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 الرؤية االستشراقية للفقه اإلسالمي يف دور اإلنشاء والتكوين

 عرض ونقد

 مصطفى العماري الزائدي .د

 متهيد

                                                                إٕ ايفك٘ اإلط٬َٞ ْؼأ ٚتشعشع َٓز عصش صذس اإلط٬ّ ا٭ٍٚ، قبلٌ دلذٚ    
                   ٚأصلاني٘، ٚنبلنس                                                                عصش ايرتطي١ َٔ ايظلشٜن١ْٝ إزي ايرشيٝل١، عًل٢ ٜلذ ايشطلٍٛ      

                                                                                         ايتنيرري، ٚايطبكل١ ايلت تًلِٝٗ، َٚلزٖم اإلَلنّ أيلٞ دٓٝفل١ ٚاإلَلنّ َنيلو ٚاإلَلنّ           
                   نّ أظيلذ   ٜؼلز                                                        ايؼنفرٞ، نٌ ٖزٙ ظٗشت قبٌ عصش ايرتطيل١، َٚلزٖم اإلَل   

                                  ّ                                        أصٛي٘ ع٢ً أصٍٛ تًو املزاٖم، فهٝف إرّا ٜظتكِٝ ايكٍٛ يإٔ ايفك٘ اإلط٬َٞ تلأرش،  
  . (1 )                                   أٚ ننٕ صٛس٠ َرذي١ يًكنْٕٛ ايشَٚنْٞ؟

                                                                      يكذ أجٗذ املظتؼلشقٕٛ أْفظلِٗ   ضبنٚيل١ ايتؼلهٝو   ايفكل٘ اإلطل٬َٞ،       
                      تلضاٍ ػلبنن٘ تلتاري                               قٝند٠ ٖزا ايتٝنس، ايلزٟ ٫     (2 )                          ٚتٛزي املظتؼشم )جٛيذ، تظٝٗش(

                                        ّ             ٚيث ايؼب٘، ٚايؼهٛى ايٛا١ٖٝ، ٚايبنطًل١، ظٓلّن َلِٓٗ      ،                           ايفشص املٛات١ٝ إلع٬ٕ َشاَِٝٗ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .ازبنَر١ ا٭مسش١ٜ               
  .   263                                                املطرين، عبذ ايرظِٝ، افرتا٤ات املظتؼشقري ع٢ً اإلط٬ّ. ص  -1
                                 ّ( َظتؼللشم صبللشٟ ٜٗللٛدٟ، دسغ       2961    -2:23 )  Goldziher  ،        اجٓللٝع  ،            جٛيذتظللٝٗش  -2

                                                                                يشيري ٫ٜٚبظٝغ ٚيٛدايظت ٚا٭صٖش، َٔ ضبشسٟ دا٥ش٠ املرنسف اإلط١َٝ٬، َٔ َ٪يفنت٘: تلنسٜ   
  .   :22                                            َزاٖم ايتفظري اإلط٬َٞ. َٛطٛع١ املظتؼشقري، يذٟٚ ص
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                                                                              أِْٗ قندسٕٚ ع٢ً طُلع َرلن  اسبلل، ٚإقٓلنع املظلًُري سيلن ترشإل٘ َلٔ إفلو          
        ٚيٗتنٕ.

                                                                   ٚقبٌ اسبذٜث عٔ املظتؼشقري، ٚس٩ٜلتِٗ يًفكل٘ اإلطل٬َٞ، ألم إٔ ْبرلذ      
                                                         طل٬َٞ ْؼلأ َلٔ سلري أطلع، ٚقٛاعلذ، أٚ أْل٘   ٜهلٔ                                     ْظش١ٜ ٚػلب١ٗ، إٔ ايفكل٘ اإل  

     ّ     ّ                                        ّ                        َٛجٛدّا أص٬ّ، نُن أم إٔ ْرًِ أْ٘ ْؼأ، ٚأخز ٜظلري َتلذسجّن   َشاتلم اسبٝلن٠     
                                                       ٚايٛجٛد، دت٢ ٜبًغ أقص٢ َن ٜكذس ي٘ َٔ ْضٛج ٚنُنٍ ٚتطٛس.

                                                                     ٚقذ اتفل عًُن٤ املظًُري ع٢ً اخت٬ف َزاٖبِٗ، ٚاجتٗلنداتِٗ عًل٢ إٔ نلٌ    
                اإلطل١َٝ٬ دهلِ      (3 )                                          نٕ َٔ عبلندات، َٚرلن٬َت يل٘   ايؼلشٜر١                   َن ٜصذس عٔ اإلْظ

                                ّ                                                   ٜظتٓذ إيٝ٘، ٚإٔ ٖزٙ ا٭دهنّ قذ يّٝٓٗن ايكشإٓ ايهشِٜ، ٚايظل١ٓ املطٗلش٠، ٚإرا   تهلٔ    
            يرلذ يلزٍ   -                                                      ٖزٙ ا٭دهنّ ٚاإا١ ايذ٫ي١   ٖزٜٔ املصذسٜٔ، حبث هلن اجملتٗذٕٚ 

     ١ًٝ.                          ٫طتٓبنطٗن َٔ أديتٗن ايتفصٝ  -                    ازبٗذ، ٚاطتفشاغ ايٛقت

                                                                       ٚاملر٢ٓ ايفكٗٞ ايزٟ عبلٔ يصلذدٙ اٯٕ ٖلٛ َصلطًف ايفكٗلن٤ دٕٚ سريٖلِ،       
                                                                                  ٚايزٟ ٜؼتٌُ ع٢ً دفل  طن٥فل١ َلٔ ا٭دهلنّ ايؼلشع١ٝ ايرًُٝل١، طلٛا٤ أننْلت           
                                                                            ايهتنب، أّ ايظ١ٓ، أّ ا٭دهنّ املظتٓبط١ َٔ ا٭١ُ٥ اجملتٗذٜٔ، نُن ٜؼلٌُ املظلن٥ٌ،   

   ١.                                         ٚا٭دهنّ ايفك١ٝٗ، طٛا٤ أننْت قطر١ٝ، أّ ظٓٝ

               َٓٗللن تكظللِٝ   .                                                                   ٚيٓللن٤ عًٝلل٘ فللوٕ َفٗللّٛ ايفكلل٘ ٜٓكظللِ إزي تكظللُٝنت َترللذد٠
                                                                                      ا٭دهنّ ايفك١ٝٗ إزي: تهًٝف١ٝ، ٚٚإر١ٝ. َٚٓٗن: تكظلُٝٗن ينعتبلنس: ايكطرٝل١، ٚايظٓٝل١.     
                           ح                                    ّ                         َٚٓٗللن: ينعتبللنس املكنصللذ ايللت ػحللش عت ا٭دهللنّ َللٔ أجًللٗن، ٖٚللٞ: إَللن أدهنَللّن  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                       فنيؼشٜر١ ٖٞ املبند٨، ٚا٭دهنّ ايرن١َ ايت                                          ٖٓنى فشم يري َصطًف ايؼشٜر١، َٚصطًف ايفك٘،   -3

                         ّ                                                                           أٚجم اهلل ترنزي إتبنعٗن أيلذّا، ٚإٔ َبند٥ٗلن رنيتل١ ٫ تلتوري، ٫ٚ تتبلذٍ. أَلن ايفكل٘، فٗلٛ تًلو          
                                                                                          ا٭دهنّ اير١ًُٝ ايلت تضلبع ع٬قلنت ايٓلنغ يرضلِٗ ايلبرق، ٚع٬قلنتِٗ خبلنيكِٗ، ٚع٬قل١          

                                         ذ يثبٛتل٘، ٚطيلٛد قٛاعلذٙل يلٌ ٜكلٝع                                               اجملتُع اإلط٬َٞ يوريٙ َٔ اجملتُرنت، ٚ  ٜكٌ أدل 
    ّ                                                                                 أَٛسّا َتوري٠ ٚحيهِ عًٝٗن، فُٔ ايطبٝرٞ إٔ تهٕٛ أدهنَ٘ َتوري٠. ٖٚلزٙ ايٓتٝةل١   ٜظلتطع    
                                                                                    املظتؼشقٕٛ ايٛصٍٛ إيٝٗن، ٚاختًع عًِٝٗ ا٭َش يري ايثنيت ٚاملتوري، أٟ يري ايؼشٜر١ ٚايفكل٘،  

                                 سٜ  ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ، تلأيٝف:                                                      ٖٚزا َن سفٌ عٓ٘ ينيتاذٜذ املظتؼشم نٛيظٕٛ. ساجع   تن
  .  36                                             ٕ. ج. نٛيظٕٛ، تشطي١ ٚترًٝل: د. ضبُذ أظيذ طشاج. ص
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                                             ١. َٚٓٗن: تكظِٝ ا٭دهلنّ ايفكٗٝل١ ينعتبلنس                                         إشٚس١ٜ، أٚ دنج١ٝ، أٚ ذبظ١ٝٓٝ، أٚ نُنيٝ
                             ّ                                                           املكصٛد ينيٓٝلنت، ٖٚلٞ إَلن أدهنَلّن قضلن١ٝ٥، أٚ دٜنْٝل١. َٚٓٗلن: تكظلِٝ ا٭دهلنّ          

                                                       َٚٓٗللن: تكظللُٝٗن ينعتبللنس َللن ٜضللنف إيٝلل٘ اسبللل،   .                                      ايفكٗٝلل١ ينعتبللنس اإليللضاّ، ٚعذَلل٘
  . (4 )                                                        نن٭دهنّ املترًك١ حبل اهلل، ٚدل ايربذ، أٚ ايت أتُع فٝٗن اسبكنٕ

           ايؼلشع١ٝ        ا٭دي١    أٟ                                                  ٚقذ اتفل عًُن٤ املظًُري ع٢ً إٔ َصندس ايفك٘ اإلط٬َٞ،
           ٚاإلطيلنع،            ٚايظل١ٓ،            ايكلشإٓ،           أسيرل١:     إزي        تشجلع            ايرًُٝل١           ا٭دهلنّ         َٓٗلن         تظتفند     ايت

              نُن اتفكلٛا       يٗن،         ا٫طتذ٫ٍ     ع٢ً        املظًُري      طيٗٛس      اتفل        ا٭سير١       ا٭دي١      ٖٚزٙ          ٚايكٝنغ،
           فنإلطيلنع،            فنيظل١ٓ،                      ايرتتٝلم: ايكلشإٓ،         ٖلزا       عًل٢         يٗلن          ا٫طتذ٫ٍ           َشتب١      أْٗن     ع٢ً

  . (5 )       فنيكٝنغ

                                                                       ٚإرا ننٕ ايفك٘ اإلط٬َٞ ٜؼتٌُ ع٢ً ٖزا ايبٓن٤ ايتٓظُٝٞ املتظلل ٚاملٓظلةِ،   
                                                                            فوْ٘ ٜذٍ ع٢ً َن يزي٘ عًُن٤ املظًُري َٔ عٓن١ٜ فن٥ك١ ي٘، ٚدسغ ٭دهنَ٘ ٚقٛاعلذٙ،  

 َْ                       َدْبلو ْصٛصل٘، ٚتٓظلِٝ                                                        ٖٚزا َن جرً٘ َثنس اٖتُنّ املظتؼشقري ايزٜٔ ترةبٛا َلٔ  
                                                                                   قٛاعذٙ، ٚدظٔ اتظنق٘، ٖٚٛ َلن دعلن ايهلثرئٜ َلِٓٗ إزي ايتؼلهٝو   ٖلزا ايبٓلن٤        
                                                                               املتُنطو، ٚافرتإٛا أْ٘ ٫ ٜظتٓذ إزي أصلني١ إطل١َٝ٬ل ٚيهٓل٘ َظلتٓذ إزي ايكلٛاْري      

                                             ٚسين إٔ ايفك٘ اإلطل٬َٞ ٜؼلتٌُ عًل٢ ا٭دهلنّ       .                                  ايظنيك١ ي٘، خنص١ ايكنْٕٛ ايشَٚنْٞ
     ّ                                  ، طبكلّن يتطلٛسٙ ايضَلنْٞ ٚاملهلنْٞ،      (6 )                                    اير١ًُٝ املظتفند٠ َٔ أديتٗن ايتفص١ًٝٝ        ايؼشع١ٝ 

                                                                            فوٕ املظتؼشقري ػلههٛا   صل٬دٝت٘ ملظلنٜش٠ اسبٝلن٠ املتطلٛس٠، ٚدهُلٛا عًٝل٘        
ّ                              ينزبُٛد، ٚعذّ َظنٜشت٘ يشنم اسبٝن٠ ايت جّذت فٝٗن املرن٬َت ايت ٫ ْظري هللن                                        .  

                                          ا٭١ُ٥ ايفكٗن٤، ٚيزيٛا ايٛطع، ٚازبٗذ إلألند                                    ٚملن ننٕ ايفك٘ اإلط٬َٞ قذ اجتٗذ فٝ٘ 
                                                            ّ        اسبًٍٛ ايٓنطي١ عٔ َظتةذات ايرصش، ٚايت ٫ تٛجذ هلن ْصلٛص ذبهُٗلن ٚفكلّن    
                                                                               يًُصندس املرتُذ٠، فلوٕ املظتؼلشقري قلنيٛا إٕ اخلت٬ف ا٭٥ُل١ ٜل٪دٟ إزي تٓلنقق        

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .  22                      خ٬ف، عًِ أصٍٛ ايفك٘، ص  -4
  .  32             املشجع ْفظ٘، ص  -5
                               . ٚايفلشم ايظلندغ ٚايرؼلشٕٚ       3:2 / 4                                                  ساجع: نتنب: أْٛاس ايربٚم   أْٛا٤ ايفشٚم، يًكلشا .    -6

                                             نتلنب: عًلِ أصلٍٛ ايفكل٘، عبلذ ايٖٛلنب       ٚ   .        . يتصشف   251 / 3                        يري خطنب ايٛإع ٚايتهًٝف، 
  .   321      خ٬ف، ص
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  . (7 )                                                                 ا٭دهنّ ايؼشع١ٝ   ايكض١ٝ ايٛادذ٠، ٚينيتنيٞ فكذ دهُٛا عًٝ٘ ينيتٓنقق

                               َلٔ ْندٝل١ أدهلنّ ايؼلشٜر١     -                                         ٚاملظتؼشقٕٛ   دساطلنتِٗ يًفكل٘ اإلطل٬َٞ    
  -                                                                                اإلط١َٝ٬، َٚصندسٖن، ٚتطلٛس ايذساطلنت ايفكٗٝل١ عٓلذ املظلًُري، ٚدساطل١ ايفكل٘       

                                       ّ        ّ                            ايفشص١ يفِٗ أعُل يًُةتُرنت اإلط١َٝ٬ قذضيّن، ٚدلذٜثّن، فٗلِ ٜذسطلٕٛ ا٭دهلنّ     
       ٜكللٍٛ   .                   ٫جتُنعٝلل١ ٚسريٖللن                                                  اإلطلل١َٝ٬   ايربللندات، ٚاملرللن٬َت   ايتؼللشٜرنت ا

                                                     أْؼأ املظًُٕٛ َلٔ امللأرٛس َلٔ امللزاٖم، ٚا٭قلٛاٍ،       =                      املظتؼشم )جٛيذ تظٝٗش(: 
                 ، ٚتنيرل٘ عًل٢    (8 ) +                                              ح        ٚا٭فرنٍ، ٚايرنداتل ٭قذّ جٌٝ َٔ أجٝنٍ املظًُري، طح١ٓ جذٜذ٠

  . (9 )                                ريو طن٥ش َٔ جن٤ يرذٙ َٔ املظتؼشقري

ٛا يلزيو إزي                                              ٚقذ صعِ يرق املظتؼشقري تطٛس ايتؼشٜرنت اإلط١َٝ٬                      ل يٝصلً
                                                                                إٔ ايفك٘ قذ اقتبع َٔ ايفك٘ ايشَٚنْٞ، رِ اطلتُش املظلًُٕٛ   تطلٜٛش ايتؼلشٜرنت     
                                                           ّ              يٝأخزٚا َٔ ايتؼشٜرنت ا٭ٚسٚي١ٝ اسبذٜث١، ٚقذ دكل املظتؼلشقٕٛ ظبندلّن   ٖلزا    

                                                                  اجملنٍل دٝث أخزت نثري َٔ ايذٍٚ اإلط١َٝ٬ ينيتؼشٜرنت، ٚايكٛاْري ايوشي١ٝ.

                                                س ايؼبٗنت دٍٛ ص٬د١ٝ ايؼشٜر١ اإلط١َٝ٬ يًتطبٝلل                      إٕ ضبنٚي١ إيكن٤ يزٚ
                                                                 ٚا٫دعن٤ يأْٗن ػشٜر١ صاشا١ٜٚ، َٛقٛتل١ يرصلشٖن، ٚي٦ٝتٗلن، ٚنلٌ       ،            ايرصش اسبذٜث

                                                                                 ايذ٥٫ٌ اير١ًُٝ، ٚايتنسخي١ٝ تهزب ٖزا ا٫دعن٤، ٚأقشيٗلن َل٪شيشات ايكلنْٕٛ ايلذٚيٞ     
              ١َٝ٬، ػلشٜر١                                       ّ، ٚنًٗن إػنسات إزي إٔ ايؼلشٜر١ اإلطل      1391   ّ،     1391   ّ،     1391    عنّ 

                                      ّ        ّ                                  َظتك١ً، هلن نٝنْٗن اشبنص، ٚأْٗن ذبٌُ َٓٗةّن إْظنّْٝن   تصلٌ إيٝل٘ ايبؼلش١ٜ يرلذ،     
                                                                                   ٚدبللشٟ اونٚيلل١ ايللت ٜفشإللٗن ايٓفللٛر ايوشيللٞ ينيللذع٠ٛ إزي َللن ٜظلل٢ُ تطللٜٛش  
                                                                                   ايؼشٜر١، ٚٚإرٗن َٛإلع ا٫دتلٛا٤ َلٔ ايكلنْٕٛ ايٛإلرٞ، ٚيكلذ نلنٕ َلٔ أعظلِ          

                                    ّ              ١ٝ، أْٗلن اربلزت َلٔ ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ َصلذسّا                                    املرطٝنت ايت دككتٗن ا٭١َ ايرشي
      ّ                                                أطنطّٝن يًكنْٕٛ، ْٚصت ع٢ً ريو   دطنتريٖن َٚٝثنم ايٛدذ٠.

