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 سؤضط٘مكدم٘ امل

ٚ  ٤٫ ايهـابػ  قبٸ ايعـاملني ـٟ اٯ اسبُؿ هلل ٌٔ ازبًـٞو  ٌ أ١ٹ ٚايؿٓـ ٘ٹ   ؾٓـ َـًٛات
٘ٹ ع٢ًأٚ ٘ٹ  لن٢ ذبٝات ٞٸ.تباقى ٚتعاىل َؿ١ٜٓٹ عًُ  ٚبابٗا عً

٘ٹو     وٚبعــؿ ِٷ يف بابــ ــؿٷؾــبنيٳ ٜــؿٜو أٜٗــا ايكــاق٨ ايهــكِٜ نتــابٷ قــٝ سبُــٍٛ  ٗٔ
٘ٹ َٹَك١ يط٬ٓب ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايًـٝؼ عًـٞ   آزلاس١  مجع ؾٝ٘ َُٓؿ٘ وايؿقدات ايها

ٖـــفا ايعًـــِ  يـــ٪ٕٖٚــــ( املطايـــب ايـــ  تٓؿـــع يف 1411)ت  نايــــ ايػطـــا٤ 
٘ٹ       ٚ و٥ؿ٘و ٚاملباؾ٨ ايـ  تمٜـؿٴ بُـرل٠ّ   اٚطك نـإ تـأيٝـ ٖـفا ايهتـاب َٚ٪يؿـ٘ ايؿكٝـ

٘ٹ املبهـ  وايهبرل بني ايعًكٜٔ ٚايج٬ثني َٔ ايعُك ٘ٹ ايٓـاؾق    ا ٜؿٍ ع٢ً ْبٛغ ك ٚتؿٛقـ
 .ٚايذلبع ع٢ً ؾنت ايؿت٣ٛ ؾٝ٘ و١ٝٹ ٖفا ايعًِيف ا٭غف َٔ ْاَ

٫ نُٝا  وٚقؿ ؾأبت َ٪نه١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ ع٢ً طباع١ ايهتب ايٓاؾع١
ٚـيـو بعـؿ    وتجُٝٓـّا يًعًـِ ٚربًٝـؿّا زبٗـٛؾ َ٪يؿٝٗـا      ونـك٠ َٓٗـا  ٭ا عًُـا٤  َ٪يؿات

َٚـٛي٘  ايكـاق٨ ايهـكِٜ    ٜٚٴعـني ذبكٝكٗا ٚؾل ايٓٛابط ايعًُٝـ١ اـا ؼبكـل ايػاٜـات     
 بٝهٕك إىل َبتػاٙ َٔ َعًَٛات.

زلاســ١ ايًــٝؼ  ايعــاّ ٭َــني امل٪نهــ١ نُــا ْتكــؿٸّ خبــايِ ايًــهك ٚايتكــؿٜك 
ــا٤    ــاى نايـــ ايػط ــؿنتٛق عب ــاب اٚ اي ــإ يف    زبٓ ــٔ أع ــع َ ــل ٚزبُٝ ــٝؼ احملك يً

إٔ  نا٥ًني املٛىل عم ٚدٌ جباٙ َٔ يفْا جبٛاقٙ ٫َْٛا أَرل املـ٪َٓني   وَؿٚقٙ
 إْ٘ ٚيٞ ايتٛؾٝل. وو ٚػبعٌ أعُايٓا غاي١ُ يٛدٗ٘ ايهكِٜٜٛؾل ي٬ْتؿاع ب٘

 ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ    
 يف َ٪نه١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ 
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 مكدم٘ التخكٔل

ــاملني   اسبُــؿ هلل قب ايعــ  ــ٢ املبعــٛخ قيــ١ يًع  واملنيو ٚايُــ٠٬ ٚايهــ٬ّ عً
 ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ايطاٖكٜٔ.

ؾٗــفا ٖــٛ ايهتــاب ايجــاْٞ يف َكــؿَات عًــِ ايؿكــ٘ ايــ  ٜٓبػــٞ يطايــب  وٚبعــؿ
 وٚاي  دعًُٗا َ٪يؿُٗا َكؿ١َ يؿٚقت٘ ايؿك١ٝٗ ٚا٭َـٛي١ٝ  وايعًِ إٔ ٜٓطًع عًٝٗا

ٖـٛ أأؾٚاق عًـِ ايؿكـ٘     ٠ بتشكٝكٓـا َا طبعت٘ َ٪نه١ نايـ ايػطا٤ ًَهٛق ؾا٭ٍٚ
أباب َؿ١ٜٓ عًِ ايؿكـ٘أ ٚايـفٟ ٜـفنك     ايجاْٞ ؾايفٟ بني ٜؿٜو ٖٚٛأَا  وٚأطٛاقٙأ

َباؾ٨ عًِ ايؿكـ٘ ٚتعكٜؿـ٘   زلاس١ آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤ ؾٝ٘ 
َْٚٛـٛع٘ ٚق٩ٚنــ٘ عًــ٢ عبــٛ أٚنــع  ــا ـنــكٙ يف ايهتــاب ا٭ٍٚو َــع إْــاؾات  

ــ   ــٌ ايطاي ــ١ دبع ٞ  دًًٝ ــ ــ٢ انــتعؿاؾ يتًك ــ١ ٚغــٛ      ب عً ــاٖر اسبــٛل٠ ايعًُٝ َٓ
 .غُاقٖا

ٚقؿ عًُتٴ ع٢ً ذبكٝـل ايهتـاب ٚإْـاؾ١ نـجرل َـٔ ايتػكػبـات ايـ  اؾتكـكت         
إيٝٗا طبع١ ايهتاب ا٭ٚىل ٚإدكا٤ َا ًٜـمّ َـٔ ايذلمجـ١ ٚايتعكٜــ ٚاٱٜٓـاع ملـا       

 امل٪نه١ ني يفدٗٛؾ ايعاًََجُّٓا يف ايٛقت ـات٘  واستٝر إيٝ٘ َٔ َؿكؾات ايهتاب
 بعؿ َكادعت٘ ٚتٓظِٝ ؾٗاقن٘ ٚاغكادـ٘ ؾٓٝـّاو   وازبؿٜؿ٠ تً٘ٓحب ع٢ً إغكاز ايهتاب

٫نُٝا أَٝٓٗا ايعاّ ايًٝؼ ايـؿنتٛق عبـاى نايــ ايػطـا٤و ْٚا٥بـ٘ ايًـٝؼ أيـؿ        
 .املٛٓؾل ٘ظبً

إٔ ٜـٛؾكِٗ عًـ٢ َـا بـفيٛٙ      ؾذماِٖ اهلل غرل دما٤ امل٪َٓنيو نـا٬٥ املـٛىل   
 إْ٘ زلٝع صبٝب.

  ني غالٟ ايبًؿاٟٚذبه 
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 تسمج٘ املسؤلف

 ىطبُ:
ٖٛ ايؿكٝ٘ ايًٝؼ عًٞ ابٔ ايًـٝؼ ضبُـؿ قْـا ابـٔ ايًـٝؼ ٖـاؾٟ ابـٔ ايًـٝؼ         
عباى ابٔ ايًـٝؼ عًـٞ َـاسب )اشبٝـاقات( ابـٔ ايًـٝؼ ايهـبرل دعؿـك َـاسب          

 )نًـ ايػطا٤( ابٔ ايًٝؼ غٓكو ازبٓادٞ ايٓذؿٞ املايهٞ.  

 ّالدتُ ّىػأتُ:
ٍٸ ايٓذــ ا٭يـكفو يـب       ٖــ( يف  1331ن١ٓ ) ٚيؿ   ضبًـ١ ايعُـاق٠ َـٔ ضبـا

 تٓشؿق َـٔ نـ٬ي١ عكبٝـ١ عكٜكـ١ ٜٓتٗـٞ       ؾ١ٜٝٓ يف بٝت عًُٞو ًْٚأ َع أنك٠ أؾب١ٝ 
و ٚتـٛىل تكبٝتـ٘ دـؿٙ ايع٬َـ١ اشلـاؾٟ نايــ ايػطـا٤و        (1)ْهـبٗا إىل َايـو ا٭يـذل   

 ؾهــإ ًٜكٓــ٘ املعــاقف ٚاسبهــِو ٜٚػفٜــ٘ ٜٚؿقبــ٘ عًــ٢ َكاقــٞ ايؿٓــٌ ٚايعبككٜــ١و   
و ٚبعؿ إٔ ؾكؽ َٔ ايككا٠٤ ٚايهتاب١ تٛد٘ عبٛ املباؾ٨ َٔ ايعًـّٛ  (2)غرل ًَٓأ ؾًٓأ

ا٭ٚي١ٝو ؾأتكٓٗا َٚٗـك بٗـاو ٚدـؿٸ يف ذبُـٌٝ ايعًـّٛ ايؿٜٓٝـ١ َـٔ ا٭َـٍٛ ٚايؿكـ٘          
 ٕ  و ؾأَــبض َــٔ ؾٓــ٤٬ ٖــفٙ ا٭نــك٠ املُــًشنيو   (3)ستــ٢ َــاق ٜٴًــاق إيٝــ٘ بايبٓــا

ــ٘     ــ٢ أقكاْ ٛٸم عً ــ ــابٗنيو تؿ ــِ ايٓ ــ١ ايعً  ٚلاســِ ايًــٝٛؽ يف َعــاقؾِٗو  َٚــٔ يً
 .(4)َعًَٛاتِٗٚنبل ايهجرل َِٓٗ يف 

                                              

 .176و 1ّ( َاْٞ ايٓذـ ٚساْكٖاو ايًٝؼ دعؿك اٍ ضببٛب١و ز1)

 .23َٛن٢ ايبػؿاؾٟو ّ( آٍ نايـ ايػطا٤ َٓاٌٖ عطا٤و يانك دابك 2)

 .12( ايعبكات ايعٓدل١ٜ يف ايطبكات ازبعؿك١ٜو ايًٝؼ ضبُؿ سهني نايـ ايػطا٤و 3ّ)

 .183و 1ّ( َاْٞ ايٓذـ ٚساْكٖاو ايًٝؼ دعؿك اٍ ضببٛب١و ز4)



 8 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

 أضاترتُ:
ــ َٹ ٚ     ِ ــ٘ ايهــبرل ايًــٝؼ نــا   ٔ أيــٗك أنــاتفت٘ ا٭عــ٬ّ َــٔ غــرل أنــكت٘ ايؿكٝ

ٔٵ أِي وايًرلالٟ َٹ تٳعرټ بـال٫ف   ُع ا٭ناتف٠ امُلؿقٸنني ّٜٛ ناْت ايٓذـايفٟ نإ 

ُٸًني ـٺ ٚؾهـك٠ٺ    ٚنـإ ٖـفا ايًـٝؼ ـا ْظـك     وايطًب١ ٦َٚات احمل  ثاقـب ٚقأٟ سُـٝ

ٛٻ٠ ايتككٜك ٚدماي١ ايتشكٜك ٚايؿكانـ١ ايُـاؾق١ يف   وْـكـٸاؾ٠ٺ متٝٝـم   ٚنإ ميتال أّٜٓا بك

ٛٳنټـِ ؾٝـ٘ أْــٻ٘ قـؿٻّ يـٝػٓا املذلدٳـ       وَٛاٖب ت٬َفتـ٘ ٛٸ٠ ايتٻ ٔٵ َُاؾٜل ق أعًـ٢   َِٚ

ٌٵ نـإ ٜٴـ٪ثكٙ بءيكـا٤ َطايـب عايٝـ١        ٓٸاق حبجـ٘و بـ ٘  اهلل َكاَ٘ ع٢ً نا٥ك سٴ  يف ايؿكـ

 وٚأَٛي٘ ع٢ً عبٛ ا٫غتُاّ ٚمل ًٜاقن٘ غرلٙ َٔ نباق ت٬َٝـفٙ يف سٓٛقٖــا  

ٕٵ ؼبٓـك          ثِ بًـؼ ا٭َـك   ٕٵ سـكٻّ عًـ٢ ايًـٝؼ نايــ ايػطـا٤ أ بايًـٝؼ ايًـرلالٟ أ

ٍٵ غـهٻ اٱٖـابو مل ؽِبًـع بٴـكٵؾٳ          ٖفا وؾقى غرلٙ َٔ ا٭ع٬ّ ٚايًـٝؼ بعـؿ مٓلـا ٜـم

ٛٻ٠و ٚمل ٜٓـمع دًباب ٌٻ ذبًُٝ٘ عًٝـ٘ ستـ٢ تبشـك يف عًـّٛ      وايًباب ايؿت ٚنإ دٴـ

ٚبًؼ ؾقد١ ا٫دتٗـاؾ امُلِطًـل قبـٌ     واملعكٍٛ ٚاملٓكٍٛ ٚتًٖٓعٳ َٔ وايؿك٘ ٚا٭ٍَٛ

ٙٹ املباقى ُٴك    .(1)ايج٬ثني َٔ عٴ

 يف املعكٍٛ ايع٬َـ١ ايهـٝؿ عًـٞ ايًهٓٗـٟٛ يف ايؿًهـؿ١ ٚاملٓطـل       أناتفتـ٘ َٚٔ
قٞ ٚايًٝؼ ضبُؿ سهـني  ٝؼ ْٝا٤ ايؿٜٔ ايعكاو َٚٔ أناتفت٘ أّٜٓا ايً(2)ٚايعكا٥ؿ
 ايٓا٥ٝين.

 تالمرتُ:

٘ٴ  ايٓټشـا٠  ٚ ٤مجٗـك٠ْ َـاسب١ْ َـٔ نبـاق ايعًُـا٤ ٚايبـاسجني ٚا٭ؾبـا       ِٖ ٚت٬َفتٴـ
ًٖػـٳٜٛٝٸٔ  :َٔ ًَاٖرلِٖ وٚاي

                                              

ٚٷ َٔ سٝا٠ ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و ايهٝؿ عبؿ ايهتاق اسبهينو 1ّ)  .11 -10( ـق

 .11( املُؿق ايهابلو 2ّ)



 9  رزمجخ ادلإنف

       ٞايهـٝؿ مجــاٍ ايـؿٜٔ ظبــٌ املكدـع ايــؿٜين ا٭عًـ٢ ايهــٝؿ أبـٛ ايكانــِ اشبــ٥ٛ

. 

 ٙٛشب٥ٛٞايهٝؿ عًٞ ظبٌ ايهٝؿ ا أغ . 

 ايككيٞ ايع١َ٬ٓ اسبذ١ ايهاتب اٱن٬َٞ ايًٗرل ايًٝؼ باقك يكٜـ. 

 ايهكِٜ ايكطٝؿٞ ايع١َ٬ٓ ايؿكٝ٘ ايًٝؼ عبؿ. 

 املٓعِ ايؿكطٛنٞ ايع١َ٬ٓ ايًاعك ايهبرل ايًٝؼ عبؿ. 

       ــاب ــؿق َــاسب نت ــب اٱنــ٬َٞ ايًــٗرل ايًــٝؼ أنــؿ آٍ سٝ ــ١ ايهات ايع٬َٓ

 .(ايُاؾم ٚاملفاٖب ا٭قبع١ اٱَاّ)

 ًٞاشبطٝب ايهبرل ايع١َ٬ٓ ايؿنتٛق ايًٝؼ أيؿ ايٛا٥. 

 ايؿٜٔ ازبما٥كٟ ايع١َ٬ٓ ايًٝؼ ْٛق. 

 ٛايع١َ٬ٓ ايؿنتٛق َٗؿٟ املػمَٚٞ نبرل عًُا٤ ايٓش. 

 ٞايع١َ٬ٓ ايًٝؼ سهني آٍ لاٜك ؾٖاّ املػمَٚٞ ايٓذؿ. 

 دّزِ الدٓين ّالعلنٕ:
 ٜؿـك  عًٝـ٘ إٔ   إٕ يعٛق ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤ ْؿه٘ إٕ ٚادب٘ ايـؿٜين 

ٜهـٕٛ يف ٚنـط ا٭سـؿاخو َكيـؿّا ْٚاَــشّا َٚٛدٗـّا َٚهـاْؿّاو نـإ ٖـٛ احملٓؿــم         

يًكٝاّ جب٥٬ٌ ا٭عُاٍو ٚقؿ نإ ي٘ جبُٝع ًَاقنات٘ ؾاعًٝـ١ ٚقـ٠ٛ ٚتـأثرلو ٚميهـٔ     

ــ١ املكَٛقــ١ ايــ    آٍ نايـــ  -استًتٗــا أنــكت٘ اٱيــاق٠ إىل ايهــُع١ ايطٝبــ١ ٚاملهاْ

ــ١ ٚايعًُٝــ١ ٚايهٝانــ١ٝ قــؿ نــاُٖت إىل ســؿ نــبرل يف    يف اجملــا٫ت ايؿٜٓ -ايػطــا٤ ٝ

بمٚغ٘و ؾٗفٙ ا٭نك٠ ايعكب١ٝ اي١ُُُٝ قؿٸَت ايمعُا٤ ايؿٜٓٝني ع٢ً اَتـؿاؾ قـكْني   

 .(1)َٔ ايمَإ )ايككٕ ايتانع عًك ٚايككٕ ايعًكٜٔ(
                                              

 ؾٚقٙ اٱ٬َسٞ ايؿٜين يف ايعكام.ؿ١َ قناي١ املادهترل املٛن١َٛو ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤ ٚ( َك1)
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قٴدٹع إيٝ٘ يف ايتكًٝؿ بعؿ املكدع ايًٝؼ ضبُؿ اسبهني آٍ نايــ ايػطـا٤و ؾكـؿ    

ؾ املطًــل قبــٌ ايــج٬ثني َــٔ عُــكٙو ٚتــٛىل إَاَــ١ ازبُاعــ١ يف   بًــؼ ؾقدــ١ ا٫دتٗــا

ايُشٔ اسبٝؿقٟ ايًكٜـ يف َهإ ٚايؿٙ ٚدؿٙ اشلـاؾٟ قيُٗـا اهللو ٚاْتكًـت    

إيٝ٘ َهتب١ دؿٙ ٚأبٝ٘و ٚأْاف إيٝٗا نجرلّا َٔ ايهتب املطبٛعـ١ ٚاملػطٛطـ١و ؾٗـٞ    

 .(1)َٔ َهتبات ايٓذـ امل١ُٗ

هٹـُات ايكدـٌ ازبـاؾٹٸ ايـفٟ ٜعُـٌ      ٚقؿ نـإ ايًـٝؼ نايــ ايػطـا٤ ٜتُــ بٹ     

و ؾهــإ (2)بًٓـا  ٚيـاى يف نـٌ َٛقــ ٜـك٣ ؾٝـ٘ َُـًش١ يٲنـ٬ّ ٚاملهـًُني         

ٜهع٢ بهٌ َا أعطٞ َٔ سـٍٛ ٚطـٍٛ يف قٓـا٤ سـٛا٥ر املـ٪َٓنيو ٚاسبؿـا  عًـ٢        

 .ؾَا٤ املهًُنيو ٚايؿع٠ٛ يٛسؿ٠ ايُـ

 إجاشتُ يف السّآ٘:
ّ    ٜكٟٚ ايًٝؼ املذلدٳ  اشلـاؾٟ عـٔ ايع٬َٓـ١ ايهـبرل     ِ باٱدـال٠ عـٔ دـؿٸٙ اٱَـا

 ايــؿٜٔ ا٭َــٛيٞ ايكدــايٞ ايًــٗرل ايهــٝؿ أبــٞ ضبُــؿ اسبهــٔ آٍ َــؿق        ايؿكٝــ٘

ِ  ٚقؿ نتبٗا وايعاًَٞ ايها ُٞ املٛنٟٛ  ايهٝؿ املفنٛق يًًٝؼ اشلاؾٟ دؿٸ املذلدـ

َٴشؿٸخ ع٢ً عبٛ ايتؿٌُٝ ٚؾٝٗا َٔ ايؿٛا٥ؿ َا ٫ (3)ٜهتػين عٓ٘ ؾكٝ٘ ٚ
. 

 آثازِ العلنٔ٘:
 َٔ ايؿك٘ ٚا٭ٍَٛ و١ُ يف طبتًـ ؾٕٓٛ املعكؾ١ اٱن١َٝ٬ؿات قٝٸَُٓ ي٘ ٚ

 :ٖٚٞ وٚايذلادِ ٚاملٓا كات بٝٓ٘ ٚبني نباق عًُا٤ ا٭١َ َٔ ايؿكٜكني ٚاملٓطل

                                              

 .176( َاْٞ ايٓذـ ٚساْكٖاو ايًٝؼ دعؿك اٍ ضببٛب١و 1ّ)

 .245( َٛنٛع١ ايعتبات املكؿن١و دعؿك اشبًًٝٞو 2ّ)

ٚٷ َٔ سٝا٠ ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و ايهٝؿ عبؿ ايهتاق اسبهينو 3ّ) ـٹقٵ  )14. 
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 أ٫ّٚ: املطبٛعات:

و طبعتـــ٘ ا٭سهـــاّو تككٜـــكّا يبشجـــ٘ اشبـــاقز يف ا٭َـــٍٛ )نـــت١ صبًـــؿات(  .1

 .١ أٚي١ٝطباع -نايـ ايػطا٤ سايّٝا-َ٪نه١ ايفغا٥ك نابكا 

ــ٘ َ٪نهــ١ نايـــ ايػطــا٤ ايعاَــ١ نــ١ٓ   أؾٚاق عًــِ ايؿكــ٘ ٚأطــٛاقٙو   .2 طبعت

 .ٖـ( بتشكٝل ايًٝؼ ذبهني ايبًؿا1439ٟٚ)

ٖٚــٞ قنــايت٘ ايعًُٝــ١و ٚناْــت ايطبعــ١  أنــو ايتكــ٣ٛ يٓٝــٌ دٓــ١ املــأ٣ٚو .3

 ٖـ( َٔ قبٌ َطبع١ اٯؾاب يف ايٓذـ ا٭يكف.1391ايكابع١ َٓ٘ يف ن١ٓ )

ــ١ٓ  يف بـــرلٚت يف َطبعـــ١ ؾاق ايمٖـــكا٤ع بـــاب َؿٜٓـــ١ عًـــِ ايؿكـــ٘و طبـــ  .4 نـ

 ٖـ(ظ َٚا بني ٜؿٜو ايطبع١ ايجا١ْٝ احملكك١ َٓ٘.1405)

نايـــ -ايتعــاؾٍ ٚايتعــاق  ٚايذلدــٝضو طبعتــ٘ َ٪نهــ١ ايــفغا٥ك نــابكا  .5

 ٖـ(.1430ٚعاؾت طباعت٘ َطبع١ نًُٝاْماؾٙ يف قِ ن١ٓ ) -ايػطا٤ سايّٝا

ُُٝـٞظ ٚطبعتٗـا َ٪نهـ١    سككٗا ايًٝؼ عُاق ايتتعًٝك١ ع٢ً يكع املٓظ١َٛظ  .6

 ٖـ(.1442نايـ ايػطا٤ ايعا١َ ن١ٓ )

و طبعتـ٘  يكع ايعك٠ٚ ايٛثك٢و تككٜكّا يؿقى انتاـٙ ايًٝؼ نا ِ ايًرلالٟ .7

ٖـــ( بتشكٝــل ايًــٝؼ نــكِٜ    1439َ٪نهــ١ نايـــ ايػطــا٤ ايعاَــ١ نــ١ٓ )    

 .ايهُٛيٞ

ناي١ َهت١ً َٔ نتاب٘ يـكع املهانـبو   نًـ ابٔ ايكْا عٔ ؾك٘ ايكْاو ق .8

ٚطبعت يف برلٚت َٔ قبـٌ َطبعـ١ َـبض     و٢ ْادض ايُكافسككٗا َُطؿ

 ٖـ(.1432ن١ٓ )

 ٛانب ايؿقٸ١ٜ يف ا٭سهاّ ايٓش١ٜٛو ُطبٹع َٔ قبٌ ايفغا٥ك نابكّا.ايه .9
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املػتُك َـٔ َكيـؿ ا٭ْـاّ سبـر بٝـت اهلل اسبـكاّو ايطبعـ١ ا٭ٚىل َـٔ قبـٌ           .10

ٖــ(و ٚايجاْٝـ١ يف ايٓذــ    1374املطبع١ اسبٝؿق١ٜ يف ايٓذــ ا٭يـكف نـ١ٓ )   

 ٖـ(.1398أٜٓا يف َطبع١ اٯؾاب ن١ٓ )

طبـع ا٭ٍٚ َٓـ٘ يف   َُاؾق اسبهـِ ايًـكعٞ ٚايكـإْٛ املؿْــٞو )صبًـؿإ(و       .11

ــ١ اٯؾاب يف ايٓذـــ ا٭يــكف نــ١ٓ )    ـــ(و ٚايجــاْٞ يف َطب 1408َطبع عــ١ ٖ

ٖـــ(ظ ٚأعٝــؿ طباعتــ٘ ضبككــا َــٔ قبــٌ َ٪نهــ١    1410ايعــاْٞ يف بػــؿاؾ نــ١ٓ ) 

 .برلٚتيف  ٖـ(1442ن١ٓ ) نايـ ايػطا٤ ايعا١َ

ــٔ املطاقســات ايعًُٝــ١ ٚاملٓــا كا        .12 ــكات ٚتــأ٬َتو ٖٚــٛ يــفقات َ ت ْظ

  .ا٭ؾب١ٝ بٝٓ٘ ٚبني ايؿنتٛق ؾًٝٝب س

ْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝ )صبًؿإ(و طبعت٘ املطبع١ اسبٝؿق١ٜ يف ايٓذــ ا٭يـكفو    .13

 ٖـ(.1427ٚطبع١ أغك٣ َٔ قبٌ َطبع١ نًُٝاْماؾٙ يف قِ ن١ٓ )

ابو طبعت٘ َ٪نه١ ايفغا٥ك نـابكّاظ  كٗر ايُٛاب إىل سٌ ًَه٬ت اٱعْ .14

ــٌ        ــٔ قب ــؿٸّ َ ــ١أ املتك ــاب أايهٛانــب ايؿقٜ ــع نت ــ٘ صبُٛعــا َ ــؿ طباعت ٚأعٝ

 .ٖـ(1442)َ٪نه١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ ن١ٓ 

ْٗــر اشلــؿ٣ يف عًــِ ايهــ٬ّو املطبعــ١ اسبٝؿقٜــ١ يف ايٓذـــ ا٭يــكف نــ١ٓ    .15

 ٖـ(.1354)

16.      ٘  ايؿكـ٘ )صبًـؿإ(و   اشبـاقز يف  ايٓٛق ايهـاطع يف ايؿكـ٘ ايٓـاؾعو تككٜـكّا يبشجـ

ــ١ٓ    ايطبعـــ١ ا٭ٚىل َٓـــ٘ َـــٔ قبـــٌ َطبعـــ١ اٯؾاب يف ايٓذــــ ا٭يـــكف نـ

 ٖـ(.1430ٖـ(و ٚايجا١ْٝ َٔ قبٌ نتاق٠ يف قِ املًكؾ١ يف ن١ٓ )1381)
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 ثاّْٝا: املػطٛطات:

 اهلل ايٝمؾٟ. ٬َ عبؿٹ إ ٗاق اسبلو يـكع سباي١ٝ ايًٝؼ .17

 .اسبل ايٝكني يف تكادِ املعَُٛني  .18

 قناي١ يف أَاق١ٜ ايٝؿ. .19

 قناي١ يف ٚسؿ٠ ايٛدٛؾ. .20

 يـكع ايكنا٥ٌ )نت١ عًك صبًؿا(. .21

 يـكع املهانب )اقبع١ صبًؿات(. .22

 يكع دبكٜؿ ا٫عتكاؾ. .23

 يكع نؿا١ٜ ا٭ٍَٛ )عًك٠ صبًؿات(. .24

 ايهًِ ايطٝبو صبُٛع١ قنا٥ٌ َٚكا٫ت. .25

ٚتعٌُ َ٪نه١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ ع٢ً ذبكٝل ٚإغكاز تًو ايـؿقق ْـُٔ   

 ٛنٛع١ تكاخ ايًٝؼ عًٞ آٍ نايـ ايػطا٤.َ

:ُُ  ّفاُت
ٕٵ أنٌُ ٚنـإ ـيـو    وتهـبرل٠ اٱسـكاّ َـٔ ؾكٜٓـ١ ايعًـا٤      يبٻ٢ ْؿا٤ قب٘ بعؿ أ

ِٸ َٔ ن١ٓ  19 ي١ًٝ ا٭قبعا٤يف  َٳ ٙٹ ايًـٝؼ     ٚؾؾٔ يف (وٖـ1411)قدب ا٭ َكـدل٠ دـؿٸ

 .(1)ا٭يكف ا٭ندل نايـ ايػطا٤ يف ضب١ً ايعُاق٠ َٔ ضباٍ ايٓذـ

                                              

ٚٷ َٔ سٝا٠ ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و ايهٝؿ عبؿ ايهتاق اسبهينو 1ّ) ـٹقٵ  )36. 



F 
 م٘ املصيفمكد

 ٚب٘ ْهتعني

ُٸــ هللٹ اسبُــؿٴ ٚايهــ٬ّ عًــ٢ ضبُــؿ ٚآيــ٘  ٠ُ٬ايٛاســؿ ا٭ســؿ ايؿــكؾ ايُــُؿ ٚاي

 َٚشب٘ ايطٝبني ايطاٖكٜٔ َُابٝض ايؿد٢ ٚأع٬ّ اشلؿ٣.

ٍٴ ٞٸ  ٘ٹإىل قبِّ املؿتككٴ ٚبعؿ ؾٝكٛ ظبـٌ ايًـٝؼ ضبُـؿ قْـا ظبـٌ املـدلٚق ايًـٝؼ         عًـ

 :ٖاؾٟ َٔ آٍ نايـ ايػطا٤

ٛٴنٵـع    ( أٚ َا ٜؿٝؿ ايبُرل٠ ؾٝـ٘و انـتؿكغتٴ  ٖفا نتاب )باب َؿ١ٜٓ ايؿك٘ ؾٝـ٘ اي

ٍ  وٚقنبت ؾٝ٘ ايُعب ٚايفيٍٛ وٚايطاق١ ْؿكـت  أٚ وٚغٓت ؾٝ٘ ايػُك ٚايٓـشٛ

ٖٳـ   وؾٝ٘ دٗؿّا عظُّٝا ٞٸ إـا قهـ   ٔٷِّٖـٛ  ت اـا أقحبـ٘ يًكـكا٤ َـٔ ايجُـكات ايطٝبـ١       عًـ

ايبُـرل٠   ٜٚؿٝؿٴ ؤٜ يكٚعّا٘ يف ايؿٸكٜل يًتؿٓكايٓط ٓرلٴ٭حبح ؾُٝا ٜٴ وٚايؿٛا٥ؿ ازب١ًًٝ

٭َـٛق   وإىل َٓـاٖر ٖـفا ايعًـِ َـكاطّا َهـتكُٝاّ     ؾٝٗـؿِٜٗ   وؾٝ٘ سُـ٫ّٛ ٚذبُـ٬ّٝ  

ََٛـٌ   ودـ١ ٭نكاقٙ بطكٜل َٗٝع ْٚٗر ملعكؾ١ َباؾ٥ـ٘ َتٸبـعو ٚافٺ باسبا   تًَِٛٗ

املطايـب ايـ  تٓؿـع يف يـ٪ٕٚ ٖـفا       ب٘ َٔ مجع كٴؾٝ٘ َا نٓت أؾٓه أْؿفتٴ ويًؿا٥ؿ٠

 ؿٳعٵـ ٗا بٳتٴدٵكٳػٵانـتٳ  وَُٚـاؾقٙ  ٘ٹنهٹٚاملباؾ٨ اي  تمٜؿ بُرل٠ يف ُأ وايعًِ ٚطكا٥ؿ٘

ٕٔ ٕٖٔٳ ٖٳ َٚٔ أعُام ؾهكٟ ّٜٛ نٓت بني ايعًـكٜٔ   واملاْني بٹتٴْٛات ُنَٓٔ َه ٚ

ٍٴ وايكًٝب١ ١ٹًُٖؿ اهلل بٗفٙ اسُبؾذا٤ حب وٚايج٬ثني ٘ٹ كؾٳٚايٛسٝـؿ يف بٴ  ويف ْٛع٘ ا٭ٚ  تـ

 ٚقؿ قتبت٘ ع٢ً َطايب ٚؾٍُٛ. وو َجٌ غبرل٫ٚ٦ ٜٓب و٘ذٹهٵْٚٳ



 املطلب األّل
 (تعسٓفُ، مْضْعُ، غآتُ) م٘ عله الفكُيف مكٓد

ٌٸ ِٕ قؿ تعاقف عٓؿ ايكّٛ قبٌ ايؿغٍٛ يف ن  وبانِ املكؿَـ١  ث٬ث١ٺ إَٔٛق كٴـِن عً

ـٴ ٕٳ ;ٚايػاٜــ١ َٓــ٘ وَْٚٛــٛع٘ وايعًــِ ٖٚــٞ تعكٜــ َــٔ  عًــ٢ لٜــاؾ٠ٺ ايطايــبٴ يٝهــٛ

 ايبُرل٠ عٓؿ ايًكٚع ؾٝ٘.  

٘ٴ [اَا] ٘  وَْٚٛٛع٘ وتعكٜـ ايؿك٘يــ)ا٤ ٗٳَكايُؿ ٔهعٵإُٖاٍ بٳ ٚد كـؿ  و ؾ(ٚغاٜتـ

شلـفٙ ا٭َـٛق     ٳعًُا٤ ايؿك٘ يف َٛنٛعاتِٗ ايؿكٗٝـ١ ايهـدل٣ ايتعـكټ    غًبٴأأٌُٖ 

ُـا ٜهـٕٛ َـٔ أٖـٌ     ايـفٟ ٜكدـع إيٝٗـا إْٸ    ٕٸأق نتـبِٗ اعتُـاؾّا عًـ٢    ايج٬ث١ يف َـؿ 

اجملتٗـؿ ؾٝـ٘    ٕٸأ٫ٚ قٜب  ويًُذتٗؿ يف ٖفا ايعًِ ُٓع إ٫ٓٗا مل تٴؾءْٸ وٚايؿك٘ وايؿٔ

ــ٘ يف ايكدــٛع إىل َ٪يٓ     ــا ٜهؿٝ ــا َ ــؿٙ َٓٗ ــاتِٗعٓ ــ٘ يف    وؿ ــ١ ايؿك ٚايًــكٚع يف ؾقان

 .َُٓؿاتِٗ

 ٗا يف ؾٍُٛ ث٬ث١:ٚإيٝو يكسٴ



 ألّلالفصل ا
 حبطب االغتكام ّالبخح عً صٔػتُ عله الفكُ تعسُٓف

ِ يف ايؿكـ٘  يٓا قبٌ اشبٛ  يف تعكٜؿ٘ ٚبٝإ َعٓاٙ ا٫َط٬سٞ َـٔ ايـتهًٓ   ٫بؿٸ

ٙٴ ٜٓأعٱحبهب ا٫يتكام  ًٗ َعٓا بٌ َكؼبٗا  ونًُات بعِٓٗ يظٗٛٔق ١ٹػٳحبهب اي

 يف تطابل َعٓاٙ يػ١و ٚاَط٬سّا.

  لػْٖض العلناٛ للنعيٙ الّجُ تعٓس
ٕٔ  وٚعًــ٢ تكــؿٜك عــؿّ املطابكــ١ بُٝٓٗــا  ــا املٓانــب١ بــني املعٓــ٢   ؾٝهــٕٛ ـيــو يبٝ

ّٳ وٚاملع٢ٓ ا٫َط٬سٞ املٓكٍٛ إيٝ٘ وايًػٟٛ املٓكٍٛ عٓ٘ ٕٳ ٚشلفا تك٣ ايكٛ  ٜفنكٚ

ًٓ  ٓٛا املع٢ٓ ايفٟ اَطًشٛا عًٝ٘.بٝٸٜٴ ٕٵأعًِٝٗ  بٴذٹ٘ ٜٳْٸأػٟٛ َع املع٢ٓ اي

ُُ   ْٖ علٙ االصطالحٕػبٔاٌ املعيٙ الّل تكدِٓه ّج
ٕٳُا قؿٸْٸإٚ املع٢ٓ ايًػٟٛ ع٢ً ا٫َط٬سٞ يهٕٛ املع٢ٓ ايًػٟٛ نـابكّا   َٓا بٝا

ّٴ وع٢ً ا٫بٔ ا٭بٹ لٳبٵعًٝ٘ نٳ  عٓؿ عًُا٤ ا٭ؾب َطابك١ ايْٛع يًطبع. ًٜٚم

  َهّجُ تكدٓه التعسٓف ّبٔاٌ املطالب الجالث٘ ما، ٍّل، ّٔل
ٖٴ٭ْٸــ ;ايــبعًــ٢ نــا٥ك املط ٘ٴَٓا تعكَٜؿــُــا قــؿٸٚإْٸ  ٕ٘ٔ )َــا(  بٹًَــِطَٳ ٓــا آميــ١ بٝــا

ِّ  ٖٚـٛ َكـؿٸّ يف َكـاّ ايتعًـِٝ عًـ٢ متـاّ ايعًـّٛ املتعًٓ        وايًاقس١ يـ٤ٞ   كـ١ ببٝـإ أ

ٕٻ ونإ ٕٳ نُا إ ٘ ببٝـإ َْٛـٛع٘   ٭ْٸـ  ;ايعًِ آمي١ بٝـإ َطًـب )ٖـٌ(    َْٛٛٔع بٝا

 ٚٚدٛؾ ايعًِ بٛدٛؾ َْٛٛع٘. وٜعكف ٚدٛؾٙ

ٕٳ ٕٸأنُــا  ًٓــ٭ْٸــ ;(ِٳبٝــإ َطًــب )يٹــ ِ آميــ١ٹايعًــ غاٜــ١ٹ بٝــا تؿٜٚٓــ٘  ١ٹ٘ يــكع يع

ـٴ ٕٴ وايعًِ ٚٚدٛؾٙ. ؾتعكٜ ُـا ٖـٛ آميـ١ ايبٝـإ ملطايـب      إْٸ وَْٛٛع٘ ٚغاٜت٘ ٚبٝا
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 اي٤ًٞ ايج٬ث١.

  عً صٔػ٘ لفظ الفكُ البخُح
ًُــ وَُــؿقٷ و( بههــك ا٭ٍٚ ٚنــهٕٛ ايجــاْٞ٘ٴِكــ)ايؿٹ :ٚنٝـــ نــإ ؾٓكــٍٛ  ٘ٴٚؾع

ــ٘( بؿــتض ا  َٴاملاْــٞ )َؾكٹ ــاْٞ  ٍٕ تعــؿٍّ٭ٍٚ ٚنهــك ايج ــ٘ لٜــؿٷ :ٜكــاٍ وٚاســؿ ملؿعــٛ  َؾكٹ

ؾٝهـٕٛ َـٔ بـاب     وَٚٓاقع٘ )ٜٳؿَك٘( بؿـتض ايكـاف   وو بؿتض أٚي٘ ٚنهك ثاْٝ٘اي٤ًٞٳ

 ٌ ــ ــٌ ٜٳؿعٳ ِ   وَؾعٹ ــ ًَ ِٳ ٜٳع ــ ًٹ ــٌ عٳ ــاف يف      وَج ــ٘( بههــك ايك ــكب )ٜؿكٹ ــ١ ايع ــٝو يف يػ ٚي

 ؾًفا دعًٓا املٓاقع َؿتٛع ايكاف. واملٓاقع

َٓــاقع٘ َههــٛق ايعــني   ذــ٤ٞٴَههــٛق ايعــني يف املاْــٞ ٫ ٜٳ  ٕٸأَٓــاؾّا إىل 

َٹ إ٫ٓ وغايبّا ٚٸ :جا٫ّ أٟإـا نإ   ي٘ سكف ع١ً.أ

ِٸ :كــاٍٜٴ ٕٵأ ؾــ٬ ُٜــضټ و٘ٹعٝٓٹــ ِټْٳــ ٘ ٫ ػبــٛلٴْٸــأنُــا  ٕٸ ;ايكــاف )ٜٳؿُكــ٘( بٓــ  ٭

 َههٛق ايعني يف املاْٞ ٫ ػب٤ٞ َٓاقع٘ َُّٓٛ ايعني.

ٟ   ٚإْٸ ٖا َؾَكٗـّا بؿـتض ا٭ٍٚ   َؾكٹـ٘ ٜٳؿَكـ٘ ايـ٬لّ َُـؿقٴ     ٕٸ٭ ;ُا دعًٓـاٙ َـٔ املتعـؿ

َـا نـإ عًـ٢ ٚلٕ َؾعٹـٌ ٜٳؿعٳـٌ َـٔ ايـ٬لّ ٜهـٕٛ          ٕٸءؾـ  وْظرل َؾٔكع ٚتٳعٹب وٚايجاْٞ

ًٻــ ٕٸأ إ٫ٓ وَُــؿقٙ ايػايــب َؿتــٛع ا٭ٍٚ ٚايجــاْٞ ٕٳاي ٍٔ يف ثبــٛتٹ أ  ٖــفا ا٫نــتعُا

٘ٳ(ي َٳ وبايٛلٕ املفنٛق يف املع٢ٓ اي٬لّ ـ)َؾكٹ ٛٳا ٤ٞٴذٚ  كٴٗٳـ ِظاملفنٛق ٜٳ ٕٔلٵملُؿق ي٘ باي

 .(2)ٚاملُباع (1)َٔ َاسب املؿكؾات

ٕٸ ِٴٖٻٛٳتٳ٫ٚ ٜٴ ٕٴ إ ٘ ْٸـ ءؾ وؾعٌ َاْٝ٘ )َؾُك٘( بؿتض ا٭ٍٚ ِْٚ ايجاْٞ )ايؿٹِك٘( ٜهٛ

٘     وَُٚؿقٙ )ؾكاٖـ١(  (ؤَ باب )َؾعٴٌ ٜٳؿعٴٌ ٕٸ ;ٚيـٝو ايؿكـ٘ اُـؿق يـ يػايـب  ا ٭

                                              

 .391ّ و سهني بٔ ضبُؿ ايكاغب ا٭َؿٗاْٞو( املؿكؾات1)
 .479ّو 2ز و أيؿ بٔ ضبُؿ ايكٝٸَٛٞواملُباع املٓرل( 2)



 18 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

ٕٵ ٚسٝـح   وٜأتٞ َُؿقٙ ع٢ً َؾعاي١ أٚ َؾعٴٛي١ نؿُـاس١ ٚنـٗٛي١   ع٢ً ٖفا ايٛلٕ أ

ُا املهُٛع ؾكا١ٖ نإ املُـؿق يـ٘ ٖـٛ    ٚإْٸ وؾعٛي١ يف )ؾك٘( مل ٜٴهُع َٔ ايعكب ٕٸأ

 ؾكا١ٖ ؾكط.

ّٳ ٕٸأعًِ ٚيٝٴ ٕٴ َُٓٛ ّٳ  ٘ٴعٴَٓـاقٔ  ايٛنط يف املاْٞ ٜهٛ ايٛنـط أٜٓـّا    َٓـُٛ

َٸــ وغــرل َتعـؿٺ  لَــّاٜٚهــٕٛ ٫ ونُاْـٝ٘ ٫ غــرل  بايُــؿات ايػكٜمٜــ١ اي٬لَــ١  ّاٚغا

 نَهكٴّ ٚسٳهٴٔ.  

ــفا عٴــ  ٕٸ   ؿٸٚي ــؿاق( أٚ أ ــو اي ــٔ ايًــاـ )قٳسٴبت ًُأ َ ــسٴقٳ)ٗا َــ ــَو تٵبٳ ــؿاقٴ ب  (اي

ًٓ كٳٚيـفا ؾهٻـ   ويهجك٠ ا٫نتعُاٍ ;ؾشفؾت ايبا٤ ػٜٛـٕٛ )َؾُكـ٘( بُـاق ايؿكـ٘ نـذ١ٝ      اي

 ي٘.

ــ  ٕٸٖٚهــفا ٫ ٜتػٝٸ ٌٴ  ٌ أ ض ا٭ٍٚ ٚؾــتض ايجــاْٞ  َؾَكــ٘( بؿــت َاْــٝ٘ ) ايؿٹكــ٘ ؾعــ

ُٳك ُٜٓـكٴ ؿَٚٓاقع٘ )ٜٳ ٕٸ ;ُك٘( َُّٓٛ ايٛنط َٔ باب ْٳ )ايؿٹِكـ٘( بههـك ايؿـا٤     ٭

ٕٵ ٕٸ ;ٜهٕٛ ي٘ َُـؿقاّ  ٫ ًُٜض أ ُٴـك ٖـٛ ؾـتض         ٭ ُٳـك ٜٳٓ ايػايـب يف َُـؿق بـاب ْٳ

 ا٭ٍٚ ٚنهٕٛ ايجاْٞ ؾٝهٕٛ َُؿقٙ َؾِكّٗا.

ؾعٳـٌ قـؿ ػبـ٤ٞ     ٕٸأٔ بـاب ُْـك َـع    ُا دعًٓا َؾَك٘ َإْٸ وٚتْٛٝض ـيو ٚتٓكٝش٘

ٕٸ وأٚ َههٛق ايٛنط ;َٓاقعٗا َؿتٛع ايٛنط ُـا دـا٤ت يف   )َؾَك٘( بؿتشـتني إْٸ  ٭

ٕٴَٚٓاقعٗا إْٸ وغًبت٘ يف ايؿك٘ :يػ١ ايعكب يف املػايب١ أٟ ّٳ ُا ٜهٛ  ايٛنط. َُٓٛ

  التعبري عً املطالب٘ ضلُْبأ
ٕٳ  ٕٸأٚـيــو  ٌ  ايعــكب إـا أقاؾٚا بٝــا ــ أ ايػٳًبٳــ١ يف ايعُــ ًٹ عًــ٢ ٚلٕ  ٘ٹتــٛا بؿع

ٕ      وعًـ٢ ٚقـٛع ايعُـٌ َـٔ ايطـكؾني      َؿاع١ً ؾا٫٘  ثـِ بعـؿٙ ٜـأتٕٛ بايؿعـٌ عًـ٢ ٚل

ٕ  وَٚؿعٛيـ٘ املػًـٛب َُٓٗـا    و)َؾعٳٌ( بؿتشتني ٜهٕٛ ؾاعً٘ ايػايـب َُٓٗـا    :ؾٝكٛيـٛ

يف ٚلٕ َؿاعًــ١ بــني  َــٔ ؾٕٚ ؾــكٕم ونــاقَين ؾهكَتــ٘ :أٚ ٜكــاٍ وتــ٘ناقَتــ٘ َؾَهكَ
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 َؿع٫ّٛ. دعٌ ايػايب ؾاع٬ّ أٚ

 تٳؾِـ كٳملـا عٳ  ;)ناقَت٘ أٚ ناقَين ؾَهـكٳَين(  :ِ يٛ نإ ايػرل ٖٛ ايػايب تكٍْٛع

ٕٻ ٕٴ  املػًٛبٳ َٔ أ  :عـين أ و١ًَـ اعٳَؿامُل ؿٳعٵـ بٳ ذـ٤ٞٴ ؿعـ٫ّٛ يف ٖـفا ايـٛلٕ ايـفٟ ٜٳ    َٳ ٜهـٛ

ٕٳ وٚلٕ )َؾعٳٌ( بؿتشتني  يف املاْٞ.   ١ٹبٳًَايػٳ ٖفا إـا أقاؾٚا بٝا

  لصٔػ٘ الػلب٘ يف املطتكب
ٕٳ ٍٸايؿعـٌ ايـؿٸ   هتكبٌ أتٛا آـاقعٔ يف امُل ١ٹبٳًَايػٳ ٚإـا أقاؾٚا بٝا عًـ٢ املًـاقن١    ا

ٚبعـؿٙ بايؿعـٌ املٓـاقع َـٔ )َؾعٳـٌ(       وَٓاقع ؾاعٌ ايفٟ َُـؿقٙ املؿاعًـ١   :عينأ

ِٸ    ٘  ع٢ً ٚلٕ )ٜٳؿعٴٌ( بؿـتض أٚيـ٘ ٚبٓـ ٕ  وثاْٝـ ٘  أ :ؾٝكٛيـٛ َٴـ أٚ ٜهـاقّ   وناقَـ٘ ؾأنكٴ

ُـ   ّٴ لٜـؿٴ ع ٕٵ  وكّالٜؿٴ عُكّا ؾَٝهك ٜكـاٍ ـيـو ؾُٝـا يـٛ ايـذلنا يف املػايبـ١ يف        ٚػبـٛل أ

ٕٵ   وأسؿُٖا اٯغك بٳًََٚغ وايؿعٌ بايػرل ٫ بُٝٓٗا ٜكـاٍ   ؾؿٞ املجاٍ املـفنٛق ػبـٛل أ

ِٕإـيــو ؾُٝــا يــٛ ايــذلنا يف املػايبــ١ يف  ناقَتــ٘ يف لٜــؿ  :كــاٍؾٝٴ وآغــك نــكاّ يــػ

َٴت٘ ؾٝ٘  نكاَ٘.إؿ ؾػًبت٘ يف نكاّ لٜإأٟ ايذلنت َع٘ يف املػايب١ يف  وؾَهك

ٕٳعٳذٵاملػايب١ ٜٳ بابٴ :عينأ و٘ يف ٖفا ايبابْٸإ ٚاسباٌَ: ايـتكام   ؿٳعٵبٳ ٌٳعٵايؿٹ ًٛ

ُٴـك(   واملؿاع١ً َٓ٘ ع٢ً ٚلٕ )َؾعٳـٌ ٜٳؿعٴـٌ(   ُٳـك ٜٳٓ مل ٜهـٔ ٖـٛ عًـ٢ ٖـفا      ٕٵإٚ و)ْٳ

ٓـ  ّٳكٴنَـ  :ٕٸءنُـا يف املجـاٍ املتكـؿّ ؾـ     نإ ٫لَّا ٕٵإّٜا ٚٚػبعًْٛ٘ َتعؿٸ وايٛلٕ َ ُّٛ

 ايعني ٫ٚلّ.

كؾ٠ يف نٌ باب ٜ٪ت٢ ؾٝ٘ بعؿ املؿاع١ً اي  ٚقعت ؾٝٗا املػايب١ ٖٚفٙ قاعؿ٠ َٓط

ٍ     ٗا إ٫َٓـًُ أؾ ايفٟ ٖٛ بايؿعٌ اجملكٸ ٕٵ  وإـا نـإ ايؿعـٌ َـٔ املجـا ٚٸ  بـأ يـ٘ ٚاّٚا  نـإ أ

ٛٳ ٕٵ وكٝهٸأٚ ٜا٤ٶ َن ؿٳعٳن ٌٸ أٚ َٔ ا٭دٛف بأ أٚ َـٔ ايٓـاقِ    وايٛنط نباع نإ َعت

َـ  :عينأ وايٝا٥ٞ ٘ ٫ ٜٓكـٌ إىل ٚلٕ )َؾعٳـٌ ٜٳؿعٴـٌ( ٚإ ـا     ْٸـ ءؾ وٞايفٟ آغكٙ ايٝا٤ نك

ُٸ  ٗا ٜهٕٛ عٓؿ بٝإ ايػًب١ ع٢ً ٚلٕ )َؾعٳٌ ٜٳؿعٹٌ( بههك ايعني يف املٓاقع ؾٕٚ ْـ
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ٍٴ ٕٔ عٓؿٳ ؾٝكا ٚاعـؿٙ  أتـ٘ يف املاْـٞ أٚ   ٚاعؿت٘ َؾٛعٳؿ :ب١ يف ا٭َج١ً املفنٛق٠ػاَيامُل بٝا

 ونــكت٘ َؾٝهٳــكت٘ يف املاْــٞ أٚ أٜانــكٙ ؾأٜهٹــكٙ يف املٓــاقع  ٜٚا وؾأعٹــؿٙ يف املٓــاقع

ٚقاَٝتـ٘ ؾكَٝتـ٘ يف املاْـٞ أٚ     وباٜع٘ ؾأبٝع٘ يف املٓاقعأٚباٜعت٘ ؾبعت٘ يف املاْٞ أٚ 

 أقاَٝ٘ ؾأقَٝ٘ يف املٓاقع.

ؾ بايٛلٕ املفنٛق عٓـؿ بٝـإ املػايبـ١ َـٔ ؾٕٚ     ٖفا ٚقؿ ٜكتُك ع٢ً ايؿعٌ اجملكٸ

نُـــا ٜكـــاٍ ٭ســـؿ  وٗـــا تهـــٕٛ َكـــؿٸق٠ يف املعٓــ٢ ْٸأ إ٫ٓ نــبل املؿاعًـــ١ عًٝـــ٘ يؿظــاّ  

ُٳ  ــ ُٳ ٕٷ َواملتػاَــُني )غٳ ــ٬ ــًََغ :( أٟؾ ٌ  ويف اشبُــ١َٛ َوبٳ ــ ــ٘ قٝ غاَــُو  :نأْ

 ؾػُُو.

  عساب قْل جسٓسإ
يف َكثٝت٘ يعُـك بـٔ عبـؿ     يف َاؾ٠ به٢ قٍٛ دكٜك (1)ٚقؿ دعٌ َٓ٘ يف ايُشاع

 :ايعمٜم
ــُوٴ ــ١ْ ايًـ ــ طايعـ ــهاب تٵيٝهٳـ  ١ٺَؿنٹـ

 

 

ّٳذٴــْٴ تبهـٞ عًٝـوَ    ٛ  ٌٔ  (2)اكٳُٳــٚايَك ايًٝـ

 

 
ــ٘ قــاٍ ّ    :نأْ ــانٞ ايًــُو ايٓذــّٛ ٚايكُــك عًٝــو ؾتبهــٞ ايًــُو ايٓذــٛ  تب

ٕٴ  وق ٫ يًههـٛف ؿٳملا ؾٝٗا َٔ ايَه ;ٗا بايبها٤بٴًٹؾتػٵ :أٟ وٚايكُك عًٝو ّٴ  ؾتهـٛ  ظبـٛ

 ايًٌٝ ٚايكُك َُٓٛبني بتبهٞ ٚايؿاعٌ ٖٛ ايًُو.

ٟ  ٚػبـٛلٴ  ٕٸ :ُْــب٘ بهانـؿ١ٺ أ ٕٸ ;ايًــُو يٝهــت بهانـؿ١ يًٓذــّٛ ٚايكُــك  إ  ٭

ايٓذـّٛ ٜٚظٗـك ايكُـك. ٚعًٝـ٘      ؾتظٗـكٴ  وٖا قـؿ أٚدـب نـؿقٖا ٚعـؿّ ْـٝا٥ٗا     بها٤ٳ

     ٍ  ٕٻإ :ٚاملعٓـ٢  وػايبـ١ ٚيـٝو َـٔ بـاب امل    وؾٝهٕٛ تبهـٞ َُٓـٛب احملـٌ عًـ٢ اسبـا
                                              

 .1421و 4ّز و إزلاعٌٝ بٔ ٓياؾ ازبٖٛكٟو( ايُشاع1)
و ضبُــؿ بــٔ أيــؿ املؿذٸــع اسبُانــ١ ايبُــك١ٜ .عُــك بــٔ عبــؿ ايعمٜــم ( ايبٝــت زبكٜــك بــٔ اشبطؿــٞ ٜكثــ2ٞ)

 .271و 1ّز ايبُكٟو
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ٌ  ويًٓذّٛ ٚايكُـك سـاٍ نْٛٗـا بانٝـ١ عًٝـو      ٚيٝو بهانؿ١ٺ وايًُو طايع١ّ  :ٚقٝـ

ّ ) ٕٸإ تبهــٞ عًٝــو َــع ايٓذــّٛ.  :املعٓـ٢  ٕٸأٚ وق١٠ املكــؿٸَُٓــٛب بــٛاٚ املعٝٸــ (ظبـٛ

 ٚاٚ املع١ٝ. فٹفٵسٳ ١ٹشٻَٹ ّٔؿٳعٳيٹ ؿٷٖٚٛ ؾانٹ

 صاحب الكامْع
ِٳ  ٖٸـ ٚٳ ٍ  ـٳهٳـ َن ٠ٹيف َـاؾٻ  (1)ايُـشاع  َـاسبٳ  ايكـاَٛى  َـاسبٴ  ٚقؿ  ٕٸ :ؾكـا  إ

 :ايبٝت
ــ ًٻــ ــؿ١ْ  وٴُٵؾاي ــ١يٝهــــت نانــ        بطايعــ

 

 

ّٳ تبهــٞ عًٝــوَ  ٌٔ ظبــٛ ــ ــٚايَك ايًٝ  كاُٳ
 

 بؿّا.أنانؿ١ ملٛتو تبهٞ  :أٟ

َـاسب   ٕٸأعًـ٢   وَا ـنكٙ َـاسب ايُـشاع   ٞايكٚا١ٜ املعكٚؾ١ ٖ ٕٸإ :أقٍٛ

ٕٵ إ٫ٓ وٜكؾ عًٝـ٘ اٱيـهاٍ يف ُْـب ايٓذـّٛ ٚايكُـك      ايكاَٛى ًٜتـمّ باملػايبـ١ يف    أ

   ٘ َـا ؾاَـت    :أٟ وأٚ ًٜتـمّ بٓٳُـبٗا عًـ٢ ايظكؾٝـ١     وٜبهٞ ٖٚٛ غـ٬ف  ـاٖك ن٬َـ

 ٖٚٛ تٛدٝ٘ ٫ ٜكبً٘ ايفٚم ايعكبٞ. وايٓذّٛ ٚايكُك

ٕٳ ٕٸأ :ًِػٸتؾ ايؿعٌ ع٢ً ٚلٕ )َؾعٳٌ ٜٳؿعٴٌ( بعؿ إتٝاْ٘ ع٢ً ٚلٕ املؿاع١ً  إتٝا

ٌٸَٓط عٓؿ املػايب١ قٝاىٷ ٌٕ كؾ يف ن ٕٞ  ؾع ّٷ      فٺُـكٸ تَ ث٬ثـ  غـرل داَـؿ نـٓعِ ٚبـ٦و تـا

   ٍٕ ــا ــا غ ــإ ٚاغٛاتٗ ــاقِ نه ّٔ  غــرل ْ ــم ــٔ ًَ َ   ٟ ــٛاٚ ــاٍ اي ــا٥ٞ  ايههــك ناملج ٚايٝ

 ٛف ٚايٓاقِ ايٝا٥ٞ.ٚا٭د

  ّاملياقػ٘ فُٔ قْل ضٔبُْٓ
ٕٸ ٞٸ إ٫ أ ٞٷ (2)عٔ نٝبٜٛ٘ احمله ٍّ  وٜهجك يف يػ١ ايعكب اْ٘ زلاع  وٚيٝو بكٝانـ

                                              

ـٳ.190و 3ّايكاَٛى احملٝطو ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚل آباؾٟو ز( 1)  و َاؾ٠ َنهٳ
َـاّ ايٓشـا٠ ٚأٍٚ   إ. ابٛ بًك عُكٚ بٔ عجُإ بٔ قٓدل اسباقثٞ باي٤٫ٛو 68و 4ّزو نٝبٜٛ٘ وهتاباي( 2)
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ٌٴ ؾــ٬ ػبــٛلٴ ِّ ْكــ ٌٕ نــ ًٻــ  ٘ٴعٳــبٹٚقــؿ تٳ وإىل ـيــو ١َبٳــاملػاَي تٳؾٵقٳَأ ؾعــ  ٝؼٴعًــ٢ ـيــو اي

٘   و(2)كؾ٘ قٝاى َطٓـ ْٸإ :ايتهٌٗٝ ٚيهٔ يف و(1)ْٞايكٸ ٌٷ  ٚيـٝو يهـٝبٜٛ عًـ٢ َـا    ؾيٝـ

ٚقـؿ   (وغًبت٘ يف ايٓماع) :ُا ٜكاٍٚإْٸ و(ْالعين ؾٓمعتٳ٘) :٘ ٫ ٜكاٍْٸأ إ٫ٓ وـٖب إيٝ٘

ٕٸ (3)قؾٸ عًٝ٘ يف يكع املؿٌُ ٘   بأ عـٔ نْٛـ٘   ٫ ؽبـكز بـاب املػايبـ١     َا ـنـكٙ نـٝبٜٛ

غاٜـ١   و(َا أقًٝ٘) :٘ مل ؽبكز باب ايتعذب عٔ ايكٝاى عؿّ قٛشلِْٸأنُا  وقٝانّٝا

ٌٕ ا٭َك إْٸ ّٸ  ُا ٜكتٓٞ قٝاّ ؾيٝـ صبـ٤ٞ ٖـفا ايـٛلٕ يف ٖـفا املـٛقؾ       ّٔؿٳعًـ٢ عٳـ   غـا

٘ ) انـتعُاشلِ ٖـفا املعٓـ٢ يف ؾعـٌ )ْـالع( بًؿـ ٹٹ       ٖٚٛ نجـك٠ُ  واشباّ ٘ ْٸـ ءؾ (وغًبتـ

ٍٸ ٌّٔ يف غٴُٳعٵهتٳػايب١ ٫ ٜٴٚلٕ باب امل ٕٻأع٢ً  ٜؿ  ٖفا املٛقؾ. ُٛ

٘   )ايؿٹكـ  َ ؿِـ َي ٕٸأ َويَـ  كٳٗٳـ ٖفا َ  تٳِؾكٳإـا عٳ ٚيـٝو اُـؿق    و٘ٵ( َُـؿق يَؿكٹـ٘ ٜؿَكـ

٘    وَُؿقٖا ايؿكا١ٖ ٕٸءؾ ويَؿُك٘ ٜٳؿُك٘  و٘ َـٔ بـاب املػايبـ١   ْٸـ ءؾ و٫ٚ اُـؿق يؿَكـ٘ ٜؿُكـ

 َـا يف ؾا٥ـك٠ املعـاقف    ٚبٗفا ٜظٗك يو ؾهاؾٴ وٚيٝو ي٘ َُؿق ْظرل املبين يًُؿعٍٛ

 َٔ دعٌ َُؿقٙ ؾكّٗا. (5)ٚاملٓذؿ (4)يًبهتاْٞ

                                                                                                            
 

سؿ٣ قك٣ يرلالو ٚقؿّ ايبُك٠ ؾًمّ اشبًٌٝ ايؿكاٖٝـؿٟو َٚـٓـ نتابـ٘    إٛو ٚيؿ يف َٔ بهط عًِ ايٓش
ّ  .(ٖــ 180ت امله٢ُ )نتاب نٝبٜٛ٘( ٚنٝبٜٛ٘ بايؿاقن١ٝ تعـين )قا٥شـ١ ايتؿـاع(و )    و غـرل ايـؿٜٔ   ا٫عـ٬

 .81و 5ّز ايمقنًٞو
 .433و 3ّز نذلاباؾٟوو قْٞ ايؿٜٔ ا٫( يكع ايكْٞ ع٢ً ايهاؾ1١ٝ)
 .196ّ َايوو و أبٔ( ايته2ٌٝٗ)
 .434و 4ّز وٌو ابٔ ٜعٝ( يكع املؿ3ٌُ)
بطكى بٔ بٛيو بٔ عبؿ اهلل بٔ نكّ ايبهتاْٞو عامل ًَاقى يف اْٛاع َٔ ايعًّٛو ٚيـؿ يف ايؿبٝـ١ َـٔ     (4)

اقًِٝ اشبكٚب بًبٓإو ٚتعًِ عؿ٠ يػات ٚؾقى عؿ٠ عًّٛو ي٘ قاَٛى )ضبٝط احملٝط( ٚ)َؿتاع املُـباع  
 .48و 3ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ .(ٖـ1301ت يف َكف ايٓذّٛ(و )

 .623ّ و ٬َع ايؿٜٔو( املٓذؿ5)
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  الفكُٔ حبطب االغتكام
أٚ انِ ؾاعـٌ   وَج١ً املبايػ١أأٚ َٔ  و١ًَٗبٸ يؿ  )ايؿكٝ٘( َؿ١ْ ٕٸأثِ ٫ ؽبؿ٢ 

 املفنك ٚامل٪ْح.ٚيفا نإ ٫ ٜهتٟٛ ؾٝ٘  واع٢ٓ ؾاعٌ نذًٝو

َجًـ١  أٚايَؿكٹ٘ )بؿتض أٚي٘ ٚنهك ثاْٝ٘( ٚايَؿُك٘ )بؿتض أٚي٘ ِْٚ ثاْٝ٘( أّٜٓا َٔ 

ِ  ٚيفا ؾهٻك ايكّٛ ٖفٙ ا٭يؿا  ايج٬ث١ أ نإ يؿٜؿٳ واملبايػ١ ٚقـؿ تهـتعٌُ    وايؿٗـ

 ؾ٠ عٔ املبايػ١.اع٢ٓ انِ ايؿاعٌ صبكٸ

 الفكُ حبطب اللػ٘
ِٴ  :ايؿٹك٘ يف ايًػ١ سٝـح   و(3)ٚايٓٗاٜـ١  و(2)ٚاملػـكب  و(1)يف ايُـشاع نُـا   وايؿٗـ

 . (ايؿك٘ يف ا٭ٌَ ايؿِٗ) :قاٍ ؾٝٗا

ٍ  ْ٘ ْمٍ ع٢ً ْبط١ٝأ :(4)نًُإ ايؿاقنٞ ٚيف سؿٜحٹ ٖـٌ ٖٓـا    :يف ايعكام ؾكـا

َٳـ  ِّـ َط :ؾكايت ؟ٞ ؾَٝ٘هإ ْظٝـ أًَٓ ٕ   ويـ٦ت  ِّ سٝـحٴ ك قًبـو ٚ : ؾكـاٍ نـًُا

 ؾُٗت. :أٟ (5)تٴ(ٗٵكٹ)َؾ

 ٖٚــٞ َــاسب١ ايٓا٥شــ١ يف ْٛسٗــا. و(6)(يعــٔ اهلل ايٓا٥شــ١ ٚاملهــتؿك١ٗ) :ٚقٟٚ

 ا٥ش١ ٚتؿُٗ٘ ؾتذٝبٗا عٓ٘.ايٓٸ عٳٛٵْٳ ـٴ٭ْٗا تتًٓك ;ٚأطًل عًٝٗا ـيو

                                              

 .2243و 6ّو زازبٖٛكٟبٔ ياؾ و إزلاعٌٝ ( ايُشاع1)
 .364ّ و ْاَك ايؿٜٔ املطكلٟو( املػكب2)
 .211و 3ّز و صبؿ ايؿٜٔ ابٔ ا٭ثرلو( ايٓٗا١ٜ يف غكٜب اسبؿٜح3)
اَــبٗإو عــاٍ عُــكا طــ٬ٜٛ ٚاغتًؿــٛا يف َــا نــإ   َــً٘ َــٔ صبــٛىأنــًُإ ايؿاقنــٞو َــشابٞو  (4)

َرلّا عًـ٢ املـؿا٥ٔ   أعٌ نًِ ٚدٴأٚ وٜكُؿ ب٬ؾ ايعكب واْتكٌ يف ايب٬ؾ حبجا عٔ اسبكٝك١ وٜه٢ُ يف ب٬ؾٙ
 .111و 3ّنًٞو زايمق ا٭ع٬ّو غرل ايؿٜٔ .(ٖـ36)ن١ٓ  ٚؾؾٔ ؾٝٗا ست٢ تٛيف

 .220و 6ّز و ايطدلاْٞوِ ايهبرلاملعذ .412و 1ّز و عبؿ ايكلام ايُٓعاْٞو( املُٓـ5)
 .47و 3ّز ايمطبًكٟو داق اهللو ( ايؿا٥ل يف غكٜب اسبؿٜح6)
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ٌٸ  ؿكٕٛ ع٢ً َعٓاٙ ـيو.ايًػٜٛني َتٸ ٚيع

ــ ــ ٚإٓ  ٓٴ ــك بع ِ    ا ـن ــ ــع ايؿٗ ٕٕ أغــك٣ َ ــا ــ٘ َع ــا يف    وِٗ ي ــ١ نُ ــايعًِ ٚايؿطٓ ن

ٟ       و(1)ايكاَٛى َٸـ  و(2)أٚ ؾِٗ غك  املـتهًِ َـٔ ن٬َـ٘ نُـا عـٔ ايـكال ٌ أٚ ايتٛ

 .(3)َؿكؾات ايكاغبإىل عًِ ايػا٥ب بعًِ ايًاٖؿ نُا يف 

  التخكٔل يف معيٙ الفكُ
ــلٴ ــعٳ ٕٸأ ٚايتشكٝ ــكٵٜٳ ازبُٝ ــءؾ وإىل ايؿٗــِ عٴدٹ ــاؾٳ ْٸ ــؿ   قٴ٘ ٖــٛ املتب ــ٘ عٓ ــ٘ إَٓ  ط٬ق

 وٚا٭َـــٌ عـــؿّ ا٫يـــذلاى وإيٝـــ٘ عٴدٹـــكٵٚاملعـــاْٞ املـــفنٛق٠ تٳ ويف نـــ٬ّ ايعـــكب

 َــٔ إطــ٬م ايؿكــ٘ يف بعــه املــٛاقؾ نهــكع١ ا٫ْتكــاٍ   ِٴٗٳــِؿايــ  تٴ ٚاشبَُٛــٝاتٴ

٘    أٚ ؾٗو ك عٓ٘ بايؿط١ٓيف ايؿِٗ املعبٸ ِ   وِ غـك  املـتهًِ َـٔ ن٬َـ  وأٚ دـٛؾ٠ ايؿٗـ

ٕٵ وأٚ ؾِٗ ا٭يٝا٤ ايؿقٝك١ ٕٳ ٫ تكتٓٞ أ ٙٴ ٜهٛ ِټ َعٓا ِٔ أغ ْؿـو   ٔقيتبـاؾٴ  ;َٔ ايؿٗ

ــٔ   ــِ َ ــ٘إايؿٗ ــا ُؾٚاشبَُٛــٝات إْٸ وط٬ق ــُٗٔ ــكا٥ٔ املهتٓٹ  تٵُٳ ــٔ ايك ــ١ٹَ ــاّ ؿ   وباملك

ِٷ ْٸــأ٣ كٳأ٫ تٳــ ٌٕإىل قٳ ٘ إـا أيــاق يــػ  ٘ َــٔ قكٜٓــ١  ْٸــء( ؾٌٷدٴــ٘ قٳْٸــإ) :ٚقــاٍ دــ

٘  واملكـــاّ   وَٚـــّْٛا يًهـــ٬ّ عـــٔ ايًػـــٛ ؼبُـــٌ عًـــ٢ ايكدـــٌ ايهاَـــٌ يف قدٛيتـــ

 ٘ ْٸــإٜٚكيــؿى إىل ـيــو  وٚيــٝو ـيــو ٜكتٓــٞ ؾغــٍٛ ايهُــاٍ يف َؿَٗٛــ٘ َٚعٓــاٙ

 ٙٴكٳًعٓا عًٝـ٘ َـٔ نتـب ايًػـ١ يـٝو ؾٝـ٘ تؿهـرل ايؿكـ٘ جبـٛؾ٠ ايؿٗـِ نُـا ؾهٻـ            ؾُٝا آط
                                              

 .289و 4ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚل آباؾٟو( ايكاَٛى احملٝط1)
ٟ      . ضبُؿ بٔ عُك ب92ٔو 1ّزو ؾػك ايؿٜٔ ايكالٟو ( احمل2ٍُٛ) و اسبهـٔ بـٔ اسبهـني ايتُُٝـٞ ايبهـك

َؿــاتٝض )و َــٔ تُــاْٝؿ٘ (ٟ(و ٚيــؿ يف ايــكٟو ٜٚكــاٍ يــ٘ )ابــٔ غطٝــب ايــكٟابــٛ عبــؿ اهلل )ايؿػــك ايــكال
 .313و 6ّز غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو . ا٫ع٬ّو(ٖـ606)ن١ٓ  تٛيف يف ٖكا٠ ويف تؿهرل ايككإٓ (ايػٝب

بـٛ ايكانـِ   . اسبهني بٔ ضبُؿ بٔ املؿٌٓو ا391ّ و سهني بٔ ضبُؿ ايكاغب ا٭َؿٗاْٞو( املؿكؾات3)
اَــؿٗإو نــهٔ بػــؿاؾو َــٔ َُــٓؿات٘  ٖــٌأؾٜــب َــٔ اسبهُــا٤ ايعًُــا٤ َــٔ أو )ايكاغــب ا٫َــؿٗاْٞ(

 .255و 2ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو. ا٫ع٬ّ(ٖـ502ت و )كات ا٫ؾبا٤ْضبا
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 .(1)بفيو ياقع ايٛاؾ١ٝ

ًٓـ تٴٔ انـتؿاؾٳ ْعِ ميُه ِّ     ٘ بته ًٓـ  وٗا يػرلٖـا ـ َـٔ عبـاق٠ ايكاَٛنـٞ َـع ْـ ٘ ٚيع

ِٳ  (3)ٚيـاقع ايمبـؿ٠   (2)هتؿاؾ َٔ تؿهرل َـاسب ايـفنك٣  ٜٴ ايـفٖٔ   ( جبـٛؾ٠ٹ )ايؿٗـ

ِّ جـكِٖ  بـٌ أن  وأٚ َٔ تؿهرل بعه عًُا٤ ايًػ١ و٘ يتؿهرلِٖ )ايؿك٘( بايؿَِٗع ْ

 ٚاسبفم اعكؾ١ ايػٛاَه. وٚايؿط١ٓ باسبفم وٚايفنا٤ بايؿط١ٓ و)ايفٖٔ( بايفنا٤

 الفَه الرٖ فٓطسّا الفكُ بُ ّما أّزد علُٔ اخلالف يف معيٙ 
٘ٴ كٳايؿٗــِ ايــفٟ ُؾهِّــ ٢و ؾُٝــا بٝــِٓٗ يف َعٓــ ٖــفا ٚقــؿ ٚقــع اشبــ٬ف    وبــ٘ ايؿكــ

ٓٴ ِ   (4)ٚأقدع إيٝ٘ تؿهرل ازبٖٛكٟ وؾقاىباٱ ٙٴكٳِٗ ؾهٻؾبع  ِٳعٳـ ٚلٳ و)ايؿٗـِ( بـايعً

َٴْٸأ  َا ذبو. َٞعاْ لٴؿو بٗا ٜتشٖكيًٓٻ أ٠ْٖٝ :٘ٙ بأْٸكٳهٻَؾ ٔٵَٳ كاؾٴ٘ 

ــ ٙٴكٳٚؾهٸـــ ٓٴـ ــ (5)نك٣ِ نُـــاسب ايـــفِّٗٴبع جبـــٛؾ٠ ايـــفٖٔ  (6)قع ايمبـــؿ٠اٚيـ

ٞٸ بــ٘ دــا٬ّٖ ـٴُٹــنــإ املتٸ ٕٵإٚ وقا٤ٚا٫نــتعؿاؾ ٫نتهــاب املطايــب ٚاٯ  نايعــاَ

 وبهــكع١ ا٫ْتكــاٍ َــٔ املبــاؾ٨ إىل املكاَــؿ  ٙٴكٳهٻــَؾ ٔٵَٳــ ٘ َــكاؾٴٚنأْٸــ :قٝــٌ ؤٵطٹــايَؿ

 ٚع٢ً ٖفا ؾُعٓاٙ ٜكدع إىل ايفنا٤ ٚايؿط١ٓ.

 :ٜكاؾٜٔءٚقؿ أٚقؾ ع٢ً ايتؿهرل ا٭ٍٚ ب

                                              

 عًٝٗا يكٚسات نجرل٠و ٫ أؾقٟ أٜٗا عني. و ايؿاٌْ ايتْٛٞو( ايٛاؾ١ٝ يف اٍَٛ ايؿك1٘)
 .2ّ و ضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ َهٞ ايعاًَٞو( ايفنك2٣)
 .67ّ وايٓانؼ َعني ايؿٜٔ طبطٛ و وضبُؿ َاحل بٔ ايؿ املالْؿقاْٞ و( يكع ايمبؿ3٠)
ٟ  و ( ايُــشاع4) ــٌ بــٔ يــاؾ ازبــٖٛك ــٛ ُْــك أ .2243و 6ّز وازلاعٝ ٕ ب و و أٍٚ َــٔ ســاٍٚ ايطــرلا

٘ َـٔ ؾـاقاب طـاف يف اسبذـال     َـًُ أيـٗك نتبـ٘ )ايُـشاع(و    أٜـفنك َـع غـط ابـٔ َكًـ١و       ٘ٚغطو يػٟٛ
 .313و 1ّو زو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞا٫ع٬ّ .(ٖـ393)١ٓ ن ٚتٛيف يف ْٝهابٛق

 .2ّ و ضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ َهٞ ايعاًَٞو( ايفنك5٣)
 و ضبُؿ َاحل بٔ ايؿ املالْؿقاْٞو طبطٛ .( يكع ايمبؿ6٠)
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ٕٳؾٴ و)املـؿٔقى( عًـ٢ ايبًٝـؿ    مٴ٘ ُٜـؿٴ ْٸأ :أسؿُٖا ُـؿم عًٝـ٘ ايؿٗـِٝ أٚ    ٜ ٕٵأ ٚ

ٕٸ :ٚأدٝب عٓ٘ ايؿاِٖ. ِ أايؿِٗٝ  بأ ٙٴ  ٌٳكٹـ ٚايؿـاِٖ قـؿ ْٴ   وَج١ً َبايػ١ نعًـٝ إىل  َعٓـا

 ٖٛ يؿٜؿ ايؿِٗ. ٔٵَٳ

ٕٸ :ٚثاُْٝٗا ّٸإاملتباؾق َٔ ايؿِٗ يف َٛاقؾ  بأ  :عـين أ وط٬ق٘ ٖٛ اٱؾقاى اشبا

ٙٴ ٕٸإٚو ؾقا٥ل ا٭يٝا٤ ٫ َطًل اٱؾقاى ؾقاَىإ ٛ ـيـو ٫ َطًـل   ٖـ  ايؿك٘ أّٜٓا َعٓا

ًٓ واٱؾقاى  كٙ بؿِٗ ا٭يٝا٤ ايؿقٝك١.٘ إيٝ٘ ٜكدع َٔ ؾهٸٚيع

ٍ    ـيـو إ ٓـ   ٕٸءؾـ  و٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝ٘ انـتعُاٍ   ٕٸءؾـ  وا ٜتبـاؾق َٓـ٘ بكـكا٥ٔ ا٭سـٛا

ًٓـ     ؿ ايؿٗـِ  ك املـفنٛق قٝٻـ  ٚيـفا املؿهٸـ   وـٺايؿِٗ يف َطًل اٱؾقاى يـٝو ؾٝـ٘ أؾْـ٢ ته

ّٔب كٴعٹًٵـيو ٜٴ ٕٸءؾ وبا٭يٝا٤ ايؿقٝك١  َع٢ٓ ايؿِٗ يٮيٝا٤ ايؿقٝك١ ٚغرلٖا. عُٛ

ٞټ وٖفا ايؿِٗ  ٕٸأمجعّا َٔ ايعًُا٤ ـٖبٛا إىل  ٕٸأ (1)عٔ يكٜـ ايعًُا٤ ٚاحمله

ٕٻ ؾٻٚقٳ ويًعًِ فٷكاؾٹَٴ يُؿم ايعًِ بؿٕٚ ايؿٗـِ   ;َُّٛا َٔ ٚد٘بُٝٓٗا عٴ عًِٝٗ بأ

َٹ ويف ايبًٝؿ إـا عًِ ي٦ّٝا َٸ ايؿِٗ  ٔمؿٵٚ ٔ بؿٕٚ ايعًِ َٔ ايعـا ٚػبتُعـإ   وٞ ايؿطـ

 يف ايعامل ايؿطٔ.

   ٚؾٝ٘:

٘ ط٬قّا ٫ تهًٓإ٘ ؾُٗٗا ْٸإ :املهأي١ ٜكاٍ ي٘ فٳكٳايبًٝؿ إـا عٳ ٕٸإ ٖٚهـفا يف   وـ ؾٝـ

ٞٸ ٌٸ واملهأي١ فٳكٳايؿطٔ إـا عٳ ايعاَ ٌ ا٫غـت٬ف ٖـٛ   ايـفٟ أٚقـع ايكـّٛ يف ربٝٸـ     ٚيع

أٚ نجــك٠ انــتعُاي٘ يف  وه ايكــكا٥ٔ شلــاايــتباِٖٗ يف َعاْٝٗــا بٛانــط١ ٬َلَــ١ بعــ

ٕٳ َأَ ايككا٥ٔ مَل تٵؾٳكِّيٛ دٴ ٚإ٫ٓ وبعه أؾكاؾٖا ٟٵ وَٓٗـا  قٴاملتباؾٳ نا َـٔ )ايؿٗـِ    :أ

ٛٸ وٚاسؿّا َع٢ٓٶ ٚاٱؾقاى ٚايعًِ( إ٫ٓ ًَٓـأ   ٕٻأ٘ َـٔ احملتُـٌ   ْٸـ أنُـا   وقٖٚٛ ايتُ
                                              

ٖٚٛ ضبُؿ يكٜـ بٔ ٬َ سهني عًٞ املالْؿقاْٞ ا٭ٌَ ايهكب٥٬ٞ املًٓأ ٚاملؿؾٔ َٔ ًَـاٖرل عًُـا٤    (1)
 .592و 13ّو زَٛنٛع١ طبكات ايؿكٗا٤و َ٪نه١ اٱَاّ ايُاؾم  .(ٖـ1246 ت) واٱَا١َٝ
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ـٳ ـٴإيٝ٘ يٳ بٳٖٳَا   ٖٚٛ ؾِٗٝ ٚعًِٝ. وسظت٘ يًًُتل َُٓٗاٖٛ ٬َ ايعًُا٤ كٜ

   الفكُ حبطب عسف الػازع ّىكل بعض اآلٓات ّاألحادٓح
 ايؿكــ٘ مل ٜٓكًــ٘ ايًــاقع ا٭قــؿى َــٔ َعٓــاٙ ايًػــٟٛ إىل َعٓــ٢         ٕٸأايظــاٖك 

ٕٴآغــك ستٸــ   وٚيــٝو يــ٘ َعٓــ٢ اَــط٬سٞ دؿٜــؿ عٓــؿٙ  ويــ٘ سكٝكــ١ يــكع١ٝ ٢ ٜهــٛ

ٟ عـكف ايًـاقع َهـتعٌُ يف َعٓـاٙ      بٹهٳـ شٳؾٗٛ بٳ ِ آؾٗـفا ايكـك   وايًػـٛ قـؿ   ٕ ايهـكٜ

وَنَكِنٍْ ال رَفْقَُُنٌََ   ط :انتعٌُ ايؿكـ٘ يف َعٓـاٙ ايًػـٟٛ نكٛيـ٘ تعـاىل يف نـٛق٠ اٱنـكا٤       

 .(1)صرَسْجٍِحَُُى

 .(2)صٌثًبال ٌكَبدُوٌَ ٌَفْقٌَََُُ حَدِط :ٚنكٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ ايٓها٤

 .(3)صيَب ََفْقَهُ كَثِريًا يًَِّب رَقَُلُط :ٚنكٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ ٖٛؾ

 .(4)صنَُُىْ قُهَُةٌ ال ٌَفْقٌَََُُ ثَُِبط :عكافٚنكٛي٘ تعاىل يف ا٭

ُىْط :ٚنكٛي٘ تعاىل يف ا٭ْؿاٍ ٚايتٛب١ ٚاسبًك  .(5)صال يَفْقَهُونَ قََْوٌ ثِأَََُّ

 .(6)صَوَنَكٍَِّ انًُْنَبفِقِنيَ ال ٌَفْقٌََُُط :ٚنكٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ املٓاؾكني

 و(7)صعَهَى قُهَُثُِِىْ أَكِنَّنخً أٌَْ ٌَفْقَُُنَ ُ   وَجَعَهْنَبطٚنكٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ ا٭ْعاّ ٚاٱنكا٤ 

                                              

 .44 و اٯ١ٜا٫نكا٤نٛق٠ ( 1)

 .78 و اٯ١ٜايٓها٤نٛق٠ ( 2)
 .91 و اٯ١ٜٖٛؾنٛق٠ ( 3)
 .179 و اٯ١ٜا٫عكافنٛق٠ ( 4)
 .13 و اٯ١ٜاسبًكنٛق٠  .127 و اٯ١ٜايتٛب١نٛق٠  .65 و اٯ١ٜا٫ْؿاٍنٛق٠ ( 5)

 .7 و اٯ١ٜاملٓاؾك٠ٕٛ نٛق( 6)
 .46 و اٯ١ٜا٫نكا٤. نٛق٠ 25 و اٯ١ٜا٫ْعاّنٛق٠ ( 7)
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طَبئِفَننخل نٍَِزَفَقَُُّننَا فِننً  ُُىْفَهَننَْال ََفَننزَ يِنٍْ كُننمِّ فِزْقَننخٍ يِننْ  ط :بـٌ ستــ٢ قٛيــ٘ تعــاىل يف نــٛق٠ ايتٛبــ١ 

 .(2)(ؾٌٓ َٔ ؾك٘ يف ؾٜٔأ)َا عبؿ اهلل ب٤ًٞ  : بٌ ٚست٢ قٛي٘ و(1)صاندٌٍِِّ

ٍټ ٚايؿكـ٘ بايـؿٸ   ٘ٹتكٝٝـؿ ايتؿكٗـ   ٕٸءؾ ٟ     ٕٻأعًـ٢   ٜٔ ٜـؿ ٫  واملتبـاؾق ٖـٛ َعٓـاٙ ايًػـٛ

٘ قؿ ياع انتعُاٍ يؿ  ايؿكـ٘  ٚيهٓٸ ؤٜبايؿٸ ٙٴؿٳقٝٻ َامَل ٚإ٫ٓ وَعكؾ١ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ

ــٓ         ــٔ اي ــؿٜٔ يف لَ ــكع١ٝ ٚايبُــرل٠ يف اي ــاّ ايً ــ١ ا٭سه  يف غُــّٛ َعكؾ

٘    َٔ باب إط٬م وبٛانط١ ايككا٥ٔ ايًؿظ١ٝ ٚاسباي١ٝ ٚيـٛ   وايهًـٞ ٚإقاؾ٠ ايؿـكؾ َٓـ

َــٓؿإ َــٔ أَــ  إـا َــًشا َــًض ) :نكٛيــ٘  وؾ ايــؿاٍ ٚاملــؿيٍٛباعتبــاق تعــؿٸ

 .(3)(َكا٤ ٚايؿكٗا٤ا٭ :ايٓاى ٚإـا ؾهؿا ؾهؿ ايٓاى

ِٸ :ٚنكٛيــ٘  ا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ  بــ٘ َعكؾــ١ُ املــكاؾٳ ٕٸءؾــ و(4)(املتذــك )ايؿكــ٘ ثــ

 ثِ ايتذاق٠. اق٠يًتذ

ــ٘ ٘  )أ : ٚعٓ ــ ــاؾ٠ ايتؿك ــؿ قٴ و(5)(ؾٓــٌ ايعب ٟٳٚق ٕٸ   ٚ ــكٜكني إ ــل ايؿ ــٔ طكٜ  ع

ــاىل       قنــٍٛ اهلل  ــفنكٕٚ اهلل تع ــءـا ٖــٛ اذًهــني أســؿُٖا ٜ ؾغــٌ املهــذؿ ؾ

سـبټ  أنـ٬ اجملًهـني عًـ٢ غـرل ٚأسـؿُٖا      ) :ٚاٯغك ٜتؿكٕٗٛ ؾكاٍ قنٍٛ اهلل 

ٞٻ َٸ ؤَ َاسب٘ إي ٚ   ٕٵءا ٖ٪٤٫ ؾٝهأيٕٛ اهلل تعـاىل ٜٚفنكْٚـ٘ ؾـ   أ  ٕٵإيـا٤ أعطـاِٖ 

َٸ ويا٤ َٓعِٗ ٕ ا اجملًو اٯغـك ؾٝتعًٓ ٚأ ٌ  ايؿكـ٘ ٜٚعًٓ  ُـٛ  تٴعجٵـ ُـا بٴ ٚإْٸ وُـٕٛ ازباٖـ

                                              

 .122 و اٯ١ٜايتٛب١نٛق٠ ( 1)
 .474ّ و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞوَايٞ( ا٭2)
 .37ّ و ضبُؿ بٔ عًٞ ايُؿٚمو( اشبُا3ٍ)
ق ٚدـؿت  يف َـا قادعـت َـٔ املُـاؾ     .150و 5ّز و ضبُؿ بـٔ ٜعكـٛب ايهًـٝينو   ايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 4)

 .ٚيٝو عٔ ايٓ   ٖفا اسبؿٜح َكّٜٚا عٔ ا٫َاّ عًٞ 
 .30ّ و ضبُؿ بٔ عًٞ ايُؿٚمو( اشبُا5ٍ)
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ًٓ  .(1)إىل أٌٖ ايؿك٘ ٚدًو  (ُاَع

َٸ): ٘ قاٍْٸأٚقٟٚ عٓ٘   .(2)(  عًُا٩ٖا ٚغٝاق عًُا٥ٗا ايؿكٗا٤غٝاق أ

ٓٳأ ب٤ًٞٺ َا عٴبؿٳ اهلُل) :٘ قاٍْٸإ ٚعٔ ايٓ   ٘ٷ َؿَٚي ؤَ ايؿك٘ يف ايؿٜٔ ٌٴؾ  كٝـ

ــأ ٚاســؿٷ ــؿٺ    ؿټيٳ ـــ عاب ــ٢ ايًــٝطإ َــٔ أي ٌٸ عً ــؿٸ ُــاؾ ٚعُــاؾٴ يــ٤ٞ عٹ ٚيهــ ٜٔ اي

 .(3)(ايؿك٘

بءنٓاؾٙ إىل أبـٞ عبـؿ اهلل    َٚا قٚاٙ يف ايهايف
بءنـٓاؾٙ إىل   و ٚايُـؿٚم (4)

ايهــا ِ 
َٸــ) :٘ قــاٍ قنــٍٛ اهلل ْٸــأو (5) قبعــني ســؿٜجّا أ  َــٔ سؿــ  عًــ٢ أ

 .(بعج٘ اهلل تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ عاملا ؾكّٝٗا

 (6)ٚايعا١َ بـٌ سهـ٢ يف ايـٛايف    ٖٚفا اسبؿٜح ًَٗٛق َٚهتؿٝه بني اشبا١َ

 . ٘ َتٛاتك عٔ قنٍٛ اهللْٸأعٔ بعِٓٗ  (7)ٚايبشاق

  ً حدٓجّاـزبعٔأيت حدٓح مً حفظ علٙ أٓم تفطرُي
ٚانــتٓبا   واسبؿــ  ٖــٛ سؿظٗــا بٓشــٛ ا٫نــتؿاؾ٠ َٓٗــاَــٔ املــكاؾ  ٕٸأٚايظــاٖك 

ٟ ـيــو يؿــ  ٜٚــ٪ؾٸ و٭سهــاّ ايًــكع١ٝ َٓٗــا بككٜٓــ١ دعًــ٘ عاملــّا ؾكٝٗــا املعــاقف ٚا

ــ٬ّ ٗــا  ــاٖك٠ْ ْٸءؾ و)عًــ٢( ــسٳ :أٟ ويف اي َٸــ  َ ؿٹ ــ٘ تعــاىل:   و ٭دــٌ أ نُــا يف قٛي

                                              

 .99و 1ّز و عبؿ اهلل بٔ عبؿ ايكئو( نٓٔ ايؿاق1َٞ)
و ضبُــؿ بــٔ نــ١َ٬   َهــٓؿ ايًــٗاب   .462و 3ّز كو ضبُــؿ عبــؿ ايــك٩ٚف املٓــاٟٚو   ( ؾــٝه ايكــؿٜ 2)

 .241و 2ّز ايكٓاعٞو
 .121و 1ّز واشلٝجُٞو ٥ؿ( صبُع ايمٚا3)
 .49و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايف ا٫ٍَٛ َٔ (4)
 . 41و 1ّز و ضبُؿ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞو ( عٕٝٛ اغباق ايكْا5)
 .136و 1ّز و ضبُؿ ضبهٔ ايهاياْٞو( ايٛايف6)
 .156و 2ّز ضبُؿ باقك اجملًهٞو و( حباق ا٫ْٛاق7)



 30 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

 ٕٸأاستُــٌ بعٓــِٗ  ٕٵإٚ و٭دــٌ ٖــؿاٜتهِ :أٟ و(1)صوَنِزُكَجِّننزُوا انهَّننهَ عَهَننى يَننب  َنندَاكُىْ ط

 ّاَـك٤ ا اهلُل ِٳسٹـ قٳ) : ٛايٞ اي٦ًـايٞ قٟٚ عـٔ ايـٓ    عـ ٚيف  واعٓـ٢ )َـٔ(   (ع٢ً)

٘ٺ   بٻاٖـا نُـا زلعٗـا ؾـكٴ    ؾأؾٸ وَكاي  ؾٛعاٖا عٳُٹنٳ ٘   ساَـٌ ؾكـ ٚيف  و(2)(يـٝو بؿكٝـ

ٌٔ بٸؾكٴ) :قٚا١ٜ أغك٣ ٘ٺ ساَ َٳ ؾك ٘ٴٖٴ ٔٵإىل   .(3)(َٓ٘ ٛ أؾك

ــٌ ــإ :ٚاسباَـ ــ٘ إ ْٸـ ــ  ايؿكـ ــٌ يؿـ ــِ ْكـ ــكع١ٝ  ٘ مل ٜعًـ ــاّ ايًـ ــ١ ا٭سهـ ىل َعكؾـ

ايًــٝاع يف انــتعُاي٘ يف َعكؾــ١ ا٭سهــاّ    سُــٌ  ٕٵإٚ  يف عٗــؿٙ ّباشبُــٛ

ٌٳايٓٻ بٴٛدٹــّا ٜٴســؿٸ ؼٳًَــٖــفا ايًــٝاع بٳ ٕٵإمل ْعًــِ  سٝــحٴ وايًــكع١ٝ ٕٻ٫ ;كــ  ستُــاٍ أ

ٞ عًـ٢ ايؿـكؾ ْظـرل انـتعُاٍ )ايعًـِ(      ؾٝ٘ نإ َٔ باب إط٬م ايهًٓ انتعُاي٘ 

٘ ٜــكاؾ بــ٘ َعكؾــ١ ا٭سهــاّ ْٸــءؾ و(4)(ايعًــِ ؾكٜٓــ١ بٴًَــَط) :يف ـيــو عبــٛ قٛيــ٘ 

 ٞ ٚإقاؾ٠ ايؿكؾ.ايًكع١ٝ َٔ باب إط٬م ايهًٓ

ٌٴ ٚٵ ٕٸأٓا ُٵًٖٚيٛ نٳ ؤٌِكايٓٻ ّٴؿٳعٳ ٚا٭َ  ٕٸأ ِٴِّهٳـ يهٔ ٫ ْٴ ٌٳِكايٓٻ بٳدٳايًٝاع قؿ أ

ٍٳايكٻ  .إىل ـيو ٘ٴًََكقؿ ْٳ  نٛ

ٌ  ُٓا سٍُٛ ايٓكٌ بايًٝاع ؾٝهٕٛ َٓك٫ّٛ عٴا يٛ نًْٖٸإ :ٚاسباٌَ  كؾّٝا عٓـؿ أٖـ

ٍٕ وايًكع  .عٓؿ ايًاقع ٖٚٛ ايكنٍٛ  ٚيٝو آكٛ

غـرل املعٓـ٢    عًـ٢  ايؿك٘ يف يهإ ايًاقع ٚايهتاب اجملٝـؿ  ُ ِؿَي ٌٴُٳشٵٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٴ

٘ عٓـؿ ايًـاقع َْٛـٛع ملعٓـ٢     ْٸـ أثني َٔ ٓكٌ عٔ بعه احملؿٸ٫ٚ ٚد٘ ملا ٜٴ وايًػٟٛ

 غرل املع٢ٓ ايًػٟٛ ٖٚٛ َعكؾ١ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ.

                                              

 .185 و اٯ١ٜايبكك٠نٛق٠ ( 1)

 .66و 4ّز ٞو أبٔ أبٞ مجٗٛق ا٫سها٥ٞوي٦اايٞ ايً( ع2ٛ)
 املُؿق ايهابل.( 3)

 .225و 1ّز و أيؿ بٔ ضبُؿ بٔ غايؿ ايدلقٞو( احملان4ٔ)
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  الفكُ حبطب عسف املتػسع٘
ــكٸ ــكاؾ باملتًـ ــكع١ٝ ٚاملـ ــاّ ايًـ ــاقؾٕٛ با٭سهـ ــٔ  ٚاملٓط وع١ ايعـ ــا َـ ــٕٛ عًٝٗـ ًعـ

 املهًُني.

ؿــ  ايؿكــ٘ َــٔ َعٓــاٙ ايًػــٟٛ إىل َعكؾــ١ ا٭سهــاّ  ٗــِ قــؿ ْكًــٛا يْٸأ٫ٚ قٜــب 

ٍ   بٛانـط١ٹ  ؤٜيف ايؿٸ أٚ ؾكع١ٝ عٔ بُرل٠ٺ ايًكع١ٝ أَٛي١ّٝ ستـ٢   ونجـك٠ ا٫نـتعُا

ٍ     وَاق عٓؿِٖ سكٝك١ يف ـيـو  ايؿكـ٘ يف ايعـكف ايعـاّ     ٕٸإ) :(1)ٖٚـٛ املـكاؾ ملـٔ قـا

ٔ    َْٛـٛعٷ  ْـت  ؿ املكنـًني نـٛا٤ نا  نـٝٸ  َٚـا دـا٤ت بـ٘ يـكٜع١ُ     وملعكؾـ١ أَـٛق ايـؿٜ

املعكؾــ١ عــٔ ادتٗــاؾ أٚ تكًٝــؿ بٛانــط١ يــٝٛع انــتعُاي٘ يف ٖــفا املعٓــ٢ يف يهــاِْٗ 

ٚنجكت٘ ؾُٝا بِٝٓٗ نجك٠ أٚدبت اُْـكاؾ٘ عٓـؿ إط٬قـ٘ عـٔ َعٓـاٙ ايًػـٟٛ إىل ٖـفا        

 .(املع٢ٓ املتكؿّ ست٢ َاق ٖٛ املتباؾق َٓ٘ عٓؿِٖ

   ىكل بعض السّآات املػتنل٘ علٙ لفظ الفكُ
اي  انتعٌُ ؾٝٗا يؿ  ايؿكـ٘ اعٓـ٢    ٚاٜات عِٓٗ ٫ٚ بأى بٓكٌ بعه ايك

 :يف نتــاب َعـاْٞ ا٭غبــاق  َجـٌ َــا قٟٚ عـٔ ايُـاؾم     واملٓكـٍٛ إيٝـ٘ املــفنٛق  

 تٴؾٵٚؾٳ) :أٜٓـاّ  َٚـا قٟٚ عٓـ٘    و(2)()أْتِ أؾك٘ ايٓاى إـا عكؾتِ َعاْٞ ن٬َٓا

ٕٵ  :أٜٓـاّ  َٚا قٟٚ عٓ٘  و(3)(ٝا  ست٢ ٜتؿكٗٛاأْكب ق٩ٚى أَشابٞ بايهٸ أ

اهلل تعـاىل ٜكـٍٛ يف    ٕٸإعكابـٞ  أيف ايـؿٜٔ ؾٗـٛ    ٘ٴكٖـ َؿتٳٜٳ ِٵيَـ  ٔٵَٳـ  ْ٘ٸءٗٛا يف ايؿٜٔ ؾتؿٓك)

                                              

 مل اعجك ع٢ً ايكا٥ٌ ؾُٝا قادعت َٔ املُاؾق.( 1)
ــاق 2) ــاْٞ ا٫غبــ ــٞو( َعــ ــني      1ّ و ايكُــ ــٔ اسبهــ ــٞ بــ ــٔ عًــ ــؿ بــ ــٔ ضبُــ ــك بــ ــؿ اهلل  أ. دعؿــ ــٛ عبــ  بــ

ّ (ٖـ148) ؾٝٗا ن١ٓ َٚات ٚيؿ يف املؿ١ٜٓ  ك١ُ٥ً ا٫ثين عو و ناؾى ا٫ ايُاؾم و غـرل  . ا٫عـ٬
 .126و 2ّو زايؿٜٔ ايمقنًٞ

 .31و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ  (3)
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يف بـاب ايمٜـاقات    و ٚعٔ ايًـٝؼ (2)(...(1)صنٍَِزَفَقََُُّا فًِ اندٌٍِِّ وَنٍُِنذِرُوا قََْيَُُىْط :نتاب٘

ٕ   َٔ اي٠٬ُ يف ايُشٝض ٍ  عـٔ أبـٞ عبـؿ اهلل    عٔ يم٠ بـٔ يـكا  )َـا أعـاؾ   :قـا

٘ٷ ٚيف ايُـشٝض أٜٓـّا عـٔ     و(3)(عٝـؿٖا ٢ ٫ ٜٴكٖا ستٸـ ؼبتاٍ شلا ٜٚؿبٸ قٓط اي٠٬ُ ؾكٝ

ــؿ ــاٍ عبٝــ ًٓ   ) :قــ ــ ــتني َــ ــؿٔق قنعــ ــٌ مل ٜــ ــٔ قدــ ــأيت٘ عــ ــّانــ ــاٍ و٢ أّ ث٬ثــ   :قــ

ــؿٜٴ ــت وعٝ ٍ  :قً ــا ــٝو ٜك ــؿٴ :أي ــ ٫ ٜعٝ ُٻ ــ٘اي ــاٍ و٠٬ ؾكٝ ــج٬خ   إْٸ :ؾك ــو يف اي ــا ـي ُ

 .(4)(ٚا٭قبع

يف نـ٬ّ   َعـكٚفٷ  ايؿكٝ٘ ع٢ً اٱَـاّ َٛنـ٢ بـٔ دعؿـك ايهـا ِ       ط٬مٴإٚ

 ـيــو َــٔ ا٭غبــاق ايهــجرل٠ ايــ  انــتعٌُ ؾٝٗــا يؿــ  )ايؿكــ٘( يف   إىل غــرل وايــكٚا٠

 .  َعكؾ١ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ َطًكّا

املتتبــع يٮغبــاق ٚايكٚاٜــات ٚيهًُــات املهــًُني ٚأٖــٌ ايهــرل٠  ٕٸإ ٚاسباَـٌ: 

انـتعُاي٘ يف املعٓـ٢    كٳقؿ نجٴ (ايؿك٘)يؿ   ثني َِٓٗ ػبؿٴٚامل٪قغني ٚاملتهًُني ٚاحملؿٸ

ّ       ٌٔكِـ ايٓٻ ؿِّإىل سٳ َويٹـٳ ؼٳ٢ًَ بٳاملفنٛق ستٻ  وَـٔ َعٓـاٙ ايًػـٟٛ إىل ٖـفا املعٓـ٢ املتكـؿ

ٕٵ ِ      ٌٔكِـ ايٓٻ ٔلذبكٗـ  َبؿأ عُـكٔ  ؾٳؼبؿِّ ٚميهٔ يًُتتبع أ  َـٔ لَـٔ ٚؾـا٠ ايكنـٍٛ ا٭عظـ

  . 

  حبطب عسف الفكَاٛ ّاألصْلٔني أٖ ،الفكُ حبطب العسف اخلاص
ا٭سهاّ املٓهـٛب١ إىل   :ٕٸأٚتبع٘ مج١ً َٔ ايؿطاسٌ إىل  ـٖب ياقع املكاَؿ

                                              

 .122 و اٯ١ٜايتٛب١نٛق٠ ( 1)
 .31و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 2)
 .351و 2ّز اسبهٔ ايطٛنٞو و ضبُؿ بٔ( تٗفٜب ا٫سها3ّ)
 .193ّ و2ز و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞوتٗفٜب ا٫سهاّ (4)
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ًٖ وايًكع ُٻ لٴَٓٗا َا تتع ًٓـ    و١ ٚعًُٝـ١ عٝٸـ كٵ٢ َؾبايعٌُ ٚته ل با٫عتكـاؾ  َٚٓٗـا َـا تتع

ُٸ    .٢ أ١ًَٝ ٚاعتكاؾ١ٜٚته

٘  ٚقـكب ا  وٚناْت ا٭ٚا٥ٌ َـٔ ايعًُـا٤ بدلنـ١ َـشب١ ايـٓ         ويعٗـؿ بمَاْـ

ــاق  ــاق  وٚزلــاع ا٭غب ًٓــ  وًَٚــاٖؿ٠ اٯث ــع ق ــاَ ــات١٥ ايٛق ٚنــٗٛي١  وع ٚا٫غت٬ؾ

ٔٔ َهــتػٓنيٳ واملكادعــ١ إىل ايجكــات  وا٭سهــاّ ٚتكتٝبٗــا أبٛابــّا ٚؾُــ٫ّٛ  عــٔ تــؿٜٚ

ٕٵ وٚتهــجرل املهــا٥ٌ ؾكٚعــّا ٚأَــ٫ٛ ٚاملٝــٌ إىل ايبــؿع  واٯقا٤ٹ اغــت٬فٴ كٳٗٳــَ  إىل أ

َٳ وٚايٛقـــا٥ع ٚنجـــكت ايؿتـــا٣ٚ وٚا٭ٖـــٛا٤ اسبادـــ١ ؾٝٗـــا إىل لٜـــاؾ٠ ْظـــك  تٵهٻـــٚ

ّ ايٓٸ غف أقبابٴأؾ وٚايتؿات ٚبـفيٛا دٗـؿِٖ    وظك ٚا٫نتؿ٫ٍ يف انتٓبا  ا٭سهـا

ــل عكا ــٛا عًــ٢ متٗٝــؿ أَــٛشلا ٚقٛاْٝٓٗــا     وؿ اٱنــ٥ّ٬ــيف ذبكٝ ٚتًػــِٝ  وٚأقبً

 ٛاايًــب٘ بأدٛبتٗــا ٚزلٸــ ]إٜــكاؾ[تٗــا ٚٚتــؿٜٚٔ املهــا٥ٌ بأؾٓي وٚبكاٖٝٓٗــا سذذٗــا

 .ايعًِ بٗا ؾكٗا

ُٸ نـِ  ِاب اتٹٛا ايعًُٝٸـ ُټٚا٭نجكٕٚ غٳ ونِ ايؿك٘ ا٭ندلاٛا ا٫عتكاؾٜات بٚغ

ــ٘ ــ وايؿك ــِ ايتٸ ٛا ا٫عتكاؾٜــاتٹُٻٚنٳ ــ بعً ُٸ ــؿ ٚاي ــُٝ ؿاتٹٛسٝ ــٗك أدما٥ــ٘   ١ّته بأي

ٕٸ ;بعًــِ ايهــ٬ّ ]ٖٛــا أٜٓــّازلٸ[ٚ وٚأيــكؾٗا ــ٘ ناْــت َُــؿٸق٠ بكــٛشلِ   ٭ َباسج

أيٗك ا٫غت٬ؾات ؾٝ٘ ناْت يف َهأي١ نـ٬ّ اهلل تعـاىل    ٚ٭ٕ وايه٬ّ يف نفا ٚنفا

ٚ٭ْ٘ ٜٛقخ قؿق٠ ع٢ً ايه٬ّ يف ذبكٝـل ايًـكعٝات نـاملٓطل     و٘ قؿِٜ أٚ ساؾخْٸأ

ٚ٭ْـ٘ نجـك ؾٝـ٘ ايهـ٬ّ َـع املػـايؿني ٚايـكؾ عًـِٝٗ َـا مل ٜهجـك يف            ويف ايؿًهؿٝات

ٛٸيٚ٭ْ٘  وغرلٙ ا ٜكـاٍ يٮقـ٣ٛ َـٔ    نُ وت٘ َاق نأْ٘ ٖٛ ايه٬ّ ؾٕٚ َا عؿا٠ٙ أؾٓيك

ّ  :ايه٬َــني ــ ;تٗــا ايــٝكنيٚاعتــدلٚا يف أؾٓي وٖــفا ٖــٛ ايهــ٬ ٘ ٫ عــدل٠ بــايظٔ يف ٭ْٸ

ٔٸ ٕٸإ :ًٝات )أُٟبٌ يف ايع وا٫عتكاؾٜات  ٜعتدل يف ايعًُٝات(. ايظ

   تعسٓف عله الهالو
بايكٛاعؿ ايًـكع١ٝ ا٫عتكاؾٜـ١ املهتهـب١ َـٔ      ِٴًِ)عًِ ايه٬ّ( ٖٛ ايعٹ ٕٸأؾظٗك 
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 ايٝك١ٝٓٝ.أؾيتٗا 

ُٸـ    :أٟ -ؿ ايؿ٥١ٜٖٝٓٚفا َع٢ٓ ايعكا ؿـت  نـٛا٤ تٛقٓ  -ؿ املٓهـٛب١ إىل ؾٜـٔ ضب

ًٸَعكؾتٴ نه٬ّ أٌٖ اسبـل أّ   ؤٜ يف ايٛاقعٚنٛا٤ نإ َٔ ايؿٸ وكع أّ ٫ٗا ع٢ً اي

 .نه٬ّ املػايـ و٫

َٓانـبّا   (ايٝكٝٓٝـ١  ؿ ايؿٜٓٝـ١ عـٔ أؾيتٗـا   ٥ـ ايه٬ّ ٖٛ ايعًـِ بايعكا ) :َٚاق قٛيٓا

 و(١ٝايعًـِ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١ عـٔ أؾيتٗـا ايتؿُـًٝ       )يكٛشلِ يف ايؿكـ٘ أْـ٘   

ًٓ َٚٛاؾكّا  وَعكؾ١ ايـٓؿو َاشلـا َٚـا عًٝٗـا    ) :ايؿك٘ ٕٸأ ١ملا ْكٌ عٔ بعه عظُا٤ امل

ًٓ ٕٸإٚ  .(َٓٗا با٫عتكاؾٜات ٖٛ ايؿك٘ ا٭ندل لٴَا ٜتع

ــكز ــكعٝات   :ٚغــ ــرل ايًــ ــِ بػــ ــك وايعًــ ــ١ٚبايًــ ــِ اهلل  وعٝات ايؿكعٝــ  ٚعًــ

ِّــ وبا٫عتكاؾٜــات ٚعًــِ ايكنــٍٛ  وتعــاىل ُٸ ؿٹٚنــفا اعتكــاؾ املك ٝ٘ عٓــؿ َــٔ ٜهــ

 .ًُّاعٹ

ُٸ :ٚؾغٌ ٚ ْٸـ ءؾ وشاب١ بفيوعًِ عًُا٤ اي ُٸ   ٕٵإ٘ نـ٬ّ  ٢ يف ـيـو  مل ٜهـٔ ٜهـ

ٖــفا  ُــ١َٜهــٔ ثٸ مل ٕٵإٚ وؾكــ٘ (1)عًُٗــِ بايؿكعٝــات ٕٸأنُــا  وايمَــإ بٗــفا ا٫نــِ

ًٓ وايتــؿٜٚٔ ٚايذلتٝــب ؿ بكــؿق ايطاقــ١ ايبًــك١ٜ ٥ــكــا جبُٝــع ايعكاٚـيــو إـا نــإ َتع

 .(2)َٔ ايٓظك يف ا٭ؾي١ ايٝك١ٝٓٝ َهتهبّا

ٞ  ٞهٚسٴ ٍ  أ (3)عٔ ايػمايـ ُٸـ   ايٓـاى تُـكٸ   ٕٸإ) :ْـ٘ قـا ٛٙ ؾٛا يف انـِ ايؿكـ٘ ؾػ

                                              

 ( يف املُؿق )بايعًُٝات(.1)

 .7 - 6ّ ْٞوتؿتالاو اي( يكع املكاَؿ2)

ٛٸ ؾًٝهٛفو بٛ ساَؿأايػمايٞو ( ضبُؿ بٔ ضبُؿ بٔ ضبُؿ 3)  عٳدٳـ ن١َٝ٬و ٚقٳيف ايب٬ؾ اٱ و طافٳفَٚتُ
ؾٝٗـا نـ١ٓ    َٚـات  ٚيـؿ يف طـٛى  و ٚ اىل غمايـ١ )ايػمٳايـٞ(  أٓاع١ ايػمٍ )ايػمٸايٞ( اىل بًؿت٘و ْهبت٘ اىل َ

 .22و 7ّا٭ع٬ّو ايمقنًٞو ز .(ٖـ505)
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ايؿكـ٘ يف ايعُـك ا٭ٍٚ نـإ     ِٴٚانـ  وبعًِ ايؿتا٣ٚ ٚايٛقٛف ع٢ً ؾقا٥كٗا ٚعًًـٗا 

٬ع عًــ٢ عظــِ اٯغــك٠ ٜطًــل عًــ٢ عًــِ اٯغــك٠ َٚعكؾــ١ ؾقــا٥ل ايٓؿــٛى ٚا٫ٓطــ  

 .اْت٢ٗ َا أقؾْا ْكً٘ .(1)(ٚسكاق٠ ايؿْٝا

ايؿكٗا٤ ٚتبعِٗ ا٭َٛيٕٝٛ قـؿ ْكًـٛا يؿـ  ايؿكـ٘ َـٔ       ٕٸأٚنٝـ نإ ؾ٬ قٜب 

ٔ َعٓاٙ ايًػٟٛ ايفٟ ٖٛ َطًل ايؿٗـِ أٚ   ٟ    َـ ٖـٛ ايعًـِ اطًـل     َعٓـاٙ ايعـكيف ايـف

 ا٭سهاّ ايًكع١ٝ إىل ؾِٗ غاّ ٚؾكؾ طبُّٛ َٔ أؾكاؾٙ.

  تعسٓف عله الفكُ
ِٴ ) :عكٸف ايؿكٗا٤ عًِ ايؿك٘ بأْ٘ تٗـا  با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١ عـٔ أؾيٓ     ايعًـ

ـٴ(ايتؿ١ًُٝٝ ٍ   بٴغًَأيًؿك٘ قؿ ـنكٙ  و ٖٚفا ايتعكٜ ٚتهـاملٛا عًٝـ٘    وعًُـا٤ ا٭َـٛ

   يكٝٛؾ ؾٝ٘.ا ِ بعهٳٗٴٓٴعٵلاؾ بٳ ٕٵإٚ

ــب   ــٔ اسبادـ ــك ابـ ــٞ طبتُـ ــٛٓؾ (2)ؾؿـ ــ١ٓ  ٢املتـ ـــ646)نـ ــؿ   و(ٖـ ــ٘ بعـ  لاؾ عًٝـ

  ٘ ــ ــ١ًٝٝ( قٛيـ ــك )ايتؿُـ ــتؿ٫ٍ( :ـنـ ِ    و)با٫نـ ــ ــٔ عًـ ــفيو عـ ــذللّا بـ ــ١  ضبـ  امل٥٬هـ

 .ٚعبِٖٛ

 ٟ  وبايعًُٝــ١)ايؿكعٝــ١(  أبــؿٍ (ٖـــ685)نــ١ٓ  ٢املتــٛٓؾ (3)ٚيف املٓٗـاز يًبٝٓــاٚ

  .ٚأت٢ بًؿ  )املهتهب( بعؿٖا َٚؿّا يًعًِ

                                              

 .32و 1ّز و ضبُؿ بٔ ضبُؿ ايػمايٞو( إسٝا٤ عًّٛ ايؿ1ٜٔ)

 .244و 1ّز وو ايهبهٞقؾع اسبادب عٔ طبتُك ابٔ اسبادب (2)

ٍ  َٓٗاز ايٍَٛٛ إىل عًِ( 3) ٟ ا٭َـٛ بـؿ اهلل بـٔ عُـك ايًـرلالٟو أبـٛ نـعٝؿو أٚ       . ع2و ّو ايبٝٓـاٚ
 وٚيـؿ يف املؿٜٓـ١ ايبٝٓـا٤ بؿـاقى قـكب يـرلال       وع١َ٬ قا و َؿهكو وْاَك ايؿٜٔ ايبٝٓاٟٚ أبٛ اشبرلو

٘   ٖــ(و 685ن١ٓ )ؾتٛيف ؾٝٗا  َٚكف عٔ ايكٓا٤و ؾكسٌ إىل تدلٜم وٚٚيٞ قٓا٤ يرلال َؿ٠  :َـٔ تُـاْٝؿ
 .110و 4ّ٭ع٬ّو ايمقنًٞو ز(. اٚأنكاق ايتأٌٜٚ أْٛاق ايتٓمٌٜ)
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ٔٴ ــ ــبهٞ ٚابــ ــٛٓؾ ايهــ ــ١ٓ  ٢املتــ ـــ771)نــ ٟ  (ٖــ ــاٚ ــع ايبٝٓــ ـــ  تبــ  يف ايتعكٜــ

 .املفنٛق

 ٟ  َـــٔ  ٘ ايعًـــِ جبًُـــ١ غايبـــ١ٺ  ْٸـــإ (ٖــــ631)نـــ١ٓ  ٢املتـــٛٓؾ (1)ٚعـــٔ اٯَـــؿ

 .ا٭سهاّ

ِٴ): (2) ايع٬َــ١ ٚيف تٗــفٜب ــ ــ ايعً ًٸ ٍٸكعٝٸبا٭سهــاّ اي ــ١ املهــتؿ عًــ٢  ١ ايؿكعٝ

ٖـٛ مجًـ١ َـٔ    ) :ٚعـٔ املعـاقز   و(َٔ ايـؿٜٔ ْـكٚق٠  نْٛٗا أعٝاْٗا حبٝح ٫ ٜعًِ 

ٍٸ    .(3)(ع٢ً أعٝاْٗا ايعًِ بأسهاّ يكع١ٝ ع١ًُٝ َهتؿ

ٛ  نك٣ٚعـٔ ايـفٸ   ِٴ :ٖـ تٗـا ايتؿُــ١ًٝٝ  ١ ايعًُٝــ١ عـٔ أؾيٓ يًـكعٝٸ با٭سهـاّ ا  ايعًــ

   .(4)غك١ٜٚؾتشٌُ ايهعاؾ٠ ا٭

 .َاقاتٗاأايعًِ با٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكع١ٝ بايٓظك إىل  :ٖٛ ٚعٔ ايتشؿ١

  التعازٓف لعله الفكُ غَُسأ
ٌٸ وعــاقٜـٖــفٙ ايتٸ كٳٗٳيٵــأ ٕٸأ إ٫ٓ ٖــٛ ايتعكٜـــ  واملتــأغكٜٔ َتؿكــٕٛ عًٝــ٘ ٚيعــ

ف تتٛقـ َعكؾت٘ ع٢ً َعكؾـ١ أدـما٤ ايتعكٜــ نـإ عًٝٓـا      املعكٻ ٕٸأ حٴٚسٝ وا٭ٍٚ

   يبٝاْٗا ؾٓكٍٛ:  ايتعكٸ

                                              

ٞٸ6و 1ّز وَؿٟاٯ وسهاّا٭( 1) ُٸ . عً َٛيٞ ٚباسـح  أَؿٟو بٛ اسبهٔ اٯأؿ بٔ نامل ايتػً  بٔ ضب
ّ  (.ٖــ 631) نـ١ٓ  َؿو ٚيؿ بٗا ٚتعًِ يف بػؿاؾ ٚايًاّو ٚتٛيف يف ؾًَـل آًَ٘ َٔ أ و غـرل ايـؿٜٔ   ا٫عـ٬

 .322و 4ّز ايمقنًٞو
(2)   ٍ اسبهـٔ بـٔ ٜٛنــ بـٔ عًـٞ بـٔ        .47و 1ّو ايع٬َـ١ اسبًـٞو ز  تٗفٜب ايٍَٛٛ إىل عًـِ ا٭َـٛ

تـٛيف   ٖـٌ لَاْـ٘و  أام عامل اَٛيٞ ؾكٝـ٘و نـجرل ايتُـٓٝـ ؾـ    و  َطٗك اسبًٞ ابٛ َُٓٛق ايع١َ٬ اسبًٞ
 .396و 5ّأعٝإ ايًٝع١و ضبهٔ ا٭َنيو ز . ٚؾؾٔ اىل دٛاق اَرل امل٪َٓني (ٖـ726) ن١ٓ

 .47ّ هٔ اسبًٞوو ظبِ ايؿٜٔ دعؿك بٔ اسب( َعاقز ا3ٍَٛ٫)
 .2ّ ايًٝع١ يف اسهاّ ايًكٜع١و ضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ َهٞ ايعاًَٞو ( ـنك4٣)
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 العله -الكٔد االّل رللتعسٓفد 
ٕٕٚ  نبع١:  ي٘ َعا

٬ع ع٢ً ٚد٘ ازبـمّ  ٖٚٛ املعكؾ١ ٚا٫ٓط وي٘ يػ١ّ ٚعكؾّا َا ٖٛ َْٛٛعٷ :أسؿٖا

ٕٴ وايجابت املطابل يًٛاقع ًٓ ٜٚهٛ  .ك٘ ٖٛ ايكٓاٜاَتع

 .ٖٚفا املع٢ٓ ٖٛ َُطًض أقباب اسبه١ُ

ٚٸ ٔٸ زٳكٳٍ غٳٚبايكٝؿ ا٭ ّ   و٭ْ٘ َعكؾ١ ;ايظ ٘ ٭ْٸـ  ;ٚيهٔ يٝهت ع٢ً نـبٌٝ ازبـم

 .ؼبتٌُ َع٘ ٚقٛع ايطكف اٯغك

 ;٘ يـٝو بجابـت  ْٸـ أ ب٘ ازبمّ إ٫ٓ ٌٳُٳسٳ ٕٵإ٘ ٚ٭ْٸ ;ايتكًٝؿ :ٚبكٝؿ )ايجابت( غكز

 .و أٚ بتبؿٌٜ املكًؿيمٚاي٘ بتًهٝو املًٓه

٘ مل ْٸـ أ إ٫ٓ نـإ دمَـاّ   ٕٵإ٘ ٚ٭ْٸ ;املكنب ازبٌٗ :زٳكٳٝؿ )املطابل يًٛاقع( غٳٚبك

 ٜطابل ايٛاقع.

ٕٸ ٚاسباَــٌ: ــ١ّ    إ ــفٟ ٖــٛ املُــؿق ٜهــٕٛ سكٝك ــِ اي ــ٢ املُــؿقٟ   ايعً يف املعٓ

ٖٚـٛ اسبُـٍٛ    ويف ساٌَ املُـؿق  ٚيٝو حبكٝك١ٺ وٖٚٛ املعكؾ١ ٚا٫ط٬ع وثٞؿٳاسَب

ؿـام عًُـا٤ ايعكبٝـ١    ٫تٸ ;ٟ ٜهٕٛ ب٘ انِ َُؿٕقأٚ ايُٛق٠ اسبا١ًَ يف ايفٖٔ ايف

 املُاؾق سكٝك١ يف املعاْٞ املُؿق١ٜ. ٕٸأع٢ً 

ك عٓٗـا بايكٓــاٜا أٚ بـاحمل٫ُٛت أٚ بايٓهــب   َهــا٥ٌ ايعًـّٛ املعبٸــ  ْؿـوٴ  ثاْٝٗـا: 

ِ  وايتا١َ املب١ٓٝ يف ايعًّٛ ِ  و(ؾـ٬ٕ ٜعًـِ ايٓشـٛ ٚاملٓطـل    ) :نكـٛشل عًـِ  ) :ٚنكـٛشل

 .(ايٓشٛ ٚعًِ املٓطل

ٕٸٚاي ٛٸ    ظــاٖك أ ــ٢ نــبٌٝ ايتذــ ــ٘ عً ــ٢ َٓ ــاب إطــ٬م   ولإقاؾ٠ ٖــفا املعٓ ــٔ ب َ 

   ٍ ــٛ ــ٢ انــِ املؿع ــٛم   واملُــؿق عً ــ٢ املػً ــاشبًل عً ــ١ٺ  ون ــٝو حبكٝك ــ١ أٚ  ٚي  يػٜٛ

َٸ َٸـ  و١عكؾ١ٝ عا ا٫يـذلاى  ق ٚأَـاي١ عـؿّ   ايتبـاؾٴ  ّٔؿٳٚعٳـ  وًب١ ايهٸـ ١ يُـشٸ ٫ٚ غا



 38 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

 ٚعؿّ ايٓكٌ.

ِټ  واٱؾقاى ثايجٗا: َطًـلٴ  ٛٸ   ا٭عـ ٖٚـٛ َُـطًض أٖـٌ     وٚايتُـؿٜل  قَـٔ ايتُـ

َٸ ٚيٝو حبكٝك١ٺ واملٓطل  وُـا ٖـٛ سكٝكـ١ عٓـؿ أٖـٌ املٓطـل      ٚإْٸ و١يػ١ٜٛ ٫ٚ عكؾ١ٝ عا

 .(1)صوَعَهَّىَ آدَوَ األَسًَْبءَ كُهََُّبطعٌ َٓ٘ قٛي٘ تعاىل ٚدٴ

ايكانـػ١ يف   ٖٚـٞ اشل٦ٝـ١ُ   وا٥ٌكتؿق بٗا ع٢ً َعكؾ١ املهـ ٚقابعٗا: املًه١ اي  ٜٴ

ٟٸ ) :نكٛشلِ وؾقانات شلاق اٱكٸايفٖٔ اسبا١ًَ َٔ  اقن١ املها٥ٌ ٚته  ؾ٬ٕ عبـٛ

ٍ   ٚؼُب و(َٚــكيف ــٔ َــاسب ايؿُــٛ ٕٸ (2) هــ٢ ع ــٛ َُــطًضٷ    إ ــ٢ ٖ ــفا املعٓ ٖ 

ٌ  ٢ َاق سكٝك١ّستٸ و٭قباب ايعًّٛ ٔٸ  وعٓؿِٖ بايػًب١ أٚ بايٓكـ نجـك   ـاٖك ا٭  ٚيهـ

عـؿّ   ١ُٚأَـايَ  وانـتعُاي٘ يف اسبـؿٚؾ   ٘ َٔ اجملال املًٗٛق املتؿاٍٚ ايـفٟ ٫ ٜٓـكټ  ْٸأ

 يف ٖفا املع٢ٓ. ٘ صبالٷْٸأايٓكٌ تكتٓٞ 

ٌ   ٪ ٚا٫نـتعؿاؾٴ غاَهٗا: ايتٗٝٸ ٞٸ  ٚ ـاٖكٴ  وملعكؾـ١ املهـا٥  (3)عـٔ ايتًـٜٛض   احملهـ

ٍٔ ؾـكاقّا   ;عٔ املع٢ٓ ايكابع ٖفا املع٢ٓ عباق٠ْ ٕٸأ :ٛاَعياقع مجع ازب ايؿٜٔ ٚد٬

ُٸ ٌٷايتٗٝٸ ٕٸأعًٝ٘ َٔ  ا ٜكؾٴع إـ  ;َٓـبٛ   ٚايككٜب غـرلٴ  ويػرل ايؿكٝ٘ ٪ ايبعٝؿ ساَ

ٟٸ  ٪ ايككٜب.َكؿاق َٔ ا٫نتعؿاؾ ٜكاٍ ي٘ ايتٗٝٸ ٫ ٜعكف أ

َٴنٴناؾٹ ًٻـ ايتٻ لٴًَِطٗا:  ٔٸ  ُؿٜل اي  وب ٚايتكًٝـؿ ٚازبٗـٌ املكنٓـ   اٌَ يًذـمّ ٚايظـ

ُټ (4)قاٍ املكسّٛ ايًٝؼ سهٔ ٘ بٗـفا  ْٸـ أ :١َ نًـ ايػطا٤ٓا ا٭ع٢ً يف يكع َكؿٸع

                                              

 .31 و اٯ١ٜايبكك٠نٛق٠  (1)
 .2ّ ٟو٥كو ضبُؿ سهني اسبا( ايؿٍُٛ ايػك2١ٜٚ)

 .30و 1ّز و نعؿ ايؿٜٔ بٔ َهعٛؾ ايتؿتالاْٞو( يكع ايتًٜٛض ع٢ً ايتْٛٝض3)
ٚقـؿ يـكع َكؿَـ١     ودل ايًـٝؼ دعؿـك َـاسب نتـاب اْـٛاق ايؿكاٖـ١      ( ٖٚٛ ايًٝؼ سهٔ بٔ ايًٝؼ ا٫نـ 4)

 (.word)ٚيف َهتب١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ  (وطبطٛ )نًـ ايػطا٤ 
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قٙ ؾٝـ٘ يؿٗـِ   ٜٚٓبػٞ يٌ ايعًِ يف ٖفا املكاّ عًٝ٘ يظٗٛ واملع٢ٓ َٔ اجملال املًٗٛق

 نجرل َٔ ا٭ع٬ّ ي٘.

 ب ٚايتكًٝؿ املٛدب يًذمّ.ايًاٌَ يًذٌٗ املكٓن وازبمّ نابعٗا: َطًلٴ

ٛٸ :آغك يًعًِ َع٢ٓٶ (1)ٖفا ٚقؿ ـنك َاسب ايؿٍُٛ ٖٚـٛ   وق ؾكـط ٖٚٛ ايتُ

 .ٚا٭ٌَ عؿَ٘ وي٘ ـيو يعؿّ ـنك أسؿٺ ;٫ ٚد٘ ي٘

ٖـٛ يًُـ٘ يف تعكٜــ ايؿكـ٘ عًـ٢ املعٓـ٢        ا٭َضٸ ٕٸأيو  كٳٗٳـيو َ  تٳِؾكٳإـا عٳ

ـ  ٚانتعُاي٘ يف غـرلٙ ٫ ُٜـضٸ   و٘ املع٢ٓ ايًػٟٛ ايعكيف٭ْٸ ;٭ٍٚا ٘ ٭ْٸـ  ;يف ايتعكٜـ

ا٫عتُـاؾ عًٝـ٘    ؾ٬ ُٜـضٸ  وّ ع٢ً اسبكٝك١يهٔ ٫ ٜكؿٸ و٘ ًَٗٛقْٸأُٓا نًٓ ٕٵإصبال ٚ

ٕٸ ويف ايتعــاقٜـ ــ١  ٚ٭ ــاْٞ ٫ تٓانــب ايتعؿٜ ــا٤ إ٫ٓ إقاؾ٠ ايج عًــ٢ ْــكب َــٔ   بايب

ٕٸ ;ايتذٛل ًٓـ   ب ايتعؿ١ٜ )بعٔ( إ٫ٓايكابع ٫ ٜٓان ٚ٭ ـ ايـفٟ  ع٢ً ْكب َـٔ ايته

 عاقٜـ.اقتهاب٘ يف ايتٸ ضټُٹٖٛ غ٬ف ايظاٖك ايفٟ ٫ ٜٳ

ٕٵ ٚٸ ٘ٴًَُٵسٳ ٕٸإ :تٳًُِق إ  ١٦.ٓايف َفٖب املػٓطٍ ٜٴع٢ً املع٢ٓ ا٭

ٟ  ب٘ ايٝكنيٴ املكاؾٳ ٕٻءؾ و٫ ٜٓاؾٝ٘ :قًٓا ٌ   وباسبهِ ايظـاٖك أٚ  وأٚ بٛدـٛب ايعُـ

ٕٵن واؿيٍٛ ايؿيٌٝ  ا٤ اهلل.ي ُا نٝذ٤ٞ إ

  معيٙ الباٛ الداخل٘ علٙ األحهاو
ــ َٸ ِ   ( ايؿٸا )ايبــا٤ٴٚأ   ;اغًــ١ عًــ٢ ا٭سهــاّ ؾٗــٞ ؾاغًــ١ عًــ٢ املؿعــٍٛ بــ٘ يًعًــ

ٕٸ َٳ ٭ ــِ  ــايعًـ ــعٳيٹ قٷؿٳُٵـ ــؿٸ ِٳًٹـ ٔٸ وٟاملتعـ ــ ٕٴ  ٚيهـ ــٛ ــؿٟ ٜهـ ــؿق املتعـ ــّا َُـ  إـا  ٫لَـ

ــغٳؾٳ ــ٘ )أٍ( ؾٝٴ تٵًَــ ــؿٻعًٝــ ــكٸ  عــ ــكف ازبــ ــ٘ حبــ ــٕٛ  ٣ إىل َؿعٛيــ ــا  ؾتهــ ــا٤ ٖٓــ  ايبــ

 .يٲيُام
                                              

 .2ّ و ضبُؿ سهني اسبا٥كٟو( ايؿٍُٛ ايػك1١ٜٚ)
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  معاىٕ احلهه الطبع٘ ّما ٍْ املأخْذ ميَا يف تعسٓف الفكُ
َٸ ٕٕ نبع١: وسهِ ذُعٴا ا٭سهاّ ؾٚأ  ٚاسبهِ ي٘ َعا

ّ  :أسـؿٖا  ٞ    واٱيـما يـماّ اسبـانِ املتػاَـُني يكطـع     إٚ ونـءيماّ اٯَـك ٚايٓـاٖ

ُٸَٚٓ٘ ٜٴ واشب١َُٛ  ُّا.ِه٢ اسبانِ سانُّا ٚايكٓا٤ سٴه

ٕٛ ٜهـتعًُْٛ٘ يف ٖـفا   ايـفٟ طاملـا املٓطكٝٸـ    ول ٚاٱـعإ بايٓهب١ايتُؿٜ :ثاْٝٗا

ٍ  ٖـفا املعٓـ٢ عـنيٴ    ٌٴعٵـ َٚٔ ايػكٜـب دٳ  واملع٢ٓ نُـا ٖـٛ ايظـاٖك َـٔ      واملعٓـ٢ ا٭ٚ

 .(1)ن٬ّ َاسب بؿا٥ع ا٭ؾهاق

ــ وهــب١ ايتاَــ١ اشبدلٜــ١ ايٓٸ :ثايجٗــا ــ١ ٚقــؿ تكٝٸ ــ وؿ بازبم٥ٝــ١ بــؿٍ اشبدلٜ ًٓ ٘ َــٔ ٚيع

 :أٚ يف قباٍ ايه١ًٝ اي  ٖٞ يٝهت ؾكّٗا نُا يف املعامل سٝح ؾٝٗـا  وذبكٜـ ايٓانؼ

 .(2)املطايب ازبم١ٝ٥...اخل(ٖٞ  -ٜعين ايؿك٘-)َٚها٥ً٘ 

٘ٴ  ٘ٹبٹًِإىل آغك أٚ نٳـ  اسبهِ بءنٓاؾ إَٔك ٚإىل ٖفا املع٢ٓ ٜكدع تؿهرلٴ ايـفٟ   وعٓـ

 ٜكاع٘ عًٝ٘ أٚ اْتماع٘ عٓ٘.إٖٛ عباق٠ عٔ 

ٕٸ ٕٵ :يٓهــب١ ايتاَــ١ا ٭ ػبــاب ٚايهــًب ؾ٠ بــني اٱكؾ ايٓهــب١ املــكؾٸأقٜــؿ بٗــا صٓبــ إ

 .ٚاملٛدٛؾ٠ بُٝٓٗا ؾعؿّ َؿم اسبهِ عًٝٗا ٚاْض

 ٜكـــاع احملُـــٍٛ إأقٜـــؿ بٗـــا ايٓهـــب١ ايجبٛتٝـــ١ ٚايهـــًب١ٝ ؾٗـــٞ عبـــاق٠ عـــٔ    ٕٵإٚ

   ٘ ــ ــ٘ ؾذلدــع إيٝ ــ٢ املْٛــٛع أٚ نــًب٘ عٓ ــٛ نٴــ  وعً ــٛ بايًشــا    ِّٚي ِ ا٫غــت٬ف ؾٗ

ٕٸ ;ٚإيٝ٘ ٜكدع تؿهرل اسبهِ باملها٥ٌ وٚا٫عتباق طًـل عًٝٗـا اسبهـِ    املها٥ٌ ٫ ٜٴ ٭

ؾُذُٛعٗــا يٝهــت  إ٫ باعتبــاق َــا ايــتًُت عًٝــ٘ َــٔ ايٓهــب ايتاَــ١ اشبدلٜــ١ ٚإ٫ٓ

 حبهِ.
                                              

 .7ّ و سبٝب اهلل ايكي و( بؿا٥ع ا٫ؾهاق1)
 .29ّ بٔ لٜٔ ايؿٜٔ ايعاًَٞو اسبهٔو ( املعامل2)
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ٜٴ مخه١ أيـٝا٤ ػبـب   ) :ٖٚٛ قٛي٘  واملعكٚف شٌُ اشبدلٴٚع٢ً ٖفا املع٢ٓ 

 اسبؿٜح. (1)(ا٭غف ؾٝٗا بظاٖك اسبهِ

ّ   :قابعٗا ِټ  وايٓهب١ ايتا١َ اي  ٖٞ َـؿايٌٝ ايهـ٬  ;ًْـا١ٝ٥ َـٔ اشبدلٜـ١ ٚا٫   أعـ

ٚيعًـ٘ تًـو    وٖٚفا ٖٛ املع٢ٓ ايعكيف ايعاّ ايًػٟٛ ي٘ و(2)صأَقِىْ انصَّالَحَطيًٌُٝ َجٌ 

 َُاؾٜك٘. املعاْٞ تكدع إيٝ٘ ٖٚٞ

ًٓـ  غطابٴ :غاَهٗا ٖٚـٛ اَـط٬ع ا٭َـٛيٝني يف     ول بأؾعـاٍ املهًؿـني  اهلل املتع

ٞ    وكٚا اسبهـِ بـفيو  سٝح ؾهٸـ  واسبهِ  (ٖــ 505)نـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (3)نُـا عـٔ ايػمايـ

ــ ٕٵإٚ ٓٴ ــهٳلاؾ بع ــٛؾ ِٗ بع ــفٜب ايع٬ٓ  -ايكٝ ــا يف تٗ ــ١ نُ َ- ــحٴ ــؿ  سٝ لاؾ قٝ

بـٔ  اٚسهـٞ ـيـو عـٔ     وؿـني( بعـؿ يؿـ  )املهًٓ   وبا٫قتٓا٤ أٚ ايتػٝرل أٚ ايْٛع()

ٟ  ٚاملٓتػـب  و(5)َٚاسب املٓـاٖر  و(4)اسبادب ِٳ  ٕٸإ :و ٚعـٔ اٯَـؿ  غطـابٴ  اسبهـ

 .(6)ايًاقع بؿا٥ؿ٠ يكع١ٝ ربتِ ب٘

ٖــٛ  :اسبهــِ عٓــؿِٖ ٕٸأعًــ٢  ١ؿكــَــٔ قــؿِٜ ايمَــإ َت ٚنٝـــ نــإ ؾهًُــتِٗ

َـــٔ عـــؿّ ثبـــٛت  (7)ؾـــ٬ ٚدـــ٘ ملـــا ـنـــكٙ َـــاسب ايكٛاَـــع  وغطـــاب ايًـــاقع

 اَط٬سِٗ ع٢ً ـيو.

ّٴ :ناؾنـــٗا اٱباســـ١ ٚا٫نـــتشباب  وا٭سهـــاّ ايتهًٝؿٝـــ١ اشبُهـــ١ غُـــٛ

                                              

 .16و 3ّز و ضبُؿ بٔ عًٞ بٔ سهني بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞوايؿكٝ٘ؼبٓكٙ  ( َٔ 1٫)
 .78 و اٯ١ٜا٫نكا٤نٛق٠ ( 2)
 .8ّ و أبٛ ساَؿ ايػمايٞو( املهتُؿ3٢)
 .483و 1ّز تاز ايؿٜٔ ايهبهٞو و( قؾع اسبادب عٔ طبتُك ابٔ اسبادب4)
 .50ّ و حبح ايهٝؿ املٛنٟٛ اشبُٝينو دعؿك ايهبشاْٞو( تٗفٜب اي5ٍَٛٛ)
 .96و 1ّز و عًٞ بٔ ضبُؿ اٯَؿٟواّ( ا٫سه6)
  14و ز9ّ وُٞٝج( قٛاَع ايؿٍٓٛو ضبُٛؾ ايعكاقٞ امل7)
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 ف نُـــــا ٖـــــٛ ايًـــــا٥ع املتعـــــاقف يف عـــــك  وٚايهكاٖـــــ١ ٚايٛدـــــٛب ٚاسبكَـــــ١

 املتًكع١.

ٌٴ :نــابعٗا  واشبطابــات ايًــكع١ٝ بٓشــٛ ا٫قتٓــا٤ أٚ ايتػــٝرل أٚ ايْٛــع َــؿايٝ

ِٸ :عينأ نُـا   ؤَ ا٭سهاّ ايتهًٝؿٝـ١ اشبُهـ١ ٚا٭سهـاّ ايْٛـع١ٝ ايًـكع١ٝ      ا٭ع

 .ع ب٘ غرل ٚاسؿ ََِٓٗٚكٸ وٖٛ ايًا٥ع يف عكف ايؿكٗا٤

ٕٸ ;املـكاؾ يف ايتعكٜــ ٖـٛ املعٓـ٢ ايكابـع      ٕٸأٚايظاٖك  ـ  يؿـا َ أ ٭ نُـا   -ايتعكٜـ

ــاٙ ــؿ ايعــكف ايعــاّ ٚايًػــ١ يٝتٸ   أتهــتعٌُ يف  ٕٵأ ػبــبٴ -قكقْ ٓــض  ٗــك َعاْٝٗــا عٓ

 املعكٻف عٓؿ ايهاَع.

ٕٵ ٘   ٌٴُٵسٳ ٘ ػببٴقؿ ـنك غرل ٚاسؿ بأْٸ :قًتٳ إ ؾٝٓبػـٞ   وايه٬ّ ع٢ً عـكف أًٖـ

ّٴهٻَؿتٴ ٕٵأ ٕٸ ;باملع٢ٓ ايهابع ك ا٭سها ١ٝ عًـِ  ايعًِ با٭سهـاّ ايتهًٝؿٝـ١ ايْٛـع    ٚ٭

بعـــٛاق  أؾعـــاٍ املهًؿـــني ايًـــكع١ٝ ٚسكٝكـــ١ نـــٌ عًـــِ ٖـــٛ ايعًـــِ بعـــٛاق    

 َْٛٛع٘.  

ٕٴٖفا ؾُٝا يٛ تكؿٻ :قًٓا ايًؿـ  يف   ٌٴُٳـ شٵ٘ بعـؿ ـيـو ٜٴ  ْٸـ ءا٫َط٬ع ؾ ّ َِٓٗ بٝا

ٕٴ٭ْٸ ;ن٬َِٗ عًٝ٘ ٕ   ٘ ٜهٛ ّ      ;آميـ١ ايبٝـا َٸـ  وملـا ٜـكاؾ َـٔ ايًؿـ  يف ايهـ٬ ا إـا مل أ

ــ٬ ُٜــضٸ    ــِٓٗ ؾ ــو َ ــؿّ ـي ــؿ    ٜتك ــ  عٓ ــ٢   إانــتعُاٍ ايًؿ ــ١ يف املعٓ ٜٓــاع اسبكٝك

٘  يعؿّ اتٸ ;املُطًض ؾٝ٘ ّٔ  َٓـاؾاّ  واملطًـٛب  ٖٚـٛ غـ٬فٴ   وٓاع اسبكٝكـ١ بـ  إىل يـمٚ

 لٜاؾ٠ قٝؿ ايًكع١ٝ ٚايؿكع١ٝ.

َعكؾـ١ املْٛـٛعات    غـكٚزٴ  ّٳمٳابـع يًشهـِ يَـ   ٘ يٛ أقٜؿ املع٢ٓ ايكٸْٸأ)ٚؾع٣ٛ( 

 .ايؿكٝ٘ َعكؾتٗا ٚ ٝؿ١ُ ٕٸأَع  وٚايُّٛ واملػذلع١ يًًاقع ناي٠٬ُ

 :٘٭ْٸ ;)ؾانؿ٠(

ٕٵ ٛټ قٜـــؿٳُأ إ ٛٸَـــٔ َعكؾتٗـــا تُـــ ٕٸ ;ق١ٜقٖا ؾٗـــٞ َـــٔ املبـــاؾ٨ ايتُـــ ٛټ ٭  قٳتُـــ
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ٖٚٞ غرل غاقدـ١   ؤَ املباؾ٨ ايتُٛق١ٜ يًعًِ -٘نُا قكقْاٙ يف ضبًٓ -املْٛٛعات

 .عٔ ايعًِ

ٕٴؿٚؾٹ١ سٴــــبُــــشٸ ُــــؿٜلٴأقٜــــؿ َــــٔ َعكؾتٗــــا ايتٸ ٕٵإٚ   ٖا ٚتعاقٜؿٗــــا ٚبٝــــا

ٌٷ  وأدما٥ٗــا ٚيــكا٥طٗا يف ايتُــؿٜل با٭سهــاّ ايْٛــع١ٝ   ؾايتُــؿٜل بــفيو ؾاغــ

   ايًكع١ٝ

ًٖ ٕٸأ )ٚؾع٣ٛ( ٕٳ   و١ل ايعًِ اسباٌَ َٔ ا٭ؾيٓـ َتع طكؾٝٗـا َـٔ    ٖـٛ ايٓهـب١ ؾٚ

 ٌٴُٵـ ؾـا٭ٚىل سٳ  وٚا٭سهاّ عباق٠ عـٔ ْؿـو احملُـ٫ٛت    واحمل٫ُٛتٚاملْٛٛعات 

 .ا٭سهاّ ع٢ً املع٢ٓ ايجايح أٚ ايكابع

بــٌ ٖــٛ  وؾا٭سهــاّ عٓــؿ ايؿكٗــا٤ يــٝو ْؿــو ايٛدــٛب اجملــكٸ   ٕٸءؿ٠( ؾــ)ؾانــ

ٌٔ ١ َـٔ ا٭ؾيٓـ   ِٴٗٳِؿايفٟ ٜٴ ٕٸأ ٫ٚ يٓو وـ املػُّٛاملهًٓ ايٛدٛب املٓهٛب يؿع

ِٴ ٌٕ املٓهٛبٴ ٖٛ اسبه ّٸ يؿع ٜؿِٗ َٓ٘  (1)صأَقِىْ انصَّنالَحَ ط ٕٸءؾ وؿنئَ أؾعاٍ املهًٓ غا

ُٸايٛدٛب امل    .اسبهِ عٓؿ ايؿكٗا٤ ٖٚٛ ْؿوٴ و٠٬ٹٓهٛب يؿعٌ اي

ٕٸ )ٚؾعـــ٣ٛ(  ٕ  إ ؾٝٓبػـــٞ يًــــ٘ عًــــ٢   وٖــــفا ايتعكٜــــ ـنــــكٙ ا٭َــــٛيٝٛ

 ٖٚٛ املع٢ٓ اشباَو يًشهِ. وَُطًشِٗ

ٌٸ  ٕٸء)ؾانؿ٠( ؾ ٍّ  نـ ٍّ      ؾـ آغـك ٜفنكْٚـ٘ بـايٓشٛ     ٚعًـِ إـا ـنـك تعكٜؿـ٘ أٖـٌ ؾـ

 ٘ ايتعكٜــ إ٫ َـا أقاؾٙ أٖـٌ    ؾا٭َـٛيٕٝٛ ٫ ٜكٜـؿٕٚ َـٔ ٖـفا      وايفٟ ـنكٙ أقبابـ

 ايؿك٘.

٭ْـ٘ ؽبـكز عـٔ     ;يٌ )اسبهِ( ع٢ً املع٢ٓ ا٭ٍٚ ؾانـؿٷ  ٕٸأإىل  َٓاؾّا وٖفا

 ايؿك٘ ايعًِ با٭سهاّ غرل اٱيما١َٝ.
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ٞټ ـ عٔ احملٓك ٖٚهفا يً٘ ع٢ً املع٢ٓ ايجاْٞ نُا ٖٛ احمله ٚنـًطإ   ل ايًـكٜ

ٕٸ ;أّٜٓا ؾانؿٷ (1)ايعًُا٤ ٜهٕٛ يؿ  )ايعًـِ(   ٕٵأ٫ٚلَ٘  وايتُؿٜل ٖٛ اٱـعإ ٭

 .(ايعًِ بايتُؿٜكات) :إـ ٫ َع٢ٓ يكٛيٓا ويف ايتعكٜـ َهتؿقى

ٕٵ   (أؾيتٗــــــا عــــــٔ)ٚظبعــــــٌ  وعبُــــــٌ )ايعًــــــِ( عًــــــ٢ املًهــــــ١ :قًــــــت إ

ــ ًٓـ ــٌ ايبـــا٤ يف   وبا٭سهـــاّل َتع ــبب١ٝ (ا٭سهـــاّ)ٚظبعـ  ٚظبعـــٌ ا٭سهـــاّ   ويًهـ

ــ٢ ت ــ٘ ٫ ايًــاقع اعٓ ٕٸ ;ُــؿٜكات ايؿكٝ ــ١     ٭ ايًــاقع تُــؿٜكات٘ يٝهــت عــٔ ا٭ؾي

   .ايتؿ١ًُٝٝ

ٟ   :قًٓـا  ٚ ٗــٛق ايبــا٤ يف  وقــؿ عكؾــت ٚدـٛب يــٌ ايعًــِ عًــ٢ َعٓـاٙ ايًػــٛ

 ٗا َتعًك١ بايعًِ.ْٸأٚ ٗٛق )عٔ( يف  ويُام ٚايتعؿ١ٜٱا

ٕٵ قًت:  ّ )ٚ وعبٌُ )ايعًِ( ع٢ً ًَهـ١ ايتُـؿٜل  إ عًـ٢ تُـؿٜكات    (ا٭سهـا

ًٓتٚ)عٔ(  وعايًاق  .كٗا باملًه١ع

ٟ    أّٜٓا قؿ عكؾتٳ :قًٓا ٚايتُـؿٜكات ٫   ويمّٚ يٌ ايعًِ عًـ٢ َعٓـاٙ ايًػـٛ

ٕٵ بؿٸ ٖٚـٛ أٜٓـّا    وقات َـٔ ايًـاقع  املُؿٳ :اعين وٜكاؾ بٗا ع٢ً ٖفا انِ َؿعٍٛ أ

 غ٬ف ايظاٖك.

ٞٸ -ٖٚهــفا يًــ٘ عًــ٢ املعٓــ٢ ايجايــح  و(2)عــٔ احملكــل ايكُــٞ نُــا ٖــٛ احملهــ

                                              

سهـني بـٔ ضبُـؿ املـرللا قؾٝـع ايـؿٜٔ بـٔ ا٫َـرل يـذاع ايـؿٜٔ            .( ساي١ٝ نـًطإ ايعًُـا٤ عًـ٢ املعـامل    1)
٠ مخو نٓنيو ٚتٛيف يف بًـؿ٠ ا٫يـكف   ضبُٛؾ اسبهٝين اٯًَٞو تكًؿ ايٛلاق٠ يًًاٙ عباى ايُؿٟٛ َؿ

 ٕ ايهٓـ٢ ٚا٫يكـابو ايًـٝؼ عبـاى ايكُـٞو       ْٚكـٌ ْعًـ٘ اىل ايٓذــ.    (ٖــ 1064)نـ١ٓ   َٔ ب٬ؾ املالْـؿقا
 .319و 2ّز
ُٸـ    أاملرللا  و( قٛاْني ا2ٍَٛ٫) ٞ  بٛ ايكانـِ بـٔ املـٛىل ضب َـٛيٞ ٚعـامل   . أ9و 6ّّ وؿ سهـٔ ايه٬ْٝـ

ِ   سـؿ٣ ْـٛاسٞ بكٚدـ   إٚؾكٝ٘و ٚيـؿ يف دـاب٬ َـٔ     و ؾؾـٔ يف َكـدل٠   (ٖــ 1231) نـ١ٓ  كؾو تـٛيف يف َؿٜٓـ١ قـ
 .411و 2ّأعٝإ ايًٝع١و ضبهٔ ا٭َنيو ز يٝػإ.
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يًـمّٚ غـكٚز    ؿٷؾانٹـ  -كَٜٔٔ املتأغٸ ١ًَُْٵٚدٴ (2) ٚايًٝؼ ايبٗا٥ٞ (1)ٚايًرلٚاْٞ

   .(3)صأَقِىْ انصَّالَحَطنـايعًِ بايٓهب اٱًْا١ٝ٥ 

ٓٴ ٕٸ :ؾكاقّا عٔ اٱيهاٍ ؾكاٍ ;ِٗٚايتذأ بع  ّآهب اٱًْـا١ٝ٥ تهـتتبع ْهـب   اي بأ

ايعًـِ   زٴٔقؾٝٓؿٳ و١باملطًٛبٝٸ ٘ٴُاَؾاتٸ ايًاقع يًؿعٌ ٜٛدبٴ بٳًََط ٕٸءؾ وغدل١ٜ ٫ ضباي١

 هب اٱًْا١ٝ٥ ذبت ايتعكٜـ با٫عتباق ايجاْٞ.بايٓٸ

ٖٚـٞ   وتا١َ غدلٜـ١  بٷهٳُ٘ ْٹسبا  ايعٌُ ٚدبهٸإَجٌ  ٕٸإ :ٜكاٍ عًٝ٘ ٕٵأٚميهٔ 

ًٓ ;ٚؾكعٝــ١ -ت٪غــف َــٔ ايًــاقع -يــكع١ٝ ؾًٝــمّ  وكــ١ بايعُــٌ بــ٬ ٚانــط١٭ْٗــا َتع

سبـا   اٱ ٕٸءؾـ  وكْا ا٭سهاّ باملع٢ٓ ايهـابع خب٬ف َا إـا ؾهٸ وسلٍٛ ايتعكٜـ شلا

 ٚايتذهِٝ يٝو َٓٗا.

ٕٵ ــٔ أ ــاّ  ٚميهـ ــ٘ أٜٓـ ــاٍ عًٝـ ــؿي٫ٛت ا٭ؾٓيـــ   ٕٸإ :ٜكـ ــٞ َـ ــ١ ٖـ ــب اشبدلٜـ ١ ايٓهـ

َٹـ    وايتؿ١ًُٝٝ ٕٴ   وب١ ملعاْٝٗـا قبٝـٌ ا٭يؿـا  بايٓهـ    ٔٵؾٗٞ بايٓهـب١ إيٝٗـا  ١ أؾيٓـ  ؾـ٬ تهـٛ

ٕٸ ;اَط٬س١ٝ عًٝٗا َٸ ٭ ٟ    ايؿيٌٝ َا ٜتٛ  وٌ بُشٝض ايٓظـك ؾٝـ٘ إىل َطًـٛب غـدل

ٕٴخب٬ؾٗا بايٓهب١ إىل ا٭سهاّ ايًكع١ٝ ؾءْٸ وُا تهٕٛ نٛايـ عٓٗاٚإْٸ ١ أؾيٓـ  ٗا تهٛ

 .يً٘ ع٢ً املع٢ٓ ايكابع َٚٓ٘ ٜظٗك ؾهاؾٴ عًٝٗا.

ٕٵ [ايًــِٗ إ٫] ٕٸ :ٜكــاٍ أ ــكا إ ــ وؾ بٗــا ٖــٞ ْهــب ا٭سهــاّ ملْٛــٛعاتٗا  امل  ٕٸءؾ

                                              

ٞ  و( ساي١ٝ املعامل1) املعـكٚف ا٫ْٛـا َـرللاو يـ٘ تُـاْٝـ دٝـؿ٠ َٓٗـا سايـ١ٝ          وضبُؿ بٔ اسبهٔ ايًـرلٚاْ
و 6ز اشبـ٥ٛٞو و ايهـٝؿ ابـٛ ايكانـِ    َعذـِ قدـاٍ اسبـؿٜح    .(ٖــ 1098ت عكب١ٝ ع٢ً َعامل ا٫َـٍٛو ) 

ّ271. 
ضبُؿ بـٔ سهـني بـٔ عبـؿ ايُـُؿ اسبـاقثٞ ايعـاًَٞو عـاملو ؾكٝـ٘و اَـٛيٞو اؾٜـبو             و( لبؿ٠ ا2ٍَٛ٫)

ــ٘     ــٔ نتب ــّٛو َ ــب ايعً ــتني )ٚ (م ايًُهــنيكًــَ)َــٓـ يف اغً ــٌ امل ـــ1035ت و )(اسبب ا٭عــ٬ّو  .(ٖ
 .102و 6ّايمقنًٞو ز
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بـايتعكٜـ   ٚاملعـينٸ  و١ ع٢ً ا٭سهـاّ تهـٕٛ أؾيـ١ عًـ٢ ْهـبٗا     ١ نُا تهٕٛ أؾٓيا٭ؾٓي

)عـٔ   :ٜٚهٕٛ قٛي٘ وْهب ا٭سهاّ ملْٛٛعاتٗا ٫ ايٓهب اي  ٖٞ َؿي٫ٛتٗا ٖٛ

 .أؾيتٗا( قك١ٜٓ ع٢ً ـيو

َعظـِ املهـا٥ٌ    نـتًماَ٘ غـكٚزٳ  ٫ ;ٖٚهفا يً٘ ع٢ً املع٢ٓ ايهـاؾى ؾانـؿٷ  

ٚايبشـح   وٚأنـباب ٚدٛبٗـا   وَٚٛاْعٗـا  ونايبشح عٔ يكا٥ط ايعباؾات وايؿك١ٝٗ

ِٸ  ا ٖٛ املكُؿٴ وٚعبُٖٛا وعٔ ايُش١ ٚايؿهاؾ  .يف قهِ املعا٬َت ا٭ٖ

ٌٴ ٘     ـيو نًٓ ٚدع ٕٸ ;٘ َـٔ بـاب ا٫نـتطكاؾ ٫ ٚدـ٘ يـ َعظـِ َباسـح ايؿكـ٘     ٭

ٛٸٕ َٓٗا  .َه

ٌٴ ًٝؿٝـ١ يكدـٛع ا٭سهـاّ ايْٛـع١ٝ إيٝٗـا ٫      ـيو حبجّا عـٔ ا٭سهـاّ ايته   ٚدع

٘   َٓـاؾاّ  ;يعؿّ ـٖـاب َعظـِ ايؿكٗـا٤ إىل ـيـو     ;ٚد٘ ي٘ ٚيـٛ   وإىل بط٬ْـ٘ يف ْؿهـ

ؾايؿكٗـا٤ ايبـاسجٕٛ عـٔ ـيـو مل ًٜتؿتـٛا إىل قدٛعٗـا يٮسهـاّ ايتهًٝؿٝـ١          ُٙٓانًٓ

 .حبجِٗ َٔ د١ٗ قدٛعٗا إيٝٗا ٕٸإ :ست٢ ٜكاٍ

ٕٻ ;ٖٚهــفا يًــ٘ عًــ٢ املعٓــ٢ اشبــاَو ؾانــؿٷ  كٳهِّــايعًــِ باشبطــاب نــٛا٤ ُؾ ٭

٘ٺبايه٬ّ املٛدٸ ٕٸ ;٘ أٚ بتٛدٝ٘ ايه٬ّ يٝو بؿك ايؿكـ٘ ٖـٛ ايعًـِ اـا انـتٓتر َـٔ        ٭

ٚيمّٚ لٜاؾ٠ قٝؿ )ايًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١(    واشبطاب َٔ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ أٚ ايْٛع١ٝ

ُـ١ًٝٝ  نـإ ايهتـاب ٚايهـ١ٓ َـٔ ا٭ؾيـ١ ايتؿ      ٕٵأ ٚيمّٚ اذباؾ ايؿيٌٝ ٚاملـؿيٍٛ بعـؿٳ  

 ُٖٚا َٔ اشبطاب.

  معيٙ الهالو اليفطٕ

 ٞ  وٚقؿ انذلاع ا٭َٛيٕٝٛ ايكا٥ًٕٛ اكاي١ ا٭ياعك٠ َٔ ٚدٛؾ ايه٬ّ ايٓؿهـ

ِٷ ٖٚٛ َع٢ٓٶ ٍټبٓؿو املتهًٓ قا٥ َٴ ِ ٜؿ ًٓ ٘ٴعًٝ٘ ن٬ ٞٸاي َـٔ قبٝـٌ ؾ٫يـ١ ا٭ثـك عًـ٢       ؿظ

ٚ   أٖٚٛ غرل ايُٛق٠ ايفٖٓٝـ١ يًُعٓـ٢ ايـفٟ     وامل٪ثك ْٗـ٢ عٓٗـا    غـدل بٗـا أٚ طًبٗـا أ
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 .ت٘ٚغرل إقاؾ٠ ايؿعٌ ٚنكاٖٝٸو غباق عٓٗاٚغرل إقاؾ٠ ا٭ وِاملتهًٓ

ٚدعًٛٙ ٖـٛ ايطًـب    وبايٓهب١ ايكا١ُ٥ بايٓؿو بني املؿكؾٜٔ (1)كٙ ايعٓؿٟٚؾهٸ

ٚإيٝ٘ ٜكدـع ايٓـماع املعـكٚف يف نتـب ا٭َـٍٛ َـٔ        وٚايٓٗٞ يف ا٭ٚاَك ٚايٓٛاٖٞ

 .غرلٖاقاؾ٠ أٚ اٱ عنيٴ ايطًبٳ ٕٸأ

 .تَ٘ا١َٝ ٚاملعتمي١ ع٢ً عؿّ َعكٛيٝٸطبل اٱأٚقؿ 

ٚذبكٝـل ـيـو ٜطًـب     وٜهٕٛ املكاؾ يٮياعك٠ ب٘ ٖٛ ايعكٌ ايبـاطين  ٕٵأٚميهٔ 

ٕٵ واؾ ايطًب ٚاٱقاؾ٠ ا نتبٓاٙ يف َبشح اذٓب ي٘ عٓـؿ    ٴايتعكټ يا٤ اهلُل ٚنٝذ٤ٞ إ

 .ايبشح عٔ تعكٜـ اسبهِ عٓؿ ا٭َٛيٝني

 قؾـعٴ  ٔٴُهٹايه٬ّ ايٓؿهٞ ٜٴ َٔ ٚدٛؾٹ ٢ َفٖب ا٭ياعك٠ٹعً ٚنٝـ نإ ؾبٓا٤ٶ

ٕٴ اٱٜــكاؾ املــفنٛق سٝــحٴ ٖــٛ اشبطابــات ايــ  ٖــٞ  :عٓــؿِٖ َعٓــ٢ ا٭سهــاّ ٜهــٛ

 ٞ ٞ         وايه٬ّ ايٓؿهـ ؾتػـاٜك   وَٚعٓـ٢ ا٭ؾيـ١ ٖـٛ اشبطابـات ايـ  ٖـٞ ايهـ٬ّ ايًؿظـ

 ٍ ٕٸ    وايؿيٌٝ ٚاملـؿيٛ ٬ع ٜهـٕٛ  املـكاؾ بـايعًِ ٖـٛ املعكؾـ١ ٚا٫طٓـ      ٚاـا سككٓـاٙ َـٔ أ

ُٸايعًِ بايفٸ ّ       ؿات غاقدـاّ ٚات ٚباي  وعـٔ ايتعكٜــ بًؿـ  ايعًـِ ٫ بكٝـؿ ا٭سهـا

ِٴ :ا غكز بكٝؿ ا٭سهاّٚإٓ   باملها٥ٌ ايٓش١ٜٛ ٚايعكؾ١ٝ ٚعبٖٛا.   ايعً

  الػسعٔ٘ -الكٔد الجاىٕ للتعسٓف 

َٸـ  ًٸــ ا قٝـؿٴ أ ٞٳ )اي ًٻـ  ْهــب١ْ كع١ٝ( ؾٗـ ًٗ وعٴكٵيً ّ  فٴكٵػـ١ ٚايعٴــ ٚايًــكع يف اي ٖــٛ  ايعـا

َٸــ وُٗــا َذلاؾؾــإ عٓــؿ ايعــكفْٸأٚايظــاٖك  وايــؿٜٔ ٜٔ يف ايــؿٸ فٳغٹــُأ وا عٓــؿ ايًػــ١ٚأ
                                              

ٌ ٪ٍٚ ٚا٭( ساي١ٝ طبتُك َٓتٗـ٢ ايهـ  1) بـايكقِ   ١يـؿ بـٔ عبـؿ ايػؿـاق. طبطٛطـ     أعبـؿ ايـكئ بـٔ     وَـ
ــ١ ا٫َــاّ اسبهــِٝ ايعاَــ١  2131 ٌ . أو َهتب ــٛ ايؿٓــ ٞ  ب ــؿٜٔ ا٫ػبــ و عــامل يف ا٫َــٍٛ ٚاملعــاْٞ  عٓــؿ اي

ّ   )ٖـٌ )إٜـر( بؿـاقىو يـ٘ تُـاْٝـ نـجرل٠ َٓٗـا        أٚايعكب١ٝو َٔ   .(ٖــ 756ت و )(املٛاقــ يف عًـِ ايهـ٬
 .295و 3ّا٭ع٬ّو ايمقنًٞو ز
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 .ايًكٜع١ َعٓاٖا ايطكٜك١ ٕٸأنُا  ايكًب ٚا٫يتماّ ب٘. ٖٚٛ عكؿٴ ؤايتؿٜٸ

أٚ يف  َٓــ٘ عكؾــّا ٌٳكٹـ ْٴ وٖـٛ ايطكٜــل ايٛاْــض ) :ايًــكع يف ايًػــ١ ٕٸأ)ٚؾعـ٣ٛ(  

ٌٸ  وإىل اٱن٬ّ (1)(اَط٬ع أٌٖ ا٫ؾٜإ َـٔ ا٭ْبٝـا٤    َـا دـا٤ بـ٘ أسـؿٷ     بٌ إىل نـ

 .ؾٜإ نُا َؿقت َٔ َاسب ايبؿا٥عَٔ ا٭

ٌٳ ;)ؾانؿ٠( ٕٻ ;عًٝٗا إـ ٫ ؾيٝ  يؿ  ايًكع نًؿ  ايؿٜٔ ٜتبـاؾق َُٓٗـا َعٓـ٢ٶ    ٭

ٜٚهـتع٬ُٕ ؾٝـ٘ بـ٬     وتعاىل يعبـاؾٙ  َٔ اهللٹ ٌٴنٴٖٚٛ َا دا٤ت ب٘ ايكټ وعكؾّا اٚاسؿ

 ـ.تهًٓ

ٌٴ ٘   ٘ ٫ْٸـ ءؾ و٫ٚ ؾاعٞ ي٬يتماّ بايٓكٌ وعؿّ ايٓكٌ ٚا٭َ نٝــ ٚيـٛ    وًَـمّ يـ

 ٌ ــ ــمّ ايتهًهـ ــا  يًـ ــعٵؾـــا٭ٚىل دٳ وايتمَٓـــاٙ يف ا٭يؿـ ــ ٘ٴًُـ ــاٙبايٓٸ ٬ّذٳتٳكٵَٴـ ــب١ ملعٓـ  وهـ

 .َْٚٛٛعّا ي٘ ع٢ً نبٌٝ ا٫نتك٬ٍ

َٹْٸأنُا  ٌټ ;بًكع اٱن٬ّ ٘ٹ٘ ٫ ٚد٘ يؿع٣ٛ اغتُا ُٻؾٜٔ ٜٴ إـ ن  و٢ يـكعاّ ه

   .ٚػبُع ع٢ً يكا٥ع

ــِ ــٓٵ٫ ٜٴ وْعـ ــًُني ْٴ   ٕٸأك َهـ ــؿ املهـ ــكع( عٓـ ــ  )ايًـ ــيؿـ ــؿٸ  ٌٳكٹـ ــّٛ ايـ ٜٔ شبُـ

 ٘ إـا أطًل عٓؿِٖ ٫ ٜتباؾق َٓ٘ إ٫ ـيو.ْٸءؾ واٱن٬َٞ

ُٸــ  ٜٔ اٱنــ٬َٞ ؿٟ ٚايــؿٸٚعًٝــ٘ ؾــاملكاؾ )بايًــكع١ٝ( ٖــٞ املٓهــٛب١ يًًــكع احمل

ًٜـٌُ عًـِ عًُـا٤ ا٭ؾٜـإ      ايتعكٜـ املـفنٛق  ٕٸإ :ٚي٫ٛ ٖفا ايٓكٌ يكًٓا واسبٓٝـ

ٜطًــل  ٕٵأ ُٜٚــضټ وتٗــا ايتؿُــ١ًٝٝا٭غــك٣ ايــفٜٔ عًُــٛا بأسهــاّ ؾٜــِٓٗ عــٔ أؾيٓ 

 .عًِٝٗ ؾكٗا٤

ٕٵ ١ُهــــبٳ ٚايٓٸ ويًًــــكع ١ٝ ٖــــٞ املٓهــــٛب١ُ املــــكاؾ بايًــــكعٸ  ٕٸأ :ٚاسباَــــٌ   ٚا

                                              

 .10ّ و سبٝب اهلل ايكي و( بؿا٥ع ا٫ؾهاق1)
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 املـكاؾ َٓٗـا ٖـٞ اجملعٛيـ١ يف ايًـكع       ٕٸأايظـاٖك   ٕٸأ إ٫ٓ و٭ؾْـ٢ َٓانـب١   ناْت تُضٸ

ــٛ  ــا  ٚي ًٗٝٓ ــٌ ن ــاقع أٚ       وبٛانــط١ دع ــإ ايً ــٔ بٝ ــ٘ َ ــا ؾٝ  نــٛا٤ انتهًـــ ثبٛتٗ

ٕٸ    وَٓا٥٘ أٚ نهٛت٘ أٚ َٔ سهِ ايعكٌإ ٖـفا اسبهـِ َـٔ     نُا يٛ سهـِ ايعكـٌ بـأ

 ايًاقع.  

 )أصىلًة وفزعًة( تقسًه الشزعًة إىل قسنني

ِٸ  :ايًكع١ٝ ع٢ً قهُني ٕٸإ ث

  .ٖٚٞ اي  ٜبشح عٓٗا يف ٖفا ايعًِ و١ؾكعٝٸ

 :ع٢ً قهُني ١ُٚا٭َٛيٝٸ وٚأَٛي١ٝ

ٚتتعًــل بــأسٛاٍ  وٖٚــٞ ايــ  ٜبشــح عٓٗــا يف عًــِ ا٭َــٍٛ وأَــٛي١ٝ ؾكٗٝــ١

 .ا٭ؾي١

ٜٚبشـح عٓٗـا يف    وٚأَٛي١ٝ اعتكاؾ١ٜ ٖٚٞ اي  تتعًـل بـأسٛاٍ املبـؿأ ٚاملعـاؾ    

ٛٸ  وعًِ ايه٬ّ ع٢ً ٚد٘ املطابك١ َع ايٓكٌ بطكٜل ايٓظك ٚايؿهك ف ٚيف عًِ ايتُـ

ــل ايهًـــ ٚايكٜاْــ١   ــٔ ؾٕٚ      وبطكٜ ــٌ َ ــإْٛ ايعك ــ٢ ق ــ١ املًــا١ٝ٥ عً ٚيف اسبهُ

  ٌ ــ ــع ايٓك ــ١ َ ــ١ ا و٬َسظــ١ املطابك ــل    ٱٚيف سهُ ــٌ بطكٜ ــإْٛ ايعك ــ٢ ق يــكام عً

 .ايهًـ ٚايكٜا١ْ

 ٕٸءؾـ  وغـف َـٔ ايًـاقع ٚيـٛ يـأْاّ     يـو ؾهـاؾ تؿهـرل ايًـكع١ٝ اـا أُ      ٚعًٝ٘ ٜظٗكٴ

 ٕٸأنُـا   ويـكع١ٝ  :٘ ٫ ٜكاٍ شلاْٸأَع  ونجرلّا َٔ أسٛاٍ ا٭ْبٝا٤ أغفت َٔ ايًاقع

زبعـٌ ايعكـٌ شلـا َـٔ      ;ٗا يكع١ْٝٸأأغفٖا َٔ ايًاقع َع  بعه ا٭سهاّ ٫ ُٜضټ

٘   وايًـــكع ــ ٚٚدـــٛب ا٫عتكـــاؾ  ونٛدـــٛب ا٫عتكـــاؾ بٛدـــٛؾ ايبـــاقٟ عـــمٸ ازلـ

   .ٚٚدٛب ايٓظك يف املعذم٠ وبايكنٍٛ

ٕٴ ٕٸ   وغـكاز ا٭سهـاّ ايعكًٝـ١   ٱ ;ايًكع١ٝ قٝؿٴ ٚع٢ً َا ـنكْاٙ ٜهٛ  نـايعًِ بـأ
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 واق ضبكقــ١و ٚايْٛــع١ٝ ايــ  ٖــٞ بْٛــع ايٛاْــعنايٓٸــ و١ُٝٚاسبهِّــ وخٷ ســاؾٹايعــامل

 ٚايعكؾ١ٝ ناسذلاّ ايكاؾّ. ونايؿعٌ َكؾٛع

  الفسعٔ٘ - للتعسٓف الكٔد الجالح
َٸ يف َكابـٌ   وٖٚـٛ َـا ابتٓـ٢ عًـ٢ غـرلٙ      وإىل ايؿـكع  ا قٝؿ ايؿكع١ٝ ؾٗـٞ ْهـب١ْ  ٚأ

ّٴ وٖٚــٛ َــا ابتٓــ٢ عًٝــ٘ غــرلٙ  وا٭َــٌ ؾبعٓــِٗ  ويف تؿهــرلٖا ٚقــؿ اغتًـــ ايكــٛ

ِ  وٖا اا يٝهت أَٛي١ٝكٳؾهٻ ٘    ٚٸاـا ؾٴ  :ٚبعٓـٗ كٖا ٚؾهٸـ  وْـت ايهتـب ايؿكٗٝـ١ ٭دًـ

ُٸِّباملها٥ٌ ايعكؾ١ٝ اي  ؾٴ (1)َاسب ايؿٍُٛ ٚيف  وٗا يف ايهتب املعٗـٛؾ٠ اتٴْت َٗ

   .ل بؿكٚع ايؿٜٔعًٓكت اا ٜتهُِّؾ (2)ٖؿا١ٜ املهذليؿٜٔ

ـٹ َٔ ايتٸ إـ املكُٛؾٴ ;٫ٚ ؽبؿ٢ َا يف ـيو َٔ اشبطأ  وعـٔ غرلٖـا   ايتُٝٝـمٴ  عكٜـ

يهـٕٛ ا٭َـٛي١ٝ    ;ٚبايتعاقٜـ املفنٛق٠ ٫ تتُٝم ا٭سهـاّ ايؿكعٝـ١ عـٔ ا٭َـٛي١ٝ    

 ايهتـبٴ  تٵْٳـ ٫ِّٚ َـا ؾٴ  ومٖا عـٔ ا٭َـٛي١ٝ  َع١ًَٛ ملٔ ػبٌٗ ايؿكع١ٝ ٜٚكٜؿ متٝٸ غرلٴ

َٳ٭ ١ُايؿكٗٝٸ  .كٜؿ ايبُرل٠ يف ايًاقعغَُّٛا ملٔ ٜٴ وعٓؿٙ ٚفٷكٴعٵدً٘ 

ــؿ انــتظٗك بعــهٴ  ٟ   ٚق تؿهــرل  (3) احملككــني َــٔ نًُــات ايًــٝؼ ا٭ُْــاق

ًٓـ    وؿ ٚاجملتٗـؿ َعـّا غـرل ا٫عتكاؾٜـ١    )ايؿكع١ٝ( با٭سهاّ ايًكع١ٝ اي  ٜٓتؿع بٗـا املك

يهْٛٗــا َــٔ  واجملتٗــؿ املهــتٓبط ٫ ٜٓتؿــع بٗــا إ٫ٓٗــا ْٸءؾ وخبــ٬ف ا٭سهــاّ ا٭َــٛي١ٝ

 غدل ايٛاسؿ. ١ٝٹذٸَات ا٫نتٓبا  نشٴَكؿٸ

                                              

 .3ّ ضبُؿ سهني اسبا٥كٟو و( ايؿٍُٛ ايػك1١ٜٚ)
 .98 - 97و 1ّز و ضبُؿ تكٞ ايكالٟو( ٖؿا١ٜ املهذليؿ2ٜٔ)
ٞ    َكت٢ٓ و ايًٝؼ( ؾكا٥ؿ ا3ٍَٛ٫) ٟ  بٔ ضبُـؿ أَـني ايـؿلؾٛي قـاّ يف ايٓذــ   أ .85و 1ّز وا٫ُْـاق

ٍ  )ٚ (املهانـب )ُاْٝـ نجرل٠ َٓٗـا  ي٘ تو (ٖـ1281) ن١ٓ ٚتٛيف بٗا ا٭عـ٬ّو ايمقنًـٞو    .(ؾكا٥ـؿ ا٫َـٛ
 .201و 7ّز
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 :٘بأْٸ  يهٌ ٖفا املهتظٗك ع٢ً ايًٝؼأثِ 

با٫ْتؿـاع ٖـٛ ا٫ْتؿـاع بعـؿ َعكؾـ١ طـكيف ايكٓـ١ٝ َـٔ املْٛـٛع           نـإ املـكاؾٴ   ٕٵإ

ـٴ ســكال َــا ٜعتــدل يف ايٓ إٚاحملُــٍٛ ٚ ــ بــؿغٍٛ املهــا٥ٌ  ؿــع ايؿعًــٞ اْــتكه ايتعكٜ

ٌٸ     ْٸءؾ و١ٝ اشبدل ايٛاسـؿ ذٸا٭َٛي١ٝ ايًكع١ٝ نشٴ بعـؿ َعكؾتٗـا    ٗـا  ـا ٜٓتؿـع بٗـا ايهـ

   .ٖٚهفا غرلٖا َٔ َها٥ٌ ا٭ٍَٛ وٚإسكال يكا٥ط ايعٌُ بٗا

ٕٵ بٗـا ْؿعـّا ؾعًٝـّا غـرل َتٛقــ عًـ٢ يـ٤ٞ         ؿِّـ املك نإ املكاؾ با٫ْتؿاع اْتؿاعٴ ٚا

َٸــْــتكه عا بُــشٝش٘و  ٔٵُٳٓٵــنكاعــؿ٠ َــا ٜٴ و١ههــ٘ خبــكٚز ايكٛاعــؿ ايؿكعٝــ١ ايعا

ٓٸ    .كق ٚاسبكز ٚعبٖٛاٚقاعؿ٠ اي

َٸـ   كٴٚقؿ تؿهٻ خبـ٬ف   وؿـني غـرل ايعكا٥ـؿ   ١ املهًٓ)ايؿكع١ٝ( با٭سهاّ اجملعٛيـ١ يعا

 .ٗا صبعٛي١ شبُّٛ اجملتٗؿْٜٔٸءؾ وا٭سهاّ ا٭َٛي١ٝ

ٕٸ :ْٚٛقٌ ؾٝ٘ ًٖـ   ؿ يٝهـا  ِّـ اجملتٗـؿ ٚاملك  بأ ٍّ  ـ ستٻـ بُـٓؿني َـٔ امله  ٢ ٜهـٕٛ يهـ

ِٷ ّٷ َُٓٗا سه ٖٴ وب٘ طبُٛ َـٔ   وٚؾكعـاّ  ُا ًٜذلنإ يف مجٝع ا٭سهاّ أ٬َّبٌ 

اجملتٗـؿ ٜكـؿق عًـ٢     ٕٸءؾـ  وذٝـ١ اشبـدل  نشٴ ؤَ سٝـح ايكـؿق٠ ٚايعذـم    إ٫ٓ وغرل ؾكم

ِّءايعٌُ ب٘ ب    .ؿسكال يكا٥ط ايعٌُ ؾٕٚ املك

ٝـ    ٞٸ   و١ ايعُـٌ بـ٬ ٚانـط١ٺ   ٚقؿ تؿهك )ايؿكع١ٝ( اـا ٜتعًـل بهٝؿ عـٔ   ٖٚـٛ احملهـ

ٔٸ و(1)يف سايٝت٘ ع٢ً املعامل نًطإ ايعًُا٤ ٞ   ٚيه مل ٜـأت بًؿـ     احملكـل ايكُـ

ًٓــ) :ٚقــاٍ وايهٝؿٝــ١ نــًطإ  ٕٸأيف ـيــو  ٚايهــكټ و(2)(ل بايعُــٌ بــ٬ ٚانــط١َــا ٜتع

ًٖـ ٚايتُـؿٜكات إ ٓـ   وك ا٭سهـاّ بايتُـؿٜكات  هٸٻـ ا َؾايعًُا٤ مٓل  وٌُٳـ ايعٳ ١ٹبهٝؿٝٸـ  لٴا تتع

                                              

و َهتب١ ا٫َـاّ اسبهـِٝ   1708بايكقِ  ١سهني بٔ ضبُؿ غًٝؿ١ نًطإ اسبهٝينو طبطٛط وساي١ٝ املعامل (1)
 ايعا١َ.

 .5ّ و املرللا أبٛ ايكانِ ايكُٞو( قٛاْني ا2ٍَٛ٫)
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ّٴ ٕٻ ;ايًــكع١ٝ ٖٚــٞ ا٭سهــا ا٭سهــاّ َــٔ ايهٝؿٝــات ٚا٭ســٛاٍ ايــ  تعــك     ٭

َٸـ  هبٴا٭سهاّ ٖٞ ايِّ ٕٸأا نإ ٜك٣ ايكٛاْني مٓل بٴَٚاسٹ و٭عُاٍ املهًؿني  و١ايتا

ًٖ   .هٝؿ١ٝبٓؿو ا٭عُاٍ مل ٜأت بًؿ  اي لٴٖٚٞ تتع

ًٓــ ٕٸإبٗــفا ايتؿهــرل  ٚنٝـــ نــإ ؾــاملكاؾٴ ل اسبهــِ بايعُــٌ ٚعــكٚ  اسبهــِ تع

 عًٝ٘ ٜهٕٛ ع٢ً عبٜٛٔ:  

 ونــايٛدٛب ايعــاق  عًــ٢ ايُــ٠٬ ويــ٤ٞٺ ٜهــٕٛ بــ٬ ٚانــط١ٹ ٕٵأ :أســؿُٖا

ُٸ  ٢ باسبهِ ايؿكعٞ.ٖٚفا ايكهِ ٜه

ُٸ وَا يٝو نفيو :ثاُْٝٗا ٞٸ ِِٔه٢ باسُبٜٚه  :نٛا٤ وا٭ًَ

ًٓ  .ل بايعٌُ أ٬َّ نايٛدٛب ايعاق  يًتُؿٜل بايُكا مل ٜهٔ ي٘ تع

ــ ًٓ نهــٕٛ ا٭َــك يًٛدــٛب ٚايٓٗــٞ   وٚاســؿ٠ٺ ل بايعُــٌ بٛانــط١ٹأٚ نــإ يــ٘ تع

ًْٓٸءؾ ويًشك١َ  .ل بايعٌُ بٛانط١ ايٛدٛب ٚاسبك١َ ايعاقْني يًعٌُ٘ ي٘ تع

 وأٚ نــإ يــ٘ تعًــل بايعُــٌ بٛنــا٥ط َتعــؿؾ٠ نٛدــٛب ايتُــؿٜل بــاهلل تعــاىل  

أٚ ايٓٗـٞ   املهتتبع يٛدٛب ايؿعٌ أٚ اسبك١َ بعؿ ا٭َك ب٘ وب طاعت٘املهتتبع يٛدٛ

 عٓ٘.

 ٚأٚقؾ عًٝ٘:

ــ١ َــٔ املهــا٥ٌ ا٭َــٛي١ٝ   :أ٫ٚ ــؿغٍٛ مجً ٘ نُــشٸ وب ــ  و١ عُــٌ اجملتٗــؿ بكأٜ

ِّ ٚبـايظٕٓٛ اشباَـ١    وٚٚدٛب ايعٌُ بايهتاب وؿ بكأٟ اجملتٗؿٚٚدٛب عٌُ املك

 قْني أٚ ايتػٝرل بُٝٓٗا.  ٚٚدٛب ايعٌُ بايكادض َٔ املتعا ؤَ باب ايتعبؿ

ٌٳ    زٳكٳأقٜؿ ب٘ أؾعـاٍ ازبـٛاقع غٳـ    ٕٵإ ايعٌُ ٕٸإ :ثاّْٝا أسهـاّ   عـٔ ايتعكٜــ َجـ

ــ١    ــٔ ٚدــٛب قُــؿ ايككب ــ١ َ ــٛاقؾ    وايٓٝ ــم يف بعــه امل  وٚٚدــٛب ايٛدــ٘ ٚايتُٝٝ

أٚ  وٚسكَـ١ ايعـمّ عًـ٢ املعُـ١ٝ     وٚا٭سهاّ املتعًك١ باسبهؿ ٚايبػٌ ٚن٤ٛ ايظٔ
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 اٍ ايكًب١ٝ.  ٚعبٖٛا َٔ ا٭ؾع ونكاٖٝت٘

ِٸ أقٜؿٳ ٕٵإٚ َٓٗا َٚٔ أؾعاٍ ايكًـب ؾغـٌ َجـٌ ٚدـٛب ايتهـًِٝ       بايعٌُ ا٭ع

 ;ا٫ْكٝــاؾ شلــا ٚا٫يتــماّ بٗــا ايما٥ــؿٜٔ عًــ٢ اٱـعــإ بٗــا :عــينأ ويًعكا٥ــؿ ايؿٜٓٝــ١

 .ؾ اٱـعإ يف اٱن٬ّ نُا يف املٓاؾكنييعؿّ نؿا١ٜ صبكٸ

عـٔ دـٛال ايعُـٌ ٚاباستـ٘      ٠ْاقٳبٳ٘ عٹْٸءؾ وٌَ ايدلا٠٤ ٚاٱباس١أبؿغٍٛ  :ٚثايجّا

 بايعٌُ ب٬ ٚانط١. لٴؾٗٛ ٜتعًٖ

 وٚاملطٗـــكات ونُباســـح ايٓذانـــات وخبـــكٚز ا٭سهـــاّ ايْٛـــع١ٝ :ٚقابعـــّا

ًْٖٸأَع  ١ْٗا ؾكعٝٸْٸءؾ وٚعبٖٛا وٚاملٛاقٜح  بايٛانط١. ٌ إ٫ُٓٳبايعٳ لٴٗا ٫ تتع

ًَٓٓـ٘ ا٭سهـاّ ايؿكعٝٸـ    ؽبكزٴ :ٚغاَهّا ٕٵ إ٫ٓ وكـ١ بـايذلٚى  ١ املتع ًٜتـمّ بتعُـِٝ    أ

   .ايعٌُ شلا

٫ٚ  وَٓٗـا ا٫عتكـاؾ   ؿٵُٳـ ِك١ ايـ  مل ٜٴ ( با٭سهـاّ ايًـكعٝٸ  ٝـ١ُ )ايؿكعٸ كٴهٻـ َؿٚقؿ تٴ

ٞٸ    .(1)نُا َؿق َٔ َاسب بؿا٥ع ا٭ؾهاق َعكؾ١ سهِ آغك يكع

ٚٸ ٍٴؾٝػــكز بايكٝــؿ ا٭ ٍٴ  ٍ أَــٛ  وتعبؿٜــ١ايؿكٗٝــ١ اي ايعكا٥ــؿو ٚبايجــاْٞ ا٭َــٛ

َٸـ  ونٛدٛب ايعٌُ بـاشبدل ٚعبـٛٙ   ٍ ا ٚأ ٌ ذٝٸـ ١ نشٴايؿكـ٘ غـرل ايتعبؿٜٸـ    أَـٛ  و١ ايعكـ

   .بكٛشلِ )ايًكع١ٝ( ١ْٚعبٛ ـيوو ؾٗٞ غاقد وٚعُّٛ ايعاّ

ّٴ  وايجابت١ يف ايطكٜـل يًُْٛـٛعات   ١ُاٖكٜٸايٓظ ٜٚؿغٌ يف ٖفا ايتعكٜـ ا٭سها

٭سهاّ ايْٛع١ٝ عًـ٢  ٚنفا ٜؿغٌ ؾٝ٘ ا ٚعبٖٛاو وٚا٫نتُشاب وٚايٝؿ و١ٓنايبٝٸ

   .ايكٍٛ جبعًٗا

ٗــا َــٔ ا٭سهــاّ ؾءْٸ وعًٝــ٘ با٭َــٍٛ ايعًُٝــ١ يف ايًــبٗات اسبهُٝــ١  ٌٳهٹيٵــُأٚ

                                              

 و طبع١ سذك١ٜو َهتب١ ايك١ْٚ اسبٝؿق10.١ّٜ وو سبٝب اهلل ايكي ( بؿا٥ع ا٫ؾهاق1)
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 ٗـا عبـاق٠ْ  ْٸأسٝـح   وَٓٗا اسبهـِ ايًـكعٞ عٓـؿ ايًـوٓ     ُطبٳٓٵهتٳٗا ٫ ٜٴْٸأا٭َٛي١ٝ َع 

ِٕ ٍّ عٔ سه ٞٸ  اٖك ٘ٹ عٴدٳكٵٜٴ يكع ًٻ عٓؿٳ إيٝ    .يف ايٛاقع ٓواي

 .غرلّاأٛاب عٓ٘ اا تفنكٙ ازب ٔٴُهٹٜٚٴ

ٕٵ  .َٓٗا سهِ آغك فٴكٳعٵٗا ٜٴْٸءؾ وٜكؾ عًٝ٘ با٭سهاّ ايْٛع١ٝ ْعِ ميهٔ أ

ٟ ْٸأٚايظاٖك  عـ١ عًـ٢ غرلٖـا    ٖٚـٞ املتؿكٸ  وِٗ أقاؾٚا )بايؿكع١ٝ( َعٓاٖا ايًػـٛ

 حبهب ـاتٗا ٚاكت٢ٓ َاٖٝتٗا.

ٓٴ ٕٸأ ٖو٫ٚ يٳ ُـ  عًـ٢ بعـهٕ   عٷٗا َتؿكٸا٭سهاّ ايًكع١ٝ بع  وٌ اكتٓـاٙ يف ايع

ٌٷأا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ  هٳعٵــبٳ ٕٸأنُــا   ونايتٛسٝــؿ وعًــ٢ غــرلٙ عٴضبــه ٫ ٜتؿــكٸ َــ

ــ ٓٴ ٌٷأٗا ٚبع ّ  َــ  وع بايٓهــب١ ٭سهــاّ أغــك٣ َٚتؿــكِّ وبايٓهــب١ يهــجرل َــٔ ا٭سهــا

ٌٷأْٗا ءؾ و٠ٛنايٓبٸ ُٸـ  َ عًـ٢   ٚؾـكعٷ  و٠٬ ٚغرلٖـا بايٓهب١ يٓٛع ا٭سهاّ نٛدٛب اي

ٓٴ وايتٛسٝؿ َـٔ ا٭سهـاّ نٛدـٛب ايُـ٠٬      عًٝـ٘ ْـٛعٷ   ٜبتين ٫ هٷشٵَٳ ٗا ؾكعٷٚبع

ٗـا ٖـٞ ايؿكعٝـ١    ٭ْٸ ;ؾأقاؾٚا بايؿكع١ٝ ٖـفا ايكهـِ ايجايـح    وٚايمنا٠ ٚاسبر ٚعبٖٛا

 .احمل١ٓ

ٕٵ قًت:  ُٻ ع٢ً َجٌ ٚدٛبٹ عٴٜتؿكٻإ  .١َ ٚسك١َ ايٓؿٸاملكؿٸ ٚدٛبٴ ٠٬ٹاي

َـ١  يعٓٛإ املكؿٸ بٌ ٖٛ ثابتٷ وع عًٝٗااسبهِ ٫ ٜتؿكٸ ٞټًُٓٓا ـيو ؾُهيٛ نًٓ :قًٓا

َٸـ  وٚيعٓٛإ ايٓـؿ  ٕٴ ٚأ ٗـ  وَـ١ ٚادبـ١ يٛدـٛب ـٜٗـا    ٖـفٙ املكؿٸ  ا نـٛ ٛ يـٝو حبهـِ   ؾ

ٕٸ ;يــكعٞ  ولَــإبــاغت٬ف اٯقا٤ ٚا٭ســٛاٍ ٚا٭ ـٴًٹــتٳػٵاسبهــِ ايًــكعٞ ٫ ٜٳ ٭

ٞٷٚإْٸ    .١َ يًٛادباملكؿٸ ٞ ٚدٛبٹِّٜهتػكد٘ ايعكٌ َٔ ُن ُا ٖٛ دم٥

ايكـّٛ قـؿ    ٕٸأَـع   و١ يف ايًبٗات اسبه١ُٝبا٭ٍَٛ ايعًُٝ ؾُا تُٓعٴ :إٕ قًتٳ

   ؟ٖٚا َٔ ا٭ٍَٛعؿٸ

ٍ  إْٸقًت:  ِ   ٭ْٸ ;ِٗ أسبكٖٛـا با٭َـٛ ا٭سهـاّ املهـتؿاؾ٠    ٕٸإ :ٗـا حبهـب ْظـكٖ
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ّٷ ٗـا يـٝو   ْٸأٚمل ًٜتؿتٛا إىل  وع١ عًٝٗايكع١ٝ َتؿكٸ َٓٗا يف ايًبٗات اسبه١ُٝ أسها

ّٕ  .َٛاقؾٖا١ يف يٮسهاّ ايًكعٝٸ ُا ٖٞ تطبٝلٷٚإْٸ ويكع١ٝ بأسها

ٕٵ قًت:  ّٷ   عٴٗـا ٜتؿـكٻ  ْٸءؾ وبا٭سهـاّ ايْٛـع١ٝ   عٴٓٳُٵـ ؾُـا تٳ إ  ١ْيـكعٝٸ  عًٝٗـا أسهـا

ّٴ  ؟ٖا َٔ ا٭ٍَٛعؿټ ؾًٝم

ّ  ٘ ٫ ٜتؿكع عًٝ٘ ْٛعٴْٸإقًت:  يـٝو   ٚا٭َـكٴ  وُـا ٖـٛ سهـِ ٚاسـؿ    ٚإْٸ وا٭سهـا

ُٸ ٕٕ ١ٝٹَٔ ا٭ٖ ٌٻ واها  زٳٔكػٵـ ٜٴ ٕٵأ ٬ع٘ ع٢ً َـا ـنكْـاٙ ٜهـتطٝعٴ   ايطايب بعؿ آط ٚيع

 ١.  ْابطّا آغك يًؿكعٝٸ

ــ١      ــ١ ٫غــكاز ا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ ا٭َــٛي١ٝ ايؿٜٓٝ ٚنٝـــ نــإ ؾتهــٕٛ ايؿكعٝ

 ٚا٭َٛي١ٝ ايؿك١ٝٗ.

  يف التعسٓف (عً)متعلل 
٬ع َعٓـ٢ ايعًـِ ٖـٛ ا٫طٓـ     ٕٻأ٭ْـو قـؿ عكؾـت     ;ٚأَا َتعًل )عٔ( ؾٗٛ ايعًِ

ًٓ  اٖكٷ ازبكٸ ٚسكفٴ وٚاملعكؾ١ ٟ  ل اا ٖـٛ  ـاٖك يف   يف ايتع ٚايعًـِ   واملعٓـ٢ املُـؿق

٘ ْٸـ ءخب٬ف يؿـ  )ا٭سهـاّ( ؾ   وبٛانط١ تعًل ا٭سهاّ ب٘ َاق  اٖكّا يف املُؿق١ٜ

 ٚات ٚبعٝـؿٷ ؾٗٛ  اٖك يف ايفٸ ويف ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايْٛع١ٝ ٘  اٖكٷْٸأقؿ عكؾت 

َــٔ  عًــ٢ ْــكبٺ املُــاؾق ٫ دبُــع إ٫ٓ ٕٸءؾــ وـيــو مجعــ٘ ؿٳٚأٓنــ وعــٔ املُــؿق١ٜ

   .ايتأٌٜٚ

ٗــا  ــاٖك٠ يف ايــفٚات يٝــا٤ ايٓهــب١ ٚيَٛــؿٗا   ايًــكع١ٝ ايؿكعٝــ١( ؾءْٸ) ٖٚهــفا

  .يًذُع

 :إـا قدع إىل ا٭سهاّ سكف ازبكٸ ٕٸأَٓاؾّا إىل 

ٕٳ ٕٵأا َٸءؾ ٕٵ ٜهٛ ٘     ٜهـٕٛ َتعًٓ  يػّٛا بأ ٘ قـؿ  ٭ْٸـ  ;كـّا بـٓؿو ا٭سهـاّ ٫ٚ َعٓـ٢ يـ

ــتٳ ــ١ ٚايْٛــع١ٝ    ٕٸأ عكؾ ــاّ ايتهًٝؿٝ ــكاؾ با٭سه ــا عــ    وامل ــٞ يٝهــت سهُٝتٗ ٖٚ ٔ



 56 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

 .ُا سهُٝتٗا َٔ ايًاقعٚإْٸ وا٭ؾي١

ٕٵ ٜهٕٛ سكف ازبكٸ ٕٵأا َٸإٚ ًٓ َهتككّا بأ ٕٴ ل اشفٚفٺٜتع ّ  َـؿ١ّ  ٜهٛ  ويٮسهـا

ٖٚـٛ ٫   وق )املأغٛـ٠ أٚ املهتٓبط١ ٚاملؿَٗٛـ١ أٚ عبـٛ ـيـو( ؾًٝـمّ اسبـفف     نإٔ ٜكؿٸ

ًٓ ٕٸأ٘ َٔ ق يف ضبًٓكِّملا ُق ;ػبٛل ق إ املكـؿٸ إـا نـ  سفؾـ٘ إ٫ٓ  ل سكف ازبـك ٫ ُٜـضٸ  َتع

 .ٚيفا قٌٝ ا٭ٌَ يف ايظكٚف ايًػ١ٜٛ وايهٕٛ أٚ َا يف َعٓاٙ

ــ ;ٖٚهــفا إـا قدــع يًًــكع١ٝ  ٘  نــإ يػــّٛا ٕٵإ٘ ٭ْٸ ــ  ١ُإـ يــكعٝٸ ;ؾٗــٛ ٫ َعٓــ٢ ي

ًٓ ٕٵإٚ واسبهِ يٝهت عٔ ا٭ؾي١  وكـ٘ احملـفٚف َـؿ١ يًًـكع١ٝ    نإ َهتككّا نإ َتع

 .ًٌ ايؿكع١ٝ بُٝٓٗاؾًٝمّ اسبفف ٚايؿٌُ بني ايُؿ١ ٚاملَٛٛف باعتباق رب

٘    ٕٵإ٭ْ٘  ;ٖٚهفا إـا قدع يًؿكع١ٝ ١ إـ ٫ َعٓـ٢ يؿكعٝٸـ   ;نإ يػّٛا ؾـ٬ َعٓـ٢ يـ

 نإ َهتككّا يمّ اسبفف. ٕٵإٚ وا٭سهاّ عٔ ا٭ؾي١

ٍٸ ٕٸ :إىل ايعًِ بعِٓٗ ع٢ً قدٛع سكف ازبكٸ ٚانتؿ املكُٛؾ إغكاز عًـِ   بأ

ؾـءـا   وسهـاّ ايًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١   با٭ اهلل تعاىل ٚعًِ امل٥٬ه١ ٚا٭ْبٝـا٤ ٚا٭٥ُـ١   

عــٔ  يهْٛٗــا يٝهــت عًَٛــّا ;ت ايعًــّٛ املــفنٛق٠دٳــكٳِ غٳًِازبــك بــايعٹ فٴكٵل سٳــِّــعٴ

با٭سهـاّ أٚ ايًـكع١ٝ    لٳِّخب٬ف َا إـا عٴ وُا ٖٞ عٔ ايٛسٞ ٚاٱشلاّٚإْٸ وا٭ؾي١

ّٷ٘ ُٜؿم عًٝٗا إْٸ٭ْٸ ;أٚ ايؿكع١ٝ مل ربكز ايعًّٛ املفنٛق٠ يـ   با٭سهـاّ ا  ٗا عًٛ

 .ت٪غف َٔ ا٭ؾي١

ٕٸ وْعِ ٕٳ ًعك بايعًٝٸـ ايَٛـ ٜٴ يٛ قًٓا بأ ايعًـِ بٗـا ساَـٌ     ٕٸأعًـ٢   ؾا٫ّ ١ نـا

ٔٻ ؤَ ا٭ؾي١  ايكٍٛ املفنٛق ْعٝـ. ٚيه

 ٍ ــ و٫ٚ ؽبؿـــ٢ َـــا يف ٖـــفا ا٫نـــتؿ٫ ــكازٴُـــا ٜهـــٕٛ اٱايتعـــاقٜـ إْٸ ٕٻءؾـ   غـ

 املعٓـــ٢  عٴكٵغـــكاز َؾـــاٱ ٕٸءؾـــ وؾٝٗـــا يًػـــرل باملعـــاْٞ ايظـــاٖك٠ َـــٔ أيؿـــا  قٝٛؾٖـــا 

ــؿ  ــٔ ايتكٝٝـ ــاٖك َـ ــ٘   وايظـ ــ٬ ٚدـ ــٕٛ اٱ ٕٵأؾـ ــ  يف   ٜهـ ــٛق ايًؿـ ــببّا يظٗـ ــكاز نـ  غـ
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 املع٢ٓ َٚكدع١ٝ ايكٝؿ.

    ٚ ٔ أٚيٛ أبؿٍ يف ايتعكٜــ )عـٔ( )اـٔ( نـإ أٚىل  ايهتـب ايـ     ٕٸأ إ٫ٓ وسهـ

 عٓؿٟ ٜٛدؿ ؾٝٗا يؿ  )عٔ(.  

  (٘ يف التعسٓف )تفطري الدلٔلاألدّل قُٔد

   .املكيؿ ٚاشلاؾٟ :ٖٚٛ يػ١ّ وؾيٌٝ :ٚأَا )ا٭ؾي١( ؾٗٞ مجع

ٍٴ) :ٚيف اَط٬ع املٓطكٝني ّٴ   ٔٵَٹ ـٴامل٪ٖي ايكٛ ٍٷ  َٓـ٘ يٹ  قٓاٜا ايـفٟ ًٜـم  فاتـ٘ قـٛ

   .(آغك

ٔٴ :ٚيف اَـــط٬ع ا٭َـــٛيٝني َٸـــ )َـــا ميهـــ ؾٝـــ٘ إىل  ٔكَظـــايٓٻ ٌ بُـــشٝٔضإٔ ٜتٛ

َٸأ ٔٴ٘ ميهٹْٸءؾ وكػٝٸنايتٻ وًٛب غدلٟ(ِطَٳ ايعـامل   ٕٸأ ٌ بُشٝض ايٓظـك ؾٝـ٘ إىل  ٕ ٜتٛ

   .ساؾخ

ٕٴٖٛ اٱ( باٱَهإٚاملكاؾ ) ٞٳُا ُأٚإْٸ وايعاؾٟ َها ٘ٹ ت ٌٴايؿٸ ٌٳغٴؿٵٝٳيٹ ب املهبٛم  يٝ

ٚٳ        وبايعًِ اؿيٛي٘ ؾٝـ٘ ايٓظـك    عٳقَـ ٚايـؿيٌٝ املػؿـٍٛ عٓـ٘ ايـفٟ مل ٜكـع ؾٝـ٘ ايٓظـك أٚ 

ٜٴْٸـ ءؾ وٚؽبكز ب٘ ايـؿيٌٝ عًـ٢ ايٓـكٚقٜات    و٘ نإ غرل ٌََٛٚيهٓٸ ٘  ٌٴَٻـ ٛٳتٳ٘ ٫   بـ

ُٸ  ٚإ٫ٓ وايعاؾ٠ بٹهٳيًُطًٛب حَب حبهـب   ٢ ؾيـ٬ّٝ يمّ ذبٌُٝ اسباٌَ. ٚيفا ٫ ٜهـ

َټ ا٫َط٬ع. ٚاملكاؾٴ ٍٴ)بايتٛ ٞټايعٹ ٌ( ٖٛ ا٫ْتكا ٕٸ ;ٞأٚ ايظٓٸـ  ًُ ٌٷ  ا٭ ٭  َـاق٠ ؾيٝـ

 عٓؿ ا٭َٛيٝني.  

  يف حصْل اليتٔج٘ مً الدلٔل

َټ)ٚأتٛا بًؿ   ّ ) :ٜكٛيـٛا  ٕٵأؾٕٚ  (ٌايتٛ َٳـ   (ًٜـم ٕ  عٳٓٳنُـا  ٭دـٌ   ;املٓطكٝـٛ

   .اْطبام ايتعكٜـ ع٢ً نا٥ك املفاٖب
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سٍُٛ ايعًِ بايٓتٝذـ١ َـٔ ايعًـِ اكـؿَاتٗا حبهـب       ٕٻأٜك٣  (1)ا٭يعكٟ ٕٻءؾ

ــ ؾــ٬ ميتٓــع عكــ٬ّ ودكٜــإ ايعــاؾ٠ ايعًــِ بايٓتٝذــ١ عــٔ ايعًــِ اكــؿَاتٗا ٫ٚ   ـٴربًٗ

ّٳ  ٕٵ تعــاىل أدــك٣ ا ُــا اهلُلٚإْٸ وبُٝٓٗــا انـتًما ٌٳ يعـاؾ٠ بــأ ِٴ ؼبُــ بايٓتٝذــ١ بعــؿ  ايعًــ

   .سٍُٛ ايعًِ اكؿَاتٗا

ٍٳ ٕٸأ٘ ٜك٣ ْٸءؾ خب٬ف املعتميٞ َاتٗا عًـ٢  تٝذ١ َٔ ايعًِ اكـؿٸ ايعًِ بايٓٸ سُٛ

 نبٌٝ ايتٛيٝؿ.  

سُــٍٛ ايعًــِ بايٓتٝذــ١ َــٔ ايعًــِ باملكــؿَات عًــ٢   ٕٸأٚاسبهُــا٤ ـٖبــٛا إىل 

ٕٳ ٭ْٸ ;اْــ١ايؿٝٸ ؾاْــ١ َــٔ املبــاؾ٨نـبٌٝ اٱ   َٛقــٛفٷ ؾٝٓــإ املُهٓــاتٹ ٕٻأ ٗـِ ٜــكٚ

ٕٳ وؾاْــ١اٱ ٚبعــؿ سُــٍٛ ا٫نــتعؿاؾات دبــبٴ  وعًــ٢ انــتعؿاؾات ايعًــِ  ؾٝهــٛ

ا  يـ٘  ؾاْـ١ املبـؿأ ايؿٝٸـ   إات سبٍُٛ ايعًـِ بايٓتٝذـ١ بٛانـط١    ؿٻَات َٔ املعٹباملكؿٸ

 بعؿ ايعًِ باملكؿَات.

َٸ    .ٖك َٔ ا٭َٛيٝنياٖٚٛ ايٓظ وا املٓاطك١ ؾرلٕٚ ـيو يمَّٚاٚأ

ٜٻــْٸــأ (2) ايكــٛاْني ٜٚٓهــب يُــاسب ؿ َــفٖب ا٭يــاعك٠ اــا قٟٚ عــِٓٗ ٘ أ

 ــ ايعًــِ يــٝو بهجــك٠ ايتعًــِٝ ٚايــتعًِ بــٌ ٖــٛ ْــٛقٷ   ٕٸإ ــ بٹًِــيف َق اهلُل ٘ٴٜكفُؾ   ٔٵَٳ

 .  (3)ًٜا٤

٘ َؿــػٵ٫ٚ ٜٳ ــ ْٸــءؾ و٢ َــا ؾٝــ ًٓ نــإ   ٚايكــفف وَاتإىل ايعًــِ باملكــؿٸ  ٘ ْــا كٷ٘ يع

 .بٛانطتٗا
                                              

َـفٖب   وبـٞ َٛنـ٢ ا٫يـعكٟو ٖٚـٛ َ٪نـ     أبـٛ اسبهـٔو َـٔ ْهـٌ     أ عًٞ بٔ ازلاعٌٝ بٔ انـشلو  (1)
ِٸأا٫يــاعك٠و نــإ عًــ٢ َــفٖب املعتميــ١ يف   َــٔ  (وٖـــ324)نــ١ٓ  تــٛيف يف بػــؿاؾ وغــايؿِٗ ٍٚ اَــكٙ ثــ

 .46و 1ّؼ عباى ايكُٞو زايه٢ٓ ٚا٫يكابو ايًٝ .(َكا٫ت ا٫ن٬َٝني)َ٪يؿات٘ 
 .343ّ و املرللا أبٛ ايكانِ ايكُٞو( قٛاْني ا2ٍَٛ٫)
 .16ّ و يكع سهٔ َُطؿٟٛوو َٓهٛب يٲَاّ ايُاؾم ( َُباع ايًكٜع3١)
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َټ ِټ ٌٴٚعًٝ٘ ؾايتٛ عـؿاؾّٜا أٚ  إٜهٕٛ عاؾّٜا أٚ تٛيٝـؿّٜا أٚ   ٕٵأَٔ  يف ن٬َِٗ أع

ـٴ ;يمَّٚٝا    .ع٢ً نا٥ك املفاٖب يٝٓطبل ايتعكٜ

ٌٴٚاملكاؾ )بُشٝض ايٓظك ؾٝ٘ تـ٘  املًتٌُ عًـ٢ ايًـكا٥ط املعتـدل٠ يف ؾيًٝٝٸ    ( ايؿيٝ

َٸ ٕٵإَا يٝو بؿيٌٝ ٚ :ؾٝػكزٴ وَٚٛق٠ّ َاؾ٠ّ ا َـا نـإ ؾيـ٬ّٝ    نإ ٬ََّٛ اتؿاقّا. ٚأ

ٔٸ  َٸــ٭ْٸــ ;ايٓظــك نــإ ؾٝــ٘ ؾانــؿّا ؾٗــٛ ٫ ؽبــكز عــٔ ايتعكٜـــ يهـ ٌ ٘ يف ايٛاقــع ٜتٛ

   ٟ ــٛب اشبــدل ــ٘ إىل املطً ــك ؾٝ ــ١ُ وبُــشٝض ايٓظ ــك  غاٜ ــأا٭َ ــك    ْ٘ٸ ــ٘ ايٓظ ــك ؾٝ مل ٜٓظ

٘      وايُشٝض نٝــ ؽبـكز ٚقـؿ قهـُٛا ايـؿيٌٝ إىل       وؾ٬ ٚدـ٘ ملـا تٴػٴٝـٌ َـٔ غكٚدـ

 ايُشٝض ٚايؿانؿ.

  تعسٓف اليظس

ٍ أَـٛق َعًَٛـ١ يًتـأؾٸ    تكتٝـبٴ  :)ٚاملكاؾ بايٓظك( ٖٛ ُٓـا  ٚقـؿ تهًٓ  وٟ إىل اجملٗـٛ

 .  (1)ؾكادع٘ (املٓطك١ٝ اٯقا٤ٹ ْكؿٴ)يف نتابٓا  ؾٝ٘ َؿ٬ُّ

ُٸ كٟ( ٖٛ املطًٛبٴبٳاشَب باملطًٛبٹ )ٚاملكاؾٴ ؾٝػـكز   و٢ بايٓتٝذـ١ ايتُؿٜكٞ امله

َٻ ٕٵإ٘ ٚ٭ْٸ ;بفيو املعكِّف ٘ يـٝو  ٚيهٓٸـ  وبُشٝض ايٓظك ؾٝ٘ إىل َطًٛب ٌٴنإ ٜتٛ

ٟٸ ــدل ٛٸ  وخب ــٌ تُــ ــ ٚإْٸ وقٟب ــا مل ٜكٝٸ ــٕٛ )إىل ايعًــِ    ُ ــايعًِ ؾٝكٛي ــٛب ب ؿٚا املطً

َــاقات أا٭ؾيــ١ ايًــكع١ٝ ْٛعٗــا  ٕٸءؾــ ويًٝــٌُ ايظــٔ ٚايعًــِ ;بــاملطًٛب اشبــدلٟ(

 َؿٝؿ٠ يًظٔ.  

  ًـً ّامليطكٔٔـً األصْلٔٔـً تفطري الدلٔل بٔـالفسم بٔ

 ٕٸإ :ا٭َٛيٝني ؿأٌٖ املٝمإ ٚبني تؿهرلٙ عٓ عٓؿٳ (يٌٝايؿٸ)تؿهرل  بنيٳ ٚايؿكمٴ

ــل إ٫ٓ  ـــ ا٭َــٛيٝني ٫ ٜٓطب ــ٢ اسبــؿٸ  تعكٜ ــ ٖٚــٛ دــم٤ٴ  وا٭ٚنــط عً ــؿ اي ؿيٌٝ عٓ

                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل88ّو 1ز ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و ْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝو (1)
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ُټ ٤ٷمٵ٘ دٴ٭ْٸ ;املٓطكٝني ًٓـ َٔ اي ٖٴػك٣ ٚايهدل٣ اي ُـا اذُٛعُٗـا ٜهْٛـإ ؾيـ٬ّٝ     تني 

ٕٔ ;عٓؿ املٓطكٝني ٌٴ   وؿـّا َـٔ قٓـاٜا   ايؿيٌٝ عٓؿِٖ ٜهٕٛ َ٪ٓي يهٛ عٓـؿ   ٚأٜٓـّا ايـؿيٝ

َٹٜٴ ٕٵأا٭َٛيٝني ٖٛ َا ميهٔ  ٌ     ٕٵإٚ وٌٴٛ عٓـؿ   ٘ٹخب٬ؾٹـ  ومل ٜهـٔ بايؿعـٌ قـؿ أَٚـ

ٍ    ؾعٓـؿٳ  و٘ َا أٌَٚ ؾعـ٬ّ ْٸءؾ واملٓطكٝني ٚعٓـؿ ايجـاْٞ    وا٭ٍٚ ٜعتـدل إَهـإ اٱُٜـا

اْٞ ٖـٛ  ايجٸـ  ٚعٓـؿٳ  وظك ٚايؿهـك يًٓٸ ٘ عٓؿ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ ضب٬ّْٸإٚ و١ اٱُٜاٍٜعتدل ؾعًٝٸ

   .(1)ْؿو ايٓظك ٚايؿهك

  املساد باألدل٘ يف تعسٓف الفكُ

املهــتع١ًُ يف  ١١ُ( املــفنٛق٠ يف تعكٜـــ عًــِ ايؿكــ٘ ٖــٞ ا٭ؾٓيــاملــكاؾ )با٭ؾٓيــ ٕٸأ

ٖ   ;عًِ ايؿك٘ يف  ٘  ـاٖكٷ ْٸـ ءؾ و(دـا٤ املًـو  ) :ْظـرل قٛيـو   و بٗـا ينيتكؿّ ايعٗـؿ ايـف

  ٚ ــؿ  ــو ايبً ــؿ اً ــؿٷ     ٕٵإايعٗ ــني املػاطــب عٗ ــو ٚب ــبل بٝٓ غــاّ يف ًَــو   مل ٜه

ّٕ ٕٸ ;طبُٛ ٌٷ )أٍ( يف ا٭ؾٓي ؾٛدٛؾٴ وايفٟ يف ـٖٔ أٌٖ ايبًؿ ٖٛ ًَهِٗ ٭  ١ ؾيٝـ

ٔ  ٘ ٖـٛ املٛدـٛؾٴ  ٭ْٸـ  ;ع١ًِ ٖفا ايع٢ً إقاؾ٠ ايعٗؿ بأؾٓي ٚيـٛ نـإ ايعٗـؿ     ويف ايـفٖ

٭ْـ٘ يـٛ    وبًـؼ أبٌ ٖٛ  (عٔ أؾي١ تؿ١ًُٝٝ) :ٚقٌٝ وؾت ا٭ؾي١ َٔ أٍغرل َكاؾ زبٹكټ

 عٷُٵـ ٘ دٳ٭ْٸـ  ;مل ٜهٔ املكاؾ ايعٗؿ َع ٚدٛؾ أٍ يهاْت ا٭ؾي١  اٖك٠ يف ا٫نتػكام

ٕٷ ٌٸ ٖٚٞ تكتٓٞ وبأٍ َكذل ِٕ أغف ن  غ٬ف ايظاٖك.ٖٚٛ  و١َٔ مجٝع ا٭ؾٓي سه

٘ َٔ اقتهاب ايتأٌٜٚ ؾٝ٘ َٔ يً٘ ع٢ً غُـّٛ أؾيٓـ   ٚعٓؿٙ ٫بؿٸ إـ  ;١ ايؿكـ

ــا. ٚاقتهــابٴ     ــٔ غرلٖ ــاّ ايًــكع١ٝ َ ــ غــ٬فٹ مل ت٪غــف ا٭سه َٳايٓظ ــبٷاٖك  يف  عٝ

 املعكٻف.   َٓٗا إٜٓاعٴ ؿٴُٳِكعاقٜـ اي  ٜٴايتٻ

ٕٸ ;ٖٚٛ املكيؿ واملكاؾ با٭ؾي١ املع٢ٓ ايًػٟٛ ٕٸأ :ِٳػٻًَؾتٳ ايؿكٗا٤ يٝو شلِ  ٭

                                              

ِٸ) ( 1) ٕٸ ث  نكط. ( نفا ٚقؾ يف املنتو ٚايظاٖكايظاٖك إ
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ٚٳ واَط٬ع يف ايؿيٌٝ ٖٚـٛ املعٓـ٢    وع٢ً َعٓاٙ املتعاقف ٌٳُٹيف ن٬َِٗ سٴ ؾٳقٳؾءـا 

 .ايًػٟٛ

 بٗا ايعٗؿ يٮؾي١ ايؿك١ٝٗ املهتع١ًُ يف عًِ ايؿك٘. ٚأٍ يف )ا٭ؾي١( ٜكاؾٴ

١ املعٗــٛؾ٠ يهاْــت  ــاٖك٠ يف يف ا٭ؾٓيــ ١ يــٛ ناْــت  ــاٖك٠ّا٭ؾٓيــ ٕٸأ)ٚؾعـ٣ٛ(  

َٔ  :ٚايه١ٓ بأقهاَٗا ايج٬ث١ وٚاٱمجاع وٚايعكٌ وايهتاب :ٖٚٞ وبع١ا٭ؾي١ ا٭ق

ــكٙ   ــ٘ أٚ تككٜ ّٴ وؾعــٌ املعُــّٛ أٚ قٛي ــم ًٸــ  ايعٹ غــكٚزٴ ؾًٝ ــٔ اي ــِ با٭سهــاّ َ ٗك٠ ً

 .ٚايكٝاى ٚاٱمجاع املٓكٍٛ

ِ    -٠ٗـٛؾٳ ا٭قبع١ املعٵ ١ُا٭ؾٓي ٌٵُكا مل ْٳ( ٭ْٸ)ؾانؿ٠ْ ًٓـا  ُـا قُ ٚإْٸ -نُـا قايـ٘ بعٓـٗ

ُٳ وايؿك٘ ًِِٔتهتعٌُ يف عٹ ١ اي ا٭ؾٓي  تًو ا٭ؾي١. ٌٴؾتً

  ّ ٕٵ ٫ٚبــؿٸ وٚبعٓــِٗ ســفف أٍ ٚأْــاف ا٭ؾيــ١ إىل ْــُرل ا٭سهــا تهــٕٛ  أ

ٚتهـٕٛ   وعٔ ا٭ؾيـ١ املػتُـ١ بٗـا    :أٟ وغتُاّْاؾ١ اع٢ٓ اي٬ّ ٚتهٕٛ ي٬اٱ

ِ  ) :ْظــرل وْــاؾ١ بٓشــٛ ايتٛلٜــع  اٱ ٚأنــٌ اسبذــالٜٕٛ  ) و(قنــب ايكــّٛ ؾٚابٗــ

ٌٻ ٕٸأ :اع٢ٓ واملكاؾ ٖٛ ايتٛلٜع ٕٸءؾ و(ٓؿ ن٬سِٗٚيبو ازب) و(طعاَِٗ  ٌٕدٴـ قٳ ن

ٕٸ و٘ٴتٳؾابٻ بٳنٹَِٓٗ قؿ قٳ ٌٸ ٫ أ ٖٚـفا املعٓـ٢    وايـؿٚابٸ  مجٝـعٳ  بٳنٹـ َـِٓٗ قٳ  ٚاسؿٺ ن

 ٛ املتباؾق َٔ َجٌ ٖفٙ ايذلانٝب.ٖ

  اهلل ٔعلُه( أدلتَا عً) بكٔد خيسج ما

ٌ  :ٚنٝـ نإ ٍ  ٕٵأأٚ ميهـٔ   :ؾكؿ قٝـ عـين )عـٔ   أ وكز بٗـفا ايكٝـؿ  ٘ ؽبـ ْٸـ إ :ٜكـا

 .أؾيتٗا( أَٛقٷ

ِٴ ٘ ؽبكز ب٘ عٹْٸإَٓٗا:  نـإ عًُـّا با٭سهـاّ يهٓـ٘ يـٝو       ٕٵإ٘ ْٚٸـ ءؾ واهلل تعـاىل  ًـ

   .حباٌَ عٔ ا٭ؾي١ َٚهتؿاؾّا َٓٗا

ٜهــٕٛ ايعًــِ  ٕٵأٖــٛ  (ايعًــِ عــٔ ا٭ؾيــ١ ) : ــاٖك قــٛشلِ ٕٸإٚبعبــاق٠ أغــك٣ 
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ٔ  بطكٜل ايٓٸ سا٬َّ املبـاؾ٨ إىل املطايـب ٚا٫نـتٓبا      ظك ٚا٫نتؿ٫ٍ ٚا٫ْتكـاٍ َـ

 با٭سهاّ بٓشٛ ا٫ْهًاف. ِٷتعاىل عايٹ ٚاهلُل ؤَ ا٭ؾي١

ًٓـ   ٕٸأَٔ  :أٌٖ ايتشكٝل ع٢ً ـيو بعهٴ ؾٳٚقؿ أٚقٳ ايعًـِ   ّٴٔم١ ٜهـتًِ ايعًـِ بايع

ْؿهـاى  ابـني اهلل تعـاىل ٚبـني غـرلٙ ٫نـتشاي١       باملعًّٛ انتًماَّا عكًّٝا َٔ غرل ؾكٕم

ٕٷ تعاىل عاملٷ ّ. ٚاهلُلاملًمّٚ عٔ اي٬ل با٭سهاّ باعتباق  عاملّا بعًٌ ا٭سهاّ ؾٝهٛ

 عًُ٘ بعًًٗا.  

 ويًعًـِ اـؿيٛشلا   ١ًْٓـ ١ عٹايعًِ با٭ؾيٓـ  ٕٸإ :ٜكاٍ يف تككٜب اٱيهاٍ ٕٵأٚا٭ٚىل 

٫نـتشاي١   ;تٗـا ؾٓيأبا٭سهاّ باعتباق عًُـ٘ ب  ١ ا٭سهاّ ؾٝهٕٛ عاملّاعامل بأؾٓي ٚاهلُل

 ؾٝشتــاز إىل إغـــكاز عًــِ اهلل تعـــاىل إىل ا٫يتـــماّ    وعًـــٍٛاْؿهــاى ايعًـــ١ عــٔ امل  

ٕٻ ًٓ املـــكاؾ بـــايعًِ عـــٔ ا٭ؾيـــ١ َـــٔ سٝـــحٴ  بـــأ  ٝتٗـــا ٚايٓظـــك ؾٝٗـــا ٫ باشباَـــ١ٝ ؾيٝ

 .املفنٛق٠

ُٸ    ويف نٕٛ ايعًِ ْاي٦ّا عٔ ا٭ؾي١ )عٔ(  اٖك٠ْ ٕٸأٚدٛاب٘  ٢ ٚيـفا )عـٔ( تهـ

تٗـا يف  با٭سهـاّ ٚأؾيٓ  بـٌ ٖـٛ عـاملٷ    وَٓٗـا  ٧ٕيـ بٓاتعـاىل يـٝو    (عًِ اهلل)١ًْٜٛ ٚ

ًُـ   ٚإ٫ٓ ويف ايٛدـٛؾ  بٷني تكتٸـ ُٳـ ًِٜهـٕٛ بـني ايعٹ   ٕٵأؾٕٚ  وَكتب١ ٚاسؿ٠ يف  ٘ٴيـمّ دٗ

  .َكتب١ ٚدٛؾ عًُ٘ بايؿيٌٝ

عًٝ٘ يف َكتب١ ٚدٛؾ ايعًـ١ ؾهـفا ٫ ٜعًـِ بـ٘ يف      قٴؿٳِكاملعًٍٛ ٫ ٜٴ ٕٸأ)ٚؾع٣ٛ( 

  .َكتب١ ايعًِ بايع١ً

ٕٸ)ؾانؿ٠ْ ًٓ ّٳؿٳعٳ ( ٭ ؿق٠ باملعًٍٛ يف َكتب١ ايكؿق٠ ع٢ً ايعًـ١ يـٝو ؾٝـ٘    ل ايكتع

َٸ ًٓ - ٖٚٛ املكؿٚق - بٌ يعؿّ قاب١ًٝ احملٌ و١ْكُّا يف قؿق٠ ايؿاعٌ ايعا ل ايكـؿق٠  يتع

ًٓ ٕٸءؾ وخب٬ف ايعًِ وب٘ يف تًو املكتب١ ٘ املعًّٛ ميهٔ ايعًِ ب٘ قبٌ ايعًِ بع نُـا   وتـ

 ٞ. ْٸؿيٌٝ اٱاييف 
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  خزوج عله املالئكة عً التعزيف

ــءؾ وعًــِ امل٥٬هــ١ با٭سهــاّ ايًــكع١ٝ  غــكٚزٴ َٚٓٗــا: ٜٴْٸ ٕٻ ;٢ ؾكٗــّاُٻهٳــ٘ ٫   ٭

ٌٕ ٔٵُهعًُِٗ مل ٜٳ ِ    ُـا ٖـٛ بٛانـط١ٹ   ٚإْٸ ٚؾهٕك وٕكَظْٚٳ عٔ ؾيٝ  واْهًـاف ايٛاقـع شلـ

ُٸ  املــكاؾ عــٔ ا٭ؾيــ١  ٕٸأَــٔ  َٓــاؾا إىل َـا عكؾــتٳ  و٢ يف ايعــكف ؾيــ٬ّٖٝٚـٛ ٫ ٜهــ

 ٚا٫ْهًاف ي٥٬ًُه١ يٝو َٓٗا.   وايؿك٘ املعٗٛؾ٠ ٖٚٞ املهتع١ًُ يف عًِ

ٕٸ  ــأ ٛٸ    ٖــفا َــبينٷ  ٚأٚقؾ عًــ٢ ـيــو ب ــ ــاّ ايدلٖــإ عًــ٢ ؾكــؿاِْٗ يًك ٠ عًــ٢ قٝ

ٚأْت غبرل بأْ٘ ٫ نبٌٝ يٓـا يف   ونُا٫تِٗ بأمجعٗا ؾع١ًٝ ٕٻإٚ وايٓظك١ٜ ا٫نتهاب١ٝ

ؾُٔ ازبا٥م سٍُٛ ايعًـِ   وغدلْا ب٘ َاؾم ؼبٌُ ايعًِ بكٛي٘أ٫ٚ  وؾقاى ـيوإ

ٕٵ و١ بٓشـٛ اجملتٗـؿ  ٗـا بـايٓظك إىل بعـه ا٭ؾيٓـ    ببعه ا٭سهاّ أٚ نِّ شلِ  ٚا٭ٚىل أ

ٕٸ :ٜكاٍ ٕٵ ٔٴهٹُٵ١ ؾًفا ٫ ٜٴ٘ َٔ ا٭ؾٓيْٸأعًُِٗ ٫ عبكل  أ  .  ٘ٷِك٘ ؾٹبأْٻ ّٳٔمذٵْٳ أ

  األىبًاء عً تعزيف الفقه ِهْلِع زوُجُخ

ُٸ غكٚزٴ َٚٓٗا: ٛٔ ١ عًِ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭٥ ـٴ بٓش  .عًِ امل٥٬هـ١  ٚٔزيف غك كٳنٹَا 

 :ٜٚكؾ عًِٝٗ

ٚٸ ٕٻ ٜٚمؾاؾٴ وَا أٚقؾْاٙ ٖٓاى :٫ّأ عًـِ   ٕٸأ :املًٗٛق عٓؿ ا٭َـٛيٝني  اٱٜكاؾ بأ

ٕٵ ٚعًٝـ٘ ؾٝذـٛلٴ   وع٢ً ٦ًَٝتِٗ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َٚٝا٤ َٛقٛفٷ َ  أ  ٦ٝتِٗ ًـ تهـٕٛ 

َـٔ بعـه ا٭غبـاق ايـٛاقؾ٠ يف انـتؿاؾ٠       كٴٗٳـ ِظنُـا ٜٳ  وٖٛ ايعًِ عًـ٢ نـبٌٝ ايٓظـك   

نهـب١ٝ ٫   ْظكٜـ١ّ  ا٭سهاّ ايًكع١ٝ انتؿاؾ٠ّ ٕ ٚايه١ٓ ايٓب١ٜٛ بعهٳآّ َٔ ايككاٱَا

 .ا٫نتٓبا  ٔمكٴبُط ايعاقفٴ ٜكؿق عًٝٗا إ٫ٓ

ٕٵ ؾاسبلټ    .ٜكاٍ يف ازبٛاب َا قًٓاٙ يف عًِ امل٥٬ه١ أ

ــاّ  ــ :ٜٚــكؾ عًــِٝٗ ثاْٝ ــؿ َــٔ ا٭ؾٓيــ  ٕٵإ٘ بأْٸ ٖٚــٛ املكيــؿ  و١ َعٓاٖــا ايًػــٟٛأقٜ

ـ  ّ املفنٛق٠ ؾاغ١ًْؾايعًٛ وٚاشلاؾٟ ٕٻ ;يف ايتعكٜـ ايـٛسٞ ٚاٱشلـاّ َـٔ ا٭ؾيـ١      ٭
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 ٚ ًٖـ  ِٴًِـ َعٓاٖـا ا٫َـط٬سٞ ؾعٹ   أقٜـؿٳ  ٕٵإباملع٢ٓ ايًػـٟٛ  ؿ ؽبـكز بٗـا ٫ٚ ؼبتـاز    املك

 يكٝؿ ايتؿ١ًُٝٝ.

