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                                       ابن عرفة الو ر غ م ي ومساجالته العلمية

 كشالف ناجي احممد الصادق .د

 مقدمة

                             ً                                      اذتٌس هلل اهصٜ ضفع باهعوٍ أق٘اًًا, ٗٗنع بادتٔى آخطّٙ, ٗاهكال٩ٝ ٗاهػال٩َ   
       ٗبعس               ً                 اهعوٍ, ًِفطًا ًّ ادتٔى ٗاهه٩ي.                              ً     عوٟ ضغ٘ي اهلل اهصٜ أضغوٕ اهلل زاعًٚا إىل 

ً    مت  ع               ٌٌا ٨ ؾم فٕٚ أْ كثطٝ ا٨جتٔالازا  ُتحال ع عِٔالا ُٔهعالٞ عوٌمٚتالًٞ ْثمتوال ع          ف                                    ع         ع      مت
٘ا       ٗا أًاُالٞ اهعوالٍ, ٗعٌوال متازو, أزمت ُّعٔا, اهيت كاْ هلالا أعال٩َو ٗض                    مت      ُّ                    و    مت  و    مت                                 إُؿا١ املساضؽ اهفقٔمٚتٞ ٗتِ

٘ا امل٧هفا  اهيت كاُ  ُرباغًا تِري , ٗأهف ٗا ٕب ُ                                    ً     مبا ُأًُط                             ططٙق اهعوٍ اهؿطعٛ هلصٖ ا٪ًٞ.     ُ  

                                                                         ٗقس كاْ ًّ بني املساضؽ اهفقٔٚالٞ املؿالٔ٘ضٝ املسضغالٞ املاهلٚالٞ, ٗكالاْ هلالا       
                              ِّ                               مت                أع٩َ غططٗا اهفقٕ اإلغ٩ًٛ عوٟ ًطِّ اهعًاْ, ًّٗ أع٩َ املسضغالٞ اهفقٔمٚتالٞ املاهلٚالٞ    

                  ستٌس بّ ستٌالس بالّ                مت                                          اهقطْ اهثمتاًّ اهلحطٜ اإلًاَ اجملتٔس ٗاهفقٕٚ املفيت بتُ٘ؼ
َّٛ ٌ ً      ع                         ٓال(, اهصٜ تالطن هِالا تطااعالا ٗكت الًا فقٔمٚتالًٞ ضاجال ع ًالّ بعالسٖ            08=    ) :               َّ عطفٞ اه٘ضغ                       ع      ً      مت

       ع                                                                    ٗاؾتٔط ع, ٗكاُ  مثطٝ عطا٢ٕ   ًٚسْا اهعوٍ اهصٜ كاْ ًّ فطغالإُ اه الاضظّٙ, ٗ    
ٍ     ٍ ًٚساْ اهتمتسضٙؼ اهصٜ نطب فٕٚ بِكٍٚب ٗفرٍي.           مت                      

          باجتٌالا       مت                                ع       مت                       إمُتٕ أذس أع٩َ اهعٔس اذتفكالٛ اهالصٜ ت٩قال ع فٚالٕ تمٚتالاضا  املعطفالٞ      
  .   مت            مت         مت         مت                مت        اهطمتٗافس ا٪ُسهػمٚتٞ ٗاملغطبمٚتٞ ٗاملؿطقمٚتٞ باه ٩ز اهتُ٘ػمٚتٞ ا٪قٚوٞ
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  .جاًعٞ ادت ى اهغطبٛ, كوٚٞ ا٬زاب                               
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                                       شتتكالطٖ اهفقٔالٛ, اهالصٜ أشٓالى فرال٘ي                                          ًّٗ أٍٓ ًالا تالطن ه٫ًالٞ اإلغال٩ًٚٞ     
                                             اهعوٌا١ ًّ ؾسٝ اختكاضٖ, ٗإملإً بأق٘اي املصٓب.

                                                                                    فالال ْ اهغاٙالالٞ ًالالّ إعالالساز ٗضقالالا  ٓالالصا اه رالالو ٓالالٛ إهقالالا١ اههالال١٘ عوالالٟ أٓالالٍ  
                                                          تٕ اهعوٌٚٞ ًع كى اهف٣ا  اهيت تعاًى ًعٔا   تعوٌٕ ٗتعوٌٕٚ.       ًػاج٩

                                   ٗقس اقتهٟ اه رو أْ ٙقػٍ إىل قػٌني:  
                                           , ٗفٚٔا: امسٕ, ً٘هسٖ, ٗفاتٕ, ؾٚ٘خٕ, ت٩ًٚصٖ.     ُؿأتٕ   :   ً أ٨ًٗ
                                                         , ٗفٚٔا: ًػاج٩تٕ ًع ؾٚ٘خٕ, ًٗع أقطإُ, اٍ ًع ت٩ًٚصٖ.                 : ًػاج٩تٕ اهعوٌٚٞ     ً ااًُٚا

            أوال : نشأته

 اسمو 
َّٛ, بفالتس      (1 )                                   (           أب٘ ع س اهلل ستٌس بّ ستٌس بالّ عطفالٞ )بالّ د(الاز(        ٓ٘:  ٘ ضعغم      ع م َّ            اهال

ٞ ٌ ٗ ضعغم   . (2 )                                              ً        ع م   اه٘اٗ ٗغلْ٘ اهطا١ ٗفتس املعحٌٞ ٗتؿسٙس املٍٚ, ُػ ًٞ إىل 

 مولده 
                                                                      ٗهس بتُ٘ؼ ذانطٝ اهسٗهٞ اذتفكٚٞ   اهػالابع ٗاهعؿالطّٙ ًالّ ضجالب غالِٞ:      

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .3/363: اُعط: تطاجٍ امل٧هفني -1

 ًّ اهلتب اهيت تطمج  هٕ:ٗ
 . 333/ 2 :اهسٙ اد املصٓب   ًعطفٞ أعٚاْ املصٓب -
 .9/204 :اهِ٘ض اهعكٚٞ   ط قا  املاهلٚٞؾحطٝ  -
 .463 :بغٚٞ اه٘عاٝ   تطاجٍ اهوغ٘ٙني ٗاهِراٝ -
 .463 :ُٚى ا٨بتٔاد بتططٙع اهسٙ اد -
 .2/762ًعحٍ امل٧هفني:  -

                                                                               : قطٙٞ ًّ قط٠ إفطٙقٚٞ ذػب ُقى اهػالداٜٗ   اههال١٘ اه٩ًالع, ٗغالريٖ ًالّ اهالصّٙ        (ٞ    ٌ  م غم ع ضع   ٗ  )  -2
               , ٗقالس قال٘بٕ      363 / 3                             تطاجٍ امل٧هفني اهتُ٘ػالٚني,            ستٌس ستف٘ظ     شهم                    ُقو٘ا عِٕ, كٌا شكط

                                  غالأه  أٓالى اهالصكط ًالّ أقالٚوٛ       =                                                 ستٌس مشاَ   حبثٕ املقسَ   ًوتقٟ ابّ عطفٞ جا١ فٚالٕ: 
                                                                                  ادتٔٞ, فِف٘ا أْ تلْ٘ ِٓان قطٙٞ أٗ ًلاْ بٔصا ا٨غٍ, ٗإمنا ٓصا ا٨غٍ ٙطجع إىل ق ٚوٞ قطِ  

                                                                     اُعالط: ًوتقالٟ ابالّ عطفالٞ اإلًالاَ اهفقٚالٕ ٗخكالً٘اتٕ ًالع أبالطظ             . +                            ادتٔٞ فِػب إهٚٔا ابالّ عطفالٞ  
  .   334  :        ًعاقطٕٙ
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          ٗا٩مثا٢الالٞ                                                                        غالال  عؿالالطٝ ٗغالال عٌا٢ٞ, اهػالالازؽ عؿالالط ًالالّ أكتالال٘بط غالالِٞ غالال  عؿالالطٝ 
                                                                            , كاْ شهم اهعاَ اهصٜ ٗهس فٕٚ ابّ عطفٞ بساٙٞ اغتقطاض اهسٗهالٞ اذتفكالٚٞ بعالس     (3 )    ٗأهف

                                                 ً                        قها٢ٔا عوٟ ا٘ضٝ ا٪عطاب, فسخو    ًطذوٞ ٓاز٢ٞ ُػال ًٚا, ْلالّ فٚٔالا غال٩طني     
                                         املا٢ٞ اهثاًِٞ ًّ املل٘ث   اذتلٍ ًسٝ ط٘ٙوٞ.

                 ًسِٙالٞ إغال٩ًٚٞ           , ٗٓالٛ   (      تالُ٘ؼ  )                                   ُؿأ اإلًاَ ابّ عطفٞ   ذانطٝ بين ذفل
                                                                           أذسا  عاَ: مثاُني ًّ اهلحطٝ, ٗقس ُؿأ اإلًاَ   عٔس ؾٔس  فٚالٕ اذتٚالاٝ اهعوٌٚالٞ    
    ً       ً                                                         تقسًًا ععًٌٚا, ٗتطبٟ   كِف أغطٝ ُعذ  ًّ ادتِ٘ب اهؿطقٛ, ٗاغتقط  بتالُ٘ؼ  
                                                                         ًّ ق ى ً٘هسٖ, ٗكاْ   ق اٖ ٙرتزز بني اه ٚ  ٗاملػحس ذتٟ اؾتس ع٘زٖ, االٍ أخالص   

                                                               عاٙالٞ ٗاهالسٖ اهالصٜ بعثالٕ إىل جالاًع اهعٙتُ٘الٞ, ذٚالو ذفالغ                  ً      ً      ٙتعوٍ ؾ٣ًٚا فؿ٣ًٚا حت  ض
                                                                           اهقطآْ اهلطٍٙ, ٗاختاض هٕ أفهى اهؿٚ٘ر, فاجتٔس   طوب اهعوٍ باملصاكطٝ ٩ًٗظًالٞ  

 .                            اهؿٚ٘ر شٜٗ ا٨ختكاقا  اهعسٙسٝ

          ً                                                         مل ٩ٙظَ ؾٚدًا بعِٕٚ, ٗمل ٙقتكط عوٟ عوٍ, بى تِقى بني اهؿٚ٘ر, فٌٍِٔ ًالّ  
                                                خص ًّ كى اهعوَ٘, فالاضت٠٘ ًالّ ًِالابع املعالاض               ً                   ٨ظًٕ ط٩ًٙ٘, ًٍِٗٔ زْٗ شهم, ٗأ

  . (4 )                          اإلغ٩ًٚٞ ٗاهوػاُٚٞ ٗاهعقوٚٞ

 نشأتو العلمية
ُؿأ اهؿٚذ   أغطٝ آتٌال  بالٕ آتٌاًالًا ٗانالرًا, ذٚالو قالاَ ٗاهالسٖ بتعوٌٚالٕ         

اهسّٙ ٗاهوغٞ   اه ٚال  ٗاملػالحس, ٗبعالس أْ اطٌالأْ عوالٟ قٚالاَ ابِالٕ بطغالاهتٕ          ً از٥
  ,إىل اذتحاظ, ٗاغتقط بعس ذحالٕ باملسِٙالٞ املِال٘ضٝ    اهعوٌٚٞ ٗؾ٧ُٕٗ املعٚؿٚٞ, ٓاجط

كاْ ٗاهسٖ ٙسع٘ هالٕ آخالط اهوٚالى بعالس     =, ٙق٘ي اهتِ ليت:  (5 )ٓال(=9>ٗت٘  بٔا غِٞ: )
 . (6 )+تٔحسٖ, ٗكاْ أبٖ٘ قاذب ِجٍس ٨ٗٗٙٞ