                                                               ٚقذ دسغ املظتؼشقٕٛ ايفك٘ اإلط٬َٞل يٗذف َرشف١ دٝن٠ املظًُري َرشفل١  
                                                                     عُٝك١ل ٭ٕ ايفك٘ حيهِ دٝن٠ املظًِ ٜٚٛجٗٗن   أدم تفص٬ٝتٗن، ٚ  نلٌ سبظل١   

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .   :34-   348 ص   5ٚ  4                                  اسبنج، طنطٞ، ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ. ج   -7
  .   362ٚ     :5                            ايركٝذ٠ ٚايؼشٜر١   اإلط٬ّ. ص   ،      اجٓٝع  ،           جٛيذ تظٝٗش  -8
  .   441 / 8                     دا٥ش٠ املرنسف اإلط١َٝ٬   -9
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                                  ٠، أٚ دت٢ قبًٗن، ٚإزي َن يرذ َٛت٘.                  َٔ دٝنت٘ َٓز اي٫ٛد

                                                                       قبٌ إٔ ْتهًِ عٔ ْظش٠ املظتؼشقري يًفك٘ اإلط٬َٞ، ٫يلذ إٔ ْرًلِ إٔ ايفكل٘    
                                                                            اإلط٬َٞ رنيت ٫ ٜتطٛسل ٭ْ٘ يٓفظل٘ ٜت٬قل٢ َلع طيٝلع ظلشٚف اسبٝلن٠   ننفل١        
                                                                                   ا٭صَنٕ ٚا٭َننٔ، ٚإصين ٜكلنٍ: ايفكل٘ اإلطل٬َٞ ٚايتطلٛس، ٚتًلو ايلذع٠ٛ إزي تطلٛس        

  . (10 )                                      اإلط٬َٞ دكٝكتٗن خشٚج عًٝ٘، فًٝتٓب٘ يزيو      ايفك٘ 

ّ                                     ّ                  ايفك٘ اإلط٬َٞ قذ َّش ينيرذٜذ َلٔ ا٭دٚاس   تطلٛسٙ، ٚريلو طبكلّن يظلشٚف                        
                                                                            ايضَنٕ، ٚاملهنٕ ايزٟ ٚجذ فُٝٗن، يزا طرٔ املظتؼشقٕٛ فٝ٘، َٔ خ٬ٍ ٖلزا ايتطلٛس   
                                           ّ                                       ايللزٟ ػلله هٛا   عللذّ صللا١ َصللندسٙ، ٚخشٚجٗللن أدٝنْللّن عللٔ َصللندس ايتؼللشٜع 

ٛا إٕ ٖزا ايتطٛس ايزٟ َّش ي٘ خنإع ملرطٝنت اسبنج١، ٚيلٝع َظلتٓذّا      ا٭ص ّ                                  ّ      ١ًٝ، ٚقني                                 
  . (11 )              ع٢ً أدي١ صاٝا١

                                                                      َٚٔ املرًّٛ إٔ طيٝع ايكٛاْري، ٚايكٛاعذ املٓظُل١ يًُةتُرلنت ايبؼلش١ٜ، ٫    
                                                                           تأتٞ طفش٠ ٚادذ٠، فٗٞ قني١ً يًتطٛس، ٚايتوٝري، ٚ  ٜهٔ ايفك٘ اإلط٬َٞ سيٓةن٠ علٔ  

                                                         يتطٛس اجملتُرنت، ٖٚزا ايتطٛس ايزٟ خيضع إيٝ٘ ايفك٘ اإلطل٬َٞ،                 ّ  ٖزا ايتطٛس، ٚفكّن 
                     ّ                                                           خيتًف َٔ فكٝ٘ ٯخش، طبكّن يظلشٚف ٚأدلٛاٍ ايب٦ٝلنت ايلت ٜرٝؼلٕٛ فٝٗلن، ٚايلت        

                                                       ربتًف َٔ َهنٕ ٯخش، َٚٔ ي١٦ٝ ٭خش٣، ٚينخت٬فٗن ربتًف اسبًٍٛ.

ٛ ٙ، ٚتطلٛسٙ     ّ                                                             يكذ َّش ايفك٘ اإلط٬َٞ دظم تكظِٝ ايفكٗلن٤   َشدًل١ صيل    إزي        
                                                                                     أدٚاس عذ٠، نلنٕ يًُظتؼلشقري فٝٗلن ْظلشات َتبنٜٓل١، َلٔ دٝلث ا٭طلًٛب، ٚيهٓٗلن          
         ّ       ّ                                                            ذبٌُ َضُّْٛن ٚادذّا، ٚطٓكّٛ   ٖزا ايباث يذساطل١ ايلذٚس ا٭ٍٚ، عًل٢ إٔ ْكلّٛ     

   ٤          َبالث آسا                 ٚطلٓرش    نلٌ     ،                                           يذساط١ ايبك١ٝ   أحبن  أخش٣ إٕ ػن٤ اهلل ترلنزي 
                          ُّ       املظتؼشقري دٛهلن، َٚٔ رِ ْشدُّ عًٝٗن.

      ٖلل.      11                                                  ْ٪سخ يل٘، ٚايلزٟ ضيتلذ َلٔ ايبرثل١ إزي ٚفنتل٘         ٟ          ايذٚس ايز       إٕ ٖزا 
                                                                            ٜرترب ٖٛ ا٭طنغ يبنقٞ ا٭دٚاس اٯت١ٝ، ٚايت تطٛس فٝٗن ايفك٘ دت٢ ٚصلٌ إزي سنٜتل٘   

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                      يلٔ ٜٛطلف ايوشٜلم.                                                                          أيٛ صٜذ، يهش، َٗزب َرةلِ املٓلنٖٞ ايًفظٝل١، تٗلزٜم: عبلذ ايبنطلع         -10

                          ، دشف ايرري ٚايتن٤ ٚايطن٤.   493ٚ      492ٚ      447 ص
         . يتصشف.   :34 ص   5ٚ  4                            طنطٞ، ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ. ج   ،     اسبنج  -11
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                                                                             َٔ ايُٓٛ، ٚايهُنٍل ٭ٕ   دٚس اإلْؼن٤ ٚايتهٜٛٔ ٚإرت ايًبٓلنت ا٭طنطل١ٝ يًفكل٘    
                                         َبين عًٝ٘، ٚأم إٔ ْرًلِ إٔ ٖلزٙ ايفلرت٠                                      اإلط٬َٞ، ٚإٔ نٌ َن جن٤ يرذٙ إصين ٖٛ 

                 ، ٚاْتٗت يٛفنت٘.                يذأت يبرث١ ايٓيب 

                                                                      ٚيٓن٤ عًٝ٘ فٗٞ تٓكظِ إزي فرت٠ َن قبٌ اهلةلش٠ )  َهل١(، ٚشيتلنص يوصل٬      
                                                                                            ايركٝللذ٠، ْٚؼللش ايتٛدٝللذ، ٚايكضللن٤ عًلل٢ ايؼللشى. أَللن ايفللرت٠ ايثنْٝلل١، فهنْللت )    

                            ظللتةذ٠، ٚتكشٜللش ا٭دهللنّ،                                                     املذٜٓلل١(، ٚقللذ اٖتُللت يرلل٬ج َؼللننٌ املظللًُري امل 
                                                                             ٚايكٛاعذ ايكن١ْْٝٛ، ٚتٓظِٝ أَٛس اسبشب ٚايظًِ، ٚتٓظِٝ اير٬ق١ َع سلري املظلًُري،   
                                                                         ٚتفصٌٝ أدهنّ ايضنن٠، ٚ  صبنٍ ا٭دٛاٍ ايؼخص١ٝ ْظِ ايتؼلشٜع امللذْٞ أدهلنّ    
                                                  ل                                ايضٚاج، ٚايط٬م، نُن ْظِ َظن٥ٌ ايبٝع، ٚاإلجلنس٠، ٚايظللًِ، ٚاملضلنسي١، ٚاملضاسعل١،     

                                               ؼشان١، ٚايؼفر١ ٚسريٖن، نُن ْظِ اسبذٚد، ٚازبٓنٜنت.   ٚاي

ٛ ٙ ٚتطٛسٙ ٚاج٘ طيٝع املؼننٌ ايلت                                                                    ٖٚهزا فوٕ ايفك٘ اإلط٬َٞ   يذا١ٜ صي
ٌّ املظتؼلشقري َلٔ ايطرلٔ        ّ                              تٛاجٗٗن نٌ دٚي١ فت١ٝ، ٖٚزا خ٬ف َن رٖم إيٝ٘ جل                                             

                            ايفك٘ اإلط٬َٞ َٔ طيٝع جٛاْب٘.

                                      ا ايفك٘   ٜأت ين٭دهنّ دفرل١ ٚادلذ٠،                                  ٚايذاسغ يًفك٘ اإلط٬َٞ ًٜا  إٔ ٖز
                                                                           ٚإصين اْتٗج أطًٛب ايتذسج   تؼشٜع ا٭دهلنّ، نتالشِٜ اشبُلش، ٖٚلزا ا٭طلًٛب      
                                                                         طنعذ ع٢ً قبٍٛ ا٭دهنّ، ٚايكٛاعذ ازبذٜذ٠، ٚايلت   تهلٔ َرٗلٛد٠   اجملتُلع     

    .   (12 )                                                   ّ         ّ   ريو ايٛقت، ٖٚزا َن   ٬ٜدظ٘ أسًم املظتؼشقري إَن عُذّا، أٚ طّٗٛا

اإلسالمي يف دور  ث األول: عرض بعض آراء املستشرقني للفقهاملبح

 اإلنشاء ونقدها

ًًأواًل:ًعرضًرؤيةًالمستشرقً)شاخت( ً ًً ًًً ً ً ًً ً ًً ًً ًً ً ًً ً ً ًً ً ً ًً
             نتنيلل٘:   ( Schacht )   (13 )                                           يكللذ ترللش  املظتؼللشم ا٭ملللنْٞ )ػللنخت(   

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .  79                                              ػشف ايذٜٔ، عبذ ايرظِٝ، تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ. ص  -12
   ّ،     2:13                                            َلٔ أػلٗش املظتؼلشقري ا٭مللنٕ، ٚيلذ طل١ٓ         Joseph Schacht            ٜٛطف ػلنخت    -13

                                                 ّ، أدلذ ايلزٜٔ أػلشفٛا عًل٢ دا٥لش٠ املرلنسف           2:45                  نَر١ املصش١ٜ طل١ٓ                   اْتذب يًتذسٜع ينزب
= 
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                                                                             )َذخٌ إزي ايكنْٕٛ اإلط٬َٞ(، إزي ا٭صٍٛ ايكن١ْْٝٛ   ػب٘ ازبضٜلش٠ ايرشيٝل١ إيلنٕ    
                                                             َصندس ايكنْٕٛ ايت تطبل فٝٗن، خنصل١ ايرلشف، ٜٚلش٣ إٔ ٖلزٙ                     ّ  ظٗٛس اإلط٬ّ، ٚيّٝٔ

                                                                                ايكٛاعذ، ٚايكٛاْري ايت تترًل ينيتةنس٠ نُن   َه١، ٚايت تترًلل ينيضساعل١ نُلن      
                                                                      املذ١ٜٓ تؼب٘ إزي دذ نبري تًو املطبك١ اٯٕ   اجملتُرنت ايبذ١ٜٚ، ٚإٕ ننْت قلذ  

  . (14 )   ّ            تّٗزيت يرق ايؼ٤ٞ

                                                        دلٛاٍ ايؼخصل١ٝ، فوْٗلن ننْلت َطبكل١ يلذ٣ ايبلذٚ،                                أَن فُٝن ٜترًل يكٛاْري ا٭
                                                                                  ٚعٓذ طهنٕ املذٕ ع٢ً دذ طٛا٤، َلٔ خل٬ٍ ايٓظلنّ ايكبًلٞ ايرشيلٞ ايكلذِٜ، ٖٚلٛ        

  . (15 )                                          ايٓظنّ اشبنيٞ َٔ أ١ٜ ظين١ٜ يًفشد خنسج قبًٝت٘

                                                                     ٚٚصٌ ػنخت   ٚصف اير٬قلنت ايكنْْٛٝل١ ايظلن٥ذ٠   ازبضٜلش٠ ايرشيٝل١      
     ٛ                                            اٍ ايؼخصل١ٝ، ٚاإلس ، ٚايتكنإلٞ إزي ْتٝةلل١                                       قبلٌ اإلطل٬ّ   صبلنٍ قلنْٕٛ ا٭دل

                                                                                      َفندٖن: جًٗ٘ فُٝن إرا ننْلت تًلو ايكٛاعلذ ايكنْْٛٝل١ ايرشفٝل١ ذبتلٟٛ عًل٢ يرلق         
                                                      إْ٘ إرا ننٕ ا٭َلش نلزيو، فوْٗلن   تلذخٌ ايكلنْٕٛ       =                             ايرٓنصش ا٭جٓب١ٝ، ٚريو يكٛي٘: 

           يٝٗن خل٬ٍ        ّ                                              ، َفرتإّن إٔ ايتأرري ا٭جٓيب ع٢ً ايكٛاْري اإلط١َٝ٬ قذ دخٌ إ +      اإلط٬َٞ
                            يتأرري ايرٓنصلش ا٭جٓبٝل١       -           ع٢ً دذ قٛي٘-                                ايكشٕ اهلةشٟ ا٭ٍٚ، َٚع ٖزا ايٓفٞ 

                                                                                        ايكٛاْري ايرشفٝل١ ايرشيٝل١ قبلٌ اإلطل٬ّ، فوْل٘ ٜ٪نلذ إٔ ايرلشب َلٔ خل٬ٍ اتصلنهلِ           
                                                                        يبٝضْط١ عشفٛا، ٚاطتخذَٛا يرق املصطًانت اإلسشٜك١ٝ اي٬ت١ٝٓٝ اشبنص١ ينملظلن٥ٌ  

  . (16 )                 ايرظهش١ٜ ٚاإلداس١ٜ

                                                                        ٚقذ أػنس ػنخت إزي ا٭ٚإلنع ايظلن٥ذ٠   ازبضٜلش٠ ايرشيٝل١ قبلٌ اإلطل٬ّ،       
                                                                                           ٚ  ٜكصذ يٗن ايتلذيٌٝ عًل٢ تلأرش ايكلشإٓ يٗلن، أٚ يٝلنٕ ايرٓنصلش ا٭جٓبٝل١ ايذخًٝل١          

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
= 

                                                    ّ                          اإلط١َٝ٬، ربصص   اإلط٬َٝنت، ٚخنص١ ايفك٘، ْؼش، ٚدك ل علذدّا َلٔ املخطٛطلنت، َلٔ     
                          يًطللربٟ. ساجللع: َٛطللٛع١   ،                                                                  أعُنيلل٘: نتللنب اسبٝللٌ   ايفكلل٘، يًكللضٜٚين، ٚاخللت٬ف ايفكٗللن٤ 

  .   479-   477                 املظتؼشقري، يذٟٚ. ص
14- Schacht J. Introduction au droitmuslman trod Francais par paul KEMPE 

et M. Maisonneuve et Larase Paris 1983, 252.      ج   .                              ساجلع ايظلنٖش٠ ا٫طتؼلشاق١ٝ  
         . يتصشف.   :34 ص   5ٚ  4

15- Schacht, I. D. I., op. cit, p. 17.    يتصشف.   356 ص   5ٚ  4                            ساجع: ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ. ج .         
16- Schacht, I. D. I., op. cit, p. 19.   يتصشف.   :34 ص   5ٚ  4              ا٫طتؼشاق١ٝ. ج                ساجع: ايظنٖش٠ .         
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  ٌ ل١ َلٔ ايشطلٍٛ                                       عًٝٗنل ٚإصين اطلتخذَٗن نُلذخ                                                    يتطلٛس ايكلنْٕٛ اإلطل٬َٞ يذٜا
   (17 )                           نيتنيٞ فوْ٘ قذ علن  تطلٛس                                            ٚدت٢ عٗذ ا٭١ُ٥ اجملتٗذٜٔ، رِ ايرصش اسبنإش، ٚي

   ّ                                   ّ       ّ            َؼريّا إزي أْ٘ قذ خلشج   َهل١ ينعتبلنسٙ َصلًاّن دٜٓٝلّن،                           ايفك٘   عٗذ ايشطٍٛ 
                                                            ّ                ٚقذ ادتج يؼذ٠ ع٢ً قَٛ٘ عٓذَن اعتربٚٙ صبشد ننٖٔ َٔ ايهٗلنٕ، ْٚظلشّا ملهنْتل٘،    

                                       ّ               ّ يًتاهِٝ   ْضاع قبًٞ ٖٓلنى، ٚيصلفت٘ ْبٝلّن، فوْل٘        211                        فكذ دعنٙ أٌٖ املذ١ٜٓ ط١ٓ 
ٌّ اجملتُلع     قذ  ّ          أصبف َؼشع اجملتُع ازبذٜذ املبين ع٢ً ايكٛاعذ ايذ١ٜٝٓ، ٖٚهزا د                                                        

