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يناهج االستذالل انكاليي عنذ االشاعرة
(*)

أ.د .يحًد ريضاٌ عبدا هلل
(**)
يعانى سانى يوَس

يهخص انبحث

لقػػاناهجت ػػتنالةااالػػرناْمػػجاًرنةهت ػمًنبالػػامًن ةػػونتػػًفنالهقػػؿنتضػػباج نالقاجًػػرنالبا ػ رن

الهقًرنبالجقؿنتتااهًه نالقبًرنلجكبفنةزً من مؿنفًػ نلمةمهتػمنتضػباةنلةًقػرنةقالػةًفناَالػرنإلػ نأالػرن

هقمًرنت جرنبأالرنلقمًرنت جػرنبأالػرنج ةػونتػًفنالهقػؿنبالجقػؿنبلقػانأ ػماتنبأ ػمانلمةمههػمنتتػ انالةػهت ن
ال ينكجبناهللنججمل نل نالقتبؿنبهًأنل نلمةػم نأفػ ا ان ةمػب ن اهػاًفنلػفنالجقًػاةناِالػٓةًرنبهاالػًجتمن
ػػانوضػػبةتمنالوػػما ًفنةػػفنرهبًػػرنبفػػا نبضػػمتهرنبرًػػاهـنةةػػفنًػػؤةفنتاالػػملرناِالػػٓـنكملةججزلػػرن

بالوبااجنبالةا هرنبالقااًرنبأتمتنالةااالرنتٓ اًن الهمًنفتينلـنجالانةونجااؼنالةججزلرنفيناالجوااـن
الجقؿنلم ن المبنالهقؿنبلػـنجكػفنكملةااالػرنالهضػًرنالجػينأهةمػتنالجقػؿنبتمللػتنفػين لػؾ نبجهمالػتن

أفنالجق ػػؿنأال ػػم نف ػػينفت ػػـنالهق ػػؿنبجمقًػ ػ هنبهكػ ػ انكمه ػػتنال ػػهرنالجبفً ػػؽنف ػػينالر ػػببناَم ػػجاينلمجقً ػػاةن
اِالػٓةًرنةم ػػأنبةػػٓ انلجمةػم ناَةػػرنبلباةتػػمنباالػجلماتنالةااالػػرنةػػفنلمػـنالةهاػػؽنفػػيناالػػجاْْجتمن
الجقمًرنة ًلرنإلً نتااهًفنلمةًرنبأةرمػرنلةمًػرهنااف ػرنةػمنوػملؼنالػهمنتػؿنبةجوػ ةنالػهمنأالمالػمن

فينتاههجتمنالجقمًرنل نفتبنالةجضبـنال ينجبل ناهللن لظ نبأةػمنالجقػؿنفتػبنفػينجلكًػا نرًػانةجضػبـن
فق ػػاةتنال ػػهمنتجض ػػةج نبهاال ػػًج نب جم ػػتنالجق ػػؿنوماة ػػمنلػ ػ هنف ازه ػػمناهللنبلمةمهت ػػمنبة ػػااًتمنل ػػفن

اِالٓـنبالةالمةًفنوًانال از ه ن
ن

نن
(*)أستاذ في كهيت انصول انديٍ،انجايعت انعراقيت،بـــغداد.
(**)يدرس في كهيت انتربيت نهبـــُاث،جايعــــت انًوصــــم.
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Semantics method of speech in the Ashaera scholar
ABSTRACT
The Asha'ri theological school is one of the most important and
popular intellectual and ideological Islamic schools on both the scientific
and public levels. The school utilized "logic" in its reasoning of Islamic
creed, combined between reason and transcription, and was adept at the art
of argumentation and how to deduce facts and assert them. A brief
explanation of the school's methodology will be discussed in the following
pages.

ادلدقذيت

ال ةانهللنابنالجملةًفنبالضٓةنبالالٓـنلم نالًانالةاالمًفنة ةانبلم نآل نبض ت نالكااـن

أ ةجًفنأةمنتجا نجججتانالةااالرناَمجاًرنةفنأهـنالةااا ناللكاًػرناِالػٓةًرنالجقمهاًػرنفػينالجػماً ن
اِالٓةينبلقانْهتنالقتبؿنتًفن ةمهًاناَةرنالومضرنةفنلمةم نبفقتم نبةلكاًفنبلمةرنةفنأهؿن
اللااةنالالمًةرنالجينفااناهللنالهم نلمًتمنبكمفنَتػينال الػفناَمػجاينبةػفن ػم نتجػا نكملتػمهٓهين
بال بًهينباللزالينبالاازينبالجلجػمزاهينبالتً ػمبينباًِ ػينبرًػاهـنالػابانالكتًػانفػينجػالًـنالةااالػرن

بتهم هػػمناللكػػايهنبلقػػاناجوػ تنهػ نالةااالػػرنةهت ػمًنفػػيناالػػجاْْجتمنالجقمهاًػػرنالجةػػاتنالهقػػؿنبالجقػػؿن
لمػ ن ػػانال ػبا نتػػؿنافنالجقػػؿنكػػمفنفػػينواةػػرنالهقػػؿنبكػػمفنالجقػػؿنتضػػباج نالةهاقًػػرنالتاهمهًػػرنوماة ػمًن

لمػهمنفةػػمنةهػمه نهػ نالةااالػػرنفػيناْالػػجاْؿ؟ نهػ انةػػمنالهااالػ نفػينالضػػل متنالقماةػرنةػػفنت رهػػمن
ه اهنبلقانالجتاج نةتةمًنفيناااالرنةهت نه نالةااالرنالجناًقرنبكمفنه انةمنافجهينلمكجمترنفً ه ن

بهػػانهالػػةتنالت ػػثنإل ػ نرٓر ػرنةتم ػػثنلم ػ نالجتػػمانأهتػػمنفضػػؿنبا ػػانالةت ػػثناَبؿنلػػفن

الةهمه نللرنباضآ مًنباْالػجاْؿنللػرنباضػآ مًنبججاًػؼنالةاكػبناِ ػمفين نبةهػمه ناْالػجاْؿن
الكٓةينلهاناَمملاةنأةمنالةت ثنالرمهينفكمفنفػينةاملػبنأً ػمنهػينأهػباعنالةهػمه نتضػباةنلمةػرن
بججاًؼناْالجاْؿنبأهالمة نلهػانالهماقػرنرػـناْالػجاْؿنبأهبالػ نلهػانلمةػم نالكػٓـنبةػفنرػـنالةت ػثن
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ػػرنبجقالػػًةتةمنأةػػمنالةت ػػثنالرملػػثنفكػػمفنفػػينةهػػمه نلمػػـنالكػػٓـنفػػيناْالػػجاْؿن

تضباةنلمةرنبالةمتنةهت نالت ثنباْالجاْؿنالكٓةينفيناِالٓـنرـناَالرنبال

نلهػانالةااالػرن

اْمجاًرنرـناَالرنالهقمًرنبلهمضاهمناَالمالًرنبةفنرـناَالرنالجقمًرنبةالملكتمناَالمالًر نرـنلا همن

إل ناْالجهجم مته ن

بلقانلةاتنإل نكجبناْالجاْؿناَضبلينبالكٓةينبتجضنالةضماانال اًررنالجيناهجةػتن

تةب ػػبعناْالػػجاْؿنبال

ػ نبأهبالتػػمنةالػػجلًاةًنةهتػػمنباالً ػرًنلكػػؿنةػػفنافػػمانتكمةػػرنةهتػػمنتكػػؿنالوًػػان

بهتػػبؿناَلةػػمؿهنبْناالػػينأههػػينهػػانأ الػػهتنبأ ػػاتنلكه ػ ن تػػانالةقػػؿنباهللنةػػفنب اا نالقضػػانبهػػبن
التماينإل نالتًؿنالامما ن

ادلبحث األول

ادلطهب األول :تعريف ادلناهج نغت

فينالتااًرنهتاأنتج زهرنالةاكبناِ مفينةهمه ناْالجاْؿنكبه نةػفنكمةجػًفناَبلػ نةهػمه ن

بالرمهًرناْالجاْؿنفهت ثنلفنةجهمهةمنالملبينأبْه ن
ةهمه ن ةونةهت نبلتمنرٓررنةجمهي :ن

-1إفنالهت نبالةهت نبالةهتمجنهينأللمظنةجقماترنفينالةجمهينجامؽنلم نالااًؽن الًمنكمفنأـنةجهبًمهن ن
-2الااًؽنالةجضؼنتمِتمهرنبالب بحنفيناْلج نلم نالةقضبانةه هن ن
-3اه نةجضؼنتمْالجقمةرنفٓنلبجنفً نبْناه ااؼن()1ه ن

فملةهمه نلةبةػمنهػبنالااًػؽنالبا ػينب(ًقػمؿنالااًػؽنالجػمةا)()2نبن(ال ةػونةهتػمنةهػمه )()3ن

(بهت نالااًؽناالجتمف)()4ن(بالااًؽنالهمه رنالبا

رنالتًهر)()5ه ن

ا فنالااً ػػؽنالبا ػػينالةال ػػجقًـنالػ ػ ينًبض ػػؿنالػ ػ ناللمً ػػرنبالت ػػاؼنه ػػبنالةهت ػػمجنه ػػمؿنجج ػػمل ن
( لِ ُكلٍّ َج َعلنا ِمن ُكم ِشر َعةً َو ِمنهاجًا)()6هن ن
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ادلطهب انثاني :ادلنهج يف االصطالح

لاؼنالةهت نتأه ن(ففنالجهظػًـنالضػ ًينلالمالػمرنةػفناَفكػمانالجاًػاة نإةػمنةػفنا ػؿنالكمػؼن

ل ػػفنال قًقػ ػػر ن ً ػػثنهكػػػبفنتت ػػمن ػ ػػمهمًف نأبنة ػػفنا ػػػؿنالتاهه ػػرنلمًتػ ػػمنلٍوػ ػاًفن ػػًفنهك ػػبفنتتػػػمن

لمافًف)()7نك لؾنلاف نالػاكجبانالهمػمانتأهػ ن(ااًػؽنالت ػثنلػفنال قًقػرنفػينأينلمػـنةػفنالجمػبـنأبن

فينأينهامؽنةفنهامهمتنالةجافرناِهالػمهًر)()8نبةػفناْمػجقمؽنالملػبينلمةجهػ نالةػهت نًج ّػاؼنأً ػمن
تأه ن(الااًقرنالجينً مبؿنتتمنضػم بناللكػانإرتػمتنفكػا نأبنة هتػ نباههػمعناللًػانتػ نبًجػاؼنأً ػمن
تأهػ نالااًػػؽنالةػػؤاينإل ػ نالكمػػؼنلػػفنال قًقػػرنفػػينالجمػػبـنتباالػػارنامهلػػرنةػػفنالقبالػػانالجمةػػرنالجػػين
جتػًةفنلمػ نالػػًانالجقػؿنبج ػاانلةمًمجػ ن جػ نً ضػؿنإلػ نالهجً ػرنالةامبتػر)()9نبًةرػػؿنالةػهت نا ػػان

اَاك ػػمفنالاهًال ػػًرنلقً ػػمـنأينلم ػػـنة ػػفنالجم ػػبـ نت ػػؿنه ػػبنأه ػػـنهػ ػ ناَاك ػػمفنف ػػملجمـنة ػػهت نأكر ػػانةهػ ػ ن
ةب بلمه ن

ادلطهب انثانث :تعريف االستذالل نغت

اْالػجاْؿنللػػرنةضػػاانةػػفناللجػػؿناالػػجاؿنبضػػًلرناْالػػجلجمؿنجػػأجينَكرػػانةػػفنةجهػ نأمػػتاهمن

الامبنبًكبفنةجهمهمنإ فنامبنالالًؿ نبالالًؿن(إتمهرنالمي نتإةماةنجججمةتم)()10نبال ةونأالرنبااْ ن
()11
ْالارُ نبالانْلرُنب ُّ
مس َعلَي ِه دَليي ً )()12نهن(بالاْلػرن
باْالـنالان ن
الالبلُرانبالالًمي نهمؿنججمل ن(ثُ َّم َج َعلنَا ال َّش َ

ةفنالالًؿ)()13نباْالجاْؿن(جقاًانالالًؿنِرتمتنالةالبؿ)()14ه ن

فملةجه نالةمجاؾنبالبا ػينلتػ نالججاًلػمتنًظتػانلهػمنافناْالػجاْؿنهػبنال تػانالجقمػينالػ ين

ًقػػبـنت ػ نالةال ػجاؿنالجةػػماانلم ػ نالًػػؿنةجػػًفنًلجػػاضنرتبج ػ نب ًج ػ نباةكمهًػػرنالجبضػػؿنةػػفنوٓل ػ ن
ِرتمتنض رنالبا نأبنتًمفنفالمانالبىنوضة هن ن

ادلطهب انرابع :االستذالل اصطالحا

لاؼناْالجاْؿناْضآ ينتججماًؼنلاةنالهوجمانةهتمنةمنًأجي:ن ن

(هػ ػػبنال ػ ػ ينًمػ ػػزـنالجمػ ػػـنت ػ ػ نالجمػ ػػـنتمػ ػػي نأوػ ػػا)()15نبل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؼنتأه ػ ػ ن(جقاًػ ػػانالػ ػػالًؿنِرتػ ػػمتن

الةالبؿ)()16نهنبلاف نالتجضنتأه ن(الهظانفينالالًؿنبهبنأً منالتاهمفنالػ ينًتػاأنةػفنه ػمًمنةالػمـن
تتمنبًالًانإل نه مًمنأواىنجهج نلهتمنتمل اباةنابفناْلج م نإل نالج اتر)()17ه ن
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با انكمهػػتنللظػػرن(الاْلػػر)نفػػينالملػػرنججهػػيناْامػػمانبللظػػرن(الػػالًؿ)نججهػػينالةامػػانبالةبضػػؿن

ال ػ نالةامػػببهنفمْالػػجاْؿنلتػػماةنلػػفنامػػبناْامػػمانباْهجػػاا نال ػ نالةامػػببن()18هنبفػػينالةج ػػـن
اللماللينهبنفجؿنال هفنال ينًمةينلٓهرنةتاأنبهجً رنتًفنه ًرنباواىنابنتًفنلاةنه مًمنبًهجتين

ال نال كـنتملضاؽنابنتملك بنابنتمل كـنتمل اباةنابناْ جةمؿهن()19ن ن

(باْالجاْؿنهبنالتاهمفنال ينًتاأنةفنه مًمنًالمـنتتم نبًالًانال نه مًمناواىنجهػج نلهتػمن

تمل ػػاباةنابفنالج ػػم نالػ ػ نالج ات ػػرنبهػ ػ انالال ػػًاناة ػػمنت ػػملقبؿنابنتمل ال ػػمب)()20نبًم ػػةؿناْال ػػجاْؿن
الااؽنالجقمًرناْجًرن(القًم نباْالجق اا نبالجةرًؿنبالقالةرناْفٓابهًر)()21ه ن

بجقالـنالةجافرنال مضمرنفينال هفنإل نةجافرنرًانةتمماةنبهينالهمج رنلػفنهظػانباالػجاْؿن

بةجاف ػػرنةتممػ ػاةنأبن اال ػػًرنبه ػػينالج ػػينج ض ػػؿنف ػػينالػ ػ هفنل ػػفنااً ػػؽنال ػػا نابفنجبه ػػؼنلمػ ػ ن
اْالػػجاْؿنالجقمػػين

()22

نبلػػاؼنأً ػػمنتأهػ ن(فتػػـنأةػػانةػػفنأةػػا)

أةانبا انبهبنالتًمفنبال

()23

نب(الػػالًؿنبالاْلػػرنبالةالػػجاؿنتػ ن

رنبالالمامفنبكؿنه نأالةم نةجااافرنلم نالاْلرنهلالتم)()24ه ن

(باَالرنهالةمفنجلضػًمًرنبا ةملًػرناَبلػ نآًػمتناَ كػمـنبأ ماًػثناَ كػمـنبالػًةجمنجلضػًمًرن

لاْلػػرنكػػؿنبا ػػانةهتػػمنلمػ ن كػػـنةوضػػبمنللجػػؿنبالرمهًػػرنهػػينالقبالػػاناَضػػبلًرنبالػػةًتنإ ةملًػػرن

لاوبؿن ةمرنكرًاةنةفناَالرنالجلضًمًرنج تنكؿنبا اةنةهتم)()25ه ن

ادلطهب اخلايس :تعريف ادلركب اإلضايف يناهج االستذالل

ةفنكؿنجمؾنالججماًؼنالملبًرنباْضآ ًرنه انأفنةهمه ناْالػجاْؿ نهػينالااًقػرنالجمةػرن

أبنة ةبلػػرناَال ػ نبالقبالػػانالكمًػػرنالجػػينااج ػػمهمنالتػػم ربفنهظاًػػمنبالجةػػابهمنجاتًقًػػمنفػػينإرتػػمتن
ةالمهؿنالجقًاةنبفينة مؿنالافمعنلهتمنأةمـنالمتتمت نباْه اافمت نبالوضبـن()26ه ن

بةجهػ ػ نالكٓة ػػينال ػػااوؿنف ػػينةب ػػبعنلم ػػـنالك ػػٓـنبه ػػانال ػػتؽنججاًلػ ػ نف ػػيناللض ػػؿناَبؿهن

بالةااالػػرناْمػػجاًرنالػػتؽنججاًلتػػمنأً ػػمنفػػيناللضػػؿناَبؿنةػػفنالاالػػملرنباْمػػملاةنهػػـنا ػػمؿنه ػ ن

الةااالػػرنال ػ ًفناهجة ػبانإلًتػػمنبال ػ نه ػ انالةػػهت ناللكػػاينالجقمهػػاينباجتج ػبانااه ػ نالةهاقًػػرنالجقمًػػرنفػػين
إرتمتنالجقمهانالاًهًرنبالافمعنلهتػمنةهػ نأفنألمػفناِةػمـنأتػبنال الػفناَمػجاينا ةػ ناهللناج مهػ نهػ ان

فين بالين310هػنإل نًبةهمنه اهن ن
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بةفنالةجابؼنأفنةهمه نالةجكمةًفنةوجملػرنبةجهبلػرنبهػ انً جػؿنةػفنالضػجبنج اًػانةػهت ن

با انلتـنلكههمنالهجكمـنلفناتازنالالةمتنالجمةرنالجينجةًزنكؿنةهت نلفنرًا نةفنالةهمه نبالةػهت ن
همػػم نكلًػػا نةػػفنالجم ػػبـنالهممػػهرنفػػينالةم ػػرناِالػػٓةًرناالػػج مترنلة ةبل ػػرنلباةػػؿنأب ػػاجتمنظ ػػابؼن

الة جة ػػوناِال ػػٓةينالػ ػ ينك ػػمفنًجه ػػمة نف ػػيناج ػػمهًفنف ػػين ػػابا نال لاافً ػػرنبف ػػينةقبةمجػ ػ ناللكاً ػػرن
بال

ماًرنتمكؿنلمـن()27ه ن
ن

ادلبحث انثاني

ادلطهب األول :أنىاع ادلناهج انبحثيت بصىرة عايت

هالةتنالةهمه نتضباةنلمةرنإل نلاةنأهباعنبال ينالهوجما نهبنةمناوجػما نلػاانةػفنالتػم رًفن

ةهتـناَالجم نلمينالمةينالهممانباَالجم نلتانالا ةفنتابينبهينأاتجرناهًالر:ن ن
-1الةهت ناْالجاْلين(القًمالي) ن

-2الةهت نالج اًتينالجقمين(اْالجقااهي) ن
-3الةهت ناْالجااااي ن

-4الةهت نال الين()28ن ن

بالجقمتؿنااهةمنًكبفنتًفنالةهت ًفناَبلًفنججهمزلتةمنال

ػمااتنالةوجملػرنبجأوػ نتبا ػانةهتػمن

ػماات نبلكػفنًجةًػزنبا ػانةهتةػمنلػفن

بججاؾناَوانأبنًالًاافن هتػمنإلػ ن هػبنفػين

ػماةنةػفنال

اَواهنبهانكمفنالة هبنالرمهينهبنااًؽنال

ماةناَباتًرنال اًررنببالةتمنتؿنةتالتمنالػمانلمًػ ن

لمةمؤهػمنبةلكابهػػمنفػػأهج بانلهػػمنال ًػػمةنال اًرػػرن()29هنفةػمننةػػهت نلمةػػم ناةػػرناِالػػٓـ؟نفػػينأبؿناَةػػان

كػػمفنالظػػفنالالػػمهانأفنالةػػهت نالةالػػًاانهػػبنالةهاػػؽناْاالػػاين(اْالػػجاْلينالقًمالػػي)نلم ػ ن ةًػػون

اباهػػاناللكػػاناِالػػٓةينفٓالػػلرنبلمةػػم نبفقتػػم نبةجكمةػػًفنلكػػفنال قًقػػرن ػػم تنتجػػانأت ػػمثناهًقػػرن
بلةًقرنجمًانال نافضنلمةم نالةالمةًفنلمةهاؽناْاالاملًالينبلـنًقتمبانتقًمالػ نفةػمنهػبنةػهت تـ؟ن

باِ متػػرنلم ػ نه ػ انالال ػؤاؿهنأفنالةالػػمةًفنهػػانب ػػجبانالةهاػػؽناْالػػجقااهينكػػمةٓنبهػػانالجػػاؼنت ػ لؾن

الجػػملـنالج اًتػػيناَبؿنابتػػاتنتًكػػبفهنفجػػاؼنةػػهت تـنببضػػؿنإلً ػ ن()30هنبأهػػـنوضػػمهمنالةػػهت ن
اِالٓةينالج اًتيناه نةهت ن(ااااكي)نابن(جمةمي)نفقانأااؾنةلكاباناِالٓـنجةػمـناِاااؾناهػ نْنتػان
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ةػػفنب ػػونةػػهت نفػػينالت ػػثنًوػػملؼنالةػػهت نالًبهػػمهينْفنه ػ اناَوًػػانًجتػػانلػػفن

بجضبان

ػػماةنةومللػػرن

ماينةوملؼنبهك انظتانتهم نةهت ينإالٓةينةجكمةؿن()31هنأةمنالةهت ناْالجااااينأبن

كةػمنًالػػة نةػػهت نالجبالػػـنلاجػ ناَبلػ نةػػمنهػػانًجةجػونتػ نالتم ػػثنةػػفنلةػؽنالةٓ ظػػرنباهػػرنالب ػػاافن
باجالمعنااهاةنال ًمةنباَااةنالجينًالجواةتمنالتم ثنةٓ ظج نبوًمل هنبكؿنةػمنهػانًقػونلمًػ نةػفنهػ ن

أر ػػمانباَ ػػااثنبالبر ػػمهؽنبكًلً ػػرنالت ػػثنه ػػينأفنًجك ػػؼنلمػ ػ نة ػػمنج ة ػػونلاًػ ػ نة ػػفنهػ ػ ناٌر ػػمانأبن
اَ ػػااثنفًقػػاحنفًتػػمنالةٓ ظػػرنبالب ػػاافنبالوًػػمؿنلًالػػجهج نةػػفنب اا ن لػػؾنةػػمنهػػانًاةػػهفنإلً ػ نةػػفن

