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 منهج الشهرستاني يف امللل والنحل

 عرض ونقد

 ثائر علي احلالق .د

                                              مً أٍه كتب فيهُ تتهٙ ْٓميها ٍهصاش ّٓؿهَس         (           امللل ّاليحل )            ٢ ٓعال كتاب 
ّ                              ّا٢قتباؽ ميُش ّعلٙ الطغه مً      إلُٔ                     علٙ شلك كثطٗ اإلتال٘            مهً مهه                   أٍنٔتهُ للهك 

                                 إ٢ أىهُ   ظهغ رسضاغه٘ علنٔه٘                                       كنتكله ّفٔلػهْ  ّمه١ضر للهسًٓ           قاتبُ   ٗ    ؾَط
                                                        ب ّحتاّل لقٔٔنُ رصكط ما لهُ ّمها علٔهُش ّقهس لك له        ا                    لتياّل رئ٘ ٍصا الكت      ضقٔي٘ 

                                    مً خ٣ل مطلبني اميني رعس التنَٔس ا٦لٕ:                                      ٍصِ الْضق٘ البحثٔ٘ رتػلٔط الهْٛ علُٔ

 (الشهرستانٌ متهًد )ترمجة

                                                                            حتغ تٔاٗ الؿَطغتاىٕ ررتمج٘ ّافٔ٘ لتياغهب ّمكاىه٘ ٍهصا العلهه البهاضظش      
 ٕ َّل علٙ ما غطَّطِ ارً الػهنعاى ٕ    (1 )              َّ           َّ                 فنً لطجه لُ ع ٕ    (2 )          ّالبَٔقه      ش أّ  (3 )           ّارتهْاضظم

                               ش ّمً ٍيا لألٕ قعْر٘ الكتاره٘   (5 )          ّارً خلكاٌ   (4 )                          إنافات ٓػريٗ جاٛت عً الػبكٕ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  .  78  /  4                    اىعط طبقات الؿافعٔ٘   -4
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                                                         ػنح ليا راإلطياب يف التعطٓه  رهُ  فػهيْجع القهْل علهٙ                             عيُش ّإشا كاٌ املقاو ٢ ٓ
                 ضتْ ٢ خيل راملقكْز.

ٕ  )                                                    ٍْ ستنس رً أرٕ القاغه عبس الكطٓه رً أرٕ ركط املعطّ  ره    (            الؿَطغهتاى
                                                                                 ىػب٘ إىل )ؾَطغتاٌ( مً قههاٛ خطاغهاٌ رهني )ىٔػهارْض( ّ)خهْاضظو(ش ّفَٔها ّلهس        

                      ٍهه( علهٙ الهطاجحش       479 )                                      أعجنهٕ ا٤قهلش كاىه  ٢ّزلهُ عهاو       -   ً إشًا-            ّماتش فَهْ  
                   ش ّكاملعتهاز فقهس    (6 )     ٍهه(    548               يف ؾعباٌ غهي٘ )   -                   علٙ قْل أكثط امل١ضخني-     ّلْيف 

                                 َّ                               ً                 للقٙ علْمُ ا٤ّىل يف البٔٝ٘ اليت ؾبَّ فَٔاش ّملها ىهاٍع الهث٣مني غهافط تاجهًا عهاو      
                            َّ                                           ٍه(ش مه لْجُ إىل رغساز تٔث زضَّؽ مه٣  غهيني يف مسضغهتَا اليعامٔه٘ش مهه         515 )

ً            تيق٣ً رني أمكاضٍا                    ضجع أزضاجُ إىل ر٣زِ م    ( 7) .  

                                                                  ّق  مبحاغهً ا٤خه٣و ّأطآبَهاش ٢ّ غهٔنا أزب اةهاّضٗ مهع تػهً        
                                                                 ش ّكتبُ لؿَس علٙ شلك فلٔؼ فَٔا مها ٓؿهعط رقهبح ل هغ أّ فحهـ       (8 )              الل غ ّالعباضٗ

                              ً             ً                أكثهط امله١ضخني ىعاٍه٘ ّأع  َهه لػهاىًا ّأضتهبَه قهسضًا          -    حبهق -                 يف العباضٗش فَهْ  
ً     ً                                 مْاععُ قب٢ًْ تػيًا عيهس مػهتنعُٔ لكثهطٗ علنهُ                 ً                 ّأرعسٍه ىعطًاش ّقس ٢ق  زضّغُ ّ           

                                                                                   ّتػههً إلقاٜههُش كنهها ىههال تعههْٗ عيههس رعههد غهه٣طني عكههطِ ّقههس أٍههسٚ إلههَٔه 
  . (9 ) (       املكاضع٘ )ّ    (    امللل )      كتارُٔ

                                            َّ                                   لقس رهط  يف الكه٣و ّال لػه ٘ ّالتهأضٓذ للنلهلش ّأ َّ رعلهْو أخهطٚ كال قهُ         
                                                                ش ّعلٙ الطغه مً مكاىتُ العلنٔ٘ إ٢ أٌ مكازض لطمجتُ   لهصكط غهْٚ    (10 )     ّا٤زب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   274  ش    273  /  4                ش ّّفٔات ا٤عٔاٌ   78  /  4                  ش ّطبقات الؿافعٔ٘    062  /  2            اىعط التحبري   -6
                     اىعط املطاجع الػارق٘.  -7
  .   377  /  3     لساٌ              اىعط معجه الب  -8
                                                                          ً  كتب املكاضع٘ لعلٕ رً جع ط املْغْٖش ّقطح يف مقسمتُ أىُ كتب امللل ّاليحل لُ أٓهًا.   -9

                                   اغتقطب العلنهاٛ مهً مععهه مهسٌ            (ش ّقس     لطمص )                    . ّعلٕ ٍصا ؾٔعٕ تكه  2              اىعط املكاضع٘ م
                                                                                         خطاغاٌش ّطلب ميَه أٌ ٓهعْا م١ل ات يف ال يهٌْ الهيت ٓتقيْىَهاش ّكهاٌ الؿَطغهتاىٕ أتهس       

                 . اىعهط مقسمه٘    (                  مكهاضع٘ ال ٣غه ٘   )                                                     ٢١ٍٛش ّقس طلب ميُ أٌ ٓطز علٙ ارً غٔياش فهأل  كتهاب   
  :   اِ                                                                . ّقهس ضز  ىكهري الهسًٓ علهٙ كتهاب الؿَطغهتاىٕ يف كتهاب  ه          58                 مكاضع٘ ال ٣غ ٘ م 

  . (              مكاضع٘ املكاضع٘ )
ّاليحل م   043                        اىعط لاضٓذ تكناٛ اإلغ٣و م  -10 : املسخل إىل كتاب امللل    .   063                                         ش ّستنس رسضٌا
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ه٘ الطلهب    ٖ                                                           عسز قلٔل مً ؾْٔخُ الصًٓ أخص عهيَه يف رسٓا                            كهأرٕ القاغهه ا٤ىكهاض
           ٍه(ش ّرهُ     514 )                      ٍه(ش ّأرٕ ىكط القؿريٖ   494  )ت                      ٍه(ش ّأرٕ اذتػً املسىٕ   511  )ت

 ً                     هًا مهً العلنهاٛش                                                              ختطج مل٘ مً طلب٘ العله   لعً املكهازض رهصكطٍهش ّعاقهط ل ٔ   
  . (11 )                                                               ّّقع  مياظطات رٔيُ ّرٔيَه كنحنس ارتْاضظمٕش ّأرٕ اذتػً علٕ البَٔقٕ

                                                        ً                عط  الؿَطغتاىٕ ررباع٘ التألٔ  ّكثطلُ ّليْعُش فقس لهط  ثمهاضًا يف الكه٣و    
              ش ّمً أؾَطٍا: (12 )                                      ّال لػ ٘ ّالتأضٓذ لل طو ّال قُ ّالت ػري

       )ٍّهْ                     املكهي ات يف فيهُ                                                 امللل ّاليحل فَْ مً أؾَط م١ل الُ  رل مً أفههل   . 1
                                            مْنْ  السضاغ٘ ّغي كل القْل فُٔ رعْىُ لعاىل(.

  . (13 )                                                ىَآ٘ اإلقساو يف عله الك٣وش ٍّْ مً أٍه كتب ا٤ؾعطٓ٘  . 2

               ش طبع رتحقٔهق   (14 )  ْٖ                  َّ                            مكاضع٘ ال ٣غ ٘: ألَّ ُ جملس السًٓ علٕ رً جع ط املْغ  . 3
                 ز. غَري ستنس شتتاض.

ً         ش فهه٣ً عهً    (         اليَآه٘  )                                      ً        حبث يف ادتٍْط ال طزش طبعُ أل طز جْٔو ملحقًا ركتاب   . 4     
                                                            ضغاٜل أؾاض إلَٔا امل١ل  ى ػُ يف كتبُش أّ ىػبَا لُ رعد امل١ضخني.

                                                                      كاٌ ؾافعٕ املصٍب يف ال هطّ ش أؾهعطٖ املػهلك يف الكه٣و  ف هٕ كتارهُ      
ّ      (                 ىَآهه٘ اإلقههساو  )         ز علههٙ                                                        لقطٓههط ملههصٍب ا٤ؾههعطٓ٘ رههاذتجش ّاملياقؿهه٘ ّالههطز

                                                                          املدال نيش ّكاٌ لُ أمط يف املصٍب  إش   ٓقتكط علٙ التقلٔس ّاملتارع٘ش فلُ جَهسِ  
                                                                         ّططٓقتُ يف رػط ا٤زل٘ ّقٔاغتَا ّاغتيباط رعهَاش ّقس لعنق يف املػالك العقلٔه٘  
                                                                              ّال لػ ٔ٘ علٙ ضتْ كبري  ّٓبسّ أىُ أزض  مها لهْض  مهً تهريٗ ّانهططاب  فقهال       

                 ُ ىَآ٘ اإلقساو(:             )يف مقسم٘ كتار      ً       ً ّاق ًا ىاقحًا
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  ش    287  /   21                        ش ّغهري أعه٣و اليهب٣ٛ       049  /  3               ش ّؾصضات الصٍب   78  /  4                  اىعط طبقات الػبكٕ   -11
  .   043  ش    042                      ش ّلاضٓذ تكناٛ اإلغ٣و م   377  /  3              ّمعجه البلساٌ 

                              الؿَطغههتاىٕ ّثضا٠ِ الك٣مٔهه٘  )                                        ع مهها كتبتههُ غههَري شتتههاض يف ضغههالتَا                       للْقههْ  علَٔهها ضاجهه  -12
  . (         ّال لػ ٔ٘

              َّ                           و( يف ليهسٌش ّقهسَّضِ مبقسمه٘ لهطجه لهُ          0930     عاو )   (          أل طز جْٔو )                  طبع رتحقٔق املػتؿطو  -13
  .    فَٔا

  . 0      اىعط م  -14
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                                  لقس ط ه  يف للهك املعاٍهس كلهَا    
 

                                ّغههريت طههطيف رههني للههك املعهها  
                                     فلهههه أض إ٢ ّانهههعا كههه  تهههاٜط  

 
                                        علهههٙ شقهههً أّ قاضعههها غهههً ىهههازو 

  . (15 ) +                                       فعلٔكه رسًٓ العجاٜعش فَْ مً أغيٙ ادتْاٜع =                  ّخيته ّقٔتُ رقْلُ:  

                                 راملٔههل إىل ال لػهه ٘ش ّا٢ؾههتغال   -       ّغريٍههه-                              ّقههس الَنههُ رعههد معاقههطُٓ 
               ش كنها الَهه    (16 )                                                             رعلنالَا ّىكطٗ مصاٍبَاش ّرعسِ عً امليقْل مً كه٣و ا  ّالطغهْل  

       رهطٖٛ    -          ٍّْ الطاجح-        ش ّلعلُ  (17 )   ً                                        أٓهًا مبحاراٗ رعد ال طو الباطئ٘ ّىكط طامالَه
                                                                           مً للك الؿياعاتش فلٔؼ يف كتبُ ما ٓؿَس لصلكش رل ٍٕ زال٘ علٙ خ٣فُ  إش اىتقهس  

                        كنها شكهط ارهً تجهط     -                     ّأؾهَطٍاش أّ لعلهُ     -                     أعين ال ٣غ ٘ ّالباطئ٘-           كثط ثضاَٜه  أ
ً           ىق٣ً عً الػبكٕ                                ش أّ أىَا ٢ لعهسّ أكثهط مهً     (18 )                          ٓبسّ ميُ شلك علٙ ططٓق ادتسل  -  

                     ً                                            حتاغس ّلباغد ٓقع غالبًا رني ارتكْو ّا٤قطاٌش أّ لقطرُ مً ر٣ط الػلطاٌ.

 مصادره()حمتىياته،  كتاب املللاملطلب األول: 

                                      يف ٍصا املطلب عً ستتْٓات الكتاب ّمكازضِ:  -          رعْىُ لعاىل-      ىتكله 

اا اأولاا امحتوياتاالكتابا:ا
                 َّ                                                   رلغ ٍصا الكتاب تسَّ الؿَطٗ ّا٢غت ان٘ش ف٣ خه٣  يف ىػهبتُ للؿَطغهتاىٕ    

        َّ                                       ش ّقس ألَّ ُ اغتجار٘ لطلب ىقٔب )لطمص( علهٕ رهً    (19 )                     ٢ّ اخت٣  كصلك تْل ا ُ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  . 4  ش  3              ىَآ٘ اإلقساو م  -15
                ش ّارهً تجهط:      377  /  3                    ش ّمعجهه البلهساٌ      324  /  0                                     اىعط ارً قانٕ ؾَب٘: طبقات الؿهافعٔ٘    -16

  .   263  /  5            لػاٌ املٔعاٌ 
        ش ّمههً    263  /  5                                ش ّارههً تجههط: لػههاٌ املٔههعاٌ    060  /  2                                  اىعههط التحههبري يف املعجههه الكههبري   -17

             ش ّمهً مهه    +                                        ّيف ادتنل٘ كاٌ علٕ مهع اذتهق ّاذتهق معهُ     =                               العباضات اليت قس ٓ َه ميَا شلك: 
   ش                ّجع هط الكهازو                                                                     إططا٠ِ علٙ رعد أٜن٘ أٍل البٔ  ّمبالغتُ يف شلك كنحنهس رهً اذتي ٔه٘    

  .                      ّقْلُ مبػأل٘ اليْض ارت ٕ                       ّميا٠ِ علٙ جس الطغْل 
  .   264  /  5                 اىعط لػاٌ املٔعاٌ   -18
                       ّعبس اللطٔ  رهً ستنهس      ش و    0978        )رريّت(ش                      ش زاض الكتب العلنٔ٘                        اىعط القيْجٕ: أجبس العلْو  -19

                                     ش ت: ز. ستنههس التههْصتٕش زاض ال كههطش    012  /  0                       ٍههه(: أ ههاٛ الكتههبش     0187               ضٓههاز ظازٗ )ت 
= 
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                  أل                                أخهطٚ للكتهاب أىهُ ألأله  ٤رهٕ القاغهه ستنهْز                     ش ّيف ىػهد٘  (20 )           جع ط املْغْٖ
             ٍهه(ش كنها      521 )                                                        ش أّ لعلُ أٍساِ ل٣ميني علٙ التتارعش ّكاٌ لألٔ هُ غهي٘   (21 )      املطّظٖ

            جاٛ يف متيُ.

                             رني أقػهاو العها  مجله٘ش ّيف       (    ا٤ّىل )        ف ٕ  (22 )                  ّقس رسأِ مبقسمات مخؼ
   (         الثالثه٘  )  َّ                                                        رًَّٔ القاىٌْ الصٖ لعسزت علٙ أغاغُ ال طو اإلغ٣مٔ٘ش ّلكلهه يف     (       الثاىٔ٘ )

                                       )مً مكسضٍاش ّمً أظَطٍا؟( ّخكل املقسمه٘                             عً أّل ؾبَ٘ ّقع  يف ارتلٔق٘
                             )مكسضٍا ّمهً أعليَها؟(ش ّيف                                           لبٔاٌ أّل ؾبَ٘ ّقع  يف املل٘ اإلغ٣مٔ٘ (       الطارع٘ )
-                            علٙ ططٓق٘ اذتػاب. مهه ؾهط                                   رني الػبب الصٖ جعلُ ٓطلب الكتاب    (      ارتامػ٘ )

                                     ً                          يف الك٣و عً أضرهاب الهسٓاىات ّامللهلش رازٜهًا راملػهلنني تٔهث         -            يف القػه ا٤ّل
                                  مههً الكتههابش فههصكط فههطقَه:       (23 )                                           لكههسضت املعتعلهه٘ شلههك يف  ال كههل ا٤ّل    

                                                                                        )الْاقهههلٔ٘(ش ّ)الصٓلٔههه٘( ّ)اليعامٔههه٘(ش ّ)ارتارطٔههه٘ ّاذتسمٔههه٘( ّ)البؿهههطٓ٘(     
                                                       ّ)الثنامٔه٘(ش ّ)الؿهامٔ٘(ش ّ)ادتاتعٔه٘(ش ّ)ارتٔاطٔه٘                               ّ)املعنطٓ٘(ش ّ)املطزاضٓ٘(ش

             عهً ادتربٓه٘      (24 )                   ال كهل الثهاىٕ                                                     ّالكعبٔ٘(ش ّ)ادتبأٜ٘ ّالبَؿهنٔ٘(ش مهه لكلهه يف   
                                          )ادتَنٔ٘(ش ّ)اليجاضٓ٘( ّ)الههطاضٓ٘(ش مهه        ِّ ً                             معطِّفًا رَا مه لعطز ٤ؾَط فطقَاش ٍّٕ

      ً                    ّمبٔ يهًا التطهْض الهصٖ                          ِّ ً        للحسٓث عً الك الٔ٘ معطِّفًا رَها     (25 )               ال كل الثالث      خكل
                                                                       ذتق ٍصا املكطلحش ّكٔ  رالغ رعهَه يف إمبات الك ات تتهٙ ّقهع يف التؿهبُٔش    
                                                                            رٔينا رعهَه ا٦خط لْق  يف التأّٓهلش ّأجهطٚ الكه ات علهٙ ظاٍطٍهاش ّأزخهل       

                                                          )ا٤ؾعطٓ٘( فتحس  عً إمامَه ا٤ؾعطٖ الهصٖ ٓيتػهبٌْ إلٔهُش                   حت  ٍصا املكطلح
                                                                                         ّشكط ثضاِٛ الك٣مٔ٘ ارتهساٛ رالكه ات ّاىتَهاٛ رهالك٣و عهً اإلمامه٘ ّالكهحار٘ش كنها         

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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                                                                         لعطز ٦ضاٛ رعد ألباعُ يف رعد املػاٜل كدلهق ا٤فعهال ّالقهسضٗ ّا٢غهتطاع٘ش     
                                                          لكله عهً املؿهبَ٘ ّمها اىتَهْا إلٔهُ مهً ثضاٛش ّمهً          -               ك٣مُ عً ا٤ؾعطٓ٘-       مه رعس 

    َّ                                     الكطَّامٔ٘ الصًٓ رهالغْا يف اإلمبهات تتهٙ                                          ٢١ٍٛ مؿبَ٘ )الؿٔع٘ش ّاذتؿْٓ٘(ش مه شكط
                                              ( فطق٘ش ّأقْلا غت٘ش غري أىُ ملها   لكهسض ثضاٛ     12                   َّ        ّقعْا يف التجػٔه ّرًَّٔ أىَه )

                                                                     للك ال طو عً علناٛ معتربًٓ    ٓ طزٍه رالصكط ّاكت ٙ راذتسٓث عً ستنس رهً  
   َّ                                          كطَّاو الصٖ ٓيتػبٌْ إلُٔ ّأؾاض إىل ما ل ط  عيُ.