ٔ                               ّ           ايذٜين ضبٌ اجملتُع ايكبًٞل ْٚظشّا ٭ٕ ايشطٍٛ -                            سفق إٔ ًٜرلم دٚس ايهلنٖ
                   ّ                            فكذ سفق ايتاهِٝ طبكّن ملن ٖٛ َرٍُٛ ي٘   ازبضٜلش٠    -                  ع٢ً دذ قٍٛ املظتؼشم

    .   (18 )                     ايرشي١ٝ ايٛر١ٝٓ آْزاى

                                                      تؼشٜع اإلطل٬َٞ ايلٛاسد   ايكلشإٓ ٜؼلٌُ ايربلندات،                        نُن ٜش٣ ػنخت إٔ اي
                                                                             ٚاملرللن٬َت، ٚا٭خ٬قٝللنتل حبٝللث اختًطللت ٖللزٙ املفللنِٖٝ يرضللٗن َللع يرللق،  
                                                                                    ٚأصللبات ت٪يللف َللن ٜطًللل عًٝلل٘ )ايفكلل٘ اإلطلل٬َٞ(، ٚاربللزت صللبوتٗن ايكنْْٛٝلل١ 

  . (19 )                       ّ                                   ايؼشع١ٝ دُٝٓن أصبات جض٤ّا ٫ ٜتةضأ َٔ ايٓظنّ ايكنْْٛٞ اإلط٬َٞ

                                                                   ٚقذ ٚصٌ املظتؼشم ػنخت َلٔ خل٬ٍ نتنيل٘: أصلٍٛ ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ       
                                                                             )أصٍٛ ايؼلشٜر١ اوُذٜل١( إزي ْتٝةل١ خ٬صلتٗن: إٔ ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ تؼلشٜع        
                                                                                        ٜظتُذ سٚدل٘ َلٔ ايكلشإٓ، ٚايظل١ٓ. أَلن َندتل٘، فوْٗلن تشجلع إزي أعلشاف ايرلشب،           

                    ايبذا٥ٝل١   طلن٥ش                                                          ٚعنداتِٗ قبٌ اإلط٬ّ، ٚقذ ننْت ٖزٙ ا٭عشاف ع٢ً قذس نبري َٔ 
                                                                                     أقنيِٝ ازبضٜش٠ ايرشي١ٝ، ينطتثٓن٤ َه١، ٚاملذٜٓل١، ٜٚطًلل عًٝٗلن ػلنخت طل١ٓ ايٓلنغ       
ٌّ ْظلنّ ايكضلن٠ ضبلٌ ٖل٪٤٫          ّ                                      ايت أم ع٢ً اوهُري ٚجلٛب تطبٝكٗلن، رلِ دل                                    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
              ّ                                                                أم ايتُٝٝض جٝذّا يري َصطًف ايفك٘ َٚصطًف ايؼشٜر١ل ٭ٕ خصّٛ ايؼشٜر١ اإلطل١َٝ٬ قلذ     -17

                                                                                         أرنسٚا َن ٜظ٢ُ قض١ٝ تطلٜٛش ايؼلشٜر١ َلٔ َٓطًلل عًُلنْٞ خلنيص دٝلث ذبتلنج املٓلنٖج          
  .                                                                يتطٜٛش فِٗ ٜشٕٚ إٔ ايذٜٔ املٓضٍ ينيٛدٞ ضيهٔ إٔ خيضلع هللزا ا٭َلش                   ٚا٭ٜذيٛجٝنت إزي ا

ِ                يهلش، َٗلزب    ،  ذ      أيٛ صٜ ٞ         َرةل ٔ    ع             عبلذ ايبنطل           تٗلزٜم:    ،          ايًفظٝل١           املٓلنٖ   .         ايوشٜلم         ٜٛطلف       يل
        ٚايطن٤.        ٚايتن٤      ايرري     دشف  ،    493ٚ    492ٚ    447 ص

  .   356 ص   5ٚ  4                                  اسبنج، طنطٞ، ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ. ج   -18
  .   358 ص   5ٚ  4              املشجع ْفظ٘. ج   -19
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  . (20 )     اسبهنّ

                                                    ٜأت يٓظلنّ تؼلشٜرٞ جذٜلذ َلٔ نلٌ جٛاْبل٘،                           ٜٚش٣ ػنخت إٔ ايٓيب 
                                                      ِ يٝوري فٝٗن سيلن ٥٬ٜلِ عكٝلذ٠ اإلطل٬ّ، ٚنلنٕ ٖلزا                                  ٚإصين أخز ط١ٓ ايرشب، ٚأعشافٗ

                                                                 ايتوٝري ٜتِ إَن ينيٛدٞ، ٖٚٛ ايكشإٓ، ٚإَن يأدندٜث٘، ٚتفظريٙ يًكشإٓ.

                                                         ّ          نُن ٜظٗش يؼنخت أْ٘ ع٢ً ايشسِ َٔ ازبٗٛد ايهبري٠ ايلت يلزهلن اولّذرٕٛ    
  ٠                                                                          خذ١َ ايظ١ٓ إ٫ أِْٗ ٫ ٜظتطٝرٛا إٔ ٜأتٛا سيصٓف ضيثٌ ايظ١ٓ ايصلاٝا١، ٚاسد 

                                                               ٚإٔ ٖزٙ اجملنَٝع املٛجٛد٠، َٚلن ذبتٜٛل٘ل إصيلن ْؼلأت   ايكلشْري                 عٔ ايٓيب
                 عًلل٢ دللذ قللٍٛ -            سللري صللاٝف                                                     ايثللنْٞ، ٚايثنيللث اهلةللشٜري، ٚإٔ ْظللبتٗن يًللٓيب 

  . (21 )-    ػنخت

                                                             يلٛ فاصلٓن ايتلأرري ايتلنسخيٞ يًكلشإٓ   تهلٜٛٔ ايفكل٘           =             ٜكٍٛ اسبلنج:  
                                     ٔ ايكلشإٓ َبنػلش٠، ٚيهٓل٘ ْتٝةل١                                                  َشادً٘ املبهش٠، فوٕ ايفك٘ اوُلذٟ   ٜؼلتل َل   

                                                                                      تطٛس ايتطبٝكنت اإلداس١ٜ إينٕ ايذٚيل١ ا٭َٜٛل١، ٚإٔ ٖلزٙ ايتطبٝكلنت ايرًُٝل١ ربتًلف       
                                            ْرِ ٫ ضيهلٔ إْهلنس ادتلٛا٤ ايكلشإٓ عًل٢       =           ، رِ ٜكٍٛ:  +   ّ                  طبكّن يًتفظريات ٚايؼشٚ 

                                                                                ايكٛاعذ ايكن١ْْٝٛ املٓظ١ُ يٮدٛاٍ ايؼخص١ٝ، ٚاإلس ، ٚايؼلرن٥ش، ٚايربلندات، ٚيهلٔ    
                                                                                  نخت ٜشٜذ إٔ ٜ٪نذ أْ٘ ينإلإنف١ إزي ٖلزٙ ايكٛاعلذ ايكنْْٛٝل١ املبثٛرل١   ايكلشإٓ،       ػ

                                                                               فوٕ ٖٓنى ايرذٜذ َٔ ايكٛاعذ، ٚاملرنٜري ا٭خش٣ َؼتك١ َلٔ ايكلشإٓ، ٚدخًلت ايفكل٘     
  . (22 ) +                                اإلط٬َٞ   املشد١ً ايثن١ْٝ َٔ تطٛسٙ

                                  نتني٘: )َذخٌ يذساط١ ايكلنْٕٛ    Louis Milliot                  ٚقذ ذبذ  يٜٛع َنٜٛ 
                                                                                    اإلط٬َٞ( علٔ ايكلشإٓ ينعتبلنسٙ املصلذس ايلش٥ٝع يًؼلشٜر١ اإلطل١َٝ٬، رلِ تٓلنٍٚ          
                                                                                     املٓندٞ ايتنسخي١ٝ أرلش َلٔ تٓنٚيل٘ يًُٓلندٞ ايكنْْٛٝل١، ٚٚصلف ايهتلنب ينيصلا١،         
                                                                                    ٚايكذاط١، ٚ  ايٓٗنٜل١ رنلش يأْل٘ َصلذس إلٝل يًؼلشٜر١ اإلطل١َٝ٬، ٚأػلنس إزي إٔ         

                                                                          فكع تتٓنٍٚ ايكٛاعذ ايكنْْٛٝل١، َٓٗلن قلنْٕٛ ا٭دلٛاٍ ايؼخصل١ٝ، ٚاإلس ،                  طتُن١٥ آ١ٜ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                                           ساجع:   تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ، تأيٝف: ٕ. ج. نٛيظٕٛ، تشطي١ ٚترًٝل: د. ضبُذ أظيذ   -20
  .  37      طشاج ص

  .  38               املشجع ايظنيل. ص  -21
  .   361 ص   5ٚ  4                                اسبنج، طن ، ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ ج   -22
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                                                            ّ                    ٚتٓظِٝ ايضنن٠، َٚصنسفٗن، ٚيهٔ ا٭طلًٛب ايًولٟٛ، ٚا٭ديلٞ يربلن دٚسّا   تهلٜٛٔ      
  . (23 )           تًو ايكٛاعذ

                                                                 ٚقذ ذبذ  ػنخت   نتنيٝل٘ )أصلٍٛ ايؼلشٜر١ اوُذٜل١(، ٚ)َلذخٌ إزي      
                                     رٗذ ايٓبٟٛ، ٚعٔ دٚس ايكشإٓ   تهلٜٛٔ                                      ايكنْٕٛ اإلط٬َٞ( عٔ تطٛس ايتؼشٜع   اي

                                                                              ايؼشٜر١ اإلط١َٝ٬، عٓذَن تهًِ عٔ اإلَنّ ايؼنفرٞ َٔ خ٬ٍ نتني٘: )ايشطلني١( ايلزٟ   
 ّ                                                                         يّٝٔ فٝ٘ إٔ ايظ١ٓ َفظش٠ يًكشإٓ، ٚقذ تطلشم ػلنخت   َبالث آخلش إزي اسبةلج      

  . (24 )                                         ايشافض١ يًظ١ٓ نُصذس َٔ َصندس ايفك٘ اإلط٬َٞ

ّ  ٚقذ خصص ػنخت فص٬ّ نن٬َّ       ّ                                        عٔ دٚس ايكشإٓ   تهٜٛٔ ايفكل٘ اإلطل٬َٞ                  
                          ُ                     ّ                              عصشٙ املبهش، ٜٚش٣ أْ٘ يٛ ُأخز ايكشإٓ يٛدذٙ يرٝذّا عٔ املؼننٌ ايلت أرنستٗلن   
                                                                                  ا٭دندٜث، فوْل٘ َلٔ ايصلرٛي١ سيهلنٕ اعتبلنسٙ املصلذس ا٭ٍٚ، ٚا٭طنطلٞ يًٓظشٜل١         

  . (25 )         ايتؼشٜر١ٝ

       أصللٍٛ                                                                   ٚقللذ ادعلل٢ ػللنخت   نتنيٝلل٘: )املللذخٌ إزي ايفكلل٘ اإلطلل٬َٞ(، ٚ) 
                                                                       ايؼشٜر١ اوُذ١ٜ(، إٔ ايؼشٜر١ اإلط١َٝ٬ خنسج١ عٔ ايذٜٔ اإلط٬َٞ ْفظ٘، ٜٚلش٣  

                           ٚأصلاني٘، ٚتلنيرِٝٗ، ٚإٔ                                                 إٔ ازبنْم ايتؼشٜرٞ   ٜهٔ ي٘ ٚجٛد   دٝن٠ ايٓيب 
                                                                       عًُن٤ املظًُري   ايكشٕٚ ايث٬ر١ ا٭ٚزي ننْٛا نزايري ًَفكري، ٚصعِ إٔ ا٭دندٜلث  

  .                     ايفك١ٝٗ َٓظٛي١ يًٓيب

                                                           قذ ٖذف ػنخت َٔ ريو إزي إٔ شيظو املظًُري يأدهنّ ايؼلشٜر١ يلٝع   ٚ 
    ّ                                                                           ٚاجبّن َندّا ا٭َش نزيول يٌ هلِ إٔ ٜطٛسٖٚن نٝفُن ػلن٩ا، ٜٚكصلذ َلٔ ريلو فلتف      
                                                                          ايبنب ع٢ً َصشاعٝ٘ ملؼشٚع١ٝ ايكٛاْري ايٛإر١ٝ، ٖٚزا َن ٚقع فٝ٘ املظلًُٕٛ اٯٕ،  

  . (26 )        صَٔ طٌٜٛ                                               ٚذبذٜث اإلط٬ّ، ٖٚٛ اهلذف ايزٟ طر٢ إيٝ٘ ايوشب َٓز

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
23- Louis Milliot Introduction a letude du droitMusulman, Recueil Si-rey, 

paris, 1953, p. 106.   361 ص   5ٚ  4  ج             ا٫طتؼشاق١ٝ                  َٔ نتنب: ايظنٖش٠   .  
  .   :35 ص   5ٚ  4              ا٫طتؼشاق١ٝ. ج          ايظنٖش٠  ،     طنطٞ       اسبنج،  -24
25- Schacht, the origins, op. cit, P. 224.       :ايتؼلشٜع          تلنسٜ                  َلٔ نتلنب            ٞ   .         اإلطل٬َ

  .  26 ص
  .   244  ٚ    243                                               املطرين، عبذ ايرظِٝ، افرتا٤ات املظتؼشقري ع٢ً اإلط٬ّ ص  -26
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ًًيًا:ًعرضًرؤيةًالمستشرقً)كولسون(ثان ً ً ًً ًًًً ً ً ًً ً ًً ًً ًً ً ًً ً ً ًً ًًً
                                                          إٔ فللرت٠ صيللٛ ايفكلل٘ اإلطلل٬َٞ يللذأت   ايكللشٕ ايظللنيع     (27 )              ٜللش٣ نٛيظللٕٛ

                                                                        امل٬ٝدٟ )ا٭ٍٚ اهلةشٟ(، ٚاْتٗت   ايكشٕ ايتنطع )ايثنيث اهلةشٟ(، ٚأْٗن ػلٗذت  
  . (28 )                                        تضن٩ٍ اشب٬ف   أجضا٤ ايرن  اإلط٬َٞ ينيتذسٜج

                                                            يًذٚي١ اإلطل١َٝ٬، ٖلٛ إٔ فلرت٠ َلن قبلٌ ايكلشٕ ايثلنَٔ                           ٚايتصٛس ا٫طتؼشاقٞ
                                                                              امللل٬ٝدٟ ػللٗذت اْتكللنٍ اإلطلل٬ّ َللٔ صبتُللع ضبللذٚد   ازبضٜللش٠ ايرشيٝلل١ إزي   

    .   (29 )         إَرباطٛس١ٜ

                                                                   ٚأم اإلػنس٠ ٖٓن إزي أَش ي٘ أُٖٝت٘، ٖٚلٛ َٛقلف املظتؼلشم )نٛيظلٕٛ(     
              ١، ٖٚلٛ َلن                                                            َكنس١ْ يوريٙ َٔ املظتؼشقري عن١َ، ٚيأطتنرٙ ٜٛطف ػنخت يصف١ خنص

                                             ٚدٚسٖن   تطٛس ايفك٘ اإلط٬َٞ، ٚقذ رٖلم ػلنخت                             أنذٙ َٔ ْظب١ ايظ١ٓ يًٓيب 
                                                                           إزي عهع ريول دٝث سفق ايظ١ٓ، ٚاعتربٖن يٝظلت َلٔ فرلٌ، أٚ قلٍٛ، أٚ تكشٜلش      

                                                                               ، ٚإٔ َن ٜٛجذ يري أٜذٜٓن َٔ ايظل١ٓ ايٝلّٛل إصيلن ٜرلٛد إزي ايكلشْري ايثلنْٞ،            ايٓيب 
                                                ن ٜٛجلذ اٯٕ ٫ ضيهلٔ شيٝٝلض ايصلاٝف َٓل٘ َلٔ                                       ٚايثنيث اهلةشٜري، ٜٚكشس يأْل٘ َل  

  . (30 )     املضٜف

                                                                      ٚقذ عنس  ريو نٛيظٕٛ، ٖٚٛ َن أسدْن إٔ ْؼٝذ يل٘   ٖلزا ايصلذدل دٝلث     
                                                                         ٜرٝم ع٢ً ػنخت عةضٙ عٔ تفظري تطٛس ايفك٘ اإلط٬َٞ، ٜٚش٣ أْل٘ يلٛ طلًُٓن إٔ    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                       املظتؼشقري ا٫ظبًٝض املرنصشٜٔ املرٓلٝري يذساطل١ ايفكل٘ اإلطل٬َٞ، ٚتذسٜظل٘                ٖٛ َٔ أنرب   -27

                                                                               جبنَر١ يٓذٕ، تتًُز ع٢ً املظتؼشم املؼٗٛس ٜٛطف ػنخت، نُلن دسغ ايكلنْٕٛ ا٫ظبًٝلضٟل    
                                                                                            ممن أتن  ي٘ ايكذس٠ ع٢ً تٓنٍٚ َظن٥ٌ ايفك٘ اإلطل٬َٞ َلٔ ٚجٗل١ ْظلش جذٜلذ٠، َلٔ َ٪يفنتل٘:        

                                                           ب   املريا ، ذبذٜذ اير٬قل١ يلري ازبٛاْلم ايٓظشٜل١   ايفكل٘                               تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ، نتن
                                                                                    اإلط٬َٞ ٚيري تطبٝكنتٗن اير١ًُٝ. ساجع   تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ، تلأيٝف: ٕ. ج. نٛيظلٕٛ،   

  .  29                              تشطي١ ٚترًٝل: د. ضبُذ أظيذ طشاج ص
       ُذ أظيذ                                                                     ساجع:   تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ، تأيٝف: ٕ. ج. نٛيظٕٛ، تشطي١ ٚترًٝل: د. ضب  -28

  .  :3      طشاج ص
  .  71             املشجع ْفظ٘. ص  -29
  .  26       ْفظ٘. ص      املشجع  -30
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   أ٠                                                                          ا٭دندٜث قذ ٚإرت   ايكشْري ايثنْٞ، ٚايثنيث اهلةشٜريل يهنٕ َرٓلنٙ ترثلش ْؼل   
  . (31 )                    ايفك٘ إزي ٖزا ايتنسٜ 

                                                                             َٚٔ املرلشٚف إٔ ايظل١ٓ قلذ قنَلت يلذٚس َٗلِ   إعُلنٍ أدهلنّ ايكلشإٓ،          
                                                                                       ٚتطبٝكنتٗللن، َثللنٍ عًلل٢ ريللو: جللن٤ ايكللشإٓ يتاذٜللذ أْصللب١ ايفللشٚ ، ٚأػللنس إزي 
ّ                                اطتاكنقِٗ فشٚإِٗ يرذ دفع ايٛص١ٝ َٔ ايرتن١، ٚقلذ دلّذدت ايظل١ٓ املكلذاس ايلزٟ                                                      

                         ّ                           ادتل٘، ٚاعتلربت رًلث ايرتنل١ دلذّا أعًل٢ ٫ ألٛص                                   أٛص يًُٛس  ايتصشف فٝل٘ يوس 
                               يًُٛس  دبنٚصٙ إ٫ يشإ٢ ايٛسر١.  

