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Abstract
The present paper titled (Problems of propositions & inference in Islam)
discusses propositions, inference and locations of dispute according to wise
men. Studies of logic during the Islamic Age have become the rules that
preserve the mind from making errors. In addition, they are the measure
and scale of knowledge in spite of those who denied their significance.
Logic (propositions and measurements, in particular) has become a mental
scale or measurement used not only for the sake of philosophy but also for
language, philology along with their origins. Those scales and
measurements differ in accordance with scientists’ and sages’ philosophies
and doctrines. The difference in adopting the rules of measurements and
cases indicates that scientists and wise men were not merely imitators in
their use of cases and inference methodologies. In fact, the reason why I
have chosen this subject is to shed light on any locations of disputes. I have
followed the descriptive, analytical approach in my study. The study has
been divided into three parts or sections: the first is devoted to
conceptualization & credence; the second is devoted to propositions; and
the third focuses on inference.
Keywords: Logic, conceptualization & credence, propositions, inference and
induction, analogy & representation
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المقدمة :
صققؽُ
المىؽ ق لىققف سفصققإلخ ا صققفل َالم مققب مضققزُؽّ سققٓ الماققبل ا َن مققه مىؽ ق
َالإلفصإلخ المض مُن ٔعًقب ل قّ ا أقخ ثاظقبسبد ال ق ّاػ َمىؽق ال َايٕقخ َلقت رزعقمه ا ٌقت
المىؽإخ لمبن صؽُ الخبصخ سؾضت ثل لمبن ال ق اػ ٔعًقب َالمىؽق لىقفٌت كقبن لجقب ح
لققه ا اصققخ ومققبغ االصققزفالن َا يٕضققخ الما ٕققخ َرزفاخ ققً لىبص ق مققه ال اققخ َالإبصققبد الإلإٍققخ
َا صُلٕخ َالمابئفٔخ (ل ت الكفل ) ثمب ٔزف ل مك ؽبعخ َصابسخ المصق الم مٕخ ْ الزُسٕق ثقٕه
الإلضإلخ َالفٔه َاصزممبن يُالف المىؽ كآلخ ل م ُل ال صّٕمب نّ المىؽ لخ الم ُل لىقف ثمعقٍت َ
لخ المىؽ كمب ٌُ لىف غ ت الإلفصإلخ.
َرُمىّ الف اصبد المىؽإخ ثاُاوٕه الماقل الزقٓ ُرمَقف القخ َؽغقظ س ضقإلٕخ ل إلفصقإلخ َ الم مقب
(سٓ الإلاً َالمإفح َال اخ) ٌَذي الاُاوٕه وضجٕخ ؽضت المىٍظ الإل ضقإلٓ َ المقذٌت المابئقفْ ل م مقب
َالإلفصإلخ َاال خزفف ٌذا الٕقل ل قّ صقمخ االؼقفق َسٍقت المىؽق َلقفل الزا ٕقف ا لمقّ ل ُٕوقبن
َثمب ٔزُاس َؽبعخ الإلك ا صفمٓ َثؾضت الإلٍت َالؾبعخ لألالخ الما ٕخ ٌَىب ركمه ٌمٕخ الف اصخ
َالٍفف مه الف اصخ رؾفٔف مُاؼه الخفف سٓ يجُن الاعبٔب َالإبس لىف الؾكمب َالم مب
َمفِ االصزإلباح مه المىؽ ا صؽٓ َمه ا ظقبسبد الزقٓ ظقبسٍب الإلفصقإلخ َصقجت االخزٕقب
عققل رؾفٔققف ا ظققبسبد َالم ققكفد الزققٓ ُصٕ ق د سققٓ الإل ضققإلخ ا صققفمٕخ َل مققب الكققفل َالإلاٍققب
ئعمبلًب.
َيف ارجمذ المىٍظ الزؾ ٕ ٓ َالُصإلٓ َيضمذ الف اصخ ل ّ َس المؾبَ اٖرٕخ :
المؾُ ا َن  :سٓ الزصُ َالزصفٔ .
المؾُ الضبوٓ :سٓ الاعبٔب.
المؾُ الضبلش  :سٓ االصزفالن.