                    ً                     للك٣و عً ارتْاضج مبٔيًا ٍصا املكهطلح ّمها      (26 )  ع              ال كل الطار        مه خكل
ْا علُٔ مً القْلش مه لكله عً كباض فهطقَهش ٍّهٕ: )اةكنه٘( ّ)ا٤ظاضقه٘(ش                                                                                     اجتنع
                                                                                 ّ)اليجسات( ّ)البَٔػٔ٘(ش ّ)العجاضزٗ( ّ)الثعالب٘(ش ّ)اإلرانٔ٘( ّ)الكه طٓ٘(ش ّخهته   

     ً      مهً     (27 )                 ال كهل ارتهامؼ                                                         ال كل رالك٣و عً لتنه٘ ضجهال ارتهْاضجش مهه لههن
                                       ً                                          الكتاب يف قػنُ ا٤ّل الك٣و عً املطجٝه٘ شاكهطًا أؾهَط فهطقَه ٍّهه: )العبٔسٓه٘(ش       
ً                                   ّ)الغػههاىٔ٘(ش ّ)الثْراىٔهه٘(ش ّ)التْمئهه٘(ش ّ)الكههاذتٔ٘(ش مههص٣ًٓ ال كههل رههصكط لتنهه٘                                                          

                                           فبػط فُٔ القْل عً الؿٔع٘  فقػهنَه إىل مخهؼ      (28 )               ال كل الػازؽ             ضجالهش أما
                                                      ٓسٓ٘(ش ّ)اإلمامٔه٘( ّ)الغه٣ٗ( ّ)اإل اعٔلٔه٘(ش مهه يف                                فطوش ٍّه: )الكٔػاىٔ٘( ّ)الع

                                                                             تسٓثُ عً كل فطق٘ مً ٢١ٍٛ شكط ما لتهنيُ مً فهطو لؿهع ب  عيَها  فهصكط مهً      
                                                                  )املدتاضٓه٘(ش ّ)الائه٘(ش ّ)البٔاىٔه٘(ش ّ)الطظامٔه٘(ش ٍّكهصا.                         ً     فطو الكٔػهاىٔ٘ مهث٣ً  

                 فهتكله عهً                               الهصٖ جعلهُ ٤ٍهل ال هطّ        (29 )                                    ّخته القػه ا٤ّل رهه ال كل الػهارع   
                                                                                أقههْل ا٢جتَههاز ّأضكاىههُش ّؾههطاٜطُ ّتكنههُش ّأتكههاو اجملتَههسًٓ يف ال ههطّ     

                  ّا٤قْلش ّأقيافَه.

                                                                             أما القػه الثاىٕ مً الكتاب  فتكله فٔهُ عهً امللهل ّاليحهل مهً غهري أٍهل        
                                               للك٣و عً أٍل الكتهابش فبعهس التنَٔهس لكلهه        (30 )           ال كل ا٤ّل                اإلغ٣وش فدكل
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        )جهْاظ                                                  ا ا٢غهش مهه شكهط املػهاٜل ادتٍْطٓه٘ لهسَٓه:                              عً الَْٔزٓ٘: كٔ  لعمَه ٍص
                                                                                      اليػههذ ّعسمههُ( ّ)التؿههبُٔ ّى ٔههُ( ّ)القههْل رالقههسض ّادتههرب(ش ّ) ههْٓع الطجعهه٘   

                   علهٙ الهطغه  ها    -                    عً اؾتنال التهْضاٗ    -             رإؾاضات مْجعٗ-                    ّاغتحالتَا(ش مه حتس  
                    ً                 ً                  علهٙ كهٌْ ؾهطٓع٘ ستنهس تقهًا ّكهٌْ قهاتبَا ستقهًاش           -                 ططأ علَٔا مً حتطٓ 

                                                                                   ّكٔ  أٌ القطثٌ مجع رني ما لههنيتُ التهْضاٗ مهً أتكهاو الػٔاغه٘ العهاٍطٗش ّمها        
                                                                             لهنيُ اإلصتٔل مً أتكاو الػٔاغ٘ الباطي٘ ارتاقه٘ش مهه ؾهط  رعهس شلهك يف شكهط       

                           )العياىٔهه٘( ّ)العٔػههْٓ٘(                  ً                                              أؾههَط فههطقَه مبٔيههًا إىل مههً ليػههب ّمههاشا لعتقههس؟ ٍّههٕ:
                     حتهس  عهً اليكهاضٚ       (31 )             ال كل الثاىٕ       ّيف  .                                 )املقاضر٘ ّالْٔشعاىٔ٘( ّ)الػامطٗ(ّ 

    ً           ً                                        ً                            معطفههًا رَههه ّشاكههطًا مههْجع القههْل يف لطمجهه٘ املػههٔح ّمعجعالههُش مبٔيههًا اخههت٣  
                                                                           اذتْاضٓني تْل طبٔعتُ ّىعّلُ ّقعْزِش مه اىتقل للك٣و عً أؾهَط فهطقَهش ٍّهٕ:    

 ً                          ً             يًا اعتقازالَا يف املػٔحش مْنحًا ما رٔيَها                                          )امللكاىٔ٘( ّ)اليػطْضٓ٘( ّ)الٔعقْرٔ٘( مبٔ
                                   عنً لُ ؾبَ٘ كتابش ّرعس كه٣و زتنهل     -       رعس شلك-                         مً اخت٣  ّفْاضو  مه لكله 

 ٕ                      لكلهه عهً )اجملهْؽ(       (32 )             ال كهل ا٤ّل                                         عيَه شكط مصاٍبَه علٙ الت كٔلش ف ه
ْا رأقلني                )الكْٔمطمٔه٘(                                                  )ىْض أظلٕش ّظلن٘ ستسمه٘(ش ّعهً فهطقَه ٍّهٕ:                       الصًٓ قال

                               لكلهه عهً الثيْٓه٘ )أقهحاب        (33 )                مهاىٕ ال كهْل                                ضّاىٔ٘( ّ)العضازؾتٔ٘(. ّيف     ّ)الع
                   ً                                                                  ا٤قههلني ا٤ظلههٔني(ش شاكههطًا فههطقَه ٍّههٕ: )املاىْٓهه٘( ّ)املعزكٔهه٘( ّ)السٓكههاىٔ٘(    
                                                                                    ّ)املطقْٔىٔ٘(ش ّ)الكْٔىٔ٘( ّ)الكهٔامٔ٘( ّ)التياغهدٔ٘( ّختنهُ رهالك٣و عهً رٔهْت       

               اليرياٌ للنجْؽ.

                                            ب للكه٣و عهً أٍهل ا٤ٍهْاٛ ّاليحهل مهً                                   ّخكل القػه الثالث مً الكتها 
-                                           ً                                الكارٝ٘ ّال ٣غ ٘ ّثضاٛ العطب يف ادتاٍلٔ٘ ّخامتًا رآضاٛ اليهسش ّمعتنهس ٍه٢١ٛ    

ٕ          -       كنا ٓطٚ         ال كهل                                                                       علهٙ ال طهط الػهلٔن٘ ّالعقهل الكامهل ّالهصًٍ الكهايفش ف ه
  َّ                                          رًَّٔ تقٔق٘ الكارٝ٘ ّمهساض مهصٍبَاش ّلكلهه      -                     الصٖ جاٛ يف غطْض قلٔل٘-   (34 )     ا٤ّل 
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                        ً                                  عهً أقهحاب الطّتاىٔهات مبٔيهًا معتقهسالَهش مهه خكهل           (35 )                 ال كل الثهاىٕ     يف
                                                                                 مػههات٘ ّاغههع٘ ملهها  ههاِ )ميههاظطات رههني الكههارٝ٘ ّاذتي ههاٛ( يف امل انههل٘ رههني 
                                                      ر س                       الطّتاىٕ اةد ّرني البؿهطٓ٘ اليبْٓه٘ش مهه عهسل عيَها إىل شكهط تركسهه ٍهطمؼ         

                     علهٙ لقطٓهط مهصٍب                                                   ر س      الععٔهش ٢ علٙ أىُ مً مجل٘ فطو الكارٝ٘ش رل ٤ٌ تركسنُ لسل
                                                                             اذتي اٛ يف إمبات الكنال يف ا٤ؾدام البؿطٓ٘ش ّإجيهاب القهْل رال بها  اليهْامٔؼ     

                                          لكله عً أقحاب الٔاكل ّا٤ؾهدام ٍّهه مهً       (36 )               ال كل الثالث            اإللٔ٘ش ّيف
                                                                      مجل٘ الكارٝ٘ش فبعس أٌ أزضج مقا٢لَه يف املياظطات مجل٘ش شكطٍا يف ٍصا ال كهل  

                                                           ل شالهُش ميهاظطات إرهطأٍه علٔههُ الػه٣و لنها ّكػههطِ           ً                       ل كه٣ًٔش مهه شكهط يف ال كهه   
ٕ         (37 )                   ال كهل الطارهع                         مصاٍبَناش مهه خكهل                                             للكه٣و عهً فطقه٘ مهً الكهارٝ٘ ٍّه

                             ً                                              )اذتطىاىٔ٘(  فػطز مقا٢لَه مطكعًا علٙ قهٔيت التياغذ ّاذتلْلش ّمها ظعنهِْ مهً    
  -          رالههطّضٗ -                                                                أٌ ا  لعاىل أجل مً أٌ خيلق الؿطّض ّالقبهاٜحش ّإاها ٍهٕ ّاقعه٘     

                                                              عً الكا٢ت الكْاكب غعازٗ ّضتْغ٘ش ّاجتناعات العياقط ق ْٗ ّكسّضٗ.

  -                 علٙ ّجهُ اإلمجهال  -                                           ً  مه  اّظ شلك للك٣و عً ال ٣غ ٘ معطفا رَه مبٔيًا 
                                                                                  ما ّقع مً خه٣  رهني ا٤ّاٜهل ّا٤ّاخهط يف اذتكنه٘ القْلٔه٘ العقلٔه٘ ّمػهاٜلَا          

        ال كهل                      هش مهه لكلهه يف                                                        ّخته التنَٔس ربٔاٌ مْق  ال ٣غ ٘ مً اليبهْات ّأقػهامَ  
                                                                  عً اذتكناٛ الػبع٘ ٍّهه: )لهالٔؼ(ش ّ)أىكػهاغْضؽ( ّ)أىكػهٔناىؼ(ش        (38 )     ا٤ّل 

   (39 )                   ال كهل الثهاىٕ                                                             ّ)أىبازقلٔؼ(ش ّ)فٔثهاغْضؽ(ش ّ)غهقطاط(ش ّ)أف٣طهٌْ(ش ّيف   
                                                              ً          لكله عً اذتكناٛ ا٤قْل ّاعتيٙ رصكط تكنَه املطغل٘  ٤ىهُ   جيهس لهه ضأٓهًا     

                                                           َها غهل َه كاإلرهسا ش ّاملبهس ش ّاإلضازٗش ّاملعهازش ّمهً                               يف املػاٜل الهيت لكلهه عي  
                                                                         ٢١ٍٛ أٓها ىػا   ّعبازلَه عقلٔ٘ ٢ ؾطعٔ٘ ٍّه: )فلهْططخٔؼ(ش )أكػهيْفاىؼ(ش   
                                                                            )ظٓيٌْ ا٤كرب(ش )زميقطٓطؼ(ش )ٍطقهل اذتكهٔه(ش )أرٔقهْضؽ(ش )غهْلٌْ الؿهاعط(ش      
                                                                            ّ)مههريّؽ(ش ّ)رقههطاط(ش ّ)زميقههطٓطٔؼ(ش ّ)أّقلٔههسؽ(ش ّ)رطلنٔههْؽ(ش ّأٍههل    
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                  )خطّغٔبؼش ظٓيٌْ(.      ملعال ا

                                                 ش فقس حتس  فٔهُ عهً متهأخطٖ تكنهاٛ الْٔىهاٌش       (40 )               ال كل الثالث        أما يف
                                  ً                                                      ٍّه الهصًٓ للهْا مهً أؾهطىا إلهَٔه غهارقًا يف العمهاٌ ّخهال ٍْه يف الهطأٖش مثهل:           
                                                                          أضغطْطالٔؼش ّشكط مجل٘ مهً ثضاٜهُ تكهطٍا يف غه  عؿهطٗ مػهأل٘ لتعلهق يف        

                                               عقل ّعاقهل ّمعقهْل لصالهُش ّأىهُ ٢ ٓعرتٓهُ                                        إمبات ّاجب الْجْز ّأىُ ّاتسش ّأىُ 
ٕ  ّراٍو لصالُش ّأىُ ٢ ٓكسض عً الْاتس إ٢ ّاتسش ّعهسز امل اضقهاتش ّيف    ٍ                                                              لغريش ّت              

                                                          ّأٌ اليعهاو يف الكهل متْجهُ إىل ارتهريش ّأٌ الؿهط ّاقهع         ش                         قسّض ىعهاو الكهل عيهُ   
                                                                                 رالعطزش ّأٌ اذتطكهات غهطمسٓ٘ش ّكٔ ٔه٘ لطكٔهب العياقهطش ّيف ا٦مهاض العلْٓه٘ش        
                                                                                 ّمأٍ٘ الي ؼ اإلىػاىٔ٘ش ّّجُ الكالا رالبسٌ ّّق  الكالاش ّمهً مهه رقاَٜها رعهس     
                                                                                     البههسٌ ّغههعازلَا يف العهها  العقلههٕش مههه لكلههه عههً تكههه )اإلغههكيسض( الطّمههٕ   
                                                                            ّ)زْٓجاىؼ( الكليبش ّالؿٔذ الْٔىاىٕ ٍّْ لقب أطلقهُ املػهلنٌْ علهٙ أفلهْطنيش     

                            اٛ كههل مههً: )مامػههطْٔؽ(ش                                                     ّ)ماّفطغههطٔؼ(ش ّؾههبُ رههطقلؼ يف قههسو العهها ش ّثض 
                                  ّ)اإلغكيسض ا٤فطّزٓػٕ(ش ّ)فطفطْٓؽ(.