٘    ١ُٖـٛ ا٭ؾيٓـ   - نُـا عكؾـت   - املكاؾ ٕٸإ :ٚؾٝ٘ ٚايـٛسٞ   واملعٗـٛؾ٠ يف عًـِ ايؿكـ

ــٝو َٓٗــا  ــأعًــ٢  وٚاٱشلــاّ ي ــاق ايًــلٸ ٕٵأميهــٔ ٘ ْٸ ٞٳ ٕٸإ :ا٭ٍٚ ٜٚكــاٍ ؽبت ــٛس  اي

ٌٔ ًٗ ٚاٱشلاّ يٝو عٓؿ أٖ ٗٴَٔ ا٭ؾٓي ػ١ٹاي ٓٻ ـٹًٵايَه ا ْظرلٴُٳ١ ؾ  كٚق٠.  ٚاي

ّٔع٢ً ايعٴ مٴؿٴُٵ٘ ٜٳْٸأ :عًِٝٗ ثايجّا ؾٴٔكٜٚٳ ّٕ  ِٷًِـ ٗا عٹْٸأ :املفنٛق٠ ًٛ يـكع١ٝ   بأسهـا

َٹـــؾكعٝٸـــ ــ ١ٺ١ًَ سا ُـــا ٖـــٛ ١ إْٸٗا عـــٔ ا٭ؾٓيـــُٛيُٴـــنـــإ سٴ ٕٵإ١ تؿُـــ١ًٝٝ َٚـــٔ أؾٓيـ

ـٹ يف ايتٸ ٚيٝوٳ ويًُذتٗؿٜٔ ٍټ   املـفنٛقٔ  عكٜـ بـايعًِ   كِّازبـ  فٹكٵسٳـ  ٔلًٗـ عٳعًـ٢ تٳ  َـا ٜـؿ

ٍٴ و٢ ميٓع َٔ َؿم ايتعكٜـ ع٢ً ايعًّٛ املفنٛق٠ستٸ ١ يًؿكعٝٸـ  ٘ٹقدٛعٹـ  بٌ استُا

ٕٻ ;يف اٱٜكاؾ عًٝ٘ نافٺ ٍٳُٴـ سٴ بٴٛدٹا٫ستُاٍ املفنٛق ٜٴ ٭ ٗـ ٜٗـاّ ٚاٱ اٱ ٛ اّ يف ب

ًٓ :اايتعكٜـ. ٚؾٝ٘ َا تكؿّ َٓٸ  بايعًِ.  ل سكف ازبكٸَٔ  ٗٛق تع

  خزوج عله املقلد مً تعزيف الفقه

ِّ كٚزٴغٴ َٚٓٗا: ٘ ٭ْٸ ;ؿعًِ املك ُـا  ٚإْٸ و٘ يٝو بعًِ َٔ ا٭ؾي١ املعٗٛؾ٠ يف ايؿكـ

ِٷ  َٔ قٍٛ َكدع ايتكًٝؿ.   ٖٛ عً

ــأ :)ٚؾعــ٣ٛ( ٕٴ ْٻ ــ ;ّاايتؿُــ١ًٝٝ لا٥ــؿ قٝــؿٴ ٘ عًــ٢ ٖــفا ٜهــٛ ــ٘ ٘ إٓ ــ٭ْٸ  ا ؽبــكز ب

ــ  ِّ ًٖــ ِٴًِــؾــءـا نــإ عٹ  وؿ()عًــِ املك ؿ ؽبــكز بايكٝــؿ املــفنٛق ؾــ٬ سادــ١ يكٝــؿ      املك

 .ايتؿ١ًُٝٝ

ٕٵ ملا نٝذ٤ٞٴ ;)ؾانؿ٠(  يا٤ اهلل تعاىل َٔ ؾا٥ؿ٠ قٝؿ ايتؿ١ًُٝٝ. إ

ٓٴـ  ِّـ  ِٳًِـ عٹ زٳكٳغٵـ أ ِٵٗٴٖفا ٚبع عًُـ٘ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ عًـ٢      ٕٸأؿ باعتبـاق  املك

ٕٸ ;ٓكٚق٠ٚد٘ اي ٕٳايتكًٝؿ إْٸ ٭ ٓٻ ١ْذٻسٴ ٙٴعٓؿٳ ُا نا  .كٚق٠باي

ْٳـ  وٖٚٛ ايتكًٝـؿٴ  وي١ٌٝ ايؿٸٝٸذٸايٓكٚق٠ ٖٞ سٴ ٕٸإ ٚؾٝ٘: ١ ايـؿيٌٝ  ذٝٸـ سٴ ٠ُكٚقٳٚ
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ًٻ واملؿيٍٛ ْكٚق٠َ بٴٛدٹ٫ تٴ  ا٭ٍٚ.   ٌِٔهنُا يف اي

  ات عً تعزيف عله الفقهزورّيالضَّ خزوُج

ٕٻ ;ًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١ ايٓـكٚق١ٜ   ًـِ با٭سهـاّ اي  ايعٹ غـكٚزٴ  َٚٓٗا: ايعًـِ بٗـا    ٭

نٝــ ٚايعًـِ    وٖٚٞ يٝهت َـٔ ا٭ؾيـ١   وبٌ َٔ ايٓكٚق٠ و١غرل َهتؿاؾ َٔ ا٭ؾٓي

ــ١ ايٓــكٚق٠  ــؿٴ وبٗــا اكتب ــِ با٭سهــاّ     ؾايكٝ ــ٘ ؽبــكز ايعً ـــ ايؿك ــفنٛق يف تعكٜ امل

ــا٠   -ايٓــكٚق١ٜ ٘   - نٛدــٛب ايُــ٠٬ ٚايمن ــ ــِ ايؿك ــا٤    وعــٔ عً ــؿ دــمّ ايؿكٗ ٚق

تـؿٜٚٔ   ٕٻأِٗ ـٖبٛا إىل ٭ْٸ ;ُنيعٛا يف ـيو طكٜك١ اسبهُا٤ ٚاملتهًٓٚتاب وخبكٚدٗا

ًٓ  ٕٻأملـا عكؾـت َـٔ     َٓـاؾاّ  وِ غرل َهتشهٔاملها٥ٌ ايبؿ١ٜٝٗ يف باب ايتعًِٝ ٚايتع

ٓٻ و١ املعٗٛؾ٠ يف عًِ ايؿك٘املكاؾ با٭ؾي١و ا٭ؾٓي  كٚق٠ يٝهت َٓٗا.  ٚاي

ّٴ :عًٝ٘ أ٫ٚ ؾٳقٳَٚٚأ َاسب اسباي١ٝ عًـ٢ املعـامل اـا     ايًٝؼ ضبُؿ تكٞ املكسٛ

ٕٸ ;إٕ ا٭سهاّ ايٓكٚق١ٜ أّٜٓا َهتؿاؾ٠ َـٔ ا٭ؾيـ١  ) :ساًَ٘ ايعًـِ با٭سهـاّ    ٭

 ايًكع١ٝ ايٓكٚق١ٜ ٜتٛقـ ع٢ً أَكٜٔ:  

 . ثبٛتٗا عٔ ايٓ ٸ :أسؿُٖا

  .١ َا دا٤ ب٘ٚسكٝٸ ايٓ   َؿمٴ :ٚايجاْٞ

يتٛقؿــ٘  ;ٚايــفٟ ٜعًــِ يف ا٭سهــاّ ايٓــكٚق١ٜ بايٓــكٚق٠ ٖــٛ ا٭ٍٚ ٫ ايجــاْٞ

ٕٴ  وبهٵـ ٚايَه ٔكَظع٢ً ايٓٻ ـٴثبٛت ايٓب٠ٛ ٜتٛٓق ٕٸأ٫ٚ قٜب  و٠ٛع٢ً ثبٛت ايٓبٸ  ؾتهـٛ

ّٴ ًٻ ا٭سها ٓٻاي َٚـا ـنـكٙ ايؿكٗـا٤ َـٔ غكٚدٗـا       وكٚقٜاتكع١ٝ بأنكٖا َٔ غرل اي

 .(1)اْت٢ٗ (ع٢ً ايتباٖٗا بها٥ك ايٓكٚقٜات َبينٷ

                                              

ٟ ضبُـؿ تكـٞ    و( ٖؿا١ٜ املهذليؿ1ٜٔ) ؾكٝـ٘ ٚاَـٛيٞ ٖـادك اىل ايعـكام ؾـؿقى عٓـؿ        .52و 1ّز وايـكال
سايـ١ٝ ٖؿاٜـ١   )يـ٘   و(ٖــ 1248نـ١ٓ )  اَؿٗإ ٚتٛيف ؾٝٗـا ؾكٗا٤ ايها ١ُٝ ٚنكب٤٬ ٚايٓذـ ثِ قدع اىل 
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ــ٘ ــ١َ ٕٸإ :ٚؾٝ ــاتٴ    ازبٗ ــٛ إثب ــ٘ ٖ ــا يف ايؿك ــِ يًًــكٜع١    املبشــٛخ عٓٗ ــب١ اسبه ْه

َٸـ  واٱن١َٝ٬  ؟أّ ٫ َـاؾمٷ  ْبٝٗـا   ٕٸأٚ ؟١ أّ ٫سكٓـ  وايًـكٜع١ اٱنـ١َٝ٬   ٕٸإا أ

   .ؾٗٛ غاقز عٔ ايبشح ايؿكٗٞ ؟ايكٚا٠ عٓ٘ َٛثٛقٕٛ أّ ٫ ٕٸأٚ

عه ا٭سهاّ ايًكع١ٝ إـا ناْت ْكٚق١ٜ َٔ ٖـفٙ ازبٗـ١ ؾٗـٞ    ب ٕٸأ٫ٚ قٜب 

    ٚ  ويْٛـٛع ثبٛتٗـا   ;قاَـ١ ا٭ؾيـ١ عًٝٗـا   إ٫ ذبتاز َٔ ٖـفٙ ازبٗـ١ إىل ايبشـح عٓٗـا 

   ٘ يعـؿّ قابًٝتٗـا َٚـ٬سٝتٗا يًبشـح ايـفٟ ٜهـٕٛ        ;ؾهاْت غاقد١ عـٔ عًـِ ايؿكـ

 ايعًِ اسباٌَ َٓ٘ ؾكّٗا.

ٌ    َٓٗـا  ا٭سهاّ ايًكع١ٝ يٝو ي٤ٞٷ ٕٸإ :ٚثاّْٝا ٭ْٗـا   ;بـؿّٖٝا ٫ ؼبتـاز إىل ؾيٝـ

ايـؿيٌٝ ٫   ْٚٚـٛعٴ  ُاع َـٔ َـاسب ايًـكٜع١   ١ َتٛقؿـ١ عًـ٢ ايهٸـ   بأنكٖا زلاعٝٳـ 

 بؿا١ٖ املؿيٍٛ. بٴٛدٹٜٴ

ٕٳ  ٕٵأٓـايف  ٫ ٜٴ ُاع َٓ٘ استٝادٗا إىل ايهٻ ٕٸإ :ٚؾٝ٘ ايجبـٛت يف   ١َْـكٚقٜٸ  تهـٛ

ٜٚهٕٛ ايعًـِ بٗـا يـٝو َـٔ ايؿكـ٘       وعٓٗاهتػ٢ٓ عٔ ايبشح ؾٝٴ وايًكٜع١ بعؿ ـيو

 عٓؿ َرلٚقتٗا ْكٚق١ٜ.  

ٟټ زٳكٴؽِبــ ٕٵأ٘ عًــ٢ ٖــفا ٜكتٓــٞ ْٸــإ :ٚثايجــّا ٘  ْــكٚق  واملــفٖب عــٔ عًــِ ايؿكــ

٘ ٫ ْٸـ أَـع   ويف ايُـ٠٬ عٓـؿ ايًـٝع١ ٚعبـٛ ـيـو      (آَـني )نذٛال املتع١ ٚسك١َ قـٍٛ  

 إيهاٍ يف نْٛ٘ َٔ ايؿك٘.  

 ٘ ـ  ٘ مٓلــْٸــإ :ٚؾٝـ ٚٳ ا نـإ ٖٓــاى َــٔ ؽبـاي عٓــ٘  حٴشٵــايبٳ بٳدٳـ يف ْهــبت٘ إىل ايًــكع 

ٕٸ ;٘ َـٔ ايًـكع  ْٸـ أثبات ٱ ٘  دٗـ١ ايبشـح ناْـت َٛدـٛؾ٠ّ     ٭ ٟٸ   وؾٝـ  خبـ٬ف ْـكٚق

ٕٴ   ٚإْٸ و٘ ٫ غـ٬ف يف ْهـبت٘ يًًـكع   ْٸـ ءؾ وايؿٜٔ َـٔ بـاقٞ املًـٌ يف     ُـا اشبـ٬ف ٜهـٛ

                                                                                                            
 

 ٖؿا١ٜ املهذليؿٜٔو ضبُؿ تكٞ ايكالٟو تكمج١ امل٪يـ. .(املهذليؿٜٔ ع٢ً املعامل
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٘  أ  ايبشــح غــرلٴ ؾذٗــ١ُ وَــٌ ٚدــٛؾ ايًــكع اٱنــ٬َٞ ٫ يف ْهــب١ ٖــفا اسبهــِ يــ

 ٝ٘.َٛدٛؾ٠ ؾ

ًَاؾ١ّٗ ٜهـٕٛ ثبٛتـ٘ عـٔ     ايكاٟٚ ايفٟ زلع اسبهِ َٔ ايٓ   ٕٸإ :ٚقابعّا

 عًُ٘ َٔ ايؿك٘ قطعّا. ٕٸأَاسب ايًكٜع١ ْكٚقّٜا عٓؿٙ َع 

ٕٴَٹ٬ََن ٌٸشٳــَٳ ٕٸإ :ٚؾٝــ٘ ًٻــٛتٴــثبٴ ٓــا ؾُٝــا ٜهــٛ ْــكٚقّٜا ٫ ؾُٝــا ٜهــٕٛ  ١ٹكٜعٳ٘ يف اي

ٍٴ ٕٴ ا٭َكٳ ٕٸءؾ وإيٝ٘ ْكٚقّٜا ا٫ْتكا ا٫ْتكـاٍ إيٝـ٘ ْـكٚقّٜا ٚنـ٬ّٗ      ايهه  قؿ ٜهٛ

ْتــاز ايًــهٌ إ ٕٸإ :قــايٛا ٚيــفا وَــٔ ايــؿيٌٝ ؾُٝــا يــٛ انــتؿٍ عًٝــ٘ بايًــهٌ ا٭ٍٚ

   .ٚقؿ ٜهٕٛ ْظكّٜا نهبّٝا َعبّا ؾُٝا يٛ انتؿٍ عًٝ٘ بايًهٌ ايكابع وا٭ٍٚ بؿٜٗٞ

ْتكاٍ إيٝـ٘ ٚا٫طـ٬ع عًـ٢    ٘ يٛ زلع َٔ املعُّٛ نإ ا٫ْٸءؾ وؾهفا َا عبٔ ؾٝ٘

ٕٴ  ٚاسـؿٺ  ٚيهٔ يٛ قـاّ عًٝـ٘ غـدلٴ    وثبٛت٘ ن٬ّٗ ٍٴ  ٜهـٛ إىل  إيٝـ٘ َـعبّا ؼبتـازٴ    ا٫ْتكـا

 عٔ املعاقْات.   حبحٺ ٠ٹٚلٜاؾٳ ٚا٠ٹَمٜؿ ؾشِ عٔ ايكټ

  خزوج العله باألحكاو القطعًة عً التعزيف

 .ايعًِ با٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكع١ٝ ايكطع١ٝ عٔ ايؿك٘ غكٚزٴ َٚٓٗا:

ّٴ :َكاؾِٖ بايكطعٝات ٕٸأٚايظاٖك َٔ نًُاتِٗ  تٗـا تؿٝـؿ   ايـ  أؾيٓ  ٖٞ ا٭سها

   .مجاع ٚاشبدل احملؿٛف بايككا٥ٔناٱ وايكطع بٗا

ــ َٳ ــايعٹ خبــكٚٔز عٳكٻٚايــفٟ  ــبٗــا عــٔ ايؿكــ٘ ايع٬ٓ ًِِٔ  ٚايًــٝؼٴ و(1) اسبًــٞ ١َُٳ

 .(2)يف ضبُٛي٘ ٚايؿػك ايكالٟ وت٘يف لبؿ ايبٗا٥ٞ

ٖٴ   ايؿكــ٘ يــٝو   ٕٸأغكادٗــا َــٔ ايؿكــ٘ ٖــٛ    إ ٘ٳدٵــٚٳ ٕٸأك َــٔ نًُــاتِٗ  ٚايظــا

                                              

 .47ّ حبح ايهٝؿ اشبُٝينو دعؿك نبشاْٞو و تككٜك( تٗفٜب اي1ٍَٛٛ)
 .78و 1ّز وايؿػك ايكالٟ واحملٍُٛ يف عًِ أٍَٛ ايؿك٘ (2)
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 ادتٗاؾٜــ١ ٚايكطعٝــات ٫ ادتٗــاؾ ؾٝٗــا ٭ٕ ا٫دتٗــاؾ انــتؿكاؽ ايٛنــع  أسهاَــّا إ٫ٓ

 ا يف ذبُــٌٝ ايظــٔ بــاسبهِ ايًــكعٞ. ٚايكطعٝــات ٫ ؼبُــٌ بٗــا ايظــٔ بــٌ إ ــ        

 ؼبٌُ بٗا ايكطع.  

عٔ تعكٜـ عًِ ايؿكـ٘   ات باملع٢ٓ املفنٛق يٝهت خباقد١ٺايكطعٝٸ ٕٸأ ٚايتشكٝلٴ

ٕٸ واملفنٛق ٕٸ  غاٜـ١ُ  وُـا نـإ َـٔ ا٭ؾيـ١    ايعًـِ بٗـا إْٸ   ٭ ا٭ؾيـ١ تؿٝـؿ ايعًـِ     ا٭َـك إ

ٞٸ ٚـيــو ٭ٕ َــٔ أؾيــ١ ايؿكــ٘  وايعًــِ بٗــا َــٔ ايؿكــ٘ ٕٸأاسبــل  ٕٸأنُــا  وبٗــا ايكطعــ

ِ       اٱمجاع ٚاشب ٫ٚ  ودل احملؿٛف بـايككا٥ٔ ٚاملتـٛاتك ٚعبٖٛـا  ـا ٜؿٝـؿ ايكطـع بـاسبه

ــ١    ولاٍ ايؿكٗــا٤ ــ١ ايكطعٝ ــ٘ با٭ؾي ــ٢ أسهــاّ ايؿك ــع  وٜهــتؿيٕٛ عً  أَــشاب  ٕٸأَ

ُٸ ٚا٭١ُ٥  ايٓ   ٕٛ بايؿكٗا٤ ِٖٚ ؼبٌُ شلـِ ايكطـع بـاسبهِ ايًـكعٞ     ٜه

ِّ ا ٫ ْٴْٸـ أَـع   وًَاؾ١ّٗ  ايؿكعٞ يهُاعِٗ ي٘ َٔ املعَُٛني ايؿكـ٘ يـٝو    ٕٻأ ِٴهـ

ــ١ ّاأسهاَــ إ٫ٓ ــٌ إْٸ وادتٗاؾٜ ٘ ب ــات   :ُــا َهــا٥ً ــ١ ٖٚــٞ ايظٓٝ ٚغــرل  وَٓٗــا ادتٗاؾٜ

 .ادتٗاؾ١ٜ ٖٚٞ ايكطعٝات

ٔٸ ٕٸإ :ٚيــٛ نــًُٓا ـيــو ؾٓكــٍٛ بــايظٔ  ؿٳِّــُــا ُقٚإْٸ وا٫دتٗــاؾ ٫ ٜعتــدل ؾٝــ٘ ايظــ

٘  يف ذبٓكأٚ يبٝإ املكـؿاق ايهـايف   وباعتباق ايػايب ّ  ٕٸأؾـ٬ قٜـب يف    ٚإ٫ٓ وكـ  ا٭سهـا

ٕٵ ٔٸ ؼبٌُ ايعًِ ؾٝٗا ٫ ػبٛل ا٫نتؿا٤ٴ ايًكع١ٝ اي  ميهٔ أ قْـا  ٚقؿ سكٸ وؾٝٗا بايظ

 .  (1)ـيو َؿ٬ُّ يف ازبم٤ ا٭ٍٚ َٔ ايٓٛق ايهاطع

  خزوج العله باألحكاو عً طزيق الكشف واإلهلاو

باٱشلـاّ ٚايهًــ ٚايـٛسٞ     ايعًِ با٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكعٝـ١  غكٚزٴ َٚٓٗا:

٘ٴ و٘ يـــٝو َـــٔ ايؿكـــْ٘ٸـــءؾ وٚاملٓـــاّ ٚازبؿـــك ٚايكَـــٌ  ٕٸأغـــكٚز ـيـــو ٖـــٛ  ٚٚدـــ

                                              

 و ايطبع١ ا٫ٚىل.255و 1ّز ًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤وايو ( ايٓٛق ايهاطع1)
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ِٴايعٹ ٔٵؾًِ ُٜه وعٓؿ ايعكف ٚايًػ١ املفنٛقات يٝهت بأؾي١ٺ با٭سهاّ َٔ طكٜكٗـا   ً

١ املعٗـٛؾ٠  ١و ا٭ؾيٓـ با٭ؾيٓـ  املـكاؾٳ  ٕٸأَٔ  تٳِؾكٳملا عٳ َٓاؾّا و١با٭سهاّ عٔ أؾٓي عًُّا

ٌٸ وٚاملفنٛقات يٝهت َٓٗا وعًِ ايؿك٘يف  عًـ٢ عـؿّ عـؿٸ     ؿك٘ن١ًُ ايؿكٗا٤ َت ٚيع

 ٘ ّٴ وـيــو َــٔ ايؿكــ ــ١ُ ؾا٭سهــا ــ٘ ٫ تجبٳــ  ايجابت يًعــامل با٭سهــاّ َــٔ تًــو   تٴيًؿكٝ

ُٴ وايطكم  ؿ ايعاَٞ.كِّنُا ٫ تجبت يً

ًّخزوجُ    ىسدادٍاإل العله باألحكاو مً طزيق الظ

ٔٸ ايعًِ با٭سهاّ َٔ غكٚزٴ َٚٓٗا: يـٝو َـٔ ا٭ؾيـ١     ٘ٹيهْٛٹـ  ;ْهؿاؾٟا٫ ايظ
   .املعٗٛؾ٠ يف عًِ ايؿك٘

ٔٸ ٕٸءؾ و٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝ٘ ٕٳ  ايؿكٗـا٤ٴ  ؿٻٚيفا عٳـ  ؤَ ا٭ؾي١ ايؿك١ٝٗ ايظ  ا٫نتشهـا
ُـــا ؾكٗـــا٤ ايًـــٝع١ مل ٚإْٸ و١ َـــٔ ا٭ؾيـــ١ٚايكٝـــاى ٚا٫نـــتككا٤ ٚا٭ٚيٜٛـــ١ ايظٓٝٸـــ

 ٜعتدلٖٚا.

  قٔد التفصٔلٔ٘ يف التعسٓف

َٸ َٳا اٚأ ٔ  :( اعٓـ٢ ٌٳُٻـ )َؾ قٴؿٳُٵـ يتؿ١ًُٝٝ ؾٗٞ َٓهٛب١ إىل ايتؿٌُٝ   :ؿٸْٹـ  وبـٝٸ

 :ؾٝهـٕٛ املـكاؾ بٗـا    وٖٚٛ )ا٭ؾيـ١(  ويًذُع ٚايتا٤ أسبكت ب٘ يهْٛ٘ َٚؿّا وأمجٌ

ْٸـ  و١ٓ يٮسها١ّ املبٝٸا٭ؾٓي ُٳٜٚكابًـٗا ا٭ؾيٓـ   وش١ شلـا ٚاملٛ ٍټ    و١ًَُـ ١ اجمل  ٖٚـٞ ايـ  تـؿ

١ عًـ٢ ثبـٛت   ٚا٭غباق ايؿايٓـ  ناٯٜاتٹ وشلا ٜٓإعَٔ ؾٕٚ إ ع٢ً ا٭سهاّ إمجا٫ّ

عًـِ با٭سهـاّ َٓٗـا يهٓٗـا      ٕٵإ٘ ْٚٸـ ءؾ وؿني َـٔ ؾٕٚ تعـٝني شلـا   ا٭سهاّ ع٢ً املهًٓ

 (1)ص وَيَب يُحًََّدٌ ئِالَّ رَسَُللط :َجٌ قٛي٘ تعاىل وبٌ ع٢ً عبٛ اٱمجاٍ ويٝهت بتؿ١ًُٝٝ

ــا تــ ْٸءؾ ٍټٗ ٍ     ؿ ــ٢ نــبٌٝ اٱمجــا ــٛت ا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ عً ــ٢ ثب ٕٸ ;عً  ١َنــاَيايكٸ ٭

                                              

 .144 و اٯ١ٜآٍ عُكإ نٛق٠ (1)
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ّٕ  تكتٓٞ تًكٜعٳ ُٴ  َـٔ اهللٹ  أسهـا ُٸـ   ٌٔنٳـ كٵتعـاىل يً  ٕٸءؾـ  وٚعبـٛ ـيـو   ؿ إيـِٝٗ ضب

 ايعًِ با٭سهاّ َٔ ٖفٙ ا٭ؾي١ ٫ ٜه٢ُ ؾكّٗا.

ٕٵ قًت:  ٌٸ    :اع٢ٓ (١ايتؿًُٝٝٸ)ايكّٛ قؿ دعًٛا  ٕٸإإ  ِٕهِـ سٴ ا٭ؾيـ١ املػتُـ١ بهـ

ٕٵ وِِهسٴ ٌٴ بأ ٍټ ٜهٕٛ ايؿيٝ ِٕ ايؿا ٍٸ ع٢ً سه ٜٚهـٕٛ   وع٢ً اسبهِ اٯغـك  غرل ايؿا

ٌٸ ِٕ يه ٌٷ سه ِٷ ؾيٝ  :١ اٱمجايٝـ١ اعٓـ٢  ٜٚكابًـٗا ا٭ؾيٓـ   ودـإق يف غـرلٙ   بـ٘ غـرلٴ   طبت

ِّ ّ       وِِهسٴ ِِٕهسٴ ا٭ؾي١ غرل املػت١ُ به  وبـٌ دبـكٟ يف نـا٥ك ا٭سهـاّ بعٓـٛإ عـا

ٞٸ  و)ٖفا َا أؾتـ٢ بـ٘ املؿـ     :ٖٚٛ ويف نا٥ك ا٭سهاّ نايؿيٌٝ ايفٟ ٜهتعًُ٘ ايعاَ

َٳ وٞ(ٚنٌ َا أؾت٢ ب٘ املؿ  ؾٗٛ سهِ اهلل يف سٓك ٘ تـاق٠  ْٸءيف ايؿاق ؾ ٔٵْظرل َعكؾ١ 

ٌٸ وٜعكٸؾِٗ بأزلا٥ِٗ ٘ٹ  ٚاسؿٺ ٚتهٕٛ س٦ٓٝف َعكؾ١ ن ِٸ  َِٓٗ بٛدـ ٘  طبـت ٚتـاق٠   وبـ

٘ٺ وٜعكٸؾِٗ بأِْٗ أ٫ٚؾ لٜؿ  .عاّ ؾتهٕٛ َعكؾتِٗ ع٢ً نبٌٝ اٱمجاٍ بٛد

ٖٹايٓظــ ٖــفا غــ٬فٴ :قًٓــا ٌٳ ٕٸءؾــ وَــٔ يؿــ  ايتؿُــ١ًٝٝ ٔكا  ٫ نيبــٖٝــٛ ايتٻ ايتؿُــٝ
 .ايتػُِٝ

ــكاؾٴ  ــإ املـ ــٛ نـ ــو يَ  ٚيـ ــٛ ـيـ ــ١ًٝٝ( ٖـ ــ)بايتؿُـ ــبٴَهـ ــؿٳ إ ايٛادـ ــ تكٝٝـ ١ ا٭ؾٓيـ
َٸ وباملػ١َُٛ ـنـكٙ ايكـّٛ    املكابًـ١ عًـ٢ َـا    ٕٸءؾـ  و١ٜٚهٕٛ املكابٌ شلا ا٭ؾي١ ايعا

 .٫ بني ايبٝإ ٚاٱمجاٍ وتهٕٛ بني ايعُّٛ ٚاشبُّٛ

دــإق يف سهــِ  أقاؾٚا بهــٕٛ ايــؿيٌٝ طبتُــّا بــاسبهِ غــرلٴ ٕٵٗــِ ٔإْٸأإىل  َٓــاؾّا

ٌٔ آغك ٖٛ ْٛعٴ ٌ  ١ َج٬ّٓٸنايهټ ايؿيٝ  وؾ٠٭ٕ ايهـ١ٓ دبـكٟ يف أسهـاّ َتعـؿٸ     ;ؾٗٛ باطـ

 وضًـ٢ اسبهـِ ايؿ٬ْـٞ ؾٗـٛ َـشٝٷ     ايفٟ قـاّ ع  (1)أقاؾٚا أؾكاؾٖا نػدل لقاق٠ ٕٵإٚ

ٌټ   يهٓٸ ُٻـ   ٚاسـؿ٠ٺ  ٘ ؾت٣ٛ اجملتٗؿ بايٓهب١ يًعاَٞ أٜٓـّا أؾكاؾٖـا نـ بـاسبهِ   ١َْٓٗـا طبت
                                              

٘  و٘قبٸـ  ازلـ٘ عبـؿٴ   و(ٖــ 150 تبـٛ اسبهـٔ )  أَـٌو  َٚـٞ با٭ عني ايًـٝباْٞ بـاي٤٫ٛ ايكٸ  ألقاق٠ بٔ  (1)  ٚيكبـ
و ابـٔ  َعـامل ايعًُـا٤   .(َا١َٝ ٚؾكٗا٥ِٗو َٔ نتب٘ )ا٫نتطاع١ ٚازبدلٚا٠ اسبؿٜح اٱ٤ قٴد٬ٓألقاق٠و َٔ 
   .652ّ اسبًٞو ايع١َ٬و اسبهٔ بٔ ٜٛنـ غ١َ٬ ا٫قٛاٍ .88ّ يٗك آيٛبو



 71  ادلطهت االول/ يف يقديخ عهى انفقه

ٍٳ ٕٻأؾهُــا  وعًٝــ٘ تٵٖيــذــكٟ يف غــرل اسبهــِ ايــفٟ ؾٳ٫ٚ تٳ وعًٝــ٘ تٵٖيــايـفٟ ؾٳ   أقــٛا

ُٻَؿعٵاٱَاّ دٳ ٍٴ ١ْٓيأؾٹ م اؾٹك اي ٘ٹ تؿ١ًُٝٝ باملع٢ٓ املفنٛق نفيو أقٛا  اجملتٗـؿٹ  ْا٥ب

َٸ ١ْأؾٖي  ٞ بفيو املع٢ٓ. تؿ١ًُٝٝ يًعا

ايًــػِ ايــفٟ ٜعًــِ با٭سهــاّ ايًــكع١ٝ َــٔ أقــٛاٍ اٱَــاّ    ٕٸأ :ٚاسباَــٌ

ٍٔ   ;٘ تؿُـ١ًٝٝ تٴـ ؾكـط تهـٕٛ أؾيٓ    ايُـاؾم  ؾيــ٬ّٝ  اٱَـاّ ايُـاؾم    يهـٕٛ قـٛ

ٞٸ وع٢ً اسبهِ ايًكعٞ ٚ     ؾهفا ايعاَ اجملتٗـؿ ايٛاسـؿ    ٣إـا عًـِ ا٭سهـاّ َـٔ ؾتـا

 يهٕٛ ؾتٛاٙ ؾي٬ّٝ ع٢ً سهِ ايعاَٞ.   ;١ تؿ١ًُٝٝ ي٘تهٕٛ ؾتا٣ٚ ـيو اجملتٗؿ أؾٓي

ُٓ   ػهل علٙ تعسٓف الفكُما 
ـٹايتٸ بكٝٛؾٹ املكاؾٳ تٳِؾكٳقؿ عٳ ٚسٝحٴ ٘   اَٚـا   عكٜ  ؾٳٚٔقيٝـو َـا أُ  ءؾ وستٴـٔكل بٗـا عٓـ

ـٹع٢ً ايتٻ ٙٴإٜكاؾٴ ٔٴهٹُٵأٚ ٜٴ  املفنٛق.   عكٜ

  [أّل اإلغهاالت علٙ تعسٓف عله الفكُ]

ا٫عتكـاؾ   :يف يف ايـٝكني ٚسكٝكـ١ْ   ايعًِ  ـاٖكٷ  ٕٸأ( ايعًِ): إيهاٍ أغف أسؿٖا

ُكتٓـ٢  ؾ ويف ا٭سهـاّ ايٛاقعٝـ١   ٚا٭سهاّ  ـاٖك٠ْ  وازبالّ ايجابت املطابل يًٛاقع

ٛ ٜهٕٛ عٹ ٕٵأايتعكٜـ   ٕٸأَـع   وتٗـا با٭سهـاّ ايٛاقعٝـ١ عـٔ أؾيٓ    ايـٝكنيٴ  :ًِ ايؿك٘ ٖـ

 ٌٵبٳـ  وكٷبٳـ َعتٳ ٔٷ٘  َـ ْٸـ أا٭َـك   غاٜـ١ُ  وٖٛ ايظٔ با٭سهـاّ ايٛاقعٝـ١   اسباٌَ َٓٗا غايبّا

ٓٴ ٔٸ ٗا ٫ ؼبُـٌ َٓـ٘ ستٸـ   بع ٞ   ٢ ايظـ ّٴ نا٭سهـاّ ايـ  ٜٴ   وبـاسبهِ ايـٛاقع عًٝٗـا   كـا

ٌٴ باســ١ أٚ ا٫نتُــشاب أٚ ايــدلا٠٤ أٚ عبٖٛــا َــٔ ايكٛاعــؿ      ايعًُــٞ ناٱ ا٭َــ

٘ٹ ثباتٹٱ ;املعٍُٛ بٗا ًٻ اسبهِ أٚ ْؿٝ  بايٛاقع. ٓوعٓؿ اي

ــ ٕٸإ :ـيــو تْٛــٝضٴ ٘ ا٭ؾٓي َٓٗــا َــا ٖــٞ  ٓٝــ١   :١ عًــ٢ ا٭سهــاّ يف عًــِ ايؿكــ

أٚ  ٓٝـ١ ايهـٓؿ ؾٕٚ ايؿ٫يـ١     ونأغباق اٯسـاؾ ايظـاٖك٠ يف َعٓاٖـا    وايؿ٫ي١ ٚايهٓؿ

ؾٕٚ ايهــٓؿ نظـٛاٖك ايهتــاب   أٚ  ٓٝــ١ ايؿ٫يـ١ّ  وٯسـاؾ ايُــكؼب١ ايؿ٫يـ١  نأغبـاق ا 
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ٚاشبـدل احملؿـٛف بـايككا٥ٔ املؿٝـؿ٠      ايًكٜـ ٚاملتٛاتكات ايًؿظ١ٝ غرل ايُكؼب١ ؾ٫ي١ّ

غــرل َــكٜض  شــؿ املعكــؿ يؿظــّاٚاٱمجــاع املتٸ يًكطــع بُــؿٚقٙ غــرل ايُــكٜض ؾ٫يــ١ّ

ٞ ؼبٌُ َٓٗـا ايكطـع بـاسب    ٕٵأٖٚفٙ ٫ ٜعكٌ  وَعكؿٙ ٕٻ ;هِ ايـٛاقع ايٓتٝذـ١ تتبـع    ٭

 املكؿَات.   أغوٸ

ًٻ ٠ْقٳَككٻ ؿٴ١ َا ٖٞ قٛاعٹَٚٔ ا٭ؾٓي ًٸـ   آىيً ـٷ  ٗويف اسبهِ ايـٛاقعٞ ؾاي يف  َـأغٛ

ْٴَٳ ـٳ وٗاٛعٹٛ ٕٵ ٌٴَكعٵٜٴ ؾهٝ ٕٳ  ؿٝؿٳتٴ أ ًٸـ  ايكطع اا نـا ٘ٹ  ٗواي ٛٸ بـ ٚإ٫  وَـّا يٛدٛؾٖـا  َك

 .ٗايمّ عٓؿ ٚدٛؾٖا اقتؿاعٴ

عكٜـ املع٢ٓ اسبكٝكٞ يًعًِ ٚاملع٢ٓ ايظـاٖكٟ يٮسهـاّ   يف ايتٻ ؿٳقٜٚعًٝ٘ ؾءـا ُأ

 .نجك َها٥ٌ عًِ ايؿك٘أ يمّ غكٚزٴ

ــ٢ اجملــال   ٕٵإٚ ــؿ املعٓ ٕٵ  ٟأقٜ ــأ ــِ ن ــكادض   يًعً ــاؾ اي ــ٘ ا٫عتك ــؿ ب ــا يف  -أقٜ نُ

َـٔ ايظاٖكٜـ١   أٚ أقٜؿ با٭سهـاّ ا٭عـِ    و(2)-نُا يف ايمبؿ٠ -أٚ ايظٔ و-(1)املعامل

ٍټ    ٘  ٚايٛاقع١ٝ يمّ اجملال أٚ اقتهاب غ٬ف ايظاٖك بـ٬ قكٜٓـ١ تـؿ  ٖٚـٛ َعٝـبٷ   وعًٝـ

ا ُٻــمٖــا عٳف ٚإٜٓــاع سكٝكتــ٘ ٚمتٝٸيف ايتعــاقٜـ ايــ  ٜكُــؿ بٗــا بٝــإ َاٖٝٸــ١ املعــكٸ

 عؿاٖا.

ٍٴ اؾٴؾٳمٵٜٚٳ َٳ ٠ّٛٻُق ٖفا اٱيها ٍٴ ٔٵع٢ً   .ايؿك٘ ًِِٔعٹ ٔٵعٳ واتٹعٝٸِطايَك كٚٔزخُب ٜكٛ

   :دٛٙٚٴ ٠ٹعٔ ٖفا اٱيهاٍ بعؿٸ دٝبٳٚقؿ ُأ

سهـٔ ا٭دٛبـ١ عـٔ    أٔ ايعًـِ عًـ٢ ايظٓـ    ٌٳُٵسٳ ٕٸأ :َا عٔ غا١ٜ املكاّ :أسؿٖا

٘   وبايكك١ٜٓ ٘ٹتٹٹٚضبؿٛؾٝٸ ٘ٹ٘ َع يٝٛعٹنإ صبالّا يهٓٸ ٕٵإٖفا اٱيهاٍ ٚ )عـٔ   ٖٚـٛ قٛيـ

ٕٸ ;تٗا(أؾٓي  املكاؾ ب٘ ا٭ؾي١ ايظ١ٝٓ. ٭
                                              

 .27ّ و ضبُؿ بٔ لٜٔ ايؿٜٔ ايعاًَٞو( املعامل1)
 .41و ضبُؿ بٔ اسبهني بٔ عبؿ ايُُؿ ايبٗا٥ٞو ّ( لبؿ٠ ا2ٍَٛ٫)
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ٕٸ  ٕٸأبــؿع٣ٛ  - نُــا ٖــٛ احملهــٞ عــٔ ايمبــؿ٠  -سايٝــ١ ايككٜٓــ١ عًــ٢ ـيــو أٚ إ

ِٷ ٔٸ ا٫تؿام قا٥  ١َ يًؿك٘.  ٖٚٛ َكؿٸ ويف ا٫دتٗاؾ ع٢ً اعتباق ايظ

ُا يف ثابــت ٫ نــٝٸ ٖــفا اجملــال غــرلٴ يــٝٛعٳ ٕٸءؾــ و٫ٚ ؽبؿــ٢ َــا يف ٖــفا ازبــٛاب

ٞٸ وايًكعٝات ؾٝ٘ مل ٜتطـكم   ُا٫ّ٘ مل ظبؿ ي٘ انتعْٸأ (1) عٔ ايًرلٚاْٞ بٌ احمله

 إيٝ٘ استُاٍ آغك.  

َٸــ ُٵــ (عــٔ أؾيتٗــا) ا قٝــؿٴٚأ  ٕٸءؾــ وٚقيًــمّٚ ايــؿٸ ;يًككٜٓــ١ عًــ٢ ـيــو ضٴًُؾــ٬ ٜ

ًټ ـٴايتعكٜـ ٜتٛٓق ٕٔ َٚعكؾ١ُ ويف ايعًِ كٚعٴع٢ً َعكؾت٘ اي ١ َٛقـٛف  ١  ٓٝٸـ ا٭ؾٓي نٛ

 ع٢ً ايًكٚع يف ايعًِ.

ُٸـ  مجـ ناٱ عٳطِـ ١ تؿٝـؿ ايكَ َـٔ ا٭ؾيٓـ   ِٷهٵـ ٘ قٹْٸأع٢ً  كٜض املتـٛاتك أٚ  اع ٚاشبـدل اي

ــ   احملؿــٛفٹ  ُٸ ا ك يف ؾايٓٸـــ وؿٚق أٚ ايهتـــاب ايُــكٜض بـــايككا٥ٔ املٛدبــ١ يًـــٝكني باي

ٔٻ ٚؽبــكزٴ وعًــ٢ املؿٝــؿ٠ يًكطــع ١َايتعكٜـــ ؼبُــٌ ا٭ؾٓيــ با٭سهــاّ َــٔ ا٭ؾيــ١  ايظــ

 ايظ١ٝٓ عٔ عًِ ايؿك٘. 

ٕٵ ٝـات  ١ يف ايظٓٸٓي ٗٛق ايعًِ يف ايٝكني أق٣ٛ َٔ  ٗٛق ا٭ؾ ٕٸإ :قًتٳ ي٦تٳ ٚإ

ٌٸأ٫ٚ  ويٛدٛؾ ايكطعٝات ؾٝٗا ُٳ ق يًككٜٓـ١   ضٴًُُٵـ ٫ٚ ٜٳ وايًٗو ٌٴَٔ ايتهاٟٚ ؾٝش

 َا ـنك.  

َٸ ٕٴٚأ ٔٸ   ا٫دتٗـاؾ َعتـدلاّ   ا نٛ ِ  ؾٝـ٘ ايظـ ٘    وبـاسبه ؾأٜٓـّا ٫   وٖٚـٛ َكؿَـ١ يًؿكـ

ُٸــ  ;يًككٜٓــ١ ضٴُٜـًُ   ٕٸأَــٔ  و(2)يف ازبـم٤ ا٭ٍٚ َــٔ ايٓـٛق ايهــاطع   ٬ّملـا ـنكْــاٙ َؿ

ٔٸ  َٳــ  اعتبـاق ايظــ ٘ ايػايــب ْٸــأباعتبـاق   ٚاســؿٺ بـ٘ غــرلٴ  عٳكٻيف تعكٜـــ ا٫دتٗـاؾ نُــا 

ٕٻ وَــٔ ايعًــِ ٔٔٚنؿاٜتــ٘ عٓــؿ عــؿّ ايــتُهٗ   ٕٵأ ٫ ُٜــضټ ا٫دتٗــاؾٳ ٚيــٝو ٭دــٌ أ
                                              

 .2ّو و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايًرلٚاْٞ( ساي١ٝ املعامل1)
 .و ايطبع١ ا٫ٚىل72و 1ّز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ايٓٛق ايهاطع2)
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 يًعًِ.  ّٜاٜهٕٛ َ٪ؾٸ

  :دٝب بٗا عٔ اٱيهاٍ املفنٛقثاْٞ ايٛدٛٙ اي  ُأ

(1)امل١ٝٓ ٔٵَا عٳ
ٌ ُٳـ بٛدـٛب ايعٳ  ِٴًِـ املـكاؾ بـايعًِ با٭سهـاّ ايعٹ    ٕٸإ :(2)ٚايمبؿ٠ 

 بٗا.   ٌٴُٳايعٳ بٴذٹ٘ أّٜٓا ٜٳ٭ْٸ ;ٝاتايظٓٸ ؾ٬ ربكزٴ وبٗا ٫ بٓؿهٗا

َٸ :إقاؾ٠ ـيو ٕٸءؾ :٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝ٘ يف ايعًـِ بٛدـٛب    ا بـإٔ ٜهـٕٛ َهـتع٬ُّ   إ

أٚ انــتعُاٍ ا٭سهــاّ يف ٚدــٛب   وبــٌ ا٭سهــاّْــُاق ايٛدــٛب قإأٚ  وايعُــٌ

املكاؾ ٖٛ ايعًـِ با٭سهـاّ َـٔ سٝـح ٚدـٛب ايعُـٌ بٗـا         ٕٸإ :ٜكاٍ ٕٵأأٚ  وايعٌُ

 ٚعؿَ٘ ٫ َٔ سٝح ثبٛتٗا يف ايٛاقع.  

ًٓ  أٖك ٘ غ٬فٴنًٓ ٚـيَو هـتؿاؾ  ُـا ٜٴ ايعًِ بٛدٛب ايعٌُ بٗا إْٸ ٕٸأَع  وؿ ٹاي

ُٳـ  و١ ايتؿ١١ًُٝٝ ايتؿ١ًُٝٝ ٫ َٔ ْؿو ا٭ؾٓي١ٝ ا٭ؾٓيذٸ١ ع٢ً سٴ١ ايؿآئَ ا٭ؾٓي ٬ّ جٳؾ

ٍټا٭ؾٓي ١ ٌ با٭سهاّ املهـتؿاؾ٠ َـٔ ايهتـاب ٖـٞ ا٭ؾيٓـ     ُٳايعٳ ع٢ً ٚدٛبٹ ١ اي  تؿ

   .ٖٚٞ َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ و١ٝ ايهتابذٸع٢ً سٴ تٵاي  ؾٓي

ٌ  ١ ايتؿُـ١ًٝٝ نايهـٓٸ  ٖٚهفا ايه٬ّ يف باقٞ ا٭ؾيٓـ  ؾـايعًِ   و١ ٚاٱمجـاع ٚايعكـ

 فنٛق ٜهٕٛ َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ. امل

 :ثايح ايٛدٛٙ اي  أدٝب بٗا عٔ اٱيهاٍ املفنٛق

املكاؾ بـايعًِ َعٓـاٙ    ٕٸإ :بإٔ ٜكاٍ و١اؿيٍٛ ا٭ؾٓي ِٴًِايعٹ املكاؾٳ ٕٻإٖٛ ٫ ايؿك١ٝٗ 

ٞ  واسبكٝكٞ ٖٚٛ ايكطع ٚيهـٔ َـع ٬َسظـ١ انـتؿاؾتٗا      وٚبا٭سهاّ َعٓاٖا اسبكٝكـ

ؾرلدع ساَـٌ   وغرلّا يف إقاؾ٠ ٚدٛب ايعٌُأْظرل َا قًٓاٙ  ؤَ ا٭ؾي١ ايتؿ١ًُٝٝ

                                              

و 37ذبـت ايـكقِ   ١ ( ١َٝٓ ايًبٝب يف يكع ايتٗفٜبو عبؿ املطًب بٔ ضبُـؿ اسبهـٝين ايعُٝـؿٟو طبطٛطـ    1)
 .َهتب١ ا٫َاّ اسبهِٝ

 .41ّ ايُُؿ ايبٗا٥ٞو و ضبُؿ بٔ اسبهني بٔ عبؿ( لبؿ٠ ا2ٍَٛ٫)
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١ ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ َٔ سٝح نْٛٗا َـؿايٌٝ يٮؾيٓـ   ايؿك٘ ٖٛ َعكؾ١ُ ٕٸأايتعكٜـ إىل 

 ايتؿ١ًُٝٝ ٫ َٔ سٝح ثبٛتٗا يف ايٛاقع.  

ٖٚفا أدـٛؾ  ) :اهلل َكاَ٘( ٢عًأَكلا سبٝب اهلل ) قاٍ َاسب بؿا٥ع ا٭ؾهاق

ــٞؿايتٚدــٛٙ  ــّا وعــٔ اٱيــهاٍ املمبــٛق  ُٸ ــ٘ عٝب ــ١   ٫ٚ أق٣ ؾٝ ــاق اسبٝجٝ نــ٣ٛ اعتب

ٕٻ غبرلٷ ٚأْتٳ واملمبٛق٠ ١ ١ ايتؿُـ١ًٝٝ َـع عًُٓـا بايـتُاشلا عًـ٢ ا٭ؾيٓـ      ـنك ا٭ؾٓي بأ

   .(1)(ايظ١ٝٓ أق٣ٛ قك١ٜٓ ع٢ً ـيو

املؿيٛيٝـ١ يٮؾيـ١    ايعًِ با٭سهاّ َٔ سٝـحٴ  ٕٻءؾ و٫ٚ ؽبؿ٢ َا يف ٖفا ازبٛاب

ًٓ ُٗـا قـؿ   ْٸءؾ و٘ٹُٹشٵَؾ ٌٳبٵبٌ يًُذتٗؿ َق وُا املكاٖل ي٬دتٗاؾؿ ٫ نٝٸقؿ ؼبٌُ يًُك

ُٻ عًُُٗـا ٫ ٜٴ  ٕٸأَـع   وٜعكؾإ َؿيٍٛ ايهتاب ٘ هـ ٍٔ  ;ٚيـٝو اعتـدل   و٢ بؿكـ  ٫ستُـا

ِّ ٔؼانٹايٓٸ ٚدٛؾٹ  ِ أٚ املعاق  َٔ ايهتاب ْؿه٘.ٚاملػ

ٍٴبؾ ايعًِ صبكٸ ٕٸإ :أغك٣ ٠ٺباقٳٚبع ٘ٺ  هٕٛ اسبهِ َؿيٛ بـٌ ٫   وايؿيٌٝ يٝو بؿكـ

ّٔ ؿٸبٴ  َٓ٘ ٚعبٛ ـيو.   املأْع َٔ إسكال َؿٚقٙ ٚعؿ

ُـا انـتؿٝؿت َٓٗـا    ٝـ١ إْٸ ١ ايتؿُـ١ًٝٝ  ٓٸ ايهجرل َـٔ َـؿايٌٝ ا٭ؾيٓـ    ٕٸأإىل  َٓاؾّا

ٕٔ ِٳايعً ٕٸأإىل  بٛانط١ أَاي١ ايعُّٛ أٚ ايظٗٛق أٚ عبٛ ـيوو َٓاؾّا اسبهـِ   بهٛ

ٚأَـاي١   وبـٌ إىل أَـاي١ اسبكٝكـ١    و١ ايتؿُـ١ًٝٝ َؿيٍٛ ايؿيٌٝ يٝو ٜهتٓؿ إىل ا٭ؾٓي

ايٓٗـٞ سكٝكـ١    ٕٸإٚ وٚنٕٛ ا٭َك سكٝك١ يف ايٛدٛب وٚأَاي١ عؿّ ايٓكٌ وايعُّٛ

ٚعبـٛ   وَع٢ٓ ٖفا املكنـب ٖـٛ نـفا    ٕٻأٚ وَع٢ٓ ايًؿ  ٖٛ نفا يػ١ّ ٕٻأٚ ويف اسبك١َ

 وٚبعٓــٗا َــٔ عًــِ َــنت ايًػــ١ وٗا َــٔ عًــِ ا٭َــٍٛٓٴــٖٚــفٙ ا٭َــٛق بع وـيــو

                                              

ٝـ  .و طبعـ١ سذكٜـ١  25ّ وسبٝب اهلل بٔ ضبُؿ عًٞ غإ ايه٬ْٝٞ ايكي  و( بؿا٥ع ا٫ؾهاق1) َـاَٞ  إ ٘ؾك
ِ  (ٖـ1312)ن١ٓ  ٚتٛيف ؾٝٗا قٜو يف ايٓذـاْتكًت ايٝ٘ ق٥ان١ ايتؿ َٛنـٛع١   .(و ي٘ قناي١ )تكًٝـؿ ا٫عًـ

 .174و 14ّطبكات ايؿكٗا٤و ايًذ١ٓ ايع١ًُٝو ز
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ٓٴ وٚبعٓٗا َٔ عًّٛ ايؿُاس١ َٹٚبع  ايٓشٛ. ًِِٔعٹ ٔٵٗا 

  :قابع ايٛدٛٙ اي  أدٝب بٗا عٔ اٱيهاٍ املفنٛق

ِٸ ٕٸأٖٛ  هلل تعـاىل يف   ٕٸأَٔ ايظاٖك١ٜ ٚايٛاقعٝـ١ باعتبـاق    املكاؾ با٭سهاّ ا٭ع

ِّ ٞٸ  نيٵُٳـ ِهسٴ ٚاقعـ١ٺ  ن ـٴ  مٴ ؽبتًــ بـاغت٬ف اٯقا٤ ٜٚتٓذٸـ   ٔ ٫َعـٝٸ  ٚاقعـ ٘ٹ  ايتهًٝـ  بـ

٘ عٓــؿ ايـــتُهٓ  ِٷ  ؤ َــٔ ذبُـــًٝ ٟٷ ٚسهــ ؽبتًـــ بـــاغت٬ف آقا٤ اجملتٗـــؿٜٔ    ـــاٖك

ًُ وْظاقِٖأٚ َع ازبٌٗ بايٛاقع ٚايعذم عٔ ذبًُٝ٘ ع٢ً طبل َا قاّ  ايًاقعٴ ٘ٴػبع

ٌٴايؿٻ ٞټ يٝ  عًٝ٘. ايًكع

ٞ هِـ اسُب بٹًَـ يف َط ٘ٴٝٳعٵُٜـكف نٳـ   ٕٵأايٛادب عًـ٢ اجملتٗـؿ    ٕٸإ :قايٛا  وِ ايـٛاقع

٘   ٙٴقٴفٹعٵـ عٞ ايـفٟ ٜٳ ايهٻـ  ؿٳعٵٚبٳ ويًعًِ ب٘ ٙٴؿٳٗٵدٳ ٍٴٜٚبفٴ ٣ إيٝـ٘  ؾايـفٟ أؾٸ  وايًـاقع ؾٝـ

٘ٴ عًـِ   واسبهـِ ايـٛاقعٞ أّ ٫   ايعُـٌ بـ٘ أَـابٳ    ػبـبٴ  و٘يف سٓك اهللٹ ِٴِهٖٛ سٴ ؾيًٝ

 ؟.أّ ٫ باٱَاب١

ــٌ: ِټ   ٕٸإ ٚاسباَـ ــ ــايتعكٜـ أعـ ــاّ بـ ــكاؾ با٭سهـ ــٔ املـ ــ١   َـ ــاّ ايٛاقعٝـ ا٭سهـ

 بإٔ ٜكٜؿ بٗا ا٭سهاّ ايؿع١ًٝ ايجابت١ يًعبؿ. وٚايظاٖك١ٜ

٘ٴ  ــ ــ٘ ؾايؿكٝ ــّا ٚعًٝ ــعٵٜٳ ؾا٥ُ ــبا٭سهــاّ ايًــكعٝٸ  ِٴًَ ٕٳ ١ ستٻ ــا ــٛ ن ــاّ  ٢ ي ــ٘  ٓٝ   ;ؾيًٝ

ٕٻ ٌٳ ٭ ّٳايظٓٸـــ ايـــؿيٝ ــثٳ ٞ إـا قـــا ٟٷ ِٷِهـــسٴ ٘ٹيف سكِّـــ تٳبٳـ ٌّ  ـــاٖك  عًـــ٢ طبـــل  يـــكع

 َؿيٛي٘.

ٕٴ   ا٭ ٕٸإ :ٚبعباق٠ أغك٣  ٗـا عبـاق٠ْ  ٭ْٸ ;َعًَٛـ١  سهاّ ايظاٖكٜـ١ بأمجعٗـا تهـٛ

ٍ   و١عٔ َؿايٌٝ ا٭ؾيٓـ  ٗـا ايًـاقع يًُذتٗـؿ بعـؿ قٝاَٗـا      ًُعٳذٵٜٳ وَٚكتٓـٝات ا٭َـٛ

ٞٴٸ وعٓــؿٙ ُٳ و(1)عــٔ احملكــل ايًــكٜـ ٖٚــٛ احملهــ ٓٴــ ٘ٴًَــٚاست أدٛبــ١  ٔهعٵــِ يف بٳٗٴبع

                                              

 .6ّو و تاز ايؿٜٔ ايهبهٞقؾع اسبادب عٔ طبتُك ابٔ اسبادب (1)
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 ٕٸأيع٬َـ١ اسبًـٞ يف تٗفٜبـ٘ يف املكـاّ َـٔ      ٚعًٝـ٘ ْـمٸٍ َـا قايـ٘ ا     و(1)َاسب ايمبؿ٠

نُـا لعُـ٘ َـاسب     وُٜٛبؾ٬ ًٜمّ ايتٸ و(2)(١ اسبهِ ١ٝٓ ايطكٜل ٫ تٓايف عًُٝٸ)

ٌُ )ا٭سهاّ( ع٢ً ايٛاقعٝـ١ ؾٕٚ ايؿعًٝـ١   ُا ًٜمّ يٛ سٴإـ ايتُٜٛب إْٸ ;(3)املعامل

ِټ  َٔ ايٛاقع١ٝ ٚايظاٖك١ٜ. اي  ٖٞ أع

ٕٵ قًــت: ــٜٚٴ وػط٦ــٕٛ بعٓــِٗ بعٓــاّ ايؿكٗــا٤ ٫ ٜمايــٕٛ ٜٴ ٕٸإ إ َــِٓٗ  ٌٌّكــِٝ ُن

٘  إ١ ع٢ً ربط١٦ َاسب٘ ٚا٭ؾٓي ّٷ  وثبـات َطًٛبـ ٕٴ  ـيـو إْٸ  ٕٸإ َٚعًـٛ بايٓهـب١   ُـا ٜهـٛ

ٔ  بٹهٳـ حَب ٙٹؾٹِ عًـ٢ تعـؿټ  ٗٔؿاقٹيًشهِ ايٛاقعٞ ؾٕٚ ايظاٖكٟ ٫تٸ ؾـ٬   وآقا٤ اجملتٗـؿٜ

ٌٸ ٕٵأـيو ٜكتٓٞ  ٕٸأ ٜبٳبايٓهب١ إيٝ٘. ٫ٚ قٳ ٦١ُٳتهٕٛ ايتػطٹ حبح ايؿكٗـا٤   ٜهٕٛ ضب

ِٴ ٞټ  يف ايؿك٘ ٖٛ اسبه ٕٳؾٴ ايـٛاقع ٚ  ٟ ٚٳ  وايظـاٖك سبُـٌ ا٭سهـاّ يف تعكٜؿـ٘     ٘ٳدٵـ ؾـ٬ 

 .ع٢ً ا٭عِ َٔ ايظاٖكٟ ٚايٛاقعٞ

ُٸ ٕٸإ :قًٓا ُـا ٜهـٕٛ   ٖٚـفا إْٸ  و٢ با٫دتٗاؾايبشح يف عًِ ايؿك٘ عٔ اسبهِ ٜه

ًُ٘ ٖٛ ايٛا٭ْٸ ;بايٓظك يًشهِ ايٛاقعٞ ِٸ  وٚايبشح عٓ٘ ٘ٴدب ذبُٝ اسباَـٌ بعـؿ    ثـ

ُٸ  ٘ ايبشح ْٚتٝذ١ ايبشح ٜهـ ٔٸ   فٳغٹـ ؾًـفا ا٫دتٗـاؾ أُ   و٢ بايؿكـ ؾٕٚ  يف تعكٜؿـ٘ ايظـ

ٕٸ ;ايؿكــ٘ ا ايعًــِ بــاسبهِ ايــٛاقعٞ أٚ سُــٍٛ ايعًــِ بــاسبهِ  َٸــإْتٝذــ١ ايبشــح  ٭

ٔٸ  ؾًفا أغف يف تعكٜؿ٘ ايعًِ. وب٘ ب٘ أٚ ايًٓو اجملعٍٛ عٓؿ ايظ

ٕٵ قًـت:   ِٸ    ٕٸإإ ٞٸ  انـتعُاٍ اسبهـِ يف ا٭عـ ٘ ْٸــإٚ وٚايظـاٖكٟ صبـالٷ   َــٔ ايـٛاقع

 .يف ايٛاقعٞ سكٝك١ّ

ٕٔ يــٝو اذــإل :قًٓــا ِٸ ِ َْٛــٛعّاِهــاسُب يهــٛ ٟٸ يٮعــ  وٚايــٛاقعٞ َــٔ ايظــاٖك

                                              

 .1ّ وايًٝؼ ايبٗا٥ٞو ٍَٛ( لبؿ٠ ا٭1)
 .47ّ ٍ حبح ايهٝؿ اشبُٝينو دعؿك ايهبشاْٞو( تٗفٜب اي2َٛٛ)
 .27ّ و ضبُؿ بٔ لٜٔ ايؿٜٔ ايعاًَٞو( املعامل3)
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ــ  َٹ ــؿيٌٝ  ٘ٹ ١ٹشٻب ــا تكهــُٝ ّٔ وإيُٝٗ ــ ٚعــؿ ــ ١ٹشٸَٹ ٟٸ  ٘ٹبٹًِنٳ ــٌ اسُب وعــٔ ايظــاٖك ــب  ِٴِه

ٟټ ٞٸ ْظرلٴ ايظاٖك    .جاْٟٛاي اسبهِ ايٛاقع

 غــرلٴ وهُــني ٚاقعــٞ ٚ ــاٖكٟسٴ ٚدــٛؾٳ ٕٸءؾــ و٢ َــا يف ٖــفا ازبــٛابَؿــػٵ٫ٚ ٜٳ

ًٓ ٜكٜــؿٙ  ٕٵأؾــ٬ ٜعكــٌ  وا٭َــٛيٝني َــٔ املتــأغكٜٔ أسؿثــ٘ بعــهٴ ٘ أَــكٷْٸــأٚ وَِهــ

ا٭سهـاّ ايظاٖكٜـ١    ٕٸأإىل  يعؿّ ايتؿاتِٗ يـ٘. َٓـاؾاّ   ;املتكؿَٕٛ َٔ ٖفا ايتعكٜـ

ــَــٔ أ هــتؿاؾٴُــا تٴعًــ٢ ايكــٍٛ بٗــا إْٸ  ــ١ ا٭ذٸ١ سٴؾٓي ــ وَــاق٠ ٚا٭َــٍٛٝ ١ ٫ َــٔ أؾٓي

ٍټ    ٖٚٛ اسبكَـ١ يف َـٛقؾٹ   -اسبهِ ايظاٖكٟ ٕٸءؾ وا٭سهاّ ايًكع١ٝ  اشبـدل ايـفٟ ٜـؿ

 و٫ َـٔ اشبـدل املـفنٛق    وٜهتؿاؾ َـٔ ايـؿيٌٝ عًـ٢ سذٝـ١ اشبـدل      -ع٢ً سك١َ اشبُك

 ٟ ٕٴ ونُــا اتؿكــت عًٝــ٘ نًُــ١ ايكــا٥ًني بــاسبهِ ايظــاٖك ّٴ ٚعًٝــ٘ ؾــ٬ تهــٛ  ا٭سهــا

ـ ايتٸ نُا ٖٛ  ـاٖكٷ  ويعًِ ايؿك٘ ١ ايتؿ١ًُٝٝٹَٔ ا٭ؾٓي يظاٖك١ٜ َهتؿاؾ٠ْا ٖـفا   وعكٜـ

 َٔ تككٜب ٖفا اٱيهاٍ ا٭ٍٚ ع٢ً تعكٜـ عًِ ايؿك٘. ٔٴهٹُٵَا ٜٴ ١ُغاٜٳ

ٖٚٛ املعكؾـ١   وبايعًِ َعٓاٙ ايًػٟٛ املكاؾٳ ٕٸأّ كؿٻ٘ قؿ تٳبأْٸ :عٓ٘ ازبٛابٴ ٔٴٚميهٹ

٘ ْٸـ أ٫ تـك٣  أ و١ ايظٓٝـ١ املعتـدل٠  َـٔ ا٭ؾيٓـ   ٌٴُٳـ شٵَـا ٜٳ  عًـ٢  مٴؿٴُٵٖٚٛ ٜٳ وعٴ٬ٚا٫ٓط

٘ ٖفا املاٍ يمٜؿ عٓؿ قٝاّ ايبٝٸ ٕٸأيػ١ قؿ عكؾت ) :ٜكاٍ ؾايـفٟ ؼبُـٌ َـٔ     و(١ٓ عًٝـ

ُٸ ًُّا عٓـؿ أٖـٌ ايًػـ١    ٢ عٹا٭ؾي١ ايظ١ٝٓ املعتدل٠ عٓؿ قٝاَٗا ع٢ً اسبهِ ايًكعٞ ٜه

ٌٸ وسكٝك١ ِ ياٖؿ٠ ع٢ً َـا  ًِايعٹ ٜؿٗا يؿُ نا٥ك ايعًّٛ ايٓك١ًٝ اي  أغف يف تعك ٚيع

 قًٓاٙ.

  ثاىٕ اإلغهاالت علٙ تعسٓف عله الفكُ

 .ؾٝ٘ ٚ اٖكٷ ويف ايعُّٛ ٢ باي٬ّ سكٝك١ْشًَٖٴ عٷُٵ)ا٭سهاّ( دٳ ٕٸإ

ٔٗـ   مل ْكـٌ نًٓ  ٕٵإنجك ايؿكٗا٤ أ بكٞ ع٢ً  اٖكٙ يمّ غكٚزٴ ٕٵءؾ ِ ٗـِ يعـؿّ عًُ

ٕٸ ;جبُٝع ا٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكع١ٝ  ـٳبـٌ طاملـا تٛقٖـ    وتكـ عٓـؿ سـؿٍّ   ايؿكٚع ٫ ٭
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 .ايؿكٗا٤ ايعظاّ عٔ َعكؾ١ بعه ا٭سهاّ يبعه ايؿكٚع بعهٴ

ّ     دٵكٳأغٵ ٕٵإٚ ( عًـ٢  ـٚيًٓـا )أيـ   وٓا يؿ  )ا٭سهـاّ( عـٔ  ـاٖكٙ ٖٚـٛ ايعُـٛ

ٌٴ ـٴ إقاؾ٠ ازبٓو ؾًُٝ ؾًٝـمّ ؾغـٍٛ عًـِ     وايعًِ بايهـٌ ٚايعًـِ بـايبعه    ايتعكٜ

ِّــ ــ أَــع  ويًــكع١ٝ عــٔ ا٭ؾيــ١ ايتؿُــ١ًٝٝ   بعــه ا٭سهــاّ ا  فٳكٳؿ إـا عٳــاملك ٘ يف ْٸ

ُٻا٫َط٬ع ٫ ٜٴ  .٫ٚ عًُ٘ ؾكّٗا و٢ ؾكّٝٗاه

َـٔ ا٭سهـاّ    بايعًِ جب١ًُ غايب١ٺ :ايؿك٘ (1)اٯَؿٟ فٳكٻٚيعً٘ شلفا اٱيهاٍ عٳ

نجك ا٭سهـاّ  بايعًِ بأ :يف َٓت٢ٗ ا٭ٍَٛ ١َ ؾ٘ ايع٬ٓٚعكٻ وعٓ٘ ٞٳهٹع٢ً َا سٴ

ٞٳع٢ً َا سٴ وايًكع١ٝ با٫نتؿ٫ٍ  .  عٓ٘  ه

 ٠ أدٛب١:ٚأدٝب عٔ ٖفا اٱيهاٍ بعؿٸ

ٌٴ وا٭ٍٚ اغتٝــاق ايًــلٸ :أســؿٖا ٪ ٚا٫قتــؿاق ٚاملًهــ١ ايعًــِ عًــ٢ ايتٗٝٸــ ٚيــ

ٕٵ  وتٗـا اي  ٜكتؿق بٗا ع٢ً انتٓبا  مجٝع ا٭سهاّ عـٔ أؾيٓ  ٕٳ  بـأ عٓـؿ اجملتٗـؿ    ٜهـٛ

إـا ٫سظـ٘ ٚقدـع إيٝـ٘     حبٝـحٴ  وايًكا٥ط َا ٜهؿٝ٘ يف ذبٌُٝ ا٭سهأَّ املأغف ٚ

ُا ٘ إْٸ٭ْٸ ;َٓ٘ يف بعه املها٥ٌ ـٴؾ ٚايتٛٓقايذلؾٸ ٫ٚ ٜٓكټ وانتٓبط اسبهِ ايًكعٞ

 ؼبٌُ َٓ٘ يف َكاّ ا٫دتٗاؾ ٫ يف َكاّ ايؿكا١ٖ.

َـــٔ  ٗـــٛق ايعًـــِ يف املعكؾـــ١  -ملـــا عكؾتـــ٘ -٫ٚ ؽبؿـــ٢ َـــا يف ٖـــفا ازبـــٛاب

اقتهابـ٘ يف ايتعـاقٜـ املكُـٛؾ َٓٗـا      ٫ ُٜـضٸ  ٚيً٘ عًـ٢ ـيـو صبـالٷ    و٬عٚا٫ط

 .ايتْٛٝض

ّٴ   وايكك١ٜٓ ع٢ً اسبٌُ املـفنٛق  )ٚؾع٣ٛ( ٚدٛؾٴ ؾكٝـ٘ عـامل    ٚدـٛؾٹ  ٖٚـٛ عـؿ

 .جبُٝع ا٭سهاّ

                                              

 .6و 1ّز و عًٞ بٔ ضبُؿ اٯَؿٟوّ( ا٫سها1)
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ٕٸ ف يف ايعًـِ أٚ ايتُـكف يف ا٭سهـاّ    ا ٜكتٓـٞ ايتُـكٸ  ـيو إ ٓـ  )َؿؾٛع١( بأ

٘  حبًُٗا ع٢ً ايـبعه املعتـؿٸ   ٪ ٕٛ ايتعكٜــ صبُـ٬ّ َٚـكؾؾّا بـني إقاؾ٠ ايتٗٝٸـ     ؾٝهـ  وبـ

     ّ ٚايذلؾٜـؿ   ويًعًِ جبُٝع ا٭سهاّ ٚبني إقاؾ٠ ايعًِ بايكـؿق املعتـؿ بـ٘ َـٔ ا٭سهـا

إىل يـمّٚ   َٓاؾّا وسكٝك١ املعكٻف ب٘ يعؿّ ْٚٛٔع ;ط٘ عٔ ا٫عتباقكٹهٵيف ايتعكٜـ ٜٴ

قٜب يف عـؿّ َـؿق٘   ٘ ٫ ْٸأَع  مل ٜهتٓبط بٗا سهُّا ٕٵإٚ وَؿم ايؿك٘ ع٢ً املًه١

 ع٢ً ـيو.  

 :ثاْٞ ا٭دٛب١ ع٢ً اٱيهاٍ املفنٛق

ّٴ   ٌٴعٵــايجـاْٞ ٚدٳ  ايًــلٸ اغتٝـاقٴ  ِّــ ٕٸأ ايـ٬ّ يًذــٓو ٚايتـما  املـفنٛق صبتٗــؿٷ  ؿاملك

ًٓ و١باعتباق ايعًِ باملها٥ٌ عٔ ا٭ؾٓي  .ؿ باعتباق تكًٝؿٙ يف غرلٖاَٚك

ــٛاب   ــفا ازبـ ــا يف ٖـ ــ٢ َـ ــ و٫ٚ ؽبؿـ ٘   ٕٸءؾـ ــ ــؿم ايؿكـ ــٞ َـ ــو ٜكتٓـ ــ٢  ـيـ  عًـ

ــ ــِ اهـــ  ٔٵَٳـ ــٗا يتشٗكـــ   ي١ٺأعًـ ــٔ ؾيًٝـ ــؿ٠ عـ ــٓو بَؿـــ  ٔلٚاسـ ــؿ ؾٺكٵازبـ ــع  وٚاسـ   ٕٸأَـ

 ٚيٝهــت َــٔ قبٝــٌ أزلــا٤ ا٭دٓــاى ايُــاؾق١   وايهجــك٠ َعتــدل٠ يف أنــاَٞ ايعًــّٛ

ــ٢ ايكًٝـــٌ ٚايهـــجرل   ــدل٠ يف َؿَٗٛٗـــا نُـــا ٖـــٛ املًـــٗٛق        وعًـ  بـــٌ ايهجـــك٠ املعتـ

   .عٓؿِٖ

ٕٸ ;٘ غ٬ف ايظاٖكْٸأإىل  َٓاؾّا عًـ٢ ازبـٓو    تٵًَـ غٳإـا ؾٳ تٳؾِـ كٳنُا عٳ ّٳاي٬ ٭

 تؿٝؿ ا٫نتػكام.  

ٕٸ   يف ازبٛابٹ ٚاسبلټ ٖ    عٔ ٖفا اٱيـهاٍ بـأ  باعتبـاق َـا يف   ينايـ٬ّ يًعٗـؿ ايـف

٘ٹ  ؿٍّتٳـ عٵَٴ َكـؿاقٕ  أـٖإ ايٓاى َـٔ ٚدـٛؾٹ   ٘ٺ  َِّـٔ ا٭سهـاّ عٓـؿ نُـ     بـ ِ  وؾكٝـ  :نكـٛشل

 و(طعـِ ازبٓـؿ  أٚ) و(١ٚمجع ا٭َرل ايُـاغ ) و(مجاع١ غًـ ؾ٬ٕ ٌٴدٴ٢ ايكٸًَٓ)

( ٚ ٖ  ٕٸءؾــ و(ٖٚذُــت ايعهــانك عًــ٢ ايعــؿ ٖٚــٛ  وينايــ٬ّ يف ازبُٝــع يًعٗــؿ ايــف

املكؿاق ايفٟ ٜتعاقف َٔ ايكداٍ َـ٬تِٗ غًــ اٱَـاّ ٚاملكـؿاق ايـفٟ ٜتعـاقف       
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ًٓـ  وطعاَِٗإَٚٔ ازبٓؿ  ؤَ ايُاغ١ مجعِٗ ٘ ٜكٜـؿ َـا ـنكْـاٙ َـٔ ـٖـب إىل      ٚيع

ا ٖٛ َـفنٛق يف  ٚعبٖٛا ٓ  (ايكٛاْني)أٚ يف  (ها٥ٌامل)أٚ يف  (ا٭سهاّ)اي٬ّ يف  ٕٻأ

 ؾاي٬ّ يٝهت َْٛٛع١ يفيو. تعاقٜـ ايعًّٛ ٖٞ ي٬نتػكام ايعكيف ٚإ٫ٓ

ايــ٬ّ يف )ا٭سهــاّ ٚايكــٛاْني ٚاملهــا٥ٌ( ٚعبــٛ ـيــو  ــا ٖــٛ    ٕٸأ :ٚاسباَــٌ

بٗا َٓٗـا ناؾٝـ١ يف تكتـب     َعتؿٸ  جب١ًُٺينيف تعاقٜـ ايعًّٛ ٖٞ يًعٗؿ ايفٖ َفنٛقٷ

   ِ ٘ عـامل  ْٸـ أعًـ٢ ايعـامل بٗـا     حبٝـح ُٜـؿم عكؾـاّ    وايجُك٠ املطًٛب١ َـٔ ْٚـع ايعًـ

 عٔ ٚدٛؾ املًه١. ٖٚٛ حبهب ايعاؾ٠ ٫ ٜٓؿٗو واها٥ٌ ـيو ايعًِ

  تعسٓف عله الفكُغهاالت علٙ ثالح اإل

أدـما٤ ايعًـّٛ    ٕٻأذـاَع َـا ايـتٗك َـٔ     تؿهرل ايؿكـ٘ بـايعًِ با٭سهـاّ ٫ ٜٴ    ٕٸإ

 .  (ٚاملباؾ٨ ٚاملها٥ٌ املْٛٛعات)ث٬ث١: 

 ٖٚفا اٱيهاٍ ٫ ؽبتِ بتعكٜـ ايؿك٘ بٌ ٜكؾ ع٢ً نا٥ك تعاقٜـ ايعًّٛ.  

 :ط٬قإإأناَٞ ايعًّٛ شلا  ٕٸإ :ٚقؿ أداب عٓ٘ بعِٓٗ

ٚٸ :أسؿُٖا  يف ايهتب.   ٕٔع٢ً ايعًِ املؿ

 ع٢ً ْؿو املها٥ٌ أٚ ايعًِ بٗا. :ٚثاُْٝٗا

ُٸــأٚقــؿ  وي٬طــ٬م ا٭ٍٚ املًــٗٛق٠ ْــا ك٠ْ ١ُٚايكٓــٝٸ يف  ٬ّدبٓــا عــٔ ـيــو َؿ

ِ  (1)نتابٓا ْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝ ٘    ) :عٓؿ ايه٬ّ يف قـٛشل َـٔ   (سكٝكـ١ نـٌ عًـِ َهـا٥ً

ِټ   ٕٸأ َِّـ١ ٚغرلٖـا    َكاؾِٖ بـا٭دما٤ أعـ َِّـ١     وَـٔ املك  وٚاملهـا٥ٌ ٖـٞ ا٭دـما٤ املك

١َِّ. وٖٚٞ سكٝك١ ايعًِ  َٚا عؿاٖا أدما٤ غرل َك

                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل105ّ و1و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و ز( ْكؿ اٯقا٤ املٓطك1١ٝ)
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 تعسٓف عله الفكُغهاالت علٙ زابع اإل
ِٳ ٕٸإ ــٚعًٝــ٘ ؾٝٳ واملطــابل يًٛاقــع ٖــٛ ايكطــعٴ ايعًــ ايكطــع  :عــٔ ايتعكٜـــ زٴكٴػٵ

 .٘ َٔ ايؿكْ٘ٸأبا٭سهاّ املػايؿ١ يًٛاقع َع 

٘       ْٸـ إ :ٚدٛاب٘ ٘ عًـِ بـاسبهِ   ٭ْٸـ  ;٘ َـع ايبٓـا٤ عًـ٢ ايتُـٜٛب ؾكطعـ٘ َـٔ ايؿكـ

َٸ وايًكعٞ ُٻ ـيو ٜٴ ٕٸأ ِٴه٬ِّ ْٴؾ ٘ٹَٹؿٳا َع ايبٓا٤ ع٢ً عٳٚأ ُـا ٜتػٝـٌ   ٚإْٸ و٢ ؾكٗـاّ هـ

ٓٻ و٘ َٔ ايؿكْ٘ٸأ  ٬ي١ ؾٝ٘.  ٚيفا يٛ آطًع عًٝ٘ ايػرل ٜكَٝ٘ بازبٗاي١ بايؿك٘ ٚاي

 تعسٓف عله الفكُغهاالت علٙ اإل خامُظ
ٚيـفا ايـتٗك    و٫ ايعًِ ب٘ وـايؿك٘ ٖٛ ْؿو ا٭سهاّ ايعاق١ْ يؿعٌ املهًٓ ٕٸإ

ٌٸ ٕٸأ ِٕ سكٝك١ ن ٚا َٓٗـا ايعًـِ   ٚمل ٜعـؿٸ  وٚدعًٛا أدـما٤ ايعًـّٛ ث٬ثـ١    و٥ًَ٘ها عً

ــؿٸ باملهــا٥ٌ. ٚإْٸ ــا ع ــٔ ا٭دــما٤  ُ ــو املهــا٥ٌ َ ــفٙ     وٚا ْؿ ــامل بٗ ــٛ ايع ــ٘ ٖ ٚايؿكٝ

 ؾايتعكٜـ ٫ ٜهٕٛ َشٝشّا يًؿك٘.   وا٭سهاّ

ٚأغـك٣   وايكٛاْني ٚا٭سهاّ ع٢ً ْؿٔو لٴًَِطأزلا٤ ايعًّٛ تاق٠ تٴ ٕٸإ :٘ٚدٛابٴ

عكًٝـ١ ٫ َـٛطٔ    أَـٛقٷ  ايكـٛاْنيٳ  ٕٸأايعًِ بتًـو ايكـٛاْني باعتبـاق     ع٢ً ْؿٔو لٴًَِطتٴ

٘  املعـكٻف ٖـٛ عًـِ ايؿكـ٘ ٫ ْؿـوٴ      ٕٸإٍ ٛأٚ ْكـ  وايعكٌ شلا إ٫ٓ ٘ يـٛ عـكٸف   ْٸـ ءؾ وايؿكـ

٘   ؿٸعًِ ايؿك٘ ؾ٬بٴ ٘ ٭ْٸـ  ;َٔ أغف ايعًـِ يف تعكٜؿـ ٘    و٘ دٓهـ  وٚإـا عـكف ْؿـو ايؿكـ

ٕٵ ؿٻؾ٬ بٴ ِٷ ٭ْٸـ  ;ًـكع١ٝ ٜعكف با٭سهاّ ٚايكـٛاْني اي  أ شلـا يـإٔ نـا٥ك أزلـا٤      ٘ انـ

 ايعًّٛ.

  عله الفكُ صياع٘ أو عله
ُٸ ؾ٬ٕ ُٜـٓع   :ؾٝكاٍ وٖٞ املعكؾ١ يهٝؿ١ٝ إػباؾ اي٤ًٞ :ٓاع١ يف ايعكف ايعاّاي

ُٸـ  و٘ يـ٘ املعكؾـ١ بتهٜٛٓٗـا   ْٸـ أٜكٜـؿٕٚ بـ٘    وايك٬ؾ٠ ٓاع١ إـا ْهـبت يًـػِ عٓـؿ    ؾاي
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ِٴ ٚيف ايعكف اشباّ ٖ وايعا١َ أقاؾٚا َٓٗا ـيو  ١ٹكـ١ بهٝؿٝٸـ  بـايكٛاْني املتعًٓ  ٞ ايعًـ

 اي٤ًٞ ٚعًُ٘.   إػباؾٹ

ّٴ ٚبعباق٠ٺ َٴُٳَٓٗا ايعٳ املكُٛؾٴ أغك٣ ٖٞ ايعًٛ ِ  ؾٳكٻذٳٌ ٫  ؾعًـِ ايٓشـٛ    وايعًـ

ٕٸ ;َٔ ايعًّٛ ايُٓاع١ٝ ٚعًـِ املٓطـل    واملكُٛؾ َٓ٘ نٝؿ١ٝ عٌُ املٓطل ايُشٝض ٭

ٕٸ ؤَ ايُٓاع١ ٚعًـِ ايعكا٥ـؿ َـٔ     وايُـشٝض املكُٛؾ َٓـ٘ نٝؿٝـ١ عُـٌ ايؿهـك      ٭

 ٖٚهفا عًِ ايؿًو. وصبكؾ املعكؾ١ ٘ مل ٜكُؿ َٓ٘ إ٫ٓ٭ْٸ ;ايعًّٛ غرل ايُٓاع١ٝ

إـ نإ املكُٛؾ َٓ٘ َعكؾـ١ نٝؿٝـ١    ;ٚع٢ً ٖفا ؾعًِ ايؿك٘ َٔ ايعًّٛ ايُٓاع١ٝ

 .  (1)(ايعٌُ املطًٛب يًًاقع )قادع َا نتبٓاٙ يف ْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝ

  مً مَطاٜل الفكُ أّ مً غريٍا البخح يف األُصْل الَعنلٔ٘
يف اسبهـِ   ٖٚـٞ ايـ  ٜكدـع إيٝٗـا عٓـؿ ايًـب١ٗ ٚايًـوٓ        وا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ ٕٻإ

ٜهـٕٛ ايبشـح    وَجٌ أٌَ ايدلا٠٤ ٚا٫نتُـشاب ٚا٫يـتػاٍ ٚايتػـٝرل    وايًكعٞ

َٹـ  ؾٝٗا تاق٠ّ َٳـ   وٝـ١ دكٜاْٗـا يف ا٭سهـاّ ايهًٓ   ١ٹشٻيف  ايعٝـؿ أٚ سكَـ١    ٠ٹ٬نٛدـٛب 

َٹـ   ويكب ايتنت نطٗـاق٠ ٖـفا ايجـٛب     و١ دكٜاْٗـا يف ا٭سهـاّ ازبم٥ٝـ١   شٸٚتـاق٠ يف 

 .املًهٛى ظبانت٘

يف َــش١ دكٜاْٗــا يف ا٭سهــاّ   :عــينأ وأَــا ايبشــح ؾٝٗــا َــٔ اسبٝجٝــ١ ا٭ٚىل 

أٚ  و٘ ٜهـٕٛ حبجـّا عـٔ َهـأي١ أَـٛي١ٝ     ْٸـ أبٝـِٓٗ يف   ايه١ًٝ املًهٛن١ ؾكؿ ٚقع ايٓماعٴ

 ؟أٚ ٫ قبــط يــ٘ بًــ٤ٞ َٓٗــا وٝــ١ٗأٚ حبجــّا عــٔ َهــأي١ ؾك وَهــأي١ ن٬َٝــ١ عــٔ حبجــّا

ٍّ  .ؾكٜلٷ ؾفٖب إىل ن

ٔٸ  ٚتظٗكٴ أٚ غـدل ايٛاسـؿ    ايجُك٠ يف عؿّ دٛال ا٫عتُاؾ يف اعتباقٖا ع٢ً ايظـ
                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل104ّ و1و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و زْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝ (1)
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عًـ٢ يـمّٚ قٝـاّ ايـؿيٌٝ      ع٢ً ايكٍٛ بهْٛٗا َٔ املها٥ٌ ايه١َٝ٬ أٚ ا٭َٛي١ٝ بٓا٤ٶ

ٞٸ  ٞ ع٢ً اعتباقٖا.ايظٓٸ٫ٚ ٜهؿٞ ايؿيٌٝ  ايكطع

نإ  ٕٵإٚ -نفا ـنك بعِٓٗ -ٚدٛالٙ ع٢ً ايكٍٛ بهْٛٗا َٔ ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ

َهـا٥ٌ عًـِ    ٌٴُٳًٵـ ٔ أٚ غـدل ايٛاسـؿ تٳ  ١ ا٫عتبـاق يًظٓـ  أؾيٓـ  ٕٸ٭ ;غرل َهتكِٝ عٓؿْا

 ٍ ــاؾ نٛدــٛب     إ٫ٓ وايهــ٬ّ ٚا٭َــٛ ــِ ٚا٫عتك إـا نــإ املهــأي١ ٜطًــب ؾٝٗــا ايعً

 ٠ٛ.ايٛادب ٚايتٛسٝؿ ٚايٓب

ــإ :ٜكــاٍ ٕٵأؾــايتشكٝل  وٚنٝـــ نــإ ٘ ٫ قٜــب عًــ٢ ايكــٍٛ بهــٕٛ ا٭َــٍٛ  ْٸ

ع إيٝٗا عٓؿ ؾكـؿ ايـؿيٌٝ عًـ٢ ايٛاقـع نـٛا٤      كدايع١ًُٝ َٔ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ اي  ٜ

نُا ـٖب مجاع١ إىل ايكٍٛ بـفيو يف ايـدلا٠٤ ٚا٫ستٝـا      -تَٔ املهتك٬ٓ تٵًَعٹدٴ

أٚ َـٔ   -(1) عـٔ ايًـٗٝؿ   بٚنُا سهٞ ايكٍٛ بـفيو يف ا٫نتُـشا   وٚايتػٝرل

ٕٸ ;غرل املهتك٬ت ٫ قبط يًبشح عٓٗا بعًِ ايؿك٘ ا َـٔ  َٸـ أ وعٓٗـا  ايبشح س٦ٓٝفٺ ٭

قبٌٝ ؾكٚع ايبشح عٔ ايتشهني ٚايتكبٝض ايعكًٝني أٚ َٔ قبٝـٌ ؾـكٚع ايبشـح عـٔ     

ــ١   ــاِٖٝ ٚا٫نــتًماَات ايعكًٝ ّٷ واملؿ ــٛ ــ َٚعً ــا ّٴؿٳعٳ ــا بايكٛاعــؿ     يــ٤ٞٺاقتب َُٗٓ

 ايؿك١ٝٗ.

ٍٴ ْٗـا إقيـاؾ١ٜ تؿٝـؿ    أعًـ٢   بٓـا٤ٶ  ع٢ً اعتباقٖا َٔ باب ا٭غباق بٓا٤ٶ ٚنفا اسبا

 َٓا٤ اسبهِ ايعكًٞ سهبُا ٜهتؿاؾ َٔ غرل َْٛع َٔ ايكٛاْني.  إ

ٕٴ      ــ١ ٖــٌ ٜهــٛ ــا٤ عًــ٢ نْٛٗــا َــٔ ا٭سهــاّ ايعكًٝ ــايبٳ ٚإ ــا اٱيــهاٍ بٓ   حٴشٵ

ٚ َٔ تٛابع عًِ ايه٬ّ ؾتهٕٛ َٔ املباؾ٨ ايتُـؿٜك١ٝ  عٓٗا َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ أ

   ؟يعًِ ا٭ٍَٛ

                                              

 .65و 3ّز وايًٗٝؿ ايجاْٞ وايك١ْٚ ايب١ٝٗ( 1)
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ٕٸ َْٛــٛع عًــِ ا٭َــٍٛ ٖــٌ ٖــٛ ـٚات ا٭ؾيــ١ َــٔ    ًَٚٓــأ اٱيــهاٍ ٖــٛ أ

عـٔ عٛاقْـٗا ايفاتٝـ١ ؾٝـؿغٌ      حبجّا هٕٛ ايبشح عٔ ؾيًٝٝتٗا س٦ٓٝفٺٝؾ ؟سٝح ٖٞ

ًٝتٗـا  ؾٝهـٕٛ ايبشـح عـٔ ؾيٝ    ؟١ٗـا أؾيٓـ  ْٸأأٚ ٖـٛ ا٭ؾيـ١ بَٛــ     ويف عًِ ا٭ٍَٛ

ٍ     وَـٌ املْٛـٛع ٚٚدـٛؾٙ   أعٔ إثبـات   ٚسذٝتٗا حبجّا  وؾٝػـكز عـٔ عًـِ ا٭َـٛ

  ّ ؾٝـ٘ عـٔ إثبـات ايٛادـب      حٴشٳـ بٵعًـِ ايهـ٬ّ ٜٴ   ٕٸإسٝـح   ؟ٜٚؿغٌ يف عًـِ ايهـ٬

 ٘ ــ ــؿٙ َٚــؿات٘ ٚأؾعاي ــ٠ٛ ٚاٱَاَــ١  وٚتٛسٝ ــ١ أقــٛاشلِ ٚأؾعــاشلِ   وٚعــٔ ايٓب ٚؾيًٝٝ

اٜم ايعًـــّٛ بتُـــاٜم َٚعًـــّٛ إ متـــو َٚـــا ٖـــٞ ايٛ ٝؿـــ١ عٓـــؿ ؾكـــؿٖا  وتٗـــاٝٚسذ

 .املْٛٛعات

ــٌ َــٔ  قبٸَــا ٚ ــأُــا ٜتػٝ ًٓ ْٸ ــٛ نــ ــ١ َــٔ املهــا٥ٌ    ٕٸأُٓا ٘ ي ايبشــح عــٔ ايؿيًٝٝ

ٍ  ا٭َــٛي١ٝ ٫ ٜٓــؿقز ايبشــحٴ ٕٸ ;عــٔ ا٭َــٍٛ ايعًُٝــ١ أٜٓــّا يف عًــِ ا٭َــٛ  ٭

ٕٴ حٳشٵايبٳ ٜهـٕٛ عـٔ    ْ٘ءؾ وايبشح عٔ املؿاِٖٝ ْظرلٴ ودٛؾٖاٚٴ عٔ ْؿٔو عٓٗا ٜهٛ

ايبشح عٔ َؿٗـّٛ ايًـك  أٚ ايَٛــ أٚ ايػاٜـ١ أٚ      ٕٸءؾ وٗاْؿو ٚدٛؾٖا ٚذبكك

ٕٴ ٤عٓؿ ا٫ْتؿا ٤عبٖٛا يف ا٫ْتؿا عـٔ   ٘ حبـحٷ ْٸـ أ٫  وعٔ ٚدٛؾ املؿٗـّٛ شلـا   ّاحبج ٜهٛ

ٚيـٝو   وعـٔ َؿـاؾ نـإ ايتاَـ١     ت٘ بعؿ إسكال ذبككـ٘ ؾٝهـٕٛ ايبشـح ؾٝٗـا حبجـاّ     سذٝٸ

ُٸ ٝـ ايبشح ؾٝٗا حبجّا ع ١ ايـفٟ ٖـٛ َؿـاؾ نـإ     ا ٜعك  يٛدٛؾٖا َٔ ايؿي١ًٝٝ ٚاسبذ

عـٔ ٚدٛؾٖـا    بـٌ حبـحٷ   وعـٔ عٛاقْـٗا   عٔ ؾيًٝٝتٗا حبجّا ؾًٝو ايبشحٴ وايٓاق١ُ

 ٖٚٛ يٝو َٔ ايعٛاق  اي  ٜبشح ؾٝٗا يف ايعًِ. وكٗاٚذبٓك

ٚٸ ٘ٴٜٚؿؾعٴ  بها٥ك املها٥ٌ اي  تفنك يف عًِ ا٭ٍَٛ يف ا٭ؾيـ١  ٘ َٓكٛ ٷْٸإ :٫ّأ

عــٔ  ُــا ٖــٛ حبــحٷإْٸ وعٓٗــا ايبشــحٳ ٕٸءؾــ وٝضبــكايعكًٝــ١ ستــ٢ َهــأي١ ايتشهــني ٚايت

 ١.ذٝٸل ٫ إيهاٍ يف اسُبايتشٗك بٳعٵؿٳَؾ ٚإ٫ٓ وكٗاذبٗك

ل ايهًــ عـٔ   عـٔ ذبكٗـ   ايبشح ؾٝـ٘ حبـحٷ   ٕٸإٚنفا ايه٬ّ يف اٱمجاع سٝح 
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َٴذٝٸؾشٴ ٚإ٫ٓ وٚقأٜ٘ قٍٛ اٱَاّ   ١ُ إـا سٌُ ب٘ ايهًـ.هًٓت٘ 

ّٴ  ــءيف غــدل ايٛاســؿ ؾ  ٚنــفا ايهــ٬ ــ٘ بٳْٸ ــٛتٹ  حٷشٵ ــ عــٔ ثب ــأقء١ بٓٻايهټ ــػٵَٴ غب   ٕكبٹ

ــفا ايبٳ  وٚاســؿ ــٌ ٚن ــب ــٛاٖكٔ  حٴشٵ ــٔ   ــإ ايبٳ   ع ــا ن ــا  ؾُٝ ــا٭يؿ ــٔ ذبٗكــ  حٴشٵ  ل ع

  و٫ٚ تؿعـــٌ يف اسبكَـــ١ وؾعـــٌ يف ايٛدـــٛبإنظٗـــٛق َـــٝػ١  وايظٗـــٛق ٚٚدـــٛؾٙ

ٚ ٗـــٛق ايًـــكط١ٝ أٚ ايَٛــــ أٚ ايػاٜـــ١ يف ا٫ْتؿـــا٤ ٫ يف اسبذٝـــ١ بعـــؿ إســـكال   

   .ايظٗٛق

ــّاٚ ٌٸ :ثاْٝ ِّبأْــ٘ ٫ ْٴ باسبــ ــُــا ايبٳٚإْٸ وـيــو ِٴهــ ــؾٝٗــا بٳ حٴشٵ عــٔ عــكٚ   حٷشٵ

بايدلا٠٤ ٚغرلٖا َٔ ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ ٜبشح عٔ ؾيًٝٝت٘  ٌِٔكايعٳ ِٴِهؾشٴ وايؿي١ًٝٝ شلا

 ع٢ً اسبهِ ايًكعٞ.  

  عله األصْل مْضُْع
ٕٻ إ٫ٓ بَٛــــ  ١َُْٛـــٛع عًـــِ ا٭َـــٍٛ ٖـــٞ ا٭ؾٓيـــ ٕٸأ ـــاٖك ا٭َـــٛيٝني  أ

ٍّ  يتعـبرلِٖ عـٔ ا٭قبعـ١ با٭ؾيٓـ     ;ايؿي١ًٝٝ  ؾًـٛ نـإ املْٛـٛعٴ    وَٓٗـا  ١ ٫ بأنـاَٞ نـ

ـــٚاتٗــا َي ٕٳَه ــل  ا ــاٍ ٕٵأاي٥٬ ــاب ٚايهــ١ٓ     ٕٸإ :ٜك ــِ ا٭َــٍٛ ٖــٛ ايهت َْٛــٛع عً

ٞٸ   ٕٸأَـع   وا٭قبعـ١  ١ُٚاٱمجاع ٚايعكٌ ٫ ا٭ؾٓي عٓٗـا   َـٔ ايبشـحٴ   غـك  ا٭َـٛي

 ٌٳغٳؿٳيَـ  ٚإ٫ٓ و٫ عـٔ ـاتٗـا   وٖٛ ايبشح عٓٗا بَٛـ ؾيًٝٝتٗا ٱثبات ا٭سهاّ شلا

ِٴ ٍ   عً ٘ ٜبشـح عـٔ ـاتٗـا َـٔ سٝـح ايب٬غـ١ نُـا ٫        ٭ْٸـ  ;ايب٬غ١ يف عًـِ ا٭َـٛ

عًـِ ايهـ٬ّ    ٕٸءؾ ؤَ تٛابع عًِ ايه٬ّ ايبشح عٔ سذٝتٗا س٦ٓٝفٺ ؾُٝرلٴ وؽبؿ٢

 ٚايبشـح عـٔ املبـؿأ ٜكـع ؾٝـ٘ ايبشـح عـٔ ـاتٹ        وؾٝـ٘ عـٔ املبـؿأ ٚاملعـاؾ     حٴشٳـ بٵَا ٜٴ

ُْٚــب  ٌٔنٴــْــماٍ ايهتــب ٚإقنــاٍ ايكټإَــٔ ايعــؿٍ ٚ وؿات٘ ٚأؾعايــ٘ايٛادــب َٚــ

ٍٔ   ذٝٸـ عـٔ سٴ  ٜٚتبعـ٘ ايبشـح س٦ٓٝـفٺ    واسبذر ٚعبٛ ـيـو   ٘ٹًٹنٴـ قٴ ١ قٛيـ٘ تعـاىل ٚأقـٛا

٘ٹذٳٚسٴ  ٚعبٖٛا. ذ
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  الهالو ِهِلمً ٔع ّ٘أَلِطَم َسَهأِى ًَِم ِسِفبُه ُهِهاحُل
ٕٻ :ؾٝ٘ ١ًُٳٚاملٓاَق ٕٳعـٔ ؾيًٝٝتٗـا يـٛ نـ     حٳشٵايبٳ بأ سبهـِ  ا ّٳمٳَـٔ عًـِ ايهـ٬ّ يَـ     ا

َٴ ٕٴ وتٗاؾيًٝٝٸ ٔكهٹٓٵبهؿك  َٴ نُا ٖٛ ايًأ هٞ عـٔ  ٓهك نا٥ك املها٥ٌ ايه١َٝ٬ نُا سٴيف 

 .(1)ايؿاٌْ ايٓكاقٞ

ٕٸ ;ّا ٫ ٜٓبػــٞ َــؿٚقٖا عــٔ َجًــ٘دــؿٸ ؾانــؿ٠ْ ّٔ ِٳًِــعٹ ٭ َــٔ  ؾٝــ٘ ايهــجرلٴ ايهــ٬

 هاقٖا ايهؿك. ْإَٔ  ّٴمٳًِاملها٥ٌ َا ٫ ٜٳ

اسبهِ بايهؿك ع٢ً َٓهـك َهـأي١ َـٔ َهـا٥ٌ عًـِ ايهـ٬ّ        ٕٻإ :ـيو ٚتْٛٝضٴ

ٌټ  ٚس٦ٓٝـفٺ  و١ اشباقد١ٝهتؿاؾ َٔ ا٭ؾٓيُا ٜٴإْٸ ٌٴايـؿٻ  ٍٻَـٔ َهـا٥ً٘ إـا ؾٳ   َهـأي١ٺ  ؾهـ  يٝ

 ٚبعــٔه وٙٹايٛادــب ٚتٛسٝــؿٹ إثبــاتٹ بــ٘ نُــا يف َهــأي١ٹ ِٴُهــشٵَٓهكٖــا ْٳ ٔكِؿــعًــ٢ ُن

 ٚ ٛٸ أَهـ َؿات٘ ٚأؾعايـ٘  ُـا مل ٜكـِ ايـؿيٌٝ ؾٝـ٘ عًـ٢ ـيـو مل       ٚنًٓ وٚعبٖٛـا  ٠ٹي١ ايٓبـ

ٌٷ  ْٸـ أَٚٔ املعًـّٛ   وعبهِ بفيو ؾٝ٘ ١ تًـو  أْهـك سذٝٸـ   ٔٵَٳـ  عًـ٢ نؿـكٔ   ٘ مل ٜكـِ ؾيٝـ

 ا٭ٍَٛ ٚؾي١ًٝٝ تًو ا٭ؾي١.

١ ١ اـا ٖـٞ أؾيٓـ   َْٛـٛع عًـِ ا٭َـٍٛ ٖـٛ ا٭ؾيٓـ      ٕٸأعًـ٢   ٘ بٓـا٤ٶ ْٸإ :ٚاسباٌَ

ٕٴ  وا٭ؾيـ١ ا٭قبعـ١ مجٝعـاّ    ١ٹبٌ عٔ ؾيًٝٝٸـ  و١ًُٝٳٍٛ ايعٳعٔ ؾي١ًٝٝ ا٭َ ايبشحٴ ٜهٛ

ٕٴ  و١ املعتدل٠ عٓؿ ايعا١َغرلٖا َٔ ا٭ؾٓي ١ٹبٌ عٔ ؾيًٝٝٸ َـٔ املبـاؾ٨ ايتُـؿٜك١ٝ     ٜهـٛ

ٍ يًُهـا٥ٌ ا٭َـٛيٝٸ   ٕٴ   ٕٸأ سٝـحٴ  و١ ٫ َــٔ عًـِ ا٭َــٛ عــٔ  ايبشـح املــفنٛق ٜهـٛ

ٔ ٛقات مل تبـٝٸ ايؿيًٝٝـ١ يًُـفن   ٕٸأٚسٝـح   و٫ عٔ عٛاقْ٘ وْؿو املْٛٛع يًعًِ

                                              

َٛيٞو ٚيـؿ  أ ٘ؾكٝ .204و 1ّز وبٞ ـق ايٓكاقٞ ايهاياْٞأبٔ يؿ بٔ ضبُؿ َٗؿٟ و أ( َهتٓؿ ايًٝع1١)
ّ ا٭ عٛا٥ـؿٴ )يـكفو َـٔ تُـاْٝؿ٘:    و ٚؾؾـٔ يف ايٓذــ ا٭  (ٖــ 1245)نـ١ٓ   يف ْكام ًْٚأ ٚتـٛيف ؾٝٗـا   و (ٜـا

 .90و 1ّتكادِ ايكداٍو ايهٝؿ أيؿ اسبهٝينو ز .(َٓٗاز ايٍَٛٛ اىل عًِ ا٫ٍَٛ)
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 ٍ ٛٸق١ٜ  ويف عًـِ آغــك استــٝر إىل بٝاْٗــا يف ْؿــو عًــِ ا٭َــٛ نــأنجك املبــاؾ٨ ايتُــ

 ا٭ٍَٛ ٫ٚ غا١ً٥ ؾٝ٘. ًِِٔعٹٚايتُؿٜك١ٝ يٹ

 ؾقاز ايبشـح عـٔ ؾيًٝٝـ١ ا٭ؾيـ١ يف عًـِ ا٭َـٍٛ ٚيـٛ بٓـا٤ٶ        ٱ ـٴًٖـ َهتٳُا ٜٳٚقبٸ

ٕٻ  وبَٛـ ايؿي١ًٝٝ ـٴُٹاملْٛٛع ٖٛ ايؿيٌٝ املتٸ ٕٸأع٢ً  املـكاؾ َـٔ ا٭ؾيـ١ ٖـٞ      بـأ

يف ايظـاٖك   ١ٝ ي٤ٞٺذٸؾايبشح عٔ سٴ وا٭ؾي١ ايٛاقع١ٝ ايجابت١ ؾيًٝٝتٗا يف ْؿو ا٭َك

 ع٢ً املبشٛخ عٓ٘ ٚعؿَ٘. ٘ٴعٔ أسٛاٍ ايؿيٌٝ ايٛاقعٞ َٔ سٝح َؿُق حبحٷ

يظـٛاٖك نًُـاتِٗ    ـٷ٭ْ٘ طبـايٹ  ;بٌ املٓع وعؿـ ٚايبٴ٢ َا ؾٝ٘ َٔ ايتهًَٓؿػٵ٫ٚ ٜٳ

٫ٚ ٜٓطبل ع٢ً ايبشح عٔ  اٖك ايهتاب ٚسذ١ٝ  وبٌ ٚعٓاِٜٚٓٗ وٚانتؿ٫٫تِٗ

١ يف ايٛاقـع  ْٗـا أؾيٓـ  أٗا ٌٖ ْٸأعٔ  ايبشح عٓٗا حبحٷ ٕٸأ ْكٚق٠َ وٚعبُٖٛا وايعكٌ

ٔٳ ؟أّ ٫  ؾتؿبك. ؟ايؿيٌٝ ايٛاقعٞ ُٜؿم ع٢ً نٌ َٓٗا ٕٻأٖٛ َٔ ايبشح عٔ  ٚأٜ

ٕٔ ١ ؾبٓا٤ٶًَُٵٚبازُب ٛٳ ـٴُٹـ املْٛٛع ٖـٛ املَٛـٛف املتٸ   ع٢ً نٛ املـفنٛق   ـٹَٵـ باي

ّٳ ٫ٚ  و١ َـٔ املبـاؾ٨ ايتُـؿٜك١ٝ   ح عٔ ؾي١ًٝٝ مجٝـع ا٭ؾيٓـ  شٵايبٳ ٌٔعٵعٔ دٳ ٫ َٓا

ِ  أ ٗا س٦ٓٝفٺٚنْٛٴ وؾٝٗا طٓابٴٜكؿع اٱ ُـا ٖـٛ   ايكـاؾع إْٸ  ٕٻءؾـ  ونجك َٔ َهـا٥ٌ ايعًـ

ــ ٗــا َــٔ دٗــ١ٹ ْٸءؾ ونجــك٠ ايهــ٬ّ يف ا٫نــتطكاؾٜات ٫ يف املبــاؾ٨   ُــؿٜٔلايتٸ ـٹتٛٗق

َٳ ُؿٜٔلها٥ٌ ايعًِ ع٢ً ايتٸا ؾٝٗا نازبم٤ َٔ ايعًـِ. ٖـفا إـا قًٓـا     حٴشٵايبٳ اقٳبٗا 

َٸـ  وايعًِ عباق٠ عٔ املها٥ٌ ٕٸأ أدـما٤ ايعًـّٛ ث٬ثـ١: املْٛـٛعات      ٕٸإ :إـا قًٓـا  اٚأ

ِ  ٤ٹمٵعـٔ دٴـ   عٓٗا حبجّا حٴشٵايبٳ ٚاملها٥ٌ ٚاملباؾ٨ َاقٳ ـٳ  وايعًـ  كټٓٴـ نـإ ؾـ٬ ٜٳ   ٚنٝـ

 ٬ّ ؾٝٗا.  ايه طٓابٴإ س٦ٓٝفٺ

ـٳ ٓٴ كٳَنٚقؿ  ٕٔبع ايبشح عٔ ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ َٔ عًِ ا٭َـٍٛ   ِٗ ٱثبات نٛ

ٕٻ ُٸا٭ؾٓي َْٛٛع عًِ ا٭ٍَٛ ـٚاتٴ بأ شلا بعؿ   ٴٔكعٵا ٜٳ١ َٔ سٝح ؾيًٝٝتٗا أٚ ع

ُا املْٛٛع ٖـٛ  ٚإْٸ و٫ٚ ا٭ؾي١ بَٛـ ايؿي١ًٝٝ و٫ ـات ا٭ؾي١ يف ْؿهٗا وايؿي١ًٝٝ
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   .١ املمبٛق٠ا٭ؾي١ َٔ اسبٝجٝ ـاتٴ

يهــٕٛ  ;ٚعًٝــ٘ ؾٝهــٕٛ ايبشــح عــٔ ا٭َــٍٛ ايعًُٝــ١ َــٔ املهــا٥ٌ ا٭َــٛي١ٝ  

ٌٷ       يف  ايبشح عٔ ؾيًٝٝتٗا نايبشح عٔ ؾيًٝٝـ١ نـا٥ك ا٭ؾيـ١ يف عًـِ ا٭َـٍٛ ؾاغـ

تعكٜؿــ٘ عًــ٢  يُــؿم َْٛــٛع٘ عًــ٢ َْٛــٛع َهــا٥ًٗا ٚاْطبــامٔ  ;عًــِ ا٭َــٍٛ

ِّــ  ِٴًِــ٘ ايعٹبأْٸـ  وَطايبٗـا  ٓبا  ا٭سهـاّ ايًــكع١ٝ ايؿكعٝـ١ عــٔ   ٫نـت  ٠ٹؿٳبايكٛاعـؿ املُ

ٍٳ ٕٸأ سٝــحٴ وتٗــاأؾٓي عًٝــ٘  مٴايعًُٝــ١  ــا ٜهــتٓبط اعْٛتٗــا ا٭سهــاّ ؾُٝــؿٴ  ا٭َــٛ

 ايتعكٜـ املفنٛق.  

ٕٵ: ْ٘أ ٜٚكؾ عًٝ٘ أ٫ّٚ ِٔ ٕٻأأقاؾ ب٘  إ ا٭ٍَٛ عٓؿ ا٭َٛيٝني ٖـٛ   املْٛٛع يعً

ٕٻ تٳِؾكٳملا عٳ ;ايبط٬ٕ ؾٗٛ  اٖكٴ وـيو ٕٴ   َٔ أ ٚات املْٛـٛع ٖـٛ ايـفٸ     ـاٖكِٖ نـٛ

ـٹ  .ايؿي١ًٝٝ بَٛ

أقاؾ ب٘ دبؿٜؿ اَط٬ع َٔ ْؿه٘ طباؾ١ غكٚز ايبشح عـٔ ؾيًٝٝـ١ ا٭ؾيـ١     ٕٵإٚ

  ٚ ا ٫ ْٸـ أ إـ ٫ ًَـاس١ يف ا٫َـط٬ع إ٫ٓ   ;نـإ يف ْؿهـ٘ َـشٝشاّ    ٕٵإعٔ ايؿـٔ ؾٗـٛ 

و قـؿ عكؾـت   ْٸـ أَع  وبٌ ْتهًِ ع٢ً اَط٬ع ايكّٛ وْتهًِ ع٢ً اَط٬ع دؿٜؿ

ٗـا  ًُعٵبـٌ دٳ  َٓ٘ ضبـفٚقٷ  ّٴمٳًِ٘ ٫ ٜٳْٸأٚ و١ً يف دعٌ تًو املها٥ٌ َٔ املباؾ٨٘ ٫ غا٥ْٸأ

 ا٫َط٬ع اكاتب. ٚأٚىل َٔ دبؿٜؿٹ ٌٴٗٳنٵأَٔ املباؾ٨ 

ّٴ :ٜٚــكؾ عًٝــ٘ ثاْٝــّا إَهــإ دعــٌ املْٛــٛع ٖــٛ ـٚات ا٭ؾيــ١ َــٔ اسبٝجٝــ١   عــؿ

 ويـفٚات هـتؿعٞ نـٕٛ املْٛـٛع ٖـٛ ا    تسٝجٝـ١ ايبشـح عـٔ ايؿيًٝٝـ١      ٕٸءؾ واملمبٛق٠

ُٸــ هــتؿعٞ نــٕٛ املْٛــٛع ٖــٛ ـٚات ا٭ؾيــ١  ٜا ٜعكْــٗا بعــؿ ايؿيًٝٝــ١ ٚايبشــح ع

ُٸـ    ٕٵأَع٢ٓ اعتبـاق اسبٝجٝـ١ يف املْٛـٛع     ٕٸءؾ و١بَٛـ نْٛٗا أؾٓي ا ٜهـٕٛ ايبشـح ع

نايتعــاق  ايعــاق  عًــ٢ ـات  وٜعــك  عًــ٢ ـيــو املْٛــٛع َــٔ ٖــفٙ اسبٝجٝــ١ 

ٕٔ  َٚع٢ٓ واتايفٸ ٫ َٔ سٝحٴ وا٭ؾي١ َٔ سٝح ايؿي١ًٝٝ املْٛـٛع ٖـٛ ايـفات     نـٛ
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ُٸ ٕٵأ نؿيًٝٝـ١   وؾ عٔ تًو اسبٝج١ٝع٢ً ْؿو املْٛٛع اجملكٸ  ٴٔكعٵا ٜٳٜهٕٛ ايبشح ع

ٌ  عـٔ عـٛاق  ـاتٹ   ايبشح عٓٗا حبحٷ ٕٸءؾ وايؿيٌٝ ايعاق١ْ ع٢ً ايفات  وايـؿيٝ

بــني ايــفات  ٚازبُــعٴ وَــٔ اسبٝجٝــات ات يفاتــ٘ ٫ باعتبــاق سٝجٝــ١ٺايــفٸ  ٴٔكعٵــٗــا تٳْٸءؾ

 ٫ داَع بُٝٓٗا. بني املتٓاقٓني سٝحٴ عٷُٵاملفنٛق٠ دٳٚاسبٝج١ٝ 

ّٴ ٔٴهٹُٵٜٴ :إٕ قًتٳ ًٓ ا٫يتما ـات ا٭ؾيـ١   :نيبهٕٛ َْٛٛع ا٭ٍَٛ أَكٜٔ َهتك

ـٹ اتٴٚايفٸ ٕ     ٕٸأنُا  وايؿي١ًٝٝ بَٛ ايهًُـ١ ٚايهـ٬ّ    :املْٛـٛع يعًـِ ايٓشـٛ أَـكا

 .َج٬ّ

ٕٳ ٕٵإ٘ ْٚٸإ :قًٓا ٜٳـ ْٸـ أ ٜكؾـع ايتٓـاقه إ٫ٓ   نا  ٕٵأ ايـ٬لّ س٦ٓٝـفٺ   ٕٸأ :عًٝـ٘ أ٫ّٚ  ؾٴٔك٘ 

ٕٳ يف مجٝــع َهــا٥ٌ عًــِ ا٭َــٍٛ عــٔ أسٛاشلــا نايبشــح يف مجٝــع  حٴشٵــايبٳ ٜهــٛ

ٕٵ  وع َهـا٥ٌ ايعًـِ عًُٝٗـا   ٜٛلٸ ٕٵأَها٥ٌ ايٓشٛ عٔ أسٛاٍ ايه١ًُ ٚايه٬ّ ٫   بـأ

ٍٔ وَٓٗــا عــٔ أســٛاٍ ايــفات ٜبشــح يف يــطٕك ايــفات املتُــؿ١  ٚيف آغــك عــٔ أســٛا

ٌّ ٕٵأ٘ ًٜمّ س٦ٓٝف ْٸءؾ وبايؿي١ًٝٝ املْٛـٛع   ٔكيٰغك يتػـاٜٴ  ّاَػاٜك ًُّآَُٗا عٹ ٜهٕٛ ن

 ا قطعّا.ُؾٝٗ

ّٔايعٴ مٳمتــاٜٴ ٕٸأٚقــؿ ايــتٗك بٝــِٓٗ  ٚمتــاٜم املْٛــٛعات  واملْٛــٛعات ٔمبتُــاٜٴ ًــٛ

ــات  ــاٜم اسبٝجٝـ ــ٬٘   وبتُـ ــٛا نـ ــا دعًـ ــٔ ٖٓـ ُٸـــ  َٚـ ــٛ ٚاي ــٔ ايٓشـ ــتكام َـ  كف ٚا٫يـ

ايعًــّٛ املــفنٛق٠ ٖــٛ ايهًُــ١  ْٛــٛع زبُٝــٔعامل ٕٸأَــع  وغــرل اٯغــك ٚعبٖٛــا عًُــّا

ٔٵ ٔٴ وَــع تػــاٜك اسبٝجٝــات ٚايهــ٬ّ يهــ  ؾٝــ٘ ًٜــمّ عًــ٢ َــا ـنــكٙ اشبُــِ   ٚؾُٝــا عبــ

ــ   ٕٵأ ــا  ٜهــٕٛ املْٛــٛع ـٚات ا٭ؾٓي ــح ـاتٗ ــٔ سٝ ــح    و١ َ ــٔ سٝ ــ١ َ ٚـٚات ا٭ؾي

 ؾ٫يتٗا.  

ــأ :عًٝــ٘ ثايجــّا ٜٚــكؾٴ يعًــِ ا٭َــٍٛ  ٕٸأ ــاٖكِٖ  ٕٸإ٘ غــ٬ف ايظــاٖك سٝــح  ْٸ

ٛٳ ٘ ايفاتٴْٸأ ايظاٖك َِٓٗ نُا َكٻ ٕٸأنُا  وٚاسؿّا ّاَْٛٛع ٚيٛ  نْٛٗا ؾي٬ّٝ ـٹَٵب
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ٍ    وؾ٠ات اجملـكٸ ٖٛ ايفٸ املْٛٛعٳ ٌٳعٳٚدٳ ونكط قٝؿ اسبٝج١ٝأ  (1)نُـا َـٓع٘ يف ايؿُـٛ

ؾهْٛٗـا   (املكاؾ با٭ؾي١ ـات ا٭ؾي١ ٫ ٖـٞ َـع َٚــ نْٛٗـا أؾيـ١      ٕٸإ) :سٝح قاٍ

نـإ ٫ ٜـكؾ    ٕٵإٚ وٜبشـح عٓٗـا أٜٓـاّ    ٕٵأٝٓبػـٞ  ؾ وسكـ١ شلـا  أؾي١ َـٔ ا٭سـٛاٍ اي٬  

َٳ٘ ٜكؾټْٸأ عًٝ٘ احملفٚقإ إ٫ٓ ٗـا نـفيو عٓـؿ    ْٸأ ـاٖكٙ إـا أقاؾ   ٘ غـ٬فٴ ْٸأَٔ  كٻٙ َا 

ايبشـح عـٔ ؾيًٝٝـ١     كٚٔزأقاؾ ا٫َـط٬ع يٓؿهـ٘ ؾؾعـّا حملـفٚق غٴـ      ٕٵإٚ وا٭َٛيٝني

ٔٸا٭ؾٓي  إ دعًٗا َٔ املباؾ٨ ايتُؿٜك١ٝ.إَه ؿٳعٵباق عًٝ٘ بٳ٘ ٫ ُغْٸأ ٙٴؾټؾرلٴ ١ عٔ ايؿ

ٔٸْٸــأ :ٚؾعــ٣ٛ  ٘عــٔ ايبشــح عــٔ َهــا٥ً ٘ ٜمٜــؿ ايهــ٬ّ ٚايبشــح عٓٗــا يف ايؿــ

 بهجرل.

ٕٸ َؿؾٛع١ْ عًٝ٘ أٜٓـّا   ؾٴٔكنُا ٜٳ ويف ا٫نتطكاؾٜات ٫ يف املباؾ٨ ايمٜاؾ٠ تٓكټ بأ

ؾب١ٝ َع٘ يف املْٛـٛع  بٌ ٚغرلُٖا َٔ ايعًّٛ ا٭ وعًِ ايؿُاس١ ٚايب٬غ١ ايذلاُى

ع٢ً ايبشح عُٓٗا َٔ  مٴ٘ ُٜؿٴْٸءؾ وايهتاب ٚايه١ٓ عٔ  أٖك حٹشٵبايٓهب١ إىل ايبٳ

عـٔ عـٛاق  ـات ا٭ؾيـ١     ٘ حبـحٷ ْٸـ أ وايب٬غ١ ٚايؿُاس١ ٚايًػ١ ٚعبٛ ـيـو  سٝحٴ

م عـٔ عًـِ   بٌ مل ٜتُٝٸـ  و٘ٹعٔ نا٥ك ايعًّٛ اْٛٛعٹ ا٭ٍَٛ س٦ٓٝفٺ ِٴًِم عٹؾًِ ٜتُٝٸ

ّ  ايبشح عٔ ايؿي١ًٝٝ أّٜٓا َٔ تٛابـع عٹ  ٕٸأَٔ  تٳِؾكٳملا عٳ وايه٬ّ أّٜٓا  وًـِ ايهـ٬

ُټ ٔٴُهٹؾ٬ ٜٴ  مٳمتـاٜٴ  ٕٻأَـا ايـتٗك بٝـِٓٗ َـٔ      بٳهٵـ باعتباق اسبٝجٝـات سٳ  إ٫ٓ س٦ٓٝفٺ ٝمٴايت

ؾٝذعٌ املْٛـٛع   وٚمتاٜم املْٛٛعات بتُاٜم اسبٝجٝات وايعًّٛ بتُاٜم املْٛٛعات

َټنإ أّٜٓا ٫ ٕٵإٚ ويعًِ ا٭ٍَٛ حبٝج١ٝ ا٫نتٓبا   ٌ. ؽبًٛ عٔ تأ

َٔ اعتـدل اسبٝجٝـ١ املـفنٛق٠ َـٔ دعـٌ املْٛـٛع ـات ا٭ؾيـ١         ٕٸأَٚٔ ٖٓا  ٗك 

ــ١ انــتٓبا  ا٭سهــاّ َٓٗــا إْٸ  َتشٝٸ ــّا حبٝجٝ ــدلٳ ج ــَو ُــا اعت ــمّا يًُْٛــٛع   تً ــ١ متٝ اسبٝجٝ

                                              

 .11ّ و ضبُؿ سهني اسبا٥كٟو( ايؿٍُٛ ايػك1١ٜٚ)
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٘ ؾعــٌ اجملتٗــؿ يف ايبشــح عــٔ ْٸــأعًــ٢  ملبشــح ا٫دتٗــاؾ ٚايذلدــٝض بٓــا٤ٶ ؾقادــّاإٚ

ٌٸ ;ا٭ؾي١ أٚ ؽبـكز عـٔ ايؿـٔ ٜٚـؿغٌ      وك َْٛٛع ا٭َـٍٛ يف ا٭ؾيـ١  سُ ي٬٦ ؽب

ٞ   -نايبشح عٔ ايتكًٝؿ ويف ا٫نتطكاؾٜات ُٸـ٢   - (1)نُا لعُ٘ ايؿاْـٌ ايتـْٛ ؾتؿ

عٔ غكٚز ايبشح عُٓٗا عٔ ايؿٔ )جبعٌ املْٛٛع عبـاق٠ عـٔ ا٭ؾيـ١ ٚا٫دتٗـاؾ     

ٛ     ٘ بٓـا٤ٶ ْٸـ ءٚايذلدٝض( ؾ عـٔ ا٫دتٗـاؾ    حٴشٵـ ايبٳ ٌٴق٠ ٜـؿغٴ عًـ٢ اعتبـاق اسبٝجٝـ١ املـفن

َٳـ  ّٔٔميُـ  ّٔؿٳعٳـ  عٳٚايذلدٝض يف عًِ ا٭ٍَٛ  ٍٔ اٱ ٚ ١ ا٭قبعـ١  يف ا٭ؾيٓـ  ٔكُٵـ يف اسَب غـ٬

ٕٴ  سٝجٝٸ ٘ َع أغفٹْٸأ ْكٚق٠َ عـٔ املهـتٓبط َٚـا     حٴشٵـ ايبٳ ١ ا٫نتٓبا  ٚاعتباقٖـا ٜهـٛ

ًٓــ نــإ َــٔ  ٕٵإا٫نــتٓبا  ٚاملهــتٓبط ٚ ٕٸءؾــ وعــٔ ايعــٛاق  ايفاتٝــ١ بــ٘ حبجــّا لٴٜتع

٘ بعــؿ ْٸــأ ٭ْٗــا أعــكا  يًُذتٗــؿ ٫ يٮؾيــ١ إ٫ٓ ;١ا٭عــكا  ايػكٜبــ١ يــفات ا٭ؾٓيــ

اعتباق سٝج١ٝ ا٫نتٓبا  يف املْٛٛع ُٜرلإ َٔ ا٭عكا  ايفات١ٝ نُا ٖٛ ٚاْـض  

 ؾتؿبكٙ.

  :عًٝ٘ َٚٛاؾكت٘ ي٘ ؾؿٝ٘ ٚأَا َا تكؿّ َٔ اْطبام ايتعكٜـ س٦ٓٝفٺ

َٳ ٕٸءؾـ  ول ايتُـاٜم باملْٛـٛع  ذبكٓـ بعـؿ عـؿّ    وؿٟ٘ ٫ ػُبْٸإ :أ٫ّٚ ٗـِ نـإ يف   ن٬

ــا٤ٶ  ــاّ بٓ ــ٢  ٖــفا املك ــمإ ايتُــاٜمٴ  ٕٸأعً َٹــ  وباملْٛــٛع املٝ ــمإ  ايتعكٜـــ  مٴؿٵ٫ املٝ

 ٕٸأعًـ٢   ومتـاٜم ايعًـّٛ بتُـاٜم املْٛـٛعات     ٕٸأنُا ٜٓب٧ عٓ٘ َا ايتٗك َٔ  وٚغرلٙ

ِّ ٕٴؿ٠ ي٬نتٓبا  إْٸايكٛاعؿ املُ ؾٝٗـا عـٔ    حٴشٵـ إ ايبٳقٛاعؿ أَـٛي١ٝ ؾُٝـا نـ    ُا تهٛ

ٕٔ ؾٴؾُذكٻ ٚإ٫ٓ وايعٛاق  ايفات١ٝ يًؿيٌٝ َٔ ايتُٗٝؿ ا٫نـتٓبا   ـا ٫    ٔ كٳايػٳ نٛ

 ٜهٕٛ  ٝمّا.   ٕٵأ ضٴًُُٵٜٳ

                                              

ٟ   و( ايٛاؾ1١ٝ) ٛ 57ّ وعبؿ اهلل بٔ ضبُؿ ايتـْٛٞ ايبًـكٚ ٟ      . ٖـ ؾكٝـ٘   وعبـؿ اهلل بـٔ ضبُـؿ ايتـْٛٞ ايبًـكٚ
ــٛيف يف نكًَٓــاٙ     .(سايــ١ٝ عًــ٢ املعــامل )َــٔ تُــاْٝؿ٘  و (ٖـــ1071)نــ١ٓ ٚاَــٛيٞ نــهٔ يف ًَــٗؿ ٚت

 .175و 11ّو زَٛنٛع١ طبكات ايؿكٗا٤و ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪نه١ اٱَاّ ايُاؾم 
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َٸ ٕٸ :ا ثاّْٝاٚأ ـ  اؾٳؿَـ َٳ ؾٮ ُٸـ      ٕٵأ :ايتعكٜـ ا ٜهـتٓبط  ٜهـٕٛ عًـِ ا٭َـٍٛ عبـاق٠ ع

ّٴ َٳ و١ ٚقٛاعؿٖاايؿكعٝٸ اعْٛت٘ ا٭سها ـٴ وِٗٓٴعٵب٘ بٳ عٳكٻنُا  عًـِ   ٜٚكتٓٝ٘ تعكٜ

٘ ايعًِ بايكٛاعؿ املُٗـؿ٠ ٫نـتٓبا  ا٭سهـاّ ايؿكعٝـ١ ايًـكع١ٝ عـٔ       بأْٸ) :ا٭ٍَٛ

هتٓبط اعْٛت٘ ا٭سهـاّ غاقدـّا   تعٔ ؾي١ًٝٝ َا  وؾٝهٕٛ ايبشحٴ و(أؾيتٗا ايتؿ١ًُٝٝ

اعتبـاق   ـيو ا٫نتٓبا  عًـ٢ ثبـٛتٹ   ١ٹشٻَٹ ـٹتٛٗق ْكٚق٠َ وعٔ عًِ ا٭ٍَٛ قطعّا

ِّٗـ        ٕٸأٚاملؿكٚ   وت٘ٝٸؾيًٝ ؿ٠ َـٔ  عًِ ا٭َـٍٛ ٖـٛ ايعًـِ بـفات تًـو ايكاعـؿ٠ املُ

٫ ايعًـِ باعتبـاق تًـو ايكاعـؿ٠ ٚؾيًٝٝتٗـا ؾٝهـٕٛ ايبشـح         وٗا قاعؿ٠  ٗؿ٠سٝح إْٸ

 .عٔ ؾٔ ا٭ٍَٛ عٔ ؾيًٝٝتٗا غاقدّا

ٌٴ  جــ١ باسبٝجٝــ١ املــفنٛق٠ ٫ ٜٛاؾــل    ٚات املتشٝٸاملْٛــٛع ٖــٛ ايــفٸ   ٚعًٝــ٘ ؾذعــ

 ايتعكٜـ.

ــ ــ :ا ثايجــّاٚأَ ــ١ ايؿكعٝــ١    ؾٮْٸ ــع ايكٛاعــؿ ايؿكٗٝ َٴ٭ْٸ ;٘ ٜٓــتكه جبُٝ ــا  ِّــٗ  ؿ٠ُ

٫نــتٓبا  ا٭سهــاّ ايًــكع١ٝو ؾٝكــاٍ يف ايكاعــؿ٠ ْؿــٞ اسبــكز املهــتؿاؾ٠ َــٔ قٛيــ٘   

ز يف كٳؿـٞ اسبـَـ بٓٳ ِٔهِـ ٣ يًشٴكٳبٵـ ٗـا نُ ْٸأ (1)صوَيَنب جَعَنمَ عَهَنٍْكُىْ فِنً انندٌٍِِّ يِنٍْ حَننزَ        ط :تعـاىل 

ٍ ؾٝٴ واملٛاقؾ اسبكدٝـ١ اشباَـ١    وزكٳيًشٳـ  بٷٛدٹـ َٴ بٓذانـ١ اسبؿٜـؿ َـج٬ّ    ِٴهِـ اسُب :كـا

ٞٷ    ٌٸ ٚنـ  ٔ  َـا ٖـٛ َٛدــب يًشـكز َٓؿـ ٞٷ   ِٴِهؾــاسُب ويف ايـؿٜ يف  بٓذانـ١ اسبؿٜـؿ َٓؿــ

ٔٳ ٕٸأ :ٗاق٠ َج٬ّٚيف قاعؿ٠ ايٓط ؤٜايؿِّ ٘ يف طٗاق ٓوآ٣ٚ  ا يٴ اب  ٗوًٳـ ٜٴ َـا ٌ ٚنـ  وتـ

ّٴ  وؾــابٔ آ٣ٚ طــاٖكٷ  وؾٗــٛ طــاٖكٷ  ويف طٗاقتــ٘  ؿٹٛاعٹــك ايَك٥يف نــا ٖٚهــفا ايهــ٬

ــ١ ــؾٝٳ وايؿكٗٝ ــٞ اسَبــ   ٕٵأ ّٴمٳًِ ــٚايٖط زٵكٳٜهــٕٛ قاعــؿتٞ ْؿ ــٔ املهــا٥ٌ   ٗٳ ــا َ اق٠ ٚغرلٖ

ع٢ً اعتبـاق ا٭َـٍٛ ايعًُٝـ١ َـٔ      ٘ بٓا٤ٶؾتأٌَ ٖفا نًٓ .ع٢ً َا ـنك ا٭َٛي١ٝ بٓا٤ٶ

                                              

 .78 و اٯ١ٜاسبرنٛق٠  (1)



 94 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

 ايعك٤٬.  باب ايعكٌ ٚ

ّٛ   دّاعلٙ اعتبازٍا تعٗب الهالو يف األصْل العنلٔ٘ بيا
َٸ ًٻ ؿٹع٢ً اعتباقٖا َٔ باب ايتعبټ ا بٓا٤ٶٚأ َّٔٔ اي ٞٸايؿٸ اقع ٚقٝا عًٝٗـا   يٌٝ ايٓكً

 ؾٝ٘ ٚدٗني: ٕٸأيبعه ًَاؽب٘  ًَاؽبٓا تبعّا بعهٴ كٳَنؾفٳ

ؾٝٗا عًـ٢ ٖـفا ايتكـؿٜك     ِٳايتهًٗ ٕٻأنْٛٗا َٔ املها٥ٌ ايؿكع١ٝ باعتباق  :أسؿُٖا

َٹإٓ  نا٭غبـاق   وٚ ٗٛقٖـا يف ـيـو ؾ٫يـ١    و١ ا٭غباق ايؿاي١ عًٝٗا نٓؿّاشٸا ٖٛ يف 

 َج٬. بايًٓو ٝكنيايٓا١ٖٝ عٔ ْكه اي

ٕٴ ًٓ ٚعًٝ٘ ؾتهٛ ٚاملهـأي١ ا٭َـٛي١ٝ ٫    وك١ بٓؿو عُـٌ املهًــ بـ٬ ٚانـط١    َتع

ٌ    وتتعًل بٓؿو ايعٌُ ِ يف ٝهـٕٛ ايـتهًٓ  ؾ وبٌ ٜهٕٛ بٛانطتٗا َعكؾـ١ سهـِ ايعُـ

ِ يف نـايتهًٗ  وِ يف سكَـ١ ْكـه ايـٝكني بايًـوٓ    عٔ ايـتهًٓ  عباق٠ْ ا٫نتُشاب َج٬ّ

ٌٸ ِٕ ن ٞٸ وسه ٕٴ ونشك١َ يكب ايٓبٝف ونإ أّ دم٥ّٝا نًّٝا ؾكع ٍٴ  ؾٝهٛ ا٭َـٍٛ   سـا

نكاعـؿ٠ ْؿـٞ    وك ايكٛاعـؿ ايؿكٗٝـ١ ايعاَـ١ املهـتؿاؾ٠ َـٔ ا٭غبـاق      ٥ايع١ًُٝ ساٍ نـا 

ٔٔاسبــكز ٚايٓــكق يف نْٛ ًٓ ٗــا َــ ُــا بٸنــإ قٴ ٕٵإٚ وكــ١ بايعُــٌايكٛاعــؿ ايؿكعٝــ١ املتع

نانتُشاب  وذكٟ ؾٝٗا ا٫نتُشاب١ ٜٳأَٛيٝٸ ٖفٙ ايكاعؿ٠ َهأي١ْ تٳشٵتٳ قزٴؿٳٓٵٜٳ

ِٕأسذٝــ١  ٕٔذٝٸحُب َــاق٠ عًــ ـيــو يف تٗــا ذٝٸيف سٴ ٚيــٙو واسبٓــٛق َــج٬ّ تٗــا يف لَــا

إـ ٫ ؾيٝـٌ عًـ٢ سكَـ١     ;عٝـ١ ٘ ٫ ميٓع ـيو عٔ نْٛٗا َٔ ايكٛاعؿ ايؿكْٸءؾ وايمَإ

ايؿشـِ   نُـا ٜٓؿـ٢ ٚدـٛبٴ    ودكٜإ ايكاعؿ٠ ايؿكع١ٝ يف بعه املها٥ٌ ا٭َـٛي١ٝ 

ِّ اسبـكز ايـ  ٫ إيـهاٍ يف نْٛٗـا َـٔ ايكٛاعـؿ        ِ أٚ املعاق  بكاعؿ٠ٹٹعٔ املػ

يًعُـٌ   دكا٤ ايكاعؿ٠ ايؿكع١ٝ ٖٓاى باعتباق نْٛ٘ بٓؿهـ٘ ضبـ٬٘  إ ٕٸأ ٍٴاٚاسب وايؿكع١ٝ

ِٷ  ٫ ٜكتــاب يف ٞٷ نــٕٛ اسبهــِ ايجابــت يــ٘ َــٔ تًــو اسبٝجٝــ١ سهــ ٜتشكــل  ٕٵأٚ ؾكعــ

ٞٸاُ٭ ِٴِهجبكٜاْ٘ اسُب  .َٛي
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َهــا٥ٌ ا٭َــٍٛ ايعًُٝــ١ نا٫نتُــشاب ٚعبــٛٙ َــٔ    ٕٸإ :سهــٔأ ٚبتْٛــٕٝض

ٕٸ ;َها٥ٌ ايؿك٘ ٌٴ ٭ ًٓـ  َْٛٛع ايؿك٘ ٖٛ ؾع َْٚٛـٛع عًـِ ا٭َـٍٛ أؾيـ١      وـامله

٘ ؾُا ٜبشح ؾٝـ٘ عـٔ عـٛاق  أؾيٓـ     وايؿك٘ َٚـا   وؾٗـٛ َـٔ املهـا٥ٌ ا٭َـٛي١ٝ     ١ ايؿكـ

يف ا٭َـٍٛ   حٴشٵـ ٚايبٳ وـ ؾٗٛ َٔ َها٥ٌ ايؿك٘ؾٝ٘ عٔ عٛاق  ؾعٌ املهًٓ حٴشٳبٵٜٴ

يٛدـٛب   عٴدٹـ كٵؾؿـٞ ا٫نتُـشاب ٜٳ   وٌُٳـ ايعٳ إىل ٚدـٛبٹ  عٴدٹكٵتٗا ٜٳذٝٸايع١ًُٝ ٚسٴ

ايبـاقٞ  ٖٚهـفا   و١َٳـ كٵايٛدـٛب أٚ اسبُ  ّٔؿٳإىل عٳـ  ٠ٹا٤ٳكٳٚيف ايبٳ وايعٌُ باسباي١ ايهابك١

 َٓٗا.

ٕٵ ١ اشبدل أٚ ايهتـاب  ذٝٸماع يف سٴ١ ا٫نتُشاب نايٓٸذٝٸايٓماع يف سٴ ٕٸإ :قًتٳ إ

 أٚ اٱمجاع.

 اتٹبايـفٻ  ٔكبٳـ اشَب يـٓؿؤ  ٝـ١َ ذٸاسُب  ٴٔكعٵـ ١ٝ اشبدل تٳذٸسٴ ٕٸءؾ واملكاَني بنيٳ مٷكٵَؾ :قًٓا

ــٚيعٳ ــ ٌُٔٳ ٍٸاملهًٓ ــؿا ــ٘ اشبــدل بايٛانــط١   ـ اي ٞ  وعًٝ ــاق ــسٴ خبــ٬فٹ وٖٚهــفا ايب ١ ذٝٸ

عـٔ ٚدـٛب ايعُـٌ باسبايـ١ ايهـابك١ ناْـت        ا ناْـت عبـاق٠ّ  ٗـا ملٓـ  ؾءْٸ وا٫نتُشاب

 ب٬ ٚانط١ ي٤ٞ. وبايفات ـٹاملهًٖ ٌُٔٳيٓؿو عٳ عاق١ّْ

ٕٵ ١ ا٫نتُشاب أّٜٓا عاق١ْ يؿعٌ املهًــ بٛانـط١ ايـٝكني    ذٝٻسٴ ٕٸإ :ًتٳُق إ

 ايهابل ٚايًو اي٬سل.

ا َٚـا ـنـك إ ٓـ    وإىل تعٝني َْٛٛع٘ إ٫ٓ بعؿ سذ١ٝ ا٫نتُشاب ٫ عبتازٴ :قًٓا

ًٓـ  ّٴ ْٸـ أنُـا   و٘ ٚصبـكاٙ ٖٛ َْٛٛع ا٫نتُشاب ٚضب املْٛـٛع يف نـا٥ك    تعـٝنيٴ  ٘ ًٜـم

ا عبتـاز إىل تعـٝني ا٫نـتطاع١ يف    ْٸـ ءؾ وَْٛٛع اسبرٸ نُا يف تعٝنٔي واملها٥ٌ ايؿك١ٝٗ

 ٚدٛب٘. ِّشٳَٳ

عًـِ ا٭َـٍٛ    ١ٹَٻـ ٗا َـٔ املهـا٥ٌ ا٭َـٛي١ٝ باعتبـاق ٚدـٛؾ غا     نْٛٴ :ٚثاُْٝٗا

ّٴ وؾٝٗا ُٴ ٚعؿّ س ٍّ و١ٝ باجملتٗؿًٓدكا٥ٗا يف ا٭سهاّ ايُهإ ٖٚٛ اغتُا ِّـ يً ؿ ؾٝـ٘  ك
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املتٛقــ   قؿقت٘ ع٢ً إسكال َْٛٛع٘ ايـفٟ ٖـٛ ايًـو املهـتككٸ     عؿّ ٚيٛ َٔ د١ٗ

   ٘ ــ  اغتُــاّ  ٕٸءؾــ وعًــ٢ ايؿشــِ عــٔ ٚدــٛؾ ايــؿيٌٝ يف املــٛقؾ ٚعــؿّ ايظؿــك ب

ٚإ٫ ؾذُٝـع ايتهـايٝـ    وا ٖـٛ َـٔ ٖـفٙ ازبٗـ١    ٗـؿ إ ٓـ  مجٝع املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ باجملت

ِّــ    ــ١  ــا ًٜــذلى ؾٝٗــا اجملتٗــؿ ٚاملك نُــا ٖــٛ اسبــاٍ يف لَــإ   وؿاملهــتؿاؾ٠ َــٔ ا٭ؾي

ــاطع       واسبٓــٛق ــٌ ايك ــؿق٠ حبهــِ ايعك ــايٝـ ًَــكٚط١ بايك ــت ايته ــا ناْ ــٔ مل   ويه

َٸ    ٚايعُــٌ بــاسبهِ ايًــكعٞ ا٭َــٛيٞ ًَــكٚ ْ      عًـــ٢  ٞٴبًــكٚ  ٫ ٜكــؿق ايعــا

ِٻ     سكالٖاإ بايكـاؾق عًـ٢ ـيـو ٖٚـٛ اجملتٗـؿ ٫       يف ٖفٙ ا٭لَٓـ١ َٚـا يـابٗٗا اغـت

 .غرل

ٗٞ ٚسكَـ١  ٘ عبـاق٠ عـٔ سهـِ ايًـاقع بـايٓٸ     بأْٸ :ا٫نتُشاب نٛا٤ قًٓا ؾُج٬ّ

ٜهــٕٛ سهُــّا  ٕٵأبأْـ٘ عبــاق٠ عـٔ    :أٚ قًٓــا وْكـه ايــٝكني ايهـابل بايًــو اي٬سـل   

ِټؾٗــٛ ٫ ؽبـ  ويـكعّٝا بٛدــٛب ايبٓـا٤ عًــ٢ اسبايــ١ ايهـابك١    ٚمل  وابتــؿا٤ٶ باجملتٗــؿٹ ت

ــأ إ٫ٓ وا٫دتٗــاؾٴ ٘ٹٜهــٔ َــأغٛـّا يف َْٛــٛعٹ  ِٸْٸ  وبــ٘ َــٔ دٗــ١ ايعــٛاق   ٘ اغــت

ٚعـؿّ املعـاق  يـ٘ ٚعبـٛ      ويٌٝ املعتدل ع٢ً غ٬ف اسباي١ ايهابك١ايؿٻ ّٔؿٳنُعكؾ١ عٳ

ٚغرلٖــا مل  (1)ايٛاســؿ املهــتؿاؾ َــٔ آٜــ١ ايٓبــأ ايعُــٌ خبــدٔل ٛبٳٚدٴــ ٕٻأنُــا  وـيــو

ِٸٚإْٸ ويف َْٛٛع٘ اجملتٗؿ فٴ٪غٳٜٴ ٘ٹ ُا اغت ١ نُعكؾـ١ َـشٸ   ؤَ دٗـ١ ايعـٛاق    ب

ٚيـٛ   وٚعبـٛ ـيـو   وٚعؿّ َـؿٚقٙ تكٝـ١   وٚسذ١ٝ  ٗٛقٙ وٚعؿّ املعاق  وايهٓؿ

مل ػبعــٌ َــؿاق ايتُٝٝــم بــني عًُــٞ ا٭َــٍٛ ٚايؿكــ٘ عًــ٢ ـيــو ا٫غتُــاّ          

ّٳؾ٬ َٓٳ واملها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ َها٥ٌ ؾك١ٝٗ ايعكْٞ يُاق مجٝعٴ عٌ املؿاق عٔ د ا

 ع٢ً ـيو.  
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  املساد مً عدو قدزٗ العامٕ علٙ العنل باملطأل٘ األصْلٔ٘

ـٴ َٸ ٠ٹقٳؿٵُق ّٔؿٳَٔ عٳ كٳنٹٚيٝو املكاؾ  ا  ٘ ْٸـ أ وٌ باملهأي١ ا٭َٛي١ُٝٳٞ ع٢ً ايعٳايعا

َٸَٔ ـيو قبٌ انتٓباطٗا َٔ أؾٓي ٔٴ٫ ٜتُٖه بـٌ نُـا ٫ ٜـتُهٔ َـٔ      و١ ؾكـط تٗا غا

ٔ َٓ٘ بعؿ انـتٓبا  اجملتٗـؿ شلـا    نفيو ٫ ٜتُٓه وعٔ ا٭ؾي١ ـيو قبٌ انتٓباطٗا شلا

َٸ ٗا اجملتٗؿٴْٳكٳ٘ يٛ عٳْٸأاع٢ٓ  ؤَ ا٭ؾي١ أّٜٓا ٞ بعؿ انتٓباطٗا مل ميهـٔ  ع٢ً ايعا

ــ٘ ايعُــٌ بٗــا  ــٛ انــتٓبط اجملتٗــؿٴ  وي ــأ ٚغرلٖــا سٴ   ؾً ــ١ ايٓب ــ١ غــدل ايٛاســؿ  ذٸَــٔ آٜ ٝ

َٸ وٚٚدٛب ايعٌُ ب٘ َج٬ّ يعؿّ  ;هٔ َٔ ايعٌُ ب٘ بعؿٴٞ مل ٜتُٚعكْ٘ ع٢ً ايعا

ٚعــ٬ز املعــاق  عًــ٢ ؾــك   ويــ٘ َعاقْــا أّ ٫ ٕٸإٓــ٘ َــٔ ؾٗــِ املــكاؾ َٓــ٘ ٚمتٗه

ٚٳ ;عٔ ْؿو ايعٌُ ب٘ مٷذٵؾٗفا نُا تك٣ عٳ وٚدٛؾٙ تعٝني املكاؾ ٚاملعٓـ٢   ٕٻأ ق٠َْك

ٌٔأَأغٛـ يف  ٚؾؾع املعاق  غرلٴ  وبـٌ ٖـٛ َـأغٛـ يف ايعُـٌ بـ٘ ؾعـ٬ّ       واسبذٝـ١  َ

َٸ  ٔ َٓ٘ نُا عكؾت.  َتُٓه ٞ غرلٴٚايعا

ٍٴ  و٘ يـٛ ؾـك  قطعٝـ١ ؾ٫يـ١ ا٭غبـاق عًٝٗـا      ْٸءؾ ويف ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ ٚنفا اسبا

َٸ ٔٴؾ٬ ٜتُٖه  ٖٚـٛ ايًـوٗ   وٌ بٗا أّٜٓا يعذمٙ عـٔ إسـكال املْٛـٛع   ُٳٞ َٔ ايعٳايعا

 يٌٝ ٚعؿّ ايعجٛق عًٝ٘.ايؿٸ عٔ ٚدٛؾٹ ِٔشٵايَؿ ؿٳعٵبٳ ل إ٫ٓايفٟ مل ٜتشٓك املهتككٸ

ٕٻ قٜبٳ ٫ٚ ٖفا يٝو عذمّا عٔ إثبات ؾ٫يـ١ ا٭غبـاق عًـ٢ اعتبـاق ا٭َـٍٛ       إ

ٖٚـفا   وٌ بعـؿ ا٫نـتٓبا   ُٳـ عـٔ ْؿـو ايعٳ   مٷذٵـ ٖـٛ عٳ  ٌٵبٳـ  وي٘ ب٘ ٌٳغٵ٫ٚ ؾٳ وايع١ًُٝ

: َـٔ قٛيـ٘    ايؿاذب١ َج٬ّ ٚدٛبٳ ٘ يٛ انتٓبط اجملتٗؿٴْٸءؾ وخب٬ف املها٥ٌ ايؿكع١ٝ

َٳ) َٸ    (1)(بؿاذب١ ايهتـاب  إ٫ٓ ٫٬٠َ  ٔ َـٔ ايعُـٌ بـ٘ بـ٬     ٞ ٜـتُهٓ ٚعكْـ٘ عًـ٢ ايعـا

 إيهاٍ.
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َٸٜتُٓه ِِٕهسٴ ٌٻُن ٕٸإ :ٚاسباٌَ َٔ ايعٌُ ب٘ بعؿ ا٫نـتٓبا  ؾٗـٛ َـٔ     ٞٴٔ ايعا

ٌټ واملها٥ٌ ايؿكع١ٝ ٗـ   سهِ ٫ ٜتُٓه ٚن ٛ َـٔ  ٔ َٔ ايعٌُ ب٘ ٚيٛ بعـؿ ا٫نـتٓبا  ؾ

ٍٳ ٕٸأ تٳِؾكٳٚقؿ عٳ واملها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ  ايع١ًُٝ َٔ قبٌ ايجاْٞ ٫ ا٭ٍٚ.   ا٭َٛ

َٸ ٍ  بٸا َـا قٴ ٚأ ٕٸ  :ُـا ٜكـا ٚ   َـٔ إ ِټ   ٕٵإاملٝـمإ املـفنٛق  بايٓهـب١ إىل َهـأي١    نـإ ٜـت

ِټ ْٸأ سذ١ٝ غدل ايٛاسؿ ٚعبٖٛا إ٫ٓ يف  ٗـا يٝهـت إ٫ٓ  ؾءْٸ ويف ا٭َـٍٛ ايعًُٝـ١   ٘ ٫ ٜـت

 ٔكبٳـ غٳ ٚيٝهـت بًـ٤ٞ َـع قطـع ايٓظـك عـٔ ا٭غبـاق خبـ٬فٹ         وملعٓـ٢ َكتب١ املؿيٍٛ ٚا

يف  َْٚٛــٛعّا كـاّ شٗكٚعبٖٛـا تٳ  (1)عـٔ آٜـ١ ايٓبـأ    يـ٘ َـع ايػــهٸ   ٕٻءؾـ  وايٛاسـؿ ٚعبـٛٙ  

ٍٸ واشبــدل ْؿــوٴ :ث٬ثــ١ ؾتهــٕٛ ٖٓــاى أَــٛقٷ واشبــاقز  وعًــ٢ اعتبــاقٙ ٚايــؿيٌٝ ايــؿا

ِٴ ــ ٘   ٚاسبه ــ ــ١ ؾــ   وايؿكعــٞ املهــتٓبط َٓ ــخبــ٬ف ا٭َــٍٛ ايعًُٝ ــا إ٬٫ٓ ٜتشٓك  ل ؾٝٗ

ِٴ وا٭غباق أٚ غرلٖا َٔ ا٭ؾي١ :قهُإ ٞټ ٚاسبه املهـتؿاؾ َٓٗـاو ؾـ٬ ٜهـٕٛ      ايًكع

ٕٴ ٖٓاى أَكٷ ٍّ ِِٕهع٢ً سٴ ٍټؿٴًّٝا ٜٳُٳأ٬َّ عٳ ثايح قا٥ِ بٓؿه٘ ٜهٛ ٍّ يكع  ّٴمٳًِؾٝٳ ؾكع

 يٌٝ ٚاملؿيٍٛ.  ايؿٻ شاؾٴاتٸ

ٕٸ (2)ؾُؿؾٛعٷ ٕ أؾي١ ا٭ٍَٛ ايعًُٝـ١ شلـا اع   بأ ؾب٬ُسظـ١ ؾ٫يتٗـا عًـ٢     وتبـاقا

ُٻيف مجٝــع املــٛاقؾ ٜٴ نــاق١ٜٺ ٝــ١ٺًُٓن قاعــؿ٠ٺ ٝــ١ املهــتؿاؾ َٓٗــا ٖٚــفٙ ايهًٓ و٢ ؾيــ٬ّٝهــ

ُٻتٴ ــّا ٜٴ هــ ّٴ  ُطهــتٓبٳ٢ أَــ٬ّ عًُٝ ــا ا٭سهــا ــٛاقؾ املػَُٛــ١   اعْٛتٗ ــ١ يف امل ايؿكعٝ

ٕٴ  :ث٬ث١ ٖٓاى أّٜٓا أَٛقٷ ؾتهٛ

 .اؾ٠ ٖٚٛ ْظرل اشبدل ايٛاسؿ١ٝ املهتؿًٞ ٖٚٛ ايهًُٓٳا٭ٌَ ايعٳ ْؿوٴ

ٌٴ ــؿيٝ ــؿٸ ٚاي ٍٸاي ــأ بايٓهــب١ إىل اشبــدل       ا ــ١ ايٓب ــاق ٖٚــٞ ْظــرل آٜ ــ٘ ٖٚــٛ ا٭غب عًٝ

 .ايٛاسؿ
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ِٴ    .املهتٓبط بٗا ْظرل اسبهِ املهتٓبط َٔ اشبدل ايٛاسؿ ٚاسبه

  ٘ ــ ٫ تــٓكه )ٚيــٝو عُــّٛ ) :ٚإىل ـيــو أيــاق بعــه ايهــاؾ٠ ا٭عــا ِ بكٛي

 (1)نعُـّٛ آٜـ١ ايٓبـأ    ا٫نتُـشاب ٚدم٥ٝاتـ٘ إ٫ٓ   بايكٝاى إىل أؾـكاؾ  (ايٝكني بايًو

 اْت٢ٗ. (2)(اٯساؾ [غباقأ]بايكٝاى إىل 

املــؿيٍٛ ٚاملعٓــ٢ ٚاْطباقٗــا عًــ٢ عُــٌ   ٗــا اكتبــ١ٹٗــا ا٬سظــ١ إْٸْٸإ :ٚاسباَــٌ

َٸـ املهًٓ ٕٴ ـ يف املٛاقؾ اشبا ٕٵ ُٜٚـضټ  وَـؿي٫ّٛ  ١ ٜهـٛ  وَـٔ ايكٛاعـؿ ايؿكٗٝـ١    ؿٻعٳـ ٜٴ أ

ـٳ   ــفٟ  ــؿاق اي ــفا املك ٙٴكٵَنٖٚ ــا ــٞ يف ايتٸ    ْ ــ١ ٜهؿ ــاق اسبٝجٝ ــٔ اعتب ــ٬ّٝ  َ ــا ؾي ــاٜك بُٝٓٗ  ػ

 َٚؿي٫ٛ.  

  ّجْابُ إغهال صاحب الفصْل

ؿٸ ايؿيٌٝ ايعكًـٞ  ٚدٛابّا َا يف ايؿٍُٛ َٔ اٱيهاٍ يف عٳ ـيو إيها٫ّ ْٚظرلٴ

ٞ   ٕٸءؾـ  وؾي٬ّٝ ٚ      :ايـؿيٌٝ ايعكًـ َـٌ  أعبـاق٠ عـٔ املؿـكؾات ايعكًٝـ١ نا٫نتُـشاب 

 .(3)ٝتٗا ٚٚدٛب ايعٌُ بٗا ؾ٬ ضبفٚقذٸعباق٠ عٔ إثبات سٴ :ٚاملها٥ٌ وايدلا٠٤

ٌٴبٸَٚا قٴ ـٴ ُا ٜهتًه  َٝماْـاّ  -اغتُاَـٗا باجملتٗـؿ   :أٟ -نـك أّٜٓا آع نٕٛ َا 

ًٜمّ اسبهِ بؿغٍٛ مجًـ١ َـٔ املهـا٥ٌ     ٚإ٫ٓ ونٝـ وزبعًٗا َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ

 ٍ ــ١ يف عًــِ ا٭َــٛ اجملتٗــؿ نُهــا٥ٌ ايكٓــا٤   ٫ ٜٓتؿــع بٗــا غــرلٴ  ٗــا  ــاْٸءؾ وايؿكٗٝ

َٸــ و١ ٚعبٖٛــاُٝٸــِهٝــ١ يف ايًــبٗات اسُبٗــاق٠ ٚاسبًٓٚاسبــؿٚؾ ٚعبُٖٛــا ٚقاعــؿ٠ ايٓط ا أ

ٚٸ  و٫ٕ يعذمٙ عٔ إسكال املْٛٛع ؾُٝٗا ٖٚٛ ايًو املهـتكك نُـا عكؾـت ؾتـؿبك    ا٭

ٕٸ ٕٔ ّٔؿٳعٳ ؿٳعٵٌ َٝماّْا بٳعٳذٵُا ٜٴٖفا املٝمإ إْٸ أٚ ٭ َٚكتٓـ٢   وٝم باملْٛٛعايتُٝ إَها
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ٕٔ ٕٴ َٝــما ٕٔ س٦ٓٝــفٺ ٠َكٳبٵــؾــ٬ عٹ وَــٔ ايؿــكٚع تنٔيؿٳايكاعٹــ املْٛــٛع نــٛ ِّ اٝــما  اشبــٛا

 ك.ؾتؿبٸ

ٌٖ ٘ٔأللنط يف أ ٔٓ ل   ّااألصْلٔ٘ ّصفّا ٍْٔالى
ذبـت  ي١ ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ َٚؿّا ٫ْٖٛٝٝا قاب٬ّ ي٬ْؿقاز أمله ٕٸإ :ٚقاٍ بعِٓٗ

ّ َهــا٥ٌ عًــِ ا٭َــٍٛ ٚعًــِ ايؿكــ٘ ٚع      ٚؽبتًـــ ـيــو بــاغت٬ف    وًــِ ايهــ٬

ٕٸ :(1)ٚقاٍ يف تْٛٝش٘ وغك  املعٕٓٛ ا٭َك بايعٌُ بًـ٤ٞ ٜتُـٛق عًـ٢ ٚدـٛٙ      إ

 ...ث٬ث١

٘ٹ  كاؾٳٜٴـ  ٕٵأ :أسؿٖا ايًـ٤ٞ َـٔ اسبكنـ١ ٚايهـهٕٛ      ٌ عًـ٢ ـيـوٹ  ُٳـ ايعٳ طبٝـلٴ تٳ بـ

ٚـيـو نــا٭َك   وازبـٛاقع  ٌٴُٳــكاؾ بـ٘ عٳ ٜٴـ  :أغــك٣ ٚبعبـاق٠ٺ  وٚا٫دتُـاع ٚا٫ؾـذلام  

ُٻ بعٌُ ٚايمنا٠ ٚايُّٛ ٚايٓهاع ٚايبٝع ٚأَجاٍ ـيو َـٔ ايعبـاؾات ايبؿْٝـ١     ٠٬ٹاي

ٖـا يف اشبـاقز بعُـٌ    ػباؾٴإـيو ٖـٛ   املكاؾ َٔ ايعٌُ جبُٝٔع ٕٸأسٝح  وٚاملعا٬َت

ــكٳسٳ ازبــٛاقٔع ــ ١َّن ــّا ادتُاعــّا هّْٛاٚنٴ ــ١    وٚاؾذلاق ؾٝهــٕٛ ـيــو َــٔ املهــا٥ٌ ايؿكٗٝ

ًٓ  ٌ ب٬ ٚانط١.ُٳك١ بايعٳاملتع

ٕٴتعٳٜٚهٴــ ١ّذٻــٚسٴ ٜــكاؾ بــ٘ ا٭غــف بــ٘ ٚدعًــ٘ ؾيــ٬ّٝ ٕٵأ :ٝٗــاٚثاْ بٗــا ٫نــتٓبا   ا

ِٷ  وا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ ــ ٚإقيــاؾٷ ٖٚــفا يف اسبكٝكــ١ تعًــٝ َٳ  ٚطكٜــٔل ِِٔهــاسُب ىٹقٳؿٵإىل 

بـ٘   ٌُٔٳـ ا٭َـك بايعٳ  ٕٸءؾـ  وَجايـ٘ َـٔ ا٭ؾيـ١   أنا٭َك بايعٌُ خبدل ايٛاسؿ ٚ وانتٓباط٘

ّٷ  وَٓـ٘ ايؿكٗٝـ١   انتٓبا  ايؿـكٚعٔ  إىل ب٘ اٱقياؾٴ كاؾٴُا ٜٴإْٸ بـفيو   ٌٳُٳـ ايعٳ ٕٸأ َٚعًـٛ

ُٸ :ٟأ ٕٴ وٚعبٖٛا ٠٬ٹايعٌُ باي ٍٕ  ؾٗفا ٜهٛ  ّٔؿٳعٳـ يٹ ;َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ ب٬ إيـها

ًٗ ًٗ ١ٹَطبٌ بٛانٹ و١ٺَطٌ ب٬ ٚانٹُٳبايعٳ ٘ٹكٹتع  ٌ بعؿ ا٫نتٓبا .ُٳبايعٳ ٘ٹٛيٹُيؿٵَٳ ٔلتع

                                              

 ( أٟ تْٛٝض ايكٍٛ.1)
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ٕٵب٘ َع٢ٓ ٖٝ كاؾٳٜٴ ٕٵأ :ٚثايجٗا ٚ   ٜكاؾ ب٘ أغفٴ ٫ْٛٞ قابٌ ٭  ٕٵأاملعٓـٝني ا٭ٚيـني 

ٚـيـو نــا٭َك بكاعـؿ٠ ْؿــٞ    وٖٚـٛ ا٫عتكــاؾ بـفيو ايًــ٤ٞ   وٜـكاؾ بــ٘ َعٓـ٢ ثايــح  

ٌٷْٸءؾ اسبكز َج٬ّ ٌّ ِٴٜٚتًػٻ وي٬ْؿقاز يف َها٥ٌ أسؿ ايعًّٛ ايج٬ث١ ٘ قاب عـٔ   ن

ّ    واٯغك بكُؿ املعٕٓٛ يف عًـِ   ٕٳٛٔٓٵـ عٴٕ ءؾـ  وٚايهايـ عٓ٘ عٓٛاْـ٘ يف أسـؿ ايعًـٛ

املكُـٛؾ تعًـِٝ َـؿقى اسبهـِ ٚإقيـاؾ طكٜـل        ٕٸأـيو قك١ٜٓ ع٢ً  ا٭ٍَٛ ؾُٝرلٴ

َٻـ ُـا ٖـٛ يٝٴ  إْٸ ايبشـح ؾٝٗـا س٦ٓٝـفٺ    ٕٸءؾ وا٫نتٓبا  غـدل   ١ٹذٝٸـ ٌ بٗـا إىل إثبـات سٴ  تٛ

ٔٸ  .زكٳ٣ إىل اسَبإـا أؾٸ ِٔشٵايَؿ دٛبٹٚٴ ّٔؿٳاملطًل أٚ عٳ ايٛاسؿ أٚ ايظ

ٚٳْٸإ :ؾٝكاٍ ٌٴ بٳدٳ٘ يٛ  املعـاق  أٚ ا٫ستٝـا     ّٔؿٳايكطع با٭سهاّ أٚ بعٳـ  ذبُٝ

ٞٷ وزٴكٳاسَبــ ّٳمٳَيــ ٔٸؾٝذــٛل ايعُــٌ خبــدل ايٛاســؿ ايظٓٸــ ويف ايــؿٜٔ ٖٚــٛ َٓؿــ  ٞ أٚ ايظــ

 وٖٚٛ سذ١ٝ اشبدل أٚ ايظـٔ املطًـل   ؤَ ايبشح عٔ َهأي١ أَٛي١ٝ ؿٴؾٝتٛٓي واملطًل

َٸـ   ٍ   ؾتُرل تًو ايكاعـؿ٠ إ ؾ٨ ايتُـؿٜك١ٝ يـ٘ َـٔ    أٚ َـٔ املبـا   وا َـٔ َهـا٥ٌ ا٭َـٛ

ٚسٝـح مل   وـ عًـ٢ ايتُـؿٜل بٗـا   ايتُؿٜل باشبدل أٚ بايظٔ املطًل ٜتٛٓق ٕٸإسٝح 

ِٕتتبٝٸ  .ا٭ٍَٛ ٔ يف عًِ آغك ؾتبني يف عً

 واملكُـٛؾ تطبٝـل ايعُـٌ عًٝٗـا     ٕٸأـيو قك١ٜٓ عًـ٢   عٕٓٛ يف ايؿك٘ ؾُٝرلٴ ٕٵإٚ

عًٝ٘ ايْٛـ٤ٛ   كٳهٴإـا عٳ ْ٘أـ ُٚا ٖٛ يبٝإ طكٜل عٌُ املهًٓإْٸ ؾايبشح عٓٗا س٦ٓٝفٺ

ُٳ ُٸِ ٬ّٜٓؿٝ٘ ع ُٸ    وبتًو ايكاعؿ٠ ؾٝتٝ ًٓـ  أٚ ؼبهـِ بٛدـٛب ايتـٝ ل بايعُـٌ  ِ ايـفٟ ٜتع

   .ؾٝهٕٛ َٔ َها٥ٌ ايؿك٘ ب٬ ٚانط١ٺ

ٕٔ يف ايهــ٬ّ ُٜــرلٴ ٕٳٛٔٓٵــٚإـا عٴ  ودــٛب ا٫عتكــاؾٚٴ ـيــو قكٜٓــ١ عًــ٢ إقاؾ٠ بٝــا

ٌٴ ٞ يـٛ أؾٸ ا٫عتكـاؾ ايظٓٸـ   ١ٹُـا ٖـٛ ٱثبـات نؿاٜٳـ    ؾايبشح عٓٗا إْٸ ا٫عتكـاؾو   ٣ ذبُـٝ

ٞٸ ٕٴ َٔ َباؾ٨ عًِ ايه٬ّ. ايكطع  اىل اسبكزو ؾٝهٛ

ــؿ٠ ْؿـــٞ ايٓـــكق  ــدلا٠٤   وٚنـــفيو ايهـــ٬ّ يف قاعـ بـــٌ ٜٚطـــكؾ اسبهـــِ إىل ايـ
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   .ٚا٫يتػاٍ ٚايتػٝرل ٚا٫نتُشاب

ٕٵْٸأ :بتككٜب ٕٸ ٘ إ ايػك  َـٔ   عْٓٛت يف ا٭ٍَٛ ؾٝهٕٛ َٔ عًِ ا٭ٍَٛ ٭

ٕٴ ٘ٸأتٓبا  ٚتعًِٝ طكٜل ا٫ن عٓٛاْٗا بٝا  ٕٵأَـٔ مجًـ١ َـؿاقى اسبهـِ ٚ ـا ميهـٔ        ْ

 .تهتٓبط ب٘ أسهاّ نجرل٠

ٕٴ  عٴ ٕٵإٚ ــا ــ٘ بٝـ ــٛؾ َٓـ ــ٘ ؾاملكُـ ــت يف ايؿكـ ــات    ْٓٛـ ــٔ اسبكنـ ــٌ َـ ــل ايعُـ تطبٝـ

ٕٴ َٓٗا س٦ٓٝفٺ إـ املكاؾٴ ;ٚايههٓات عًٝٗا  .ا٭سهاّ ايؿكع١ٝ بٝا

ٕٴإٚ ٛٸ ٕ عْٓٛت يف ايه٬ّ ؾاملكاؾ بٗا بٝا ٢ ايهـابل ستٸـ   ٠ ايٓ ٸيمّٚ ا٫عتكاؾ بٓب

 .ؾتهٕٛ َٔ َباؾ٨ عًِ ايه٬ّ وٜجبت غ٬ؾ٘

ٍٴؾاُ٭ ؿ شلـا  نٛا٤ قًٓا باعتباقٖا َٔ باب ايعكٌ أٚ َـٔ بـاب ايتعبٸـ    ١ُايعًُٝٸ َٛ

ٍّ دبعٌ بًشا ٹ ٕٵأ ُٜضټ وسٝجٝات ٚاعتباقات ِٕ َٓٗا َْٛٛعّا ن  ٌٴعٳـ ذٵغرل َا تٴ يعً

ِٕ بًشا ٘ َْٛٛعّا  .ٚ ؾٖٝ٘ٚفا  ا ٫ غك وآغك يعً

عـكاب  عُٓٗا يف عًِ ايٓشـٛ َـٔ سٝـح اٱ    بشحٴايه١ًُ ٚايه٬ّ ٜٴ ٕٸأأ٫ تك٣ 

٘    ٚيف عًِ ا٫يتكام َٔ سٝـح ايـتهًٓ   وٚايبٓا٤ ٚيف عًـِ   وِ عـٔ املًـتل ٚاملًـتل َٓـ

ٍ  ١بِٓٝ يف ا٭ايُكف َٔ سٝح ايتهًٓ ٚيف عًـِ املعـاْٞ ٚايبٝـإ ٚايبـؿٜع      وٚا٫عـ٬

َٴٚايب ١ٹاسٳُٳِ يف ايَؿَٔ سٝح ايتهًٗ  .ٓات ايه٬ّ إىل غرل ـيوهِّشٳ٬غ١ ٚ

ــإ ٜٳ  ــفيو ايبٝ ــِظٚب ــ كٴٗٳ ــ   ـٴعٵْٳ ٓٴ ــكٙ بع ــا ـن ــٕٛ    ٗٴَ ــإ ايٛدــ٘ يف ن ــؿ بٝ ِ بع

ٖـفٙ ايكاعـؿ٠ ايؿكٗٝـ١ َهـأي١      ُا ٜٓـؿقز ذبـتٳ  بٸ٘ قٴْٸأا٫نتُشاب قاعؿ٠ ؾك١ٝٗ َٔ 

ا٫نتُـشاب ازبـاقٟ يف ايًـبٗات     ٕٸأأَٛي١ٝ ػبكٟ ؾٝٗا ا٫نتُشاب قاَؿّا ب٘ 

ــ١ ا ٌٸ اسبهُٝ ــ  ضبــ ــ١ اي ــ٘ َــٔ     ٕٵإٚ وايهــ٬ّ يؿكعٝ نــإ َكتٓــ٢ ٖــفا ايٛدــ٘ نْٛ

ؾٝٗـا ا٫نتُـشاب ازبـاقٟ يف بـاب ا٭يؿـا        ُا ٜٓـؿقزٴ ٘ قبٸْٸأ إ٫ٓ وايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ

 وطـ٬م نانتُـشاب ايعُـّٛ ٚاٱ   ويف نْٛ٘ َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ ايفٟ ٫ غ٬فٳ
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ًٓ    .ٚعبٛ ـيو وكعٞػٟٛ ٚانتُشاب عؿّ املعاق  يًؿيٌٝ ايًٚبكا٤ املع٢ٓ اي

تـ٘ يف  سذٝٸ ِٳًٹـ ؿ با٫نتُشاب املٓؿقز انتُشاب سذ١ٝ َا عٴٜٜك ٕٵأٚؼبتٌُ 

ٕٔ  اسبٓٛق يٛ يو يف سذٝت٘ يف لَإ ايػٝب١. لَا

ٚٳ ــٚ ــ ٘ٴدٵ ٓٻ ــأ ـٹعٵاي ــ٘ َعٓــ٢ٶ ٕٸأّ َــٔ عًــ٢ َــا تكــؿٻ  ٘ بٓــا٤ٶْٸ ــّا ٫ َعٓــ٢  ي ْٝ٫ٖٛٝ

ٍٔ  وي٬ْؿقاز املفنٛق ٘ٹ  بٌ ٖٛ يف سـا  وؿكٗٝـ١ با٫عتبـاق املـفنٛق   َـٔ املهـا٥ٌ اي   نْٛـ

ٌّ  وٜهـٕٛ َـٔ املهـا٥ٌ ا٭َـٛي١ٝ با٫عتبـاق اٯغـك       ٔٷ   ٚنـ يٰغـك يتػــاٜك   َُٓٗـا َبـاٜ

نٕٛ املٛقؾ ٚاجملك٣ َٔ املهـا٥ٌ ايؿكعٝـ١    ٫ٚ ٜتؿاٚت اسباٍ يف ـيو بنيٳ وا٫عتباق

 ٚبني نْٛ٘ َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ.

ٕٵْٸـ أَٔ  (1)َا ـنكٙ ايٓكاقٞ ـٴعٵْٳ كٴٗٳِظَٚٔ ٖٓا ٜٳ ٣ يف املهـا٥ٌ ايؿكٗٝـ١   كٳدٳـ  ٘ إ

   .٣ يف ا٭َٛي١ٝ ؾٗٛ َٓٗاكٳدٳ ٕٵإٚ وؾٗٛ َٓٗا

يٛس  باعتباق ا٫نـتٓبا  ؾٗـٛ َـٔ ا٭َـٍٛ دـك٣       ٕٵإ٘ ْٸأٚـيو ملا عكؾت٘ َٔ 

يٛس  باعتباق تطبٝل ايعٌُ عًٝـ٘   ٕٵإٚ ويف املها٥ٌ ايؿك١ٝٗ أٚ يف املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ

 .املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ أٚ يف املها٥ٌ ايؿك١ٝٗ ؾٗٛ َٔ ايؿك٘ دك٣ يف

ّٷٚبني َا سٓك ؾايٓهب١ بني ايٓكاقٞ ٚٳ ك٘ ـيو ايبعه عُٛ ٌ ػٝٸـ تٳُا ٜٴبٸؾكٴ و٘ٺدٵَٔ 

ٍٕ ٚ  ٚاسؿ ٚاْـضٴ  قدٛعُٗا إىل قٛ ناْـا َتًـاقنني يف ايٓـعـ ٚعـؿّ      ٕٵإايؿهـاؾ 

ّ ٫ٚ ياٖؿ ع٢ً اعتباق ٖفٙ ا٫عتباقات ٚاسبٝج و١ٓقٝاّ بٝٸ ٫ٚ ٜهـاعؿ   وٝات يف املكـا

ّٴ  .َٔ ا٭ع٬ّ أسؿٺ عًٝ٘ ن٬

ــا٤ٶ   ٙٴؾــا٭ق٣ٛ إـٕ عــؿټ   املْٛــٛع ٖــٛ ـاتٴ  ٕٸأعًــ٢  َــٔ املهــا٥ٌ ا٭َــٛي١ٝ بٓ

ِٔ   ٕٻأعًـ٢   بٓـا٤ٶ  أٚ َٔ املباؾ٨ ايتُؿٜك١ٝ يـ٘ َطًكـاّ   و١ا٭ؾٓي ا٭َـٍٛ   املْٛـٛع يعًـ

                                              

 .2ّ وايٓكاقٞ و أيؿ بٔ ضبُؿ َٗؿٟا٫ٍَٛ ( َٓٗاز ا٫سها1ّ)
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 ٗك.  ٚيعً٘ ا٭  وايؿيٌٝ اا ٖٛ ؾيٌٝ :أٟ وٖٛ املَٛٛف َع ايَٛـ

  عً حجٔ٘ االضتصخاب يف األلفاظ البخُح

ــأٖٚــٛ  وبكــٞ ٖٓــا يــ٤ٞ  ٝــ١ ا٫نتُــشاب يف ذٸعــٔ سٴ ٘ ٖــٌ ٜهــٕٛ ايبشــحٴ ْٸ

نأَـاي١ عـؿّ ايٓكـٌ     وْٚعٗا نٛا٤ نإ يف املْٛٛعات املهـتٓبط١  ا٭يؿا  ٱثباتٹ

ِّ وٚا٫يذلاى  وعٔ اسبذ١ٝ حٷشٵ٘ بٳ٭ْٸ ;كؾ١ َٔ عًِ ا٭ٍَٛأٚ يف املْٛٛعات اي

ٔٸ      ا٫نتُـشاب بٓـا٤ٶ   ٕٸأؾٝـ٘ عـٔ    حٴشٳـ بٵ٘ ٜٴْٸءؾ اشبـاّ   عًـ٢ اعتبـاقٙ َـٔ بـاب ايظـ

ٕٴ ٕٔ  ٖوؾًٛ يٴ ويف املْٛٛعات املهتٓبط١ ١ّسذٸ ٚا٭غباق ٜهٛ َٓكـٍٛ أٚ   يؿـ ٺ  يف نـٛ

ــؾٝٴ ًَــذلى ــ بأَــاي١ٹ ٢ٓؿ ــات    وّؿٳايعٳ ــ٘ ايهــ٬ّ يف ا٫نتُــشاب ازبــاقٟ ٱثب َٚجً

ّ  ونأَـاي١ عـؿّ ايتػُـِٝ ٚايتكٝٝـؿ     واملـكاؾات   ٕٻءؾــ وٚعبـٛ ـيـو   وايككٜٓـ١  ٚعـؿ

٭ْٗـا َـٔ    ;ٚقؿ ٜبطٌ سذ١ٝ تًـو ا٫نتُـشابات   و١ٝعٔ اسبذٸ حٷشٵايبشح ؾٝٗا بٳ

 ٕٻأأٚ  وؿ ٚا٭غبـاق عًـ٢ اعتباقٖـا َـٔ بـاب ايتعبٸـ      ا٭ٍَٛ املجبت١ اي  ٫ تعتدل بٓا٤ٶ

 .ع٢ً اعتباقٖا َٔ باب ايظٔ َعتدل٠ بٓا٤ٶ سذٝتٗا ثابت١ْ

٢ بٓا٤ ايعك٤٬ عًٝٗا ٫ َٔ باب ا٫نتُشاب ستٸـ  اعتباقٖا َٔ بابٹ ٕٸأ ٚاسبلٸ

ُٸ  ٗا َٔ َباسح ا٭يؿا  يف عًِ ا٭ٍَٛ.  ْٸأٚ وٌ ـيو ايتؿٌُٝ ؾٝٗاٜؿ

  األصْل العنلٔ٘ اجلازٓ٘ يف األحهاو اجلصٜٔ٘

َٸــ  اشباقدٝــ١ ا ا٭َــٍٛ ايعًُٝــ١ ازباقٜــ١ يف ا٭سهــاّ ازبم٥ٝــ١ ٚاملْٛــٛعاتٚأ

 وايبشح ؾٝٗا َٔ املها٥ٌ ايؿكٗٝـ١  ٕٸأ -د١ًَٔ ا٭ نُا اعذلف ب٘ مجاع١ْ -ؾايظاٖك

ٞ    ;نٛا٤ دعٌ َـؿقنٗا ايعكـٌ أٚ ا٭غبـاق    إـا نـإ َـؿقنٗا    :أٟ -٭ْـ٘ عًـ٢ ايجـاْ

ــاق ــ١ يف       -ا٭غب ــ١ ازباقٜ ــا نايبشــح عــٔ نــا٥ك ايكٛاعــؿ ايهًٝ ٜهــٕٛ ايبشــح عٓٗ

بعـؿ ايؿـكاؽ أٚ بعـؿ     ايًبٗات املْٛٛع١ٝ نأَاي١ ايطٗـاق٠ ٚعـؿّ ا٫عتٓـا٤ بايًـوٓ    

 .  ٌدباٚل احمل
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َٸــ ٌ   :عــين أ -ا عًــ٢ ا٭ٍٚٚأ ٕٴ -إـا نــإ َــؿقنٗا ايعكــ ايبشــح عٓٗــا   ٜهــٛ

ِ  واملهـًُني  ؿٹنٝٳـ  وَاقاتنايبشح عٔ نا٥ك ا٭ ٚغـرل   وٚايبٝٓـ١  وٚايػًبـ١  وٚنـٛقٗ

 .ـيو

َـٔ ايـٛدٗني    ٍّٚايهٸك يف دعً٘ َٔ املها٥ٌ ايؿكٗٝـ١ يف تًـو ايُـٛق٠ عًـ٢ نُـ     

َٸــ ٖــٛ ٚدــٛؾٴ ايــذلاى املؿــ  ٚاملهــتؿ  يف  ٖٚــٛ وٗا عًٝــ١٘ ايؿكــ٘ ؾٝــ٘ َٚــؿُقغا

٘ٹ وٹايتُهټ  .ت٘ذٝٸسٴ ٚثبٛتٹ ٘ٹبعؿ تٓكٝشٹ ب

 ُٜـضٸ  َـج٬ّ  وو بٗـا تٗا ايتُهٸـ يًُهتؿ  بعؿ ثبٛت سذٝٸ ٘ ػبٛلٴْٸأَٚٔ املعًّٛ 

ٚبـكا٠٤ ـَتـ٘    وقطٛبـ١ ايجـٛب   ٚبكا٤ٹ ولٜؿ ا٠سٝ و بانتُشابٹٜتُهٸ ٕٵأيًُهتؿ  

ُٻ َٔ ٚدٛبٹ  .ف ٚعبٛ ـيو٠٬ عًٝ٘ عٓؿ ايًو يف ايههٛاي

ًٓ ٖ سٳ ا ٫ٗا ٓ ْٸءؾ وٖٚفا خب٬ف املهأي١ ا٭َٛي١ٝ ٘ يهٓٸـ  وو بٗـا ؿ يف ايتُهټيًُك

َٸــ  ــأْظــكّا إىل  وٌَــع ـيــو ٫ ؽبًــٛ عــٔ تأ َهــا٥ٌ  ّا اغــت٬فٴ٘ َــٔ املهــتبعؿ دــؿٸ ْٸ

 يف ا٫ْـؿقاز ذبـتٳ   أٚ ْكـ٬ّ  ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ َع ٚسؿ٠ َعٓاٖا ٚٚسؿ٠ ؾيًٝٗا عكـ٬ّ 

َٸ ٕٸأع ٛٚـيو يْٛ وب اغت٬ف َٛقؾٖايهب وأسؿ ايعًُني ُـا ٫  اغت٬ف املٛقؾ 

نُـا   وأٚ يف املْٛـٛعات ازبم٥ٝـ١   وٝـ١ يف ا٭سهـاّ ايهًٓ  تٵكٳدٳـ  ي٘ بفيو نٛا٤ٶ َطبٵقٳ

ِّ -ايؿيٌٝ عًٝٗا ٕٻأ  .ٖٛ ايعكٌ أٚ ايٓكٌ مل ؽبتًـ بني املٛقؾٜٔ -تكؿٜٕك ع٢ً أ

ـٳ  ٛقؾ يف ا٫ْـؿقاز يف أسـؿٹ  امل اغت٬فٹ ٗا يهببٹاغت٬ُؾ ٢عؿٸٜٴ ٚع٢ً ٖفا ؾهٝ

ٍّ إىل عٓٛاْ٘ ٚايبشحٴ تازٴشٳايعًُني ؾٝٳ  ٘ يـٝو يـ٘ إ٫ٓ  ْٸـ أَـع   ؤَ ايعًُـني  عٓ٘ يف ن

ٌٷ ٚيــٝو يــ٘ إ٫ٓ وٚاســؿ َعٓــ٢ٶ ــ ٕٻ وٚاســؿ ؾيٝ ــايبشــح عــٔ سٴ أ٫ تــك٣ أ  ١ غــدٔلذٝٸ

َــع  وايٛاســؿ َــٔ املهــا٥ٌ ا٭َــٛي١ٝ نــٛا٤ نــإ يف ا٭سهــاّ أٚ يف املْٛــٛعات  

 ت٘ َطًكّا ؾتأٌَ.١ٜ ايٓبأ ع٢ً سذٝٸانتؿ٫شلِ بال

 .عٓؿِٖ يٮٍَٛ ايع١ًُٝ دٗتني َٔ ايه٬ّ ٕٸأ :ٚاسباٌَ

ٞ     :إسؿاُٖا شلـا عٓٛاْـّا    ٕٸأ تٳؾِـ كٳٖٚـفٙ ازبٗـ١ قـؿ عٳ    ويف اسبذٝـ١ َـٔ سٝـح ٖـ
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 و٫ ْظـك يـ٘ إىل املـٛقؾ ٚاجملـك٣     ٚاسـؿاّ  ٚاسـؿّا ٚؾيـ٬ّٝ   شلـا َعٓـ٢ٶ   ٕٸأنُـا   وٚاسؿّا

 ِ ؾٝٗــا َــٔ سٝــح ا٫ْــؿقاز يف عًــِ ايؿكــ٘ أٚ يف      ٖٚــفٙ ازبٗــ١ ٖــٞ ايــ  ٜــتهًٓ    

 .عًِ ا٭ٍَٛ

ــأيف صبــك٣ َــٔ   :ٚأغــك٣ ــْٸ َٸ ّٷ٘ أ ًٓ ا أسهــا ــ١ أٚ َْٛــٛعاتٷ ن ــ١ ٝ َٚــٔ  ودم٥ٝ

 ويف أسـؿ ايعًُـني   اغت٬ؾـ٘ اْـؿقاداّ   ٛدـبٴ اغت٬ف املٛقؾ ٚاجملك٣ ٫ ٜٴ ٕٸأاملعًّٛ 

 املٛقؾ.   اغت٬فٴ ٘ َٔ عًِ ٚاسؿ ٫ٚ ٜٓكټْٸأ ؾاسبلټ

  لعنلٔ٘ اجلازٓ٘ يف املطأل٘ األصْلٔ٘األصْل ا

َٸ ٍٴٚأ نانتُشاب ايعُّٛ ؾُٝـا   و١ًٝ ازباق١ٜ يف املهأي١ ا٭َٛي١ُٝٳايعٳ ا ا٭َٛ

ــٛ يٴــ  ــ٘ بعــؿ  ٓوي ِّــ  يف ايتػُــِٝ أٚ سذٝت ِ نُــا عــٔ  ايعًــِ اٱمجــايٞ باملػ

٘  ُوبعِٓٗ ايتُهټ َـٔ املهـا٥ٌ    ٘ٹيـ٘ يف اسبهـِ ٚنْٛٹـ    تابعـاّ  ٘ٹؾـ٬ إيـهاٍ يف نْٛٹـ    وبـ

إـ ٫ قبــط شلــا بــايؿكٚع  ;ٛي١ٝ ٚيــٛ عًــ٢ ايكــٍٛ باعتبــاقٙ َــٔ بــاب ا٭غبــاق ا٭َــ

 ١ ٫ٚ صبك٣.ايؿك١ٝٗ ٫ٚ سذٝٸ

عً اإلماو يف تدبري غسؤٌّ  الئاب٘ - الكطاٛ - اإلفتاٛ - االجتَاد) الفكُ مساتُب
 (السعٔٓ٘
 ايؿكٝ٘ ي٘ َكاتب أقبع١:  ٕٸإ

ــاؾ :ا٭ٚىل ــكعٝ    وا٫دتٗـ ــاّ ايًـ ــتٓبا  ا٭سهـ ــ١ انـ ــٛ ًَهـ ــٔ أؾٓيٖٚـ ــا ١ عـ تٗـ

ُٸ  و٢ َٔ سٓٝه ايتكًٝؿ إىل ؾقد١ ا٫دتٗـاؾ ٚبٗفٙ املكتب١ ٜذلٓق وايتؿ١ًُٝٝ ٢ ٜٚهـ

 بٗفٙ املكتب١ صبتٗؿا.  

ــ١ُ ــا  :ٚايجاْٝ ــ١ ايؿتٝ ــاقٙ عــٔ أسهــاّ اهلل ايًــكع١ٝ اــا ػبــؿٴ   إٖٚــٞ  وَكتب  ٙ يف غب

٘   أؾٓي ٛ ) و(ايُـــــ٠٬ ٚادبـــــ١ ) :تٗـــــا ايتؿُـــــ١ًٝٝ َجـــــٌ قٛيـــــ  ٚنـــــذؿ٠ ايهـــــٗ

ٛٸ) و(ٚادبــــ١   ٚعبــــٛ ـيــــو  ــــا (ٚايػٝبــــ١ ســــكاّ) و(با٭دٓبٝــــ١ َهــــكٚٙ ٚاشبًــــ
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ٕٷ  ُٸ  ونـا٥ٌ ايعًُٝـ١ ٚعبٖٛـا   ايؿتـا٣ٚ نايكٸ  بٴتٴـ ب٘ ُن ٖٛ ًَشٛ ٢ بٗـفٙ املكتبـ١   ٜٚهـ

 .ّاَؿتٝ

َجـٌ   وٖٚٛ إًْا٤ ٚإيماّ اا تكتٓٝ٘ ا٭نباب ايًكع١ٝ وَكتب١ ايكٓا٤ :ٚايجايج١

ٜٚهـ٢ُ بٗـفٙ املكتبـ١     اٱيماّ بأؾا٤ ايؿٜٔ ٚؾهؼ ايٓهاع أٚ ثبٛت املًو ٚعبٛ ـيو

 ا ـنكْاٙ يف ايكٓا٤.ٓ  بٴًَِطٜٴـيو  . ٚتْٛٝضٴّاقاْٝ

ٖٚـٞ   وَكتب١ ايٓٝاب١ عـٔ اٱَـاّ يف ايمعاَـ١ ٚايهـًط١ٓ عًـ٢ ا٭َـٛق       :١ُابعٳٚايكٸ

ٕٳ  ١ُبٳــَكتٳ ــ  غكٜٚــ١ ٚتؿــٜٛهٴ عٝــ١ ايؿْٜٝٛــ١ ٚا٭ ايكٸ تــؿبرلٙ يــ٪ٚ َٸ  و١ايهٝانــ١ ايعا

 وٚسؿـ  ايجػـٛق   وٚقتـٌ ايطػـا٠   وزبٓـا٠ ٚقُع ا وٚقعاٜت٘ يًُُاحل ٚؾؾع٘ يًُؿانؿ

ُٸ ًٻ ِٴ٢ بٗفٙ املكتب١ سانٹٜٚه  كع ٚاملكدع ايؿٜين.  اي

 َــا َــؿق َــِٓٗ اكتٓــ٢     ٚا٭٥ُــ١   ايــٓ   ٕٸأَٚــٔ ٖٓــا ٜظٗــك يــو    

ّٴ اَــــاَتِٗ ٫ ػبــــٛل ٭ســــؿٺ  يــــ٘ اٱَاَــــ١ أٚ ايٓٝابــــ١  تٵتٳــــبٳإـا ثٳ عًٝــــ٘ إ٫ٓ ا٫قــــؿا

   .ايعا١َ

َٳ ٌټ     اهللٹ ِٴهِـ ٘ سٴْٸـ أَـِٓٗ بعٓـٛإ    قٳؿٳَٚا  ل عٓـؿ ذبكٗـ   أسـؿٺ  تعـاىل ؾٝعُـٌ بـ٘ نـ

٘   قْـاّ أسٝـا  أ)َٔ  :ؾكٛي٘  وَْٛٛع٘ )َـا نـإ يٓـا     :أٚ قـٛشلِ   و(1)(ؾٗـٞ يـ

ٕٔ  قْـّا إ٫ٓ أؼبٝـٞ   ٕٵأ ٭سـؿٺ  َاَتِٗ ؾ٬ ػبٛلٴإاكت٢ٓ نإ  ٕٵإ (2)(ؾٗٛ يًٝعتٓا  بـءـ

ّٔ ّٔ   َٔ َـاٍ اٱَـاّ إ٫ٓ   فٳٜأغٴ ٕٵأ٫ٚ  وأٚ ْا٥ب٘ ٙٹٔكُٵعٳ إَا ٘   بـءـٕ إَـا  وعُـكٙ أٚ ْا٥بـ

ِّ    ٙٹٓـ٘ يعبـاؾٹ  تعـاىل قـؿ بٝٸ   اهللٹ ِٴهِـ ٘ سٴْٸـ أنإ اكت٢ٓ  ٕٵإٚ ٫ٚ  وأسـؿٺ  دـال ـيـو يهـ

 ْا٥ب٘.  ٜهتأـٕ َٔ إَاّ عُكٙ أٚ  ٕٵأساد١ 

                                              

 .145و 4ّز و دعؿك بٔ ضبُؿ اسبهٔ ايطٛنٞو( تٗفٜب ا٫سها1ّ)
 .409و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 2)
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  ً اجملتَد ّاملفيت ّاملسجع الدٓينـالفسم بٔ
ِٸ ٍٳْٸإ ث ٍٴ ٘ قؿ تؿاٚ ٚاملؿـ  ٚاملكدـع    وٚايؿكٝ٘ ويؿ  اجملتٗؿ بني ايؿكٗا٤ انتعُا

 .ٚايؿكم بٝٓٗا ٚاْض وٚايمعِٝ ايؿٜين وايؿٜين

ًٓ ٕٸءؾ ١ املعتـدل٠ ايؿايـ١ عًـ٢    ١ ايظٓٝٸـ ٘ ٜعُـٌ با٭ؾيٓـ  ْٸـ أِ عًِ ايؿك٘ باعتباق َٔ تع

ُٸ اسبهــِ ٕٸ ;٢ صبتٗــؿّاايــٛاقعٞ ٜهــ ٔٸ انــتؿكاؽٴ :ا٫دتٗــاؾٳ ٭  ايٛنــع يتشُــٌٝ ايظــ

ٞٸ    .ايؿكعٞ باسبهِ ايًكع

تٗـا ايتؿُـ١ًٝٝ   ٘ ٜعًِ با٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكعٝـ١ ايظاٖكٜـ١ عـٔ أؾيٓ   ْٸأٚباعتباق 

ٕٸ ;طًل عًٝ٘ ايؿكٜٝ٘ٴ  .ٖٛ ايعًِ با٭سهاّ ايًكع١ٝ عٔ أؾيتٗا ايتؿ١ًُٝٝ :ايؿك٘ ٭

 ;إطـ٬م اجملتٗـؿ بايكٝـاى إىل ا٭سهـاّ ايظاٖكٜـ١      ٘ ٫ ُٜـضټ ْٸـ أؾظٗك َـٔ ٖـفا   

ــٝكني    ــ٢ نــبٌٝ اي ــا عً ــ٘ عــامل بٗ ــ٘ بايٓهــب١ إىل    إطــ٬مٴ ٫ٚ ُٜــضټ و٭ْ ــ٘ عًٝ ايؿكٝ

   .إـا عًِ بٗا ٘ َٓهؿ باب ايعًِ بٗا إ٫ٓ٭ْٸ ;ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ

ُٸْٸأٚباعتباق     .٢ َؿتّٝا٘ ٜؿ  ٚؽبدل عٔ سهِ ايٛاقع١ ٜه

ُٸْٸأٚباعتباق   .٢ قاّْٝا ٚسانُّا٘ ٜكؾع اشب١َُٛ حبهُ٘ ٜه

ــاق  ــأٚباعتب ــٛٓيْٸ ــّا     ٘ ٜت ــؿٜٔ ٜهــ٢ُ إَاَ ــؿْٝا ٚاي ٢ يــ٪ٕٚ املهــًُني يف أَــٛق اي

 َٚكدعّا ؾّٜٓٝا ٚلعُّٝا قٚسّٝا.

  الفكُ املكازٌ
ٕٵًِيف ٖفا ايٛقت ايتعبرل بعٹ اعٳقؿ يٳ قا٤ ب٘ ٖـٛ ايعًـِ بـاٯ    ٜٚكاؾٴ وِ ايؿك٘ املكاق

ٌٴ وِ املهأي١ ايًكع١ِٝهاملػتًؿ١ يف سٴ ٟٕ ِّنُـ  ٚؾيٝ ٘  قأ ٕٴ  وؾٝـ َٓٗـا   َـا ٖـٛ اسبـلټ    ٚبٝـا

ِٔ  عبِّـ َني ٜٴٚعٓؿ املتكؿٸ وبايدلٖإ ٫ٚ قٜـب يف   واشبـ٬ف أٚ اشب٬ؾٝـات   كٕٚ عٓـ٘ بعًـ

ٍّ      ٬عٳا٫ٓط ٕٸأ َٓٗـا   ع٢ً اٯقا٤ املػتًؿ١ يف املهأي١ ايٛاسـؿ٠ َـع َعكؾـ١ املُـؿق يهـ
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اسبكٝك١ ٫ لايت تـدلم   ٕٸإيف عؿ٠ َٓانبات  ؿ قًتٴٚق واٱْهإ بُرل٠ ؾٝٗا بٴههٹٜٴ

 ٚعٔ نتاب ايكٓا٤ عٔ املبهٛ  يًًٝؼ ايطٛنـٞ   وٚتظٗك َٔ تُاؾّ ا٭ؾهاق

٘ عٓــؿ ـنــكٙ يًعًــّٛ ايــ  ٜتٛٓقــ   ــأ)ٚ :ـ عًٝٗــا ا٫دتٗــاؾ َــا يؿظــ ؾٗــٛ  ا اشبــ٬فٴَٸ

   .اْت٢ٗ (1)٢ أَاغكِٖ(َتؿاٍٚ بني ايؿكٗا٤ ٜعكؾْٛ٘ ستٸ

ِٸ ٕٸ ث  ايبشح يف ـيو ع٢ً أْٛاع ث٬ث١:   إ

ٕٵ :أسؿٖا ٕٳ أ َٸ ٜهٛ ٕٵ وٚاسؿٺ ّا يف آقا٤ ايؿكٗا٤ ملفٖبٺغا ٜكتُـك ؾٝـ٘ عًـ٢     نأ

ُٳ ٟٸٖٳفٵبٝإ اٯقا٤ يف اسبهِ ايًكعٞ يًُهأي١ ايؿك١ٝٗ يً ؾكـط أٚ املـايهٞ    ب ازبعؿك

 ؾكط.

َٸ ٕٵأ :ثاْٝٗا   ؾٝ٘ ملـفاٖب  ٜتعكٻ ٕٵبأ ويًُفاٖب اٱن١َٝ٬ ا٭غك٣ ّاٜهٕٛ عا

٘ إ أغـك٣ غــرل َــفٖب  ِٔ  ٓيأٚايهتــب ايــ   وَاَـ ٖك يف ٖــفا ايــؿٻ ؿـت عٓــؿْا َــٔ قـؿٜ

ٌٸ ناْت نجرل٠ دؿّا ٕٵإاملْٛٛع ٚ ٌٸ بٌ يع ٍّ ن انتؿ٫يٞ ٫ ؽبًٛ ايبشـح   نتاب ؾكٗ

ٕٻ إ٫ٓ وَهــا٥ً٘ عــٔ ـيــو  يف بعــٔه ُٻ أ ٞ  ٗــا نتــابٴأٖ   اشبــ٬ف يًًــٝؼ ايطٛنــ

ٚٸْٸأٚايظاٖك  و٠ طبعات يف إٜكإاملطبٛع عؿٸ و(ٖـ460)ن١ٓ  ٢املتٛٓؾ  ـٳيٓـ ُأ ٍ نتابٺ٘ أ

 و(ٖــ 726)ن١ٓ  ٢املتٛؾ ١َ اسبًٞيًع٬ٓ ـٹًَاملػتٳ ٚنتابٴ وَا١َٝيف ٖفا املْٛٛع يٲ

َٴ أسهٓٗا ٚأ ٕٸأ إ٫ٓ واملطبٛع يف إٜكإ املطبـٛع يف إٜـكإ ٚيف    وؿـ٘ ايتـفنك٠  ٪ٖيٚنـعٗا 

 ايٓذـ ا٭يكف بعه أدما٥ٗا.  

ٞ  ٚظبــؿٴ ٟ  و٫ّ(ا) (2)ـيــو يف نتــاب اٱَــاّ ايًــاؾع  (3)ٚنتــاب اٱَــاّ ايطــدل

                                              

 .100و 8ّز وايطٛنٞؿ اسبهٔ دعؿك بٔ ضبُ واملبهٛ ( 1)
تٓكـٌ يف ايـب٬ؾ    ٖب ايًـاؾعٞو َـاّ املـف  إضبُؿ بٔ اؾقٜو بٔ ايعباى بٔ عجُإ بـٔ يـاؾع ايككًٜـٞو     (2)

 .26و 6ّا٭ع٬ّو ايمقنًٞو ز. (ٚؾؾٔ ؾٝٗاو ي٘ نتاب )ا٭ّ (ٖـ204)ن١ٓ  َٚات يف َُك

و ٚيـؿ يف آَـٌ طدلنـتإو ٚانـتٛطٔ     امل٪قؽ املؿهك ا٫َاّ ابٛ دعؿكو ضبُؿ بٔ دكٜك بٔ لٜؿ ايطدلٟو (3)
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 (.  ٝاتيف نتاب٘ )اشب٬ؾ (1)كٞٗٚايبٝ و)اغت٬ف ايؿكٗا٤(

 يف املهــــأي١ ايؿكٗٝــــ١ عــــٔ اسبهــــِ ايًــــكعٞ      ٜهــــٕٛ ايبشــــحٴ  ٕٵأ :ثايجٗــــا

ــا    ــؿْٞ ؾٝٗـ ــإْٛ املـ ــ٘ بايكـ ٘    وَٚكاقْتـ ــ ــ٘ يـ ــ٘ َٚٛاؾكتـ ــؿاق طبايؿتـ ــا   وَٚكـ ــإ َـ  ٚبٝـ

ــا٠   ــات اسبٝ ــات بٗــفا ايبشــح نًٓ  ًــتٵٚقــؿ تهٓؿ وتكتٓــٝ٘ املُــًش١ ايعاَــ١ َٚتطًب ٝ

   .اسبكٛم

ٚٸ ٕٸإ :ٜٚكاٍ ؾقان١ ايؿك٘ املكاقٕ بني املفاٖب اٱن١َٝ٬ يف ن١ًٝ  ٍ َٔ اقذلعأ

و (2) ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ يف ا٭لٖك يف ايؿقان١ يًه١ٓ ايكابع١ ٖٛ ايًٝؼ املكاغٞ

ــ٘ ًْــكتٗا         ــا عًٝ ــا ٚدٛابٓ ــ٘ عًٝٗ ــه املطاقســات يف ايتؿهــرل ٚدٛاب ــ٘ بع ــا َع ٚيٓ

ُٸ  ا٭لٖك.  ٚا بني ايٓذـ َٚ وبعت يف ُْٔ ْظكات ٚتأ٬َتشـ ُٚطاي

 أقطاو الفكَاٛ
 :َٓافأ٠ ايؿكٗا٤ إىل عؿٸ ِٴهٹَٜٓك

ُٸ :ا٭ٍٚ ٚآَٓٛا بـ٘ ٫ٚلَـٛٙ    ِٖٚ َٔ يكٞ قنٍٛ اهلل  وٕٛشابٝٸايؿكٗا٤ اي

َٳَٸأٚ وؾٛا بايؿكٗا٤ٔكست٢ عٴ َٳـ  ٔٵا  ُٸ ٚمل ًٜكـ٘ ؾـ٬    نـٍٛ  ايكٻ كٳعا َٳـ ٜهـ ابّٝا شٳ٢ 

 َــِٓٗ اُْــكف إىل ايهــجرلٳ ٕٻأإ٫  وُــا ٜعتــدل َــٔ ايتــابعنيٚاْٸ و٢ يــٛ نــإ ؾكٝٗــّاستٸــ

٘  ٘ٹَعايٹــ أَــٔك  ــ وعــٔ ا٫يــتػاٍ بايؿكــ َٳ ــ ٔٵَٚــِٓٗ  ــتٳ ِٵَي   وك ؾٝــ٘ ايككؼبــ١ ايؿكٗٝــ١ ٖٛؾتٳ

                                                                                                            
 

 . 69و 6ّا٭ع٬ّو ايمقنًٞو ز(. غباق ايكنٌ ٚاملًٛى)أو ي٘ (ٖـ310)ن١ٓ  بػؿاؾ ٚتٛيف بٗا
و يـ٘ تُـاْٝـ يف   (ٖــ 458ت )يؿ بٔ اسبهني بٔ عًٞ بٔ َٛنـ٢ اشبهـكٚدكؾٟ ايبٝٗكـٞو    أبٛ بهك أ (1)

 .1007و 2ّز. نًـ ايظٕٓٛو سادٞ غًٝؿ١و (قبعٕٛ ايهدل٣ا٭) َٓٗا: اسبؿٜحو
تؿهــرل )و يـ٘  (1909ّ)ايـؿ بـٔ َُــطؿ٢ املكاغـٞو َؿهـك َُــكٟ َـٔ ايعًُــا٤و ربـكز بـؿاق ايعًــّٛ         (2)

 .258و 1ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(1952ّت )و (ٍَٛ ايؿك٘أايٛدٝم يف )و (املكاغٞ
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ٕٸ  و(1)ٚلٜؿ بٔ ثابـت   َاّ عًٞيف ايؿت٣ٛ ناٱ كٴجٹِهَِٓٗ امُل ٚـنك أقباب ايهرل أ

ٌٸ و(3)ٚعبــؿ اهلل بــٔ عُــك (2)ٚعبـؿ اهلل بــٔ عبــاى  َــاّ يف ايؿتــ٣ٛ ناٱ َٚــِٓٗ املكــ

ْـو  أٚ وط يف ايؿت٣ٛ نأبٞ بهـك َِٚٓٗ املتٛنٸ و(4)ٚأبٞ عبٝؿ٠ ازبكاع و اسبهٔ

ٔٔ ِٻ  وٚنـاْٛا نًـِٗ يف املؿٜٓـ١ املٓـٛق٠     وٚأبٞ نعٝؿ اشبؿقٟ وَايو ب قـٛا بعـؿ   تؿكٸ ثـ

 نٓاؾ اي١ٜ٫ٛ ٚايكٓا٤ إيِٝٗ.  إع يف ايؿتض ٚايتٛنټ

ُٻَــا ٜٴ :ايجــاْٞ َٳــ وبايؿكٗــا٤ ايتــابعني ٢هــ ٞٳ ٔٵٖٚــِ  ُٻــ يكــ  وغــف َــِٓٗأشاب١ ٚاي

ٚعُكِٖ َتؿاغٌ يف عُك ايُشابٝني ٚايعُك ايفٟ اْؿكؾٚا ب٘ عٔ ايُـشابٝني  

 قٌٝ ٚنإ ْٗاٜت٘ قبٌ ْٗا١ٜ ؾٚي١ بين أ١َٝ. وقُرل دؿا

ُٻَا ٜٴ :ايجايح ٞٸه ٖٚـِ   و( ْهب١ إىل )أقأٜت(٢ بايؿكٗا٤ ا٭قأتٝني َؿكؾ٠ )أقأت

ايفٜٔ ٜبشجٕٛ يف َهـا٥ٌ ؾكْـ١ٝ ٜهـتبعؿ سـؿٚثٗا ٚؼبهُـٕٛ ؾٝٗـا حبهـب        ايؿكٗا٤ 

ِ     )أقأٜتٳ :قأِٜٗ ؾٝكٛيٕٛ ٚقـؿ نجـك إطـ٬م     و(؟يٛ نإ ا٭َك نـفا ؾُـا نـإ اسبهـ

 ٖفا ايًؿ  ع٢ً ؾكٗا٤ ايعكام َٔ أٌٖ ايكأٟ.

ُٸَــا ٜٴ :ايكابــع ٖٚــِ ايــفٜٔ ٜكُــكٕٚ ايؿتــ٣ٛ عًــ٢   و٢ بايؿكٗــا٤ ايــٛاقعٝنيهــ

 ٖٚٞ اي  ايتًُت ع٢ً ـنكٖا اٯٜات ايككآ١ْٝ أٚ ايه١ٓ. واملها٥ٌ ايٛاقع١ٝ

ُٻَــا ٜٴ :اشبــاَو ــا٤ املتكــؿٸ هــ ٖٴــ وَني٢ بايؿكٗ ــَكايُؿ ِٵٚ  ايــفٜٔ نــاْٛا قبــٌ    ا٤ٴٗٳ
                                              

 .(ٖــ 45ت ) بـٛ غاقدـ١و َـشابٞو ٚيـؿ يف املؿٜٓـ١ ًْٚـأ اهـ١و       ألٜؿ بٔ ثابت ا٫ُْاقٟ اشبمقدـٞو   (1)
 .57و 5ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ

و بـٛ ايعبـاى ٚيـؿ اهـ١و ٫لّ قنـٍٛ اهلل      أعبؿ اهلل بٔ عباى بٔ عبؿ املطًب ايككيٞ اشلاسلٞو  (2)
 .95و 4ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ .ٞ بايطا٥ـ ٚؾؾٔ ؾٝٗاتٛٓؾ
 ٚيـؿ يف َهـ١  يـٗؿ ؾـتض َهـ١و     وابٞبـٛ عبـؿ ايـكئو َـش    أعبؿ اهلل بٔ عُك بٔ اشبطاب ايعـؿٟٚو   (3)

 .108و 4ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ .بُكٙ يف آغك سٝات٘ ـٻو ُن(ٖـ73) ن١ٓ ؾٝٗا تٛيفٚ
ٚؾؾـٔ يف   (ٖــ 18نـ١ٓ )  عاَك بٔ عبؿ اهلل ازبكاع بٔ ٬ٍٖ ايككيٞو َـشابٞ تـٛيف بطـاعٕٛ عُـٛاى     (4)

 .79و 3ّ. أنؿ ايػاب١و ابٔ ا٫ثرلو زغٛقبٝهإو ٚاْكك  عكب٘
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َــا نــاْٛا قبــٌ َٓتُـــ ايكــكٕ  :عــينأ و(ٖـــ656)نــكٛ  بػــؿاؾ بٝــؿ املػــٍٛ نــ١ٓ 

 ايهابع.  

ُٸ :ايهاؾى عـؿ نـكٛ  بػـؿاؾ    ِٖٚ ايفٜٔ نـاْٛا ب  و٢ بايؿكٗا٤ املتأغكَٜٔا ٜه

 ٢ ايّٝٛ.ستٸ (ٖـ656)ن١ٓ 

ُٻَــا ٜٴ :ايهــابع َٳــ و٢ بايؿكٗــا٤ املعاَــكٜٔهــ ِ أٚ امل٪يـــ أؾقى املــتهًٓ ٔٵٖٚــِ 

ك عــٔ ايؿكٝــ٘ ايــفٟ يف لَاْــ٘ ٜعبٸــ ٕٵأيــ٘  ـ ؼبــلٸـيــو املــتهًِ أٚ امل٪ٓيــ ٕٸءؾــ ولَاْــ٘

 باملعاَك.  

ُٸ  :ايجـــأَ ٟ    و٢ بايؿكٗـــا٤ املطًكـــني َـــا ٜهـــ  يـــ٘   ٚايؿكٝـــ٘ املطًـــل ٖـــٛ ايـــف

    ٘  ٚقـــؿ ٜطًـــل عًـــ٢ َـــٔ قدـــع يف      وًَهـــ١ ا٫دتٗـــاؾ يف مجٝـــع َهـــا٥ٌ ايؿكـــ

ــاع       ــ١ٓ ٚاٱمجـ ــاب ٚايهـ ــ١ًٝٝ نايهتـ ــ١ ايتؿُـ ــكع١ٝ يٮؾيـ ــاّ ايًـ ــتٓبا  ا٭سهـ  انـ

ــٌ ًٓـــ   وٚايعكـ ــا٤ املك ــٌ ايؿكٗـ ًٓـــ  يف َكابـ ــفٜٔ ق ــِ ايـ ــؿٜٔ ٖٚـ َٳـ ــٔ   ٔٵؿٚا  ــبكِٗ َـ  نـ

ــؿٜٔ ِ  واجملتٗــ ــاٚاٖ ــاؾِٖ يف ؾتــ ــك ادتٗــ ُٸ وٚاعبُــ ــ ــّا بايؿكٗــــ ٜٚهــ  ا٤ يف ٕٛ أٜٓــ

ُٸ واملفٖب ٍٔ     ٌٴِّـ َؿٕٛ َـٔ نـإ َـِٓٗ ٜٴ   ٜٚه  أٚ  وَكدـع تكًٝـؿٙ   َـا أمجـٌ َـٔ قـٛ

 بأَشاب ايتػكٜر.   ٜٚهُٕٛ َٓ٘ ِٳٗٳبٵَا َأ ٔٴبِّٜٴ

ُٸ :ايتانع ٖـٛ ايـفٟ يـ٘ ًَهـ١      و٨ٚايؿكٝـ٘ املتذـمٸ   و٥ني٢ بايؿكٗـا٤ املتذـمٸ  َا ٜه

ٚقـؿ   وملتذـم٨ ٜٚكابًـ٘ ايؿكٝـ٘ غـرل ا    وا٫دتٗاؾ يف بعه َهـا٥ٌ ايؿكـ٘ ؾٕٚ بعـه   

 ٜعدل عٓ٘ باملطًل نُا تكؿّ.

ُٸ :ايعايك ِٖٚ ايـفٜٔ ٜعتُـؿٕٚ عًـ٢     ونيٜغباقثني ٚا٭٢ بايؿكٗا٤ احملؿٳٸَا ٜه

ٍ    وا٭ؾي١ ايٓك١ًٝ ؾٕٚ ا٭ؾي١ ايعكًٝـ١  ٜٚكابًـِٗ ايؿكٗـا٤    و٫ٚ ٜعتـدلٕٚ عًـِ ا٭َـٛ

ٍ    وِٖٚ ايفٜٔ ٜعتُؿٕٚ عًٝٗـا  وا٭َٛيٕٝٛ ٌٴ أٖـفا   وٜٚأغـفٕٚ بعًـِ ا٭َـٛ  َـ

ثني قــؿ دبــاٚل ٚيهــٔ عٓــؿ ايًــٝع١ ا٫غــت٬ف بــني ا٭َــٛيٝني ٚاحملــؿٳٸ  وَــط٬عا٫
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ــؿ أٓيــ  وـيــو ــ (1) ْا نايـــ ايػطــا٤ ؿټـ يف ـيــو دٳــ ٚق ــ٘  نتاب ّا ؾُٝــا اغتًـــ ؾٝ

 غباقٜٕٛ.ا٭َٛيٕٝٛ ٚا٭

ــك  ــا ٜٴ :اسبــاؾٟ عً ُٻَ ــ ًَ ه ــ ــا٤ ايه ــفٜ   ونيؿٝٸ٢ بايؿكٗ ــا٤ اي ــِ ايؿكٗ ــٛا ٖٚ ٔ ؾع

ٞٸ ٚايكدٛع يف َعكؾـ١ ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ إىل َُـاؾقٖا ا٭َـ١ًٝ       ويًُفٖب ايهًؿ

ؾٚا ايٓهرل عًـ٢ ازبُـٛؾ عًـ٢    ٚيؿٸ وٚساقبٛا ايتكًٝؿ ؤَ ايهتاب ٚايه١ٓ ٚعبٖٛا

 ايكدٛع يؿتا٣ٚ ايؿكٗا٤.  

ُٻَــا ٜٴ :ايجــاْٞ عًــك ٖٴــ وأ٢ٟ بأَــشاب ايــكٸهــ ــ ِٵٚ َٵ أٟ ٚايكٝــاى اب ايــكٸشٳأ

ِٴ وٚا٫نتشهــإ ــ ــفٜٔ ٜٳ ٖٚ ٌٔ  شٳبٵاي ــ ــٕٛ عــٔ عً ــاّ ايًــكع١ٝ  ج ــا  وا٭سه َٚٓاطاتٗ

ــا   ــ٢ طبكٗــ ــٕٛ عًــ ــؿ     ٚمل ٜٴ وٚؼبهُــ ــؿ ؾكــ ــكأِٜٗ عٓــ ــ٣ٛ بــ ــٔ ايؿتــ ــٛا عــ  شذُــ

ِٸ ُٸ وايعـــكام َـــِٓٗ ك ؾكٗـــا٤ٹجٳـــِنأٚنـــإ  وايٛاْـــض ايـــٓ  ٕٛ بأٖـــٌ َؿقنـــ١ ٜٚهـــ

ؿتـٕٛ بـايكأٟ َـع ٚدـٛؾ     ٖٚـِ ايؿكٗـا٤ ايـفٜٔ ٫ ٜٴ    وٜٚكابًِٗ أٌٖ ايظـاٖك  وايكأٟ

ُٸ  أٚنإ  ونتاب أٚ ن١ٓ ٚعبٖٛاايظٛاٖك َٔ  ٕٛ بأٖـٌ  نجك أٌٖ اسبذال َـِٓٗ ٜٚهـ

   .َؿقن١ اسبؿٜح

ٔ      (2)نـعٝؿ بـٔ املهـٝب    ٕٸأٜٚك٣ٚ يف ٖفا ايبـاب    قـاٍ يكبٝعـ١ بـٔ عبـؿ ايـكي

ٞٷ :١ اسبهِملا نأي٘ عٔ عًٓ (ٖـ136)ن١ٓ  ٢املتٛؾ  ؟  (3)أْتٳ أعكاق
                                              

دعؿـك بــٔ غٓــك بــٔ يـ٬ٍ ازبٓــادٞو ؾكٝــ٘ ٚاَــٛيٞ ٚعــاملو نـإ يــٝؼ ًَــاٜؼ ايٓذـــ ٚاسبًــ١ يف     (1)
يـٗك تُـاْٝؿ٘ )نًــ ايػطـا٤ عـٔ َبُٗـات       أ وٖٚٛ ابٛ ا٫نك٠ ازبعؿكٜـ١ َـٔ آٍ نايــ ايػطـا٤     ولَاْ٘

 .124و 2ّا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز .(ٖـ1228ت )ايًكٜع١ ايػكا٤(و 

ؾكٝ٘و نإ ٜعـٌٝ َـٔ    ٞوو تابعبٛ ضبُؿأٔ سمٕ بٔ ابٞ ٖٚب املػمَٚٞ ايككيٞو نعٝؿ بٔ املهٝب ب (2)
 .102و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ94ت ) وبٝع ايمٜت

ٞ   860و 2ّز َايو بٔ أْوو واملٛطأ (3) بـٛ  أٜكـاٍ يـ٘ قبٝعـ١ ايـكأٟو     ٚ وو قبٝع١ بٔ عبـؿ ايـكئ املـؿْ
 .293و 3ٍّ اسبؿٜحو ايًاٖكٚؾٟو زَهتؿقنات عًِ قدا .(ٖـ136ت )عبؿ ايكئو 
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   كَاٛ لالٜن٘الف
ٚٸ) :ايعُـــــاب١ قـــــايٛا بـــــإٔ ٕٸأ (1)ًٞٸـــــقـــــؿ ـنـــــك ايَه  يـــــني نـــــت١ أؾكـــــ٘ ا٭

ــاقك    ــشاب ايبــ ــٔ أَــ ــاْٛا َــ ــ  نــ ُٸــ ــِ اؾم ٚاي ــكٚف  ولقاق٠ :ٖٚــ  َٚعــ

ٟ  أٚ و(3)ٚبكٜؿ و(2)غكٸبٛؾ بٔ ٚضبُـؿ   و(5)ٚايؿٓـٌٝ بـٔ ٜهـاق    و(4)بٛ بُـرل ا٫نـؿ

   ٞ ِ   و١ لقاق٠ايهـتٸ  ٘ٴؾَكــأٚ :قـايٛا  و(6)بـٔ َهـًِ ايطـا٥ؿ َهـإ )أبــٞ   (7)ٚقـاٍ بعٓـٗ

 .  (ٖٚٛ يٝح بٔ ايبػذلٟ (8)بُرل املكاؾٟ ٛ( أببُرل ا٫نؿٟ

 غاَــــــ١  َــــــٔ أَــــــشاب اٱَــــــاّ ايُــــــاؾم   ـنــــــك ايؿكٗــــــا٤ٳ ِٻثٴــــــ

ــت١  ــؿؾِٖ نــــ ــٔ ؾقاز : ٚعــــ ــٌ بــــ ــٔ   و(9)مجٝــــ ــؿ اهلل بــــ ــٚعبــــ   و(10)هإَهــــ

                                              

. (ٖــ 340ت )ابٛ عُكٚ ضبُؿ بـٔ عُـك بـٔ عبـؿ ايعمٜـم ايهًـٞو َـٔ غًُـإ ايعٝايـٞ قدـايٞ ؾكٝـ٘و             (1)
 .311و 6ّز وغرل ايؿٜٔ ايمقنًٞ وا٫ع٬ّ .136ّ ابٔ يٗكآيٛبو َعامل ايعًُا٤و

 فٜٔ قٚٚا عـٔ ا٥٫ُـ١  َـٔ ايؿكٗـا٤ ايـ    وَـشاب ايبـاقك   أف بـٔ غكٳٸبـٛؾ املهـٞ ايككيـٞو َـٔ      ٚ( َعك2)
. 249و 19ّز و ايهٝؿ أبٛ ايكانِ اشب٥ٛٞوَعذِ قداٍ اسبؿٜح. 

ٚ  أبٛ ايكانِ ايعذًٞو عكبـٞو ق٣ٚ عـٔ   أٔ َعا١ٜٚو ب( بكٜؿ 3) بـٞ دعؿـكو َٚـات يف سٝـا٠     أبـٞ عبـؿ اهلل 
 .558و 3ّأعٝإ ايًٝع١و ضبهٔ ا٭َنيو ز .(ٖـ150)ن١ٓ  ابٞ عبؿ اهلل 

ٚ  أبٛ ضبُؿو ق٣ٚ عٔ أبٔ ايكانِو بٛ بُرل ا٫نؿٟو ؼب٢ٝ أ( 4) و يـ٘ نتـاب    بـٞ عبـؿ اهلل  أبـٞ دعؿـك 
 .327و 5ّأعٝإ ايًٝع١و ضبهٔ ا٭َنيو ز .(ٖـ150ت )و  و َٔ ثكات ايكٚا٠ عٔ ا١ُ٥٫ّٜٛ ٚي١ًٝ

ٚي٘ نتـاب ٜكٜٚـ٘ عٓـ٘      بٛ ايكانِو بُكٟو ق٣ٚ عٔ ايباقك ٚايُاؾمأؿٟو ٓٗ( ايؿٌٓٝ بٔ ٜهاق اي5)
 .358و 1ّاي١ٝو َٗؿٟ حبك ايعًّٛو زايؿٛا٥ؿ ايكد بعِٓٗ.

ُٸ6) قبعُا٥ـ١ َهـأي١ يف   بٛ دعؿكو َٛىلو َٔ أعا ِ قٚا٠ ايهٛؾـ١و يـ٘ نتـاب ا٭   أؿ بٔ َهًِ بٔ قباعو ( ضب
 .446و 2ّايه٢ٓ ٚا٭يكابو عباى ايكُٞو ز .(ٖـ150ت بٛاب اسب٬ٍ ٚاسبكاّو )أ
 .507و 2ّز و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞو( اغتٝاق َعكؾ١ ايكدا7ٍ)
ــكاؾٟو   8) ــبػذلٟ املــ ــٔ ايــ ــح بــ ــٌ   أ( يٝــ ــؿو ٚقٝــ ــٛ ضبُــ ــاقك    أبــ ــٔ ايبــ ــػكو ق٣ٚ عــ ــرل ا٭َــ ــٛ بُــ  بــ

 .321ّ وأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ و ي٘ نتاب ٜكٜٚ٘ عٓ٘ مجاع١. ٚايُاؾم
٘ٷ أمجٝــٌ بــٔ ؾقاز بــٔ عبــؿ اهلل   (9) قدــاٍ  . ٚا٠ عــٔ ا٥٫ُــ١َــٔ ٚدــٛٙ ايــكٸ بــٛ عًــٞ ايٓػعــٞو ٚدــ

 .126ّ ويٓذايٞأيؿ بٔ عًٞ ا وايٓذايٞ
ُٸـ  أعبؿ اهلل بٔ َههإو  (10) يـ٘ نتـب َٓٗـا      ؿو َـٛىل غـم٠و َـٔ نبـاق ايـكٚا٠ ايجكـا٠ عـٔ ا٥٫ُـ١        بـٛ ضب

 



 115  ادلطهت االول/ يف يقديخ عهى انفقه

ٚأبــإ بــٔ  و(3)ٚيــاؾ بــٔ عجُــإ و(2)عٝهــ٢ بــٔ اؾُٻــٚسٳ و(1)بهــرل ٚعبــؿ اهلل بــٔ

 ٕ ٘   :قــايٛا و(4)عجُـا ٕ   وٚلعـِ أبــٛ إنـشام ايؿكٝــ ؾكــ٘ أ ٕٸإ :(5)ٖٚـٛ ثعًبــ١ بـٔ َُٝــٛ

 .(6)(مجٌٝ بٔ ؾقٸاز ٖ٪٤٫ٹ

ـٳ   ٚٚيـؿٙ ايكْـا   َٔ أَشاب اٱَاّ َٛن٢ بـٔ دعؿـك    ايؿكٗا٤ٳ كٳَنثِ 

ــت١   ــؿؾِٖ ن ــِٓٗ )ٚع ــْٛوَ ٜ   ٔ ــكي ــؿ اي ــٔ عب ــاع     و(7)ب ــ٢ بٝ ــٔ ؼبٝ َٚــؿٛإ ب

ــ. (8)ايهــابكٟ ُٸ ــٞ  ٚضب ــٔ أب ــرل٠  و(9)عُــرلؿ ب ــٔ املػ ــؿ اهلل ب ــٔ   و(10)ٚعب ٚاسبهــٔ ب

                                                                                                            
 
 .214ّ وأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ(. نتاب يف اسب٬ٍ ٚاسبكاّ)و (نتاب يف ا٫َا١َ)
٘     أ( عبؿ اهلل بٔ بهرل بٔ أعني بـٔ نٓهـٔو   1) قدـاٍ   .نتـب نـجرل٠ ايكٚاٜـ١    بـٛ عًـٞ ايًـٝباْٞو َـ٫ِٖٛو يـ

 .222ّ و أيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞوايٓذايٞ
ُٸــأاؾ بــٔ عٝهــ٢و ( ٓيــ2) عًــكٜٔ  بــٞ عبــؿ اهلل أ٘ ق٣ٚ عــٔ ْٸــإ :ؿ ازبٗــينو نــهٔ ايهٛؾــ١و ٚقٝــٌبــٛ ضب

 .142ّ وأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ .(نتاب يف اي٠٬ُ)و ي٘ سؿٜجّا
ٞ   .بـٞ عبـؿ اهلل  أماقٟو ق٣ٚ عٔ ؿيؿ اياؾ بٔ عجُإ بٔ عُكٚ بٔ غا( ٓي3) أيـؿ بـٔ    وقدـاٍ ايٓذايـ

 .142ّ وعًٞ ايٓذايٞ
بـٞ عبـؿ اهلل   أغـك٣و ق٣ٚ عـٔ   أيك ايبذًٞو نـإ ٜهـهٔ ايهٛؾـ١ تـاق٠ ٚايبُـك٠      ( أبإ بٔ عجُإ ا٭4)

 ٘12ّ وأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ (.نتاب يف املػالٟ)و ي. 
 . ٖـٌ ايبٝـت  أتباع َـفٖب  أنشل ايٓشٟٛو نإ ٚدّٗا َٔ إبٛ أثعًب١ بٔ َُٕٝٛو َٛىل بين أنؿو  (5)

 .117و ّأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ
 .673و 2ّز و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞو( اغتٝاق َعكؾ١ ايكدا6ٍ)

 تبـاع َـفٖب اٖـٌ ايبٝـت    أَـٔ   بٛ ضبُؿو نـإ ٚدٗـاّ  أٜكطنيو  بٔ ْٜٛو بٔ عبؿ ايكئو َٛىل عًٞ (7)
و ق٣ٚ عٔ ايكْا . ٞ446ّ وأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذاي. 

