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سالىين , اءياالا محمالد ولىالأ المين , والصالة والسالال  لىالأ رفالرأل اياءيالال والمر الحمد هلل رب الع
  -رما بعد :,ه رجمعين تآله وصحاب

ز فالي الدراسالات ادوة رثالر رصال ا اله اله فالي قح يالم التميالفهذه ورقة لمل رردت رن رفارك بها في 
 ض , وقد جعىت لا ااها :ىية الشريعة بالرياكفي  الماع دة  اله هية المعاصرة

 .  (في قح يم التميز في الءح ث اله هية المعاصرة  )رثر لىم رص ا اله ه
وسالمة   بالد رن  الءالاحيين , يسالعأ للياله جميال  اظراً ين التميالز هالدأل   , غ ايهميةبال وه  م ض ع

لىالالالأ وجالالاله  المعاصالالالرة الءحالالال ث اله هيالالالةفالالالي و  - والدراسالالالات العىميالالالة كافالالالة  الءحالالال ث فالالاليقتح الالالم 
 ,جااالالا المالالاه وبمالالا رن رثالالر لىالالم رصالال ا اله الاله فالالي قح ي الاله يظهالالر فالالي جالالااءين , ,  - الخصالال  

رثر لىم ايص ا في قح يم التميز  في هذه فستك ن ورقتيوجااا المحت ى رو المادة العىمية , 
 .  المادة العىمية لىءحث و  جااا المحت ى في
 

 ور في خىد الجمي , وه :سؤاا مستحم   رفك راه يدبوسأبدر 
  ما العالقة بين رص ا اله ه والتميز ؟ 
 ولجابة لىأ هذا السؤاا رق ا: 

لليالاله , العىالالم الالالذر اشالالرأل جميعالالاً با اتسالالاب ااالالي سالالأجد ميالالل هالالذه الهرصالالة لىياالالال لىالالأ   رظالالن ر
 والصالالالع بة , للالالالأ  مالالالز   بالالالالجم د لالالاله مالالالن كالالالل جااالالالا , فمالالالن را    لليالالالهخص صالالالاً ورن الالالالتهم قكالالالاا 

 لما جهى ا . ل : رلدالقي المامه , والااس كمدرجة التطاوا لىأ   للأ ,لالمهي
يقالالال اا بعالالالم العىمالالالال فالالالي  فسالالالأك ن مجالالالرد ااقالالالل  , وبمالالالا رن فالالالهادقي فالالالي هالالالذا العىالالالم مجروحالالالة  

 . اإلسال لى    وقميزه لن ب ية ,تهرهمي
 -   المحايالدوهال -, حيالث خصاله  ارة ابن خىدون فالي م دمتالههذا السياق لءفي اي توقد است قه

لىالم رن رصال ا اله اله مالن رلظالالم ا "ن يعرفاله ف الاا : ر  بديءاجالة مالن الياالال قءالل   ىالمالن بالين سالاار الع



العىال     قعريهالاتفالي حالين رااله كالان يالدخل فالي  ,(1)" العى    الشالرلية ورجىهالا قالدرًا وركيرهالا فااالدة 
 مءافرة . ايخرى

فالي اسالتاءاه هالذه ايحكالا  مالن رصال لها هذا العىم حين قاا : "   بد   للأ وظيهة رفاروكان قد  
  .(2)من وجه قاا اي يهيد العىم بكيهية هذا ا ستاءاه , وهذا ه  رص ا اله ه "

والشافعي حين صاف الرسالة كان من رهم م اصالده مالن قأليههالا : ضالءل لمىيالة ا جتهالاد, ووضال  
 ال  ااين التي قاظم الاظر في ايدلة بهدأل استاءاه ايحكا .