                                                                        ٚقذ رٖم ػنخت   ٖلزا املثلنٍ يرٝٓل٘ إزي إٔ طل١ٓ ذبذٜلذ ايٛصل١ٝ يثًلث        
                                                                       ايرتن١ ممن ٚإع   أٚاخش اسبهِ ا٭َٟٛ، ٜٚشد عًٝ٘ نٛيظٕٛ يلإٔ ٖلزا ا٫فلرتا     

ٕ                   ّ                                     ٫ ٜظتكِٝ َٓطكّٝنل ٫قتضلن٤ تطبٝلل أدهلنّ املٛاسٜلث           ٚٚسٚد   ،                       ايلت ػلشعٗن ايكلشآ
                                                                                ايظ١ٓ يتاذٜذ َكذاس ايٛص١ٝ قبٌ ريو يهلثريل أٟ   عٗلذ ايٓبل٠ٛ، ٚإ٫   ٜهلٔ َلٔ      

  . (32 )                      املُهٔ تطبٝل ٖزٙ ا٭دهنّ

                                                                   َٚع ريو فوٕ َٛقف نٛيظٕٛ َٔ ايظ١ٓ ٫ ٜتطلنيل َلع املٛقلف اإلطل٬َٞل     
       ٜلذعٛ                                                                           فكذ أخطأ عٓذَن اعترب إٔ ط٬طٌ إطٓند اسبلذٜث َلضٚس٠ يهنًَلٗنل ٖٚلٛ َلن     

                                                                              إزي ايتظن٩ٍ نٝف ٜكبٌ املذي ٜٚلشفق ايظلٓذ؟ قلذ ٜهلٕٛ قبٛيل٘ امللذي يًضلشٚس٠ل        
                                                                                  يٝظتطٝع ي٘ تفظري ْؼأ٠ ايفكل٘ اإلطل٬َٞ، ٚتصلٛس يذاٜنتل٘ ا٭ٚزي ايلت اْطًكلت َلٔ        
                                                                        عصش ايٓب٠ٛ، ٖٚزا ايتخٌٝ ٜ٪دٟ يًتٓنقق ايفنإفل ٭ٕ صا١ امللذي ٜكتضلٞ صلا١    

  . (33 )                               ظٕٛ يٗزا ايفِٗ يأْ٘ َٓٗج َتٓنقق                                      ايظٓذ، ٚينيتنيٞ فُٝهٔ إٔ ٜٛصف َٓٗج نٛي

                                                        إٕ نٛيظٕٛ أساد إٔ ٜكٍٛ: إٕ اإلطل٬ّ سلري صلنل يًتطبٝلل      =            ٜكٍٛ املطرين: 
ّ                                                           ٖزٙ ايرصٛس، فكذ قّشس   يذا١ٜ ا٭َش يإٔ ايؼشٜر١ اإلط١َٝ٬ يًولت دلذ ايهُلنٍ                        
                                                                                      َصلذسٖن ا٭ٍٚ )ايكلشإٓ ايهللشِٜ(، رلِ ٜرلٛد فٝصللف ايؼلشٜر١ اإلطل١َٝ٬ يأْٗللن       

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
       أظيلذ                 ٚترًٝل: د. ضبُذ      تشطي١  ،                    تأيٝف: ٕ. ج. نٛيظٕٛ  ،       اإلط٬َٞ        ايتؼشٜع      تنسٜ         ساجع:    -31

  .  27 ص  ،     طشاج
            املشجع ْفظ٘.  -32
  .  29             املشجع ْفظ٘. ص  -33



 مصطفى العماري الزائديد. 

 31السنة    العدد 
080 

  . (34 ) +                                 ثني١ٝ، ٖٚزا ن٬ّ ضيهٔ قبٛي٘ ٚتكذٜشٙ       ػشٜر١ َ

                                                                    ٖٚزا نٛيظٕٛ   َٛإع آخش ٜتاذ  عٔ َلذ٣ استبلنا ايؼلشٜر١ يلنيكشإٓ:     
                جرلٌ ايؼلشٜر١                                                                          إٕ استبنا ايؼلشٜر١ يلنيكشإٓ، ٚقلذ اْكطلع ايلٛدٞ يٛفلن٠ ايلٓيب        =

  . (35 ) +                             اإلط١َٝ٬ رنيت١ سري قني١ً يًتوٝري

                           ٖلزا ايثبلنت ٜرلين طيلٛد                                                   فكذ أساد نٛيظٕٛ إٔ ٜصٌ إزي ْتٝةل١ َفندٖلن إٔ   
                                                                      ايؼشٜر١ ٚذبةشٖن، فري٣ أْٗن ػشٜر١ يٝظت ع١ًُٝل ٭ْٗن ذبًل   آفنم يرٝذ٠ علٔ  
                                                                               ايٛاقللع، َٚللٔ ايصللرم، أٚ املظللتاٌٝ صلل٬دٝتٗن يًتطبٝللل اٯٕ دظللم تصللٛسات   
                                                                        نٛيظٕٛل ٭ْٗن ضيهٔ تطبٝكٗن   ايرصش ايزٟ ٚيذت فٝ٘. أَن اٯٕ فرًل٢ املظلًُري   

ٛا عٔ يلذا٥ٌ ٚاقرٝل                                                              ١ شيلٮ ريلو ايفلشاغ اهلن٥لٌ يلري ايٛاقلع، ٚيلري ػلشٜر١                                     إٔ ٜباث
                                                                              اإلط٬ّ، ٜٚش٣ تشى ايرٌُ ينملفنِٖٝ ايذقٝك١ يًؼلشٜر١ اإلطل١َٝ٬، ٚإدل٬ٍ ايكلٛاْري     

  . (36 )            ايٛإر١ٝ ضبًٗن

                                                                       ٚقذ قشس نٛيظٕٛ إٔ تطٛس ايفكل٘ اإلطل٬َٞ   َشادًل٘ ا٭ٚزي، ٚايلزٟ نلنٕ      
 ٔ                          أصللٍٛ ا٭خلل٬م ايذٜٓٝلل١                                           ّ                   ايكللشإٓ أطنطلل٘ ايللش٥ٝع، ٫ ٜرللذٚ إٔ ٜهللٕٛ ترللبريّا علل

ٌّ املفنِٖٝ ا٭طنط١ٝ ايت ٜظلتٓذ إيٝٗلن أٟ صبتُلع َتاضلش      ّ                                                        اإلط١َٝ٬، ٜٚش٣ إٔ ج                   
                                       ّ       ّ                                           ٜرللرب عٓٗللن ايكللشإٓ يطللشم تؼللب٘ إٔ تهللٕٛ إيضاَللّن خًكٝللّن، ننيشظيلل١ ينيضللرفن٤،     
                                                                         ٚاملظننري، ٚعذّ ايودي   املرن٬َت ايتةنس١ٜ، ٚعلذّ املٝلٌ   ذبكٝلل ايرذايل١،     

                                                            اخت٬ا املفنِٖٝ ايظلًٛن١ٝ، ٚا٭خ٬قٝل١ ينملفلنِٖٝ ايذٜٓٝل١                         ٜٚظتٓتج نٛيظٕٛ إٔ 
                     ايذٜٓٝلل١، ٚٚظٝفتلل٘                                                                    ايكللشإٓ ايهللشِٜ ٜرللٛد أطنطلل٘ إزي ايتٓللٛع يللري ٚظٝفلل١ ايللٓيب 

                                                                              ايظٝنط١ٝ، ٚايتؼشٜر١ٝ، ٜٚش٣ إٔ ٖنتري ايٛظٝفتري قذ تؼلرتننٕ   تٓلنٍٚ ايفرلٌ، أٚ    
  . (37 )             ايرتى ينسبهِ ي٘

                                        ١ٝ ع٢ً ايتؼلشٜرنت ايكشآْٝل١ أدت إزي إٔ                               نُن ٜش٣ إٔ سًب١ ا٫دبنٖنت اشبًك
                                                                              اٯٜنت ايتؼشٜر١ٝ فٝ٘ يٝظت نثري٠ َٔ دٝث ايرذدل إر ٫ تترذ٣ طلتُن١٥ آٜل١، ٚايلت    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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                                                                                    تر٢ٓ ينملٛإٛعنت ايكن١ْْٝٛ مثلنْري آٜل١، ٚقنيلٌ نٛيظلٕٛ ٖلزا ايرلذد ايكًٝلٌ َلٔ         
     ؼلش                                                                                    اٯٜنت ايت تتٓنٍٚ املظلن٥ٌ ايتؼلشٜر١ٝ سيلن نلنٕ عًٝل٘ قلنْٕٛ ا٭يلٛا  ا٫رٓلن ع        

ّ                                                                   ايشَٚنْٞ َر٬ًّل ٭ٕ ٖلزا ٖلٛ طبٝرل١ ايكلٛاْري ايلت ذبهلِ اجملتُرلنت   يذاٜل١                      
  ل                                                                                    أَشٖن، ٚقذ أػلنس إزي إٔ ايتؼلشٜرنت ايلٛاسد٠   ايكلشإٓ ايهلشِٜ   سنٜل١ ايتٓلٛع       

                                                                        حبٝث مشًت َٔ يٝنٕ يبنغ ايٓظن٤، إزي نٝف١ٝ تكظلِٝ سٓلن٥ِ اسبلشب، إزي ذبلشِٜ     
  . (38 )          ع٢ً ايضْن٠                                سبِ اشبٓضٜش، إزي عكٛي١ ازبًذ املطبك١ 

                                                                          ٜٚظتٓبع نٛيظٕٛ عٓلذ ذبًًٝل٘ يلبرق املضلنَري ايكنْْٛٝل١ ملبلند٨ ايكلشإٓ        
                                                                       َثٌ عذّ ايٓص ع٢ً جلضا٤ اشبلشٚج عًل٢ َلٔ ٜتلضٚج يلأنثش َلٔ أسيلع           ،        ا٭خ٬ق١ٝ

                                                                                صٚجنت، إزي ايكٍٛ يرذّ اطتكصن٤ ايتؼلشٜع ايكشآْلٞ يًُؼله٬ت ايكنْْٛٝل١، ٜٚفظلش      
                                        ايكضنٜن ايت   حيذد ايكشإٓ أدهنَٗلن،                                         ريو ينطتُشاس١ٜ ايرٌُ ينيكٛاْري ايرشف١ٝ

                                                                              ٜٚكٍٛ يإٔ أدهنّ ايكشإٓ   َٓت٢ٗ اإلطينٍ. َثلٌ اٯٜلنت املٓظُل١ يًضنلن٠، ٚهللزا      
                                                                       تطٛست قٛاعذٖن ايبظٝط١ إزي ْظنّ إشٜيب َتهنٌَ ذبذدت فٝ٘ ا٭َٛاٍ ايلت تلذفع   

         . ٜٚصللٌ  (39 )                                                                          عٓٗللن ايضنللن٠، ٚاملكللذاس املللذفٛع عٓٗللن، ٚنٝفٝلل١ صللشفٗن، َٚظللتاكٝٗن 
ّ                                  نٛيظٕٛ إزي ْتٝةل١ َفندٖلن، إٔ ايكلشإٓ ٫ ٜكلذّ دًل٫ّٛ زبُٝلع املؼله٬ت ايلت                                                      

  . (40 )                  ٜتطًبٗن يٓن٤ اجملتُع

ٛا يؼهٌ ٚاطع تطلٛس                                                                    ٜرترب نٛيظٕٛ ايٛدٝذ َٔ يري املظتؼشقري ايزٜٔ تٓنٚي
                                             عًل٢ خل٬ف َلن قلنّ يل٘ ػلنخت أٚ جٛيلذ                                      ايتؼشٜع اإلط٬َٞ   عٗذ ايشطٍٛ 

                                                    املختًف١ ع٢ً دٚس ايظل١ٓ   تهلٜٛٔ ايفكل٘ اإلطل٬َٞ،                             تظٝٗش، فن٭ٍٚ سنض   نتب٘ 
  . (41 )                                           ٚايثنْٞ اٖتِ ينيظ١ٓ أنثش َٔ اٖتُنَ٘ ينيكشإٓ

                                                                 ٜٚش٣ نٛيظٕٛ َٔ خ٬ٍ ذب٬ًٝت٘ يًفك٘ اإلطل٬َٞ، إٔ ْصلٛص ايؼلشع قلذ     
                                                                                  سًم عًٝٗن ايتٓنٍٚ اشبًكٞ ٫ ايكلنْْٛٞ، فأٚجلم ٖلزا عًل٢ ايفكٗلن٤ إلبع أدهلنّ        

                                                     ع٢ً ايكٛاعذ اشبًك١ٝ ايلت دلذدتٗن ٖلزٙ ايٓصلٛص، ٚ                                 ايٓٛاصٍ، ٚايٛقن٥ع ين٫عتُند 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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                                                                           ٜهٔ أَنَِٗ َفش َٔ ا٫عتُند ع٢ً عكٛهلِ، ٚاجتٗندِٖ، رِ   ٜهلٔ ٖلزا ا٫جتٗلند    
    ّ                                                                             َكّٓٓن   ايكشْري ا٭ٍٚ، ٚايثنْٞل يٌ تأخش تكٓٝٓ٘ إزي إٔ جلن٤ ايؼلنفرٞ ايلزٟ إلبط٘     

                    تاكٝلل ايرذايل١                                                 ٚسأ٣ إٔ ا٫جتٗند ٖٛ عبنس٠ عٔ ْظش٠ عن١َ تٗذف ي  .  (42 )       ينيكٝنغ
                                                                                           اير٬قللنت ا٫جتُنعٝلل١، ٖٚللزا يللذٚسٙ أتللن  ايفشصلل١ يتللأرش ايفكٗللن٤ يللأعشاف ايللب٬د   

  . (43 )                  املفتٛد١، ٚقٛاْٝٓٗن

                                                               ّ      ٜٚرتكذ نٛيظٕٛ إٔ اطتبذاٍ ا٫جتٗند ينيكٝنغ   ذبذٜذ ايؼنفرٞ نلنٕ طلببّن   
                                                                          َٔ ا٭طبنب ايت أدت إزي إس٬م ينب ا٫جتٗند   ايفكل٘ اإلطل٬َٞ، ٚطبرل٘ يطلنيع     

  . (44 )              ازبُٛد فُٝن يرذ

                                                                        ٜٚؼللري ايللذنتٛس اسبللنج إزي إٔ نٛيظللٕٛ قللذ دللذد يٛإللٛ  دٚس ايللٓيب  
                                                                               ايتؼشٜرٞ   ٖزٙ املشدًل١ املبهلش٠ َلٔ تهلٜٛٔ ايفكل٘ اإلطل٬َٞ، ٖٚلٛ ٜلش٣ إٔ         

                                               ّ                  ٫يذ َٔ إٔ ٜهٕٛ قذ ٚاج٘   أرٓن٤ دهُ٘ ينملذ١ٜٓ نلثريّا َلٔ املظلن٥ٌ             ايشطٍٛ 
                                             ١ ا٭دهلنّ ايكشآْٝل١، ٜٚلش٣ إٔ دٚس ايلٓيب                                     ايتؼشٜر١ٝ خنص١ تًو ايت تثريٖن طبٝر

                                                                          ايتؼشٜرٞ   َظأي١ املريا  نبري٠ل دٝث قلنّ يوٜضلن  ٖلزا ايوُلٛ  )اإلطيلنٍ(،      
                                                                            ايزٟ جن٤   ايكشإٓ، عٓذَن أقنّ اير٬ق١ يري أصانب ايفشٚ  ايلزٜٔ دلذد ايكلشإٓ    
                                                                          أْصبتِٗ، ٖٚهزا ٜش٣ نٛيظٕٛ إٔ ايظ١ٓ قذ ٚإرت ا٭طنغ ا٭ٍٚ يكٝنّ يٓن٤ قلنْْٛٞ  
                                                                               َظتُذ َٔ َبند٨ ايكشإٓ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚيهٓ٘ ٜرلٛد إزي أدهنَل٘ اشبنط٦ل١، يلنيكٍٛ: إٕ     
                                                          ّ      ّ                    ايشطٍٛ   ٜبزٍ أ١ٜ ضبنٚيل١ يهلٞ ٜضلع يلزيو َلن ٜؼلب٘ إٔ ٜهلٕٛ تكٓٝٓلّن نلن٬َّ،          