كاْ اإلًاَ   قغطٖ ًؿٔ٘ضًا با٨جتٔاز ٗاملصاكطٝ, ٨ظَ اهؿٚ٘ر ٗأخالص عالٍِٔ   

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   229 / 3  :                                    بغٚٞ اه٘عاٝ   ط قا  اهوغ٘ٙني ٗاهِراٝ  -3
  .  49  :                           اُعط: ًوتقٟ اإلًاَ ابّ عطفٞ  -4
  .   339 / 2                    اُعط: اهسٙ اد املصٓب   -5
  .   363              ُٚى ا٨بتٔاد م   -6
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طوب اهعوٍ باملطاهعٞ, فاضت٠٘ ًّ ًِابع اهثقافالٞ اإلغال٩ًٚٞ,   اهعوٍ اه٘افط, ٗاجتٔس   
ٗأتقّ كثريًا ًّ اهعوَ٘ اهوػاُٚٞ ًّ: ضتال٘ ٗقالط  ٗب٩غالٞ, ٗاهعقوٚالٞ ًالّ: ذػالاب       
ًِٗطق ٗك٩َ, ٗاهؿطعٚٞ: ًّ فقٕ ٗأق٘ي ٗتفػري ٗفطا٢ض ٗقطا١ا  ٗذالسٙو, ٗقالس   

 .ك٩ح ٗاه٘ض اغتقٟ ٓصٖ اهعوَ٘ ًّ عوٌا١ أفانى, اؾتٔطٗا باهعوٍ ٗاملعطفٞ ٗاه

  مت                                                                  ٗجمتٕ ابّ عطفٞ ٌٓتٕ ضت٘ طوب اهعوٍ, ٗبعس اكتٌاي ًعاضفٕ اُتكب هوتالسضٙؼ,  
                                                                          ٗمل ٙفاضق زتاهؼ اهعوٍ إ٨   أٙالاَ ًطنالٕ, أٗ غالفطٖ   ًٌٔالا  إقال٩ذٚٞ ًالّ       

                          َ( عقالالس زتالالاهؼ عوٌٚالالٞ       0<08     ٓالالال/   7<> )                                        ق الالى اهػالالوطاْ, ٗعِالالسًا ذالالخ غالالِٞ: 
                                   عض عوٌالا١ ًكالط تالسضٙؼ كتابالٕ                                                   اإلغلِسضٙٞ ٗاهقآطٝ ٗاملسِٙٞ املِ٘ضٝ, فأجالاظ هال  

                 مت                                                      املدتكط اهفقٔٛ, ٗزمتضؽ باب اذتخ   اإلغلِسضٙٞ, كصهم كاُ  هٕ هقالا١ا  عوٌٚالٞ   
  . (7 )              باملسِٙٞ املِ٘ضٝ

                                         ً       ً                       غاهب املسٝ اهيت عاؾٔا ابّ عطفٞ ؾٔس  اغتقطاضًا ٗتقسًًا   اذتٚالاٝ اهثقافٚالٞ   
                  فالأغو ٍٔ كالاُ٘ا                  ً       ً                                         ٗاهعوٌٚٞ, ُٗؿاطًا ًور٘ظًا ظٔط   عِاٙٞ اهػال٩طني بالاهعوٍ ٗأٓوالٕ,    

                                                                                    فقٔا١ ٗعوٌالا١, ًؿالاضكني   اهعوالٍ ٗا٪زب, بالى اًتالس آتٌالأًٍ إىل بِالا١ املعآالس         
الا ٗامللت الا , ٗاهلتاتٚالب,                                                                                   ٗاملساضؽ, ٗتِؿٚط اذتطكٞ اهعوٌٚٞ   املػالاجس ٗاهعٗٙا
                                                                            ٗكاُ  تقاَ اجملاهؼ اهعوٌٚٞ اهيت كاْ ٙعقسٓا اهعوٌا١ ٗا٪ًالطا١, ٗأز  بالسٗضٓا إىل   

               , فقالس اُلالب    (8 )       َّ                                      وٚٞ هوَِّاؾ٣ني, ٗكصهم إىل ظٔ٘ض امل٧هفالا  اهقٌٚالٞ                    تٌِٚٞ اهقسضا  اهعق
                                                                                         اهعوٌالالا١ عوالالٟ زضاغالالٞ امل٧هفالالا  اهػالالابقٞ, ٗتِاٗهلالالا باه رالالو ٗاهؿالالطح ٗاهتعوٚالالق      

                                 , فعٔالط عوٌالا١ كالثريْٗ ْٚالعٗا      (9 )                                     ٗا٨ختكاض, كاملسُٗٞ, ٗشتتكطٜ ابّ اذتاجالب 
                                                       باهعوٍ, كاْ هلٍ زٗض ٗانس   ُؿ١٘ ؾدكٚٞ ابّ عطفٞ اهعوٌٚٞ.

 خوشيو 
                     (                                                     تتوٌص ابّ عطفٞ عوٟ او(ٞ ًّ أعال٩َ املؿالاٙذ اهالصّٙ كالاُ٘ا نثوالْ٘ املالصٓب       

               ً                 , فقالس كالاْ ًتعوقالًا بالاهعوٍ            فقٔالا١             ا١ ٗأق٘هٚني ٗ   َّ ٗقطَّ            َّ           املاهلٛ ًّ ستسَّاني ًٗفػطّٙ 
ً                                                       ست ًا هٕ ًق ٩ً عوٕٚ ًِص قغطٖ, ٗمل ٙت٘قف أخصٖ اهعوٍ عّ ًؿاٙذ بوسٖ فرػب      بالى     ,  ً        

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   342  /  2   :                  اُعط: غاٙٞ اهِٔاٙٞ  -7
  .   368  :        ا٨بتٔاد          اُعط: ُٚى   -8
                              شتتكط ابّ اذتاجب ا٪قوٛ ٗاهفطعٛ.  -9
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                                         ٕ ًتِ٘عٞ بتِ٘  أؾٚاخٕ, ٗاخت٩  أعٌالاضٍٓ,                                      أخص عّ اهعوٌا١ اه٘افسّٙ, فحا١  اقافت
      .                                                                 ٗؾٔطتٍٔ   ب٩زٍٓ, ٗتعسز ختككاتٍٔ, ٗتفاٗ  قسضاتٍٔ ٗإًلاُاتٍٔ اهعوٌٚٞ

  :                           ٗأٍٓ اهؿٚ٘ر اهصّٙ زضؽ عوٍٚٔ

               ع                     ً      ً        قس كاْ هٕ ًػت٠٘ع عوٌٛ, هلِٕ مل ٙلّ عاملًا ك ريًا, ًٗالع   ف     ٓال(:    748  :         ٗاهسٖ )   . 1
      . (10 )                                        ٓصا فلاْ أٗي ًعوٍ هٕ, فأخص بٚسٖ ٗآتٍ بٕ

                                                      ٓال(: أب٘ ذفل عٌط بّ عوٛ اهل٘اضٜ اهتُ٘ػٛ, فقٕٚ أقال٘هٛ,    73  :       َّ     ابّ قسَّاح )   . 2
  . (11 )                            ً          أخص عِٕ ابّ عطفٞ اهفقٕ, ٗؾ٣ًٚا ًّ ا٪ق٘ي

                                                ستٌالس بالّ ىٚالٟ بالّ عٌالط املعالافطٜ, املعالطٗ            :   ٓال(   741  :             ابّ اذت اب )   . 3
٘ٙعالا فقٚٔعالا, اؾالتٔط بالاهعوَ٘ اهعقوٚالٞ كالاملِطق                                  ع     ع      ع                                                  )بابّ اذت الاب(, كالاْ أقال٘هٚعا ضت
                                                                               ٗغريٓا, هٕ ًكالِفا  أٌٓٔالا: اختكالاض املعالامل, زضؽ عوٚالٕ ابالّ عطفالٞ اهِرال٘,         

  . (12 )             ٗاملِطق, ٗادتسي

                               اهلل ستٌالس بالّ ستٌالس بالّ ذػالني               أب٘ ع س  :    ٓال(   746  :   )                   ابّ غ٩ًٞ ا٪ُكاضٜ  . 4
                                                                           بّ غ٩ًٞ, اهعامل اهفقٕٚ اهتُ٘ػٛ, زضؽ عوٕٚ ابّ عطفٞ اهقالطا١ا , ٗعالطع عوٚالٕ     ا

                            ًالّ امل٘طالأ, ٗقالطأ عوٚالٕ           ً   جالع١اً                                   اهقطا١ا  ٗاهطغٍ, ٗمسالع عوٚالٕ              اهؿاط ٚتني
                                 ًّ كتاب اإلضؾاز, ٗأجاظٖ   كى شهم.     ً ع١ًا              ًّ اهتفطٙع, ٗج      ً جع١ًا

                                                                       قاي عِٕ ابّ عطفٞ: شٓب ٗاهسٜ إىل ابّ ع ساهػ٩َ ٙػتؿريٖ فٌّٚ ٙقالطأ عوٚالٕ,   
  . (13 )              ف ْ ًٚعازٖ ُقٛ   ؛                    فقاي: عوٚم بابّ غ٩ًٞ

                                                أب٘ ع س اهلل ستٌالس بالّ ع الس اهػال٩َ بالّ ٙ٘غالف          :   ٓال(   749  :         اهػ٩َ )          ابّ ع س  . 5
ً                                     ع             اهل٘اضٜ, كاْ فقٚٔعا أق٘هٚعا, عامًلا باذتسٙو ٗاهعطبٚالٞ, ٨ظًالٕ ابالّ عطفالٞ كالثريعا,                       ع       ع     
                                                                      مسع ًِٕ امل٘طأ, ٗقرٚس ًػالوٍ, ٗبعالض قالرٚس اه دالاضٜ, ٗتفػالري اهقالطآْ       
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  .  28                                       اُعط: اذتوى اهػِسغٚٞ   ا٪خ اض اهتُ٘ػٚٞ:   -10
  .   207  :           ؾحطٝ اهِ٘ض   :    اُعط  -11
  .   364 / 3                       تطاجٍ امل٧هفني اهتُ٘ػٚني: ٗ   ,    209            ؾحطٝ اهِ٘ض: ٗ   ,    399             ُٚى ا٨بتٔاد:    :    اُعط  -12
-   363 / 3                       تطاجٍ امل٧هفني اهتُ٘ػٚني: ٗ   ,    583 / 3  :                                اذتوى اهػِسغٚٞ   ا٪خ اض اهتُ٘ػٚٞ   :    اُعط  -13

364   .  
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  . (14 )    ً                                                  كا٩ًً, ٗزضؽ عوٕٚ عوَ٘ اذتسٙو ٨بّ اهك٩ح, ٗاهقطا١ا  ٗا٪ق٘ي

                                                      اهػ٩َ ًّ ًقسًٞ ؾٚ٘خٕ   ط٘ي امل٩ظًٞ, ٗكثطٝ اهِقى عِالٕ,     س ُ          ُٗٙعس ابّ ع 
                                                               ٗمل نِع شهم ًّ ا٨خت٩  ًعٕ   بعض املػا٢ى خ٩فا أز٠ إىل ٓحالط زتوػالٕ   

  . (15 )        عسٝ ًطا 

                                              ٓ٘: ستٌس بّ جابط بّ ستٌس بالّ قاغالٍ بالّ ستٌالس       :    ٓال(   749  :             اه٘از آؾٛ )   . 6
    ٛ                   ا٪قالالى, اهتُ٘ػالالٛ    (16 )                                                             بالّ أدالالس بالّ إبالالطآٍٚ بالالّ ذػالاْ اهقٚػالالٛ, اهالال٘از آؾال

                       ٗٙعط  )بالابّ جالابط(,      ,                    اهلل( ٗٙوقب )مشؼ اهسّٙ(     ع س     بأبٛ      لِٟ )           ُ ا٨غتٚطاْ, ُٙ
      ِّ ً       ً                                                        كاْ ستسِّاًا ًقط٢ًا, هٕ ًعطفٞ باهِر٘ ٗاذتسٙو ٗضجاهٕ, ًع بعض إملإً باهفقالٕ,  

                                                            , أخالص عِالٕ ابالّ عطفالٞ اهعوالَ٘ اهوػالاُٚٞ, ٗمسالع ًِالٕ          (               ا٪ضبعْ٘   اذتسٙو )   هٕ 
  . (17 )    تاًٞ                         اهكرٚرني, كٌا أجاظٖ إجاظٝ 