ابن  قاا , ولهذا  عتمد لىيه في ا جتهادالذر ي    رت ق الد هذا العىم هي ايساسصاومن هاا  
  .(3)"  اله ه ه  الذر ي ضي و  ي ضأ لىيه  رص ا" يم العيد رحمه اهلل : قد

  و ر يؤسس  ستعماا الع ل في الشالرع , رويع د السر في هذا للأ رن رص ا اله ه ه  العىم الذ
 استيمار الع  ا في قضايا الشرع . لذر ياظم  ه  ال اا ن ا

 فيالالاله الع الالالل والسالالالم  واصالالالطحا فيالالاله الالالالررر ي الالال ا اللزالالالالي رحمالالاله اهلل " ورفالالالرأل العىالالال   مالالالا ا دو 
يل , فإااله يأخالذ مالن صاله  الشالرع والع الل سال ال السالء ,ليالاله ه ورص له من هذا ال ء لىمو والشرع 

 هالال  مءاالالأ لىالالأ محالالم و  ,الشالالرع بالالال ء ا  هبحيالالث   يتى الالاالع الال ا   بمحالالم فالالال هالال  قصالالرأل
 .(4)يد والتسديد "ىيد الذر   يشهد له الع ل بالتأيالت 

: " وكالان لىالم رصال ا اله اله جال اده الالالذر    -وهال  يتحالدث لالن لىالم الالالدين  –وي ال ا الزركشالي 
 (5) يىحم , وحءىه المتين الذر ه  رق ى وروثم , فإاه قالدة الشرع , ورصل يرد لليه كل فرع " .

 لياله ايلالال  , والمىجالأه ه لما كان ه  العىم الالذر يالأور ل" فإن لىم رص ا ال وي  ا الش كااي :
الم الررة  ل في غالالا ايحكالا  , وكااالت مسالااىهير الد ا ر ساال وقملليه لاد قحرير ال الذر ي ىجأ
 وقصالالايفقؤخالالذ مسالالىمة لاالالد كييالالر مالالن الاالالاظرين كمالالا قالالراه فالالي مءاحالالث الءالالاحيين  ةالمحالالرر  هوق الالالد

لالن لاله الماالا ل ن رحدهم لذا استشهد لما قاله بكىمة من كالال  رهالل ايصال ا رذ نالمصاهين , فإ

                                                 



 ,ح ا  لت ادهم رن مساال هذا الهن ق الد مؤسسة لىأ الحم الح يم بال ء اولن كاا ا من اله
 , والما ال ا ,  ق صالر لالن ال الد  فالي فاليل ماهالا ريالدر الهحال ا ميالة مالن المع ال امرب طة بأدلة لى

 (6) ."  للت في الط اولن قءا
باله قىالك ال  الالد السالمعية والع ىيالة والىل يالة  يعاالي كال  الش كااي هالذا رداالأ مءاللالة ياالهوليس في  

, لضالالالءطها روقالالالاقهم , ومالالالداد كىمالالالاقهم ال الالال لهم , واسالالالتاهذو   المجالالالردة التالالالي اسالالالتاهر ايصالالال لي ن
هىسالهة التالي قعاالأ ب العىال   , وهالذا هال  فالأن الجىيالة ت بهالذه الصال رةحتالأ غالد,قأصاليىها ص ىها و و 

 أص ا ال اا ن مياًل . و رص ا التشريعات, كالديااات 
ويجالالل هالالذا المعاالالأ فالالإن العىالالم بأصالال ا اله الاله , وارقيالالاد كتءالاله , ومعرفالالة ماالالاه  رربابالاله يضالالهي لىالالأ 

 .والمضم ن , في الماه   ,رو كتابة ,طالا العىم قميزاً ظاهراً في كل ما يطرحه فهاهة
لرااالالد هالالذا العىالالم اإلمالالا  الشالالافعي ب  لالاله : الشالالافعي   ولعالالل هالالذا هالال  السالالر فالالي وصالالف اإلمالالا  رحمالالد

 فيىس أل في رربعة رفيال : في الىلة , واختالأل الااس , والمعااي , واله ه  ".
وقالالالد رسالالالها ايسالالالتاذ مصالالالطهأ لءالالالد الالالالرا ق فالالالي الحالالالديث لالالالن مظالالالاهر التهكيالالالر الهىسالالالهي لاالالالد  