أولًا  :في التصور والتصديق :
َالزصُ ٌُ مقفخل ل زصقفٔ
المىؽ الزا ٕفْ سٓ ا صفل ُٔاضت ئلّ الزصُ َالزصفٔ
َمب الزصفٔ ئال ل ؾصقُن ل قّ الإقبس الج ٌقبوٓ الزصقُ سقٓ الإل ضقإلخ ُٔ قٕ ئلقّ الممقبوٓ الزقٓ
رزُلف سٓ الذٌه َسٓ ذلك ٔاُن الالوف  :الزصُ " ممىّ ٔكُن سًٕ سمل الزإلكٕ مؽبثابً ل مُظقُق
َ خق سٕققً ممىققّ الزإلكٕق َا ا اك المابثققل لإلمققل الزخّٕقل َصبلققش ثُصققإلً المم ٕققخ المزم اققخ ثاوزققبط
المإلٍُل " ( .)lalande andré, 1988 , p161
َالزصفٔ سٓ الإل ضإلخ ٌُ ؽكت لاُْ َ ٌُ رمجٕ لإلفٓ له ؽكت كمب صُ ي الالوف .
()lalande andré, 1988 , p161
الزاضٕت ئلّ رصُ َرصفٔ سًٕ وف َٔىجض مىً لِفّح رضبؤالد مىٍبٌ :ل ٌذا الزاضٕت صبثذ
ٌَل وؽ ثً صؽُ َاظك ٌذا الم ت ؟ ٔذك ل ٓ صبمٓ الى ب نَّ صؽُ َظقك راضقٕت ل مىؽق
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ٌُ (( وف ٔخ الزصُ وف ٔخ الؾكت وف ٔخ االصزفالن )) َ الزاضٕت لىف المض مٕه ٔجفَ كبن سقٓ
وؽقب المىؽق ا صقؽٓ (الى قب ٘٘ ٔ:صٖ)Alnashar, 1955, p:63-64.( )ٙٗ-ٙ
سُٕ ا الى ب وصًب الثه صٕىب ٔاُن سًٕ  " :كل مم سخ َل ت سامّقب رصقُ َئمّقب رصقفٔ َالزصقُ
ٌُ الم ت ا َن َٔكزضت ثبلؾقف َمقب ٔغق ْ مغق اي مضقل رصقُ وب مبٌٕقخ ا وضقبن َالزصقفٔ ئوّمقب
ٔكزضت ثبلإبس َ مب ٔغ ِ مغ اي مضل رصفٔاىب ثأنّ ل كل مجفً سبلؾف َالإبس لزبن ثٍمب رُكزَضقت
المم ُمبد الزٓ ركُن مغٍُلخ سزصٕ مم ُمخ ثبل َٔخ َكل َاؽف مىٍمب  -مىً مب ٌُ ؽإآ َ -مىً
مب ٌُ اَن الؾإآ َلكىًّ وبسك مىإلمخ مب ثؾضجً َ -مىً مب ٌُ ثبؼل م جً ثبلؾإآ " ( اثه صقٕىب
ة د صٖ ) () Avicenna, J. H., p. 3
َٔفؽؿ ٌىب الى ب نّ اثه صٕىب يص لم ٕبد المىؽ ل ّ الؾف َالإبس َلت ٔذك الاعٕخ
َلكه ال ٔمىّ " ٌذا وًّ لت ٔجؾش الاعبٔب َ ٌم ٍب ثل ثؾضٍب ثؾضًب َاسًٕب ل ّ اوً مه المؾزمل
ان ٔكُن الضجت سٓ ئٌمبلً لٍب سٓ ٌذا الزاضٕت وًّ َٔمفٌّب لىص ًا صبصًب سٓ الإبس مه وبؽٕخ َمه
وبؽٕخ ُخ ِ ئوٍب ٌٓ الابٔخ الزٓ ٔصل ئلٍٕب المىؽ سقٓ لم ٕقبد االصقزفالن ئذ نّ المىؽق ٔصقل
ئلّ ؽكت ْ ئلّ يعقٕخ َ ثممىقّ ا نّ االصقزفالن وإلضقً كمقب ٔق ِ المىبؼاقخ ؽكقت م كقت َ
يعٕخ م كجخ َالمىؽ لىف صؽؽبلٕش كمب ي ىب ٔىاضقت ئلقّ ٌقذي الضفصقخ ٌَقُ مصقف سكق ح اثقه
صٕىب " (الى ب ٘٘ ٔ:صَ٘ )Al- Nashar , 1955, p. 65( )ٙالى قب ٔإكقف ان المضق مٕه
ربثمُا اثه صٕىب سٓ راضٕمً ٌذا.
