


افبحثُذمُحؼقؼةُاإلفهُمنُأـزُافؼضاياُافتيُصغغؾتُافعؼغاُاإلكينغا  ُُعدُّيُُ
ذاُافؽغون ُاُبوجوبُوجغو ُإفغهُوخغاف ُ غوذفكُأنُافػطرةُوافعؼاُيؼضقانُمعًُ

يبحثُمجقغعُافـغاسُظغنُؽونُفهُظالؿةُبه ُومنُهـاُبدُأنُتُوخاف ُهذاُافؽونُٓ
ُإػُمعرؾغةُاغػاتهُضبقعةُهذهُافعالؿةُوحؼقؼتفا ُوهذاُافبحثُشوفُيم يُحغتً ُ

مرجعفغاُإػُُ وماُهوُظؾقه ُوؿدُاكطؾ ُافـاسُذمُهذهُافؼضقةُمنُظغدةُمـطؾؼغات
مـطؾؼغُأشاشغقغُاغاُافغوحيُوافعؼغا ُواكؼينغاُافـغاسُذمُافتعامغاُمعفغاُإػُ

ُؿينؿغ:
 فه.ُااُوؽرهُتابعًُشاًشُؿيناُاظتؿدُافوحيُوجعؾهُأ 
وجعغاُمغاُيؼتضغقهُافعؼغاُُ ؿيناُأوجبُحتؽقاُافعؼاُظذُمجقعُإ فغة 

ُُظذُافـووص.حاـً ُ
 ُومغاُيؼتضغقهُوـانُمنُبغُأهاُافؼضاياُافتيُتـاو اُهمٓءُؿضقةُافوغػات

اُؾغ ءُادينغؾؿغُإـ غرُتغلثرًُمغنُبغغُظحؽامُتتعؾ ُباإلفغه ُوإثباهتاُوكػقفاُمنُأ
ُؿوىُوإ ًٓ ُ.ةُرمحهُاهللقبنُتقؿاُمجؿقعُهذهُإبوابُصق ُاإلشالمُتـاو

وشوفُكتـاولُذمُهذهُافورؿةُافعؾؿقة ُؿضقةُمنُأهاُافؼضاياُافتغيُصغغؾتُ
ومؽؿغنُافغؾغطُُ اؿػهُمـفامُوخوومه ُوهيُؿضقةُافتجينقاُوموأكوارُهذاُاإلم

ُوذفكُذمُمبح غ:ُ ظـدُخمافػقه
ُوؾقهُمطؾبان:ُ افتجينقاُ:ُمػفوماألولاملبحث 

ُ.ظـدُأهاُافؾغةُإول:ُافتجينقاادطؾبُ
ُ.ظـدُأهاُافؽالمُافتجينقاادطؾبُاف ا :ُمػفومُ



ُوؾقهُمطؾبان:ُ :ُموؿفُابنُتقؿقةُمنُافتجينقاحث الثاينبامل
بنُتقؿقةُمغنُافتجينغقاُظـغدُأهغاُافؾغغةُوأهغاُاادطؾبُإول:ُموؿفُ

ُ.افؽالم
ُبنُتقؿقة.اادطؾبُاف ا :ُإثباتُافوػاتُوهاُيؾزمُمـهُافتجينقاُظـدُ

 املبحث األول: مػهوم التجسوم
غُافؼدُـانُ غذاُادػفغومُحضغورًُ ذمُافػؽغرُاإلشغالميُبعغدُآحتؽغاكُُاؿوي 

اُاُاف ؼاؾغةُافقوكاكقغةُذاتُافبعغدُافػؾينغػي ُوكظغرًُباف ؼاؾاتُإخغرى ُوخووًاغ
وظؾاُافؽالمُـل واتُمعرؾقةُظـدُادينؾؿغُتاُاشتخدامفاُذمُحتديدُُدحوريةُافؾغة
ُ:وأهغاُافؽغالمُوفهُذمُهذاُادبحثُظـغدُأهغاُافؾغغةؾنكـاُشوفُكتـاُ:هذاُادػفوم

وذفغكُُ فـدرسُجواكبُافتغايرُظـدُـاُمنُاددرشتغُذمُحتديدُمػفومُافتجينغقا
ُذمُمطؾبغ:

افـاطرُذمُـتغبُافؾغغةُافتغيُُ:ةطلب األول: مػهوم التجسوم عند علامء اللغ امل
ماُيدلُظغذُبغدنُُ:جيدُأنُـؾؿةُامجيناُتدورُبغُمعـقغُااُتعتـيُبؼحُادػر ات

وامجؿغعُجينغومُوأجينغامُوـغاُصغخصُُامجينغا"ؾقؼوفون:ُُ واحلقواناإلكينانُ
ُجينا.ُكٌُرَُدُْمُُ

ُ.(1)"وامجين نُوامج  ن:ُامجيناُبعقـه

                                         
 (.1/475)ُبؽرُحمؿدُبنُاحليننُبنُ ريدُإز يُيبُٕ مجفرةُافؾغةُ(1)



افـغاسُواإلبغاُوافغدوابُامجيناُجيؿعُافبغدنُوأظضغاءهُمغنُ"ؿالُافؾقث:ُ
ُاُمنُاخلؾ ُامجينقا.ظُُوكحوُذفكُمماُظَُ
ُجييناُجينامة.ُاَُيُنُوافػعا:َُجُ
ُينقاُبؿعـىُواحد.ينامُوَجُويؼال:ُُجُ
ُوأكشد:

ُينامااُُجُاُشفوؿًُأكعتُظرًُ
ُين ن.ين ن:ُجيناُافرجا ُيؼال:ُإكهُفـحقفُامجُُؿال:ُوامجُُ

ُ  كه:ُواحد.ين نُافرجا ُوُجُوؿالُؽره:ُُجُ
ُ   ُإذاُـانُضخاُامج ة.وُجُين  ُورجاُُجُ
ُُظبقدة:أبوُوؿالُ ُاخسته.ُ:اُمنُبغُافؼومُأيؿتُؾالكًُدمين 
ُوأكشد:
ُ ُاافُظؾقابهُجافبُؾوقُافرُ ُُُُُُُُُُُؿهُمنُبقـفنُبؿرهفدمين 
غغُ:ابغغنُافينغؽقتؿغالُُ إذاُرـبغغتُأجينغؿهُومعظؿغغهُوكحغغوُُؿتُإمغردمين 
ُ.(2)"ذفك

افدٓفةُافوضعقةُفؾؽؾؿةُتدورُحغولُويتضحُمنُجمؿوعُـالمُأهاُافؾغةُأنُ
ُ (3)بنُمـظورُظغذُمرا ؾتفغاُفؽؾؿغةُامجينغداباُكصُُ افبدنُوماُذمُمعـاهُمماُدميند

                                         
ُ(.11/317)ُمـوورُحمؿدُبنُأمحدُبنُإزهريُا رويُيبٕهتذيبُافؾغة ُُ(2)



منُإش ءُافتيُتطؾغ ُظغذُاإلكينغانُُاافػراهقديُـ رًُوؿدُأرجعُاخلؾقاُبنُأمحدُ
ُ.(4)إػُمعا ُتتعؾ ُبامجينا