ا قجالالاه الماط الالي فالالي الءالالدل  والجزايالالات ب  الالالد لامالالة , والتمالالادالشالالافعي كالعاايالالة بضالالءل الهالالروع 
 " ثالالم قالالاا :,,, لكالالل قسالالم ,بالت سالاليم مالال  التمييالالل وا ستشالالهاد ثالالم ايخالالذ ,بالحالالدود والتعالالاريف 

لما فيه مالن دقالة  الءحالث  حتأ لتكاد قحسءه وماها رسى به الجدلي المشء  بص ر الماطم ومعاايه
اً فىسهياً لىأ ط ي ح ار ولطف الههم وحسن التصرأل في ا ستد ا والا م ومرالاة الاظا  الما

 .(7)واقصاله بأم ر فرلية خالصة "  ,وبالذات, التماده لىأ الا ل روً   رغم 
هالالذه ال رقالالة متمحضالالة فالالي بيالالان رثالالر هالالذا العىالالم فالالي قح يالالم التميالالز فالالي الدراسالالات اله هيالالة وبمالالا رن 

 ة : قيلىأ وفم العااصر اآل فيهاسأجعل الكال  المعاصرة في جااا المحت ى والمضم ن , ف
 .في قح يم التميز في اختيار م ض ع الءحث  لىم ايص ا رثر -1
  .رثره في قح يم التميز والدقة في التعءير لن المراد -2

 .رثره في قح يم التميز في ا ستد ا  -3

                                                 



 .رثره في قح يم التميز في المااقشة وا د ايدلة  -4

 .رثر ه في قح يم في الترجيح  -5

  .  الا ا ارثره في قح يم التميز في قخري  رحكا -6

     
 
 
 
 
 
 
 

 :  رثره في قح يم التميز في اختيار م ض ع الءحث روً :
يالحالالع لىالالأ كييالالر مالالن الءالالاحيين الالالذين قصالالدوا لدراسالالة بعالالم المسالالاال اله هيالالة لالالد  التاءالاله له الاله  

م لىالالأ المهالالم  , فربمالالا اجالالد رحالالدهم يالالذها وقتالاله وجهالالده فالالي دراسالالة ايول يالالات , وق الالديم ايهالال
ارلاً مالالذهاًل فالالي الضالالرورة مالال  رن هالالذا العصالالر يشالالهد قسالال فضالالاًل لالالن ,ا الحاجالالةليهالاللة   قمالالس لمسالالأ

 الضروريات .  قءيل, بل قد يك ن بعضها من  يحتاجها الااس الا ا ا التي 
يول يالات , وهال  ايمالر ه اله افي اختيالار م ضال ع الءحالث فالي ظاالي للالأ الجهالل بويع د هذا الخىل 

مالن خالالا مالحظالة طري الة  ,لاالي رصال ا اله الهر, مالن هالذا العىالم ن يكتسالءه الءاحالث الذر يمكن ر
محرمالالات ومكروهالالالات ,  يين فالالي قرقيالالا ايوامالالالر للالالي واجءالالات وماالالدوبات ,والاالالال اهي للالالأايصالال ل
ات يالالالالالالوالحاج,ا مراقءهالالالالالالا للالالالالالالأ الضالالالالالالروريات ي تهم فالالالالالالي ق سالالالالالاليم م اصالالالالالالد الشالالالالالالريعة بحسالالالالالالوطالالالالالالر 

رو قابعاً  اً رصىياً ,م صدمرقءة , وما يعد  ما ردخى ه من ايب اب اله هية في كلات , و يوالتحسيا,
 رو مكماًل .  ,



وقرقيالالا  ,المسالالاالمالالن خالالالا مالحظتالاله لمالالاهجهم فالالي دراسالالة  كمالالا يمكاالاله رن يكتسالالا هالالذا ايمالالر
لىأ   مد  ت , وقرقيا ايا اع , وايقسا  , فهم غالءاً يعتمدون الماه  ال ااالوقرقيا ,ايدلة 