مّب الإلب اثٓ ساف يبن مه يجل ثبلزاضٕت الزا ٕقفْ ل مىؽق سبلإلقب اثٓ لىقفي مقه العق َ ْ
ن ٔكُن ل مقزم ت سقٓ رم مقً ؽقُان صفصقخ ا َّن ن ٔزصقُ ذلقك ال قٓ َٔإلٍقت ممىقّ مقب صقممً
َالضققبوٓ ن ٔاققك لققً الزصققفٔ ثُعققُا مققب رصققُ ي َ سٍمققً َالضبلققش ؽإلققؿ مققب يققف رصققُ ي ََيققك لققً
الزصققفٔ ثققً ( ٔىف ق  :الإلققب اثٓ  ٔ:9ٙص )Seen: Al-Farabi, 1986, p: 87)) 98
َُٔؽ ق ٔعققب ل ققّ الزصققفٔ الاققُن الغققب ل (ٔىفق  :الإلققب اثٓ  ٔ:98ص ٘ٗ) ( Al-Farabi,
َٔ( .) 1987, p:45ىفق ق اثقققه قققف  ٔ:99ص Seen:Averroes , ( )ٕٓ9 – ٕٓ8
)1988,p:207-208
سإلٓ المم سخ كمب ٔصإلٍب الإلب اثٓ " مىٍب رصُ َمىٍب رصفٔ سبن كبن ٔاصف ثبلزم ٕت رصُ
ٓ سٕىجآ ان ٔكُن ذلك ال ٓ يف رصُ يجل ذلك رصقُ ًا مقب َعٍقل لقً خٕبلًقب مقب خق َالقذْ
ٔاصف ئٔابق الزصفٔ ثً سف ٔ زل ن ٔكُن يف صف ثً مه يجل رصفٔاًب"
(عمإل

٘ ٔ:9ص) Ja'far, 1985 , p:549( )٘ٗ:

الازالٓ ٔذٌت لمب ذٌت ئلًٕ اثه صٕىب سٓ " نّ الم ُل َئن ر قمجذ يضقبمٍب سٍقٓ مؾصقُ ح سقٓ
يضمٕه(الزصُ َالزصقفٔ ) مقب الزصقُ سٍقُ ئا اك القذَاد الزقٓ ٔقفن ل ٍٕقب ثبلمجقب اد المإلق اح
ل ّ صجٕل الزؾا َ الزإلٍٕت َالضجٕل سقٓ الُصقُن ئلٕقً ٔكقُن ثبلؾقف َامقب الزصقفٔ سكم مقك ثقأنّ
(المبلت ؽباس) َ ( َالؽبلخ ٔضبة ل ٍٕب)"
(الازالٓ ٔ ٔ:ٙص ٖٖ ) ()Al-Ghazali, 1961, p: 33
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صققؽُ ٔ قزمل ل ققّ  :كزققبة الماققُالد َكزققبة المجققب ح َكزققبة الزؾ ققٕفد ا َلققّ َ
مىؽ ق
الإبس َكزبة الزؾ ٕفد الضبوٕخ َ الج ٌبن َكزبة الغفن َا غبلٕػ َكزقبة سقٓ الخؽبثقخ َكزقبة
سققٓ ال ققم َر رٕققت صققؽُ لٍققب  -ٔ:الزصققُ (الماققُالد) ٕ -ا يققُان المإلإلققخ َ ر كٕققت
الزصُ اد َرإلصٕ ٍب الاعبٔب سٓ كزبة (المجب ح) ْ ( الزصفٔابد) صبلضبً  :االصزفالن َ صؽُ
مّ ٕققز ثققٕه صفصققخ وققُاق مققه االصققزفالن االصققزفالن( الج ٌققبوٓ ) َاالصققزفالن( الغققفلٓ) َاالصققزفالن
(الضإلضؽبئٓ ) .