                                                      ٓال(: ستٌس بّ غوٌٚاْ اهػطٛ, ذافغ املغطب ٗفقٚٔٔالا, كالاْ      757  :         اهػطٛ )  .7
ُ                                              شتتكَّا   اهفقٕ ٗاهفطا٢ض, ُٗعط  باهسّٙ ٗاهك٩ح, ٗاملطاهعالٞ املػالتٌطٝ, هالٕ                          َّ   

أخالص عِالٕ ابالّ عطفالٞ اهفقالٕ         , (18 )                                           تعوٚق قالغري عوالٟ املسُٗالٞ, ٗؾالطح اذت٘فٚالٞ     
 . (19 )املسُٗٞ, قطا١ٝ حبو ُٗعطتٔصٙب  ٗقطأ عوٕٚ جع١ًا ًّ كتاب  ,ٗاهفطا٢ض

                                            اهلل ستٌس بّ ٓاضْٗ اهلِالاُٛ اهتُ٘ػالٛ, فقٚالٕ                  ٓال(: أب٘ ع س   757  :             ابّ ٓاضْٗ )   . 8
                                                                         أق٘هٛ, ًّ ًسضغٛ جالاًع اهعٙتُ٘الٞ, هالٕ ؾالطح عوالٟ شتتكالط ابالّ اذتاجالب         

  . (20 )                                     ا٪قوٛ ٗاهفطعٛ, أخص عِٕ ابّ عطفٞ اهفقٕ
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  .   406               , ُٚى ا٨بتٔاد:    309 / 2                     اُعط: اهسٙ اد املصٓب:   -14
  .   280 / 2  :          زضٝ اذتحايٗ   ,    243 / 2  :                                  اُعط: غاٙٞ اهِٔاٙٞ   ط قا  اهقطا١  -15
                                                                                        : ًسِٙٞ با٪ُالسهؼ قطٙ الٞ ًالّ غطُاطالٞ كال ريٝ تطالطز ذ٘هلالا املٚالاٖ ٗا٪ُٔالاض, اُعالط:                  ٗازٜ آف  -16

  .   604 / 3                          اهطٗع املعطاض   خرب ا٪قطاض: 
                             تالطاجٍ املال٧هفني اهتُ٘ػالٚني:    ٗ   ,    230            ؾحطٝ اهِ٘ض: ٗ   ,    279-   278 / 2               اهسٙ اد املصٓب:    :    اُعط  -17

3 / 364   .  
  .   653 / 3               اذتوى اهػِسغٚٞ: ٗ   ,   87  :             فٔطغ  اهطقا    :    اُعط  -18
  .   365 / 3                       تطاجٍ امل٧هفني اهتُ٘ػٚني:    :    اُعط  -19
  .   233  :           ؾحطٝ اهِ٘ض   , ٗ   408  ,    407             ُٚى ا٨بتٔاد:    :    اُعط  -20
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ٛ     ٓالال  785: اذتهالطًٛ )   .9               , ًالّ ك الالاض  (: أبال٘ ستٌالس ع الس املٔالٌّٚ اذتهالطً
   َّ                                         ً                                احملالالسَّاني ٗاهوغالال٘ٙني بالالاملغطب, كاُالال  هالالٕ ًلت الالٞ  ٌالالع عالالسزًا ًالالّ خالالريٝ    

ٗكالالاْ اذتهالالطًٛ كات الالًا هػالالوطاْ املغالالطب أبالالٛ اذتػالالّ                      املكالالِفا  املِتقالالاٝ, 
  . (21 )املطٙين, قمِسَ  ًعٕ إىل تُ٘ؼ

ٗقس ت ومق(ٟ ابّ عطفٞ عوٟ غري ١٨٧ٓ, ٗٓ٘ مما غاعس   تٌِٚٞ قسضاتٕ اهعقوٚالٞ  
اهعوٍ, ٗهقس شكط  أؾٔطٍٓ هوتعطٙف بٍٔ, ًٗعطفٞ ًّ كالاْ ٗضا١ ٓالصا   ٗضغ٘خٕ   

      .                         ًاَ ًّ غ٩طني اهعوٍ ٗاملعطفٞاإل

ً      ً      ً                ً                        ضج٩ً عالا٩ًً, ظآالسًا   اهقهالا١, ًعطنالًا عالّ اهعهفالٟ         -      ضدٕ اهلل-        هقس كاْ    
                                                                                      ه٫ًالطا١, فال٩ ٙالالأتٍٚٔ إ٨ إشا أضغالو٘ا إهٚالٕ   ذالالى ًعهالوٞ, أٗ اغتؿالاضتٕ   تعالالٚني       

                                                                إلق٩ح بني اهق ا٢الى ٗا٪عٚالاْ, ٗكالاْ ًالع ًٔابتالٕ ٗؾالستٕ عوالٟ                          اهقهاٝ, أٗ تقسنٕ ه
                                                                             املسآِني؛ ٙت٘انع هوهعفا١ ٗط٩ب اهعوٍ, ٗجيال٘ز عوالٟ اهفقالطا١ ًالٍِٔ, ٗٙت٘انالع      

                                            كاْ ؾالسٙس ارتال٘  ًالّ أًالط ارتاْالٞ ٙطوالب        =                         ُ         هوك ٚاْ, ٗقفٕ توٌٚصٖ اُ٪بٛ بق٘هٕ:
      . (22 ) +   ً                                            ً كثريًا اهسعا١ هٕ بامل٘  عوٟ اإلغ٩َ ممّ ٙعتقس فٕٚ خريًا

 تالميذه
  ,  ا       ع , ٗخطٚ عال  ا       ع , ٗإًاًعال  ع   غعالا    ًسض   ا                                    ع     ًلو ابّ عطفٞ   جاًع اهعٙتُ٘ٞ مخػالني عاًعال  

ٍٍ ععٌٍٚٞ, فدطمتد ا       ع , ًٗقط٢ع ا     ع ًٗفتٚع ٍ       ٍ     مت , ٗكاُ  هٕ ذوق عو                         ملع صتٌٍٔ بالني أقالطأٍُ,         طو ٞ                   
ُ                              ٗدو٘ا ه٘ا١ اهعوالٍ طٚوالٞ عقال٘ز ظًِمٚتالٍٞ ًتتاهٚالٍٞ, ٗقالس ذفالغ هِالا اهتمتالاضُٙذ أمسالا١ٍٓ,            ٍ         ٍ                 مت                                   مت

  .       مت                   ِ          كتب اهتمتطاجٍ حبفغ أمسا٢ٍٔ, ٗغِٚ ط ذٚاتٍٔ             مت   ٗأعٌاهلٍ, ٗتعمتس  

                                ًّٗ أؾٔط ت٩ًٚصٖ   املغطب اهعطبٛ:

                                                             ٓال(, ٓ٘: ستٌس بّ خوٚفٞ اه٘ؾالتاتٛ املالاهلٛ اهتُ٘ػالٛ, اؾالتٔط        >7=  :   )     ُ  اُ٪بٛ  . 1
                                                                قهالا١ جعٙالطٝ جطبالٞ, ًالّ ًكالِفاتٕ: إكٌالاي اإلكٌالاي   ؾالطح              ٛ       ِ ٛ(, ِٗه ب    ُ )باُ٪

  . (23 )                 ًػوٍ, ٗؾطح املسُٗٞ
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  .  20                                   ً       ً  اُعط: اهتعطٙف بابّ خوسْٗ ٗضذوتٕ ؾطقًا ٗغطبًا:   -21
  .   465   :           ُٚى ا٨بتٔاد  -22
  .  49 / 3              أظٓاض اهطٙاع:   -23
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    ع                            ع                    عوً٘عا كثريٝ, ٨ٗظًٕ غتٞ ٗأضبعني عاًعا, ٗبعس ٗفاٝ ؾالٚدٕ                  أخص عّ ابّ عطفٞ 
ُّ     ى  ِ ِ                                           م ابّ عطفٞ ت٘ىل ًٌٔٞ اهفتٚا   تُ٘ؼ, ٗكاْ ممّ قم                          عطفٞ إ١٩ًاتٕ   اهتفػالري,       ُ اب

  . (24 )                                  ٗاؾتٔط   ذٚاٝ ؾٚدٕ باملٔاضٝ اهفا٢قٞ

                                                  ٓال(: أبال٘ اهطٚالب أدالس بالّ ستٌالس بالّ عوال٘اْ,           827  :   )                     أب٘ اهطٚب بّ عو٘اْ  . 2
  . (25 )                                             ً           )باملكطٜ(, فقٕٚ ذافغ ظآس, أخص عّ ابّ عطفٞ كثريًا ًّ اهعوَ٘      اهؿٔري 

                                                          ٓال(: أدس بّ ستٌالس بالّ أدالس اه ػالٚوٛ, اهفقٚالٕ ا٪قال٘هٛ          837  :           اه ػٚوٛ )   . 3
                                                                           اهعامل املفػط, أخص عّ ابالّ عطفالٞ, ٗذهالط زضٗغالٕ, ٗخاقالٞ   اهتفػالري, هالٕ        

           ريٖ, ٗفٚالٕ                                                                  تقٚٚس   اهتفػري, قٚسٖ عّ ؾٚدٕ ابّ عطفٞ, ٗأنا  إهٕٚ ظٗا٢س ًالّ غال  
  . (26 )                            ف٘ا٢س ُٗل  ٨ تلاز ت٘جس   غريٖ

                                                        ٓال(: أب٘ اهفهى قاغٍ بّ عٚػٟ بّ ُاجٛ, اهقريٗاُالٛ, فقٚالٕ      837  :            ابّ ُاجٛ )   . 4
                                ع                                            ذافغ, ٨ظَ ابّ عطفٞ ٗأخص عِٕ عوً٘عا ؾتٟ, فلاْ ًالّ ت٩ًصتالٕ اه الاضظّٙ, كٌالا     

   ع                     ع     ع                    كالثريعا ًالّ اهعوالَ٘, كالاْ قانالٚعا ٗضععالا, هالٕ          -                    توٌٚالص ابالّ عطفالٞ   -            أخص عّ ا٪بٛ 
                                                                          ٧ًهفا  عسٙسٝ ًِٔا: ؾطح املسُٗٞ, ٗاهؿا    اهفقٕ, ٗؾالطح ضغالاهٞ ابالّ أبالٛ     

  . (27 )   ٓال(     ;=8  :   )               ظٙس اهقريٗاُٛ

                                                         ٓال(: أب٘ اهقاغٍ أدس بّ ستٌالس املعتالى اهقريٗاُالٛ, اهؿالٔري        842  :          اهربظهٛ )   . 5
                      كالال ري ٙعالالط  بفتالالا٠ٗ                                                              )بالالاهربظهٛ(, فقٚالالٕ, ًؿالالاضن   ؾالالتٟ اهعوالالَ٘, هالالٕ زٙالال٘اْ  

  . (28 )      اهربظهٛ

                          ع               ً                                    ٨ظَ ابّ عطفٞ ضت٘ ا٪ضبعني عاًعا, فأخالص عِالٕ كالثريًا ًالّ اهعوالَ٘, قالطأ عوٚالٕ        
                                                                          بعض قرٚس ًػالوٍ, ٗمسالع مجٚعالٕ عوٚالٕ, ٗمجٚالع اه دالاضٜ, ٗامل٘طالأ, ٗعوالَ٘         

                         ع                                        اذتسٙو, ٗمجٚع اهتٔصٙب ًطاضعا, ٗشتتكط ابّ اذتاجب اهفطعٛ, ٗتفػري اهقطآْ.
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  .   488                   اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد:   -24
                                 , ٗتالالطاجٍ املالال٧هفني اهتُ٘ػالالٚني:     325                    , ٗؾالالحطٝ اهِالال٘ض:     307  ,    306                          اُعالالط: ُٚالالى ا٨بتٔالالاد:    -25
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  .   250               , ٗؾحطٝ اهِ٘ض:    335                   اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد:   -26
  .   244               , ٗؾحطٝ اهِ٘ض:    633 / 3                  , ٗاذتوى اهػِسغٚٞ:    364                   اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد:   -27
  .   245               , ٗؾحطٝ اهِ٘ض:    368                   اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد:   -28
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                             فتاٗٙالٕ أُالٕ ٨ظَ ابالّ                 فقالس شكالط             ع     بّ عطفٞ كالثريعا,                         ٗقس تأاط اهربظهٛ بؿٚدٕ ا
  . (29 )               ً                         عطفٞ أضبعني عاًًا, فأخص ٓسٕٙ ٗعوٌٕ ٗططٙقتٕ