وافتغيُأضغاؾفاُُ فؾؽؾؿةهاُافؾغةُمنُتعرضُفؾدٓفةُافػؾينػقةُوملُأجدُمنُأ
شوفُيػقدكاُذمُتوورُمؽؿنُاخلالفُووهذاُآشتؼراءُمفاُُ أهاُافؽالمُؾق ُبعد

يُيتؽؾؿونُظـهُملُيوجغدُذنُادعـىُافذاُتبغُأاُإخووًاُُ بغُابنُتقؿقةُوخوومه
نُكعرفُ ٓفةُامجيناُآاغطالحقةُظغنُأهغاُبؼيُأُ افؾغةُافتيُكزلُهباُافؼرآنُذم

ُعتزفةُوإصاظرة.ـزياتُاددارسُؾقهُـادُظنختكُوكُ افؽالم
افػؾينغػةُافقوكاكقغةُمغنُُعغدُّتُُُ:هل الكالمطلب الثاين: مػهوم التجسوم عند أامل

اُمغنُأشاشغقاتهُادـطؼقغة ُظغذُأـ رُافرواؾدُافتيُاشتؿدُمـفغاُظؾغاُافؽغالمُـ غرًُ
اختالفُبقـفاُذمُادؼودُوافغاية ُوتعتزُؿضقةُافوػاتُحمورُآحتؽاكُإؿغوىُ

أنُُ:مجغقعفاُظغذُتػغاوتُبقغـفاُادتؽؾؿغونبغُادتؽؾؿغُوافػالشػة ُوؿدُاظتزُ
 ُثغاُإثباتُافوػاتُبعضفاُأوُمجقعفاُيؾغزمُمـغهُأنُيؽغونُادواغوفُهبغاُجينغً ُ

افوػاتُادم يةُفؾجين كقة:ُؾؼدُاظتزُادعتزفةُأنُإثباتُافوػاتُُاختؾػواُذمُماهقة
إنُ"يؼغول:ُوـانُصقخفاُواااُبنُظطغاءُُ يم يُإػُتعد ُافؼدماءُوذفكُرشك

ومغنُثغاُرأواُأنُؿقغامُهغذهُُ (5)" غغؿديؿةُؾؼدُأثبتُإمنُأثبتُهللُمعـىُواػةُ
حيتغاجُإفقغه ُظراض:ُٕنُافؼغائاُبافقغءُافوػاتُبافذاتُيؾزمُمـهُخوائصُإ

ُ ُفعأظغراضُوهغذاُيؾغزمُمـغهُافتجينغقا ُوافتجينغقاُوظـدهاُيوبحُاهللُتعاػُحمال 
                                                                                                                     

 (.2/284بنُمـظورُ)ُٓ فينانُافعربُ(3)
 (.1/143)ُؾخؾقاُبنُأمحدُافػراهقديفُ افعغُ(4)
ُ(.151فؾشفرشتا ُ)صُُ ادؾاُوافـحاُ(5)



ا ُوُٓاُظؿقًؼغأنُامجيناُهوُماُـغانُظريًضغ"هاُـ ُظرؾهُافؼايضُظبدُامجبار:ُظـد
ويؼحُـقػقةُتؽوكغهُُ.(6)"نُمنُث كقةُأجزاءإُٓإذاُتؽوُُُّضُرُْحيواُؾقهُافطولُوافعَُ
ُُءانجغزبلنُحيواُ"ول:ُؾقؼمنُإجزاءُاف  كقةُ ًٓ  ُذمُؿبافغةُافـغاطرُويينغؿىُضغو

اُويينؿىُشطحًُُُضُرُْوحيواُآخرانُظنُيؿقـهُويينارهُمـض نُإفقف  ُؾقحواُافعَُ
ُ.(7)"أوُاػحة ُثاُحيواُؾوؿف ُأربعةُأجزاء ُوم ؾفاُؾقحواُافعؿ 

ؾلبوُا ذياُافعغالفُاغاففُُ وؿدُاختؾػتُـؾؿةُادعتزفةُذمُمؽوكاتُامجينا
امُظ غبقـ ُيرىُافـ ُُ (8)افؼايضُظبدُامجبارُويرىُأنُامجيناُيتؽونُمنُشتةُأجزاءُؾؼط

اُمػفغومُوؿغدُظّؿغُ فقسُٕجزائغهُظغد ونُامجيناُهوُافطوياُافعريضُافعؿق ُأ
وبذفكُتؽونُإفوانُوافطعومُوافرائحةُبافـينبةُفغهُُ امجيناُظذُمجقعُادوجو ات

غوَُدػفومُامجيناُافذيُيتػؼونُظؾقغهُيُُُإ كىنُاحلدُـ ُأ (9)اأجينامًُ ُفؾغدارسُُحُض 
وذفكُراجعُاػُافسـقبُأوُافتحقز ُوؽرُذفكُمماُيػقدُُ اتشببُإكؽارهاُفؾوػ

ُإُٓىرَُُُٓيغكغهُرىُيومُافؼقامة:ُٕؾادعتزفةُيرونُأنُاهللُُٓيُُُ مجينؿقةذمُتوورهاُا
يؿؽغنُُؾقهُؾغالظوُ:وضولُؾفوُجيناٌُضُرُْنُفهُظَُاـُوماُ وضولٌُضُرُْفهُظَُُماُـان

أهنغاُذمُبؼقةُافوغػاتُافتغيُيزظؿغونُ ُوؿدُضر واُهذاُافؼولُرؤيةُاهللُيومُافؼقامة
ُُُأوُامجارحةُـافقدُوافعغ.ُ تػقدُافتحقزُـافعؾو

                                         
 (.217)صُُؼايضُظبدُامجبارفؾُ إاولُاخلؿينةُ(6)
 (.218إاولُاخلؿينةُ)صُُ(7)
 (.2/5)ُُٕيبُاحليننُإصعريُ مؼآتُاإلشالمقغُ(8)
 (.121)صُُجارُاهللُزهديُ ادعتزفةُ(9)



ـػرؿغةُخرجغتُُىُبظالفهُظذُإصغاظرةحؼقؼةُامجيناُأفؼوهذاُاخلالفُذمُ
ؾؼدُااطحبتُمعفاُبعضُإصؽافقةُافػرؿغةُإم ُؾؼغدُتـغاوفواُُ منُرحاُادعتزفة

ا ُوـغانُحلضغورُمػفغومُافتجينغقاُ ورُـبغرُذمُر ُاُوكػقًُموضوعُافوػاتُإثباتًُ
ٕهناُُ:اُظـدُإصاظرةبعضُافوػاتُافتيُتوهاُهذاُادػفوم ُوؿدُاارُأـ رُظؿؼًُ

لضغاؾواُفغهُؾزفة ُاُمعفاُمنُادعتوأؿوىُرصاظًُُ ـاكواُأـ رُمماكعةُذمُرؾضُافػؾينػة
غُ معـىُا ظواُأكهُفغوي رجغاُُ:ف ُبغدفقاُؿغولُافعغربوهوُأنُامجيناُهغوُادمف 