َالاعبٔب ٌٓ ظمه كزبة المجب ح ٔاُن الإلب اثٓ " ن ممىّ المجب ح ٌُ الاُن الزبل" .
( الإلب اثٓ ٓ ٔ:ٙصٖٕ) Al-Farab , 1960, p: 23) ) .
َٔجؾققش سققٓ كزققبة المجققب ح  :الاعققٕخ َر كٕجٍققب َ يضققبمٍب ( الجضققٕؽخ) َ(الم كجققخ) َ(الصققبايخ)
َ(الكبذثخ) َ(المُعجخ )َ(الضبلجخ) َ(المزىبيعخ) َ(المزعباح ) َلفيخ ثمعٍب ثجمعٍب اٖخق
.
مب الإبس سٍُ مه الكفل الذْ ٔؾزبط ئلّ صف َ ؽغخ (رصفٔ ) ُٔاضت سفصإلخ ا صفل
المىؽ ئلّ الزصُ َالزصفٔ " سبلؽ ٔ الذْ ٔىبن ثً الزصُ ٌُ الؾف َالؽ ٔ الذْ ٔىبن ثقً
الزصققفٔ ٌققُ الإققبس سبلؾققف اصققت عققبمك لكققل مققب ٔمق ف الزصققُ ٌَققُ الاققُن ال ققب ػ سٕققفخل سٕققً
الؾإآ َال صمٓ َال إلفٓ َ ٌُ الؾإآ خبصخ سٕاق ن ثقً ال صقمٓ َ ...الإقبس ئن كبوقذ مبارقً
ٔإىٕخ سٍُ الج ٌقبن خبصقخ َئن كبوقذ مضق مخ سٍقُ الغقفلّ َئن كبوقذ م قٍُ ح سٍقُ الخؽقبثٓ َئن
كبوذ مخٕ خ سٍُ ال م ْ َئن كبوذ ممٌُخ سٍُ الضُسضؽبئٓ َلٍذا يف ٔزفاخل الج ٌبوٓ َالخؽبثٓ
َالغققفلٓ َثمققط الىققبس ٔغمققل الخؽققبثٓ ٌققُ الفىققّ َثمعققٍت ٔغم ققً ا يىققبلّ َلٍققت اصققؽفؽبد
خ ِ ثمعٍب مُاس صؽفػ المم ت ا َن صؽُ"
( ثه رٕمٕخ ة د

صٗ ) () Ibn Taymiyyah, J. H., p:4

غققفل ؽضققٕه الققفٔىبوٓ سققٓ رؾ ٕفرققً ئ ققكبلٕخ الم ققت ثبلزصققُ َالزصققفٔ ٔققُ ا و ق ل ق المؾا ق
الزإلزققب اوٓ ( صققمف الققفٔه د ٌٕٕ 8ق ) ٔاققُن سٕققً  ":ال ققت نّ الم ققٍُ سٕمققب ثققٕه الاققُل انّ ئؽزمققبن
الصف َ الكذة مه خُاص الخج ال ٔغ ْ سٓ غٕ ي مه الم كجبد مضل ((الاقفل القذْ لزٔقف)) َ
((ٔب ٔف الإلبظل )) َوؾُ ذلك ممب ٔ زمل ل ّ وضقجخ َ ذكق ثمعقٍت اوّقً ال سق ثقٕه الىضقجخ سقٓ
الم كّت ا خجب ْ َ غٕ ي ئلّب ثأوّقً ئن لجّق لىٍقب ثكقفل رقبل ٔضقمّّ خجق ًا َ رصقفٔاًب كاُلىقبٔ (( :قف
ئوضبن َ س س)) َ ئلّب ٔضمّ م كّجًب رإٕفًٔب َ رص ُّ ًا كمب سٓ يُلىب (( ٔب ٔف ا وضبن َ الإلق س))
ٔ َ .بً مب كبن سبلم كّت ئمب مؽقبث سٕكقُن صقبايًب َ غٕق مؽقبث سٕكقُن كبذثًقب سٕقب ٔقف ا وضقبن
صبا َ ٔب ٔف الإل س كبذة َ ٔب ٔف الإلبظل مؾزمل ".