 .   التاب  ايصىي لىأ و  ال طعي لىأ الظاي ,و ق ديم ايهم لىأ المهم , 
 

 رثره في قح يم التميز والدقة في التعءير لن المراد : ثااياً:
والتميالز فالي صالياغة المالادة  ,ن مرادهالعىم بأص ا اله ه يكسا الءاحث مىكة الدقة في التعءير ل

لبها  , وذلك ين رو  , رو لجماا ,من دون مءاللة ,العىمية بايسى ب العىمي الصحيح والمءافر
الماصف ذلك الجهد الجءار الالذر  فال يخهأ لىأ من ربرع الااس في هذا الجااا , نايص ليي

يز يوالد  ت , والتم ,وايدلة , بذله لىمال هذا الهن في ضءل المصطىحات المتعى ة بايحكا 
 ,شكل والمىتءس ماهالامبين ح اا ها , بالحدود , وايميىة , والهروق , وقحرير محل الازاع في ال

  . 
به مالن مالادة هالذا العىالم , ولق الان هالذه  نا  يسته جزلً  قشكل  د  ت ايلهاظفهذا  ولضافة للأ

 فالي صالياغةرو  ,س ال في اسءة ايقال اا ,والمااسا ,الد  ت يمكن الءاحث من التعءير الصحيح
 .  ,وبيان وجه ا ستد ا ماها ايدلة

ر يرو في التعء,من لد  الدقة في الههم  يئاً بعم الءح ث اله هية المعاصرة يالحع فوالااظر في 
 يالدياإلطالالق والت , واإلجماا والءيان , و من رب اب العم   والخص   , ول  كان الءاحث متمكااً 

ظ لتجاا الماط ق والمهه   , واح ها من د  ت ايلهاو , وايمر والاهي , والح ي ة والمجا  ,
 .  ال ق ع في ميل هذه ايخطال

 
 :ره في قح يم التميز في ا ستد ا رث ثالياً:

وه  ا حتجالا   (معااه العا  )ا ستد ا هاا :المراد ب رن لأقءل بيان هذا ايثر من التاءيه ل   بد
اله هيالالة , ولالاليس المالالراد بالاله المعاالالأ  لقامالالة ايدلالالة السالالمعية رو الع ىيالالة لىالالأ المسالالألة :لم مالالاً , رو
 .و  قياس "  يس باص و  لجماعما ل وه  : "  نايص ليياصطال   الخا  في

   وفي هذا اإلطار رق ا : 



دلة  فايه  ردلة اله ه ,  –م الاظر لن واق  مؤلهاقه بل –  يخهي لىأ الجمي  رن رص ا اله ه 
 تأخرين .المت دمين والممن  اهررر ركير لىما بحسا ,ايصىي م ض لهكما ه  معى   هي 

السالمعية  ,ختىهالةايدلالة بأا الهالا الم دهم في حصرص لي ن جل جهدهم ومداومن هاا صرأل اي 
 ا ض ابل ا حتجا  بها, وكيهية استيمار ايحكا  ماها , فكهال ا اله هالال لاالال والع ىية, وبيا ,ماها

ا لهم طري ة ا ستد ا ب ج هاله المختىهالة , وما  يصىح , ورقء   ,يصىح لالحتجا  في ماالءحث 
التميز في الءح ث اله هية المعاصرة في هذا الجااا من ويظهر رثر لىم رص ا اله ه في قح يم 

 وج ه : 
: " لذا وقعالت  -فالي كيهيالة الءحالث لالن حكالم ال اقعالة   - , ي  ا الشالافعيقرقيا ايدلة  ايوا :

ياظالالر روً  فالالي اصالال   الكتالالاب , فالالان وجالالد ف,  ال اقعالالة فالالأح   المجتهالالد للالالي طىالالا الحكالالم فيهالالا
  ن وجدهه ااحدر للأ اص   ايخءار المت اقرة فإن رل   , ول دا ً لىأ الحكم فه  المراد مسىكاً 
د  المطىال ب فالي هالذه رن قالاا رحماله اهلل : فالإن لال للالأ....حاد احل للأ اص   رخءار اآلا ول  