أجينغاُادبافغغة ُوإكغ ُـ غرةُيعـغونُبؼغو اُُُوُٓ جينقا ُوزيدُأجيناُمنُظؿرو
موضغوعُٕاغاُافتغلفقفُظـغدُإصغاظرةُؾامجيناُُ.(11)إجزاءُادـضؿةُوافتلفقف

وملُاتؾػواُؾقغهُاخغتالفُُ افؾجيناُااطالًحُوافسـقب ُوظذُهذاُبـواُمػفومفاُ
ُـ ادعتزفة ُؾامجيناُظـدُإصاظرةُهوُادمفُ  ُ.(11)ابُمنُجغوهرينُؾوغاظدًُف ُأوُادر

وـغانُ غاُذمُُ فينغـةاُمغنُافوغػاتُافغوار ةُذمُافؼغرآنُواوؿدُر ُإصاظرةُـ رًُ
معتؿغدينُذمُذفغكُظغذُُ-أوُتػويضُمعاكقفا-:ُتلوياُطواهرهاُإكؽارهاُضريؼان

وإُٓؾقؽغونُُ كظريةُافتجينقاُوافتيُتؼتيضُأنُادتحقزُإنُـانُيـؼيناُؾفغوُامجينغا
وظؾقهُؾننُماُور ُممغاُيغوهاُذفغكُُ:هُظـفاُافربُشبحاكهـزُ وهذهُادعا ُيُُُ اجوهرًُ

ُادتؽؾؿغفتـاولُُ ُوؿدُـانإماُبافتلوياُأوُافتػويضُؾقجبُر هُ فقسُظذُطاهره
ُافتجينغقا ُافػر ُ ورُـبرُذمُتوشقعُمـطؼةُافـؼاشُحغولُمػفغومُإلثباتُامجوهر

إُاقتهُوـوكهُادؽونُإهاُذمُجزئقاتُامجيناُؾنكـاُشوفُكتـاوفهُبقءُمنُوكظرًُ
امجزءُافذيُُٓيتجزأُوهوُظبارةُظغنُجغزءُذمُؽايغةُُ:هوامجوهرُافػر ُؾُ افتػوقا

                                         
 (.17)ُفؾباؿال ُ افتؿفقدُ(11)
 (.2/314)ًُمديفُ أبؽارُإؾؽارُ(11)



اتػاقُُُ"ادواؿف"تابهُحتىُإنُاإلجييُكؼاُذمُـُ ُمنُافذرةافوغرُباُهوُأؿاُحجً ُ
وؿدُأرا ُادتؽؾؿونُمنُخاللُإثباهتاُفؾجغوهرُافػغر ُُ (12)ادتؽؾؿغُأكهُُٓصؽاُفه

ُُافزهـةُظذُثالثُؿضاياُهيُمنُأهاُمينائؾفاُافعؼدية:
ُ ًٓ اُمنُأجزاءُُٓتتجزأُؾفغوُأنُامجيناُإذاُـانُممفػًُُافعامل:ُوذفكُ:ُحدوثأو

ُ.(13)بدُفهُمنُموجدُيمثرُذمُإجيا هُوادؿؽنُُٓ و ُممؽنحمدو  ُوادحد
اُؾؾوُملُتؽنُإجينامُممفػةُمنُأجزاءُتتـاهىُملُيؽنُاهللُحمقطًُُا:ُظؾاُاهلل:ثاكقًُ

ُ.(14)بعؾاُـاُإصقاء ُوُٓـاكتُؿدرتهُصامؾةُفؽاُإصقاء
وذفكُأكغهُإذاُثبغتُأنُُ وهذهُمينلفةُمبـقةُظذُشابؼتفاُادعا ُامجين  :ُا:ثاف ًُ

اهللُؿا رُظذُـاُإجزاءُظاملُبجؿقعُمؽوكاهتغا ُوأنُامجينغاُممفغفُمرـغبُمغنُ
جواهرُؾر ة ُأمؽنُافؼولُبلنُاهللُيعقدُاإلكينانُيومُاحلؼُظغذُهقتتغهُافتغيُـغانُ

ُ.(15)هُبعدُادوتفدكقا:ُٕنُاهللُظاملُبجؿقعُأجزائظؾقفاُذمُا
ُاُمعرؾقُ ادتؽؾؿغُكينؼًُوؿدُصؽؾتُكظريةُامجوهرُافػر ُظـدُ ُظ ُـغانُاُمينتؼال 

ُظؾقهُظؿومُإمةُؿبؾفا ُوؿدُضغتُظغذُافبحغثُافعؼغديُحتغىُاغارتُأاغاًلُ
عغغرفُوجغغو ُاهللُإُٓبؿعرؾغغةُحغغدوثُافعغغامل ُفإليغغ نُبغغافقومُأخغغر ُوأكغغهُُٓيُُ

اضُمبـقةُظذُأنُإجينامُوإظرُ عرفُإُٓبؿعرؾةُإظراضوحدوثُافعاملُُٓيُُ

                                         
ُ.(2/311فإلجييُ)ُ ادواؿفُ(12)
 .(421ؾخرُافدينُافرازيُوآراؤهُافؽالمقةُوافػؾينػقةُ)صُ(13)
ُ.وماُبعدها(123ُفؾبغدا يُ)صُُ افػرقُبغُافػرقُ(14)
 .وماُبعدها(126ُادرجعُافيناب ُ)صُُ(15)



صق ُطؼةُافـؼاشُبغُافعرضُشوفُيوضحُفؾؼارئُافؽرياُمـوهذاُُ ـفامُُٓختؾو
ُبنُتقؿقةُوادتؽؾؿغ ُوشوفُكزيدُادينلفةُذمُادبحثُادوايل.ااإلشالمُ

ُالتجسوماملبحث الثاين: موقف ابن توموة من 
افؼضغاياُُباظتبارهغاُأهغابنُتقؿقةُؿضقةُافتجينغقاُاكاؿشُصق ُاإلشالمُُفؼد

ُ:وؿغدُتـاو غاُمغنُجغاكبغُ افؽالمقة ُوافتيُيدورُظؾقفغاُمعتؼغدهاُذمُافوغػات
ُُ امجاكبُافؾغويُوامجاكغبُافؽالمغي مُأشغبابُرؾضغهُوؿغدُ ُ ُموؿػغهُمـفغاوبغغ 

فؾؿوطؾحُـؼاظدةُمعقاريةُذمُادعتؼد ُوشوفُكتـاولُموؿػهُمنُافتجينقاُذمُهغذاُ
ُادبحثُذمُمطؾبغ:

:ُفؼدُتوموة من التجسوم عند أهل اللغة وأهل الكالم املطلب األول: موقف بن
كغهُور ُذمُوأُ ومُامجيناُوـوكهُيطؾ ُظغذُافبغدنواؾ ُابنُتقؿقةُأهاُافؾغةُذمُمػف