    .   (45 )     ّ                  َهتفّٝن يتكذِٜ اسبًٍٛ فكع

  ٕ       ّ         ( نتنيلّن علٔ   .CoulsonN. J                                   ٚقذ خصص املظتؼشم اإلظبًٝلضٟ )نٛيظلٛ
                  تللنسٜ  ايتؼللشٜع   ( A. History of Islamic Law )   :                         ايفكلل٘ اإلطلل٬َٞ يرٓللٛإ

                                                                                اإلطلل٬َٞ( أػللنس   ايفصللٌ ا٭ٍٚ َٓلل٘ إزي دٚس ايكللشإٓ   تهللٜٛٔ ايؼللشٜر١       

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                            ساجع   تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ، تأيٝف: ٕ. ج. نٛيظٕٛ، تشطي١ ٚترًٝل: د. ضبُذ أظيلذ    -42
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                     ّ                                                      اإلط١َٝ٬، ٚرنش فٝ٘ أٜضّن ا٭ْظ١ُ، ٚايكٛاْري ايظن٥ذ٠   ازبضٜش٠ قبٌ اإلط٬ّ، ٚطلنس  
                                                                                ع٢ً َٓٗنج ػلنخت   نتنيل٘: )َلذخٌ إزي ايفكل٘ اإلطل٬َٞ( َلٔ إٔ ايكلشإٓ أخلز         
                                                                              ٜ٪دٟ دٚسٙ ايش٥ٝع   تؼلهٌٝ ايؼلشٜر١ اوُذٜل١ يرلذ اهلةلش٠ إزي املذٜٓل١، رلِ        

                                صبلشد داعٝل١ إزي َؼلشع أخلز                              ٖٚهزا تطٛس ٚإع ضبُذ َٔ =             ٜكٍٛ نٛيظٕٛ: 
  . (46 ) +                                                  إصاد١ ايكنْٕٛ ايرش  ايكبًٞ َٔ َهنْ٘   جٛاْم َترذد٠

ًًًً ًثالثًا: ًعرضًرؤيةًالمستشرقً)جولدًتسيهر(ًً
                                                                       رٖم جٛيذ تظٝٗش إزي ْفع ايتاًٌٝ ايلزٟ ٚصلٌ إيٝل٘ ػلنخت، ٚقلذ تلأرش       
                                                                    ا٭خري   طيٝع ا٭دهنّ ايت صش  يٗن   نتب٘ املختًف١، ٚقذ أػلنس ػلنخت إزي  

                                                                               إٔ نتني٘ )أصٍٛ ايؼشٜر١ اوُذ١ٜ( ٖٛ عبنس٠ عٔ تأنٝذ يًٓتلن٥ج ايلت ٚصلٌ إيٝٗلن     
  . (47 )          جٛيذ تظٝٗش

                                                                     ٚقذ أْهش جٛيذ تظٝٗش ايذٚس ايش٥ٝع يًكشإٓ ايهشِٜ   ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ،   
ّٙٛ   . (48 )                                                      ّ ٜٚش٣ إٔ ايهتنب   حيهِ اإلط٬ّ إ٫   ايرؼشٜٔ ط١ٓ ا٭ٚزي َٔ صي

                                         ملظتؼشم إٔ اإلط٬ّ ُٜٓلٛ؟ إٕ املكطلٛع يل٘                                ٚايظ٪اٍ ٖٓن: نٝف ٜتصٛس ٖزا ا
          انتُلٌ                                                                      يذٜٓن ٚفل ايٓصلٛص اجملُلع عًٝٗلن، إٔ اإلطل٬ّ   دٝلن٠ ايشطلٍٛ       

                                                    عكن٥ذٙ، ٚعبندات٘، ٚأخ٬ق٘، ٚأدهنَ٘، ْٚصٛص٘، ٚقٛاعذٙ.

                                            ّ      ّ                إٕ ايشطٍٛ ننٕ ٜتطلٛس َلع ايلضَٔ، ٚنلنٕ ٜصلطٓع ٚدٝلّن جذٜلذّا         =         يكذ قنٍ: 
               إٔ اإلطل٬ّ إرا                           . ٜٚلش٣ جٛيلذ تظلٝٗش    +    شٚس٠                                 ٜٓظ  ي٘ ايٛدٞ ايكذِٜ نًُن ٫دت إل 

                                           ْفظ٘، فٗٛ ئ ٜظتوين عٔ ٖلزا ايتولٝري يرلذ                                     ادتنج هلزا ايتوٝري   دٝن٠ ايشطٍٛ 
ّ           ٚفنت٘، ٚريو ٖٛ تصٛسٙ يًٓظ ، ٚيٓفش  جذ٫ّ إٔ ٖلزا              َلع أْل٘   -                ايتصلٛس صلاٝف                                        

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
46- N. J. Coulson, A history of Islamic Law, Edinburgh at the universi-

typaris, S. D. p. 11.   361 ص   5ٚ  4  ج             ا٫طتؼشاق١ٝ                 َٔ نتنب: ايظنٖش٠   .  
47- Schacht, the origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford at the 

clarendon Paris, 1979, 351 pages.    ٜايتؼلشٜع                   َٔ نتنب:   تنس            ٞ          تلأيٝف:    ،         اإلطل٬َ
  .  38                      ٚترًٝل: د. ضبُذأظيذطشاجص      تشطي١  ،             ٕ. ج. نٛيظٕٛ

  .  44                                                                جٛيذ تظٝٗش، اجٓتٝع، ايركٝذ٠ ٚايؼشٜر١   اإلط٬ّ، تشطي١: ٜٛطف َٛط٢. ص  -48
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                                       ّ                          يهٔ املرًّٛ يذٜٓن إٔ ايٛدٞ قلذ اْكطلع ٜكٝٓلّن يرلذ َلٛت ٖلزا         .            فُنرا ٜفٝذ؟  -   نزب
       ٚجلٛد    -               نُن ٜضعِ جٛيلذ -                                      ٚ  ٜأت َٔ خًفن٥٘، ٫ٚ َٔ أػٝنع٘ َٔ صعِ        ايٓيب 

  . (49 )                                  ٚدٞ جذٜذ، فهٝف ُٜٓٛ اإلط٬ّ   تصٛسٙ؟

                                                                     إٕ تطٛس ايفك٘ اإلط٬َٞ، ٚصيٛٙ دكٝك١ ْررتف يٗن َفنخشٜٔ، فٗلٞ آٜل١ عًل٢    
                                                         ١ أصٛي٘ يتةذد ايضَنٕ، ٚأقض١ٝ ايٓنغ، َٚرٓل٢ صيلٛ ايفكل٘                          ص٬دٝت٘ يًاٝن٠، ٚاطتةني

                                                                                  إٔ ايتُثٌٝ نثش يكٛاعلذٙ، ٚإٔ اإلْتلنج صاد ٭قٝظلت٘، ٚإٔ املصلنل املتٓٛعل١ إلبطت       
                                                                               يترنيُٝ٘، ٚإٔ ايٓؼنا اإلْظنْٞ ايرنّ يٮ١َ اإلط١َٝ٬   ترٛصٙ املبند٨ ايت ٜظلري يٗلن   

                         ٓذ أٟ ن٬ّ عٔ تطٛس ايفك٘.                                            أٟ َٝذإ، ٖزا ٖٛ املر٢ٓ املتبندس ٭رٖنْٓن ع

                                                                             ٜبذٚ إٔ املظتؼلشم جٛيلذ تظلٝٗش ْكلٌ َلٔ سٚاٜل١ )٭ْلنتٍٛ فلشاْع( ٖلزٙ          
                     ّ                                                     ازب١ًُ: إٕ َٔ ٜ٪طع دّٜٓن ٫ ٜذسٟ َنرا ٜفرٌ؟ رِ قنٍ: ٖٚزٙ ايه١ًُ تٓطبل أفضلٌ  

                 نُن ٜتصٛس جٛيلذ  -                                                   اْطبنم ع٢ً ضبُذ، فُاُذ عٓذَن جن٤ ينإلط٬ّ   ٜهٔ ٜذسٟ
                                                   ٜهٔ ٜذسٟ أْ٘ طٝذخٌ ٖزٙ ايبكنع ايفظٝا١ َلٔ أس                    إٔ دٜٓ٘ طٝٓتؼش، ٚ  -     تظٝٗش

                                                                    اهلل، ٚيزيو   ٜضٚدٙ ضبُذ ين٭صٍٛ املٓنطب١ هلزا ايتٛطع، ٚ  أرٌ   فكٗ٘ َلٔ  
                                                                             ايشدني١ أنثش ممن ٜتظع يبرق ايرشب ايزٜٔ آَٓٛا ي٘   دٝنت٘ ٖٛ فكع، أَن أْ٘ جلن٤  

                      ٜهلٔ ٜلذسٟ َلن                                                         ّ         يأصٍٛ فك١ٝٗ تتظع يٮَه١ٓ ٚا٭ص١َٓ فل٬. رلِ ٜكلٍٛ إٕ ضبُلذاّ    
    .   (50 )                                               ٜفرٌ، ٚإٔ اإلط٬ّ َٔ صٓع ايصاني١، ٚايتنيرري، ٚسريِٖ

                                                                      إٕ ايذاسغ يًكشإٓ ٚايظ١ٓ ٜش٣ يٛإٛ  عُّٛ ايشطلني١ اإلطل١َٝ٬ ٚخًٛدٖلن،    
ِ              ّ ٚإٔ ضبُذّا                                      أٚ َكصلٛس عًلِٝٗل يلٌ إٕ سطلنيت٘       ،                                   ٜزنش يكَٛل٘ أْل٘ خلنص يٗل

  . (51 )                            يًرنملري، ٚإٔ دعٛت٘ يًٓنغ أطيرري

ّ                  ٝذ ايكشا٠٤ ٚايهتني١، ٜرشف إٔ اإلط٬ّ ٜكّٛ أ٫ّٚ عًل٢ ايهتلنب،             إٕ نٌ َٔ أ                                           
                                                                             ٚايظ١ٓ، ٚإٔ ايهتنب ايهشِٜ َٔ ايٓند١ٝ ايفك١ٝٗ دنفٌ سي٦نت اٯٜلنت ايلت ترشإلت    
                                                                             يفٕٓٛ ايتؼشٜع املختًفل١، ٚإٔ ايظل١ٓ تضلُٓت أيلٛف ا٭دندٜلث ايلت خنإلت          

ّ           ّ                  جض٥ٝنت اسبٝن٠ ايفك١ٝٗ، ٚفّصًتٗن تفص٬ّٝ، رِ إٕ استبلنا ا                                ٭دهلنّ ايلٛاسد٠، ٚايفتلن٣ٚ                            
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .  58                                                           ايوضايٞ، ضبُذ، دفنع عٔ ايركٝذ٠ ٚايؼشٜر١ إذ َطنعٔ املظتؼشقري. ص  -49
  .            املشجع ايظنيل  -50
  .  59             املشجع ْفظ٘. ص  -51
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ّٗذ يًكٝنغ، ٚجرٌ أٚيٞ ا٭يبلنب                                            ّ                              املش١ٜٚ يأْٛاع َٔ اسبه١ُ، ٚاملصًا١ املرترب٠، َ
ّ                                           ٜرذٕٚ َن عشفٛا َٔ أدهنّ إزي َن جّذ َٔ صٛس٠ َؼني١ٗ، ٚيٗلزا   ٜرةلض اإلطل٬ّ                                    

                                      ايبت١ عٔ َٛاج١ٗ َٛقف، أٚ تصشٜف ػإٔ.  

                           ٕ املصذس ايلش٥ٝع يًتؼلشٜع               إٕ ايكشإٓ نن =                                يٓن٤ عًٝ٘ فوٕ عبنس٠ جٛيذ تظٝٗش: 
           خنص١ يرلذ                                            رِ دخًت َصندس أخش٣ جذٜذ٠ عًٝ٘ يرذ ٚفنت٘                  عٗذ ايشطٍٛ 

                                                                                  اتظنع ايذٚيل١ اإلطل١َٝ٬، ٚظٗلٛس قضلنٜن جذٜلذ٠   تهلٔ َٛجلٛد٠، ٚ  ٜهلٔ هللن          
ُّللع هلللن املظللًُٕٛ دًلل٫ّٛ اطللتٓندّا إزي طللشم أخللش٣ أقشٖللن      ّ        ّ                                            دًللٍٛ، ٚهلللزا تً                  ّ              

                                                 أْ٘   ٜظً ِ يٗزٙ ايٓتٝة١ ايت صش  يٗن عٓذَن رنلش        َٓٗن          ل ْظتخًص (52 ) +       املظًُٕٛ
                                                            قللذ اإللطش يظللبم ايظلشٚف اوٝطلل١ إزي دبللنٚص يرللق ايللٛدٞ                   يلإٔ ايشطللٍٛ  

  . (53 )                   ايكشآْٞ إزي ٚدٞ جذٜذ

 املستشرقني السابقني والرد عليهااملبحث الثاني: مناقشة آراء 

         عتبلنسٙ                                      ايظلنيفٞ ايلزنش دلٍٛ ايكلشإٓ، ين                                        يٓن٤ ع٢ً أقٛاٍ املظتؼلشقري ايث٬رل١  
                                                               ّ            املصذس ا٭طنطٞ يًتؼشٜع اإلط٬َٞ، فوٕ )جٛيلذ تظلٝٗش(   ٜرتلرب ايظل١ٓ َصلذسّا      
                                                                  ّ        َٔ َصندس ايتؼشٜع   ٖزٙ ايفرت٠ َٔ تنسٜ  ايتؼشٜع، ٚحيظم أْٗلن تطلٛست ػل٦ّٝن    
    ّ                                                                        فؼ٦ّٝن دت٢ ٚصًت إزي َظت٣ٛ ايكشإٓ نُصلذس تؼلشٜرٞ َلأخٛر يل٘، ٚإٔ َهنْتٗلن      

                                        ل ٚيهٓٗن أصبات نزيو يرلذ تطلٛس فهلش٠                                      ايتؼشٜر١ٝ   ٜظًِ يٗن   ايرٗٛد ا٭ٚزي
                              حبٝث صنست ايظ١ٓ َهنف١٦ يًكشإٓ.  ل                                      أي١ٖٝٛ اسبذٜث   ايكشْري ايثنْٞ، ٚايثنيث

                                                                           ٚقللذ أٚإللف )جٛيللذ تظللٝٗش( إٔ َرظللِ ا٭دندٜللث ايللت تٓنٚيللت املظللن٥ٌ  
                                                                             ايتؼشٜر١ٝ ٚإرت َتأخش٠ عٔ ايرصلش اإلطل٬َٞ ا٭ٍٚ ْتٝةل١ ايتطلٛس ايلزٟ ػلنب       

  . (54 )                ٌ َظنٖشٖن ازبذٜذ٠                 اسبٝن٠ اإلط١َٝ٬   ن

                                                                          ٜٚش٣ )جْٛٝبٍٛ( إٔ َرظلِ ا٭دندٜلث ايلت تٓنٚيلت املظلن٥ٌ ايفهشٜل١ قلذ        
                                                                          ٚإرت إينٕ اتظنع ايذٚي١ اإلط١َٝ٬، َٚرظِ ٖزٙ ا٭دندٜث ننْلت تتٓلنٍٚ اسبل٬ٍ،    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .  44 ص  .      اإلط٬ّ              ٚايؼشٜر١                اجٓٝع، ايركٝذ٠  ،          جٛيذتظٝٗش  -52
  .   359 ص   5ٚ  4                                  اسبنج، طنطٞ، ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ. ج   -53
  .   :36 ص   5ٚ  4                املشجع ايظنيل. ج   -54
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                                                                                   ٚاسبشاّ، ٚايطٗنس٠، ٚأدهلنّ ايطرلنّ، ٚآداب ايظلًٛى، َٚهلنسّ ا٭خل٬م، ٚايركن٥لذ،       
  . (55 )     ٚسريٖن

                                                           )سٚيظٕٛ(، فكذ أقش سيهن١ْ ايظ١ٓ نُصلذس َلٔ َصلندس ايفكل٘                 أَن املظتؼشم 
                                                                              اإلط٬َٞ، ٚأْٗن تأتٞ   املشتب١ يرذ ايكشإٓل ٚيهٓ٘ ٜ٪نذ إٔ ٖلزٙ ايٓتٝةل١   تهلٔ    
                                                 ّ        ّ                            إ٫ ٚيٝذ٠ تطلٛس طٜٛلٌ، ٖٚلٛ ينيتلنيٞ ٜٓفلٞ إٔ تهلٕٛ َصلذسّا تؼلشٜرّٝن   ايفلرت٠          

  . (56 )                                 املبهش٠ َٔ تنسٜ  ايفرت٠ ايت ْ٪سخ هلن

                                                                           ٚقللذ اتفللل نللٌ َللٔ )ػللنخت ٚجٛيللذ تظللٝٗش( عًلل٢ إٔ َرظللِ ا٭دندٜللث  
                                                           تهٔ َٛجٛد٠   ايضَنٕ ايزٟ ادعل٢ أْٗلن تٓتُلٞ إيٝل٘ل                         املٓظٛي١ إزي ايشطٍٛ 

  . (57 )                                                ٚيهٓٗن خضرت يتطٛسات َت٬دك١   ايكشٕٚ اإلط١َٝ٬ ا٭ٚزي