                                               ٓالال(: ستٌالس بالّ أدالس بالّ ستٌالس بالّ أدالس,            842  :                   ابّ ًطظٗق اذتفٚس )   . 6
                                                                       ٗٙعط  ابّ ًالطظٗق اذتفٚالس, عالامل باهفقالٕ ٗا٪قال٘ي ٗاذتالسٙو ٗا٪زب, زضؽ       

                  أهالف عالسٝ كتالب    ٗ       ٓالال,       792                                   ً         عوٟ ابّ عطفٞ اهفقٕ ٗا٪ق٘ي, ٗذخ ضفٚقًا هٕ عاَ 
                             أُال٘ا  اهالصضاضٜ   ًلالطضا     ٗ                                           ًِٔا: املت رط اهطبٚس   ؾطح ادتاًع اهكالرٚس,  

  . (30 )              اه داضٜ, ٗغريٓا

                                                                    ػ٩ٜٗ: أب٘اهقاغٍ أدس اهؿطٙف اإلزضٙػٛ اهػال٩ٜٗ, فقٚالٕ ضتالٜ٘, بالاض          اه  . 7
                                                                                 اهعطبٚٞ, ٗٓ٘ ًّ أكرب ت٩ًٚص ابّ عطفالٞ, هالٕ تقٚٚالس   اهتفػالري عالّ ابالّ عطفالٞ,        

  . (31 )                     غوب عوٕٚ ادتاُب اهوغٜ٘

                  فعِسًا ا الٕ ٪زا١                              ًّ اهت٩ًٚص   املؿطق اهعطبٛ,                         ٗهقس أجاظ ابّ عطفٞ عسزا
                      ع                                    ٓال(, مل ٙرتن اهتالسضٙؼ ُٗؿعالط اهعوالٍ, فلاُال  هالٕ   ٓالصٖ          792 )  :              فطٙهٞ اذتخ غِٞ

  :      اهطذوٞ     توم                                                      اهطذوٞ إجاظا  هلثري ًّ اهعوٌا١   املؿطق, ٗأٍٓ ًّ أجاظ   
                     بّ عوٛ بّ ستٌالس بالّ                               اهقانٛ بطٓاْ اهسّٙ إبطآٍٚ   :   ٓال(   <<>  :             ابّ فطذْ٘ )   . 1

                                                                     أبٛ اهقاغٍ بّ ستٌس ابّ فطذْ٘ اهٚعٌطٜ, فقٕٚ ًاهلٛ ٧ًضر, اضتسض ًّ أغالطٝ  
  . (32 )                        ُ                      َّ          اؾتٔط  باهعوٍ, ًّ قطٙٞ ُأٙاْ باهقطب ًّ ًسِٙٞ ذَّٚاْ با٪ُسهؼ

                                             ستٌس بّ أبٛ بلالط بالّ عٌالط بالّ أبالٛ بلالط         :  (     827  :                      بسض اهسّٙ اهسًاًٚين )   . 2
                                                                            اهقطؾٛ املدعًٗٛ اإلغلِسضاُٛ بسض اهسّٙ اهالسًاًٚين, هغالٜ٘ فقٚالٕ, ًالّ فقٔالا١      

 ً       ٣ًا ًالّ                                                                             ًكط, تال٘ىل قهالا١ املاهلٚالٞ مبكالط, اهتقالٟ بالابّ عطفالٞ ٗقالطأ عوٚالٕ ؾالٚ          

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   369  ,    368                   اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد:   -29
  .  50 / 7                   اُعط: اهه١٘ اه٩ًع:   -30
                                   , ٗمل أعثط هٕ عوٟ تالاضٙذ ٗفالاٝ إ٨      253  ,    250               , ٗؾحطٝ اهِ٘ض:    263 / 2                   اُعط: اهه١٘ اه٩ًع:   -31

                                                ٓال(, ٗعوٟ ٓصا فٚلْ٘ بني ٗفاتٕ ٗٗفاٝ ؾالٚدٕ ابالّ      873                                   اهه١٘ اه٩ًع, ٗفٕٚ إُٔ ت٘  عاَ )
                              طفالٞ اهل الاض, ًٗالع ٓالصا ٨         ً       ُ                                       عاًًا, ٗٓصا ُٙؿم فٕٚ! ٨غٌٚا أْ اهػ٩ٜٗ ًّ ت٩ًٚص ابّ ع  70     عطفٞ 

مٌتط ط٩ًٙ٘.                     مت      ً أُفٛ قرتٕ؛ فوعوٕ ع
           ًٗا بعسٓا.    33                   اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد:   -32
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                                                                              شتتكالالطٖ اهفقٔالالٛ, هالالٕ: ؾالالطح اه دالالاضٜ, ٗجالال٘آط اه رالال٘ض   اهعالالطٗع,        
  . (33 )      ٗغريٌٓا

                                                ستٌالس بالّ عوالٛ بالّ ٙ٘غالف اهعٌالطٜ اهسًؿالقٛ                ٓالال(:    833  :               ابّ ادتالعضٜ )    . 3
                                                                         اهؿرياظٜ, ٙعالط  )بالابّ ادتالعضٜ(, اهقانالٛ املقالط٥ احملالسث, هالٕ ًكالِفا          

                   اهعوٌالا١   أقال٘ي                                                           عسٙسٝ ٗشتتوفٞ, أٌٓٔا: اهِؿط   اهقطا١ا  اهعؿالط, ٗتالصكطٝ   
  . (34 )                                   اهسّٙ, ٗغاٙٞ اهِٔاٙٞ   ط قا  اهقطا١

                                              ٓالال(: أدالس بالّ عوالٛ بالّ ستٌالس بالّ ذحالط            852  :                      ابّ ذحط اهعػالق٩ُٛ )    . 4
                                                                        اهلِاُٛ اهعػق٩ُٛ, اهفقٕٚ اذتافغ احملسث ا٪زٙب, ًالّ ك الاض عوٌالا١ ًكالط, مل     

  . (35 )                        جياضٕٙ أذس   عكطٖ   اذتسٙو

ً         خٕ, فٌٍِٔ ًّ ٨ظًٕ ط٩ًٙ٘ ٗأخالص                                       ٗٙت ني مما تقسَ أْ ابّ عطفٞ أفاز ًّ ؾٚ٘                      
ً                                        عِٕ أكثط ًّ فّ, ًٍِٗٔ ًّ جاهػٕ قو٩ًٚ ٗأخص عِٕ بقسض ًا مسرال  بالٕ اجملاهػالٞ,                                       

                             ً      ً       ً                 ً                  بس ملّ أخص عّ ١٨٧ٓ أْ ٙلْ٘ عاملًا باضعالًا ًتٌلِالًا ًالّ اهعوالَ٘, قالازضًا عوالٟ           ٨ٗ
                               املِاظطٝ ٗاحملاٗضٝ ٗاهِقس اهرتجٚس.

 وفاتو
عاف ابّ عطفٞ عٌطًا ط٩ٙ٘ قهاٖ   اهػالعٛ ٗضا١ حتكالٚى اهعوالٍ ٗتعوٌٚالٕ,     

 غدًٚا بعوٌٕ, ضا٢سًا   تعوٌٕٚ ًت٘انعًا أًاَ ت٩ًٚصٖ. -ضدٕ اهلل-كاْ 

ٓالال/  08=هقس اتفق  املكازض اهيت تطمج  هٕ عوٟ أْ عاَ ٗفاتٕ كاْ غالِٞ: ) 
ٗفاتالٕ, فأكثطٓالا    َ(, ٗكاْ هٕ ًّ اهعٌط غ ع ٗمثاُْ٘ غِٞ, ٗاختوف    ٙالَ٘ 0900

  :   , ٗقالالاي توٌٚالالصٖ اه ػالالٚوٛ ) (36 )عوالٟ أُالالٕ اهطابالالع ٗاهعؿالالطْٗ ًالالّ مجالالاز٠ ا٬خالالطٝ 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   240               , ٗؾحطٝ اهِ٘ض:    488            اُعط: َ. ْ:   -33
                              , ٗٗضز   اهه١٘ اه٩ًع أْ امسالٕ     293 /  33               , ًعحٍ امل٧هفني:    392 / 2                   اُعط: اهه١٘ اه٩ًع:   -34

                        كٌا   ًعحٍ امل٧هفني ٗغريٖ.   (   ستٌس )              , ٗهلّ اهك٘اب  (   أدس )
  .  23  ,   20 / 2                , ًٗعحٍ امل٧هفني:   36 / 2                   اُعط: اهه١٘ اه٩ًع:   -35
                    اذتوالالى اهػِسغالالٚٞ   ٗ   ,    380  :               ٪بالالٛ اهع الالاؽ   ,         اه٘فٚالالا ٗ    ,   333 / 2   :                 اهالالسٙ اد املالالصٓب   :      اُعالالط  -36

  .  62  :                        , ًٗوتقٟ اإلًاَ ابّ عطفٞ  43 / 7      ا٪ع٩َ ٗ   ,    596 / 3  :                ا٪خ اض اهتُ٘ػٚٞ
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 . (37 )+ٗت٘  َٙ٘ اهث٩اا١ تاغع عؿط مجاز٠ ا٪ٗىل=:   ال(ٓ    873

                        ثاني ا: مساجالته العلمية

باهِعط إىل ًا ُشكط ًّ عو٘ ًِعهٞ ابّ عطفٞ, ٗضغ٘ر قسًٕ   اهعوالٍ, ٗمسال٘   
ٙػوٍ ًّ غو ٞ اهط ع اه ؿطٜ عوٚالٕ, خك٘قعالا إشا تالصكطُا ًالا     ًلاُتٕ ا٨جتٌاعٚٞ, مل 

ٗقفٕ بٕ بعض عاضفٕٚ ًّ ذسٝ اهط ع, اهيت اُػاب  إهٕٚ ًّ ق ٚوتٕ اهاليت تلالاز تلالْ٘    
باقٚٞ عوٟ اهفططٝ, مل تكالقؤا ًقً٘الا  اذتهالاضٝ, ٗمل تٔالصبٔا املسُٚالٞ اهاليت عوٚٔالا        

 غلاْ اذت٘انط ٗاملسْ.

كالطاذٞ ٗادتالس زْٗ اهتال٘ا١, فِحالس هالٕ      فٔ٘ إش ِٙاظ    اذتق ٙػوم ططٙق اه
ًػاج٩  عوٌٚٞ, اهيت بالسٗضٓا قالس تال٧زٜ إىل تلالّ٘ٙ خكالٍَ٘ ًِٗافػالني قالاضعٍٔ        
ٗطاٗهٖ٘, ٗباهتت ع ٗاهتسقٚق مل صتس أْ هلصا اهتِافؼ بني ابالّ عطفالٞ ٗخكالًٕ٘ غال  ًا     

 ًّ أغ اب ذب املاي, أٗ اهػعٛ هلػب ادتاٖ, أٗ اهتعاذٍ عوٟ اهط٢اغٞ.