ُاهللَُّاْاَطَػاُهَُظَؾغْقُؽْاَُوَزاَ ُهَُبيْنغَطًةُذِمَُُؿاَلُ}تعاػ:ُومـهُؿوفهُُ افؼرآنُهبذاُادعـى إِن 
يْنغغاُِ *َُوإَِذاَُرَأْيغغَتُفْاُُتْعِجُبغغَكُ}.ُوؿوفغغهُتعغغاػ:ُ[247بؼغغرة:]شغغورةُافُ{اْفِعْؾغغِاَُوامْجِ

نُفػظُامجيناُمرا فُفؾجيند ُوامجينغدُوامجغ  نُأوُ [4]شورةُادـاؾؼون:ُ{َأْجيَناُمُفاُْ
ُوبغّغُُصخص فهُُاوافشخصُبؿعـىُواحد.ُؾامجيناُذمُفغةُافعربُيؼالُفؾبدنُود

ُمنُهذهُاحلق قةُكػيُامجينؿقةُبّغُفهُجينا ُوُؼالُٓيُُكينانُأنُا واءُادـبعثُمنُاإل
ب ُاتصُهباُـافبدنُوامجيناُؾغالُُبوػاتُادخؾوؿغ ُوُُٓٓيوافظنُاهللُٕكهُ

ُ.(16)ؼالُهوُجيناُوُٓجينديُُ
ُؾؼدُكاؿشهُمنُكاحقتغ:ُامجيناُظـدُادتؽؾؿغُأماُمػفوم

                                         
 (.315-314-313/افوػحات17ُ)ُبنُتقؿقةاشق ُاإلشالمُفُ افػتاوىُ(16)



مواؾؼتهُدػفومُافؾغةُافتيُكزلُهبغاُافؼغرآن ُوزيغا هتاُذمُُ:ُظدماألوىلالناحوة 
اُفؾجينغاُأكغهُهغوُوبغغُأنُاظتبغارهُ إضاؾقةُاشتؼوهاُمنُافػالشغػةُـاهُمعانمع

بعضغفاُيوغفُاهللُُثاُ إفقهوهوُمشارُُ وـاُؿائاُبـػينهُؾفوُجيناُ افؼائاُبـػينه
وبعضفاُيـػيُاغػاتهُبحجغةُأنُهغذهُافوغػاتُاغػاتُُ بلكهُجيناُأيُمرـب

ُُ.(17)ـؼاُظنُأحدُمنُافينؾفإجينام ُؾفذاُؿولُباضاُملُيُُ
ذمُُفا:ُبغُافػرقُبغُامجيناُظـدُادتؽؾؿغُوأهاُافؾغغةُوكاؿشغالناحوة الثاىوة

َغَذَُؿغْوُمُُموَشغىُِمغنَُبْعغِدِهُِمغْنُ}تعاػ:ُومـفاُؿوفهُُ ظذُامجينؿقةُاشتدٓ ا َواخت 
ْغِدُِْ َْ ُهُُخَواٌرَُأمَلَُْيَرْوْاَُأك غُهَُُُٓيَؽؾ ُؿُفغْاَُوَُٓ َغُحؾِق ِفْاُِظْجاًلَُجيَنًداُف  ُذوُهُْاَُشغبِقاًلُاخت 

اُكوْاَُطادِِغ ـَ وامجينغدُُ ااُجيندًُ ًُإمنُاختذُُذمُ ُإنُاهلل.ُؾؼافواُ[148]شورةُإظراف:ُ{َو
ُؾوجبُكػقفا.ُُ وهذهُافوػاتُيؾزمُمـفاُافتجينقاُ هوُامجينا
كغاُكعؾغاُؾنُ امغنُإثبغاتُافوغػاتُأنُيؽغونُجينغدًُُُٓيؾزمظؾقفاُبلكهُُ ُ ؾرَُ

اُظغذُـانُمينتويًُُ ُؾؼولُافؼائا:ُفوإرضُوفقسُبجيندُيعؾوبافرضورةُأنُا واءُ
:ُٕنُؿغولُباضغاُ:امجيندُوامجيندُمـػغيُبافؼغعُوامجيناُهوُافعرشُفؽانُجينً ُ

ُإرضُظغذُوـذفكُامجنُوـذفكُا غواءُيعؾغوُ نَُوُْرَُادالئؽةُ اُظؾاُوؿدرةُويُُ
ؾفغوُُىرَُاُيُُمشارُإفقهُوأنُـاُوفقسُبجيند ُـ ُر ُ ظواهاُبلنُامجيناُهوُافذيُيُُ

ـغ ُبغغُؽؾطفغاُذمُُ وبغُأنُامجيناُبادػفومُافؽالميُفقسُهوُامجينغد ُ(18)جينا
ىُؾؼغدُا ظغىُمعـًغُوـوكهُهوُادمففُادرـب ُوأنُمنُُؿالُذفغكُ تعريفُامجينا

                                         
 .(317و17/316)ُافػتاوىُ(17)
 .(5/214افػتاوىُ)ُ(18)



ـغ ُتعغرضُُ حدُمغنُافينغؾفـؼاُظنُأ ُوملُيُُـ رُافعؼالءُمنُبـيُآ ميـازظهُؾقهُأ
نُامجغوهرُافػغر ُهغوُظواُأ ُ اوُ ظؾقفاُأهاُؿضاياهافـظريةُامجوهرُافػر ُافتيُبـواُ

ُثالثةُأؿوال:ُؾبغُاختالؾفاُؾقهُظذُ وكاتُامجيناأحدُمؽ
ُ.أنُامجيناُمرـبُمنُامجواهرُافػر ةُ:افؼولُإول

ُُافؼولُاف ا :ُأكهُمرـبُمنُادا ةُوافوورة.
ُٓمنُامجواهرُادػر ة ُوُٓمغنُُافقسُمرـبًُُأكهُ:-وؿدُاختاره-ُافؼولُاف افث

وهوُؿولُمجفورُافػؼفاءُُ ادا ةُوافوورة ُوهذاُؿولُـ رُمنُضوائفُأهاُافؽالم
ُ.وأهاُاحلديثُوافووؾقةُوؽرها ُباُهوُؿولُأـ رُافعؼالء

هاُيؿؽنُوجغو ُُُ:ُؼالُظذُادتحقزُمتـازظونيُُُُ[ُامجوهرُ]ُوافؼائؾونُبلنُفػظُ
ـغاُموجغو  ُؾنمغاُجغوهرُوإمغاُُُ:ُءُمـفاُمنُيؼولثاُهمُُٓ؟ُجوهرُفقسُبؿتحقز

ـغاُُُ:ُظرض ُويدخاُادوجو ُافواجبُذمُمينؿىُامجوهر ُومنُهمٓءُمنُيؼغول
موجو  ُؾنماُجيناُأوُظرض ُويدخاُادوجو ُافواجبُذمُمينؿىُامجينغا ُوؿغدُ
ؿالُهبذاُوهبذاُضائػةُمنُكظارُادينؾؿغُوؽرها ُومنُادتػؾينػةُوافـوغارىُمغنُ

