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 التمثيل املنطقي يف القرآن الكريم 
 (االستدالل على البعث أمنوذًجا)

 أحمد شوقي إبراهيم علي عبدهللا

باقمننممورل  ماميممة قسممم اقيديممدل واقةلسممةة  صليممة أنممول اقممدي  واقممدعول 

 األزهر  منر.

  ahmadshawkey@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني:

   الملخص:

اقتضممط يبييممة اقبحممق أ  يدسممم إقممف مددمممة  وةنمملي   و اتمممة  وقممد بممدأ 

اقباحممق دراسممتص بمنمميلحاط اقينمموا  ةبممي  اقمدنممود ممم  السممتدلل  واقممدقيل  

بديمماا اقئا ممى علممف اقشمماهد   وأقسممامص  واقتمليممل  وأرصانممص  وأنواعممص  وع قتممص

 واقبيق.

وقد اعتنط اقدراسة ببيا  استيمال اقدرآ  اقصريم قلتمليل ةي الستدلل علف 

اقبيق  وقد قسمط اقدراسة الستدلل باقتمليل علف اقبيق بما يصو  اقبيمق أهمو  

 منص  أو بومود نظير اقبيق ةي اقواقع. 

اقبيممق أهممو  منممص ةيتملممل ةممي  ةالسممتدلل باقتمليممل علممف اقبيممق بممما يصممو  

قياا اإلعادل علف  لق اقسمواط واألرض  وقياا اإلعادل علف البتداء واقنشمةل 

 األوقف.

أممما السممتدلل باقتمليممل علممف اقبيممق بومممود نظيممرت ةممي اقواقممع ةيتملممل ةممي  

قياا اإلعادل علف إحياء األرض باقمير بيد موتهما  قيماا اإلعمادل علمف إ مرا  

وإ ممرا  اقميممط ممم  اقحممي  قيمماا اإلعممادل علممف إحيمماء بيممض اقحممي ممم  اقميممط 

اقممموتف ةممي اقحيممال اقممدنيا  قيمماا اإلعممادل علممف حنممول اقيدظممة بيممد اقنمموم  قيمماا 

اإلعادل علف تياقى اقليل واقنهار  وقيماا اإلعمادل علمف إ مرا  اقنمار مم  اقشممر 

 األ ضر. 

  األنمموقي اقديمماا  قيمماا اقتمليممل    اقتمليممل اقمنيدمميالكلماااا المفتاحيااة

 أدقة اقدرآ  اقصريم علف اقبيق.  قياا اقئا ى علف اقشاهد
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Baath as an example 
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Abstract 
: The nature of the research required that it be divided into 

an introduction, two chapters, and a conclusion, and the 
researcher began his study with the terms of the title, indicating 
the meaning of the reasoning, the evidence, its sections, the 
representation, its elements, its types, and its relation to 
measuring the absentee on the witness. And resurrection. 

The study took care of explaining the use of the Holy Qur’an 
to represent in inference to the Baath, and the study divided the 
inference by representing the Baath with what the Baath is less 
than it is, or with the presence of the Baath counterpart in reality. 

The inference by representation on the resurrection is what 
the resurrection is less than it is represented by: measuring the 
return on the creation of the heavens and the earth, and 
measuring the return on the beginning and the first upbringing. 

As for inferring representation by resurrecting the presence 
of his counterpart in reality, it is represented in: measuring return 
on the earth’s revival with rain after its death, measuring return 
on removing the living from the dead and removing the dead 
from the neighborhood, measuring return on reviving some of 
the dead in the life of the world, measuring return on getting vigil 
after sleep , Measure the replay on the day and night sequence, 
and the replay on the fire out of the green tree. 

 
Keywords: Logical representation , Measurement of 

representation , Fundamentalist measurement , Measurement of 
the absent from the witness , Evidence of the Noble Qur’an on 
the Baath. 
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 املقدمة
مما ةيممص  صممما يحممى ربنمما  ا ييبممار مبارصر ا صليممرر اقحمممد ر رى اقيمماقمي   حمممدر

ويرضف  واقن ل واقس م علف سيد اقمرسلي  وقا د اقئرِّ اقميامي    سيدنا محمد 

 أمميي .وعلف آقص ونحبص 

 و َبْعُد: 

قممما صانممط اقيديممدل اإلسمم مية قهمما مممانبي ي مانممى تدريممر  ب لبمماط اقحممم   

ومانممى دةممماعي بممرد اقشمممبهاط ةممم   اقدراسمماط اإلسممم مية اقتممي تناوقمممط اقيديمممدل 

صموضوع قها سارط علف هذا اقنه ي ةنمد بيضمها يهمدإ إقمف إلبماط نمحة همذت 

 اقيدا د  واآل ر يهدإ إقف إبيال اقشبهاط.

وقدممد أوقممف اقدممرآ  اقصممريم قضممية اقبيممق أهميممة باقئممة وعنايممة ةا دممة  وممم  

مظاهر هذا الهتمام أنص ل تصاد ت لو سورل م  اإلشمارل إقيمص علمف وممص اإلمممال 

أو اقتةنيل  ول عمى ةي ذقك ةاإليما  باقبيق مزء مم  اإليمما  بماقيوم اآل مر  

واإليمما  بمماقيوم اآل مر اهتماممما وقمد ربمي اقدممرآ  اقصمريم بممي  اإليمما  بمار تيمماقف 

بشةنص  وإم ل قددرت  وةي اقئاقى يةتي ذصر اإليما  باقيوم اقآل ر عدمى اإليمما  

بار دو  ةانمل  ململ قوقمص تيماقف  

   وقوقمص  (1)..
 
َذ



... (3). 

"وإ َّ عديدل اقبيق قّى اإليما   وغاية مم  غايماط اقرسما ل اإلقهيمة  وقمذقك 

تمد اقدرآ  يحتةي ببيما  حديدمة اقبيمق  وتنبيمص اقيدمول إقيمص  ومما مم  موضمع ةمي 

اقدرآ  اقصريم إّل ذصر ةيص اقبيق وقيام اقدقيل عليص  وأ َّ اقبيق تصو  اقحيمال اقمدنيا 

                                 
 111سورل اقبدرل مزء آية  (1)

 232سورل اقنساء مزء آية  (2)

 33سورل اقنساء مزء آية  (3)
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ا ل مدوى ةيهما  صمما قمال تيماقف   م  غيرت عبلر


(1)"(2). 

قذا اهتم اقدرآ  اقصريم بدضية اقبيمق واحمت  قهما وميلهما تمةتي مباشمرل بيمد 

سممارع  –بيممد اإليممما  بممار تيمماقف–قضممية اقوحدانيممة  صممما أ  اقبيممق أول قضممية 

إنصارهمما واقمنازعممة ةممي لبوتهمما  ةةقممام اقدممرآ  اقصممريم األدقممة اقصليممرل  اقصةممار ةممي

إللباتها  ونوع ةي يرق الستدلل عليها بحيق شمل السمتدلل بمدمدماط عدليمة  

 وبمددماط علمية صونية .

  " اعلم أ  مسةقة اقحشر واقنشمر مم  اقمسما ل اقميتبمرل قال اإلمام الرازي

اقمسةقة إما أ  يدع ع  إمصانها أو وقوعها  أمما ةي نحة اقدي   واقبحق ع  هذت 

المصا  ةيموز الباتص تارل باقيدل  وباقندمل أ مرى  وأمما اقوقموع ةم  سمبيل قمص إل 

   .(3)باقندل  وأ  هللا تياقف ذصر هاتي  اقمسةقتي  ةي صتابص وبي  اقحق ةيهما"

اقصريم بحسى وقدد تنوعط أساقيى الستدلل علف مسا ل اقيديدل ةي اقدرآ  

اقم ايبي   ةـ"اقدرآ  اقيظيم قد اشتمل علمف مميمع أنمواع اقبمراهي  واألدقمة  ومما 

م  برها  ودلقة وتدسيم وتحديد شيء م  صلياط اقميلوماط اقيدلية واقسميية إل 

"إل أ  اقوارد ةي اقدرآ  أوضحها وأقواها قينتةمع (4) وصتاى هللا تياقف قد نيق بص"

 .(5)"بها اق انة واقيامة

قممذا ةدممد امتمماز اقدممرآ  اقصممريم ةممي اسممتدللتص بمماقممع بممي  أسمملوى اقبرهمما  

واقحممممما  وأسمممملوى اق يابممممة واإلقنمممماعي إذ باألسمممملوى األول إةهممممام قل اّنممممة  

وباألسمملوى اقلمماني إقنمماع قليامممة  واقدممرآ  اقصممريم حينممما يحمماول إ ضمماع اقيدممل  

ا بي  أناقمة اقتيبيمر ببراهينص اقمتينة  ل يتئاةل ع  إمتاع اقنةا برق ا ق بيانص مامير

                                 
 .115سورل اقمؤمنو  آية  (1)

 .233اقميمزل اقصبرى اقدرآ   اقشيخ محمد أبو زهرل  دار اقةصر اقيربي بدو   ص (2)

 .134/ 2م  13،1 1اقتةسير اقصبير   اإلمام اقراز   ي دار اقةصر  ي (3)

داقدادر عيما  دار اقصتمى اقبرها  ةف علوم اقدمرآ   بمدر اقمدي  اقزرصشمي  تحديمق منميةف عبم (4)

 .211اقيلمية  بيروط  بدو  ص 

مومي  تحديمق عبمداقمبار  (5) أبمد اقيلوم اقوشي اقمرقموم ةمي بيما  أحموال اقيلموم  ألبمي اقييمى اقد نَّ

 .435/ 2م  ،131زصار  دار اقصتى اقيلمية  بيروط  



-343- 
ا قذل قلشاربي .  ا ةراتر ا عذبر  وة امة اقمحتوى  سه ر سلسر

وقد تيامل اقدرآ  اقصريم ممع صمو  اقمنةا اإلنسمانية قهما مهتما  وحاممة صمل 

مهة منهما غير حامة األ رى  ةاقمهة األوقمف  مهمة تةصيمر يصمو  مرصمزت اقيدمل 

ا  واقمهة اقلانيمة  مهمة إحسماا  وهف تندى ع  اقحق قميرةتص أولر  وقليمل بص لانير

يصو  مرصمزت اقوممدا   وهمي تحماول تسمميل أحاسيسمها بمما ةمي األشمياء مم  قمذل 

 وأقم  ومتية وغذاء قلنةا. 

واقبيممما  اقتمممام همممو اقمممذ  يممموةي قلمممنةا حظهممما مممم  اقةا مممدل اقيدليمممة واقمتمممع 

يمل أسملوبص  ةاصتملمط اقومدانية  وهو األمر اقذ  حددص اقدرآ  بيميمى بيانمص  ومم

بص اقهداية  وقامط بص اقحمة  واتضمحط اقمحممة  قمال تيماقف  


(1) . 

اقتي تتصمو  ومسا ل اقيديدل بحامة دا مة إقف دل ل تدوم عليها  تلك اقدل ل 

 م  مضمو  ونياغة.

ةهو مينمف اقمدقيل وةحموات ومما ييتممد عليمص أو يتصمو  منمص  أما المضمون: 

 م  مدولط عدلية صانط أو ندلية. 

ةهف تلك اقيرق اقتي ينى ةيها اقمستدل دقيلص  ول يصو   وأما الصياغة:

اقممدقيل دقممي  إل إذا ممممع اقنممحة ةممي األمممري  ميمما  ةيصممو  ةحمموات ومضمممونص 

ا  وتصو  نورتص وقاقبص اقشصلي ونياغتص منضبية.   نحيحر

وممم  اقيممرق واألقيسممة اقتممي تضمممنها صتمماى هللا اقيزيممز ةممي تدريممر مسمما ل 

 ".التمثيل المنطقيرد اقشبهاط " اقيديدل ب لباط اقحم   و

 وهو مضمو  اقبحق اقذ  ا ترتص قلدراسة ةي اقنةحاط اقدادمة .

 وقد اقتضا طبيعة البحث أن تكون خطة دراسته على النحو التالي: 

 المقدمة )أهمية الموضوع وخطة البحث( 

 الفصل األول: التعريف بمصطلحاا العنوان، ويشتمل على:

 االستدالل، وأقسامه. المبحث األول: مفهوم  

المبحااث الثاااني: التمثياالم مفهومااه، وأركانااه، وأنواعااه، وع قتااه   

                                 
 ،2سورل سبة آية  (1)
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 ويشتمل علف بقياس الغائب على الشاهد، 

 مةهوم اقتمليل. المطلب األول: 

 نظرل تاري ية قلتمليل ومدى إةادتص قليدي . :الثاني المطلب 

 ق.م(.322اقتمليل عند أرسيو )اقميلم األول( ) -1  

 م(.359هـ/ 333اقتمليل عند اقةارابي )اقميلم اقلاني() -2  

 م(.1931هـ/ 421اقتمليل عند اب  سينا ) -3  

 م(.1111هـ/ 595اقتمليل عند اقئزاقي ) -4  

  م(.،132هـ/،12اقتمليل عند اب  تيمية ) -5  

 م(.1339هـ/ 132اقتمليل عند اقتةتازاني ) -6  

 أرصا  اقتمليل.  :الثالث المطلب 

   يرق إلباط اقيلة بي  األنل واقةرع. المطلب الرابع: 

 أنواع اقتمليل.  المطلب الخامس: 

 ع قة اقتمليل اقمنيدي بدياا اقئا ى علف اقشاهد. المطلب السادس: 

 المبحث الثالث: مفهوم البعث لًغة واصط ًحا.

الفصاال الثاااني: التمثياال المنطقااي ودورت الااي االسااتدالل القر نااي علااى 

 ويشتمل علف البعث، 

 تمهيد: التمثيل الي شبه المنكرين للبعث.

المبحث األول: االستدالل بالتمثيل على البعث بماا يكاون البعاث أهاون 

 ويشتمل علف  منه،

 قياا اإلعادل علف  لق اقسمواط واألرض. المطلب األول:

 .قياا اإلعادل علف البتداء واقنشةل األوقف الثاني:المطلب 

المبحااث الثاااني: االسااتدالل بالتمثياال علااى البعااث بوجااود ن ياارت الااي  

 ويشتمل علف  الواقع،

   قياا اإلعادل علف إحياء األرض باقمير بيد موتها.المطلب األول

  قياا اإلعادل علف إ را  اقحي م  اقميط وإ را  اقميمط المطلب الثاني

 م  اقحي.

   قياا اإلعادل علف إحياء بيض اقموتف ةي اقحيال اقدنيا.المطلب الثالث
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 .قياا اإلعادل علف حنول اقيدظة بيد اقنوم المطلب الرابع:

 .  قياا اإلعادل علف تياقى اقليل واقنهارالمطلب الخامس

   قياا اإلعادل علف إ را  اقنار م  اقشمر األ ضر. المطلب السادس

 الخاتمة.

هذا  وقد بذقط أقنف مهد  وهو مهد اقمدل ة   حاقةني اقتوةيمق ةمم  هللا  

وإ  صانط األ رى ة نني بشر أ يئ وأنيى  وهللا اقمستيا  وعليمص اقمتص   ول 

   حول ول قول إل بار اقيلي اقيظيم.

 د. أحمد شوقي إبراهيم علي عبدهللا
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 الفصل األول
 التعريف مبصطلحات العنوان.

 األول املبحث

 مفهوم االستدالل، وأقسامه.

 المطلب األول

 االستدالل لغة واصط ًحا.

 االستدالل الى اللغة:

  واقي مممة (1)  اقمرشممد واقصاشممإاالسااتدالل ماان الاادليل وهااو الااى اللغااة

  وعليممص ييلممق السممتدلل ةممف اقلئممة علممف "يلممى (2)اقمننمموبة قميرةممة اقمممدقول

  ةهمو اسمتةيال مم  (3)أى أقمام عليمص اقمدقيلاقدقيل"  يدمال  اسمتدل ةم   علمف صمذا  

 .(4)يلى اقدقيل  واقيريق اقمرشد إقف اقميلوى

 االستدالل الى االصط ح: 

  "همو نظمر اقدلمى اقميلموى بمص علمم مما غماى عم  عراله البااق ني بقولاه

 .(5)اقضرورل واقحا"

"تدرير اقدقيل إللباط اقمدقول سمواء صما  ذقمك مم   وعراله الجرجاني بأنه

ما  أو مم   األلر ما  أو بماقيصا ويسممي اسمتدللر قمير إقف اقمؤلر ةيسمي اسمتدللر انير

 .(6)أحد األمري  إقف اآل ر"

                                 
 133/ 1لمية ببيروط  انظر  اقمنباح اقمنير  قلةيومي   اقمصتبة اقي (1)

انظر  ميزا  األنول قلسمرقند   تحديق د.محمد زصي عبد اقبر  يبية وزارل األوقاإ بدير   (2)

 .63ص

انظر  شرح اقصوصى اقمنير  لب  اقنممار اقحنبلمي  تحديمق محممد اقزحيلمي ونزيمص حمماد  مصتبمة  (3)

يبيممى اق ضمر   مصتبممة    و  المتهماد ةيممما ل نمص ةيمص  د.331/ 4م  1331 2اقيبيصما   ي

 .2/6م  13،3اقحرمي  ي

تحديممق عبممداقرزاق عةيةممي  اقمصتممى اإلسمم مي   انظممر  اإلحصممام ةممف أنممول األحصممام  قآلمممد   (4)

 .،4/11هـ  1492بيروط  

 .14م  ص1363النناإ  قلباق ني  تحديق اقشيخ محمد زاهد اقصولر   ي اق انمي  (5)

 .11م  ص13،3  1اقصتى اقيلمية ي اقتيريةاط  قلمرماني  دار  (6)
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وإذا تتبينممما أنمممل صلممممة السمممتدلل نممممد أ  أرسممميو أيلمممق عليهممما اسمممم 

)سوقومسموسي( أى اقماميةي قممع اقنتيمة بي  اقمينيي  اقلمذي  قمم نصم  نيلمم إ  

ي تلةممما   ومممم  لمممم دعممما أرسممميو مميمممع أنمممواع السمممتدللط صممما  يتواةدممما  أو 

 )سوقومسمي(.

 وأنواع االستدالل عند أرسطو ث ث:

 برها  نادر ع  مبادئ صلية يدينية. -

 ومدقي مرصى م  مددماط ظنية. -

سوةسيا ي مؤقإ م  مددماط صاذبة تحتو  علف اقنتيمة احتمواء ظماهرا  -

 .(1)ل حديديرا

غة: طلب الدليل الإن معنى االستدالل يتوقف على ولما كان االستدالل ل

 تعريف الدليل لذا سنبين مفهوم الدليل.

  

                                 
 .22م  ص1313 3انظر  اقميمم اقةلسةي  مراد وهبة  دار مةمو  قليباعة  منر  ي (1)
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 املطلب الثاني

 الدليل لغة واصطالًحا.

   "اقمرشد  وهو اقنانى واقذاصر وما بص اإلرشاد   ةيدال الدليل الي اللغة

 اقياقم دقي ر علف نةسص. نصباقدقيل علف اقنانع هو اقنانع  ألنص  

قلمسممتدقي  صممو  اقيمماقم دقممي ر علممف  يااذكرأو اقيمماق م بصسممر اقمم م ألنممص اقممذ  

 اقنانع.

 .(1)أو اقياقَم )بةتح اق م( ألنص اقذ  بص اإلرشاد"

ةاقمرشد ييلق تارل علف اقنانى قلي مة وهو هللا سبحانص وتياقف  وييلمق 

 اد.تارل علف اقش ص اقذاصر اقمستيمل قها  وييلق تارل علف ما بص اإلرش

  الدليل الي االصط ح

  "هو ما أمصم  أ  يتونمل بنمحيح اقنظمر ةيمص إقمف عراله الباق ني بقوله

 .(2)ميرةة ما ل ييلم باضيرارت"

  "هو اقمرشد إقف ميرةمة اقئا مى عم  اقحمواا ومما ل وعراله كذلك بقوله 

ييمممرإ باضممميرار  وهمممو اقمممذ  يننمممى مممم  األمممماراط  ويمممورد مممم  اإليمممماء 

 .(3)يمص  اقتونل بص إقف ميرةة ما غاى ع  اقضرورل واقحا"واإلشاراط مما 

 ومن ثم أخذ الى تقسيم الدليل إلى ث ثة أنواع:

"عدلي  قص تيلق بمدقوقص نحو دلقة اقةيل علف ةاعلص  وما يمى صونص  -1

 عليص م  نةاتص نحو حياتص  وعلمص  وقدرتص  وإرادتص.

ومم  مهمة مينمف سميي شرعي  دال م  يريق اقنيق بيد اقمواضية   -2

 مست ر  م  اقنيق.

قئممو   وهممو دال ممم  مهممة اقموايممةل واقمواضممية علممف ميمماني اقصمم م   -3

ودللط األسماء واقنةاط وسا ر األقةاظ  وقد قحق بهذا اقبماى دللط اقصتابماط 

                                 
  194  وانظمممر  اقتيريةممماط  قلمرمممماني ص121/ 2صشممماإ انمممي حاط اقةنمممو   اقتهمممانو   (1)

 .1/564اقميمم اقةلسةي  مميل نليبا 

 .14اإلنناإ  اقباق ني  ص (2)

د  اقباق ني  تحديق د/ محمود محمد اق ضمير   د/ محممد عبمد اقهماد  أبمو ريمدل  ي دار اقتمهي( 3)

 .33م  ص1341اقيربي  اقةصر
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   .(1)واقرموز واإلشاراط"

ةاألول   أحدهما أعم م  اقلاني ميلدرا  له معنيان األصوليينوالدليل عند 

األعم هو ما يمص  اقتونل بنحيح اقنظر ةيمص إقمف ميلموى  بمر   وهمو يشممل 

اقدييي واقظني  وهذا اقميني همو اقميتبمر عنمد األصلمر  واقلماني األ مص همو مما 

يمصمم  اقتونممل بنممحيح اقنظممر ةيممص إقممف اقيلممم بميلمموى  بممر   وهممذا ي ممص 

 .(2)باقدييي  وهو اقدييي اقمسمي باقبرها 

  همممو اقممذ  يلمممزم مممم  اقيلممم بمممص اقيلمممم نااد المناطقاااةع الااادليلوأمااا  

بشمممئ آ مممر  وغايتمممص أ  يتونمممل اقيدمممل إقمممف اقتنمممديق اقيدينمممي بمممما صممما  يشمممك 

 .(3)ةف نحتص

  اقديماا والسمتدراء واقتمليملي أل  اقمدقيل ل والدليل عندهم "منقسم إلى

 ي لوا إما أ  يصو  علف يريق 

                                 
  اقتدريى واإلرشاد قلبماق ني  33  وانظر  اقتمهيد  اقباق ني  ص14اإلنناإ  اقباق ني ص  (1)

 .293م  ص1333  1تحديق  د.عبد اقحميد ب  علي أبو زنيد  مؤسسة اقرساقة  ي

م  اقمتصلمي  م  قسم اقدقيل إقمف  عدلمي وندلمي  وأصلمرهم قسممص إقمف  عدلمي  وندلمي  ومرصمى  

  .منهما

ول   إ بي  اقتدسميمي   ةما  مم  لنمف اقدسممةي أراد باقمدقيل اقندلمي  مما يتوقمإ شميء مم  مددماتمص  

أنم ر  بمل صمل مددماتمص اقدريبة أو اقبييدل علف اقندمل  وأراد باقمدقيل اقيدلمي  مما ل يتوقمإ علمف ندمل 

 ندلية ة نص يصو  دقي ر ندليرا -وقو بييدل -عدلية ةدي  ة ذا صانط إحدى اقمددماط

وم  للق اقدسمةي أراد باقيدلي  ما صا  مميمع مددماتمص اقدريبمة عدليمة  وأراد بماقندلي  مما يصمو   

بيض مددماتص اقدريبة مميع مددماتص اقدريبة ندلية  وأراد باقمرصى م  اقيدلي واقندلي  ما يصو  

ا ا وبيضها ندلير  .عدلير

ا ل بد أ  تصو  بيض مددماتمص اقبييمدل عدليمة  أل    وإنما قيد اقمددماط باقدريبةي أل  اقندلي أيضر

اقندلممي اقمحممض اقممذ  ل يرمممع إقممف مدممدماط عدليممة محممال وبايممل  إذ ل بممد ممم  لبمموط نممدق 

  شمرح اقمدانمد  اقتةتمازاني  ي دار اقصتمى اقُم  بر باقيدل  وإل قمزم اقمدور وهمو محمال.)انظر

 .134  133/ 2  وصشاإ اني حاط اقةنو   اقتهانو  ،12/ 1اقيلمية  

  وانظمر  5م  ص13،5اقلمع ةف أنول اقةدص  اقةيروز آباد   دار اقصتى اقيلميمة  بيمروط ي  (2)

/ 1م  2911  2شرح اقمداند  اقتةتازاني  تحديق إبراهيم شما اقدي   دار اقصتمى اقيلميمة  ي

121. 

  اقميممم 2/233  صشاإ اني حاط اقةنو   اقتهمانو  194انظر  اقتيريةاط  اقمرماني ص (3)

 .1/565اقةلسةي  مميل نليبا 
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ا. النتدال م  اقصلي إقف اقصلي أو إقف اقمز ي - ا أو قياسر  ةيسمف برهانر

 أو م  اقمز ي إقف اقصلي ةيسمف استدراء. -

- "  .(1)أو م  اقمز ي إقف اقمز ي ةيسمف تملي ر

 )أ  (2)وأممما األنمموقيو  ةةنممل اسممتيماقهم قلديمماا إنممما يممراد بممص اقتمليممل

 الستدلل بحصم مز ي علف آ ر(.
  

                                 
  وانظر  اقمواقإ ةف علمم اقصم م  اإليممي  عماقم اقصتمى  2/233صشاإ اني حاط اقةنو   اقتهانو   (1)

 .124/ 1  شرح اقمداند  اقتةتازاني  ي دار اقصتى اقيلمية  35بيروط  ص

بيد أ  قسم اقيلماء اقدقيل إقف اقدياا والستدراء واقتمليمل  بحلموا مسمةقة اقمناسمبة بمي  اقمدقيل  

قمميمص   واقميلمموى )أ  اقممدقيل واقمممدقول( مناسممبة بممي  اقحمممة ممم  ةممرأوا أنممص ل بممدواقمممدقولي 

اقمناسبة إما أ  تصمو  باشمتمال أحمدهما علمف اآل مر واندراممص تحتمص أو ل   استةادتص منها وتلك

علمف اقميلموى ةهمي اقديمااي إذ اقنتيممة مندرممة ةمي مددمتيمص  وإ  اشمتمل  ة   اشتملط اقحمة

ةهمو السممتدراءي إذ اقممدقول حصممم صلمي يلبممط بتحدمق اقحصممم علمف اقمز يمماط  اقميلموبيلف اقحمممة

 اقمندرمة تحتص. 

ةم  بمد أ  يصمو  هنماك أممر لاقمق  -أ  إذا قم يص  بي  اقمدقيل واقممدقول اشمتمال –وعلف اقلاني  

يشتمل عليهما أو يندرما  ةيص  قيستةاد اقيلم بةحدهما م  اآل ر  وهو اقتمليلي ة   حصمم اقةمرع 

وهممو اقميلمموى )اقمممدقول( يسممتةاد ممم  حصممم األنممل وهممو اقحمممة )اقممدقيل(  لنممدرامهما تحممط 

  124/ 1اقمممامع اقممذ  هممو اقيلممة. انظممر  شممرح اقمدانممد  اقتةتممازاني  ي دار اقصتممى اقيلميممة  

منمو   ميبيمة اقتضمام   ةي تحديق اقدياا عنمد علمماء النمول  قلشميخ عيسمي نبراا اقيدول

 .45/ 1األ و   بدو   

انظممر  مييممار اقيلممم ةممي ةمم  اقمنيممق  قلئزاقممي  تحديممق د.سممليما  دنيمما  دار اقميممارإ  منممر  (2)

  تحرير اقدواعد اقمنيدية ةي شرح اقشمسية  قديى اقمدي  اقمراز   ميبيمة 165م  ص1361

  شمرح اقمواقمإ قلمرمماني  تحديمق  محممود 166م  ص،134  2منيةف اقبابي اقحلبي  ي

  نبمممممراا اقيدمممممول  2/15م  ،133اقصتمممممى اقيلميمممممة  بيمممممروط  دار  1عممممممر اقمممممدميايي  ي

 .45/ 1منو   عيسي
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 املبحث الثاني
 التمثيل؛ مفهومه، وأركانه، وأنواعه، 
 وعالقته بقياس الغائب على الشاهد

ييد اقتمليل م  يرق الستدلل اقتي تيتمد علف ةصرل اقدياا اقيامة اقمبنية 

ما مم   علف إقحاق حصم بشئ قلبوط هذا اقحصم قشمئ آ مر يمرتبي باقشمئ األول نوعر

ا قندل اقحصم.  الرتباي أو اقمشابهة يرقف إقف أ  يصو  مسوغر

قمسممتدل األمممر اقممذ  يدعيممص علممف أمممر ميممروإ  وةممي اقتمليممل ل بممد أ  يدمميا ا

ويبي  اقمهة اقمامية بينهما  وقدمد سملك اقدمرآ  اقصمريم ةمف اسمتدلقص همذا اقيريمق علمف 

 أدق ومص وأحصمص مدربرا ما بي  اقحدا ق اقدرآنية واقبداهة اقيدلية.

 املطلب األول

 مفهوم التمثيل 

يدة  ويرممع بيضمها عرإ اقتمليل بتيريةاط صليرلي يرمع بيضها إقف اقحد

 إقف اقةا دل واقلمرل.

بيما     أنمص  قمول مؤقمإ مم  قضمايا تشمتمل علمفأ( المن تعريفاته بحقيقته

 .(1)مشارصة مز ي قمز ي آ ر ةي علة اقحصم  ةيلبط اقحصم قص

وذقك ملل  اقماء غير اقندي يوقد حمف اقتيةمود  واقمماء سما ل  واقلمب  سما ل 

ما علمف اقمماء غيمر مللص  ينت  أ  اقلمب  غيمر اقندمي  يوقمد حممف اقتيةمود  وذقمك قياسر

 اقندي  قمشابهتص قص ةي عدم اقنداء.

ما(  واقنمةة أو  (  واقملمال اقمدميا )ةرعر ويسمف اقملال اقمديا عليص )أن ر

ما(  ةاقمماء غيمر اقندمي ةمي همذا اقملمال همو  اقنةاط اقتي همي أسماا اقحصمم )مامير

قندمماء هممو اقمممامع  وتسممببص قحمممف األنممل  واقلممب  غيممر اقندممي هممو اقةممرع  وعممدم ا

 اقتيةود هو اقحصم.

األرض تدبل اق مرق والقت مام  واألرض مسمم  واقسمماء مللهما ةمي  ومثل:

 اقمسمية  ينت  أ  اقسماء تدبل اق رق والقت ام.

                                 
تمديمد علمم اقمنيممق ةمف شمرح اق بينممف علمف اقتهممذيى  اقشميخ عبمد اقمتيممال اقنمييدى  مصتبممة  (1)

  اقمرشد اقسليم ةي اقمنيق اقحمديق واقدمديم  د.عموض هللا 151م  ص1341اآلداى باقداهرل  

 .253حماز   ص
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"همو أ  يلبمط اقباحمق حصمم مز مي  ومن تعريفاته بالفائادة والثمارة:ى( 

ميي  قمز ي آ ر  قمشابهتص قص ةي اقيلة  أو هو اقحصم علمف مز مي بحصمم مز مي 

 آ ر قمامع بينهما.

وذقك ملل  اقنبيذ حرام صاق مر  ة ننما ةمي همذا اقملمال قمد حمصنما علمف مز مي همو 

 سصار. قمامع بينهما وهو اإل -هو اق مر–اقنبيذ باقحرمة  وهو حصم لابط قمز ي آ ر 

وملممل  اقسممماء محدلممة قمشممابهتها اقبنمماء ةممي اقمسمممية  واقبنمماء محممدق  إذ  

 .(1)"ةاقسماء محدلة

 املطلب الثاني

 نظرة تارخيية للتمثيل ومدى إفادته لليقني 

 ق.م( 322)التمثيل عند أرسطو )المعلم األول(  -1

اقبرهمماني  أشممرط سممابدرا إقممف أ  أقسممام األدقممة عنممد اقمنايدممة هممي  اقديمماا 

 والستدراء  واقتمليل.

"ومممص اقحنممر ةيهمما  أ  السممتدلل إممما بمماقصلي علممف اقمز ممي وهممو اقديمماا  أو 

 .(2)باقمز ي علف اقصلي وهو الستدراء  وإما بمز ي علف مز ي وهو اقتمليل"

  "وهمو اقمذ  (3)وهذت اقل لة أنواع تنتمي ةي اقمنيق إقف الستدلل اقئير مباشر

باحق إقف أصلر م  قضية واحدل حتف يتونمل إقمف اقنتيممة اقميلوبمة وهمذا يحتا  ةيص اق

   .(4)" اقتمليل( -الستدراء -يصو  ةف األدقة )اقحم ( اقتاقية )اقدياا

والسممتدلل اقئيممر مباشممر منممدر  عنممد ة سممةة اقيونمما  بشممصل مباشممر ةممي 

                                 
  6ليم ةي اقمنيق اقحديق واقدديم  د.عوض هللا حماز   دار اقيباعة اقمحمديمة  ياقمرشد اقس (1)

 .253ص

 .36  35اقمواقإ ةف علم اقص م  اإليمي   ص (2)

ييلق الستدلل اقئير مباشمر علمف مما يدابمل السمتدلل اقمباشمر  والسمتدلل اقمباشمر  همو اقمذ  ل   (3)

 –اقيصما  -واحمدل  وهمذا يصمو  ةمي أحصمام اقدضمايا )اقتدابمليحتا  ةيص اقباحق إقمف أصلمر مم  قضمية 

ت زم اقشريياط( ويتم بهذا اقدسمم السمتدلل بنمدق قضمية علمف نمدق قضمية أ مرى أو صمذبها أو 

السممتدلل بصممذى قضممية علممف نممدق قضممية أ ممرى أو صممذبها  وذقممك بمدتضممف اقتدابممل اقيدلممي أو 

يصا أو بمدتضف اقت زم اقيدلمي اقمذ  يصمو  ةمف بمدتضف أحصام عصا اقدضية اقتي يستلزمها هذا اق

اقدضايا اقشريية )انظر  ضموابي اقميرةمة وأنمول السمتدلل واقمنماظرل  عبمد اقمرحم  بم  حنبصمة 

 .159ص م 1333 4اقميداني  دار اقدلم دمشق ي

 .159انظر  ضوابي اقميرةة  اقميداني  ص (4)
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 .(1)اقةنل اقمسمف باقبراهي 

مبادئ اقدياا اقبرهاني تندسمم إقمف  وأما اقدياا اقبرهاني ةيرى أرسيو أ  

مبادئ بدهية  ومبادئ نظرية صسبية تنتهي إقف اقبديهياط  وهي ستة أنمواع بحصمم 

اقتتبممممع اقيدلممممي  أوقيمممماط  ومشمممماهداط  وتمريبيمممماط  ومتممممواتراط  وحدسممممياط  

ونظرياط  ويرى أرسميو " أ  همذت اقمبمادئ إنمما تحنمل قنما عم  قمول واسمتيداد 

 .(2)اقدول وذقك الستيداد أ  تحنل عنص تلك اقمبادئ"مومود ةينا  شة  تلك 

وقما صا  هذا اقدياا ييتمد علف مددماط ضرورية أوقية  ةهو مونل إقف  

 اقيدي .

 وأما الستدراء ةهو يندسم إقف قسمي   استدراء تام  واستدراء ناقص.

أول م  است دم الستدراء وعرةمص بةنمص "همو اقبرهنمة علمف أ   وصا  أرسيو م 

 .(3)ضية ما نادقة ندقرا صليرا ب لباط أنها نادقة ةي صل حاقة مز ية إلباترا تمريبيرا"ق

والستدراء اقتام يةيد اقيدي  عند أرسيو أل  اقباحق ةيص قد حصمم حصمما صليما 

 .(4)بيد أ  استدرأ مميع أةراد اقشئ اقمستدرأ 

مممممال ر أممما السممتدراء اقنمماقص ةيةيمممد اقظمم ي لحتمممال وممممود مممزء قمميا 

 قلمز ياط اقمتتبية ةي حصمها.