  ابّ عطفٞ اهعوٌٚٞ, فػِقػٌٔا إىل ا٩االٞ أقػالاَ: ًالع    ٗإش ُػتعطع ًػاج٩
 ؾٚ٘خٕ, ًٗع أقطإُ, ًٗع ت٩ًٚصٖ:

                       أوال : مساجالتو مع شيوخو
غ ق اهعوٍ بأْ ابّ عطفٞ تتوٌص عوٟ اهؿٚذ ابّ ع س اهػ٩َ اهل٘اضٜ, اهالصٜ قالطأ   
عوٕٚ مجوٞ ًّ تٔصٙب املسُٗٞ, كٌالا مسالع ًِالٕ كالثريعا ًالّ أذازٙالو ا٪ذلالاَ, ًالع         

 . (38 )وٚٔا تكرٚرعا ٗتهعًٚفا, ٗتفػري اهقطآْ كا٩ًًاهتِ ٕٚ ع

           مت                                          ابّ ع س اهػمت٩َ, ٗمسع ًِالٕ, ٗاُتفالع بالٕ, ٗقالس كالاْ                        ابّ عطفٞ عّ ؾٚدٕ    ض٠ٗ 
                               مت             ع                                    ِٙاقؿٕ   بعض املػا٢ى, ٗخياهفٕ اهطمتأٜ فٚٔا أذٚاُعالا, ًالّ شهالم ًالا ضٗاٖ اهعضكؿالٛ      

                     كتابٕ ذٚو قاي:  

ِّض اهقانٛ أب٘ عوٛ   عقسٝ اهِِّلاح بني شًٚني بؿٔازٝ املػالوٌني, فأباذالٕ,      ِّ                           ِّ                                       ؾ
                            مت                                               فػٌع قانٛ ادتٌاعٞ فأُلطٖ, ف٘جمتٕ قانٛ ا٪ُلرالٞ ٓالصا هعالسٗي تالُ٘ؼ, ٗأًالطٍٓ      

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   469  :                  اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد  -37
  .   364  :                         , ٗتطاجٍ امل٧هفني اهتُ٘ػٚني   465  :                  اُعط: ُٚى ا٨بتٔاد  -38
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                 (      ع                          مت                                     باهؿٔازٝ فٕٚ, ٗأه(الف كتابعالا   إباذالٞ اذتلالٍ بٚالٍِٔ, ٗاهؿمتالٔازٝ عوالٍٚٔ, ٗ  أذلالاَ         
                     ف                      أُلرٞ أٓى اهلتالاب( ٗأهفالف قانالٛ ادتٌاعالٞ               مت      )إزضان اهكمت٘اب      :          مت  أُلرتٍٔ ٗمسمتاٖ

  .    ع        مت                           مت        كتابعا عوٟ قرمتٞ ق٘هٕ, شكط شهم ابّ ع س اهػمت٩َ عٌِٔا

ُ             مت          مت                       مت           قاي ابّ عطفٞ, قوُ  ٨بّ ع س اهػمت٩َ: ًا اهكمت٘اب عِالسن  قالاي: املِالع؛ ٪مُتٔالٍ                      
                  مت                  مت                  قاي ابّ عطفٞ: ٗاهكمت٘اب عِسٜ ادتال٘اظ؛ ٪مُتالا ٨ ُطالاه ٍٔ      ,       (             ٨ ٙترف(عْ٘   أُلرتٍٔ

  . (39 )         ع         ُّ   ُ              عِسُا ؾطععا, ٨ٗ تهطُُّا ًُداهفتٍٔ   شهم        مبا جي٘ظ

ًّٗ اهقهاٙا اهيت خاهف فٚٔا ابّ عطفٞ ؾٚدٕ ابّ ع ساهػ٩َ, ًا جا١   
ً                                     اهترطٙط ٗاهتِ٘ٙط ُق٩  عّ تفػري ابّ عطفٞ,   تفػري ق٘هٕ تعاىل:                       ڱ  ں  ں

 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ
 ٓصٖ: هٕ ٗقو  ,اهػ٩َ ع س ابّ ًع حبث  ٗكِ =: ابّ عطفٞ قاي, ز000: املا٢سٝش

 ٗؾٔس ,بأًط عس٨ْ ؾٔس إشا اختوف٘ا   َّ  ٪ُ ٍٔ ؛اهؿٔازٝ   باهلثطٝ اهرتجٚس عوٟ    َّتسي 
 ,ًتلا٩ًْ ٌٗٓا, ٗاهعسهني اهعؿطٝ بني فطق ٨ أْ فاملؿٔ٘ض,    َّ بهس ٖ عسٗي عؿطٝ
    َّٙسي  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ :فق٘هٕ ,باهلثطٝ باهرتجٚس آخط ق٘ي املصٓب ٗ 
ْ  عوٟ  عوٕٚ ٙ٘افقين ٗمل, هود و   فإ٨  ِٓا أغقط  ًا   َّ  إُ ٔا حبٚو ض,اعت ا هلا اهلثطٝ   َّأ
 .(40)+بعِٕٚ شكطٖ املِري ابّ ٗجس  اٍ .ب٘جٕ اهػ٩َ ع س ابّ

ٗممّ كاْ هٕ خ٩  ٙػري ًع ابّ عطفٞ أب٘ ستٌس ع س املٔالٌّٚ اذتهالطًٛ   
إىل تالُ٘ؼ, ٗٓال٘ ًالّ    كاتب غوطاْ املغطب أبٛ اذتػّ املالطٙين اهالصٜ قالسمتَ ًعالٕ     

ًؿاٙذ ابّ عطفٞ, ٗخ٩فٕ ٓصا ًع ابّ عطفٞ ٙػالري, ٗإمنالا ج٣ال  بالٕ؛ هِعالط  بػال  ٕ       
 ًلاُٞ ابّ عطفٞ   ا٨ط٩  ٗاملعطفٞ.

جوؼ اذتهطًٛ هوتسضٙؼ بتُ٘ؼ أٙاَ اهسٗهٞ املطِٙٚٞ مبحوؼ اهػوطاْ أبالٛ  
٘ ي       -ٗٓ٘ ابّ عطفٞ- اهقاض٥اذتػّ, فقطأ     كتالاب ًػالوٍ ذالسٙو ًاهالم بالّ ًِغعال

, فقاي هٕ اذتهطًٛ: بفالتس املالٍٚ ٗكػالط اهال٘اٗ,     (بلػط املٍٚ ٗفتس اه٘اٗ ًّ ًغ٘ي)
فأعازٓا ابّ عطفٞ قاقالسام خ٩فالٕ كٌالا قطأٓالا, فهالرم اهػالوطاْ, ٗأزاض ٗجٔالٕ إىل        

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   342  :              تاضٙذ اهسٗهتني  -39
  .  64  /  7  :                 اهترطٙط ٗاهتِ٘ٙط  -40
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  :        اهالطَٗ  ش  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ اذتهطًٛ, ٗقاي هٕ: أضاٖ مل ٙػٌع ًِم, فأجابالٕ بق٘هالٕ:  
, ٗقس ن ط اهِٜ٘ٗ   ؾطح ًػوٍ اهوفالغ بالاه٘جٔني, إ٨ أُالٕ قالاي: ًالا قاهالٕ        (41 ) ز  80

 . (42 )ٓ٘ اهفكٚس اهقاض٥غري 

إىل ًا ُج ى عوٕٚ ابّ عطفالٞ   ٤ً٘ٙكإُٔ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ٗق٘ي اذتهطًٛ:
ًّ ذسٝ اهط ع, ٗقالس قالاي اهعضكؿالٛ: إْ ٓالصٖ اهقكالٞ تالسي عوالٟ ضغال٘ر عوالٍ ابالّ           

 . (43 )عطفٞ

 أقرانوثانيا: مساجالتو مع 
كاْ ًّ ًعاقطٜ ابّ عطفٞ اهؿٚذ: أب٘ ع الس اهلل ستٌالس اهالسمتكاهٛ, اهالصٜ كالاْ      

ٓال, ٗٗقفٕ عالاضفٖ٘ باه٨٘ٙالٞ ٗاهكال٩ح ٗاهعٓالس,     0<>مبسِٙٞ تُ٘ؼ   ذسٗز عاَ: 
فلاْ ٨ ِٙتػالب إىل ارتوالق, ٨ٗ خيالاهطٍٔ, ٨ عالاًتٍٔ ٨ٗ خاقالتٍٔ, ٨ٗ ىهالط       

 . (44 )عادتٌعٞ ٨ٗ ادتٌاعا , ٨ٗ ٙكوٛ ًع اهِاؽ   ادت٘اً

ٗٙط٠ اهسمتكاهٛ ذطًٞ أخص ا٪جطٝ عوٟ اإلًاًالٞ   اهكال٩ٝ, إش شان ٙقالسح      
 . (45 )ًط١ٗٝ ا٬خص, ٗٙلْ٘ جطذٞ فٕٚ, ٗذ٣ِٚص ف٩  ٘ظ اهك٩ٝ خوفٕ

زفعالال  بالالٕ ُعطٙتالالٕ اهفقٔٚالالٞ ًٗقاطعتالالٕ هوحٌاعالالٞ   -ضدالالٕ اهلل-ٓالالصا اهؿالالٚذ 
إىل اإلغالطا    ٗادُتٌع, ذتالٟ ُضًالٛ باهعُسقالٞ, ٗٗقالع اهتؿالِٚع عوٚالٕ, فالسفع بالٕ شهالم         

 مب اضذٞ تُ٘ؼ ٗاهلحطٝ إىل اهسٙاض املكطٙٞ.

مل ٙػل  اهؿٚذ ابّ عطفٞ عوٟ أفعاي اهسمتكاهٛ, فقس ؾِع عوٕٚ أؾالس اهتؿالِٚع,   
فقٚى هالٕ: إمنالا اًتِالع ٪خالص       ٗقاض ٙ رو عوٟ اًتِاعٕ ًّ اهك٩ٝ ًع اهِاؽ, ملاشا

ِٚع, ٗت عالٕ اهعاًالٞ   ا٪٢ٌٞ ا٪جطٝ عوٟ اهك٩ٝ, فالعاز بالصهم إغ٩ظالًا   اهقال٘ي ٗاهتؿال     
 ٗارتاقٞ   شهم, فطذى اهسمتكاهٛ إىل املؿطق فاضًا بِفػٕ.

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
  .   340  ,    339  :               ًوتقٟ ابّ عطفٞ  -41
  .   239  /  3   :                     قرٚس ًػوٍ بؿطح اهِٜ٘ٗ   :    اُعط  -42
  .   340   :              ًوتقٟ ابّ عطفٞ  -43
  .   340  :               ًوتقٟ ابّ عطفٞ  -44
45-   َ.    ْ :  343   .  
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ٗهلّ ابّ عطفٞ مل ٙرتكٕ ٙعٚـ ًع ُعطٙتٕ, فأخالص ٩ٙذقالٕ, ذتالٟ إُالٕ كتالب      
 كتابًا ٪ٓى ًكط ىصضٍٓ ًّ اهسمتكاهٛ, ٗقس ُعٍ   شهم أبٚا  ًِٔا:  

ٍع  ٍِ ؾ الاض كمُٔ ّع ِفٛ اذُتل  ً  ٗ ٓعى  ًِكعط    ٙ ا أم

 

 ت ِ  متُٔالالالالال٘ا ِهُػالالالالال٧ اٍي ًُععِهالالالالالٍى ُ ع همالالالالالا  

ٌ الال ع     ّع ظ ع  ٗع ِفػعالالِق ً الال ٍع أم  ُهالالُعَُٗ ِفػعالالِقُل

 

٘ اُهالالالالُٕ أممُتالالالالُٕ ِبالالالالاْهر قِّ قمالالالالسع ع الالالالس هما     أمْق

ٍع      ٌُع الاِ  خ ْوفمُلال ٗ اْهُح ٌ الع    ِفٛ ت طعِكالِٕ اْهُح

 

ٍِ اْهُلالىِّ قمالسع ذ ك الوما      ٗ ؾ طعُط إجيماِب ُذْل

ٍع    ْ  ؾ الالالأُُُْل ْع كمالالالا ٍع إ ٘ ٠ فمغ ٚعالالالُطُك  اهتمتْقالالال

 

 قمالالسع ب الالا١  ِباْهِفػعالالِق ذ ْقالالا ع ِعالالُٕ ً الالا ع الالس هما    

ًعُط ًُالالالِعع ِلؼو  ّع ع ْلُػالالالُٕ فماْهالالالأم ْع ٙ ُلالالال  ٗ ِإ

 