اُوُٓيينؿقهُجينً  ُوحؽىُظنُبعضُكظارُادينؾؿغُأكهُيينؿقهُجينً ُيينؿقهُجوهرًُ
وُٓيينؿقهُجوهًرا ُإُٓأنُامجيناُظـدهُهوُادشارُإفقهُأوُافؼغائاُبـػينغه ُوامجغوهرُ

ُ.(19)ُظـدهُهوُامجوهرُافػر 
فعاُافؼارئُيالحظُأنُابنُتقؿقةُيـبهُظذُاختالؾفاُذمُمؽوكاتُامجيناُوذمُو

ـ ُكاؿشفاُذمُمػفومُامجوهرُافػر ُ حقزُأوُادوجو ُؾؼطُحؼقؼةُامجوهرُهاُهوُادت
                                         

ُ.(9/315بتكفُ)ُ افػتاوىُ(19)



ُوؽؾُ ُ ُٓيتجغغزأيُذوـوكغغهُهغغوُافغغ ُأكغغهُإنُؾينغغدتُ ظغغواهاُذمُطفغغاُؾقغغه ُوبغغغ 
ؾغننُإثبغاتُامجغوهرُُ"ؾؼال:بات ُؼباُذمُادغقُ ادحينوشات ُؾؿنُبابُأوػُأنُُٓتُُ

إذُماُمنُموجغو ُإُٓويتؿقغزُمـغهُُ افػر ُافذيُُٓيؼباُافؼينؿةُباضاُبوجوهُـ رة
وإثباتُاكؼيناماتُُٓتتـاهىُؾق ُهوُحموورُبغغُحغارصينُممتـغعُُ يشءُظنُيشء

فؽغنُامجينغاُـادغاءُُ ٓمتـاعُوجو ُمآُُيتـاهىُؾق ُيتـاهىُوامتـاعُاكحوارهُؾقه
ؾغنذاُتوغاؽرتُاشغتحافتُإػُُ يؼباُاكؼيناماتُمتـاهقغةُإػُأنُتتوغاؽرُأجغزاؤه

باُيينتحقاُظـدُتوغاؽرهُُ ؾالُيبؼىُماُيـؼيناُوُٓيـؼيناُإػُؽرُؽايةُ جيناُآخر
وفقسُـاُماُُ ؾالُيؼباُآكؼينامُبافػعاُمعُـوكهُذمُكػينهُيتؿقزُمـهُيشءُظنُيشء

وُُٓ باُؿدُيضعفُظنُذفكُ متقزُمـهُيشءُظنُيشءُفزمُأنُيؼباُآكؼينامُبافػعا
ذُامجيناُادوجو ُُٓبدُفهُمنُفؽنُيينتحقاُإُإجزاء يؼباُافبؼاءُمعُؾرطُتواؽرُ

ؿدرهُظنُاتواؾهُبتؾكُافوغػةُاكضغاُُضعػتؾنذاُُ وُٓبدُفهُمنُاػةُماُ ؿدرُما
إنُُآشغتحافةوإمغاُبغدونُُ إػُؽرهُإماُمعُاشتحافةُإنُـانُذفكُمنُؽرُجـينغه

ؾغالُبغدُأنُتينغتحقاُُ اـافؼطرةُافوغرةُمنُاداءُإذاُاغرتُجغدُ ُ ـانُمنُجـينه
اُوإُٓؾغالُتبؼغىُافؼطغرةُافوغغرةُجغدُ ُ أوُأنُتـضاُإػُمغاءُآخغرُ اأوُترابًُُهواءًُ

وهغذاُمبينغوطُُ اُمنُشائرُإجيناموـذفكُشائرُإجزاءُافوغرةُجدُ ُ وحدها
وفؽنُكبفـاُظؾقهُهـإُنُهغذهُإمغورُهغيُمبغدأُآصغتباهُوافتـغازعُُ ذمُموضعه

 يسُذمُإجينغامُؾنذاُـانُماُا ظوهُمنُافسـقبُاحلُ وآضطرابُذمُهذهُإبواب
ؾؽقفُب ُيدظوكهُُ؟!ُؾؽقفُذمُإمورُافغائبةُافتيُُٓتعؾاُحؼقؼتفاادشفو ةُباضاًلُ

اُفوُـانُفهُحؼقؼةُفؽانُافوجو ُاػةُ اُؾؽغانُمرـًبغُ:منُافسـقبُافعؼعُـؼو ا
ُ ًٓ باُفهُحؼقؼةُختوهُيؿتازُهباُُ:ؾنكهُيؼالُ اُ؟!ُفغرهوـانُافوجو ُافواجبُمعؾو



ُ:وأماُؿغو اُ باُـاُموجو ُفهُحؼقؼةُختوهُؾاخلاف ُأوػُبذفكُ ظنُـاُماُشواه
اُأوُيؽونُافوجو ُاػةُ اُؾفذاُإك ُيؼالُأنُفوُـانُافوجو ُموغدرُوجغدُوجغو ًُ

ُ.(21)"اوجدتهُوجو ًُ
زقُوضعهُادتؽؾؿونُٕكػينفا ُوذفغكُبنُتقؿقةُهبذاُافتحؼق ُارجُمنُملوا

ـؼدهُفـظريةُامجوهرُافػر ُورؾضهُأنُتؽونُإجينامُإذاُتواؽرتُؾنكهُتينغتحقاُب
ؿينؿتفا ُباُرأىُأنُإجينامُإذاُتواؽرتُؾنهناُتينتحقاُـ ُهوُافشلنُذمُأجغزاءُ

ؾالُيبؼىُموجو ُممتـعُظنُافؼينغؿةُُ اأوُترابًُُاداءُإذاُتواؽرتُؾنهناُتينتحقاُهواءًُ
ُ.افػر اُداُيؼوفهُأاحابُكظريةُامجوهرُخالؾًُ
هُإػُأمغرُوكب غُ ُمنُأاولُافدينظابُظذُادتؽؾؿغُجعاُامجوهرُأااًلُُـ ُ

وهغوُأنُهغذاُُ ؾغضُادوغطؾحاتُرُمغنُأاغوفهُذمأاغاًلُُعدُّويُُذمُؽايةُإاقةُ
اُمغنُبـواُظؾقغهُصغقتًُُوُٓ احابتهُوُٓافتابعونُادوطؾحُملُيتؽؾاُبهُافرشولُوٓ

أهناُملُيذـرواُهذاُادوطؾحُبلفػاطهُؾؼغطُُويمـدُ ظؿاًلُُُوٓ ينُاإلشالمُُٓظؾً ُ
ُ.ُُ(21)باُملُيتطرؿواُفؾؿعـىُافذيُيريدهُادتؽؾؿونُ ؾتوبحُادينلفةُخالؾقة

ُ:ذمُافبغابُادتؽؾؿغوحغُيرؾضُابنُتقؿقةُكظريةُامجوهرُافػر ُوهيُظؿدةُ
ُ.اُبهينؾُ ننُرؾضهُفؾتجينقاُبادػفومُافذيُؿودوهُأمرُمُُؾ