  (8)".كىيات الشريعة ومصالحها العامة ال ياس بعد , ولكن ياظر في   الدرجات لم يخم في
تد ا فال بد له من مرالاة ال  الالد التالي حررهالا ايصال لي ن فالي قرقيالا سياشد التميز في ا  فمن
 .ويسير لىأ وف ها  ,ايدلة

هالالذه المهالالارة يمكالالن رن يكتسالالءها الءاحالالث فالالي ال ضالالايا  , و الاصالال  ب ا سالالتد اضالالءل  اليالالااي :
اله هية المعاصرة من خالا استيعاب ما قرره لىمال هذا الهن في باب ضءل ا جتهاد في الالاص 

 مال  المعرفالة العمي الة بالد  ت ,ل لىالأ محىاله قازيالل الالدلي و , ح يم المااهما يتعىم بذلك من قو 
 وض ابل ا ستد ا باإلجماع. بأا الها المختىهة, ايلهاظ 

رلاالاق  لالي   من خالا ما اراه مالنويظهر هذا ب ض   واحن االحع كيرة الخىل في هذا الجااا,  
, والتسالالاهل فالالي د ا, رو قحميالالل الالدليل مالالا   يحتماللالاصال   , والتعسالالف والتكىالف فالالي ا سالت

 . ادلال اإلجماع, م  رن هذا ايمر في غاية الخط رة

                                                 



مالن  ايدلالة الجزايالة الخاصالة بالمسالألة اله هيالة التالي يسالتهدفها الءحالث معرفة العالقة بيناليالث : 
ل  حيح , فالالإن هالالذا ايمالالر   يمكالالن رن يالالتم لىالالأ وجهالاله الصالال رجالالل الت صالالل للالالأ الحكالالم الصالالحيح

ن اسالالالت لا ال  الالالالد ايصالالال لية المتعى الالالة بالعالقالالالة بالالالين ايدلالالالة اإلجماليالالالة , ومالالالا حالالالرره لىمالالالال لمالالال
فالءاحالالالث يالالالد , يوالت ,والتخصالالاليص ,يالالالادة والز ,والاسالالال   ,ايحكالالالا  المتعى الالالة بالءيالالالانايصالالال ا مالالالن 

,   قالال  ال يالالاس مالالن الالالاص, وموروجالاله بيااهالالا لالاله ,مازلالالة السالالاة مالالن ال الالرآن المتميالالز هالال  الالالذر يعالالرأل
ا ستحسالالالان  اصالالالاً , ومتالالالأ يعالالالدا لالالالن ال يالالالاس للالالالأ بالمصالالالىحة لذا لارضالالالتوحكالالالم ا حتجالالالا  

 وهكذا . ,
 :  بايدلة ا جتهادية ستد اضءل ا الراب  : 
ين ايحكالا  التالي يجال   ا جتهالاد بال جعالل الءاحالث متمكاالاً مالن لدراك الهالرقق بأص ا اله ه المعرفة

ا جتهاد لاد لد  الاص , وذلك ين هذا آليات و  اد ,  مجاا فيها لالجته ها وايحكا  التيفي
وهالال  الالالذر يحالالدد وسالالاال  لاالال ا ا ,الالالذر يرسالالم خارطالالة الطريالالم فالالي اسالالتاءاه رحكالالا  االعىالالم هالال  

 في كل وسيىة من هذه ال ساال .  ال اجا اقءاله ا جتهاد فيها , والماه  الصحيح
هالذا الالدليل وماظالروه , وكالل قيالاس  برربالاصال لي ن هالم فاي, ا  الءاحث ا ستد ا بال يالاس فإن ر 

 ,ورركااالالاله تالالاله,كيالالالف وهالالالم الالالالذين ضالالالءط ا ح ي   , حيح  يخالالالر  مالالالن مشالالالكاقهم فىالالاليس ب يالالالاس صالالال
التالالي يمكالالن رن قالالرد لىيالاله , وكيهيالالة  وفالالروطه , ورا الالاله , وكيهيالالة ا حتجالالا   بالاله , ورهالالم ال الال اد 

