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 مهّضماث الػلىم ؤلاؾالمُت في الكٌغ ؤلاباض ي اإلاؿغبي: 

 زهاثهها ووظاثكها

 1ؤ.ص. اإلابروى اإلاىهىعي، ؤ.ص صاوص بىعنُبت، ص. ؾلُمان الكػُلي، ص. ؤخمض الٌىضي، ص. نالح البىؾػُضي

ىت مىبئت ًٖ ٖم٤  :ملخو ُّ ت مٗ ُّ س ٓم مغ٦ؼ الّىٓغ في ال٨ٟغ إلاؾالمّي. ْناعث َظٍ امل٣ّضماث في ٞترة جاٍع ل م٣ّضماث الٗل
ّ
جمش

ا ٞةّن الّخإنُل الّىٓغّي الظي ؤصع٦ ُّ ٍٓي ْبما ؤّن مٟانل ال٨ٟغ إلاؾالمّي مترابُت جغابُا ج٩  .ّٖ ّ ال٨ٟغ إلاؾالمّي في مسخل٠ ْٞغ

ًّ جدبحر امل٣ّضماث  ْل٨ ّٓظّ ٨ٞغّي ٧امل جى٨ٗـ ؤنضاٍئ في ٧ّل مٟانل الٗمل امل٣ّضم لّ.  ٓن جإنُال لخ امل٣ّضماث ٚالبا ما ج٩

 ٓ ا لم ٨ًً في خّض طاجّ ٖمال مخإّنال. ٨ٞشحر مً الىه ٦ْشحر ٚحَر ت صْن م٣ّضماث،  ْلجذ بلى مًامُجها ال٨ٟغٍّ ت ٢ض  ُّ م التراز

ْال٨ٟغ إلاباضخْ في بالص املٛغب  اع الاؾخٗغاضخْ مىّ بلى ال٨ٟغ الّخإنُلي.  ْ إلَا ٝر ال٨ٟغّي ؤ
ّ
ٓ ؤ٢غب بلى الت ؤز٣ل امل٣ّضماث بدك

ت بلى جبُان  ُّ ٓع٢ت الٗلم اَا ٚحر بُٗض ًٖ َظٍ الخاالث ظمُِٗا. ْؾدؿعى َظٍ ال ًّ ْانلت ب ٢ٓ٘ امل٣ّضماث في ال٨ٟغ إلاباضخْ  م

ٓع٢ت ؤزغ الّخٟاٖل  ْ ُٚابا. زّم ؾترنض ال ٓعا ؤ ْْْاثِٟا: خً ْاملظَبْ ؤًًا، مدؿاثلت ًٖ ؾُا٢اتها  ْاملٗغفي  ٣افي 
ّ
بؿُا٢ِا الش

ت بٗض ؤن  ُّ ت ما بلى ؤن جهحر م٣االث مىهج ل م٣ّضماث ٨ٞغٍّ
ّ
ل ٠ُ٦ ؾخدك٩

ّ
حؿخ٨مل ؤؾؿِا ال٨ٟغي في بالص املٛغب ْؾخدل

ْهي نالث ما ٧اهذ مٗخبرة  ٓاعظالوي زحر مشا٫.  ّْ ؤبي ٣ٌٗٓب ال ما في إلاباضخ ْؤزَغ ْالّغقضي  ْلىا في ال٨ٟغ الخؼمي  ماتها.  ّٓ ْم٣

ٓامِا املظَبْ ال مً اقترا٦ِا ال٨ٟغي بحن مسخل٠  ٓعا بلحها مً ٢ ّ ٚالبا ما ٧ان مىٓ
ّ
ٓاج٤ الّخٟاٖل ال٨ٟغي إلاؾالمي أله في ب

 لمحن. مظاَب املؿ

تالٍلماث اإلاكخاخُت ت املٗٞغ ٓم، ال٨ٟغ إلاباضخْ، الخٟاٖل ال٨ٟغي، هٍٓغ  .: م٣ضماث الٗل
Abstract 

The prolegomena of sciences represent a pivotal part of Islamic thought. They became, in certain 

historical periods, epidemics about the depth of theoretical rooting realized by the Islamic thought 

in various branches. Since the joints of Islamic thought are interrelated in formative form, the 

introductions are often the foundation of a complete intellectual orientation, which is reflected in 

all the chapters of the work it introduced. However, introductions have not been an inherent act. 

Many Arab Islamic texts have no introductions, and in many other texts introductions seems to 

reflect an intellectual luxury rather than a conceptual framework. Ibadi thought in the Maghreb is 

not far from all these cases. This paper will seek to identify the location of introductions in Ibadi 

thought and their functions in relation to its cultural, cognitive and doctrinal contexts. The paper 

will then monitor the impact of intellectual interaction in the Maghreb and will analyze how 

intellectual introductions were systematically formed. The paper aims at rethinking the intellectual 

interaction of Islamic thought which has often been seen from doctrinal sphere and neglects its 

collective interactional realm. 

Keywords: Prolegomena, Ibadi Thought, Cultural Interaction, Epistemology. 

ت في قترة الخإؾِـ1 ُّ  . اإلاهّضماث ألانىل

ٓص بلى ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ ؤؾاؾا غا ٌٗ
ّ
ّْ املٛغبّي ٖمال مخإز ٗخبر جإنُل امل٣ّضماث في ال٨ٟغ إلاباضخ َْٓ زمغة 2ٌُ جٟاٖل . 

ْازغ ال٣غن  ٓاعظالوي في ؤ ٓ ٣ٌٗٓب ال ت ؤب ّْ للم٣ّضماث ال٨ٟغٍّ ٢ْض بٕغ في الخإنُل الٗلم ْالّغقضّي.  ً الخؼمّي  مباقغ م٘ ال٨ٍٟغ

ت بمىدُحن ازىحن:3الهجغّي الّؿاصؽ ُّ تْ ؾب٣ذ َظا ال٣غن ٣ٞض جمّحزث املهّىٟاث إلاباي
ّ
 . ؤّما في الٟترة ال

                                                 
ٓخضة البدشُت "ال٨ٟغ  1 ٓم إلاؾالمُت، ٧لُت التربُت، ظامٗت الؿلُان ٢ابٓؽ.  ؤهجؼ َظا البدض في بَاع ال  إلاؾالمي" ب٣ؿم الٗل

2
 . Ulrich Rebstock, Die Ibaditen im Magrib, Die Geschichte einer Berberbewegung im gewand des Islam, Berlin, 

Klaus schwarz Verlag, Berlin, 1983. 
3
 Miklos Muranyi, Die Rechtsbücher des Qairawaners Sahnun B. Sa

c
id: Entstehungsgeschichte und 

Werküberlieferung, Stuttgart, Steiner, 1999. Miklos Muranyi, Beiträge zur geseichte des hadit- und 

Rechtsgelehrsamkeit der Mālikiyya in Nordafrika bis zum 5. jh. D.h, Wiesbaden,1997. 
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ٓط امل ٓل ل في ال
ّ
٫ ُٞخمش ٗٔؼ ؤّما ألاّْ ٌُ ٢ْض  ٓم.  ت ألنىاٝ الٗل ُّ ت صْن الٗىاًت بامل٣ّضماث الّخإؾِؿ ُّ باقغ بلى املؿاثل الّخهيُٟ

ْما  ْالّغاب٘ زاّنت  حن الشالض  تْ ٧اهذ حِٗكِا بالص املٛغب في ال٣غهحن الهجغٍّ
ّ
ت الٗاّمت ال ُّ ٣اٞ

ّ
ْالش ت  ت ال٨ٟغٍّ ُّ طل٪ بلى الٓيٗ

ّْ زالسّي جٟاٖلّي: بحن إلا  خّ مً ظض٫ مظَب تٖٞغ ُّ ْاملال٨ ت  ُّ ت 1باي ُّ ت 2ْإلاؾماٖل ُّ ت هٟؿِا: الخلٟ ُّ ْج٩املّي بحن ٞغ١ إلاباي  ،

اع
ّ
ْالى٩ ت  ْالٗمحرًّ ت  ُّ ( 894/ 281. ٞالّىاْغ في "عؾالت الّى٣ٌ ٖلى مً ؤه٨غ زل٤ ال٣غآن" ملدّمض بً ؤٞلر الّغؾخمْ )3ْالخؿُي

ؽ بً الٟخذ ) ٓهت الّهاُٞت" لٗمْغ ٦ْخاب "بضء 896/ 283ْ"الّضًى ٓاب بً ؾالم )(،  ( 896/ 283إلاؾالم ْقغاج٘ الّضًً" لل

( ًلخٔ بجالء ؤّجها اههّبذ مباقغة ٖلى جإنُل 990/ ٦ْ380خاب "الّغّص ٖلى ظمُ٘ املسالٟحن" ٌٛال بً ػلخاٝ الٓؾُاوي )

 ْ ْٖمغ ٓاب بً ؾالم  ت بُٗجها صْن الّخ٣ضًم لِا. ٣ٞض اَخّم ٧ّل مً ل ًّ ْمجاصلت املسال٠ في مؿاثل ٣ٖض  ٫ٓ ؽ بً الٟخذ ألان

ْ ؤؾلٓب ظضلّي صٞاعّي ٨ًثر  ْبن ٢ُل... ٣ٞل..." ؤ ّْ حٛلب ٖلُّ ٖباعة: " ت بإؾلٓب حٗلُم ًّ ٓسخْ بخإنُل املهُلخاث ال٣ٗض الىٟ

٫ٓ ابً ؾالم مشال " ْمً ُّٞ الاؾخضال٫ املباقغ بالىّو ال٣غآوي. ٣ً ْمً املامً؟  ْما إلاؾالم؟  ْبطا ٢ُل ل٪ ما الّضًً؟  "

مُ ِبنَّ الاملؿلم؟ ٣ٞل 
َ

ْؾال ِ
ْ

َض هللِا ؤلا
ْ
 في ٦خب هللا ٢ا٫ هللا حٗالى في ؤَل بِذ لٍٓ  (19، 3آ٫ ٖمغان ) ّضًً ِغى

 
َ
ْؿِلِمحن

ُ ْ
ًَ اإلا ٍذ ِم ِْ ْحَر َب

َ
ا ِقيَها ؾ

َ
َما َوَظْضه

َ
 ق

َ
ِمِىحن

ْ
ا
ُ ْ
ًَ اإلا  ِقيَها ِم

َ
ان

َ
ً ًْ ا َم

َ
َغْظى

ْ
ز

َ
إ
َ
اث  ق اٍع

ّ
". زّم ًهحر ابً ؾالم بلى (36، 51)الظ

ْب٢امت  ْخضٍ   هللا 
ّ
ْبطا ٢ُل ل٪ ما قغاج٘ إلاؾالم؟ ٣ٞل: قغاج٘ إلاؾالم قِاصة ؤن ال بلّ بال يبِ قغاج٘ إلاؾالم ٢اثال "

ْصًً ؤبي ٓلّ  ْعؾ ْبًخاء الّؼ٧اة ْنُام عمًان ْحّج البِذ مً ِاؾخُإ بلُّ ؾبُال ِٞظا صًً هللا  ْٖمغ عضخْ هللا  الّهالة  ب٨غ 

ّْ 4ٖجهما" ْصًيىا صًً الجماٖت مً ؤصخاب الّىب ً   . زّم ٌؿخيخج مً طل٪ ماّنال اهخماءٍ بظاث ألاؾلٓب " مً املِاظٍغ

ِْازخالِٞا" ٓا ٖلُّ ٢بل ِاٞترا١ ألاّمت  ٟ
ّ
ْجإل ٓا  ْصًً ما ِاظخمٗ ّ ًدا٫ْ 5ْألاههاع 

ّ
ٓم مغ٦ؼّي ٖىضٍ ٞةه ْبما ؤّن ٞااِلٞترا١ مِٟ  .

٫ٓ "٢لذ جٟؿحر الجماٖت  ؤن ًهل ت ٖلى َظٍ الِازخُاعاث ٣ً ُّ ٖ تْ حؿب٤ الِاٞترا١ إليٟاء مكْغ
ّ
ت بالٟترة ال ُّ الِازخُاعاث إلاباي

غاج٘ ٢بل ِاٞترا١ ألاّمت"
ّ

ْالك ن ْألاههاع مً الّؿجن  ٓ "ِاؾم لجمُ٘ 6ٖلى ما َٓ؟ ٢ا٫ ما ؤظم٘ ٖلُّ املِاظْغ ْؤّما إلاؾالم ِٞ  .

ْا بّ مّما ما حّٗبض هللا بّ ٖباصٍ بم ٓن بّ. ٩ّٞل َخْء ؤزظ ٍْضًى ٓن بّ بلى هللا  ٢ْغباها ًخ٣ّغب م بّ ٣ٞض عيُّ لِم ٖباصة  ا ؤمَغ

ٓ إلاؾالم" ٓهت الّهاُٞت.7حّٗبضَم بّ ِٞ ؽ بً الٟخذ في الّضًى ب مً َظا ناع ٖمْغ ْبلى ٢ٍغ  . 

ْاخضة ت  ُّ ٓاء في ٢ً تْ اَخّمذ ؤؾاؾا بالّغص ٖلى املسالٟحن ؾ
ّ
ت ال ُّ اوي ِٞٓ املهّىٟاث الجضل

ّ
٦ما َٓ خا٫ -ؤّما الّهى٠ الش

ٓبها ٨ٞالمّي  ْخض. ؤّما ؤؾل ٓاجها ًبحن ًٖ مكٛلِا ألا ْٖى "عؾالت الّى٣ٌ ٖلى مً ؤه٨غ زل٤ ال٣غآن" ملدّمض بً ؤٞلر الّغؾخمْ، 

ْ في مجمل ال٣ًاًا  ت ظضلّي، ؤ ُّ ٓ ٦خاب ٦المّي ظضلّي اٖخجى ُّٞ –الخالٞ َْ ٓ خا٫ ٦خاب "الّغص ٖلى ظمُ٘ املسالٟحن".  ٦ما َ

٫ٓ في زاجمخّ  ْاملٗتزلت. ٣ً ت  ُّ ْالجِم ت  ْزاّنت الجبرًّ ت  ُّ "ؤبُلىا ما اٖخّل ٌٛال بً ػلخاٝ بالّغص املباقغ ٖلى ؤٚلب الٟغ١ إلاؾالم

ٓ ال ما ظغّ  ْل ذ بّ املٗتزلت... 
ّ
ْما اٖخل غ٥"بّ ظِم 

ّ
ٍْل أللؼمىاَم ِاؾم الك ا هٓغها 8َم مً الّخإ

ّ
ْطل٪ ؤه ٫ٓ في مٓي٘ آزغ " ٣ٍْ  .

 ٫ٓ ٓا ب٣ ْطل٪ ؤّن املٗتزلت ِاخخّج تْ ِاخخّجذ بها املجبرة ًٞغبىا بًِٗا ببٌٗ... 
ّ
تْ ِاخخّجذ بها املٗتزلت ْْلاًاث ال

ّ
بلى ْلاًاث ال

ُخْم هللا 
ْ
ٓا َما ِقئ

ُ
َمل ْٖ ِْاخخّج املجبرة (40، 41)ٞهلذ  ِا ت.  ْعٍّْ ِْا٢خهاص  . ِٞظٍ ْلاًت جض٫ّ ٖلى ؤّن إلاوؿان ًٟٗل بِا٦دؿاب 

                                                 
1 M.I. Fierro, El derecho maliki en al- Andalus; Siglos II- V/ VIII- XI, al Qantara, XII, 1991, 121. . M.I. Fierro, Baqi b. Majlad y la 

introducción del estudio del Hadit en al- Andalus, al Qantara, I, 1980, 201 I. M. Fierro, El alfaquí beréber Yahyà b. Yahyà, el 

intelegente de al- Andalus, Estudios Onomástico- Biográficos de al Andalus, VIII, ed: M. L. Ávila y M. Marín, Madrid, 1997, 269- 

344. I. M. Fierro,Nuevas perspectivas sobre la formación del derecho Islamico, Qantara, XXI, 2000, 511-523. 
2

 M. C. Hernández, El Islam de al Andalus; Historia y estructura de su realidadنهًقبرنخ ثٍن ىذه األفكبر فً انجٍئخ األنذنسٍخ انظز يزال:  

social, Madrid, I.C.C.A, 1992. 
3 Werner Schwartz, Die Anfänge der Ibaditen in Nordafrika; Der Beitrag einer islamischen Minderheit zur Ausbreitung des Islams, 

Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1983 
 .69ِابً ؾالم، بضء إلاؾالم ْقغاج٘ الضًً،   4
 . 79هٟؿّ،   5
 . 81هٟؿّ،   6
 .85هٟؿّ،   7
ت، 75 -74ٌٛال، الّغّص ٖلى ظمُ٘ املسالٟحن،   8 ُّ  .473 -471. ٞغخاث الجٗبحري، البٗض الخًاعّي لل٣ُٗضة إلاباي
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٫ٓ هللا  اءُ ب٣
َ

ك ٌَ  ًْ اُء َوَيْهِضي َم
َ

ك ٌَ  ًْ لُّ َم ًِ
ًُ

  تْ جض٫ّ ٖلى زل٤ ألاٞٗا٫. ٞإزظها  (93، 16)الّىدل
ّ
ْما ٌكبّ َظٍ ْلاًاث ال

ٓبهما"مً طل٪ بالٓؾِ ْؤن ٓلحن  ٓ ؤٖض٫ ال٣ َْ  .1. 