انتقاال الحكام مان جزئاي إلاى جزئاي  خار لوجاود اقذ  همو  أما التمثيل

  وإنمما أناه ال يفياد اليقاينةدد نظمر أرسميو إقيمص علمف تماثل أو تشابه بينهما، 

وهممذا ممما أصممد عليممص  الهااو يفيااد ال اان واالقناااعيبلممم ممم  اقنظممر ممما دو  اقيدممي   

"واقملمال ةمف اق يابمة إقنماع مم  اقضممير  أل  اقضممير يتيمرق  أرسيو  بدوقمص 

 .(5)إقيص اقيناد أصلر م  تيرقص إقف اقملال"

                                 
  1انظمممر  منيمممق أرسممميو  تحديمممق د.عبمممد اقمممرحم  بمممدو   وصاقمممة اقميبوعممماط باقصويمممط  ي (1)

  1 لدو   تحديق د. علي عبداقواحد واةي  دار نهضة منر ي   مددمة اب 1/141م  13،9

 .3/1922م  2914

تل مميص منيممق أرسمميو)صتاى أنمماقوييدي اقلمماني أو اقبرهمما (   لبمم  رشممد  تحديممق د. ميممرار  (2)

 .449م  اقمملد اق اما ص 1332  1ر اقةصر اقلبناني  ببيروط  يمهامي  دا

دار  السمممتدراء واقممممنه  اقيلممممي  محممممود ةهممممي زيمممدا    591/ 2انظمممر  منيمممق أرسممميو  (3)

 .39م  ص 1311اقمامياط اقمنرية  

 .591/ 2انظر  منيق أرسيو   (4)

 .،1تل يص اق يابة  لب  رشد  تحديق د.عبد اقرحم  بدو   ص (5)
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ويبي  أرسيو أ  الستدراء واقملال إنما يةيدا  اقتنديق بما ةيهما مم  قمول 

 .(1)اقدياا  وأ  اقدياا ةي اقمدل أولق منهما
ةمنزقة اقتمليل والستدراء اقناقص أقل م  منزقمة اقديماا عنمد أرسميو ةمي  

 إةادل اقيدي . 

 وقد مثل أرسطو للتمثيل بأن: 

 قتال أهل ليبا ألهل ةوقيا مذموم. -

 وهذا قتال اقمتتا مي  ) اقميرا (. -

 إذ  ةدتال اقمتتا مي  مذموم. -

ا قتال اقمتتا مي . -  وقتال ألينا ألهل ليبا هو أيضر

 ةدتال أهل ألينا ألهل ليبا مذموم.إذ   -

وباقنظر ةي اقتمليل اقذ  ساقص أرسيو نمد أنص اعتمد علف ميلق اقمشابهة  

ةي ذم قتال أهل ألينا ألهمل ليبما ألنمص ململ قتمال أهمل ليبما ألهمل ةوقيما   ألنمص قتمال 

 اقمتتا مي  اقمذموم.

مما  ةدممد يصممو  اقدتمم ا ةمم   اقمتا مممة قيسممط اقسممبى ةممي ذم اقدتممال دا مر ال مممذمومر

ألسباى أ رى  قذقك ةانتدال اقحصم بي  اقمز ي األول إقف اآل ر غير ميرد  ول 

ا ضروريا  قذقك يرى أرسيو أ  اقتمليل يةيد اقظ .  يستلزمص استلزامر

م( هممو اقممذ  333هممـ ،32وممم  اقناحيممة اقتاري يممة ةمم   متممف بمم  يممونا)ط 

هو اقصتاى اقذى عمرض ةيمص   و(2))اقبرها ( ألرسيو ترمم صتاى أناقوييدا اقلاني

 .(3)أرسيو قلتمليل

 م(:352هـ/ 333التمثيل عند الفارابي )المعلم الثاني() -0

إذا انتدلنا إقف اقة سةة اقمسلمي  ةسنمد أنهم قبلوا اقمنيق اقيوناني  وداةيوا 

                                 
 .،1انظر  تل يص اق يابة  لب  رشد  ص (1)

م  1331  2انظر  اقةهرسط  لب  اقنديم   تحديق إبمراهيم رمضما   دار اقميرةمة  بيمروط  ي (2)

  و  إ بار اقيلماء بة بار اقحصماء  ممال اقدي  اقدةيي  تحديق إبراهيم شمما اقمدي   343ص

 .21م  ص2995  1دار اقصتى اقيلمية  بيروط  ي

 .445انظر  تل يص منيق أرسيو)صتاى أناقوييدي اقلاني أو اقبرها ( لب  رشد ص  (3)
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 .(1)عنص أشد دةاع تمات منصريص

إقمف ممزء  " هو ندلة اقحصم مم  ممزء  ولقد عّرف الفارابي التمثيل بقوله

آ ر  شبيص بص متف صا  ومودت ةف أحمدهما أعمرإ مم  وممودت ةمف اآل مر  وصانما 

ا تحط اقمينف اقصلي اقذى م  أملص ومهتص ُوم َد اقحصم قألعرإ  .(2)"مميير

ا  " التمثيلوقدد ذصر اقةارابي أ   إنما يصو  بة  يؤ مذ أو ييلمم أولر أ  شمي ر

ا ألممر ممما مز مي  ةيندممل اإلنسما  ذقممك اقشمئ مم  ذقممك األممر إقممف أممر ممما  موممودر

مز ي شبيص باألول ةيحصم بص عليص إذا صا  األمرا  اقمز يا  ييمهما اقميني اقصلي 

ل اقذ  م  مهتص ومد اقحصم ةف ذقك اقمز ي األول  وصا  ومود ذقمك اقحصمم األو

 أظهر وأعرإ  وةف اقلاني أ ةي.

ةاألول يدال أنص ململ اقلماني  واقلماني مململ بماألول  وحصمنما ةمف اقشمئ اقموممود 

 ةف األول علف اقمز ي اقلاني ألمل مشابهتص قص  يسمف تمليل اقلاني باألول.

واقدول اقذ  ينحح ةف اقلاني ذقك اقحصم اقمومود ةف األول ألممل اقتشمابص 

 اقدول اقملاقي". اقذى بينهما يسمي

 وضرب الفارابي مث ً لذلك القال: 

"علمنا باقمشاهدل أ  اقحا ي مل  يصّو  أو قص ةاعل  لم نمد اقسمماء مشمابهة 

اقمذ  مم  أملمص وممد اقمصمو   المعناي الكلايقلحا ي ةف أنها مسم  وقيص  هذا هو 

ا أنها ألمل ذقك مصّونة  وأ  قها ةاع ر   .قلحا ي  ةحصم علف اقسماء أيضر

ةتةقيإ اقدول اقملماقي بمما همو ملماقي هصمذا  اقحما ي مصمّو   واقحما ي مسمم  

ا اقسماء مصّونة"  .(3)واقسماء مسم  ة ذر

ةةي هذا اقملال ذصر اقةاربي اقملل )األنل(  واقمملل بمص )اقةمرع(  وتمليمل 

اقمامع( اقذ  م  أملص ومد اقمصو  قلحما ي المعني الكلي)اقلاني باألول)اقحصم( و

ورصز ةيص علف اشتراي أ  يصو  هذا اقمينف اقصلي هو اقونإ اقمؤلر ةي اقحصمم 

 . من جزء إلى جزء  خر شبيه بهوندلص 

                                 
 .23انظر  مناه  اقبحق قدى مةصر  اإلس م  د.علي سامي اقنشار  ص (1)

صتمماى اقديمماا قلةممارابي  نشممر ضممم  صتمماى اقمنيممق عنممد اقةممارابي  تحديممق د.رةيممق اقيمممم  دار ( 2)

 .2/36م  13،6اقمشرق بيروط  

 .2/36ى اقدياا قلةارابي صتا (3)
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 أما بالنسبة لمدى إالادة التمثيل لليقين:

ةيممر  اقةممارابي أنممص يدينممي اقدلقممة  ويمصمم  أ  يممرد إقممف اقشممصل األول ممم  

اقذ  حصم علف  وهو يديني اقدلقة  وبهذا يتبي  أنص  اقإ أرسيوقمنيدي اقدياا ا

 اقتمليل بةنص ظني اقدلقة.

قول قياا مرصى مم  قياسمي  ةمف "وهذا اقدول بةسرت قوتص  :يقول الفارابي

ا ومشاهدتنا قص هو اقذ  نمحح عنمدنا  اقشصل األول أحدهما أ  ومود اقحا ي مصونر

ما قلمسمم نمار صاقشمئ اقمذ  اسمتدرئ    أ  اقمسم مصّو  أل  اقحا ي قما صا  مز ير

 ةومد ةيص شئ ةحصم علف صليتص باقشئ اقذى ومد ةيص.

ةيةتلإ اقدول هصذا  اقمسم هو اقحما ي أو غيمرت مم  اقمز يماط اقمشمابهة قمص 

و  ةاقمسم إذ  مصّو   لم يؤ مذ نتيممة همذا اقديماا ويضماإ إقيهما أ  واقحا ي مص

 اقسماء مسم ةيةتلإ اقسماء مسم  واقمسم مصّو  ة   اقسماء مصّونة.

 .(1)إقف اقدياا وبما ةيص م  اقدول اقدياسية" القول المثاليةبهذا اقومص يرمع  

" وهمو قريمى لم يةرق اقةارابي بي  اقتمليل والستدراء ةيدول ع  اقتمليمل  

ممم  اقدممول السممتدرا في إل أ  السممتدراء إنممما يصممو  بممة  يومممد اقحصممم ةممف مميممع 

مز يمماط اقصلممي أو ةممف أصلرهمما  واقدممول اقملمماقي يصممو  بمز ممي واحممد يدمموم هممذا 

 .(2)اقمز ي اقواحد ةف اقملال مدام مميع اقمز ياط أو أصلرها ةف الستدراء"

سمتدراء عنمد اقةمارابي  أ  اقتمليمل وعلي هذا ةاقةرق بي  قيماا اقتمليمل وال

يندل اقحصم م  ع قة ميلومة إقف ع قة مشابهة قها م  مهة  وم تلةمة عنهما مم  

  مهة أ ر   ةف حي  أ  الستدراء يندل اقحصم م  اقملل إقف اقملل.

ومما هو مدير باقذصر أ  اقةارابي صما  اقإ أرسيو ةي يدينية اقتمليل ة نص 

ا  اقةص ةي يدين ية الستدراء اقناقص ةيرى أنص يةيد اقيدمي  وردت إقمف اقضمرى أيضر

 .(3)األول م  اقشصل األول م  اقدياا اقمنيدي وهو يديني اقدلقة

 م(:1234هـ/ 404التمثيل عند ابن سينا) -3

 عرإ اب  سينا اقتمليل بدوقص 

                                 
 .31  2/36صتاى اقدياا  قلةارابي   (1)

 .31/ 2صتاى اقدياا  قلةارابي   (2)

 .2/35انظر  صتاى اقدياا  قلةارابي   (3)
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"الحكااام علاااى جزئاااي بفمثااال َماااا الفاااي جزئاااي  خااار ُيَواالقاااُه الفاااي معناااى 

 .(1)"َجامع

الحكام علاى شاع معاين لوجاود ذلاك الحكام الاى وعرةص صذقك بةنمص" همو  

  أو أشمياء أ مر  ميينمة  علمف أ  ذقمك اقحصمم صلمي علمف اقمينمي شع  خر معين

 .(2)اقمتشابص ةيص  ةيصو  اقمحصوم عليص هو اقميلوى"

وبمينف آ ر ةاقتمليل  هو النتدال م  مز مي إقمف مز مي  ةيصمو  اقمحصموم 

 اقمندول منص اقحصم هو اقملال.عليص هو اقميلوى  و

واقمينف اقمتشابص ةيص همو اقممامع  واقحصمم همو اقمحصموم بمص علمف اقميلموى 

 اقمندول م  اقملال.

إ  اقيماقم محمدق  ألنمص مسمم مؤقمإ يشمابص اقبنماء  واقبنماء محمدق   مثاله: 

 .(3)ةاقياقم محدق  ةههنا عاقم وبناء ومسمية ومحدق

قةظممة "اقمممامع" قلتيبيممر عمم  اقمينممف  وي حممظ هنمما أ  ابمم  سممينا اسممت دم

اقمتشابص اقذ  م  أملص تم ندل اقحصم  رغم عدم است دام اقةمارابي ومم  سمبدص مم  

 اقة سةة قها  مما يبي  تةلرت باقمتصلمي  ةي است دام هذت اقصلمة.

وهممو ةممي هممذا يواةممق السممتدراء اقنمماقص واقتمليممل  ظنيممةويممرى ابمم  سممينا 

 .أرسيو  وي اقإ اقةارابي

وأهمل   "وأما اقتمليل ةهو اقذ  ييرةص أهمل زماننما باقدياا...قول ابن سيناي

  وما اشترصا ةيمص مينمف وعلمة  زماننا يسمو  اقمحصوم عليص ةرعا  واقشبيص أن 

وهذا أيضا ضييإ  وآصدت أ  يصمو  اقمينمف اقممامع همو اقسمبى قصمو  اقحصمم ةمي 

 .(4)"اقمسمف أن 

مال أ  يصو  اقمامع  انما باألنمل ةدمي وهو بهذا ييلل ظنية اقتمليل لحت

 ول يندل اقحصم قلةرع.

                                 
 .،36/ 1  3الشاراط واقتنبيهاط  لب  سينا  تحديق د. سليما  دنيا  دار اقميارإ منر  ي (1)

يييمة واإلقهيمة  لبم  سمينا  تحديمق  ماممد ة مر   دار اآلةماق اقنمال ةمي اقحصممة اقمنيديمة واقيب (2)

 .33م  ص13،5  1اقمديدل  بيروط ي

 .33انظر  اقنمال لب  سينا ص (3)

 .363  ،36/ 1انظر  الشاراط واقتنبيهاط  لب  سينا  تحديق د. سليما  دنيا   (4)
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ويةسر اقيوسي شارح اإلشاراط واقتنبيهاط ومهة نظر اب  سينا ةي اقحصم 

    ب نية التمثيل

وذقك "أل  لبوط اقحصم ةي إحدى اقنمورتي  ل يمدل علمف أ  علمة ذقمك اقلبموط 

اقلبمموط ةممم  اقممما ز أ  يصممو  هممو األمممر اقمشممترك  وقممو لبممط أ  اقمشممترك علممة قممذقك 

ا ةي عليتها"  .(1)عليتص  انة بتلك اقنورل  أعني يصو   نونية اقنورل شرير

ويدول  "وقو سلم اقمميع قما أةاد اقيدي ي أل  اقمامع ربما يصو  علمة قلحصمم 

ةي األنل قصونص أن  دو  اقةرع  أو ربما اندسم إقف قسمي  يصو  أحمدهما علمة 

 اقلاني وقد ا تص األنل باألول. قلحصم أينما وقع دو 

 .برهانالم إ  نح صو  اقمامع علة قلةرع صا  الستدلل بص 

واقتمليممل باألنممل حشممو  وموضممع اسممتيمال اقتمليممل اق يابممة لممم اقشممير  

 .(2)واقمنمح منص بسرعة برهانا " ويسمف ةي اق يابة اعتبارا 

ما أيضما وقمم ةاقيوسي يرى أنص إذا ومدط أرصما  اقتمليمل  صما  اقتمليمل  ظنير

مما  يةممد اقيدممي   ويممذصر بيممض الحتمممالط اقتممي تنتنممر قرأيممص صصممو  اقمممامع  انر

 باألنل  أو لحتمال مانع ةي اقةرع...

قصنممص ذصممر بيممد ذقممك أنممص إذا لبتممط اقيليممة ونممح صممو  اقمممامع )اقونممإ   

 .باب القياس البرهانياقمشترك( علة قلةرع يصو  اقتمليل م  

اقيوسممي ل نمممدها عنممد ابمم  سممينا بممل هممي ممم  تممةلرت وهممذت اقتةانمميل عنممد 

 باقدراساط اقص مية واألنوقية قمساقك اقيلة صما سةبي  بيد ذقك.

 م(:1111هـ/ 525التمثيل عند الغزالي) -4

ا مم  منماه  السمتدلل ةمي  تحدق اإلمام اقئزاقي ع  اقتمليل باعتبارت واحدر

 اقمنيق ةدال ع  اقتمليل  

 اقتمليل ."اقننإ اقسادا   

 وهو اقذ  تسميص اقةدهاء قياسا  ويسميص اقمتصلمو  رد اقئا ى إقف اقشاهد. 

                                 
األضواء قبنما  بيمروط  تل يص اقمحنل اقميروإ بندد اقمحنل  ننير اقدي  اقيوسي  دار ( 1)

 .19م ص 13،5  2ي

شممرح الشمماراط واقتنبيهمماط لبمم  سممينا  ننممير اقممدي  اقيوسممي  تحديممق د. سممليما  دنيمما  دار  (2)

 .1/319  3اقميارإ منر  ي
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  أ  يومد حصم ةي مز ي ميي  واحد  ةيندل حصمص إقف مز مي آ مر ومعنات

 يشابهص بومص ما.

 ةي اقيدلياط أ  ندول  ومثاله

اقسماء حادقي ألنص مسم قياسا علف اقنبماط واقحيموا   وهمذت األمسمام اقتمي 

 اهد حدولها.يش

وهذا غير سديد ما قم يمص  أ  يتبي  أ  اقنبماط صما  حادلما ألنمص مسمم  وإ  

مسميتص هي اقحد األوسي قلحدوق  ة   لبط ذقمك ةدمد عرةمط أ  اقحيموا  حمادق 

  وهمو وينتظم منص قياا علف هي ة اقشمصل األولأل  اقمسم حادق  ةهو حصم صلي 

 سماء حادق.أ  اقسماء مسم وصل مسم حادق  ةينت  أ  اق

 .(1)ةيصو  ندل اقحصم م  صلي إقف مز ي دا   تحتص  وهو نحيح"

وي حظ أ  اإلمام اقئزاقي ربي بمي  اقتمليمل اقمنيدمي  وبمي  قيماا اقئا مى 

 علف اقشاهد واقدياا "األنوقي".

 م(:1307هـ/407التمثيل عند ابن تيمية ) -5

مم بمص علمف غيمرت  عرف ابن تيمية التمثيل بأنه: "اقحصمُم علمف شميءم بمما ُحص 

بناءر علف مامعم مشتركم بينهما"
(2). 

ويممرى ابمم  تيميممة أ  قيمماا اقتمليممل "مةيممدن قليدممي   ةمم ّ  اقشممراى اقصليممر إذا 

ي ألّ  حصمم بيضمص ملممل  ُممّرى بيضمص وعلمم أنمّص مسمصرن علمم أّ  اقبماقي منمص مسمصرن

 .(3)م بةّ  اق بز يشبع  واقماء يرو "بيضم  وصٰذقك سا ر اقدضايا اقتمربّية صاقيل

وقدد عدد اب  تيميمة ةمي صتابمص "اقمرد علمف اقمنيديمي " ةنم  بينموا  " رد  

 اقدول بة  قياا اقتمليل ل يةيد إل اقظ " قرر ةيص 

   -أ  اقديماا القترانمي اقبرهماني–أنص ل ةرق بي  قياا اقتمليل واقشمول 

نمدت بحديدمة اقمدقيل ل بنمورتص وشمصلص  بل هما سواء م  ممنا واحمد  واقيبمرل ع

وأ  اقدول بظنية اقتمليل وقييية اقشمول غير نحيح  ةصل م  اقدياسي  قد يصو  

ا  أل  ذقك رامع إقف اقمواد  ةاقمادل اقمينية إ  صانمط يدينيمة  ا وقد يصو  قييير ظنير

ةي أحد اقدياسي  صانط صذقك ةي اآل ر  وإ  صانط ظنية ةمي أحمدهما صانمط صمذقك 

                                 
 .166  165مييار اقيلم قلئزاقي  ص (1)

 .293اقرد علف اقمنيديي   اب  تيمية  دار اقميرةة  بيروط  قبنا  ص  (2)

 .1،3اقرد علف اقمنيديي   اب  تيمية  ص  (3)
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 ةي اآل ر  وأ  نورل اقّتمليل أقرى إقف اقةيرل وقهذا عّول عليص أصلر اقيد ء.

يدول اب  تيمية  "إنهم ييظمو  قياا اقشممول ويسمت ةو  ى قيماا اقتمليمل 

ويزعمو  أنص إنما يةيد اقظ  وأ  اقيلم ل يحنل إل بذقك وقيا األممر صمذقك بمل 

 الصحيح أولى بإالادة المطلوبوقياس التمثيل هما ةي اقحديدة م  منا واحد 

علما صا  أو ظنا م  مممرد قيماا اقشممول وقهمذا صما  سما ر اقيدم ء يسمتدقو  ى 

قياا اقتمليل أصلر مما يستدقو  ى قياا اقشمول بل ل ينمح قيماا اقشممول ةمي 

األمر اقيام إل بتوسي قياا اقتمليل وصل ما يحمت  بمص علمف نمحة قيماا اقشممول 

 .(1)  بص علف نحة قياا اقتمليل ةي تلك اقنورل..."ةي بيض اقنور ةانص يحت

ويرى اب  تيمية أ  " اقدياا اقتمليلي أنل قـ اقدياا اقشموقي أما أ  يصو  

  (2)سببا ةي حنوقص  وأما أ  يدال ل يومد بدونص  ةصيإ يصو  وحدت أقموى منمص"

 .(3)وأ  "عامة علوم بني آدم اقيدلية اقمحضة هي م  قياا اقتمليل"

 م(:1332هـ/ 430) التمثيل عند التفتازاني -6

بيان مشاركة جزئي آلخر الي علة الحكم، عرإ اقتةتازاني اقتمليل بةنص  

 .(4)ليثبا اليه

وعرةممص ةممي صتمماى آ ممر بةنممص   بيمما  مسمماوال مز ممي آل ممر ةممي علممة حصمممص  

 .(5)قتلبط مساواتهما ةي اقحصم 

وهمو نموع مم   قطعايةاقتمليل لم بي  أنص  إ  علم استد ل اقمشترك باقيلية 

 .(6)  نيةاقتمليل اقدياا  وإل 

                                 
تحديممق عبممد    وانظممر  ممممموع اقةتمماوى لبمم  تيميممة 233اقممرد علممف اقمنيديممي   ابمم  تيميممة ص (1)

اقممرحم  بمم  محمممد بمم  قاسممم  مممممع اقملممك ةهممد قيباعممة اقمنممحإ اقشممريإ  اقمدينممة اقنبويممة  

 .3/29م  1335هـ/ 1416

 .234  233اقرد علف اقمنيديي   اب  تيمية  ص (2)

 .3/13انظر  ممموع اقةتاوى لب  تيمية  (3)

  مسميود اقسمهيلي بم  محممد علمي عمادد. تحديقسيد اقدي  اقتةتازاني  تهذيى اقمنيق واقص م   (4)

  و  شممرح اق بينممي علممف مممت  13م  ص2911 1ي دار اقضممياء اقصويممط أحمممد سممييد   

ب  ةضل هللا اق بيني  مصتبة وميبية محممد تهذيى اقمنيق واقص م قلسيد اقتةتازاني  عبيدهللا 

 .34م  ص1365  3علي نبيح وأولدت  باألزهر منر ي

 .126/ 1شرح اقمداند  (5)

 .126/ 1شرح اقمداند  (6)
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  إذا علممم علممف سممبيل اقديممع بصممو  اقونممإ اقمشممترك هممو  ةاقتمليممل قييممي

 اقيلة أو اقسبى لنتدال اقحصم م  األنل إقف اقةرع.

 وصذقك يمى أ  يصو  اقحصم لابتا ةي األنل.

 وصذقك يمى أ  يصو  أ  ذقك اقونإ مومودا ةي اقةرع.

ة ذا تحدق اقيلم بهذت اقمددماط اقل ق ينتدل اقذه  إقف صو  اقحصم لابتما ةمي 

 اقةرع أيضا و هو اقميلوى م  اقتمليل.

وقد اقتنر اإلمام اقتةتازاني علف اقمددمة األوقمف قصمو  اقمدمدمتي  اقتماقيتي  

 ظاهرتي  ةي صل تمليل.

 املطلب الثالث

 أركان التمثيل

 تتوةر قينيدد اقتمليل  قلتمليل أربية أرصا  لبد أ 

  أو اقمململ بمص  أو اقمشمبص بمص  أو اقمدميا عليمص  وهمو اقمز مي األول األصل -1

 اقميلوم لبوط اقحصم قص  صاق مر ةي اقملال اقمشهور "اقنبيذ حرام صاق مر".

  أو اقمملل  أو اقمشبص  أو اقمديا  وهو اقمز ي اقلاني اقميلوى الفرع -2

 ةي اقملال.إلباط اقحصم قص صاقنبيذ 

   أو اقيلة  أو أساا اقحصم أو سمبى اقمماللمة  أو اقمينمف اقمشمترك أوالجامع -3

 اقنةاط اقمشترصة  أو مهة اقشبص بي  األنل واقةرع. صاإلسصار ةي اقملال.

  اقميلموم لبوتمص ةمي األنمل واقممراد إلباتمص قلةمرع  صاقحرممة ةمي الحكم -4

 .(1)اقملال

 يقول صاحب السلم: 

ل  "وحيق  "  مز ي علف مز ي ُحم  ل  قمامعم ةذاك تمليلن ُمي 
(2). 

  

                                 
انظممر  اقتممذهيى علممف تهممذيى اقمنيممق قلتةتممازاني  عبيممدهللا اق بينممي  تدممديم وتيليممق  أ.د/ ناهممد  (1)

  و  تمديد علم اقمنيمق  اقشميخ عبمد اقمتيمال اقنمييدى  236يوسإ رزق يوسإ  بدو   ص

 .253  و  اقمرشد اقسليم  د.عوض هللا حماز   ص151ص

ملم ةمي اقمنيمق  قمنم (2) ة إعمداد وتيموير اقمنماه  بماألزهر اقشمريإ  تيسير شرح اقملو  علمف اقسل

 .11/ 2م  ،291
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 املطلب الرابع

 طرق إثبات العلة بني األصل والفرع. 

منهاا الانص مان   طرق كثيرة إلثباا العلاة باين األصال والفارعهناك  

 .(1)الكتاب أو السنة، ومنها اإلجماع، وغيرها

ليممة  اقمشممترك علممف وقممد مممرط عممادل اقمنايدممة أ  يدتنممروا ةممي إلبمماط ع 

 اقدورا  واقترديد.

 يقول صاحب من ومة ن ام المنطق:

 قص وأوقف ما عليص ُييتمد  ألهل األنول ُيرقرا ذاط عدد

ــَوى سدـيــم   منهما النتا  اقسبر واقتدسيم واقدورا  واقسَّ
(2). 

 .(3)ويدول اإلمام اقتةتازاني  "اقيمدل ةي يريدص اقدورا  واقترديد"

ا قلبموط اقحصمم ةمي اقمز مي إ" اقميتمد عليص ة ي يريق اقتمليل وصونص سمببر

 .(4) األول هو اقدورا  واقترديد"

  ويسمف اقيرد واقيصا  وهو  اقترا  اقشميء ممع غيمرت الاألول "الدوران

اي ةصلمما وممد األممر اقمشمترك وهمو اقيلمة وممد اقحصمم  وصلمما انتةمف  ا وعدمر ومودر

ا  األمر اقمشترك انتةف اقحصم  صما يدال   ا وعمدمر اقحرمة دا رل مع السصار وممودر

ا ةةي اقماء اقميلق. ا ةةي اق مر  وأما عدمر  أما ومودر

واقممدورا  ع مممة وأمممارل صممو  اقمممدار  وهممو اإلسممصار علممة قلممدا ر وهممو  

 اقحرمة. 

                                 
رامع  تةنيل مساقك اقيلة ةي صتى أنمول اقةدمص  ململ  اإلحصمام ةمف أنمول األحصمام  قآلممد   (1)

  و  اإلبها  ةي شرح اقمنهما   قتدمي اقمدي  اقسمبصي ووقمدت تما  اقمدي  اقسمبصي  تحديمق 3/251

اإلسم مية  مبمار نمئير   دار اقبحموق قلدراسماطد.أحمد ممال اقزمزممي  نمور اقمدي  عبمد اق

 .6/2231م  2994وإحياء اقتراق  دبي  

  1منظوممة نظمام اقمنيمق  ألبمي بصمر اقحسميني  ميبيمة اقمنمار باقدماهرل ي تحةة اقمحدق بشرح (2)

 .،23هـ ص 1339

 .13صاقتةتازاني  تهذيى اقمنيق واقص م   (3)

  وانظممر  34قلتةتممازاني  عبيممدهللا اق بينممي  صشممرح اق بينممي علممف مممت  تهممذيى اقمنيممق  (4)

اقحاشممية علممف تهممذيى اقمنيممق قلتةتممازاني  اقممموقف عبممدهللا بمم  شممهاى اقممدي  اقحسممي  اقيممزد   

 .193  ،19هـ  ص1412مؤسسة اقنشر الس مي  
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  ويسممف اقسمبر واقتدسميم اقئيمر ممردد بمي  اقنةمي واإللبماط  الثاني الترديد

ال ن حية بيضها قلتيليل قتنحنمر اقيليمة ةمي وهو إيراد أوناإ األنل  وإبي

اقبمماقي  صممما يدممال علممة اقحرمممة ةممي اق مممر  إممما اإلسممصار  أو اقلممو   أو اقسممي    

واقلاني واقلاقق بماي    أل  بيمض اقشمراى سما ل  وبيضمص بلمو  اق ممر  وممع 

 .(1)ذقك ةليسا حرامي   ةتيي  أ  تصو  اقيلة هي السصار"

ا  بمينممف لبمموط  وهصممذا نمممد أ  اقممدورا   ا وعممدمر يرمممع إقممف اقممت زم ومممودر

اقحصممم عنممد لبمموط اقمممامع  ورةممع اقحصممم عنممد رةممع اقمممامع  واقترديممد يرمممع إقممف 

اقبحق ع  اقمامع باست را  اقةمروض والحتممالط اقموممودل  لمم إبياقهما صلهما 

 ما عدا اقةرض اقميلوى وهو اقمامع.

 املطلب اخلامس

 أنواع التمثيل 

أن التمثيال ينقسام باعتباار إالادتاه لليقاين وعدماه إلاى  تبين مماا سابق

 قسمين:

 ويشتري ةي إةادتص اقديع ل لة شروي  ما يفيد القطع بالحكم،  األول

 اقديع بصو  اقونإ اقمشترك هو  اقيلة. -

ا قلبوط اقحصم قص. -  أل تصو   نونية األنل شرير

ا م  لبوط اقحصم قص -  .(2)أل تصو   نونية اقةرع مانير

ي وذقك لحتممال علمة أ مرى  أو تصمو  اقيلمة ما يفيد ال ن بالحكم  الثاني

مرصبممة ممم   نونممية األنممل واقونممإ اقمممامع  أو تصممو   نونممية األنممل 

ا م  ومود اقحصم  أو ومود مانع قم يظهر ا  أو  نونية اقةرع مانير  .(3)شرير

احاق المناطقاة التمثيال بلووهذا اقدسم هو اقئاقمى ةمي اقتمليمل قمذقك يلحمق 

 القياس.

                                 
 .34  وانظر  شرح اق بيني  ص255  254اقمرشد اقسليم  د.عوض هللا حماز   ص (1)

 .255اقسليم  د.عوض هللا حماز   ص انظر  اقمرشد  (2)

  شممممرح اقمواقممممإ  166انظممممر  تحريممممر اقدواعممممد اقمنيديممممة  قيممممى اقممممدي  اقممممراز   ص (3)

  اقحاشممية علممف تهممذيى اقمنيممق قلتةتممازاني  اقممموقف عبممدهللا اقيممزد   45/،  ،1/2اقمرممماني

 .255  اقمرشد اقسليم  د.عوض هللا حماز   ص ،19ص
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ا...  "وقيل  إ  اقتمليل يةيد اقيدي  صاقديااي أل  اقحصم يدور مع علتص قيير

ويمص  رّد اقتمليل إقف نورل اقدياا  ةيدال ةي ملال اقتمليل  اقنبيذ مسصر  

 وصل مسصر حرام = ةاقنبيذ حرام.

 . (1)"وإذا تيرق اق لل إقف اقتمليل بيد ردت إقف اقدياا صا  ذقك ةي صبرات

"الجاامع" أي جهاة المشاابهة علاة تاماة لثباوا غير أنص يمص  أ  نيلم أ  

الحكم الاي األصال، وحينئاذ نساتنبط علاى نحاو اليقاين أن الحكام ثاباا الاي الفارع 

 ألنص يستحيل ت لإ اقميلول ع  علتص اقتامة.   لوجود علته التامة اليه

ي ألنمص الشأن كله إنما هو الاي إثبااا أن الجاامع علاة تاماة للحكاموقص  

يحتا  إقف بحمق وةحمص قميا مم  اقسمهل اقحنمول عليمص ةمي األممور اقيبيييمة  

 .والتمثيل من هذت الجهة يلحق باالستقراء

الجاااامع هاااو العلاااة التاماااة لثباااوا الحكااام الاااي المساااائل أمممما البممماط أ  

  وقذا قو صانط اقيلة ناحية الشارع نفسه  ةليا قنا يريق إقيص إل م  الشرعية

ا عليها  م  اقشارع ة نص ل   إ ةي الستدلل بذقك علمف لبموط اقحصمم مننونر

 .(2)ةي اقةرع

 ةاقمامع بي  األنل واقةرع ةي اقملال اقسابق لابط باقحديق اقنبو .

مَ  َمَبملم  مص  َوَسملََّم أََنما َوُمَيماَذ ب  ُ َعلَي  ب يل َنلَّف هللاَّ ةَي   أبي موسف َقاَل  َبَيَلن ي اقنَّ

ممَيَم    ةَ  ممَ  إ قَممف اق  ُر م  ممز  ممَنا ُيَدمماُل قَممُص اق م  ض  ممَنُع ب ةَر  ا ُين  ممُط  َيمما َرُسمموَل هللاَّ   إ  َّ َشممَرابر دُل 

رم َحَرامن  ص  َ  اق َيَسل   َةَداَل  ُصلل ُمس  ُع م  ب ت  ير   َوَشَراىن ُيَداُل قَُص اق  اقشَّي 
(3). 

 )اقةرع(.وإذا لبط اقمامع نستييع ندل اقحصم م  اقمسصر)األنل( إقف اقنبيذ 

 الجااامع علااة تامااةوعليممص ةاقتيويممل صلممص علممف اقمممامع أو اقيلممة  ةمم ذا صمما  

 .المفيد لليقين باب القياس البرهانييصو  اقتمليل م  

 

                                 
  159ةف شرح اق بينف علمف اقتهمذيى  اقشميخ عبمد اقمتيمال اقنمييدى  ص انظر  تمديد علم اقمنيق (1)

 .363/ 1  وانظر  شرح الشاراط واقتنبيهاط لب  سينا  ننير اقدي  اقيوسي 151

 .263م  ص2996  3دار اقتيارإ قلميبوعاط  ي انظر  اقمنيق  محمد رضا اقمظةر  (2) 

مسمصر  ممر وأ  صمل  ممر حمرام  حمديق رقمم  روات مسملم صتماى األشمربة  بماى بيما  أ  صمل   (3)

3،44  3 /15،1. 



-333- 

 املطلب السادس

املنطقي بقياس الغائب على الشاهد التمثيلعالقة 
(1)

 

 إ  قدياا اقئا ى علف اقشماهد أهميمة صبيمرل بمي  منماه  السمتدلل اقص ميمة

واقةلسمةية  ةهمو يدموم علممف ةصمرل اقديماا اقياممة  وييتبممر اقشماهد أنم ر  واقئا ممى 

مما  ولبممد ةيممص ممم  مممامع يمميهممما  ةمم ذا ممما لبممط قلشممئ حصممم ةممي اقشمماهد لبممط  ةرعر

 اقحصم نةسص قما يمميص بص ةي اقئا ى.