                                                                             ٚقذ خنيف )نٛيظٕٛ( ْتلن٥ج يكٝل١ املظتؼلشقري ايلزٜٔ أْهلشٚا َهنْل١ ايظل١ٓ        
                                    ّ       ّ                  ّ             شٜر١ٝ عٓذَن أنذ إٔ ايظ١ٓ قذ يربت دٚسّا س٥ٝظّن، عٓذَن ٚإرت أدهنَلّن أطنطل١ٝ       ايتؼ

                                                     ّ                                     يكٝنّ يٓن٤ قنْْٛٞ َظلتُذ َلٔ َبلند٨ ايكلشإٓ ا٭خ٬قٝل١، إلنسيّن املثلٌ سيلن قلنّ يل٘           
                                          ّ                           َٔ ايبذ٤ يتٛصٜع ايرتنل١ عًل٢ أصلانب ايفلشٚ  أ٫ّٚ، يٝلزٖم ايبلنقٞ                ايشطٍٛ 

                             يٛص١ٝ سين ٫ ٜتةنٚص رًث ايرتن١.                                      َٓٗن إزي أقشب عنصم رنش، ٚنٝف١ٝ تكٝٝذٙ ا

                                                        يًظ١ٓ   ٖلزا ايلذٚس ايتؼلشٜرٞ َلٔ ايفلرت٠ اإلطل١َٝ٬               اإلقشاس              ٚيٓن٤ ع٢ً ٖزا 
                                               ّ                             املبهش٠ ٜهٕٛ يزيو قذ اعرتف يًظ١ٓ يٗزٙ املهن١ْ، خ٬فّن ملن رٖلم إيٝل٘ أقشاْل٘      

  . (58 )         ٖزا ايصذد

                                                                           إٕ املللتُرٔ   ايفكلل٘ اإلطلل٬َٞ، َٚشادللٌ صيللٛٙ، ٚتطللٛسٙ، ٜللش٣ إٔ فهللش٠  
                                                                                 ايتذسج   ايتؼشٜع َلٔ أٖلِ أطظل٘، ٖٚلٞ َلن سفلٌ عٓل٘ جلٌ املظتؼلشقري عٓلذ           
                                                                          دساطتِٗ هلزٙ املشد١ً، ٚسريٖن َٔ املشادٌ ا٭خلش٣، ٚفهلش٠ ايتلذسج   ايتؼلشٜع     
                                                                     اإلط٬َٞ ٖٞ ايت اػتل َٓٗن ده١ُ إقشاس ايٓظ    ايتؼشٜع َٔ خ٬ٍ ْظ  يلبرق  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
              ا٫طتؼلشاق١ٝ            ايظلنٖش٠   :            َلٔ نتلنب    .    446-   441 / 8                               جْٛٝبٍٛ، املٛطٛع١ اإلط١َٝ٬ املرتطي١   -55

  .   :36 ص   5ٚ    4 ج
  .   :36 ص   5ٚ  4                            ساجع: ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ، ج   -56
  .   371 ص   5ٚ  4                املشجع ايظنيل. ج   -57
  .   372 ص   5ٚ  4              املشجع ْفظ٘. ج   -58
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                         ١ُ٥ ملصنل ايٓلنغ   فلرت٠                                             ا٭دهنّ ننْت ١ُ٥٬َ   فرت٠ َن، رِ أصبات سري ٬َ
                                                                                أخلش٣، نٓظلل  عكٛيل١ ايضْللن َلٔ اسبللبع   ايبٝلٛت إزي ازبًللذ، ٚايلشجِ دظللم      

                                         ، فهنْت طل١ٓ ننًَل١، رلِ ْظلخت َلذ٠       (60 )                         ، ٚنرذ٠ املتٛف٢ عٓٗن صٚجٗن (59 )      ا٭دٛاٍ
                 ، يرللذ إٔ نللنٕ  (61 )                                                                      ايرللنّ يأسيرلل١ أػللٗش، ٚعؼللش٠ أٜللنّ، ٚذبٜٛللٌ ايكبًلل١ إزي ايهربلل١ 

ل١                             املظًُٕٛ ٜتٛجٕٗٛ ج١ٗ يٝت ا                                                  ملكذغ، ٚصٜنس٠ ايكبٛس، فكذ ننْلت ضبشَل١   يذٜا
  . (62 )          ّ                  اإلط٬ّل خٛفّن َٔ تكذٜع أصانيٗن

                      ّ                                                 َٚٔ ا٭َٛس ايت سنيلت أٜضلّن علٔ أسًلم املظتؼلشقري، ٖلٛ أخلز اإلطل٬ّ         
  ،                                                                             يكنعذ٠ ايتٝظري، ٖٚٛ َن طنعذ ع٢ً يٓن٤ ْظلنّ فكٗلٞ َتهنَلٌ   عٗلذ ايشطلٍٛ      

                                    ٚص٠٬ ايرلنجض، ٚايتلُِٝ مللٔ فكلذ                                         نوطكنا ايصّٛ عٔ املشإ٢، َٚن   دهُِٗ، 
  . (63 )    املن٤

                                                                           ٚنزيو َلن يلين عًٝل٘ ايتؼلشٜع َلٔ جًلم املصلنل، ٚدس٤ املفنطلذ، فٗلزٙ          
                                                                                ايرٓنصش صبتُر١، ٖٞ ايت ٦ٖٝلت يًتؼلشٜع اإلطل٬َٞ املهنْل١ ايشفٝرل١، ٚايظلن١َٝ،       

                    ٚخنص١   ٖزٙ املشد١ً.

      ٖلزٙ                                                                    نُن إٔ ٖٓنى َن ٜرشف ينيرذٍ   ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ، ٖٚلٛ َلن ضيٝلض      
                                                                        املشد١ً عٔ سريٖن َٔ املشادٌ ا٭خش٣ يًفك٘ اإلط٬َٞ، ٚايرلذٍ ٜرتلرب َلٔ أٖلِ     

                                     ا٭طع ايت استهض عًٝٗن ايتؼشٜع اإلط٬َٞ.

                                                                     نزيو َن ضيٝض ٖزٙ املشد١ً أْٗن ننْت تتًُع اسبًلٍٛ يًُؼلننٌ، ٚايٛقلن٥ع    
                                                                       ايت ذبصٌ، ٚيرذ ٚقٛع تًو ا٭دذا ، فنيكشإٓ ٜطش  ايظ٪اٍ ايزٟ ِٖ ي٘ َٔ نلنٕ  

                                   ّ                             ، رِ أٝم عٓ٘ ع٢ً دظم ايظلن٥ٌ، ٚأدٝنْلّن ٜتةلنٚص، ٜٚؼلٌُ سلري             ٍ ايٓيب   دٛ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .  :4 / 2                         ايظذٚطٞ، ايٓنط  ٚاملٓظٛخ،   -59
  .   392 / 2                          ائ ايرشيٞ، أدهنّ ايكشإٓ،   -60
  .   488 / 3  ،             املصذس ايظنيل  -61
  .   261 / 3                         ايضسقنْٞ، َٓنٌٖ ايرشفنٕ،   -62
                                             ، ٚاشب٬صل١ ايفكٗٝل١ عًل٢ َلزٖم املنيهٝل١،         273 / 2                                   دنػ١ٝ ايذطٛقٞ ع٢ً ايؼلش  ايهلبري،     -63

  .   :24         يًكشٟٚ، ص
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  . (64 )                 املظتفت، أٚ ايظن٥ٌ

                                                              يهٔ َٔ امل٬د  إٔ املظتؼشقري جًِٗ قذ سفٌ عٔ رنشٙ هلزٙ املضاٜن ايلت  
ٛا عٓٗلن، ٚدلذدٖٚن   ايكلشإٓ،                                                                                    شيٝض يٗن ايفك٘ اإلط٬َٞ   ٖزٙ املشدًل١، ٚتونإل

                             ايت ننْت َٓتؼش٠   ريو ايٛقت.                           ٚا٭عشاف، ٚايرندات ايكب١ًٝ

                       ٚجْٛٝبللٍٛ، ٚسٚيظللٕٛ،                                                          ٚيٓللن٤ عًٝلل٘ فللوٕ َٛقللف نًُللٔ: )جٛيللذ تظللٝٗش،   
                                       ّ       ّ                                         ٚػللنخت(، أْٗللِ قللذ ْفللٛا إٔ تهللٕٛ ايظلل١ٓ َصللذسّا تؼللشٜرّن َللٔ َصللندس ايتؼللشٜع 
                                                                        اإلط٬َٞ   ٖزٙ املشد١ً، ٚ  ٜرتربٖٚن َٔ َصلندس ايتؼلشٜع، طل٣ٛ )نٛيظلٕٛ(،     

                                                 ن١ْ اعتكذٚا خطأ أْٗن تطٛست يفرلٌ تطلٛس اجملتُلع                                ٚايزٜٔ ْفٛا عٔ ايظ١ٓ ٖزٙ امله
               ، ٚريلو يرلذ                                                             اإلط٬َٞ، ٚأْٗن   تتضف إ٫   ايكشٕٚ ايث٬ر١ اي٬دك١ يبرث١ ايٓيب 

                                   ّ                                     ّ      إٔ طٛس ايؼنفرٞ سطنيت٘ ا٭صٛي١ٝ، ٚاإرّن ايظ١ٓ   َظت٣ٛ ايكشإٓ، ينعتبنسٖلن ٚدٝلّن   
            َٔ اهلل ترنزي.

 ٛ ٛا ع٢ً إٔ ايكشإٓ ٖل                            املصلذس ا٭طنطلٞ يًتؼلشٜع                                               ٚاملظتؼشقٕٛ جًِٗ اتفك
                                                                           ٖزٙ املشد١ً، ٚ  خيتًفٛا إ٫   ايتفنصٌٝ، إٔ آٜنت ا٭دهنّ ق١ًًٝ ينيٓظلب١ إزي  

                                                                      صبٌُ ايكشإٓ، ٚٚصفِٗ يإٔ ا٭دهنّ ايؼشع١ٝ ايٛاسد٠   ايكشإٓ ق١ًًٝ، ٚسنَض١.

                                                                      ٚايزٟ أم إٔ ٜرًِ ٖٛ إٔ ايظ١ٓ َصلذس تؼلشٜرٞ يٮدهلنّ إ٫ إٔ ستبتٗلن،     
                                                                     صندس تلأتٞ يرلذ ايكلشإٓ ايهلشِٜ، ٚأْٗلن َصلذس يٮدهلنّ، ٚدةل١                       َٚٓضيتٗن يري امل

                                                                             أم ايرٌُ يٗن يوطينع املظًُريل ٫طتٓندٖن عًل٢ اٯٜلنت ايكشآْٝل١ ايرذٜلذ٠ ايلت      
                                            ، ٚايللت تلذٍ عًل٢ ٚجلٛب قبلٍٛ املظللًُري                                        تلأَش يطنعل١ اهلل ترلنزي ٚايشطلٍٛ     

             نِٖ ايشطلٍٛ     ّ                                                ضبهُّن فُٝن ػةش يِٝٓٗ َٔ املٓنصعنت، ٚإٔ ٜأخزٚا َن آتل          ايشطٍٛ 
٘ٓ(65 )                       ، ٜٚٓتٗٛا عُن ْٗنِٖ ع .  

                                                                        إٕ ايظ١ٓ ٫يذ هلن َٔ َشتب١ َٛاص١ٜ يًكشإٓ   ٖزٙ املشدًل١، ٚيهلٔ ايكلن٥ًري    
                                                                                        يإٔ ايظ١ٓ تأتٞ   املشتبل١ ايثنْٝل١ يًكلشإٓ، ٜلشٕٚ إٔ ايظل١ٓ ينعتبلنس اخلت٬ف طلشم         

    ّ    رنيتلّن                                                                           ربٛتٗن، ٚسٚاٜتٗن اطتذع٢ ا٭َش ا٭خز يبرضٗن، ٚتشى يرضٗن اٯخلش، فُلن نلنٕ    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .   264 /  28  ،                                                        املٓٗنج ػش  صاٝف َظًِ ئ اسبةنج، ينب َثٌ املظًِ َثٌ ايٓخ١ً  -64
  .   385 / 2                        ايتبٝنٕ   أقظنّ ايكشإٓ،   ،               ضبُذ ئ أيٞ يهش  ،       ايضسعٞ  -65
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ّ                                      يطشٜل ايتٛاتش أم ايرٌُ ي٘، َٚن ننٕ َٓك٫ّٛ يطشٜلل اٯدلند ألم ايرُلٌ يل٘                                                
                                                                                      ا٭دهللنّ ايرًُٝلل١ إرا ذبككللت فٝلل٘ ايؼللشٚا ايللت ٚإللرٗن ايصللاني١، ٚا٭٥ُلل١        

  . (66 )       اجملتٗذٕٚ

                                                                      ٚايظ٪اٍ ايزٟ ٜطش  ْفظ٘ ٖٓن َن ٖٛ دٚس ايظ١ٓ   ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ عًل٢    
                                             املظتؼلشقري ايلزٜٔ ٜٓهلشٕٚ ٖلزٙ املهنْل١                         دت٢ ٜتِ ايشد ع٢ً              عٗذ ايشطٍٛ 

                                   املشد١ً ا٭ٚزي َٔ تطٛس ايفك٘ اإلط٬َٞ؟.

                                                                                 فورا اطتكشٜٓن اسبٛاد ، ٚايٓلٛاصٍ ايلت تلرتدد عًل٢ أيظل١ٓ ايفكٗلن٤ عًل٢ َلش         
                           ّ                                                     ايرصٛس ٜتضف يٓن إٔ ٖٓنى خًطّن يري َن اعتربٙ ايفكٗن٤ ط١ٓ ٚاجب١ ايطنعل١، ٚايتطبٝلل   

                     ايؼخصلٞ ايلزٟ قلذ                                 نزي ٚيلري اجتٗلند ايشطلٍٛ                 ّ                  ينعتبنسٖن ٚدّٝن َٔ عٓلذ اهلل ترل  
    ّ                                 صٛايّن أقشٙ ايكلشإٓ، ٚإرا نلنٕ سلري                                            ٜصٝم، ٚقذ خيط٧، فورا ننٕ اجتٗند ايشطٍٛ 

                                                                                       ريو ْضٍ ايكشإٓ يتظذٜذٙ، ٚإسػلندٙ، فنيظل١ٓ إَلن إٔ تهلٕٛ َٛافكل١ يًكلشإٓ، فتهلٕٛ        
        يصل٠٬،                                                                       َ٪نذ٠ ي٘، ٚإَن إٔ تهٕٛ َب١ٓٝ جملٌُ ايهتنب، نن٭دندٜث املبٝٓل١ يهٝفٝل١ ا  

                                                                         ٚأٚقنتٗن، ٚإَن إٔ تهٕٛ َٛإا١ يًُؼهٌ، نبٝنٕ اشبٝع ا٭يٝق َٔ ا٭طلٛد يبٝلن    
                                 ، نكٛي٘ عًٝل٘ ايصل٠٬ ٚايظل٬ّ:     (67 )                                            ايٓٗنس، ٚطٛاد ايًٌٝ، ٚإَن إٔ تأتٞ طبصص١ يًرنّ

َُلْشَأ٠ُ   = ٫ََٚ اِي ُل١ُ َع٢ًَ ِيِْٓت َأِخَٝٗلن،  ٫ََٚ اِيَر َٗن،  ُلِت َُْشَأ٠ُ َع٢ًَ َع َ  ْ َ ُ     ٫َ تحَْٓهفح اِي  ِ   َ  َ     َ ِ  َ  ِ  ِْ    َ َ َ  لُ    ِ   َ  َ َ  لِ َ        َ َ   َُ ْ  َ َ  ح  ِ  َٗلن،     َ   حْ  َ        َعًَل٢ َخنَيِت  َِ   َ    َ َ
٫ََٚ ايصُّلْوَش٣ َعًَل٢       ٫ََٚ تحَْٓهفح اِيُهْبلَش٣ َعًَل٢ ايصُّلْوَش٣،  َٗن،  َ َ             ٫ََٚ اِيَخنَي١ُ َع٢ًَ ِيِْٓت ُأْخِت    َ  ْ ُّ     َ  َ     َ  ْ ُّ      َ َ    َ َ  ح  ِ  ُْ  َ   حْ   َ     َ  ِْ  ُ  ِ  ِْ    َ َ   ُ َ  َ  ِ   َ  َ

َ    اِيُهْبللَش٣         ٺ ٺ ٺ ٺ                                                  ، فللوٕ اسبللذٜث طبصللص يًرُللّٛ   قٛيلل٘ ترللنزي: (68 ) + ِ  ُْ 

                                                                ، ٚقللذ تللأتٞ َكٝللذ٠ ملطًللل ايهتللنب، نُللن   قٛيلل٘ ترللنزي: [  12   :        ايٓظللن٤ ]   ٿ

ٺ ٺ ٺ ٿ         [ 91   :        املن٥للذ٠  ]     فللوٕ ا٭ٜللذٟ   تكٝللذ يأْٗللن ،                                    
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .  56                                                            عط٠ٛ، عبذ ايرنٍ، املذخٌ إزي ايفك٘ اإلط٬َٞ، ٖٚٛ عبنس٠ عٔ ضبنإش٠ ص  -66
  .  :2 / 4                            اٯَذٟ، اإلدهنّ   أصٍٛ ا٭دهنّ   -67
      3178      سقلِ       294 / 3                                                  ، نتنب ايٓهن ، ينب َن ٜهشٙ إٔ أُع يٝٓٗٔ َٔ ايٓظن٤             طٓٔ أيٞ داٚد  -68

                                                                        ، َٔ دذٜث أيٞ ٖشٜش٠. ٖزا اسبذٜث صاٝف، سٚاٙ أيٛ داٚد ٚايرتَلزٟ ٚايٓظلن٥ٞ       2892     ٚسقِ 
                ْٗل٢ إٔ تلٓهف     -          عًٝ٘ ايظ٬ّ-                                                        َٔ ٖزا ايٛج٘ َٔ دذٜث داٚد ئ أيٞ ٖٓذ، عٔ ايؼريب عٓ٘: أْ٘ 