ةتػػمائنبأ كػػمـنببهػػمهوهنبهػػانتػػاعنتػ نالةالػػمةبفنةػػفنوػػٓؿنجة ًضػػتـنفػػينلمػػـنالاباًػػرنتػػاافونإًةػػمهتـن
باهمةجتـن ًمجتـنلم نالةهت نال ينااج م ناهللنججمل نلتـنبتًه نهتً نالكاًـنبأبضمتـنه انالًقًفنإلػ ن
الهت نالممؽنالاهًؽنةًزاهمنلضاؽنكؿناباًرنبجماً ن()32نأةػمنالةػهت نال ػالينفجب ػانأضػبل نفػينكجػبن
آاابنالةهمظاةنبالت ثنبال اؿنبهبنةهت نممةؿنكمةؿنًمػت نالةػهت نال ػاًثنبًججةػانفػينتهًجػ نلمػ ن

ةقػاةمتنًجمقمهػمنالة ػماؿنةػفنوضػبة نفػيناللكػانبًجةػؿنلمػ نجلهًػاهمنةججةػاانلمػ ن

م ػ نالجقمػين

كةػػمن ػػاثنةػػونالًتػػبانبالهضػػماىنفػػينالجضػػباناَبلػ نلمػػالبةناِالػػٓةًرهنبارػػان لػػؾناتجػػمنفػػينإتػاازن
ابانه انالةهت نال الينهبل نججمل ن(ب مالتـنتملجينهينأ الف)()33نبلقانكمهتنههمؾنة ػماْتنتػًفن

الةججزل ػػرنبت ػػًفنالة ػػب نأاتنإلػ ػ نإاال ػػم نهبال ػػانهػ ػ انالجم ػػـنف ػػينتػ ػباكًانلض ػػانالهت ػػرناللكاً ػػرن

اِالٓةًرن()34ه ن

أةمنوضمهمنالةهت نالت ريناِالٓةينفينأضبؿناللق نبلمـنالكٓـنججمومنفًةمنًمي:ن ن

ػهرنبالملػرنْالػجهتمان
-1اْالجق اا نالػاهًؽنلمباهػونباَللػمظنباَالػملًبنبالهضػبمنبالةجػمهينبأالػمهًانالال ن
الاْْتنبالجمؿنباَ كمـهن ن

-2الجزاـنالباهجًرنفيناَو نتاْلػرنالظػمهاةنالرمتػتنتملالػةونأبنالتضػانأبنال ػ

نبةػمنً ػاينة ااهػمن

ابفنججبًؿنلم ناَةبانالتماهًرنأبنالةهاؽنالملظينأبناْ جلمؿنتةضاانالاأينابفنالًم هن ن

-3بفم نهضبمنالقاآفنبالالهرنبًمج ؽنتتةمناِ ةمعنرـنالقًػم نلمػ ناَضػبؿنلكػؿنةػمنًمػزـنالتمػان
ةفنأ كمـه ن

7

يُاهج االستدالل انكاليي عُد االشاعرة
د .يعانى سانى يوَس

أ.د.يحًد ريضاٌ عبدهللا

-4الهتػػينلػػفنإجتػػمعناأينابفنالًػػؿنلمً ػ نأبناَو ػ نتػػملتبىنأبنالظػػفنأبنأهمبًػػؿناٌو ػاًفنباً ػػمبن
اْ جتمانلم نةفنججًفنلمً هن ن

-5امجااانمابانة ااةنفًةفنًالججةؿنالقًم نلج قًؽناَضؿنباللاعنبال كةرنبالجمرنالةؤراةه ن

-6أبؿنه ػ نالمػػابانهػػبنالجمػػـنةػػوناله ازهػػرنالومقًػػرنتًهة ػمنجةرػػؿنتقًػػرنالمػػابان ػباتانلمةػػرنةمزةػػرن
ت ًثنْنًلمتنلهضانةفنلهمضانالق ًرنالقًمالًرهننننننننننننننننننننننننننننننننننن

-7إفناْ جتمانهانًلًا نا جتمان اًانلالًؿن اًانةةمنًلجينالتمبنلمجابان()35ه ن

ادلطهب انثاني

تعريف االستذالل وأقسايه عنذ ادلناطدقت

ل ػػاؼنالةهماق ػػرناْال ػػجاْؿنتأهػ ػ ناال ػػجهجمجنه ػػًرنة تبل ػػرنة ػػفنه ػػًرنأبنة ػػفنل ػػاةنه ػػمًمن

ةجمبةػػرهنأبنهػػبنالجبضػػؿنإل ػ ن كػػـنجضػػاًقينة تػػبؿنتباالػػارن كػػـنجضػػاًقينةجمػػبـهنأبنتةٓ ظػػرن
كةًفنفأكرانةفناَ كمـنالجضاًقًرنالةجمبةرن()36ه ن

بهبنرمًرنالةهاقينبالتاؼناَلم نل نَه نتمْالجاْؿنًامػبنال قًقػرنبالبهػبؼنلمػ نةمهًػرن

ب قًقرنالمي نال ينًت ثنفً ن()37نفمْالػجاْؿنإ فن(لةمًػرنلقمًػرنًهقػؿنفًتػمنالتم ػثنةػفنه ػًرنأبن

لاةنه مًمنإل نه ًرنأواىنجالجوممنةهتمنةتمماةنابفنالم ب نإل نالج اتر)ن()38ه ن
بهانهالـنلمةم نالةهاؽناْالجاْؿنهالةمفنهةم:ن ن

-1االستدالل المباشر:

بهبناْالجاْؿنتضاؽنه ًرنلم نضاؽنه ًرنأواىنأبنك تتمنأبناْالجاْؿنتكػ بنه ػًرن

لم نضاؽنه ًرنأواىنأبنك تتمنةرمل نكؿنالتاجقمؿنفمكترهن ن

فػػمفنضػػاؽنالق ػػًرنًالػػجمزـنضػػاؽنتجػػضنالتاجقػػمؿنفمكتػػر نْفنضػػاؽنالكمًػػرنالةب تػػرنًمػػزـن

ضاؽنال زهًرنالةب ترهنكةمنًالػجمزـنكػ بنالق ػًرنتجػضنالتاجقػمؿنلػً نتلمكتػرنَهتػمنهقػًضناْبلػ ن
بالهقً مفنْنً جةجمفن()39نبالةينه اناْالجاْؿنتملةتممان(َه نْنً جمجنفً نإل نكرانةػفنةقاةػرن
با اةنبتتمنًضؿنال نالهجً رنالةامبتػرنبتتػ انًكػبفنهػانوػملؼناْالػجاْؿنرًػانالةتممػانالػ ينً ػج ن

فً نال ناكرانةفنةقاةرنبا اة)ن()40ه ن
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ًهقالـناْالجاْؿنالةتممانال نهالةًفناهًالًفنهةم:ن ن

-1التقابل بين القضايا.
-2العكس.

أةمنالجقمتؿنتًفنالق مًمنفًكبفنفيناضآحنالةهماقرنفين ملػرنأفنالق ػًجًفنإ اناج ػاجمنفػين
الةب بعنبالة ةبؿنباوجملجمنإةمنفينالكًؼنفقانأبنالكـنفقانأبنفًتةمنةجمنبه انالجقمتػؿنأاتجػرنأهػباعن

هي:ن ن

-1الجه ػػمهضنب ل ػػؾنإ انك ػػمفنل ػػاًهمنه ػػًجمفنْنًةك ػػفنأفنجض ػػاهمنةج ػػمنكة ػػمنْنًةك ػػفنأفنجكػ ػ تمنةج ػػمن

فم ػ ػ ػ ػػاهةمنضػ ػ ػ ػػماهرنتمل ػ ػ ػ ػػاباةنباَوػ ػ ػ ػػاىنكم تػ ػ ػ ػػرنتمل ػ ػ ػ ػػاباةنبالهالػ ػ ػ ػػترنتػ ػ ػ ػػًفنالق ػ ػ ػ ػػًجًفنجالػ ػ ػ ػػة ن ن

الجهمهضن()41ه ن

-2الج ػػمانفتػػبنجقمتػػؿنتػػًفنالق ػػًجًفنالكمًجػػًفنالةوجملجػػًفنفػػينالكًػػؼنفقػػانأبنهةػػمنالةوجملجػػمفنفػػين
الكًؼنابفنالكـنبكمهجمنكمجًجًفنبالةًجمنةج ماجًفنَهتةػمنكمل ػاًفنًةجهػونضػاهتةمنةجػمنبً ػبفنأفن

ًك تمنةجمن()42ه ن

-3الاوبؿنج تنالج مانبهبنالجقمتػؿنتػًفنالق ػًجًفنال ػزًهًجًفنفػينالكًػؼ نأبنهةػمنالةوجملجػمفنفػين
الكًؼنابفنالكـ نبكمهتن زهًجًفنباهةمنالةًجمنااومجًفنج تنالج ما نَهتةمنااومجمفنج تنالكمًجػًفن
كؿنةهتةمنج تنالكمًرنالةجلقرنةجتمنفينالكًؼ نةفن تر نبَهتةمنلم نلكػ نال ػاًفنفػينالضػاؽن

بالكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بنأينأهتة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمنًةجه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػونا جةملتة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمنلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نالكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ بنبً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبزنأفنًض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهمن ن

ةجمن()43هن ن

-4الجااوؿنبهبنالجقمتػؿنتػًفنالق ػًجًفنالةجلقجػًفنفػينالكًػؼنبالةوجملجػًفنفػينالكػـ نأبهةػمنالق ػًجمفن
الةجااومجمفنالةوجملجػمفنفػينالكػـنابفنالكًػؼنلػفنالةػب تجًفنأبنالالػملتجًفنبالػةًجمنةجػااومجًفنلػاوبؿن

ن

ا اهةمنفيناَواىنْفنال زهًرنااومرنفينالكمًرن()44ه ن

ن
ن
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انعكس يعذ ين أنىاع االستذالل ادلباشر ويندقسى إىل ثالثت أقساو:نننننن ن

-1عكس يستى

-2عكس ندقيض يىافق

-3عكس ندقيض خمانف

بهػ ناَهػباعنةػػفنالجكػػب نهػػينةػػفنهػػبعناْالػػجاْؿنالةتممػػانتملهالػػترنإلػ نالق ػػًرنالة ةبلػػرن

لمػ ػ ناَض ػػؿ نأينالهق ػػًضنبالجكػ ػ نبال ػػهقضهنبال ػػةينةتمم ػػانْهجق ػػمؿنالػ ػ هفنفًػ ػ نإلػ ػ نالةام ػػببن

(الهجً ر)نإهةمنً ضؿنةفنه ػًرنبا ػاةنةجمبةػرنفقػاهنتػٓنجبالػانه ػًرنأوػاىهنبلمػ نهػ انًجػانةػفن
اْال ػػجاْؿنالةتمم ػػانَهػ ػ نًال ػػجاؿنفًػ ػ نتض ػػاؽنه ػػًرنلمػ ػ نض ػػاؽنلكال ػػتمنب ل ػػؾنْفنالجكػ ػ نْزـن
لمق ًرنبضاؽنالةمزبـنالًؿنلم نضاؽنالٓزـنكةمنإفنك بنالق ًرنًالجاؿنت نلمػ نكػ بنالق ػًرن

الةجكبالرن()45ه ن

االستذالل غري ادلباشر

بهبناْالػجاْؿنالػ ينً جػمجنإلػ نأكرػانةػفنه ػًرن جػ نًبضػؿنإلػ نالهجً ػرنالةام نبتػرنب لػؾن

ةرؿنهبلهم ن

لمينةؤةفنضماؽناًِةمف نكؿنةؤةفنضماؽناًِةمفنًاوؿنال هر نفجمينًاوؿنال هره ن

فمـنهضؿنلمهجً رنفينه نالق ًرنإْنتملةابانلم نةقاةجًفنبلت انفتبناالجاْؿنرًانةتممان

َههمنا ج همنفً نإل نأكرانةفنةقاةرنتوٓؼنالةتممانفٓنه جمجنفً نإْنلةقاةرنبا اة()46ه ن

بالةجػػابؼنأفنججاًػػؼناْالػػجاْؿنلهػػانالةهماقػػرنْنًوػػاجنلػػفنةجهػػم نلهػػاناللٓالػػلرناْنافن

الةهاقػػينًهظػػانفػػيناْالػػجاْؿنالكمةػػؿنةػػفن ًػػثنهػػبنةؤلػػؼنةػػفنه ػػمًمنةاجتاػػرنتج ػػتمنتػػتجضن

ااجتماػػمن ػػاباًمنفًجػػاؼنأهػباعناْالػػجاْؿنبًاتاتػػمنت الػػبنهًةجتػػمنبًلػػاؽنتػػًفناْالػػجاْْتنالةهج ػػرن
باْالجاْْتنرًانالةهج ر نأةمناللمالػلينفًت ػثنفػيناْالػجاْؿنةػفن ًػثنهػبنفجػؿن ههػينباهجػينْن

ةػػفن ًػػثنهػػبنض ػ ًينأبنفمالػػانفقػػانجوجمػػؼنهًةػػرنال
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الض ػ ػ ػبابنأبنتجػ ػ ػػاهمنله ػ ػ ػ نبلكػ ػ ػػفنهًةجتػ ػ ػػمنفػ ػ ػػينهظػ ػ ػػاناللمالػ ػ ػػلينبا ػ ػ ػػاة نبهمػ ػ ػػؤهمنْنفػ ػ ػػينض ػ ػ ػ جتمن ن
بافالماهمن()47ه ن

ادلطهب انثانث

تعريف االستذالل وأنىاعه عنذ عهًاء انكالو

بااتنججماًؼنلاًاةنلٓالجاْؿنْالًةمنفينتااًمتنجتمبانبجوضمنلمـنالكٓـنبجةًزنكجمػـن

ةال ػػجقؿهنًق ػػبؿنال ػػماثنالة مال ػػتيهن(بال

ػػرن

ج ػػمفنلً ػػمفنظ ػػمهانأبنوت ػػانه ػػمهانبالجق ػػؿنة ػػةفن

تملػ ػػالًؿنبالػ ػػالًؿنة ػ ػػةفنتملجقػ ػػؿ نبالجقػ ػػؿنهػ ػػبنالةالػ ػػجاؿنبالجًػ ػػمفنبالوتػ ػػانكٓهة ػ ػمنلمػ ػػرناْالػ ػػجاْؿن

باضم )()48نبابينلفنالممفجينا ة ناهللناه نالػة نالقًػم ناالػجاْْنَهػ نف ػمنبهظػانباْالػجاْؿن
امبنال ؽنتالًؿنةجمهينالهضػبمنباالػجوااجنال ػؽنبجةًًػز نةػفنالتماػؿن()49نبهًػؿنأً ػمناهػ نامػبن

ال كـنتمْالجاْؿنتةجمهينالهضبمن()50ه ن

بلاؼناِةمـناَمجاينا ة ناهللناْالجاْؿنتأه ناهجزاعنالاْلر نابنالةاملترنتملاْلرن()51نه ن

بلافػ ػ نالت ػػمهٓهينا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ناهللن(تأهػ ػ نهظػ ػ ػ ػانالقمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبنالةام ػػببنتػ ػ نلػ ػ ػ ػ ػ ػمـنة ػػمنر ػػمبنل ػػفنال ػػاباةن

بال

)ن()52ن ن

بةفنالججاًلًفنهاىنافناْالجاْؿنلهاناْمجاينا ة ناهللنججمل نهب :ن

-1لةمًرنلقمًرنًقضانتتمناالجوااجناْلرنالالًؿنلم نال كـنالبا نكمفنه اناْالجوااجنةفنمومن
با ػػانبًهمالػػت نالةجه ػ ناْبؿناهج ػزاعنالاْلػػرنلُمػػجاينا ة ػ ناهللناـنكػػمفنةػػفنموضػػًفنبًهمالػػت ن

الةجه نالرمهينالةاملترنتملاْلرن()53ن ن

-2اةػػمنلهػػانالتػػمهٓهينا ةػ ناهللنفتػػبنلةمًػػرنفكاًػػرنًقضػػانتتػػمنالجباضػػؿنالػ نالة تػػبؿنبالػػتًم ناهةػػمن
ًكػػبفنلػػفنااًػػؽنالػػالًؿ نبالػػالًؿنهػػبناْالػػتمبنالةجبضػػؿنتتػػمنالػ نةجافػػرناللمهػػبنلػػفنال ػػاباةن

بال با

نبةفناَةمااتنبالجٓةمتنباَ باؿنالجينًةكفنتتمنةجافرنالةالجهتامته ن

ا فنفمْالػػجاْؿنبالهظػػانبالجلك ػػانبالجػػاتانباْلجت ػػمانلهػػانالةجكمةػػًفناال ػػةم نلجةمًػػرنلقمً ػػرن

با اةنججهينالهظانباللكانفينالالًؿنبالجأةؿنلمبهبؼنلم نةمنًلًبنةفنال با ن()54ن ن
بًقالـناْالجاْؿناْضآ ينلهانالةجكمةًفنال  :ن
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-1اْالجاْؿنالجمـ ن

به ػػبن ك ػػانال ػػالًؿنةامق ػػمنالػ ػبا نك ػػمفنة ػػفناْاتج ػػرنالةجل ػػؽنلمًت ػػمنالج ػػينه ػػينالكج ػػمبنبالال ػػهرن

باْ ةمعنبالقًم ناـنرًاهمنةفناْالره ن

-2اْالجاْؿنالوممنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
بهبنال ينالًم نْنًكبفنهضمنابنا ةملمنبْنهًمالمنتؿنهبن(امػبنال كػـنتمْالػجاْؿنتةجػمهين

الهضبمنابناالجوااجنال ؽنبجةًزنالتماؿ)ن()55ه ن

فمْالجاْؿنهبن لؾنالتهم نهلال ن ًثنًقبـنالة جتانال ينًزابل نتتهم ن كـنمالينلمػ ناةػان

كمػػينباْةػػانالكمػػينهػػبنالقبالػػانالجقمًػػرنالكمًػػرنبالهقمًػػرنالكمًػػرنالجػػيناالػػجهتاتنةػػفناْضػػبؿنال زهًػػرن

الػبا نكمهػػتنهػ ناْضػػبؿنهضػمًنابنإ ةملػمًنابنهًمالػمًنبالقبالػػانالجقمًػرنالكمًػػرنةرػػؿنهملػػاةنالةجٓزةػػمتن
بهػػيناالػػجاْؿنتب ػػبانالةمػػزبـنلم ػ نب ػػبانالػػٓزـنبالقبالػػانالهقمًػػرنالكمًػػرنةرػػؿنهملػػاةناْض ػػملرناين

اْضؿنفينالةهمفوناْ فنبفينالة مانالةهون()56ه ن

ادلطهب انرابع :يعىن انذنيم واحلجت

اةمنالالًؿنفتبنفملؿنالاْلرنبلت انًقمؿنلةفنًجقاـنالقػبـنفػينالااًػؽنالًػؿنا انكػمفنًلجػؿنةػفن

الجقاـنةمنًالجالبفنت ن()57ه ن

بالالًؿنهبنةمناةكفنافنًجبضؿنتض ًينالهظانفً نال نةجافرنةمنْنًجمـنتم ا ااا()58ه ن
بال

نةفناْ ج مجنباْالجقمةرنفينالهظانبالة ينفًػ نلمػ نالػهفنةالػجقًـنبااناللػاعنالػ ن

اْضؿنبةأوب نفينال
باْالػػرنبال

رنبهينالااًؽنالةالجقًـن()59ه ن

ػ نا فنهػػينااًػػؽنالبضػػبؿنالػ نةجمبةػػمتنجضػػاًقًرنهظاًػػرنلػػً نلػػاًهمنبالػػمهؿن

الػػًرنابناالػػرنةماًػػرنلمبضػػبؿنالًتػػمهنبهػػيناً ػػمنااًػػؽناههػػمعناْو ػاًفنتتػػمنبال ػزاةتـن ػػالًمًنتقتبلتػػمن

بالجالمًـنتتمن()60ه ن

بلافػتنالاْلػرنتمهتػػمنكػبفنالمػي نت ملػ نًمػزـنةػفنالجمػػـنتػ نالجمػـنتمػػي ناوػانبالمػػي ناْبؿن

هبنالااؿنبالمي نالرمهينهبنالةالبؿن()61ه ن
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ا فنفمْالجاْؿن ملرنلهانالةالجاؿنًضؿنتتػمنتجػانجمػتج نتملكجػمبنبالالػهرنباْ ةػمعنبالقًػم ن

ًالػجاًونافنً كػػـنتتػمنلمػ نالبهػمهونلهػػانفقػػاناْضػؿنال زهػػينةػفنالكجػػمبنبالالػهرنباْ ةػػمعنبالقًػػم ن

ةالجهاانفين ػ ػ ػ ػ ػكة نلمػ ػ ػ ػ نالةجمهينبالقبالانالكمًرنالةالجهتارنةفنه ناْضبؿنال زهًرهن()62ن ن
ًق ػػبؿنالت ػػمهٓهينا ةػ ػ ناهللناْال ػػرنبال

ب

بال

ػ ػ نوةال ػػرنه ػػينالكج ػػمب نبالال ػػهرنباْ ة ػػمعنبالقً ػػم ن

نالجقبؿن()63نهنبًاىنالةجكمةػبفنافناْالػرنهػينالااًػؽنالةبضػؿنالػ نال ػؽنبهػانهالػةبانالػالًؿن

رنال نرٓررناهالمـ :ن

-1الًػؿنلقمػينة ػضنْنًجبهػػؼنلمػ نالالػةونبةقاةمجػ نلقمًػرنة

ػرنكػػملقبؿنالجػملـنةجلًػانبنكػػؿن

ةجلًان ماثه ن

-2هقمػينة ػضنبهػػبنْنًرتػتناْنتملجقػؿ نبهػػبنافنههظػانفػينالةج ػزةنالاالػرنلمػ نضػػاه نبلػبنااًػػان
ارتمج ػ نتملهقػػؿنااانبجالمالػػؿنبةقاةمج ػ نهقمًػػرنبهػػبنكقبلهػػم:نجػػماؾنالةػػأةبانت ػ نلػػممنلقبل ػ نججػػمل ن
صيتَ أَمري)ن()64نبكؿنلمضينًالج ؽنالجقمبنلقبل نججمل ن( َو َمي ََعي ِ َّ
َّ َو ََُيىلَهُ فَي ِ َّ
(أَفَ َع َ
ناَ َجهَنَّ َم)ن()65ه ن
لَهُ َ

-3الرملثنةاكبنةهتةمناينافنجكبفنةقاةمج نةأوب ةنةفنالجقؿنابنتج تمنةأوب نةفنالهقػؿنكقبلهػمن
ه انجماؾنالةأةبانت نبكؿنجماؾنالةأةبانت نلمضيهن( )66ن

بجهقالـنالاْلرنال نرٓرػرناهالػمـنبهػ نتػاباهمنجهقالػـنالػ نللظًػرنبرًػانللظًػرناةػمناْهالػمـن

الرٓررنفتينالاْلرنالجقمًرنبالاْلرنالاتًجًرنبالاْلرنالب جًرهن()67ن ن

اقساو االستذالالث ادلنطدقيت:

افنةفناهـنالتم رًفنالةججهًفنتت انالمأفنهبنالجٓةرناتفنومابفن ًثن كانفينكجمبنلتمبن

الة ضؿناهالمـناْالجاْؿنالةهاقًرنتملجملي :ن

-1االجاْؿنتملجمـنلم نالوممنبهبنةمنًامؽنلمً نالةهماقرنتملقًم هن ن

-2اْالجاْؿنتملوممنلم نالجمـنبهبنةمنًامؽنلمً نالةهماقرنتمْالجق اا ه ن
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-3اْالػػجاْؿنتمػػي نةهػػااجنج ػػتنبضػػؼنةجػػًفنلم ػ نلػػزبـنه ػ انالبضػػؼنلمػػي ناوػػانًمػػجاؾنةػػون

المػػي ناْبؿنفػػينالومضػػًرنالةقضػػبانابنالةهػػمانتتػػمنال كػػـنبهػ انالهػػبعنهػػبنالقًػػم ناللقتػػينباهالػػمة ن
هي :ن

أ-اْالجاْؿنتملٓزـنلم نالةمزبـنج قًؽنالةهمانتةجه نجت ًبنبجةًًزنةمنًهمانت نال كـه ن
ب -ضػػانالمػػي نفػػينهالػػةًفنباً ػػمبنا ػػاهةمنبافػػوناْوػػانبهػػبنالةجػػابؼنتةػػهت نالالػػتانبالجقالػػًـن
بًقبـنلم ن ضاناب نالةالملرنفينب تًفنباتامؿنا اهةمنباً مبناْواه ن

ػ-ال كـنترتبتنمي نابنالمت نلم نمي ناوانبججاىنهػ انال كػـنالػ نمػي نرملػثنفًكػبفنلػ ن كػـن

المي ناْبؿنةجابؼنلهانالةهماقرنتمه نلٓهرنالججايه ن

ا-ال كـنتمه نلهانرتبتنالضلرنلمي نتمهتمنْتانافنجهلينله نهقًضنه انالمػي نْفنالهقً ػمفنْن
ً جةج ػػمفنةج ػػمنف ػػينبه ػػتنبا ػػانلجتمًهتة ػػمنبه ػػبنًق ػػوناً ػػمنج ػػتنالال ػػتانبالجقال ػػًـنبلت ػػانلهت ػػمنتمهػ ػ ن

الهقً مفنْنً جةجمفهن()68ن ن

ادلبحث انثانث

ن

ادلطهب االول :يناهج عهًاء انكالو يف االستذالل بصىرة عايت

-1طريقة البرهان الكالمي

ًثنًقالـنلمةم نالكٓـنةقاةمتنةفنوضبةتـنبًالجهج بفنةهتمنهجمه نبجالة نه نالااًقرن

الجةػمهونابنإتاػػمؿنالػػٓزـنتإتاػػمؿنالةمػزبـنبفػػين لػػؾنًػ كاناْةػمـنالل ازلػػينافنالةجكمةػػًفن(الجةػػابانفػػين
لػػؾنلم ػ نةقػػاةمتنجالػػمةبهمنةػػفنوض ػ نبةتـنبا ػػااهـنال ػ نجالػػمًةتمناةػػمنالجقمًػػانابنا ةػػمعناْةػػرنابن

ة ػ ػػاانالقتػ ػػبؿنةػ ػػفنالق ػ ػاافنابناَوتػ ػػمانبكػ ػػمفناكرػ ػػانوب ػ ػػتـنفػ ػػيناالػ ػػجوااجنةجهمه ػ ػػمتنالوضػ ػػبـن
بةآو ػ اجتـنتم ػ ػ ػ ػ ػ ػبازـنةالػػمةمجتـنبه ػ انهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمًؿنالهلػػونفػػين ػػؽنةػػفنْنًالػػمـنالػػبىنتمل ػػاباًمتنمػػًهمًن

اضٓ)ن()69نه ن

بةجه ن لؾنافنالةجكمـنًتاأنةفنهبؿنوضبة نرـنًضؿنلفنااًؽنالتاهمفنال نهجمه نجهمهضن

ه ناْهباؿنفجتامتمنلكفناللزالينهلال نًاىنافنهػ انالةػهت نْنًقهػونرًػانالةالػمـنابنال ػالينالػ ينْن
ًالمـنتلًانالتاًتًمتنتًهةمنالةجكمـنًالجهانال ناًةمفنكمةؿنةالتؽنتمَضبؿناْلجقماًرهن()70ن ن
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-2طريقة التأويل
ًثنًم منالةجكمةػبفنالػ ن(جأبًػؿنالهضػبمنالجػينًمػجابفنافنةظتاهػمنْنًػجٓ ـنةػونالػااين

ال ػ ينًاًػػابفنافنً ػػجب نبًهضػػبنالجأبًػػؿنلػػماةنلم ػ ناًٌػػمتنالةجمػػمتترنبتمللجػػؿنكػػمفنظتػػبانلمػػـن

الكػػٓـنةػػفنه ػ انالااًػػؽ)ن()71نًقػػبؿناْالػػجم نً ً ػ نهممػػـن الػػفنفارػػؿنلػػفناللػػاؽناْالػػٓةًرنبةهتػػمن

الالمؼن(ا فنفتـن ةًجمنهػاناهػابانالجأبًػؿنةتػااًنباتقػب نكػمةٓنفػينتجػضنالهضػبم)ن

()72

نبلػان هػبن

اْةػػمـنال ػاازينال ػ ن ػػاباةنالجأبًػػؿنلهػػان ةًػػوناللػػاؽ)ن()73نبًػػاىنتجػػضنالتػػم رًفنافنالجأبًػػؿنال ػ ين
هبنالً ناْمملاةن هبنالً نالالمؼنتااًقرناواىهن ًثناهتـنبافنكمهبانةةجهجًفنلفنالوبضنفين

الجأبًػػؿناْناهتػػـنهلػبانالكًػػؼنفػػينللػػظنًرتجبهػ نبلػ نةجهػػم نالملػػبينكًػػؼنة ػػاااًنفةػػم انًالػػة ن لػػؾهناهػ ن
جأبًػػؿنكمل ػ ين هتػػتنإلً ػ ناْمػػملاةنَه ػ نفػػينكػػٓنال ػػملجًفنًقاػػونتهلػػينالةجه ػ نالةجػػابؼنباْو ػ ن

تملجهزً ػ نةػػونفػػماؽنافنالالػػمؼنْنً ػػاابفنالةجه ػ نالة ػااانتآًػػمتنالضػػلمتنالوتاًػػرنباْمػػملاةنًلجمػػبفن
بهبنجلماؽنْنًؤرانفيناالهمانةتاانالجأبًؿنلكمًتةمهنفقاـناْوػ ػ نتةجه نالظػمهانةػفنالػهمنلػ ناْلجػ ن
لم ناْ جتمانفيناللتـنالبا نالة نجأبًٓناـنْهن()74ن ن

با انكمفن لؾنةبهلتـنفينالةالمهؿنالجينرمان بلتػمنالهػزاعنكملًػانبالب ػ نباْالػجبا نباْنفكًػؼن

كمهبانًلتةبفنهبل نججمل ن(ةفن انال ينًقاضناهللنها من الهم)ن()75نبهبل نججمل ن(باهزلهمنال اًانفًػ ن

تػػم نمػػاًانبةهػػمفونلمهػػم ههه)ن()76نبهبل ػ نججػػمل ن(باهػػزؿنلكػػـنةػػفناْهجػػمـنرةمهًػػرنازباجنةػػفنال ػػأفن

ارهًفههه)ن()77نبفينةا مرنجملًرنًكجةؿناْو نتةتاأنالجأبًؿنب لؾنلهاةمنجلاضنال م رنلم نالباهلًفن

افنًضًابانال نالجأبًؿنفينةباافنالهزاعنتجانافناهجضابانلم ناْو نت نفينةباافناْجلمؽهن()78ن ن
-3طريقة التفويض

بهبنجاؾناْةانهللنبالجتمانافنالةالمهؿنالجينًت رتمنالةجكمةبفنفبؽنابانالجقؿنبهبنةػ هبن

الالمؼنبالً نةمؿنكرًانةفناْهةرنبةةػفنهضػا ناتػفنومػابفن()79ن ًػثنًقػبؿن(بْنجػرقفنتةػمنًػزلـنلػؾن
اللكانةفناه نةقجاانلفناْ مارنتملكمههمتنباالتمتتمنبالبهبؼنلم نجلمضًؿنالب ػبانكمػ نبالػل ن ااًػ ن

فين لؾ) نفم لؾنهتمهمنالمػماعنلػفنالهظػانفػيناْالػتمبنْهػ نباانًتػًـنفًػ ناللكػانبْنًومػبنتامهػؿنبْن
ًظلانت قًقرن(هؿناهللنرـن اهػـنفػينوب ػتـنًمجتػبف)ن()80نبلتػ اناةاهػمنتملجب ًػانالةامػؽن(هػؿنهػبناهللن
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ا ػػاناهللنالضػػةانلػػـنًمػػانبلػػـنًبلػػانبلػػـنًكػػفنل ػ نكل ػبانا ػػا)ن

()81

نفػػم انالجب ًػػانهػػبنالج ػػزنلػػفنااااؾن

اْالتمبنبكًلًمتنجأرًاهمنبجلبًضن لؾنال نوملقتمنالة ًانتتمن

()82

نبال

رنفينالجلبًضنافناةػباان

ومضػػرن ػػم تنلػػفنااًػػؽنالػػب ي نبهػػينجج ػػةفنتجػػضناْال ػاااناْلتًػػرنالجػػينًج ػزنالجقػػؿنلػػفن

ااااكتػػمنابنفتػػـن كةجتػػمنفمػػبنكمهػػتنةػػفنهتًػػؿنةػػمنًالػػجاًونالجقػػؿناا ااك ػ نلةػػمنكمهػػتن ػػاباةنفػػينبابان
الاالػػملرنبهػػزبؿنالػػب ينبهػػاناجػ نالاالػػبؿنتمللجػػؿنتأمػػًم نًج ػػزنالجقػػؿنلػػفنااااكتػػمنبلكػػفناًْةػػمفنتتػػمن

با بنبه انة ةبفنالجلبًضهن()83ن ن

ادلطهب انثاني :مساث ينهج انبحث واالستذالل انكاليي يف االسالو

بتإةكمههمنافنه ةؿنالةمتنةهت نالت ثنباْالجاْؿنالكٓةيناْالٓةينتضباةنلمةرنفًةمنًمي :ن

-1افنةب بعنلمـنالكٓـنلهاناهم ناهةمنهػبنالجقمهػاناًْةمهًػرنتجػانفا ػتمنضػ ً رنةػفنالمػاعنةػفن
ًثنًةكفنافنًالجاؿنلمًتمنتمَالرنالجقمًره ن

ً-2قااناكرانالةجكمةًفنةفنالةجقاةًفنبالةجػأواًف-ومضػرناَمػملاةنبالةمجاًاًػرن-افنالػالًؿنالجقمػين
ةقتبؿنفينةالمهؿنالجقمهانال ن مهبنالالًؿنالهقمي نبًب بناكراهـنالهظانالجقمي نلم نوػٓؼنتًػهتـن

فػػينااًػػؽناً مت ػ نفًػػاىناهػػؿنالالػػهرنافنالااًػػؽنفػػيناً مت ػ نالمػػاع نفػػملهظانالجقمػػينبا ػػبنتملمػػاعن
افاةنتت انالضااهن()84ن ن
بالهضبمنالمالًرنةجب ن

-3بتهػػم نلمً ػ نًةكػػفنالقػػبؿنتػػمفناْلجػػااانتملجقػػؿنهػػبناػػمتونلػػمـنلملكػػانالكٓةػػيناْالػػٓةينةملػػاان

اباهؼنال مبًرنبأالًم نالالملًره ن

-4افناللكانالكٓةػيناْالػٓةينْنًقػبـنلمػ نالجقػؿنب ػا نباهةػمنهػبنًجػااانتػًفنهاتػينالجقػؿنبالهقػؿن
بافنجلمبجػػتنةهػػمه نالةجكمةػػًفناهج اات ػمًنباتججػػمااًنةػػفنكػػؿنةهتةػػمهنفملػػالًؿنالالػػةجينلهػػانالةججزلػػرنةػػرٓن

ًمػةؿنالقػاافنباْ ةػمعنبالوتػانالة ةػونلمًػ ن(الةجػباجا)نابفنوتػاناٌ ػما نالػ ينًأوػ نتػ ناَمػػجاًرن
ةامقػػمنا انضػػينالػػها نفػػينفػػابعنالجقمهػػانابفناضػػبلتمناةػػمنفػػيناضػػبؿنالجقمهػػانفٓتػػانافنًبافػػؽنوتػػان

اْ مانالقاافنباْ ةمعن نباْْتنالجقؿنالقاجًره ن
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-5ةػػمؿناللكػػاناَمػػجاينالةجػػأوانتجػػانالل ازلػػينومضػػرنلهػػاناللوػػانال ػاازين(ت606ه ػػ)نباٌةػػاينتن

(631هػ)نبةفنجتجتةمنال نالالًؿنالجقميناكرانلم ن المبنالالًؿنالهقمينفلقانلمػـنالكػٓـنةػمن ػامن
لمً نةجقاةبنالةجكمةًفنةفناهؿنالالهرنةفنالجبازفنتًفنالجقؿنبالهقؿه ن

-6افنلمـنالكٓـنفينابا نالرملثنفًةمنً اا نالتم ربف-اهجابنةفناللمالػلرنبضػمانةب ػبل نالةب ػبان
تػػإآؽ نةةكهػػمنكػػمفنابنبا تػػمنبجامػػونالةجكمةػػبفنالػ نتهػػم نهظػاةنمػػمةمرنلمكػػبفنلكػػفنةػػفنب تػػرنهظػػان

االٓةًره ن

-7بتمْ ػػمفرنال ػ ناالػػجوااـناْاباتنالةهت ًػػرنالجقمًاًػػرنالةالػػجةاةنةػػفنالة ػػمؿناللقتػػي نفقػػاناالػػجواـن

الةجكمةػ ػػبف نومضػ ػػرنالةجػ ػػأوابفنةػ ػػهتـنالةهاػ ػػؽنالضػ ػػباينلٓالػ ػػجاْؿنبلػ ػػاضناْفكػ ػػمانبهػ ػػانكػ ػػمفن

االجوااةتـنل نكبالًمرنةهت ًره ن

-8بفينالجينالةجكمةًفنلمت ثنلفنال ؽنبافونالمت نالوضػبـناجوػ بانوٓلػ نةهت ػمنكٓةًػمنة ػااان
ًةكفنا ةمل نفًةمنًمي :ن

أ-اْلجةمانلم نالجقؿنبالهقؿن ًثناجلؽنالكؿنلم نب ببنالهظانبافناوجملبانفينااًؽنب بت نهػؿن
هبنتملماعناـنتملجقؿ نكةمناجلقبانلم نلاـنججما تمنبافناوجملبانفينااًؽنال ةونتًهتةمه ن

ب-ال ؽنْنًهمؿناْنتملالًؿنبهبناةمنلقمينة ضنابنهقمينة ضنابنةاكبنةهتةمهن()85ن ن
ػ-الالًؿنالجقمينهبنةمْنًالجهانلم نالالةوناضٓنبل نضبانلهانالةجكمةًفنةهتم :ن

1ه هًم ناللمهبنلم نالممها ن

2ه هًم ناْبل ن(كؿنكةمؿنرتتنلمةكفنفملبا بنالقاًـنابل )نه
3ه هًم ناِ ااجن(لهانج جـناْوجًمانتػًفنالًمػًفنكٓهةػمنةكػاب نفًوجػمانا ػاهةمنْف ػمـنالوضػـ-
بهبنهًم ن الي-ه

4ه الجٓزـن(افنًمزـنةفنب بانالمي نب بانمي نآوا)نه
5ه اْلزاـن(الزاـنالوضـنلبازـنهبل )ه
6ه اْالجاْؿنتمًٌمتنالكبهًره

7ه اْالجاْؿنتملةجلؽنلمً نلم نالةوجمؼنفً ه
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8ه ةمنْنالًؿنلمً نً بنهلً ه

9ه االجوااـنالةهت نال الين(االجقضم نكؿنالابضنالةةكهرنبااهمنةةمنْنًػاعنلموضػـن

ػرنًالػجهان

الًتم)ه ن

ا-اْهجةػ ػػمـنتب ػ ػػونالةضػ ػػام متنالكٓةًػ ػػرنالومضػ ػػرنتت ػ ػـ نبج اًػ ػػانالةلػ ػػمهًـنتهػ ػػم نلم ػ ػ نة ػ ػ هتتـن
الكٓة ػػيهنبة ػػفنالةٓ ػػظنافنالةج ػػمهيناْض ػػآ ًرنجوجم ػػؼنت ػػًفنالةجكمة ػػًفنباللٓال ػػلرنةة ػػمنًؤك ػػان
االجقٓؿنكؿنلمـنتةجمهً ناْضآ ًر نبافنامجاكبانفيناللمظنالةضام متنهلالتمه ن

هػ-اةمنةباهلتـنةفنالالًؿنالهقمينفةججااةنفةهتـنافضنالجأبًؿنجةمةمنباو نتةمن ػم نتػ نالهقػؿنجلضػًٓن
بجأضػػًٓنبةػػهتـنةػػفنجبالػػونفػػينالجأبًػػؿ نبةػػهتـنةػػفناانالػػالًؿنالهقمػػيهنبةػػهتـنةػػفنجبالػػانب ةػػونتػػًفن

الالًمًفنالجقمينبالهقمي نكةمنافنههمؾنوٓفمنتًفنالةجكمةًفنفين

ًرناْوتمان()86ه ن

ادلطهب انثانث

األدنت واحلجج عنذ ادلذرست االشعريت
تجانججاًؼنال

نباْالرنباْالجاْؿنهجػاجناٌفنلمػ نةػمنهػيناْالػرنبال

ػ نلهػاناضػ مبن

الةااالػػرناْمػػجاًرنبالةمػػؾنالػ ينالػػمك نالجمةػػم نفػػينهػ انال مهػػبنفقػػانضػػمربانهملػػاةنلظًةػػرنهػػين(افن
كجبنهمهٓنفملض رنابنةالًمنفملالًؿهنا نافنالق ًرنالجػينًػااانارتمجتػمنبالجػينهػبنةب ػبعنالت ػثنْن

جومبنةفنافنجكبفناةمنوتاانةهقبْنابنالبىنًالًتمناْهالمفنةفنلها نةفنرًانافنًهقمتػمنلػفنهػبـن

اواًف)()87ه ن

نننننبلتػ ػ انه ػػانافنةض ػػماانالةجاف ػػرنله ػػاناْم ػػجاًرنج ػػجمومنف ػػينالهق ػػؿنبالجق ػػؿنبال ػ ػ نبتإةكمهه ػػمن
جموًمنةهت نالكٓةينفينلاةنأضبؿنبا

رنهي :ن

-1إلام ناَبلبًرنلمهمنالةهزؿنهاأهمنكمفنأـنالهره ن
-2جلالًانالقاافنتملقاافه ن

-3جلالًانالقاافنتمل اًثه ن
-4اَو نتمِ ةمعه ن

-5إفنالقاافنالجزًزنلم نظمها نبلً نلهمنافنهزًم نلفنظمها ناْنت
18
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-6إفناهللنججمل نإهةمنومابنالجابنتملجتمه ن
-7ةاالمةنةهمالترنالهزبؿه ن

-8الوضبمنبالجةبـ()88ه ن

نإ فنةػػااانججبًػػؿناَمػػجاينفػػينة هت ػ نلم ػ نالػػهمنالقاآهػػينبالالػػهرنالةات ػاة نبًججةػػانلم ػ ن

الةأربانالجةماانكتًػ اا نًقػبؿنفػينكجػمبناِتمهػرن(هبلهػمنالػ ينهقػبؿنتػ نباًمهجهػمنالجػينهػاًفنتتػمنالجةالػؾن
تكجػػمبناتهػػمنلػػزنب ػػؿنبتالػػهرنهتًهػػمنة ةػػانضػػم ناهللنلمً ػ نبالػػمـنبةػػمنابىنلػػفنالض ػ مترنبالجػػمتجًفن

باهةػػرنال ػػاًث نبه ػػفنت ػ لؾنةججضػػةبفنبتةػػمنكػػمفنًقػػبؿنت ػ ناتػػبنلتػػاناهللنا ةػػانتػػفن هتػػؿنهظػػاناهللن
ب تػ نبافػػوناا جػ نبا ػػزؿنةربتجػ نهػػمهمبفنبلةػػفنوػػملؼنهبلػ نة ػػمهتبفنَهػ ناْةػػمـناللم ػػؿنبالػاهً ن

الكمةؿنال يناتمفناهللنت نال ؽ)()89ه ن

بلكػػفنتةػػابانالبهػػتنبةػػوناةجػػااانالةااالػػرنباجالػػملتمنبهتػػبغنلػػاانكتًػػانةػػفنالجمةػػم نفًتػػمن ػػم ن

تجا نةفنلمةم نالةااالرنةفنهانابلبانالجقؿنبالقًم نبالةهاؽنالتاهمهينالجقمينابلبًرنكتًاةنفينارتمتن
الجقمهػػانالاًهًػػرن ج ػ نافنتجػػضنةجػػأوايناْمػػملاةنتػػمل نفػػين لػػؾنه ػ كانةػػرٓنلم ػ نالػػتًؿنال ػ كانْن

ال ضػػاناِةػػمـناٌةػػاينبهػػبنا ػػانةجػػأوايناْمػػملاةنًقػػبؿنفػػينو ػػـنهػ انالجاػػبانالػ ينالػػماتنالًػ ن

الةااالرنفًةمنتجان :ن

-1افنالجقؿنضمؿنالمػاعنبةػفنرػـنفػٓنًضػيناْالػجاْؿنلمػ نالةالػمهؿنالكٓةًػرنالةججمقػرنتب ػباناهللن
بضلمج نةةمنًجبهؼنلمً ن

رنالهتبةنتملالًؿنالالةجينباْنضماناْضؿنفالمنبهبنابانةجهمهضه ن

-2افناْلرنالهضبمنالمالًرنلم نةجمهًتمنظهينفيناللملبنت كـناتًجػرنالملػرنكةػمنافنكرًنػاانةػفن
ه ػ نالهضػػبمنكأرمػػبناَ ماًػػثنالهتبًػػرنةهقػػبؿنتااًػػؽنظهػػيناً ػػمنبةػػفنرػػـنفتػػينْنجقػػبىنلم ػ ن

ةجما ػػرناَال ػػرنالجقمًػػرنبلػ ػ انب ػػبنجأبً ػػؿنالهضػػبمنالج ػػينًججػػماضنظمهاه ػػمنةػػمنًقا ػػونت ػ نالجق ػػؿن
كملهضػػبمنالةبهةػػرنتملجمػػتً )()90هنةةػػمن جػػؿنالكرًػػانةػػفنالتػػم رًفنًمػػًانال ػ نالجقػػمابنالكتًػػانتػػًفن