ةهمو  (2)لادى مختلاف المادارس الك مياة وقدد شماع اسمت دام همذا اقممنه  

باسمتلناء ابم  حمزم اقمذ  يمرةض   (5)  واقماتريديمة(4)  واألشماعرل(3)عند اقميتزقة

 .(6)هذا اقمنه  ضم  رةضص قلدياا بومص عام

وقد أليرط حوقص ةي اقتراق اقص مي واقةلسةي قضايا   ةية صبيرل مما بمي  

مؤيممد  ومتممردد وراةممض ق سممتدلل بممص  وممم  يؤيممد اسممتيماقص يؤصممد علممف  يممورل 

                                 
ما عم  اقحمواا   (1) ذصر اقمرماني أ  قدماء اقمتصلمي  ييلدو  اسم اقئا ى عليص تياقفي قصونمص غا بر

ا قلحمواا  انظمر  شمرح اقمواقمإ   اي قصونمص شماهدر وييلدو  علف اقميلوم ةي همذا اقديماا شماهدر

  .،1/2قلمرماني 

  اآلممد  وآراؤت اقص ميمة  أ.د/ حسم  اقشماةيي  دار ،2/ 1اقمواقمإ  قلمرمماني انظر  شمرح  (2)

 .142م  ص،133  1اقس م  اقداهرل   ي

رامع مل   اقمئني ةي أبواى اقتوحيد واقيدل  قلداضمي عبمداقمبار  اقمؤسسمة اقمنمرية اقياممة  (3)

قلداضي عبداقمبار ممع اقحس  وما بيدها  اقمحيي باقتصليإ  61/ 11قلتةقيإ واقنشر اقداهرل  

/ 1اقمنمرية قلتمةقيإ واقترمممة  اقدماهرل  بمدو    قمدارا ب  متويمص تحديمق عممر اقسميد عزممي 

  شرح األنول اق مسمة  قلداضمي عبمداقمبار  تدمديم  عبمد اقصمريم علمما   مصتبمة وهبمة  ،16

 .393  161م  ص1336  3اقداهرل  ي

د. محممد يوسمإ  األدقة ةمي أنمول العتدماد  قلممويني  تحديمقإقف قوايع  رامع مل   اإلرشاد (4)

  نهايممة اإلقمدام قلشهرسممتاني 34  64م  ص1359موسمف  علمي عبممد اقممنيم  اق ممانمي منمر 

 . ،2/ 1  شرح اقمواقإ  قلمرماني 1،2ص 

رامع مل   اقتوحيد  ألبي مننور اقماتريد   تحديق ةتح هللا  ليإ  دار اقماميماط اقمنمرية   (5)

  شمرح اقيديمدل 13  شرح اقةدص األصبر قلماتريد   ميبية دا مرل اقميمارإ اقنظاميمة ص21ص

 .44هـ  ص1313اقيحاوية  ألبي اقيز اقحنةي  تحديق أحمد شاصر  دار اقتراق باقداهرل  

رامع  اقتدريى قحد اقمنيق واقمد ل إقيص باألقةاظ اقيامية واألمللمة اقةدهيمة  لبم  حمزم  تحديمق  (6)

  اقةنمممل ةمممي اقملمممل 166  164م  ص1353بممماا  دار مصتبمممة اقحيمممال  بيمممروط  إحسممما  ع

واألهواء واقنحل  لب  حزم  تحديق محمد إبراهيم ننر  عبمداقرحم  عميمرل  مصتبماط عصماظ 

 .،36  396/ 2م  13،2  1باقرياض ي
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وضممع ضمموابي قتحديممد اقمممامع تحديممدا دقيدمما  تةاديمما اسممت دامص بممدو  مممامع  مممع 

 .(1)قلنتا   اقمضيربة اقتي يمص  أ  تنت  عنص

 ع قة التمثيل المنطقي بقياس الغائب على الشاهد:وما يهمنا هنا هو بيان 

 ونح  أمام ل ق اتماهاط  

  أ  اقتمليممل اقمنيدممي أعممم ممم  قيمماا اقئا ممى علممف اقشمماهد  االتجااات األول 

 يشمل صذقك قياا شاهد علف شاهد  وقياا غا ى علف غا ى. ةاقتمليل

"وم  اقتمليل ةرع يسمونص الستدلل باقشاهد علف اقئا ى  : يدول اقساو  

وصة  اقشاهد عندهم عبارل ع  اقمحا وتوابيص  ويد ل ةيص ما يشير بمص اإلنسما  

 م  أمور نةسص اق انة صيلمص وإرادتص وقدرتص.

يلبتمو  ةمي اقئا مى حصمم اقشماهد قمما بينهمما مم  واقئا ى ما قيا بمحما  ة 

اقمشابهة ةي أمر ما  ةهو بيينص اقملال  إل أنص أ ص منمص  إذ األنمل ةيمص اقشماهد 

واقةرع اقئا ى  وأما اقتمليل ةمييم همذا ومما ندمل اقحصميم ةيمص مم  شماهد إقمف شماهد 

 . (2)أيضار أو م  غا ى إقف غا ى"

   أ  اقتمليل اقمنيدي هو نةسص قياا اقئا ى علف اقشاهد. االتجات الثاني 

 وي هر ذلك الي النصوص التالية:

قممممذ  ييرةممممص أهممممل زماننمممما يدممممول ابمممم  سممممينا " وأممممما اقتمليممممل ةهممممو ا -1

 . (3)"باقدياا...

بينممص وبممي  قيمماا  اقتمليممل اقمنيدممي ربممي وعنممدما عممرإ اإلمممام اقئزاقممي -2

اقسمادا اقتمليمل  وهمو اقمذى تسمميص اقةدهماء ةدمال  " اقنمنإ  اقئا ى علف اقشماهد

ا  ويسميص اقمتصلمو  رد اقئا ى إقف اقشاهد"  .(4)قياسر

وي حظ أ  اإلمام اقئزاقي ربي بمي  اقتمليمل اقمنيدمي  وبمي  قيماا اقئا مى 

                                 
زام اعتبر اقمتصلمو  أ  إمراء قياا بي  غا ى وشماهد مم  غيمر ممامع يمميهمما يمؤدى إقمف إقتم (1)

ا  وهللا  صليمر مم  اقنتمما   اقبايلمة  ملممل قمول اقحشمموية  "إنما ل نممرى ةماع ر ةممف اقشماهد إل مسمممر

 (.133  غاية اقمرام  اآلمد  ص34ةاعل ةهو مسم صاقشاهد )انظر  اإلرشاد  اقموينف ص

 1اقبنا ر اقننيرية ةي علم اقمنيق  عمر بم  سمه   اقسماو   تحديمق اقشميخ محممد عبمدت  ي (2)

 .134اقميبية األميرية ص

 .،36/ 1الشاراط واقتنبيهاط  لب  سينا  تحديق د. سليما  دنيا   (3)

  تحريممر اقدواعممد 2/15  وانظممر  شممرح اقمواقممإ قلمرممماني  165مييممار اقيلممم قلئزاقممي ص (4)

 .45/ 1منو     نبراا اقيدول  عيسي166اقمنيدية  قديى اقدي  اقراز   ص
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علف اقشماهد واقديماا "األنموقي" وأنهمم واحمد ول ةمرق إل ةمي اقتسممية  ةمةيلق 

 ف اقشاهد  وأيلق عليص األنوقيو  اقدياا.عليص اقمتصلمو  قياا اقئا ى عل

ذهى إقف اقتةرقمة بمي  أ  اقتمليمل اقمنيدمي وقيماا اقئا مى  االتجات الثالث:

 .علف اقشاهد

يممرى د.علممي سممامي اقنشممار أ  قيمماا اقئا ممى علممف اقشمماهد ي مماقإ اقتمليممل 

 .(1)م اقةة تامة  ويدوم علف أساا ل يتةق أ  اتةاق مع منيق أرسيو

اقنشممار يممرى أ  اقمتصلمممي  وعلممماء أنممول اقةدممص يتةدممو  ةممي  وإذا صمما  د. 

موهر ةصرل اقدياا  إل أنهمم ي تلةمو  ةمي يريدمة اقيمرض  ةاألنموقيو  مميموا 

بي  األنل واقةرع باقيلة ةدي  وأما اقمتصلمي  ةةضماةوا إقمف اقمممع باقيلمة اقمممع 

 .(2)باقشري واقدقيل واقحد

بييممة اقتمليممل األرسيياقيسممي وبممي  ة نممص يؤصممد علممف اقتةرقممة اقتامممة بممي  ي 

  اقدياا عند اقمسلمي )اقمتصلمي   األنوقيي (.

                                 
 .149مةصر  اإلس م  د.علي سامي اقنشار صمناه  اقبحق عند  (1)

 . 133  111انظر  مناه  اقبحق  د.علي اقنشار ص (2)

 :يرى اقمتصلمو  أ  اقمامع بي  اقشاهد واقئا ى أربية 

ا وقاممط اقدلقمة عليمص  قمزم اقدضماء بارتبماي   اقمامع األول  اقيلّةي ة ذا لبط صو  حصمم ميلولر بيلّمةم شماهدر

ا وغا برا  حتف يت زمما وينتةمي صمل واحمد منهمما عنمد انتةماء اقلماني  أل  اقيلمة يممى اقيلة باقميلول  شاهدر

ا ميلمل  ما شماهدر ايرادها  وما لبط ألحد اقمللي  لبط قآل مر  وهمذا نحمو مما حصمنما بمة  صمو  اقيماقم عاقمر

 .ميلل باقيلم باقيلم  ةصذا ةي اقئا ى يصو  اقياقم عاقمار ألنص

ا  لم يلبط ململ ذقمك اقحصمم واقمامع اقلاني  اقشر  ا بشري شاهدر يي ة ذا تبي  صو  اقحصم مشروير

ا بذقك اقشري اعتبارار باقشاهدي وهذا نحو حصمنما بمة  صمو   غا بار  ةيمى اقدضاء بصونص مشروير

ا ا ايرد غا بر ا  ةلما تدرر ذقك شاهدر ا مشروي بصونص حير  .اقياقم عاقمر

ما  واقمامع اقلاقق  اقحديدة واقحدي ةمهما   ا ةي محّدقم اّيمردط ةمي مللمص غا بر تدّررط حديدة شاهدر

ا  وذقك نحو حصمنا بة  حديدمة اقيماقم مم  قمام  ا ول غا بر أل  اقحد يمى ايرادت ول ي تلإ شاهدر

  .بص اقيلم

ما      ا وغا بر واقمامع اقرابع  اقدقيلي ة ذا دّل دقيل علف مدقولم عد ر قم يومد اقدقيل غير دال شماهدر

ما  أل  هللا حصمم ةمي اقشميء بحصمم  أل  شري ا وغا بر اقدلقة وشةنها اليراد وعدم اقت لإ شماهدر

مللص وميل سبيل اقنظير وممرات ممرى نظيرت  وهذا صدلقة اإلحداق علمف اقمحمدق  وصدلقمة 

اإلتدا  علف اقيلم  ة نص ةي اقشاهد دقيل اقيلم  ونح  نرى أةيال هللا متدنة ةيصمو  عاقممار قوممود 

 (.2/13  شرح اقمداند  قلتةتازاني 35  34اقيلم. )انظر  اإلرشاد  قلمويني صدقيل 
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ة نهما يبدوا  صةنهما م  يبيية واحدل إذ ةي صليهما انتدال مم  مز مي إقمف  

مز ي  وةي اقحديدمة إ  همذي  اقيمريدي  ي تلةما  أشمد ال مت إ ةمي موهرهمما  

قلديماا بماقرغم مم  همذا وةي يريدمة عم   أرسميو قلتمليمل  وعمرض اقمسملمي  

 اقتشابص اقظاهر .

 ويتبين ذلك بذكر أوجه الخ ف بينهما كما يلي: 

مما وصليممر ممم  األنمموقيي أواًل   -قبممل عنممر اقئزاقممي -  أ  اقمتصلمممي  مميير

اعتبروا اقدياا األنوقي أو قياا اقئا ى علف اقشاهد مون ر إقف اقيدي  ... أمما 

 اقظ .اقتمليل األرسيياقيسي ة  يةيد إل 

  أ  األنوقيي  أرميوا اقدياا إقف نوع م  السمتدراء اقيلممي اقمدقيق ثانياً 

 اقدا م علف قانوني 

هما  قانو  اقيلية  ويت لص ةي أ  قصل ميلمول علمة  وأ  اقحصمم لبمط ةمي  

 األنل قيلة صذا.

وقانو  اليراد ةي وقوع اقحموادق  وتةسميرت أ  اقيلمة اقواحمدل إذا وممدط 

ا  ةيدموم علمف اقديمع بمة  علمة األنمل تحط ظروإ  مشابهة أنتمط ميلولر مشابهر

 مومودل ةي اقةرع  ة ذا ومدط أنتمط نةا اقميلول...

ورد اقدياا األنوقي إقف نوع م  الستدراء اقيلمي واسمتنادت علمف همذي   

مما  اقدممانوني  )اقتيليممل واليممراد( يميلممص م اقةممار قلتمليممل األرسيياقيسممي بممل م اقةر

 .(1)األرسيياقيسي صلص تمام اقم اقةةقلمنيق 

لم أةاض د. اقنشار اقبحق ةي شروي اقيلة ومساقصها )عند اقمسملمي ( اقتمي 

ممَدلي   قممي لص بممذقك إقممف نتيمممة توضممح عبدريممة اقمسمملمي  ةممي  سممبدوا بهمما اقمح 

اقتونل إقف اقمنه  الستدرا ي ةي أصمل نورت قبل "مو  استيوارط ممل"  مم  

نتا  إس مي  اقص أقامص األنوقيو  علف أساا اقتمربة    ل اقدياا اقذ  هو

 .(2)اقتي تةيد اقيدي 

 وبالن ر إلى ما سبق يمكن م ح ة التالي:

قممد ذصمممر اقتمليممل ب يمممماز شممديد ضمممم  عرضممص قلمنيمممق   أرسااطوأ   -1

                                 
 .113  112انظر  مناه  اقبحق عند مةصر  اإلس م  د. علي اقنشار ص  (1)

 .131  115انظر  مناه  اقبحق   د.علي اقنشار ص  (2)



-333- 
 واست دمص ةي اق يابة ألنص يةيد اقظ  والقناع.

اقممذ  ذصممر ةيممص اقتمليممل  )أناقوييدمما اقلمماني( ألرسمميو كتاااب البرهااانأ   -2

م( وصمما  ذقممك ةممي أوا ممل اقدممر  اقرابممع 333هممـ ،32ترممممص متممف بمم  يممونا )ط 

 .(1)اقهمر 

توصلوا إلى الكرة القياس قبل أن ينقال إلايهم المنطاق أ  اقمسلمي   -3 

ا منذ ندر اإلس م  ةدمد ورد اسمت دامص ةمي األرسطي بكثير   وعدوت دقي ر ميتبرر

وةي أقوال اقنحابة (3)اقسنة اقنبوية اقميهرلوةي (2)اقدرآ  اقصريم
(4). 

ةض  ع  أ  ةصرل اقدياا أن ر قيسط مديدل علف اق لق  وأرسيو قيا   

َماءَ  َمنْ  أََتْجَعلُ الفيَها َقالُوا م  ابتدعهاي ةاقم  صة ُد الفيَها َوَيْسففُك الدِّ ُيْفسف
حيمق  (5)

قاسوا آدم وذريتص علمف اقمم  قبلمص ةمي ظلمهمم ةمي األرضل  وإبلميا قابمل اقمنص 

                                 
 .21  و  إ بار اقيلماء بة بار اقحصماء  قلدةيي  ص343انظر  اقةهرسط  لب  اقنديم  ص (1)

َحاَنُص ملل قوقص تياقف   (2) ممم ُسمب 
ل  مر  ع  م َّ َوَ لََدُهمم  َوَ َرقُموا قَمُص َبن ميَ  َوَبَنماطم ب َئي  م 

َّ  ُشمَرَصاَء اق  َوَمَيلُوا ر 

ةُوَ  ) ا َين  َبةن ( 199َوَتَياقَٰف َعمَّ مٰف َيُصموُ  قَمُص َوقَمدن َوقَمم  َتُصم  قَّمُص َنماح  ض  أَنَّ َر  مَماَواط  َواأل  يُع اقسَّ َبد 

ءم َعل يمن  ءم َوُهَو ب ُصلِّ َشي   .191  199سورل األنيام آية  َوَ لََق ُصلَّ َشي 

صمو  إل ةمرد علميهم بمةنصم ةمي اقشماهد تيلممو  أ  اقتواقمد ل ي ني  وبناط بئير علمةدد زعموا أ  ر ب

ع  أنلي  )اقذصر واألنلف( ةصذقك ةي اقئا ى بمامع اقيلة  وقما قم تصم  قمص نماحبة  ةمدعواصم 

 بة  ر بني  وبناط بايلة. 

َقماقُوا إ    وصذقك أشار اقدرآ  اقصريم إقف است دام هذا اقدياا بدو  مامع نمحيح ململ قوقمص تيماقف  

لُ  ق  َةَدد  َسَرَق أَخن قَُص م    َقب  ر    ةاأل ول اقمذصورل ونإ ةمارق ل ألمر قهما 12سورل يوسإ  َيس 

ا  ة  ينبئي ندل اقحصم م  األنل قلةرع.  ةي اقحصم  وقيسط ونةرا مامير

َرب ي َ  قما نزقط  قال   -رضي هللا عنهما  - اب  عباا ةي   (3) َق  يَرَتَك األ  ر  َعش  نيد اقنبي   َوأَنذ 

 حتمف امتميموا ةدمال    قمري  ! " قبيمو  بنمي عمد  ! يما بني ةهر ةميل يناد    " يا اقنةا

ماا "أرأيتصم قو أ برتصم أ   ي  بماقواد  تريمد أ  تئيمر علميصم أصنمتم منمدقيل" قماقوا   نيمم ل 

  قال  " ة ني نذير قصم بمي  يمد  عمذاى شمديد "نمحيح اقب مار  حمديق  جربنا عليك إال صدقا

ةة بمار اقنبمي نمادقة قبمل اقبيلمة )اقشماهد(  واأل بمار اقتمي سميةتيهم بهما سممتصو    4119رقمم  

 . نادقا)اقئا ى(  بمامع اقندق ةي صل أقواقص  وعدم تمريى اقصذى عليص 

حمي  قمال  )رضميص رسمول هللا  يوم اقسمديةة ق  ةمة اقنمديق  ملل ما احت  بص سيدنا عمر  (4)

 قديننا أة  نرضات قدنيانا(. 

وأمرت  قدمص رسول هللا علف إمامتص ةي اقن ل حي   قاسوا   ةة اقنديق  ةاقنحابة 

 .أ  ينلي باقناا أيام مرضص

 .39سورل اقبدرل   (5)
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صُ  باقدياا اقةاسد حي  ن  رن م  ي م  َقاَل أََنا َ ي  َتُص م    ي  َتن ي م    َنارم َوَ لَد  َ لَد 

(1). 

صمل مما يتيلمق بديماا  المتكلمون واألصوليون بدراساة وتأصايلاهتم  -4

دياا األنوقي م  أنل  وةرع  وعلة مامية  وحصمم  اقئا ى علف اقشاهد  أو اق

مممع بيمما  صممل ممما يمصمم  أ  ييممرأ قهممذت األرصمما  مممما يممؤلر ةممي اقحصممم باإللبمماط أو 

اقنةي  وتوسيوا ةي دراسة شروي اقيلة اقماميمة وأنواعهما ومسماقصها بنمورل قمم 

 تومد عند أرسيو وم  تابيص.

األنممل  ابه باايناكتفااى أرسااطو الااي التمثياال بمطلااق التماثاال والتشاا -5

واقةرع  وقم يهتم باقبحق ع  مامع يممع بي  اقيرةي  أو بوضع اقضموابي اقتمي 

صما  يمرى اقتمليمل وليمق ، الأرساطو تضم  ايراد اقحصمم مم  األنمل إقمف اقةمرع

اقنلة باإلستدراء  ةيساو  بي  اقمتمال ط ويةرق بمي  اقم تلةماط  واقتشمابص بمي  

لممي  قممذقك صمما  يرةممي اقتمليممل عنممدت أمممور األملممال واقنظمما ر يممدرك باقحممدا اقيد

 م حظة وظاهرل يمص  تنةحها واستدرا ها عبر اقحواا ةي عاقم اقشاهد.

أما ةمي قيماا اقئا مى علمف اقشماهدي ةاقمممال أوسمع ةاقشماهد يململ صمل أممر 

ميلوم أو مشاهد قلحواا  واقئا ى يململ صمل أممر غا مى عم  اقحمواا مم  أممور 

أو ةي اقياقم اقيدلي اقممرد  أو حتف ةيما وراء ذقك  ممهوقة أو غا بة ةي اقيبيية

 مما هو م  مسا ل اإلقهياط واقنبواط واقبيق... وغيرها.

مما  قممذقك يمممى أ  يصممو  ومممص اقشممبص أو اقمممامع ةممي هممذا اقديمماا ونممةرا مامير

ا بي  األنل واقةرع  قا ما علمف قواعمد متينمة  ا ميردر صاقيلمة واقشمري  –ضرورير

   .قواعد ةارقة أو إتةاقية أو عرضيةوقيا  -واقحديدة

قيمماا اقئا ممى علممف اقشمماهد مونممل قليدممي    أوائاال المتكلماايناعتبممر  -6

وانيصمما هممذا علممف اسممت داماتهم قممص حيممق وظةمموت ةممف اقدضممايا اقيدا ديممة اقتممي ل 

  تحتمل إل اقديع واقيدي .

"ةداد حملة شيواء قميا ةدمي علمف قيماا اقئا مى  اإلمام الجوينيحتف ماء 

 . (2)لف اقشاهد  وإنما علف صل أساقيى اقمنيق اإلس مي"ع

                                 
 .12سورل األعراإ   (1)

قياا اقئا ى علف اقشاهد  د. زصريا بشير علي إمام  بحق محصم بمملة صلية اقشمريية واقدمانو   (2)

 .152م  ص1334  نوةمبر ،بمامية اإلماراط اقيربية اقمتحدل  اقيدد 
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ةبينما رةض اإلمام اقممويني قيماا اقئا مى علمف اقشماهد ةمي صتابمص اقبرهما  

  ويست دمص ةيهمما إمما نمراحة أو مم  (1)نمدت يدبلص ةي اإلرشاد واقيديدل اقنظامية

علف قيماا    ل است دامص قداعدل اقصمال واقندص  وقاعدل اقصمال واقندص تيتمد

 .(2)اقئا ى علف اقشاهد

اقمذ  أصممل مسميرل أسمتاذت ةموي  اقمنيمق اقيونماني  اإلمام الغزالايلم ماء 

ضممم  منمماه  اإلسممتدلل قممدى اقمسمملمي   باعتبممار أ  اقمنيممق هممو اقدممانو  اقممذ  

يينم اقذه  ع  اق ية  ويرتصز علف بداهة اقيدل اقيبييي اقمشترك بي  اقبشمر  

 .(3)ة ربي بي  اقتمليل اقمنيدي وقياا اقئا ى علف اقشاهدوةي  ضم هذت اقمحاوق

كذلك الإننا نرى أثر الدراساا الك مية واألصاولية علاى الف سافة  -4

 والمتأخرين من المناطقة الي بحثهم للتمثيل األرسطيم المن ذلك:

يممرى أ  اقتمليممل يدينممي اقدلقممة  ويمصمم  أ  يممرد إقممف وجاادنا الفااارابي  -

اا اقمنيدي اقيديني اقدلقة  و اقإ أرسيو اقذ  اقشصل األول م  اقدي

 يرى أ  اقتمليل ظني اقدلقة.

اب  سمينا اقمذ  تمابع أرسميو ةمي ظنيمة اقتمليمل اسمت دم قةظمة ووجدنا  -

قلتيبير ع  اقمينف اقمتشابص اقذ  م  أملص تمم ندمل اقحصمم   (4)"اقمامع"

رغم عدم است دام اقةارابي وم  سبدص م  اقة سةة قها  مما يبي  تةلرت 

 باقمتصلمي  ةي است دام هذت اقصلمة.

  

                                 
 .113انظر  قياا اقئا ى علف اقشاهد  د. زصريا بشير ص  (1)

ةضميل اقدونمي  دار اقيباعمة اقمحمديمة انظر  هوام  علف اقيديدل اقنظاميمة  أ.د/ محممد عبداق (2)

 .2،6م ص13،4  1باقداهرل   ي

  166  تحرير اقدواعد اقمنيدية قديى اقمدي  اقمراز   ص165انظر  مييار اقيلم قلئزاقي ص (3)

 .45/ 1منو     نبراا اقيدول  عيسي2/15شرح اقمواقإ قلمرماني 

 .33نمال لب  سينا ص  واق،36/ 1انظر  الشاراط واقتنبيهاط  لب  سينا   (4)
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 املبحث الثالث
ا
ً
ة واصطالح

ً
 مفهوم البعث لغ

 يتضح مفهوم البعث لًغة واصط ًحا، اليما يلي:

 البعث الي اللغة: -1

 (1)ذهى اب  ةارا إقف أ )اقباء واقيي  واقلاء( أنل واحد  وهو اإللارل. 

وزاد اقراغى توضيحار ةدمال  "أنمل اقبيمق  إلمارل اقشميئ وتوميهمص  يدمال  

 بيلتص ةانبيق.

وي تلإ اقبيق بحسى ا ت إ ما علق بص  ةبيلط اقبيير  ألرتمص وسميرتص   

 وقوقص تياقف  
 (3) أى  ي رمهم ويسيرهم إقف اقديامة... (2) 

َهمي    أَحمدهَما   وقال األزهر  اقهرو   "واقبيق ةي َصمَ م اق َيمَرى علمف َوم 

ل هللا َتَيماقَف  َسمالي َصَدمو   ر 
اإل 

َنماتُ  أرسملَنا... (4)   َمي 

قمص مملَّ وعمزَّ   مص َقو  ن  َياء م  هللا قلموتف  َوم   ح 
 ولانيها  اإل 


 .  (6)  أَ   أحييناصم"(5)

 وقد جعل الراغب األصفهاني البعث على ضربين:

 أحدهما بشر   صبيق اقبيير  وبيق اإلنسا  ةف حامة. -

 واقلاني إقهي  وذقك ضربا   -

إيماد األعيا  واألمناا واألنواع ع  قيا)أ  ع  عمدم(  وذقمك  أحدهما:

 ي تص بص اقبار  تياقي   وقم يددر عليص أحد.

 إحيمماء اقممموتي  وقممد  ممص بممذقك بيممض أوقيا ممص  صييسممي  والثاااني:

                                 
م  1313ميمممم مدمماييا اقلئممة  ل بمم  ةممارا  تحديممق عبممد اقسمم م محمممد هممارو   دار اقةصممر   (1)

1/266.  

 . 36األنيام   (2)

 .191/ 1مةرداط أقةاظ اقدرآ   قلراغى األنةهاني  دار اقدلم دمشق   (3)

 . 193سورل األعراإ   (4)

 .56سورل اقبدرل   (5)

 1قلهرو   تحديمق محممد عموض مرعمى  دار إحيماء اقتمراق اقيربمي بيمروط  ي تهذيى اقلئة  (6)

 .292  2/291م  2991
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   ييني  يوم اقحشر...  وأملاقص ومنص قوقص 

ةميمل اقتموةي ةيهمما واقبيمق منهمما سمواء  وقوقمص  اقمموط واقنوم م  ممنا

   (1 )"(2)أ  تومههم ومضيهم 

  قمال تيماقف   (3)وبيق اقموتي  نشرهم قيوم اقبيمق


قال تياقف   (4)

(5) . 

 البعث اصط ًحا: -0

"اقبيمممق  وهمممو اقميممماد وقيمممام األرواح واألمسممماد يممموم  قاااال ابااان كثيااار:

 (6)اقديامة"

اقمسممانيي ة نمص اقمتبمادر  "أمما اقبيمق ةماقمراد بمص اقميماد وقال السفاريني:

 عند اإلي قي إذ هو اقذ  يمى اعتدادت ويصةر منصر...

واقنشور ةهو يرادإ اقبيق ةف اقمينف... واقممراد بمص مممع أممزاء اإلنسما  

 .(1)بيد اقتةرقة لم إحياء األبدا  بيد موتها"

اقبيمممق عبمممارل عممم  إحيممماء اقمممموتف وإ مممرامهم مممم     "وقاااال البيجاااوري

 .(،)قبورهم"

                                 
 46سورل اقتوبة   (1)

  وانظمر  اقميممم  192  1/191مةرداط أقةاظ اقدرآ   قلراغى األنةهاني  دار اقدلم دمشمق   (2)

 .62اقوسيي  مممع اقلئة اقيربية ص 

دار اقيلمم  اقيربيمة  قلمموهر   تحديمق أحممد عبمد اقئةمور عيمار اقنحاح تما  اقلئمة ونمحاح  (3)

 .1/213م  13،1هـ /1491  4قلم يي  بيروط ي

 . 3سورل ةاير   (4)

 .15اقملك   (5)

 .335/ 5( تةسير اقدرآ  اقيظيم  لب  صلير6)

( قوامممممع األنهمممممار اقبهيمممممة وسممممموايع األسممممرار األلريمممممة قشمممممرح اقمممممدرل اقمضممممية ةمممممف عدمممممد اقةرقمممممة 1)

  2اقمرضمممممية  شمممممما اقمممممدي  اقسمممممةاريني اقحنبلممممممي  مؤسسمممممة اق ممممماةدي  ومصتبتهممممما  دمشممممممق ي

 .  ،15  151/ 2م  13،2

 119شرح موهرل اقتوحيد  اقبيمور  ص  (،)
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 (1)اد أبو دقيدة علف هذا اقتيريإ قوقص "بيد ممع األمزاء األنلية"وز

وقال عبد اقصريم اق ييى  "اقبيق ةف قسا  اقشرع مينات  إحياء هللا اقموتي 

  (2)قيساقوا إقف موقإ اقحساى يوم اقديامة" 

ا(  ا ومسدر م    ل ما تددم يمص  اقدول بة  اقبيق هو  إحياء هللا اقموتي )روحر

زا هم األنمملية  ممم  قبممورهم يمموم اقديامممة بيممد اقنة ممة اقلانيممةي قيسمماقوا إقممف بممممع أممم

قال تياقي   موقإ اقحساى 
(3). 

  

                                 
و دقيدمة  تحديمق أ.د/ عموض هللا مماد حمماز  اقدول اقسديد ةمي علمم اقتوحيمد  اقشميخ محممود أبم (1)

3/23 . 

 واألمزاء األنلية هي اقتي م  شةنها اقبداء م  أول اقيمر إقف آ رت وقو قييط قبل موتص.

واألمزاء غير األنلية هي اقتي قيا م  شةنها اقبداء م  أول اقيمر إقف آ رت صماقظةر ممل  ة نمص ل 

 يممع.

  1اقممدي   عبممد اقصممريم اق ييممى  دار اقةصممر اقيربممي  بيممروط ي( قضممية األقوهيممة بممي  اقةلسممةة و2)

 .2/229م  1363

 .،1( سورل اقنبة  3)
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 الفصل الثاني
 التمثيل املنطقي ودوره يف االستدالل القرآني على البعث

 تمهيد: التمثيل الي شبه المنكرين للبعث.

قضية اقبيق م  أصلر اقدضايا اقتي اشتد مدل اقمشرصي  حوقهما  واشمتد إنصمارهم 

األمسمماد صممما صانممط بيممد أ  تبلممف  تتنممور عممودل ةلممم تصمم  عدمموقهم واسممتهزا هم بهمما 

وتنير ترابا  وقما صانط قضية اقبيق باقئة اقنيوبة علف عدموقهم  ةدمد رصمزوا عليهما 

ل اقمممداعي  إقمممف اإليمممما  باقبيمممق  ميارضمممتهم وسممم ريتهم ةتمممارل يسمممتهزءو  باقرسممم

   أو اقمنو  قال تياقف   -تياقف–ويتهمونهم باقصذى والةتراء علف هللا 



 (1) 


 (1) 

وتارل يستهزءو  باقمؤمني  بوقوع اقبيق صما ذصر ذقك اقدرآ  اقصريم ةي قوقمص 

  (35): تيماقف
(36) (31) 


(2). 

"وقم يص  قلصةار م  حمة مدبوقة  يحتمو  بها قموقةهم اقمنصر قلبيق  وصل 

ما احتموا بص ل يدبلص عدل  ول يدرت منيمقي ةتمارل صمانوا يحتممو  بيلمى تيميمل 

وقمموع اقسمماعة إ  صمما  األنبيمماء نممادقي   وقممد تصممرر هممذا اقيلممى ممم  اقمشممرصي  

 واقصةمار  إذ قمال تيماقف م بممرا عمنهم  


(3)"

(4)
. 

وتارل صانوا ييلبو  إحياء ذويهم اقموتف   صدقيل يلبط إمصما  اقبيمق   صمما 

                                 
 .،  1سورل سبة   (1)

 .،3-35سورل اقمؤمنو    (2)

 .25  اقملك  ،4  يا  23  سبة  11  اقنمل  ،3  األنبياء  ،4سورل يونا   (3)

  أيروحمة قمدمها  مماهمد محممود أحممد نانمر   منه  اقدرآ  اقصمريم ةمي إقاممة اقمدقيل واقحممة (4)

قمتيلباط درمة اقمامستير ةف أنول اقدي  بصلية اقدراساط اقيليا ةمف ماميمة اقنمماح  استصمال

 .،24م ص 2993هـ/1424اقوينية ةف نابلا   ةلسيي  سنة 
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  -تياقف –ةي قوقص  أ بر هللا تياقف عنهم


(1). 

وتارل أ مرى صمانوا يلممةو  إقمف ونمإ اقبيمق بةنمص أسمايير و راةماط األ 

 وقي   وذقك تحديرا قشةنص  صما أ بمر عم  ذقمك اقدمرآ  اقصمريم ةمي قوقمص تيماقف  


(2). 

 وقد عبر شاعرهم ع  ذقك ةدال 
(3) 

 وقال آ ر  

(4). 

واقتممي ترممع إقيهما مميممع  – لادى المنكارين للبعاثأع ام شاابهة أمما عم  

ي أ  استبياد عودل األمسام إقف اقحيال ممرل أ مرى (5)االستبعاد شبهةهي  -اقشبص

مما  لممم ت ممتلي بممةمزاء األرض  و  بيممد تمزقهمما وتةتتهمما وبيممد أ  تبلممف وتنممير ترابر

تنممبح متنممورل بنممورل اقتممراى  ةصيممإ يمصمم  إعادتهمما إقممف حاقتهمما اقتممي صانممط 

 عليها م  قبلل!.

                                 
 25سورل اقمالية   (1)

 .3،سورل اقمؤمنو    (2)

م  13،2اقدينور   تحديق أحمد محمد شاصر  دار اقميارإانظر  اقشير واقشيراء  لب  قتيبة  (3)

 4  وانظممر  اقمةنممل ةممي تمماريخ اقيممرى قبممل اإلسمم م  د مممواد علممي  دار اقسمماقي ي91،/2

 .1/2،1 م2991

انظممر  اقمسممتيرإ ةممي صممل ةمم  مسممتظرإ   شممهاى اقممدي  األبشمميهي  تحديممق د مةيممد محمممد  (4)

 .433/ 2م  13،6 2دار اقصتى اقيلمية بيروط  ي قميحة 

رامع  است را  اقمدال م  اقدرآ  اقصريم  نانح اقدي  اب  اقحنبلي  تحديق زاهر بم  عمواض  (5)

  و  منه  اقدرآ  ةي اقمدعول إقمف 31هـ  ص 1491  2األقميي  ميابع اقةرزدق اقتمارية  ي

اإليممما   علممف محمممد نانممر ةديهممي  رسمماقة مامسممتير مددمممة إقممف ةممرع اقيديممدل بصليممة اقشممريية 

قدراسمماط اإلسمم مية ماميممة اقملممك عبممداقيزيز بمصممة اقمصرمممة ب شممراإ أ.د/ عمموض هللا ممماد وا

 .163  169هـ  ص1335  1334حماز  
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 وقد جاء ذكر هذت الشبهة الي القر ن الكريم الي مواضع كثيرة مثل:

قوقص تياقف  
(1). 

وقوقمص  


(2)  . 

وقوقص  
(3). 