                                                      ش فجعهل عيْاىهُ: )املتهأخطٌّ مهً ف٣غه ٘ اإلغه٣و(ش        (41 )                  أما  ال كل الطارع 
                                                        ً                 فعسز أؾَطٍه ّ  ٓتكله إ٢ عً ارً غٔيا ّأعطز عً الباقني مبٔيًا غهبب شلهك أٌ   

            لهطغه مهً             ش ّعلهٙ ا  (42 ) +                                         أزو عيس ادتناع٘ش ّىعهطِ يف اذتقهاٜق أغهْم    =        ططٓقتُ
                                                                             اإلجياظ ّا٢ختكاض  إ٢ أىُ رػهط ك٣مهُ يف مععهه املػهاٜل ا٤غاغهٔ٘ الهيت قامه         
                                                                                    علَٔا فلػه تُش ٍّهٕ: )امليطهقش اإللٔهاتش ّالطبٔعٔهات(ش مهه غهطز ثضاٛ العهطب يف         

                                             عهً معطله٘ العهطبش ٍّهه يف ىعهطِ لٔػهْا          (43 )             ال كل ا٤ّل                   ادتاٍلٔ٘ش فتكله يف
                                              ّالبعهثش ّمهيَه مهً أقهط رارتهالق ّأىكهط                                              قي ا ّاتسا  رل ميَه مً أىكهط ارتهالق  

                                                                               البعث ّاإلعازٗش ّميَه مً أقط رارتالق ّالبعث  ّلكيُ أىكط الطغهل ّعبهس ا٤قهياوش    
                                                                         مه شكط ؾبَالَه يف شلك مه خته ال كل رالك٣و عً أقهياو العهطبش ّيف  ال كهل    
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                                     ً                  ً        لكله عً اةكل٘ مً العطب ٍّه مً تكل علنًا مهً العلهْوش أّ فيهًا       (44 )       الثاىٕ 
                                                             )ا٤ىػهاب ّالتهْاضٓذ ّا٤زٓهاٌ( ّماىَٔها )علهه الط٠ٓها(ش                                ال يٌْش ّأؾَطٍا م٣مه٘:     مً

                   رعهس الكه٣و عهً    -                                                                     ّمالثَا )عله ا٤ىْاٛ( الصٖ ٓت٢ِْ الكَيه٘ ّالقافه٘ مهيَهش مهه رهني      
                                                        ّلقالٔسٍه اليت أقطٍا اإلغ٣و ّرعد عازالَهش ّخهته الكتهاب      ش         معتقسالَه  -      علْمَه

  -                                  ّكهل ّاتهسٗ ل طعه  عيَها فهطو     -           فطو مهيَه                                ربٔاٌ ثضاٛ اليسش ّلكله عً مخؼ
                                                                        )الرباٍنهه٘(ش ّ)أقههحاب الطّتاىٔههات(ش ّ)أقههحاب الٔاكههل(ش ّ)عبههسٗ        :     ٍّههٕ

  . (45 )                                   ا٤قياو(ش ّ)اذتكناٛ( ّرَه أىَٙ الكتاب

امصادراالمؤلفافياالكتابا:ااااا اثانيااا
                             ظكهٕ ا٦ضاٛ ّا٤قهْال زتهطزٗ      -              ٍّهْ الغالهب  -                      يف مْانع كثريٗ مً كتارُ 

                                                                              عً مكازضٍاش ٍّْ قئع كثري مً مه١ل ٕ عكهطِ ّالؿهاٜع عيهس القهسماٛ عنْمهاش       
     ً                                                                  ّأتٔاًىا ٓكطح مبً ىقل عيُش فطمبا قطح راغه الؿدل ّكتارُش ّقس ٓقتكهط علهٙ   
          ر          س                                                               اغههه امل١لرهه  زٌّ امل١لسهه ش ّقههس ظكههٕ ا٤قههْال ّا٦ضاٛ ركههٔغ٘ البيههاٛ للنجَههْل

  ٕ                                                  ش ظكههٙش ىقههل  لٔؿههعط رهههع َاش أّ رؿههصّشٍا                               )قههٔغ٘ متههطٓد( ضتههْ تكهه
  . (46 )        ّغطارتَا

                                                                            ّعنْما ما شكط مً مكهازض لعهس نهٝٔل٘ راليػهب٘ ملهازٗ الكتهابش ّعلهٙ أٖ        
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .   249-   238            اىعط الػارق   -44
  .   263-   251            اىعط الػارق   -45
                                                                            مً شلك قْلُ: ظكٙ عً زاّز ادتْاضرٕ ّىعٔه رً محاز املكهطٖ ّغريٍنها مهً أقهحاب       -46

                                اع هْىٕ مهً ال هطج ّاللحٔه٘        :                    ّظكٙ عً زاّز أىُ قال                                اذتسٓث أىُ لعاىل شّ قْضٗ ّأعهاٛش
              أٖ ادتهاتغ                          ّتكٙ ارً الطاّىسٖ عيُ =    ش    072 /   0                                   ّاغألْىٕ عنا ّضاٛ شلك  امللل ّاليحل 

    ش   74 /   0                 امللهل ّاليحهل:        +                                                إٌ للقطثٌ جػسا جيْظ أٌ ٓقلب مطٗ ضج٣ ّمطٗ تْٔاىها    :       أىُ قال
                                                                           ٍؿاو رً غا   أىُ أجاظ املعكٔ٘ علٙ ا٤ىبٔاٛ مع قْلهُ رعكهن٘ ا٤ٜنه٘  امللهل                    ّقس ىقل عيُ

                   إىهك أىه  ا٢رهً       :                                                    ش ّمً العجب أىُ ىقل يف ا٤ىاجٔل أٌ الطب لعهاىل قهال     072 /   0        ّاليحل: 
                ش ّ ها ىقهل      209 /   0                                                              الْتٔس ّمً كاٌ ّتٔسا كٔ  ميثل رْاتس مً البؿط  امللهل ّاليحهل:   

    ش   73 /   2                                                     ا أل  مً اللحٌْ البػٔط٘ الطّتاىٔ٘ش  امللهل ّاليحهل:                           عً فٔثاغْضؽ: أٌ العا  إا
    ش   61 /   2                   امللهل ّاليحهل:      +                                  طالٔؼ  أٌ املبهس  ا٤ّل ٍهْ املهاٛ                            ّمً العجب أىُ ىقل عيُ =

         ّغري شلك.
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َّل علٙ مكازض ال طق٘ ٍّهصا ٍهْ املهيَش                                       َّ                                       تال ف ٕ لأضخيُ لل طو اإلغ٣مٔ٘ ضمبا ع
       تارهُ                                   َّ                                          الػلٔهش فععا رعد ما أّضزِ عهً الكطَّامٔه٘ إىل ظعهٔنَه ستنهس رهً كهطاو يف ك      

                                                                 ش ّكصلك يف ىقلهُ عهً املعتعله٘ش ّعيهس تسٓثهُ عهً اإل اعٔلٔه٘         (47 ) (         عصاب القرب )
               ّيف ك٣مهُ عهً      ش (48 )                                                     لطجه رعد مكي ات اذتػً رً الكهباح ٍّهْ مهً أعٔهاىَه    

                                                                               أٍل الكتاب   ٓكطح مبكازضِ عً الَْٔزٓ٘ش أما راليػب٘ لليكهطاىٔ٘ فهصكط أىهُ ضأٚ    
                               ش أما عيهس لياّلهُ ملهً لهُ      (49 )       مهنْىَا                                  ً     ضغال٘ )رْلؼ( إىل الْٔىاىٔني ّشكط ؾًٔٝا مً 

  ش  (50 )                                                                      ؾبَ٘ كتابش فقس ععا رعد ما شكطِ عهً اجملهْؽ إىل لهْاضٓذ اليهس ّالعجهه     
   (51 )               )ظىهس أّغهتا(                                                                   ّأما راليػب٘ للعضازؾتٔ٘ فقهس ىقهل ّحتهس  عهً كتهاب ظضازؾه       

                                 ش ّكصا عً أرٕ تامهس العّظىهٕ يف    (52 ) (      مقا٢لُ )                              إناف٘ إىل ما ىقلُ عً ادتَٔاىٕ يف 
                                            ش أما الكارٝ٘ فله ٓكطح رؿهٕٛ مهً مكهازضِ     (53 )                 اجملْؽ ّفطو اإلمامٔ٘        ؾأٌ رعد 

  ش  (54 )                                                                     عيَهش ّيف ك٣مُ عً ثضاٛ العطب قطح راليقل عهً ستنهس رهً غهاٜب الكلهيب     
                                 ّعيس ىقلهُ ٦ضاٛ اليهس   ٓكهطح      ش  (55 ) (           أزٓاٌ العطب )                         ّاغت از مً ادتاتغ يف كتارُ 

    ّ                        مها كتبهُ املقسغهٕ يف                                                               رؿٕٛ مً مكازضِش غري أٌ اليهاظط فٔنها كتبهُ الؿَطغهتاىٕ 
                                        ٓق  علٙ ؾهٕٛ مهً التقهاضب ّالتؿهارُ        (       ال َطغ  )              ّارً اليسٓه يف    (              البسٛ ّالتاضٓذ )

  . (56 )                    يف مععه ما غططِّ عيَه

                                                                  ّعنْما فاملكازض اليت قطح رصكطٍا ٍٕ: )التْضاٗ( ّ)ا٤ىاجٔل ّؾهطّتَا(ش  
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .   017  /  0           اىعط امللل:   -47
                                                                                     ّضتً ىيقل ما كتبُ رالعجنٔ٘ إىل العطرٔ٘ ٢ّ معاب علٙ الياقهل ّاملْفهق مهً البهع اذتهق       =  -48

  .     091 /   0               امللل ّاليحل:    +            اجتيب الباطلّ 
  .   209  /  0          اىعط امللل   -49
  .   232  /  0   :           اىعط الػارق  -50
  .   235  /  0             اىعط الػارق:   -51
  .   235  /  0            اىعط الػارق   -52
                                                                                     ّضتً ىيقل ما كتبُ رالعجنٔ٘ إىل العطرٔ٘ ٢ّ معاب علٙ الياقهل ّاملْفهق مهً البهع اذتهق       =  -53

  .     091 /   0               امللل ّاليحل:    +             ّاجتيب الباطل
  .   244  /  2  :            امللل ّاليحل  -54
  .  03 /    00                      لاضٓذ العطب قبل اإلغ٣و    يف      امل كل                اىعط جْاز علٕ:   -55
ً                      َ اىعط مث٣ً ك٣و ارً اليسٓه علٙ َع  -56   .   488               ش ّعبسٗ القنط م   488           سٗ الؿنؼ م  َ َب       
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                                                                         ّرعد مكي ات ارً اليعناٌ ّاذتػً رً الكهباحش ّمقها٢ت ارتهْاضج للكطارٔػهٕ     
                       )ظىساغههتا( لعضازؾهه ش                                            ّٓػههنُٔ فْلههْؽ  إىل الْٔىههاىٔني ّكتههاب                  غههال٘ رههْلؼ  ّض

      ْ                    )كتهاب مها رعهس                                                                ّاليْامٔؼ )ارتنػه٘ ا٤خهريٗ( ٤ف٣طهٌْش ّرعهد كتهب أضغهط
                                                                                         الطبٔعهه٘ش ّكههصا ا٦مههاض العلْٓهه٘ ّتههط  الهه٣و ّالػههناٛ ّالعهها ( ّكتههاب )الههي ؼ(  

 ّ              ؽش ّاملبههازٟ           لثامػههطْٔ   (                                 ؾههطح كتههاب مها رعههس الطبٔعهه٘  )                       لإلغهكيسض ا٤فطْٓغههٕش 
  . (57 )        له)ماىٕ(   (         الؿارْقاٌ )                                 ل لْططخٔؼش ّلْاضٓذ اليس ّالعجهش ّ

                                                                        أما راليػب٘ ل٥ؾهدام الهصًٓ اكت هٙ رهصكطٍه  زٌّ التكهطٓح مبكهازضِ يف       
                                                                                      اليقل عهيَهش فَهه كثهط أرهطظٍه: الكعهيب املعتعلهٕش ّا٤ؾهعطٖش ّغػهاٌ رهً أرهاٌ           

                          ض٠ّؽ ارتْاضجش ّارهً ىكهط                                                     املطجٞش ّارً الطاّىسٖش ّالْضاوش ّالٔناٌ رً ضراب مً 
                                        )مهً مطجٝه٘ القسضٓه٘(ش ّأرهْ تامهس                                         )الَه راملاىْٓ٘(ش ّستنس رهً ؾهبٔب           ادتَٔاىٕ

                                                      )مههً أعٔههاٌ املعتعلهه٘(ش ّارههً الػههاٜب الكلههيبش                                     العّظىههٕش ّجع ههط رههً تههطب  
                                   و. و(ش ّارهههً غهههٔيا الطبٔهههب        286  )ت                                        ّأضغهههطْطالٔؼ ّللنٔهههصِ مهههاّفططؼ  

    .   (58 )        ال ٔلػْ 

 املطلب الثانٌ: تقًًم الكتاب

                                                      ميعل٘ ععٔن٘ش ّغهس مغهطٗ مَنه٘ش فكهاٌ مطجهع جهل          -     يف فيُ-            لبْأ الكتاب 
                                                                                        الباتثني علهٙ مهط العكهْضش ّٓؿهَس لهصلك كثهطٗ اقتباغهالَه ميهُ ّإتهالتَه علٔهُ           
                                                                      ّلياّله لُ رالسضؽ ّالبحثش فَْ حبق زاٜطٗ معاض  متدكك٘ يف ا٤زٓاٌ ّال هطو  

                          ٘ لاضٓذ ا٤زٓاٌ يف أٖ لغه٘                                                 ّا٦ضاٛ ال لػ ٔ٘ ّالْنعٔ٘ش ٍّْ أغبق اةا٢ّت لسضاغ
                                    ً                                           كاى ش ّلٔؼ ا٢ٍتناو رَصا الكتاب مقكْضًا علٙ الؿهطقٔنيش فقهس ىهال تعهْٗ كهبريٗ      

     غهري    -                 يف أكثط مهً لغه٘  -                                              عيس راتثٕ الغطب ّم١ضخُٔ  فحققِْ ّلطمجِْ ّىؿطِّ 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  (    209  /  0   ( )   027  /  0   ( )   091  /  0   ( )   072  /  0   ( )  05  /  0                                    اىعههط التْمٔههق علههٙ الرتلٔههب: )    -57

( 2  /  87  ( )   2  /  87  ( )   2  /  008   ( )   2  /  008   ( )   2  /  85  ( )   0  /  232   )  
   (ش   69  /  0    (ش )   041  /  0    (ش )   027  /  0    (ش )  70  /  0    (ش )  48  /  0                                   اىعههط لْمٔقَهها علههٙ الرتلٔههب: )   -58

  /  2    (ش )   244  /  2    (ش )  64  /  0    (ش )   060  /  0    (ش )   250  /  0   (ش    235  /  0   (ش    039  /  0    (ش )   072  /  0 )
   (.   211  /  2    (ش )  88  /  2    (ش )  88
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  . (59 )   مطٗ

                                                                     ّيف املقارل ّجس مً اىتقس الكتاب ّغجل علُٔ رعد املآخهصش فهارً لٔنٔه٘   
                                                      تسح الكتاب رأىُ أمجع مً أكثط الكتب املكهي ٘ يف املقها٢ت              ٍه(ش ّإٌ ام   728  )ت

ً                                َّ                ّأجْز ىق٣ً  إ٢ أىُ أؾاض إىل أٌ ما ٓيقلهُ كتَّهاب املقها٢ت             -  ٕ   -                    ّمهيَه الؿَطغهتاى
                                                                            ٓيقلُ رعهَه عً رعدش  ا   ظطض فَٔا أقْال امليقهْل عهيَهش ّأىَهه ٢ ٓيقلهٌْ     
                          ً                                                         أقْال الػل ش ّلٔؼ شلهك لعنهسًا مهيَه ّإاها دتَلهَه رَهاش ّمهً مهه ٢ ٓهصكطٌّ          

ٕ  -                           اإلغياز يف عام٘ اليقلش رل ٍْ                               ٓيقهل مهً كتهب مهً قهي         -                   ٓقكهس الؿَطغهتاى
                               كثري  ا ٓيقلُش ّمثل ىقلهُ عهً                                               املقا٢ت قبلُش مثل أرٕ عٔػٙ الْضاو ٍّْ متَه يف 

ً                                               رعد ضجا٢ت ال طو الهال٘ش فه٣ً عً املعتعل٘ الطهاعيني يف كهثري مهً الكهحار٘ش                                
ً          ىقههل يف غههري مْنههع أقههْا٢ً   -     ٍههه(   728  )ت                           كنهها ٓههطٚ ارههً لٔنٔهه٘-              فالؿَطغههتاىٕ                    

            فَهْ خهبري     -                        ّأنهطارُ مهً ال ٣غه ٘   -                                      نعٔ ٘  إ٢ يف ىقلُ عً ا٤ؾعطٓ٘ ّارً غٔيا 
  . (60 )   رَا

                                      ٍهه( ليقلهُ املهصاٍب اإلغه٣مٔ٘ مهً         656  )ت                     اىتقسِ ال دط الطاظٖ         ّقبل شلك 
                                       ش ٍّههصا ا٤خههري ؾههسٓس التعكههب علههٙ   (61 )          للبغههسازٖ   (                    ال ههطو رههني ال ههطو )       كتههاب 

                       ش ّغٔتهح ليا ٢تقها أٌ   (62 )                                             املدال نيش ٢ّ ٓكاز ٓيقل مصٍبَه علٙ الْجُ الكحٔح
ً      ً يف ك٣و الطاظٖ ٍصا حتام٣ً كبريًا                ًٓش كاملػتؿهطو               ً            ش ّاىتقسِ أٓهًا رعد املعاقط (63 )                    

                                                                                    الباضٌّ كاضازٖ فْىٕ فنع مستهُ لهُش أخهص علٔهُ رعهد اليهات  إش ضأٚ أٌ مقاضىه٘        

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                                و يف جهعأًٓش ّاىعهط املهسخل إىل        0846                                               ّمً ٢١ٍٛ ّلٔه كْضلً فقهس ىؿهط الكتهاب غهي٘       -59

  .   365                                         . ّ الؿَطغتاىٕ ّثضا٠ِ الك٣مٔ٘ ّال لػ ٔ٘ م   038                 كتاب امللل ّاليحل 
  .   094  /  6                 اىعط ميَاج الػي٘   -60
                                                                                      ٍصا الك٣و لٔؼ زقٔقاش فالياظط فُٔ جيس خه٣  قهْل الهطاظٖ  فنكهازضِ متيْعه٘ ٢ّ ميكهً         -61

               ٢ خي ٙ علهٙ شٖ    -            مليَش ّاملهنٌْ   يف ا-                                         تكطٍا يف كتاب البغسازٖش فال طو رني الكتارني 
    لب.