الةجػػمواًفنةػػفناْمػػملاةنةػػفنةػػهت نالةججزلػػرنةرػػؿنالػػاكجبانة ةػػبانهمالػػـنبتجػػضنكجمتػػمتنالػػاكجبان
ةباةنرااترنفينكجمت ناْمجاين()91ه ن
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بلم نكؿن مؿنفمفنةهت نالةااالرنًقبـنلم نالمةجًفناالمالًجًفنهةمنالهقؿنبالجقػؿنبهػان هتػبان

ال نلاـنججما تمنبالجتابانالجقؿنا انةضماانالةجافرنباهةتمهن ن

جقبؿنالاكجباةنفبهًرن الًفنفينةقاةرنج قًقتمنلكجمبناِتمهرن(كمفنةفنال اباينكالػانمػبكرن

اْالػػملًبنالجقمًػػرنالت ااهػػرنالجػػيناجوػ همنالةهػػمبهبفنالػػٓ منً ػ تبفنتػ نالجقػػبؿ نبكػػمفنهػ انلػػفنااًػػؽن
جبكًػػاناضػػبؿناالػػمببنالالػػمؼنالضػػملينالقػػمهـنلم ػ نجقػػاًـنالػػهمنالةهػػزؿنهاآهػػمنكػػمفناـنالػػهرنلم ػ ناين

هالؽنفكاينةفنهجمجنالجقؿناْهالمهينفًةمنًججمؽنتمللًتًمت)()92ه ن

بالهػػمظانفػػيناضػػبؿنةػػهت نالةااالػػرنًجتػػًفنلػ ناهتػػمناضػػبؿنالػػمًةرنللتػػـنالقػاآفنبالالػػهرنبالالػػمهان

لمًتمنْنمؾنةجتونلااًؽنالتاىنبالاممانبهبنةمنضمانالًػ ناْمػجاينبةػفنتجػا نالةااالػرناْمػجاًرن

باجتملتـنلة هبنالالمؼنبافملتـنلفنالجقًاةناْالٓةًرن()93ه ن

ادلطهب انرابع :االدنت انندقهيت وعناصرها األساسيت

ْنم ػػؾنت ػػمفنال ػػالًؿنالهقم ػػينه ػػبنابؿناْال ػػرنالج ػػينًال ػػجهانالًت ػػمنالجمة ػػم نف ػػين ػػؿناينةال ػػألرن

جججا تـنالبا نكمهتنلقمهاًرنابنفقتًره ن

باْالرنالهقمًرنهػيناالػرنالكجػمبنبالالػهرنبهػينالجػينًقػمؿنلتػمنالػةجًرنبًقػمؿنلتػمنوتاًػر نباْالػرن

الةػػأرباةنبكمتػػمنتةجه ػ نبا ػػانبهػػيناْالػػرنالةالػػةبلرنةػػفنكجػػمبناهللنالجزًػػزنبالالػػهرنالهتبًػػرنالةات ػاةن

اباْالرنالجينهقمتمنالًهمنهقمرنال اًثنبالاباةن()94ه ن

بهػػاناوػ ناْمػػملاةنتملػػالًؿنالهقمػػينبالجةػػابانلمًػ نبالػػالًؿنالهقمػػينفػػينلػػاؼنالةجكمةػػًفنهػػبنةػػمن

ًكبفنةفن ترنالهتينضم ناهللنلمً نبالمـنابن ترنرًا نبابلتمنالكجمبنبالالهرنباْ ةمع()95ه ن

بالقػاافنالك ػاًـنهػػبنكجػػمبناهللنالةهػػزؿنلم ػ نالهتػػينضػػم ناهللنلمً ػ نبالػػمـنالةهقػػبؿنالًهػػمنتػػملجباجان

فتبناالـنلكػٓـناهللنججػمل نالةهػزؿنلمػ ناالػبل نالكػاًـن()96نبالالػهرنهػينالااًقػرنبفػينالمػاعنالجتػمااتن

الهمفمػػرنبةػػمنضػػاانلػػفناال ػ نبؿناهللنضػػم ناهللنلمً ػ نبالػػمـنةػػفنهػػبؿنابنفجػػؿنابنجقاًػػان()97نباْ ةػػمعن
الػ ينهػػبناْجلػػمؽنابنهػػبناجلػػمؽناةػػرنة ةػػانضػػم ناهللنلمػػينبالػػمـنلمػ ناةػػانةػػفناْةػػبانالاًهًػػرن()98ن
باجلمؽنالة جتاًفنلمً نفةػفنوػٓؿنالهضػبمنًالػجاؿنلمػ ناضػبؿناْلجقػمانبةالػمهم نبالجةػماانلمػ ن

ض جتمنكةمنًجبؿنلمً نفينااًقرنلاضنه مًمنالجقًاةنباههمعنالةجاااًفنتتػمنابنالػاانلمػ نمػتتمتن
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الةمككًفنبالاملهًفنفينضاهتمنبالقبؿنتضاااةنالالًؿنالهقمػينبابلبًجػ نلمػ نةػمنالػبا نةػفنالةضػماان

اْوػػاىنفػػينة ػػمؿناْالػػجاْؿنالجقمهػػاي نًججتػػانتةرمتػػرنهجً ػػرن ػػاباًرنجالػػجوممنةػػفنااااؾناتًجػػرن
الاًفن اجػ نبةلتػبـنالجقاًػرنالاًهًػرناْالػٓةًرنبالجػينجتػًفنلهػمنةةػمنالػتؽناهتػمنجةرػؿنة ةبلػرنال قػمهؽن
اْالمالًرنلفناهللن نبالاالؿنبالاالمْتنبالةتاأنبالةضًانباللمًرنباْهالمفنبالكبفنبةمنامػت ن لػؾنةػفن

اْةبا نبلً نههمؾنةفنًوملؼنفينافنه نال قمهؽن ةًجتمنهانهزؿنتتمنالػابحناْةػًفن تاًػؿنلمًػ ن

الالٓـنلم نهمبنالهتينضم ناهللنلمينبالمـنفينضباةنكمةمرنهتمهًرنرًانهمتمرنلمزًػماةنبالهقضػمفنابن
الجلًًػػانابنالجاػػبًا نبهػػانهػػمـنالهتػػينة ةػػانضػػم ناهللنلمً ػ نبالػػمـنتإتٓرتػػمنْةج ػ نكػػينًؤةه ػبانتتػػمن
بًضاهبانتكؿنةمنباانفًتمنتًقًفنب ػزـنْنة ػمؿنفًػ نلمجػااانباْاجًػمبنب ػم نالػتٓغنفػينضػباةناهػباؿن

جهاؽنبجالةونابْنبجهقؿنبجػابىنتجػان لػؾنالػبا نكمهػتنآًػمتنهاآهًػرناـنا ماًػثنهتبًػرنبلكهتػمنبضػمتن
الًهػػمنتااً ػػؽنالهقػػؿنبالاباً ػػرن ػػًٓنتجػػان ً ػػؿ نةة ػػمنً جػػؿنالهق ػػؿنه ػػبنالااًقػػرنابنالبال ػػًمرناْالمال ػػًرن
لمججاؼنلم ن قمهؽنالجقًاةنالجين م نتتمنالاالبؿنة ةانضم ناهللنلمً نبالمـن()99ه ن
ًأو ػ نالةجكمةػػبفنتملػػالًؿنالهقمػػينبً جمبه ػ ن

ػػرنلةػػمن هت ػبانالً ػ نةػػفنا اا نلكػػهتـنًوجملػػبفنفػػين

كًلًرناْو نت نبًا ونه انالوٓؼنال نةاىنجبرؿنال مهبنالجقمينبالجةالؾنت نلهانكؿنفاهػرنبالػ ين
ًهضبناً منلم نفتةتػـنلم كػـنبالجمػمت نبنالػهجاضنةبهػؼناْمػملاةنةػفنالػالًؿنالهقمػينبججػمةمتـن

ةج نفتـنْنًابفنفً ناينجهمهضنبا انججما تناًٌمتنوضضبانابن ةجبانتًهتمناةػمناْ ماًػثنفقػان
كػػانالتػػمهٓهينضػػاؽنوتػػانالةج ػباجانباه ػ نًب ػػبنالجةػػؿنبالجمػػـنبافنوتػػاناْ ػػمانًب ػػبنالجةػػؿنبْن

ًب بنالجمـنبتملهالترنلّ ةمعنً اا ناْمملاةن

رنمالًرنً بنالجةؿنت نلم نكؿنةالمـن()100ه ن

بًكفنجموًمنا كمـنالالًؿنالهقمينتةمنًمي:ن ن

-1افناْلجقمانتضاؽنالقاافنالكاًـنبا بنلقٓنبمالمنبالةهكاناه نكٓـناهللنكمفاه ن
-2افناْلجقمانتةمناؿنلمً نالقاافناْلرنهاجًرنةفنا كمـنبرًببنبا ػبنلقػٓنبمػالمنبةهكػان لػؾن

كمفاه ن

-3افناْلجقػػمانتػػمفناْ ماًػػثنالةجػباجاةنباااةنهاجػػمنلػػفنالاالػػبؿنضػم ناهللنلمًػ نبالػػمـنبا ػػبنلقػػٓن
بمالمنبةهكان لؾنكمفاه ن
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-4افناْلجقػػمانتةػػمنالػػتنلمً ػ ناْ ماًػػثنالةج ػباجاةناْلػػرنهماجػػرنةػػفنا كػػمـنبرًػػببنبا ػػبنلقػػٓن
بمالمنبةهكان لؾنكمفاه ن

-5افنا ماًػػثناْ ػػمانالجػػينجمقجتػػمناْةػػرناْالػػٓةًرنفػػينلضػػباهمناْبل ػ نت ػملقتبؿنةػػفنرًػػانهكًػػان
كةتمن كـناَ ماًثنالةجباجاةه ن

-6اهػ نًكلػػانةػػفناهكػػانلقًػػاةنجرتػػتنتػػهمنهاجػػينالهالػػترنالػ نالاالػػبؿنضػػم ناهللنلمًػ نبالػػمـنهاجػػين

الاْلرنلم نجمؾنالجقًاةه ن

-7اةػػمنةػػفناهكػػانلقًػػاةنترػػتنتاْلػػرنظهًػػرنفػػينهػػمنهاجػػينالرتػػبتنبجرتػػتنتاْلػػرنهاجًػػرنفػػينهػػمن
ظهينالرتبتنكم ماًػثناْ ػما نابنتاْلػرنظهًػرنفػينهػمنظهػينالرتػبتنفمهػ نْنًكلػانتػ لؾنبلكهػ نا ن
كمفنالظفنرملتمنبلـنًهكانالةهكانبفؽن

رنبا

رنفمه نًكبفنفمالقمنلمضًمهن()101ن ن

بلقػػانالجةػػاناْمػػملاةنلمػ نلمػػـنةضػػامينال ػػاًثنبلمػػـنال ػػاحنبالججػػاًؿنبجػ اا ـنالا ػػمؿنبتهػػم نلمػ ن
ةجمبةمجتـنةفنه نالجمـنجةًزنلهاهـنالوتانالض ًينلفنال الفنلفنال جًؼنبالةب بعنلم نةمن

هػػبنةجػػابؼ نفػػٓنًمجلػػتنال ػ ناْوًػاافنفػػيناْالػػجاْْتنالجقمهاًػػر نتًهةػػمنًجػػبؿنلمػ ناْبؿنبالرػػمهين
ةهتة ػػمنْهتة ػػمنًب ت ػػمفنالجم ػػـنالًقًه ػػي نبةرملػ ػ نالكج ػػمبنبالال ػػهرنالضػ ػ ً رنفت ػػينججاًه ػػمنلمة ػػمنًقًهً ػػمن
تة ةبهتمنْهتمنب ينةفناهللنججمل ناةمنةػملـنًججػاضنلػ نالوتػانالةجػباجانتػمينهػمنبا ػينفالػجتق ن

ةجافج نةه ضاةنفينالهظانالجقميهن()102ن ن

بلك ػػفنه ػػانافنف ػػينةال ػػألرنإف ػػماةنال ػػالًؿنالال ػػةجينالًق ػػًفنابنالظ ػػفنه ػػاناوجٓف ػػمنف ػػينةبه ػػؼن

اْم ػػملاةناْباه ػػؿنة ػػهتـنبالةجػ ػأواًفهنف ػػمفناْم ػػجاينًجم ػػفنجةال ػػك نتملكج ػػمبنبالال ػػهرنبة ػػمنابىنل ػػفن

الض مترنبالجمتجًفنباهةرنال اًثنبةجمتجرنلّةمـنا ةانتفن هتؿن()103هنبلقان مبؿناْمجاينالجػبازفن
تًفنالالةونبالجقؿنبافنكمفنرمبنلمً نجقاًـنالالةوهنلكفنفكاةنافنالاْلرنالهقمًرنْنجلًانالًقًفنَهتػمن

ةتهًرنلم نهقؿنالملمتنبهقػؿناله ػبنبالجضػاًؼنبلػاـناْمػجااؾنبلػاـنالة ػمزنبلػاـناْ ػةمانبلػاـن

نبلػػاـنالجوضػػًمنبلػػاـنالهال ػ نبلػػاـنالةجػػماضنالجقمػػيهنبلػػاـنه ػ ن
الهقػػؿنبلػػاـنالجقػػاًـنبالجػػأوًا ن
اْمًم نة هبفنْنةجمبـنبالةبهبؼنلم نالةظهػبفنةظهػبفهنبا انرتػتنهػ انظتػانافنالػاْهؿنالهقمًػرن

ظهًر نبافنالجقمًرنهاجًر نبالظفنْنًجماضنالقاوهن()104ن ن
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بفػػينك ػػؿناْ ػ ػباؿنًتقػ ػ نال ػػالًؿنالهقم ػػينابنالالػػةجينال ػػالًؿنالػ ػ ينً ػػج نتػ ػ ناضػ ػ مبنالل ػػاؽن

بًججتابه ناْالم نال ينًجبابفنالً نبلً نأاؿنةػفناالػملرناْةػمـناْمػجاينفػيناالج الػمفنالوػبضن
فينلمـنالكٓـنباالجاْْج نتملالًؿنالهقمينلم نكؿنةمنًاًانتاههج نةفنةالمهؿنكٓةًرنلقمهاًره ن

ًقبؿنالمً نالتباين( لظ ناهلل)نفينةجاضن اًرػ نلػفنالقاجًػرنلمهضػبمن(افنالهضػبمن

الرمتجػػرنف ػػينالكج ػػمب نًجاًه ػػمنًقًه ػػمنتة ػػةبهتمنتج ػػانا جًمزه ػػمنة ػػا مجًفنة ػػفنالهظ ػػا:نالةا م ػػرناْبلػ ػ ن
الج قًؽنفينالهانالقاآفنةفنلافنالًاهمنة ةانضم ناهللنلمً نبالمـنالًهم نالةا مرنالرمهًرنالج قًؽنفػين

اوتػما ن(ضػػم ناهللنلمًػ نبالػػمـ)نتػػمفنالقػاافنهػػبنةػػفنلهػػاناهللنفػػم انج ققػػتنالةا مػػرنالرمهًػػرنلمػ ن ػػب ن
هػ ػ نالقبال ػػاناض ػػت تنهض ػػبمنالكج ػػمبن ًههػ ػ نةض ػػاانًق ػػًفنااه ػػـنف ػػاوؿنالةهض ػػبمنلمًػ ػ نف ػػين
الةااكمتنالًقًهًرنبالبا نهتؿنالجقؿنبه ـنه نالةلًتمتنبفتةتمناـنْنكملالةجًمتنالجينلـنًهل نالًهمن

مػػي نةػػفناةاهػػمناْنلػػفنااًػػؽنالوتػػانالضػػماؽنكقًػػمـنالالػػملرنب مػػاناْ الػػمانبب ػػبانال هػػرنبالهػػمان

بالةٓهكرنفكؿن لؾنكمؼنلػاوبلتمنفػينالةػااكمتنالًقًهًػرنْفنهضػمنضػاً منةػفنكجػمبناهللنابنةجػباج اًان

ةفنالالهرنهانجهمبلتمنبأوتاانلهتم)ن()105نبه انافنه انالكٓـنةتـن اانببا ينهًؿنكًلًرنالججمةؿنةون
الهقؿنبالهمنباباهمنفػينالجقًػاةناْالػٓةًرنبارتمجتػمن ًػثنافنالػب ينهػبناْالػم نفػينارتػمتنالجقًػاةن
اْلتًرنكمفنبالًتق نت الهرنكبهًرن ًثنافن ابانالةجافرنالتماًرنجهجتينفين ابانامهجتمنالة اباةن

التالًارنبجقؼنلم زةنةالمةرنلمهمنبهاالًج ه ن

بالجهمضاناَالمالًرنلُالرنالهقمًرنهي :ن

-1القرران الكررري :ن(هػػبنكػػٓـناهللنالةهػػزؿنلمػ نالاالػػبؿنضػػم ناهللنلمًػ نبالػػمـنالةكجػػببنتملةضػػم ؼن

الةهقػػبؿنالًهػػمنهقػػٓنةج ػباج اًا)ن()106هنبلاف ػ نالزاهػػمهينتأه ػ ن(بهػػبنكػػٓـناهللنالةهػػزؿنلم ػ نوػػمجـناْهتًػػم ن
بالةاالػػمًفنتباالػػارن تاًػػؿناْةػػًفنالةكجػػببنتملةضػػم ؼنالة لػػبظنفػػينالضػػابانالةهقػػبؿنتػػملجباجا)ن

الةججتػػانتجٓبج ػ هنالةتػػاب نتضػػباةناللمج ػػرنالةوجػػبـنتالػػباةنالهػػم )ن()107نبااًقػػرناْالػػجاْؿنتػػملهمن
القاآهينجكبفنتامبنالةجافرنةفنآًمج نالكاًةرنفةمناامؽنفينةكمفنهًانتآوانلم نالتًؿنالةرمؿنبلهان
لاـنفتـنالػهمنةػفنوػٓؿنالهضػبمناْوػاىنالقااهًػرنهم ػأنإلػ نلالػهرنفتػينمػما رنلمقػاافنالكػاًـنابن

إل ناهباؿنالض مترنلهانجج انالالهرهن()108ن ن
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-2السنة:نبهينةمنضاانلفنالهتينضم ناهللنلمً نبالمـن–رًانالقااف-نةفنهػبؿنابنهقػؿنابنجقاًػان
بهينب ينالتينهمؿنججمل ن(بةػمنًهاػؽنلػفنالتػبىنافنهػبناْنب ػينًػب )ن()109نفتػينكػملقاافنةػفن
ترنافناْرهًفنب ينالتيناللاؽنتًهتػمنافنالقػاافنب ػينالتػينتػململظنبالةجهػ نبالالػهرنب ػينتػملةجه ن

ابفنالملظن()110نبهانهالـنالجمةم نال اًثنالماًؼنإل نةجباجانبآ مانبالجباجانهبنوتانأهباـنلفناةان
ة الب نًالج ًؿنجبااؤهـنلم نالك بنلماةهنباٌ مانهبنةمنافمان همًنالبا نأكمفنالةوتانبا ػااًنأبن

اكراه ن

بهان هبنال ةتبانلم نافنالةجباجانًلًانالجمـنال اباينلهاناْكراًفهن()111ن ن

-3االجماع:

اجلمؽناةرنة ةانضم ناهللنلمً نبالمـنومضػرنلمػ ناةػانةػفناْةػبانالاًهًػرن()112نابنهػبنلتػماةنلػفن
اجلػػمؽن ةملػػرنةػػفناهػػؿنال ػػؿنبالجقػػانةػػفناةػػرنة ةػػانفػػينلضػػانةػػفنالجضػػبانلمػ ن كػػـنباهجػػرنةػػفن

البه ػػمهوهن()113ن(به ػػبن
ب ر)ن()114ه ن

ػػرنله ػػانال ةػ ػ ػ ػ ػ ػتبانبالم ػػـنافنا ة ػػمعناه ػػؿنك ػػؿنلض ػػانة ػػفناْة ػػرنضػ ػبابن

-4قول الصحابي:

بهبنةػفنلقػينالهتػينضػم ناهللنلمًػ نبالػمـنةؤةهػمنتػ نبةػمتنلمػ ناْالػٓـن()115نهػبؿنالضػ متينلػً ن
رنلم نضػ متيناوػانلكهػ ن

ػرنفًةػمنْنًكػبفنتػملاأينبالجقػؿن ًػثنًكػبفن

ػرنلمػ نالةالػمةًفن

َهػ نتقبلػ نْتػػاناهػ نالػػةونلػػفنالاالػػبؿنضػػم ناهللنلمًػ نبالػػمـهنبا انلػػـنًوػػملؼنهػػبؿنالضػ متينالػ ين

ام ػػجتاناهػ ػباؿنضػ ػ مترناوػ ػاًفنًج ػػان

الض متينلفنهبل نْنًججتانالقبؿن

ػػرنله ػػانال ةت ػػباهنًال ػػة نا ةمل ػػمنال ػػكبجًمنفت ػػـهنا انا ػػوننن
رهن()116ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

به ناهـنتؿنة ةؿناْالرنالهقمًرنالجينالمانلمًتمنلمةم ناْةرنفيناااالرنبارتمتنالجقًاةناْالٓةًره ن

ادلطهب اخلايس :االدنت انعدقهيت ويسانكها االساسيت

ننننناةمنةهت نالجمـنال يناجو نلمةم نالةااالرناْمجاًرنفتبنالجةماناكًػزجًفناالمالػًجًفنهةػمنالهقػؿن
بالجقػػؿنكةػػتنهمهػػمنالػػمتقم نبا انكمهػػتنالةججزلػػرنجم ػػمنالػ نالجقػػؿنبججاًػ ناْهةًػػرنالقضػػبىنفػػينةالػػمهؿن

اْالجاْؿنلم نةالمهؿناْلجقمانفمفناْمملاةنًقبةبفنتػاباناضػبلينالػمليناكتػان ًػثنًم ػؤبفنالػ ن
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الهمنالقااهينابنالهتبينالمػاًؼنبًتػاأبفنتالةػ نبجبكًػا نةػفنوػٓؿناْالػرنالجقمًػرنالةوجملػر نبالجػين
جاباتنلتانالزةمفن ج نضماتنلتمنةضام متنبهبالا نا فنة هبناْمملاةنفيناْالجاْؿنًقبـن

لم نالهقؿنبالة نتملالًؿنالجقمي نلةفنْنًالجهانفػينةججقػا نلمػ نالقػاافنبالالػهرن ًػثنافنههػمؾنةػفن
رًانالةالمةًفنةفنْنً ِقانتت ناْالرنالالةجًرنفب بنال باانةج نبةهمهمرنةفنوػٓؿناْالػرنالجقمًػرن
ُ
بالةهاقًػػرنتلًػػرنج قًػػؽناهػػااؼنلمػػـنالكػػٓـنالجػػينالػػتؽنال ػػاًثنلهتػػمنبالجػػينهػػينالػػافمعنلػػفنالجقمهػػان
اًْةمهًػػرناْالػػٓةًرنتمل

ػػرنبالتاهػػمفنالجقمػػين ػػانالوضػػبـنبارتمجتػػمنتمَالػػرنالبا ػ رنالتًهًػػرنالجػػين