بنُتقؿقةُمنُمػفومُافتجينقاُظـغدُادتؽؾؿغغُمغنُاويؿؽنُتؾخقصُموؿفُُ
ُوهيُثالثة:ُ قفاُرؾضهُ ذاُادػفومفتيُبـىُظؾاخاللُإشسُ

                                         
 .ُ(1/119)ُبنُتقؿقةافشق ُاإلشالمُُ افوػديةُ(21)
 .ُ(1/213بقانُتؾبقسُامجفؿقةُ)ُ(21)



وهغيُافتغيُكغزلُهبغاُافؼغرآن ُُ خمافػتهُدػفومُامجينغاُظـغدُأهغاُافؾغغة .1
موفغدةُملُتؽغنُُمعغانٍُُوادعا ُافتغيُأحغالُإفقفغاُادتؽؾؿغونُ وخوضبُهباُافـاس

 اخلطاب.ُمعروؾةُظـدُأهاُافؾينانُوؿت
اُظغذُهغذاُادػفغومُافغذيُاختؾغفُاُأوُكػًقغبـاءُافعؼقدةُإثباتًُُُٓيؿؽنأكهُ .2

اُمغنُافتجينغقاُخوؾًُُماُكػوهمعُأنُُيشء ُهذااُملُيوؾواُؾقهُإػُأاحابهُؾقهُاختالؾًُ
وافغذاتُيؿؽغنُكػقغهُبغـػسُُثبتاُمنُافينؿعُوافبكغ:ُماُأه ُؾقؼالُ ايؿؽنُؿؾبُُ
وهوُ ظوىُافتجينقا!!ُوماُـانُهذاُصلكهُؾالُيؿؽنُاشغتع فهُذمُافعؼائغدُُ ادـط 

 .فتضاربهُوـوكهُُٓيػقدُظؾً ُ
 ُظغـفاُأهنغاُمحؾغواُؾافينؾفُملُيغرُُِ خمافػةُهذاُادوطؾحُفطريؼةُافينؾف .3

هنغاُتػقغدُوملُيعتؼدواُؾقفغاُأُ يـػواُافوػاتُامجيناُظذُخالفُمعـاهُافؾغوي ُومل
ُ.(22)زمُتلويؾفاُأوُتػويضفاُـ ُهوُحالُادتؽؾؿغمعا ُُٓتؾق ُباهللُؾقؾ

وهغذاُُ:تومو ةاملطلب الثاين: إثبات الصػات وهل يلزم منه التجسوم عند اب ن 
وأنُُوبغُخمافػقهُمغنُادتؽؾؿغغ ُشالمُيبغُحمورُافـؼاشُبقـهادينؾكُمنُصق ُاإل

مـطؼةُافـزاعُتشتدُبقـفاُحغُيتعؾ ُإمرُبحاـؿقةُافـص ُوتؼديؿهُظغذُافعؼغا ُ
دواُؿواظدُـالمقةُظؼؾقةُحاـؿواُإفقفغاُكوغوصُافؽتغابُوافينغـة ُؾادتؽؾؿونُؿعُ 

ٕكغهُيؾغزمُُ:واظتؼدواُذمُبعضفاُافتـزيه:ُٕنُافعؼاُي بتفاُـ ُكػواُبعضُافوغػات
وظؾقهُؾغننُافعؼغاُُ أوُاإلصارةُ أوُافتحقزُ ـاحلدوثُ مـفاُبعضُمعا ُامجينؿقة

وُؾرعُظنُمذهبُادعتزفةُافذيُه-صاظرةُوخالاةُمذهبُإحيؽاُباشتحافتفا ُ

                                         
ُ.(17/324)ُافػتاوىُ(22)



وهغيُافوغػاتُافينغبعُافتغيُأهناُاتػؼواُظذُإثباتُبعغضُافوغػات ُُ-ذمُافباب
وهغيُافوغػاتُوهـغاكُاغػاتُاتػؼغواُظغذُكػقفغا ُُ يينؿوهناُبوغػاتُادعغا 

وهـاكُاػاتُاختؾػواُؾقفاُم غاُُ بؿشقتةُاهللُظزُوجاُوؿدرتهُآختقاريةُادتعؾؼة
ؿغدماؤهاُافذيُاتػ ُظؾقهُ-ُ ُوـانُافعؿدةُظـدهاُذمُهذاُافبابةافوػاتُاخلزي
ُُا كػيُافوػاتُآختقاريةُظنُاهللُظزُوجغُ-ومتلخروها يُونُظـفغاُبـػغويعغز 

افؽغغالم ُوافغغر  ُوذفغغكُم غغاُاغغػةُحؾغغولُاحلغغوا ثُبغغذاتُاهللُظغغزُوجغغا ُ
ُُُ..وكحوهاُوادجيء ُوافـزول ُوافغضب ُوافػرح 

ُُ وؿدُكاؿشفاُصق ُاإلشغالمُذمُهغذهُادـطؾؼغات ُمـطؾؼاتغهُذمُإثبغاتُوبغغ 
ُمـفا:ُ  تُرشظقةُوظؼؾقةمينؾُ افوػاتُوأكهُيـطؾ ُمنُ

أبوابُافغدينُوتتشغوقُافـػغوسُإػُمعرؾتغه ُُأظظاهذاُافبابُمنُُ:ُأنأوًل 
ظذُواحابتهُفقينواُُاذُاهللُظؾقهُوشؾاُأنُيؽونُافـبيُاُوظؼاًلُومنُادحالُرشظًُ

ُ اُأنُمعرؾتغهُأاغاُافغدينُوأشغاسُا دايغةخووًاُُ باحل ُذمُهذاُافبابُمعرؾة
ُ.(23)ااففُؿو اُؾقهُإُٓوهوُباضاُؿولُ ُمنؾُ:وظؾقه

ُهذهُافـووصُافتيُت بتُافوػاتُهيُظذُطاهرهاُافالئ ُباهللُظغزُ:ُأناثاىوً 
ُُُ.(24)اُوُٓدمينقً ُتشبقفًُتوهاُُوجآُ

أنُافينؾفُـاكواُيراظونُفػظُافؼرآنُواحلديثُؾق ُي بتوكهُويـػونُظغنُُ:ثالثا
ُ.(25)اُوُٓمعـى ُوملُيتطرؿواُداُيريدهُادتؽؾؿونُُٓفػظًُاهللُمنُاػاتهُوأؾعافه

                                         
 .(5بنُتقؿقةُ)صاشق ُاإلشالمُفُ افػتوىُاحلؿويةُ(23)
 .وماُبعدها(5/165ُافػتاوىُ)ُ(24)



بنُتقؿقةُموطؾحُافتجينقاُا تُتـاولُصق ُاإلشالمُاُمنُهذهُادينؾُّواكطالؿًُ
را ُمـهُر ُـالمُاهللُوـالمُرشوفهُاذُاهللُظؾقهُوشغؾا ُيُُُااُبدظقُ ظتبارهُموطؾحًُبا

ممغاُجعغاُُ ينُيينتخدموكهُ اُذمُاشتخدامهُمؼاادُصتىذوأهاُهذاُادوطؾحُاف
ُؾقغهُموؿػغهُمغنُووصُفشق ُاإلشالمُيبغّغُـ ُوهذاُكصُمنُأمجعُافافؾػظُجمؿاًلُ