  .  41  ش   39                                                   اىعط مياظطات فدط السًٓ الطاظٖ يف ر٣ز ما ّضاٛ اليَط م  -62
                   أىهُ جعهل مكهسض      -                                ً مع أٌ ك٣و غريِ ٢ خيلْ مً حتامل أٓهًا-                     ّجُ ختكٔل الطاظٖ ٍيا  -63

                                                                           الؿَطغتاىٕ ٍْ كتاب ال طو كنا ٓ َه مً عباضلُش ّالياظط يف الكتارني جيس خ٣  شلك.
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ً                   رالعمً اذتالٕ ٓعَط قاتبُ جا٣ًٍ رال لػ ٘ اإلغطٓقٔ٘                          ش ّيف ا٢ اِ شالهُ ٓهألٕ    (64 )                           
                        كالؿَطغهتاىٕ ّالق طهٕ   -                        ّضأٓه  مه١ل ٕ العهطب     =                           ك٣و أمحس أمهني تٔهث قهال:    

           ً       ً      ً                                            قس خلطْا تقًا ّراط٣ًش فكثرًيا ما ىػبْا القهْل إىل غهري قاٜلهُ ّلطمجهْا       -        ّأمثالنا
                                                                                   تٔههاٗ فٔلػههْ  لطمجهه٘ ٢ ٓقطٍهها التههاضٓذ الكههحٔحش ّخلعههْا علَٔهها مههً خٔههاله 

                      ش ّتهصا تهصِّ ستنهس     (65 ) +                                                  اإلغ٣مٕ ما ٢ ٓت ق ّتٔاٗ ال ٣غ ٘ الْٔىاىٔني الهْمئني 
ٕ   (66 )   غ٣ب ْ    (67 )                    ش ّأمحس ستنهْز قهبح               ّعلهٕ غهامٕ      (68 ) ز                      ش ّعبهس اذتلهٔه ستنه
        ّثخطٌّ.   (69 )      اليؿاض

                                                       ً              ّرعس ٍصا ٢ رس أٌ ىق  علٙ ستاغً الكتابش ّما أخهص علٔهُ أٓههًا: جعهل     
                       مكسض الؿَطغتاىٕ كتاب  

اا ااأولا:ا امحاسناالكتابا
                                                للكتاب ستاغً مج٘ ر٣ ضٓبش ّغيؿري ٍيا إىل مجل٘ ميَا:  

                     ً       ً                                      غلك الؿَطغتاىٕ ميَجًا ّانحًاش ّ  خيبط خبط عؿْاٛش أّ ٓكتب علهٙ غهري    . 1
             ؾهططٕ علهٙ    =                  رعبهاضٗ جامعه٘    -                  ر٣ لهبؼ ٢ّ غنهْز  -           َّ      ٍسٚش ّقس رًَّٔ شلك 

                                                                      ى ػٕ: أٌ أّضز مصٍب كل فطق٘ علٙ ما ّجسلهُ يف كتهبَه  مهً غهري لعكهب      
                                                                          له ٢ّ كػط علهَٔهش زٌّ أٌ أرهني قهحٔحُ مهً فاغهسِش أّ أعهني تقهُ مهً         

   ات                                                                  راطلُش ّإٌ كاٌ ٢ خي ٙ علٙ ا٤فَاو الصكٔ٘ يف مساضج الس٢ٜل العقلٔ٘ ةه 
                 فقس خطج عً ٍهصا    ش                           . ٍّصا الك٣و لٔؼ علٙ إط٣قُ (70 ) +                 اذتق ّى حات الباطل

                        امليَش يف مْانع كنا غيطٚ.

                                                                                قطح يف مقسم٘ كتارهُ رأىهُ طهالع مقها٢ت أٍهل العلهه مهً أضرهاب الهسٓاىات            . 2
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .   366                                  اىعط غَري شتتاض: الؿَطغتاىٕ ّثضا٠ِ م  -64
ً                             ىق٣ً عً مقسم٘ ك٣ٔىٕ لكتاب امللل م  -65   4 .  
  .  66  ش   65  ش   46   ش  45  /  0                      اىعط ال لػ ٘ اإلغطٓقٔ٘   -66
  .   239  /  2                 اىعط يف عله الك٣و   -67
  . 7                             اىعط الت كري ال لػ ٕ يف اإلغ٣و م  -68
  .   006  /  0                        اىعط ىؿأٗ ال كط ال لػ ٕ   -69
  .  06  /  0     امللل   -70
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         ش ٍّهصا   (71 )                                                                ّاملللش ّأٍل ا٤ٍهْاٛ ّاليحهلش ّّقه  علهٙ مكهازضٍا ّمْاضزٍها      
                                                           ً       ميَش علنٕ غسٓس ٓيبغٕ أٌ ٓتػلح رُ امل١ضر امليك  تتٙ ٢ ٓقْل أتسًا مها  
                                                                          ٓقلش ٢ّ ٓيػب إلُٔ ما ٓعتقس خ٣فُش ّإٌ كاٌ ١ٓخهص علهٙ امل١له  أىهُ       
                                                                            ٓػتطع الْفاٛ مبا قال متاو الْفاٛش ّقس ٓعصض فٔنا أضٚش شلهك أٌ اليحهل كهثريٗش    

                         ٢ خي هٙ علهٙ شٖ ركهريٗش      -    ً   ٔاىهاً            رل ىسضلُ أت-                           ّلساخل ثضاَٜا ّقل٘ مكازضٍا 
                                             ٢ّ ٓعال ٍصا ا٤مط غري متحقق تتٙ للن١ضر املعاقط.

َّز امل١ل  عالًٔا يف تػً الرتلٔهبش فقهس قهسض كتارهُ مبقهسمات متَهس         . 3       َّ            ً                                                     لقس ج
                                  أل       ب                             للؿطّ  يف الك٣و عً امللل ّاليحهلش ّّفألهق إىل تهسب كهبري يف نهبط ال هطو       

                       خهه٣  ْٓجههب الت ههطو                     ً        ً                             ّمقا٢لَهها متبعهها ميَجههًا متنٔههعًاش فلههه جيعههل كههل   
                                                                 لٔؼ كهل مهً متٔهع عهً غهريِ مبقاله٘ مها يف مػهأل٘ مها ع هس            =          ّا٢خت٣ ش ّ

       ش فه٣   (72 ) +                                                       قاتب مقال٘ش ّإ٢ فتكاز ختطج املقا٢ت عً تهس اذتكهط ّالعهس   
ً                                                         رس مً نارط ٓكٌْ أق٣ً أّ قاعسٗ ٓعهس ا٢خهت٣  فٔهُ معتهرباش ّٓكهٌْ قاٜلهُ                          

َ           ش فَحَكط شلهك يف   (73 )          قاتب مقال٘  َ                        ا:)الكه ات ّالتْتٔهس              قْاعهس أّل    (      أضرهع  )   
                             )الْعههس ّالْعٔههس ّا٤ ههاٛ                                                               فَٔهها(ش ّماىَٔهها: )القههسض ّالعههسل فٔههُ(ش ّمالثَهها:   

                                                                                  ّا٤تكاو(ش ّضارعَها: الػهنع ّالعقهل ّالطغهال٘ ّاإلمامه٘ش ّكهل قاعهسٗ ٓيهسضج         
                                                                              حتتَا مػاٜل لت ط  عيَاش أّ شات قل٘ رَاش ٍّكصا فهإشا اى هطز أتهس مهً أٜنه٘      

             ً                             ت مقالتُ مصٍبًا ّمجاعتُ فطق٘ش ّأما ما غهْٚ                              ا٤م٘ مبقال٘ مً للك القْاعس عس
                                                                ش ّمً ٍيا فقس تكهط ال هطو مجٔعَها يف أضرهع فهطو كبهاض ٍهٕ:         (74 )      شلك ف٣

                                     )القسضٓ٘ ّالك الٔ٘ ّارتْاضج ّالؿٔع٘(.

                                                                           ٢ ٓكت ٕ م١ضخيا مبجطز شكط املكهسض ّالعهعّ إلٔهُش رهل ٓهبني أتٔاىها قهح٘          . 4
           ش إش ؾهكك   (       القهسض  )                                                     ىػبتُش كنا فعل يف الطغال٘ امليػْر٘ للحػهً البكهطٖ يف  

                                                                      يف للك اليػب٘ ملا فَٔا مً ثضاٛ ٢ ليػجه مع ما كاٌ علُٔ اذتػً مً مْافقتهُ  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  00  /  0             اىعط الػارق:   -71
  .  04  /  0   :      الػارق  -72
   04  /  0             اىعط الػارق:   -73
  .  05  ش   04  /  0             اىعط الػارق:   -74
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  ش  (75 )                                                                     للػل  )رأٌ القسض خريِ ّؾهطِ مهً ا  لعهاىل(ش ّافهرتز ىػهبتَا لْاقهل      
                                ش كنا ؾكك يف قح٘ اليقل عً معنهط   (76 )                            ً ّإٌ كاٌ ٍصا ا٢فرتاز لٔؼ ضاجحًا

 ٕ    (77 )                                    ( رهه)أٌ ا  ستهال أٌ ٓعلهه ى ػهُ(                          )مهً ضجهال املعتعله٘          َّ           رً عبَّاز الػهلن
     ً                                                                        مػتيسًا إىل أىُ ٢ ميكهً لعاقهل أٌ ٓقهْل شلهكش أّ محهل قْلهُ علهٙ مْافقه٘         
                                                                      رعد ال ٣غ ٘. ٍّصا التؿكٔك يف ستلهُش فكتهب قْمهُ الهيت غهطزت ثضاِٛ        

      -                                   ٍّْ مً أعله أٍهل الػهي٘ مبقها٢لَه   -                              لصكط ٍصا القْلش كنا أٌ ا٤ؾعطٖ 
                                                                    ْٓضز شلكش رل إٌ ارتٔاط املعتعلٕ قس ى اٍا قطات٘ ّجعلَا مً م رتٓات ارهً  

  . (78 )             الطاّىسٖ علُٔ

                           ً     ً                                      لط  كتاب الؿَطغتاىٕ ٍصا أمطًا كبريًا فٔنً جاٛ رعسِ  إش عْل علُٔ كثري  هً    . 5
               شتتكههط أخبههاض  )                                                               كتههب عههً ال ههطو ّا٤زٓههاٌش ّمههً ٍهه٢١ٛ أرههْ ال ههساٛ يف    

  ش  (               ارتطط ّا٢عتبهاض  )              ش ّاملقطٓعٖ يف (80 ) (ُ     لاضخي )                ش ّارً الْضزٖ يف  (79 ) (     البؿط
            ّستنس قهسٓق     (          ؾطح املْاق  )             ّالكطماىٕ يف   (            لْامع ا٤ىْاض )             ّالػ اضٓين يف

                          ش ّضمبا كاٌ رعههَا أؾهبُ    (                                   خبٔٝ٘ ا٤كْاٌ يف افرتاو املصاٍب ّا٤زٓاٌ )      خاٌ يف 
                                                                          را٢ختكاض ّالتلدٔلش أما املعاقهطٌّ فقهس ّنهعْا الكتهاب مْنهع العيآه٘       

             َّ                                 ً              ٙ إٌ كل مً ألَّ  يف ٍهصا املههناض ىقهل عيهُ ّاختهصِ مطجعهًا                   ّا٢عتباضش تت
      ً ّمي٣ًَ.

                                                                          ٓكت  الؿَطغتاىٕ رعهطز أضاٛ ال هطو اإلغه٣مٔ٘ش كنها فعهل ا٤ؾهعطٖ يف         . 6
                                رههل عهطز للنلههل ّاليحههل   (                    ال ههطو رهني ال ههطو  )              ّالبغههسازٖ يف    (        املقها٢ت  )

       معٓه٘                                                             )مً لُ كتابش أّ ؾبَ٘ كتابش أّ أٍل ا٤ٍْاٛ ّال لػ ٘(. ٍّهصِ         ا٤خطٚ
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .  47 / 0             اىعط الػارق:   -75
                                        ٍههش رٔينها كاىه  ٢ّزٗ ّاقهل غهي٘       86                                               ٤ٌ الطغال٘ كتب  إىل عبس امللك الهصٖ مهات غهي٘      -76

                                              ٍه(ش ٢ّ ٓعقل أٌ ٓكٌْ أضغلَا لُ ٍّْ يف ٍصِ الػً  81 )
  .  64  /  0           اىعط امللل:   -77
  و    0925  ش  0                                 ش ت: ىٔربجش مكتب٘ الساض العطرٔ٘ش ط  57              اىعط ا٢ىتكاض م  -78
                                                                                     تٔث اكت ٙ راليقْل عً الؿَطغتاىٕ عيس ك٣مُ عً الْٔىهاٌ ّالعهطب يف ادتاٍلٔه٘ ّالَٔهْز       -79

ً  ّاليكاضٚ. اىعط مث٣ً                   0  /  018   -045   .  
  .  76-  32  /  0                                                                     ً ىقل عيُ ما ٓتعلق رأزٓاٌ العطب ّال طؽ ّالْٔىاٌ ّأٍل الكتاب. اىعط مث٣ً  -80
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                                        اى طز رَا عً غريِ مً كتب املقا٢ت ّكتارَا.

      علهٙ    ش                                                               عطز مقا٢ت ال طو ّثضاٛ أقحارَا زٌّ مياقؿتَا يف الغالب أّ ىقهسٍا   . 7
                                                     ً                    الطغه مً غطار٘ رعهُ ّىكاضلُ ّرعسِ عً ضّح اإلغه٣وش ّعنْمهًا فقهس اقتكهط     

                                                  اغتٔعاب املقها٢ت كلهَاش ّتػهً الرتلٔهبش ّجهْزٗ       =     علٙ  -       كنا شكط-     عنلُ 
                                                            متبعا ما ٓعط  رامليَش التاضخيٕ الْق ٕش ٍّْ ٓؿبُ ما فعلُ ؾهٔذ     (81 ) +     اليقل

                       حتقٔق مها للَيهس مهً     =                              ش ّأرْ الطظاٌ البريّىٕ يف كتارُ  (      املقا٢ت )        مصٍبُ يف 
                                                                      . ّ  خيههطو ٍههصِ القاعههسٗ إ٢ يف مْانههع ىههازضٗ ميَهها ىقههسِ ٤ضغههطْ  +       مقْلهه٘

          علهٙ                أٖ قْل زميقطٓطؼ                             ّكاٌ أضغطْطالٔؼ ١ٓمط قْلُ =                ّعباضلُ يف شلك:
  . (82 ) +                                قْل أغتاشِ أف٣طٌْ اإللٕش ّما أىك 

                                                                       تػً التيعٔه ّالعطز رعباضات شتتكطٗ قلٔل٘ املبيهٙ كهثريٗ املعيهٙش ّٓؿهَس       . 8
                                                               لصلك قغط تجه الكتاب مع ما لهنً مً معلْمات كثريٗ لياّله  شتتله    
ً                                                        امللل ّاليحلش فنث٣ً يف مػأل٘ لعلٔل لػنٔ٘ املعتعل٘ رَصا ا٢غهه اقتكهط علهٙ                     

  -                                                     اعتعال ّاقل عً اذتػهً البكهطٖ ٤جهل مػهأل٘ الكهبريٗ     -     آات          إتسٚ الطّ
                                                  ش ّىػب أرها اذتػهً ا٤ؾهعطٖ إىل الكهحارٕ ادتلٔهل       (83 )                 معطنا عً الباقٔات

       كهارً  -    ً                     شتال هًا مها فعهل غهريِ        (84 )                                    أرٕ مْغٙ ّأعطز عهً ل اقهٔل اليػهب   
ٖ        )        عػاكط يف        هً    - (                                                     لبهٔني كهصب امل هرتٖ فٔنها ىػهب إىل اإلمهاو ا٤ؾهعط

               يف غههبب ضجههْ    -                              كنهها فعههل أقههحاب الطبقههات -                       لههطجه لههُش ّ  ٓ كههل 
                                                                    ا٤ؾعطٖ عً مصٍب املعتعل٘  ّاكت ٙ مبا لطجح لسُٓ ٍّهْ مياظطلهُ لؿهٔدُ    

                    زٌّ غطز ل اقٔلَا.     (85 )      ادتباٜٕ

                                                                      لُ عيآ٘ خاق٘ راملكطلحاتش فرتاِ قبهل ارتهْز يف ال هطو اإلغه٣مٔ٘ ٓهْضز        . 9
ً                                      مقسم٘ ٓبني فَٔا رعد املكطلحاتش ّمً أ                                      مثل٘ شلك: أىُ رهني معيهٙ كهل مه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  . 2                مكاضع٘ ال ٣غ ٘ م  -81
  .   000  /  2           اىعط امللل:   -82
  .  45  /  0   :           اىعط الػارق  -83
  .  93  /  0             اىعط الػارق:   -84
  .  90  /  0             اىعط الػارق:   -85
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          ش ّعهط     (86 )                                                         )السًٓ( ّ)املل٘( ّ)الؿطع٘( ّ)اإلغ٣و( ّ)اذتئ ٔ٘( ّ)ادتناعه٘( 
               ش ّفعهل شلههك   (89 )             ّ)الكهه الٔ٘(   (88 )          ّ)ادتربٓه٘(    (87 )           )املعتعلهه٘(                 رأ هاٛ ال هطو  
  . (92 ) (       الكارٝ٘ )ّ    (91 ) (       ال ٣غ ٘ )ّ    (90 ) (       السٍطٓني ) ه   ً           أٓهًا راليػب٘ ل

                                              ّالتهاز ٍّٕ شكط الطْاٜ  ّال طو الهيت لتقارهل                              اعتيٙ امل١ل  رططٓق٘ التقارل   .  15
                          ال طٓقهاٌ مهً املعتعله٘     =                                                  مع رعهَا لقارل التهازش تٔث ٓقْل يف ٍهصا الؿهأٌ:  

                                                                                 ّالكهه الٔ٘ متقههار٣ٌ لقارههل التهههازش ّكههصلك القسضٓهه٘ ّادتربٓهه٘ش ّاملطجٝهه٘    
                    و علهٙ شلهك تٔهث                         ش تتٙ لقػٔه الكتاب قا (93 ) +                          ّالْعٔسٓ٘ش ّالؿٔع٘ ّارتْاضج

                                  أٍهل ا٤ٍهْاٛ ّاليحهلش ّفاٜهسٗ        . 2                     أٍل السٓاىات ّامللهل    .  1  :             قػنُ إىل قػنني
                                                                  شلك كبريٗ تٔث لتيبُ ا٤شٍاٌ إىل ال ْاضو املتهازٗ رني املصاٍب املدتل ٘.  