ْمجهم ؤبٓ الّغبُ٘ ؾلُمان بً ًسل٠ املّؼاحي ) ( ناخب ٦خاب "الّخد٠ 1078/ 471ؤّما مهّىٟٓ ال٣غن الهجغّي الخامـ 

ٓ الّٗباؽ بً ب٨غ الٟغؾُاجي ) ْؤب هت"  ْبن 1110/ 504املسْؼ ٓخُض"، ٣ٞض اَخّما بخ٣ضًم جإنُلّي  ( مال٠ ٦خاب "مؿاثل الّخ

ؾت بك٩ل ْمغجبُا باملؿاثل املضْع ْالّغاب٘.  ٧ان م٣خًبا  حن الشالض  ٓ خا٫ ؤؾالِٞما في ال٣غهحن الهجغٍّ  مباقغ ٦ما َ

ت هللا ؾبداهّ. زّم ؤياٝ بلى طل٪ م٣ّضمت ّٞهل  ْهي ٖىضٍ مٗٞغ ٓاظباث،  ٫ ال ّْ ٣ٞض نّضع املّؼاحي ٦خابّ بخمُِض ؤّنل ُّٞ ؤ

٢ّْؿمِا ٧اَلحي: ْاؾ٘ الجِل"   ٞحها "

-ّ
َ
     ما ال ٌؿ٘ الىاَؽ ظِل

- ْ  .ّ
ُ
ٓ زالزت ؤ٢ؿام:ما ٌؿ٘ ظِل َ 

ْص - ٓع ّ بلى ال
ُ
 ما ٌؿ٘ ظِل

٢ْخّ -  ْما ٌؿ٘ ظِلّ بلى مجيء 

ّ ؤبضا.-
ُ
 ْما ٌؿ٘ ظِل

ٓ الّٗباؽ عؤًا  ض ؤب ُّ ٢ْض ق ٓان ٦خابّ.  ٓ ٖى َْ ٓخُض"،  ٓ الٗباؽ ؤخمض بً ب٨غ ٣ٞض ٧ان ؤ٦ثر ٖم٣ا في جإنُل "مؿاثل الّخ ؤما ؤب

ٓامّ اٖخباع "م٣الت الجؼاء" زاوي امل٣االث ا ْا ٖلى عن٠ ظضًضا ٢ حن ٢ض اٖخاص ُّ ٓل م ؤّن ألان ٓخُض"، ٚع ت بٗض "م٣الت الّخ ًّ ل٣ٗض

اث ٍّ ٣ْٖابا في ٢ؿم ألازْغ ٓابا  ٫ٓ 2م٣الت الجؼاء ز ّْ ًىُل٤ مً ؤن ت ألّجها جإؾِـ ظضًض لل٨ٟغ الّضًج َْظٍ ال٨ٟغة مغ٦ؼٍّ  .

 ٔ ْههاع ّٓخضًً مؿلمحن  ْالجؼاء( ًّخ٤ٟ ٧ّل امل ٓخُض  ت. ٟٞي امل٣الخحن )الخ ُّ ٓص م٣اعه ت مً ؤ٢ّغ 3ْحه ُّ . بل بّن مً الّضًاهاث الٓيٗ

ٓخُض.  ْ ٣ًغجهما بإنل الّخ ْ هاعا ؤ ٓجهما ظّىت ؤ ْبن لم ًشبذ ٧ اث  ُّ ت مً ال٨ُٟ ُّ ٣ْٖابا ٖلى ٦ُٟ ٓابا   الجؼاء ز

ٓن عصًٟا جابٗا لِا ْج٩ ٓخُض  ت ٖلى م٣الت الّخ ٧ّْل ما بُجهما مً بل4ِْم٣الت الجؼاء جخإّؾـ في ألاصًان الّؿماٍّْ اث .  ُّ ْبوؿاه اث  ُّ

ٓم بك٩ل مباقغ ْ ٣ٖابا ؤي ٌكملّ َظا املِٟ ٓابا ؤ ٓظب ز ٓ ؤًًا ٌؿخ َ ّ
ّ
اث ْؾِ أله ٍّ ٓ الٗباؽ 5ْؤزْغ ُش ؤب

ّ
ٍْظَب الك  .

ْالخؿاب  ْالبٗض  ت املٓث  ْٖلُّ )امل٩ل٠( ؤًًا مٗٞغ ْالّىاع مّما ال ٌؿ٘ ظِلّ ٢اثال " ت الجّىت  ؤخمض بً ب٨غ بلى ؤّن مٗٞغ

ْالجّىت ؤّجه ت الّىاع ؤّجها ٣ٖاب ألَل مٗهُت ْالٗظاب  ْمٗٞغ ٓاب  ٓابّ ال ٌكبهّ ز ْؤّن ز ٓاب ألَل َاٖت هللا ٖلى َاٖتهم لغّبهم  ا ز

ٓن  ّ ؾخ٩
ّ
ت ؤه ْٖلُّ مٗٞغ ا٥ ُّٞ مشلّ. 

ّ
ْالك ٓ مكغ٥  ْبن ظِل َظا ِٞ ْؤّن ٣ٖابّ ال ٌكبهّ ٣ٖاب  هللا ٖلى مٗهُتهم لغّبهم 

ال ٌؿ٘ ال ْهي صاع ْلازغة  ْامِا صاع ٚحر َظٍ الّضاع  ٦ْظل٪ بن قّ٪ في ص ٓ مكغ٥  ْبن ظِل صاع ْلازغة ِٞ ْب٣ائها  ْامِا  ّ٪ في ص
ّ

ك

ٓ ٧اٞغ" ْل٨ّجها 6ِٞ ٓامّ ْاَغا  ْمً زّم جهبذ َظٍ امل٣الت مدّضصا مً مدّضصاث إلاًمان بالّضًً ْالِاهخماء بلُّ بل هي مسخم ٢  .

ُش
ّ

ٍغ الك
ّ
ت إلا٢غاع بّ. بل ه٩اص هظَب بلى ؤّن ما ؾُ ُّ ظي بّ ًخدّضص  مٟخخذ في ٦ُٟ

ّ
ٓام ال َىا ْنّضع بّ ٦خابّ عاظ٘ بلى ال٣

ٓخُض طاتها.  ٓهت بها، ٢بل م٣الت الّخ ٓاظب ٖلى املؿلم الّضًى ْلى امل٣االث ال مَّ جهبذ م٣الت الجؼاء هي ؤ
َ
ْمً ز  الّضًً 

ا، مباق ٓ الّٗباؽ ٖىضما ؤجب٘ امل٣الت الّؿال٠ ط٦َغ ُش ؤب
ّ

ّ بلى َظا املٗجى نبا الك
ّ
ٓانل، بم٣الت ْه٩اص هجؼم ؤه ت ٞ ًّ ْصْن ؤ غة 

ْٖلى جغ٦ّ  ٓاب  ْٖلُّ ز ْٖض٫  ْبًمان  ٍْٞغًت  ّ َاٖت 
ّ
ْؤه ْؤّن هللا ؤمغ بّ   ّ

ّ
ّ بٞغاص لل

ّ
ٓخُض ؤه ت الّخ ْٖلُّ مٗٞغ ٓخُض ٢اثال " الّخ

ْم٣ا ٓخُض في خّض طاتها مجّغص عص٠ً جاب٘ مل٣الت الجؼاء  ُش م٣الت الّخ
ّ

٨َْظا جهحر في ِٞم الك ْظِلّ ٣ٖاب".  لت الجؼاء ْبه٩اٍع 

                                                 
 .76ٌٛال، الّغّص ٖلى ظمُ٘ املسالٟحن،  1

2
 J. Van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra; Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen 

Islam, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1991. 
3 J. Waardenburg, Religionen und Religion, systematische Einführung in die Religionswissenschaft, Walter de Gruyter, Berlin, New 

York, 1986. 
4 J. Waardenburg,  Erforschung lebendiger Weltreligionen als wissenschaftliches Abenteuer, 80.  
5 انظز:   W.A. Bijilefeld, Islamic Studies within the Perspective of the History of Religions, 1- 11. Charles J. Adams, The History of 

Religions and the Study of Islam, 177- 193. Fazlur- Rahman, Approaches to Islam in religious studies, Review essay, 189- 202. 
ٓخُض مّما ال  6 ٓ الّٗباؽ ؤخمض بً ب٨غ، مؿاثل الّخ ْٚحر طل٪ مً مؿاثل ال٨الم،  ؤب  .4ٌؿ٘ الّىاؽ ظِلّ 
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ػّي لئلؾالم ء إلاماَػ ّْ ٠ ٧ّل امل٣االث الّؿاب٣ت لئلؾالم في بالص املٛغب لُه
ّ
ت جْٓ ُّ ُش في َظا ًبجْ م٣الت ِاؾدُٗاب

ّ
ْالك  هي املغ٦ؼ. 

ت.  ُّ ٓمت إلاؾالم ٓاعصة في املىٓ ت ال ُّ ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًضع٥ هللا بال٨ُٟ ٓخُض مّمً ًجِلِا   ْل٣ُّغب ٨ٞغة الّخ

ُ
ّ

خّ ا٢خًذ إلاًمان بّ، ْإلاًمان ا٢خطخى الّخّٗبض ٞبض٫ ؤن ًىُل٤ الك ِّ ْْخضاه ْاخض،  ت: هللا  ُّ ش مً َظٍ الؿلؿلت الاٞتراي

ُش مً م٣الت "ٚاًت 
ّ

ت ًىُل٤ الك ُّ ٓاب، ْإلاه٩اع ا٢خطخى ال٣ٗاب. بضال مً َظٍ الّؿلؿلت الاٞتراي
ّ
ْالّخّٗبض ا٢خطخى الش لّ، 

٧ّْل زحر ٖىضٍ ً غ: 
ّ

ْالك ْهي الخحر  ٓص البكغّي"  ٓظ ال ال ٗٓب 
ّ

ٓ مِاص جّخ٤ٟ ُّٞ ٧ّل الك َْ ٧ّْل قّغ ٣ًخطخْ ٣ٖابا،  ٓابا  ٣خطخْ ز

ّم 
َ
ْمً ز غ 

ّ
ْالك ٫ٓ بّن إلاؾالم ٢ض يبِ الخحر  ٍْهحر بلى ال٣ ُش ٖلى املبضب 

ّ
ًسخل٠ ُّٞ ِازىان مِما ٧ان صًجهما. ًداٞٔ الك

ٓخُض. ٞةطا  هللا: الّخ
ّ
٫ٓ: ال بلّ بال ٫ الخحر ؤن ج٣ ّْ ْؤ ٣ْٖابا  ٓابا  ْل٪ ٖلى طل٪  يبِ لّ ز ا مً ؤَل الخحر  ٢لذ طل٪ ٞإهذ خخما

َْظا ؾبب جىهُو ٦شحر مً  ت مً َظا املؿلم الجضًض نغها بلى باقي الٟغاثٌ.  ًّ ٓخُض ا َظٍ امل٣الت الّخ ٓاب. ٞةطا َيِمىَّ ز

 هللا صزل الجّىت
ّ

عا ؾاطظا لئلؾالم أل1املؿلمحن ٖلى ؤّن مً ٢ا٫ ال بلّ بال ّٓ َم ٧ّل مً ّٖضَا جه َِ
َْ ٢ْض  ت .  ُّ ّجها م٣الت ٖمغاه

ُش ؤبي 
ّ

م ما طَبىا بلُّ في ٢غاءة ٨ٞغ الك ّٖ ٍْخض ت.  ًّ غؾالت املدّمض
ّ
ْج٣ّبلّ لل ت مخإّؾؿت ٖلى آٞا١ ِٞم املؿلم الجضًض  ُّ اؾدُٗاب

ما ٧ان 
ّ
ْبه ْال٣ٗاب مدّضصي إلاًمان ٢اثال " ٓاب 

ّ
ؽ بً الٟخذ إلاباضخْ ؤًًا خُىما ظٗل الش الّٗباؽ بما ٧ان ٢ض بىاٍ ٖمْغ

ّ إلا 
ّ
ما ٧ان ال٨ٟغ ٦ٟغا أله

ّ
٫ٓ به ٫ٓ مً ٣ً ٓص ال٣ٗاب. لِـ ٦ما ٣ً ٓظ ما ٧ان ال٨ٟغ ٦ٟغا ل

ّ
ْبه ٓاب 

ّ
ٓص الش ٓظ ًمان بًماها ل

ْال٨ٟغ للّىهْ ٖىّ" ما ٧ان إلاًمان بًماها لؤلمغ بّ 
ّ
٫ٓ به ٫ٓ مً ٣ً ّ َاٖت ؤْ ٢

ّ
٧ْان إلاًمان بًماها أله َْظا عؤي 2مٗهُت   .

ْمخمّحز في ال٨ٟغ إلاباضخ ْظٗلّ م٣ّضمت  ْ املٛغبي.مخّٟغص  ع  ّٓ ٓاعظالوي في ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ َظا الخه ٓ ّٖماع ال زّم ّٖم٤ ؤب

ْاملظاَب  ت مترابُت جغابُا ٧امال ٖىض ٧ّل الٟغ١  ًّ ٠. ٣ٞض بّحن ؤّن ظملت َظٍ امل٣االث ال٣ٗض
ّ
ْبجى ٖلُّ ٧ّل ما ؤل ل٨ٍٟغ 

ض ؾُاصة ال٨ٟغ إلاؾال 
ّ
ْل ظي 

ّ
ْجغابُِا َٓ ال ت.  ُّ ٓص املٛغب ٓظ ْمً ال ٓص ْإلاًجاص،  ٓظ ّ "خهل لىا مً املدضر ال

ّ
مّي، ٢اثال به

ْال٣ضعة خهلذ لّ  ْمً خهل لّ الٗلم  ْال٣ضعة.  ْالخُاة خهل لّ الٗلم  ْمً خهل لّ ال٣ضم  ْالخُاة.  ْإلاًجاص ال٣ضم 

ال  ّ مدا٫ ٞاٖل لِـ بكاء 
ّ
ْاملكِئت خهل مىّ الٟٗل أله ْمً خهلذ لّ إلاعاصة  ْاملكِئت.  ض  إلاعاصة  ال مٍغ ض  قاء لِـ بمٍغ

ٓل٪ "هللا" ظمُ٘ ما ًّخه٠ بّ الباعي  ٢ْض جًّمً ٢ ٓص.  ٓظ ْحّي لِـ بم ْٖالم لِـ بخّي  ٢ْاصع لِـ بٗالم  لِـ ب٣اصع 

٫ٓ هللا حٗالى  َْظا جٟؿحر ٢ ىمُ ؾبداهّ  ُُ َ
ه

ْ
َخُي ال

ْ
َى ال َُ  

َّ
َه ِبال

َ
 ِبل

َ
ٓم  (255، 2)الب٣غة  هللُا ال ْال٣ُ ٞالخّي ًخًّمً الّهٟاث 

ّ ٞاٖل ِٞظٍ 
ّ
ْبه ّ قاء 

ّ
ْبه ض  ّ مٍغ

ّ
ْبه ّ ٢اصع 

ّ
ْبه ّ ٖالم 

ّ
ْبه ّ حّي 

ّ
ْبه ّ ٢ضًم 

ّ
ٓلىا: هللا به ْالّخهّغٝ. ٞض٫ّ ٢ ًخًّمً الّخ٩ل٠ُ 

َْٓ ألا   ٠ُ
ّ
ْالّخ٩ل َْٓ الخل٤  ٓم" الٟٗل  ٓل٪ "ال٣ُ ٣ٍْخطخْ ٢  َٓ الخي" 

ّ
ٓل٪ "هللا ال بلّ بال ْالّىهْ الّؿب٘ ٣ًخًحها ٢ مغ 

ْالّىاع  ْال٣ٗاب الجّىت  ٓاب 
ّ
٣ٍْخطخْ الش ْال٣ٗاب  ٓاب 

ّ
ْاملٗهُت الش اٖت 

ّ
ْج٣خطخْ الُ ْاملٗهُت  اٖت 

ّ
ْالّىهْ الُ ٣ٍْخطخْ ألامغ 

ْالّىاع ٣ًخًُان املهحر ت بلى .3ْالجّىت  ًّ ّٓخض ْلت امل ٓمغث ماّؾـ الّض ٓ الظي ؾُضٞ٘ مدّمض بً ج ت َ ُّ ْجمّحز َظٍ ال٨ٟغة إلاباي