 ي يدا لىالأ سالعة وفم قسىسل ماط ورقا مسااىه ,وهم كذلك من ضءل التعىيلالسالمة ماها , 
        باإلضافة –ا الااظر  أل لىأ ما حرروه في هذا الشأن يكسال قو وصهال ايذهان ,  ,الع  ا

الاتالاا  ب اسالطة الع الل  , والماه  الماط ي في الت صل للأ رة التهكير الماظمامه –المعرفة  للأ 
, ودليالل يمسالر والت والسالءم الع ىيالة فالي مسالالك العىالة , ولعالل لبالدالاقه ,فيما يمكالن رن ي كالل للياله

اهالم فالي هالذه ال ضالايا وغيرهالا ال ياس خير فاهد لىالأ هالذا ايمالر , ورحسالا ر وق اد  ا ست رال,
 . اح هو  لذهاي , بالعصف ا فيما بات يعرأل اآلن ا ررباب مدارس التهكير الحديية قد سء 
أل با جتهالالاد يعالالر  رو ا لتمالالاد لىالالأ مالالا ,د ا سالالتد ا الصالالحيح بالمصالالىحةيالالكالالان الءاحالالث ير   ولن

ا حتجا  بالمصىحة , له لما قرره ايص لي ن في هذه ايب اب من ض ابل  الم اصدر فال غاأ
 ن هالم هية الم ا اة بياها وبين ايدلة الجزاية الخاصة , فايص لييوك ليات الاظر في الم اصد ,وآ



سالالم للمالالاا الالذر يمكالالن رن يمالارس با -الالذين وضالالع ا الحالد الهاصالالل بالين قحكالاليم الالررر والهالال ى 
الم ا االة بياهالا  اصدر الصحيح ال اام لىأ الاظر فالي الكىيالات مال  وبين ا جتهاد الم -الم اصد
ولالالذا  ,ءالالاً لسالاليراً وطري الالاً ولالالرةيعالالد مرك -بالمااسالالءة -, وهالالذا ايمالالر ايدلالالة الجزايالالة الخاصالالةوبالالين 

 (9).  (خاصة اله ه:)سماه في  اإلسال  
 لتمسك بايدلة المختىالف فيهالا ,او ال  الد اله هية , رحث ا حتجا  بوهكذا الحاا لن را  الءا

فضالً لن رن يك ن متميزاً  – بالص افإاه حتماً لن  ي ارب   رو استعماا ايدلة الع ىية ايخرى,
  المتعى ة بهذا الضرب من ا ستد ا .    لم يكن متمكاا من المادة ايص ليةما –

 ة وا د ايدلة :رثره في قح يم التميز في المااقشرابعاً: 

و فكالالرة معياالالة لىءاحالالث , ر مجالالرد حكالالم لاشالالااي يعالالن   فالالي ا سالالتد ا ومااقشالالة الالالدليل ليسالالاال الالد  
حالالددها لىمالالالال  قجالالاه الالالالدليل , بالالل همالالالا فالالن دقيالالالم ي الال   لىالالالأ رسالالس ومءالالالادرل قخطالالر لىالالأ بالالالاله

 وبيا ها غاية الءيان .  ,ايص ا
ماهالا مالا يعالم كافالة  والع ىيالة راال اع متعالددة,بايدلالة السالمعية  فا لتراضات ال اردة لىأ ا سالتد ا

قالرد لىالأ ا سالتد ا  التراضالاتعياه و  يرد لىأ غيالره , فهاالاك تص بدليل بايدلة , وماها ما يخ
, ورابعة قرد  باإلجماعة , وثالية قرد لىأ ا ستد ا , ورخرى قرد لىأ ا ستد ا بالسابالكتاب 

 ا ستد ا بال ياس .لىأ 
كمالا يالرى   - رو راها من قضايا لىم الجدا من صميم هذا العىم,ك ن ال  اد  م الاظر لن  وبل 