ه  خامته٘ ٓػهتسض         .  11                                                                        َٓته امل١ل  رارتْالٔه  فقس ٓهع ٤غلهب ال هطو ّالطْٜا
ّ    (      ضجهال  )                                                      فَٔا ما قس فالهُش فهرتاِ ٓ هطز خامته٘ ٓهصكط فَٔها           (   ٕ     مكهي  )          الؿهٔع٘ 

  ش  (95 )      علٔهُ    (       أمجعهْا  )                                          ش ّيف تسٓثُ عً الَْٔز خيتنُ راإلؾاضٗ إىل مها   (94 )     كتبَه
    .   (96 )            اليرياٌ لسَٓه   (    رْٔت )                     ّراليػب٘ للنجْؽ ٓصكط 

َ  س                                الكياع٘ التأضخئ٘ ّانح٘ لسُٓش فَٔته: ريؿهأٗ الَعلسهه ّمهً عاقهط ّمبهً لهأمط         .  12                                             
                                     فْاقل رً عطاٛ ىػش علٙ ميهْال معبهس    =                                ّعلٙ مً لتلنص؟ ّأمثل٘ شلك كثريٗش 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  39  ش   38  /  0             اىعط الػارق:   -86
  .  42 / 0            اىعط الػارق   -87
  .  84 / 0     اىعط   -88
  .  92 / 0     اىعط   -89
  . 2 / 2     اىعط   -90
  .  57 / 2     اىعط   -91
  . 4 / 2     اىعط   -92
  .  43  /  0   :      الػارق     اىعط   -93
  .   072  /  0             اىعط الػارق:   -94
  .   207  /  0           اىعط امللل:   -95
  .   252  /  0            اىعط الػارق   -96
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             طهالع رعهس    =  ش  (97 ) +                                                   ادتَنٕ ّغ٣ٌٔ السمؿقٕ ّلأمط رَنا مً رسع٘ القْل رالقسض
                                                                            شلههك ؾههْٔر املعتعلهه٘ كتههب ال ٣غهه ٘ تههني ىؿههطت أٓههاو املههأمٌْ فدلطهه   

                                              ّٓ َههه مههً شلههك أٌ مههصٍب املعتعلهه٘ مههط      (98 ) +                          مياٍجَهها مبيههاٍش الكهه٣و 
                          متأخطّ املعتعل٘ كادتبهأٜني   =      ٔ٘ش                                  مبطتلتني: مطتل٘ غري فلػ ٔ٘ ّأخطٚ فلػ

                                               ّالقانهٕ عبهس ادتبهاض ّأرهْ اذتػهني البكهطٖ         -                            أرْ علٕ ّاريهُ أرهْ ٍاؾهه   -
ٌ  =  ش  (99 ) +                                             رتكْا طهطو أقهحارَه ّل هطزّا عهيَه مبػهاٜل        -         أٖ ّاقهل -       كها

ّ  -                                                   للنٔصا للحػً البكطٖ ٓقطأ علُٔ العلْو ّا٤خباض ّكاىا    -                 أٖ ّاقهل ّعنهط
               ّالعه٣  أخهص    =  ش  (100 ) +              ً عبهس امللهك                                  يف أٓاو عبس امللك رً مطٌّا ٍّؿاو ر

                       ّقههحبُ أرههْ ٓعقههْب   =   (101 ) +                                              ا٢عتههعال عههً عثنههاٌ الطْٓههل عههً ّاقههل   
                                                         ّأما معنط رً عباز الػلنٕ ّمثام٘ رً أؾهطؽ الهينريٖ ّأرهْ     =  ش  (102 ) +      الؿحاو

                                                                          عثناٌ عنطّ رهً حبهط ادتهاتغ فكهاىْا يف ظمهاٌ ّاتهس متقهاضرني يف الهطأٖ         
                      املتْكل غي٘ مخؼ ّم٣مهني                        ّالع٣  لْيف يف أّل خ٣ف٘  =  ش  (103 ) +        ّا٢عتقاز

       ظَهطت    -                           ٍّهْ مهً ادتربٓه٘ ارتالكه٘    -                   جَهه رهً قه ْاٌ     =   ش ّ (104 ) +     ّمٝتني
       ّافهق                                                                  رسعتُ ررتمص ّقتلُ مػله رً أتْظ املاظىٕ مبطّ يف ثخط ملك رهين أمٔه٘  

                                      الؿٔع٘ ٍهه الهصًٓ ىقلهْا ا٤تازٓهث      =   ش ّ (105 ) +                           املعتعل٘ يف ى ٕ الك ات ا٤ظلٔ٘
                                ّأٌ التؿهٔع لهأمط رالَْٔزٓه٘     =  ش  (106 ) +                                      اليت فَٔا لؿبُٔ مً الَٔهْز إىل املػهلنني  

                                                                       ّاليكطاىٔ٘ ّرطاٍن٘ اليس ّال ٣غ ٘ ّاجملْؽ ّاملعزكٔه٘ ّغريٍها مهً ال هطو     

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  31 / 0   :           اىعط الػارق  -97
  .  21 /   0             اىعط الػارق:   -98
  .  21  /  0             اىعط الػارق:   -99

  .  45 /   0             اىعط الػارق:   -100
  .  49  /  0             اىعط الػارق:   -101
  .  53  /  0             اىعط الػارق:   -102
  .  21 /   0  :            اىعط الػارق  -103
  .  53  /  0             اىعط الػارق:   -104
  .  85 /   0  :            اىعط الػارق  -105
                                                               (ش رعد الباتثني الغطرٔني مئل إىل عكهؼ ٍهصا  إش ٓهطٚ أٌ إىكهاض        011  /  0           اىعط امللل:   -106

  .   032  /  0                                                                       التؿبُٔ ٓطجع يف أقلُ إىل لبٔس رً ا٤عكه الَْٔزٖ. اىعط ّل ػٌْ: فلػ ٘ الك٣و 
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                     رهأٌ ضّىهق الكه٣و    -                                ش ّٓ َه مهً كه٣و الؿَطغهتاىٕ     (107 ) +                  اذتلْلٔ٘ ّالتياغدٔ٘
                                            ّجْز عله ك٣و غارق علٙ ىؿأٗ ا٢عتهعالش ٍّهْ     -                         ارتسأ مً عَس ٍاضٌّ الطؾٔس

  . (108 )                              ما شٍب إلُٔ ارً خلسٌّ فٔنا رعس

                                                                                  إشا كههاٌ القههْل مارتهها عههً قههاتبُ تكههاِ ركههٔغ٘ ادتههعوش ّإ٢ تكههاِ ركههٔغ٘    .  13
                                                                        التهعٔ  ّالتنطٓدش ّمثال شلك: ما شكطِ عهً رعهد ارتهْاضج رؿهأٌ إىكهاض      

          القهطثٌش                                                 ّظكٙ عيَه أىَه ٓيكطٌّ كهٌْ غهْضٗ ْٓغه  مهً      =           غْضٗ ْٓغ : 
                                                                      ّٓععنٌْ أىَا قك٘ مً القكل. قالْا: ٢ّ جيْظ أٌ لكهٌْ قكه٘ العؿهق مهً     

      أرهْ     :                          فننهً ىػهب إلهَٔه شلهك                                 ش ٍّْ أقاب ّما أخطأ يف ٍهصاش   (109 ) +      القطثٌ
                    ش ّعبهههس القهههاٍط  (111 )                               ش ّأرهههْ املع هههط اإلغههه طآٔين (110 )                 اذتػهههً ا٤ؾهههعطٖ

  :                                ش ّلارعَه علُٔ رعهد املػتؿهطقني   (114 )       ش ّاإلجيٕ (113 )         ش ّالطاظٖ (112 )        البغسازٖ
   (117 )                                   ش ّمهً املعاقهطًٓ لْفٔهق الطْٓهل     (116 )               ش ّلْٓؼ غطزٓهُ  (115 )         جْلس ظَٓط

                                                  ّغريٍه. ّمع كثطٗ ٢١ٍٛ إ٢ أىُ ٓيبغٕ التعامهل حبهصض      (118 )             ّستنس أرْ ظٍطٗ
      كنها  -              فأقْال ارتْاضج   ش                                                 ؾسٓس مع ٍصِ اليػب٘ ل٥مْض ا٦لٔ٘: ىسضٗ لطا  ارتْاضج

                                                          إاا عطفياٍا مً ىقل الياؽ عيَهش ّ  ىقه  لهه علهٙ كتهاب       -             شكط ارً لٔنٔ٘
                                                          ش ّمً مه أقسو مً ىػب ٍصِ املقال٘ إىل ارتْاضج ٍْ أرهْ اذتػهً    (119 )    مكي 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   072  /  0          اىعط امللل   -107
  .   508              اىعط املقسم٘ م   -108
  .   026  /  0    لل:   امل  -109
  .  96 / 0                   اىعط مقا٢ت اإلغ٣مٔني   -110
  .   041                     اىعط التبكري يف السًٓ م  -111
  .   265                     اىعط ال طو رني ال طو م  -112
  .  47                                  اىعط اعتقازات فطو املػلنني ّاملؿطكني م  -113
  .   710             اىعط املْاق  م  -114
  .   094  ش    093                               اىعط العقٔسٗ ّالؿطٓع٘ يف اإلغ٣و م  -115
  .  44  /  0                                         اىعط فلػ ٘ ال كط السٓين رني اإلغ٣و ّاملػٔحٔ٘   -116
  .   389                  اىعط أغؼ ال لػ ٘ م  -117
  .  22                           اىعط لاضٓذ املصاٍب اإلغ٣مٔ٘ م  -118
  .  49  /   03                  اىعط زتنْ  ال تاّٚ   -119
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                                                  ش ّقس تكاٍا ركٔغ٘ التهعٔ  رل قهطح رعهسو لٔقيهُ     (      املقا٢ت )          ا٤ؾعطٖ يف
               ش ّالعههاٍط أٌ  (120 ) +                                   ّتكهٕ ليهها عهيَه مها   ىتحققهُ     =                        مهً قهحتَا  إش قهال:    

َّل علٙ ا٤ؾعطٖ ّأخصٍا عيُ.         مجٔع مً شك             َّ                        ط شلك قس ع

                       ً                                               ّٓبني الؿَطغتاىٕ أتٔاىًا مكسضِ يف شلكش ّضمبها ٓكهسض رعهد ا٦ضاٛ رل هغ    
                                                    ش ّمً اغتقطأ شلك ٓتهبني لهُ نهع َاش رهل ٢ ٓ عهل       (122 ) (        مً رسعتُ )   أّ    (121 ) (   ظعه )

                                                      شلك إ٢ عيسما لكٌْ للك ا٦ضاٛ فَٔا ؾطط كبري ّرعس عً اذتق.

                                                        إش ٓقهاضٌ رهني قهْل فطقه٘ يف مػهأل٘ مها مهع فطقه٘                               عْل علٙ امليَش املقاضٌ    .  14
                                                                             أخطٚ )إغه٣مٔ٘ أّ غهري إغه٣مٔ٘(  لٔعَهط قهل٘ ا٦ضاٛ ربعههَا ّٓهبني ا٤مهط         
                                                                             ّالتأمريش فٔقاضٌ رعد ثضاٛ أعه٣و املعتعله٘ مهع ال ٣غه ٘ زٌّ غريٍههش ّلعلهُ       
                                    َّ                                          ٓطٚ لأمطٍه رَه ّلعْٓلَه علَٔهش رل تهسَّز املػهاٜل الهيت ّقهع فَٔها التهأمريش       

  ش  (125 )                         ّ)مػأل٘ أفعهال العبهاز(     (124 )            ّ)فعل الك٣ح(   (123 )           ى ٕ الك ات(      ٍّٕ: )
                                       ّغريٍههاش ّقههس ٓؿههري إىل رٔههاٌ أّجههُ     (126 )                                 ّ)ى ههٕ ادتههعٛ الههصٖ ٢ ٓتجههعأ( 

                                                                    ا٢خت٣  رني ضأٖ معتعلٕ ّضأٖ فٔلػْ  مع اغت ازٗ ا٤ّل مً الثاىٕش ّٓعلهل  
                                                                   شلك ا٢خت٣  رعسو متكً قاتب املقال٘ مً إزضا  مهصٍب ال ٣غه ٘ إزضاكها    

                                   ٓأخههص مههً ثضاَٜههه مهها ٓياغههبُ   -         كاليعههاو-                         ش أّ أٌ رعههد متكلنههَٔه  (127 )   ً   امههًا ل
ً                                      رططٓق٘ اىتقأٜ٘  فَْ أكثط م٣ًٔ إىل لقطٓط مصٍب الطبٔعهٔني زٌّ اإللهٔني     ش  (128 )                            

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
120-    0  /  96  .  
           ّغريٍا كثري.     043  ش    042  ش    041  ش   74  ش   70 / 0        ً  اىعط مث٣ً:   -121
  .  21  /  0             امللل ّاليحل:   -122
ٖ          إاها  =              قال عً الع٣ :   -123                                                ضز الكه ات إىل الهصات  مهً ال ٣غه ٘ الهصًٓ                               اقتهبؼ ٍهصا الهطأ

  .  51  ش   49  /  0     امللل    +                                      اعتقسّا أٌ شالُ ّاتسٗ ٢ كثطٗ فَٔا رْجُ
                                             فعل الك٣ح  مً قسماٛ ال ٣غ ٘ تٔث قههْا رهأٌ                          ّإاا أخص ٍصِ املقال٘ =              قال عً اليعاو   -124

  .  54  /  0  +                                 ادتْاز ٢ جيْظ أٌ ٓسخط ؾٔٝا ٢ ٓ علُ
  .  46  /  0     اىعط   -125
  .  55  /  0  +                                ال ٣غ ٘ يف ى ٕ ادتعٛ الصٖ ٢ ٓتجعأ  -         أٖ اليعاو-      ّافق =                 ٓقْل الؿَطغتاىٕ:   -126
  .  52  /  0           اىعط امللل:   -127
  .  56  /  0             اىعط الػارق:   -128
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                                                                             ّضمبا قاضٌ رني ثضاٛ املعتعل٘ ّرني ثضاٛ اليكاضٚش مهه قطهع رالتهأمط تٔهث قهال      
                            صات فَهٕ رعٔيَها أقهاىٔه                                                 ّإشا أمب  أرْ الصٓل ٍصِ الكه ات ّجٍْها لله    =   ً  مث٣ً: 

                                                       ش كنا قاضٌ رني مصٍب لالٔؼ ّما ّضز يف الكتب الػهنآّ٘ ٢ّ   (129 ) +       اليكاضٚ
                     ش ّكصلك فعل رني رعهد   (130 )                                          غٔنا رؿأٌ املاٛ الصٖ عسِ لالٔؼ أقل الكاٜيات

                                                                          الَٔههْز ّرههني مجاعهه٘ مههً املػههلنني يف مههْق َه  هها ٓػههنٙ رالكهه ات      
  . (131 )     ارتربٓ٘

                                             ٓههصكط ّجههُ لقطٓههط القههْلش ّقههس ٓؿههري إىل                                      ٢ ٓكت ههٕ ريقههل ا٤قههْال  فأتٔاىهها   .  15
ً      لههٔؼ قهه٢ًْ   -                   كنهها ٍههْ معههطّ  -             ٢ّظو القههْل  =                             اإللعامههات املرتلبهه٘ علٔههُ        

                                                 ش ّضمبا رٔ ً لياقد الطأٖ ّرط٣ىُش رعبهاضات مثهل:    (132 ) +                  للؿدل إشا   ٓلتعمُ
                                                معقبا علٙ مػأل٘ لعصٓب ا٤ط هال عيهس املعتعله٘ش       (133 ) +               ٍّصا ك٣و متياقد =
               ش ّيف ؾأٌ فهطو   (134 ) +                        مػاٜل ٍصا الباب خبط طْٓل               أٖ للنعتعل٘  يف       له =ّ 

                                                                 ّله خبط طْٓل يف غهْو اإلمامه٘ ّالتْقه  ّالقهْل رالطجعه٘ رعهس        =        الؿٔع٘: 
                         ش ّرعهس أٌ شكهط مهصٍب     (135 ) +                                    الغٔب٘ مهه رالطجعه٘ رعهس الغٔبه٘     ر            املْت ّالقْل 

                                     مبعيٙ أىُ قهس ٓعَهط لهُ خه٣  مها      -                                   املدتاض يف جْاظ )البساٛ( علٙ ا  لعاىل 
ً                   ٢ّ أظً عاق٣ً ٓعتقس ٍصا ا٢عتقاز =        ً  عقب قا٣ًٜ:   -   عله           + ( 136) .  