جبضؿنال نتاناْةػمفنكػؿنةػفناافنلمػ نهمتػ نمػؾنفػيناينةالػألرنةػفنةالػمهؿناْلجقػما نا ػمفرنالػ ن
ارتمجتمنللًانالةالمةًفنةفنفٓاللرنبرهبًرنبهضماىنبًتبانبرًاهـنةفناض مبنالةمؿنباله ؿنه ن

*افنلمهظػػانالجقم ػػينةال ػػملؾنال ػػهجةؿنلم ػ نتًمهت ػػمنف ػػينالض ػػل متنالقماةػػرنافنم ػػم ناهللنبه ػػينتض ػػباةن
اهًالًر :ن

-1داللة االلت از ن( :)117ن
بهين ب بانجااتانتًفنمًهًفنت ًثنلهاةمنججضبانا ػاهةمنهجضػباناْوػا نبالػتًؿنهػ انالتاهػمفنهػبن
اْالجق اا نفةفنًممهانةضلبفرنًجمـنافنههمؾنضمفمنلتم نبه انالمزبـنل ناهباعنهي :ن

-2الالز البين بالمعنى االخص:

بهبنةػمنًمػزـنفًػ نةػفنجضػبانالةمػزبـنجضػبانالػٓزـنبال ػزـنتػ نب لػؾنكاْلػرنالملػظنالةهتجػثن

ةفنمومنفينالظٓـنابنةفنب اا ن م زنلم نب بانكمهفن يهنفمفنه انالمػزبـنتًهتػمنً جػؿنالجقػؿن

ًجضبانالكمهفنال ينتة اانالةمعنالملظنابفنال م رنال نالجلكًانفينالجااتانتًهتمن()118ه ن

ب-الالز البين بالمعنى االع :

بهػػبنةػػمنًمػػزـنفًػ نجضػػبانالةمػػزبـنبالػػٓزـنال كػػـنتػػملمزبـ نب لػػؾنكاْلػػرناْهالػػمفنلمػ نهمتمًػػرن

الجمـنبضهجرنالكجمترنفمه نً كـنتملمزبـنةفنتجانجضبانكؿنةفنالةمزبـ-اْهالمف-بالٓزـنهمتمًرنالجمـن

بضهجرنالكجمترهن()119ن ن
ن
ن
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ح-الالز غير البين:
بهبنةمْنًكلينفً نجضػبانالةمػزبـنبجضػبانالػٓزـنتػمل كـنتػملمزبـ نتػؿنْنتػانةػفنالًػؿناوػان

لم نه انالجااتا نب لؾنكمل كـنتمفنزباًمنالةرمثنجالمبينهمهةجًفنفمفنالجقؿنْنً زـنتجمؾ ن
الةٓزةرنلكٓهةمنهتؿنةملـنًامونلم نتاهمفناوانةرتتنل هن()120ن ن

باهػػبىنالرٓرػػرنالػػٓزـنالتػػًفنتػػملةجه ناْوػػمنرػػـنًمًػ نالرػػمهينالػػٓزـنالتػػًفنتػػملةجه ناَلػػـناةػػمن

الرملثنْنًجانتاهمهمنَه نهلال نً جمجنال نتاهمفنبلكه نًجان ز انةفنالًؿنًجكمةؿنت ـنتاهمفنآوػان

الً ن()121ه ن

ايا ادلسهك انثاني فهى اندقياس:

لافهمنفًةمنالتؽنافنالجمـنةقالـنال نجضبانبجضاًؽناْبؿنًهػمؿنتمل ػانبالرػمهينًهػمؿنتمل

بال

ػر ن

ػػرناةػػمنهًػػم نابناالػػجق اا نابنجةرًػػؿن()122هنبالقًػػم نًجػػاؼنتمهػ ن(هػػبؿنةؤلػػؼنا انالػػمـنةػػمنةػػمنباان

فً نةفنه مًمنلزـنله نلزـنله نل اج نهبؿنآوانا ا اااا)()123ن ن
به انالتاهمفنالًقًهينًهقالـنتابا نال :ن ن

-1القًم ناْضبليه ن
-2القًم نالةهاقيه ن

القياس االصولي:

هبنةالجمتـنةفنكجمبناهللنلزنب ؿنلفنااًؽنلمةػم نالكػٓـنباضػبؿناللقػ ن(بهػبنال ػمؽناةػان

تأةانفينال كـنْمػجااكتةمنفػينلمػرنال كػـ)()124هن(بجكػبفنضػباج نت ةػؿنةجمبةػرنلمػ نةجمبةػرنفػين
كـنتهم نلم ن مةونتًهتةم)()125ه ن

بفكػاةنالقًػػم نجقػػبـنلمػ نةتػػاأًفنارهػػًفنكػػؿنةهتةػػمنةػػفنالةالػػمةمتنالجقمًػػرنالجػػينْنج جػػمجنالػ ن

تاهمفناواهن ن

-1الةتاأناْبؿ:نهمهبفنالجمًر:ناينافنلكؿنةجمبؿنلمرنبكؿنارانةؤرااه ن
-2الةتاأنالرمهي:نهمهبفنالجهمالؽنبالهظمـنفينالجملـه ن
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اينافنالةظػػمهانال زهًػػرنلمكػػبفنبافناوجملػػتنامػػكملتمنفمهتػػمنج ػاجتانتجمػػؿنكمًػػرنفػػينهمػػأجتمنافن

رتتنالجهمالؽنباْهالػ مـنفًةػمنتًهتػمنبةتةػمنابرمػتنفػينالجػاهًؽنتاػمتونهػ نالجمػؿناأًجتػمنجج ةػوناوًػاان

فيناهؿنلاانةفنالجمؿنباْالػتمبنبًهقػاحنالقًػم نفػينهػ ًفنالةتػاأًفنتباالػارناْالػجق اا ()126هنا نهػبن
ًتضانالتم ثنت قًقرنالجمرنرػـنهػبنالػ ينًةكػفنتباالػاج نااااؾنالجٓهػمتنالرمتجػرنالكمًػرنتػًفناْمػًم ن

الةجهمراةنابنالةوجملرنفينالظمهانبهك انهٓ ظنافناْالجق اا نمااناالمالينْنتانةه نلكؿنةفنتاهمهين

الجٓزـنبالقًم ن()127ه ن

ايا اندقياس انثاني فهى اندقياس ادلنطدقي:

بهػػبنهػػبؿنةؤلػػؼنةػػفنه ػػمًمنًمػػزـناْ لػػمفنالًتػػمناْ لػػمفنتمػػي ناوػػانبْنًكػػبفنه ػ انالقًػػم ن

ةلًػػاانالًقػػًفناْنا انكمهػػتنةقاةمجػ نًقًهًػػرن()128هنفػػم انهمػػتنالجػػملـنةجلًػػانبكػػؿنةجلًػػان ػػماث-لػػزـنافن
ج لفنًقًهمنافنالجملـن ماثنبا انهمتنا انكمهػتنالمػة ناملجػرنفملهتػمانةب ػبا نلكػفنالمػة نلًالػتن
تاملجػر نلزةػػؾنافنجػ لفنًقًهػػمنتػػمفنالهتػػمانلػػً نتةب ػػبا نبالًقًهػػمتنالجػػينججػػألؼنةهتػػمناْهًالػػرنلػػاهمن

الجمةم ناضبْنالجر:ن ن

-1االوليرا::نبهػػينالق ػمًمنالجػػينً كػـنفًتػػمنالجقػؿنتة ػػاانجضػبانالاػافًفنبْنًجبهػؼنلمػ نباالػػارن
كقبلهػػمنالبا ػػانهضػػؼناْرهػػًفنبالكػػؿنالظػػـنةػػفنال ػػز نفػػمفنه ػ ًفنال كةػػًفنْنًجبهلػػمفنلم ػ نباالػػارن

()129نب كاناللزالين(افنه نالق مًمناْبلًرنجكبفنةاجالةرنفػينالجقػؿنةهػ نب ػبا ن جػ نًظػفنالجمهػؿن
اه نلـنًزؿنلملةمنتتم)()130ه ن

-2المشراهدا :والمحسوسررا::ن(بهػػينالق ػػمًمنالجػينً كػػـنتتػمنال ػ نكقبلهػػمنالمػة نةمػاهرنبالهػػمان

ة اهرنفمل كـنلقمين ضؿنتةجبهرن الم نت زًهمتن لؾنال كـنبالبهبؼنلم نلمم )()131ه ن

-3التجربيا::نبهينافنً جمجنالجقؿنفينال زـنتتػمنالػ نجكاًػانالةمػمهاةنةػاةنتجػانةػاةناوػاىنبًجتػان
لهتمن(تماااانالجماة)()132ه ن

-4الحدسرريا::نبهػػينالجػػينً كػػـنفًتػػمنالجقػػؿنتباالػػارنْنتة ػػاانجضػػبانالا ػافًفنكقبلهػػمنهػػبانالقةػػان
ةالجلمانةفنهبانالمة نفمفنه انال كـنتباالارنةممهاةنجمكٓج نالةوجملػرنت الػبناوػجٓؼناب ػمعن

المة نهاتمنبتجاان()133ه ن
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-5المتواترا::نبهينالجينً كـنفًتمنالجقؿنتباالػارنالالػةمعنلػفن ةػونكرًػانْنً ّػبزنالجقػؿنجػبافقتـن
ػبةنباظتػػانالةج ػزةنلمػ نًػػا هناين
لمػ نالكػ بنكقبلهػػمنالػػًاهمنة ةػػانضػػم ناهللنلمًػ نبالػػمـناالػ نالهتػ ن
ً كـنتتمنالجقؿنتباالارنكراةنمػتماةنالةوتػاًفنتػمةانةةكػفنةالػجهانالػ نةمػمهاةنكرػاةنًةجهػونجبااػؤهـن

لم نالك بهن()134ن ن

-6النظريا::نبهينالق مًمنالة تبلرنالةكجالترنةفنالةجمبةمتنتااًقرنالكالبنبالهظا نك كـنالجقؿن
ت ابثنالجملـنالةكجالػبنةػفنهبلهػمنالجػملـنةجلًػانبكػؿنةجلًػان ػماثن()135نبجججتػانهػ ناْضػبؿنهػين
الجينججكبفنةهتمناْهًالرهن()136نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

والقياس المنطقي انواع هي:

-1القًم نالة ةمي:نبهبنةمنجاكبنةفنال ةؿنال ةمًػرناينالجػينجأللػتنةػفنةب ػبعنة ةػبؿنكقبلهػمن
الـنةؤلؼنبكؿنة نؤلؼن ماثهن()137ن ن

-2القًم نالمااي:نبهبنةمنكمهتنالةقاةجمفنفً نمااًجمفنابنا ػاهةمنكػمفنتقػبؿنافنكمهػتنالمػة ن
املجػػرنفملهتػػمانةب ػػباهنبكمةػػمنكػػمفنالهتػػمانةب ػػباانفػػمْاضنة ػػًهرنًهػػج نافنكمهػػتنالمػػة ناملجػػرن

فمَاضنة ًهرهن()138ن ن

-3القًػم ناْالػجرهمهي:نبهػبنةػمنكمهػتنالهجً ػرنابنهقً ػتمنةػ كبانفًػ نتةماجتػمنبهًهجتػمنب لػؾنكقبلػػؾن
افنكمهػػتنالمػػة ناملجػػرنفملهتػػمانةب ػػبانلكػػفنالمػػة ناملجػػرنفملهتػػمانةب ػػبانهلكػػفنالمػػة نلًالػػتن

تاملجػػرنفملهتػػمانلًػ ػ ػ ػ ػ نتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةب بانبهبلػ ػ ػهمنه ػ انالجػػااناةػػمنزب ػػينابنفػػااينلكه ػ نلػػً نتزب ػػينفتػػبن

فاايهن()139ن ن

ادلسهك انعدقهي انثانث هى:

االستدقراء:

بهبنججتونةمناالًتناهػ نلمػرنْةػانةجػًف نفج ػا نْنًهلػؾنلػفناهجػمجنةجمبلػ هنابنهػبنلتػماةن

لػػفنجضػػليناةػػبان زهًػػرنلػػً كـنت كةتػػمنلم ػ ناةػػانًمػػةؿنلم ػ نجمػػؾنال زًهػػمتنكقبلهػػمنالػػبجانلػػً ن
تلاضنْه نًؤاينلم نال اا مرنبًالمؿنه انكًؼنلافجـنافناللػاضنًػؤاينلمػ نال اا مػرنفهقػبؿنلافهػمن
لػػؾنتمْال ػجق اا هن()140نفجهػػانجمةػػؿنالجٓهػػرنتػػًفنالجمػػرنبالةجمػػبؿنبكمةػػمنفقػػاتنالجمػػرنفقػػانالةجمػػبؿ نرػػـن
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تجةجفنالهظانتجان لؾنفينالجمرنهااهمنةؤراةنفينالةجمػبؿن(اينهػينالػتبنلػ )نتملتاهػمفنالًقًهػينا انهػان

ًكػػبفنهػ اناْاػااانباْهجكػػم نتة ػػضنالةضػػمافرنابنلجمةػػؿناوػػاهنبتتػ انهجمػػـنافنمػػاانهػ انالقًػػم ن
اتجمنفينتهم نالجقًاةنبالق مًمنالًقًهًرنهبنافنجكبفنالجمرنةػؤراةن(اينةالػتترنفػينالةجمػبؿنبافنجكػبفن

ةاااةنبةهجكالرنبافنجكبفنةه ػتارنبا ػ رنرًػانة ػااترن()141ن) نفػهٓ ظنافناْالػجق اا نلكػ ن
القًػػم ن ًػػثناه ػ ناهجقػػمؿنةػػفن زهػػينال ػ نكمػػينباْالػػجق اا نلهػػاناْالػػٓةًًفنًهقالػػـنال ػ نهالػػةًفنجػػمـن

بهمهم ناةػمناْبؿنفتػبنةػمناالػجقاتنفًػ ن ةًػونال زًهػمت نبالرػمهينةػملـنجالػجقانفًػ نكمتػمنبلػ لؾنفتػبن
ًلًانالظفهن()142ن ن

ايا ادلسهك انرابع فهى انتًثيم:

بهػػبن كػػـنةػػفن زهػػينبا ػػانلمػ ن زهػػينبا ػػانكملجتػػماناللمهػػبنتملمػػمهاناامػػؽنلمًػ نالجةرًػػؿن

بًالػػةً ناللقتػػم نهًمالػػمنبالةجكمةػػبفنااناللمهػػبنال ػ نالمػػمها نةرمل ػ نفػػينالجقمًػػمت:نافنجقػػبؿ:نالالػػةم ن
ماثنْه ن الـنهًمالمنلم نالهتمتنبال ًبافنبهػ ناْ الػمـنالجػينًمػمهان ػابرتمنابنهػ انرًػانالػاًان

ةملـنًةكػفنافنهجتػًفنافنالهتػمتنكػمفن مارػمنْهػ ن الػـنبافن الػةًج نهػينال ػاناْبالػانلم ػابثنفػمفن

رتػتن لػؾنفقػانلافهػمنافنال ًػبافن ػماثنْفنال الػـن ػماث نفتػبن كػـنكمػينبًهػجظـنةهػ نهًػم نلمػ ن
هًهػػرنالمػػكؿناْبؿنبه ػػبنافنالالػػةم ن ال ػػـنبكػػؿن الػػـن ػػماثنفًهػػج نافنالال ػػةم ن ػػماثن()143نًق ػػبؿن

الل ازل ػػينبْنوً ػػانف ػػينااناللمه ػػبنالػ ػ نالم ػػمهانتق ػػبؿناٌة ػػاينا ةػ ػ ناهللن(بالم ػػـنأفنهػ ػ انالةال ػػمؾناان

اللمهػػبنال ػ نالمػػمهانةالػػمؾن ػػجًؼن ػػاانفػػمفن مضػػم نًا ػػونال ػ ناالػػجق اا نفػػينالمػػمهانبال كػػـنلم ػ ن
اللمهبنتةمن كـنت نلم نالممهانب لؾنفمالان()144ن)ه ن

ادلسهك اخلايس :انسرب وانتدقسيى:

بهػػبنافنًت ػػثنالهػػمظانلػػفنةجػػمفنة جةجػػرنفػػيناْضػػؿنبًججتجتػػمنبا ػػااًنبا ػػااًنبًتػػًفنوػػابجن

آ ماهمنلفنضٓحنالججمًؿنت ناْنبا انً اا نبًا م نبهبن ضاناْبضمؼنالجػينجب ػانفػيناْضػؿن
بالجينجضمينلمجمرنفينتػمائنالػاأينرػـناتاػمؿنةػمْنًضػمينةهتػمنفًججػًفنالتػمهينلمجمًػرهنبةػفنالججاًػؼن

هجاؼنافنالجةمًرن اتناج مهمفناْبؿنال ضانبالرػمهيناْتاػمؿن()145نةرػمؿن لػؾنافنجقػبؿنالجػملـناةػمن
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ػػماثنباةػػمنهػػاًـنبةػ ػ ػ ػ ػ ػ مؿنافنًكػػبفنهػػاًةمنفًمػػزـنةه ػ نْنة ملػػرنافنًكػػبفن مارػػمنبه ػ انالػػٓزـنهػػبن

ةامبتهمن()146ه ن

اةػػمنتجػػانفتػ ن ةمػػرناػػاؽنالجقمًػػرنالجػػينالػػمكتمنلمةػػم ناْالػػٓـنفػػينا ااالػػرنالجقًػػاةناْالػػٓةًرن

باْالػػجاْؿنلمًتػػمنبفًةػػمنًمػػينالػػهاا ناْج مهػػمتنالجقمًػػرنبالهقمًػػرنفػػينالةااالػػرناْمػػجاًرنبةػػمنلػػاؼن
تملةجقػػاةًفنبالةجػػأواًفنةػػفنلمةمهتػػمنبةً ػزةنالةجقػػاةًفنفػػينجقػػاًـنالهقػػؿنلم ػ نالجقػػؿنبالةجػػأواًفنال ػ ين

كمفناج مهتـناْالمالينجقاًـنالجقؿنلم نالهقؿنرـنهقبـنتاااالرناالتمبنه نالظمهاةهن ن

ادلصادر وادلراجع

1ه اْتمهػػرنلػػفناضػػبؿنالاًمهػػرنلّةػػمـناَمػػجاي نج قًػػؽ:نفبهًػػرن الػػًف ن مةجػػرنلػػًفنمػػة

نااان

اْهضمانتملقمهاة ن1397هػ1977-ه ن

2ه اْتتمجنفينماحنالةهتمج نلجقينالاًفنالالػتكي نااانالكجػبنالجمةًػر نتًػابت ن1995-1416ـ ن
ػ2ه ن

3ه اَ كمـنفينأضبؿناَ كمـ نلٍةاي نج قًؽ:نلتانالازاؽنللًلػي نالةكجػبناْالػٓةي نتًػابت ن

اةمؽ نلتهمفه ن
4ه اْالرنبال

ةاناة مفنلماملػبنلةػانلًالػ ن
ن
نلهانالةجكمةًف ناالملرنةم الجًانتممااؼناهنة

لةااف نال مةجرناْالٓةًر ن 2003-1424ه ن

5ه اامػػمانالل ػػبؿنإلػ نج قًػػؽنال ػػؽنةػػفنلمػػـناْضػػبؿ:نة ةػػانتػػفنلمػػينالمػػبكمهي نج قًػػؽ:نة ةػػان
لزب نااانالكجمبنالجاتي نا 1ن( )1999-1419ن ػ1ه ن

6ه االػػم نالتٓرػػرناتػػبنالقمالػػـنالزةومػػاي نج قًػػؽ:نة ةػػانتمالػػؿنلًػػبفنالالػػبا نااانالكجػػبنالجمةًػػر ن
تًابت نا 1نالهر1419هػ1998-ـ ن ػ2ه ن

7ه االػػم نالجقػػاً

نللوػػانالػػاًفنال ػاازي نج قًػػؽ:نا ةػػان

القمهاة نلالهرن1986ـه ن

ػػمزينالالػػقم نةكجتػػرنالكمًػػمتناْزهاًػػر ن

8ه اْالػ ػ ػ ػػجاْؿنله ػ ػ ػ ػػاناْض ػ ػ ػ ػػبلًًف ناناال ػ ػ ػ ػػجانالكل ػ ػ ػ ػاابي نااانالال ػ ػ ػ ػػٓـنلماتمل ػ ػ ػ ػػرنبالهم ػ ػ ػ ػػا نا 1ن

(1423هػ_ )2002نالقمهاةه ن
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9ه اْال نالةهت ًرنلتهم نالجقًاةناْالٓةًر نً ً نهممـن الػفنفارػؿ ناااناللكػانالجاتػي نةاتجػرن

ااانالقااف نةضاه ن

10ه اْهجض ػػمانف ػػيناْلجق ػػما نات ػػبن مة ػػانالل ازل ػػي نااانالكج ػػبنالجمةً ػػر نتً ػػابت نا 1ن(-1424

 )2004نه ن

11ه اٌةاينبآااؤ نالكٓةًرن ن الفنالمػمفجي نااانالالػٓـنلماتملػرنبالهمػا نا 1نلالػهرن(-1418

 )1998نالقمهاةه ن

12ه اْهضمؼنفًةمنً بنالجقما نبْنً بزنال تؿنت نْتينتكانالتمهٓهي نج قًؽنبججمًؽ:نة ةػان
زاهانالكبراي نالةكجترناْزهاًرنلمجااث نا 2ن()2000-1421هن ن

13ه التمهٓهينباااؤ نالكٓةًر ناهنة ةاناة مفنلتااهلل نةاتجرناْةر نتلااا ن1986هن ن
14ه الت انالة ًانفيناضبؿناللق نتاانالاًفنالزاكمي ن ػ2ه ن

15ه ت بثنفينجماً نالالهرنالةماؼ ناكاـن ًم نالجةاين-نتًابت-نا 4ن ػ1ه ن

16ه تًػػمفنةوجضػػانمػػاحنةوجضػػاناتػػفنال م ػػب نْتػػبنالرهػػم نمػػة نالػػاًفناْضػػلتمهي نج قًػػؽ:ن
ة ةانةظتانتقم نااانالةاهي نالالجباًر نا 1ن1406هػ1986-ـ ن ػ3ه ن

17ه جمجنالجاب نةفن باهانالقمةب

نة ةانتفن ةانالزتًاي نااانالتااًر ن ػ28ه ن

18ه جماً ناللكاناللماللينفيناْالٓـناهنة ةانلميناتبناًمف ن ػ1ه ن

ػرنالامػا نالاًػمض ن(1421ه ػ2000-ـ) ن
19ه الج تًانماحنالج اًػا نلػٓ نالػاًفنالةػااابي نةكجت ن
ػ8ه ن

20ه ج لرنالة قؽنتماحنهظمـنالةهاؽنْتينتكػانلتػانالػا ةفنتػفنمػتمبنالػاًفنالجمػبينال الػًهي ن