ْال  باإلًمان 4ّخمُحز بحن مٗاهحها في عؾالخّ "ؤّٖؼ ما ًُلب"جبّىحها 
ّ

ال جصّر ل٪ الٗباصة بال . ٞىٓمِا مبخضثا بالٗباصة ٣ٞا٫ "

ال جصّر إلاعاصة  باإلعاصة، 
ّ

لب بال
ّ
ال ًصّر الُ لب، 

ّ
 بالُ

ّ
ال ًصّر الٗلم بال  بالٗلم، 

ّ
ال ًصّر إلاًمان ْإلازالم بال  ْإلازالم، 

ْال  بباٖض ٖلحها. 
ّ

ُٖٓض"بال ْال ٖٓض  ْالّغَبت بال ْالّغٚبت  ْالّغَبت.  ٓ الّغٚبت  ٣ْٖابا. 5باٖض َ ٓابا   : ؤي الجؼاء ز

٫ٓ . الهغن الهجغّي الّؿاصؽ2 ْجإنُل ألان ٓ ٖهغ جإنُل امل٣ّضماث في ال٨ٟغ : : امل٣ّضماث  ٗخبر ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ َ ٌُ

َْظا ألامغ عاظ٘ بلى ؾببحن ازىحن في ج٣ضً ّْ املٛغبي.   غها.إلاباضخ

                                                 
ٓمغث، ؤٖؼ ما ًُلب،  1  .269 -268، 213ِابً ج
ٓهت الّهاُٞت،  2 ؽ بً الٟخذ، الّضًى  .8 -7ٖمْغ

ٓظؼ،   3 ٓ ّٖماع، امل  .153، 1ؤب
ٓمغث، ؤٖؼ ما ًُلب،  4  .53ِابً ج
ٓاي٘ ٦شحرة مً َظا 214، 205هٟؿّ،  5 ٢ْض ٦ّغع َظٍ امل٣الت في م  ال٨خاب.. 
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ٍْغظ٘ طل٪ بلى اهتهاء الؿُُغة املباقغة للمظَب  ّْ في َظا ال٣غن.  ل في ايمدال٫ خّضة الجض٫ املظَب
ّ
٫ ُٞخمش ؤّما ألاّْ

حن في ال٣غن  ٓط زلٟائهم الّؼٍغٍّ ْبلى اهدهاع هٟ إلاؾماُٖلي ٖلى بالص املٛغب بزغ عخُلِم بلى مهغ في مىخه٠ ال٣غن الّغاب٘، 

ت في الخامـ، زم بلى جضمحر مغ٦ؼ  ُّ ٣ ل في ال٣حرْان بزغ ػخ٠ ٢باثل بجْ َال٫ ٖلى بٍٞغ
ّ
ال٨ٟغ املٛغبي في جل٪ الٟترة املخمش

ْاخاث املٛغب ألاْؾِ. ْْاخاتها، ْفي  ت  ُّ ٣ ت في ظبا٫ ظىٓب بٍٞغ ُّ ْاه٨ٟاء إلاباي  مىخه٠ ال٣غن الهجغّي الخامـ، 

م في بالص املٛغب ْألاهضلـ، ٤ ٨َٞغ ٢ْ٘ جيؿِب زالٝ املٛاعبت م٘ املٗتزلت مىظ  ؤّما املٗتزلت املٛاعبت ٢ض زبا بٍغ ْبن ٧ان ٢ض 

ٍٓغ هللا 1مىخه٠ ال٣غن الهجغّي الخامـ ٓلّ "ٞاملٗتزلت جيؿب بلُىا جج ٢ْض بٕغ في َظا الٗمل ابً خؼم في مشل ٢  . 

ْمً ٓاء...  ٓاء بؿ ْهدً هيؿب بلحهم مشل طل٪ ؾ ْن  ْحكبحهّ بسل٣ّ.  ٓا: حٗبض ؤزبذ الّهٟاث ٌؿّمْ مً هٟاَا هاُٞت ألّجهم ٢ال

ٓن م٘ هللا  ٫ٓ ملً ؤزبتها ؤهخم ججٗل ْمً هٟى الّهٟاث ٣ً ْؤهخم حٗبضْن مً ال نٟت لّ.  ٚحر هللا حٗالى ألّن هللا حٗالى لّ نٟاث 

 ْال َخ ْحٗبضْن ٚحر هللا ألّن هللا حٗالى ال ؤخض مّٗ   . ٓن بّ ٚحٍر ْحكغ٧ ْن قِئا ؤقُاء لم جؼ٫  ْؤهخم حٗبض ء مّٗ في ألاػ٫ 

ْالٗباصاث. ٞإصخاب  ْخّتى في مؿاثل ألاخ٩ام  ْالجؼء  ٓن  زُخل٠ ُّٞ خّتى في ال٩
ُ
٨َْظا في ٧ّل ما ا مً ظملت ؤقُاء لم جؼ٫. 

ْبخضار قغاج٘ لم ًإطن هللا  ٓن ٖلحهم زالٝ إلاظمإ  ْؤصخابىا ًشبخ ٓن ٖلُىا زالٝ إلاظمإ  ٧ّْل ٞغ٢ت  ال٣ُاؽ ًّضٖ بها. 

ال ًىٟ٘  ْهّو مٗخ٣ضٍ  ٓلّ   بىٟـ ٢
ّ
غ ؤخض بال ّٟ ّ ال ٨ً

ّ
غ مً ٢ا٫ قِئا مً طل٪ ٞصّر ؤه ّٟ ْج٨ ٞهْ جيخٟي بما حؿّمحها بّ ألازٔغ 

ٓلّ ٣ِٞ" ٓ م٣خطخى ٢ ٓم بّ َ ًّ املد٩ ْبهظا الِٟم الٗم٤ُ ًهضع ابً 2ؤخض ؤن ٌّٗبر ًٖ مٗخ٣ضٍ بلٟٔ ًدؿً بّ ٢بدّ. ل٨  .

ّ "ال 
ّ
ٓامّ ؤه ٓها زاجما ٢ ٓح الخ٤ّ مً الباَل خؼم ٢اه ال حٛلُب م٣الت ٖلى م٣الت خّتى ًل ًم٨ً ههغ مظَب ٖلى مظَب 

ىا ال بق٩ا٫ ُّٞ بل صالثل ٧ّل م٣الت ٞهْ م٩اٞئت لضالثل ؾاثغ امل٣االث" ِّ ٢ْض ط٦غ ابً عقض في ال٨ك٠ ًٖ مىاهج 3ْاَغا ب  .

ْلى ؤّن ٦خ ٗت ألا تْ ّْىذ ؤجها ٖلى الكَغ
ّ
ت خحن خضًشّ ًٖ الٟغ١ ال

ّ
 . 4ب املٗتزلت لم جهل بلى بالص ألاهضلـألاصل

ْالٟلؿٟي في ال٣غن  ع ال٨ٟغي  ّٓ ٢ْض بلٜ الخُ ْلتهم،  ّٓخضْن ص ظي ؤّؾـ ٖلُّ امل
ّ
م ال٨ٟغي ال ّٓ اوي ًغظ٘ بلى امل٣

ّ
ْالّؿبب الش

 ٓ ْؤبي ال ْاؾِ ال٣غن الهجغّي الخامـ زاّنت م٘ ابً خؼم  ْاهُل٤ َظا املؿاع مىظ ؤ لُض الهجغّي الّؿاصؽ مبلٛا ُٖٓما. 

ة م٘ جهاًت ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ. ْبلٜ الظْع  الباجي، 

٫ٓ ال٣ّٟ في : .اإلاهّضماث ألانىلُت في الكٌغ ؤلاباض ي اإلاؿغبي3 ٕ جإنُلّي ألن ٫ مً هجـ بمكْغ ّْ ؽ بً الٟخذ ؤ ٗخبر ٖمْغ ٌُ

ٓلي للكا ٍْىدكغ ال٨ٟغ ألان اٞعي، ٢بل ؤن ًظٌ٘ نِذ الّغؾالت 
ّ

ًّ بالص املٛغب ممازل ملا ٢ام بّ الك ْل٨ ٞعي في بالص املٛغب. 

ٓ َال٫  اٍ ٖىّ ؤب ْانل بً ُٖاء ُٞما ْع ْلى م٘  ت ألا ُّ اٞعي بل ٖاص بلى اللخٓت الّخإؾِؿ
ّ

ؾا لم ٌؿدىض بلى ما ؤّنلّ الك ٖمْغ

٧ّْل  ْبظمإ...  ْزبر مجخم٘ ٖلُّ ْحّجت ٣ٖل  ٍٓ ؤعبٗت: ٦خاب ها٤َ  ْظ ٫ مً ٢ا٫ "الخ٤ّ ٌٗٝغ مً  ّْ الٗؿ٨غي خحن ّٖضٍ ؤ

ٓ مىّ"ؤنل هجضٍ  ما َ
ّ
ْٖؼم ؤن 5في ؤًضي الٗلماء في ال٨الم ْفي ألاخ٩ام به ّ َّم 

ّ
ْبلٛىا ؤه ؽ " ّمادي في جغظمت ٖمْغ

ّ
٫ٓ الك ٣ً .

ْما ٧ان مً إلاظمإ ٞحرّص ٧ّل َخْء بلى ؤنلّ  ْما ِاؾخيبِ مً الّؿّىت  ٕ ُٞبحن ما اؾخسغط مً ال٨خاب،  ًٟغػ مؿاثل الْٟغ

ٓن ج ْٞحر الٗىاًت خّتى ٩ً غاج٘"ْنٝغ بلى طل٪ 
ّ

ٓم الك  .  6إلُّٟ َغاػا ملا نّى٠ في ٖل

 ٓ الض ؤّنلّ ؤب
ّ
ٓسخْ ٢ض هجـ بّ في ال٣غن الهجغّي الش ؽ بً الٟخذ الىٟ ْمً املِّم ؤن هظ٦غ في َظا املجا٫ ؤّن ما ٧ان ٖمْغ

ْعؤي املؿلمحن( عظ٘  ْالّؿّىت  ٓن )ال٣غآن  ْبلى َظٍ الٟى ٓلّ "...  ٓاعظالوي في ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ ْنّغح بّ في ٢ ٣ٌٗٓب ال

                                                 
1 M. C. Hernández, El Islam de al Andalus; Historia y estructura de su realidad social, 345- 359. 

 .294، 3ِابً خؼم، الٟهل،   2
 . 253، 5هٟؿّ،   3
 .63ابً عقض، ال٨ك٠ ًٖ مىاهج ألاصلت،   4
اع، وكإة ال٨ٟغ الٟلؿٟي في إلاؾالم،   5

ّ
ْانل بً طَب الجّهام بل. 554، 5اليك ظا في خ٣ُ٣خّ ًغظ٘ بلى ِاؾدشماع ما ٢ام بّ  ْحن. َْ

َ
ٓل ى جمخحن الّهلت بحن ألان

 Marie Bernand, Les Usūl al- Fiqh de l’époque classique ; status quaestionis, 277. Wael B. Hallaq, A history of Islamicُٖاء. اهٓغ: 

Legal theories; an introduction to sunni usul al- fiqh, 134- 135. 
 .  3الٓؾُاوي، ٦خاب الّؿحر،   6
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٫ٓ في ؤؾماء هللا ِازخالٝ الّىاؽ في ال٨ٟغ ْإلا  ْال٣ ْالّىٟا١  ْالٟؿ١ٓ  ْاملٗهُت  اٖت 
ّ
ْالُ غ٥ ْإلاؾالم 

ّ
ْالك ْنٟاجّ  ًمان 

 ْال٣غآن الزت1ْؤمشالِا 
ّ
ٓطا مً َظٍ املٗاوي الش ّ مإز

ّ
ٓاعظالوي ظاٖال ٖلم الّضًً ٧ل ٓ ّٖماع ال مّ ؤب ّٖ ْص  .2 . 

٫ٓ  اهُل٤ ؤبٓ ٣ٌٗٓب مً طاث الّخإنُل الظي اهُل٤ مىّ ابً خؼم في جإنُلّ ْال٣ ٫ٓ باإللِام  ٫ٓ مً ه٣ض ؤؾـ ال٣ لؤلن

ْعٚم ؤّن  ٫ٓ بالّخ٣لُض.  ْال٣ ٫ٓ مً هٟـ الّى٣ُت التْ ابخضؤ مجها ابً خؼم ٞةّن  بالٗلم الباًَ  ؤبا ٣ٌٗٓب ٢ض باقغ جإنُل ألان

ْالباًَ َما مىاٍ الخالٝ اَغ 
ّ
ٓمي الٓ ْ مسخلٟت باٖخباع ؤّن مِٟ ت جل٪ املباقغة جبض ُّ ٓمحن نال ٦3ُٟ ْللمِٟ ْز٣ُت ب٣ًاًا .  ث 

ْاضخا َىا   ْ ٍْبض ا مؿدىض الّخ٨ٟحر ْإلاهخاط.  حن املٛاعبت في جل٪ الٟترة باٖخباَع ُّ ٓل ٍْل التْ ٧اهذ حكٛل با٫ ألان ْالّخإ الِٟم 

ت الّخٗامل م٘ الّىّو الؾخسغاط ألانل الّغاظ٘ بلُّ الخ٨م مً  ُّ ٤ هٓغجّ بلُّ لُضع٥ ٦ُٟ
ّ
ٍْض٢ ل ِٞم الِٟم 

ّ
ؤّن ؤبا ٣ٌٗٓب ًدل

٣ِا ظِت 
ّ
ْم٣ّضماث ال٣ٗل" التْ ٧ان ابً خؼم ٢ض ص٢ ـّ  ْلُضع٥ َغاث٤ جهٍغ٠ الّىّو بك٩ل ال ًخٗاعى م٘ "بضاثّ الخ

ْالباًَ.  اَغ 
ّ
ا ناعما زّم لُضع٥ ازخالٞاث املؿلمحن في الّخٗامل م٘ الّىّو اهُال٢ا مً َظا الّؼْط: الٓ ُّ  جض٣ُ٢ا مى٣ُ

جّ ابً خؼم بلى ه٣ٌ ألانل ؤي ببُا٫ إلا
ّ
ْببُا٫ الّخ٣لُض، ٞةّن ْلئن اج ْببُا٫ الّخٗلُم  ٓم  ٫ٓ باإلمام املٗه ْببُا٫ ال٣ لِام 

ًّ املىهج مسخل٠؛ بط طَب ابً خؼم بلى  ْل٨ ْاخض  ٓم الباًَ في ؤؾاؾّ. ٞاملىُل٤  ْلت اؾخ٨ىاٍ مِٟ ؤبا ٣ٌٗٓب ناع بلى مدا

ُٗت 
ّ

ع ظملت. ٞاؾخٗغى م٣الت الك ّٓ ٓ ٣ٌٗٓب بلى ؤّؽ الخه ٓع ه٣ٌ ألانل بِىما طَب ؤب في ؤّن هللا زاَب طْي ألالباب باألم

ت الباًَ.  ٠ُ بلى مغجبت الّخس٠ُٟ بالّخبّدغ في مٗٞغ
ّ
اَغة. ْقغح الاعج٣اء مً مغجبت الّخ٩ل

ّ
ٓع الٓ ْزاَب الٗاّمت باألم ت  ُّ الباَى

ٓن  ُّ عَا إلاؾماُٖل ّٓ ٓظّ الباًَ للٗباصاث ٦ما ًه  .   4ْبّحن ال

ٓم الا خّ ٖلى مِٟ ٢خًاء الظي ٧ان ؤبٓ الٗباؽ ؤخمض بً ب٨غ إلاباضخْ ناخب ٦خاب "مؿاثل ٢ْض بجى ؤبٓ ٣ٌٗٓب هٓغٍّ

ٓص  ْظ ْا٢خطخى  ٓص الخل٤  ْظ ت ٢ض ا٢خًذ  ُّ ٓخُض" ٢ض ؤّنلّ. ٞظَب بلى وؿ٤ مى٣ُي مترابِ اٖخبر ُّٞ ؤّن الخ٨مت إلالِ الّخ

ٓص الجؼاء ْظ  ٠ُ
ّ
ٓص الّخ٩ل ْظ ْا٢خطخى  ٓص الّخ٩ل٠ُ  ْظ ٓص ال٣ٗل  ْظ ْا٢خطخى  ٓص ال٣ٗل  ْظ ضع٥ مً زالر . 5الخل٤  ًُ ْالا٢خًاء 

٫ٓ الجىان املى٤ُ  ْؤن ْالّىدٓ  ٛت 
ّ
ؿان الل

ّ
٫ٓ الل ان. "ٞإن الزت ٢ؿمان مغ٦ؼٍّ

ّ
ْؤؾاؽ الش ْالّغؤي.  ْالؿّىت  ٫ٓ: ال٨خاب  ؤن

ْهي6ْال٣ّٟ" ْباملى٤ُ جِٓغ حجج  .  ٓن الّخبُان  ْبالّىدٓ ٩ً ٓن البُان  ل مجخمٗت ؤعبٗت مٟانل مخ٩املت "بط باللٛت ٩ً
ّ
حك٩

ؿان 
ّ
ٓ بلى الل الث ٦يؿبت نىاٖت الّىد ٫ٓ ال٣ّٟ جِٓغ مٗاوي ال٣غآن. ٞيؿبت نىاٖت املى٤ُ بلى ال٣ٗل في امل٣ٗ ْبإن ان  البَر

الث" َْٓ طاث املٗجى الظي ٧ان ٢ض ؤْض7في امل٣ ان.  ْالبَر ع مً ابً خؼم ؤًًا. ٞؿّمى  8خّ في الّضلُل  ّٓ مؿخ٣ُا َظا الّخه

ْهدُجت اهُال٢ا مً مؿدىض ٢غآوي َٓ مداّظت  بّ مً زالر م٣ّضماث 
ّ
ْع٦ غعي". 