(الفٔىبوٓ  ٕٓٓ8ص) Al-Dinani , 2007, p: 26( ) ٕٙ
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ٌىبلك اخزفف سٓ ؽإاخ الم ت ثٕه الجضبؼخ َالز كٕت سمىٍت مَه ذٌت ئلّ وًّ ممىقّ ثضقٕػ -
كبلإلفصإلخ الافامّ َمه رجمٍت ل ّسً ثباللزاقبا ثبلىضقجخ الخج ٔقخ الضجُرٕقخ َ الضق جٕخ َمقه ٌقإال
صمف الفٔه الزإلزب اوٓ لىفمب يبن  ":الم ت ئن كبن ئذلبوبً ل ىضجخ سزصفٔ َئال سزصُ "
( الزإلزب اوٓ ٕٔ ٔ:صٗ) ()Al- Taftazani, 1912, p 4
َل ّ َس ٌذا الكقفل ل زإلزقب اوٓ ٔق ِ غقفل َخفسًقب ل م قٍُ نّ الزإلزقب اوٓ لقت ٔمقفّ " اؽزمقبن
الصققف َالكققذة خصُصققٕخ ذارٕققخ ل خجقق َئومققب لمّمٍققب ل ققّ الم كجققبد الىبيصققخ كبلُصقق
َا ظققبسخ أعقبً َلكققه الققذْ ٔزلققزق َص ق ٌققذي الإلكق ح ٌققُ نّ الم كجققبد الىبيصققخ كبلُص ق
َا ظبسخ مه الزصُ اد َمه غٕ المماُن اؽزمبن صف َكذة الزصُ اد َثذلك وضقزىزظ
نّ اؽزمبن الصف َالكذة خبصٕخ ذارٕخ ل خج َمب كبن مزصإلًب ثٍذي الخبصٕخ لٕش ثمافَ ي ن
ٔكُن مم ُمًب سٓ ؽف ذارً َذلك لمفل اوضغبل الم ت مك االؽزمبن َثذلك ومقُا سقٓ وٍبٔقخ المؽقبف
ئلّ مإلبا الابلفح ٌَُ ن الزإلبَد ثٕه الُص َالخجق لقٕش صقُِ مم ُمٕقخ الُصق َال مم ُمٕقخ
الخج "
(الفٔىبوٓ  ٕٓٓ8ص )Al-Dinani , 2007 ,p:26-27 . ( ) ٕ8-ٕٙ
َٔ ققٕ الققفٔىبوٓ ئلققّ ن الم كجققبد الىبيصققخ مضققل الُصق َا ظققبسخ لٕضققذ َؽققفٌب عققز ًا مققه
الزصُ اد ثل ُٔمفُ مه الزصُ اد ٔعبً سبلم كجبد الزبمخ غٕ الخج ٔقخ مضقل ا مقُ ا و قبئٕخ
عمٕمٍب َالم كجبد الزبمقخ الخج ٔقخ الزقٓ ٔقفَ ؽُلٍقب ال قك َ ا قكبن كقذلك َلقت رج قد ا عقخ
الاؽك َالٕإه َل ّ ذلك ُٔمفُّ أىبوٓ ؽال الزصُ اد َصك ثكضٕ مه ؽال الزصفٔابد مه خقفن
رىُق المُا ا َرمفاٌب َٔإٔف ٌذي الإلك ح كمب ٔاُن الذٔه ٔىك َن ثضبؼخ الزصفٔ َٔ َوً م كت
مه صفصخ َ ثمخ رصُ اد (الفٔىبوٓ  ٕٓٓ8ص " )Al-Dinani ,2007 ,p: 27 .( ) ٕ8
سب عزا المإلإلخ ل م كت الُاؽف كض رمفاًا مه الم كت وإلضً َيف َ ا رمفا الزصُ اد سٓ كفل
الؾكٕت ا صفمٓ الكجٕ الضٕف ال ٔ ثبل قكل الزقبلٓ  (( :يُلقً الم قت ئمقب رصقُ ساقػ يقُن ٌقذا
الزصُ يف ٔكُن رصُ ًا َاؽفًا كزصُ ا وضبن َيف ٔكُن مزمقفاًا ثقف وضقجخ كزصقُ ا وضقبن