ؿالُأهاُافعؾاُوافينغـةُ"ُُؾقؼول:دنُأثبتُافوػاتُأنُيؽونُجمينً ُُدتؽؾؿغاإفزامُ
ؾنذاُؿافتُامجفؿقةُوؽرهاُمنُكػاةُافوػات:ُإنُافوػاتُُٓتؼومُإُٓبجيناُواهللُ

ؿقاُ ا:ُإنُأر تاُبامجيناُماُهوُمرـبُمنُجواهرُؾر ةُأوُمغاُُ:تعاػُفقسُبجينا
وهغيُؿغوفؽا:ُإنُُوػ( ادؼدمغةُإمنُادا ةُوافوورةُملُكينغؾ اُفؽغاُ)هوُمرـبُ

إنُافربُتعاػُؿغائاُبـػينغهُوافعبغا ُُ:ؿقاُفؽاُ إُٓب ُهوُـذفكافوػاتُُٓتؼومُ
ويراهُُ يرؾعونُأيدْاُإفقهُذمُافدظاءُويؼودوكهُبؼؾوهباُوهوُافععُإظذُشبحاكه

ؾغننُؿؾغتا:ُإنُمغاُُ افبدرُاُـ ُيرونُافؼؿرُفقؾةادممـونُبلبوارهاُيومُافؼقامةُظقاكًُ
ُ هذاُبدظةُخمافػغةُفؾغغةُوافؼغعُوافعؼغاُـان:ُهوُـذفكُؾفوُجيناُوهوُحمدث

تينؿقتؽاُافتغيُُ:ؿقاُ:ُوكؼولُإكهُمرـبوإنُؿؾتا:ُكحنُكينؿيُماُهوُـذفكُجينً ُ
ومنُظؿدُإػُادعغا ُُ ابتدظتؿوهاُهيُمنُإش ءُافتيُماُأكزلُاهللُهباُمنُشؾطان

فـغزاعُذمُرُافـاسُظـفاُؿقاُفغه:ُاـػُ ادعؾومةُبافؼعُوافعؼاُوش هاُبلش ءُمـؽرةُفقُُ
ؾؽقغفُإذاُـاكغتُمغنُُ وفغوُـاكغتُإفػغاظُمواؾؼغةُفؾغغةُ ادعا ُُٓذمُإفػاظ

دؾعُبؿ اُهغذاُعؾاُثبوهتاُبافؼعُوافعؼآُُتُُومعؾومُأنُادعا ُافتيُيُُُ!ابتداظفا؟
رؾعُإيغديُإنُـاُماُـانُتؼومُبهُافوػاتُوتُُُ:افـزاعُافؾػظيُافباضا.ُوأماُؿو ا

اُمغنُامجغواهرُؾنكغهُُٓبغدُأنُيؽغونُمرـًبغُ اسُبلبوارهاإفقهُويؿؽنُأنُيراهُافـ
                                                                                                                     

 .وماُبعدها(4ُو4/1افػتاوىُ)ُ(25)



ؼغالء:ُمغنُباُهوُباضاُظـدُمجفغورُافعُ ؾفذاُممـوعُ:ادػر ةُأوُمنُادا ةُوافوورة
ُ.(26)"ارُوافػؼفاءُوؽرهاظُ افـ ُ

ؾابنُتقؿقةُذمُهذاُافغـصُيطافغبُادتؽؾؿغغُبنثبغاتُافوغػاتُ ونُاظتؼغا ُ
ُٓأنُُمبتدظةُيـبغيُأنُحتاـاُإػُأفػغاظُافشغارع امجينؿقة ُويبغُأنُهذهُإفػاظُ

اتُافتغيُـػغىُافوغػـ ُأكهُيرؾضُوبؽاُوضغوحُأنُتُُُ حتاـاُأفػاظُافشارعُإفقفا
بـاءُظذُإؾا هتاُدعا ُااطؾحُظؾقفغاُأكغاسُبعغدُكغزولُور تُذمُُافؼرآنُوافينـةُ

وهيُخارجةُظ ُظفدُذمُفينانُافعربُمنُافدٓفغةُ غا ُبغاُيغذهبُابغنُُ افوحي
ائصُامجيناُظنُادتؽؾؿغُويـػيُـوكهُمنُفغوازمُافوغػات ُوتقؿقةُإػُأخصُخ

ومنُادعؾومُأنُافتحقزُـخااةُمنُخواصُامجينغاُـغانُهغوُأحغدُأـغزُظوائغ ُُ
ُ.يؾزمُمـفاُافتحقزُوذفكُأكهُ ادتؽؾؿغُذمُإثباتُافوػات

مـغهُيشءُممغآُُُيؾغزمبنُتقؿقةُوبؽاُوضوحُأنُإثبغاتُافوغػاتُوؿدُبغُا
ؾننُؿالُمنُأثبتُهذهُ"ُوافتبعقضُوافتحقزُؾقؼول:ونُمنُافسـقبُيدظقهُادتؽؾؿ

افوػاتُافتيُهيُؾقـاُأظراضُـاحلقاةُوافعؾاُوافؼدرةُوملُي بتُماُهوُؾقـاُأبعاضُ
ؿقغاُفغه:ُوتؾغكُُ:ـافقدُوافؼدم:ُهذهُأجزاءُوأبعاضُتينتؾزمُافسـقبُوافتجينقا

أظراضُتينتؾزمُافتجينقاُوافسـقبُافعؼعُـغ ُاشغتؾزمتُهغذهُظـغدكُافسـقغبُ
آُُيؿـغعُاُأوُتينغؿقتفاُأظراًضغؾننُأثبتُتؾكُظذُوجهُُٓتؽونُأظراًضغُ.احل يس
اُاُأوُتينغؿقتفاُترـقًبغاُوأبعاًضغؿقاُفه:ُوأثبتُهذهُظذُوجهُُٓتؽونُترـقبًُُ:ثبوهتا

ؿقاُفه:ُوتؾكُُُٓ:عؼاُمـفاُإُٓإجزاءؾننُؿقا:ُهذهُُٓيُُآُُيؿـعُثبوهتا.ُوأبعاًضُ

                                         
 .(12/318افػتاوىُ)ُ(26)



ؿقغا:ُُ:ؾننُؿال:ُافعرضُمآُُيبؼىُواػاتُافربُباؿقةُ.عؼاُمـفاُإُٓإظراضيُُ
وافبعضُماُجازُاكػوافهُظنُامجؿؾةُوذفكُذمُحغ ُاهللُحمغالُؾؿػارؿغةُافوغػاتُ

ارؿغهُأظراضغهُاُوادخؾغوقُجيغوزُأنُتػافؼديؿةُمينتحقؾةُذمُحغ ُاهللُتعغاػُمطؾًؼغ
ؿقا:ُوهذاُدمينغقاُوافتجينغقاُُ:ذفكُدمينقاُوافتجينقاُمـتٍفُُ:وأبعاضه.ُؾننُؿال