ا 1نةاتجرنالةهما نةضا ن1291هػه ن

21ه الججاًلػػمتنلجمػػينتػػفنة ةػػانالم ػاًلينال ا ػػمهي نااانالكجػػبنالجمةًػػر نا 1نالػػهرن(1403هػ ػ-

)1983ه ن

22ه الجقاًػػبنباْامػػما ناتػػبنتكػػانة ةػػانتػػفنالاًػػبنالتػػمهٓهي نج قًػػؽ:نلتػػانال ةًػػانتػػفنلمػػيناتػػبن

زهًا نا 2نةؤالالرنالاالملر نتًابت ن(1418هػ1998-ـ) ن ػ1ه ن
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23ه الجقاً ػػانبالج تً ػػا نات ػػفناةً ػػان ػػمجنابنات ػػفنالةبه ػػت نااانالكج ػػبنالجمةً ػػر نا 2ن(1403ه ػ ػ-

 )1983ن ػ1ه ن

24ه جةتًػػاناْباهػػؿنبجمو ػػًمنالػػاْهؿنالقم ػػينات ػػينتكػػانلمتػػمهٓهين نج قً ػػؽ:نلةػػمانالػػاًفنا ة ػػان
ًاا نةؤالالرنالكجبنالرقمفًر نا 1ن1407-1987ه ن

25ه جتػ ًبنالملػػرنْتػػينةهضػباناْزهػػاينالتػػابي نج قًػؽ:نة ػػانلػػبضنا ػب نااانا ًػػم نالجػااثن

الجاتي نتًابت نا 1نالهرن2000ـ ن ػ14ه ن

26ه جت ًبنالملرنْتينةهضبانة ةاناْزهاينالتابي نج قًؽ:نة ةػانلػبضنةالػب نااانا ًػم ن

الجااثنالجاتي نتًابت نا 1نلالهرن2001ـ ن ػ6ه ن

27ه جب ًينةقمضانالةضػام متنالجمةًػرنفػينالاالػملرنالجاةاًػر نااانالضػةًالي نالاًػمض نا 1ن

()1995-1416ه ن

28ه جًالًانالج اًا نة ةاناةًفناةًانتمامم نال هلي ناااناللكا نتًابت ن ػ1ه ن

29ه جًالػ ػػًانلمػ ػػـناضػ ػػبؿناللق ػ ػ نلتػ ػػاناهللنتػ ػػفنًبالػ ػػؼنال ػ ػػاًو نةؤالالػ ػػرنالاًػ ػػمف نتًػ ػػابت نا 1ن
()1997-1418ه ن

30ه ال ػػمةونْ ك ػػمـنالق ػ ػاافنلمقاات ػػي نااانالكج ػػبنالةض ػ ػاًر نالق ػػمهاة ن( )1960-1380ن ػ ػ ػ 2ن

م 298نبًهظا:نالبالًانفينلمبـنبةضامينال اًث نة ةاناتبنمتتر ن ػ1ه ن
31ه

ػػٓ نالجًه ػػًفنة ػػفنة مكة ػػرناْ ة ػػاًًفنات ػػبنالتاك ػػمتناْلبال ػػي نةاتج ػػرنالة ػػاهي ن-1401

32ه

ةتاةنالملر ناتػبنتكػانة ػانتػفنال الػفنتػفنااًػاناْزاي نج قًػؽ:ناةػزينةهًػانالتجمتكػي نااان

33ه

ممػًرنالجاػمانلمػ نمػاحنال ػٓؿنالة مػينلمػ ن ةػونال باةػو نااانالكجػبنالجمةًػر نانفناهن

34ه

ًػرنالالػهرنالهتبًػرنبةكمهجتػمنفػينالجمػاًو نلتػانالقػماانالالػهاي نال مةجػرناْالػٓةًر نالةاًهػػرن

 1981ن ػ1ه ن

الجمـنلمةًًٓف نتًابت نا 1نلالهرن 1987ن ػ1ه ن

اهت ن ػ2ه ن

الةهباة نا نالالهرنالرمهًر نالجاانالرمهي ناة مف ن1975-1295ه ن
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35ه اال ػػملرنالػ ػ ناه ػػؿنالرل ػػانتت ػػمبناْتػ ػبابنلّة ػػمـناْم ػػجاي نج قً ػػؽ:نلت ػػاناهللنم ػػمكانال هً ػػاي ن
الهمما نلةماةنالت ثنالجمةًرنتمل مةجرناْالٓةًرنتملةاًهرنالةهباة نانالهر ن( )1413ن ػ1ه ن

36ه الالهرنالهتبًرنب ينةفناهللنة لبظرنكملقاافنالكاًـ نجملًؼ:نمًورنتهتنةلاجنالةلاج نالهمما:ن
ة ةونالةمؾنفتانتملةاًهرنالةهباة ن ػ1ه ن

37ه الالهرنالهتبًرنبةكمهجتم نة ةانلتاناهلل نتم ةجمف نة ةونالةمؾنفتانلماتملرنتملةاًهرنالةهػباة ن
ػ1ه ن

38ه م انالجاؼنفينففنالضاؼ نا ةانتفنة ةانالة ٓبي نةكجترنالاما نالاًمضه ن
39ه ماحنالةقمضانفينلمـنالكٓـنلالجانالػاًفنالجلجػمزاهي نااانالةجػماؼنالهجةمهًػر-تمكالػجمف ن ػ 1ن

(1401هػ1981-ـ) ن ػ1ه ن

40ه مػ ػػاحنالباهػ ػػمتنف ػ ػيناضػػػبؿناللق ػ ػ نل ػ ػػٓؿنالػػػاًفنالة مػػػي نةكجت ػػرنالجتًكػ ػػمف نا 1ن(-1421

)2001ه ن

41ه م ػػاحنجهق ػػًيناللض ػػبؿنات ػػبنالجت ػػم نم ػػتمبنال ػػاًفنالق ااف ػػي نج قً ػػؽ:ناػ ػ نلت ػػاالاؤبؼ نم ػػاكرن

الاتملرناللهًرنالةج اة نا 1ن( )1973-1393ن ػ1ه ن

42ه م ػػاحنةو ػ ػ ػ ػجضانالاب ػػر نه ػػـنال ػػاًفنالا ػػبفي نةؤالال ػػرنالاال ػػملر نا 1ن( )1987-1407ن
ػ 3نه ن

43ه م ػػاحنةهظبة ػػرناًْة ػػمف نلمتم ػػًانالةااكم ػػي نالةبال ػػبلرنالم ػػمةمر ناْض ػػااانالر ػػمهي نالةباف ػػؽن

لمةاتبع ن ػ 1نم144ه ن

44ه مبهينافهاينلمبهينلميناللهماي نةاتجرنااانالجماات ن(1322هػ)ه ن

45ه الض محنجمجنالملرنبض محنالجاتًر ناتبنهضاناالةملًؿناللمااتي نج قًػؽ:نا ةػانلتػانالللػبان
الجاما نااانالجمـنلمةًًٓف نتًابت نا 4نلالهرن1407هػ1987-ـ ن ػ1ه ن
46ه

باتانالةجافرنباضبؿناْالجاْؿنبالةهمظاة نلتانالا ةفن تهكرنالةًااهيه ن

47ه الجقؿنبالهقؿنلهاناتفنامػا ناتػبنا ةػانتػفناةػمفنتػفنلمػين ػمةي نالهممػا:نال مةجػرناْالػٓةًرن
تملةاًهرنالةهباة نا 11نالجااناْبؿ ناة مف ن1398هػ1978-ـ ن ػ1ه ن
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48ه الجقً ػػاةناْال ػػٓةًرنباالال ػػتم نلت ػػانال ػػا ةفن تهك ػػر نااانالجم ػػـ ن(اةم ػػؽ نتً ػػابت) ن(-1399

 )1979نا2ه ن

49ه لم ػػـناضػػػبؿنالػػػاًف نلمػػػـناضػػػبؿناللق ػ ػ نالجقػ ػػؿنبالهقػػػؿ ن ػػػةفنةبال ػػبلرنال
اْالٓةًر ن الفن هلي نالةؤالالرنالجاتًرنلماااالمتنبالهما نا 1ن1986ه ن

ػػماةنالجاتًػػػرن

50ه لمـنالكٓـنبتجضنةمكٓج نْتبنالبفمنالجلجمزاهي نم22نبنم23نبهمأةناللكاناللماللي ناهن
لمينالمةينالهمما ن ػ1هن ن

51ه لباةػػؿنباهػػااؼنهمػػأةنلمػػـنالكػػٓـنفػػيناْالػػٓـ نً ً ػ نهممػػـن الػػفنفارػػؿ نة ةػػونالت ػػبثن
اْالٓةًر ن1972-1392ه ن

52ه الجػًف ناتػبنلتػانالػػا ةفنالومًػؿنتػفنا ةػاناللااهًػػاي نج قًػؽ:ناهةتػاينالةوزبةػيهناهاتػ ااهًـن

الالمةااهي نهمانةكجترنالتٓؿ ن ػ2ه ن

53ه رمًػػرنالة ػااـنفػػينلمػػـنالكػػٓـ نالػػًؼنالػػاًفناٌةػػاي نج قًػػؽ:ن الػػفنة ةػػبا نالة م ػ ناْلم ػ ن

لممؤبفناْالٓةًر نالقمهاة ن ػ1ه ن

54ه رمًرنالبضبؿنفينماحنلبناْضبؿ نلزكاًمناْهضماينالالهًكي نااانالكجمبنالجاتًرنالكتاىه ن
55ه اللمًػػرنفػػينمػػاحنالتااًػػرنفػػينلم ػـنالاباًػػر نمػػة نالػػاًفنالالػػومبي نج قًػػؽ:ناتػػبنلػػمه نلتػػان
الةهجـناتااهًـ نةكجترنابْانالمً نالجااث نا 1ن(2001هػ) ن ػ1ه ن

56ه راًػػبنال ػػاًثنْتػػبنلتًػػاةنالقمالػػـنتػػفنالػػٓـنالتلػػاااي نج قًػػؽ:ناهنة ةػػانلتػػانالةجًػػانوػػمف ن
ةاتجرنااانالةجماؼنالجرةمهًر ن ًااناتما نالاكف نا1نالهرن1284هػ1964-ـ ن ػ3ه ن

57ه راًػػبنال ػػاًثنلمواػػمتينْتػػينالػػمًةمفنالواػػمتي نج قًػػؽ:نلتػػانالكػاًـناللاتػػمبي ناااناللكػػا ن

الهرن1402هػ1982-ـ ن ػ2ه ن

58ه اللػػاؽنالكٓةًػػرناْالػػٓةًر نةػػاوؿنا ااالػػرنلمػػينلتػػاناللجػػمحنالةلاتػػي نةكجتػػرنبهتػػر ن-1415

 1995نا2ه ن

59ه اللابؽ ناهباانالتابؽنفيناهبا ناللابؽ ناتبنالجتم نمتمبنالاًفنالقاافي نلػملـنالكجػب ناهنان

اهنت ن ػ1ه ن
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60ه اللضبؿنفيناْضبؿ نا ةانتفنلمينال ضمم نب ازاةناْبهمؼ نالكبًت ا 2نج4ه ن

61ه فيناللماللرناْالٓةًرنةهت نبجاتًؽ ناهناتااهًـنةاكبا نااانالةجماؼ نةضا ن ػ2ه ن
62ه هبااػػوناْالػػرنفػػيناْضػػبؿنلٓةػػمـناتػػينالةظلػػانةهضػػبانالالػػةجمهينالةػػابزي نج قًػػؽ:نة ةػػان
الفنالممفجي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا 1ن 1997-1418ن ػ1ه ن

63ه كتػػاىنالًقًهًػػمتنالكبهًػػر ناهنة ةػػانال ػػجًاناة ػػمفنالتػػباي ناااناللكػػانالةجمضػػا نتً ػػابت ن
باااناللكا ناةمؽ نا 8ن()1997-1417ه ن

64ه كتػػاىنالًقًهًػػمتنالكبهًػػر نة ةػػانالػػجًاناة ػػمفنالتػػباي ناااناللكػػانالةجمضػػا نتًػػابت نااان
اللكا ناةمؽ نا 8ن()1417-1982ه ن

65ه كجمبنالةامؽنبالةقًان ةػانتػفن ةػاينالضػملاي نلةػماةنالت ػثنالجمةػينتمل مةجػرناْالػٓةًرن
تملةاًهرنالةهباة نالالجباًر نا ن()2002-1422ه ن

66ه الكمًمت نْتبنالتقم نال هلينةؤالالرنالاالملر نتًابت ن ػ1ه ن

67ه لتمبنالة ضؿ نلمجٓةرنلتانالا ةفنتفنومابف نج قًؽ:نة ةانلميناتبناًمفنبلتػم ن ةًػان
المًةمف نااانالةجافرنال مةجًر ن1996ه ن

68ه لالمفنالجابنْتفنةهظبا نااانضماا نتًابت نا 3ن1414هػ ن ػ 2نم383ه ن
69ه ةمهًرنالجقؿنبةجهم نباوجٓؼنالهم نفً نلم ماثنالة مالتي نج قًؽ:ن الًفنالقػبجمي نالهممػا ن

ااانالكهاي نباااناللكا نتًابت نا 2ن1398هػه ن

70ه ةت ػػمائناْض ػػبؿ نلت ػػانال ةً ػػانة ة ػػانت ػػفنت ػػماً نالض ػػهتم ي نج قً ػػؽ ناهنلة ػػمانالا ػػملتي ن

الماكرنالباهًرنلمهمانبالجبزًو نا1980ه ن

71ه ةتػ ػ ػػمائنالجقًػ ػ ػػاةناْالػ ػ ػػٓةًر ناهنةضػ ػ ػػال نالوػ ػ ػػف ناتػ ػ ػػون مةجػ ػ ػػرناةمػ ػ ػػؽ نا 9ن(-1416

1417هػ)(1997-1996ـ)ه ن

72ه الة ضػػبؿنلم ػاازي نج قًػػؽ:نا ػ ن ػػمتانالجم ػباهي نةؤالالػػرنالاالػػملر نا 2ن( )1997-1418ن
ػ 5نه ن
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73ه الة كـنبالة ًاناْلظـنْتفنالًا نالةاالي نج قًؽ نلتانال ةًانههاابي نااانالكجبنالجمةًرن
تًابت نا 1نالهرن1421هػ2000-ـه ن

74ه ة ؿنالهظانفينلمـنالةهاؽنلٓةمـناتين مةاناللزالي نااانالكجبنالجمةًر نتًابته ن

75ه ةال ػػمهؿنالجقً ػػاةنباْهمت ػػمنت ػػًفنالتاهه ػػرنالقااهً ػػرنباْال ػػجاْؿنالكٓة ػػي نج ػػملًؼ:ناهنالال ػػًانازؽن
ا نكمًرنالجمبـ ن مةجرنالقمهاة نالهر 2007-1428نبالجاان223ه ن

ال

76ه الةالجضل نلٓةمـناللزالي نج قًؽ:نة ةانلتانالالٓـنلتانالممفي نااانالكجػبنالجمةًػر نا 1ن

1993-1413ه ن

77ه ةضػػمااناْالػػجاْؿنلمػ نةالػػمهؿناْلجقػػما نلرةػػمفنلمػػين الػػف نااانالػػبافنلمهمػػا نالاًػػمض ن

ا 1ن(1413هػ) نه ن

78ه الةججة ػػانف ػػيناض ػػبؿناللقػ ػ نة ة ػػانت ػػفنلم ػػينات ػػبنال ال ػػًفنالتض ػػاينالةججزل ػػي نج قً ػػؽ:نومً ػػؿن

الةً

نااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا 1ن( )1403ن ػ2ه ن

79ه الةج ػػـناللمال ػػلينلة ة ػػونالمل ػػرنالجاتً ػػرنتملق ػػمهاة نالتًه ػػرنالجمة ػػرنلم ػػؤبفنالةا ػػمتوناْةًاً ػػر ن

1399هػ1979-ـ نم11ه ن

80ه الةج ػػػـناللمالػػػلينلة ةػػػونالملػ ػػرنالجاتًػ ػػر ن ةتباًػػػرنةضػ ػػا نالتًهػػػرنالجمةػ ػػرنلم ػػؤبفنالةاػ ػػمتون

اْةًاًر ن()1983-1403ه ن

81ه ةج ـناًػبافناْابناتػبناتػااهًـناالػ مؽنتػفناتػااهًـناللػمااتي نج قًػؽ:ناهنا ةػانةوجػما ناتجػرن
ةؤالالرنااانالمجبنلمض مفرنبالاتملرنبالهما نالقمهاة نالهرن1424هػ2002-ـ ن ػ2ه ن

82ه ةج ـنةقمًً نالملػر نْ ةػانتػفنفػما نالقزبًهػينالػاازي ناااناللكػانالػهرن1299ه ػ1979-ـ ن
ػ2ه ن

83ه ةجًػػمانالجمػػـنفػػينفػػفنالةهاػػؽ ناتػػبن مةػػانالل ازلػػي نج قًػػؽ:ناهنالػػمًةمفناهًػػم نااانالةجػػماؼ ن

ةضا ن1961ـه ن

84ه ةقمْتناتبنال الفناْمػجاينإةػٓ نالمػً ناتػينتكػانتػفنفػباؾ نج قًػؽ:نااهًػمؿن ًةماًػ نااان

الةماؽ نتًابت ن1987ه ن
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85ه ةقػػمًً نالملػػر نا ةػػانتػػفنفػػما نالقزبًهػػينال ػاازي نج قًػػؽ:نلتػػانالالػػٓـنة ةػػانهػػمابف نااان

اللكا ن1399هػ 1979ن ػ5ه ن

86ه الةمؿنباله ؿنلممتاالجمهي ن ػ 3نم 7نبًهظا:نرمًرنالةااـنفينلمـنالكٓـنلٍةاي نبًهظػا:ن
الةهاؽنبةهمه نالت ثنالجمةي نلمينلتانالةجاينة ةاه ن

87ه ةهػػمه ناْالػػجاْؿنلمػ نةالػػمهؿناْلجقػػمانلهػػاناهػػؿنالالػػهرنبال ةملػػر نلرةػػمفنتػػفنلمػػين الػػف ن

ةكجترنالاما ن 2006-1427نالاًمض نا5ه ن

88ه ةهػػمه ناْالػػجاْؿنفػػينةالػػمهؿنالجقًػػاةناْالػػٓةًرنفػػينةضػػانفػػينالجضػػانال ػػاًث ناااب ػػرن

اكجب اا ناهنة ةانا ةانهبمجينلتانالا ًـ نكمًرنااانالجمبـ ن مةجرنالقمهاةه ن

89ه ةهمه نالت ثنالجمةينفيناللكاناْالٓةينباللكانال اًث ناهنلتاناللجمحنة ةانالجًالػبي ناهن
لتانالا ةفنة ةانالجًالبي نااانالااًرنال مةجًر ن1997-1996ه ن

90ه ةهمه نالت ثنالجمةي نلتانالا ةفنتابي نبكملرنالةاتبلمت نالكبًت ن 1977نا3ه ن

91ه ةهػػمه نالت ػػثنلهػػانةلكػػايناْالػػٓـ ناهنلمػػينالػػمةينالهمػػما نااانالهت ػػرنالجاتًػػرنتًػػابت ن
ا3ه ن

92ه ةهمه نالجضهًؼنفيناللمالػلرناْالػٓةًر نلضػمـنالػاًفنالزفجػمبي ناالػملرنةم الػجًانتممػااؼناهن
لتػانال ةًػػانلتػانالةػػهجـنةػاكبا نالػػهرن(1403ه ػ2009-ـ) ن مةجػػرنالقػمهاة نكمًػػرنااانالجمػبـ نهالػػـن

اللماللرناْالٓةًر ن ػ1ه ن

93ه ةهمهػػؿنالجافػػمفنفػػينلمػػبـنالق ػااف نة ةػػانلتػػاالجظًـنالزاهػػمهي نةاتجػػرنلًال ػ نالتػػمتينال متػػين
بماكمه نا 3ن ػ1ه ن

94ه الةهاؽنالضباي ناهنًبالؼنة ةبا نااانال كةر نالاب ر نا 1ن(1414هػ1994-ـ)ه ن
95ه الةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ناهنلمػػينلتػػانالةجاػػينة ةػػا نا 2نااانالةجافػػرنال مةجًػػر ن

اْالكهااًره ن

96ه الةهقػ نةػػفنال ػػٓؿنبالةبضػػؿنالػ ن ينالجػزةنبال ػػٓؿنل

اْهال

نتًابت ن2003ه ن
37

ػػرناْالػػٓـنالل ازلػػيناتػػبن مةػػا نااان

يُاهج االستدالل انكاليي عُد االشاعرة
د .يعانى سانى يوَس

أ.د.يحًد ريضاٌ عبدهللا

97ه الةباهػػؼنلمج ػػاناًْ ػػي نج قًػػؽ:نلتػػانالػػا ةفنلةً ػاة نااانال تػػؿ نلتهػػمف نا 1ن(-1417

 )1997ن ػ1ه ن

98ه هزهرنالهظانةفنجب ًينهوترناللكانفينةضاميناهػؿناْرػانْتػفن

لتااهللنتفن ًؼناهللنالا ًمي نةاتجرناللًانتملاًمض نا 1ن(1422هػ)ه ن

ػانالجالػقٓهي نج قًػؽ:ن

99ه همأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ 1نم44ه ن

100ه هتمًرنالالبؿنماحنةهتمجنالبضبؿ ن ةمؿنالػاًفناْالػهبي نااانالكجػبنالجمةًػر نتًػابت نا 1ن

()1999-1420ه ن

101ه بالةتػ ػ بنف ػػينلم ػػـناض ػػبؿناللقػ ػ نالةق ػػماف نلت ػػاالكاًـناله م ػػر نةكجت ػػرنالام ػػانالاً ػػمض نا 1ن

( )1999-1420ن ػ3ه ن

102ه الباهمتنلٓةمـنال بًهي نج قًؽ:نلتاالماًؼنة ةانالجتا ن ػ1ه ن

103ه البالػػًانفػػينلمػػبـنبةضػػامينال ػػاًثنل ػػنة ةػػانتػػفنة ةػػانتػػفنالػػبًمـناتػػبنمػػتتر ناااناللكػػان

الجاتي ن ػ1ه

هىايش انبحث
()1نالجػػًف ناتػػبنلتػػانالػػا ةفنالومًػػؿنتػػفنا ةػػاناللااهًػػاي نج قًػػؽ:ناهةتػػاينالةوزبةػػيهناهاتػااهًـن
الالػػمةااهي نهمػػانةكجتػػرنالتػػٓؿ ن ػ ػ 2نم 392نبًهظػػا:نجت ػ ًبنالملػػرنْتػػينةهضػػبانة ةػػان

اْزهاينالتابي نج قًؽ:نة ةانلبضنةالب نااانا ًم نالجااثنالجاتي نتًػابت نا 1نلالػهرن
2001ـ ن ػ 6نم 41نبًهظا:نةقمًً نالملر نا ةانتفنفما نالقزبًهينالاازي نج قًػؽ:نلتػان