ّ
٣ٍْابلّ "املحزان الك املى٤ُ "املحزان ال٣ٗلي" 

عٍّ  9ببغاَُم ٫ يْغ ْمّحٍز ًٖ الّضلُل الٓيعي باٖخباع ألاّْ ا  ُّ اْاٖخبٍر صلُال ٣ٖل ا مجاػٍّ اوي ازخُاعٍّ
ّ
ْالش  . 10ا 

ٓ ٣ٌٗٓب جغ٦حزا مباقغا  ؼ ؤب
ّ
ؿا١ مباهُّ ْصّخت مٗاهُّ ٣ٞض ع٦

ّ
٦ْظل٪ املى٤ُ في اح ؿان ٧اها ٢ض اؾخ٣اما 

ّ
ْبما ؤّن ؤنلي الل

ٓلِ ٦ْثرة الّخىإػ في مده ٓلِا  ٟا١ ٖلى ؤن
ّ
ت الاج

ّ
٢ْل ٓلِا  ت ب٨ثرة الازخالٝ في ٞه ٫ٓ ال٣ّٟ ألّجها "ٚحر مًبَٓ ا ألّجها ٖلى ؤن

                                                 
ان،   1 ْالبَر ٓاعظالوي، الّضلُل  ٓ ٣ٌٗٓب ال  . 95، 2ؤب
ٓ ّٖماع، قغح الجِاالث،  2  .141ؤب

٦ْشحر مً   3 اٞعي 
ّ

٢ْض ٢ا٫ بضلُل الخُاب الك ٓجّ.  ٤ بها زب
ّ
ٓاعظالوي بلى ؤن صلُل الخُاب ٣ًخطخْ هٟي الخ٨م ّٖما ٖضا الّهٟت املخٗل ت طَب ال ألاقٗغٍّ

٫ٓ ال٣ّٟ ْالازخالٝ،  ٓاعظالوي، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن ٓ ٣ٌٗٓب ال اَغ. ؤب
ّ
ْؤَل الٓ  .179ْؤصخاب مال٪ 

 .141 -134هٟؿّ،   4
 .1 هٟؿّ،  5
 .2 -1هٟؿّ،   6
 .2هٟؿّ،   7
ان،   8 ْالبَر ٓاعظالوي، الّضلُل  ٓ ٣ٌٗٓب ال  .15، 3ؤب
٫ٓ ال٣ّٟ ْالازخالٝ،   9 ٓاعظالوي، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن ٓ ٣ٌٗٓب ال  .28 -27ؤب

 .34هٟؿّ،   10

ةـ
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غصاث مى٨ٗؿاث بذججِا 
ّ
اث مُ ُّ ْلم ج٨ً بغاَُجها ٣ٖل ْجيبحهاث  ٍٓداث  ٓعة ٖلى جل ْبغاَُجها م٣ه ْبقاعة،  ُبِىِذ ٖلى ؤماعة 

٣ت الٓؾُى مجها" ٍغ
ّ
ال مّخ٤ٟ ٖلحها ٞلظل٪ ؤعصها ؤن وكحر بلى الُ ٕٓ بها   . 1ٚحر م٣ُ

ٓطَط ا ْاضر. بط ِاهُل٤ في ٩ٍْاص ًمازل اؾترؾا٫ُ ٨ٞغ ؤبي ٣ٌٗٓب في م٣ّضمخّ الّىم لخؼميَّ ؤّما مىب٘ بٌٗ ؤ٩ٞاٍع ٞغقضّي 

ْبًِٗا ًدهل ٖبر  تْ زبذ ؤّن بًِٗا ُٞغّي 
ّ
ت ِا٦دؿابّ املٗاٝع ال ُّ ُٟ٦ْ الصة  ّٓ مىظ ال جدلُلّ مً جضّعط إلاوؿان في الّىم

ْامل٣اٌؿت م 
ّ
 2الخٗل

ّ
حن ال ؼ ٖلى ال٣ُاؽ جغ٦حزا ٦بحرا ٞمّحز في خّضٍ بحن: مظَب اللٍّٛٓ

ّ
ْع٦ ْمظَب .  ؿاْي، 

ّ
ٓهّ ٖلى الد ظًً ًدمل

 هدُجت ًٖ 
ّ

ٓن بال ّ ال ٩ً
ّ
٫ٓ الٟالؾٟت به ٢ْ ٓظب الجم٘ بُجهما،  ت ج

ّ
ن ُّٞ عّصا للٟٕغ بلى ؤنل لٗل حن الظًً ًْغ ُّ ٓل ألان

ٓ ظاء مً 3م٣ّضمخحن ٞهاٖضا ْعّبما ل ٍٓ ؤن ظاء مً ٢بل الٟالؾٟت  ب
ّ
ْطه ٓ صخُذ  َْ ّٓخضة في َظا ال٣ُاؽ  ٗىذ امل َْ" ٫ٓ ٣ً .

ظي َم ٖلُّ"ٚحر 
ّ
 ٞؿاص ألانل ال

ّ
ال طهب لِم بال ال  ب مّما هدا بلُّ ابً عقض في ٞهل امل٣ا4.٫َم ٧ان م٣ب َْظا الغؤي ٢ٍغ  . 

ْصلُل  ظي ٌؿخٗملّ ال٣ِٟاء "
ّ
َْٓ ًسخل٠ ًٖ صلُل الخُاب ال ٓإ ال٣ُاؽ  ْل٨ّىّ ًشبذ ؤّن ال٣ُاؽ ال٣ٗلّي َٓ ؤص١ّ ؤه

ٓظب حّجت. ٓن الخُاب مسخل٠ ُّٞ لِـ ُّٞ ما ً ٓل غعي ألّجهم ال ٣ً
ّ

ان ال٣ٗلي ال الك ٓا ٖلى البَر ل ّٓ ما ٖ
ّ
ٓم به ْال٣  ..

غعي"
ّ

مِا بظ٦غ خاالث ٦شحرة مً الؿّىت 5بالك ّٖ ٫ْ اؾخٗمالِا زّم ص ت املخضا ُّ ت املؿدىضاث الّىه
ّ
٠ في الاؾخضال٫ ٖلُّ ٧اٞ

ّ
ْْْ  .

 . 7ْمً إلاظمإ ٦ظل٪ 6ٞحها م٣اٌؿاث

ت زّم ٢ّؿم ال٣ُاؽ بلى ٣ٖلّي ْقغعّي. 
ّ
٢ُْاؽ ٖل ت مىهٓم ٖلحها 

ّ
ْالجلّي يغبان: ٢ُاؽ ٖل ْزّٟي  غعّي يغبان ظلّي 

ّ
ْالك

٢ُْاؽ الِاؾخدؿان بّ 
ّ

ْالخّٟي يغبان ٢ُاؽ الك ٫ 8مؿخيبُت  ّٓ ٍْجٗل ؤ٦ثر مٗ ْزّٟي ؤًًا  ٣ٍّْؿم ال٣ُاؽ ال٣ٗلّي بلى ظلّي   .

ٓم الّخٗلُل 9ٞال٣غآن ٖلى ال٣ُاؽ ال٣ٗليّ  ْبما ؤّن بىاء ال٣ُاؽ ٖلى مِٟ  . ٫ٓ غ الٗلل املىهٓنت ؤن ٤ ج٣ٍغ ض ؤّن ٍَغ
ّ
٣ض ؤ٦

ْلخً الخُاب ْٞدٔٓ الخُاب  ْالؿّىت ْإلاظمإ  : ال٨خاب  ٕغ
ّ

 . 10الك

 ٫ٓ ٓامّ ٖضم قم ٟا ٢ ٗا ٍَغ َْكّغٕ لالظتهاص حكَغ ْحّٛحراث الّؼمان  ٓا٫َ الٗمغان  ٓاعظالوي في ٖم٣ّ ؤخ ُٕ ال َْؿخجلي مكْغ

٠٢ٓ ًسخل٠ ازخالٞ َْٓ م ٓاػ٫.  ٓاػ٫ الّىّو ل٩ّل الّى ٫ٓ الّىّو ٧ّل الّى ا ًٖ الِٟم املبجْ ٖلى قم ٍْسخل٠ ًٖ  11ا ظظعٍّ

ٓظب الّغّص بلى إلامام.  ع إلاؾماُٖلي الظي ً ّٓ  الخه

ْلّ ؤم٨ىت  ْاٖلم ؤن اظتهاص الّغؤي ؾاجٜ لِظٍ ألاّمت  ت ظاء ٞحها " غٍّ ت ج٣ٍغ ٕ الاظتهاصي ٢اٖضة مغ٦ؼٍّ ٢ْض خ٨مذ َظا املكْغ

ٓاػ٫ الت لِا: في ظمُ٘ الّى ّْ ٫ٓ هللا  ْ لم ججز٫ ٖلى الٗباص مّما لِـ لِم ِٖض مً ٦خاب هللا ؤ ٓٙ لِم ال ؾّىت عؾ . ِٞؿ

٫ٓ في الٗغف  ْآعائهم لِـ ٖلحهم ُّٞ هٓغ ٧ال٣ ٓلِم  ٦ْالمِم ٖلى ٢ضع ٣ٖ ٫ٓ ٖجهم...  ْال٩ّل مدم ْمهِب.  الاظتهاص بحن مسُئ 

ْاث" ْالّؿما ْابً عقض في ج12٣ْالخملت  ْْا٤ٞ ؤبٓ ٣ٌٗٓب ابً خؼم  ْمطخى .  ْمهِب.  ؿُمِما للمجتهضًً بلى مسُئ 

                                                 
٫ٓ ال٣ّٟ ْالازخالٝ،   1 ٓاعظالوي، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن ٓ ٣ٌٗٓب ال  .2ؤب
ٓ مىخى ِابً خؼم ؤ 2  .Peter Heath, Knowledge, 96ًًا: َْ

٫ٓ ال٣ّٟ ْالِازخالٝ،   3 ٓاعظالوي، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن ٓ ٣ٌٗٓب ال  .325ؤب
 .325هٟؿّ،   4
 .326هٟؿّ،   5
 .329 -328هٟؿّ،   6
 .336 -330هٟؿّ،   7
٫ٓ ال٣ّٟ ْالِازخالٝ،   8 ٓاعظالوي، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن ٓ ٣ٌٗٓب ال  .358ؤب
 .336هٟؿّ،   9

ٓن، هٟؿّ، 338هٟؿّ،  10 ٢ْض ال ٩ً اوي ٢ض ٩ًٓن ٦ظل٪ 
ّ
ْالش ٍْى٨ٗـ  ٫ ًىُغص  غعي ؤّن ألاّْ

ّ
ْالخ٨م الك ْالٟغ١ بحن الخ٨م ال٣ٗلي   .341. 

٫ٓ ال ًدٟٔ ٖ 11 ّ بطا زبذ ًٖ ناخب ٢
ّ
ْبه ٍْال لم ٌؿب٣ّ بّ ؾل٠  ْ جإ ال ؤ ّ "لِـ ألخض ؤن ًدضر ٢

ّ
ض ال٣حرْاوي مشال بلى ؤه ً ً ٚحٍر مًظَب ابً ؤبي ٍػ

لّ ًٞٗ ؾل ّْ ٍْل مً مجمل هخإ ْجإ ٓلّ  ٫ٓ ه٣ ْؤَل الٗغا١. ٩ّٞل ٢ اٞعي 
ّ

٢ْا٫ طل٪ مٗىا الك ّ ال ٌؿ٘ زالّٞ. 
ّ
ْٞا١ ؤه ال  ْ مً الّصخابت زالٝ لّ  ٠ ؾاب٤ ٢لىا ؤ

ٓعة اؾخيبُىا".  ٫ٓ املظ٧  .Miklos Muranyi, Beiträge, 244ؤنل مً ألان
ان  12 ْالبَر ٓاعظالوي، الّضلُل  ٓ ٣ٌٗٓب ًٓؾ٠ ال  .   49، 1، ؤب
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ٓ الّغبُ٘ ؾلُمان بً ًسل٠ املّؼاحي  ٓ ؤب َْ ت ال٨باع في ال٣غن الخامـ  ُّ غي إلاباي
ّ
ٓة ظضًضة اهخ٣ض ٞحها ؤخض مىٓ بالّخدلُل زُ

ٍْ في  ٓػ ُّٞ الّغؤي للٗلماء ما لم ًجض ٫ٓ بّن "الّضًً ًج هت". ٣ٞض طَب املّؼاحي بلى ال٣ ال في ناخب "الّخد٠ املسْؼ ال٨خاب 

ْلم ٨ًً في آزاع مً ٧ان ٢بلِم مً الٗلماء" ْالّغؤي 1الؿّىت  ٓاعظالوي بلى ؤّن املّؼاحي ٢ض ٢هغ الاظتهاص  ٓ ٣ٌٗٓب ال . بِىما طَب ؤب

َٓا ٦شحرة جدخمل الّغؤي ْالازخالٝ ْالاظتهاص لِؿذ مً  ْظ ٓاػ٫ ألّن  ٓن الّى ْاخض مً ٞى  ًّ ْهي ٞ ٓاصر ال ٚحر  ْالخ ٓاػ٫  ٖلى الّى

ْمجها جٟؿحر ال٣غآنالىّ  ٫ٓ ؤ٢غب  ٫ٓ بل هي بلى ألان ٕ ْألان  .2ٓاػ٫ في َخْء مً الْٟغ

ال ٖلمّ مغجبت  ىا عؤًّ في خا٫ ألاّمت مّمً لم ًبلٜ ٣ٖلّ  ِّ اوي مً الٗض٫ ْإلاههاٝ مب
ّ
ت في الجؼء الش ًّ خّ الاظتهاص ّْٖم٤ هٓغٍّ

ْالؿّىت  ْبما ؤّن الّخ٣لُض ألاثّمت املخ٣ّضمحن. ٞإْضر ؤّن َغ١ الّىٓغ ؤعب٘: ال٨خاب  ال زامـ بال الّخ٣لُض...  ْال٣ٗل  ْإلاظمإ 

ٓم بال  ُٗت ط٦غ ؤن ال مٗه
ّ

ت الك ٓص بلى هٓغٍّ ْصْن ؤن ٌٗ ٓم ٣ِٞ.  ٓ ج٣لُض املٗه ْالّخ٣لُض الخ٤ّ َ ٓن باَال.  ٓن خ٣ّا ٦ما ٩ً ٩ً

 
ّ
م ٖلحهما الّؿالم، ٞلم ًب٤ ملً ٢ُهغث مغجبخّ ًٖ خا٫ املجتهضًً بال ِْٖسخى بً مٍغ ْظّ املِضي  ْالّخ٣ُُض في ألا  الّخ٣ُُض. "

ْال٣ٗل" ْعؤي املؿلمحن  ْالؿّىت  ّ ْنل بّ بلى الّخ٣لُض. 3ألاعبٗت ال٨خاب 
ّ
َْم املخل٣ّي ؤه ّ ٖاص بلى الاظتهاص مً خُض ؤ

ّ
؛ ؤي به

ْلِـ ناخبّ ٖلى بهحر  ٓن الخُإ  ْال٣ٗل ألّن الّخ٣لُض ٚحر مإم ْالّغؤي  ْالّؿّىت   . 4ة مً ؤمٍغٞالّخ٣ُُض ٖىضٍ لِـ ؾٔٓ ال٨خاب 

ٓن ٖباعة ابً عقض ٢اثال "اٖلم ؤن الٛالب  حن مؿخُٗضا مًم ًَْْ ٨ٞغٍّ ذ 
ّ
ٓن مً حكد ٓ ٣ٌٗٓب ما ناع بلُّ املؿلم ْؤه٨غ ؤب