َالكبرت َمك وضجخ ٔعبً ئمب رإٕفٔخ كبلؾُٕان الىبؼ َغقفل ٔقف َئمّقب ربمقخ غٕق خج ٔقخ كاُلقك
اظ ة َئمّب خج ٔقخ ُٔ قك سٍٕقب سقان كقل ذلقك مقه الزصقُ اد لخ ٌُقب لقه الؾكقت َ مّقب عقزا
ال ؼٕخ س ٕش سٍٕب ؽكت ٔعًب ئلّب س ظًب ساا اكٍب لٕش رصقفٔاًب ثبلإلمقل ثقل ثقبلاُح الا ٔجقخ ))"
(الفٔىبوٓ  ٕٓٓ8ص ٌَ )Al-Dinani,2007 ,p: 27 .( ) ٕ8ىب الفٔىبوٓ ٔاقُن  ":ئوّقً ُٔضقمّّ
كلُّ سك ِ مه اَن ؽكت رصُ ًا ثقل ئوقً – ْ الضقٕف ال ق ٔ  -لقفّ ؽزقّ عقزا الاعقبٔب ال ق ؼٕخ
الزقٓ ٔإلق كقل مىٍقب يعقٕخ ؽم ٕقخ عقز ًا مقه الزصقُ اد وفق ًا لجابئٍقب ثقفَن ؽكقت "(الققفٔىبوٓ
 ٕٓٓ8ص . )Al-Dinani ,2007 ,p: 27 .( ) ٕ8
ٔذٌت غ قت الإلفصقإلخ َ المىؽإقٕه ئلقّ ن الزصقفٔ ثضقٕػ َذٌقت ثمعقٍت اٖخق ئلقّ وّقً
م كت مىٍت سخ الفٔه ال ا ْ " َٔىجمش مصف ٌذا االخزفف مه ؼجٕمخ ا عبثقخ ل قّ الضقإان
الزبلٓ ٌ :ل الزصفٔ لجب ح له مغمُق مه الزصُ اد ل اوً لٕش صُِ وإلقش الؾكقت ثقبلُيُق َ
الف َيُق ؟ َلئك الذٔه ٔ َن الزصفٔ م كجًب ُٔاضمُن ئلّ س ٔإه س ٔ ٔاُن  :ثأنَّ الزصُ اد
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ا ثمخ الزبلٕخ رإل الزصفٔ  -ٔ :رصُ ٌ مؾكُلٌ ل ًٕ ٕ -رصُ مؾكُلٌ ثً ٖ -رصُ الىضجخ
الؾكمٕخ ٗ -الزصُ الذْ ٌُ لجب ح له الؾكت ثبلُيُق َ الف َيُق " (الفٔىبوٓ  ٕٓٓ8ص
ٖٓ ) (َ )Al-Dinani ,2007 , p: 30 .الزإلبَد سٓ الىاؽخ الضبلضخ َال اثمخ ثقٕه الىضقجخ الؾكمٕقخ
َالؾكت ثُيُق َ ال َيُق الزصفٔ سبلىضقجخ الؾكمٕقخ ٌىقب " يقف رأخقذ ؼقبثك الزقٌُت َ الزصقُ
لكىٍّب ال رج د م ؽ قخ الغقزل ٌَقٓ الؾ كقت ثقبلُيُق َ القف َيقُق وفق ًا لؾبلقخ الزق اا َال قك سقٓ
رؾإ الىضجخ ثٕه المُظُق َالمؾمُن سٓ ٌذي الم ؽ خ ئذ ال ٔزؾا ال ك َالز اا ثفَن الىضجخ
غٕ ن الم ؽ خ ال اث مقخ الزقٓ ٌقٓ م ؽ قخ الغقزل َالؾكقت ثقبلُيُق َالقف َيقُق لقت رزؾاق ثمقف
َل ًٕ ٔىجآ ئوكب الزإلبَد ثٕه الىضجخ الؾكمٕخ َالؾكت ثبلُيُق َ لف َيُق " (الفٔىبوٓ ٕٓٓ8
سققٓ الممققُل ئغ ققت الؾكمققب ٔمزاققفَن ان
ص ٖٓ)Al-Dinani ,2007 ,p:30-31 .( ) ٖٔ-
ؽإاخ الزصفٔ لٕضذ ئال الؾكقت ثقبلُيُق َ القف َيقُق سبلىاقبغ القضفس ا َلقّ ُرمَقف ق ؼًب لزؾإق
الزصفٔ ال عزا لً .