وقوقص   
 (4). 

اقصمممريم أ  شممبههم ل ت مممر  عمم  دا مممرل اقممزعم واقظممم  وقممد ذصمممر اقدممرآ  
 واقحسبا  واقت رص.

قمال تيماقف  


(5). 

قال تياقف   
(6). 

قال تياقف   
(1 ). 

قال تياقف   


(،). 

 اقمنصري  قلبيق تيمبهم مم  يؤمنو  بوقوعص.هذا  وقد اقتضف استبياد 

قمال تيماقف    
(1) 

 (2) 
 (3). 

ةدد ربيمط اآليماط اقصريممة بمي  عممبهم مم  بيلمة منمذر ممنهم أ  بشمر مم  

                                 
 .43سورل اإلسراء   (1)

 .19سورل اقسمدل   (2)

 .53سورل اقناةاط   (3)

 .41سورل اقواقية   (4)

 .1سورل اقتئاب    (5)

 .33سورل اقدنص   (6)

 .3سورل اقديامة   (1)

 .13-19سورل اقذارياط   (،)

 .3-1سورل ق   (3)
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منسهم وقيا م  منا آ ر صاقم  صة مل ر  وبي  عمبهم م  إ بار اقرسمول قهمم 

بومممود حيممال أ ممرى بيممد هممذت اقحيممال اقممدنيا بيممد أ  تمزقممط األمسمماد وتدييممط 

ا.  األونال وتةتط وتةرقط ونارط ترابر

وةمي  ي بم   لمإ اقممحمّي مماء إقمف رسمول هللا وقد ماء ةي األلر أ  أُب

يدت عظم رميم وهو يةتتص ويذريص ةي اقهواء  وهو يدمول  يما محممد  أتمزعم أ  هللا 

.  " نيمم  يميتمك هللا تيماقف لمم يبيلمك  لمم يحشمرك إقمف اقنمار " يبيق هذا ل ةدال  

ما " ونزقط اآلياط م  آ ر سورل يا  نَسماُ  أَنَّ
َةمةم"أََوقَم  َيَر اإل  م  نلي  َنماتُ م    إقمف  َ لَد 

 آ ره .

وةممي روايممة أ ممرى عمم  ابمم  عبمماا رضممف هللا عنممص أ  اقيمماص بمم  وا ممل  

مي أ ذ عظما م  اقبيحاء ةةتص بيدت   لم قال قرسمول هللا  ه    أيحيمي هللا همذا اقسَّ

" نيممم   يميتممك هللا لممم يحييممك  لممم يممد لك    بيممد ممما أرى ل ةدممال رسممول هللا 

 .(1)مهنم"

قصنهم غةلوا ع  أ  هذت الستحاقة وذقمك السمتبياد ل يصمو  باقنسمبة قلدمدرل 

اإلقهية اقتي إذا أرادط اقشيء قاقط قص ص  ةيصو  ةي نةا اقلحظة م  غير توقإ 

علممف شمميء آ ممر أنمم   وقصممنهم يديسممونص بيدمموقهم اقدانممرل  وقممدراتهم اقيممامزل 

   وقد نمور هللا بص قدرتهمةيستبيدو  اقبيق ووقوعص ظنا منهم أ  قدرل هللا تش

ي مي هذا اقظ  اق ايئ ةي قوقص تياقف   َدمُص َقماَل َمم  ُيح  مَي َ ل  َوَضَرَى قََنا َمَل ر َوَنس 

يمن  َي َرم  َظاَم َوه  اق ي 
  "وقذا ةدد استيظمط عدوقهم هذا األممر  وميلتمص ةمي حصمم (2)

ةي أنةسهم ةي مبدأ اقمستحيل  وإل ةلو نظروا بئير هذت اقنظرل اقدانرل  وتةملوا 

 لدهمم  وةيمما بمي  أيمديهم مم  اآليماط اقداقمة علمف اقدمدرل اإلقهيمة اقتمي ل ييمزهمما 

 .(3)شيء متف ما أرادتص قما ندر منهم هذا اقدول اقمنصر"

 وإقف هذا أشار اإلمام اقمراز  ةمي تةسميرت قدوقمص تيماقف  

                                 
  أسباى نزول اقدرآ   ألبمي اقحسم  اقواحمد   533/ 6رامع  تةسير اقدرآ  اقيظيم  اب  صلير  (1)

  3،4م  ص1363تحديق اقسيد أحمد ندر  دار اقصتاى اقمديد  قمنة إحياء اقتراق اإلس مي 

م  ص 1363مؤسسمة اقيباعمة قمدار اقتحريمر قليبمع واقنشمر   أسباى اقنزول قلسميويي  3،5

145. 

 .،1سورل يا   (2)

 .163منه  اقدرآ  ةي اقدعول إقف اإليما   علف محمد نانر ةديهي  ص (3)
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 .(1)اقيميى وبدأت اقئريى" "أ  ميل قدرتنا صددرتهم 

لم قال ةمي تةسميرت قدوقمص تيماقف  


(2). 

ي حيمق ضمربوا ر ممل  وتشبيههم وضرى مللهم تمثيلهمهذا إظهار ةساد "

 علف اقشاهد.وقاقوا  ل يددر أحد علف ملل هذا  قياسا قلئا ى 

ةدال  ةي اقشاهد اق لق يصو  باآللط اقبدنية والنتدمالط اقمصانيمة ول يدمع  

ةصيإ تضمربو  اقململ األدنمف وقمص  إل ةي األزمنة اقممتدل  وهللا ي لق بص  ةيصو 

 .(3)اقملل األعلف م  أ  يدرك"

دو  مراعال شمروي تحددمص   التمثيل وهصذا نمد أ  اقمشرصي  قد است دموا

                                 
  وانظممر  اقلبمماى ةممي علمموم اقصتمماى لبمم  عممادل ،39/ 26اقتةسممير اقصبيممر ق مممام اقممراز     (1)

اقدمشدي  تحديق عادل أحمد عبمد اقموممود  علمي محممد ميموض  دار اقصتمى اقيلميمة  بيمروط 

 .265/ 16  م،133قبنا   

 .2،سورل يا   (2)

 .319/ 26اقتةسير اقصبير ق مام اقراز   (3)

قراز  تةنيد اقدرآ  اقصريم قدعوى استبياد وقوع اقبيمق بهمذت اآليماط ةدمد بمدأ اقدمرآ  وقد بي  اإلمام ا

ممَي َ ل َدممصُ أولر ب بيممال اسممتبيادهم بدوقممص   " أ  نسممف أنمما  لدنممات ممم  تممراى وممم  نيةممة  َوَنس 

متشابهة األمزاء  لم ميلنا قهم م  اقنواني إقف األقدام أعضماء م تلةمة اقنمور واقدموام  ومما 

ا بمذقك حتمف أودعنماهم مما قميا مم  قبيمل همذت األممرام  وهمو اقنيمق واقيدمل اقلمذي  بهمما اصتةين

استحدوا اإلصرام  ة   صانوا يدنيو  بمممرد السمتبياد ةهم  يسمتبيدو   لمق اقنمايق اقياقمل مم  

نيةممة قممذرل قممم تصمم  محمم  قلحيممال أنمم    ويسممتبيدو  إعممادل اقنيممق واقيدممل إقممف محممل صانمما 

 (.،39/ 26بير ق مام اقراز  ةيص")اقتةسير اقص

 أما اقدعوى األ رى اقتي تضمنتها اآلياط اقصريمة ةهف  

َظماَم " أ  استبيادهم صا  م  مهة ما ةي اقمياد م  اقتةتط واقتةرق حيق قماقوا   ي مي اق ي  َمم  ُيح 

يمن  َي َرم  ا يدو  ل ا تاروا اقيظم قلذصر ألنص أبيد ع  اقحيال قيدم الحساا ةيص  وونةوت بمَوه 

مانى الستبياد م  اقبلف واقتةتط   وهللا تياقف دةع استبيادهم م  مهة ما ةي اقمييمد مم  اقيلمم 

ممَي َ ل َدممصُ أ  ميممل قممدرتنا صدممدرتهم  َوَضممَرَى قََنمما َمممَل ر واقدممدرل ةدممال   اقيميممى وبممدأت  َوَنس 

 (.،39/ 26اقئريى") اقتةسير اقصبير ق مام اقراز  

استبياد وقوع اقبيق ل تتم إل باقددح ةي صمال قدرل هللا سبحانص وتيماقف   وبهذا يتضح أ  شبهة

َوإ    وم  هنما صما  اسمتبيادهم قوقموع اقبيمق أدعمف باقيممى مم  اقدمول بوقوعمص  قمال تيماقف  

يدم  ا قَة ي َ ل قم َمد  ا أَإ نَّ ا ُتَرابر قُُهم  أَإ َذا ُصنَّ َمى  َةَيَمىن َقو   (.5) سورل اقرعد  َتي 
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قاسوا نةاط هللا سبحانص وتياقف وقدرتص اقيظيمة علف ما يشماهدونص وييدلونمص  ةدد

ممم  عمممزهم وعمممز آقهممتهم اقتممي ل تنةممع ول تضممر ةاسممتبيدط عدمموقهم اقدانممرل 

 .وقوع اقبيق

  ويممرق تةصيممرهم  وقممد رد علمميهم اقدممرآ  اقصممريم بممما يتناسممى مممع عدمموقهم 

عنممدما قاسمموا  "اقتمليلممي" اقةاسممداقممرد علممف قياسممهم ةممي  قياااس التمثياالةاسممت دم 

 "قدرل هللا سبحانص علف قدرتهم". 

وذقك م    ل إلباط صمال قدرتص تياقف وتمليها ةي دل ل اآلةاق واألنةما 

بحيق ليبدف قلمنصري  أدني شبهة يتيلدو  بها  ونممد أ  همذت األدقمة ممة وذل مم  

 ار اقم تلةة.واقع اق لق اقمشاهد قلناا ةي صل قحظة  وتدلبهم ةي األيو

وذقممك ملممل قيمماا اقدممرآ  اقصممريم اإلعممادل علممف  لممق اقسمممواط واألرض  

و لق اإلنسا  وتدلبص ةي األيوار اقم تلةة  وما يشاهدت اقناا م  إحيماء األرض 

بيد موتها  وإ را  اقحي مم  اقميمط واقميمط مم  اقحمي  وتياقمى اقليمل واقنهمار  

  األدقمة اقمتيمددل اقمتنوعمة اقتمي وإ را  اقنار م  اقشمر األ ضر... وغيرها مم

 تدل علف إمصا  اقبيق ووقوعص ع  يريق "اقتمليل".

 وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل الي المباحث التالية:
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 املبحث األول
(1)االستدالل بالتمثيل على البعث مبا يكون البعث أهون منه

 

 املطلب األول

 قياس اإلعادة على خلق السموات واألرض 

اقدممرآ  اقصممريم األدقممة اقسممايية واقبممراهي  اقداييممة قمحاممممة اقمنصممري  سمماق 

ةة مذ بةيمديهم إقمف  -واقتمي تدموم شمبهتهم علمف إنصمار قمدرل هللا –قلبيق اقمستبيدي  قمص 

اقميلدة بلةمط أنظمارهم إقمف صممال قدرتمص ةمي  لمق اقسممواط  العتراإ بددرل هللا 

قمادر   واقدمادر علمف  لمق األصبمر ة لدهما أصبر وأعظمم مم   لمق اإلنسما واألرض  

 .علف  لق وإعادل ما دونص  بحسى مداييا اقبشر

ةمماقمنصرو  قلبيممق "مدممرو  أ  هللا تيمماقف  لممق اقسمممواط واألرض وذقممك 

  "ةمم  (2)ةي اقندور م   لق اقناا ةصيإ ل يدرو  باقبيق بيد اقمموط" أع م

ي قدر علف  لمق اإلنسما  لانيما مم   قدر علف  لدها مع عظمها أولر م  غير أنلم

 .(3)أنل"

وبهذا يتضح أنهم "قد علمموا بمدقيل اقيدمل أ  مم  قمدر علمف  لمق اقسممواط 

واألرض ةهو قادر علف  لق أملاقهم م  اإلناي ألنهم قيسوا بةشد  لدار منه  صما 

َماءقال   ا أَأَنُتْم أََشدُّ َخْلقاً أَمف السَّ  . (4)... ةةبوا مع وضوح اقدقيل إل محودر

  "اعلممم أنممص تيمماقف قممما ونممإ يقااول اإلمااام الاارازي الااي تقرياار هااذا الاادليل

                                 
آلممرط اقبممدء بهممذا اقمبحممق "السممتدلل باقتمليممل علممف اقبيممق بممما يصممو  اقبيممق أهممو  منممص" قبممل  (1)

الستدلل باقتمليل علف اقبيق بومود نظيرت ةي اقواقمع" ي قصمو  " اقمبحق اقلاني اقذ  عنوانص 

اقددرل اقتي هي األساا اقذ  يدوم عليص تدسيم اقنماذ   واقتي هي اقممامع بمي  األنمل واقةمرع 

ةي اقتمليل أظهر ةي هذا اقمبحق عم  اقمبحمق اقلماني  ةضم  عم  صلمرل نمماذ  اقمبحمق األول 

 وشواهدت ةي اقدرآ  اقصريم.

قبماى اقتةويمل ةمي ميماني اقتنزيمل  عم ء اقمدي  اقبئمداد  اقشمهير باق ماز   دار اقةصمر  بيمروط  (2)

  .،6/3م  1313

حاشممية اقشممهاى علممف تةسممير اقبيضمماو    و  ،5/3تةسممير اقبيضمماو   ي دار اقةصممر بيممروط  (3)

اقمسمال )عناية اقداضي وصةاية اقراضي(  شهاى اقدي  اق ةامي  ضمبيص عبمداقرازق اقمهمد   

 .215/ ،م  1331دار اقصتى اقيلمية  بيروط

اقصشاإ ع  حدا ق غوامض اقتنزيل وعيمو  األقاويمل ةمي ومموت اقتةويمل  قلزم شمر   تحديمق  (4)

 .،2/66م 1335اقيلمية محمد شاهي   دار اقصتى 
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لََخْلااُق ممداقهم ةمي آيمماط هللا بةنمص بئيمر سممليا  ول حممة ذصمر قهممذا ملمالر  ةدمال  

اااسف  ااْن َخْلااقف النَّ ااَماَوااف َواأْلَْر ف أَْكَبااُر مف   واقدممادر علممف األصبممر قممادر علممف  السَّ

 األنئر ل محاقة.

 الك م:وتقرير هذا 

 أ  الستدلل باقشيء علف غيرت علف ل لة أقسام 

  أ  يدال قما قدر علف األضيإ ومى أ  يددر علمف األقموى وهمذا أحدهما

 ةاسد.

  أ  يدال قما قدر علف اقشيء قمدر علمف مللمص  ةهمذا اسمتدلل حمق وثانيهما

 قما لبط ةي اقيدول أ  حصم اقشيء حصم مللص.

لف اقدوى األصمل  ةبة  يددر علف األقمل األرذل   أ  يدال قما قدر عوثالثها

 صا  أوقف  وهذا الستدلل ةي غاية اقنحة واقدول ول يرتاى ةيص عاقل ألبتص.

لممم إ  هممؤلء اقدمموم يسمملمو  أ   مماقق اقسمممواط واألرض هممو هللا سممبحانص 

وتياقف  وييلمو  باقضرورل أ   لق اقسممواط واألرض أصبمر مم   لمق اقنماا  

م أ  يدمروا بمة  اقدمادر علمف  لمق اقسممواط واألرض يصمو  قمادرار وصا  م  حدهم

 علف إعادل اإلنسا  اقذ   لدص أولر  ةهذا برها  ملي ةي إةادل هذا اقميلوى.

لم إ  هذا اقبرها  علمف قوتمص نمار بحيمق ل ييرةمص أصلمر اقنماا  واقممراد 

 منهم اقذي  ينصرو  اقحشر واقنشر.

ار يمادقو  ةمي آيماط هللا بئيمر سمليا  ول ةظهر بهذا اقملال أ  هؤلء اقصة

 .(1)حمة  بل بممرد اقحسد واقمهل واقصبر واقتينى"

أركااان االسااتدالل بالتمثياال الااي قياااس اإلعااادة علااى خلااق الساامواا 

 واألر :

) اقمديا عليص(   لق اقسماواط واألرض مع ما ةي  لدهما مم  األصل -1

 عظمة وإبداع م  غير أنل ومادل. 

قمدمميا(  إعممادل  لممق اإلنسمما  ممم  اقيممدم مممع أسممبدية األنممل ) االفاارع -0

 واقمادل.

                                 
 21/63اقتةسير اقصبير ق مام اقراز    (1)
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بي  األنل واقةرع  عموم قدرتمص سمبحانص وتيماقف ةمي  العلة أو الجامع -3

 اقصل.

  أ  اقدادر علف األصبر م  اقيدم ) لق اقسمواط واألرض( قادر الحكم -4

 علف  لق ما دونص )إحياء اقموتف(.

بها االستدالل بالتمثيال الاي قيااس اإلعاادة نماذج من اآلياا التي ورد 

 على خلق السمواا واألر :

 النموذج األول:

َ اًمااا ذَٰ قممال تيمماقف    ااا عف ُهْم َكَفااُروا بفاَياتفَنااا َوَقااالُوا أَإفَذا ُكنَّ لفااَك َجااَزاُمُهم بفااأَنَّ

يااًدا  ااا لََمْبُعوُثااوَن َخْلًقااا َجدف َوُراَلاًتااا أَإفنَّ
ااَماَوااف أََولَااْم َيااَرْوا أَنَّ  (37) ي َخلَااَق السَّ َ الَّااذف

هللاَّ

ْثلَُهمْ  َواأْلَْر َ  ٌر َعلَى  أَن َيْخلَُق مف االفُموَن  َقادف َوَجَعلَ لَُهْم أََجاً  الَّ َرْياَب الفياهف اَلاأََبى ال َّ

  (1)اإفالَّ ُكفُورً 

مما يصشممإ إيئمماقهم ةممي  عرضممط اآليمماط قموقممإ اقمنصممري  ممم  اقبيممق عرضر

ا بيد تةتط عظامهم وبلف ا إلنصار واقتهصم م  اقبيق  حيق أحاقوا بيلهم  لدرا مديدر

أمسادهم  ةةةحمهم ب حاقتهم إقف َ لق أعظم  ُ لق م  عدم  وهمذا أدل علمف صممال 

 اقددرل .

ةمي ذرول اقينماد واإليمذاء  (2)وسورل اإلسراء نزقط ةي أوا مر اقيهمد اقمصمي

يممابع اقممتهصم واقتيميممز  ةممي حظ أنهممم    وممم  لممم غلممى علممف اقمنصممري قلنبممي 

اابتدأوا باستحاقة بيلهم قصونهم أبيد ما يصونو  ع  اقحيال  َظامر لمم ترقموا إقمف  ع 

اما هو أد ل ةي اإلحاقة  اا لمم ترقموا ةتمدرموا ةمي السمتحاقة بدموقهم  َوُرَةاتر أَإفنَّ

يااًدا مما ي "ة حيمماء اقيظممام واقرةمماط لََمْبُعوُثااوَن َخْلًقااا َجدف محممال عنممدهم  وصممونهم  لدر

ا أد ل ةي الستحاقة"  (3)مديدر

لفَك َجَزاُمُهمعيإ علف مملة  أََولَْم َيَرْواومملة 
 
باعتبار مما تضممنتص  َذ

َ اًما َوُراَلاًتااقمملة اقمييوُإ عليها م  اقردع ع  قوقهم   ا عف  .أَإفَذا ُكنَّ

                                 
 .33-،3سورل اإلسراء   (1)

انظممر  أسممرار ترتيممى نممزول اقدممرآ  قلسمميويي  تحديممق عبممد اقدممادر أحمممد عيمما  مممرزوق علممي  (2)

 .193م  ص2992إبراهيم  دار اقةضيلة قلنشر واقتوزيع

  .15/124اقتحرير واقتنوير لب  عاشور   (3)
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يممق بةسمملوى اقتهديممد ةممار سممبحانص وتيمماقف "بيممَد زمممرهم عمم  إنصممارهم اقب

  بطرياق االسااتدالل بقيااس التمثيال الاي اإلمكااانعيمإ عليمص إبيمال اعتدمادهم 

وهو صاإ ةي إقناعهم هنا ألنهم إنمما أنصمروا اقبيمق باعتدماد اسمتحاقتص صمما أةنمح 

 عنص حصاية ص مهم بالستةهام اإلنصار .

ا  أ  بتيذر إ ا ورةاتر عادل  لمق وإحاقتهم ذقك مستندل إقف أنهم ناروا عظامر

 لمق أمسمام مم  أممزاء  تمثيالأملال تلك األمزاء  وقم يستدقوا بدقيل آ ر  ةصما  

َغل ةي اقةناء دقي ر يديع دعواهم. باقية ب لق أشياء أعظم منها م  عدم  أو 

ا( إنصار  مشوى بتيميى م  انتةاء علمهمم  ألنهمم  والستةهام ةي)أََوقَم  َيَرو 

اقبيق صانوا بحال م  قم تظهر قص دل ل قمدرل هللا قما مرط عدا دهم علف استبياد 

 .(1)تياقف  ةيؤول اقص م إقف إلباط أنهم علموا ذقك ةي نةا األمر"

ةةظهر هللا سبحانص وتياقف صمال قدرتمص باقشمواهد اقحسمية اقماديمة  قصم  قمما غلمى 

علممف اقم ممايبي  اقينمماد واقمحممود مممع م ايبممة اقحمما بةدقممة واضممحة ل يسممتيييو  

الفُموَن إفالَّ ُكفُوًراها  تمط اآلية اقصريمة بدوقص تياقف  إنصار  .الَأََبى ال َّ

   النموذج الثاني

َر َعلَاى أَْن َيْخلُاَق قال تياقف   اَماَوااف َواأْلَْرَ  بفَقاادف ي َخلَاَق السَّ أََولَاْيَس الَّاذف

ُق اْلَعلفيمُ  ْثلَُهم َبلَى  َوُهَو اْلَخ َّ مف
(2). 

أبدع اقسماواط واألرض  علف م قتهمما  وعظمم شمةنهما  "ةة بر أ  اقذ  

وصبممر أمسممامهما  وسمميتهما  وعميممى  لدهممماي أقممدر علممف أ  يحيممي عظاممما قممد 

 نارط رميما  ةيردها إقف حاقتها األوقف.

ااسف صما قال ةي موضع آ ر   ْن َخْلاقف النَّ َماَوااف َواأْلَْر ف أَْكَبُر مف لََخْلُق السَّ

نَّ أَْكَثرَ  النَّاسف اَل َيْعلَُمونَ  َولَكف
(3) . 

اْثلَُهم وقال   َر َعلَاى أَْن َيْخلُاَق مف َماَوااف َواأْلَْرَ  بفَقادف ي َخلََق السَّ أََولَْيَس الَّذف

ُق اْلَعلفيم َبلَى َوُهَو اْلَخ َّ
(4)".(5 ). 

                                 
 . 229 -15/213اقتحرير واقتنوير لب  عاشور   (1)

 .  1،( سورل يا  2)

 . 51( سورل غاةر  3)

 . 1،( سورل يا  4)

 . ،49( شرح اقيديدل اقيحاوية  لب  أبي اقيز اقحنةي  ص5)
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"لممم قممرر هممذا اقمينممف بممذصر ونممةي  ممم  أونمماةص مسممتلزمي  قممما أ بممر بممص 

ُق اْلَعلفايمُ َبلَى  ةدال   مي أ   ي لمق مما يشماُء   َوُهَو اْلَخ َّ َتض  ما َيد  ةصوُنمُص   قرما عليمر

 .(1)ول ييمزت ما أردات م  اق لق"

"لم أصد سمبحانص ذقمك وبينمص ببيما  آ مر  وهمو أنمص قميا ةيلمص بمنزقمة غيمرت  

اقذ  يةيل بماآللط واقصلةمة  واقننمى واقمشمدة  ول يمصنمص السمتد ل باقةيمل بمل 

بممد ميممص ممم  آقممة وميممي   بممل يصةممي ةممي  لدممص قممما يريممد أ  ي لدممص ويصونممص نةمما ل

إرادتص  وقوقص قلمصو   "ص "  ة ذا هو صا   صما شاءت وأرادت  لم  تم همذت اقحممة 

ي ب  بارت أ  ملصوط صمل شميء بيمدت  ةيتنمرإ ةيمص بةيلمص وقوقمص   اَلُساْبَحاَن الَّاذف

تف َملَُكوُا ُكلِّ َشْيَء َوإفلَيْ   .   (2)"(3)هف ُتْرَجُعونَ بفَيدف

ةاقمسةقة منيدية  ل غرابة ةيهما ول تصلمإ  ةم   اقمذ   لمق اقسمماواط واأل 

رض  وقم ييمزت إيمادهما وةيرهما  قادر علف أ  يحيي اإلنسا   ذقك اقمذ  قمم 

َدم ومودت ةي اقصو   بل تةرقمط أممزاؤت ةيمص رةاتما وعظامما  ة يمماد شميء مم   ُيي 

اقددرل م  إ را  موممود  واقمذ  قمدر علمف األول  ل بمد أ  عدمم أصلر إيئال ةي 

 .(4)يددر علف اقلاني

ومممما ينبئممي اإلشممارل إقيممص أ  ا ممت إ حممال اقم ممايبي  صمما  قممص ألممرت ةممي 

اقسياق  ةسورل يا تسبق سورل اإلسراء ةمي اقنمزول  وقمد نزقمط ةمي ةتمرل غلمى 

تياقط نميحاتهم ب نصمار  علف اقمشرصي  يابع التباع واقتدليد بدو  تدبر  وم  لمَّ 

اقبيممق مهمم  وغةلممة  ب مم إ آيممة سممورل اإلسممراء ةدممد نزقممط ةممي أوا ممر اقيهممد 

  وم  لم غلى علف اقمنصري  ةي ذرول اقيناد واقمحود واإليذاء قلنبي  (5)اقمصي

ااالفُموَن إفالَّ يمابع اقمتهصم واقتيميممز  ومم  لممم  تممط اآليممة بدوقمص تيمماقف   اَلاأََبى ال َّ

َدمصُ أمما ةمي سمورل يما ةدمد مماءط اقمملمة العتراضمية  ُكفُوًرا مَي َ ل  عنمد  َوَنس 

                                 
 .129/ 1ع  رى اقياقمي    لب  قيم اقموزية  ( إع م اقموقيي 1)

 . 3،( سورل يا  2)

 .،49اقيحاوية  لب  أبي اقيز اقحنةي   ص( شرح اقيديدل 3)

  و  252( انظر  منه  اقدرآ  اقصريم ةي إقامة اقدقيل واقحمة   مماهد محممود أحممد نانمر ص4)

 م  13،4  مصتبممة اقمنممار األرد   1انظممر  اقمشمماهد ةممي اقدممرآ   د حامممد نممادق قنيبممي  ي

1/242. 

 .126  193( انظر  أسرار ترتيى نزول اقدرآ  قلسيويي  ص5)
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ميمن عرض شبهتهم  مَي َرم  َظاَم َوه  ي ي اق ي  َي َ ل َدُص َقاَل َم  ُيح   َوَضَرَى قََنا َمَل ر َوَنس 

َر قتدقل علف تلك اقئةلة اقتي وضحها ةي ميلع سورل يما ةمي قوقمص تيماقف   مذ  ق ُتن 

ذ   ا َما أُن  مر   . (1)َر آَباُؤُهم  َةُهم  َغاة لُو َ َقو 

هذا  وم  أهم مداند سورل يا إلباط اقرساقة  "ومل ةا دل اقرساقة إلبماط 

  قمذقك تيمددط األدقمة علمف اقبيمق ةمي همذت (2)اقوحدانية ... واإلنذار بيموم اقمممع"

 اقسورل اقصريمة.

ةابتممدأط بممما هممو ظمماهر حسممي أسممبق إقممف أذهممانهم وهممو إ ممرا  اقنبمماط ممم  

ْناُه األرض قال تياقف   اا اَلمف ْنَهاا َحًبّ َو َيٌة لَُّهُم اأْلَْرُ  اْلَمْيَتُة أَْحَيْيَناَهاا َوأَْخَرْجَناا مف

  لممم انتدلممط إقممف ممما هممو أدق وهممو حرصممة اقليممل واقنهممار وبهممذا اقترصيممى َيااأُْكلُونَ 

َهاااَر اَلااإفَذا ُهااْم ُمْ لفُمااونَ تيمماقف   اقةريممد  قممال ْنااُه النَّ ُُ مف   لممم َو َيااٌة لَُهااُم اللَّْياالُ َنْساالَ

انتدلممط إقممف أ  ممم  قممدر علممف  لممق اإلنسمما  أول مممرل ةهممو قممادر علممف  لدممص مممرل 

َة َوُهَو بفُكالِّ َخْلاَق َعلفايمٌ أ رى  قال تياقف   لَ َمرَّ ي أَنَشأََها أَوَّ   لمم قُلْ ُيْحيفيَها الَّذف

انتدلممط إقممف ممما هممو أدق وأعمممق وهممو اسممت را  اقنممار ممم  اقشمممر األ ضممر  قممال 

ُص ُتوق ُدو تياقف    ن  ا َة  َذا أَنُتم مِّ َضر  َنارر   َ َ  اقشََّمر  األ    لم إقمف  اقَّذ   َمَيَل قَُصم مِّ

ما هم مدرو  بص أ  م  قدر علمف  لمق اقسممواط واألرض ةهمو قمادر علمف  لمق 

قهم ممم  اإلنمما وأ   لدهممما أعظممم ممم   لممق اإلنسمما   قممال تيمماقف   وإعممادل أملمما

اْثلَُهم َر َعلَاى أَْن َيْخلُاَق مف َماَوااف َواأْلَْرَ  بفَقاادف ي َخلََق السَّ   لمم قمرر  أََولَْيَس الَّذف

َماا أَْمااُرتُ إفَذا أ  عمموم إرادتمص وصماقهما ل يدنمر عنمص ول عمم  شمئ أبمدا ةدمال   إفنَّ

عمما نيمق بمص اقمنصمرو  قلميماد   لم نزت نةسص  أَن َيقُولَ لَُه ُكن اَلَيُكونُ  أََراَد َشْيًئا

                                 
وةمي  ( ويشهد قهذا ما ماء ةي أسباى اقنزول  أ  أُبي ب   لمإ اقممحمّي مماء إقمف رسمول هللا 1)

يدت عظم رميم وهو يةتتص ويذريص ةي اقهواء   وهو يدول  يا محمد   أتزعم أ  هللا يبيمق همذا ل 

آ مر يما  " نيم   يميتك هللا تياقف لم يبيلك  لم يحشمرك إقمف اقنمار". ونزقمط اآليماط مم   ةدال

 َةةم َناتُ م   نلي  ا َ لَد   نَساُ  أَنَّ
   إقف آ ره . أََوقَم  َيَر اإل 

مي أ ممذ عظممما ممم    ممه  وةممي روايممة أ ممرى عمم  ابمم  عبمماا رضممف هللا عنممص أ  اقيمماص بمم  وا ممل اقسَّ

   "  أيحيمي هللا همذا بيمدما أرى ل ةدمال رسمول هللا اقبيحاء ةةتص بيدت   لم قال قرسول هللا 

  533/ 6نيم   يميتك هللا لم يحييك  لم يد لك مهنم". رامع تةسير اقدرآ  اقيظميم   ابم  صليمر 

 . 145  أسباى اقنزول قلسيويي  ص 3،5  3،4أسباى نزول اقدرآ  قلواحد  ص

( انظر  نظم اقدرر ةي تناسى اآلياط واقسور قبرها  اقدي  اقبداعي   دار اقصتى اقيلمية  بيروط 2)

 .233/ 6م  1335
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تف ميظما قها بة  ملك صل شيء بيدت  وأنهم إقيص راميو  ةدال   ي بفَيدف اَلُسْبَحاَن الَّذف

 . َملَُكوُا ُكلِّ َشْيَء َوإفلَْيهف ُتْرَجُعونَ 

اقصريممة اقسمابدة حمي  ون تم هذا اقمدام بما قاقمص اقصنمد  ةمي شمرحص قآليماط 

 قال 

قول بددر حروإ هذت اآلياط مما  ةي "ةة  بشر يددر بةلسةة اقبشر أ  يممع

 ةيها م  إيضاح  ممع هللا مل وتياقف إقف رسوقص 

مما  وأ  قدرتممص ت لممق ملممل  اقسمممواط  إ  اقيظممام تحيمما بيممد أ  تنممير رميمر

 واألرض  وأ  اقشيء يصو  م  نديضصل! 

األقسم  اقمنيديمة اقمتحيلمة  وقنمرط عم  مللمص نهايماط  ذقك مللصلّط ع   

  .(1)اقبشر  وحمبط عنص اقيدول اقمز ية"

 النموذج الثالث: 

ااَماَوااف َواأْلَْرَ  َولَااْم َيْعااَي قممال تيمماقف    ي َخلَااَق السَّ َ الَّااذف
أََولَااْم َيااَرْوا أَنَّ هللاَّ

َر َعلَى  أَن ُيْحيفَي  نَّ بفَقادف يرٌ بفَخْلقفهف ُه َعلَى  ُكلِّ َشْيَء َقدف اْلَمْوَتى  َبلَى  إفنَّ
 (2). 

همممذت اآليمممة صسمممابدتيها تئلمممق علمممف اقمنصمممري  قلبيمممق صمممل يمممرق اقتصمممذيى 

واإلعممراض حتممف يمممدوا أنهممم مممذعني  ق عتممراإ بمماقحق بةدقممة منيديممة )مسمملمة 

 اقمددماط ومسلمة اقنتا  ( يدر بها صل عدل إنساني.

ةدد بدأط اآلية بالستةهام اقذ  يشمير بماقتهصم واقسم رية قيدابمل مما بمدا ممنهم مم  

لفين َهَذا َماإنصار وتهصم باقبيق وونةص بةنص  راةة حي  قاقوا   يُر األَوَّ إفال أََساطف
(3)  . 

ضَ  ةُوَ  بمةَ َّ هللاَّ تيماقف َ لَمَق اقسممواط واألَر    ومع إنصارهم قلبيق ةُهم  ميتر 

انَّ وأصدط اآليمة علمف نةمي اقيممز عنمص بدوقمص     لمم بينمط اآليمة َولَاْم َيْعاَي بفَخْلقفهف

اقصريمة أ  اقدادر علف  لق اقسمواط واألرض قمادر علمف إحيماء مميمع اقمموتف  

يرٌ وأصد سبحانص ذقك بدوقص   ُه َعلَى  ُكلِّ َشْيَء َقدف  .َبلَى إفنَّ

  "اقمدنود م  هذت اآلية إقامة اقدلقة علف صونص تياقف يقول اإلمام الرازي

                                 
 ةمممي تحنممميل اقةلسمممةة قلصنمممد  يحتممما  إقيمممص أرسممميو يممماقيا ومممما صتمممى ةمممي صميمممة رسممماقة (1)

  وانظممر  اقتةصيممر اقةلسممةي ةممي اإلسمم م 331  336األسممتاذي  ةمماقتزر ومويممد  ص  بتحديممق

 .111م  ص 1335د.عبداقحليم محمود   مصتبة األنملو اقمنرية 

  . 33سورل األحداإ   (2)

 . 11سورل األحداإ   (3)
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ا علف اقبيق  واقدقيل عليص أنص تياقف أقام اقمدل ل ةمي أول همذت اقسمورل علمف  قادرر

أنص هو اقذ  َ لَمَق اقسممواط واألرض ول شمك أ   لدهما أعظمم وأة مم مم  إعمادل 

ا  واقدادر علف األقوى األصمم ا بيد أ  نار ميتر ل لبمد وأ  يصمو  هذا اقش ص حير

ا علف األقل واألضيإ.  قادرر

يرٌ  ثم ختم اآلية بقوله: واقمدنمود منمص أ  تيلمق اقمروح  إفنَُّه َعلَى  ُكلِّ َشْيَء َقدف

باقمسد أمر ممص  إذ قو قم يص  ممصنرا ةي نةسص قما وقع أول  وهللا تياقف قمادر علمف صمل 

ا علف تلك اإلعادل  وهذت اقدل ل يدينية ظاهرل"  .(1)اقممصناط  ةومى صونص قادرر

لم ي بر هللا سبحانص وتياقف ع  حال اقصةار عند عرضهم علمف اقنمار وأنهمم 

ااَذا و  بممما أنصمروت ةيدممول  سميدر ااارف أَلَاْيَس َه  يَن َكَفااُروا َعلَاى النَّ َوَياْوَم ُيْعااَرُ  الَّاذف

َنا َقالَ اَلُذوقُوا اْلَعَذاَب بفَما ُكنُتْم َتْكفُُرونَ  بفاْلَحقِّ َقالُوا َبلَى  َوَربِّ
(2) . 