ٚناْت ي٘ َٓمي١ يكٜؿ١و يـ٘   بٛ ضبُؿ ايبذًٞو بٝاع ايهابكٟو ق٣ٚ عٔ ايكْا أ( َؿٛإ بٔ ؼب٢ٝو 8)
 .197ّ وايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ نتب نجرل٠ َٓٗا نتاب اي٤ْٛٛ ٚاي٠٬ُ ٚغرلٖا.

ُٸــ (9) ٟټليــؿ ا٭أبــٛ أؿ بــٔ أبــٞ عُــرل بــٔ لٜــاؾ بــٔ عٝهــ٢و ضب َــٌ ٚاملكــاّو ق٣ٚ عــٔ ا٭ ؾٟو بػــؿاؾ
 .326ّ وأيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞ وقداٍ ايٓذايٞ .نتاب املػالٟ()ايها ِ ٚايكْاو ٚي٘ 

ُٸ عبؿٴ (10) ٕ   ؿ ايبذًٞو نٛيفو دًٌٝ ايكؿقو ق٣ٚ عٔ ايهـا ِ  اهلل بٔ املػرل٠و ابٛ ضب و نتابـاّ  يـ٘ ث٬ثـٛ
 .465ّ وذايٞأيؿ بٔ عًٞ ايٓ وقداٍ ايٓذايٞ .نتاب اي٠٬ُ()َٓٗا 
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ُٸــأٚ و(1)ضببــٛب ٚقــاٍ بعٓــِٗ َهــإ اسبهــٔ بــٔ  .(2)ؿ بــٔ أبــٞ ُْــكيــؿ بــٔ ضب

ِ  وٚؾٓاي١ بٔ أٜٛب واسبهٔ بٔ عًٞ بٔ ؾٓاٍ :ضببٛب ابـٔ  َهـإ   :ٚقاٍ بعٓـٗ

 ٍ ُـ  :ؾٓـا ٔ    أٚ وعٝهـ٢  إ بــٔعج َٚـؿٛإ بــٔ   ؾكـ٘ ٖــ٪٤٫ ٜـْٛو بـٔ عبــؿ ايـكي

 .اْت٢ٗ َا ـنكٙ ايهًٞ (3)(ؼب٢ٝ

    َعَدو إطالم الفكُٔ علٙ الييب
٘ٹ مٴإطــ٬ ٫ ُٜــضټ ٞٸ ايؿكٝــ ٕٸ ; عًــ٢ ايــٓ ٸ بــاملع٢ٓ ا٫َــط٬س  عًُــ٘  ٭

ّٔ ــ با٭سهــا ًٻ ٍ كعٝٸاي بــٌ ٖــٛ بــايٛسٞ   و١ ايؿكعٝــ١ مل ٜهــتٓؿ إىل ايٓظــك ٚا٫نــتؿ٫

َٸــ واملــبني ُٸ وعًــِٝٗ ايؿكٗــا٤ لٴًَــِطؾكــؿ ٜٴ ا ا٭٥ُــ١ ٚأ  و٢ أســؿِٖ بايؿكٝــ٘أٚ ٜهــ

ٌٕ     وٖٚٛ َطًل َعكؾ١ ا٭سهاّ ايًـكع١ٝ  واعٓاٙ ايعكيف ايعاّ  نـٛا٤ ناْـت عـٔ ؾيٝـ

ٞٸ  أّ عٔ غرلٙ. تؿًُٝ

َٴ ٚته١ُُٝ َٸـ  وبايؿكٝـ٘ بٗـفا املعٓـ٢ عٓـؿ ايًـٝع١      ٛن٢ بـٔ دعؿـك   اٱَاّ  ا ٚأ

 سٞ.ط٬قِٗ ايؿكٗا٤ ع٢ً ا٭١ُ٥ باملع٢ٓ ا٫َط٬ءعٓؿ أٌٖ ايه١ٓ ؾ

                                              

(1)      ٚ عًـٌ  )خو َـٔ تُـاْٝؿ٘   َـٛيٞ ٚضبـؿٸ  أاسبهٔ بٔ ضببٛب بٔ ٖٚب بـٔ دعؿـك ايـمقاؾ ايبذًـٞو ؾكٝـ٘ 
 .273و 3ّز وغرل ايؿٜٔ ايمقنًٞ وا٫ع٬ّ .(ٖـ224ت و )(اسبؿٜح

ُٸــأ (2) ٞٳ وطــْٞٵمٳٞ ُْــك ايبٳبــؿ بــٔ أيــؿ بــٔ ضب  و(ازبــاَع) و يــ٘ نتــابٴْــا ٚازبــٛاؾ َــاَني ايكٸاٱ يكــ
 .61ايؿٗكنتو ايطٛنٞو ّ .(ٖـ221ت )
٘  آيف  ٚقاٍ بـاسبلٸ  وَشاب ا٫َاّو نإ ؾطشّٝاأبٛ ضبُؿو َٔ أاسبهٔ بٔ عًٞ بٔ ؾٓاٍو  (3)  .غـك سٝاتـ

ايًـٝؼ   اغتٝـاق َعكؾـ١ ايكدـاٍ )قدـاٍ ايهًـٞ(و      .34ّ و أيؿ بٔ عًـٞ ايٓذايـٞو  قداٍ ايٓذايٞ
 .831 - 830و 2ّز ايطٛنٞو



 الفصل الجاىٕ
 ص بُ ّغسح مْضْع العله ّّجُ التنٔٓ يف مْضْع عله الفكُ

 ّالدلٔل علٙ ّجْدِ

  علٍه لِّلُه املْضُْع
َات ايعًــّٛ ٖــٛ بٝــإ َْٛــٛع  فنك يف َكــؿٸايجــاْٞ َــٔ ا٭َــٛق ايــ  تٴــ  ا٭َــكٴ

 ِ ّٔايعٴ متــاٜمٳ ٕٸأ٘ ٜـكٕٚ  ْٸــأٙ باعتبــاق ُٚــا ـنــكٚإْٸ وايعًـ  بٹهٳــيف ْؿهــٗا ٚـاتٗــا حَب ًــٛ

ــتٳ ــ ;َْٛــٛعاتٗا ٔماٜٴُٳ ــٛ املبشــ ٭ْٸ ِ أخ عــٔ ٛ٘ ٖ ــ ــ٘ يف ايعً ــم   وسٛاي خبــ٬ف ايتُٝٝ

ٕٴ٘ إْٸْٸءبايتعكٜـ ؾ  ب١ عًٝ٘.اٯثاق املكتٸ بٹهٳحَب ُا ٜهٛ

٘ اعكؾ١ املْٛٛع ٜعـكف ٚدـٛؾ   ْٸأسٝح  وّ آمي١ َطًب )ٌٖ(٘ نُا تكؿٻٚ٭ْٸ

ـٵ ويف اي٤ًٞ ايًكٚٔع ٌٳبٵَٓ٘ َق ٫ بؿٸ (ٌٖ)َٚطًب  وايعًِ ٫ ًٜكع ؾٝ٘ َـا   اي٤ًٞٴ إ

 مل ٜعًِ بٛدٛؾٙ.

ــدٹ ٕٸإٚأٜٓــّا  ــ ١َٗٳ ــِ أ٫ّٚ  ٠ٹؿٳٚسٵ ــا٥ٌ ايعً ــفٸ َه ــٛ املْٛــٛع ٚباي ــ٘  ;ات ٖ إـ ؾٝ

حبٝـح إـا   وبٗـا إمجـا٫ّ   ٚإـا عـكف دٗـ١ اذباؾٖـا أسـا َ     وٚبـ٘ اذباؾٖـا   وايذلانٗا

ُٸ  .  ا ٖٛ َٓٗا إىل َا يٝو َٓٗاقُؿ ذبٌُٝ تؿاًَٝٗا مل ُٜٓكف ايطًب ع

ٙٴٚذب ّٔايَكــ َــٔ نًُــاتٹ كٝــل ـيــو نُــا انــتؿؿْا نُــاٍ ايــٓؿو ا٫ْهــا١ْٝ  ٕٸإ :ٛ

ٛٸ ٛٸتٗا اٱبك اعكؾ١ سكـا٥ل ا٭يـٝا٤ ٚأسٛاشلـا     ٌٴُٴشٵُا تٳؾقان١ٝ إْٸ٠ اٱؾقان١ٝو ٚايك

ٚناْـت   وك٠ َتٓٛع١ا٭يٝا٤ ٚأسٛاشلا َتهجٸ ا ناْت سكا٥لٴٚمٓل وبكؿق ايطاق١ ايبًك١ٜ

دبعـٌ   ٕٵأعًـِٝ ٚتهـًٗٝ٘   ايتٸ ٔٳهٵـ ك٠ أقتٓـ٢ سٴ عهٸَعكؾتٗا طبتًط١ غرل َهتشه١ٓ َٚت

ٌ َتُاٜم٠ ؾتُؿٻ َٓبٛط١ّ ْٚٚـعٛا اسبكـا٥ل ٚحبجـٛا عـٔ      و٣ يفيو ايعًُا٤ ا٭ٚا٥ـ

ُٸ  تٵًَُٳـ ١ ؾشٳثبتٖٛـا شلـا با٭ؾيٓـ   أٚ و١ اي  ٖٞ ا٭غكا  ايفات١ٝ شلـا أسٛاشلا املػت
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تٗـا  ٌو ٚأؾٓيٖٛـا باملهـا٥  كا  ـات١ٝ يتًـو اسبكـا٥ل زلٸ  أعضب٫ُٛتٗا  وقٓاٜا نهب١ٝ

ًٓـ   ٛٸ ٚتعاقٜـ َـا ٜتع ٖـا باملبـاؾ٨و ٚتًـو اسبكٝكـ١ املبشـٛخ عـٔ أسٛاشلـا        ل بٗـا زل

 .ٖٛا باملْٛٛعزلٸ

ٌټ  َٓؿـكؾاّ  ّاُٳـ ًِطا٥ؿـ١ َـٔ ا٭سـٛاٍ َتًـاقن١ يف َْٛـٛع عٹ      ؾُاقت عٓؿِٖ ن

ٜؿكؾ بايتـؿٜٚٔ ٚايتهـ١ُٝ ٚايتعًـِٝ ْظـكّا إىل َـا يتًـو ايطا٥ؿـ١ َـٔ          و تالّا يف ْؿه٘

ك٠ املػتًؿ١ يف احمل٫ُٛت َٔ ا٫ذباؾ يف د١ٗ املْٛٛع ٚا٫يذلاى ؾٝـ٘  تهجٸاملها٥ٌ امل

ْؿهـٗا  أٚأَـبشت عًـَِٛٗ باسبكـا٥ل ٚأسٛاشلـا َتُـاٜم٠ يف       وع٢ً ايٛد٘ املـفنٛق 

ِ      تٵَهًَٚنٳـ  وَْٛٛعاتٗاٚ ِٸ  وا٭ٚاغـك أٜٓـّا ٖـفٙ ايطكٜكـ١ يف عًـَٛٗ قـؿ تتشـؿ    ثـ

ٜٚ٪غـف جملُـٛع تًـو املهـا٥ٌ      واملها٥ٌ َٔ دٗات أغك٣ ناملٓؿع١ ٚايػا١ٜ ٚعبٖٛـا 

ٛٸ قـاٍ   وَـٔ سٝـح اغتُاَـٗا بٗـا     قٖا إمجا٫َّٔ بعه تًو ازبٗات َا ٜؿٝؿ تُ

ٕٴ :بعٓــِٗ ٙٴُٻنٳــ عًــ٢ سكٝكــ١ٺ ٍٻؾٳ ٕٵإّا يًعًــِ ؿٸـيــو سٳــ ؾٝهــٛ ب ايــفٟ ٖــٛ املكٓنــ ا

ٛ  وا٫عتبــاقٟ ــعٹ :نُــا ٜكــاٍ ٖــ ــبٵٜٴ ِٷًِ  ٚإ٫ٓ وأٚ عًــِ بكٛاعــؿ نــفا  وعــٔ نــفا حٴشٳ

أٚ ٜهـٕٛ   وأٚ ؼبـذلل بـ٘ عـٔ نـفا     وٜكتؿق ب٘ عًـ٢ نـفا   ِٷًِٖٛ عٹ :اٍنُا ٜك وؾكزلّا

َها٥ٌ ايعًـِ ايٛاسـؿ ْظـكّا إىل ـاتٗـا      ٠ٹؿٳسٵٚٳ املْٛٛع ٖٛ د١ُٗ ٕٸأ كٳٗٳؾَظ وآي١ يهفا

 أغك٣ نايتعكٜـ ٚايػا١ٜ. عكْت عًٝٗا دٗاتٷ ٕٵإٚ

َٴ :٫ ٜكاٍ ٛٸ  ؾّا بتعؿټتعؿِّع٢ً ٖفا ٜهٕٛ ايعًِ  َـات  ؾ املْٛٛعات ايـ  ٖـٞ َك

ًٹ َٴ ْٻأؾ احمل٫ُٛت َـع  بتعؿټ ؾّاذعٌ ايعًِ َتعؿِّٜٳ ِٵَي ِٳاملها٥ٌ ؾ ِّٗـا  َـات يًُهـا٥ٌ   ك

ٚعـٔ ايـبعه اٯغـك     وبإٔ ٜهٕٛ ايبشح عٔ بعه ا٭عكا  ايفات١ٝ عًُّا وأّٜٓا

بـٌ   وازباَع بني احمل٫ُٛت قٴؿٳم ٖٛ ايَكٚػبعٌ املُٝٸ وَع اذباؾ املْٛٛع وعًُّا آغك

٘   يتـٛاقؾ  ;٠املـاؾٸ  ع٢ً نٕٛ املْٛٛع آمي١ٹ ٤ٶقكب بٓاأٖفا  ٕٻإ نُـا   وا٭عـكا  عًٝـ

ــ ُټ ــ١   وٚاملــاؾ٠ َأغــف يًذــٓو  و٠ٛق عًــ٢ املــاؾٸتتــٛاقؾ اي ٚا٭عــكا  ايفاتٝــ١ آمي
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ُټ ٍٴُٳـ ايـفٟ بـ٘ نَ   ٌُٔٵـ يًَؿ فٷٛق٠ ٖٚٞ َأغٳـ اي ٌ  ٭ْٸـ  ;ايتُٝٝـم  ا ٘ ٫ ْـبط  ْٸـ إ :٘ قـؿ قٝـ

ؾـ٬ ٜٓٓـبط أَـك     وٜجبـت َـا انـتطاع    ٕٵأ أسـؿٺ  ِّيهُـ  ٌٵبٳ وشلا كٳُٵ٫ٚ سٳ وعكا يٮ

 ا٫ذباؾ بني املها٥ٌ يف ايعًِ ٚا٫غت٬ف بٝٓٗا ؾٝ٘.  

َٻـ  ٠ّٜؿكْٛا ؾا٥ـؿٳ  ٕٵأِ ٗٴ٘ َيْٸءؾ و٢ َا ؾَٝ٘ؿػٵ٫ٚ ٜٳ ٕٕ  ١ّغا ٠ ؿٻعٹـ  نيٳبٳـ  دـاَعٕ  يعٓـٛا

ُٸ و٫عكاب ٚايبٓا٤ءن أعكإ  ٕٵ إ٫ٓ و١ً شلاٜٚطًبٛا املها٥ٌ احمل ٍ  أ ٖـفا ٫   ٕٸإ :ٜكـا

أعـكا    ٕٸءؾـ  وازباَع بني أعكاْـٗا  ٔقؿٳايَك ّ ٚدٛؾٹؿٳيعٳ ;يٓا يف نا٥ك ايعًّٛ كٴٜتٝهٻ

بٝٓٗـا تبـأٜ ٚاغـت٬ف     نٝــ ٚا٭عـكا ٴ   وايعؿؾ يعًِ اسبهاب ٫ قؿق دـاَع بٗـا  

ًٓـ  حبٝح ٜعهٸـ  وٚتهجٸك َٳـ     ٚإ٫ٓ وٚاسـؿ  ٍّك مجعٗـا يف ن ٕٵ ضٻيـٛ أَهـٔ ـيـو  ػبعـٌ   أ

داَع بني ضبُـ٫ٛت   قٷؿٳٓا يعًِ ايؿًهؿ١ َقْٵكٳَؾ ؾًٛ ومّا يًعًِـيو ايعٓٛإ أّٜٓا  ٝٸ

َٳ  أّٜٓا نُْٛٛع٘. مّاذعٌ  ٝٸٜٴ ٕٵأ ضٻَها٥ً٘ 

َٸ ُٸاملاؾٻ ؿٜحٴا سٳٚأ ٕٸ ;ٛق٠ ؾٗٛ غرل َشٝض٠ ٚاي َٔ املْٛٛع ٚاحملُـٍٛ   ٬ُ٘ن ٭

ٌّ دم٤ٷ ُټ ٤ٴمٵُا ازُبٚإْٸ ؤَ املهأي١ َاؾ ٟٸاي ايهـ٬ّ يـٝو    ٕٸأشلا ٖٛ اسبهِ ع٢ً  ٛق

ِ   ُا يف املكٓنٚإْٸ وملهأي١يف ا املهـا٥ٌ   ٕٸأيف  ا٤ٳؿَـ ٫ٚ غٳ وب ا٫عتباقٟ ايـفٟ ٖـٛ ايعًـ

ُټ َٚكدعٴ ويًعًِ ٠َْاؾٸ ـٵ إىل د١ٗٹ ٠ٹٛقٳاي  املها٥ٌ عًُّا ٚاسؿّا. بٗا تُرلٴ ا٫ذباؾ إ

  عله لِّلُه املْضِْع ّجْٔد علٙ لصِّو الدلُٔل
ّٳايَه ٕٸإ ّٳهتؿعٞ ايَهعًِ ايؿك٘ ٜٳ يف َْٛٛٔع ٬  ث٬ث١: يف َكاَاتٺ ٬

ٚٸ ٌٔيف ايؿٸ ٍ:ا٭ ّٔ يٝ ِّ ٚدٛؾٹ ع٢ً يمٚ ِٕ املْٛٛع يه  .عً

ـٹ ِّ ايجاْٞ: يف تعكٜ  عًِ. املْٛٛع يه

ٕٔ  ايؿك٘. ًِِٔعٹ َا ٖٛ َْٛٛعٴ ايجايح: يف بٝا

َٸ ّٴأ ٚٸ ا ايه٬ ٌٳ ٕٸإ :ٍ ؾٓكٍٛيف املكاّ ا٭ املْٛـٛع يًعًـِ ٖـٛ     ع٢ً ٚدـٛؾٹ  ايؿيٝ

ـٳ ا سـاٚيٛا َعكؾـ١   ملٓـ  ًُا٤ٳايعٴ ٕٸإٚأيكْا إيٝ٘ نابكّا  وهؿ١ ٚاسبه١ُايؿً عًُا٤ٴ ٙٴكٳَنَا 
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نايعـؿؾ   وٚأدٓانـّا ٚغرلٖـا   ْٚعٛا اسبكـا٥ل أْٛاعـاّ   واق١ ايبًك١ٜايٓط ٔقؿٳا٭يٝا٤ بَك

ٛٴًَـ ٚايَؿ ُٸـ   ودــٛؾٴو ٚاي ٚأثبتٖٛــا شلــا  و١ بٗــاٚحبجــٛا عـٔ أعكاْــٗا ٚأسٛاشلــا املػت

ـاتٝـ١   ٥ل قٓـاٜا نهـب١ٝ ضب٫ُٛتٗـا أعـكا ٷ    اسبكـا  َـٔ تًـوَ   ٍّيهُـ  تٵًَُٳ١ ؾشٳبا٭ؾٓي

 يتًو اسبكا٥ل ٚزلٸٛا تًو ايكٓاٜا باملها٥ٌ.

ٚاسـؿ٠ َـٔ تًـو اسبكـا٥ل      َٔ تًو املها٥ٌ تكدع إىل سكٝك١ٺ طا٥ؿ١ٺ ٌٻُن ٕٸإ ِٻثٴ

ّٸا١ بٚايتهُٝٸ وؿٜٖٚٔٚا بايتٸؾٴكٳِؾأ ِ    نِ غا ْظـكّا إىل َـا    ويف بـاب ايتعًـِٝ ٚايـتعً

شـاؾ يف دٗـ١ املْٛـٛع    َـٔ ا٫تٸ  وٗـا ٚاغـت٬ف ضب٫ُٛتٗـا   تًو ايطا٥ؿـ١ عًـ٢ نجكت  يٹ

ٚقــؿ دعًــٛا  وٚاســؿ٠ َــٔ تًــو اسبكــا٥ل  يهْٛٗــا ًَــذلن١ يف ايبشــح عــٔ سكٝكــ١ٺ 

َْٛــٛع أســؿ  ٕٸأاعٓــ٢  وٓٗــا ٚتؿاغًــٗا حبهــب تًــو ازبٗــ١ايعًــّٛ ٚتباٜٴ بٳتٓانٴــ

٘ٺ  ِّاٯغـك َـٔ نُـ    ملْٛٛٔع نإ َبآّٜا ٕٵإايعًُني  هًُـ١  ٚاي وؾ يًشهـاب ؿٳنايعٳـ  ٚدـ

ٕٳ ٕٵإٚ وؾايعًُإ َتبآٜإ ع٢ً اٱط٬م ويًٓشٛ ِټ نا ٕ   أع  وَٓ٘ ؾايعًُـإ َتـؿاغ٬

أٚ يـ٦ٝني َتًـاقنني    وات َتػاٜكّا با٫عتبـاق ٚاسؿّا بايفٸ نإ َْٛٛعُٗا ي٦ّٝا ٕٵإٚ

 ق ـيو يف ضبً٘.كِّنُا ُق وؾايعًُإ َتٓانبإ ويف دٓو ٚاسؿ

اعكؾــ١ سكــا٥ل ا٭يــٝا٤  َٓٛطــ١ّ تٵا ناْٳــنــعاؾ٠ اٱْهــإ مٓلــ ٕٸأأغــك٣  ٚبعبــاق٠ٺ

ٚناْـت   وك٠ٚناْت تًو اسبكـا٥ل ٚا٭سـٛاٍ َتهجٸـ    وايطاق١ ايبًك١ٜ ٔقؿٳٚأسٛاشلا بَك

ــ١ َتعهٸــ   ــا طبتًط ــٌ يٓــبطٗا يتهــٌٗٝ تعًٓ  ك٠ تُــؿٸَعكؾتٗ ــا ٣ ا٭ٚا٥ ــا ٚتعًُٝٗ  وُٗ

ًٓ ٚٸْٖٛــا عًُــّا وٚاســؿ كــ١ بًــ٤ٞٺؾــأؾكؾٚا ا٭ســٛاٍ ايفاتٝــ١ املتع ٛا ـيــو ٚزلٸــ وٚؾ

ٛا ُٸاملطًل َـٔ سٝـح ٖـٛ ٖـٛ ٚنٳـ      غفٚا ايٛدٛؾٳأؾ ويفيو ايعًِ ْٛعّااي٤ًٞ َٛ

ٞٸأايعًِ ايباسح عٔ  ًٓـ   وٚايؿًهـؿ١ ا٭ٚىل  سٛاي٘ بايعًِ اٱشل ٚاـا   وٞٸٚبـايعًِ ايه

ِٻ وبعؿ ايطبٝع١ ٌٕٚقهُٛٙ إىل َتٸ ٚأغفٚا ايه ُ  ٌٕ ٌ ٚاملتٸ وَٚٓؿُـ ى ا َتشـكٸ َٸـ إ :ُـ

ِٴ وأٚ نانٔ ٍٔ ايباسحٴ ؾايعً ِٸ عٔ أسٛا  وٛٙ بعًـِ اشل٦ٝـ١  ى زلٸـ ملتُـٌ املتشـكٸ  ا ايه
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ٌ  وٚايهانٔ بعًِ اشلٓؿن١ ٕٳ  ٕٵأا َٸـ إ :ٚاملٓؿُـ ٕ  وتأيٝؿٝـ١  يـ٘ ْهـب١ّ   ٜهـٛ  وأٚ ٫ ٜهـٛ

ُٸ  وٚايجاْٞ ٖٛ اسبهاب وٚا٭ٍٚ ٖٛ املٛنٝك٢ ٢ بـايعًّٛ  ٖٚفٙ ايعًّٛ ا٭قبع١ تهـ

ٍّ وايكٜا١ْٝ ٔ ٛا ايعًـِ ايباسـح عـ   ُٸٚأغفٚا ازبهِ ايطبٝعٞ ٚنٳ وَٓٗا ؾكٚعٷ ٚيه

 ْهـا١ْٝ َـٔ سٝـحٴ   ٚأغـفٚا ايـٓؿو اٱ   وٚدعًٛا ي٘ ؾكٚعـاّ  وسٛاي٘ بايعًِ ايطبٝعٞأ

ــا٭غ٬م ٚاملًهــات اتٸ ــ وُــاؾٗا ب باسبهُــ١  وسٛاشلــاأٛا ايعًــِ ايباســح عــٔ  ٚزلٸ

ٚشلـفا دعًـٛا    وسٛاشلـا أٚحبـجِٗ عـٔ    وايع١ًُٝ إىل غرل ـيو َٔ أغـفِٖ اسبكـا٥ل  

ِّ ِٕعٹ يه  َْٛٛعّا. ً

  علٙ صاحب الهفآ٘ السٗد
ٜٳ  ايػــك  شــاؾٴٗــا اتٸعٳُٳٗــا قٓــاٜا دٳتعكٜـــ املهــا٥ٌ بأْٸ ُــضټٚعًــ٢ ٖــفا ؾــ٬ 

َٳ وٚايػا١ٜ ٌٵ و(1) َٔ َاسب ايهؿا١ٜ قٳؿٳنُا  ٕٴ  ب املهـا٥ٌ قٓـاٜا مجعٗـا     تهـٛ

 .عٔ أسٛاي٘ يف ايعًِ حٴشٳبٵٖا يف املْٛٛع ايفٟ ٜٴشاؾٴاتٸ

ٖٴـ   ايفٜٔ اعتدلٚا املْٛـٛعٳ  ٕٸإ :ٚاسباٌَ ١ يتكهـُِٝٗ  ُٳـ ِهاسبٹ عًُـا٤ٴ  ِٵيًعًـّٛ 

ِٕ  ِّنُـ  ٚحبـجِٗ عـٔ عـٛاق ٔ    واسبكا٥ل إىل تًو ا٭َٛق ٝـم  ُٚعًٝـ٘ ؾٝهـٕٛ امل   وقهـ

ٔٵ وايفاتٞ يًعًّٛ ٖٛ املْٛٛع َٸـ عٴ ٚيه  و١ًُا٤ ايؿٕٓٛ اي  اغذلعٖٛا يػاٜات غا

ٕٔنايٓٸ ًٓ شٛ يُٛ ٕٴاي ِ املؿاق عٓؿِٖ يف  هإ ٜهٛ َـا نـإ يـ٘ ؾغـٌ يف      وَها٥ٌ ايعًـ

ِ      وسٍُٛ ايػك  َٓ٘ ٟٸ وٚيٝو يًُْٛـٛع ازبـاَع ملْٛـٛعات املهـا٥ٌ عٓـؿٖ  أ

 و٫ٚ ًٜمّ ٚدٛؾ املْٛٛع ع٢ً ٖـفا ايتكـؿٜك   و٫ٚ يف تهُٝت٘ وثك يف تهٜٛٔ ايعًِأ

ــمّ ٚدــٛؾ ايػــك   ٚاْٸ ــأنُــا  وُــا ًٜ ــ١    ٘ ٫ ٜٓــكټْٸ ايبشــح عــٔ ا٭عــكا  ايػكٜب

 ب ايػا١ٜ عًٝ٘.إـا نإ ايبشح ٜٓؿع يف تكتٸ ي٘ َْٛٛعٷايعًِ يٛ ؾك   ملْٛٛٔع

                                              

 .7ّ وا٫ٍَٛو ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞ ( نؿا1١ٜ)
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ٕٵايعًـِ   ٕٸإ ٘ٹِّـ َٔ ٖفا ُن كٳٗٳؾَظ َهـا٥ً٘   حٴشٵـ ٖـٛ بٳ  ُـاّ ًِٙ عٹؿِّنـإ املٝـمإ يف عٳـ    إ

ّٸ عٔ َْٕٛٛع ٕٵ ّٳمٳَي غا ٕٳ أ ٕٳ ٕٵأٚيمّ  وي٘ َْٛٛعّا ٜهٛ ضبُـ٫ٛت املهـا٥ٌ    ٜهٛ

ٕٴ ٕٵإٚ وـات١ٝ ي٘ ؾٝ٘ أعكاّْا ب ايػاٜـ١ عًـ٢ َعكؾـ١    عًُـّا ٖـٛ تكتٸـ    ٙٹؿِّيف عٳ نإ املٝما

ــمّ   ــ٘ ٛدــؿ َْٛــٛعٷ ٜٴ ٕٵأَهــا٥ً٘ مل ًٜ ــمّ  وي ٕٳ ٕٵأ٫ٚ ًٜ ضبُــ٫ٛت املهــا٥ٌ   ٜهــٛ

ٕٳٚاملتـأغٸ  ويـ٘ َْٛـٛعٷ    ٳٔك٢ يـٛ ؾُـ  ملْٛٛع٘ ستٸـ  ـاتّٝا عكّْا ا مل ًٜتؿتـٛا إىل  ملٓـ  كٚ

٘  ٚايػاٜـ١ٹ ِ ٹًِايعٹ َْٛٛٔع بنيٳ عٳُٵؾأقاؾٚا ازَب وـيو ٚقعٛا يف ٖفا املألم اسبكز  وَٓـ

 عًُّا ٚاسؿا.   ؿټعٳيًُها٥ٌ بٗا تٴ َُٓٗا د١ٗ ٚسؿ٠ٺ ٚاسؿٺ ٌٻُن ٕٸأٚا قٳَٚا ؾٳ

ٌُ ٕٗالٔف الربٍا   املْضْع علٙ ّجْٔد عل
ٚٳٚقؿ سٳ ٞٸإكٜٔ املتأغٸ بعهٴ ٍٳا ٌٸ     قا١َ ايدلٖإ ايعكً  عًـ٢ ٚدـٛؾ املْٛـٛع يهـ

   عًِ.

نجـك َـٔ   أعًٝٗـا   بٴذلتٻـ ناْـت ٜ  ٕٵإَها٥ٌ ايعًِ  ٕٸأٖٛ  :ٚساًَ٘ بتْٛٝض َٓا

ٕٵ وؾا٥ــؿ٠ ٚاســؿ٠ ٕٳ بــأ ٓٴــ نــا ٚبعــه ٜذلتــب عًٝــ٘ ؾا٥ــؿ٠  وعًٝــ٘ ؾا٥ــؿ٠ بٴٗا ٜذلتٻــبع

ٕٴ ٕٵ  وتكتـب عًٝٗـا ؾا٥ـؿ٠ ٚاسـؿ٠     ٕٵإاملها٥ٌ َها٥ٌ عًِ ٚاسؿ ٚ أغك٣ ؾ٬ تهٛ  بـأ

ٌٔ   ؾـ٬ ٜهـٕٛ تأثرلٖـا إ٫ٓ    وأثكت مجٝعٗا أثـكّا ٚاسـؿاّ   ِ ايعٹ َـٔ قبٝـ يف  قٳٚقـؿ تكـكٻ   وًـ

ِٔ  َٔ ٚاسؿ. ايٛاسؿ ٫ ُٜؿق إ٫ٓ ٕٸأ١ُ اسبه عً

ٌٳ قٴايٛاسؿ ٫ ُٜؿٴ ٚعًٝ٘ ؾا٭ثكٴ َـٔ اذباؾٖـا يف دٗـ١     ؾ٠ ؾ٬ بؿٸَتعؿٸ َٔ َها٥

ٔٴستٸ وٚاسؿ٠ ٗٳـ  وَؿٚق ـيو ا٭ثك ايٛاسـؿ َٓٗـا   ٢ ميه يف املهـا٥ٌ   ٠ُؿٳايٛاسٹـ  ١ُٚازب

ٕٳ ٕٵأا َٸإ ٛ    ٕٵءؾـ  واملهـا٥ٌ أٚ ضب٫ُٛتٗـا   بني َْٛٛعاتٹ تهٛ عات ناْـت بـني َْٛـ

ٚيـٝو   ودـاَع  قٷؿٳبني َْٛٛعات املهـا٥ٌ قَـ   ٕٸأ تٳبٳإـ قؿ ثٳ واملها٥ٌ ؾٗٛ املطًٛب

ناْـــت بـــني  ٕٵإٚ واملهـــا٥ٌ ايكـــؿق ازبـــاَع بـــني َْٛـــٛعاتٹ ايعًـــِ إ٫ٓ َْٛـــٛعٴ

ٕٸ ;ٚاسـؿٺ  يـ٘ َـٔ َْٛـٛعٕ    ؿٸؾـ٬ بٴـ   وملْٛـٛعاتٗا   ٷكٳضب٫ُٛت املها٥ٌ ؾٗـٞ عٳـ    ٭
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ٌٸ   واملهــا٥ٌ ملْٛــٛعاتٹ ملْٛـٛع ٖــٛ ازبــاَعٴ ٚـيــو ا ويف ٚاســؿٺ إ٫ٓ ايٛاسـؿ ٫ ؼبــ

  .ايعًِ ٖٚٛ َْٛٛعٴ

 ٚيهٔ ٜكؾ عًٝ٘:

ّٳ ٕٸإ :أ٫ّٚ ٌ      ايعًٛ بـٌ َـٔ قبٝـٌ     وبايٓهب١ إىل أغكاْـٗا يٝهـت َـٔ قبٝـٌ ايعًـ

  ٘ ــ ــك ايؿاعــٌ ملٓؿعً ــ١ املَٛــ١ً ٭ث ّٴْعــِ غٴ واٯي ــ١ بايٓهــب١   ُــٛ ايعًــّٛ ا٫عتكاؾٜ

ًٓـ  ْٸإٜكـاٍ   ٕٵأيًػك  َٓٗا ميهـٔ   ٌٴ   ؾًـٛ  ٻ  و١ٗـا ع ِټ  ءْٸؾ ٖـفا ايـؿيٝ بايٓهـب١ شلـا    ُـا ٜـت

 ؾكط.  

ٌٴْٸإُٓا يٛ نًٓ :ٚثاّْٝا يف  ُـا أثبتٗـا اسبهُـا٤ٴ   يهٔ ٖفٙ ايكاعؿ٠ إْٸ ٗا َٔ قبٌٝ ايعً

ــ١ ايبهــٝط١ ٚأثكٖــا ايبهــٝط   ــٌ ايعًــِ املكٓنــ  وايعًــٌ املٛدب ب َــٔ املهــا٥ٌ ٫ يف َج

ٕٴ ٌٵؾ املهـ ؾ٠ بتعـؿټ َـٔ آثـاق َتعـؿٸ    بـاّ ثكٙ َكٓنأ َٚباؾ٥ٗا ٜٚهٛ ايؿاعـٌ  )َجـٌ   ٕٸءؾـ  وا٥

ٜـ٪ثك يف   (ٚاملؿعٍٛ َُٓٛب) وٜ٪ثك يف َٕٛ ايًهإ عٔ اشبطأ يف ايؿاعٌ (َكؾٛع

 َٕٛ ايًهإ عٔ اشبطأ يف املؿعٍٛ ٖٚهفا باقٞ املها٥ٌ.

ٕٵ قًت:  ٞ       ٌٴُٴشٵٜٳ ٘ ٫ يٓوْٸإإ ٫ٚ  ويف ايـٓؿو َـٔ ايعًـِ َعٓـ٢ بهـٝط إمجـاي

ٌٸأ  َٔ املًه١.  ق

ؾٗـٛ   واملهـا٥ٌ يف ايـٓؿو   َـٔ سُـٍٛ أغـكا ٔ    ٌٴُٳـ شٵُـا ٜٳ ٖفا املعٓـ٢ إْٸ  :قًٓا

٫ٚ َــاْع َــٔ ايتــماّ ٚدــٛؾ  و٫ َــٔ ْؿــو املهــا٥ٌ واملهــا٥ٌ َــٔ أغــكأ  َــاؾقٷ

 داَع َٔ ا٭غكا .  

ٌٸ   ٕٸإ :ٚاسباٌَ ٕٸ ;ايؿا٥ؿ٠ َٔ قبٝـٌ ايهـ ٌٸ  ٭ َٚـٔ اجملُـٛع    وؾا٥ـؿ٠ْ  َهـأي١ٺ  يهـ

 ؾايؿا٥ؿ٠ صبُٛع آثاق تًو املها٥ٌ.   وؼبٌُ ـيو ا٭ثك

ٞ  نإ عًٓ ٕٵإايعًِ ٚ ٕٸإ :ايجّاٚث ًٓ ٕٸأإ٫  و١ َٛدب١ يهُـاٍ ْؿهـاْ ُـا ٖـٞ   ٝـ١ إْٸ ايع

 ٫ قدٛعٗــا ملْٛــٕٛع وبهــٝط١ ٚاســؿ٠ٺ َــٔ قدــٛع َهــا٥ً٘ ملهــأي١ٺ ؿٸؾــ٬ بٴــ وملهــا٥ً٘
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ٚيفا عٓؿ ايعًِ ب٘ ٫ ٜـ٪ثك ـيـو ا٭ثـك     وكإـ ـيو املْٛٛع يٝو بٓؿه٘ َ٪ثٸ وٚاسؿ

٘  وأ٬َّ ٕٴ   ٘ عًـ٢ ْٸـ ءؾ و٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝـ  ٖٚـٛ َْٛـٛعٴ   ٚاسـؿٷ  يـ٘ َْٛـٛعٷ   ٖـفا ٜهـٛ

 تًو املهأي١ اي  قدعت شلا َها٥ٌ ـيو ايعًِ.

ٔٴ ٍٴ ٚميه ٕٸ واملْٛٛع أّٜٓا ع٢ً ٚدٛؾٹ ا٫نتؿ٫ ٌٔآيٝٸ بأ ايعًِ يًػـك    ١ َها٥

ــ٘ أٚ عًٓ  ــفيو       اسباَــٌ َٓ ــب١ ي ــّٛ ا٭غــك٣ بايٓه ــا٥ٌ ايعً ــاقٞ َه ــ٘ ؾٕٚ ب ــا ي ٝتٗ

َٸـ  ايػك  تكتٓـٞ ٚدـٛؾٳ   ٕٳؾٴ وؾٝٗـا  ١ٝٺغُٛ  ٚإ٫ٓ وبـاقٞ َهـا٥ٌ ايعًـّٛ ا٭غـك     ٚ

 باقٞ املها٥ٌ يًعًّٛ ا٭غك يف ـيو ايػك . يمّ تأثرلٴ

    ٌ ــا٥ ــُاّ يف املهـ ــّٛ ا٫ْٓـ ــ١ خبُـ ــت بكا٥ُـ ــ١ٝ يٝهـ ــفٙ اشبَُٛـ ٕٸ ;ٖٚـ  ٭

ــأيف نــا٥ك ايعًــّٛ َــع   ا٫ْٓــُاّ َٛدــٛؾٷ ــابعٷْٸ هــب بــني ٫ٚ يف ايٓٸ ويًُهــا٥ٌ ٘ ت

ّ  ٭ْٗا َٛدٛؾ٠ يف نـا  ;املْٛٛعات ٚاحمل٫ُٛت ايٓهـب   ٕٸأَـع   و٥ك َهـا٥ٌ ايعًـٛ

   تابع١ يًُْٛٛعات ٚاحمل٫ُٛت.

ٚٴ ٕٵ ؿٸؾـ٬ بٴـ   واملـفنٛق٠ يف احملُـ٫ٛت   اشبَُٛـ١ُٝ  تٵؿٳدٹٚيٛ  ٌٸ   ٜ أ  هـٕٛ شلـا ضبـ

ٌ  بني َْٛـٛعاتٹ  ازباَعٴ ٚيٝو ٖٛ إ٫ٓ وٚاسؿ تعك  عًٝ٘ ٚمل أقٳ أسـؿّا   واملهـا٥

ٟٸاملْٛٛع بٗفا ايٓشٛ ؾُٝا ب   ي٬نتؿ٫ٍ ع٢ً ٚدٛؾٹتعكٸ  َٔ ايهتب.   ني ٜؿ

ٔٴ ٕٸ :ؾٝ٘ ١ًُٳاملٓاَق ٚميه ادتُاعٗـا ْظـرل    املها٥ٌ سنيٳ اشب١َُٝٛ ٖٞ يف ْؿٔو بأ

ٍّ ٭ثٕك أؾ١ٜٚٺ ٠ٹؿٸادتُاع عٹ  قؿق داَع بٝٓٗا.   ٚيٝو ًٜمّ ٚدٛؾٴ غا

ٕٵ ٕٛ ٕٵأٚ ؿٸإٕ اشب١َُٝٛ ٫ بٴ :قًت إ ٕٴ  تهٕٛ يف ازبُٝع بٓش قـؿقّا   ٚاسؿ ؾتهـٛ

 داَعّا بٝٓٗا.  

ِٻ     ي :قًٓا ٟٔ  ٛ نـإ بٓشـٛ املعًـٍٛ ايبهـٝط يـت ايؿ٬نـؿ١ َـٔ دٗـ١ يـمّٚ      عًـ٢ قأ

ــ ًٓ ٫ يف َجــٌ َــا عبــٔ ؾٝــ٘ ايــفٟ ٖــٛ َــٔ قبٝــٌ اٯيــ١    و١ ٚاملعًــٍٛايهــٓػ١ٝ بــني ايع

 ٚعبٖٛا.
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تفطري  -تكطٔنَا إىل ذاتٔ٘ ّغسٓب٘ -تفطري العْازض) تعسٓف مْضْع العله
 (ٙ ثالث٘ أقطاوـّتكطٔنَا إل الْاضط٘
ٖٚـفا   وبشـح ؾٝـ٘ عـٔ عٛاقْـ٘ ايفاتٝـ١     َا ٜٴ :يًعًِ بأْ٘ ملْٛٛعٳف ايكّٛ اعكٻ

ـٴ ــ ــؿ تٳ ايتعكٜ ــق ــ٘ ايؿ٬نٹــ  ِٳاَيهٳ ــابٴَؿعًٝ ــ١  ١ ٚأقب ٚعًُــا٤ املٓطــل   واسبهُــ١ املتعايٝ

ثباتٗــا ءٚايعًــّٛ ايٓكًٝــ١. ٚاملــكاؾ بايبشــح عــٔ ايعــٛاق  ٖــٛ ايتؿتــٌٝ عٓٗــا ب        

 يًُْٛٛع ٚيًٗا عًٝ٘.  

٘  ٌٳُٹـ ٍُٛ اشبـاقز عـٔ سكٝكـ١ َـا سٴ    ٖٚٛ احمل وعاقٕ  عٴُٵدٳ ٚايعٛاق ٴ  ;عًٝـ

 ٚيٛ نـإ غاقدـاّ   وٌٸع٢ً ايُه يٝو بعاقٕ  ٚازبم٤ٴ ويهإ دم٤ٙ إـ يٛ نإ ؾاغ٬ّ

ٔٵ- ــشٵ٫ ٜٴ ٚيهــ ــَي -عًٝــ٘ ٌٴُٳ ٕٳَه ــّا ا ــ٘ أدٓبٝ ــٚقــؿ دٳ وعًٝــ٘ ٚيــٝو بعــاقٕ  وعٓ  ٌٳعٳ

ٕٸ ;ٱغـكاز ايعـٛاق  ايػكٜبـ١    ;املتكؿَٕٛ تكٝٝؿ ايعـٛاق  بايفاتٝـ١    ا٭عـكا   ٭

 عٓؿِٖ ع٢ً قهُني ـات١ٝ ٚغكٜب١.  

 ٚسُك ايهجرل َِٓٗ ا٭عكا  ايفات١ٝ بج٬ث١ أْٛاع:  

ــك  ايًــ٤ٞٳ   :ا٭ٍٚ ــا ٜع ــ٘ َ ــ١   ويفات ــ١ يٮقبع ــكٚ  ايمٚدٝ ــإ ٚاٱ ونع َه

 ازبٓو يًؿٌُ أٚ بايعهو.  َٚٓ٘ عكٚ ٴ وٚايٛدٛب يًُا١ٖٝ

 وملكنبـ١ ُا ٜهـٕٛ يف اسبكـا٥ل ا  ٖٚٛ إْٸ وبٛانط١ دم٥٘ َا ٜعك  اي٤ًٞٳ :ايجاْٞ

 خب٬ف ا٭ٍٚ ٖٚٛ ع٢ً َٓؿني:   وشلا ٫ دم٤ٳ سٝحٴ وؾٕٚ ايبهٝط١

ــ  :أســؿُٖا ٟ  ٘ٹبٛانــط١ دم٥ٹ ايعــاق  يٲْهــإ   ٝــاتٹنــءؾقاى ايهًٓ واملهــاٚ

 ك عٓ٘ بايتعكٌ.  بٛانط١ نْٛ٘ ْاطكّا املعبٸ

ِٸ  :ٚثاُْٝٗــا ــ ــ٘ ا٭ع ــ٘     بٛانــط١ دم٥ ناملًــٞ ايعــاق  يٲْهــإ بٛانــط١ نْٛ

 سٝٛاّْا.

نٛا٤ نإ َهـاّٜٚا   وك  ي٤ًًٞ بٛانط١ ا٭َك اشباقز املهاَٟٚا ٜع :ايجايح
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ٕٳ ويًُعكٚ  ٕٳ      واملعكٚ  بهٝطّا نُا يٛ نا بـّا أٚ  َكٖن َٚهـاّٜٚا زبم٥ـ٘ نُـا يـٛ نـا

ًٵـك ايعـاق  يٲْهـإ    نايبٹ ويًُعـكٚ   غـاقز أٜٓـّا ٜهـٕٛ َهـاٜٚاّ     عاقّْا ٭َٕك

 ٌ.  بٛانط١ ايؿكع ايعاق  ٫بتٗاز ايٓؿو ايعاق  يٲْهإ نُا قٝ

ٕٸ ;ٚقؿ دعًٛا ٖـفٙ ا٭عـكا  ايهـت١ أعكاْـّا ـاتٝـ١       ايعـكٚ  ؾٝٗـا َهـتٓؿٷ    ٭

َٸــ وإىل ايــفات  ونــتٓاؾٙ إىل ازبــم٤ٚأَــا يف ايجــاْٞ بكهــُٝ٘ ؾ٬ وا يف ا٭ٍٚ ؾظــاٖكأ

ِّ َٸ وَات ايفاتٖٚٛ َٔ َك ٕٸٚأ ايعاق  املهاٟٚ َهـتٓؿ إىل   ا ايجايح بأقهاَ٘ ؾٮ

 .تٓؿ إيٝٗا َهتٓؿ إيٝٗااملهتٓؿ إىل ايفات ٚاملهتٓؿ إىل امله

َٸ  كٖٚا يف ْٛعني:ُٳا ا٭عكا  ايػكٜب١ ؾكؿ سٳٚأ

ٚٸ ــا ٜٳ :ٍا٭ ــَ ــكٕ  ايًــ٤ٞٳ  ٴٔكعٵ ــاقٕز بٛانــط١ أَ ِٸ غ ــ ــو  أع ــاٱقاؾ٠نايتشكٜ  ب

 ايعاق١ْ يًٓاطل بٛانط١ اسبٝٛإ.

ــاْٞ ــكٕ    :ايج ــا ٜعــك  ايًــ٤ٞ بٛانــط١ أَ ِٻ غــاقٕز َ ــءؾقاىٹ أغــ ــات  ن ايهًٝ

كٜٔ )نُـاسب  سبـل بُٗـا بعـه املتـأغٸ    أٚقـؿ   ولايعاق  يًشٝٛإ بٛانط١ ايٓاط

 .(1)هطاى(يكا

بٛانط١ ا٭َك املبأٜ نعكٚ  اسبـكاق٠ يًُـا٤ بٛانـط١     اي٤ًٞٳ  ٴٔكعٵٖٚٛ َا ٜٳ

 ايٓاق.  

ــاّ   عٳٚدٳ ــ١ أعكاْـ ــٛاع ايج٬ثـ ــفٙ ا٭ْـ ــٛا ٖـ ــتٓاؾٖا إىل ـات    ًـ ــؿّ انـ ــ١ يعـ غكٜبـ

 املعكٚ .

ًٻ ايعًُا٤ املتكؿٸ ٕٸإ :ٚاسباٌَ  (3)ايتٗـفٜب  ٚيـاقعٴ  و(2)١هـٝٸ ُٵَني نُـاسب اي
                                              

(1)    ٟ  وأٓيـــ نتابــ٘ يف ْكــه نتــاب )ايُــكا (   وٖٚــٛ ايؿٝــا  بــٔ عًــٞ بــٔ ضبُــؿ بــٔ ايؿٝــا  ايبُــك
 .278و 3ّو زا٭َني. أعٝإ ايًٝع١و ايهٝؿ ضبهٔ ايٓػعٞ ٱنشام

 .29 - 28ّ قطب ايؿٜٔ بٔ ضبُؿ ايكالٟو ( ذبكٜك ايكٛاعؿ املٓطك١ٝو2)

 .4ّ و ابٔ ا٫عكز عبؿ املطًب بٔ ضبُؿو( ١َٝٓ ايًبٝب3)
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َا نـإ عـٛاق  املْٛـٛع َـٔ قبٝـٌ ايكهـِ ا٭ٍٚ ؾٗـٛ َـٔ ايعـٛاق            ٕٸأعٛا اؾٸ

ٌٔ وٜبشح عٓ٘ يف ايعًِ وايفات١ٝ ؾٗٛ َٔ ايعـٛاق    وايجاْٞ ِٔهٵايكٹ َٚا نإ َٔ قبٝ

 عٓ٘ يف ايعًِ. حٴشٳبٵايػكٜب١ ٫ ٜٴ

ٔٸ  كٖٚا بتؿهـرلٕ ٚؾهٸـ  ويٛا عٔ ٖفا ايتؿهرل يٮعكا  ايفات١ٝؿٳأغكٜٔ عٳاملت ٚيه

ُٻـ  ًُعٳٚدٳ ؤَ اسبهُا٤ ١ًَُْٵِ إيٝ٘ دٴٗٴَكبٳآغك قؿ نٳ بـ٬   ايًـ٤ٞٳ   ٴٔكعٵـ ا ٜٳٖٛا عبـاق٠ ع

  ٴٔكعٵــاتٝــ١ ٱغــكاز ايعــٛاق  ايــ  تٳ بايفٸ يف ايعــكٚ  ٚدعًــٛا ايتكٝٝــؿٳ ٚانــط١ٺ

 يف ايعكٚ . ملْٛٛع ايعًِ بٛانط١ٺ

  اضط٘ يف الجبْت ّاالثبات ّالعسّضالْ
ًٓ ٕٸأَكاؾِٖ  ٚتْٛٝضٴ ٖٚٞ عٓؿِٖ ع٢ً ث٬ثـ١   و١املكاؾ شلِ بايٛانط١ ٖٞ ايع

 أقهاّ:

ُٸ :أســؿٖا ٖٚــٞ ايٛانــط١ يٛدــٛؾ ايعــاق      وا٠ بايٛانــط١ يف ايجبــٛت املهــ

حبٝــح بٛانــطتٗا ٜٓهــب ايعــاق  ملعكْٚــ٘  وملعكْٚــ٘ يف عــامل ايٛاقــع ٚايجبــٛت

ٔ سـكام يًػًـبو ٚتعؿٓـ   ٗا ٚانـط١ يف عـكٚ  اٱ  ؾءْٸ ;اقايٓٸن وع٢ً نبٌٝ اسبكٝك١

ــءغـــ٬  ؾا٭ ُٸـــ ْٸـ ــا٥ك ٚ و٢ يًبـــؿٕ ٚايعًـــٌ يًٛدـــٛؾ ٘ ٚانـــط١ يف عـــكٚ  اسب نـ

 ايعٛاق  ملعكْٚاتٗا َٔ قبٌٝ ٖفٙ ايٛانط١.

ــا ُٸ :ثاُْٝٗ ــ ــٞ ايٛانٹــ   ا٠ بايٛانــط١ يف اٱامله ــات ٚايتُــؿٜل ٖٚ يٛدــٛؾ  ١َُطثب

يًعًـِ بجبـٛت    ١ْإ ايفٟ ٖٛ عًٓغٸات نايؿټثبايعاق  ملعكْٚ٘ يف عامل ايفٖٔ ٚاٱ

ٗـا َـٔ ٖـفا ايكبٝـٌ ٖٚـٞ ايـ        ١ يها٥ك املطايب نًٓايٛدٛؾ يًٓاق يف ايفٖٔ. ٚا٭ؾٓي

 ا٭ٚنط يف ا٭يهاٍ ا٭قبع١. تهٕٛ اسبؿٸ

ُٸ :ٚثايجٗــا  ٖٚــٞ ايٛانـــط١ املٛدبـــ١ يجبـــٛت   وا٠ بايٛانـــط١ يف ايعـــكٚ املهـــ

ــايتبٸ  ــّا ٚب ــّا يبعــؿَا نــ  وعايعــاق  يًُعــكٚ  ثاْٝ  ًــو ايٛانــط١  تإ ايعــاق  ثابت
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 أ٫ٚ ٚبايفات.

ًٓـ   :ٚبعباق٠ أغـك٣  ١ املٛدبـ١ يجبـٛت ايعـاق  يًُعـكٚ  عًـ٢ نـبٌٝ       ٖـٞ ايع

ٚاسـؿ    ٷكٳعٳـ  ؾًـٝو ٖٓـا إ٫ٓ   ونـًب٘ عٓـ٘ عًـ٢ نـبٌٝ اسبكٝكـ١      حبٝـح ُٜـضټ   واجملال

نذــٌٝ  وٚيًُعــكٚ  عًــ٢ نــبٌٝ اجملــال وٜٓهــب يًٛانــط١ عًــ٢ نــبٌٝ اسبكٝكــ١ 

ٚنإ  وٚإىل املًو صبالّا ايؿتض ٜٓهب إىل ازبٌٝ سكٝك١ّ ٕٸءؾ وملؿ١ٜٓاملًو إـا ؾتض ا

ٌٴ  ٖٛ ايٛانط١ يف عكٚ  ايؿتض يًًُو.   ازبٝ

 .نٓاؾ اجملالٟ تهٕٛ َٔ ٖفا ايكبٌٝٚنا٥ك ا٭َٛق املٛدب١ يٲ

ٍٴ ايًـ٤ٞ   يـفيوَ  ٖـفا ا٭َـك ثابـتٷ    ٕٸإ :يف يهإ ا٭ؾبا٤ َٚٔ ٖفا ايباب َا ٜكا

ؾٝهٕٛ عٓـؿِٖ   وي٘ بايٛانط١ يف ايعكٚ  ٘ ثابتٷْٸإِ ٖٴَكاؾٳ ٕٻءؾ و  ٚاجملالكٳبايعٳ

  ٕٔ ٗـا  أَـ٬ أٚ بٛانـط١ ٚيهٓٸ   ٚانـط١ٺ  ا٭عكا  ايفات١ٝ ٖٞ َا تعك  يًًـ٤ٞ بـؿٚ

 ايٛانط١ يف ايعكٚ . غرلٴ

ُُ   عدّل الكْو عً التفطري املػَْز ّج
 ُا عؿيٛا عٔ ايتؿهرل املًٗٛق إىل ٖفا ايتؿهرل يٛدٛٙ.ٚإْٸ

غًب ضبُـ٫ٛت  أتهٕٛ  ٕٵأتؿهرل ا٭ٍٚ يًعٛاق  ايفات١ٝ ًٜمّ ٘ بايإْٸ :أسؿٖا

ِ    َها٥ٌ ايعًّٛ أعكاّْا يـ٘ بٛانـط١ َْٛـٛع      ٴٔكعٵـ ٗـا تٳ ٭ْٸ ;غكٜبـ١ ملْٛـٛع ايعًـ

ِٸ   ِ    املهأي١ ايفٟ ٖـٛ أغـ ِٸ    ٴٚايعـاقٔ  وَـٔ َْٛـٛع ايعًـ عًـ٢   بٛانـط١ ا٭غـ

ٕٴ وايتؿهــرل ا٭ٍٚ ٘ٹ ٜهــٛ ٘ ْٸــءؾ واْٞعًــ٢ ايتؿهــرل ايجــ َــٔ ايعــٛاق  ايػكٜبــ١ خب٬ؾــ

ٕٳ ــ١  ٜهــٛ ٕٸ ;َــٔ ايعــٛاق  ايفاتٝ ــ ٭ ِٸتٛنټ ٫ ميٓــع َــٔ ْهــبت٘ إىل ـات   ط ا٭غــ

ِٴ ;املعكٚ  ع٢ً نبٌٝ اسبكٝك١ ِٴاملفنٛق إٓ  إـ ايتكهٝ ملا ٜعك  يًًـ٤ٞ   ا ٖٛ تكهٝ

 َٚٓ٘ َا ٜعك  بٛانط١ ا٭غِ. وع٢ً نبٌٝ اسبكٝك١

ِٸ  ملْٛٛٔع  ٴٔكعٵاملها٥ٌ تٳ ضب٫ُٛتٹ هٳعٵبٳ ٕٸإ :ثاْٝٗا ٕٸ ;ايعًِ بٛانط١ ا٭عـ  ٭
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ِټ ِ  َْٛــٛعٗا أعــ ــ ٫يــ١ عًــ٢ ايٛدــٛب يُــٝػ١  نعــكٚ  ايؿٸ وَــٔ َْٛــٛع ايعً

َْٛـٛع ٖـفٙ املهـأي١     ٕٸءؾـ  وَٚا يف َعٓاٖا ع٢ً ايٛدٛب يف عًِ ا٭ٍَٛ (ؾعٌ)إ

ِټإٖٚٛ َٝػ١  ٍ     َٔ ا٭ؾٓي ؾعٌ َٚا يف َعٓاٖا أع  ;١ ايـ  ٖـٞ َْٛـٛع عًـِ ا٭َـٛ

ٕٸ ؾعًـ٢ ايتؿهـرل ا٭ٍٚ    وؾيـ١ ٚيػرلٖـا َـٔ نـ٬ّ ايٓـاى     يٮ  ٴٔكعٵـ ؾعـٌ تٳ إَٝػ١  ٭

ٕٴ نـإ عاقْـّا    سٝـحٴ  وكٜبّا ملْٛٛع عًِ ا٭ٍَٛغايعاق  املفنٛق عاقّْا  ٜهٛ

ِٸ ٘ٸ ءؾ وخب٬ؾ٘ ع٢ً ايتؿهرل ايجاْٞ وي٘ بٛانط١ ا٭ع ٕٴ  ْـ َـٔ ايعـٛاق  ايفاتٝـ١     ٜهـٛ

  ايعًِ ع٢ً نبٌٝ اسبكٝك١. يٓهبت٘ إىل َْٛٛٔع

ٜبشــح عــٔ ســا٫ت َْٛــٛع٘ َٚــؿات٘ اسبكٝكٝــ١   ٕٵأػــٞ ايعًــِ ٜٓب ٕٸإ :ثايجٗــا

ِٸ       ِٸ  نٛا٤ ناْت عاقْـ١ يـ٘ بـؿٕٚ ٚانـط١ أٚ بٛانـط١ ا٭غـ ٔ  أٚ ا٭عـ  وأٚ املبـاٜ

ٕٳ ٘ ٭ْٸ ;ايعٛاق  اجملال١ٜ ي٘ ؾٚ غـرلٙ   ُـا ٖـٞ َـٔ سـا٫تٹ    ٚإْٸ وٗا يٝهت َٔ سا٫تـ

 ي٘ سكٝك١.   ك ٴعٵ ا ناْت تٳ

ٚٸإْٸ :قابعٗا ُٸـ    ٕٵأٍ ًٜمَِٗ ٘ ع٢ً ايتؿهرل ا٭ كف ٫ ٜبشجٛا يف عًـِ ايٓشـٛ ٚاي

ٕٸ ;عـكاب ٚايبٓـا٤ يًهًُـ١   عٔ اٱ ٔ  ط أَـكٕ عكْٚـُٗا بتٛنټـ   ٭ ف ٖٚـٛ تُـكٸ   وَبـاٜ

ُٸ وِايٛاْع أٚ املتهًٓ  َـٝػ١ٺ  ِّكف عٔ اغتُاّ نُـ ٖٚهفا ٫ ٜبشجٕٛ يف عًِ اي

ٕٸ ;٠ااؾٸ ٔ  ٖٚـٛ أَـكٷ   وف ايٛاْعايٛانط١ ٖٛ تُكټ ٭ ٖٚهـفا ٫ ٜبشجـٕٛ يف    وَبـاٜ

ٌٸ    عًِ ايً ٕٸ ;اعٓـ٢  يؿـ ٺ  ػـ١ عـٔ اغتُـاّ نـ  وايٛانـط١ ٖـٛ تُـكف ايٛاْـع     ٭

ٕٵ وٖٚٛ أَك َبأٜ ٫ ٜبشجٛا يف عًِ ا٭ٍَٛ عٔ سذٝـ١ ايهتـاب    ٖٚهفا ًٜمَِٗ أ

ٕٸ ;ٚيف عًِ ايؿك٘ عٔ ا٭سهاّ ايًـكع١ٝ ايطاق٥ـ١ عًـ٢ أؾعـاٍ املهًؿـني      وٚايه١ٓ  ٭

ًٸ ٌٴعٵايٛانط١ ٖٛ دٳ ْا ايعـٛاق   كٵهٻَا إـا َؾ ٖٚفا خب٬فٹ وَبأٜ ٖٚٛ أَكٷ واقعاي

ًٓــ تًــو ايعــٛاق  إىل  ١ُْهــب ٭ْــ٘ ُٜــضټ ;٘ايفاتٝــ١ بايتؿهــرل ايجــاْٞ مل ٜــكؾ ـيــو ن

ٌٔ َْٛٛٔع  اسبكٝك١. عًَٛٗا ع٢ً نبٝ
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إ٫  (1)اٯقا٤ املٓطكٝـ١  ؿٹِكٚأدبٓا عٓٗا يف ْٳ وا قؿ ْاقًٓا ؾٝٗآٸُن ٕٵإٖٚفٙ ا٭ٚد٘ ٚ

ــٞ ا ْٸأ ــا ٖ ــ  ؾٳٗ ــي ــ١  تٵعٳ ــجرل ٓ ــ  (2) َــاسب ايهؿاٜ ــبٳٚايه ــشٹ٘ َٚيَكٔ ن ــٔ  ٘ٳٴَك َ

٘ٴ  واملتأغكٜٔ إىل ايتؿهرل ايجاْٞ ٚايـفٟ   وا٭ٍٚ ٚايجايـح  ٚايعُؿ٠ عٓؿِٖ ٖٛ ايٛدـ

 عًِٝٗ أَٛق: ؾٵٛقٳٜٴ ٕٵأ ٔٵُهٹٜكؾ عًِٝٗ أٚ ٜٴ

ٕٴاملتأغٸ تؿهرلٳ ٕٸأ :ا٭ٍٚ ِټ كٜٔ يًعٛاق  ٜهٛ  ;َٔ تؿهـرل املتكـؿَني شلـا    أغ

ٕٸ نُـا سككٓـا ـيـو يف نتابٓـا      وِ َٔ ايٛانط١ ٖٞ ايٛانـط١ يف ايعـكٚ   ٖٴَكاؾٳ ٭

ٕٴ  وْكـؿ اٯقا٤ املٓطكٝـ١   ّٴ      ؾٝهـٛ َــا  عًـ٢ تؿهــرلِٖ ايعـٛاق  ايفاتٝـ١ ٖـٞ غُـٛ

َٸـ  ويف ايعـكٚ   ٘ ٖـٛ ايـفٟ ٜهـٕٛ بـ٬ ٚانـط١ٺ     ٭ْٸـ  ;ٜعك  ي٤ًًٞ يفات٘ ؾكـط  ا ٚأ

ــ٘ أٚ املهــاٟٚ عًــ٢  دٴ ايعــاق  يًًــ٤ٞ بٛانــط١ٹ  ٜهــٕٛ ازبــم٤ أٚ املهــاٟٚ   ٕٵأم٥

٘ ْٸـ ءؾ وَنيخب٬ؾ٘ ع٢ً تؿهرل املتكؿٸ وٚانط١ يف ايعكٚ  ؾٗٛ َٔ ا٭عكا  ايػكٜب١

 ٜهٕٛ َٔ ا٭عكا  ايفات١ٝ.

يًُعـكٚ    يف ايعـكٚ  إـا ناْـت َهـا١ّٜٚ    ايٛانط١َ ٕٻءَع املتكؿَني ؾ ٚاسبلټ

ــت دٴــ  َــاؾق١ّ ــ٘ أٚ ناْ ٕٳ مٵعًٝ ــا ــ ٤ّا يًُعــكٚ  ن ٍٔ   ٴكٳايعٳ املعــكٚ   َــٔ أســٛا

عــٔ أســٛاٍ ـيــو  حٴشٳــبٵعٓــ٘ يف ايعًــِ ايــفٟ ٜٴ حٴشٵــايبٳ ؾُٝــضټ ٘ٹطــٛاقٙ ٚيــ٪ْٚٹأٚ

ٚٳ واملْٛٛع ّٔ   كٜٔ ايبشـحٳ يتػُـِٝ املتـأغٸ   ٘ٳدٵـ ؾ٬  ايعـٛاق    يف ايعًـِ خبُـٛ

ؽبكدٛا عٔ ايبشح ايعٛاق   ٕٵأيف ايعكٚ  ٚ املْٛٛع ب٬ ٚانط١ٺ  ٴٔكعٵاي  تٳ

ِٸ  ّانط١ يف ايعكٚ  غاقدـّا َهـاّٜٚا أٚ دـم٤ّا َهـاّٜٚا أٚ دـم٤     اي  ناْت ايٛا  أعـ

ِټ كٜٔ عـٔ تؿهـرل املتكـؿٸ   َٔ ا٭ٚد٘ ا٭قبعـ١ ايـ  ـنكْاٖـا يعـؿٍٚ املتـأغٸ       َني ٫ تـت

 ع٢ً تؿهرلِٖ.  
                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل54و 40ّّو 1و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و ز( ْكؿ اٯقا٤ املٓطك1١ٝ)
 .8ّ و ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞو( نؿا١ٜ ا2ٍَٛ٫)
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 كٚ  شلا َعٓٝإ:يف ايعٴ ايٛانط١َ ٕٸإ :ٚدٛاب٘

 ُــاف ايٛانــط١ٖٚــٛ َــا نــإ اتٸ وَــا ٖــٛ املعــكٚف عٓــؿ ايؿ٬نــؿ١  :أســؿُٖا

املؿتـاع بٛانـط١    ُـافٹ ٫ صبـالّا ناتٸ  املعـكٚ  بـ٘ سكٝكـ١ّ    ُـافٹ   ًَٓـأ ٫تٸ كٳبايعٳ

ٓـ  وسكن١ ايٝؿ ي٘ ِ  مٍٚعًٝ٘ ٜ ُـاف ايًـ٤ٞ ايؿ٬ْـٞ بـاحملٍُٛ ايؿ٬ْـٞ      اتٸ ٕٸإ :قـٛشل

 ٚبايعك . ُاف اي٤ًٞ اٯغك ب٘ ثاّْٝاات ٚاتٸٚبايفٸ أ٫ّٚ

ٍټ ٭قهـاّ ايهـت١   ع٢ً ـيـو تكهـُِٝٗ يًعـاق  عًـ٢ نـبٌٝ اسبكٝكـ١ إىل ا       ٜٚؿ

ًٓـ  واملتكؿ١َ ١ بـايٛدٛؾ ؾكـط   ايؿاعًٝـ١ املهـتكًٓ   ١ُٚايٛانط١ يف ايجبٛت عٓؿِٖ ٖٞ ايع

ٚعًٝــ٘  واسبكنــ١بُــاف اسبٝــٛإ  ناتٸٚ واملــا٤ بــاسبكاق٠ بٛانــط١ ايٓــاق    ُــافٹناتٸ

ٍ  وُاف اٱْهـإ باسبكنـ١ سكٝكـ١ّ   ؾاسبٝٛإ ٚانط١ يف ايعكٚ  ٫تٸ اٱْهـإ   :ؾٝكـا

 َتشكى ع٢ً نبٌٝ اسبكٝك١.

ُـاف ايٛانـط١   ٖٚـٛ َـا نـإ اتٸ    وعًُا٤ ا٭ؾب عٓؿٳ َا ٖٛ املعكٚفٴ :ٚثاُْٝٗا

٘ ْٸــءؾ وُــاف دــٌٝ ا٭َــرل بــايؿتضناتٸ وُــاف املعــكٚ  بــايعك  صبــالّا٫تٸ ًَٓــّأ

َــا  بــٛت عٓــؿِٖ َطًــلٴيف ايجٸ ٚايٛانــط١ُ وُــاف ا٭َــرل بــايؿتض صبــالّا٫تٸ ٛدــبٷَٴ

ٚبٗــفا  ودــم٤ّا أٚ َعــؿٸّا أٚ ؾــاع٬ّنــإ يــكطّا أٚ  نــٛا٤ٷ سكٝكــ١ّ ُــافٳا٫تٸ بٴٛدٹــٜٴ

ْا َـٗك دـؿٸ   (1)املع٢ٓ يًٛانط١ يف ايجبٛت دعٌ َاسب اسباي١ٝ ايًٝؼ ضبُؿ تكٞ

ِټ    َْٛــٛعاتٹ  نايـــ ايػطــا٤  ــ  ٖــٞ أغــ ــّٛ اي ِټ َهــا٥ٌ ايعً ــٔ  أٚ أعــ َ

ني ضبُــ٫ٛت املهــا٥ٌ َْٚٛــٛع عًَٛٗــا ٫  َْٛــٛع ايعًــِ ٚنــا٥ط يف ايجبــٛت بــ 

 تهٕٛ عٛاق  غكٜب١ بايٓهب١ ملْٛٛع عًَٛٗا. ٕٵأ٢ ًٜمّ ٚنا٥ط يف ايعكٚ  ستٸ

 ٕ ايؿــتض  ٕٸإ) :ٚبٗــفا املعٓــ٢ يًٛانــط١ يف ايعــكٚ  قــاٍ عًُــا٤ املعــاْٞ ٚايبٝــا
                                              

ــاملو            (1) ــ٢ املع ــبرل٠ عً ــاقك َــاسب اسبايــ١ٝ ايه ــؿ ايب ــٔ ضبُ ــٞ اب ــا ظبؿ ــٞ ايًــٗرل بالغ ــؿ تك  ايًــٝؼ ضبُ
 .108و 1ّايكالٟو ز . ٖؿا١ٜ املهذليؿٜٔو ايًٝؼ ضبُؿ تكٞ(ٖـ1332ت )
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كٕٚ أقاؾٚا بايٛانـط١ يف ايعـكٚ  ٖـفا    ٚاملتـأغٸ  وٜٓهب يٮَرل بـايعك  ٚاجملـال(  

ٌٔ واْٞاملع٢ٓ ايج ٕٳٛٻِٗ دٳْٸأ بؿيٝ ِٸ املهأي١ٹ َْٛٛٔع لٚا نٛ َـٔ َْٛـٛع ايعًـِ     أغ

ِٸ ٔٵؾًــٛ مل ُٜهــ و٘ َــٔ قبٝــٌ ايؿــكؾ يــْ٘ٸــأٚ ـاتــٞ   ٷكٳعٳــ ايعــاق  بٛانــط١ ا٭غــ

ٛٸ ٘ٹعٓــؿِٖ ملــا دــ ٕٴ س٦ٓٝــفٺ لٚا ـيــو يهْٛــ ٍٴشٵَٳ ٜهــٛ   ٷكٳاملهــأي١ املؿكْٚــ١ عٳــ ُــٛ

 .غكٜب ملْٛٛع ايعًِ

ٕٴ ِټ ٚعًٝ٘ ؾٝهٛ ٘ ًٌُٜ ايعك  بأقهـاَ٘  ٭ْٸ ;َنئَ تؿهرل املتكؿٸ تؿهرلِٖ أع

ــتٸ ٕٔايه ــٛ ــ  ٜٳكٳايعٳــ ١ يه ــ١ّ   ٴٔكعٵ ٕٴ  ؾٝٗــا سكٝك ــكٚ  ؾٝهــٛ ــ٬ ٚانــط١ يف   يًُع ب

 ايعكٚ  باملع٢ٓ ايجاْٞ.

ــ٘ ؾتُـــضټ ــ ٚعًٝـ ــ ٘ٴا٭ٚدٴـ ــ١ يعـــؿٚشلِ عـــٔ تؿهـــرل املتكـــؿَني   ابك١ُايهٸـ ا٭قبعـ

ــ١. ْٳ ــٛاق  ايفاتٝـ ــيًعـ ــاسٹ ِٵعٳـ ــٍٛايُؿ بٴَـ ــتٳ (1) ُـ ــ ٕٸأ ٌٳػٝٻـ ــؿٸ كاؾٳَٴـ َني املتكـ

ــكٚ     و١  إىل أقهــاَ٘ ايهــتٸ كٳبايٛانــط١ يف تكهــُِٝٗ ايعٳــ   ٖــٛ ايٛانــط١ يف ايع

ٕٸ   واْٞ املعكٚف عٓؿ أٌٖ ا٭ؾبباملع٢ٓ ايجٸ َـا ٜعـك  بٛانـط١     ؾأيهٌ عًـِٝٗ بـأ

ٕٴا٭َــك اشبــاقز ستٸــ  ٫ َــٔ  وَــٔ عــٛاق  ـيــو ا٭َــك اشبــاقز  ٢ املهــاٟٚ ٜهــٛ

ّٳهٻــُــا َقايكــّٛ إْٸ ٕٸأ ِٳًٹــَٚــا عٴ واملعــكٚ  ســا٫تٹ  ايعــاق  سكٝكــ١ّ ُٛا غُــٛ

ــتٸ   ــاّ ايهـ ــكٚ  إىل ا٭قهـ ــالاّ يًُعـ ــاق  صبـ ــ٘ ٚ ١ ؾٕٚ ايعـ ــكاؾِٖ  ٕٸأملعكْٚـ َـ

 بايٛانط١ ؾٝٗا ٖٛ ايٛانط١ يف ايعكٚ  باملع٢ٓ ا٭ٍٚ.

ٕٵ ٘ ع٢ً تؿهرلِٖ ايعٛاق  ايفات١ٝ بفيو ْٸأ :كٜٔ ثاّْٝاع٢ً املتأغٸ ؾٴٔكٜٚٳ  ًٜـمّ أ

ٕٸ ;َها٥ٌ عًِ ايؿك٘ عٓ٘ غًبٳأ زٴكٴػٵٜٳ ا٭سهاّ ايًـكع١ٝ ٫ تعـك  عًـ٢ ؾعـٌ      ٭

ُا تعـك  عًٝـ٘ اـا    بٌ إْٸ وعًِ ايؿك٘ َٔ سٝح ٖٛ ؾعٌ ـ ايفٟ ٖٛ َْٛٛعٴاملهًٓ

                                              

 .11ّ و ضبُؿ سهني اسبا٥كٟو( ايؿٍُٛ ايػك1١ٜٚ)
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ٕٴ  وٚيكب مخـك ٚؾغـٍٛ َهـذؿ    ٖٛ ٠ّ٬َ ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ    َْٛـٛعاتٴ  ؾتهـٛ

 وِ ايًكعِٞهسكٝك١ باسُب ١َُُؿٖٞ املتٸٗا ؾءْٸ وـيف عكْٚٗا ع٢ً ؾعٌ املهًٓ ٚانط١ْ

ٌٔ ٌٴ ـٳُٳـــ اتٸاملهًٖــ ٚبٛانــط١ عكْٚــٗا عًــ٢ ؾعــ  وـ بــاسبهِ ايًــكعٞاملهًٓــ ؾعــ

ٕٸ ;بٛتيف ايجٸ ٚيٝهت ٖٞ بٛانط١ٺ  ٌٴعٵـ اسبهِ ايًكعٞ ٖـٛ دٳ  ايٛانط١ يف ثبٛتٹ ٭

 أٚ ؾ٫ي١ ايؿيٌٝ.   واهللٹ

ٍٴ عكابٝــ١ َــٔ ايكؾــع ٱا٭ســٛاٍ ا عــكٚ ٳ ٕٸءؾــ وشــٛايٓٸ ًِِٔــيف عٹ ٖٚهــفا اسبــا

 وٚايُٓب ٚعبٖٛا عًـ٢ ايهًُـ١ بٛانـط١ عـكٚ  عٓـٛإ ايؿاعًٝـ١ شلـا ٚاملؿعٛيٝـ١        

ـٴ    ٚٸ ؾٗفٙ ايعٓاٜٚٔ ٖـٞ ايـ  تتُـ ِٸ   ٫ّ ٚبايـفٸ أ ايهًُـ١ ثاْٝـّا    ات بـايكؾع ٚايُٓـب ثـ

ٞٳ ٚيٝهتٵ وٚبايعك  ٕٸ ;بٛانط١ يف ايجبٛت ٖ ِ أٚ ايٛانط١ يف ثبٛتٗا ٖٛ املـتهًٓ  ٭

ٛ  وايٛاْع ٌٴعٵدٳ ٕٳ  ٚيـ َْٛـٛع ايعًـِ َـا     ٕٸأكٕٚ َـٔ  املتـأغٸ  ٘ٴُٳـ عٳنُـا لٳ  ا٭َـكٴ  نـا

ْٹ حٴشٳبٵٜٳ ٖـفٙ   كٚزٴيًـمّ غٴـ   ;  يـ٘ بـ٬ ٚانـط١ يف ايعـكٚ     ٔكعٵاي  تٳ ٘ٹعٔ عٛاق

ٕٔ   وَهـا٥ٌ ايعًـّٛ عٓٗـا    غًـبٹ أ بٌ غكٚزٴ وحباخ عٔ ٖفٙ ايعًّٛا٭  أٚ عـؿّ نـٛ

ٕٔ  َْٛــٛعاتٷ تًــو املْٛــٛعاتٹ  ٕٳ  يًعًــّٛ يهــٛ   ٳٔ عــٛأقعــ ايبشــح ؾٝٗــا نــا

ٞٳيف ايعٴ تعك  شلا بٛانط١ٺ  َها٥ًٗا. َْٛٛعاتٴ كٚ  ٖٚ

ٞٴ   ٕٸأَـٔ   :ٚدٛاب٘ َا عكؾت٘ كٚ  بـاملع٢ٓ ايجـاْٞ ٫   ايٛانـط١ يف ايعٴـ   املـكاؾ ْؿـ

َْٚٛٛعات املها٥ٌ ٚنا٥ط يف عكٚ  ضب٫ُٛتٗا ملْٛٛع ايعًـِ   وباملع٢ٓ ا٭ٍٚ

ٚٸ ٌٔبــاملع٢ٓ ا٭ ْــٛع عًَٛٗــا عًــ٢ نــبٌٝ  تًــو احملُــ٫ٛت ملٛ ْهــب١ٹ ١ٹشٻَٹــ ٍ بــؿيٝ

ٕٴ واسبكٝك١ َني عٓـؿ املتكـؿٸ   ِٵعٳـ ْٳ ؤَ ايعٛاق  ايفات١ٝ ملْٛٛع ايعًِ عٓؿِٖ ؾتهٛ

ٕٴ ٕٸ ;عٛاق  غكٜب١ تهٛ َـٔ َْٛـٛع ايعًـِ     ِټاملها٥ٌ ناْت أغٳـ  َْٛٛعاتٹ ٭

ٕٴ وؾٝٗا ِٸ ١ٹَطملْٛٛع ايعًِ بٛانٹ ١ْٳضب٫ُٛتٗا عأق ؾتهٛ  ّ.نُا تكؿٻ ا٭غ

٘ عًـ٢ تؿهـرلِٖ يًعـٛاق  ايفاتٝـ١ بـفيو ًٜـمّ       كٜٔ ثايجّا بأْٸـ ع٢ً املتأغٸ ؾٴٔكٜٚٳ
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ٍٴ ِٸ ؾغٛ ِٸ     ايعًِ ا٭ع٢ً ايفٟ َْٛٛع٘ ا٭ع ٕٻ ;ا٭ؾْـ٢ ايـفٟ َْٛـٛع٘ أغـ  ٭

ِٸ ٕٴ بــ٘ غاقدــّا ٙٹ٫ذبــاؾٹ عــٛاق  يٮغــِ سكٝكــ١ّ عــٛاق  ا٭عــ عــٛاق   ؾتهــٛ

 ٕ ٜبشح عٓٗا يف ايعًِ ا٭ؾ٢ْ.أـات١ٝ يٮغِ أّٜٓا ؾٝٓبػٞ 

ٜٳــ  ٕٸأإىل  ّاٚدٛابــ٘ َٓــاؾ أٜٓــّا عًــ٢ املًــٗٛق ايــفٟ دعًــٛا   ؾٴٔكٖــفا اٱٜــكاؾ 

ِٸ  ٳايعأق ٘ يٛ نـإ َْٛـٛع ايعًـِ    ْٸءؾ ؤَ ا٭عكا  ايفات١ٝ بٛانط١ ازبم٤ ا٭ع

ِٸ ٕٴ  ا٭ع٢ً دم٤ّا أع ا٭عًـ٢   ًِِٔـ َهـا٥ٌ ايعٹ  ضبُـ٫ٛتٴ  ملْٛٛع ايعًِ ا٭ؾ٢ْ ؾتهـٛ

 ا٭ؾ٢ْ.   ًِِٔايعٹ ١ ملْٛٛٔعـاتٝٸ أعكا ٷ

ٕٻ ـــ ملْٛــٛعٔ اي إ ــِ إْٸ تعكٜ ٕٳ ٕٵأُــا ٜكتٓــٞ  ايعً ــايبٳ ٜهــٛ عــٔ عــٛاق    حٴشٵ

ٜبشــح ايعًـــِ عــٔ مجٝـــع    ٕٵأ٫ٚ ٜكتٓــٞ   واملْٛــٛع ايــ  تعـــك  يــ٘ سكٝكـــ١   

إْاؾ١ ازبُع ٖٚٛ  ٕٸأع٢ً  بٓا٤ٶ ٓا ـيَوُٵًٖٚيٛ نٳ وايعٛاق  ايفات١ٝ ملْٛٛع ايعًِ

ٔٴؿٚايتٸ ٔٴهٴشٵُا ٜٳا٫نتػكام ؾءْٸ يًُٓرل تؿٝؿٴ  )ايعٛاق ( يًبشح عٔ عٛاق   ٜ

ِٕ  حٵشٳبٵاملْٛٛع اي  مل ٜٴ َٸـ  وآغـك  عٓٗا يف عًـ عٓٗـا يف عًـِ آغـك     حٴشٳـ بٵا ايـ  ٜٴ ٚأ

ٚٸٕ يف ْـُٔ    ٕٵأأغـك٣   ٠ّكٻَٳـ  ٔٴذٳٗٵهـتٳ ايعًـِ ا٭عًـ٢ ؾٝٴ   َْٛٛٔع ٖٚٞ عٛاق ٴ تـؿ

ِٕ َٳ عً ٕٸ   عٳكٻآغك ٚقؿ  ٕٵ  تـؿٜٚٔ ايعًـّٛ بٗـفا ايٓٸ    اسبهُـا٤ بـأ ِّ   شـٛ بـأ  ٜبشـح يف نـ

ِٕ ّٸ    عٔ عً ٞ  ُـا ٖـٛ أَـكٷ   إْٸ ايعٛاق  ايفاتٝـ١ ملْٛـٛع غـا إـ ٫ َـاْع   ;انتشهـاْ

ؾ٠ ؾ بـايتعًِٝ ٫ٚ َـٔ عـؿٸ َهـا٥ٌ َتعـؿٸ     ٚتؿـكٸ  ٘ٹًُّا بكأنٹـ َهأي١ عٹ َِّٔ عؿٸ ُن عك٬ّ

َٳـ  ؾ بايتٸـ عًُـّا ٚاسـؿّا ٚتؿـكٸ    ٚاسـؿٺ  نجرل٠ غرل َتًـاقن١ يف َْٛـٛعٕ    عٳكٻؿٜٚٔ نُـا 

 .  املٛاقـ عٴبفيو يأق

ٗٵ  ٚقٛع٘. ايتؿٜٚٔ ٫ ُٜضټ ٔٳذٳٚعًٝ٘ ؾًٛ انت

ايعـــاق  إـا نـــإ ـاتٝـــّا  ٕٸأهــتؿاؾ َٓـــ٘  ا ٜٴايتعكٜــــ إٓ ـــ ٕٸأغـــك٣ ُأ ٚبعبــاق٠ٺ 

ٓايف ٚدٛؾ املاْع َٔ تؿٜٚٓـ٘ نُـا إـا   ٖٚفا ٫ ٜٴ وٓٞ تؿٜٚٓ٘ يف ايعًِتٳِكيًُْٛٛع ٜٳ
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ٔٴ ونــإ بــؿّٖٝا ثبٛتــ٘ ٘ٹ َٚــا عبــ يف ايعًــِ ا٭ؾْــ٢ ٖٚــٛ  دــؿ املــاْع َــٔ ايتــؿٜٚٔٚٴ ؾٝــ

 هكاق يًتؿٜٚٔ ب٬ ؾا٥ؿ٠ ٫ٚ دؿ٣ٚ.ا٫نتٗذإ بايتٸ

ًٓ اٱٜـكاؾ ايكابـع    ا ٜأتٞ َٔ دٛابٹدٛابّا آغك عٔ ٖفا اٱٜكاؾ ٓ  و تهتؿٝؿٴٚيع

 ع٢ً املتأغكٜٔ.

 ّٳمٳبايعٛاق  ايفات١ٝ َا ـنكٚٙ يَـ  ٘ يٛ نإ املكاؾٴإْٸ :ع٢ً املتأغكٜٔ قابعّا ؾٴٔكٜٚٳ

ِټايهًٓ ايعًِ مجٝعٳ ٜهٕٛ َْٛٛعٳ ٕٵأ عًٝٗا ٖـفا   مٴؿٴُٵ٘ ٜٳ٭ْٸ ;َٓ٘ ٝات اي  ٖٞ أع

ِٸ   ٕٸأسٝـح   وايتعكٜـ ملْٛٛع ايعًِ ِٸ   عـٛاق  ا٭غـ عًـ٢ نـبٌٝ    تٓهـب يٮعـ

ِٸ ٕٸأؾُٝــؿم  واسبكٝكــ١ َــٔ  ٖــفا ايعًــِ ٜبشــح عــٔ ايعــٛاق  ايفاتٝــ١ شلــفا ا٭عــ

ُٳ ٘ٹَْٛٛعٹ ًٖ وٛيعًِ ايٓش َْٛٛعّا ١ُُٳًٹايَه تٵ٬ّ إـا ناْٳجٳؾ ٞټ كٳايعٳ ؿـ ُ نإ اي أٜٓـّا   بـ

بـٌ َٚطًـل ايًؿـ  أٜٓـّا      ويف ايعًِ عٔ عٛاقْ٘ ايفاتٝـ١  حٴشٳبٵ٘ ٜٴ٭ْٸ ;ي٘ َْٛٛعّا

ُٸـ  ;ي٘ َْٛٛعّا ـ    وٛتبٌ َطًل اي ٕٸ ;بـٌ َطًـل ايهٝـ عـٛاق  ايهًُـ١ عًـ٢     ٭

ٗــا تٓهــب إيٝٗــا عًــ٢ نــبٌٝ اسبكٝكــ١ ٭ْٸ ;تؿهــرلِٖ عــٛاق  ـاتٝــ١ يتًــو املؿــاِٖٝ

شلـا    ٴٔكعٵـ ٗـا تٳ ٭ْٸ ;غكٜبـ١  كاْـاّ أعٵ ٗا عًٝٗا تُـرلٴ ْٸءؾ وَنيتؿهرل املتكؿٸ ع٢ً ٘ٹخب٬ؾٹ

ِٸ ١ٹَطبٛانٹ  .ا٭غ

ٔٴ ــ ــٛابٴ ٚميهـ ــ٘ بأْٸـــ  ازبـ ــ٘ مل ٜٳعٓـ ــايبٳ ٔٵُهـ ــا حٴشٵـ ٕٳ ٚإْٸ وعٓٗـ ــا ــا نـ ــايبٳ ُـ  حٴشٵـ

ِٸ   ٘  احملُـ٫ٛتٹ  إثبـاتٴ  تٳؾِـ كٳعـٔ ايًـ٤ٞ نُـا عٳ    حٳشٵـ ايبٳ ٕٸءؾـ  وَٓٗـا  عٔ ا٭غـ  ويـ

ِٸٚايعًِ ايباسح عٔ ا ِٸإْٸ ٭غ ٘  ُا نإ املكُٛؾ إثبات احمل٫ُٛت ي٘ ٫ يٮع  وَٓـ

ِٸ ٕٵإٚ ٘  انتًمّ ثبٛتٗا يٮع ٛ  ًِِٔـ ؾؿـٞ عٹ  وَٓـ  ١ٹُٳـ ًٹعـٔ ايهَ  حٴشٵـ ُـا ٜكـاٍ ايبٳ  إْٸ وايٓشـ

ٕٴ   ايعـٛاق ٔ  ثبـاتٹ ءب ٗا ٖٞ املكُـٛؾٴ ٭ْٸ ;٫ عٔ ايًؿ  ايعكبٞ  ؿٳُٹـ َـا قُ  شلـا ؾـاملٝما

 عٔ عٛاقْ٘ ايفات١ٝ. حٴشٵايبٳ

ٚٳكٜٔ غاَهّا بأْٸع٢ً املتأغٸ ؾٴٔكٜٚٳ  :عـين أ وا٭عـكا  ايػكٜبـ١   غـكازٔ ٱ ٘ٳدٵـ ٘ ٫ 
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ٕٴ ;بٛانط١ ايعكٚ  عٔ ايعًِ  ٴٔكعٵاي  تٳ ُٸ   إـ قؿ ٫ تهٛ ٝـ١  يتًـو ا٭عـكا  أٖ

ٍّ ضٴًُُٵتٳ ٔٸ   كٴَنفٵتٴ َهتكٌ ؾش٦ٓٝفٺٺ بٗا يتؿٜٚٓٗا يف ؾ ٖـفا   ُـا ٜهـتؿاؾٴ  ٚقبٸ ويف ٖـفا ايؿـ

 كني ع٢ً ايؿٍُٛ.عِّامل ٔهعٵاٱٜكاؾ َٔ إٜكاؾ بٳ

ٍّ    ّٳؿٳعٳ ٕٸإ :ٚدٛاب٘ ٚعـؿّ   ٬َس١ٝ ا٭عكا  ايػكٜب١ يتـؿٜٚٓٗا يف عًـِ َهـتك

ٕٴُٖٝٸأ ِٕ  َٛدبّا تٗا ٫ ٜهٛ ٕٴ  يتؿٜٚٓٗا يف عًـ ملْٛـٛع٘ سهـب    ١ّغكٜبـ  أعكاْـاّ  تهـٛ

 ايػك .

َٹ ِ    تٳبٹجٵٜٴ ٕٵأعًٝ٘  ٕٸإ :ٌٴٚاسبا َٴ واملكتٓٞ يتـؿٜٚٓٗا يف ـيـو ايعًـ عـؿّ   ؾٴذـكٻ ٚ

ِٕ  ٝٸ٬َس ٍّ  تٗا يًتـؿٜٚٔ يف عًـ َـٔ ايعـٛاق     إـ نـجرلٷ  ;يـفيو  يـٝو اكـتهٕ   َهـتك

ُٸـ  ؾًـٛ نـإ صبـكٸ    وتؿٜٚٔيً ضٴًُُٵا٭دٓب١ٝ ٫ تٳ ٬س١ٝ َكـته يـفيو يهـإ    ؾ عـؿّ اي

 املكتٓٞ يتؿٜٚٓٗا َٛدٛؾّا.

 اعبُـــاقٴ ك ٳِ يـــٛ ُؾـــُـــا ٜـــتٸن٬َٗـــِ إْٸ ٕٸأ :عًـــ٢ املتـــأغكٜٔ ناؾنـــّا ؾٴٔكٜٚٳـــ

يف ايعًّٛ با٭عكا  ايفات١ٝ اي  تعك  بـ٬ ٚانـط١ يف   ا٭عكا  املبشٛخ عٓٗا 

ّٔ  بـٌ  ـاٖكٴ   و٫ٚ عًٝٗـا بٝٸٓـ١   وؾع٣ٛ ا٫عبُـاق ٫ بٝٸٓـ١   ٕٸأ إ٫ٓ وايعكٚ   غـرلٔ  نـ٬

ٕٴ  ْٸـ أاملؿكٚغ١ٝ عـٔ   ٚاسؿٺ َْٛـٛع بعـه املهـا٥ٌ ايؿٓـٕٛ َـٔ عـٛاق         ٘ قـؿ ٜهـٛ

 ِ ــ ٕٴ وْؿــو َْٛــٛع ايعً ٌٔ ضبُُٛي ؾٝهــٛ ــ ــ ٗــا َــٔ قبٝ يف  ط١ٺاملْٛــٛع بٛانــ  ٔ كٳعٳ

ٌٵ وايعكٚ  ِ        ٜهٕٛ َْٛٛعٴ ؿٵَق ب  وبعـه املهـا٥ٌ َـٔ قبٝـٌ ازبـم٤ ملْٛـٛع ايعًـ

 ِٔ ــ ــا٥ٌ عًـ ــا ٓ ـــ   نُهـ ــ١ ٚعبُٖٛـ ــ١ ٚاشل٦ٝـ ٕٴازبػكاؾٝـ ــٛ ٘ٹ ا ٜهـ ــ ــٛعٴ ؾٝـ ــأي١  َْٛـ  املهـ

ٕٴ ٕٸءؾــ ودــم٤ّا ملْٛــٛع ايعًــِ  َْٛــٛٔع َــٔ عــٛاقٔ  ضبُــ٫ٛت َهــا٥ًٗا ٫ تهــٛ

ٛٔ ايعًِ إ٫ٓ  اجملال.   بٓش

ٕٴايعًــٛ ٕٸإ٘ ٚدٛابٴــ ب ؾٝٗــا شلــا املْٛــٛع ٖــٞ ايعًــّٛ ايــ  ٜتطًٓــ ّ ايــ  ٜهــٛ

يف ايعـكٚ  يـٝو    ايعاق  بٛانط١ٺ و  ايػكٜبكٳٚايعٳ واملْٛٛع سا٫تٹ َعكؾ١ُ
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ــٔ ســا٫تٹ  َٳ ُــا ٜٴٚإْٸ واملْٛــٛع َ َٸــ والّاذٳــٓهــب إيٝــ٘  ايعاقْــ١  ا احملُــ٫ٛتٴٚأ

 ِ ــ ــِ بٛانــط١ٺ  ؾٗــٞ عاقْــ١ْ  ويعــٛاق  َْٛــٛع ايعً ــ ملْٛــٛع ايعً  كٚٔ يف ايعٴ

يف  ٖـٛ ايعـاق  بٛانـط١ٺ    و  ايػكٜـب كٳ٫ باملع٢ٓ ايبٝـاْٞ ٚايعٳـ   وباملع٢ٓ ايؿًهؿٞ

 ايعكٚ  باملع٢ٓ ايبٝاْٞ ٫ باملع٢ٓ ايؿًهؿٞ نُا تكؿّ.

 ٘ ٚانــط١ يف ايجبــٛت ٫ يف ايعــكٚ  نُــا قٝــٌ يف ْٸــإ :ٜكــاٍ ٕٵأ٘ ميهــٔ ْٸــأعًــ٢ 

ــا       ــكٚ  ضب٫ُٛتٗـ ــ١ يعـ ــا٥ٌ عًـ ــٛعات املهـ ــ١ إ َْٛـ ــاب ٚاشلٓؿنـ ــِ اسبهـ عًـ

 ملْٛٛعُٗا.  

َٸ ٕٴٚأ ٕٴ َْٛٛٔع ا نٛ املْٛـٛع   ٕٸأ ؾـاسبلټ  وايعًِ دم٤ّا ملْٛٛٔع املهأي١ قؿ ٜهٛ

مل تهــٔ  ٚإ٫ٓ وايعًــِ عًٝــ٘ َْٛــٛعٴ مٴؿٴُٵــإىل َْٛــٛع ٜٳ دــعٴكٵيف تًــو املهــا٥ٌ ٜٳ

 ِ ٍٴ ٕٵأ ؿٻإـ ٫ بٴــ ;املهــأي١ َــٔ َهــا٥ٌ ـيــو ايعًــ ؾٝٗــا َــٔ عــٛاق   ٜهــٕٛ احملُــٛ

 ٔٵهُـ تشـؿ َْٛـٛعٗا َـع َْٛـٛع ايعًـِ مل تٳ     ؾُـا مل ٜٳ  و٘عٓ َْٛٛع ايعًِ ٚباسجّا

ْٹــ وايعًــِ عــٔ َْٛــٛٔع املهــأي١ باسجــ١ّ ٕٳ ٕٵأ إ٫ٓ ٘ٹ٫ٚ ضبُٛشلــا َــٔ عٛاق َــٔ  تهــٛ

ـٴَها٥ٌ ايعًِ آي  ؾٝ٘ انتطكاؾّا أٚ َٔ املباؾ٨ ملها٥ً٘. تٵكٳنٹ  

ٚٳ ٕٵأ :عًـ٢ املتـأغكٜٔ نـابعاّ    ؾٴٔكٜٚٳ ِٔ  زبعـٌ َْٛـٛعٔ   ٘ٳدٵـ ٫  يف  حٴشٳـ بٵَـا ٜٴ  ايعًـ

ٟٸ إـ املٝـمإ عٓـؿِٖ    ;ايفاتٝـ١  ا٭عكا ٴ تٵكٳهَِّع٢ٓ ُؾ ايعًِ عٔ أعكاْ٘ ايفات١ٝ بأ

ٚٸ   ٕ ٭دــٌ ٖــفا يف ايبشــح عــٔ املهــأي١ يف ايعًــِ ٖــٛ ؾغًــٗا يف ايػــك  ايــفٟ ؾ

غكٜبــ١ ملْٛــٛع ايعًــِ  تهــٕٛ بعــه احملُــ٫ٛت أعكاْــّا ٕٵأايعًــِ. َٚــٔ املُهــٔ 

ػبعًـٛا   ٕٵأٖفا ايعًِ ؾهـإ عًـِٝٗ    ٕٳِّدً٘ ؾٴيف ايػك  ايفٟ ٭ ٌٷغٵٗا شلا ؾٳٚيهٓٸ

ــِ ٖــٛ ايَكــ  َْٛــٛعٳ ــنيٳ  قٴؿٳايعً ــ  شلــا ؾٳ  َْٛــٛعاتٹ ازبــاَع ب ــَهــا٥ً٘ اي يف  ٌٷغٵ

   .٘ٹْٹكٳَغ

ــ١       ــ٢ َــاسب ايهؿاٜ ــكاؾ عً ــفا اٱٜ ــؿ أٚقؾ ٖ ــٝؼٴ ٚق ــشَٴ ايً هــني سٴ ؿٵُٻ
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ٞ   ويف تعًٝكتـ٘ عًـ٢ ٖـفا ايهتـاب     ا٭َؿٗاْٞ  يف تعًٝكتـ٘    ٚايًـٝؼ ا٫ٜكٚاْـ

لا أبــٛ رلٚقــؿ نــبكِٗ َــ و قٟ حبــح ايٓــا٥ٝينَكــكٸ هٴعٵــٚبٳ وعًــ٢ ٖــفا ايهتــاب

ٍ  ايؿــتض ٚقــؿ  وٗــفٜب يف املٓطــلعًــ٢ َــنت ايتٸ (1)يف سايــٝت٘ عًــ٢ يــكع َــ٬ دــ٬

 .  (2) ١اٯقا٤ املٓطكٝٸ ْٓا ي٘ يف ْكؿٹعكٻتٳ

 يـ٤ٞٺ  سـا٫تٹ  ٕ ملعكؾـ١ٹ ُِّا ْكـٍٛ بـ٘ يف ايعًـِ ايـفٟ ؾٴ    املْٛٛع إْٸ ٕٸأ ٘ٴٚدٛابٴ

َٻ َٳ١ نُا تكؿٻغا ٜـفنك   ٕٵأ ؿٻٚعًٝـ٘ ؾ٬بٴـ   واملْٛـٛع  ايؿيٌٝ عًـ٢ ٚدـٛؾٹ   حٹشٳبٵّ يف 

٘       ٴٚايعأق ويف َها٥ً٘ َا ٖٛ َٔ سايت٘  :يـٛ قًٓـا   ِٵعٳـ ْٳ ويـ٘ صبـالّا يٝهـت َـٔ سايتـ

ٕٸ ِّ بأ ِٕ يه  .ؾااٱٜك ٘ٳٛعّا تٛدٻْٴٛٵَٳ عً

َٸٚ َٸـ  يػاٜـ١ٺ  ٕٳِّايـفٟ ؾٴ  ٌٳُٳـ ايعٳ ٕٸإ :ا إـا قًٓاأ  ٫يتـماّ املْٛـٛع   ٫ سادـ١َ  ١ٺغا

  ّٔ ــ  يــ٘ ٫ٚ ٫يتـــما ٘ٹ  ٚٔ كعٴ  بـــٌ ويف ايعـــكٚ  بـــ٬ ٚانــط١ٺ  احملُـــ٫ٛت ملْٛــٛع

ــ١ ملْٛــٛعاتٹ     ــٛاق  ـاتٝ ــا ع ــماّ نْٛٗ ــا٥ٌ ٫ٚ ٫يت ــ٬ ٜتٛدٻــ  وامله ــكاؾ ٘ٴؾ   واٱٜ

ــ  ــ  ٛؾً ــ  ٕٻأ  ٳٔكُؾ ــ   ٳكٳايػٳ ٕٴ  عًــ٢ َهــأي١ٺ   بٴٜذلتٻ   ٗــا بايٓهــب١ ملْٛــٛعٔ   ضبُُٛي ٜهــٛ

ًُ ضٻَٳ غكٜبٷ  ٷكٳايعًِ عٳ ِ    دع  ١َـا يف تعًٝكـ   يـوَ  كٳٗٳـ ٚبٗـفا  َ  وٗـا َـٔ ـيـو ايعًـ

 املكسّٛ ا٭َؿٗاْٞ ٚغرلٙ.

ًَ ٠ّنإ عباقٳ ٕٵإايعًِ  ٕٻإ :ٜٚكؾ ثآَّا ْٴَهعٔ امل ْهـا١ْٝ  اٱ وٴِؿ٘ ٖٛ ايـٓٻ ٛعٴ١ ؾُٛ

ُٳ نإ عباق٠ّ ٕٵإٚ ْٴعٔ املها٥ٌ ؾ ْٴَٳ وٴِؿ٘ ْٳٛعٴٛ ٕٳ   ;املها٥ٌ ٛٔعٛ ػاٜكٖـا  ٜٴ إـ يـٛ نـا

املهـا٥ٌ ٫غـت٬ف َْٛـٛع٘ َـع      غرلٴ ِٴًِٜهٕٛ ايعٹ ٕٵأ ّٳمٳط٬م ٚايتكٝٝؿ َي٢ باٱستٸ

ِّ ٕٻءؾ وَْٛٛعٗا  ّ ٚقؿ اغتًؿا ؾٝ٘.املْٛٛع ٖٛ املك

                                              

سهـِٝ اشلـٞ يـاعك ؾاْـٌ     و ٜٓتٗٞ ْهب١ اىل ضبُؿ بـٔ ابـٞ بهـكو    أنعؿ ايؿٚاْٞ بٔ ( د٬ٍ ايؿٜٔ ضبُؿ1)
 .163و 13ّايفقٜع١و أقا بمقى ايطٗكاْٞو ز .(ساي١ٝ يكع املطايع)و ي٘ ضبكل

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل37ّو 1نايـ ايػطا٤و زو ايًٝؼ عًٞ ْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝ (2)
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ٜٴــْٸــإ :٘ٴٚدٛابٴــ ٕٸ ;بــ٘ املًهــ١ كاؾٴ٘ ٫  ٚٻايهــ٬ّ يف متٝٸــ ٭ ٕ عــٔ بــاقٞ م ايعًــِ املــؿ

ٕٸ ;ايعًــّٛ ًٗ ّٳ٬َايَهــ ٭ ًٸــ ٘ٹُٹــيف تع  وٖــٛ املهــا٥ٌ ًِِٔبــايعٹ ٚعًٝــ٘ ؾــاملكاؾٴ وكٚع ؾٝــ٘ٚاي

ْٳــ تٵيــٛ ناْٳــ ًِِٔــإىل ايعٹ املْٛــٛٔع إْــاؾ١َ ٕٸأاؾّا إىل ٓٳـ َٴ ّ مٳَيــ ِّيًُهــ ٤ٹمٵازُبــ ١ٹاَؾَــٔ إ

ٖــفا  ٕٸأؾباعتبـاق   ٭ؾْـ٢ ٬َبهــ١ٺ  ٖٚـٞ تُــضټ  وّاعٓـ٢ ايــ٬ٓ  ٗـا إْــاؾ١ْ ٚيهٓٻ وـيـو 

ُٳ بٴهٳٓٵٜٚٴ ويًعًِ بٳهٹْٴ ٘ٹْٹعٔ عٛأق ًِِٔيف ايعٹ حٴشٳبٵٞ ٜٴِّايُه َٹ ١ٹَهًَيً  .َٓٗا ١ٹًَاسبا

ٓٔ   الهفآ٘ ص ملْضْع العله الرٖ ذنسِ صاحُباملن
ٜهــٕٛ  ٕٵأ ضٴًُُٵــمّا ٜٚٳايعًــِ  ٝٸــ (1)ملْٛــٛع ايهؿاٜــ١ بٴَــاسٹ ٌٳدعٳــ ؿٵٖــفا َٚقــ

 ؿٴشٹـ ٜٚتٸو َها٥ٌ ايعًـِ عٝٓـاّ   َْٛٛعاتٹ َْٛٛع ايعًِ ْؿوٴ ٕٸإٖٚٛ  وتعكٜؿّا آغك

ــنــإ ٜػاٜكٖــا تػــاٜٴ  ٕٵإٚ وّاَعٗــا غاقدــ ٞٸ وٞ َُٚــاؾٜك٘ك ايهًٓ  وٚأؾــكاؾٙ ٚايطبٝعــ

 .ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ٚاجملكٚق ٚعبٛ ـيو ٔٴٝٵٗا يف ايٛاقع عٳٚـيو نايه١ًُ ؾءْٸ

ٔ   و)بايعني( ٖٛ ايٛاقع ٚأقاؾ   عٓـؿ اسبهُـا٤ٹ   فٳعـاقٳ ٚقـؿ تٳ  وٜٚكابًـٗا ايـفٖ

ٕٴيف يهإ َتأغٸ ّاايعني ع٢ً ـيو غَُٛ إط٬مٴ ٖفٙ اشبا١َ  ٌٴُٻشٳَٴ كِٜٗ ؾٝهٛ

ٕٴ ٕٸأ نـٛا٤   ولَها٥ً٘ يف عامل ايٛاقع ٚايتشٓك َْٛٛعاتٹ عنيٴ َْٛٛع ايعًِ ٜهٛ

ٛټ ـٳاَيػٳتٳ ٕٳَعٗا يف عامل ايفٖٔ ٚايتُ ِټ   َْٛٛعٴ ق نُا يٛ نا َٓـ٘ أٚ   املهـأي١ أغـ

ٛٸايفٸ َِٔعٗا يف عاَي ؿٳشٳاتٸ ٕٳ  وقٖٔ ٚايتُ ْـ  نُا يٛ نـا  َْٛـٛعٔ  ٔٴٝٵاملهـأي١ عٳـ   ٛعٴَٛ

ايهًُـ١ إـا   :ي١أَٚهـ  وايه١ًُ ذبفف يف ايؿقز ُٖم٠ ايٌَٛ َٓٗا :ي١أنُه وايعًِ

يتني ٖـٛ ايهًُـ١ ٖٚـٛ عـني َْٛـٛع      أَْٛـٛع ٖـاتني املهـ    ٕٸءؾـ  وناْت سكؾـّا تبٓـ٢  

 ٛ َْٚٛـٛع   ونـ١ َْٛـٛع٘ ايـفات املكؿٸ   ٕٸءٚنعًـِ ايعكؾـإ ؾـ    وعًُُٗا ٖٚٛ ايٓشـ

ٌٴ ون١ؿٸَها٥ً٘ أّٜٓا ايفات املك ٘ ْٸـ أٖفٙ اشبا١َٝ ملْٛٛع ايعًِ  ع٢ً ثبٛتٹ ٚايؿيٝ

                                              

 .7ّ و ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞو( نؿا١ٜ ا1ٍَٛ٫)
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  ايجابتــ١ شلــا ٛأقيهاْــت ايعٳــ وٚناْــت َػــاٜك٠ يــ٘ وٗــا يف ايٛاقــعيــٛ مل ٜهــٔ عٝٓٴ

ٕٴ ;أدٓب١ٝ عٔ َْٛٛع ايعًِ  عاق١ْ عًٝ٘ بٌ عاق١ْ ع٢ً غرلٙ. س٦ٓٝفٺ إـ ٫ تهٛ

ُٓ   علٙ صاحب الهفآ٘ ُدَْزما 
٘ٹ ؾٴٔكٜٚٳ ٚٸ عًٝ ّٔ بعهٳ ٕٸأ :٫ّأ َْٛـٛع٘   ٕٸءؾـ  ونـاملٓطل  ؾٷَْٛـٛعٗا َتعـؿِّ   ايعًٛ

ٛٸ ّٴ وقٟاملعًــّٛ ايتُــ َٴ وايتُــؿٜكٞ ٚاملعًــٛ ـٳ وؾإتعــؿٸُٖٚــا  ٜهْٛــإ عــني  ؾهٝــ

ِٔ َْٛــٛعاتٹ ٕٸ ;املٓطــل َهــا٥ٌ عًــ  زبُٝــع َْٛــٛعاتٹ َُٓٗــا يــٝو بعــنٕي ٬ُ٘نــ ٭

 بٌ يبعٓٗا. واملها٥ٌ

ِٕ  ٌٻنُـ  ٕٸإ :يف ْكـؿ اٯقا٤ املٓطكٝـ١   قْاٙنُا قكٸ :ٚدٛاب٘ ٌ ؾٝـ٘ ـيـو ؾٗـٛ    ربٝٸـ  عًـ

ٔٴ وٚاسؿٺ ملْٕٛٛع ٜكدعٴ ّٴ   وٚاسـؿٺ  ملْٕٛٛع عٴدٹكٵ٘ ٜٳْٸءؾ وؾٝ٘ نُا ؾُٝا عب  ٖٚـٛ املعًـٛ

 نإ عًُني. ٚإ٫ٓ

ِ    ٖطشٳـ َٳ ٕٸأ :ٜٚكؾ عًٝ٘ ثاّْٝا ٓـ٢  ايعًـِ ايـفٟ ٖـٛ اع    وايهـ٬ّ يف َْٛـٛع ايعًـ

ٌٴِ ٚتًتٳ٘ ٖٛ ايُٓاع١ اي  تتعًٓ٭ْٸ ;املها٥ٌ  عًٝٗا امل٪يؿات. ُ

ػاٜكٖــا ٜٴ ٕٵأاملهــا٥ٌ َــٔ ؾٕٚ  َْٛــٛٔع ايعًــِ ْؿــوٴ ؾٝهــٕٛ َْٛــٛعٴ :ٚعًٝــ٘

ًٜمَـ٘   إـ باغت٬ف املْٛٛع ٚيٛ جب١ٗٺ ;يهإ ايعًِ غرل املها٥ٌ ٚإ٫ٓ و٢ َؿَّٗٛاستٸ

ٕٸ ;ملــا اغتًـــ املْٛــٛع  ٚإ٫ٓ وايتػــاٜك بُٝٓٗــا  ايًــ٤ٞ ايٛاســؿ َْٛــٛع٘ يــ٤ٞٷ  ٭

 ٞ ٚأؾكاؾٙ.  ًٓايُه كٳػاٜكٖا تػاٜٴ٘ ٜٴْٸأ ايهؿا١ٜ  عٞ َاسبٴؾهٝـ ٜؿٸ ٚاسؿٷ

 ;ًٞٓـ ٚاملْٛٛع جملُٛعٗا ٖٛ ايُه وعٔ صبُٛع املها٥ٌ ٠ْعباقٳ ِٳًِايعٹ ٕٸإ :٘ٴٚدٛابٴ

ٕٸ ـٴاملها٥ٌ إْٸ ٭ ْٹـ   شٵـ يًبٳ تٵكٳنٹُا  ؾهـإ املْٛـٛع    وايفاتٝـ١  ٘ٹح يف ايعًـِ عـٔ عٛاق

ًٓـ    ِ    ؿٴُٳـ ِكٞ ايـفٟ ٜٴ يؿ٣ اسبكٝك١ جملُٛع ضب٫ُٛتٗـا ٖـٛ ايه  وَعكؾـ١ أسٛايـ٘ يف ايعًـ

ـٴاملها٥ٌ إْٸ َْٚٛٛعاتٴ ُـات٘  ٞ ًَٚػٸًٓـ ايُه كـات يـفيوٹ  ٗـا ضبكٖ ْٸأباعتباق  تٵكٳنٹُا 

 احملٍُٛ شلا بايفات. إثباتٴ ٗا ٖٞ املكُٛؾٴْٸأ إ٫ٓ
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 َْٛــٛع  َهــا٥ٌ ايعًــِ َــا ٜهــٕٛ َْٛــٛعٗا عــنيٴ   َــٔ ٕٸأ :ٜٚــكؾ عًٝــ٘ ثايجــّا

ٌټ   ائَ َها٥ٌ  ٕٸءؾ وايعًِ َؿَّٗٛا ِٕ  عًـِ ايطبٝعـٞ )نـ َْٚٛـٛع   وم(ِّـ ؾًـ٘ سٳ  دهـ

ِ اي شــٛ ايــفٟ َْٛــٛع٘ ايهًُــ١  َٚــٔ َهــا٥ٌ عًــِ ايٓٸ  وعًــِ ايطبٝعــٞ ٖــٛ ازبهــ

 ٕٸأَْٚٛٛع عًِ ايعكؾإ ٖٛ ايفات املكؿنـ١ َـع    وب٢ٓ(تٴ )ايه١ًُ إـا ناْت سكؾّا

ــؿٸ  وٛع َهــا٥ً٘ نــفيو َْٛــ ــأعٞ ؾهٝـــ ٜ َٹــ ْٸ ــ مٳؿٵ٘ ُٜــؿم عًٝٗــا  ٞ عًــ٢ ايهًٓ

 أؾكاؾٙ.  

ــ٘ ــ ٕٸإ :ٚدٛاب ــ١ َــاسٹ ٍٳٛٵَق ــنــإ ٜٳ ٕٵإٚ ب ايهؿاٜ ــ٘ َٚــًٝٸ  (ٕٵإ) مٴؿٴُٵ ١ ؾٝ

ٕٴ وعُِٝيًتٸ َٳـ ْٸأ املكاؾٴ ؾٝهٛ ٕٵ  مٵؿٴُٵـ أّ مل ٜٳ مٳؿٳ٘ نٛا٤  ٕٳ  بـأ نُـا   عٝٓـ٘ َؿَٗٛـاّ   نـا

 ـنكْاٙ.

ٕٴْٸأ :عًٝ٘ قابعّا ؾٴٔكٜٚٳ ِ مٵَْٛٛع املهأي١ دٴ ٘ قؿ ٜهٛ ٚقـؿ   و٤ّا َٔ َْٛٛع ايعًـ

ٕٴ ٌٸأايعًِ نُه ّْا ملْٛٛٔعكٳعٳ ٜهٛ سكنـ١   ٌٸَـإ أٚ نُـ  ع٢ً ايمٸ لٴبٹَطٓٵتٳ ن١ٺكٳسٳ ي١ )ن

ٕٴايهټ ٌٴٜتػًٖ بط١٦ٝٺ  بُٝٓٗا( يف ايعًِ ايطبٝعٞ. هٛ

ِ ع٢ً ازبهِ ايفٟ ٖٛ َْٛ  ٴٔكعٵتٳ ١َُنكٳٚاسَب ي١ )ا٭َـك  أٚنُهـ  وٛع ٖفا ايعًـ

٘ ١ٹبٳكٵايُك ؿٹُٵبَك ايعباؾٟ ٫ ٜهكط إ٫ٓ  ٌٔعٵـ ؾٹ َـٔ عـٛاق ٔ   ا٭َـكٳ  ٕٸءؾـ  و( يف عًِ ايؿكـ

ًٖـ  ٌٔعٵـ ؾٹ ١ َـٔ عـٛاق ٔ  اسبكٝٸـ  ٕٸءؾ وُـ(ايٓٸ ٚٔزايمٸ لټي١ )سٳأٚنُه واملهًٓـ ـ امله

ّٔ وا٤َطـــٖٚـــٛ ايعٳ ٢ ٖـــفٙ املْٛـــٛع يف ايعًـــّٛ املـــفنٛق٠ عًـــ مٴؿٵَٹـــ َٚـــٔ املعًـــٛ

ــ واملْٛــٛعات ملهــا٥ًٗا  ــازبهــِ ٫ ٜٳ ٕٸءؾ ــ١  مٴؿٴُٵ ــ٢ اسبكن ــ٫ٚ ؾٹ وعً ــ ٌٳعٵ ـ املهًٓ

ٕٸ ;ٚا٭َك ع٢ً اسبلٸ مٴؿٴُٵٜٳ ٚقؿ أٚقؾ ٖـفا اٱٜـكاؾ    ؤَ اهلل تعاىل قٷاؾٹَٳ ا٭َكٳ ٭

ِّ (1)ٚاملكسّٛ ايكٛداْٞ و أنتاـْا ايًرلالٟ  .ع٢ً ايهؿا١ٜكني ٚبعه املع

                                              

ازلاعٌٝ بٔ دٗا ْهرل ايكٛدـاْٞ ايكْهـٛبٞ ايه٬ْٝـٞ ايكيـ  يـ٘ نتـاب        سبٝب اهلل بٔ ضبُؿ عًٞ بٔ (1)
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عًٝـ٘   مٴؿٴُٵـ ٜٳ إىل َْٛـٛعٕ  املْٛٛع يف َجـٌ تًـو املهـا٥ٌ ٜكدـعٴ     ٕٸإ :ٚدٛاب٘

ِ      ٚإ٫ٓ وَْٛٛع ايعًِ ـٵ ;ملا ناْت املهـأي١ َـٔ َهـا٥ٌ ـيـو ايعًـ ٜهـٕٛ   ٕٵأ ؿٸ٫ بٴـ  إ

ٍٴ ِ  احملُٛ ٘  ٚباسجـاّ  وؾٝٗا َٔ عٛاق  َْٛٛع ايعًـ َْٛـٛعٗا   ؿٵشٹـ تٻؾُـا مل ٜٳ  وعٓـ

ْـ  ِ َع َٛ ِ    باسجـ١ّ  املهـأي١ُ  ٔٵهُـ مل تٳ وٛع ايعًـ ُٴ وعـٔ َْٛـع ايعًـ ٗـا َـٔ   ُٛي٫ٚ ضب

ــاق ازبهــِ املتشــكى أُ   وعٛاقْــ٘ ــ١ باعتب ــؾاسبكن ــِ   َْٛــٛعّا تٵفٳغٹ يف َهــا٥ٌ عً

٘  عٓٗا حٹشٵؾ٬ َع٢ٓ يًبٳ ٚإ٫ٓ و١ايطبٝعٝ ٕٸ ;ؾٝـ  املطًـٛب ٖـٛ ايبشـح عـٔ سـا٫تٹ      ٭

 ُىيف املهــأي١ ا٭ٚىل ٖــٛ املتشــكِّ ؾاملْٛــٛعٴ واسبكنــ١ ازبهــِ ايطبٝعــٞ ٫ عــٔ سايــ١ٹ 

ٍٴ      وى باسبكن١ ايبط٦ٝـ١ باسبكن١ ٚاملتشكِّ ا٭َـك   ٚاملْٛـٛع يف املهـأي١ ايجاْٝـ١ ٖـٛ اَتجـا

 ايمٚز. ٘ٴٚيف ايجايج١ ايعطا٤ ايفٟ ٜهتشٗك وايعباؾٟ

ٌٳ ْٸأ :عًٝ٘ غاَهّا ٜٚكؾٴ ّٔ   ٘ ٫ ؾيٝـ ١ َْٛـٛع ايعًـِ ملْٛـٛعات    عٝٓٝٸـ  عًـ٢ يـمٚ

ٕٳ ٕٵأإـ َٔ ازبا٥م  ;َها٥ً٘ َْٛـٛع ايعًـِ    ٔٵهُـ ٜٳ ِٵَي ع٢ً َهأي١ٺ بّاَكتٸ  ٴكٳايػٳ ٜهٛ

 َع َْٛٛعٗا. ؿّاشٹتٸَٴ

ِٸ  ٖـفا إْٸ  ٕٸإ َا عكؾت٘ نابكّا :٘ٴٚدٛابٴ َٸـ  يف ايعًـّٛ املػذلعـ١ يػاٜـ١ٺ    ُـا ٜـت  و١ٺغا

ملـا   ٫ٓإٚ وؾٝٗـا َـٔ ـيـو    ؿٸٔ ٫ بٴـ عـٝٻ َٴ يـ٤ٞٺ  سـا٫تٹ  ٚٸْـت ملعكؾـ١ٹ  أَا ايعًّٛ ايـ  ؾٴ 

 ٔ أسٛاٍ ـيو اي٤ًٞ.ناْت باسج١ ع

ــاّ   ــ٘ ناؾن ــكؾ عًٝ ــ     ٕٸأ :ٜٚ ــٌ ايهًٓ ــٔ قبٝ ــإ َ ــِ إـا ن ــب١ َْٛــٛع ايعً  ٞ بايٓه

ــمّ    ــا٥ٌ ي ٕٳ ٕٵأإىل َْٛــٛعات امله ــٛ ــاق      ضبُــ٫ٛتٴ ٜه ــٌ ايع ــٔ قبٝ ــا٥ٌ َ امله

ِٸ ٕٳ ٕٵأ ّٴؾًٝــمٳ كٜــبٷَغ  ٷكٳٖٚــٛ عٳــ وبٛانــط١ ا٭غــ يف ايعًــّٛ عــٔ  حٴشٵــايبٳ ٜهــٛ

 ايعٛاق  ايػكٜب١.

                                                                                                            
 
 سذك١ٜ.طبع١  و29ّ و سبٝب اهلل ايكي و. بؿا٥ع ا٫ؾهاق(بؿا٥ع ا٫ٍَٛ)
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نـٕٛ ْهـبت٘    نُا عكؾت يف نٕٛ ايعـاق  غكٜبـاّ   ٝمإ عٓؿٙ امل ٕٸأ :ٚدٛاب٘

اؾ املْٛـٛع َـع َْٛـٛعات املهـا٥ٌ     َٚـع ؾـك  اذبٓـ    وملعكْٚ٘ بـايعك  ٚاجملـال  

ايعًــِ عًــ٢ نــبٌٝ اسبكٝكــ١ ٫ عًــ٢  ملْٛــٛٔع غاقدــّا تهــٕٛ ضب٫ُٛتٗــا َٓهــٛباتٺ

ٕٴ ونبٌٝ اجملال  ـات١ٝ. عكاّْاأ ؾتهٛ

ِٸ  بٛانـط١ٹ  ِٖ ايعاق ٳؿِِّ ع٢ً املًٗٛق يف عٳٓهْعِ ٖفا اٱيهاٍ ٜتش  ا٭غـ

٬ع َٚــٔ أقاؾ ا٫ٓطــ وِ َٓــ٠٘ أدٛبــ١ يًــتػًٓٚقــؿ نــإ شلــِ عــؿٸ  وغكٜــبٷ  ٷكٳعٳــ

 .  (1)ؾًرلادع نتابٓا ْكؿ اٯقا٤ املٓطك١ٝ وعًٝٗا

ُـ   آَا ـنـكٙ املكسـّٛ ايهـٝؿ ايدلٚدـكؾٟ      :ٜٚكؾ عًٝ٘ نابعّا  (2)ٞغـا سهـني ايك

ٌ  بـني ضبُـ٫ٛتٹ   َْٛٛع ايعًِ ٖٛ ازباَعٴ ٕٸأَٔ  َعٓـ٢ ايبشـح عـٔ     ٕٸأٚ واملهـا٥

ْٹ شـٛ ٖـٛ   عًـِ ايٓٸ  ؾُْٛـٛعٴ  و٘ٹُـاتٹ ٚتًػٸ ٘ٹٓاتٹعٔ تعٝټ يف ايعًِ ٖٛ ايبشحٴ ٘ٹعٛاق

٘  َٔ ايؿاعٌ ٚاملؿعـٍٛ ٚامل  ٘ٹٓاتٹشٛ تعٝټيف ايٓٸ بٴًُِطٜٚٳ واملعكب َْٚٛـٛع   وٓـاف إيٝـ

٘  ١ ايـ  ٖـٞ ايكـؿق ازبـاَع بـني ضبُـ٫ٛتٹ      عًِ ا٭ٍَٛ اسبذٸـ  ٜٚطًـب يف   وَهـا٥ً

٢ ٓٳـ ٚقؿ بٳ وَكاؾ ايكّٛ ـيو ٕٸإٚ وٓات٘ َٔ ايه١ٓ ٚايهتاب ٚايعكٌعًِ ا٭ٍَٛ تعٝٸ

 َات مخه١ تتًػِ.ٖفا ايكأٟ َٓ٘ ع٢ً َكؿٸ

ــا ــ١ ٫ تٛدــؿ      ٕٸإ :ا٭ٚىل َٓٗ ــِ تًــذلى يف دٗ ــٛع صبُــٛع َهــا٥ٌ ايعً يف صبُ

ٌٻ  ٕٸأنُـا   ومتتـال بٗـا عٓٗـا    وَها٥ٌ ايعًِ اٯغـك  َهـأي١ متتـال جبٗـ١ عـٔ املهـأي١       نـ

ٜهْٛـا   ٕٵأ املهـا٥ٌ ؾـ٬ بـؿٸ    ٖاتني ازبٗتني يٝهتا خباقدتني عٔ ـٚاتٹ ٕٸإٚ وا٭غك٣

 سكيف ٜٛدؿ يف مجٝع ايكٓاٜا. إـ ايٓهب١ َع٢ٓٶ ;يف املْٛٛع أٚ احملٍُٛ

ٕٸ ٭ ;تٛدــؿ يف ضبُــ٫ٛت املهــا٥ٌ ٕٵأ ؿٸا٭ٚىل ٫بٴــ ازبٗــ١ ٕٸإ :َــ١ ايجاْٝــ١ٚاملكؿٸ
                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل45و 40ّّ و1و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و زطك١ٝ( ْكؿ اٯقا٤ امل1ٓ)
 .7ّ وتككٜك حبح ايدلٚدكؾٟ يًًٝؼ املٓتظكٟو ( ْٗا١ٜ ا٭2ٍَٛ)
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ٚٸ ضب٫ُٛت املها٥ٌ  .١ْيف ايعًّٛ املؿ

َٸا ٞٸ ٚاسؿّا ٜهٕٛ َؿَّٗٛا ٕٵأ إ ِٸ  نايعًِ اٱشل احملُـٍٛ   ٕٸأ سٝـحٴ  وباملع٢ٓ ا٭عـ

َٳ  .دٛؾ ٚايعكٌ َٛدٛؾ ٚازبهِ َٛدٛؾٛٵَٳ اهلُل :( ؾٝكاٍٛدٛؾٷيف َها٥ً٘ )

ٛ   داَع١ نُش٫ُٛتٹ ١ٗد ٜهٕٛ بٝٓٗا أٚ طبتًؿّا بٝٓٗـا   ٕٸءؾـ  وَها٥ٌ عًـِ ايٓشـ

ؾٝهـٕٛ عٓـٛإ املعـكب ٖـٛ ايكـاؾق ازبـاَع        وعـكاب ٗا تعٝٝٓات يٲ٭ْٸ ;د١ٗ داَع١

ٚبٗـفا   وؾ٬ د١ٗ داَع١ بٝٓٗا وطبتًؿ١ ّاَْٛٛعات املها٥ٌ ؾٗٞ ؾا٥ُ خب٬فٹ وبٝٓٗا

غك ٖٞ ازبٗـ١  َها٥ٌ ايعًِ عٔ َها٥ٌ ايعًِ اٯ ازب١ٗ ازباَع١ املُٝم٠ بنيٳ ٕٸأ ٗك 

 إـ ٫ د١ٗ داَع١ يف ـات املها٥ٌ غرلٖا. ;ازباَع١ بني احمل٫ُٛت

ٌٴ ّٔ َــكاؾٳ ٕٸإ :َات ايج٬ثــ١بــاقٞ املكــؿٸ ٚساَــ  وايعًــِ ٖــٛ ـيــو اْٛــٛٔع ايكــٛ

ٌ  عين ازب١ٗ ازباَع١ بني ضب٫ُٛتٹأ ٕٸ ;املهـا٥ ٞٸ   ٭ ي١ ٜكتٓـٞ  أيًُهـ  ايٓظـاّ ايطبٝعـ

ُـٍٛ ٖـٛ اجملٗـٍٛ ايـفٟ أقٜـؿ يف ايكٓـ١ٝ       ٚاحمل املعًّٛ َٔ ا٭َكٜٔ َْٛـٛعاّ  ٌٳعٵدٳ

ِّ احمل٫ُٛتٹ ٚداَعٴ وإثبات٘ ِٕ يف ن ٚٸ    عً ٜٚطًـب   ؤٖإىل ايـفٸ  ٫ّٖـٛ ايـفٟ ٜٓهـبل أ

ٌ  ٓاتـ٘ اْٛـٛعاتٹ  ٝٚتعٝ ٘ٹٓاتٹيف ايعًِ تعٝټ ٞٳ  واملهـا٥ ٘  ايفٸ ايعـٛاق ٴ  ٖٚـ ٕٸ ;اتٝـ١ يـ  ٭

ــٜٳايًــ٤ٞ ٚ ٖــٛ عبــاق٠ عــٔ اشبــاقز عــٔ ـاتٹ وايعــك  ايــفاتٞ عٓــؿ املٓطــل  ضٴًُُٵ

 ٖٚـٞ َـاسب١ْ   واملها٥ٌ غاقد١ عـٔ دـاَع ضب٫ُٛتٗـا    َْٚٛٛعاتٴ ويًشٌُ عًٝ٘

ٕٵ ٍ  ٌٴاملعكب ايؿاعٹـ  :ؾٝكاٍ يف عًِ ايٓشٛ وعًٝ٘ ٌٴُٳشٵتٴ ٭ َـٔ ٖـفا    كٳٗٳـ ؾَظ وٚاملؿعـٛ

ات١ٝ ايفٸ ٘ٹْٹيف ايعًِ عٔ عٛأق حٴشٳبٵٜٚٳ َْٛٛع ايعًِ ٖٛ داَع احمل٫ُٛتٹ ٕٸأ ٘ٹُِّن

ٕٸ ;هــا٥ٌامل ٖٚــٞ َْٛــٛعاتٴ ــتعٝٸ املطًــٛب يف ايعًــِ إثبــاتٴ  ٭ ٝٸ ٘ٹٓاتٹ ات٘ ٚغَُٛــ

 َها٥ً٘.   اْٛٛعاتٹ

ٕٳ  ٕٵأ ٘ ػبـٛلٴ ْٸـ ءؾ :١َ ا٭ٚىلاملكؿٸ ١َشٻَٹ ِٴهِّا ٫ ْٴْٸإ :ٚدٛاب٘ ازبٗـ١ املُٝـم٠    تهـٛ

 واملكٖنبــات ايهُٝٝاٜٚــ١ جملُــٛع املهــا٥ٌ أَــكّا ٫لَــّا شبُــّٛ ٖــفا اجملُــٛع ْظــرلٴ  
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ٕٴ ا٭دــما٤ ايهُٝٝاٜٚــ١  صبُــٛٔع ملهــا٥ٌ املػتًؿــ١ بايــفات ْظــرلٴتًــو ا صبُــٛعٴ ٜٚهــٛ

ِّ ٖٚهـفا ٫ ْٴ  واجملتُع١ يف اَتٝال اجملُٛع عٔ اجملُـٛع بـايًٛالّ ٚاٯثـاق    َـ١  املكؿٸ ِٴهـ

ٕٻ  ٕٵأ ُِٔٵيًػٳ ٕٸءؾ وايجا١ْٝ ْظـرل َـا    داَعـاّ  قّاؿٵاملهـا٥ٌ قَـ   َْٛـٛعاتٹ  بـنيٳ  ًٜتمّ بـأ

 قّا داَعّا.ؿٵبٝٓٗا َق ٕٸأُها٥ٌ َٔ املػتًؿ١ يً يف احمل٫ُٛتٹ ٘ٴُٳعٳلٳ

ٌٴ ــ ــت٬فٳ ٕٸإ :ٚاسباَـــ ــفٟ دٳ ا٫غـــ ــعٳايـــ ــٛعاتٹ  ٘ٴًَـــ ــّا يف املْٛـــ  ؾٕٚ ؾا٥ُـــ

٘ٹ أقاؾٳ ٕٵإاحملُــــ٫ٛت   ــ ٕٳ ُــــاتٹٚايتًػټ ٓــــاتٹا٫غــــت٬ف يف ايتعٝټ بــ  ايــــفاتٹ ؾٚ

ايكؾـع   ٕٸءؾ وعًِ ايٓشٛ ٚغرلٙ نُا يف بعه ضب٫ُٛتٹ وؾٗٛ َٛدٛؾ يف احمل٫ُٛت 

ــكغـــرل ايُٓـــب ٚ ــ١ بايتعټؾءْٸ وازبـ ــا طبتًؿـ ــات ٚايتًػټٗـ ــفاتٝٓـ ــات ؾٕٚ ايـ  إـ  ;ُـ

 قـــؿق  ؿٴٛدٳـــ٫ ٜٴ ات حبٝـــحٴبايـــفٸ بـــ٘ ا٫غـــت٬فٴ أقاؾٳ ٕٵإعـــكاب َٚـــٔ اٱ ازبُٝـــعٴ

ِٸ داَعٷ إىل ٚدٛؾ ٖفا ا٫غت٬ف يف بعـه احملُـ٫ٛت    ؾٗٛ َٓاؾّا وبٗا بٝٓٗا ؽبت

٘  عًِ ايٓشٛ ٫ داَع بني بعـه ضبُـ٫ٛتٹ   ٕٸءؾ َٹ٫ دٳـ إـ  ;َهـا٥ً  عـكابٹ اٱ بـنيٳ  عٳا

 ٚايبٓا٤.

ٕٸ ّٴٔمم املْٛٛعات ًٜتٳايكا٥ٌ بتُاٜٴ ِٳُٵاشَب ٕٻإ  قٷؿٳاملها٥ٌ بٝٓٗا قَـ  َْٛٛعاتٹ بأ

َٸــ واملــفنٛق ؾٝٗــا ا٫غــت٬فٴ  ؿٴٛدٳــ٫ٚ ٜٴ ودــاَع َِّات ؾــ٬ ْٴا بــاقٞ املكــؿٸ ٚأ  ِٴهــ

ِّ ؾـ٬ ْٴ  ويًُشُـ٫ٛت  ٘ ٜهـٕٛ داَعـاّ  ْٸـ أ٘ يٛ ؾكْٓا ْٸءؾ وٗاتٳشٻَٹ ٘ ٖـٛ ايـفٟ   ْٸـ أِ هـ

َٻ عٔ َْٛٛعاتٺ حٹشٵْت يًبٳِّايعًّٛ اي  ؾٴ ٕٸءؾ و٫ّٚٸأيًفٖٔ  بلٴهٳٓٵٜٳ ٕٴ  ١ٺغا  ٜهـٛ

َِّٴـ  ٕٸأ ّٳٚقـؿ تكـؿٻ   واملْٛٛع ٖٛ املعًـّٛ ؾٝٗـا   ّٔ ؿ  ْٖٛـا ملْٛـٛعاتٺ  ٚٻؾٳ ؿٵقَـ  ْٞ ايعًـٛ

َٸ ٕٴ   ٘ٴبٳيٵـ أؾٗـٛ   ويًبشح عٔ عٛاقْـٗا  ١ٺغا ًٸـ ُٳـ بايذلدٳ َـا ٜهـٛ ِ يف نتـب  ػٵ١ يً

إيٝـ٘   بٵهٳـ ٓٵايـ  تٴ  ٘ٹعـٔ أسٛايٹـ   حٴشٳـ بٵٜٚٴ وايًػِ ٖٛ املْٛـٛع شلـا   ٕٸءؾ ويذلادِا

 سكٝك١.  

ٕٳتٳِك٘ ٜٳ٭ْٸ ;يًُها٥ٌ املْٛٛعاتٹ ٌٳعٵٓايف دٳٕ َا ـنكٙ ٜٴإثِ  َْٛٛعٗا  ٓٞ نٛ
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ٕٴ ٕٸأ٘ َٔ يف ضبًٓ قٳيًفٖٔ َٔ ضبُٛشلا ملا تككٻ نبلٴأ عـكف  أَْٛـٛعٗا   ايكٓاٜا ٜهٛ

ّٸ ٚأؾــكاؾٴ وعًــ٢ اجملٗــٍٛ ِٴِهــيــ٬٦ ًٜــمّ اسُب ــ ايعــا ٚطًــب شلــا  ؤٖيًــفٸ تٵَكبٳإـا نٳ

 احملٍُٛ. َٔ دأَع فٴعكٳأداَعٗا ٜهٕٛ  ٕٸأ ٖواحملٍُٛ ٫ يٳ

ـٳ َْٛـــٛعاتٹ ٕٸأعًــ٢   ٜعــدل عٓٗـــا ايكـــّٛ بـــايعٛاق  زبـــاَع   املهـــا٥ٌ نٝـــ

ٌ  ضٴًُُٵـ عٓؿِٖ ٖٛ اشباقز احملٍُٛ ٫ ايفٟ ٜٳ ٚايعاق ٴ واحمل٫ُٛت ٚيـفا   ويًشُـ

ــ ٍٴ  ِٸمل ٜه ــٛ ــأي١ َْٛــٛعاّ  أســؿِٖ ضبُ ــذٵٜٚٳ وامله ــ٢  َْٛــٛعٗا عاقْــاّ  ٌٴعٳ عً

ّٸايهًٓ هُٛا يف بابٹضبُٛشلا ٚقؿ َق ّٔ أٚغاّ ٚ ٝات ايعك  إىل عا  غفٚا يف َؿٗـٛ

 َُٓٗا اسبٌُ.   ُِّن

ِٸ ــ ٘  ٕٸإ ثـ ــًه ــ٢ َهـ ــا٥ٌ عًـ ــٛعات املهـ ــ١ّ  َْٛـ ــاَع  إـا ناْـــت عاقْـ زبـ

ِٸ ٕٴؾت وَٓــ٘ احملُــ٫ٛت ناْــت أغــ  ّعًــ٢ َــا تكــؿٻ َــٔ ا٭عــكا  ايػكٜبــ١ إ٫ٓ هــٛ

ــ٘ َٓــاؾّا إىل   َٴ ٕٸأَــٔ ايتٛدٝ ــ٘ أقبــاب ايعًــّٛ َــٔ    ـٷػــايٹَــا ـنــكٙ  ــ٢ عًٝ ملــا بٓ

 ايتؿهرل.  

ٕٴ ٕٸأ :ثآَــّا عًــ٢ َــاسب ايهؿاٜــ١ ؾٴٔكٜٚٳــ  ـٖٓٝــّا أَــكّا َْٛــٛع ايعًــِ قــؿ ٜهــٛ

٘  نُْٛٛع عًِ املٓ وَْٚٛٛع َها٥ً٘ نفيو ٗـا ٫  ؾءْٸ وطل َع َْٛـٛعات َهـا٥ً

ِټ  ويف ايفٖٔ إ٫ٓ ٛدؿٴتٴ  ا٫ذبـاؾ بـني َْٛـٛع ايعًـِ ٚبـني َْٛـٛعاتٹ       ؾهٝـ ؽبـ

 املها٥ٌ باشباقز.

ٔ    وباشبـاقز ايٛاقـع ْٚؿـو ا٭َـك     ٘ أقاؾٳْٸـ أ :ٚدٛاب٘  و٫ اشبـاقز املكابـٌ يًـفٖ

ٕٵ ويهـ١ٓ اسبهُـا٤  أَا ٜطًل اشبـاقز شلـفا املعٓـ٢ يف     ٚنجرلّا ًـ  يـ٦تٳ  ٚإ  غـاقزٴ  :تٳق

ِّ ٔٴ وي٤ٞ حبهب٘ ن  ايتُٛقٟ. ٙٴٖٚٛ ٚدٛؾٴ ٜٚكابً٘ ايفٖ

٘  ّٴمٳًِـ ايعًِ ٫ ٜٳ َْٛٛعٳ ٕٸإ :ٜٚكؾ عًٝ٘ تانعّا ملْٛـٛعات   ٜهـٕٛ ْٛعـاّ   ٕٵأ :ؾٝـ

ٕٳ ٕٵأبٌ َٔ ازبا٥م  واملها٥ٌ ايعاقْـ١ عًـ٢ ايهتـاب     نايؿيًٝٝـ١ٹ  وعًٝٗـا  ّاْٳكٳعٳ ٜهٛ
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ٞٸ    ٗٴبٝٓٳ كٳايتػـاٜٴ  (1) َاسب ايهؿاٜـ١  ٌٴعٵؾذٳ و١ٚايهٓٸ ٚأؾـكاؾٙ   ُـا َـٔ قبٝـٌ ايطبٝعـ

ِٔ َْٛٛعٳ ٕٸأٜكتٓٞ  ٕٴ ؾا٥ُّا ايعً ٌ   ٜهٛ ٖٚـفا   ؤَ قبٌٝ ايٓٛع ملْٛـٛعات املهـا٥

 ٫ ًٜتمّ ب٘ أسؿ.

ٞٸأبــ ٙٴَــكاؾٳ ٕٸأ :٘ٴٚدٛابٴــ ّٴ٫ غٴ ٘ٴٖــٛ َُــاؾُٜك ؾكاؾٙ ايطبٝعــ  وأيػاَــ٘ ُــٛ

ٞٸ ٛ نا٭ وَ٘ـ يػاأعًـ٢ غـرل    مٴؿٴُٵٜٳ ٚايطبٝع بـٝه املتُــ   ؾ ُٜـؿم عًـ٢ ا٭  نـ

 ( ١ًَٝٚ تع١ُُٝٝ.ٕٵإ) ٕٸأو قؿ عكؾت ْٸأع٢ً  وبايهٛاؾ

  خْاص مْضْع العله ّما بُ تداخل العلْو ّتبآيَا
ِٸ ـٳْٸإ ث ِّ  نإ َبآّٜا ٕٵإَْٛٛع أسؿ ايعًُني  ٕٸإايكّٛ  كٳَن٘  ٘ٺ  يٰغك َٔ نـ  ٚدـ

ٓـ   دـاَعٷ  قٷؿٳنإ بُٝٓٗـا قَـ   ٕٵإٚ ٚ  ؾايعًُـإ َتباٜ ِٸ   ٕٵإإ عًـ٢ اٱطـ٬م  َٓـ٘   نـإ أعـ

ٕٳ ٕٵإؾايعًُإ َتؿاغ٬ٕ ٚ با٫عتبـاق   بايـفات َتػـاٜكاّ   ٚاسـؿاّ  َْٛٛعُٗا يـ٦ٝاّ  نا

 ؾُٗا َتؿاغ٬ٕ أّٜٓا.

 َْٛـــٛعّا يعًُـــني َـــٔ  ٚاســـؿٷ ٜهـــٕٛ يـــ٤ٞٷ ٕٵأٚقـــؿ أطبكـــٛا عًـــ٢ اَتٓـــاع 

ٜهٕٛ َْٛٛع  ٕٵأنُا أطبكٛا ع٢ً اَتٓاع  وغرل اعتباق تػاٜك بُٝٓٗا بازب١ٗ ٚاسبٝج١ٝ

عًــِ ٚاســؿ يــ٦ٝني َــٔ غــرل اعتبــاق اذباؾُٖــا يف دــٓو ٜهــٕٛ ٖــٛ دٗــ١ ايبشــح   

ٛٸ ــ ــاملعًّٛ ايتُـ ــا إْٸْٸءؾ وقٟ ٚاملعًـــّٛ ايتُـــؿٜكٞنـ ــِ  ُٗـ ــاقا َْٛـــٛع عًـ ــا َـ  ُـ

ٚنإ ايبشـح يف ايعًـِ َـٔ دٗـ١ نُْٛٗـا َـٔ        واملٓطل باعتباق اذباؾُٖا يف املعًّٛ

ٍّ  املعًـــّٛ أٚ َـــٔ دٗـــ١ اذباؾُٖـــا يف أَـــكٕ     ٕٔ  وعكْـــ  اٱْهـــإ ٚأدما٥ـــ٘    نبـــؿ

ؾءْٗا تًـاقى يف نْٛٗـا َٓهـٛب١     وٚا٭ؾ١ٜٚ ٚا٭غف١ٜ ٚعبٖٛا يعًِ ايطبٸ وٚأسٛاي٘

     ِ ِّـ  يف ـيـو َـٔ دٗـ١ٹ    حٴشٵـ ٚنـإ ايبٳ  ويًُش١ ايـ  ٖـٞ ايػاٜـ١ يـفيو ايعًـ  ١ٹشٸاي

                                              

 .7ّ و ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞو( نؿا١ٜ ا1ٍَٛ٫)
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 ايعاق١ْ يًبؿٕ.

ــ ٓٸـ ــو ٚاي ــؿٸ    ٕٵأابط يف ـيـ ــٝا٤ املتعـ ــٔ ا٭يـ ــح عـ ــٕٛ ايبشـ ــ١  ٜهـ ــٔ دٗـ  ؾ٠ َـ

ٞٸ ٚاسؿٺ يف إَٔكايذلانٗا  َٸـ  وايعًـِ ٜهـٕٛ ٚاسـؿاّ    ٕٸءؾـ  وأٚ عكْٞ ـات نـإ   ٕٵإا ٚأ

   ِّ ــ دٗــ١ٺ ايبشــح ٫ َــٔ دٗــ١ ايــذلانٗا بــٌ ٜهــٕٛ ايبشــح عــٔ نــ ُټ  ؾــايعًِ ٘ٴرب

ِٸ ونــإ بُٝٓٗــا دٗــ١ ًَــذلن١ ٕٵإاملتهجــك ٚ   َــع  نايعــؿؾ ٚاملكــؿاق املًــذلنني يف ايهــ

ــِ اسبهــاب ٚاٯغــك يًٗٓؿنــ١     ٕٸأ ــٚ وأســؿُٖا َْٛــٛع يعً َٸ ــإ ايبشــحٴ  ٕٵإا أ   ن

ٕٳ ٕٵءبايــفات ؾــ عــٔ يــ٤ٞ ٚاســؿٺ  نــايًؿ  ايعكبــٞ  وكعــٔ دٗــتني ؾــايعًِ َتهجٸــ نــا

ِٴ  ٚاسؿ.   بايٓهب١ يًعًّٛ ايعكب١ٝ ٚإ٫ ؾعً

 مْضْع عله الفكُ
ٌٴ   ٕٸإاملعــكٚف   املهًــــ َــٔ سٝـــح ا٫قتٓـــا٤   َْٛـــٛع عًــِ ايؿكـــ٘ ٖـــٛ ؾعــ

ــ وٚايتػــٝرل َٳ ٕٸ ;ـيــو ك عٓــ٘ بأؾعــاٍ املهًؿــني ؾٗــٛ ٜكٜــؿ بٸــعٳ ٔٵٚ َْٛــٛع ايعًــِ  ٭

ّ  ؾتٵٚإـا تعـؿؾ تعـؿٸ   وعٓؿِٖ ٫ ٜتعؿؾ ك عـٔ َْٛـٛع   بٻـ عٳ ٔٵَٳـ  ٖٚـفا ْظـرلٴ   وايعًـٛ

 ٘ ٜكٜؿ ايؿيٌٝ.  ْٸءعًِ ا٭ٍَٛ با٭ؾي١ ؾ

ٚاملكاؾ حبٝج١ٝ ا٫قتٓا٤ ٖٛ اقتٓا٤ ايؿيٌٝ ٱتٝاْ٘ أٚ يذلن٘ أٚ ربٝرل ايـؿيٌٝ بـني   

ايؿعـٌ أٚ سكَتـ٘ أٚ انـتشباب٘ أٚ     ايـؿيٌٝ عًـ٢ ٚدـٛب    ٍٻنُـا يـٛ ؾٳ   وإتٝاْ٘ ٚتكن٘

 .نكاٖت٘ أٚ دم٥ٝت٘ يًٛادب أٚ يكطٝت٘ ي٘ أٚ َاْعٝت٘ َٔ َش١ ايعٌُ

ايـؿيٌٝ عًـ٢ اٱباسـ١ أٚ عـؿّ      ٍٻحبٝجٝـ١ ايتػـٝرل ٖـٛ ايتػـٝرل ؾُٝـا إـا ؾٳ      ٚاملكاؾٴ

اسبٝجٝـ١ املـفنٛق٠ باقتٓـا٤     كٳهٻـ مل ْكـٌ أنجـكِٖ قـؿ ؾَ    ٕٵإٚبعِٓٗ  وبط٬ٕ ايعًِ ب٘

ٌٵ  ًع ع٢ً غرلٙ َٔ ايتؿهرل.ٓطأمل  اشبطاب ب

   :ْ٘ٸء٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝ٘ ؾ

يٛ أقٜؿ اشبطاب ايًؿظٞ ؾٝػكز ايبشح عٔ ا٭سهاّ ايًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١ ايـ     
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 عًٝٗا ايعكٌ أٚ ايهرل٠. ٍٻؾٳ

ٞٸ ٕٵإٚ ُٸ أقٜؿ اشبطاب ايٛاقع ٘ يـٛ  ٭ْٸ ;اسبهِ ايًكعٞ ؾٗٛ غرل َشٝضب٢ امله

نــإ أغُــك  (ا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ شلــا َــٔ سٝــح ثبــٛت  ) :نــإ ٖــٛ املــكاؾ يكــايٛا 

 ٚأْٚض.

   :ٚنٝـ نإ ؾرلؾ ع٢ً دعٌ َْٛٛع عًِ ايؿك٘ ـيو

نؿهـاؾ َعـا٬َتِٗ    وايبشح عٔ أسهاّ أؾعاٍ ا٭طؿاٍ ٚاجملاْني أ٫ّٚ: غكٚزٴ

ٕ    ؤَ عكٛؾ أٚ اٜكاعات  ٚانـتشباب عبـاؾات املُٝـم بٓـا٤ٶ     وٚؾهـاؾ عبـاؾات اجملٓـٛ

 ٗا يكع١ٝ ٫ متك١ٜٝٓ.ْٸأع٢ً 

 بإٔ ـيو انتطكاؾ. :ٓ٘ٚأدٝب ع

ٍٳْٸءؾ و٫ٚ ؽبؿــ٢ َــا ؾٝــ٘ ّٷ ٗــا ٫ إيــها ٕٴ ويــكع١ٝ ؾكعٝــ١ يف نْٛٗــا أسهــا  ؾٝهــٛ

 .ؾُٝؿم عًٝٗا تعكٜـ ايؿك٘ وايعًِ بٗا َٔ عًِ ايؿك٘

ــاٍ ٕٵأٚميهــٔ  ٞټ أاملػاطــب ب ٕٸإ :ٜك ــٛي ــٕٛ ٫ ايُــ ٸ سهاَُٗــا ٖــٛ اي   وٚاجملٓ

٘ أنُا ؽباطب َـاسب ايبُٗٝـ١ بٓـُإ َـا      يتٓمٜـٌ   ;  يف سؿظٗـا كٻؾَـ  سٝـحٴ  وتًؿتـ

  ٘ ــ ــ١ ؾعً ــ١ آمي ــ وؾعًــٗا يف ٖــفٙ اسباي َٸ ٔ عــٔ َــشٸ  ا ايبشــحٴٚأ ــاؾ٠ ايُــ  َــ  ١ عب

ٞٸ عـــٔ أَـــٕك ؾٗـــٞ حبـــحٷ وَـــ٠٬ َٚـــّٛ ٚثٛابـــ٘ عًُٝٗـــا   َـــٔ بـــاب قبـــط  عكًـــ

انـتشكام   ٕٸءٖٚٛ َٔ َباسـح ايهـ٬ّ ؾـ    وبٗا ٚمل ٜهٔ طباطبّا ونبابٗاأا٭سهاّ ب

ِٔ  ايجـٛاب يـٝو َــٔ ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ ؾ     ٢ ٜـٛقؾ عًــ٢  ايؿكـ٘ ستٻــ  ٗــٛ يـٝو َــٔ عًـ

 ايؿكٗا٤ ب٘.

ٕٸ  :ٚقؿ ػباب أٜٓـاّ  ايػايـب يف ازبُـع ٚيـٛ نـإ      ٕٸءؾـ  وؿـني املـكاؾ ْـٛع املهًٓ   بـأ

 ْٝـ إيٝ٘ ايعٌُ ٖٛ إقاؾ٠ ايٓٛع َٓ٘.أَكذلّْا بأٍ إـا 

ٕٻ :ٜٚــكؾ عًٝــ٘ ثاْٝــّا ًٓــ  بــأ ل بايؿعــٌ ؾٓــ٬ّ عــٔ نــجرلّا َــٔ َباســح ايؿكــ٘ ٫ ٜتع
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ُا إـا نــإ ايــٛاقخ أٚ املــٛقخ أٚ ـ نُباســح املــرلاخ ٫ نــٝٸهًٓــَــؿٚقٙ َــٔ امل

 ـ.  نًُٝٗا غرل َهًٓ

 ّ يف ازبٛاب عٔ اٱٜكاؾ ا٭ٍٚ َا ؾٝ٘.  ٚقؿ تكؿٸ وبا٫نتطكاؾ :ٚأدٝب عٓ٘

ٟٸ  غـرلٳ  ِټعٴـ املكاؾ بايؿعٌ َا ٜٳ ٕٸأ :ػباب ٕٵأٚميهٔ  ٍ  ونـاملٛت  ا٫غتٝـاق  :أٚ ٜكـا

ٕٔ بٴتٸحباخ باعتباق َا ٜذلَجٌ ٖفٙ ا٭ ٕٸإ ًٓـ   عًٝٗا َٔ بٝا َٳـ ؾعـٌ امله  ايبشـحٴ  ضٻـ 

ُٔ ؾٗا بـايجٸ تُـكټ  ب عًٝـ٘ دـٛالٴ  شح عٔ َرلاخ ايمٚدـ١ ايـجُٔ ٜذلتٸـ   باي ٕٸءؾ وعٓٗا

 ؾٗا باملجُٔ ٚغرل ـيو.  ٚسك١َ تُكٸ

ٕٸ :ٜٚكؾ عًٝ٘ ثايجّا ١ٝ نايهـبب١ٝ ٚاملاْعٝـ١   عًِ ايؿك٘ ٜبشح يف ا٭سهاّ ايْٛعٸ بأ

ٖٚٛ يٝو حبجّا عٔ ايعٛاق  َـٔ سٝـح    وٚعبٛ ـيو ٚد١ٝٚايُٓإ ٚاملًه١ٝ ٚايمٸ

َـٔ اسبٝجٝـ١ املـفنٛق٠ ٖـٞ ا٭سهـاّ       املـكاؾٳ  ٕٸأ تٳؾِـ كٳ٘ قـؿ عٳ ٭ْٸـ  ;ا٫قتٓا٤ ٚايتػـٝرل 

 ايتهًٝؿ١ٝ اشبُه١.

ٞ   :ٚازبٛاب عٓ٘ ايبشـح   ٕٸأَـٔ   وْظرل َا ـنكْاٙ يف ازبٛاب عٔ اٱٜـكاؾ ايجـاْ

ع إىل ايبشح عٔ ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ   ٘ ٜكدْٸأَٔ عًِ ايؿك٘ باعتباق  ُا َاقٳعٓٗا إْٸ

ُٸــايبشــح عــٔ نــبب١ٝ ايــمٸ ٕٸءؾــ ويٮؾعــاٍ املكتبطــ١ بٗــا ب إىل تكتٸــ دــعٴكٵ٠٬ ٜٳٚاٍ يً

يف عًِ ايؿكـ٘ عـٔ ايهـبب١ٝ ايًـكع١ٝ ٫      دٛال ؾعٌ اي٠٬ُ عٓؿٙ. ٚيفا نإ ايبشحٴ

   .ايهبب١ٝ ايته١ٜٝٓٛ

َٳـ     قدعٗـا  أ١ ٚا٭سهـاّ ايْٛـعٝ   أْهـك ٚدـٛؾٳ   ٔٵٚقؿ انذلاع َـٔ ٖـفا اٱٜـكاؾ 

ٜهـٕٛ ؾٝٗـا عـٔ ا٭سهـاّ ايتهًٝؿٝـ١ ْؿهـٗا        ايبشح س٦ٓٝفٺ ٕٸءؾ ويٮسهاّ ايتهًٝؿ١ٝ

 ؾكط.

ًٓ ٌٳعٳدٳ ١َ ايطباطبا٥ٞ ٚايع٬ٓ كـات  يف َُابٝش٘ َْٛٛع عًِ ايؿك٘ ٖٛ َتع

كـات  ٗـا َتعًٓ ْٸأَـٔ سٝـح    :أٟ وا٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكعٝـ١ َـٔ سٝـح ٖـٞ نـفيو     
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ؿــني َــٔ نجــك أؾعــاٍ املهًٓأ -َتعًكــات ا٭سهــاّ :أٟ -ٖٚــٞ) :ثــِ قــاٍ وسهــاّا٭

ٕٴ وسٝح ا٫قتٓا٤ ٚايتػٝرل ًٓـ   غـرل ؾعـٌ أٚ ؾعـ٬ّ    ٚقؿ تهٛ ًٓـ يػـرل َه ـ ٫ ـ أٚ مله

 .(1)(بٌ َٔ د١ٗ ايْٛع نُا يف ا٭سهاّ ايْٛع١ٝ وهًٝـايتٸ َٔ سٝحٴ

ًٓــ أقاؾ  ٘ ْٸــأ ؿٸ٫ٚ بٴــ واملــفنٛق٠ٜــكاؾات عــٔ اٱ ؾعــٌ ـيــو ؾــكاقّا ٘ ٚيع

ِٕ  يمّ تعـؿټ  ٚإ٫ٓ وٞ املٓطبل ع٢ً َْٛٛعات َها٥ٌ عًِ ايؿك٘ايهًٓ  ؾ املْٛـٛع يعًـ

ــؿ نٳــ  وٚاســؿ ــ١    َوًَٚق ــفا املهــًو َــاسب ايهؿاٜ ــِ    (2) ٖ ــ٘ َْٛــٛع عً يف دعً

ا٭ٍَٛ َـٔ ؾٕٚ تعٝٝٓـ٘    َها٥ٌ عًِ ٞ املٓطبل ع٢ً َْٛٛعاتٹا٭ٍَٛ ٖٛ ايهًٓ

ٔ  ويهًٓا عًٝ٘ يف نتابٓا ْكؿ اٯقا٤ ا٭َـٛي١ٝ أٚقؿ  وٚتًػُٝ٘ ٕٸ َـ ايػـك  َـٔ    أ

ُٸـ ـنك َْٛٛع ايعًِ ٖٛ ايبُرل٠ يف ايًكٚع يف ايعًِ يُٝٝٸ نُـا ـنـكٙ    وا عـؿاٙ مٙ ع

َٕٕٚع اٱ وؿكت عًٝ٘ نًُتِٗايكّٛ ٚاتٸ  ٌُٕٳـ ذٵَٴ ياق٠ املب١ُٗ إيٝ٘ ٚايتعبرل عٓ٘ بعٓٛا

 ٌ ب٘ ـيو.٫ ؼبُ

زلـ٘  آّا بٜهٕٛ املْٛٛع َعًَّٛا َعٝٸ ٕٵأَكت٢ٓ ذبؿٜؿ املْٛٛع  ٕٸأَٓاؾّا إىل 

ٖٚــٛ صبٗــٍٛ يــؿ٣  يف ايعًــِ عــٔ عــٛاق  يــ٤ٞٺ حٴشٳــبٵؾهٝـــ ٜٳ ٚإ٫ٓ وأٚ عٓٛاْــ٘

ًٓ ٫ٚ ٜعًِ إ٫ٓ وايبشح  كات ايعٛاق .بعٓٛإ ٜ٪غف َٔ ْؿو َتع

ٕٸ :ٜٚكؾ عًٝ٘ قابعّا  :ع ايعًِاسبٝج١ٝ املأغٛـ٠ يف َْٛٛ أ

َٸ ًٓـ    وتهٕٛ تعًًٝٝـ١  ٕٵأا أ ٕٸ ;ؾٗـٞ ٫ تٓؿـع   و١ ٚدـٛؾ املْٛـٛع  َـأغٛـ٠ َـٔ ع  ٭

   .شلا ع١ً ْؿو ٚدٛؾ املْٛٛع ًَذلن١ بني مجٝع ايعًّٛ ايفٟ دعٌ َْٛٛعّا

ِ  تهٕٛ َأغٛـ٠ َٔ عًٓ ٕٵأٚأَا  ٗـا  ٭ْٸ ;ؾٗـٞ أٜٓـّا ٫ تٓؿـع    و١ َْٛـٛعٝت٘ يًعًـ

  .ازبُٝع ٖٚٛ ًَذلى بني وعباق٠ عٔ ايبشح عٔ عٛاقْ٘
                                              

 .5و 1ّحبك ايعًّٛ ايطباطبا٥ٞو ز َُابٝض ا٭سهاّو ضبُؿ َٗؿٟ (1)
 .8ّ ٞوا٫ٍَٛو ضبُؿ نا ِ اشبكاناْ نؿا١ٜ( 2)
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١ عكٚ  ضب٫ُٛت ايعًـِ عًـ٢ َْٛـٛع٘ ؾٗـٛ     ٕ تهٕٛ َأغٛـ٠ َٔ عًٓأٚأَا 

ًٓـ     ٕٸأ ْكٚق٠َ وؾانؿ ١ ثبـٛت  املها٥ٌ مل ٜ٪غف يف ثبـٛت احملُـ٫ٛت ملْٛـٛعاتٗا ع

٪غــف يف َــٔ اعتبــاق َــا ٜٴ ؿٻ٘ ٫ بٴــْٸــأٚقــؿ عكؾــت  وٖــفٙ احملُــ٫ٛت ملْٛــٛع ايعًــِ

 ٕٸأعًـ٢   وٕ َْٛٛع املهأي١ أدٓبّٝا عٓ٘يها ٚإ٫ٓ وَْٛٛع ايعًِ يف َْٛٛع املهأي١

ٕٳ ٕٵأؾ٠ ؾًٝمّ ايعًٌ َتعؿٸ  َْٛٛع ايعًِ َتعؿؾّا بتعؿؾٖا. ٜهٛ

ٛ  وٕ تهٕٛ اسبٝج١ٝ تكٝؿ١ٜأٚأَا  ت٪غـف َـٔ ضبُـ٫ٛت املهـا٥ٌ      ٕٵأا َٸـ إ :ؾ٬ ؽبًـ

ٗا نُا عكؾت عني َْٛـٛع  ٭ْٸ ;املها٥ٌ ت٪غف احمل٫ُٛت يف َْٛٛعاتٹ ٕٵأؾًٝمّ 

ٗا تهٕٛ ق١ٝٓ بًك  ٭ْٸ وق ايٓهب١ ٚاْك٬ب ايك١ٝٓ إىل ْكٚق١ٜؾًٝمّ تهكٸ وايعًِ

ايًـ٤ٞ   ٕٻأباعتبـاق   أغفت َٔ انتعؿاؾ املْٛٛع يًشٛم احمل٫ُٛتٹ ٕٵإٚ واحملٍُٛ

ِ       وقؿ تهٕٛ يـ٘ انـتعؿاؾات طبتًؿـ١     وٚحبهـب نـٌ انـتعؿاؾ ٜهـٕٛ َْٛـٛعّا يعًـ

ب ٚايبٓـا٤  عـكا ًٜش  َٔ سٝح غُّٛ انتعؿاؾٙ يكبٍٛ اٱ نايًؿ  ايعكبٞ تاق٠ّ

ًشــ  َــٔ سٝــح غُــّٛ انــتعؿاؾٙ  ٚأغــك٣ ٜٴ ويعًــِ ايٓشــٛ ؾٝهــٕٛ َْٛــٛعّا

ُٸـ  يكبـٍٛ اٱ  ُٻــ  ؾٝهــٕٛ َْٛـٛعاّ  وش١عـ٬ٍ ٚاي ٚأغـك٣ ًٜشـ  َــٔ    وكفيعًـِ اي

نُـا ٖـٛ    ويعًِ ايبؿٜع ؾٝهٕٛ َْٛٛعّا وٓات ايبؿٜع١ٝسٝح انتعؿاؾٙ يكبٍٛ احملهٸ

ٞٸ ٭ْــ٘ ٫ ٜهــتؿعٞ ـيــو  ;ؾٗــٛ أٜٓــّا ؾانــؿٴٷ (1) عــٔ ايهــبمٚاقٟ اسبهــِٝ احملهــ

ٕٸ ;يف املْٛــٛع اغت٬ؾــّا ٍٔ ٭ ٍّ ْــٕٛع انــتعؿاؾٙ يكبــٛ بــأٜ َــٔ احملُــ٫ٛت ٫ ٜٴ غــا

 ايتٓايف بني ا٫نتعؿاؾٜٔ. ّٔؿٳعٳانتعؿاؾٙ يكبٍٛ ايٓٛع اٯغك َٔ احمل٫ُٛت يٹ

ٛاقْـ٘  ايًؿـ  ايعكبـٞ بانـتعؿاؾٙ يكبـٍٛ اٱعـكاب ٜبشـح عـٔ ع        ٕٸأأ٫ تك٣ 

ُٸايفات١ٝ َٔ سٝح اٱ بـني َْٛـٛع    ٔٵهُـ ؾًـِ ٜٳ  وش١ ٚايؿُـاس١ ٚايب٬غـ١  ع٬ٍ ٚاي
                                              

 َــــتهًِ سهــــِٝ ؾكٝــــ٘ عــــاملو َــــؿقى يف اسبهُــــ١ ٚايهــــ٬ّو   اسبــــاز َــــ٬ ٖــــاؾٟ ايهــــبمٚاقٟو (1)
 .54و 1ّز و نٝؿ عًٞ ايدلٚدكؾٟوطكا٥ـ املكاٍ .(ٖـ1298ت )
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ٚاســؿ يعــكٚ  نــا٥ك  املاٖٝــ١ ايٛاســؿ٠ شلــا انــتعؿاؾٷ ٕٸأَــع  وٖــفٙ ايعًــّٛ تػــاٜك

ــ١   ــا ٫ انــتعؿاؾات َتبآٜ ٕٸ ;ايعــٛاق  عًٝٗ ــفات ٚاســؿ٠ ؾُكتٓــاٖا ٜهــٕٛ    ٭ اي

ٕٸ ;ٚاسؿّا َـع   َْٛـٛع ايعًـِ َتشـؿٷ    ٕٸأَـع   وؿايٛاسـ  ايٛاسؿ ٫ ُٜـؿق َٓـ٘ إ٫ٓ   ٭

َعتــدل٠ يف  تٵاْٳــَه١ يــٛ ناْــت َعتــدل٠ يف املْٛــٛع يًعًــِ َيؾاسبٝجٝٸــ وَْٛــٛع املهــأي١

 .ؾٝ٘ ٗا غرل َعتدل٠ٺْٸأَع  وَْٛٛع َها٥ً٘

ؿ١ٜ َٔ غك  ايعًِ ؾش٦ٓٝفٺ قدع ايتُٝٝم بني ايعًـّٛ  ٝأغفت اسبٝج١ٝ ايتكٝ ٕٵإٚ

 .إىل ا٭غكا 

 .١ ايبشحأغفت اسبٝج١ٝ َٔ دٗ ٕٵإٚ

ٕٻ :ؾُج٬ّ ًٓـ  مجعٔ  حٴشٳبٵعًِ ايؿك٘ ٫ ٜٴ إ بـٌ ٜبشـح    وـٝع عٛاق  ؾعـٌ امله

   .ؾٝ٘ َٔ سٝح ا٫قتٓا٤ ٚايتػٝرل

بٌ ٜبشـح ؾٝـ٘ َـٔ     وح عٔ مجٝع عٛاق  ايًؿ  ايعكبٞشٳبٵشٛ ٫ ٜٴٚعًِ ايٓٸ

ـٳ وسٝح اٱعكاب ٚايبٓا٤ ايؿاعـٌ اـا    ٕٸأيٌٝ بؿ و(1)إيٝ٘ َاسب ايؿٍُٛ بٳٖٳنُا 

ٌٷ  ;أٚ َبٓٝـ١ َْٛـٛع يـ٘ ؾٗـٛ ؾانـؿ      ويًكؾع ٫ اا ٖٛ نًُـ١ َعكبـ١   َْٛٛعٷ ٖٛ ؾاع

ٕٸ احملُـ٫ٛت   نُـا ٫ تٛدـب تكٝٝـؿٳ    واملْٛـٛعات  شح ٫ تٛدب تكٝٝـؿٳ باي قٝٛؾٳ ٭

ّٸ ٚربُُٝٗا حبؿٍّ ٕٸ وغا ايبشح َٔ تٛابـع املْٛـٛع ٚاحملُـ٫ٛت ؾٗـٛ      ٚـيو ٭

املْٛـٛعات ٚاحملُـ٫ٛت ٫    ٕٻأ تٳبٳـ ٚإـا ثٳ وٌَكسًـ١ ايتعكٗـ   ٚيف وعٓٗا قتبـ١ّ  كٷَتأغِّ

تًو احملُـ٫ٛت   ٜهٕٛ قٝؿ ايبشح ؼبؿٸ ٕٵأعكٌ ؾ٬ ٜٴ وايبشح ؿ بكٝؿٺتتكٝٸ ٕٻأض تًُُ

 ٖٚٛ ضباٍ. ّ قتب١َّا ٖٛ َتأغك قتب١ يف املتكؿٸ ٚإ٫ يمّ أغفٴ وأٚ املْٛٛع

ٛ  ٕٸأَٓـــاؾّا إىل  ــ عات ٚاحملُـــ٫ٛت قبـــٌ اسبٝجٝـــات املـــفنٛق٠ ثابتـــ١ يف املْٛـ

                                              

 .11ّ و ضبُؿ سهني اسبا٥كٟو( ايؿٍُٛ ايػك1١ٜٚ)
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ـٳُا ٜتعًٓٚايبشح إْٸ وايبشح َـا أغـف    ٕٸءؾـ  وؿ بٗـا ٜكٝٸ ٕٵأٌ َكعٵٜٴ ل بٗا بأمجعٗا ؾهٝ

ًٓ ٘   يف املتع ّ يـٛ أغـف ْؿهـ٘ يف املتـأغك يـمّ      إـ املتكـؿٸ  ;ل ٫ ٜهٕٛ قٝـؿّا يًعـاق  عًٝـ

 .ٚيفا قٝٛؾ املعًّٛ ٫ تهٕٛ قٝؿّا يًعًِ وتكؿَ٘ ع٢ً ْؿه٘

أغـفّا َـٔ     ينٝقٟ حبح ايٓا٥ـٖب إيٝ٘ بعه َككٸيو ؾهاؾ َا  كٳٗٳٚبٗفا َ 

َٸ ؤَ قدٛع اسبٝجٝات إىل ايبشح َاسب ايؿٍُٛ ٕٵٚأ يـاق٠  إدعًـت اسبٝجٝـ١    ا ا

ٕٵ   ٜهــٕٛ املْٛــٛع يف اسبكٝكــ١ ٖــٛ ـيــو   يعٓــٛإ َٓتــمع َٓطبــل عًــ٢ املْٛــٛع بــأ

املْٛـٛع يف اسبكٝكـ١ يـٝو     ٕٸءؾـ  و(ٔ سٝح عًَُ٘ ّاانكّ لٜؿ) :نُا ٜكاٍ وايعٓٛإ

   ٛ ِ  وبـٌ ايعـامل املٓتـمع َـٔ اسبٝجٝـ١      وٖٛ لٜؿ َـٔ سٝـح ٖـ َْٛـٛع ايٓشـٛ    :ؾكـٛشل

 وَْٛـٛع٘ املعـكب ٚاملـبين    ٕٸإ :َعٓـاٙ  وايًؿ  ايعكبٞ َٔ سٝـح اٱعـكاب ٚايبٓـا٤   

ٖٚهفا َكاؾِٖ َْٛٛع عًِ ايُكف ايًؿ  ايعكبٞ َٔ سٝح ايُش١ ٚا٫عـت٬ٍ  

ٌٸا ٕٸأٜعٕٓٛ  َـٛقؾ   ٕٸأكٚا باسبٝجٝات يبٝإ بٻُا عٳْٸإٚ وملْٛٛع ي٘ ٖٛ ايُشٝض ٚاملعت

ٕٵ ضٴًُُٵـ اسبٝجٝات املـفنٛق٠ ٫ تٳ  ٕٸءؾ وٖٚٛ أّٜٓا ؾانؿٷ واملْٛٛعني ٚاسؿ تهـٕٛ   ٭

 ِ عٓـٛإ املعـكب    ضٴًُُٵـ عًـِ ايٓشـٛ ٫ ٜٳ   ٕٸءؾـ  وايعٓاٜٚٔ املٓتمع١ َٓٗا َٛاْٝع يًعًـ

َٴ٭ْٸ ;٘ي ٜهٕٛ َْٛٛعّا ٕٵأاا َعكب ٖٛ  ك  ي٘ احمل٫ُٛت يف عٵب ٫ تٳكٳعٵ٘ اا ٖٛ 

ٛٸ وؾع ٚايُٓبنايكٸ وَها٥ً٘  .١َ ي٘بٌ تهٕٛ أدما٤ َك

ايٛاســؿ٠ ًَــذلن١ بــني  املهــأي١ُ ٔٵُهــا يــٛ ايتمَٓــا بــفيو مل تٳْٸــأإىل  ٖــفا َٓــاؾّا

ي١ ازبُع يف ايٓشٛ تهٕٛ ٖٛ املعكب َـٔ  أؾُه وَْٛٛعٗا ؾٝٗا ٫غت٬فٹ ;ايعًُني

ُٻٚيف  وازبُع َْٛـٛع ايعًـِ    ٕٻأملـا عكؾـت    ;كف ٖٛ ايُشٝض َـٔ ازبُـع َـج٬ّ   اي

 باسج١ عٓ٘. تٵاْٳا َنمَل ٚإ٫ٓ وَع َها٥ً٘ ؿٷشٹَعتدل َٚتٳ

ٔٴ ــ ٕٴ اسبٝجٝــ١َ ٕٸإ :عٓــ٘ ازبــٛابٴ ٚميه ــٛ ايــاق٠ إىل ا٫نــتعؿاؾ املٛدــٛؾ يف    ته

ٍّ املْٛٛع يكبٍٛ ْٕٛع    .َٔ احمل٫ُٛت غا
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ـٳ يتٓــايف بــني ا٫نــتعؿاؾٜٔ ؾــ٬ ٜهــٕٛ تػــاٜكّا بــني َــٔ عــؿّ ا ِٴُٵــاشَب ٙٴكٳَنــَٚــا 

ؿ بٗـفا ا٫نـتعؿاؾ   ٘ اـا ٖـٛ َكٝٸـ   ٭ْٸـ  ;ٔ بـني اسبٝجٝـتني ؾانـؿٷ   املْٛٛعني يعؿّ ايتباٜٴ

يـ٘ عٓـٛإ غـرل ايعٓـٛإ      انتعؿاؾٺ ِّ٘ بُهْٸءؾ وؿ بانتعؿاؾ آغكػاٜك ْؿه٘ اا ٖٛ َكٝٸٜٴ

ك  يـــ٘ بأســـؿ ٚيـــفا ايعـــٛاق  ايـــ  تعـــ  واملٓتـــمع يـــ٘ َـــٔ ا٫نـــتعؿاؾ اٯغـــك 

ـــ  أســـؿ  ٚسٝجٝـــ١ُ وؿ با٫نـــتعؿاؾ اٯغـــكا٫نـــتعؿاؾٜٔ ٫ تعـــك  يـــ٘ اـــا ٖـــٛ َكٝٸ

َــٔ  ّالٜــؿ ٕٸءؾــ وضبُــ٫ٛت ا٫نــتعؿاؾ اٯغــك عًٝــ٘ ٌُٔٵــَــٔ سٳ ا٫نــتعؿاؾٜٔ متٓــعٴ

ٌ   وي٪ٕٚ ايعامل١ٝ ؾٕٚ اشلاسل١ٝ ٘ عامل ٫ ؼبٌُ عًٝ٘ إ٫ْٓٸأسٝح  املاٖٝـ١   :ٚيـفا قٝـ

 ٗا شلا عٛاق  أغك٣.ْٸأٖٞ َع  َٔ سٝح ٖٞ يٝهت إ٫ٓ

ٞٸ   َٴ   ٚعًٝ٘ ؾـايًؿ  ايعكبـ ٌٸ  اـا ٖـٛ َـشٝضٷ    ٙٴغـرلٴ  وَٚـبين  بٷكٳعٵـ اـا ٖـٛ   وَٚعتـ

ــ وٚبًٝــؼ ٚغــرلٙ اــا ٖــٛ ؾُــٝضٷ  ًٹــ  ٕٸءؾ ــاٜٚٔ   ـٴايًــ٤ٞ ايٛاســؿ ؽبت ــايٛدٛٙ ٚايعٓ ب

   .تًـ أسهاَ٘ باغت٬ؾٗاربٚيفا  واملٓتمع١ َٓ٘

ٕٵ   ُـ     ٚعؿّ ايتٓايف بـني اسبٝجٝـات إ إـ ٫  ;ا ؾٗـٛ َـشٝض  أقٜـؿ بـ٘ صبـكؾ ادتُاعٗ

ُٗـا  ْٸأأقٜـؿ   ٕٵإٚ وٚيهٔ ٫ ٜٓؿع٘ وا٫نتعؿاؾٜٔ ثابتإ ي٘ يف ايٛاقع ملاٖٝت٘ ٕٸأٜٓهك 

ٕٸ ;َعتدلإ يف املْٛٛع َعّا ؾٗـٛ غـرل َـشٝض    املْٛـٛع يعًـِ ايٓشـٛ ٖـٛ ايًؿـ        ٭

يـتب٘ عًٝـ٘ سـاٍ ايتكٝٝـؿ     اؾ وٚبًٝـؼٷ  ٫ اـا ٖـٛ ؾُـٝضٷ    وَٚبين ايعكبٞ اا ٖٛ َعكبٷ

 ٝؿ.  بًك  ايتكٝ

ِٴ ٙٴَٚــا ـنــكٳ  ــ١ شلــا انــتعؿاؾٷ  ٕٸإ اشبُــ  وانــتعؿاؾات َتعــؿؾ٠  ٫ ٚاســؿٷ املاٖٝ

يـــ٘  ٔٵؾًـــٛ مل ُٜهـــ وٖٚـــٞ َتبآٜـــ١ْ ويكبـــٍٛ ايؿُـــٍٛ ٭ٕ ازبـــٓو َهـــتعؿٷ ;ؾانـــؿٷ

ٕٳَتعؿٸ انتعؿاؾاتٷ ٍٷ ؾ٠ ملا نا  َتبا١ٜٓ.   ٭َٕٛق ي٘ قبٛ

ـٳ ِ  َـع َْٛـٛع   ؿٷشٹـ َْٛٛع املهـأي١ َتٸ  ٕٸأَٔ  ِٴُٵاشَب ٙٴكٳَنَٚا  ؾاسبٝجٝـ١   وايعًـ

َعتدل٠ يف َْٛـٛع   ٗا غرلٴْٸأتعتدل ؾٝ٘ يٛ ناْت َعتدل٠ يف َْٛٛع ايعًِ َع  ٕٵأ ٫بؿٸ
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ٕٸ ;املهأي١ ؾانؿٷ َْٛٛع املهأي١ آانب١ ـنـك احملُـٍٛ ٜهـتػين عـٔ ـنـك اسبٝجٝـ١        ٭

 .ٚتهٕٛ ًَشٛ ١ إمجا٫ّ يف املهأي١َع٘ 



 الفصل الجالح
 نل عله ّّجُ التنٔٔص بَا ّغسح غآ٘ يف الػآ٘ مً عله الفكُ

 الػآ٘ لهل عله
ٕٴ  َــٔ  ايػاٜــ١ٹ ا٭َــك ايجايــح َــٔ ا٭َــٛق ايــ  تــفنك يف َكؿَــ١ ايعًــّٛ ٖــٛ بٝــا

 تؿٜٚٔ ٖفا ايعًِ بعؿ ـنك تعكٜؿ٘ ٚبٝإ َْٛٛع٘ ٭َٛق:

ٕٵ :أسـؿٖا  ٕٳ  ٕٸءؾــ و٫ ٜهـٕٛ طًبــ٘ عبجـاّ   أ ايــفٟ ًٜـكع يف ايعُــٌ إـا مل   اٱْهـا

َٴ  ٫ ٜك٢ْ ب٘ ايعكٌ. نإ طًب٘ ي٘ ٚيكٚع٘ ؾٝ٘ عبجّا نّا يًؿا٥ؿ٠ َٓ٘ٔقؿٵٜهٔ 

أغــك٣ ٖــٞ يٝهــت يــ٘ ؾٝهــٕٛ  ؼبــذلل َــٔ ا٫عتكــاؾ بٛدــٛؾ ؾا٥ــؿ٠ٺ ٕٵأ :ٚثاْٝٗــا

 ٘ ب٬ دؿ٣ٚ ٚعًُ٘ ب٬ ؾا٥ؿ٠.نعٝٴ

بٝإ ايػا١ٜ ٜٛدب َعكؾ١ َـا يًعًـِ َـٔ ا٭ُٖٝـ١ ؾٝهـع٢ اكـؿاقٖا        ٕٸإ :ٚثايجٗا

 يف ذبًُٝ٘ ي٘.

   .٘ ٜٛاؾل غكْ٘ َٚكُٛؾٙ يف ٖفٙ اسبٝا٠ أّ ٫ْٸأ٘ ٜعكف بفيو ْٸإ :ٚقابعٗا

ٕٷ ِ( ٭ْٸـ ٝـإ ايػاٜـ١ يًعًـِ آميـ١ َطًـب )يٹـ      ب ٕٸأو قـؿ عكؾـت   ْٸإ ِٸثٴ ًٓـ  ٘ بٝـا ١ يع

ٌٳ وٖفا ايعًِ ٚايهبب يف تؿٜٚٓ٘ ٚدٛؾٹ ٕٔ ٚقب  ّٴكـؿِّ عًِ ايؿكـ٘ ْٴ  غا١ٜٹ اشبٛ  يف بٝا

 َتني:  َكؿٸ

 يفعً٘ الػآ٘ ّالفاٜدٗ ّالػسض ّالعل٘ ّاملـالفسم بٔ
ًٓـ  ٕٸإ :إسؿاُٖا َتكاقبـ١   ١ ايػا٥ٝـ١ ٚاملٓؿعـ١ أيؿـا ْ   ايػا١ٜ ٚايؿا٥ؿ٠ ٚايػك  ٚايع

 يف املع٢ٓ.

َٸ  فٴكٳ٘ طَـ ْٸـ أباعتبـاق   ايًـ٤ٞٳ  ٕٸءؾـ  وَتػاٜكإ اعتبـاقاّ  شؿإ ـاتّاؾُتٸ :ا ا٭٫ٕٚأ

ُٸ    ُٸ  ٚباعتبـاق ايذلتٸـ   و٢ غاٜـ١ ايؿعـٌ ٚآغـكٙ ٜهـ ٫ٚ ٬ٜســ  يف  و٢ ؾا٥ـؿ٠ ب عًٝـ٘ ٜهـ
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 .باعجّا يًؿاعٌ ع٢ً ايؿعٌ ٘ٴْٛٴي٤ٞ َُٓٗا ن

َٸ ٌ    :ا اٯغكإٚأ ُٖٚـا يف ا٫ذبـاؾ    وؾ٬ٝس  ؾُٝٗا ايباعج١ٝ يًؿاعـٌ عًـ٢ ايؿعـ

ــفٸ ــاٜكٴباي ــني   ات ٚايتػ ــٌ ا٭ٚي ــاق َج ٚٸ وبا٫عتب ــك  إـ ا٭ ــا ٜٴإْٸ وٍ ٖٚــٛ ايػ ــِطُ ل ًَ

ًٓـ  ٚ ٚايجاْٞ وبايكٝاى يًؿعٌ ٌ    ١ ايػا٥ٝـ١ إْٸ ٖـٛ ايع  ٕٸءؾـ  وُـا ٜطًـل بايكٝـاى إىل ايؿعـ

ٓٻعًٓ يتأؾٜب َج٬ّا ٓٸكٵ١ غا١ٝ٥ يً  اقب.ب ٖٚٛ غك  يً

َٸــ ٛٸ  ؾٗــٞ عبــاق٠ْ وٖٚــٞ املٓؿعــ١ :ا اشبــاَوٚأ ٌٸعــٔ ايؿا٥ــؿ٠ ايــ  ٜتًــ  قٗا ايهــ

 اكت٢ٓ طبعِٗ.  

٘  وبفات٘ ّاٛؾاي٤ًٞ قؿ ٜهٕٛ َكُ ٕٸإ :ثاُْٝٗا ٕٴ  وٜٚكاؾ يفاتـ غاٜتـ٘ عـني    ؾتهـٛ

َــا  ٕٸأؾ يػــرلٙ. ٚسٝــح ٚقــؿ ٜــكا ونعًــّٛ ايعكا٥ــؿ و٫ٚ غاٜــ١ يــ٘ ٚقا٤ ـيــو وـاتــ٘

٘ ٜٴـ  ٜٓتٗٞ ا٭َـك إىل يـ٤ٞٺ   ٕٵأ ٕ ٜٓتٗٞ إىل َا بايفات ؾ٬ بؿٸأبايػرل ٫ بؿ   وكاؾ يفاتـ

 طات بٝٓـ٘ ٚبـني ـٟ ايػاٜـ١ غاٜـاتٷ    ٜٚهٕٛ ـيو اي٤ًٞ ٖـٛ ايػاٜـ١ ايفاتٝـ١ ٚاملتٛنٸـ    

ِٴ بايعك و ؾُج٬ّ ٕ    وكاؾ يػـرلٙ ايٓشٛ ٜٴ عً َٚـٕٛ ايًهـإ قـؿ     وٖٚـٛ َـٕٛ ايًهـا

ؾٝهٕٛ املكُٛؾ بايـفات ٖـٛ نُـاٍ     وٚقؿ ٜكٜؿٙ يهُاٍ ْؿه٘ وهإ يفاتٜ٘كٜؿٙ اٱْ

 ايٓؿو. 

  الػسض مً عله الفكُ
ــ ٕٸأايؿكٗــا٤ قــؿ ـنــكٚا   ٕٸإ :ؾٓكــٍٛ ـيــَو تٳِؾــكٳإـا عٳ َــٔ عًــِ ايؿكــ٘    ٳكٳايػٳ

ًٓ ٌٴٚتؿٜٚٓـــ٘ ٚتعًُٝـــ٘ ٚتع اقٜٔ ايؿْٜٝٛـــ١ عاؾتني ٚايؿـــٛل بايـــؿٸايهٸـــ ُـــ٘ ٖـــٛ ذبُـــٝ

ٌٴٚاشبــ٬ّ َــٔ ا وغكٜٚــ١ٚا٭ عاؾ٠ ٚاشبــ٬ّ َــٔ ايهٻــ يًــكا٠ٚ ا٭بؿٜــ١. ٚذبُــٝ

ــفٸ   ــؿٸايًــكا٠ٚ ُٖــا َكُــٛؾإ باي ــو    ٕٵأ ات ٫ٚ ب ٜهــٕٛ َــكاؾِٖ ٖــٛ سُــٍٛ ـي

٘ يـ٫ٛ ايعُـٌ بٗـا    ْٸـ أسٛا بفيو يْٛـٛع  كُِّٳمل ٜٴ ٕٵإٚ واكاعا٠ قٛاْٝٓ٘ ٚايعٌُ بٗا

 مل ؼبٌُ ـيو.  
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ٕٸ :ٜكؾ عًِٝٗ أ٫ّٚ ٕٵأٚميهٔ   ;ًـِ ايهـ٬ّ أٜٓـاّ   ٖـفٙ ايػاٜـ١ ذبُـٌ اعكؾـ١ ع     أ

ٕٔ ِٸ    ٫يتُاي٘ ع٢ً بٝا َـٔ ايٛادبـات    ايٛادبات ا٫عتكاؾ١ٜ ا٭َٛي١ٝ ايـ  ٖـٞ أٖـ

ٕٵ ٚغا١ُٜ وايؿكع١ٝ ِٸ  ايعًِ ػبب أ ٘  ربـت ٕٸ ;بـ ايعًـِ عبـاق٠ عـٔ َهـا٥ٌ مجعـت       ٭

ِٸ ب غــكٕ يذلتٸـ  ٌټ وعًٝٗــا َٗــ ٌٷ ؾٝهــٕٛ نــ يف ـيــو  يف ايػــك  ؾاغــ٬ّ َــا يــ٘ ؾغــ

ِٕ   ايػك  ٫ ٕٸأ٫ٚلَ٘  وايعًِ ٌ   وآغـك  ٜذلتب عًـ٢ عًـ ايعًـّٛ   مٳمتـاٜٴ  ٕٻإ :ٚيـفا قٝـ

 بتُاٜم ا٭غكا .  

ًٓ ّٳ ِٴِّهٳــا ٫ ْٴإْٸــ :ٜكــاٍ ٕٵأ ٗــِ إ٫ٓاي َٚــا ـٖــب إيٝــ٘  وايعًــِ بــ٘ غاٜــ١ٹ اغتُــا

ُـا أيــ   ِ يـٛ نـإ ايعًـِ إْٸ   ُـا ٜـتټ  متاٜم ايعًـّٛ بتُـاٜم ا٭غـكا  إْٸ    ٕٸأبعِٓٗ َٔ 

ٌٔ َٸ غا١ٜٺ يتشُٝ ّٕ  ٫ يبٝإ أسٛا و١ٺغا اْٞ ؾـ٬  ٘ يـٛ نـإ يًجٸـ   ْٸـ ءؾ وٍ َْٛـٛع غـا

 عًٝ٘ تذلتب ع٢ً عًِ آغك. ٚغكٕ  ب غا١ٜٺَاْع َٔ تكتٸ

ٍ   وبأغـف اسبٝجٝـ١   :ػباب عـٔ ـيـو   ٕٵأٚميهٔ  ايػاٜـ١ ٖـٞ ذبُـٌٝ     ٕٸإ :بـإٔ ٜكـا

ِٴ وايهــعاؾتني َــٔ سٝــح ايعُــٌ ٕٴ ٚعًــ ايػاٜــ١ َٓــ٘ ـيــو َــٔ سٝــح   ايهــ٬ّ تهــٛ

 ا٫عتكاؾ.

إـ ايعُـٌ بـٓؿو    ;ًكٜع ا٭سهاّ ايًكع١ٝ ٫ يعًِ ايؿك٘يت ٖفٙ غا١ُٜ ٕٸإ :ٚثاّْٝا

ًٓؿ ايعاَـٌ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ تٳ    ويفيو ا٭سهاّ ايًكع١ٝ َٛدبٷ  ٌٵُٳـ شٵٚيفا املك

ِٔ  تًـكٜع ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ غـرلٴ     ٕٸأَٚٔ ايٛاْض  ي٘ تًو ايػا١ٜ. ٘  عًـ  ٕٸءؾـ  وايؿكـ

 ثباتٗا با٭ؾي١.إعًِ ايؿك٘ عباق٠ عٔ ايبشح عٔ ا٭سهاّ ٚ

٘  ٚميهـ  ٕٸ  :ٔ ازبـٛاب عٓـ ٘        بـأ  وغاٜـ١ نـٌ عًــِ ٖـٞ ايـ  تذلتـب عًـ٢ ايعُـٌ بــ

ٕٴ ٘ٴؾـاملٓطل غاٜتٴــ  بايعُــٌ بكٛاْٝٓــ٘ ايــ   ٖٔ عــٔ اشبطـأ ٖٚــٞ ٫ تهــٕٛ إ٫ٓ ايــفٸ َــٛ

ُٻــ يـكعت َــٔ قبـٌ داعًــٗا. ٖٚهــفا ايٓٸ   ٕٴ كف غاٜتٴشـٛ ٚاي ايًهــإ عــٔ  ُٗــا َـٛ

 ٍ ــا ــا  ٖٚــٞ ٫ ذبُــٌ إ٫ٓ  واشبطــأ يف املك ــ وبايعُــٌ بكٛاْٝٓٗ َٸ ــ١ّ ٚأ ــو غاٜ  ا نــٕٛ ـي
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  ٙ ٌٸ  ٕٸءؾـ  ويًتًكٜع ؾٗٛ ٫ ٜٓايف َـا ـنكْـا ٢ ايؿا٥ـؿ٠ املكتبـ١   يًكـٛاْني ٜتـٛغٸ   ٕعًـكِّ َٴ نـ

ُـا  ع٢ً ٬َسظ١ تًو ايكٛاْني ٚقعاٜتٗا ٚايعٌُ بٗـا. ٚايعًـِ ايـفٟ ْٜٛـع شلـا إْٸ     

ـ عًــ٢ املتٛقٓـ  وٖـٛ ملعكؾتٗـا ستــ٢ ٜذلتـب ايػـك  َــٔ تًـكٜعٗا عًـ٢ ايعُــٌ بٗـا       

 َعكؾتٗا.  

ِٕ َِّٔ ُن ؾايػا١ُٜ ٞٳ عً  ؤَ تًكٜع قٛاْٝٓ٘ عٓؿ ايعُـٌ بٗـا   ايٛاْعٴ ٙٴؿٳُٳَا َق ٖ

ٕٴ  وَا ٜذلتب ع٢ً ايعٌُ بٗا َٔ ايؿا٥ؿ٠ :عينأ ٖـٞ ايػاٜـ١ َـٔ     ٚتًو ايؿا٥ؿ٠ تهـٛ

٘ ا٬سظتٗـا ٚايعًـِ بٗـا ٚايعُـٌ بٗـا تذلتـب تًـو        ْٸـ أايعًِ بتًو ايكٛاْني باعتبـاق  

ٔٴ ٕٳ ايؿا٥ؿ٠ ٚؾُٝا عب  و.  نفي ا٭َكٴ ؾٝ٘ نا

ِّـ    :ٜٚكؾ ثايجّا ؿ إـا عًـِ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ عـٔ     حبٍُٛ ايػاٜـ١ املـفنٛق٠ يًُك

ٕٴ وطكٜل ايتكًٝؿ ب١ ع٢ً ايعًِ َٔ ايؿك٘ ٚع٢ً ايعًـِ َـٔ   املفنٛق٠ َكتٸ ايػا١ُٜ ؾتهٛ

ُٻ وايتكًٝؿ  ١ بايعًِ َٔ ايؿك٘.  ٚيٝهت طبت

ًٹــْٸإ :٘ٚدٛابٴــ َٹــ باسبٝجٝــ١ ؾايػاٜــ١ُ ـٴٗــا ربت بايؿكــ٘ ٖــٛ ايؿــٛل َــٔ ايعًــِ  ١ًَُاسبا

ٚايػاٜــ١ اسباَــ١ً َــٔ عًــِ املكًــؿ ٖــٞ ايؿــٛل    وبايهــعاؾتني َــٔ طكٜــل ا٫دتٗــاؾ 

ٚ  أا٭ٚىل  ٕٸإ٫ٚ إيهاٍ  وبايهعاؾتني َٔ طكٜل ايتكًٝؿ نجـك ثٛابـّا َـٔ    أعظـِ يـأّْا 

 ع٢ً ـيو ايعكٌ ٚايٓكٌ.   ٍٻايجا١ْٝ نُا ؾٳ

ُٛما ذنسِ ُح   اإلضالو ّعلناؤٍه مً الػآات هنا
ـٳ عٴدٹكٵ١ املفنٛق٠ يعًِ ايؿك٘ ٜٳٚإىل ايػاٜ ٕٻ   ٤ٴَاُٳـ َهسٴ ٙٴكٳَنَا  غاٜـ١   اٱنـ٬ّ َـٔ أ

ُٸـ    عًِ ايؿك٘ ٖٞ سؿـ ُ  ٘    ٙٴا ٜٓـكټ ايؿـكؾ بٓٗٝـ٘ ع ٚسؿـ  ايٓـٛع َـٔ     وٚأَـكٙ اـا ٜٓؿعـ

ِٗ إىل بعه يف سٝاتِٗ ايؿ١ْٜٛٝ ؾإ اٱْهإ ٓٹعٵز ٫ستٝاز بٳكٳز ٚامَلكٳايؿهاؾ باشَل

ٕٕشلِ َٔ  َؿْٞ بايطبع ؾ٬بؿٸ  .ؼبؿظِٗ َٔ ـيو قاْٛ

ٗا ٫ ع٬ق١ شلا بايػاٜـ١ املـفنٛق٠ ٖـٞ    ْٸأايعباؾات َع  َٔ تًكٜٔع ٚايػا١ُٜ :قايٛا
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عًـ٢   يف طاعت٘ اشبٛف َٔ ايعكاب ع٢ً طبايؿت٘ ٚايجـٛابٴ  ايٓظاّ املفنٛق ؼبتازٴ ٕٸأ

ــ ًٹ ــشٵُــا ٜٳُٖٚــا إْٸ ٘ٹؾع ٚٳع يــفيو ايٓٸات يًًُــك٠ِّ َــكٸك عــؿٻ٬ٕ بايتــفٗنُٳ ــظــاّ ٚ  ٙٹؿٹعٵ

ٚٳ  ك املفنٛق.  بٗا ايتفٗن ٌٴُٴشٵٚايعباؾات ٜٳ ٙٹعٝؿٹٚ

ٓٴ ٘ٹِ دٳٗٴٚبع ًٸ ُ ِؿسٹ عٌ غاٜت ٓٸاي    .ٝاعكٜع١ اٱن١َٝ٬ عٔ اي

ٌٳ   ٌٔعٵـ َا أٚقؾْـاٙ عًـ٢ دٳ   :عًٝ٘ أ٫ّٚ ٜٚكؾٴ ب ايهـعاؾتني َـٔ تكتٸـ    ايػاٜـ١ ذبُـٝ

ّٴ  ُ ؿَـ شٵ٘ بايتكًٝـؿ تٴ ْٸأ ايتكًٝؿ سٝحٴ ٖفٙ ايػا١ٜ ع٢ً ايعًِ بايؿك٘ َٔ طكٜٔل  ا٭سهـا

 ايًكع١ٝ ايؿكع١ٝ.

 ٕٵأ٘ ميهـٔ  ْٸـ أ :إىل َـا نـبل َـٔ دـٛاب اٱٜـكاؾ ايجايـح       ٚازبٛاب عٓـ٘ َٓـاؾاّ  

 وشلـا عًـ٢ نـبٌٝ ايـٝكني     سـاؾ ٺ  غـرلٴ  ايتكًٝؿٴ بهجك٠ ا٫غت٬ؾات ؾٝٗا َاقٳ ٕٸإ :ٜكاٍ

 ي٘ ا٫ط٦ُٓإ بايظؿك بايٛاقع. ٌٴُٳشٵ٘ ٜٳْٸءؾ وغفت َٔ ايؿيٌٝخب٬ف َا يٛ ُأ

ٔٴٖٚـٞ ايـؿٸ   واملكاَـؿ اشبُهـ١   سؿـ ُ  ٘ٹتٹعٌ غاٜٳِ دٳٗٴٓٴبعٵٚٳ ؿو ٚايعكـٌ  ٚايـٓٸ  ٜ

 ٚايٓهب ٚاملاٍ.  

ــعٵٚبٳ ــ١َٗٴٓٴ ٘  ِ دعــٌ ايػاٜ ا٭سهــاّ ايُــاؾق٠ َــٔ   ٖــٛ إثبــاتٴ وَــٔ عًــِ ايؿكــ

تٗا ٚثبٛتٗـا ايـٛاقعٞ ٫ٚ َـٔ    ايًاقع َٔ سٝـح َـؿٚقٖا عٓـ٘ ٫ َـٔ سٝـح َـشٸ      

ٗا َٔ ثبٛتٹ ـٴـيو تٛٗق ٫ٚ ٜٓكټ وسٝح ايتُاٍ َتعًكاتٗا ع٢ً املُاحل أٚ املؿانؿ

ٚا عًـِ  ٚيـفا عـؿٸ   وايًكٜع١ ايفٟ ٖٛ َٔ املطايب ايه٬َٝـ١  ٖفٙ اسبٝج١ٝ ع٢ً ثبٛتٹ

عًـ٢   ـٴايعًـّٛ تتٛقٖـ   ايهـجرل َـٔ غاٜـاتٹ    ٕٸءؾـ  وايه٬ّ َٔ َباؾ٨ ايؿك٘ ايتُـؿٜك١ٝ 

ٕٳ وغرلٖا ّٷ عًٝٗا.   ٚيفا نا  شلا تكؿٸ

عـٔ ْؿـو ايعًـِ املـفنٛق      ملـفنٛق عبـاق٠ْ  ا٫ثبـات ا  ٕٸءؾ وعًٝ٘ َا ٫ ؽبؿ٢ ٜٚكؾٴ

ٚ   ؾٝهٕٛ املػٝٸ ٙٴشٵشٻَٳـ  ٕٵإ٢ ٚايػاٜـ١ ٚاسـؿ. ٖٚـفا  يف ايعًـّٛ ايـ  تكُـؿ بـفاتٗا      ٓا

ِټ يهٓــ٘ إْٸ ويـفاتٗا ٚتطًـب بٓؿهــٗا يٓؿهـٗا نعًــِ ايعكا٥ـؿ     يف ايعًـّٛ ايٛادبــ١   ُـا ٜــت
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يًعُـٌ   ٚعًـِ ايؿكـ٘ إ ـا ٖـٛ َطًـٛب      و٫ ايعًّٛ املطًٛب١ يًػرل وٚاملطًٛب١ بايفات

 ب٘.

طاع١ اهلل ٚايؿكاق َٔ طبايؿت٘ يف ايعُـٌ  إدبعٌ غا١ٜ عًِ ايؿك٘ ٖٛ  ٕٵأٚا٭ٚىل 

ًٓـ  بايـفٸ  ٘ ٖٛ املكُـٛؾٴ ْٸءَها٥ً٘. ؾ ٫ عٔ تكًٝؿ اكاعا٠ٹ عٔ ادتٗاؾٺ ِ عًـِ  ات َـٔ تع

 ايؿك٘ ٚا٫ط٬ع عًٝ٘.  

ٌٴ  وْعِ ؿْٜٝٛـ١  ٔ ٚايؿـٛل بايًٓـأتني اي  اقٜيف ايـؿٸ  ٠ٹعاؾٳايهٻـ  ايػا١ٜ َٔ ـيو ٖٛ ْٝـ

   .غك١ٜٚٚا٭

ٕٵ  :ذعٌ ي٘ ؾٛا٥ؿ أغك٣ٜٴ ٚميهٔ أ

ايمعاَـ١   ٞ بجٛبٹيًتشًٓ ايعًِ املفنٛق َع ايٛقع ٚايتك٣ٛ َٛدبٷ ٕٸإ :إسؿاٖا

َؿٝا٤ٙ ٖٚٞ  ـا ٜبـفٍ   أٚيٝا٤ٙ ٚأتعاىل بٗا  اهلُل ِٻاٱشل١ٝ ٚايك٥ان١ ايؿ١ٜٝٓ اي  غٳ

 يف ذبًُٝٗا ايٓؿو ٚايٓؿٝو. 

تكًٝؿ إىل ـق٠ٚ ا٫دتٗاؾ ٚاملعكؾ١ يٮسهاّ عـٔ  َٔ سٓٝه اي اشبكٚزٴ :ثاْٝٗا

ٌٕ ٍَ أُورُنَا اْنِعهْنَى دَرَجَنبٍد        ط :قاٍ اهلل تعاىل وؾيٝ ٍَ آَينُنَا يِننْكُْى وَانَّنذٌِ ِٻ  (1)صٌَْزَفْع انهَّنُه انَّنذٌِ  ؾػـ

 ْؿقادِٗ يف امل٪َٓني قؾعّا ملٓميتِٗ.  اايعًُا٤ بايفنك َع  اهلُل

ِٴ :ثايجٗا ّٴ اسبذٸ ٜٓأعءاملهذليؿٜٔ ب تعًٝ قاَـ١ ايـؿيٌٝ   ءاملعاْـؿٜٔ ب  ١ شلِ ٚإيـما

 عًِٝٗ.  

ٜٚهـؿٍ   واّمًٜٗا َـكٚق ا٭ٜٸـ  ٜٴ ٕٵأ١ ايؿكع١ٝ عٔ ا٭سهاّ ايًكعٝٸ ُ ِؿسٹ :قابعٗا

ٛٸ عًٝٗا ثٛبٴ  املعاْؿٜٔ.   ازباًٖني ٚتًهٝهاتٴ ١ُٗٳبٵثٗا يٴايٓهٝإ أٚ تً

 ا٭عُاٍ ايعباؾ١ٜ ٚاملعا١ًَٝ عٔ عكٝؿ٠ ٫ عٔ تكًٝؿ. ٚقٛعٴ :غاَهٗا

                                              

 .11 و اٯ١ٜاجملاؾي١نٛق٠ ( 1)
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٬ع عًـ٢ أنـكاق ايًـكٜع١    اٱقياؾ يًُُاحل ايؿ١ٜٝٓ ٚايؿ١ْٜٛٝ با٫ٓط :ناؾنٗا

ًٻ اٱن١َٝ٬. ٫ٚ بأى َٔ ْكٌ بعٔه بٓا ٚنًُاتٓا يف ؾٛا٥ـؿ ايـؿٜٔ   َطقات َٔ غٴفٳاي

 ١ُ اي  ذبٌُ َٔ ايتُهو ب٘.كٝٸٚايجُكات اي

  نلنتيا يف املْلد اليبْٖ
 .2ز و26ًْكتٗا صب١ً ايجكاؾ١  يٓا يف املٛيؿ ايٓبٟٛ  ؾُٔ ـيو َٔ ن١ًُٺ

٢ تعانهت أْٛاق اٱن٬ّ ايٓؿٛى ٚانتعدلت بـ٘ املـؿاقى   ستٸ ثِ َا ؾت٧ ا٭َكٴ

ٍٴ وٚايعكٍٛ ٛ  بأْظُتـ٘ ايكٝٸ  ؽبتا ٢ لَـإ ستٻـ  ي٘ ايهاًَـ١ املدلَـ١ اسبكـب ٚا٭   ُـ١ ٚأَـ

٘   َاق َ٪َّٓا بٷعٵَبض َٚٔ ٚقا٥٘ يٳأ ٫ تأغـفٙ ؾٝٗـا يَٛـ١     وبعكا٥ؿٙ َٓـؿؾعّا اباؾ٥ـ

ٖٚـؿّ   وؾألاٍ  ايٝـو ايًـوٓ   ودا٥ك غايِ ؾاع عٓٗا نط٠ُٛيف ايؿٸ ٗابٴ٫ٚ ٜٳ و٥٫ِ

ــ  وًْٚــك اٯؾاب اسبهــ١ٓ  وٚانتأَــٌ ايعــاؾات ايكبٝشــ١   وتكايٝــؿ اٱسبــاؾ  ب ٚقً

غـا٤ يف ايـكٚع ٚايتعـإٚ عًـ٢ اشبـرل      م اٱٚقنٓـ  وايْٛع ايعاملٞ قأنـّا عًـ٢ عكـب   

ٚتمؾٖـك بأيـعتٗا ايبًـك١ٜ.     واي  ذب٢ٝ بٗـا اٱْهـا١ْٝ   وٚايُؿم يف ايكٍٛ ٚايعٌُ

 وْاٖٝــو بــ٘ َــٔ اْكــ٬ب لعــمع أقنــإ ؾٚيــ  ايًــكم ٚايػــكب ايــكّٚ ٚايؿــكى   

ــا     ــفٟ أقٖكٗ ــٔ ا٫نــتبؿاؾ ٚا٫نــتعباؾ اي ــ وَــعٛؾّا ٚأقاع ايًــعٛب َ ًٸ ُٗا ٚد

ؾٖـا َـٔ عكا٥ـؿ تًـب٘     ٚدكٸ و٫ ٜطـام يًـٗا   وُـٗا َـٔ تكايٝـؿ ثكًٝـ١    ٚغًٓ ون٪ٚؾّا

أٖـا يًـؿغٍٛ يف أؾٚاق دؿٜـؿ٠ َـٔ     ٖٚٝٸ وبٗاَٗا ٚغُْٛـٗا إا٭يػال ٚا٭سادٞ يف 

ٚأيبهـٗا اسبٓـاق٠ بعـؿ     وعًٝٗـا ايًـكا٤   بٳًَـ َغ ٕٵأسٝا٠ نعٝؿ٠ َٛؾٛق٠ باسبك١ٜ بعـؿ  

ِ  ٕٵأ ًٖـ   ايٓـاى بعـؿ ا٭ق  عـٔ ايهـُا٤. ٚتـ٬      ناْت بعٝؿ٠ عٔ َؿـاٖٝ َـا   ٘ٴـيـو ن

ُـ  ْكاٙ ايّٝٛ َٔ ايٓٗٓ و ٫ دبـؿ ْظكٜـ١   ْٸـ أستـ٢  ٌو ١ املهتُك٠ يف عاملٞ ايعًـِ ٚايع

ٍٕتأنٸ ٛټ ِٴؾَػــ١ ْاْــذ١ ٜهــٕٛ شلــا ا٭ثــك ايكــِّأقادشــ١ ٚ هــت بعكــٛ ق اسبٝــا٠ يف تطــ

يهتـاب اجملٝـؿ   َـٔ آٜـات ا   إ٫ ٖٚٞ َؿ٣ آ١ٜٺ وٚتكقٝٗا يف َؿاقز ايهُاٍ وايبًك١ٜ
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 َٔ ا٭ساؾٜح ايًكٜؿ١ يًٓ  ايهكِٜ.   أٚ سؿٜحٺ

  مكاليا الرٖ ىػستُ صخٔف٘ األم٘
َٸــَٚــٔ ـيــو َكاُي يهــٓتٗا  ١31 ايًبٓاْٝــ١ يف عــؿؾٖا ٓــا ايــفٟ ًْــكت٘ َــشٝؿ١ ا٭

 ايجا١ْٝ ذبت عٓٛإ )اٱْها١ْٝ يف طكٜكٗا إىل ايؿٓا٤ أٚ غؿ١َ ايؿٜٔ يٲْها١ْٝ(.

ايـفات   بِّعًـ٢ سٴـ   ٟ أٚ ْٚع٘ ا٫دتُـاعٞ َؿطـٛقٷ  اٱْهإ بْٛع٘ ايؿكؾ ٕٸإ

   ٍ  ٕٵإٚ ٖٚـفا اسبـبټ   وٚاٱٜجاق شلا ع٢ً ايػرل َُٗا بًؼ َٔ ؾقدـات ايكقـٞ ٚايهُـا

ٕٔدٳ ًٓـ   ْٸـ أ إ٫ٓ واشبرل ٚدعً٘ طايبـّا يًهـعاؾ٠ ٚاشلٓـا٤    كٻ يٲْها ب ٘ ٫ ٜـماٍ ٜؿؾعـ٘ يًتػ

بل اٯغك يٝههب املػِٓ ٜها ؾٳكٵايَؿ ؿٴذٹع٢ً ايػرل ٚايهٝطك٠ ع٢ً َكؿقات اسبٝا٠ ؾتٳ

ٚدبــؿ ا٭َــ١ تطــاٍٚ ا٭غــك٣ يتؿــٛل بايؿا٥ــؿ٠ يــفاتٗا ؾٕٚ َــٔ    ويٓؿهــ٘ ؾٕٚ غــرلٙ

ٕٵ   ايعؿاٖا. َٚا ايُكاع  ٜٓـكّ ايبًـك١ٜ    كا٥ِ بني ا٭َِ يف ٖفا ايـمَٔ ايـفٟ نـاؾ أ

ًٜٚتٗب ايٝـابو ٚا٭غٓـك إ٫ ْتٝذـ١ سبـب ا٭َـِ       وبٓاق ٜؿ٢ٓ ؾٝٗا ايُػرل ٚايهبرل

تكــ   ٕٵأايكٛاْني املؿ١ْٝ ايُاق١َ َُٗـا َـكًتٗا ايعكـٍٛ     يؿٸأ ٫ٚ تهتطٝع ويفاتٗا

َـا مل   وايـ٬ٜٛت عًـ٢ ايبًـك١ٜ    يـؿٸ أ٠ ايٓؿه١ٝ ايـ  ٫ لايـت تؿـكل    ؾٕٚ ٖفٙ ايػؿٸ

ٚيـٝو   وٜٚكٓـٞ عًٝٗـا يف َهـتككٖا    وٜػمٖٚـا يف ٚنكٖـا   وَجًٗا ٜهٔ ايكاؾع ؾطكّٜا

 ويـ  تُـكعٗا يف َػكنـٗا   ٗـا ٖـٞ ا  ْٸءؾ وٖٛ إ٫ ايعكٝؿ٠ ايؿ١ٜٝٓ املكتهم٠ يف ايٓؿٛى

 ٕٸإبأسهٔ طكقٗا. ٚ وٚتهٝٸكٖا عبٛ ايهعاؾ٠ ايبًك١ٜ وٚتػتاشلا يف ٚنكٖا َٚعكٸنٗا

ٞ  ؾقنٛا ٖفٙ اسباد١ يًٛالع ايؿٜينٸأنجرلّا َٔ املًشؿٜٔ قؿ  ٔٸ  وٚايكاؾع اٱشلـ  ٚيهـ

 ٕٵأغـرل ايـؿٜٔ ٫ ميهـٔ     ٕٸأؾٝعذلؾـٕٛ   قٚسِٗ ا٫سباؾ١ٜ ٫ تذلنٗـِ ٜتـؿإْٛ يًشـلٸ   

ٚيٝهت ا٭سهاّ املؿ١ْٝ ٚايكٛاعؿ ا٫غ٬قٝـ١   ويتًو ايػكٜم٠ اسبٝٛا١ْٝ اؾعّاٜهٕٛ ق

ْؿهـ٘ ٚانـت٦جاقٖا    بِّعًـ٢ سٴـ   اٱْهإ َؿطٛقٷ ٕٸأناؾ١ٝ يؿٚاّ ْظاّ اجملتُع ٚاسباي١ 

اى َـا  ٫ٚ ٜتشاي٢ عٔ أْكاق ايٓٸ وع٢ً غرلٙ بؿٛاتٔ اسبٝا٠ ٚيفا٥فٖا ٚنٛاسكٖا
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َا مل ٜهٔ ًٜـعك اكاقبـ١ غٝبٝـ١ قؿنـ١ٝ تطًـع       وبعٝؿ٠ عٔ َكاقب١ ايكإْٛ ٘ٴقأ٣ ْؿهٳ

ٚٴ َٚهْٓٛاتٹ وَهتهك نكٙ ك يٓـا َـا مل   ٖٚـفا ٫ ٜتـٛؾٓ   وٌٻٚأُٜٓا سٳـ  ودؿٳْؿه٘ أُٜٓا 

 ٔٞ ايػكٜـم٠ ا٫عتكاؾٜـ١ ٚاٱميـإ باملكاقبـ١ اٱشلٝـ١ ٚاشبـٛف ايًـؿٜؿ َـٔ          باٱْهإعب

 دباٚلٙ ع٢ً يكٜعت٘ ايؿ١ٜٝٓ.

ٌٸ ٛ     سهـٔ يـاٖؿٺ  أ ٚيع و يـٛ ؾتشـت ؾؾـاتك ازبـكا٥ِ يف     ْٸـ أ ْكُٝـ٘ عًـ٢ ـيـو ٖـ

ضبـانِ ايعــؿٍ يف نـا٥ك ايــؿٍٚ ايهـبرل٠ ٚايُــػرل٠ ٫ دبـؿ يف اجملــكَني َـٔ املــ٪َٓني      

ٍٸ وٚاسؿّا َٔ أيـ ٌٕ ٖٚفا ا٫نتككا٤ أؾ ّ ع٢ً ضباقب١ ايعاطؿ١ ايؿٜٓٝـ١   ؾيٝ  يٲدـكا

ٚ أَٚٛدبات٘ ٚ ؾقاى ايًـعٛب يًكـِٝ ايكٚسٝـ١ ٚعـؿّ ايتؿـات      إعـؿّ   ٕٸإنـباب٘. أ٫ 

ت قـٛاْني  ؾهـٓٸ  وتٗا حملانٔ ايجكاؾـ١ ايؿٜٓٝـ١ دعًـٗا بعٝـؿ٠ عـٔ ٖـفٙ ايٓاسٝـ١       سهَٛا

ْؿكـت بعٓـّا َـٔ ـيـو عًـ٢ إْـاؾ١ ايجكاؾـ١        أٚؾتشت َؿاقى داَع١ يـٛ   وَاق١َ

ــ١ يَهــ   ــ١ ايعًُٝ ــ١ إىل ايجكاؾ ٚ  ٕٳَاايؿٜٓٝ ــحٴ وسهــٔ نــب٬ّٝ أغــرلّا شلــا  بٗــا تٓتًــٌ   سٝ

َ  اٱْهــا١ْٝ َــٔ غُــكاتٹ أنــا٠ ايًــكٚق ٚآ٫َٗــا اسبــكٚب ٚشلٛاتٗــا ٚتبعــؿٖا عــٔ 

ّٸٚتُٓــكف يًُــاحل ايعــاّ ٚايٓٻ َتكــابًني قــؿ  ٕقكٴغٛاْــّا عًــ٢ نٴــإٚدبعًــِٗ  ؿــع ايتــا

 تٓانٛا ايؿٛاقم بأْٛاعٗا.

ُــا ٚإْٸ وعـين بايجكاؾــ١ ايؿٜٓٝــ١ ٖـٛ صبــكؾ ايًكًكــ١ ايًهـا١ْٝ ٚايتكايٝــؿ املتبعــ١   أ٫ٚ 

عاطؿــ١ ٚتًتــا  تًتٗــب بٗــا اي عــين بٗــا تكنٝــم ايعكٝــؿ٠ ايؿٜٓٝــ١ يف ايٓؿــٛى حبٝــحٴ أ

ــٓؿو ٚايٓؿــٝو   ٗــا ايتشؿــ١ بعــؿ ايًــعٛق بأْٸ وبايٓــُا٥ك ٚايــؿغا٥ٌ ٜٚبــفٍ ؾٝٗــا اي

ا اٸــايــؿاقٜٔ ٚغــرل ايًٓــأتني. ٚقٴ املًهٛتٝــ١ ايــ  ْــُٓت يًعــامل ا٫ْهــاْٞ نــعاؾ٠َ 

ٔٸ  وايؿٜٔ ُٜطؿّ بـايعًِ اسباْـك   ٕٸأٌ املتػًٕٝٛ ٜتػٝٸ  ٕٸءؾـ  وا٭َـك بـايعهو   ٚيهـ

ٔ ايعًِ قؿ ألاٍ نجرلّا َٔ اسب ٫ٚ لاٍ ؽبـؿّ ايـؿٜٔ    وذب ايهجٝؿ١ عٔ سكا٥ل ايـؿٜ

ؾٝطبـع   ويف ْؿٛنِٗ َٔ ؾغا٥ٌ اٱسباؾ ؾٝٴؿغٹٌ إىل َا انتهكٸ وست٢ عٓؿ املًشؿٜٔ
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 ٕٵأؾٝٗــا َــٛقّا عايٝــ١ َــٔ املبــاؾ٨ ايؿٜٓٝــ١ ٫ تــماٍ تطؿــض عًــ٢ أق٬َٗــِ َــٔ ؾٕٚ 

املعكٚف ٜكٍٛ يف مجًـ١ َـٔ    املًشؿ (1)ؾٗفا يبًٞ سلٌٝ وٜهْٛٛا ِٖ ياعكٜٔ بٗا

ٕ   ٕٸإ) :ن٬َ٘  وايًكا٥ع ادتُاع١ٝ أٚ ؾ١ٜٝٓ غكْٗا ٚاسؿ ٖٚٛ ٬َع سـاٍ اٱْهـا

ٚ  وٚٚاْعٖٛا َٔ أْبٌ املًُشني غا١ٜ ٗـا  ْٸإٚايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ غامتتٗا ٚؾـفيهتٗا 

ا٫دتُاع١ٝ ايعًٝا املهتٛؾا٠ اي  تكَـٞ إىل أغـكا  ْبًٝـ١ ؾْٜٝٛـ١      ايًكٜع١ ايٛسٝؿ٠

ّٷ ٕٸإٚ وسكٝكٝــ١ ٟ قــاْْٛٞ ٜتهؿــٌ بُــ٬ع ســاٍ عًُــٞ َــاؾٸ ايــؿٜٔ اٱنــ٬َٞ ْظــا

 .(اجملتُع

ؾٗفٙ ا٭١َ ايعكب١ٝ ناْت ب٬ؾٖـا قاسًـ١    وياٖؿ َضٸأيٓا ع٢ً ن٬َ٘ ٖفا  ٕٸإٚ

تتشهِ  وٖٚٞ ع٢ً يظـ َٔ ايعٌٝ ٚاعبطا  يف ؾقدات نًِ ايعًّٛ ٚايعكؾإ

ّ   ويف عكاقٗا ايؿكى ٕٵقتكـت بعـؿ   اؾ وٚيف ربّٛ يـاَٗا ايـكٚ تعـاىل عًٝـ٘    ٔٻ اهلُلَٳـ  أ

ٞ أقٜـؿ  ٚسٝـح إْٸـ   وُت يف  ايو ؾاقى ٚايكّٚٚذبٓه وباٱن٬ّ أق٢ُ ـق٣ اجملؿ

عاجل املْٛٛع ٚازبٛاب عٔ ايًب١ٗ املفنٛق٠ عـٔ طكٜـل ٜـ٪َٔ بـ٘ املًشـؿٕٚ      أ ٕٵأ

ٔٴٜٚٳ ٞٻ  وب٘ ازباًٖٕٛ ؿٜ َٳ ٕٵأيفا نإ يماَّا عً ْؿٛنِٗ إيٝـ٘   ٔٴكَنتٳ ٔٵانتًٗؿ بكٍٛ 

ٞ   وتٓاؾ٢ َع ايعًِٜايؿٜٔ ٫  ٕٸأَٔ  ٚإيٝـو َـا َـكع بـ٘      وؾكؿ نبل َٓا نـ٬ّ يـبً

ايعًِ الؾاؾت ايدلاٖني ايؿاَػـ١   ْطامٴ هعٳُا اتٸنًٓ) :سٝح ٜكٍٛ (2)ايع١َ٬ ٖكيٌ

ــ     ــٞ ٫ سٳ ــ٢ ٚدــٛؾ غــايل ألي ــ١ عً ــ٘ ؿٻايكٜٛ ــازبٝٛيٛدٕٝٛ ٚايكٜاْــٕٝٛ   ويكؿقت ؾ

                                              

هٝـ١ بـبرلٚت ٚؾقى ايطـب يف ؾكْهـا ٚانـتكك يف َُـكو       ٌو يبٓاْٞ ربكز َٔ ازباَع١ ا٭َكٜيبًٞ سلٝٸ (1)
 .(1917ّت )نإ أٍٚ َٔ أؾغٌ ْظكٜات ؾاقٜٚـٔ إىل ايعـامل ايعكبـٞ َـٔ غـ٬ٍ نتاباتـ٘ يف املكتطــو        

 املٛنٛع١ اسبك٠.
املٛنــٛع١  .(ٖـــ1822ت ) ًٜٚٝــاّ ٖرليــٌو ؾًهــٞ بكٜطــاْٞ قــؿّ َهــاُٖات عؿٜــؿ٠ يف عًــِ ايؿًــوو  (2)

 اسبك٠.
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ِ  ٚايؿًهٕٝٛ ٚايطبٝعٕٝٛ قؿ تع ٖٚـٛ َـكع عظُـ١     واْٚٛا ع٢ً تًٝٝؿ َـكٚع ايعًـ

ٍ  َـاسب نتـاب اـكات اسبٝـا٠     (1). ٖٚفا ايؿًٝهٛف ايػكبٞ(اهلل ٚسؿٙ اْـ٘  ) :ٜكـٛ

سهـٔ ايهًُـ١   أَٚـا   (تٛدؿ ؾـٛم اٱْهـإ قـ٠ٛ أليٝـ١ أبؿٜـ١ ًٜٓـأ عٓٗـا نـٌ يـ٤ٞ         

ـا قيــؿت بــأطكاف ايعًــّٛ ايطبٝعٝــ١ إ ٕٸإ) :املــأثٛق٠ عــٔ )بــانٛ( ايــ  ٜكــٍٛ ؾٝٗــا 

. ٖٚفا ايـؿنتٛق  (ًَٚت إيٝ٘ تعاىلأ ّايكبت عبٸ ٕٵإايًؿاٙ أبعؿت عٔ اهلل تعاىل ٚ

َٸـ  وٞ نٓت َكًؿّا يف عكٝؿتٞ ايؿ١ٜٝٓإْٸ) :قاٍ يٞ (2)ايفقٟ أغٞ ضبُؿ ا ايٝـّٛ بعـؿ   أ

ُٸ ٜٔ بايــؿِّ آَٓــتٴٖــا ق٠ ٚصبكٸكــٞ ؾٝٗــا ٚغْٛــٞ يف ايــفٸؾقنــٞ يًعًــّٛ ايطبٝعٝــ١ ٚتع

ٟټ ٙويٳ ٘ٴ٫ ًٜٛبٴ مياّْاإاٱشلٞ   .  (هلل اسبُؿ يب١ٗٺ ٫ٚ تميمي٘ أ

  خً احلطٔينخطبتيا يف عٔد األضخٙ يف الٖص
نـ١ٓ   يٓا بعؿ ٠٬َ عٝؿ ا٭ْش٢ يف َـشٔ اسبهـني    َٚٔ ـيو َٔ غطب١ٺ

 ٖٚٞ بعؿ ايبه١ًُ. (ٖـ1382)

َٸتٴأٜٸ   :امله١ًُ ١ُٗا ا٭

ٚإـا سٝٝـتهِ ؾء ـا    وٝتِ بأب٢ٗ ذب١ٝ متتمز بايًطـ اٱشلـٞ ٚايعٓاٜـ١ ايكباْٝـ١   ٝٸسٴ

ًٸــ وْٚؿٛنــّا طــاٖك٠ وٜكظــ١ ٚعٛاطـــ ْبًٝــ١ أسٝـٞ قًٛبــاّ  ُت ايعٓــا٤ ٚايتعــب يف دب

ــ٘.   إنــبٌٝ  ــؿع٠ٛ يؿٜٓ ــ١ اهلل ٚاي ــ١    ٕٸإعــ٤٬ نًُ ــؿٜٔ ْــكٚقٟ يًُذُٛع ــم اي تكنٝ

                                              

ٖٚـٛ ا٭ب ايجـاْٞ يعًـِ     وًٝهـٛف بكٜطـاْٞ ٜعتـدل أسـؿ أنـدل املؿهـكٜٔ اٱْهًٝـم تـأثرلاّ        ٖكبكت نبٓهك ؾ (1)
. تـاقٜؼ ؾهـك عًـِ ا٫دتُـاعو ضبُـؿ عًـٞ ضبُـؿو        (1903ّت )و ايكدـٌ ْـؿ ايؿٚيـ١    ٘و ٚنتابا٫دتُاع

ّ154. 