ٓن ٖلى ؤثّمتهم ؤّجهم  ْٖلى ؤّجهم ٣ًً ّٓػٖتها ألاثّمت... الّخ٣لُض. ٞاؾدبهغث ٧ّل ٞغ٢ت في مظَبها  ْج ٖلى َظٍ ألاّمت خحن اٞتر٢ذ 

ْالّؼل ٓمحن مً الخُإ  ٫ٓ هللا ٚحر مٗه ا عؾ ٓن ٞغ٢ت التْ ط٦َغ ْالّؿبٗ ٓهحن  ل ٞإنِبذ الازيخان  مً ظِت الّخ٣لُض لٛحر مإم

ٓا مً ٢بلِم: ج٣لُض ْلاباء ْألاّمِاث  ٓا البدض ُٞما ظاءَم ًٖ ؤثّمتهم ٖاصة هللا حٗالى في الظًً زل ْجغ٧ ْالّؼلل  مً الخُإ 

الر. ْخهغ ألاؾباب امللجئت بلى الّخ٣
ّ
ْالُ ٫ٓ ؤثّمتهم ْالّؿل٠ الّهالر  ٫ٓ الّىاؽ ًٖ مبلٜ ٣ٖ لُض في ٖلل ؤَّمِا ؤن جى٣و ٣ٖ

ٓا ْ ًّٟغَ ٓا ؤ ْالبلضان ْألاػمان َُٟٞغ ظًت  ٍٓت ْألٚا  . 5ْؤن جسخل٠ بهم ألاَ

ّ لٗمغ بً الخُاب 
ّ
ْاؾخيخج ٢اثال "ٞةطا ؾاٙ َظا ٧ل ل اظتهاصاث ٖمغ بً الخُاب 

ّ
ٓٙ ألَل آزغ  زّم خل ... ِٞلَم ال ٌؿ

َْظا الّسخذ الّؼمان مً املؿلم ضاثض... 
ّ

الؾُما في الك ْٚحٍر  باٖا لؿّىت ٖمغ 
ّ
ٗت اج َغ

ّ
ٓعاث الك ٦ْشحر مً مدٓ ّغ  ًّ حن م٘ ال

َْظٍ ٖباعة الٛؼالي في ؤبي خىُٟت  َٓا ِْغا لبًُ ) ٢ْلب ٗت  َغ
ّ

ٓا الك ٓعة الظًً ٨ٖؿ ْاملل٥ٓ الج الظي ّٖم البالص ْقمل الٗباص 

ا(" ُّ ٫ٓ خٞغ ض َظا املٗج6في ٦خاب املىس
ّ
ٍْا٦ ش مّما ًبرػ ؤّن .  ْالّخاٍع ع ألاظىاؽ  ّٓ ْجُ ى في مٓي٘ آزغ م٣اعها ال٨ٟغ بإٖماع البكغ 

ْالؿّىت ٢اثال "زّم بٗض هللا مدّمضا  ٗت ببغاَُم  َظٍ املؿإلت ناعث قاٚال ٦بحرا لّ. ٞجٗل الّغؤي خا٦ما ٖلى ال٣غآن  بكَغ

 ا ّ ْٖٞغ ْالّغؤي. ْألانل ال٨خاب  ْالؿّىت  ْالّغؤي خا٦م ٖلى ٩ٞان مبىاَا ٖلى ال٨خاب  ِا الّغؤي  ْٖٞغ ْالؿّىت ؤنل  لؿّىت 

ٓن ٖلُىا. بل الّغؤي  ْؤبىائها خا٦م ٓن ٖلى آباثىا  ْؤبىاثىا. ٞىدً خا٦م ْالؿّىت خا٦مت ٖلى ال٨خاب ٦دالىا م٘ آباثىا  الؿّىت 

ْال٨خاب ظمُٗا" ٓصة ال ٌٗلمِا بال ؤَل البه٣ً7طخْ ٖلى الؿّىت  َا م٣ه ْل٨ّىّ ناع بلى ؤّن لظل٪ قْغ  اثغ في الّضًً. . 

م٤ َظا  ُٖ ٟا.  ع في ٧ّل َخْء ًاّنل ؤبٓ ٣ٌٗٓب م٣الت الاظتهاص جإنُال ٍَغ ّٓ ض ؾّىت الّخُ
ّ
بُعّي الظي ًا٦

ّ
ٓن الُ ْبهظا ال٣اه

ْغِس 
ُ
ٓا٫. بل ٖماصٍ ما الّخإنُل هٓغة ظضًضة ج ٓلت في ال٨ٟغ املٛغبّي بعؾازا ٚحر زاي٘ للّخمظَب بإي خا٫ مً ألاخ خ َظٍ امل٣

ْؤّؾـ هٓغجّ بلى  ٧ان ابً خؼم ْاخض ٖملّ  ْبن ازخلٟذ املىُل٣اث الٗاّمت التْ بجى ٖلحها ٧ّل  ْابً عقض ٢ض جّٓنال بلُّ 

                                                 
هت،   1  .158 -157املّؼاحي، الّخد٠ املسْؼ
ٓاعظالوي، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن٫ٓ ال٣ّٟ ْالازخالٝ،  2 ٓ ٣ٌٗٓب ال  .278ؤب

ان،  3 ْالبَر ٓاعظالوي، الّضلُل  ٓ ٣ٌٗٓب ال  .24 -23، 2ؤب
 .25، 2هٟؿّ،   4
 .100 -99، 2هٟؿّ،   5
 .132، 3هٟؿّ،   6
 ْما بٗضَا.  301، 3هٟؿّ،   7
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ٓلّ  ٕغ في ؤن
ّ

ٓام الك ٍ اهخٓامّ صْن ؤن ًسّل ب٣ الث الٗمغان ْقْغ ٍْال ًغاعي م٣ ٍْلّ جإ ْجإ غ١ الّىٓغ ُّٞ  ٕغ َْ
ّ

الك

ٓلّ.   ْٞه

ٓاعظالوي مؿال٪ الّض  ْظّ: ال٨خاب ْلِظا خهغ ؤبٓ ٣ٌٗٓب ال ان ؤعبٗت ؤ ْالبَر ْاٖلم ؤن َغ١ الدّجت  " ٫ٓ ًً في ؤعبٗت. ٣ً

ْؤّما  ان ُّٞ مىهٓنا ؤْ مؿخسغظا ٞةن ٧ان مىهٓنا ٞال ٦الم.  ٓن البَر ْال٣ٗل. ؤّما ال٨خاب: ؤن ٩ً ْالّؿّىت ْإلاظمإ 

اث  ُّ  ؤن ٣ً٘ ال٨الم في ال٣ِٟ
ّ

ْاملدخمل ؾا٢ِ مً ًض املدخّج بال ٓن املؿخسغط ُّٞ ٞمدخمل،  ٓهاث ٞٗىض طل٪ ٩ً املٓى

ْظٗل الّغؤي خا٦ما ٖلى 1املؿخسغط حّجت" ِا  ْالّغؤي ٖٞغ ّ ْألانل الؿّىت  ْالؿّىت ٖٞغ َْٓ ًظَب بلى ؤن ألانل ال٣غآن   .

ْالؿّىت خا٦مت ٖلى ال٣غآن"  . 2الؿّىت 

ْعؤي املؿلمحن ْالؿّىت  ل  ٫ٓ بلى زالزت هي الّخجًز عة ِازخهاع َظٍ . ٨ٞإّن إلاباي3ؤّما الّؿٓفي ٣ٞض ؤعظ٘ ألان ٓا يْغ ت ؤصع٧ ُّ

٫ٓ جل٪  ، ٞلئن عاخذ ؤن ت ألازٔغ ُّ ٢ْض خضر ٖىضَم ٨ٖـ ما خضر ٖىض بٌٗ الٟغ١ املٛغب  ٕ ْْٞغ اث  ُّ ٫ٓ بلى آل ألان

ْالّىٓغ ُٞما ّٞهلّ  ضٍ ِابً خؼم.  ُّ ظي ق
ّ
زتزلذ في املغ٦ؼ ْلالّي ال

ُ
ت ا ُّ ٫ٓ إلاباي غ الّؼمً ٞةّن ألان

ّ
ما جإز

ّ
م ٧ل

ّ
الٟغ١ جخطخ

ْما ؤقبّ  الّؿٓفي ٓم  ْالّه ْالّؼ٧اة  ل الّهالة  تْ ٢ّضمِا. ٞمً الّخجًز
ّ
٫ٓ ِاهُال٢ا مً ألامشلت ال ٕ بلى ألان ىىا مً عّص الْٟغ

ّ
ًم٨

ْالجلض  ْمحرار الجّضجحن  ٓص  ّْٖضة امل٣ٟ ْمً الّغؤي ٣ٖض إلامامت  ْالخخان.  ْالّغظم ْالِاؾدىجاء  ٓاث  ْمً الؿّىت ٖضص الّهل طل٪. 

ٓ 4ٖلى الخمغ زماهحن" َْ ٓعًٍ في الجِاالث .  ْعصٍ جبٛ مسخهغا ما ط٦ٍغ ؤبٓ ّٖماع في قغخّ للجِاالث  5في طل٪ ًى٣ل ما ؤ

ٓم ؤمغ صًً هللا  الزت ٣ً
ّ
ٍٓ الش ٓظ ٫ٓ ؤبٓ ّٖماع "ٞٗلى َظٍ ال ٍٓ  . ٞمًِازخهاعا ٦بحرا. ٣ً ٓظ ْاخضا مً َظٍ ال ْظِا  ؤه٨غ 

ْاخض مجها بمجزلت الّغاّص لجمُِٗا.  ٓظّ  ٓ ٧اٞغ ألّن الّغاّص ل الزت ِٞ
ّ
 الش

ت  ُّ ٓل ْاثل ٣ًّغْن بكم ت ألا ُّ ّْ الٗاّم ألّن إلاباي ْاملظَب ذّي  ًّ َظا الّغؤي ال ًِٟم بةَال١ بل ًجب جإَحٍر بؿُا٢ّ الّخاٍع ْل٨

ؽ بً الٟخذ ٫ٓ ٖمْغ ٣ً ّْ ىّ هللا لِم في  البُان إلاله ِّ ٢ْض ب  
ّ
 بال

ّ
ٓا في َخْء ٢ِ ْؤّن الّىاؽ لم ًسخلٟ ٓهت الّهاُٞت "...  في الّضًى

الض ٢بل ؾُاصة ٦6خابّ"
ّ
تْ قِضتها بالص املٛغب في ال٣غن الهجغّي الش

ّ
ت الٗاّمت ال ُّ ت املٗٞغ ُّ ٓ عؤي ًِٟم ِاهُال٢ا مً الٓيٗ َْ  .

 ال٨ٟغ إلاؾماُٖلي. 

ْلُ اوي ِٞٓ 
ّ
غ في ؤّما الّغؤي الش

ّ
ٓعًٍ، ٧ان ٨ًٟ ْمىخجّ، ؤي جبٛ ْازغ ال٣غن الّؿاصؽ.  غِح في ؤ

ُ
ْل٨ّىّ ق ض ال٣غن الخامـ 

اَغي في ال٨ٟغ 
ّ
ْبن ٧ان جإزحر ال٨ٟغ الٓ ت  اَغٍّ

ّ
ْالّؿٓفي ٩ٞاها ًغّصان ٖلى الٓ ٍْغّص ٖلحهم. ؤّما قاعخاٍ ؤبٓ ّٖماع  ت  ُّ إلاؾماُٖل

ْل٨ً ًجب  ّْ بضاًت مً ال٣غن الّؿاصؽ بالٛا.  ْٖلى الٟغ١ إلاباضخ ت مً ظِت  ُّ ّ عّص ٖلى املال٨
ّ
ؤن هِٟم َظا الّغؤي ؤًًا ٖلى ؤه

ٌ الّؿٓفي لّ  ًّ ٞع ْل٨ ت ٣ًّغْن ال٣ُاؽ.  ُّ ٓم ؤّن إلاباي ْمٗل  . ت مً ظِت ؤزٔغ ُّ ْالخؿُي ت  ت مشل الٗمحرًّ ُّ َٓب ت ٚحر ال ُّ إلاباي

ْما ؤقبّ طل٪ مّما لِـ لّ في َىا ًجب ؤن ًِٟم ٖلى ما ؤْضخىاٍ. بط َٓ ٌٗخبر ؤّن مً عؤي املؿلمحن ٢ُام  قِغ عمًان 

٫ٓ هللا  ال في ؾّىت عؾ م ؤّن ظمُ٘ ما ٞغى  ٦خاب هللا  ٫ٓ في طل٪ ٖلى ما ٢الّ مً زال٠ الٗض٫ ممً ًٖؼ ْلِـ ال٣ ط٦غ. 

ٓع ظمُ٘ طل٪ في ٦خاب هللا  ْما خّغم مً خغامّ مظ٧ ْؤخّل مً خاللّ  ٓا اؾخسغاظّ مً هّو ال٨خاب هللا مً صًىّ  ٟ
ّ
ْج٩ل  .

٫ٓ هللا ْ  ٍٓ بلى الٗلماء مً ؤصخاب عؾ ٟ
ّ
ْا ما ج٩ل ٓ عّص ْل ٟٗت  ًّ ٓا ٖلى ال ٓن ألهٟؿِم في طل٪ ٞكّبه ٟ

ّ
ْمً بٗضَم  َم املخ٩ل

ٓا صًجهم ٖلى ال٣ُاؽ". ٓلِم. ٚحر ؤّجهم خمل ح ل٣ٗ ْؤْع  مً ألاثّمت ل٩ان ؤ٢غب لِم مً الّغقض 

                                                 
 .37، 2هٟؿّ،   1
 . 130، 3. 95، 2هٟؿّ،   2
هت،  3   .84املّؼاحي، الّخد٠ املسْؼ

 .  199الّؿٓفي، ٦خاب الّؿاالاث،   4
ٓاعظالوي، قغح الجِاالث،   5 ٓ ّٖماع ٖبض ال٩افي ال  .232ؤب
ٓهت الّهاُٞت،  6 ؽ بً الٟخذ، الّضًى  .1ٖمْغ



62 الػضص   

2018ظاهكي      

ISSN 1112-4652 ٍمت  -الجؼاثغ – مجلت صعاؾاث لجامػت غماع زلُجي ألاؾىا
ّ
 -مجلت صولُت مدٌ

 

 
19 

عي بص  كَغ
ّ
ْالد ٓاشج بحن الجاهبحن ال٣ٗضي  ٓ ٣ٌٗٓب الّخ ّْ ؤصع٥ ؤب ٫ٓ البُان الّضًج عا٧ا مّٗم٣ا ظٗلّ ًهل بُجهما مخضّعظا في ؤن

غعيَّ بال٣ٗضّيِ ٢اثال في مؿاثل ألاثّمت الٗكغة "اٖلم ؤن هللا حٗالى ؤعؾل مدّمضا 
ّ

لحن  لُهل الك ُّْٞ هبإ ألاّْ بال٣غآن الُٗٓم 

ى ّٓ ْٞ ٫ٓ الٟغاثٌ  ٓم الّضًً. ٞكّغٕ ُّٞ ؤن ُّْٞ ال٣ّٟ في الّضًً بلى ً  ً ٫ٓ  ْْلازٍغ ا ٢ ا٫ هللا  بُاجها بلى الّغؾ
َ
ى
ْ
َؼل

ْ
ه
َ
َوؤ

ْيِهْم 
َ
َُ ِبل َؼ

َ
اِؽ َما ه

َّ
 ِللى

َ
ن َبّحِ

ُ
َغ ِلخ

ْ
ي ِ

ّ
ََ الظ ُْ ٫ٓ هللا (44، 16)الّىدل  ِبلَ ْؤَل٤ عؾ  .  .ٓن الٗلم ٣ٖا٫ املؿلمحن في الّخ٣ّّٟ في ٞى

ّ. ْألانُل  ُٖ  ٞغ
ُ
ْالؿّىت ْالؿّىت خا٦مت ٖلى ال٣غآن  ْألانُل ال٣غآُن  ْظٗل الّغؤي خا٦ما ٖلى الؿّىت  ِا.  ُٖ ْالّغؤُي ٞغ  

ُ
الؿّىت

غ٥ ْإلاؾالم 
ّ

ْالك ٓن عظ٘ ِازخالٝ الّىاؽ في ال٨ٟغ ْإلاًمان  ْبلى َظٍ الٟى ْظّ...  ْهي ٖلى زالزت ؤ ٓن الّغؤي  ٨ٞثرث ٞى

٫ٓ في ؤؾماء هللا  ْال٣ ْالّىٟا١  ْالٟؿ١ٓ  ْاملٗهُت  اٖت 
ّ
ْال٣غآن" ْنٟاجّ  ْالُ  . 1ْؤمشالِا 