دون لها مءاحالث خاصالة مالن كتالءهم , بالل هر ي اين قديماً وحديياً ما ال  ين ايص لفإ - اللزالي وغيره
ركيالر مالن بيالان لىمالال  –لخدمالة ايدلالة وهم الذين قصدوا  –والتمييل لىيها  ,ربما كان بيااهم لها

المعرفالالة  احالالث للالالأالد لالالة فيحتالالا  معالاله الء مالالا يتجالالاو  الالالدليل للالالأ  ومالالن ال الال اد  ,مالجالالدا راهسالاله
مالن غيالر رصال ا هال  ايمالر الالذر   يمكالن رن يكتسالا ت , ورا الهالا , ومراقءهالا , و  ب ج ه الد 

 اله ه . 

                                                 



 يلاالالي فيهالالا الجالال اب لالالن ا لتالالراض , ودلالال ى سالالالمة الالالدليل  و  ن ا الالد المااقشالالة ,وبالم ابالالل فالالإ
لها ردواقها ووسااىها التي جرى ا صطال  لىيها , و  يمكالن   بل ,رو السهسطة, تحكم المجرد 

 لها .  ومت ااً  ,بهذه ايدوات اً رن يسىم الدليل من المااقشة ما لم يكن الءاحث لارف
 رثر ه في قح يم التميز في الم ا اة و الترجيح  : خامساً : 

ييالز بالين ايدلالة , لىالأ التم اآلخالرين, ويالدرك قالدرة ال الار   ل اللالءاحث المتميز ه  الالذر يحتالر  
مالالد للالالأ الم ا االالة بالالين وا ختيالالارات ال اامالالة لىالالأ التعسالالف والتكىالالف , ويع, لالالن التعصالالا  فيتجالالرد

ير التالي رسالمها ايصال لي ن فالي مءاحالث التعالارض يفم المعالاوو , هجي ساس لىمي وماايدلة لىأ ر
بعضالالها  ,ووسالالاال  بالالين ايدلالالة السالالمعية ردواتوالتالالرجيح , فىىم ا االالة رصالال ا وقالال ااين , ولىتالالرجيح 

لالالأ رمالالر خالالارجي , ولىتالالرجيح بالالين يعالال د ل ا وبعضالالها يعالال د للالالأ المالالتن , وبعضالاله ,السالالاد للالالأيعالال د 
وبعضالالها يتعىالالم  ,وبعضالالها يتعىالالم بالالالهرع ,بعضالالها يتعىالالم بايصالالل ,ةوالمعالالااي ردوات خاصالال ةايقيسالال

التالرجيح بالين الضالروريات  حالث دقيالم فالي لعىمال الم اصالد ب, و بالعىة , وبعضها يتعىم بأمر خارجي
في هذا الءاب ما لم  ها ي د  لاد التعارض ؟ و  يمكن لىءاحث رن يك ن م ض لياً الخمس , وري

 يكن متمكاا من هذا ايدوات . 
فالال ررر ,  للالأ قال ا رو  -ريفالم هالذه المعالايلىالأ و  -حث بعد الم ا اة بين ايدلة ولذا ااتهأ الءا

, مال  الءعالد لالن  م ا بأسى ب لىمي صحيح و  ,ومس غاقه,سءاب الترجيح له كذلك من بيان ر بد
,و  الصالحيح بالالحم  ااسا لىم ا  , فال يعءالر مالياًل لالنالمءاللة في ايلهاظ , واختيار التعءير الم

هالذه ايوصالاأل لىالأ ال ال ا الم ابالل ,  بضالدالحكالم  ال الار  يههالم حتأ  ,ن الراجح بالصحيح ل
 ..ا  فيما فأاه الظن , والجز  فيما فأاه ا حتماا , وهكذولىيه كذلك رن يجتاا ال ط

 
 
 

 :رثره في قح يم التميز في قخري  رحكا  الا ا ا سادساً: 

تمكن ماليمكن ال  ا بأن المعرفة بأص ا اله ه قسهم بشكل جال هرر فالي قكال ين الع الل المءالدع ال
بالكىيات الجامعة , واإلحاطة اك المعااي ر د,  ولالتحىيل , والم اراةالتركيا, و من سعة الاظر , و 