 املطلب الثاني

 قياس اإلعادة على االبتداء والنشأة األوىل

ممم  اقيممرق اقتممي اسممت دمها اقدممرآ  اقصممريم ةممي السممتدلل علممف اقبيممق بديمماا 

اقتمليممل )قيمماا اإلعممادل علممف البتممداء(ي بمينممف السممتدلل علممف إمصانيممة اقبيممق يمموم 

اقديامة باقدياا علف  لق اإلنسا  ةف اقنشةل األوقف  إذ اقنشةل األوقف تدل علف إمصما  

 لف ميادت يوم اقديامة. اقنشةل األ رى  ومبدأ اإلنسا  يدل ع

وهذا اقدقيل دقيل ظماهر ملميي أل  اقدمادر علمف اق لمق ابتمداء قمادر علمف إعمادل 

هذا اق لق ممرل لانيمة  ةمم  َقمدر علمف  لمق اإلنسما  أول ممرلي قمادر علمف  لدمص ممرل 

 أ رى  بل هو أهو  عليص  ول ةرق بينهما ةي تيلق اقددرل بصل منهما.

ي ألنممص أمممر ميمماي  محسمموا ل سممبيل إقممف ةاقصممل ميتممرإ بمماق لق األول  

إنصارت  واقصل مممع أيضار علف أ  ابتداء اق لمق أشمق وأنميى مم  إعادتمص  وأ  

 .(3)م  عمز ع  اإلعادل ةهو ع  ابتداء اق لق أعمز

                                 
 .39/ ،2اقتةسير اقصبير ق مام اقراز   (1)

 . 34سورل األحداإ   (2)

   251رامع  منه  اقدرآ  اقصريم ةي إقاممة اقمدقيل واقحممة  مماهمد محممود أحممد نانمر  ص (3)

و  منه  اقدرآ  اقصريم ةف الستدلل علف إمصا  اقبيق ووقوعص  د. أيم  نبحي سميد    252

  5  اقمملممد 24سمماط اإلسمم مية قلبنمماط باإلسممصندرية اقيممدد بحممق منشممور بمملممة صليممة اقدرا

 .2،3م  ص،299
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" وأنص بهذت اقمدابلة بي  اإلنشاء واإلعادل  وبي  اق لق م  غير أنل سابق 

إقف اقحصمم بمة  اقبيمق ممصم  ةمي ذاتمص  وأنمص  واإلعادل  ينتهي بص ذو اقيدل اقرشيد

  .(1)وامى العتداد"

 "وقد قرر هللا تياقف قياا اإلعادل علف البتداء ةي اقدرآ  م  يريدي  

َكَمااا َبااَدأَُكْم َتُعااوُدونَ   صممما قممال تيمماقف   (2)أحممدهما  قيمماا اقمسمماوال
(3)  

لَ َخْلَق وصدوقص تياقف   يُدتُ َكَما َبَدْأَنا أَوَّ عف  .(4) نُّ

ياُدتُ   صما قال تياقف (5) واآل ر  قياا األوقف ي َيْباَدأُ اْلَخْلاَق ُثامَّ ُيعف َوُهَو الَّذف

ياااُز  اااَماَوااف َواأْلَْر ف َوُهاااَو اْلَعزف َوُهاااَو أَْهاااَوُن َعلَْياااهف َولَاااُه اْلَمَثااالُ اأْلَْعلَاااى  الفاااي السَّ

يمُ  اْلَحكف
(6)"(1). 

مص  ةظمماهرت أ اسمم  أَْهاَونُ "ةدوقمص    تةضميل  وموقيممص موقمع اقصم م اقمومَّ

 ُأَْهَون   مستيمل ةي مينف اقمةاضلة علف يريدة إر اء اقينا  واقتسليم اقمدقي

َوُهوَوأََهووَوُ أوق شمارل  إقمف أ َّ قوقَمص  أ  اق لق اقلاني أسهل م  اق لق األول ... 
د تدريمىم ألةهمامهمي عدَّمى بدوق مص   َعَليوه أ أمممرَّ لوِأ  وسأللواوَ ول   َعو ََوُ ألَو ََ َوَلوُهأللو

                                 
 .356اقميمزل اقصبرى اقدرآ   اقشيخ محمد أبو زهرل ص (1)

قياا اقمساوال  هو تساو  حصم اقمدميا واقمدميا عليمص  وعمرإ أيضما بمة  يسماوى اقةمرع ةمف  (2)

نل  ول يتوقإ علف اسمتنباي   اقيلة علة األنل  وهو قياا قييي ملي ُيلحق اقةرع ةيص باأل

  و  اقميتنمر مم  شمرح 396  و  اقمنيق قلمظةمر ص 1،1ص رامع  اقتيريةاط قلمرماني

 .،21م  ص2911  2م تنر األنول م  علم األنول   ألبي اقمنذر اقمنياو    منر ي 

 .23سورل األعراإ   (3)

 .194األنبياء   سورل (4)

قياا األوقف  هو ما يصو  لبوط اقحصم ةيص ةي اقةرع أوقف منص ةي األنمل  وهمو قيماا قييمي  (5)

وملي ونادق  رامع  اقتحبير شرح اقتحرير ةي أنول اقةدص  ع ء اقمدي  اقممرداو   تحديمق 

م  2999د/ عبد اقرحم  اقمبري   د/عوض اقدرني  د. أحمد اقسراح   مصتبة اقرشد اقريماض 

ية اقييمار علمف مممع اقمواممع  حسم  اقييمار  دار اقصتمى اقيلميمة بيمروط   و  حاشم،1/323

 .2/243م  1333

 . 21سورل اقروم   (6)

مسملك اقدممرآ  اقصممريم ةممي إلبمماط اقبيممق واقممرد علممف منصريممص ممم   مم ل سممورل )ق(  أ.د/ ةتحممي  (1)

ة عبممداقرحم  محمممد عييممة اقحمموةي  بحممق منشممور بمملممة صليممة اقدراسمماط اإلسمم مية واقيربيمم

 . 1431م  ص2913قلبني  بدمياي اقمديدل  اقيدد األول 
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َروض أ ممماا  َولَو مممة  األتممممَّ اقَّمممذ  ل ُيدممماا بشمممؤو  اقنَّ   أ  لبمممط قمممص واسمممتحق اقشَّ

 .(1)اقمتيارةة وإنَّما قدند اقتَّدريى ألةهامصم"

ةاألهونية " باقنسبة إقف مما ييتمادت اقم لوقمو  ةمف أ  اإلعمادل عنمدهم أهمو  

أهمممو  باقنسمممبة إقيمممص ةيصمممو  اقبيمممق أهمممو  عليمممص عنمممدصم مممم  مممم  اقبمممداءلي ألنمممص 

  أما باقنسبة ر سبحانص وتياقف ةماألمور صلهما متسماوية ةصمل شمئ عليمص (2)اإلنشاء"

 يسير وهو علف صل شئ قدير.

 َوُهاَو أَْهاَوُن َعلَْياهف وقد أحصى ابن الجاوزي الاي معناى قولاه تعاالى 

 أربعة أقوال:

 ص م  اقبداية  وُصلل هيِّ ن عليص.أ  اإل عادل أهو  علي األول:

أّ  "أهو " بمينف "هي " عليمص  ةماقمينف  وهمو هميِّ  عليمص  وقمد يوضمع  الثاني:

 "أةيل" ةي موضع "ةاعل"   ومللص قوقهم ةي األذا   هللا أصبر  أ   هللا صبير.

أنص  ايى اقيباد بمما ييدلمو   ةمةعلمهم أنمص يممى أ  يصمو  عنمدهم  الثالث:

ممم  البتممداء  ةممي تدممديرهم وُحصمهممم  ةممم  َقممَدَر علممف اإل نشمماء  صمما  اقبيممق أسممهل 

 اقبيُق أهوَ  عليص .

 . عا دل إقف هللا  عليص وعلف هذت األقوال اقل لة تصو  اقهاء ةي

أ  اقهاء تيود علف اقم لوق  ألنص  لَدص نيةمة لمم علدمة لمم مضمئة   الرابع:

 .(3)ويوم اقديامة يدول قص ص  ةيصو "

اقلاقممق هممو أقمموى اقوممموت  وةممي ذقممك يدممول اقبئممو   "وقممال مماهممد واقدممول 

وعصرمة  وهو أهو  عليص  أ  أيسر  وومهص أنص علف يريق ضرى اقململ  أ   

هو أهو  عليص علف ما يدع ةي عدوقصم  ة   اقذ  يدع ةي عدول اقناا أ  اإل عادل 

تصو  أهو  م  اإل نشاء  أ   البتداء."
(4). 

                                 
 .4،  3،/ 21اقتحرير واقتنوير لب  عاشور  (1)

 .149اقبرها  ةف علوم اقدرآ   بدر اقدي  اقزرصشي  ص (2)

  1زاد اقمسممير ةممي علممم اقتةسممير  ابمم  اقممموز   اقمصتممى اإلسمم مي ودار ابمم  حممزم ي( انظممر  3)

 .3/429م  2992

ميمماقم اقتنزيممل  قلبئممو   تحديممق  محمممد عبممد هللا اقنمممر  علممما  مميممة ضممميرية  سممليما  مسمملم  (4)

 .3/516م 13،3بة  اقحر   دار يي
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اقنبو  ما يؤصد هذا اقمينف اقذ  قررت اقدمرآ  اقصمريم  وقد ورد ةي اقحديق 

ُ  آَدَم َوقَم  َيُص   قَمُص قال  ع  اقنبي  ةي  أبف هريرل  َبن ي اب  ُ َتَياقَف  َصذَّ " َقاَل هللاَّ

يمَدن ي صَ  قُمُص  قَم   ُيي  ماَ  َةَدو  يُبمُص إ يَّ ذ  ما َتص  َمما َبمَدأَن ي  َذق َك  َوَشَتَمن ي َوقَم  َيُص   قَمُص َذق مَك  َةةَمَّ

ُ َوقَمدر  َ مَذ هللاَّ قُمُص  اتَّ ماَ  َةَدو  ُمُص إ يَّ ا َشمت  َوَ  َعلَيَّ م    إ َعاَدت ص   َوأَمَّ ُل اق َ ل ق  ب ةَه  َا أَوَّ ا  َوقَي 

" ا أََحدن َمُد  قَم  أَق د  َوقَم  أُوقَد   َوقَم  َيُص   ق ي ُصةُور ََحُد اقنَّ َوأََنا األ 
(1). 

اقراز  اقنلة بي   لق اإلنسما  مم  نيةمة وبمي  اقبيمق  وقد وضح اإلمام 

يممدل قييممار علممف ومممود اقنممانع اقم تممار  ةدممال  " توقممد اإلنسمما  عمم  اقنيةممة ...

ا علمف نمحة اقبيمق واقحشمر واقنشمري وذقمك أل  حمدوق اقحصيم  ةصذقك  يدل قيير

اإلنسا  إنما صما  بسمبى امتمماع أممزاء صانمط متةرقمة ةمف بمد  اقواقمدي   بمل ةمف 

ميع اقياقم  ةلما قدر اقنانع علمف مممع تلمك األممزاء اقمتةرقمة حتمف  لمق منهما م

ا  ومى أ  يدال  إنص بيد موتص وتةمرق أمزا مص لبمد وأ  يدمدر اقنمانع  ا سوير إنسانر

ا صممما صمما  أولر  وقهممذا اقسممر قممما بممي   مما سمموير علممف ممممع تلممك األمممزاء وميلهمما  لدر

م اُه ا دلقتمص علمف نمحة اقميماد   ةدمال  تياقف دلقتص علف اقمبدأ ةّرع عليص أيضر إفنَّ

رٌ  هف لََقادف َعلَى  َرْجعف
(2( )3). 

أمااا عاان أركااان االسااتدالل بالتمثياال الي)قياااس اإلعااادة علااى االبتااداء( 

 الهو كما يلي:

  ) اقمديا عليص(   لق اإلنسا  م  اقيدم ةف اقنشةل األوقي.األصل -1

 أسبدية األنل واقمادل.) اقمديا(  إعادل  لق اإلنسا  مع الفرع -0

   بي  األنل واقةرع  عموم اقددرل مع إمصانهما. العلة أو الجامع -3

  أ  اقدادر علف اق لق ابتداء قادر علف إعادل همذا اق لمق ممرل أ مرى  الحكم -4

أو اقدادر علف  لدهم م  اقيدم قادر علف إعادتهم مرل أ رى قلبيق  ةاقنشةل األوقف تدل 

 علف إمصا  اقنشةل األ رى  ومبدأ اإلنسا  يدل علف ميادت يوم اقديامة. 

 تداء بقياس التمثيل:نماذج لآلياا التي قيسا اليها اإلعادة على االب

 النموذج األول:

                                 
 (.4639أ رمص اقب ار  ةف نحيحص صتاى تةسير اقدرآ   باى تةسير سورل اإل  ص  رقم )( 1)

 .،سورل اقيارق   (2)

 .113  ،11/ 31اقتةسير اقصبير  قلراز    (3)
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لَ َخْلاَق  قال تياقف   اجفلِّ لفْلُكُتابف َكَماا َباَدْأَنا أَوَّ اَماء َكَطايِّ السِّ ي السَّ َيْوَم َنْطاوف

لفينَ  ا اَلاعف ا ُكنَّ يُدتُ َوْعًدا َعلَْيَنا إفنَّ عف نُّ
 (1). 

اقتمليل أقام هللا سبحانص وتياقف اقحمة علف اقمنصري  قلبيق م    ل قياا 

وذقك باقتنبيص باقنشةل األوقف علف اقنشةل اقلانيةي ةاقصل ميترإ باق لق األول  ألنص 

أمر مياي  محسوا ل سمبيل إقمف إنصمارت  واقدمادر علمف ابتمداء اق لمق قمادر علمف 

 إعادل هذا اق لق مرل أ رى.

وةي هذت اآليمة عمدل ومموت ق هتممام بتحديمق اقبيمق ةدمد "ُرتمى نظمم اقمملمة 

تدديم واقتة ير ألغراض بليئة  وأنمل اقمملمة  نييمد اق لمق صمما بمدأنا أول علف اق

 لممق يمموم نيممو  اقسممماء صيممي اقسمممل قلصتمماى وعممدا علينمما  ةحممول اقممنظم ةدممدم 

اقظرإ بمادئ ذ  بمدء قلتشمويق إقمف متيلدمص  وقمما ةمي اقمملمة اقتمي أضميإ إقيهما 

يمق مؤقتما بوقمط اقظرإ م  اقئرابة واقيباق إذ ميمل ابتمداء  لمق مديمد وهمو اقب

 ندض  لق قديم وهو يي اقسماء . 

لَ َخْلقَ  وقدم يمُدتُ  وهو حال م  اقضممير اقمننموى ةمي َكَما َبَدْأَنا أَوَّ ي   نل

قتمتمص  ةمي اقمنةا ةضمل تمصم   وصمل ذقمك  للتعجيل بإيراد الدليل قبال الادعوى

 وموت ق هتمام بتحديق وقوع اقبيق...

وعدممى ذقممك بممما يةيممد تحديممق حنممول اقبيممق ممم  صونممص وعممدا علممف هللا بتضمممي  

َنمااقوعد مينف اإليماى  ةيمد  بحمرإ )علمف( ةمي قوقمص تيماقف   ا َعلَي  مدر ي أ  حدما َوع 

لفينَ وامبا. ومملة  اا اَلااعف اا ُكنَّ مؤصمدل بحمرإ اقتوصيمد قتنزيمل اقم مايبي  منزقمة مم   إفنَّ

ا اقبيممق بيلممة تيممذر إعممادل األمسممام بيممد ةنا همما ةدممد قممزمهم ينصممر قممدرل هللا ألنهممم قممما نةممو

ل ي َ إحاقتهم ذقك ةي مانى قدرل هللا  واقمراد بدوقص   أنمص اقةاعمل قمما وعمد بمص  أ   َةماع 

اقدمادر. واقمينممف  إنمما صنما قممادري  علممف ذقممك. وةمي ذصممر ةيممل اقصمو  إةممادل أ  قدرتممص قممد 

يُدتُ َصَما َبَدأ  تحددط بما دل عليص دقيل قوقص   َل َ ل قم نلي   ."(2)َنا أَوَّ

 النموذج الثاني:

ياًدا َوَقاقُوا قال تياقف   اا لََمْبُعوُثاوَن َخْلًقاا َجدف َ اًماا َوُراَلاًتاا أَإفنَّ اا عف أَإفَذا ُكنَّ
(43) 

ياًدا  قُلْ ُكوُنوا حفَجااَرًة أَْو َحدف
ُكْم اَلَساَيقُولُوَن َمان  (52) اا َيْكُباُر الفاي ُصاُدورف مَّ أَْو َخْلًقاا مِّ

                                 
 .194سورل األنبياء   (1)

  .،15  151/ 11انظر  اقتحرير واقتنوير قلياهر ب  عاشور  (2)
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ُضوَن إفلَْيَك ُرُءوَسُهْم َوَيقُولُوَن َمَتى  ُهَو قُلْ  َة اَلَسُيْنغف لَ َمرَّ ي اَلَطَرُكْم أَوَّ يُدَنا قُلف الَّذف ُيعف

يًبا َعَسى  أَن َيُكوَن َقرف
 (1) . 

ما يصشمإ عم  تهصمهمم  عرضط اآلياط اقصريمة قموقإ اقمنصمري  قلبيمق عرضر

واسممتهزا هم وإيئمماقهم ةممي إنصممار اقبيممق  وقممد اسممتلزم ذقممك عممرض شممبهتهم بةسمملوى 

َ اًمااا السممتةهام اقممذ  يممت  م مممع نظممم اقشممبهة اقتممي ذصروهمما حيممق قمماقوا   ااا عف أَإفَذا ُكنَّ

يًداَوُراَلاًتا أَإفنَّا لََمْبُعوثُوَن َخْلقً  ا بيمد تةتمط عظمامهم  ا َجدف حيق أحاقوا بيلهم  لدرما مديمدر

وبلف أمسادهم ةةةحمهم ب حاقتهم إقف َ لق أعظم وأصمل  ُ لق م  عدم  ةهو أبيد عم  

اقحيال  وهمذا أدل علمف اقدمدرل  ومم  لمم أتمف اقترصيمز علمف السمتدلل بمرحلمة ابتمداء 

ا.  اق لق مدابلة ب حاقتهم بيلهم  لدرا مديدر

ةي ذرول اقيناد واإليذاء قلنبمي  (2)ل اإلسراء نزقط ةي أوا ر اقيهد اقمصيوسور

 وممم  لممم غلممى علممف اقمنصممري  يممابع اقممتهصم واقتيميممز  ةممي حظ أنهممم ابتممدأوا  

ماباستحاقة بيملهم قصمونهم أبيمد مما يصونمو  عم  اقحيمال  َظامر لمم ترقموا إقمف مما همو  ع 

مماأد ممل ةممي اإلحاقممة  مما ميهممم ةممي    "وممماء اقبممدءَوُرَةاتر باقيظممام قبممل اقرةمماط َترقير

ا ميهممم ةممي اقممرد علمميهم"   لممم إنهممم ترقمموا ةممي السممتحاقة بدمموقهم  (3)اإلنصممار  وتنمماعدر

يًدا ي "ة حيماء اقيظمام واقرةماط محمال عنمدهم  وصمونهم  لدرما أَإفنَّا لََمْبُعوثُوَن َخْلًقا َجدف

ا أد ل ةي الستحاقة"  .(4)مديدر

أشممياء أبيممد عمم  قبممول اقحيممال ممم  اقيظممام  ُصوُنممواةصمما  اقممرد علمميهم بممة  

ا  وهممو أبيممد ارتبايممار عمم  األمسمماد ممم   واقرةمماط  وهممو نمميرورتهم حمممارل أو حديممدر

اقيظام واقرةاط ةلو " صنتم حمارل أو حديدا ألحيماصم هللا  ألنهمم ميلموا صمونهم عظامما 

قمو صنمتم حممارل أو حمة لستحاقة اإلعادل  ةرد عليهم بمة  اإلعمادل مدمدرل ر تيماقف و

حديدا  أل  اقحمارل واقحديد أبيمد عم  قبمول اقحيمال مم  اقيظمام واقرةماط إذ قمم يسمبق 

  "وأّ  أبدا  اقناا وإ   انتهط بيمد (5)ةيهما حلول اقحيال قي ب  إ اقرةاط واقيظام"

                                 
 .51-43سورل اإلسراء   (1)

 .193انظر  أسرار ترتيى نزول اقدرآ  قلسيويي  ص (2)

( اإلعماز ةي نسق اقدرآ  دراسة قلةنل واقونل بي  اقمةرداط  محمد األمي  اق ضر   مصتبة 3)

  .1،1م  ص2991  1وهبة ي

  .15/124( اقتحرير واقتنوير قلياهر ب  عاشور  4)

  .،15/12( اقتحرير واقتنوير  قلياهر ب  عاشور  5)
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موتها إقف أّ  نةة ةُرضط  وأّ  حاقة قُّدرط  وإ   صانمط ةمي غايمة اقبيمد عم  قبمول 

 .(1)ة ّ  هللا تياقف قادر علف إعادل اقحيال إقيها"اقحيال 

 (2)واألمر ةي قوقص تيماقف )ُصوُنموا( ل يمراد بمص حديدتمص  وإنّمما اقممراد منمص اإلهانمة

"ةي مدمام عمدم العتمداد باقم ايمى وقلّمة اقمبمالل بمص علمف أّ  وممص صما  ... ألّ  اقةيمل 

ا ةيممص إهانممة قهممم. وسممّر قمميا ةممي ياقممة اقم ممايبي   ويلممى أ   يصونمموا حمممارل أو  حديممدر

ةيدليموا  ب غة اقتيبير إظهار اقتهّصم بهم حّتف يلتةتموا إقمف مما همم ةيمص مم  اقمهانمة واقذقّمة

. وعمّدها (4). وقد عّد اقزرصشّي هذا األسلوى مم  بماى اقتيميمز(3)ع  عنادهم وتصبّرهم"

 .(6)  أو أّنص أمر باقمواى(5)اقس رية بيض اقمحدلي  داقّة علف

لم إ  اقمنصري  قلبيق توغلوا ةي اقتهصم واإلنصار واإلحاقة باقسؤال عم  اقمييمد 

يُدَنا ل ع  أنل اإلعادل  "أل  اقبحق عم  اقمييمد أد مل ةمي السمتحاقة مم   َم  يُي 

بيممد اقمممواى  (1)اقبحممق عمم  أنممل اإلعممادل  ةهممو بمنزقممة اقمممواى باقتسممليم اقمممدقي

اء اقممموتف  لممم انتدمموا إقممف اقتسممليم اقمممدقيي أل    حيممق إنهممم نةمموا إمصمما  إحيمم(،)بمماقمنع

 .(3)"أقوى ةي ميارضة اقدعوى م  اقمنع اقتسليم اقمدقي

علممف يريدممة  ةصمما  اقمممواى ممم  هللا سممبحانص علمميهم علممف قسمما  رسمموقص 

                                 
 .،11 111/ 15  ورامع  روح اقمياني قآلقوسي   352/ 29( اقتةسير اقصبير  قلراز   1)

ر  أبمو حيما  األندقسمي    و  اقبحر اقمحيي ةي اقتةسي 352/ 29( انظر  اقتةسير اقصبير  قلراز  2)

م  2995بيناية  اقشيخ عرةا  اقيشا حّسونة  وندقي محمد مميل  يبية دار اقةصر  بيروط  

1/63. 

ميةممر بمماقر اقحسمميني  مؤسسممة بوسممتا   تمماى  مرصممز اقيباعممة ، ( أسمماقيى اقميمماني ةممي اقدممرآ  3)

 . ،5هـ  ص،142واقنشر اقتابع قمصتى اإلع م اإلس مي

 . 156/ 2اقبرها  ةي علوم اقدرآ   بدر اقدي  اقزرصشي  ( انظر  4)

م  1333  1( انظممر  اقبيمما  ةممي روا ممع اقدممرآ   د.تّمممام حسمما   دار عمماقم اقصتممى باقدمماهرل   ي5)

2/213. 

م  2996( انظر   واير م  تةّمل قئة اقدرآ  اقصريم  د.تّمام حسا   دار عاقم اقصتمى باقدماهرل   6)

16،. 

قي  اقتسليم اقمدقي ما يذصرت اقمميى هو ييتدد بي نص  سواء أصا  باي ر ةمي اقواقمع ( اقتسليم اقمد1)

 (.454ونةا األمر أو غير بايل )انظر  ضوابي اقميرةة  اقميداني  ص 

علمف  ويلمى اقتنبيمص –وهو اقتنديق اقنظرى  –إقف استدلل  ( اقمنع  يلى اقدقيل علف ما يحتا ،)

 (.421)انظر  ضوابي اقميرةة  اقميداني  ص -اقبديهف اق ةف وهو اقتنديق –إقيص  ما يحتا 

  .،15/12( اقتحرير واقتنوير قلياهر ب  عاشور  3)
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ةَ أسلوى اقحصيم قزيادل اقمحامة  لَ َمرَّ ي اَلَطَرُكْم أَوَّ  . قُلف الَّذف

  النموذج الثالث

اا قال تياقف   ااُّ لََساْوَف أُْخاَرُج َحّيً َوَيقُولُ اإْلفنَساُن أَإفَذا َما مف
أََواَل َياْذُكُر  (66)

ن َقْبلُ َولَْم َيُك َشْيًئا ا َخلَْقَناتُ مف  .(1) اإْلفنَساُن أَنَّ

ذصر هللا سمبحانص وتيماقف برهانما قاييما  ودقمي  واضمحا  ييرةمص صمل أحمد علمف 

 نَسا ُ إمصا  اقبيق  ةيلةط سبحانص وتياقف نظر 
وُيذصرت باقنشمةل األوقمف  وأ  هللا  اإل 

 لدص أول مرل  وقم يك شي ا  ةم  قدر علف  لدص م  اقيدم  وقمم يصم  شمي ا  ممذصورا  

 تمزق  ومميص بيد ما تةرقل أقيا بدادر علف إنشا ص بيد ما

 نَسمما ُ   يقااول الطباارى
اقصمماةر اقممذ  ل ينممدق باقبيممق بيممد اقممموط  َوَيدُممولُ اإل 

أ مر  حيمما  ةةبيممق بيمد اقمممماط وبيممد اقمب ء واقةنمماء إنصممارا منمص ذقممك  يدممول هللا تيمماقف 

َسا ُ ذصرت   ُصُر اإلن  اقمتيمى م  ذقك اقمنصر قمدرل هللا علمف إحيا مص بيمد ةنا مص   أََول َيذ 

ا سمويا مم   وإيمادت بيد عدمص ةي  لمق نةسمص  أ  هللا  لدمص مم  قبمل مماتمص  ةةنشمةت بشمّرر

ةييتبمر بمذقك وييلمم أ  مم  أنشمةت مم   َشمي  رام  قبل إنشا ص إيمات  َوقَم  َيكُ غير شيء 

 .(2)يمادت بيد ةنا ص"غير شيء ل ييمز ع  إحيا ص بيد مماتص  وإ

َسما ُ "ةمملة  ُصُر اإلن   نَسما ُ مييوةمة علمف مملمة  أََول َيمذ 
  أ  َوَيدُموُل اإل 

 يدول ذقك وم  اقنصير عليص أّنص ل يتذّصر أنا  لدنات م  قبل ومودت .

 والستةهام إنصار وتيميى م  ذهول اإلنسا  اقمنصر اقبيق ع   لدص األول...

واقمينممف  اإلنصممار علممف اقصمماةري  أ  يدوقمموا ذقممك ول يتممذصروا حممال اقنشممةل 

األوقممف ة نهمما أعمممى عنممد اقممذي  َيمممرو  ةممي مممدارصهم علممف أحصممام اقيممادل   ةمم   

اإليممماد عمم  عممدم ممم  غيممر سممبق ملممال أعمممُى وأدعممف إقممف السممتبياد ممم  إعممادل 

قياس اصيبها . وهذا موموداط صانط قها أمللة . وقصنها ةسدط هياصلها وتئيرط تر

 .(3)وإ  صا  اقدادر سواءر عليص األمرا " على الشاهد
  

                                 
 .61-66سورل مريم   (1)

ممممامع اقبيممما  ةمممي تةويمممل اقدمممرآ   قليبمممر   تحديمممق أحممممد محممممد شممماصر  مؤسسمممة اقرسممماقة    (2)

 .221/ ،1م   2999 1ي

 .146/ 16ب  عاشور   اقتحرير واقتنوير قلياهرانظر   (3)
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 املبحث الثاني
 االستدالل بالتمثيل على البعث بوجود نظريه يف الواقع.

 املطلب األول

  قياس اإلعادة على إحياء األرض باملطر بعد موتها.

اقبيمق )قيماا م  مساقك اقدرآ  اقصريم ةمي السمتدلل بديماا اقتمليمل علمف 

 اإلعادل علف إحياء األرض بيد موتها(.

وحانممل هممذا اقديمماا  "أ  ممم  قممدر علممف إحيمماء األرض اقيابسممة اقمدحلممة 

بم تلإ اقزروع وأنواع اقلممار بم نزال اقمماء عليهما ةهمو قمادر علمف إعمادل اقحيمال 

  وصما يحيي هللا سبحانص وتيماقف اقبلمد اقميمط بم نزال اقميمر (1)ق نسا  بيد موتص"

 عليص صذقك هو اقذ  يحيي اقموتف وي رمهم م  اقدبور يوم اقبيق. 

 وهذا اقدقيل يشتمل علف دعامتي  قويتي  علف اقبيق يوم اقديامة 

"اقدعامة األوقف   أ  اإلنسا   لق م  اقتراى اقذ  ينصمر اآل  إعمادل  لدمص 

يتحلمل إقيمص  قدمد دار اقتمراى ةمي دوراط اق لمق واقتصموي  وتدلمى ةمي منص بيمد أ  

ا لم نيةة لم علدة لم مضئة لم منينما لمم يةم  لمم تمدر  ةمي ممدار   أيوارها ترابر

اقحيال م  يةوقمة إقمف شمي و ة ةمما اقمذ  ييموق اقمذ  نمنع مم  اقتمراى أول أ  

ا.  يييد اقننية لانير

دل واقتي ل حيال ةيها ول زرع يسماق   أ  هذت األرض اقهامالدعامة الثانية

 .(2)إقيها اقماء وينيبها ة ذا أمنتها ت ر  م  صل ة  ةيها"

وهذا اقدقيل دقيل واضح مليي ألنص م  األمور اقمشاهدل اقمحسوسمة  ةمنح  

نمرى األرض وقمد أنممابها اقممدى  وصةنهمما أشمبص ممما تصمو  باإلنسمما  اقميمط  ةمم ذا 

رمط م  أقوا  اقزروع وأنمواع اقلممار ودبمط ةيهما أنزل هللا تياقف عليها اقماء أ 

 اقحيال مرل لانية.

وهممذت األمممور اقمشمماهدل اقمحسوسممة ينمميى علممف اقمنصممري  إنصارهمما "ةمم   

حضور نورل شئ تتصرر علف اقحا  أقرى م  حضمور شمئ يدمل ورودت علمف 

                                 
إي قة علمف عديمدل اقبيمق ةمف اإلسم م  د/ عبمد اقحميمد علمف عمز اقيمرى  دار اقمنمار باقدماهرل  (1)

 .116م  ص13،1

  .433اقس م محمد عبدت  بدو  صاقيديدل اإلس مية ةي ضوء اقندل واقيدل واقدلى  د. عبد (2)
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اقحا... وميل اقنةا إقف اقحسمياط أتمم منمص إقمف اقيدليماط  وأعنمي باقحسمياط مما 

دت منهما بنماء علمف امتنماع اقمنةا مم  إدراك اقمز يماط ... وزيمادل ميلهما إقيمص تمر

دو  غيرهمما ممم  اقيدليمماط  قزيممادل تيلدهمما بهمما بسممبى تمريممدها إياهمما بدممول اقيدممل  

ا قصلرل تةديها إقيها مم  أممل  ونظمها قها ةي سلك ما عداها  وقزيادل أقةها بها أيضر

 .(1)ة قها"صلرل يرقص وهف اقحواا اقم تلةة اقمؤدي

ومع قول هذا اقدقيل وظهورت إل أ  أصلر اقمنصري  اقمصمذبي  ينمرو  علمف 

رأوا عنادهم وصةرهم باقبيمق  "وإنمما د لمط اقشمبهة علمف همؤلء مم  حيمق إنهمم 

ةمف إحيمماء اقممواط مم  األرض بنمزول اقميممر  وقمم تممر اقيممادل  مساتمرة العاادة

ب حيماء اقمموتي مم  اقبشمر  وقمو أمينموا اقةصمر وأمينموا اقنظمر قيلمموا أ  مم  قمدر 

 . (2)علف أحد األمري  قدر علف اآل ر"

قممذقك ةدممد "صممرر سممبحانص هممذا اقممدقيل ةممف صتابممص مممرارار  قنممحة مددماتممص  

ممم دت عممم  صمممل ميارضمممة وشمممبهة  وميلمممص ووضممموح دلقتمممص  وقمممرى تناوقمممص  وبي 

 .(3)تبنرل وذصرى"

ألنمممحابص تبيانمممار إلمصانيمممة اقبيمممق   وهمممذا اقملمممل همممو مممما ضمممربص اقرسمممول 

ةدممد أ ممر  اقحمماصم عمم  أبممف رزيمم  اقيديلممي  أنممص قممال  يمما رسممول هللا  أصلنمما يممرى 

أقمميا صلصممم ينظممر  ربممص يمموم اقديامممة  وممما آيممة ذقممك ةممف  لدممصل ةدممال رسممول هللا 

ممال ةدمماقوا  بلممي  قممال  ةممار أعظممم  قممال  قلممط يمما رسممول هللا  صيممإ إقممف اقد مممر م لير

يحممممي هللا اقممممموتي  وممممما آيممممة ذقممممك ةممممف  لدممممصل قممممال  أممممما مممممررط بممممواد  أهلممممك 

ممم ر  ا ل قمممال  بلمممف  قمممال  ل (4)َمح  قمممال  بلمممي  قمممال  لمممم ممممررط بمممص يهتمممز  ضمممرر

                                 
م  13،1  2دار اقصتمى اقيلميمة ببيمروط يانظر  مةتاح اقيلوم قلسصاصي  تحديق نيميم زرزور   (1)

  .359ص

 .3/214م  13،6مممع اقبيا  ةف تةسير اقدرآ  قليبرسي  دار اقميرةة ببيروط  (2)

تحديمق يمص عبمداقرؤوإ سميد  دار اقميمل   إع م اقموقيي  ع  رى اقياقمي   اب  قيم اقموزيمة (3)

 .124  123/ 1م  1313

با   واقمحل ةف (4) األنل  اندياع اقمير ويبا األرض م  اقصأل  انظر  اقنهاية ةف  َمح    أى َمد 

غريممى اقحممديق واأللممر   أبممو اقسممياداط اقمممزر    تحديممق يمماهر اقممزاو   محمممود اقينمماحي  

  و  م تممار اقنممحاح قلممراز   تحديممق اقسمميد محمممود 4/636م 1313اقمصتبممة اقيلميممة بيممروط 

 .616 اير  ي نهضة منر  اقةماقة  ص
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  .(1)ةصذقك يحي هللا اقموتف وذقك آيتص ةف  لدص

وماء ةف زياداط اقمسند قيبد هللا ب  أحممد بم  حنبمل  وةمف اقمسمتدرك عم  

وميمص نماحى قمص يدمال قمص  أنمص  مر  واةمدار إقمف رسمول هللا  قديي ب  عامر 

قال  ة رمط أنا وناحبي حتف قدمنا علمف رسمول  نهيك ب  ماقك ب  اقمنتةق 

اقئمدال ةدمام حمي  اننمرإ مم  نم ل  لنس خ رمى  ةةتينا رسول هللا  هللا 

ةمف اقئممدال  ييبمار إقممف أ  قمال  )أل اسممميوا تييشموا  أل املسمموا أل املسموا قممال  

ةملا اقناا ةدمط أنا وناحبي حتف إذا ةرغ قنا ةؤادت وبنرت  قلمط  يما رسمول 

مُر هللاَّ  َوَهمزَّ َرأ َسمصُ  مي  هللا  ما عنمدك مم  علمم اقئيمىل ةضمحك قََيم  َتئ    َوَعل مَم أَنِّمي أَب 

ص   ةدال  ض  ربك بمةاتيح اق ما م  اقئيمى ... ةمذصرت حتمف ذصمر اقبيمق  ق سَ  َدي 

قال  قلط يا رسول هللا  صيإ يممينا هللا بيدما تةرقنا اقرياح واقبلي واقسباعل قال 

  ةدلمط  ل األر  أشرالا عليها وهي مدرة باليةأنب ك بملل ذقك ةف آلء هللا  

اقسماء  ةلم تلبمق عليمك أياممار حتمف أشمرقط عليهما تحيا أبدار  لم أرسل ربك عليها 

وهممف شممرةة واحممدل  وقيمممر إقهممك قهممو أقممدر علممف أ  يمميصممم ممم  اقممماء صممما أنممص 

 ... اقحديق بيوقص. (2)يممع نباط األرض ةت رمو 

و"هذت اقدورل اقحياتية اقتف تتصمرر باسمتمرار ةمف اقنبماط  تصةمف ممل ر مدنيمار 

ا ل يشماهدو  قمص نظما ر ةمف اقواقمع ةصمرل إمصما  يدرى ألذها  اقذي  يتيمبو  ممم

عممودل اقحيممال قلممذي  يموتممو  ممم  األحيمماء  وتةنممف أمسممادهم  وتبلممي عظممامهم  إ  

  "وأنمص إذا صانمط (3)األمر ل يحتا  أصلر مم  توممص إرادل اق ماقق وقدرتمص قلتنةيمذ"

                                 
رك علممف اقنممحيحي  قلحمماصم اقنيسممابورى   وبذيلممة اقتل مميص قلحمماةظ اقممذهبي  تحديممق اقمسممتد (1)

م  صتماى )األهموال( حمديق 1339  1منيةي عبد اقدادر عيما  دار اقصتمى اقيلميمة بيمروط ي

  قممال اقحمماصم اقنيسممابور  هممذا نممحيح اإلسممناد وقممم ي رمممات  وواةدممص  4/569( 6،2،رقممم )

      اقذهبي ةف اقتل يص.