 ٘ ْجَٟغ  ٫ٓ ْجإنُل ألان ٗاجّ( ًغظ٘ ج٣ُٗض ال٣ٗاثض  ْجَٟغ ْالّغؤي )بمسخل٠ انُالخاجّ  ْالّؿّىت  ٫ٓ: ال٣غآن  بطا، لِظٍ ألان

ْهٓمِا َظا الّىٓم ؤّجها  اَغ مً جغجُبها 
ّ
ْالٓ ْٖلم ال٣ُٗضة.  ٗت  ْٖلحها ٣ً٘ جدبحر امل٣ّضماث للٗلمحن ٧لحهما: ٖلم الكَغ  ،ٕ الْٟغ

ٓ عؤ ْلِظا ؤعظ٘ بلحها ؤب ٫ٓ ال٣ّٟ.  ْؤن ٫ٓ الّضًً  ْل٨ّجها عؤؽ ل٩لحهما ٖىض ؤبي ٣ٌٗٓب: ؤن  ،ً ٫ٓ ال٣ّٟ ٖىض الىاٍْغ ؽ ؤن

ٓلُحن في ال٨ٟغ ْإلاًمان  ٓاَم ٣ِٞ، بل ؤعظ٘ بلحها ؤًًا ازخالٝ ألان ْاملٟخحن في ٞخ ٣ٌٗٓب ال ازخالٝ ال٣ِٟاء في ٣ِِٞم 

ْالّهٟاث. اث 
ّ
ْالظ  ْألاؾماء ْألاخ٩ام 

غي إلاؾالم ل
ّ
ْل٨ً لّ ؤًًا نلت ص٣ُ٢ت بإعبٗت مً م٨ٟ  ، ْلّ ما ًمّحٍز ًٖ ٚحٍر ْمىُل٣اجّ  ّْ الٗم٤ُ ؤؾؿّ  ِظا ال٨ٟغ إلاباضخ

ْابً خؼم. َظا ما ًجٗل  ْابً ٖبض البر  ْالٛؼالي  َْم: ِابً عقض  ْؤملذ بلى بًِٗم ْلازغ  ٓ ٣ٌٗٓب ببًِٗم ُٞما نّى٠  نّغح ؤب

ّْ ظّمإ أل٩ٞاع ٦شح َْظٍ مً ال٨ٟغ إلاباضخ ا،  ُّ م ٖضم اهخمائهم بلُّ مظَب ا ٚع غي إلاؾالم ٨ٞغٍّ
ّ
رة. في م٣االجّ ًلخ٣ي ؤٚلب م٨ٟ

 ابً عقض.
ّ

ال ٩ًاص ٌكاع٦ّ ٞحها بال  ؤَّم ممّحزاث ال٨ٟغ إلاباضخْ، 

ت في ال٨ٟغ إلاباضخْ املٛغبي4 ًّ  .امل٣ّضماث ال٣ٗض

غا عاظٗا بلى
ّ
ت ؤًًا ٖمال مخإز ًّ ٗخبر جإنُل امل٣ّضماث ال٣ٗض ْال٨المي املخحن  َُْ ًٍٓ الٟلؿٟي  ْالّخ٩ ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ. 

ت  ُّ ٓامِا ٦ُٟ ان مخإّؾؿت ٖلى عئٍت ظضًضة ٢ ْالبَر ىّ مً حؿُحر م٣ّضمت مخمّحزة ل٨خاب الّضلُل 
ّ
ٓاعظالوي ٢ض م٨ ألبي ٣ٌٗٓب ال

اظّجْ ) ْٖالم املٗجى. ْؾِؿدىض خاػم ال٣َغ  ٟٔ
ّ
ت بحن ٖالم الل ُّ ع في ٦خابّ 1285/ 684الّىٓغ بلى الّهلت املغظٗ ّٓ ( بلى َظا الّخه

ٗغّي ْألاصبّي في نلخّ 
ّ

ت خحن جٟهُل الخضًض ًٖ املٗجى الك ُّ ٣اٞت الٗغب
ّ
"مجهاط البلٛاء ْؾغاط ألاصباء" لُبلٜ بّ املضٔ في الش

ظي ًدُل ٖلُّ زاهُا. بل بّن ٦شحرا مً مهُلخاث خا
ّ
ْبالٗالم املغظعّي ال ال،  ّْ ظي ًخإّؾـ ٖلُّ ؤ

ّ
ٟٔ ال

ّ
اظّجْ بالل ػم ال٣َغ

ْالّؿبر.   ْ ض الّخ٣صخّ ٫ٓ بلى الباخشحن ملٍؼ ٧ٓ ٓص املٗاوي. ْألامغ م ْظ ت ؤبي ٣ٌٗٓب ًٖ  ٓزت في ال٨ٟغ إلاباضخْ في هٓغٍّ  هجضَا مبش

ْالخ٨م".  ْبدغ املٗاوي  ْال٩لم  ت ؾّماَا "بدغ ألالٟاّ  ُّ ان ٖلى م٣ّضمت مى٣ُ ْالبَر ٓاعظالوي الضلُل  ٢ْض ؤ٢ام ؤبٓ ٣ٌٗٓب ال

ٓن ٢ّْؿمِا بل ٓعجّ، ْفي ٞى ٤ بّ، ْفي ٢ُاؽ الخل٠ ْن
ّ
ْما ًخٗل ْاملى٤ُ، ْفي ال٣ُاؽ  ْٞاثضة في الّى٤ُ  ى: ٞهل في ال٨خابت. 

ْباب في الِىضؾت.  خما٣َُا،  ْباب في ألاٍع  ألا٢ِؿت، 

ت ِاهُال٢ا مً م٣اعبت ُّ ْظٓب الّىٓغ بلى ألاؾماء/ املهُلخاث الكٖغ ت لِظا ال٨خاب في  ُّ و امل٣ّضمت املى٣ُ
ّ
ت:  ْجخلخ ًّ ٓص ْظ

ؿان
ّ
ٓصَا في الل ْْظ ٓصَا في ألاطَان  ْْظ ُان  ٓصَا في ألٖا ْظ ٓص ألاؾماء ٣ًخطخْ زالزت مٗان:  ٓظ ُان بلى 2ٞ . حؿدىض ؤؾماء ألٖا

احي َٓ ما ال 
ّ
ْالظ ٓن. 

ّ
ٓص مً الل ٦ْظل٪ الخمؿت مً الٗضص ْألاؾ ت  ُّ ٓان طاج ْالخُ ّٛٓي. ٞإؾماء إلاوؿان 

ّ
٠ُ٢ٓ الل مبضب الّخ

 
ّ
ْء بال

ّ
ْبما ؤّن ؤّٖم ألاؾماء  ًِٟم مً الشخ ال ألاعبٗت خّتى ًِٟم الٗضص.  ٓن 

ّ
ٓاص خّتى ًِٟم الل . بط ال ًِٟم الّؿ ت ٚحٍر بمٗٞغ

ٓن ِاٖخبرْا ألالٟاّ ؤؾماء  ل ّْ ٟٔ "ٞاأل
ّ
. ْالِازخالٝ عاظ٘ بلى الّىٓغة بلى الل ٓص ٚحٍر ْظ ٓص هللا ًسخل٠ ًٖ  ْظ ٓص ٞةّن  ٓظ امل

ن ِاٖخبرْا املٗاوي هي ألاؾما ْغ
ّ
ال ٧ّل ِاؾم ْاملخإز ا  ُّ ْلِـ ٧ّل ِاؾم طاج ان  ُّ ْاملٗاوي بدغان ُٖٓمان ػازغان لّج ء. ْألالٟاّ 

                                                 
ان،   1 ْالبَر ٓاعظالوي، الّضلُل  ٓ ٣ٌٗٓب ال  . 95، 2ؤب
 . 336، 3هٟؿّ،   2
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ا". ُّ  ٖلى  لٟٓ
ّ
ْالٟٗل صالا اث 

ّ
 ٖلى الظ

ّ
ٓا الِاؾم صالا ت باللٛت بط ؤّن ؤَل اللٛت ٢ض ظٗل ُّ ن في َظٍ ال٣ً ِْاؾخض٫ّ املخىاْْغ

ِْازخل٠ ٝ ٣ٖا٢حر بها جِٓغ ٞاثضة املٗاوي".  ٓن بلى ؤن  الخغ٦ت ْ"الخْغ ٓن في الِاقخ٣ا١ ٞظَب البهغٍّ ُّ ٞٓ ْال٩ ٓن  البهغٍّ

٢ْا٫  ن ٖلى ؤّن الِاؾم ٚحر املؿّمى... 
ّ
٦ْالَما صالا ٓط مً الّؿمت،  ّ مإز

ّ
ٓن بلى ؤه ُّ ٞٓ ْطَب ال٩  ، ّٓ ٓط مً الّؿم الِاؾم مإز

ْب٣ي ٖل٨ُم خ٨م الاِ  ؿان ْألاطَان 
ّ
ن: بّن َظٍ ألاؾماء هي ٚحٍر ألّجها بم٣خطخى الل ُان.ْلازْغ  ؾم في ألٖا

ْاث هي 
ّ
ُان ِاؾخض٫ّ ٖلى ؤّن ؤؾماء الظ ْؤؾماء ألٖا ْاث 

ّ
ظي ِاٞخخذ بّ م٣الخّ في الّخمُحز بحن ؤؾماء الظ

ّ
ْبظاث الّخدلُل ال

ّٓظّ ال مدالت بلى الباعي ؾبداهّ ألؾماثّ  ْبن ٧ان الّخ ْلؤلنل ًُٞلت ٖلى الٟهل.  ٛاث هي الٟهل 
ّ
ْؤؾماء الل ألانل 

 ْنٟاجّ ٞلؤلًٞل صْن 
ّ
ْلى بالباعي مً املجاػاث بال ْالخ٣اث٤ ؤ ٫ٓ في خّض املجاػ.  ْاملًٟ ٫ٓ. ْألاًٞل في خّض الخ٣ُ٣ت  املًٟ

ٓلّ  ٕغ ل٣
ّ

ْيء   في مٓي٘ َى٘ مىّ الك
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمش

َ
ـَ ي ِْ ٓعٔ  لَ ّ

٫ٓ (11، 42)الك ٓلِما ب٣ ٣ان ظمُٗا ٖلى ٢ ِْاؾخض٫ّ الٍٟغ  .

َى  هللا  َُ  
ّ
ِخُُم هللا ال َى الغخمً الغَّ َُ هاصة 

ّ
ِب َوالك ُْ ؿَ

ْ
َى َغاِلُم ال َُ  

َّ
َه ِبال

َ
 ِبل

َ
ٓلّ  (22، 59)الخكغ  ِظي ال ُه َما بلى ٢

َ
ُذ ل َؿّبِ

ٌُ

ُُم  ِفي ٌِ َخ
ْ
َػِؼٍُؼ ال

ْ
َى ال َُ ْعِى َو

َ ْ
َماَواِث َوألا  .(24، 59)الخكغ  الؿَّ

٢ْض  ضاص،  ٝ ْألاٞٗا٫ ْألٖا ٓا٢٘ بحن الخْغ ّ ِاؾخض٫ّ بمبضب الّخٛاًغ ال
ّ
ظي ظٗل الِاؾم ٚحر املؿّمى ٞةه

ّ
اوي ال

ّ
٤ الش ؤّما الٍٟغ

٢ْض "ؤعاص هللا   ٚحرا هلل. 
ّ
ٓن بال ال ج٩ ْمً َىا ٞهْ ؤؾماء  صذ. 

ّ
ه
ُ
ْؤ غث 

ّ
٦

ُ
 َا َىا ألالٟاّ صْن املٗاوي".   ط

الض بىّو ال
ّ
٤ الش ٓاعص في آًت ِْاؾخض٫ّ الٍٟغ َى ٣غآن ال َُ  

َّ
َه ِبال

َ
 ِبل

َ
ِظي ال

ّ
َى هللُا ال َُ

  زّم ٢ا٫  (22، 59)الخكغ َى َُ  
َّ
َه ِبال

َ
 ِبل

َ
 ال

 . ٓ ال ٚحٍر َ ٓ ٓلّ ٖلى املٗاوي صْن ألالٟاّ بط َ ْص٫ّ ب٣ ٫ٓ الخ٣ُ٣ت ال املجاػ  اث ٞا٢خطخى َظا ال٣
ّ
 الظ

ّ
ت بال ُّ ْلِـ بٗض إلالِ

ب  ٓا "حٗالى عّبىا ؤن ٚع اَغ  ٣ٞال
ّ
ْمجهم مً جمّؿ٪ بالٓ ْلِـ بإؾض.  جإ ؤؾض 

ّ
م مجاػا ٦ما ٣ًا٫ للص ٤ ٚحَر بِىما ظٗلِا ٍٞغ

ْللباًَ ّٖما ؤزبرها بّ ًٖ هٟؿّ ب  ؤن ٣ً٘ للباًَ صلُل 
ّ

اَغ ٖلى الباًَ خ٨مّ بال
ّ
ْالٓ اَغ 

ّ
ْهّ ٞىدً ٖلى الٓ لى جمشُل مً ص

ٓ ألاؾض" لم  جإ َ
ّ

ٓل٪ "الص َْظا الِاخخجاط ًاّصي بلى ؤن ٢ ٓ الباًَ ال ألالٟاّ".  َ ٓ ٓلّ: َ ض ب٣ صلُل َا َىا ألّن هللا حٗالى ًٍغ

ًّ املغاص َ ْل٨ ال ٖحن ألاؾض،   ،ٟٔ
ّ
ٓ خ٣ُ٣ت الِاؾم في طاث هللا حٗالى.ًغص بّ الل َْ  ٓ املٗجى 

ٓخُض  ٓلت الّخ ْما جاّصي بلُّ مً ِٞم مل٣ ذ في بصعا٦ّ البٗض الٗم٤ُ للجض٫ في َظٍ امل٣الت 
ّ
ٓاعظالوي ججل ت جدلُل ال ُّ ٓل ْم٣ٗ

ن  ٣حن ٢ض ؤناب َاالء ألّن ألالٟاّ هي ألاؾماء ْْلازْغ ٣حن "٨ٞال الٍٟغ ئ ؤخضا مً الٍٟغ
ّ
ألّن املٗاوي هي بجملخّ ٞلم ًسُ

ْمؿخ٣اَما مً م٩اهحن مسخلٟحن: مؿخ٣ى ؤصخاب ألالٟاّ  م  َْاالء ٖلى بهاثَغ م  ِْا٢خهغ َاالء ٖلى ؤبهاَع ألاؾماء. 

." ٕغ
ّ

ْمؿخ٣ى ؤصخاب املٗاوي مً الك ٛت 
ّ
الم مً الل  ْألال٣اب ْألٖا

ت  ُّ ٓاعظالوي ٢ّمت ما ْنل بلُّ جإنُل امل٣ّضماث إلاباي ل جدلُل ؤبي ٣ٌٗٓب ال
ّ
ٓ ًهضع في ًمش َْ في ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ. 

ٍٓغ امل٣االث  ْجإزحر املى٤ُ الّغقضي في جُ ت ِاهبىاء الِدَجاط ٖىض ِابً عقض.  ُّ ت ج٣ترب ٦شحرا مً ٦ُٟ ُّ طل٪ ًٖ هٓغة جدلُل

ت ل٣ُ٘ الّخىاْغ ِاٖخم ُّ ْل ٓ ٣ٌٗٓب م٣ّضماث ؤ ْلظل٪ ًاّنل ؤب ت في بالص املٛغب ٖىض ٧ّل الٟغ١ ٦بحر ظّضا. ًّ  اصا ٖلحها حؿلُما:ال٣ٗض

بىا بها.-1 تْ زَٓ
ّ
 ال لٛت ٚحر ال

2-. ٕغ
ّ

ُل٤ ٖلى الباعي ما لم ًإطن بّ الك ًُ  ال 

٣ٍْ٘ البُان بحن املسخلٟحن.-3 ٣حن  ْع بحن الٍٟغ ْالّخدا ظي ٣ً٘ بّ الّخىاْغ 
ّ
ؿان ال

ّ
 مغاٖاة الل

:  ٠ًٍُْ زالر م٣ّضماث ؤزٔغ

ظي ؤعاصٍ املخىاْغان ُٞدهل خّض -1
ّ
ْ عؾما.ؤن ًّخطر املٗجى ال  ا ؤ

ٓ َىا -2 َْ ا.  ْ لٍّٛٓ ا ؤ ُّ ْ قٖغ ا ؤ ُّ ْ ٣ٖل ا ؤ عٍّ ْجبُاها ُٞدهل ٖلما يْغ ان الّصخُذ خ٣ُ٣ت  ٫ٓ الخ٤ّ مجها ٖلى البَر ؤن ٌؿدىض ٢

ان. ْص البَر  في خض

ؿلُم.-3
ّ
ْالّىدُجت هي الد  إلا٢غاع بالخ٤ّ بطا ِْغ ْإلاطٖان لّ بطا بهغ. 