                                                              ً      علٙ الطغه مً ارتكْمات الكبريٗ رني املساضؽ الك٣مٔ٘ش فإىُ كهاٌ مْنهْعًٔا     .  16
ً    ىقهه٣ً   -                                        ٍّههه ارتكههه التقلٔههسٖ ملصٍبههُ ا٤ؾههعطٖ-                          يف ىقههل عقٔههسٗ املعتعلهه٘    

                  ً                                                     ميك اش ّ  ٓرتزز أٓهًا يف شكط عباضات الثيهاٛ يف تهق رعهد أع٣مَههش فَهْ      

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  48 /   0        الػارق:   -129
  .  65  /  2             اىعط الػارق:   -130
  .   205  /  0             اىعط الػارق:   -131
                        ميؿهْض يف زتله٘ جامعه٘                                                                اىعط ماٜط اذت٣و: نْارط التك ري رني اليعطٓه٘ ّالتطبٔهقش حبهث     -132

  .   436    (ش م    2102             ش العسز ا٤ّل   28  :       )العسز      زمؿق
  .  63  /  0            امللل ّاليحل   -133
  .  77  /  0   :      الػارق  -134
  .  21 /   0   :      الػارق  -135
  .   048  /  0        الػارق:   -136
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                                    ىثهطت اذتهب لليهاؽش فلقطهْا غهري       =                                    قل قْل امليكْض يف عنهطّ رهً عبٔهس    ٓ ي
                   ٍّنها مهً أرهطظ    -                 ً                      ش ّقهال يف ؾهأىُ أٓههًا ّؾهأٌ ّاقهل       (137 ) +            عنطّ رً عبٔس

                                        ً    مً ضّاٗ اذتسٓث معطّفا رالعٍسش ّّاقل مؿهَْضًا   =          أٖ عنطّ        كاٌ  -      أع٣مَا
                     رأىُ كاٌ مهً أفههل    =                     ش ّّق  رؿط رً املعتنط  (138 ) +                  رال هل ّا٤زب عيسٍه

                                                   ش ّقس ٓعتصض عً ضأٖ ّنهٔع ّظهاّل أٌ جيهس لكهاتبُ      (139 ) +             علناٛ املعتعل٘
  . (140 )            ً لأ٣ّٓ فلػ ًٔا

                                                                         مً مجٔل ما قيع امل١ل  أىُ ننً كتارهُ ٍهصا ميهاظطات رهني فهطو متبآيه٘         .  17
                                ش ٍّههْ أغهلْب مههالع ٓعٓههس يف   (141 )                                    )ميهاظطات رههني الكهارٝ٘ ّاذتي ههاٛ(         ا٦ضاٛ

                               اليهْ  مهً اذتهْاضات  ٤ىَها                                                 اإلٓهاحش ّالسضاغات الرترْٓ٘ اذتسٓث٘ لْقٕ رَصا
                                          لؿس اىتباِ الػامع ّ علُ ٓت اعل مع املْنْ .

االمآخذاعمىاالكتابا:ااااا اثانيااا
                                                                     كتاب الؿَطغتاىٕ كغريِ مً الكتب ىتاج رؿهط لهٔؼ قهاتبُ معكهْما عهً      
                                                                               ارتطههأ أّ ست ْظهها عههً الػههَْ ّالتحٔههع  ّمههً ٍيهها ٢ نههري يف ّجههْز رعههد    

                                      مً ؾأىُش إشا قْضىه  مبحاغهً الكتهاب           ٢ لقلل   -                ّاليت رطبٔع٘ اذتال-        امل٣تعات 
                          ً   ّغعاضٗ معلْمالُش ٍّٕ إمجا٢ً:  

           أىههُ أزضج   :               ً                                                     عهسو زقتهُ أتٔاىههًا يف لكهئ  رعههد ال هطو ّضجالهاش ّمههً شلهك        . 1
                                                   ش مههع أىَهها ّافقهه  املعتعلهه٘ يف أؾههٔاٛ ّّافقهه   (142 )                        اليجاضٓهه٘ نههنً ادتربٓهه٘

       ش رهل   (143 )                                                   ً           ادتربٓ٘ يف أخطٚش ّمً مه فتكهئ َا حته  أٖ ميَنها لهٔؼ زقٔقهاً     

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  21  /  0             اىعط الػارق:   -137
  .  45  /  0   :      الػارق  -138
  .  63  /  0        الػارق:   -139
  .  68  /  0        الػارق:   -140
  . 9  /  2  :            اىعط الػارق  -141
   88  /  0          اىعط امللل   -142
  .  47                                       اىعط الطاظٖ: اعتقازات املػلنني ّاملؿطكني م   -143
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     َّ                        ش ّعسَّ مً ضجا٢ت الؿهٔع٘ مهً    (144 )                                 شكطٍه مع املطجٝ٘ أّىل لقْله راإلضجاٛ
                                                                          لٔؼ ميَهش فقس جعل رعد أع٣و أٍل الػهي٘: كهأرٕ تئ ه٘ش ّؾهعب٘ش ّّكٔهعش      
                                                                             ّأرا إغهحاو الػهبٔعٕش ّطهاّّؽش ّالؿهعيبش ّعلقنه٘ش ّاليدعهٕش مهع ضجهال         

ً                         ٍّصا ٢ ٓكحش ّلْ شكط عً رعههَه مه٣ًٔ ضتهْ التؿهٔع ٤قها        (145 )      الؿٔع٘    بش                                
                                                            َّ       فتؿٔع كثري  ا ّق  رصلك شتال  متاما ملا علُٔ الغ٣ٗش فهصلك اللقهب مهطَّ    
                                                         ً                مبطاتل متعسزٗ ّمت اّل٘  فكاٌ أّل ا٤مط ٓطلق علهٙ مهً ٓ ههل علٔهًا علهٙ      
                                                                                 عثنههاٌ مههع لقههسٓطِ ّاترتامههُ لنهها ّدتنٔههع الكههحار٘ الكههطاوش ٍّههصا لههٔؼ   

               ش ّقهس أّقهع                                                     ش ّظعه أٌ إٓطاقلٔطؼ ّأراغٔؼ كاىا مً ال ٔثاغْضغهٔني  (146 )    رهاض
                 ا٦ضاٛ الطبٔعٔه٘   )                                                    الؿَطغتاىٕ يف شلك حتطٓ  متعنس قاو رُ رعههَه يف كتهاب   

  (147 )               امليػْب ل لْططخؼ   (                     اليت لطنٙ عيَا ال ٣غ ٘

                      ش ّا٤مط مؿكل إٌ كهاٌ   (148 )                             ىػطْض اذتكٔه ظَط يف ظماٌ املأمٌْ        ّشكط أٌ 
                                                                رططٓط  القػطيطٔئ٘ فَْ عاف يف اليكه  ا٤ّل مهً القهطٌ ارتهامؼ              املقكْز رُ 

                                    ش ّقس ٓقال مهً املػهتبعس أ٢ ٓعلهه     (150 )                           ش ّإلُٔ ليػب فطق٘ اليػطْضٓ٘ (149 )      امل٣ٔزٖ
                                                                            الؿَطغتاىٕ شلكش فلعلُ أؾاض إىل ىػطْض ثخط ظَط يف ال رتٗ الهيت عٔيَهاش ّٓػهاعس    

                                ش ّ  ٓعط  عً امل١غهؼ ا٤ّل شلهك    (     اذتكٔه )                             علٙ شلك أٌ الؿَطغتاىٕ ّق ُ ره
  . (151 )     اللقب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   010                     اىعط التبكري يف السًٓ م  -144
  .   091  /  0   :           اىعط الػارق  -145
                                                                       ّالعجب أىُ قس شٍب رعد أٍل الكْفه٘ مهً أٍهل الػهي٘ إىل لقهسٓه علهٕ        =             قال ارً كثري:   -146

  .  25              الباعث اذتثٔث م   +                     ... ّىقل مثلُ عً ّكٔع           علٙ عثناٌ
  .   625  ش    624  /  2                 اىعط فلػ ٘ الك٣و   -147
  .   223  /  0             امللل ّاليحل:   -148
  .  48  /  0                 ش ّال كل يف امللل:    288                             اىعط البريّىٕ: ا٦ماض الباقٔ٘ م  -149
                                                                                        اليت لعتقس أٌ ا  ّاتس شّ أقاىٔه م٣م٘: )الْجْز( ّ)العلهه( ّ)اذتٔهاٗ( لٔػه  ٍهٕ الهصات        -150

                                الؿنؼ يف كهْٗش ّكعَهْض الهيقـ                                                    ّلٔػ  ظاٜسٗ علَٔاش احتست الكلن٘ جبػس املػٔح كإؾطاو 
                                                                                  إشا طبع ارتامتش فَْ إلُ لاو ّإىػاٌ لاوش ّالكلب ّقع علٙ الياغْت زٌّ ال٣ٍْتش ّمعُ رطل 

  .   000  /  0                ش ّال كل يف امللل   84  /  5     املغين    .     ا٢حتاز
  .   468  /  0                         اىعط ّل ػٌْ: فلػ ٘ الك٣و   -151
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         ً            لهٔؼ زقٔقهًاش ّمهً      -                   ا٤ؾهدام أّ ال هطو                      رعد ا٤قْال إىل رعهد  -         إٌ ىػبتُ   . 2
       شلك:  

                       ش مهع أٌ )العجهاضزٗ(    (152 )                                        إمجا  ارتْاضج علهٙ لك هري قهاتب الكهبريٗ      . أ  
                   ً          ش ّشٍب البغسازٖ أٓههًا إىل أٌ   (153 )                                 ّ)اإلرانٔ٘( لطٚ أىُ ك ط ىعن٘ ٢ مل٘

                                                                     رعههههَه كاليجهههسات ّاإلرانهههٔ٘ ٢ ٓك هههطٌّ أقهههحاب اذتهههسّز مهههً 
  . (154 )        مْافقَٔه

                                          ً املتؿارُ الصٖ ٢ ٓعلنهُ إ٢ ا ش ّظعهه أٌ                            لقطٓطِ رأٌ الك ات ارتربٓ٘ م  . ب  
                                                                            ٍههصا مههصٍب الػههل . أقههْل: لههٔؼ ا٤مههط كنهها قههالش ّإاهها ٍههْ مههصٍب  
                                                                          املتأخطًٓ مً املتكلننيش أما الػل  فقس أمبتهْا ا  مها أمبتهُ لي ػهُ ّمها      

                                      أمبتُ لُ ضغْلُ مً غري لؿبُٔ ٢ّ متثٔل.  

  ش  (155 )           ُ التؿهبُٔ                                                      ٓ َه مً عباضلُ أٌ إجطاٛ اليكْم علٙ ظاٍطٍا ٓلهعو ميه    . ج  
                                                                     اذتهق أٌ شلههك غههري ٢ظو  ٤ٌ قهه ات ا  لعههاىل لثبهه  لههُ علههٙ ّجههُ  ّ 

              ف هٕ قْليها                                                         خيتل رُ ّٓياغبُ ّٓلٔق رُ ٢ علٙ ضتْ ما لثبه  للندلهْو.   
               قهاضت الكه ٘          ٓس ظٓس                     ً                     ا ش قاضت الك ٘ متعلقً٘ مبْقْفَاش ّإشا قٔل:    ٓس 

        رعٓهس     ٘      ال٣ٜق    ٔس  ال  ٕ      را  ٍ  ٘      ال٣ٜق   ٔس       كٌْ ال ل                          متعلق٘ مبْقْفَاش فٔنتيع أٌ 
                    ً                                              ٤ٌ رني املْقْفني لبآيهًاش فٔلهعو أٌ لكهٌْ الكه ٘ يف املْقهْ  ا٤ّل      

                ش ّلهصا أجهطٚ        ً                                           ً مبآيً٘ للك ٘ يف املْقْ  الثاىٕش ّإٌ كاٌ ا٢غه مؿرتكًا
  . (156 )                                                        الػل  ٍصِ اليكْم علٙ ظاٍطٍا مع ى ٕ الكٔ ٔ٘ ّالتؿبُٔ عيَا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   007  /  0                  اىعط فلػ ٘ الك٣و:   -152
                                                 إلرانٕ زتَْل ا٢غهش ىػد٘ شتطْط٘ يف زاض الكتب املكهطٓ٘                          اىعط كتاب ا٤زٓاٌ ّال طو   -153

  .   014      ب(ش و     2298 )     ضقه
  .  55                      اىعط ال طو رني ال طو: م  -154
  .   015 / 0  ش   93  /  0           اىعط امللل:   -155
                   (ش ىػهد٘ شتطْطه٘ش     05 )                                                             اىعط ارً العطاض: كتاب ا٢عتقاز ارتالل مً الؿهك ّا٢ىتقهازش و    -156

                                              ّاذتقٔقه٘ يف قه ات ا  لعهاىلش مكتبه٘ أىكهاض                                              ّارً لٔنٔ٘: الطغال٘ املسىٔ٘ يف حتقٔق اجملاظ
  . 7    وش م    0946  ش  3        الػي٘ش ط
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ِ   ر    ص             الؿَِِّطغههتاىرٕ لسههٔصؼ ركههحِٔح فرههٕ اغصههه        كههطِ     َ   مهها َش  . ز   ِ     ر   س ص       َّ      (157 ) ْ     أل    اْلنههتكلألنني     ِّ  ِ  َّ   فسههِإ  س
ْصٌ  ْا ٓ ػنَّ   ش  (158 ) ِ ِو      ر                   ر    ص س    ْ         َصا الراغه قبل م ياظعتَه فرهٕ مػصهأسل٘ اْلكه٣    ر ْ      أل             َّ ص  اْلن تكلألنني كاى

                               ٍهاز الطجهل أٖ ضجهع ّلهابش                   رأىُ جاٛ مهً             اغه الَْٔز                   ّكصا ما قالُ رؿأٌ 
  ڀ   ڀ  ڀ   : (159 )                                                  ّإاا لعمَه ٍصا ا٢غهه لقهْل مْغهٙ علٔهُ الػه٣و     

       يػهب٘                                             الطاجح يف شلهك: أٌ التػهنٔ٘ جهاٛت مهً ال           ش ّلعل      156   :        ا٤عطا 
   ِ                                                ش فهِإٌ امللهك اغهتقط يف شضٓتهُش ّأرهسل  الهصال        (            أتس ا٤غهباط  )  ِ        ِإىل َْٓشا

ً                                     املعجن٘ زا٢ً مَنل٘ش كنا ْٓجس مثل شلك يف ك٣و العطب          ( 160) .  

        ش ّمهً   (161 )        للد٣فه٘                                              ٌ ا٤ىكاض ال قْا علٙ لقسميَه غعس رهً عبهازٗ        قْلُ إ  .ِ   
                                                              لتبع الطّآات ّّق  علٙ ؾطّتَا ٓطجح أٌ مً شٍب إىل شلهك طاٜ ه٘   

           مهه ضجهع      ش                            غعس رً عبازٗ ّاذتباب رً امليصض                        قلٔل٘ مً ا٤ىكاض ٓتكسضٍه 
  . (162 )            ٓتدل  إ٢ غعس                       ٢١ٍٛ ّرآعْا الكسٓق ّ  

                                                        تكه رتأمط رعد ا٤ؾدام رغريٍه مً غري أزل٘ لثب  شلكش ّميُ:    . 3

ٙ      . أ                                          ٓهس ّاقهل رهً عطهاٛ ّأخهص املهصٍب                                           مػأل٘ لتلنص ظٓهس رهً علهٕ عله
  ش  (164 )                                                                  ش ّٓبهسّ أىهُ لبيهٙ ضّآه٘ املعتعله٘ يف لقطٓهط ٍهصِ التلنهصٗ         (163 )   عيُ

ٕ -                                              ٍّيا  قطاًٜ قس لػاعس علٙ قبْلا ٍّٕ أٌ العٓسٓ٘    -                كنا شكط املقبله
                                                                 ٍه معتعل٘ يف كل املْاضز إ٢ يف ؾٕٛ مً مػهاٜل اإلمامه٘ ٍّهٕ مػهأل٘     

                           عً أٍل البٔ  مً مهْافقتَه                               ش ٍّصِ زعْٚ ٢ لػتقٔه ملا عط  (165 )     فقَٔ٘
                                                             للػل  ّرعسٍه عً املصاٍب اليت اضتطف  عيَهش رل الكهحٔح أٌ ّاقهل   

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  21  /  0                 اىعط امللل ّاليحل   -157
  .   084 /   3             زتنْ  ال تاّٚ      اىعط   -158
  .   201  /  0  :          اىعط امللل  -159
  .  55 /   0                     املدتكط يف أخباض البؿط                  اىعط أرْ ال ساٛ:   -160
  .  21  /  0                 اىعط امللل ّاليحل   -161
  .   219  /  6                 اىعط ميَاج الػي٘   -162
  .  29  /  0   :           اىعط الػارق  -163
  .   239                  اىعط فهل ا٢عتعال م  -164
  . 7                   اىعط العله الؿامذ م  -165
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                                                                  رً عطاٛ ٍْ الصٖ أخص عً أٍل البٔ  رتتلنصِ علٙ أرٕ ٍاؾه عبس ا  رهً  
  . (166 )   ٍه(  98  )ت               ستنس رً اذتي ٔ٘

                                                                   أٌ رعد ف٣غ ٘ الْٔىاٌ القسامٙ قس اغتقْا علْمَه ّتكنهتَه مهً رعهد      . ب  
                                                          ّغلٔناٌ علَٔنا الػ٣وش ٍّصا ٓكعب إمبالهُ ٢ىعهساو ا٤زله٘                   ا٤ىبٔاٛ كساّز

 ً                         كهاٌ يف ظمهاٌ غهلٔناٌ     =              )فٔثهاغْض (:                                اليت لؿَس علٙ شلكش فٔقْل عه
                                                                            الييب ارً زاّز علَٔنا الػه٣و قهس أخهص اذتكنه٘ مهً معهسٌ اليبهْٗ. ٍّهْ         

      كهاٌ   =                         . ّٓقْل عً )أىبازّقلٔؼ(:  (167 ) +                           اذتكٔه ال انلش شّ الطأٖ املتني
                                                         الييب علُٔ الػ٣وش مهٙ إلُٔ ّللقٙ ميُ العلههش ّاختله  إىل              يف ظمً زاّز 

  . (168 ) +                                                    لقناٌ اذتكٔهش ّاقتبؼ ميُ اذتكن٘ش مه عاز إىل ْٓىاٌ ّأفاز

                                شكط عهً )لهالٔؼ( أىهُ ٓقهْل                            ما قيعُ الؿَطغتاىٕ تني                ً ّمً العجٔب تقًا
  ك         ّضتْ شله     ...                                                               مببس  للعا  ٓسض  رآماضِ ٢ رك الُش ّأىُ كاٌ ٢ّ ؾٕٛ معُ أّ قبلُ