و سُـٌ عًـ٢ يــٗاؾ٠   قْـا ابـٔ ايًـٝؼ ٖـاؾٟ نايــ ايػطـا٤       ٖـٛ ايـؿنتٛق ضبُـؿ ابـٔ ايًـٝؼ ضبُـؿ       (2)
 .(1968ّت ) وّ(1952) ثِ ايؿنتٛقاٙ يف ايؿٝمٜا٤ اي١ٜٚٛٓ َٔ داَع١ ًَـٝػإ ا٭َكٜهٝـ١ نـ١ٓ    املادهترل

 تكادِ عًُا٤ آٍ نايـ ايػطا٤و إعؿاؾ َ٪نه١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ.
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بـٌ   وعًٝٗـا اكاتـب نـجرل٠    مٜـؿٴ بـٌ ٜ  وْكٚق٠ ًْك املعاقف ؾٝٗا اٱْها١ْٝ ع٢ً سؿٸ

ًٸانجك ملا يف أ  سباؾ١ٜ َٔ غهاق٠ ايؿكؾ ٚايعا١ً٥ ٚاجملتُع.ٞ اٱْتًاق املاؾ١ٜ ٚتؿ

َٸــ ٕٸ ا غهــاق٠ُأ ضبــؿٚؾ ٜؿٓــ٢ بؿٓــا٤  شٝطٗــا أَــكٷسٝاتــ٘ َٚــا ٜٴ ايؿــكؾ ؾًًــعٛقٙ بــأ

ٕٕ ٚنُؿ عٓـؿ ايتؿاتـ٘ يـفيو     وايؿٖك ٜٚٓكٓٞ باْكٓا٤ ايمَٔ ٖٚفا َا ػبعً٘ يف سم

ـٺ ٘ إِ عٓؿ ٚتأٓي ٚيف أن َـاّ ضبـٔ   أبـٌ تُـبض ْؿهـ٘ ْـعٝؿ١      وؾقان٘ ضبؿٚؾ١ٜ سٝاتـ

ٌٸأٚ وبهط اسبٛاؾخ امل٪مل١أؾ٬ ؼبتٌُ  وا٭ٜاّ ٚطٛاقم ايمَإ ايٛقـا٥ع املمعذـ١    ق

٘ املتُهٸـ  ٘ٹخب٬ف املـ٪َٔ بكبٸـ   ٛٸ     ْٸـ ءؾ وو بؿٜٓـ ٠ ٘ تٓـعـ يف ْظـكٙ اسبـٛاؾخ اكـؿاق قـ

ٚٳْٸإٚ و٠ عكٝؿت٘إمياْ٘ ٚيؿٸ ٔٳٓ  ايهجرل تٴؿٵدٳٞ  ٕٳ      ٔ آَ  ٔٵُٳـ َن بـاهلل يـٛ ؾكـؿ عمٜـمٙ نـا

آْـو ْؿهـ٘ اـا ٜٓايـ٘ يف      بـ٘ ايـب٤٬ٴ   ٌٻٚإـا سٳـ  وناؾك عمٜمٙ عٓ٘ ًٜٚتكٞ ب٘ بعـؿ سـني  

ٛٸٕ عًٝٗا اشبطب ّٜٛ اسبهاب ّٜٛ ا٭ واٯغك٠ َٔ ازبما٤  دك ٚايجٛاب.ٖٚ

َٸ ٘   وا غهاق٠ ايعا١ً٥ ؾٗٛ ٫ ٜأَٔ ع٢ً عكْ٘ٚأ ٫ٚ عًـ٢ َايـ٘    و٫ٚ عًـ٢ ْؿهـ

نـًطإ ايًـ٠ٛٗ ٫ ٜكٗـكٙ يـ٤ٞ ٫      ٕٸءؾـ  ؤ أٌٖ بٝت٘ عٓؿ ؾكؿِٖ ايعكٝـؿ٠ ايؿٜٓٝـ١  َ

ٚغـ٬ يـ٘ ايٛقـت إ٫ متكنـم ايعكٝـؿ٠       ازبـؿٸ  ؿٻيكف ايٓؿو ٫ٚ سهـٔ ايذلبٝـ١ إـا دٳـ   

ٍٸ وباهلل ايبٝـت   ٕٸأؾكـؿ يـٗؿ ايهـجرل َٓٗـا      وؾيٌٝ ع٢ً ـيو ٚاسبٛاؾخ ايتاقؽب١ٝ أؾ

ٞٳ  ــٛع ــؿ اي ــفٟ ٜؿك ــتشهٖ  اي ــؿٜين ت ــاي ِٴاي ًٓ ٘ ــ ــ١ اكؿٸقات ــاؾ٠   وفات اسبٝٛاْٝ ٚتهــٕٛ امل

ِٸ ايجكـ١ ستٸـ   ّٴٚإـ ـاى تٓعؿٹ وايعُٝا٤ ٖٞ املكٝاى ايٛسٝؿ يف سٝات٘ ٘  ٢ يف أٖـ  وأقناْـ

ٕٳ ٘    ويُاسب٘ بمٚدت٘ ؾ٬ أَا ٘    و٫ٚ يمٚدتـ٘ ا٭َـإ بـ ٫ٚ يفٜٚـ٘   و٫ٚ ثكـ١ يـ٘ بفٜٚـ

ٔٸ وثك١ ب٘ ٫ٚ  ويكٓـا٤ عًٝٗـا  ع٢ً سٝات٘ ؾُٝا يٛ اقتٓت املٍٝٛ ايبٝت١ٝ ا نُا ٫ ٜط٦ُ

ٜأغفٙ ايككاق ع٢ً َاي٘ ٫ٚ ع٢ً َا يف ٜؿٙ ؾُٝا يٛ أقاؾ ايبٝت غُبٗا َٔ عٓـؿٙ أٚ  

ــ٘ ــا عًــ٢ ـيــو يــٛاٖؿ نــذٸ   ونــكقتٗا َٓ ٚٸٚيٓ ْتٗــا احملــانِ ًٗا ايتــاقٜؼ ٚقٓــاٜا ؾ

ٚعٓؿ ـيو ٜٓٗاق ايبٝـت ٜٚـمٍٚ اسبٓـإ ٚايتعـاطـ َـٔ بـني ٜؿٜـ٘ ُٜٚـبض          واملؿ١ْٝ
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ٌټٚـٚ وَاسب٘ يف يكا٤ َهتُك غـا٤  اٱ ٚٙ يف غ١ًٝ ٚغٛف ؾا٥ِ ٚنكعإ َا ٜٓش

 ٜٚفٖب اي٤٫ٛ.

َٸ ٕٕٚأ تـمٍٚ باْعـؿاّ ايكـِٝ ايؿٜٓٝـ١      سٝحٴ ا غهاق٠ اجملتُع ؾٗٞ ٫ ذبتاز إىل بٝا

ٌټ ؾـ٬ َـؿم    وِ ؾٝٗا ا٭ٖٛا٤ ٚايكغباتْها١ْٝ نُاي١ٝ عٔ ايٓؿٛى ٚتتشٓهإ َؿ١ٺ ن

َٸ ٚتُبضٴ وع٫ٌُٚ إغ٬ّ يف اي ويف ايًٗذ١ ٫ٚ أَا١ْ يف املعا١ًَ ٔ  ١ُا٭  :بني أَـكٜ

ُٸ     َٸإ ا٤ يف ٜـؿ عاًَـٗا ٫ متًـو َـٔ أَكٖـا      ا بٗا٥ِ غكنـا٤ يف قبٓـ١ نـا٥كٗا ٚآيـ١ َـ

ٌٴ  وعًــٛا٤ َطبٵغٳـ ا َٸــإٚ ويـ٦ٝاّ  ـٴ يف غٓطــ ٚتعـٝ يف أدٛا٥ٗـا طبتًؿــات   ١ عُٝـا٤ تعُــ

 اشبكنا٤. قدا٥ٗا ايؿنتٴأيف  بټٗٴا٭ٖٛا٤ ٚتٳ

ٕٳ ٕٸإأ٫ ٚ  ٕٵأطٓا ا٫دتُــاعٞ ٖــفا ايٝــّٛ أٚدــب ٜين يف ٚنــايــٛعٞ ايــؿٸ ؾكــؿا

َــعب املكاســٌ اشبطــرل٠ يف أْكطــع ؾٝــ٘  وُْــبض يف  ــكف عُــٝب ٚٚقــت قٖٝــب

ِٷ وقؽبٓا اسبؿٜحأت ٛٸ ٚاسبلټ وبني ا٭َِ ايهبرل٠ ؾايُكاع قا٥ ٠ ٚعًـ٢  تطػ٢ عًٝ٘ ايك

ٚأبطــاٍ اسبــكب  ٘ٹِّــاملــٛت ٚايؿٓــا٤ ٜكؾــكف عًــ٢ ايعــامل نُ  ضٴبٳٚيٳــ وا٭َــاْٞ املٓاٜــا

ثــك إثــك ا٫دتُاعــات ٜٚعكــؿٕٚ املــ٪متكات  إؾؾتٗــا ٜٛايــٕٛ ا٫دتُاعــات  اَٚٚــؿٜك

ُٸإمخاؾٖــا ٚإاملــ٪متكات ٱْــكاّ ايبًــك١ٜ بٓــاق ٫ ٜهــٌٗ   ــا٤ ٜٳثــاق٠ ؾتٓــ١ َــ  بٴعٴُٵ

 .اشبكٚز َٓٗا



 املطلب الجاىٕ
 ّفُٔ فصْل، يف الػسٓع٘ ّالتػسٓع
 الفصل األّل

 يف معياٍا ّتكطٔنَا ّأٖ قطه ميَا خيتص باضه الدًٓ
ٕٴايؿك٘ إْٸ ٕٸإسٝح ٚ ٕٳ ُا ٜهٛ ْتعـك    ٕٵأيماَّا عًٝٓـا   يف ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ نا

عبـاق٠ عـٔ    ٚاَـط٬ساّ  وايًكٜع١ يػـ١ ايطكٜكـ١ املهـتك١ُٝ    ٕٸإ :ملع٢ٓ ايًكٜع١ ؾٓكٍٛ

نـٛا٤ ناْـت يًؿـكؾ أٚ اجملتُـع ٚنـٛا٤       وت يًُُـًش١ ا٭سهاّ ٚايكٛاْني اي  نٓٸ

ٖٚـٞ قـؿ تهـٕٛ زلاٜٚـ١      وتٗـفٜب ايٓؿـٛى  ناْت َتعًك١ با٭ؾعاٍ أٚ بايعكا٥ـؿ أٚ  

َٳ ونايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ وتعاىل ع شلا ٖٛ اهلُلإـا نإ املًكٸ ١ إـا نـإ  ْٝٸـ ؿٳٚقؿ تهٕٛ 

ٞ  املًــكٸ ط٬م ايًــكٜع١ عًــ٢ ا٭سهــاّ  ءؾــ وع شلــا ٖــٛ اٱْهــإ نًــكٜع١ يــٛقاب

َٹٗا ايطكٜل املهتكِٝ ايفٟ ٜٴْٸأباعتباق  ٘     ٌٴٛ  ٕٻأنُـا   وَـٔ ٜهـًه٘ يُـاسب٘ ٚنـعاؾت

ُٸايًــكٜع١ ايهٸــ  ــؿٸُا١ٜٚ تهــ ــؿٜټ ٢ باي ــمّٚ ايت ــاق ي ــا َــٔ قٳ ٜٔ باعتب ــاملني بِّٔ بٗ  وايع

تًــو ا٭سهــاّ ٚايكــٛاْني   ٔټايتًــكٜع ٖــٛ نٳــ  ٕٻأٚايؿــكم بــني ايتًــكٜع ٚايًــكٜع١  

 ٚايًكٜع١ ٖٞ ْؿو ايكٛاْني ٚا٭ْظ١ُ ٚا٭سهاّ. وٚا٭ْظ١ُ

ٖـٛ   :ايتًـكٜع  ٕٸءؾـ  و٘بـني ايتًـكٜع ٚا٫دتٗـاؾ ٚايتؿكٓـ     ايؿـكمٴ  يـوَ  ٚبٗفا ٜظٗكٴ

 ٚ ٖـٛ انـتٓبا  ا٭سهـاّ ٚايكـٛاْني      :ٚا٫دتٗـاؾٴ  وػباؾٖـا إنٔ ا٭سهاّ ٚايكـٛاْني 

ــ وَــٔ أؾيتٗــا َُٚــاؾقٖا  ٖــٛ َعكؾــ١ ايكــٛاْني ٚا٭سهــاّ ٚا٭ْظُــ١ َــٔ    :٘ٚايتؿٓك

 ٚيٝو ُٖا َٔ ايهًط١ ايتًكٜع١ٝ. وعٚعًٝ٘ ؾًٝو ايؿكٝ٘ ٚاجملتٗؿ اًكٸ وأؾيتٗا

ِٸ نِكُنم  جَعَهْنَنب   ط :ٚاسـؿ قـاٍ تعـاىل    ٗاز يف يهإ ايًـكع يـ٤ٞٷ  ايًكٜع١ ٚاملٓ ٕٸإ ث
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ٍٴ   ٕٸأٚيهــٔ ٜظٗــك َــٔ بعٓــِٗ     و(1)صيِنننْكُىْ رِننزْعَخً وَيِنَُْبجًننب    ايًــكٜع١ ٖــٞ ا٭َــٛ

ُٸٌ ٖفٙ ايكٛاعؿ.  ٚ ٚايكٛاعؿ ايؿ١ٜٝٓ  املٓٗاز ٖٛ ايفٟ ٜؿ

عٔ ْؿو ا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني ٚايؿك٘ ٖـٛ   ايًكٜع١ ٚاملٓٗاز عباق٠ْ ٕٸإ ٚاسباٌَ:

 َعكؾتٗا َٔ ا٭ؾي١ ايكا١ُ٥ عًٝٗا.

                                              

 .48 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠ ( 1)



 الفصل الجاىٕ
 يف ّجُ احلاج٘ للتػسٓع اإلهلٕ

نـٛا٤   وبٓا٤ ْٛع٘أٜكطع َؿاٚل اسبٝا٠ َع  ٕٵأِ يكؿ نإ َٔ ْٚع اٱْهإ احملتٸ

و َــٔ دٗــ١ اسبادــ١ يف يــ٪ْٚ٘ ـيــو ٜكتٓــٝ٘ بطبٝعتــ٘ ٚؾطكتــ٘ أٚ نــإ ـيــ ٕٸإقًٓــا 

ي٘ ا٫قتبـا  بـايػرل يف اجملتُـع     ؾٴشؿِّاسباد١ إىل تًكٜع ٜٴ ٖٚفا  ا أٚدبٳ وَٚعًٝت٘

  ٘ ف ٚإطــ٬م ايعٓـإ يًًــ٠ٛٗ ٚا٭ثــك٠  َٓعــّا يـ٘ َــٔ يــفٚـ ايتُـكٸ   ;ايـفٟ ٜعــٌٝ ؾٝـ

 .نكاف يف تٓؿٝف ايكغباتنؿاف ٚاٱايفات ٚاٱ ٚسبٸ

ــٌ ًَٚــانٌ ا٫دتُــاع    ــ٢ ايعً ــاؾع   وٚيًكٓــا٤ عً  وٚيٲقيــاؾ يًُُــاحل ٚاملٓ

ــا    ــا٠ يههــب ايهــعاؾ٠ ؾٝٗ ــاى     وٚيتٓظــِٝ اسبٝ ــٛم ايٓ ــ١ ايعــؿٍ َٚــٝا١ْ سك ٚٱقاَ

ــ١  ّ  وايًػُــ١ٝ ٚايهًٝ ــا ٛٸ    وٚسبؿــ  ا٭َــٔ ايع  ٚيًهــًٛى بٗــِ عبــٛ َــؿاقز ايهــُ

ٖٚـفا   واقٜٔاؾ٠ يف ايـؿٸ عٳنتًٗاّ املجٌ ايعًٝـا ٚايؿـٛل بايًٓـأتني ٚايهٻـ    ٫ٚ وٚايهُاٍ

ْٳـ ناْت ا ٕٵأايتًكٜع ٚ ٘ ٫ ْٸـ أ إ٫ٓ و٭ ٗـا سهـب َعكؾتٗـا ٚعًُٗـا     ٘ٴتٵعٳيعكٍٛ قؿ ٚ

ٜهـتٓؿ ٭عظـِ عكًٝـ١ غٝبٝـ١ تـؿقى َُـرل ا٭عُـاٍ         ايتًكٜع اٱشلٞ سٝحٴ ٕٸأ يٖو

َٚــا  وَــٔ أٚنــع عًُٝــ١ اذــاقٟ ا٭َــٛق ٜٚهــتُؿٸ وَُٚــاحل ا٭ؾعــاٍ َٚؿانــؿٖا

٥ل بُـــك َعكؾـــ١ حبكـــا  أٚ وٖا ٚضبانـــٓٗا َٚهـــا٥ٚٗا تـــ٪ٍٚ إيٝٗـــا خبرلٖـــا ٚيـــكٸ   

ُٻـ  نـإ ايتًـكٜعٴ   وٚؾقا٥كٗا ٚأنكاقٖا واملٛدٛؾات ٚ  اي ْؿـع َـٔ   أاؾق َٓٗـا أزلـ٢ 

ٚٳ  و١ ايبًك١ٜ احملؿٚؾ٠ يف َعًَٛاتٗاايتًكٜع ايُاؾق َٔ ايعكًٝٸ يف  تٵعٳـ َقٚاي  طاملـا 

ِٸاشلؿٛات ٚا٭غطا٤ ستٸ  ْؿهٗا. ٢ ؾُٝا ؽب

ــع   ــ٘ اشلًهــات    ٕٸأٖــفا َ ــا يف َٗاَ ــإ ٜٛقعٗ ــٓؿو يًــٗٛاتٗا طػٝ شلــا ٜٚٓم واي

ــؿ٦ْٝات  ــٔ  و٭غــو اي ـٳ ٕٵأ٫ٚ ميه ــ ــؾٴ ٜك ــكٜعٴْٚٳ ــاْٞاٱ ٘ ايتً ــحٴ وْه ــؿّ  سٝ ٜٓع

ٞ    ونًطاْ٘ عٓؿ اشب٠ًٛ ٚا٭َـٔ َـٔ املكاقبـ١    ٘ ٫ ٜٓعـؿّ  ْٸـ ءؾ وخبـ٬ف ايتًـكٜع اٱشلـ
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 ٚأغؿ٢.   َع٘ ايكقٝب ؾاهلل ٜعًِ ايهكٸ

ْـ إىل ـيو َا يف ايتًكٜع اٱشلٞ َٔ قبط ايعبـؿ اـ٫ٛٙ ٚاملػًـٛم خبايكـ٘     أ

ٚيــهكٙ ٜٛدــب سلــٍٛ قعاٜتــ٘ ٚمجٝــٌ يطؿــ٘ ٚلٜــاؾ٠ ايٓعُــ١    وٛدــب يًــهكٙامل

ؾايػا١ٜ َٔ ايتًكٜع اٱشلٞ ٚاملٓؿع١ املكتب١ عًٝ٘ ٖٛ نـرل   وٚتٛؾرل اٱسهإ ٚايدلن١

ٌ ايٓاى عبٛ اسبٝا٠ املٛٓؾ ْٚٝـٌ اشبـرل يف    وك٠ بايهعاؾ٠ يف ايؿاقٜٔ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نُـ

غكدـت يًٓـاى بتٓظـِٝ سٝـاتِٗ     ُأ١ َٸـ أ يٝهْٛٛا غرل ;سهٔشٛ ا٭ايًٓأتني ع٢ً ايٓٸ

ؾٝـ٘ قغبـات ايكـٟٛ     ِٴيهإ ا٭َك ؾ٢ْٛ بِٝٓٗ تـتشهٖ  ٚإ٫ٓ وٚٚؾٛق ايهعاؾ٠ يؿِٜٗ

ُٳب سكٛمٴ ٓٻ ٚتٴػ ؾاتِٗ ايًـٗٛات  ٜـات ٚتتبـع يف تُـكٸ   عِٓٗ اسبكٸ بٴًَهٵعٝـ ٚتٴاي

ُٸ ٔٴات اسبٝا٠ اشبُو ايؿِّٜٚٴؿكٻ  اٗ ٛ  وايعك  ٚاملاٍ ٚايعكٌٚ ٚايٓؿو ٜ  ٚـيو ٖـ

   .اشبهكإ املبني

  ما حيتاجُ التػسٓع
ٔٸ ايتًكٜع َُٗا نإ ْٛع٘ إشلّٝا أٚ َؿّْٝا ؼبتـاز إىل ا٭سهـاّ ايـ  تهؿـٌ      ٚيه

 ٘ َٸــ وٚتٓــُٔ يــ٘ اٱطاعــ١ يكٛاْٝٓــ٘ ويـ٘ ايكٝــاّ بأسهاَــ ا قٚاؾع ٚلٚادــك نــبط٬ٕ أ

ــكٜع   ــ١ يًتًـ ــات املػايؿـ ــٛؾ ٚا٫ٜكاعـ ــؿٚؾ    وايعكـ ــات ناسبـ ــات ٚتأؾٜبـ ــا عكٛبـ ٚأَـ

 ٚايهذٕٛ ٚايكُاّ ٚايػكاَات.   ٚايتعمٜكات

ِټ ــات ا٭  ٚؽبــت ــ١ َٓــاؾاّ ايتًــكٜع اٱشلــٞ بايعكٛب ــ١   غكٜٚ ــات ايؿْٜٝٛ يًعكٛب

ٕٴ  ٚيٓـا يف ٖـفا املكـاّ َكـا٫تٷ     وقنم ٚبا٫ْؿؾاع عبٛ ايعُـٌ ألٜـؿ  أيف ايٓؿٛى  ؾٝهٛ

ــ١ ْٳَِّق ــُ ــ  تٴٗا اجملــ٬ٓتٵكٳًٳ ُټ ــكٳايعٳ ـٴشٴاٱنــ١َٝ٬ ٚاي ــاؾ٠   ١ ؾبٝٸ ــٔ أقاؾ لٜ ــا َ رلادعٗ

 ايبُرل٠.



 حالفصل الجال
 يف فصل الدًٓ عً الطٔاض٘

ٔٔبٗفا املطًـب َـا ٫نتـ٘ ا٭يهـٔ يف ٖـفا ايٛقـت َـٔ ؾُـٌ ايـؿِّ          ًٜٚشلٴ عـٔ   ٜ

ستــ٢  وا قأ٣ ُٖٝٓــ١ ايهٓٝهــ١ عًــ٢ يــعٛبِٗكب مٓلــايػٳــ ٕٸإٚايهــبب ؾٝــ٘  وايهٝانــ١

أَــبشت ايطاقــ١ ايكٚسٝــ١ تُــطؿّ بكــ٠ٛ ايؿٚيــ١ ٚتمايٗــا يف ْؿٛـٖــا ٚنــطٛتٗا  

ٍٴ وٗاٚنًطاْ ٍٔ أغف قدا  ؤٜ عـٔ نٝانـ١ ايؿٚيـ١   عٞ يؿُـٌ ايـؿِّ  ايهٻـ  ايؿٚي١ يف بف

ـٹإٚ َهــتٓؿٜٔ يف ـيــو إىل َــا يف   وقدــاٍ ايــؿٜٔ عــٔ يــ٪ٕٚ اسبــانُني  بعــاؾ ْؿــٛ

َـا يكُٝـك يكُٝـك َٚـا هلل     عطـٛا  أ)  َٔ قٍٛ ايٝهٛع َٚكقِ ٚيٛقا ٢ا٭ْادٌٝ َتٸ

ــ و(1)هلل( ٚٴٚمتٓه ــفيو  ٍٳ  ٕٵأا٭َــٛق َــِٓٗ   ٠ُ٫ٔ ب ٜٚبعــؿٚا  وايهٓٝهــ١ ٜؿُــًٛا قدــا

 عًُا٤ٖا عٔ آؾام ايهٝان١ ٚاسبٝا٠ ايع١ًُٝ يًعٛبِٗ.

َٸ  سٝـحٴ  وا اٱن٬ّ ؾكؿ قبط ايهٝانـ١ بايـؿٜٔ ٚاسبٝـا٠ بايًـكٜع١ اٱنـ١َٝ٬     ٚأ

 ٕٵأًُا٤ َٔ ايعٴ بٳًََٚط و٢ َع ايػرلع ستٸأسهاّ اسبٝا٠ يًؿكؾ ٚيًبٝت ٚيًُذتُ ٔٳقٓٻ

   .٫ٚ نػب َظًّٛ ٜكاقٸٚا ع٢ً نظ١  امل٫ 

ٍټ     ــؿ ــٞ ٫ ت ــٌ ؾٗ ــ١ عــٔ ا٭ْادٝ ــاق٠ املٓكٛي ــا ايعب ــ٢  ٚأَ ــٔ  أعً ــك َ ــاٍ  ٕٸأنج  امل

ٟ   وعطـ٢ هلل ايفٟ يكُٝـك ٫ ٜٴ  و يـٛ قادعـت   ْٸـ ءؾ وهلل ٫ ٜعطـ٢ يكُٝـك   ٚاملـاٍ ايـف

َٳـ      َـٔ ايٝهـٛع يف ؾٜٓـاق ُقـؿٸّ يـ٘ عًٝـ٘        تٵقٳؿٳا٭ْادٌٝ املـفنٛق٠ دبـؿ ٖـفٙ ايهًُـ١ 

ٚقؿ عازبٓا ٖفا املْٛٛع بُٛق٠ أٚنع يف نتابٓا ْكـؿ اٯقا٤   ونتاب١ َٚٛق٠ يكُٝك

 . ايؿًهؿ١ٝ

                                              

 .57ّ و(17و 12) وتعكٜب ا٭قسلٓؿقٜت أؾكاّ نكٜانٛى وٜٛسٓا نكاؾٝفٚبٛيٛى و( اظبٌٝ َكقو1)



 املطلب الجالح
 ّفُٔ فصْل ،اإلضالو ّالػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ ّعنْمَا

 الفصل األّل

 يف تطنٔتُ ّعنْمٔتُ
 ِٳاَي٘ َأغٛـ َـٔ نٳـ  ْٸأٚيٝو نُا تٴِٖٛ  واْكاؾ :ؿق )أنًِ( اع٢ٓاٱن٬ّ َُ

ٕٸ ;لٳاَؾٚٳ :اع٢ٓ  َُؿقٙ َهامل١ ٫ إن٬ّ. ٭

ٓـ    كٹٚقؿ ْٴ ُٻـ  ٜٔ ايـفٟ دـا٤ بـ٘ ْبٝټ   املهـًُني يًـؿٸ   ؿٌ َـٔ ٖـفا املعٓـ٢ ع  ؿ ٓـا ضب

وَرَضِننٍذُ نَكُننىْ ا ِسْننالَوَ ط :ٚيكٛيــ٘ تعــاىل و(1)صوُئٌَِّ اننندٌٍَِّ عِنْنندَ انهَّننهِ ا ِسْننالَ ط :يكٛيــ٘ تعــاىل

ت َـٔ عٓـؿ اهلل   قـؿ دـا٤ٳ   ٗا ته١ُْْٝٸءؾ وٖٚفا ٖٛ َُؿق تهُٝت٘ باٱن٬ّ و(2)صدٌِنًنب 

 تعاىل.
ّٴ ــ ٚنــإ اٱنــ٬ ــ ا٥ع ايؿٜٓٝــ١ ٚغامتتٗــا دــا٤ٳ ايًــك كٳآغٹ َٸ ايٓــاى يف يــكم  ١ٹيعا

 و(3)صوَيَننب أَرْسَننهْنَبَِ ئِالَّ كَبفَّننخً نِهنَّننب ِ ط :ٚغكبٗــا يكٛيــ٘ تعــاىل َــٔ نــٛق٠ نــبأ  وا٭ق 

 و(4)صبًسُننَلُ انهَّننهِ ئِنَننٍْكُىْ جًٍَِعننرَقُننمْ ٌَبأٌَََُننب اننَّننب ُ ئَِِّننً ط :ٚيكٛيــ٘ تعــاىل يف نــٛق٠ ا٭عــكاف

ــٚشلــفا ْٳ ــ ْبٝټ هٳٗٳ ُٸ ــا ضب ــؿع٠ٛ اٱنــ١َٝ٬   ؿ ٓ ــؼ اي ٛ   وبتبًٝ ــؿع ــ٢ أَٚــٌ اي   ٠ست

  ٚيًشـــاقخ اسبُـــرلٟ ًَـــو ٚيههـــك٣ ًَـــو ايؿـــكى شلكقـــٌ اَدلاطـــٛق ايـــكّٚ
                                              

 .19 و اٯ١ٜآٍ عُكإنٛق٠ ( 1)
 .3 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠ ( 2)
 .28 و اٯ١ٜنبأنٛق٠ ( 3)
 .158 و اٯ١ٜا٫عكافنٛق٠ ( 4)
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ٚيًٓذايـٞ ًَـو    اْٞ ًَـو اسبـرل٠  ٚيًشـاقخ ايػهٸـ   ايُٝٔ ٚيًُكٛقو سانِ َُك

 .  اسبب١ً



 الفصل الجاىٕ
 أصْل اإلضالو يف

ٖـ ٚايٓبٸ واهلل ي٘ إ٫ٓإ٫  ٕٵأٖٚٛ يٗاؾ٠  وايتٛسٝؿ وٚأٍَٛ اٱن٬ّ ث٬ث١ ٚ ٠ٛٞ 

ُٸ ٕٸأيٗاؾ٠  ٍٴضب اى بعـؿ  ـاتِٗ   ٚاملعاؾ ٖٚٛ ا٫عذلاف بعـٛؾ ايٓٸـ   واهلل  ؿّا قنٛ

ٌّ فٳيٝأغٴ ;ّٜٛ ايكٝا١َ ٚ غـ  ٕٵإَِٓٗ سك٘  ن ًٹـِ َـٔ     وّا ؾًـك يـكٸ  ٕٵإرلّا ؾػـرل  نـٛا٤ عٴ

ًَِْٸأ املككٸ يف ثبـٛت   ؾُذكؾ إقكاقٙ ٚاعذلاؾ٘ بـفيو نـافٺ   و٘ َُؿٸم بفيو أّ مل ٜٴع

نُا  وٚايؿ١ٜ ايتا١َ وٚدٛال ايٓهاع ونايطٗاق٠ وب آثاق اٱن٬ّ عًٝ٘إن٬َ٘ ٚتكتٸ

 .ع بفيو ايعًُا٤كٻَٳ

ٚايؿيٌٝ عًٝ٘ ٖٛ َا تٛاتك عـٔ ايـٓ   
ٗـِ نـاْٛا ٜهتؿـٕٛ يف    ْٸأٚايُـشاب١   (1)

٭ْـ٘ ٫لّ بـٝٸٔ    ;قكاق بايًٗاؾتني ٚانـتػٓٛا عـٔ اٱقـكاق باملعـاؾ    ثبٛت اٱن٬ّ باٱ

ل بٗـا  ٕٗٛ امُلكٹـك عًـ٢ املعـاقف ايؿٜٓٝـ١ ايـ  ٜتشكٓـ      ثِ بعؿ ـيو ٜٓبٸ وقكاق بايٓب٠ٛيٲ

 ٕ  :٘ قــاٍْٸـ أيف َٚـــ اٱنـ٬ّ    بـٞ عبـؿ اهلل  عـٔ أ  ُاع١ؾؿـٞ قٚاٜـ١ نٴــ   واٱميـا

ــكٹبــ٘ سٴ و بكنــٍٛ اهلل ٫ ايــ٘ إ٫ اهلل ٚايتُــؿٜلٴ ٕٵأ يــٗاؾ٠ُ) ٚعًٝــ٘  ايــؿَا٤ٴ تٵٓٳ

 .(2)(أىايٓٻ ١ُاعٳُٳدكت املٓانض ٚاملٛاقٜح ٚع٢ً  اٖكٙ دٳ

َٸ ِّ ٔكَٓهٹ ؿټا عٳٚأ ٜٔ َـٔ ايهـاؾكٜٔ   ٘ َـٔ ايـؿٸ  ْٸـ أٜٔ َٚٓهك َا قطع ب٘ ايؿٸ ْكٚق

ــٌ وَــٔ ؾٕٚ يــب١ٗ ــ٘ ٜكدــع   ;٫ٚ ؾيٝ ٛٸ إؾٮْ ــ ــ٘   ;٠ْهــاقٙ إىل إْهــاق ايٓب ــا دــا٤ ب     ٚمل

ٛا ايعـؿا٠ٚ ٭ٖـٌ   بٳُٳـ ٛاَـب ايـفٜٔ ْٳ  ٚيـفا سهـِ ا٭َـشاب بهؿـك ايٓٸ     وايٓ  

 .ْٜٔهكٚا اي١ٜ٫ٛ اي  ٖٞ َٔ ْكٚقٜات ايؿٸأِٗ ٭ْٸ ;ايبٝت 

                                              

 .92و 3ّز و أيؿ بٔ سهني ايبٝٗكٞو( ايهٓٔ ايهدل1٣)
 .25و 2ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 2)
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ـٸ  بَٚـٔ ٖـفا ايبـاب سهـِ بعٓـِٗ       ٕ يف آنـاملًكٞ يًكــك  ؤٜبايـؿٸ  هؿـك املهـتػ

ُټ ٓهاقّابامل٪ؾٜٔ يًٛادبات ايؿ١ٜٝٓ انت ٚاملهتٗم٨ وايكاـٚقات    .ٚعٓاؾا بّاشلا ٚتع

َٸ ٚٳٚأ ُٻـ    ؾٳقٳا َا  ٚايمنـا٠ ٚعبٖٛـا    ٚاسبـرٸ  (1)٠٬َٔ إط٬م ايهاؾك عًـ٢ تـاقى اي

ٌ     ْهـاقاّ إأٚ َـٔ تكنٗـا    وب٘ ٖـٛ ايؿهـل   ؾاملكاؾٴ ٘ إـ ـاى ْٸـ ءؾ وشلـا بـؿٕٚ يـب١ٗ ٚؾيٝـ

ٟٸ ٜهٕٛ َٓهكّا  ٜٔ ايكادع ٱْهاق ايٓب٠ٛ.ايؿٸ يٓكٚق

َٸ  ٕٵأ ؾـ٬ بـؿٸ   (2)ًٗٛق َٔ بٓا٤ اٱن٬ّ عًـ٢ مخـوٕ  ا َا ٚقؾ َٔ اسبؿٜح املٚأ

ٓـ١ ٫ اٱنـ٬ّ ايظـاٖكٟ بـؿيٌٝ     ٜكاؾ ب٘ اٱن٬ّ ايهاٌَ ايـفٟ ٜٛدـب ؾغـٍٛ ازب   

ُٸإ عؿٸ  ٜتا٤ ايمنا٠ َٔ اشبُه١.  إ٠ٚ ٬قا١َ اي

                                              

 .279و 2ّز وو ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينايهايفا٫ٍَٛ َٔ  (1)
 .18ّ و2ز واملُؿق ايهابل( 2)



 الفصل الجالح
 ممٔصات الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ يف
ٌټ بإَٔٛق يكؿ اَتالت ايًكٜع١ُ  ٕٸأإ٫  ويًـكا٥ع ايؿٜٓٝـ١  بـني ا  ٕٳقـاقٳ  ٔٵَٳ ٜعكؾٗا ن

ِټ     ا٭َك ايباقل يف ـيو َٓٗـا ٖـٛ تهؿٓ   سٝـا٠ اٱْهـإ    ًـٗا يهـا٥ك ا٭سهـاّ ايـ  ربـ

 ايؿكؾ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿ١ٜٝٓ ٚايؿ١ْٜٛٝ.

ٞ  ايؿٸ بجـٛبٹ  ٚ ٗكت ٖفٙ ايًكٜع١ُ ِټ   يـ٤ٞٺ  ٌٻَٚجًـت نُـ   وٚيـ١ ايهٝانـ   ـا ؽبـ

ٞٸ إ ٚتًكٜٕع ؾٜينٸ اجملتُع أٚ ايؿكؾ بطابٕع بـت ا٭سـٛاٍ   ايـمَٔ َُٗـا تكًٓ   تهـاٜك  وشلـ

ٕٳ اسبتُٝـ١   ١ُتٝذٳـ ايٓٸ تٵؾهاْٳـ  وا٭ٚنـا ُ  تٵؿَـ ًَتٳاسبٝا٠ يف ايعامل َُٗا اغٵ ٚتعاجل ي٪ٚ

 ؾٜإ ايهُا١ٜٚ.شل١ٝ ٚا٭ايًكا٥ع اٱ ١َُغاتٹ َاقتٵ ٕٵأ

ٚٸ  ٕٵأبعــؿ  ايعــاملني يف َهــ١  شلــا عًــ٢ قًــب قنــٍٛ قبٸ ٖــبط ايــٛسٞ املــبني بأ

َٴ   و١ قب ايعـاملني املهك١َ ٚا٭ق  املًكؾ١ نعبـ  ٗـا تباعـّا ٚتـؿقػبّا    ثـِ دـا٤ت أسها

َٴقٛاعــؿٖا ٚأَــٛشلا ٚمٓتــ تٵًَــُٴ٢ َنستٸــ ِٸنٴأٗــا ٚت أسها عٓــؿَا  هــٗا يف غــؿٜك غــ

َِْعًَزِنً وَرَضِنٍُذ نَكُنْى ا ِسْنالََو          ط :ْميت اٯ١ٜ ايهكمي١ ًًَْنُذ َعهَنٍْكُْى  ًَهْنُذ نَكُنْى دٌِننَكُْى وَأَْر ٍَََْو َأْك اْن

 .(1)صدٌِنًب

ٕٕ َتعؿؾ٠] صانٍََْْوَ أَكًَْهْذُ نَكُىْ دٌِنَكُىْطٛقؾ ْمٍٚ آ١ٜ ـنك عًُا٤ ايتؿهرل ملٚ  ،[َعا

 ٕٸإ :عٔ أبٞ نعٝؿ اشبؿقٟ)طبع َُك  55ّ و6ز يٛنٞيٰ املعاْٞ ٚٔعؾؿٞ قٴ

ِٸ (نكّ اهلل ٚدٗ٘)ًٞ يع قاٍ ايٓ   ٕٵأٖفٙ اٯ١ٜ ْميت بعؿ  َٔ ) يف غؿٜك غ

ٌّ ُٸ و(٫َٛٙ نٓت ٫َٛٙ ؾعً متاّ إندل ع٢ً إنُاٍ ايؿٜٔ ٚأاهلل ) :ا ْميت قاٍ ؾً
                                              

 .3 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠  (1)
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ٞٸ بٸع١ُ ٚقْا ايكٸايٓٸ  .(1)...((ؿٟبع بكناي  ١ٜ٫ٚٚ عً

ٔٴ  طبع َُك. 14ّ و2ز (2)يف تؿهرلٙ نجرل َٚجً٘ َا ـنكٙ اب

 ايـٓ    املفنٛق٠ عًـ٢  اٯ١ُٜ تٵَيمٳا ْٳ٘ مٓلإْٸ) 4ّ و2ز ٚيف تؿهرل ايٓٝهابٛقٟ

ُٸ ٗٸءؾ وٚغرلٙ أنابكِٖ نأبٞ بهك ايُؿٜل شاب١ إ٫ٓؾكع اي يـٝو   :ٚقايٛا وِ سمْٛاْ

ُٸـ ْٸـ ءؾ وٚنـإ نُـا  ٓـٛا    وايمٚاٍ بعؿ ايهُاٍ إ٫ٓ ٚاـاْني   ّاأسـؿ  ك بعـؿٖا إ٫ٓ ٘ مل ٜع

ــاّ   ــٓني ٚاــاْني َٜٛ ــّا أٚ اث ــاؾ٠ ٫ٚ ْهــؼ ٫ٚ   ٚمل ؼبُــٌ يف اي َٜٛ ًــكٜع١ بعــؿٖا لٜ

 .(3)(ْكِ

ِٸ ٖٚـٛ   وٖٛ بني اسبكَني َه١ املهكَـ١ ٚاملؿٜٓـ١ املٓـٛق٠ عٓـؿ ازبشؿـ١      ٚغؿٜك غ

ــ٘ قنــٍٛ اهلل    ــب ؾٝ ــفٟ غط ــٛؾاع ْٚٳ    اي ــ١ اي ــؿ سذ ــبع ــّا بٳُٳ ــ٢   عًٝ ــّا عً ٚيٝ

 املهًُني.

ــٔ بــ  ــا اقل  ٝٸَٚ ــا سٳْٸأماتٗ ــٗ ــ٢ ايعُــٌ يٹ  تٵجٻ ــَهعً ــا٠    بٹهٵ ــِٓ يف ٖــفٙ اسبٝ املػ
ــ وٚذبُــٌٝ املعكؾــ١ بأنــكاق ٖــفٙ ايها٥ٓــات   ُٻ اسبني ايــفٜٔ ُٜــًشٕٛ ٚٚعــؿت اي

أٌََّ األَرْضَ ٌَزِثَُُننب عِجَننبدِي ط :ط٠ٛ ٚايهــًط١ بكٛيــ٘ تعــاىليًتــؿبرل ٚايتكــِٜٛ بــاملرلاخ يًهٸــ

و ٫ دبـؿ  ْٸـ أستـ٢   وٚـنـكت سهُٗـا   ٚمل تػاؾق َػرل٠ أٚ نبرل٠ إ٫ٓ و(4)صانصَّبنِحٌََُ

ِټ أٚ َـع   وأٚ اجملتُع ْؿه٘ وأٚ َع غرلٙ واٱْهإ ْؿه٘ ٚاقع١ َٔ ايٛقا٥ع اي  رب
ِٸ غرلٙ إ٫ٓ ٖٚـفٙ املٝـم٠ تؿكـؿٖا     وأٚ  اٖك أٚ قاعؿ٠ أٚ أٌَ ٜٚظٗك سهُٗا َٔ ْ

                                              

ٞ  و( قٚع املعــا1ْٞ) بــٛ ايجٓــا٤ ضبُــٛؾ بــٔ عبــؿ اهلل  أ .61و 2ّز وضبُــٛؾ بــٔ عبــؿ اهلل اسبهــٝين اٯيٛنــ
ٍ إًْـ٠ٛ ايًـٍُٛ يف ايهـؿك اىل    )ؾٜبو نًؿٞ ا٫عتكاؾو ي٘ أخ ك ضبؿٸاسبهٝين اٯيٛنٞو َؿهٸ  و(نـ٬َبٛ

 .(ٖـ1270)ن١ٓ  ػؿاؾتٛيف يف ب
 .15و 2ّز وازلاعٌٝ بٔ نجرل ايككيٞأبٛ ايؿؿا٤  و( تؿهرل ابٔ نجرل2)
 .547و 2ّز واسبهٔ بٔ ضبُؿ بٔ اسبهني ايكُٞ ايٓٝهابٛقٟ و( غكا٥ب ايككآ3ٕ)
 .105 و اٯ١ٜا٫ْبٝا٤نٛق٠ ( 4)
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 ايًكا٥ع يهُا١ٜٚ ٚايٓظِ اسبمب١ٝ ٚايكٛاْني ايؿٚي١ٝ. نا٥ك
ــاقل َٝٸ  ــات   ٗــا ســكٸ ْٸإماتٗــا َٚــٔ ب قت ايعكــٌ ايبًــكٟ َــٔ ا٭نــاطرل ٚاشبكاؾ

 ٚايؿيٌٝ ٚايدلٖإ يف ايعكٝؿ٠ ٚا٫ميإ. عبٛ املٓطل اسبكٸ ٘ٴتٵٗٳٚٚدٸ

ُــا تأغــف بٗــا بعــؿ    ْٸإٚ وؾ ايــتؿهرل ؾٝٗــا ٚمل تأغــف بازبكميــ١ ٚازبكٜــك٠ اذــكٸ   

٘    ْٸإٚ وؾًِ تأغـف بـايتؿهرل يف ايمْـا    وٗاقتهابا نُـا ٜٓهـب    وُـا تعاقـب عًـ٢ اقتهابـ

سُـا٤ٖا بٗـفٙ   إٗـا ٫ ميهٓٓـا   ْٸءؾ وماتٗـا إىل غرل ـيـو َـٔ  ٝٸ   وـيو يبعه ايًكا٥ع

 ايعذاي١.



 الفصل السابع
 جصٓسٗ العسب يف يف ّجُ جعل السضال٘ اإلضالمٔ٘

ا٥ع ايهـُا١ٜٚ ايج٬ثـ١ ايـ     ايًـك  ٕٸأمات ايـب٬ؾ ايعكبٝـ١ َٚـا سٛشلـا     َٔ  ٝٸـ  ٕٸإ

ــا ُكٜعتٓٹ ــا    أٗـ ــٞ َٗبطٗـ ــت ٖـ ــاْٞ ناْـ ــامل ا٫ْهـ ــك ايعـ ــ ونجـ ــا  ؾايٝٗٛؾٜٸـ ــٞ بٗـ  ١ أٚسـ

 و١ املهكَـ١ ٚاٱن٬ّ يف َٓه وٚايُٓكا١ْٝ يف ؾًهطني ويف َشكا٤ نٝٓا٤ ملٛن٢ 

ٕٻ ;١ املهكَــ١ْهــاْٞ َــٔ َٓهــٚقــؿ دعــٌ اهلل تعــاىل تًــكٜع٘ يٲنــ٬ّ يًعــامل اٱ   ٭

١ قـؿ  ٚا٭َٝٸـ  وايع١ًُٝ غرل َٛدٛؾ٠ يف ْاي٦تٗا ٚايؿ١ًٝٓ وجكاؾ١ ناْت َٓعؿ١َ ؾٝٗااي

ٖـفا ايتًـكٜع املـتكٔ َـٔ      ٕٸأٌ ٌ َتػٝٸـ يـ٬٦ ٜتػٝٸـ   ;ٗا عًـ٢ دٛاْبٗـا  ُقكاؾٹْكبت نٴـ 

 َٓع ايبًك ؾٝٗا.

٘ ْٸءؾ وتك٣ٛ ايجكاؾ١ ؾٝٗا نايْٝٛإ ٚايكَٚإ ٚؾاقى َا يٛ نإ َٔ ب٬ؾٺ خب٬فٹ

ٔٸقؿ ٜفٖب ايِٖٛ ٚ  وٖـفا ايتًـكٜع َـٔ ْٚـع املـجكؿني ؾٝٗـا       ٕٸأ ٜك٣ٛ ايكٍٛ ٚايظ

ٞٸ       ّٸ  َٚٔ ٖفا ايبـاب دعـٌ ايـٛسٞ ٜٓـمٍ عًـ٢ ا٭َـ ايكـك٣ ٫ عًـ٢ ايهاتـب     َـٔ أ

 .ؾٝٗا ٨ايكاق

ٛٳ ٔٴ    ٘ٴدٵٖٚفا اي َـٔ ايٛدـٛٙ ايـ  ـنكٖـا ايكـّٛ َـٔ نـٕٛ         ايـفٟ ـنكْـاٙ أسهـ

ٖـِ إىل ؾٜـٔ   نـ٬ّ يرلؾٸ ؾذـا٤ اٱ  وؾٜإ طبتًؿـ١ أدمٜك٠ ايعكب ؾٝٗا عكا٥ؿ َتبا١ٜٓ ٚ

اٱنــ٬ّ  ط ٚنــجرلٟ املًــاسٓات ؾذــا٤ٳبهــٞ ايــكٚاأٚ َــٔ أْٗــِ نــاْٛا َتؿٓه واسبــل

ـٳ  ٚيـٛ نـإ ا٭َـكٴ    وزبُع نًُتِٗ ٍٴ  ّٳمٳًَـ كٚٙ َينَـ نُـا  بـاقٞ املًـٌ    بعـؿّ سادـ١ٹ   ايكـٛ

 يٲن٬ّ. ٌٔشٳٚايِّ
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َٴا ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ مٓل ٕٸإ  ٗا ع٢ً أقهاّ ث٬ث١:ناْت أسها

ًٓ :أسؿٖا عتكـاؾ بٛدـٛؾ اهلل َٚـؿات٘ ٚقنـً٘     ل بايعكا٥ؿ اٱنـ١َٝ٬ نا٫ َا ٜتع

ْٚـع   وٚنتب٘ ٚاملعاؾ ٚايجٛاب ٚايعكابو ٚعبٛ ـيو  ا ٜكتبط بايعكٝؿ٠ اٱنـ١َٝ٬ 

َٸ ِٔ ّا ٜبشح عٓٗا زلٸـ املهًُٕٛ شلا عًُّا غا َـٍٛ ايعكا٥ـؿ   أايهـ٬ّ ٚعًـِ    ٛٙ بعًـ

 ٚعًِ املبؿأ ٚاملعاؾ. وٚعًِ ايعكٝؿ٠ وٚعًِ ايتٛسٝؿ وك٘ ا٭ندلٚعًِ ايؿ

ٗٸإثِ   هٛا يف ؾقان١ ٖفا ايعًِ َهًهني:  ًَِ بعؿ ـيو نٳْ

ِ آايٓكٌ ٖٚـٛ ا٫عتُـاؾ عًـ٢ َعكؾـ١ ـيـو َـٔ ايكـك        ُوًَهٵَٳ :أسؿُٖا  ٕ ايهـكٜ

 ؿُٖا بايعكٌ.١ٝ ٚتأٜٚايهٓٸ

 و١ ايعكًٝـ١ عًـ٢ َعكؾـ١ ـيـو َـٔ ا٭ؾيٓـ      ا٫عتُاؾٴ ايعكٌ ٖٚٛ ُوًَهٵَٳ ُٗا:ٚثاْٝ

ٚٳ ٝـ إىل املهًُني َٔ َعاقف ايؿ٬نـؿ١ ٚاسبهُـا٤ َـع     ٌٳَٳَٚا  ُٸـ   ؿتأٜ ٛا ايٓكـٌ ؾػ

 ٚايؿًهؿ١. ١ٹُٳِها٭ٍٚ بعًِ ايه٬ّ ٚايجاْٞ بعًِ اسبٹ

ًٖ :ٚثاْٝٗا ِټ   لٴَا ٜتع ًٓـ  با٭ؾعاٍ ٚا٭عُاٍ ايـ  ربـ ـ بْٛـع٘ ايؿـكؾٟ أٚ   امله

ْٚٚــع يــ٘  وعٞ َــٔ عبــاؾات َٚعــا٬َت ٚعكٛبــات ٚايتماَــات ْٚــع٘ ا٫دتُــا

ٌټ وٛٙ بعًــِ ايؿكــ٘املهــًُٕٛ عًُــّا غاَــّا بــ٘ زلٸــ ُٸ وحبجٓــا ايــفٟ ٖــٛ ضبــ ٢ يف ٜٚهــ

 عكف اسبكٛقٝني بعًِ ايكإْٛ.

ًٖـــ َـــا :ٚثايجٗـــا ل بهُـــاٍ اٱْهـــإ ٚآؾابـــ٘ ٚنـــرلٙ ٚنـــًٛن٘ َـــٔ تٗفٜبـــ٘  ٜتع

٢ عٓــ٘ َــٔ ايكـا٥ــٌ َٚــا ٜتػًٓــ٢ بــ٘ َــٔ ايؿٓــا٥ٌ ٜتشًٓــ ٕٵأَٚــا ػبــب  وَــ٬س٘إٚ

َٸ  ٛٙ بعًِ ا٭غ٬م.ّا ب٘ زلٸْٚٚع ي٘ املهًُٕٛ عًُّا غا

ٔ أٚبٝإ ٖفا ايتكهِٝ أٚىل ٚ  حٴشٳـ بٵايعًـِ ايـفٟ ٜٴ   ٕٸأ :سهٔ  ا قٌٝ يف بٝاْ٘ َـ
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ّٔ ًٻ عٔ أسها ِټ  اي ُٸ  ايعكٝـؿ٠َ  كٜع١ اٱن١َٝ٬ ايـ  ربـ ّ  ٜهـ ٚايعًـِ   و٢ بعًـِ ايهـ٬

ِټايفٟ ٜبشح عٔ أسهاّ ايًكٜع١  ُٸ   تمن١َٝ اي  رب ٢ بعًـِ  ايٓؿو ٚتطٗرلٖـا ٜهـ

ِټ وا٭غ٬م َـ٬ع  إ ٚايعًِ ايفٟ ٜبشح عٔ أسهاّ ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ اي  رب

ُٸ   اجملتُع اٱ ٘  ْهاْٞ ٜٚـٓظِ َؿْٝتـ٘ ٜهـ َـٌ ٚدـٛؾ اهلل   أإثبـات   ٕٻءؾـ  و٢ بعًـِ ايؿكـ

ٖٚهـفا   وٖٛ ٚدٛب ا٫عتكاؾ بٛدـٛؾٙ  وُا اسبهِْٸإٚ وَٚؿات٘ يٝو َٔ ا٭سهاّ

   .أسٛاٍ املعاؾ

ِٸ ٕٸإثِ  ؾهٝـ ػبعً٘ باسجـّا   وايؿكؾ نعباؾات٘ عًِ ايؿك٘ ٜبشح عٔ أسهاّ رب

   ؟عٔ غُّٛ َا ًُٜض اجملتُع ٜٚٓظِ َؿْٝت٘



 الفصل الطادع
 دلٕٛ اإلضالو علٙ ضبٔل التدزٓج ّحهن٘ ذلو يف

سهب َـا   وسهاَ٘ ٚأْظُت٘ ٚقٛاْٝٓ٘ ع٢ً نبٌٝ ايتؿقٜرأٚيكؿ دا٤ اٱن٬ّ ب

ٟ آدـٌ ٖـفا ْــمٍ ايكـك   أَٚــٔ  وملُـًش١ تكتٓـٝ٘ ا  عًــ٢ ؾؾعـات َتكطعــ١   :ٕ ظبَٛـّا أ

 سؿاخ ٚا٭ْٚاع.سهب َكتٓٝات ا٭سٛاٍ ٚا٭

ِّ  ايٓالي١ ٜهأٍ َٔ ايٓ  ٚناْت اٯٜاتٴ نٛق٠ َـٔ نـٛق    عٔ ْٚعٗا يف أ

ُٸ ٕٸأٚؼبه٢  وٕ ايهكِٜآايكك ٚٸاي َٴٍ تًك٠٬ٜ أ  وٚقنعتإ َهـا٤ٶ  وبشّاعٗا قنعتإ 

ِٸ ٚٸ  ٕٸإٚ ومخـو َـًٛات   تٵًَعٹعتاؾت عًٝٗا ايٓؿٛى دٴاملا  ث  عٳكٍِّ َـا يٴـ  ايُـٝاّ أ

ّٸ ١َنإ ث٬ثٳ ٘    ٌٳعٹدٴ ِٸثٴ يٕٗك ِّيف ُن أٜا ٚناْـت   وعًِٝٗ َّٛ يـٗك قَٓـإ بأمجعـ

بـ١  نجـك دعًـت ايكبًـ١ ايهع   أثـِ بعـؿ نـت١ عًـك يـٗكّا أٚ       وايكب١ً إىل بٝت املكـؿى 

أسهاَــ٘ تابعــ١ يًُُــاحل ٚاملؿانــؿ ايها٥ٓــ١ يف  ٕٸأٖٚــفا أؾٍ ؾيٝــٌ عًــ٢  املًــكؾ١.

نُـا   واقٜٔ ٚايؿـٛل بايًٓـأتني  ٢ َٓٗا نعاؾ٠ ايؿكؾ ٚاجملتُع يف ايـؿٸ ٜتٛغٸ وكاتٗاَتعًٓ

ٕٔ  َٴ ؿٳعٵـ ٜكيؿ إىل ـيو صبـ٤ٞ ايتػُـِٝ أٚ ايتكٝٝـؿ يف بعٓـٗا بٳ     ايعُـّٛ   ٓـٞ لَـا

ٕٔ  َٴ ؿٳعٵـ غك َٓٗا بٳآ ٚصب٤ٞ ايٓهؼ يف بعٕه وٚاٱط٬م إىل غـرل   واملٓهـٛؽ  ٓـٞ لَـا

 ـيو  ا تكتٓٝ٘ املًُش١ أٚ املؿهؿ٠.  



 ابُعالٖط الفصُل
ٕ٘ لهٓل ٌٓأ يف  ّاغسعٔ ّاحهن ّاقع
ايٛقـا٥ع ٚاسبـٛاؾخ    ٕٸأبـٌ َـٔ مجٝـع املهـًُني عًـ٢       وايكؿ قاّ اٱمجـاع َٓٸـ  

ٛ أع٢ً طبتًـ  ِٕ   ْٛاعٗا ٚألَاْٗا ٚ كٚؾٗا ٚساْكٖا َٚهتشؿثٗا ٫ ربًـ  عـٔ سهـ

ٕٞ ٕٞإ ٚتًكٜٕع إن٬َ انٍَْنَْوَ أَكًَْهْنذُ نَكُنىْ    ط :بـؿيٌٝ قٛيـ٘ تعـاىل    واقتٓا٥ٞ أٚ ربٝرلٟ وشل

َٸ و(1)ص...دٌِنَكُىْ ا يف َعكؾـ١ َكاَـؿ ا٭ؾيـ١ ايًـكع١ٝ     َٸإؾٗٛ  وٌإىل ايعك دٛعٴا ايكټٚأ

ا يف َٸـ إٚ وإيٝ٘ َٔ ايـؿؾا٥ٔ ٚاسبكـا٥ل   عٴَٚا تكَٞ إيٝ٘ َٔ ايكٛاعؿ ٚتٳتٳطًٓ وٚأٖؿاؾٗا
َٴ  وٕ ٚايه١ٓآنًـ ايكك نًؿ٘ عٔ اسبهِ ايًكعٞ ْظرلٴ ٘ ٓٳـ ٖٚـٛ  ٘ ٭ْٸـ  ;اؾّا إىل قًتـ

ٕٴ ٖـ   كؾِّيف ا٭َٛق ايٛاْش١ اسبهـِ نَـ   إ٫ٓ ٫ ٜهٛ َٳـ   واايٛؾٜعـ١ ٚعبٛ  ٫بـؿٸ  ٙٹؾٹٔقٛٵؾؿـٞ 
ٍٸ١ ايًكعٝٸٜهٕٛ َٔ ا٭ؾٓي ٕٵأٚ  عًٝ٘.   ١ َا ٜؿ

 ٌ ٌٻ ٕٸإ :ٚاسباَـ ٞ   نــ  ايٛقــا٥ع  ْعــِ بعــهٴ وٚاقعــ١ ٫ ربًـٛ عــٔ اسبهــِ ايًـكع

ــكٜعٴ ــاؾ بٛدـــٛؾٹ  ٫ ميهـــٔ ايتًـ ــا نا٫عتكـ ــاٍ ٚناٱ وتعـــاىل اهللٹ ؾٝٗـ ــ١ ٚا٫َتجـ طاعـ

ٞٸ ٔٸ ويًـــمّٚ ايـــؿٚق أٚ ايتهًهـــٌ يًتهًٝــــ ايًـــكع يف  ا يـــٝو قُـــٛقّاٖـــف ٚيهـــ

ٌٸ    وايتًكٜع عـؿّ   ٕٸءؾـ  وْظـرل ادتُـاع ايٓكٝٓـني    وبٌ ٖٛ َٔ د١ٗ عـؿّ قابًٝـ١ احملـ

بـٌ ٖـٛ َـٔ دٗـ١ عـؿّ قابًٝـ١ احملـٌ.         ويف ايكـؿق٠  قؿق٠ اهلل تعاىل عًٝ٘ يٝو ْكُـاّ 

  ٌ ٜ٪اغــف  ٕٵأٚهلل  وٚعًٝــ٘ ؾؿــٞ َجــٌ تًــو املــٛاقؾ ٜهــٕٛ املكدــع ٖــٛ سهــِ ايعكــ

 ٜٚعاقب ع٢ً طبايؿت٘.

٬لَــات ايعكًٝــ١ نٛدــٛب املكؿَــ١ ٚايٓٗــٞ عــٔ ايٓــؿ ٜهــٕٛ ايعكــٌ   امل وْعــِ

ٍٴ وَكدعّا ؾٝٗا ٔټ وايع١ًُٝ ٖٚهفا ا٭َٛ  ٕٸأنُـا   وبٓا٤ عًـ٢ ا٫ْهـؿاؾ   ٖٚهفا ايظ
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ٓٸآايكــك ٕٴٕ ٚايهــ ٘ ٜهًـــ سهــِ ايًــاقع يف ْٸــأ :اعٓــ٢ وَكدعــّا يف ا٭سهــاّ ١ تهــٛ

ِٕ ّٳؿٳٗا تكتٓٞ عٳْٸأايٛاقع١ بٗا ٫   ع١.يًًاقع يف ايٛاق سه



 الجامً الفصُل
 بٔاٌ السضْل جلنٔع أحهاو الْقاٜع يف

ٔٵ ٔٳ ؼٳًٖــبٳ ايكنــٍٛ  ٕٻأايهــ٬ّ بــني املهــًُني يف  عٳَقــٚٳ ٖــفا ٚيهــ ٝٸ مجٝــع  ٚبــ

ٚمل ٜهـتِ يـ٦ّٝا    و ٗكٖا بأمجعٗا ؾُٝٗاأأسهاّ ايٛقا٥ع بايهتاب ٚبايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚ

ًٖـ  ٕٸأأٚ  وَٓٗا ّٳ  ؼٳايكنٍٛ ب ِټ  ا٭سهـاّ ايًـكعٝٸ   غُـٛ ايٛقـا٥ع ايـ     ١ ايـ  ربـ

ــ ــ٘ تٵثٳؿٳسٳ ٌٸ  ويف لَاْ ــ ــت ضب ٘  ٚناْ ــ ــاّ عٓــؿ    وا٫بــت٤٬ يف ٚقت ــاقٞ ا٭سه  ٚأٚؾع ب

ٌّ وعًٞ  ِٸ    وَٓع ايكنٍٛ   ٚعً اسبـٛاؾخ ايـ     ؾأ ٗك َٓٗـا ايـ  ربـ

ٌٸ ا٫بت٤٬ ؾٝ٘ ٚأٚؾع ايباقٞ َـٔ ا٭سهـاّ يٲَـاّ ايـفٟ      ٚقعت يف لَاْ٘ ٚناْت ضب

ٌٸ وٜهٕٛ بعؿٙ ؾٝٴِظٗـك ـيـو اٱَـاّ  ـا تبكـ٢ عٓـؿٙ َـٔ         وإَاّ ُٜٓع نفا ٖٚهفا ن

ٞٳ وا٭سهاّ حبهب اسباد١ ٖٚهـفا إىل   ؤَ ا٭سهاّ عٓـؿ َـٔ بعـؿٙ    ٜٚٛؾع َا بك

ٌټ  وَاّ ايجاْٞ عًـك اٱ ِټ      ٚاسـؿٺ  ٚنـ ٗٔـك َٓٗـا َـا ؽبـ اسبـٛاؾخ ايٓاليـ١ يف    َـِٓٗ ٜٴِظ

يٝظٗكٖــا ٚقــت  ;ٜٚــٛؾع َــا تبكــ٢ َــٔ ا٭سهــاّ عٓــؿ َــٔ بعــؿٙ َــٔ ا٭٥ُــ١  وٚقتــ٘

ٞٷ واسباد١  وٜظٗكٖا باملٓانبات ايـ  تكتٓـٞ ـيـو    َٛدٛؾٷ ٚاٱَاّ ايجاْٞ عًك س

 ٢ سني ٜػطٝٗا ايػُاّ.ع عاملٓا بايًُو ستٻاْتؿانٜٓتؿع بٛدٛؾٙ  ٘ ْٸإبٌ 

ٚٸ ٌٴٚـٖب إىل ايكٍٛ ا٭ ٚايهـ٬ّ ٜكـع    وٚـٖب إىل ايجاْٞ ايًٝع١ وايه١ٓ ٍ أٖ

٘ ٚأغك٣ يف ذبٓك ويف دبٜٛمٙ أ٫ّٚ ٘      وكـ ٕٸ ;أَـا دـٛالٙ ؾٗـٛ ٫ إيـهاٍ ؾٝـ ايعكـٌ ٫   ٭

        ٘ َـٔ   ُـا ميٓـع  ٚإْٸ وميٓع َٔ تـأغرل ايبٝـإ يًشهـِ قبـٌ صبـ٤ٞ ٚقـت اسبادـ١ إىل بٝاْـ

ك بٝاْٗـا  ا٭سهـاّ ايـ  أغٸـ    ٕٸأٚؾـك  ن٬َٓـا    وتأغرل ايبٝإ عٔ ٚقت اسباد١ إيٝ٘

ــٚإْٸ وايكنــٍٛ  ٚدــٛؾٹ ٚقــتٳ وٗــابٝاْٳ مل ْهــٔ عبتــازٴ بعــؿٙ يًٛقــا٥ع  ٘ٴُــا عبتادٴ

ّ   بٌ قؿ ًٜمّ تأغرلٴ واملتذؿؾ٠ بعؿٙ  نُـا   ويـبعه ايٛقـا٥ع   بٝإ بعـه ا٭سهـا

إىل  َىؿٴيٹـ كٵٜٚٴ وأٚ ناْت َؿهـؿ٠ يف بٝاْٗـا   وبٝاْٗا إـا ناْت املًُش١ تكتٓٞ تأغرلٴ
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٘ مل ٜهـٔ قـؿ بـٝٸٔ    ْٸءؾ وبٝإ بعه ا٭سهاّ يف ْؿو لَإ ايكنٍٛ  ـيو تأغرلٴ

ٚٸ  ٘ مجٝع ا٭سهـاّ أ ٔ َـا بـٝٸ   ٍٴٚٸؾـأ  و ٗكٖـا عًـ٢ نـبٌٝ ايتـؿقٜر    أا ٚإ ٓـ  وٍ قنـايت

ـٴ ــ ــِ أغــف ٜٴ وبايًــٗاؾتني ايتهًٝ ــِظث ــءـا دٳــ  وايتهــايٝـ تــؿقػبّا كٴٗٔ ــأغرلٴ الٳؾ  يف  ايت

ٕٵ وا٭سهاّ يف لَاْ٘  ٔهعٵإ ٗاق بٳ ٕٔ  تـأغرلٴ  ذٛلٴٜٳ ؾءـ ا٭سهـاّ بعـؿ    ٔهعٵـ بٳ بٝـا

ٕٻ ;ٚؾات٘   ػبٛل َٚا ٫ ػبٛل ٚاسؿ.سهِ ا٭َجاٍ ؾُٝا  ٭

أٌَََُب انَّذٌٍَِ آيَنُنَا الَ رَسْنأَنَُا عَنٍْ أَرْنٍَبءَ      ٌَبطٜٚكيؿى يفيو قٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ املا٥ؿ٠ 

ٍټ اْٗٸءؾ و(1)صئٌِْ رُجْدَ نَكُىْ رَسُإْكُىْ ٕٔ تؿ املُـًش١   ٕٸإٚ وٖفٙ ا٭يٝا٤ ِِٔهسٴ ع٢ً تأغرل بٝا

 أٚؾعٳ ٜهـٕٛ   ٕٵأ ٘ ػبٛلٴْٸإ :ْكٍٛ ٕٵأبٌ ميهٔ  وٗا ؾع٬ُّٹِهسٴ إ ٗاقٳ ّٳؿٳتكتٓٞ عٳ
عٓـؿ أَٚـٝا٥٘    ا٭سهاّ ايٛاقع ـيو ايٓهؼ يف لَٔ ٚدٛؾٙ  ٔهعٵبٳ ٔؼهٳْٴ إ ٗاقٳ

ٕٔ  ;ٙاملأَْٛني ع٢ً نـكٸ  َٳـ  يهـٛ ٫ يف  املٓهـٛؽ ٜٓتٗـٞ يف لَـاِْٗ     ِٔهِـ اسُب بكـا٤ٹ  ؿٹأ
 .لَاْ٘ 

ٌٳ ٕٸإ ٚاسباٌَ: ِّٜٴ ايعك ٕٵ  ايكٸ ؿٳعٵبٳ ِِٔهايبٝإ يًشٴ تأغرلٴ لٴذ بٝاْـ٘   عٴٛؾٹٜٴـ  نـٍٛ بـأ

ٔ إىل ايٛقـت املطًـٛب إ ٗـاقٙ َـٔ ؾٕٚ     ٭سؿ أَٚٝا٥٘ امل٪متٓني ع٢ً ايؿْٝا ٚايـؿٜ 

ًِـٔمّ بتــأغرلٔ  ويف ـيـو  قـبضٕ  ٜٴ ًَ   ٙٹبــٌ  ـيــو أٚ ناْـت املؿهــؿ٠ يف   ١ُشٳإـا اقتٓـت املُـ

َٳهٵ٢ ْٳبٌ ٚستٸ و إ ٗاقٙ يف لَإ ٚدٛؾٙ اسبهـِ املٓهـٛؽ ٜٓتٗـٞ     ؿٴػ٘ إـا نإ أ

ٔٔ  ْهــػ٘ َٛؾعــّا عٓــؿ املــإَٔٛ عًــ٢   ؾٝهــٕٛ إ ٗــاقٴ و نــٍٛايكٸ إىل َــا بعــؿ لَــ

   ...ٖفا َا ٜكتٓٝ٘ سهِ ايعكٌ ونكٙ 

ــ َٸ ٚٳ ٚأ َٸــ   ؾٳقٳا ايٓكــٌ ؾكــؿ  ــل ايعا ــ٘ َــٔ طكٜ ٍټ َٓ ــؿ ــو   ١ ٚاشباَــ١ َــا ٜ عًــ٢ ـي

َٸـ   نجك َٔ سـؿٸ أاملطابك١ أٚ ا٫يتماّ َا ٜبًؼ ب عاَـ١  ا َـا قٟٚ عـٔ طكٜـل اي   ايتـٛاتك. أ

                                              

 .101 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠ ( 1)
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ٍٸ ؾٗٛ سؿٜحٴ بايهتاب ٚبعذلتـ٘ أٖـٌ بٝتـ٘     بعؿ ايٓ   وٹع٢ً ايتُهټ ايجكًني ايؿا

ــا ستٻــ  ُٔٗــا يــ ْٸإٚ ــٜؿذلق ٞٻ اسبــٛ  ؾٳٔك٢ ٜٳ ــ ٙٴؾكــؿ قٳ وا عً ٔٴ ٚا ــ ــ اب يف ايطبكــات  ؿٺعٵنٳ

 و(3)يف ـغـــا٥ك ايعكبـــ٢ ٚايطـــدلٟ و(2)ِ ايُـــػرلذٳـــيف املعٵ دلاْـــٞٚايٓط و(1)ايهـــدل٣

ٟ  و(4)املٝت إسٝا٤يف  ٚايهٝٛطٞ ِ  و(5)شٝشَ٘ـ  يف ٚايذلَـف  و(6)يف َـشٝش٘  َٚهـً

 ايتٛاتك عٓؿِٖ. سؿٸ ٜهٕٛ َتٛاتكّا أٚ بًؼ ٕٵأ٢ ناؾ ٚغرلِٖ ستٸ

ٕٴ    بعـه ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ يٮلَٓـ١ اي٬سكـ١ بعـؿ        ؾًٛ مل ٜهٔ عٓـؿ عذلتـ٘ بٝـا

 ايتُهو بايهتاب.   بٗا ع٢ً سؿِّ وٹملا أ٢َٚ بايتُهټ َٛت٘ 

 (9)نـعاف ايـكاغبني  إعـٔ  ٚ و(8)ٚعٔ َؿتاع ايٓذا (7)َٚا قٟٚ عٔ نٓم ايعُاٍ

ٌّ) :قاٍ  ٕ ايٓ أَٔ  َٸ ٔٷعًُٞ َٚبٝٸ بابٴ عً ٘ َٔ بعؿٟ ٭ . (  َٚا أقنًت بـ

َـا عًُـت يـ٦ّٝا إ٫ عًُٓتـ٘      عٔ ايٓ  ) :(10)بٔ املػالي٫ٞ َٚا قٟٚ عٔ املٓاقب

بـاب َؿٜٓـ١    عًٝـا  ٕٸأَٚا تٛاتك ْكً٘ عٔ ايؿكٜكني َـٔ   و(ؾٗٛ باب َؿ١ٜٓ عًُٞ عًّٝا

َٳ ؾًٛ مل ٜهٔ ٖٓاى أسهـاّ يـكٜع١    و(11)َٔ باب٘أقاؾ ايعًِ ؾًٝأت٘  ٔٵعًِ ايكنٍٛ ٚ

                                              

 .194و 2ّز و ضبُؿ بٔ نعؿو٣( ايطبكات ايهدل1)
 .131و 1ّز و نًُإ بٔ ايؿ بٔ أٜٛب ايطدلاْٞو( املعذِ ايُػرل2)
 .16ّ و أيؿ بٔ عبؿاهلل ايطدلٟو( ـغا٥ك ايعكب3٢)
 .6ع و30ّ و د٬ٍ ايؿٜٔ ايهٝٛطٞو( إسٝا٤ املٝت4)
 .329و 5ّز و اسباؾ  ضبُؿ بٔ عٝه٢ ايذلَفٟو( نٓٔ ايذلَف5ٟ)
 .123و 7ّز بٔ اسبذاز ايٓٝهابٛقٟوو َهًِ ( َشٝض َه6ًِ)
 .614و 11ّز ايؿٜٔ عًٞ املتكٞ اشلٓؿٟو ٤و ع٬( نٓم ايعُا7ٍ)
 .و طبطٛ يًُرللا ضبُؿ بٔ قنتِ َعتُؿ غإ اسباقثٞ ايبؿغًٞ و( َؿتاع ايٓذا٤ يف َٓاقب آٍ ايعبا8٤)

 بٛع.ٚـٌٜ اسبؿٜح غرل َٛدٛؾ يف املط .134ّ و ضبُؿ بٔ عًٞ ايُبإو( انعاف ايكاغبني9)
 ٚا ا املًٗٛق ـًٜ٘. ٙ( مل اعجك ع٢ً ِْ ٖفا اسبؿٜح يف َٓاقب املػاليٞ بُؿق10)
 َٚا بعؿٖا. .116ّ وابٔ املػاليٞ اسبهٔعًٞ بٔ ضبُؿ ايٛانطٞ أبٛ  و( َٓاقب املػالي11ٞ)
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ِٻ ٞٸ اغت  ملا سُك َعكؾتٗا َٔ طكٜك٘.    اعكؾتٗا عً

َٸ  ع٢ً ـيو ؾٛدٛٙ: ا َا ـنكٚٙ َٔ ايكؾٸٚأ

ٕٵ وقٛي٘  :أسؿٖا أبؿّا نتـاب  ِ ب٘ ئ تًٓٛا بعؿٟ هتٴمتهٸ )تكنت ؾٝهِ َا إ

ــاق  و(1)(اهلل ٚنــٓ  ــأباعتب ٍټْٸ ــؿ ــ٢  ٘ ٜ ــا قنــٍٛ     ٕٸأعً ــؿ بٝٸٓٗ ــا٥ع ق ــاّ يًٛق  ا٭سه

ٓٸ اهلل   ُويتُهټــيهــإ ا ٚإ٫ٓ وَٓٗــا يــ٦ّٝا أســؿٺ عٓــؿٳ عٵٛؾٳٚمل ٜٴــ و١بايهتــاب ٚايهــ

 .بفيو غرل قاؾع ي٬ًٍٓ

٢ عٓؿ أٌٖ ايه١ٓ بؿٍ )نٓ ( عذلتٞ ؾًذلادـع  تك ستٸااسبؿٜح قؿ تٛ ٕٸإ :ؾؿٝ٘

ؾًـٛ ؾـك  بُٝٓٗـا َٓاؾـا٠ ؾ٬بـؿ َـٔ ا٭غـف بـاملتٛاتك ٚتـكى َـا            ونتب أغباق ايه١ٓ

ٕٸ ;ِ ؾٗٛ ٫ ٜٓايف َا ـنكتـ٘ ايًـٝع١  ِّٚيٛ نٴ وعؿاٙ َـٔ نـٓت٘ ٖـٛ ايكدـٛع يًعـذل٠       ٭

 . ِٗ أبٛاب َؿ١ٜٓ عًُ٘ ْٸأِٗ نؿٔ ايٓذا٠ ْٚٸأٚ وأسهاّ ايٛقا٥ع َِٓٗ َٚعكؾ١

ٍٳ  ٕٸءؾ واٯ١ٜ (2)صأٌَََُب انزَّسَُلُ ثَهِّغْ يَب أَُزِلَ ئِنٍَْكَ يٍِْ رَثِّكَ ٌَبط :قٛي٘ تعاىل :ثاْٝٗا  ايكنـٛ

َٸـ    يهاؾٓـ  ا نـإ قنـ٫ّٛ  مٓل ٜهـٕٛ إىل   ٕٵأ بٴذٹـ ٜٳ ؾـايتبًٝؼٴ  و١١ ايٓـاى ٫ ٭ٖـٌ بٝتـ٘ غا

 ايٓاى ناؾ١ ٫ يبعه ؾٕٚ بعه.

ــ٘: ــت يهآؾــ  ٕٵإايكنــاي١ ٚ ٕٸأ ٚؾٝ ــمّ  ناْ ــاى يهــٔ ٫ ًٜ ــع   ٕٵأ١ ايٓ تهــٕٛ مجٝ

ب٬ؽ َـٔ  ء  بـ بـٌ ػبـب ا٭َاْـ١ يف تأؾٜتٗـا ٚايـتشؿٗ      وأسهاَٗا ٜظٗكٖا ؾؾع١ ٚاسؿ٠

 ٘ ؾ اهلل تعـاىل َـٔ ايكنـٍٛ تبًٝػـ٘ يعاَـ١      اؾُـٔ ا٭سهـاّ َـا أق    وأقاؾ ايًاقع تبًٝػـ

َٹـ  َٚٔ ا٭سهاّ َا أقاؾ اهلل تعاىل تبًٝػ٘ يـبعهٕ  وايٓاى ًٓػـ٘ عًـ٢     و٘ٹخبُٛ ؾًـٛ ب

 عبٛ ايعُّٛ شبايـ أَا١ْ ايكناي١.

                                              

 .160و 4ّز و اسباؾ  عًٞ بٔ عُك ايؿاق قطينو( نٓٔ ايؿاق قطين1)
 .67 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠ ( 2)
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ــ٘ نٹـــ    ٕٸإ ٚاسباَـــٌ: ــأَٛق بـ ــ٘ املـ ــ٢ ايٛدـ ــ٘ ايتبًٝـــؼ عًـ ــكاؾ بـ ــٝكاملـ   وّاع١ّ ْٚـ

ــّا املًـــو ٜكنـــٌ قنـــ٫ّٛ  ٕٸأأ٫ تـــك٣  وؾـــٛقّا أٚ يف املهـــتكبٌ وغَُٛـــّا ٚعَُٛـ

ّ   وٜ٘يًُشاقبني بني ٜؿ ٜٚـأَكٙ بتبًٝـؼ    وٜٚأَكٙ بتبًٝػِٗ بعه ا٭َٛق بٓشـٛ ايعُـٛ

ناي١ َع احملاؾظ١ ٘ يٛ قاّ بايكٸْٸأؾٌٗ تك٣  وك يبعه ازبٌٝبعه ا٭َٛق بٓشٛ ايهٸ

ٍ  ٕٵأ ع٢ً ايتبًٝـؼ بـايٓشٛ املـفنٛق ُٜـضټ      ك ٜٓـايف قنـايت٘   تبًٝػـ٘ بٓشـٛ ايهٸـ    ٕٸإ :ٜكـا

ًٖـ    ؼٳًٖ٘ بٳْٸأبٌ يٛ ؾك   وشلِ عَُّٛا ٘ٹ ع٢ً عبٛ ايعُّٛ مجٝـع َـا ن  كأعٚمل ٜٴـ  وـ بـ

ٕٳ٘ قـؿ غٳـ  ْٸـ إ ٘ٹايتبًٝؼ ٚنع١ ؾا٥كت٘ ْٚٝكٗا ٜكـاٍ يف سكِّـ   قٝٛؾٳ  ٔٴهٴـ شٵا٭َاْـ١ ٚمل ٜٳ  ا

 ايتبًٝؼ.

٘ٹ ّٴ ٚعًٝ  ١ َٔ قبٌ ايكنٍٛ ا٭سهاّ ايًكعٝٸ ٔهعٵبٳ ١ُ بتبًٝٔؼا٭٥ٸ ؾاغتُا

ــ  ٫ ٜٴ ــايت٘ يهآؾ ــايف قن ــاىٓ ــؿ  و١ ايٓ ــإ اهلُل ٕٵأبع ــفيو ٚبٝٸ    ن ــكٙ ب ــؿ أَ ــاىل ق ــ٘ تع ٓ 

ا ْٸـ أَـع   ويف اسبٛاؾخ (2)بايكدٛع إيِٝٗ ٚأَكٙ  و(1)ِٗ نؿٔ ايٓذا٠ْٸإ :بكٛي٘ 

ْـمٍ  أْمي٘ اهلل إيٝ٘ قبًـٗا ٫ َـا   أُا تكتٓٞ تبًٝؼ َا نإ قؿ إْٸ ؾاٯ١ُٜ وُٓا ـيويٛ نًٖ

ٕٻ ;إيٝ٘ بعؿٖا ٍ   ٭ ٖـفا َـع َـا     ويؿ  )أْمٍ( يًُاْٞ ٫ ٜتٓاٍٚ اسبـاٍ أٚ ا٫نـتكبا

ٚٳ ٕٸأ١ٓ َٔ كٜٔ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايهٸْكً٘ ايهجرل َٔ املؿهٸ  يف سـلِّ  تٵؾٳقٳاٯ١ٜ ايًكٜؿ١ 

 . ٍّعً

ً    انٍََْْوَ أَكًَْهْذُ نَكُىْط :قٛي٘ تعاىل :ثايجٗا ٗـا  ؾءْٸ واٯٜـ١  (3)صدٌِنَكُىْ وَأَرًًَْْنذُ عَهَنٍْكُىْ َِعًَْزِن

ٚاقؾ٠ يف َكاّ ا٫َتٓإ ع٢ً املهًُني بءنُاٍ ايؿٜٔ عًِٝٗ ٖٚٛ ٜهتًمّ بٝاْـ٘ شلـِ   
 ٫ نتُإ ي٤ٞ عًِٝٗ.

                                              

 .127و 1ّز و ضبُؿ بٔ عًٞ ايطدلنٞوتذاز( ا٫س1)
 .328و 5ّو زو اسباؾ  ضبُؿ بٔ عٝه٢ ايذلَفٟنٓٔ ايذلَفٟ ( سؿٜح ايجكًنيو2)
 .3 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠  (3)
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ُـا ٜهـتًمّ سؿظـ٘ أٚ    بـٌ إْٸ  و١ بءمتاّ ايكإْٛ ٫ ٜهـتًمّ بٝاْـ٘ ؾـٛقاّ   املٓٸ ٕٸإ ٚؾٝ٘:

ٍٴٚايكٸ وإ ٗاقٙ ٚقت اسباد١ إىل ايبٝإ ٙ َٔ َـٛاؾٸ  كٳٗٳِ أايؿك  قؿ  بٳهٵسٳ  نٛ

ٕٳ إىل إ ٗـاقٙ ٚأغٻـ   َا ٖٛ ضبتـازٷ  ٖٓـاى أٚ   اسبادـ١ ملُـًش١ٺ   كـٞ إىل ٚقـتٹ  َـا بٳ  ك بٝـا

ْٓٛـ٘ عٓـؿ   ٜبٝٸ ويًبٝإ عٓـؿ ا٭َٓـ١ اسبؿظـ١    ٚأٚؾع َا ٖٛ غرل ضبتإز وملؿهؿ٠ يف ايبٝإ

ٍٴ   ٕٸءؾـ  واسباد١ يًبٝإ ٛ  ;ا٫َتٓـإ عًـ٢ ا٭َـ١    يف ـيـو نُـا ٘ ْٸـ أّ بٝاْـ٘ َـع   قـؿٸ  إـ يـ

ــوَ     ــ٘ املؿهــؿ٠ يهــإ يف ـي ــتٷ يًُُــًش١ أٚ   غــ٬ف املُــًش١ أٚ ؾٝ ــاعٷ يف إتؿٜٛ ٜك

 ا٫َتٓإ.   املؿهؿ٠ ٖٚٛ غ٬فٴ

ــ ٕٸإ :قابعٗــا ُٸ ١ ايًــٝع١ ٫ ٜؿــٞ بــاسبٛاؾخ ٚايٛقــا٥ع املهــتذؿ٠  املٓكــٍٛ عــٔ أ٥

ٖـ   ٚٚدٛؾٴ ودتٗاؾ عٓؿِٖ يف َها٥ٌ نجرل٠ دؿايٛدٛؾ ا٫ فٙ ا٫غت٬ف ايهـجرل يف 

ــات أ٥ُــ١ ايًــٝع١ يبٝــإ ا٭سهــاّ أٚ عــؿّ ٚؾــا٤      املهــا٥ٌ ٜكتٓــٞ عــؿّ نؿاٜــ١ بٝاْ

 ايًكٜع١ ٚمتاَٝتٗا يًٛقا٥ع ٚا٭سؿاخ.  

٘ اجـٌ ـيـو ٜكـاٍ يف    ْٸـ ءؾ وؾٗـٛ ٚاقؾ عًـ٢ ازبُٝـع    ِٸٖفا اٱٜكاؾ يٛ تٳ ٕٸإ ٚؾٝ٘:

ٕٸ وأٖــٌ ايهــ١ٓ لٸسٳــ املٛدــٛؾ يف ايهتــاب ٚايهــ١ٓ ٫ ٜؿــٞ بــاسبٛاؾخ املهــتذؿ٠   بــأ

 وٚقدـٛعِٗ ي٬نتشهـإ ٚايكٝـاى    وغًب َها٥ًِٗأدٛؾ ا٫دتٗاؾ عٓؿِٖ يف يٛ

ايــ  مل تكــِ اسبذــ١ َــٔ ايًــكع عًــ٢   وٚغرلٖــا َــٔ ايظٓــٕٛ با٭سهــاّ ايًــكع١ٝ 

َٳـ  و١ عٓؿِٖٖٚفا ٜكتٓٞ عؿّ نؿا١ٜ بٝإ ايهتاب ٚايهٓٸ واعتباقٖا  عٳكٻنٝـ ٚقؿ 

 ِ ــٓٗ ــجرل َ ــفيو ايه ٕٻ  وب ــأ ــٛا ب ــكٜعاتٹ   ٚاعذلؾ ــٔ تً ــأثٛق َ ٘ ايكٻ امل  نــٍٛ ٚأسهاَــ

ِّ    َــبض غــرل ٚافٺ أٚأقٓــٝت٘  ــ ــا٥ع املتذــؿؾ٠ يف ن ــ١ ٚايٛق ــاسبٛاؾخ ايٓالي ــتٺ ب  ٚق

 .ٚلَإ

ٟ  إىل أبـٞ َٛنـ٢   ٚيف نتاب عُك بـٔ اشبطـاب   ٘   (1)ا٭يـعك ايؿٗـِ  ) :ٜكـٍٛ ؾٝـ

                                              

َـٔ بـين ا٫يـعكو َـشابٞو ٖٚـٛ اسـؿ       و ابـٛ َٛنـ٢    بٔ قٝو بٔ نًِٝ بٔ سٓاق بٔ سكب( عبؿ اهلل1)
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ــٝو يف نتــاب اهلل ٫ٚ نــ       ــا تًذًــر يف َــؿقى  ــا ي ٖٚــفا  و١ٓ)(1) ايــٓ  ؾُٝ

 ٞ اسبـــٛاؾخ ٚايٛقـــا٥ع يف ايعبـــاؾات  ٕٸإ) :ٜكـــٍٛ يف املًـــٌ ٚايٓشـــٌ (2)ايًٗكنــتاْ

ِّ  ْٸأْٚعًِ قطعّا  وؾات  ا ٫ تكبٌ اسبُك ٚايعؿٸٚايتُكٸ  ٌِّْٳـ  ساؾثـ١ٺ  ٘ مل ٜـكؾ يف نـ

ٛٸ ــ١ ٚا  وق ـيــو٫ٚ ٜتُــ ــ١ َٚــا ٫  ٚايُٓــّٛ إـا ناْــت َتٓاٖٝ يٛقــا٥ع غــرل َتٓاٖٝ

ا٫عتبــاق  ا٫دتٗــاؾ ٚايكٝــاى ٚادــبٴ ٕٸأ ِ قطعــّاًٹــٜتٓــا٢ٖ ٫ ٜٓــبط٘ َــا ٜتٓــا٢ٖ عٴ

 .(3)ؿؾ نٌ ساؾث١ ادتٗاؾ(٢ُ ٜهٕٛ بستٸ

ٔٸ ٕٸ    ٚيهــ  ٚايهــ١ٓ ايٓبٜٛــ١ ٚاملــأثٛق َــٔ     ٕآايكــك ايــفٟ تــفٖب إيٝــ٘ ايًــٝع١ أ

ِّ    ٗـكت  أايعذل٠ ايطاٖك٠ ايمنٝـ١ قـؿ    َـٔ اسبـٛاؾخ    ساؾثـ١ٺ  ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ يهـ

ــ١    ــّٛ ايكٝاَ ــا٥ع املهــتذؿ٠ إىل ٜ ــ١ ٚايٛق ــ وايٓالي َٸ ِٸأ ــايٓ ــا باشبُــّٛ أٚ   ا ب  عًٝٗ

ع أسهــاّ اسبــٛاؾخ ٗــا تًــكٸؾءْٸ ويــإٔ ا٭ْظُــ١ ٚايكــٛاْني ايؿٚيٝــ١ وبٓشــٛ ايعُــّٛ

ــا٥ع املتذــؿؾ٠ اٛاؾٸ   ــ١ ٚايٛق ــاًَ    ايٓالي ــا ايً ــ١ َٚباؾ٥ٗ ــ١ ٚأَــٛشلا ايعاَ ــا ايهًٝ ٖ ١ 

ؾٗـِ ازبم٥ٝـات ٚانـتٓبا  ايتؿاَـٌٝ َٚـا تٗـؿف إيٝـ٘ َـٔ سكـا٥ل َٚكاَـؿ            تاقن١ّ

 َٚعتُـــؿ٠ عًـــ٢ انـــتػكاز أسهـــاّ ايٛقـــا٥ع   و٭ٖـــٌ ايبُـــرل٠ ٚسهـــٔ ايهـــًٝك١ 

ٚنـٝام بٝاْٗـا ٚيٛالَٗـا عًـ٢ أٖـٌ املعكؾـ١        ؤَ َُْٛٗا ٚ ٛاٖكٖـا َٚؿاُٖٝٗـا  

 ٚايتؿهرل املهتٓرل.

                                                                                                            
 

 .105و 4ّطبكات ايهدل٣و ابٔ نعؿو زاي. (ـ44ٖت )اسبهُني ايًفٜٔ سهُا يف سكب َؿنيو 
 .91و 12ّز بٔ أبٞ اسبؿٜؿوو إ( يكع ْٗر ايب٬غ1١)
(2)    ٗ َاَـا يف عًـِ   إكنـتاْٞو َـٔ ؾ٬نـؿ١ ا٫نـ٬ّو نـإ      ضبُؿ بٔ عبؿ ايهكِٜ بٔ ايـؿو ابـٛ ايؿـتض ايً

ــ٘   أايهــ٬ّ ٚ ــِو ي ــإ ا٫َ ّ  )ؾٜ ــ٬ ــِ ايه ــ١ ا٫ســذلاّ يف عً ـــ548ت )و (ْٗاٜ ــؿٜٔ و غــرل . ا٫عــ٬ّ(ٖ اي
 .215و 6ّز ايمقنًٞو

 .199و 1ّز و ضبُؿ بٔ عبؿ ايهكِٜ ايًٗكنتاْٞواملًٌ ٚايٓشٌ( 3)
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ٌټ ٖٚفا ٖٛ ا٫دتٗاؾ ايفٟ عٓؿ ايًٝع١ ايف يف َعكؾـ١ َٓطـل    أسـؿٺ  ٟ ؼبتاد٘ نـ

ــ   ٕٕ  ٢ يـــٛ ناْـــت َٛاؾټايكــٛاْني ٚا٭ْظُـــ١ ستٸ  وسهـــٔ تْٛـــٝضأٚ ٖــا بـــأزل٢ بٝــا

ّٔ ٕٔ ِكْٴ َـٔ دٗـ١ٹ   ٔٵهُـ ايٛقا٥ع مل ٜٳ ٚاغت٬ف ؾكٗا٤ ايًٝع١ يف بعه أسها ايبٝـإ   ُـا

َٳـ  ساؾث١ َٔ اسبٛاؾخ إ٫ٓ ؿٴذٹ٫ تٳ َوْٸءؾ ويٮسهاّ ايًكع١ٝ  وقكآْٝـ١  ٣ آٜـ١ٺ ؿٳٖٚٞ 

ِّ   ِٔهِـ سٴ ؾٹ٢ يف َـٛاقٔ ستٸـ  وثك يًعذل٠ ايمن١ٝأ١ ْب١ٜٛ أٚ نٓٸ أٚ ايـفٟ ٫   ايعكـٌ املهـتك

ّٔ   ٌِّْٳـ  ٘ٹُٹـ ِهع٢ً سٴ ٍٻؿٴٜٳ ٕٵأٚ ؿٸ٘ ٫ بٴْٸءؾ وؼبتاز يًبٝإ ايًكعٞ ًٻـ  َـٔ ُْـٛ ع كٵاي

َٻــ ٌٷأأٚ  ١ٹاشبا َٸــ وَــٔ أَــٛي٘ املطًكــ١ َــ بــٌ ايعــذل٠  و١أٚ قاعــؿ٠ َــٔ قٛاعــؿٙ ايعا

٘ اٱباسـ١ أٚ  بأْٸـ  و٢ سهِ ايٛاقع١ اي  ًٜتبو ع٢ً اجملتٗؿ سهُٗآت ستايٓب١ٜٛ بٝٸ

ا٫نتُشاب سبهُٗـا ايهـابل أٚ ا٫ستٝـا  بءتٝـإ أطـكاف احملـت٬ُت أٚ ايتػـٝرل        

 بٝٓٗا.  

اغــت٬ف ؾكٗــا٤ ايًــٝع١ مل ٜهــٔ َــٔ دٗــ١ تكُــرل ايكنــٍٛ أٚ   ٕٸإ :ٚاسباَــٌ

يف  ؾٗاّ ٚايـؿىٸ ٬ف ا٭ُا نإ َٔ د١ٗ اغتٚإْٸ وايعذل٠ يف ايبٝإ ٭سهاّ ايًكٜع١

ب عٔ َٚـٍٛ ايبٝـإ   ذٴبٓا٩ٖا َٔ اسُبأٚدؿٙ أ ا  وٚبه٤ٛ اغتٝاق ا٭١َ وا٭سهاّ

ؾاتٗا ايـ  سايـت بٝٓٓـا ٚبـني َعكؾـ١ ا٭سهـاّ       ٚغرل ـيـو  ـا نـإ َـٔ تُـكٸ      وإيٝٓا

  .ايًكع١ٝ ٚاملعاقف اٱشل١ٝ



 املطلب السابع
 ًٔ٘ٓ ّاملرٍب ّالػسٓصٗ الدٓئ٘ ّالفطسٗ اإلهليف الٓد

ّٖ الفصُل  لاأل

 يف غسح الدًٓ
ـٴ ٕٴ :ٜ٘ٔ عٓؿ عًُا٤ اٱن٬ّ بأْٸايؿٸ ايتٗك تعكٜ ات اٱشل١ٝ ازبـؿٜك٠  بايفٸ اٱميا

ٔٳايـؿٸ  ٕٸإ بايطاع١ ٚايعباؾ٠. ٚاسبلټ  وؾكـؿ ٜطًـل عًـ٢ َـا ـنـك      وط٬قـات إ٠ يـ٘ عـؿٸ   ٜ

ٍ   وٚقؿ ٜطًل ع٢ً ْؿو ا٭سهـاّ اٱشلٝـ١    وّاهلل اٱنـ٬  ٜٔ عٓـؿٳ ايـؿٸ  ٕٸإ :نُـا ٜكـا

ٍ   وتبـاع ايًـ٤ٞ  اٚقؿ ٜطًـل عًـ٢    ٔٴ  :نُـا ٜكـا ٔٔ  أؾٜـ  ِٵُهٜـٓٴ ٚؾٹ و٣ٛٳٚاشلَـ  بِّاسبُـ  بـؿٜ

َٳ  :ٚايػكٜم٠ ايؿٜٓٝـ١  وُِنْاْرلٴؾٳ ك ميـإ اـا ٚقا٤ ايطبٝعـ١ ايـ  ٜعبٸـ     و يٲِؿايـٓٻ  ٌٴٝٵـ ٖـٞ 

 عٓٗا بايؿطك٠ ايؿ١ٜٝٓ.

  ن٘ يف الدًِّٓنلن٘ الْالد الَك
ًٻ ١ٺُٳَِّق يف ٖفا املْٛٛع به١ًُٺ تٴكٵَؿٚقؿ َ  نـتاـٟ  أ وٝؼ ضبُؿ قْـا يٛايؿٟ اي

ٞٸ يف تــكبٝ  ايؿٜٓٝــ١   ٚيــ٘ اسبــلټ ــ   وْكًــٗا ٖٓــا ملــا ؾٝٗــا َــٔ ايؿا٥ــؿ٠   سببــتٴأ عً

   :قاٍ 

ٕٵ) ٘  ٜٔ تعكٜؿّا َٓطكّٝا عاَّا ًٌُٜ ايؿٸف ايؿٸْعكِّ َٔ املتعفٸق أ  ؤٜ بأٚنـع َعاْٝـ

نٛا٤ نإ سكـّا   وٜؿّا ًْكع ب٘ َؿَٗٛ٘ ايفٟ تكَٞ إيٝ٘ مجٝع ايؿكم ٚايطٛا٥ـتعك

ٕٸ ;أٚ باط٬ّ ِّايؿٸ ٭ ٕٷ ؾكق١ٺ ٜٔ عٓؿ ن ا ْٸـ ءؾ ومات غرل َا ٖٛ عٓؿ ا٭غـك٣ ٚ ٝٸ ي٘ يأ

ٕٳ  ظبؿ قَٛـاّ  ٔٳايـؿِّ  ٜـكٚ اٯغـك   ٚايـبعهٴ  ونـاطرل ٚاشبكاؾـات  ه ا٭عٵـ عـٔ بٳ  عبـاق٠ّ  ٜ
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ٕٳ ــكٚ ــأ ٜ ــاق٠ّْٸ ّ  ٘ عب ــإ :ٚبعٓــِٗ وٚايًــعٛق عــٔ اٱشلــا ــاؾات ْٸ  و٘ ايطكــٛى ٚايعب

ــإ :ٚبعٓــِٗ ــا٤     ْٸ ــ٢ ايمعُ ــ١ املهــٝطك٠ ٚا٫ْعطــاف عً ــ١ ٚا٭ْظُ ــؿ املٛقٚث ٘ ايتكايٝ

 ٚتكؿٜو آقا٥ِٗ.

َٳ ُٻُٻعٳٔ تٳٚيهٔ  ايـؿٜٔ ٖـٛ اٱميـإ ايهـأَ      ٕٸأك يف ٖـفا املْٛـٛع ٜـك٣    ل ٚتب

ٞٸ وايػــاَه ايكــا٥ِ ؾٝٗــا يف أعُــام ايٓؿــٛى ٚايهــكٸ ايــفٟ ػبعــٌ  ٚايًــعٛق اشبؿــ

٘    اٱ ِّـ  ٚع ٚايهـكټ املعٓـ٢ ٚايـكټ   ؾـفيوَ  وْهإ ٜكٖب يـ٦ّٝا ٜٚـ٪َٔ بـ٘ ٜٚكؿنـ  ١ًَُٚاي

ــ١ٝ ايـــ  تتُجٻـــ  ــاّ ٚايطكـــو ٚايعبـــاؾ٠ ٚاملٓهـــو  ٌٴٚاشبًـ ٚستـــ٢ يف  ويٓـــا يف ايٓظـ

نؿ٣ عًٝٗـا ٖايـ١   أنطٛق٠ اي  ٖٞ ٚاقع١ تاقؽب١ٝ عبتٗا اشبٝاٍ ٚسكٸؾٗا ايبًك ٚا٭

٘   ٖـٛ   ؤَ ايعظُـ١ ٚايكؿانـ١   ٌ ـيـو ايًـعٛق   عبِّـ  ٕٵأميهـٔ   وايـؿٜٔ بأٚنـع َعاْٝـ

 ً٘ عًُا٤ ايٓؿو إىل عٓاَك ث٬ث١: ذب٬ًّٝ نُٝٝاّٜٚا ْؿهّٝا اا سًٓ

ــ اعتكــاؾٴ :أٚشلــا ٛٸ اى بٛدــٛؾٹايٓٸ َــِٓٗ يــأّْا غــرل   ِٴَظــعٵأؾ٠ َتعــؿِّ أٚ قــ٣ٛٶ ٠ٺقــ

 ك٠ شلِ.َهػٸ

ًٗ ٕٸإايٓاى  تُٜٛكٴ :ثاْٝٗا ٛٸشلِ تع  ٠.٣ أٚ ايكٛكّا بٗفٙ ايك

ْمٜـؿ عًـ٢ قـٛشلِ     ٕٵأٚميهـٔ   واى إىل إػبـاؾ ع٬قـ١ شلـِ بٗـا    ايٓٸ اْؿؾاعٴ :ثايجٗا

ٛٸ وكٕٚ شلاِٗ َهػٸْٸأك٠( ٚ)غرل َهػٸ ٗا ايـ   ٠ ايعظِٝ يأْٴؾاعتكاؾ ايبًك بتًو ايك

ّٴ وكْٚٗاكِٖ ٫ٚ ٜهــػٸٚتهــػٸ وشلــِ تكــٛؾِٖ ٫ٚ تٓكــاؾٴ ٜٔ َــٔ أٍٚ ايــؿِّ ٖــٞ قــٛا

ؾٜــإ ا٭ٚيٝــ١ ايبا٥ــؿ٠ ٚاسباْــك٠  ؾا٭ وٙ ايتهاًَٝــ١أؾٚاقٙ اشل٬َٝــ١ إىل ْٗاٜــ١ أؾٚاق

ٖٚـفا املبـؿأ املًـذلى بـني ا٭ؾٜـإ       واملتها١ًَ ًَذلن١ يف ٖفا املبؿأ ايـؿٜين ايٛانـع  

َٚـٔ تًـو ايػكٜـم٠ ًْـأت      وٖٛ غكٜم٠ َٔ غكا٥م ايٓؿو ٚقٛاٖا اي  ُؾطٹكتٵ عًٝٗا

 .ا٭ؾٜإ

 انهَّنهِ انَّزِنً فَطَنزَ اننَّنب َ عَهٍََُْنب ال      فِطْنزَحَ ط :ٕ ايهكِٜ بكٛي٘ تعـاىل آٚقؿ أياق يفيو ايكك
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ٕٻ إ٫ٓ (1)صرَجْنندٌِمَ نِلَهْننلِ انهَّننهِ  َنِننكَ اننندٌٍُِّ انْقَننٍِّىُ     ــه املًشــؿٜٔ ســاٚيٛا ؾٳ   أ ــبع ــفٙ  هٳسٵ ٖ

 وك َٔ عاطؿ  اشبٛف ٚا٭ًٌَٳبني ايبٳ ا ًْأتٵٜٔ إٓ ؾهك٠ ايؿٸ ٕٸأ ٚإثباتٴ وايؿهك٠

 اٱْهـــإ يف أؾٚاقٙ ا٭ٚىل عٓـــؿَا يـــاٖؿ َظـــاٖك ايطبٝعـــ١ غـــاف       ٕٸإبتككٜـــب 

ٚايعٛاَــــ  وبـــني ايهـــشب  ًُـــٜقأ٣ ايـــدلم  وٚأْـــو بـــاٯغك وَـــٔ بعٓـــٗا

ٚايهــٍٝٛ   وبــا٭ق ٝــؿ  ٚايــم٫لٍ ٚا٫ٖتــمال مي  وٚا٭عاَــرل تــمأق يف ا٭دــٛا٤  

ُٻـ  كٴٚايكعؿ املمصبك ٜؿهِّ وازباقؾ١ تُاقع ا٫ثكاٍ ِٸ اي قأ٣ ٖـفٙ املظـاٖك    وػك ا٭َـ

ٚأزبـأٙ اشبـٛف ٚاشبًـ١ٝ     واق٠ املؿ١ًٖ ؾػاف َٓٗـا ٚأيؿـ٢ ْؿهـ٘ ْـعٝؿّا يـؿٜٗا     ازببٸ

ُٜٚــٓع املٓانــو ٚايطكــٛى  وب شلــا ايكــكابنيٜكــكٸ وٌع إيٝٗــا ٜٚتٛنٸــٜتٓـكٳٸ  ٕٵأإىل 

ٚمل تهـٔ ًَـاٖؿات٘ يًُظـاٖك     وسـكال ٚايُـًٛات  ؾع١ٝ ٚاسبذـب ٚا٭ كٝٗا با٭ٜٚتٸ

ٓؿو ٚتـأْو اكآٖـا ازبُٝـٌ ؾٛقــ     يـ َٓٗـا َـا تكتـاع يـ٘ ا     ٕٸءؾ وٗا طبٝؿ١ايطبٝع١ٝ نِّ

 أَاَٗا غايعّا سرلاّْا.

ًٻــ ٚقأ٣ ايبــؿق  وتطًــع ٚتػــكب جبُاشلــا ايهــاسك ٚد٬شلــا ايبــاٖك وٳُٵقأ٣ اي

ــكِّ   ــع ٜؿ ــل ٚيــاٖؿ ايكبٝ ــٓرل ا٭ؾ ــٜ ــّا َــٔ اسبًــٌ ٜٚ ؽ عً ــِ  ٢ ا٭ق  أيٛاْ ههــٛ أؾٜ

 ُك ايٝاْع. جٚا٭يذاق ذبٌُ طبتًـ ا٭يٛإ َٔ اي وا٭ق  س٬ًّ َٔ ا٭لٖاق

ايعاَـؿ١ ٚلصبـك٠    كٳَطإيٝٗا يتكٝ٘ غٳ ٔٳقأ٣ ٖفٙ املًاٖؿات ايكا٥ع١ ايبؿٜع١ ؾهَه

ـٳ وٚؾَؿ١َ ايميمي١ وايكعؿ  بٗا ٚتٛنٌ إيٝٗا. ٚانتذاق بٗا َٔ تًو ا٭ٖٛاٍ ٫ٚ

اطؿ  اشبــٛف َــٔ املًـاٖؿ٠ ا٭ٚىل ٚا٭َــٌ باملًــاٖؿ٠ ايجاْٝـ١ ًْــأت َٓٗــا   ؾعـ 

 يـؿټ أا نإ َؿعـٍٛ ايعاطؿـ١   ايٓؿٛى ايٓعٝؿ١ مٓل ٕٸأٚبٓٛا ع٢ً ـيو  وؾهكت٘ ايؿ١ٜٝٓ

       ٚ ٕٻ ; ٗـك أؾٝٗا َٔ ايٓؿٛى ايكٜٛـ١ ناْـت ايعكٝـؿ٠ ايؿٜٓٝـ١ يف ْؿـو املـكأ٠ أقـ٣ٛ   ٭
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ِٸ يؿټأَؿعٍٛ ايعاطؿ١ عًٝٗا  ًٻ ث ١ً اي  مل تتـفٚم  ايكٝاى يف ا٭قٛاّ املتٛسٸ٢ ٜتُ

 .  (ايعكٝؿ٠ ايؿ١ٜٝٓ يا١ًَ زبُٝع ؾكٚع اسبٝا٠ عٓؿِٖ ٕٸءؾ واسبكا٥ل ايع١ًُٝ

ِٳ ؿٳذٹــْٳ ٕٵأٜٚهؿٝٓــا قٓاعــ١ بؿهــاؾ ٖــفٙ ايٓظكٜــ١  ) :قــاٍ  ايكاقٝــ١ ايــ   ا٭َــ

 اؾتٓـــشت يـــؿٜٗا أنـــكاق ايطبٝعـــ١ ٚؾقنـــت ْٛاَٝهـــٗا ٚأَـــبشت يـــؿٜٗا ٖـــفٙ  

ٟٕ املًاٖؿات نإَٔك ٘ٹ يٝوٳ عاؾ ٚأَهـٔ شلـا    وٚع١ ٚاشب١ًٝ ٚايػكابـ١ َٔ ايكٳٸ ي٤ٞٷ ؾٝ

تتٓبـأ بٛقـٛع تًـو املًـاٖؿات قبـٌ       ٕٵأبٛانط١ َعكؾتٗا بايٓٛاَٝو ايطبٝع١ٝ ازبٜٛـ١  

َـٔ اشبـٛف    ٚيٛ نـإ ايـؿٜٔ ساَـ٬ّ    وه١ بعكٝؿتٗا ايؿ١َٜٝٓٚا تماٍ َتُهٸ ولَاْٗا

ٚاْهًــ   واا١ٖٝ املظـاٖك ايطبٝعٝـ١   كٳعٳٜٔ عٓؿَا يٳايؿٸ كٴًٳايبٳ فٳٓبٳٚا٭ٌَ ٚسؿُٖا َي

ٌ   ٜٔ د٬ّٝا بكٞ َٓكاؾّا يؿهك٠ ايؿٸٚمَل وي٘ ايكٓاع عٔ غٛآَٗا بعـؿ   ٚقكْـاّ  وبعـؿ دٝـ

 ٕٕ ٕٻ  ٚيــٛ ؾٓق وقـك ُـا ًْــأتا َـٔ تًــو   عــاطؿ  اشبـٛف ٚا٭َــٌ إْٸ  كٓـا ايٓظــك ٚدـؿْا أ

ٕٴ ٜهتٓرلٳ ٕٵأ ٌٳبٵَق وبا١ْٝاملٖٛب١ اٱشل١ٝ ٚايؿطك٠ ايكٸ ًٓـ أب اٱْها ٢ يـ٘  ْٛاق اشلؿا١ٜ ٚتتذ

 اْت٢ٗ ًَػُا.   (َكاٜٝو اسبكٝك١



  الفصل الجاىٕ
  يف فلطف٘ الدًٓ

 وَـٔ ْاسٝـ١ تاقؽبٗـا    َهتك٬ّ عٔ اسبكا٥ل ايؿ١ٜٝٓ حبجّا حٴشٵٜٔ ٖٞ ايبٳايؿٸ ؾًهؿ١ُ

ٛٸ أٚ َٔ ْاس١ٝ َٚـ اسبا٫ت ايٓؿه١ٝ اي  ٜبـتين عًٝٗـا اسبٝـا٠     وق ايؿهك٠ ؾٝٗاٚتط

ٚقؾٸ ايًـهٛى ٚا٫عذلاْـات عٓٗـا     و١ عًٝٗاأٚ َٔ ْاس١ٝ ا٭ؾٓي و١ٝٓ يف اٱْهإايؿٜ

 ٚمتشُٝٗا ْكؿّا ٚذب٬ًٝ.  

   العياصس املكْم٘ للدًٓ
ٌٸ ٕٸإثِ  ٕٔ يه ٚاٱميـإ   واٱميإ باشبايل شلـفا ايعـامل   :زلاٟٚ عٓاَك ث٬ث١ ؾٜ

ٛ      وبايّٝٛ اٯغك قاتـ٘ اسبٝـ١   ٚيكٜع١ دا٤ بٗا قنـٍٛ َـٔ غـايل ٖـفا ايعـامل إىل طبً

 ايعاق١ً ايكاب١ً يًتهًٝـ.  

  ما ٍْ اجملتنع الدٓين ّاجملتنع املادٖ
ُٳايؿٸ ُعٴاجملتٳ بكٝٛؾٖـا   ؿٴٜٚتكٝٸـ  و٢ َع ايًـكٜع١ اٱشلٝـ١  ًٻٜين ٖٛ اجملتُع ايفٟ ٜت

ٕٵ  وٚأْظُتٗا ٚا٭َـٔ ٚا٭َـإ ٚايكـِٝ ايكٚسٝـ١      وتهـٛؾٙ املجـٌ ايعًٝـا    َٚٔ َماٜـاٙ أ

 نًِٝ ١ْٝٚ طاٖك٠.   ّ يف ايعٌُ بكًبٺغ٬ٚاٱ وايؿا١ًْ ٚا٭غ٬مٴ

ٍ    ٚاجملتُع املاؾٟ ٖٛ اجملتُـع ايـفٟ ٜـتشهٓ     وِ يف َكؿقاتـ٘ ايٓؿـع ايـفاتٞ املتبـاؾ

ٚٸ ْؿُـُت  ا ؾءـا اْعؿّ ايٓؿـعٴ  ويف نًٛى ايؿكؾ أٚ ازبُاع١ ٍٴٜٚهٕٛ ٖٛ اشلؿف ا٭

 وذ٘ يف َهاقٙ سٝح َا تٛدٗـت قنـاب املـاؾ٠ ايعُٝـا٤    َٚاي٘ ٜٚتٸأهت عكاٙ ٚتؿٖه

ٝـ  ؾٗٛ م عًـ٢ قٛاعـؿ ضبهُـ١    ٫ٚ ٜذلنٓـ  ّانبٓا٤ َٓهل ٫ اقتبا  بني أدما٥٘ اقتبا  ـات

م عًٝ٘ خب٬ف اجملتُـع  يعؿّ ؾمي١َٛ ايٓؿع ايفٟ ٜذلٓن ;ٚأنو ق١ٜٛ نكعإ َا ٜٓٗاق

ٕٴْٸءؾ وايؿٜين ّٸكٳتٳَٴ ٘ ٜهٛ ٓٴ ايبٓا٤ ًٜؿټ ا ٔٴبعّٓا َا ؾاّ ايؿِّ ٘ٴبع قا٥ُـّا ؾٝـ٘ ٚايكـِٝ     ٜ

 ٘.  ايكٚس١ٝ َذلنم٠ ؾٝ



  الفصل الجالح
  يف املرٍب الدٓين

   :ٖفا املكاّ ايه٬ّ يف املفٖب ؾٓكٍٛ بٴٓانٹا ٜٴٚٓ 

ٚإـا نـإ   واملفٖب ٖٛ ايطكٜل اشباّ ايفٟ ٜهًو ملعكؾ١ أسهاّ ايًكٜع١ ٕٸإ

ّ ي٘ َاسب ٚاسؿ زلٸـ   وٞ با٭٥ُـ١ ؾ٠ زلٸـ َتعـؿٸ  ٚإـا نـإ يـ٘ أَـشابٴ    وٞ باٱَـا

ٕٸ  :ؾُٔ قاٍ وَفٖبني ٚقؿ اْكهُت ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ إىل اشبًٝؿـ١ بعـؿ قنـٍٛ     بـأ

ٍ   ونـإ َفٖبـ٘ ايتًـٝع    ب٬ ؾُـٌ ٖـٛ عًـٞ     اهلل  اشبًٝؿـ١ بعـؿ    ٕٸإ :َٚـٔ قـا

ِٸ ؤنإ َفٖب٘ ايتهٓٸ ب٬ ؾٌُ ٖٛ أبٛ بهك قنٍٛ اهلل  ٌّ ث َـِٓٗ اْكهـِ إىل    ن

ــؿؾ٠  ــفاٖب َتع ِ    وَ ــ ــ١ ٚغرلٖ ــ١ ٚلٜؿٜ ــٝع إىل دعؿكٜ ــ١   وؾايتً ٚايتهــٓٔ إىل سٓؿٝ

 ٚياؾع١ٝ ٚغرلِٖ.

ٍّ ُټـ  ٚنإ يه  وِ يف َعكؾـ١ ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ   ٗٴَِٓٗ َباؾ٨ ٚأٍَٛ ٚآقا٤ رب

ٍّ ــلٷ ٚيهــ ّٷ َــِٓٗ طكٜ ــ١  غــا ُــا ٜهــٕٛ ؾاملــفٖب إْٸ ويف انــتٓبا  ايكــٛاْني اٱشلٝ

َٸـ     ١َْفٖبّا إـا ناْت ي٘ أؾيٓـ  ُٸـا عـؿاٙ َـٔ    ١ َتُٝٸـ َٚبـاؾ٨ ٚأَـٍٛ ٚأنـو غا م٠ ع

ؾ املػايؿـ١ يف اسبهـِ ايًـكعٞ َـع ا٫تؿـام يف املبـؿأ ٚاملكدـع        ٚيٝو صبكٸ واملفاٖب

ٍّ   ٕٵأٚإ٫ ؾاجملتٗؿٕٚ يف املـفٖب ازبعؿـكٟ ًٜـمّ     وَٛدبّا يتعؿؾ املفٖب  ٜهـٕٛ يهـ

ــ  وَــِٓٗ َــفٖب  ٍّ  ٕٵأفٖب اسبٓؿــٞ ٜكتٓــٞ  ٚاملػتًؿــٕٛ يف امل َــِٓٗ  ٜهــٕٛ يهــ

إطـ٬م   ٕٸأنُـا   وٚيٛ أطًل املفٖب عًـ٢ ـيـو نـإ غـ٬ف ا٫َـط٬ع      وَفٖب

ّ    وايؿٜٔ ع٢ً املفٖب غ٬ف ا٫َط٬ع ٍ   (1)ٚشلفا أعبٓا عًـ٢ أبـٞ متـا  :سٝـح قـا

                                              

يـ٘ تُـاْٝـو    وٚى بٔ اسباقخ ايطا٥ٞو أسـؿ أَـكا٤ ايبٝـإ يف يـعكٙ قـ٠ٛ ٚدمايـ١      أاّ سبٝب بٔ متأبٛ  (1)
   ٚقٛي٘:. (ٖـ231ت )
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ٛٸَؾ ٘ٴ ْٸءؾ وين ؾٜين()ٚن ٛٻَؾ  ؾٜٓ٘.َفٖب٘ ٫  ٘ إ ا َن

ٚقؿ تعاقف عٓؿ ا٭َٛيٝني ٚايؿكٗا٤ إط٬م )ـٖـب( عًـ٢ ايـكأٟ ٚايكـٍٛ يف     

ٚـٖـب ؾـ٬ٕ    وـٖب ؾـ٬ٕ إىل نـفا  ) :ؾٝكٛيٕٛ وَكاّ تعؿؾ آقا٤ ايعًُا٤ يف املهأي١

نجك َـٔ  أبٌ قؿ ٜهتعًُٖٛا بايٓهب١ يًػِ ٚاسؿ إـا نإ ي٘ يف املهأي١  و(إىل نفا

ٕٟ ٘ٹٚاسؿ يف عؿٸ قأ ؾهإ انتعُاٍ ايؿعـٌ   وطبتًؿ١ َٔ نتاب٘ أٚ يف َٛاْع ٠ َٔ نتب

 .املاْٞ شلفا ايًؿ  يف غرل َا اَطًض عًٝ٘ يف يؿ  )َفٖب(

 َٚـفٖبٷ  ومجاعٞ ٖٚٛ َا نإ يـ٘ أتبـاع   َفٖبٷ :املفٖب ع٢ً قهُني ٕٸإثِ 

ٕٵ  وٖٚٛ َا يٝو ي٘ أتباع وؾكؾٟ نـإ يـ٘    ؾاجملتٗؿ ايفٟ ي٘ آقا٤ يف املها٥ٌ ايؿكٗٝـ١ إ

ٜـ  اٞ َفٖب٘ َـفٖب ُٸمل ٜهٔ ي٘ أتباع نٴ ٕٵإٚ وّامجاعٝ ّابٞ َفٖب٘ َفُٖٸأتباع نٴ  ّاؾكؾ

 .  ّاٚاْؿكاؾٜ

                                                                                                            
 

ــ   ــ٢ إٔ َُٓـ ــين عًـ ــٛؾين ؾٜـ  ٚنـ
 

ــ  ــك٦ايــ ــك ايّ ٚظبــ ــ١ ـنــ ــٟ آٜــ  كٓذــ
 

 .َكادع١ ايؿنتٛق ضبُؿ عمٸت ُْك اهلل .109ؾٜٛإ ايطا٥ٞو ّ



 املطلب اخلامظ
 يف الكاىٌْ ّأقطامُ

 ويًكع ايكإْٛ  ٴايتعكټ بٳشل١ٝ ْانٳع٢ً ايكٛاْني اٱ ٌٴُٹتٳًٵايؿك٘ ٜٳ ٕٸإ ٚسٝحٴ

ــ١  ٕٸإ :ؾٓكــٍٛ ــاْٞ ٖٚــٛ يؿــْ  وايكــإْٛ ٖــٛ َهــطك٠ ايهتاب ِٸ وْٜٛ ــ  ْكــٌ إىل ايًػــ١ ث

ٝــ١ ايــ  ايهًٓ ٠ُؿٳٚيف ا٫َــط٬ع ٖــٛ ايكاعٹــ وَٓٗــا إىل ايًػــ١ ايعكبٝــ١ ِٸثٴــ وايهــكٜا١ْٝ

ــٜٴ ّٴ  فٴكٳعٵ ــا أسهــا ــكاؾٹ َٓٗ ــٛٵَٳ أؾ ــٜٚٳ وٗاٛعٹْٴ ــَكٗا ايُؿًُُٹعٵتٳهٵ ًٻــ  ا٤ٴٗٳ كٜع١ يف أسهــاّ اي

ــ١َٝ٬ ٕٳ واٱنـ ــٛ ــٛاْنيٴ ؾٝكٛيـ ــ ايكـ ًٻـ ــ وكع١ٝاي ــاّ   ٜٚهجٴـ ــ٢ أسهـ ــ٘ عًـ ــِ يـ ك إط٬قٗـ

ٚايتعاٌَ بني ايٓـاى َـٔ    وٚاملًهٝات با٭َٛاٍسهاّ املتعًك١ ٚع٢ً ا٭ واملعا٬َت

 ٚ ِ ايًــ٪ٕٚ املايٝـــ١ بـــني ا٭ؾـــكاؾ  ٚعبٖٛـــا  ـــا ٜـــٓٓظ ودـــاق٠ ٚقٖـــٔ ٚيــكن١ إبٝــع 

 َٚا ٜتبع ـيو َٔ ا٭١ًٖٝ ٚاي١ٜ٫ٛ باملعا٬َت.   وٚازبُاعات

  قاىٌْ األحْال الػدصٔ٘ يف الفكُ
ِټ   ٖٛ ا٭سهاّ وٚقإْٛ ا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ يف ايؿك٘ ٕ  ايـ  ربـ َٚـا   واٱْهـا

 ٕٸءؾــ وك٠يف ا٭ٜــاّ املتــأغٸ خٳؿٳٳُــا سٳــٚإْٸ وٜعــكف يًؿكٗــا٤ ٖــفا ا٫َــط٬ع َــٔ قبــٌ

ِټ   ٔ  اسبكــٛقٝني قــؿ أطًكــٛا عًــ٢ ايكــٛاْني ايــ  ربــ ايــمٚاز  يــػِ اٱْهــإ َــ

ٚاسبٓـا١ْ ٚايـ٫ٛؾ٠ ٚايَٛـ١ٝ ٚاٱقخ ٚعبٖٛـا      ١ؿكـ ٚايط٬م ٚايعؿٸ٠ ٚايٓهب ٚايٓ

ُٸ وانِ ا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ  ٚا٭نك٠.   ٢ أّٜٓا بكإْٛ ايعا١ً٥ٚته

  الكاىٌْ املدىٕ يف الفكُ
ٖٛ عباق٠ عٔ قـٛاْني ا٭سـٛاٍ ايًػُـ١ٝ املـفنٛق٠      وٚايكإْٛ املؿْٞ يف ايؿك٘

ِټ  عــاق٠ ٚايٛؾٜعــ١ ٚايهؿايــ١  دــاق٠ ٚاشلبــ١ ٚاٱٚاٱ ٝــٛعٳايبٴ َــع ايكــٛاْني ايــ  ربــ
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ِّ ُټ ١ََنكٵٚاي  ياب٘ ـيو. ٚاٱت٬ف َٚا بٳُٵٚايػٳ ضٳًِٚاي

  قاىٌْ املسافعات يف الفكُ
ٕٴ ــاْٛ ٍٴ ٚقـ ــٛ ــات ٚأَـ ِټ   املكاؾعـ ــ ــا ؽبـ ــٞ َـ ــ٘ ٖـ ــات يف ايؿكـ ــا٤  احملانُـ ايكٓـ

 عاٟٚ ٚايبٝاْات.  ٚايؿٻ

  الكاىٌْ الدّلٕ يف الفكُ
ٕٴ ٞٴايــؿٸ ٚايكــاْٛ ٚعكــؿ  وازبٗــاؾ ٚايػٓــا٥ِ ٚا٭َــإ ِټػٴــيف ايؿكــ٘ ٖــٛ َــا ٜٳ ٚي

اثٝل ٚع٬ق١ ا٭َـ١ اٱنـ١َٝ٬ بػرلٖـا َـٔ     ايف١َ ٚاسبكب ٚايهًِ ٚاملعاٖؿات ٚاملٛ

ُٸ   وا٭َِ ٚعبٖٛا ٟ  ٖٚـٛ املهـ ّ ايكـإْٛ ايـؿٸ   ٕٸءؾـ  و٢ بايهـرل ٚاملػـال ُـا  إْٸ وٚيٞ ايعـا

ِټ ٚيٞ اشبـاّ يف  ٚايكـإْٛ ايـؿٸ   وؿٚيـ١ ؾُٝـا بٝٓٗـا يف ايهـًِ ٚاسبـكب     ع٬ق١ اي ؽب

ٟٸ        َـٔ َـفاٖب   بٺٖٳفٵَٳـ  ايؿك٘ ٖٛ َـا ؽبـِ يػُـ١ٝ املهـًِ ٚدٓهـٝت٘ ٚتابعٝتـ٘ ٭

ّٸ ٕٸأاٱن٬ّ باعتباق  ِټ ايكإْٛ ايؿٚيٞ اشبا  ازبٓه١ٝ ٚايتابع١ٝ.  ٖٛ َا ؽب

ٌُ   العكْبات يف الفكُ قاىْ
ٕٴ ٘  ٚقــاْٛ عــٝٸٔ عكــاب اجملــكَني  ٖــٛ َــا ٜٴ وازبــما٤ أٚ قــإْٛ ايعكٛبــات يف ايؿكــ

َٸـ   ٕٚ عًـ٢ ايكٸ ايفٜٔ ٜتعؿټ ّٸ   اسـ١ اشباَـ١ أٚ ايعا ّ  ١ أٚ عًـ٢ ا٭َـٔ اشبـا  وأٚ ايعـا

 ٜات.  اّ ٚايؿُِّٳاسبؿٚؾ ٚايكٹ ِټػٴٖٚٛ َا ٜٳ

ِٸ ِٸْٸإ ث ِٴ ٘ يف ا٭ل١َٓ املتأغك٠ اغت ٗا عٴٓٳـ ايكإْٛ اذُٛع ايكٛاعـؿ ايـ  تٳ   ان

قٖا اشل٦ٝـ١ اسبانُـ١ ٚايهـًط١ ايمَٓٝـ١ بٛانـط١ املكٓـٓني شلـا يهـرل ايكعٝـ١ ؾُٝـا           ٚتككٸ

ِټ ٕٳ ويــ٪ِْٚٗ ايؿْٜٝٛــ١ ؽبــ َٸــ نــٛا٤ نــا ِټ٘ ٫ ْٸــءؾ ونكــإْٛ َٓــع ايهــكق١ ّاعا  ؽبــ

َٸـ  ِټ  ؾءْٸ وّا نكـإْٛ ايًـكط١  طا٥ؿ١ ؾٕٚ أغك٣و أٚ غا غُـّٛ ايًـكط١.    ٗـا ربـ

 .٤ ٚايعكاب َٔ ايهًط١ ع٢ً طبايؿت٘ايكإْٛ ٚدٛؾ ازبما َٚٔ َكَٛاتٹ
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   التيفٔر املباغس ّغري املباغس
ُٸ ّٴٜٚهــ ًٻــ ٢ إيــما ٘ٹُٳــبايعٳ ِٔػٵاي يماّ ايًــاٖؿ ءبايتٓؿٝــف ازبــدلٟ املبايــك نــ ٌ بــ

كابًــ٘ ايتٓؿٝــف غــرل املبايــك ؾُٝــا إـا نــإ ايتٓؿٝــف   ٜٚ وأَــاّ اسبــانِبتأؾٜــ١ يــٗاؾت٘ 

َٴ ٕٵازبدلٟ غرل  ُٸ ُهٔ نأ  ٘.  ؼبذك ع٢ً َاي٘ أٚ ؼببو َٔ ؽب

  الكاىٌْ الْضعٕ ّالطبٔعٕ
ٞ   هٻـ ٚقـؿ قَ  ٕٸ  ٚا٭َـضٸ  وُٛا ايكـإْٛ إىل ايْٛـعٞ ٚايطبٝعـ  يف تؿهـرلُٖا ٖــٛ أ

 وّا أٚ َٔ تكايٝؿ َٛدـٛؾ٠ سـا٫ّ  نابك ١َٔ قٛاْني َْٛٛع أغف ٚانتُؿٸ ٕٵإايكإْٛ 

َٸ ١ٺؾٝٸكٵعٴ أٚ َٔ إَٔٛق غـف َـٔ   أٚ ؿٸُٹانـتٴ  ٕٵإٚ وٞ ْٚعٝٸّا يْٛع٘ نابكّاُٸثابت١ نٴ ١ٺعا

ٕٸ ;ٞ طبٝعٝـاّ ِّأسهاّ ايعكٌ حبهب َا تكتٓٝ٘ املُاحل ٚاملؿانؿ نٴـ  ايطبٝعـ١ ٖـٞ    ٭

٘ٹ تٵسٳٚٵاي  َأ  ني.ٓاملكٓٸ ٌِٔكعٳيٹ ب

ّٓ   ٌ أّ املططْزالكاىٌْ املد
ِٸ ٚٴ ٕٸإ ث ٚٸَِّٝػ١ قٛاْٝٓ٘ يف يهٌ املٛاؾ نٴ تٵعٳْٹايكإْٛ إـا  ٕ ٞ بايكإْٛ املؿ

ٚٸ بػرٔل ٞٳِّٚإـا مل ٜهٔ نفيو نٴ وأٚ ايكإْٛ املهطٛق ِّ ْٴ ٕٵأَٚٓ٘ ميهٔ  وٕاملؿ ٞ هـ

ٚٸا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ املهــطٛق٠ يف ايهتــاب ٚايهــٓٸ ٚايــ  تهــتػكز  و١ٕ بايؿكــ٘ املــؿ

ٚٸ ٘ٹِكؿٹايؿكٗٞ باي با٫دتٗاؾٹ  ٕ.  غرل املؿ

ٓٓالٓص   دات ّالطْامًّاجس ّاملسؤ
ــشٵايــ  تٳ ٚايكــٛاْنيٴ ــايكٻ ٌٴُٹ ــ١ عًــ٢ ايعٳعٝٻ َٹُٳ ــ ٔكٌ بــا٭ٚا ع١ يف ٛاٖٞ املًــكٸٚايٓٻ

ٛٸ  كِّظاّ املًـكٸع يف سٳ ايٓٸ بٴهٹِهِ ٚتٳٗٔكِّسٳ ُٸ   ٠ َٚٓعـ١ ٚدبعًـ٘ ضبذلَـاّ   ٗـِ قـ ٢ َطاعـّا تهـ

ــايمٚادك  ــؿ ايؿكٗــا٤ ب ــكؾع ٚتمدــ ٭ْٸ ;عٓ ِ  ٗــا ت ــؿ املػايؿــ١ يٓظــاّ املًــكٸع شلــ  وك عٓ

ُٸ ُٸ      ؿٴت٪ِّ اٗ٭ْٸ ;ؿات٢ عٓؿ اسبكٛقٝني بامل٪ٜٸٚته ٢ ايٓظـاّ املًـكٸع شلـِ ٚتكٜٛـ٘ ٚتهـ
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ٓٸ ِ ٗا تُٓٔ ايطاع١ يًٓظاّ املًـكٸع يف سكٓ ٭ْٸ ;ٛأَ مجع )ْأَ(باي ٚتهؿـٌ   وٗـ

   ٘ ــ ــ١ ي ــ١ ايكعٝ ــفٙ ٚتُــْٛ٘ عــٔ طبايؿ ّٴ   وتٓؿٝ  ٚيف ايًــكٜع١ اٱنــ١َٝ٬ تهــٕٛ أسهــا

اقات ٚعبٖٛا َٔ ايمٚادـك ٚايٓـٛأَ   بٌ ٚايهٓؿ وايكُاّ ٚاسبؿٚؾ ٚايتعمٜكات

 ٚامل٪ٜؿات.

ِٸ ٕٴ ٕٸإ ث  ع٢ً قهُني:   ايمٚادك تهٛ

عطـا٤  إبايكـإْٛ نكـإْٛ    ٌُايذلغٝب١ٝ ٖٚٛ َا ٜكتب َٔ ايٓؿع ع٢ً ايع :ا٭ٍٚ

  ٌٔ  و٘اٱَـاّ ايـفٟ ٜعطـٞ يٲَـاّ أٚ يٓا٥بـ      لِّٚنشٳـ  واهلل ايػٓا٥ِ يًُذاٖـؿٜٔ يف نـبٝ

ِّ ٢ِِّٔ يًَكَطعٵدٛق اي  تٴٚنا٭  ٞ ع٢ً املاٍ.  ػاق أٚ يًُتٛٓيع٢ً اي

ــاْٞ ــ١  :ٚايج ــ١ ٚايتأؾٜبٝ ــا ٜكتٸــ   وايذلٖٝبٝ ــٛ َ ــ٢   ٖٚ ــاب عً ــٔ ازبــما٤ ٚايعك  ب َ

ٞٸ  ١ََقٔكايهٻـ  ٘ٹاقم عًـ٢ طبايؿتـ٘ باقتهابٹـ   ايهٻـ  ؿٹٜٳ ٔعِطنكإْٛ َق واملػايؿني يًكإْٛ  املٓٗـ

ٚايكُـاّ   ٚنكٛاْني اسبؿٚؾٹ وعا١ًَ عٓؿ ؾكؿٖا يًكا٥طٗاامل اؾٹبؿهٳ ِٴِهعٓٗا أٚ اسُب

 ٚايتعمٜكات.  



 املطلب الطادع
 يف أجصاٛ العلْو ّبٔاٌ أجصاٛ عله الفكُ

 (1)الفصل االّل

 يف أجصاٛ العلْو
ًٸـ     ٕٸأايعًـّٛ إىل   ؾكـؿ ـٖـب أقبـابٴ    وكٚع يف ايعًـِ أدـما٩ٙ  ٚ ا ٜـفنك قبـٌ اي

   .ٚاملها٥ٌ و٨ٚاملباؾ واملْٛٛعات :ايعًّٛ ث٬ث١ أدما٤ٳ

 ;٫ ايكا٥ُـ١ يف َـؿٚق ايعًُـا٤    وٚاملكاؾ َـٔ ايعًـّٛ ايعًـّٛ املؿْٚـ١ يف ايهتـب     

ٕٸ ــ١ يف ايُــؿٚق   ٭ ــّٛ ايكا٥ُ ــإ وايعً ــاق٠ عــٔ     َٸ ــو َهــا٥ًٗا أٚ عب ــاق٠ عــٔ ْؿ ا عب

ْعـِ  و ٚع٢ً ايجاْٞ ؾ٬ أدـما٤ شلـا   وٚع٢ً ا٭ٍٚ ؾأدما٩ٖا ْؿو املها٥ٌ وًَهاتٗا

ٚٸْت شلا تًو ا٭  .دما٤ايعًّٛ اي  ؾ

ٚٸ :عينأ وع بٗفا ايكٝؿٚقؿ َكٸ ١ْ( مجاع١ َِٓٗ ٬َ عبؿ اهلل قٝؿ )املؿ
(2)  . 

ِّ ٕٸأَٔ  :ؾ٬ ٜكؾ عًِٝٗ َا قٌٝ ِٕ سكٝك١ ن ؾهٝـ ػبعـٌ املْٛـٛع    وَها٥ً٘ عً

   ِ ٕٸ وٚاملبــاؾ٨ َــٔ أدــما٤ ايعًــ  َــكاؾِٖ بــايعًّٛ يف ٖــفا املكــاّ ٖــٞ      ٚـيــو ٭

ٚٸ ٌ    ْـ١ ايعًّٛ املؿ ٘ ٫ ٜكتُـك ؾٝٗـا عًـ٢ ـنـك     ْٸـ أ٫ٚ قٜـب   وٱثبـات َهـا٥ًٗا بايـؿيٝ

ٌ َهـا٥ًٗا صبــكٸ  ُٸـ ٚصبــكٸ وؾ٠ عـٔ ايــؿيٝ   ;ا ٜؿٝــؿ تُـٛق َْٛــٛعاتٗا ٚضب٫ُٛتٗــا ؾ٠ ع

ٛٸ     ــ ــؿٕٚ تُـ ــؿٜٚٓٗا بـ ــا يف تـ ــؿ بٗـ ــؿ٠ َعتـ ــ  وقٖاإـ ٫ ؾا٥ـ ــؿٕٚ اسبذٸـ ــاٚبـ   و١ عًٝٗـ
                                              

( )ايؿٌُ ا٭ٍٚ( نفا ٚقؾ يف ا٫ٌَو ٚمل ٜعُؿ املُٓـ اىل تكهُٝات ٖفا املطًب يؿُـٍٛ َتعـؿؾ٠و   1)
 ٚانتؿ٢ با٭ٍٚ.

 .٬َّ114 عبؿ اهللو و ع٢ً تٗفٜب املٓطل ( ساي١ٝ امل٬ عبؿ اهلل2)
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ٛٸ بٗـا   ٍټؿٳهتٳٚاي  ٜٴ وق املها٥ٌٚبٗفا ا٫عتباق َاقت تًو املكؿَات اي  تؿٝؿ تُ

 عًٝٗا أدما٤ َٔ تًو ايعًّٛ.

ٚٸ ؾاملكاؾٴ بهٕٛ سكٝكـ١   ٚاملكاؾٴ وٕبهٕٛ أدما٤ ايعًِ ث٬ث١ ٖٛ أدما٤ ايعًِ املؿ

 ـات٘ َع قطع ايٓظك عٔ تؿٜٚٓ٘.   ايعًِ َها٥ً٘ ٖٛ ايعًِ يف سؿٸ

ٚميهـٔ ازبــٛاب أٜٓـّا عــٔ ٖـفا اٱيــهاٍ اـا أدبٓــا عٓـ٘ يف نتابٓــا ْكــؿ اٯقا٤      

ِټ ٕٸأٖٚــٛ  و(1)ٓطكٝــ١امل ِّ ا٭دــما٤ أعــ ٚاملهــا٥ٌ ٖــٞ  وَــ١ ٚغرلٖــاَــٔ ا٭دــما٤ املك

ٛٸ١َ ٛٸَـ١  غرلٴ َٚا عؿاٖا ٖٞ أدما٤ٷ وا٭دما٤ املك شلـا أدـما٤    ٕٸءْظـرل ايُـ٠٬ ؾـ    وَك

ِّ ٛٸ١َ نايكٓٛت.أنٛع ١َٚ نايكٸَك  دما٤ غرل َك

  العله ٛجص ٍْ الرٍْٖ املساد باملْضْع 
ٗـا ٖـٞ ايـ     ٭ْٸ ;ْؿو َْٛٛعات ايعًـّٛ ٚـاتٗـا   ٚاملكاؾ َٔ املْٛٛعات ٖٛ

ٚٸ  ٕٵأؾــ٬ ٜعكــٌ  وٜبشــح يف ايعًــِ عــٔ أسٛاشلــا  ٕ تهــٕٛ غاقدــ١ عــٔ ايعًــِ املــؿ

َٹـ       ٕٸءؾ ويًبشح عٔ أسٛاشلا  ٣ٳؿٳبـٌ يَـ   و٘ٹاملْٛـٛع يًًـ٤ٞ يـ٘ متـاّ ايـؿغٍٛ يف قٛا

ؾـ٬ ٜعكـٌ    وسٛاشلـا أايتشكٝل تهٕٛ ٖٞ املكُـٛؾ٠ بايـفات يف ايعًـِ يًبشـح عـٔ      

ٚبٗـفا ٜٓـؿؾع اٱيـهاٍ املعـكٚف عًـ٢ عـؿٸ        .ل ايعًِ املـفنٛق بـؿٕٚ املْٛـٛع   ذبٓك

 دما٤ ايعًّٛ.أاملْٛٛعات َٔ 

  اإلغهال املعسّف علٙ عٓد املْضْع مً أجصاٛ العله
 :ؿٸ املْٛٛع َٔ أدما٤ ايعًِٔ عٳَٳ ٕٸإ :ٚتْٛٝض اٱيهاٍ

ٌ   وأقاؾ ب٘ ْؿو املْٛٛع ٕٵإ  ;٥ٌ٭ْـ٘ َٓـؿقز يف َْٛـٛعات املهـا     ;ؾٗـٛ باطـ

                                              

 َٚا بعؿٖا. 45ّو 1ملٓطك١ٝو ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و زْكؿ اٯقا٤ ا( 1)
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ٕٸ  :  -ق يف ضبً٘نُا قؿ تككٸ - َْٛٛعات املها٥ٌ ٭

 (ا َب١ٝٓ أٚ َعكبـ١ َٸإايه١ًُ ) :تهٕٛ عني َْٛٛع ايعًِ نكٍٛ ايٓشٟٛ ٕٵأَا إ

   .ايه١ًُ َْٛٛع عًِ ايٓشٛ ٕٸأ٫ٚ قٜب 

ٕٴ اسبــكف ْــٛع َــٔ  ٕٸءؾــ و(َــبينٷ اسبــكفٴ) :ْٛعــّا َٓــ٘ نكــٍٛ ايٓشــٟٛ أٚ تهــٛ

 .ايه١ًُ

٘  أٚ تهٕٛ عكّْا ٟ   ـاتّٝا يـ ـ   ) :نكـٍٛ ايٓشـٛ ايتجٓٝـ١   ٕٸءؾـ  و(املجٓـ٢ ٜكؾـع بـا٭ي

 .تعك  ايه١ًُ

ٜبـؿأ ؾٝٗـا    ّانٌ ن١ًُ نإ أٚشلا نـانٓ ) :نكٍٛ ايٓشٟٛ وأٚ تهٕٛ َكٖنب١ َُٓٗا

 .(بُٗم٠ ايٌَٛ

 ايعًـــِ َٓـــؿقدّا يف َْٛـــٛعات املهـــا٥ٌ ايـــ  ٖـــٞ أدـــما٤ٴ ؾهـــإ َْٛـــٛعٴ

ٌ يف َكابـ  ٠ؿٳدم٤ّا عًـ٢ سٹـ   ٙٴعؿٸ ؾ٬ ُٜضټ واملها٥ٌ يعـؿٸ احملُـ٫ٛت    ٚإ٫ٓ وٌ املهـا٥

 أّٜٓا ؾتهٕٛ أدما٤ ايعًّٛ أقبع١. ّادم٤

ـٴ ٕٵإٚ ٛٸ أقاؾ ب٘ تعكٜ ُٸ اي  ٖٞ عباق٠ْ وٞ املْٛٛعنًٓ ق َا١ٖٝٚتُ ا ٜبشـح  ع

ْٹــ  ــ١ ٘ٹيف ايعًــِ عــٔ عٛاق ــٚٳ :عــينأ وايفاتٝ ؾٗــفا َــٔ َــٓاع١   واملْٛــٛع١ٝ ـٴَٵ

ــ٘ إْٸ ;ايدلٖــإ ٘  ٭ْ ــ ٕٸ  ُــا ٜــفنك يف َــؿق ايهتــب ٜٚفنكْٚ ايًــ٤ٞ  يًدلٖــإ عًــ٢ أ

ّٷ       ّ    ايؿ٬ْٞ َْٛـٛع شلـفا ايعًـِ ؾًـٝو يـ٘ اغتُـا ؾاملٓانـب   وبًـ٤ٞ َـٔ ايعًـٛ

ٕٸ ;يف عًـِ املٓطـل   ٙٴٜكاؾٴإ ّ     ٭ َـٔ أدـما٤    ٙٹؿِّعٳـ ؾـ٬ ٚدـ٘ يٹ   واملٓطـل آيـ١ زبُٝـع ايعًـٛ

 ايعًِ. 

ٛٸ ٕٵإٚ ٘ أقاؾ بــ٘ تُــ  نتعكٜـــ ايهًُــ١ ايــ    وق ـات َْٛــٛع ايعًــِ َُٚــؿاق

 ـٴ٘ ٜتٛقٖـ ٭ْٸـ  ;يف املباؾ٨ ايتُـٛق١ٜ  ٌٷٚؾاغٹ ؾٗفا َٓؿقزٷ ويٓشٖٛٞ َْٛٛع عًِ ا

ٕٴ  ٕٸأَــٔ  تٳِؾــكٳملــا عٳ ;عًٝــ٘ َعكؾــ١ َْٛــٛع املهــأي١   عــنيٴ َْٛــٛع ايعًــِ قــؿ ٜهــٛ
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ٕٸ ;َْٛٛع املهأي١ ؾُعكؾـ١ املهـأي١ َٛقـٛف     وُا ٜهٕٛ عٓ٘ايبشح يف املها٥ٌ إْٸ ٚ٭

ــاؾ٨ ايتُــٛق١ٜ     ــؿقز يف املب ــٛ َٓ ــ٘ ؾٗ ــ٢ َعكؾت ٛ  وعً ــ ــٌ ٖ ــ١ ملكؿٸ  ب ــ١ أٜٓــّا َكؿَ َ

ٕٸ ;ايًــكٚع ًٸــَــٔ َكؿٸ ٭ ٖٚــٞ َتٛقؿــ١ و كٚع ايتُــؿٜل اْٛــٛع١ٝ املْٛــٛعَــ١ اي

ٛٸ    .ق املْٛٛعع٢ً تُ

ٕٸ َـ١  دما٤ ايعًـِ أٚ َـٔ َكؿٸ  أايتُؿٜل بٛدٛؾ املْٛٛع َٔ  ٖٚهفا يٛ قًٓا بأ

ًٸ ـٷ وكٚعاي ٛٸ ؾٗٛ َتٛق ٚٳ وق املْٛٛعأّٜٓا ع٢ً تُ  .٠دم٤ّا ع٢ً سؿ ٙٹيعؿِّ ٘ٳدٵؾ٬ 

بٛدٛؾ املْٛٛع نايتُؿٜل بٛدٛؾ ايه١ًُ ؾٗـٛ ؾاغـٌ    أقاؾ ب٘ ايتُؿٜلٴ ٕٵإٚ

ٕٸ ;يف املباؾ٨ ايتُؿٜك١ٝ عًٝـ٘ ايتُـؿٜل    ـٴاملْٛـٛع ٜتٛقٖـ   ايدلٖـإ عًـ٢ ٚدـٛؾٹ    ٭

ٕٻ تٳِؾكٳا عٳباملهأي١ مل ٕٴيف املها٥ٌ إْٸ حٳشٵايبٳ َٔ أ ٘ أعـٔ   ُا ٜهٛ  ٕٵأؾـ٬ ٜعكـٌ    وسٛايـ

ــكّا  أعــٔ  ٚإ٫ يهــإ ايبشــحٴ  وبٛدــٛؾُٜٙــؿٸم باملهــأي١ إـا مل ُٜــؿم    ــ٘ أَ سٛاي

ٙ عـؿِّ ؾـ٬ ٚدـ٘ يٹ   وؾٝهٕٛ ايتُؿٜل بٛدٛؾٙ َٓؿقدّا يف املباؾ٨ ايتُؿٜك١ٝ وََّٖٛٛا

 وٜهـٕٛ بـؿٜٗٝاّ   ٕٵأا َٸـ إايتُؿٜل بٛدٛؾ املْٛٛع  ٕٸإ :ٚيفا قايٛا ٠وع٢ً سؿ ّادم٤

َٴ  وناملٛدٛؾ اا ٖٛ َٛدـٛؾ ايـفٟ ٖـٛ َْٛـٛع ايؿًهـؿ١ ا٭ٚىل      ِٕ  بٝٻٚاَـا   ٓـّا يف عًـ

 ٚاملكؿاق يًٗٓؿن١ املبٝٸٔ ٚدٛؾٖا يف ايؿًهؿ١ ا٭ٚىل.   وآغك نايعؿؾ يًشهاب

ــايٛا ــٚامل :ق ٕٔتهٓؿ ــا ــؿ١ ا٭ٚىل    ٌ يبٝ ــٛ ايؿًه ــع املْٛــٛعات ٖ ــإٚ ومجٝ ــا ْٸ ٘ شل

٘ٴ وان١ املطًك٥١ايك ٕٴ ٫ٚ ػبٛل بٝاْ  ٕٸأ ْـكٚق٠َ  وٖٛ َْٛٛعّا ي٘ يف ايعًِ ايفٟ ٜهٛ

 ؟ي٘ ي٤ٞٺ ثبٛتٴ بٴًَِطثبٛت٘ نٝـ ٜٴ ِٵًَعٵَا ٫ ٜٴ

ٕٵأقاؾ ايتُؿٜل اْٛٛعٝٸ ٕٵإٚ ٕٸ ُٜـؿِّ  ت٘ يًعًِ نأ ايهًُـ١ َْٛـٛع يعًـِ     م بـأ

ِ   وايٓشٛ  وؾـٕٛ ؾٝٗـا َطًـل املْٛـٛع    عكِّٚيـفا ٜٴ  وؾٗٛ َٔ َكؿَات ايًـكٚع يف ايعًـ

ٌټ  وايعًِ ٜبشح عٔ أسـٛاٍ ٖـفا ايًـ٤ٞ    ٕٸإٜٚفنكٕٚ ؾٝ٘  ٕٻ    نـ  ـيـو يًتُـؿٜل بـأ

 ٕٻأ٫ٚ قٜـب   ونِ ٖٛ ايفٟ حبـح عـٔ أسـٛاٍ ٖـفا ايًـ٤ٞ     ايعًِ امله٢ُ بٗفا ا٫
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َٓٗا دم٤ّا َٔ ايعًـِ   ٖٛ دم٤ٷ َا ؿټعٳؾهٝـ ٜٴ وعٓ٘ َكؿ١َ ايًكٚع يف ايعًِ غاقد١ْ

ٕٸ ٕٳ   وعًـ٢ ايًـكٚع ؾٝٗـا    يف ايعًِ َٛقٛفٷ ايًكٚعٳ ٭ م٤ّا يًعًـِ  دـ ٖـا  ٩ٴمٵدٴ ؾًـٛ نـا

  .ع٢ً ْؿه٘ اي٤ًٞٹ ـٴمّ تٛٗقًََي

ِ  ٕٸإ :ٜكاٍ ٕٵأبٌ ميهٔ  ٘ ٫ ٭ْٸـ  ;ايتُؿٜل اْٛٛع١ٝ املْٛٛع َٔ اكات ايعًـ

٘ ٜبشـح  ْٸـ أ٢ ٜعًـِ  ساط١ اها٥ٌ ـيـو ايعًـِ ستٸـ   بعؿ اٱ ميهٔ ايتُؿٜل بفيو إ٫ٓ

إمجـا٫ّ   ١ٹايتُؿٜل باملْٛٛعٝٸ ٕٸإ :ٜكاٍ ٕٵأنإ ميهٔ  ٕٵإعٔ أسٛاٍ ـيو اي٤ًٞ ٚ

 ٬ُّٝ َٔ اكاتٹٚايتُؿٜل بفيو ذبكٝكّا ٚتؿ وَات ايًكٚعَٔ نٛابل ايعًِ َٚكؿٸ

 ايعًِ ٚيٛاسك٘.

  عً اإلغهال املعسّف اجلْاُب

   :ٚازبٛاب عٔ اٱيهاٍ املفنٛق

ــٛعات ْؿهٹــــ  ٕٸإ ــكاؾِٖ باملْٛــ ٛٸ ٗا ٫َــ ــ ــا  تُــ ــؿٜل بٛدٛؾٖــ  قٖا ٫ٚ ايتُــ

 ِٗ ٫ ٜكٜــؿٕٚ ْٸءؾــ ونُــا ٖــٛ اسبــاٍ يف املهــا٥ٌ و٫ٚ ايتُــؿٜل اْٛــٛعٝتٗا يًعًــِ

ٛٸ  بهْٛٗـــا َهـــأي١ يًعًـــِ أٚ  ُـــؿٜلٴ٫ٚ ايتٸبٛدٛؾٖـــا  ُـــؿٜلٴقٖا ٫ٚ ايتٸبٗـــا تُـــ

ــؿ٤ ٛٸ ّاَبــ ــ ٘ تُــ ــ ــؿٜكّٝا يــ ــا ٜٴْٸإٚ وقّٜا أٚ تُــ ــؿٕٚ ُــ ــم٤ٷ  ٕٻأكٜــ ــا دــ ــٗا ٚـاتٗــ   ْؿهــ

 يًعًِ.

َٴ ٕٸأ :ٚؾعــ٣ٛ ــْؿــو املْٛــٛع  َــٔ  املهــا٥ٌ ؾٗــٛ دــم٤ٴ  يف َْٛــٛعاتٹ قزٷؿٳٓٵ

 .املها٥ٌ

ٕٸ َٓؿؾع١ْ ٘ ْٸـ أاق ـات٘ ٫ باعتبـ  يًعًِ ٖٛ ْؿو املْٛٛع يف سؿٸ ايفٟ ٖٛ دم٤ٷ بأ

َٸ وي١أَْٛٛع يًُه  وباعتباق املهـأي١  ُا ٜهٕٛ َْٛٛعّاؾٗٛ إْٸ واملهأي١ ا َْٛٛعٴٚأ

َْٛــٛعات  ػــاٜكٴايعًــِ ٜٴ َْٛــٛعٳ ٕٸأ :ن٬َٗــِ بــٌ ايهــجرل َــٔ املتــأغكٜٔ  ــاٖكٴ 

   .ايطبٝعٞ َع َُاؾٜك٘ ٞٸَها٥ً٘ تػاٜك ايهًٓ
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ٍ  ٘ انــــذلاعٳْٸــــأنُــــا  ــا ٕٸ :َــــٔ ٖــــفا اٱيــــهاٍ َــــٔ قــ ــأ  املهــــا٥ٌ ٖــــٞ  بــ

ٚٸ     و٫ُٛت املٓتهب١ يًُْٛٛعاتاحمل ٚغـرلٙ َـٔ    اْٞنُا ٜٓهـب ـيـو يًُشكـل ايـؿ

 املتأغكٜٔ.  

ــؿ أدــابٳ  ٞ    ٚق  ايــفٟ ٖــٛ دــم٤ َــٔ     ٕٸإ (1)عــٔ اٱيــهاٍ املــفنٛق ايتؿتــالاْ

 َــا مل ٜعًــِ ٚدــٛؾٙ نٝـــ ٜبشــح    ٕٸءؾــ وايعًــِ ٖــٛ ايتُــؿٜل بٛدــٛؾ املْٛــٛع  

ٕٸعًٝــ٘ ايهــٝؿ ايًــك  ؾٸٚقٳ ؟عــٔ عٛاقْــ٘ ايتُــؿٜل بــايٛدٛؾ َــٔ املبــاؾ٨   ٜـ بــأ

ــا َــكٻ    ــ٢ َ ــِ عً ــ٘ ايًــٝؼ ايتُــؿٜك١ٝ يًعً ٕٸ و(2)يف ايًــؿا٤ ع ب ــأ ــاؾ٨  ٚأٚقؾ ب املب

 بٛدٛؾ املْٛـٛع يـٝو   ٚايتُؿٜلٴ وايتُؿٜك١ٝ ٖٞ اي  ٜتأيـ َٓٗا قٝانات ايعًِ

   .نفيو

ٗا َا ٜبتين عًٝٗا قٝانـات  ْٸأَٔ  (3)اْٖٞا ايتؿتالكٳاا ؾهٻ ٨كْا املباؾيٛ ؾهٸ وْعِ

ّٴ ٕٳ        املها٥ٌ ٫ غُٛ  ايتُـؿٜلٴ  املكـؿَات ايـ  ٜتـأيـ َٓٗـا قٝانـات املهـا٥ٌ نـا

ــاؾ٨بٛدــٛؾ املْٛــٛع ؾاغــ٬ّ يف امل  ــ ;ب ـ ايتُــؿٜل باملهــأي١ عًــ٢ ايتُــؿٜل   يتٛٓق

ِ   ٖٚٛ ٜكدـع إىل ايتُـؿٜل بٛدـٛؾٹ    وَْٛٛعٗا بٛدٛؾٹ  تٳؾِـ كٳا عٳملـ  ;َْٛـٛع ايعًـ

ٕٸ ٌّ ا عنيٴَٸإَْٛٛع املهأي١  َٔ أ ٞٷ وَٓ٘ َْٛٛع ايعًِ أٚ دم٥ ٞٷ أٚ عكْ ٘  ـات  ويـ

ايتُؿٜل بٛدٛؾ ـيو ٜهـتؿعٞ ايتُـؿٜل بٛدـٛؾ     ٕٸأ٫ٚ قٜب  وأٚ َكٖنب َُٓٗا

                                              

ٞ  ويكع ايتًٜٛض ع٢ً ايتْٛٝض( 1) ٥ُـ١ ايعكبٝـ١   أَـٔ   .17و 1ّز وَهعٛؾ بٔ عُك بٔ عبؿ اهلل ايتؿتـالاْ
و (تٗــفٜب املٓطــل)و يــ٘ (ٖـــ793)نــ١ٓ  ٚاملٓطــل ٚايبٝــإو يف يهــاْ٘ يهٓــ١و تــٛيف يف نــكغو ٚؾؾــٔ ؾٝٗــا

 .(احملٍُٛ)

ايؿًٝهـٛفو َـاسب ايتُـاْٝـ يف     .21و 1ّز واسبهني بٔ عبؿ اهلل بٔ نٝٓا واملٓطل(ايًؿا٤ )قهِ ( 2)
 ايهٓـ٢  .(ٖــ 428نـ١ٓ )  يف ُٖؿإ تٛيفتكًؿ ايٛلاق٠ يف ُٖؿإو  وٚاملٓطل ٚايطبٝعٝات ٚا٫شلٝات ايطبٸ

 .321و 1ّٚا٭يكابو عباى ايكُٞو ز
 .116ّ ٬َ عبؿ اهللو ساي١ٝ امل٬ عبؿ اهلل ع٢ً تٗفٜب املٓطلو (3)
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  .َْٛٛع ايعًِ

ــؿ َ  ــٚق ــ كٳٗٳ ــاٙ َؾٓ  ــا ـنكْ ــكٙ َــاسبٴ   اؾٴهٳ ــا ـن ــؿا٥ع َ عــٔ  بٹيف ازبــٛا (1) ايب

ٕٸ  ــأ ٛټ    اٱيــهاٍ ب ــؿَات ايًــكٚع ٖــٛ تُــ ــؿٚؾ َــٔ َك َْٛــٛعات املهــا٥ٌ   قٴاملع

ٛٸ ٚايفٟ ٖٛ دم٤ٷ وبايعٓٛإ اٱمجايٞ ُـا  ٘ إْٸ٭ْٸـ  ;قاتٗا ايتؿ١ًَُٝٝٔ ايعًِ ٖٛ تُ

ِټ  ٠ عٔ احمل٫ُٛت املٓتهب١. باقٳٓا املها٥ٌ عٹًِعٳيٛ دٳ ٜت

ٍٻ ٓٴــ ٚقــؿ انــتؿ يــٝو َــٔ أدــما٤ ايتُــؿٜل بٛدــٛؾ املْٛــٛع  ٕٸأِٗ عًــ٢ بع

َهـا٥ٌ ايعًـِ ٖـٞ إثبـات      ٕٸأَـٔ   (2)وايعًّٛ اا ٖٛ املٓهٛب يُـاسب احملانُـات  

٘ ا٭عكا  ايفاتٝـ١ يًُْٛـٛع ٚأدما   ؾًـٛ   واملْٛـٛعٔ  عًـ٢ ثبـٛتٹ   ـٴٖٚـٛ ٜتٛقٖـ   و٥ـ

 ع٢ً ْؿه٘.  اي٤ًٞٹ ـٴتٛٗق ّٳمٳاملْٛٛع ٚأدما٥٘ َٔ َها٥ٌ ايعًِ َي نإ ثبٛتٴ

يٓؿٞ نْٛ٘ َهأي١ َٔ َها٥ٌ ايعًِ  ؾي٬ّٝ ضٴُا ًُُٜٖفا إْٸ ٕٸءؾ :ؿ٢ َا ؾ٫ٚ٘ٝ ؽب

 ٘ يٛ نإ دم٤ّا يًعًِ يف َكابٌ َها٥ً٘ مل ًٜمّ ـيو.  ْٸءؾ و٫ يٓؿٞ دم٥ٝت٘ يًعًِ

  اليت ٍٕ جصٛ العله باد املساد بامل بٔاٌ
ّ أإـا  بــاؾ٨ٚاملــكاؾ بامل ــّاـ تٛٓقٖــٛ َــا ٜتٛٓقــ  :طًكــت يف ٖــفا املكــا ٫ - ؿــّا قكٜب

ٛٸ  عًٝــ٘ َعكؾــ١ُ  -بعٝــؿّا أٚ  ونتعــاقٜـ َْٛــٛعاتٗا ٚضب٫ُٛتٗــا   وقّااملهــا٥ٌ تُــ

 ٖٚٞ ع٢ً قهُني: و١ عًٝٗانا٭ؾٓي وتُؿٜكّا

ٛٸ َبــاؾ٨ :أســؿُٖا ـٴتُــ املهــا٥ٌ ٚضب٫ُٛتٗــا  َْٛــٛعاتٹ ق١ٜ ٖٚــٞ تعــاقٜ

ـٴ ٕٳ   ٚتعــاقٜ ــٛ نــا ــّا ٚتعــاقٜـ  َْٛــٛع املهــأي١ أٚ ضبُٛشلــا َكنٓ  أدما٥ٗــا ؾُٝــا ي ب

                                              

 .32ّ و سبٝب اهلل ايكي و( بؿا٥ع ا٫ؾهاق1)
٘ ايؿكٝـ٘  ٖـٛ اسبهـِٝ املتأيٓـ   )ايًٝؼ قطب ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ ضبُؿ ايـكالٟ ايبـٜٛٗٞو قـاٍ احملـؿخ ايكُـٞ:      ( 2)

 (ٖــ 766ت ) ايٓبٝ٘ َاسب احملانُات ٚيـكسٞ ايًُهـ١ٝ ٚاملطـايع ٚيـكع ايكٛاعـؿ ٚاملؿتـاع ٚغرلٖـاو       
 .70و 3ّكُٞو زٚا٭يكابو عباى اي ايه٢ٓ(. بؿًَل
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ـٴ   وإىل ـنكٖـا  ستـٝرٳ اٚأعكاْـٗا ؾُٝـا يـٛ     وأقهـاَٗا  َجـٌ ايبًــٛؽ أٚ   ٚعًٝـ٘ ؾتعكٜـ

 يف َْٛٛع َها٥ً٘. ٠يهْٛٗا َأغٛـ باؾ٨ايعؿاي١ يف عًِ ايؿك٘ َٔ امل

ٌ َات اي  تتأيـ َٓٗا أؾيٓـ ١ ٖٚٞ املكؿٸاملباؾ٨ ايتُؿٜكٝٸ :ٚثاُْٝٗا ٫  و١ املهـا٥
ٕٳ وباملهــا٥ٌ عًٝــ٘ ايتُــؿٜلٴ ـٴَــا ٜتٛٓقــ ايعًــّٛ َبــاؾ٨ تُــؿٜك١ٝ غًــب أ ٚإ٫ يهــا

 يػرلٖا َٔ ايعًّٛ.
 :١ املها٥ٌَٓٗا أؾٓي ـٴَات اي  تتأٓيٖٚفٙ املكؿٸ

 .ؾ١ؾ١ أٚ أ٫َّٛ َتعاقٳٝت عًَّٛا َتعاقٳُٸناْت ٚاْش١ بٝٸ١ٓ نٴ ٕٵإ

ناْت قؿ بكٖٔ عًٝٗا يف عًِ ٚأغفت يف ٖفا ايعًـِ   ٕٵءؾ وناْت غرل بٝٸ١ٓ ٕٵإٚ

ٝت ُٸكٖٔ عًٝٗـا يف ْؿـو ايعًـِ نٴـ    بٴـ  ٕٵإٚ وباملهـًُات  ٝتٵُٸع٢ً نبٌٝ ايتهًِٝ نٴـ 

 ٕٵءعًٝٗا ؾٝ٘ ٚمل تهٔ قؿ بـكٖٔ عًٝٗـا يف عًـِ آغـك ؾـ      ٔٵٖٳكٵبٳمل ٜٴ ٕٵإٚ وبايدلٖاْٝات

َْٛـٛع١ أٚ زلٝـت    ٝت أَـ٫ّٛ ُٸبـع ٜهـهٔ إيٝٗـا املـتعًِ نٴـ     َـٔ ايطٓ  ناْت قكٜبـ١ّ 

 َُاؾقات.

ٛٸ ـ ْؿـو ايعًـِ يتٛقٓـ   ٔ يف تبـٝٸ  ٕٵأٚ ٗا ٫ بـؿٸ ؾءْٸ وق١ٜٖٚفا خب٬ف املباؾ٨ ايتُ

ٛٸ ٚيـفا ايؿكٗـا٤ ٜعكؾـٕٛ يف نتـبِٗ َْٛـٛعات َهـا٥ٌ ايؿكـ٘         وق املها٥ٌ عًٝٗـا تُ

ٛٸيـٕٛ ا٭َـك يهُ   وٚاْـش١  اي  ٖٞ غرلٴ ًٓ بٹتٴـ ٫ٚ ؼب تِٗ خبـ٬ف أؾيٓـ   وػـ١ ٚغرلٖـا  اي

ِ  ِٗ ٜأغـــفٕٚ َكـــؿٸ  ْٸءؾـــ ٕٛ ٜهـــتؿيٓ ٗـــِ  ْٸأأ٫ تـــك٣   وَاتٗا عًـــ٢ نـــبٌٝ ايتهـــًٝ

ٕٳٚق ٚايتهًهــٌ ؾٴبا٫نتُــشاب ٚاشبــدل ايٛاســؿ ٚايــؿٻ ٜكُٝــٛا ايدلٖــإ عًــ٢  ٕٵأ ٚ

ــا ــاؾّا وؾيًٝٝتٗ ــّٛ املتهؿٓ  اعتُ ــ٢ ايعً ــ١    عً ــِ اسبهُ ــِ ا٭َــٍٛ ٚعً ــفيو نعً ــ١ ي ً

   ٚايه٬ّ ٚعبٖٛا.

ِٻ    :ٖفٙ املباؾ٨ ث

ٕٴ َٻــ قــؿ تهــٛ ايٓكٝٓــإ ٫ ػبتُعــإ ٫ٚ ) :نكــٛشلِ وعًــِ ِّتهــتعٌُ يف ُنــ ١ّعا

ًٓـ )ٚإـا  و(ٜكتؿعإ ًـ  ٚدؿت ايع ايـؿيٌٝ َتـ٢ تطكقـ٘ ا٫ستُـاٍ     )ٚ و(١ٍٛ ٚدـؿ املع
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 .  (بطٌ ؾٝ٘ ا٫نتؿ٫ٍ

ٕٴ َٸ ٚقؿ تهٛ ٛ    و١ بايعًِغا ٚنكاعـؿ٠   ونكاعؿ٠ ايجكٌ يف ايـتًؿ  يف عًـِ ايٓشـ

 بعؿ ايؿكاؽ. ٚنكاعؿ٠ ايًٓو و٘ يف عًِ ايؿك٘٘ ٫ ٜذلى نًَٓا ٫ ٜؿقى نًٓ

ي١ ؾكٗٝـ١  ٗـا َهـأ  ؾءْٸ ويًعًِ َها٥ٌ ي٘ أّٜٓا نكاعؿ٠ ايطٗاق٠ باؾ٨ٚقؿ تهٕٛ امل

 َٚبؿأ ملهأي١ طٗاق٠ َا٤ ايػهاي١ َج٬ّ.

ِٸ     ٌٳ  ٖٚــٛ َـا ٜٴ  وَــٔ ـيـو  ٚقـؿ تطًـل املبــاؾ٨ عًـ٢ ا٭عـ ًٸــ بـؿأ بــ٘ قبـ يف  كٚٔعاي

   :نٛا٤ نإ وَِها٥ٌ ايعً

ٕٴ   ٛٸ  وّ ـنكٖــا املُــطًش١ املتكــؿٸ   ٨َــٔ املبــاؾ  ؾاغــ٬ّ يف ايعًــِ ؾٝهــٛ ق نتُــ

ــأيٓ  وَْٛــٛع املهــأي١ ٚضبُٛشلــا  ــ  ٜت ــا قٝانــاتٴ ـ َٓٚنايتُــؿٜكات اي َهــا٥ٌ  ٗ

  .ايعًِ

٘ٹ   ـٴأٚ غاقدــّا عــٔ ايعًــِ ٜتٛٓقــ   ــ٘ ايًــكٚع عًــ٢ ٚدــ ُٸ وايبُــرل٠ عًٝ ٢ ٜٚهــ

ٚطاملا أطًكٓاٖا بٗـفا   وَْٚٛٛع٘ وٚبٝإ غاٜت٘ ونتعكٜـ ايعًِ وَات يًعًِباملكؿٸ

 املع٢ٓ يف َؿق ٖفا ايهتاب.  

  .ع٢ً ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ لٴًَِطٖٚٞ بٗفا املع٢ٓ تٴ

ِٸ ٚقــؿ تطًــل املبــاؾ٨ ع    عًٝــ٘ َعكؾــ١   ـٴتٖٛقــَــٔ ـيــو ٖٚــٛ َــا ٜٴ    ًــ٢ ا٭عــ

ٕٴ وؿّا بعٝؿّااملها٥ٌ ٚيٛ تٛٓق ـ نجرلٷ َٔ ايعًّٛ َٔ َبـاؾ٨ ايعًـِ املتٛقٓـ    ٚعًٝ٘ ؾتهٛ

ــاق نٴــ   ــ  ٜتٛٓقــ ايعٴ ٝتٵُٸَهــا٥ً٘ عًٝٗــا. ٚبٗــفا ا٫عتب ــّٛ اي ــ٘   ـٴً ــِ ايؿك عًٝٗــا عً

 باملباؾ٨.  

  اٛ العلهصجأاملطاٜل اليت ٍٕ مً 
ِ  بٝاْٴ املكُـٛؾٴ  ها٥ٌ ٖـٞ املطايـبٴ  ٚاملكاؾ بامل ٕٴ   وٗـا يف ايعًـ ًَـت١ًُ   ٖٚـٞ تهـٛ

ٟ   وع٢ً بٝـإ عـٛاق  َْٛـٛع ايعًـِ ايفاتٝـ١       و(ايؿاعـٌ َكؾـٛع  ) :نكـٍٛ ايٓشـٛ
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ُٸؾءْٸ ٗا ًَت١ًُ ع٢ً بٝإ ثبٛت ايكؾع يًهًُـ١ ايـ  تهـٕٛ    ٭ْٸ ;٢ َهأي١ عب١ٜٛٗا ته

٘   وؾاع٬ّ ٗـا ًَـت١ًُ   ٭ْٸ ;١ ؾكٗٝـ١ ٗـا َهـأي  ؾءْٸ و(ايُـ٠٬ ٚادبـ١  ) :ٖٚهفا قـٍٛ ايؿكٝـ

ًٓـ   ُٸـ   ع٢ً بٝإ ثبٛت ايٛدٛب يؿعـٌ امله ٕٸ  و٠٬ـ ايـفٟ ٖـٛ اي َْٛـٛع   ٚـيـو ٭

ٚايـفٟ ًٜـتٌُ عًـ٢ ٖـفا      وايعًِ ٖٛ ايفٟ ٜبشح يف ايعًِ عٔ عٛاقْـ٘ ايفاتٝـ١  

ٌٴ تهـٕٛ َهـا٥ٌ ايعًـِ ٖـٞ ايـ  تًـتٌُ عًـ٢         ٕٵأ ؾ٬ بؿٸ وايعًِ ايبشح ٖٛ َها٥

 ايبشح عٔ عٛاق  َْٛٛع ايعًِ. 

ّ    ٖـفا ؾُٝـا إـا نـإ ايعًـِ قـؿ ؾٴ      َٸــ وٚٸٕ يبٝـإ عـٛاق  َْٛـٛع غـا ا إـا ٚأ

ٚٸٕ يػا١ٜٺ َٸ ؾ ٕٴغا  عًٝٗا تًو ايػا١ٜ.   بٴَها٥ً٘ ٖٞ ايكٓاٜا اي  تذلتٸ ١ ؾتهٛ

  البخح عً املطأل٘ مً جَات ثالث٘
ِٸ ٗـا  ْٻأؿام عًـ٢  ث٬ث١ بعؿ ا٫تٸ يف دٗاتٺ عٳَٚق وايه٬ّ يف املها٥ٌ ٕٸأ٫ ؽبؿ٢  ث

  :املكُٛؾ بٝاْٗا يف ايعًِ ملطايبٴٖٞ ا

نُا ٖـٛ  ـاٖك    وٗا عباق٠ عٔ ْؿو ايكٓاٜاْٸأيف  ازب١ٗ ا٭ٚىل :[ْؿو ايكٓاٜا]

ِ ) :سٝــح قــاٍ عبــاق٠ ايتؿتــالاْٞ ٚ ــاٖك  و(1)(املهــا٥ٌ ٖــٞ قٓــاٜا تطًــب يف ايعًــ

ًٓ و(2)يتذكٜؿ املٓطلأّٜٓا يف يكس٘  ١َٞ اسبًٓعباق٠ ايع٬ٓ  .ا٭نجك ٘  اٖكٴبٌ يع

ٕٴ  حبٝــحٴ  املٓهــٛب١ إىل املْٛــٛعاتٹ  أٚ املهــا٥ٌ عبــاق٠ عــٔ احملُــ٫ٛتٹ     تهــٛ

ٌ   املها٥ٌ غاقدـ١ْ  َْٛٛعاتٴ عـٔ   نُـا ٖـٛ احملهـٞ يف يـكع املطـايع      وعـٔ املهـا٥

ٚٸ  .  (3)اْٞاحملكل ايؿ

                                              

 .116و ّع٢ً تٗفٜب املٓطلو ٬َ عبؿ اهلل ايٝمؾٟ ( ساي١ٝ امل٬ عبؿ اهلل1)
 .329و ّاسبًٞ ايع١َ٬ هٔ بٔ ٜٛنـاسبمجاٍ ايؿٜٔ  و( ازبٖٛك ايٓٓٝؿ2)
 .9ّو 1ز وقطب ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ ضبُؿ ايكالٟ و( يكع َطايع ا٫ْٛاق3)
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نُـا ٖـٛ َـفٖب     (هب ايتا١َ اشبدل١ٜ اي  ٜتعًـل بٗـا ايتُـؿٜل   ايٓٸ) :ٚاملها٥ٌ

ُٸ  .(1)َاسب اسباي١ٝ ع٢ً املعامل ؿ تكٞايًٝؼ ضب

ٕٸ  اٚ ــأ ــ٢ ا٭غــرل ب ٔٸ   نــتٴؿٹٍ عً ــ ــكاؾ َــٔ ْٚــع ايؿ   واهــا٥ً٘ ٖــٛ ايتُــؿٜلٴ  امل

ًٖـــ َٸـــ ايتُـــؿٜلٴ بـــ٘ لٴٚايـــفٟ ٜتع اشبدلٜـــ١ ٫ أطكاؾٗـــا ايـــ  ٖـــٞ  ١ُٖـــٛ ايٓهـــب١ ايتا

 املْٛٛعات ٚاحمل٫ُٛت.

ًٓ ٕٸءؾ وَا ؾٝ٘ ٫ٚ ؽبؿ٢ أٚ نْٛ٘ ٖٛ ايـفٟ ٜكـاّ    ول ايتُؿٜل ٖٛ ـيونٕٛ َتع

ٕٵ  ٘     عًٝ٘ ايؿيٌٝ ٫ ٜهـتؿعٞ أ ًٖـ    ٕٸءؾـ  وتهـٕٛ املهـأي١ عبـاق٠ عٓـ ل املكٖنبـات طاملـا ٜتع

أ٫  و٫ ٜهـتؿعٞ نـٕٛ املكنـب ٖـٛ ـيـو ازبـم٤       ـيو ٕٸءؾ وايكُؿ ببعه أدما٥ٗا

ٕ ٜهـٕٛ  أ٘ ٫ ًٜـمّ  ْٸـ ءؾ وا ْكُـؿ َـٔ املكٖنبـات ناسبٝٛاْـات بعـه أدما٥ٗـا      ْٸإتك٣ 

٘      ـيو اسبٝٛإ عباق٠ْ ًٓ ْٸـ أعًـ٢   وعـٔ ْؿـو ـيـو املكُـٛؾ َٓـ  ٕٸءؾـ  وِ ـيـو ا ٫ ْهـ

ٖــفٙ املعكؾــ١ بعٓــٗا ؼبُــٌ  ٕٸأغاٜــ١ ا٭َــك  واملكُــٛؾ ٖــٛ َعكؾــ١ ســاٍ املْٛــٛع

ٛٸباي ٛٸ  وقتُــ ــٛ تُــ ٛٸ ٖٚ ٘ ق املْٛــٛع ٚتُــ ــ٘ ٚعٛاقْــ ــ وق ساي ٓٴ ــشٵٗا ٜٳٚبع  ٌٴُٳ

َٸــ  وُــؿٜلبايتٸ ٘ ٖٚــٛ ايتُــؿٜل بايٓهــب١ ايتا ــ٘ ٚبــني عٛاقْــ ــ و١ بٝٓ ْبكــٞ  ٕٵأ ؿٸؾ٬بٴ

 ٘ املتباؾق َٓٗا.  ْٸءؾ و١ٖٚٛ ايكٓٝٸ واملهأي١ ع٢ً َعٓاٖا ٫ٚ غبكدٗا عٓ٘

املْٛــٛعات  ٕٸإاشبدلٜــ١ ٚايتاَــ١  املهــأي١ يــٛ ناْــت ٖــٞ ايٓهــب١ُ  ٕٸأَٓــاؾّا إىل 

تهـٕٛ أدـما٤    ٕٵأؾًٝـمّ   وتهٕٛ احمل٫ُٛت أّٜٓا غاقد١ عٓٗا ٕٵأغاقد١ عٓٗا يمّ 

ٌ  :ايعًّٛ أقبع١ عًـ٢   بـٌ مخهـ١ بٓـا٤ٶ    واملْٛٛعات ٚاحمل٫ُٛت ٚاملباؾ٨ ٚاملهـا٥

 َْٛٛعات املها٥ٌ. َْٛٛع ايعًِ غرلٴ ٕٸأ

ــٞ سٝجٝٸــ   ٕٸأٚؾعــ٣ٛ  ــٛت احملُــ٫ٛت ٚاْتهــا   ١ُاملهــأي١ ٖ ــو  ْٸأ٫  وبٗاثب ــا ْؿ ٗ

                                              

 .107 - 106و 1ّز و ضبُؿ تكٞ ايكالٟو( ٖؿا١ٜ املهذليؿ1ٜٔ)
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ٍٳ واحملُــ٫ٛت تٗا يف املهــا٥ٌ ٖا دــم٤ّا َــٔ ايعًــِ بعــؿ َــؿغًٝٸ يعــؿٸ ؾش٦ٓٝــف ٫ صبــا

   .َؿغ١ًٝ تا١َ

ايٓهب١ ايكا٥ُـ١ بـني ايطـكؾني ؾٗـٞ      ناْت ْؿوٴ ٕٵإاسبٝج١ٝ املفنٛق٠  ٕٸءؾ وؾانؿ٠

ناْـت احملُـ٫ٛت ؾاغًـ١ ؾٝٗـا      ٕٵءؾـ  ونـٛا٤  بايٓهب١ يًُْٛٛع ٚاحملُـٍٛ عًـ٢ سـؿٍّ   

ٔٴ ٕٵإٚ وْٛعات نفيوؾاملٛ ٌ يف ايكٓـ١ٝ ٚقا٤ املْٛـٛع   ٫ ْتعكٓـ  ناْت غرلٖا ؾٓش

 ٚاحملٍُٛ ٚايٓهب١ ايتا١َ اشبدل١ٜ ٚٚقٛعٗا ي٦ّٝا آغك.  

َٔ ايعًِ ٌٖ  ١ اي  ٖٞ دم٤ٷَياملهَأ ٕٸأيف  ازب١ٗ ايجا١ْٝ :ايذلا  ْظك١ٜ املهأي١

ايتؿتالاْٞ ٚغرلٙ  اٖك ا٭نجك ن وتهٕٛ بؿ١ٜٝٗ ٕٵأتهٕٛ ْظك١ٜ أّ ػبٛل  ٕٵأًٜذل  

غكز ايؿكٗا٤ املها٥ٌ أَٚٔ ٖفٙ ازب١ٗ  واٱمجاع عٞ عًٝ٘بٌ اؾٸ وايذلا  ـيو

 ويًُٓطل (1)يف دبكٜؿٙ ل ايطٛنٞاحملٓك ٚ اٖكٴ وايؿك١ٝٗ ايٓكٚق١ٜ عٔ عًِ ايؿك٘

يف يكس٘   قاٍ سٝحٴ وا٫يذلا ٹ ّٴؿٳيف يكس٘ يًتذكٜؿ عٳ  ١َ اسبًٞٚايع٬ٓ

ِّ) :يتذكٜؿ املٓطل ِٕ املها٥ٌ يف ن َٸ عً  ٗوًٳ١ بفيو ايعًِ اي  ٜٴٖٞ ايكٓاٜا اشبا

 ٕٵإٜٚطًب يف ـيو ايعًِ ايدلٖإ عًٝٗا  وضب٫ُٛتٗا إىل َْٛٛعاتٗا يف اْتهابٹ

 اْت٢ٗ. (2)(١ٓتهٔ بِّ مل

 تـٛقؾ يف ايعًـِ أَـا    و١ل نـٕٛ املهـأي١ بؿٜٗٝٸـ   ٛٻدٳ سٝحٴ ـٹاملٛاقٹ ياقٔع َٚكٜضٴ

 .  (3)ٝتٗاا٥ٗا أٚ يبٝإ مٓلَؿٱلاي١ غٳ

ٕٳ  ٕٵأيف  ٘ ٫بـؿٻ ْٸأ ٚاسبلٸ مل  ٫ٓإٚ وَـٔ اشبؿـا٤   َـٔ ايعًـِ ؾٝٗـا ْـٛعٷ     املهـأي١ُ  تهـٛ

                                              

ٞ   ُْـرلٴ  و( دبكٜؿ املٓطل1) قَـاؾ ٚاجملهـطٞ ٚايكٜاْـٝاتو    َـ١ با٭ ؾًٝهـٛفو ع٬ٓ  .55ّ وايـؿٜٔ ايطٛنـ
َٳ  و ؾؾٔ يف ايها ١ُٝ.(ٖـ672ت )َؿّا ؾًهّٝاو كٵابت٢ٓ اكاغ١ 

 .329ّ اسبًٞو ايع١َ٬ هٔ بٔ ٜٛنـاسبمجاٍ ايؿٜٔ  و( ازبٖٛك ايٓٓٝؿ2)
 .44و 1ّز ػبٞوو عبؿ ايكئ بٔ أيؿ ا٫( املٛاقـ3)
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ناْـت بؿٜٗٝـ١    ٕٵءؾ وـيو ايعًِ َْٛٛٔع ؾٝٗا عٔ عاقٔ  حٴشٳبٵٗا ٜٳْٸأؿم عًٝٗا ُٵٜٳ

ي١ سكَـ١  أنُهـ  وؾٝذ٢ً عٓٗا ـيو اشبؿا٤ يف ايعًِ ٚيٛ َٔ د١ٗ ايتباٙ َْٛـٛعٗا 

ٔٵ وٗا ْكٚق١ٜايػٓا٤ ؾءْٸ  وؾٝٗا غؿا٤ َٔ د١ٗ تًػِٝ َْٛٛعٗا ٖٚـٛ ايػٓـا٤   ٚيه

 عٔ عٛاق  َْٛٛع ايعًِ. حٴشٵٌ بٗا ايبٳُٴشٵملا نإ ٜٳ ٚإ٫ٓ

   .عٔ عٛاقْ٘ حٴشٳبٵٜٴ ٕٵأؾٝ٘  ايعًِ َؿكٚ ٷ ٕٸأع َ

ضبُـٍٛ املهـأي١ ٖـٌ     ٕٸأيف  ازب١ٗ ايجايجـ١  :ّْا غكٜباكٳٜهٕٛ احملٍُٛ عٳ ٕٵأ دٛالٴ

 ـاتٝــّا ٜهــٕٛ عكْــّا ٕٵأٚ بــؿٸ أّ ٫ وّا غكٜبــّا ملْٛــٛع املهــأي١ْٳــكٳٜهــٕٛ عٳ ٕٵأ ػبــٛلٴ

ملْٛـٛع   ـاتٝـاّ  ْـاّ كٳٕٛ عٳٜهـ  ٕٵأٚ ضبُٛشلـا ٫بـؿٸ   ٕٻأبعؿ اتؿـاقِٗ عًـ٢    وملْٛٛعٗا

ٚٸ ٕٳ َامَل ٚإ٫ٓ و١ْ ؾٝ٘ايعًِ املؿ  باسجّا عٔ ا٭عكا  ايفات١ٝ ملْٛٛع٘.   ِٴًِايعٹ نا

ٔٴ  إىل ايجاْٞ ايًـٝؼٴ  بٳٖٳـٳ ٞ  (1)نـٝٓا  ابـ ٚـٖـب إىل   ونجـك ايعًُـا٤  أٚ ٚايتؿتـالاْ

ٛٸلٚا نْٛــ٘ عكْــّا   وهــٞ عٓــ٘عًــ٢ َــا سٴ وٚغــرلٙ  ل ايطٛنــٞا٭ٍٚ احملٓكــ ؾذــ

  .غكٜبّا ملْٛٛع املهأي١

ــ َــع ايًــٝؼ ٚاسبــلٸ كْا ا٭عــكا  ايفاتٝــ١ بايــفٟ ٜعــك  يًًــ٤ٞ بــ٬   يــٛ ؾهٻ

ٜهـٕٛ عـني َْٛـٛعات     ٕٵأٚ بـؿٸ ٫َْٛٛع ايعًـِ   ٕٸإ :ٚقًٓا ويف ايعكٚ  ٚانط١ٺ

يهإ ايبشـح ؾٝٗـا عـٔ     ٚإ٫ٓ واملها٥ٌ إيٝ٘ َْٛٛعاتٹ َٔ قدٛٔع بؿٸإـ ٫  ;َها٥ً٘

ٜهــٕٛ احملُــٍٛ َــٔ عــٛاق  َْٛــٛع  ٕٵأٚ ٘ عًــ٢ ٖــفا ٫ بــؿٸْٸــءؾ وغــرل عٛاقْــ٘

ِ      ;املهأي١ ايفاتٝـ١  ٚاحملُـٍٛ عـك  ـاتـٞ     ويكدـٛع َْٛـٛع املهـأي١ ملْٛـٛع ايعًـ

  ا٥ٌ ايؿكٗٝـ١ ايـ  ٚعًٝـ٘ ؾاملهـ   وؾٝهٕٛ عكّْا ـاتّٝا ملْٛٛع املهأي١ وملْٛٛع ايعًِ

ٕٳ ِ      ْٳـ كٳضبُٛشلـا عٳ  نا  :ؾكـٍٛ ايؿكٗـا٤   وّا غكٜبـّا ملْٛـٛعٗا يٝهـت َـٔ َهـا٥ٌ ايعًـ
                                              

ٞ    و( يــكع ا٫يــاقات 1) ــؿٜٔ ايطٛنــ ــٔ ضبُــؿ ُْــرل اي ــ١و   14ّ وضبُــؿ ب ــاّ اسبهــِٝ ايعاَ ــ١ ا٫َ و َهتب
 .643بكقِ  وطبطٛطات
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ــاشَب) ــ كٴُٵ ّٷكٳسٳ ــ٫ٛ١ تهــ و(ا ٕٸ ;ٕ َهــأي١ ؾكٗٝ ــايعك    ٭ عــكٚ  اسبكَــ١ يًػُــك ب

 .(يكب اشبُك سكاّ)ُا املهأي١ ايؿك١ٝٗ ٖٞ ٚاجملال ٚإْٸ

ِٸ ١ عكْــّا ـاتٝــّا اغتًؿــٛا ؾُٝــا  ٜهــٕٛ ضبُــٍٛ املهــأي ٕٵأايــفٜٔ ايــذلطٛا  ٕٸإ ثــ

ٓٴ وبِٝٓٗ ٕٳ ٕٵأِٖ إىل عؿّ دٛال ِ بٌ أنجكٴٗٴؾفٖب بع املها٥ٌ َـٔ   ضب٫ُٛتٴ تهٛ

ٛٸ ٕٸ ;َات َْٛٛعاتٗاَك ٛٸّ ي٤ًًٞ ٫ ٜٴ ٭ ٘ بايدلٖإ ثبٛتٴـ  بٴًَِطاملك إـ ٫ ٜطًـب   ;٘ يـ

ٛٸ ايدلٖإ ع٢ً املهأي١ إ٫ٓ إ٫  وؾ٬ ٜطًب ايدلٖـإ عًـ٢ املهـأي١    وق أدما٥ٗابعؿ تُ

ٛٸ ؼبُـٌ َعٓـاٙ يف ايـفٖٔ غايٝـّا      ٕٵأَٚٔ املهـتشٌٝ   وق َْٛٛعٗا َٚعكؾت٘بعؿ تُ

  ٌّ ــ ٔ  عــٔ سُــٍٛ َــا ٖــٛ ـات ــفٖ ــ٘ يف اي ــ ;ي ٍٷ٭ْٸ ــٔكعٵَٳ ٘ ضبــا ايًــ٤ٞ َــع ازبٗــٌ   ١َُؾ

ٛٸ ٛٸ ؾذُٝــعٴ وَاتــ٘اك ٛٸ ١ ؾاغًــ١َْــات املاٖٝٸــَك  فٴؾهٝـــ تأغٴــ وقَــع املاٖٝــ١ يف ايتُــ

ٛٸ١َ شلا بايدلٖإ.أدما٥ شلا أسؿٴ تٴٜٚجبٴ واملا١ٖٝ  ٗا املك

ٔٸ ٛٸ  ْٸــءؾ وـيــو دــٛالٴ ايتشكٝــلٳ ٚيهــ َــٔ  ق املاٖٝــ١ بعــاق ٕ ا نــجرلّا َــا ْتُــ

ــٛتٹ ًْٚــٗو وعٛاقْــٗا ٕٸ ;بعــه ا٭دــما٤ شلــا   يف ثب ا٭دــما٤ يٝهــت أدــما٤    ٭

ٛٸ  يًُعكٚ . ُا ٖٞ أدما٤ٴق ٚإْٸيًعاق  املتُ

ٛٸ املاٖٝٸ تٵيٛ ناْٳ وْعِ تٗـا شلـا   ـاتٝٸ ثبـٛتٴ  بٴًَـ ِطٜٴ تٗـا ٫ ا ٚسكَٝكٗٳـ ٗٔٓٵق٠ بُه١ َتُـ

 بايدلٖإ.  

ٚعًٝ٘ ؾاملها٥ٌ املًت١ًُ ع٢ً بٝإ أدما٤ بعه املْٛٛعات ايؿك١ٝٗ ناملهـا٥ٌ  

ٛٸ١َ ي٤ًْٛٛ ٚايػهـٌ ٚايُـ٠٬ ٚاسبـر نًٗ    ٗـا َـٔ املهـا٥ٌ    ايباسج١ عٔ ا٭دما٤ املك

ٚٳ وايؿك١ٝٗ  نؿ١. ا٤ ٚايؿ٬ُٳَهاسُب غكادٗا تبعّا ملا ٖٛ املًٗٛق بنيٳٱ ٘ٳدٵ٫ٚ 

  عٔئ٘ مْضْعات املطاٜل ملْضْع العله
 :تهٕٛ ٕٵأٚ ؿٸَْٛٛعات املها٥ٌ ٫ بٴ ٕٸإثِ 

ِ  ا عنيٴَٸإ ٟ   وَْٛٛع ايعًـ  و(ايهًُـ١ انـِ أٚ ؾعـٌ أٚ سـكف    ) :نكـٍٛ ايٓشـٛ
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ٛ    ٖٚـٛ عـنيٴ   وَْٛـٛع ٖـفٙ املهـأي١ ٖـٛ ايهًُـ١      ٕٸءؾ ٚنكـٍٛ   وَْٛـٛع عًـِ ايٓشـ

ــ٘ ــٌ ) :ايؿكٝ ــإايؿع ــٛ ايٛادــ    َٸ ــ٘ ؾٗ ــٔ تكن ــع َ ــإٚ وبا ميٓ ــٛ    َٸ ــ٘ ؾٗ ــٔ إتٝاْ ــع َ  ا ميٓ

َٸـ  وا ٜـكدض إتٝاْــ٘ ؾٗـٛ املهـتشبٸ   َٸـ إٚ وّاحملـكٸ  ٚأَــا  وؾٗـٛ املهـكٚٙ   ٘ٴض تكنُـ ا ٜــكدٸٚأ

ٙٴَؾكٳٜتها٣ٚ َط ـ  ٌٴعٵَْٛٛع ٖفٙ املهأي١ ٖٛ ؾٹ ٕٸءؾ و(ؾٗٛ املباع ا ٖٚـٛ عـني    واملهًـ

ايؿعــٌ بــ٬ ادتٗــاؾ ٫ٚ تكًٝــؿ ٫ٚ استٝــا  ) :ٚنكــٍٛ ايؿكٝــ٘ وَْٛــٛع عًــِ ايؿكــ٘

 .(باطٌ

ــ َٸ ــٛعٷ أي١ٜهــٕٛ َْٛــٛع املهــ  ٕٵأا ٚأ ْ  ِ  :نكــٍٛ ايٓشــٟٛ وَــٔ َْٛــٛع ايعًــ

ٛ   ٕٸءؾــ و(اسبــكف َــبينٷ)  واسبــكف ْــٛع َــٔ ايهًُــ١ ايــ  ٖــٞ َْٛــٛع عًــِ ايٓشــ

ّ ) :ٚنكٍٛ ايؿكٝ٘ َـٔ ؾعـٌ املهًــ ايـفٟ ٖـٛ       ايػُـب ْـٛعٷ   ٕٸءؾـ  و(ايػُب سـكا

 .َْٛٛع عًِ ايؿك٘

َٸ ْـ   ٜهٕٛ َْٛٛعٴ ٕٵأا ٚأ ٘    ْٛـٛعٔ مل ّااملهـأي١ عك  عباؾٜـ١ُ ) :ايعًـِ نكـٍٛ ايؿكٝـ

ٌٔ   ٷكٳايعباؾٜـ١ عٳـ   ٕٻءؾ و(ب١كٵايُك ؿٹُٵؾٝٗا َٔ َق ٌ ٫ بؿٻُٳايعٳ ًٓـ  يؿعـ ـ ايـفٟ ٖـٛ   امله

ٌ   ٷكٳاي٠٬ُ عٳـ  ٕٸءؾ و(اي٠٬ُ ٚادب١) :ٚنكٛيٓا وَْٛٛع عًِ ايؿك٘  ْظـرلٴ  ويًؿعـ

ٍٔ  .يًه١ًُ  ٷكٳايؿاع١ًٝ عٳ ٕٸءؾ و(ايؿاعٌ َكؾٛع) :ايٓشٟٛ قٛ

ــٛعٴ أٚ ٜ ــٕٛ َْٛـ ــأي١ َكٓن هـ ٍٔ املهـ ــٛ ــا نكـ ــّا َُٓٗـ ــ٘ بـ ــاقٸ ) :ايؿكٝـ ــٌ ايٓـ   ايؿعـ

 ٕٵأٜهــٕٛ نــفيو ٭دــٌ  ٕٵأُــا ايــذلطٛا يف َْٛــٛع املهــأي١ ٚإْٸ و(ؼبــكّ اقتهابــ٘

ِ       ٜهٕٛ ايبشـحٴ   َْٛـٛع املهـأي١    ٕٸءؾـ  وؾٝٗـا عـٔ ايعـٛاق  ايفاتٝـ١ ملْٛـٛع ايعًـ

ٕٳ ؾــ٬  وْــٛع ايعًــِضبُٛشلــا َــٔ ا٭عــكا  ايفاتٝــ١ ملٛ يــٛ مل ٜهــٔ نــفيو ملــا نــا

ٕٴ ِ   ;ايبشح يف املهأي١ عـٔ ايعـٛاق  ايفاتٝـ١    ٜهٛ ٕٴ  وملْٛـٛع ايعًـ غاقدـ١   ؾتهـٛ

 عٔ ايعًِ. 

ــو    ــك ي ــا ٜظٗ ــٔ ٖٓ ٘  ٕٸأَٚ ــ ــٍٛ ايؿكٝ ّ ) :ق ــك ســكا ــب ظبــو )ٚ و(اشبُ  و(ايهً
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ا٭قهـاّ   ؿٴسٳـ ٗا َأإـ يـٝو َْٛـٛعٴ   ;١ؾكٗٝٸـ  ي١ٺأيٝهـت اهـ   و(تٷشٵايعفق٠ آٗا نٴـ )ٚ

ٕٵ ؿٸؾ٬ بٴ وا٭قبع١ املفنٛق٠ ٍ  َٔ تأًٜٚٗا بأ ٚ    :ٜكـا َبايـكت٘   ٕٸإيـكب اشبُـك سـكاّ 

 أ ايعفق٠ سكاّ. ٌٳأِن ٕٸإٚ (1)كطٛب١اينبب يتٓذو املبايك ب

                                              

 ( يف ا٭ٌَ )بكطٛب١(.1)



 املطلب الطابع
 عً مطاٜل عله آخس مئص بُ مطاٜل نل علٍه يف ما

ــ ٕٳمٓل ــا ــمٴ ا ن ــا ٜٳ     متٝٝ ــا   ــٔ غرلٖ ــِ ع ــا٥ٌ ايعً ــَه ــ  ازٴشتٳ ــ٘ امل٪ٓي ًٓإيٝ  ِ ـ ٚاملــتع

ُٸـ  ي٬٦ ٜطًب  ٘   َـا ٫ ٜٗ ايؿكٗـا٤ ٚا٭َـٛيٝني طاملـا     ٕٸأإىل  َٓـاؾاّ  و٘ ٜٚـذلى َـا ُٜٗـ

ٚٳ  ْٸأيف بعه املها٥ٌ  ماعٴٚقع َِٓٗ ايٓٸ  بٳدٳـ ٗا َٔ عًِ ايؿك٘ أٚ َٔ عًـِ ا٭َـٍٛ 

 ويُٝٝم بـ٘ َهـأي١ ايعًـِ عـٔ غرلٖـا      ;ْفنك املٝمإ يف عؿٸ املهأي١ َٔ ايعًِ ٕٵأعًٝٓا 

 :ؾٓكٍٛ

ٌُر  دِهِلٔعالً ٓد املطأل٘ ٔميف َع املٔصا
ٖا َٓـ٘  يعـؿٸ  ٜهـٕٛ َٝماْـاّ   ٕٵأاملهـأي١ َـٔ ايعًـِ أٚ ميهـٔ      يعـؿٸ  َا ـنك َٝماّْا ٕٸإ

 أَٛق:

ٌُ ّٓ املٔصا   يف عٓد املطأل٘ مً العله لاأل

ِ       ٕٵأ :أســؿٖا ــكا  ايفاتٝــ١ ملْٛــٛع ايعًــ ــ١ عــٔ ا٭ع ــٕٛ املهــأي١ باسج   وته

ٕٴٖٚٞ إْٸ ٕٳ ونفيو ُا تهٛ ِ  فاتٝـ١ ملْٛـٛعٔ  ٛشلا َٔ ا٭عكا  ايُٴشٵَٳ إـا نا  وايعًـ

ِ  ع املهأي١ عنيٴٖٛٚٛ إ ا ٜهٕٛ نفيو إـا نإ َْٛ ٘  أٚ ْٛعـاّ  وَْٛٛع ايعًـ  وَٓـ

ــّا أٚ عكْــّا ــ٘ ـاتٝ ّ  وأٚ املكنــب َُٓٗــا  وي ــٛ مل ٜهــٔ نــفيو نــإ    ;نُــا تكــؿ إـ ي

ٕٴ وعٔ َْٛٛع ايعًِ َْٛٛعٗا أدٓبّٝا  ضبُٛشلا عكّْا ـاتّٝا ي٘. ؾ٬ ٜهٛ

ِټ  ْٸٖفا املٝـمإ إ  ٕٸأ٫ٚ ؽبؿ٢  يـٛ مجعـت    ٚإ٫ٓ ويـٛ نـإ يًعًـِ َْٛـٛعٷ     ُـا ٜـت

ِٕاملهــا٥ٌ يػــك  غــاّ ٚزلٸ ٕٴ ٝــت بانــِ عًــ ـيــو ايػــك   بٴٖــٛ تكتټــ ؾــاملٝما

 عًٝٗا.
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 يف عٓد املطأل٘ مً العله املٔصاٌ الجاىٕ
ــإ :ثاْٝٗــا ــإَتإ نًٓ٘ بٛانــط١ تعكٜـــ ـيــو ايعًــِ ذبُــٌ َكــؿٸ  ْٸ  ٝتــإ َٛدبت

 عًـــ٢ مجٝـــع يًـــمّٚ َـــؿم املعـــكِّف  وكِّفيًـــمّٚ ايتهـــاٟٚ بـــني املعـــكٻف ٚاملعـــ 

  وعًــ٢ مجٝــع َــا َــؿم عًٝــ٘ املعــكِّف َٚــؿم املعــكٻف  وَــا َــؿم عًٝــ٘ املعــكٻف

  ؿٚيــ١ املْٛــٛع يًــمّٚ نــًب املعــكِّف    أٚ َٛدبــ١ نًٝــ١ ٚأغــك٣ نــايب١ نًٝــ١ َع    

ٌٸ  ٚبهـــبب ايعًـــِ بٗـــاتني  ويًـــمّٚ ايتهـــاٟٚ بُٝٓٗـــا فَـــا يـــٝو بـــاملعكٻ عـــٔ نـــ

 َهــــا٥ٌ ـيــــو ايعًــــِ عــــٔ غرلٖــــا بٛانــــط١  (1)ٝــــمٝمتَتني ٜكتــــؿق عًــــ٢ املكــــؿٸ

ــ١  ــ١ ٚدؿاْٝــ ٕٻ  وَكؿَــ ــأ ــا بــ ــج٬ّ إـا عًُٓــ ــاق٠ْ  ؾُــ ــ٘ عبــ ــِ ايؿكــ ــِ   عًــ ــٔ ايعًــ  عــ

ــٔ أؾيٓ    ــ١ ع ــاّ ايًــكع١ٝ ايؿكعٝ ــا ايتؿُــ١ًٝٝ ٜٳ با٭سه ــشٵتٗ ــا ايعٹ ٌٴُٳ ــيٓ ــتني ًٓبُه ِٴًِ ٝ

 َٛدبتني:  

ِٕ ٌټُن :إسؿاُٖا ٕٴ عً ِٷ ؾٹ ٜهٛ ٞٸ   كّٗا ؾٗٛ عًـ ٞٸ ايؿك بـاسبهِ ايًـكع ٌٕ   عـ  عـٔ ؾيٝـ

 تؿًُٝٞ.

ٌټ :ٚثاُْٝٗا ٞٸ ن ٞٸ   عًِ باسبهِ ايًكعٞ ايؿكع ؾٗـٛ َـٔ عًـِ     عٔ ؾيٝـٌ تؿُـًٝ

ِٕ      :عٔ ٖـفٙ املكؿَـ١ ايجاْٝـ١    أٚ ْكٍٛ بؿ٫ّ ;ايؿك٘ بـاسبهِ   ٫ يـ٤ٞ  ـا ٖـٛ يـٝو بعًـ

ٞٸ ٞٸ ايًكع  عٔ ؾيٌٝ تؿًُٝٞ بؿك٘. ايؿكع

ِٸ إ ايهــًِٝ ٚايطبــع بٗــا ايعًــِ املــفنٛق بايٛدــؿ ٌٴُٳــشٵٜٳ إـا ٚدــؿْا َهــأي١ّ ثــ

ُټ  ــ ــتكِٝ ْٓـ ــ١ املهـ ــ١ ايجاْٝـ ــفٙ      وٗا إىل املكؿَـ ــٔ ٖـ ــِ َـ ــفا ايعًـ ــفا: ٖـ ــٍٛ ٖهـ  ْٚكـ

ِٷ ٞٸ املهأي١ عً ٞٸ باسبهِ ايًكع ٌٕ   ايؿكع ٞ  عـٔ ؾيٝـ ٌټ  وتؿُـًٝ ِٕ  ٚنـ نـفيو ؾٗـٛ    عًـ

ِٔ ٘   :ؾٝٓتر وايؿك٘ َٔ عً بايٓـكب ا٭ٍٚ   وٖفا ايعًِ َٔ ٖفٙ املهأي١ َٔ عًـِ ايؿكـ

                                              

 يف ا٭ٌَ )متٝم(. ( 1)
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 َٔ ايًهٌ ا٭ٍٚ.

ٚإـا ٚدؿْاٖا َهأي١ ٫  واي  ؼبٌُ َٓٗا ـيو ايعًِ أي١ ايعًِ إ٫ٓٚيٝهت َه

ُٸ   ٖــفا ايعًــِ  :ٗا إىل املكؿَــ١ ا٭ٚىل ؾٓكــٍٛ ٖهــفاؼبُــٌ بٗــا ايعًــِ املــفنٛق ْٓــ

ٌټ وَــٔ ٖــفٙ املهــأي١ يــٝو بــايعًِ املــفنٛق   ِٕ ٚنــ  ٜهــٕٛ َــٔ ايؿكــ٘ ٖــٛ ايعًــِ   عًــ

     ٞ  يعًــِ َــٔ ٖــفٙ   ٖــفا ا :ٜٓــتر وبــاسبهِ ايًــكعٞ ايؿكعــٞ عــٔ ؾيًٝــ٘ ايتؿُــًٝ

  ٘ ــ ــِ ؾك ــٝو بعً ٞ    واملهــأي١ ي ــاْ ــٔ ايًــهٌ ايج ــاْٞ َ ــٍٛ وبايٓــكب ايج ــفا  :أٚ ْك ٖ 

     ٞ  وايعًِ َٔ ٖفٙ املهأي١ ٖٛ اي٬ عًِ باسبهِ ايًـكعٞ ايؿكعـٞ عـٔ ؾيٝـٌ تؿُـًٝ

٘  وبٓشــٛ املٛدبــ١ املعؿٚيــ١ احملُــٍٛ  ٫  :ٜٓــتر و٫ٚ يــ٤ٞ َــٔ ايــ٬ عًــِ بــفيو بؿكــ

٘ٺيــ٤ٞ َـــٔ ٖـــفا ايعًــِ َـــٔ ٖـــفٙ املهــأي١ بؿ    ٓٸـــ وكـــ ـــ باي ًٸ  هٌ كب ايجــاْٞ َـــٔ اي

 ا٭ٍٚ.

 يف عٓد املطأل٘ مً العله املٔصاٌ الجالح

َهــا٥ٌ ايعًــِ ٖــٞ املطايــب   ٕٸأَــٔ  (1)َــا ٜظٗــك َــٔ َــاسب املعــامل  :ثايجٗــا

ٍٸ  ٚؾٝ٘:   ويف ايعًِ اعًٝٗ ازبم١ٝ٥ املهتؿ

ــا ٜٴ    ٕٸإأ٫ّٚ:  ــاؾ٨ ايتُــؿٜك١ٝ َ ــٔ املب ــتؿٳَ ــا يف ٍټه ٍٸ  عًٝٗ ــتؿ ــِ إـا مل ٜه   ايعً

ِٕ ٍٸْٸءؾ و١ ايٝؿَاقٜٸأن وآغك عًٝٗا يف عً اٱْهـإ يف   ١ َا يف ٜـؿٹ بٗا ع٢ً ًَهٝٸ ٘ ٜهتؿ

 ايؿك٘.

ف بٗـفا  ٫ تعـكٸ  وعـٔ ـنكٖـا   ٌٳَؿٚاي  َغ و١ثٳاملهأي١ ايؿك١ٝٗ املهتشؿٳ ٕٸإٚثاّْٝا: 

ايتـأَني  ٚ ي١ املعـا٬َت املُـكؾ١ٝ  أنُهـ  ويعؿّ ا٫نتؿ٫ٍ عًٝٗا يف ايعًِ ;ايتعكٜـ

 ع٢ً اسبٝا٠ ٚايهكقؿ١ًٝ.

                                              

 .40ّ و سهٔ بٔ لٜٔ ايؿٜٔ ايعاًَٞو( َعامل ايؿ1ٜٔ)
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َٸ و١َها٥ٌ ايعًِ ٖٞ َطايب نًٝٸ ٕٸإٚثايجّا:  ٌٸ و١ٚقٛاعؿ عا قـكا٠٤   ا٭َضٸ ٚيع

 ازبم١ٝ٥ باشبدل١ٜ.

 يف عٓد املطأل٘ مً العله املٔصاٌ السابع
ٚتبعِٗ عًٝ٘ َـاسب   وكني َٔ اسبهُا٤ ٚاملٓطكٝنياحملٓك َا ـنكٙ بعهٴ :قابعٗا

ٚٸاملهأي١ َٔ ايعًِ تكتٸ ؿِّاملٝمإ ٚايٓابط يف عٳ ٕٸأيف  (1) ايهؿا١ٜ ٕ ب غك  املؿ

ٚٸ  ٳكٳُا اعتدلٚا َغٚإْٸ وعًٝٗا ِ   املؿ ٕٸ ;ٕ ٖٛ املٝمإ ؾٕٚ غـك  املـتعًِ أٚ املعًـ  ٭

ٚٸ      ُـا دعًـٗا َـٔ    ٖٚـٛ إْٸ  وٕايفٟ دعٌ ٖفٙ املها٥ٌ املتًـتت١ عًُـّا ٚاسـؿّا ٖـٛ املـؿ

ٚٸ ْٕٔ٘ يايعًِ ايفٟ ؾ ٛٸكٳايػٳ هٛ ٕٳ   ايفٟ تُ   ٳٔكٚيـفا يـٛ ؾُـ    وعًٝٗـا  َذلتبـاّ  قٙ نـا

ٚٸ ٚٸَهأي١ مل ٜؿ ًعٓـا عًـ٢ ؾغٛشلـا    ٚبعؿ ـيـو اطٓ  وٕ يًعًِ يف َها٥ٌ ايعًِْٗا املؿ

ٕٸ ;ْاٖا َٔ َها٥ٌ ايعًِؾٵؿٳيف غكْ٘ عٳ املكٝاى عٓؿٙ يف ٚسـؿ٠ املهـا٥ٌ ٚعـؿٸٖا     ٭

ِٕ  ٗا يف ـيو ايػك .غُٛيٖٛ ؾٴ ٚاسؿٺ َٔ عً

ٚٸ ٌٳغٵ٫ ؾٳ ًعٓا ع٢ً َهأي١ٺٛ آطنُا ي ٕ مل ْعؿٸٖا َـٔ َهـا٥ٌ   شلا يف غك  املؿ

ٚٸ ٕٵإٚ وايعًِ  ٕ َٔ ايعًِ.عؿٸٖا املؿ

 ونُهـا٥ٌ اسبهُـ١   وٝـ١ تـاق٠ ٜهـٕٛ بٓشـٛ ايعًٓ    املها٥ٌ يف ايػكٔ  ٌٳغٵؾٳ ٕٸإثِ 

ٚٸ ٕٸءؾ ٍٴغك  املؿ ٕٴ ٚتاق٠ّ ؤوِؿايٓٻ ٕ َٓٗا ٖٛ نُا بٓشٛ اٯي١ َـٔ قبٝـٌ ؾغـٌ     ٜهٛ

ــٞ يٮيــٝا٤  اي ــ١ ايكا٥ ٓٸــ    وٓــ٤ٛ يف َعكؾ ــ١ اي ٍٸْٚظــرل ؾغــٌ املكيــؿ يف ؾ٫ي ــ٢  ا عً

ٚـيـو   وي٘ ْ٘ٚظرل ؾغٌ ايعكٌ يف تكنٝب ايعٌُ َٔ ايعاٌَ ٚإتكإ َٓع وايطكٜل

عًِ ايٓشٛ بٛانطت٘ ُٜٕٛ املتهًِ يهاْ٘ عـٔ   ٕٸءؾ وٚعًِ املٓطل وَجٌ عًِ ايٓشٛ

 ٔ اشبطأ يف ايؿهك.ٖٓ٘ عك ـٚعًِ املٓطل بٛانطت٘ ُٜٕٛ املؿٓه واشبطأ

                                              

 .7ّ و ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞو( نؿا١ٜ ا1ٍَٛ٫)
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ِټَا ـنكٚٙ إْٸ ٕٸأ :ٜٚكؾ عًِٝٗ أ٫ّٚ ٕٳ ُا ٜت ٔٴ يٛ نا ّٸ  ايعًِ يػـك ٕ  تؿٜٚ  وغـا

َٸ ٕٳأ ٔٴ ا إـا نا ٍّ  َْٛـٛعٕ  ايعًِ ٭دٌ ايبشح عٔ سـا٫تٹ  تؿٜٚ ٕٴ  وغـا يف  ؾـاملٝما

ّٸ عؿٸ املهأي١ َٔ ايعًِ نٕٛ ضبُٛشلا َٔ سا٫تٹ ٖٚهفا يـٛ   وـيو املْٛٛع اشبا

ٔٴ ّٸ ٕ كٳِ ٭دٌ َغايعً نإ تؿٜٚ ٕٴ غا ّٸ  َْٛـٛعٕ  سا٫تٹ ٚبٝا ٕٴ  غـا يف  ؾـاملٝما

 ُا نًُٝٗا ؾٝٗا.ٗٴؿٸ املهأي١ َٔ ايعًِ ثبٛتٴعٳ

ٚٸ كٳغَـ  بٹاملهأي١ َٔ ايعًـِ يذلتټـ   ؿټ٘ أّٜٓا ٜهٕٛ عٳْٸءؾ :٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝ٘ ٕ   املـؿ

ــ١ُ وعًٝٗــا ٕٴ  غاٜ ــك ٜهــٛ ٚٸ  ا٭َ ــؿ ــ١ُ  وٕغــك  امل ــو املْٛــٛع   ٖــٛ َعكؾ ســا٫ت ـي

 اّ.اشب

ٕٵ ٕٴ ٕٸأَكاؾِٖ  ٕٸإ :ٜكاٍ ٚيهٔ ميهٔ أ ٢ ٖٛ املٝـمإ ستٻـ   تكتب غا١ٜ ايعًِ ٜهٛ

ٕٳ املْٛـٛع َـٔ ايػـك      ٚيٝو نٕٛ املهأي١ تبشح عٔ سا٫تٹ وي٘ َْٛٛعٴ يٛ نا

 املفنٛق.

ــاّ   ــِٝٗ ثاْٝ ــكؾ عً ٜٚ:  ٟ ــؿ ــا أٚقؾٙ ٚاي ٕٻ (1) ا ــأ ــا٥ٌ ايعٴ ب َّٔه ــٛ ــتٻَٴ ً يف  ١ؿك

ٌٴ  ٕٳ ٕٵأ ؾٝذــبٴ واهلل تعــاىل َعكؾـ١ُ  :أٚ نُــا قٝــٌ وؿوايـٓٸ  ايػـك  ٖٚــٛ تهُٝــ  تهــٛ

ٌٷ ِٕ َها٥ٌ ايعًّٛ َها٥  ٚتهٕٛ ايعًّٛ عًُّا ٚاسؿّا.   وٚاسؿٺ يعً

ٚٸ  ٔ كٳغَـ  بٴاملٝمإ ٖٛ تكتټـ  ٕٸإ :َٓاٙٚدٛاب٘ َا قؿٻ َـٔ   ٖٚـٛ ْـٛعٷ   وٕ عًٝٗـا املـؿ

 تهٌُٝ ايٓؿو.  

ٕٸ  :ٜٚكؾ عًـِٝٗ ثايجـاّ   ٌٔ  هٳعٵـ بٳ بـأ عًـّٛ ايعكبٝـ١ ٚاسبهـاب شلـا     اشل٦ٝـ١ ٚاي  َهـا٥

ٚٸٕ عًِ ايؿك٘ ٘ٹ  ايفٟ ٭دًٹكٳيف ايػٳ ٌٷغٵؾٳ عًِ اشل١٦ٝ يـ٘ ؾغـٌ يف َعكؾـ١     ٕٸءؾ وؾ

ُٸـ    ٕٵأ بٴذٹازب١ٗ اي  ٜٳ ٖٚهـفا اسبهـاب    و٠٬ ٚايـفبض ٚعبـٛ ـيـو   ٜهـتكبٌ ؾٝٗـا اي
                                              

طبطٛط١ تككٜكات ايًٝؼ ضبُؿ قْا نايــ ايػطـا٤ يبشـح ايهـٝؿ أبـٛ اسبهـٔ ا٭َـؿٗاْٞ يف أَـٍٛ         ( 1)
 ايؿك٘.
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َٳ وبايٓهب١ إىل املٛاقٜح يف َعكؾـ١ ا٭سهـاّ    ٌٷغٵـ ػـ١ شلـا ؾٳ  ْٚـاع ايًٓ أ ١ُؾَـ ٔكعٵٖٚهفا 

يف  ٌٷغٵـ َـٔ َهـا٥ٌ ايعًـّٛ ايعكبٝـ١ شلـا ؾٳ      بٌ ايهـجرلٴ  وايًكع١ٝ َٔ ايه١ٓ ٚايهتاب

ٚٸٕ عٹٹ  ٵكٳايػٳ  ع٢ً ا٫نتٓبا .   ٠َقٳايكؿٵ بٴٛدٹٗا تٴؾءْٸ وا٭ٍَٛ ِٴًِايفٟ ٭دً٘ ؾ

ٌٷ  اٗـا شلـ  ْٸأاملـكاؾ   ٕٸإ :اٚدٛاب٘ نُـا ـنـكٙ بعـه احملككـني بتْٛـٝض َٓٸـ       يف  ؾغـ

ٚٸٕ ايعًكٳايػٳ ٕٳ ٕٵإؾاملها٥ٌ املفنٛق٠  وِ ب٬ ٚانط١  ايفٟ ٭دً٘ ؾ  ٌٷغٵـ ا ؾٳٗٳـ َي نا

بايٛانـط١    ٵكٳيف ايػٳـ  ٌٷغٵـ نـإ شلـا ؾٳ   ٕٵإناْت َٔ ايعًِ ٚ يف ايػك  ب٬ ٚانط١ٺ

َٕٔٴـ مٳٗــِ ايتٳْٸأعًــ٢  وَــٔ َهــا٥ٌ ايعًــِ ٔٵهُـ مل تٳ ب عًٝٗــا املهــأي١ ايــ  ٜكتٸــ ٛا بهــٛ

ٕٷ ّٕ أٚ أغكا ٷ غكْا ٕٴَتعؿٸ يعًٛ  ايعًّٛ.   َٔ َها٥ٌ تًو ؾ٠ تهٛ

ؿٸ املهأي١ َٔ ايعًـِ يـٛ نـإ َـا ـنـكٚٙ يـمّ       املٝمإ يف عٳ ٕٸإ :عًِٝٗ قابعّا ؾٴٔكٜٚٳ

ٚٸٕ   ٴكٳب عًٝٗا َغيف املهأي١ اي  قتٸ ُٜضٸ ٕٵأ َـٔ َهـا٥ٌ ايعًـِ ٚيـٛ      ؿٸعٳتٴ ٕٵإاملؿ

ــ٘ َْٛــٛعٴ   ُٜــؿم  ٕٵأايــذلطٛا  ِٗــْٸأَــع  وايعًــِ نــإ َْٛــٛعٗا ٫ ٜٓطبــل عًٝ

 ٛعٗا.  ايعًِ ع٢ً َْٛ َْٛٛعٴ

َٸـ    ٕٻأا َٔ َا عكؾت٘ َٓٸ ٚايتشكٝلٴ ٚٸٕ يًبشح عـٔ َْٛـٛعات غا  و١ايعًِ املؿ

أٚ ٜهــٕٛ  وٖٚــٛ َـؿم َْٛــٛع٘ عًـ٢ َْٛــٛع املهـأي١    ويـك  عـؿٸ املهــأي١ َٓٗـا   

 ٚإ٫ يهاْت غرل باسج١ عٓ٘. وع املهأي١ عكّْا ـاتّٝا يَْ٘ٛٛ

ّٸ       ٚٸٕ يًبشـح عـٔ غاٜـ١ ٚغـك  غـا َٓـ٘   يـك  عـؿٸ املهـأي١    ٚأَا ايعًِ املـؿ

ٚٸٕ ي٘ ايعًِ نٛا٤ نإ ي٘ َْٛٛع أّ ٫ ٚنٛا٤ َـؿم   وؾغًٗا يف ايػك  ايفٟ ؾ

 ٭ٕ املِٗ َعكؾ١ تكتب ايػك  ٫ غرل.   ;َْٛٛع٘ ع٢ً َْٛٛع املهأي١ أّ ٫

ٕٵ  وَٓـ٘ ثبٛتُٗـا   يٛ نـإ املكُـٛؾ نًُٝٗـا ٚدـب يف املهـأي١ ايـ  تعـؿٸ        وْعِ  بـأ

املٝـمإ يف   ٕٸإؾُـج٬ّ   وًٝٗـا ايعًـِ ٚتكتـب ايػاٜـ١ ع    ُٜؿم ع٢ً َْٛٛعٗا َْٛٛعٴ

ٕٴ  ا باْطبــام َْٛــٛع عًــِ ا٭َــٍٛ عًــ٢  َٸــإ عــؿٸ املهــأي١ َــٔ عًــِ ا٭َــٍٛ ٜهــٛ
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ِٸ وَْٛٛعٗا ٕٻ ٖٚفا إ ا ٜت ٚٸٕ يًبشـح عـٔ سـا٫ت       يٛ قًٓا بأ عًِ ا٭َـٍٛ قـؿ ؾ

ّٸ   َٸـ  ويًبشـح عـٔ ا٭ؾيـ١    ٕٳِّ٘ ؾٴْٸـ إنـإٔ قًٓـا    وَْٛـٛع غـا ا بـؿغٌ املهــأي١ يف  ٚأ

ِٸ   وعًِ ا٭ٍَٛ غكٔ  ٕٻ    ٖٚفا إ ـا ٜـت  يػـك ٕ  ٕٳِّعًـِ ا٭َـٍٛ قـؿ ؾٴ    يـٛ قًٓـا بـأ

ّٸ  نايكؿق٠ ع٢ً انتٓبا  ا٭سهاّ ايًكع١ٝ عٔ أؾيتٗا ايتؿ١ًُٝٝ. غا

ٌُ   مً الفكُ ال األصِْل ِهِلً ٔعٓد املطأل٘ ٔميف َع املٔصا
ٙٹ ـٳ بـايتعكټ  املٓانب١ ٫ بأىٳ ٚبٗف ا٭َـٛيٝني َـٔ املـٛالٜٔ يف     هٴعٵـ بٳ ٙٴكٳنَـ   ملـا 

ِٔ ؿِّعٳ ٙٹ ٠ٹكٳجٵَها٭ٍَٛ يٹ املهأي١ َٔ عً  َها٥ٌ عًِ ايؿك٘. بٝٓٗا ٚبنيٳ ا٫يتبا

 لعٓد املطأل٘ مً عله االصْل املٔصاٌ األّل
ُــّا ِهسٴ ٓــترٴٜٴ َهــأي١ عًــِ ا٭َــٍٛ تكــع نــدل٣ يكٝــاىٕ  ٕٸأٖــٛ  :املٝــمإ ا٭ٍٚ

 يكعّٝا نًّٝا.

    ٟ ــؿ ــكٙ ٚايـ ــا ـنـ ــ٢ َـ ــو عًـ ــب ـيـ ــح  يف تكك  ٚتككٜـ ــ٘ يبشـ ــتاـٙ أٜكاتـ  نـ

   :ابتْٛٝض َٓٸ  ايٓا٥ٝين

ٕٴ عًــِ ا٭َــٍٛ تجبــت بــ٘ ندلٜــاتٷ   ٕٸإ يــؿيٌٝ ا٫نــتٓبا   ا٭غــرلٴ ازبــم٤ٴ تهــٛ

ٖفٙ ايهدلٜات يف ايعًـّٛ ايهـابك١ عًـ٢     ٚتٓكٝض َػكٜاتٹٹ وٞيًشهِ ايًكعٞ ايهًٓ

 وَـػك٣  تٴأسؿٖا تجبٴ٘ بْٸءؾ ونايٓشٛ ٚايُكف ٚايبٝإ ٚايكداٍ ٚايًػ١ وا٭ٍَٛ

ٔ ندل٣ ٖـفٙ  ٚيف عًِ ا٭ٍَٛ ٜبٝٸ ويف نفا( ٖفٙ اٯ١ٜ أٚ اسبؿٜح  اٖكٷ ٕٸإٖٚٞ )

ٍ   وع٢ً طبكٗـا(  ٌٴُٳعٵٜٴ ١ْذٻايظٛاٖك سٴ ٕٸإٖٚٞ ) وايُػك٣ ايٛدـٛب   ٕٸإ :نُـا ٜكـا

 وعًــ٢ طبكــ٘ ٌٴُٳــعٵؾــايٛدٛب ٜٴ وعًــ٢ طبكــ٘ ٌٴُٳــعٵٜٴ و١ذٻــٚايظــاٖك سٴ واٯٜــ١  ــاٖكٴ

 ٕٸأٖٚـٞ   ونـدل٣ ـيـو   ضٴٖٓكٍَٛ تٴـ ٚباُ٭ وٖفا ايكاٟٚ ثك١ ٕٸأ تٴبٴجٵٜٳٚبعًِ ايكداٍ 

َٴ    .ي٘ عٓؿ ايتعاق  أٚ غرل ـيو ١ْشٳاشبدل َٚكدِّ ١ٝٹذِّسُب ١ْبٳٛدٹايٛثاق١ 
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 يكٝــإى نــدل٣ٶ ٝــ١ تكــعٴايكٛاعــؿ ايؿكٗٝــ١ نكاعــؿ٠ اسبًٓ ٕٸأ :أ٫ٚ  ٜٚــكؾ عًٝــ٘

ٞٷ ِٷِهَٓ٘ سٴ ُطبٳٓٵهتٳٜٴ ٕٴايؿٸ :ؾٝكاٍ واملهأي١ ا٭َٛي١ٝ ظرلٴْ ويكع  وٝـ١ اسبِّ ًَهُٛى غا

ٍٷاسبًٓ ًَهٛىٹ ٌټُٚن ٕٴ وانتعُاي٘ ١ٝ س٬ ٍٷ ؾايؿغا  انتعُاي٘. س٬

٘ٴ ٘  ٚدٛاب ٕٴ      ٕٸإ : نُا ٖٛ أداب عٓـ  املهـتٓتر َـٔ املهـأي١ ا٭َـٛي١ٝ ٫ ٜهـٛ

 ودم٥ٝـاّ  ٘ ٜهـٕٛ سهُـاّ  ْٸـ ءؾ وخب٬ف املهـتٓتر َـٔ ايكاعـؿ٠ ايؿكٗٝـ١     وهُّا نًّٝاإ٫ سٴ

انـتٓتاز   ؾاملـا٥م بُٝٓٗـا ٖـٛ قابًٝـ١ُ     وٞايهًٓ ٫نتٓتازاملٛاقؾ  يف بعٔه تٵشٳًَُٳ ٕٵإٚ

ٕٵ   وٚعؿَ٘ يف املهأي١ ا٭َٛي١ٝ واسبهِ ازبم٥ٞ بايكاعؿ٠ ايؿك١ٝٗ  ٚنٝذ٤ٞ َـا ؾٝـ٘ إ

 يا٤ اهلل يف اٱٜكاؾ ايجايح.  