ّع ِبالاْهر قِّ ًُععت الِسهما      ٗ ُكال ٍع ِبر الق     (46 )فماذعُل

٘ا عوالٟ اهالطز عوالٟ ابالّ عطفالٞ        فاجتٌع اهفقٔا١ ٗاهعوٌا١ ًّ أٓى ًكط, ٗاتفق
   اهسمتكاهٛ فِعٌ٘ا زتٌ٘عٞ ًّ ا٪بٚا  ًِٔا:ٗق ٘ي ضأٜ 

ٌُ٘ا   ْع ٙ ِػالال ٍِ اْهالالأمبعط اِض أم ّع ِؾالالٚ  ْ  ًِالال  ً الالا كمالالا

 

 ع ومٟ اْهد ٚعالط اِ  قمالسع ُجِ ومالا   ِباْهِفػعِق ؾ ٚعدعا  

ّع إش ا ً الالا أمبعك الالُطٗا خ ومًوالالا      ٗ همِلالال  همالالا همالالا 

 

ٍع ُذومًوالالا      ِٔ ِٗٙومالالاِت ِّ ت ْأ ّع ُذػعالال ٘عُٖ ًِالال  كمػ الال

ٔ الالاِد ق الالاِذُ ُٕ أمهمالالٚعؼ  قمالالسع   ٌِِع  قمالالاي  ِفالالٛ اْه

 

ّع قمالالسع ٙ دعت ِؿالالٛ خ ومومالالا     ٌ الال  ٙ ُػالالُ٘  ش انم ِه

متغمُٕ      ْ  غ الالال ٌعالالالط ا  كمالالالص ا اْهفمِقٚالالالُٕ أمُبالالال٘ ِع

 

ٌ ومالالالا   ٗ اْقت ِ الالالٟ ع  ٘عًفالالالا  ّع ت د مٚتالالالى  خ  ٌ الالال  ِه

 ٗ قمالالالالاي  ِفٚالالالالِٕ أمُبالالالال٘ ب ْلالالالالٍط إش ا ا   ت الالالال ع  

 

ً الالالا      ٗ ٌ الالالطع١ِ فموُْٚتعالالالط ْن  ٌِومالالالاع س اهمالالالُٞ اْه  ع 

ّع  ٗ ٙعالالُ  ع الال ِّ ٗ قمالالسع ض  ٍِ اْهُعت ِقالال ِّ اْهقماِغالال  ابعالال

 

ٗعن الالس  اهػُّالال  وما   ٌ الالا اخعت ك الالطع  كموماًعالالا أم  ِفٚ

ْع ُتالالالالط زمت ؾ الالالالٔ از ا و ِهت اِضِكٔ الالالالا      ً الالالالا إ

 

٘ ٠ قمالالسع اذعت فمومالالا    ٗ اهتمتْقالال  ٍِ ْ  ِبالالاْهِعْو ْع كمالالا  إ

ٗ قمالالسع كمالالا    ٍع  ّ  ً ِعِعهمالالًٞ  ُ ع الال  ْ  ِفالالٛ اْهالالأمععومٚع

 

ٌُع الاِ  ًُععت ِعهمالا     ٗ اْهُح ٌعالع   ّع ج اُ ب  اْهح   ً 

ٌ اِهالالالمم    غمٚعالالالُط ًُ عالالالالٍس ِفٚالالالِٕ ً ععالالالالِصض ًٝ   كم

 

ٌِومالالا     ً الالا ع   ٗ ٍع  ٍع ٙ الالثوم ٗ همالال ٌ الالاِ    ٌ  إهمالالٟ اْه

مت اه(الالالالالِصٜ أمبعالالالالالس اُٖ ًُتمتِهالالالالالسو  ٗ ِإ  ٓ الالالالالص ا 

 

مٌتالالالالُٞ أمجعالالالالطعا ً ِعُعالالالالُٕ ُ ْقومالالالالا   أمخ الالالالص  اْهأم٢ِ

ٓ  عالالالالالمم   ض ا١ٍ ِذو(الالالالالُٕ ُ عمالالالالالطعاأممُتالالالالالمم  ٗ 

 

ٗ همالا      ٘ اِب  ٗعهمالٟ ِباهكمتال ٔ الاُزنم أم ٌ ا اجعِت   (47 )فم
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              ا٪بٚالا         ٓالصٖ       ُػ        ٓلصا=ٙق٘ي ستٌس بّ عاؾ٘ض   اهترطٙط ٗاهتِ٘ٙط: 
       بعالض          ُعٌٔالا       إُٔا   :   قٚى     ٗقس   ,   ًكط     أٓى    ًّ      ٗضز       أُٔا          هوٌغاضبٞ        اهرتاجٍ     كتب     بعض
ٛ      شهم     شكط   ,    كاهٛ   مت هوسمت         ً اُتكاضًا      تُ٘ؼ     أٓى     إْ   :      ٗقالاي    , (       اجملالاهؼ         طالطاظ  )              ارتفالاج

        ٓاتالٕ        شكالط            اه وقالٚين         اهػطاد    أْ      ٗشكط   ,       اهتُ٘ػٛ        اهػوٌٛ     عوٛ      اذتػّ     أب٘    ٓ٘      اجملٚب
  . (48 ) +    ٨ًٚٞ        بأبٚا         املػأهٞ          أجاب       ٗاهسٖ    أْ      ٗشكط   , (  ٕٙ    فتاٗ )             اه٘اقعٞ

هقس أجاب٘ا اهؿٚذ بأزب ٗمجٚى خطالاب, ُعالٍ مل ٙغهال٘ا اهطالط  عالّ ضًٚالٕ       
شهم بوطف ٗاذتؿاَ   اه ٚالتني ا٪ٗهالني, ٗاُعالط كٚالف     قاذ ٕ باهفػق ف٩ًٖ٘ عوٟ 

٘ا ٓالصا ٨ٗ شان, بالى        ٗا اإلُكا    قالطاضٍٓ   اهالسع٠٘, فٔالٍ مل خيط٣ال أٍُٔ أظٔط
٘ا ًّ ارتكٌني عوٟ ستٌى ذػّ.  دو

٨ٗ ؾم أْ قطاضٍٓ ٓصا إمنا اختصٖٗ بعس أْ أذهطٗا املسعٟ عوٕٚ ٗمسعال٘ا  
ا ٙؿالري إهٚالٕ قال٘هلٍ   اه ٚال  اهثالاًّ      ًقاهٕ   املػأهٞ, ٗٓ٘ ًا ٙقتهٕٚ اذتالاي, ًٗال  

 ٗاه ٚ  اهعاؾط.  

اٍ هعؤٍ ًقتِعْ٘ باه ٚ  اهثاًّ إىل أْ اهسمتكاهٛ كاْ   غابق أًالطٖ ىهالط   
 ادتٌاعٞ ٗادُتٌعا , ٗإمنا اعتعي شهم ملا عوٍ تقانٛ ا٪٢ٌٞ ا٪جط عوٟ اإلًاًٞ.

ذٚالو   ,-ضدالٕ اهلل -ٗجيعوْ٘ هٕ   اه ٚ  اهتاغع أغ٘ٝ, ٗٓ٘ اإلًالاَ ًاهالم   
اُقطع   آخط ًستٕ عّ ذه٘ض ادتٌع ٗادتٌاعا , ٗكتٍ عصضٖ   شهالم, إ٨ عالّ   
خاقٞ ع٘ازٖ ق ٚى ٗفاتٕ, ًٗا هٍٚ ًٗا ؾِع عوٕٚ, هلّ كاْ هٕ عصضٖ   شهالم, ذٚالو   
أخرب عّ غ ب شهم ق ى ٗفاتٕ بق٘هٕ: ه٨٘ أُٛ   آخط ٙالَ٘ ًالّ اهالسُٚا ٗأٗهالٕ ًالّ      

عوٟ غالري    أتٛ ًػحس ضغ٘ي اهللٗكطٓ  أْ  -غوؼ ب٘هٛ- ا٬خطٝ ًا أخربتلٍ
 . (49 ), ٗكطٓ  أْ أشكط عويت فأؾل٘ ضبٛ طٔاضٝ؛ اغتدفافًا بطغ٘ي اهلل

ُعٍ اُقٚازًا هإلُكا  ٗزتاُ ٞ هوٌراباٝ أق٘ي: إْ ٓصا قٚاؽ ًع ٗج٘ز اهفالاضق,  
فعصض اإلًاَ ًاهم ٗجٕٚ, أًا عالصض اهالسمتكاهٛ فٌ ِالاٖ اإلغالطاق   اهال٘ض , ٗٓال٘ هالٚؼ        

اهالِلري عوالٟ    ًربضًا ملداهفٞ ادتٌاعالٞ ٗتالطن ذهال٘ض ادتٌالع اهاليت ؾالسز اهالِ         
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 املتقاعػني عِٔا.

اجتٌع باهؿٚذ اهسمتكاهٛ, ٗحبو ًعٕ, ٗشاكطٖ   ًػأهٞ أخالص   ُٗشِكط  أْ اهربظهٛ
ا٪جطٝ, ٗقطعٕ باذتحٞ ذحٞ اهفقٔا١, قاي: ملفالا شكالط  هالٕ شهالم, قالاي: ٙالا فقٚالٕ أبالا         

 . (50 )اهقاغٍ ًا ُطنٟ هم ٓصٖ اهػدػدٞ

ٗ  ختاَ ٓصٖ اهقهٚٞ أقال٘ي: هال٘ عالاف اهالسمتكاهٛ إىل ٗقتِالا اذتانالط, ٗضأ٠       
ا٪ًالط إىل إزًالاد ا٪٢ٌالٞ   غالوم ًال٘ظفٛ      كٚف تطال٘ض  ا٪ذال٘اي, ذتالٟ ٗقالى     

 اهسٗهٞ, جيطٜ بٍٔ ًا جيطٜ عوٟ ً٘ظفٛ اإلزاضا  ًّ تطقٚا , ُٗقى.

فٌاشا ٙكِع  فٔى ٙسع٘ا إىل إخ١٩ املػاجس ًّ إقاًٞ ادتٌاعٞ, ٗإىل ٓحالط  
املػاجس, ٗاإلعطاع عّ ارتط ا١, ٗإٌٓاي ق٩ٝ ادتٌع, أٗ ٙٔاجط باإلُلالاض اه وٚال    

 ٨ٗٝ ا٪ً٘ض.

ْ ٓالالصا ٨ ٙقالال٘ي بالالٕ ًػالالوٍ عاقالالى, ٨ٗ ٙطنالالٟ أْ ٙالال٧ٗي إهٚالالٕ أًالالط    أظالالّ أ
 املػوٌني, إش بٕ تتكس  ٗذستٍٔ, ٗٙتؿت  مشؤٍ.  