اُبغرُمتحقزُوإنُملُيؽنُفهُذمُافشاهدُؾننُؿال:ُأكاُأظؼاُاػةُفقينتُظرًضُُمـتف.
ؿقاُفه:ُؾاظؼاُاػةُهيُفـاُبعضُفغغرُمتحقغزُوإنُملُيؽغنُفغهُذمُافشغاهدُُ:كظر
فؽـغهُؾغرقُؽغرُُ:اكُوإنُـانُبقـف ُكوعُؾرقؾننُكػيُظؼاُهذاُكػيُظؼاُذُ كظر

ممثرُذمُموضعُافـزاع:ُو ذاُـاكتُادعطؾةُامجفؿقةُتـػيُامجؿقغعُفؽغنُذاكُأيضغاُ
ومنُأثبتُهذهُافوػاتُاخلزيةُمنُكظرُهمٓءُرصحُبلهنغاُُ.مينتؾزمُفـػيُافذات

اُفغقسُهغوُمعؼغولُافغـصُوُٓمغدفولُاػةُؿائؿةُبهُـافعؾاُوافؼدرةُوهذاُأيًضغ
وإك ُافرضورةُأمجلهتاُإػُهذهُادضاي .ُوأاغاُذفغك:ُأهنغاُأتغواُبلفػغاظُُافعؼا

)متحقغز(ُو)حمغدو (ُؿؾغةُم غا:ُجمفقينتُذمُافؽتابُوُٓذمُافينغـةُوهغيُأفػغاظُ
وكػغواُمغدفو اُوجعؾغواُذفغكُمؼدمغةُبقغـفاُُ وكحوُذفغكُو)جينا(ُو)مرـب(

ُمينؾُ  ًٓ شغؾؽوهُذمُُوذفكُافؼقاسُأوؿعفاُؾقهُمينغؾكُ ُظؾقفاُبـوعُؿقاسؿةُومدفو
أوُإثباتُإمؽانُامجينغاُبافسـقغبُمغنُُ إثباتُحدوثُافعاملُبحدوثُإظراض

ؾوجبُضر ُافدفقاُباحلدوثُواإلمؽانُفؽاُماُصغؿؾهُهغذاُافغدفقا:ُإذُُ إجزاء
رُظؾغقفاُمغنُجفغةُؾرأواُذفكُيعؽُ ُ افدفقاُافؼطعيُُٓيؼباُافسكُدعارضُراجح

بونُافؼقغاسُغؾُ اُأحزابا.ُتارةُيُُافـووصُومنُجفةُافعؼاُمنُكاحقةُأخرىُؾوارو



بونُافؼقغاسُاف غا ُويغدؾعونُغؾُ وتارةُيُُُ إولُويدؾعونُماُظارضهُوهاُادعتزفة
ُ.(27)"...ُإول

اُيوضغحُمؽؿغنُاخلغالفُبغغُابغنُتقؿقغةُوخوغومهُمغنُوهذاُافـصُأيًضُ
ُؿوااُهباُافوحيُوشؾُ وكػينفاُوأفزمأاُمنُظـدُفػاطًُأوهوُـوهناُابتدظواُُ ادتؽؾؿغ
وذمُكػغسُُ اُذمُبابُافوغػاتمماُأوؿعفاُذمُمضاي ُملُجيدواُمـفاُخمرًجُُ بؿدفو ا

مغاُبنُتقؿقةُـالمهُبخامتةُدمؿعُصغتاتُاتاُهذاُادوطؾحُاُافينقاقُواحلديثُظن
ُ ـغاطررجعُذمُهذاُافبغابُوبغهُيُُوتبغُفؾؼارئُافؽرياُإشاسُافذيُإفقهُيُُُ شب 
وافووابُماُظؾقهُأئؿةُا دىُوهوُأنُيواغفُُ"ؾقؼول:ُ ؽاتُ ينللُوظؾقهُيُُوظـهُيُُ

ويتبغعُذمُُ أوُواػهُبهُرشوفهُُٓيتجاوزُافؼرآنُواحلديثُ اهللُب ُوافُبهُكػينه
وادعغا ُادػفومغةُمغنُافؽتغابُُ ذفكُشبقاُافينؾفُاداضغُأهاُافعؾاُواإليغ ن

عغرضُُيُُوُٓ بافشبفاتُؾتؽونُمنُبابُحتريفُافؽؾاُظنُمواضعهُر ُّوافينـةُُٓتُُ
ُرُّظـفاُؾقؽونُمنُبابُافذينُإذاُذـرواُبآياتُرهباُاُِ وُُٓ اُوظؿقاًكغونُظؾقفاُا  

ُُُ.(28)"ؾقؽونُمنُبابُافذينُُٓيعؾؿونُافؽتابُإُٓأما ُ سكُتدبرُافؼرآنيُُ
غاأنُُماُشب ويتبغُمنُـاُ وإكغ ُُ جينغقاتاُبافُوملُيُؼغً ُبنُتقؿقةُملُيؽنُجمين 

ُُ كاؿشُخوومهُذمُهذهُادينلفة ُوجهُؽؾطفا ُوأنُموطؾحاهتاُاحلا ثةُافتغيُوبغ 
ومنُُ وداُـانُظؾقهُشؾفُهذهُإمةُ ااطؾحواُظؾقفاُهيُخمافػةُفؾؽتابُوافينـة

ُُاُ ثَُ ًٓ ظغرضُافؽتغابُوافينغـةُُُٓ اُور ُ وجبُظرضفاُظذُافؽتغابُوافينغـةُؿبغو

                                         
ُ.(314و313/ص13افػتاوىُ)ُ(27)
 .(13/314افػتاوىُ)ُ(28)



رؾضغهُفؾ ؼاؾغةُافػؾينغػقةُافتغيُضغغتُظغذُُاُذمـانُابنُتقؿقغةُمماكًعغوؿدُُ ظؾقفا
ـًُُ ادتؽؾؿغ ؾقفاُافػؾينػةُوظؾغاُُكشلتافتيُُافـشلةآُختالفُبقتةُـ ُأكهُـانُمدر
وفذفكُحغرصُذمُمعغرضُُ:كزلُهباُافؼرآنُوافؾغةُافتيُ ظنُافبقتةُافديـقةُافؽالم

ُ ًٓ يينغتدلُفقغاُبُأيُ ؿؾُُْاُ ومنُثَُُ ادـاطرةُظذُظدمُافتينؾقاُفؾخواُبؿؼدماتهُأو
ُُ بهُظؾقه هغذاُمؾخغصُُ ارشًظغُُوٓظؼاًلُُاُفهُٓامُاخلواُفقسُٓزمًُُأنُإفزـ ُبغ 
هُتبقغُمؽامنُافغؾغطُظـغدُوؿدُـػىُهوُؽرُ افتجينقابنُتقؿقةُمنُؿضقةُاموؿفُ
 ونُأنُيتغلثرُُ ـ ُحرصُظذُتبقغُاحل ُذمُإبوابُافتغيُتؽؾغاُؾقفغاُ خوومه

ُُإياه.ُابتشـقعُخوومهُوإفزامف
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