بعــه  ٕٸإ :(1) قٟ حبجــَ٘ــٔ نــ٬ّ بعــه َكــكِّ كٴٗٳــِظنُــا ٜٳ :ٜٚــكؾ عًٝــ٘ ثاْٝــّا

ٕٴ ويكٝــاى انــتٓبا  اسبهــِ ايًــكعٞ َــػك٣ٶ املهــا٥ٌ ا٭َــٛي١ٝ تكــعٴ ؾاقــؿ٠  ؾتهــٛ

 َٚع٢ٓ ايٓٗٞ. (ؾعٌإ)نايبشح عٔ َع٢ٓ َٝػ١  ويًُا٥م املفنٛق

 ٘  َــػك٣ٶ ٖــفٙ املهــأي١ ا٭َــٛي١ٝ ايــ  تكــعٴ  ٕٸإ :ٚدٛابــ٘ نُــا ٖــٛ أدــاب عٓــ

 وؾٝهـٕٛ املـا٥م َٛدـٛؾّا ؾٝٗـا     وانتٓبا  آغـك  يف قٝأى ندل٣ٶ ا٫نتٓبا  تكعٴ يكٝأى

ٕٴ     عٴكَـ ٗـا ٫ تٳ ؾءْٸ وا٫نـتٓبا   يكٝـاىٔ  َـػك٣ٶ  خب٬ف َها٥ٌ باقٞ ايعًـّٛ ايـ  تهـٛ

 ندل٣ يكٝاى ا٫نتٓبا  أ٬َ.

ــا  ــ٘ ثايج ــكؾ عًٝ َٸــ   :ٜٚ ــ١ ايعا ــٌ ايكٛاعــؿ ايؿكٗٝ ــاى   اج ــع نــدل٣ يف قٝ ــ  تك ١ اي

ٓٸ وٞا٫نتٓبا  سبهِ نًٓ ٘ ُٳٓٵـ ٚقاعؿ٠ َا ٜٴ وكقَجٌ قاعؿ٠ اي ٚقاعـؿ٠   ؤ بُـشٝش

 سكاَـاّ  ٌٻسٳـ أٚقاعـؿ٠ ايُـًض دـإق بـني املهـًُني إ٫ َـا        وٚقاعؿ٠ اسبكز وايطٗاق٠

 وؿق٤ بايًـبٗات ٚقاعؿ٠ اسبـؿٚؾ تٴـ   وَهًِ اَك٤ٺ ّٴؾٳ ٌټَطبٚقاعؿ٠ ٫ ٜٴ وس٫ّ٬ٚسكٸّ 

                                              

 .90و 2ّاشب٥ٛٞو زأبٛ ايكانِ  يهٝؿا و( أدٛؾ ايتككٜكاتو تككٜكات حبح ايٓا٥ٝين1)
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ٌٸ  وَـٔ ايٓهـب  ّ شـكٸ ّ َٔ ايكْاع ٜٴشكٸٚقاعؿ٠ َا ٜٴ وأَك ًَتب٘ ٚقاعؿ٠ ايككع١ يه

ِٷ  ُطٓبٳهتٳٜٴ يكٝإى ندل٣ٶ ٗا تكعٴؾءْٸ ًٓـ  َٓ٘ سهـ ِّ ١َُٳـ كٵٖٚـٛ سٴ  وٞٷن ٕٵ  وايكْـاع١ٝ  ا٭  بـأ

 ٍ ّٸ ٕٻإ :ٜكـا  وْــاعَــٔ ايكٸ ّٴشــكٴَــٔ ايٓهــب ٜٳ ّٴشــكٴُــا ٜٳًُٓٚن وذبــكّ َــٔ ايٓهــب ا٭

ًٓـ  ِٷهِـ ٖٚـٛ سٴ  وؾا٭ّ ذبكّ َٔ ايكْاع ْظـرل انتُـشاب سكَـ١ لٚدـ١ ا٭ب      وٞن

كَتٗـا َـٔ املهـا٥ٌ    سٴ انتُشابٳ ٕٸءؾ ويف سكَتٗا ٢ً تكؿٜك ايًٓوبعؿ ٚؾا٠ أبٝ٘ ع

 ا٭َٛي١ٝ.  

َجــٌ بعــه  وبــٌ ٖٚهــفا َجــٌ قاعــؿ٠ ايطٗــاق٠ ازباقٜــ١ يف ايًــبٗات اسبهُٝــ١ 

ٟٸْٸــءؾ ويف طٗاقتٗــا ٗوًٳــنــايك٠ٛٗ ايــ  ٜٴ واملهــتشؿث١ بــني قاعــؿ٠ ايطٗــاق٠  ؾــكٕم ٘ أ

ــدلا٠٤ َــٔ سكَــ١ يــكبٗا  أٚ ٕٸ وَــاي١ اي ــدلا٠٤ ؾهُــا أ ــ١ َــٔ   اي يف ايًــبٗات اسبهُٝ

َُٓٗــا  نــ٬ّ ٕٸءؾــ وايطٗــاق٠ يف ايًــبٗات اسبهُٝــ١ ؾٗهــفا أَــاي١ُ وَهــا٥ٌ ا٭َــٍٛ

ِٷ رٴهتٓتٳٜٴ ًٓ ب٘ سه  ٞ ملْٛٛع عاّ.ن

ُٸـ    ٕٸأ٘ قؿ نبل ْٸإ :قًت ٕٵإ ٞ هِـ اسُب ٫نـتٓتازٔ  ٬س١ُٝاملـا٥م ٖـٛ اي  ٕٸءؾـ  وِ ازبم٥ـ

 قاعؿ٠ ايطٗاق٠ ٜهتٓتر بٗا سهِ دم٥ٞ.  

ــا ــو  ٕٸإ :قًٓ ًُـي ــ وَــا٥مّا ضٴ٫ ُٜــ ايكٛاعــؿ ا٭َــٛي١ٝ نا٫نتُــشاب أٚ   ٕٸءؾ

 ٞ  ونُـا يـٛ أدكٜـت يف ايًـبٗات املْٛـٛع١ٝ      وايدلا٠٤ أّٜٓا ٜهتٓتر بٗا سهِ دم٥ـ

ٞ  ِٔهِـ ؾٗٞ ؾٝٗا قابًٝـ١ ا٫نـتٓتاز يًشٴ   ٝـ١  ذٸ٢ سٴتٻـ بـٌ سٳ  وايؿكٗٝـ١  ؿٹنايكٛاعٹـ  وازبم٥ـ

ٞ   ٫ اشبدل قؿ تكـع نـدل٣ٶ   ٚأسهـاّ   و٭نـٛؾ نأسهـاّ اسبذـك ا   ونـتٓتاز سهـِ دم٥ـ

ِ َٓه ٘   ٚيعـٔ ٜمٜـؿ بـٔ َعاٜٚـ١     و١ ٚاملؿ١ٜٓ َٚكاّ إبـكاٖٝ ٗـا تهـتٓتر   ؾءْٸ وٚايـدلا٠٤ َٓـ

 ١ٝ غدل ايٛاسؿ.  ذٸأسهاَٗا َٔ أغباق اٯساؾ ايٛاقؾ٠ ؾٝٗا بٛانط١ سٴ

 َــــٌ ايــــدلا٠٤ ٚا٫نتُــــشاب يف ايًــــبٗات اسبهُٝــــ١ َــــٔ  أ ٕٸإ :قًــــت ٕٵإ

 ٘ يـــٝو ْٸـــءؾ وٕٚ َـــا نـــإ ػبـــكٟ يف ايًـــبٗات املْٛـــٛع١ٝؾ واملهـــا٥ٌ ا٭َـــٛي١ٝ
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 َٔ املها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ.

ٕٵ  وَـٌ ايطٗـاق٠ نـفيو   أؾ٬لّ ـيـو ا٫يتـماّ يف    :قًٓا تهـٕٛ يف ايًـبٗات    بـأ

  ٍ  ٕٸأَـــع  واملْٛـــٛع١ٝ َـــٔ ايؿكـــ٘ ٚيف ايًـــبٗات اسبهُٝـــ١ َـــٔ َهـــا٥ٌ ا٭َـــٛ

 ا٭َٛيٝني ٫ ًٜتمَٕٛ بفيو.

هــتٓتر بــ٘ سهــِ ٜٴ يكٝــإى ٖــٞ َــا تكــع نــدل٣ٶاملهــأي١ ا٭َــٛي١ٝ  ٕٸإ :قًــت ٕٵإ

ٍٷ ٚايكٝــاى ايــفٟ تكــع ؾٝــ٘ ايكاعــؿ٠ ايؿكٗٝــ١ ايعاَــ١ ٫ ٜهــتٓتر َٓــ٘   ويــكعٞ صبعــٛ

ِٷ ٞٷ سه ِٷْٸإٚ وصبعٍٛ يكع ٞٸ ُا ٜهتٓتر َٓ٘ سه ٕٸ  وعكً اسبهـِ ايًـكعٞ    ٚـيـو ٭

ْٳــ ٚاسبهــِ املهـتؿاؾٴ  وُـا ٖــٛ تًـو ايكاعــؿ٠ ايعاَـ١   ايؿكٗـٞ اجملعــٍٛ إْٸ  ٗا إىل َِّــٔ 

  ِٕ ــٝو حبهــ ــ١ ي ٞٸ َــػك٣ ٚدؿاْٝ ّٸ وصبعــٍٛ يــكع  وذبــكّ َــٔ ايكْــاع  ؾهــٕٛ ا٭

    ِٕ ٍّ  ٚايك٠ٛٗ س٬ٍ يكبٗا يف ا٭َجًـ١ املـفنٛق٠ يٝهـت حبهـ ٍٕ  يـكع  ويًًـاقع  صبعـٛ

ًٸْٸإٚ  وهـب َـٔ ايٓٻ  ّٴكٴشٵـ ْـاع ملـا ٜٳ  ايكٸ ١َُٳـ كٵٚسٴ املًـهٛىٹ  ٌټاقع ٖـٛ سٹـ  ُا اجملعٍٛ يً

ٍٷَٸأٚ ّټ ا نٕٛ ايك٠ٛٗ س٬ ّٷ اع١ُْٝايكِّ ٚا٭ ٘ٹ  ِٴهَـ شٵؾٗـٛ  ـا ٜٴ   سكا  ١ٹظَـ ا٬سٳ ٌٴكِـ ايعٳ بـ

ــ ــ ٘ٹنْٛٹ ٞٸ َــٔ دم٥ٝٸ ٞٸ ات ـيــو اسبهــِ ايًــكع ّٸ ايؿكٗــ ــ٘  ٚإ٫ٓ وايعــا ؾٓؿهــ٘ مل ػبعً

 ايًاقع.

ٜٳــ  ٕٸأعًــ٢ ـيــو  َوٜٚــؿٗي ــ ؿٚقٴٖــفا اسبهــِ املهــتٓتر  ــؿٳَٳ َٴ ــكٳػٵاق  ١ ٣ ٚدؿاْٝٸ

ـٴ ــ ؽبتًـــ  ٕٵأٜعكــٌ  ٚاسبهــِ ايًــكعٞ ٫  وبــاغت٬ف اٯقا٤ ٚايٛدــؿاْٝات  ربتً

 ٕ ــاغت٬ف اٯقا٤ ٚايٛدــؿا ــ وب ُٳ ْٳــ   ٕٸأٜــك٣  ٔٵؾ ٖــفٙ  ِٻايكٗــ٠ٛ ًَــهٛن١ اسبهــِ 

  ٚإ٫ٓ وٚانــتٓتر اسبهــِ املــفنٛق  وايُــػك٣ ايٛدؿاْٝــ١ إىل تًــو ايكاعــؿ٠ ايؿكٗٝــ١  

ّٸ هــتٓتر بٗــا اسبهــِ ملــٛقؾٺٖٚهــفا قاعــؿ٠ ايٓــكق ٜٴ وؾــ٬ ٓٻــ ق٩ٜــ١ٹ ؿٳعٵــبٳ غــا   ٔقكٳاي

ــ٘ ــٖٚـــفا ٜٳ وؾٝـ ــ٥ّٛك ايعٴكٟ يف نـــاذٵـ ــؿٷ) :ٓـــاؾكُٛي وًـ ٌټ)ٚ (ؾاعـــٌ لٜـ ــ ٌٕ نـ   ؾاعـــ

ــتر (َكؾــٛع ِٕ  و(لٜــؿ َكؾــٛع) :ٜٓ ــا اسُبٓ ــإٚ وعبــٟٛ ٖٚــٛ يــٝو حبهــ  شــٟٛ ايٓٸ ِٴِه
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ٌټ)ٖــٛ    ويُــػك٣ ٚدؿاْٝــ١ ا نــٕٛ لٜــؿ َكؾــٛع ؾٗــٛ تــابعٷ َٸــأٚ و(ؾاعــٌ َكؾــٛع نــ

ــاع٬ّ  ــ٘ ؾـ ــٛ نْٛـ ـٴ وٖٚـ ــ ــٞ ربتًـ ــؿإ ٖٚـ ــاغت٬ف اٯقا٤ ٚايٛدـ ــكٴ وبـ ــٝو أَـ   ٙٴٚيـ

ّٴ وشّٟٛا يًٓٸقادع ُٸ ؾٗهفا ا٭سها ٚدؿاْٝـ١   ٗا يُـػكٜاتٹ ايؿك١ٝٗ اي  تهتٓتر بٓ

ٞٸ ِِٕهحُب يٝوٳ نـإ املهـتٓتر بٗـا سهُـّا نًٝـّا ٫ٚ ٜهـتٓتذ٘        ٕٵإٚ وؾكٗٞ سكٝك١ّ يكع

ــ٘ إ٫ٓ ــأ إ٫ٓ وايؿكٝـ ِٷْٸـ ــ ٌّ ٘ سهـ ــ ــٔ سٴ عكًـ ــتٓتر َـ ــانـ ٍّ ِِٕهـ ــكع ــٍٛ يـ ٞٸ صبعـ ــ   وؾكٗـ

ٜٴٗـ ْٸءؾ وٖٚـفا خبـ٬ف املهـأي١ ا٭َـٛي١ٝ     اسبهـِ ايؿكٗـٞ اجملعــٍٛ    وٴؿِـ هــتٓتر بٗـا ْٳ ا 

 يًًاقع.

ــا ــ ٖــفا َٓــاؾاّ  :قًٓ ــ٘ يف بعــهٔ متاَٝٸ ّٔؿٳإىل عٳ ــ١  ت ِټ ْٸءؾ وايكٛاعــؿ ايؿكٗٝ   ٗــا تٓــ

َٴ ِټ  ْٸءؾ وْـاع ايكٸ ٠ٹؿٳنُا يف قاعٹ و١ ٫ ٚدؿا٣١ْٝ ؾكٗٝٸكٳػٵإىل  َٴـ  ٗـا تٓـ  ٕٸأك٣ ػٵإىل 

ّٻ ّٷ ا٭ ّ  ســكا  وٖــٞ َــػك٣ يٝهــت بٛدؿاْٝــ١ ٚ وَــٔ ايٓهــب نُــا يف املجــاٍ املتكــؿ

ــ٘ غــكٚزٴ   ــمّ َٓ ــ   ٚأٜٓــّا ًٜ ًټ ــ١ يف اي ــ١ا٭َــٍٛ ايعًُٝ ِټ ْٸءؾ وبٗات اسبهُٝ ــا تٓــ ٗ  

ــ١ َــع   ّٕ   ْٸأإىل َــػك٣ ٚدؿاْٝ ــ٬ نــ٬ ــِ ا٭َــٍٛ ب ــٌ ٜٳ وٗــا َــٔ عً ــب   ّ غــكٚزٴمٳًِ

ٍ     َهأي١ٹ ِټ   ;ايتعـاؾٍ ٚايذلادـٝض َـٔ ا٭َـٛ َٴـ   ٭ْـ٘ ٜٓـ ك٣ ٚدؿاْٝـ١ ٖٚـٞ   ػٵإيٝـ٘ 

 عاق  اشبدلٜٔ.تٳ

ٕٵ ضٴًُُٵـ ايهدل٣ تٳ ٕٸإ :ٜكاٍ ٕٵأ ِ إ٫ٓايًٗ ِّ    عٳكَـ تٳ ٭  يف طكٜـل ا٫نتهًـاف يف نـ

٘  َــٔ أبــٛابٹ   بــابٺ ٗــا يٝهــت ؾٝٗــا تًــو     ْٸءؾ وايكٛاعــؿ املــفنٛق٠  خبــ٬فٹ  وايؿكــ

ــ ُٸ ــ و٬س١ٝاي ــا ٜٳ  ٕٸءؾ ّٴقاعــؿ٠ َ ُٸــ َــٔ ايكٸ شــك ــاب ايٓهــاع  ١ْْــاع طبت ٚقاعــؿ٠  وبب

 ٗاق٠ بباب ايطٗاق٠.  ايٖط

ٕٴ  وعـٔ املٝـمإ ايـفٟ ـنـكٙ     زٷٖفا غكٚ ٕٸإ ٚؾٝ٘: املهـأي١   ؿِّاملٝـمإ يف عٳـ   ٜٚهـٛ

٘  ا٫نـتٓبا  يف نـا٥ك أبـٛابٹ    يف طكٜـلٔ  أَٛي١ٝ ٖٛ ايٛقـٛعٴ   ّٔؿٳإىل عٳـ  َٓـاؾاّ  وايؿكـ

ٓٸـ كٳاسَب ٠ٹؿٳيف قاعٹ ٘ٹتٹمتاَٝٸ يٛقٛعُٗـا يف طكٜـل ا٫نـتٓبا  يف نـا٥ك أبـٛاب       ;كقز ٚاي
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 ٗا َٔ ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ.  ْٸأايؿك٘ َع 

ٔ املــؿيٍٛ نُباســح ًــ١ يتعــٝٸا٭يؿــا  املتهٓؿ حٹَباسٹــ غــكٚزٴ عًٝــ٘ قابعــّا ٜٚــكؾٴ

ّ    وٚاملؿاِٖٝ وَٗٞٝػ١ ا٭َك ٚايٓٸ  وٚاملطًـل ٚاملكٝـؿ   وَٚبشـح ايعُـّٛ ٚاشبُـٛ

ــا ٫ تٳْٸءؾ ــٗ ــاىٔ  ع ْتٝذتٴَك ــا نــدل٣ يف قٝ ٞٸ   ٗ ــا اْٸ٭ْٸ ;ا٫نــتٓبا  يًشهــِ ايًــكع ــا ٗ ُ

١ًٌٔ يَتهٓؿ ؾٗٞ ؾا٥ُّا وِ ايظاٖك عٔ غرلٙتًػٸ ٞٸ  ُػك٣ ؾيٝ ٫ٚ  واسبهِ ايًـكع

ٖـفٙ املباسـح عـٔ َهـا٥ٌ      ا٫يتماّ خبكٚٔز ٫ٚ ُٜضټ وتكع ندل٣ يؿيٌٝ ا٫نتٓبا 

ـٳ وعًِ ا٭ٍَٛ ُٸ نٝ ٚٸٖٚٞ َٔ َٗ  عٴدٹـ كٵٜٳ ٖٚـفا اٱٜـكاؾٴ   وَٓٗـا  ٍٴاتٗا ٚايكهِ ا٭

 ٜكاؾ ايجاْٞ.يٲ

َباسح املؿاِٖٝ َٚـا بعـؿٖا    ٕٸأَٔ  (1)يف تككٜكات٘ غا ْٝا٤آَٚا ـنكٙ املكسّٛ 

ًٓ وايٛ ٝؿ١ ايع١ًُٝ  ا ٜهتهًـ بٗا َكؿاقٴ ٌٔ  ٚنٝؿ١ٝ تع ًٓـ  كٗـا بؿعـ ٞٳ  وـامله َـٔ   ؾٗـ

ِٔ   خب٬فٹ واملها٥ٌ ا٭َٛي١ٝ ُٸـ   ايكِّ غرلٖا َـٔ عًـ تًـو   ٕٸءؾـ  وكفدـاٍ ٚايٓشـٛ ٚاي

ؿ أٚ َـٔ سٝـح   ٓٳايهٻـ  َـاق٠ َـٔ سٝـحٴ   ١ٓ يًبشح عٔ تًـػِٝ َْٛـٛع ا٭  شٸَتُ

ٍٳ  عٴؾٗـٛ ٫ ٜكؾَـ   وٗااملؿّٗٛ َٓ ْتٝذتٗـا   ٚقـٛعٳ  إـ ٫ ٜٛدـبٴ  ;عـٔ ٖـفا املـا٥م    اٱيـها

 ب٘ اسبهِ ايًكعٞ.   ـٴًٳِههتٳندل٣ قٝاى ٜٴ

ٌٔ هٳعٵبٳ ٕٻأإىل  َٓاؾّا ٌ )َـٝػ١   ؾ٫يـ١ٹ  حٹشٳـ ُبٵا٭ٍَٛ َن َها٥ ٚؾ٫يـ١   و(إؾعـ

 ٞ ٗـا َـٔ املهــا٥ٌ   ْٸأٗـٛق َـع   ايٓظ َـاق٠ َـٔ سٝـحٴ   َْٛـٛع ا٭  ِٴػًِّٳـ ٗـا تٴ ْٸءؾ وايٓٗـ

 ا٭َٛي١ٝ.

                                              

َــٔ يــٝٛؽ  ؾكٝــ٘ َتــأؾب اَــٛيٞ .54 - 53و 1ّز وْــٝا٤ ايــؿٜٔ ايعكاقــٞ  آغــا و( َكــا٫ت ا٭َــ1ٍٛ)
ـ  و غــرل ايــؿٜٔ ا٫عــ٬ّ .(ٖـــ1361ت ) نتــب َطبٛعــ١ َٓٗــا: )بــؿا٥ع ا٭ؾهـاق( يف ا٭َــٍٛو  يــ٘ وايٓذـ
 .19و 5ّز ايمقنًٞو
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  املٔصاٌ الجاىٕ لعٓد املطأل٘ مً عله األصْل
٘  ٕٵأٖــٛ  ٚتْٛــٝض  وتهــٕٛ َــٔ املبــاؾ٨ ايتُــٛق١ٜ أٚ ايتُــؿٜك١ٝ ملهــا٥ٌ ايؿكــ

 :ـيو

ٛٸ ٕٸأ ٛټ ق أطــكاف املهــأي١ ؾٗــٛ َبــؿْأَــا ٜؿٝــؿ تُــ َٚــا ٜؿٝــؿ ايتُــؿٜل  وقٟتُــ

 واملبـاؾ٨  هب١ُْٚهب١ عًِ ا٭ٍَٛ إىل ايؿك٘ ْ وبايٓهب١ يف املهأي١ ؾٗٛ َبؿأ تُؿٜكٞ

ٛٸ ُٸؾُا ٜؿٝؿ تُ ٕٴق اي ٛٸ  ٠٬ نُبشح اسبكٝك١ ايًكع١ٝ ٜهٛ ٖٚهـفا َـا    وقّٜاَبؿّأ تُـ

ٛٸ ٕٴ٭انُبشح ؾ٫ي١  و(1)صأَقًٍُِنَا طق ٜؿٝؿ تُ ٛٸ َك ٜهٛ َٚا ٜبشح عٔ  وقّٜاَبؿّأ تُ

   .تُؿٜكٞ سذ١ٝ ايظٛاٖك ٚسذ١ٝ اشبدل ٚا٫نتُشاب َبؿ٤ٷ

٘  عبــاق٠ :ؾعًــِ ا٭َــٍٛ اعْٛتٗــا ذبُــٌ  وعــٔ َبــاؾ٨ تُــٛق١ٜ ملهــا٥ٌ ايؿكــ

 ٘ اعْٛتٗــا ذبُــٌ ندلٜــات ٜٓــتر َٓٗــا   وَــػكٜات َٚبــاؾ٨ تُــؿٜك١ٝ ملهــا٥ٌ ايؿكــ

  .املهأي١ ايؿك١ٝٗ

عًـــِ ا٭َـــٍٛ ٜتٛقــــ عًـــ٢ َهـــا٥ً٘  ٕٸأَـــٔ  :ٖٚـــٛ ٜكدـــع إىل َـــا ـنـــكٚٙ

 تٛقؿّا قكٜبّا ٫ بعٝؿّا. ا٫نتٓباُ 

املهـأي١ ا٭َـٛي١ٝ ٜكُـؿ     ٕٸأَـٔ   اسبهـٝين يؿ أٚإيٝ٘ ٜكدع َا ـنكٙ املكسّٛ 

 وَٓٗــا ايعًــِ ؿٴُٳــِكايؿكٗٝــ١ ٜٴ ٚاملهــأي١َ وٞ املهــتٓبط َٓــ٘ ا٭سهــآَّٗــا ايعًــِ ايهًٓــ

 ١َ شلا.  تب١ ع٢ً ايجا١ْٝ َٚكؿٸايكټ بٹهٳ١َ حَبؾا٭ٚىل َتكؿٸ

ٌٸ ؾٝٗـا   حٴشٵـ ٕٛ ايبٳاملهأي١ ا٭َٛي١ٝ ٜه ٕٸأاملا٥م ٖٛ  ٕٸأإيٝ٘ ٜكدع َٔ ـنك  ٚيع

ٌٸٸٸٸٸټ وعٔ ا٭ؾي١ ايًكع١ٝ ٚدم٥ٝاتٗا ٚنٝؿٝاتٗا ٚيكا٥طٗا َا ٜتعًل بٗـا َـٔ سٝـح     ٚن

 ٞ ؾٝٗــا عــٔ ا٭سهــاّ   حٴشٳــبٵٚاملهــأي١ ايؿكٗٝــ١ َــا ٜٴ  ونْٛــ٘ َكتبطــّا بايــؿيٌٝ ايًــكع

                                              

 .43 و اٯ١ٜايبكك٠نٛق٠ ( 1)
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ًٓ  ؿني تهًٝؿ١ٝ ناْت أٚ ْٚع١ٝ.ك١ بأؾعاٍ املهًٓاملتع

ّٔ    اـا تٓبٸـ   :ٜٚكؾ عًٝ٘ ٍٔ ؾٴ ٘ ٖـٛ يـ٘ َـٔ يـمٚ دـاٍ ٚاسبـؿٜح   َهـا٥ٌ عًـِ ايكٸ   غـٛ

ِٴ    .شٛ ٚبعه َها٥ٌ عًِ ايه٬ّايٓٸ ٚعً

ٗٴ وأدٛبـ١  ٠ٹٚأداب عٔ اٱٜكاؾ بعؿٸ َهـا٥ٌ ا٭َـٍٛ ٖـٞ املبـاؾ٨      ٕٸأ :ٗـا أٚد

 ٖٚفٙ َباؾ٨ ملها٥ٌ عًِ ا٭ٍَٛ ؾٗٞ َباؾ٨ ملباؾ٨ ايؿك٘. ويًؿك٘ ب٬ ٚانط١

ْٞ ٚايبٝـإ َـا ٖـٞ َبـاؾ٨     َٔ َهـا٥ٌ عًُـٞ املعـا    ايهجرلٳ ٕٸء٫ٚ ؽبؿ٢ َا ؾٝ٘ ؾ

 املها٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٭ْٗا تعني ايظاٖك.

ٌٔ ـٴ١ٝ اشبدل ٜتٛٓقسذٸ ٕٸأع٢ً  ػك٣ ٚنـدل٣  َٴ انتؿاؾ٠ اسبهِ َٓٗا ع٢ً تًهٝ

ًٻ داَع١ّ ٕٴ وكا٥طيً  ١ ملبؿأ املهأي١ ايؿك١ٝٗ.اسبذٝٸ ؾتهٛ

  املٔصاٌ الجالح لعٓد املطأل٘ مً عله األصْل
ــْتٝذــ١ ايبشــح ٫ تٓؿــع امل  ٕٸأٖــٛ  ًٓ ــك٣  واجملتٗــؿٜٔ ُــا تٓؿــعٴ ؿٜٔ ٚإْٸك  ٕٸأأ٫ ت

٘ ْٸـ ء١ٝ غدل ايٛاسؿ أٚ عـؿَٗا ؾ نٛا٤ ناْت سذٸ ٘ٴايٛاسؿ ْتٝذتٴ ٔكبٳايبشح يف َجٌ غٳ

ٕٵ ٫ ُٜضټ ٕٸ ;ٜؿ  يف قنايت٘ بٗا َٔ اجملتٗؿ أ تطبٝكٗا يف اشباقز يٝو بٝؿ املكًـؿ   ٭

 بٌ ٖٛ َٔ ٚ ٝؿ١ اجملتٗؿ.

َٸ ًٓـ    حٹشٵايبٳ ا املهأي١ ايؿك١ٝٗ ؾٓتٝذ١ُٚأ ٜؿـ  بٗـا    ٕٵأٚيًُذتٗـؿ   وؿؾٝٗـا تٓؿـع املك

ِّ ْتٝذـ١   ٕٸءؾـ  ونايبشـح يف سكَـ١ ايعُـرل ايعـٓ      وٜعٌُ بٗا يف اشباقز ٕٵأؿ ٚيًُك

   .ايبشح ؾٝٗا يًُذتٗؿ ايؿت٣ٛ بٗا ٚيًُكًؿ ايعٌُ بٗا

 املهــأي١ ا٭َــٛي١ٝ ٫ تٓؿــع يف َكــاّ ايعُــٌ َــا مل ُٜــكف  ٕٸإ :ٚبعبــاق٠ أغــك٣

ًٓـ      ؾٝٗا ق٠ٛ ا  خبـ٬ف املهـأي١ ايؿكٗٝـ١     وؿ٫دتٗاؾ ٜٚهـتعٌُ ؾٝٗـا ًَهتـ٘ ؾـ٬ تؿٝـؿ املك

ــ ٛٸ   ٕٸءؾ ــ ــؿ َــكف ق ــؿ بع ــاؾٙ ٚاجملتٗ ــ٘ إـا  إ٠ ادتٗ ًٓــ أعُــاٍ ًَهت ــا يًُك ــؿ يكاٖ  ؿ تؿٝ

ِّـ  ِّــ ذٸؾُجــٌ سٴ وبٗــا ٌٴُٳــايعٳ ٜٚهــتطٝعٴ وؿاملك  ؿ يف ٝـ١ غــدل ايٛاســؿ ٫ ٜهــتؿٝؿ بٗــا املك
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  ٚايبشــــح عــــٔ َعاقْــــ٘ دلٍ اشبــــ٫ستٝادــــ٘ إىل ؾٗــــِ َــــؿيٛ ;َكــــاّ ايعُــــٌ

 َجـــٌ  ٚ ٝؿـــ١ اجملتٗـــؿ خبـــ٬فٹ ٚيـــٝو ـيـــو إ٫ٓ وعـــاق  ٚعبـــٛ ـيـــوٚعـــ٬ز ايتٸ

ُٸـــ واشبُـــك ١َُٳـــكٵسٴ ِّـــ ٕٻءؾـــ و٠٬ٚٚدـــٛب اي  نـــإ  ٕٵإبٗـــا ناجملتٗـــؿ ٚ ٌٴُٳـــعٵؿ ٜٳاملك

ــ١ ا٫دتٗــاؾ إ٫ٓ     ــؿ استــاز يف انــتٓتادٗا إىل ًَه ّْٔٸــأ اجملتٗ ــا  ايعُــٌ عًــ٢   ٘ يف َك

 نٛا٤.   ؿٍّسٳ

ي١ أٖـفا املـا٥م يًُهـ    (1)ع٢ً َا يف تككٜكات٘ املكسّٛ ايٓا٥ٝين ٌٴعٵٖٛ دٳ ٚايػكٜبٴ

املـا٥م ايهـابل    ٕٸءؾـ  وَع ْٚـٛع ايؿـكم بُٝٓٗـا    وا٭َٛي١ٝ تككٜبّا آغك يًُا٥م ا٭ٍٚ

ٌٔمٵٚقٛع املهأي١ ا٭َٛي١ٝ دٴ ًٸـ  ِِٔهاسُب ٤ّا أغرلّا يؿيٝ ٞ ايـفٟ يًُذتٗـؿ   ًٓـ كعٞ ايُهاي

ًٓــ ا ــ٘ ملك َٹــ ٖٚــفا املــا٥م ايجايــح إْٸ  وؿٙيؿتــ٣ٛ ب ايؿتــ٣ٛ باملهــأي١ ٚعــؿّ   ١ُشٻُــا ٖــٛ 

 َشتٗا.

ـٳ  و ٖــفا املــا٥م املكســّٛ ايًــٝؼ عبــؿ ايهــكِٜ ايٝــمؾٟ كٳَنــٚنٝـــ نــإ ؾكــؿ 

ــٗٴٓٴــعٵبٳ ٘ٴبٳهٳــْٚٳ ًٸ  ٚأٚقؾ عًٝــ٘ ايًــٝؼ املــفنٛق و(2)ٝؼ ا٭ُْــاقِٟ يًُكســّٛ اي

ٕٸ (3) ٚاملكســّٛ آغــا ْــٝا٤  ــأ ــ٘ ب  ٘قاعــؿ٠ َــا ٜٓــُٔ بُــشٝش )َجــٌ  يف تككٜكات

ِّـ  ٔٔمتهٗـ  ّٴؿٳَٚـٔ املعًـّٛ عٳـ    ؤَ ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ (ُٜٓٔ بؿانؿٙ ؿ َـٔ ايعُـٌ   املك

َٴبٌ ؼبتاز  وبٗا بعؿ ؾت٣ٛ اجملتٗؿ بٗا  ٕٸأٚبـ  وك٣ يتًو ايكاعـؿ٠ ػٵإىل تعٝني َا ٖٛ 

ُٸ طبايؿني يًهتـاب أٚ ايهـ١ٓ أٚ    ًض ٚايًك  باعتباق نُْٛٗا غرلٴَجٌ قاعؿ٠ ْؿٛـ اي

 بٓظك اجملتٗؿ. ٙٴطبايؿني  ا ٜٓشُك أَكٴ

يـٛ عًـِ    ٚإ٫ٓ وايكؿق٠ يٝو َٔ د١ٗ ازبٌٗ باملْٛـٛع  ّٴؿٳاملكاؾ عٳ ٕٸإ :ٚدٛاب٘

                                              

 .90و 2ّاشب٥ٛٞو زأبٛ ايكانِ  يهٝؿا ودٛؾ ايتككٜكاتو تككٜك حبح ايٓا٥ٝينأ( 1)
 .146ّ زلاعٌٝ بٔ اسبهني املالْؿقاْٞواو ضبُؿ ( قنا٥ٌ ؾك2١ٝٗ)
 .290ّ - 289ّو 1ز و ْٝا٤ ايؿٜٔ ايعكاقٞو( َكا٫ت ا3ٍَٛ٫)
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ًٹؿ بايعكؿ ايُشٝض امل ُٸاملك نُـا   وؾًًُذتٗؿ ايؿت٣ٛ بُٗـا  وٌ بٗفٙ ايكاعؿ٠ُٳٔ عٳٓ

ــؿ   ــكاؽ ٚايٝـ ــاٚل ٚايؿـ ــؿ٠ ايتذـ ــ  بكاعـ ــػٸ وٜؿـ ــٝعٗاًٜٚـ ــا   وِ َٛاْـ ــٌ بٗـ  ٜٚعُـ

ًٹـــؿ  ٘ يـــٛ أؾتـــ٢ بٗـــا اجملتٗـــؿ  ْٸـــءٍ ؾؿٵٝـــ١ غـــدل ايعٳـــذٸٖٚـــفا خبـــ٬ف َهـــأي١ سٴ واملك

ًٓ كٴبٳٚيػٻِ غٳ ٘ ايعؿٍ مل ػبم يًُك ٕٸ ;ؿ ايعٌُ بـ كـٛؾ  يـكط٘ ا٫دتٗـاؾ ٖٚـٛ َؿ    ٭

  .َ٘ٓ 

ٔ َـٔ ايعُـٌ َـٔ دٗـ١ عـؿّ      ايـتُهٗ  ّٴؿٳايكؿق٠ ٚعٳـ  ّٴؿٳعٳ املكاؾٴ :ٚبعباق٠ أغك٣

يــهاٍ بايكاعــؿ٠  ؾــ٬ سادــ١ يٲ  ٚإ٫ٓ وا٫دتٗــاؾ ٫ َــٔ دٗــ١ ازبٗــٌ باملْٛــٛع    

ًٓـ  ْٸـ ءؾ و٢ َهـأي١ ٚدـٛب ايُـ٠٬   بـٌ ستٻـ   واملفنٛق٠  ؿ ايُـ٠٬ ٫ ٘ إـا مل ٜعـكف املك

 ؾ٘ بٗا.تٗؿ ي٘ اي٠٬ُ ٜٚعكٸٔ اجملٜعٌُ بٗا ست٢ ٜعٝٸ ٕٵأٜكؿق 

 ٜــــٛقؾ عًــــ٢ ٖــــفا املــــا٥م بكٛاعــــؿ ايٓشــــٛ ٚايُــــكف ٚايبٝــــإ   ٕٵأٚا٭ٚىل 

ِّــ  ٕٵأْٗــا ٫ ػبــٛل يًُذتٗــؿ  ءؾ وٚاملٓطــل ايــ  تٓؿــع اجملتٗــؿ   ؿ يهــٞ ٜؿــ  بٗــا يًُك

 ؾٝٗـا متاَـاّ   ؾاملـا٥م َٛدـٛؾٷ   وؾٗٞ تٓؿـع اجملتٗـؿٳ   وٜعٌُ بٗا يف َعكؾ١ اسبهِ ايًكعٞ

 ٚنُا٫.

ــكؾ ع ــ١     ٜٚ ــبٗات اسبهُٝ ــؿ ايؿكٗٝــ١ يف ايً ــ٘ أٜٓــّا بايكٛاع ــا َعــؿٚؾ٠ْ ْٸءؾ وًٝ ٗ 

ــ٘ َــع عٳــ    ــ٣ٛ اجملتٗــؿ بٗــا ملكًٓ   ّٔؿٳَــٔ عًــِ ايؿك ــِٗ بٗــا دــٛال ؾت ــ٘ ٚعًُ ــا  وؿٜ َٚ 

ًٹ ٚ  ؿٜذلا٣٤ َٔ قدٛع املك يف بعـه املْٛـٛعات    ٌٸَـاي١ اسبٹـ  أإىل أَاي١ ايطٗـاق٠ 

ــؿ اعبُــاق ايٓذ        ــٔ اجملتٗ ــ٘ َ ــ١ ؾُٗ ــٔ دٗ ــٛ َ ــا ٖ ــ١ ؾء  ــات ايهًٝ   وانــات ٚاحملكَ

ــيــٛ مل ٜؿٗــِ ـيــو َٓــ٘ مل ٜٳ  ٚإ٫ٓ وٚســ٬ٍ َــا عــؿاٖا طــاٖكٷ  ٕٸإٚ  يــ٘ ايكدــٛع  مٵذٴ

 إىل ـيو.  

ًٹـؿ   ٕٸأ :ٚأّٜٓا ٜكؾ عًٝ٘  وَباسح ايتكًٝؿ ٜؿ  ؾٝٗا اجملتٗؿ ٜٚكدع إيٝ٘ ؾٝٗـا املك

 ٗا َٔ َباسح ايؿك٘.  ْٸأًٜتمّ  ٕٵأ إ٫ٓ



 املطلب الجامً
 (َهّٔل ،ٍلّ ،ما) مطلب ٍّٕ جالث٘عله الفكُ ال ٔبألَطيف َم
ٕٴٚٓ  ٘ قؿ ـنـك عًُـا٤   ْٸءؾ وَطايب٘ ايج٬ث١ ا ٜٓبػٞ ـنكٙ قبٌ ايًكٚع يف ايعًِ بٝا

ٝـ١ ا٭َـ١ًٝ ايـ  ٫ ٜكـّٛ غرلٖـا َكاَٗـا       ٗـات املطايـب ايعًُٝـ١ ايهًٓ   َٸأ ٕٸأايؿًهؿ١ 

 وَطًــب )ٖــٌ( وَطًــب )َــا( :َــٔ ا٭يــٝا٤ ث٬ثــ١ ْــا ك يف انــتع٬ّ يــ٤ٞٺ ِّيُهــ

 .( ِٳطًب )يٹَ

ٕٸٚ ٛٸ  ٜطًـب َعكؾـ١ َاٖٝٸ   ٕٵأايطايب ملعكؾ١ اي٤ًٞ َا  ـيو ٭ قٖا ٖٚـٛ  تـ٘ ٚتُـ

َٸ وَطًب )َا( ٜطًـب   ٕٵأٚأَـا   وٜطًب َعكؾ١ ٚدـٛؾٙ ٖٚـٛ َطًـب )ٖـٌ(     ٕٵأا ٚأ

  .ِ(١ ٚدٛؾٙ ٖٚٛ َطًب )يٹعًٓ

ٟٸ ُٸـ  ( ٖٚٛ َا ميٝٸٚقؿ لاؾ بعِٓٗ َطًب )أ  وا ًٜـاقنٗا يف ايٛدـٛؾ  م املاٖٝـ١ ع

ٌ  ْت بهٝط١ّنُا يٛ نا  بٳًَـ َٚط وأٚ يف ازبٓو نُا يٛ ناْت َكٖنب١ َٔ دٓو ٚؾُـ

ُٸمتٝٸ ٕٞ ا ًٜاقنٗا يف إَٔكمٖا ع  .أٚ طًب شلا املُٝم باشبا١َ وأٚ يف ايعك  ـات

 َٚت٢(. ؤٜأٚ وٚنِ وٚقؿ لاؾ آغكٕٚ َطًب )نٝـ

٘ ٜهتػ٢ٓ عٓٗا اطًب ٌٖ املكنب١ نُا نـٝذ٤ٞ إٕ يـا٤ اهلل   ْٸإ :ٚيهٔ ايتشكٝل

 ض اسباٍ ٚتٓكٝش٘. ٚتْٛٝ

  مطلب ما
 :َطًب َا( ع٢ً ث٬ث١ أقهاّ ٕٸإ)

ٕٸ ُٸ وا٫نِ ٚبٝإ َؿيٍٛ يؿظ٘ )َا( قؿ ٜطًب بٗا يكعٴ ٭  و٢ اا ايًؿظٝـ١ ٚته

ّٴ   ٙٴ  وا٫نــِ ؾٝكـع يف دٛابٗــا َؿٗـٛ ٕٴ  َٚعٓـا يـ٘ ايًؿــ  ٚقــؿ   املْٛــٛعٴ ٖٚــٛ قــؿ ٜهـٛ

 .اطًب َا ايًؿظ١َٝؿّٗٛ يًؿ  َٚؿيٛي٘  ِّكٚا عٔ ُنؾعبٸ وٜهٕٛ املهتعٌُ ؾٝ٘
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ٜٚكـع يف دٛابٗـا    و١ َؿّٗٛ ايًؿ  ٚسكٝك١ َؿيٛي٘ٚقؿ ٜطًب بــ)َا( متٝٝم َاٖٝٸ

ــ َٸ ــاقِ أٚ ايكٸ  ا اسبــؿٸأ ــاّ أٚ ايٓ ِ ايت ــاق ــاّ أٚ ايٓ ُٸ ونــِ ايت ــا اٱٚتهــ ــ٢١ َ  وزلٝ

ٌٸٚعبٸ تاّ أٚ ْاقِ أٚ قنِ تاّ أٚ ْاقِ اطًـب )َـا( ا٫زلٝـ١ أٚ     سؿٍّ كٚا عٔ ن

 وٚأَا بعـؿ ايعًـِ بٛدـٛؾٙ    وقبٌ ايعًِ بٛدٛؾ َؿيٍٛ ايًؿ  املا١ٜٖٛ إـا نإ ـيو

ُٸ ُٸؾــءـا طًــب )اــا( متٝٝــم َاٖٝتــ٘ ؾتهــ ٢ ٢ )َــا( اسبكٝكٝــ١ َٚــا ٜكــع يف دٛابٗــا ٜهــ

ٚقنـِ تـاّ أٚ ْـاقِ يًًـ٤ٞ املؿـكٚ        ٚعدلٸٚا عـٔ نـٌ سـؿٍّ    و١َٝطًب َا اسبكٝك

ــ١   ــا( اسبكٝكٝ ــب )َ ٕٸ وايٛدــٛؾ اطً ــو ٭ ُٸ  ٚـي ــ ــ١ ٫ ته ــاملاٖٝ ــؿ  ١ إ٢٫ٓ باسبكٝك بع

 ٚدٛؾٖا.  

ايتعـاقٜـ املجبتـ١ يف أٚا٥ـٌ     ٕٸأَٚٔ ٖٓا  ٗك يٮٚد٘ َـا ٖـٛ املعـكٚف عٓـؿِٖ     

ٚٸ  ٚبعـؿ ٚدٛؾٖـا سـؿٚؾٷ    وزلٝـ١ إ ١ْ يٮيٝا٤ قبٌ إثبات ٚدٛؾٖا سؿٚؾٷايعًّٛ املؿ

 سكٝك١ٝ.  

)َا( ايًــاقس١ َٚطًبٗــا اطًــب بـــ :ٚنٝــ نــإ ؾٗــفٙ ا٭قهــاّ ايج٬ثــ١ تهــ٢ُ 

 )َا( ايًاقس١.  

ِٴ ّٴ ؾعً ٕٴ ايؿك٘ املؿٗٛ َطًب َـا   َٓ٘ عٓؿ إط٬ق٘ ٜٚهتعًُ٘ ؾٝ٘ عًُا٤ ايؿك٘ ٜهٛ

ُٸ ٙٹ٘ َع قطع ايٓظك عٔ ٚدٛؾٹٚتعكُٜؿ وايًؿظ١ٝ ٚتعكٜؿـ٘   و٢ اطًـب َـا ا٫زلٝـ١   ٜه

ُٸ ٙٹبعؿ ؾك  ٚدٛؾٹ زبُٝع ٜكاٍ يـ٘ َطًـب َـا    ٚا و٢ اطًب َا اسبكٝك١ٚتؿٜٚٓ٘ ٜه

   ايًاقس١.

  مطلب ٍل
ٕٸ ;ُنيٌٖ ع٢ً قه بٵًَِطَٳ ٕٸإ   :ٌٖ ٭

   ٘ ُٸ  وقؿ ٜطًب بٗا ازبمّ بٛدٛؾ ايًـ٤ٞ يف سـؿ ـاتـ ٕٸ ;٢ بٗـٌ ايبهـٝط١  ٚتهـ  ٭

كٚا عٔ ثبٛت ايٛدٛؾ ايبهـٝط يًُاٖٝـ١ اطًـب    ٚعبٸ واملطًٛب بٗا ايٛدٛؾ ايبهٝط



 241  ادلطهت انثبيٍ/ يف يطبنت عهى انفقه انثالثخ و ً يطهت )يب، و م، ونِى(

نُا ٜعبٸـكٕٚ عـٔ عـؿّ ايًـ٤ٞ      وكٕٚ عٓ٘ اؿاؾ )نإ( ايتا١َٚقؿ ٜعبٸ وٌٖ ايبهٝط١

   .١ـات٘ اؿاؾ )يٝو( ايتاَ يف سؿِّ

ٖــٌ ايكُــك ) :نُــا ٜكــاٍ ويًــ٤ٞ آغــك ٚدــٛؾ يــ٤ٞٹ ٚقــؿ ٜطًــب بٗــٌ ثبــٛتٴ 

ُٸ وٚدٛؾ ا٫غبهاف يًكُك ؾٝطًب ثبٛتٴ و(َٓػهـ َٚـا ٜكـع    و٢ بٌٗ املكنب١ٚته

ُٸ  ٘ ٖٛ ايفٟ ٜطًب بٗا.  ٭ْٸ ;٢ اطًب ٌٖ املكنب١يف دٛابٗا ٜه

ِّ كٚا عــٔ ثبــٛتٹٚعبٸــ ِّ َــؿ١ٺ نــ  ملعكْٚــ٘ اطًــب ٖــٌ ٕ كٳعٳــ ملَٛــٛؾٗا ٚنــ

كٕٚ عـٔ عـؿّ يـ٤ٞ يًـ٤ٞ     كٕٚ عٓ٘ اؿـاؾ نـإ ايٓاقُـ١ نُـا ٜعبٸـ     ٚقؿ ٜعبٸ واملكنب١

  .نعؿّ اسبكن١ يًذُاؾ اؿاؾ )يٝو ايٓاق١ُ(

ــٛت   ــأكــ٘ ٚٚذبٗك ٙٹَــٌ ٚدــٛؾٹ أؾعًــِ ايؿكــ٘ ثب ٕٴ ٘ َٛدــٛؾْٸ َطًــب ٖــٌ   ٜهــٛ

 .ايبهٝط١

ٕٴ  ٛٷ   ٚيعٌ إثبات ٚدٛؾ َْٛٛع ايعًِ ٜهـٛ ثبـات يٛدـٛؾ ايعًـِ    َـٔ اٱ  ؾٝـ٘ عبـ

ّ عًـ٢ غـرلٙ َـٔ ايعًـّٛ أٚ     ٘ َكـؿٸ ْٸـ أٚأَـا ثبـٛت    وؾٝ٘ َطًب ٖـٌ ايبهـٝط١   ؾٝهٕٛ

 ايػا١ٜ ي٘.  ب١ َٚٓ٘ إثباتٴيكؾ٘ ؾٗٛ َطًب ٌٖ املكٓن

  مطلب مل
  :(ِٳ٭ٕ )يٹ ;ؾٗٛ أّٜٓا ع٢ً قهُني (مل) ًبٵِطَٳ ٕٸإ

 وثبٛت ايٛدـٛؾ يًًـ٤ٞ يف ا٭عٝـإ أٚ ثبـٛت َـؿ١ يـ٘ ؾٝٗـا        ١ُقؿ ٜطًب بٗا عًٓ

ًٓؾٝكع يف دٛابٗ ُٸ و١ يفيوا َا ٖٛ ايع  .٢ بايٛانط١ يف ايجبٛتٜٚه

 ؾٝكــع يف دٛابٗــا اسبــؿٸ   وطًــب بٗــا عًــ١ ايتُــؿٜل ٚا٫عتكــاؾ بــفيو     ٜٚقــؿ 

ُٸ وا٭ٚنط ٍ  ؟(نإ ايعامل ساؾثـا  ِٳيٹ) :نكٛيٓا وثبات٢ بايٛانط١ يف اٱٜٚه  :ؾٝكـا

ٌټ ويهْٛ٘  هّٓا ٕٔ ٚن ٌٸ    وؾايعـامل سـاؾخ   سـاؾخٷ   ه ًٓـ    ؾٝعـدلٕٚ عـٔ نـ ١ َـا نـإ ع

ٌٸ و(ِٳيتشكـل اسبهــِ أٚ عًـ١ ملعكؾتــ٘ اطًــب )يٹـ    ـًٓـ  ٚيعــ  ٕٵإ١ ايػا٥ٝــ١ َٚٓــ٘ طًـب ايع
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 .ًتشكلي١ ٭ْٗا أّٜٓا عًٓ ;  يفيوتعكٸ ّاأسؿ مل أقٳ ٓتٴن

ٕٴ ٚٸ ؾعًِ ايؿك٘ ٜهٛ ٚامل٪نو يـ٘ بـٌ ايبشـح عـٔ غاٜتـ٘       وٕ ي٘ايبشح عٔ املؿ

عـٔ إثبـات    حٳشٵـ ايبٳ ٕٸأنُـا   وعـٔ ايٛانـط١ يف ايجبـٛت    ( ٚحبجّاعٔ َطًب )مل حبجّا

ٕٴ   ٔٵَٳ ؾِّأٚ ا٭١ُ٥ يف قٳ ٚدٛؾٙ يف عُك ايٓ   حبجـّا عـٔ َطًـب     أْهك ـيـو ٜهـٛ

 ثبات يف ـيو ايعُك.عٔ ايٛانط١ يف اٱ و ٚحبجّامل

  مطلب أٖ ّأًٓ ّنه ّمتٙ
َٸـ  وؾٗٞ تكدع إىل َـا ـنـك   (أٟ ٚأٜٔ ٚنٝـ ٚنِ َٚت٢)ٕ َطًب إ ا َطًـب  أ

ٔ    و٘ ٜطًب بٗا ايتُٝٝم يًُا١ٖٝ٭ْٸ ;ؾٗٛ ٜكدع ملطًب )َا( (أٟ)  وٚأَـا َطًـب )أٜـ

 ٭ْـ٘ ٜطًـب بٗـا عـٛاق ٴ     ;َٚت٢( ؾٗـٞ تكدـع ملطًـب ٖـٌ املكنبـ١      وٚنِ وٚنٝـ

ــ١   وٜــٔايًــ٤ٞ َــٔ ايهُٝــ١ ٚايهٝؿٝــ١ ٚاملتــ٢ ٚا٭   وٖٚــٞ تكدــع ملطًــب ٖــٌ املكنب

 .   ٚذبكٝل ـيو ٜطًب َٔ يكسٓا ع٢ً َٓظ١َٛ ايهبمٚاقٟ

  ّما ٓكدو مً املطالب
ٕٸ ;ع٢ً مجٝـع املطايـب   ّٴَطًب َا ايفٟ ٖٛ حبهب َؿّٗٛ ا٫نِ ٜتكؿٻ ٕٸإ  ٭

٘    نـِ ٜهـتشٌٝ َٓـ٘ طًـبٴ    َٔ مل ٜؿِٗ ا٫ ٜٳْٸـ ءؾ واسبكٝكـ١ املٛدـٛؾ٠ يـ  ٕٵأ ٔٴهٴـ شٵ٘ ٫ 

 ؟أٚ ٌٖ ٖـٛ َٛدـٛؾ حبـاٍ نـفا     وٌٖ ٖٛ َٛدٛؾ :ٜهأٍ عٔ ٚدٛؾ اي٤ًٞ ؾٝكٍٛ

ــ١ يف اْتهــاب٘ إىل ايػــرل  أأٚ  ــب ايعً ــ١ يف ٚدــٛؾٙ يف اشبــاقز  وٕ ٜطً أٚ يف  وأٚ ايعً

ًٓ ٕٸءؾ وُاؾ٘ بُؿ١ نفااتٸ  .ُا ٜهٕٛ بعؿ َؿّٗٛ ا٫نِ٘ إْٸـيو ن

ٕٸ ;ّ عًــ٢ َطًــب َــا اسبكٝكٝــ١َٚطًــب )ٖــٌ ايبهــٝط١( تتكــؿٻ ايــفٟ ٜطًــب  ٭

ٕٸ ;َٛدـٛؾٺ  أَـكٕ  سكٝكـ١َ  بٴًُـ ِطُـا ٜٳ ؾءْٸ سكٝك١ إَٔك ٕٴ نُـا تكـؿٸ   اسبكٝكـ١َ  ٭  إ٫ٓ ّ ٫ تهـٛ

ٛٳ وَٛدــٛؾٺ ٭َــٕك َٳ وعًُــ٘ بٛدــٛؾٙ ّٳٜتكــؿٻ ٕٵأ بٳدٳــؾ  وٖــٌ ايبهــٝط١ بٴًَــِطٚـيــو 
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ٕٳ ٕٵأٚػبـٛل   ًٸـ  ٜهــٛ َــع ازبٗـٌ أٚ ايًــو بٛدـٛؾٙ ؾٝطًــب    ٘ٹَٛدــٛؾّا يف ـاتٹـ  ٤ٞٴاي

ٕٸ ;َع٢ٓ َؿّٗٛ ا٫نِ ايؿاٍ عًٝ٘ يف  طًب َؿّٗٛ ا٫نِ َـع ازبٗـٌ أٚ ايًـوٓ    ٭

حبهــب  ّاعــٔ َؿٗــّٛ ا٫نـِ نــإ ـيــو ازبــٛاب ســؿٸ  ابٳا أدٳــؾــءـ وٚدـٛؾٙ دــا٥م 

ــ٘ ســؿٸ    وا٫نــِ ــءـا عــكف ٚدــٛؾٙ ُٜــرل ـيــو بعٝٓ  ٕٸأؾعًــِ  وحبهــب اسبكٝكــ١  ّاؾ

حبهب املؿّٗٛ ٚحبهب اسبكٝكـ١ ٚبايٓهـب١ إىل    ّاٜهٕٛ سؿٸ ٕٵأ ازبٛاب ايٛاسؿ ػبٛلٴ

 يف لَاْني. يػُني أٚ إىل ٚاسؿٺ



 املطلب التاضع
 لعله الفكُاألزبع٘  ِلَليف الٔع

ـٹ ٕٴ ٙٴكٴِنٚ ا ٜٓبػٞ  ا٭َٛق املكنبـ١   ٕٸأإـ  ;ا٭قبع١ ٘ٹًٹًَعٹ قبٌ ايًكٚع يف ايعًِ بٝا

ُټـ  ١ًُٖـ ١ املاؾٜـ١ ٚايعٹ ًٓـ ايعٹ :أقبعـ١  ًٌَٕـ شلا َـٔ عٹ  ؿٸاسباؾث١ ٫ بٴ ايؿاعًٝـ١   ١ًُٖـ ١ ٚايعٹٛقٜٸاي

 ي٘ َٔ ٖفٙ ايعًٌ ا٭قبع١. ؾعًِ ايؿك٘ ٫ بؿٸ وٚايع١ً ايػا١ٝ٥

ــ َٸ ــ١ ا أ ــ٘ املاؾٜ ــاق٠ْ  :عًت ٘   ؾٗــٞ عب ــ ٭ْٗــا ٖــٞ   ;عــٔ َْٛــٛع٘ َٚهــا٥ً٘ َٚباؾ٥

 املاؾ١ٜ اي  تكبٌ ايُٛق يًعًّٛ.ا٭دما٤ 

َٸ ٘  َٔ مجٔع اسبا١ًَُ ؾٗٞ اشل١ُ٦ٝ :ا عًت٘ ايُٛق١ٜٚأ بـ١ عًـ٢ ٖـفا    َذلتٸ وَهـا٥ً

 ّ ٚتعــاقٜـ َْٛـٛعاتٗا ٚضب٫ُٛتٗــا َٚتعًكاتٗــا   وتٗـا َـع ـنــك أؾيٓ  وايٓشـٛ اشبــا

تٗــا املكٖنبــات ا٫عتباقٜــ١ عًٓ ٕٸءؾــ وانــِ ايؿكــ٘ عًٝٗــا إطــ٬مٴ َــضٸ ايــ  بٛانــطتٗا

ِٸ ايُٛق١ٜ ٖٞ اشل١٦ٝ ايطاق١٥ ع٢ً أدما٥ٗـا بـايٓٸ   طـ٬م  ض ٱبٗـا املُـشِّ   شٛ املػـت

ًٓ ٕٸءؾ وانِ ـيو املكنب عًٝٗا ُټايع ٕٴ    -٘يف ضبِّـ  لٳكِّـ نُـا سٴ -ٛق١ٜ ١ اي  ٖـٞ َـا ٜهـٛ

بــات ا٫عتباقٜــ١ ٦ٝــ١ املــفنٛق٠ يًُكٓننايٓاطكٝــ١ يٲْهــإ ٚاشل وٖــٛ ٖــٛ بٗــا ايًــ٤ٞٴ

ٕٴ  بات نفيو.يًُكٓن تهٛ

َٸ ٚٸًٓا عٹٚأ ٕٵٚ وٕ ا٭ٍٚت٘ ايؿاع١ًٝ ؾٗٞ املؿ  يا٤ اهلل بٝاْ٘. نٝذ٤ٞ إ

يف َبشـح   ّٳٚقـؿ تكـؿٻ   و٘ٹايفٟ نإ َـٔ تؿٜٚٓٹـ    ٴكٳؾٗٞ ايػٳ :ت٘ ايػا١ٝ٥ا عًَٓٸأٚ

 ايػا١ٜ ايه٬ّ ؾٝ٘.



 املطلب العاغس
 لعله الفكُ ناىٔ٘الٓج ؤِّعيف الٓس

ٕٳ: ؾا٥ؿتٗا ٕٳ ا٤ٴَٳؿٳايُك نا َٳ ٜفنكٚ ُٸ  تٴُن ٔقؿٵيف   ;ْٛ٘ بـايك٩ٚى ايجُاْٝـ١  بِٗ َـا ٜهـ

ــا تٴ ــؿٴيهْٛٗ ٘   بُــرل٠ّ ؿٝ ــ ــؿ ايًــكٚع ؾٝ ــايعًِ عٓ ــ٢ نــبٌٝ    ًَٚــعك٠ْ وب اكاَــؿٙ عً

ٕٸ ;ٖٛا بـايك٩ٚى ايجُاْٝـ١  ٚزلٸ واٱمجاٍ عٓؿ ايؿغٍٛ ؾٝ٘ ايـكأى ٜطًـل عًـ٢     ٭

ٍٔ كٴعٹًٵـــٖٚـــفٙ ا٭َـــٛق تٴ وٚ صبـــالّاٚا٭َـــٌ( سكٝكـــ١ أ -)املكُـــؿ  وايعًـــِ بأَـــٛ

 وٚغاٜتـــ٘ وَْٚٛـــٛع٘ وٜـــفنكٚا تعكٜؿـــ٘ ٕٵأٚنـــاْٛا ٜـــفنكْٚٗا بعـــؿ  وَٚكاَـــؿٙ

 سٝـحٴ  وشلا َٔ ا٭١ُٖٝ اكـؿاق َـا يتًـو يف ا٭ُٖٝـ١     ٭ْٗا يٝهتٵ ;ايج٬ث١ ٤ٙٚأدما

ٌټأايبُــرل٠ يف ايًــكٚع بــايعًِ اسباَــٌ َــٔ ايــك٩ٚى ايجُاْٝــ١   ٕٸأ ٠ َــٔ ايبُــرل قــ

ـٳ ٚن وع٢ً تًـو  ـٴعًٝٗا ايًكٚع نُا ٜتٛٓق ـٴ٘ ٫ ٜتٛٓقْٸإبٌ  واسبا١ًَ َٔ تًو  ٝـ

ٕٳ ّٴؿٻعٳ ؿٵَكَؾ نا  اا١ْٝ. ٖا ايكٛ



 السأع األّل
 بٔاٌ الػسض مً عله الفكُ

ٚٸ ايكأىٴ ٕٴ   ٍٴا٭ ِّٕ يتـؿٜٚٔ       َٔ ايك٩ٚى ايجُاْٝـ١ بٝـا ايػـك  ايـفٟ ؾعـا املـؿ

 ٖٚفا قـؿ ٜهـٕٛ عـنيٴ    ويتات َها٥ً٘ عٳُٳٚدٳ وؿ٘ـ ايعًِ َٚٓٸأٓي ٘ٹًٹدٵايعًِ َٚٔ َأ

٘ٹ  اسباد١ يًعًِ ايفٟ ٜفنك يف َكؿ١َ ايعًِ. ٚد

ٕٴ  و٠ ثا١ْٝ يف ايك٩ٚى ايجُا١ْٝهتػ٢ٓ عٔ ـنكٙ َكٸٚعًٝ٘ ؾٝٴ ٕٵ   ٚقؿ ٜهـٛ  غـرلٙ بـأ

ٕٳ ًٗ ١ٹادٳــاسَب ٘ٴدٵــٚٳ ٜهــٛ ٕ ٚٸايػــك  ايــفٟ ؾٳ غــرلٴ ٘ٹنٹــقٵَــٔ ؾٳ ِ ايعًــِ ٚايػــكٔ يــتع

  ِ ٚٸٕ يـ٘ ايعًـ ٚٸٕ      ٕٸءشك ؾـ نُـا ٜـفنك يف عًـِ ايهِّـ     واملؿ ٚٸٕ يـ٘ املـؿ ايػـك  ايـفٟ ؾ

ٔٸ وايهشك ٖٛ ايًعٛـ٠ ٕٸ  وك٠شٳايهٻـ  نٝـؿٹ  عٴؾِـ ساد١ امل٪َٓني يـ٘ ٖـٛ ؾٳ   ٚيه يـ٘   نُـا أ

ِّ  بعه ا٭يٝا٤ ٚؾٛا٥ؿٖا. َٓاؾع نُعكؾ١ غٛا

ٕٸ ٚاسباٌَ: ٕٴ   وَـ١ َـا ٜـفنك يف املكؿٸ   إ ٘ ْٸـ ءؾ ًِِٔـ ايٓـاى يًعٹ  ١ٹسادٳـ  ٘ٹدٵـ ٚٳ ٖـٛ بٝـا

 كٓغب شلِ يف قكا٤ت٘ ٚؾقانت٘.امل

ٖٛ ايػك  ايفٟ ؾعـا   -يف َبشح ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ :عينأ -ٚايفٟ ٜفنك ٖٓا

ٚٸٕ يتؿٜٚٔ ايعًِ ٚقؿ ؽبتًؿـإ   -نُا ٖٛ ايػايب يف ايعًّٛ -شؿإُٖٚا قؿ ٜتٸ واملؿ

ٚٸ ٕٸءؾ ونُا يف عًِ ايؿك٘ ٞ   املؿ  ُ ؿِـ سٹ ٘ٴْٴـ كٳنـإ غَ  و ٕ ا٭ٍٚ ي٘ ٖـٛ اٱَـاّ عًـ

ٓٸ ٔٵ وٝاعا٭سهاّ ايًكع١ٝ َٔ اي  ّٴؿٳٚعٳـ  اهللٹ ١ُطاعٳإساد١ ايٓاى إيٝ٘ ٖٛ  ٘ٴدٵٚٳ ٚيه

ــلٴ ّٳٚقــؿ تكــؿٻ وعــٔ َعاَــٝ٘ كٚٔزاشُبــ ـيــو يف املطًــب ايجايــح َــٔ َطايــب    ذبكٝ

 املكؿ١َ.

ْٕه الفكُ نفاعلُُّّجْب َت ٜ  
ٜٴ ٚٸ بٴٓانٹــٚ ــا    ٴعــكټك٩ٚى ايجُاْٝــ١ يعًــِ ايؿكــ٘ ايتٸٍ َــٔ ايــٖــفا ايــكأى ا٭
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ًٓــ ًْٗٸــإ :ؾٓكــٍٛ وِ عًــِ ايؿكــ٘يٛدــٛب تع  إـ ٫ ٜٓهــك أســؿٷ ;٘ باٱمجــاعُٴــ٘ ػبــب تع

 ايتكًٝـؿ  نيٳٚبٳـ  ٘ٴٓٳـ ٝٵٓـّا أٚ ربـٝرلّا بٳ  يف ٚدٛب٘ عّٝٓا أٚ نؿاٜـ١ّ أٚ تعٝټ  ُا ايٓماعٴٚإْٸ وٚدٛب٘

١ يف ايٛدـٛب. ٚيٮغبـاق ايؿايٓـ    ٘ ايظاٖكبايتؿٗك (1)يٮَك يف اٯ١ٜ َٓاؾّا وٚا٫ستٝا 

  ٘ ٍ        ٕٸإ) : ع٢ً ايٛدـٛب نكٛيـ  (2)(طًـب ايعًـِ أٚدـب عًـٝهِ َـٔ طًـب املـا

ٕٵ  َٓٗا يف َبشح ؾٌٓ عًِ ايؿك٘. ْكٌ بعٕه يا٤ اهلُل ٚاي  نٝذ٤ٞ إ

ـ    كٚٔزَٔ َعكؾتٗـا يًػٴـ   ؿٸؾ٬بٴ وهًٝـ يف ايؿكٚعايتٸ ٚيبكا٤ٹ  وَـٔ عٗـؿ٠ ايتهًٝـ

ًٓــ وا بايتؿكــ٘ أٚ ايتكًٝــؿ أٚ ا٫ستٝــا َٸــأ ٚٳ ؿّاؾُــٔ مل ٜهــٔ َك عًٝــ٘  بٳدٳــأٚ ضبتاطــّا 

َٸٓٳاى إيٝ٘ يف ايَكٚسباد١ ايٓٸ وايتؿك٘ نـٕٛ   ٕٸإا ا٤ ٚاي٫ٜٛات ٚايٛقا٥ع املتذؿؾ٠. ٚأ

ٗــا ؾءْٻ (3)٘ايتؿٗكــ ٯٜــ١ٹٚ وؾًًهــرل٠ عًــ٢ ـيــو  وٚدٛبــ٘ عًــ٢ نــبٌٝ ايتػــٝرل نؿا٥ٝــاّ 

 ٔكهٵـ ٚيًـمّٚ ايعٴ  و٭غف ايطا٥ؿ١ ؾٝٗا ا٭ؾكاؾ ؾٕٚ بعٕه تكتٓٞ ٚدٛب٘ ع٢ً بعٔه

 ز.كٳٚاسَب

ٕٵ ايعًـِ ؾكٜٓـ١    بٴًَـ َط) :قاٍ قنٍٛ اهلل  ٕٸأقؿ ايتٗك عٓؿ ازبُٝع  :قًت إ

 ِّ ــ ــ٢ ن ــًِ عً ــاٍ  و(4)(َه ــ   ) :أٜٓــّا ٚق ُٸ ــٛ باي ــِ ٚي ــٛا ايعً ــ و(5)(نياطًب  ٕٸءؾ

ايعًـِ بـ٘   عـني    ٴكٵؾَـ  َـا دـا٤ بـ٘ ايكنـٍٛ      ٕٸأاسبؿٜجني املفنٛقٜٔ  اٖكإ يف 

 ع٢ً نٌ َهًِ.

ٕٴ :قًٓا ايٛادبـات ايهؿا٥ٝـ١    ٕٸءؾـ  وٚدٛبـ٘ عًـ٢ نـبٌٝ ايهؿاٜـ١     ٖفا ٫ ٜٓايف نٛ
                                              

 .122 و اٯ١ٜايتٛب١ صو نٛق٠نٍَِزَفَقََُُّا فًِ اندٌٍِِّقٛي٘ تعاىلط (1)

 وَـرل املـ٪َٓني   أٚقٚاٙ يف ايهايف عٔ  .199ّ اسبهٔ بٔ عًٞ بٔ اسبهني اسبكاْٞو و( ذبـ ايعك2ٍٛ)
 .30و 1ّز
 .122 و اٯ١ٜايتٛب١صو نٛق٠ ً اندٌٍِِّنٍَِزَفَقََُُّا فِط قٛي٘ تعاىل( 3)

 .30و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 4)
 .11ّ و ضبُؿ بٔ ايؿتاٍ ايٓٝهابٛقٟوق١ْٚ ايٛاعظني( 5)
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ّٔ ُطُكهٵ٘ ٜٳيهٓٸ أسؿٺ َِّؿك١ْٚ ع٢ً ُن ِٕ ٚدٛبٗا ع٢ً ايػرل بكٝا  بٗا. يػ

  املساد بالعله يف حدٓجٕ طلب العله
ٔ    ٗـِ اغتًؿـٛا يف املـكاؾٹ   ْٸأإىل  ٖفا َٓاؾّا ؾكـاٍ   وبـايعًِ يف اسبـؿٜجني املـفنٛقٜ

ٍٴاسَب فٴكٳعٵب٘ ٜٴإـ  ;ايؿك٘ ِٴًِٖٛ عٹ :ايؿكٗا٤ ٬   ّ ٚايؿانـؿ َـٔ    ٚايُـشٝضٴ  وَـٔ اسبـكا

ِٴ   :ٚقاٍ املتهًُٕٛ واملعا٬َت ّ  ٖـٛ عًـ إـ بـ٘ تعـكف ايعكا٥ـؿ ايؿٜٓٝـ١ ايـ        ;ايهـ٬

ِٴ   :ثٕٛكٕٚ ٚاحملـؿٸ ٚقـاٍ املؿهٸـ   وٚغـرلٙ  ٔ بٗا نايتٛسٝـؿ ػبب ايتؿٜټ ايهتـاب   ٖـٛ عًـ

َٻإـ بُٗا ٜٴ ;ٚايه١ٓ ًٓ ٌٴتٛ ِٴ :ؾ١ٛٸٚقاٍ املتُ وٗاإىل ايعًّٛ ن ٛٸ ٖٛ عً  ف.ايتُ

ــأ ٚاسبــلټ ِٴ   ْٸ ــ ــ١ ٖٚــٛ ايعً ــؿ ايؿٜٓٝ ــِ بايعكا٥ با٭َــٍٛ اشبُهــ١ َــٔ   ٘ ٖــٛ ايعً

ٛٸ  .  ٍ ٚاملعاؾ َع ايتُؿٜل اا دا٤ ب٘ ايٓ  ؿٵ٠ ٚاٱَا١َ ٚايعٳايتٛسٝؿ ٚايٓب



 الجاىٕ السأُع
ٌُ  ميفع٘ عله الفكُ بٔا

ٕٴ   ايجـاْٞ َــٔ ايـك٩ٚى اي   ايـكأىٴ  ًٗ جُاْٝـ١ يعًــِ ايؿكـ٘ بٝـا  ٕٸءؾــ و٘ٹُٹـ املٓؿعــ١ يف تع

َٳـ َنفٵايجاْٞ َـٔ ايـك٩ٚى ايجُاْٝـ١ ايـ  تٴـ      ًٛا ايكأىٳعٳَني قؿ دٳاملتكؿٸ ِّ ؿٵك يف   ق نـ

ِٕ ٕٴ عً ِ  ٖٛ بٝا ٘      وَٓؿع١ ايعًـ ٕٴ    وٚايؿٛا٥ـؿ ايـ  تذلتـب عًـ٢ َعكؾتـ  ٖٚـٞ قـؿ تهـٛ

ٚٸٕ يًعًِ ٕٴ  و٘ٹُٹًٗاى يتعساد١ ايٓٸ ٘ٹدٵٚٳ ْٚؿوٴ وْؿو غك  املؿ ُـا  ٖٴغرلٴ ٚقؿ تهـٛ

٘  بٴ  تذلتٸـ َـٔ ايؿٛا٥ـؿ ايـٓـ   ناْــت  ٕٵإٚ وُٖــا ـنـكت ناْـت غرلٴ  ٕٵءؾــ وعًــ٢ ؾقانـت

 ػين عٔ ـنكٖا بفنكُٖا.عباق٠ عٔ أسؿُٖا أٚ عُٓٗا  ا انتٴ

ٕٵ  تهٕٛ املٓؿع١ غرلُٖا. ٕٵأا ٫ ْتُٛق ْٸإ :قًتٴ إ

ٕٴتٳ ؿٵَق ٌٴُٳٚايعٳ وٖٞ ايؿا٥ؿ٠ املٓؿع١ُ :قًٓا ٘  َـا ٖـٛ َكُـٛؾٷ    غرلٴ ٛا٥ؿٴي٘ ؾ هٛ  وَٓـ

عًٝ٘ َٓاؾع  بٳٚيهٔ قؿ تذلتٻ وايع٬ٓت َٓ٘ تك١ُٜٛ  ٴكٳٜا١ْ ايػٳايكٸ ٌٳُٳعٳ ٕٸإ ؾُج٬ّ

ِٸايٓط ِٔٓٵٗٳَن ًٗـ   ٗٳـ ٘ قـؿ  َ ْٸإ عاّ ٚيؿا٤ بعه ا٫نكاّ. ث ِ عًـِ ايؿكـ٘   ك يـو َـا يف تع

   يًُطًب ايجايح َٔ َطايب املكؿ١َ.َٔ ايؿٛا٥ؿ ٚاملٓاؾع عٔ ايتعكٸ



 الجالح السأُع
 ّجُ تطنٔ٘ عله الفكُ بعله الفكُ

ــكٸ  ايجايــحٴ ايــكأىٴ ٕٴ َــٔ اي ــا ــ١ يعًــِ ايؿكــ٘ بٝ ــٚٳ ٩ٚى ايجُاْٝ بٗــفا  ٘ٹتٹتهــُٝٳ ٘ٹدٵ

ايجايح َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ اي  تفنك يف  ًٛا ايكأىٳعٳَني قؿ دٳاملتكؿٸ ٕٸءؾ وا٫نِ

ِّ ٕٴ  ًِِٕعٹ َؿق ن ٘  ًِِٔـ ايعٹ تهـ١ُٝٹ  ٘ٹدٵـ ٚٳ ٖٛ بٝـا  و١ٹُٳبايهِّـ  ا٤ٴَٳؿٳعٓـ٘ ايكُـ   كٴٜعبِّـ ٚ وبازلـ

ٕٳ ٘ اايعًـِ ب  بفيو ٚد٘ ته١ُٝٹ ٜٚكٜؿٚ ٕٳ  ٚإْٸ وزلـ ًٸـ    ُـا ٜـفنكٚ كٚع يف ـيـو قبـٌ اي

ٕٸ ;ايعًِ ٕٔ ٭ ِ    اياق٠ْ ايته١ُٝٹ يف بٝا ُٸـً٘ ايعًـ ايـب  ؾٝهـٕٛ يًطٓ  وإمجاي١ٝ إىل َـا ٜؿ

ٍٴُٳَن  ا٫نتبُاق بًأْ٘. ا

ٚٳ ٚنجـك انـتعُاٍ    و٢ً ا٭ْٛاع يًؿِٗ٘ َٔ أع٭ْٸ ;ايعًِ بايؿك٘ ته١ُٝ ٖفا ٘ٴدٵٚ

ٍ ٖــفٙ املــاؾٸ َٴ ٘ٹتباعٹــأٚ  ٠ َــٔ قبــٌ ايكنــٛ ــِطيف  ــ ٔلًَ ًٻ ١ ا٭َــ١ًٝ كعٝٸا٭سهــاّ اي

ِٸ ْٸـ أباعتباق  وٚايؿكع١ٝ ٘      ٘ أٖـ يف  ٘ٴانـتعُايُ  كٳجٴـ ثـِ نَ  وَـا ػبـب عًـ٢ اٱْهـإ َعكؾتـ

ُٸ وغُّٛ ايعًِ با٭سهاّ ايًكع١ٝ ايؿكع١ٝ ا ايعًِ بايعكا٥ؿ بانِ ايه٬ّ ٛٚغ

ــدل  ــ٘ ا٭نـ ــِ ايؿكـ ــؿ عبٸـــ  وٚعًـ ــِ ايعكا٥ـ ــاْٛا إـا أقاؾٚا عًـ ــا٫زلني ؾهـ ــ٘ بـ كٚا عٓـ

ٚٵ ٍٔ  ٠َكٳجٵـ ـيـو نَ  بٳدٳـ املفنٛقٜٔ ؾأ ّٔ    انـتعُا ايعًـِ املـفنٛق    يؿـ  ايؿكـ٘ يف غُـٛ

 ايعًِ املفنٛق ٫ عٔ تكًٝؿ. َٔ إط٬ق٘ إ٫ٓ قٴاؾٳبٳتٳ٢ َاق َٓك٫ّٛ إيٝ٘ ٫ ٜٳستٻ

)ايؿك٘( َٓك٫ّٛ َٔ ايؿك٘ عٓؿ أٌٖ اٱن٬ّ املٓكٍٛ َٔ ايؿكـ٘ عٓـؿ    ُ ِؿَي ٕٴؾٝهٛ

ٌ  َٔ َكؿٸ ٗا َٓكٛي١ْْٸإ :١َ(َا قٌٝ يف )املكؿٸ ْظرلٴ وأٌٖ ايًػ١ املٓكٛيـ١ َـٔ    وَـ١ ازبـٝ

ٕٸ و١َ اي  ٖٞ ايَٛـاملكؿٸ ُٻـ ٗٳَكايُؿ أٚ ٭ ٕٳكٳؿق ا٭ٍٚ ٜٳـ ا٤ يف اي ايؿكـ٘ ايـفٟ    ٕٸأ ٚ

٘  ًؿـ ٹ ب ي٘ ايًاقعٴ بٳؿٳْٳ ُٸ       وايؿكـ ٢ بعًـِ  ٖـٛ ايعًـِ املـفنٛق ٫ ايعًـِ بايعكا٥ـؿ املهـ

ُٻ ْٸءؾــ و٫ٚ ايعًــِ بٗــا عــٔ تكًٝــؿٺ  وايهــ٬ّ ِِٔٗ سكَــٛا ايعًــِ بايعكا٥ــؿ املهــ  ٢ بعًــ

 ّ ١ ايــ  ١ ٫ َـٔ ٖــفٙ ا٭ؾيـٓـ َــٔ ايهتــاب ٚايهــٓٸ فٴغٳـ ٪ٵايعكا٥ــؿ تٴ ٕٸإ :ٚقــايٛا وايهـ٬
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 ـنكت يف عًِ ايه٬ّ.  

  نلنات العلناٛ فُٔ ِلِكَّىالهالو  ِهِلٔع حتسُٓه
ٌ   أٚ َٚايو ٚغرلٙ عٔ ايًاؾعٞ (1)ٚقؿ سه٢ ايػمايٞ ٕ  يـؿ بـٔ سٓبـ  ٚنـؿٝا

ِٳ ّ  ٚمجٝع أٌٖ اسبؿٜح َٔ أٌٖ ايهًـ ذبكٜ ـ    وعًِ ايهـ٬ ٘ ْٸـ أ ٚعـٔ أبـٞ ٜٛنـ

ِ    وايعًِ بايه٬ّ ٖٛ ازبٌٗ) :ٜهٍٞ يبًك املكقا ٘ ْٸـ أٚ و(ٚازبٌٗ بـايه٬ّ ٖـٛ ايعًـ

ُٻ  .(2)ِ حبلتهًٓ ٕٵإِ ٚاملتهًٓ ـٳًِغٳ ٫٠ُ٬ دبٛل اي

بازبكٜــؿ  ٜٓــكبٛا ٕٵأسهُــٞ يف أٖــٌ ايهــ٬ّ ) :٘ قــاٍْٸــأ ْٚكــٌ عــٔ ايًــاؾعٞ

ٚايهــ١ٓ  ايهتــاب َىكٳتٳــ ٔٵَٳــ ٖــفا دــما٤ٴ :ٜٚكــاٍ وطــاف بٗــِ يف ايعًــا٥كٚايٓعــاٍ ٜٚٴ

إـا زلعت ايكدٌ ٜكـٍٛ ا٫نـِ ٖـٛ    ) :٘ قاٍْٸأٚ (3)(قبٌ ع٢ً ن٬ّ أٌٖ ايبؿع١أٚ

ُٸ ُٸ امله ٘       ؿٴٗٳ٢ ؾأيٵـ ٢ أٚ غرل املهـ عـٔ   ٌٳكٹـ ْٚٴ و(4)(بأْـ٘ َـٔ أٖـٌ ايهـ٬ّ ٫ٚ ؾٜـٔ يـ

ٍٔ ٞٸٜٔ ايهٸايؿٸ د٬ ٔٴ ٝٛط ّ عًـّٛ ايؿًهـؿ١ نـاملٓطل    ٘ ؼبكٸْٸإ (5)ٚايٟٓٛٚ ٬عُٻاي ٚاب

ـٳ وايهًـ ٱمجاع ؿ٘ أٖي َٔ اسبٓؿ١ٝ يف نتابٺ (6)ٜٔ ايكمٜٚينايؿٸ اسباؾ  نكازٴ كٳَنٚ

ٚٸ قدـــ ايػمايـــٞ ٕٸإيف ذبـــكِٜ عًـــِ ايهـــ٬ّ:  ٍ ع إىل ذبكميـــ٘ بعـــؿ ثٓا٥ـــ٘ عًٝـــ٘ يف أ

 .(7)هتُؿ٢امل

                                              

 .25و 1ّز و ضبٞ ايؿٜٔ بٔ يكف ايٟٓٛٚواجملُٛع( 1)
 .66و 7ّز و اشبطٝب ايبػؿاؾٟو( تاقٜؼ بػؿاؾ2)
 .29و 10ّز سلو ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ أيؿ ايفٖ وو ( نرل أع٬ّ ايٓب3٤٬)
 .ايهابل ( املُؿق4)
 .253و 9ّز وضبٞ ايؿٜٔ بٔ يكف ايٟٓٛٚ و( اجملُٛع5)
عـين باسبـؿٜح َٚـٓـ ايتُـاْٝـ      واسباؾ  ايهبرل ضبؿخ ايعكام نكاز ايؿٜٔ عُك بٔ عًٞ بٔ عُـك  (6)

 .358ّ و د٬ٍ ايؿٜٔ ايهٝٛطٞوـٌٜ طبكات اسبؿا . (ٖـ775ت )و ٚعٌُ ايؿٗكنت

 َـــ١ املٓطكٝـــ١(  . قـــاٍ: َـــٔ ٫ ؼبـــٝط بٗـــا )أٟ املكؿٸ   10ّ و1ٞو زمايـــيػا ( املهتُـــؿ٢و أبـــٛ ساَـــؿ  7)
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ـٳ ٞټٓاي بٳٖٳٚ ٔٴ (1)هؿ    املًتػٌ ب٘ ٫ تكبٌ قٚاٜت٘. ٕٸأَٔ املايه١ٝ إىل  (2)ؿيٵقٴ ٚاب

ٞٳٚسٴ ٍ ْٸـ أ ٜٛيناملعايٞ ازبُـ  ٞبأعٔ  ه ّ ػٹتٳًٵـ تٳ ٓا ٫ابٳشٳَٵـ ٜـا أَ ) :٘ قـا  وًٛا بـايه٬

ًُــ ٕٸأ تٳِؾــكٳؾًــٛ عٳ    :ٚقــاٍ عٓــؿ َٛتــ٘ و(بــٞ إىل َــا بًــؼ َــا ايــتػًت بــ٘ ؼٴايهــ٬ّ ٜب

ٌٳ ًٓٝـــتٴٚغٳ ِٻٓٳـــاشبٹ كٳشٵـــايبٳ تٴٓٵـــيكـــؿ غٴ) ــ  يف  تٴًِـــغٳاٱنـــ٬ّ ٚعًـــَِٛٗ ٚؾٳ أٖـ

٘ ٗٳايفٟ ْٳ ٘ ٚاٯٕ إـا مل ٜتـؿاقنين قبٸـ   وْٛٞ عٓـ   وبـٔ ازبـٜٛين  ؾايٜٛـٌ ٫  وٞ بكيتـ

َٸ ٠ٹع٢ً عكٝؿٳ ـا أَٛتٴ ْاأٖٚا  ٚقـاٍ   و(3)(أٖـٌ ْٝهـابٛق   عًـ٢ عكٝـؿ٠ٹ   :أٚ قاٍ وٞأ

 الٟ:  ايكٸ

 قــــــــؿاّ ايعكــــــــٍٛ عكــــــــاٍإ ْٗاٜـــــــ١ُ 

ٚٳ قٚاسٴأٚ   َٛٓاهٴــــَـــٔ دٴ  ١ٺًٳــــسٵٓـــا يف 

ــٚمل ْٳ ــٔ بٳؿٹتٳهٵـ ــجٹشٵؿ َـ ــا ُطـ ٍٳٓـ ــأكُٵعٴ ٛ  ْـ
 

ْٳــــــا ٞنــــــع ٚغاٜــــــ١ُ  ٍٴيعــــــاملني  ٬ 

ــٚسٳ َٹـــــ ــا أـ٣ٶؾٴ ٌٴا ٚٳ ْٝاْـــــ ــٚ ٍٴبٳـــــ  ا

ــ ــعٵُٳدٳ ٕٵأ٣ٛ نٹ ٘ٹٓٳ ــ ٌٳ ا ؾٝ ــ ــايٛ قٝ  (4)اٚق
 

ٞ اشبٹ بٳٚغاطَـ  َٹـ  ٌٳِّدٳـ أٚنـإ َـٔ   - (5)هكٚيـاٖ  هٴعٵـ بٳ -الٟايـكٸ  ٔكػٵـ ٠ ايَؿفٳت٬
                                                                                                            

 
 .ؾ٬ ثك١ بًَٛ٘ أ٬َّ

ُٸأ (1) ُٸأؿ بٔ يؿ بٔ ضب ٞ ٞ ا٭هـؿٓ بكاِٖٝ ايٓٻإؿ بٔ يؿ بٔ ضب . ايهٓـ٢ ٚا٫يكـابو ايًـٝؼ عبـاى     َـبٗاْ
 .320و 2ّايكُٞو ز

ــ (2) ُٸ ــٛ اي    ضب ــٔ قيــؿو اب ــٔ ايــؿ ب ــٔ   ؿ ب ــ٘   أٛيٝــؿو ايؿًٝهــٛفو َ ــ١و ي ــٌ قكطب ــت )ٖ ــت ايتٗاؾ  (وتٗاؾ
ٍ   يفؾٌُ املكاٍ )و (ايتشٌُٝ) . (ٖــ 595ت )و (َٓٗـاز ا٫ؾيـ١  ) و(َا بني اسبه١ُ ٚايًكٜع١ َـٔ ا٫تُـا

 .21و 3ّا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز

َـاّ  ءًكـب ب امل. 228و 1ّز وازبـٜٛين  ـٴٛنٹـ عبؿ اهلل بٔ عبـؿ املًـو بـٔ ٜٴ   و يكع ايعكٝؿ٠ ايطشا١ٜٚ( 3)
ٚٳ ِٸأ١ يف َٓهــ قٳاسبــكَنيو ٚيــؿ يف دــٜٛٔو ٚدــا ٍٔأيف  ايدلٖــإ)عــاؾ اىل ْٝهــابٛقو يــ٘  قبــع نــٓنيو ثــ  َــٛ

ٔٔايؿِّ  .160و 4ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ .(ٖـ478ت )(و ٜ
ٚ  .96و 8ّز و عبؿ ايٖٛاب بٔ عًٞ ايهبهٞوطبكات ايًاؾع١ٝ ايهدل٣ (4)  .نجـك نـعٞ(  أٚيف املُـؿق )

 .4ّ و3ز وعباى ايكُٞ وبٝات يف ايه٢ٓ ٚا٫يكابٚدؿت ا٫ٚ

ُٸ    (5) ُٸـ  ٜٛـ٘ سلـو ايـؿٸ   عبؿ اسبُٝؿ بـٔ عٝهـ٢ بـٔ ع ؿ اشبهكٚيـاٖٞو ايـتػٌ بايعكًٝـات عًـ٢     ٜٔ أبـٛ ضب
و ضبُـؿ بـٔ يـانك ايهـت     . ؾـٛات ايٛؾٝـاتو   (ٖــ 652ت )يف ايعًـّٛو   ٓٔؾػك ايؿٜٔ ايـكالٟ ٚتؿـ   ؼايًٝ
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ٕ    :ؾكاٍ ايؿاٌْ ؟عتكؿَٙا ت :هكٚياٖٞؾكاٍ ي٘ اشبٹ وايؿ٤٬ٓ  وَـا ٜعتكـؿ املهـًُٛ

ُٸ ٚأْت ًَٓكعٴ :ؾكاٍ ٔٷاي ِ  :قاٍ وب٘ ؿق يفيو َهتٝك ٍ  وْعـ ُأيـهك اهلل عًـ٢    :ؾكـا

٢ هَـ ٚبٳ وؾقٟ َـا اعتكـؿٙ  أَـا   ٚاهللٹ وٙٴؾقٟ َـا اعتكـؿٴ  أ٫  ٞ ٚاهللٹٚيهٓٸ وٖفٙ ايٓع١ُ

 .(1)٘سبٝتٴ تٵغًٖٓاست٢ 

ٔٴ ٌٴأ) عبؿ ايدل ٚقاٍ اب أٖـٌ   ٕٸأايؿك٘ ٚاٯثاق يف مجٝع ا٭َُاق ع٢ً  مجع أٖ

ٌٴ  ــؼٕ  ايهــ٬ّ أٖــ ــؿع ٚلٜ ــع ا٭َُــاق يف طبكــات   ٫ ٜعــؿٸ ب ــع يف مجٝ ــؿ ازبُٝ ٕٚ عٓ

 .(2)(ايعًُا٤

ُٸ ٕٸأ ٚاسباٌَ: ٕٵايؿكٗا٤ يف اي ٛا ايعًـِ املـفنٛق بايؿكـ٘    قؿ زلٸ ؿق ا٭ٍٚ ٜهٛ

ُٻ ٘ٴِك٘ ٖٛ ايؿٹْٸأُني يبٝإ يف َكابٌ املتهًٓ ٘ٺ  ِٴًِعٹ ٚيٝوٳ وشٝضاي ٘ أٚ ٭ْٸـ  وايه٬ّ بؿكـ

ٛٸؿٸيٹ ٜٛقخٴ ًٸـ   ٠ ايؿِٗ ٚق ٢ ا٭َـٛي١ٝ ٚا٫عتكاؾٜـ١   كع١ٝ ستٸـ ٠ ايتؿكـ٘ يف ا٭سهـاّ اي

ــا ــرلٴ وَٓٗ ــاملٓطل   تهــ١ُٝٹ ْظ ــِ املٓطــل ب ــ ;عً ــاطينٸ   ٭ْٸ ــل ايب ــ٢ املٓط ــ٘ عً ــ٣ٛ ب  ٘ ٜك

ِٔ ته١ُٝٹ ْٚظرلٴ وٚايظاٖكٟ  ٛاعٗا.٘ َٔ أْْٸأب باسبه١ُ َع ايٓط عً

ِٸ ــ ــا تٳ ٕٸإ ثـ ــَـ ــيف بٳ فٳاقٳعٳـ ــ٢ ايًٗ   ايتٸ ٔهعٵـ ــك املعٓـ ــٔ ـنـ ــاْٝـ َـ ــٌ  ُـ ــٟٛ قبـ ػـ

 ٭دٌ ا٫ياق٠ إىل ٚد٘ ايته١ُٝ. ;ا٫َط٬سٞ

ُٛ   هلا العلْو أعالْو أمسا
عـٔ أزلـا٤    ايجُا١ْٝ ٖٛ ايبشحٴ ايجايح َٔ ايك٩ٚٔى أٔىبايكٸ ٘ٴا ٜٓبػٞ اسباُقٚٓ 

                                                                                                            
 
 .607و 1ّز

 .228و 1ّز أبٞ ايعم اسبٓؿٞو بٔاو ( يكع ايعكٝؿ٠ ايطشا1١ٜٚ)
َـٔ نبـاق    .333و 2ّز وايـدل ايُٓـكٟ ايكـكط    عبـؿ  ٜٛنـ بٔ عبؿ اهلل بـٔ ضبُـؿ بـٔ     و( ا٫عتُا2ّ)

ّ  .(ٖــ 463ت ) (وا٫نـتٝعاب )املػـكبو يـ٘    ؾٜب حباث١و ٜكاٍ ي٘ ساؾُ أ َ٪قؽٷ وا  اسبؿٜحسٓؿ و ا٫عـ٬
 .240و 8ّز غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو
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ّٷإايعًّٛ  ّٷ شلـا عًـ٢    أأزلا٤ ايعًّٛ  ٕٸأًُا٤ يف ؾكؿ اغتًـ ايع ؟شلا أّ ٫ ع٬ عـ٬

 أقٛاٍ:  

٘ عًــِ يتًــو املهــا٥ٌ   ٭ْٸــ ;ِ ايًػُــًَٞــٗــا َــٔ قبٝــٌ ايعٳ  ْٸإ :ايكــٍٛ ا٭ٍٚ

 ٚقؿ ْهب ٖفا ايكٍٛ إىل بعه اسبٓؿ١ٝ. واملػ١َُٛ

ــ٘ أ٫ّٚ  ــؿ أٚقؾ عًٝ ُٸ   ٕٸأ :ٚق ــِ ايًػُــٞ َــا نــإ َهــ ــاّ ايعً ــّا سكٝكٝ  واٙ دم٥ٝ

ٞټٚازُب ٕٴ م٥ ٍٳُٳـ ٫ٚ َن و٫ٚ ٜعـكٻف  انبّا ٫ٚ َهتهبّا ٫ٚ ٜعـكِّفٴ ن اسبكٝكٞ ٫ ٜهٛ يف  ا

ْٹـ   ٚإْٸ وثباتٗا ّٴؿٳكٖا ٚعٳَعكؾ١ ازبم٥ٝات يتػٝټ ٝـات ايـ    ايهًٓ ُٔٔٵُا ٜبشـح عٓٗـا يف 

ٕٸ وؼبهِ ؾٝٗا ع٢ً ا٭يػاّ إمجا٫ّ بـاٯ٫ت اسبهٸـ١ٝ    ُىقٳؿٵُـا تٴـ  ازبم٥ٝـات إْٸ  ٚ٭

َٸ  ١.١ أٚ ايباطٓٝٸاٖكٜٸا باسبٛاى ايٓظأ

ٕٵ وآغك سهإىإٟ بايٓظك إىل  ا ٜ٪ؾٸ سهاىٴاٱ ٝوٳٚي  اشهٛنـاتٺ  وټشٳٜٴ بأ

ٚٳؾ٠ ٚتكتټَتعؿٸ يـفيو   ؿٻبـٌ ٫ بٴـ   وآغـك  سهاى اشهٕٛىٟ إىل اٱٜ٪ؾٸ ٘ٺدٵب ع٢ً 

 فٳٔكايؿكـ٘ ٖٓـا عٴـ    ٕٸأسهـاى ابتـؿا٤. ٚاسبـاٍ    بـ٘ َـٔ اٱ   احملهٛى اٯغك يف اسبوٸ

ـٹ  م٥ٞ.يػُٞ د ّ ؾًٝو ٖٛ بإَٔكاملتكؿٸ بايتعكٜ

َِٔٴ ِٕػٵيٳ ؾٝ٘ ته١ُُٝ ؿٴُٵايَك ٘ يٝوٳْٸإ :ٚثاّْٝا ّ  عٝٸٔ با٫ن ملـا تـك٣    واملػُـٛ

ِٕ َِّٔ تماٜؿ ُن  ل ا٭ؾهاق.بت٬سٴ عً

ْــاؾ١ ٚؾغــٍٛ َتٓــع َــٔ اٱايًػُــٞ ٫ ِٳًَــيــٛ نــإ َــٔ قبٝــٌ ايعٳ ٕٵأ :ٚثايجــّا

ٕٻ وايــ٬ّ ّ أ َــع أ  ايٓشــٛ) :نُــا ٜكــاٍ ونــاَٞ ايعًــّٛ تٓــاف ٜٚــؿغٌ عًٝٗــا ايــ٬

 نجك َٔ عبٛ عُكٚ( ٖٚهفا.  أ)عبٛ لٜؿ  :ٜٚكاٍ و(ٚايُكف ٚايؿك٘

ّٴ  ٍٔ  ٚؾع٣ٛ عـؿ ٘ إعًـ٢ أَـٍٛ ايؿكـ٘ ٚعـؿّ      )أيــ(  ؾغـٛ ٕٸ  َؿؾٛعـ١ْ  وْـاؾت  بـأ

ٚإ٫ مل ٜتؿـاٚت   وْـاؾٝاّ إبـّا  ٖنكٳَٴ ٘ٴٖٚـٛ نْٛٴـ   وبٌ ملإْع و١ًَُٝـيو يٝو َٔ د١ٗ ايعٳ

 ناَٞ ايعًّٛ.أساي٘ َع 
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ٜـ١ اسبهـ١ٝ ٫ يف   يف ازبم٥ٝات املاؾٸ ُضټُا ٜٳإْٸ َا ـنك إٕ :ٚقؿ أدٝب عٔ ا٭ٍٚ

َٚـا عبـٔ    وبٌ تؿقى بايعكٍٛ باٱسهاى٭ْٗا ٫ تؿقى  ;ؾ٠ املعكٛي١ازبم٥ٝات اجملكٸ

ٚعـؿّ   ٙٴكٴاملاْع َٔ تعكٜـ ازبم٥ٞ ٖٛ تػٝٸ ٕٸإ :ٚأّٜٓا وؾٝ٘ َٔ قبٌٝ ايجاْٞ ٫ ا٭ٍٚ

ٔٴ وثبات٘ ٍ أ :ٚا٭ٚىل وّاؾٝ٘ نإ ثابتّا َهـتككٸ  َٚا عب َـا ٜـفنك يًعًـّٛ ٖـٞ      ٕٸإ :ٕ ٜكـا

ّٸ  .اا عؿاُٖٻعٳ ااملُٝم٠ شل َٔ قبٌٝ اشبٛا

ٕٸ ;املع٢ٓ ايعًُٞ بت٬سل ا٭ؾهـاق  ؿٹبعؿّ تماٜٴ :ٚقؿ أدٝب عٔ ايجاْٞ ايؿكـ٘   ٭

َٸ َْٛــٛعٷ َــج٬ّ  وٖٚــفٙ املهــا٥ٌ ٫ تتماٜــؿ أَــ٬ّ وٓــ١ ايٛاقعٝــ١ٗــات املهــا٥ٌ املعٝٸ٭

َٚجـٌ   وٗـات َٸؿكٚع ٚاملًشكات ٫ يف ا٭ٍَٛ ٚا٭ُا ٖٞ يف ايٚايمٜاؾ٠ املًاٖؿ٠ إْٸ

ٞٷ  ِٷًَـ مل ٜٛدـؿ عٳ  ٫ٓإٚ وع٬ّ ايًػُـ١ٝ با٭ ٖفٙ ايمٜاؾ٠ ٫ تٓكټ إـ  ;أَـ٬ّ  يػُـ

ٍّ ًََِٕا َٔ عٳ  بعؿ ايع١ًُٝ.  ِٴأٚ ُٜٓك ٜمٜؿٴ إ٫ٓ يػُ

ٜٚـمؾاؾ   كٴبٴِٜه ٘ٹٹتٹتهُٝٳ ؿٳعٵَػك ٚبٳأؿٙ نإ دهُ٘ ايطؿٌ يف أٍٚ تٛٓي ٕٸأأ٫ تك٣ 

َٚـع ـيـو    وإىل َا ٜبًؼ َٔ عظِ ازبج١ ْٚبات ايًش١ٝ ٚغرل ـيـو  ؼٴًُبٵ٢ ٜٳّْا ؾالْا ستٸآ

 .إط٬م ايته١ُٝ عًٝ٘ سكٝك١ ُٜضټ

ٍٴ  ِٷ  ٚايكـٛ ٕ يًـٓؿو ايٓاطكـ١ ٜهفٸ   بأْـ٘ انــ ُٸ   وبــ٘ ايٛدـؿا ٢ َـٔ دٗــ١ نـٕٛ املهــ

ّٸ أقبــابٳ ٕٸءؾــ وؾاتدهــُّا ٫ َــٔ اجملــكٸ ٓٻٔقؿٵٖٚــِ مل ٜٴــ وايتهــ١ُٝ ايعــٛا  وٳِؿنٛا ايــ

ٖٹًٳُا ٜٴٚإْٸ وايٓاطك١ ٕٳا ٍٳ ٕٸأؾهُا  وازبهِ ؿٚ يف ا٭عـ٬ّ   كټٓٴـ ٜـاؾ٠ ٫ تٳ ٖفٙ ايمٸ أَجا

 ؾهفا َا عبٔ ؾٝ٘. وايًػ١ُٝ

 ١ انـتعُاشلا  ٓـعٴ  ْـاؾ١ بعـؿ تهـًِٝ َـشٸ    اٱ ٕٸأٖـٛ   :ٚقؿ أدٝـب عـٔ ايجايـح   

ٕٸ ;نْٛٗــا بــاملع٢ٓ ايعًُــٞ َٳ شــٛ َــج٬ّيؿــ  ايٓٸ ٭ ٙٴعٵباعتبــاق  ٞٸ ٓــا ِٷ ايعًُــ ٝــع زبُ انــ

٘  أٚ ًَهـ١ ايتُـؿٜلٔ   وب٘ شٛ أٚ ايتُؿٜٔلَها٥ٌ ايٓٸ ؾـ٬   ويف ـيـو  عًـ٢ غـ٬فٺ   وبـ

بـٌ َعٓـاٙ    وَع٢ٓ ٭نجك١ٜ مجٝع َها٥ٌ عبٛ لٜؿ َٔ مجٝع َهـا٥ٌ عُـكٚ ٖٚهـفا   
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 ؾقاى عُكٚ شلا.إنجك َٔ أؾقاى لٜؿ ملها٥ٌ ايٓشٛ إ ٕٸأ س٦ٓٝفٺ

ّٴ ٕٵأا َٸــءٚعًٝــ٘ ؾ عــٔ  ِٴًَــايعٳ زٳٔكغٵــُأأٚ  وعًــ٢ اسبــفف ٚايتكــؿٜك ٜهــٕٛ ايهــ٬

   :عًُٝت٘ ْظرل قٛشلِ

ّٳْا ٜٳع٬ لٜؿٴ  (1)ُِنلٜؿٹ قأىٳايٓٹكا  ٛ

ّٳا٭ ٕٸءؾ ُٸ  ك ؾتٴهٖـ ٓٳقؿ تٴ ع٬ ٚأزلـا٤   و٢ نُـا يف تجٓٝتٗـا ٚمجعٗـا   هـتعٌُ يف املهـ

 ك ؾتهتعٌُ يف بعه املها٥ٌ.  ايعًّٛ قؿ تٓٓه

ًِٓ َـشٸ   ٓاْٸأع٢ً  ٍ   و١ ا٫نـتعُاٍ املـفنٛق  ٫ ْهـ عبـّٛا َـٔ    نجـك أ لٜـؿٷ  :ؾـ٬ ٜكـا

ٕٴ  وبايٓشٛ َـٔ بهـك   نجك عًُّاأ :ٚإ ا ٜكاٍ وبهك ٘   ٝـاّ شٛ باقٹايٓٸبـ  ٜٚهـٛ  وعًـ٢ عًُٝتـ

َٸ ٍٴ ٖـٛ ؾٴ  ا ؾغٍٛ اي٬ّ ؾـاملُتٓعٴ ٚأ  ٌٴغٴؿٵٗـا تٳـ  ؾءْٸ وعكٜــ عًٝـ٘ ٫ َطًكـاّ   ٫ّ ايتٸ غـٛ

 ٌٔ ــا  ويًُــض ا٭َــ ــا يف قٛيٓ ــًَ)ايُــاؾم( عٳ :نُ ُِٕٳ ــ١ ناسبهــٔ   وّا يًــػ ٚيًتشًٝ

ٕٸ ;ناَٞ ايعًّٛ أّٜٓا نفيوأ ٚاي٬لّ يف وٚاسبهني  مجٝعٗا َٓك٫ٛت. ٭

ٌْٔٸإ :ايكٍٛ ايجاْٞ ٞ  ًَِٔايعٳ ٘ َٔ قبٝ ٕٸ ;ازبٓهـ ٘ٹ  ؿٳُٵـ ايَك ٭ ايطبٝعـ١   إىل تهـ١ُٝٹ  ؾٝـ

 ٖٞ. َٔ سٝحٴ

ٍٴ   وٖٚفا َع٢ٓ ايعًِ ازبٓهٞ ايعًـّٛ بت٬سـل    ٕٸأ نٝـ ٫ تهٕٛ نـفيو ٚاسبـا

ِّ لَإ تتماٜؿٴا٭ؾهاق ٚا٭  ٚلَإ. ٚقتٺ يف ن

ٔٵٚ ٞ ًَـ ٜكؾ عًٝ٘ اٱٜكاؾ ا٭غرل َٔ اٱٜكاؾات ايٛاقؾ٠ ع٢ً ايعٳ يه  ;ِ ايًػُـ

ٕٻ ٞٸ  ِٴًَايعٳ ٭ ْـاؾ١ َٚـٔ ؾغـٍٛ    َـٔ اٱ  ًٜـبٗ٘ يف ا٭سهـاّ ايًؿظٝـ١ ؾُٝتٓـعٴ     ازبٓهـ

ٍ نُا ٫ ٜٴ وناَتهِأ :ؾ٬ ٜكاٍ و)أٍ( ٜكـاٍ   نُـا ٫  و(نـا١َ ا٭)٫ٚ  (نِلٜـؿٴ ) :كـا

 اي٬ّ.   ٝٗاٚتؿغٌ عً ناَٞ ايعًّٛ تٓافٴأ ٕٸأَع  و)ايمٜؿ(
                                              

 و ٖٚٛ:74٭يؿ املكلٚقٞ ا٭َؿٗاْٞو ّ (ل١َٓ ٚا٭َه١ٓا٭)َؿق بٝت يف نتاب ( 1)
   ِ ــؿن ــا قأى لٜـ ــّٛ ايٓكـ ــؿْا ٜـ ــ٬ لٜـ  عـ

 
ٕٔبــــأبٝه   ــا  َاْــــٞ ايًــــؿكتني ميــ
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 ٚازبٛاب عٔ ٖفا ازبٛاب ٖٛ ازبٛاب عٔ ـيو.

ٖـفا ٖـٛ َـكاؾ ايهـٝؿ      ٕٸأٚايظـاٖك   وٗا َٔ قبٌٝ انـِ ازبـٓو  ْٸإ :ايكٍٛ ايجايح

٘  (1) عًٞ ايكـمٜٚين  ١ ٖٓـا َـا يف نـ٬ّ بعـه     ٝٸـ ُٳًَاملـكاؾ بايعٳ  ٕٸأٚايظـاٖك  ) :بكٛيـ

ٕٔ ع٬َــ١ُ :أٟ (ٚايُٓــب عًــ٢ املؿعٛيٝــ١ وايؿاعًٝــ٢١ عًــايكؾــع عًــِ ) :ايٓشــا٠  نــٛ

 .(2)(اي٤ًٞ ؾاع٬ّ أٚ َؿع٫ّٛ

ٞٸ ١ًَِٔ نْٛٗا َٔ قبٌٝ ايعٳشٻَٹ ؿٳعٵٖفا بٳ ٫ٚ ؽبؿ٢ بٴعؿٴ  أٚ ازبٓهٞ.   ايًػُ

ُٛ   ٘غدصٔٓ ب أعالْوُتالُه أمسا
ٕٴ ّٷ يػُٝٸأ بٹتٴايُه أزلا٤ٳ ٕٸأ ٚ ا ًٜشل بفيو بٝا ـٳ  ١ْع٬  بٳٖٳـ أٚ دٓه١ٝ ؾكـؿ 

ٓٴ ٙٴ وازبٓهٞ ًَِٔب أّٜٓا َٔ قبٌٝ ايعٳتٴأزلا٤ ايُه ٕٸأِٗ إىل بع أٖـٌ   بعـهٴ  ٚاقتٓا

ٍ  شا٠ سٝحٴايتشكٝل َٔ ايٓٸ ّٔ   تٴـ ايُه أزلـا٤ٳ  ٕٸإ :قـا ايًػُـ١ٝ   ب يٝهـت َـٔ ا٭عـ٬

بــٌ َــٔ ا٭عــ٬ّ   وٚاســؿ صبــالّا ؾ٠ يهتــابٺٗــا عًــ٢ ايٓهــؼ املتعــؿٸ ط٬ُقإنــإ  ٚإ٫ٓ

 وٗا َٔ قبٌٝ انِ ازبـٓو ْٸإ :ٚقٌٝ و١ٝ اسبكا٥ل ايهًٓياق٠ إىلازبٓه١ٝ املْٛٛع١ يٲ

يًُعـاْٞ ايفٖٓٝـ١ ايـ      ٗا َْٛٛع١ْ٭ْٸ ;ٗا َٔ قبٌٝ ا٭ع٬ّ ايًػ١ُْٝٸأ ٚايتشكٝلٴ

ٛٸ  ؾاملُٓٻ وعٔ ا٭يؿا  ٚايٓكٍٛ ايجابت١ يف ايهتاب ـٴًٹِهتٳ ق املعـاْٞ  ـ يًهتـاب تُـ

ٍٴ ٘  اي  تهًـ عٓٗا ْكٛ ِٸ  وايهتاب ٚأيؿا ـ ِٴ   ثـ يهتـاب شلـفٙ املعـاْٞ    ا ْٚـع انـ

 ايف١ٖٝٓ املع١ًَٛ املًػ١ُ.

                                              

ايهٝؿ عًٞ بٔ ازلاعٌٝ املٛنٟٛ ايكمٜٚينو ؾكٝ٘ أَٛيٞ ؾقى يف نكب٤٬ عٓؿ َاسب ايٓٛابط ثـِ   (1)
ٕٵٜٔ يًتؿقٚيف ايٓذـ عٓؿ َاسب ازبٛاٖك ٚا٭ُْاقٟ ٚقدع إىل قم تـٛيف   ٜو ٚا٫ؾتا٤ ٚايتأيٝـ إىل أ

 أغـا بـمقى ايطٗكاْـٞو    ايهكاّ ايـدلق٠و  (.ساي١ٝ املعامل) و(ساي١ٝ ع٢ً ايكٛاْني)و ي٘ (ٖـ1297)ن١ٓ  بٗا
 .27 - 26و 12ّز
 .34و 1ّو زو ايهٝؿ عًٞ املٛنٟٛ ايكمٜٚينتعًٝك١ ع٢ً َعامل ا٭ٍَٛ (2)
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ٞٷ    ٖفٙ املعاْٞ َٔ سٝـحٴ  ؾُذُٛعٴ ٢ يـ٘ أَـ٬ّ ستٸـ    ؾٳ٫ تعـؿټ  ٖـٛ ٚاسـؿ يػُـ

٘ٴ  لٜـؿٺ  بعٓ٘ خبـطٓ  ٕٻأ ؾ سٝحٴَٚا تك٣ َٔ ايتعؿټ وهٴعٵَا ـنكٙ ايبٳ ؾٴٔكٜٳ  خبـطِِّّ  ٚبعٓـ

ِٕ ٠ٹؾٳٖٚهفا ؾٗٛ آمي١ ا٭يبه١ املتعؿِّ وعُك  .  ؾِٗاٚاسؿ ؾ يًػ



 السأع السابع
ِّيف ُم  الفكُ ّّاضعُ علِه ٌِد

ٕٴ ابعٴايكٸ ايكأىٴ ِّ َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ يعًِ ايؿك٘ بٝا ٘ املؿ املتكـؿَني   ٕٸءؾـ  وٕ يـ

َٳـ  كٴَنفٵابع َٔ ايـك٩ٚى ايجُاْٝـ١ ايـ  تٴـ    قؿ دعًٛا ايكأى ايكٸ ٖـٛ   ًِِٕـ عٹ ِّنُـ  ٔقؿٵيف 

ٕٴ ٚٸٕ ي٘ يٝهُه بٝا َِّٴ ٕٸأ فٳكٳطايـب ايعًـِ إـا عٳـ    ٕٸءؾ وِاملتعًٓ بٹًِٔ يف َقاملؿ َـٔ   ٘ٴْٳـ ؿ

ٕٸ ;ٖفا ايعًِ َىقٳايؿهك أؾٵ قدا٫تٹ دـاٍ  ايكِّ بٹاملكاٍ اكاتٹـ  قٴؿَِّكايبًك١ٜ تٴ ٠َكٳِطايؿٹ ٭

ِ  ٕٻأ فٳكٳِ إـا عٳؾاملتعِّ ٚٸْـ٘ َـٔ ايعبـاقك٠ أؾقى د٬يـ١ قـؿق ـيـو        وٚاْع ايعًـ َٚؿ

ًٳـ    ويطًب٘ ٘ٴهٴِؿْٳ تٵٚايتاَق وايعًِ ٖٳنُـا ٖـٛ امل ُټـ تٴـ يف ايُه ؿٴا  وت٬ٓـ ٚاجملَـ شٴب ٚاي

َ٪يـ ايهتاب أٚ ناتب املكاٍ َٔ ؾطاسٌ ايعًِ ايتاقت ايـٓؿو   ٕٸأ٘ إـا قأ٣ ْٸءؾ

ٚبٗفا تعكف ٚد٘ ـنك انـِ َ٪يــ ايهتـاب     وٚـيو املكاٍ وملطايع١ ـيو ايهتاب

ٌٔ  ب ٚاملكا٫ت.تٴايُه أٚ املكاٍ يف أٚا٥

  احلاج٘ لتدًّٓ عله الفكُ طُٔظَم
ِٸ ٔٳ ٕٸأيف  ٘ ٫ قٜبٳْٸإ ث ٠ استٝـاز  ١ يًـؿٸ شٻـ ًٹعًـِ ايؿكـ٘ تكتٓـٝ٘ اسبادـ١ املُ     تؿٜٚ

 ِ ٕٸ ;املهًُني إيٝ٘ يف أَٛق ؾِٜٓٗ ٚؾْٝـاٖ  وسٝـاتِٗ ايعًُٝـ١   َهـا٥ً٘ ٖـٞ ؾنـتٛقٴ    ٭

٘ٴ املهـًُٕٛ   ا نـإ نتـاب اهلل اجملٝـؿ ٫ ٜهـتطٝعٴ    ٗا ٚملٓـ سٴكٳًٵـ بٝٸٓٗـا ٜٚٳ ٖٛ ايفٟ ٜٴ ٚايؿك

ــَؾ َٹ ِٳٗٵ إىل تؿُــٌٝ  ذبتــازٴ ملــا ؾٝــ٘ َــٔ صبُــ٬تٺ  ;١ بأمجعٗــا َٓــ٘ٝٸِ ايًــكعٗٔأسهــا

ِٕ    ٚعَُٛات ٫ بؿٸ َٳـ      َٚطًكـاتٺ  شلـا َـٔ ربُـٝ  وٸؾٝٗـا تكٝٝـؿ نـإ املهـًُٕٛ يف أ

ٚٸْٛا تًـو املٛنـٛعات    واسباد١ يتؿٜٚٔ تًو ايكٛاْني ايًكع١ٝ ٚاملها٥ٌ ايؿك١ٝٗ ؾؿ

ُٸ َٳ ْهؿٻ٫ اي  ي٫ٖٛا و١ُِّؿٛا ؾٝ٘ ايهتب ايَكٚأٓي و١ايؿك١ٝٗ املٗ ا٭سهـاّ   ١َُؾٔكعٵعًٝٓا 

 ١ اٱن١َٝ٬.ٜعايًك تٵًَٖطعٳ١ ٚتٳايًكعٝٸ
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ّٓاألمْز يف الٖد ّالٗٔ ميُع   مً تدًّٓ الفكُ ِلّز األ
ٌٴ ُٸــ١ يف عــؿّ تٛدٸــُٸــَٗٔٴ ٚيهــٔ ناْــت عٛاَــ ٔٔشٳ٘ اي َٳــ ٘ٹِكــايؿٹ اب١ يتــؿٜٚ  ٔقؿٵيف 

 .ٕآٗٛا زبُع ايككاٱن٬ّ نُا تٛدٸ

ُٸأٚ ــ١ٹ  َٓــعٴ :ٗــاٖ َٳ ا٭ساؾٜــح ٭نــبابٺ ٠٫ٚ ا٭َــٛق عــٔ نتاب ــا  ــيــٝو ٖٓ  ٌټشٳ

ــؿ ْٳ وـنكٖــا ــؾك ــفنك٠ اسبٓؿــ  ٌٳَك ــٞ بهــك  ا َــاسب ت ــأ عــٔ أب ــ٘ َنْٸ ــ١ّ بٳتٳ َــٔ  مجً

ِٻ  .  (1)سكقٗا ا٭ساؾٜح ث

قــؿ َٓــع َــٔ  عُــك بــٔ اشبطــاب ٕٸأ (2)لام ايُــٓعاْٞٚق٣ٚ اسبــاؾ  عبــؿ ايــكٸ

َٳ ونتابــ١ ايهــٓٔ َــا ٜــٓؿعِٗ َــٔ   ايــٓ ټ بٳتٴــِهٚايكًــِ يٝٳ َــٔ إتٝــإ ايــؿٚا٠ٹ عٳٓٳــٚ

 .  (3)ا٭سهاّ يف َكْ٘

ٜٳْٸأ إ٫ٓ َعكؾ١ املها٥ٌ عٔ ؾيًٝٗا ايتؿُـًٝٞ   :عينأ ويؿك٘عًِ ا ٕٸأٜٓهك  اؾٴَه٘ ٫ 

َٴـ  َٵـ  ؿٚٔقَٛدٛؾٷ يف  ٕٔ  ٙٹٔكُٵـ يف عٳ  ايـٓ ٸ  ابٹشٳأ ِ   ٚلَـا  وسٝاتـ٘ ٫ يف نـطٛقٖ

ؾكــؿ نــاْٛا ٜعًُــٕٛ بــاسبهِ ايًــكعٞ ٚاملهــأي١ ايؿكٗٝــ١ عــٔ ؾيًٝــٗا ايتؿُــًٝٞ َــٔ 

أٚ عـٔ   و ايـٓ ٸ  ٔٵعٳـ  ٘ٹتٹـ أٚ  ـٔ ٜعتُـؿ عًـ٢ قٚاٜٳ    ايهتاب أٚ َٔ نـ١ٓ ايـٓ    

ِٸ   ايـتُهٗ  ّٔؿٳعٓـؿ عٳـ   ٙٹعكً٘ ٚادتٗاؾٹ ِِٔهسٴ ٟټ    ٔ َـٔ ايظؿـك بـايٓ عـٔ   نُـا ٖـٛ املـكٚ

٘ ملـا  ْٸأ و دل عٔ ايٓ ٸقؿ انتؿا  اشب)٘ ْٸأَٔ  يًًٗكنتاْٞ املًٌ ٚايٓشٌ نتابٹ

َٳ  ٕٵءؾـ  قـاٍ   وقاٍ بهتاب اهلل ؟مب ذبهِ ٜا َعاـ : إىل ايُٝٔ قاٍ (4)عاـّابعح 

                                              

 .5و 1ّز و سلو ايؿٜٔ ايفٖ و( تفنك٠ اسبؿا 1)
ٖـٌ  أعبؿ ايكلام بٔ ُٖاّ بٔ ْاؾع اسبُـرلٟو ابـٛ بهـك ايُـٓعاْٞو َـٔ سؿـا  اسبـؿٜح ايجكـاتو َـٔ           (2)

ــاب       ــ٘ نت ــب املُــٓـ يف اسبــؿٜح )َــٓعا٤و نــإ ؼبؿــ  عبــّٛا َــٔ نــبع١ عًــك ايـــ ســؿٜحو ي (. تككٜ
 .599و 1ّايتٗفٜبو ابٔ سذك ايعهك٬ْٞو ز

 .258 - 257و 11ّز و عبؿ ايكلام ايُٓعاْٞو( املُٓـ3)
سـؿ ايهـت١   أو ابٛ عبؿ ايكئو َشابٞو ٖٚٛ عاـ بٔ دبٌ بٔ عُكٚ بٔ اٚى ا٫ُْاقٟ اشبمقدَٞ( 4)
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ٍ  ١ قنـٍٛ اهلل  بهـٓٸ  :قاٍ ومل دبؿ ٍ  ومل دبـؿ  ٕٵءؾـ  :قـا ٞ   :قـا ٍ  وادتٗـؿ قأٜـ  :قـا

 .(1)(ملا ٜكْاٙ اسبُؿ هلل ايفٟ ٚؾل قنٍٛ قنٍٛ اهلل 

ــ  كا٥كهٻـــاي اتٹَؾٚيف َهـــتطكٳ ٞٸْٵمٳايبٳ ٔقٛاؾٹَـــٔ ْٳـ  ٟ ؿٸدٳـــ ض خبـــطِّاملُـــشٸ (2)طـــ

ٍ  عـٔ أبـٞ دعؿـك     عٔ لقاق٠ بٔ بهرل ـنك عبؿ اهللٹ) :ْ٘أ اشلاؾٟ  ٢ أتٳـ  :قـا

ايًًٝــ١ ٚمل ٜهــٔ  دٓبــتٴأ ؾكــاٍ ٜــا قنــٍٛ اهللٹ و قنــٍٛ اهلل (3)اق بــٔ ٜانــكُٻـ عٳ

ُٸــ تٴُٵــثٝــابٞ ُٚق طكســتٴ :قــاٍ ؟ؾهٝـــ َــٓعت قــاٍ  وَعــٞ َــا٤ عٝؿ عًــ٢ اي

ٍداً عًِنَا  َن  ًٍََّزَفَط :ُـا قـاٍ اهلل   إْٸ واسبُـاق  ٖهـفا ُٜـٓعٴ   :ؾكـاٍ   وؾٝ٘ هتٴؾتُعٸ

ٓٳ (4)صبًجٍَّطَ ِٸ بٳكٳؾ ِٸ   سـؿُٜٗا عًـ٢  إ بٳكٳْٳـ  بٝؿٜ٘ ع٢ً ا٭ق  ث  ضٳهٳـ َٳ ا٭غـك٣ ثـ

٘ٹنٓؿ ضٳهٳــَٳ ِٸثٴــ ٘ٴدبٝٓٳــ ُٳ ٠ٺؿٳٚاسٹــ ٌٸُنــ ٝــ بايٝهــك٣ عًــ٢ ايُٝٓــ٢  ضٳهٳــعًــ٢ ا٭غــك٣ ؾ

 .(5)(ٚاي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝهك٣

َٳـ     ٕٸأٚنٝـ نإ ؾ٬ إيهاٍ ٫ٚ قٜـب يف   اٱنـ٬ّ   ٔقؿٵَهـا٥ٌ عًـِ ايؿكـ٘ يف 

 ويف ايُـؿٚق  ناْت نها٥ك ايعًّٛ َٔ ايٓشٛ ٚايُـكف ٚاملعـاْٞ ٚايبٝـإ َٛدـٛؾ٠ْ    

ّٳ ٕٸأإ٫  ــ٬ ٚٸ ايهـ ــ ٍٔيف أ ّٳ ٔٵَٳـ ــا ــؿٜٚٓٹ قـ ــبتـ ــاؾات  ٗا يف ايهٸـ ــُٝٗا إىل ايعبـ طٛق ٚتكهـ

                                                                                                            
 

 .376و 4ّٖـ( أنؿ ايػاب١و ابٔ ا٭ثرلو ز18)ت و ايفٜٔ مجعٛا ايككإٓ ع٢ً عٗؿ ايٓ  
 .201و 1ّز ايهكِٜ ايًٗكنتاْٞو و ضبُؿ بٔ عبؿ( املًٌ ٚايٓش1ٌ)
ُٸــ أ( 2) ــٔ ضب ــٔ أيــؿ ب ــؿ ب ٞٳ وطــْٞٵمٳٞ ُْــك ايبٳب ــ ــابٴ ْــا ٚازبــٛاؾ  َــاَني ايكٸاٱ يك ــ٘ نت  وازبــاَع و ي
 .61ايؿٗكنتو ايطٛنٞو ّ .(ٖـ221ت )
(3 ٞ ابـٛ ايٝكظـإو َـشابٞ َـٔ ا٫ٚا٥ـٌ يف ا٫نـ٬ّ َٚـٔ ـٟٚ ايـكأٟو          ( عُاق بٔ ٜانك بٔ عاَك ايهٓـاْ

 .43و 4ّأنؿ ايػاب١و ابٔ ا٭ثرلو ز .(ٖـ37) ن١ٓ قتًت٘ ايؿ١٦ ايباغ١ٝ يف سكب َؿني
 .43 و اٯ١ٜايٓها٤نٛق٠ ( 4)
 .47و 7ّز بٔ اؾقٜو اسبًٞواو ( َهتطكؾات ايهكا٥ك5)
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ــٚاملعــا٬َت ٚتبٜٛبٗــا إىل ايٓط ُٸ ٖــا َــٔ ايعبــاؾات ٚإىل  ٠٬ ٚايمنــا٠ ٚغرٔلٗــاق٠ ٚاي

   رلٖا َٔ املعا٬َت ٚـنك ايؿيٌٝ عًٝٗا.داق٠ ٚايٓهاع ٚغايبٝع ٚاٱ

ٚٸؿٳُٵنُا ٫ قٜب يف تؿٜٚٔ امَل ِٔق ا٭ ٕ ايهكِٜ ٚسـكّ  آايؿك٘ ٖٚٛ ايكك ٍ يعً

 ٚإيٝو بهط املكاّ ٚتْٛٝش٘ ٚذبكٝك٘. واملهًُني ع٢ً سؿظ٘ ٚعؿّ طبايؿت٘

ِّ   ٌ األّل للفكُاملساد بالتدًّٓ ّاملد
ٚٸٕ يًؿك٘ ٫ بؿٸ يٓا َٔ ايبشح يف املكاؾ َـٔ تـؿٜٚٔ    ٚقبٌ اشبٛ  يف َعكؾ١ املؿ

ٕٴ   وايعًِ  و٘ٹَْٛـٛعاتٗا قبـٌ تؿٜٚٓٹـ    بٛدـٛؾٹ  َٛدـٛؾ٠ّ  ٚإ٫ ؾُها٥ٌ ايعًِ قـؿ تهـٛ

ؾـءـا ٚدـؿ ايؿاعـٌ     وؾُج٬ّ ايٓشٛ َها٥ً٘ ناْت َٛدـٛؾ٠ يف ازباًٖٝـ١ عٓـؿ ايعـكب    

ٚٴ وقؾعٛٙ ٚٸّْا تـؿّٜٚٓا بـاملع٢ٓ املكُـٛؾ        واملؿعٍٛ ُْبٛٙ ؿٳدٹٚإـا  ٚيهـٔ مل ٜهـٔ َـؿ

يٓـا قبـٌ ايبشـح يف تـؿٜٚٔ      بـؿٸ  ؾـءـٕ ٫  وقباب ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ َٔ ٖـفٙ ايهًُـ١  ٭

ِ أْؿِٗ املع٢ٓ املكاؾ ٭قباب ايعًّٛ َٔ ٖفٙ ايه١ًُ إـا  ٕٵأايؿك٘   وطًكٖٛا يف نتـبٗ

ٌٸ َا ٚقع َٔ اشبًط ٚاشببط يف حبح ايباسجني عٔ تؿٜٚٔ عًِ ايؿكـ٘ ٖـٛ عـؿّ     ٚيع

 تًػُِٝٗ ملع٢ٓ تؿٜٚٔ ايعًِ ٚايؿٔ.

أٚ بٝاّْا َع ـنـك َباؾ٥ٗـا    َها٥ً٘ نتاب١ّ َع٢ٓ تؿٜٚٔ ايعًِ ٖٛ ذبكٜكٴ ٕٸإ :ٍٛؾٓك

ْٳ وايتُٛق١ٜ ٚايتُؿٜك١ٝ بعٓٗا إىل ايـبعه ايـفٟ ٜٓانـبٗا ًٜٚـذلى َعٗـا يف       ِټٚ

ُٸ وايبشح عٔ َطًب ٚاسؿ  ٢ ـيو بايباب أٚ املطًب أٚ عبٛ ـيو.ٜٚه

ٔ   ٚعًٝ٘ ؾايؿك٘ مٓل أؾيتٗـا ايتؿُـ١ًٝٝ نـإ     ا نإ ٖٛ ايعًِ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ عـ

ٕٛ وتؿٜٚٓـ٘ بــاملع٢ٓ ايُــشٝض ٖــٛ مجــع َهــا٥ً٘ بٝاْــّا أٚ نتابــ١   ٌټُنــ ٌٴعٳــذٵتٴ عًــ٢ عبــ

ٛٸ     وٗـا َٚكتبتٗـا ٚبابٗـا   ٗـا يف ضبًٓ عٴَٚا ٜتبٳ َهأي١ٺ  وقّاٚبٝـإ َْٛـٛعاتٗا ايٓظكٜـ١ تُـ

ٛٸ ١ يًٓظـكٟ َـٔ تًـو املهـا٥ٌ يًتُـؿٜل      َع ـنـك ا٭ؾيٓـ   وقّاٚضب٫ُٛتٗا ايٓظك١ٜ تُ

 بٗا.
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ٚٸٕ ٖٛ ازباَع يتًو املهـا٥ٌ نتابـ١ّ   ٛ   أٚ بٝاْـاّ  ؾاملؿ ٔٴ  وبـفيو ايٓشـ ٖـٛ   ٚايتـؿٜٚ

 ٖفا ازبُع يتًو املها٥ٌ بفيو ايٓشٛ. وٴِؿْٳ

ٚٳ ِ آزبعٌ ايكك ٘ٳدٵٚعًٝ٘ ؾ٬  ٘  بٹتٴـ َـٔ نُ  ٕ ايهـكٜ ُـا ٖـٛ َُـؿق َـٔ     ٚإْٸ وايؿكـ

٘ ٖٚهفا ٫ ٚد٘ زبعٌ نتب اسبؿٜح َٔ نتب اي وَُاؾقٙ ُـا ٖـٞ َُـؿق    ٚإْٸ وؿكـ

ِّ  بٗا عًـ٢ أبـٛاب ايؿكـ٘ دـاع٬ّ    تٻؿٗا قؿ قٳإـا نإ َ٪ٓي إ٫ٓ ؤَ َُاؾقٙ  َهـأي١ٺ  يهـ

ِّ ٕٛتٴبٹجٵاسبؿٜح ايفٟ ٜٴ بابٹ َٔ َها٥ٌ ن ٕٔ  ٗا ع٢ً عب  ٜهٕٛ ـنك ا٭ساؾٜح َٓ٘ يبٝـا

٘  ايؿٸ ًـ      ٕٻءؾـ  ويٌٝ ع٢ً املهأي١ اي  دعًٗا عٓٛاْـّا يٓكًـ ِ َجـٌ ـيـو ٜهـٕٛ تـؿّٜٚٓا يع

ٌٔي١ َع ايؿٸأيًُه ٙٹايؿك٘ يفنٔك ٕٴ وعًٝٗا يٝ تؿّٜٚٓا يًشؿٜح يٓكً٘ يـ٘ يف نـٌ    نُا ٜهٛ

 َهأي١ َٔ املها٥ٌ.  

ٌٴ ُٸـ  ٚعًٝ٘ ؾُج يًًـٝؼ   ؿتني ايؿكـ٘ ٚاسبـؿٜح نايهـايف   ٖفا ايتأيٝـ ػبُع بني اي

٘ َـٔ  ْٸـ ءؾ وَٚهتؿقنٗا وٚايٛنا٥ٌ وَهًِ َٚشٝضٴ وػاقٟايبٴ َٚشٝضٴ وايهًٝين

ُٸــ  ٕٸإٜكــاٍ  ٕٵأاملُهــٔ  ِٴ ِٴًِــؿتني عٹَجــٌ تًــو ايهتــب دبُــع بــني اي  اسبــؿٜح ٚعًــ

َٸ وايؿك٘ ٌٴأ ُٸ سٓبٌيؿ بٔ أاملهاْٝؿ نُهٓؿ  بٹتٴُن ا َج ٚ  أٚ اي  شا٥ـ غـرل املكتبـ١ أ

ٛٸ ٞٳ بٹتٴــبــ١ َــٔ ُنا٭َــٍٛ غــرل املب ا ٖــٞ ٚإٓ ــ وايؿكــ٘ بٹتٴــَــٔ ُن تٵهٳــٝٵَي ا٭غبــاق ؾٗــ

 .ٕ ايهكِٜآايؿك٘ نايكك ًِِٔعٹيٹ قٴَُاؾٹ

ٌٔ  بٹتٴـ ١ َـٔ نُ ًٝٸُٳنا٥ٌ ايعٳؾ٠ عٔ ايؿيٌٝ عًٝٗا نايكٸاٟٚ اجملكٸتٳايَؿ بٹتٴُن ٫ٚ زبع

ّٔٚإْٸ وايؿك٘ ايؿكـ٘ عًـ٢    بٹتٴـ ٢ بُهُٻهٳـ قؿ تٴ ِٵعٳْٳ و٘ أٚ قٛاعؿٙايؿك ُا ٖٞ نتب أسها

   .َٔ اجملال ٚاسبفف بٺكٵْٳ

   ِّ ٚٸ ٕٴٚعًٝـ٘ ؾٝهـٕٛ املـؿ ٚٸ قٴشلـفا ايعًــِ ٖـٛ احملـكِّ    ٍٴا٭ ٌٔ ا٭ ِٔ  ٍ ملهـا٥  ٘ٹِكــايؿٹ عًـ

ــ ــإ  و  ملــؿاقنٗا َٚباْٝٗــاٚايتعــكټ وقاَــ١ ايــؿيٌٝ عًٝٗــا إٝــ١ َــع ًٓايُه ٙٹؿٹٚقٛاعٹ ٚبٝ

ًٓ واَْٛٛعاتٗا ٚضب٫ُٛتٗ  ل بٗا.َٚا ٜتع
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  ف ّصل إلٔيا يف الفكُقدو مسؤّلأ

ـٳ ٚٳَ٪يٖـ  ّٳؿٳَقأ ٕٸأايؿكٗا٤  كٳَنٚقؿ  إيٝٓـا يف ايؿكـ٘ اٱنـ٬َٞ ٖـٛ صبُـٛع       ٌٳَٳـ ـ 

اّ غ٬ؾـ١ ًٖـاّ   أٜٸـ  (ٖــ 121)ايفٟ انتًٗؿ عـاّ   (1)اٱَاّ لٜؿ بٔ عًٞ بٔ اسبهني

ــ وبــٔ عبــؿ املًــو  ــٚآي ُٸ ــ٘ أبــٛ سٓٝؿــ١ فٟ تً  بــٔ غايــؿ ٚٚقٚاٙ عٓــ٘ عُــك و(2)ف عًٝ

ٚطبع اؿٜٓـ١ )٬َْٝـٛ( َـٔ     وٌٻَا َق غًب أبٛاب ايؿك٘ إ٫ٓأًٜتٌُ ع٢ً  وايٛانطٞ

ٕ    أ قؿّ َٔ نتاب املٛطأأٜٚهٕٛ  و(1919ّ) إٜطايٝاأعُاٍ   إ٫ٓ ونجـك َـٔ ُْــ قـك

٘ ػبُـع بـني   ْٸـ إٓا ُٵٚيـٛ نـًٖ   وايهتاب ًٜشـل بهتـب اسبـؿٜح ناملٛطـأ     ٕٸأايظاٖك  ٕٸأ

ُٸ ٚٸ ْٸأـيو ٫ ٜجبت  ٕٸأ ٚايؿك٘ إ٫ٓ ؿتني اسبؿٜحٴاي ٚٸَٴـ  ٍٴ٘ ٖـٛ أ ٕ يف عًـِ ايؿكـ٘ إ٫   ؿ

ـٷ  يف ٖفا ايعًِ قبً٘. إـا مل ٜجبت تأيٝ

ٚٸ ٕٸأجبـت  ايٛاْـش١ ازبًٝـ١ تٴ   ايتاقؽب١ٝايُّٓٛ  ٕٸأيف  ٚايتشكٝلٴ ٚٸٕ   ٍٳأ َـٔ ؾ

ٚٳ  وعًِ ايؿك٘ ٖٛ اٱَاّ عًٞ بـٔ أبـٞ طايـب     يـ٘ نتابـّا    ٕٸإ٠ طـكم  بعـؿٸ  ؾٳقٳؾكـؿ 

٘      وَـ٤٬ قنـٍٛ اهلل   إبٝـؿٙ َـٔ    ٘ٴغٖط ايٓـاى إىل ٜـّٛ    ٚؾٝـ٘ مجٝـع َـا ؼبتـاز إيٝـ

ٕٸ (3)ؾٝ٘ أقٍ اشبؿٍو ؾعٔ نتاب نًِٝ بـٔ قـٝو   ٕٸأايكٝا١َ ست٢  أَـرل املـ٪َٓني    إ

ٞٸ ٌټ  :قـاٍ يطًشـ١   بٔ أبٞ طايـب  عً ٍٕ  نـ ّٕ  سـ٬ إيٝـ٘   ذبتـازٴ  ؿٍّأٚ سٳـ  ِٕهِـ أٚ سٴ ٚسـكا

َٸــ ّٔا٭ ٍٔ بــء٤٬َٹ هتــٛبٷايكٝاَــ١ عٓــؿٟ َ ١ إىل ٜــٛ بٝــؿٟ ستــ٢  ٚغــٖط اهلل  قنــٛ

                                              

عـؿٙ ازبـاس  َـٔ غطبـا٤ بـين ٖايـِو        وابـٛ اسبهـني   لٜؿ بٔ عًٞ بٔ اسبهني بٔ عًٞ بٔ ابـٞ طايـب   (1)
 .59و 3ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ .انتًٗؿ يف َعكن١ َع ا٫َٜٛني قكب ايهٛؾ١

٘ٷ   أهـٛيفو  ايٓعُإ بٔ ثابت اي (2) بٓـا٤ ؾـاقىو ٚؾؾـٔ يف    أَـً٘ َـٔ   أَـاّ اسبٓؿٝـ١و   إصبتٗـؿو   بـٛ سٓٝؿـ١و ؾكٝـ
 .104و 13ّز و غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞوا٫ع٬ّ .مقإَٝكابك اشب

٢ َـٔ  ربؿٓـ  َـشاب ا٫َـاّ عًـٞ    أبـٛ َـاؾمو يـ٘ نتـاب ايهـكٝؿ١و َـٔ       أنًِٝ بٔ قٝو اشل٬يـٞو   (3)
 .293و 3ّه٢ٓ ٚا٭يكابو عباى ايكُٞو زاي .(ٖـ85)ن١ٓ  َات ٕٵأاسبذاز يف ب٬ؾ ؾاقى اىل 
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 .(1)اشبؿٍ أقٍ

  حدٓح اجلامع٘ لألحهاو الػسعٔ٘ عيد أٍل البٔت 
ُٸـ   ١ يف بـابٹ ذٻـ اسُب يف نتابٹ ٚيف ايهايف َـٔ ا٭َـشاب    ٠شٝؿ١ عـٔ عـؿ  ـنـك اي

ُٸأعٔ   :٘ قـاٍ  ْٸأؾُٝا قٚاٙ عٔ أبٞ عبؿ اهلل  بهٓؿٙ عٔ أبٞ بُرل ؿيؿ بٔ ضب

ــ١  ٕٸإ) ــؿْا ازباَع ــا    وعٓ ــؿقِٜٗ َ ــا ٜ ــ١َٚ ــت  وازباَع ــاٍ قً ــا    :ق ــؿاى َٚ ــت ؾ دعً

ٕٳ َشٝؿ١ْ :قاٍ ؟ازباَع١ ٚ    طٛشلا نبعٛ ًِـل    إـقاعـّا بـفقاع قنـٍٛ اهلل  ٥٬َـ٘ َـٔ َؾ

ٞٸ ٚغٓط -َٔ يؿتٝ٘ :أٟ-ؾٝ٘  ٌٸ عً ٍٕ  بُٝٝٓ٘ ؾٝٗا ن ٌټ   سـ٬ ؼبتـاز   يـ٤ٞٺ  ٚسـكاّ ٚنـ

 اشبدل. (2)(...-ازبكع ١ُؾٜٸ :أٟ-ايٓاى ست٢ أقٍ اشبؿٍ 

ايتـٛاتك   ٜبًـؼ سـؿٻ   َـا ٜهـاؾٴ   َهٓؿّا إىل أبـٞ عبـؿ اهلل    داتٚيف بُا٥ك ايؿق

ٍٸ  ــؿ ــؿِٖ  ٕٸأ  ــا ٜ ــ١ عٓ ٚطٛشلــا نــبعٕٛ ـقاعــّا يف   وٖٚــٞ ايُــشٝؿ١  وازباَع

ِ   فَجـٌ ؾػـ   -دًؿ املؿبٛؽ :أٟ-عك  ا٭ؾِٜ  ٍّ  خبـطٓ  وايـبعرل ايٓـػ َـ٤٬  إٚ عًـ

ٌٸ وقنٍٛ اهلل   .(3)س٬ٍ ٚسكاّ ست٢ أقٍ اشبؿٍ ؾٝٗا َٔ ن

  مع احلهه  اختالف اإلماو الباقس
ٍ  بهٓؿٙ عٔ عفاؾك ايُـرليف  (4)ٚيف قداٍ ايٓذايٞ َـع اسبهـِ بـٔ     نٓـتٴ  :قـا

غتًؿـا يف  اَا ؾي٘ َهكٸ  ٚنإ أبٛ دعؿك وٜهأي٘ ٌٳعٳؾذٳ  عٓؿ أبٞ دعؿك عتٝب١

                                              

 .211ِٝ بٔ قٝو اشل٬يٞ ايهٛيفو ّنتاب نًِٝ بٔ قٝوو نً (1)

 .239و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايف ا٫ٍَٛ َٔ (2)

 َٚا بعؿٖا. 162ّ و ضبُؿ بٔ اسبهٔ بٔ ؾكٚؽ ايُؿاقو( بُا٥ك ايؿقدات3)
ٞٸأ (4) بٛ ايعباىو َ٪قؽ قدايٞو ٜعكف بابٔ ايهـٛيف ٜٚكـاٍ   أ نؿٟاى ا٭يؿ بٔ ايعبٸأبٔ  يؿ بٔ عً

و غــرل ايــؿٜٔ ا٫عــ٬ّ .(ٖـــ450ت )و (ٛؾــ١ َٚــا ؾٝٗــا َــٔ اٯثــاق ٚايؿٓــا٥ٌايه)يــ٘ ايُــرليفو يــ٘ نتــاب 
 .172و 1ّز ايمقنًٞو
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ٚ  أؾكـاّ ؾـ   وِٵين قُـ ٜا بٴ :ب٫٘ٓ  ؾكاٍ أبٛ دعؿك وي٤ٞ دّا عظُٝـّا  غكز نتابـّا َـؿق

ٍّ ٖــفا غــٗط : ؾكــاٍ أبــٛ دعؿــك وغــكز املهــأي١أؾؿتشــ٘ ٚدعــٌ ٜٓظــك ستــ٢   عًــ

 .)(1) ٤٬َ قنٍٛ اهللإٚ

ــؿ٠  )بهــٓؿٙ  ٚعــٔ ايهــايف  ــٞ عبٝ ــاٍ عــٔ أب ــؿ اهلل  انــأٍ أبــ  :ق  بعــهٴ عب

ًِ :أَشابٓا عٔ ازبؿك ؾكاٍ ٘  وعًُا  ٤ًٛٷ ثٕٛق ؿٴٖٛ د ٍ  ؟ؾازباَعـ١  :قاٍ يـ تًـو   :قـا

ٌٴ -ازبًــؿ املــؿبٛؽ :أٟ-َــشٝؿ١ طٛشلــا نــبعٕٛ ـقاعــا ٚعــك  ا٭ؾٜــِ  ؾػــف  َجــ

ٓٸـ -يؿاجل ا ٘     ٌټؾٝٗـا نُـ   -ٓاَنيػِ ـٟ ايهٸـ أٟ اغرل ازبٌُ اي  وَـا ؼبتـاز ايٓـاى إيٝـ

ٍ ٖٚٞ ؾٝٗا ستٸـ  ١ إ٫ٓٚيٝو َٔ قٓٝٸ ٍ  و٢ أقٍ اشبـؿ  ؟ ؾُُـشـ ؾاطُـ١   :قـا

ُٻــتٳِ َيُهــْٸإ :ثــِ قــاٍ طــ٬ّٜٛ تٳَههٳــَؾقــاٍ  ٕٳا تٴبشجــٕٛ ع ُٸــ كٜــؿٚ  ٕٸإ وا ٫ تكٜــؿٕٚٚع

ــ  ؾاطُــ١ ــُٵبعــؿ قنــٍٛ اهلل غٳ تٵَهجٳ ــًَغٳٚنــإ ؾٳ وٚنــبعني َٜٛــّا١ هٳ  ٕٷمٵٗــا سٴ

 بٴطِّــبٝٗـا ٜٚٴ أعما٤ٖـا عًـ٢    ٔٴشهٹـ ٜأتٝٗـا ؾٝٴ  ٚنـإ ددلٜـٌ    وبٝٗـا أيـؿٜؿ عًـ٢   

ٕٳ  وػدلٖا اا ٜهٕٛ بعؿٖا يف ـقٸٜتٗـا ػدلٖا عٔ أبٝٗا َٚهاْ٘ ٜٚٴْؿهٗا ٜٚٴ ٞٸ  ٚنـا  عًـ

 َٴ وٜهتب ـيو  .)(2)شـ ؾاط١ُ ُٵؾٗفا 

ٕ       ٚعـٔ ايهـايف   عـٔ أبــٞ  ) يف نتـاب ؾٓـٌ ايعًـِ يف بــاب ايبـؿع ؾُٝـا قٚاٙ أبـا

َ  عًـِ   ٌٸْٳـ ٜكـٍٛ:   أبـا عبـؿ اهلل   تٴعٵُٹنٳ :قاٍ يٝب١  َـ٤٬ٴ إ١ عٓـؿ ازباَعـ١   ابـٔ يـدل

ٍٔنٴقٳ ٍّ ٗطٚغٳ اهلل  ٛ ن٬َـّا ؾٝٗـا عًـِ     ازباَعـ١ مل تـؿع ٭سـؿٺ    ٕٸإ وبٝـؿٙ   عً

 .(3)(اسب٬ٍ ٚاسبكاّ

ق٣ٚ  عاُْٞٳأبا نـعٝؿ ايهٻـ   ٕٸإطبع يٝؿٕ  ٤٬َ ٚا٫نت٤٬ُاٱ بٹأؾٳ عٔ نتابٹٚ

                                              

 .360ّ و أيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞو( قداٍ ايٓذاي1ٞ)
 .241و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 2)
 .57ّو املُؿق ايهابل (3)
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ِّ ِٕ ؾعا قنٍٛ اهلل) :قايت ايٓ ٸ زٴٚٵلٳ  ن١ًُ بهٓؿٙ عٔ أ ٞٸ بأؾٜ بٔ أبـٞ   ٚعً

ٍٴمٳؾًِ ٜٳ وعٓؿٙ  طايب ٞٸًُٞ ٚعٳٜٴ  اهللٹ ٍ قنٛ ً   ٔٳطِـ ٜهتب ست٢ َـٮ بٳ 

 ٚعـفاؾك ايُـرليف   بؿ املًـو ٚقؿ قأ٣ ٖفٙ ايُشٝؿ١ ع و(1)(قع٘انأا٭ؾِٜ ٚ ٗكٙ ٚ

 ٚغرلِٖ  ٔ ػبؿٙ املتتبع يف نتب ا٭غباق.

ٞٸ    ٕٸأٙ َا ـنكْاٙ َـٔ  ؿٴ٪ِّٚ ا ٜٴ ٚٸ  بـٔ أبـٞ طايـب     أَـرل املـ٪َٓني عًـ   ٍٴٖـٛ أ

ــٔ ؾٳ ـٳ   ٕٳٚٻَ ــا  ــ٘ َ ــِ ايؿك ــعً ــٔ  ايــٞذٳايٓٻ ٙٴكٳَن ــؿ اهلل ٕٸأَ ــع   عبٝ ــٞ قاؾ ــٔ أب ــإ  ب  ن

ٞٸ    ٚمجـع نتابــّا يف ؾٓـٕٛ ايؿكـ٘ ٚايْٛــ٤ٛ     بـٔ أبــٞ طايـب   ناتبـّا ٭َـرل املــ٪َٓني عًـ

ٕٳ ٕٸإٚ و(2)ٚاي٠٬ُ ٚنا٥ك ا٭بٛاب َٹـ ٚمجعـ٘ يف أٜٸ  ٪َٓنيع٢ً أَرل املـ  تؿكٗ٘ نا  و٘ٹا

ٚأبٞ ـق  ونهًُإ ايؿاقنٞ ٚقؿ ْكٌ أَشاب٘  وُٕٛ ٖفا ايهتابظِّعٳٚناْٛا ٜٴ

 ُىيف ا٭سهـاّ. ٚ ـا ٜمٜـؿٴ    َـِٓٗ نتابـاّ   ٌٌّـ ُن٘ قؿ أٓيْٸأ ٚنًِٝ بٔ قٝو (3)ايػؿاقٟ

 بٓــ٘ت٘ ٫َٚٚــٝٸ (4)ْا َايــو ا٭يــذل بُــرل٠ يف ٖــفا املْٛــٛع ٖــٛ عٗــؿٙ إىل دــؿِّ     

ُٻَٴ  ٍټ  وـيـو  ؿٴ٪نِّـ ا ٜٴو ٚ ٓـ ٚيًبً٘ اسبهـٔ   (5)ؿ بٔ اسبٓؿ١ٝش ٘ٹ  ٜٚـؿ  ُـكٜضٴ تٳ عًٝـ

 ؼ َٚٛثكِٝٗ.عًُا٤ ايتاقٜ

                                              

 .19ّ ايهكِٜ بٔ ضبُؿ ايهُعاْٞو و عبؿؾب ا٤٬َ٫ ٚا٫نت٤٬ُأ( 1)
 .6ّ و أيؿ بٔ عًٞ ايٓذايٞو( قداٍ ايٓذاي2ٞ)
دٓؿب بٔ دٓاؾ٠ بٔ نؿٝإ بٔ عبٝؿو َٔ بين غؿاقو َشابٞو َٔ نبـاقِٖو ْؿـاٙ عجُـإ اىل ايكبـف٠      (3)

 .140و 2ّ ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز. ا٫ع٬ّو غرل(ٖـ32)ن١ٓ  يُكاست٘ َٚات ؾٝٗا
و َٔ نباق ايًذعإو ق٥ـٝو قَٛـ٘و   با٭يذلبٔ ٜػٛخ ايٓػعٞ املعكٚف  اهلل( َايو بٔ اسباقخ بٔ عبؿ 4)

َٸ١َٔ  ٞٸأ غا  .259و 5ّا٭ع٬ّو ايمقنًٞو ز. (ٖـ37ن١ٓ ) و قتً٘ َعا١ٜٚ بايهِ َشاب عً
ٔٴ ( ضبُؿٴ5) ٞٸ ب ِ  أبٞ طايب اشلاسلٞ ايككيـٞو  أبٔ  عً بـابٔ اسبٓؿٝـ١و ابـٔ غٛيـ١ بٓـت       فٴكٳعٵـ و ٜٴبـٛ ايكانـ

. ا٫عـ٬ّو غـرل ايـؿٜٔ    (ٖــ 81)نـ١ٓ   َـٔ ابـٔ ايـمبرل ؾُـات ٖٓـاى      اىل ايطـا٥ـ ٖاقبـاّ   دعؿك اسبٓؿ١ٝو ؾـكٻ 
   .270و 6ّايمقنًٞو ز
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ًُ نالُو    ًـاملسؤمئ أمرِي لِّيف َح أبٕ احلدٓد اب
ٔٴايع٬ٓ كٳَنـٳ ؿٵَكَؾ ٞ    ١َ اب طبـع   6ّ 1)ز يف يـكع ايـٓٗر   (1)أبـٞ اسبؿٜـؿ املعتميـ

ٞټ    أعًِ ايؿكـ٘  )ايكاٖك٠(  ٘ٺ  ٌټٚنُـ  بـٔ أبـٞ طايـب     َـً٘ ٚأنانـ٘ ٖـٛ عًـ يف  ؾكٝـ

ٍٷ  .(2)(عًٝ٘ َٚهتؿٝؿ َٔ ؾكٗ٘ اٱن٬ّ ؾٗٛ عٝا

ٕٸ و222ّ و1ز وـيـو َـا عـٔ نتـاب ا٭يــ بـا٤       ؿٴٜٚ٪ٜٸ بًػـ٘   ملـا  (3)َعاٜٚـ١  إ

ـٳ)قاٍ:  قتٌ اٱَاّ عًٞ   .(4)(ٚايعًِ اٛت ابٔ أبٞ طايب ٘ٴِكايؿٹ بٳٖٳيكؿ 

  ّغريٍه ّاملطتػسقٌْ ّابً عبد الرب ّالػصالٕ فطاد ما ذٍب إلُٔ الطْٔطٕ
ــاؾٴ  ــو ؾهــ ــك يــ ــفا  ٗــ ٞ  ٚبٗــ ــٝٛط ــ٘ ايهــ ــا ـٖــــب إيٝــ ــٔ  َــ ــٔ  ٕٸأَــ  أٍٚ َــ

ٚٻ ّٴ ٕٳؾ أقاؾ  ٕٵإ٘ عًٝــ٘ بأْٸــ ايــكٸؾټ (6)ٚيف َٓاقــب ايًــاؾعٞ و(5)أبــٛ سٓٝؿــ١ ايؿكــ٘ اٱَــا

ٞٸ ايـفٜٔ   ٘ٴُـا أَـشابٴ  ٚإْٸ يـ٤ٞٷ  ؾًِ ٜجبت ٭بٞ سٓٝؿـ١َ  وبايتؿٜٚٔ ايتُٓٝـ ايهٝٛط

 ؿٛا.ٓٻَٳ

ُٻ ٘ٴَكبٳؾكؿ نٳ أقاؾ ايتؿكٜعٳ ٕٵإٚ  ابعٕٛ.ٚايتٸ ١ُابٳشٳاي

ـٳ ٚايتٻ بٳتٴـ ايُه) ٕٸأَٔ  (7)ايعًّٛ إسٝا٤ٹَا يف  اؾٴهٳيو َؾ كٳٗٳنُا َ   وضبؿثـ١  ُـاْٝ

                                              

ُٸ (1) عٝـإ  أؾبو َـٔ  بـٛ ساَـؿو عـامل بـا٭    أبـٞ اسبؿٜـؿو   أؿ بٔ اسبهني بـٔ  عبؿ اسبُٝؿ بٔ ٖب١ اهلل بٔ ضب
ٚٴ ــاملعتميــ١و  ــ ؿٳيٹ و 3ا٭عــ٬ّو ايمقنًــٞو ز(. ؾٜــٛإ يــعك)و يــ٘ (ٖـــ656)نــ١ٓ  ٞ ببػــؿاؾٛٓؾباملــؿا٥ٔ ٚتٴ

ّ289. 
 .18و 1ّز بٔ أبٞ اسبؿٜؿواو يكع ْٗر ايب٬غ١( 2)
ٌ  أ١َٝ ايككيٞو أٔ سكب بٔ بَعا١ٜٚ بٔ ابٞ نؿٝإ ( 3) و دًٝـ٘  ا٫َـاّ عًٝـّا    سؿ ؾٖا٠ ايعـكبو قاتـ

 .85ًُا٤ ا٭َُاقو ابٔ سبإو ًَّاٖرل ع .(ٖـ60ت )قتٌ عُاق بٔ ٜانكو 
 .18و 1ّز يكٞوااسبذاز ٜٛنـ بٔ ضبُؿ املابٛ و ( ايـ با4٤)
 .102ّ وايهٝٛطٞ د٬ٍ ايؿٜٔ عبؿ ايكئو ايٛنا٥ٌ يف َهاَك٠ ا٫ٚا٥ٌ (5)

 .440َٓاقب ايًاؾعٞو ؾػك ايؿٜٔ ايكالٟو ّ (6)

 .79و 1ّأبٞ ساَؿ ايػمايٞو ز وإسٝا٤ عًّٛ ايؿٜٔ( 7)
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ُٸَٓ ي٤ٞٷ ٔٵمل ُٜه ٖــ  120 ١ٹٓٳنٳـ  ؿٳعٵبٳ تٵثٳؿٳُا سٳٚإْٸ وشاب١ ٚايتابعني شلِٗا يف لَٔ اي

ُٻ ُٝٔعٚؾا٠ دٳ ؿٳعٵاشلذك٠ ٚبٳ ؿٳعٵبٳ  .  (ٌٸ ايتابعنياب١ ٚدٴشٳاي

ـٳ نُا  ٗك أّٜٓا ؾهاؾٴ ٔٴ  ٙٴكٳَنَا  ٘  ؿ ايـدلٸ بٵـ عٳ ابـ ؿ ايعمٜـم بـٔ   بٵـ عٳ ٔٵعٳـ  (1)يف داَعـ

ٚٸ :٘ قاٍْٸإ (ٖـ186)ن١ٓ  ٢املتٛؾ (2)ضبُؿ ٚٸٕ ايعًِ َٚن ٍٴأ ٔٴ بٳـ تٳَٔ ؾ  و(3)يـٗاب  ٘ ابـ

ِٸ اسبــ٬ٍ  بٴا ْهتٴــٓٻــُن) :عــٔ أبٝــ٘ قــاٍ (4)ْكــٌ عــٔ عبــؿ ايــكئ بــٔ أبــٞ ايمْــاؾ ثــ

ٕٳ ٔٴ ٚاسبكاّ ٚنا ُٸ وعٳُٹَا نٳ ٌٻٜهتب ُن يٗاب اب عًـِ  أ٘ ْٸـ أ تٴُٵـ ًٹإيٝـ٘ عٳ  ا استـٝرٳ ؾً

 .(5)(ايٓاى

ـٳ  أٜٓـّا ؾهـاؾٴ   يَو كٳٗٳٚنُا َ  ا٭ساؾٜـح قـؿ    ٕٸأإيٝـ٘ املهتًـكقٕٛ َـٔ     بٳٖٳـ َـا 

 .ٚٸْت يف قأى ايككٕ ايجاْٞ اشلذكٟؾٴ

َٳ ؾهاؾٴ كٳٗٳٚنُا َ  ٔٴ كٻَا أ ٞ ا كٳذٳسٳ عًٝ٘ بعه املتأغكٜٔ ٚـنكٙ اب  (6)يعهـك٬ْ

 .(7)ايتؿٜٚٔ نإ يف عٗؿ عُك بٔ عبؿ ايعمٜم ٕٸأَٔ 

َٴ ٕٸإ نُا  ٗك ؾهاؾ َا عٔ ايػمايٞ يف اٱن٬ّ ٖٛ نتاب ابٔ  ـٳِّأٍٚ نتاب 

                                              

 .775و 1ّابٔ عبؿ ايدل ا٭ْؿيهٞو ز وٕ ايعًِ ٚؾًٓ٘داَع بٝا (1)
ٟ عبؿ ا (2) ابـٛ ضبُـؿو ضبـؿخو ق٣ٚ عٓـ٘ نـؿٝإ ٚيـعب١و نـإ نـ٤ٞ          يعمٜم بٔ ضبُؿ بٔ عبٝؿ ايـؿقاٚقؾ

ــك٣ غكانــإو    ــٞو ز  (ٖـــ186ت )اسبؿــ و ْهــبت٘ اىل ؾقاٚقؾ َــٔ ق ــؿٜٔ ايمقنً و 4. ا٫عــ٬ّو غــرل اي
ّ25. 

ٖـٌ  أب ايمٖـكٟو ابـٛ بهـكو اسـؿ اسبؿـا  ٚايؿكٗـا٤و تـابعٞ َـٔ         ضبُؿ بٔ َهًِ بٔ عبؿ اهلل بـٔ يـٗا   (3)
 .97و 7ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ124ت )املؿ١ٜٓو 

َٔ سؿـا  اسبـؿٜحو ٚيـٞ     وعبؿ ايكئ بٔ ابٞ ايمْاؾ عبؿ اهلل بٔ ـنٛإ ايككيٞ باي٤٫ٛو ابٛ ضبُؿ (4)
 .312و 3ّٔ ايمقنًٞو ز. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜغكاز املؿ١ٜٓ ٚلاق بػؿاؾ ٚتٛيف ؾٝٗا

 .133و 6ّو زو سلو ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ أيؿ ايفٖ ( نرل أع٬ّ ايٓب5٤٬)

 .185و 1ّز و بٔ سذك ايعهك٬ْٞو( ؾتض ايباق6ٟ)

ٞ  بٻبـٛ سؿـِو َٓـع نٳـ    أَـٟٛو  ( عُك بٔ عبؿ ايعمٜم بـٔ َـكٚإ بـٔ اسبهـِ ا٭    7) عًـ٢ املٓـابكو     عًـ
 .330و 5ّ. ايطبكات ايهدل٣و ابٔ نعؿو زٓتإو َؿ٠ غ٬ؾت٘ ن(ٖـ101ت )ؾؿى ي٘ ايهِ يفيوو 
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ٚبعؿٙ نتاب َعتُـك   و(3)ٚعطا٤ و(2)عٔ صباٖؿف ايتؿانرل َٚك (1)يف اٯثاق ردكٜ

   .ٚبعؿٙ َٛطأ َايو وبايُٝٔ (4)بٔ قايؿ ايُٓعاْٞ

ٚنـإ   (6)أٍٚ َٔ مجـع اسبـؿٜح ايكبٝـع بـٔ َـبٝض      ٕٸإ (5)َٚا عٔ ؾتض ايباقٟ

 يف آغك عُك ايتابعني.

  دفع غبَ٘ تدًّٓ الصخاٜف
َٸ ؾٝٗـا   عٳُٳـ ناْت ي٘ َشٝؿ١ قـؿ دٳ  عبؿ اهلل بٔ عُك ٕٸأَٔ  ا َا ـنكٙ ايبعهٴٚأ

ــٔ قنــٍٛ اهلل    ــح ع ــاؾ٠   ٕٸأٚ ا٭ساؾٜ ــعؿ بــٔ عب ــٛٓؾ (7)يه ــ١ٓ  ٢املت  (ٖـــ15)ن

٘  َشٝؿ١ مجع ؾٝٗا طا٥ؿ١ َٔ أساؾٜح قنٍٛ اهلل  ٕ زبـابك بـٔ عبـؿ    أٚ وٚنـٓٓ

ٚيعبـؿ اهلل بـٔ    وَـشٝؿ١ ؾٝٗـا َٓانـو اسبـر     (ٖــ 78)نـ١ٓ   ٢املتٛؾ اهلل ا٭ُْاقٟ
                                              

ٖٛ عبـؿ املًـو بـٔ عبـؿ ايعمٜـم بـٔ        رٚابٔ دكٜ .79و 1ّيػمايٞو زا و أبٞ ساَؿ( إسٝا٤ عًّٛ ايؿ1ٜٔ)
أبٛ غايؿو أًَ٘ قَٚٞ نـإ َـٔ عًُـا٤ َهـ١ ٚضبـؿثِٝٗ ٚاغتًــ يف نـ١ٓ ٚؾاتـ٘ ؾُـِٓٗ َـٔ قـاٍ             ردكٜ
 يعًُــا٤ ؾٝــ٘ ؾُــِٓٗ َــٔ ٚثكــ٘ َٚــِٓٗ َــٔ ْــعؿ٘. ٚغــرل ـيــوو اغتًـــ ا (وٖـــ159)َٚــٔ قــاٍ  (ٖـــ150)

 .143و 1ّ. ايتؿهرل ٚاملؿهكٕٚو ايفٖ و ز491و 5ّايطبكات ايهدل٣و ابٔ نعؿو ز

( صباٖؿ بٔ ددلو ابٛ اسبذاز املهٞو َٛىل بين طبمّٚو تابعٞو َؿهك َٔ اٌٖ َهـ١و اغـف ايتؿهـرل عـٔ     2)
و 5. ا٫عــ٬ّو غــرل ايــؿٜٔ ايمقنًــٞو ز(ٖـــ104ت )ابـٔ عبــاىو تٓكــٌ يف ا٫نــؿاق ٚانــتكك يف ايهٛؾــ١و  

ّ278. 

ايٓانـؼ  )و (ايتؿهـرل )عطا٤ بٔ َهًِ بٔ َٝهك٠ اشبكاناْٞو ْمٌٜ بٝت املكؿىو َؿهكو نإ ٜػمٚو ي٘  (3)
 .235و 4ّا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز .(ٖـ135ت و )(ؽٚاملٓهٛ

(4)    ٔ ِ     وطًـب ايعًـِ ٖٚـٛ سـؿخ    و َعُك بٔ قايؿ أبٛ عـك٠ٚ ا٭لؾٟ ْمٜـٌ ايـُٝ  وٚنـإ َـٔ أٚعٝـ١ ايعًـ
 .5و 7ّ. نرل أع٬ّ ايٓب٤٬و سلو ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ أيؿ ايفٖ و ز(ٖـ152ت سهٔ ايتُٓٝـو )

 .4ّعًٞ بٔ ايؿ بٔ سذك ايعهك٬ْٞو  يف يكع َشٝض ايبػاقٟو ؾتض ايباقٟ (5)

ؾُـات   ىل ايهـٓؿ أٍٚ َٔ َٓـ بايبُك٠و غكز غالٜـّا إ  بٔ َبٝض ايهعؿٟ ايبُكٟو أبٛ بهكوايكبٝع  (6)
 .15و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زٚؾؾٔ يف إسؿ٣ ازبمق ٖـ(160ت )ن١ٓ يف ايبشك 

ٖـٌ املؿٜٓـ١و نـإ نـٝؿ اشبـمقزو يـٗؿ ايعكبـ١        أبٛ ثابتو َشابٞو َـٔ  أ( نعؿ بٔ عباؾ٠و اشبمقدٞو 7)
 .85و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ؽ(ٖـ14ت )َع ايهبعني َٔ ا٫ُْاقو 
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 نتــب نــجرل٠ ؾٝٗــا ايهــجرل َــٔ نــٓٔ قنــٍٛ اهلل    (ٖـــ69)نــ١ٓ  ٢تــٛؾامل عبــاى

 ٚنرلت٘.

ــءؾ ًٓ ْٸ ــ ــٛ ن ٍټ  ُٓا َــشٸا ي ــؿ ــو ؾٗــٛ ٫ ٜ ــاّ ايًــكع١ٝ     ١ ـي ــؿٜٚٔ ا٭سه ــ٢ ت  عً

ــاملع٢ٓ ايــفٟ ٜٴ  ــِكب ــًٹبَه ؿٴُٳ ــ ١ٹُٳ ٔٴ ايتٸ ــ٘ ؿٜٚٔ ؾُٝــا عبــ ٌٻ ;ؾٝ ــ ــح   إـ يع  َــا ؾٝٗــا أساؾٜ

ِټ ّٳ ٫ ربــ ــ و١ايًــكعٝٸ ا٭سهــا ــ قٝــٌ ـيــَو ؿٵبــٌ َق ُٸ ــؿٹ ١ٹاملٓهــٛبٳ ١ٹشَٝؿيف اي  اهلل يعب

 .(1)بٔ ايعاّ ٚبٔ عُك 

ُٻْٸأؾكؿ ـنك بعِٓٗ  ٘   ًٛات ٚيٝو ؾٝٗا يـ٤ٞٷ ٗا يف ا٭ؾع١ٝ ٚاي َـع   وَـٔ ايؿكـ

 ٘ٴٚنـإ نـٓٸ   وبهـٓتني  قبٌ ٚؾا٠ ايٓ   ِ ٖٛ ٚأبٛٙ إ٫ًَٓهٵاملفنٛق مل ٜٳ عبؿ اهلل ٕٸأ

 .آْفاى مخو عًك٠ ن١ٓ ٚيٝو ي٘ نجرل ١ًَ بايٓ  

َٸ ُٸٚأ ـٳا باقٞ اي ّٴ كٳَنشا٥ـ ؾكؿ  ٘   ب١ٺٗا غرل َكتٻْٸأ ايكٛ ُـا  ٚإْٸ وع٢ً أبـٛاب ايؿكـ

 غا١َ. ايتًُت ع٢ً َْٛٛعاتٺ

ٕٴ ٘ٹ  تٵٖيفٟ ؾٳآي ٚعًٝ٘ ؾٝهٛ ٕٴكؼبّا ٖـٛ نَـ  َٳـ  اقٜؼٴٚايتٸـ  ا٭ساؾٜـحٴ  عًٝـ اٱَـاّ   ٛ

ٞٸ ِٔ    عًـــ ٚٸٕ ا٭ٍٚ يعًـــ  َـــشٝؿت٘ ٖـــٞ ا٭ٚىل يف ٖـــفا    ٕٸإايؿكـــ٘ ٚ ٖـــٛ املـــؿ

 ايعًِ. 

                                              

ٖـٌ َهـ١و نـإ ٜهتـب بازباًٖٝـ١و انـتأـٕ       أبٔ عُكٚ بٔ ايعاّو َٔ قكٌٜو َشابٞو َـٔ  عبؿ اهلل ( 1)
 .111و 4ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زـٕ ي٘أْ٘ ٜهتب َا ٜهُع َٓ٘ ؾأيف  ايكنٍٛ 



 اخلامظ السأُع
ٖٓ ٌٓأيف بٔاٌ   (1)العلْو ّتكطُٔه ،ٍْ العلِْو عله الفكُ مً أ

ٕٴ  واشباَو َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ يعًِ ايؿك٘ يكأىٴا ٟٸ ْٸـ أ بٝـا ٛ   ٘ َـٔ أ  وعًـِ ٖـ

َٳـ  كٴَنفٵاشباَو َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ اي  تٴـ  أىٳًٛا ايكٸعٳقؿ دٳ املتكؿَنيٳ ٕٸءؾ  ٔقؿٵيف 

ِٕ ُِّن ٕٴٖٴ عً ِّ    ٕٸأ ٛ بٝا ّ ايعٴ َـٔ أدٓـاىٔ   دـٓوٕ  ـيـو ايعًـِ َـٔ أ َـا   بٳًُـ ِطٝٳيٹ وًـٛ

٘    ٚيٝتذٓب يف  وًٜٝل ب٘ ُٸـا ٫ ًٜٝـل بـ  ّايف ْؿهـ٘ انـتعؿاؾ   ٕٸأٚيٝعـكف ٖـٌ    وطًبـ٘ ع

 ٞ َها٥ً٘ أٚ عؿّ قابًٝتٗا ـيو.  يتًٓك

ٟٸ ٕٸأقبــٌ اشبــٛ  يف بٝــإ ٚ يــاق٠ يٓــا َــٔ اٱ ايعًــّٛ ٫ بــؿٸ عًــِ ايؿكــ٘ َــٔ أ

 اٱمجاي١ٝ إيٝٗا.

  غسح العلْو العاملٔ٘ الهْىٔ٘
ُٹٝــ١ :ايعًــّٛ تٓكهــِ إىل ٕٸأٚتْٛــٝض ـيــو  ُٹٝــ١ ٚغــرل وعًــّٛ سٹه ٚقــؿ  وسٹِه

١ًٝٓزلٸ ِّٝـ١ ٚسهُٝـ١   ِٳهٻَق سٝحٴ و٢ ايعاَكٟ ايكهِ ايجاْٞ بايعًّٛ امل َٹ  وايعًّٛ إىل 

ًٸ ااٖٚزلٸ ّٴايعٴ ِٳهٻَق ١ سٝحٴكعٝٸاشبٛاقلَٞ باي  ١.ؿٝٸهٳ١ًِ َٚؾإىل يكعٝٸ ًٛ

  ٍرا التكطٔه أضاُع

ٞٴ  ٚأنــاىٴ ــٛس ــٚايعٳ ٖــفا ايتكهــِٝ اي ــ وٌٴِك ٛ   ٕٸءؾ  أنــاى ايعًــّٛ ايًــكع١ٝ ٖــ

 ايعًّٛ اسبه١ُٝ ٖٛ ايعكٌ. ٚأناىٴ وايٛسٞ

  العلْو احلهنٔ٘
ّٴ ّٴٗٴٓٳٝٵــبٳ ُٝــ١ عًــ٢ َــا ٖــٛ املًــٗٛقٴَهاسبٹ ٚايعًــٛ ايــ  تبشــح عــٔ  ِ ٖــٞ ايعًــٛ

                                              

 نفا ٚقؾ يف ا٫ٌَ. ( )يف بٝإ ايكأى اشباَو(1)
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ٍٔ  .املٛدٛؾات ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘ بكؿق ايطاق١ ايبًك١ٜ أسٛا

ٕٳ ٕٵءؾ ٕٔ حٴشٵايبٳ نا  واقْـا ا ٚاغتٝتٓٹقٳؿٵقُـ  ٖا ذبتٳٛؾٴاي  نإ ٚدٴ ؾٝٗا عٔ ا٭عٝا

ٕٵ ٞ       بأ اسبهُـ١   نإ املبشٛخ ؾٝٗا ٖٛ ا٭ؾعاٍ ٚا٭عُـاٍ ايـ  ٖـٞ َكـؿٚق٠ يٓـا ؾٗـ

 .ايع١ًُٝ

ــنــإ ايبٳ ٕٵإٚ ٕٔ  حٴشٵ ــا ــٝٵايــ  َي ؾٝٗــا عــٔ ا٭عٝ ــتٳ تٵهٳ ــ تٳشٵ ــاؿٵُق  وقتٓا ٚاغتٝاقْ

ٞ نايهٻ نايبشـح عـٔ    واسبهُـ١ ايٓظكٜـ١   ُا٤ ٚايعٓاَك ٚايٓؿو ٚاٯي١ ٚايعكٍٛ ؾٗـ

 ُا٤ نك١ٜٚ ٚايٓؿو باق١ٝ.م ٚايهٸازبهِ َتشٝٸ ٕٸأ

ُُ   التطنٔ٘ باليظسٓ٘ ّج
ــ  ٚإْٸ ٕٸ ;ٝت بايٓظكٜـــ١ُٸُــا نٴ ِٴ   ٭ ٛٸ  ايػــك  َٓٗــا ايعًـــ قٟ ٚايتُـــؿٜكٞ ايتُــ

 قد١ ايهدل٣ يف املعاقف.  املعكؾ١ سبٍُٛ ايؿٸ ؾػاٜتٗا ْؿوٴ واسباٌَ بايٓظك

   ايػا١ٜ ٚـا ايػا١ٜ ٫ ٜتشؿإ. ٕٸإ :٫ ٜكاٍ

 تشٌُٝ ٚايػا١ٜ ْؿو املعكؾ١.ـا ايػا١ٜ ٖٛ اي ٕٸإ :٭ْا ْكٍٛ

غاٜــ١ اسبهُــ١ ايؿــٛل بايهــعاؾ٠ ٚايكقــٞ  ٕٸأٖــفا ٜٓــايف َــا ايــتٗك َــٔ  :٫ ٜكــاٍ

 أع٢ً ؾقدات ايهُاٍ.

ٕٵ ْٸـ أعًـ٢   وٚؾا٥ؿ٠ ايػاٜـ١  وـيو غا١ٜ ايػا١ٜ :ْا ْكٍٛ٭ ٜهـٕٛ يًًـ٤ٞ    ٘ ػبـٛل أ

 غاٜات. ٠ُعؿٸ

ٟ   [اَا] َـ١  ٘ ٚقـع يف نـ٬ّ ايع٬ٓ  ْٸـ إ٫ ٜكـاٍ   :تٛدٝ٘ ن٬ّ َؿق ايـؿٜٔ ايًـرلال

ٍٴ   ٕٸأَـٔ   (1)ٜٔ ايًرلالٟايؿٸ قٴَؿٵ ٛٸ  غاٜتٗـا انـتهُا املكتـب   ٕٸأَـع   و٠ ايٓظكٜـ١ ايكـ
                                              

و (املـ٬ َـؿقا  ) ًـٗٛق عًـ٢ يهـإ ايٓـاى ب    امل املٛىل َؿق ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ إبكاِٖٝ ايًرلالٟ ايكٛاَٞو (1)
و اٱشلـٝني ٖٛ َٔ عظُـا٤ ايؿ٬نـؿ١    و(َؿق احملككني)أٚ  (َؿق املتأشلنيـ)ب ٚع٢ً يهإ ت٬َف٠ َؿقنت٘

 .321و 9ّأعٝإ ايًٝع١و ضبهٔ ا٭َنيو ز. (ٖـ1050ت )ي٘ )ا٭نؿاق ا٭قبع١(و 
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ٍٴُٳعًٝٗا ٖٛ ايَه  ٫ ا٫نتهُاٍ ايفٟ ٖٛ طًب ايهُاٍ. ا

ايهُاٍ اسباَـٌ بػـرل ايطًـب     ٕٻأ٢ عً با٫نتهُاٍ تٓبّٝٗا كٳبٸُا عٳإْٸ :٭ْا ْكٍٛ

 ٫ ٜه٢ُ سه١ُ.  

نـإ ايبشـح ؾٝٗـا عـٔ ا٭عٝـإ املٛدـٛؾ٠ َـٔ ْـٛع ا٭ؾعـاٍ           ٕٵإ٘ ْٸإ ٚاسباٌَ:

٢ باسبهُـ١ ايٓظكٜـ١ تهـ١ُٝ يًٓـٛع     ُٻهٳـ ٚإ٫ ؾتٴ وٝت باسبهُـ١ ايعًُٝـ١  ُٸٚا٭عُاٍ نٴـ 

 بَٛـ دٓه٘.

 العلْو احلهنٔ٘ ّالعلْو اليظسٓ٘ تكطُٔه

ٌّ  ث٬ث١ أقهآَُّٗا ع٢ً  ٚن

ٕٳ  ٕٵءؾــــ :أَـــا ايعًُٝــــ١   كــــ١ اُــــاحل ايبشــــح ؾٝٗــــا عـــٔ ا٭عُــــاٍ املتعًٓ  نـــا

ًٓـ ايًػِ املٓؿكؾ يٝتشًٓ ٢ عـٔ ايكـا٥ـٌ ٜٚـٓظِ َعايـ٘ ُٜٚـًض      ٢ بايؿٓا٥ٌ ٜٚتػ

بعًــِ ا٭غــ٬م ٚعًــِ ايكًــب ٚبعًــِ تٗــفٜب ا٭غــ٬م ٚباسبهُــ١  َعــاؾٙ ؾتهــ٢ُ

 اشُبًك١ٝ.

ٕٳ ٕٵإٚ ًٓؾٝٗا عٔ ا٭عُاٍ امل حٴشٵايبٳ نا ك١ اُاحل ازبُاع١ املًذلن١ يف املٓـمٍ  تع

ــٛؾ  ــؿ ٚاملٛي ــمٚز ٚايمٚدــ١  ونايٛاي ــٛى  وٚاي ــ وٚاملايــو ٚاملًُ ــؿبرل  ؾتهٸ ٢ُ بعًــِ ت

 املٓمٍ.  

ٕٳ ٕٵإٚ ك١ اُاحل ازبُاع١ املًذلن١ يف املؿ١ٜٓ ؾٝٗا عٔ ا٭عُاٍ املتعًٓ حٴشٵايبٳ نا

ٚ    اي  ؾٝٗا تؿبرلٴ ُٸ  ويعاَـ١ ؾاق٠ ايًـ٪ٕٚ ا إاملعـاٍ ٚاْتظـاّ ا٫دتُـاع  ٢ بعًـِ  ؾتهـ

 ايهٝان١.

ــ ٓٴ ــٚبع ِټ ِٗ زلٻ ــؿبرلٳ ٢ َــا ؽبــ ــ ًــوٹامُل ت ــِ ايهٝانــ١ ًِٚايهٴ  وط١ اسبانُــ١ بعً

ِٸ  أقهــاّ اسبهُــ١ ايعًُٝــ١  ٌٳعٳــدٳٚٳ ايٓبــٛات ٚايًــكا٥ع بعًــِ ايٓــٛاَٝو. َٚــا ؽبــ

 .أقبع١
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 تكطٔه العلْو اليظسٓ٘

َٸ  ا ايٓظك١ٜ ؾٗٞ ع٢ً ث٬ث١ أقهاّٚأ

ٕٳ  :ا٭ٍٚ ــا ــا ن ــايبٳ َ ُٸــ  حٴشٵ ــا ع ــٌ   ؾٝٗ ــك يف ايٛدــٛؾ اشبــاقدٞ ٚايتعك ا ٫ ٜؿتك

ــاؾ٠  ــاقٟ عــمٸ   وايــفٖين إىل امل ؾات ٚاجملــكٸ وَٚــؿات٘ وازلــ٘ ؾٝبشــح ؾٝٗــا عــٔ ايب

ٛٸ     ونايعكٍٛ ٚايٓؿٛى واملاؾ٠ املتعاي١ٝ عٔ  وٚاٱَاَـ١  و٠ٜٚتبـع ـيـو ايهـ٬ّ يف ايٓبـ

ّ  وٚعــٔ ا٭َــٛق ايعاَــ١  وٚاملعــاؾ ّ  ونــايٛدٛؾ ٚايعــؿ ــؿ ــ وٚاسبــؿٚخ ٚايك ١ ٚايعً

ُٸ  وٚعبـٛ ـيـو   وٚايٛسؿ٠ ٚايهجـك٠  وٚاملعًٍٛ ٛٸ  ;٢ بـايعًِ ا٭عًـ٢  ؾتهـ  ويـأْٗا  يعًـ

ٞٸ  وٚغاٜتٗا وٚيكف َْٛٛعٗا اٖـا ايًـٝؼ يف ايؿُـٌ ا٭ٍٚ    ٚزلٸ وٚبايعًِ اٱشلـ

 .(1)َٔ املكاي١ ا٭ٚىل َٔ إشلٝات ايًؿا٤ بايؿًهؿ١ ا٭ٚىل

 ٞ.بايعًِ ايهً (2)ٟفاٖا ايًٝؼ املٝبٚزلٸ

ُٸ ُٻ وبٝع١ايٓط ؿٳعٵ٢ اا بٳٚته  ٢ اا قبٌ ايطبٝع١.ٚقؿ ته

 :ٖفا ايكهِ ع٢ً قهُني ٌٳعٳِ دٳٗٴٓٴعٵٚبٳ

ٕٵ     حٴشٵـ ايبٳ ٌٳعٳؾذٳ ٕٳ  عـٔ َـا ٫ ٜؿتكـك إىل املـاؾ٠ إ ُٸـ  حبجـاّ  نـا  ٗـا أَـ٬ّ  ْٴكأقا ٫ ٜٴع

ِٸ اٙ بايعًِ اٱشلٞزلٸ ونايعكٍٛ  وَعكؾ١ ايكبٛبٝـ١  :أٟ وٚباثٛيٛدٝا باملع٢ٓ ا٭غ

ٔٸ  ايكبٛبٝات. ٚبؿ

ٕٳ ٕٵإٚ ُٸــ حبجــّا نــا ٘ٹْٴكأقا ٜٴع ٛٳ ا٫ؾتكــأق ٗــا ٫ عًــ٢ ٚدــ  ٠ ٚنــا٥كٴكٳجٵــٚايَه ٠ٹؿٳسٵــناي

                                              

 .5و 1ّز واسبهني بٔ عبؿ اهلل بٔ نٝٓا (وا٫شلٝات)( ايًؿا٤ 1)
أَـً٘ َـٔ َٝبـف     وعـامل باسبهُـ١ ٚايطبٝعٝـات   و سهني بٔ َعني ايـؿٜٔ املٝبـفٟ املعـكٚف بكاْـٞ َٝـؿا      (2)

ــكا٠     ــ٘ يف ٖ ــمؾ ٚٚؾات ــؿٙ بٝ ــمؾ َٚٛي ــ١ ٜ ــكب َؿٜٓ ـــ910)نــ١ٓ  ق ــ٘  (ٖ ــٔ َ٪يؿات ــ١   )و َ ــ١ اسبهُ يــكع ٖؿاٜ
 .260و 2ّ(. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زٟكيٮبٗ
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َٸ ٙٴ١ زلٻا٭َٛق ايعا  ٚايؿًهؿ١ ا٭ٚىل. وٞبايعًِ ايهًٓ ا

ُٸـ     :ايجاْٞ ٛٴ  ا ٜؿتكـكٴ َا نـإ ايبشـح ؾٝٗـا ع ٞٸ  دـٛؾٹ إىل املـاؾ٠ يف اي ؾٕٚ  اشبـاقد

ٞٸ ٗـا تؿتكـك يف   يهٓٸ وًـٗا عًـ٢ املـاؾ٠   تعٓك ـٴًـت ٫ ٜتٛقٓـ  ـا تعٓكٗـا إ ْٸءؾ ونايهك٠ وايعكً

ُٸٚدٛؾٖا يف اشباقز إىل املاؾٸ  ٢ بايعًِ ا٭ٚنط.٠ ؾته

ٜات ٚٚنـطّا بـني ايعًـِ اٱشلـٞ     ؾات ٚاملاؾٸاجملكٸ بنيٳ يهٕٛ املبشٛخ ؾٝ٘ بكلغّا

يف  ؾ عٔ املـاؾ٠ ايتذكٸ ٞ َٔ د١ٗٹشلاٱملْٛٛعٗا َٓانب١ ب ٕٸءؾ وٚبني ايعًِ ايطبٝعٞ

ٞٸ  ــايطبٝع ــفٖٔ ٚب ــاقٔ  اي ُٸ و٠ يف اشبــاقزيًُــاؾٸ ٙٹَــٔ دٗــ١ اؾتك ــايعًِ  ٚتهــ ٢ أٜٓــّا ب

ؿو َٔ د١ٗ اْتكاشلا عٔ املاؾٜـات إىل َـا ٖـٛ اجملـكؾ     ؾٝ٘ ايٓٸ ٭ْ٘ تكتا ٴ ;ايكٜاْٞ

 عٓٗا.

ُٸ ٭ْ٘ نإ َٔ ؾأبِٗ تعًـِٝ َـبٝاِْٗ بـاؾ٨ ـٟ     ;٢ أّٜٓا بايعًِ ايتعًُٜٝٞٚه

 ِ ٕٸ ;بـؿ٤ ٖــفا ايعًــ ٬ّ عظُٝــّا يف ٖــفا ايعًـِ ٚاشبٝــاٍ غايــب عًــ٢  غٳــٍ ؾٳيًػٝـا  ٚ٭

ُٸ وايُبٝإ أٍٚ َـا تهـُع٘    ٕٸأباعتبـاق   وٚايهٝإ ٖٛ ايطبٝع١ و٢ بهُع ايهٝإٜٚه

 طبٝع١ اٱْهإ َٔ ايعًّٛ.  

ُٸإٖٚٛ   ٢ )دَٝٛطكٜا(.  ٕ نإ ايبشح ؾٝ٘ عٔ املكاؾٜك ؾٗٛ اشلٓؿن١ ٜٚه

ٕٳ ٕٵإٚ  طٝكا(.عٔ ا٭عؿاؾ ؾٗٛ اسبهاب ٜٚه٢ُ )اقاا نا

 نإ عٔ أْٚاع ا٭دكاّ ايع١ًٜٛ ؾٗٛ اشل١٦ٝ ٜٚه٢ُ )انذلَْٛٝا(.   ٕٵإٚ

ملٛنـــٝك٢ ٜٚهـــ٢ُ بعًـــِ ا٫ْهـــذاّ  نـــإ عـــٔ ايٓهـــب ايتأيٝؿٝـــ١ ؾٗـــٛ ا  ٕٵإٚ

 )ٖكَْٛٝكا(.ٚبـ

 :املٛنٝك٢ ًٜتٌُ ع٢ً حبجني ٕٸإ قاٍ ايًٝؼ ابٔ نٝٓا

ٓٸ  ايبشــحٴ :أســؿُٖا ــ ــح ايتــ ْؿهــٗأػِ عــٔ أســٛاٍ اي ــاؾكالا َــٔ سٝ  ويـ ٚايتٓ

 ٜٚه٢ُ بعًِ ايتأيٝـ.
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   :أٟو (1)١ً بني ايٓػُات ٚايؿككاتايبشح عٔ أسٛاٍ ا٭ل١َٓ املتػًٓ :ٚثاُْٝٗا

ُٸ ول١َٓ ايههٓات ايٛاقع١ ؾٝٗاأ   .٢ بعًِ ا٫ٜكاعٜٚه

  العلْو الطبٔعٔ٘
ٕٳ   ــ  ايبشــحٴ ايجايــح َــا نــا ُٸ ك إىل املــاؾ٠ يف ايٛدــٛؾ اشبــاقدٞ   ا ٜؿتُكــؾٝٗــا ع

ــ١  وٚايًــذك ٚاسبذــك ناٱْهــإ وعكًــٞٚاي ُٸ وٚغرلٖــا َــٔ ا٭َــٛق ايطبٝعٝ ٢ ؾتهــ

ٕٔ ;بايعًِ ا٭ؾ٢ْ ٞ  ك إىل َْٛـٛعٔ َظإيٝٓا بـايٓٻ  بٴكٳِقأَْٛٛعٗا  يهٛ ُٸ  واٱشلـ ٢ ٚتهـ

ُٸ وأّٜٓا بايعًِ ا٭نؿٌ ٭ْـ٘ ٜبشـح ؾٝـ٘ عـٔ أسـٛاٍ       ;٢ أّٜٓا بايعًِ ايطبٝعٞٚته

 ازبهِ ايطبٝعٞ.

 ٙ ثالث٘ أقطاوـتكطٔه العلْو الطبٔعٔ٘ إل

ّٴ ّٕ إىل ث٬ث١ٹ ِٴهٹ١ تَٓكٝايطبٝع ٚايعًٛ ٕٻ ;أقها ا عـٔ ا٭سـٛاٍ   َٸـ إ :ايبشح ؾٝٗـا  ٭

ٍٔ وٌ ٚايتشٝٸم ٚغرلُٖاايعا١َ يٮدهاّ نايتًٓه ُٸـ  أٚ عٔ ا٭سٛا بـا٭دكاّ   ١ٹاملػت

ٍٔ وايع١ًٜٛ ُٸ أٚ عٔ ا٭سٛا  ١. ًٝٸِؿ١ با٭دكاّ ايهټاملػت

ــا٭ ُٸٚٸؾ ــ ــٍ ٜه ــ٢ٞ بايهٸ ــ ;ُاع ايطبٝع ٚٸ٭ْٸ ٞ  ٘ أ ــ ــِ ايطبٝع ــا ٜهــُع يف ايعً  وٍ َ

ُٸ ُٸ و٢ بايؿًهٝاتٚايجاْٞ ٜه  .٢ بايعُٓكٜاتٚايجايح ٜه

 ِ ايبشح يف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ إىل نبع١ أقهاّ.هٻَك٘ قؿ ٜٴْٸإثِ 

 ٙ ضبع٘ أقطاوـتكطٔه البخح عً العلْو الطبٔعٔ٘ إل

ــاق  ٕٵ  ٕٸأباعتب ٕٳ ايبشــح ؾٝٗــا إ ــعــٔ ايبهــا٥ط ايعًٜٛٸــ  نــا ــ١ ؾٗــٛ عٹًٝٸِؿ١ ٚايهټ  ِٴًِ

 ايهُا٤ ٚايعامل.

                                              

 .9و 1ّز وعبؿ اهلل بٔ نٝٓااسبهني بٔ  و( ايًؿا٤ )ايكٜاْٝات(1)
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ــٓٳؾٝٗــا عــٔ ا٭قنــإ ٚايعٳ  ٕ نــإ ايبشــحٴإٚ َٹ ــ كٴا ٚٴٚتعٳ ــا ُټ ٛق عًــ٢ املــاؾ٠ ق اي

ٕٔ ِٴًِؾعٹ املًذلن١    .(1)اؾهٳٚايَؿ ايهٛ

١ نايكعـؿ ٚايـدلم ٚاملطـك ٚايًـٗب     نإ ايبشح ؾٝٗا عٔ ايها٥ٓـات ازبٜٛٸـ   ٕٵإٚ

 بعًِ اٯثاق ايع١ًٜٛ.   ٚايٓٝالى ٚبعه ا٭قْٝات نايميمي١ ٚاشبهـ ته٢ُ

َٸـ  نإ ايبشحٴ ٕٵإٚ ًٖـ   و١ ٚنٝؿٝـ١ تكنٝبٗـا  ؾٝٗا عٔ املكٖنبات ايتا بـفيو   لٴَٚـا ٜتع

ُٸ ؾٗـفٙ أَـٍٛ    وٚعًـِ ايـٓؿو   وٚعًِ اسبٝٛإ وٚعًِ ايٓبات و٢ بعًِ املعاؾٕؾته

 اسبه١ُ ايطبٝع١ٝ.

  فسّع احلهن٘ الطبٔعٔ٘
 :ٚدعًٛا ؾكٚع ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ نبع١

ايػـــك  َٓـــ٘ َعكؾـــ١ بـــؿٕ اٱْهـــإ َـــٔ سٝـــح ايُـــش١  ٚو )عًـــِ ايطـــب(

 ٚا٫ع٬ٍ.

 ٚ)عًِ ايؿكان١( ٚايػك  َٓ٘ ا٫نتؿ٫ٍ َٔ اشبًل ع٢ً ا٭غ٬م.  

ِٴ ــ ــ٘ ا٫نــتؿ٫ٍ َــٔ ايتػــٝٸ    ٴكٳ)ايتعــبرل( ٚايػٳــ  ٚعً ــا  َٓ ــ٢ َ ــ١ عً ٬ت املٓاَٝ

ٛٸياٖؿت٘ ايٓؿو َٔ عامل ايػٝب ؾػٝٸ  ٠ املػ١ًٝ اجاٍ غرلٙ.  ًت٘ ايك

ِٴ ــ ــ وات(ًهــُايٓط ٚ)عً َٳــ   ٴكٳٚايػٳ ــ٘  ــ٣ٛ ايهٻــ  زٴمٵَٓ ــ٣ٛ بعــه  ايك ُا١ٜٚ بك

ٛٸا٭دكاّ ا٭ق١ْٝ يٝتأٓي  يف عامل ا٭ق .   غكٜبّا ٠ تؿعٌ ؾع٬ّـ َٔ ـيو ق

ــِ ايٓٝ ــدمقٚ)عً ــامل      ٝ ــ  يف دــٛاٖك ايع ــ٣ٛ اي ــمز ايك ــ٘ َ ــك  َٓ ات( ٚايػ

 ا٭قْٞ يٝشؿخ عٓٗا ق٠ٛ ُٜؿق عٓٗا ايؿعٌ ايػكٜب.

                                              

٘  و( ايهٕٛ ٖٛ سٍُٛ اي1٤ًٞ) ٚإيٝـ٘ ٜكدـع تؿهـرل ايهـٕٛ حبُـٍٛ َـٛق٠ ايًـ٤ٞ يف         وٚؾهاؾٙ ٖٛ لٚايـ
 .58و 2ّ. قنا٥ٌ أغٛإ ايُؿا٤و زٚايؿهاؾ ٖٛ لٚاٍ َٛقت٘ عٓٗا واملاؾ٠
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َٸــٚ)عًــِ ايهُٝٝــا٤( ٚايػــك  َٓــ٘ نــ ؾاؾتٗــا إٗا ًٚب ازبــٛاٖك املعؿْٝــ١ غٛا

ّٸ ّٸإٚ وغرلٖا غٛا نُمز بعـه املعـاؾٕ بـبعه آغـك      وبعٕه ؾاؾ٠ بعٓٗا غٛا

 سبٍُٛ ايفٖب ٚايؿ١ٓ.

َٳ  ٴكٳٚايػٳــ وٚعًــِ اشل٦ٝــ١ وٚ)عًــِ ايٓذــّٛ(  وا٭دهــاّ ايهــُا١ٜٚ ١َُؾــٔكعٵَٓــ٘ 

 وَٚكـاؾٜك أبعـاؾ بعٓـٗا عـٔ بعـه      وْٚهب بعٓٗا إىل بعـه  وَٚكاؾٜك أدكاَٗا

 وعـــٔ ا٭ق ٚ وٚنكٜٚتٗـــا وٚسكنـــات ا٭دهـــاّ ايهـــُا١ٜٚ يف طبتًــــ ايـــدلٚز

ٚعـٔ غطٛطٗـا ايطٛيٝـ١     وَٚكؿاق بعؿٖا عٔ باقٞ ا٭دكاّ وٚسكنتٗا وَٚكؿاقٖا

ٚعبـٛ   وٚأقايُٝٗـا  وٚبكؾٖـا  وٚسكاقتٗـا  وٚاغت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗـاق ؾٝٗـا   وٚايعك١ْٝ

   .ـيو

 هـــتكبٌ ؾٗـــٛعـــٔ ؾ٫يـــ١ ايهٛانـــب عًـــ٢ َـــا نـــٝشؿخ يف امل  ٚأَـــا ايبشـــحٴ

ّٸ   ــٔ غــٛا ــ٢     َ ــا عً ــؿق بٗ ــ  تك ــٓؿو اي ــاقاي ٕٴ  اٱغب ــا ٜهــٛ ــٛع    وا ــٔ ْ ــٛ َ  ؾٗ

دــك ٚايكٝاؾــ١ ٚايؿكانــ١ ٚايطــكم باسبُــ٢ ٚغــرل ـيــو ؾٗــٛ يــٝو َــٔ ايعًــّٛ     ايمٸ

 املهتك١ً.

 فسّع عله اهلٔٝ٘

ــكٚعٳ   ــٛا ؾ ــؿ دعً ــ١   ٚق ــ١ مخه ِ   :عًــِ اشل٦ٝ ــاٜٚ ٚعًــِ  وعًــِ ايمػبــات ٚايتك

ِٴ وؾٚعًِ نٝؿ١ٝ ا٭قَا واملٛاقٝت تهـطٝض ايهـك٠ ٚاٯ٫ت ايًـعاع١ٝ اسباؾثـ١      ٚعً

 ٚعًِ اٯ٫ت ايظ١ًٝ. وعٓ٘

 العلْو غري احلهنٔ٘ 
َٸ ّٴٚأ عًـ٢   ؾٝٗا عٔ املٛدـٛؾات اعتُـاؾاّ   حٴشٳبٵغرل اسبه١ُٝ ؾٗٞ اي  ٜٴ ا ايعًٛ

ِٴ ونعًِ ايٓشٛ ٚايًػ١ وايٓكٌ ٘ ًٜـتٌُ عًـ٢ ايبشـح عـٔ     ْٸـ أ ايه٬ّ سٝحٴ بٌ ٚعً

َٳاٯقا٤ ٚاملعتكؿات ا  ع بٗا ايًكع.كٻي  
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  التْحٔد ّالصفات ّالفكُ األنرب علُه
ٙٴُٻٚقؿ نٳ ِٔ ٓٴـ عٵبٳ ا ُٸـ  ايتٸ ِٗ بعًـ ٙٴُٻؿات ٚنٳـ ٛسٝـؿ ٚاي  وبعٓـِٗ بايؿكـ٘ ا٭نـدل    ا

ٓٴ ٚأَا عًّٛ ايًػ١ نُنت ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚايُـكف ؾٗـٞ    ؤِٜ بعًِ أٍَٛ ايؿٸٗٴٚبع

ــ١ْ ــفاتٗا  آيٝ ــٌ ٖــٞ ٚنــ١ًْٝ  و٫ ٜٓتؿــع بٗــا ي ٌٔ ب ــ١ ا يتشُــٝ ــّٛ ايًــكع١ٝ ٚايٓكًٝ  ويعً

ٌٔ ُا ٖٛ آي١ْٚإْٸ وبٗا يفاتٗا عٴَؿٓتٳٚنفيو املٓطل آي١ ٫ ٜٴ ّٔايعٴ يتشُٝ  ايعك١ًٝ. ًٛ

  عله الفكُ لٔظ مً العلْو احلهنٔ٘

ُٹ١ٝ ٕٸأٚبٗفا ٜظٗك يو  ٕٻ ;عًِ ايؿك٘ يٝو َٔ ايعًّٛ اسبٹِه ايبشح يف ايؿكـ٘   ٭

ٕٴإْٸ ٞ ٚايكـإْٛ ايكٸ شلـٞ  ْؿو ايتًكٜع اٱ عٔ َعكؾ١ٹ ُا ٜهٛ ايبشـح   ؿِّعًـ٢ سٳـ   وبـاْ

ٜبشح ؾٝ٘ عٔ ًَُش١ ايؿكؾ ٚازبُاع١ ٚتؿبرل املٓـمٍ   ٕٵإؾٗٛ ٚ وعٔ نا٥ك ايكٛاْني

ـٴ ٕٸأ ٚغــرل ـيــو َــٔ يــ٪ٕٚ اسبٝــا٠ إ٫ٓ  ٕٸأ سٝــحٴ وؾٝــ٘ عٓٗــا سٝجٝــ١ ايبشــح ربتًــ

ــ١ إْٸ ُٹٝ ُــا تبشــح سهــبُا ٜكتٓــٝ٘ ايعكــٌ ٚايٓظــك َــٔ ؾٕٚ ٬َسظــ١    ايعًــّٛ اسبٹِه

 .يًًكع

ٕٳ ْعِ ملٓـ  َٹـ  ٚناْـت بعـهٴ   وٌٴكِـ ١ عًـِ ايؿكـ٘ ايعٳ  َـٔ أؾيٓـ   ا نـا قيـاؾّا ملـا   إ ٘ٹأسها

٘  ؼبهِ بـ٘ ايعكـٌ ايظـاٖكٟ ناْـت َعكؾـ١ اسبهُـ١ ايعًُٝـ١ تٓؿـعٴ         عًـِ   ٕٸأنُـا   وؾٝـ

ـٳ نٔيعٳعٔ َباسح اسبه١ُ يٹ ايعكا٥ؿ غاقزٷ ٘  ًِِٔـ عٹ ْاٙ يف غكٚٔزكٵَنَا  ٔٵ  وايؿكـ ا ملٖـ  يهـ

ًٖــ هٴعٵــناْــت بٳ َٳ ٘ٴَٚــؿاتٴٴ ٘ٴازلٴــ ٌٸبايبــاقٟ دٳــ لٴَهــا٥ً٘ تتع  ١َُؾــٔكعٵٚيــ٪ْٚ٘ ناْــت 

 اسبه١ُ ايٓظك١ٜ تٓؿع ؾٝ٘.

ٌٖ   مباد  احلهن٘ مأخْذٗ مً الػساٜع اإلهلٔ٘ اعرتاف الػٔذ بأ
َبـاؾ٨ اسبهُـ١ ايعًُٝـ١     ٕٸأَـٔ   (1)ْعِ ايظاٖك نُا اعذلف بـ٘ ايًـٝؼ ايـك٥ٝو   

                                              

 .451و 1ّاسبهني بٔ عبؿ اهلل بٔ نٝٓاو ز و( ايًؿا٤ )ا٫شلٝات(1)
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اٱشل١ٝ ٚآؾابٗا ٚنـٓٓٗا ٚسـؿٚؾٖا ٚ ٗـكت بًهـإ     ٚايٓظك١ٜ َأغٛـ٠ َٔ ايًكا٥ع 

 ا٭ْبٝا٤ املكنًني ٚايهتب ايهُا١ٜٚ املكن١ً َٔ قب ايعاملني.

ُٸْٸءؾ سادـ١   فٴٔكعٵـ ٢ بعًِ ايهٝان١ تٳ٘ يف ايكهِ ايجايح َٔ اسبه١ُ ايع١ًُٝ امله

ّٸ  ًٓـ   ايٓاى إىل ايًكٜع١ ٚايكإْٛ ايعـا ل بُـ٬ع اجملتُـع ا٫ْهـاْٞ ٚيـمّٚ     ايـفٟ ٜتع

 ايٓب٠ٛ ٚاٱَا١َ.ٚدٛؾ 

  ما تػتنل علُٔ بعض أقطاو احلهن٘ اليظسٓ٘

ُٸ ٕٸإٖفا ٚ    :ًٛاعٳ٢ بايعًِ اٱشلٞ دٳعًِ اسبه١ُ ايٓظك١ٜ امله

ٌٴ املبشحٳ ٟ    ايجايح َٔ ايكهِ ا٭ٍٚ َٓ٘ ًٜتُ  وع٢ً ايبشح عـٔ إثبـات ايبـاق

٘  وٚٚدـٛب ٚدـٛؾٙ   وٚٚسؿاْٝت٘  ّاوؾَـؿات٘ ٫ تٛدـب يف ـاتـ٘ تعـؿٸ     ٕٸأٚ وَٚـؿات

 .٫ٚ تكؿع يف ٚسؿا١ْٝ ـات٘ اسبكٝك١ٝ وّاكتهجٸ ٫ٚ

  ٘  قــكب طبًٛقاتــ٘أٚ وٚاملبشــح ايكابــع َٓــ٘ ًٜــتٌُ عًــ٢ ايبشــح عــٔ َبؿعاتــ

ُٸ وٚاغــــت٬ف َكاتبٗــــا وعٓــــؿٙ َٓميــــ١ّ   ٚإثبــــات و ني٢ٝ بامل٥٬هــــ١ ايهــــكٚبٚتهــــ

ُ  ٖٚـٞ امل٥٬هـ١ املٛنٓ   اكتبـ١ٺ  ازبٛاٖك ايكٚساْٝـ١ ايـ  ٖـٞ بعـؿ تًـوَ      ٚات اًـ١ بايهـ

 ؿ يف عـــامل ايهـــٕٛ َٚتعٗـــؿات َـــا ٜتٛٓيـــ وكات ايطبٝعـــ١َٚـــؿبٸ  ويعـــكٍٚيًـــ١ ا

 .ٚايؿهاؾ

 وُا١ٜٚا٭دـكاّ ايهٸـ   عًـ٢ ايبشـح عـٔ تهـػرلٔ     ٌٴُٹتٳًٵـ ٚاملبشح اشباَو َٓ٘ ٜٳ

ــ١ ٚايهــؿ١ًٝ  ــات  و٭ٚي٦ــو امل٥٬هــ١ وايهــُا١ٜٚ ٚا٭قْــ١ٝ  وٚا٭دهــاّ ايعًٜٛ ٚإثب

ــُاٜٚات  ــٝات بايهـ ــا  ا٭قْـ ــ١ ا  واقتبـ ــُاٜٚات بامل٥٬هـ ــ١  ٚايهـ ــاًَني بامل٥٬هـ يعـ

ًٓػني ٌٸ واملب ٗٸ ٚاقتبا  ايه صبـكاٙ   ٕٸأٚ واق اقتباطّا ٫ تك٣ ؾٝـ٘ َـٔ ؾطـٛق   بايٛاسؿ ايك

إىل غـرل ـيـو َـٔ ْـمٍٚ ايـٛسٞ َٚـؿٚق املعذـمات         وع٢ً َكت٢ٓ اشبرل احملـه 

ــاق بايػٝــبٚاٱ ِّــ  ٕٸأإ٫  وغب ِٔ ٘ َــٔ دٗــ١ٹايبشــح يف ـيــو ن ّٔ وايعكــٌ سهــ ــا  ٚقٝ
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 ا ٜكتٓٝ٘ ايًكع.مل َٔ ؾٕٚ ْظٕك وايدلٖإ

 تكطٔه العلْو إىل ثالث٘ أقطاو

 ٚبعِٓٗ قهِ ايعًّٛ إىل ث٬ث١ أدٓاى:

 :ٚقؿ دعًٖٛا مخهـ١ أْـٛاع   وٖٚٞ املٓهٛب١ يًًكٜع١ وايعًّٛ ايًكع١ٝ :ا٭ٍٚ

ٚعًـِ ايتأٜٚـٌ ٚعًُـا٩ٙ ا٭٥ُـ١ ٚغًؿـا٤       وعًِ ايتٓمٜـٌ ٚعًُـا٩ٙ ايُكـكٻا٤ ٚاسبؿظـ١    

ٚعًـــِ ايؿكـــ٘  وٚعًـــِ ايكٚاٜـــات ٚعًُـــا٩ٙ أَـــشاب اسبـــؿٜح و قنـــٍٛ اهلل

ٛٸٚ وٚعًُا٩ٙ ايؿكٗا٤  ف ٚعًُا٩ٙ املتُٛؾ١.عًِ ايتُ

ِٸ   وعًّٛ اٯؾاب :ايجاْٞ ّٛ ٚاملٓجـٛق عًـ٢   ظـ دـاؾ٠ املٓ إ ٖٚٞ ايعًّٛ ايـ  ربـ

 أنايٝب ايعكب يف ن٬َِٗ َٚٓاسٞ ب٬غتِٗ.

 وٚايكاؾ١ٝ وٚايعكٚ  وٚايًعك وٚاشبط وايًػ١ :عًك ْٛعّا ٖٛا إىل اثينُٴهٻَٚق

ٚقـؿ   وٚاحملاْـكات  وٚايبـؿٜع  وٚايبٝإ وٚاملعاْٞ وٚا٫يتكام وٚايُكف وٚايٓشٛ

ٓٴ لٳسَبأ ِٴبع ٌٸ وٚأغكد٘ َٔ اسبه١ُ واملٓطل ِٗ بفيو عً ايبشـح يف   ٚيٝو ٖٓا ضب

 ـيو.  

ّٴايعٴ :ايجايح ُٹ١ٝ ًٛ    .ٚقؿ عكؾتٗا ؾُٝا تكؿّ واسبٹِه

ٓٴ  .حبهب َا ت٪غف َٓ٘ :١ًٝ إىل قهُنياسبه١ُ ايعُ ِٳهٸِ َقٗٴٚبع

 .ايع١ًُٝ َٔ ايعكٌ اسبه١ُُ تٵفٳؾءـا أغٹ

ًٓـ     حٴشٵنإ ايبٳ ٕٵءؾ ٢ ؾٝٗا عٔ ا٭عُاٍ املتعًك١ اُـًش١ ايًـػِ املٓؿـكؾ يٝتش

 .بايؿٓا٥ٌ ؾٗٞ عًِ ا٭غ٬م

نإ عٔ ا٭عُاٍ املتعًك١ اُـاحل ازبُاعـ١ املًـذلن١ يف املٓـمٍ ؾٗـٞ عًـِ        ٕٵإٚ

   .تؿبرل املٓمٍ

ًٓ ك١ اُاحل ازبُاعـ١ املًـذلن١ يف املؿٜٓـ١ ؾٗـٞ عًـِ      ٚإ نإ عٔ ا٭عُاٍ املتع

 .ايهٝان١
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ٌټ   ٕٸءؾ ٚقـؿ ٚقؾ يف مجٝعٗـا عـٔ     وبٗـا ايعكـٍٛ ايهاًَـ١    ٖفٙ ا٭قهاّ  ـا تهـتك

 ٘ عًٝ٘ ٜٚ٪نؿٙ ٜٚمٜؿٙ ْٚٛسّا.ٜٚٓبٸ ٌِٔكايعٳ ِٳِهسٴ مٴؿُِّٳايًاقع اسبهِٝ َا ٜٴ

ؾتٓكهـِ أٜٓـّا بايتكهـِٝ املـفنٛق      و١ َـٔ ايًـكع  ا إـا أغفت اسبه١ُ ايعًَُٝٸأٚ

ِٴ  وٚايهٝانات ايًـكع١ٝ  وٚاملعا٬َت وٚاملٓانشات وايعباؾات :إىل بٗـا ٖـٛ    ٚايعًـ

ُٸ ٕٴ و٢ بايؿك٘امله ّٔ ِٴًِايعٹ ٚع٢ً ٖفا ٜهٛ ًٻ با٭سها ًٖاي ٍٔكع١ٝ املتع املهًؿـني   ك١ بأؾعا

 َٔ أقهاّ اسبه١ُ.



 السأع الطادع 
 يف مستب٘ عله الفكُ

ٕٴ اي ٘  كأى ايهاؾى َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ يعًِ ايؿك٘ بٝـا املتكـؿَني   ٕٸءؾـ  وَكتبتـ

َٳ ايهاؾىٳ قؿ دعًٛا ايكأىٳ ِٕ  ِّنُـ  ٔقؿٵَٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ اي  تفنك يف  ٖـٛ   عًـ

ٕٴ ٟٸتكؿٸ َٔ سٝحٴ وَكتب١ ـيو ايعًِ بٝا ٟٸ   وايعًّٛ ّ َعكؾت٘ ع٢ً أ  ٚتأغكٖـا عـٔ أ

ٕٻ ;كفًٻ٫ٚ ٚد٘ يتؿهرل املكتب١ باي وايعًّٛ ٕٴ     ٭ ٍٔ  املـكاؾ باملكتبـ١ ٖـٛ بٝـا ايعًـِ   سـا

 يف ايتشٌُٝ. ٣غكبايكٝاى إىل ايعًّٛ ا٭

  املساد بػسف العله
ٛټ ٚاملكاؾٴ سك٘ َـٔ   ٢ؾٝٛٓؾ ويٝعكف قؿقٙ ;َٓمي١ ايعًِ ٚد٬ي١ قؿقٙ بايًكف عً

٘  ؿٸازب  وكتبـ١ بامل ّٴّ ايتكـؿٸ ٚيـفا عـؿٸٚا يف أقهـاّ ايتكـؿٸ     وٚا٫عتٓا٤ يف انتهاب٘ ٚاقتٓا٥ـ

ٕٸ  وّ بايًــكفيًتكــؿٸ ّاَػـاٜك  ًٻــٚا ايتكــؿٸايكــؿَا٤ مل ٜعــؿٸ ٖــفا َــع ايعًـِ بــأ  ف كٳّ باي

ٕٸ وَــٔ ايــك٩ٚى ايجُاْٝــ١  ّ ٓــٛا يف َــؿق نتــبِٗ ايتكــؿټ بٝٸ بعــه ايؿكٗــا٤  إ٫ أ

يف ٖـفا   َهـتك٬ّ  ؾكؾْا ي٘ َطًبـاّ أٚقؿ  وٚبايػٛا يف ايبشح عٓ٘ وبايًكف يعًِ ايؿك٘

   .ايهتاب

أقهــاّ  ْــفنكٴ -عًــِ ايؿكــ٘ :عــينأ -بٝــإ َكتبــ١ ٖــفا ايعًــِ ٚقبــٌ اشبــٛ  يف

 ;١ باملكاٜه١ عًُٝٗـا ٚأقهاّ املعٝٸ وٜٚعكف َٓ٘ أقهاّ ايتأغك باملكاب١ً يًتكؿّ وايتكؿّ

 َا يًؿك٘ َٔ أقهاّ ايتكؿّ. ايكاق٨ ًعٴٚبٗفا ٜٓط وُٗا َكاب٬ٕ ي٘٭ْٸ

  أقطاو التكدو
ٍٴ  اّ:ايتكؿّ عٓؿ اسبهُا٤ ع٢ً مخه١ أقه ٕٸإ ؾٓكٛ

ًٓ :ا٭ٍٚ  ١ٝ.ايتكؿّ بايع
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 ّ بايطبع.ايتكؿٸ :ٚايجاْٞ

 ّ بايمَإ.ايتكؿٸ :ٚايجايح

 باملكتب١. :ٚايكابع

 بايًكف. :ٚاشباَو

ٚدعًـٛا َٓـ٘ تكـؿّ أدـما٤      وّ بايـفات ٖٚـٛ ايتكـؿٸ   :ُٕٛ ناؾنّاٚقؿ لاؾ املتهًٓ

 ايمَإ بعٓٗا ع٢ً بعه.

ٕٳ ٕٵأٖٚــٛ  واٙ بايهــبل باسبكٝكــ١زلٸــ :املتــأشلني َــؿقٴ ٚلاؾ قهــُّا نــابعّا  ٜهــٛ

ـٷ َتٸ كٴٚاملتـأغٸ  وُؿّا بايًـ٤ٞ سكٝكـ١ّ  تٸَٴ ّٴاملتكؿِّ ٛٔ   ُـ ّ اجملـال بٛانـط١ املتكـؿٸ    بـ٘ بٓشـ

 ّ ايهؿ١ٓٝ ع٢ً ازبايو ؾٝٗا باسبكن١.نتكؿٸ

نهـبل   و(1)كَؿٟهٸـ ٖكٟ ٚايزلاٙ بايهبل ايؿٸ :ثآَّا قهُّا اَاؾايؿٸ لٴاحملٓك ٚلاؾٳ

ــامل   ــ٢ ايع ــاىل يف ايٛدــٛؾ عً ــ واهلل تع ــؿٸ  ٕٸءؾ ــؿٖك   ٚدــٛؾٙ َتك ــ٘ يف عــامل اي ّ عًٝ

 ١ ٚاملعًٛي١ٝ.كَؿ١ٜ َع قطع ايٓظك عٔ ايعًٓٚايهٸ

ّ نتكـؿٸ  وحبهـب املاٖٝـ١   (2)ّٖٚٛ ايتكـؿټ  :اسبهُا٤ قهُا تانعّا بعهٴ لٳسَبأٚقؿ 

ساد١ املاٖٝـ١ إىل   ٕٸءؾ و١بٌ ٚازبٓو ٚايؿٌُ ع٢ً املاٖٝ وٟ ٚايُٛقٟازبم٤ املاؾٸ

ُٸ ٗا تهـٕٛ  ؾءْٸ وخب٬ف سادتٗا إىل ايؿاعٌ وؿٚقا٭دما٤ ساد١ يف ايكٛاّ ٫ يف اي

ّ  ّ ٖـٛ سٴ ؾُا ؾٝ٘ ايتكـؿټ  ويف ايُؿٚق عٓ٘ ٘ ساَـٌ يًذـم٤ ٚيـٝو    ْٸـ ءؾ وُـٍٛ ايكـٛا

 حباٌَ يًهٌ.  

ٜٚطًـب ذبكٝـل ـيـو َـٔ سايـٝتٓا عًـ٢ املٓظَٛـ١ ٚإيٝـو بٝـإ َـا ـنـكٚٙ َـٔ             

 كؿّ.أقهاّ ايت
                                              

 .257و 3ّو َؿق ايؿٜٔ ضبُؿ ايًرلالٟو زا٭نؿاق ا٭قبع١ (1)

 .ملُؿق ايهابلا (2)
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  و بالعلٔ٘التكٗد
ٚٸ ًٓايتكؿټ :ٍٴا٭ أٚ  وا بـفاتٗا َٸـ إ و١ ايتاَـ١ عًـ٢ َعًٛشلـا   ًٓـ ّ ايعٹٖٚٛ تكؿټ و١ّٝ بايع

ٍ  َـ١ عًـ٢ ٚدـٛؾٹ   َتكؿٸ اٗـ ْٸءؾ وعًٝـ٘ تأثرلٖـا   ـٴبانتذُاعٗا زبُٝع َا ٜتٛقٓـ   واملعًـٛ

 ونُـا يف سكنـ١ ايٝـؿ بايٓهـب١ سبكنـ١ املؿتـاع       ويهٔ حبهِ ايعكٌ ٫ حبهـب اشبـاقز  

ٕٸ ;ؾايهـبل حبهـب ايعكـٌ ٫ حبهـب اشبـاقز      وٝـ١ ١َ عًٝٗـا بايعًٓ ٗا َتكؿٸؾءْٸ ايعًـ١   ٭

َٸ ٕٷ١ ٚدٛؾٴايتا  .يٛدٛؾ َعًٛشلا يف اشباقز ٖا َكاق

١ًٓ يف ايتكـؿټ اعتباق ايتُاَٝٸـ  ّٔؿٳَٔ عٳ ِٳٖٹٛٴَٚا تٴ ٕٸ   ّ بايع سكنـ١ ايٝـؿ    ٝـ١ َهـتٓؿّا بـأ

   .ؿ ٚايع٬ٓتؿٗا ع٢ً ايٝتٛٗق يٝهت ع١ً تا١َ سبكن١ املؿتاع ْكٚق٠َ

ٕٸ ؾُؿؾٛعٷ ٖـا  املعًـٍٛ بعـؿ ٚدٛؾٹ   ٚدـٛؾٴ  ـٴاملكاؾ َٔ ايع١ً ايتا١َ َا ٫ ٜتٛقٖـ  بأ

ٕٴ    وآغـك  َٔ سٝح ٖٞ عًـ١ إىل أَـكٕ   عًـ٢   ؿـاّ ٖـا َتٛقٓ ٚدٛؾٹ ٫ٚ ٜكـؿع يف ـيـو نـٛ

 ي٤ٞ آغك.

  التكدو بالطبع
ُٸ وّ بايطبعايتكؿٸ :ايجاْٞ ًٓ ّٴٖٚٛ تكؿټ وّ بايفات٢ ايتكؿٸٜٚه ١ عًـ٢  ١ ايٓاقُايع

ٌٸنتكــؿٸ وّ املعــكٚ  عًــ٢ ايعــاق َٚٓــ٘ تكــؿټ واملعًــٍٛ أٚ  ّ ايٓــاق أٚ ٜبٛنــ١ احملــ

ي٬سـذلام َـا    لٳ٘ ٫ ذبكٗـ بأْٸـ  ِٴا عبهُـ ْٸـ ءؾ وع٢ً ا٫سذلام واملكاقب١ بني ايٓاق ٚاحملذلم

 ك َـٔ سٝـحٴ  ّ ٚاملتـأغٸ املتكـؿٸ  ا٫ْؿهـاى بـنيٳ   ؾٝذٛلٴ ووِهاق َٔ غرل عٳل ايٓٸمل تتشٖك

ّ َٚٓـ٘ تكـؿٸ   وأغك٣ ٫ ضبايـ١  ُٔ د١ٗٺؾاَتٓع  ٕٵءؾ وطبع ٚايفات ٚاسبكٝك١ّ بايايتكؿټ

ٓٹٞ )بههـك   املعكٚ  ع٢ً ايعاق  ٚتكؿّ ا٭دما٤ ع٢ً املكنب َٚٓٗا تكؿّ املكت

ٓٳ٢.    ايٓاؾ( ٚعؿّ املاْع ع٢ً املكت

ٕٳ نؿـــ٢ يف ٚدـــٛؾٹ ٕٵإاحملتـــاز إيٝـــ٘  ٕٸإ ٚاسباَـــٌ:  عًٝـــ٘ َّاَتكـــؿٸ احملتـــاز نـــا

 ًٓ مل ٜهــٔ  ٕٵإٚ وع يــكا٥ط ايتــأثرل ٚايؿاقــؿ ملٛاْعــ٘ك املهــتذُع زبُٝــ٪ثٸنــامل وٝــ١بايع
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ٕٳ   ّ بــايطبع ٚعًــ٢ ٖــفا نــإ ايتكــؿټ    وَّا عًٝــ٘ بــايطبع ٚايــفات  َتكــؿٸ نــفيو نــا

ًٓ ١َُٳاقٹايٓٸ ٌٳًَايعٹ ٌٴُٳًٵٜٳ  ٕٸ ;َّا بايفاتٞ تكؿټُٸٚنٴ وٗان عًـ٢   ؿـ١ْ ك َتٛٓقاملتأغٸ ـاتٳ ٭

 .ّاملتكؿٸ ـاتٹ

ُٸ بايتكـؿّ   -ايكهِ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ايتكؿّ :عينأ -يتكؿَإٖفإ ا ٢ٚقؿ ٜه

 وّ احملتـاز إيٝـ٘ عًـ٢ احملتـاز    ٖٚٛ تكـؿٸ  وٚاسؿ باعتباق ايذلانُٗا يف َع٢ٓٶ  وبايفات

 ّ بايطبع أّٜٓا.ٚقؿ ٜكاٍ شلُا ايتكؿٸ

ٌټ َٴّ بايــفات ٚايتكــؿٸايتكــؿٸ ٞٵَظــِؿَــٔ َي ٚاســؿٺ ؾهــ املعٓــ٢  بــنيٳ ْىكٳتٳًٵــّ بــايطبع 

َهـإ املًـذلى   اٱ ٚبني ايكهـِ ايجـاْٞ ْظـرل يؿـ ٹ     وّايكهُني َٔ ايتكؿٸ املًذلى بني

 َهإ ايعاّ ٚاشباّ.بني اٱ

  و بالصماٌالتكٓد
نـٛا٤ نـإ    وابل غرل اجملاَع يًُهبٛمّ ايهٸٖٚٛ تكؿٸ وايتكؿّ بايمَإ :ايجايح

ــفاتُٗا   ــؿټ -عــؿّ ادتُاعــ٘ َعــ٘ ي ّ  ّ أَــٔونتك ــٛ ــ٢ ايٝ ــٕك -عً ــؿټ  أٚ ٭َ  ّٔآغــك نتك

ٞٸخ ا٭اسباؾ ٞٸ َه َٳ ٜٚعٛؾٴ ع٢ً اسباؾخ ايَٝٛ ٕ ايمٻ إىل أدـما٤ٹ  ١َشاَي٫  ٕٸ ;َـا َـا   ٭

ٚٸؾٗفا ايتكؿټ وملا بايفات عٴدٹكٵبايعك  ٜٳ ٕ   ٫ّّ ٜعك  أ  وٚبايفات إىل أدـما٤ ايمَـا

ٜٓكٓــٞ ُٜٚٓــكّ  إـ يــٝو يف املٛدــٛؾات يــ٤ٞٷ ;ثاْٝــّا ٚبــايعك  ملــا ْهــب إيٝٗــاٚ

تُكّ أدـما٤ غـرل صبتُعـ١ يف ايٛدـٛؾ نـ٣ٛ      بفات٘ ٜٚؿك  ي٘ حبهب ايتكٓٞ ٚاي

 ايمَإ نُا ٫ ؽبؿ٢.