ل اقهيلممي  روات عبمد هللا واقيبرانمي بنمدوت  واحمد يريدمي عبمد هللا إسمنادها متنمل ورماقهما ( قا2)

  وقممال اقحمماصم نممحيح  349-،19/32لدمماط   واإلسممناد اآل ممر   وإسممناد اقيبرانممي مرسممل 

اإلسممناد وقممم ي رمممات وقممال اقممذهبي  وأحممد رواتممص ضممييإ وهممو ييدمموى بمم  محمممد بمم  عيسممي 

-4/569ف اقنمحيحي  قلنيسمابورى   وبذيلمة اقتل ميص قلمذهبي اقزهر  انظمر  اقمسمتدرك علم

564. 

  أملمال اقدمرآ  121م  ص13،9  1دمشمق ي –( األملال اقدرآنيمة قلميمداني  دار اقدلمم  بيمروط 3)

 .143م  ص1332  2دمشق ي –ونور م  أدبص اقرةيع  قلميداني  دار اقدلم  بيروط 



-333- 
اقزهمر األرض اقممدبة ينزل عليها اقمماء ةتلمد همذت اقمواقيمد اقيميبمة مم  اقنبماط و

واقلمر  ة   همذت اقتمي أودع ةمي ترابهما اقنماا قميا ببييمد أ  يمنةخ هللا ةيهما نة مة 

 . (1) اقحيال ةت ر  ما ةي بينها م  آدميي ..."

 وداللة إحياء األر  بعد موتها على البعث تتبين من خ ل ما يلى:

 نيود اقماء إقف اقسماء لم نزوقص علف هي ة اقمير دقيل اقددرلي إذ اقماء-1

لديل بيبيص  ونيودت إقمف أعلمف  م إ اقممةقوإ  ةمم  قمدر علمف يبييمة اقمماء  

 ةهو قادر علف أ  يييد اقحيال إقف اقمسم اقذى بلي  وأنبح ترابا.

إ  اقماء بيد تب رت تتةرق أمزاؤت  لم يمميها اقرى مرل أ رى   ةتنزل -2

بيممد  ممتميممة  ةممم  مميهمما لشممك قممادر علممف ممممع ممما تةممرق ممم  أمممزاء اإلنسمما 

 موتص.

إ   مرو  اقنبماط ممم  األرض إنمما هممو قحاممة اقيبماد إقيممص ةمف مياشممهم  -3

وصذقك تسيير اقرياح واقسحاى إنما هو قمنملحة اقيبمادي ةصمذقك بيملهم وحشمرهم  

 إنما هو قمنلحتهم وقممازاتهم بما عملوا. 

إ  إنصممارهم قلبيممق نممات  عمم  قنممور إدراصهممم عمم  إعممادل اإلنسمما  بيممد -4

ا  ةلةط اقحق  أنظارهم إقف األرض اقيابسمة  ةهمف  موتص  وبيد أ  أنبح رميمر

ا  ومع ذقك تةتط باقبنماط األ ضمر   وأينيمط أيراةهما ةيمادط  ا و مودر أشد ممودر

   .(2)قها اقحيال واقنمو  ةصذقك اإلنسا 

بمي  إحيماء األرض بيمد موتهما باقمماء وبمي  اقبيمق واقنشمور  ووجه الشابه

بينص اإلمام اقبيضاو  ةمي تةسميرت ةدمال  "ململ إحيماء اقممواط نشمور األممواط ةمي 

نحة اقمددورية  إذا قيا بينهما إل احتمال ا ت إ اقمادل ةف اقمديا عليص وذقك 

 ل مد ل قص ةيها.

ماء م  تحمط اقيمر  تنبمط منمص وقيل ةي صيةية اإلحياء ة نص تياقف يرسل   

                                 
 .،5،/ 11يى  دار اقةصر اقيربي  اقداهرل  بدو  ( اقتةسير اقدرآني قلدرآ   عبداقصريم اق ي1)

اقيوم اآل ر ةف اقيهودية واقننرانية واإلس م  د.ةر  هللا عبمد اقبمار   دار اقوةماء باقمننمورل  (2)

. وانظممر  دعممول منصممر  اقبيممق  د.حمممد بمم  نانممر بمم  عبممد اقممرحم  331م  ص1331  1ي

اقتربويمة واقدراسماط اإلسم مية  مملمد اقيمار  بحق منشور بمملة مامية اقملمك سميود قليلموم 

 . 611م  ص2993   16
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  .(1)أمساد اق لق

وقممد بينممط اقسممنة اقنبويممة دور اقممماء ةممف اقبيممق  ممم  ذقممك ممما ممماء ةممي   

  )مما بمي  اقنة َتمي  قال  قمال رسمول هللا  اقنحيحي  م  حديق أبي هريرل 

ال قمال  أبيمُط  قمال   ال قمال  أبيمُط  قمال  أربيمو  شمهرر أربيو   قال  أربيو  يومر

مماء مماء  ةَينُبتمو  صمما ينبمط أربيو   مزل هللا مم  اقسَّ سنةل قال  أبيمُط  قمال  لممَّ ُين 

َنى  ومنمص  مى اقمذَّ ا وهو َعم  ا واحدر اقبدل  قي ا م  اإلنسا  شيء إلَّ يبلف  إلَّ عظمر

 .(2)ُيرصَّى اق لق يوم اقديامة(

وصذقك ما روات اإلمام مسلم ةي نحيحص ع  عبمد هللا بم  عممرو رضمي هللا 

ُ وةيمص )  َيحدق ةي آ مر اقزمما ةي ذصر ما  عنهما ع  اقنبي  مُل هللاَّ س  أَو   -ُلممَّ ُير 

 ُ ُل هللاَّ ممز  ممصُ  -َقمماَل ُين  ا َصةَنَّ مملل  َمَيممرر مملل  اقيَّ مماكل  -أَو  اقظِّ َممماُ  اقشَّ ممُص  -ُني  ن  ُبممُط م  َسمماُد َةَتن  أَم 

مااُ  َهما اقنَّ ُظُروَ   ُلمَّ ُيَداُل  َيا أَيل َرى  َة  َذا ُهم  ق َيامن َين  َةُخ ة يص  أُ   إ قَمف  َهلُممَّ  اقنَّاا   ُلمَّ ُين 

ُ وقُو َ  ُهم  َمس   .(3)(َربُِّصم   َوق ةُوُهم  إ نَّ

واقتةصيمممد علمممف إحيممماء األرض بيمممد موتهممما قممميا بييمممدا عممم  محممميي اقنبمممي 

قبي ي  قما نيرةص م  أ  )مّصة( صانط تياني م  شح ةي اقميات  وصما  اقمئراةي وا

نزول اقمير إنذارا باق ير واقيياء  وصليرا ما تدحي اقيبيية عليهم بهذت اقنيممة  

ةيييشو  اقدلق واقتبرم  وباقتاقي  تشصل ع  م إنبلاق اقحيال مم  األرض بواسمية 

م  اقةرح واقبهممة  صمما أنهما تليمر اقماء اقنازل م  اقسماء ندلة ةي دا ل نةوسهم 

حدا مشماعر اقةصمر واقتةصمر  وهمي ملمار اقيممى بسمبى همذت اقمدتربماط  أ  نمدرل 

اقماء  وما يترتى علف توةرت م  اقسمماء مم  تحمول نموعي علمف سميح الرض  

وصيممإ أ  ذقممك  ممار  مدممدورهم اقيبييممي اقمممةقوإ  ةالستشممهاد بهممذت اقظمماهرل 

                                 
  وانظمر  حاشمية اقدونمو  علمف تةسمير 413  4/412أنوار اقتنزيل وأسرار اقتةويل قلبيضاوى  (1)

ألبمي اقييمى    وانظر  ةتح اقبيا  ةي مدانمد اقدمرآ  25/ 16اقبيضاو  ي دار اقصتى اقيلمية 

 . 463/ 5راهيم شما اقدي  ي دار اقصتى اقيلمية محمد نديق ب  حس  اقدنومي  تحديق إب

أ رمص اقب ار  ةف نحيحص صتاى )اقتةسير( باى )يموم يمنةخ ةمف اقنمور ةتمةتو  أةوامما( رقمم  (2)

  ومسلم ةف نحيحص صتاى )اقةت  وأشراي اقساعة( باى )ما يب  اقنة تمي ( 316( ص 4335)

 .11،6( ص 2355رقم )

صتماى)اقةت  وأشمراي اقسماعة( بماى )ةمي  مرو  اقمدمال ومصلمص ةمي أ رمص مسلم ةمف نمحيحص ( 3)

 .11،9  ص2349األرض ونزول عيسف وقتلص إيات( حديق رقم 
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 .(1)قريى قحا اقيرى آنذاك

وقدد وضح اإلمام اقراز  دور اقماء ةي إحيماء األرض بيمد موتهما ةدمال  " 

أ  اقماء مسم لديل بماقيبع  وإنمياد اقلديمل أممر علمف  م إ اقيبمع  ةم  بمّد مم  

قادر قاهر يدهر اقيبمع ويبيمل اق انمية وينميد مما مم  شمةنص اقهبموي واقنمزول  

لاقلهما  تسمييرها باقريماح  ولانيها  أ  تلك اقمذراط اقما يمة امتميمط بيمد تةرقهما  و

جاواز  ورابيها  إنزاقها ةي مظا  اقحاممة واألرض اقممرز  وصمل ذقمك يمدل علمف

 .الحشر

أما نيود اقلديل ةألنص قلى اقيبييةي ة ذا مماز ذقمك ةلمم ل يمموز أ  يظهمر 

 اقحيال واقريوبة م  حساول اقتراى واقماء.

تةرقهمممما ةلممممم واقلمممماني  قممممما قممممدر علممممف ممممممع تلممممك اقممممذراط اقما يممممة بيممممد 

 ممع األمزاء اقترابية بيد تةرقهال يموز ل

واقلاقق  تسيير اقرياح ة ذا قدر علف تحريك اقرياح اقتي تضمم بيمض تلمك  

 ههنال يموز األمزاء اقمتمانسة إقف بيض ةلم ل

إقف إنشماء  اقحامة واقرابع  أنص تياقف أنشة اقسحاى قحامة اقناا إقيص ةههنا 

 .(2)"وا إقف ما استحدوت م  اقلواى واقيداى أوقفاقمصلةي  مرل أ رى قينل

يممربي اقممبيض بممي  اقممنةخ ةممي اقنمور اقممذ  يميممل اقحرصممة تممدى بممي  صمذقك 

األمممواط  وبممي  اقريمماح اقتممي تحممرك اقسممحاى إلنممزال اقميممر  بحيممق ينشممة ممم  

اقحرصة حيال مديدل ةي اقحاقتي   ةهذت علف األرض حيال اقنباط  وتلك يوم اقبيمق 

َياَح اَلُتثفيُر َسَحاًبا اَلُساْقَناتُ إفلَاى    قال تياقف  (3)"األمواطحيال  ي أَْرَسلَ الرِّ ُ الَّذف َوهللاَّ

لفَك النُُّشورُ 
 
َا اَلأَْحَيْيَنا بفهف اأْلَْرَ  َبْعَد َمْوتفَها َكَذ يِّ َبلََد مَّ

(4). 

أمااا عاان أركااان االسااتدالل بالتمثياال الااي قياااس اإلعااادة علااى إحياااء 

 موتها الهو كما يلي: األر  بعد

                                 
 انظر  اقحيال ال رل ما بي  اقبيق إقف د مول اقمنمة أو اقنمار  د.غاقمى علمي عموامي  دار قينمة (1)

 .4،/ 1م  1331قلنشر واقتوزيع  منر 

  . 136  2/135م  13،1دار اقةصر اقتةسير اقصبير قلراز    (2)

انظر  األملال واقملل واقتمليل واقمل ط ةي اقدمرآ  اقصمريم  سمميح عمايإ اقمزي   دار اقصتماى  (3)

   .253م  ص 2999 5اقلبناني  بيروط ي

 .3سورل ةاير   (4)
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 ) اقمديا عليص(  إحياء األرض بيد موتها.األصل -1

 ) اقمديا(  إحياء اقناا بيد موتهم.الفرع -0

بي  األنمل واقةمرع  قدرتمص سمبحانص وتيماقف اقميلدمة   العلة أو الجامع -3

 واستواء اقمميع ةي أنص إحياء بيد موط. 

اقمدحلمة بم تلمإ اقمزروع    أ  اقدادر علف إحياء األرض اقيابسةالحكم -4

 واقلمار  قادر علف إعادل اقحيال ق نسا  بيد موتص.

نموذج لقياس اإلعادة علاى إحيااء األر  بعاد موتهاا بقيااس التمثيال 

 الي القر ن الكريم: 

ْلَنااااقمممال تيممماقف   ااانَ  َوَنزَّ اااَماءف َمااااًء ُمَباَرًكاااا اَلأَْنَبْتَناااا بفااا مف ااااَا َوَحااابَّ  هف السَّ َجنَّ

يدف  يٌد  (3)اْلَحصف َقاَا لََها َطْلٌع َنضف ْخلَ َباسف َباادف َوأَْحَيْيَناا (12)َوالنَّ ْزًقا لفْلعف َبْلاَدًة َمْيًتاا  بفاهف  رف

َكَذلفَك اْلُخُروجُ 
(1). 

ةي إيار رد اقدرآ  اقصريم علف شبهة استبياد اقمنصمري  قلبيمق حمي  قماقوا  

 لفَك َرْجٌع َبعف
 
ا ُتَراًبا َذ ْتَنا َوُكنَّ  . (2)يدٌ أَإفَذا مف

ضممرى هللا سممبحانص وتيمماقف اقملممل قمنصممر  اقبيممق بممما يشمماهدونص ممم  حممال 

األرض قبل نزول اقمير عليها وهف مدباء مدةرل  "ةلما نزل عليها اقماء اهتزط 

وربط وأنبتط م  صل زو  بهي  م  أزاهير وغيمر ذقمك  ممما يحمار اقيمرإ ةمي 

 "ةهمذا ملمال (3)تهتمز  ضمراء"حسنها  وذقك بيد ما صانط ل نباط بها  ةةنبحط 

أ   َصمَذق َك اق ُ مُرو ُ قلبيق واإلحياء بيد اقموط واقه ك  وقذقك يدول مل شمةنص 

ملممل ذقممك اإل ممرا  قلنبمماط ممم  األرض يحيممي هللا اقممموتف ةي ممرمهم ممم  قبممورهم 

أحياء قلحساى واقلواى واقيداى  ةهذا اقمشاهد باإلحسماا مم  آلمار قدرتمص تيماقف 

 .(4)ت اقماحدو  قلبيق"أعظم مما أنصر

بي  إحياء األرض باقنباط بيمد ممدبها  وبمي  إحيماء اإلنسما   الوجه الشبه"

                                 
 11-3سورل ق   (1)

 .3سورل ق   (2)

 .4/131تةسير اب  صلير  ي دار اقصتى اقيلمية  (3)

 .161منه  اقدرآ  ةي اقدعول إقف اإليما   علف محمد نانر ةديهي  ص (4)
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 .(1)باقبيق بيد موتص  استواء اقمميع ةي أنص ماء بيد عدم"

قذقك ةدمد احمت  هللا تيماقف علمف عبمادت بمما أراهمم مم  اإلحيماء اقمذ  تحددموت 

إحيماء علمف إحيماء  واعتبمار  وشاهدوت  علف اإلحياء اقذ  استبيدوت  وذقمك قيماا

 .(2) اقشيء بنظيرت

قال أبو اقسيود  " وةف اقتيبيمر عم  إ مرا  اقنبماط مم  األرض باألحيماء  .

وع  إحياء اقموتي باق رو  ... تحديق قلماللة بي  إ را  اقنباط وإحيماء اقمموتف 

 . (3)قتوضيح منها  اقدياا وتدريبص إقف إةهام اقناا"

يصمو   مرومصم أحيماء بيمد مموتصم  ةاقنماا يتئمذو  وصما"حييط همذت اقبلمدل 

وينمو  ويتزومو  ويلدو   ويحيمو  ويموتمو   وهمذت األحموال صلهما ةمف اقنبماط 

ةهو قص حيال وغذاء  ونمو وتواقد ةموط  لم تيبا األرض لمم تحيما باقنبماط ةليدمي 

 .(4)عليص حال اإلنسا  ة نص بيد موتص يحيا  وهذا برها  إقناعي"

م  أعظمم اقمدل ل علمف اقدمدرل اقيظيممة  اقتمف ل ييمزهما شمئ ةمف  وهذا اقتمليل

األرض ول ةممف اقسممماء  أةييمممز أيهمما اقيدمم ء ممم  قممدر علممف ا ممرا  اقشمممرل اقباسممدة  

اقوارةة اقظ ل  م  حبة نئيرلل أةييمز م  أنزل علف األرض اقمرداء اقميتمة اقمماء 

األمساد صما صانط مم  قبملل وقمم  ة ذا هف بيد أيام مصسول بال ضرارل أةييمز أ  يييد

تيمز هذت اقددرل اقيظيممة عم  ذقمك وقمد أوممدط مما همو أعظمم وأدق منمصل إنهما اقدمدرل 

 .(5)اقتف تزرع اقومود بيد عدم  وتنةلط اقحيال ةف األمواط واقرمم

وةي هذا إقناع قلمنصري  قلبيق بةمر مشاهد ملموا  يشمهد إلمصانيمة اقبيمق 

ا إلمصمما  نظيممرت وهممو إحيمماء اقممموتف ممم  وهممو إحيمماء األرض بيممد موت همما إظهممارر

 قبورهم.

                                 
 .13/336اقةماقة   اقتةسير اقوسيي قلدرآ  اقصريم  أ.د/ محمد سيد ينياو   ي نهضة منر  (1)

 .،11/ 1 انظر  إع م اقموقيي   اب  قيم اقموزية (2)

اقسيود اقيماد   دار إحياء اقتمراق اقيربمي  ( إرشاد اقيدل اقسليم إقف مزايا اقصتاى اقصريم  ألبي 3)

  و  انظر  روح اقميماني ةمف تةسمير اقدمرآ  اقيظميم  شمهاى اقمدي  األقوسمي  اقميبيمة 121/،

 .26/111اقمنيرية  

 .  3-،/22م  1314  3( اقمواهر ةف تةسير اقدرآ   ينياو  موهر   اقمصتبة اإلس مية ي4)

أيروحممة قممدمها  زيمماد  ليممل اقممدغامي    قدممرآ  اقصممريم ( انظممر  عديممدل اقبيممق وصيممإ تناوقهمما ا5)

إسمتصمالر قمتيلبماط درمممة اقمامسمتير ةمي اقتةسممير قسمم أنمول اقممدي  بصليمة اقشمريية باقماميممة 

 .129م  ص13،1األردنية 
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 املطلب الثاني

 قياس اإلعادة على إخراج احلي من امليت 

 وإخراج امليت من احلي

م  اقيرق اقتي است دمها اقدرآ  اقصريم ةمي السمتدلل علمف اقبيمق بديماا 

 اقتمليل )قياا اإلعادل علف إ را  اقحي م  اقميط وإ را  اقميط م  اقحي( 

وحانل هذا اقدياا  أ  اقدادر علف إ را  اقحي م  اقميط وإ را  اقميط 

اقحيمال ق نسما  بيمد  اقمتضادل  قادر علف إعادل األشياء اقمتدابلةم  اقحي  و لق 

 موتص.

" ةهممذا اإل ممرا  واإلحيمماء آيممة عظيمممة علممف اسممتحداقص اقتيظمميم واإلةممراد 

باقيبممادل إذ  أودع هممذا اقنظممام اقيميممى ةممي اقموممموداط ةميممل ةممي اقشمميء اقممذ  ل 

 .(1)"حيال قص قول و نا ص تميلص ينت  األشياء اقحية اقلابتة اقمتنرةة 

بالتمثيل الي قياس اإلعادة على إخراج الحاي أما عن أركان االستدالل 

 من الميا وإخراج الميا من الحي الهو كما يلي:

) اقمدمميا عليممص(  إ ممرا  اقحممي ممم  اقميممط وإ ممرا  اقميممط ممم  األصاال -1

 اقحي.

 ) اقمديا(  إ را  اقموتف م  اقدبور.الفرع -0

ف بي  األنل واقةرع  عموم قدرتص سبحانص وتياقف عل العلة أو الجامع -3

  لق اقممصناط اقمتداب ط  واستواء اقمميع ةي أنص إحياء بيد موط.

  أ  اقدممادر علممف إ ممرا  اقحممي ممم  اقميممط وإ ممرا  اقميممط ممم  الحكاام -4

   قادر علف إ را  اقموتف م  اقدبور.األشياء اقمتدابلةاقحي  و لق 

إ را  اقحمي مم  اقميمط وإ مرا  اقميمط مم  نموذج لقياس اإلعادة على 

 بقياس التمثيل الي القر ن الكريم: اقحي

ااَن اْلَحاايِّ َوُيْحاايف قممال تيمماقف   ااَا مف ُج اْلَميِّ اااف َوُيْخاارف ااَن اْلَميِّ ُج اْلَحاايَّ مف ُيْخاارف

اأْلَْرَ  َبْعَد َمْوتفها َوَكذلفَك ُتْخَرُجونَ 
(2). 

                                 
 . 61/ 21( انظر  اقتحرير واقتنوير لب  عاشور 1)

 .13سورل اقروم   (2)
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اقتةصمممر ةمممي دا مممل اقمممنةا مممماءط اآليمممة اقصريممممة ةمممي سمممياق اقمممدعول إقمممف 

اق اقق اقيظيم ةي اإلنسا  م  قموى وملصماط  لمم اقنظمر ةمي وما أودع  و ارمها 

 لممق اقسمممواط واألرض وممما بينهممما  لممم اقسممير ةممي األرض واقتةصممر ةيممما حممّل 

 باقظاقمي  م  األمم اقسابدة م  بةا هللّا وعذابص.

ةهذا اقتةصر واقنظر واقتدبر  ةي دا ل اقمنةا و ارمهما  مم  شمةنص أ  يةمتح 

وأ  يدقّص علف هللّا سبحانص وتياقف  وما قص مّل شةنص م   ق نسا  يريدا إقف اقحق 

ممص  قممدرل ل ييمزهمما شمميء... ةصمما  قوقممص تيمماقف   يممُدتُ ُلمممَّ إ قَي  ممَق ُلمممَّ ُيي  ممَدُؤا اق َ ل  ُ َيب  هللاَّ

َمُيو َ   (1)هو اقحصم اقذ  يدضف بص اقنظر ةي هذا اقومود. ُتر 

اَن لم قمال تيماقف   ُج اْلَحايَّ مف اَن اْلَحايِّ َوُيْحايف ُيْخارف اَا مف ُج اْلَميِّ ااف َوُيْخارف اْلَميِّ

اأْلَْرَ  َبْعَد َمْوتفها َوَكذلفَك ُتْخَرُجونَ 
(2). 

-وةف همذت اآليمة اسمتيراض عمام صاشمإ قدمدرل هللّا وإظهمار قيميمى قدرتمص 

اقدمادرل علمف ةيمل اقضمدي   واإل مرا  ةنمل شميء محمو  عم   -سبحانص وتياقف

اقمدار  وأ مر  يمدت مم  ميبمص  ةهمو هنما مسمتيمل إلنشماء  حاويص. يدال أ رمص م 

ي ممي(شمميء ممم  شمميء  واإلتيمما  بنمميئة اقمضممارع ةممي ) ُ   َوُيح  ممر  لستحضممار  ُي  

َيااحَ اقحاقة اقيميبة ملل قوقمص   الُ الرِّ ي ُيْرسف ُ الَّاذف هللاَّ
  ةهمذا اإل مرا  واإلحيماء (3) 

إذ  أودع همذا اقنظمام اقيميمى  آية عظيمة علف استحداقص اقتيظميم واإلةمراد باقيبمادل

ةمي اقموممموداط ةميمل ةممي اقشميء اقممذ  ل حيمال قممص قمول و نمما ص تميلمص ينممت  

األشممياء اقحيممة اقلابتممة اقمتنممرةة ويميممل ةممي تممراى األرض قُمموى ُت ممر  اقممزرع 

ا ا نامير  .(4)واقنباط حير

 ولقد اشتملا اآلية الكريمة على ث ث مقدماا ونتيجة وهي: 

األوقمف ةهمي  إ مرا  اقحمي مم  اقميمط  وأمما اقمددممة اقلانيمة " أما اقمددممة 

 ةهي  إ را  اقميط م  اقحي  وأما اقلاقلة ةهي  ويحيي األرض بيد موتها.

ينت  ع  ذقك "أ  هللا يييد اق لق بيد موتهمي حيق إ  م  قدر علمف اقمممع 

ماي ةمم  بماى أوقمف أ  يييم دت بي  األضداد  ةة ر  م  اقميط حيا  ومم  اقحمي ميتر

                                 
 .432/ 11عبداقصريم اق ييى  ( انظر  اقتةسير اقدرآني قلدرآ   1)

 13سورل اقروم   (2)

 .،4سورل اقروم   (3)

 بتنرإ.  66/ 21( انظر  اقتحرير واقتنوير لب  عاشور 4)
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                                                    .(1)مرل أ رى"

ا بلةمظ )اإل مرا (  "ةدل باقنظير علف اقنظير  وقرى أحدهما م  اآل مر ممدر

أ   ي رمو  م  األرض أحياءر صما ي ر  اقحي م  اقميط  وي مر  اقميمط مم  

 .(2)اقحي"

  "أ  ملممل ذقممك اإل ممرا  اقبممديع اقشممة  َوَكااذلفَك ُتْخَرُجااونَ وقوقممص تيمماقف  

 َ َرُمو  .(3)م  قبورصم" ُت  

وةي هذا " إشارل إقف أ   رو  اقموتف م  اقدبور  ل ي ر  ع  أ  يصو  

نورل م  تلك اقنور  اقتي ت ر  ةيها اقحيال مم  عماقم اقممواط... وأقمرى ململ 

وتنبمط مم  صمل  قهذا  األرض اقمرداء اقمديى  ينمزل عليهما اقمماء  ةتهتمّز وتربمو

  وهذت اآلياط اقمتتابية اقصريمة صلها م  هذا اقنمي  ة نص يذصر ةيهما (4)زو  بهي "

 لدص األشياء وأضدادها قيدل  لدص علف صمال قدرتص  ةم  ذقك إ را  اقنبماط مم  

اقحى  واقحى م  اقنباط  واقبيض م  اقمدما   واقمدما  مم  اقبميض  واإلنسما  

  .(5)اإلنسا   واقمؤم  م  اقصاةر  واقصاةر م  اقمؤم م  اقنيةة  واقنيةة م  

"ةهل تيمز قدرل هللّا أ  تمنةخ ةمي همذا اقتمراى اقهاممد  اقمذ  احتموى أمسماد 

 .(6)" اآلدميي   ة ذا هم بشر ينتشرو ل

 املطلب الثالث

 قياس اإلعادة على إحياء بعض املوتى يف احلياة الدنيا

بديماا اقتمليمل علمف اقبيمق )قيماا  م  مساقك اقدرآ  اقصريم ةمي السمتدلل

اإلعادل علف إحياء بيض اقموتف ةي اقحيال اقدنيا(  وذقك بالسمتدلل علمف إمصما  

 بوقا ع حنل ةيها اإلحياء بيد اقموط ةي اقدنيا.  اقبيق

وحانل هذا اقدياا  "أ  اقدادر علمف إحيماء بيمض اقمموتف بيمد مموتهم ةمي 

ا ي "ةم   مم  قمدر علمف إحيماء نةما وم اقدياممة اقدنيا  قادر علف بيق اقموتف مميير

                                 
 .262اقنظم اقدرآني ةي إقمام اق نم باقحمة   اقد محمد عزيز اقدي  ص (1)

 .،11/ 1  إع م اقموقيي   اب  قيم اقموزية (2)

 .41/  21روح اقمياني قآلقوسي  (3)

 .433/ 11( اقتةسير اقدرآني قلدرآ   عبداقصريم اق ييى  4)

  .419/ 3( انظر  تةسير اقدرآ  اقيظيم  لب  صلير 5)

 .433/ 11( اقتةسير اقدرآني قلدرآ   عبداقصريم اق ييى  6)
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 .(1)قدر علف إحياء األنةا صلها قيدم ال تناص" واحدل

وةي هذا اقدياا احتما  ةي نحة اإلعمادل  وإيضماح أ  اإلعمادل صالبتمداء 

 .-تياقف–ةي قدرتص 

ة حياء هللا تياقف قسا ر اقموتف يصو  ملل هذا اإلحياء اقمشاهد  أل  يريمق 

  اقمشاهدل أبلم وأوقمع ةمي ايم نما  اقدلموى وانتةماء اقشمبهة وقمد قمال إبمراهيم 

  نفي َكْيَف ُتْحيفـي ٱْلَمْوَتى َيْطَمئفنَّ َقْلبفي َربِّ أَرف ن لِّ ن َقالَ َبَلى  َوَلـكف َقالَ َأَوَلْم ُتْممف
(2). 

أما عن أركان االستدالل بالتمثيل الي قياس اإلعادة على إحيااء بعا  

 الموتى الي الدنيا الهو كما يلي:

 )اقمديا عليص(  إحياء بيض اقموتف ةي اقحيال اقدنيا.  األصل -1

 )اقمديا(  إحياء مميع اقموتف ةي اقحيال اآل رل. الفرع -0

بي  األنمل واقةمرع  قدرتمص سمبحانص وتيماقف اقميلدمة   العلة أو الجامع -3

 واستواء اقمميع ةي أنص إحياء بيد موط.

  أ  اقدادر علف إحياء بيض اقموتف بيد مموتهم ةمي اقمدنيا  قمادر الحكم -4

ا يوم اقديامة.  علف بيق اقموتف مميير

نموذج لآلياا التي قيسا اليها اإلعادة على إحياء بعا  الماوتى الاي 

 ياس التمثيل:الدنيا بق

يُكْم  َياتفاهف قال تياقف   ُ اْلَماْوَتى  َوُيارف
لفَك ُيْحيفاي هللاَّ

 
اَها َكاَذ ُبوتُ بفَبْعضف اَلقُْلَنا اْضارف

لََعلَُّكْم َتْعقفلُونَ 
 (3). 

ُ اْلَماْوَتى  َصذَٰ ةدوقص   إمما أ  يصمو   يابمار قلمنصمري  ةمي زمم   لفَك ُيْحيفاي هللاَّ

  وإما أ  يصو   يابار قلذي  حضروا حيال اقدتيل بمينف وقلنا قهمم صمذقك  اقنبي 

ت ص   يحيـي هللا اقمموتف يموم اقدياممة  ـٰ يُصم  َءاَيم دل لمص علمف أنمص قمادر علمف صمل  َوُيمر 

ةتيملو  علف قضية عدوقصم وهي أ  م  قمدر علمف إحيماء  لََعلَُّكْم َتْعقفلُونَ شيء 

                                 
  روح اقمياني  األقوسي 135/ 3  اقتةسير اقصبير ق مام اقراز  155/ 1اقصشاإ قلزم شر   (1)

 .261/ 1  إرشاد اقيدل اقسليم  ألبي اقسيود اقحنةي  1/234

 .26سورل اقبدرل   (2)

 .13سورل اقبدرل   (3)
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 .(1)ممييها قيدم ال تناصنةا واحدل قدر علف إحياء 

وقدد قال اقماورد   "وإنما صا  اقضرى بميط ل حيال ةيص ق   يلتمبا علمف 

ذ  شبهة أ  اقحيال إنما اندلبط إقيمص ممما ضمرى بمص ة زاقمة اقشمبهة وتةصمد اقحممة 

 .(2)صا  ذقك"

وقيمل اقحصممة ةمي اشمتراي مما اشمُتري ةمي اإلحيماء ممع ُظهمور صممال  قُدرتمص 

ابتمداءر بم  واسمية أنم ر اشمتماقُص علمف اقتدمرى إقمف هللا تيماقف وأداء  علف إحيا مص 

اقوامممى ونةممع  اقيتمميم واقتنبممـيُص علممف بَرصممة اقتوصممل  علممف هللا تيمماقف واقشممةدة  علممف 

ى  األولد ونةع  برِّ اقواقدي  وأ  م  حق اقياقمى أ  يدمّدم قُربمة  ومم  حمق اقمتدمرِّ

ى األنةَا ويئاقَي بلمنص أ  يتحرَّ
(3). 

وةيها صذقك تيليم هللا قيبادت "ترك اقتشديد ةي األمور واقمسارعة إقف امتلال 

 .(4)أوامر هللا م  غير تةتي  وتصلير سؤال وغير ذقك"

 املطلب الرابع

 قياس اإلعادة على حصول اليقظة بعد النوم

م  اقيرق اقتي است دمها اقدرآ  اقصريم ةمي السمتدلل علمف اقبيمق بديماا 

)قيماا اإلعمادل علمف حنمول اقيدظمة بيمد اقنموم(ي بمينمف السمتدلل علمف اقتمليل 

إمصانية وقوع اقبيق يوم اقديامة باقدياا علف ما يلمسص صل ةرد منا ةف نةسص وهمو 

أ  اإلنسمما  يتمموةف صممل يمموم لممم يبيممق ةيممص  وهممذت قيامممة نممئرى مماللممة قلديامممة 

 زوال اإلحساا واقتمييز اقصبرى  ةاقنوم حاقة تشبص اقموط اقمؤقط  يتشارصا  ةي

 حيق يةدد اإلنسا  ةيهما اقتحصم ةي عدلص ومسدت.