ًّٗ اهصّٙ كاُال  هلالٍ خكالً٘ا  ًالع ابالّ عطفالٞ اهؿالٚذ أب٘ع الساهلل ستٌالس          
ٓال, ٗكاْ شهم عِسًا شٓب ذته٘ض زتوؼ ابّ عطفٞ, فالطأ٠ ًالا   >0=املطاكؿٛ   

 اجملوؼ, ُٗعٍ بٚتني   ٓح٘ اجملوؼ فقاي:ٙقع ِٓان ًّ ا٪حباث, ٗقاَ عّ 

 

ًعالالالا ق الالال  اذعا    ٘ع ٍع ٙ   أمت ٚعالالالُ  ُزُضٗغ الالالُٔ

 

ٌُِع ب ٚعالال   اْهقمِكالالٚس ٖع    ْع ِؾالال٣ع  أمغعالالت   فمالالِ 

    ٜ ِٗ ٗ اهتمتع الالالا  ٗجالالالس  ِبالالالِٕ اهتمتِ الالالاُبُس 

 

ٍع اْهِلومالالاُب ع ومالالٟ اهط(ِطٙالالس ٖع    ُٔ   (51 )كمالالأممُت

ٗأجابالٕ مبالا ٙٔسٙالٕ إىل اذتالق     ف و  شهم ابّ عطفالٞ فالتغري ًالّ شهالم كالثريعا,       
 ٗاهططٙق املػتقٍٚ, ٗخاط ٕ مبا ٙقتهٕٚ قو ٕ اهػوٍٚ:

ٔعُحالال٘ أمخ الالاُٖ ِبومْفعمالالٍٞ ّع ٙ  ً الالا ذ الالاُي ً الال  ٗ 

 

متالالالِٞ     ُّ ِعِعالالالس  اْهأم٢ِ ِٗ ٌ الالالطع  إش ا ُشِكالالالط  اْه
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ٗ اهمِتعمالطِ    ٗ اْه  رعالِو  ٍُ ُأُقِ٘ي اْهِفْقالِٕ   ٗ ِعْو

 

ّع قمسع غ الا١ ُٖ   ٘ ٠ ذ اِي ً   قمْوالُب ُُْلت الِٞ   ِغ

 فم  الالالالالا١  ِبِفػعالالالالالٍق قماهمالالالالالُٕ غ الالالالالِّٚس اِتٛ 

 

ٌ الالالِٞ  ٗ ِذْل ٗ ععالالالٍغ   ٗ  ٍْ ٗ ِت عٚ الالالا  ِبِكالالالسعٍق 

ٍو  ٗ ٠ ًُػعِو ٘عهمالُٕ ِغال  ابو    ض  ّع ؾ الٚعِدِٕ قم  ع 

 

 همالالالالس ٠ اْهِ غعالالالالوماَِ ِفػعالالالالقو ِبُرحمتالالالالِٞ   

ِْ ُفُػالال٘قمُٕ     ٗ ُك عالالط ٠ ُِٙعت ح الالا  ِبُكالالغعط ٠ 

 

ٛ   فمِ امهو(ِٕ أمععِطعع   ٗ ازعفمععالُٕ ِبالامه(ِت   (52 )ع ِعالُٕ 

ٗضنالالٛ اهلل عِالالٕ باغالالتعٌاهٕ اذتوالالٍ, ٗٗق٘فالالٕ عِالالسٖ, قٚالالى هالالٕ: كٚالالف اهقٚالالاؽ   
املصك٘ض  قاي: اهلاجٛ غاب, ٗكى غاب فاغالق, فاهلالاجٛ فاغالق, اهكالغط٠ جوٚالٞ,      

 . (53 )ٗاهلرب٠ ًّ اذتسٙو قرٚرٞ, ٗاهِتٚحٞ ٨ظًٞ

امل٘قال٘  باهفقالٕ اهالصٜ    فٌا كاْ أغِٟ املطاكؿٛ عّ ًثى ٓصا اهلالطا١, ٗٓال٘   
ًّ ؾإُٔ أْ ٙطٔط اهِف٘ؽ, كٌا ٙطٔط ا٪بساْ, ٗمل أٓتالس مل٘جالب ٓالصٖ اه الصا١ٝ اهاليت      

 ٙرتفع عِٔا اهعق١٩, اهؤٍ إ٨ اذتػس ٗاهغريٝ.

           اهصٜ كالاْ     , ( ٓ ال   878                                               ًّٗ ًعاقطٜ ابّ عطفٞ اهعامل امل٧ضر ابّ خوسْٗ )
    :  )                ٘ي ابالّ ذحالط     ً                        ً                                  خكًٌا ٨بّ عطفٞ   ذٚاتالٕ, ٗخاقالًٞ بعالس ت٘هٚالٕ اهقهالا١, ٙقال      

ْ  -                      ف                  (: ٗقٚى إْ أٓى املغطب ملفالا بوغٔالٍ أُالٕ     ٓ ال   852 مٛت اهقهالا١     -                أٜ ابالّ خوالسٗ    مت            ٗهال
٘ا املكطٙني إىل قوٞ املعطفٞ, ذتٟ إْ ابّ عطفٞ قاي مل(ا قالسَ   ٘ا ًّ شهم, ُٗػ                                                                  (        عح 
مت       ُ                                                     مت           إىل اذتخ: ُكِا ُ ُعس خطٞ اهقها١ أععٍ املِاقب, ٗملالا بوغِالا أْ ابالّ خوالسْٗ ٗهال      ُ         

  . (54 )         هس ًّ شهم                  اهقها١ عسزُآا باه

                                       إْ عق٨٘ ُريٝ بعغ    مسالا١ شهالم اهعٔالس     =                           ٗٙق٘ي ع س اهععٙع اهس٨ٗتوٛ: 
                                                                              املعوٍ ًّ أبطظٓا امل٧ضر ابّ خوسْٗ, ٗاإلًاَ ابّ عطفٞ, اهوصاْ ٙعساْ مثالطٝ اهِٔهالٞ   

                                    , ٗقس كاْ بني ٓصّٙ اهعوٌني خ٩  كال ري,   (55 ) +                              اإلفطٙقٚٞ اذتفكٚٞ   اهقطْ اهػابع
        ٗكاُالا   =                              , ٙقال٘ي ستٌالس بالّ ارت٘جالٞ:     (56 )                   باذتقس عوٟ ابّ خوسْٗ                  اتٍٔ فٕٚ ابّ عطفٞ 
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           ًٗا بعسٓا.    70   :                            اهتفػري بني اه ٚهاٜٗ ٗابّ عطفٞ   :               خ٩قٞ ٓصا ارت٩      :    اُعط  -56
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  . (57 ) +                                                          عوٟ طط  ُقٚض, مل جيٌع بٌِٚٔا كأؽ اهكفا, ٗمل ٙػعٌٔا بػاط اه٘فا

                          ثالثا : مساجالتو مع تالميذه
                                                        ع            مما ٨ ؾم فٕٚ أْ ابّ عطفٞ اهصٜ ًلالو   جالاًع اهعٙتُ٘الٞ مخػالني عاًعالا      

                                          ٨ بس ًالّ أْ تلالْ٘ هالٕ مثالطٝ  ِالٟ ًالّ             ع        ع        ع        ع        ع  ًسضغعا, ٗإًاًعا, ٗخطٚ عا, ًٗفتٚعا, ًٗقط٢عا,
  .                                                             ٗضا١ عوٌٕ ًتٌثوٞ   ت٩ًصتٕ اهصّٙ أق ر٘ا ًّ بعسٖ ًّ عوٌا١ اهقطْ

ٍٍ ععٌٚالالٍٞ جعوالال  اهالالسمتاُٛ ٗاهقاقالالٛ         عطفالالٞ         س ابالالّ   صتالال ٍ      ٍ          مت                            تأغالالٚؼ ذوقالالٞ عوالال                
ٍٍ, ملالع صتٌٔالٍ بالني أقالطأٍُ, ٗشا  قالٚتٍٔ بالني اهع الاز,                       مت ٙقكسٓا, فدطمتد         ٍ                                                              طو الٞ عوال

ُ                         قال٘ز ظًِمٚتالٍٞ ًتتاهٚالٍٞ, ٗقالس ذفالغ هِالا اهتمتالاضُٙذ أمسالا١ٍٓ                                      ٗدو٘ا هال٘ا١ اهعوالٍ طٚوالٞ ع    ٍ         ٍ                 مت            مت
ٌعا هغريٍٓ إىل ٗقتِا اذتانط, ٗكٚف أنا٦ ٘ا عو                ا مبالا ٗضاالٖ٘   ٗ                        ع                                 ٗأعٌاهلٍ, ٗكٚف كاُ

    (          مت          مت           هتدو(ف, ٗقس تعمٔتالس  كتالب اهتمتالطاجٍ     ا                                  عّ ًؿا٢دٍٔ ًا ذ٘هلٍ ًّ ظوٌا  ادتٔى ٗ
ٍ             أغطٍط غاٙالٞ                              ِّ                         حبفغ أمسا١ أؾٔط ت٩ًٚص امل٧هِّف, ٗاختكط  هِا غريٝ ذٚاتٍٔ      

ٛ                         , ٗكاْ ًّ ت٩ًٚصٖ ا٪فصاش       اإلجازٝ ُ     اُ٪بال اهالصٜ ٨ظَ ابالّ عطفالٞ غالتٞ ٗأضبعالني عاًالًا,          
ٗبعس ٗفاٝ ؾٚدٕ ابّ عطفٞ ت٘ىل ًٌٔٞ اهفتٚا   تُ٘ؼ, ٗكالاْ ممالّ ق الى ابالّ عطفالٞ      
إ١٩ًاتٕ   اهتفػري, اؾتٔط   ذٚاٝ ؾٚدٕ باملٔاضٝ اهفا٢قٞ, ذتٟ قاي عِالٕ ابالّ عطفالٞ    

ظهٛ عِسًا هٍٚ عوٟ كثطٝ ا٨جتٔاز, ٗإتعاب ُفػٕ   اهِعط ذتٟ   كالربٖ,  ٗعّ اهُ ط
     . (58 )+كٚف أُاَ, ٗأُا بني أغسّٙ اُ٪بٛ بفٌٕٔ ٗعقوٕ, ٗاهُ طظهٛ حبفعٕ ُٗقوٕ= قاي:

 (إكٌاي اإلكٌالاي )هقس تأاط اُ٪بٛ مبِٔخ ؾٚدٕ   شتتكطٖ اهفقٔٛ,   كتابٕ 
  ؾطح قرٚس ًػوٍ, ٗشهم بػطٙاْ ضٗح اهِقالس اهاليت جعوتالٕ خيالاهف ؾالٚدٕ        

  اهق طالاْ امُللالاؽ اهالصٜ غالب        (59 )قهٚٞ تِاظ  فٚٔا ابّ عطفٞ ًع اهؿٚذ اهغطٙاُٛ
ُكطاًُٚا, ٗقاي هٕ: أُا عسٗن ٗعسٗ ُ ٚم, فأفتٟ اهغطٙالاُٛ: بلفالطٖ, ٗاغالتتابتٕ, ٗأفتالٟ     

إىل ضأٜ اهغطٙاُٛ ستتحالًا بق٘هالٕ هؿالٚدٕ ابالّ     , فٌاي اُ٪بٛ  (60 )ابّ عطفٞ: بإُٔ ًِتقل
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  .  58  :                               ًعامل اهت٘ذٚس   اهقسٍٙ ٗ  اذتسٙو  -57
  .   488              ُٚى ا٨بتٔاد م   -58
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                         أٜ: كافط ٨ نلّ اغتتابتٕ.  -60
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 . (61 )عطفٞ: مل ٙعٔط هٛ أْ اهطجى ًِتقل, ٨ٗ ٗجٕ هوحع٢ٚا  اهيت اذتخ بٔا عوٕٚ

أُالٕ كالاْ إًاًالًا عالاًع اهلال٘ا١, ٗقالسَ هٚوالٞ         -أٙهالاً -ًّٗ أخ اضٖ ًع ؾالٚدٕ  
  هٚوتٔالا فػالأهٕ: ًالّ ُ٘بال      -أٜ: بالابّ عطفالٞ  -اهرتاٗٙس ق ى ق٩ٝ اهعؿا١, ٗاهتقٟ بٕ 

اي: قسًتٔا, فقاي هٕ: كِ  أظِم أٗض  ًّ ٓصا, ٗكِال  أظالّ أُالٛ إشا ًال  اخوالف      فق
 . (62 )ًّ ٧ٙخص عِٕ اهعوٍ بعسٜ

إشا ٨ذالالغ عوالالٟ اهػالالا٢ى قوالالٞ اهالالرتٜٗ, ف ُالالٕ جيٚ الالٕ بِلتالالٞ  -ضدالالٕ اهلل-كالالاْ 
كاْ ابّ عطفٞ   اإلغلِسضٙٞ بكالسز زضؽ     : (63 )غاخطٝ, جا١   اذتوى اهػِسغٚٞ

ً٘نع ًّ ك٩ًٕ عاز فٕٚ خرب عوالٟ املهالا  إهٚالٕ,     كتاب اذتخ ًّ شتتكطٖ, فٌط
فقاي أذس اهطو ٞ: كٚف أعسمت اههٌري عوٟ املها  إهٕٚ  فأجابالٕ اهؿالٚذ فال٘ضًا: قالاي     

    .   ز :  :      ادتٌعٞ ش  ک       گ     گ  گ        اهلل تعاىل: 