ّ عًـ٢ ٚدـٛؾ عُـك    ٚدٛؾ لٜـؿ َتكـؿِّ   ٕٸإ :٘ يٛ قٌْٝٸأع٢ً ـيو  َوٜٚؿٗي :قايٛا

٘  ْٸـ إ :ٜكاٍ ملاـا قًت ٕٵأذ٘ اتٸ ٕٸ  :ؾًـٛ أدٝـب   و٘ َتكـؿّ عًٝـ ٚدـٛؾ لٜـؿ نـإ َـع      بـأ

َـــ١ عًـــ٢ َتكؿٸٚا٭ٚىل ناْـــت  وٚاملتـــأغك نـــإ َـــع ا٭غـــك٣  واسباؾثـــ١ ايؿ٬ْٝـــ١

ذـ٘  اتٸ ٚاملتـأغك إىل ايٝـّٛ َـج٬ّ    ٜٓهب املتكـؿّ إىل ا٭َـو َـج٬ّ    ٕٵأبؿٕٚ  وا٭غك٣
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ــاٍ ٕٵأ ــت  :ٜك ــو َكؿٸ ٕٸإمل قً ــفٙ  تً ــ٢ ٖ ــ١ عً ــب  وَ ــٛ أدٝ ٕٸ :ؾً ــأ ــت   ب ــو ناْ تً

ٍٴٖٚفٙ ناْت يف ٖفا ايّٝٛ اْكَط ووَبا٭ ٍ أ ٚمل ُٜضٸ ع ايه٪ا  ًـتٳ ملـاـا قُ  :ٕ ٜكـا

 عًٝ٘. ٘ٹَٹبتكؿټ

ــٌ ٕٵإ ــؿټ   ٕٸإ :قٝ ــاق ايتك ّٔـيــو ٭دــٌ اعتب ــأغك يف  ويؿــ  أَــؤ  ّ يف َؿٗــٛ ٚايت

 َؿّٗٛ يؿ  ايّٝٛ.

ٕٸ :دٝبُأ  ٖٚهفا ايّٝٛ. وَإايمٸ َٔ أدما٤ٹ ١ٓٺَعٝٸ ١ٺعٳِطياق٠ إىل قٹإا٭َو  بأ

ٕٵ بايـفات   ٗا عًـ٢ بعـهٕ  ٓٴعٵأدما٩ٖا بٳ ّٴنا٭يؿا  تتكؿٻ ايتؿقػباتٹ ٕٸإ :قًتٳ إ

 ٫ بٛانط١ ايمَإ.

َٳ أسؿٳ ٕٸأ ١ٹَطانٹبٛ :قًٓا ٚٸيف ايمٻ اقٳأدما٥ٗا  ٚيـفا يـٛ ؾـك      وَّاٍ َتكؿٸَإ ا٭

 َّاَتكـؿٸ  ٙٴؿٳعٵـ َـا بٳ  اقٳَٳـ  ٙٴؿٳعٵـ كّا عـٔ َـا بٳ  ٚدعٌ لَاْـ٘ َتـأغٸ   وايًؿ  كغٸأِ املتهًٓ ٕٸإ

 عًٝ٘.

  التكدو بالستب٘
ــع ــ١  :ايكاب ــؿّ بايكتب ــؿٸ   :ايتك ــ٘ ايتك ــاٍ ي ــإ أٜٓــاّ ٜٚك ُٸ وّ بامله ــ ــؿٸٜٚه ّ ٢ ايتك

ٕٳ ٕٵأٖٚٛ  وْعبايٛ ّ     أّ املتكؿٸ ٜهٛ قـؿ   ؾُـج٬ّ  وقكب ملـا دعـٌ َبـؿّأ يٮٚيٝـ١ ٚايتكـؿ

ٕٴ  ُٻـ  ْبتؿ٨ باحملكاب ؾٝهـٛ ٚٸ ـټاي ّ  ا٭ املهـذؿ   َـٔ بـابٹ   ٚقـؿ ْبتـؿ٨ٴ   وٍ ٖـٛ املتكـؿ

ُٻ  ا٭غرل ٖٛ ا٭ٍٚ. ـټؾٝهٕٛ اي

٘     ؿٸ٘ ٫بٴْٸإ ٚاسباٌَ:  ٕٵإٚ وؾٝ٘ َٔ َبؿأ تعتدل ؾٝ٘ ْهب١ ايتكـؿّ َٓـ٘ ٚايتـأغك عٓـ

ٕٴ  ويــ٘ َـٔ ًَٓـأ   ؿٻنـإ ٖـفا ا٫عتبـاق ٫بٴـ     عًـ٢ املــأَّٛ   َّااٱَـاّ َكـؿٸ   ٚعًٝـ٘ ؾٝهــٛ

ٕٴ واملبؿأ ٖٛ احملكابٴ ٌٳعٹدٴ سٝحٴ ُٻ ٔٵَٳ ٜٚهٛ ٘   َّاؿق ا٭ٍٚ َكؿٸيف اي  وع٢ً َـٔ ًٜٝـ

ٕٻ  . ٖفا بايٓهب١ إىل اسبوٸ وايُؿق ٖٛ املبؿأ ٭

 ٌ ٓـاٙ ٖـٛ ا٭ٍٚ باعتبـاق    ؾهُـا يـٛ أغـفْا ازبـٓو ٚدعً     وٚأَا بايٓهب١ إىل ايعكـ
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ُٸ ِ  وٚذبت٘ ايُٓـ وٚذبت٘ ايٓٛع وٝت٘ ٚأسلًٝت٘أع ٚاملٝـمإ ؾٝـ٘ ٖـٛ     وٚذبت٘ ايًـػ

ؾـايٓٛع ٜهـٕٛ َتكـؿَّا     وّ٘ ٜهـٕٛ ٖـٛ املتكـؿٸ   ْٸـ ءؾ وايككب َٔ ايفٟ اعتدل ؾٝ٘ ا٭ٚي١ٝ

 ٚايُٓـ ع٢ً ايًػِ. وع٢ً ايُٓـ

  التكدو بالػسف

ٚازب٬يـ١   ٔقؿٵّ بايؿٓـٌ ٚايكَـ  تكـؿټ عـٔ اي  ٖٚٛ عباق٠ْ وبايًكف ّٴايتكؿٸ :اشباَو

ُٸُٳــَظٚايعٳ ٍ  نتكــؿٸ  وٝــ١ ١ ٚا٭ٖ ِ    وّ ايؿاْــٌ عًــ٢ املؿٓــٛ  وٚايعــامل عًــ٢ املــتعً

 ٚايك٥ٝو ع٢ً املك٩ٚى.

  ً للخكناءـخمالفة املتكلنً

عتدلٚا اؾـ  وَإّ يف ايمٸيف ايتكؿټ ١ إ٫ٓهٳُٵيف ٖفٙ اشَب ٚاملتهًُٕٛ ٚاؾكٛا اسبهُا٤ٳ

ــ٘ ٕٳ ٕٵأ :ؾٝ ــّ٘ ٚاملتكــؿٸغاقدــّا عــٔ املتكــؿٸ َــإ ايمٸ ٜهــٛ ٕٵ وّ عًٝ ــأ ٜهــٕٛ ايهــابل   ب

ٗٴ وٚاملهبٛم ايمَإ ُٸـ  ِٵؾ ٕٳ ذٵَاْٝـات ٜٚٳ ٕٛ ٖـفا ايهـبل بايمٸ  ؽب ايٛاقـع   ّٳايتكـؿټ  عًـٛ

ُٸ  وّهُّا ناؾنـّا َـٔ ايتكـؿٸ   بني أدما٤ ايمَإ قٹ ٚػبعًـٕٛ   وَّا بايـفات ْٛ٘ تكـؿٸ ٜٚهـ

ٗٴــ ويعــؿّ صباَعتُٗــا ;ٝــٌأٜٓــّا َــٔ ٖــفا ايكب ٙٹعــؿّ ايمَــإ عًــ٢ ٚدــٛؾٹ ّٳتكــؿټ  ِٵؾ

 ّ غرل اجملاَع َع ايتأغك ع٢ً قهُني:ػبعًٕٛ ايتكؿټ

ِٷقٹ ُٸ وٜعكْ٘ حبهب ايمَإ ه    .ّ ايمَينْٛ٘ ايتكؿټٜٚه

ِٷ ُٸ   ٚقه نتكـؿّ أدـما٤ ايمَـإ بعٓـٗا      وبايـفات  ْٛ٘ تكـؿَاّ ٜعكْ٘ يفاتـ٘ ٜٚهـ

ًْٓٸءؾ وع٢ً بعه ٛدـب ا٫دتُـاع   ٜ ٭ٕ ايتكؿّ بايعًٝـ١  ;١ٝ٘ ع٢ً َا قايٛا يٝو بايع

ًٓ ;يف ايٛدٛؾ  ;٫ٚ بايطبع ٫ٚ بايكتبـ١ ٫ٚ بايًـكف   و١يعؿّ اْؿهاى املعًٍٛ عٔ ايع

ٕٸ  ا٫دتُاع يف ايٛدٛؾ ٖٚٛ ٜٓاؾٝ٘. َٓٗا ٫ ٜٓايف ي٦ّٝا ٭

َٸ ّٴٚأ ًٓ ا عؿ َٗا بـايطبع ؾُـٔ دٗـ١    ٠ َع املعًٍٛ َع نـٕٛ تكـؿٸ  ١ املعؿٸادتُاع ايع

يًــمّ  ٚإ٫ٓ وّ بايمَــإمَــإ يــٝو َــٔ ايتكــؿټ ّ بايٚايتكــؿټ وَٗا بايمَــإ أٜٓــاّ تكــؿٸ
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ٕٸ ;ايتهًهٌ يف ا٭ل١َٓ  ّ بايمَإ ؼبتاز إىل لَإ.ايتكؿٸ ٭

ٕٳ ٕٵأَإ بايمَإ ايمٸ ّٔيف تكؿټ ّٴمٳًُِا ٜٳ٘ إْٸْٸإ ٚؾٝ٘: ٕٷ  ٜهٛ  ٕٵأيـٛ يـمّ    يًمَإ لَـا

 ٕٸءؾـ  و٫ّٕل ٖٚـٛ غـرلٴ   وابل ٚاملهـبٛم َإ يـ٘ لَاْـّا لا٥ـؿّا عًـ٢ ايهٸـ     ايمٸ لٴبٵٜهٕٛ نٳ

ٓٸــ وايٛدــٛؾ ١ٹٚدٛؾٜٸــ ظــرلٴْٳ ٘ٹَــإ يًمَــإ بٓؿهٹــبايمٸ ّٳايتكــؿټ ُٗــا ْٸءؾ و٤ْٛٚــ١ٝ٥ٛ اي

 بٓؿهُٗا.

 ٚإـا عكؾت أقهاّ ايتكؿّ تعكف أقهاّ ايتأغك ٭ْ٘ َٓاٜـ ي٘.  

ّٳ فٴٔكعٵٚأّٜٓا تٳ  ١ باملكاٜه١ إيُٝٗا.املعٝٸ أقها

  احلصز للتقدو

ــٚنٝـــ نــإ ؾاسَب ٞٷ ّ يف ا٭قهــاّيًتكــؿٸ كٴُٵ ُــا قٝــٌ يف بٸٚقٴ املــفنٛق٠ انــتككا٥

 :ْبط٘ ع٢ً َفٖب اسبهُا٤

 وٚايجاْٞ ٖٛ املتكؿّ بايمَإ وك يف ايٛدٛؾ أٚ ٫ػباَع املتأغٸ ٕٵأا َٸإاملتكؿّ  ٕٸإ

ٚعًـ٢   وٚا٭ٍٚ ٖٛ ايتكؿّ بايكتبـ١  و٫ ٚب أٜهٕٛ بُٝٓٗا تكتٸ ٕٵأا َٸإ وٚع٢ً ا٭ٍٚ

ٚعًـ٢   وٚايجـاْٞ ٖـٛ ايتكـؿّ بايًـكف     و٫ٜهٕٛ بُٝٓٗـا استٝـاز أّ    ٕٵأا َٸءؾ وايجاْٞ

ٚٸ ــأٍ ؾا٭ ٕٳ ٕٵأا َٸ ــازٴ ٜهــٛ ــ٘ عًٓــ  احملت ــ١ أّ ٫إيٝ ــؿٸ  و١ تاَ ــ١ّ بايعًٓٚا٭ٍٚ ٖــٛ ايتك  وٝ

 بع.ّ بايٓطٚايجاْٞ ٖٛ ايتكؿٸ

ٕٵ ًٓـ   ٕٵءك ؾـ استاز إيٝ٘ املتـأغٸ  ٕٵإّ املتكؿٸ ٕٸإ :ي٦ت قًت ٚإ َٸـ نـإ ع يـ٘ ؾٗـٛ    ١١ّ تا

ٕ مل ميهــٔ ادتُاعُٗــا يف ايٛدــٛؾ ءمل ؼبــتر ؾــ ٕٵإٚ وؾبــايطبع ٚإ٫ٓ وتكــؿّ بايعًٝــ١

ٚإ٫  وّ بايكتبــ١ب ؾٗــٛ تكــؿٸاعتــدل بُٝٓٗــا تكتٸــ ٕٵءأَهــٔ ؾــ ٕٵإٚ وّ بايمَــإؾٗــٛ تكــؿٸ

 ؾبايًكف.

  التكدو احلطٕ ّالتكدو املعيْٖ

ٖـٛ   -َبشح قتب١ ايعًِ :عينأ -املكاؾ بٗفا املبشح ٕٸإ :ٖفا ؾٓكٍٛ إـا عكؾتٳ
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ــؿټ ــع اسب  ّٴايتكـ ــإ ٚايْٛـ ــباملهـ ــتعًٗ  هٸـ ــِٝ ٚايـ ــب ايتعًـ ــٟٛ حبهـ ــا ٞ أٚ املعٓـ  ِ نُـ

ٕٔ ٕٴ  وّ بايكتب١ ايفٟ ٖٛ ايكهِ ايكابع َٔ ايتكؿ٢ّٓ ايتكؿٸعٵَٳ عكؾت٘ يف بٝا  ؾٝهٕٛ بٝـا

ــإ     ــِ ٖــٛ بٝ ــ١ ايعً ٌٸ    ٕٸأَكتب ــ ــفٟ ٖــٛ ضب ٟٸ ايعًــِ اي ٕٕ ايبشــح يف أ ــا  ْٚــع٘ َه

  ِ ًٓ ٘ٴٗــِ قـؿ دعًــٛا ذبُــًَٝ اعٓــ٢ إْٸ وأٖـٌ ايتشُــٌٝ ٚايتعًــٝ ٟٸُــ٘ قبــٚتع ِٕ ٌ أ  عًــ

ٟٸ ؿٳعٵٚبٳ ِ  أ  ؾُـا نـإ ا٭قـكب ٜهـٕٛ      وذبُـٌٝ ايعًـِ ٚاملعكؾـ١ ٖـٛ املبـؿ٤      ٕٸءؾـ  وعًـ

 ٖٛ ا٭ٍٚ.

  تزتب العلىو يف حتصًل الفقه

  ٍ ًـٛا ا٭ٍٚ يتشُـًِٝٗ ٖــٛ   عٳأٖـٌ ذبُـٌٝ ايعًـّٛ ايؿٜٓٝـ١ دٳ     ٕٸإ :ٚعًٝـ٘ ؾٓكـٛ

 ٛ ُٸـ   وعًِ ايٓشـ ٞ   وثـِ املٓطـل   وكفثـِ اي ٕ   وثـِ املعـاْ ٛ   وثـِ ايبٝـا ثـِ   وٍثـِ ا٭َـ

ٍ    ُا َٓعٛا ـيـو يتٛقٓـ  ٚإْٸ وايؿك٘ ٕٸ ;ـ َعكؾـ١ ايؿكـ٘ عًـ٢ ا٭َـٛ  حٹنجـك َباسٹـ  أ ٭

ٕٔ ;ٗا َٛقٛؾ١ عًٝ٘تٴايؿك٘ َعكَؾ  ١ ايؿك٘ َجبت١ ؾٝ٘.َات أؾٓينجك َكؿٸأ يهٛ

  ف عله األصْلّجُ تّْق
 ;عًٝٗـا  ٘ٹنجـك َٛاْـٝعٹ  أيتٛقــ   ;ـ عًِ ا٭ٍَٛ عًـ٢ ايعًـّٛ املـفنٛق٠   ٚتٛٓق

ًٓيهٕٛ ايهجرل َٔ َب  ل بايًػ١ ايعكب١ٝ.اسج٘ ٜتع

ُُ   ف البٔاٌ علٙ املعاىٕتّْق ّج
ٞ   ـٴٚتٛٗق ٞ     ;ايبٝإ عًـ٢ املعـاْ ٖٚـٞ قعاٜـ١ املطابكـ١     -يهـٕٛ غاٜـ١ عًـِ املعـاْ

املعٓـ٢ ايٛاسـؿ بطـكم     ايبٝـإ ٖٚـٞ إٜـكاؾٴ    ًِِٔـ عٹ عًٝٗا غاٜـ١ُ  ـٴتتَٛق -ملكت٢ٓ اسباٍ

ٜٴْٸـ أ ٝـحٴ َـٔ س  و٫يـ١ ايْٛٛع ٚاشبؿـا٤ يف ايؿٸ  ؾ٠ طبتًؿ١ٹَتعؿٸ بـءٜكاؾ املعٓـ٢    ؿټتٳـ عٵ٘ ٫ 

 ايٛاسؿ بايطكم املػتًؿ١ يف ايب٬غ١.

ِٴ ـٳٚتٖٛق وملكت٢ٓ اسباٍ عا١ُٜايكٸ تٵًَُٳإـا سٳ إ٫ٓ املعاْٞ عًـ٢ عًـِ املٓطـل     عً
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ُٸ ٍ   ;كف ٚايٓشٛٚاي ٚحبـح ا٭غرلٜـٔ عـٔ     و٫يتُاٍ ا٭ٍٚ ع٢ً نٝؿٝـ١ ا٫نـتؿ٫

ملعــاْٞ يف بعــه َهــا٥ً٘ إىل ايٓظــك    ٫ٚ قٜــب يف استٝــاز عًــِ ا   وايًػــ١ ايعكبٝــ١ 

ـ عًــِ ايُــكف ٚتٛٓقــ و١ ايًؿــ  ايعكبــٞ ٚغط٦ــ٘ٚإىل َعكؾــ١ َــشٸ وٚا٫نــتؿ٫ٍ

 يتٛقؿ٘ ع٢ً َعكؾ١ تكهِٝ ايه١ًُ ٚأسٛاشلا. ;ع٢ً ايٓشٛ

ُُ   و اليخْ علٙ الصسفتكٓد ّج
ٓٴ وٚ٭ٕ ْٚع ايٓشٛ نإ قبٌ عًِ ايُكف ِٗ قؿٸَٛا عًِ ايُكف عًـ٢  ٚبع

ــاق  وايٓشــٛ ًٓــ   ٕٸأباعتب ــِ ايُــكف ٜتع ــ١ عً ــكؾات ايًػ ــل    ول اؿ ــِ ايٓشــٛ ٜتعً ٚعً

ٚ أُٗـا  ٭ْٸ ;َٛا ايٓشٛ ٚايُكف ع٢ً املٓطـل ُا قؿٸاكنباتٗا. ٚإْٸ كب يؿٗـِ  قـ أنـٌٗ 

 َٔ عًِ املٓطل. املبتؿ٨

  نلن٘ قٔن٘ يف تكدٓه العلْو بعطَا علٙ بعض
ٍّ ٕٸإ :قاٍ بعِٓٗ ّ   ايعًّٛ يه ٜـ    وَٓٗا َكتب١ َٚكـاّ َعًـٛ ات ؾـ٬ ًٜـتػٌ بايػا

ــاؾ٨  ــٌ املب ــؿَات   وقب ــٌ املك ــا٥ر قب ــات    و٫ٚ بايٓت ــا٤ يف ايعكًٝ ــاغت٬ف ايعًُ ٫ٚ ب

ٌٸ وٚايهُعٝات قبٌ إتكإ ا٫عتكاؾٜات ٘  وـٖٓ٘ ٚؼبرل عكً٘ ؾٝػت بـٌ   وٜٚٓٝع نـعٝ

ٌٻ  و٬ٜس  ايذلتٝب اي٥٬ل ٢ ايبٝـٛت َـٔ   ؾٝهـٕٛ  ـٔ أتٳـ    و٘ـٟ سـل سكٓـ   ٜٚ٪ت٢ نـ

ٗٸ وأبٛابٗا  .١َٝٓا٭ٚبًٛؽ  وٌ ي٘ إؾقاى ايبك١ٜٝٚه

ٚٸ ٕٴ واهلل ٚدبٜٛؿٙ نتابٹ حبؿ ٹ ٫ّؾًٝتػٌ أ َؿتاسّا َـاسبّا َٚعٝٓـّا ْادشـّا     ٜٚهٛ

 .ساط١ بباقٞ ايعًّٛبهبب٘ يٲ ب٘ ٜٚهتعؿټ بٴًِايَك تٓرلٴٜهٳ

ٚ  ْٸءؾ وثِ بـايعًّٛ ايعكبٝـ١   ٞ    أٗـا أٍٚ آ٫ت ايؿٗـِ   ;عظـِ أنـباب ايعًـِ ايًـكع

ـ   وٚايه١ٓ عكبٝإ  ٭ٕ ايهتاب ٛ  وؾٝتكٔ عًـِ ايتُـكٜ ٞ  وٚايًػـ١  وٚايٓشـ  وٚاملعـاْ

ٕٵ ــإ ٚايبٝــا ــّا دٝٸ ــكٳحبٝــح إـا عٳ وؿّاتكاْ عكبٝــ١ غــرل َٛسًــ١ قــ٣ٛ   ٠ْعًٝــ٘ عبــاقٳ تٵْٳ
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ٌٷأٜٚهؿٝ٘ يف غكٜب ايًػ١  وعًٝٗا  .َكنٕٛ إيٝ٘ ٜكادع٘ عٓؿ اسباد١ َ

ٚ      ٕٸءؾـ  ول َكاَـؿٙ ثِ باملٓطل ؼبكٓـ  َـ٬ع  إيـ٘ َـؿغ٬ّ عظُٝـّا يف تكـِٜٛ ايؿهـك 

 .َٛق ا٭قٝه١

ٞٸ ٚيــ٤ٞٷ وكًٝــات نــاٯشلٞثــِ بايع ٜٚكنٸــؼ ؾٝــ٘  وًٜــشٔ بــ٘ ـٖٓــ٘ َــٔ ايطبٝعــ

 .ًَه١ ا٫نتؿ٫ٍ

ٍ  وٚؾقا١ٜ اسبـؿٜح  وٜٚٓظك يف أٍَٛ ايؿك٘ ٜٚتعـكف ا٫َـط٬سات    وٚايكدـا

 .املْٛٛع١ بني أًٖٗا

ٗا ؾءْٸ وٚيُٝعٔ ايٓظك يف نًـ أغٛاق ن٬ّ اهلل وثِ ًٜتػٌ باسبؿٜح ٚايتؿهرل

ٚيــٝهٔ نــجرل  و٫ٚ ٜكٓــع اــا ـنــكٙ املؿهــكٕٚ ولٖٚــٛ حبــك عُٝــ وؿ٫ِّتكـــ عًــ٢ سٳــ

ٕ  ٚاٜـات املـأثٛق٠ يف تؿهـرل ايظٓ   ايتؿتٌٝ عـٔ ايكٸ  ّٔ    ٕٸءؾـ  وٗـٛق ٚايبطـٛ  ؾٝٗـا َـٔ عًـٛ

 .نجرلّا ا٭نكاق ي٦ّٝا

َٳـ  كٳٚيٝتكٔ َٔ ؾك٘ ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ طَ   ع عًـ٢ أقـٛاٍ ايؿكٗـا٤    ًـ ٜٚٓط واسبّاؾـّا 

٫ٚ ٜهتؿــٞ يف  واع يــؿِٜٗٚاٱمجــ وَٚٛاقــع اشبــ٬ف بٝــِٓٗ وقْــٛإ اهلل عًــِٝٗ

ٚأٚؾــ٢  ونجــك ؾا٥ــؿ٠ّأايًــكٚع ٚايهتــب ا٫نــتؿ٫ي١ٝ  ٕٸءؾــ وـيــو بــاملتٕٛ ايــٛدٝم٠

 .باملكُٛؾ

ٔٸ  ــ ــ٘ ستٸــ   ٚإـا ايــتػٌ بؿ ــ٬ ٜٓتكــٌ عٓ ــاّ ؾ ــ٘ نتاب ــتكٔ ؾٝ ٕٵأأٚ  ٢ ٜ ــك إ   وأَهــٔ نج

ٍّ ٚؼبــفق ايتٓكــٌ َــٔ نتــابٺ   ٕٸءؾــ وَٛدــبٺ َٚــٔ غــرٔل وإىل آغــك إىل نتــاب َــٔ ؾــ

ِّ وعذــم ٚعــؿّ ايؿــ٬عـيــو ع٬َــ١ اي ٍّ ٚيٝأغــف َــٔ نــ  ُٜٚــكف متــاّ  و٘سٓظــ ؾــ

 نُـــــاٍ ايـــــٓؿو  بٴٛدٹـــــ ـــــا تٴ اٗـــــْٸءؾ وقٛتـــــ٘ يف ايعًـــــّٛ ايؿٜٓٝـــــ١ ا٭غكٜٚـــــ١ 

َٚكدعٗــا إىل َعكؾــ١ ايهتــاب  وايُــاسب١ غ٬م ايؿاْــ١ً ٚا٭عُــاٍٚتمنٝتٗــا بــا٭

 .ٚايه١ٓ
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  األمْز املْجب٘ لتكدو العلْو بعطَا علٙ بعض
ّٴ  كؿّ ايعًّٛ املؿ١ْٚ بعٓٗا ع٢ً بعه أَٛق:يت ٚقؿ ـنك ايكٛ

  باملْضْع ُوالتكٓد
ٞٸ  وّ باملْٛــٛعايتكــؿٸ :ا٭ٍٚ ٕٸ ;عًــ٢ عًــِ اشلٓؿنــ١  نتكــؿّ ايعًــِ ايطبٝعــ  ٭

 ٚاملكؿاق عاق ٷ وَْٚٛٛع ايجاْٞ ٖٛ املكؿاق وَْٛٛع ا٭ٍٚ ٖٛ ازبهِ ايطبٝعٞ

ٕٴ وعًــ٢ ازبهــِ ايطبٝعــٞ ملعــكٚ  عًــ٢ ّ اعًٝــ٘ تكــؿټ ّٷَْٛــٛع ا٭ٍٚ َكــؿٻ ؾٝهــٛ

 ايعاق  عًٝ٘.

  و بالطبعى التقدُّـلِإ و باملىضىِعالتقدُّ رجىُع

ٞ     وّ بـايطبع ع إىل ايتكـؿٸ دكٖفا ٜٳ ٕٸأ ٫ٚ قٜبٳ ٚعًٝـ٘   وايـفٟ ٖـٛ ايكهـِ ايجـاْ

ٕٴ ِٔتكؿٸ ؾٝهٛ ّٔ ّ َْٛٛع عً  ;بـايطبع  ّٔايب٬غ١ َٔ ايتكـؿټ  ايٓشٛ ٚايُكف ع٢ً عًٛ

 ع٬ٍ ٚاشل١٦ٝ.ٚايبٓا٤ ٚاٱ عكاب٭ٕ َْٛٛعُٗا ٖٛ ايه١ًُ َٔ سٝح اٱ

ــح احملهٸــ      ــٔ سٝ ــٛ ايهــ٬ّ َ ــ١ ٖ ــِ ايب٬غ ــأإـ  ;ٓاتَْٚٛــٛع عً ٓات ٕ احملهٸ

ٓات إـا ناْت نًُات٘ َـشٝش١ َـٔ سٝـح ا٫عـكاب ٚايبٓـا٤      يًه٬ّ إ ا تهٕٛ ضبهٸ

 ايعاق  ع٢ً َعكْٚ٘. ـٳعًٝ٘ تٛٓق ـٷؾٗٛ َتٛٓق وٚا٫ع٬ٍ ٚاشل١٦ٝ

  على صاحب احلاشًة الزّد

ٞ  يف ساي١ٝ املعامل [ـنكٙ] ؾ٬ ٚد٘ ملا ـيـو   ٌٔعٵـ َـٔ دٳ  (1) يًًٝؼ ضبُؿ تكـ

 يف ايكتب١. َّٔٔ ايتكؿټ

٫  و٣ اسبكٝك١ َٔ ايتكـؿّ بـايطبع َـٔ دٗـ١ ايػاٜـ١     ُا ٜهٕٛ يؿٳـيو إْٸ ٕٸأع٢ً 

ذبهـني ايهـ٬ّ    ٖٞـ ٚ وعًـّٛ ايب٬غـ١  ايػاٜـ١ َـٔ    إٔ َٔ د١ٗ املْٛـٛع َـٔ سٝـح   
                                              

 .103 - 102و 1ّز و ضبُؿ تكٞ ايًرلالٟو( ٖؿا١ٜ املهذليؿ1ٜٔ)
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ــؿٙ  ــ١ قٛاع ــٞ إْٸ وبكعاٜ ــؿٸ  ٖٚ ــا ذبُــٌ ٜٚعت ــا إـا سٳ ُ ــبٗ ــِ ايٓشــٛ    تٵًَُٳ ــ١ عً غاٜ

 عكاب ٚايبٓا٤.تٗا َٔ سٝح اشل١٦ٝ ٚايذلنٝب ٚاٱٖٚٞ َشٸ وٚايُكف يف نًُات٘

  التكدو بالػآ٘
ٕٵ  وّ بايػا١ٜايتكؿټ :ايجاْٞ ؾ بٗـا  ُـٍٛ ايػاٜـ١ َـٔ ايعًـِ ٚا٫عتـؿا     سٴ ـٳٜتٛقٖـ  بـأ

ٕٴ وايعًِ اٯغك ع٢ً غا١ٜٹ َٴ  ِٴًِـ ايعٹ ؾٝهٛ ٘ٹ كـؿٻ اٯغـك  ٍٴ كـؿٻ نُـا تٳ  وَّا عًٝـ ـيـو   ّ َجـا

 عًِ املعاْٞ. ايبٝإ ع٢ً غا١ٜٹ ًِِٔعٹ ـ غا١ٜٹّ َٔ تٛٓقٚنُا تكؿٻ ونطكأقبٌ 

  احلاج٘ ٔبَطو حَبالتكٗد
ــٔكعٵَٳ ّ بهــبب استٝــأزٖٚــٛ ايتكــؿټ و١ادٳــاسَب بٹهٳــّ حَبايتكــؿټ :ايجايــح ايعًــِ  ١ٹَؾ

َٳ وِّ املتكؿٸًِك ملعكؾ١ ايعٹاملتأغٸ ا٭َـٍٛ ٚغـرلٙ َـٔ     ًِِٔـ عٹ١ عًِ ايؿكـ٘ يٹ َؾٔكعٵناستٝاز 

 ايعًّٛ اي  ؼبتاز إيٝٗا ايؿكٝ٘ يف َعكؾت٘ يًؿك٘ نايٓشٛ.

  اخلادو مً العلىو

ُٸ ِٴ ٚقؿ ٜه ّ    ٨ّ املًـتٌُ عًـ٢ َبـاؾ   ؿٸاملتكـ  ٢ ايعًـ نُـا   وايعًـِ املتـأغك باشبـاؾ

ّ   زلٸ سٝحٴ و(1)ايؿاٌْ ا٭بٗكٟـيو َٔ  قٳؿٳَٳ  ّٷ٘ غـاؾٹ بأْٸـ  و٢ بـفيو عًـِ ايهـ٬

ًٸ ـ   ؾٸٚقٳ وكع١ٝيًعًّٛ اي ٘   (2)عًٝ٘ يـاقع املٛاقـ تهـُٝت٘   بٴٓانٹـ ٘ ٫ ٜٴإْٸـ  :اـا ساَـً

٘  عًٝٗـا يتٛقٓ  ُـا ٖـٛ ق٥ـٝوٷ   ٚإْٸ وباشباؾّ ٘   وؿٗـا عًٝـ ٚأدٝـب عـٔ    وٚانـتُؿاؾٖا َٓـ

ّٴ ُٻبإٔ )نٝؿ ايكّٛ غاؾَِٗ( ٚشلفا نٳـ  ـيو ّٔ ايعٴ ّٔخبـاؾٹ  املٓطـلٳ  ٢ ايكـٛ  ـٹيتٛقٗـ  ًـٛ

                                              

ٟ        ويكع ٖؿاٜـ١ اسبهُـ١  ( 1) َٓطكـٞو يـ٘   . عـامل  2ّ واملؿٓـٌ بـٔ عُـك بـٔ املؿٓـٌ ا٫بٗـكٟ ايهـُكقٓؿ
 .279و 7ًّٞو زا٭ع٬ّو ايمقن .(ٖـ663ت )و اٖتُاّ باسبه١ُ ٚايطبٝعٝات ٚايؿًو

( ٖٛ ايهٝؿ عًـٞ بـٔ ضبُـؿ بـٔ عًـٞ املعـكٚف بايًـكٜـ ازبكدـاْٞو نـإ ؾًٝهـٛؾّاو عاملـّا بايعكبٝـ١و يـ٘              2)
ايهٓـ٢   .(ٖـ816)و تٛيف بًرلال ن١ٓ (يكع املٛاقـ)ّا أنجكٖا يكٚع ٚسٛاٍ َٓٗا نتاب مخهني َُٓؿ

 .358و 2ّٚا٭يكاب. عباى ايكُٞو ز



 296 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

ّٔا٫نتؿ٫ٍ يف ايعٴ ١ٹَشٻ ١ٹَؾٔكعٵَٳ  ع٢ً َعكؾت٘. ًٛ

ٕٴ ــايطبعَــٔ قبٝــٌ ايتكــؿٸ  ٖٚــفا ٜهــٛ ــ ;ّ ب ــأغٸ ـٹيتٛٗق ك عًــ٢ املتكــؿّ ايعًــِ املت

 ٚاستٝاد٘ إيٝ٘ يف َعكؾت٘.

  التكدو بالػسف

ٛٸ وٖٚٛ عظُـ١ املٓميـ١   وبايًكف ّايتكؿٸ :ايكابع ٖٚـٞ تهـٕٛ    وٖـا ٚقؾعتٗـا  ٚعً

٘ أٚ بأيكؾٝٸ وبأيكؾ١ٝ َْٛٛع ـيو ايعًِ عًٝٗـا   بٴ١ َـا ٜذلتٻـ  أٚ بأيـكؾٝٸ  و١ َعًَٛاتـ

ٚٳ ;أٚ بأيكؾ١ٝ ٚاْع٘ ؤَ ايػاٜات ٚايؿٛا٥ؿ ايعًِ ٖـفٙ   فٹكٳيٳ اتٴٗٳدٹ لٴإـ ٫ تتذا

ٕٸ ;املْٛـٛع  ايعًّٛ َٔ ْاسٝـ١  فٴكٳيٵأايه٬ّ  ِٴًِؾعٹ وا٭قبع١ ْٴـ َٳ ٭ عًـ٢ َـا    ٘ٴٛعٳٛ

ٓٴــ ٙٴكٳَنـــٳ ٘ ٜبشــح ؾٝــ٘ عــٔ ٭ْٸــ ;اهللٹ ْــ٘ ٖــٛ ـاتٴأَــٔ  (1)قَــِٟٛٗ نايكاْــٞ اٱبع

ــ١ ٚايهــًب١ٝ   وٚدــٛؾٙ ــامل    وَٚــؿات٘ ايجبٛتٝ ــ١ نشــؿٚخ ايع ــ٘ ايؿْٜٝٛ ــٔ أؾعاي  وٚع

ٱَـاّ  ٚعٔ أسهاَـ٘ ؾُٝٗـا نبعـح ايكنـٌ ُْٚـب ا      وٚا٭غك١ٜٚ نشًك ا٭دهاّ

ٚنـايجٛاب ٚايعكـاب َـٔ     وْٝاُٗا ٚادبإ عًٝ٘ تعـاىل يف ايـؿٸ  ْٸأَٔ سٝح  وْٝايف ايؿٸ

   .ُٗا ٚادبإ عًٝ٘ تعاىل يف اٯغك٠سٝح إْٸ

ِٴ ــ ــ١ أايهـــ٬ّ  ٖٚهـــفا عًـ ــ١ ايػاٜـ ٕٸ ;يـــكف َـــٔ ْاسٝـ ــ٘ ايتٸ ٭ ــغاٜتـ  ٞ َـــٔ كٓقـ

ّ  وٜٓـاع اسبذـ١  ءٚإقيـاؾ املهذليـؿٜٔ ب   وايتكًٝـؿ إىل ـق٠ٚ ايـٝكني   سٓٝٔه  ٚإيـما

ــؿٜٔ ب ــ١ احملذٸــ ءاملعاْ ــؿٸ   و١قاَ ــ  أَــٍٛ اي ــٔ ٚسؿ ــ  ٕٵأٜٔ ع ــبطًني  ٘ٴبٳتميمشلــا يٴ امل

ٓٸـــ ٚايعُـــٌ بايٛادبـــات  و١ ايٓٝـــ١ يف ا٭عُـــاٍ ايعباؾٜـــ١َٚـــشٸ واينيٚيـــهٛى اي

                                              

ٔ ايتشٌُٝ )و ي٘ ق٤َٟٛ ضبُٛؾ بٔ ابٞ بهك بٔ ايؿ اٱاايكاْٞ نكاز ايؿٜٔ ابٛ ايجٓ (1) ٍ  َـ  (واحملُـٛ
ٍ و عامل (َطايع ا٫ْٛاق يف املٓطل)و (ا٫قبعني يف اٍَٛ ايؿٜٔ )يباب ٚاملٓطـلو َـٔ ايًـاؾع١ٝو     با٭َـٛ

. َٛنـٛع١ طبكـات   (ٖــ 682ت )اًَ٘ َٔ اق١َٝٚ َـٔ بـ٬ؾ اـقبٝذـإو قـكأ باملَٛـٌ ٚنـهٔ بؿًَـلو        
 .352و ّايُاؾم  ايؿكٗا٤و َ٪نه١ ا٫َاّ
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   .شل١ٝٚاحملكَات ا٫

 ٔ ٚ  أٖٚـٞ   وٚغا١ٜ ـيو ٖٛ ايؿٛل بايهعاؾ٠ يف ايـؿاقٜ زلاٖـا  أيـكف ايػاٜـات 

 .ٚأدؿاٖا ْؿعّا

َـ  أٖٚهفا ٖـٛ   ٘  يـكف  ٕٸ ;ٔ ْاسٝـ١ َعًَٛاتـ ًٓـ   ٭ ٔ  َهـا٥ً٘ تتع  ول بأَـٍٛ ايـؿٜ

 ٘ ػبب ايعًِ ٚايتؿٜٔ بٗا.ْٸأٜٚؿيو ع٢ً يؿ٠ يكؾ١ٝ َعًَٛات٘ 

ّ    أٖٚهفا عًـِ ايتؿهـرل َعًَٛاتـ٘     ٗـا َـكاؾات اهلل   ٭ْٸ ;يـكف َـٔ بـاقٞ ايعًـٛ

يـكف  أ٘ ْٸـ ءٖٚهـفا عًـِ ايٓشـٛ ؾ    وغرل اهلل تعـاىل  يكف َٔ َكاؾاتٹأٗا ؾءْٸ وتعاىل

ٕٸ ;ٔ ْاس١ٝ ايٛاْعَٔ غرلٙ َ  .ٚاْع٘ أَرل امل٪َٓني عًٞ  ٭

  التكدو لػدٗ احلاج٘ إلُٔ

نتكــؿّ عًــِ ايطــب ٚعًــِ ايؿكــ٘ عًــ٢   واسبادــ١ إيٝــ٘ ٠ٹبًــؿٸ ّٴايتكــؿټ :اشبــاَو

 إيُٝٗا يف سؿ  ا٭بؿإ ٚا٭ْؿو. ٠ اسباد١بٛانط١ يؿٸ وغرلُٖا

 ّ ٕٸ ;يف ايكتبــ١ ٖٚــفا ٜكدــع يًتكــؿ  قــكب َٓميــ١ّأسادــ١ اٱْهــإ يــ٘ دعًتــ٘   ٭

املبؿ٤ يٮقكبٝـ١ ٖـٛ ايتشُـٌٝ     ٕٸءؾ وَٚكتب١ يٲْهإ َٔ غرلٙ يف ايتشٌُٝ ٚاملعكؾ١

 ٚاملعكؾ١.

  التكدو بطَْل٘ املعسف٘

 ونتكـؿّ عًـِ اسبهـاب عًـ٢ غـرلٙ      وِاملعكؾ١ ٚايـتعًٓ  بهٗٛي١ٹ ّٴايتكؿٸ :ايهاؾى

ؾٝكــ٣ٛ  وٜٚهــٌٗ عًٝــ٘ ؾٗــِ املطايــب واسبكــا٥لؾقاى إستــ٢ ٜكــ٣ٛ ايطايــب عًــ٢ 

 َهأي١. ٘ٚأيهٌ َٓ وَعب َٓ٘ َعكؾ١ّأٞ َا ٖٛ انتعؿاؾٙ ٚقابًٝت٘ يتًٓك

ُٸ ٕٵأٚميهٔ  ٕ  ٜه ٘ ٖـٛ ايـفٟ ٜٓبػـٞ    ٭ْٸـ  ;٢ ٖفا ايٓشٛ َٔ ايعًّٛ بهـُع ايهٝـا

ٚٸ ٕٵأ ٕ    ٜهٕٛ أ ّ ٚيـفا ناْـت اسبهُـا٤ ٚايؿ٬نـؿ١ تكـؿٸ      وٍ َـا تهـُع٘ طبٝعـ١ اٱْهـا

ٖٚـفا أٜٓـّا ٜكدـع     وًّٛ يف ايتعًِ ع٢ً باقٞ ؾٕٓٛ ايؿًهـؿ١ ٚاسبهُـ١  َجٌ ٖفٙ ايع
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 اسباد١. ٠ٹّ يًؿٸبايكتب١ يعني َا ـنكْاٙ يف ايتكؿٸ ّٔإىل ايتكؿټ

  التكدو بكْٗ األدل٘

ٛٸ ّٴايتكــؿٸ :ايهــابع  وّ ايعًــّٛ ايعكًٝــ١ عًــ٢ غرلٖــانتكــؿٸ وتٗــابٛثاقــ١ ا٭ؾيــ١ ٚق

ٛٸ أؾيتــ٘  ٕٸأِ ايهــ٬ّ عًــ٢ غــرلٙ باعتبــاق ٚنتكــؿّ عًــ و٠ أؾيتٗــا ٚٚثاقتٗــاباعتبــاق قــ

 ؾٗٞ يف غا١ٜ ايٛثاق١.   وؿ٠ بايٓكٌَ٪ٜٸ و١ٜٝكٝٓ

ٖــا عًــ٢ ـنــك ا٭ؾيــ١ ايكٜٛــ١ عًــ٢ ّٛ ايهتــب ايــ  اعتُــؿ َ٪يؿَٚـٔ ٖٓــا تكــؿٸ 

   .َها٥ٌ ايهتابني ٚاسؿ٠ ٕٸأَع  وغرلٖا َٔ ايهتب اي  مل تهٔ نفيو

كـني عًـ٢ غرلٖـِ َـٔ     حملٓككني ٚاّ اسبٓٛق ع٢ً ٜؿ ا٭نـاتف٠ املـؿقٓ  ٖٚهفا ٜكؿٸ

ٔٸ  ٕٸ ; ـٔ مل ٜهْٛـٛا نـفيو    وأناتف٠ ـيو ايؿـ ٚٵ  أؾيٓـ  ٭ َـٔ   لٴثٳـ تِٗ عًـ٢ املطايـب أ

 ١ غرلِٖ عًٝٗا يؿقتٗا.أؾٓي

ٕٸ ;ّ بايًكفٖٚفا ٜكدع يًتكؿٸ ٚ    ٭ ١ يـكف َـٔ ا٭ؾيٓـ   أا٭ؾي١ ايـ  ٖـٞ أٚثـل 

 ْٚكُإ تًو.   ;يهُاٍ تًو ا٭ؾي١ ;اي  ٖٞ يٝهت نفيو

ٕٸ ;ّ باملكتب١ ٚاملٓمي١ أٜٓـاّ ًتكؿٸٜكدع ي ٕٵأٚميهٔ  سادـ١ اٱْهـإ إىل ا٭ؾيـ١     ٭

 ايها١ًَ ألٜؿ َٔ سادت٘ يٮؾي١ ايٓاق١ُ.

  التكدو بعنْو املْضْع

ٕٸ٘ قــؿ تكــكٸ٭ْٸــ ;بعُــّٛ املْٛــٛع ّٴايتكــؿټ :ايجــأَ ايعًــّٛ تتُــاعؿ  ق عٓــؿِٖ أ

َٳَُّٛا ٚغٴعٴ املْٛٛعاتٹ ؿٹبتُاعٴ ُٛ  ِ َْٛـٛع   ٕٸءؾـ  :اسبهُـ١  ّا نُا ٜكـاٍ يف عًـ

ِټ  غرلٙ َٔ ايعًّٛ.   َٔ َْٛٛعاتٹ ايٛدٛؾ ٖٛ أع

ّٔ  َٚٔ ٖٓا ٜكؿٸ ٚ  َْٛـٛعٔ  ّ ايبشح يف املهأي١ إـا نإ عـٔ عُـٛ طكاؾـ٘  أايعًـِ 

ُٸ َٸ جب١ٗٺ ّاع٢ً ايبشح يف املهأي١ يٛ نإ طبت ٖٚـفا نُـا    ويًعًِ ١ َٔ املْٛٛٔعغا
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ٜٳْٸأ ٘ٴتٳِؾكٳعٳ ٕٸ ;بايكتب١ ّٔإىل ايتكؿټ عٴدٹكٵ٘  ّٸ  ّٳتكـؿټ  ٭ ّٸ   ايعـا تبـ١ باعتبـاق   بايكٸ عًـ٢ اشبـا

ٍٷيٴ ٘ٴ٘ َيْٸأ ّٸ ُٛ ًٸ يًػا  َٔ اشباّ. قكبٴأٍُٛ ؾٗٛ يً



 السأع الطابع
 يف تكطٔه عله الفكُ

ٕٴ ابعٴايهٻ ايكأىٴ  ٕٸءؾـ  وتكهـُٝ٘ إىل أبـٛاب   َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ يعًِ ايؿك٘ بٝا

َٳَنفٵي  تٴابع َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ اايهٻ ًٛا ايكأىٳعٳَني دٳاملتكؿٸ ِٕ  ُِّن ٔقؿٵك يف   عًـ

ٕٴ ٘   ايعًِ ايـ  ٜٴ  أبٛابٹ ٖٛ بٝا ُٻ ٚقـؿ تٴ  وبشـح ؾٝٗـا عٓـ ُٻ   و٢ باملباسـح هـ ٢ ٚقـؿ تهـ

ُٸ وبايؿُــٍٛ ُٻٚقــؿ تٴ و٢ بايهتــبٚقــؿ تهــ شــٝط بــايعًِ ٚـيــو يٝٴ و٢ باملكــا٫تهــ

 ٕٸٚ٭ وَٛقعٗــا َــٔ ايعًــِ فٴكٳعٵــَــٔ ايعًــِ ٜٴ ي١ٺأملهــ ازٴتٳــشٵ٘ عٓــؿَا ٜٳٚ٭ْٸــ ;إمجــا٫ّ

ًٓ ٘  ٕٵأِ ٜهٌٗ عًٝ٘ املتع ٖٚهـفا قـؿ ٜـفنك تكهـِٝ      وؼبٓك يف نٌ باب َٓ٘ َا ًٜٝل بـ

ٚٸ  ي٘ يًٛدٛٙ املفنٛق٠.ايهتاب يف أ

  تكطٔه الهتاب
ِٸ ٕٸ ث ِٳ إ ٕٴ تكهٝ ٚٸٕ ي٘ ايعًِ ٜهٛ ِٴ  ؤَ املؿ ٕٴ   ٚتكهـٝ ـ َـٔ امل٪يٓـ   ايهتـاب ٜهـٛ

ِّ  ٕٵأ :اعٓــ٢ ويــ٘ ٍّ بــابٺ ٜــفنك َهــا٥ٌ نــ ــ٘ ٚاســؿٺ يف ضبــ ٜــفنك َهــا٥ٌ  ٕٵنــأ وَٓ

ُٻ وٗاق٠ يف بابٗاايٖط ٘  و٠٬ يف بابٗاَٚها٥ٌ اي ٕٵ وَٚها٥ٌ ايُّٛ يف بابـ ط ًُـ ػٵٜٳ ٫ أ

 بـأنجك َـٔ بـابٺ    املهـأي١ ايـ  تـكتبطُ    ٕٸأبـٌ ايٛادـب    وَهـا٥ًٗا  ؾٝذُع بـنيٳ  وبٝٓٗا

ٍّ ٕٵأٚاسؿ  يـاق٠ إىل يـكسٗا يف   ٚاٱ وٖاًـكسٗا يف أسـؿٹ  بَٓٗـا ٚيـٛ    ٜفنكٖا يف ن

 .ايباب اٯغك

ُٛ   مً البصسٗ االضتفتا
ثـِ   وٞ لٚدٗـا ٛٓؾساٌَ تٴ َٔ ايبُك٠ عٔ اَكأ٠ٺ دا٤ْا انتؿتا٤ٷ ٠ّكٻَٳ كٴٞ ٭ـُنْٸإٚ

ٚٳْٸأعٞ دا٤ت حبًُٗا َٝتّا تؿٸ ًٹـ  ويف ايباؾ١ٜ ّٝاسٸ ٘ٴتٵعٳْٳٗا  ٚعـؿّ ايكابًـ١    و٠ اسبـكٻ ؿٸٚي

ٌٴايٓط ٚاملهاعؿ٠ شلا َاتٳ ٘ٹ  بٳتٴـ ُن ٚيف ٚقتٗـا قادعـتٴ   و٘ٹثٹـ قءعٞ بٚتـؿٻ  وؿ ايـ    ايؿكـ
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ــ ٜٳ  ٕٸأٚبًػــين  ويف نتــاب املٛاقٜــح يف َبشــح َــرلاخ اسبُــٌ مل أدــؿٙ   ٟٸؿٳذبــت 

ــؿٜٔ يعــؿّ ٚدــٛؾٙ يًُهــ    ــ٢ شلــِ باملُــاسب١ أبعــه اجملتٗ ــ وي١ أؾت ٓٴ ــ٢ ٗٴٚبع ِ أؾت

ٕٸٸ وسبٝا٠ اسبٌُ باملرلاخ انتُشابّا املكاؾ با٫نـت٬ٍٗ املعتـدل يف َـرلاخ اسبُـٌ      ٚإ

ٔٵ وٖٛ اسبٝا٠ ؾكط ٕٸيؿشِ َٓٸبعؿ ا ٚيه ق٠ يف نتاب ايًـٗاؾات  املهأي١ ضبكٸ ا قأٜٓا إ

ّٴ    ٚؾٝٗا أغبـاقٷ  ويف َبشح يٗاؾ٠ ايكاب١ً شلـِ بعـؿّ    ؾأؾتٝـتٴ  وٓـاىَ ٖٴ قـؿ ْكًـٗا ايكـٛ

ٖـا  َـٔ املباسـح ايؿكٗٝـ١ أَكٴ    ٚايهـجرلٔ  و١ ٚا٭غباقايؿت٣ٛ با٭ؾٓي ٚيٓؿعتٴ واملرلاخ

 نفيو ؾٝعهك ع٢ً ايؿكٝ٘ انتػكادٗا دؿّا.

   قامْع فكَٕ
ــ   ٓٴ ــك بع ــؿ ـن ٛٸٚق ــ ــ١ يف َبشــحٹ  ِٗ اشبً ــ١ يف   ودــاق٠اٱ با٭دٓبٝ ــل ايًشٝ ٚسً

عًـ٢ اسبـكٚف    بٺَكتٻ ١ٝ ع٢ً َٓع قإَٛىأعكؿ ايٓٸ ٕٵأٖٚفا َا ؾعاْٞ  واملهانب

 ٔ أسهاَٗا.ؾٝ٘ َاٖٝاتٗا ْٚبٝٸ عٴكٳًٵاشلذا١ٝ٥ يًُْٛٛعات ايؿك١ٝٗ ْٳ

ِٴ ُٛا َباسح عًـِ  هٻؾكؿ َق وًِايؿك٘ شلفا ايع ًُا٤ٴعٴ ٘ٴًَعٳايفٟ دٳ ٚإيٝو ايتكهٝ

 :ايؿك٘ ع٢ً أقبع١ أقهاّ

ِايكهــــ ٍٚٞٳ وايعبــــاؾاتٴ :ا٭ ُٻــــ ٖٚــــ ُٻــــ ٠ُ٬اي ّٴٚاي  رټٚاسَبــــ ٚايؿطــــك٠ُ ٛ

 ٚايمنا٠ ٚاشبُو ٚازبٗاؾ ٚا٭َك باملعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهك. ٚا٫عتهافٴ

٘ٴٚ ِٔ ٚد يعباؾات عٔ ا حٳشٵَٛا ايبٳؿٻُا َقإْٸ [ؾاِْٗ]و ايه٬ّ يف ايعباؾات تكؿٜ

ٕٸ ;ًٍٚٛٙ ٖٛ آ٭عٳٚدٳ ِٸ ٭ ًٻ ٔكَظيف ْٳ ايعباؾات ٖٞ ا٭ؾٌٓ ٚا٭ٖ  ٚسٝحٴ وكعاي

ُٻ ِٸأ٠٬ ناْت اي  وعٓٗا ع٢ً نا٥ك ايعباؾات حٳشٵَٛا ايبٳقؿٻ ؾًٓٗا ٚٚدٛبٗا أع

ُٸ ٚسٝحٴ َٛا قؿٸ وٗاق٠ ٚيف ايطٗاق٠ َباسح نجرل٠٬٠ ًَكٚط١ بايٖطناْت اي

ُٸٗاق٠ ع٢ً ايعٔ ايٓط حٳشٵايبٳ ١َ ٗاق٠ املا١ٝ٥ َكؿٸٚملا ناْت ايٓط و٠٬بشح عٔ اي

ٗاق٠ املا١ٝ٥ ٚملا ناْت ايٓط وَٛا ايبشح عٔ ايطٗاق٠ املا١ٝ٥ٗاق٠ ايذلاب١ٝ قؿٸع٢ً ايٓط
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 َٛا ايبشح عٓ٘.باملا٤ املطًل قؿٸ ٌٳُٴشٵتٳ

 ٞ ــاْ ــا٬َت  :ٚايكهــِ ايج ــٛ املع ُٸ وٖ ــ ــايعكٛؾٹٜٚه ــعٴ  و٢ ب ــٞ ايبٝ دــاق٠ ٚاٱ ٖٚ

ٌټٚايٓٸ  ٚقبٍٛ. ػبابٺإإىل  ؼبتازٴ َا هاع ٚن

ٌټ  و٬م ٚايعتـل نـايطٓ  وٜكاعـات اٱ :ٚايكهِ ايجايـح   إىل اػبـابٹ  ازٴتٳـ شٵَـا ٜٳ  ٚنـ

 ؾكط.

   ٖٚٞ َا عؿا ـيو. وا٭سهاّ :ٚايكهِ ايكابع

ِٴٖٚفا ايكٹ ٖـٞ أسهـاّ    ازبُٝـعٳ  ٕٻأَع  (1)ٛٙ بانِ ا٭سهاُّٸُا غٳإْٸ :ابعايكٸ ه

ُٸٜ ِٗ مل ػبؿٚا ي٘ غ١َُّٝٛ٭ْٸ ;يكع١ٝ ُٸٛٙ ؾُٝا بِٝٓٗ با٭سهاّ. وْٛ٘ بٗاه  ؾه

ٓٴـــ ــٗٴٚبع ٕٳاٙ بايهٝانـــات ؾٴِ زلٸـ  (2)نك٣يف ايـــفٸ  نايًـــٗٝؿ وا٭سهـــاّ ٚ

ًٓ َٔ ا٫يذلاىٹ اسذلالّا ٓٴـ  وا٭سهـاّ اشبُهـ١   ٓٗـا ٚبـنيٳ  ٝٵؿظٞ بٳاي ِ ؾـكاقّا َـٔ   ٗٴٚبع

ِٸ   ك عـٔ ايكهـِ ايكابـع با٭   ٖا ؾٝعبٸؿٴكِّـيو ٜٴ ٗـِ  ْٸأٚايظـاٖك   وسهـاّ بـاملع٢ٓ ا٭غـ

ُٸإْٸ ٍٔ  عًـ٢ تـؿبرلٔ   ٌٴُٹتٳًٵـ ٘ ٜٳ٭ْٸـ  ;ٛا ايكهِ ايكابع بايهٝانـات ُا غ نا٭طعُـ١   املٓـم

 واتٜٸُـــاّ ٚايـــؿٸٚايكٹ ؿٚؾٹٚعًـــ٢ تـــؿبرل اجملتُـــع ناسُبـــ ويـــكب١ ٚاملٛاقٜـــحٚا٭

ٕٴ  وٝان١ ٖٞ ايتؿبرلٚايهٸ ٌٔ    ؾتهـٛ ًٸـ  تهـ١ُٝٹ  ايتهـ١ُٝ َـٔ قبٝـ ِٸ اي غًـب  ا٭ ٤ٞ بـا٭ع

ٓٸ نته١ُٝٹ وؾٝ٘ ٕٻ ;١اٯ١ْٝ ٚاشبا  بايؿ ِٸ ٭ ٓٸ ا٭ع  ١.ا٭غًب ؾٝ٘ ٖٛ ايؿ

ِٴ   ٢ اثين عًك بابّاـايكابع إي ِٔهٵايكٹ تكهٝ
 يف ايؿك٘. ٚقؿ دعًٛا ٖفا ايكهِ ايكابع اثين عًك بابّا

ــ١ ــٝؿ ٚايفباسـ ــكب١ وايُـ ــ١ ٚا٭يـ ــؿع١ وٚايػُـــب وٚا٭طعُـ ــا٤ٚ وٚايًـ  إسٝـ

                                              

 ( عباق٠ َهكق٠.1)

 .6ّ ٞ ايعاًَٞ ازبمٜينوهو ضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ َ( ايفنك2٣)
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 وٚايكُــاّ وٚاسبــؿٚؾ وٚايًــٗاؾات وٚايكٓــا٤ وهٚايؿــكا٥ وٚايًكطــ١ واملــٛات

 ٚايؿٜات.

ِٸ ّٕ ٘ ع٢ً ٖفٙ ايكه١ُ إىل أقبع١ٹْٸأ٫ ؽبؿ٢  ث ابـع با٭سهـاّ   ايكٸ َع ته١ُٝٹ أقها

 و(3)ٚايتـفنك٠  و(2)يف املٓتٗـ٢  ١َٚنفا ايع٬ٓ و(1)ايًكا٥ع ل طاب ثكاٙ نتابٳب٢ٓ احملٓك

 بٳتٻــقٳ (5)يف ايـفنك٣   ٚايًـٗٝؿ  و٢ ٖـفٙ ا٭قهــاّ بايكٛاعـؿ  ٚزلٸـ  و(4)ٚايتشكٜـكٴ 

ٜكاعــــات ٚايعكــــٛؾ ٚاٱ أقبعـــ١ ٖــــٞ ايعبــــاؾاتٴ  قطــــابٺأَــــ١ ٚنتابـــ٘ عًــــ٢ َكؿٸ 

 ٚايهٝانات.

  يف أزبع٘ ِسِصاحَل ُُِجَّ
ٚ  ٕٵأا َٸإاسبهِ  ٕٸإ :ُكٚقاٍ يف تككٜك اسب َٸـ  :ٚا٭ٍٚ و٫ ًٜذل  ؾٝ٘ ايككبـ١ أ ا إ

 :ٚا٭ٍٚ وا ٚسؿاْٝـــ١ أٚ ٫َٸـــإ :ٚا٭ٍٚ وايهٝانـــات :ٚايجـــاْٞ و٫ ـٚ َـــٝػ١ أٚ

سُك ايعًُـا٤ ايؿكـ٘   ) :(6)يف ايتٓكٝض ٚقاٍ ايهٝٛقٟ وايعكٛؾ :ٚايجاْٞ وا٫ٜكاعات

ّٕ يف أقبع١ٹ ٌٳٜكاعات ٚأسهاّ ٚقكٸإباؾات ٚعكٛؾ ٚع وأقها  :بٛدٛٙ ٔكُٵاسَب قٚا ؾيٝ

ــ٘  ٕٸإ :ا٭ٍٚ ــإاملبشــٛخ عٓ ــَٸ ًٖ ــبــا٭َٛق اُ٭ لٷا َتع ــاؾات أٚ   و١غكٜٚٸ ٖٚــٛ ايعب

َٸـ  وأٚ ٜؿتكك وٖٚٛ ا٭سهاّ ويؿظ١ٝٺ ٫ ٜؿتكك إىل عباق٠ٺ ٕٵأا َٸإ :ٚايجاْٞ وايؿ١ْٜٛٝ ا ؾأ

                                              

 .5و 1ّز وو أبٛ ايكانِ دعؿك بٔ اسبهٔ اسبًٞايًكا٥ع (1)
 .236و 4ّو زاسبًٞ ايع١َ٬و اسبهٔ بٔ ٜٛنـ ( َٓت٢ٗ املطًب2)
 .460و 14ّو زاسبًٞ ايع١َ٬و اسبهٔ بٔ ٜٛنـ ( تفنك٠ ايؿكٗا3٤)
 .603و 4ّز اسبًٞو ايع١َ٬و اسبهٔ بٔ ٜٛنـ ( ذبكٜك ا٫سها4ّ)
 .9ّ و ضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ ايعاًَٞ ازبمٜينو( ايفنك5٣)
ـ       (6)  نـ١ٓ  َكؿاؾ بٔ عبؿ اهلل بٔ ضبُؿ ايهٝٛقٟ اسبًٞو ؾكٝـ٘ َـٔ ت٬َٝـف ايًـٗٝؿ ا٫ٍٚو ٚؾاتـ٘ يف ايٓذـ
ــ٘ نتــب َٓٗــا (ٖـــ826) ٕ ) :و ي املكــؿاؾ و ملػتُــك ايًــكا٥عايتٓكــٝض ايكا٥ــع  (.نٓــم ايعكؾــإ يف ؾكــ٘ ايكــكآ

 .306و بكقِ ١َهتب١ ا٫َاّ اسبهِٝ ايعا١َو طبطٛطايهٝٛقٟو 
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 ٜكاعات.ٖٚٛ اٱ أٚ َٔ ٚاسؿٺ ؤَ اثٓني غايبّا ٖٚٛ ايعكٛؾٴ

 ٞ ٍٴ  :ٜكــاٍ ٕٵأٖٚـٛ   وهُـا٤ اسُب طكٜكـ١ُ  :ايجـاْ ٕ  نُـا أٚ  ٕعِؿــْٳ بٹًِـ ذٳا بٳَٸـ إ واٱْهـا

ْٳــ  ــؿؾع  ــإ :ٚا٭ٍٚ وقكٳب ٌٷَٸ ٌٷ ا عادــ ــؾذٳ وأٚ آدــ ــا٬َت   بٴًِ ــع ايعادــٌ باملع ايٓؿ

ٓٻـ   وٚدًـب ايٓؿـع اٯدـٌ بايعبـاؾات     وٚايٓهـاع  وٚا٭طع١ُ ٚا٭يكب١  كٔقٚؾؾـع اي

 َٚا يابٗ٘. وبايكُاّ

ٞ  واملكاَؿ اشبُـو  سبؿ ٹ تٵايًكا٥ع دا٤ٳ ٕٸإ :ايجايح  وٚايـٓؿو  ؤٜايـؿٸ  :ٖٚـ

ٜٔ ؼبؿـ   ؾايـؿٸ  ويكٜع١ٺ ِّتككٜكٖا يف ُن ٖٚٞ اي  ػببٴ وٚايعكٌ وٚاملاٍ وٚايٓهب

ٚايٓهــب ؼبؿــ  بايٓهــاع  وٜاتٚايــٓؿو ذبؿــ  بايكُــاّ ٚايــؿٸ وبكهــِ ايعبــاؾات

ٛ    وٚتٛابع٘ ٚاسبؿٚؾ ٚايتعمٜكات  وؾ ٚذبـكِٜ ايػُـب ٚايهـكق١   ٚاملـاٍ ؼبؿـ  بـايعك

 وٚايتعمٜك عًـ٢ ـيـو   ٚثبٛت اسبؿٸ وٚايعكٌ ؼبؿ  بتشكِٜ املٓهكات َٚا يف َعٓاٖا

 .(ازبُٝع بايكٓا٤ ٚايًٗاؾات ٚتٛابعٗا ٚسؿُ 

 وا٭سهــاّ ايًــكع١ٝ ٚايْٛــع١ٝ   املطًــٛب يف ايؿكــ٘ ْــبطُ   ٕٸإ :ٚبتعــبرل آغــك 

ايهـبب١ٝ   :ٚايْٛـع١ٝ  وايٛدٛب ٚايتشكِٜ ٚايٓـؿب ٚايهكاٖـ١ ٚاٱباسـ١    :١ؾايًكعٝٸ

ُٸــ ٜٚذلتــب  وش١ ٚايــبط٬ٕ ٚاملًهٝــ١ ٚايمٚدٝــ١ ٚعبــٛ ـيــوٚايًــكط١ٝ ٚاملاْعٝــ١ ٚاي

ٔٴٖٚٞ ايـؿٸ  وٚا٭ؾٜإ ايًكا٥ععًٝٗا  تٵٓٝٳاملكاَؿ اشبُه١ اي  بٴ ع٢ً ـيو سؿُ  ٜ 

ٍ ٚ ٚايـــٓؿو ــا ــؿٸ وايعكـــٌ ٚايٓهـــب ٚاملـ ــٓؿو بايكُـــاّ و ٜٔ بايعبـــاؾاتؾايـ ٚايـ

ٚاملـاٍ   وٚايٓهب باملٓانض ٚاملٛايٝؿ وكات ٚاملػُٝاتٚايعكٌ خبطك املهه وٚايؿٜات

ناسبـــؿٚؾ ٚايتعمٜـــكات  وٚازبُٝـــع بايهٝانـــات وبأسهـــاّ ايٓـــُإ ٚاملعـــا٬َت

 .ٚايكٓا٤ ٚايًٗاؾات

ــؿ ــ :ٚيف ايكٛاعـ ــسٴ ٌټُنـ ٍّ ِِٕهـ ــكع ٕٴ يـ ــٛ ــك٠   ٜهـ ــ٘ اٯغـ ــِ َٓـ ــك  ا٭ٖـ  وايػـ

ٓٻــــ ٔعِؾؿــــع أٚ يــــؿٳا زبًــــب ايٓٸَٸــــإ  ٌټ و٢ عبــــاؾ٠ أٚ نؿــــاق٠ُٸق ؾٝٗــــا ٜهــــكٳاي   ٚنــــ
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ِٸ َــا ٜهــٕٛ ايػــك ٴ ٓٻــ ٔعِؾؿٳأٚ يٹــ ٔعِؿــزبًــب ايٓٻ ْٝا نــٛا٤ٷَٓــ٘ ايــؿټ ا٭ٖــ ُٸكٳاي ٢ ق ٜهــ

 َعا١ًَ.

  أقطاو العبادات
ٌ  ؾيف ا٫قتُـا  قاٍ ايًٝؼٴ ًٸـ  عبـاؾاتٴ ) :ٚازبُـ ُٻـ  :وٷُٵـ غٳ كٔعاي ٚايمنـا٠   ٠ُ٬اي

ــ ُٻ ّٴٚاي ــ ٛ ــاؾٴٚازبٹ رټٚاسَب ــاقٳٚأؾغــٌ ايٖط و(1)(ٗ ــ ٠َٗ ُٻ ــ٠٬ ٚاشُبيف اي ــا٠ يف ايمٻ ٔوُٵ ن

ُٸـ  ٗـٞ عـٔ املٓهـك يف    ٚايٓٸ بـاملعكٚفٹ  ٚا٭َـكٔ  رٸ٠ يف اسبَـ كٳُٵـ ّٛ ٚايعٴٚا٫عتهاف يف اي

ُٵــو ايــ  ـنكٖــا املتــأغٸ نجــكٴأٚ (2)ٗــا ايؿاْــ٬ًَٕعٳٚدٳ وازبٗــاؾ كٜٔ عًــكّا ٖــٞ اشَب

ًٸ ُٵو اي  أؾغًٗا تبعّا.  ٝؼاي  َع اشَب

ٍٳ ّٴايكٸ) :يف املكانــــِ ًُٜٞايــــؿٸ ٚقــــا   :إىل قهــــُني ِٴهٹــــ١ تَٓكايًــــكعٝٸ نــــٛ

 .  (3)(عباؾات َٚعا٬َت

ــاؾاتٴ ِٴ ؾايعبـ ــ ّ  تٓكهـ ــا ــت١ أقهـ ــاق٠ :إىل نـ ــ٠٬ وطٗـ ــّٛ وَٚـ ــر وَٚـ  وٚسـ

ــا٠ وٚاعتهــاف ــا٠ ٚاشبُــ وٚـنــك ايعُــك٠ يف اسبــرٸ  وٚلن ــ١ يف ايمن ٚيف  وو ٚازبمٜ

نكا  ازبٗـاؾ َـٔ اشبُـو    ءايعباؾات نت١ ب ٕٸإ :ن٬ٓق ٢م١ٖ عٔ ايًٝؼ ابٔ ٜعًايٓٸ

 ا٭ٍٚ ٚلٜاؾ٠ ايطٗاق٠ ٚا٫عتهاف.

ــ   ــاٍ اسبً ــاؾاتٴ :(4)ٚق ــكٴعٳ ايعب ــ وً ُٸ ــٛمٴٚسٴ و٠ُ٬اي ــٛاٍ ك  وٚايُــٝاّ وا٭َ
                                              

 .239و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞو ّ( ا٫قتُاؾ1)
 ( اْظك ايًكا٥ع يًُشكل ٚذبكٜك ا٫سهاّ يًع١َ٬.2)
ه٬ق اٚ نـا٫قو ؾكٝـ٘و   ًٜكب ب .28ّ ويم٠ بٔ عبؿ ايعمٜم املًَٛٞ ايطدلنتاْٞ و( املكانِ ايع3١ًٜٛ)

 ا٫بــٛاب ٚايؿُــٍٛ(.) نتــاب يــ٘ و(ٖـــ463)نــ١ٓ  نــهٔ بػــؿاؾو َٚــات يف قكٜــ١ غهــكٚ يــاٙ يف تدلٜــم 
 .  278و 2ا٭ع٬ّو ايمقنًٞو 

 وايًٝؼ أبٛ اي٬ُع تكٞ بٔ ايٓذِ اسبً و ٖٛ َٔ ًَـاٖرل عًُـا٤ سًـب َٚـٔ نبـاق عًُـا٤ اٱَاَٝـ١        (4)
 ٞ ايبــؿا٥ع يف )و (ايهــايف يف ايؿكــ٘)و (تككٜــب املعــاقف) :َ٘ٚــٔ تُــاْٝؿ وٜعاَــك يــٝؼ ايطا٥ؿــ١ ايطٛنــ
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ٕ ٚ وٚايعٗــٛؾ ٚايٛعــؿ  وٚايٛؾــا٤ بايٓــفق  وٚاسبــرټ  وَاْــاتٚتأؾٜــ١ ا٭ وبــك ا٭ميــا

ّٴ وٚاشبـكٚز َــٔ اسبكـٛم ٚايَٛــاٜا   َٚــا تعبـؿ اهلل يؿعــٌ اسبهــٔ   وازبٓـا٥م  ٚأسهــا

ــ بــا٭غرل َعاًَــ١ُ (1)ٚأقاؾٳ وٚايكبــٝض ٕٳَــا ٜهــتشٓك بٹهٳــعًــ٢ سٳ أىايٓٸ  َــٔ دٗــ١ٹ ٛ

 ٚايطاع١ ٚاملع١ُٝ. ٔكِؿاٱميإ ٚايُه

ُٸ ٞٸٚقاٍ ايًٝؼ أبٛ دعؿك ضب ٞ  ؿ بٔ عً عبـاؾات ايًـكع   ) :يف ايٛنـ١ًٝ  ايطٛنـ

ــ١ ٚاشبُـــو     :عًـــك ــاؾ ٚغهـــٌ ازبٓابـ ــّٛ ٚاسبـــر ٚازبٗـ ــا٠ ٚايُـ ــ٠٬ ٚايمنـ ايُـ

 .(2)(ٚا٫عتهاف ٚايعُك٠ ٚايكبا 

 ٗـاقات بٓـا٤ٶ  ايٖط ا٥ٔكعٔ نٳـ  ١ٹابٳٓٳٌ ازَبهٵُغ ؾٳكٳا أِؾٚإٓ ) :(3)يف املُابٝض ؿقاٍ ايهٝٸ

٘ٹ  بٷ٘ ٚادٹع٢ً قٛي٘ بأْٸ ٕٳ    املـكاؾٳ  ٕٸإٚ بٓؿهـ ٕٳ ونـفيو  بايعبـاؾ٠ َـا نـا ٚٳ  ؾٚ  بٳدٳـ َـا 

َٹ ِٴٗٳِؿنُا ٜٴ وتبعّا يػرلٙ    .(قبٌ ـيو ٘ٹَٔ ن٬

 وُّإ قهـ ٛٚأقبع َٓٗا مخه١ّ تٴكٵُٳٚايفٟ قؿ سٳ ايعباؾات نجرل٠ْ) :١ٖٳمٵٚيف ايٓټ

ٕٳ ٚٴ ٗــاق٠ُٖٚــٞ ايٓط ــاب  إأٚ غهــ٬ّ ٚ ْــ٤ّٛا نــا ــؿٕ ٚايجٝ ــ١ ايٓذانــات عــٔ ايب  ولاي

ــ٠٬ ــا٠ وٚايُـ ــ وٚايمنـ ُٸـ ــ وّٛٚاي ٘  رټٚاسَبـ ــ ــا ٜتبعـ ــاؾ وَٚـ ــاف وٚازبٗـ  وٚا٫عتهـ

عًٝ٘ َٔ ايٓـفٚق ٚايعٗـؿ ٚايـُٝني     ؿٳَكاا عٳ وٚايٛؾا٤ وبا ٚايكٸ وٚايعُك٠ وٚاشبُو

 و ٚا٭٥ُـ١   ٚلٜـاق٠ ايـٓ    وَٛـاٜا ٚتأؾ١ٜ ا٭َا١ْو ٚاشبكٚز َٔ اسبكٛم ٚاي

َٳكٳعا٤ َٚـا دٳـ  ٚايـؿٸ  وٕآٚلٜـاق٠ املـ٪َٓني ٚتـ٠ٚ٬ ايكـك     ٙٴذٵـ ٣  َـٔ ايتهـبٝض ٚغــرلٙ    كا

 ٚقؾٸ و٬ّ عًـ٢ املـ٪َٓني  ايهـذٛؾ ٚايهٸـ  ٚ ؤَ أسهاّ ازبٓـا٥م قبـٌ املـٛت ٚبعـؿٙ    ٚ
                                                                                                            

 
 .100و 1ّايه٢ٓ ٚا٭يكابو عباى ايكُٞو ز .(ٖـ477ت ) و(ايؿك٘

 .113يًٝؼ أبٛ اي٬ُع اسبً و ّا وايهايف يف ايؿك٘ (1)

 .45ّ م٠(وي)ابٔ  ايطٛنٞ بٔ عًٞ دعؿك ضبُؿ و عُاؾ ايؿٜٔ ابٛ( ايٛن2١ًٝ)

  .11و 1ّؿٟ ايطباطبا٥ٞو زَُابٝض ا٭سهاّو ضبُؿ َٗ (3)
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ِ  وايه١ًَٚتِٗ يف اجمل وايه٬ّ عًِٝٗ ٚا٫يـتػاٍ بـايعًّٛ    وٚايهعٞ يف سـٛا٥ذٗ

ــ١ إـا قُــؿ بٗــا ا٫دتٗــاؾٴ   ًٸــ  ايعكبٝ ــتًٓؿَٚــشٸ و١كعٝٸيف ا٭سهــاّ اي ــؿټ١ اي عا٤   باي

ُٻـ  ٚاْتظـاقٔ  وٗـا ًٹٖٵ٣ إـا نـإ َـٔ أَ  ٛٳتٵـ ٚايَؿ وٚايكٓا٤ بـني ايٓـاى   وٚا٭سهاّ ٠٬ اي

ٍٔقبٌ ؾٴ ُٸ وٗاتٹِقٚٳ غٛ ٘ ْٸـ أ  عٔ ايٓ ٸ فٜب٠٬ٗ َٔ نتاب ايتٸؾكؿ قٟٚ يف باب اي

ُٸ (1)(َٔ نٓٛل ازب١ٓ نٓمٷ) ٚنتُـإ املـك     ع٢ً اهللٹ ٌٴز ٚايتٛٗنكٳايَؿ ٚاْتظاقٴ دلٴٚاي

 وٚايتـــؿبرل وٚايعتـــل وٚا٫نتهـــاب يًعٝـــاٍ واىٚنظـــِ ايػـــٝ  ٚايعؿـــٛ عـــٔ ايٓٸـــ

إىل اهلل  بٴبٗـا ايتكـكټ   ؿٳُٹـ ٚايكقبـ٢ إـا قُ  وٚايعُـك٣  وٚاسبـبو  وٚايٛقـ وٚاملهاتب١

 .(2)(تعاىل

ٕٸ ;ؾغاٍ َا يٝو بايعباؾ٠ يف ايعبـاؾ٠ إٚيف مجٝع َا ـنكٚٙ  :قًتٴ املـكاؾ بٗـا    ٭

بـا  ٚا٭َـك   ٚنفا ايكٸ وعٓ٘ قطعّا ٚازبٗاؾ غاقزٷ وـ ع٢ً قُؿ ايككب١املتٛٓق ٌٴُٳايعٳ

ٞٴ  َـٔ اسبكـٛم ٚايَٛـاٜا     َاْـات ٚاشبـكٚزٴ  ٚتأؾٜـ١ ا٭  وهـك عـٔ املٓ  باملعكٚف ٚايٓٗـ

 نجك املفنٛقات.أٚ وٚبعه أسهاّ ازبٓا٥م وغباخلاي١ ا٭إٚ

ايعبـــاؾات  هٴعٵـــبٳ سُـــكِٖ ايعبـــاؾات يف ـيـــو ًٜـــمّ َٓـــ٘ إغـــكازٴ ٕٸأنُـــا 

ُٸــ ٚنــفا ايهؿــاقات  وٚقــؿ ـنكٖٚــا يف املعــا٬َت وبا٫تؿــام ٗــا عبــاؾ٠ْؾءْٸ وق١ؿٳناي

ٕٴ بٌ ناؾٳ و٘ َٔ ايعباؾات ع٢ً املًٗٛقْٸءؾ وٚايٓفق ٚايعتل ِّ   إمجـاعٷ  ٜهٛ  َـٔ ايهـ

 نٓاؾ عٔ اٱَاّ ايُـاؾم َع ٚقٚؾ اسبؿٜح املعتدل اٱ ويًفٚـ املػايـ ٚاْككاْ٘

 َٳ) :٘ قاٍْٸأ ٕٳ  و)(3)َا أقٜؿ بـ٘ ٚدـ٘ اهلل    إ٫ٓ لٳتٵ٫ٚ عٹ ١ََقؿٳ٫   ايٛادـبٴ  ؾهـا

ـٴ و٘ يف ايعباؾاتًٓـنك ـيو ن ٍ   ؿبرلٴٚايتٸ ٚنفا ايٛق َـع   ٠ُْٗـا عبـاؾٳ  بأْٸ وعًـ٢ ايكـٛ

                                              

 .237و 2ّز و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞوتٗفٜب ا٫سهاّ (1)
 .7و ّو اسبهني بٔ ضبُؿ بٔ اسبهٔ بٔ اسبًٛاْْٞم١ٖ ايٓا ك (2)

 .30و 7ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ  (3)
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ٕٻ ـٳ أ ٙٴكٴَنايكا٥ًني ب٘ قؿ   يف غرلٖا. ٚ

بعؿ تؿهرل ايعباؾ٠ بايؿعٌ ٚيبٗ٘ املًكٚ  بايككبـ١   يف ايفنك٣  قاٍ ايًٗٝؿ

ٝـ ٚعبٛٙ غا زبٗاؾٴاٚ) :قاٍ ُٹـ ٥ َٚـٔ   وٛاب عبـاؾ٠ جـاٍ املكتٓـٞ يًجٸـ   ا٫َت سٝـحٴ  ٔٵإ ؾ

ــح اٱ ـٸ سٝ ــ عــمال ٚنــ ٓٸ ــكٸ اي ــ٘ ايتك ــاقٞ    وبكق ٫ ًٜــذل  ؾٝ ــ٘ ب ــا ايــتٌُ عًٝ َٚ

ٌ  ُٸ٢هَقطاب َٔ ا٭ َٸـ  وايعباؾ٠ َٔ ٖفا ايكبٝـ ٚايٓـفٚق ؾُـٔ قبٝـٌ     اقاتٴا ايهؿٓـ ٚأ

 .(1)(أٚ تبعّا يٮنباب ٚؾغٛشلا يف غرلٖا تػًٝبّا وايعباؾات

ــأ نــإ سهــّٓا يف َكــاّ ايتٛدٝــ٘ ٚا٫عتــفاق إ٫ٓ  ٕٵإٚ  َٚــا ـنــكٙ ٘ ٫ ٜٓؿــع ْٸ

ِ  ويًتعٜٛـٌ عًــ٢ َــا قـايٛٙ يف ايتُٝٝــم بــني ايعبـاؾ٠ ٚغرلٖــا    ِٗ بٗــفا ْٸءؾــ وٖٚــٛ املٗـ

بهـٕٛ   ِٴهِـ اسُب ٔٴُهٹـ ؾـ٬ ٜٴ  وٛا عـٔ َعٓاٖـا املعـكٚفٹ   دٴـ كٳغٳ ؿٵغـكاز قَـ  ؾغاٍ ٚاٱاٱ

ٙٹ اي٤ًٞ عباؾ٠ّ  َٓٗا بفنكٙ يف غرلٖا. ٘ يٝوٳ٫ٚ بأْٸ وايعباؾات بٹتٴيف ُن بفنك

ٕٵْٸأع٢ً  ٘ٹ بٴأقاؾٚا بايعباؾ٠ َا ميهٔ ايتككټ ِٗ إ ؾُٝـا ـنـكٚٙ َـٔ     كٴُٵاسَب ٌٳَطبٳ ب

ٗـا بأنـكٖا   ْٸءؾ وٗا يف ايعباؾات بٗفا املع٢ٓاؾات ٚاملعا٬َت نًٓبيؿغٍٛ ايع ;ايعؿؾ

ّٳ ٕٵإٚ وبيًتككٸ َاسب١ْ ًٖ أقاؾٚا غُٛ ؾهـفيو   ل ب٘ ايطًب ٚدٛبـّا أٚ ْـؿباّ  َا تع

ٌٸأنــإ ايــؿاغٌ ؾٝٗــا  ٕٵإٚ أقاؾٚا َــا نــإ َعظــِ ايػــك  ؾٝــ٘  ٕٵإٚ وَــٔ ا٭ٍٚ قــ

ُٻدت٘ ايككب١ ٚيف َشٸ كٴبٳعتٳغكٟٚ أٚ َا ٜٴا٭َك ا٭ اق٠ ٚايٓـفق  ؿق١ ٚايهؿٓـ ب ـنك اي

ِٸ   ٳكٳايػٳـ  ٕٸءؾـ  وٚايعتل ٚعبٖٛا يف ايعبـاؾات  قُـؿٚا بٗـا    ٕٵإٚ وؾٝٗـا اٯغـك٠   ا٭ٖـ

 بني ست٢ ٜعكف.ٜ ٕٵأ ؿٸَع٢ٓ آغك ؾ٬بٴ

 .(2)ؾا٭َك يف ايعباؾ٠ اي  دعًت َكهُّا شلفٙ ايعباؾات ًَتبو وٚبازب١ًُ

                                              

 .6ّ ٞ ايعاًَٞ ازبمٜينوهو ضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ َ( ايفنك1٣)
  .15و 11ّو 1ّاطبا٥ٞو زبط٭سهاّو ضبُؿ َٗؿٟ ايَُابٝض ا (2)
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ٕٵ ُٸـ   وايطاعـ١ ٚاشبٓـٛع   َعٓـ٢ ايعبـاؾ٠ يػـ١ّ    ٕٸأنإ ايتشكٝل  ٚإ ٌ ٚايـفٟ ٜتش

بـ٘ ؾتهـٕٛ    اعٴطَـ َـٔ ايٛدـ٘ ايـفٟ ٜٴ    ٘ٴايعبـؿ قبٻـ   طاعـ١ُ إٗا ْٸأَٔ ايؿكٗا٤ ٚا٭َٛيٝني 

ٕٸ :يف ايكٛاعـؿ  ٚعٔ ايًٗٝؿ و١ ايككب١بٓٝٸٗا ٖٛ ايعٌُ املككٕٚ سكٝكتٴ إطـ٬م انـِ    إ

ُٸــ  .(1)ايعبــاؾ٠ ُٜٓــكف إىل ـيــو  ؿق١ َــٔ ٚعًٝــ٘ ؾــايٛقـ ٚا٭ْــش١ٝ ٚايعتــل ٚاي

 ايعباؾات املفنٛق٠ يف باب املعا٬َت ملٓانبات يٛسظت يف أْظاق امل٪يؿني.

ايؿك٘ يف يكس٘ يًكٛاعؿ إىل قهـُني عبـاؾات    ِٳقهٻ  ٚدؿٟ نايـ ايػطا٤

ِٸ  وقاؾ باملعا٬َت َـا يـٝو بعبـاؾ٠   أؾ وَٚعا٬َت ٍ  ثـ مجٝـع ايتعكٜؿـات   )ٚ : قـا

ٕٵ ٖا ٚعههٗا إ٫ٓؾٹكٵَؿغٛي١ يف َط ًٓ(2)(ًٜتمّ با٫نتطكاؾ أ أياق إىل َـا   ٘ . ٚيع

 ًٜهٌ عًِٝٗ.

ٚا٭َـك بـاملعكٚف    وٚازبٗـاؾ  وـإ ٚا٫قا١َِٖ َٔ قهِ ايعباؾات ا٭ؿټعٳ :أ٫ّٚ

ؾ ؾعًـٗا  صبـكٸ  ٕٸأ بؿاٖـ١َ  وتٗاايٓٝـ١ يٝهـت يـكطّا يف َـشٸ     ٕٸأَـع   وٚايٓٗٞ عٔ املٓهك

نُا ٖـٛ   وايف انتشكام ايجٛاب عًٝٗ ْعِ اي١ٝٓ ٚقُؿ ايككب١ يكْ  .ٜهكط ايعكاب

ٕٴ  ا٥ك ايٛادبات ايت١ًَٝٛ.  ن يأ

 ٔ  ٕٸإ) :ٚايـؿٙ نًــ ايػطـا٤    نتـابٹ  ١ٹَٳـ ؿَِّكَٴ ٔعكٵيف يٳـ  قاٍ املكسّٛ ايًٝؼ سهـ

نايعكا٥ــؿ ا٭َــٛي١ٝ ٚايٓٝــ١ َٚهــاقّ ا٭غــ٬م   وَــٔ ايعبــاؾات َــا مل ٜكــكٕ بايٓٝــ١ 

ْظاؾـ١ ايكًـب َـٔ اسبهـؿ ٚاسبكـؿ ٚايهـ٬ّ       ناسبٝا٤ ٚايهػا٤ ٚاملك٠٤ٚ ٚايتٛاْع ٚ

ًٓـ  نكاّ ايٓٝٛف ٚقٓا٤ اسبٛا٥ر ١ًَٚ ا٭قسـاّ  إغٛإ ٚٚلٜاق٠ اٱ بٗـا   لٴَٚـا ٜتع

 جـابٴ ٜٚٴ ٗـا تُـضټ  ؾءْٸلٚاز ٚمجاع ا٭و باى ا٭بٝه ٚايتشٓټًٓايٚايتػتِ بايعكٝل ٚ

َـ   َٔ  نُا ٜظٗك ـيو َٔ نجرٕل وع٢ً ا٭ ٗك ١ٺعًٝٗا َٔ ؾٕٚ ْٝٸ ٔ ا٭غبـاق ٚمجًـ١ 
                                              

 .90 - 89و 1ّز عبؿ اهلل ضبُؿ بٔ َهٞ ايعاًَٞو ٛو أبايكٛاعؿ ٚايؿٛا٥ؿ( 1)
 نتاب املتادك. و97و 1ّز ونايـ ايػطا٤و ايًٝؼ دعؿك ( يكع ايكٛاعؿ2)
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 .  (1)(ن٬ّ ا٭غٝاق

نـٛا٤ ناْـت    وٚاملعاطا٠ َٔ ايعكٛؾ ٚاملعا٬َت ايبٝع ايُٓين قؿ عؿٸٚا :ٚثاّْٝا

ِ  .ٗـا يٝهـت ؾٝٗـا َـٝػ١ ٫ٚ عكـؿ     ْٸأَـع   وداقات أٚ عبُٖٛايف ايبٝٛع ٚاٱ يـٛ   وْعـ

ًْــا٤ ؾٝٗــا اٱ ٕٸإأٚ قًٓــا  وكْاٖا اــا ايــتٌُ عًــ٢ قْــ٢ ايطــكؾني ناْــت َٓٗــا  ؾهٸــ

ٍٴنُا ٜٴ و٤ ٚا٭غفٚايكبٍٛ ٜهٕٛ بايعطا ٍٷ  ايٓٸ ؿٹِكايبٓت يف عٳ يف نهٛتٹ كا  هـاع قبـٛ

 َٓٗا ي٘.

 ٚا٭ٚىل  و٘ ًٜـــذل  ؾٝـــ٘ ايككبـــ١ْٸـــأٜكاعـــات َـــع عـــؿٸٚا ايعتـــل َـــٔ اٱ :ثايجـــّا

ا٭َــك  ٕٸءؾــ وؿنيْــ٘ ٬ٜســ  قُــؿ املُــٓٸأَــٔ   ٟ نايـــ ايػطــا٤َــا ـنــكٙ دــؿٸ

ؾكـؿ ػبعـٌ املُـٓـ يف ايؿكـ٘ َباسـح ايعكـٛؾ ألٜـؿ َـٔ          وقِٖؽبتًـ حبهب أْظـا 

ٌٸأٚاٯغك ػبعٌ َباسح ا٭سهاّ  وغرلٖا َٳـ    ٚمل ْـكٳ  وَـٔ غرلٖـا   ق ٔ َـٔ املـ٪يؿني 

ـٴ ايؿكـ٘ إىل   ِٳهٸـ بعـه املتـأغكٜٔ قَ   ٕٸأيـٞ   كٳنٹـ ايتمّ بفيو ع٢ً ٚد٘ ايُش١. ٚقؿ 

 أبٛاب نبع١.

ًٓــ  :ا٭ٍٚ ــا ٜتع ــاؾ٠ اهللَ ــ٘ قُــؿ ا  ول بعب ــدل ؾٝ ــ١ٜٚعت نايُــ٠٬ ٚايُــٝاّ   ويككب

 ٚاسبر ٚعبٖٛا ٜٚه٢ُ بايعباؾات.

 ٜٚه٢ُ باملعا٬َت. وَا ٜتعًل بأؾعاٍ ايٓاى ٚتعاًَِٗ ٚغَُٛاتِٗ :ايجاْٞ

ًٓ :ايجايح ٜٚهـ٢ُ   وْٚهـب ٚعبٖٛـا   ٚطـ٬مٕ  ١ؿكـ ْٚ ل با٭نك٠ َٔ ْهـاعٕ َا ٜتع

 ٚأَا يف ايهابل ؾًٝشل باملعا٬َت. وبا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ يف ٖفا ايعُك

ــ :بــعايكا ًٓ ــ١ بُٝٓٗــا   َــا ٜتع ــ١ ٚاسبكــٛم ٚايٛادبــات املتكابً ل باسبــانِ يف ايكعٝ

                                              

ّ ( يكع َكؿ١َ نًـ ايػطا1٤) ًـٝؼ  ايًـٝؼ سهـٔ بـٔ اي    .14و ايًٝؼ سهٔ بٔ دعؿك نايـ ايػطـا٤و 
ًٓـ  أدعؿك ايهبرلو ؾكٝ٘  ـ  َٛيٞو ٚيـؿ يف اسب َـٍٛ نًــ   أيـكع  )و يـ٘  (ٖــ 1262)نـ١ٓ   ١ ٚتـٛيف يف ايٓذـ

 .108َهتب١ ا٫َاّ اسبهِٝ ايعا١َو قهِ املػطٛطاتو بكقِ . ايػطا٤(
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ُٸ ُٻٚقؿ ٜٴ و٢ با٭سهاّ ايهًطا١ْٜٝٚه  ٢ بايهٝان١ ايًكع١ٝ.ه

ًٖ :اشباَو ُٻ بعكابٹ لٴَا ٜتع  ٢ بايعكٛبات.اجملكَني ٜٚه

ًٖ :ايهاؾى ٍٔٚي١ اٱن١َٝ٬ بايـؿٸ بع٬ق١ ايؿٸ لٴَا ٜتع ٚ   ٍٔ ايهـًِ   ا٭غـك٣ يف سـا

ُٸ وسبكبٚا ُٸ وك مجع )نرل٠(٢ بايهٹٝٳٜٚه  ٢ باسبكٛم ايؿٚي١ٝ.ٜٚه

ًٓ :ايهابع ُٸ لٴَا ٜتع  ٢ باٯؾاب.  با٭غ٬م ٜٚه

ُُ   الفكُ علٙ بعض أبْأب ِضِعَب تكدِٓه ّج
ِٸ ٚٸ ْٸإ ث ِٸ   وٗـا يف ا٭سهـاّ ا٭غكٜٚـ١   ٭ْٸ ;بايعبـاؾات  ٫ِّٗ بـؿأٚا أ َـٔ   ٖٚـٞ أٖـ

ٌٔ وا٭سهاّ ايؿ١ْٜٛٝ ٔٸ ًًُكٸاملكُٛؾ ي ٕٸأ بؿيٝ ْـو ايعبـاؾ٠ يـ٘    ٚا٭ ع َٔ غًل ازبـ

ِٸ و(1)تعاىل ْهـاْٞ عًٝٗـا ٚتـؿبرل    ٛع اٱْظـاّ ايٓٸـ   ـٹٛا باملعا٬َت ٚايعكـٛؾ يتٛقٗـ  ثٓٸ ث

ِٸ ويــ٪ْٚ٘ بٗــا ًٓ ثــ ــ ;ٜكاعــاتجــٛا باٱث ٘ بايٓهــب١ يًُعــا٬َت ٚايعكــٛؾ نــايؿكٚع  ٭ْٸ

املًو ايفٟ ٜكدـع   ٚايعتل ؾكعٴ وهاعايٓٸ عٴكٵ٬م َؾايٓط ٕٸأأ٫ تك٣  وبايٓهب١ يٮٍَٛ

ــاع ــؿٸ     وي٬بتٝ ــ١ بايهــبل بايْٛــع ؾــ٬ ب ٕٵ ٚإـا ســالت ٖــفٙ ا٭قهــاّ ايج٬ث ــ٪غٸ أ ك ٜ

ّٴ وَبشح ايكهِ ايكابع  ٚايهٝانات عٓٗا. ٖٚٛ ا٭سها

َٸ َٳ  وَٛات نـايؿكا٥ه ا أسهـاّ َكتبطـ١ بـا٭   ٚ٭ْٗا إ ك٠ عـٔ  َتـأغٸ  ١ْبٳـ تٳكٵٚاملـٛت 

ٚازبٓاٜـ١ تٛدـب    وٜات ٚايكُـاّ ٚاسبـؿٚؾ  اّ يًذٓـا٠ نايـؿٸ  أٚ أسهـ  واسبٝا٠ طبعّا

ــ١ّ   ــعٳ١ّ َٚٓمي ْٹ ــأغك اجملــين  ــ١ْ أٚ إْٸ وت ــا ٫لَ ــاّ يًعكــٛؾ ٚاٱ ٗ ــنايَك وٜكاعــات َع ا٤ ٓٳ

ــمّٚ طبعــاّ   وٚايًــٗاؾات ــأغك عــٔ املً ــأغٸ وٚايــ٬لّ َت كٚا ـيــو ْٚــعّا يٝطــابل  ؾ

 ايْٛع ايطبع.

ُٻـ قـؿٸ  ثِ يف ايعبـاؾاتٹ  تهـكاقّا َـٔ غرلٖـا َـٔ      نجـكٴ أٚ ٗـا أؾٓـًٗا  ٭ْٸ ;٠َ٬َٛا اي
                                              

 .56 و اٯ١ٜايفاقٜاتصو نٛق٠ ويب خَهَقْذُ اجلٍّ واألَْسَ ئالّ نٍَِعْجدُوٌْط :ٜعين قٛي١ تعاىل( 1)
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ًٻـ  وؾٝٗـا  ٗـاق٠ يهْٛٗـا يـكطاّ   َٛا ايٓطٚقؿٸ وايعباؾات  وّ عًـ٢ املًـكٚ   َكـؿٻ  كُ ٚاي

ُٸـ      ٕٵأ ّاٚنإ سٖك ُٸـ  نهـا٥ك يـكٚ ٹ   و٠٬دبعـٌ بابـّا َـٔ أبـٛاب اي نُـا ؾعـٌ    و٠٬اي

ٟ ٚدـــؿټ و(1)(يف )ايـــفنك٣  ايًـــٗٝؿٴ ــ   ْا ايًـــٝؼ ٖـــاؾ ٖٴـ ٣ ؿٳيف قنـــايت٘ )

 .(2)(املتكني

ٚقـؿٸَٛا   ويهٔ ملا ناْت َها٥ٌ ايطٗاق٠ نجرل٠ َتًعب١ أؾكؾٚا شلـا نتابـّا غاَـاّ   

ِّٚتهــكٸ ويعُــّٛ ايبًــ٣ٛ بــ٘ ;َبشــح ايْٛــ٤ٛ ؾٝٗــا ّٕ قٙ يف نــ خبــ٬ف ايػهــٌ  وٜــٛ

ٕٸ ;َٛا ايػهٌ ع٢ً ايتُِٝٚقؿٸ وٚايتُِٝ  ؾٗٛ ٫ ٜهٕٛ إ٫ٓ وايتُِٝ ٚاقع ثاْٟٛ ي٘ ٭

 ٗا تابعـ١ْ ٭ْٸ ;لاي١ ايٓذاناتإَٛا ـيو نً٘ ع٢ً ٚقؿٸ وقٙ أٚ تعفق اي٤ْٛٛبعؿ تعفٸ

ٚٳ لاي١ ايٓذان١ ٫ دببٴإإـ  ;يًطٗاق٠ يف اسبهِ ايًكعٞ ٗـاق٠ عـٔ   ايٖط تٵبٳـ دٳإ٫ إـا 

 ٠ٹؿٻب ايهــكِٜ يف عٹــ٫قذلاْٗــا بٗــا يف ايهتــا ;ثــِ أتــٛا بايمنــا٠ بعــؿ ايُــ٠٬ وخؿٳاسَبــ

ٞٸ  لٌّ٘ سٳـ ٭ْٸ ;ٚـنكٚا اشبُو بعؿ ايمنا٠ ؤٛاطٹَٳ يف َكابًـٗا يؿكـكا٤    ٌٳعٹـ قـؿ دٴ  َـاي

ِٻ واؾات ٚيٲَاّايهٸ ُٸ ث  ونـا٠ٹ نـ١ٓ نايمٸ  ِّق يف نُـ ٘ ٜتهـكٸ ٭ْٸـ  ;ّٛ بعؿ ـيوـنكٚا اي

ِٸ ٘ ٭ْٸ ;اسبر ث  ٕٸ٭ ;كٚا ازبٗـاؾ ٚأغٸـ  وٚإ ـا ػبـب يف ايعُـك َـك٠     و٘ ٫ ٜتهكق ٚدٛبـ

ٞٸ   بـٌ ٖـٛ َـكتبطْ    وٚدٛب٘ غرل َٓٛ  بايؿكؾ ٚعًـ٢ ٖـفٙ    واملهـًُني  بازبُاعـ١ ٚٚيـ

 ؾكو َا نٛاٖا.  

                                              

 .7ّ وٞ ايعاًَٞهضبُؿ بٔ مجاٍ ايؿٜٔ َ وايفنك٣( 1)
َعكٚؾـّا   ونإ َٔ عًُا٤ ايؿ١ًٝٓ ٚايتكـ٣ٛ  وايًٝؼ ٖاؾٟ بٔ عباى بٔ عًٞ بٔ دعؿك نايـ ايػطا٤ (2)

ٛ )و (َهـتؿقى ْٗـر ايب٬غـ١   )بايعًِ ٚايؿٌٓو ي٘ َٔ امل٪يؿـات     و(املكبٛيـ١ اسبهـ١ٝٓٝ  )و (احملكَـات  ىقـاَ
ـــ1361ت ) و 14و زذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪نهــ١ اٱَــاّ ايُــاؾم     َٛنــٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤و ايً   .(ٖ

ّ883. 



ًُ السأُع  الجام
 الفكُ ِهِلعلٔه يف ٔعيف أحناٛ الٓت

 (سٍاٌّالُب - خدٓدّالٖت - خلِٔلّالٓت - التكطٔه)
ؿكـ٘  ايتعًـِٝ يعًـِ اي   عبـا٤ٴ أٖٛ  وايجأَ َٔ ايك٩ٚى ايجُا١ْٝ يعًِ ايؿك٘ ايكأىٴ

ِٴ  :ٖٚٞ أقبعـ١  وٚطكق٘ ٌٴ ٚايتٸ ايتكهـٝ ٕ ٚايبٴ شؿٜـؿٴ ٚايتٻ شًٝـ َني قـؿ  املتكـؿٸ  ٕٻءؾـ  وكٖـا

َٳـ ايجُا١ْٝ اي  تبٝٸ ٩ٚٔىايجأَ َٔ ايكٸ دعًٛا ايكأىٳ  عبـا٤ٴ أٖـٛ   ًِِٕـ عٹ ِّنُـ  ٔقؿٵٔ يف 

 ٘ َٹـ  مٴكٴايطُـ  :أٟ وايتعًِٝ يـ ًٹ    ١ًَُاملٛ ٞٳ  ٘ٹيتشُـٌٝ َطايبـ٘ َٚهـا٥  يٝـوَ إٚ و١ْعٳـ بٳأقٵ ٖٚـ

 ْٗا.بٝا

ّٓاليخْ  ٛٔ لاأل   علٔه )التكطٔه يف عله الفكُ(الٓت مً أحنا
ٚٸ ٕٴ وايتكهِٝ :ٍا٭ ٌٔ ١ٹنٝؿٝٸ ٖٚٛ بٝا ٌٔايـؿٸ  ذبُٝ َٚـٓع٘ يتشُـٌٝ املطًـٛب     ويٝ

ؾـفنك ايكـؿَا٤    ويٌٝ عًـ٢ املهـأي١ ثبٛتـّا أٚ ْؿٝـاّ    ايـؿٸ  َعكؾـ١ُ  كٴهٴـ عٵَا ٜٳ ٘ نجرلّاْٸءؾ وَٓ٘

ًـ       ِ يتشُـًٝٗا إػبابـّا أٚ نـًبّا يف َـؿق     نٝؿ١ٝ َـٓع ايـؿيٌٝ عًـ٢ َطايـب ـيـو ايع

 نتبِٗ.

  نٔفٔ٘ حتصٔل الدلٔل علٙ املطأل٘

ُٻٜٚٴ ٛٴ ٢ ٖفا ايٓٸه ِ      ١ٹؾَـ عًـِٝ ملعكٔ َـٔ ايتٸ  شـ  ;ايـؿيٌٝ عًـ٢ َهـا٥ٌ ايعًـِ بايتكهـٝ

ٌٴ٭ْٸ ُٴ وَاتاملكؿٸ ٘ ؾٝ٘ ذبُٝ ُٸ  وٟ يًُطًٛبٜ٪ؾٸ بٗا تكتٝبّاكتٸ٢ ٜٴٗا ستٸٚتكهٝ  ٜٞٚهـ

ايكٝـاى ٖـٛ ايـؿيٌٝ     ٕٸأباعتبـاق   وايكٝاى ايتعًِٝ بذلنٝبٹٕٛ ٖفا ايٓشٛ َٔ املٓطكٝٸ

َٹ وعٓؿِٖ ُٳ ٌٴٚبايتكهِٝ املفنٛق ٜذلٖنب ايكٝاى املٛ  ًٛب.ِطيً

  متٙ حنتاج التكطٔه
ِٸ يتكهـِٝ يف ايعًـّٛ بايٓهـب١ يًُهـا٥ٌ     ا :عـين أ وإىل ٖفا ا٭َـك  ُا عبتازٴا إْٸْٸإ ث
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ػبابـا  إيٌٝ املكٓـع عًٝٗـا   ايعًـّٛ ايـؿٸ   بٴأقبا ِٵُك  مل ٜٳأٚ املها٥ٌ آي واملهتشؿث١ ؾٝٗا

ــأٚ وأٚ نــًبّا ــ   َٸ ــؿٸ أا املهــا٥ٌ اي ــِٝ اي ٌٴق ــازٴ   ايٛاْــضٴ يٝ ــِ ؾــ٬ عبت  عًٝٗــا يف ايعً

َـٔ   كٸيف عًِ ايؿك٘ ٫ عبتاز إىل ايتكهِٝ يف َهـأي١ طٗـاق٠ ايهـ    ؾُج٬ّ ويًتكهِٝ ؾٝٗا

ُٸكٗا٤ ايؿٸايُؿ قا١َٹاملا٤ ٱ ٘ٹ  عبتـازٴ  ِٵعٳْٳ وا  شلعٓؿ ايتعكټ ٬ّيٌٝ ع٢ً ـيو َؿ يف  إيٝـ

 و١املُكؾٝٸ ٝب ٚاملعا٬َتٹُٹٚايٝاْٳ وسًل ايًش١ٝ أٚ يف املها٥ٌ املهتشؿث١ نايهدلتٛ

 ٖٚهفا باقٞ ايعًّٛ.

  فاٜدٗ التكطٔه

ٕٳ ٕٸإ ٚاسباٌَ: ٓـا يف  عٴُـا ٜٓؿَ تبٗـا إْٸ ايتكهِٝ يف أٚا٥ٌ ايعًّٛ أٚ يف َـؿق نُ  بٝا

ٔٵ وق٠ق٠ أٚ َها٥ًٗا احملكٸاحملكٸ َها٥ًٗا غرلٴ  ومل ذبٌُ ايكٓاع١ َـٔ ؾيًٝـٗا عًٝٗـا    يه

ًَُٸأٚ ٍٸا َها٥ ٌٕ ٗا املهتؿ  ؾ٬ عبتاز ي٘ إـا عكؾت ـيو. وَكٕٓع عًٝٗا ؾٝٗا بؿيٝ

  ًـيف عله الفكُ علٙ طسٓك٘ امليطكٔٔ التكطُٔه

ِٔ ٕٸإ :ؾٓكٍٛ ايطايب يًُهأي١  ٕٸأايؿك٘ ع٢ً طكٜك١ املٓطكٝني ٖٛ  ايتكهِٝ يف عً

ُ  ِٴًٜػٸ ِٸ  وَٛـٝاتٗا ايٛاقعـ١ خب ٕٷ      ثـ َـٔ ايعٓـاٜٚٔ    ٜٓظـك ٖـٌ ٜٓطبـل عًٝٗـا عٓـٛا

٘ عـٔ سهُٗـا   ايٛادب١ أٚ احملكَـ١ أٚ املهـتشب١ أٚ املهكٖٚـ١ أٚ املباسـ١ إـا نـإ حبجٴـ      

ــٞ ــأٚ وايتهًٝؿ ٕٳَٸ ــا ــ ا إـا ن ــٔ سٴ ٘ٴحبجٴ ٛٳُٹِهع ــا اي ٞٸٗ ــؾٝبٵ ْــع ــامٔ شٳ ــٔ اْطب ِّ ح ع  أ

َٚـاق عٓـؿٙ    ويو ؾٗٛٚدؿ ـ ٕٵءؾ ؤَ َٛاْٝع ا٭سهاّ ايْٛع١ٝ عًٝٗا َْٕٛٛع

َٴ َٳيهٌ أٍٚ  ْٴػكاٙ  ًٻ ٗا ْؿوٴٛعٴٛ ٗا ْؿـو ايعٓـٛإ   ٚضبُُٛي وعٓ٘ ٤ٞ املبشٛخٹاي

ٙٴُٚن واملٓطبل عًٝ٘ ْٴَٳ دلا ٕٔايعٴ ٗا ْؿوٴٛعٴٛ ٘  ٔلباملَٓط ٓٛا ُٴ وعًٝـ  ِٴهِـ ٗـا ٖـٛ اسبُ  ُٛيٚضب

ًٸـ ايعٓـٛا  ِٔهِـ سٴ بـٛتٹ َٔ ثٴ املطًٛب١َ ١َايٓتٝذٳ ٓترٴٖٚٛ ٜٴ وايجابت شلفا ايعٓٛإ ٤ٞ ٕ يً

ٌٸ واملعاطا٠ بٝع :٘ ٜكٍٛٚنأْٸ واملبشٛخ عٓ٘ ؾاملعاطا٠ ػبـب   وبٝع ػبب ايٛؾا٤ ب٘ ٚن

 ايٛؾا٤ بٗا.
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 بٴًُهٵـ ٓـٛإ ٜٳ ٚـيـو ايعٴ  وايٛاقعـ١  عًـ٢ تًـوٹ   ٌٴُٹـ شٵٜٳ ٓٛاّْاعٴ ٖٓاَى ٕٸأأ٣ ٚإـا قٳ

ٞٸ ٌٷعٓؿٳ َاقٳ عٓ٘ اسبهِ ايتهًٝؿٞ أٚ ايْٛع ٘   ٙ يه ٕٕ ٜجبـت َطًٛبـ ٕٵ  وثا ٍ  نـأ  :ٜكـا

 وغـاقز املعاًَـ١   ٕكبٳـ َـٔ ايًـكٚ  اعتٳ   ٫ٚ يـ٤ٞٳ  واملعاًَـ١  اعتدل يف غـاقزٔ  أَكٷ ٖفا

ّٴ :كاٍأٚ ٜٴ وؾٗفا يٝو بًك ٺ ؾٗـفا   وّ ب٬لّ إتٝاَْ٘ٔ احملكٸ ٫ٚ ي٤ٞٳ ٘ٹإتٝاْٹ ٖفا ٫ل

ٍٴ وّيٝو اشكٸ  ٖفا ع٢ً طكٜك١ أٌٖ املٓطل. وٜكاٍ يف باقٞ اٱيهاٍ ٖٚهفا اسبا

  فكُالتكطٔه علٙ طسٓك٘ أٍل ال

ــأٚ ــ١ٹ َٸ ــ٢ طكٜك ٍ  ا عً ــٛ ــا٤ ؾٓك ــبٳ :ايؿكٗ ٕٵ ؿٳعٵ ٝٻتٴ أ ــ ــ١ ٚاملهــأي١  ٔٳع  ٜٚٓظــك  وايٛاقع

ــ   ــاى ْٳ ــٌ ٖٓ ــ ٌِّٖ ــؿ   كٜضٷَٳ ــاب اجملٝ ــٔ ايهت َ   ٌٔ ــ ــدل أٚ ؾيٝ ٌٕ أٚ اسبــؿٜح املعت ــ   عك

ٞٸ ــ ــا أٚ نــرل٠ٺ       قطع ــٔ قأٟ املعُــّٛ ؾٝٗ ــا أٚ إمجــاع نايـــ ع ــ٢ سهُٗ ــٔ  عً َ

 مل  ٕٵءؾـــ واملعُـــّٛ عٓٗـــا ٔعؾٵَـــع عـــؿّ قٳ وني عًـــ٢ سهُٗـــااملهـــًُني أٚ املتـــؿٜٓ

ٍٸ      ٛ شٵـ ٗـا ٚيـٛ بٓٳ  ُٹِهعًـ٢ سٴ  ػبؿ ؾٝؿشِ عٔ  ٗٛق آٜـ١ نكميـ١ أٚ قٚاٜـ١ َعتـدل٠ تـؿ

ّٔايعٴ ُـ٘  بـ٘ بعـؿ تؿشٸ   ٌٳُٳـ ؾءـا  ؿك بفيو عٳ وأٚ اٱط٬م أٚ ايتعًٌٝ أٚ املؿّٗٛ ُٛ

ّٔ ُٸــ واملــٖٛٔ يــ٘ عــٔ عــؿ  أٚ غــكٚٔز وعــاق ؿ أٚ املِ أٚ املكٝٸــنايٓانــؼ أٚ املػ

ٚ    ٕٵءؾـ  وا٭نجك  وا ـنكْـاٙ ُٗـا  ٓـ  ِهيٌٝ عًـ٢ سٴ ايـؿٸ  ؿٵذٹـ مل ٜٳ ٕٵإٚدـؿٙ أغـف اكتٓـاٙ 

ًٸــ  تْٛــٝض  لٜــاؾ٠َ يـ٦تٳ  ٕٵإٚ وقدـع يٮَــٍٛ ايعكًٝــ١  كع١ٝ ٚإ٫ٓقدـع يٮَــٍٛ اي

ؾــاْظك َــا ـنكْــاٙ يف املعــا٬َت املُــكؾ١ٝ ٚايتــأَني عًــ٢ اسبٝــا٠ يف صبُــع ايبشــٛخ  

 اٱن١َٝ٬ ٚعبٖٛا.

َٳــ ٕٵأاْــ٘ ٜٓبػــٞ  سباَــٌ:ٚا ١ ا٫نــتؿ٫ٍ عًــ٢ ايؿكــ٘ نٝؿٝٸــ بٹتٴــُن ٔقؿٵٜــفنك يف 

ٌٸ وَهــا٥ً٘ ُٸــ ٚيعــ َِٔــٔ ـنــك يف َــؿق َٗ ١ ا٭َــٍٛ َكُــٛؾ٠ َعكؾــ١ نٝؿٝٸــ ات عًــ

ًٹ    ٕٴ وث١ أٚ ملهـا٥ً٘ املًـه١ً  ؿٳاملهــتشٵ ٘ٹا٫نـتؿ٫ٍ يًكـاق٨ عًــ٢ َهـا٥ ـٴ  ؾٝهــٛ  كٳنٹــقـؿ 

ٛٴايٓٻ ٚٸ ش  تكهِٝ.َٔ أعبا٤ ايتعًِٝ ٖٚٛ اي ٍٴا٭
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ُْالٓي  (يف عله الفكُ التخلُٔل) الجاىٕ مً أحناٛ التعلٔه خ
ٌ   :ٛ ايجاْٞ َٔ أعبا٤ ايتعًِٝشٴايٓٸ ٕٳ ٜٚٳ وٖـٛ ايتشًٝـ ٘ٹ  عٓـٛ ٕٴ  بـ َـ٬ع  إ١ نٝؿٝٸـ  بٝـا

ٌٷأك ملهفَن٘ نجرلّا َا ٜٴْٸءؾ وايؿيٌٝ ع٢ً املهأي١ يهـٔ ٫   وَٓتر يًُطًـب  ي١ ايعًِ ؾيٝ

ِ  ات أؾيٓـ و عًـ٢ نٝؿٝٸـ  أٚ يـٝ  وا٭قٝهـ١ املٓطكٝـ١   ع٢ً ٦ٖٝـاتٹ  يتهـاَض   ;١ ـيـو ايعًـ

ــ ــؿٸ قدــٛٔع أٚ ٫عتُــاؾٙ عًــ٢ ْٚــٛعٔ  ;ـامل٪ٓي ــتراي أٚ قدٛعــ٘  ويٌٝ يًدلٖــإ املٓ

 يًؿيٌٝ املعتدل يف ـيو ايعًِ.

  ًـخلٔل علٙ امليطكٔٔالٖت ُ٘طسَٓك

ٌٴ  ٌ  تأغٴـ  ٕٵأٖــٛ  واملٓطكـٝني  ١ٹعًـ٢ طكٜكـَـ  ٚايتشًٝـ  وف املهـأي١ املكــاّ عًٝٗـا ايــؿيٝ

ٌٔايؿٸ إىل ٚتٓظكٴ ٕٳ  ٕٵءؾـ  وايفٟ ـنـك عًٝٗـا   يٝ ٘ٹ  نـا َات تًـاقى املهـأي١ بهـ٬    َكـؿٸ  ؾٝـ

ايٓتٝذـ١ إـا ناْـت َـفنٛق٠ يف     ٕٸأَـٔ   ٘ٹق يف ضبِّـ ملـا تكـكٻ   ;دم٥ٝٗا ؾايكٝاى انتجٓا٥ٞ

ٞ ايكٝاى ااؾٸ نـإ ؾٝـ٘ َكؿَـ١ تًـاقى املهـأي١ بأسـؿ        ٕٵإٚ وتٗا ٦ٖٝٚتٗا ؾٗٛ انـتجٓا٥

ٟٸْٸأَعكؾ١  ؾتٳٚإـا أق وؾايكٝاى اقذلاْٞ ٜٗاأدم أقهاّ ا٫قذلاْـٞ ؾـاْظك إىل    ٘ َٔ أ

ٕٳ ٕٵءؾــ وم٤ املًــذلىـيــو ازُبــ ١ ايكٓــٝٸ عًٝــ٘ يف املهــأي١ املطًٛبــ١ ؾتًــوَ  ضبهَٛــّا نــا

ٌٔ ٕٴ املفنٛق٠ يف ايؿيٝ بـ٘   نـإ ضبهَٛـاّ   ٕٵإٚ وَـػك٣  املًت١ًُ ع٢ً ـيو ازبم٤ تهٛ

 .ؾٗٞ ندل٣

ِٸ ِٸ ث  وم٤ اٯغـك َـٔ تًـو ايكٓـ١ٝ    ازبم٤ اٯغك َٔ املهأي١ املطًٛبـ١ إىل ازبـ   ْ

ٌٕتأٓي ٕٵءؾ ٕٵ ؤَ ا٭يهاٍ ا٭قبع١ ؿا ع٢ً يه ِٸ    بأ إىل دم٥ـٞ املهـأي١    نـإ َـا آْـ

ٕٳيتهكٸ ;ا٭ٚنط ٖٛ اسبؿٸ ٌٴ قٙ يف ايكٝاى نا املٓتر شلـا َـٔ ايًـهٌ ا٭ٍٚ إـا     ايؿيٝ

َٸــ ويف ايهــدل٣ يف ايُــػك٣ َْٚٛــٛعّا ق املــفنٛق ضبُــ٫ّٛنــإ املتهــكٸ ا إـا نــإ ٚأ

يف  أٚ َْٛـٛعاّ  ويف نًُٝٗا ؾٗٛ ايجايـح  أٚ َْٛٛعّا ويف نًُٝٗا ؾٗٛ ايجاْٞ ٫ّضبُٛ

 .يف ايهدل٣ ؾٗٛ ايكابع ايُػك٣ ٚضب٫ُّٛ
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ّٷسٳـ  ايٓبٝـفٴ  :نُـا يـٛ قًٓــا   َٴ٭ْٸــ كا ٓٴــِ ايٓبٝـف إىل املهـهك  ْٸـ ءؾ كٷهٹهٵـ ٘    :ؾٓكــٍٛ و٘ ْ

ٌټ ــ ــهك  ن ــف َه ِٸ وْبٝ ــ ِٸ ث ّ  ْٓــ ــهك إىل اسبــكا ــٍٛ وامله ٌټ :ؾٓك ــ ــهٕكَٴ ٚن ــكاّ ه  وس

ٌٴ   ــؿيٝ ــفنٛق يــه٬ّ  ؾُــاق اي   بهــٝطّا ُٜٚــرل يــه٬ّ  وأ٫ّٚ يــه٬ّ ُٜٚــرلٴ أ٫ّٚ امل

َٸــ وإـا ناْــت ايُــػك٣ ٚايهــدل٣ َــٔ ايكٓــاٜا ايبؿٜٗٝــ١  ا إـا ناْــت ْظكٜــ١ غــرل ٚأ

ٕٳ  ٕٵءؾـ  وإىل ايكٝـاى اٯغـك ٜجبتٗـا    ايكٝـاىٴ  َه١ًُٓ استـازٳ  ـيـو ايكٝـاى اٯغـك     نـا

ًٓ َاتــ٘ أٜٓــّا غــرلٴَكؿٸ ٕٵ إىل قٝــإى ١ُ استــازٳَهــ ٌٳ آغــك إىل أ إىل قٝــاى  ا٭َــكٴ ُٜــ

ٍّ ُٸ وِهًَٓٴ بؿٜٗ َٸـ  وببايكٝـاى املكنٓـ   ١إىل ا٭قٝهـ  احملتازٴ ٢ ايكٝاىٴٜٚه ا إـا مل ٚأ

ٌٴ وُٜــٌ ا٭َــك إىل ـيــو  ٕٴ ؾايــؿيٝ ٖــفا عًــ٢ طكٜكــ١ أٖــٌ   وؾانــؿّا َــكؾٚؾّا ٜهــٛ

 املٓطل.

  ًـالكٔاع املسنب عيد امليطكٔٔ
ب ٜكدعـ٘ املٓطكٝـٕٛ إىل أقٝهــ١   ايكٝـاى املكنـٓـ  ٕٸأَـٔ   ٖـفا ٚيـتهٔ عًـ٢ غــدل٠ٺ   

ٕٔ وؾ٠َتعــؿٸ ٝٸ ٕٸأإ٫  وَطًــٛب ٚاســؿ نــٝكت يبٝــا ات بايــفٸ ٔ يًُطًــٛبٹايكٝــاى املبــ

 .  ٚاسؿّا َٓٗا يٝو إ٫ٓ

  األقٔط٘ املفصْل٘ ّاملْصْل٘
ٕٔ  تٵؿَـ ايـ  تأيٖ  ا٭قٝه١ٹ ١ُكٝٸٚبٳ ُٸ    َاتٹكـؿِّ َٴ يبٝـا ٢ َؿُـٛي١ إـا  ـيـو ايكٝـاى تهـ

َات َكـؿٸ  هٴعٵبٳ فٴشفٳقؿ تٴ ٚأسٝاّْا وعََٚٛٛي١ إـا مل ُٜكٸ وا بٓتا٥ذٗاع ؾَٝٗكٸ

ٚٴ ُٻٛسٹْٴايكٝاى اعتُاؾّا ع٢ً   املُٓك. ٢ بايكٝأىٗا ٜٚه

  طنسالكٔاع امُل
ٛٳ ٚطاملا عبتازٴ ُٸ   ٖفا ايٓش ٌٔ أؾيٓـ  ٢ بايتشًٝـٌ يف بعـهٔ  َٔ ايتعًـِٝ املهـ  ١ املهـا٥

ٕٴْٸإسٝح  وايؿك١ٝٗ  َـٔ ايبشـح عـٔ إمتاَٗـا يُٝـضٻ      ؾ٬ بؿٻ ْاق١ُّ ٗا يف ايػايب تهٛ
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ٕٵ وا٫نتٓتاز َٓٗا ٞٸ ٕٸإ :ٜكٍٛ ايؿكٝ٘ نأ ملـٔ ٜـك٣    ؿٸؾـ٬ بٴـ   واسبهِ نفا يًػدل ايؿ٬ْ

ٕٳ ذٸسٴ ٚدــؿٙ  ٕٵءؾــ واشبــدل ٜبشــح عــٔ نــٓؿٹ  ٕٵأ َــشٝشّا ٝــ١ اشبــدل ايٛاســؿ إـا نــا

 ؾ٬.   ٚإ٫ٓ وَٓ٘ ا٫نتؿاؾ٠ُ تٵشٻَٳ َشٝشّا

  اٛعلٙ طسٓك٘ الفكَ التخلُٔل

ــ َٸ ٌٴٚأ ــ ــا٤   ا ايتشًٝ ــ١ ايؿكٗ ــ٢ طكٜك ــٛ  وعً ٌٴ  ٕٵأؾٗ ــؿيٝ ــفنٛقٴ ٜكدــع اي ــا  امل  ؾٝٗ

ٌ  ٖٚٞ ايهتاب ٚايهٓٸ و١ ا٭قبع١إىل أسؿ ا٭ؾٓي مل ٜكدـع   ٕٵإٚ و١ ٚاٱمجـاع ٚايعكـ

ٍٸ   وطـكع ؾٝٴ ٚإ٫ٓ وقدع إىل ا٭َـٍٛ ايعًُٝـ١ املعتـدل٠   أإيٝٗا  عًـ٢ املهـأي١    ؾًـٛ انـتؿ

قدـع  أبـاشبدل   َوٚيـٛ متهٻـ   و١ّٛ ايفٟ ٖٛ َٔ ايهٓٸاملعُ يتككٜٔك بايهرل٠ ؾٗٞ تكدعٴ

ــٓٸ ــدل٠يًهـ ــكع ٚإ٫ٓ و١ املعتـ ــٛ متهٸـــ  وؾٝطـ ــٌ ٚيـ ــدل  أو با٭َـ ــٌ املعتـ ــع يٮَـ   وقدـ

َـا   غَُٛـاّ  َٓطكٝـ١ٺ  ١أقٝهـ  قدعٓا بعـه ا٭ؾيـ١ ايؿكٗٝـ١ إىل   أٚطاملا  وٚإ٫ ؾٝطكع

ٌٴ ؿهرل ايعكًـٞ  ايـت  ٕٸءؾ و١ أٚ بايعكٌ عًٝٗانًٝٸ و بكاعؿ٠ٺٜكدع يًتُهټ إـا نإ ايؿيٝ

ــ١ ٜكدــع  ــ١  اىل ا٫نــتٓتادٞ ٫ ضباي ــتر   وا٭قٝهــ١ املٓطكٝ ــّا غــرل َٓ  ٚإ٫ يهــإ عكُٝ

 ٢ ايٓكًٞ ٜكدع إيٝٗا.بٌ ستٻ 

ٛٴٖٚفا ايٓٸ َٳـ  ِ مل ٜفنكٙ ايُؿايتعًٗ َٔ أعبا٤ٹ ش بِٗ اعتُـاؾّا عًـ٢   تٴـ ُن ٔقؿٵكٗـا٤ يف 

ٍ يف ٚبعٓــِٗ ٜــفنكٙ ملباســح ا٭َــٛ و٘ اعكؾتــ٘ ٜعــكف ـيــوْٸــءؾ وعًــِ ا٭َــٍٛ

 َؿق نتاب٘ ٜعًِ َٓ٘ ـيو.

  (التخدٓد يف عله الفكُ) اليخْ الجالح مً أحناٛ التعلٔه
ٕٴ وٖٛ ايتشؿٜؿٴ :شٛ ايجايح َٔ أعبا٤ ايتعًِٝايٓٸ َٴنٝؿٝٸ ٖٚٛ بٝا  وعكٜـايتٸ ٔعٓٵ١ 

ًٖـ     َٔ َْٛٛعاتٹ ايهجرلٳ ٕٸءؾ ٕٴ   لٴَها٥ٌ ايعًـِ أٚ ضب٫ُٛتٗـا َٚـا ٜتع غـرل   بٗـا تهـٛ

ٛټبؿٜٗٝٸــ ٕٳ وعكٜـــإىل ايتٸ ذبتــازٴق ١ ايتُــ َٳــ ؾٝــفنكٚ  ٔعٓٵَٴــ ١َب نٝؿٝٸــايهتٴــ ٔقؿٵيف 
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ـٹايتٻ ــ ُٳ عكٜـ ــتع ــٛق املهـ ــ١ يٮَـ ــرل ايبؿٜٗٝـ ــ٘ غـ ــِ   ;١ً ؾٝـ ــاب ايعًـ ــ٢ أقبـ ــٌٗ عًـ  يٝهـ

 تعكٜؿٗا.  

  نٔفٔ٘ اقتياص العله
كــ١ ات املتشٓكاقتٓــاّ ايعًــِ بأدٓــاى املاٖٝٸــ ٕٸأعًــِ إ) :(1)قــاٍ يــاقع املطــايع

ا بايكٝـــاى إىل املعـــاْٞ املعكٛيـــ١ َٸـــأٚ وُـــٛشلا ٚعكْـــٝاتٗا يف غاٜـــ١ ايُـــعٛب١ٚؾ

ٌٷ ٓا َعاْٞ ْٚٚعٓا زبًُتٗا أزلا٤ نإ ايكـؿق املًـذلى   ًِا إـا تعٓك٭ْٸ ;ايْٛع١ٝ ؾهٗ

 اْت٢ٗ. (ٚاشباقز عٓٗا عكّْا وم ؾ٬ُّٚايكؿق املُٝٸ وَٓٗا دٓهّا

  الطسٓل ملعسف٘ تعسٓف الػٕٛ

ـٳ ـٳ ؾءـا أقؾتٳ ونإ ٚنٝ  بٴًُـ ِطٚتٳ وايًـ٤ٞ  ـيـوَ  عٳٓٳـ تٳ ٕٵأ ؿٸؾ٬بٴـ  ي٤ٞٺ تعكٜ

ِٸ مجٝعٳ ٚتطًب مجٝع َـا ٖـٛ    وأٚ بػرلٖا َٓ٘  ا ٖٛ ؼبٌُ عًٝ٘ بٛانط١ٺ َا ٖٛ أع

ٕٚ ي٘  ا ٖٛ ؼبٌُ عًٝ٘ بايٛانط١ أٚ بػرلٖا م ايفاتٞ َٓٗا عٔ ايعكْـٝات  ٚمتٝٸ وَها

٘   بإٔ تعؿٸ ١ املاٖٝٸـ  ٔوؿِـ ْٳ تؿاعـ٘ اقتؿـاعٳ  ؾ اقَٚـا ًٜـمّ َـٔ صبـكٸ     وَا ٖٛ بٝٸٔ ايجبـٛت يـ

مات ايـــفاتٝات عـــٔ أٚ غـــرل ـيـــو َـــٔ  ٝٸـــ  وَٚـــا يـــٝو نـــفيو عكْـــٝاّ  وـاتٝـــّا

ٚعٓـؿ ـا تعـكف دٓهـ٘     و(2)اٯقا٤ املٓطكٝـ١  ؿٴكِـ ٚقؿ ـنكْاٖا يف نتابٓـا ْٳ  واتْٝٸكٳايعٳ

ِٸ ّ   ٚتعـكفٴ  واتٖٞٚٛ املهـاٟٚ ايـفٸ   وؾًُ٘ فٴٔكعٵايفاتٞ ٚتٳ ٖٚٛ ا٭ع  وعكْـ٘ ايعـا

ِٸ َٻـ  فٴٔكعٵـ ايعاق  ٚتٳ ٖٚٛ ا٭ع ٟٸؾذلنٓـ  وٖٚـٛ املهـاٟٚ ايعـاق     ٘ٴتٳغا ِٕ  ب أ  قهـ

ًٻ ُ ٚت٬سٹ ؤَ أقهاّ املعكِّف ي٦تٳ ٘ٹ دل٠َاملعتٳ َطكا٥ٹاي  املفنٛق٠ يف باب املعكِّف. ؾٝ

ِٸ ــ ـٳ  ٕٸإ ث ــؿ  ــاب ايعًــِ ق ــأقب ــّاكٴَن ـٳ ٚا غايب ــ ــ تعكٜ ــَــا ُأ ُِّن ٔ  فٳغٹ ــ  يف املهــأي١ َ

                                              

 .29ّ وقطب ايؿٜٔ ضبُؿ بٔ ضبُؿ ايكالٟو يكع َطايع ا٭ْٛاق يف ٛاَع ا٭نكاقي (1)
 .و ايطبع١ ا٫ٚىل249ّو 1ز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ْكؿ اٯقا٤ املٓطك2١ٝ)
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إىل ايتشؿٜــؿ يف َــا يــٛ أغــف يف  ُــا عبتــازٴٚإْٸ و  شلــاا٭َــٛق ايٓظكٜــ١ عٓــؿ ايتعــكټ 

 ٌٵُٳــشٵٚيهــٔ مل تٳ وٚمل ٜعكٸؾٖٛــا أٚ عكٸؾٖٛـا  واملهـأي١ َــٔ ا٭َـٛق غــرل ايٛاْـش١   

َٳـ ايتٻ كٴِنايكٓاع١ بُش١ تعكٜؿِٗ ؾفٹ  ويف َجـٌ ـيـو   عٴؿَـ ٓٵُـا ٜٳ إْٸ بٹتٴـ ايُه ٔقؿٵشؿٜؿ يف 

 ٖفا.

ٔٻ  ٞ  بعــه ايؿكٗــا ٚيهـ  و٤ انتؿـٛا يف َكــاّ ايتعكٜـــ بايذلمجـ١ ٚايتؿهــرل ايًؿظــ

ٚٸ    ْٸـ إٚ مجٝــع  ٕٸإٚ وق٠ْـ١ ٚايهتــب املكـكٸ  ٘ ٖـٛ ايــفٟ ؼبتـاز إيٝـ٘ يف قــكا٠٤ ايعًـّٛ املؿ

ـ ايًؿظـٞ ٖـٛ   ٜؾـايتعك  واا ـنـك  ٔوِؿايٓٻ تعابٴإ شتازٴؾ٬ ٜٳ وتعاقٜـ ايعًّٛ نفيو

 ايفٟ ٜهتػؿّ يف ايعًّٛ.

  علُٔ التعازٓف لفظٔ٘ ّالسٓد ٌٓأ دعْٚ صاحب الهفآ٘

ــؿ انــذلاعٳ  ــ١َــاسٴ ٚق ــِ ٜٴ   ب ايهؿاٜ ــتٵٚغــرلٙ ؾً ــ بٵعٹ ــاقٜـ ٘ٴْؿهٳ  ويف ايتع

 .(1)ٗا يؿظ١ٝع٢ إْٸٚاؾٸ

ٔٸ ايتعاقٜـ يف ايعًّٛ يٛ نإ املكُٛؾ بٗـا ـيـو ملـا     ٕٸءؾ وـيو ٫ ٚد٘ ي٘ ٚيه

ٚٵ ٓٴ ؾٳقٳأ ؿٍٚ إىل تعكٜــ  ٚايعٴ وا٫ْعهأى ّٔؿٳٚبعٳ وكاؾا٫ٓط ّٔؿٳبعٳ ِٗ ع٢ً بعٕهبع

َٸ وآغك ِٔٚأ ٕٻ ;عكٜـ ٚاْش١ْإىل ايتٸ ١ُؾاسبادٳ وايؿك٘ ا يف عً َهـا٥ً٘   َْٛـٛعاتٹ  ٭

ُٴ ّٴمٳًِٜٳ ٛا أْؿهـِٗ  بٴـ عٳتٵأٚيفا تك٣ ايؿكٗـا٤   وأسهاَٗا ْٚٝكٗا ١َعٳٗا يٝعكف نٳتًػٝ

ـٹ يؿكٗا٤ ٚايٓشٜٕٛٛ ٚعبـِٖٛ عـٔ ـنـك نٝؿٝـ١     ٚقؿ انتج٢ٓ ا وٓا٤ ٚعبٛٙايػٹ يف تعكٜ

      ِّ َـٔ   َهـأي١ٺ  ايتعكٜـ يًُْٛٛعات َهـا٥ٌ ايؿكـ٘ ٚضب٫ُٛتـ٘ بتعـكٜؿِٗ شلـا يف نـ

 َها٥ً٘.

                                              

 .95ّ وو ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞنؿا١ٜ ا٭ٍَٛ( 1)



 321  ادلطهت انعبرز/ يف انزؤو  انثًبٍَخ نعهى انفقه

ٙ الْقْف علٙ احلل يف ـالربٍاٌ ٍّْ الطسٓل إل) اليخْ السابع مً أحناٛ التعلٔه
 (عله الفكُ
ٕٴٜٚعٕٓٛ ب٘  وكٖإٖٛ ايبٴ :شٛ ايكابع َٔ أعبا٤ ايتعًِٝايٓٸ كٜل إىل ١ ايٓطنٝؿٝٸ بٝا

ٌٔ ع٢ً اسبلٸ ايٛقٛفٹ ٕٵ ؤًِِايعٹ يف َها٥ ًُ ٚـيو بأ يـكا٥ط   ١ٹَظٗا َع ٬َسٳٜ٪غف ؾيٝ

ــ  ايُــشٸ ٓٸ  وٚايؿطكٜــات وٚاملًــاٖؿات وا٭ٚيٝــات :كٚقٜات ايهــتٸ١ ؾٝــ٘ َــٔ اي

٫ٚ  وَـشٝض  أٚ َا ؼبُـٌ َٓٗـا بكٝـاىٕ    وٚايتذكٜبات واملتٛاتكاتٚ وٚاسبؿنٝات

ــ١ َهــ   ــؿ يف َعكؾ ــتبٗات يف     ٜعتُ ًُٓات أٚ املً ــ ــٗٛقات ٚامله ــِ بأغــف املً ا٥ٌ ايعً

ٓٸـ  ُٗٔٹـ ٘ طاملا ٚقع ايعًُا٤ يف اشبطأ بٛانط١ عـؿّ تؿشټ ْٸءؾ وؾيًٝٗا كٚقٜات ِ عـٔ اي

ٔٔٚسٴ   ِٓٗ باملهُٛعات. ه

  ٙ احلل يف العكلٔاتـنٔفٔ٘ الْصْل إل

ــ ُٳ ٍٳ أقاؾٳ ٔٵؾ  ؾ ْؿهــ٘ عــٔٚػبــكٸ وػًــٞ ْؿهــ٘ عــٔ ـيــو ٜٴ ٕٵأ إىل اسبــلٸ ايَٛــٛ

ُټ ِٔ ٢َظشٵيٝٳ و١بٳًَايػٳ ب ٚسبٸايتع ٖـفا يف ايعًـّٛ    وايٝكني ٜٚظؿـك بـاسبل املـبني    بٓعٝ

 ايعك١ًٝ. 

  ٙ احلل يف اليكلٔاتـنٔفٔ٘ الْصْل إل

َٸ ّٴٚأ ؾٝـ٘   ؾًًظؿك بـايٛاقع ٚايَٛـٍٛ إىل اسبـلٸ    ونايؿك٘ ٚايٓشٛ وايٓك١ًٝ ا ايعًٛ

 وعـٔ اسبكٝكـ١   ِٔشٵـ يف ايَؿ ؼٴٜٚبـايٹ  و١ ايٓكًٝـ١ ايُـشٝش١  ٜعتُـؿ عًـ٢ ا٭ؾيٓـ    ٕٵأعًٝ٘ 

 لٳٔكشٵـ ٜٴ ٕٵأبعـؿ   و١ املكتبط١ باملكاّبا٭ؾٓي ٚؼبُٝط وعٔ يٛا٥ب ا٭ٖٚاّ ٘ٴٞ ْؿهٳُٓؿٜٚٴ

َـٔ   ؿٻ٘ ٫ بٴـ ْٸـ ءؾ وُا يف ايعًّٛ ايًكع١ٝيف ْؿه٘ ايكؿق٠ ايهاؾ١ٝ ٚاملًه١ ايٛاؾ١ٝ ٫ نٝٸ

ٚٳٚايعٴـ  وا٭قـ٣ٛ  بٹبٳيف َعكؾتٗا بايهٻـ  وٹايتُهټ ٕٳ ستٻـ  وايـٛثك٢  ٠ٹك ٖـٛ   ٘ٴُٴـ ِهسٴ ٢ ٜهـٛ

 ايٛاقع ٚا٭سك٣.
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  باهلل يف اىهػاف الْاقع ُلالتْٗض
َٳـ  أ ٘ ْٸـ ءؾ وايٛاقع ي٘ ٫ْهًافٹ عا٤ َٔ اهللٹٚايؿټ باهللٹ ٌٴٚعًٝ٘ ايتٛنټ  ٔٵؾٓـٌ 

ٞٸ بعـهٴ  عٳ تٵكٳهٴـ ٚطاملـا عٳ  وأدـابٳ  ٔٵَٳـ  ٔٳهٳسٵأعٞ ٚؾٴ غـف  آ تٴٓٵـ ؾُه املْٛـٛعاتٹ  ًـ

َٴّ املكؿٻكٳيًشٳ بٴٖٳـٵأايهتاب ٚ ٟٳ  ى  يؿٗـِ املهـأي١    املـ٪َٓني   أَـرلٔ  هـتذرلّا اـ٫ٛ

ِّ ًټ ؿٴُٵاسَب هللٹٚ وك اا أقٜؿؾأ ُؿ وًهًٗاَٴ ٚس  ك.ِهٚاي



 املطلب احلادٖ عػس
ٌُُ   ،ّّ٘ٔٓلّفطٔلتُ ُن ،غسف العله عنْمّا بٔا

ٌُ  غسف عله الفكُ باخلصْص ّبٔا
ٕٴ َــٔ ا٭َــٛق ايــ   وٚد٬يــ١ قــؿقٙ ويــكؾ٘  تــفنك قبــٌ ايًــكٚع يف ايعًــِ بٝــا

ٛٸ  وٚعظِٝ َٓميت٘ ٘  ٚعًـ ٘   وؾقدتـ ًـع عًـ٢ ؾٓـًٝت٘    يٝعـكف قـؿقٙ ٜٚطٓ   ;ٚقؾعـ١ َكاَـ

 ٢ سك٘ َٔ ازبؿ يف ذبًُٝ٘ ٚا٫عتٓا٤ بانتهاب٘ ٚايكغب١ يف اقتٓا٥٘.ٜٚٛٓؾ

ٕٴأيــكؾ١ٝ ايعًــِ إْٸ ٕٻأٚقــؿ عكؾــت  اتــ٘ اْٛــٛع٘ أٚ اعًَٛاتــ٘ أٚ بػاٜ ُــا تهــٛ

 ٚؾٛا٥ؿٙ أٚ بٛاْع٘.  

 ـات٘. ؿِّع٢ً يكف ايعًِ يف سٳ ٍټؿٴٚقبٌ اشبٛ  يف ـيو ْفنك َا ٜٳ



  ذاتُ علٙ غسف العله يف حٓد ما ٓدٗل
ٍٴ  ٛٸ    ٕٸإ :ؾٓكـٛ ا ْٸــأغـرل   وٚايكٜـب  ٫ ٜكبـٌ ايًـوٓ   َٓميتـ٘ أَـكٷ   ؾٓـ١ًٝ ايعًـِ ٚعًـ

ٍټ   ــ٘ َــٔ دٗــ١ٹ  ْــفنك عًــ٢ نــبٌٝ ايتٓبٝــ٘ َــا ٜــؿ  و١تابــّا ٚنــٓٸن وايعكــٌ ٚايٓكــٌ عًٝ

٘ٹ ٌٴُٳشٵَكتُكٜٔ يف ـيو ع٢ً َا ٜٳ انتٝؿا٤ املكـاّ ٫ تؿـٞ    ٕٻءؾ واملكُٛؾ  ٴكٳايػٳ ب

ٍٴ وا٭حبك ٚا٭ق٬ّ ٘ٹحبكِّ  ع٢ً ـيو. يٛا عك٬ّؿقؿ انت :ؾٓكٛ

ٕٓ الدلُٔل   العله ٔفَسعلٙ َغ العكل
ٚٸ  وفيـك أايٓـاَٞ   ٕٸأ٫ٚ قٜـب   وداَـؿ٠ ْٚاَٝـ١   :املعك٫ٛت تٓكهِ إىل ٕٸإ :٫ّأ

ِٸ ِٸ ويكفأاى اسبهٸ ٕٸأ ٫ٚيٓو واى ٚغرلٙهٸسٳ :ايٓاَٞ إىل ث اى ٜٓكهـِ  اسبهٸـ  ث

ِٸ ويكفأايعاقٌ  ٕٸأ٫ٚ قٜب  وعاقٌ ٚغرل عاقٌ :إىل ٌٴ  ث عـامل   :ٜٓكهـِ إىل  ايعاقـ

 يكف املعك٫ٛت.أؾايعامل  ويكفأايعامل  ٕٸأ ٖو٫ٚ يٳ وٚداٌٖ

ّٕ ع٢ً أقبع١ٹا٭َٛق  ٕٻإ) :ٌ عٔ بعه احملككنيكٹَا ْٴ :ٚثاّْٝا ٜكْـاٙ   ِٷهٵقٹ :أقها

ِٷ وايعكٌ ٫ٚ تكْاٙ اي٠ًٛٗ ِٷ  وتكْاٙ اي٠ًٛٗ ٫ٚ ٜكْاٙ ايعكٌ ٚقه ٜكْـاٙ   ٚقهـ

 .٠ٚقهِ ٫ ٜكْاٙ ايعكٌ ٫ٚ تكْاٙ ايًٗٛ وايعكٌ ٚاي٠ًٛٗ َعّا

َٸـ  وا٭َـكا  ٚاملهـاقٙ ايـ  تٓؿـع يف ايـؿْٝا      ؾٗٛ بعـهٴ  :أَا ا٭ٍٚ ٞ ٚأ  :ا ايجـاْ

َٸ ومجعأؾٗٛ املعاَٞ  ِ   :ا ايجايحٚأ ٌ   :عابٴـ ٚأَـا ايكٸ  وؾٗـٛ ايعًـ ٫ٚ  و(1)(ؾٗـٛ ازبٗـ

ٕٻ قٜبٳ  ؾٌٓ َٔ غرلٙ.أَا ٜكْاٙ ايعكٌ ٚاي٠ًٛٗ ٖٛ  أ

ُٸـ  ُـاّ انتط٬عٗا ملـا دًٗتـ٘ تؿشټ   بٸايٓؿو ب٘ ٚؾكسٗا ب٘ ٚسٴ ابتٗازٴ :ٚثايجّا ا ع

ُٳ ؾٗٞ طايب١ْ وؾكؿت٘  ي٘ جبٖٛك ـاتٗا.   ؿ٠ْطباعٗا ْٚايٹ فٹكٵي٘ ب

                                              

 .185و 2ّايكالٟو ز ايؿٜٔ كػؾ وهبرلايتؿهرل اي( 1)
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ُ٘   علٙ غسف العله الهتاب دالل
ــ  َٸ  ْٚهتؿــٞ َٓٗــا اـــا يف    وٓــاتٷ بٝٸ ايهتــاب عًــ٢ ـيــو ؾٗـــٞ آٜــاتٷ     يــ١ُ ٫َا ؾٹٚأ

 املعامل.  

ٚٸ وقٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ ايعًل :ا٭ٚىل يف قـٍٛ   ٓـا  ْـمٍ عًـ٢ ْبٝٸ  أَا  ٍٴٖٚٞ أ

 6اقْنزَأْ وَرَثَنكَ األَكْنزَوُ    6ا َِسَنبٌَ يِنٍْ عَهَنل     خَهَنلَ  6 اقْزَأْ ثِبسْىِ رَثِّكَ انَّنذِي خَهَنلَ  ط :نجك املؿهكٜٔأ

َٳــ سٝــحٴ و(1)صعَهَّننىَ ا َِسَننبٌَ يَننب نَننىْ ٌَعْهَننىْ 6انَّننذِي عَهَّننىَ ثِننبنْقَهَىِ بــفنك ْعُــ١  ٘ اجملٝــؿاؾتــتض ن٬

ٕٳ وتبع٘ بفنك ْع١ُ ايعًِأػباؾ ٚاٱ أعًـ٢ َـٔ ايعًـِ     ػباؾ ْع١ُْاٱ ١ٹُٳعٵْٹ ؿٳعٵبٳ ؾًٛ نا

   (2)دؿق بايفنك.أيهاْت 

٘ٹ ٛق٠ املًـتٌُ  يف َـؿق ٖـفٙ ايهٸـ   بني اٯٟ املـفنٛق٠   بٹايتٓانٴ ٚقؿ قٌٝ يف ٚد

ــ ٓٴ ــلٔ بع ــ٢ غً ــٔ عٳ  ٗا عً ــاٱْهــإ َ ــ ولًَ ٓٴ ــِ    ٚبع ــا مل ٜعً ــِٝ َ ــ٢ تعً ــأٗا عً  ْ٘ٸ

ٚٸ  ٕ تعاىل ـنك أ  -ٖٚـٞ اهـإ َـٔ اشبهانـ١     ونْٛـ٘ عًكـ١ّ   :عـين أ - ٍ ساٍ اٱْهـا

ــ١ٺ  ــك سايـ ــاّ  ٚآغـ ــرلٚقت٘ عاملـ ــٞ َـ ٍٴ  وٖٚـ ــا ــو نُـ ٍ ايكٸ ٚـيـ ــ٬ ــ١ ٚازبـ ــ٘  وؾعـ  ؾهأْـ

ٚٸ نٓــتٳ :نــبشاْ٘ قــاٍ ِٸ وتًــو املٓميــ١ ايؿٸْٝــ١ اشبهٝهــ١ يف أَــكَى ٍٔيف أ يف  َــكتٳ ثــ

َٴ .قدــ١ ايًــكٜؿ١ ايٓؿٝهــ١آغــكٙ إىل ٖــفٙ ايؿٸ ِٸإْٸ)ٖــفا  ٕٸإٓٝــ١ املكٜــؿ ٚيف   يــٛ ُــا ٜــت

يكف َٓ٘ يهإ ـنك ـيـو ايًـ٤ٞ يف   أإـ يٛ نإ غرلٙ  ;نإ ايعًِ أيكف املكاتب 

 .(3)(دؿقأٖفا املكاّ أٚىل ٚ

ٍ     انهَّنهُ انَّنذِي  ط :يطـ٬م قٛيـ٘ تعـاىل يف نـٛق٠ ا    :ايجا١ْٝ األَرْضِ  خَهَنلَ سَنجْعَ سَنًَبوَادٍ وَيِن

                                              

 .5 -1 و اٯ١ٜايعًل( نٛق٠ 1)
 .9( َعامل ايؿٜٔو سهٔ ايعاًَٞو 2ّ)
 و ٚن١ًُ )أدؿق( غرل َٛدٛؾ يف املُؿق.94ّ بٔ عًٞ ايعاًَٞو ايؿٜٔ و لٜٔ( ١َٝٓ املكٜؿ3)
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 و(1)صعِلْمًا نِزَعْهًََُا أٌََّ انهَّهَ عَهَى كُمِّ رًَْءٍ قَدٌِزٌ وَأٌََّ انهَّهَ قَدْ أَحَبطَ ثِكُمِّ رًَْءٍ يِثْهٍََُُّ ٌَزَنَزَّلُ األَيْزُ ثٍَْنٍََُُّ

بـفيو  ٚنؿـ٢   وكّاايعـامل ايعًـٟٛ ٚايهـؿًٞ طُـ     شبًـلٔ  ١ًّٓـ عٹ ِٳًِايعٹ ٌٳعٳ٘ نبشاْ٘ دٳْٸءؾ

 د٬ي١ ٚؾػكّا.

 (2)صوَيٍَْ ٌُإْدَ انْحِكًَْخَ فَقَندْ أُورنًَ خٍَْنزًا كَنثِريًا    ط :قٛي٘ نبشاْ٘ يف نٛق٠ ايبكك٠ :ايجايج١

 ا ٜكدع إىل ايعًِ.ات اسبه١ُ كٳهُِّؾ

قٛيــ٘  يف ٚاٜــ١بــفيو يف ايكٸ تٵكٳهِّــُؾ نُــا وبــايؿِٗ ٚايعكــٌ كتٵهِّــٚقــؿ ُؾ :أقــٍٛ

ٚايؿكـ٘ نُـا ٖـٛ املـكٟٚ      ٕٔآت بـايكك كٳهِّـ ٚقـؿ ؾُ  و(3)صوَنَقَدْ آرٍَْنَب نُقًَْنبٌَ انْحِكًَْنخَ  ط :تعاىل

 . عٔ أبٞ عبؿ اهلل

 َمْ ٌَسْنزََِي انَّنذٌٍَِ ٌَعْهًَُنٌََ وَانَّنذٌٍَِ الَ ٌَعْهًَُنٌََ ئًَََِّنب       ط :قٛي٘ تعاىل يف نٛق٠ ايمَك :ايكابع١

 .(4)صٌَزَذَكَّزُ أُوْنَُا األَنْجَبةِ

 و(5)صئًَََِّننب ٌَلْشَننى انهَّننهَ يِننٍْ عِجَننبدِ ِ انْعُهًََننبءُ  ط :قٛيــ٘ تعــاىل يف نــٛق٠ ؾــاطك  :اشباَهــ١

َٳ :قاٍ٘ ْٸإ عٔ ايُاؾم ) ٚعٔ صبُع ايبٝإ :أقٍٛ ٘ قَٛي مٳؿٻٜعين بايعًُا٤ َٔ 

ًُ َٳ و٘ؾع  .(6)(٘ ؾًٝو بعامل٘ قَٛيم ؾعًُمل ُٜؿٸ ٔٵٚ

 نَّنذٌٍَِ أُورُنَا   ٌَزْفَنعْ انهَّنهُ انَّنذٌٍَِ آيَنُنَا يِننْكُىْ وَا     ط :قٛيـ٘ تعـاىل يف نـٛق٠ اجملاؾيـ١     :ايهاؾن١

                                              

 .12 و اٯ١ٜايط٬منٛق٠ ( 1)
 .269 و اٯ١ٜايبكك٠نٛق٠ ( 2)
 .12 و اٯ١ٜيكُإ نٛق٠ (3)
 .9 و ا٭١ٜايمَك نٛق٠ (4)
 .28 اٯ١ٜ ؾاطكو نٛق٠ (5)
 .242و 8ّز و ايؿٌٓ بٔ اسبهٔ ايطدلنٞو( صبُع ايبٝا6ٕ)
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 .(1)صانْعِهْىَ دَرَجَبدٍ

  دالل٘ الطي٘ علٙ غسف العله
َٸ    ا ايه١ٓ ؾٗٞ يف ـيو نجرل٠ ٫ تهاؾ ذب٢ُ.ٚأ

ــ :َٓٗــا ٚعــٔ  و(2)ايهــايفل ايــفٟ ٫ ٜكتُــك عــٔ ايُــشٝض يف  اسبهــٔ أٚ املٛثٸ

ُٸأ  :(5)ٚيف بُا٥ك ايؿقدات و(4)ٚعٔ ثٛاب ا٭عُاٍ و(3)ؿٚمَايٞ اي

ؾٝـ٘   بٴًُـ ِططكٜكـّا ٜٳ  َؤًََ نٳـ ) :قاٍ قنٍٛ اهلل  :قاٍ عٔ أبٞ عبؿ اهلل 

٘ٹ  اهلُل َوًَُّا نٳـ ًِعٹ دٓشتٗـا يطايـب ايعًـِ    أ عٴٓٳـ امل٥٬هـ١ يتٳ  ٕٸإٚ و١طكٜكـّا إىل ازبٓٸـ   بـ

يف  ٢ اسبـٛتٴ ٘ يٝهتػؿك يطايب ايعًِ َٔ يف ايهـُٛات ٚا٭ق  ستٸـ  ْٸإٚ وق٢ْٶ ب٘

 وبـؿق ايعامل ع٢ً ايعابـؿ نؿٓـٌ ايكُـك عًـ٢ نـا٥ك ايٓذـّٛ يًٝـ١ اي        ٌٴٓٵَٚؾ وايبشك

ٚٳ   ثٛا ؾٜٓـاقاّ ا٭ْبٝا٤ مل ٜٛقٸ ٕٸإٚ وايعًُا٤ ٚقث١ ا٭ْبٝا٤ ٕٸإٚ ثـٛا  قٻ٫ٚ ؾقُٖـا ٚيهـٔ 

   .(ايعًِ ؾُٔ أغف َٓ٘ أغف حب  ٚاؾك

قـاٍ ُنـجرل    عٔ ُنجرل بٔ قٝو يف امل١ٝٓ ايجاْٞ  ايًٗٝؿٴ ٖفا اسبؿٜحٳ ٚقؿ ق٣ٚ

ٌٷ دايهّا َع أبٞ ايؿقؾا٤ نٓتٴ): بٔ قٝو ٍ  يف َهذؿ ؾًَل ؾأتاٙ قد أبـا   ٜـا  :ؾكـا

٘ ثٴـ ذبؿٸ َوْٸـ أبًػـين عٓـو    سبـؿٜحٺ  ٞ أتٝتو َٔ املؿ١ٜٓ َؿ١ٜٓ ايكنٍٛ إْٸ ايؿقؾا٤

                                              

 .11 و اٯ١ٜاجملاؾي١نٛق٠ ( 1)
 .34و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايف ا٫ٍَٛ َٔ (2)
بٜٛـ٘ ايكُـٞو ضبـؿخ    َٛنـ٢ بـٔ با   بٔ ضبُؿ بٔ عًٞ بٔ اسبهني .116ّ و ايُؿٚمايًٝؼ  وَايٞ( ا٭3)

  وٚغرلٖـــا (َعـــاْٞ ا٫غبـــاق)ٚ (ا٫عتكـــاؾات)يف ايكُـــٝني َجًـــ٘و ْـــمٍ ايـــكٟو ؾؾـــٔ ؾٝٗـــاو يـــ٘   مل ٜـــك
 .389قداٍ ايٓذايٞو ايٓذايٞو ّ .(ٖـ381ت )
 .131ّ وايًٝؼ ايُؿٚم و( ثٛاب ا٫عُا4ٍ)
غــرل ٚمجًــ١ )ؾُــٔ أغــف َٓــ٘..(   .23ّ و ضبُــؿ بــٔ اسبهــٔ بــٔ ؾــكٚؽ ايُــؿاقو ( بُــا٥ك ايــؿقدات5)

 .َٛدٛؾ٠ ؾٝ٘
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ٍ  و٫ :قاٍ ؟ؾُا دا٤ بو دباق٠ :قاٍ عٔ قنٍٛ اهلل   ؟٫ٚ دـا٤ بـو غـرلٙ    :ؾكـا

ِٸ و٫ :قاٍ ِٸ  واسبؿٜح (1)(نًو طكٜكّا ٔٵَٳ :ٜكٍٛ قنٍٛ اهلل  زلعتٴ :قاٍ ث  ثـ

 املفنٛق قاٍ: اسبؿٜحٳ كٳَنـٳ ٕٵأبعؿ   ايًٗٝؿ ٕٸإ

ٞ    بعهٴ نٓؿٳأٚ) ٍ ْٸـ أ (2)ايعًُا٤ إىل أبٞ ؼب٢ٝ بٔ لنكٜا بـٔ ؼبٝـ٢ ايهـاد  :٘ قـا

نـكعٓا يف املًـٞ ٚنـإ َعٓـا     أثني ؾبعـه احملـؿٸ   ُـك٠ إىل بـابٹ  ١ ايبلقٓـ أا  ًٞ يف نٓٸ

ؾُـا لاٍ عـٔ    و٨دٓش١ امل٥٬ه١ ناملهتٗمأقدًهِ عٔ أاقؾعٛا  :َادٔ ؾكاٍ ٌٷدٴقٳ

 .  (3)(قد٬ٙ تٵَهاْ٘ ست٢ دٖؿ

نإ يف أَشاب اسبـؿٜح   :٘ قاٍْٸأ (4)نٓؿ أّٜٓا إىل أبٞ ؾاٚؾ ايهذهتاْٞأٚ)

ٌٷ  دٓشتٗــا يطايــب أ امل٥٬هــ١ يتٓــعٴ ٕٸأ زلــع حبــؿٜح ايـٓ    ٕٵأغًٝــع إىل  قدـ

ٍ  ٌٳعٳذٳايعًِ َؾ ٕٵ أقٜـؿٴ  :يف قدًٝ٘ َهُاقٜٔ َٔ سؿٜؿ ٚقـا  وأطـأ أدٓشـ١ امل٥٬هـ١    أ

٘ أؾ ـٳ وَابت٘ اٯن١ً يف قدًٝـ ُٸـ    كٳنَـ ٚ ٞ   أبـٛ عبـؿ اهلل ضب ٖـفٙ   ؿ بـٔ إزلاعٝـٌ ايتُُٝـ

ًٴ :ٚقاٍ اسبها١ٜ يف يكع َهًِ  .(5)(عٓا٥٘أقد٬ٙ ٚنا٥ك  تٵًٖؾ

٘   ) :َايٞ ايُؿٚمأَا يف  :َٚٓٗا ٍ  عٔ ا٭َـبؼ بـٔ ْباتـ قـاٍ أَـرل املـ٪َٓني     :قـا

ٞٸ ًٓ :بــٔ أبــٞ طايــب  عًــ ًٓ ٕٸءُــٛا ايعًــِ ؾــتع  وَٚؿاقنــت٘ تهــبٝض وسهــ١ٓ ٘ٴُٳــتع

ْـ  ;ٖٚـٛ عٓـؿ اهلل ٭ًٖـ٘ قكبـ١     وٚتعًُٝ٘ َٔ ٫ ٜعًِ َؿق١ وٚايبشح عٓ٘ دٗاؾ  ٘٭

                                              

 .107ّ بٔ عًٞ ايعاًَٞوايؿٜٔ و لٜٔ ( ١َٝٓ املكٜؿ1)
خ ايبُـك٠و يـ٘ نتـاب يف    بـٛ ؼبٝـ٢و ضبـؿٸ   ألنكٜا بٔ ؼب٢ٝ بٔ عبؿ ايكئ بـٔ ضبُـؿ ايطـ  ايهـادٞو      (2)

 .47و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ307)ن١ٓ  ًٌَ اسبؿٜحو تٛيف بايبُك٠
 .85شبطٝب ايبػؿاؾٟو ّاايكس١ً يف طًب اسبؿٜحو  (3)

نًُٝإ بٔ ا٫يعت بٔ انشل بٔ بًرل ا٫لؾٟ ايهذهتاْٞو ابٛ ؾاٚؾو ضبـؿخو قسـٌ قسًـ١ نـبرل٠      (4)
 .101و 4ّبٔ أبٞ سا  ايكالٟو زإ. ازبكع ٚايتعؿٌٜو (ٖـ275) ن١ٓ ٚتٛيف بايبُك٠

 .108 - 107ّ وشبطٝب ايبػؿاؾٟا ( ايكس١ً يف طًب اسبؿٜحو5)
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 ّ ــ٘ نــبٌٝ ازبٓــ١  ٚنــايْو وَعــامل اسبــ٬ٍ ٚاسبــكا ــٝوٷ وبطايبٝ يف ايٛسًــ١  ٖٚــٛ أْ

ٚ    بٷَٚاسٹ بـ٘ أقٛاَـّا    ٜكؾـع اهللُ  و٬ٓ٤ا٭غٹـ  ٔٴٜٵـ لٳيف ايٛسؿ٠ ٚنـ٬ع عًـ٢ ا٭عـؿا٤ 

ُٸــ  ــِٗ يف اشبــرل أ٥ ِ ػبعً ــ ــؿ٣ بٗ ــاقِٖ ٚتكغــب     و١ ٜكت ــبو آث تكَــل أعُــاشلِ ٚتكت

ًٓـ  ِ  ميهـشِْٛٗ بـأدٓشتِٗ يف   وتِٗامل٥٬ه١ يف غ ٕٸ ;َـ٬تٗ ايكًـٛب   ايعًـِ سٝـا٠ُ   ٭

ٜٓــمٍ اهلل  وٚقــ٠ٛ ا٭بــؿإ َــٔ ايٓــعـ وْٚــٛق ا٫بُــاق َــٔ ايعُــ٢ وَــٔ ازبٗــٌ

بـايعًِ ٜطـاع اهلل    وٚميٓش٘ صبايه١ ا٭غٝاق يف ايؿْٝا ٚاٯغك٠ وا٭بكاق ساًَ٘ َٓالٍ

ٚبـ٘ ٜعـكف اسبـ٬ٍ     وٚبايعًِ تٌَٛ ا٭قساّ وؿٚبايعًِ ٜعكف اهلل ٜٚٛسٸ وٜٚعبؿ

 .(1)(ٚايعكٌ تابع٘ ًُٜٗ٘ ايهعؿا٤ ٚؼبكَ٘ ا٫يكٝا٤ وٚايعًِ إَاّ ايعكٌ وٚاسبكاّ

 .(2)(بفي٘ ٭ًٖ٘)ؾٝ٘ َهإ )عٓؿ اهلل ٭ًٖ٘(  ٕٸأإ٫  ٚقٟٚ عٔ اشبُاٍ

 .(3)َا ٜككب َٓ٘ عٔ ايكْا  ايًٝؼ َايٞأٚيف 

قـاٍ: قـاٍ    عـٔ أبـٞ عبـؿ اهلل     (5)ٚبُا٥ك ايـؿقدات  (4)َا يف ايهايف َٚٓٗا:

ِّ   ِ ؾكٜٓـ١ْ ايعً بٴًََط) قنٍٛ اهلل  َٴ ًِٕٹهٵـ َٴ عًـ٢ نـ  بټشٹـ ٜٴ اهلَل ٕٸإ٫ أ و١ُٺًٹهٵـ ٚ

 .(ايعًِ ا٠َػٳبٴ

َٻ ٔمكٴعٔ ُط كٳيكؿ تٛاتٳ :أقٍٛ َٸ ١ٹاشبا ٍٴٚايعا ايعًِ  بٴًََط) :قنٍٛ اهلل  ١ قٛ

ِٕ ِّؾك١ٜٓ ع٢ً ُن  .(6)(َٚه١ًُ َهً
                                              

   727و 714ّّ وبٔ بابٜٛ٘ ايكُُٞؿ ضب و( أَايٞ ايُؿٚم1)
 .523 - 522ّ وضبُؿ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ و( اشبُا2ٍ)
 .487ّ و ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايطٛنٞوايطٛنٞ َايٞأ( 3)
 .30و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 4)
 .22ّو ضبُؿ بٔ اسبهٔ بٔ ؾكٚؽ ايُؿاقو ( بُا٥ك ايؿقدات5)
و ٬َ عًـٞ  يكع َهٓؿ ابٞ سٓٝؿ١. 249ّو 17ز بٔ اسبهٔ اسبك ايعاًَٞو و ضبُؿ( َهتؿقى ايٛنا6ٌ٥)

 .537ّ ايكاق٨و
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 طايب. :أٟ وإؽبٳ :مجع ػا٠ُٚايبٴ

  ما اضتدل بُ علٙ ىفٕ التهلٔف بالفسّع للهفاز

ٍټ ٕٳ ٚإ٫ٓ وبٗــفا اسبــؿٜح عًــ٢ ْؿــٞ ايتهًٝـــ بــايؿكٚع يًهؿــاق ٚقــؿ ٜهــتؿ  يهــا

ِټ ايعًِ ؾك١ْٜٓ بٴًََط  باملهًِ ٚامله١ًُ. عًِٝٗ ٫ٚ ؽبت

ِٸ ٕٸإ :ٚدٛاب٘ ٕٸ    ٖفا ٜت ًٓ يـٛ قًٓـا بـأ ٕٵ   ي ٍٸ  كـب َؿَٗٛـّا بـأ عًـ٢ ا٫ْتؿـا٤ عٓـؿ     ٜـؿ

 ا٫ْتؿا٤.

ٓٴ ِٔ كٳهٻِٗ َؾٖفا ٚبع ٍ  :أٟ واسباٍ ايعًِ بعً ًٓـ  وايعًِ احملتاز إيٝ٘ يف اسبـا ٘ ٚيع

ٌٴ أ :ي٘ ع٢ً َا قٌْٝمٸ ِٴ   ؾٓـ ٍ  ايعًـِ عًـ ٍ  ؿـ ُ ٌ سٹُٳـ ايعٳ ٌٴٓٳـ ِؾأٚ واسبـا ٚعًٝـ٘   واملـا

ًٓ وٍ( يًعٗؿ اسبٓٛقٟأؾتهٕٛ ) ٞ  ٚيع بـايعًِ    ٘ إيٝ٘ ٜكدع تؿهرل ايًـٗٝؿ ايجـاْ

 ايفٟ ٖٛ ؾك  عني.

ٍ  أ عٔ أَرل امل٪َٓني  َا يف ايهايف :َٚٓٗا  ٕٸأٗـا ايٓـاى اعًُـٛا    أٜٸ) :ْـ٘ ٜكـٛ

ٍٴ ٔٔايؿٸ نُا ِ  بٴًََط ٜ ٘   وايعًـ ِٔ  بٳًَـ َط ٕٻإأ٫ ٚ وٚايعُـٌ بـ ِ َـٔ  عًـٝهُ  أٚدـبٴ  ايعًـ

ّٷ ٕٸإطًب املاٍو  ٕٷ املاٍ َكهٛ ْٳـ  ٍٷعاؾٹ ٘ٴُٳيهِ قؿ قهٻ َُٓٛ  ٞبكنـٝ  وُٓ٘ٹبٝٓهِ ٚ

َٹ وٚايعًِ طبمٕٚ عٓؿ أًٖ٘ ويهِ  .(1)(ك  بطًب٘ َٔ أًٖ٘ ؾاطًبٛٙٚقؿ أ

ِّ   َـا يف ايهـايف   َٚٓٗا: ٍ   بـٔ اسبهـني   عـٔ عًـ يـٛ ٜعًـِ ايٓـاى َـا يف     ) :قـا

تبــاقى ٚتعــاىل  اهلَل ٕٸإ وطًــب ايعًــِ يطًبــٛٙ ٚيــٛ بهــؿو املٗــر ٚغــٛ  ايًذــر  

ٌٴإعبٝؿٟ  تٳَكَٵأ ٕٸٍ إأٚس٢ إىل ؾاْٝا ٞٸ ازباٖ ٌٔأ حبلِّ ـټػٹاملهتٳ ي اقى ايتٸـ  وايعًِ ٖ

ــأ ٕٸإٚ وي٬قتــؿا٤ بٗــِ ٞٸإعبٝــؿٟ  بٻسٳ ٞٸ ايتكــ ــ ٌ  ي ايــ٬لّ  وايطايــب يًجــٛاب ازبمٜــ

                                              

 .30و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 1)
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 .(1)(يًعًُا٤ ايتابع يًشهُا٤ ايكابٌ َٔ اسبهُا٤

 ٖٛ َاسب ا٫نتػاق٠ املٓكٛي١ عٔ غـط ايًـٗٝؿ    ٖفا ٚؾاْٝاٍ  :أقٍٛ

 وٚقؿ دكبتٗا ٚٚدؿت ؾٝٗا ايُش١ عٓؿ إغ٬ّ ايٓٝـ١  وٚغرلٙ يف نًهٍٛ ايبٗا٥ٞ

ــ٘   ــؿ قٟٚ عٓ ــأؾك ــاٍْٸ ــ٘ تٴ  ٕٵأ أســؿٷ إـا أقاؾٳ) :٘ ق ــِ سادت ــأّ ٫ ؾًٝٴ ٢كٓــٜعً  كٵُٹٓٵ

 وبكٞ يف ٜؿٙ ٚاسـؿ٠  ٕٵءؾ وٜٚأغف اإ اإ وبٸَٔ اسَب سادت٘ ٚيٝكبه ع٢ً ي٤ٞٺ

 ٕٵإٚ وبكـٞ ث٬ثـ١ ؾػـرل َكٓـ١ٝ     ٕٵإٚ وٓـ١ٝ بكٞ اثٓـإ ؾػـرل َك   ٕٵإٚ وؾاسباد١ َك١ٝٓ

 وتكٓـ٢  بكـٞ نـتٷ   ٕٵإٚ وتكٓـ٢ نـكٜعاّ   بكـٞ مخـوٷ   ٕٵإٚ وبكٞ أقبع ؾػرل َك١ٝٓ

 .  (بكٞ اإ ؾ٬ تتعك  شلا بٛد٘ ٕٵإٚ وتك٢ٓ سهّٓا بكٞ نبعٷ ٕٵإٚ

ٍ  يف ايُشٝض عٔ أبٞ دعؿك  َا يف ايهايف :َٚٓٗا  ٘ٹُٹـ ًِبعٹ عٴؿَـ تٳٓٵٜٴ ِٷايٹعـ ) :قـا

ـٳ ٌٴٓٳِؾأ  .(2)(عابؿ َٔ نبعني أي

َٳ :َٚٓٗا ٍ  بهٓؿٙ إىل أبٞ عبـؿ اهلل   كٙ ايؿكٝ٘ٓٴشٵ٫ ٜٳ ٔٵَا يف  نـإ  إـا ) :قـا

ٚٴ ايٓاى يف َعٝؿٺ  ّٜٛ ايكٝا١َ مجع اهلُل ٔ  تٵعٳْٹٚاسؿ ٚ  ؾَـا٤ٴ  ٕٴٛلٳؾتٴـ  واملـٛالٜ

ًټ َٹاي  .(3)(ايًٗؿا٤ َا٤ٹؿاؾ ايعًُا٤ ع٢ً ؾٹَٹ ًُا٤ ؾرلدضٴؿاؾ ايعٴٗؿا٤ َع 

ٞٸَٚٓٗا:   عٳإـا َات امل٪َٔ اْكَط :قاٍ ايٓ   (4)بٔ إبكاِٖٝ َا عٔ تؿهرل عً

٘      َٔ ث٬خٺ إ٫ٓ ٘ٴعًُُ ٚقـؿ   و(َؿق١ داق١ٜ أٚ عًِ ٜٓتؿع بـ٘ أٚ ٚيـؿ َـاحل ٜـؿعٛ يـ

ٔٴ ق٣ٚ بٗفا املع٢ٓ عٔ ايٓ    .عبؿ ايدل بطكم ث٬ث١ اب

                                              

 .35ّ و1ز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ  (1)
 .33ّ املُؿق ايهابلو( 2)

 .399و 4ّز وضبُؿ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ وؼبٓكٙ ايؿكٝ٘ ( َٔ 3٫)
َٴأعًــٞ بــٔ ابــكاِٖٝ بــٔ ٖايــِ ايكُــٞو    (4) ــبــٛ اسبهــٔو  ــ٘و ؿهٸ ــ٘  أكو ؾكٝ ايٓانــؼ )غــف عــٔ ايهًــٝينو ي

 ..218و 3ّْكؿ ايكداٍو ايتؿكيٞو ز(. ٚاملٓهٛؽ
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ُٸـ   عٔ َ) :َا يف ايهايف :َٚٓٗا ٍ  (1)اقعاٜٚـ١ بـٔ ع  ٭بـٞ عبـؿ اهلل    قًـتٴ  :قـا

ِ  ٙ يف قًـٛبِٗ ٚقًـٛبٹ  ؾٴًـؿِّ ـيـو يف ايٓـاى ٜٚٴ   حټبٴقا١ٜٚ سبؿٜجهِ ٜٳ ٌٷدٴقٳ  ويـٝعته

ٌٸ ايــكٚاٟ  :قــاٍ ؟ؾٓــٌأُــا ٗٴأٜټ وٚاٜــ١ايكٸ ٙٹيــ٘ ٖــفٹ تٵهٳــٝٵَي ِٵُهتٹعابــؿّا َــٔ يــٝعٳ ٚيعــ

 .(2)(ؾٌٓ َٔ أيـ عابؿأب٘ قًٛب يٝعتٓا  سبؿٜجٓا ًٜؿٸ

ُا َجٌ ايعامل نُجٌ ايٓػ١ً تٓتظكٖـا  إْٸ) :َا قٟٚ عٔ أَرل امل٪َٓني  َٚٓٗا:

ُٸـ أعظِ أٚايعامل  و٢ ٜهكط َٓٗا عًٝو ي٤ٞٷتٸس ا٥ِ ايكـا٥ِ ايػـالٟ يف   دكّا َٔ اي

إىل ٜـــّٛ  ٖا يـــ٤ٞٷثًــِ يف اٱنـــ٬ّ ثًُـــ١ ٫ ٜهــؿٸ   ِٴايعـــايٹ ٚإـا َـــاتٳ ونــبٌٝ اهلل 

 .(3)(ايكٝا١َ

ــاؾ     ٚقٚاٙ ايُــؿٚم َــا يف ْٗــر ايب٬غــ١  َٚٓٗــا: ــٔ لٜ ــٌ ب بهــٓؿٙ إىل نُٝ

ٔٴ -(4)ايٓػعــٞ ٞ  قــاٍ ابــ ٖٚــٛ ســؿٜح  (ٖـــ463)نــ١ٓ  ٢املتــٛؾ عبــؿ ايــدل ا٭ْؿيهــ

ِ يًـٗكت٘  ًَٗٛق عٓؿ أٌٖ ايعًِ ٜهتػين عـٔ ا٫نـٓاؾ    ٍ  -(5)عٓـؿٖ نٓـت َـع    :قـا

ًٓ  أَرل امل٪َٓني  ٢ بٝـؿٟ ستٸـ   فٳغٳـ أٝٓا ايعًـا٤ اٯغـك٠ ؾ  يف َهذؿ ايهٛؾ١ ٚقؿ َـ

ُٳ    ُٸــ  هًٓٛؾـ١ ٫ ٜٴ ايُه ٔكٗٵـ إىل َ  زٳكٳ٢ غٳـ ٢ ستٸـ ًٳـ غكدٓـا َـٔ املهـذؿ ؾ ا ُـين بهًُـ١ ؾً

َٵ ُٻ وٳتٖٓؿ كٳشٳأ  وؾػرلٖـا أٚعاٖـا   ٖفٙ ايكًـٛب أٚعٝـ١ْ   ٕٸإٜا نٌُٝ  :ؿا٤ ثِ قاٍعٳاي

 :ٞ َا أقٍٛ يوسؿ  عٓٸإ
                                              

ُٻأَعا١ٜٚ بٔ عُاق ايعبؿٟو ايؿٖينو َٔ  (1) عـٔ نـعٝؿ بـٔ     فٳغٳـ أٖـٌ ايهٛؾـ١و   أَٔ  اؾم َشاب اي
 .262و 7ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ145ت )و برلو ي٘ نتاب اسبؿٜحدٴ
 .33و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 2)
 .233و 1ّز و ضبُؿ بٔ أيؿ بٔ غايؿ ايدلقٞو( احملان3ٔ)
و نإ يكٜؿا َطاعـا يف قَٛـ٘و يـٗؿ َـؿني َـع      َاّ عًٞ َشاب اٱأنٌُٝ بٔ لٜاؾ ايٓػعٞو َٔ  (4)

٘  وو ٚنهٔ ايهٛؾ١عًٞ  و 3ايهٓـ٢ ٚا٭يكـابو عبـاى ايكُـٞو ز    . (ٖــ 82) نـ١ٓ  اسبذـاز َـدلاّ   قتًـ
ّ245. 

 .37و 8ّز و ابٔ عبؿ ايدلو( ا٫نتفناق5)
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ٌٸ     وَٚتعًِ عًـ٢ نـبٌٝ ظبـا٠    وقباْٞ عاملٷ :ث٬ث١ ايٓاىٴ  ُٖٚـر قعـاع أتبـاع نـ

ٕٳ وْاعل ِّ ميًٝٛ  وٚمل ًٜذأٚا إىل قنٔ ٚثٝـل  وا بٓٛق ايعًِمل ٜهت٦ٝٓٛ وقٜض َع ن

ِٴ ٍ   أٚ وايعًِ ؼبكنـو  وغرل َٔ املاٍ ٜا نٌُٝ ايعً ٚاملـاٍ تٓكُـ٘    وْـت ذبـكى املـا

ايعًـِ  ١ ضببٸٜا نٌُٝ  وَٚٓٝع املاٍ ٜمٍٚ بمٚاي٘ وٚايعًِ ٜمنٛ ع٢ً ا٫ْؿام وايٓؿك١

ٔٷ ٕٴٜٴ ؾٜ ٘  ؿا ٕ بـ٘ ٜهتهـب    واهلل بـ ١ بعـؿ  سؿٚثـ ايطاعـ١ يف سٝاتـ٘ ٚمجٝـٌ ا٭    اٱْهـا

 ٘ ٘      وٚؾاتـ إ ا٭َـٛاٍ ٖٚــِ  مٸٜـا نُٝـٌ ًٖـو غٴـ     وٚايعًـِ سـانِ ٚاملـاٍ ضبهـّٛ عًٝـ

ِ َؿكــٛؾ٠ ٚأَجــاشلِ يف ايكًــٛب  ٗٴعٝــاْٴأ وٚايعًُــا٤ بــاقٕٛ َــا بكــٞ ايــؿٖك  وسٝــا٤أ

َٳــُٻــُــّا دٳًِعٹ( َيٖٗٓــا )ٚأيــاق بٝــؿٙ إىل َــؿقٙ  ٕٻإٖــا  وَٛدــٛؾ٠ يــ٘  تٴبٵّا يــٛ أ

ــُٳسٳ ــ٘ يَ  و١ًَ ــ٢ أَــبت ي ــّا غــرلٳ كٹبً ٓ ٕٕ ــ٘ َــأَٛ ــؿِّ  وعًٝ ــ١ّٜهــتعٌُ اي ــؿټ ٜٔ آي  وْٝايف اي

٘  اهللٹ حبذٔر ٜٚهتظٗكٴ ٫  اسبـلٸ  ١ٹًَـ ُٳأٚ َٓكـاؾّا سبَ  وٚبٓعُتـ٘ عًـ٢ عبـاؾٙ    وع٢ً غًكـ

ٚٸ   ايًـوٗ  ٜٓكؿعٴ وبُرل٠ ي٘ يف أسٓا٥٘ ـا ٫ٚ  أ٫ ٫ وَـٔ يـب١ٗٺ   عـاق ٕ  ٍٔيف قًبـ٘ بـأ

ًٓـ  أٚ ََّٓٗٛا وـاى ًٸـ   باي َٴأ وٗٛاتٹفات نـًو ايكٝـاؾ٠ يً غـاق  ٚا٫ؾٸ ٔعُٵّا بـازبَ َـ كٳػٵٚ 

نـفيو ميـٛت ايعًـِ     وْعاّ ايهـا١ُ٥ قكب يبّٗا با٭أ ؤٜ يف ي٤ٞٺايؿٸ عا٠ٹيٝها َٔ قٴ

 اسبؿٜح. (1)(اٛت ساًَٝ٘

 :   ٚ ا ٜٓهب ٭َرل امل٪َٓني

ــا ــايَؿ َــ ٌٔ إ٫ٓ ٌٴٓٵــ ــ ــِايعٹ ٭ٖــ ــإْٸ ًــ  ِٴٗٴــ

 

ــ٢ اشُلــ   ــٔ انــتٗؿ٣  عً  (2)٤ٴؾ٫ٓأؿ٣ مل

 ي٘ أّٜٓا: بٴهٳٓٵٚ ا ٜٴ 

ــ ــ١ُ ازببٸـــــــــ ٝقْـــــــ ــآا قهـــــــ  اق ؾٝٓـــــــ

 

ِٷ   ــ ــا عًــــــ ٍٴ ٚيٮ يٓــــــ ــا ــؿا٤ َــــــ  عــــــ

 
                                              

 .187 - 186ايًٝؼ ايُؿٚمو ّ واشبُاٍ .35و 4ّز بٔ أبٞ اسبؿٜؿواو ْٗر ايب٬غ١يكع ( 1)
 يؿٜٛإ.عجك ع٢ً ٖفا ايبٝت يف اأٚمل  .46و 1ّز و ٬َ ضبُؿ باقك ايهبمٚاقٟوايفغرل٠( 2)
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ــ ٍٳ ٕٸءؾـــــــ ــا ــ٢ باٱ املـــــــ ــام ٜؿٓـــــــ  ْؿـــــــ

 

ِٳ ٕٸإٚ  ٜٳـــــــــ بـــــــــامٕٺ ايعًـــــــــ  (1)ما٫ٍ 

 .(2)(٘ٴٓٴهٹٹشٵَا ٜٴ أَك٨ٕ ٌٸُن ق١ُُٝ) :قٛي٘  ًِِٔايعٹ فٹكٳع٢ً يٳ ٍټؿٴٚ ا ٜٳ 

يـٛ مل ْكــ َـٔ    ) :عٓؿ ـنك ٖفٙ ايهًُـ١  يف نتاب ايبٝإ ٚايتبٝني قاٍ ازباس 

بـٌ اهلل   ويٛدـؿْاٖا يـاؾ١ٝ ناؾٝـ١ ٚصبم٥ـ١ َػٓٝـ١     ع٢ً ٖـفٙ ايهًُـ١    ٖفا ايهتاب إ٫ٓ

 .(3)(غرل َكُك٠ عٔ ايػا١ٜٚيٛدؿْاٖا ؾا١ًْ عٔ ايهؿا١ٜ 

ٌٴ ٖفٙ ايه١ًَُ فٳغٳٚقؿ َأ  ؾٓظُٗا يعكّا ؾكاٍ: اشبًٝ

ٕٴ) ــايعٳ ٫ ٜهـــــــٛ ٌٴ ٞټًـــــ ــ ــؿٻ َجـــــ  ْٞايـــــ

 

ٌٴ٫ ٫ٚ ـٚ ايـــــــفٻ    ٸايػٳـــــــ نا٤ َجـــــــ

ــ١ُ  ــكٵاَي قُٝــ ــ ٤ٹُــ ــا ٜٴ قٴؿٵَقــ ــشٵَــ ــك ٔٴهٹــ  املــ

 

ٞٸ   قٓـــــا٤ٶ ٤ٴ   (4)(َـــــٔ اٱَـــــاّ عًـــــ

ٟ زبـؿٸ  ٚيف َؿاقى ايـٓٗر   عـٔ   يـ٘ يـبعه ايًـعكا٤ ْكـ٬ّ    ْانـبّا   (5) ٟ اشلـاؾ

 :ٟايهؿٸ

ٞٸ ٍٴ عًـــــــ  بـــــــٔ أبـــــــٞ طايـــــــب قـــــــٛ

 

ّٴ   ــا ــٛ اٱَــــ ــاملٴ ٖٚــــ ــتٵاُي ايعــــ  ٔٴكٹُــــ

ٌټ  ُٳ اَــــــــــك٨ٕ نــــــــــ  عٓــــــــــؿْا ٘ٴتٴــــــــــقٝ

 

ٌٔ ٚعٓــــؿٳ  ــ ــايَؿ أٖــ ــا ٜٴ ٌٔٓٵــ  ٔٴهٹــــشٵَــ

   .(6)اسبؿا٥ل ايٛقؾ١ٜعٔ  ٟ اشلاؾٟ ؿٸدٳ ٚيف نًهٍٛ 

ـٹ يف ْظكتٴ :قاٍ٘ ْٸأ ٚقٟٚ عٔ ازباس   أتٝـتٴ  َا زلعت ن١ًُ إ٫ٓٚ نتابٺ أي

يف  ٚثـ٬خٷ ث٬خ يف املٓادـا٠   و٭َرل امل٪َٓني  تهع نًُاتٺ إ٫ٓيف نت  بٓظا٥كٖا 

ٞ   َٸـ أؾ وؾبيف ا٭ ٚثـ٬خٷ اسبه١ُ   ٕٵأشلـٞ نؿـ٢ يـٞ ؾػـكّا     إ) :ا ايـ  يف املٓادـا٠ ؾٗـ
                                              

 .110و 1ّز و َُطؿ٢ لَاْٞوعًٞ  يٲَاّ( ايؿٜٛإ املٓهٛب 1)
 .18و 4ّز و ابٔ أبٞ اسبؿٜؿوْٗر ايب٬غ١يكع ( 2)
 وايبٝــإ ٚايتبــٝني .ؾبو ٚق٥ــٝو ايؿكقــ١ ازباسظٝــ١ َــٔ املعتميــ١و ٚيــؿ َٚــات يف ايبُــك٠نــبرل ا٥ُــ١ ا٭ (3)

 .83و 1ّز وعُكٚ بٔ حبك بٔ ضببٛب ايهٓاْٞ
 .156و 2ّز و ضبُؿ بٔ أيؿ ايؿًَكٞ ايباعْٛٞوطايب( دٛاٖك امل4)
 .262ّ و ايًٝؼ ٖاؾٟ نايـ ايػطا٤و( َؿاقى ْٗر ايب٬غ5١)
 و طبطٛ .يؿ ايًٗرل ايُٝاْٞأ١ُ٥ ايمٜؿ١ٜو يٝؿ بٔ أ( اسبؿا٥ل ايٛقؾ١ٜ يف َٓاقب 6)
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ؾـادعًين   بټسٹـ أنُـا   شلـٞ أْـتٳ  إ ونٕٛ يو عبـؿاّ أ ٕٵأّا ّا ٚنؿ٢ يٞ عمٸتهٕٛ يٞ قبٸ

ــنُــا تٴ ــ .(بٸشٹ َٸ ٘ ٚأ ــ ُٸــ  :ا ايــ  يف اسبهُــ١ ؾكٛي ــ ٔ يــ٦تٳ)انــتػٔ ع  وٙٴْظــرلٴ ٔٵتُه

ٓٻـ  وٙنـرلٴ أ ٔٵهُـ تٳ ٚاقغب إىل َٔ يـ٦تٳ  َٳـ   ٌٵٚتؿ َٸـ  (.أَـرلٙ  ٔٵهُـ تٳ ٦تٳيٹـ  ٔٵعًـ٢  ا ٚأ

ُٳــ :ايــ  يف ا٭ؾب ؾكٛيــ٘ َٚــا  ويهــاْ٘ تٳشٵــتٳ بــ٤ٛٷػٵَٳ ٚاملــك٤ٴ و٘ٴٓٴهٹــشٵَــا ٜٴ املــك٤ٹ ١ُ)قٝ

 ٫ طًٝهاْ٘. طبب٤ٛ ذبت يهاْ٘ :ٚيف قٚا١ٜ أغك٣ .(1)(ٙقٳؿٵَق فٳكٳعٳ اَك٤ٷ َوًَٖٳ

قــاؾ٠  ا٭ْبٝــا٤ٴ) :٘ قــاٍْٸــإ عــٔ قنــٍٛ اهلل  يف ذبكٜــكٙ َٞــ١ اسبًٓــٚق٣ٚ ايع٬ٓ

 :ٚقــاٍ ويف ٚدــ٘ ايعــامل عبــاؾ٠ ايٓظــكٴ :ٚقــاٍ وٚايعًُــا٤ نــاؾ٠ ٚصبايهــتِٗ عبــاؾ٠ 

ٍ  ؟ى٩ٍ اهلل َٚـٔ غًؿـا  ٜا قنٛ :قٌٝ وايًِٗ اقسِ غًؿا٥ٞ ايـفٜٔ ٜـأتٕٛ َـٔ     :قـا

ٞٳَٴ نكّ ؾكّٝٗاأَٚٔ  و ٓٻٜكٕٚٚ سؿٜجٞ ٚنٴ وبعؿٟ ّٳ  اهلَل هًُّا يك َٳـ  ٜـٛ ٖٚـٛ   ١ٹايكٝا

 .(2)(عٓ٘ قإ 

 غسف عله الفكُ
ٕٳ ّٳَا تكؿٻ ًٳ نا َٸ وُّٛايعًِ بٓشٛ ايعٴ فٹكٳب عًـِ ايؿكـ٘ باشبُـّٛ     فٴكٳا يٳـ ٚأ

ٕٔيف بٝــ لٳبٳؾُٝــا نٳــ تٳِؾــكٳؾكــؿ عٳ ّٔ ا ٕٔ وبٔلايهٻــ أقهــا ًــّٛ ايعٴ ّٔتكــؿټ بــاتٹٛدٹَٴ ٚيف بٝــا

ٓٴ ًٻ ّٳايتكؿټ ٕٻأ ٗا ع٢ً بعٕهبع ٕٴإْٸ ويًعًّٛ فٹكٳباي ْٴـ َٳ ١ٹبأيكؾٝٸ ُا ٜهٛ ٛعاتٗا أٚ ٛ

ٚٸْٗاأَعًَٛاتٗا أٚ غاٜاتٗا ٚؾٛا٥ؿٖا     .ٚ بٛاْعٗا َٚؿ

ــؿ يــاعٳ  ــا٤ قبــٌ ايًــكٚع يف ايعٹ  ايُؿ بــنيٳ ٚق ِٵكٗ ٕٴ ًــ ــا ٛٸ ٘ٹؾٹكٳيٳــ بٝ   ;َٓميتــ٘ ٚعًــ

ًٹ ٘ َــٔ ازبــؿٸ٢ سٗكــيٝعــكف قــؿقٙ ؾٝــٛٓؾ   ٕٸأ بٳٜٵــ٫ٚقٳ واقتٓا٥ــ٘ غبــ١ يفٚايكٸ ٘ٹيف ذبُــٝ

ِٳ ــبٳ ٘ٹِكــايؿٹ عًــ ٘   ؿٳعٵ ّٴ٭ْٸ ;عًــِ ايهــ٬ّ أيــكف ايعًــّٛ َــٔ دٗــ١ َعًَٛاتــ   ٗــا أسهــا

                                              

 و طبطٛ .42و ّيٝؿ بٔ أيؿ واسبؿا٥ل ايٛقؾ١ٜ( 1)

 .33و 1ّز اسبًٞو ايع١َ٬نـ و اسبهٔ بٔ ٜٛ( ذبكٜك ا٫سها2ّ)
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٘  قاؾت٘ إٚ واهلل تعاىل يعباؾٙ ٘     ؤَ غًكـ ٚؾٛا٥ـؿٙ ٖٚـٞ    وٚيـكؾ٘ َـٔ دٗـ١ غاٜتـ

 وٚايؿـٛل بايهـعاؾتني ْٚٝـٌ غـرل ايًٓـأتني      ويبًك١ٜ ٚنُـاٍ اٱْهـا١ْٝ  تٓظِٝ اسبٝا٠ ا

ٕٵ   ايٛاْع ي٘ ٖٛ أَـرل املـ٪َٓني    ٕٻءَٚٔ د١ٗ ايٛاْع ي٘ ؾ يـا٤   نُـا نـٝذ٤ٞ إ

 .اهلل

ِٴ ِٵعٳْٳ ٕٸ ٘عًِ ايؿك٘ اْٛٛع ايه٬ّ ٜؿٛمٴ عً َْٛـٛع عًـِ ايهـ٬ّ     إـا قًٓا بأ

َٹ٭ْٸ ;تعاىل اهللٹ ـاتٴٖٛ  ٘ٹ٘ ٜبشح ؾٝ٘ عٔ  نإ يف عًـِ   ٕٵإٚ وبٛت١ٝ ٚايهًب١ٝايجٸ ؿات

 نكاٖت٘. ـٹًََٔ ايهٻ ايهجرلٴ كٳٗٳِ أايه٬ّ قؿ أؾت٢ ايهجرل حبكَت٘ ٚ

ـٳ ــ ــإ ؾٝٳ ٚنٝ ــِهن ــ٢ يٳــ  ؿٹ ــ٬ّٝ عً ِٔ فٹكٳٞ ؾي ــ ــايؿٹ عً ِٔ ٘ٹِك ــٝ ــاقٷ  ٚعظ ــ٘ أغب   َٓميت

 نجرل٠.

ــا:  ــايف َٓٗــ ــا قٚاٙ يف ايهــ ــٞ اسبَ  َــ ــٓؿٙ إىل أبــ ــبهــ ــ٢ ٔٵهٳــ ــاٍ  َٛنــ  :قــ

ٍ  ٌٕاملهـذؿ ؾـءـا مجاعـ١ قـؿ أطـاؾٛا بكدٴـ       ؾغٌ قنـٍٛ اهلل  )   ؟َـٔ ٖـفا   :ؾكـا

ــٌ ــ١ع٬ٓ :ؾكٝ ــاٍ وَ ــ١  :ؾك ــا ايع٬َ ٘  ؟َٚ ــ ــايٛا ي ــكب   أ :ؾك ــاى بأْهــاب ايع ــِ ايٓ عً

ِٷـاى عٹ :ؾكــاٍ ايــٓ   :قــاٍ ويــعاق ايعكبٝــ١اّ ازباًٖٝــ١ ٚا٭ٚٚقا٥عٗــا ٚأٜــ ٫  ًــ

آٜـ١ ضبهُـ١    :ُا ايعًِ ث٬ثـ١ إْٸ : ثِ قاٍ ايٓ  ؤ دًٗ٘ ٫ٚ ٜٓؿع َٔ عًَُ٘ٳ ٜٓكټ

 .(1)(ٌٷٓٵؾٗٛ َؾ ٔٻٖٴ٬ََٚا غٳ و١ قا١ُ٥أٚ ؾك١ٜٓ عاؾي١ أٚ نٓٸ

ٕٸ :قاٍ يف ايٛايف بكاٖٝٓٗـا   ٕٸءؾـ  ويـاق٠ إىل أَـٍٛ ايعكا٥ـؿ   إ (اٯ١ٜ احملهُـ١ ) نأ

ٕ  وٕآاحملهُات َـٔ ايعـامل أٚ َـٔ ايكـك     اٯٜاتٴ ٕٻ ؾٹـٞ  يف غـرل َْٛـع    ٚيف ايكـكآ طٔإ

ٓٳــا)ٚ وسٝــح ٜــفنك ؾ٥٫ــٌ املبــؿأ ٚاملعــاؾ طٯٜٳــ١ّصأٚ  ـٳيٹــَو ٯٜٳــ١ّص ايعاؾيــ١(  ١ُيؿكٜ

ّٔ اقٳيٳـ إ ايعكـٌ َٚهــا٥ٚٗا َـٔ دٓــٛؾ    ٗا َـٔ دٓــٛؾٹ ٓٴٞ ضبانٹــا٭غــ٬م ايتٸـ  ٠ إىل عًـٛ

                                              

 .32و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايف ا٫ٍَٛ َٔ (1)
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عــٔ  ٚعــؿايتٗا نٓاٜــ١ْ وٞ بــا٭ٍٚ ٚايتػًــٞ عــٔ ايجــاْٞ ؾكٜٓــ١ايتشًٓــ ٕٸءؾــ وازبٗــٌ

ــ  يــاق٠ إىل يـــكا٥ع  إ١ ايكا٥ُــ١(  ايهــٓٸ )ٚ وطٗا بــني طــكيف ا٫ؾــكا  ٚايتؿـــكٜط   تٛنٸ

ّٴ ٚاعبُاقٴ سبكاّ.ا٭سهاّ َٚها٥ٌ اسب٬ٍ ٚا ١ يف ٖفٙ ا٭َـٛق ايج٬ثـ١   ايؿٜٓٝٸ ايعًٛ

ّٷ ت ايــج٬خ الًــٖٓٚــٞ َٓطبكــ١ عًــ٢ اي  وٗــا ٖــفا ايهتــاب عٳُٳٖٚــٞ ايــ  دٳ وَعًــٛ

٘   وؾا٭ٚىل ع٢ً عكً٘ ويٲْها١ْٝ ٘    وٚايجا١ْٝ عًـ٢ ْؿهـ بـٌ عًـ٢    وٚايجايجـ١ عًـ٢ بؿْـ

َٚـا عـؿا ـيـو     و ايعكـٌ ٚاشبٝـاٍ ٚاسبـوٸ   املايعٛامل ايج٬ث١ ايٛدٛؾ١ٜ اي  ٖٞ ع

 .(1)ٗا يٝهت بتًو املكتب١أٚ ؾ١ًٝٓ ٚيهٓٸ وؾٗٛ ؾٌٓ لا٥ؿ ٫ ساد١ إيٝ٘

ِٴ (احملهُــ١ اٯٜــ١ٹ) ِٴًِــعٹ :(2)ؿ ايــؿاَاؾٚعــٔ ايهــٝٸ ٟٸايٓٻ ٖــٛ ايعًــ ايــفٟ ؾٝــ٘  ظــك

املعكؾ١ باهلل نبشاْ٘ ٚحبكا٥ل طبًٛقات٘ َُٚٓٛعات٘ ٚبأْبٝا٥٘ ٚقنـً٘ ٚحبكٝكـ١ ا٭َـك    

ٖـٛ   (ايؿكٜٓـ١ ايعاؾيـ١  )ٚعًـِ   وٖٚـفا ٖـٛ ايؿكـ٘ ا٭نـدل     و ايبؿ٤ َٓ٘ ٚايعٛؾ إيٝ٘يف

ٞٸ ٔ ٚايكٛاعؿ ٚا٭سهاّ َٔ اسبـ٬ٍ  ٓٳايفٟ ؾٝ٘ املعكؾ١ بايًكا٥ع ٚايهټ ايعًِ ايًكع

ــ٘ ا٭َــػك   وٚاسبــكاّ ِٴ وٖٚــفا ٖــٛ ايؿك ــ ِٴ  (١ ايكا٥ُــ١ايهــٓٸ) ٚعً ــ تٗــفٜب  ٖــٛ عً

كټف املٓـالٍ ٚاملكاَـات   إيٝـ٘ ٚتعـ   رٔلٚايهٻـ  ك َـٔ اهللٹ َؿا٭غ٬م ٚتهٌُٝ اٯؾاب بايهٻ

 ٚايتبُك٠ اا ؾٝٗا َٔ املًُٗات ٚاملٓذٝات.

ٕٸ :(3) ٚقاٍ ياقع املعامل ٬َ َاحل   وا٭ٍٚ إياق٠ إىل ايعًِ بايهتـاب  نأ

ٟ    وٚا٭غرل إىل ايعًِ با٭ساؾٜح  َهـتك١ُٝ إىل  :ٚايٛنط ٖٚـٛ )ؾكٜٓـ١ عاؾيـ١( أ

 ّ ا٭َـٛق   ٗا عًـ٢ مجٝـعٔ  ٚاملـكاؾ بانـتكاَتٗا ايـتُايُ    وايعًِ بهٝؿ١ٝ ايعٌُ با٭سهـا

                                              

 .134و 1ّز و ضبُؿ ضبهٔ ايؿٝه ايهاياْٞو( ايٛايف1)
 و1ؾُٝــا عٓـؿٟ َـٔ املُــاؾق إ٫ يف نتـاب ايــٛايف يًؿـٝه ايهايــاْٞو ز     ؾمل أدـؿ نـ٬ّ ايهــٝؿ ايـؿاَا   ( 2)

ّ133. 
 .16ّ واملٛىل ايؿ ايهكٟٚ املالْؿقاْٞ ضبُؿ َاحل بٔ وساي١ٝ املعامل( 3)
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 ٗا.كٹيف ذبٗك املعتدل٠ يكعّا

ٍ  ؿٝإبهـٓؿٙ عـٔ نٴـ    َا يف ايهـايف َٓٗا:  ٍ  أبـا عبـؿ اهلل    زلعـتٴ  :قـا  :ٜكـٛ

ٚٸ و٘ يف أقبٕعًٓعًِ ايٓاى ُن ٚدؿتٴ) ٞ  ووتعكف قبٸ ٕٵأ :شلاأ تعـكف َـا    ٕٵأ :ٚايجـاْ

عـٔ   َودٴـ ٔكػٵتعكف َا ٜٴ ٕٵأ :ٚايكابع وتعكف َا أقاؾ َٓو ٕٵأ :ٚايجايح وَٓع بو

 .  (1)(ؾٜٓو

ٚٸ ٚاملكاؾٴ ٚاملكاؾ بايجاْٞ ٖـٛ َعكؾـ١    وـات اهلل َٚؿات٘ ٚأؾعاي٘ ١َُؾٍ ٖٛ َعٔكبا٭

ٚاملــكاؾ بايجايــح ايٛادبــات     وْعــِ بــ٘ عًٝــو َــٔ ْعُــ٘ ايظــاٖك٠ ٚايباطٓــ١       أَــا 

 َات ٚاملهكٖٚات.ابع ٖٛ احملكٸبايكٸ ٚاملكاؾٴ واتٚاملهتشبٸ

ٍٴُٳـ ايَه) :إىل أبٞ عبـؿ اهلل   ٙٹؿٹٓٳبهٳ َا يف ايهايفَٓٗا:  ٍُٔٳـ ايَه ٌټنُـ  ا  ٘ٴايتؿكٗـ  ا

ُٻ ؤٜيف ايؿٸ  .(2)(ٚتكؿٜك املع١ًٝ وع٢ً ايٓا٥ب١ كٴبٵٚاي

  ما يىرد على االستدالل بهذه الزواية

ٜٴــ  ــؿ  ــ       ؾٴٛقٳٚق ــ٢ يؿ ــا ايــتٌُ عً ــ١ ْٚظرلٖــا   ــ٢ ا٫نــتؿ٫ٍ بٗــفٙ ايكٚاٜ  عً

ٕٸ :ايؿك٘ ٚايؿكٝ٘  املكاؾ بايؿك٘ ؾٝٗـا يـٝو ٖـٛ ايعًـِ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ ايؿكعٝـ١         بأ

ِ   ٫ٚ املـكاؾ  وَهـتشؿخ  ٭ْـ٘ َعٓـ٢ٶ   ;عٔ أؾيتٗـا ايتؿُـ١ًٝٝ    بـٌ املـكاؾ بـ٘     وبـ٘ ايؿٗـ

  ٞ ــؿٸ ٖــٛ ايبُــرل٠ُ  (3)نُــا عــٔ ايًــٝؼ ايبٗــا٥ ــ٘ ٖــٛ َــاسٹ  ؤٜيف اي ٖــفٙ  بٴٚايؿكٝ

 تٳُكــُٵ٢ ٜٳستٸــ ٘ٹِكــايؿٹ ٌٻُنــ ؿٴبٵــايعٳ ٘ٴَكــِؿ٫ ٜٳ) :بكٛيــ٘ ٚإيٝٗــا أيــاق ايــٓ   وايبُــرل٠

ِٸ  وٕ ٚدّٖٛا نجرل٠آٜك٣ يًككٚ واهللٹ يف ـاتٹ اىٳايٓٸ ٜكبـٌ عًـ٢ ْؿهـ٘ ؾٝهـٕٛ شلـا       ثـ

                                              

 .50و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛبوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 1)
 .87و 5ّز. 32و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛبوايهايفا٫ٍَٛ َٔ  (2)
َهتب١ ا٫َاّ اسبهـِٝ   .(ٖـ1081ت )( ساي١ٝ املعاملو ضبُؿ َاحل بٔ املٛىل ايؿ ايهكٟٚ املالْؿقاْٞ 3)

 .819ايعا١َو طبطٛطاتو بكقِ 
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ّٴ و(1)(َكتّا يؿٻأ  ِٴًِـ َٔ ع٬َـات ايؿكٝـ٘ اسبٹ   ٕٸإ) :بكٛي٘ ايكْا  ٚإيٝ٘ أياق اٱَا

ُٻ  .(2)(تُٵٚاي

نُـا   وبٗا املع٢ٓ ا٫َط٬سٞ يًؿك٘ اؾٴكٳا٭غباق ٜٴ ٕٸأٓا ْٴكٳ٘ يٝو َغْٸإ :ٚدٛاب٘

ٍٸْٸأٓا ْٴكٳُا َغٚإْٸ وثنيْهب يبعه احملؿٸ ٘  ١ٝٹٓؾكٳع٢ً يٳـ  ٗا تؿ يؿـ    ٕٸأعتبـاق  با وايؿكـ

ٜٔ تًٌُ ايعكا٥ـؿ ايؿٜٓٝـ١ َٚعكؾـ١    ايبُرل٠ يف ايؿٸ ٕٸءؾ وايؿك٘ ؾٝٗا ًٌُٜ عًِ ايؿك٘

ٍٴ  وتؿُـ١ًٝٝ  ١ٺأٚ عـٔ أؾيٓـ   ا٭سهاّ ايًكع١ٝ عٔ تكًٝـؿٺ  بٗـا ٚيـٛ باعتبـاق     ؾا٫نـتؿ٫

 قكٜبّا. عَُٛٗا يعًِ ايؿك٘ عَُّٛا

غــرلّاو  بعبــؿٺ اهلُل إـا أقاؾٳ) : بهــٓؿٙ عــٔ أبــٞ عبــؿ اهلل َــا يف ايهــايفَٓٗــا: 

 .(3)(ٜٔيف ايؿٸ ٘ٴٗٳٖكَؾ

َٳَٓٗا:  ٘  ٙٴكٴٓٳشٵ٫ ٜٳ ٔٵَا يف  ٟٸ  ايؿكٝـ  لٷُا َٛثٻـ ٖٴؿٴسٵـ َأ بطـكٜكنئ  يف ايهـايف  ٚاملـكٚ

َـٔ املـ٪َٓني    ُـٛتٴ ٜٳ َـا َـٔ أسـؿٺ   ) :إىل أبـٞ عبـؿ اهلل    ٙٹؿٹٓٳبهٳـ  شٝضٷَٳـ  ٚاٯغكٴ

٘ٺ بًٝو َٔ َٛتٹإإىل  سبٸأ  .(4)(ؾكٝ

َٳـ ) :بهٓؿٙ إىل أبـٞ عبـؿ اهلل    يف ايهايف ٔٴهٳاسَبَٓٗا:  ٔٴ  اتٳإـا  ايؿكٝـ٘   املـ٪َ

ّٴ ِٳًٹثٴ  .(5)(ي٤ٞ ا٫ٖ ٜهؿټ ١ُّٳًِثٳ اٱن٬

إـا َـات  ) :بهٓؿٙ عٔ أبـٞ اسبهـٔ َٛنـ٢ بـٔ دعؿـك       يفَٚا قٚاٙ يف ايها

عًٝٗـا ٚأبـٛاب    اهلَل عًٝ٘ امل٥٬ه١ ٚبكاع ا٭ق  اي  نإ ٜعبؿٴ تٴَهامل٪َٔ ايؿكٝ٘ بٳ

                                              

و 11ز و عبـؿ ايـكلام ايُـٓعاْٞو   املُٓـ. 29و 2ّز ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينو ( يكع اٍَٛ ايهايف1)
ّ255. 

 .234و 2ّز وضبُؿ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ و( عٕٝٛ اغباق ايكْا2)
 .32و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 3)
 .186و 1ّز وضبُؿ بابٜٛ٘ ايكُٞ وؼبٓكٙ ايؿكٝ٘ ( َٔ 4٫)
 .38و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايف ا٫ٍَٛ َٔ (5)
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ّٴأايهــُا٤ ايــ  نــإ ُٜــعؿ ؾٝٗــا ب ٕٸ ٖا يــ٤ٞٷ٫ ٜهــؿټ ثًُــ١ّ عُايــ٘ ٚثًــِ اٱنــ٬  ٭

ُٕٔٴمل٪َٓني ايؿكٗا٤ سٴا ُٕٔٴاٱن٬ّ نشٴ ٛ  .(1)(ٛق املؿ١ٜٓنٴ ٛ

َٳـ ْٸـ ءٜٔ ؾٗـٛا يف ايـؿٸ  تؿٖك) :بهٓؿٙ عٔ أبـٞ عبـؿ اهلل    َا عٔ ايهايفَٓٗا:   ٔٵ٘ 

ــمل ٜتَؿ ــؿٸ ٘ٴٖك ٞٷ يف اي ــ ٘  ٕٸإ ؤٜ ؾٗــٛ أعكاب ــ ٌٍ ُننَا يف اننندِّ قَّزفٍََنِط :اهلل تعــاىل ٜكــٍٛ يف نتاب

 .(3)((2)صوٌذرُى حيَُُعهَّى نََا ئنٍُِعُجَى ئ ا رَُُيََْوا قَرذِنْونٍُ

  عيى االعزابٌم

ــا٭  ٚأقاؾٳ ٞٸب ــتٳ   وعكاب ــفٜٔ ْع تعــاىل يف  ِ اهلُلٗٴٖــٛ ايٓهــب١ إىل ا٭عــكاب اي

 و(4)صوَأَجْننندَرُ أَالَّ ٌَعْهًَُنننَا حُننندُودَ يَنننب أََنننزَلَ انهَّنننهُ  بًوََِفَبقننن زَاةُ أَرَننندَ كُفْنننزاًاألَعْنننط :نتابـــ٘ اجملٝـــؿ

٘  بٳهٹـ ٚيـفا ْٴ  وٚيٝو ي٘ َؿكؾ وٚا٭عكاب َٝػ١ مجع  ;بكٳيًعٳـ  ٚيـٝو جبُـعٕ   وإيٝـ

ٚ  يُؿم ا٭عكاب عًـ٢ نـهٓ   ;٘ بُٝٓٗا عُّٛ َٔ ٚد٘٭ْٸ  ٕٵإإ ايباؾٜـ١ ؾٕٚ املـؿٕ 

ٌّ ٌٷدٴــقٳ :ٚيــفا ٜكــاٍ وْــٛا َــٔ ايعــكبمل ٜهٛ ٜهــٔ مل  ٕٵإيهــانٔ ايباؾٜــ١ ٚ أعكابــ

 عكبٝا.

ٞٸ كٳعٳ ٌٷدٴـ قٳ :ٚيفا ٜكاٍ واملؿٕ ٔٳَهنٳ ٕٵإيػ١ ايعكب ٚ ٘ٴتٴػٳنإ ُي ٔٵَٳ بٴكٳٚايعٳ  وبـ

ٞ )٫ٚ ٜكـاٍ يـ٘    وايباؾٜـ١  ٔٵهُهمل ٜٳ ٕٵإٚ ِ   ٖٚـفا ْظـرلٴ   و(أعكابـ ٘ ْٸـ ءؾ وعذـِ ٚأعذـ

َٳ ٞٸٚأعذُ ِٴذٳقدٌ أعٵ :ٜكاٍ  ونـإ َـٔ ايعـكب    ٕٵإٚ ونإ يف يهاْ٘ يهٓـ١  ٔٵع٢ً 

ٞٸ ٞٸذٳقدــٌ عٳ :ٜٚكــاٍ و٫ٚ ٜكــاٍ يــ٘ أعذُــ نــإ  ٕٵإٚ وملــٔ يــٝو يػتــ٘ عكبٝــ١  وُــ

ِٻ  و(أعذُــٞ)٫ٚ ٜكــاٍ يــ٘  وؾُــٝشّا يف يػتــ٘ ــَي ٚبٗــفا تعــكف ؾهــاؾ َــٔ غــ  َ ِؿ

                                              

 .ايهابل( املُؿق 1)
 .122 و اٯ١ٜايتٛب١ نٛق٠ (2)
 .31و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايف ا٫ٍَٛ َٔ (3)
 .97 و اٯ١ٜيتٛب١نٛق٠ ا (4)
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 .بٵكٳ( بايعٳ)ا٭عكابٹ

 الفقًه حقًا

ٍ  هٓؿٙ عٔ أبـٞ عبـؿ اهلل   ب َا يف ايهايفَٓٗا:   :قـاٍ أَـرل املـ٪َٓني     :قـا

ٔ  اىٳايٓٸـ  طِّكَـ ٜٴ ِٵَي ٔٵَٳايؿكٝ٘؟  سلٸِ بايؿكٝ٘ ُنغدلٴُأأ٫  ٚمل ٜـ٪َِٓٗ   واهلل ١ٹُٳـ سٵقٳ َـ

عٓـ٘ إىل   ٕ قغبـ١ّ آٚمل ٜذلى ايكك واهللٹ يف َعاَٞ ِٵٗٴكغٸِ َيٚمل ٜٴ ؤَ عفاب اهللٹ

ٗٸِ ًِِٕيف عٹ ٫ ٫ غرلٳأ وغرلٙ أ٫  وكيـٝو ؾٝٗـا تـؿبٸ    أ٫ ٫ غـرل يف قـكا٠٤ٺ   ويٝو ؾٝ٘ تؿ

ٚٳ وٺهٴيف ْٴ أ٫ ٫ غرلٳ وؾٝٗا ٘ٳِك٫ ؾٹ عباؾ٠ٺ ٫ غرل يف  .  (1)(ؾٝ٘ عٳقٳ٫ 

ٍْ        ط :٘ تعـاىل قُٛي ٖفا اسبؿٜحٳ ؿٴٜٚ٪ٓن ٍَ أَسْنَزُفَا َعهَنى أََْفُسِنُِْى اَل رَْقنَطُنَا يِن ٌَبِعجَنبدِي انَّنذٌِ

 .(2)صئََِّهُ  ََُ انْغَفَُرُ انزَّحٍِىُ رَحًَْخِ انهَّهِ ئٌَِّ انهَّهَ ٌَغْفِزُ انذََُُّةَ جًٍَِعبً

 .(3)صانْقََْوُ انكَبفِزُوٌَ الٌٍََّْئَسُ يٍِْ رَوْحِ انهَّهِ ئِ الَط :ٚقٛي٘ تعاىل

 .(4)صأَفَأَيِنَُا يَكْزَ انهَّهِ فَال ٌَأْيٍَُ يَكْزَ انهَّهِ ئِال انْقََْوُ انْلَبسِزُوٌَط :ٚقٛي٘ تعاىل

  بيه حمندال  صًة األمريَو

٘ٹت٘ ٫يف َٚٝٸ قاٍ أَرل امل٪َٓني ) :ٚعٔ اشبُاٍ ُٻ بٓ ًـ إ :بٔ اسبٓؿٝـ١ ؿ ضب  ِٵع

ٚٸ ٕٸأ ٚٸ٠ املك٤ املهًِ َك ٚٸ٠ يف سٓـك  وتإَك ٚٸ٠ يف نـؿك   وَك َٸـ  وَٚـك ٚٸ أ ٠ اسبٓـك  ا َـك

ٕ ٚصبايهـــ١ ايعًُـــا٤ ٚايٓظـــك يف ايؿكـــ٘ ٚاحملاؾظـــ١ عًـــ٢ ايُـــ٠٬ يف   آايكـــك ٠ُؾكـــكا٤ٳ

ٍٴ وازبُاعات ٚٸ٠ ايهؿك ؾبف ًٓـ   ٚأَا َك َٳـ   اشبٹـ  ١ُايـماؾ ٚق  ٠ُٚنجـكٳ  َوبٳشٹ٬ف عًـ٢ َـٔ 

                                              

 .36و 1ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 1)
 .53 ١ٜو ا٭ايمَكنٛق٠ ( 2)
 .87نٛق٠ ٜٛنـو اٯ١ٜ  (3)

 .99 و اٯ١ٜا٫عكافنٛق٠ ( 4)
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ٌٸ  اهللٹ ـنٔك  .(1)(َُعؿ َٚٗبط ْٚمٍٚ ٚقٝاّ ٚقعٛؾ يف ن

ٍٴقــاٍ قٳ) :يــٞٛايٞ ايٰعــٚعــٔ  ِّ :اهلل  نــٛ ٖــفا  ُــاؾٴٚعٹ ُــاؾٷعٹ يــ٤ٞٺ يهــ

 .(2)(ٜٔ ايؿك٘ايؿٸ

  أربعة العلىُو

ّٴ ) :قاٍ أَرل امل٪َٓني  ٕٸإ (3)يًهكادهٞ ٚعٔ ازبٛاٖك ايؿكـ٘   :أقبعـ١  ايعًـٛ

 .(4)(لَإٚايٓذّٛ ملعكؾ١ ا٭ وٚايٓشٛ يًهإ وٚايطب يٮبؿإ ويٮؾٜإ

  العلناء بعد الغًبة

 ّ ُٸـ    باٱ (6)ٚا٫ستذـاز  (5) ٚعٔ تؿهرل اٱَـا ٍ  ؿ نـٓاؾ عـٔ أبـٞ ضب  :قـا

َٳ) :قاٍ عًٞ بٔ ضبُؿ  اعني إيٝـ٘  ايـؿٸ  ا٤ٹُٳـ ًَغٝب١ قا٥ُٓـا َـٔ ايعٴ   ؿٳعٵك٢ بٳبٵٜٳ ٔٵي٫ٛ 

 اهللٹ ؾٹاعبـ  ؿا٤ٹعٳٓٴـ ٚاملٓكـفٜٔ يٹ  وتعـاىل  اهللٹ ٔرشذٳبٴ ٘ٹني عٔ ؾٜٓٹابٸٚايفٸ وني عًٝ٘ٚايؿآي

َٳإيٹباى  َٔ َٹ ٘ٹتٹؾٳكٳبًٝو ٚ َٹـ  ؾٹ ٔٵٚ ٞٳ ملـا بٳ  وبٹػـاؽ ايٓٛا ٔٔ عـٔ ؾٹ  اقتـؿٸ  إ٫ٓ أسـؿٷ  كـ  ٜـ

ــاىل ــٓٸ واهلل تع ــفٜٔ ميهــهٕٛ أ ٚيه ــِٗ اي َٸ ــٛبٹ١ ل ــ قً ــ عؿا٤ٹْٴ ًٸ ــا ٜٴ ٝع١اي ــُٵنُ  ُوهٹ

 .(ي٦و ا٭ؾًٕٓٛ عٓؿ اهلل ٚأ واْٗاؿ١ٓٝ نٓهايهٸ بٴَاسٹ

                                              

 .54ّ وايًٝؼ ايُؿٚمو ( اشبُا1ٍ)
 .59و 4ّز و أبٔ أبٞ مجٗٛق ا٫سها٥ٞو٦ايٞ( عٛايٞ اي2ً)
ضبُؿ بٔ عًٞ بٔ عجُإ ايهكادهٞو ابٛ ايؿتضو َٔ اَشاب ايًكٜـ املكت٢ٓو ي٘ نتب َٓٗـا )نٓـم    (3)

 .276و 6ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ449)ن١ٓ  ايؿٛا٥ؿ(و تٛيف بُٛق
 .40ّ و أبٞ ايؿتض ايهكادهٞوٖكا( َعؿٕ ازب4ٛ)
 .345ّ و و أبٞ ضبُؿ اسبهٔ ايعههكٟ( تؿهرل ا٫َاّ ايعههك5ٟ)
 غت٬ف يف ا٫يؿا .٫َع ا .9و 1ّز و أيؿ بٔ عًٞ ايطدلنٞو( ا٫ستذاز6)



 ملطلب الجاىٕ عػسا
ٓٔ  ٘يف أىْاع الهتب الفكَ

 ايٓهـب١ تُـضٸ   ٕٸءؾـ  - يًؿكـ٘ ٚيـٛ بـأؾ٢ْ َٓانـب١     ١ّْت َٓهـٛب ِّايهتب اي  ؾٴ ٕٸإ

ِٷ وحبهب ا٫نتككا٤ أْٛاع َتؿاٚت١ ٚأقهاّ طبتًؿ١ - بأؾ٢ْ َٓانب١ َٓٗـا ًٜـتٌُ    قه

ــاق ايؿآيــ  ــ٢ ا٭سهــاّ ايًــكعٝٸ عًــ٢ ا٭غب ٓــكٙ َٚــٔ ٫ ؼب ونايهــايف و١ ؾكــط١ عً

 ٘ ُٸـ   وعٓـؿ ايًـٝع١ ا٫ثـين عًـك١ٜ     وٚا٫نتبُـاق  وايؿكٝـ شاع عٓـؿ أٖــٌ  ٚنهتـب اي

ُٸ وايه١ٓ ٖٚٛ نـإ َْٛـع ايعٓاٜـ١     و٢ بهتب ا٭غباق ٚا٭ساؾٜحٖٚفا ايكهِ ٜه

ِ  ايًؿٜؿ٠ يعًُا٤ ايؿٸ ٖـفا ايكهـِ    ٕٸأباعتبـاق   ؤٜ ع٢ً اغت٬ف طبكـاتِٗ ْٚمعـاتٗ

ِټ  ٕ ايًكٜـآٖٚٛ بعؿ ايكك وغًب ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗأًٜتٌُ ع٢ً  ٌٕ  أٖـ  بٺفٵعٳـ  َٓٗـ

 .٢ َٓ٘ املعاقف ايؿ١َٜٝٓكهتٳٜٴ

 املطاىد
ُٸ ٕٳ  ٜٚه ُٻـ  ٘ عًـ٢ أزلـا٤ٹ  أساؾٜجٴـ  بـاّ َٓٗـا َكتٸ  ٢ َـا نـا ُٴ وشاب١ باملهـٓؿ اي ؿ ٓٳهٵـ ن

ُٻـ  ٌٸُن عٴُٳذٵ٘ ٜٳْٸءؾ ويؿأ نأساؾٜـح   و٠ؿٳشابٞ َـٔ ا٭ساؾٜـح عًـ٢ سٹـ    َا قٚاٙ اي
 ٚغرلٙ. اىبٔ عبٸا

  الطيً ّاملصيفات
ٕٳ ُٸ بّا ع٢ً أبٛابٹَٓٗا َكتٸ َٚا نا بـبعه   لٴشٳـ ًِؿات ٜٴ٢ بايهٓٔ ٚاملُٓٸايؿك٘ ٜه

ُٸ وا٭بٛاب اؾق يف ا٫َـط٬ع عًـ٢   ٜٚعٕٓٛ باسبؿٜح ايٓٸ و٢ بايٓٛاؾقَٓٗا باب ٜه

ٌٷ ٘ قأٚ ٜهٕٛ يهٓٸـ  وي٘ أؽٷ َا ـنكٙ صبُع ايبشكٜٔ ٖٛ َا يٝوٳ ٜٚهـًِ َـٔ    ودـؿاّ  ًٝـ

ّٳ واملعاق  َٹ ٫ٚ ن٬ َٳـ ايـفٟ ٜٴ  خب٬ف اسبـؿٜحٹ  و٘ٹتٹشٸيف  ًٻـ  ـٴٛ ٘ غـرل  ْٸـ ءؾ واـباي

ٌّ وَشٝض أٚ ي٘ َعاق   َُٓٗا ع٢ً اٯغك. ٚقؿ ٜطًل ن
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ِٷ  ويٌٝ عًٝٗــا١ ؾكــط َــٔ ؾٕٚ ـنــك ايــؿٸ ًٜــتٌُ عًــ٢ ا٭سهــاّ ايًــكعٝٸ  ٚقهــ

ُٸ ٕٴ    و٣ٛٚبهتـب ايؿتـ   و٢ ٖفا ايكهِ بايكنـا٥ٌ ايعًُٝـ١  ٜٚه بًهـإ   ٖٚـٞ قـؿ تهـٛ

ِٸ  َٔ ؾٕٚ ـنك نٓؿٙ. ايٓ

ٔٓالٓس   ٘ضاٜل العنل
ُٳـ  وٚقـؿ تهـٕٛ بتعـبرل املؿـ      ويًًـٝؼ  ٚايٓٗاٜـ١  ويًُؿٝؿ ناملكٓع١ غًـب  أا ٖـٛ  ن

ْكــٌ عــٔ ايًــٝؼ    ٟ اشلــاؾٟٚقــاٍ دــؿٸ ويًُشكــل َٚٓٗــا ايًــكا٥ع وايكنــا٥ٌ

 وَا٥تإ ٚٚاسـؿٷ ٚأقبعـٕٛ أيــ َهـأي١     نتاب ايكٛاعؿ ٕٸإ : ايهعٝؿ ؾػك ايؿٜٔ

 وًك أيـ َهـأي١ ع ااثٓ ٚنتاب ايًكا٥ع ومخه١ عًك أيـ َهأي١ ٚنتاب اٱقياؾ

 عًِ.أٚاهلل تعاىل 

  آٓات األحهاو
ِٷ ًٻـ    ١ٹع٢ً اٯٜـات ايؿايٓـ   ٌٴُٹتٳًٵٜٳ ٚقه ُٻ ٜٚٴ و١كع١ٝ ايؿكعٝٸـ عًـ٢ ا٭سهـاّ اي ٢ هـ
ِٴ  .نهتاب ق٥٬ؿ ايؿقق وا٭سهاّ بالٜاتٹ ٖفا ايكه

  الكْاعد الفكَٔ٘
ِٷ ٌٴ ٚقه عباق٠ عٔ اسبهـِ   :ؿك١ٝٗٚايكاعؿ٠ اي وع٢ً ـنك ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ ًٜتُ

ٖٚـٞ   ونكاعؿ٠ ايطٗـاق٠  وٞ ايؿكٗٞ املٓؿقد١ ذبت٘ ؾكٚع طبتًؿ١ َٔ باب ٚاسؿايهًٓ

ٌټ :قاعؿ٠ أٚ يف عـؿ٠   و( يف بـاب ايطٗـاق٠  قٷ٘ قـفٹ ْٸـ أ ِٳًَـ عٵ٢ تٳستٻـ  طـاٖكٷ  يـوَ  يـ٤ٞٺ  )ن

ٚٴ ٠ٹؿٳؾ٠ نكاعٹَٔ ايؿك٘ َتعؿٸ أبٛابٺ ُٸ ؤلايتذا ْا ٚزبـؿٸ  و٢ ٖفا ايكهـِ بايكٛاعـؿ  ٜٚه

٘ٹ  يف َكؿٸ  ـ ايػطا٤نايٹ ـٴ  َـ١ نتابـ  ١ٹعٳعًـ٢ نٳـ   تٵيٖـ ١ ؾٳؾكٗٝٸـ  قٛاعـؿٷ  ايػطـا٤  نًـ

عًــ٢  عٳبٹــيــ٘ نتابــّا يف ايكٛاعــؿ ايؿكٗٝــ١ قــؿ طُ  ٚقأٜــتٴ و(1)٬عــ٘ َٚكؿقتــ٘ ايؿٓٝــ١آط
                                              

 .251و 1ّز ايًٝؼ دعؿك نايـ ايػطا٤وعٔ َبُٗات ايًكٜع١ ايػكا٤و  ( نًـ ايػطا1٤)
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٘ٹ ٚقؿ اٖتِ ايؿكٗا٤ بٗـفٙ ايكٛاعـؿ ملـا ٜذلتـب عًٝٗـا َـٔ        و(1)نيبامل اسبلټ ٖاٌَ نتاب

 تهٌٗٝ َعكؾ١ ايؿكٚع.