ةاقنةا اقنا مة واقنةا اقميتىة متساويتا  ةي أنهمما مييلتما   وقميا اقسمبى 

ةي تييلهما ةسمادهما  وإنمما اقمموط واقنموم  ةم ذا تبمي  مم  اقشماهد إمصانيمة عمودل 

 .( 5)دتهما بيد موتهااقنةا اقنا مة لبط ذقك ةي اقئا ى  وهو إمصانية عو

                                 
 .9،/1انظر  تةسير مدارك اقتنزيل وحدا ق اقتةويل  قلنسةي  (1)

 .1/234األقوسي روح اقمياني   (2)

 .261/ 1انظر  إرشاد اقيدل اقسليم  ألبي اقسيود اقحنةي  (3)

 .1،/1تةسير مدارك اقتنزيل وحدا ق اقتةويل  قلنسةي  (4)

انظر  مناه  األدقة ةي عدا د أهل اقملة لب  رشد  تدديم وتحديق د.محمود قاسم  مصتبة األنملو  (5)

 بتنرإ. 214م  ص1366  3اقمنرية  ي
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وقممد ورد ذصممر اقتممرابي بممي  اقممموط واقنمموم ةممي مممواي  صليممرل ةممي اقدممرآ  

 اقصريم واقسنة اقنبويةي ةم  ذقك  

قنة أنحاى اقصهإ اقمذي  ضمرى هللا علمف آذانهمم ةمي اقصهمإ ل لما مة  -

سني  وازدادوا تسيا  وبيد ذقك اقنوم اقيميق بيلهم هللا تيماقف مم  نمومهم  وأعلمر 

هم قييلم اقناا بشهادل اقحا أ  وعد هللا حق   وأ  اقساعة آتية ل ريى ةيها  علي

إذ ما اقةرق بي  بيق هؤلء اقةتية وبي  بيق اقمموتي  ةدمد صما  همؤلء اقةتيمة ةمف 

 حصم اقموتف  لم أيدظهم هللا سبحانص وتياقف. 

انفيَن َعاَدًدا قال تياقف   اْم الفاي اْلَكْهافف سف ُثامَّ َبَعْثَنااُهْم  (11)اَلَضَرْبَنا َعلَاى   َذانفهف

لفَنْعلََم أَيُّ اْلحفْزَبْينف أَْحَصى  لفَما لَبفُثوا أََمًدا
(1).   

اَعَة اَل وقال   ف َحقٌّ َوأَنَّ السَّ ْم لفَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد هللاَّ لفَك أَْعَثْرَنا َعلَْيهف
 
 َرْياَب َوَكَذ

الفيَها
(2).   

" واقضرى علف اآلذا  صنايمة عم  اإلناممةي أل  اقنموم اقلديمل يسمتلزم عمدم  

اقسمع  أل  اقسمع اقسليم ل يحمبص إل اقنوم  ب  إ اقبنر اقنحيح  ةدد يحمى 

 بتئميض األمةا  ...

واقبيممق هنمما اإليدمماظ  أ   أيدظنمماهم ممم  نممومتهم يدظممة مةممزوع  صممما ُيبيممق 

مبرصص  وحس  هذت الستيارل هنا أ  اقمدنمود مم  همذت اقدنمة إلبماط  اقبيير م 

اقبيق بيد اقموط  ةصا  ةف ذصر قةظ اقبيق تنبيص علف أّ  همذت اإلةاقمة دقمي  علمف 

 .(3)إمصا  اقبيق وصيةيتص "

 " أل  نومهم وانتباههم صحال م  يموط لم يبيق. َحقٌّ    وقوقص 

وأ  اقدياممة ل ريمى ةمي إمصانهما  ةم    َرْيَب الفيَهااَوأَنَّ الساعة الَ وقوقص  

م  توةف نةوسهم وأمسصها ل لما ة سني  حاةظمار أبمدانها عم  اقتحلمل واقتةتمط  لمم 

أرسلها إقيها قدر أ  يتوةف نةوا مميع اقناا ممسصار إياها إقمف أ  يحشمر أبمدانهم 

 (4)ةيردها عليها"

"ةهذت قنة ةريدل م  نوعها ةمف اقتماريخ أراد منهما اقدمرآ  تمسميد اقتمربمة 

                                 
 . 12-11رل اقصهإ  سو (1)

 . 21سورل اقصهإ   (2)

 . 263  ،15/26اقتحرير واقتنوير لب  عاشور  (3)

 .3/211أنوار اقتنزيل وأسرار اقتةويل قلبيضاو   (4)
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 اإليمانية ةي اقةتية اقذي  ةروا ب يمانهم إقف اقصهإ  وقبلوا ةيص م اط اقسني .

وصانوا دقيل اقتمربة قآل ري  إذ بيملهم هللا مم  مرقمدهم علمف  م إ اقيمادل 

قمدت بيمد سمنواط ميمدوداط ةلم يسمبق أ  نهمض أحمد مم  مر –واقيبيية اإلنسانية 

  .(1)قيؤصد قضية اقبيق بيد اقموط" –ةصيإ بم اط اقسني 

َك اقلَُّهمممَّ أُممموُط  وقممد رو  أ  اقنبممي  - ممم  صمما  )إَذا أَراَد أ   َيَنمماَم قمماَل  باس 

ممَد ممما أَماَتَنمما  َياَنمما َبي  َّ  اقممذ  أح  ممُد ر  ممص  قمماَل  اقَحم  مم  َمَنام  َدَظ م  ممَتي  َيمما وإَذا اس  ممص  وأَح  وإقَي 

 .(2)اقنلُشوُر(

  )اقنمموم أ ممو عنممدما قيممل قممص أينممام أهممل اقمنممةل ةدممال  وصممذقك قوقممص  -

  وةي رواية )إ  اقموط شريك اقنوم  وقيا ةمي (3)وأهل اقمنة ل ينامو ( اقموط

 .(4) اقمنة موط(

أمااا عاان أركااان االسااتدالل بالتمثياال الااي قياااس اإلعااادة علااى حصااول 

 كما يلي:اليق ة بعد النوم الهو 

 ) اقمديا عليص(  حنول اقيدظة بيد اقنوم) اقديامة اقنئرى(. األصل -1

 ) اقمديا(  حنول اقبيق بيد اقموط) اقديامة اقصبرى(.الفرع -0

بي  األنل واقةرع  عموم قدرتص سبحانص وتياقف علف  العلة أو الجامع -3

  لق اقممصناط اقمتداب ط.

وح قلنما م صمل يموم  قمادر علمف إعمادل   أ  اقدمادر علمف إعمادل اقمرالحكام -4

 اقروح قلميط يوم اقديامة.

بقياس التمثيل الاي  حنول اقيدظة بيد اقنومنموذج لقياس اإلعادة على 

 القر ن الكريم:

َهاارف ُثامَّ َيْبَعاُثُكْم قال تياقف   ي َيَتَوالَّاُكم بفاللَّْيلف َوَيْعلَُم َماا َجاَرْحُتم بفالنَّ َوُهَو الَّذف

                                 
نراع اقممذهى واقيديمدل ةمف اقدمرآ   عبمد اقصمريم غم ى  اقمدار اقيربيمة قلصتماى  قيبيما وتمونا  (1)

 .196م  ص1313

  .6324  حديق رقم  11/113نحيح اقب ار    دعواط   (2)

  حمديق رقمم  251م ص13،6 1أ رمص اقبيهدمي ةمف اقبيمق واقنشمور  تحديمق عمامر حيمدر ي (3)

422. 

حديق أبي اقةضل اقزهر   تحديق  د. حسم  شمباقة اقبلموي  اقناشمر  أضمواء اقسملإ  اقريماض  (4)

 .431  حديق رقم  ،41  ص م،133  1ي
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ُئُكم بفَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ الفيهف  ى ُثمَّ إفلَْيهف َمْرجفُعُكْم ُثمَّ ُيَنبِّ َسّمً لفُيْقَضى  أََجلٌ مُّ

(1) . 

"ةاقتوةي حديدتص اإلماتة  ألنص حديدة ةف قبض اقشئ مستوةي  وإي قص علف 

اقنمموم مممماز قشممبص اقنمموم بمماقموط ةممف انديمماع اإلدراك واقيمممل...واقمراد بدوقممص  

أى ةمف اقنهمار  ةمةراد باقوةمال هنما  ُثمَّ َيْبَعاُثُكْم الفياهف نيمصم  بدرينة قوقص  يتوةاصم  ي

 اقنوم علف اقتشبيص.

وةا دتص  أنص تدريى قصيةية اقبيق يوم اقديامة  وقذا أستيير اقبيق ق ةاقة م  

 .  "(2)ُثمَّ َيْبَعُثُكْم الفيهف اقنوم  قيتم اقتدريى ةف قوقص  

"واعلم أنص تياقف قما ذصمر أنمص ينميمهم لمم يموقظهم لانيمار  قال اإلمام اقراز   

صمما  ذقممك ماريممار ممممرى األحيمماء بيممد اإلماتممة  ل مممرم اسممتدل بممذقك علممف نممحة 

اقبيممق واقديامممة ةدممال  لممم إقممف ربصممم مممرميصم ةينبمم صم بممما صنممتم تيملممو  ةممف قمميلصم 

 .(3)ونهارصم  وةف مميع أحواقصم"

ُ وةممي هممذا اقسممياق قوقممص تيمماقف  
اايَن َمْوتفَهااا َوالَّتفااي لَااْم هللاَّ  َيَتااَوالَّى اأْلَنفُااَس حف

االُ اأْلُْخااَرى  إفلَااى  أََجااَل  ااُك الَّتفااي َقَضااى  َعلَْيَهااا اْلَمااْوَا َوُيْرسف َهااا اَلُيْمسف َتُمااْا الفااي َمَنامف

ُرونَ  لفَك آَلَياَا لَِّقْوَم َيَتَفكَّ
 
ى إفنَّ الفي َذ َسّمً مُّ

(4). 

سممتدلقص علممف بدمماء اقممنةا بهممذت اآليممة حيممق يدممول ابمم  رشممد ةممي ميممرض ا

"وومص اقمدقيل ةمي همذت اآليمة أنمص سموى ةيهما بمي  اقنموم واقمموط ةمي تيييمل ةيمل 

اقنةا  ةلو صا  تييل ةيل اقنةا ةي اقموط قةساد اقنةا ل بتئير آقة اقمنةا  قدمد 

صا  يمى أ  يصو  تييمل ةيلهما ةمي اقنموم قةسماد ذاتهما  وقمو صما  ذقمك صمذقك قمما 

النتبات علف هي تها  ةلما صانمط تيمود عليهما  علمنما أ  همذا اقتييمل ل  عادط عند

ييرض قها ألمر قحدها ةي موهرها  وإنمما همو شمئ قحدهما مم  قبمل تييمل آقتهما  

وأنص قيا يلزم إذا تييلط اآلقة أ  تتييل اقنةا  واقموط هو تييمل  ةواممى أ  

 .(5) يصو  قآلقة صاقحال ةي اقنوم..."

                                 
  69نيام  سورل األ (1)

  .216-215/ 1اقتحرير واقتنوير لب  عاشور  (2)

  . 13/14م  13،1تةسير اقراز  دار اقةصر  (3)

 . 42اقزمر   (4)

منمماه  األدقممة ةممي عدا ممد أهممل اقملممة لبمم  رشممد  تدممديم وتحديممق د.محمممود قاسممم  مصتبممة النملممو  (5)

 .214م  ص1366  3اقمنرية  ي
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أ  اقممنةا اقنا مممة واقممنةا اقميتىممة متسمماويتا  ةممي أنهممما ةمماب  رشممد يبممي  

مييلتا   وقيا اقسبى ةي تييلهما ةسادهما  وإنما اقموط واقنوم  ةم ذا تبمي  مم  

اقشاهد إمصانية عودل اقنةا اقنا ممة لبمط ذقمك ةمي اقئا مى  وهمو إمصانيمة عودتهمما 

 بيد موتها.

قمادر ممل وعم  علمف واقدادر علف بيق اقناا م  توةي اقنوم إقمف اقيدظمة  

 بيق اقموتي م  قبورهم إقف اقحيال مرل أ ر .

ااُرونَ وقوقممص تيمماقف   تبممي  " أ  ةممي حاقممة  إنَّ الااي َذلفااَك آَلياااَا لفَقااْوَم َيَتَفكَّ

اإلماتمة واإلناممة دل مل علمف انةمراد هللا تيماقف باقتنمرإ  وأنمص اقمسمتحق قليبممادل 

 بمار بمما ت إ حماقتي اقممموط دو  غيمرت  وأ  قمميا اقمدنمود ممم  همذا اق بممر اإل

واقنمموم  بممل اقمدنممود اقتةصممر واقنظممر ةممي مضممرى اقملممل  وةممي دقمما ق نممنع هللا 

واقتذصير بما تنيو  عليص م  دقا ق اقحصمة اقتي تمر علف صل إنسا  صل يموم ةمي 

  َسل ُى اقحيال عم  اقمسمم وبدماء اقمسمم صاقممماد ومنمع الفي حالة الموانةسص ... 

 يال.م  أ  تيود إقيص اقح

َسل ُى بيمض اقحيمال عم  اقمسمم حتمف يصمو  صاقميمط ومما  والي حالة النوم:

هو بميط لم منح اقحيمال أ  تيمود إقيمص دواقيمك إقمف أ  يمةتي إبما  سملبها عنمص سملبا 

 .(1)مستمرا"

ة ذا قال اقمتمرددو  ةمي اقبيمق صمما يدمول اقشميخ دراز  "صيمإ تيمود اقحيمال 

اقشميور عم  اقمسمدل إ  علمف مم  يةصمر  اإلنسانية بيد اندياع اقحواا  وانةنال

علف همذا اقنحمو أ  ييمود بنظمرت إقمف اقتمربمة اقتمف تتصمرر صمل يموم  وهمي تمواقف 

  .(2)اقنوم بيد اقيدظة قصي يرى نوعار م  حدوق اقحيال بيد اقموط"

  

                                 
  .26-25/ 24لب  عاشور انظر  اقتحرير واقتنوير  (1)

 . 5،م ص13،9مد ل إقف اقدرآ  اقصريم  د. محمد عبد هللا دراز  دار اقدلم اقصويط  (2)



-433- 

 املطلب اخلامس

 قياس اإلعادة على تعاقب الليل والنهار 

م  اقيرق اقتي است دمها اقدرآ  اقصريم ةمي السمتدلل علمف اقبيمق بديماا 

 اقتمليل )قياا اإلعادل علف تياقى اقليل واقنهار( 

وحانممل هممذا اقديمماا  "أ  اقدممادر علممف تنممريإ اقليممل واقنهممار  و لممق 

اقمتضادل  قادر علف إعادل اقحيال ق نسا  بيد موتص  وصما ينمزع  األشياء اقمتدابلة

اقضوء م  األرض ةتيتم وتسمص   صمذقك ينمزع اقحيمال مم  اقحمي ةييمتم مسمدت هللا 

ويهمممد  لممم يصممو  ضممياء وتصممو  حيممال  ةلممص " لممق اقحيممال واقممموط  صممما قممص اقليممل 

مما  هممذا مضممئ وذاك مظلممم  وصونممص سممبحانص ي لممق  واقنهممار  وهممما متناقضمما  أيضر

 .(1)اقشئ ونديضص آية علف تمام قدرتص"

علممف  ممم  اآليمماط اقيظيمممة اقتممي تدممرر قممدرل هللا ةتدلممى اقليممل واقنهممار 

"اقبيق واقحيال بيد اقموطي أل  اقليل يةتي علف اقنهار ةيتلةمص ويمذهى بمص حتمف ل 

يبدف ةيص م  ألر اقنهار شيء  وصذقك اقنهار يةتي علمف اقليمل ةيتلةمص حتمف ل يبدمف 

م  ألر اقليل شيء  لم ومد بيد ذقك صل واحد منهما علف ما ومد ةي اقنشوء مم  

ادر علف إنشاء ما أماتص وأتلةص  وإ  قمم يبمق قمص غير ندنا  ول تةاوط  ةدل أنص ق

ألر  علف ما قدر مم  إيمماد مما أتلمإ  وإنشماء مما أذهمى مم  اقليمل باقنهمار  ومم  

 .(2) اقنهار باقليل  وإ  قم يبق قص ألر".

ةصممل ممم  اقليممل واقنهممار ييلممى اآل ممر يلبممار حليلممار  يتياقبمما  ل يةتممرا  ول 

ةهما هذا غير بييد ع  ا ت إ اقموط واقحيال    وا ت (3)يةترقا  بزما  غيرهما

ةهو سنة يبييية صسنة اقموط واقحيال  وأمرت يرمع إقف هللا وحدت صرموع اقموط 

واقحيال إقيص  وانبلاق اقنهار بيد ظلمة اقليمل غيمر بييمد أيضما عم  ظهمور اإلنسما  

 . (4)م  ظلمة اقدبر  ةاألول همود وسصو   واقلاني ظهور ونشور

                                 
 . 45م ص 1316  1( تةسير سورل اقمؤمنو   د. محمد اقبهي  مصتبة وهبة منر  ي1)

قصتممى تممةوي ط أهممل اقسممنة  ألبممي مننممور اقماتريممد   تحديممق  د. ممممد  باسمملوم اقناشممر  دار ا (2)

 .611  619/ 1م   2995  1اقيلمية  بيروط  قبنا  ي

   .3/223( انظر  تةسير اقدرآ  اقيظيم  اب  صلير 3)

م  2916( انظمممر  اقيبييمممة ةمممي اقدمممرآ   صانمممد ياسمممر اقزيمممد   دار اقمممرنيم قلنشمممر واقتوزيمممع  4)

  .366ص



-433- 

أركان االستدالل بالتمثيل الي قياس اإلعاادة علاى تعاقاب الليال أما عن 

 والنهار الهو كما يلي:

 )اقمديا عليص(  تياقى اقليل واقنهار. األصل -1

)اقمديا(  تياقى اقحيال بيد اقموط  وإ را  اقموتف م  اقدبمور  الفرع -0

. 

بمي  األنمل واقةمرع  قدرتمص اقميلدمة سمبحانص وتيماقف  العلة أو الجاامع -3

علممف  لممق اقممصنمماط اقمتدمماب ط  ةص هممما سممنة صونيممة  األوقممف ةممي األةمم ك   

 واقلانية ةي األمساد.

  أ  اقدادر علف انبلاق اقنهار بيد ظلمة اقليل  قمادر علمف إ مرا  الحكم -4

ا م  ظلمة اقدبر.  اإلنسا  وظهورت حير

تعاقاب الليال والنهاار بقيااس التمثيال الاي  اإلعاادة علاىنموذج لقياس 

 القر ن الكريم:

ي َذَرأَُكْم الفي اأْلَْر ف : قال تياقف َوإفلَْياهف ُتْحَشاُروَن  َوُهَو الَّذف
ي  (43) َوُهاَو الَّاذف

َهارف أاََلَ  َتْعقفلُونَ  يُا َولَُه اْختفَ ُف اللَّْيلف َوالنَّ ُيْحيفي َوُيمف
 (1). 

اقبممق  وةيممص امتنمما  بنيمممة اإليممماد واقحيممال وتيسممير اقممتمص  ممم  اقممذرء هممو 

األرض وإصلار اقنوع أل  اقذرء يستلزم ذقك صلص  وهذا استدلل آ ر علمف انةمراد 

هللا تياقف باإلقهية  وهو أيضار استدلل علف اقبيق أل  اقذ  أحيا اقناا ع  عدمي 

اقمذرء بضمدت وهمو اقحشمر قادر علف إعادل إحيا هم بيد تديع أونماقهم  لمم قوبمل 

واقممع  ة   اقحشر يممع صل م  صما  علمف األرض مم  اقبشمر  واقمدنمود مم  

  هذت اقمدابلة اقبدييية اقرد علف منصر  اقبيق.

وأعدى ذصمر اقحشمر بمذصر اإلحيماء أل  اقبيمق إحيماءي وةمي تنمريإ اقليمل 

 واقنهار دلقة علف عظيم قدرل هللا. 

تيمريض باقتهديمد بمةنهم محشمورو   ُتْحَشاُرونَ  َوإفلَْيهف ةتدديم اقممرور ةي 

                                 
 .9، 13سورل اقمؤمنو    (1)
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 .(1)إقف هللا ةحر  بهم أ  ي اةوت ويحذروت

َهااارف ومينممف   مممم  قممموقهم  ةمم   ي تلمممإ إقمممف ةممم    ٱْخاااتف َفف ٱللَّْيااالف َوٱلنَّ

أ  يتمممردد عليمممص بممماقمميء واقمممذهاى أو ت اقةهمممما زيمممادل وندنمممار  وقيمممل  ميمممل 

أحمممدهما مظلممممار واآل مممر مضمممي ا  وقيمممل  ا ت ةهمممما قندنمممانهما وزيادتهمممما  إذ 

مممما ينمممتدص مممم  أحمممدهما يمممزداد ةمممي اآل مممر  ةمممدل انتدانمممهما وزيادتهمممما علمممف 

ممم  النممي  قمنممع صممل واحممد منهممما نمماحبص ممم   أ  منشمم هما واحممدي ألنممص قممو صمما 

اقزيممممممادل واقندنمممممما   وهللا سممممممبحانص وتيمممممماقف اقمممممممؤلر ةممممممي ا ت ةهمممممممما أ  

 .(2) تياقبهما  واقمينف  ألمرت تياقف وقضا ص سبحانص ا ت ةهما

ي َذَرأَُكااْم الفااي يدممول د. محمممد اقبهممي ةممي تةسمميرت قهممذت اآليمماط  َوُهااَو الَّااذف

أ  ةدمممممد  لدصمممممم وصلمممممرصم ةيهممممما  وصمممممما  لدصمممممم  ُتْحَشاااااُرونَ َوإفلَْياااااهف  اأْلَْر ف 

يااااُ يمميصمممم إقيمممص ةمممي اآل مممرل   ي ُيْحيفاااي َوُيمف   ألنمممص وحمممدت اقدمممادر َوُهاااَو الَّاااذف

علمممف اإلحيممماء واإلماتمممة  اقدمممادر علمممف اقشمممئ ونديضمممص  وقممميا اقبيمممق إل حيمممال 

َهممار   مديممدل بيممد ممموط   ممل  َواقنَّ ممت َ ُإ اقلَّي  وقممص  لممق اقحيممال واقممموط   َوقَممُص ا  

مممما  هممممذا مضممممئ وذاك مظلممممم   صممممما قممممص اقليممممل واقنهممممار  وهممممما متناقضمممما  أيضر

ل أاََلااَ  َتْعقفلُااونَ وصونممص سممبحانص ي لممق اقشممئ ونديضممص آيممة علممف تمممام قدرتممص  

وقصممم  ل يسمممت لص مممم  همممذا اقمبمممدأ وهمممو  لمممق اقشمممئ ونديضمممص اقدمممدرل اقتاممممة 

 . (3)علف ةيل صل شئ إل م  يست دم عدلص"

  

                                 
 .195 /،1( انظر  اقتحرير واقتنوير لب  عاشور 1)

 .611  619/ 1تةوي ط أهل اقسنة  ألبي مننور اقماتريد   انظر   (2)

 . 45 44( تةسير سورل اقمؤمنو   د. محمد اقبهي  ص3)
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 املطلب السادس

 قياس اإلعادة على إخراج النار من الشجر األخضر

م  مساقك اقدرآ  اقصريم ةمي السمتدلل بديماا اقتمليمل علمف اقبيمق )قيماا 

 إ را  اقناا م  اقدبور علف إ را  اقنار م  اقشمر األ ضر(.

بمينمف السممتدلل علمف إمصانيممة وقموع اقبيممق يموم اقديامممة باقديماا علممف ممما 

مم  اآليماط اقصونيمة اقمحسوسمة اقداقمة علمف أ  اق ماقق ل ييممزت  اقنماا( 1)يشاهدت

إذ أنممص سممبحانص أ ممر  اقنممار اقحممارل اقمحرقممة ممم  اقيممود اقنممد  اقريممى  شمميء  

قادر علف  لق األشياء  -سبحانص–واقدادر علف ذقك قادر علف إحياء اقموتف  ةهو 

اقيابسممة اقبمماردل  إنسممانا حّيمما ريبمما اقمتدابلممة اقمتضممادل ةي ممر  ممم  اقيظممام اقباقيممة 

 حاّرا.

بددرتص اقباهرل وحصمتص اقباقئة  لق اقشمر واقنار واقماء  لم أودع  وهللا 

اقماء واقنمار  ةم  اقمماء ييةمئ وي ممد اقنمار  ول اقنمار  غنو  اقشمرل وعروقها

تمةّإ وتئلي اقماء أو تحرق اقشمرل وتدضي عليها  ةاقذ  ننع صل هذا سيحيي 

 .اقناا بيد موتهم  وهو اقواحد اقدادر اقدّهار

أما عن أركان االستدالل بالتمثيل الي قياس اإلعادة علاى إخاراج الناار 

 من الشجر األخضر الهو كما يلي:

 )اقمديا عليص(  إ را  اقنار م  اقشمر األ ضر.األصل  -1

 )اقمديا(  إ را  اقموتف م  اقدبور.الفرع  -0

األنل واقةرع  عموم قدرتص سبحانص وتياقف علف بي   العلة أو الجامع -3

                                 
َيما وأصلمر  (1) خ وشمرل اقَيَةار ةي قمدح اقنمار قصونهمما أسمرع َور  صا  اقيرى يست دمو  شمرل اقَمر 

واصي   يديرا  ماء  ةيحك أحدهما باآل ر ةت ر  نارا  ةيؤ ذ منهما غننا  أ ضرا  ملل اقسِّ

ممم  بينهممما اقشممرر وتتوقّممد اقنممار بمم ذ  هللا  ومنممص قممول اقيممرى ةممي اقملممل  "ةممي صممل شمممر نممار 

ُخ و اقَيَةاُر" أ  استصَلَرا وأ ذا م  اقنار ما هو بحسبهما  وهمو َململ يضمرى ةمي  واستممد اقَمر 

 .بيض اقشيء علف بيض تةضيل

اقداسمممم بمم  سمم م  تحديمممق د.عبممد اقمميمممد قيممام   دار اقممممةمو   األملممال ألبمممي عبيممدانظممر  

 .261/ 29 وانظر  اقلباى ةي علوم اقصتاى لب  عادل اقدمشدي  136م  ص13،9بدمشق 
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  لق اقممصناط اقمتداب ط.

  أ  اقدادر علف إ را  اقنار اقمحرقة مم  اقيمود اقنمد  اقريمى  الحكم -4

قادر علف إ را  اقحرارل اقئريزية مم  اقيظمام اقباقيمة اقيابسمة اقبماردل  وإعادتهما 

 بشرا سويا.

مان الشاجر األخضار بقيااس  نموذج لقياس اإلعادة على إخاراج الناار

 التمثيل الي القر ن الكريم:

ْنااُه قممال تيمماقف   ااَجرف اأْلَْخَضاارف َناااًرا اَلااإفَذا أَنااُتم مِّ ااَن الشَّ ي َجَعاالَ لَُكاام مِّ الَّااذف

ُتوقفُدونَ 
 (1). 

اإلنسما     ةبيمد أ  ذّصمر هللا (2)ماءط اآلية ةي سياق اقرد علف منصر  اقبيق

بمبدأ  لدص وأنص  لدمص مم  مماء مهمي   واسمتدل باقنشمةل األوقمف علمف اقنشمةل اقلانيمة  بمي  

إذ صيمإ يصمو  ذقمك وبمي  أيمديهم  سبحانص أ  استبياد منصر  اقبيق إلمصانص ل محل قمص 

ممم  اآليمماط اقصونيممة اقمحسوسممة اقمشمماهدل اقداقممة علممف أ  اق مماقق ل ييمممزت شمميء  ممما 

 .  ةيها بيي  اقبنيرل واقتةمليصةيهم قو نظروا 

ةبددرتص سبحانص و تياقف ت ر  اقنار اقتي هي ةي غاية اقحرارل م  اقشممر 

 األ ضر اقممتليء م  اقريوبة واقبرودل.

"ةميممل ممم  ل نممار نممارا  وممم  ل حممار حمماراي ةمم ذا صمما  اقشممئ يحممدق ممم  

 .(3) نديضص  ة نص م  باى أوقف يحدق م  ذاتص ..."

                                 
 .9،سورل يا   (1)

 رامع ما ذصرنات سابدرا ع  سبى نزول أوا ر سورل يا. (2)

ةمممي تحنممميل اقةلسمممةة قلصنمممد   يحتممما  إقيمممص أرسممميو يممماقيا ومممما صتمممى ةمممي صميمممة رسممماقة (3)

  وانظممر  اقتةصيممر اقةلسممةي ةممي اإلسمم م 331  336األسممتاذي  ةمماقتزر ومويممد  ص  بتحديممق

 . 116د.عبداقحليم محمود  ص

يما   وملال اقصند   )ل نار  نارا( تناقضي أل  اق  نمار  واقنمار نديضما  ل يمتميما  ول يرتة

 ب  إ اقحرارل واقبرودل ةهما ضدا  ل يمتميا  وقد يرتةيا .

وهمما ل يمتميما  ول يرتةيما   -أ  عدم قذقك اقومود   -ةاقنديضا   أمرا  ومود  وعدمي 

 ببديهة اقيدل  ول واسية بينهما.

 أما اقضدا   ةهما اقوموديا  اقمتياقبا  علف موضوع واحد  ول يتنمور امتماعهمما ةيمص  ول

 (.56يتوقإ تيدل أحدهما علف تيدل اآل ر )انظر  اقمنيق  قلمظةر ص
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 يمتنمع األ ضمر ل اقشممر مم  اقمحرقمة اقنمار إ مرا  علمف قمدر اقمذ  أل 

 بشمرا وإعادتهما رممط  قمد اقتمي اقيظمام إحيماء عم  ييممز ول أراد  ما عليص ةيل

  .(1)مرل أول بدأها صما  مديدا و لدا سويا

ة  "اإلنسا  مشتمل علف مسم يحا بص  وحيال سمارية ةيمص  وهمي صحمرارل 

وحيمال ةيمص  ةم  تسمتبيدوت  ةم   اقنمار ةمي حمرارل  مارية ةيص  ة   استبيدتم ومود

 اقشمر األ ضر اقذ  يدير منص اقماء أعمى وأغرى...

وم  قدر علف إيداع اقنار ةي اقشمر اق ضر  ل ييمز ع  إيمداع اقحمرارل 

   .(2)اقئريزية ةي بد  اقميط"

صما أ  اآلية متضمنة اقرد علف شمبهة مم  قمال مم  منصمر  اقميماد  اقمموط 

واقحيال يبيها اقريوبة واقحمرارل  ةم ذا حمل اقمموط قمم يصم  أ  تحمل بارد يابا  

 ةيص اقحيال بيد ذقك قما بينهما م  اقتضاد.

ويرد اب  اقديم علمف همذت اقشمبهة بمة  " اقحيمال ل تممامع اقمموط ةمي اقمحمل 

اقواحد قيلزم ما قاقوا  بل إذا أوممد هللا ةيمص اقحيمال ويبيهما ارتةمع اقمموط ويبيمص  

األ ضمممر يبيمممص اقريوبمممة واقبمممرودل ت مممر  منمممص اقنمممار اقحمممارل وهمممذا اقشممممر 

 . (3)"اقيابسة

ةمممماقممتنع هممممو اقممممممع بممممي  اقضممممدي  ةممممي وقممممط واحممممد  أ  بممممة  يصممممو  

اقمسممم حيمما وميتمما ةممي وقممط واحممد  واقبيممق بيممد اقممموط قمميا ممم  هممذا اقبمماى  

ألنممص حيممال بيممد ممموط  ل مممع ممموط  ةمم ذا حممل اقممموط باقمسممم ارتةيممط اقحيممال 

ميتمما إقممف وقممط اقبيممق  ةمم ذا عممادط إقيممص اقحيممال مممرل لانيممة ارتةممع اقممموط  ةبدممف 

ةلمميا هنمماك ممممع بممي  ضممدي   وعلممف هممذا ةاقشممبهة واهيممة وغيممر واردل علممف 

 اقبيق أن .

وةممي هممذا اقسممياق ورد ةممي سممورل اقواقيممة آيمماط أ ممرى امممت  هللا ةيهمما علممف 

اااااَر الَّتفااااي أاََلااااَرأَيْ عبممممادت بمممم  را  اقنممممار ممممم  اقشمممممر حيممممق قممممال تيمممماقف   ُتُم النَّ

                                 
  .31/ 23انظر  مامع اقبيا  ع  تةويل اقدرآ   قليبر    (1)

  .36/ 26  ( انظر  اقتةسير اقصبير قلراز  2)

 .129/ 1  إع م اقموقيي   اب  قيم اقموزية (3)
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اُئوَن* ُتوُرونَ  َرًة َوَمَتاًعاا َنْحانُ  *أَأَْنُتْم أَْنَشأُْتْم َشاَجَرَتَها أَْم َنْحاُن اْلُمْنشف  َجَعْلَناَهاا َتاْذكف

ْح بفاْسمف َربِّكَ  يَن* اَلَسبِّ يمف  لِّْلُمْقوف اْلَع ف
(1). 

  "إ  اقنممار نمماعدل واقشمممرل هابيممة  وأيضمما اقنممار يقااول اإلمااام الاارازي

قييةممة  واقشمممرل صليةممة  وأيضمما اقنممار نورانيممة واقشمممرل ظلمانيممة  واقنممار حممارل 

يابسة واقشمرل باردل ريبة  ة ذا أمسك هللا تياقف ةي دا ل تلك اقشممرل األممزاء 

م ييممز   ةم ذا قمالمتنااالرة القد جمع بقدرتاه باين هاذت األشاياءاقنورانية اقنارية 

 .(2)ع  ذقك ةصيإ ييمز ع  ترصيى اقحيواناط وتةقيةهال "

 َُرةً  َنْحن أ  إذا رآها اقرا ي ذصر مهمنم ومما  (3)أ  قنار مهنم َجَعْلَناَها َتْذكف

 .(4)ي اةص م  اقيذاى  ةذصر هللا عّز و مّل واستمار بص منها

 َْح بفاْسمف َربِّك يمف  اَلَسبِّ أ  نزت اقذ  بددرتص  لق همذت األشمياء اقم تلةمة  اْلَع ف

....اقممماء اقممزلل اقيممذى اقبممارد  وقممو شمماء قميلممص ملحمما أماممما صاقبحممار اقمئرقممة  

و لق اقنار اقمحرقة وميل ذقك منلحة قليباد  وميل هذت منةية قهمم ةمي ميما  

 .(5)دنياهم وزمرا قهم ةي اقمياد

قتممي ارتصممزط علممف ال ضممرار ةممي وقدممد دقنمما اقيلممم ةممي اصتشمماةاتص اقحديلممة ا

اقشمر  اقذ  يومص اقدرآ  اقصريم أنظارنا إقيص باستيمال قةظمة "األ ضمر".. أممل 

قدمممد بمممي  اقيلمممم أ  اقشممممر األ ضمممر ةيمممص  انمممية امتنممماص اقياقمممة اقشمسمممية 

والحتةاظ بها  وهذت اقياقة هي اقتي توقد اقنار عند الحتصاك أو الحتمراق  وقمو 

تحنل اقحرا ق ةي اقحرا مق ةمي اقئابماط اق ضمراء  بحيمق ألقل شرارلي وقذقك 

ينيى اقسييرل عليها  ةي بيض األحيا   قبل أ  تدضمي علمف عشمراط اآللإ 

م  األشمار  أ  أ  اقياقة اقشمسية اقتمي ُت تمز  ةمي األوراق اق ضمراء اقيانيمة 

                                 
  .14-11( سورل اقواقية  1)

  . 136/ 2م  13،1قلراز   دار اقةصر ( اقتةسير اقصبير 2)

( انظممر  تممذصرل األريممى ةممي تةسممير اقئريممى لبمم  اقممموز  تحديممق د.علممي حسممي  اقبممّواى  مصتبممة 3)

 2/293م  13،6  1اقميارإ  اقرياض  ي

  1( انظر  مياني اقدرآ  وإعرابص  قلزما   تحديق د.عبد اقمليل شلبي  عاقم اقصتمى  بيمروط  ي4)

  .5/115م  ،،13

  .،4/23( انظر  تةسير اقدرآ  اقيظيم لب  صلير 5)
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هي اقتي تنةمر قممرد أ  سبى  لم تستير اقنار علف مما نمرى ةمي تلمك اقحرا مق 

 نا أو هناك.ه

وإ  اقذ  أودع همذت اق انمية ةمي اقشممر األ ضمر )أ  امتنماص اقياقمة 

اقشمسية والحتةاظ بها( هو اقذ  أودع ةي اق لية اقتي يحملها اقسا ل اقمنو  تلك 

اقياقة اقتي يتوقد منها اإلنسا  بدوات اقظاهرل واق ةية  م  هنا يربي اقذصر اقحصيم 

ضمييإ مهمي   اقمذ  تصمم  ةيمص اقياقمة اقتمي تميلمص ما بي   لق اإلنسا  م  مماءم 

ا  وبي  اقشمر األ ضر اقريمى اقمذ  تصمم  ةيمص اقياقمة اقشمسمية اقتمي  بشرا سوير

 .(1)توقد اقنار بدواها اقياتية

 

  

                                 
( انظممممر  األملممممال واقملممممل واقتمليممممل واقمممممل ط ةممممي اقدممممرآ  اقصممممريم  سممممميح عممممايإ اقممممزي   1)

 .241 249ص
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 اخلامتة
الي ختام البحث وبعد حمد هللا وتواليقه يمكن أن نستخلص عادة أماور 

 أشير إليها بإيجاز:

اقصممريم بحممق ةممي ميممي  ل ينضممى  ةمم  أشممرإ ممم  إ  اقبحممق ةممي اقدممرآ   -1

اقدممرآ  اقصمريم  وصممل مما يتيلممق بمص  ةهممو ميممز ل تندضممي  الهتممام بدراسمة

عما بمص  ول تنديمع  علمف صلمرل مما يمرد ق نسمانية مم  حموادق وأممور  مممع 

وضوح ةي األدقة وبساية ةي اقمساقك  ومنيديمة ةمي اقيمرض  ممع مواةدتمص 

قمميممع اقيدممول  وإع  ممص قديمممة اقيدممل باسممت دام  قةيممرل اإلنسمما   ومناسممبتص

 األدقة اقبرهانية اقيدينية.