                                       إْ ٗجس نٌري نلّ عال٘زٖ عوالٟ املهالا  أٗ     =                         ٗاذتاي أْ اهِر٘ٙني قاه٘ا:
                                                        إىل املها  أ٨ٗ؛ ٪ُٕ املترالسث عِالٕ, ٗمل نِالع أذالس ًالٍِٔ                        املها  إهٕٚ, فع٘زٖ 

    .   (64 ) +                  ع٘زٖ إىل املها  إهٕٚ

       ٓالال(,     08=                                                             ًّٗ اهقهاٙا اهيت عاضع فٚٔا ابّ عطفٞ ًا أفتٟ بالٕ اهغالربٙين ) :   
ّ        قٚالى   :  (                    اهترطٙالط ٗاهتِال٘ٙط   )                          ًا شكالطٖ ابالّ عاؾال٘ض                 اهفقٚالٕ          اهؿالٚذ     إْ  :       عطفالٞ        ٨بال

ٍ      أبا      املفيت         ٗاهفقٕٚ       ذٚسضٝ    بّ     أدس        اهع اؽ     أبا        اهقانٛ          ضدٌٔالا -          اهغالربٙين           اهقاغال
       قالاي          ًالطتني          طالاهق        أُال    :   َّ ُكَّٕ    ًا        هعٗجتٕ  :    قاي     إُٔ      عوٕٚ     ؾٔس     عٌّ     غ٩٣  -    تعاىل    اهلل
٠َّ   :       فقالا٨        ٗاذسٝ     ًطٝ        هلا ّ             فاغتؿاللوٕ    , ُ   َّ   ُِٙ ال             ظالآط     أٗ        قالطٙس        ٪ُالٕ    ؛      عطفالٞ        ابال

ٟ          تقالسٙط       أضاز    إْ              , االٍ قالاي:           اه ِٚالٞ          أغالطتٕ      ٗقس   ,      ا٨اِتني       ً   أًالطاً       أضاز     ٗإْ          فكال٘اب,         ًعِال
 . (65 )    كصهم      فوٚؼ  ,   بٕ    إ٨       اهوفغ     ٙتٍ    ٨ٗ     ًِٕ    بس   ٨       ذاجٚا

ٙق ى ٗجٔٞ ُعط اهطاهب إْ زعٌ  باذتحٞ, ًّٗ شهالم   -ضدٕ اهلل-هقس كاْ 
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  .   459   :           ُٚى ا٨بتٔاد  -61
  .   579  /  3  :                 , ٗاذتوى اهػِسغٚٞ  65  :               ًوتقٟ ابّ عطفٞ  -62
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  .   405  /  2   :                      اُعط: اهترطٙط ٗاهتِ٘ٙط  -65



 ومساجالته العلمية                     ابن عرفة الو ر غ م ي 

                  جملة اجلامعة األمسرية
411 

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     : أْ ابالالّ ًالالطظٗق غالالأهٕ عِالالس تفػالالريٖ ق٘هالالٕ تعالالاىل 

كٚالف ٗقالس   , أٙكس أْ تلْ٘ ًّ ِٓا ً٘ق٘هٞ, فقاي اهؿالٚذ:   ز  ;8  :       اهعخط  ش  ڤ
فقاي ابّ ًطظٗق: ُجعً  تؿ ًٚٔا هلا باهؿططٚٞ, فقاي: ٓصا ىتالاد إىل ُالل     ُجعً 

مًتالا     (66 )ًّ إًاَ ٗؾآس ًّ ك٩َ اهعطب , فصكط هٕ اهِل ًّ اهتػٔٚى ٨بالّ ًاهالم, ٗأ
 اهؿآس فق٘هٕ:  

 فمومالالالا ت رعِفالالالط ْ ِب٣عالالالطعا ُتِطٙالالالُس إخ اب ٔ الالالا

 

ُِٗالالِٕ ت قمالالعع      ّع ُز  فم مُِتالالم ِفٚٔ الالا أمُعالال   ًِالال

ٌعالا     كمص ان اه(ِصٜ ٙ  عِغٛ ع ومٟ اهمِتالاِؽ ظماِه

 

٘ اِقالِب ً الا ق الِ عع       ٍِ ع   ُتِك عُٕ ع ومالٟ ض ْغال

 .   (67 )فقاي ابّ عطفٞ: فأُ  أب٘ ع س اهلل بّ ًطظٗق  قاي: ُعٍ, فطذمتب بٕ 

٘           ٗٗجٔٔالا  =        , فقاي:  (                اهترطٙط ٗاهتِ٘ٙط )                               ٗشكط ابّ عاؾ٘ض املػأهٞ   كتابٕ:     ُ    أُبال
         ُ   فآتالسٙ ُ    ,     اهل٩َ     شهم     بعض      ٗشكط     ً خو٩ً        اهِػدٞ        أْ      ٗشكط  ,    ُ  فٌُٔتٕ    ًا      بل٩َ      ذٚاْ

ّ  )   ال   بال    (ُ  م  ع   ُُقمالٚضع  )        ج العَ     أْ         شكالط        ًالا       ًعِٟ      غٚسٜ    ٙا  :     ٗقو    ,    ْإً    إىل            امل٘قال٘هٞ    (     ً ال
متِٔا    ملا          باهؿططٚٞ        هؿ ٔٔا ْ        كاُ٘ا      ٗإشا       اهؿطط      ًعِٟ    ًّ     مت   ته ٜ           امل٘قال٘ي            ٙعالاًو٘         اهالص

ُ  هفُعٕ      ٙؿ ٕ     فٌا      بصهم       اهؿطط     هفغ      ٙؿ ٕ   ٨          ف٘افالق    ,         املعاًوالٞ         بتوالم      أٗىل         اهؿالطط      م   هفالغم     
َّ      أُلط     شهم      ٗعِس   ,    ط عٕ     كاْ        اإلُكا     أْ    ملا    م  ٗفمطح         اجملوالؼ        أٓالى     ًّ      مجاعٞ     َّ عو

ٟ       ُكٍٔ  :     فقو    ,     اهؿطط        ًعاًوٞ        امل٘ق٘ي        ًعاًوٞ        ب ا ا           ٗطاه ُ٘ٛ          اهفالا١         زخال٘ي        عوال
٘             امل٘ق٘ي    خرب     ٜ   :     ضتال ٍ        فوالٕ          ٙالأتٚين         اهالص ٛ         زضٓال         ٗكِال     ,     شهالم                 فِالاظعُ٘

          ٙ حعًالٕ        ٗقالس           املػالأهٞ         ٙؿال ٕ         فٌٚالا       ًاهم     ابّ     قاي  :     فقو    ,       اهتػٔٚى     حبفغ     عٔس      ذسٙو
  . (68 ) +     اهؿطط      ع٘اب        ً تؿ ًٚٔا      اهصٜ     قوٞ    عّ      ًػ ب

                           ً                                                هقس جا١ ك٩َ ابّ عاؾ٘ض ً٘افقًا ٨بّ ًطظٗق, كٌا أْ ابالّ عطفالٞ ُفػالٕ اقتِالع     
                                                  بل٩َ ابّ ًطظٗق, ٗطوب ًِٕ ا٨ُهٌاَ إىل ذوقٞ اهسضؽ.  
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 املصادر واملراجع

                                                                    ُػاب, ٪بٛ غعٚس ع س اهلطٍٙ بّ ستٌس بّ ًِك٘ض اهتٌٌٚٛ اهػالٌعاُٛ, تالس:     ا٪  . 1
  َ .    1998  ,  1  :  ط                                      ع س اهلل عٌط اه اضٗزٜ, زاض اهفلط, بريٗ , 

  :                                                                       بغٚٞ اه٘عاٝ   تطاجٍ اهوغ٘ٙني ٗاهِراٝ, هوػٚ٘طٛ, تس: ستٌس أبال٘ اهفهالى, ط    . 2
  .            , ًط عٞ اذتو  1

                  اذتػالالني ٙعقالال٘بٛ,                                                             تالالاضٙذ اهالالسٗهتني امل٘ذسٙالالٞ ٗاذتفكالالٚٞ, هوعضكوالالٛ, تالالس:      . 3
  .َ     1998  ,  1  :                          ّ, امللت ٞ اهعتٚقٞ تُ٘ؼ, طٙ     ٗآخط

  ,  1  :                                                                   تالالطاجٍ املالال٧هفني: حملٌالالس ستفالال٘ظ, زاض اهغالالطب اإلغالال٩ًٛ, بالالريٗ , ط     . 4
  . ٓ ال    1474

                                                                            اهتفػري بني اه ٚهاٜٗ ٗابّ عطفٞ, ضغاهٞ زكت٘ضاٖ, إعساز غالعٚس فاُالسٜ, إؾالطا :      . 5
  .َ     1997    ٓال,     1417   :                                     ٗغٚوٞ بوعٚس, ُ٘قؿ  عاًعٞ اهعٙتُ٘ٞ غِٞ

                                                                             اذتوى اهػِسغٚٞ   ا٪خ اض اهتُ٘ػٚٞ, هو٘ظٙط اهػطاد, تالس: ستٌالس اهلٚوالٞ, اهالساض       . 6
  .     .                 اهتُ٘ػٚٞ هوِؿط, ز

                                                                            زضٝ اذتحاي, ٨بّ اهقانالٛ, تالس: ستٌالس ا٪دالسٜ أبال٘ اهِال٘ض, ًلت الٞ اهالرتاث           . 7
    .   .          اهقآطٝ, ز

                          فطذْ٘ املاهلٛ, تالس: ستٌالس        ٨بّ  ,                                  اهسٙ اد املصٓب   ًعطفٞ أعٚاْ املصٓب  . 8
    ,   .                                  اهِ٘ض, ًلت ٞ زاض اهرتاث, اهقآطٝ, ز  ٛ         ا٪دسٜ أب

                                                                               شٙى اهتقٚٚس, ٪بالٛ اهطٚالب ستٌالس بالّ أدالس اهفاغالٛ, تالس: كٌالاي ٙ٘غالف, زاض            . 9
    ٓال.    1417  ,  1                      اهلتب اهعوٌٚٞ, بريٗ , ط

                                                                     شٙى تصكطٝ اذتفاظ, ٪بٛ اذتػّ ستٌس بّ عوٛ اهسًؿالقٛ, تالس: ذػالاَ اهالسّٙ       .  17
  .                               اهقسغٛ, زاض اهلتب اهعوٌٚٞ, بريٗ 

                                                       ٞ   ط قا  املاهلٚٞ, حملٌالس شتوال٘ , زاض اهفلالط اهعطبالٛ,            ض اهعكٚ ع ٘ع        مت ؾحطٝ اهمِت  .  11
             بريٗ , ز  .  

                              ا٪جفالاْ, اهطالآط املعٌال٘ضٜ,      ٛ       ستٌس أب   : ا                             ؾطح ذسٗز ابّ عطفٞ, هوطقا , تس  .  12
  .َ     1993  ,  1  :                    زاض اهغطب اإلغ٩ًٛ, ط

                                                                            اهه١٘ اه٩ًع ٪ٓالى اهقالطْ اهتاغالع, حملٌالس بالّ ع الس اهالطدّ اهػالداٜٗ, زاض           .  13
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        .   .                    ًلت ٞ اذتٚاٝ, بريٗ , ز
                                                                           ط قا  اهفقٔا١, ٪بٛ إغراق اهؿرياظٜ, تس: إذػاْ ع الاؽ, زاض اهطا٢الس اهعطبالٛ,      .  14

  . ٓ ال    1397  ,  1  :        بريٗ , ط

  ,  3  :                                                                    غاٙٞ اهِٔاٙٞ   ط قا  اهقطا١ ٨بّ ادتعضٜ, زاض اهلتب اهعوٌٚٞ, بالريٗ , ط   .  15
    ٓال.    1472

                                                                اهسٗهالٞ اذتفكالٚٞ, ٨بالّ قِفالص, تالس: ستٌالس اهؿالاشهٛ, اهالساض            ٥    ً از            اهفاضغٚٞ    .  16
  .           هوِؿط, تُ٘ؼ         اهتُ٘ػٚٞ 
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