ٍٳ ٕٸإ :٢ قاٍ بعِٓٗستٸ ٍٴ :ايًكٜع١ قهُإ أَٛ ٚايكٛاعؿ ايه١ًٝ  وايؿك٘ أَٛ

 .(2)قٛاعؿٙ يف ايؿك٘ ٚقؿ ْٚع ايًٗٝؿ ا٭ٍٚ وايؿك١ٝٗ

  أٍه الكْاعد الفكَٔ٘
ٚٸ ٕٸإ :ٜٚكاٍ ِٸ عٳُٳدٳ ٍ َٔأ ٝـ١ أبـٛ   ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ يف نبع عًك٠ قاعـؿ٠ نًٓ  أٖ

ٕٳ  ؤَ عًُا٤ ايكـكٕ ايكابـع أٚ ايجايـح    اى ايعكاقٞبٸطاٖك ايؿٸ  قٴهـكِّ ْـكٜكّا ٜٚٴ  ٚنـا

ُٸأاى َٓ٘ ٚايٓٸ بعؿ غكٚٔز ٙٹتًو ايكٛاعؿ اهذؿٹ  ٗا ايكٛاعؿ اشبُه١:ٖ

 .(3)(ٝاتا٭عُاٍ بايٓٸ) :َأغٛـ٠ َٔ قٛي٘ ٖٚٞ  وا٭َٛق اكاَؿٖا .1

ٓٸ .2 ـٳ وكق ٜماٍاي  .(4)(٫ ْكق ٫ٚ ْكاق) :َٔ قٛي٘  ٠ْٖٚٞ َأغٛ

َٚـــٔ ٜتبـــع غـــرل نـــبٌٝ ) :ٖٚـــٞ َـــأغٛـ٠ َـــٔ قٛيـــ٘  وُـــ١ايعـــاؾ٠ ضبٓه .3

 .(5)(امل٪َٓني

٫ تــٓكه ايــٝكني ) :ٖٚــٞ َــأغٛـ٠ َــٔ قٛيــ٘  وايــٝكني ٫ ٜــمٍٚ بايًــٓو .4

                                              

َـ   .223ّ ايًٝؼ دعؿك نايـ ايػطـا٤و  ( اسبل املبني يف تُٜٛب قأٟ اجملتٗؿٜٔو1) اّ اسبهـِٝ  َهتبـ١ ا٫
. ٚقــؿ طبعــت َ٪نهــ١ نايـــ ايػطــا٤ ايعاَــ١ نتــاب ايكٛاعــؿ ضبككــا نــ١ٓ     ايعاَــ١و قهــِ املػطٛطــات 

 ايكٛاعؿ ايهت١ عًك.ٖـ( ذبت عٓٛإ: 1432)
ّٷ    وؿٜؿ يف تاقٜؼ ايؿك٘ اٱَاَٖٞٚٛ أَك د (2) ٍّ    ٚايكٛاعؿ ايؿكٗٝـ١ إٔ تـؿقٸى أسهـا َٓٗـا   تٓـؿقز ذبـت نـ

ــٛابٺ  تطبٝكــاتٷ ــ١ َــٔ أب ٘  دم٥ٝ ــ ــٛابٹ وطبتًؿــ١ َــٔ ايؿك ــاؾات ٚايعكــٛؾ ٚايٓهــاع    ٚيف أب املعــا٬َت ٚايعب
 ٚاملٛاقٜح ٚازبٓاٜات ٚغرلٖا.

 .346ّ وو عًٞ بٔ دعؿك ايُاؾم َها٥ٌ عًٞ بٔ دعؿك (3)

 .280و 5ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفٍَٛ َٔ ا٫ (4)

 .37ّ املُؿق ايهابلو (5)
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 .(1)(بايًو

عَهَنٍْكُىْ فِنً    وَيَنب جَعَنمَ  ط :ٖٚـٞ َـأغٛـ٠ َـٔ قٛيـ٘ تعـاىل      وك١ دبًب ايتٝهٸـ املًٓك .5

 .(2)صاندٌٍِِّ يٍِْ حَزَ  

ــاٍ  ــ١ٺ أ ٕٸإٜٚك ــؿّ صبُٛع ــٚٳ ق ــؿٴ     تٵًََٳ ــٞ قٛاع ــفا املْٛــٛع ٖ أبــٞ  إيٝٓــا يف ٖ

  قاعؿ٠.نيٚث٬ث ّاايبايػ١ قٛاعؿٖا نبع ايهكغٞ (3)اسبهٔ

ــ ٚيف لَآْـــا أ  ـ املكســــّٛ ا٫نـــتاـ ايهـــبرل اسبذــــ١ ايهـــٝؿ َـــكلا سهــــٔ     ٓيـ

 نجك َٔ أقبع صبًؿات.أ١ ًٜتٌُ ع٢ً ايؿكٗٝٸ يف ايكٛاعؿٹ نتابّا (4)ؾٟذٓٛقايب

  احلٔل الػسعٔ٘
عــٔ املػــكز  عبــاق٠ْ :ٚاسبًٝــ١ ايًــكع١ٝ وًٜــتٌُ عًــ٢ اسبٝــٌ ايًــكع١ٝ ِٷهٵــٚقٹ

ًٸـ بٴـ ًُِطَـا ٜٳ  ع٢ً غـ٬فٹ  ١ٹعٳايٛاقٹ هابٳض يكعّا اقتايفٟ ُٜشِّ كع ؾٝٗـا بْٛـعٗا   ٘ اي

ُٸ وايطبٝعٞ إيٝٓـا   ٌٳَٳـ ٚٳ قؿّ نتـابٺ أ ٕٸإ :ٜٚكاٍ و٢ ٖفا ايكهِ باسبٌٝ ايًكع١ٜٝٚه

طبـع   (ٖــ 261)نـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (5)يؿ اشبُافأبهك  ٛيف ٖفا املْٛٛع ٖٛ نتاب أب

                                              

 .352و 3ّز ( املُؿق ايهابلو1)
 .78 و اٯ١ٜاسبرنٛق٠ ( 2)
و نتب قناي١ غا١َ بايكٛاعـؿ ايؿكٗٝـ١ ٚقـؿ عٴـين بٗـا      (ٖـ340)ت ٞو غعبٝؿ اهلل بٔ ايهكاسبهٔ  ٛأب (3)

اى ٞ أغـف قٛاعـؿ أبـٞ طـاٖك ايـؿبٸ     غإٔ ايهك :ٜٚكاٍو (ٖـ537)ت أبٛ سؿِ عُك بٔ أيؿ ايٓهؿٞو 
ٞ  وٚث٬ثـني قاعـؿ٠   ٚأْاف عًٝٗا ؾذـا٤ت صبُٛعـ١ يف تهـعٕ    ٞ َطبٛعـ١ َـع تأنـٝو ايٓظـك يًؿبٸ     ٖٚـ . ٛنـ

 .520و 2ّايهُعاْٞو ز وا٭ْهاب

ِٸيف غٴ ىٳقٳٛقؾٟو ؾٳٓذايهٝؿ َرللا سهٔ ايب (4) ٛ اْتكٌ إىل ايٓٻ كانإ ث  قؾٝعـاّ  ٣ذـ ا٭يكف ٚبًؼ َهـت
(و ـغـرل٠ املعـاؾ  )ًـؿاتو  ( صب6) (ايكٛاعـؿ ايؿكٗٝـ١  )و (َٓت٢ٗ ا٭ٍَٛ) ي٘ وايؿك٘ ٚا٭ٍَٛ ٚايؿًهؿ١يف 
 .542و 2ّؾٗكى ايذلاخو ضبُؿ سهني ازب٬يٞو ز .(ٖـ1395ت )

يـ٘ َـٔ ايهتـب     وخ عـاقف اـفٖب أبـٞ سٓٝؿـ١    أيؿ بٔ عُك بـٔ َٗـك ايًـٝباْٞ اشبُـافو ؾكٝـ٘ ضبـؿٸ      (5)
ٞ اسبٌٝ ٚاملػاقز ع٢ً املفٖب اسب) (. َعذـِ املـ٪يؿنيو   احملاْـك ٚايهـذ٬ت  )و (اشبـكاز )و ٚنتـاب  (ٓؿـ
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يف اسبٝـٌ ايًـكع١ٝ    ( ٚدبـؿ ؾُـ٬ّ  زلاٙ )اسبٌٝ ٚاملػاقزأ (ٖـ1324)بايكاٖك٠ ن١ٓ 

ــاب ا٭ ــا٥ك يف نتـ ــباٙ ٚايٓظـ ــ١   و(1)يـ ــاٟٚ اشلٓؿٜـ ــاب ايؿتـ ــٌ يف  و(2)ٚيف نتـ ٚا٭َـ

خُنذْ ثٍَِندَِِ ضِنغْثًب فَبضْنزِةْ     وَط : انتعُاٍ اسبٌٝ ايًكع١ٝ قٛي٘ تعاىل يف ق١ُ أٜـٛب 

ٍٔ  ٛبَـٔ اهلل تعـاىل ٭ٜٸـ    ٘ نـإ تكغُٝـاّ  ْٸءؾ و(3)صثِهِ وال رَحْنَنثْ  اسبًٝـ١ يف   يف انـتعُا

   .ِ َٔ ايُٝنيايتػًٗ

ٚٸ ٟ    ٍٴٚأ ِٸ  ٚا ؤَ أٚدؿ اسبٌٝ ايًـكع١ٝ َؿقنـ١ ايـكأ بٗـا املـفٖب    عتٓـ٢ ٚاٖـت

ٌٴ  ِ َٔ اسبًـ ٚايُٝني.  ١ يف ايتػًٗايًكعٝٸ اسبٓؿٞ ٚناْت اسبٝ

٘ٹ إىل أبــٛابٹ تٵثــِ اَتــؿٸ ٛٳ ايؿكــ ٛٴناي ُا املٛاثٝــل بــا ٫ٚ نــٝٸٚايكِّ قــٛفٹَــاٜا ٚاي

 بكاَٗا عًِٝٗ.إَٔ  َكا٤ٴِ اُ٭يٝتػًٖ

 وتباعُٗا عًـ٢ ذبكميٗـا  أٚبكٞ  وٌٝ ايًكع١ٝذبكِٜ اسب يؿأٚ (4)ملايو بٴهٳٓٵٜٚٴ

ٞٸ  وؿ بـ٘ اسبًٝـ١ ايًـكع١ٝ   ُٳـ ِكف ايـفٟ ٜٴ ٜٚبطـٌ ايتُـكٸ   وَٗـا أّٜٓا نإ ؼبكٸ ٚايًاؾع

ــ  أَــٔ  ٕٸأغــرل  ــ تباعــ٘ َــٔ أٓي ُٸ ٟ  و(5)ؿ ايُــرليفـ ؾٝٗــا نُش   و(1)ٚضبُــؿ ايعــاَك
                                                                                                            

 
 .35و 2ّقْا نشاي١و ز عُك

 ا٭يباٙ ٚايٓظا٥ك ع٢ً َفٖب أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ يمٜٔ ايؿٜٔ بٔ ابكاِٖٝ بٔ ضبُؿ املعكٚف بـابٔ ظبـِ.   (1)
 .98و 1ّنًـ ايظٕٓٛو سادٞ غًٝؿ١و ز

١ )ؾك٘ سٓؿٞ( مجعٗا ؾكٗـا٤ اشلٓـؿ ٚق٥ٝهـِٗ ايًـٝؼ ْظـاّ      ٜايعاملهرل ايؿتا٣ٚ اشلٓؿ١ٜ ٚتعكف بايؿتا٣ٚ (2)
ْـ     َعذـِ املطبٛعـات ايعكبٝـ١و ايٝـإ      .رلهو لٜـب بٗـاؾق عـامل   ايؿٜٔ بأَك ايهًطإ أبـٞ املظؿـك ضبُـؿ أٚق

 .498و 1ّنكنٝوو ز

 .44 و اٯ١ّٜنٛق٠ ( 3)
 .53و 11ّز و ضبٞ ايؿٜٔ بٔ يكف ايٟٓٛٚو( اجملُٛع4)
اسبٝــٌ  وَــٔ تُــاْٝؿ٘ سهــاب ايــؿٚق ويف ايبػــؿاؾٟ ايًــاؾعٞو ؾكٝــ٘ضبُــؿ بــٔ دعؿــك بــٔ ٜمٜــؿ ايُــرل (5)

و 9َعذـِ املـ٪يؿنيو عُـك نشايـ١و ز     .(ٖــ 335ت )ايًكع١ٝو ؾ٥٫ٌ ا٭سهـاّ عًـ٢ أَـٍٛ ا٭سهـاّو     
ّ150. 
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 .(2)ٚضبُؿ ايكمٜٚين

  مطاٜل اخلالف
ِٷ ًٸـ  ١ٹٓٻايهټـ  ع٢ً َها٥ٌ اشب٬ف بنيٳ ٌٴُٹتٳًٵَٓٗا ٜٳ ٚقه ٝع١ نـاشب٬ف يًًـٝؼ   ٚاي

 ٞ ًٸـ      وايطٛنـ ـًٓـ يًع٬ٓ ـًَـ تٳػٵتـاب املُ نهٹ ٝع١ٹٚعًـ٢ َهـا٥ٌ اشبـ٬ف بـني اي  وَٞـ١ اسب

ُٸٜٚٴ ٕ  ه ـ   ٞٸيف اَـط٬ع املتـأغكٜٔ ٚاحملهـ    ٢ ٖفا ايكهِ بايؿكـ٘ املكـاق  عـٔ املػتًـ

ٚٸْٸإ و١َيًع٬ٓ َٴ٘ أ ٌٔ ـٳأٖي ـٺٍُِّ   .  (3)َا١َٝاشب٬ف بني اٱ يف َها٥

  الهتب االضتداللٔ٘
ِٷ ُٸ  وُـ٬ّٝ ١ عًٝٗـا تؿ ًٜتٌُ ع٢ً ا٭سهاّ ايًكع١ٝ َع ـنك ا٭ؾٓي ٚقه ٢ ٜٚهـ

 وٚازبـٛاٖك  وٚايكٜا  ونهتاب اسبؿا٥ل وٖفا ايكهِ بايهتب ايؿك١ٝٗ ا٫نتؿ٫ي١ٝ

 .ٟ عباى ظبٌ ايًٝؼ عًٞزبؿٸ ٚنتاب َٛاقؾ ا٭ْاّ يف يكع يكا٥ع اٱن٬ّ

ٌٴ ايكهــِ ا٭ٍٚ َٓٗــا  ٕٸأعًــ٢ عًــِ ايؿكــ٘ نُــا  ٖٚــفا ايكهــِ ٖــٛ ايــفٟ ًٜــتُ

عًِ ايؿك٘ ٫يتُاشلا عًـ٢   بٹتٴَٔ ُن ٙٴؿټايؿك٘ أّٜٓا ميهٔ عٳ ب ع٢ً أبٛابٹتٸقٴ ايفٟ

ٕٴ وؾُذُٛع اٱَاّ لٜؿ وسهِ املهأي١ َع ايؿيٌٝ عًٝ٘ َـٔ   ٚاملٛطأ ٚايُشاع تهٛ

ؾٗـٞ   و١ عًٝٗاَع ـنك ا٭غباق ايؿآي املهأي١ ِِٔه٢ً سٴ٫يتُاشلا ع ;نتب عًِ ايؿك٘

ٞٸ ِِٔهعٔ ايعًِ باسُب حٴشٳبٵتٴ  عٔ ؾيًٝ٘. ايًكع
                                                                                                            

 
٘ ٔ ؼب٢ٝ بٔ نكاق١ ايعاَكٟ ايبُكٟأبٛ اسبهٔ ضبُؿ ب (1) يـ٘   وو ايؿكٝ٘ احملؿخ َاسب ايتُاْٝـ يف ايؿكـ
ايهًـــ عــٔ )ٚ (أؾب ايًــاٖؿ)ٚ (نتــاب اسبٝــٌ)ٚ (نتــاب ايــتًكني)ٚ (ؾاتَُــٓـ سهــٔ يف ايًــٗا)

 .105و 9ّ. َعذِ امل٪يؿنيو عُك نشاي١و ز(ٖـ410ت ) و(أٍَٛ ايؿكا٥ه

اسبٝـٌ يف  )يـ٘   وأبٛ سا  ضبُٛؾ بٔ اسبهـٔ بـٔ ضبُـؿ ايكـمٜٚين ايًـاؾعٞو أسـؿ أعظـِ أ٥ُـ١ ايًـاؾع١ٝ          (2)
 .167و 7ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز. ا٫ع٬ّ(ٖـ440ت )و (دبكٜؿ ايتذكٜؿ)و (ايؿك٘

 .174و 1ّز و اسبهٔ بٔ ٜٛنـ بٔ ايطٗك اسبًٞو( طبتًـ ايًٝع3١)
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َٸ ٞ  كهِاي ٗا يعًِ ايؿك٘ باعتباق ايتُاشلا ع٢ًتٴا املهاْٝؿ ؾٓهبٳٚأ ١ َـٔ أؾيٓـ   ايجـاْ

َٸـ  وايؿك٘ ٖٚٛ ا٭غباق  ايـتُاشلا عًـ٢   ٗا يًؿكـ٘ باعتبـاقٔ  تٴنـا٥ٌ ايعًُٝـ١ ؾٓهـبٳ   ا ايكٸٚأ

َٴ ايٓهب١ تُضټ ٕٸأ ٫ٚ قٜبٳ وعٓٗا عًِ ايؿك٘ حٵشٳبٵا٭سهاّ اي  ٜٴ أٚ  ١ٺهٳـ ٬بٳ٭ؾ٢ْ 

ٕٸ  ع١ املتكؿّ بٝاْ٘.ُا ٖٞ يًؿك٘ اعٓاٙ عٓؿ املتًكٸايٓهب١ إْٸ ٭

َٸ ِٔ  :ا ايكهِ ايجايحٚأ ٜبشـح ؾٝـ٘    ٕٵأايؿكـ٘ باعتبـاق    ؾٗٛ أّٜٓا ًٜتٌُ ع٢ً عًـ

ٓانؼ ي٘ ٚاملعاق  ٚاملكٝؿ ٚاملػُـِ  عٔ ؾ٫ي١ ايهتاب ع٢ً اسبهِ ايًكعٞ ٚاي

 .ي٘

َٸ ِٴٚأ ٕٳ   وٖٚـٛ نتـب ايكٛاعـؿ    :ابعايكٸ ا ايكه يٌٝ عًـ٢ ايـؿٸ   ٬ُّٹَٓـ٘ ًَـتٳ   ؾُـا نـا

  ٘ ــ ــِ ايؿك ــٔ عً ــٛ َ ــ١   ٚإ٫ٓ وؾٗ ــٛ ًٜــب٘ ايكنــا٥ٌ ايعًُٝ ٌ  وؾٗ ــ ــب اسبٝ  ;ٖٚهــفا نت

 .يٌٝ ايًكع٫ٞيتُاشلا ع٢ً اسبٌٝ َع ايؿٸ

ــ َٸـ ِٴٚأ ــ ــاَو ا ايكهـ ــِ ا    :اشبـ ــٔ عًـ ــّا َـ ــٛ أٜٓـ ــ٘ؾٗـ ــ ;يؿكـ ــٔ  ٭ْٸـ ــح عـ  ٘ ٜبشـ

 ؾٝهـٕٛ ؾٝـ٘ َعكؾـ١ اسبهـِ ايًـكعٞ       واملهأي١ اشب٬ؾ١ٝ ٜٚدلٖٔ عًـ٢ َـا ؽبتـاقٙ ؾٝٗـا    

 عٔ ؾيًٝ٘.

  ما ناىت علُٔ نتب الفكُ يف الطابل
ِٸ ٚا١ٜ ٚناْت ايؿتـ٣ٛ يف املهـأي١   ٗا بٓشٛ ايكٸًٗايؿك٘ ناْت ُن بٳتٴُن ٕٸأ٫ ؽبؿ٢  ث

ِّـ  نهتـب  وٓشٛ ايكٚاٜـ١ َـع نـٓؿٖا   بتفنك ؾٝٗا  يف  غايبـاّ  بٳتٳـ شاع ٚعبٖٛـا  ـا نَ  اي

ِٸ وايعُٛق ا٭ٚىل ٕٛ    ث ك يف ٚاٜـ١ َـٔ غـرل تػٝٸـ    ٜـفنك ؾٝٗـا ايكٸ   نتبت نتـب ايؿكـ٘ بٓشـ

ِّ ٞٸ  نكنـاي١ٹ  وؿٖآٳحبفف نٳ كّا ٚاْشّاٗا تػٝټْ ٘   عًـ  وإىل ٚيـؿٙ ايُـؿٚم   بـٔ بابٜٛـ

ٙٴ شٵَٔ ؾتـاٟٚ َـٔ ٫ ٜٳ   ٚنجرلٷ وي٘ ٚاشلؿا١ٜ وو ايُؿٚميٓؿ ٚاملكٓع ٘  ٓـك ٘  ايؿكٝـ  ويـ

   .ًُّٛٓٸٗا يعٴٖٚٞ أمَج ويًًٝؼ ايطٛنٞ ٗا١ٜٚايٓٸ ويًُؿٝؿ ٚاملكٓع١
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ِٸأٚ   .١ املكٓع١ٚؾٓق سهٓٗا تٓهٝكّاأٚ وايكٚا١ٜ املكٓع قكب ٖفٙ يٓ

ٞ      َٚٔ ايهتب ايكؿمي١ يف ايؿك٘ ٚنتـب   وٚاملٛطـأ  وصبُـٛع ايًـٗٝؿ لٜـؿ بـٔ عًـ

ِٸ ويًًاؾعٞ ّٸ٭اٚنتاب  وضبُؿ بٔ اسبهٔ ايًٝباْٞ ٕ  كٳجٴَن ث  وبعؿ ـيو ايؿك٘ املكـاق

ِٸ ٕٔ  ث ٍ    ٚاـا أؾٸ  واملؿـ   ُنتٹبت ايؿتاٟٚ بًهـا عٓـؿ   ِٻثٴـ  و٣ إيٝـ٘ قأٜـ٘ بـؿٕٚ ا٫نـتؿ٫

ٚٳ ايًــٝع١ نجــكت نجــك٠ّ ٕٔ  اسبــؿٻ تٵلٳدبــا  نتــب ايؿكــ٘ املًــت١ًُ عًــ٢ ايؿتــ٣ٛ َــع بٝــا

 تٗا.١ ا٫نتٓبا  َٔ أؾٓي٫نتؿ٫ٍ عًٝٗا ٚنٝؿٝٸا

  داٜسٗ املعازف الفكَٔ٘
َـؿاق َٛنـٛع١ )ؾا٥ـك٠ َعـاقف ؾكٗٝـ١(      إيف  كٴؾهٓـ يف قـؿِٜ ايـؿٖك أُ   ٚقؿ نٓـتٴ 

ٚقٛاَٝو ايًػـ١   وف ايع١ًُٝأقعٳامَل ؾٚا٥ٔك كأقع٢ً غٹ وع٢ً اسبكٚف اشلذا١ٝ٥ ب١َّكتٸ

٘  ;ايعكبٝـــ١ ايعُـــٌ نـــ١ٓ  ٚبايـــكتٴ وٚغـــرلٙ يٝهـــٌٗ ايظؿـــك حبهـــِ املهـــأي١ يًؿكٝـــ

ُا ٫ نـٝٸ  ويػاٍ ٚايه٪اٍ عٔ ا٭سهـاّ يًٛقـا٥ع  كّا يهجك٠ ا٭َظٚيهٔ ْٳ و(ٖـ1359)

ّٴ  ٚٵ وك يًُـ٪متكات َؿايؿكٗـا٤ ٚايهٻـ   املهتشؿث١ اي  مل تتٓاٚشلا أقـ٬ ًٓـ أ ٕٵأ بٳدٳـ أ ـ ن

    ٛ يـ٘ ا٭دــما٤   تٴَٵؿٻٚبايؿعـٌ قَـ   وُٗـ١ ٖــفٙ امل بءظبـال  (1)ايع٬َـ١ ايهـٝؿ ٜٛنــ اسبًـ

ـ ايتٸ اؾٳايتـأيٝـ ٚأدٳـ   ٔٳهٳـ ؾأسٵ وبُشا٥ؿٗا ايبٝٓا٤ ايهجرل٠ ٚايهٛؾا٤ ايك١ًًٝ  وُـٓٝ

بٗــا سهــب أَــٍٛ املــاؾ٠ ٫ سهــب ٜكتٸ ٕٵأٚناْــت قغــب  َٓــ٘ ٚطًــ  َــٔ عٓــؿٙ  

ًٓــ و  بٗــا بمٚا٥ــؿٖا ٚاهلل املٛؾــلايــتًٓؿ ٞٸ ٛؾٝــلٴنــاعؿْٞ ايتٸ ٕٵإٞ ٚيع  ٚايعٓاٜــ١ اٱشلــ

ــ١  ــ   ٕٵأايكباْٝ ُٸ ــفٙ املٗ ــ١ يًُهــ     أ١ ٚأقــّٛ بٗ ــ٢ ايطايــب املعكؾ ــا يٝهــٌٗ عً ي١ أظبمٖ
                                              

و (ٖــ 1325) ايهٝؿ ٜٛنـ اسبًٛ ابٔ ايهٝؿ عبؿ اسبهني بٔ ضبُؿ قْاو ٚيؿ يف ايٓذـ ا٭يـكف نـ١ٓ   (1)
َـ           ِٸ بايهـٝؿ سهـني اسبُـاَٞ ٚانـتؿاؾ َـٔ أحباثـ٘و  ٔ َ٪يؿاتـ٘  ٚقكأ ٖٓاى املكؿَات ٚا٭ٚيٝـات ثـِ اغـت

(   ٟ . َهـتؿقى  (ٖــ 1404) ٚغرلٖـاو تـٛيف نـ١ٓ    (املٛنـٛع١ ايؿكٗٝـ١  )و (ؾٜٛإ ايهٝؿ ٜٛنــ اسبًـٛ ايًـعك
 .336و 6ّأعٝإ ايًٝع١و سهٔ ا٫َنيو ز
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 ٬ع عًٝٗا يف ايهتب ايؿك١ٝٗ.ٚا٫ٓط

ٕ  ٔٵهٳـ ا٭لٖـك سٳ  ٚقـؿ طًـب َـين يـٝؼٴ     ِ يف ٗٴعٴأقنـٌ شلـِ َـا ٜـٓؿَ     ٕٵأ (1)َـأَٛ

ٍُٔٳدٳ َٛنٛع١ٹ  .١َ اسبًٞايع٬ٓ ٠َشلِ تفنكٳ تٴًِنٳقٵَٚأ (2)اَكعبؿ ايٓٸ ا

                                              

ٖٚٛ يٝؼ ازباَع ا٭لٖك َٚؿ  ايؿٜاق املُك١ٜ ا٭نبلو تٛىل َُٓـب اٱؾتـا٤ يف ايؿـذل٠ َـٔ أٍٚ آـاق      (1)
َٛنـٛع١ طبكـات    ّ(.1894)سٝح تٛىل ًَٝػ١ ا٭لٖـكو ٚيـؿ نـ١ٓ    و (1964ّ)ست٢ ن١ٓ  (1955ّ)ن١ٓ 

 .201و 14ّايؿكٗا٤و ايًذ١ٓ ايع١ًُٝو ز

(2)      ٔ  وٖٚٞ َٛنٛع١ ؾك١ٝٗ  ٗكت بٛاؾقٖا ا٭ٚىل يف داَع١ ؾًَلو ٚمٓتت املبايـك٠ بٗـا قؾسـّا َـٔ ايـمَ
)َٛنــٛع١  ثــِ اْتكًــت بعــؿ ـيــو إىل ٚلاق٠ ا٭ٚقــاف املُــك١ٜ ٖٚــٞ ايــ  أطًكــت عًٝٗــا ٖــفٙ ايتهــ١ُٝ 

َٳ ٚٸ قٳؿٳمجاٍ عبؿ ايٓاَك(و ٚقؿ  ٕٸ(ٖــ 1386)أدـما٤ ٖـفٙ املٛنـٛع١ نـ١ٓ      ٍٴأ َـا َـؿق َٓٗـا ٜكبـٛ      و ٚإ
ٖٚـٞ تعتـدل ا٭ٚىل َـٔ     وع٢ً ايعًـكٜٔ صبًـؿّا إىل نًُـ١ )اقتٓـا٤(و ثـِ تٛقــ إَـؿاق ا٭دـما٤ ا٭غـك٣         

ٞ  َ٪نه١ ؾا٥ك٠ َعـا و َٛنٛع١ ايؿك٘ اٱن٬َٞ طبكّا يؿت٣ٛ أٌٖ ايبٝت  ْٛعٗا. و قف ايؿكـ٘ ا٫نـ٬َ
 .83و 1ّز
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ـٴ يًؿكٝ٘ َٔ سٝحٴ ٕٸأ٫ ؽبؿ٢   وا٫دتٗـاؾ  :أقبعـ١  اعتبـاقاتٷ  ٘ٹٚقأٜٹـ  ٘ٹُٹـ ِهسٴ ْؿٛ

ٌټ وٚايمعا١َ وٚايكٓا٤ وٚاٱؾتا٤  .عًٝٗا ١َابَكايهٻ ّٴ٫سك١ َٓٗا تهتًم َكتب١ٺ ٚن

 ٍ َٴ ايـكٸ  ْاؾـفٴ  :ٖٚٛ با٫عتبـاق ا٭ٚ ٚٴ ٫ّؿٵمل ٜهـٔ عٳـ   ٕٵإٚ طًكـاّ أٟ يف ْؿهـ٘   ؿٳدٹـ ٚ

   .عؿٍأعًِ َٓ٘ ٚأَٔ ٖٛ 

ًٓـ  ٘ٹايكأٟ ع٢ً ْؿهٹ ْاؾفٴ :ٚبا٫عتباق ايجاْٞ ٫ٚ ٜٓؿـف عًـ٢ اجملتٗـؿ     وؿٙٚع٢ً َك

 .اٯغك

ؿٙ ٚع٢ً اجملتٗؿ اٯغـك يف  ِّٚع٢ً َك ٘ٹأٟ ع٢ً ْؿهٹايكٸ ْاؾفٴ :ٚبا٫عتباق ايجايح

 .املٓالعات ٚاشبَُٛات

ايـــكأٟ يف اشبُـــَٛات ٚاملٓالعـــات ٚايٓؿـــٛى  ْاؾـــفٴ :ٚبا٫عتبـــاق ايكابـــع يـــ٘

ُٸ وٚا٭عكا  ٚا٭َٛاٍ  .احل ايعاّ يتؿبرل ي٪ٕٚ املهًُنياا ؾٝ٘ اي

ّٳأٚقؿ  ـٳ (1)يف ـيـو يف نتابٓـا ايٓـٛق ايهـاطع     يبعٓا ايه٬ ّٳ  كٵَنٚ ايؿكٝـ٘   ْـا أسهـا

 ٚٚ ا٥ؿ٘ ؾٝ٘ ؾكادع٘.

                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل146و 1ّز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ايٓٛق ايهاطع1)
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ُٸـ     بٗا ادتٗـاؾٴ  جبتٴايطكم اي  ٜٴ ٕٸإ يف ازبـم٤ ا٭ٍٚ   ٬ّاجملتٗـؿ ايـ  ـنكْـاٙ َؿ

ٖٳ تٴبٴٖٞ بٓؿهٗا ٜجٵ َٔ نتابٓا ايٓٛق ايهاطع ٘  ١ُبٗا ؾكا ِٸ  أٚ وايؿكٝـ ٖـٛ   أَـكٕ  َـبض أٖـ

َٳـ    وْهب٘ ٚب٦ٝتـ٘ ٚسهـٔ نـًٛن٘ يف َاْـٝ٘ ٚساْـكٙ      َعكؾ١ُ يف  ٌٳغٳـ ؾٳ ٔٵؾهـِ ٚنـِ 

   ِ اسبــكاّ يف  ٌٻسٳـ أاسبــ٬ٍ ٚ ّٳكٻانـتعإ باملــاٍ ٚسٳـ   ونـًو ايعًُـا٤ ٖٚــٛ يـٝو َــٓٗ

ّ   ُٳًَُٜبض عٳ ٕٵأنبٌٝ   كٳطَـ غٳ ا٫نـتعُاقٴ  َىقٳٚقـؿ أؾٵ  وّا َٔ ا٭عـ٬ّ َٚكدعـّا يًعـٛا

ٕٵ ٌٴُٳعٵٜٳ فٳيكٚساْٞ ؾأغٳٖفا املُٓب اٱشلٞ ٚاملكاّ ا  ي٘ ُْٝبّا َٓ٘. ٌٳعٳذٵٜٳ ٭



 املطلب اخلامظ عػس
 (1)س بالفكُه املتخٓطاَلاٍتناو الَع

ِٻ  ٍٴ يكـؿ اٖــت ؾؿــٞ  وٍٚ ايعاملٝــ١ ايهــدل٣ بايؿكــ٘ اٱنــ٬َٞايكــإْٛ يف ايــؿٸ قدــا

ــ١ ٫ٖــ      ــؿ يف َؿٜٓ ــاقٕ املٓعك ــإْٛ املك ــؿٚيٞ يًك ــ٪متك اي ــ١ٓ اامل ــٔ  (1932ّ)ٟ ن ٜعً

ٞ      (2)ـ ٫َبرلا٭نتا املـ٪متك   ٕٸأنُـا   وايؿكٝ٘ ايؿكْهـٞ تكـؿٜكٙ ايهـبرل يًؿكـ٘ اٱنـ٬َ

بــفاتٗا يٝهــت َــأغٛـ٠ َــٔ  مجــاع اٯقا٤ اعتبــاق ايًــكٜع١ اٱنــ١َٝ٬ قا٥ُـ١ّ ءب قٳكٻقَـ 

ٛٸ َاسب١ْ ١ْٗا سٝٻْٸأٚ وغرلٖا  َٔ َُاؾق ايتًكٜع ايعاّ. ٗا َُؿقْٸأق ٚيًتط

ؾٝـ٘   ايفٟ ايذلنتٵ (1948ّ)اَني ايؿٚيٞ املٓعكؿ يف ٫ٖاٟ ن١ٓ ٚيف َ٪متك احمل

َــٔ اذبــاؾ احملــاَني ايــؿٚيٞ ايكٝــاّ  بٴًَــث٬ثــ١ ٚمخهــٕٛ ؾٚيــ١ دــا٤ يف قكاقاتــ٘ ايٓط

  ٞ ــ١ يًتًــكٜع اٱنــ٬َ ــ١ّ وبايؿقانــ١ املكاقْ ــ١ٺ   َعذلؾ  اــا يف ٖــفا ايتًــكٜع َــٔ َكْٚ

ُٸ  ٚدا٤ ؾٝٗا أّٜٓا: و١ٝٚأٖ

 َٔ َُاؾق ايتًكٜع. ١ َُؿقّااعتباق ايًكٜع١ اٱن٬َٝ -1

 اعتباقٖا س١ٝ َاسب١ يًتطٛق. -2

 اعتباقٖا قا١ُ٥ بفاتٗا غرل َأغٛـ٠ عٔ غرلٖا. -3

                                              

تٗا ّا ع٢ً َٔ أعابٛا عًـ٢ ايًـكٜع١ اٱنـ١َٝ٬ بـازبُٛؾ ٚعـؿّ َـ٬سٝٸ      ( يكؿ تعكْت شلفا املْٛٛع قؾٸ1)
ٛٸايعُك ٚقنب اسبٓاق٠ ٚايتذؿٸ ٚعؿّ َهاٜكتٗا يكٚٔع وشلفا ايٛقت َٓـ٘   يفٟ تتطًبـ٘ اسبٝـا٠.  ق اؾ ٚايتط
 قؿى نكٙ.

ٚٸاؾ ا٭ٚا٥ـٌ ايهبـاق يف تأنـٝو     و ٫َبرل ؾقاؾٚإ( 2) أسؿ أع٬ّ ايكإْٛ ايؿكْهٞ يف داَع١ يٕٝٛو َٚٔ ايـك
يعب ؾٚقّا نبرلّا يف يؿت أْظاق أٌٖ ايكإْٛ يف ايػكب عَُٛـّا ٚيف ؾكْهـا غَُٛـّا إىل     ايكإْٛ املكاقٕو

ايؿكْهـٞ ايـفٟ بٗـكٙ ايؿكـ٘ اٱنـ٬َٞو      . ايٓظـاّ ايكـاْْٛٞ يف َُـك    أ١ُٖٝ ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ يف تأنـٝو 
 َٓتؿ٣ ايعًُا٤و يبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ.
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ــف  ــ٪متك ايـ ــكق١ٝ يف نًٓ   ٟٚيف املـ ــٛم ايًـ ــعب١ اسبكـ ــ٘ يـ ــٔ   عكؿتـ ــٛم َـ ــ١ اسبكـ  ٝـ

ــ١ٓ    ــاقٜو يف نـ ــ١ بـ ٕ    (1951ّ)داَعـ ــٛا ــت عٓـ ــ٬َٞ ذبـ ــ٘ اٱنـ ــح يف ايؿكـ  يًبشـ

 ػـــفت يف غتاَـــ٘ ايكـــكاق( اتٸهـــٝٛ َٝـــٛ)أنـــبٛع ايؿكـــ٘ اٱنـــ٬َٞ( بك٥انـــ١ )امل 

 ايؿكــ٘ اٱنــ٬َٞ شلــا قُٝــ١ سكٛقٝــ١ تًــكٜع١ٝ ٫ ميــاق٣  ٨َبــاؾ ٕٻأبا٫تؿــام عًــ٢  

اغت٬ف املفاٖب ايؿك١ٝٗ ٜٓطـٟٛ عًـ٢ ثـك٠ٚ َـٔ املؿـاِٖٝ ٚاملعًَٛـات        ٕٸأٚ وؾٝٗا 

ٜعاجل  ٕٵأَٞ ٔ ايؿك٘ اٱن٬ٚبٗا ٜتُٓه وعذابَٔ ا٭ٍَٛ اسبكٛق١ٝ ٖٞ َٓا  اٱ

 ل بني سادٝاتٗا.مجٝع َطايب اسبٝا٠ اسبؿٜج١ ٜٚٛٓؾ

   ٟ ؾكٗهـِ اٱنـ٬َٞ ٚانـع     ٕٸإقـاٍ:   ٕٵأ (1)ٜٚٓكٌ عٔ املهتًـكم اجملـكٟ ؾُـدل

ِٳ تهــتٓبطٛيف أْٻ كتٴُــا ؾٖهــعذــب نًٓأين ْٸــأإىل ؾقدــ١  دــؿّا َٓــ٘ ا٭ْظُــ١  ٕهــِ يٹــ

 نِ ٚلَاْهِ.يب٬ؾ ؾك٘ٚا٭سهاّ املٛا

ٍ ْٸأ ن١ًٝ اسبكٛم جباَع١ ؾٝٓا ك٣ٚ عٔ ايع١َ٬ يدلٍ عُٝؿٴٜٚٴ ايبًـك١ٜ   ٕٸإ :٘ قـا

ُٸـ  نبرٕل ٌٕدٴيتؿتػك باْتهاب قٳ تـ٘ انـتطاع قبـٌ بٓـع١     َٝٸأ٘ قغـِ  ْٸـ أإـ  ;إيٝٗـا  ؿنُش

ٕٴ ؿٴعٳنٵإٔ ٛٚقبٝعبٔ ا٭ ٜأتٞ بتًكٜٕع ٕٵأ عًك قكّْا ُٸ  َا ْهٛ تـ٘ بعـؿ   يٛ َٚـًٓا إىل ق

 يؿٞ عاّ.أ

ٕٸ :ٖٚــٛ َــٔ ايهتــاب املعــكٚؾني  (2)(ًــمٜٚقــاٍ املهــذل )ٚ ــ إ ١ ايــ  ايؿٜاْــ١ اسبٓك

 ٢ ناقت ٖٞ ايؿٜا١ْ اٱن١.١َٝ٬ أْٻْٝٸَع املؿٳ ٗا تهرلٴتٴؿٵدٳٚٳ

                                              

ّ( ٚتـــٛيف يف 1832)ٚيـــؿ يف  وصبـــكٟو عـــين بايًػـــات ايذلنٝـــ١ َٚهتًـــكم  ؾـــاَبرلٟو قسايـــ١نيآقَـــ( 1)
 (. َعكؾ١و يبه١ املعًَٛات ايعامل١ٝ.1913ّ)
ُـ  و قٚا٥ـٞ  ٖكبكت دٛقز ًٜٚـم ( 2) ٞ ٚناتـب قُ ٘    وٞ بكٜطـاْ ٜعتـدل َـٔ   )آيـ١ ايـمَٔ(و    َـٔ أيـٗك أعُايـ

ٞ       ايعًُٞ اشبٝاٍ بَ٪نهٞ أؾ  وو ٚقؿ انتهب يٗكت٘ بؿٓـٌ قٚاٜاتـ٘ ايـ  تٓتُـٞ يـفاى ايُـٓـ ا٭ؾبـ
 املٛنٛع١ اسبك٠. (و1946ّ)يف ٚتٛيف  (و1866ّ)ٚيؿ يف 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/1832
https://www.marefa.org/1913
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ٕٸ (1)(ٚقاٍ املهذل )بكْاقؾيٛ ايؿٜٔ اٱنـ٬َٞ ايٛسٝـؿ ايـفٟ ًٜـتٌُ عًـ٢       بأ

    ٘ ؾٗـٛ   ومجٝع ايعٓاَك ايٓكٚق١ٜ اي  دبعً٘ َكّْا ٜهـاٜك أسـٛاٍ ايعـامل يف تطٛقاتـ

 ايعكًٝــ١ ايــ  دــا٤ بٗــا ضبُــؿ   ٕٸإٚ وزبُٝــع ا٭َــِ ٚيف مجٝــع ايعُــٛق َــاحلٷ

ٔٴ  هٝػٗا ا٭دٝاٍ اسباْك٠.بٗا ا٭دٝاٍ املكب١ً يف أٚقٚبا نُا بؿأت ت نٛف تؿٜ

اٱنـ٬ّ   ٕٸإ :ا٭نـتاـ يف داَعـ١ بٛؾابهـت    (2)(ٜٚكٍٛ ايـؿنتٛق )دكَـاْٝٛى  

ٔٴ َهتٓرلٜٔ يف أقؾـع   عكف يف ب٬ؾٟ ٚيف أٚقٚبا قدا٫ّأْا أٚ وا٭ـٖإ املهتٓرل٠ ؾٜ

ٙٴػٹٜتٸ ٕٵأا٭نك ؼبذلَٕٛ اٱن٬ّ ٜٚٛيهٕٛ   .ٚيٛ يف نكا٥كِٖ ؾّٜٓا فٚ

  ٍ ٜٔ ايـــؿٸ ٕٸإ :ؿكْهـــٞ ايهٝانـــٞ اشبطـــرل  اي (3)(ٜٚكـــٍٛ املهـــٝٛ )يٝـــٕٛ قٚ

ٚدؿتــ٘  ا ايْٛــع١ٝ إ٫ٓٓـــنــك يــ٦ّٝا َــٔ قٛاْٝٓأٚمل  وؾٓــٌ ؾٜــٔ عكؾتــ٘أاٱنــ٬َٞ 

 ًَكعّا ؾٝ٘.

طبتــ٘ ايــ  ( ق٥ــٝو ايهٓٝهــ١ يف ا٫ْهًٝــم يف غٜٚكــٍٛ املهــذل )إنــشام ايطٝــاق

ـًٓـ  :أيكاٖــا يف َــ٪متك ايهٓٝهــ١ ِ اٱْهــإ َــا مل اٱنــ٬ّ ًٜٓــك يــٛا٤ املؿْٝــ١ ايــ  تع

                                              

ساَـٌ عًـ٢ دـا٥م٠ ْٛبـٌ      وأيـ َا ٜمٜؿ عٔ نتني َهكس١ٝ ودٛقز بكْاقؾيٛ َ٪يـ اٜكيٓؿٟ يٗرل (1)
ــ٘ املهــكس١ٝ   ٞ )يف ا٭ؾبو َــٔ أعُاي ــ ــٛت ا٭قاَ ٕ )و (بٝ املٛنــٛع١  .ّ(1950و )ت (ا٭نــًش١ ٚاٱْهــا

 اسبك٠.

ــ١ اجملــكو ٜعُــٌ انــتاـّا يف داَعــ١     كؾ. عبــؿ ايهــكِٜ د (2) َــاْٝٛىو َــٔ املًــاٖرل ايــفٜٔ أنــًُٛا يف ؾٚي
ٞ  ) :بٛؾابهتو قاّ بتشكٜات ع١ًُٝ يف ايهعٛؾ١ٜ َُٚك ًْٚك ْتا٥ذٗا يف صبًؿٜٔ  (يـٛاَؼ ا٭ؾب ايعكبـ

ايٓٗٓـــ١ اٱنـــ١َٝ٬ يف نـــرل أع٬َٗـــا     .(1979ّت )و (ايعكبٝـــ١ؾقانـــات يف ايذلنٝبـــات ايًػٜٛـــ١   )ٚ
 .421و 2ّو زؾ. ضبُؿ قدب ايبَٝٛٞ واملعاَكٜٔ

ــا٤ ا٫ســت٬ٍ       (3) ــك َــع ٚايــؿٙ يف أثٓ يٝــٕٛ قٍٚ ٚيــؿ بؿكْهــا ٚغاؾقٖــا يًتذــاق٠ ثــِ ا٫ْتكــاٍ إىل ازبما٥
ٟ        وايؿكْهٞ يًذما٥ك ٚعُـٌ شبؿَـ١ ؾكْهـا يف     ٚتعًِ ايًػـ١ ايعكبٝـ١ ٚاتُـٌ بـا٭َرل عبـؿ ايكـاؾق ازبما٥ـك

ّ(. 1901(و )ت َُٗــ١ يٝــٕٛ قٍٚ يف ازبما٥ــك ٚاملػــكب )و يــ٘ نتــاب ايتذهــو عًــ٢ ايجــٛاق ازبما٥ــكٜني 
 املٛنٛع١ اسبك٠.
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 عظِ أقنإ املؿ١ْٝ.أٚؾٛا٥ؿٙ َٔ  وَٚٓاؾع ايؿٜٔ اٱن٬َٞ ٫ قٜب ؾٝٗا وٜعًِ

 ا٭َِ ْٚظاّ املًو. اٱن٬ّ ؾنتٛقٴ ٕٸإ :(ؾاٚؾ نٖٛاتٚقاٍ املهٝٛ )

ٖـّا  اٱن٬ّ دـا٤ َٓمٸ  ٕٸإ :( َٔ ٚلقا٤ ؾكْها ايهابكنيهٝٛ )ؾٚؾٜاْٛىٚقاٍ امل

ُٸـ  ُٸـ   وباطٝــٌا ٫ ٜعكـٌ َـٔ اشبكاؾـات ٚا٭   ع ٘  ٖٚـٛ َه  وٌ يٲْهـا١ْٝ ٫ غُـٛ  ؾٝــ

 ٙٳٚقؿ أَك باملهاٚا٠ ٚا٫يتػاٍ بايعٌُ ٚتٓـمٻ  واملعاق١ْ ايعك١ًِٝٚ َٔ ايتٓاقه ًٹؾهٳ

َٸ وعٔ ايكٖبا١ْٝ ًٹ كٴا تأغټٚأ ِٴْٻأَٔ  ؾٓاي٧ٷ ٘ٹأٖ ٗـٛا يػـرل   ٚتٛدٻ ٘ٹاعبكؾٛا عٔ أَـٛيٹ  ٗ

 َا ٜكَٞ إيٝ٘.

  ٟ ِٴ (1)(ٜٚكــٍٛ املهــذل )غاْــؿ يٝــؿقى اشلٓــؿٚى   :اشلٓــؿٚى يف اشلٓــؿ  لعــٝ

    ٘ ــ ــا اسذلَت ــا ؾقنــت٘ ؾهــٝشذلَْٛ٘ نُ ــاّ   واٱنــ٬ّ نُ ــؿ أَــبشت َكتٓع ٕٸ ٚيك ــأ  ب

٘ أغفٖا بايبهـاط١ ٚإْهـاق   ْٸإبٌ  وايهٝـ  ايٛدٛؾ حبؿٸاٱن٬ّ مل ٜأغف َهاْت٘ يف

 .بٗا ايٓ  ضبُؿ  ـٳُٳايفات ٚايًذاع١ اي  اتٸ

                                              

انـتعُاٍ  بغـ٬ٍ سكنـ١ انـتك٬ٍ اشلٓـؿ قـاّ       وا غاْؿٟو ايهٝانٞ ايباقل ٚايمعِٝ ايكٚسٞ يًٗٓؿمتَٗا (1)
ــ  ٚطٓ ٬تٺُٳــسٳ ايعُــٝإ املــؿْٞ اي٬عٓؿــٞو قــاؾٳ    ــ١ يتػؿٝـــ سٹ  ٠ ايؿكــك ٚبٓــا٤ ٥ٚــاّ ؾٜــين ٚٚطــينو     ؿٸٝ

 .211. َكاق١ْ ا٫ؾٜإو أيؿ ايًً و ّ(1948ّت )



 املطلب الطادع عػس
 يف االجتَاد يف الفكُ

ــ١ّ ا٫دتٗــاؾٴ ــ :يػ ــفٍ ازبٗــؿ يف تتبٸــ  :ٖــٛ ٚاَــط٬سّا وازبٗــؿ ٍٴفٵبٳ ع َــؿاقى ب

ٞ ا٭سهـاّ يتشُـٌٝ ايظــٔ حبهـ    ٕٵ وِ املهــأي١ ايؿكعـ  ٖـٛ انــتؿكاؽٴ  :قًــت يـ٦تٳ  ٚإ

ٔٸ ٚانــتٓباط٘ َــٔ  وبــاسبهِ ايًــكعٞ عــٔ ؾيًٝــ٘ ايتؿُــًٝٞ ايٛنــع يف ذبُــٌٝ ايظــ

 ايؿيٌٝ ايًكعٞ بٓشٛ ايظٔ.

املعتدل يف ا٫دتٗاؾ آميـ١   ٕٸأ٘ ٜظٗك َٔ تعاقٜـ ايكّٛ ي٬دتٗاؾ ْٸإ ٚاسباٌَ:

ٔٸ  ــ٘ ٖــٛ ايظــ ٛٳ ٕٸإٚ وايؿُــٌ ي ــانــتؿكاؽ اي ُٸ ع يتشُــنٳ ــايٛاقع ٫ ٜهــ ٢ ٌٝ ايعًــِ ب

 ب٘. بٌ عًُّا باسبهِ ٚبُرل٠ّ وحبهب ا٫َط٬ع ادتٗاؾّا

َٔ َبشـح ا٫دتٗـاؾ يف ازبـم٤ ا٭ٍٚ َـٔ نتابٓـا       بٴًَِطٜٴ ٘ٴـيو ٚتٓكٝشٴ ٚذبكٝلٴ

 .  (1)ايٓٛق ايهاطع

ٞٸ  ِ اهللٹهِـ سٴ طبايؿـ١َ  ٕٸأَٚٔ ٖـفا ٜظٗـك    ِٕ   ايكطعـ َـٔ   آغـك يـٝو   بـايؿت٣ٛ حبهـ

ِ  ٭ْٸ ;ا٫دتٗاؾ يف ي٤ٞ ا٫دتٗـاؾ   ٕٸءؾـ  وًُـّا باملػايؿـ١  بـٌ عٹٹ  و٘ مل ٜهٔ  ٓـّا بـاسبه

 اهلُل ٘ٴعٳيًشهــِ ايــفٟ يــكٻ ٚانــتػكازٷ ُــا ٖــٛ انــتٓباْ ٚإْٸ ويًشهــِ يــٝو بتًــكٜٕع

 ايُشٝش١ يف ْظك املهتٓبط يًشهِ ايًكعٞ. ١ٹتعاىل َٔ ا٭ؾٓي

ــّا ٜٳ ُــّاِهسٴ َهــأي١ٺ ِّهلل تعــاىل يف ُنــ  ٕٸأ ٚاسباَــٌ: ــٔكعٵٚاقعٝ ــ وؿــٕٛاملهًٖ ٘ٴُؾ َٸ ا إ

ــ ٓٻ ــإ :ٚعًــ٢ ايجــاْٞ وايبشــح عٓــ٘ ؿٳعٵــأٚ بٳ ٠ٹكٚقٳباي ِٸ ٕٵأا َٸ أٚ  وعًٝــ٘ ٜعــكف بــايٓ

ٖٚهـفا َـا    وؾُا عكف بايٓكٚق٠ يٝو عكؾاْ٘ َـٔ ا٫دتٗـاؾ   وَاق٠ عًٝ٘بُٓب ا٭

                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىل146و 1ّز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ايٓٛق ايهاطع1)
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١ َـاقات ٚا٭ؾيٓـ  َـٔ ا٭  فٳٔكُـا ايـفٟ عٴـ   ٚإْٸ وعكف بـايٝكني بـ٘ يـٝو َـٔ ا٫دتٗـاؾ     

ٍٔ وٜٚكابً٘ ايتكًٝؿ وٖٛ ا٫دتٗاؾ ١ّ ٓٝٸ َعكؾ١ّ  ١ٺذٻـ ايػـرل َـٔ غـرل سٴ    ٖٚٛ ايعٌُ بكٛ

 عًٝ٘.

  االجتَاد عامل ضسّزٖ
ٌٷ  ا٫دتٗـاؾٳ  ٕٸأ قٜبٳ ٫ٚ ٟٷ  عاَـ ٞٸ  ِٔهِـ اسُب يًؿكٝـ٘ يف انـتػكازٔ   ْـكٚق  ايًـكع

٘ٴ َا انتطاعٳ ٚي٫ٛٙٴ و١َٔ ا٭ؾٓي  متـكٸ ٜعـكف اسبهـِ ايًـكعٞ يًٛقـا٥ع ايـ        ٕٵأ ايؿكٝ

ـٴ ا٫دتٗــاؾٳ ٕٸأ ٚسٝــحٴ وعًٝــ٘ ؾٗــاّ ٚطاقتٗــا ٚبهــع١ ا٫طــ٬ع  بــاغت٬ف ا٭ ؽبتًــ

ٖٸٚبتٛٓؾ وْٚكُٗا ًٓ ٬تٹك امل٪ ٕٳتٗا ٚحبهب املهايو َٚشٸٚق  ٕٵأَٔ ايطبٝعـٞ   تٗا نا

ــا٤ اغــت٬فٷ   ــني ايؿكٗ ّٔ ؼبــؿخ ب ــ٢ َ املهــا٥ٌ ستٸــ  يف أسهــا ــفاٖب   تٵكٳٗٳ ــِٓٗ امل بٝ

ٕٔ ِٔ اٱن١َٝ٬ ٚايتهابل يف َٝؿا  ١ٹٗٳـ ٚدٵ ٚذبكٜـكٔ  و٘ٹأبٛابٹـ  ٚتكتٝبٹ ٘ٹٚتؿٜٚٓٹ وايؿك٘ عً

  ٘ ٚقـؿ أٚدـب ـيـو ا٫لؾٖـاق يف عًـِ اسبـؿٜح        واشب٬ف يف َْٛـٛعات٘ ٚأسهاَـ

ــ  ٜٳ    ــّٛ اي ــٌ يف نــا٥ك ايعً ــازٴٚا٭َــٍٛ ب ــا اجملتٗــؿ يف انــتٓباطٹ  شت ــيًشٴ ٘ٹإيٝٗ  ِِٔه

ًٻ ًَُا مل بني املهًُنٔي ٔعَٔ ايتٛنټ َبًػّا تٵػٳ٢ًَ بٳستٸ وعٞكٵاي  ٛاٖا.٘ نٹػٴ ٜب

  االجتَاد ُمُسُط
ٕٴ ثِ ا٫دتٗاؾٴ  ٠:ؾٳَتعؿِّ ع٢ً طكٕم ٜهٛ

ٕٳ َٔ  ٛأٖك ِِٔهاسُب فٴأغٵ :أسؿٖا َْٛـٛع اسبهـِ  ـا     اٯٜات ٚا٭غباق إـا نا

ِ ٚايٓظـــك يف عَُٛٗـــا بعـــؿ ايـــتؿشټ ُـــا ُٜـــضټٖٚـــٛ إْٸ وتتٓاٚيـــ٘ تًـــو ايظـــٛاٖك

عًٝـ٘   ـٴ ـا ٜتٛقٖـ   وٚغرل ـيـو ؿٖا ْٚانػٗا َٚٓهٛغٗا ٚغَُٛٗا َٚطًكٗا َٚكٝٸ

 انتٓبا  اسبهِ ايًكعٞ.

 ونُا يف املؿاِٖٝ وَٚؿَٗٛ٘ ٍِّٛ ايٓٸعكٜأغف اسبهِ ايًكعٞ َٔ َ ٕٵأ :ثاْٝٗا
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ّٔ ًٻــ نُؿٗــٛ َــ١ ٚايٓٗــٞ عــٔ نٛدــٛب املكؿٸ و  ٚعبــٛٙ أٚ ا٫نــتًماَات ايعكًٝــ١كٵاي

ًٓـ َٚعكؾ١  وِٸٌ ايٓٸ٘ بعؿ تعٗكْٸءَٚٔ ـيو ايكٝاى ؾ وٚعبٖٛا ايٓؿٸ ٘  ع  و١ اسبهـِ ؾٝـ

ٌٸْٸأٚ ٌٸ  ِٴهِـ اسباؾث١ ؾٝهـكٟ اسبُ  ٗا َٛدٛؾ٠ يف ضب ًٓـ  ٚدـٛؾٹ  اسباؾثـ١ بٛانـط١ٹ   حملـ ١ ايع

ـٴ ٖٚفا ع٢ً أْٛإع وؾٝ٘ َٳ تٵكٳنٹٚأقهاّ  ُٸ وايكٝاى حٹشٳبٵيف  ٘ ْٸـ أ :عٓؿْا ؾٝ٘ شٝضٴٚاي

ّٴ  ْٸأقاّ ايعًِ أٚ ايعًُٞ ع٢ً  ٕٵإ  ٗا ٚإ٫ْٓٹاٜٳكٳبهٳـ  ِٴهِـ ٣ اسُبكٳ١ يًشهـِ نٳـ  ًٓـ ايعٹ ٗـا متـا

 اسباٍ ؾٝ٘ يف َبشح ايكٝاى. ٜٚعًِ ذبكٝلٴ وؾ٬

َٸ لٳبٻَطتٴ ٕٵأ :ثايجٗا َٳايكٛاعؿ ايعا ٌٴ واسباؾث١ ِّشٳ١ ع٢ً  يف طٗـاق٠   ٖوَا يٛ يٴ َج

َٳ وٗاق٠تٗا يكاعؿ٠ ايٓطبطٗاقٳ ِٴَهشٵؾٝٴ واسبٝٛاْات بعٔه ا٫بـت٤٬ يف ٖـفا    ٌټشٳـ ٖٚفا 

 وٚاملعــا٬َت املُــكؾ١ٝ ونايتــأَني وشؿث١يٛدــٛؾ نــجرل َــٔ املهــا٥ٌ املهــت  ;ايعُــك

ٛ   وٚايٝاُْٝب بـايكدٛع   ٚعبـٛ ـيـو  ـا مل ٜعًـِ اسبهـِ شلـا إ٫ٓ       وٚانـتُاع ايكاؾٜـ

١ٝ ايـ  تجبـت يًشاؾثـ١    يٮَـٍٛ ايًـكعٸ   عٴدٳكٵَٚع عؿّ تٓاٚشلا ؾٝٴ ويًكٛاعؿ ايعا١َ

 عٓؿ ازبٌٗ حبهُٗا.

َـا ٖـٛ    يتُٝٝـمٔ  ٔ قٴشـات ايؿ٫يٝـ١ أٚ ايهـٓؿ١ٜ عٓـؿ ايتعـا     دـكا٤ املكدٸ إ :قابعٗا

َّٔٔ ايٓټ ١ُذٻاسُب  اسبهِ ايًكعٞ. ١ٹَؾملعٔك ُٛ

ٌٴ :غاَهٗا ُا ٚإْٸ وعٓؿْا ١ٺذٻحُب ٖٚٛ يٝوٳ واٱمجاع املؿٝؿ يًظٔ باسبهِ ذبُٝ

 ٖٛ َا ٜؿٝؿ ايكطع. ١ُذٻاسُب

ٍٴ إ :ناؾنٗا ٚا٭غـف   واملكدشـات عٓـؿ ايتـماسِ بـني ا٭سهـاّ ايًـكع١ٝ       عُـا

 غرل باب ايتعاق . ٖٚٛ وباسبهِ ايكادض َٓٗا

َٸ ٌ   ِٴِها سٴٚأ إـ قـؿ   ;ؾٗـٛ يـٝو َـٔ ا٫دتٗـاؾ     عٳطِـ ايَك أؾـاؾٳ  ٕٵءؾـ  وايعكـٌ املهـتك

ٛٳ ٕ انتؿكاؽٳأ تٳِؾكٳعٳ ٌٔ ٔعنٳاي َٸـ  ويـٝو َـٔ ا٫دتٗـاؾ    ٔعطِـ ايَك يتشُٝ  ؿٵؿٹـ ا إـا مل ٜٴٚأ

ٕٵ وايكطعٳ ٔټ بأ ٗٳـ َات ايـ  قتٻ باسبهِ ؼبٌُ َٔ املكـؿٸ  نإ ايظ ٌ ب نـإ   ٕٵءؾـ  وا ايعكـ



 361  ادلطهت انسبد  عشز/ يف االجزُبد يف انفقه

ٔٸ ٟ    - ١ذٸاسباٌَ َٓٗا سٴ ايظ  ونـإ َـٔ ا٫دتٗـاؾ    - نُا يٛ قًٓـا بـايظٔ ا٫ْهـؿاؾ

 ايظُالٕ َا٤ٶ. ٚإ٫ ؾٗٛ نكاب يٝو بادتٗاؾ ؼبهب٘

ــ ٙٹٖٚــفٹ ــايٖط مٴكٴايُط ٚٸن ــٍ ٫ تٳكٜل ا٭ ــبٳ إ٫ٓ ضټُٹ ــايَؿ ؿٳعٵ ــ ِٔشٵ ــايٖظ ّٔؿٳٚعٳ ــا َؿ ك ا

 ٗا اا ٖٛ أق٣ٛ َٓٗا.ْٴعأقٜٴ

  اىطداد باب االجتَاد
ِٸ  ٚيهـــٔ قـــؿ  و٢ ايٝـــّٛ عٓـــؿ ايًـــٝع١ا٫دتٗـــاؾ مل ٜـــمٍ َٛدـــٛؾّا ستٸـــ ٕٸإ ثـــ

ــ ٓٸ ٙٴؿٻنٳ ٌٳايهــ ــ ــع يًــٗذك٠ يف أٚاغــك ايؿٸ   ٕٝٛ أٚا٥ ــايكــكٕ ايكاب ٝٸايعبٸ ١ٹَٚي ــٔلانــ  ١ بطكٜ

   ِ  ٢ ستٸــ وٚانتؿــٛا باملــفاٖب ا٭قبعــ١ املعكٚؾــ١    واٱمجــاع ايٓــُين َــٔ ؾكٗــا٥ٗ

ــاّ مجاعٳــ    ــأَ ؾك ــكٕ ايج ــا٤ ايهــ١ٓ    ١ْدــا٤ ايك ــٔ عًُ ــَ ــ١ان ّ  (1)بٔ تُٝٝ ــٔ ســم   ٚاب

َٴ       دــٛٔعٔ ٚايكټعــٝٸٚغرلُٖـا ٜــؿعٕٛ إىل ؾـتض بــاب ا٫دتٗــاؾ ٚعـؿّ ايتكٝــؿ اـفٖب 

َٳ ــإىل  ــ ٔقاؾٹُٳ ًٻ ــااي ّ   وكٜع١ ٚقٚسٗ ــٔ ســم ــاٍ اب ٚ  َٴ ق ــؿ   يــٝاع٘ أًــرلّا ٭ٖــٌ ايتكًٝ

  َهــتؿ٫ّ (2)( تعــاىل مل ٜهــبكِٗ إيٝٗــا أســؿيف ؾٜــٔ اهلل ثٛا بؿعــ١ّؿٳسٵــأقــؿ ) :بكٛيــ٘

ٌٷ يف عًــ٢ ـيــو بأْٸــ عُــك ايُــشاب١ ٫ٚ يف عُــك ايتــابعني ٫ٚ يف )٘ مل ٜهــٔ قدــ

ِّـ   أقبًـ٘ ؾ  ؿ عاملـاّ ًٖـ عُك تابعٞ ايتابعني قـؿ قَ  ٘ٴ ٚمل ؽبايٹ ٘ٹغـف بكٛيـ٘ ن  (3)(يف يـ٤ٞ  ؿـ

 اْت٢ٗ.

ٞٸًَاملــفٖب ايهٸــ كٳٗٳــايكــكٕ ايتانــع عًــك َٚ  ٢ دــا٤ٳستٸــ قأنــ٘ مجــاٍ  ٚعًــ٢ ؿ

                                              

ايؿ بٔ عبـؿ اسبًـِٝ بـٔ عبـؿ ايهـ٬ّ بـٔ عبـؿ اهلل ايـُٓرلٟ اسبكاْـٞ اسبٓبًـٞو ابـٛ ايعبـاىو ٚيـؿ يف               (1)
َٴ وؾت٢ بٗا ؾشبو بٗاأٚؾعٞ ملُك يؿت٣ٛ  سكإو ا٫عـ٬ّو   . ٚعؿّٚا ملفٖب اٌٖ ايبٝـت  ُّاذهٸنإ 

 .144و 1ّغرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز
 .858و 6ّز و عًٞ بٔ سمّ ا٫ْؿيهٞو( ا٫سها2ّ)
 .857و ّاملُؿق ايهابل( 3)
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ــؿٻ ــاْٞاي ــ و(1)ٜٔ ا٫ؾػ ُٸ ــؿ ؿٚضب ــؿ      (2)عب ــؿ ٚتٛسٝ ــف ايتكًٝ ــؿعٕٛ إىل ْب ــا ٜ ٚغرلُٖ

 املفاٖب ٚايكدٛع يًهتاب ٚايه١ٓ ايُشٝشني.

  أقطاو اجملتَدًٓ
ّ   ٕٸإ ٚ     ٕٸأؾباعتبـاق  : اجملتٗؿٜٔ عًـ٢ أقهـا يف  ادتٗـاؾٙ يف مجٝـع أبـٛاب ايؿكـ٘ أ

   .ٚصبتٗؿ َتذم٨ ٖٚٛ ايجاْٞو صبتٗؿ َطًل ٖٚٛ ا٭ٍٚ :ِ إىلبعٓٗا ٜٴكهٸ

 صبتٗـؿٺ  :ٚباعتباق اْهؿاؾ باب ايعًِ ٚايعًُٞ عٓـؿٙ ٚعـؿّ اْهـؿاؾٙ ٜكهـِ إىل    

 .اْهؿاؾٟ ٚصبتٗؿ اْؿتاسٞ

 .ٚصبتٗؿ طبط٧ َُٝبٺ صبتٗؿٺ :إىل ِٴهٻَكٚباعتباق اَابت٘ يًٛاقع ٚغطأٙ ٜٴ

ٍّ  ٚباعتباق انتك٬ي٘ افٖبٺ ِ   غـا ٖٚـٛ   ويف ايًـكع  إىل صبتٗـؿٺ  :ٚعؿَـ٘ ٜكهـ

اجملتٗؿ ايفٟ انتٓبط ا٭سهاّ ايًـكع١ٝ َـٔ َُـاؾقٖا ا٭َـ١ًٝ نايهتـاب ٚايهـ١ٓ       

ِّٜٴ ٕٵأؾٕٚ  ُٸ  وؿ أسؿّا يف ؾتاٜٚ٘ك  َٚايـو  ٢ أٜٓـّا باجملتٗـؿ املطًـل نـأبٞ سٓٝؿـ١     ٜٚهـ

   .ٚعبِٖٛ (4)ٚؾاٚؾ ايظاٖكٟ ٚايطدلٟ (3)ٚلاعٞٚا٭ بٔ سٓبٌيؿ أٚ ٚايًاؾعٞ

                                              

٫ؾـفاـ ايـفٜٔ   ( ضبُؿ بٔ َؿؿق اسبهٝينو مجاٍ ايؿٜٔو ؾًٝهـٛف ا٫نـ٬ّ يف عُـكٙ ٚاسـؿ ايكدـاٍ ا     1)
. ا٫عـ٬ّو غـرل ايـؿٜٔ    (ٖــ 1315)ن١ٓ  ايًكم اسباْك٠و تٛيف يف انطٓبٍٛ ١قاَت ع٢ً نٛاعؿِٖ ْٗٓ

 .168و 6ّايمقنًٞو ز
( ضبُـؿ عبـؿ بـٔ سهــٔ غـرل اهللو َـٔ آٍ ايذلنُـاْٞو َــٔ نبـاق قدـاٍ ا٫َـ٬ع ٚايتذؿٜــؿو ؾقى يف          2)

. ٚؾؾـٔ يف ايكـاٖك٠   (ٖــ 1323)نـ١ٓ   هٓؿق١ٜدٌ َٓاٚأت٘ ا٫ْهًٝمو تٛيف يف ا٫نـ ا٫لٖكو ٚنذٔ ْٚؿٞ ٭
 .252و 6ّا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز

عبؿ ايكئ بٔ عُكٚ بٔ ضبُؿ ا٫ٚلاعـٞو َـٔ قبًٝـ١ ا٫ٚلاعو ابـٛ عُـكٚو اَـاّ ايـؿٜاق ايًـا١َٝ يف         ( 3)
 و3. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًـٞو ز (ٖـ157ت ايؿك٘و ٚيؿ يف بعًبو ًْٚأ يف ايبكاع ٚنهٔ برلٚتو )

ّ320. 
يٝـ٘ ايطا٥ؿـ١   إاسـؿ اجملتٗـؿٜٔ يف ا٫نـ٬ّو تٓهـب     ؾاٚؾ بٔ عًٞ بٔ غًـ ا٫َـؿٗاْٞو ابـٛ نـًُٝإو    ( 4)

ــؿاؾو          ــهٔ بػـ ــ١ ٚنـ ــؿ يف ايهٛؾـ ــابو ٚيـ ــاٖك ايهتـ ــشابٗا بظـ ــف أَـ ــفيو ٭غـ ــت بـ ــ١و ٚزلٝـ  ايظاٖكٜـ
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ُٸ ٖٚـٛ َـٔ    و٢ باجملتٗؿ يف املها٥ٌ ٚباجملتٗـؿ بايؿتٝـا  ٚإىل صبتٗؿ يف املفٖب ٜٚه

ُٸــأنــإ َــٔ  يف ْــُٔ  ٣ٛ َعتــدل٠ٺ٘ ـٚ ؾتــٚيهٓٸــ و١ املــفاٖب املعكٚؾــ١تبــاع أســؿ أ٥

ؾٗـٛ ٜبشـح عـٔ عًـٌ      وٚيف ايبٓـا٤ عًـ٢ أَـٛي٘ َُٚـاؾق ادتٗـاؾٙ      وَفٖب إَاَ٘

بعـه أقـٛاٍ    ٜٚـكدض  ويػرلٖـا ٛانط١ ايعًـ١  بٜٚهكٟ اسبهِ  وأسهاّ إَاّ َفٖب٘

ؾكعٝـ١   ٚقؿ ؽبايؿ٘ يف ادتٗاؾٙ يف أَـٛقٕ  وإَاَ٘ ع٢ً غرلٖا َٔ ا٭قٛاٍ املٓهٛب١ إيٝ٘

ــ  ونــجرل٠  ـ   وٍٛ ٚاملبــاؾ٨ ايعاَــ١  ٘ ٜكًــؿٙ يف ا٭َــ  ٚيهٓٸ يف املـــفٖب  نــأبٞ ٜٛنــ

ٚ   واسبٓؿــٞ ٞ  وغايؿــ٘ يف بعــه ايؿــكٚع   ٕٵإؾٗــٛ ٜكًــؿٙ يف ا٭َــٍٛ  يف  ٚنــايػماي

 .ايًاؾع١ٝ

ٍّ  َـفٖبٹ  ؿ بـالقا٤ٹ ؿ ٖٚٛ ايفٟ ٜتكٝٸـ ٚإىل اجملتٗؿ املكٝٸ  ٚيهـٔ عـٔ َعكؾـ١ٺ    وغـا

ٖـفا   املبِٗ املٓكٍٛ عٔ َـاسبٹ  ٌ ٚتْٛٝضٴؾٗٛ ٜكؿق ع٢ً تؿٌُٝ اجملُ وملؿاقنٗا

ُٸ واملفٖب ُٸ وأّٜٓا بأٌٖ ايتػكٜر ٘ٴْٛٳٜٚه  عٓؿ اسبٓؿ١ٝ. ٚايكالٟ (1)اّنازب

 بعه ايكٚاٜات عٔ َاسب املفٖب ٚيأْ٘ تكدٝضٴ وٚإىل اجملتٗؿ يف ايذلدٝضٴ

٘ أٚ باملٛاع٢ً ايبعه اٯغك َٓٗـا املعاقْـ١ شلـا با٭ٚثكٝـ١      ٭َـٍٛ املـفٖب أٚ    ؾكـ

 .نايهتاب ٚايه١ٓ ٚعبُٖٛا وبا٭قكب١ٝ ٭ؾي١ ايؿك٘

ٖٚٛ ايـفٟ يـ٘ ايكـؿق٠ عًـ٢ متٝٝـم ايكـٍٛ ايكـٟٛ يُـاسب          ومٚإىل اجملتٗؿ املُٝٸ

   .نُاسب ايهٓم وٚ اٖك املفٖب ْٚاؾق املفٖب ؤَ ايٓعٝـ املفٖب

عًــ٢ أَــشاب  :عــينأؿ عًــ٢ بعــه ٖــفٙ ا٭قهــاّ ا٭غــرل٠   ٚإطــ٬م اجملتٗــ

                                                                                                            
 
 .333و 2ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ270ت )
 نـ١ٓ  و نـهٔ بػـؿاؾ َٚـات بٗـا    (اسهاّ ايككإٓ)ُاّو ي٘ نتاب ( ايؿ بٔ عًٞ ايكالٟو ابٛ بهك ازب1)
 .171و 1ّ. ا٭ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زو اْتٗت ايٝ٘ ق٥ان١ اسبٓؿ١ٝ(ٖـ370)
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ٛٸ   ٕٸأايتػكٜر ٚايذلدٝض ٚايتُٝٝم َٔ بعه املتأغكٜٔ باعتبـاق    و٠ ا٫نـتٓبا  شلـِ قـ

 ؾاملعكٚف تهُٝتِٗ بايؿكٗا٤ ؾٕٚ َٚؿِٗ با٫دتٗاؾ. ٚإ٫ٓ

  االجتَاد عيد الػٔع٘
ٛٳ َاَٝـ١ ٖـٛ انـتؿكاؽٴ   عٓـؿ ايًـٝع١ اٱ   ا٫دتٗاؾٴ ٔٸ  نٳـ اي بـاسبهِ   ع يتشُـٌٝ ايظـ

ٞٸ أٚ أسـؿ   ١ ايجابت١ عـٔ ايـٓ    َٔ ؾيًٝ٘ َٔ ايهتاب أٚ اٱمجاع أٚ ايهٓٸ ايًكع

ُٸ َٸ وعًك أٚ َٔ ايعكٌ ١ ا٫ثينا٭٥ ـٴ ٚأ ِّ   كٳنٹـ ا َـا  ي٬دتٗـاؾ ٚعـؿّ    ِٵٔٗـ عـِٓٗ َـٔ ـ

ايـ  مل تكـِ   ٓـٕٛ ٚا٫نتشهـاْات   أٟ ؾاملكاؾ ب٘ ٖٛ ا٫عتُاؾ عًـ٢ ايظٓ بايكٸ ِٵًٗٔٹُٳعٳ

١ ع٢ً اعتباقٖا أٚ قاَت اسبذ١ عًـ٢ عـؿّ َـ٬سٝتٗا يًؿيًٝٝـ١ عًـ٢ اسبهـِ       ذٻاسُب

 ايًكعٞ.

  نتب الفكُ عيد الػٔع٘
ع٢ً عبٛ مجع ا٭غباق ٚا٭ساؾٜح ايـ    تٵايؿك٘ عٓؿ ايًٝع١ ناْٳ بٳتٴُن ٕٻإ ِٻثٴ

ُٸ ١ عًــ٢ ؿآيــايككآْٝــ١ اي ٢ عــٔ اٯٜــاتٹستٸــ ٚناْــت غايٝــ١ّ واملهــا٥ٌ ايؿكٗٝــ١ ٔٴتتٓــ

ٕٔ ِ آَـٔ سؿظٗـا يف ايكـك    ا٭سهاّ ايًكع١ٝ ي٬ط٦ُٓا َـٔ ْـٝاع    ٚاشبـٛفٹ  وٕ ايهـكٜ

ٌټ وا٭غباق ـٹ ن ٕٳ ـيو إىل َا بعؿ َٓتُ ابٔ أبٞ عكٝـٌ   ايككٕ ايكابع اشلذكٟ لَا

ُٸــ  ــؿ ضبُــؿ ا٫نــهايف   و(1)اْٞاسبهــٔ ايع ــٔ دٓٝ ــؿ  وٚاب ــٛؾ ٚايًــٝؼ املؿٝ نــ١ٓ  ٢املت

ـــ413) ــٛؾ ٚاملكتٓــ٢ و(ٖ ـــ436)نــ١ٓ  ٢املت ٞ  و(ٖ ــٝؼ ايطٛنــ ــٛؾ ٚايً ــ١ٓ  ٢املت ن

 وعًٝٗـا ٚبٝـإ ايـؿيٌٝ    وؾتطٛق ايتأيٝـ عٓـؿ ايًـٝع١ بٓشـٛ ذبكٜـك املهـأي١      و(ٖـ460)

                                              

عـ٬ّ ايكـكٕ   أبـٞ عكٝـٌ َـٔ    أبـٞ عكٝـٌ ايعُـاْٞ اسبـفا٤ املعـكٚف بـابٔ       أبٛ ضبُؿ اسبهٔ بٔ عًٞ بٔ أ (1)
ايهٓــ٢ ٚا٭يكــابو . ـنــكٙ ايٓذايــٞ ٚايًــٝؼ ايطٛنــٞو نجــك املُــاؾقأايكابــع اشلذــكٟو يــ٘ تكمجــ١ يف 

 .199و 1ّايًٝؼ ايكُٞو ز
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ٌٳأٚ وٚاملػايـ ؾٝٗا يف ذبكٜـك   َاَٝـ١ َهـتٓؿاّ  إيٝٓـا يف عًـِ ايؿكـ٘ يٲ    قؿّ نتاب َٚ

ــابٴ      ــٛ نت ــ١ٓ ٚاٱمجــاع ٖ ــاب ٚايه ــ٢ ايهت ــا٥ً٘ عً ــ َه ًٸ ُٸ ٝؼ ايطٛنــٞاي ــ ٢ امله

١ ت ايؿايٓـ ٚأمجـع نتـاب يف ا٭غبـاق َـفنٛق قبًـٗا اٯٜـا       وإٜكإ يف طبع وباملبهٛ 

 .يًُذًهٞ ع٢ً َُْٓٛٗا عٓؿ ايًٝع١ ٖٛ حباق ا٭ْٛاق

  اجملتَد عيد الػٔع٘
ِٸ ٕٔ    لٵًَِطيؿ  اجملتٗؿ عٓؿ ايًٝع١ مل ٜٴ ٕٸإ ث ًٓـ  ٬ٓايعٳ عًـ٢ ايؿكٝـ٘ إىل لَـا  َٞـ١ اسب

ــفا ناْــت ُن و(ٖـــ726) نــ١ٓ ٢املتــٛؾ ــٚي ــ١ عــٔ ٖــفا ايًكــب   بٴتٴ  وتــكامجِٗ غايٝ

ُـــا ُٜـــؿٕٛ ٚإْٸ وٚايٓذايـــٞ وًٞٸـــٚايَه ويًًـــٝؼ ايطٛنـــٞ نهتـــاب ايؿٗكنـــت

َـ١  إىل لَـإ ايع٬ٓ  وٚايكاٜٚـ١  وخٚاحملؿٸ وٚايعامل وايًػِ يف َكاّ املؿع بايؿكٝ٘

 ٘ ٜٛدؿ ؾٝ٘ ٖفا ايَٛـ باجملتٗؿ.ْٸءؾ اسبًٞ

  التصْٓب ّالتدطٝ٘
ـٹ بٴٜٚٓانٹ ِّ كٴِنٖفا املطًب  ٚقؿ حبجٓـا عـٔ ٖـفا املْٛـٛع يف      و١٦ٚاملػطِّ ب١ٹاملُ

 ي٘ ع٢ً نبٌٝ ا٫ػبال. ٔ عكٴٸبايتٳ ٫ٚ بأىٳ (1)ازبم٤ ا٭ٍٚ اطعٛق ايهٻنتابٓا ايٓٸ

َٸــ ايتُــٜٛب  ــا انــتككٻ ٕٸإ ٙٺ قٴكــكٻٚقــؿ ٜٴ و١عًٝــ٘ َــفٖب ايعا   :أ ٗكٖــا وبٛدــٛ

ًٓ َـــٔ ا٭سهـــاّ بٝٸٓٗـــا اهلل تعـــاىل يًـــٓ   مجًـــ١ّ ٕٸإ :ٗـــِ ٜكٛيـــْٕٛٸأ  كـــّا شلـــاَع

ٕ      وعًــ٢ ا٫دتٗــاؾ    وسهــبُا اقتٓــت٘ املُــاحل ٚاملؿانــؿ ٚايكٝــاى ٚا٫نتشهــا

ٌٻ  ٝـ    ؾه ٌٸ  و٘ٹعًـ٢ غ٬ؾٹـ   ِٴهِـ ؾـ٬ ػبـٛل يػـرلٙ اسبُ    ٘ ايـٓ   َـا ادتٗـؿ ؾ  َـا مل   ٚنـ

ــ ػبتٗــؿ ؾٝــ٘  ًٖ ٘ٹَٸُأل عًــ٢ ادتٗــاؾ اجملتٗــؿٜٔ َــٔ  ؾٗــٛ َع ٟٴؾُــا أؾٸ وتــ  ٣ إيٝــ٘ قأ

                                              

 .و ايطبع١ ا٫ٚىلَٚا بعؿٖا 213و 1ّز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ايٓٛق ايهاطع1)
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ٞٸ اهللٹ ِٴِهـــاجملتٗـــؿ ؾٗـــٛ سٴ ًٓ لِّٚسٳـــ ٘ٹيف سكِّـــ ايـــٛاقع  هلل تعـــاىل ٫ٚ سهـــِ  وؿٜـــَ٘ك

 نٛاٙ.

َا َـٔ ٚاقعـ١    ٕٸإٖٚٞ  و١ ا٫َا١َٝت عًٝٗا طكُٜك١٦ اي  انتككٻػطٹٚيف قباي٘ ايتٸ

َٳــ َــٔ ايٛقــا٥ع إ٫ٓ ًٸــُٴِهسٴ قٳؿٳٚقــؿ  ٍٴإ٢ اقع ستٸــٗــا َــٔ اي َٳــ ق َــٔ  ٘ٴابٳاشبــؿٍ أ

 غطاٙ.أغطأٙ َٔ أأَاب٘ ٚ

ــ١ يف ا٭سهــاّ إـا َؾ ْعــِ ايتُــٜٛبٴ ــاكٵهٻــٚايتػط٦  اعٓــ٢  ودما٤ ٚعؿَــ٘ٱْاٙ ب

ٟٴٜهــٕٛ َــا أؾٸ ٕٵأايتُــٜٛب  ٕٸأ ــ٘ قأ َٴ  ٣ إيٝ ــ٘  ــاجملتٗــؿ َعتــدلّا ٚايعُــٌ ب عــٔ  ٕمذٵ

َٴ  ٕٸإٚ وعـٔ ايٛاقـع َطًكـاّ    ٍٷؿٳ٘ بٳـ ْٸأاع٢ٓ  و٢ بعؿ اْهًاف اشب٬فًكّا ستٻِطايٛاقع 

َٴ  ٕٵإايتػط٦ــ١   ؾٗــٛ  ــا ٚقــع ايٓــماع ؾٝــ٘       وعتــدلّا َــا مل ٜٓهًـــ اشبــ٬ف   ٜهــٕٛ 

ٙٴُٻٚنٳ وبني ا٫َا١َٝ ٘ ْٸـ أ إ٫ٓ وِٗ بايتُٜٛب ٚايتػط٦ـ١ يف ا٭سهـاّ ايظاٖكٜـ١   ٓٴعٵبٳ ا

ــَكايُؿ اَــط٬ع غــ٬فٴ ــا ٜٴٚإْٸ وا٤ يف ٖــفٙ املهــأي١ ٗٳ ــُ ٢ ٖــفا املبشــح ابشــح   ُٻهٳ

 دما٤.ٱا

َٸ ٗـا بـايعًِ   ُٹِهيف املْٛٛعات ايـفٟ ٖـٛ عبـاق٠ عـٔ اْكـ٬ب سٴ      ُٜٛبٴا ايتٻٚأ

 ٖٝأتٗـا ؾاْك٬ب  ٚإ٫ٓ واملْٛٛعٌٗ يف زبٚايفٟ َكدع٘ إىل أغف ايعًِ ٚا وٚازبٌٗ

ٍٕ ٚسكٝكتٗا بايعًِ ٚازبٌٗ غرلٴ  وكـني كٜٔ َـٔ احملكٓ يـبعه املتـأغٸ   بٴهٳٓٵؾٗٛ ٜٴ وَعكٛ

ّٔ غ٬ؾـّا يًًُـٗٛق بـٌ     و(1) يُـاسب اسبـؿا٥ل   ١ٹانٳـ ذٳاق٠ ٚايٓٻٗٳايٖط ٚيف غُٛ

 يًُذُع عًٝ٘.  

                                              

 .398و 2ّايبشكاْٞو ز ٜٛنـ ك٠و احملكلْاسبؿا٥ل ايٓا( 1)



 املطلب الطابع عػس
 اإلفتاٛ

َٳ ٛٳ٣    ونكّأنكاّ َُؿق ْظرل اٱ وأؾت٢ قٴؿٳُٵاٱؾتا٤  بؿـتض   وٚانـِ املُـؿق َؾتـ

ٚازبُــع ؾتــاٟٚ بايٝــا٤ قبًــٗا ٚاٚ  وتٝــا بٓــِ ايؿــا٤ ٚؾــتض ايٝــا٤أٚ ايُؿ وايؿــا٤ ٚايــٛاٚ

 .َههٛق٠ ٚؾتا٣ٚ با٭يـ قبًٗا ٚاٚ َؿتٛس١

ٕٴ ٛؾتا٤ ٖٚنٝـ نإ ؾاٱ ٛٳ٣ ٚايؿ وسهِ اهلل تعاىل يف ايٛاقع١ بٝا تٝا ٖـٞ  ٚايَؿت

ّٴايه ٘ٹ ٬ ٘ٹ     ِٴهِـ سٴ ايفٟ بٴٝٸٔ ب  وَـٔ قبـٌ غـرل اهلل تعـاىل     اهلل تعـاىل َـٔ ؾٕٚ إيـماّ بـ

٘ٹْٸءؾ ِِٔهخب٬ف اسُب ٕٴٝٳايبٳ ٘ َا ب ّٕ  ِِٔهسُب ا ٔ يـ٘ أًٖٝـ١   بـ٘  ٓـ   ٌُٔٳـ بايعٳ اهلل تعاىل َع إيـما

 اٱيماّ.

َــٔ اجملتٗــؿ  ايؿتـ٣ٛ إ٫ٓ  ٫ٚ تُــضټ وكٜــل يتشُـٌٝ ايؿتــ٣ٛ ٖــٛ ايٓط ٚا٫دتٗـاؾٴ 

ٌٴايتٻ بٴًَِطٜٚٴ وا٫دتٗاؾ كٚ ٹًٴع يٹازباَ  .  (1)َٔ نتابٓا ايٓٛق ايهاطع ؿُٝ

  ّآ٘ ّاحلههً الفتْٚ ّالٓسـبٔ ُمِسالَف
ُٻ ٕٸإ ٞٸ ِٳِهاسُب ٔٴايفٟ ٜتٓ نإ ؾٝـ٘ سهاٜـ١ عـٔ احملهـٛى َـٔ قـٍٛ        ٕٵإ ايًكع

ُٸاملعُّٛ أٚ ؾعً٘ أٚ تككٜكٙ ؾٝٴ ٕٳ  ٕٵإٚ وك ٚاسبؿٜح٢ بايكٚا١ٜ ٚاشبدل ٚا٭ثه ؾٝـ٘   نـا

ّٷ َٴـ   ِٴهِـ َٔ املؿ  ؾٗٛ اسُب إيما مل ٜهـٔ ؾٝـ٘    ٕٵإٚ وايكٓـا٤ بـني ايٓـاى    ٠ٹٛقٳنُـا يف 

 ٖفا ؾٗٛ ايؿت٣ٛ. ـيو ٫ٚ

 َٚٓ٘ ٜعكف َع٢ٓ ايكاٟٚ ٚاحملؿٸخ ٚاملػدل ٚاسبانِ ٚاملؿ .

                                              

 .ٚىلو ايطبع١ ا82٫و 1ّز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ايٓٛق ايهاطع1)



 368 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

  حسم٘ اإلفتاٛ بػري عله ّبدٌّ االجتَاد
ــا٤ بػــرل عًــِ ب  ــ٘  ;َٜٔــٔ ايــؿٸ ٚايٓــكٚق٠ٹ وًُنياملهــ مجــأعءؼبــكّ اٱؾت ٚيكٛي

رَقْنفُ يَنب نَنٍْسَ نَنكَ ثِنهِ       الَ وط :ٚقٛيـ٘ تعـاىل   و(1)صرَعْهًَُنٌََ  الَ وَأٌَْ رَقَُنُنَا عَهَنى انهَّنهِ يَنب    ط :تعاىل

 .(3)صانْكَبفِزُوٌَ َزَلَ انهَّهُ فَأُوْنَئِكَ  ُىوَيٍَْ نَىْ ٌَحْكُىْ ثًَِب أَط :ٚقٛي٘ تعاىل و(2)صعِهْىٌ

                                              

 .169 و اٯ١ٜايبكك٠نٛق٠ ( 1)
 .36 و اٯ١ٜا٫نكا٤نٛق٠ ( 2)
 .44 و اٯ١ٜاملا٥ؿ٠نٛق٠ ( 3)



 املطلب الجامً عػس

 التكلٔد
ٌٴ :ٖٚٛ نُا عكؾتٳ ٍٔ ايعُ ٘ تؿُـًٝٝٸ  ١ٹذٻـ َـٔ غـرل سٴ   ايػرٔل بكٛ  ٖٚـٛ أَـكٷ   و١ عًٝـ

 ِّبـٌ يف نُـ   و٫ يف ا٭سهاّ ايًكع١ٝ ؾشهـب  واسبٝا٠ يف نا٥ك ي٪ْٚٗا ِٴُظتكتٓٝ٘ ْٴ

ٕٳدٹكٵٜٳ ٤٬ٳَكايعٴ ٕٸءؾ وٚعًِ ٍَّؾ ًٖـ   يًػٴـ  عٛ ِ   لٴدلا٤ ايؿٓـٝني ؾُٝـا ٜتع  وبؿٓـِْٛٗ ٚعًـَٛٗ

ايعُــٛق ٚأٍٚ قــؿّ أبــٌ ايؿطــك٠ ا٫قتهالٜــ١ عًــ٢ ـيــو َٓــف   وفٴكٵٚايعٴــ ٠ُرلٳٚايهِّــ

ٛٳ وايــؿٖٛق قــاٍ  وْٚــٝل ٕزكٳيف سٳــ ٚيٛقــع ايٓــاىٴ وا٭عُــاٍ ٫ٚبٴؾٴ ـٳَقــٚيــ٫ٛٙ ي

 تٵكٳٖؾٛٳإـا تٳـ  ايتكًٝـؿٴ  ضټُٹـ ُـا ٜٳ يهـٔ إْٸ  (1)صفَبسْنأَنَُا أَ ْنمَ اننذِّكْزِ ئٌِْ كُنْنزُىْ ال رَعْهًَُنٌََ     ط :تعاىل

ًټ ٍٔ      و(2)ٚقؿ ـنكْاٖا يف نتابٓا ايٓٛق ايهاطع وكُٚ اي  َٚـٔ ٖـفا ايبـاب ا٭غـف بكـٛ

ُٻ ٞٸشٳاي  َٔ ايتكًٝؿ. ٘ٴْٸءٚؾتٛاٙ ؾ اب

  ابَٕخفتْٚ الٖص
َٳـ   ايتكًٝؿ َتـٛؾٓ  ١ٹشٻَٹ ناْت يكا٥ُط ٕٵءؾ ا٭غـف بٗـا    ضٻك٠ يف ؾتـ٣ٛ ايُـشابٞ 

َٸــ وؾــ٬ اجملتٗــؿٜٔ ٚإ٫ٓبؿتــ٣ٛ نــا٥ك  فٴ٪غٳــنُــا ٜٴ )أَــشابٞ نــايٓذّٛ  ا ســؿٜحٴٚأ

ًٖ َٳ ؾٗـٛ غـرلٴ   (3)ٖتـؿٜتِ( اقتـؿٜتِ  ابأٜٸِٗ  ْٳـ ٭ْٸـ  ;ِ ايجبـٛت عـٔ ايـٓ     هـ عٝـ ٘ 

 و2ز (5)عــ٬ّ املــٛقعنيأٚ .82ّ و6ز (4)بــٔ ســمّنُــا يف ا٭سهــاّ ٫ ونــٓاؾاٱ

ّ174. 
                                              

 .43 و اٯ١ٜايٓشٌنٛق٠ ( 1)
 .و ايطبع١ ا٫ٚىل83و 1ّز و ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤و( ايٓٛق ايهاطع2)
 .29ّ ٗاْٞوببٔ َٓؿ٠ ا٫َعبؿ ايٖٛاب اعُكٚ  و أبٛ( ايؿٛا٥ؿ3)
 .642و 5ّز ٔ سمّ ا٫ْؿيهٞوو عًٞ ب( ا٫سها4ّ)
 .424و 2ّز و ضبُؿ بٔ أبٞ بهك بٔ أٜٛبو( إع٬ّ املٛقعني5)



 عػساملطلب التاضع 
 يف الكطاٛ ّاحلهه

ــ اسُب ٜكـــاعٴإ ايكٓــا٤ٴ  َٸـــ وٚانــتٝؿا٥ٗا  كـــٛٔماسُب يف إثبـــاتٹ ِِٔه ١ ٚيف املُـــاحل ايعا

ٓٸـ    وثبات اشل٬ٍءن ّٔ  ;ٚيـ١ كٚق١ٜ يًؿٸٖٚٛ َـٔ ا٭َـٛق اي ِّ غٴ يعـؿ ِّ ًـ َـٔ   ٕعُٳـ تٳذٵَٴ أ

 ايٓماع ٚايتػاَِ.

ّ  تاقؽبٗا إىل َـا   عٴدٹكٵٜٳ ١ْتًكٜعٝٻ ١َْطًِنٴ ا٤ٹٓٳايَك ١ًَُطٚنٴ ٚيف عٗـؿ   وقبـٌ اٱنـ٬

ِٸ) :قاٍ  ملايو ا٭يذل أَرل امل٪َٓني عًٞ   ٌٳٓٳـ ِؾأ أىايٓٸـ  بنيٳ ِِٔهاغذل يًشٴ ث

ًٸــِٖ عًــكٳَــبٳأٚ ...بــ٘ ا٭َــٛق تــو يف ْؿهــو  ــٔ ٫ تٓــٝلٴ قعٝٸ ـ ا٭َــٛق ٢ ته

ٖ   ِ عٓـؿ اتٸ ٗٴَٳَكأٚ ٘ ٓـاع اسبهـِ  ـٔ ٫ ٜمؾ ٚـيـو   وغـكا٤ إ ٘ٴطـكا٤ ٫ٚ ٜهـتًُُٝ  إ ٝـ

ٌٷ ِٻ وقًٝ ٘ٴ ضٵهٳٚاِؾ ٘ٹقٓا٥ٹ ؿٳٖٴاعٳتٳ كٵجٹِنأ ث  ٘ٴتٳـ سادٳ ٘ٴعٳـ َٳ ٌټكٹـ ٘ ٚتٳتٳـ َـا ٜمٜـٌ عًٖ   ٍٔفٵيف ايبٳ ي

 .(1)(ؾٝ٘ غرلٙ عٴُٳِطَٔ املٓمي١ يؿٜو َا ٫ ٜٳ ٘ٹطٹعٵأإىل ايٓاى ٚ

ٓٻ ٚٴ ١ُٜٝٓايؿٸ ٠ُٚقٳكٴٚاي  .نؿا٥ّٝا ٚدٛبّا وايكٓا٤ دٛبٹقاَت ع٢ً 

  أزناٌ الكطاٛ
 :ٚأقنإ ايكٓا٤ مخه١

ٚٸ  اتٹعٳـ املٓالٳ ِّٚسٳـ  َاتٹُٛٴـ اشُب ٌُٔٵـ َؿيٹ ١َُطًِايهټـ  ٘ٴتٵـ ٓٳٖٚٛ َٔ عٝٻ واسبانِ :ٍٴا٭

ُٻ  ٢ بايكاْٞ.ٖٚٛ امله

ٜكاعــ٘ إعًــ٢  ٍټؿٴعــٔ اسبــانِ املــفنٛق  ــا ٜٳــ  قٴؿٴُٵــٖٚــٛ َــا ٜٳ وِٴِهــاسُب :ايجــاْٞ

ٕٳ ٕٵأا َٸإٖٚٛ  واسبهِ ٘  وع٢ً إيماّ احملهّٛ عًٝ٘ ؾا٫٘ ٜهٛ عًٝـو   تٴُٵـ َهسٳ) :نكٛيـ

                                              

 .94و 3ّز و أبٔ أبٞ اسبؿٜؿوْٗر ايب٬غ١يكع ( 1)
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ُٸ  و(بهفا ّ  ٜٚهـ عًـ٢   ٜهـٕٛ ؾا٫٘  ٕٵأا َٸـ أٚ وٚقٓـا٤ ا٫نـتشكام   و٢ بكٓـا٤ اٱيـما

ع٣ٛ ايـؿٻ  لټيـٝو يـو سٳـ   )عٞ نـإٔ ٜكـٍٛ يًُـؿٸ    وقطع املٓالعـ١ َٚٓـع ايكاْـٞ شلـا    

 ٢ قٓا٤ ايذلى.ُٻهٳٖٚفا ٜٴ و(عًٝ٘ لٌّسٳ أٚ يٝو ٭سؿٺ وعًٝ٘

ّٴ :ايجايح ٘ٹ احملهٛ ِٔ ب ٔٔايؿٻ ٜؿا٤ٹإاملاٍ أٚ  َٔ تهًٝ  ع٣ٛ ٚاملٓالع١.  أٚ تكى ايؿٸ ٜ

ّٴ :ايكابع ٘ٹ احملهٛ ٖٴ وعًٝ  ٙ.ؿٻْٹ ِٳِهاسُب قٴؿٴُٵٜٳ ٔٵَٳ ٛٳٚ

َٹ ّٴ :وٴاشبا َٳ وي٘ احملهٛ ٕٴ و٘ٹٚملٓؿعتٹ ٘ٹيف داْبٹ ِٳِهاسُب قٴؿٴُٵٜٳ ٔٵٖٚٛ   ٖٚٛ قؿ ٜهٛ

ٕٴاملـؿٸ  ٌٔ وكىٹايتٻـ  ع٢ عًٝــ٘ نُــا يف قٓــا٤ٹاملـؿٸ  عٞ ٚقــؿ ٜهــٛ يف ٖــفا  حٹشٵــايبٳ ٚتؿُــٝ

 ي١.ٛٸاملط ٘ٹِكايؿٹ بٹتٴَٔ ُن بٴًَِطاملكاّ ٜٴ



 ٌاملطلب العػسّ
 يف التخهٔه

َٹ ِٳشهِّٜٴ ٕٵأٖٛ  ٕٳاملتػا ٌٻ ّاّا آغكُٳػٵيٳ ُٛ ٖٚـٛ   وٚايتػاَِ بِٝٓٗ ايٓماعٳ يٝش

ٌټأ فَنبثْعَثَُا حَكًًَنب يِنٍْ أَ ْهِنهِ وَحَكًًَنب يِنٍْ       ط :َٚٓـ٘ َـا يف قٛيـ٘ تعـاىل     ويـأّْا َـٔ ايكٓـا٤    ق

 . (1)صأَ ْهَُِب

ِٴٚايتٸ ّٔ ٌٳبٵَق عكٚفٷَٳ شهٝ ٕٳ ؿٵَٚق واٱن٬ ايـكأٟ   ُـٕٛ َـاسبٳ  شهِّٜٴ بٴكٳايعٳـ  نا

ُٳ ٙٴالٴٛٳاٖك دٳٚايٓظ وَِٗٛاتٹُٴيف غٴ  ؾني.كٳايٖط ١ بنيٳاسَبيف امل

  (2)ذمع علٕ آل صْٓ طاٛالٔػ ُفىا نأغٗدَج
ًٸـ  ض( أبـٞ ؾؿعـ١  قؿ أؾت٢ بكتٌ )عًـٞ آٍ َـٜٛٸ   ـ ايػطا٤ْا نايٹؿٻدٳ ٕٸإ اعك٠ اي

ٕٳ  ؤَ ؾٕٚ املكاعا٠ ملا تكتٓٝ٘ ايًكٜع١ اٱنـ١َٝ٬  َُٛاتٹيًػٴ ٘ٹسبِّ; املعكٚؾ١  ٚنـا

ـ  كّااملفنٛق َتٓهٓـ  ؾذا٤ عًٞ واشبماعٌ َع أنك٠ ٔٴإـ ـاى ٜهُه ٘ َٚعـ٘ ابٓٴـ   ويًٓذـ

بٝـِٓٗ مل    ايًـٝؼٴ  كٳٓٳـ ا سٳٚمٓل و ْاؿِّايًٝؼ دٳ ؾاقٳ ٚؾغ٬َٳ وٚبٓت٘ ؾؿع١ سهني

ٚٳ ايٓماعٳ ٕٸإ( ٜعكؾِٗ ؾكاٍ )عًٞ َٴ    عٳَققؿ  ٌّ  وك٠ٗٵـ بني ٚيـؿٟ ٚبـٓ  عًـ٢  َُٓٗـا   ؾهـ

ّٕ  ٠ّكٳٗٵـ َٴ ٘ٴنٴـ كٳَُٓٗا قـؿ ٚيـؿت ؾَ   ٬ُّن ٕٸأٚـيو  وٜكٍٛ ٖٞ بٓت ؾكنٞ ٚاسـؿ   يف ٜـٛ

ٌٕ  وَُٓٗـا  ٚبكٝـت ٚاسـؿ٠   وإسـؿ٣ املٗـكتني   ثـِ َاتـت   وَتًاب٘ ٚبًٕٛ ٚاسؿ ٚيه
                                              

 .35 و اٯ١ٜايٓها٤نٛق٠ ( 1)
و عاٍ يف ْاسٝـ١ )ملًـّٛ( املعكٚؾـ١ ايٝـّٛ بـاسبُم٠ ايًـكقٞو ْٚـمٍ        أسؿ قدا٫ت قب١ًٝ بين الٜكزٖٚٛ  (2)

ؾذل٠و نإ َٔ أيٗك َكبٞ ازباَٛىو َعكٚف حبٓهت٘ ٚنـكع١ بؿٜٗتـ٘و نـإ َـٔ أقـكب ايٓـاى        ايؿٜٛا١ْٝ
اىل أَرل غماع١ ايًٗرل )يؿ اٍ يٛؾ( ٚٚايؿٙو ٖٚٛ أيٗك قا  قبًٞ )ؾك١ٜٓ( عكؾـ٘ ايعـكام. تـٛيف    

 ّ(. )املُشِّض(.1794) ن١ٓ قبٌ ٚؾا٠ يؿ بٓشٛ عاَني أٟ: سٛايٞ
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ٟٸْٸٸأٚقع ايٓماع بُٝٓٗا يف ٚ عًـٝهِ   :ؾكاٍ ايًـٝؼ  ويف ايبني ايؿكنني ٫ٚ يٗٛؾٳ ٗا ٭

ُټ ٞٸباي ٫ تًـكب   ايؿكى إـا عطًـت َٚعٗـا ٚيٝـؿٖا    ٕٸإ :(ًض أٚ ايككع١ ؾكاٍ )عً

ٛٸلتٳ ؾًٛ واملا٤ ست٢ ًٜكب َٛيٛؾٖا ن٬ّ َٔ ايؿكنني ٚظبعـٌ املٗـك٠    ٌٳطِّعٳْٴ ٕٵأ د

ٟټ ٍ أؾهـ  و٢ تًـكب املٗـك٠ ؾـاملٗك٠ بٓتٗـا    ايؿكنني ٫ تًكب املـا٤ ستٻـ   َعُٗا ْٚٓظك أ

ؾكـاٍ   وبـفيو  قٛا عًٝـاّ َٔ أٖـٌ اشبٝـٌ ؾُـؿٻ    كٳٓٳعٔ ـيو  ٔ سٳ ْا ايًٝؼ دؿټ

 وَـع املٗـك٠   إ٫ٓ وكب املـا٤ ًٵى اي  مل تٳكٳملٔ ي٘ ايَؿ عطٹ املٗك٠َأـيو ٚ َٓعإ :يعًٞ

ٞٸ ؾايتؿتٳ ٌّ :ٚقاٍ ي٘ و( يًًٝؼ)عً َٴ أْا عً  ِٴ٭ْ٘ ؼبُه ;بكتً٘ ؾتٝتٴأايفٟ  ضِّٛآٍ 

ٔٴ  وٖٚـفٙ ؾؿعـ١   ٖٚفا ابـين سهـني   واهلُل ٍٳْمٳأبػرل َا  يف ا٭َـٛق   ِ إ٫ٓهُـ شٵ٫ ْٳ ٚعبـ

َٸـ  وايعكؾ١ٝ َجٌ ٖفٙ ايٛقـا٥ع  ِټ  ٚأ ٔٴ  واملهـا٥ٌ ايًـكع١ٝ   ا ؾُٝـا ؽبـ ْكدـع ؾٝٗـا    ؾـٓش

ٞٳ ويف َجــٌ ـيــو يف املهــا٥ٌ ايعكؾٝــ١ دــالٙ ايتشهــِٝأؾ وِإيــُٝه  وإَؾــكٳايَط إـا قْــ

يــ٘ ٚققــ١ قؾــع بٗــا ايكتــٌ عٓــ٘ ٚأدــال يــ٘ ؾٝٗــا اسبهــِ ؾُٝــا يــٛ اغــترل     ٚنتــب 

ٕٴ    ٚيـٝو ٖٓـا    وْظـرل تًـو املهـأي١ املـفنٛق٠     يًتشهِٝ يف املها٥ٌ ايعكؾٝـ١ ايـ  تهـٛ

ٌټ  اْ٘.ظايبشح ؾًٝطًب َٔ َ ضب



 املطلب الْاحد ّالعػسٌّ
 الْالٓ٘

ٛٔا َٳ  ١ُٜ٫ي ٚٳؿٳُٵـ بههك ايٛاٚ ٚؾتشٗـا  ٞٳ   وٞٳيٹـ ق  َٳ  ٜكـاٍ ٚيـ  وٙٴكٳَٵـ َأ َوًَـ ايًـ٤ٞ إـا 

 ٖٚٞ ع٢ً قهُني: و١ٓٳَطًِع١ ا٭َاق٠ ٚايهٸٖٚٞ عٓؿ املتًكِّ

ُٸٜٚٴ :أسؿُٖا َٸه ٕٴ و٢١ باي١ٜ٫ٛ اشبا َٻ ع٢ً د١ٗٺ ٖٚٞ اي  تهٛ ٖٚٞ  و١ٺغا

ّٸ ٕٛف بايًـ٤ٞ بٓشـ  ُـكټ عًــ٢ ايتٳ ١ٹٓٳَطًِعـٔ ايهٻـ   ٠ْعبـاقٳ  ناي٫ٜٛـ١ يًؿكٝـ٘ عًــ٢    وغــا

ٍٔايتُكٸ ُٻ ف اا ٞٸ ٔٵُهػرل َا مل ٜٳاي ٚٳ ؿٍّأٚ دٳ َٔ أبٺ ي٘ ٚي ٍّأٚ  ٚن١ٜ٫ٛ ايؿكٝ٘  وَ

ٕٳع٢ً اجملٕٓٛ ٚايهٻ ٚٳ ؿ٫ٌّٚ دٳـ  شلُـا أبٷ  ٔٵمل ٜهُـ  :أٟ ونفيو ؿٝ٘ إـا نا  ٫ٚ ٌّ  وَـ

ٍٔ  ايؿكٝ٘ ع٢ً ايـتٻ  ٚن١ٜ٫ٛٹ ًٓـ  شذرل عًـ٢ َـا ٘  فٹُـكټ يتٸَـٔ ا  ٘ٴعٴـ و ميٓٳاملؿ ٫ٚ  ويف َايـ

ــؿ ايؿُ  ــٛتٹ َكإيــهاٍ عٓ ــا٤ يف ثب ٘ٹ ٖــفا ايٓٸــ  ٗ ــ ــ١ يًؿكٝ ــٔ اي٫ٜٛ ازبــاَع يًــكا٥ط   ٛع َ

 املكدع١ٝ.

ُٸ :ثاُْٝٗا َٸٚته ٕٴ  و٢١ باي١ٜ٫ٛ ايعا ّٔ ايعٴ ١ٹٗٳـ عًـ٢ دٹ  ٖٚٞ اي  تهـٛ ٖٚـٞ   وُـٛ

 وف ايـ  ؾٝٗـا املُـًش١   ُـكټ عبـا٤ ايتٸ أعٔ ايهًط١ٓ عًـ٢ ايتُـكف با٭يـٝا٤ ب    ٠ْعباقٳ

ٌٴًُعٳذٵظرل َا ٜٳْ ٗٳـ   املًُه١ يًهًٓ ٘ أٖ ف ُـّٛ يف ايتُـكټ  ايعٴ ١ٹطإ َٔ ايهـًط١ٓ عًـ٢ د

ٕٔ ًٹ  ٕٵأٚيـ٘   وٚز ٚايمٚدـ١ بـني ايـمٸ   مٳكَِّؿٜٴ ٕٵأؾً٘  و١عٝٸايكٸ يف ي٪ٚ  وا٤ٳَـا يٳـ   َوٜهـتُ

   .ٚغرل ـيو  ا تكتٓٝ٘ املًُش١ ايم١َٝٓ ٚتؿبرل ي٪ٕٚ ايكع١ٝ

ٚٳ ٘ٹ       ٕٻأبني ايؿكٗـا٤ يف   ايٓماعٴ عٳَقٚقؿ   ايؿكٝـ٘ ازبـاَع يًـكا٥ط املكدعٝـ١ َـٔ نْٛـ

ٌٕ ١ غرلٴؾاق٠ ي٪ٕٚ ايكعٝٸإَٚاسبّا يتٛيٞ  عاؾ٫ّ ًَـ أْٝا عًـ٢ ايـؿټ   َكب أٖـٌ لَاْـ٘    ِٴع

ــ١ْ  ٕٸأٖــٌ  وٚقعٗــِأٚ ــ١ املــفنٛق٠ ثابت ٕٴ يــ٘ حبٝــحٴ اي٫ٜٛ ــ٘ ايكٸ ٜهــٛ ــي ــ١ُ ١ُٜانٳ  املطًك

َٻــ ١َُطًِٚايهټــ ًٸــ ١ُٓٳًَطٚايهٸــ ١ُايعا ًَاي ٕٔ تــؿبرلٳ ِټؾُٝــا ؽبــ ١ُاَ املهــًُني ايؿاغًٝــ١  يــ٪ٚ

َٚـا ٜتٛقــ عًٝـ٘ ْظـِ ايـب٬ؾ       وَٚا ٜكدع ملُاسبِٗ وٚاشباقد١ٝ ايؿ١ٜٝٓ ٚايؿ١ْٜٛٝ
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 ٚاْتظاّ ايعباؾ ٚقؾع ايؿهاؾ.

  مع الػٔذ ذلطً خيفس ىصاع الػٔذ صاحب اجلْاٍس
ُٸَكْٚٳ ٟ ؿ َاحل اٌ يٞ ايًٝؼ ضب  املكسـّٛ َـاسب ازبـٛاٖك     ٕٸأ (1)زبما٥ـك

ــ ٓٵنــإ ٜٴ  ــ   ثبــٛتٳ  كٴهٹ َٸ ٍٴ ٚإْٸ و١ يًؿكٝــ٘ ازبـــاَع يًًــكا٥ط  ٖـــفٙ اي٫ٜٛــ١ ايعا   ُــا ٜكـــٛ

ــ١ٹ  ــٛت اي٫ٜٛ ــ بجب َٸ ــا     اشبا ــؿيٌٝ عًٝٗ ــ  قــاّ اي ــٛاؾ اي ــه امل  ن٫ٜٛتــ٘  و١ يــ٘ يف بع

٘ ٚا عًـ٢ ايكُــرل  ٗــا تٴبٹجٵ( نـإ ٜٴ املكسـّٛ ايًــٝؼ )ضبهـٔ غٓؿــك   ٕٸأٚ وجملٓـٕٛ ٚايهــؿٝ

 ١ هـــٝٓٝٸاجملـــايو اسُب ؿٹسٳـــٚقـــؿ ٚقـــع ايٓـــماع بُٝٓٗـــا يف َأ ويًؿكٝـــ٘ ازبـــاَع يًًـــكا٥ط

ٍٴ  ّٳؿٳتٳـ ٚاسٵ ويف ايٓذـ ا٭يكف َـاسب   ؾايتؿـتٳ  وٙٴؿٻيٴـ أ ؼٳًَـ ٢ بٳتٻـ ُـا سٳ ٗٴبٝٓٳ ازبـؿا

 ؾًًٝــٗؿ اسباْــكٕٚ   َــا ٜكٛيــ٘ ايًــٝؼ ضبهــٔ غٓؿــك     ضٻَٳــ ٕٵإ :ٚقــاٍ وازبــٛاٖك

ٕٻ ــأ ــك   ب َٸــ  لٚدــ١ ايًــٝؼ ضبهــٔ غٓؿ ــ٫ٜٛ  ايعا ٍٴ طــايل ي ــٛ ــ  ٜك ــا ايًــٝؼ   ١ اي  بٗ

 أثبـتٹ  :قـا٬٥ّ  طباطبـّا َـاسب ازبـٛاٖك    ؾايتؿت ايًٝؼ ضبهـٔ غٓؿـك   وغٓؿك ٔٵهٹشٵَٴ

ُټ  ك٣.  ػٵاي

ٕٳ ٕٸأ ٫ٚ قٜــبٳ ــ١ّ ـيــو نــا ــإـ اي٫ٜٛــ١ ايعاَــ١ إ ــا ٜٳ  ;َــٔ ايطــكؾني َؿاعب  ضټُٹ

ــ٘ املُــًش١ يًًــػِ أٚ يًُهــًُني    إ ــا ؾٝ ٖٴ وعُاشلــا ؾُٝ ــٝو  ــاَىٚي ــَٳ ٓ يف  ١ْشٳًَُٵ

ٕٔ  ٘ ٫ قٜـبٳ ا إْٸـ نُ وايط٬م املفنٛق َـٔ أ ٗـك َُـاؾٜل     َـاسب ازبـٛاٖك   يف نـٛ

 اجملتٗؿ ازباَع يًًكا٥ط اي  تٛدب اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ي٘.

                                              

ُـ  (1) ؿ َـاحل بـٔ ٖـاؾٟ بـٔ َٗـؿٟ بـٔ َـاحل بـٔ َٛنـ٢ بـٔ ٖـاؾٟ بـٔ             ٖٚٛ ا٭ؾٜب ايًاعك ايًٝؼ ضب
و َ٪يـ نتاب )آٜـات ا٭سهـاّ(و ٖٚـٛ    (ٖـ1300)سهٔ بٔ ضبُؿ ابٔ ايًٝؼ أيؿ ازبما٥كٟو ٚيؿ ن١ٓ 

. (ٖــ 1366)تٛيف ن١ٓ و َاسب املهتب١ املعكٚؾ١ اهتب١ ايًٝؼ ضبُؿ َاحل ازبما٥كٟ يف ايٓذـ ا٭يكف
 .292ّ و7ايفقٜع١و أغا بمقى ايطٗكاْٞو ز
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ُٛ   علٔػاِ ذالْالٓ٘ لفت جدىا ناغف الػطاٛ إعطا
ٌٸ يف أغــف َــا  َــٔ اٱـٕ يؿــتض عًًٝــاٙ  يػطــا٤ْا نايـــ اعطــاٙ دــؿټأَــا  ٚيعــ

ــ ــؿبرلٴ  ـٵٜتٛٓق ــ٘ ت ــؿٸ  عًٝ ــ٘ ٚاي ٍٔ   ًهت ــايكٻ ؾاع عــٔ اٱنــ٬ّ َــٔ أَــٛا ــٛم  ١ٹعٝٸ ٚاسبك

إٜكإ َٔ باب اي١ٜ٫ٛ ايعاَـ١   ؾاق٠ ي٪ٕٚ  ًه١ٹإعٓ٘ يف  َٚٔ دعً٘ ْا٥بّا و١ايًكعٝٸ

 بٛتٗا ي٘.ثٴ ٣ كٳاي  ٜٳ

ف حبهـب  ٜتُـكٻ  ٕٵأٟ إىل إَهـإ  ٖفٙ اي١ٜ٫ٛ يًؿكٝـ٘ ٜـ٪ؾٸ   ثبٛتٳ ٕٸإ :٫ٚ ٜكاٍ

٘ ٜكـاٍ  ْٸـ ءؾ وًكٛاعؿ ايًكع١ٝ ٚعؿّ املبا٠٫ اػايؿتٗـا ي ١ؾكٖٛاٙ ٚعؿّ ا٫يتماّ باملٛا

َٳيًؿك تٴبٴجٵُا تٳٖفٙ اي١ٜ٫ٛ إْٸ ٕٸأاملؿكٚ   ٕٸإ ا٫دتٓاب عٔ  ١َُهًَٝ٘ ايعاؾٍ ايفٟ ي٘ 

ٖٚــفا ٫ ٜهــٕٛ  واُــاحل ايكعٝــ١ٚ وايعــاقف اذــاقٟ ا٭َــٛق ووٹاحملٓٸــ واملعاَــٞ

ؾات٘ ايــ  ٫ٚ تهــٕٛ تُــكٸ وؾتجبــت يــ٘ اي٫ٜٛــ١ وٚعــؿّ املبــا٠٫ اشلــ٣ٛ بــاعتٸاعٓــؿٙ 

 تكتٓٝٗا املًُش١ ايعا١َ طبايؿ١ يًًكٜع١ اٱنـ١َٝ٬ ايـ  دـا٤ت يهـعاؾ٠ ايبًـك ٫     

 ؾكادع٘. (1)ايهاطع ٛقٴكٓا ٖفا املْٛٛع يف نتابٓا ايٓټٚقؿ سٖك ويًكا٥ِٗ

  ّالٓ٘ املظامل
ِٔ   تٵؾَـ ٔكعٴ ؿٵ  قَـ املظـامل ايٓـ   ١ُٜ٫ٚ ١ٹاملعكَٚؾ َٔ اي٫ٜٛاتٹ ٖٚـٞ   ؤكٖٵايـؿٻ  َـٔ قـؿٜ

ٛٳ َٳظَـ ع٢ً ايٓٻ ٫١ُٜٳاي ـٹ ايٓٸ ٌٖٔٵـ ٟ عًـِٝٗ َـٔ أَ  اى ٚايتعـؿٸ ايٓٻـ  ِٔايٹظَـ ك يف  ٚايهـٝطك٠   ؿـٛ

ــط٠ٛ ــؿٸ وٚايهـ ــ٢ ايكعٝٸـــ نتعـ ــ٠٫ٛ عًـ ٍ   و١ٟ ايـ ــا ــٔ املـ ــؿ َـ ــا٠ ايما٥ـ ــف ازببـ  وٚنأغـ

ِ ٚا٫دشاف َٔ اسبٓه ّٔ     واّ يف أسهـاَٗ ٘  أٚ عـؿّ تٓؿٝـفٖا عًـ٢ احملهـٛ ٛٸ  ;عًٝـ  يعًـ

 ٘ ُٻ  وَٓميت٘ ٚدًٌٝ َكاَـ  ٫ٜٚـ١ٹ  بأعبـا٤ٹ  ِٵكُـ املظـامل( ٚمل ٜٳ  ٝٗـا )َـاسبٴ  ٢ َتٛٓيٜٚهـ

 .اٱَاّ عًٞ  إ٫ٓ ٍ املظامل بعؿ ايكنٛ

                                              

 و ايطبع١ ا٫ٚىل.َٚا بعؿٖا 350و 1ّز نايـ ايػطا٤و ٞو ايًٝؼ عً( ايٓٛق ايهاطع1)



 377  ادلطهت انَاحد وانعشزوٌ/ انَالٌخ

 ٍ ٚٻ ٕٸإ :ٜٚكـا ٕ   عبـؿٴ  ؾـكؾ يًُظــامل َٜٛـاّ  أ ٔٵَٳـ  ٍٳأ يــهٌ أٚإـا  واملًــو بـٔ َـكٚا

٘ٹ عٳدٳعًٝ٘ أَكٷ قٳ  ا٤.ٗٳَكٚايُؿ ا٠ٹٓٳإىل ايُك ؾٝ

ٔٴ ُكٴٚنإ عٴ ى ؿٳؾَـ  عٳدٳـ قٵأ٢ ١ إىل أًٖـٗا ستٻـ  ٝٻَٳين ُأبٳ ِٳَظايٹ ؾٻقؿ قٳ مٜمعبؿ ايعٳ ب

ٞٸبٓٳيٹ  اتٷُـٝٸ ػٵٖا يٳكٴٓٴـ شٵٜٚٳ ؿٹهـادٹ يف امَل ؿٴكٹعٳٓٵتٳ ايٹَِظامَل ِٴانٹشٳَٳ تٵٚناْٳ (1) ٞ عً

َٳكٳ٠ ٚايَهٗاب١ ٚايعمٻنكمي١ املكاّ يتشا  بامل  ١.ا

  ّالٓ٘ احٔلطب٘
ٕٔاسبا٤ ٚنٴ ٔكهٵاسبٹهٵب١ )بَه بـاملعكٚف إـا   ايهني( ٖٚـٞ اي٫ٜٛـ١ عًـ٢ ا٭َـكٔ     هٛ

ٞٴٚايٓٸ وتــكى املعــكٚف كٳٗٳــَ  ٚا٭َــٌ يف ٖــفٙ  واملٓهــك ٌٴعٵــؾٹ كٳٗٳــعــٔ املٓهــك إـا َ  ٗــ

ئِنَننى انْلٍَْننزِ وٌََننأْيُزُوٌَ ثِننبنًَْعْزُوفِ وٌََنَُْننٌََْ عَننٍْ   وَنْننزَكٍُْ يِنننْكُىْ أُيَّننخل ٌَنندْعٌََُ  ط :اي٫ٜٛــ١ قٛيــ٘ تعــاىل 

ٞٳ و(2)صانًُْنْكَزِ ٗـ  ١ تٓؿٝف١ٜ َٔ بابٹؾٜٓٝٸ ٚ ٝؿ١ْ ؾٗ  وٞ عـٔ املٓهـك  ا٭َك باملعكٚف ٚايٓ

َٸــشٵتٳ ُٸ وٚاسبكانــ١ ايًًٝٝــ١ عًــ٢ ايبًــؿ ٌٸ١ نكُــع ايػٴــُــٞ بٗــا املُــاحل ايعا ٢ ٜٚهــ

ٕٳ وٗا ايؿكٗــا٤ يف ا٭دــك ٚايجــٛابٚقــؿ ٜهــتعًُُ وٞ شلــا باحملتهٹــباملتــٛٓي  نُــا ٜكٛيــٛ

ٞٳأ  .يٮدك ٚايجٛاب :أٟ سٹهب١ّ ايؿكرلٴ عط

ٕٸ عٝؿ بــٔ نــعٝؿ بــٔ ١ بعــؿ ايؿــتض نٳــنــٛم َٓهــ٢ عًــ٢ ٚٓيــ  ايــٓ  ٚقٟٚ أ

 ٛٔمهـا٤ عًـ٢ نٴـ   إسـؿ٣ ايٓٸ  ٌٳُٳعٵانـتٳ  عُـك  ٕٸإٚ (3)َٔ اشبٝاْـ١  غٛؾّا سٹهب١ّ ايعاّ

ٗا بهـٛطٹ  بٴٔكٓٵٚتٳ وٚتأَك باملعكٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهك وٛٔمبايهټ ٚناْت متكټ واملؿ١ٜٓ

ِٸ وغايؿٗا ٔٵَٳ ٖفٙ اي١ٜ٫ٛ بانـِ   تٵَؾٔكٚقؿ عٴ وَاقت ٚ ٝؿ١ َٔ ٚ ا٥ـ ايؿٚي١ ث

                                              

 .342 - 341و 5ّز و ضبُؿ بٔ نعؿوايطبكات ايهدل٣( 1)
 .104 و اٯ١ٜآٍ عُكإنٛق٠ ( 2)
 .383و 11ّز و ضبُؿ بٔ ٜٛنـ ايُاسبٞ ايًاَٞو( نبٌ اشلؿ٣ ٚايكياؾ3)
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ٟٸ ؿٹٗٵاسبٹهب١ يف عٳ إـا  ونؿا٥ٝـاّ  ٚدٛبـاّ  ًِٕٹهٵـ َٴ ِّعًـ٢ نُـ   ١ْبٳٖٚٞ ٚادٹ وايعبانٞ املٗؿ

َـٔ نـٕٛ أَـكٙ أٚ     وا٭َك باملعكٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـك    ٚدٛبٹ ؾٝ٘ يكُٚ  كتٵتٖٛؾ

َٴْ ٕٵ وجُــكّاٗٝــ٘  ٘ٹ لٳشٳــ٫ًِ ٜٳ ٚأ ـٳ إىل غــرٔل وقٷكٳْٳــ بــ  ايؿكٗــا٤ يف ٚدــٛبٹ ٙٴكٳَنـــيــو  ــا 

ٞٔا٭َك باملعكٚف ٚايٓٻ  ك.  َهٓٵعٔ امُل ٗ



 املطلب الجاىٕ ّالعػسٌّ
 يف املسجعٔ٘ العام٘

َٻ ١ُاملكدعٝٸ ٕٔٞ يٹيًؿكٝ٘ ٖٞ ايتٛٓي ١ُايعا أٚ ايؿكق١ ٚايطا٥ؿـ١ بأمجعٗـا    وا٭١َ ً٪ٚ

ُٸ وا ٚأْٚاعٗايتؿبرل أسٛاشلٹ اٱؾاق٠ُ ٙٹٚبٝؿٹ ِّٜٚه بٗا باملكدع بؿتض املـِٝ   ِٴ٢ املتك

 ٚنهك ازبِٝ.

٘  وَٛقاذاقٟ اُ٭ فٹأقايعٳ ٍٔيًؿكٝ٘ ايعاؾٹ تٴبٴجٵٚتٳ ٚا٭سهـاّ   وٜٚهٕٛ ايتكًٝؿ يـ

ِټ ؾــ٬ى بــاشل٬ٍ ٚاٱ ِِٔهيٓظــكٙ نــاسُب ١ْا٭َــ١ أٚ ايطا٥ؿــ١ تابعــ ايًــكع١ٝ ايــ  ربــ

 ٛ  وٚقــافنا٭ ٙٹإىل اي٫ٜٛــ١ بٝــؿٹ  ازٴتٳــشٵعًــ٢ َــا ٜٳ  ٚاي٫ٜٛــ١ُ وـيــو ٚازبٗــاؾ ٚعبــ

٘    وٚايكُــك إىل غــرل ـيــو َــٔ َتطًبــات ايًــكٜع١       وٚؾُــٌ اشبُــَٛات حبهُــ

َٸــ  واٱنــ١َٝ٬ َــٔ اشبًؿــا٤ ٚايكــاؾ٠  اي٫ٜٛــ١ عًــ٢  ١ٞ ٖٚــٜٚكابًــٗا املكدعٝــ١ اشبا

 ؤٜ ؾكـط أٚ اي٫ٜٛـ١ عًـ٢ أَـٛاٍ ايكاَـك     وأٚ عًـ٢ ايتكًٝـؿ يـ٘ ؾكـط     وايكٓا٤ ؾكط

َٸـ   ثبـٛتٳ  (1)ٚقؿ أثبتٓا يف نتابٓا ايٓٛق ايهاطع ٘ اي٫ٜٛـ١ ايعا صبـاقٟ ا٭َـٛق    ٕٸأٚ و١ يـ

ٔٸ  واملًُش١ تكتٓٞ ـيـو  ٕٻألٚد١ ايًػِ َٓ٘ إـا قأ٣  لٳَِّطٜٴ ٕٵأؾً٘  وبٝؿٙ  ٚيهـ

َٸ ٖفٙ املكدع١ٝ ٘ٺ ِّيُه ١ ٫ ػبٛلٴٚاي١ٜ٫ٛ ايعا ُٻ ٕٵأ ٚصبتٗؿٺ ؾكٝ شلـا   ؿٻبٌ ٫ بٴ وٗاُٳٜتك

َٳ َٔ يكٚ ٺ َٳ ٔٵتتٛؾك ؾٝ٘ ٚ  .(2)نتابٓا ايٓٛق ايهاطع عٵكادٹٗا ؾًٝٴتٳَؾٔكعٵأقاؾ 

ِٸ وِ ثابت١ يًكنٍٛ ٖٴؿٳٓٵ١ ايعا١َ يًًٝع١ ناْت عٹٚاملكدعٝٸ َٔ بعؿٙ ي٥٬ُـ١   ث

قدعــت  واٱَــاّ ايجــاْٞ عًــك   بــأَٔك ثــِ بعــؿ ايػٝبــ١ ايُــػك٣  وعًــك ا٫ثــين

ٚايبُـرل اذـاقٟ    وٚا٭عًـِ با٭سهـاّ ايًـكع١ٝ    ويًُذتٗؿ املٗتِ بًـ٪ٕٚ ايكعٝـ١  
                                              

 و ايطبع١ ا٫ٚىل.350و 1ّز ـ ايػطا٤وو ايًٝؼ عًٞ ناي( ايٓٛق ايهاطع1)
 ايهابل.املُؿق ( 2)
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 وٚاحملـــاؾ  عًـــ٢ ؾٜٓـــ٘ يف نـــا٥ك اسبـــٛاؾخ وٚايعـــاقف بتـــؿبرل ايٛقـــا٥ع وا٭َـــٛق

 ٚاملػايـ شلٛاٙ املٛقع ي٘ يف املٗايو.



 ٌّاملطلب الجالح ّالعػس
 صاع يف املطاٜل الفكَّٔ٘اليِّ َٗٔسيف املياَظ

ــاؾٳ ــعٴ اعتـ ُٳـ ــ ا٤ٴً ْٳـ ــ٘ إـا  ــٜٳ ٕٵأ ِ صبًـــوٷٗٴُٻايؿكـ ــعٵبٳ عٳكٳِطـ ــأي١ّٓٴـ ــِّ ِٗ َهـ  ٔ ٜٚبـ

ٚٳ ويــهاي٘ ؾٝٗــاإٚدــ٘  ُٻــ ٘ٳدٵــٜٚطًــب  ٓٳ عٴؾَٝكــ وَــِٓٗ ٛابٹاي ٜٓــاع ِ ازبــؿاٍ ٱٗٴبٝــ

ٜظٗــك َــٔ  ٚاسبــلټ واسبكٝكــ١ ٫ لايــت تــدلم َــٔ تُــاؾّ ا٭ؾهــاق  ٕٸءؾــ وؾٝٗــا اسبــلٸ

ايعكٍٛ ٜٓطـٟٛ عًـ٢ ثـك٠ٚ َـٔ املؿـاِٖٝ ٚاملعًَٛـات        ّٳتُاؾٴ ٕٸإٚ وتٓاقب اٯقا٤

 ْعــاجل مجٝــع َطايــب اسبٝــا٠ ْٚٛؾــل  ٕٵأٔ َــٔ ٚبٗــا ْــتُٓه وٖــٞ َٓــا  ا٫عذــاب

 ٫ٚ ميٓع َٔ ـيو نٕٛ اجملًو صبًو عما٤ أٚ ؾكع.   وبني َتطًباتٗا 

َـٔ املٓـا ك٠ يف    ٘ٴهٴـ ٫ ربًـٛ صبايٹ  ٟٚنإ أنتاـْا املكسّٛ ايًٝؼ نا ِ ايًرلال

ًٸ اتٹَكبٳٚيف َط واملها٥ٌ ايًكع١ٝ ًٻـ  ١ٹُٳـ دٳكٵيف تٳ اؾع١ٝاي ْكـٌ عـٔ    وٝؼ أبـٞ إنـشام  اي

 ك٠ َـٔ ايؿكٗـا٤ يف املهـا٥ٌ يف صبـايو ايعـما٤  ـٔ       املٓـا  ٚقٛعٳ (1)أبٞ ايٛيٝؿ ايبادٞ

 .(2)َٔ ٜٴهكٻّ عًٝ٘ بؿكؿٹ َٝبٳُأ

  ّالطْضٕ ً احملكل احللٕـاملياظسٗ بٔ
ٞ    بـني احملكٓـ   َٓـا ك٠ْ  تٵكٳٚدٳ ٚبـني   َـاسب ايًـكا٥ع   ل دعؿـك بـٔ اسبهـٔ اسبًـ

ٞ ُْرل ايؿٸ ّ     ٜٔ ايطٛنـ ًٓـ  يف بًـؿٹ  َـاسب دبكٜـؿ ايهـ٬ ؾكـؿ نـإ احملكـل     و١اسب

ٚنــإ  ؤٜ ايطٛنــٞ يــؿِّا ُْــرلٴ ٔىقٵيف ايــؿٻ كٳٓٳــإـ سٳ ;ى يف ايكبًــ١ٜــؿقٸ اسبًــٞ

ٍ  ٜٔايؿِّ ؾاعذل  ُْرلٴ وٞ بايعكامايبشح يف انتشباب ايتٝانك يًًُُٓ  :عًٝ٘ ٚقـا
                                              

ٜحو َٛيـؿٙ يف بادــ١  نـًُٝإ بـٔ غًــ بـٔ نـعؿ ايتذـٝ  ايكــكط و ؾكٝـ٘ َـايهٞو َـٔ قدـاٍ اسبـؿ            (1)
 .125و 3ّ(. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زايهكاز يف عًِ اسبذازنتاب )و ي٘ با٭ْؿيو

 .245و 4ّز بٔ عًٞ ايهبهٞوو عبؿ ايٖٛاب ( طبكات ايًاؾع١ٝ ايهدل2٣)
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ٕٸ ;٘ ٫ ٚد٘ شلفا ا٫نتشبابْٸإ ٕٳ ٕٵإايتٝانك  ٭ َٔ ايكب١ً إىل غرلٖـا ؾٗـٛ سـكاّ     نا

ــإ :ؾكــاٍ احملكــل يف اسبــاٍ وؾٗــٛ ٚادــب نــإ َــٔ غرلٖــا إيٝٗــا  ٕٵإٚ  و٘ َٓٗــا إيٝٗــاْٸ

ِٸ وايــؿٜٔ ؾهــهت ُْــرلٴ  ــ  ٕٸإ ثــ بٗــفا املعٓــ٢ ٚأقنــًٗا إيٝــ٘     قنــاي١ّ ـٳاحملكــل أٖي

 .(1)ؾانتشهٓٗا

  مع علناٛ بػداد مياظسٗ الػٔذ
ٍٴُٳــٖــفٙ ايكنــاي١ دٳ ٌٳَكــٚقــؿ ْٳ يف نتابــ٘ املٗــفب يف  (2)ٜٔ بــٔ ؾٗــؿ اسبًــٞايــؿٸ ا

ؾكٗــا٤ بػــؿاؾ قُــؿٚا  ٕٻإ (3)ًٓــٛقٟي املهــتؿقى يف ٚـنــك وبتُاَٗــا يــكع املػتُــك

َٳؾ يًُفانك٠ َع٘ يف نتاب٘ ايٓٗا١ٜ  ايًٝؼ ايطٛنٞ ُٻٖٴكٳأ ّٛ ث٬ث١ أٜـاّ قبـٌ   ِ باي

 ١ َِٓٗ.بٳًَايػٳ بټاملطاقس١ ؾٝٗا يٝفٖب سٴ

ٕٳٛٳازَب ٕٻءؾ َع ايًٝؼ  ٚاسبلټ يف َٝؿإ املٓا ك٠ ٚايتهابل يف سًب١ ازبـؿٍ   ٫

َٹ رٳذٳيٞ اسُبؿٵتٴ ٕٵأٜبعح ايٓؿو ا٭َاق٠ بايه٤ٛ  ٍٔ  ١ٹشٻٚايدلاٖني ع٢ً  ٚعـؿّ   ايكـٛ

 .َكاعا٠ داْب اسبلٸ

ُٹايعًُا٤ بأْٸ ع بعهٴٚقؿ َكٸ ٍ     ضټ٘ ٫ ٜ  ;ا٭غف بكٛيـ٘ ٚبكٖاْـ٘ يف َكـاّ ازبـؿ

ٕٻ ّٳ ٭  .(4)ع٢ً اشبتٌ ٚاملػايط١ ٚسب ايػًب١ بينٷَٳ ايه٬

                                              

 .49و 2ّز و ضبُؿ بٔ اسبهٔ اسبك ايعاًَٞوٌَ اٯٌَأ( 1)
َٚـا   .312و 1ّايـؿ بـٔ ضبُـؿ بـٔ ؾٗـؿ اسبًـٞ ا٫نـؿٟو ز        واملٗفب ايباقع يًكع املػتُك ايٓاؾع (2)

 بعؿٖا.
ك٣ سهني بٔ ضبُؿ تكٞ ايٓٛقٟ املالْؿقاْٞو ضبؿخو ٚيـؿ يف قكٜـ١ )ٜـايٛ( َـٔ قـك٣ )ْـٛق( اسـؿ٣ قـ         (3)

ٌ  و  يـ٘ نتـاب )  (ٖــ 1320نـ١ٓ )  طدلنتإ ٚتٛيف يف ايٓذــ ا٫يـكف   . ا٫عـ٬ّو غـرل   (َهـتؿقى ايٛنـا٥
 .257و 2ّايؿٜٔ ايمقنًٞو ز

 .312و 1ّز و بٔ ؾٗؿ اسبًٞو( املٗفب ايباقع4)



 املطلب السابع ّالعػسٌّ
 يف اإلجاشٗ

ٕٸ ;دٛال٠إٗا ًَُٵأأدال ٚ َُؿقٴ اٱدال٠ُ ٌ  ١ؾعايـ إؾعٌ( أَُؿق ) ٭ اٍ أقـ  :َجـ

ػؿٝــ ْكًـت سكنتٗـا إىل َــا    ٚيًتٻ ونـ١ ؾهاْـت ايـٛاٚ َتشكٸ   وٚأدـاؾ إدـاؾ٠   وإقايـ١ 

 .ؾُاق إدال٠ وؾشفؾت وؾايتك٢ نانٓإ وقبًٗا

ٞٷ غباقٷإ :ٖٚٞ يف عكف ايعًُا٤ ٕٕ  وَٓـبٛط١  ١ٺَعًَٛ بإَٔٛق إمجاي عًـ٢   َـأَٛ

ٕٵ ؾُٝضټ و٫ٚ ًٜذل  ؾٝٗا يؿ  غاّ وتًو ا٭َٛق َٔ ايػًط ٚايتُشٝـ ٜـأتٞ   أ

ٕٵ  ُ كٳتٳًٵـ ٫ٚ ٜٴ وَجٌ أـْت ٚقْٝت ٚعبٖٛا وكاؾؾٗاا ٕٳ  يف اجملٝـم أ ٫ٚ  ذـالاّ َٴ ٜهـٛ

 ع٢ً قهُني:   ٠ُالٳَٔ ايػرل. ٚاٱدٳ ٘ٹتٹإدالٳ ّٔٹؿٳعٔ عٳ ضٵُٹِؿٜٴ ٕٵأًٜمَ٘ 

ِٕ  لَِّـٔ اجملتٗـؿ يف سٳـ    ٖٚٞ يٗاؾ٠ْ وإدال٠ ادتٗاؾ :ُاٖٴؿٴسٳَأ  ؼٳًَـ ٘ بٳبأْٸـ  ويـػ

 ؾٖا ٚمجعٗا يًكا٥ط ايًٗاؾ٠.ادتٗاؾٙ َع تعؿټبٗا  تٴٜٚجبٴ وَكتب١ ا٫دتٗاؾ

ِٷ ذٝمٴٜٴ ٕٵأٖٚٛ  وإدال٠ قٚا١ٜ :ثاْٝٗا ٜكٟٚ عٓ٘ َـا يف ايهتـاب    ٕٵأٯغك  يػ

ــب    ــاٟٚ ٚاملطاي ــاق ٚايؿت ــٔ ا٭غب ــٞ َ ــعٴ  وايؿ٬ْ ــٛت نــ١َ٬ٹ  ٖٚــٞ تٓؿ ــا يف يف ثب َ 

ــو ايهتــاب َــٔ اشبطــأ ٚايػًــط يف ْٴ      ـــي َٹــ ٘ٹػٹهٳ  قٚاٜــ١ َــاسب ايهتــاب   ١ٹشٻٚ

َٳـ رلٙ ؾكط ٫ َش١ نٓؿ ايكٚا١ٜ. ٚقـؿ ٜٴ عٔ غ  ًٻـ  ـٴٛ  إدـال٠ٺ  يـٝؼٴ  ٘ٹبهْٛٹـ  ِٴػٵاي

ٕٸ :بُٝٓٗا ٚؾكمٷ ويٝؼ قٚا١ٜٺ ٘ٹْٹٛٵٚبَه ٚٸ بأ ٫ٚ  وٜـك٣ٚ  ٖٛ ايفٟ يٝو ي٘ نتـابٷ  ٍٳا٭

  ٘  ؾٹجملـكٻ  ٚاٜـ١ٹ ايكٸ ؿٹٓٳٜٚـفنك يف نٳـ   وبـٌ ٖـٛ ػبٝـم قٚاٜـ١ نتـاب غـرلٙ       وقٚا١ٜ تٓكـٌ عٓـ

ٍٔاتٸ  ي٘ يف ايكٚاٜات. َٓ٘ أٚ َٔ نتابٺ ٚاٜاتٴٛ َٔ ت٪غف ايكٸٚايجاْٞ ٖ وؿٓٳايهٸ ُا



 املطلب اخلامظ ّالعػسٌّ
 البصٗ للفكَاٛ

ٜٳ ّٷُٴػٵَٳ كٗا٤ اٱن٬ّ يباىٷُؿيٹ ٔٵُهمل  ُٸـ    ٛ ٖٴؿٳا عٳـ ميتـالٕٚ بـ٘ ع ٢ إـا ستٸـ  وِا

ــ ــعٳ ا٤ٳدٳ ٕٳ كٴُٵ ــت سادٳــ  ويــٝؿايكٸ ٖــاقٚ ــ ١ُٚناْ ــاى ملعــكؾتِٗ يف َؾايٓٸ ا٭سهــاّ  ِٔٗٵ

ُٸ ِ ايًكع١ٝ تكتٓٞ متٝٸمِٖ ع َٸـ     ٗـا٤ٴ َكيـبو ايؿُ  وا عـؿاٖ ّا عًـ٢ ق٩ٚنـِٗ يبانـّا غا

َٸمٴُِّٜٴ ٟٸ و١ ايٓاىِٖ عٔ عا ٕ    ٚاملكٚ ايؿكٗـا٤ ٚايكٓـا٠ نـاْٛا     ٕٸأ (1)عـٔ ابـٔ غًهـا

َٳــُٳًٜبهــٕٛ عٹ ٌٕا ّٸ ١ نــٛؾا٤ بًــه ٚٸ ونــٛؾأ ّاٚطًٝهــاْ وٓــ١َبٓط غــا ٍ َــٔ غــرل ٚأ

َٳ يباى ُٸمٳٝٻايعًُا٤ ٚ . ٚيف (2)ا عؿاِٖ أبـٛ ٜٛنــ قاْـٞ ايكيـٝؿ    ِٖ يف يبانِٗ ع

١ ٖــٞ ٚساْٝٸــكٗــا٤ ايكٸًــّٛ ايــؿٜٓٝني ٚيًُؿب ايعٴم٠ يطــ٠٬ٓ املُٝٸـــ ا٭يــكف ايبــمٸذٳــايٓٻ

ــ ُٻ ــٓٵ١ ايهــٛؾا٤ ملــٔ ٜٳايع ــ قٴؿٹشٳ ــ ٬ي١ٹَــٔ ايهټ بو ًٜٚــ وٚايبٝٓــا٤ يػرلٖــِ و١اشلاسلٝٸ

بٕٛ( ٚيف ايُــٝـ َــا ازبُٝــع ايعبــا٠٤ ًٜٚبهــٕٛ ذبتٗــا يف ايًــتا٤ َــا ٜهــ٢ُ )بــايمٸ  

ُٻ  ١ ذبت ايعبا٠٤.ا١ٜ( ٚا٭غًب يبو ازببٸٜه٢ُ )باي

                                              

أيــؿ بــٔ ضبُــؿ بــٔ ابــكاِٖٝ بــٔ أبــٞ بهــك غًهــإ  . 387و 6ّٚؾٝــات ا٫عٝــإو ابــٔ غًهــإو ز (1)
ايعبــاىو َــ٪قؽ ٚأؾٜــب َــاٖكو ٚيــؿ يف أقبــٌ قــكب املَٛــٌ ٚاْتكــٌ إىل َُــك  ايدلَهــٞ اٱقبًــٞو أبــٛ
 .220و 1ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ681ت )ٚتٛىل ْٝاب١ قٓا٥ٗاو 

اغت٬ف أبـٞ سٓٝؿـ١   )ٚ (اشبكاز)ي٘  وو َٔ ت٬َٝف أبٛ سٓٝؿ١ٜٛنـ ٜعكٛب بٔ ابكاِٖٝ ا٭ُْاقٟ أبٛ( 2)
 .404و 1ّع١ طبكات ايؿكٗا٤و َكؿ١َ ايهبشاْٞو ز. َٛنٛ(ٖـ182ت )(و ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ



 ملطلب الطادع ّالعػسٌّا
 يف الدزاض٘ الفكَٔ٘

 مهاٌ الدزاض٘
ًٸــ إ عٓــؿٳَهــامَل ٜٓٝــ١ اقتباطــا ٚثٝكــّا َــٔ سٝــحٴ قانــ١ ايؿٸايؿٸ ُطبٹتٳكٵتٳــ  ٌٸٝع١ اشــاي

ٛٸ  ٓٸايهٸـ  ٚعٓـؿٳ  وٜينلعُِٝٗ ايـؿٸ  َٹـ  تٵفٳػٳـ ايـ  اتٻ  تٗـا بايبًـؿٹ  ١ أٜـاّ اشب٬ؾـ١ ٚق ١ ُٳعا

ٚٴ   ايتٸ كٚفٹَـإ سهـب  ُـ   ايمٻ بٹهٳـ شٳٚبٳ وشلا َٵـ   ٠٫ٹًـذٝع شلـا َـٔ   ابٹشٳا٭َـٛق ٚأ

َٹَطًِط٠ٛ ٚايهټايهٻ ًٻ ا٠ٹكٳنٳ ٔٵ١ أٚ   عب ٚأؾفاـٙ.اي

  ميَاج الدزاض٘
َٸ َٹٚأ يف  ٢ بْٛـٛعٕ ًٖـ ذٳتٳايعكٝـؿ٠ ٜٳ  كٳثٳـ إٔ ءؾـ  وَـٔ ايعكٝـؿ٠   ٗا ؾٗـٛ ٜهـتُؿټ  ٗادٴٓٵا 

ٌٔ تٗـا يف  ١ اكْٚٳٜٓٝٸـ ١ ايؿٸقانٳايؿٸ ٙٹٖفٹ تٵُٳهٳٚقؿ اتٸ وقان١ ٚاغت٬ؾٗآَاٖر ايؿٸ تًهٝ

ًٸـ   ١ٺَقٔكِؿٌُٝ ٚايتعًِٝ َٔ ؾٕٚ تٳشٵايتٻ أنايٝبٹ  وٚايكَٛٝـات  اتٹبكَـ عٛب ٚايٖطبـني اي

ٚٵٓ   ِطكَـ ٫ يف ايؿكـ٘ ؾَ  ًُـا٤ أع٬َـاّ  ظببـت عٴ أٚقؿ  واؾتٗاٖاقٖا ٚاْتًاق ثكؾٹالٵ بٳدٳا أ

 ّٕ ــٛ ــٌ يف عً ٕٕيــتٸ ب ــٛ ــجرل٠ ٢ ٚؾٓ ّ   ون ــا اٱنــ٬ ــِ ؾْٝ ــْٚٳ والؾٖــكت بٗ ــ ٌٳٗٳ  ِٴاَيايعٳ

ِٔؾٹأقعٳـ َٳ َٔ َعنٔي عٵُٳدٵْهاْٞ َأاٱ قتـ٣ٛ  اٚ وِٵٖٹـ تؿهرٔل َـٔ اـكاتٹ   ٣ ثكاؾـ١ّ ٚتػـفٻ  ٗ

 َعكؾ١ َٔ  رل َٛب غٛاطكِٖ.

ػبٗـا ٖـٛ ايًـٗاؾ٠    غكٸ ُـع ايعًُـٞ ٚا٭ؾـل ايجكـايف بؿٓـ١ًٝٹ     اعذلاف اجملت ٕٸأبٝؿ 

 ٙٹٖـفٹ  تٵفٳغٳـ ٚقـؿ أَ  ؤلبٵايهٻـ  بٴُٳٚؼبكل بٗا َق واي  ٜهُٛ بٗا ٚتعٝٸٔ َٓميت٘ ايع١ًُٝ

ٛٸايؿٸ ٕٳقان١ تُٓٛ ٚتتط ُٹ  وقانـات يًعًـّٛ املػتًؿـ١   غرلٖا َـٔ ايؿٸ  ق يأ َـٔ   ٠ّؿٻَهـت

٘ٹ كٳَؿايفٟ َ  ّ ايكا٥ٔعايتكؿټ ٕٴ ب ٗا ْٸأغرل  و َٝاؾٜٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ ٚايؿًهؿ١يف اٱْها



 386 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

ٓټ أَابٗا بعهٴ ٗٔ  ١ عٓؿَا اْهؿٻُٛق عٓؿ أٌٖ ايهٓٸاي  سٝـحٴ  وِ بـاب ا٫دتٗـاؾ  عًـٝ

ٟ تكٝٻ َٸـ  وؿ عٓؿِٖ ا٫ْط٬م ايؿهـك ٕٳ  سٝـحٴ  ا ايًـٝع١ُ ٚأ  ا٫دتٗـاؾٹ  عٓـؿِٖ بـابٴ   نـا

ٖٹتكؿټ تٵَٳَؿتٛسّا تكؿٻ ٛٳَّا با ٍٔ ٠ٹكٳِؾكّا ب ٞٸ احملُٛ  ايؿهكٟ. ا٭ؾل هأعٚاتٸ ايعًُ



 املطلب الطابع ّالعػسٌّ
 أٖ يف الفكُالٓس َ٘ٔضَزِدَّم دٓٔحيف مدزض٘ احَل

ٖٴ املــكاؾٴ يــٝوٳ َٳباملؿقنــ١  َٹــاٖــا املتعــاقٳٓٳعٵٓــا  ُــا ٚإْٸ ِٝوًــعايتٚ عًِايــتٸ ؾٚٔق ٔٵف 

ٞٸِكايؿٹ ٔعكٵيف انتٓبا  ايَؿ ٖا اجملتٗؿٴفٴػٹكٜك١ اي  ٜتٸاملكاؾ بٗا ايٓط  ٗـا٤ٹ َكيًُؿ ٕٳؾكؿ نا وٗ

ًٻ ِِٔها٫نتككا٤ يف انتٓبا  اسُب بٹهٳحَب  كعٞ َهًهإ:  اي

يًــكأٟ ٚايكٝــاى  ا٫عتُــاؾ عًــ٢ ايهتــاب ٚايهــ١ٓ َــٔ غــرل قدــٛعٕ  :أســؿُٖا

ــ  ُٸ ّ  ٚا٫نتشهــإ ٚايتع ٬ف ا٭ساؾٜــح  ٚعٓــؿ اغــتٹ  ول يف َعكؾــ١ عًــٌ ا٭سهــا

ثـاق  ١ ٜكدعـٕٛ ٯ ٓٻٚايهټـ  تـابٹ ايهٹ ّٔؿٳَٚـع عٳـ   وأٟبـايكٸ  ٗا ع٢ً بعٕهٓٳعٵشٕٛ بٳكدٸٜٴ

ُٸ ٓٴـ    وشاب١اي ُٳـ ٗٴَٚع عـؿّ ـيـو ؾبع  وعـٔ ايؿتـ٣ٛ   عٴٓٹـ ِ ميتٳٗٴٓٴـ عٵبـايكأٟ ٚبٳ  ٌٴِ ٜع

ٖٳ عـٔ املهـا٥ٌ ايـ      حٴشٵـ ايؿكـ٘ ا٫ؾذلاْـٞ ايـفٟ ٖـٛ ايبٳ     ١َٚناْٛا َٔ طابعِٗ نكا

ٗـا ملـا ناْـت    ٭ْٸ ;ـ ؾٝٗا٢ ٫ ًٜذإٔٚ إىل ايؿت٣ٛ بايكأٟ أٚ ايتٛٗقستٸ ١ٺعٳبٛاقٹ تٵيٝهٳ

ٟٸ ٚاقع١ٺ غرلٴ ِٸ  ّٴؿٳّا عٳـ دـؿٸ  نإ َٔ ايكٛ ١ ٫ٚ َـٔ  ٓٻ٫ٚ َـٔ ايهٴـ   وَـٔ ايهتـاب   ايـٓ

ُٸ  شاب١ ؾٝٗا.آثاق اي

ِٗ يف ايؿك٘ ٜعتُؿٕٚ يف ْـٛع انـتٓباطاتِٗ ملهـا٥ً٘ عًـ٢ ايهتـاب      ْٸإ ٚاسباٌَ:

دٛعِٗ يًكٝـاى ٚايـكأٟ َـٔ    ٜٚهٕٛ قٴ وؾٕٚ ايكدٛع يًكٝاى وٚايه١ٓ ٚاٱمجاع

ٕٴ ب إؾاؾتُٗا يًكطع حبٝحٴأٚ َٔ با وايًاـ ايٓاؾق ايكدـٛع   ّٴؿٳطـابعِٗ ٖـٛ عٳـ    ٜهٛ

ٚيـفا مل   وعًٝٗا تًـو ا٭ؾيـ١   ِٵُكايبشح يف املها٥ٌ ايؿك١ٝٗ اي  مل ٜٳ ّٴؿٳٚعٳ وإيُٝٗا

ــتٳ ــٚقــؿ أِط و١ غــرل ايٛاقعــ١كْــٝٸحبــاثِٗ املهــا٥ٌ ايَؿأيف  ؿٵذٹ عًــِٝٗ انــِ أٖــٌ   لٳًَ

َٳ  واسبؿٜح ١ املؿٜٓـ١ َٚؿقنـ١ أٖـٌ    نٳـ قٳؿٵٚع٢ً َؿاقنِٗ انِ َؿقن١ اسبـؿٜح ٚ

ٞٸٚنإ املتمعٸ واسبذال  بٔ أبـٞ طايـب    ِ شلفٙ املؿقن١ َٔ ٠٫ٚ ا٭َٛق ٖٛ عً
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ٔٴ  ا٤ ٖٛ نعٝؿٴٗٳَكَٚٔ ايُؿ وأٌٟ بايكٸُٳاملٓع َٔ ايعٳ ؿٻيٳأ َٓع  سٝحٴ  (1)باملهـٝٸ  بـ

 يف املؿ١ٜٓ املٓٛق٠.   (ٖـ94)ن١ٓ  ٢املتٛؾ

ٚٳ  و(ٖــ 179)نـ١ٓ   ٢املتٛؾ أَاسب املٛٓط ْوأَايو بٔ  ٕٸأ ٚاملعكٚفٴ  خٳٔققـؿ 

ــفٙ ايمٸ ــ١ شلــفٙ املؿقنــ١  ٖ ــ٘ ايعٳ    وعاَ ــٌ عٓ ــؿ ْك ــٔ ق ــٚيه ــايكأٟ ٚا٫نــتعا١ْ   ٌٴُٳ ب

ٔٻٚي و(2)بايكٝاى  ٔٵهُـ مل ٜٳ ٘ٹعًُ٘ ٖفا ٫ ميٓع َـٔ اْتُا٥ـ٘ ملؿقنـ١ اسبـؿٜح يهْٛٹـ      ه

املٝـمإ   ٕٻءؾ ويف َكاب١ً اسبؿٜح املعتُؿ يؿٜ٘ ايكٝاى ؾي٬ّٝ فٵػٹي٘ ٚمل ٜتٻ ـيو طابعّا

ٕٳ ٕٵأايؿكٝــ٘ َــٔ ٖــفٙ املؿقنــ١ ٖــٛ      ؿِّيف عٳــ  ٌٴُٳــطابعــ٘ ٚايػايــب عًٝــ٘ ايعٳ   ٜهــٛ

٘ٹ  كټٓٴـ ؾـ٬ ٜٳ  وكأٟٚعؿّ ايعُـٌ بايكٝـاى ٚايـ    وؿٜحٹباسَب ملؿقنـ١ ايـكأٟ يـٛ     يف ْهـبت

 ٚيعً٘ َٔ د١ٗ إؾاؾت٘ ايكطع. وعٌُ بايكٝاى ياـا ْاؾقّا

ــؿ سٴ ٞٳٚق ــ١  هــ ــٔ قتٝب ــ عــٔ اب ٟ    ؿٸعٳ ــكأ ــ٘ َــٔ أَــشاب اي ــو يف َعاقؾ   و(3)َاي

َٵـ   (يوا٤ ا٭ْؿُٳًَتاقٜؼ عٴ)يف  َايو أَشابٳ (4)اسباؾ  ؿٸٚعٳ  وأٟايـكٸ  ابٹشٳَـٔ أ

        ٗـــٛا يف انـــتٓباطِٗ ٚادٓب وكٗـــا٤ اسبذـــالٚقـــؿ نـــًو ٖـــفا املهـــًو ايهـــجرل َـــٔ ُؾ

ــ وٖــفا ا٫دبــاٙ يٮسهــاّ ٔٴ ٢ ؾــِٝٗ ٖــفٙ ايٓمعــ١ نــاملٴ ٚ ــٔ تتذًٓ ــ عبــؿ اهلل بــٔ  ب

 مل ٜهـــُع ؾـــءـا نـــ٦ٌ عـــٔ أَـــك وايـــفٟ نـــإ ٜـــكؾه اٱؾتـــا٤ بـــايكأٟ و(5)عُـــك

ــ٦ٝاّ   ــ٘ يـ ــاٍ وؾٝـ ــا   وؾقٟأ٫  :قـ ــا ؾعـ ــفا َـ ــؿإ    ٕٵأٖٚـ ــِٓٗ يًبًـ ــجرل َـ ــاؾك ايهـ  ٜهـ
                                              

ُٸـ   بٔ املهٝٸ نعٝؿٴ( 1) ٌّ  وؿب املػمَٚٞ ايككيـٞو أبـٛ ضب ايتـابعني َٚـٔ نبـاق أٖـٌ ايعًـِ يف       َـٔ نبـاقٔ   تـابع
 .102و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ94ت )ايؿك٘ ٚاسبؿٜحو 

 .220و 3ّز وطٞ ايبٝاْٞايًٝؼ عًٞ بٔ ْٜٛو ايعاًَٞ ايٓبا وايُكا  املهتكِٝ( 2)

 .218ّ وابٔ قتٝب١ ايؿٜٓٛقٟو املعاقف( 3)

َـاسب  ٖفا ايهتاب ٫بٔ ايؿكْٞ عبؿ اهلل بٔ ضبُؿ بٔ ٜٛنـ بـٔ ُْـك ا٫لؾٟ املعـكٚف باسبـاؾ      ( 4)
 (.تاقٜؼ عًُا٤ ا٫ْؿيو)نتاب 

ملهـٝب  نامل بٔ عبؿ اهلل بـٔ عُـك بـٔ اشبطـابو سـؿٸخ عـٔ أبٝـ٘ ٚعا٥ًـ١ ٚأبـٞ ٖكٜـك٠ ٚنـعٝؿ بـٔ ا             (5)
 .71و 3ّع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز. ا٫(ٖـ106ت )ٚغرلِٖو 
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ُٻ اعُٛٝذي١ اٱن٬َٝٸ تباع ٖـفٙ  أ ٔٚمل ٜه واب١ املٛدٛؾٜٔ ؾٝٗاشٳا٭ساؾٜح َٔ اي

ــال    ــ١ ٚاسبذـ ــا٤ املؿٜٓـ ــ٢ ؾكٗـ ــٛقٜٔ عًـ ــ١ َكُـ ــاق   واملؿقنـ ــكٚا يف ا٭قطـ ــٌ اْتًـ بـ

 .اٱن١َٝ٬

ٟ   و(1)ؾؿـٞ ايهٛؾـ١ عـاَك ايًــع     ٞ  وٚنـؿٝإ ايجـٛق ٚيف  وٚيف ايًـاّ ا٫ٚلاعــ

ٟ   ْٸءؾـ  وَُك ٜمٜؿ بٔ سبٝب  وٜٚعًُـٕٛ باسبـؿٜح ٚا٭ثـك    وِٗ نـاْٛا ٜهكٖـٕٛ ايـكأ

ٟ     ٕٸأَع  وٚزلٸِٖٛ بأٌٖ اسبؿٜح ٌ نُـا تكـؿٻ   وبعِٓٗ قـؿ ٜعتُـؿ عًـ٢ ايـكأ  ّ ْكـ

ٗٴـ  ٚإ٫ٓ وتِٗ ٖـٛ اسبـؿٜحٴ  ا٭غًب يف أؾيٓـ  ٕٸأباعتباق  وـيو عٔ َايو ٜعتُـؿٕٚ   ِٵؾ

ُٸ وع٢ً ايهتاب  .  ٕٛ بأٌٖ ايهتابَٚع ٖفا ٫ ٜه

َـاسب   ْـو أشلفٙ املؿقن١ َٔ أَشاب املفاٖب ا٭قبع١ َايو بٔ  بٴهٳٓٵٜٚٴ

ٖفا املهًو يف ا٫نتٓبا  ٖٚـفٙ   ٕٸإ :ٜٚكاٍ ويؿ بٔ سٓبٌأٚ وٚايًاؾعٞ وأاملٛٓط

ٖا بٛؾـا٠  ؿٴَٳـ أٚقـؿ اْتٗـ٢    وب شلـا ايبكـا٤  تٴـ ِهايٓمع١ يف َعكؾ١ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ مل ٜٳ

اق٣ َــاق ايؿكٗــا٤ ٜبــفيٕٛ قُــ    سٝــحٴ و(2)(ٖـــ270)نــ١ٓ  اٱَــاّ ؾاٚؾ ايظــاٖك 

  ّ ؾ٠ ايـ  ٫  ٜٚهجـكٕٚ ايؿتـ٣ٛ يف ايٛقـا٥ع املتذـؿٸ     ودٗؿِٖ حبجّا عٔ عًـٌ ا٭سهـا

 ِ عًٝٗا بايكٝاى ٚا٫نتشهإ.ٖٴٓؿٳعٹ ِٻْٳ

  :فكَاٛ الػٔع٘
ٔٸ ٚاعتُـاؾِٖ يف   و٢ اٯٕ َـٔ أٖـٌ اسبـؿٜح   ؾكٗا٤ ايًـٝع١ ٫ ٜمايـٕٛ ستٸـ    ٚيه

ًـ    ٴكٳِؿ٢ اي  ٜٴايٛقا٥ع املٛدٛؾ٠ ٚاي  تٛدؿ ٚستٸ ٢ ايهتـاب ٚايهـ١ٓ   ٚدٛؾٖـا ع

                                              

 ٗـك بـ٘   أٖٚـٛ أٍٚ َـٔ    وكٚاٜـ١ اسبـؿٜح  بأبٛ قدا٤ ٜمٜؿ بٔ أبٞ سبٝب ا٭لؾٟو َؿـ  َُـك ٚعاملٗـا    ( 1)
 .168و 1ّ. ايعدل يف غدل َٔ غدلو ايفٖ و ز(ٖـ128ت )ايؿك٘و 

ٚ  أبٛ نًُٝإ ؾاٚؾ بٔ عًٞ ايظاٖكٟ املعكٚف با٭َ( 2) عـ٘  ٚقبٗاْٞو قاٍ ايٟٓٛٚ: ؾٓـا٥ٌ ؾاٚؾ ٚلٖـؿٙ 
 .102و 13ّ. نرل اع٬ّ ايٓب٤٬و ايفٖ و ز(ٖـ270ت )َٚتابعت٘ يًه١ٓ املًٗٛق٠و 
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ٕٳ  ٕٵءؾـ  و١ ايعك١ًٝؿٝؿ ايكطع َٔ ا٭ؾٓيايفٟ ٜٴ :عينأ وٚاٱمجاع ٚايعكٌ ايكطعٞ  نـا

 ـا   وٚإ٫ ؾرلدعٕٛ ؾٝٗا ٭سؿ ا٭ٍَٛ ايًكع١ٝ ايع١ًُٝ وعًٝٗا أغف بٗا ٫١َْيؾٝٗا ؾٹ

َٳـــ  وٚا٫ستٝـــا  وٚا٫نتُـــشاب وايـــدلا٠٤ :ٖٚـــٞ أقبعـــ١ وؾّا شلـــأقٛٵتهـــٕٛ ٖـــٞ 

   .ٚايتػٝرل

ٕٴ وغبـــــاق ٚعـــــؿّ ايعُـــــٌ بايكٝـــــاى بعِٗ ا٭غـــــف با٭َٚـــــٔ طـــــا   ؾٝهـــــٛ

ــ  ّٴ  ٌٴُٳــِ َــٔ أٖــٌ اسبــؿٜح ٖٚــٛ ايعٳ   ٖٹؿِّاملٝــمإ يف عٳ  بايكٝــاى  ٌُٔٳــايعٳ بــ٘ ٚعــؿ

 ؾّا ؾِٝٗ.َٛٛد

ــو    ــك ي ــا ٜظٗ ــٔ ٖٓ ــا٤ ايًــٝع١ ستٸــ   ٕٸأَٚ ــاب   ؾكٗ ــِٓٗ باْهــؿاؾ ب ــا٥ًني َ  ٢ ايك

ــًٹُٳيعــؿّ عٳ ;اسبــؿٜح َــٔ أٖــٌ و(1)ُٞٸــنــاحملكل ايُك وايعًــِ غــفِٖ أِ بايكٝــاى ٚٗٔ

 با٭غباق.

 ٞ ــٛ ا٫تٸ :املهــًو ايجــاْ ــكأٟ بايعٳ    ٖ ــكعٞ يً ــتٓبا  اسبهــِ ايً ــاٙ يف ان ٌ ُٳــذ

ــفٸ   ــاى ٚا٫نتشهــإ ٚاي ــابايكٝ ــٖٚــٛ ٜهــتؿعٞ ايبٳ  وقا٥ع ٚعبٖٛ ــعــٔ ايعٹ حٴشٵ ًٌَٔ 

َٳ ويٮسهاّ ٖٹـيو َ  ـٳاَيغٳ ٕٵإٖا ٚاقٳؿٳٚدعٌ اسبهِ ؾا٥كّا  ّٔ ايٓټ كٴٛا ٢ ستٻـ  وُـٛ

ٕٸَــِٓٗ َــكٸ ايهــجرلٳ ٕٻأ ايهتــاب ٚايهــ١ٓ ٚاٱمجــاع  :١ أقبعــ١١ ايؿكٗٝٸــا٭ؾٓيــ سٛا بــأ

ٌٔ ٚاملٝــمإ يف عٳــ وٚايكٝــاى ٕٳ ٕٵأٖــفا املهــًو ٖٚــٛ   ؿٸ ايؿكٝــ٘ َــٔ أٖــ طابعــ٘  ٜهــٛ

 ٕٻءؾــ وخبــ٬ف املهــًو ا٭ٍٚ وٚعُــؿ٠ َــا ٜعتُــؿ عًٝــ٘ يف انــتٓباطات٘ ٖــٛ ايكٝــاى 

ــ  ــمإ يف عٳ ــٔ أ  ؿِّاملٝ ــا ٜعتٳ    ٕٻأًٖــ٘ ايؿكٝــ٘ َ ــ٘ ٚعُــؿ٠ َ ــٕٛ طابع ــ٘ ٖــٛ   ٜه ُــؿ عًٝ

ّٔبظٛاٖك ايٓټ فٴٚا٭غٵ وا٭ساؾٜح  عٔ ايع١ً. حبحٺ َٔ غرٔل ُٛ

ِٸ  بُـــكٜض ايهتـــاب  فٴغٵـــِ ٖـــٛ اَ٭ٗٴتٴأٖـــٌ ٖـــفا املهـــًو ايجـــاْٞ طـــكٜكَ  ٕٸإ ثـــ

                                              

 .6ّ و املرللا أبٛ ايكانِ ايكُٞو( ايكٛاْني1)
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ٗـا بعـؿ   ٌ بٹُٳـ ا٭َُـاق عًـ٢ ايعٳ   ا٤ٴُٳـ ًَعٴ لٳؿَـ ايـ  اتٸ  أٚ بايه١ٓ املتـٛاتك٠ أٚ املًـٗٛق٠ٹ  

ٖٳٚٳأٚ قٳ ويكنٍٛ ا َٳا ٌّشٳا  َٳ اب ّٳأ ِٻ وؾٝٗا ؿٷسٳَأ ـٵايٹػٳٚمل ٜٴ وَِٓٗ ٕعُٵدٳ ا  ؿٳعٵـ بٳ ث

ُٻـ  ؿٹٗٵـ ـيو ٜكدع يٲمجاع يف عٳ عـٛا يًـكأٟ َـٔ    دٳمل ٜٛدـؿ ـيـو قٳ   ٕٵءؾـ  واب١شٳاي

ؾٝؿتًــٕٛ ٜٚبشجــٕٛ عــٔ ايعًــٌ  وطكٜــل ايكٝــاى ٚا٫نتشهــإ َٚكاعــا٠ املُــًش١

ّ  تٵعٳكِّيـ  يٴـ  ا ُٸــ وشلــا ا٭سهـا  ؤ ٚاسبـؿى ٚايــتػُني ًْٛٗا عـٔ طكٜـل ايظـٓـ  ٚؼب

ٚنإ ـيو نببّا يف عؿّ أغفِٖ خبدل ايٛاسؿ غـرل   وٚػبعًٕٛ اسبهِ ؾا٥كّا َؿاقٖا

 .ٚعؿّ أغفِٖ بظٛاٖك ايُّٓٛ واملًٗٛق

٢ يًُهــا٥ٌ ايتكؿٜكٜــ١ ا٫ؾذلاْــ١ٝ غــرل  ِ ايًــكعٞ ستٸــهــٚنــاْٛا ٜــفنكٕٚ اسب

ٚٸ و١ اسبهِ ؾٝٗااق ٚدٛؾ عًٓباعتب وقع١ايٛا ٚٴ ٚيفا نإ ايؿك٘ ا٫ؾذلاْٞ أ  ؿٳدٹـ ٍ َـا 

 .عٓؿِٖ

 وؾكٗـا٤ اسبٓؿٝـ١ بٗـفٙ املؿقنـ١     فٳٔكٚعٴـ  ونيٝا٥قٚعكف ؾكٗا٤ ٖـفا املهـًو بـاٯ   

ــ ٟ ٚعبٸ ــكأ ــفٜٔ ٜهــًهٕٛ ٖــفا املهــًو     وكٚا عــِٓٗ بأَــشاب اي ــا٤ اي ــإ ايؿكٗ ٚن

ُٻٜٴ ٕٳه ١ أٌٖ ايكأٟ َٚؿقنـ١  ٜٚطًكٕٛ ع٢ً َؿاقنِٗ انِ َؿقن وبأٌٖ ايكأٟ ٛ

   .ٖفٙ املؿقن١ ناْت يف ايهٛؾ١ ْٛا٠ُ سٝحٴ وايهٛؾ١

ُٸــ ُٗــا بــاؾ٨ بــؿ٤ َــٔ ايؿكٗــا٤ عبــؿٴٚقــؿ تمعٸ  ايــفٟ  وشابٞاهلل بــٔ َهــعٛؾ اي

ِّ بعج٘ عُك يف  بـٔ اشبطـاب   كٳُٳـ ٚنـإ َتًـبعّا بـكأٟ عٴ    وُّا ٭ٌٖ ايهٛؾـ١ ٚلٜكّا َٚع

ــايبشــح عــٔ عٹ  ــاّ ًٌَٔ ــاى   وا٭سه ــايكأٟ ٚايكٝ ِٸ وٚا٭غــف ب ــ ــكاِٖٝ   ث ــا إب تمعُٗ

ِٸ وايٓػعٞ ٕ  غًؿ٘ يٓـ  ث ِٸ  ونـتاـّا ٭بـٞ سٓٝؿـ١   ايـفٟ نـإ أُ   (1)اؾ بـٔ نـًُٝا أبـٛ   ثـ

 .سٓٝؿ١
                                              

 . طبكـات احملـؿثني  (ٖــ 120ت )ياؾ بٔ أبٞ نًُٝإو ؾكٝ٘ ٚعامل َٔ ايهٛؾ١ ٖٚـٛ يـٝؼ أبـٞ سٓٝؿـ١و     ( 1)
   .326و 1ّاهلل بٔ سبإو ز ٕو عبؿٗابأَب
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بٌ َِٓٗ َـٔ نـإ    وأٌٖ ايكأٟ ايهٛؾ١ ٖٞ ايبًؿ املكتُك ع٢ً ؾكٗا٤ٹ ٔٵُهٚمل تٳ

 .  (1)(ٖـ136)ن١ٓ  ٢املتٛؾ يف املؿ١ٜٓ نكبٝع١ ايكأٟ

ــبٕٛ شلــفا املهــًو اسبَ     ــفٜٔ ٜٓه ــا٤ اي ــٔ ايؿكٗ ــَٚ ــايبٳ ٔٴهٳ ٟٸُٵ ــٛؾ ك ــ١ٓ  ٢املت ن

 ٜٓهبٕٛ شلفا املهًو ايمٜؿ١ٜ.  ٚ و(ٖـ180)

٘ يًكٝــاى دٛعٴــٖــٛ قٴ وأٟايؿكٝــ٘ َــٔ أٖــٌ ايــكٸ  ؿِّاملٝــمإ يف عٳــ ٕٸإ :ٚاسباَــٌ

ٕٴ  حبٝـحٴ  وغًب انـتٓباطات٘ يًؿـكٚع  أٚعبٛٙ يف  ٚا٭غـف   وتـكى ا٭غبـاق   ٘ٴطابعٴـ  ٜهـٛ

ٜهـٕٛ طابعـ٘ ا٭غـف     ٕٵأٖـٛ   وايؿكٝـ٘ َـٔ أٖـٌ اسبـؿٜح     ؿٸٚاملٝمإ يف عٳـ  وبايكٝاى

ٖٹ ٌٴُٳـــباسبـــؿٜح ٚايعٳ ــا ٚطـــكع ايكٝـــاى  وباط٘ يٮسهـــاّ ايًـــكع١ٝٓٙ يف انـــتٔكبظـ

ايؿكٝــ٘ يًتشهــني ٚايتكبــٝض ايعكًــٝني   ٫ٚ ٜٛدــب قدــٛعٳ وٚا٫نتشهــإ ٚعبُٖٛــا

ٌٔ ٕٵأٚانــتؿاؾ٠ اسبهــِ ايًــكعٞ َُٓٗــا   ايــكأٟ إـا مل ٜعتُــؿ عًــ٢  ٜهــٕٛ َــٔ أٖــ

 ايكٝاى ٚا٫نتشهاْات.

َٚؿقنـت٘   وٖـٌ اسبـؿٜح  ٖٚـٛ َهـًو أ   واملٝمإ يًُهًو ا٭ٍٚ ٕٸأ :ؾتًػِ

ٕٴ وٚطكع ايكٝاى وباسبؿٜح ٌٴُٳٖٛ ايعٳ ٚاملٝـمإ   وايطـابع يـ٘ ٖـٛ ـيـو     حبٝح ٜهٛ

يًُهًو ايجـاْٞ ٖٚـٛ َهـًو أٖـٌ ايـكأٟ َٚؿقنـت٘ ٖـٛ ايعُـٌ بايكٝـاى ٚطـكع           

عـٔ أسـؿ أنـابك     ٚقؿ ْكٌ يٞ ٚايـؿٟ   وي٘ ٖٛ ـيو بإٔ ٜهٕٛ ايطابعٴ واسبؿٜح

٘  ك  عًٝــ٘ سـؿٜحٷ ٘ عٴــْٸـ أؾكٗـا٤ ٖــفا املــفٖب    ٘ٴٖهــسٴ :ؽبــايـ ايكٝــاى ؾكـاٍ ايؿكٝــ

 غٓمٜك. بٹْٳبفٳ

                                              

قبٝع١ بٔ ؾكٚؽ ايتُٝٞ املؿْٞو َٛىل أبٞ عجُإ املؿْٞ املعكٚف بكبٝع١ ايكأٟو ق٣ٚ عٔ أْـو ٚنـعٝؿ   ( 1)
ــكأٟو          ــ١ ايـ ــفيو بكبٝعـ ــب يـ ــاى ؾًكـ ــكأٟ ٚايكٝـ ــٌ ايـ ــٔ أٖـ ــإ َـ ــاقو نـ ــٔ ٜهـ ــا٤ بـ ــٝب ٚعطـ ــٔ املهـ  بـ

 .17و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زبا٭ْباق( ٖـ136ت )
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  مسنص الدزاض٘ الفكَٔ٘ عيد الػٔع٘
ًٸ ١َايؿقانٳ ٕٸإ ٖا ٖٛ ايبًؿ ايـفٟ  مٴعًك١ٜ قؿ نإ َكَن ٝع١ ا٫ثينايؿك١ٝٗ عٓؿ اي

ِٸ  وعًـك  ٜههٓ٘ اٱَاّ َٔ ا٭١ُ٥ ا٫ثـين  ايهـدل٣   بعـؿ غٝبـ١ اٱَـاّ ايجـاْٞ عًـك      ثـ

٭ْــ٘ ٖــٛ  ;عِٝ ايًــٝع٢ٞ ايــمٸٓٳِهَــؿاق نٴــ يف نــاَكا٤ ناْــت تــؿٚقٴ (ٖـــ329)نــ١ٓ 

َٳطبتًؿ١ تعؿٻ ؾ ايمعِٝ ايؿٜين شلِ يف ب٬ؾٺؿٻعٳٚيفا يٛ تٳ وامَلكدٹع شلِ قانـ١  ايؿٸ ٔمَنكٵؾ 

 ا َكنمإ:ٗٳَي َٔ ناَكا٤ َٚاقٳ تٵًََكٚاْتٳ وحبهبٗا

َٳناْ سٝحٴ وِٵُق :أسؿُٖا ؾكؿ نـإ ؾٝٗـا    وبّٓا يكاؾ٠ ايؿهك ايؿٜين ايًٝعٞكٵت 

 ٚغرلٙ ٚنإ َٔ أِٖ املكادع يًًٝع١. ـ َٔ ٫ ؼبٓكٙ ايؿكَٝ٘٪ٓي ايُؿٚم

ٔٗ َٳ سٝحٴ وؿاؾػٵبٳ :ُاٚثاْٝ ًٸدٹكٵنإ ؾٝٗا   .نهايفٚا٫ ٝع١ ابٔ دٓٝؿعّا يً

ٕٳ سٝحٴ وثِ اعبُك َكنمٖا يف بػؿاؾ ٞ ايـؿٸ  ٔكهِـ ايؿٹ ٠ٹّا يكاؾٳٓٳبٳكٵَٳ نا  وٜين ايًـٝع

ــبّا ملعٔكفٹَٚــ٬ّٗٓ عٳــ وب ايعًــِ ايؿكٗــ٬َٓٞٚٗبطــّا يُطــ ــ ِِٔهــاسُب ١ٹَؾ ًٻ كعٞ ٫عبُــاق اي

ُٸـ       ٢املتـٛؾٖ  وؿ ايعهـدلٟ املؿٝـؿ  املكدع١ٝ ايعا١َ ٚايمعاَـ١ ايؿٜٓٝـ١ ايهـدل٣ بايًـٝؼ ضب

 .ٖٚٛ ٜههٔ بػؿاؾ و(ٖـ413)ن١ٓ 

 ثِ َٔ بعؿ ٚؾات٘ اْتكًت ايمعا١َ ايؿ١ٜٝٓ يتًُٝفٙ عًـِ اشلـؿ٣ ايهـٝؿ املكتٓـ٢    

 .(ٖـ436)ن١ٓ  ٢املتٛؾ

ُٸـ       ٚمل  نـٞ  ؿ ايطٛثِ َٔ بعؿٙ اْتكًـت ايمعاَـ١ ايؿٜٓٝـ١ يتًُٝـفٙ ايًـٝؼ ضب

يف بػــؿاؾ َكدعــّا يًطا٥ؿــ١ يف ايؿتــ٣ٛ َٚــأ٣ٚ شلــِ ٚيػرلٖــِ يف ايبشــح    ٜــمٍ 

ــؿقٜو ــ١ ٚاًْــكٓ     وٚايت ــاقت ايؿــنت َــٔ ؾعــا٠ ايؿكق ــ٢ ث ت عُــا ازبُاعــ١ َــٔ  ست

ــؿٸ  ــِ ٚايعًُــ    ؤٜ ٚايؿٓــ١ًٝاملهــتٗم٥ني باي ــ١ ايعً ــ٢ نكاَ ــؿٸٚا عً ــؾتع سكاقِٗ ءا٤ ب

ٖٚتهِٗ يًُكؿنات ايؿٜٓٝـ١ عًـ٢    وٖٚؿَِٗ يًذٛاَع اٱن١َٝ٬ ويًهتب ايع١ًُٝ
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 عك٣ ايٛسؿ٠  لٻايفٟ يٳ و(1)(ٛقٞذٴًِبٝو ايهٸ ٍٵٔكػٵز )طٹٛٳٖٵا٭ ٔٵعٳقٵا٭ ٌٸتٴايعٴ ؿٹٗٵعٳ

ٛٸ اُ٭ ؿٳكَـ ِ عٴُٳـ َٚؾ وبني املهـًُني  ستـ٢ اسذلقـت ؾاق ايًـٝؼ     ؤٜبـني أٖـٌ ايـؿٸ    ٠ٹغـ

 .(ٖـ448)ن١ٓ  و٘ ايفٟ ػبًو عًٝ٘ يًتؿقٜوَٚهتبت٘ ٚنكنٝٸ ايطٛنٞ 

ًٓ ٘ٹهٹِؿع٢ً ْٳ ؾّاٛٵغٳ ـ ا٭يكفٹذٳيًٓٻ  ؾاْتكٌ ـ ذٳـ ايٓٻ تٵناْٳـ  حٴٝٵـ سٳ وكَٝ٘ٚتع

 ٚيــٝو ؾٝٗــا إ٫ٓ وٛاب ايهــجرلٚيف املبٝــت بٗــا ايجٸــ و١نٳــاملكؿٻ ١ُعٳــِكاملهــإ ا٭َــني ٚايبٴ

َٳ وايًٝع١ َٵ وقان١ إيٝٗاايؿٸ مٴَنكٵٚباْتكاي٘ إيٝٗا اْتكٌ  َٹدٳ تٵشٳبٳٚأ ُٸ ١ّعٳا  و١ع١ًُٝ َٗ

ِّ َٳــ بٺؿٵسٳــ ٜكُــؿٖا طــ٬ب ايعًــّٛ ايؿٜٓٝــ١ َــٔ نــ َٳكدٹــع ايتٸ ٛبٹٚ كًٝــؿ يٛدــٛؾ 

 .ا٭ع٢ً ؾٝٗا

ِٻ اْتكـٌ   (ٖـ655)ك ن١ٓ تٳؿاؾ بأٜؿٟ املػٍٛ ايتٻيف ايككٕ ايهابع بعؿ نكٛ  بػ ث

٭ْٗا ناْت يف َأَٔ َٔ ْهب١ املػـٍٛ يًعـكام    ;١َكنم ايؿقان١ َٔ ايٓذـ إىل اسبًٓ

ؾاْتكـٌ شلـا عًُـا٤     و٢ٓ ٚاسبٝـا٠ ِهبـات ايهٴـ  ٚتتـٛؾك ؾٝٗـا َتطًٓ   ويبػؿاؾ ب َكنٕمكٳِقأٚ

ٚٵ وبػؿاؾ ٛٸ بٳدٳٚأ ٖـ   ٕٵأا ؾعـا   ٓـ  و٠ ايًٓا  ايعًُٞـيو ق ٞ املكنـم ايعًُـٞ   تهـٕٛ 

ٞ     ُٵٚنإ ـيو يف عٳ ويًؿقان١ ايؿك١ٝٗ  ك ايًٝؼ ظبـِ ايـؿٜٔ املعـكٚف بـاحملكل اسبًـ

نجك أٚنإ صبًه٘ ايعًُٞ ؼبٟٛ  وَاسب يكا٥ع اٱن٬ّ و(ٖـ676)ن١ٓ  ٢املتٛؾ

 .صبتٗؿ َٔ أقبعُا١٥

ًٓـ ثِ اْتكٌ َك يٛقـٛع   يف ايكـكٕ ايعايـك ْتٝذـ١ّ    ثاْٝـ١ّ  ١٠ّ يًٓذــ َـكٻ  نمٖا َٔ اسب

اسبــكٚب ايــ  ٚقعــت ؾٝٗــا بــني املًعًــعني ٚبــني    ا٫ْــطكابات يف اسبًــ١ بهــببٹ 

عٓـؿَا   (ٖــ 993)نـ١ٓ   ٢املتٛؾ (2)ى ا٭قؾبًٝٞٚنإ ـيو يف عٗؿ املكؿٻ وايذلنُإ

                                              

ٍٚ ًَـٛى ايؿٚيـ١ ايهـًذٛق١ٝو    أو ابٛ طايـب )طػـكٍ بٝـو ايهـًذٛقٞ(     ضبُؿ بٔ َٝها٥ٌٝ بٔ نًذٛم (1)
 .120و 7ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زنإ طا٥ؿٝا َتعُباو تٛيف بايكٟ

يـ٘ ايعؿٜـؿ َـٔ ايتُـاْٝـ يف ايؿٓـٕٛ      ( ايؿ بٔ ضبُؿ ا٫قؾبًٝٞو عـامل ًَـاقى يف اْـٛاع َـٔ ايعًـّٛو      2)
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 أقاّ يف ايٓذـ.

بـني ايًـٝع١    (1)ا٫تؿـام  ـ بٛانـط١ ْـاؾق يـاٙ   ذٳيف ايٓٻ ؿٳكٹعٴ (ٖـ1156)ٚيف ن١ٓ 

ٚٳ وو بايٛسـؿ٠ اٱنـ١َٝ٬  ايطا٥ؿٝـ١ ٚايتُهټـ   بءيػا٤ٚايه١ٓ  ٖـ   عٳقَـ ٚ فا ا٫تؿـام  عًـ٢ 

 عًُا٤ ايه١ٓ ٚايًٝع١.

ٌٳ ُـؿ  ل ضبإيٝٗـا احملكِّـ   ٖا يهكب٤٬ يف ايككٕ ايجاْٞ عًك عٓؿَا دـا٤ٳ مٴَنكٵَٳ ثِ اْتك

ُٸـ  ٞ  باقك بٔ ضب يف  ببٳايهٻـ  ٕٻأٚايظـاٖك   و(ٖــ 1208)نـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  ؿ ايٛسٝـؿ ايبٗبٗـاْ

ب عًُــا٤  ٖٜــف ٕٵأ ــا أٚدــب   وـيــو ٖــٛ نجــك٠ ٚدــٛؾ ا٭غبــاقٜني يف نــكب٤٬     

املــفنٛق يكؾــع املــفٖب ا٫غبــاقٟ  ل ايبٗبٗــاْٞا٭َــٛيٝني بــمعُِٝٗ ا٭عًــ٢ احملكِّــ

 .عٓٗا

ّ ك ايعٴشٵـ ؿ بٳقان١ يًٓذــ َـك٠ ثايجـ١ باْتكـاٍ ايهـٝٸ     ثِ عاؾ َكنم ايؿٸ  ٢املتـٛؾٖ  ًـٛ

ًـٝؼ  ٚاي و(ٖــ 1228)نـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  ٚايًٝؼ ايهـبرل نايــ ايػطـا٤    و(ٖـ1212)ن١ٓ 

ِ   وسهني ظبـ يٛقـٛع ا٫ْـطكابات يف    ;ٚغرلِٖ َٔ دٗابف٠ ايؿٔ ٚؾطاسـٌ ايعًـ

ٚنـًب نـًطإ    ونػاق٠ ايٖٛـابٝني عًٝٗـا   ونكب٤٬ ٚسؿٚخ اسبٛاؾخ املػٝؿ١ َٓٗا

ــا  ــكإ ؾٝٗ ــا أٜٸــ   وإٜ ـــ1234)نــ١ٓ  (2)اّ ؾاٚؾ بايــاٚايــتؿت اسبــاٍ بٗ ــأؾ و(ٖ  ضٳبٳَٵ

ٕٸ ٚسٝــحٴ و٫ ميًــو ا٭َــإ يٓؿهــ٘ بٴيٹــاايٓط ايٓذـــ ٫ َطُــع ٭ٖــٌ ايُــٛزبإ   إ

                                                                                                            
 

 .234و 1ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ993ت )و املػتًؿ١
و َ٪نو ا٭نك٠ ا٫ؾًـاق١ٜ ايـ  سهُـت إٜـكإو ٜعـؿ      (1747ّ - 1736)ياٙ أؾًاق ياٙ اٜكإ  ْاؾق( 1)

َٔ أندل ايػما٠ ايؿاذبني يف تاقٜؼ اٜكإ اسبؿٜح با٫نت٤٬ٝ ع٢ً أؾػاْهتإ ٚبعـه ا٭دـما٤ ٚنـط آنـٝا     
 .9 - 7و 2ّيذلاخو ضبُؿ سهني ازب٬يٞو ز. ؾٗكنت اٚادما٤ َٔ اشلٓؿ

ز يف املٓاَب ستـ٢ أَـبض   تؿقٸ وو نإ َٔ اي٠٫ٛ املُايٝو(1831ّ - 1817)ؾاٚؾ باياو ٚايٞ بػؿاؾ ( 2)
 .331و 2ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زّ(1851ت ٚايّٝاو )
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ٍٕ و٭ْٗا ٚاؾٺ غرل ـٟ لقع ;ٚايهًطإ ؾٝٗا ٭ٖـٌ   ضٴًُُٵـ تٳ وعـٔ ايعـامل   ؾهاْت اعم

ٚٳ     عٳَٳـ  وك٣ٛ ٚاٱميإايتٻ ؿ ا٭َٚـٝا٤ ايـ  ٜٓـاٍ بٗـا ايجـٛاب      ِّنٳـ  ٠ٹقٳَـا ؾٝٗـا َـٔ صبـا

 ٝٗا َٔ ايٓذا٠ َٔ ايعفاب ا٫يِٝ.ٔ ؾَٚا يف ايؿؾ وازبمٌٜ ٚا٭دك ايعظِٝ

ٚيـفا نـإ ٖـٛ     وَكاق َٔ ايًٝؼ دعؿك نايـ ايػطا٤ءـيو نإ ب ٕٸإ :ٜٚكاٍ

ؾأٚدــب ٖــفا  وٛقٖا ٚاحملاؾظــ١ عًــ٢ يــ٪ْٚٗاـ ٚبٓــا٤ نٴــذٳــٟ يتُُــرل ايٓٻؿٸُٳــاملتٳ

 .ثايج١ ٠ٚـاى اْتكاٍ َكنم ايؿقان١ إىل ايٓذـ ا٭يكف َكٸ

ٟ  ٔٵهٳـ اّ ايهـٝؿ سٳ ثِ اْتكاٍ َكنمٖا أٜٸ  ٢املتـٛؾٓ  نتَـاسب ذبـكِٜ ايـتٸ    ايًـرلال

ـــ1312)نــ١ٓ  ــٛٓؾ ;يهــاَكا٤ (ٖ ــا  يت ــا٠ ؾٝٗ ــاِٖ    وك ٚنــا٥ٌ اسبٝ  ٚسبــؿٚخ نــ٤ٛ ايتؿ

ٕٳ ٚسٝحٴ وايٓذـ ق٩نا٤ٚبني  بٝٓ٘  ًٸـ ٖ نا ٚايؿقانـ١   وٝع١ٛ املكدع ا٭ع٢ً يً

تٝٗــا ايــفٟ ٖــٛ املكدــع ا٭عًــ٢  قا٥ــؿٖا َٚــؿٜك ؾٓؾ ٔٳَهَــا نٳــ سٝــحٴ ؿٚقٴايؿٜٓٝــ١ تٳــ

 .يًًٝع١

َٳ ؿٳعٵٚبٳ ُٸـ مٴَنكٵٚؾات٘ اْتكٌ  ٟ  ٖا يهكب٤٬ أٜاّ َرللا ضب َـاسب   وؿ تكـٞ ايًـرلال

٠ ـ ا٭يـكف َـكٸ  ذٳـ ٚؾات٘ اْتكـٌ َكنمٖـا يًٓٻ   ؿٳعٵٚبٳ و(ٖـ1338)ن١ٓ  ٢ايجٛق٠ املتٛٓؾ

ْهـأي٘ تعـاىل جبـاٙ َـٔ يـفْا       وـ ا٭يـكف ذٳـ ٢ اٯٕ يف ايٓٻستٸ ٫ٚ تماٍ باق١ّٝ وقابع١

 تبك٢ ؾٝٗا َا بكٞ ايؿٖك. ٕٵأجبٛاقٙ 

ٔٵ اْتكاٍ ايؿقان١ َٔ ايٓذـ يف ٖفٙ املكات بعـؿ   ٕٸأ٢ ع٢ً ايكاق٨ َؿػٵ٫ ٜٳ يه

ُا ٖٛ اْتكـاٍ َكنمٖـا ٚضبٛقٖـا    ٚإْٸ وًَٗاأٗا عٔ اُيٚٳَعٓاٙ لٳ يٝوٳ ايًٝؼ ايطٛنٞ

ُٸـ  وعا١َ ايؿ١ٜٝٓ عٓؿ ايًـٝع١ ١ ايؿقان١ تابع١ يًمٸَكنمٜٸ ٕٸأعٓٗا بٛانط١  ا اْتكًـت  ؾً

ٙٹايمٻ ؾايؿقانـ١ بكٝـت يف    ٚإ٫ٓ وايؿذلات اْتكًت املكنم١ٜ يًؿقانـ١ َعٗـا   عا١َ يف ٖف

 .يف تًو اسبا٫ت ِٴًَٗكأْٗا أَابٗا ايُٓٛق ٚايتٳ ـ َهتُك٠ إ٫ٓذٳايٓٸ

َعٓـاٙ ٖـٛ اْعـؿاَٗا     ا ٫ ْعين بٛدٛؾ َكنم ايؿقان١ ايؿ١ٜٝٓ ايًـٝع١ٝ يف بًـؿٺ  ؾءْٸ
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 و١ ايؿقانــ١ ايؿٜٓٝــ١ يف قــُِٳــَظْتذاٖــٌ عٳ ٕٵأإـ ٫ ميهٓٓــا  ;يف بــاقٞ بًــؿاِْٗ املُٗــ١

٢ قـؿِٜ ايـؿٖك ستٸـ   ٕ إٜكإ َـٔ  اٚغرلٖا َٔ بًؿ وَؿٗإأٚ وٚطٗكإ وٚغكانإ

ْٓهك ٚدٛؾ ايؿقان١ يف نكب٤٬ ٚايها ١ُٝ ٚغرلٖا َٔ بًـؿإ   ٕٵأ٫ٚ ميهٓٓا  وايّٝٛ

َٳ ٕٵ و٢ اٯٕبعٝؿ ستٻ ؿٺايعكام َٓف أ ايٓظك عٔ ايؿقانـ١ املـفنٛق٠    ْػهٻ ٫ٚ ميهٓٓا أ

ــ     ــ١َٝ٬ نهٴـ ــو اٱنـ ــٝع١ٝ يف املُايـ ــاطل ايًـ ــاقٞ املٓـ ــكٜٔ  يف بـ ــإ ٚايبشـ ٛقٜا ٚيبٓـ

ٕٸ إ٫ٓ وهــعٛؾ١ٜ ٚغرلٖــاؾػاْهــتإ ٚايأٚ ٕٴ  أ ايبًــؿ ٖــٞ املكنــم ٖــٛ   ايــفٟ ْعٓٝــ٘ نــٛ

ك أنــباب باعتبــاق َــا ؾٝــ٘ َــٔ تــٛٓؾ وقانــ١ ايؿٜٓٝــ١ ايًــٝع١ٝ بــفيو ايبًــؿايؿٸ اقتبــاُ 

ؾٝٗادك إيٝ٘ يتشُـٌٝ املعـاقف ايؿكٗٝـ١     وٚنع١ ايؿقان١ ٚنجك٠ ايؿكٗا٤ وايتشٌُٝ

ا٭عًـ٢ ايـفٟ    عِٝ ايـؿٜينٸ ٚيٌٓٝ يٗاؾ٠ ا٫دتٗـاؾ َـٔ ايـم    وأٚ تهًُٝٗا أٚ تكٜٛتٗا

 ؾٝ٘. ٌٻسٳ
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 معاٍد التدزٓظ لعله الفكُ

ٕٳػٹــاملهــًُني نــاْٛا ٜتٻ ٕٻأاٯثــاق ْٚكًــت نتــب ايهــرل ٚا٭غبــاق  تٵٖيــيكــؿ ؾٳ  فٚ

َٳ وَهــادؿِٖ َــؿاقى  ٖٹــعٳٚدــٛاَعِٗ   وٕٛ ؾٝٗــا ا٭سهــاّ اٱنــ١َٝ٬  ٜتًٓكــ وؿا

ٌٸ و١ٜٝٓٚايعًّٛ ايؿٸ َٳ    اتٸ ايُٓاق٣ ٚيع ِ ٗٔؾٹأقعٳـ ػـفت أؾٜـكتِٗ ٚنٓا٥هـِٗ يتـؿقٜو 

 ّ ٚمل تهــٔ تًــو املهــادؿ يف َعظــِ ايبًــؿإ اٱنــ١َٝ٬ عًــ٢     وؾٝٗــا َــٔ اٱنــ٬

ُٸـ نجكتٗا ٚنعتٗا ضب٬ٓ ٣ ا٭َـك  ؿٻعٳـ ُـا تٳ ٚإْٸ و٠٬ ؾشهـب ت يًعباؾ٠ ٚا٫عتهاف ٚاي

٬َٞ اٱنــ ٌِٔكــايعٳ ؾٝٗــا يًؿقانــ١ ٚايبشــح ٚاملٓــا ك٠ إىل أعًــ٢ َهــت٣ٛ يف تػفٜــ١ٹ 

ٞ  إٚ ّ     زٳٚربـكٻ  وَؿاؾ ايؿهـك ايعكبـ  وا٤ٗٳـ َكايُؿ ظُـا٤ٴ ٚعٴ وَـٔ قسابٗـا ايعًُـا٤ ا٭عـ٬

ــاقك٠ُ ٔٸ ٚعب ــ ــًَايعٴ ٚإىل داْــب ـيــو ػبتُــعٴ  وايؿ ًټــ ٚا٭ ا٤ٴُٳ ــا٤ ٚاي ــٛتٹ كا٤ٴعٳؾب  يف بٝ

ــابٹ ــِ أقب ــٛق٠  وايعً ــا ْٳــ  وٚأٖــٌ ايج ــؿٕٚ ؾٝٗ ــ١ٗٔاتٹٚٳؿٳٜٚعك ُٸ وِ ا٭ؾبٝ ٢ ٖــفٙ ٚتهــ

 (.اجملايو )صبايو ا٭ؾب

ٕٳ ُٸ َؿقٸنــِٗ ٭غــفٹ ٍٳٛٵايــفٜٔ ػبتُعــٕٛ سٳــ ٬َٝــفٴايتٸ ٚنــا ِْٛٗ ايعًــِ َٓــ٘ ٜهــ

سًكــ١ قبٝعــ١ ايــكأٟ يف َهــذؿ   :ؾٝكــاٍ وسًكــ١ ٭نــتاـٖا ٌٸٜٚٓهــبٕٛ ُنــ وباسبًكــ١

 . ايكنٍٛ

 ٕٵأناْت تعكؿ يف املهذؿ َٓـف   سًكات ايتؿقٜو ٕٸٸإ) :ٱسٝا٤يف ا ايٞقاٍ ايػمٸ

َٳــ ٚانــتُكٸ و(ًْــأت املهــادؿ  ــ٢  ٕ  كِّت عً ــكٚ ــؿإ   وايهــٓني ٚايك ـــ ايبً ٚيف طبتً

 .٤ايعًِ يف َهذؿ قبا ٕ ناْت تعكؿ سًكاتٹأٚبؿٕٚ اْكطاع َٓف  واٱن١َٝ٬

ايكنـٍٛ   ازبٛاَع ٚاملهـادؿ ايـ  ايـتٗكت بايتـؿقٜو ؾٝٗـا دـاَعٴ       ١ٹٚيف طًٝعٳ

ُٸ   كٚنإ يف َ٪غٸ وباملؿ١ٜٓ ُٸـ تـ٘ َهـإ ٜهـ َـا   ْـمٍ ؾٝـ٘ ايكنـٍٛ    أٚقـؿ   وؿ٢١ باي
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ٖٴٚزلٸ وٜمٜؿ ع٢ً ايهبعني ٚاملا١٥ َٵا ُټـ  ابٴشٳِ أ  ِٴًٗـ عٳتٳ ٙٴِ عٓـؿٳ ٖٴؿٴسٳـ ٚنـإ أَ  و١ٖؿاي

ٚٸ ؤَ يك ايٓعِ ٕ غرلٷآآٜتني َٔ ايكك ٖا فٳػٳـ ؾ١ٜٝٓ َٔ املهادؿ اتٻ ١ٺنٳقٳٍ َؿٵٖٚٛ أ

ــؿ  ــإ ايُكــ  اٱنــ٬ّ َعٗ ــؿقٜوو ٚن ــ ا٤ٴكٻّا يًت ًٓ ِٵٖٴ ــٕٛاملع ــ   وُ ٖٴ ــاْٛا  ــفا ن  ٍٴٚٻأ ِٵٚي

 نني يف اٱن٬ّ.املؿقٸ

ٕٻ إ٫ٓ ٚٸ أ ا٭ققـِ بـٔ    اقٴٖـٛ ؾٳ  وؿقٜو يًُهـًُني يف َعاٖـؿ ايتٸـ   ثكايفٸ ٕقؿٳُٵَٳ ٍٳأ

ُٻاملهكٸ ١َاٖه و(1)أبٞ ا٭ققِ ِ  وؿا١َ ع٢ً اي عًـك٠ أنـًُٛا َـٔ     كٴعايٹـ  ٚنإ ا٭ققـ

ــٌ ــفنٛق٠ٹ وا٭ٚا٥ ــٓ ٸ  ٚيف ؾاقٙ امل ــإ اي ــؿعٛ ايٓٸــ   ن ــُٴٜٚعِّ ويٲنــ٬ّ اىٳٜ ِ ٗٴ

َٚـٔ املهـادؿ ايـ      و٬ّدٴ١ بًػٛا ا٭قبعني قٳاعٳُٳٚانًِ ؾٝٗا دٳ وٕآا٭سهاّ ٚايكك

 وٚازبــاَع ا٭َــٟٛ بؿًَــل ؤىؿٵت بــايتعًِٝ ؾٝٗــا املهــذؿ ا٭قُــ٢ يف ايُكــايــتٗك

ٚنــإ ٜعتــدل  ويف ايبُــك٠ ٚدــاَع أَــرل املــ٪َٓني  وَٚهــذؿ ايهٛؾــ١ يف َــؿٜٓتٗا

َٳندل داَع١ إن١َٝ٬ أَقأ ٛٻ   بعؿ َهـذؿ قنـٍٛ اهلل    بٴكٳٗا ايعٳا ق٠ إىل باملؿٜٓـ١ املٓـ

 .  (ٖـ701) ١َٓٳنٳ ٘ٹغكابٹ سنٔي

ــٔ ٖــفا ازبــاَع نَ   ــٛؾٹ  بٳتٳــؾُ ٍٳ (2)ي٩ٞٳايــؿٴ أبــٛ ا٭ن  شــٛ َــٔ  ايٓٸ ًِِٔــعٹ أَــٛ

ٍّ ــ ــ٘ يٳــ  و عً ــتهًٓ آقا٤ٴ تٵعٻَٚٓ ــُني ناسَبامل ــايبٳ ٔٵهٳ ٟٸُٵ ــٔ عٳ  وك ــٚٚاَــٌ ب  ا٤ٹَط

ٞٸتٳعٵامُل َٴ و(3)مي ٟٸعٳيٵ٢ اَ٭ٛنٳٚأبٞ   ٚغرلِٖ. (4)ك

                                              

اهللو نـإ َـٔ ايهـابكني يف     ا٭ققِ بٔ أبٞ ا٭ققِو ازل٘ عبؿ َٓاف بٔ أنؿ املػمَٚٞ ٜٚه٢ٓ أبا عبؿ (1)
 .479و 2ّ. نرل اع٬ّ ايٓب٤٬و ايفٖ و ز(ٖـ55ت )اٱن٬ّو 

 امل بـٔ عُـكٚ بـٔ نـؿٝإ بـٔ دٓـؿٍ ايـؿ٩يٞ ايهٓـاْٞو ٚاْـع عًـِ ايٓشـٛو َـٔ ايؿكٗـا٤ ٚا٫عٝـإ               ( 2)
 .236و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زٖـ(69تٛيف يف ايبُك٠ ن١ٓ )و عكا٤ٚايً

نـرل اعـ٬ّ    (.ٖـ131)ت ٚاٌَ بٔ عطا٤و تًُٝف اسبهٔ ايبُكٟ َٚ٪نو ؾكق١ املعتمي١و  أبٛ سفٜؿ١ (3)
 .464و 5ّايٓب٤٬و ايفٖ و ز

ٖٳـ  ١َِ اهٖـ ًَنٵعكٟو غكز ٚمخهٕٛ ْؿكّا َٔ قَٛ٘ َٔ ايُٝٔ َٚأيعبؿ اهلل بٔ قٝو أبٛ َٛن٢ ا٭ (4)  كٳادٳٚ
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َٹ َٳأٚ وبٗــا قــؿّ دــإَعأٖٚــٛ  وببػــؿاؾ املُٓــٛق عٴٚدــا ــكٵيــٗك  ــِٝيًتٸ ٕمَن يف  عً

ُٸـ   نطٛا١ْٺأإىل  وٳًَٚدٳ واملًُه١ اٱن١َٝ٬ ٘ ؾٝ٘ إبكاِٖٝ بـٔ ضب مخهـني   (1)ؿ ْؿطٜٛـ

 .ٚنإ َٔ أنابك ايعًُا٤ افٖب ؾاٚؾ ا٭َؿٗاْٞ و٘ َٓٗان١ٓ مل ٜػرل ضبًٓ

َٹٚدٳ وا٥عَطيف ايَك (2)يؿ بٔ طٛيٕٛأٚداَع  ايؿهطا  ايفٟ نإ ؾٝ٘ َا١٥  عٴا

 ا٭لٖك يف َُك.   ٚداَعٴ وٚعًك٠ صبايو سبًكات ايتعًِٝ ٚايٛع 

 ٞ ٟ  ٚدــاَع نايـــ ايػطــا٤  ٚدــاَع ايطٛنــ ــؿ ٚدــاَع ايًــٝؼ   ٚدــاَع اشلٓ

 .ذـ ا٭يكفيف ايٓٸ ا٭ُْاقٟ

ِٸ وٚايؿكــ٘ وٚايكٚاٜــ١ وٕآقانــ١ يف املهــادؿ َكتُــك٠ عًــ٢ ايكــك ٚناْــت ايؿٸ  ثــ

ٞ ايعًـِ ٚاملعكؾـ١ إىل   اتهع ْطاقٗا ؾتٓاٚيت ايعًّٛ ايعكًٝـ١ ٚا٭ؾبٝـ١  ـا سـؿا اشبٸـ     

ِٸ   ٌٸٚيعـ  وٚغاَـ١ ايؿٜٓٝـ١ َٓٗـا    وٞ املعـاقف إًْا٤ َـؿاقى يتًكٓـ   ا٭نـباب   َـٔ أٖـ

اي  أٚدبت إًْا٤ املؿاقى ٚايعؿٍٚ عٔ املهـادؿ ٖـٛ َـا ؼبـؿخ عٓـؿ ايتـؿقٜو       

 وكاعاتٗـا يًُهـادؿ  َٴ بٴذٹـ َٔ َٓـا ك٠ ٚدـؿٍ قـؿ ؽبـكز ؾٝٗـا عـٔ اٯؾاب ايـ  تٳ       

٫ٚ  وٚسؿٚخ َا ٜٛدب سك١َ ؾغٛشلا ع٢ً ايطايب ٚاملعًـِ نأسـؿاخ ايٓذانـ١   

 تٛدؿ ن١ًُ َؿقن١ عٓؿ ازبٖٛكٟ.

ٚٸ ٕٸإهجرل َٔ َ٪قغٞ اٱن٬ّ ٚـنك اي ٢ املـؿاقى يف اٱنـ٬ّ ْظـاّ    ٓٳٍ َٔ بٳأ

                                                                                                            
 

 .380ّ و2. نرل اع٬ّ ايٓب٤٬و ايفٖ و ز(ٖـ42ت )١و ًٳبٳإىل اسَب

ًٓأبٛ عبؿ اهللو َٔ أهٞو تٳلؾٟ ايعٳ( ابكاِٖٝ بٔ ضبُؿ بٔ عكؾ١ ا٭1) بـٞ َـؿك٠و عـامل يف    أب بـٔ  سؿاؾ املٗ
ــّاو ٚنــإ قأنــاّ   ــؿٜٔ  يف بػــؿاؾ يف َــفٖب ؾاٚؾ ايظــاٖكٟو َــاتٳ  ايٓشــٛو نــإ ؾكٝٗ . ا٫عــ٬ّو غــرل اي

 .61و 1ّايمقنًٞو ز
ػــٛقو تكنــٞ ١ ٚايجٸ١ ٚايًــاَٝٸٜاق املُــكٜٸايــؿِّ بٴو َــاسٹ(ٖـــ270ت )اىو بــٛ ايعبٸــأؿ بــٔ طٛيــٕٛو ُٳــسٵأ( 2)

 .140و 1ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زكبعَهت
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ٞ  ايٚلٜك ًَو يـاٙ   واملًو ايطٛنٞ ٚانـط ايكـكٕ اشبـاَو    أيف  هـًطإ ايهـًذٛق

عًٝٗـا نـّٜٓٛا   ْؿاقـ٘  إٚقؿ بًؼ  وَؿٗإ ْٚٝهابٛق ٚغرلٖاأؾب٢ٓ يف بػؿاؾ ٚ ويًٗذك٠

ٚٸ ونتُا١٥ أيـ ؾٜٓاق بٓاٖا ع٢ً  ويٗكٖا املؿقن١ ايٓظا١َٝ يف بػؿاؾأشلا ٚٚناْت أ

 زٳٚقؿ ربكٻ ونٛاقّا ٚأٚقـ عًٝٗا أٚقاؾّاأٚب٢ٓ سٛشلا  و(ٖـ457)ياط٧ ؾد١ً ن١ٓ 

ٚأبـٛ ساَـؿ    و(1)ناتفتٗا أبٛ إنشام ايًرلالٟأنإ َٔ  ؤَ ايعًُا٤ ١ْاعٳُٳَٓٗا دٳ

ــٞ ٟ   وايػماي ــاق ــؿٜٔ ا٫ْب ــاٍ اي ــؿقٸ  و(2)ٚنُ ــإ امل ــ   ٚن ُٸ ــ٢ املٓ ـــ عً ــا ٜك ١ ى ؾٝٗ

ٗــٕٛ ا٭نــ١ً٦ ٜٚٛدٸ وٚايطــ٬ب ػبًهــٕٛ عًــ٢ نكانــٞ َــػاق ٫نــتُاع ايــؿقى  

َٴٚقؿ عٝٸ ويٮنتاـ ايـ  ًٜكٝٗـا    و٠ًٜكسإ احملاْـك  ونجكأعٝؿإ أٚ ٔ ؾٝٗا يٮنتاـ 

إىل غـرل ـيـو  ـا ٜـفنك      وٚيًٓكا  اي  مل ٜؿُٗٗا ايطايـب َـٔ احملاْـك٠    وا٭نتاـ

 .نجرلّا َٔ ْظاّ ٖفٙ املؿقن١

 ٚبعــؿ وت ٖــفٙ املؿقنــ١ ستــ٢ بعــؿ نــكٛ  بػــؿاؾ عًــ٢ ٜــؿ ٫ٖٛنــٛٝــٚقــؿ بك

ِٸ وغــمٚات ايــتذل  ايعبانــٞهــٗا اشبًٝؿــ١ نٻأاْــؿصبت باملؿقنــ١ املهتُٓــك١ٜ ايــ   ثــ

١ يف أٚيٝـ١ ٖـفٙ   ًٳـ ٚيهٔ يًُٓاَق و١ٝيتؿقٜو املفاٖب ا٭قبع١ ايهٓٸ (3)باهلل املهتُٓك

ناْــت  أٚ املــإَٔٛ هــٗا املُٓــٛقؾاق اسبهُــ١ ببػــؿاؾ ايــ  أنٸ ٕٸءؾــ واملؿقنــ١ صبــاٍ

ٌٸ ِٻ ٕٵإٚ وعــاقفَــٔ َعٝٓٗــا ايعًــّٛ ٚامل َؿقنــ١ ٜٓٗــ ٖٚــٞ قبــٌ  وباملؿقنــ١ مل تهــ

                                              

أبٛ انشام ابـكاِٖٝ بـٔ عًـٞ ايًـرلالٟو يـٝؼ ايًـاؾع١ٝو ؾقى يف يـرلال ثـِ اْتكـٌ إىل ايبُـك٠ ثـِ             (1)
ٞ   )ي٘  وبػؿاؾ ٚاْتٗت إيٝ٘ ق٥ان١ َفٖب ايًاؾع١ٝ ُـ )و (املٗـفب يف ايؿكـ٘ ايًـاؾع ٘   عايً  و (يف أَـٍٛ ايؿكـ

 .452و 18ّزايفٖ و  . نرل اع٬ّ ايٓب٤٬و(ٖـ476ت )

( عبؿ ايـكئ بـٔ ضبُـؿ ا٫ْبـاقٟو َـٔ عًُـا٤ ايًػـ١ ٚا٫ؾبو ٚتـاقٜؼ ايكدـاٍو نـإ لاٖـؿّا عؿٝؿـّاو             2)
 .327و 3ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز(ٖـ577)ن١ٓ  نهٔ بػؿاؾ ٚتٛيف بٗا

ُٻؿ بٔ ايٓ (3) َٴش ٞٳ بػؿاؾ بٳعٵـؿٳ أبٝـ٘و ٖـٛ بـاْٞ املؿقنـ١      َُٓٛق بٔ  ٚٳي اَك بٔ املهت٤ٞٓو غًٝؿ١ عبانٞو 
 .343و 17ّ(. ايٛايف بايٛؾٝاتو ايُؿؿٟو زٖـ640ت )املهتُٓك١ٜو 
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 .املؿاقى ايٓظا١َٝ املفنٛق٠

ٕٳ  املُٓٛق ايعبانٞ ١َاشبًَٝؿ ٕٸإ :طط املككٜمٟٚيف غٴ سهُـ٘ يف ايكـكٕ    ايفٟ نـا

ُٸ ٙٹٔكُٵيف َق ٌٳعٳايجايح اشلذكٟ دٳ  ان١ٝ َؿقن١.بايً

ٚٸ ٌٴْٸأعٓ٘  َ ؿٹٍ َٔ سٴٚيف اشبطط أ ؾكـؿ   وْٝهـابٛق  ٘ ب٢ٓ َؿقن١ يف اٱن٬ّ أٖ

 .(ٖـ454)ن١ٓ  ٢املتٛٓؾ كٞٗيًبٝ (1)ٗك١ٝٝبٗا املؿقن١ ايب تٵٓٝٳبٴ

ٚٸ ٕٸإ :(2)ٜٚكٍٛ اسبانِ ايٓٝهابٛقٟ ٓٝـت ٭بـٞ إنـشام    َؿقن١ ٖـٞ ايـ  بٴ   ٍٳأ

 .(ٖـ418)ن١ٓ  ٢املتٛٓؾ (3)نؿكاٜٝينٱا

 عٗؿّا َٔ تًو املؿقن١ بكًٌٝ. سؿخٴأٖٞ  (4)َؿقن١ ابٔ ؾٛقى ٕٻإٚ 

 ٕٵأيف ْٝهابٛق قبـٌ   ًْأ َؿقن١ّأقؿ  بٔ نبهتهني كٳُٵْٳ ٕٸإ :ٚيف تاقٜؼ ايهبهٞ

 .(5)املفنٛق ٜٛيؿ ْظاّ املًو

نـــ١ٓ  ٬١ََؾـــ٢ اشبٹايـــفٟ تـــٛٓي ايؿـــاطُٞ اسبـــانِ بـــأَك اهللٹ ٕٸأٜٚـــفنك ايتـــاقٜؼ 

ــِهًْــأ ؾاق اسبٹأ و(ٖـــ386) ــكٸ    و١َُٳ ــا٤ ٚنــإ ًٜــتػٌ ؾٝٗــا ايهــجرل َــٔ ايك ا٤ ٚايؿكٗ

َٸ تٵٛٳا بؿاق ايعًـِ سٳـ  اٖزلٸ بٗا َهتب١ّ لٳسَبأٚ وشا٠ ٚايًػٜٛنيُني ٚايٓټٚاملٓذٸ  ٗـات أ

                                              

 .192و 4ّملككٜمٟو زا و تكٞ ايؿٜٔاشبطط ْهب١ يًشاؾ  أبٞ بهك أيؿ بٔ اسبهني ايبٝٗكٞ. (1)

ابٔ ايبٝـعو َـٔ   بـٛ عبـؿ اهلل ايٓٝهـابٛقٟو ٜٚعـكف بـ     أٓـ و  ( ضبُؿ بٔ عبؿ اهلل بٔ يؿٜٚ٘ بٔ ْعـِٝ اي 2)
(. ا٫عـ٬ّو  املهتؿقى ع٢ً ايُـشٝشني )و ي٘ (ٖـ405) تٛيف ؾٝٗا ن١ٓيف ْٝهابٛق ٚ ٙسؿا  اسبؿٜحو َٛيؿ

 .227و 6ّغرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز

ٛ      بٔ ابكاِٖٝ بٔ َٗكإو ابٛ انشلو ( ابكاِٖٝ بٔ ضبُؿ3) نـ١ٓ  ق عـامل بايؿكـ٘ ٚا٫َـٍٛو َـات يف ْٝهـاب
 .61و 1ّ. ا٫ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو زٚؾؾٔ يف انؿكا٥ني (ٖـ454)

عامل با٭َـٍٛ ٚايهـ٬ّو َـٔ ؾكٗـا٤ ايًـاؾع١ٝو زلـع       ؾكٝ٘ ضبُؿ بٔ اسبهٔ بٔ ؾٛقى أبٛ بهكو ٚاع   (4)
 .382و ّ. َٛنٛع١ طبكات ايؿكٗا٤و َ٪نه١ ا٫َاّ ايُاؾم (ٖـ406ت بايبُك٠ )

 .314و 4ّز وايهبهٞو ( طبكات ايًاؾع5١ٝ)
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َــٔ عًُــا٤ ايكــكٕ ايكابــع اشلذــكٟ  (1)إبــأبــا ســا  بــٔ س ٕٸإٗا ْٚٚؿا٥هٴــ وايهتــب

 .َؿقن١ ٭ٌٖ ا٭ؾب ٚايؿك٘ ٘ٹو يف بٝتٹأنٸ

 قاّ بتأنٝو املؿاقى ايؿ١ٜٝٓ ايه٬طني ٚا٫َـكا٤  ٚنٝـ نإ ؾبعؿ ْظاّ املًو

ــكا٤ ٚأٖــٌ ــو اٱنــ١َٝ٬  ؾأنٸ وايج ــ١ يف املُايٝ ــ٢ َــ٬عٴ ٚبٳ وهــٛا املــؿاقى ايؿٜٓٝ ٓ 

ًٸ يعًُا٤ٹ (2)ايؿٜٔ  و(3)املؿقنـ١ ايٓاَـك١ٜ جبـٛاق دـاَع عُـك      (ٖـ566)١ ن١ٓ اؾعٝٸاي

ٚٸْٸإ :ٜٚكاٍ  بٓـ٢ املؿقنـ١ ايُـاسب١ٝ    (ٖــ 572)ٚيف نـ١ٓ   واُـك  تٵٓٝٳـ بٴ ١ٺنٳقٳؿٵَٳ ٍٴٗا أ

َٳ ًٸٖٳفٵيتؿقٜو  ٕٕاَه ١ٹعٳٚناْت َٔ ايهٻ واؾعٞ بٗاب اي  عظِٝ. ا

ٖٴ يـبعه املهتًـكقني َـٔ     املتأغكٜٔ تبعـاّ  َا ـنكٙ بعهٴ اؾٴهٳَؾ َوَي كٳٗٳٓا َ َٚٔ 

ٚٸ ٕٸأ ت يًشؿٜح يف ايككٕ اشلذكٟ ايهاؾى ذبكٝكّا يكغبـ١ ْـٛق ايـؿٜٔ    أًُْأ ٍ ؾإقأ

ٛقٜـ١ يف  ايٓٸ ١ٹنٳـ قٳاملؿٵ ؿ ازل٘ بءًْـا٤ٹ ًٖٖـ( ايفٟ غٳ599) ضبُٛؾ بٔ أبٞ نعٝؿ لْهٞ

 ؾًَل.  

ٔٴ  َـٔ يـٝٛؽ    تـاقٜؼ ؾًَـل   بٴَـاسٹ  (ـٖـ 571)نـ١ٓ   ٢املتـٛؾٓ  عهـانك  ٚنإ ابـ

َٳـ ايهٸـ  اتٹكٳًٳـ عٳ ؿٳعٵٚبٳ وٖفٙ املؿقن١ املًـو   بـأَكٔ  يًشـؿٜح  يف ايكـاٖك٠ ؾاقٷ  تٵٓني قا

َٹا٭ٜٸ ٚٸ  و(ٖــ 622)تأنٝهٗا نـ١ٓ   قؿ  ٻ و(4)ٜٔايؿِّ كٴٛبٞ ايهاٌَ ْا ٍ أنـتاـ  ٚنـإ أ

                                              

( أبٛ سا  ضبُؿ بٔ سبإ ايبه و دعٌ َٔ ؾاقٙ َؿقن١ ٭َشاب٘ ٚأؾكؾ َهاّْا يههٔ ايطًبـ١ ايػكبـا٤و   1)
 .92و 16ّ. نرل اع٬ّ ايٓب٤٬و ايفٖ و ز(ٖـ400ت )
ٔ      أٛب بٔ ياؾٟو ٜٸأ( ٜٛنـ بٔ 2) نـكاؾو  َـٔ قبًٝـ١ اشلفاْٝـ١ َـٔ ا٭     وبـٛ املظؿـكو ٚٚيـؿ بٗـا َـ٬ع ايـؿٜ

ٞ   . يفقات ايفٖب يف أغباق َٔ ـٖبو عبؿ اسبٞ (ٖـ589ت )و ٜتقسًٛا إىل تهك و بـٔ ايعُـاؾ اسبٓبًـ
ّ298. 