تنوعمط أسماقيى السممتدلل علمف مسما ل اقيديممدل ةمي اقدمرآ  اقصممريم  قمذقك ةدممد  -2

وأسملوى  بمي  أسملوى اقبرهما  بماقممع اسمتدللتص ةمي اقدمرآ  اقصمريم امتماز

وقمد اسمت دم اقدمرآ  اقصمريم اق انة واقيامة  اق يابة واإلقناع  بما ينتةع بص 

 "اقتمليل اقمنيدي" ةي إلباط اقبيق واقرد علف شبهاط اقمنصري .

قلتمليل أربية أرصا  لبد بي  اقبحق مصانة اقتمليل بي  مناه  الستدلل  وأ   -3

  وأنمص يممى   اقةمرع  اقممامع  واقحصمماألصال :أ  تتوةر قينيدمد اقتمليمل همي

ارت اقمحممور اقضممابي قممص  وإظهممار  يممورل اقترصيممز ةيممص علممف اقمممامع باعتبمم

 نتا مص إذا است دم بئير مامع.

منهااا   طاارق كثياارة إلثباااا الجااامع أو العلااة بااين األصاال والفاارعهنمماك  -4

  وقمد ممرط عمادل النص من الكتاب أو السنة، ومنها اإلجمااع، وغيرهاا

لية اقمشترك علف اقدورا  واقترديد.  اقمنايدة أ  يدتنروا ةي إلباط ع 

مااا يفيااد القطااع يندسممم اقتمليممل باعتبممار إةادتممص قليدممي  وعدمممص إقممف قسمممي    -5

وهممذا اقدسممم هممو  بالحكم)ولااه شااروط لتحققااه(، ومااا يفيااد ال اان بااالحكم،

 المناطقة التمثيل بلواحق القياس.اقئاقى ةي اقتمليل قذقك يلحق 

الجامع علة تاماة لثباوا الحكام الاي األصال، الحينئاذ نساتنبط  أما إ  صا 

ألنص   نحو اليقين أن الحكم ثابا الي الفرع لوجود علته التامة اليهعلى 

بااب القيااس ويصمو  اقتمليمل مم  يستحيل ت لإ اقميلمول عم  علتمص اقتاممة  

 .المفيد لليقين البرهاني
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الجااامع هاااو العلااة التامااة لثباااوا الحكاام الااي المساااائل أممما البمماط أ   -

  وقذا قمو صانمط الشارع نفسهناحية   ةليا قنا يريق إقيص إل م  الشرعية

ا عليها مم  اقشمارع ة نمص ل  م إ ةمي السمتدلل بمذقك علمف  اقيلة مننونر

 لبوط اقحصم ةي اقةرع.

بي  اقبحق موقإ أرسيو مم  اقتمليمل  ةدمد ذصمر اقتمليمل ب يمماز شمديد ضمم   -6

اقممممز يي   واكتفاااى بمطلاااق التماثااال أو التشاااابه باااينعرضمممص قلمنيمممق  

م يهتم باقبحق ع  مامع يممع بي  اقيمرةي  أو بوضمع )األنل واقةرع(  وق

قممذقك ةدممد ، اقضمموابي اقتممي تضممم  ايممراد اقحصممم ممم  األنممل إقممف اقةممرع

 است دمص ةي اق يابة ألنص يةيد اقظ  واإلقناع.

اقتمليمل ومما يتيلمق بمص مم   المتكلمون واألصاوليون بدراساة وتأصايلاهتم  -1

ممما يمصمم  أ  ييممرأ قهممذت  أنممل  وةممرع  وعلممة ماميممة  وحصممم  مممع بيمما  صممل

األرصا  مما يؤلر ةي اقحصم باإللباط أو اقنةي  وتوسميوا ةمي دراسمة شمروي 

 اقيلة اقمامية وأنواعها ومساقصها بنورل قم تومد عند أرسيو.

بممي  اقبحممق تيممور ةصممرل اقتمليممل ممم  أرسمميو إقممف اقمتصلمممي  واقة سممةة  -

علمممف اقة سمممةة وبمممي  ألمممر اقدراسممماط اقص ميمممة واألنممموقية اقمسممملمي   

 واقمتة ري  م  اقمنايدة ةي بحلهم قلتمليلي ةم  ذقك 

يممرى أ  اقتمليممل يدينممي اقدلقممة  ويمصمم  أ  يممرد إقممف وجاادنا الفااارابي  -

اقشصل األول م  اقدياا اقمنيدي اقيديني اقدلقمة  و ماقإ أرسميو اقمذ  

 يرى أ  اقتمليل ظني اقدلقة.

اقتمليممل اسممت دم قةظممة  ابمم  سممينا اقممذ  تممابع أرسمميو ةممي ظنيممةووجاادنا  -

"اقمامع" قلتيبير ع  اقمينف اقمتشابص اقذ  م  أملص تم ندل اقحصم  رغمم 

عممدم اسممت دام اقةممارابي وممم  سممبدص ممم  اقة سممةة قهمما  مممما يبممي  تممةلرت 

 باقمتصلمي  ةي است دام هذت اقصلمة.

 اقدياا اقبرهاني  والستدراء  واقتمليل. بي  اقبحق اقي قة بي   -،

 اقبحق ع قة اقتمليل بدياا اقئا ى علف اقشاهد وباقدياا األنوقي.بي   -3

دو  مراعمال شمروي  التمثيل بي  اقبحق صيإ أ  اقمنصري  قلبيق است دموا -19

  -واقتمي ترممع إقيهما مميمع شمبص اقمنصمري  –تحددص ةةي شبهة استبياد اقبيمق
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نص قاسممموا نمممةاط هللا سمممبحانص وتيممماقف وقدرتمممص اقيظيممممة علمممف مممما يشممماهدو

وييدلونص م  عمزهم وعمز آقهتهم اقتي ل تنةع ول تضر ةاستبيدط عدوقهم 

  وقد رد عليهم اقدرآ  اقصريم بما يتناسى ممع عدموقهماقدانرل وقوع اقبيق  

مم   م ل اقرد علف "تمليليهم اقةاسد" ةي  التمثيلويرق تةصيرهم  ةاست دم 

ألنةما بحيمق ليبدمف إلباط صممال قدرتمص تيماقف وتمليهما ةمي دل مل اآلةماق وا

قلمنصممري  أدنممي شممبهة يتيلدممو  بهمما  ونمممد أ  هممذت األدقممة مممة وذل ممم  واقممع 

 اق لق اقمشاهد قلناا ةي صل قحظة  وتدلبهم ةي األيوار اقم تلةة.

وذقممك ملممل قيمماا اقدممرآ  اقصممريم اإلعممادل علممف  لممق اقسمممواط واألرض  

اقناا م  إحيماء األرض  و لق اإلنسا  وتدلبص ةي األيوار اقم تلةة  وما يشاهدت

بيد موتها  وإ را  اقحي مم  اقميمط واقميمط مم  اقحمي  وتياقمى اقليمل واقنهمار  

وإ را  اقنار م  اقشمر األ ضر... وغيرها مم  األدقمة اقمتيمددل اقمتنوعمة اقتمي 

 تدل علف إمصا  اقبيق ووقوعص ع  يريق "اقتمليل".

  



-433- 

 قائمة املصادر واملراجع
رقممموم ةمممي بيممما  أحممموال اقيلممموم  ألبمممي اقييمممى أبممممد اقيلممموم اقوشمممي اقم (1

 م.،131اقد نَّومي  تحديق عبداقمبار زصار  دار اقصتى اقيلمية  بيروط  

اإلبها  ةي شرح اقمنها   قتدي اقدي  اقسبصي ووقمدت تما  اقمدي  اقسمبصي   (2

تحديممق د.أحمممد ممممال اقزمزمممي  نممور اقممدي  عبممد اقمبممار نممئير   دار 

 م.2994وإحياء اقتراق  دبي  اإلس مية  اقبحوق قلدراساط

المتهمممماد ةيممممما ل نممممص ةيممممص  د. يبيممممى اق ضممممر   مصتبممممة اقحممممرمي   (3

 م.13،3ي

اإلحصام ةف أنول األحصام  قآلمد   تحديق عبداقرزاق عةيةمي  اقمصتمى  (4

 هـ.1492اإلس مي  بيروط  

إ بممار اقيلممماء بة بممار اقحصممماء  ممممال اقممدي  اقدةيممي  تحديممق إبممراهيم  (5

 م2995  1اقصتى اقيلمية  بيروط  يشما اقدي   دار 

إرشاد اقيدل اقسليم إقف مزايا اقصتاى اقصمريم  ألبمي اقسميود اقيمماد   دار      (6

 إحياء اقتراق اقيربي.

د. محمد  إقف قوايع األدقة ةي أنول العتداد  قلمويني  تحديق اإلرشاد (1

 م.1359يوسإ موسف  علي عبد اقمنيم  اق انمي منر 

ةي اقدرآ    ميةر بماقر اقحسميني  مؤسسمة بوسمتا   تماى أساقيى اقمياني     (،

 هـ.،142)مرصز اقيباعة واقنشر اقتابع قمصتى اإلع م اإلس مي(  

أسباى اقنزول قلسيويي  مؤسسمة اقيباعمة قمدار اقتحريمر قليبمع واقنشمر  (3

 م.1363

أسباى نزول اقدرآ  أبي اقحس  اقواحد   تحديق اقسيد أحمد نمدر  دار  (19

 م.1363قمنة إحياء اقتراق اإلس مي  اقصتاى اقمديد 

است را  اقممدال مم  اقدمرآ  اقصمريم  نانمح اقمدي  ابم  اقحنبلمي  تحديمق  (11

 هـ. 1491   2زاهر ب  عواض األقميي  ميابع اقةرزدق اقتمارية  ي

دار اقماميمممماط  السممممتدراء واقمممممنه  اقيلمممممي  محمممممود ةهمممممي زيممممدا   (12

 م.1311اقمنرية  

لسمميويي  تحديممق عبممد اقدممادر أحمممد عيمما  أسممرار ترتيممى نممزول اقدممرآ  ق (13

 م.2992مرزوق علي إبراهيم  دار اقةضيلة قلنشر واقتوزيع

أسا اقيدمي  بمي  اقةصمر اقمديني واقةلسمةي  د. يوسمإ محممود محممد  دار  (14

 م.1333  1اقحصمة  ي
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 الشاراط واقتنبيهاط  لب  سينا  تحديق د. سليما  دنيا  دار اقميارإ منر. (15

اقبيمق ةمف اإلسم م  د.عبمد اقحميمد علمف عمز اقيمرى  إي قة علف عديدل  (16

 م.13،1دار اقمنار باقداهرل 

اإلعماز ةي نسق اقدرآ  دراسة قلةنمل واقونمل بمي  اقمةمرداط  محممد  (11

 م2991  1األمي  اق ضر   مصتبة وهبة ي

إعممم م اقمممموقيي  عممم  رى اقيممماقمي   ابممم  قممميم اقموزيمممة  تحديمممق يمممص  (،1

 م.1313عبداقرؤوإ سيد  دار اقميل 

 –أملممال اقدممرآ  ونممور ممم  أدبممص اقرةيممع  قلميممداني  دار اقدلممم  بيممروط   (13

 م.1332  2دمشق ي

 م.13،9  1دمشق ي –األملال اقدرآنية قلميداني  دار اقدلم  بيروط   (29

األملال ألبي عبيمد اقداسمم بم  سم م  تحديمق د.عبمد اقمميمد قيمام   دار  (21

 م.13،9اقمةمو  بدمشق 

واقمممل ط ةممي اقدممرآ  اقصممريم  سممميح عممايإ األملممال واقملممل واقتمليممل  (22

 م.2999  5اقزي   دار اقصتاى اقلبناني  بيروط ي

اآلمممد  وآراؤت اقص ميممة  أ.د/ حسمم  اقشمماةيي  دار اقسمم م   اقدمماهرل    (23

 م،133  1ي

اإلننمماإ  اقبمماق ني  تحديممق اقشمميخ محمممد زاهممد اقصممولر   ي اق ممانمي  (24

 م.1363

حيا  األندقسمي   بينايمة  اقشميخ عرةما  أبو  اقبحر اقمحيي ةي اقتةسير    (25

بيممروط   –اقيشمما حّسممونة   ونممدقي محمممد مميممل   يبيممة دار اقةصممر 

 م.2995

اقبرهممما  ةمممف علممموم اقدمممرآ   بمممدر اقمممدي  اقزرصشمممي تحديمممق منممميةف  (26

 عبداقدادر عيا  دار اقصتى اقيلمية  بيروط.

اقبنما ر اقننميرية ةمي علمم اقمنيمق  عممر بم  سمه   اقسماو   تحديمق  (21

 اقميبية األميرية. 1شيخ محمد عبدت  ياق

 م.13،6  1اقبيق واقنشور  قلبيهدي  تحديق عامر حيدر ي  (،2

اقبيا  ةي روا مع اقدمرآ   د.تّممام حسما   دار عماقم اقصتمى باقدماهرل   ي   (23

 م.1333  1

تةوي ط أهل اقسنة  ألبي مننور اقماتريد   تحديمق  د. مممد  باسملوم  (39

 م. 2995  1يروط  قبنا  ياقناشر  دار اقصتى اقيلمية  ب
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تمديد علم اقمنيق ةف شرح اق بينف علف اقتهذيى  اقشيخ عبد اقمتيمال  (31

 م.1341اقنييدى  مصتبة اآلداى باقداهرل  

اقتحبير شرح اقتحرير ةي أنول اقةدص  ع ء اقمرداو  اقحنبلي  تحديمق  (32

د/ عبممد اقممرحم  اقمبممري   د/عمموض اقدرنممي  د. أحمممد اقسممراح  مصتبممة 

 م. 2999قرياض اقرشد ا

تحرير اقدواعد اقمنيدية ةي شرح اقشمسية  قديى اقدي  اقراز   ميبية  (33

 م.،134  2منيةف اقبابي اقحلبي  ي

 م.،131اقدار اقتونسية قلنشر  اقتحرير واقتنوير  قلياهر ب  عاشور  (34

تحةة اقمحدق بشرح منظومة نظام اقمنيق  ألبمي بصمر اقحسميني  ميبيمة  (35

 هـ.1339  1اقمنار باقداهرل ي

تذصرل األريى ةي تةسير اقئريمى لبم  اقمموز   تحديمق د.علمي حسمي    (36

 م.13،6  1اقبّواى  مصتبة اقميارإ  اقرياض  ي

اقتمممذهيى علمممف تهمممذيى اقمنيمممق قلتةتمممازاني  عبيمممدهللا اق بينمممي  تدمممديم  (31

 يوسإ رزق يوسإ  بدو . ناهدوتيليق  أ.د/ 

 م.13،3  1اقتيريةاط  قلمرماني  دار اقصتى اقيلمية ي  (،3

 .335/ 5تةسير اقدرآ  اقيظيم  لب  صلير   (33

اقتةسممير اقدرآنممي قلدممرآ   عبممداقصريم اق ييممى  دار اقةصممر اقيربممي  اقدمماهرل   (49

 بدو 

 م.13،1 1اقراز   ي دار اقةصر  يق مام اقتةسير اقصبير   (41

اقتةسممير اقوسمميي قلدممرآ  اقصممريم  أ.د/ محمممد سمميد ينيمماو   ي نهضممة  (42

 اقةماقة. منر 

  1تةسممير سممورل اقمؤمنممو   د. محمممد اقبهممي  مصتبممة وهبممة منممر  ي  (43

 م.1316

اقتةصيمممر اقةلسمممةي ةمممي اإلسممم م  د.عبمممداقحليم محممممود  مصتبمممة األنملمممو  (44

 م.1335اقمنرية 

واقمد ل إقيص باألقةاظ اقيامية واألمللة اقةدهية  لب   اقتدريى قحد اقمنيق (45

 م.1353بيروط  حزم  تحديق إحسا  عباا  دار مصتبة اقحيال  

اقتدريى واإلرشماد قلبماق ني  تحديمق  د.عبمد اقحميمد بم  علمي أبمو زنيمد   (46

 م.1333  1مؤسسة اقرساقة  ي

 تل يص اق يابة  لب  رشد  تحديق د.عبد اقرحم  بدو . (41
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تل يص اقمحنل اقميروإ بندمد اقمحنمل  ننمير اقمدي  اقيوسمي  دار  (،4

 م.13،5  2األضواء قبنا  بيروط  ي

أو اقبرهمما (   لبمم   رسمميو) صتمماى أنمماقوييدي اقلممانيتل مميص منيممق أ (43

  1رشمممد  تحديمممق د. ميمممرار مهمممامي  دار اقةصمممر اقلبنممماني  ببيمممروط  ي

 م  اقمملد اق اما.1332

اقتمهيممد  اقبمماق ني  تحديممق د/ محمممود محمممد اق ضممير   د/ محمممد عبممد  (59

 م.1341اقيربي  اقهاد  أبو ريدل  ي دار اقةصر

يق محممد عموض مرعمى  دار إحيماء اقتمراق تهذيى اقلئة  قلهرو   تحد (51

 م2991 1اقيربي بيروط  ي

بم  محممد  عممادد. تحديمقسيد اقدي  اقتةتمازاني  تهذيى اقمنيق واقص م   (52

 م  2911 1ي دار اقضياء اقصويط   مسيود أحمد سييد   اقسهيلي علي

اقتوحيد  ألبي مننور اقماتريد   تحديق ةمتح هللا  ليمإ  دار اقماميماط  (53

 اقمنرية.

لم ةي اقمنيق  قمنة إعداد وتيوير اقمنماه   (54 تيسير شرح اقملو  علف اقسل

 م ،291باألزهر اقشريإ  

مممامع اقبيمما  ةممي تةويممل اقدممرآ   قليبممر   تحديممق أحمممد محمممد شمماصر   (55

 م2999 1مؤسسة اقرساقة  ي

  3اقمواهر ةف تةسير اقدمرآ   ينيماو  مموهر   اقمصتبمة اإلسم مية ي (56

 م.1314

قشممهاى علمف تةسممير اقبيضماو  اقمسمممال )عنايمة اقداضممي وصةايممة حاشمية ا (51

اقراضمممي(  شمممهاى اقمممدي  اق ةمممامي  ضمممبيص عبمممداقرازق اقمهمممد   دار 

 م.1331اقصتى اقيلمية  بيروط

حاشممية اقييممار علممف ممممع اقموامممع  حسمم  اقييممار  دار اقصتممى اقيلميممة  (،5

 م.1333بيروط 

 اقيلمية.حاشية اقدونو  علف تةسير اقبيضاو  ي دار اقصتى  (53

اقحاشية علف تهذيى اقمنيق قلتةتازاني  اقموقف عبمدهللا بم  شمهاى اقمدي   (69

 هـ 1412اقحسي  اقيزد   مؤسسة اقنشر الس مي  

اقحيمال ال مرل مما بمي  اقبيمق إقممف د مول اقمنمة أو اقنمار  د.غاقمى علممي   (61

 م.1331عوامي  دار قينة قلنشر واقتوزيع  منر 

ريم  تّمممام حسمما   دار عمماقم اقصتممى  ممواير ممم  تةّمممل قئممة اقدممرآ  اقصمم (62
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 م.2996باقداهرل   

دعول منصر  اقبيق  د.حمد بم  نانمر بم  عبمد اقمرحم  اقيممار  بحمق   (63

منشور بمملة مامية اقملك سيود قليلوم اقتربوية واقدراساط اإلسم مية  

 م.2993  16مملد

 اقرد علف اقمنيديي   اب  تيمية  دار اقميرةة  بيروط  قبنا  (64

ةي تحنيل اقةلسمةة  يحتا  إقيص أرسيو ياقيا وما صتى صميةةي  رساقة (65

 األستاذي  ةاقتزر ومويد . بتحديق قلصند 

روح اقمياني ةف تةسير اقدرآ  اقيظيم  شمهاى اقمدي  األقوسمي  اقميبيمة  (66

 اقمنيرية.

زاد اقمسير ةي علم اقتةسمير  ابم  اقمموز   اقمصتمى اإلسم مي  دار ابم   (61

 م.2992  1حزم ي

ط واقتنبيهاط لب  سينا  ننير اقمدي  اقيوسمي  تحديمق د. شرح الشارا (،6

 سليما  دنيا  دار اقميارإ منر.

شرح األنول اق مسة  قلداضي عبمداقمبار  تدمديم  عبمد اقصمريم علمما    (63

 م.1336  3مصتبة وهبة  اقداهرل  ي

شممرح اق بينممي علممف مممت  تهممذيى اقمنيممق واقصمم م قلسمميد اقتةتممازاني   (19

اق بينممي  مصتبممة وميبيممة محمممد علممي نمممبيح عبيممدهللا بمم  ةضممل هللا 

 م.1365  3وأولدت  باألزهر منر ي

شممرح اقيديممدل اقيحاويممة  ألبممي اقيممز اقحنةممي  تحديممق أحمممد شمماصر  دار  (11

 هـ.1313اقتراق باقداهرل  

 شرح اقةدص األصبر قلماتريد   ميبية دا رل اقميارإ اقنظامية  (12

ق محمد اقزحيلي ونزيمص شرح اقصوصى اقمنير  لب  اقنمار اقحنبلي  تحدي (13

 م.1331  2حماد  مصتبة اقيبيصا   ي

شممرح اقمدانممد  اقتةتممازاني  تحديممق إبممراهيم شممما اقممدي   دار اقصتممى  (14

 م2911  2اقيلمية  ي

دار  1شممرح اقمواقممإ قلمرممماني  تحديممق  محمممود عمممر اقممدميايي  ي (15

 م.،133اقصتى اقيلمية  بيروط  

حديمق أحممد محممد شماصر  دار اقشير واقشيراء  لبم  قتيبمة اقمدينور   ت (16

 م. 13،2اقميارإ

اقنممحاح تمما  اقلئممة ونممحاح اقيربيممة   قلممموهر    تحديممق أحمممد عبممد   (11
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 م.13،1هـ /1491دار اقيلم قلم يي  بيروط ي اقرابية  اقئةور عيار 

نراع اقممذهى واقيديمدل ةمف اقدمرآ   عبمد اقصمريم غم ى  اقمدار اقيربيمة  (،1

 م.1313قلصتاى  قيبيا وتونا 

ضوابي اقميرةة وأنول الستدلل واقمنماظرل  عبمد اقمرحم  بم  حنبصمة  (13

 م.1333  4اقميداني  دار اقدلم دمشق  ي

اقيبييمة ةممي اقدممرآ   صانمد ياسممر اقزيممد   دار اقمرنيم قلنشممر واقتوزيممع   (9،

 م.2916

اقيديممدل اإلسمم مية ةممي ضمموء اقندممل واقيدممل واقدلممى  د. عبداقسمم م محمممد  (1،

 . 433عبدت  بدو  ص 

ألبممي اقييممى محمممد نممديق بمم  حسمم   اقبيمما  ةممي مدانممد اقدممرآ  ةممتح  (2،

 اقدنومي  تحديق إبراهيم شما اقدي  ي دار اقصتى اقيلمية.

اقةنل ةي اقملل واألهمواء واقنحمل  لبم  حمزم  تحديمق د.محممد إبمراهيم  (3،

 م.13،2  1ننر  د.عبداقرحم  عميرل  مصتباط عصاظ باقرياض ي

إبراهيم رمضما   دار اقميرةمة  بيمروط  اقةهرسط  لب  اقنديم   تحديق  (4،

 م.1331  2ي

ةمي اقيديمدل اإلسمم مية بمي  اقسملةية واقميتزقممة  أ.د / محممود أحممد محمممد  (5،

 م.1313 ةامي  ميبية األمانة بمزيرل بدرا  اقداهرل 

اقدسمممياا اقمسمممتديم  ق ممممام اقئزاقمممي  تحديمممق ةيصتمممور شممملحط  ي دار  (6،

 م. 13،3  2اقمشرق  بيروط ي

وهيممة بممي  اقةلسممةة واقممدي   عبممد اقصممريم اق ييممى  دار اقةصممر قضممية األق  (1،

 م.1363  1اقيربي   بيروط ي

اقدممول اقسممديد ةممي علممم اقتوحيممد  اقشمميخ محمممود أبممو دقيدممة  تحديممق أ.د/   (،،

 عوض هللا ماد حماز   بدو .

قياا اقئا ى علف اقشاهد  د. زصريا بشير علي إمام  بحق محصمم بمملمة  (3،

  ،ماميممة اإلممماراط اقيربيممة اقمتحممدل  اقيممدد صليممة اقشممريية واقدممانو  ب

 م.1334نوةمبر 

صتاى اقدياا قلةارابي  نشر ضمم  صتماى اقمنيمق عنمد اقةمارابي  تحديمق  (39

 م.13،6د.رةيق اقيمم  دار اقمشرق بيروط  

اقصشاإ ع  حدا ق غوامض اقتنزيل وعيو  األقاويل ةي وموت اقتةويمل   (31

 م.1335اقيلمية قلزم شر   تحديق محمد شاهي   دار اقصتى 
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قباى اقتةويل ةي مياني اقتنزيل  ع ء اقمدي  اقبئمداد  اقشمهير باق ماز    (32

 م.1313دار اقةصر  بيروط 

اقلبممماى ةمممي علممموم اقصتممماى لبممم  عمممادل اقدمشمممدي  تحديمممق عمممادل أحممممد عبمممد  (33

 م.،133اقمومود  علي محمد ميوض  دار اقصتى اقيلمية  بيروط قبنا   

 م13،5وز آباد   دار اقصتى اقيلمية  بيروط ي اقلمع ةف أنول اقةدص  اقةير (34

قوامع األنهار اقبهية وسوايع األسرار األلرية قشرح اقدرل اقمضمية ةمف   (35

عدد اقةرقة اقمرضية  شما اقدي  اقسةاريني اقحنبلمي  مؤسسمة اق ماةدي  

 م13،2  2ومصتبتها  دمشق ي

 م.13،6مممع اقبيا  ةف تةسير اقدرآ  قليبرسي  دار اقميرةة ببيروط   (36

اقمحمميي بمماقتصليإ قلداضممي عبممداقمبار ممممع اقحسمم  بمم  متويممص  تحديممق عمممر  (31

 اقمنرية قلتةقيإ واقترممة  اقداهرل  بدو . قدارا اقسيد عزمي 

   اقةماقة.ديق اقسيد محمود  اير  ي نهضة مصم تار اقنحاح قلراز   تح  (،3

 م13،9اقصويط مد ل إقف اقدرآ  اقصريم  د. محمد عبد هللا دراز  دار اقدلم  (33

اقمرشد اقسمليم ةمي اقمنيمق اقحمديق واقدمديم  د.عموض هللا حمماز   دار  (199

 .6اقيباعة اقمحمدية  ي

اقمستدرك علف اقنحيحي  قلحاصم اقنيسابورى  وبذيلة اقتل ميص قلحماةظ  (191

اقممذهبي  تحديممق منمميةي عبممد اقدممادر عيمما  دار اقصتممى اقيلميممة بيممروط 

 م.1339  1ي

  شممهاى اقممدي  األبشمميهي  تحديممق د اقمسممتيرإ ةممي صممل ةمم  مسممتظرإ  (192

 م.13،6 2دار اقصتى اقيلمية بيروط   ي مةيد محمد قميحة 

مسلك اقدمرآ  اقصمريم ةمي إلبماط اقبيمق واقمرد علمف منصريمص مم   م ل سمورل  (193

)ق(  أ.د/ ةتحي عبداقرحم  محمد عيية اقحموةي  بحمق منشمور بمملمة صليمة 

 م.2913مديدل  اقيدد األول اقدراساط اإلس مية واقيربية قلبني  بدمياي اق

 م.13،4    مصتبة اقمنار1ق قنيبي  ياقمشاهد ةي اقدرآ   د حامد ناد (194

 اقمنباح اقمنير  قلةيومي   اقمصتبة اقيلمية ببيروط. (195

ميمماقم اقتنزيممل  قلبئممو   تحديممق  محمممد عبممد هللا اقنمممر  علممما  مميممة  (196

 .م13،3ضميرية  سليما  مسلم اقحر   دار ييبة  

اقدممرآ  وإعرابممص  قلزممما   تحديممق د.عبممد اقمليممل شمملبي  عمماقم ميمماني  (191

 م.،،13  1اقصتى  بيروط  ي

 اقميمزل اقصبرى اقدرآ    قلشيخ/ محمد أبو زهرل   دار اقةصر اقيربي (،19
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 م.1313اقميمم اقةلسةي  مراد وهبة  دار مةمو  قليباعة  منر  ي (193

ارو   دار ميمم مداييا اقلئة  ل ب  ةارا  تحديق عبد اقس م محمد هم (119

 م. 1313اقةصر  

مييمممار اقيلمممم ةمممي ةممم  اقمنيمممق  قلئزاقمممي  تحديمممق د.سمممليما  دنيممما  دار  (111

 م.1361اقميارإ  منر 

اقمئنمممي ةمممي أبمممواى اقتوحيمممد واقيمممدل  قلداضمممي عبمممداقمبار  اقمؤسسمممة  (112

 اقمنرية اقيامة قلتةقيإ واقنشر اقداهرل.

ميمة ببيمروط مةتاح اقيلوم قلسصاصي  تحديق نييم زرزور  دار اقصتمى اقيل (113

 م.13،1  2ي

 مةرداط أقةاظ اقدرآ   قلراغى األنةهاني  دار اقدلم دمشق. (114

 4اقمةنل ةي تماريخ اقيمرى قبمل اإلسم م  د ممواد علمي  دار اقسماقي ي (115

  م2991

 لمدو   تحديمق د. علمي عبداقواحمد واةمي  دار نهضمة منمر  مددمة ابم  (116

 م.2914  1ي

تدممديم وتحديممق د.محمممود  منمماه  األدقممة ةممي عدا ممد أهممل اقملممة لبمم  رشممد  (111

 م.1366  3قاسم  مصتبة األنملو اقمنرية  ي

واصتشماإ اقممنه  اقيلممي ةمي اقيماقم  مناه  اقبحمق قمدى مةصمر  اإلسم م (،11

  3اقيربيممة  بيممروط  ي  اإلسمم مي  د.علممي سممامي اقنشممار  دار اقنهضممة

 م.13،4

منيمممق أرسممميو  تحديمممق د.عبمممد اقمممرحم  بمممدو   وصاقمممة اقميبوعممماط  (113

 م.13،9  1يباقصويط  

 م2996  3دار اقتيارإ قلميبوعاط  ي اقمنيق  محمد رضا اقمظةر  (129

منه  اقدرآ  اقصريم ةف الستدلل علمف إمصما  اقبيمق ووقوعمص  د. أيمم   (121

نممبحي سمميد  بحممق منشممور بمملممة صليممة اقدراسمماط اإلسمم مية قلبنمماط 

 م،299  5  اقمملد 24باإلسصندرية اقيدد 

  أيروحمة قمدمها  مماهمد محممود اقدقيل واقحمةمنه  اقدرآ  اقصريم ةي إقامة  (122

أحمممد نانممر  إسممتصمالر قمتيلبمماط درمممة اقمامسممتير ةممف أنممول اقممدي  بصليممة 

 م.2993اقدراساط اقيليا ةف مامية اقنماح اقوينية ةف نابلا  ةلسيي  

منه  اقدرآ  ةي اقدعول إقمف اإليمما   علمف محممد نانمر ةديهمي  رسماقة  (123

يديممدل بصليممة اقشممريية واقدراسمماط اإلسمم مية مامسممتير مددمممة إقممف ةممرع اق
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ماميممة اقملممك عبممداقيزيز بمصممة اقمصرمممة ب شممراإ أ.د/ عمموض هللا ممماد 

 هـ.1335  1334حماز  

 اقمواقإ ةف علم اقص م  اإليمي  عاقم اقصتى  بيروط. (124

ميزا  األنول قلسمرقند   تحديق د.محمد زصي عبد اقبر  يبية وزارل  (125

 األوقاإ بدير.

ةممممي تحديممممق اقديمممماا عنممممد علممممماء النممممول  قلشمممميخ  ولنبممممراا اقيدمممم (126

 منو   ميبية اقتضام  األ و   بدو . عيسي

اقنمال ةي اقحصمة اقمنيدية واقيبييية واإلقهية  لب  سينا  تحديمق  ماممد  (121

 م13،5  1ة ر   دار اآلةاق اقمديدل  بيروط ي

ى نظم اقدرر ةي تناسى اآلياط واقسور قبرها  اقمدي  اقبدماعي  دار اقصتم (،12

 م.1335اقيلمية  بيروط 

اقنهاية ةف غريى اقحديق واأللر  أبو اقسياداط اقمزر    تحديق ياهر  (123

 م 1313اقزاو   محمود اقيناحي  اقمصتبة اقيلمية بيروط 

همموام  علممف اقيديممدل اقنظاميممة  أ.د/ محمممد عبداقةضمميل اقدونممي  دار  (139

 م.13،4  1اقيباعة اقمحمدية باقداهرل   ي

 ويرق اقونول إقيص  د. م تار محمود عياهللا  بدو . اقيدي  ةي اقيديدل (131

اقيوم اآل ر ةف اقيهودية واقننرانية واإلسم م  د.ةمر  هللا عبمد اقبمار    (132

 م.1331  1دار اقوةاء باقمننورل ي
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اقميلمممى اقلممماني  قيممماا اإلعمممادل علمممف إ مممرا  اقحمممي مممم  اقميمممط 

 وإ را  اقميط م  اقحي.

492 

اقميلى اقلاقق  قياا اإلعادل علف إحياء بيض اقموتف ةي اقحيال 

 اقدنيا. 

494 

 496 اقميلى اقرابع  قياا اإلعادل علف حنول اقيدظة بيد اقنوم. 

 411 اقميلى اق اما  قياا اإلعادل علف تياقى اقليل واقنهار. 

اقميلى اقسادا  قياا اإلعادل علف إ را  اقنار م  اقشمر 

 األ ضر. 

414 

 413 اق اتمة

 422 قا مة اقمنادر واقمرامع

 431 اقةهرا

 
 

 

 