الالػػٓـنة ةػػانهػػمابف ناااناللكػػا ن1399ه ػ 1979ن ػ 5نم 361نبًهظػػا:نال كػػـنبالة ػػًان
اْلظػػـنْتػػفنالػػًا نالةاالػػي نج قًػػؽ نلت ػانال ةًػػانههػػاابي نااانالكجػػبنالجمةًػػرنتًػػابت نا 1ن

الػػهرن1421هػ ػ2000-ـ ن ػ ػ 4نم 171نبًهظػػا:نلالػػمفنالجػػابنْتػػفنةهظػػبا نااانضػػماا ن
تًابت نا 3ن1414هػ ن ػ 2نم383ه ن
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()2نراًػػبنال ػػاًثنْتػػبنلتًػػاةنالقمالػػـنتػػفنالػػٓـنالتلػػاااي نج قًػػؽ:ناهنة ةػػانلتػػانالةجًػػانوػػمف ن
ةاتجرنااانالةجماؼنالجرةمهًر ن ًااناتما نالاكف نا1نالهرن1284هػ1964-ـ ن ػ 3ن278ه ن

()3ن ةتػاةنالملػػر ناتػػبنتكػػانة ػػانتػػفنال الػػفنتػػفنااًػػاناْزاي نج قًػػؽ:ناةػػزينةهًػػانالتجمتكػػي نااان
الجمـنلمةًًٓف نتًابت نا 1نلالهرن 1987ن ػ 1نم498ه ن

()4نةج ػػـناًػبافناْابناتػػبناتػااهًـناالػ مؽنتػػفناتػااهًـناللػػمااتي نج قًػػؽ:ناهنا ةػػانةوجػػما ناتجػػرن
ةؤالال ػػرنااانالم ػػجبنلمض ػ ػ مفرنبالاتمل ػػرنبالهم ػػا نالقػ ػػمهاة نال ػػهرن1424ه ػ ػ2002-ـ ن ػ ػ ػ 2ن

م 194نبًهظػا:ناالػػم نالتٓرػػرناتػػبنالقمالػػـنالزةومػػاي نج قًػػؽ:نة ةػػانتمالػػؿنلًػػبفنالالػػبا ن
ااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا 1نالهر1419هػ1998-ـ ن ػ 2نم306ه ن

()5نراًػػبنال ػػاًثنلمواػػمتينْتػػينالػػمًةمفنالواػػمتي نج قًػػؽ:نلتػػانالك ػاًـناللاتػػمبي ناااناللكػػا ن
الػػهرن1402ه ػ1982-ـ ن ػ 2نم 241نبًهظػػا:نالضػ محنجػػمجنالملػػرنبضػ محنالجاتًػػر ناتػػبن
هضاناالةملًؿناللمااتي نج قًؽ:نا ةانلتانالللبانالجاما نااانالجمـنلمةًًٓف نتًػابت نا 4ن

نةاج ػ ػ نالزتًػ ػػاي نااان
لالػ ػػهرن1407هػ ػ ػ1987-ـ ن ػ ػ ػ 1نم 346نبًهظػ ػػا:نجػ ػػمجنالجػ ػػاب ن

التااًر ن ػ 6نم251ه ن
()6نالةمهاةن48ه ن

()7نةهمه نالت ثنالجمةي نلتانالا ةفنتابي نبكملرنالةاتبلمت نالكبًت ن 1977نا 3نم4ه ن
()8نهمأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما نم36ه ن

()9نًهظػػا:ناالػػملرناكجػػب اا نتجه ػبافنةهػػمه ناْالػػجاْؿنفػػينةالػػمهؿنالجقًػػاةناْالػػٓةًرنفػػينةضػػانفػػين
الجضػػػانال ػػػاًث ناهنة ةػ ػػانا ةػػػانهبمػ ػػقينلتػ ػػانالػ ػػا ًـ نكمً ػػرنااانالجمػ ػػبـ ن مةج ػػرنالقػ ػػمهاة ن

م23ه ن

()10نمػ انالجػػاؼنفػػينفػػفنالضػػاؼ نا ةػػانتػػفنة ةػػانالة ػػٓبي نةكجتػػرنالامػػا نالاًػػمض نم 34ن
بًهظػػا:نةج ػػـنةقػػمًً نالملػػر نْ ةػػانتػػفنفػػما نالقزبًهػػينال ػاازي ناااناللكػػانالػػهرن1299هػ ػ-

1979ـ ن ػ 2نم259ه ن
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()11نًهظا:نالة كـنبالة ًاناْلظػـنْتػفنالػًاانالةاالػي ن ػ 9نم 270نبًهظػا:نجتػ ًبنالملػرن
ْتينةهضباناْزهاينالتابي نج قًؽ:نة انلبضنا ب نااانا ًم نالجااثنالجاتي نتًابت ن

ا 1نالهرن2000ـ ن ػ 14نم48ه ن
()12ناللاهمف ن45ه ن

()13ن ةتاةنالملرناتبنتكانتفنال الفناْزاي نج قًؽ:ناةزينةهًػانالتجمتكػي نااانالجمػـنلمةًٓػًف ن
تًابت نا 1نالهر 1987ن ػ 1نم114ه ن

()14نجمجنالجاب نةفن باهانالقمةب

نة ةانتفن ةانالزتًاي نااانالتااًر ن ػ 28نم501ه ن

()15نالججاًلػػمتنلجمػػينتػػفنة ةػػانالم ػاًلينال ا ػػمهي نااانالكجػػبنالجمةًػػر نا 1نالػػهرن(1403هػ ػ-
 )1983نم104ه ن

()16نالةضػػاانهلال ػ نم 17نبًهظػػا:نالكمًػػمت نْتػػبنالتقػػم نال هلػػينةؤالالػػرنالاالػػملر نتًػػابت ن
ػ 1نم114ه ن

()17نًهظػػا:نةهػػمه ناْالػػجاْؿ ناهنا ةػػانهبمػػجينلتػػانالػػا ًـ نكمًػػرنااانالجمػػبـ نالقػػمهاة ناالػػملرن
اكجب اا نم26هن ن

()18نًهظػػا:ناْالػػجاْؿنلهػػاناْضػػبلًًف ناناالػػجانالكل ػاابي نااانالالػػٓـنلماتملػػرنبالهمػػا نا 1ن
(1423هػ_ )2002نالقمهاة نم21ه ن

()19نالةج ػػـناللمال ػػلينلة ة ػػونالمل ػػرنالجاتً ػػر ن ةتباً ػػرنةض ػػا نالتًه ػػرنالجمة ػػرنلم ػػؤبفنالةا ػػمتون
اْةًاًر ن( )1983-1403نم11ه ن

()20نةهمه نالت ثنالجمةي ناهنلتانالا ةفنتابي نبكملرنالةاتبلمت نالكبًت ن 1977نم82ه ن
()21نةهػػمه نالت ػػثنلهػػانةلكػػايناْالػػٓـ ناهنلمػػينالػػمةينالهمػػما نااانالهت ػػرنالجاتًػػرنتًػػابت ن
ا 3نم68ه ن

()22نًهظا:نةهمه ناْالجاْؿ ناهنا ةانهبمجي نم27ه ن
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()23ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًفنلمكلاابي نم 29نبًهظا:نجًالًانلمـناضػبؿناللقػ نلتػاناهللنتػفن
ًبالؼنال اًو نةؤالالرنالاًمف نتًابت نا 1ن( )1997-1418نم12ه ن

()24نالجقاًػػبنباْامػػما ناتػػبنتكػػانة ةػػانتػػفنالاًػػبنالتػػمهٓهي نج قًػػؽ:نلتػػانال ةًػػانتػػفنلمػػيناتػػبن
زهًا نا 2نةؤالالرنالاالملر نتًابت ن(1418هػ1998-ـ) ن ػ 1نم207ه ن

()25نةتػػمائناْضػػبؿ نلتػػانال ةًػػانة ةػػانت ػػفنتػػماً نالضػػهتم ي نج قًػػؽ ناهنلةػػمانالا ػػملتي ن
الماكرنالباهًرنلمهمانبالجبزًو نا 1980نم25ه ن

()26نًهظػػا:نةهػػمه ناْالػػجاْؿ ناهنا ةػػانهبمػػجينلتػػانالػػا ًـ نم 27نبًهظػػا:نةهػػمه نالت ػػثن
الجمةػػينفػػيناللكػػاناْالػػٓةينباللكػػانال ػػاًث ناهنلتػػاناللجػػمحنة ةػػانالجًالػػبي ناهنلتػػانالػػا ةفن

ة ةانالجًالبي نااانالااًرنال مةجًر ن 1997-1996نم81ه ن

()27نًهظػػا:نةالػػمهؿنالجقًػػاةنباْهمتػػمنتػػًفنالتاههػػرنالقااهًػػرنباْالػػجاْؿنالكٓةػػي نجػػملًؼ:ناهنالالػػًان
ازؽنال

ا نكمًرنالجمبـ ن مةجرنالقمهاة نالهر 2007-1428نبالجاان 223نم11ه ن

()28نًهظػػا:نةهػػمه نالت ػػثنلهػػانةلكػػايناْالػػٓـ ناهنلمػػينالػػمةينالهمػػما نااانالهت ػػرنالجاتًػػر ن
تًابت نا 3نم 68نبًهظا:نةهمه نالت ثنالجمةي نلتانالا ةفنتابي نم18ه ن

()29نًهظا:نهمأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما نم37ه ن
()30نهمأةناللكاناللماللينفيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ 1نم38ه ن
()31نًهظا:نالةضاانهلال نم39ه ن

()32نًهظ ػػا:نكت ػػاىنالًقًهً ػػمتنالكبهً ػػر ناهنة ة ػػانال ػػجًاناة ػػمفنالت ػػباي ناااناللك ػػانالةجمض ػػا ن
تًػػابت نباااناللكػػا ناةمػػؽ نا 8ن( )1997-1417نم 49نبًهظػػا:نهمػػأةناللكػػاناللمالػػلين

فيناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ 1نم44ه ن

()33ناله ؿ ن125ه ن

()34نًهظػػا:نلمػػـنالكػػٓـنبتجػػضنةمػػكٓج نْتػػبنالبفػػمنالجلجػػمزاهي نم22نبنم23نبهمػػأةناللكػػان
اللماللي ناهنلمينالمةينالهمما ن ػ 1نم44هن ن
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()35نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي ناالػملرنةم الػجًانتممػااؼناهن
لتػانال ةًػانلتػانالةػهجـنةػاكبا نالػهرن(1403ه ػ2009-ـ) ن مةجػرنالقػمهاة نكمًػرنااانالجمػػبـ ن

هالـناللماللرناْالٓةًر ن ػ 1نم318ه ن

ػباي ناهنًبالػؼن
()36نًهظا:ناْالجاْؿنلهػاناْضػبلًًفنلمكلػاابي نم 22نبًهظػا:نالةهاػؽنالض ن
ة ةبا نااانال كةر نالاب ر نا 1ن(1414هػ1994-ـ) نم115ه ن

()37نًهظ ػػا:ناْالػػػجاْؿنلهػػػاناْضػػػبلًًفنلمكل ػ ػاابي نم 23نبًهظػ ػػا:نالةهاػ ػػؽنبةه ػػمه نالت ػػػثن
الجمةي ناهنلمينلتانالةجاينة ةا نا 2نااانالةجافرنال مةجًر ناْالكهااًر نم138ه ن

()38ن ػ ػباتانالةجاف ػػرنباض ػػبؿناْال ػػجاْؿنبالةه ػػمظاة نلت ػػانال ػػا ةفن تهك ػػر نم 104نبًهظ ػػا:ن
الةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ناهنلمػػينلتػػانالةجاػػي نااانالةجافػػرنال مةجًػػر ناْالػػكهااًر ن

ا 2نم58-57ه ن

()39ناْالػػجاْؿنلهػػاناْضػػبلًًفنلمكلػاابي نم 23نبًهظػػا:نالةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ناهن
لمينلتانالةجاينة ةا نا 2نااانالةجافرنال مةجًر ناْالكهااًر نم138ه ن

()40نالةهاؽنالضباي ناهنًبالؼنة ةبا نم116ه ن

()41نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم 119نبًهظػػا:نالةمػػؿنباله ػػؿنلممتاالػػجمهي ن ػ 3ن
م 7نبًهظا:نرمًرنالةااـنفينلمػـنالكػٓـنلٍةػاي نبًهظػا:نالةهاػؽنبةهػمه نالت ػثنالجمةػي ن
لمينلتانالةجاينة ةا نم132ه ن

()42نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبال ػػؼنة ةػػبا نم 126نبًهظ ػػا:نالةباهػػؼنل ػػانالػػاًفناًْ ػػي ن
ػ ػ 1نم 419نبًهظ ػػا:نجب ػػًينةقمض ػػانالةض ػػام متنالجمةً ػػرنف ػػينالاال ػػملرنالجاةاً ػػر نااان

الضةًالي نالاًمض نا 1ن( )1995-1416نم44ه ن

()43نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم 127نبًهظػػان:الةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ن
لمينلتانالةجاينة ةا نم133ه ن
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()44نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم 127نبًهظػػا:نالةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ن
لمينلتانالةجاينة ةا نم133ه ن

()45نالةهاػػؽنالضػػباي ناهنًبالػػؼنة ةػػبا نم 129نبًهظػػا:نالةهاػػؽنبةهػػمه نالت ػػثنالجمةػػي ن
اهنلمينلتانالةجاي نم 139نم140ه ن

()46ن ػ ػباتانالةجافػ ػػرنباضػ ػػبؿناْالػ ػػجاْؿنبالةهػ ػػمظاة نلجتػ ػػانالػ ػػا ةفن تهكػ ػػرنالةًػ ػػااهي نم 50ن
بًهظػ ػػا:ناْالػػػجاْؿنلهػػػاناْضػػػبلًًف نلمكل ػ ػاابي نم 23نبًهظػ ػػا:نالةهاػ ػػؽنبةه ػػمه نالت ػ ػػثن

الجمةي ناهنلتانالةجاي نم138ه ن

()47نًهظا:نالةج ـناللماللينلة ةونالملرنالجاتًرنتملقمهاة نالتًهرنالجمةرنلمؤبفنالةامتوناْةًاًر ن
1399هػ1979-ـ نم 11نم13ه ن

()48نةمهً ػػرنالجق ػػؿنبةجه ػػم نباو ػػجٓؼناله ػػم نفًػ ػ نلم ػػماثنالة مال ػػتي نج قً ػػؽ:ن ال ػػًفنالق ػػبجمي ن
الهمما نااانالكهاي نباااناللكا نتًابت نا 2ن1398هػ نم232ه ن

()49نًهظػػا:نهبااػػوناْالػػرنفػػيناْضػػبؿ نْتػػينالةظلػػانالةػػابزي نج قًػػؽ:نة ةػػان الػػفنالمػػمفجي ن
ااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا 1ن(1418هػ1999-ـ) ن ػ 2نم71ه ن

()50نالةضاانهلال ن ػ 2نم259ه ن

()51نةقمْتناتبنال الفناْمجاينإةٓ نالمً ناتينتكانتػفنفػباؾ نج قًػؽ:نااهًػمؿن ًةماًػ نااان
الةمػ ػ ػػاؽ نتًػ ػ ػػابت ن 1987نم 286نبًهظػ ػ ػػا:نجةتًػ ػ ػػاناْباهػ ػ ػػؿنبجموػ ػ ػػًمنالػ ػ ػػاْهؿنلٓةػ ػ ػػمـن
التػػمهٓهي نج قًػػؽ:نلةػػمانالػػاًفنا ةػػان ًػػاا نةؤالال ػرنالكجػػبنالرقمفًػػر نلتهػػمف نا 1ن(-1407
 )1987نم32-31ه ن

()52ناِهضمؼنفينةمنً بنالجقما نبْنً بزنال تؿنت نلمتمهٓهي نج قًؽ:نة ةان ازهػانالكػبراي-
الةكجترناْزهاًرنلمجااث نا 2ن( )2000-1421نم15ه ن

()53نةقمْتناتبنال الفناْمجايناةٓ نتفنفباؾ نم286ه ن
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()54نًهظا:ناْهضمؼنلمتػمهٓهي نم 15نبًهظػا:نجةتًػاناْباهػؿنبجموػًمنالػاْهؿنالقم ػيناتػين
تك ػػانلمت ػػمهٓهين نج قً ػػؽ:نلة ػػمانال ػػاًفنا ة ػػان ً ػػاا نةؤالال ػػرنالكج ػػبنالرقمفً ػػر نا 1ن-1987

 1407نم 34-33نبًهظػ ػ ػػا:ناْالػ ػ ػػجاْؿنلهػ ػ ػػاناْضػ ػ ػػبلًًفنلمكل ػ ػ ػاابين نم 25نبًهظػ ػ ػػا:ن
التمهٓهينباااؤ نالكٓةًر ناهنة ةاناة مفنلتااهلل نةاتجرناْةر نتلااا ن 1986نم282هن ن

()55نًهظا:نهبااوناْالػرنفػيناْضػبؿنلٓةػمـناتػينالةظلػانةهضػبانالالػةجمهينالةػابزي نج قًػؽ:ن
ة ةػػان الػػفنالمػػمفجي نااانالكجػػبنالجمةًػػر نتًػػابت نا 1ن 1997-1418ن ػ ػ 1نم 267ن
بًهظػػا:نتًػػمفنةوجضػػانمػػاحنةوجضػػاناتػػفنال م ػػب نْتػػبنالرهػػم نمػػة نالػػاًفناْضػػلتمهي ن

ج قًؽ:نة ةػانةظتػانتقػم نااانالةػاهي نالالػجباًر نا 1ن1406ه ػ1986-ـ ن ػ 3نم 250ن
بًهظػػا:نالج تًػػانمػػاحنالج اًػػا نلػػٓ نالػػاًفنالةػػااابي نةكجتػػرنالامػػا نالاًػػمض ن(1421هػ ػ-

2000ـ) ن ػ 8نم3739ه ن

()56نًهظا:ناْالجاْؿنلهاناْضػبلًًفنلمكلػاابي نم 49نبةهػمه ناْالػجاْؿنفػينةالػمهؿنالجقاًػرن
اْالٓةًر ناهنا ةانهبمجي نم26ه ن

()57نًهظا:ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًفنلمكلاابي نم50ه ن
()58نالتمهٓهينبآااؤ نالكٓةًر ناهنة ةاناة مفنلتاناهلل نم282ه ن
()59ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًفنلمكلاابي نم51ه ن

()60نًهظا:ن باتانالةجافرنباضبؿناْالجاْؿنبالةهمظاة نلتانالا ةفن تهكرنالةًااهي نم25ه ن
()61نج لرنالة قؽنتماحنهظمـنالةهاؽنْتينتكانلتانالا ةفنتفنمتمبنالػاًفنالجمػبينال الػًهي ن
ا 1نةاتجرنالةهما نةضا ن1291هػ نم17ه ن

()62نًهظا:ناللضبؿنفيناْضبؿ نا ةانتفنلمينال ضمم نب ازاةناْبهػمؼ نالكبًػت ا 2نج 4ن
م 7نبًهظا:ناْالجاْؿنلهاناْضبلًًف نلمكلاابي نم68ه ن
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()63نًهظا:ناْهضػمؼ نلمتػمهٓهي نم 19ن(اْهضػمؼنفًةػمنً ػبنالجقػما نبْنً ػبزنال تػؿنتػ ) ن
ْت ػػينتك ػػانالت ػػمهٓهي نج قً ػػؽنبججمً ػػؽ:نة ة ػػان ازه ػػانالك ػػبراي نالةكجت ػػرناْزهاً ػػرنلمجػ ػااث نا 2ن

( )2000-1421نم19هن ن
()64نا ن93ه ن

()65نال فن23ه ن
()66ناللاؽنالكٓةًرناْالٓةًر نةاوؿنباااالرنلمةلاتي نم 19نبًهظػا:نالةججةػا نْتػبنال الػًفن
التض ػ ػ ػػاينالةججزلػػ ػ ػػي نااانالكج ػ ػ ػػبنالجمةًػػ ػ ػػر نتً ػ ػ ػػابت نا 1ن(1403ه ػ ػ ػ ػػ) ن ػ ػ ػ ػ ػ 2نم 322ن
بالة ضبؿ نلماازي ن ػ 1نم167ه ن

()67نج لػػرنالة قػػؽنتمػػاحنهظػػمـنالةهاػػؽنْتػػينتكػػانلتػػانالػػا ةفنالجمػػبينال الػػًهي نم 19-18ن
بًهظػا:نمػػبهينافهػػاينلمػػبهينلمػيناللهػػماي نةاتجػػرنااانالػػجماات ن(1322هػػ) نم 29-28ن
بًهظػػا:نكجػػمبنالةامػػؽنبالةقًػػان ةػػانتػػفن ةػػاينالضػػملاي نلةػػماةنالت ػػثنالجمةػػينتمل مةجػػرن

اْالػ ػػٓةًرنتملةاًهػ ػػرنالةهػ ػػباة نالالػ ػػجباًر نا ن( )2002-1422نم 95نبالةت ػ ػ بنفػ ػػينلمػ ػػـن

اضبؿناللق نالةقماف نلتاالكاًـناله مػر نةكجتػرنالامػانالاًػمض نا 1ن( )1999-1420ن ػ 3ن
م1057ه ن

()68نلتػػمبنالة ضػػؿ نلمجٓةػػرنلتػػانالػػا ةفنتػػفنومػػابف نج قًػػؽ:نة ةػػانلمػػيناتػػبناًػػمفنبلتػػم ن
ةًانالمًةمف نااانالةجافرنال مةجًر ن 1996نم 23-22نبًهظا:نماحنالباهمتنفيناضبؿن

اللق نل ٓؿنالاًفنالة مي نةكجترنالجتًكمف نا 1ن( )2001-1421نم221ه ن

()69نالةهق نةػفنال ػٓؿنبالةبضػؿنالػ ن ينالجػزةنبال ػٓؿنل
اْهال

ػرناْالػٓـنالل ازلػيناتػبن مةػا نااان

نتًابت ن 2003نم92ه ن

()70نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي ن ػ 1نم313ه ن
()71نالةضاانهلال نم313ه ن

()72نلباةؿنباهااؼنهمأةنلمـنالكٓـنفيناْالٓـ نً ً نهممـن الفنفارؿ نم25-24ه ن
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نللوػانالػاًفنالػاازي نج قًػؽ:نا ةػان

القمهاة نم 105نلالهرن1986ـه ن

ػمزينالالػقم نةكجتػرنالكمًػمتناْزهاًػر ن

()74نلباةػػؿنباهػػااؼنهمػػأةنلمػػـنالكػػٓـنفػػيناْالػػٓـ نً ً ػ نهممػػـن الػػفنفارػػؿ نة ةػػونالت ػػبثن
اْالٓةًر ن 1972-1392نم24ه ن

()75نالتقاة ن245ه ن

()76نالباةنال اًا ن25ه ن
()77ناْهجمـ ن143ه ن

()78نلباةؿنباهااؼنهمأةنلمـنالكٓـ نً ً نهممـن الفنفارؿ نم25ه ن
()79نًهظا:نلتمبنالة ضؿ نْتفنومابف نم12ه ن
()80ناْهجمـ ن91ه ن