 .225و 13ّز وو ابٔ ا٫ثرلايبؿا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ (3)
بٛ املعايٞو َـٔ نـ٬طني ايؿٚيـ١ ا٫َٜٛـ١و ٚيـؿ اُـك ٚاعطـاٙ ابـٛٙ ايـؿٜاق          أٛبو ٜٸأ( ضبُؿ بٔ ضبُؿ بٔ 4)

 .158و 1ُّؿؿٟو زايٛايف بايٛؾٝاتو اي. (ٖـ635ت )و املُك١ٜ
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   .(1)ؾٝٗا أبا اشبطاب بٔ ؾس١ٝ

املؿقنـ١   يف ؾًَـل  تٵَأًٳـ َـٔ تأنـٝو املؿقنـ١ ايهاًَٝـ١ ْٳ     أقبع نـٓٛاتٺ  ؿٳعٵٚبٳ

ٚٸ و(ٖـ626)ا٭يكؾ١ٝ ن١ٓ  ُٸـ   ٍٚ يٝٛغٗا أبا عُكٚنإ أ يف  ىٳقٳٚؾٳ و(2)٬عبـٔ اي

 َهًِ. َشٝٔض ياقعٴ ٟٚٛٳاق أّٜٓا ايٓٻٖفٙ ايؿٸ

ُٻـ  (ٖـ641)٢ ن١ٓ ٓٳٚبٳ ِٴ اي ُٻـ   ٛبٜٞٔ ا٭ٜٸـ ايـؿٸ  احل ظبـ  واسب١ٝ بايكـاٖك٠ َؿقنـ١ اي

ســؿخ ٖــفا أٍ َــٔ ٚٸأ٘ إْٸــ :ٜٚكــاٍ وبٗــا ؾقٚنــّا أقبعــ١ يًُــفاٖب ا٭قبعــ١ بٳتٻــٚقٳ

 ايٓٛع َٔ املؿاقى اُك.

ــؿيو ٚيف ا٭ ــأْ ــ١  نٻ ــؿاقى عظُٝ ــكب َ ــٔ دٴ  وو ايع ــإ َ ــ١  تٹًَُٵٚن ــا داَع ٗ

ٞ يف ازبـ  ايـكئ ايجايـح   قكطب١ اي  أقاَٗا عبـؿٴ  َبًـؼ   تٵػٳـ ًَٚايـ  بٳ  واَع ايك٥ٝهـ

ٚٸ ٚنـإ َـٔ    ويٝات املعاقفاملعاٖؿ ايتع١ًُٝٝ ايعامل١ٝ يف سني مل تهٔ أٚقٚبا متًو أ

ٔٴ ٞٸأيف ايٓشٛ ٚ (3)١ايكٛطٝٸ أناتفتٗا اب    .َايٞا٭ بٴاسٹَٳ ايكايٞ بٛ عً

ّٕ   َٜٛـاّ  و املؿاقى ٜمؾاؾٴتأنٝ ٚانتُكٻ عًـِٝ أَـكّا بـايؼ    نـإ ايتٸ  ٝـحٴ سٳ بعـؿ ٜـٛ

ــ ــ٘ اسبَ    و١ا٭ُٖٝٸ ــٔ ٚقا٥ ــب َ ــٜههــب ايطاي ــؿٜكَؿ ــ وا٠ٚ ٚايتك ــ٢ بٳستٻ ــك إـا  ؼٳًَ ا٭َ

 ٜكفف ايٓاى إيِٝٗ بايًٛل. ٬ب يف يٛاقع بػؿاؾٹايٗط  ٳكٳعٵانتٳ

                                              

ضبـؿخو سـاؾ و يػـٟٛو    و  ـاٖكٟ املـفٖب   واببـٛ اشبطٓـ  أو ( عُك بٔ سهٔ بٔ ؾس١ٝ بٔ غًٝؿ١ ايهً 1)
 .1420و 4ّتفنك٠ اسبؿا و ايفٖ و ز .(ٖـ633تا٫ْؿيوو )يف  ٌٖ نبت١أَٔ  قساٍو

قدـايٞو ٚيـؿ يف يـكغإ     وضبـؿخ  و( عجُإ بٔ عبؿ ايـكئ بـٔ عجُـإو ابـٛ عُـكٚو نـكؾٟو َؿهـك       2)
ــؿقٜو يف ايُــ٬س١ٝو )    ــٞ ايت ــكب يــٗكلٚقو ٚي ـــ643تق ــإو ز    .(ٖ ــٔ غًه ــإو اب ــات ا٭عٝ و 3ٚؾٝ

ّ244. 

( ضبُؿ بٔ عُك بٔ عبؿ ايعمٜـم بـٔ ابـكاِٖٝ ا٫ْؿيهـٞو ابـٛ بهـكو َـ٪قؽ َـٔ اعًـِ اٖـٌ لَاْـ٘ بايًػـ١             3)
ــؿٚؾ(.     ــ٘ )املكُــٛق ٚاملُ ــ١و ي ــ٘ بككطب ــؿٙ ٚٚؾات ــٞو ز    ٚا٫ؾبو َٛي ــاى ايكُ ــابو عب ــ٢ ٚا٭يك  و1ايهٓ

ّ391. 
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ــ ــ ِٻثٴــ  ويف املهــــادؿ ًْــــأت املهتبــــاتٴأٜٓٝــــ١ ٖــــفٙ املــــؿاقى ايؿٸ بٹإىل داْٹــ

َٴ   ٕٻأغــٕٛ ٜٚــكٟٚ يٓــا امل٪قٸ وب املػتًؿــ١تٴــإيٝٗــا َــٔ ايُه ٟؿٗٵــٗــا اــا ٜٳٚناْــت قٛا

ــايهتــب تْٛــع يف َــٓاؾٜل ٜٚٳ  انــٞ  ٗــكت ٚيف ايعٗــؿ ايعبٸ وشلــا ايؿٗــاقى عٴٓٳُٵ

ُٸ  واسبٛاْٝت يبٝع ايهتب ٚؾاق  وايهتـب  ٚغماْـ١  و٢ املهتبـات خبماْـ١ اسبهُـ١   ٚتهـ

ؾٝٗــا غماْــ١ ايهتــب  ٌٴعٳــذٵعًُٝــ١ تٳ هــاتٷت إىل داْــب ـيــو َ٪نٻأًْــأٚ وايهتــب

ـٹ ُٸ  واملع١ًٝ يًطايب ايع١ًُٝ إىل داْب ايكٝاّ بتهايٝ ِ  ٚتهـ ٚتهـٕٛ   و٢ بـؿاق ايعًـ

ــ١ُ ــايُه أقؾٳ َٓٗــا ٖٚــٞ خبــ٬فٹ  ّادــم٤ املهتب ــاقٳؾءْٸ وبتٴ ــ١ ازباَعــ١   ٠ْٗــا عب عــٔ املهتب

 يًهتب ؾكط.  

ٕٴ وٳنٻٚقؿ َأ َٸـ    وٚبٝتـّا يًشهُـ١   وايعًِ ؾاقٳ املأَٛ ّا يًتعًـِٝ يف  ناْـت َعٗـؿّا ٖا

َٸ و١ُٳكدٳَٚهاّْا يًتٸ واٱن٬ّ ٌٴَٚهتب١ عا ٚايهُٝٝـا٤   وع٢ً ايعًّٛ ايطبٝعٝـ١  ١ تًتُ

 وَٚـا أيــ بًػـات أغـك٣ غـرل ايعكبٝـ١       وـ يف ايعًـّٛ اٱنـ١َٝ٬  َٚا أيٓـ  وٚايؿًو

ْـ٘ دعـٌ ـيـو يف    أ٢ ستٸـ  ؤَ ايهتب َـٔ أٚقٚبـا   يٌ بعرٕلٚقؿ ْكٌ يبػؿاؾ َا١٥ 

ُټ  ًض بٝٓ٘ ٚبني ًَٛى ايكّٚ.عكؿ اي

ُٸــ    ــٞ ايكانــِ دعؿــك بــٔ ضب ٞ ٚؼبهــ٢ عــٔ أب ــ٘  (1)ؿ بــٔ يــؿإ املَٛــً ايؿكٝ

ٞٸ عٌ ؾٝٗا َهتب١ ٫ ٚد وو ؾاق ايعًِ يف بًؿٙ٘ أنٻْٸأ (ٖـ323)ن١ٓ  ٢املتٛؾ ايًاؾع

                                              

(1)    ٞ ٞ     و أبــٛ ايكانــِ املَٛــًٞ ايًــاؾع ؾكٝــ٘و سهــٔ ايتــأيٝـ    ودعؿــك بــٔ ضبُــؿ بــٔ يــؿإ املَٛــً
 وايُــؿؿٟ وايــٛايف بايٛؾٝــات .ٖـــ(323و )ت نتــاب ايهــكقات()ؿ يًًــعكو يــ٘ قــْا وٚايتُــٓٝـو يــاعك

 .106و 11ّز
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َٴ  غكٜبٷ ٚإـا دا٤ٳ ؤَ ؾغٛشلا ميٓع أسؿّا  وعطـاٙ ٚقٳقـاّ  أكّا هٹـ عٵيطًب ايعًِ ٚنـإ 

 َٚا ٜتعًل بفيو. ٘ٳِكٚايؿٹ بٳاى ا٭ؾٳٚنإ ميًٞ ؾٝٗا ع٢ً ايٓٸ وٚٚٔققا

ٔٴ   وٳ٘ قؿ أنٻْٸأٚ ٕ  ايكاْـٞ ابـ ٛ  (1)(ٖــ 354)نـ١ٓ   ٢املتـٛؾٓ  سبٸـا ق ؾاقّا يف ْٝهـاب

 بٕٛ ايعًِ ٚأدك٣ شلا ا٭قلام.ًُِطيًعًِ َٚهتب١ َٚهانٔ يًػكبا٤ ايفٜٔ ٜٳ

بـين بٜٛـ٘ ؾاقّا يًعًـِ يف     ٚلٜـكٴ  (2)قؾيـرل أو أبٛ ُْـك نـابٛق بـٔ    ٘ قؿ أنٻْٸأٚ

ٍ  ونـجرل٠  بـاّ تٴٚايذل٣ شلا ُن (ٖـ383)ايهكؽ غكبٞ بػؿاؾ ن١ٓ  ٘ نـإ بٗـا   ْٸـ إ :ٜٚكـا

ًٖـ  هٸسهٔ ايٓٴأبأٜؿٟ  ٕ ايهكِٜآَا١٥ ْهػ١ َٔ ايكك ؿ اؽ ٚعًك٠ آ٫ف ٚأقبعُا٥ـ١ صب

ػـف  ٘ اتٻْٸـ أٚ و(ٖــ 450) سكقت ٖـفٙ ايـؿاق نـ١ٓ   أٚقؿ  وأَشابٗا أنجكٖا خبٓط وأغك

ٌ  ْــٞايًــكٜـ ايكٸ ــ ــا٥ل ايتٓمٜ ــؿٸ  َــاسب سك ــب  َٚــاسب اي ٜٛإ املعــكٚف ْكٝ

زلاٖا ؾاق ايعًِ ٚؾتشٗا يطًبـ١ ايعًـِ ٚعـٝٸٔ    أؾاقّا  (ٖـ406)ن١ٓ  ٢املتٛؾ ايعًٜٛني

 شلِ مجٝع َا ؼبتادٕٛ إيٝ٘. 

     ٞ إىل  ؾاقّا (ٖــ 378)نـ١ٓ   (3)ٚقؿ أًْأ يف َُـك ايعمٜـم بـاهلل اشبًٝؿـ١ ايؿـاطُ

ٚدعٌ ؾٝٗا مخهّا ٚث٬ثني عاملّا ٜعكـؿٕٚ صبايهـِٗ ايعًُٝـ١     وازباَع ا٭لٖكداْب 

ّٔ ِّباملهذؿ يف ُن  ١ بعؿ اي٠٬ُ إىل ٠٬َ ايعُك.عٳُٵدٴ ٜٛ

اٖـا  بايكاٖك٠ ؾاقّا يًعًـِ زلٸ  (4)(ٖـ395) ١َٓٳنٳ اهللٹ و اشبًٝؿ١ اسبانِ بأَٔكٚأنٻ

                                              

ٝـ     أإ ايتُُٝـٞ ايًـاؾعٞو   يؿ بـٔ سبٸـ  أ( ضبُؿ بٔ سبإ بٔ 1) ٟٷ بـٛ سـا و سـاؾ  َـ٪قؽ ؾك ٚاعـ و   ٘ يػـٛ
 .93و 16ّنرل أع٬ّ ايٓب٤٬و ايفٖ و ز .(ٖـ354) ن١ٓ ٞ يف َؿ١ٜٓ بهتٛٓؾتٴ
ٚلٜك بٗا٤ ايؿٚي١ ابـٔ عٓـؿ ايؿٚيـ١و نـإ يـُّٗا َٗٝبـّا دـٛاؾّا  ـؿسّاو          ونابٛق بٔ أقؾيرلو أبٛ ُْك (2)
 .387و 17ّنرل أع٬ّ ايٓب٤٬و ايفٖ و ز عٔ ااْني ن١ٓ. (ٖـ416ت)

 تـٛيف يف بًبـٝو   وو َـاسب َُـك ٚاملػـكب   ايؿـاطُٞو ابـٛ َُٓـٛق    ايعبٝؿٟ بٔ املُٓٛق عؿَ( ْماق بٔ 3)
 .16و 8ّا٭ع٬ّو غرل ايؿٜٔ ايمقنًٞو ز ٖٚٛ ٜكٜؿ غمٚ ايكّٚ. (ٖـ386) ن١ٓ

ٞ      اسبانِ بأَك اهللو  (4) و اشبًٝؿـ١ ايؿـاطُٞ ايهـاؾىو سهـِ ايؿٚيـ١      املُٓـٛق بـٔ ايعمٜـم بـٔ املعـم ايؿـاطُ
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ِ   تٵؾَـ ٔكُـ١ عٴ دعٌ ؾٝٗا َهتب١ عاَك٠ بايهتـب ايكٝٸ ٚ واسبه١ُ بؿأق  وبانـِ ؾاق ايعًـ

ٚأدــك٣ ٖــٛ َٚــٔ دــا٤ بعــؿٙ َــٔ   وب ؾٝٗــا أنــاتف٠ ٜؿقنــٕٛ ايعًــِ يًٓــاى ٚقتٻــ

ٚنـإ ؾٝٗـا َـا     واَٗا َٚٔ بٗا َٔ ايؿكٗا٤اشبًؿا٤ ا٭قلام ازبم١ًٜ عًٝٗا ٚع٢ً غؿٸ

 ؼبتاد٘ ايطايب َٔ اسبدل ٚا٭ق٬ّ ٚاحملابك ٚايٛقم.

ِّ ٓــا نـبباّ ُٸعٳ وٳٚقـؿ أنٻــ   ؾاقّا (1)هــنياسبٓــا ْهــبّا اسبذـ١ ايًــٝؼ ضبُــؿ  ٚابــٔ ع

 وبعـؿ غكابٗـا   ْا ا٭عًـ٢ نايــ ايػطـا٤   ؾ بٓـا٤ َؿقنـ١ دـؿِّ   ؿٻقـؿ دٳـ   سٝحٴ وًِيًع

ٝٻ  ْٚكًــٗا إيٝــ٘ ؾأَــبشت َؿقنــت٘ ؾاق  و(2)ؾٝٗــا ملهتبــ١ أبٝــ٘ ايًــٝؼ عًــٞ ضبــ٬ّ ؿٳٚيــ

ِٕ ٜٓٝــ١ ٚإىل دٓبٗــا املهتبــ١ ايعــاَك٠ ايماٖٝــ١ ايماغــك٠ ايعًــّٛ ايؿٸ بٴ٬ٜٓهــهٓٗا ُطــ عًــ

ٖٚـٛ عُـٌ ٜـفنك يـ٘ بايجٓـا٤ ؾًٝـهك ٚؼبُـؿ         وبايهتب ايك١ُٝ ٚاملػطٛطات ايٓاؾق٠

 عًٝ٘.

( ٚايـؿ٠  سَٛـ١ )غمْـ١  ؾٓا املككټُٳـ تٳ تٳشٵـ تٳ ايـ  ٖـٞ ؾعـ٬ّ   َهتٳبٳتٳٓـا   هـتٵ ٚقؿ أنٻ

٘ بعــؿ ٚؾــا٠ لٚدٗــا املكســّٛ  ْٸــءؾ وٚايًــٝؼ سبٝــب ٟ ايًــٝؼ عبــاىؿٸاملكســّٛ دٳــ

هتـب  استؿظـت باي  ظبٌ امل٪نو يطا٥ؿتٓا ايًٝؼ ا٭نـدل ايًـٝؼ دعؿـك    ايًٝؼ عًٞ

ْٳـ  وثِ استؿ  بٗا ايًٝؼ عبـاى  واملفنٛق اي  ناْت يمٚدٗا ايًٝؼ عًٞ شلـا   ِٻٚ

ِٸ  ونجرل٠ بّاتٴؾانتًُو شلا ُن ِ ٚيؿٙ ايًٝؼ ٖاؾٟثٻ و١ُّٻدٳ بّاتٴُن ٚيـؿٙ ايًـٝؼ ضبُـؿ     ثـ
                                                                                                            

 
ــ 411)و ٚاغتؿــ٢ نـــ١ٓ  (1201ّ - 996)ايؿاطُٝــ١ يًؿـــذل٠   و 2ايهٓـــ٢ ٚا٭يكــابو عبـــاى ايكُـــٞو ز  .(ٖـ

ّ172. 

و صبتٗـؿ اؾٜـبو َـٔ ايـؿعا٠     قْا بٔ َٛن٢ بٔ دعؿك نايــ ايػطـا٤  ضبُؿ ضبُؿ اسبهني بٔ عًٞ بٔ ( 1)
طبكات ايؿكٗا٤و َ٪نهـ١ ا٫َـاّ ايُـاؾم     َٛنٛع١.(اىل ايٛسؿ٠ بني املهًُنيو ي٘ )املكادعات ايكؼبا١ْٝ

683ّ و14ز و. 
( عًٞ بٔ ضبُؿ قْا بـٔ َٛنـ٢ بـٔ دعؿـك نايــ ايػطـا٤و ؾكٝـ٘ يؿٜـ٘ َهتبـ١ تًـٌُ عًـ٢ طبطٛطـات             2)

 .312و 2ّؾٗكى ايذلاخو ضبُؿ سهني ازب٬يٞو ز. (ٖـ1350ت و )(اسبُٕٛ املٓٝع١)ْاؾق٠و َُٓـ 



 408 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

ْٳـ   تٴُٵُق ِٻثٴ وْؿو ايهتبأب اٖاؾػفٸ وقْا إيٝٗـا َـا ٜؿٛقٗـا     تٴُٵُٳباحملاؾظ١ عًٝٗـا ٚ

 ٚاهلل غرل ساؾ  شلا ٖٚٛ اقسِ ايكايني. واتٺَكٸ ٠َؿٻعٹ

 ّأضستُ ميَا الػطاٛ ٔفنأغ ُفْٔقَّم زاض٘ إلَٔاالٓد اىتكاِل ُبَبَض اليجف َُ٘ضَزِدَم
 وبايجكاؾـ١ ايؿٜٓٝـ١ ايعًٝـا    ١ّدل٣ غٓٝٻـ ١ نُـ داَع١ إن٬َٝٸ كٴبٳتٳعٵيكف تٴايٓذـ ا٭ ٕٻإ

ٟ  يٲ َٚكنمّا ايهني إىل املعـاقف ٭نـكاق   ٚصبـالّا َٗٝعـّا ٜٓتٗـٞ بايهٸـ     ويـعاع ايؿهـك

ٓٻــؿٳظببتــ٘ َــٔ ايعٳــأبــفيو َــا  ؿٴٗٳًٵــٜٳ وايٛقــا٥ع ٚؾقــا٥ل اسبكــا٥ل ػِ َــٔ ؾكٗــا٤ ؾ اي

ــ٣ َؾفٳيٳــ ٜؿــٛعٴيًتكًٝــؿ ٚعبــاقك٠  عــا ِ نــاْٛا َكادــعٳ أ ْؿٜــ١ ايعًُٝــ١ ِ يف ا٭ًٗٔٹٓٵ

َٸـ     وٚآؾام اسبٓاق٠  وكت صبـك٣ تـاقٜؼ ايؿًهـؿ١   ١ غٝٸـ ٚؾ٬نـؿ١ أنـابك شلـِ آقا٤ غا

 ٛا ا٭ق ٳَككني نٳـ َٚٔ ًَشا٤ َتٸ وِٵٖٹٔكعٵِ ٚيٹٗٔبٹؾٳبؿعٛا يف َأألٜٔ ؾبا٤ َدلٸُأَٚٔ 

١ َٸـ ٗا يٮتٴنٳـ قٳؿَٳ تٵظَـ ؿٹٚقـؿ سٳ  واٖك٠ دٗـاؾّا عـٔ اٱنـ٬ّ ٚاملهـًُني    بؿَا٥ِٗ ايٓط

سًكـات ايتـؿقٜو يف    ؾؿـٞ َهـادؿٖا دبـؿٴ    وٚيًعـكب يػتٗـا   واٱن١َٝ٬ ؾنـتٛقٖا 

ٌٸ ٍّ ن ُٸـ       وؾ  و١ٚيف صبايهـٗا تهـُع آقا٤  تعـ١ يف ا٭ؾب ٚا٫دتُـاع ٚايؿًهـؿ١ ٚايك

١ أٚ ٚطٓٝـ١  ؾٜٓٝٻـ  ١ْبٳٗـا َٓانٳـ  ٫ٚ تؿٛتٴ و١١ ا٭ؾبٝٸـ ١ ايؿهكٜٸٓٳٗٵايٓٻ وٴُٳًِٚيف مجعٝاتٗا تٳ

 ٚطاب. فٻؾٝٗا َا َي عٴُٹتٳهٵٗا تٳبٹٚناطٗا ٚدٛاْٹأعكؿ قدا٫تٗا ا٫ستؿا٫ت يف ٚت إ٫ٓ

ًٻ بٴٝٵايػٳ)يف نتاب٘  قاٍ ايٛايؿ  يـ٘ ايـٓظرل    مٻايهتاب ايكِٝ ايفٟ عٳـ  (ٗاؾ٠ٚاي

ــٌ ــاٍ  وٚاملجٝ ق
ــ١ يف ايًــكم   ايعاَــ١ُ  يــكفا٭ ٚيًٓذـــ) :(1) ايهــدل٣ ايؿٜٓٝ

ٕٷا٭ؾ٢ْ  مل  وسباؾٜـ١( ٚؾسٓـٗا  ؾقى تًو ايٓظكٜـات )ايٓظكٜـات اٱ  ٜفنك يف  يأ

ٞٳ سٹـ    ولٖـك ٢ ازبـاَع ا٭ ستٸـ ظبؿ َجً٘ يف َعاٖؿ ايعًّٛ ايؿ١ٜٝٓ غرلٖـا   ٚٴعٹـ  وٸؾُٓـف 

قـاّ إيٝٗـا    واٖا ؾٝٗـا ؿٳَٳـ  عٳُٹٚنٴـ  وٚايعٗؿ قكٜـبٷ  وٖفٙ ايٓظكٜات املاؾ١ٜ يف ايٓذـ

                                              

 .10 - 8ّ و ايًٝؼ ضبُؿ قْا نايـ ايػطا٤و( ايػٝب ٚايًٗاؾ1٠)
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فٚا ايعــما٥ِ يف شٳُــٛا ٚيٳــٛا ٚضٓبُٴــٚؾشٳ وكٜٔـنٝــا٤ ايعًُــا٤ املتبشٸــأمجاعــ١ َــٔ 

َٳ وٖاْكؿٖا ٚقؾٸ َٳ  فٹيف أغٵ ا٤ٶٓٳؾٛا عٳاؾٳٚنِ   تٵٚقـؿ ناْٳـ   وٖأقاؾٹُٳـ ٖا َـٔ َٓابعٗـا ٚ

 .(ٗا يف يػتٗا ٚأؾيتٗا َٚٓٗر ايتؿهرل ؾٝٗادٗاتٹ جبُٝٔع وؾِٝٗ ١ّغكٜبٳ

ٞٸؿ ؾٝٗــا َــٔ ايجٸــٛدٳــَــع َــا ٜٴ كفيــا٭ ـذٳــٚايٓٻ) : قــاٍ ٕٵأإىل   كا٤ ايعًُــ

ؾؿٝٗــا  وايًـ٤ٞ ايتاؾـ٘ ايٓـمق    اتـ٘ إ٫ٓ ؿ ؾٝٗـا َـٔ أنـباب ايًٓــك َٚعؿٸ   ٛدٳـ ايطا٥ـٌ ٫ ٜٴ 

رل ٚايهٸــ و٠ َــٔ املعــاقف َهتَٛــ١كٜــم٠ غَٚــاؾٸ وؿــات َهظَٛــ١َــٔ امل٪ٓي نــجرلٷ ؾٷؿٳعٳــ

ٞټُٳايعٳ َٸ ٚقبٸ ويف َؿاقنٗا ايكؿمي١ غكٜب َٚٓكطع ايٓظرل ً يًٛقـٛف   ػكٜـبٴ ٗـا اي ُـا أ

ٗـ كٴػٵٗا ايع١ًُٝ ؾٝٳتٹع٢ً ساَي ُٻـ   ٌٳغٳـ نُـا ؾٳ  از َٓ َٹ  َـا مل ٜتع  رٴل يف َعايـكتِٗ ٜٚٓـؿ

 ِ َــٔ نـرلٖا ايعًُـٞ َٚٓٗادٗــا يف    قٟٚ يــو َهـتطكؾّا يـ٦ٝاّ  أٖٚـا أْـا    ويف لَـكتٗ

ؾقٚنــٗا ايعايٝــ١ ايؿٜٓٝــ١ يتكـــ عًــ٢ َــا ٫قــاٙ ٬ٜٚقٝــ٘ ٖــ٪٤٫ ايعًُــا٤ يف ذبُــٌٝ  

 وٖــفا يف عًــَِٛٗ املكؿنــ١ يف ضبــٝطِٗ وملتاعــب ٚايعٓــا٤َعــاقؾِٗ ٚعًــَِٛٗ َــٔ ا

ٕٳ ٌٔ ؿٳعٵبٳ ؾهٝـ اا نا  .١قسباؾ ٚايمْؿاٱ قبٝ

ّٷ  ٘ٴٗٴبٳًٵـ ٚطكال ٫ ٜٳ َٓؿكؾٷ ْطُٳْٳ ـٹذٳيًتؿقٜو يف ايٓٻ عًٝـ٘ َـٔ    تٴؿِـ ؾُٝـا ٚقَ  ْظـا

٘ زلٸأٖٚـٛ ايـفٟ    ويف نـا٥ك أقطـاق ايعـامل    ْظُت٘أَٓاٖر ايتؿقٜو ٚ )بايتـؿقٜو   ٝـ

ُٸــ ٕٸءؾــ وايؿــكؾٟ( يف  ٙٴؿٳسٵــٚٳ زٴقٻؿٳتــِ يطًــب ايعًــّٛ ايؿٜٓٝــ١ ٜايتًُٝــف ايــفٟ ٜتػ

أٚ  ٜٓـــؿَر يف َـــؿٛفٺ ٕٵأَـــٔ ؾٕٚ  ونـــاتفت٘أٚ وٚيف ؾقٚنـــ٘ وَكاتبـــ٘ ايعًُٝـــ١

   .ِ يف إقاؾت٘ ْظاّٜتشٖه

١ ٚاسـؿ٠ تكنٗـا   ؿكـٕٛ عًـ٢ ْٚـعٝٸ   ٖ٪٤٫ املًتػًني بتًو ايعًّٛ ٜتٸ ْعِ مجٝعٴ

عًُا٥ِٗ ايفٜٔ ْبػـٛا   ٭سؿٹ ـٷَ٪ٖي كٴٗٳِظٚقؿ ٜٳ و١ٓ َكتب١ٝٸَع بٺتٴُن ٠ُِ ٖٞ قكا٤ٳٗٴُؿًَنٳ

نُـا سـؿخ يف بعـه     وؾقد١ يف نًهـ١ نتـب ايتـؿقٜو   أٚ  ػف ي٘ قكاقٚبكعٛا ؾٝتٸ

 .امل٪يؿات ا٭َٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ
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 ٚايطايـب ايٓـابؼ ؾـِٝٗ     وٚيٝو عٓـؿِٖ اَتشـإ ٫ٚ يـٗاؾ٠ ٫ٚ ؾقدـ١ َكـكق٠     

بعـؿ ا٫غتبـاق باملـفانك٠ ٚايتـؿقٜو      ٖٛ ـيو ايفٟ ٜعذلف ي٘ ـٚ ايؿٌٓ بايؿٓـ١ًٝ 

ــأيٝـ ــٛ       وٚايت ــ١ يــ٤ٞ ٚاســؿ ٖٚ ــفٙ ايطكٜك ــٔ ٖ ــأٜٚعذــبين َ ــا  ْٸ  ٘ ٫ ػبــٛل عًٝٗ

ؾقدــ١ ا٫دتٗـاؾ بػــرل   :عـين أ وتٓـاٍ ايؿقدـ١ ا٭غــرل٠ ؾٝٗـا    ٕٵأؾـ٬ ميهــٔ   وتـؿيٝو 

ٞٸ ٪ٚايهؿ و٠ اسبكٝك١ٝا٤ٳَؿايَه اْتٗـ٢ َـا أقؾْـا ْكًـ٘      (ٖ٘ٛ اجملتٗؿ ٚغـرلٙ َتًـبٸ   اسبكٝك

 .   ٬ََ٘ٔ ن

ٛٸ ى أٚا٥ـٌ  ْت ايبفق٠ ا٭ٚىل يًؿقان١ ايؿٜٓٝـ١ يف ٖـفا ايبًـؿ املكـؿٸ    ٖفا ٚقؿ ته

ٚسـاْٝني  استٓٓت ٖفٙ املؿ١ٜٓ مج١ً َٔ ايعًُا٤ ايكٸ سٝحٴ وايككٕ ايجايح اشلذكٟ

َـٔ نـ٬طني    ٚقعا١ٜ عٓا١ٜٺ ِٗ ناْٛا َْٛعٳْٻأقٜؼ أثٓا ايتٚؼبؿٸ وأَجاٍ ابٔ يٗكٜاق

ايؿٚيـ١ ايبـٜٛٗٞ    ؿٴٓٴـ عٳ ـٵذٳـ َا نإ ٜبفي٘ يف ايٓٻ ٠َكٳجٵٜكٟٚ َن ؾٗفا ايتاقٜؼٴ وآٍ بٜٛ٘

ّٔبٗــا يف ايعًــّٛ ايؿٜٓٝــ١ يف أٜٸــ ٚغــرلٙ َــِٓٗ عًــ٢ ؾكٗا٥ٗــا ٚط٬ٓ  ــٚٵؾٳ ا ِ يف ايكــكٕ ٗٔتٹَي

 ايكابع.  

ُٸ ُٸقٍٛ ا (1)شايف ايكؿٜك دعؿك اشبًًٝٞٚقؿ ْكٌ يٓا اي ٓا ايًٝؼ ضبُـؿ  ملكسّٛ ع

ٕٵ  ٕٸإيف ايٓذـــ ا٭يــكف ) سهــني ــأًْــ٦ت َٚ  ٖــفٙ ايبًــؿ٠ َٓــف أ ٖــفا املكقــؿ  كٳٗٳ

   ٌٕ ــ ــٗا بكًٝـ ــ١ٝ أٚ قبًـ ــ١ ايعبانـ ــٛع ايؿٚيـ ــك طًـ ــكٜـ ؾذـ ــجرلٕ  ايًـ ــؿ٠ نـ ــاقت أؾ٦ـ   َـ

 ٗـا بـٛاؾٺ غـرل ـٟ لقع ٫ٚ   ْٸأعًـ٢   ؤَ ايعاقؾني تٗـٟٛ إيٝٗـا ٚربتـاق ايهـه٢ٓ ؾٝٗـا     

 ْكع(.

ٔٵ  َٳًُــبٵمل تٳ ٚيهـ تٗـا يًؿقانــ١ ايؿٜٓٝــ١ ايًــٝع١ٝ إ٫  يف َكنمٜٸ بػــؿاؾٳ ؼٳًَــبٵؼ إـ ـاى 

                                              

ــٔ أنــؿ اشبً  ( 1) ــك ب ــٞدعؿ ــب ًٝ ــ  و نات ُٸ ــٔ ايك ــٔ قٚاؾ ؾ ــكامَٛنــٛعٞ َ ــٔ قٚاؾ    و١ يف ايع ــؿ َ ــا ٜع نُ
و (أيــكع١ ايبٝــإ)و (ٖهــفا عــكؾتِٗ)و (م ايكابٝــ١َٛــٔ ؾــ)و (ايهــذني املطًــل)ايُــشاؾ١و َــٔ أعُايــ٘ 

 .682. قكا٠٤ َْٛٛع١ٝ يف املٛنٛع١ اسبه١ٝٓٝو ْٓرل اشبمقدٞو ّ(ٖـ1406ت)
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ؾـالؾٖكت   ويف َٓتُـ ايككٕ اشباَو اشلذكٟ عٓؿَا اْتكٌ إيٝٗا ايًٝؼ ايطٛنٞ

َٵــتٻــسٳ و١ايعًُٝٸــ ١َُنــكٳؾٝٗــا اسَب تٵعٳٚتٛنٻــ وقانــ١ ايؿٜٓٝــ١ؾٝٗــا ايؿٸ  ـٴذٳــايٓٻ تٵشٳبٳ٢ أ

ــُق ــا   بٴِط ــا ٚضبــٛق قساٖ ٞ     وؾا٥كتٗ ــ ــٝؼ ايطٛن ــٔ ؼبٓــك ؾقى ايً ــؿؾ َ ــؼ ع  ٚبً

ِّ و( صبتٗؿ300ؾٝٗا َا ٜككب َٔ ) املفنٛق سـؿب َٚـٛب    ٚتٛاؾؿ عًٝٗا َٔ ن

 .قٚاؾ ايعًِ ٚط٬ب ايؿك٘

ٞٸ ـٴشٹتٵٚناْت تٴ ِّ   ايعامل اٱن٬َ َٴ جبٗابـف٠ ايؿـ سـني   ِّيف نُـ  ٘ٹكِـ ؿٟ ايؿٹٗـ تٳذٵٚ

قان١ ؾٝٗا بعـه  ٚقؿ أَاب ايؿٸ ؤَ ايمَٔ تٺِقٚٳ ِّٗا يف ُنًَُنُأٚت٪تٞ  ؤَ ايؿٖك

ايٖٛٔ باْتكاٍ َكنمٖـا َٓٗـا يف ايكـكٕ ايهـابع إىل اسبًـ١ يف عُـك احملكـل َـاسب         

ــثــِ عــاؾت يف عٳ وايًــكا٥ع ثــِ اْتكًــت َٓٗــا يهــكب٤٬ يف   وقؾبًٝــٞى ا٭املكــؿٻ ٔكُٵ

ٚاملكسـّٛ   ًّٛشك ايعٴ١َ بٳ٬ٓايعٳ ٔكُٵعاؾت إيٝٗا يف عٳ ِٻثٴ و(1)عُك ايٛسٝؿ ايبٗبٗاْٞ

ايجــاْٞ َُٓٗــا ٚأ٫ٚؾٙ قُــاق٣   ٚقــؿ بــفٍ وايًــٝؼ ايهــبرل دعؿــك نايـــ ايػطــا٤ 

ٗا َـٔ  ٓايػاقات ع َٚؿٸ وتٗا يًتؿقٜوٚاحملاؾظ١ ع٢ً َكنمٜٸ ودٗؿِٖ يف متُرلٖا

٘ ٚأنًُ٘ َٔ بعؿٙ ابٓٴـ  ونٛقٖا ايفٟ ٖٛ اسبُٔ شلا ٚب٢ٓ ايًٝؼ دعؿك وا٭عكاب

ٚ ٝٻٚيٳ و َٛن٢ ٚايتمَـٛا اعـاٍ طًبـ١ ايعًـِ ؾٝٗـا       واملهـادؿ ؿٚا ؾٝٗا املـؿاقى 

 اكؿاق َا ٜهؿِٝٗ.

ٚايتشـكٜه   ويف دًب قداٍ ايؿٜٔ إيٝٗا  ٖٙٛ ٚأ٫ٚؾ ٕٚ ازبؿٸٚناْٛا ػبؿٸ

 ٢ سٓـك صبًـو ؾقى املكسـّٛ ايًـٝؼ دعؿـك     ستٻـ  وع٢ً ٌْٗ ايعًـّٛ ايؿٜٓٝـ١ َٓٗـا   

 ٦َات َٔ أٌٖ ايؿ١ًٝٓ.

                                              

َٳـ  أَٚـؿٗإ  أنٌُ ايبٗبٗاْٞو ٚيؿ يف أضبُؿ باقك بٔ ضبُؿ  (1) ٚ  ٠ّكٻقـاّ   ٚتـٛيف يف نـكب٤٬   نـتككٻ أيف بٗبٗـإ 
٘ٷ (ٖـ1206)ن١ٓ   و13ز وَٛنـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤و َ٪نهـ١ ا٫َـاّ ايُـاؾم       . َـٛيٞ نـبرل  أٚ و ؾكٝـ
ّ529. 



 412 ثبة يدٌنخ عهى انفقه   

َٴ واجملتٗـــؿٕٚ ؾـــِٝٗ ٜمٜـــؿٕٚ عًـــ٢ املا٥ـــ١ٚنـــإ  َـــاسب  (1)هـــٔشٵنايهـــٝؿ 

ايًـٝؼ   َٚـاسب ازبـٛاٖك   وٚايهٝؿ سهني ٚايؿ ايهٝؿ َٗؿٟ ايكمٜٚين واحملٍُٛ

 ٔ ٟ  و(2)ضبُــؿ سهــ ــكاِٖٝ ايبػــؿاؾ ِ   وٚايهــٝؿ إب  و(3)ٚايًــٝؼ ضبُــؿ عًــٞ ا٭عهــ

نــتاـٙ أؿــ٘ بطًــب َــٔ ايــفٟ أٓي َــاسب نتــاب َؿتــاع ايهكاَــ١ (4)ٚايهــٝؿ دــٛاؾ

ٚايًـٝؼ ضبُـؿ    وٝوبَـاسب املكـا   (5)ٚايًـٝؼ أنـؿ اهلل   واملـفنٛق نايــ ايػطـا٤   

ّ   ٚايكيــ   ويــكع املعــامل  يفَــاسب اشلؿاٜــ١    تكــٞ  واملعــكٚف حبذــ١ اٱنــ٬

 .إىل غرل ـيو  ا ٜٓٝل ايبٝإ عٔ تعؿاؾِٖ و(6)ٚايهًبانٞ

بعـؿ أبٝـ٘ املكدـع ايـؿٜين      ضٳبٳَٵـ أايـفٟ   ٚنإ ايًٝؼ َٛن٢ ابٔ ايًٝؼ دعؿـك 

ــؿٸ  ٚاملُــًضٴ وا٭عًــ٢ ــني اي ــذلى ب ــاقى ٚاي ــِ    وٚيتني ؾ ــ١ ايعً ــ٢ طًب ــؿ ســاؾ  عً ق

                                              

َٛيٞ ٚياعكو ٚيـؿ ببػـؿاؾ   أ( ضبهٔ بٔ سهٔ بٔ َكت٢ٓ بٔ يكف ايؿٜٔ ايها ُٞ ا٫عكدٞو ؾكٝ٘ 1ٚ)
. َٛنــٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤و َ٪نهــ١ ا٫َــاّ  (ٖـــ1227ت ) و(احملُــٍٛ)ٚنــهٔ ايها ُٝــ١و يــ٘ نتــاب 

 .438ّ و13ز وايُاؾم 
ضبُؿ سهٔ بٔ باقك بٔ عبؿ ايكسِٝ ا٫َؿٗاْٞ ايٓذؿٞو ٜعكف بُاسب ازبٛاٖكو ؾكٝ٘ نبرلو اْتٗـت  ( 2)

 .565ّ و13ز وَٛنٛع١ طبكات ايؿكٗا٤و َ٪نه١ ا٫َاّ ايُاؾم . (ٖـ1266ت إيٝ٘ املكدع١ٝو )
ُٸضبُؿ عًٞ ب( 3) ٘ٷؿ ا٭ٔ عًٞ بٔ سهني بٔ ضب نـبرل يف لَٓـ٘و يـ٘ مخـو َٓظَٛـات يف ايؿكـ٘و        عهِو ؾكٝ
 .14. َٓظ١َٛ ابٔ ا٫عهِ يف املأنٌ ٚاملًكبو ضبُؿ عًٞ ايمبٝؿٟو ّ(ٖـ1233ت )
ٞ   ( ضبُؿ دٛاؾ بٔ ضبُـؿ بـٔ ضبُـؿ بـٔ سٝـؿق     4) نـابك ايؿكٗـا٤ يف عُـكٙو يـ٘     أو ؾكٝـ٘ َـٔ   اسبهـٝين ايعـاًَ

. َٛنـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤و َ٪نهـ١ ا٫َـاّ ايُـاؾم       ٖــ( 1226نـ١ٓ )  ا٫يـكف يعكو تـٛيف يف ايٓذــ   
560ّ و13ز و. 

 و (َكـابٝو ا٫ْـٛاق  )ؾٜـبو َـٔ َ٪يؿاتـ٘    أنؿ اهلل بٔ ازلاعٌٝ ايتهذلٟ ايهـا ُٞو ؾكٝـ٘و اَـٛيٞو    أ( 5)
 .128ّ و13ز و. َٛنٛع١ طبكات ايؿكٗا٤و َ٪نه١ ا٫َاّ ايُاؾم (ٖـ1234ت )
 (ٚايتكًٝــؿ ا٫دتٗــاؾ)يــ٘ نتــاب  َــؿٗاْٞو ؾكٝــ٘ نــبرلٷ ابــكاِٖٝ ايهًبانــٞ ا٭ ضبُــؿ َٗــؿٟ بــٔ ضبُــؿ ( 6)

 و13ز وَٛنــٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤و َ٪نهــ١ ا٫َــاّ ايُــاؾم     .ٖـــ(1278و )ت (ا٫نتُــشاب)ٚ
ّ633. 
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 .(1)ايٛايٞ ؾاٚؾ بايا ِ بأىٳٗٴٓٵعٳ عٳَؾٚؾٳ وسانِ ايٓذـ امل٬ ضبُؿ كٻٚٚقاِٖ يٳ

ٚبًػت ايٓذـ َـٔ ا٫لؾٖـاق بطـ٬ب ايعًـّٛ ايؿٜٓٝـ١ بٛانـط١ َـا بـفيٛٙ َـٔ          

َــبض َــٔ ؼبٓــك َٓــدل ايًــٝؼ عًــٞ يــبٌ أ٢ ازبٗــٛؾ يف دًــب ايطــ٬ب إيٝٗــا ستٸــ

 املفنٛق ٚايفٟ اْكاؾت ي٘ ايمعا١َ ايؿٜٓٝـ١ بعـؿ أغٝـ٘ ايًـٝؼ َٛنـ٢      ايًٝؼ دعؿك

 وَجــٌ يــكٜـ ايعًُــا٤ وٚصبتٗــؿ وَــا بــني َكاٖــل وَــا ٜمٜــؿ عًــ٢ ايج٬اا٥ــ١ تًُٝــف

 ِ ــكاٖٝ ــٝٸ وُْــاقٟٚايًــٝؼ َكتٓــ٢ ا٭  وَــاسب ايٓــٛابط  (2)ٚايهــٝؿ إب ؿ ٚايه

 .َاسب ايعٓاٜٚٔ اعَٚرل ؾتٸ وَٗؿٟ ايكمٜٚين

ٔ اقٳُٳـ ُق ٍٳفٳٚبٳـ  املـفنٛق َــاسب   ظبـٌ ايًـٝؼ دعؿــك   (3)٣ دٗــؿٙ ايًـٝؼ سهــ

ًَؿ بعؿ أغٝ٘ ايًٝؼ عًٞ ايؿكا١ٖأْٛاق  بكـا٤  إٚ ويف احملاؾظ١ ع٢ً اسبٛل٠ ايعًُٝـ١  املك

ٚأَٔ ب٘ املٗـادكٕٚ إيٝٗـا    وؾاطؿأ ْا٥ك٠ ايمقكت ٚايًُكت يف ايٓذـ واملكنم١ٜ شلا

تًٓب َٓـ٘   ٕٵأ تٵاؾٳٚقؿ َن وأًٖٗا َٔ ؾتو ايٛايٞ ظبٝب بايا اٚظب ويف طًب ايعًِ

٢ نـايت ايـؿَا٤   ستٻـ  قٜع بأٖـايٞ نـكب٤٬ٹ  ؾتـو ايؿتـو ايـفٻ    ٕٵأأ ؿاق امل١ٝٓ ؾٝٗا بعـؿ  

 .(ٖـ1258)ِ( ن١ٓ غ)بػؿٜك َِٓٗ با٭باطض يف ايه١ٓ امل٪قغ١ 

َٴ ُٻٚقؿ قاّ املكسّٛ ايًٝؼ  املفنٛق ايفٟ  ؿ بٔ ايًٝؼ عًٞ بٔ ايًٝؼ دعؿكش

 ايٓـاىٴ  إيٝ٘ ٚإىل ايًٝؼ ا٭ُْاقٟ تٵعٳدٳٚايفٟ قٳ وأعط٢ ايهًٝؿاق١ٜ ٯٍ ايكؾٝعٞ
                                              

 (11)انـني اىل بػـؿاؾ ٚعُـكٙ    ػايٓٸ بعـهٴ  ٘ٴبٳـ ًََـٌو َهـتعكبو دٳ  ( ؾاٚؾ بايا ٚايـٞ بػـؿاؾو نكدـٞ ا٭   1)
ِٻ وٓ٘ قا٥ؿّا يًذٌٝٚعٝٸ وُٝإ بايان١ٓو ايذلاٙ نً و 2ا٭ع٬ّو غـرل ايـؿٜٔ ايمقنًـٞو ز    ٚايّٝا يبػؿاؾ. ث

ّ331. 
ٍ  )ابكاِٖٝ بٔ ضبُؿ ايباقك املٛنٟٛ ايكمٜٚينو ؾكٝ٘ ٚاَـٛيٞو يـ٘ نتـاب    ( 2) و تـٛيف  (ايٓـٛابط يف ا٫َـٛ

 .18. تككٜك حبح آ١ٜ اهلل ايًرلالٟو ايكٚلؾقٟو ّ(ٖـ1264ن١ٓ ) يف نكب٤٬

ًــٝؼ سهــٔ بــٔ دعؿــك بــٔ غٓــك ازبٓــادٞو نايـــ ايػطــا٤و ؾكٝــ٘ اَــٛيٞو يــاقى يف اْــٛاع َــٔ   ( اي3)
ـ   . َٛنــٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤و (ٖـــ1262)نــ١ٓ  ايعًــّٛو َــٔ تُــاْٝؿ٘ )اْــٛاق ايؿكاٖــ١(و تــٛيف يف ايٓذــ

 .177ّ و13ز وَ٪نه١ ا٫َاّ ايُاؾم 
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ٞ    وبايتكًٝؿ  )ايجايـح  :يف نتابـ٘ ْكـؿ ايعًُـا٤    (1)ٚايفٟ ٜكٍٛ عٓـ٘ ايؿاْـٌ ايبـاؾنٛب

َٴ ُٻــايًــٝؼ  ا٤ ُٳــًَـ ا٭يــكف َــٔ اجملتٗــؿٜٔ املعــكٚؾني ٚايعٴذٳــٖٚــٛ اٯٕ يف ايٓٻ ؿش

ٍٳ  وٚسٛل٠ عًُ٘  ٠٤ًٛ َٔ ايطًب١ ايؿ٤٬ٓ ٚايعًُـا٤(  ولٜٔاملًٗٛقٜٔ املدلٸ  قـؿ ألا

َٳـ ٜٴ تٵقكت ٚايًُكت اي  ناْٳـ ؾت١ٓ ايمٸ أٚ  ذؿٝـٕٛ يف ؾٚقٖـِ أنـبٛعاّ   بٗـا ايٓٸ  كٴشا

ٌ    بعهٴ ٢ ميٛتٴستٻ وطعاّ ٫ٚ ٤ب٬ َا ونا٬َّ يٗكّا  وأطؿاشلِ َـٔ ازبـٛع ٚايعطـ

يٮلقــ١ أٚ   ٧َــاّ املــاي  َــٔ ايكٻ  ٓــٕٛ َــٔ ايتُــاى يــ٤ٞ شلــِ غٛؾــاّ      ٫ٚ ٜتُٓه

ِ   بٴٜـ٪ؾِّ  فٳٚأغٳ و٬عبايهِّ ايطًب١َ  ؿٳٓٻؾذٳ وايًٛاقع ٜٚٓـمشلِ َـٔ    واملعتـؿٜٔ َـٓٗ

ًٓأ ناملٓــاقتني ايًــكٜؿتني ٚاملهــذؿ اشلٓــؿٟ  وا عًــ٢ غُــَِٛٗطني بٗــَــانِٓٗ املتهــ

ٕٸ    وٚعبٖٛا ٍ   ست٢ عكف ؾُٝـا بٝـِٓٗ بـأ ٗـا  ْٸأعًـ٢   )لٜـؿٕ( نٓاٜـ١ّ   :قَاَـتِٗ تكـٛ

ِٻ وٛا بفيو عٔ ايكتاٍقَا١َ قدٌ ايؿٜٔ ؾٝهٗؿ أغف عًـ٢ ايمقـكت ٚايًـُكت     ث

ٓٴ ٕ ايًكٜـآايُٝني بايكك ايعكام ع٢ً إمخـاؾِٖ   قدا٫تٹ ٛٔقعٓؿ قأى ا٭َرل حب

 ْرلإ ؾتٓتِٗ.

ُٸـ ٚمل ٜمٍ ايًـٝٸ  املـفنٛق ٜـؿاؾع عـٔ ايٓذــ ا٭يـكف       ؿ نايــ ايػطـا٤  ؼ ضب

ٞٸ  (2)دـا٤ نـًِٝ بايـا   عٓـؿَا   (ٖـ1248) ن٢١ٓ ناْت ستٸ ٚؼباؾ  ع٢ً صبؿٖا ايعًُ

٘ أٚايطبـٍٛ ٚاملـؿاؾع تٓـكب    ؾؿغٌ ايٓذـ  وَع مخه١ آ٫ف دٓؿٟ ٚنـإ   وَاَـ

ٞٸ  ُٳـ  وْكٝـب بػـؿاؾ   َع٘ ْكٝب ا٭يكاف ايهٝؿ عًـ ًٻـ  أقٚا عًـ٢ ؾٳ كټؾ  وٝؼ املـفنٛق اي

 وعٓـؿٙ  ٚمجاع١ َٔ ايعههكٜني ْـٝٛؾاّ  ايٓكٝبٴ ٍٳمٳْٚٳ واملعكٚؾ١ ايهبرل٠ُ اقٴٖٚٞ ايؿٸ
                                              

 (.ْكؿ ايعًُا٤) َاسبايباؾنٛبٞو عبؿ ايكسِٝ ايًٝؼ ( 1)

ٟ (ٖـــ1268)ك ـٟ ايكعــؿ٠ َــٔ نــ١ٓ يف يــٗ)( 2) ملعاقبــ١  و قــؿّ ايٓذـــ ا٭يــكف َــع مخهــ١ آ٫ف دٓــؿ
اسبمبني املًٗٛقٜٔ يف ايٓذـو ٚبعؿ اْتٗا٤ ايعًُٝـات نتـب ٚايـٞ بػـؿاؾ ضبُـؿ ْـاَل بايـا إىل ا٫نـتا١ْ         

ــ٢ أ  ــاقٜؼ ايٓذـــ ا٭يــكف  (.ٛاٍ ايٓذـــســٜطًعٗــِ عً ــؿٜٔو ز  ا وت و 2يًــٝؼ ضبُــؿ سهــني ســكل اي
ّ473. 
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ــ١   ــٛا يف ايكًعـ ــاقٞ ْميـ ــ٢   وٚايبـ ــؿاؾع عًـ ــاى تتـ ــفت ايٓـ ُٸـــ  ٚأغـ ــٝؼ ضب  ؿؾاق ايًـ

ـ      ٢ستٸ وٚانتذاقٚا بٗا يف اسبذك ٚايهكاؾٜب  ادتُع يف ايـؿاق َـا ٜمٜـؿ عًـ٢ أيـ

 .بِٗ (َٔ بطٌ )نًِٝ بايا ْه١ُ بني قدٌ ٚاَكأ٠ غٛؾّا

ؾُـا َـاق ايعُـك     ؤٜايـؿٸ  قدـا٫تٹ  َِٓٗ ٚؾِٝٗ بعهٴ ٚنإ قؿ اعتكٌ مج١ًّ

ُٻ بايادا٤ نًِٝ ٢ ستٻ ٚأغـف ٜتشـاؾخ َـع ايًـٝؼ      ؿَع مجٝع ٦ٖٝت٘ إىل ايًٝؼ ضب

ُٸــ  اسبــؿٜح إىل قــٍٛ نــًِٝ بايــا ٚاظبــكٸ ويف تــؿبرل ا٭َــك ٚعــ٬ز ٖــفا ايؿهــاؾ ؿضب

ُٸ وا٥و يًُؿهؿٜٜٔٛإيٝو ايؿهاؾ إ٫ َٔ  يًًٝؼ ضبُؿ ٜـا   :يًبايـا  ؿؾكاٍ ايًٝؼ ضب

ُٸ :ؾكاٍ ايٓكٝب وَٓو يٝو ايؿهاؾ إ٫ٓ وٖفا ؾكـاٍ   ودٛابـاّ  نـأتٳ أيكؿ  ؿٜا يٝؼ ضب

 ٕٵأعًـ٢   بايـا اي زٳكٳغٳـ  ٕٵأٚطاٍ ايتًـادك بٝـِٓٗ إىل    وؾُّٗا نأتٳأ :ي٘ ايًٝؼ ضبُؿ

   ؾاق ايًٝؼ ايهبرل٠ َٚٔ ؾٝٗا.٫ ٜتعكٸ

َـٔ يف ايـؿاق َـٔ املًتذـ٦ني قـؿ أنـا٤ ايتُـكف َـع ايٓـبا            هٳعٵـ بٳ ٕٻأ كٵَنفٵٜٚٴ

ِ  وغدلٚا ايباياأؾ ايفٜٔ يف ؾاق ايًٝؼ ٚنـإ ايٓكٝـب    وؾأقنٌ ازبٓؿ يًكبه عًـٝٗ

ــيف ا ْا٥ُــّا ــؿٸ كؾابيهٸ ــؿاق ايهــبرل٠ اق ايدلٸيً ــ١ يً ٘ٳ واْٝ ــ ُٸــ أٚ ؾاْتب ١ ؾػــكز غــدل بايك

 ػ٘ ؾكدع ايعههك.ٚٚبٻ ايٓكٝب َٚٓع ايعههك ٚقنب بػًت٘ ٢َٓٚ إىل ايبايا

املفنٛق ايـفٟ ْٗـه بأعبـا٤ املكدعٝـ١      أغٛ ايًٝؼ ضبُؿ (1)ٖٚفا ايًٝؼ َٗؿٟ

 وك ايـؿٜٔ يـاٙ  ٚطبعت قنايت٘ يف تدلٜم بأَك ايهًطإ َظٓؿ وعؿ أغٝ٘ ايًٝؼ ضبُؿب

ٟ     و٢ آـقبٝذإٚقدعت ي٘ ستٻ ٌٻ  ٚبعـؿ ٚؾـا٠ ايًـٝؼ ا٭ُْـاق  وايتكًٝـؿ  بـأَكٔ  انـتك

                                              

ًٝؼ َٗؿٟ بٔ ايًٝؼ عًٞ بٔ ايًٝؼ دعؿك ايهبرل نايـ ايػطا٤و قدع ايٓـاى إيٝـ٘ بعـؿ ٚؾـا٠     ٖٛ اي)( 1)
ايًٝؼ ا٭ُْاقٟو بٓـ٢ املؿقنـ١ املٗؿٜـ١ يف ايٓذــ ا٭يـكفو يـ٘ نتـاب يف اشبٝـاقات ٖٚـٛ يـكع عًـ٢            

 و13ز وَٛنـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤و َ٪نهـ١ ا٫َـاّ ايُـاؾم       (. ٖــ 1289ت )و ايًكا٥ع ٚغـرل ـيـو  
ّ672. 
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ْٗـا ناْـت   إ :ٜٚكاٍ وؿٟ يف ايٓذـ ا٭يكف٢ املؿقن١ املعكٚؾ١ اؿقن١ املٗٓٳٚقؿ بٳ

 أعؿا٤ٙ. ؾٝ٘ امل٬ ٜٛنـ ٔٴذٹهٵذٔ ايفٟ ٜٳايهٸ

ٚقــاّ بءعايــ١ ايطًبــ١  و٢ يف نــكب٤٬ املؿقنــ١ املعكٚؾــ١ اؿقنــ١ املٗــؿٟٓٳــنُــا بٳ

ٚؾؾـع نٝـؿ    وع٢ً اسبٛل٠ ايؿ١ٜٝٓ ؾٝٗا َـٔ ايٓـٝاع ٚايؿٓـا٤    ع٢ً ٚد٘ ايهؿا١ٜ غٛؾّا

 ُٗا اشلــاؾٟابٚأغــف إىل ايعبانــٝني يــب  وٗــا ٚبطــٌ املعتــؿٜٔ عًٝٗــا ايها٥ــؿٜٔ عٓ

ٞٸ ٚاملكتٓــ٢ َٚــا قــاّ بــ٘  ويف عٗؿٜــ٘ ْــاٚٚايــؿْا ايكٸ ٚاسبهــني ؿُٳــسٵأٚابٓٝــ٘  ٚعًــ

 عٓ٘ ٚايؿع٠ٛ يًٗذك٠ إيٝ٘. ى ٚايفبِّكؿٻاحملاؾظ١ ع٢ً ٖفا ايبًؿ امل

ٌٻ ِٸ ٚيعـــ  قانـــ١ ايؿٜٓٝـــ١ ١ ايؿٸا٭نـــباب ايـــ  دعًـــت يف ايٓذــــ َكنمٜٸـــ أٖـــ

 أَٛق:

ٚٳ ;٢ٓ ؾٝٗاِهايهټ ؾ١ًُٝٓ :أسؿٖا املبٝـت عٓـؿ    ٌٔٓٵَٔ ا٭غباق ايهجرل٠ يف َؾ ؾٳقٳملا 

ٚايفٜٔ متكنـم اٱميـإ يف    وًٕٛ إىل اهللٹٓٗا املتبتٸُههٵٜٳ ٕٵأٚـيو  ا ؾعا  و(1) عًٞ

ٕٻ ;قًٛبِٗ ٢ أٚا٥ـٌ  ٚستٻـ  وقانـ١ ؾٝٗـا  اّ الؾٖـاق ايؿٸ ٢ أٜٻنهٓت ستٸ ّٳٛٵٜٳ ـٳذٳايٓٻ ٭

ٟ   :عينأ - ٖفا ايككٕ ناْـت ٚاؾٜـّا غـرل ـٟ لقع ٫ٚ     - ايككٕ ايكابع عًـك اشلذـك

 ٘ٴؾــ٬ َا٩ٖــا تهتهــٝػٴ  وؾٝٗــا َٔٔه١ َــا ٜــؿعٛ يًهٻــ يف ب٦ٝتٗــا ازبػكاؾٝٸــ  ؾًــٝوٳ وْــكع

َٳـ  وايٓؿٛى يًًكب َٹـ  وتبـتٗر بـ٘ ا٭قٚاع   يـتا٤ٶ  ؿّا ٫ٚٝٵ٫ٚ ٖٛا٩ٖا  ٬ت ٫ٚ سا

٣ بٗا اٱْهإ َع َا ٜٚتػفٸ و٫ٚ يذك ٫ٚ ْبت تعٌٝ بٗا ا٭دهاّ ولقع ؾٝٗا َٔ

 و١ٚايدلٚؾ٠ ايكاق١َ ايًـتا٥ٝ  وٚاسبكاق٠ ايًؿٜؿ٠ ايُٝؿ١ٝ وٚابع ايذلاب١ٝؾٝٗا َٔ ايمٸ

ٌٔ ـٚ س ٍّ ٜههٓٗا إ٫ٓ ٕٵأؾ٬ ٜعكٌ  َٔ ايٓـاى ٫   ٛعٴٖٚفا ايٓٻ واٱميإ عظِٝ َٔ أٖ

ــ  ٕٔ ٢ٓ يف بًــؿٺِهٜهــتطٝعٕٛ ايهټ شلــِ يف َعكؾــ١ أسهــاَِٗ    ٕعدٹــكٵَٳ دــٛؾٹٚٴ َــٔ ؾٚ
                                              

ّ    املبٝت ي١ًّٝ ٕٸإ ٔ ايتشؿ١ ايػك١ٜٚ عٔ ايُاؾم ع( 1) ٚقـاٍ احملـؿخ يف ؾاق    وٜعؿٍ عبـاؾ٠ نـبعُا١٥ عـا
ُٸ11و 2ّز و سهني ايٓٛقٟ ايطدلنٞوايه٬ّ  َرل امل٪َٓني اا٥  ايـ ٠٬َ.أ٠٬ عٓؿ قدل . اي
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 املطًٛب. دٛؾٳٚٴ بٴٛدٹتٴ بٵًَايًكع١ٝ ٚيؿ٠ ايٖط

ٚٵ ـيَو ٕٻءؾ وؾٝٗا (1)ؾٔايؿٻ ؾ١ًُٝٓ :ثاْٝٗا َٹـ  واملـٛت٢ إيٝٗـا   ٌٳكِـ ْٳ بٳدٳأ تبعـات   ٔٵٚ

قبـاقٙ يف  إٖا َٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛات ٚأسبا٥ِٗ يًكٝاّ اـا ًٜـمّ يًُٝـت عٓـؿ     ؿٴُٵكٌ َقايٓٻ

 قدلٙ ٚاشببرل بفيو ٖٛ ايؿكٝ٘ ايؿٜين.

ــَؾ :ثايجٗــا ًَٓٹ ــيًَك (2)ٜــاق٠ايمٸ ١ُٝ ــ ٔكبٵ ًٻ ـٹاي ــَق كٜ ٚقــدل  وأَــرل املــ٪َٓني عًــٞ   كٴبٵ

ّٳ ًَٓٹـ ايَؿ اؾٴٚتـمؾٳ  وتٺِقٚٳ ِّيف ُن  َٚاحل  ك داقٜ٘ ٖٛؾبٵَٚق  ْٚٛع  ْذٝعٝ٘ آؾ يف  ١ُٝ

ًٻ ا٭ٚقاتٹ طبتًــ أْـٛاع ايًـٝع١ َـع      عٴُٳـ ذٵٚيف ـيو َـا ٜٳ  وكٜؿ١ازب١ًًٝ ٚاملٛانِ اي

 َكادعِٗ.

ٚٵْٸءؾ وَٛقعٗا ازبػكايف عٔ باقٞ ايبًؿإ ؿٴبعٵ :قابعٗا  و١ ايؿنت بٗـا ًٖقٹ بٳدٳ٘  ا أ

ٚٳ و١ عٓٗآَٝٸايمٻ ١ٹَطًِايهټ ؿٳٚبعٵ ٜين ا٫ْطـ٬م ٚا٫ط٦ُٓـإ   يًُكدع ايؿٸ بٳدٳٖٚفا  ا 

 ايفٟ ٜهاعؿاْ٘ ع٢ً ا٫ُْكاف يً٪ْٚ٘ ٚأعُاي٘ ٚسك١ٜ تؿهرلٙ.

  دزاض٘ الدٓئ٘ فَٔاّأضالٔب ال مياٍج التعلٔه يف اليجف األغسف
ُــت ٖظْٚٳ وا٭يــكف قكْٚــّا َتطاٚيــ١ ـٹذٳــيف ايٓٻ ايؿٜٓٝــ١ُ قانــ١ُايؿٸ تٵًٻــُٳيكــؿ تٳ

٢ ـيـو أٖـٌ ايهـٝطك٠    ٜتـٛيٓ  ٕٵأقاؾ٠ ؾهك املفٖب ايًـٝعٞ َـٔ ؾٕٚ    ٕٵؿٴْؿهٗا َٔ َي

ــ لَٓــ١ٺأإ٫ يف  واٖــا ـٚٚ ايتٝذــإ ٚايهــًطإٚايهــط٠ٛ أٚ ٜتبٓٸ َٳ  ١َُطًِايهټــ تٵْــاؾق٠ قا

َٳ وٍٚ ايًٝع١ٝ بتًذٝعٗاايؿٸ ١ٝٓ ٚق٩نا٤ٴايمَ  .نيٜٛٗٝٸايبٴ ٔكُٵـيو يف عٳ اقٳنُا 

 وسًكـات يف َعاٖـؿٖا َٚؿاقنـٗا ايتٗفٜبٝـ١     ٚناْت ايؿقان١ ؾٝٗا ع٢ً َٛق٠ٹ

ٕٴ  وٚيف املهادؿ ٚايبٝٛتات ا٭١ًٖٝ عـٔ   ٚاٜـا ٚا٭ْؿـام يف َٓكطـعٕ   يف ايمٸ بٌ قؿ تهـٛ

                                              

 .243و 3ّز و ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايهًٝينوايهايفا٫ٍَٛ َٔ ( 1)
 .21و 6ّز اسبهٔ ايطٛنٞوو ضبُؿ بٔ ( تٗفٜب ا٫سها2ّ)
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 ْٚـعؿاّ  ٠ّثٓـا٤ نـرلٖا قـؿ ربـٛق قٛاٖـا يـؿٸ      ٚيف أ وعٔ ايهاَع ٚايٓا ك ؿٺعٵايعامل ٚبٴ

 ْٚٝكا. ١ّعٳٚنٳ

١ كٜٸـ ِه٣ٛ ايؿٹايكُـ  ٠١ُ ٚتكٜٛٳـ ا٤ٳعـات ايبٓٻـ  مٳايٓٻ بـكل َظاٖكٖـا ٖـٛ تُٓٝـ١ُ    أٚنإ َـٔ  

دكَٚٝتـ٘ ايٓشٜٛـ١ إىل   آَـا ٜؿقنـ٘ َـٔ     ِّايب باملٓاقًـ١ ٚازبـؿٍ يف نُـ   يًٖط أعُٳبايهٻ

 ُ٘. ٘ ٚتعًٖنٳقٳاا ؾٳ يٝػكز ٖٚٛ ع٢ً ٜكنٕي ;َهانب٘ ايؿك١ٝٗ

ًٳفٻػٳٚتهؿًت تٓهٝل املعًَٛات اي  ٜٴ ٍّ ٌِٕه٣ بٗا ب انـتؿ٫يٞ   نًٛبٺأٚ َٓطك

َٳـ عطا٥٘ سكٸإٚ َٹـ ؿٳ١ٜ ايه٬ّ ٚايكأٟ ٚايبشح عٔ   اٙ َـٔ املعًَٛـات  َـا ٜتًكٓـ   ١ٹشٻ٣ 

ٓـٝه ايتكًٝـؿ إىل َكتبـ١    ٢ بٗا َٔ سٳٜتػٖط ١ َاسب١ّعًُٝٸ ؾُٝاقى سٝا٠ّ وٚنكُٗا

ــ ٜٚكاعــٞ وا٫دتٗــاؾ ــ١ّ ٛٙ َٚجٓكَكبٸ ــ٘ تكبٝ ــ١ّطٝٸ ؿــٛٙ تكبٝت ــ٘ بامُلٜٚٗفٸ وب ــبْٛ ــ٢ ٌ امُلجٴ جً

ٙٴؿټعٳقؿ َأ وًٝاٚا٭غ٬م ايعٴ َٸـ إ ٚ ٚ  عؿاؾّا تا قيـاؾٙ يًُعـاقف   إّا ي٬ْـؿَاز يف اجملتُـع 

 ١َابعٳايهٻـ  ايُـ ټ  ؼٳًُـ بٵٜٳ ٕٵأبعـؿ   ٗا قؿميّانايٝبٴأٚناْت  وايؿ١ٜٝٓ ٚا٭غ٬م اٱن١َٝ٬

َٴػٵب يٳٝا٩ٙ ملهتٳكٙ ٜهًُ٘ أٚيُٵَٔ عٴ ُٸـ   ٙٴؿٻٔ قـؿ أعٳـ  ٝٻعٳـ ِ   وٙٹبٝإ يف ؾأقيتعًـِٝ اي

 ٚع٢ً ايػايب يف املهذؿ.

ًٓ ّٴكُـ ٚقـؿ تٳ  وبايًـٝؼ  ٌٴدٴـ ٢ ـيـو ايكٻ ُٻهٳـ ٚايهتابـ١ ٜٚٴ  ٕآِ قكا٠٤ ايككٜٚبؿأ بتع ٛ 

ُٸ ُٻ ٚتٴ وٕآكتعًـِٝ ايكُـ   ١ٹاملكأ٠ اٗ ًٓـ هـ ًٓـ   ٕٳآايكـك  ٚقـؿ قـكأتٴ   و٢١ بامل ّٸعٓـؿ َ نـٝؿ     أ

َٴايهــِّ لٚدــ١ُ قيٗــا اهللسهــٔ  ــؿ  ُٻ ــ و ؿ ايعــاًَٞ ايهــت ش ــ بٴٖٳفٵٜٚٳ ُٻ   ٸاي

ِٸ وٗــكيًبٝــت يتٓــاٍٚ طعــاّ ايٓظ عــٛؾٴ٢ ايظٗــك ٜٚٳكّا ستٻــهِّــبٳَٴ ٌٳُق ٜكدــع ٜٚعــٛؾٴ ثــ  بٝــ

ــ ــ٘ يف ا٭ ايػٴ ــ١ ي ــ١  ونــبٛع عُــك اشبُــٝو كٚب ٚايعطً ــّٛ ازبُع ــاؾ ٚيف ا٭ وٜٚ عٝ

ٕٳ ٕٵأات َٔ ؾٕٚ ٚايٛؾٝٸ ِٸ  وي٘ عط١ً َـٝؿ١ٝ  تهٛ ايهتابـ١   ِٴًٓـ عٳٚتٳ ٕآايكـك  ِٳتٳإـا غٳـ  ثـ

ُٸـ   َٸـ إٜكنـٌ   وٚي٦ّٝا َـٔ اسبهـاب   َٵـ   ١ٹٓاعٳا يتعًـِٝ َٗٓـ١ اي ُٻـ  ابٹشٳعٓـؿ أ  ٓاعاتٹاي

ُٻٜٚٴ ـٵه ُٻ ـاَى ٢ إ ِٔ ٘ٴٛدِّاْع شلِ أٚ ٜٴباي  .١ٜٓٝٸًّٛ ايؿِّايعٴ يتعًٝ
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ــ َٻـ ــتٹٚأ ــاسَب ا يف ايٛقـ ْٹـ ــ ا ٜٳـ ــٛ  ــ١  ٌٴغٴؿٵك ؾٗـ ــؿاقى ايكزلٝـ ٕٵ واملـ ــِ إ ــا٤  ثـ  يـ

ٕٵ ٜٳــــــتٻــــــزلٝــــــ١ سٳقانــــــ١ ايكٻٜبكــــــ٢ يف ايؿٸ أ  ات ي٬غتُــــــاّ ًٝٸــــــٌ ايُهغٴؿٵ٢ 

ــبَأ ّٔايعٴ ؿٹسٳ ــٛ ٕٵ وً ــ  ٚإ ــا٤ ٜتٛدٻ ــاؾ٨ٴ    ٘ٴي ــٞ املب ــّٛ ايــ  ٖ ٌٔ يًعً ــ ــعٳتٳ يٓٝ   وكــِ٘ ايؿٹًٗ

ــ  ٘ٳ ٛٳٕ تٳءؾــ ــ  دــــ ِ   عـــــّاُٹذتٳَٴاْٞ ٜبـــــؿأ بــــايككا٠٤ َٓؿــــكؾّا أٚ   يًجٸــ  َــــع غــــرلٙ يعًـــــ

ــايٓٻ  ــ٘ اٯ  وٛشٵـ ــكأ ؾٝـ ــ١ٜٚكـ ــٚايَك دكَٚٝـ ــ كِطـ ــ عٴكٵٚيٳـ ــو  ١أيؿٝٸـ ــٔ َايـ  ٚاملػـــين ابـ

 ٫ ّ ــا ــٔ ًٖــ ِٻ و(1)بــ ــ ــل  ثــ ــِ املٓطــ ــ٬ٓ   وعًــ ــ١ٝ َــ ــ٘ سايــ ــكأ ؾٝــ ــؿ اهلل ٜٚكــ   (2)عبــ

ِٸ و(3)ٚايًُهـــ١ٝ  املطـــٍٛؾٝٗـــا نتـــاب  أٜٚكـــك وٚايبـــؿٜع ٚايبٝـــإ عًـــِ املعـــاْٞ ثـــ

ٝـ ـٞ تكـب ايتـتٴٚايُه وٍٛـا٭َ ِٴـعً ِٻـثٴ وُٙكـأٚ طبت (4) ٞـيًتؿتالاْ  (5)ِـ٘ املعايـ ـكأ ؾ

ــٛاْني ــ١ (6)ٚايك ِٸ و(8)نــا٥ٌٚايكٸ (7)ٚايهؿاٜ ــ ــِ    ث ــٌ يؿقانــ١ عً ــٜ٘ٓتك ــكأ  وايؿك ؾٝك

 وٕ ايطايـب عًـ٢ ا٫دتٗـاؾ يف املهـأي١ ايؿكٗٝـ١     ٚقؿ ٜككأ غرلٖا يٝتُـكٸ  و(9)املهانب

ًٗ و(11)ٚايًـكا٥ع  و(10)بُك٠ايتٸ ؾقانت٘ ٜككُأ ٚيف أثٓا٤ٹ ٘  (12)عـ١َ ُٵٚاي  ِٴٗٴٓٳـ عٵٚبٳ ويف ايؿكـ

                                              

(1     ّ و َـٔ ا٥ُـ١ ايعكبٝـ١و َٛيـؿٙ     ( عبؿ اهلل بٔ ٜٛنـ بٔ ايؿ بٔ عبؿ اهللو ابـٛ ضبُـؿو ٜعـكف بـابٔ ًٖـا
ــ٘ )يــفٚ(ٖـــ761)نــ١ٓ اُــك  ٚٚؾاتــ٘ و 4ا٭عــ٬ّو غــرل ايــؿٜٔ ايمقنًــٞو ز  ايــفٖب( يف ايٓشــٛ. قو ي
ّ147. 

 مل٬ عبؿ اهلل ايٝمؾٟ.ا واملٓطل ٢ًاسباي١ٝ ع( 2)

 .(ٖـ766ت ) قطب ايؿٜٔ ايكالٟوو ناي١ ايًُه١ٝكٜك ايكٛاعؿ املٓطك١ٝ يف يكع ايكذب( 3)
 .(طبتُك املعاْٞ)اٙ زلٸ اغتُكٙ بهتابٺ وايتؿتالاْٞ ايؿٜٔ يهعؿ وٖٚٛ نتاب يف ايب٬غ١ (4)
 .ايعاًَٞ ابٔ ايًٗٝؿ ايجاْٞ ايًٝؼ سهٔ وَعامل ايؿٜٔ يف أٍَٛ ايؿك٘ (5)
 ايكُٞ ٖٚٛ يف أٍَٛ ايؿك٘. ملرللاا وايكٛاْني احمله١ُ (6)
 .(ٖـ1331ت يًٝؼ ضبُؿ نا ِ اشبكاناْٞو )ا ونؿا١ٜ ا٭ٍَٛ( 7)
 .(ٖـ1281ت ) يًٝؼ ا٭ُْاقٟوا وؾكا٥ؿ ا٭ٍَٛ )ايكنا٥ٌ(( 8)
 .(ٖـ1281ت يًٝؼ َكت٢ٓ ا٭ُْاقٟو )ا واملهانب (9)
 اسبًٞ. ٜٛنـ ايع١َ٬ اسبهٔ بٔ وتبُك٠ املتعًُني يف أسهاّ ايؿٜٔ (10)
 حملكل اسبًٞ.و ااسب٬ٍ ٚاسبكاّ كا٥ع اٱن٬ّ يف َها٥ٌي (11)
 ُؿ بٔ َهٞ ايعاًَٞ.و ايًٗٝؿ ا٭ٍٚ ضبايًُع١ ايؿًَك١ٝ( 12)
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ِٴفيو عٹي ٜككأ إْاؾ١ّ ِٸ  وٚعًِ اسبهُـ١  وِوًَاسبهاب ٚايَؿ ً ٜهـتٗؿف بعـؿ ـيـو     ثـ

  ٘ ّ   وايتٛنـــع يف عًـــِ ايؿكـــ  وٚايتؿهـــرل  وٚاسبـــؿٜح  وٚاسبهُـــ١ وٚعًـــِ ايهـــ٬

َٳ ثِ ؼبٓك ًَذلنّا وٚا٭غ٬م عـا ِ ايؿكٗـا٤ يف   أ١ ع٢ً ي٘ ايكابًٝٸ ٔٵَع غرلٙ ع٢ً 

ــؿٺ    ــ٘ ؾٕٚ تكٝٝ ــِ ا٭َــٍٛ ٚايؿك ــابٺ عً ــؿٴ ٚإْٸ وبهت ــا اجملتٗ ــٜٴ ُ ــؿٻًك ٛٔ ىٳقٵٞ اي ــ  بٓش

 ويٌٝ عًٝــ٘ٚؽبتــاق أســؿٖا بايــؿٸ ويٮقــٛاٍ ؾٝــ٘  ٴعــكٻتٳاملهــأي١ ٜٚٳ عٴكٳًٵــٜٚٳ واحملاْــك

 ع٢ً َٔ عؿاٙ. ؾٻٚايكٳ

َٴْٸءؾ وحبج٘ ؾُٝا نبل خب٬فٹ ُٻ ٜٚٴ ؤعـٝٸ َٴ نتـابٺ  بـؿقىٔ  ؿٷكٝٻ٘  ٢ ٖـفا ايبشـح   هـ

ٕٴ    ;ٚؾقى اشباقز وٚايؿقى حبح اشباقز عـٔ   غاقدـاّ  إـ ايبشـح ٚايـؿقى ٜهـٛ

ٟٸ نُـا   ؤٕعـٝٻ َٴ بهتـابٺ  ؿ٠ّٗـا ناْـت َكٝٻـ   ؾءْٻ وؾقٚنـ٘ َـا قبـٌ ـيـو     خبـ٬فٹ  نتابٺ أ

ِّ وعكؾتٳ نـطض   ىٴقٴؿٵ٘ ؾٝٗـا ٜٳـ  ٭ْٸـ  ;حبـاخ ايهـطٛع  أٚب و٢ بؿقٚى ايهـطٛع ٚته

٘ٹ   أٚ وقى اشبـاقز ١ ايـؿٸ ٚبعؿ متاَٝٸ ؤعٝٻَٴ نتابٺ يـ٘   تٵًَُٳـ ٘ قـؿ سٳ بأْٸـ  ْهـ٘ َـٔ ْؿهـ

 وعـٔ َكسًـ١ ايتكًٝـؿ يػــرلٙ    زٴكٴػٵـ ٜٳ وتٗــااملهـأي١ َـٔ أؾيٓ  ١ ا٫دتٗـاؾ ٚانـتٓبا    هَـ ًََٳ

  .ب عًٝ٘ ا٫دتٗاؾ يٓؿه٘دٳٚٳٚٳ

    ًٖ ُٸ   ِ ادتٗـاؾٙ يـٗاؾ٠ّ  ٚبعِٓٗ ٜأغـف َـٔ اجملتٗـؿ املهـ دـال٠  ء٢ ببادتٗـاؾٙ تهـ

بعؿ اغتباقٙ أٚ يٗاؾ٠ عؿيني َـٔ أٖـٌ املعكؾـ١     ٚاجملتٗؿ ٫ ٜعطٝٗا ي٘ إ٫ٓ وا٫دتٗاؾ

ّ نُـا تكـؿٸ   ؤأٚ نتاب َعٝٸ وأغف اٱدال٠ بكٚا١ٜ ايكٚا١ٜٚقؿ ٜ وببًٛغ٘ ٖفٙ املكتب١

 يف َبشح اٱدال٠ ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل.
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 326 269ايبكك٠:  صوَيٍَْ ٌُإْدَ انْحِكًَْخَ فَقَدْ أُورًَ خٍَْزًا كَثِريًاط

 189 101املا٥ؿ٠:  ص.. آيَنَُا الَ رَسْأَنَُا عٍَْ أَرٍَْبءَ أٌَََُب انَّذٌٍَِ ٌَبط

 191 67املا٥ؿ٠:  صأٌَََُب انزَّسَُلُ ثَهِّغْ يَب أَُزِلَ ئِنٍَْكَ يٍِْ رَثِّكَ ٌَبط

 341 53ايمَك:  ص..ٌَبعِجَبدِي انَّذٌٍَِ أَسْزَفَُا عَهَى أََْفُسُِِىْط

 326و 162 11اجملاؾي١:  ص..نْكُىْ وَانَّذٌٌٍََِزْفَعْ انهَّهُ انَّذٌٍَِ آيَنَُا يِط
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 فَسع السّآات
 الصفخ٘ احلدٓح

٘ٴ يف ايؿٸٜٔ) ٗٳ  339 .................................. (إـا أقاؾٳ اهلُل بعبؿٺ غرلّاو َؾٖك
  331 ..................... (..ايٓاى يف َعٝؿٺ إـا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ مجع اهلُل )
 339 ............... (..ٚبكاع ا٭ق  عًٝ٘ امل٥٬ه١ ؿكٝ٘ بٳَهتإـا َات امل٪َٔ اي)
ُٳ١ّ ٫ ٜهؿټٖا ي٤ٞإـا ) ًِ ّٴ ثٳ ِٳ اٱن٬ ًٹ ٔٴ ايؿكٝ٘ ثٴ  339 ................. (َٳاتٳ امل٪َ
٘ٴ إ٫ٓ َٔ ث٬خٺ َؿق١ داق١ٜ) ًُ  331 ................(..إـا َات امل٪َٔ اْكَطعٳ عُ
ُٸ)  335 ................. (..ٚاقغب إىل َٔ ي٦تٳ وٙٴْظرلٴ ٔٵتُه ٔ ي٦تٳانتػٔ ع
ُٸني)  247 ...............................................(اطًبٛا ايعًِ ٚيٛ باي
ٚٸ٠ يف سٓك ِٵإعً) ٚٸتإو َك ٚٸ٠ املك٤ املهًِ َك ٕٸ َك  341 ..................... (..أ
 28 ..................................................... (أؾٌٓ ايعباؾ٠ ايتؿك٘)
ِٵ ٜٴأ٫ ُأغدلٴُنِ ) ٔٵ َي َٳ  341 ................. (..َٔ ايٓٸاى طَِّكبايؿكٝ٘ سلٸ ايؿكٝ٘؟ 
 345 ....................................................... (ا٭عُاٍ بايٓٸٝات)
 435 ............ (..ا٭ْبٝا٤ٴ قاؾ٠ ٚايعًُا٤ ناؾ٠ ٚصبايهتِٗ عباؾ٠و ٚقاٍ: ايٓظكٴ)
 332 ............... (ًؿٸ ب٘ قًٛب يٝعتٓا أؾٌٓ َٔ أيـ عابؿايكٚاٟ سبؿٜجٓا ٜ)
ّٴ أقبع١: ايؿك٘ يٮؾٜإو ٚايطب يٮبؿإو ٚايٓشٛ)  342 ................ (..ايعًٛ
ِٸ املتذك)  28 .......................................................... (ايؿك٘ ث
ُٻبٵكٴ ع٢ً ايٓا٥ب١) ٘ٴ يف ايؿٸٜٔ ٚاي ٍٔ ايتؿٗك ُٳا ٌټ ايَه ٍٴ ُن ُٳا  338 (ٚتكؿٜك املع١ًٝ..ايَه
 179 .................. (..ٚقْا ايكٸبٸاهلل أندل ع٢ً إنُاٍ ايؿٜٔ ٚإمتاّ ايٓٸع١ُ )
٘ٴ) ٕٸ ايعًِ يٝو بهجك٠ ايتعًِٝ ٚايتعًِ بٌ ٖٛ ْٛقٷ ٜكفُؾ  58 ................... (..إ
ٕٸ طًب ايعًِ أٚدب عًٝهِ َٔ طًب املاٍ)  247 ........................... (إ
ٕٸ عٓؿْا ازباَع١و َٚا ٜؿقِٜٗ َا ازباَع١و قاٍ قًت)  265 ................. ( ..إ
 31 .................................. (أْتِ أؾك٘ ايٓاى إـا عكؾتِ َعاْٞ ن٬َٓا)
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 332 ................ (..١ تٓتظكٖا ستٸ٢ ٜهكط َٓٗاإْٸُا َجٌ ايعامل نُجٌ ايٓػً)
ًَبٴ ايعًِو ٚايعٌُ) ٔٔ َط ٍٴ ايؿٸٜ ٕٸ نُا  330 ............... (..أٜٸٗا ايٓاى اعًُٛا أ
ٕٵ متهٸهتٴِ ب٘ ئ تًٓٛا بعؿٟ أبؿّا نتاب اهلل ٚنٓ )  191 ...... (تكنت ؾٝهِ َا إ
ًٓ ٕٸءتعًُٓٛا ايعًِ ؾ)  328 ................... (..و َٚؿاقنت٘ تهبٝض وسه١ٓ ٘ٴُٳتع
َٳ) ٞٷتؿٖكٗٛا يف ايؿٸٜٔ ؾءْٸ٘  ٘ٴ يف ايؿٸٜٔ ؾٗٛ أعكاب    340و 31 ............. (ٔٵ مل ٜتَؿٖك
ٌٳ قعٝٸ) ٓٳ ِٔ بنيٳ ايٓٸأى أِؾ ِٸ اغذل يًشٴِه  370 ................ (..تو يف ْؿهو  ٔث
 41 ............................... (مخه١ أيٝا٤ ػبب ا٭غف ؾٝٗا بظاٖك اسبهِ)
َٸ  عًُا٩ٖا ٚغٝاق عًُا٥ٗا ايؿكٗا٤)  29 .............................. (غٝاق أ
ُٹعٳ َكاي  ؾٛعاٖاو ؾأؾٸاٖا نُ) ِٳ اهلُل اَك٤ّا نٳ  30 ............... (..ا زلعٗاقٳسٹ
ٕٵ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚايتُؿٜلٴ بكنٍٛ اهلل )  ..) .................... 177يٗاؾ٠ُ أ
 28 ................ (..َٓؿإ َٔ أَ  إـا ًَشا ًَض ايٓاى ٚإـا ؾهؿا ؾهؿ)
ٍٔ اهلل ) ٌٸ عًِ ابٔ يدل١َ عٓؿ ازباَع١ إ٤٬َٴ قٳنٴٛ   ..)................ 266ْٳ
ًَبٴ ايعًِ ؾك١ٜٓ)  30 ...................................................... (َط
ِّ َهًِ) ًَبٴ ايعًِ ؾك١ٜٓ ع٢ً ن  247 ......................................(َط
(ًَ ِٕ َٚه١ًَُط ِّ َهً  329 ............................. (بٴ ايعًِ ؾك١ٜٓ ع٢ً ُن
َٴ) ٚ ِٕ ًٹ َٴهٵ  ِّ ًَبٴ ايعًِ ؾك١ْٜٓ ع٢ً ن ٕٸ اهلَلَط ًٹ١ُٺو أ٫ إ  329 ................ (..هٵ
ـٳ عابؿ) ٌٴ َٔ نبعني أي ٓٳ ٘ٹ أِؾ ُٹ ًِ ٓٵتٳَؿعٴ بعٹ ِٷ ٜٴ  331 ........................... (عايٹ
َٸ  َٚا أقنًت ب٘) ٔٷ َٔ بعؿٟ ٭ ٌّٞ بابٴ عًُٞ َٚبٝٸ  190 .................. (عً
٘ٺ إىل ) ٌٔ ؾك ٘ٴ َٓ٘ؾكٴبٸ ساَ ٖٴٛ أؾك ٔٵ   30 ...................................... (َٳ
ُٵتٴؾهٝ) ُٸعٝؿ ـ َٓعت؟ قاٍ: طكستٴ ثٝابٞ ُٚق  261 ............... (..ع٢ً اي
ُٳ)  335 ............ (..َوًَٖٳ َٚا ويهاْ٘ تٳشٵتٳ ب٤ٛٷػٵَٳ ٚاملك٤ٴ و٘ٴٓٴهٹشٵَا ٜٴ املك٤ٹ ١ُقٝ
 334 .............................................. (٘ٴٓٴهٹٹشٵَا ٜٴ أَك٨ٕ ٌٸُن ق١ُُٝ)
َٸ١ إىل) ِٕ أٚ سٳؿٍّ ذبتازٴ إيٝ٘ ا٭ ّٕ أٚ سٴِه ٍٕ ٚسكا ٌټ س٬ ّٔ ن ٜٛ..) ............. 264 
َٸا) ٞٻ َٔ َاسب٘و أ  28 ............ (..ن٬ اجملًهني ع٢ً غرل ٚأسؿُٖا أسبټ إي
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 345و 99 ........................................... (٫ تٓكه ايٝكني بايًو)
َٳ٠َ٬ إ٫ٓ بؿاذب١ ايهتاب)  ٫) ............................................... 97 
 345 ..................................................... (٫ ْكق ٫ٚ ْكاق)
ُٵُكتٳ ايٓٸاىٳ يف ـاتٹ اهللٹ) ٘ٹ ستٸ٢ ٜٳ ٌٻ ايؿٹِك ٘ٴ ايعٳبٵؿٴ ُن ٜٳِؿَك  ٫..) ............... 338 
ٌِّ ي٤ٞٺ عٹ)  342 ............................... (ٖفا ايؿٸٜٔ ايؿك٘ ُاؾٷ ٚعٹُاؾٴيه
 330 ............. (..يٛ ٜعًِ ايٓاى َا يف طًب ايعًِ يطًبٛٙ ٚيٛ بهؿو املٗر)
ٔٵ ٜٳبٵك٢ بٳعٵؿٳ غٝب١ قا٥ُ) َٳ ُٳا٤ٹ ايؿٸاعني إيٝ٘ي٫ٛ  ًَ  342 ................. (..ٓا َٔ ايعٴ
٘ٷ قٓط ؼبتاٍ شلا ٜٚؿبٸكٖا ستٸ٢ ٫ ٜٴعٝؿٖا)  32.................(َا أعاؾ اي٠٬ُ ؾكٝ
ٌٴ َٔ َا عٴبؿٳ اهلُل ب٤ًٞٺ ) ٓٳ ٘ٷ ٚاسؿٷأؾ  29 ............... (..ايؿك٘ يف ايؿٜٔو َٚيَؿكٝ
 28 .................................. (َا عبؿ اهلل ب٤ًٞ أؾٌٓ َٔ ؾك٘ يف ؾٜٔ)
 190 ...................... (َا عًُت ي٦ّٝا إ٫ عًُٓت٘ عًّٝا ؾٗٛ باب َؿ١ٜٓ عًُٞ)
 107 .................................................. (َا نإ يٓا ؾٗٛ يًٝعتٓا)
٘ٺ)  339 ........... (َا َٔ أسؿٺ ٜٳُٛتٴ َٔ امل٪َٓني أسبٸ إىل إبًٝو َٔ َٛتٹ ؾكٝ
 107 .................................................. (ٞ يَ٘ٔ أسٝا أقّْا ؾٗ)
َٸ  أقبعني سؿٜجّا بعج٘ اهلل)  29 ....... (.. تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ عاملأَ سؿ  ع٢ً أ
(ًَ ًُِّا نٳ ًُبٴ ؾٝ٘ عٹ ًََو طكٜكّا ٜٳِط ٘ٹ طكٜكّا إىلَٔ نٳ  327 ............... (..َو اهلُل ب
ُٵت) ُٻ ِٴ ٚاي ًِ  339 ..................................... (َٔ ع٬َات ايؿكٝ٘ اسبٹ
(ٙ٫َٛ ٌّ  179 ............................................. (َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾعً
 336................. (..ٍ: َٚا ايع١َ٬؟ ؾكايٛا ي١٘و ؾكأَ ٖفا؟ ؾكٌٝ: ع٬َٓ)
ًِؿٴ ثٕٛق  ٤ًٛٷ عًُاو قاٍ ي٘: ؾازباَع١؟ قاٍ: تًو)  266 ................. (..ٖٛ د
(ًٓ ٕٵ تعكف قبٸوٚدؿتٴ عًِ ايٓاى ُن ٚٸشلا: أ  338 ............... (..٘ يف أقبٕع أ
ٕٵ أْكب ق٩ٚى أَشابٞ بايهٸٝا  ست٢ ٜتؿكٗٛا)  31 ................ (ٚؾٳؾٵتٴ أ
 345 ........................................... (َٚٔ ٜتبع غرل نبٌٝ امل٪َٓني)
ِٵ)  266 ........... (..و ؾكاّ ؾأغكز نتابّا َؿقٚدّا عظُّٝا ؾؿتش٘ ٚدعٌٜا بٴين ُق
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ٕٸ ٖفٙ ايكًٛب أٚع١ْٝ ؾػرلٖا أٚعاٖاو إس)  332 ............... (..ؿ  ٜا نٌُٝ إ
َٳؿٻمٳ قٛ) ًُٜ٘عين بايعًُا٤ َٔ  ٔٵ مل ُٜؿٸم ؾع َٳ ًُ٘و ٚ  326.............. (..َي٘ ؾع
ُٻ٠٬ ؾكٝ٘و ؾكاٍ: إْٸُا)  32 ............... (..ٜٴعٝؿو قًت: أيٝو ٜكاٍ: ٫ ٜعٝؿٴ اي



 وعالفَسع األ

ّٳ    :417آؾ
  :417ْٛع 
  :417ٖٛؾٷ 
  :417َاحل 
  :347أٜٛب 
 331و  :330ؾاْٝاٍ 
  :174ايٝهٛع 
  :182َٛن٢ 
ــؿ ايــٓ   ُٸ و 33و 30و 29و   :28ضب
و 111و 107و 68و 67و 65و 70و 34
و 190و 185و 180و 179و 177و 116
و 271و 267و 260و 248و 242و 194
 و336و 331و 328و 307و 306
و 369و 365و 364و 357و 338
    399و 377
 ّ ٞٸ بــٔ أبـٞ طايــب    اٱَـا و   :41عًـ
و 297و    271و   268و 267و 264
و 333و 332و   330و 328و 322
و 345و 342و 341و 336و 334
 417و 416و 399و 387و 370

 267و  :111اٱَاّ اسبهٔ 

    :167 نياٱَاّ اسبه
 330و  :264 اٱَاّ ايهذاؾ

 265و  :114يباقك اٱَاّ ا
ُٻـاؾٹم   و 177و 114و   :71اٱَاّ اي

و 329و 327و 326و 307و 265
و 340و 339و 338و 332و 331
341 

ــا ِ   ــاّ ايهـ و 116و 115و : 32اٱَـ
336 

ّٴ ايكْا   339و 329و  :115اٱَا
  :342 اٱَاّ اشلاؾٟ

   :342اٱَاّ ايعههكٟ 
ــاّ  ــ١ اٱَــــ و 379و   :188اسبذــــ
393  
 266تػًب:  بٔ أبإ

 115: أبإ بٔ عجُإ
 412: إبكاِٖٝ ايبػؿاؾٟ
 391: إبكاِٖٝ ايٓػعٞ

 413: ايكمٜٚين ابكاِٖٝ بٔ ضبُؿ ايباقك
ُٸؿ ْؿطٜٛ٘  400: إبكاِٖٝ بٔ ضب

 364: ابٔ أبٞ عكٌٝ
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 41 :ابٔ اسبادب
ُٻ٬ع ابٔ  251: اي

   190ابٔ املػاليٞ: 
   393و 364: ابٔ دٓٝؿ ا٫نهايف

ٔٴ سبٸإ  406: اب
 269: سذك ايعهك٬ْٞ ابٔ

 369و 361: ابٔ سمّ
 و  276و 275و 219و 212: ابٔ نٝٓا

 410: ابٔ يٗكٜاق
 ٔ ٞ  ابـ و 268و 253: عبــؿ ايـدل ا٭ْؿيهــ
  332و 331و 269
 403: عهانك ابٔ
 382: بٔ ؾٗؿ اسبًٞا

 388: ابٔ قتٝب١
 180: نجرل ابٔ
 402: إنشام اٱنؿكاٜٝين ٛأب
 401و 381ايًرلالٟ:  إنشام ٛبأ

 399: يٞا٭نٛؾٹ ايؿ٩أبٛ 
 346: اسبهٔ ايهكغٞ ٛأب
 327: ايؿقؾا٤ ٛأب

 138: أبٛ ايؿتض
 58: أبٛ ايكانِ ايكُٞ

 405: املًَٛٞايكانِ دعؿك  ٛأب
 252: ٜٛيناملعايٞ ازب ٛأب

 114: أبٛ بُرل ا٫نؿٟ
 114: أبٛ بُرل املكاؾٟ

 260و 201و 180و 111: ايُؿٜل بهك ٛأب
 328: ؾاٚؾ ايهذهتاْٞ ٛأب
 267: ق ايػؿاقٟـ ٛأب
 179و 111: نعٝؿ اشبؿقٟ ٛأب
 266: عاْٞنعٝؿ ايهُ ٛأب
 266: يٝب١ ٛأب

 345: اى ايعكاقٞأبٛ طاٖك ايؿب
 402: ابٛ عبؿ اهلل ايٓٝهابٛقٟ

 309: ايعاًَٞ أبٛ عبؿ اهلل ضبُؿ
 111: عبٝؿ٠ ازبكاع ٛأب
 266: عبٝؿ٠ ٛأب

 404: ايكايٞ أبٛ عًٞ
 399و 193: َٛن٢ اَ٭يعكٟ ٛأب

 406: ُْك نابٛق بٔ أقؾيرلأبٛ 
 384: أبٛ ٜٛنـ قاْٞ ايكيٝؿ

 363و 251: ٜٛنـ ٛأب
 235: أيؿ اسبهٝين

 402و 110: سهني ايبٝٗكٞ بٔ أيؿ
  ٌ و 362و 263و 251: أيــؿ بــٔ سٓبــ

389 
 400: أيؿ بٔ طٛيٕٛ

 361: اسبٓبًٞبٔ عبؿ اسبًِٝ  ايؿ
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 362و 190: اهلل ايطدلٟ أيؿ بٔ عبؿ
 346 :اشبُاف أيؿ بٔ عُك

 384: أيؿ بٔ ضبُؿ اٱقبًٞ
 103و 87: ايٓكاقٞ يؿ بٔ ضبُؿأ
ُٸأ  252: ٞٸهؿؿ ايٓٻيؿ بٔ ضب

ُٸؿ بٔ أبٞ ُْك  116: أيؿ بٔ ضب
ُٸؿ  265: أيؿ بٔ ضب

 110: ايؿ بٔ َُطؿ٢ املكاغٞ
 416بٔ َٗؿٟ:  أيؿ

 399: ا٭ققِ بٔ أبٞ ا٭ققِ
 356: إنشام ايطٝاق

 412 بٔ ازلاعٌٝ ايتهذلٟ: أنؿ اهلل
ــؿ ايــكئ    ــٔ عب ــٌ ب : ايهــؿٸٟازلاعٝ

334 
 328: ا٭َبؼ بٔ ْبات٘

ِّ ن١ًُ  267: أ
ّٸ نٝؿ سهٔ  418: أ

 111: َايو أْو بٔ
 356: بكْاقؾيٛ

 114: ٔ َعا١ٜٚببكٜؿ 
 251: بًك املكٜهٞ

 22: بطكى بٔ بٛيو ايبهتاْٞ
ٔ تاز ايؿٜٔ عبؿ ايٖٛـاب   ٞ  ابـ  :ايهـبه

36 

 402: ملككٜمٟا تكٞ ايؿٜٔ
 305: ذِ اسبً تكٞ بٔ ايٓ

 115ثعًب١ بٔ َُٕٝٛ: 
 270: دابك بٔ عبؿ اهلل ا٭ُْاقٟ

 334: ازباس 
 356: دكَاْٝٛى

 20: دكٜك
 410: دعؿك اشبًًٝٞ

و 407و 396و 7: دعؿك نايـ ايػطا٤
   413و 412و 411

 216و 212: اْٞايؿٚد٬ٍ ايؿٜٔ 
  ٞ ــؿٜٔ ايهـــٝٛط ــ٬ٍ ايـ و 251و 190: دـ

268 
 38احملًٞ:  ايؿٜٔ د٬ٍ
ٔ  يؿٜٔ ضبُؿد٬ٍ ا أنـعؿ ايـؿٚاْٞ:    بـ
138 

 361: ٜٔ ا٫ؾػاْٞمجاٍ ايؿ
 351: عبؿ ايٓٸاَك ٍامج

 115و 114: مجٌٝ بٔ ؾقاز
 175: اسباقخ اسبُرلٟ ًَو ايُٝٔ
 176: اسباقخ ايػهٸاْٞ ًَو اسبرل٠
 406و 402: اسبانِ بأَك اهللٹ ايؿاطُٞ
ــ   ــب اهلل ايكيـــ و 53 و48و 40: سبٝـــ

 213 و75
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 141 :سبٝب اهلل ايكٛداْٞ
 201: ايطا٥ٞ ٚىأسبٝب بٔ 
 407نايـ ايػطا٤:  سبٝب

 346: سهٔ ايبذٓٛقؾٟ
 399و 392: اسبهٔ ايبُكٟ

 396سهٔ ايًرلالٟ: 
 116: اسبهٔ بٔ عًٞ بٔ ؾٓاٍ

 116و 115: اسبهٔ بٔ ضببٛب
 180: اسبهٔ بٔ ضبُؿ ايٓٝهابٛقٟ

ــا٤:  سهــــٔ و 309و 38نايـــــ ايػطــ
413 
 351: َإَٔٛ سهٔ

 412: سهني ايكمٜٚين
 143: ايدلٚدكؾٟ سهني ايكُٞ

 17: ا٫َؿٗاْٞ اسبهني بٔ ضبُؿ
 44: ايؿٜٔ اٯًَٞسهني بٔ ضبُؿ 

 382: سهني بٔ ضبُؿ تكٞ ايٓٛقٟ
 275: سهني بٔ َعني ايؿٜٔ املٝبفٟ

 416بٔ َٗؿٟ:  اسبهني
 395: سهني ظبـ

 265: اسبهِ بٔ عتٝب١
 391: ٓياؾ بٔ نًُٝإ
 115: ياؾ بٔ عجُإ
ُٻاؾ بٔ عٝه٢  115 :سٳ

 412: ُؿ دٛاؾ بٔ ضبُؿضب
 32: يم٠ بٔ يكإ

 407: غم١ْ
 253و 252: اشبٹهكٚياٖٞ
 334: لؾٟيؿ ا٭أاشبًٌٝ بٔ 
 41اشبُٝين: 

 400: ؾاٚؾ ا٭َؿٗاْٞ
 389و 362: ؾاٚؾ ايظاٖكٟ

 413و 395: ؾاٚؾ بايا
 357: ؾاٚؾ نٖٛات
 357: ؾٚؾٜاْٛى
 305: ايؿٸًُٜٞ

 270: ايكبٝع بٔ َبٝض
 398و 392 :قبٝع١ ايكأٟ

 113: قبٝع١ بٔ عبؿ ايكئ
 22: قْٞ ايؿٜٔ ا٭نذلاباؾٟ

 114و 70: لقاق٠
 328: لنكٜا بٔ ؼب٢ٝ ايهادٞ

 111: لٜؿ بٔ ثابت
 264ايًٗٝؿ: ٜؿ بٔ عًٞ ل

ٔٴ عبؿ اهلل  388: ناملٴ ب
 296اٱقَٟٛ: نكاز ايؿٜٔ 

 251: نكازٴ ايؿٸٜٔ ايكمٜٚين
 270: نعؿ بٔ عباؾ٠
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 388و 113: نعٝؿ بٔ املهٝب
 377: نٳعٝٴؿ بٔ نعٝؿ بٔ ايعاّ

 389و 338و 251: نؿٝإ ايجٛقٟ
 267و 23: نًُإ ايؿاقنٞ
 190: ايطدلاْٞ نًُإ بٔ ايؿ

 415و 414: نًِٝ بايا
 267و 264: نًِٝ بٔ قٝو

 381: ايككط نًُٝإ بٔ غًـ 
 177: نٴُاع١
 22و 21: نٝبٜٛ٘
 355: يدلٍ

 166: يبًٞ سلٌٝ
 295و 218و 134: كداْٞايًكٜـ ازب

 406: ايًكٜـ ايكٸْٞ
 345: ايًٗٝؿ ا٭ٍٚ
 330و 327و 84ايًٗٝؿ ايجاْٞ: 

 285و 273: َؿق ايؿٜٔ ايًرلالٟ
و 332و 328و 327و 29: ايُــــــؿٚم

 393و 349
 115: َؿٛإ بٔ ؼب٢ٝ ايهابكٟ

 403ا٫ٜٛبٞ:  ٬َعٴ ايؿٜٔ
 234و 8ايؿٜٔ ايعكاقٞ:  ْٝا٤

ًِذٴٛقٞ ٍٵ بٝو ايهٸ  394: طٹػٵٔك
ــٞ و 219و 218و 109و 32: ايطٛنـــــــــــ

و 365و 364و 349و 348و 305
و 401و 400و 396و 394و 382و 381
411 

 389: عاَك ايًع 
و 348نايــ ايػطـا٤:    عًٞ بٔعباى 
407 

 268: بٞ اسبؿٜؿأبٔ  عبؿ اسبُٝؿ
 389و 362: ا٫ٚلاعٞ عبؿ ايكئ

 404: عبؿٴ ايكئ ايجايح
 269: عبؿ ايكئ بٔ أبٞ ايمْاؾ

 414: ايباؾنٛبٞاٌْ عبؿ ايكسِٝ ايؿ
 260: عبؿ ايكٸلام ايُٓعاْٞ
 269: عٳبٵؿٴ ايعمٜم بٔ ضبُؿ
 237: عبؿ ايهكِٜ ايٝمؾٟ

 388: اسباؾ املعكٚف بعبؿ اهلل 
 207ايٝمؾٟ:  عبؿ اهلل

 115: عبؿ اهلل بٔ املػرل٠
 261 و115: عبؿ اهلل بٔ بهرل
 270و 111: عبؿ اهلل بٔ عباى
 36: ايبٝٓاٟٚعبؿ اهلل بٔ عُك 

 270و 111: ؿ اهلل بٔ عُكعب
 271: عبؿ اهلل بٔ عُكٚ بٔ ايعاّ

 92و 24: عبؿ اهلل بٔ ضبُؿ ايتْٛٞ
ُٸشابٞ  391: عبؿٴ اهلل بٔ َهعٛؾ اي
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 114: عبؿ اهلل بٔ َههإ
 419: اهلل بٔ ٜٛنـ بٔ ايؿعبؿ 

ــٔ ا٫عــكز:     ــٔ ضبُــؿ اب ــب ب ــؿ املطً عب
126   

 270: عبؿ املًو بٔ عبؿ ايعمٜم
 377: ٕعبؿٴ املًو بٔ َكٚا

 267: عبٝؿ اهلل بٔ أبٞ قاؾع
 32بٔ لقاق٠:  عبٝؿ

 404عجُإ بٔ عبؿ ايكئ: 
 116: عجُإ بٔ عٝه٢
 267و 265: عفاؾك ايُرليف
 406ْماق بٔ نعؿ: ايعمٜم باهلل 
 47: ايعٓؿٟ

 270: عطا٤ بٔ َهًِ اشبكاناْٞ
 190: ع٤٬ٴ ايؿِّٜٔ عًٞ املتكٞ اشلٓؿٟ

ٞ ايع١َ٬  و 218و 216و 77و 67: اسبًـ
   365و 351و 335و 303

ــ٢   ــٝؿ املكتٓـ ــؿ٣ ايهـ ــِ اشلـ و 364:عًـ
397 
 ٞ ــ   عٹًـــ و 372: ؾؿعــــ١ ٛآٍ َـــٜٛٸض أبـ
373 
 138: ا٫ٜكٚاْٞعًٞ 

 257: عًٞ ايكمٜٚين
ٞٸ بٔ إبكاِٖٝ  331: عً

 58: عًٞ بٔ ازلاعٌٝ بٔ انشل
ٞٸ بٔ بابٜٛ٘  349: عً

 413نايـ ايػطا٤:  دعؿكعًٞ بٔ 
ٞٸ ُٸ عً  79و 41و 36: َؿٟاٯ ؿبٔ ضب

: نايـــ ايػطــا٤ عًــٞ بــٔ ضبُــؿ قْــا 
 413و 407
ٞٸ  416نايـ ايػطا٤:  عً

ُٻاق بٔ ٜانك  261: عٳ
 391و 260و 193: عُك بٔ اشبطاب

 404: عُك بٔ سهٔ ايهً 
 377و 269و 20: عُك بٔ عبؿ ايعمٜم

 264: عُكٚ بٔ غايؿ ايٛانطٞ
 357: غاْؿٟ

 376: ؾتض عًًٝاٙ
 344ايطكؼبٞ:  ؾػك ايؿٜٔ

 373و 372: ؾؿع١
 116: ؾٓاي١ بٔ أٜٛب
 114: ايؿٌٓٝ بٔ ٜهاق

 355: ؾُدلٟ
و 67و 24: يــؿٜٔ ضبُــؿ ايــكالٟقطــب ا
 363و 319و 252و 213و 126

 412: ايكي نا ِ 
 381و 141: نا ِ ايًرلالٟ
 327: ُنجرل بٔ قٝو
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 175: نهك٣ ًَو ايؿكى
 401: نُاٍ ايؿٜٔ ا٫ْباقٟ
 332: نٌُٝ بٔ لٜاؾ ايٓػعٞ

 354: ٫َبرل
 114: ػذلٟيٝح بٔ ايب
 356: يٕٝٛ قٍٚ
 370و 267: َايو ا٭يذل
 389و 388: َايو بٔ أْو

 405و 401و 189ايعبانٞ:  املإَٔٛ
 270: صباٖؿ بٔ ددل
 412: ا٫عكدٞ ضبهٔ بٔ سهٔ
 375: ضبهٔ غٓؿك
   411و 394و 382و 381: احملكل اسبًٞ

 76و 44: ايًكٜـاحملكل 
 390و 51و 44: ايكُٞاحملكل 

 25: ٟزبٖٛكازلاعٌٝ بٔ ياؾ ا
و 407نايـــ ايػطــا٤:   ضبُــؿ اسبهــني 

410 
 347: ضٓبُؿ ايُرليف
 347: ضبُؿ ايعاَكٟ

ُٻؿ ايعاًَٞ ايهت   418: َٴش
ُٸؿ ايعهدلٟ املؿٝؿ  393: ضب

 348: ضبُؿ ايكمٜٚين
 337و 285: ايؿٸاَاؾضبُؿ باقك 

ٞ  ضبُــؿ بــاقك  و 395: ايٛسٝــؿ ايبٗبٗــاْ
411 

ُٸؿ بٔ أبٞ عُرل  115: ضب
ُٸ  252: ؿ بٔ قيؿؿ بٔ ايضب

ٞ  ضبُؿ بٔ اؾقٜو و 251و 109: ايًـاؾع
 405و 389و 362و 347و 268

ُٸؿ بٔ إزلاعٌٝ ايتُُٝٞ  328: ضب
 402: أبٛ بهك ضبُؿ بٔ اسبهٔ

 350: ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايًٝباْٞ
 73و 45: ضبُؿ بٔ اسبهٔ ايًرلٚاْٞ

   341و 267: ضٖبُؿ بٔ اسبٓؿ١ٝ
 109: ايطدلٟضبُؿ بٔ دكٜك 

و 25 :ازبــمٜين يــؿٜٔضبُــؿ بــٔ مجــاٍ ا
 312و 308و 303و 302

 403: ضبُؿ بٔ سبإ ايبه 
 67و 45: ايعاًَٞ ضبُؿ بٔ سهني

 77: ضبُؿ بٔ لٜٔ ايؿٜٔ ايعاًَٞ
ــكِٜ     ــؿ ايه ــٔ عب ــؿ ب ــتاْٞضبُ : ايًٗكن

194 
ٞٸ ايطٛنٞ ُٸؿ بٔ عً  306: ضب

 342: ايهكادهٞ ضبُؿ بٔ عًٞ
ُٻؿ بٔ عًٞ بٔ  413: دعؿك َٴش

 404: ضبُؿ بٔ عُك ا٫ْؿيهٞ
   ٞ ــك ايهًـــ ــٔ عُـ ــؿ بـ و 116و 114: ضبُـ
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365 
ُٻؿ بٔ عٝه٢ ايذلَفٟ  190: َٴش

ٞ ضبُـــؿ بـــٔ ضبُـــؿ    و 41و 34: ايػمايـــ
   401و 498و 363و 269و 268و 251
بــٔ ضبُــؿ قْــا نايـــ ايػطــا٤:  ضبُــؿ
167 

 269: ضبُؿ بٔ َهًِ ايمٖكٟ
 114: ضبُؿ بٔ َهًِ ايطا٥ؿٞ

 21: ضبُؿ بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚل آباؾٟ
 265: ايهًٝينٛب ضبُؿ بٔ ٜعك

و 65 ضبُــؿ تكــٞ ايــكالٟ ا٫َــؿٗاْٞ:   
 412و 294و 217و 131

ُٸؿ تكٞ ايًرلالٟ  396: ضب
 412و 375ٞ: ا٫َؿٗاْضبُؿ سهٔ 

 137: هني ا٭َؿٗاْٞضبُؿ س
و 50و 39و 38 :ضبُــؿ سهــني اسبــا٥كٟ

 154و 153و 132و 99و 91
و 197و 14نايــ ايػطـا٤:    ضبُؿ قْـا 

 410و 408و 407و 392و 229و 227
   26: املالْؿقاْٞضبُؿ يكٜـ 

ُٸؿ َاحل ازبما٥كٟ  375: ضب
 337 و25: املالْؿقاْٞ ضبُؿ َاحل
 362: غرل اهلل ضبُؿ عبؿ

 412: ضبُؿ عًٞ ا٭عهِ

ُٸؿ نايـ ايػطا٤  415و 414و 413: ضب
  ٞ ــاْ ــا ِ اشبكانـ ــؿ نـ و 130و 121: ضبُـ

و 146و 142و 141و 140و 139و 137
 320و 226و 151و 148و 147

 ٟ ــؿ ــا٥ٞ:  ضبُــؿ َٗ و 306و 151ايطباطب
 411و 395

 412: ايهًبانٞ ضبُؿ َٗؿٟ
 41: ُٞٝجضبُٛؾ ايعكاقٞ امل

 180: ضبُٛؾ بٔ عبؿ اهلل اٯيٛنٞ
  ٟ ــٛٚ و 251: ضبــٞ ايــؿٜٔ بــٔ يــكف ايٓ

404 
و 270و 237و 50: َكتٓــ٢ ا٭ُْــاقٟ

 415و 413و 400
 416َكت٢ٓ نايـ ايػطا٤: 

    ٞ و 212: َهـــعٛؾ بـــٔ عُـــك ايتؿتـــالاْ
 419و 219و 218و 216

 190: َهًِ بٔ اسبذاز ايٓٝهابٛقٟ
 415: َظٓؿك ايؿٜٔ ياٙ

 260: َعاـ بٔ دبٌ اشبمقدٞ
 268بٔ ابٞ نؿٝإ:  َعا١ٜٚ

ُٸاق  332: َعا١ٜٚ بٔ ع
 114: ايككيٞ ف بٔ غكٳٸبٛؾَٚعك

 270: َعُك بٔ قايؿ ا٭لؾٟ
 295: املؿٌٓ بٔ عُك ا٫بٗكٟ



 439  انفُبر  انفنٍخ

 364: املؿٝؿ
 303: َكؿاؾ بٔ عبؿ اهلل اسبًٞ

 411و 394: ى ا٭قؾبًٝٞاملكؿٻ
 176: املكٛقو سانِ َُك

 413: امل٬ ضبُؿ
 402و 401: املُٓٛق ايعبانٞ
ٟٸ ايعبانٞ  378: املٗؿ
 413و 412: َٗؿٟ ايكمٜٚين

 415: َٗؿٟ بٔ عًٞ نايـ ايػطا٤
 413و 412و 411نايـ ايػطا٤: َٛن٢ 
 413: َرل ؾتٸاع

َٛٝ :355 
 395: ْاؾق ياٙ

َٹكٴ ايؿِّٜٔ  403 :ا٭ٜٸٛبٞ ْا
  237و 230و 154و 138: ايٓا٥ٝين
 365و 267و 265: ايٓذايٞ

ِٴ ايؿٸٜٔ ا٭ٜٸٛبٞ  404: ظب
 413: ظبٝب بايا

ُٵكٳ بٔ نبهتهني  402: ْٳ
 381: ُْرل ايؿٸٜٔ ايطٛنٞ
 401: ْظاّ املًو ايطٛنٞ

و 268و 264: ايٓعُإ بٔ ثابت ايهـٛيف 
391 

 152: ايهبمٚاقٟ اسبهِٖٝاؾٟ 

و 312 و261نايـــــ ايػطــــا٤:  ٖــــاؾٟ
 407و  344و 334

ٕٳ ايكٸيٝؿ  384: ٖاقٚ
 175: ٖكقٌ اَدلاطٛق ايكّٚ
   267و 264: ًٖاّ بٔ عبؿ املًو

 401: ٫ٖٛنٛ
 399: ٚاٌَ بٔ عٳَطا٤ٹ امُلعٵتٳمٓيٞ

 355: ٚيم
 166: ًٜٚٝاّ ٖرليٌ
 389: ٜمٜؿ بٔ سبٝب
 231: ٜمٜؿ بٔ َعا١ٜٚ

 416 :ايبشكاْٞ ٜٛنـ
 350: ٜٛنـ اسبًٛ

ــك   ــؿ ايـ ــٔ عبـ ــْٛو بـ 116و 115: ئٜـ





تفَسع املسؤلفا

و 183و 111و 63و 27 :ايكــكإٓ ايهــكِٜ
 و260 و197و 194و 187و 186و 185
و 336و 326و 306 و263و 262
و 406و 400و 399و 364و 343و 341
 418و 414
 270: اٯثاق

 419: اٯدك١َٝٚ
 342: ا٫ستذاز
 190: إسٝا٤ املٝت

 398ّ ايؿٜٔ: عًٛ سٝا٤ا
 110اغت٬ف ايؿكٗا٤: 

 266: اٱ٤٬َ ٚا٫نت٤٬ُ أؾب
 344ا٫ـٖإ:  قياؾا

ؾُٝــــا اغتًـــــ ؾٝــــ٘ َــــٔ   ا٫نتبُــــاق
 343ا٫غباق: 

 190: اف ايكاغبنيإنع
 347: ا٭يباٙ ٚايٓظا٥ك
 305: ا٫قتُاؾ ٚازبٌُ

 268: ا٭يـ با٤
 419: أيؿٝٸ١ ابٔ َايو

ّٸ  350: ا٭

 328و 327: آَايٞ ايُؿٚم
 174: ٌٝ يٛقاظبإ
 174: ظبٌٝ َتٸ٢إ
 174: ظبٌٝ َكقِإ

 413: أْٛاق ايؿكا١ٖ
 365و 29ا٫ْٛاق:  حباق

 329و 327و 265: بُا٥ك ايؿقدات
 334: ايبٝإ ٚايتبٝني
 402: تاقٜؼ ايهبهٞ
 403: تاقٜؼ ؾًَل

 419 و337 :بُك٠ايت
 218و 216: دبكٜؿ املٓطل

 303ا٫سهاّ:  ذبكٜك
 36: ايتشؿ١
 351و 303و ٤109: ايؿكٗاتفنكٳ٠َ 
 303ايكا٥ع ملػتُك ايًكا٥ع:  ايتٓكٝض
 307 ا٫سهاّ: تٗفٜب
ايَٛــٍٛ اىل عًــِ ا٫َــٍٛ:   تٗــفٜب 

 41و 36
 138: ايتٸٗفٜب يف املٓطل

 167: اكات اسبٝا٠
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 327: ثٛاب ا٭عُاٍ
 38: مجع ازبٛاَع

 348و 342ايه٬ّ:  دٛاٖك
 217 :املعامل ع٢ً اي١ٝاسب

 419: ساي١ٝ ٬َٓ عبؿ اهلل
 348ايٓا ك٠:  اسبؿا٥ل

 334: اسبؿا٥ل ايٛقؾ١ٜ
 345: اسبلټ املبني

 346: اسبٌٝ ٚاملػاقز
 341و 329: اشبُاٍ
 110: اشب٬ؾٝات

 22: ؾا٥ك٠ املعاقف
 190: ـغا٥ك ايعكب٢

ــك٣ ــٝع١:  ـنــــ و  303و 302و 36ايًــــ
 312و 308
 179: املعاْٞ قٚع
 348املها٥ٌ:  قٜا 
 74و 73و 72ا٫ٍَٛ:  لبؿ٠
 419و 348و 303ّ: ا٫ن٬ يكا٥ع

 38يكع ايتًٜٛض ع٢ً ايتْٛٝض: 
 25: يكع ايمبؿ٠

 328: َهًِ َشٝض يكع
 216ا٫ْٛاق:  يكع َطايع

 268ايب٬غ١:  ْٗر يكع

 212: ايًؿا٤
 419: ايًُه١ٝ

ــشاع و 343و 25و 23و 21و 20: ايُــــ
 349و 348

 263: ايبٴػاقٟ َشٝض
 263: َهًِ َشٝض

 381: اؾع١ٝكات ايًبط
 342و 30: عٛايٞ اي٦ًايٞ
 408: ٗاؾ٠ايػٝب ٚايً

 347: ايؿتاٟٚ اشلٓؿ١ٜ
 270: ؾتض ايباقٟ

 419ؾكا٥ؿ ا٫ٍَٛ: 
 365: ايؿٗكنت
 24و 21احملٝط:  ايكاَٛى

 419ايٓؿ٣ ٚبٌ ايُؿ٣:  كقط
 344: ق٥٬ؿ ايؿقق
 344و 309و 304ٚايؿٛا٥ؿ:  ايكٛاعؿ
 422و 81 ا٫ٍَٛ: قٛاْني

ــايف و 327و 266و 265و 29: ايهــــــــــــ
و 336و 332و 331و 330و 329
 343و 341و 340و 339و 338

 344و 309و 38 :نًـ ايػطا٤
 331: نًهٍٛ ايبٗا٥ٞ

 334اشلاؾٟ:  نًهٍٛ
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 419و 247 و141: ايهؿا١ٜ
 190: نٓم ايعُاٍ

ُٵع١َ ًٗ  419ايؿًَك١ٝ:  اي
 365 و109 :املبهٛ 

 326: صبُع ايبٝإ
 412: احملٍُٛ

 35: طبتُك ابٔ اسبادب
 348و 109: املػتًـ
 334ايب٬غ١:  ٗرَْؿاقى 
 305ايع١ًٜٛ:  املكانِ
 382ايٛنا٥ٌ:  َهتؿقى

 261: َهتطكٳَؾاتٹ ايهٻكا٥ك
 306ا٫سهاّ:  َُابٝض
 17 املٓرل: املُباع
 419: املطٍٛ
 36ا٫ٍَٛ:  َعاقز
 419و 72و 51ايؿٜٔ:  َعامل

 31: َعاْٞ ا٭غباق
 190: املعٵذٳِ ايُػرل

  23: املػكب
 419ايًبٝب:  َػين

 412: ١ََؿتاع ايهكا
 ٠190: َؿتاع ايٓذا

 349: املكٓع

 349و 344: املكٓع١
 419 و301 :املهانب

 260و 194: املًٌ ٚايٓشٌ
  ٘ ــكٙ ايؿكٝـــ ــٔ ٫ ؼبٓـ و 339و 331: َـ

 393و 349و 343
 268: َٓاقب ايًاؾعٞ

 190: املٓاقب
 41: املٓتػب
   303املطًب:  َٓت٢ٗ
   22: املٓذؿ

 242: َٓظ١َٛ ايهبمٚاقٟ
 327و 325و 74املكٜؿ :  ١َٝٓ

 382: املٗفب يف يكع املػتُك
 ّ  :َٛاقؾ ا٭ْاّ يف يكع يكا٥ع اٱنـ٬

348 
و 349و 348و 270و 264: املٛٓطــــــــــــأ

389 
ٖٳ١  306: ايٓټمٵ

 174: ْكؿ اٯقا٤ ايؿًهؿ١ٝ
ــ١  ــؿ اٯقا٤ املٓطكٝـــ و 83و 81و 59: ْكـــ

 319و 208و 143و 140و 138و 130
 414: ْكؿ ايعًُا٤

 382و 349و 344و 23: ايٓٗا١ٜ
 332: ٗر ايب٬غ١ْ
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ٞٸ  261: ْٳٛاؾٹٔق ايبٳمٳْٵط
ــاطع  ــٛق ايهـــــ و 352و 73و 68: ايٓـــــ

و 369و 367و 365و 358و 353
 379و 376

 50: ٖؿا١ٜ املهذليؿٜٔ
 412: اشلؿا١ٜ يف يكع املعامل

 349: اشلؿا١ٜ
 312: ٖٴؿٳ٣ املتكني

 336و 29: ايٛايف
 263: ايًٝع١ ٚنا٥ٌ
 306: ايٛن١ًٝ

 



 ّاملساجع فَسع املصادز
 .ايككإٓ ايهكِٜ

ــا٥ٝين   .1 ــكات حبــح ايٓ ــكاتو تككٜ ــٛ ايكانــِ   يهــٝؿا وأدــٛؾ ايتككٜ  واشبــ٥ٛٞأب

 .2  وَطبع١ ايػؿٜك وقِ و: ًَٓٛقات َُطؿٟٛايٓايك

ٕ   وأيؿ بٔ عًٞ ايطدلنٞ وا٫ستذاز .2 ايٓايـك:   وذبكٝل: ضبُؿ بـاقك اشبكنـا

 .(ٖـ1386) وايٓذـ ا٭يكف وؾاق ايٓعُإ يًطباع١ ٚايًٓك

ّ  ا٫سهاّ يف أٍَٛ .3 ٟ      وا٫سهـا ايٓايـك:   وعًـٞ بـٔ سـمّ ا٭ْؿيهـٞ ايظـاٖك

 ايكاٖك٠. وَطبع١ ايعا١َُ ولنكٜا عًٞ ٜٛنـ

ٟ     ويف أٍَٛ ا٫سهاّ ا٫سهاّ .4 عبـؿ ايـكلام   ذبكٝـل:   وعًـٞ بـٔ ضبُـؿ اٯَـؿ

 .(ٖـ1402) و2  وايٓايك: املهتب اٱن٬َٞ وعؿٝؿٞ

ٞ    وإسٝا٤ املٝت بؿٓـا٥ٌ أٖـٌ ايبٝـت    .5 اى احملكـل: عبـ   ودـ٬ٍ ايـؿٜٔ ايهـٝٛط

 .(ٖـ1420) و1  وايٓايك: ؾاق املؿ١ٜٓ املٓٛق٠ وأيؿ َكك

ٞ   وػمايٞايأبٛ ساَؿ ضبُؿ بٔ ضبُؿ  وإسٝا٤ عًّٛ ايؿٜٔ .6  وؾاق ايهتـاب ايعكبـ

 .برلٚت

7.   ٍ ٞ    اغتٝاق َعكؾـ١ ايكدـا ٞ   واملعـكٚف بكدـاٍ ايهًـ  :ذبكٝـل  وايًـٝؼ ايطٛنـ

 ٞ ــت   وَٗــؿٟ ايكدــا٥ ــذلاخ  ايٓايــك: َ٪نهــ١ آٍ ايبٝ ــا٤ اي ــ١  وٱسٝ َطبع

 .(ٖـ1404) وقِ وتبعج

ــ وٚا٫نــت٤٬ُأؾب اٱَــ٤٬  .8 ٞ    ٛأب ــؿ ايهــكِٜ بــٔ ضبُــؿ ايهــُعاْ  ونــعٝؿ عب

ــل ّ   :ذبكٝ ٍ   ونــعٝؿ ضبُــؿ ايًشــا ــ١ اشلــ٬ ــرلٚت وايٓايــك: ؾاق َٚهتب  و1  وب

 .(ٖـ1409)
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ذبكٝـل:   وٞعًـٞ أيـؿ بـٔ ضبُـؿ املكلٚقـٞ ا٭َـؿٗاْ       ٛأب و١ا٭ل١َٓ ٚا٭َهٓ .9

   .(ٖـ1417) و1  و١ايٓايك: ؾاق ايهتب ايعًُٝ وغًٌٝ املُٓٛق

أنؿ ايػاب١و عًٞ بٔ ابـٞ نـكّ ضبُـؿ بـٔ ضبُـؿ بـٔ عبـؿ ايهـكِٜ بـٔ ا٭ثـرلو            .10

 ْتًاقات ازلاعًٝٝإو طٗكإ ْاَك غهكٚ.ا

إنعاف ايكاغبني يف نرل٠ املُطؿ٢ ٚؾٓا٥ٌ أٌٖ بٝتـ٘ ايطـاٖكٜٔو ضبُـؿ بـٔ      .11

 ّ(.1948عًٞ ايُبإو َُطؿ٢ ايبابٞ اسبً و )

و ضبُــؿ بــٔ ابــٞ بهــك بــٔ أٜــٛب بــٔ نــعؿ  إعــ٬ّ املــٛقعني عــٔ قب ايعــاملني .12

٩ٚف نعؿو ًْـك ؾاق ازببـٌو   ايمقعٞ )ابٔ قِٝ ازبٛل١ٜ(و ذبكٝل ط٘ عبؿ ايك

 .(1973ّ)برلٚتو 

 .5ٔ ايمقنًٞو طبع ًْٚك ؾاق ايعًِ ي٬ًُٜنيو  ا٭ع٬ّو غرلٴ ايؿٜ .13

ايٓايـك: ؾاق ايتعـاقف    وذبكٝـل: سهـٔ ا٭َـني    وضبهٔ ا٭َـني  وأعٝإ ايًٝع١ .14

 .رلٚتب ويًُطبٛعات

ٞ  واشلــاؾٟ إىل طكٜــل ايكيــاؾا٫قتُــاؾ  .15  وضبُــؿ بــٔ اسبهــٔ ايًــٝؼ ايطٛنــ

 وقــِ وَطبعــ١ اشبٝــاّ وطٗــكإ وًٗهــتٕٛدايٓايــك: ًَٓــٛقات َهتبــ١ دــاَع  

 .(ٖـ1400)

ــ١      .16  آٍ نايـــ ايػطــا٤ َٓاٖــٌ عطــا٤و يــانك دــابك َٛنــ٢ ايبػــؿاؾٟو َطبع

 .(2000ّ) وبػؿاؾ وا٭ؾٜب

َ٪نهــ١  /ؿقانــات اٱنــ١َٝ٬ذبكٝــل: قهــِ اي ويًــٝؼ ايُــؿٚما وا٭َــايٞ .17

 .(ٖـ1417) و1  وقِ وايبعج١

ُٸؿ بـٔ اسبهـٔ ايطٛنـٞو ذبكٝـل قهـِ ايؿقانـات اٱنـ١َٝ٬ يف         .18 ا٭َايٞو ضب

 ٖـ(.1414) و1َ٪نه١ ايبعج١و طبع ًْٚك ؾاق ايجكاؾ١و  
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 و: ايهـٝؿ أيـؿ اسبهـٝين   ذبكٝـل  و ضبُؿ بٔ اسبهٔ اسبك ايعاًَٞوٌَ اٯٌَأ .19

 .ايٓذـ ا٭يكف واٯؾاب َطبع١ واؾبػؿ وايٓايك: َهتب١ ا٭ْؿيو

ــكقو إ .20 ــٌ َـ ــفٚبٛيٛى  وظبٝـ ــا نكاؾٝـ ــكاّ   وٜٛسٓـ ــؿقٜت أؾـ ــب ا٭قسلٓـ تعكٜـ

 .نكٜانٛى

ٞ  نعؿ عبؿ ايهكِٜ بٔ ضبُـؿ  ٛأب وا٭ْهاب .21 ذبكٝـل: عبـؿ اهلل عُـك     وايهـُعاْ

ــاقٚؾٟ ــ١   وايب ــإ يًطباع ــع  ايٓايــك: ؾاق ازبٓ ــرلٚت وٚايًٓــك ٚايتٛلٜ  و1  وب

 .()ٖـ1408)

 .(ٖـ1403) و2  وبرلٚت وَ٪نه١ ايٛؾا٤ وؿ باقك اجملًهٞضبُ وحباق ا٭ْٛاق .22

ــ١ ٚايٓٗاٜــ١ .23 ــ وايبؿاٜ ٞ  ايؿــؿا٤ ٛأب ذبكٝــل: عًــٞ  وإزلاعٝــٌ بــٔ نــجرل ايؿًَــك

 .(ٖـ1408) و1  وبرلٚت وايٓايك: ؾاق إسٝا٤ ايذلاخ ايعكبٞ ويرلٟ

ٱسٝـا٤   َ٪نهـ١ آٍ ايبٝـت   ايٓايـك:   وسبٝب اهلل ايكي  وبؿا٥ع ا٭ؾهاق .24

 ايذلاخ.

ٛ : ذبكٝـل  وضبُؿ بٔ اسبهٔ بٔ ؾكٚؽ ايُؿاق ويؿقداتبُا٥ك ا .25 ٘ سهـٔ ن  دـ

 .(ٖـ1404) وَطبع١ ا٭يؿٟ وطٗكإ و: ًَٓٛقات ا٭عًُٞايٓايك وباغٞ

ايٓايـك: املهتبـ١ ايتذاقٜـ١ ايهــدل٣     وعُـكٚ بـٔ حبـك ازبـاس      وبٝـإ ٚايتبـٝني  اي .26

 .(ٖـ1345) و1  وَُك ويُاسبٗا َُطؿ٢ ضبُؿ

ذبكٝــل: عبــؿ ايــكلام  وكل ايــؿٜٔضبُــؿ سهــني ســ وتــاقٜؼ ايٓذـــ ا٭يــكف .27

   .(ٖـ1427) و1  وقِ وًَٓٛقات ؾيٌٝ َا وضبُؿ سهني سكل ايؿٜٔ

َُـطؿ٢   :بهك ضبُؿ بـٔ عًـٞ اشبطٝـب ايبػـؿاؾٟو ذبكٝـل      تاقٜؼ بػؿاؾو أبٛ .28

 .(ٖـ1417)عبؿ ايكاؾقو ؾاق ايهتب ايع١ًُٝو برلٚتو 

هٓؿق١ٜو تاقٜؼ ؾهك ا٫دتُاعو ضبُؿ عًٞ ضبُـؿو ؾاق املعكؾـ١ ازباَعٝـ١ ا٫نـ     .29
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 .(ٖـ1429)و 2 

ٞٸ بـٔ اسبهـٔ ايًـاؾعٞ املعـكٚف بـابٔ           .30 تاقٜؼ َؿ١ٜٓ ؾًَـلو أبـٛ ايكانـِ عًـ

 .(ٖـ1415)عهانكو ذبكٝل عًٞ يرلٟو طبع ًْٚك ؾاق ايؿهكو 

 ذبكٝـل:  واسبًٞ ٜٛنـ ايع١َ٬ اسبهٔ بٔ وتبُك٠ املتعًُني يف أسهاّ ايؿٜٔ .31

 ٞ ٝـ    وأيؿ اسبهٝينو ٖاؾٟ ايٝٛنـؿ ٕ  و١ايٓايـك: اْتًـاقات ؾك َطبعـ١   وطٗـكا

   .1  وأيؿٟ

ــل  .32 ــؿ املٓطـ ٞ   ودبكٜـ ــ ــؿٜٔ ايطٛنـ ــرل ايـ ــٞ    وُْـ ــ١ ا٭عًُـ ــٛقات َ٪نهـ ًَٓـ

 برلٚت. ويًُطبٛعات

اسبهـٔ بـٔ ٜٛنــ ايع٬َـ١      وع٢ً َـفٖب اٱَاَٝـ١   ذبكٜك ا٭سهاّ ايًكع١ٝ .33

 و: َ٪نهــ١ اٱَــاّ ايُــاؾم ايٓايــك وذبكٝــل: إبــكاِٖٝ ايبٗــاؾقٟ واسبًــٞ

 .(ٖـ1420) و1  وقِ وَطبع١ اعتُاؾ

قطـب ايـؿٜٔ ضبُـؿ بـٔ      وذبكٜك ايكٛاعـؿ املٓطكٝـ١ يف يـكع ايكنـاي١ ايًُهـ١ٝ      .34

 .(ٖـ1426) و2  وقِ وَطبع١ يكٜعت وًَٓٛقات بٝؿاق وضبُؿ ايكالٟ

و اسبهـٔ بـٔ عًـٞ بـٔ اسبهـني بـٔ يـعب١        ذبـ ايعكٍٛ عٓـؿ آٍ ايكنـٍٛ    .35

اسبكاْٞو ذبكٝل عًٞ اندل ايػؿاقٟو ًْـك َ٪نهـ١ ايًٓـك اٱنـ٬َٞ زبُاعـ١      

 ٖـ(.1404و )2نيو قِو  املؿقن

ّٵ املٓهـٞ      .36 تفنك٠ اسبٓؿا و ضبُؿ بٔ أيؿ بٔ عجُإ ايفٖ و ًْك َهتبـ١ اسَبـكٳ

 بءعا١ْ ٚلاق٠ َعاقف اسبه١َٛ ايعاي١ٝ اشلٓؿ١ٜ.

َ٪نهـ١ آٍ ايبٝـت   : ذبكٝل وايع١َ٬ اسبًٞ اسبهٔ بٔ ٜٛنـ وتفنك٠ ايؿكٗا٤ .37

 .(ٖـ1414) و1  وقِ وَطبع١ َٗك وعًِٝٗ ايه٬ّ ٱسٝا٤ ايذلاخ

ايٓايـك: َهتبـ١ آٜـ١ اهلل ايعظُـ٢ املكعًـٞ       وأيـؿ اسبهـٝين   وتكادِ ايكداٍ .38
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 .(ٖـ1414) وَطبع١ َؿق وقِ املكؿن١ وايٓذؿٞ

ــٔ َايــوإو ايتهــٌٗٝ .39 ــؿ اهلل بــٔ َايــو ايطــا٥ٞ     وب ضبُــؿ بــٔ عبــؿ اهلل بــٔ عب

 طبطٛ . وازبٝاْٞ ا٭ْؿيهٞ مجاٍ ايؿٜٔ

40.  ٍ ذبكٝـل: عًـٞ    وكـمٜٚين و ايهـٝؿ عًـٞ املٛنـٟٛ اي   تعًٝك١ ع٢ً َعامل ا٭َـٛ

: َ٪نه١ ايًٓك اٱن٬َٞ ايتابع١ زبُاع١ املؿقنني ايٓايك وايعًٟٛ ايكمٜٚين

 .(ٖـ1422) و1  وبكِ املًكؾ١

ضبُؿ اسبهـٔ بـٔ عًـٞ     ٛا٫َاّ أباملٓهٛب إىل  وتؿهرل اٱَاّ ايعههكٟ  .41

ِ  وَطبعـ١ َٗـك   وذبكٝل: َؿقنـ١ اٱَـاّ املٗـؿٟ     و ايعههكٟ  و1  وقـ

 .(ٖـ1409)

ذبكٝل: ٜٛنــ   وازلاعٌٝ بٔ نجرل ايككيٞأبٛ ايؿؿا٤  وٕ ايعظِٝآايكك تؿهرل .42

 ٞ ــكئ املكعًــً ــؿ اي ــع    وعب ــ١ يًطباعــ١ ٚايًٓــك ٚايتٛلٜ  وايٓايــك: ؾاق املعكؾ

 .(ٖـ1412) وبرلٚت

 .(ٖـ1401) و1  وايٓايك: ؾاق ايؿهك وؾػك ايؿٜٔ ايكالٟ وايتؿهرل ايهبرل .43

: ٚلاق٠ ايًــــ٪ٕٚ ايٓايــــك وضبُــــؿ سهــــني ايــــفٖ  وايتؿهــــرل ٚاملؿهــــكٕٚ .44

 ايهعٛؾ١ٜ. واٱن١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايؿع٠ٛ ٚاٱقياؾ

ٞٸ بٔ سذك ايعهك٬ْٞو ذبكٝل .45 ُٳؿ بٔ عً َُطؿ٢ عبؿ  :تككٜبٴ ايتٻٗفٜبو أسٵ

 .(ٖـ1415)و 2ايكاؾق عطاو ًْك ؾاق ايهتب ايع١ًُٝو برلٚتو  

ٟ عًـٞ  ايًـرلالٟو  اجملـؿؾ  تككٜك حبح آ١ٜ اهلل  .46 َ٪نهـ١ آٍ  ذبكٝـل:   وايـكٚلؾق

 .ايذلاخ ٱسٝا٤ ت ايبٝ

ــ         .47 ٛ اسبهــٔ  تككٜــكات ايًــٝؼ ضبُــؿ قْــا نايـــ ايػطــا٤ يبشــح ايهــٝؿ أب

 َهتب١ نايـ ايػطا٤ ايعا١َ. وطبطٛ  وا٭َؿٗاْٞ يف أٍَٛ ايؿك٘
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َهتبـ١ ا٫َـاّ    وطبطـٛ   املكـؿاؾ ايهـٝٛقٟو  و ملػتُـك ايًـكا٥ع  ايتٓكٝض ايكا٥ع  .48

 .اسبهِٝ ايعا١َ

ــٔ ايطٛنـــٞو ذبك   .49 ــؿ بـــٔ اسبهـ ــاّو ضبُـ ــلتٗـــفٜب ا٭سهـ ــٔ  :ٝـ ــٝؿ سهـ ايهـ

 .4اشبكنإو املطبع١ غٛقيٝؿو ًْك ؾاق ايهتب اٱن١َٝ٬و  

50.    ٍ ٞ  وتٗـفٜب ايَٛـٍٛ اىل عًــِ ا٭َـٛ ضبُـؿ سهــني  ذبكٝــل:  وايع٬َــ١ اسبًـ

 .(ٖـ1421) وقِ وَطبع١ نتاق٠ وايكْٟٛ ايهًُرلٟ

ٞ ا٭ٍَٛتٗفٜب  .51 ايٓايـك:   وو حبح ايهٝؿ املٛنٟٛ اشبُٝينو دعؿك ايهـبشاْ

 قِ. وؾاق ايؿهك

ذبكٝــل: ضبُــؿ َٗــؿٟ  وايًــٝؼ ايُــؿٚم وا٭عُــاٍ ٚعكــب ا٭عُــاٍ ثــٛاب .52

َطبعــ١  وقــِ وايٓايــك: ًَٓــٛقات ايًــكٜـ ايكْــٞ وايهــٝؿ سهــٔ اشبكنــإ

 .2  وأَرل

داَع بٝإ ايعًِ ٚؾًٓ٘ َٚا ٜٓبػٞ يف قٚاٜتـ٘ ٚيًـ٘و عُـك بـٔ ٜٛنــ بـٔ        .53

 عبؿ ايدل ايككط و ؾاق ايؿهكو برلٚت.

ســا  ضبُــؿ بــٔ إؾقٜــو ايتُُٝــٞ  ازبــكع ٚايتعــؿٌٜو عبــؿ ايــكئ بــٔ أبــٞ .54

و 1َُطؿ٢ عبـؿ ايكـاؾق عطـاو ًْـك ؾاق ايهتـب ايعًُٝـ١و         :ايكالٟو ذبكٝل

(2002ّ). 

ضبُــؿ بــٔ أيــؿ ايؿًَــكٞ    وملطايــب يف َٓاقــب اٱَــاّ عًــٞ   دــٛاٖك ا .55

ايٓايك : صبُع إسٝا٤ ايجكاؾـ١   وضبُؿ باقك احملُٛؾٟ: ذبكٝل وايباعْٛٞ ايًاؾعٞ

 .(ٖـ1415) و1  وٌَطبع١ ؾاْ وقِ واٱن١َٝ٬

ٞ  اسب ويف يكع َٓطل ايتذكٜؿ ازبٖٛك ايٓٓٝؿ .56 ايٓايـك:   وهٔ بٔ ٜٛنــ اسبًـ

 .(ٖـ1363) وَطبع١ اٱَاّ اَرل امل٪َٓني  واْتًاقات بٝؿاق
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   طبطٛ . وضبُؿ بٔ اسبهٔ ايًرلٚاْٞ وساي١ٝ املعامل .57

 ١.سهني بٔ ضبُؿ غًٝؿ١ نًطإ اسبهٝينو طبطٛط وساي١ٝ املعامل .58

سهـني بــٔ ضبُـؿ املــرللا قؾٝـع ايــؿٜٔ     وعًُــا٤ عًـ٢ املعــامل سايـ١ٝ نـًطإ اي   .59

 طبطٛ  اٯًَٞو

ٟ  وسايـ١ٝ عًــ٢ ايتٗـفٜب   .60  وذبكٝـل: َُــطؿ٢ اسبهــٝين  واملــ٬ عبـؿ اهلل ايٝــمؾ

 قِ. وًْك ؾاق ايتؿهرل

ٌ ساي١ٝ طبتُك َٓتٗـ٢ ايهـ٪ٍٚ ٚا٭   .61 يـؿ بـٔ عبـؿ    أعبـؿ ايـكئ بـٔ     وَـ

 ١.ايػؿاق. طبطٛط

ٞ  وايطــاٖك٠ يف أسهــاّ ايعــذل٠  اسبــؿا٥ل ايٓاْــك٠  .62 ــ ايٓايــك:  وٜٛنـــ ايبشكاْ

 .َ٪نه١ ايًٓك اٱن٬َٞ ايتابع١ زبُاع١ املؿقنني بكِ املًكؾ١

ٞ   أ١ُ٥ ايمٜؿ١ٜو يٝـؿ بـٔ   أيف َٓاقب  اسبؿا٥ل ايٛقؾ١ٜ .63 و يـؿ ايًـٗرل ايُٝـاْ

 .طبطٛ 

َهتبـ١   ايًٝؼ دعؿك نايــ ايػطـا٤و   اسبل املبني يف تُٜٛب قأٟ اجملتٗؿٜٔو .64

 ِ املػطٛطات.ا٫َاّ اسبهِٝ ايعا١َو قه

ٟ     واسبه١ُ املتعاي١ٝ يف ا٭نؿاق ايعك١ًٝ ا٭قبعـ١  .65  وَـؿق ايـؿٜٔ ضبُـؿ ايًـرلال

 .3  وبرلٚت وايٓايك: ؾاق إسٝا٤ ايذلاخ ايعكبٞ

 ضبُؿ بٔ أيؿ املؿذع ايبُكٟ. واسبُان١ ايبُك١ٜ .66

عًــٞ أنــدل ذبكٝــل:  وايُــؿٚم ايًــٝؼ ضبُــؿ بــٔ عًــٞأبــٛ دعؿــك و اشبُــاٍ .67

 وقـــِ املكؿنـــ١ وؿقنـــني يف اسبـــٛل٠ ايعًُٝـــ١مجاعـــ١ املايٓايـــك:  وايػؿـــاقٟ

 .(ٖـ1403)

أيـؿ   واملعـكٚف بـاشبطط املككٜمٜـ١    املٛاع  ٚا٫عتباق بـفنك اشبطـط ٚاٯثـاق    .68
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  ٟ  و1  وؾاق ايهتـب ايعًُٝــ١و بــرلٚت  :ايٓايــك وبـٔ عًــٞ تكــٞ ايـؿٜٔ املككٜــم

 .(ٖـ1418)

69.  ٍ ــٛا ٍ  يف غ٬َــ١ ا٭ق ــ١ ايكدــا ٞ   وَعكؾ ــ ــٔ ٜٛنـــ ايع٬َــ١ اسبً  واسبهــٔ ب

ايٓايــك:  وَطبعــ١ َ٪نهــ١ ايًٓــك ا٫نــ٬َٞ و1  وٝــل: دــٛاؾ ايكٝــَٛٞايتشك

 .(ٖـ1417) وَ٪نه١ ًْك ايؿكا١ٖ

70.  ّ ّ     ؾاق ايهـ٬ ٞ    وؾُٝـا ٜتعًـل بايك٩ٜـا ٚاملٓـا ايٓايــك:  وسهـني ايٓـٛقٟ ايطدلنـ

 برلٚت. وَ٪نه١ ايتاقٜؼ ايعكبٞ

ٝاّ بايٓايك : اْتًاقات  وو َُطؿ٢ لَاْٞعًٞ  يٲَاّايؿٜٛإ املٓهٛب  .71

 َطبع١ َؿق. وقِ وان٬ّ

 .ٖـ(1401) وايٓايك: ؾاق َاؾق وسا  ايطا٥ٞ وؾٜٛإ سا  ايطا٥ٞ .72

َٴشــبټ ايــؿِّٜٔ أيــؿ بــٔ عبــؿ اهلل     .73 ـٳٟٚ ايُككٵبــ٢و  ـغــا٥كٴ ايعٴكبــ٢ يف َٓاقــبٹ 

ــ١ ايتُٝٛقٜــ١و ًْــك َهتبــ١     ايطــدلٟو عــٔ ْهــػ١ ؾاق ايهتــب املُــك١ٜ ٚاشبماْ

 ٖـ(.1356ايكؿنٞو )

ايٓايــك: َ٪نهــ١ آٍ  واحملكــل ايهــبمٚاقٟ وؾـغــرل٠ املعــاؾ يف يــكع اٱقيــا  .74

 .ايبٝت 

ٞ  ىبـمق  أغـا  وإىل تُاْٝـ ايًـٝع١  ايفقٜع١ .75  و: ؾاق ا٭ْـٛا٤ ايٓايـك  وايطٗكاْـ

 .(ٖـ1403) و3  وبرلٚت

ضبُــؿ بــٔ َهــٞ ايعــاًَٞ  ايًــٗٝؿ ا٭ٍٚ وأسهــاّ ايًــكٜع١ يف ـنــك٣ ايًــٝع١ .76

ــل وازبــمٜين ــذلاخ   : ذبكٝ ــا٤ اي ــِٝٗ ايهــ٬ّ ٱسٝ ــِ وَ٪نهــ١ آٍ ايبٝــت عً  وق

 .(ٖـ1418)

ايٓايــك: ؾاق إسٝــا٤ ايــذلاخ  ودــ٬ٍ ايــؿٜٔ ايهــٝٛطٞ وـٜــٌ طبكــات اسبؿــا  .77



 453  انفُبر  انفنٍخ

 .برلٚت وايعكبٞ

ــؿٜٔ عــذل  وشبطٝــب ايبػــؿاؾٟا وايكسًــ١ يف طًــب اسبــؿٜح  .78 ــٛق اي ــل: ْ  وذبكٝ

 .(ٖـ1395) و1  وبرلٚت و: ؾاق ايهتب ايع١ًُٝايٓايك

 قنا٥ٌ اغٛإ ايُؿا٤ ٚغ٬ٕ ايٛؾاو ؾاق َاؾق برلٚت. .79

ٞ    او ضبُؿ ؾك١ٝٗقنا٥ٌ  .80 ٞ  زلاعٝـٌ بـٔ اسبهـني املالْـؿقاْ ايٓايـك:   واشبـاد٥ٛ

 .(ٖـ1411) و1  وَّطبع١ نٝؿ ايًٗؿا٤ عًٝ٘ ايه٬ وؾاق ايهتاب اٱن٬َٞ

ٞ   وقؾع اسبادب عٔ طبتُك ابٔ اسبادب .81 عـامل   :ايٓايـك  وتاز ايـؿٜٔ ايهـبه

 .(ٖـ1419) و1  وبرلٚت وايهتب

82.  ٞ ــ ايبػـــؿاؾٟو ؾاق إسٝـــا٤ ايـــذلاخ ايعكبـــٞو   قٚع املعـــاْٞو ضبُـــٛؾ اٯيٛنـ

 برلٚت.

ــ١ يف يــكع ايًُعــ١ ايؿًَــك١ٝ   .83 ــٔ وايكْٚــ١ ايبٗٝ ٞ  لٜ ــ ــٔ عً ــؿٜٔ ب ايًــٗٝؿ  اي

 و1  وًَٓـــٛقات داَعـــ١ ايٓذــــ ايؿٜٓٝـــ١  وضبُـــؿ ن٬ْـــذل ذبكٝـــل: وايجـــاْٞ

   .(ٖـ1398)

84.   ٟ ُٸؿ بٔ ايؿتـاٍ ايٓٝهـابٛق و تكـؿِٜ ايهـٝؿ ضبُـؿ َٗـؿٟ     ق١ْٚ ايٛاعظنيو ضب

 اشبكنإو ًْك ًَٓٛقات ايكْٞو قِ.

85.  ٍ ٞ    ولبـؿ٠ ا٭َــٛ ؾــاقى : ذبكٝـل  وايًـٝؼ ايبٗــا٥ٞ ضبُـؿ بــٔ اسبهـني ايعــاًَ

 .(ٖـ1423) و1  وَطبع١ لٜتٕٛ وايٓايك: َكَاؾ وسهٕٛ نكِٜ

ــاؾ  نــبٌ اشلــؿ٣ ٚايكيــاؾ  .86 و ضبُــؿ بــٔ ٜٛنـــ ايُــاسبٞ   يف نــرل٠ غــرل ايعب

ايٓايـك:   وو عًـٞ ضبُـؿ َعـٛ    ؾٍ أيـؿ عبـؿ املٛدـٛؾ   عـا  :ذبكٝـل  ايًاَٞو

 .(ٖـ1414) و1  وبرلٚت وايهتب ايع١ًُٝؾاق 

ُٻؿ بٔ عٝهـ٢ ايذلَـفٟو ذبكٝـلٴ    نٓٔ ايذلَفٟ .87 َٴش عبـؿ   :)ازباَع ايُشٝض(و 
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 .(1983ّ)و 2ايكئ ضبُؿ عجُإو طبع ًْٚك ؾاق ايؿهك برلٚتو  

ٞٸ بٔ عُك  نٓٔ ايؿٸاق .88 ايـؿاق قطـينو ذبكٝـل صبـؿٟ بـٔ َُٓـٛق بـٔ        قطينو عً

 .(1996ّ)و 1نٝؿ ايًٛق٣و طبع ًْٚك ؾاق ايهتب ايع١ًُٝو برلٚتو  

ضبُــؿ أيــؿ  :نــٓٔ ايــؿاقَٞو عبــؿ اهلل بــٔ عبــؿ ايــكئ ايــؿاقَٞو ذبكٝــل .89

 ايؿٖإو ًْك َطبع١ ا٫عتؿاٍو ؾًَل.

احملكــل: ضبُــؿ عبــؿ هــني بــٔ عًــٞ ايبٝٗكــٞو  اسببــٔ  ايهــٓٔ ايهــدل٣و أيــؿ .90

 .(ٖـ1424) و3  وبرلٚت وايٓايك: ؾاق ايهتب ايع١ًُٝ واؾق عطاايك

ــب٤٬و ضبُــؿ بــٔ أيــؿ بــٔ عجُــإ ايــفٖ و ذبكٝــل يــعٝب     أنــرل  .91 عــ٬ّ ايٓټ

 .(ٖـ1413)و 9ا٭قْا٩ٚ و ًْك َ٪نه١ ايكناي١و برلٚتو  

ايٓايـك:   وبٔ ايعُاؾ اسبٓبًٞيفقات ايفٖب يف أغباق َٔ ـٖبو عبؿ اسبٞ  .92

 .برلٚت وبٞؾاق إسٝا٤ ايذلاخ ايعك

ايٓايك: اْتًاقات  وذبكٝل: َاؾم ايًرلالٟ واحملكل اسبًٞ ويكا٥ع اٱن٬ّ .93

 .(ٖـ1409) و2  وقِ وَطبع١ أَرل وطٗكإ وانتك٬ٍ

ٞ  ويكع ا٫ياقات ٚايتٓبٝٗات .94 َهتبـ١ اٱَـاّ    وطبطـٛ   وُْرل ايؿٜٔ ايطٛنـ

 اسبهِٝ ايعا١َ.

ايٓايـك:   وْٞو نـعؿ ايـؿٜٔ بـٔ َهـعٛؾ ايتؿتـالا     يكع ايتًٜٛض ع٢ً ايتْٛٝض .95

 .َُك وَهتب١ َبٝض

ذبكٝــل: ٜٛنـــ  وٟؾقْــٞ ايــؿٜٔ ا٭نــذلابا  ويــكع ايكْــٞ عًــ٢ ايهاؾٝــ١  .96

 .(ٖـ1395) وطٗكإ وايٓايك: َ٪نه١ ايُاؾم وسهٔ عُك

ٞ    يكع ايعكٝـؿ٠ ايطشاٜٚـ١   .97 عبـؿ اهلل بـٔ عبـؿ    احملكـل:   وو ابـٔ أبـٞ ايعـم اسبٓؿـ

ــٞ   ــٔ ايذلنـ ــا٩ٚ  ٚاحملهـ ــعٝب ا٭قْـ ــاي١  ويـ ــ١ ايكنـ ــك: َ٪نهـ  و2  وايٓايـ

 .(ٖـ1411)
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 .ازبٜٛين ـٴٛنٹعبؿ اهلل بٔ عبؿ املًو بٔ ٜٴو يكع ايعكٝؿ٠ ايطشا١ٜٚ .98

ٞ      و(نتاب املتـادك ) يكع ايكٛاعؿ .99 ذبكٝـل:   ودعؿـك بـٔ ايًـٝؼ غٓـك ازبٓـاد

 وَطبع١ نـكٚق  واْتًاقات نعٝؿ بٔ دبرل وضبُؿ سهني ايكْٟٛ ايهًُرلٟ

 .ٖـ(1422) و1 

املَٛـًٞ املعـكٚف بـابٔ     ٜعٌٝ بٔ عًٞ بٔ ٜعٌٝ ويكع املؿٌُ يًمطبًكٟ .100

 (.2001ّ -ٖـ 1422)و 1  وؾاق ايهتب ايع١ًُٝو برلٚت وٜعٌٝ

ايٓايـك: ؾاق املعـاقف    وايتؿتالاْٞ نعؿ ايؿٜٔ ويكع املكاَؿ يف عًِ ايه٬ّ .101

 .(ٖـ1401) وبانهتإ و1  وايٓعُا١ْٝ

 طبطٛ . ويؿ املالْؿقاْٞأضبُؿ َاحل بٔ  وا٭ٍَٛ يكع لبؿ٠ .102

ٟ    قطب ويكع َطايع ا٫ْٛاق .103 اْتًـاقات نـت     وايؿٜٔ ضبُؿ بـٔ ضبُـؿ ايـكال

 قِ. وظبؿٞ

 وطبطــٛ و سهــٔ بــٔ دعؿــك نايـــ ايػطــا٤و  يــكع َكؿَــ١ نًـــ ايػطــا٤  .104

 .اسبهِٝ ايعا١ََهتب١ ا٫َاّ 

ًٵـكٴ      .105 ُٻؿ أبـٛ ايؿٓـٌ إبـكاِٖٝو ْٳ يكعٴ ْٗٔر ايب٬غ١و ابٔ أبٞ اسبؿٜؿو ذبكٝل ضب

ايعظُــ٢ املكعًـــٞ  ؾاق إسٝــا٤ ايهتــب ايعكبٝــ١و ًَٓــٛقات َهتبــ١ آٜــ١ اهلل       

 ّ(.1967و )2ايٓذؿٞو  

: ا٭ب قٓـٛاتٞ ٚنـعٝؿ   ذبكٝل وأبٛ عًٞ اسبهني بٔ عبؿ اهلل بٔ نٝٓا وايًؿا٤ .106

 .(ٖـ1404) وايٓايك: َهتب١ آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ املكعًٞ ايٓذؿٞ ولاٜؿ

َـباع   وؾٚقٙ اٱَـ٬سٞ ايـؿٜين يف ايعـكام   ايًٝؼ عًٞ نايـ ايػطا٤ ٚ .107

 ٞ ١ َادهــترل َكؿَــ١ إىل قهــِ ايــذلاخ يف  قنــاي ودــابك عبــؿ اسبهــني ايعــاؾي

 .(ٖـ1429) وازباَع١ اسبك٠ يف ٖٛيٓؿا
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108.    ٟ ــٔ يــاؾ ازبــٖٛك ــٌ ب ــٛق     وايُــشاعو إزلاعٝ ــؿ ايػؿ ــل : أيــؿ عب ذبكٝ

   ٖـ(.1407) و4  وبرلٚت و: ؾاق ايعًِ ي٬ًُٜنيايٓايك وايعطاق

َشٝضٴ ايبػاقٟو ضبُؿ بٔ إزلاعٌٝ بٔ إبكاِٖٝ ايبػاقٟو طبـع ًْٚـك ؾاق    .109

رلٚتو طبع١ با٭ٚؾهت عٔ طبع١ ؾاق ايطباعـ١ ايعـاَك٠ بانـتاْبٍٛو    ايؿهكو ب

 ٖـ(.1401)

 .برلٚت وايٓايك: ؾاق ايؿهك وَهًِ ايٓٝهابٛقٟ وَشٝض َهًِ .110

ٞ    وايُكا  املهتكِٝ .111 : ضبُـؿ  ذبكٝـل  وعًٞ بٔ ْٜٛو ايعـاًَٞ ايٓبـاطٞ ايبٝاْـ

 ٟ َطبعـ١   و: املهتبـ١ املكتٓـ١ٜٛ ٱسٝـا٤ اٯثـاق ازبعؿكٜـ١     ايٓايـك  وايباقك ايبٗبـٛؾ

 .(ٖـ1384) و1  واسبٝؿقٟ

غــا آ و(ايهـكاّ ايــدلق٠ يف ايكــكٕ ايجايـح بعــؿ ايعًــك٠  )طبكـات أعــ٬ّ ايًــٝع١   .112

 .(ٖـ1430) وبرلٚت وَطبع١ ؾاق إسٝا٤ ايذلاخ وبمقى ايطٗكاْٞ

113.        ٞ  وطبكات ايًاؾع١ٝ ايهدل٣و تاز ايـؿٜٔ بـٔ عًـٞ بـٔ عبـؿ ايهـايف ايهـبه

 .(ٖـ1431)و 2سٞو ٖذك يًطباع١ ٚايًٓكو  ذبكٝل ؾ.ضبُٛؾ ضبُؿ ايطٓا

ٞ     طبكات ايًـاؾع١ٝ ايهـدل٣   .114 ذبكٝـل: ضبُـٛؾ    وو عبـؿ ايٖٛـاب بـٔ عًـٞ ايهـبه

 وايٓايك: ؾاق إسٝـا٤ ايهتـب ايعكبٝـ١    وعبؿ ايؿتاع ضبُؿ اسبًٛ وضبُؿ ايطٓاسٞ

 .ؾٌُٝ عٝه٢ ايبابٞ اسبً 

 ايطبكات ايهدل٣و ابٔ نعؿو ًْك ؾاق َاؾقو برلٚتو يبٓإ. .115

ٕ  عبؿ وٚايٛاقؾٜٔ عًٝٗا ؿثني بأَبٗإطبكات احمل .116 ذبكٝـل: عبـؿ    واهلل بٔ سبـا

 و2  وبـرلٚت  وايٓايـك: َ٪نهـ١ ايكنـاي١    وايػؿٛق عبؿ اسبل سهني ايبًٛيٞ

   .(ٖـ1412)

ٍ  يف طكا٥ـ املكاٍ .117 ٟ   وَعكؾ١ طبكات ايكدـا ذبكٝـل: َٗـؿٟ    وعًـٞ ايدلٚدـكؾ
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ــ١ اهلل ايعظُــ٢ املكعًــٞ ايٓذؿــٞ ايع  ايٓايــك و٥ٞايكدــا ــ١ آٜ  وقــِ واَــ١: َهتب

   .ٖـ(1410) و1  وَطبع١ بُٗٔ

ؾا٥ـك٠  ايٓايـك:   وؾـ٪اؾ نـٝؿ  : ذبكٝـل  واسبـاؾ  ايـفٖ    وايعدل يف غدل َـٔ غـدل   .118

 ايهٜٛت. واملطبٛعات ٚايًٓك

ايعبكات ايعٓدل١ٜ يف ايطبكات ازبعؿك١ٜو ضبُؿ اسبهني نايـ ايػطـا٤و ذبكٝـل    .119

 .(1998ّ)و 1دٛؾت ايكمٜٚينو  

ــايٞوعــٛايٞ ايً .120 ــٞ ا٭  ٦ ــابٔ أبــٞ مجٗــٛق   سهــا٥ٞضبُــؿ بــٔ عً  واملعــكٚف ب

 .(ـ1403ٖ) وقِ و1  وآقا صبتب٢ ايعكاقٞ: ذبكٝل

121.  ّ ــا ــؿ ا٭ٜ ٞ    وعٛا٥ ــ ــؿٟ ايٓكاق ــٔ ضبُــؿ َٗ ــل: َكنــم ا٭حبــاخ   وأيــؿ ب ذبكٝ

َطبعـ١   وَكنم ايًٓك ايتابع ملهتب اٱع٬ّ اٱن٬َٞ وٚايؿقانات اٱن١َٝ٬

 .(ٖـ1417) و1  وَهتب اٱع٬ّ اٱن٬َٞ

ٞٸ بــٔ اسبهــني بــٔ بابٛبــ٘ ايكُــٞو  ْــا عٝـٕٛ أغبــاق ايك  .122 ُٻــؿ بــٔ عًـ َٴش و 

و 1ذبكٝـــل سهـــني ا٭عًُـــٞو طبـــع ًْٚـــك َ٪نهـــ١ ا٭عًُـــٞو بـــرلٚتو   

 ٖـ(.1404)

123.    ٕ ْظـاّ ايـؿٜٔ اسبهـٔ بـٔ ضبُـؿ ايكُـٞ        وغكا٥ب ايككإٓ ٚقغا٥ـب ايؿكقـا

ٝـ  : يٓايكا ولنكٜا عُرلاتذبكٝل:  وايٓٝهابٛقٟ  وبـرلٚت  و١ؾاق ايهتـب ايعًُ

 .(ٖـ1416) و1 

 َ٪نه١ ايفغا٥ك. وو ضبُؿ قْا نايـ ايػطا٤ايػٝب ٚايًٗاؾ٠ .124

ٟ  اسبذاز ٜٛنــ بـٔ ضبُـؿ   ابٛ و ايـ با٤ .125  ايٓايـك: املطبعـ١   ويكٞااملـ  ايبًـٛ

 .(ٖـ1287) وايكاٖك٠ وايٖٛب١ٝ

ٟ    داق اهلل  ويؿا٥ل يف غكٜب اسبؿٜح ٚا٭ثكا .126  وضبُـٛؾ بـٔ عُـكٚ ايمطبًـك
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 وٕيبٓـا  وؾاق املعكؾـ١  وضبُؿ أبٛ ايؿٌٓ إبكاِٖٝ-ل: عًٞ ضبُؿ ايبذاٟٚ ٝكذب

 2. 

127.  ٟ ٞ      وؾتض ايبـاق ايٓايـك : ؾاق املعكؾـ١    ويـٗاب ايـؿٜٔ ابـٔ سذـك ايعهـك٬ْ

 .2  ويًطباع١ ٚايًٓك

ٟ بٔ ضبُـؿ أَـني ا   َكت٢ٓو ؾكا٥ؿ ا٫ٍَٛ .128 سكٝـل تـكاخ ايًـٝؼ     و٫ُْـاق

ــِ ٞ    وا٭عظـ ــ٬َ ــك اٱنـ ــع ايؿهـ ــك: صبُـ ٟ  وايٓايـ ــاقك ــ١ بـ ــِ وَطبعـ  و1  وقـ

 .(ٖـ1419)

 .(ٖـ1404) و ضبُؿ سهني اسبا٥كٟوٍَٛ ايؿك١ٝٗيف ا٭ ايؿٍُٛ ايػك١ٜٚ .129

ــكاخ  .130 ٞ   وؾٗــكى ايتٸ ــ ــل وضبُــؿ سهــني اسبهــٝين ازب٬ي : ضبُــؿ دــٛاؾ  ذبكٝ

 .(ٖـ1422) و1  وَطبع١ ْهاقٍ و: ؾيٌٝ َاايٓايك واسبهٝين ازب٬يٞ

131.    ٞ ــٞ  ؾٗكنــتٴ أزلــا٤ َُــٓٸؿٞ ايًــٝع١ )قدــاٍ ايٓذايــ ــٔ عً (و أيــؿ ب

ــل َٛنــ٢    ــك     ايٓذايــٞو ذبكٝ ــ١ ايًٓ ــع ًْٚــك َ٪نه ــاْٞو طب ايًــدلٟ ايمظب

 .(ٖـ1416)و 5ا٫ن٬َٞ ايتابع١ زبُاع١ املؿقننيو قِو  

كٝـل ايًـٝؼ عبـؿ اهلل    خو ضبُؿ سهـني اسبهـٝين ازب٬يـٞو ذب   ؾٗكنت ايذلا .132

 .(ٖــ1422)ؾي و ؾاق اي٤٫ٛو ايهٜٛت 

ًْـــك ٚطباعـــ١ وذبكٝـــل: دـــٛاؾ ايكٝـــَٛٞ وايًـــٝؼ ايطٛنـــٞ وايؿٗكنـــت .133

 .(ٖـ1417) و1  وكا١َٖ٪نه١ ًْك ايؿ 

و ذبكٝـل عًـٞ بـٔ ضبُـؿ عٝـٛ و      ضبُؿ بٔ يانك ايهـت  ؾٛات ايٛؾٝاتو  .134

 .(2000ّ)و 1و  ؾاق ايهتب ايع١ًُٝو برلٚتو يبٓإ

ٞ  وايؿٛا٥ــؿ ايكدايٝــ١ .135 ضبُــؿ  :ذبكٝــل وضبُــؿ املٗــؿ٣ حبــك ايعًــّٛ ايطباطبــا٥

    ّ ٕ  وايٓايـك: َهتبـ١ ايُـاؾم    وَاؾم حبك ايعًـّٛو سهـني حبـك ايعًـٛ  وطٗـكا
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 .ع١ آؾتابَطب

َهـعؿ عبـؿ   ذبكٝل : ٗاْٞوببٔ َٓؿ٠ ا٫َعبؿ ايٖٛاب اعُكٚ  أبٛ وايؿٛا٥ؿ .136

 .(ٖـ1412) و1  وطٓطا وؾاق ايُشاب١ يًذلاخ ايٓايك: واسبُٝؿ

ؾٝه ايكؿٜك يكع ازباَع ايُػرل َٔ أساؾٜح ايبًرل ايٓـفٜكو ضبُـؿ عبـؿ     .137

أيــؿ عبــؿ ايهــ٬ّو طبــع ًْٚــك ؾاق ايهتــب       :ٝــل ايــك٩ٚف املٓــاٟٚو ذبك 

 ٖـ(.1415و )١ًُٝ1و برلٚتو  ايع

ٟ   ايكـاَٛى احملــ  .138 احملكــل: ضبُـؿ ْعــِٝ   وٝطو ضبُـؿ بــٔ ٜعكـٛب ايؿــرلٚل آبـاؾ

 .(ٖـ1426) و8  وايٓايك: َ٪نه١ ايكناي١ وايعكقهٛنٞ

139.    ٞ ايٓايـك: املكنـم    وقكا٠٤ َْٛٛع١ٝ يف املٛنٛع١ اسبهـ١ٝٓٝو ْٓـرل اشبمقدـ

 (.2013ّ) ويٓؿٕ واسبهٝين يًبشٛخ

ــؿ  .140 ٞ  ضبُــؿ وايكٛاعــؿ ٚايؿٛا٥ ــٔ َهــٞ ايعــاًَ ــؿ   وايًــٗٝؿ ا٭ٍٚ ب ــل: عب ذبكٝ

   قِ. و: ًَٓٛقات َهتب١ املؿٝؿايٓايك واشلاؾٟ اسبهِٝ

ٍ     قٛاَع ايؿٍٓٛ .141  بـٔ دعؿـك   و ضبُـٛؾ عٔ ٚدٛٙ سكـا٥ل أَـٍٛ عًـِ ا٭َـٛ

 .ُٞٝجايعكاقٞ امل

 طبع١ سذك١ٜ. وايكُٞ أبٛ ايكانِ وقٛاْني ا٭ٍَٛ .142

ايٓايــك:  وا أنــتاؾٟ: قْــذبكٝــل وأبــٛ ايُــ٬ع اسبًــ  ويف ايؿكــ٘ ايهــايف .143

 .اَؿٗإ وايعا١َ َهتب١ اٱَاّ أَرل امل٪َٓني عًٞ 

ُٻـؿ بـٔ ٜعكـٛب بـٔ إنـشل ايهًـٝين ايـكالٟو ذبكٝـل عًـٞ أنــدل            .144 َٴش ايهـايفو 

و 3ايػٓؿــاقٟو املطبعــ١ سٝــؿقٟو ًْــك ؾاق ايهتــب اٱنــ١َٝ٬و آغْٛــؿٟو    

 .(ٖـ1367)

ٝٵِ بٔ  .145 ًَ ضبُـؿ بـاقك    :ًِٝ بـٔ قـٝو اشل٬يـٞو ذبكٝـل    قٝو اشل٬يٞو نـ نتاب نٴ
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 ا٭ُْاقٟ.

عبـؿ ايهـ٬ّ    ذبكٝل ٚيكع وبًك عُكٚ بٔ عجُإ بٔ قٓدل ٛأب ونتاب نٝبٜٛ٘ .146

 .1  وبرلٚت وؾاق ازبٌٝ وضبُؿ ٖاقٕٚ

يٓايــك: ؾاق ا وســادٞ غًٝؿــ١ ونًـــ ايظٓــٕٛ عــٔ أنــاَٞ ايهتــب ٚايؿٓــٕٛ .147

 .برلٚت وإسٝا٤ ايذلاخ ايعكبٞ

ٝا٠ ايًٝؼ عًـٞ نايــ ايػطـا٤و ايهـٝؿ عبـؿ      َٔ س نًـ ايػطا٤ عٔ ـقٚ .148

 وايٓذـــ ا٭يــكف وًْــك َ٪نهــ١ نايـــ ايػطــا٤ ايعاَــ١  وايهــتاق اسبهــين

 .(ٖـ1418)

: ذبكٝـل  ودعؿـك نايــ ايػطـا٤    وعٔ َبُٗات ايًـكٜع١ ايػـكا٤  نًـ ايػطا٤  .149

َ إايٓايك: َكنم اْتًـاقات ؾؾـذل تبًٝػـات     وَهتب اٱع٬ّ اٱن٬َٞ  وٞنـ٬

 .(ٖـ1422) و1  وًَٗؿ

ٞ  وا١ٜ ا٭ٍَٛنؿ .150 : َ٪نهـ١ آٍ  ًْٚـك  ذبكٝـل  وضبُؿ نا ِ اٯغْٛؿ اشبكانـاْ

 .(ٖـ1409) و1  وقِ وَطبع١ َٗك وٱسٝا٤ ايذلاخ ايبٝت 

نٓم ايعُاٍ يف نٓٔ ا٭قـٛاٍ ٚا٭ؾعـاٍو عـ٤٬ٴ ايـؿِّٜٔ عًـٞ املتكـٞ بـٔ سهـاّ          .151

 .(ٖـ1415)ايؿٜٔ اشلٓؿٟو ذبكٝل بهكٟ سٝاْٞو طبع ًْٚك ؾاق ايؿهكو 

 .طٗكإ و: َهتب١ ايُؿقايٓايك وعباى ايكُٞ وكابايه٢ٓ ٚا٭ي .152

ٞ و ايًـــٗٝؿ ا٭ٍٚ ضبايًُعـــ١ ايؿًَـــك١ٝ .153 : ايٓايـــك وُـــؿ بـــٔ َهـــٞ ايعـــاًَ

 .(ٖـ1411) و1  وَطبع١ قؿى وقِ وًَٓٛقات ؾاق ايؿهك

 وبـرلٚت  وؾاق ا٭ْـٛا٤  وٍ ضببٛب١آَاْٞ ايٓذـ ٚساْكٖاو ايًٝؼ دعؿك  .154

 .(ٖـ1430)

ٞ  :ذبكٝــل ويطٛنــٞايًــٝؼ ا واملبهــٛ  يف ؾكــ٘ ا٫َاَٝــ١  .155  وضبُــؿ تكــٞ ايهًــؿ
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ٕ  واملطبعـ١ اسبٝؿقٜـ١   وايٓايك: املهتب١ املكتٓـ١ٜٛ ٱسٝـا٤ آثـاق ازبعؿكٜـ١      وطٗـكا

 .(ٖـ1387)

ــؿ   .156 ــع ايؿٛا٥ ــؿ َٚٓب ٞ    وصبُــع ايمٚا٥ ــ ــٞ بهــك اشلٝجُ ــٔ أب ــٞ ب ــب  وعً ؾاق ايهت

 .(ٖ 1408) ورلٚتب وايع١ًُٝ

 .ؾاق ايؿهكايٓايك :  ولنكٜا ضبٝٞ ايؿٜٔ بٔ يكف ايٟٓٛٚ ٛأب واجملُٛع .157

احملانٔو أيؿ بٔ ضبُؿ بٔ غايؿ ايدلقٞو ذبكٝل دـ٬ٍ ايـؿٜٔ اسبهـٝينو     .158

 ًْك ؾاق ايهتب اٱن١َٝ٬.

: ؾنتــٛق طــ٘ دــابك ذبكٝــل وو ؾػــك ايــؿٜٔ ايــكالٟيف عًــِ ا٭َــٍٛ احملُــٍٛ .159

 ٖـ(.1412) و2  وبرلٚت و: َ٪نه١ ايكناي١ايٓايك وؾٝا  ايعًٛاْٞ

ٞ  اسبهـٔ بـٔ ٜٛنــ ايع٬َـ١     وطبتًـ ايًٝع١ .160 ايٓايـك: َ٪نهـ١ ايًٓـك     واسبًـ

 .(ٖـ1413) و2  واٱن٬َٞ ايتابع١ زبُاع١ املؿقنني بكِ املًكؾ١

ذبكٝــل:  وٖــاؾٟ نايـــ ايػطــا٤ وَــؿاقى ْٗــر ايب٬غــ١ ٚؾؾــع ايًــبٗات عٓــ٘ .161

َطبعــ١  وايٓايــك: َ٪نهــ١ نايـــ ايػطــا٤ ايعاَــ١ وَُــطؿ٢ ْــادض ايُــكاف

 .(ٖـ1437) وبرلٚت وَبض

ٞ  ٛأب وايٓب١ٜٛ ا٭سهاّ يف املكانِ ايع١ًٜٛ .162  ٜع٢ً يم٠ بٔ عبؿ ايعمٜم ايـؿًُٜ

ايٓايــك: املعاْٚٝــ١ ايجكاؾٝــ١  وذبكٝــل: ضبهــٔ اسبهــٝين ا٭َــٝين واملًكــب بهــ٬ق

 .(ٖـ1414) وقِ وَطبع١ أَرل ويًُذُع ايعاملٞ ٭ٌٖ ايبٝت 

ذبكٝــل:  و بــٔ اٱَــاّ دعؿــك ايُــاؾماعًــٞ  وَهــا٥ٌ عًــٞ بــٔ دعؿــك .163

ايٓايـك: املـ٪متك ايعـاملٞ يٲَـاّ ايكْـا       وخٱسٝا٤ ايذلا َ٪نه١ آٍ ايبٝت 

(ٖـ1409) وقِ وَطبع١ َٗك و. 

َهــتؿقى ايٛنــا٥ٌ َٚهــتٓبط املهــا٥ٌو املــرللا سهــني ايٓــٛقٟ ايطدلنــٞو  .164
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 .(1988ّ)و 2ايذلاخو   ٤ذبكٝل ًْٚك َ٪نه١ آٍ ايبٝت ٱسٝا

ًُطبٛعــاتو يؾاق ايتعــاقف  وسهــٔ ا٭َــني َهــتؿقنات اعٝــإ ايًــٝع١و  .165

  .(ٖـ1408)و نٛقٜا

ٟ    وَهتؿقنات عًِ قداٍ اسبؿٜح .166 ايٓايـك: ابـٔ    وعًـٞ ايُٓـالٟ ايًـاٖكٚؾ

 .(ٖـ1412) و1  وطٗكإ وَطبع١ يؿل وامل٪يـ

ٞ      ٛأب وعًِ ا٭ٍَٛ يف املهتُؿ٢ .167 ذبكٝـل:   وساَـؿ ضبُـؿ بـٔ ضبُـؿ ايػمايـ

 وبـــرلٚت و: ؾاق ايهتــب ايعًُٝــ١  ايٓايـــك وضبُــؿ عبــؿ ايهـــ٬ّ عبــؿ ايًــايف    

 .(ٖـ1417)

ك )بــاب ايٓــٛاؾق(و َٛنــٛع١ ابــٔ إؾقٜــوو ضبُــؿ بــٔ  َهــتٳِطكٳؾات ايهــكا٥ .168

ايــؿ بــٔ إؾقٜــو ايعذًــٞ اسبًــٞو ذبكٝــل ضبُــؿ َٗــؿٟ اشبكنــإو َهتبــ١   

 .(2008ّ)و 1ايك١ْٚ اسبٝؿق١ٜو ايٓذـو ايعكامو  

ٞ      ويف أسهاّ ايًكٜع١ َهتٓؿ ايًٝع١ .169 : ذبكٝـل  وأيـؿ بـٔ ضبُـؿ َٗـؿٟ ايٓكاقـ

 .(ٖـ1415) و1  وًَٗؿ وٱسٝا٤ ايذلاخ َ٪نه١ آٍ ايبٝت 

 و طبع ًْٚك ؾاق َاؾقو برلٚت.َهٓؿ أيؿو أيؿ بٔ سٓبٌ .170

َهٓؿ ايًٗابو ايكاْٞ ضبُؿ بٔ نـ١َ٬ ايكٓـاعٞو ذبكٝـل يـؿٟ عبـؿ       .171

 .(1985ّ)و 1اجملٝؿ ايهًؿٞو َ٪نه١ ايكناي١و برلٚتو  

ٕ   ٛأب وًَاٖرل عًُا٤ ا٭َُاق .172 ذبكٝـل: َـكلٚم عًـٞ     وسا  ضبُؿ بـٔ سبـا

ــك ــك واِٖٝإب ــع   : ؾاق ايٓاي ــك ٚايتٛلٜ ــ١ ٚايًٓ ــا٤ يًطباع  و1  واملُٓــٛق٠ وايٛؾ

 .(ٖـ1411)

َُابٝض ا٭سهاّو ضبُؿ َٗؿٟ ايطباطبا٥ٞ حبك ايعًّٛو ذبكٝـل ٚتُـشٝض    .173

َٗـــؿٟ ايطباطبـــا٥ٞ ٚؾػـــك ايـــؿٜٔ ايُـــايفو ًَٓـــٛقات َٝـــجِ ايتُـــاقو قـــِ  
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 .(ٖـ1430)و 2املكؿن١و إٜكإو  

: ايٓايـك  وٓهـٛب يٲَـاّ ايُـاؾم    َ وَُباع ايًكٜع١ َٚؿتاع اسبكٝك١ .174

 .(ٖـ1400) و1  وبرلٚت وَ٪نه١ ا٭عًُٞ يًُطبٛعات

 املُباع املٓرلو أيؿ بٔ ضبُؿ ايؿَٝٛٞو ؾاق ايؿهك يًطباع١و برلٚت. .175

ُٻــٓعاْٞو ذبكٝــل سبٝــبٴ ايــكٸئ          .176 ُٻــاّ اي ٖٳ املُــٓٻـو عبــؿٴ ايــكلام بــٔ 

 ا٭عظُٞو ًْك اجملًو ايعًُٞ.

ٛ    وًٞحملكل اسبا وَعاقز ا٭ٍَٛ .177 ايٓايـك:   وٟذبكٝل : ضبُـؿ سهـني ايكْـ

ِ  وَطبع١ نٝؿ ايًـٗؿا٤   ويًطباع١ ٚايًٓك َ٪نه١ آٍ ايبٝت   و1  وقـ

 .(ٖـ1403)

ايٓايـك: ؾاق   وذبكٝل: ؾنتٛق ثكٚت عهايـ١  وابٔ قتٝب١ ايؿٜٓٛقٟو املعاقف .178

 .(1969ّ) و2  وَُك واملعاقف

179.  ٔ ٔ  وَعامل ايؿٜٔ ٬َٚـ اجملتٗـؿٜ ايٓايـك:   وًَٞبـٔ لٜـٔ ايـؿٜٔ ايعـا     اسبهـ

   .َ٪نه١ ايًٓك اٱن٬َٞ ايتابع١ زبُاع١ املؿقنني بكِ املًكؾ١

 وٚسـؿٜجاّ  يف ؾٗكنت نتب ايًـٝع١ ٚأزلـا٤ املُـٓؿني قـؿمياّ    َعامل ايعًُا٤  .180

 ضبُؿ بٔ عًٞ بٔ يٗك آيٛب ايهكٟٚ املالْؿقاْٞو قِ.

ٞٸ بـٔ اسبهـني بـٔ بابٜٛـ٘ ايكُـٞو       .181 ُٻؿ بٔ عً َٴش َعاْٞ ا٭غباقو أبٛ دعؿك 

 ٖـ(.1379ٝل عًٞ أندل ايػٓؿاقٟ طبع ًْٚك اْتًاقات إن٬َٞو )ذبك

: ؾاق ايٓايــك وايكانــِ نــًُٝإ بــٔ أيــؿ ايطدلاْــٞ ٛأبــ واملعذـِ ايُــػرل  .182

 .برلٚت وايهتب ايع١ًُٝ

ــ١    .183 ــات ايعكبٝ ــ١َعذــِ املطبٛع ــإ نــكنٝو   وٚاملعكب ايٓايــك:  وٜٛنـــ ايٝ

 .(ٖـ1410) وَطبع١ بُٗٔ وقِ وَهتب١ آ١ٜ اهلل املكعًٞ ايٓذؿٞ
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ٚؾاق إسٝا٤ ايـذلاخ   وايٓايك: َهتب١ املج٢ٓ وعُك قْا نشاي١ وَعذِ امل٪يؿني .184

 .برلٚت وايعكبٞ

َعذــِ قدــاٍ اسبــؿٜح ٚتؿُــٌٝ طبكــات ايــكٚا٠و أبــٛ ايكانــِ املٛنــٟٛ    .185

 .(ٖـ1413)و 5اشب٥ٛٞو ذبكٝل زب١ٓ ذبكٝلو  

ٞ      ٛأب وَعؿٕ ازبٛاٖك ٚقٜا١ْ اشبٛاطك .186  وايؿـتض ضبُـؿ بـٔ عًـٞ ايهكادهـ

 .(ٖـ1394) و2  وقِ وَطبع١ َٗك انتٛاق وؿ اسبهٝينذبكٝل: أي

ذبكٝل: ضبُـٛؾ ؾـاغٛقٟ    وو ْاَك ايؿٜٔ املطكلٟيف تكتٝب املعكب املػكب .187

 .(ٖـ1399) و1  وسًب وٓايك: َهتب١ أنا١َ بٔ لٜؿاي وعبؿ اسبُٝؿ طبتاقٚ

املؿكؾات يف غكٜب ايككإٓو اسبهني بـٔ ضبُـؿ ايكاغـب ا٫َـؿٗاْٞو ؾؾـذل       .188

 .(ٖـ1404)و 2ًْك ايهتابو  

 و: َهتبـ١ ايٓٗٓـ١  ايٓايـك  وأيؿ ايًً  .ؾ وأؾٜإ اشلٓؿ /َكاق١ْ ا٭ؾٜإ .189

 .(1972ّ) و3  وايكاٖك٠

ٞ  ايؿٜٔ ا ْٝا٤غآ وَكا٫ت ا٭ٍَٛ .190 ذبكٝـل: ضبهـٔ ايعكاقـٞو َٓـفق      وايعكاقـ

 .(ٖـ1414) و1  وَطبع١ باقكٟ و: صبُع ايؿهك اٱن٬َٞايٓايك واسبهِٝ

191.  ٌ ــٌ ٚايٓشــ ــؿ اي  واملً ــٔ عب ٞ ضبُــؿ ب ــل: ضبُــؿ نــٝؿ   وهــكِٜ ايًٗكنــتاْ ذبكٝ

 .برلٚت وايٓايك: ؾاق املعكؾ١ ون٬ْٝٞ

ُٸـؿٚم(و        َٙٔ ٫ ؼبٓك .192 ٞٸ بـٔ اسبهـني بـٔ بابٜٛـ٘ )اي ٔٴ عًـ ُٻؿٴ ب َٴشٳ ايؿكٝ٘و 

 ٖـ(.1404و )2ذبكٝل عًٞ أندل ايػؿاقٟو ًْك مجاع١ املؿقننيو قِو  

ٟ  ضبُؿ بٔ عُك وَٓاقب اٱَاّ ايًاؾعٞ .193 كـل: أيـؿ   احمل وؾػك ايؿٜٔ ايـكال

 .(ٖـ1406) و1  وايٓايك: َهتب١ ايهًٝات ا٭لٖك١ٜ وسذالٟ ايهكا

ــٞ طايــب     .194 ــٞ بــٔ أب ــب عً ــ وَٓاق ٞ   ٛأب ــالي ــٔ ايٛانــطٞ املػ ايٓايــك:  واسبه
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 .(ٖـ1426) و1  وَطبع١ نبشإ واْتًاقات نبط ايٓ 

ذبكٝــل: قهــِ ايؿكــ٘ يف  وايع٬َــ١ اسبًــٞ اسبهــٔ بــٔ ٜٛنـــ وَٓتٗــ٢ املطًــب .195

ايٓايـــك: َ٪نهـــ١ ايطبـــع ٚايًٓـــك يف اٯنـــتا١ْ  و١َٝصبُـــع ايبشـــٛخ اٱنـــ٬

 .(ٖـ1412) و1  وايك١ْٜٛ املكؿن١

ٞ  وَٓظَٛــ١ ابــٔ ا٫عهــِ يف املأنــٌ ٚاملًــكب   .196  وضبُــؿ عًــٞ ايمبٝــؿٟ ايٓذؿــ

 و: صبُع ايبشٛخ اٱنـ١َٝ٬ ايٓايك وذبكٝل: ضبُؿ قْا عبؿ ا٭َرل ا٭ُْاقٟ

 .(ٖـ1410) و1 

197.  ِ ــ ــل: يــعبإ ضبُــؿ   وايبٝٓــاٟٚ وا٭َــٍٛ َٓٗــاز ايَٛــٍٛ إىل عً احملك

 .(ٖـ1429) و1  وازلاعٌٝ

ــب يف  .198 ــ١ ايًبٝ ــفٜب  َٓٝ ــٔ ا٫عــكز  ويــكع ايتٗ ــؿ    اب ــٔ ضبُ ــب ب ــؿ املطً  عب

  ايكٜا . وَهتب١ املًو ؾٗؿ ايٛط١ٝٓايٓايك:  واسبهٝين

 وذبكٝــل: قْــا املػتــاقٟ ولٜــٔ ايــؿٜٔ بــٔ عًــٞ ايًــٗٝؿ ايجــاْٞ وَٓٝــ١ املكٜــؿ .199

 .(ٖـ1409) و1  وايٓايك: َهتب اٱع٬ّ اٱن٬َٞ

ــاؾع   .200 ــاقع يًــكع املػتُــك ايٓ ــٞ    ايــؿ واملٗــفب ايب ــٔ ؾٗــؿ اسبً ــٔ ضبُــؿ ب ب

ٞ  وا٫نؿٟ ايٓايـك: َ٪نهـ١ ايًٓـك اٱنـ٬َٞ ايتابعـ١       وذبكٝل: صبتب٢ ايعكاقـ

 .(ٖـ1407) وزبُاع١ املؿقنني بكِ املًكؾ١

 و: عبــؿ ايــكئ عُــرل٠ذبكٝــل وو عبــؿ ايــكئ بــٔ أيــؿ اٱػبــٞاملٛاقـــ .201

 .(ٖـ1417) و1  ويبٓإ وايٓايك: ؾاق ازبٌٝ

ِ  َٛنٛع١ ايعتبـات املكؿنـ١و   .202 ـ  قهـ ٞ  بـٔ أنـؿ اهلل   دعؿـك  وايٓذـ  واشبًًٝـ

 ٖـ(.1386) وبػؿاؾ و1  وًْك ؾاق املعاقف

َ٪نهـ١ ؾا٥ـك٠    وَٛنٛع١ ايؿكـ٘ اٱنـ٬َٞ طبكـّا يؿتـ٣ٛ أٖـٌ ايبٝـت        .203

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 .(ٖـ1423) و1  وَعاقف ايؿك٘ ا٫ن٬َٞ

 وَ٪نهـ١ اٱَـاّ ايُـاؾم    ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف   َٛنٛع١ طبكات ايؿكٗا٤و  .204

 .(ٖ 1418) وقِ واملطبع١: اعتُاؾ و1  ودعؿك ايهبشاْٞ : ايًٝؼإيكاف

ٞ    ذب وَايو بٔ أْو واملٛطأ .205 ايٓايـك: ؾاق إسٝـا٤    وكٝل: ضبُـؿ ؾـ٪اؾ عبـؿ ايبـاق

 .(ٖـ1406) وبرلٚت وايذلاخ ايعكبٞ

ٞ  وْمٖــ١ ايٓــا ك ٚتٓبٝــ٘ اشبــاطك  .206 ذبكٝــل: َؿقنــ١  واسبهــني بــٔ ضبُــؿ اسبًــٛاْ

 .(ٖـ1408) و1  وقِ واٱَاّ املٗؿٟ 

 وَطبعــ١ نــًُٝإ لاؾ٠ وايًــٝؼ عًــٞ نايـــ ايػطــا٤ وْكــؿ اٯقا٤ املٓطكٝــ١ .207

 .(ٖـ1427)

ٞ  وْكؿ ايكداٍ .208 ذبكٝـل: َ٪نهـ١ آٍ    وَُطؿ٢ بٔ اسبهني اسبهٝين ايتؿكيـ

 .(ٖـ1418) و1  وقِ ونتاق٠ َطبع١ وٱسٝا٤ ايذلاخ ايبٝت 

ٟ      وْٗا١ٜ ا٭ٍَٛ .209  وَطبعـ١ ايكـؿى   وتككٜـك حبـح ايدلٚدـكؾٟ يًًـٝؼ املٓتظـك

   .(ٖـ1415) و1  وقِ

ــرل  ٜــ١ يف غكٜــب اسبــؿٜح ايٓٗا .210 ــٔ ا٭ث ــؿٜٔ اب ذبكٝــل: طــاٖك أيــؿ   وو صبــؿ اي

ايٓايك: َ٪نه١ إزلاعًٝٝـإ يًطباعـ١    و4  وضبُٛؾ ضبُؿ ايطٓاسٞ - ايماٟٚ

 .قِ وٚايًٓك ٚايتٛلٜع

211.     ٔ ٞ    وايٓٗٓــ١ اٱنــ١َٝ٬ يف نــرل أع٬َٗــا املعاَــكٜ  وضبُــؿ قدــب ايبٝــَٛ

 .(ٖـ1415) و1  وايؿاق ايًا١َٝ -ايٓايك: ؾاق ايكًِ 

 وَطبعـ١ اٯؾاب  وايًٝؼ عًـٞ نايــ ايػطـا٤    ويٓٛق ايهاطع يف ايؿك٘ ايٓاؾعا .212

 .ٖـ(1381) و1  وايٓذـ ا٭يكف

213.  ٔ ــ١ املهذليــؿٜ ٟ  ٖؿاٜ ــكال ــٞ اي ٞ  و ضبُــؿ تك ــٞ ا٫َــؿٗاْ ايٓايــك:  وايٓذؿ
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 .َ٪نه١ ايًٓك اٱن٬َٞ ايتابع١ زبُاع١ املؿقنني بكِ املًكؾ١

ايـؿ ا٭قْـا٩ٚ و ؾاق   ايٛايف بايٛؾٝاتو غًٌٝ بـٔ أٜبـو ايُـؿؿٟو ذبكٝـل      .214

 .(2000ّ)إسٝا٤ ايذلاخو برلٚتو 

ٞ   وايٛايف .215 َهتبـ١ ا٫َـاّ أَـرل    ايٓايـك:   وضبُؿ ضبهٔ املًتٗك بـايؿٝه ايهايـاْ

 .(ٖـ1406) واَؿٗإ و1  وامل٪َٓني عًٞ عًٝ٘ ايه٬ّ ايعا١َ

عبـــؿ اهلل بـــٔ ضبُـــؿ ايبًـــكٟٚ  يؿاْـــٌ ايتـــْٛٞا ويف أَـــٍٛ ايؿكـــ٘ايٛاؾٝـــ١  .216

ٟ اي: ذبكٝل واشبكاناْٞ ٟ  هٝؿ ضبُؿ سهني ايكْـٛ يٓايـك: صبُـع   ا وايهًـُرل

 .(ٖ 1412) وقِ و1  وايؿهك ا٫ن٬َٞ

217.   ٌ ــ ــا٥ٌ يف َهــاَك٠ ا٭ٚا٥ ٞ     وايٛن ــؿ ايــكئ ايهــٝٛط  ودــ٬ٍ ايــؿٜٔ عب

 .ؾاق ايهتب ايع١ًُٝ يًًٓك ٚايتٛلٜعايٓايك: 

دعؿك ضبُؿ بٔ عًٞ ايطٛنٞ املعكٚف بـابٔ   ٛأب وإىل ٌْٝ ايؿ١ًٝٓ ايٛن١ًٝ .218

ٕ  ذبكٝل: و٠يم ايٓايـك: ًَٓـٛقات َهتبـ١ آٜـ١ اهلل ايعظُـ٢       وضبُؿ اسبهـٛ

 .(ٖـ1408) و1  وقِ وَطبع١ اشبٝاّ واملكعًٞ ايٓذؿٞ

219.     ٕ ٕ   وٚؾٝات ا٭عٝـإ ٚأْبـا٤ أبٓـا٤ ايمَـا  و: إسهـإ عبـاى  ذبكٝـل  وابـٔ غًهـا

 يبٓإ. و: ؾاق ايجكاؾ١ايٓايك
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 82 ........................... غاَوٴ اٱيها٫ت ع٢ً تعكٜـ عًِ ايؿك٘
 82 .............................................. عًِ ايؿك٘ َٓاع١ أّ عًِ

َٴٍٛ ايعٳ١ًُٝ َٔ َهٳا٥  83 ............... ٌ ايؿك٘ أٚ َٔ غرلٖاايبشح يف ا٭
 86 ................................................. َْٛٛعٴ عًِ ا٭ٍَٛ

ِٔ ايه٬ّ ًِ َٳهٵأَي١ّ َٔ عٹ ٔٵ أْٵَهكٳ  َٳ ِٴ بُهِؿٔك   87 ............................ اسُبِه
 94 ...................... ايه٬ّ يف ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ بٓا٤ٶ ع٢ً اعتباقٖا تعبټؿّا
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 97 .............. املكاؾ َٔ عؿّ قؿق٠ ايعاَٞ ع٢ً ايعٌُ باملهأي١ ا٭َٛي١ٝ
 99 ..................................... إيهاٍ َاسب ايؿٍُٛ ٚدٛاب٘

ٕٻ يًُهأي١ٹ ا٭َٛي١ٝ َٚؿّا ٫ْٖٛٝٝٸّا  100 ................................ يف أ
 104 ............................ ايبشحٴ عٔ سذ١ٝ ا٫نتُشاب يف ا٭يؿا 
 104 ........................... ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ ازباق١ٜ يف ا٭سهاّ ازبم١ٝ٥
 106 ........................... ا٭ٍَٛ ايع١ًُٝ ازباق١ٜ يف املهأي١ ا٭َٛي١ٝ

ــا٤  -َكاتــبٴ ايؿكــ٘ )ا٫دتٗــاؾ   ــؿبرل   -ايكٓــا٤  -اٱؾت ــ١ عــٔ اٱَــاّ يف ت ايٓٝاب
 106 ........................................................ ي٪ٕٚ ايكعٝٸ١(

 108 ............................. ايؿكم بٝـٔ اجملتٗؿ ٚاملؿ  ٚاملكدع ايؿٜين
 108 ......................................................... ايؿك٘ املكاقٕ
 110 ......................................................... أقهاّ ايؿكٗا٤
 ..................................................... 114ايؿكٗا٤ ي١ُ٥٬ 

  ...................................... 116عٳؿٳّ إط٬م ايؿكٝ٘ ع٢ً ايٓ  
يف َْٛٛع عًِ ايؿكـ٘ ٚيـكع َْٛـٛع ايعًـِ ٚٚدـ٘ ايتُٝٸـم بـ٘          :ايؿٌُ ايجاْٞ

 117 .................................................. ٚايؿيٌٝ ع٢ً ٚدٛؾٙ
ِٕ ِّ عً  117 ................................................... املْٛٛعٴ يُه

ِّ عًِ ّٔ ٚدٛؾٹ املْٛٛٔع يُه ٌٴ ع٢ً يمٚ  119 ............................ ايؿيٝ
 121 ............................................. ايكؾټ ع٢ً َاسب ايهؿا١ٜ

ٞټ ع٢ً ٚدٛؾٹ املْٛٛع ٕٴ ايؿٹعً  122 .................................. ايدلٖا
تؿهـرل   -تكهـُٝٗا إىل ـاتٝـ١ ٚغكٜبـ١    -تعكٜـ َْٛٛع ايعًِ )تؿهرل ايعٛاق 
 125 .................................. ايٛانط١ ٚتكهُٝٗا إيـ٢ ث٬ث١ أقهاّ(

 127 ............................... ايٛانط١ يف ايجبٛت ٚا٫ثبات ٚايعكٚ 
٘ٴ عؿٍٚ ايكّٛ عٔ ايتؿهرل املًٗٛق  128 ................................ ٚد

 139 ....................... م ملْٛٛع ايعًِ ايفٟ ـنكٙ َاسبٴ ايهؿا١ٜاملُٝٸ
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 140 ......................................... َا ٜٴٛقٳؾٴ ع٢ً َاسب ايهؿا١ٜ
 147 ................... غٛاّ َْٛٛع ايعًِ َٚا ب٘ تؿاغٌ ايعًّٛ ٚتبآٜٗا

 148 .................................................... َْٛٛع عًِ ايؿك٘
 يف ايػا١ٜ َٔ عًـِ ايؿكـ٘ ٚيـكع غاٜـ١ نـٌ عًـِ ٚٚدـ٘ ايتُٝٝـم         :ايؿٌُ ايجايح

 157 .................................................................... بٗا 
 157 ...................................................... ايػا١ٜ يهٌ عًِ

 157 .................... ايؿكم بٝـٔ ايػا١ٜ ٚايؿا٥ؿ٠ ٚايػك  ٚايع١ً ٚاملٓؿع١
 158 ................................................ ايػك  َٔ عًِ ايؿك٘

 160 ....................... َا ـنكٙ سٴهُا٤ٴ اٱن٬ّ ٚعًُا٩ِٖ َٔ ايػاٜات
 163 ............................................... نًُتٓا يف املٛيؿ ايٓبٟٛ

 164 ....................................... ًْكت٘ َشٝؿ١ ا٭١َ َكايٓا ايفٟ
ُٻشٔ اسبهٝين  167 .......................... غطبتٓا يف عٝؿ ا٭ْش٢ يف اي

 170 ...................................... يف ايًكٜع١ ٚايتًكٜع /املطًب ايجاْٞ
 170 .... يف َعٓاٖا ٚتكهُٝٗا ٚأٟ قهِ َٓٗا ؽبتِ بانِ ايؿٜٔ :ايؿٌُ ا٭ٍٚ
 172 .......................... يف ٚد٘ اسباد١ يًتًكٜع اٱشلٞ :ايؿٌُ ايجاْٞ

 173 ................................................... َا ؼبتاد٘ ايتًكٜع
 174 ............................. يف ؾٌُ ايؿٜٔ عٔ ايهٝان١ :ايؿٌُ ايجايح

 175 .................... اٱن٬ّ ٚايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ ٚعَُٛٗا /املطًب ايجايح
 175 ..................................... يف تهُٝت٘ ٚعَُٛٝت٘ :ايؿٌُ ا٭ٍٚ
 177 ...................................... يف أٍَٛ اٱن٬ّ :ايؿٌُ ايجاْٞ
 179 ............................ يف  ٝمات ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ :ايؿٌُ ايجايح
 182 ........ يف ٚد٘ دعٌ ايكناي١ اٱن١َٝ٬ يف دمٜك٠ ايعكب :ايؿٌُ ايكابع
 183 ........................... ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬يف عًّٛ  :ايؿٌُ اشباَو
 185 .... يف صب٤ٞ اٱن٬ّ ع٢ً نبٌٝ ايتؿقٜر ٚسه١ُ ـيو :ايؿٌُ ايهاؾى
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ٌٴ ايهٻابعٴ ٌٸ ٚاقع١ٺ سهُّا يكعّٝا :ايؿُ ٕٸ يه  186 ......................... يف أ
ٌٴ ايجأَ  188 ................... يف بٝإ ايكنٍٛ زبُٝع أسهاّ ايٛقا٥ع :ايؿُ

 196 ........ يف ايؿٸٜٔ ٚاملفٖب ٚايػكٜم٠ ايؿ١ٜٝٓ ٚايؿطك٠ اٱشل١ٝ /املطًب ايكابع
ٚٻٍ ٌٴ ا٭  196 .......................................... يف يكع ايؿٜٔ :ايؿُ

 196 ........................................... ن١ًُ ايٛايؿ ايَك١ُِّ يف ايؿٜٔ
 200 .......................................... يف ؾًهؿ١ ايؿٜٔ :ايجاْٞ ايؿٌُ

 200 ................................................. ايعٓاَك املك١َٛ يًؿٜٔ
 200 ................................... َا ٖٛ اجملتُع ايؿٜين ٚاجملتُع املاؾٟ

 201 ....................................... يف املفٖب ايؿٜين :ايؿٌُ ايجايح

 203 ..................................... يف ايكإْٛ ٚأقهاَ٘ /املطًب اشباَو
 203 ..................................... قإْٛ ا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ يف ايؿك٘

 203 ................................................ ايكإْٛ املؿْٞ يف ايؿك٘
 204 ............................................... قإْٛ املكاؾعات يف ايؿك٘

 204 ................................................ يٞ يف ايؿك٘ايكإْٛ ايؿٚ
ٕٴ ايعكٛبات يف ايؿك٘  204 ............................................... قاْٛ

 205 ............................................ ايتٓؿٝف املبايك ٚغرل املبايك
 205 ............................................ ايكإْٛ ايْٛعٞ ٚايطبٝعٞ
ٚٸٕ أٚ املهطٛق  205 ............................................ ايكإْٛ املؿ

 205 ........................................ ايمٸٚادك ٚامل٪ٜٸؿات ٚايٓٛأَ

 207 ................. يف أدما٤ ايعًّٛ ٚبٝإ أدما٤ عًِ ايؿك٘ /املطًب ايهاؾى
 207 ........................................ يف أدما٤ ايعًّٛ :ايؿٌُ ا٫ٍٚ
 208 ............................... ْٛع ٖٛ ايفٟ ٖٛ دم٤ ايعًِاملكاؾ باملٛ

 208 .................. اٱيهاٍ املعكٚف ع٢ً عؿٸ املْٛٛع َٔ أدما٤ ايعًِ
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 211 ....................................... ازبٛابٴ عٔ اٱيهاٍ املعكٚف
 213 ............................... بٝإ املكاؾ باملباؾ٨ اي  ٖٞ دم٤ ايعًِ

 215 ...................................... املها٥ٌ اي  ٖٞ َٔ أدما٤ ايعًِ
 216 .................................... أي١ َٔ دٗات ث٬ث١ايبشح عٔ امله

 220 ................................ ع١ٝٓٝ َْٛٛعات املها٥ٌ ملْٛٛع ايعًِ

ِٕ عٔ َها٥ٌ عًِ آغك /املطًب ايهابع  223 ......... يف َا ميٝم ب٘ َها٥ٌ نٌ عً
ِٔاملٝما ًِ َٹٔ ايعٹ  223 ........................................ ٕٴ يف عٳؿٸ املهأي١ 

ٚٸٍ يف عؿٸ املهأي١ َٔ ايعًِ ٕٴ ا٭  223 ................................ املٝما
 224 ................................. املٝمإ ايجاْٞ يف عؿٸ املهأي١ َٔ ايعًِ
 225 ................................ املٝمإ ايجايح يف عؿٸ املهأي١ َٔ ايعًِ
 226 ................................ ِاملٝمإ ايكابع يف عؿٸ املهأي١ َٔ ايعً

ٍٔ ٫ َٔ ايؿك٘ ِٔ ا٭َٛ ًِ َٹٔ عٹ ٕٴ يف عٳؿٸ املهأي١   229 ..................... املٝما
 229 ........................... املٝمإ ا٭ٍٚ يعؿٸ املهأي١ َٔ عًِ ا٫ٍَٛ
 235 ........................... املٝمإ ايجاْٞ يعؿٸ املهأي١ َٔ عًِ ا٭ٍَٛ
 236 .......................... املٝمإ ايجايح يعؿٸ املهأي١ َٔ عًِ ا٭ٍَٛ

ِٳ(/املطًب ايجأَ َٳَطايٹبٹ عًِ ايؿك٘ ايج٬ث١ ٖٚٞ َطًب )َاوٌٖٚوٚيٹ  239 ... يف 
 239 ............................................................ َطًب َا
 240 ............................................................َطًب ٌٖ
 241 ............................................................ َطًب مل

 242 ............................................ َطًب أٟ ٚأٜٔ ٚنِ َٚت٢
 242 ................................................. َٚا ٜكؿّ َٔ املطايب

ٌٔ ا٭قبع١ يعًِ ايؿك٘ /املطًب ايتانع ًَ  244 ............................... يف ايعٹ

 245 ............................ يف ايكٸ٩ٚٔى ايجٸُا١ْٝ يعًِ ايؿك٘ /املطًب ايعايك
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 246 .............................. بٝإ ايػك  َٔ عًِ ايؿك٘ :ٍايكأى ا٭ٚ
ٞٷ  246 ............................................. ٚدٴٛب تٳعًِٗ ايؿك٘ نؿا٥

 248 .................................... املكاؾ بايعًِ يف سؿٜجٞ طًب ايعًِ
ٕٴ َٓؿع١ عًِ ايؿك٘ :ايكأىٴ ايجاْٞ  249 .................................... بٝا
 250 ........................ ٚد٘ ته١ُٝ عًِ ايؿك٘ بعًِ ايؿك٘ :ايكأىٴ ايجايح
ِٔ ًِ ِٴ عٹ ٌٔ نًُات ايعًُا٤ ؾٝ٘ ذبكٜ  251 ............................ ايه٬ّ ْٚٳِك

ّٷ شلا  253.............................................. أزلا٤ٴ ايعًّٛ أع٬
ّٷ يػُٝٸ١  257 ......................................... أزلا٤ٴ ايُهتٴب أع٬

ِٔ ايؿك٘ ٚٚاْع٘ :ايكأى ايكابع ٕٔ عً ِّ َٴؿ  259 ............................. يف 
 259 ...................................... َٳهٝوٴ اسباد١ يتؿٜٚٔ عًِ ايؿك٘

ٍٔ َٔ تؿٜٚٔ ايؿكَ٘ٓعٴ ٠٫ٚٹ ا٭َٛق  ٚٸ  260 ...................... يف ايؿٻٚق ا٭
ِّٕ ا٭ٍٚ يًؿك٘  262 ................................... املكاؾ بايتؿٜٚٔ ٚاملؿ
 264 ...................................... أقؿّ َ٪ٓيـ ٌَٚ إيٝٓا يف ايؿك٘

  ................. 265سؿٜح ازباَع١ يٮسهاّ ايًكع١ٝ عٓؿ أٌٖ ايبٝت 
 265 .................................. َع اسبهِ اغت٬ف اٱَاّ ايباقك 

ٔٴ أبٞ اسبؿٜؿ يف سٳلِّ أَرٔل امل٪َٓٝـٔ ن٬   ....................... 268ّٴ اب
 ؾهـــاؾ َـــا ـٖـــب إيٝـــ٘ ايهـــٝٛطٞ ٚايػمايـــٞ ٚابـــٔ عبـــؿ ايـــدل ٚاملهتًـــكقٕٛ   

 268 ............................................................. ٚغرلِٖ
 270 .......................................... ؿٜٚٔ ايُشا٥ـؾؾع يب١ٗ ت

ــاَو  ــكأىٴ اشبـ ِٴ       :ايـ ــٛو ٚتكهـــٝ ّٔ ٖـ ــٛ ٟٸ ايعًـ ــٔ أ ــ٘ َـ ــِ ايؿكـ ٕٸ عًـ ــإ أ  يف بٝـ
 272 ................................................................ ايعًّٛ

 272 ........................................... يكع ايعًّٛ ايعامل١ٝ ايه١ْٝٛ
 272 ................................................. أناىٴ ٖفا ايتكهِٝ

 272 ....................................................... ايعًّٛ اسبه١ُٝ
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٘ٴ ايته١ُٝ بايٓظك١ٜ  273 ............................................... ٚد
ِٴ ايعًّٛ اسبه١ُٝ ٚايعًّٛ ايٓظك١ٜ  274 .............................. تكهٝ

 275 ............................................... تكهِٝ ايعًّٛ ايٓظك١ٜ
 277 ...................................................... ١ٝايعًّٛ ايطبٝع

 277 .............................. تكهِٝ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ إيـ٢ ث٬ث١ أقهاّ
 277 .................. تكهِٝ ايبشح عٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ إيـ٢ نبع١ أقهاّ

 278 ............................................... ؾكٚع اسبه١ُ ايطبٝع١ٝ
 279 .................................................... ؾكٚع عًِ اشل١٦ٝ
 279 .................................................. ايعًّٛ غرل اسبه١ُٝ

ِٴ ايتٛسٝؿ ٚايُؿات ٚايؿك٘ ا٭ندل  280 ................................ عً
 280 .................................. عًِ ايؿك٘ يٝو َٔ ايعًّٛ اسبه١ُٝ

ٕٻ َباؾ٨ اسب  280 ........ ه١ُ َأغٛـ٠ َٔ ايًكا٥ع اٱشل١ٝاعذلاف ايًٝؼ بأ
 281 ..........................َا تًتٌُ عًٝ٘ بعه أقهاّ اسبه١ُ ايٓظك١ٜ

 282 ....................................... تكهِٝ ايعًّٛ إىل ث٬ث١ أقهاّ
 284 ................................... يف َكتب١ عًِ ايؿك٘ :ايكأى ايهاؾى

 284 ................................................... املكاؾ بًكف ايعًِ
 284 ........................................................ أقهاّ ايتكؿّ
 286 ....................................................... ايتكؿټّ بايع١ًٝ
 286 ....................................................... ايتكؿّ بايطبع
 287 ...................................................... ايتكؿٸّ بايمَإ
 288 ....................................................... ايتكؿّ بايكتب١
 289 ..................................................... ايتكؿّ بايًكف

 289 ........................................ طبايؿ١ املتهًُٝـٔ يًشهُا٤
 290 ..................................................... اسبُك يًتكؿّ
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 290 ....................................... ايتكؿّ اسبهٞ ٚايتكؿّ املعٟٓٛ
 291 ..................................... تكتب ايعًّٛ يف ذبٌُٝ ايؿك٘

 291 ............................................. ٚد٘ تٛٓقـ عًِ ا٭ٍَٛ
٘ٴ تٛٓقـ ايبٝإ ع٢ً املعاْٞ  291 ........................................ ٚد
٘ٴ تكؿٸّ ايٓشٛ ع٢ً ايُكف  292 ........................................ ٚد

 292 ......................... ن١ًُ ق١ُٝ يف تكؿِٜ ايعًّٛ بعٓٗا ع٢ً بعه
 294 ........................ ا٭َٛق املٛدب١ يتكؿّ ايعًّٛ بعٓٗا ع٢ً بعه

ّٴ باملْٛٛع  294 .................................................... ايتكؿٸ
 294 .........................قدٛعٴ ايتكؿټّ باملْٛٛٔع ٔإيـ٢ ايتكؿټّ بايطبع

 294 ........................................ ايكؾٸ ع٢ً َاسب اسباي١ٝ
 295 ....................................................... ايتكؿّ بايػا١ٜ

 295 ............................................... ايتكؿټّ حَبهٳبٹ اسباد١
 295 ................................................. اشباؾّ َٔ ايعًّٛ

 296 ..................................................... ايتكؿّ بايًكف
 297 ............................................. ايتكؿّ يًؿ٠ اسباد١ إيٝ٘
 297 ................................................ ايتكؿّ بهٗٛي١ املعكؾ١
 298 ................................................... ايتكؿّ بك٠ٛ ا٭ؾي١

 298 .............................................. ايتكؿّ بعُّٛ املْٛٛع
 300 ..................................... يف تكهِٝ عًِ ايؿك٘ :ايكأى ايهابع
 300 ........................................................ تكهِٝ ايهتاب

 300 ................................................. ا٫نتؿتا٤ٴ َٔ ايبُك٠
 301 ........................................................ قاَٛى ؾكٗٞ

ُٵٔك يف أقبع١ ٘ٴ اسَب  303 ................................................ ٚٳدٵ
 305 ...................................................... أقهاّ ايعباؾات
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ِٔ بٳعٵٔه أبٛابٹ ايؿك٘ ٘ٴ تكؿٜ  311 ............................. ع٢ً بعه ٚد
ٔٴ ِٔ ايؿك٘)ايتكهِٝ :ايكأىٴ ايجاَ ًِ ٌٔ  -يف أعبا٤ ايتٸعًِٝ يف عٹ  -ٚايتٻشؿٜـؿ  -ٚايتٸشًٝـ
 313 ............................................................ ٚايبٴكٖإ(

ٚٸٍ َٔ أعبا٤ٹ  313 ................. ايتٸعًِٝ )ايتكهِٝ يف عًِ ايؿك٘( ايٓشٛ ا٭
 313 .................................... نٝؿ١ٝ ذبٌُٝ ايؿيٌٝ ع٢ً املهأي١

 313 .................................................. َت٢ عبتاز ايتكهِٝ
 314........................................................ ؾا٥ؿ٠ ايتكهِٝ

ِٴ يف عًِ ايؿك٘ ع٢ً طكٜك١ املٓطكٝٝـٔ  314........................... ايتكهٝ
 315 ...................................... ايتكهِٝ ع٢ً طكٜك١ أٌٖ ايؿك٘

ٌٴ يف عًِ ايؿك٘( ٛٴ ايجاْٞ َٔ أعبا٤ ايتعًِٝ )ايتشًٝ  316 ................. ايٓٸش
 316 ....................................... طكَٜك١ُ ايتٻشًٌٝ ع٢ً املٓطكٝٝـٔ
 317 ....................................... ايكٝاى املكنب عٓؿ املٓطكٝٝـٔ
 317 ......................................... ا٭قٝه١ املؿُٛي١ ٚاملَٛٛي١

 317 ..................................................... ايكٝاى امُلُٓك
ٌٴ ع٢ً طكٜك١ ايؿكٗا٤  318 ......................................... ايتشًٝ

 318 ................ ايٓشٛ ايجايح َٔ أعبا٤ ايتعًِٝ )ايتشؿٜؿ يف عًِ ايؿك٘(
 319 ................................................. يعًِنٝؿ١ٝ اقتٓاّ ا

 319 ........................................ ايطكٜل ملعكؾ١ تعكٜـ اي٤ًٞ
ٕٸ ايتعاقٜـ يؿظ١ٝ ٚايكؾٸ عًٝ٘  320 ............... ؾع٣ٛ َاسب ايهؿا١ٜ أ

 ايٓشــٛ ايكابــع َــٔ أعبــا٤ ايتعًــِٝ )ايدلٖــإ ٖٚــٛ ايطكٜــل إيـــ٢ ايٛقــٛف عًــ٢    
 321 .................................................. اسبل يف عًِ ايؿك٘(

 321 ................................ نٝؿ١ٝ ايٍَٛٛ إيـ٢ اسبل يف ايعكًٝات
 321 ................................ نٝؿ١ٝ ايٍَٛٛ إيـ٢ اسبل يف ايٓكًٝات

ٌٴ باهلل يف اْهًاف ايٛاقع  322 ..................................... ايتٛنټ
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ٕٴٴ يكف ايعًِ ع /املطًب اسباؾٟ عًك ٕٴ يـكف      بٝا ٝٸـ١ّو  ٚبٝـا ًٓ َُٛـّاو ٚؾٓـًٝت٘ ُن
 323 ................................................... عًِ ايؿك٘ باشبُّٛ

ٍټ ع٢ً يكف ايعًِ يف سؿٸ ـات٘  324 ................................... َا ٜؿ
ٞٸ ع٢ً يٳكٳفٹ ايعًِ ٌٴ ايعكً  324 ...................................... ايؿيٝ
 325....................................... ؾ٫ي١ُ ايهتاب ع٢ً يكف ايعًِ
 327 ........................................ ؾ٫ي١ ايه١ٓ ع٢ً يكف ايعًِ

 330 ...................... تؿٍ ب٘ ع٢ً ْؿٞ ايتهًٝـ بايؿكٚع يًهؿاقَا ان
 335 ..................................................... يكف عًِ ايؿك٘

 338 ............................. َا ٜٛقؾ ع٢ً ا٫نتؿ٫ٍ بٗفٙ ايكٚا١ٜ
 340 ................................................... َع٢ٓ ا٫عكابٞ

 341 ........................................................ ايؿكٝ٘ سكّا
 341 ....................................... ٫بٓ٘ ضبُؿ ٚٳ١َٝ ا٭َرل 
ّٴ أقبع١  342 ..................................................... ايعًٛ

 342 ................................................. ايعًُا٤ بعؿ ايػٝب١

 343 ............................. يف أْٛاع ايهتب ايؿكٗٝٸ١ /املطًب ايجاْٞ عًك
 343 .............................................................. املهاْؿ

 343 ................................................... ايهٓٔ ٚاملُٓؿات
 344 ...................................................... ايكٸنا٥ٌ ايعًُٝٸ١
 344 ........................................................ آٜات ا٭سهاّ
 344 ...................................................... ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ

 345 .................................................. أِٖ ايكٛاعؿ ايؿك١ٝٗ
 346 ....................................................... اسبٌٝ ايًكع١ٝ
 348 ...................................................... َها٥ٌ اشب٬ف

 348 .................................................. ايهتب ا٫نتؿ٫ي١ٝ
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 349 ................................... َا ناْت عًٝ٘ نتب ايؿك٘ يف ايهابل
 350 ................................................ ؾا٥ك٠ املعاقف ايؿك١ٝٗ

 352 ................................ يًؿكٝ٘ َكاتب أقبع١ /املطًب ايجايح عًك

 353 ............................. ُطكٴمٴ إثبات ؾكا١ٖ ايؿكٝ٘ /املطًب ايكابع عًك

ٓٸك بايؿك٘ /املطًب اشباَو عًك  354 ...................... اٖتُاّ ايعٳاَيِ املتش

 358 .............................. يف ا٫دتٗاؾ يف ايؿك٘ /املطًب ايهاؾى عًك
 359 ............................................. ا٫دتٗاؾ عاٌَ ْكٚقٟ

 359 ....................................................... ُطكٴمٴ ا٫دتٗاؾ
 361 ................................................ اْهؿاؾ باب ا٫دتٗاؾ

 362 ...................................................... أقهاّ اجملتٗؿٜٔ
 364 ................................................. ا٫دتٗاؾ عٓؿ ايًٝع١
 364 ............................................... نتب ايؿك٘ عٓؿ ايًٝع١
 365 ................................................... اجملتٗؿ عٓؿ ايًٝع١
 365 .................................................. ايتُٜٛب ٚايتػط١٦

 367 ............................................. اٱؾتا٤ /املطًب ايهابع عًك
 367 ................................. ايَؿكٵمٴ بٝـٔ ايؿت٣ٛ ٚايكٸٚا١ٜ ٚاسبهِ
 368 .............................. اؾسك١َ اٱؾتا٤ بػرل عًِ ٚبؿٕٚ ا٫دتٗ

 369 ............................................. ايتكًٝؿ /املطًب ايجأَ عًك
ُٻشٳابٞ  369 ...................................................... ؾت٣ٛ اي

 370 ................................. يف ايكٓا٤ ٚاسبهِ /ع عًكاملطًب ايتان
 370 ....................................................... أقنإ ايكٓا٤

 372 ........................................... يف ايتشهِٝ /املطًب ايعًكٕٚ
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ـٴ ايػٹطا٤ َع عًٞ آٍ َٜٛض  372 .............................. دٳؿټْا نايٹ

 374 ...................................... اي١ٜ٫ٛ /املطًب ايٛاسؿ ٚايعًكٕٚ
 375 ...................ْماع ايًٝؼ َاسب ازبٛاٖك َع ايًٝؼ ضبهٔ غٓؿك

 376 ....................... إعطا٤ٴ دؿْا نايـ ايػطا٤ اي١ٜ٫ٛ يؿتض عًًٝاٙ
 376 ........................................................ ١ٜ٫ٚ املظامل

 377 ........................................................ اسبٹهب١ ١ٜ٫ٚ

 379 ............................. يف املكدع١ٝ ايعا١َ /املطًب ايجاْٞ ٚايعًكٕٚ

 381 ........... يف املٓاَ كٳ٠ٹ ٚايِّماع يف املها٥ٌ ايؿك١ٝٗ /املطًب ايجايح ٚايعًكٕٚ
 381................................... املٓا ك٠ بٝـٔ احملكل اسبًٞ ٚايطٛنٞ

 382 ....................................... َٓا ك٠ ايًٝؼ َع عًُا٤ بػؿاؾ

 383 ................................... يف اٱدال٠ /املطًب ايكابع ٚايعًكٕٚ

 384 ................................ ايبم٠ يًؿكٗا٤ /املطًب اشباَو ٚايعًكٕٚ

 385 ......................... يف ايؿقان١ ايؿك١ٝٗ /املطًب ايهاؾى ٚايعًكٕٚ
 385 ...................................................... َهإ ايؿقان١
 385 ...................................................... َٓٗاز ايؿقان١

َٳؿٵقٳنٳ١ٹ ايكٸأٟ يف ايؿك٘يف َؿقن١ اسَبؿ /املطًب ايهابع ٚايعًكٕٚ  387 ... ٜحٹ ٚ
 389 ........................................................ ؾكٗا٤ ايًٝع١

 393 .................................... َكنم ايؿقان١ ايؿك١ٝٗ عٓؿ ايًٝع١

 398 ................... َعاٖؿ ايتؿقٜو يعًِ ايؿك٘ /املطًب ايجأَ ٚايعًكٕٚ

 405 ........................ ؾٚق ايعًِ ٚؾٚق ايهتب /املطًب ايتانع ٚايعًكٕٚ
ـٹ ايػطـا٤ ٚأنـكت٘        َٳؿٵقٳنٳ١ُ  ـٴ نايٹـ َٳٛقٹـ ٍٔ ايؿٸقانـ١ إيٝٗـا ٚ ايٓذـ نٳبٳبٴ اْتكـا
 408 .................................................................. َٓٗا
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 417 ....... َٓاٖر ايتعًِٝ يف ايٓذـ ا٭يكف ٚأنايٝب ايؿقان١ ايؿ١ٜٝٓ ؾٝٗا

 421 ........................................................... ايؿٗاقى ايؿ١ٝٓ

 423 ......................................................... ؾٗكى اٯٜات

 427 ....................................................... ؾٗكى ايكٚاٜات

 431 ......................................................... ؾٗكى ا٭ع٬ّ

 441 ......................................................... ؾٗكى امل٪يؿات

 445 ................................................ ٚاملكادع ؾٗكى املُاؾق

 469 ........................................................ ضبتٜٛات ايهتاب
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