ْابً  ٓاعظالوي ابً خؼم  ْاملى٤ُ ْْا٤ٞ ؤبٓ ٣ٌٗٓب ال ا ال٣ٗل  َغ ٤ ج٣ٍغ ت ٍَغ ُّ اه ٓما بَغ ت ٖل ُّ ٖغ
ّ

ٓم الك عقض في ظٗل الٗل

 ْ ت التْ اؾخ٣اَا بك٩ل مباقغ بّما مً ابً خؼم ؤ ُّ ْاملهُلخاث الّخإؾِؿ ت  ُّ َْظا ْاَغ في ٦شحر مً املٟاَُم الخدلُل ؤؾاؾا. 
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ْزل٤  ان " ْالبَر ت ل٨خاب الّضلُل  ُّ ٫ٓ مشال في امل٣ّضمت املى٣ُ ٓا بها بلى ؤٚغايِم مً ابً عقض ٣ً ٓاٞغة لُخّٓنل ٫ٓ ال لِم ال٣ٗ

ٓا  ْظّل ما زاَبهم بّ مً ؤزباع الّضاع ْلازغة... لِؿل٩ ٓا ًٖ هللا ّٖؼ  ْلُِٟم ٓعَم  ْخٟٔ ن في ؤهٟؿِم إل٢امت ؤظؿاصَم 

ت" ًّ ْة ألابض ٣ا
ّ

ٓا مً الك ْلِؿلم ت  ًّ ٓٙ الؿٗاصة ألابض  .1ؾبُل الِضاًت بلى املىجُت بلى بل

ٓم ْاٖخبر ؤبٓ ٣ٌٗٓب ؤ ٤ بشالزت ؤ٢ؿام: ٖل
ّ
ان ٖىضٍ ًخٗل ْالبَر  ."ّْٖ ٓم ْٞغ ْٚحٍر مً الٗل ان املى٣ُي  ّن "عؤؽ الٗلم البَر

ٗخبر 
ُ
ٓم ٖىضٍ ح ْعاء َظٍ الٗل ْما   . ـّ ْزاصمِا َٓ الخ ت.  عٍّ ٓم الشالزت يْغ ْاٖخبر ؤّن َظٍ الٗل ْاملى٤ُ.  ْالِىضؾت  الٗضص 

ً "بدغ ألالٟاّ ْظمُِٗا ًغظ٘ ٖىضٍ بلى بدٍغ ت.  ُّ ٓان م٣ّضمخّ. "ٞاهٟغص اللؿان  َلب َْظا ٖى ْالخ٨م".  ْبدغ املٗاوي  ْال٩لم 

اها ْلُّ الجىان باملٗجى ٧ان بَغ ْما  ْلُّ اللؿان مً الى٤ُ ٧ان بُاها  ْالجىان باملى٤ُ، ٞما   .2بالى٤ُ 

ْالٗباع  ذ".  ان الهٍغ ض بالبَر ت ْؤياٝ بلى طل٪ ؤّن ٞاثضة املى٤ُ هي "بًًاح الخ٤ّ بال٣ُاؽ الصخُذ املاٍّ ًّ ت عقض ُّ ة خؼم

٤ بّ في ما جالٍ مً نٟداث ٢ا٫ "اٖلم ؤّن ال٣ُاؽ َٓ جإل٠ُ 
ّ
ْما ًخٗل ْخحن ّٞهل قغح ال٣ُاؽ  ْمٗجى.  بامخُاػ لٟٓا 

بُاء  ٓم ألٚا ْٖل ٟا٫ زُا٫  ٓم ألَا ْٖل ان الّصخُذ...  ذ البَر ْهدُجت ال٣ُاؽ الّهٍغ ٓ اؾخسغاط الىخاثج.  ْاؾخٗمالّ َ امل٣ّضماث 

ٓم الغظا٫ ا ْٖل َْام  ْل٩ّل ٖلُاث ختى ًيخهْ الٗلم بلى ال٣ٗالء ؤَل ؤ اهُت.  ٓم ال٣ٗالء بَغ ْٖل ٓم اؾخضال٫  ْٖل ؾخضال٫ 

ْال٣ُاؽ الؿٟؿُاجي  .3البراَحن الىّحرة" ْال٣ُاؽ ال٣ٟهْ الّٓجْ،  اوي ال٣ُُجْ،  ٓإ: ال٣ُاؽ البَر ٢ّْؿم ألا٢ِؿت بلى زمؿت ؤه

ْال٣ُاؽ الٟاؾض.  ْال٣ُاؽ الجضلي املٛالُي  َٓمْ،   ال

تْال ٓم الازخُاعٍّ ٓ مً الٗل ْما ٌكبهّ ِٞ ٕغ 
ّ

حن. ؤّما ٖلم الك ٍع ٓاّؽ ٖلمحن يْغ ْالخ ٓ اٖخباٍع ٖلم ال٣ٗل  ٍغ٠ َ
ّ
ُ4 ٓ ٫ٓ ؤب ٣ً .

 ٍٓ ْظ ال ٣ًّغ بّ. ٞةطا ما ٖٝغ  ان  اهاث ملً ال ٌٗٝغ البَر ٍٓ البَر ٓظ ً ٖلى خ٤ّ ؤْ باَل ب ً مبَر ْمدا٫ ؤن ًبَر ٣ٌٗٓب "

ْؤ٢ّغ بها ؤم٨ى٪ ال٨الم  ْب٢غاٍع بّ"البراَحن  ت الخ٤ّ  ال بّض مً مٗٞغ ٓا  حن ظمُٗا ٧ان ال٨الم مّٗ لٛ َغ
ّ

 5مّٗ. ٞةن لم ٠ً بالك

َْكِض لّ" ٓا٣ّٞ  ما  6"ألّن الخ٤ّ ال ًًاّص الخ٤ّ بل ً
ّ
ْبه ٓظب ازخالٝ الخ٤ّ في هٟؿّ.  ألّن ازخالٝ الّىاؽ في الخ٤ّ ال ً

ْالخ٤ّ  بت ٖلُّ 
ّ
ْال٣ُاؾاث املغ٦ غ١ املٓنلت بلُّ 

ّ
ْاخض" جسخل٠ الُ ْالّغقضي 7في هٟؿّ  ٓاعظالوي  ْؤنل َظا الّخ٨ٟحر ال  .

٫ٓ ابً  ت ؤٖاص ابً عقض نُاٚتها ٣ِٞ. بط ٣ً ُّ ًّ بل هي خؼم ٓ ًُ ت ٦ما ٢ض  ًّ ٓا٣ٞت الخ٤ّ للخ٤ّ عقض ْلِؿذ ٖباعة م  . خؼميٌّ

ّجت ال٣ٗل ؤنال بل خؼم "بّن مً عام ببُا٫ حّجت ال٣ٗل بذّجت ال٣ٗل ٣ٞض عام ما ال ًجضٍ ؤبضا ْحّجت ال٣ٗل ال جبُل ح

ٓ ٧ان طل٪ ل٩ان  ْل عة.  ٓظض َخْء صخُذ ٌٗاعيّ ؤبضا، َظا ٌٗلم يْغ ّ ال ً
ّ
٨َْظا ٧ّل َخْء صخُذ ٞةه ْجصّدخِا...  ٓظبها  ج

َْظا مدا٫ في البيُت" ان. 8الخ٤ّ ًبُل الخ٤ّ  ٤ للخ٤ّ ؾٔٓ البَر ال ٍَغ خ٤ ؤبضا. 
ّ

ْالّؿاب٤ ؤنل الال  . 

 ُّ اه ٓم البَر تزّم ٢ّؿم ؤبٓ ٣ٌٗٓب الٗل ُّ ت ْقٖغ ْلٍّٛٓ ت  ُّ َْظا الّخٟهُل ٕٞغ مّما ٧ان ٢ض ؤّنلّ في 9ت بلى زالزت ؤ٢ؿام: ٣ٖل  .

ْللٛٓي  ٓاهِىّ  ٓاهِىّ ٞلل٣ٗلي ٢ ْل٩ّل ٖلم مجها ٢ ا.  ٕغ ٖلما ازخُاعٍّ
ّ

ْٖلم الك حن  عٍّ ٓاّؽ ٖلمحن يْغ ْالخ اٖخباٍع ٖلمْ ال٣ٗل 

ْٖلى َظ ْمُل٘. " ْل٩ّل مجها خّض  ٓاهِىّ.  غعي ٢
ّ

ْللك ٓاهِىّ  ب. ٞمً لم ًدؿجها ٢
ّ
ْمجها ًتر٦ ان  الزت ًيبجْ البَر

ّ
ٓم الش ٍ الٗل

                                                 
 .108، 2هٟؿّ،  1
 .111 -110، 2هٟؿّ،  2
 .121، 2هٟؿّ،  3

ان 218، 3هٟؿّ،   4 ٓم البَر ْٖل ت  ُّ اه ٓم املى٤ُ بَغ ْٖل محن. 
ّ
ٓم املى٤ُ آلت املخ٩ل ْمً ال٣ٗل جّٟغٖذ ٖل ٓلّ " ٢ْ . اهٓغ ؤًًا جٟؿحٍر لخضًض زل٤ ال٣ٗل 

ٓم ْٖل ت.  ُّ ان،  خ٣ُ٣ ْالبَر ٓاعظالوي، الّضلُل  ٓ ٣ٌٗٓب ال ٢ُْٗذ ؤن ال بلّ بال هللا". ؤب  . 242 -241، 3ال٣ٗل هي التْ هبهذ 
 .5 -4، 3هٟؿّ،   5
 . 15ابً عقض، ٞهل امل٣ا٫،   6
ٓسخْ، إلاههاٝ،  7 ض البُلُ ُّ  .27ابً الؿ

٫ٓ ألاخ٩ام،   8  .196، 7ابً خؼم، إلاخ٩ام في ؤن
ٓاعظالوي، ا  9 ٓ ٣ٌٗٓب ال ان، ؤب ْالبَر  .5، 3لّضلُل 
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ْاخض مجها" ان  ان الّصخُذ في ال٣ٗلُاث 1ٍْخّٗغٝ ٖلى َغ٢ِا اؾخعجمذ ٖلُّ بغاَحن الّضهُا ًٞال ًٖ بَغ ٨َْظا ٞةّن البَر  .

غص ْالاو٩ٗاؽ.
ّ
ْالُ ْال٣ُاؽ   ًيبجْ ٖلى الخّض 

ت ًىُل٤ م ُّ ٓاٖض الخإنُل ب مً ْخحن ًُّب٤ َظٍ ال٣ ً ٨ٞغة ؤّن بٌٗ ٞغ١ املؿلمحن ٢ض بيذ مظاَبها في الّهٟاث "ٖلى الِْغ

ؿان في 
ّ
ْاٖخمض ٖلى جمُحز ؤَل الل  .ٖٔٓ ْالٗٓت هي ال ْالّؿمت هي الٓؾم  ٓاضر بلى املك٩ل" بجٗلِم الّهٟت هي الٓن٠  ال

ٍٓؼ الّىداة لظل٪ مجاػا ال خ٣ُ ْجج ٓان٠،  ْالٓن٠ ٖلى ال  ، ٓا بَال٢ِم الّهٟت ٖلى املٓنٝٓ ْهٟ ْهدً في الخ٣اث٤".  ٣ت. "

ٓص بلى  ٓاضر املِٗ ٓا مً ال َٓا مٗاوي ال نٟاث "ِٞغب ْؤزبخ ْال٣ضعة  ْالٗلم  ْالّهٟاث مشل الخُاة  ٓا٫  ٓان ْألاخ ٖىّ ألال

ْؤُٚاع ُٞما بُجها" ٓا: بّن َظٍ املٗاوي ؤُٚاع هلل  ٢ْال ت"  ُّ ْٞؿاص إلالِ ٛت 
ّ
ٓا بحن ٞؿاص الل ْص" ْ"ظمٗ ٓا . زّم ؤيا2املك٩ل املغص ٞ

ٓا ال بّض لِظٍ  اث بلى َظٍ املٗاوي زّم ٢ال
ّ
ا اٞخ٣اع الظ ْؤِْْغ ْالّخباًً"  غ٦ت 

ّ
ْالك ت مً "الٗضص  ال بّض للٛحرًّ ؤّجها ؤُٚاع ٢ضًمت 

ْظملت مً امل٣االث ال٣ضًمت  ٓ إلالّ، ممازال بحن م٣التهم  ِٖٓا َ ْمجم ِٖٓا)املدّل(  ٓم بها َظٍ املٗاوي بمجم املٗاوي مً طاث ج٣

ٓمت ب ْالالث٤ في خ٤ّ هللا ؾبداهّ، مما املٓؾ ٓم ٖلى املااءمت بحن الّؿاجٜ  ٍْلُا مخمّحزا ٣ً ٓها جإ ٓٙ ؤبٓ ٣ٌٗٓب ٢اه ٍْه ال٨ٟغ.

ْؤل٣ُِا بّ  ِٓٚا في نٟت هللا حٗالى  ْمذ املٗاوي ُعِظ٘ بها بلى ؤؾ ْج٣ا ٫ٓ:  "ٞةطا جىاْغث ألازباع  ٓاهحن اللؿان الٗغبّي. ٣ً ججحٍز ٢

تْ ال   في ٖضلّ 
ّ
ٍْدمل ظمُ٘ طل٪ ٖلى ما ج٣خًُّ صاللت ال٣ُاؽ ال الَا بمساَبت الٗغب ُٞما بُجها في ٦المِا.  ْؤ ْخ٨مخّ 

ال في ٦المّ ّٖؼ ِاؾمّ جىا٢ٌ" ٓن في ؤزباٍع ظّل ظاللّ ج٩اطب  ال ًدىا٢ٌ مٗىاَا بط ال ٩ً ٍْلّي ٨ً3ظب مشلِا  ٓن جإ َْظا ٢اه  .

ال  ّْ اث ؤ
ّ
ّ الظ ّْ َاّم ًدٟٔ ججًز ٓحي. بباضخ ظي هؼ٫ بّ ال

ّ
ؿان ال

ّ
ٓاهحن الل ٢ْ ْخضة الّىّو زاهُا مغاُٖا َا٢اث الِٟم   ٍْدٟٔ 

ْا  ٍْل ٢ض ؤزُإ ْبّما ؤّن ؤٚلب ؤَل الّخإ با.  ٓاعظالوي في طاث الٟترة ج٣ٍغ ٓ ّٖماع ال ضٍ ؤب
ّ
ٓ ٣ٌٗٓب بما ؤ٦ م ما نبا بلُّ ؤب ّٖ ٍْخض

ٓاعصَا ٞةّن َظا ٣ًخطخْ ْم ا  ٍْالتهم في مهاصَع ْٖلى  في ٦شحر مً جإ  ٫ٓ ٓم مً ال٨الم صْن امل٣ٗ ٕغ ٖلى املِٟ
ّ

"خمل زُاب الك

ٓاٍ  ضٍ ما ؾ
ّ
ٍْا٦ ْالجاثؼ في لٛت الٗغب مّما ج٣خًُّ صاللت ال٣ُاؽ صْن ٖباعة اللٟٔ،  ْالالث٤ بّ  الّؿاجٜ في نٟت هللا حٗالى 

٫ٓ الّخٟؿحر. ألّن خمل ظم ال ٌٗاعيّ مىد ٍْل  ّ جدٍغ٠ الّخإ ظي ال ٌٗتًر
ّ
ُ٘ َظٍ ْلاًاث ْألاخاصًض ٖلى مً هّو ال٣غآن ال

ْال٣بذ" ا ًسغط بها بلى الٟدل  ت مكابّ مكابهت ٦بحرة لغؤي ابً عقض الخُٟض. 4ؤِْغ ْاََغ ُّ ْعؤي ؤبي ّٖماع في َظٍ ال٣ً  .

ْما بٗضٍ.  ْاعظالن في ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ  ت  ُّ ْؤ٩ٞاٍع ٧ان لِا نضٔ ٦بحر بحن بباي  ْم٣االث ابً عقض 

ت ْعٚم ؤّن ٢ًاًا ٣ٖضًّ  ًّ عاث ال٣ٗض ّٓ ت، ِاهُال٢ا مً الّخُ ُّ ىا للخالٝ بحن ٞغ١ املؿلمحن ٣ٞض خغم إلاباي ت ٦شحرة ٧اهذ مَٓ

ِجْ
ْ
ٛ ٌُ ِجْ ْقإع ُٞما ال  ْٗ ٌَ ّ زاثٌ ُٞما ال 

ّ
تْ خضزذ في ال٣غن الهجغي الّؿاصؽ، ٖلى ْؾم الخاثٌ ٞحها بإه

ّ
ْاٖخبرْا 5ال  .