ّ        ً  قاقسًا        شلهك               مهطازِ مهً                                         ً                    أٌ ٓكبغ ثضاِٛ ركبغ٘ زٓئ٘  عهل ميهُ مْتهسًا أّ لكهازش 
     ىهُ   إ        ش تتهٙ         القسامٙ                              ً                  ىعل  رُ الكتب الػنآّ٘ مْافقًا ملا اضلهاِ اذتكناٛ    ما   أٌ       إمبات 

ً     َّ عسَّ         مؿهكاٗ   )                                                              قْلُ رأٌ املاٛ أقل الكٌْ ّما ْٓجس يف التْضاٗ رؿأٌ شلك خيطج مه
                 مهً املػهلنني ّ          أتهس         إلٔهُ    ُ                   مً القْلش   ٓػهبق                      ً ش ٍّصا ٓعس ميُ رسعًا (169 ) (      اليبْٗ

   (    الٔؼ   له  ) ه   له             تٔهث ىػهب            شلهك   يف          قس خال ُ         الق طّٕ                            ٓتارعُ علُٔ  ً ٓعتس رطأُٓش 
                                                     ش ٍّصا ٍْ القهْل اذتهق  فاذتكنهاٛ الػهبع٘ ّطهالٔؼ       (170 )                  القْل رإىكاض ارتالق     ٍصاش 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  36  ش   35                                      ش ّقاضٌ غلٔناٌ الؿْاؾٕ: ّاقل رً عطاٛ م   004  /  0                   اىعط أمالٕ املطلهٙ:   -166
  .   032  /  2             امللل ّاليحل:   -167
    026  /  2             اىعط الػارق:   -168
   وش     0986          )رهريّت(ش                                                                 اىعط الؿَطغتاىٕ: امللل ّاليحلش ت: ستنس غهٔس ك٣ٔىهٕش زاض قهعب     -169

ً                                     . ّيف مثل ٍصا املْنع ٓكسو قْل جٔلػً: رس٢ً مً كتاره٘ لهاضٓذ ال لػه ٘ كنها       64  ش   63 / 2                                      
                                                                                   ٍٕ كاى  رال علش ضتً كتبيا لاضٓذ ال لػ ٘ كنا غْ  لكٌْش إىَا ططٓق٘ غٔٝ٘ يف كتار٘ لاضٓذ 

 ,God and Philosophy, by Gilson, Yale University Press            ً             ال لػه ٘ تقهًاش اىعهط:   

    41, P3. 
                                )لاضٓذ اذتكناٛ(ش مكتبه٘ املتهييب                                ناٛ رأخباض اذتكناٛش ّاملؿَْض ره                       اىعط الق طٕ: إخباض العل  -170

  .  75    تش م  .             )القاٍطٗ(ش ز
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                                                                                  ميَه  رل أّله ّأرطظٍه لهٔؼ لهسَٓه أزىهٙ لكهْض عهً اإللٔه٘ش ّكاىه  فلػه تَه         
                                                                         ّيف الػٔاو شالهُ الهصٖ ىهتكله فٔهُ عهً ف٣غه ٘ الْٔىهاٌ فقهس ّقهع            .      خالك٘       طبٔعٔ٘ 

   (          أمْلْجٔها  )                                                           الؿَطغتاىٕ مبا ّقع فُٔ غريِ مً ال ٣غ ٘ ّامل١ضخني يف ىػب٘ كتهاب  
                        أفلهْطني قهاتب ىعطٓه٘      (     ْعات     لاغه  )                       مع أىُ لٔؼ إ٢ أجعاٛ مً    ش (171 )        إىل أضغطْ

   إىل   -                                    ال اضارٕ ّارً غٔيا علٙ ّجهُ ارتكهْم  -                             ال ٔدش ّلْ ليبُ ف٣غ ٘ املػلنني 
                                    الهيت أتهسم  خ٣فها عنٔقها ّجهس٢      -                                      ٍصِ اليػب٘ ارتاطٝ٘ ملا ّجست ٍصِ اليعطٓ٘ 

                   ً       َّ       ش ّمً املآخهص أٓههًا مها زلَّه     (172 )              مكاىا يف لطامَه  -                          عطٓها اىتَٙ رتك ري معتيقَٔا
                              أٖ أف٣طهههٌْ  مهههً غهههقطاط                             ّقهههس أخهههص العلهههه  =                                علٔهههُ عبهههاضٗ الؿَطغهههتاىٕ  

             أىَها اغهه              الصٖ ىطجحُ                                       ش إش ٓ َه ميَا أٌ طٔناّؽ اغه فٔلػْ ش ّ (173 ) +       ّطٔناّؽ
                                 ٤ىيا   ىق  علٙ فٔلػْ  رَصا ا٢غه.  ش  (174 )  ٌْ                    ستاّضٗ مً ستاّضات أف٣ط

              اإلغ٣مٔ٘ الهيت                                                          مً املبالغات غري السقٔق٘ اليت ّقع فَٔا: أىُ ضز مععه املصاٍب   . 4
                                                                       اعتيقَا املتكلنٌْ ّمصاٍب أٍل الػهي٘ ّالهيت ختهال  ا٤ؾهعطٓ٘ إىل معكهٔ٘      

  ش  (175 )                                                                   إرلٔؼش ٍّٕ يف ىعطِ مصاٍب مبتسعه٘ نهال٘ لؿهعب  عهً للهك الؿهبَ٘      
                                                                         ٍّكصا فحكطِ الؿبَات ّمجٔهع الهه٢٣ت رتْلهسٍا مهً ؾهبَ٘ إرلهٔؼ فَٔها        

                   لهيت تكاٍها يف أّل    ا-            فَصِ الؿبَ٘                                      مبالغ٘ ّىعط ٢ خت ٙ علٙ أضراب العقْلش
               ٍّهْ   ٓهصكط      ش                    ٢ لعلهه إ٢ راليقهل    -                               كتاب عً إرلٔؼ يف مياظطلُ للن٣ٜك٘  ال

              ٢ّ عهً أتهس      ش                       فإٌ ٍصِ   ليقل عً الييب                                لا إغيازا رل ٢ إغياز لا أق٣
  . (176 )                          ٢ّ عً أٜن٘ املػلنني املؿَْضًٓ   ش          مً الكحار٘

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   021  /  2                 اىعط امللل ّاليحل   -171
                                                                                      اىعط ماٜط اذت٣و: العيآ٘ اإللٔ٘ ّمؿكل٘ الؿط يف ال كهط ال لػه ٕش أقهل الكتهاب ضغهال٘        -172

                                                                                             علنٔ٘ تكل رَا م١ل َا علٙ زضجه٘ الهسكتْضاِ مهً زاض العلهْوش ٍّهٕ ا٦ٌ قٔهس اليؿهط يف زاض        
  .   296           اليْازضش م 

  .  88  /  2                 اىعط امللل ّاليحل   -173
ٕ                                                 قسو لا ألبري ضٓ ْش ّعطرَا: ف١از جطجٕ رطراضٗش م  -174                                              يؿهْضات ّظاضٗ الثقافه٘ ّاإلضؾهاز القهْم

   و.    0968        )زمؿق(ش 
   21-  06  /  0         اىعط امللل  -175
  .   096  /  6                          اىعط ميَاج الػي٘ اليبْٓ٘:   -176
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     غهري  -                                                                ّيف ٍصا الػٔاو ٓألٕ ما شكطِ عً ال طو الَْٔزٓ٘ الث٣  اليت أّضزٍها  
                     ىؿأت يف ظهل السّله٘                                ش ّ)العٔػْٓ٘( ّ)املقاضر٘( اليت  (177 )          )العياىٔ٘(     ٍّٕ  -       الػامطٗ

                                     يف عَهس العباغهٔني حتسٓهساش ّيف رقهع                                     إٌ ا٤ّىل ّالثاىٔه٘ قهس ىؿهألا                  اإلغ٣مٔ٘ش رهل  
  -           كنها شكهط  -                                  أؾَط فهطو الَٔهْز ّالهيت ميَها        مً       رأىَا                           جغطافٔ٘ متقاضر٘ إىل تس ماش 

           َّ                                               ٍّصا غري مػلَّه رُ فَيها  فهطو أكثهط أٍنٔه٘ ّأقهسو  ها         ش  (178 )                لؿعب  غاٜط فطقَه
                                               الييب الكطٓه عيهسما أخهرب عهً ل هطو الَٔهْز             مً مه فّ                         شكط  إش ىؿأت قبل اإلغ٣وش 

                         ّٓيبغههٕ اإلؾههاضٗ إىل أٌ                                                               ٓقتهههٕ أٌ ٓكههٌْ شلههك قبههل اليبههْٗ ٢ رعههسٍا رعقههْز.    
                                                                                 الؿَطغتاىٕ فالُ شكط رعهد الهسٓاىات القسميه٘ املؿهَْضٗ كهه)املكطٓ٘ش اليسّغهٔ٘ش       

                                  يف امليهاظطٗ رهني أقهْال اذتي هاٛ     -             ً          ّمً املآخص أٓهًا ما شكطِ                      ّالبْشٓ٘ش ّالكٔئ٘(ش 
               ّجيعهل إمبهات            ىبٔاٛ                   ضّاح العلْٓ٘ ّرني ا٤             امل انل٘ رني ا٤   مً   -                 ّرني أقْال الكارٝ٘

  ِ      ٍّهص    ش (179 )                                    ٤قْال اذتي اٛ علهٙ أقهْال الكهارٝ٘                    ً ّىل مً للك ل ه٣ًٔ أ     غاٜط      ٍصِ ّ
                                                     ٌ اذتي اٛ ٢ ٓثبتٌْ رني ا  ّرني شتلْقالُ ّاغط٘ يف عبازلهُ   إ ف                   املقاضى٘ لٔػ  زقٔق٘ 

  . (180 )      ضغا٢لُ      ّتُٔ ّ                            ّإاا ٓثبتٌْ الْغاٜط يف لبلٔغ    ش      ّغ١الُ

                         ل هرتو أمهيت علهٙ مه٣                     علهٙ تهسٓث:    -                  يف لكهئ ُ لل هطو  -         ً      اعتنهس أٓههًا     . 5
ٙ                                 ّغبعني فطق٘ش الياجٔ٘ ميَا ّاتسٗ         قهال:    ؟                       قٔهل: ّمهً الياجٔه٘     ش                  ّالبهاقٌْ ٍلكه

                          مها أىها علٔهُ الٔهْو      =   :                                 قٔل: ّما الػهي٘ ّادتناعه٘؟ قهال     ش                    )أٍل الػي٘ ّادتناع٘(
      ً                                                              ّلأغٔػهًا علهٙ ٍهصِ الطّآه٘ فقهس اىتَهٙ إىل اليتٔجه٘ ا٦لٔه٘:           ش  (181 ) +       ّأقحارٕ

             ش ّمهً مهه    (182 ) +ٗ                          ٌ ٓكٌْ مهع فطقه٘ ّاتهس                        اذتق يف مجٔع املػاٜل جيب أ =
                                                                 فقس لكل  يف لؿعٔب ال طو ّتكطٍا تتٙ ٓكل إىل شلهك العهسز مهً غهري     
                                                                               اعتباض للنػتقبلش ٍّصا غٔ هٕ رالهطّضٗ إىل إزاىه٘ للهك ال هطوش مها عهسا مها       

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                                                                 )أّاخط القهطٌ الثهامً امله٣ٔزٖ(. اىعهط ا٦مهاض الباقٔه٘ مهً                                     ىػب٘ إىل م١غػَا عياٌ رً زاّز  -177

  .  37               القطٌّ ارتالٔ٘ م
  .   209  /  0          اىعط امللل   -178
  .  30  ش   31  /  2             اىعط الػارق:   -179
  .   015  م                       اىعط الطز علٙ امليطقٔني   -180
  .  00  /  0          اىعط امللل   -181
  .  00  /  0            اىعط الػارق   -182
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                  ٓيتنٕ إلُٔ امل١ل .

                                                                       ّما ٓيبغٕ قْلُ علٙ اذتسٓث أٌ ٍصِ الطّآ٘ اليت غاقَا الؿَطغهتاىٕ   لهطز   
                                                                   ل اذتسٓث علٙ الطغه مً كثطٗ مطّٓالُ  ا ٓسل علٙ أىَا ضّٓه  رهاملعيٙش         عيس أٍ

                                                                             ّعنْما فالعٓازٗ اليت لسل علٙ أٌ مجٔهع ال هطو يف اليهاض غهْٚ ّاتهسٗ   ٓكهح       
                                    إٓها  ّا٢غهرتاض ركلهَا ٍالكه٘ إ٢      =                  ش قال ارً الْظٓط:  (183 )                     ؾٕٛ ميَا جبنٔع أل اظَا

                             ٓه١مً أٌ لكهٌْ مهً زغهٔؼ                                                   ش فإىَا ظٓازٗ فاغسٗ غهري قهحٔح٘ القاعهسٗ ٢    +     ّاتسٗ
                                                                      ش ّمً مه فالصٖ أل إلُٔ أىُ ٢ ْٓجس فطقه٘ ىاجٔه٘ رعٔيَهاش ّاليهاجٕ      (184 )      امل٣تسٗ

  . (185 )                                 ٍْ مً غلك غبٔل اذتق مً أٖ فطق٘ كاٌ

                                كػاٜط شّٖ ا٢ هاِ العقلهٕ مهً    -                ً                    ٢ رس أٌ ىعرت  أٓهًا رأٌ معطفتُ راذتسٓث   . 6
                        ً                                 متْانع٘ش فَْ ٓػتسل أتٔاىًا رأتازٓهث ٢ لكهحش ميَها مها       -             متكلنني ّف٣غ ٘

              املؿبَ٘ َٓهْز   =                                                       ٍْ مْنْ ش ّميَا ما ٢ أقل لُ يف متٌْ الػي٘ش ّأمثل٘ شلك:
        أٖ عهً       +                         لعهً ا  مهً ختله  عيهُ     =   ش ّ (186 ) +                          ٍصِ ا٤م٘ش ّالطّافد ىكاضاٍا

                                                        مهها ؾههقٕ امههط٠ عههً مؿههْضٗش ٢ّ غههعس راغههتبساز      =   ش ّ (187 )               جههٔـ أغههام٘  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                                           فنهساضٍا علهٙ أظٍهط رهً عبهس ا  ٍّهْ          +                                         فطّآ٘ كلَا يف الياض إ٢ ّاتسٗ ٍّٕ ادتناعه٘  =  -183

                     كل فطق٘ ميَا يف الياض  =            ش ّضّآ٘   341  /  0                      اىعط ارً تجط: التَصٓب                          نعٔ  لكله فُٔ العلناٛ
  /  0                  اىعهط التَهصٓب:                                                  مساضٍا علٙ مْغٙ رً عبٔهسٗ نهع ُ العلنهاٛ      +                ّاتسٗ ٍّٕ ادتناع٘   إ٢ 

                                                                            كلَا يف الياض إ٢ مل٘ ّاتسٗش فقٔل لُ ّما الْاتسٗ؟ قال ما أىها علٔهُ الٔهْو     =               . ّأما ضّآ٘    983
                                                                                مساضٍا علٙ عبس الطمحً رً ظٓاز رهً أىعهه قهس نهع ُ علنهاٛ ادتهطح ّالتعهسٓل          +       ّأقحارٕ

                                         كلههَا نههال٘ إ٢ فطقهه٘ ّاتههسٗ اإلغهه٣و   =              ش ّضّآهه٘   373  /  0            يف الهههع اٛ                    الههصٍيب: املغههين
                  الهصٍيب: املغهين يف                                                         مساضٍا علٙ كثري رً عبس ا  رً عنطّ ٍّْ متَه رالكهصب    +       ّمجاعتَه
                             ّمههساضٍا علههٙ أرههٕ غالههب    +                                    كلههَا يف اليههاض إ٢ الػههْاز ا٤ععههه =             ش ّضّآهه٘   21  /  2          الهههع اٛ 

    .   050  /  0                املغين يف الهع اٛ                    )تعّض(ش ٍّْ نعٔ 
  .   086  /  0                 العْاقه ّالقْاقه   -184
                                                                            للْقْ  علٙ ٍصِ الطّآات مع اذتكه علَٔا ضاجع عبس اللطٔ  ستٔنس: ارته٣  يف ىػهب٘     -185

                                                                                       ا٦ضاٛ إىل أقحارَا يف الكتب الك٣مٔ٘ زضاغ٘ لأقٔلٔ٘ حتلٔلٔ٘ ىقسٓه٘ش ضغهال٘ ماجػهتريش قػهه     
  .  38-  30 م   وش     2102                                            العقاٜس ّا٤زٓاٌ يف كلٔ٘ الؿطٓع٘ش جامع٘ زمؿقش 

ً       صتس أق٣ً لُ.   .  09  /  0           اىعط امللل:   -186         
   23  /  0            اىعط الػارق   -187
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                كههه٣و ا  غهههري  =   ش ّ (189 ) +                               قسضٓههه٘ خكهههناٛ ا  يف القهههسض  ال =   ش ّ (188 ) +       رهههطأٖ
         له٢ْ أٌ   =   ش ّ (191 ) +                                        أىا أتكه رالعهاٍطش ّا  ٓتهْىل الػهطاٜط    =   ش ّ (190 ) +    شتلْو

ْا يف عٔػٙ ارهً مهطٓه علٔهُ الػه٣و                       ٓقْل الياؽ فٔك                                                          ّارتطاب لعلٕ  ما قال
                         مً ٢ ١ٓمً رٕ فلٔؼ مبه١مً   =   ش ّ +               أىا ارً الصرٔحني =ّ    (192 ) +             لقل  فٔك مقا٢

  . (193 ) +    لعاىل    را  

                                        ّيف خامت٘ البحث ميكً أٌ ىؿري إىل رعد ىتاٜجُ:

                                           مً أٍه املكي ات يف فيُش فَْ مْغْع٘ يف ال هطو     (           امللل ّاليحل )         ٓعس كتاب   . 1
                                                                        ّا٤زٓاٌ الػنآّ٘ ّالْنعٔ٘ش ّالياظط فُٔ ٓق  علٙ غعاضٗ املعلْمات ّليْعَها  

                                         ّمجال العباضات مع تػً العطز ّزق٘ ا٢ختكاض.