                                                                 ٢ً اي١ٓ أخٝٗن، ٚاملشأ٠ ع٢ً خنيتٗن، أٚ اشبني١ عًل٢ ايٓل١ أختٗلن،                               املشأ٠ ع٢ً عُتٗن، أٚ اير١ُ ع
                                                                                ٫ٚ تٓهف ايصوش٣ ع٢ً ايهرب٣، ٫ٚ ايهرب٣ ع٢ً ايصلوش٣. ساجلع ايبلذس امللٓري   ربلشٜج      

  .   6:8 / 8               ا٭دندٜث ٚاٯرنس 
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               ، ٚقلذ تهلٕٛ    (69 )                                                                  ايُٝري، أٚ ايؼُنٍ، فذيت ايظ١ٓ عًل٢ تكٝٝلذٖن يلنيُٝري َلٔ ايشطلغ     
        ، فكلذ   (70 ) +              ٫ ٚص١ٝ يلٛاس   =  :                                          ايظ١ٓ ْنطخ١ سبهِ ربت ينيهتنب، نكٍٛ ايشطٍٛ 

                ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې                                     ْظ  دهِ ايٛص١ٝ يًٛاس  سيٛجم اٯٜل١: 

                 ، ٚقلللذ تلللأتٞ  [   181   :         ايبكلللش٠ ]     ەئ ەئ               ې ې ې ى ى ائ ائ
                                                                         ايظ١ٓ حبهِ طهت عٓ٘ ايكشإٓ، نن٭دندٜث ايذاي١ ع٢ً جٛاص ايشٖٔ   سلري ايظلفش،   

                 ، ٚربلٛت َلريا     (71 )                                                      ٚاسبهِ يؼنٖذ ٚضيري املذعٞ، ٚٚجلٛب ايذٜل١ عًل٢ ايرنقًل١    
  . (72 )                                                   ازبذ٠ ٚٚجٛب صذق١ ايفطش، ٚص٠٬ ايٛتش، ٚسجِ ايضاْٞ اوصٔ

                        ّ                            اإلطل٬َٞ فوْل٘ ٜتضلف يٓلن جًٝلّن إٔ ايظل١ٓ ٖلٞ                                      ٚإرا َن اطتكشٜٓن نتم ايفكل٘ 
                                              ، ٚايذيٌٝ ع٢ً ريو إٔ ايظ١ٓ طٛا٤ ننْت قٛيٝل١،                           َصذس تؼشٜرٞ   عٗذ ايشطٍٛ 

  . (73 )                                                                   أٚ فر١ًٝ، أٚ تكشٜش١ٜ قذ طنُٖت   يٓن٤ ايتؼشٜع، ٚدفرت ي٘   ٖزٙ املشد١ً

              ّ                   يٝظللت نًللٗن َصللذسّا يًتؼللشٜع،                                          نُللن أللم إٔ ٬ْدلل  إٔ أفرللنٍ ايللٓيب 
ل١ املرشنل١، فلوٕ ريلو                                                                                       نُظأي١ تأيري ايٓخٌ، ٚقض١ٝ اربنر املٛاقع اسبشي١ٝ قبلٌ يذٜا

                 ّ                              َٓٗن َن ٜهٕٛ َصلذسّا يًتؼلشٜع، َٚٓٗلن َلن ٫                                  خيضع يًُؼٛس٠، فأفرنٍ ايشطٍٛ 
             ّ         ّ                                     ينعتبنسٙ يؼشّا، ٚإْظنّْن، نن٭نٌ، ٚايؼلشب، ٚيلبع ايثٝلنب ٫                       ٜهٕٛ، فُن صذس عٓ٘

                                                               ٫ٚ أم فٝ٘ ايتأطٞ، ٚا٫قتذا٤، َٚع ٖزا، فكذ ننٕ َٔ ايصلاني١ َلٔ     ،      ّ ؼشٜرّن      ٜرترب ت
                                          ريو، ٚحيشص ع٢ً َتنيرت٘، نربذ اهلل ئ عُش                   ٜكتفٞ أرش ايشطٍٛ

  ( 74) .  

          َٚكتصلش٠     ،                                                           أَن يرق ا٭فرنٍ ايت ديت ايٛقن٥ع عًل٢ أْٗلن خنصل١ يلنيٓيب     
                    يللأنثش َللٔ أسيللع                                                                     عًٝلل٘، ننيتٗةللذ ينيًٝللٌ، ٚٚصللنٍ ايصللٝنّ   سَضللنٕ، ٚايتللضٚج 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ٍ        يلنب         قٛيل٘                            ايبخنسٟ َع فلتف ايبلنسٟ،     -69   ،        ٺ ٺ ٺ ٿ        ترلنزي     اهلل       قلٛ

ْ  ح . ايشُّْطغح:  8: /  23                                             ّ            يري ايهف ٚايظنعذ، ٚيلري ايكلذّ ٚايظلنم، ٜٚظل٢ُ أٜضلّن                     ٖٛ املفصٌ ايزٟ       ُّ
  .   358                     ايهٛع. طبتنس ايكنَٛغ ص

  . 5 / 5  ،     3858                                                   أخشج٘ ايبخنسٟ، نتنب ايٛصنٜن، ينب ٫ ٚص١ٝ يٛاس ، سقِ   -70
                                                                                           عك١ً ايشجٌ عصبت٘، ِٖٚ ايكشاي١ َٔ ج١ٗ ا٭ب ايلزٜٔ ٜتاًُلٕٛ علٔ ايكنتلٌ دٜل١ َلٔ قتًل٘          -71

  .   544                   خطأ. طبتنس ايكنَٛغ ص
  .  92-  :8                                 ٕ، صنٞ ايذٜٔ، أصٍٛ ايفك٘ اإلط٬َٞ ص    ػربن  -72
  .  76             املشجع ْفظ٘. ص  -73
  .  94              املشجع ايظنيل ص  -74
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             ّ                              ، ٚيٝظلت تؼلشٜرّن يٮَل١، ٫ٚ ٜكتلذ٣ يل٘                                        صٚجنت، فوْٗن ترترب َلٔ خصٛصلٝنت٘   
  . (75 )    فٝٗن

                                                 ّ            ، ٚننٕ املكصٛد َٓل٘ ايتؼلشٜع، ٚا٫قتلذا٤، فُلن ٚسد يٝنْلّن                     أَن َن صذس عٓ٘ 
                                                  ّ                ّ          جملٌُ ايهتنب، فٗٛ َتُِ يًهتنب، ٜٚهٕٛ دهُ٘ ناهِ َن يّٝٓ٘، فوٕ نلنٕ َلن يّٝٓل٘    

   ّ                ّ                                ّ            جبّن، ٚإٕ ننٕ َٓذٚيّن، ننٕ اسبهلِ نلزيو، ٚقلذ ٫ ٜهلٕٛ يٝنْلّن           ّ              ٚاجبّن، ننٕ ايفرٌ ٚا
                                        ايتلذا٤، فٗلزا إَلن إٔ ترًلِ صلفت٘                                                    جملٌُ َن ٚسد   ايكلشإٓ، ٚإصيلن فرًل٘ ايلٓيب     

  ،                                                                                ايؼشع١ٝ َلٔ ايٛجلٛب، أٚ ايٓلذب، أٚ اإليندل١، ٚا٭َل١   ريلو َثلٌ ايشطلٍٛ         
                    ٚإٕ   ترًلِ صلفت٘                                                                  ٚعًٝٗن ايتأطٞ، ٚا٫قتذا٤، َثلٌ َظلأي١ تكبٝلٌ اسبةلش ا٭طلٛد،      

                                                                                           ايؼشع١ٝ، فوَن إٔ ٜظٗش فٝل٘ قصلذ ايكشيل١، أٚ ٫، فلوٕ ظٗلش فٝل٘ قصلذ ايكشيل١، أفلند          
                            ّ                                              ا٫طتابنب، َثٌ ص٠٬ سنرتري تكشيّن إزي اهلل ترنزي ٚإٕ   تظٗش فٝل٘ قصلذ ايكشيل١،    

  . (76 )                                         ّ        ننيبٝع، ٚاإلأنس، ٚاملضاسع١، ٚسريٖن، ننٕ َفٝذّا يإليند١

                                                                          أَن َصندس ايتؼشٜع اإلط٬َٞ ا٭خلش٣، سلري ايكلشإٓ، ٚايظل١ٓ   ٖلزا ايرٗلذ       
           سإلٕٛا اهلل  -             ، ٚايصلاني١                                                          ايٓبٟٛ ايزٟ ْ٪سخ ي٘، َن ٜطًلل عًٝل٘ اجتٗلند ايشطلٍٛ     

       (77 )                      يلنزبٝؽ   سلض٠ٚ يلذس                                 فُٔ ريو َظأي١ ْضٍٚ ايشطلٍٛ    -          ّ عًِٝٗ طيٝرّن
       عًٝل٘  -             ّ      َٔ اهلل ترنزي فوّٝلشٙ                                                  ّ َٛقع اقرت  عًٝ٘ أدذ ايصاني١ توٝريٙ إٕ   ٜهٔ ٚدّٝن

 -            ايص٠٬ ٚايظ٬ّ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .  95             املشجع ْفظ٘. ص  -75
  .  97  ٚ   96             املشجع ْفظ٘. ص  -76
ٍ        ئ                       ٖٚٛ سأٟ ايصانيٞ اسببنب  -77       ٖلزا         أسأٜلت  =        فكلنٍ:        اهلل                                 املٓلزس، عٓلذَن جلن٤ إزي سطلٛ

  . ؟ +         ٚاملهٝلذ٠         ٚاسبلشب       ايشأٟ   ٖٛ   أّ     عٓ٘،      ْتأخش   ٫ٚ       ْتكذَ٘   إٔ    يٓن    يٝع   اهلل       أْضيه٘      أَٓض٫  ،      املٓضٍ
ٍ      ٜلن  =         اسببلنب:      قنٍ  .  +       ٚاملهٝذ٠       ٚايشأٟ     اسبشب   ٖٛ   يٌ =     قنٍ:  ٕ        سطلٛ ٍ       يلٝع       ٖلزا           اهلل. فلو   ،       سيٓلض

ّٛس   رِ  ،    فٝ٘       فٓرظهش  ،      ايكّٛ   َٔ    َن٤     أد٢ْ     ْأتٞ    دت٢       ينيٓنغ      فنْٗق ّ  ْر ٔ       ٚسا٤ٙ     َلن     ِ         اٯيلنس      َل       ْلبين      رل

ٟ     ٖزا          ايشطٍٛ     أْفز  .  +      ٜؼشيٕٛ   ٫ٚ      فٓؼشب       ايكّٛ،      ْكنتٌ   رِ  ،    َن٤      فُٓٮٙ     دٛإن     عًٝ٘       فُلن   ،        ايلشأ

ٌّ ٔ   ،       امللن٤         َٛاقلع            ٚاَتًهلٛا   ،      ازبذٜذ        َرظهشِٖ   إزي        املظًُٕٛ    ذبٍٛ    دت٢      ايًٌٝ    ْصف   ّ د         ٚأعًل

       ٚأْل٘          دْٚٗلِ،      يشأٟ     ٜكطع   ٫     ٚأْ٘  ،      يِٝٓٗ     ػٛس٣      ايشأٟ    ٚإٔ       َثًِٗ،    يؼش    أْ٘ =        صاني٘: ٭    ٍ      ايشطٛ

ٔ    إزي       دنجل١     ِ         اسبظل١ٓ          املؼلٛس٠        صلندم         َؼلٛس٠       دظل ٔ           . طبكلنت  +      َلٓٗ   ،    678 / 4      طلرذ        ايل
                 ايفهلش، يلريٚت،               خطلنب، داس       ػلٝت                  ايكن٥لذ، ضبُلٛد                       . ٚساجع نتنب: ايشطٍٛ   427 / 2        ٚاإلصني١ 

  ٙ .      2533                     ايطبر١: ايظندط١، ط١ٓ 
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        ، فولري                       سأٟ عُش يلٔ اشبطلنب                                       َٚظأي١ أطش٣ يذس ايت قبٌ فٝٗن ايٓيب 
ّ             ايكشإٓ ٖزا ايشأٟ ايزٟ سآٙ عُش يكتٌ ا٭طش٣ اطت٦صن٫ّ يؼأف١ ايهفش             ، َٚٔ ريلو   (78 )                                               

                                                                   اعتزاس َٔ ربًف   سض٠ٚ تبلٛى، فٓلضٍ ايكلشإٓ ٜرنتبل٘ عًل٢ علزسٙ                   قبٍٛ ايٓيب 
  . (79 )   نِٖ  إٜ

             ا٭دهلنّ                                                               َٚٔ ايٛقن٥ع ايت ٜظتؼٗذ يٗن ايرًُن٤ عًل٢ اجتٗلند ايشطلٍٛ    
٫ََٚ         =     قنٍ:                           ايفك١ٝٗ اير١ًُٝ إٔ ايٓيب  ٌل َ٭َدلذل َقْبًِلٞ،  ِْ َتِال ََٚيل ٕل ايًَّلَ٘ َدلشلَّ ََهَّل١َ،  َ                ِإ  َ َ  ل  َْ ِ      َ ِ  ل   َ  ْ َ  لَ  َ  َّ َ   ََ    َ ِ  ل    َّ

٫ََٚ ٜحْخَتًَلل٢ خَ  َٗللنَس،  َْ ْٔ َُللن َدًَّللْت ِيللٞ َطللنَع١ّ َِلل َٚإِْل َ   ح َْ َ    َ                   َ٭َدلذل َيْرللِذٟ،   َ   َ   َ َ  ْ  ِ  ّ َ   َ    ِ  ْ َّ  َ    َ ِ     َ ِ ل  ْ َ  ل َ  ٫ََٚ ٜحْرَضللذح َ  َٖللن،  َ  ح     ٬َ  ْ َ   ح  َ     َ  َ
ُحَرلش فل  ًَِتَكُع ُيَكَطتحَٗن ِإ٫َّ ِي ٫ََٚ ٜح َٖن  ٫ََٚ ٜحَٓفَّشح َصْٝذح َٖن،  َ    ل   َػَةشح ُ  ُ َ  َ حَ   ِ  َّ ِ  ح  َ َ   ح َِ   َ    َ َ   حَ  َّ ح  َْ  ح  َ     َ َ  ح ٔح َعْبلِذ      +َ  ٍَ ايَربللنغح ْيل ََٚقلن  .          ِ َ     َ ل  ح ْ  ح  َْ    َ َ   

 :ٍَ َِٚيظحُكِف يحٝحٛتَِٓن. َفَكن ُحطًَِِّم ِإ٫َّ اإِلْرِخَش ِيَصنَستَِٓن  ِ   ح ح  َِ    َ َ   َ  اِي َ   َ َِ    َِ  حُ   ِ  َ  ِ  ْ ِ   َّ  ِ  ِ ِ  َ ِإ٫َّ اإِلْرِخَش = ِ  ح َِّ   ْ ِ ٍَ ِعِهِشََل١ُ  +ِ  َّ   ِ َ  ُ   . َفَكن  ِ  ِ   َ   َ َ      ٌْ ْ    َٖل  َ
     ْٔ ٖللنِب َعل َٛ ٍَ َعْبلذح اِي ٍَ َََهنَْ٘ح. َقلن ََٚتِْٓض  ، ٌ َٔ ايظِّ ْٕ تحَٓا َٝ٘ح َِ َٛ َأ ٖح َٖن  ْ          َتْذِس٣ ََن ٜحَٓفَّشح َصْٝذح  َ   ِ َ  ل  َ   َْ  ح  ِ  َ  َ  ح  َ    َ  َ  ِ  َْ َ     ِّ     َ ْ   حَ   َ  ح ِ   َ  َ َ    ح ِ   َ    حَ  َّ ح  َْ  ح  ْ  َ

َُٚقبحٛسَِْن َ  ُ ح  َِ  َخنِيذل ِيَصنَستَِٓن     َِ َ   َ   . (80 )َ  ِ  ل ِ 

               ّ                                ينسبج ٚايرُش٠ َرّن علنّ اسبذٜبٝل١، ٚطلنم َرل٘                              َٚٔ ايٛقن٥ع إدشاّ ايٓيب 
َْلِش٣ ََلن      =                                               اهلذٟ، فًُن سأ٣ ريو إٔ فٝ٘ َؼك١ ع٢ً أصاني٘ قنٍ:  ْٔ َأ ًِتح َِل ِٛ اْطلَتِكَب ِ   َ           َي  ْ َ  ْ َ  َِ ِ  ح ِ   ْ    ِ  َ

ٕل ََِر ٫َْٛ َأ ََٚي َْٖذْٜتح،  َ  َ  ل َ  ِ اْطَتْذَيْشتح ََن َأ  ْ ْ  َْ  ح   ََ  ْ  ح َ   َ  ًِتح  ٞ   َْ  َْ  َْٗذ٣َ َ٭ْدًَ ْ َ ِ  ح اِي  َ   َ  ْ  َ  ِ + ( 81) .  

       ّ           نٕ صلٛايّن أقلشٙ                                             ٖزٙ ايفلرت٠ َشجرل٘ ايلٛدٞ، فلوٕ نل                      ٚاجتٗند ايشطٍٛ 
                                                            عًٝ٘، ٚإٕ ننٕ خطأ ْضٍ ايٛدٞ يتظذٜذٙ، ٚإسػندٙ إزي ايصٛاب.