()81ناْوٓم ن5-1ه ن

()82نجماً ناتفنومابف ن ػ 1نم581ه ن

()83نًهظا:نجماً ناللكاناللماللينفػيناْالػٓـناهنة ةػانلمػيناتػبناًػمف ن ػ 1نم 219نبًهظػا:ن
ةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي ن ػ 1نم313ه ن

()84نًهظ ػػا:ناْالػ ػ نالةهت ً ػػرنلته ػػم نالجقً ػػاةناْال ػػٓةًر نً ًػ ػ نهمم ػػـن ال ػػفنفار ػػؿ ناااناللك ػػان
الجاتػػي نةاتجػػرنااانالق ػااف نةضػػا نم19-18بةمتجػػاهمنال ػ نم 26نبًهظػػا:نفػػيناللمالػػلرن
اْالػ ػػٓةًرنةػ ػػهت نبجاتًػ ػػؽ ناهنات ػ ػااهًـنةػ ػػاكنبا نااانالةجػ ػػماؼ نةضػ ػػا ن ػ ػ ػ 2نم 48-47ن
بًهظا:نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالٓةًر نلضمـنالاًفنالزفجمبي نم315ه ن

()85نًهظاناهباعنالاْلرنفينهل نه اناللضؿه ن

()86نةهمه نالجضهًؼنفيناللماللرناْالػٓةًر نلضػمـنالػاًفنالزفجػمبي ن ػ 1نم 315نم 316ن
بًهظػػا:نالل ػػاؽنالكٓةً ػػرناْال ػػٓةًر نة ػػاوؿنا ااال ػػرنلمػػينلت ػػاناللج ػػمحنالةلات ػػي نةكجت ػػرنبهت ػػر ن
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 1995-1415نا 2نمن 45-17نبًهظانفيناللماللرناْالٓةًرنةهت نبجاتًؽ ناهناتااهًـن

ةاكبا نم48ه ن

()87نًهظػا:نةتػػمائنالجقًػاةناْالػػٓةًر ناهنةضػال نالوػػف ناتػون مةجػػرناةمػػؽ نا 9ن(-1416
1417هػ)(1997-1996ـ) نم51ه ن

()88نًهظػػا:ناتػػبنال الػػفناْمػػجاي ن ةػػباةنر اات ػ نم 85-76نبًهظػػا:نةقاةػػرنج قًػػؽناْتمهػػرن
لم ػػاكجباةنفبهً ػػرن ال ػػًف نم 132-111نبًهظ ػػا:نةه ػػمه نالجض ػػهًؼنف ػػيناللمال ػػلرناْال ػػٓةًر ن
لضػػمـنالػػاًفنالزفجػػمبي ن ػ 2نم 399نبًهظػػا:ناالػػملرنالػ ناهػػؿنالرلػػانتتػػمبناْتػبابنلّةػػمـن
اْمجاي نج قًؽ:نلتاناهللنممكانال هًاي نالهمما نلةماةنالت ػثنالجمةًػرنتمل مةجػرناْالػٓةًرن

تملةاًهرنالةهباة نانالهر ن( )1413ن ػ 1نم40ه ن

()89ناْتمهرنلفناضبؿنالاًمهر نْتينال الفناْمجاي ناااناتفنزًابفنلماتملرنبالهما نتًابت ن
لتهمف نا 1نم 9-8نج قًؽ:ناهنفبهًرن الًفهن ن

()90نًهظػػا:ناٌةػػاينبآااؤ نالكٓةًػػرن ن الػػفنالمػػمفجي نااانالالػػٓـنلماتملػػرنبالهمػػا نا 1نلالػػهرن
( )1998-1418نالقمهاة نم 127نبًهظا:ناْتمهرنلٓمجاي نج قًؽن:اهنفبهًرن الًف نااان
اْهضما نالقمهاة نا 1ن( )1997-1397نم28ه ن

()91نًهظا:ناٌةاينبآااؤ نالكٓةًر ن الفنالممفجي نم129-128ه ن
()92ناْتمهرنلفناضبؿنالاًمهرنلٓةمـناْمػجاي نج قًػؽ:نفبهًػرن الػًف ن مةجػرنلػًفنمػة
اْهضمانتملقمهاة ن1397هػ 1977-نم28ه ن

نااان

()93نًهظا:ناالملرنال ناهؿنالرلانلٓمجاي نم40ه ن
()94نالجقؿنبالهقؿنلهاناتفناما ناتبنا ةانتفناةمفنتػفنلمػين ػمةي نالهممػا:نال مةجػرناْالػٓةًرن
تملةاًهرنالةهباة نا 11نالجااناْبؿ ناة مف ن1398هػ1978-ـ ن ػ 1نم78ه ن

()95نًهظا:ناللاؽنالكٓةًرناْالٓةًر نةاوؿنباااالرنلمةلاتي نم36ه ن
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()96نال ػػمةونْ ك ػػمـنالقػ ػاافنلمقاات ػػي نااانالكج ػػبنالةضػ ػاًر نالق ػػمهاة ن( )1960-1380ن ػ ػ 2ن
م 298نبًهظا:نالبالًانفينلمبـنبةضامينال اًث نة ةاناتبنمتتر ن ػ 1نم217ه ن

()97نالبالػػًانفػػينلمػػبـنبةضػػامينال ػػاًثنل ػػنة ةػػانتػػفنة ةػػانتػػفنالػػبًمـناتػػبنمػػتتر ناااناللكػػان
الجاتػػي ن ػ 1نم 24نبًهظػػا:نالالػػهرنالهتبًػػرنب ػػينةػػفناهللنة لبظػػرنكػػملقاافنالكػاًـ نجػػملًؼ:ن
مًورنتهتنةلاجنالةلاج نالهمما:نة ةونالةمؾنفتانتملةاًهرنالةهباة ن ػ 1نم9ه ن

()98نالال ػػهرنالهتبً ػػرنبةكمهجت ػػم نة ة ػػانلت ػػاناهلل نتم ةج ػػمف نة ةػ ػونالةم ػػؾنفت ػػانلماتمل ػػرنتملةاًه ػػرن
الةهباة ن ػ 1نم18-17ه ن

()99نًهظػػا:نةه ػػمه ناْال ػػجاْؿنلمػ ػ نةال ػػمهؿنالجقًػػاة ناهنا ة ػػانهبم ػػجينلت ػػانال ػػا ًـ نم-140
 142-141نبًهظ ػػا:نةض ػػمااناْال ػػجاْؿنلمػ ػ نةال ػػمهؿناْلجق ػػما نلرة ػػمفنلم ػػين ال ػػف نااان

الػػبافنلمهمػػا نالاًػػمض نا 1ن(1413ه ػػ) نةػػفنم 62-8نبًهظػػا:نةهػػمه ناْالػػجاْؿنلم ػ ن
ةالػػمهؿناْلجقػػمانلهػػاناهػػؿنالالػػهرنبال ةملػػر نلرةػػمفنتػػفنلمػػين الػػف نةكجتػػرنالامػػا ن-1427

 2006نالاًمض نا 5نم154-53ه ن

()100ناللػػاؽنالكٓةًػػرناْالػػٓةًر نةػػاوؿنبا ااالػػر نلتػػاناللجػػمحنالةلاتػػي نم 39-38نبًهظػػا:ن
ةتمائنالجقًاةناْالٓةًر نةضال نالوف نا 9ناتون مةجػرناةمػؽ نم 80-74ن(-1416

 )1996نبًهظا:نالجقًاةناْالٓةًرنباالالتم نلتانالا ةفن هتكر نم38-34ه ن

()101نالجقًػػاةناْالػػٓةًرنباالالػػتم نلتػػانالػػا ةفن تهكػػر نااانالجمػػـ ن(اةمػػؽ نتًػػابت) ن(-1399
 )1979نا 2نم41-40ه ن

()102نةتػػمائنالجقً ػػاةناْال ػػٓةًرناهنةض ػػال نالو ػػف نم 63نًهظ ػػا:نكت ػػاىنالًقًهً ػػمتنالكبهً ػػر ن
ة ةػ ػػانالػ ػػجًاناة ػ ػػمفنالتػ ػػباي ناااناللكػ ػػانالةجمضػ ػػا نتًػ ػػابت ناااناللكػ ػػا ناةمػ ػػؽ نا 8ن

( )1417-1982نم33-32ه ن

()103نًهظ ػػا:ناْتمه ػػرنل ػػفناض ػػبؿنالاًمه ػػر نْت ػػينال ال ػػفناْم ػػجاي نج قً ػػؽ:ناهنفبهً ػػرن ال ػػًف ن
م 11نبًهظا:ناْةمـناْمجاي ن ةماينرااتر نم74ه ن
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()104ناللاؽنالكٓةًرناْالٓةًر نةاوؿنباااالرنلتااللجمحنالةلاتي نم43-42ه ن
()105نكتاىنالجقهًمتنالكبهًر نلمتباي نا ناااناللكا نم35ه ن

()106ناامػػمانالل ػػبؿنإل ػ نج قًػػؽنال ػػؽنةػػفنلمػػـناْضػػبؿ:نة ةػػانتػػفنلمػػينالمػػبكمهي نج قًػػؽ:ن
ة ةػػانلػػزب نااانالكجػػمبنالجاتػػي نا 1ن( )1999-1419ن ػ ػ 1نم 85نًهظػػا:نالججاًلػػمتن

لم ا مهي ن ػ 1نم174ه ن

()107نةهمهؿنالجافمفنفينلمبـنالقااف نة ةػانلتػاالجظًـنالزاهػمهي نةاتجػرنلًالػ نالتػمتينال متػين
بماكمه نا 3ن ػ 1نم15ه ن

()108نًهظاناْالػرنبال

ػ نلهػانالةجكمةػًف ناالػملرنةم الػجًانتممػااؼناهنة ةػانبة ػمفنلماملػبن

لةانلًال نلةااف نال مةجرناْالٓةًر ن 2003-1424نم60-59ه ن

()109نالباةناله ـ ن3ه ن

()110نت ػػبثنف ػػينج ػػماً نالال ػػهرنالةم ػػاؼ ناك ػػاـن ػػًم نالجة ػػاين-نتً ػػابت-نا 4ن ػ ػ 1نم 5ن
بًهظػػا:ن

ًػػرنالالػػهرنالهتبًػػرنبةكمهجتػػمنفػػينالجمػاًو نلتػػانالقػػماانالالػػهاي نال مةجػػرناْالػػٓةًر ن

الةاًهػػرنالةهػػباة نا نالالػػهرنالرمهًػػر نالجػػاانالرػػمهي ناة ػػمف ن 1975-1295نم 90نًهظػػا:ن
الججاًلمتنلم ا مهي ن ػ 1نمن122هن ن

()111نًهظػػا:نمػػاحنجهقػػًيناللضػػبؿناتػػبنالجتػػم نمػػتمبنالػػاًفنالق اافػػي نج قًػػؽ:نا ػ نلتػػاالاؤبؼ ن
ماكرنالاتملرناللهًرنالةج اة نا 1ن( )1973-1393ن ػ 1نم351ه ن

()112نالججاًلػػمتنلم ا ػػمهي ن ػ ػ 1نم 10نبًهظػػا:نالةالجضػػل نلٓةػػمـنالل ازلػػي نج قًػػؽ:نة ةػػان
لتانالالٓـنلتانالممفي نااانالكجبنالجمةًر نا 1ن 1993-1413نم137ه ن

()113ناْ كػػمـنفػػيناضػػبؿناْ كػػمـ نلٍةػػاي نج قًػػؽ:نلتػػانالػػازاؽنللًلػػي نالةكجػػبناْالػػٓةي ن
تًابت ناةمؽ نلتهمف نم196ه ن

()114نالةججةػػانفػػيناضػػبؿناللق ػ نة ةػػانتػػفنلمػػيناتػػبنال الػػًفنالتضػػاينالةججزلػػي نج قًػػؽ:نومًػػؿن
الةً

نااانالكجبنالجمةًر نتًابت نا 1ن( )1403ن ػ 2نم4ه ن
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()115نهزهػػرنالهظػػانةػػفنجب ػػًينهوتػػرناللكػػانفػػينةضػػاميناهػػؿناْرػػانْتػػفن

ػػانالجالػػقٓهي ن

ج قًؽ:نلتااهللنتفن ػًؼناهللنالا ًمػي نةاتجػرنالػلًانتملاًػمض نا 1ن(1422هػػ) نم 140ن

بًهظػػا:ناللمًػػرنفػػينمػػاحنالتااًػػرنفػػينلمػػـنالاباًػػر نمػػة نالػػاًفنالالػػومبي نج قًػػؽ:ناتػػبنلػػمه ن
لتانالةهجـناتااهًـ نةكجترنابْانالمً نالجااث نا 1ن(2001هػ) ن ػ 1نم232ه ن

()116ناالػػملرنةم الػػجًاناْالػػرنبال
لةانلًال ن نم65ه ن

*لٓالجزااةنلفنةب بعناْالرنبال

ػ ػ نلهػػانالةجكمةػػًف نامػػااؼناهنة ةػػاناة ػػمفنالامل ػػب ناهن
نالجباةنلماالملرنالالمتقرنةفنم66-54ه ن

()117نًهظػا:ناْ كػػمـنفػيناضػػبؿناْ كػػمـنلٍةػاي ن ػ 1نم 15نبًهظػا:نالةالجضػػل نلمل ازلػػي ن
ااانالكج ػ ػػبنالجمةًػػ ػػر نا 1ن( )1993-1413ن ػ ػ ػ 1نم 25نبًهظػ ػ ػػا:ناْتت ػ ػػمجنفػػ ػػينمػ ػ ػػاحن
الةهتػػمج نلجقػػينالػػاًفنالالػػتكي نااانالكجػػبنالجمةًػػر نتًػػابت ن1995-1416ـ ن ػ ػ 2نم 85ن
بًهظػػا:نالت ػػانالة ػػًانفػػيناضػػبؿناللقػ نتػػاانالػػاًفنالزاكمػػي ن ػ 2نم 269نة ػػؾنالهظػػان

لملزالي نج قًؽ:نا ةػانفاًػانالةزًػاي ن ػ 1نم 207نبةجًػمانالجمػـنلمل ازلػي نج قًػؽ:نالػمًةمفن
اهًم نااانالةجماؼ نةضا ن1961ـ ن ػ 1نم72ه ن

()118نًهظػػا:ناللػػابؽ ناه ػباانالتػػابؽنفػػيناه ػبا ناللػػابؽ ناتػػبنالجتػػم نمػػتمبنالػػاًفنالق اافػػي نلػػملـن
الكجػ ػػب ناهناناهنت ن ػ ػ ػ 1نم 225نبًهظػ ػػا:نالجقاًػ ػػانبالج تًػ ػػا ناتػ ػػفناةًػ ػػان ػ ػػمجنابناتػ ػػفن
الةبهت نااانالكجبنالجمةًر نا 2ن(1403هػ )1983-ن ػ 1نم101ه ن

()119نالل ػػابؽ نلمق ااف ػػي ن ػ ػ 1نم 225نبًهظػ ػػا:نجًال ػػًانالج اً ػػا نة ة ػػاناة ػػًفناةً ػػانتمامػػػم ن
ال هلي ناااناللكا نتًابت ن ػ 1نم367ه ن

()120ن ػػٓ نالجًهػػًفنةػػفنة مكةػػرناْ ةػػانتػػفناتػػبنالتاكػػمتناْلبالػػي نةاتج ػرنالةػػاهي ن-1401

 1981ن ػ ػ ػ 1نم 475نبًهظ ػ ػػا:نم ػ ػػاحنةهظبة ػ ػػرناًْة ػ ػػمف نلمتم ػ ػػًانالةااكم ػ ػػي نالةبال ػ ػػبلرن
الممةمر ناْضااانالرمهي نالةبافؽنلمةاتبع ن ػ 1نم144ه ن
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()121نًهظا:نةتمائنالجقًاةناْالٓةًر نةضال نالوف نم 64-63نبًهظا:ناللاؽناْالٓةًر ن

ةاوؿنباااالرنلمةلاتي نم 28نبًهظا:نكتاىنالًقًهمتنالكبهًر نلمتباي نم38-37-36ه ن

()122نًهظ ػػا:نلم ػػـناض ػػبؿنال ػػاًف نلم ػػـناض ػػبؿناللقػ ػ نالجق ػػؿنبالهق ػػؿ ن ػػةفنةبال ػػبلرنال

ػػماةن

الجاتًػػرناْالػػٓةًر ن الػػفن هلػػي نالةؤالالػػرنالجاتًػػرنلما ااالػػمتنبالهمػػا نا 1ن 1986نم 14ن
بًهظا:نهتمًرنالالبؿنماحنةهتمجنالبضبؿ ن ةمؿنالاًفناْالهبي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت ن

ا 1ن( )1999-1420نم 13نبًهظا:نةهمه نالت ثنلهانةلكايناْالٓـ ناهنلمػينالػمةين
الهمما نم68ه ن

()123نةجًػػمانالجمػػـنفػػينفػػفنالةهاػػؽ ناتػػبن مةػػانالل ازلػػي نج قًػػؽ:ناهنالػػمًةمفناهًػػم نااانالةجػػماؼ ن
ةضا ن1961ـ نم131ه ن

()124نهتمًػػرنالالػػبؿ نمػػاحنةهتػػمجنالبضػػبؿنلٓالػػهبي نم303نبالةججةػػانفػػيناضػػبؿناللق ػ ناتػػبن
ال الًفنالةججزلي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت ن ػ 2نم206ه ن

()125نمػػاحنةوجضػػانالاب ػػر نه ػػـنالػػاًفنالاػػبفي نةؤالالػػرنالاالػػملر نا 1ن( )1987-1407ن
ػ 3نم 220نبًهظا:ناْ كمـنلٍةاي ن ػ 1نم158ه ن

()126ناْالجق اا نالًأجينججاًل نفًةمنتجاه ن

()127نًهظػػا:نكتػػاىنالًقًهًػػمتنالكبهًػػرنلمتػػباي نم 39نبًهظػػا:نرمًػػرنالبضػػبؿنفػػينمػػاحنلػػبن
اْضبؿ نلزكاًمناْهضماينالالهًكي نااانالكجمبنالجاتًرنالكتاى نم144ه ن

()128نًهظا:نة ؿنالهظانفينلمـنالةهاؽنلٓةمـناتين مةاناللزالي نااانالكجبنالجمةًر نتًابت ن
م230ه ن

()129نًهظػػا:نالةباهػػؼنلمج ػػاناًْ ػػي نج قًػػؽ:نلتػػانالػػا ةفنلةً ػاة نااانال تػػؿ نلتهػػمف نا 1ن
( )1997-1417ن ػ 1م80ه ن

()130نة ؾنالهظانفينالةهاؽ نلٓةمـناللزالي ن ػ 1نم223ه ن
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يُاهج االستدالل انكاليي عُد االشاعرة
د .يعانى سانى يوَس

أ.د.يحًد ريضاٌ عبدهللا

()131نمػػاحنالةقمضػػانفػػينلمػػـنالكػػٓـنلالػػجانالػػاًفنالجلجػػمزاهي نااانالةجػػماؼنالهجةمهًػػر-تمكالػػجمف ن
ػ 1ن(1401هػ1981-ـ) ن ػ 1نم25ه ن

()132نة ؿنالهظانفينالةهاؽنلملزالي ن ػ 1نم223ه ن
()133نالةباهػػؼنلمج ػػاناًْ ػػي ن ػ ػ 1نم197نبةجً ػػمانالجمػػـنف ػػينفػػفنالةها ػػؽنلمل ازلػػي ن ػ ػ 1ن
م191ه ن

()134نماحنالةقمضانفينلمـنالكٓـ نالجانالاًفنالجلجمزاهي ن ػ 1نم25ه ن
()135نماحنالةقمضانفينلمـنالكٓـ نلمجلجمزاهي ن ػ 1نم48ه ن
()136نلٓالجزااةنلػفنهػ ناْالػ نباْضػبؿنلمقًػم

نًهظػا:نةتػمائنالجقًػاةناْالػٓةًر نةضػال ن

ال الػػف نم 66-65نبًهظػػا:ناللػػاؽنالكٓةًػػرناْالػػٓةًر نةػػاوؿنبا ااالػػرنلمةلزلػػي نم-21
 23نبًهظػا:ناْهجضػمانفػيناْلجقػػمانلمل ازلػي نمػاحناهناتػااهًـنة ةػان اتًػر نا 1ن1404ه ػ-

1983ـ نالقػػمهاة ن ػ 1نم 55نًهظػػا:نالباهػػمتنلٓةػػمـنال ػػبًهي نج قًػػؽ:نلتػػاالماًؼنة ةػان

الجتا ن ػ 1نم26ه ن

()137نةجًمانالجمـنفينففنالةهاؽنلملزالي ن ػ 1نم131ه ن
()138نالةهاؽنالضباي نًبالؼنة ةبا نم 81نبًهظا:نةجًمانالجمـنلملزالي ن ػ 1نم228ه ن

()139نًهظا:ن ممًرنالجامانلم نماحنال ٓؿنالة مينلمػ ن ةػونال باةػو نااانالكجػبنالجمةًػر ن
نبًهظا:نماحنالةقمضا نلمجلجمزاهي ن ػ 1نم51هن ن
ن
انفناهناهت ن ػ 2نم382

()140نًهظا:نة ؿنالهظا نلٓةمـناللزالي ن ػ 1نم239ه ن

()141نًهظػ ػػا:نةتػ ػػمائنالجقًػ ػػاةناْالػ ػػٓةًرنةضػ ػػال نالوػ ػػف نم 69-68-67نبًهظػ ػػا:نكتػ ػػاىن
الًقًهًمتنالكبهًر نلمتباي نم39هن ن

()142نةهمه نالت ثنلهانةلكايناْالٓـ ناهنلمينالمةينالهمما نم71ه ن
()143نةجًمانالجمـنبالةهاؽنلٓةمـناللزالي ن ػ 1نم165ه ن
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انًجهد انثايٍ

يجهت كهيت انعهوو اإلسالييت
انعدد()2/61

6341هـ  2163 -و

()144نرمًرنالةااـنفينلمـنالكٓـ نالًؼنالػاًفناٌةػاي نج قًػؽ:ن الػفنة ةػبا نالة مػ ناْلمػ ن
لممؤبفناْالٓةًر نالقمهاة ن ػ 1نم45ه ن

()145نًهظا:نةهمه نالت ثنلهانةلكايناْالٓـ ناهلمينالمةينالهمما نم120ه ن
()146نًهظ ػػا:ناْهجض ػػمانف ػػيناْلجق ػػما نات ػػبن مة ػػانالل ازل ػػي نااانالكج ػػبنالجمةً ػػر نتً ػػابت نا 1ن
( )2004-1424نم 18نبًهظا:نالةالجضل نلملزالي نااانالكجبنالجمةًػر نا 1ن(-1413

 )1993ن ػ 1نم34نبم 311نبالة ضػػبؿنلم ػاازي نج قًػػؽ:ناػ ن ػػمتانالجمػباهي نةؤالالػػرن

الاالملر نا 2ن( )1997-1418ن ػ 5نم 217نباْ كمـنلٍةاي ن ػ 4نم 272ن نبةجًػمان
الجمـنفينففنالةهاؽنلملزالي نم156ه ن
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