         عً ىقهس    -        يف الغالب-                                             ً  اقتكط زّض الؿَطغتاىٕ علٙ اذتكآ٘ ّالْق  مػتغئًا   . 2
                                                                                 ا٦ضاٛ ّا٤قْال ّإرطالاش ٍّهصا لطبٔهق زقٔهق للنهيَش الْقه ٕ الهصٖ ٓيبغهٕ أٌ        
                                                                    ٓتنتع رُ امل١ضر الياجحش ّ ا ظنس مل١ضخيا أٌ رعهد السضاغهات املعاقهطٗ    

                                    لعاىٕ مً غٔاب ٍصا امليَش ّعسو ّنْتُ.

                                فقهس ليْعه  ّجهِْ املقاضىه٘                                 املقاضٌ تهْضا جٔسا يف الكتابش           تهط امليَاج   . 3
                                                                 رني أزٓاٌ شتتل ٘ش ّضمبا ّقع  رني املصاٍب يف املل٘ الْاتسٗش أّ رني أعه٣و   =

                        ش ّلصا املهيَش أٍنٔتهُ    +                                          املصٍب الْاتسش أّ رني ؾدكٔات مً مصاٍب متعسزٗ
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

                     ىق  علٙ ختطٓش لُ.   .  37  /  0            اىعط الػارق   -188
            ً   صتس لُ أق٣ً.   .  43  /  0            اىعط الػارق   -189
ًص أسررهٕ الهسَّضصَزاٛر    =    ش    584  /  0                 ا٤ اٛ ّالك ات:                ش قال البَٔقٕ  86  /  0     اىعط   -190 َ  ص  س ر     َّ ص َ  ر     ى قرَل ِإلسٔصَيا َع َ   ِ س صَ         ر

        ًِ ََّعبصهسر اللَّهُر رصه ًِ َجَبهٍل  ًص م َعهاشر رصه َٖ َشلركس أسٓصًهها َعه ِّ َّض  ٌ  كسلساو  اللَُّر غسٔصط  َمدصُلٍْو  َ  َ ص ر    َّ ر  ص ِ                 َمطصُفًْعا: اْلُقطصث   ٍ  ََ   ِ َ   ر  ص َ  ص       ً َ   َ ر س  س ص  ِ    َ   ٍ ً     ْ ُ  ص     س س       َّ ر  س ص   َ  صُ     َ  صُ  
ًِ َعبصسر اللَُّر  ََّجاررِط رص َ  ص ر    َّ ر َمػصع ْزب    ِ ِ   ص َ   ر  َ ٌص ٓ حصهَتشَّ     َ  ص    ب  ًص َشلركسش أسَغهاىرٔس ِ  م ْعلرَنه٘ل لسها َٓيصَبغرهٕ أس ٕصٛ  مر َّلسا َٓكرحُّ َؾ َ  َّ           ش  َ  ل  س   َ صَ  ر   س ص    ص ْ  ر َ   ر         َ  ص    ر ص  َ ر س   س      َ س  َ  ر ُّ 

ََا ٕصٛب مريص َ  ررَؿ َ  ص ب  ر ص ََا   ش ر ٕصٛب مريص َََس ررَؿ ٌص ٓ ػصَتؿص َ  َّلسا أس َ  ص ب  ر ص َ   ر  َ                                                     ش ّىػب  ٍهصِ املقْله٘ إىل عهسز مهً الػهل  ّرعهد        + َ س   س ص    صَ  ص
                     ا٤ٜن٘ كالؿافعٕ ّأمحس.

   ش                     ٢ّ ا٤جهعاٛ امليثهْضٗ     ش                                       ٢ ّجهْز لهُ يف كتهب اذتهسٓث املؿهَْضٗ       .    086  /  0           اىعط امللل:   -191
  .   092 /   0   :                                                          ّجعو اذتافغ العطاقٕ رأىُ ٢ أقل لُ ّكصا املعٖ ّغريِ. كؿ  ارت اٛ

                            ٓطز لُ شكط يف كتب اذتسٓث.  -192
  .   044  /  0     امللل   -193
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                                                          فَْ ْٓنح قٔن٘ ا٦ضاٛش ّٓعَط أّجُ التؿارُ ّالتبآً رٔيَا.  

                                                                          لتعاو امل١له  رتيهاّل مععهه ال هطو ّا٤زٓهاٌ ّال لػه ات أزٚ إىل ّجهْز            إٌ ا  . 4
                                                             ّاليت مهً أٍنَها قهعْر٘ الْقهْ  علهٙ املكهازض املطلْره٘ش                      رعد الػلبٔاتش 

                                                                         فاغتلعو شلك عسو زق٘ يف ىػب٘ رعد ا٦ضاٛ إىل أٍلهَا أّ قكهْض يف اغهتٔعارَاش    
                   الُ شكط أزٓاٌ لها                                                         ّظَط شلك يف ك٣مُ عً أزٓاٌ اليس ّال لػ ٘ الْٔىاىٔ٘ش كنا ف

                                                                                   أٍنٔتَا كالبْشٓ٘ ّاليسّغهٔ٘ ّادتٔئه٘ ّاملكهطٓ٘ش أمها مها ٓتعلهق رهآضاٛ فهطو         
                                   اإلغ٣و ّمت لػ ٘ املػلنني فَْ خبري رَا.

ّ                              ُّ                                    إٌ ما غّططِ الؿَطغتاىٕ يف كتارُ ٍصا ٓػسُّ مغطٗ يف لاضٓذ ال لػ ٘ رهني القهسٓه     . 5        
        ّاذتسٓث.

               مت حبنس ا  ّفهلُ
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 ثبت املصادر واملراجع

    ٍه.    1455         )رريّت(ش                                       قبحٕ: يف عله الك٣وش زاض اليَه٘ العطرٔ٘      ستنْز   س  أمح  . 1
   و.    1983        )رريّت(ش              ش عا  الكتب                       غ طآٔين: التبكري يف السًٓ  اإل  . 2

زاض  شش ت: ٍلنهْت ضٓهرت                   مقها٢ت اإلغه٣مٔني   )علهٕ رهً إ اعٔهل(:    ؾعطٖا٤  . 3
  .3رريّت(ش ط) إتٔاٛ الرتا  العطرٕ

                                        ش ت: عبههس الههطمحً عنههريٗش زاض ادتٔههل             : املْاقهه                 )عهههس الههسًٓ(       جيههٕ  اإل  . 4
   و.    1997        )رريّت(ش 

  . و    1977   ش 2        رريّت(ش ط )                    ش زاض ا٦فاو ادتسٓسٗ                      بغسازٖ: ال طو رني ال طو  ال  . 5
                           : فهههل ا٢عتههعال ّطبقههات ٕ       ادتؿههن        اذتههاكه                                 بلدههٕش القانههٕ عبههس ادتبههاضش   ال  . 6

    و.     1393                                            املعتعل٘ش ت: ف١از غٔسش الساض التْىػٔ٘ لليؿطش 
ٖ                     ا٤ هاٛ ّالكه اتش                                  أرْ ركهطش أمحهس رهً اذتػهني(:      )       بَٔقٕ  ال  . 7                    مكتبه٘ الػهْاز

  . 1       جسٗ(ش ط )

                   : ستنس كهطز علهٕش   ٗ                                           علٕ رً أرٕ القاغه(: لاضٓذ تكناٛ اإلغ٣وش ىؿط )       بَٔقٕ  ال  . 8
   .  ٍ ه    1365       زمؿق(ش  )             مطبع٘ الرتقٕ

  . ط  ش  ت  .                      زاض اليَه٘ العطرٔ٘ش ز  ش                    الطْٓل: أغؼ ال لػ ٘       لْفٔق  . 9

                  أمحس عبس اذتلٔه(:   )       لٔنٔ٘    ارً   .  15

  .     رريّت( )                              الطز علٙ امليطقٔنيش زاض املعطف٘ -

  ش  3                                                                      الطغال٘ املسىٔه٘ يف حتقٔهق اجملهاظ ّاذتقٔقه٘ش مكتبه٘ أىكهاض الػهي٘ش ط        -
   و.    1946

 ٍه.1426 ش3ىؿطٗ: أىْض الباظش عامط ادتعاضش زاض الْفاٛش ط              زتنْ  ال تاّٚش  -

  . 1م١غػ٘ قططب٘ش ط  ش ز. ستنس ضؾاز غا    ت:                      ميَاج الػي٘ اليبْٓ٘ش  -

             ماٜط اذت٣و:    .  11

   و.    2514 ش 1                                                         العيآ٘ اإللٔ٘ ّمؿكل٘ الؿط يف ال كط ال لػ ٕش زاض اليْازضش ط -

                                                               نْارط التك ري رني اليعطٓ٘ ّالتطبٔقش حبث ميؿْض يف زتل٘ جامع٘ زمؿهق  -
    (.     2512             ش العسز ا٤ّل   28  :      العسز )

    ش                                ظَٓط: العقٔسٗ ّالؿطٓع٘ يف اإلغ٣و      جْلس  .  12
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             أمحس رً علٕ(: )          العػق٣ىٕ     تجط    ارً   .  13

  . 1                                    زاض ال كط للطباع٘ ّاليؿط ّالتْظٓعش ط               لَصٓب التَصٓبش  -

    ٍه.    1456  ش  3 ط  ش  (    رريّت )                        م١غػ٘ ا٤علنٕ للنطبْعات             لػاٌ املٔعاٌش  -

14  .    ٖ                                                         علهٕ رهً أمحهس(: ال كهل يف امللهل ّا٤ٍهْاٛ ّاليحهلش         )                     ارً تهعو العهاٍط
   ت.  .            القاٍطٗ(ش ز )       ارتاصتٕ

      طش ت.   .                    ارً خلسٌّ: املقسم٘ش ز  .  15

                                       ّأىبهاٛ أريهاٛ العمهاٌش زاض قهازض                                أمحس رً ستنس(: ّفٔات ا٤عٔهاٌ   )       خلكاٌ    ارً   .  16
   ت.  .         رريّت(ش ز )

  و    1925 ش 1                                               ارتٔاط: ا٢ىتكاضش ت: ىٔربجش مكتب٘ الساض العطرٔ٘ش ط  .  17

                      يؼ السًٓ ستنس رً أمحس(: )     صٍيب  ال  .  18

  .                                 املغين يف الهع اٛش ت: ىْض السًٓ العرت -

                                      ؾهعٔب ا٤ضىها٠ّطش م١غػه٘ الطغهال٘       :        رإؾهطا        تقهق                        غهري أعه٣و اليهب٣ٛش     -
       رريّت(. )

   (:          ستنس رً عنط       السًٓ     فدط )      طاظٖ  ال  .  19

         رريّت(.   )                                                         مياظطات فدط السًٓ الطاظٖ يف ر٣ز ما ّضاٛ اليَطش زاض املؿطو -

         رههريّت(ش  )                         ش زاض الكتههب العلنٔهه٘                                    اعتقههازات فههطو املػههلنني ّاملؿههطكني  -
    ٍه.    1452

    .   2        رريّت(ش ط )                                              لاج السًٓ(: طبقات الؿافعٔ٘ الكربٚش زاض املعطف٘ )      ػبكٕ  ال  .  25

  و    1993        لٔبٔا(ش  )                   زاض الكتاب العطرٕ   ش                     الؿْاؾٕ: ّاقل رً عطاٛ        غلٔناٌ  .  21
                                                                عبس الكطٓه رً ستنس(: التحبري يف العجهه الكهبريش مطبعه٘ اإلضؾهاز     )        ػنعاىٕ  ال  .  22

    و.     1395        رغساز(ش  )

     عهني    .    ش جِ                                                        الؿَطغتاىٕ ّثضا٠ِ الك٣مٔ٘ ّال لػه ٔ٘ش ضغهال٘ زكتهْضا          شتتاض:     غَري  .  23
      ٍه.      1395        البياتش   .      يؼش  

          ؿَطغتاىٕ:  ال  .  24

   و.    1976     تاضش         ت: غَري شت                مكاضع٘ ال ٣غ ٘ش  -

    ٍه.    1454  ش  (    رريّت )            زاض املعطف٘                  ت: ستنس غٔس ك٣ٔىٕش               امللل ّاليحلش -

      تش ط.   ش                           ىَآ٘ اإلقساو يف عله الك٣وش ز -
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                                                                  ستنههْز: الههت كري ال لػهه ٕ يف اإلغهه٣وش زاض الكتههاب اللبيههاىٕش             اذتلههٔه       عبههس  .  25
   و.    1985

ٕ      نهس      ز. ست   : ت              أ اٛ الكتهبش     :    ظازٗ        اللطٔ      عبس  .  26          زمؿهق(ش   )             زاض ال كهط   ش         التهْصت
   .  و    1983

                                                                  عبس اللطٔ  ستٔنس: ارت٣  يف ىػب٘ ا٦ضاٛ إىل أقحارَا يف الكتهب الك٣مٔه٘     .  27
                                                ش ضغهال٘ ماجػهتريش قػهه العقاٜهس ّا٤زٓهاٌ يف       (                            زضاغ٘ لأقٔلٔ٘ حتلٔلٔ٘ ىقسٓه٘  )

   و.    2512                          كلٔ٘ الؿطٓع٘ش جامع٘ زمؿقش 
                                      كؿ  ارت اٛ ّمعٓل اإللباؽ عنا اؾتَط مهً    :               إ اعٔل رً ستنس( )        عجلْىٕ  ال  .  28

                                                   ا٤تازٓث علٙ ألػي٘ الياؽش زاض إتٔاٛ الرتا  العطرٕ.  

                                                                             ارً العطاض: كتهاب ا٢عتقهاز ارتهالل مهً الؿهك ّا٢ىتقهازش ىػهد٘ شتطْطه٘ش           .  29
          العاٍطٓ٘.

    .   9                                                  علٕ غامٕ اليؿاض: ىؿأٗ ال كط ال لػ ٕش زاض املعاض ش ط  .  35

                                     خبهاض مهً شٍهبش املكتهب التجهاضٖ                             لٕ: ؾهصضات الهصٍب يف أ    يب  اذت     ناز       ارً الع  .  31
       رريّت(. )                     اع٘ ّاليؿط ّالتْظٓع ب   للط

        رٔاىات.   ش                               أرْ ال ساٛ: لاضٓذ أرٕ ال ساٛش ز  .  32

                                                               أرْ ركط رً أمحس رهً ستنهس(: طبقهات الؿهافعٔ٘ش عها  الكتهب       )           قانٕ ؾَب٘  .  33
    ٍه.    1457   ش 1        رريّت(ش ط )

        مكتبه٘    ش  (              لاضٓذ اذتكنهاٛ  )                                              ق طٕ: إخباض العلناٛ رأخباض اذتكناٛش ّاملؿَْض ره   ال  .  34
   ت.  .            القاٍطٗ(ش ز       املتييب )

  ش  (      رههريّت )                       زاض الكتههب العلنٔهه٘  ش                                   قههسٓق رههً تػههً(: أجبههس العلههْو )           القيههْجٕ  .  35
   و.    1978

                                                                   كتاب ا٤زٓاٌ ّال طو إلرانٕ زتَْل ا٢غههش ىػهد٘ شتطْطه٘ يف زاض الكتهب       .  36
   .    154      ب(ش و     2298 )            املكطٓ٘ ضقه

                                  كثري: الباعث اذتثٔثش مْقع الْضاو.      ارً   .  37

                                                  فلػ ٘ ال كط السٓين رني اإلغ٣و ّاملػٔحٔ٘ش لهط: قهبحٕ                 غطزُٓ ّظمٔلُ:       لْٓؼ  .  38
    و.     1979   ش 2        رريّت(ش ط )                                  الكاحلش فطٓس جربش زاض العله للن٣ٓني

        تش ط.     ش                                   رسضاٌ: املسخل إىل كتاب امللل ّاليحلش ز     ستنس  .  39
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     و.    1938   ش 1                                 غ٣ب: ال لػ ٘ اإلغطٓقٔ٘ش القاٍطٗش ط     ستنس  .  45
                       مذ يف ل هٔل اذتهق علهٙ                  ٍه(: العله الؿا    1158              قاحل رً املَسٖ ت )      قبلٕ  امل  .  41

      تش ط.   ش        زمؿق(ش ز )                           ا٦راٛ ّاملؿآذش زاض البٔاٌ

  ش  (      رهريّت  )              زاض املعطفه٘                                          أرْ ال طج ستنهس رهً إغهحق(: ال َطغه ش      )            ارً اليسٓه  .  42
  و    1978

    و.     1996                                                   عنط رً مع ط(: لاضٓذ ارً الْضزٖش زاض الكتب العلنٔ٘ش  )            ارً الْضزٖ  .  43

                          أرْاب التْتٔهس ّالعهسلش                ٍه(: املغين يف   415                  القانٕ عبس ادتباض ت )         النساىٕ  .  44
   ط.  .                                                          ت: مجع مً العلناٛش مطاجع٘: إرطأٍه مسكْضش رإؾطا  طُ تػنيش ز

                                       : العْاقه ّالقْاقه يف الهصب عهً غهي٘     (              ستنس رً إرطأٍه )         الٔناىٕ      ْظٓط      ارً ال  .  45
   و.    1994   ش 3                            أرٕ القاغهش م١غػ٘ الطغال٘ش ط

     لهٙ                                                          أ. ٍاضٖ(: فلػ ٘ املهتكلننيش ت: مكهط ٙ لبٔهبش اجمللهؼ ا٤ع     )        ّل ػٌْ  .  46
   و.    2555   ش 1          للثقاف٘ش ط

                                      اذتنْٖ: معجه البلساٌش زاض قازض )رريّت(.       ٓاقْت  .  47
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