                                                                             ٚيٓن٤ ع٢ً َن طبل، فوٕ َصندس ايتؼلشٜع   ٖلزٙ ايفلرت٠ َلٔ ايرٗلذ ايٓبلٟٛ،       
     ٜرترب     ، ٫ٚ                 ايزٜٔ أقشِٖ ايٓيب                                             تؼتٌُ ع٢ً ايكشإٓ، ٚايظ١ٓ، ٚاجتٗند ايصاني١ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .   325 / 6                                                  ائ قنضينص، إذبنف اشبري٠ املٗش٠ يضٚا٥ذ املظنْٝذ ايرؼش٠،   -78
  .  83 / 3                      املكشٜضٟ، إَتنع ا٭مسنع  -79
                           َلٔ دلذٜث أيلٞ ٖشٜلش٠.           3545      ، سقِ    237 / 4                                    صاٝف ايبخنسٟ، ينب َٔ اْتظش دت٢ تذفٔ   -80

     َلٔ          2856                                                                              ٚنتنب: اسبج، أيٛاب اوصش ٚجلضا٤ ايصلٝذ، يلنب: ٫ ٜٓفلش صلٝذ اسبلشّ، سقلِ        
                                                     ّ                         دذٜث ائ عبنغ. اشب٢ً: ايٓبنت ايشطم ايشقٝل َن داّ سطبّن. خيت٢ً: ٜكطع. ٜرضذ: ٜكطع.

                       َٔ دذٜث عن٥ؼ١ سإلٞ اهلل        :833      ، سقِ   94 / :            ظش دت٢ تذفٔ                         صاٝف ايبخنسٟ، ينب َٔ اْت  -81
                  َٔ دذٜث عن٥ؼ١ سإٞ       7934    سقِ   .   ..              : يٛ اطتكبًت                                  عٓٗن، ٚنتنب: ايتُين، ينب: قٍٛ ايٓيب 

         اهلل عٓٗن.
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ٔ        ٜرتلرب   ٫      نُلن           ٚاإلطيلنع،   ،          ننيكٝلنغ            ايتؼلشٜع،       َصندس   َٔ    ريو   سري         َصلندس      َل

            املظتؼلشقري،       يرلق       ريلو    إزي      رٖلم     نُن  ،        ايكب١ًٝ       ا٭عشاف      ايفرت٠    ٖزٙ           ايتؼشٜع

    هلن.      ايٛدٞ       يوقشاس    ريو     ٜرترب     ٚإصين

                                                  ٫ أٛص يٓلن إٔ ْفٗلِ ٖلزٙ ا٭دهلنّ ايلت ٚسدت         =                   ٜكٍٛ ايذنتٛس طنطٞ: 
   ّ            خ٬فللّن يبكٝلل١                                                                           ايكللشإٓ سيرللضٍ عللٔ ايظلل١ٓ ايللت أقللش نٛيظللٕٛ يللذٚسٖن ايتؼللشٜرٞ،  

                               ّ                                                 املظتؼشقري ايزٜٔ ذبذرٓن عِٓٗ طلنيكّن، نُلن ٫ ألٛص يٓلن إٔ ْفٗلِ ٖلزٙ ا٭دهلنّ        
                                                                     سيرضٍ عٔ اجتٗند اجملتٗذٜٔ ايزٜٔ ٜطبكٕٛ َٓنٖج عًِ ا٭صٍٛ ٫طتٓبنا ا٭دهلنّ  

  . +                           ايؼشع١ٝ َٔ أديتٗن ايتفص١ًٝٝ

                                               عٓذَن ٜٓر٢ نٛيظٕٛ ع٢ً ٖلزا ايرٗلذ قًل١ َلن      =                        ٜٚتنيع طنطٞ اسبنج فٝكٍٛ: 
                                                                      خًف٘ َٔ ايٓصٛص ايتؼشٜر١ٝ، فٗٛ ْرٞ ينطٌ َٔ أطنط٘ل ٭ٕ ا٭دهنّ ايت ػلشعت  
                                                                                ٖزٙ املشد١ً   تؼلشع إ٫ عًل٢ قلذس اسبنجلنت ايلت دعلت إيٝٗلن، ٚا٭قضل١ٝ،         
                                                                             ٚاسبللٛاد  ايللت اقتضللتٗن، ٚ  ٜرتللرب تًللو ا٭دهللنّ ا٫فرتاإللنت اوتًُلل١      

                                  علٔ اإلنثلنس َلٔ ا٭طل١ً٦ ايلت                                                      املظتكبٌ، ٖٚٛ َن ٚسد   ايكشإٓ، ٚايظ١ٓ َٔ ايٓٗلٞ  
  . (82 ) +            ّ                             تكتضٞ تؼشٜرّن، ٖٚٛ َن قًٌ ا٭دهنّ ايتؼشٜر١ٝ

                                                                       ٜٚضٝف عبذ ايٖٛنب خ٬ف، إٕ َن خًف٘ ايتؼلشٜع   ٖلزا ايرٗلذ َلٔ آرلنس      
                        ّ                                                 تؼشٜر١ٝ يٝع ينيكًٌٝ قٝنطّن حبني١ اجملتُع   ريو ايٛقت، فُلٔ ٜظلتكشٟ أدهلنّ    
                                                                               ايكشإٓ، ٚايظ١ٓ   ٖزٙ ايفرت٠ أذ إٔ يهٌ فلشع َلٔ فلشٚع ايكلٛاْري يل٘   ٖلزٜٔ       

                          ربندات، َٚن ًٜال يٗن عبلٛ                                                املصذسٜٔ َٛاد ربص٘، ٚتبري َن فٝ٘ َٔ أدهنّ. ففٞ اي
    11                                 آٜل١، ٚ  اجملُٛعل١ املذْٝل١ عبلٛ         11                          آ١ٜ، ٚ  ا٭دٛاٍ ايؼخص١ٝ عبٛ      121

    11                                                     آ١ٜ، ٚ  ايكضن٤، ٚايؼلٗند٠، َٚلن ٜترًلل يٗلن عبلٛ          91                   آ١ٜ، ٚ  ازبٓنٜنت عبٛ 
  . (83 )    دذٜث      2911                  ينخت٬ف أْٛاعٗن عبٛ                أدندٜث ا٭دهنّ          آ١ٜ، ٚعذد 

 النتائج

 ٙايفلرت٠ َلٔ ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ عًل٢ ايظل١ٓ ايكٛيٝل١،                              سن ض املظتؼشقٕٛ   ٖز                                                         
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .   388-   386 / 5ٚ    4                              اسبنج، طن ، ايظنٖش٠ ا٫طتؼشاق١ٝ   -82
  .  :3-  38  َّ                                          خ٬َّف، عبذ ايٖٛنب، خ٬ص١ تنسٜ  ايتؼشٜع اإلط٬َٞ ص  -83
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                                                                                 ٚأًُٖٛا ايظ١ٓ ايفر١ًٝ، ٚايتكشٜشٜل١، ٚايلت ننْلت دنفًل١ ين٭دهلنّ ايلت ضيهلٔ        
                                                                           اعتبنسٖن َٔ املصلندس ايتؼلشٜر١ٝ ايلت طلنُٖت   تطلٛس ايفكل٘ اإلطل٬َٞ          

           تًو ايفرت٠.

   ٛ       ّ         ٟ، خ٬فلّن مللن                ّ       ّ                                        إٕ ايظ١ٓ َصذسّا أطنطّٝن َٔ َصندس ايتؼشٜع   ٖزا ايرٗلذ ايٓبل
                                              رٖم إيٝ٘ يرق املظتؼشقري َٔ إْهنسٖن   ٖزٙ ايفرت٠.

      ،إٕ َصندس ايتؼشٜع   ٖزا ايرٗذ، تٓاصش   ايكلشإٓ ايهلشِٜ، ٚايظل١ٓ ايٓبٜٛل١                                                                             
            إرا أقلشِٖ    -              سإٛإ اهلل عًِٝٗ-                  ، ٚاجتٗند ايصاني١                         ينعتبنسٖن ػن١ًَ ٫جتٗندٙ 

               ايٛدٞ ع٢ً ريو.

   ،ٚاإلطيلنع، ٚا٭علشاف، َلٔ َصلندس                                         رٖم يرق املظتؼلشقري إزي إٔ ايكٝلنغ                                  
                                                                            ايتؼشٜع، ايت طنُٖت   تطٛس ايفكل٘   ٖلزٙ ايفلرت٠، ٚايصلاٝف أْل٘ ٫ ٜرتلذ       

                                             ايتؼشٜع، نُن ٫ ٜرترب َٔ َصندس ايتؼشٜع   ٖلزٙ     س           ٚاإلطينع َصند         ينيكٝنغ، 
                                                             ايفرت٠ ا٭عشاف ايكب١ًٝل ٚإصين ايضنيع   اعتبنسٖن إقشاس ايٛدٞ هلن.

 دٚسٖن      يًظ١ٓ    يإٔ    ّ أقّش             ايٛدٝذ، ايزٟ                  نٛيظٕٛ ٖٛ املظتؼشم       ٞ       ٖلزا               ايتؼلشٜر

ّ                                                            أقّشٖن ايكشإٓ. ٜٚش٣ نٛيظٕٛ إٔ تطٛس ايفكل٘ اإلطل٬َٞ   َشادًل٘        نُن  ،      ايرٗذ   
                                                               ّ         ا٭ٚزي، ٚايزٟ ننٕ ايكشإٓ ايهشِٜ أطنط٘ ايش٥ٝع، ٫ ٜرذٚ إٔ ٜهٕٛ ترلبريّا علٔ   

                       ا٭خ٬م ايذ١ٜٝٓ اإلط١َٝ٬.

 ٕٛايلت ٜكلّٛ     ،                         ٜرتجِ املفنِٖٝ ا٭طنط١ٝ                 إٔ ايكشإٓ ايهشِٜ   ،                نُن ٜرترب نٛيظ             
                                                      عًٝٗن أٟ صبتُع َتاضش، إزي يٓن٤ قنْْٛٞ يًاكٛم ٚايٛاجبنت.
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               ايكشإٓ ايهشِٜ.
                                 ّ، أدهلنّ ايكلشإٓ، داس ايهتلم          1119  -     ٖلل        1212      طل١ٓ    ،                    ائ ايرشيلٞ، ضبُلذ    . 1

       يبٓنٕ.  ،     يريٚت  ،                ايطبر١: ايثنيث١  ،        اير١ًُٝ
                                   ٖللل، فللتف ايبللنسٟ ػللش  صللاٝف      1913      طلل١ٓ                                 ايللٔ دةللش ايرظللك٬ْٞ، أظيللذ،  . 1

                           ايبخنسٟ، داس املرشف١، يريٚت.
                                   ٖلل، اإلصلني١   شيٝٝلض ايصلاني١،           1219      طل١ٓ    ،                            ائ دةلش ايرظلك٬ْٞ، أظيلذ     . 9

  .    يريٚت   ،                 داس ايهتم اير١ًُٝ  ،             ايطبر١: ا٭ٚزي
                 ّ، إذبلنف اشبلري٠         1333  -     ٖلل        1211                                      ائ قنضينص، أظيذ ئ أيلٞ يهلش، طل١ٓ     . 2

          ايشٜن .    ،                  ، داس ايٛطٔ يًٓؼش 1                              املٗش٠ يضٚا٥ذ املظنْٝذ ايرؼش٠، ا
  ،                        ايبنطع ئ ٜٛطف ايوشٜلم                                         ، يهش، َرةِ املٓنٖٞ ايًفظ١ٝ، تٗزٜم: عبذ ذ      أيٛ صٜ  . 9

       ا٭سدٕ.  ،     عُنٕ
  ،       دَؼلل    ،      يلريٚت   ،                                               اٯَذٟ، عًٞ، اإلدهنّ   أصٍٛ ا٭دهنّ، املهتم اإلط٬َٞ  . 2

       يبٓنٕ.

  ،                                           ّ، َٛطللٛع١ املظتؼللشقري، ايطبرلل١ ايثنيثلل١    1339   ١ٓ    طلل   ،ٔ             عبللذ ايللشظي         يللذٟٚ،  . 1
                  داس ايرًِ ي٬ًُٜري.  ،     يريٚت

   ا،   .                                     ّ، ايركٝللذ٠ ٚايؼللشٜر١   اإلطلل٬ّ، د    1322                               جٛيللذ تظللٝٗش، اجٓللٝع، طلل١ٓ   . 8
      يريٚت.  ،                  داس ايشا٥ذ ايرشيٞ  ،                          تشطي١ ضبُذ ٜٛطف َٛط٢ ٚآخشٕٚ

                                              ايظللنٖش٠ ا٫طتؼللشاق١ٝ ٚأرشٖللن   ايذساطللنت    ، ّ     1331      طلل١ٓ   ،               اسبللنج، طنطللٞ  . 3
                                    طبر١ ازبنَر١ املفتٛد١، طشايًع، يٝبٝن.  ،  9 ا  ،        اإلط١َٝ٬

   ، ش          داس ايفهل                       ايطبرل١: ايظندطل١،     ، ل   ٖل     1211      طل١ٓ           ايكن٥ذ،        ايشطٍٛ       ضبُٛد،  ،     خطنب  .  11
      يريٚت.

                                                           ت، عًللِ أصللٍٛ ايفكلل٘، ايطبرلل١ ايثنَٓلل١، داس ايكًللِ،    .                         خلل٬ف، عبللذ ايٖٛللنب، د  .  11
           ايكنٖش٠.  

             داس ايفهللش،                                           دنػلل١ٝ ايذطللٛقٞ عًلل٢ ايؼللش  ايهللبري،  ، ٘            ضبُللذ عشفلل           ايذطللٛقٞ،   .  11
      يريٚت.
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                                                           ايضسعٞ، ضبُذ ئ أيٞ يهش، ايتبٝنٕ   أقظنّ ايكشإٓ، داس ايفهش.  .  19
  ،     ا٭ٚزي                  ايكشإٓ، ايطبرل١       عًّٛ             ايرشفنٕ          ّ، َٓنٌٖ    1332                   ايضسقنْٞ، ضبُذ، ط١ٓ   .  12

      يريٚت.   ، ش        داس ايفه
                            ّ، اوكل: دنمت صلنل ايضلنَٔ       1338    ٖل/     1218                         ايظذٚطٞ، قتند٠، ط١ٓ، ط١ٓ   .  19

                            جنَر١ يوذاد، َ٪طظ١ ايشطني١.   ،                           ايطبر١: ايثنيث١، ن١ًٝ اٯداب                ايٓنط  ٚاملٓظٛخ، 
  ،  1 ا  ،                              ّ، تللنسٜ  ايتؼللشٜع اإلطلل٬َٞ    1312      طلل١ٓ   ، ِ              عبللذ ايرظللٝ               ػللشف ايللذٜٔ،   .  12

                      َٓؼٛسات جنَر١ يٓونصٟ.
ّ                      دفللنع عللٔ ايركٝللذ٠ ٚايؼللشٜر١ إللّذ َطللنَع     ، ّ     1388     طلل١ٓ  ،      ضبُللذ  ،          ايوضايللٞ  .  11                           

        ١ٝ.                                                 املظتؼشقري، ايطبر١: ا٭ٚيٞ، ايكنٖش٠، داس ايهتم اإلط٬َ
         ا، علن     .                                                  ت، ايفشٚم = أْلٛاس ايلربٚم   أْلٛا٤ ايفلشٚم، د      .               ايكشا ، أظيذ، د  .  18

       ايهتم.
                                                                              ايكش٣ٚ، ضبُلذ، اشب٬صل١ ايفكٗٝل١ عًل٢ َلزٖم ايظلند٠ املنيهٝل١، داس ايهتلم           .  13

         اير١ًُٝ.

  ،  1                                  ّ،   تلنسٜ  ايتؼلشٜع اإلطل٬َٞ، ا       1381- ل   ٖل     1211    ط١ٓ   ،      ٕ. ج.  ،       نٛيظٕٛ  .  11
         ايًطٝلف                           َشاجر١: د. دظٔ ضبُٛد عبذ       طشاج،     أظيذ                     تشطي١ ٚترًٝل: د. ضبُذ

         ايكنٖش٠.              ٚداس ايفصا٢،         ايهٜٛت،          ايرشٚي١،     داس          ايؼنفرٞ،
        تشطيل١:    ،                            دا٥لش٠ املرلنسف اإلطل١َٝ٬،      ،ّ     1323    ط١ٓ   ،            َٔ املظتؼشقري       صبُٛع١  .  11

     َصش.  ،          داس ايؼرم  ،  1 ا                          إيشاِٖٝ صنٞ خٛسػٝذ ٚسريٙ،
11  .   ِ      ًل٢                        افلرتا٤ات املظتؼلشقري ع    ، ّ     1331- ل   ٖل     1219      طل١ٓ    ،                    املطرين، عبذ ايرظلٝ

                     َهتب١ ٖٚب١، ايكنٖش٠.  ،  1 ا  ،               اإلط٬ّ عش  ْٚكذ
                                  ّ، إَتنع ا٭مسلنع سيلن يًلٓيب َلٔ           1333  -   ٖل       1211                  املكشٜضٟ، أظيذ، ط١ٓ   .  19

      يريٚت.  ،                    ، داس ايهتم اير١ًُٝ 1                               ا٭دٛاٍ ٚا٭َٛاٍ ٚاسبفذ٠ ٚاملتنع، ا
                                    ، املٓٗللنج ػللش  صللاٝف َظللًِ يللٔ     1931                                  ايٓللٟٛٚ، حيٝلل٢ يللٔ ػللشف، طلل١ٓ   .  12

                                                  ٝف َظًِ(، ايطبرل١ ايثنْٝل١، داس إدٝلن٤ ايلرتا                              اسبةنج )ػش  ايٟٓٛٚ ع٢ً صا
      يريٚت.  ،       ايرشيٞ



 

 

 