والاظالالالالاار , ومعرفالالالالة الهالالالالروق  ءاهيسالالالالر لىالالالالأ صالالالالاحءه مالحظالالالالة ايفالالالالوالم اصالالالالد , وهالالالالذا الع الالالالل ي
قح يالالم الماالاه , ورد الهالروع للالالأ و قالدر الاالاس لىالالأ قطءيالم ال  الالد , والخصالااص , ويجعىاله مالالن ر

 وقخري  رحكا  الح ادث الجديدة .  ,ايص ا
 ,  قشالكل لىياله المسالاال -لىالأ اال ر مالن هالذا العىالم _ لمعاصالرة فالءاحث فالي ال ضالايا اله هيالة ا

رن يىجأ للأ قياسالها  –هاد تجوقد لرأل ردوات ا  –و  يع  ه التكييف اله هي لىاا لة , فيمكاه 
حهع الدين , رو الاهس ك  -ي مجم  لىيه لن كان ثمة اظير , رو يىح ها بأصل كى, رها يلىأ اظ

ا الاظالالر فالالالي مالالن خالالال , رو يسالالالتاءل حكمهالالا  -اسالالل , رو غيرهالالا , رو الع الالل , رو المالالاا , رو ال
 ت ,رو غير سد الذراا  , رو الاظر في المآاب ,  رو رو ب اسطة ا ستصح المصالح والمهاسد , 

  ,تهالالم لىيهالالا  حكمهالالا مالالن خالالالا قالالالدة ف هيالالة ميخالالر   ذلالالك مالالن راالال اع ا سالالتد ا المعروفالالة , رو
 ال  الد الكىية اليابتة . غيرها من  ور, كال  الد الخمس الكءرى

 
العىم كهيل بتح يم التميز لىءاحث فالي ال ضالايا اله هيالة المعاصالرة , وذلالك هذا  رن وخاقمة ال  ا

الترقيالالالا و  التصالالال ر الصالالالحيح, مهالالالارات -للالالالأ الجااالالالا المعرفالالاليباإلضالالالافة  - ياالالاله يكسالالالا المالالالرل
اقالا م اصالد الشالريعة ي , ومر ين في قرقيا ايوامر والاال اهيايص ل فطري ةالتركيا , و التعىيل , و ,

العىالالل  للالاليفالالي الاظالالر  طالالري تهميالالات , و   متميالالزاً فالالي الترقيالالا والتاظالاليم وف الاله ايولقجعالالل اإلاسالالان 
فالي  اً متميالز  اإلاسالانجعالل وفالي الشالريعة لم مالاً قمعة في ايحكالا  الجزايالة الخاصالة ,والمعااي الجا
لعالقالة بياهالا , واسالت رال ا ظالةمالحكم والم اصد العامة , ومالاهجهم فالي ضالم ايدلالة و مالحظة الح  

ضالايا  لل يالة رو فالرلية وق وباالال ال  الالد ايصال لية مالن م الدمات ,الجزايات لى ص ا للأ الكىيالات
وفالم  لىالأ وايدلالة ال  الالد باالتميزاً في التركيا و م اإلاسانقجعل  -اية ظ طعية روق -رو ل ىية 

 ايسس العىمية الصحيحة . 
 

عاصالالرة هالال  بميابالالة المصالالءا  الالالذر يهتالالدر بالاله م ضالالايا اله هيالالة الفايصالال ا بالاسالالءة لىءاحالالث فالالي ال
 به يك ن التميز واإلبداع . قدلهم لىيه الا ا ا , وب در معرفتهحياما قشكل لىيه المساال , و 

 



,  لاالالاله سالالالمي  مجيالالالا السالالالداد فالالالي ايقالالال اا وايلمالالالاا, -جميعالالالاً  -رسالالالأا اهلل سالالالءحااه رن ير قاالالالا 
  له وصحابته رجمعين.وصىأ اهلل لىأ اءياا محمد ولىأ آ

    