 ٔ غ ٦6شحرا مً املؿاثل ٢لُلت الجضْ
ّ
ال جىٟ٘ في جغ٥ الخغماث . بط هي ال جاز ٓظُّ 7في الٗباصاث  بت في ج َْظا مىخى َاّم ُّٞ ٚع  .

ٍْدٟٔ املٗاف  َْؿىض ٖمغاجهم  ت مما ًىٟ٘ الّىاؽ  ُّ ْاملٗامالج ت  ًّ ت طاث ألابٗاص الّخّٗبض البدض إلاؾالمي بلى املؿاثل ال٨ٟغٍّ

ٛجْ.
ُ
ال ح جضي 

ُ
هل بض٢اث٤ ال٨الم التْ ال ج

ّ
 ًٍْمً املٗاص، ال ما ِاج

ْه٣ُ٘ ْ  ٫ٓ ما ٢الّ عّبىا حٗالى.  اَغ "ه٣
ّ
ٓامّ الخمّؿ٪ بالٓ ٓها ٢ اَغي خُىما ناٙ ٢اه

ّ
ٓ عؤي هجض لّ نضٔ ٖىض ِابً خؼم الٓ َ

 ّْ ال ًصّر َظا في زبر ًٖ الّىب ْؤّما الخغاٞاث ٞلؿىا مجها في َخْء  ْمغاصٍ.  ٓ ؤٖلم بمٗىاٍ  َْ  . ّ خ٤ّ ٣ًحن ٖلى ْاٍَغ
ّ
. ؤه

٫ٓ: َظٍ ُٚٓب ال صل ٫ٓ: آمّىا بّ ٧ّل مً ٖىض عّبىا"ْل٨ّىا ه٣  .8ُل لىا ٖلى املغاص بها. ل٨ّىا ه٣

                                                 
 .5، 3هٟؿّ،   1
 .56، 1هٟؿّ،   2
 .364، 1هٟؿّ،   3
ٓظؼ،   4 ٓ ّٖماع، امل  .267، 2ؤب
 .53، 1هٟؿّ،   5
 .52، 1هٟؿّ،   6
 .52، 1هٟؿّ،   7
 .291، 2ِابً خؼم، الٟهل،   8
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ْبطا ج٣ّغع َظا ٣ٞض  ٓػ ٢اثال " ْما ال ًج ٍْلّ  ٓػ جإ ت بما ًج ُّ ب مّما طَب بلُّ ِابً عقض خحن عبِ ال٣ً ع ابً خؼم ٢ٍغ ّٓ ْجه

ٍْلّ في املب ٍْلّ، ٞةن ٧ان جإ ٓػ جإ ٕغ ال ًج
ّ

ٓلىا ؤن َاَىا ْاَغا مً الك ْبن ٧ان ُٞما بٗض املباصت ِْغ ل٪ مً ٢ ٓ ٦ٟغ  اصت ِٞ

ٓصاء بط ؤزبرجّ ؤّن هللا  ْالّؿالم في الّؿ ْلظل٪ ٢ا٫ ٖلُّ الّهالة  ز٫ْ 
ّ
ْخضًض الج ٓاء  ْمً َظا الّهى٠ آًت الِاؾخ ٓ بضٖت...  ِٞ

ان" ٢ٓٝٓ ٖى1في الّؿماء: اٖخ٣ِا ٞةّجها مامىت. بط ٧اهذ لِؿذ مً ؤَل البَر ْلِظا الّؿبب ًسخاع ِابً عقض ال ُم ض . 
َ
ْػل ٌَ َوَما 

هُ 
َ
ِوٍل

ْ
إ
َ
 هللاُ  ج

َّ
 هللا.   ِبال

ّ
ٍْلّ بال ٓص نى٠ مً املدكابّ في ال٣غآن ال ٌٗلم جإ ْظ ٓعة آ٫ ٖمغان بِاٖخباع  في ْلاًت الّؿابٗت مً ؾ

ٓع بلى ِٞمِا" تْ ال ؾبُل للجمِ
ّ
ٓع الٛامًت ال ٓاب في الّؿاا٫ ًٖ ألام ْبمشل َظا ًإحي الج " ٫ٓ ٣ً2  . 

ضٍ في 
ّ
ْؤ٦ ىّ ؤبٓ ٣ٌٗٓب  ِّ ٢ْض ب ت ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ،  ُّ ْابً عقض هجض لّ نضٔ ٖىض بباي ْما طَب بلُّ ابً خؼم 

ّٓظب الخٓى  ظي ًخ
ّ
٤ ال ٍغ

ّ
ٓػ ؤي الُ ٤ املٓنل بلى الٟ ٍغ

ّ
ْالٗباصاث َما الُ ٓ إلاؾالم الٗملي. ٞالخغماث  ّٓظّ هد ْظٓب الّخ

ٍْدهل ُّٞ ال الخٓى في ص٢اث٤ الّخ٣ُٗضاث ال٨ال  م إلاًمان  ّٓ ْٞحها جإؾِـ ظضًض ملا بّ ًخ٣ ٛجْ.  ٌُ ال  جضي  ًُ ت مما ال  ُّ م

ْما بّ ٌؿخ٣ُم مٗاقّ ال ًٖ هللا  حن ًٖ إلاوؿان  ُّ ٫ البدض في م٣االث إلاؾالم ّٓ ٓاب: بهالح املٗاف ًهلر املٗاص. ُٞخد
ّ
الش

ْج٣اؽ ٢ُمت الٗلم بما ً اث مغ٦ؼ الٗلم.  ُّ ْمٗاصا. ٦ُُْٟاجّ ْنٟاجّ. ٞخهحر إلاوؿاه ْمً نالح لئلوؿان مٗاقا  ٍغ مً هٟ٘ 
ّ
ٞٓ 

ّض ال٣غن الهجغّي الّؿاصؽ ٢غن الخمّحز الّخإنُلي في ال٨ٟغ إلاباضخْ  ُٗ ت ؤن و ًّ ٍْم٨ً ِاهُال٢ا مً ِاؾخ٣غاء َظٍ امل٣االث ال٣ٗض

ْم٘ ابً عقض ٓاعظالوي  ل طل٪ في مٟهلحن ِازىحن:3م٘ ؤبي ٣ٌٗٓب ال
ّ
ْجمش  . 

ْلى ٞال ٚىاء في بدشّ.الّغٚبت في الّخمّؿ٪  - ٧ّْل ما ال ًاّؾـ لؤل  ً  بالبٗض الٗملي في ال٣ٗاثض ؤي ما ًّخهل بؿٗاصة الّضاٍع

ٍْل  - ٓن الّخإ هاتها ٩ُٞ ّٓ ٧ْامال ٖلى َا٢اث الِٟم لضٔ إلاوؿان في مسخل٠ م٩ ٍْل ًغج٨ؼ اعج٩اػا مُل٣ا  الّغٚبت في نُاٚت جإ

ا٢اث الِٟم. ٓاءمت بحن متن الّىّو َْ  م

 :الخاجمت

ٓص بضاًاجّ بلى مىخه٠ ال٣غن الهجغّي الخامـ،  غ حٗ
ّ
ّْ ٖمل مخإز وؿخجلي مّما ؾب٤ ؤّن جإنُل امل٣ّضماث في ال٨ٟغ إلاباضخ

ْبضا لىا  ْال٨ٟغ الّغقضّي.  ٍع في ال٣غن الّؿاصؽ ؤؾاؾا، بٗض جٟاٖلّ بك٩ل مباقغ م٘ ال٨ٟغ الخؼمي 
ّ
ْججظ عٍ  ّٓ ٢ْض قِض جُ

ْبن ا٢خطخى ٞٗل الّخ٨ُٟ٪ الّخماؾ٪ ال٨بحر لِظٍ امل٣ّضماث بلى  ٓاًَ ٞهال مخّٗؿٟا  صعظت ًهحر ٞحها الٟهل بُجها في بٌٗ امل

ت  ُّ َظا إلاظغاء. ٞهْ خل٣اث مدكاب٨ت ًاّصي بًِٗا بلى بٌٗ جإصًت مباقغة لُهحر ؤّؾا لاِلهخٓام ال٨ٟغّي للجماٖت الّضًي

٢ْض ؤّنلذ ؤٚلب َظٍ امل٣ّضماث  ٨ْٞغ مسالٟحها.  ا  غ ٨َٞغ
ّ
٫ٓ ْم٣ُاؾا بّ جَا ْؤن ٫ٓ ال٣ّٟ  ْؤن ٫ٓ الّضًً  للّخ٩امل بحن ؤن

لب َظٍ امل٣ّضماث بلى ؤّن الازخالٝ في مىاٍ الّىٓغ ًاّصي بلى  ْاملىاْغة ؤؾاؾا(. ْناعث في جإؾِؿِا أٚل الّىٓغ ال٣ٗلي )املى٤ُ 

ٟا١ الىخاثج م٣ّغة 
ّ
ْاج ضث ؤًًا ازخالٝ املىاهج 

ّ
ْل٨ّجها ؤ٦ ا.  ُّ ا ؤْ ٧ل ُّ يمىا بإّن "الخ٤ّ ال ًًاّص الازخالٝ في الىخاثج، ظؼث

ٍْل ٞل٩ّل ال ل. ؤما الّخإ ماث الّخجًز ّٓ ما مً م٣ ّٓ  بطا بتر م٣
ّ

غ بال َّٟ ْلِظا ناعث في ؤٚلب جإنُالتها بلى ؤّن املسال٠ ال ٨ً خ٤ الخ٤ّ". 

ّ
ّ
ٓلت ابً خؼم مً ؤه ضة ٖلى م٣

ّ
ان الجامٗت لل٣ُحن املًُٟت بلُّ ما٦ ٓاٖض البَر ٍْل قٍغ ؤن ال ًىا٢ٌ ٢ "ال ًم٨ً  في الّخإ

ىا ال بق٩ا٫ ُّٞ. بل صالثل ٧ّل  ِّ ٓح الخ٤ّ مً الباَل ْاَغا ب ال حٛلُب م٣الت ٖلى م٣الت، خّتى ًل ههغ مظَب ٖلى مظَب، 

 م٣الت ٞهْ م٩اٞئت لضالثل ؾاثغ امل٣االث". 

 

 

                                                 
ًْٖ البضٕ اهٓغ: 25 -24ِابً عقض، ٞهل امل٣ا٫،   1  .M. Ibn Waddāh al Kurtubi, Kitāb al Bidac, Nuevaedición, Trducción, estudio e índices 

por M Isabel Fierro, Madrid, C.S.I.C, 1988. A. Al Turtūshi, Kitāb al Hawādit w-al- Bidac, Tradicción y estudio, Madrid, C.S.I.C, 

1992. . 
 .31هٟؿّ،   2

3
 Anke von Kügelgen, Averoes und die arabische Moderne Anstäze zu einer Neubegründung des Rationalismus im 

Islam, Leiden, 1994.  
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 اإلاهاصع واإلاغاظؼ

ْٚحر طل٪- ٓ الّٗباؽ ؤخمض، مؿاثل الّخٓخُض مّما ال ٌؿ٘ الّىاؽ ظِلّ  عة م٨ّبرة، م٨خبت  ابً ب٨غ، ؤب ّٓ ، وسخت مه مً مؿاثل ال٨الم، مسٍُٓ

 ألاؾخاط ٞغخاث الجٗبحري.

ٓمغث، مدمض، ؤٖؼ ما ًُلب،  - ت لل٨خاب، ِابً ج ُّ ى البْ، الجؼاثغ، املاّؾؿت الَٓ
ّ
 .1985جذ. ّٖماع الُ

ٓ مدمض، إلاخ٩ام في ؤن٫ٓ ألاخ٩ام، بحرْث، صاع ْلاٞا١ الجضًضة، ٍ.   -  .1983، 2ابً خؼم، ؤب

ْٖبض الّغخمان ٖمحرة، بحرْث، صاع الجُل،  - ْالّىدل، جذ. مدّمض ببغاَُم ههحر  ٓاء  ٓ مدمض، الٟهل في امللل ْألاَ  . 1985ِابً خؼم، ؤب

٢ْ٘ ٞح  - ٠ ما  ْحٍٗغ ت 
ّ
ت في ٣ٖاثض املل

ّ
ْال٨ك٠ ًٖ مىاهج ألاصل ها٫ 

ّ
ٗت مً ِاج َغ

ّ
ْالك ٓلُض، ٞهل امل٣ا٫ ُٞما بحن الخ٨مت  ها ابً عقض، ؤبٓ ال

ت، ٍ.بد ًّ ٓص ٓعٍا، امل٨خبت املدم ت، ؾ
ّ
ْال٣ٗاثض املًل ٛت  بّ املَؼ

ّ
ٍْل مً الك  .  1935، 2ؿب الّخإ

ٓن، م٨خبت ألاؾخاط ابً ػلخاٝ، ٌٛال، الّغّص ٖلى ظمُ٘ املسالٟحن، ٦خاب الّغّص ٖلى ظمُ٘ املسالٟحن، جذ. ٖمْغ زلُٟت الىّ  - ٞغخاث امي، هّو مغ٢

 الجٗبحري.

ٓاب،  بضء   - إلاؾالم ْقغاج٘ الضًً، بضء إلاؾالم ْقغاج٘ الّضًً، جذ. ٞحرهغ قٟاعحـ ْؾالم بً ٣ٌٗٓب الجغبي، ِٞؿباصن، ٞغاهؼ ِابً ؾالم، ل

 .1986قخاًجز، 

ت بجغبت.- ُّ ه عة، م٨ّبرة، ؾُغا، امل٨خبت الباْع ّٓ ، وسخت مه ٓهت الّهاُٞت، مسٍُٓ ؽ، الّضًى  ابً الٟخذ، ٖمْغ

ض، إلاههاٝ في الخّ  - ُّ ٓسخْ، ابً الؿ ٓان الّضاًت، البُلُ تْ ؤْظذ الِازخالٝ بحن املؿلمحن في آعائهم، جذ. مدّمض عي
ّ
ىبُّ ٖلى املٗاوي ْألاؾباب ال

 . 1983، 2صمك٤، صاع ال٨ٟغ، ٍ. 

ت، مؿ٣ِ، مُبٗت ظامٗت الّؿلُان ٢ابٓؽ، - ُّ  .1987الجٗبحري، ٞغخاث، البٗض الخًاعّي لل٣ُٗضة إلاباي

ٓ ٖمغ، ٦خاب الّؿاالاث،   - عة م٨ّبرة، م٨خبت ألاؾخاط ٞغخاث الجٗبحري.  الّؿٓفي، ؤب ّٓ ، وسخت مه  مسٍُٓ

ٓن، م٨خبت ألاؾخاط ٞغخاث  - ٓسخْ، هّو مغ٢ ٓص ألاهضل ْمٗاهحها، جذ. مدم ت  ُّ ٖغ
ّ

هت في بظمإ ألان٫ٓ الك  املّؼاحي، ؤبٓ الغبُ٘، الّخد٠ املسْؼ

 الجٗبحري. 

اع، ٖلي ؾامي، وكإة ال٨ٟغ الٟلؿٟي في إلاؾالم، ٍ  -
ّ

 .1995، 9اليك

ْالّهض١، جذ- ان  ٓع ال٫ٓ٣ٗ لخد٤ُ٣ مظَب الخ٤ّ بالبَر ان: الّضلُل ألَل ال٫ٓ٣ٗ لباغي الّؿبُل بى ْالبَر ٓ ٣ٌٗٓب، الّضلُل  ٓاعظالوي، ؤب . ؾالم ال

٣اٞت، ٍ. 
ّ
ْالش ٓمي  رار ال٣

ّ
ْػاعة الت  .1997، 2بً خمض الخاعسي، ٖمان، 

ٓ ٣ٌٗٓب، الٗض٫ ْإلاههاٝ في ؤن٫ٓ ال٣ٟ- ٓاعظالوي، ؤب ٓن، م٨خبت ألاؾخاط ٞغخاث الجٗبحري.ال  ّ ْالِازخالٝ، جذ. ٖمْغ زلُٟت الّىامي، هّو مغ٢

ٓاعظالوي، - ت لل٨خاب،   ال ُّ ى البْ، الجؼاثغ، املاّؾؿت الَٓ
ّ
ٓ ّٖماع، املٓظؼ في ٖلم ال٨الم، جذ. ٖماع الُ  .1978ؤب
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ْؤن٫ٓ الّضًً،  ٗت  َغ
ّ

ٓهت للك ت الّؼٍخ ُّ ٓوـ، ٧لّ الشت، ج
ّ
ٓعاٍ املغخلت الش خت ص٦خ اَغ بً ٖامغ، ؤَْغ

ّ
ـ بً الُ ِّ  .1985ْه

ٓ الغبُ٘، ٦خاب الّؿحر،   - ٓن، م٨خبت ألاؾخاط الٓؾُاوي، ؤب  ٞغخاث الجٗبحري.جذ. ٞغخاث الجٗبحري، هّو مغ٢
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