الُصُن ئلّ الزصفٔ لىقف الإلقب ثٓ ٔكقُن "ثبلماقبٕٔش َمقب عق ِ مغ اٌقب َكقبن سقٓ يُرٍقب
َـبٌ ن عزئٓ الىزٕغخ لمب كبوب سٓ الإبس َكبن المُظُق ٌُ ثُعً مب رؾقذ الؾقف ا َصقػ
مّب سٓ ال كل ا َن سجبلإلمل َ مب سٓ الضبوٓ َالضبلش سقبلجاُح سفقبٌ ان القذْ ٔؽ قت َعقُاي
يقف ل قت ثُعقً مقب َعقُاي" (الإلقب اثٓ  ٔ:9ٙصَٗ )Al-Farabi , 1986, p: 84( )9سققٓ
مُظك خ ُٔظؼ الإلب اثٓ ن "الزصفٔ مىً ٔإه َمىً ماب ة ل ٕإه َمىً الزصفٔ الذْ ٔضمّ
صكُن الىإلش ئلّ ال ٓ " (الإلب اثٓ  ٔ:9ٙصٕٓ) ()Al-Farabi , 1986, p: 20
كل رصفٔ ٔزافمً رصُ ان ال مؾبلخ َيف ٔزافل الزصفٔ ٌذا رصُ ان ٌُ سٓ الممُل ص خ
َ ا رجبغ ثٕه الزصُ اد سبلزصُ مُافل ل ّ الزصفٔ َلذلك ُٔاقبن لقً الم قت ا َن ثمقف ذلقك
صجؼ راضٕت المىؽ لىف سفصإلخ ا صفل ثمف اثقه صقٕىب ئلقّ رصقُ َرصقفٔ َاخز ق الجقبؽضُن
سٕمب خذي المض مُن ؽُن ٌذا الزاضٕت َلت ٔصل َاؽف مىٍت ئلّ وزٕغخ َال ْ الضبئف نّ سك ح راضٕت
المىؽق َايٕققخ المصققف َسفصققإلخ ا صققفل خققذَا ٌققذا الزاضققت مققه الق َايٕٕه كمققب ٔققذك الى ققب
(الى ب ٘٘ ٔ:ص٘.)Alnasha , 1955, p:65-66.( .)ٙٙ-ٙ
َؽُن ٌذي الم ك خ ٔإلىف الى ب رص ٔؾبد الجبؽضٕه سٕاُن ٌَ ":ذي الإلك ح مىاُظخ مه صبصٍب
لضققجٕٕه َلٍمققب ن المىؽ ق ال َايققٓ مىؽ ق ؽضققٓ ال ٔمز ق ف ئال ثُعققُا ا ققخبص ٌَققذا ٌققُ
ا رغقبي ا صقمٓ لىققف الق َايٕٕه ٌَققُ ٔىكق اصققزىبا المبٌٕقبد ئلققّ الغقىش َالإلصققل َالؾقف لىققف
ال ق َايٕٕه ٌققُ رؾفٔققف الصققإلبد الخبصققخ لكققل مُعققُا ساققػ ٌَققذا ا رغققبي ٔخققبل عققٌُ وف ٔققخ
الزصُ كمب ٔإلٍمٍب الم قبؤَن ا صقفمُٕن ٌقذا مقه وبؽٕقخ َمقه وبؽٕقخٍ خق ِ ٌَقذا مقب ٔؾضقت
الجؾش سٓ المضألخ وٍبئًٕب ئوىب َعفوب سك ح راضٕت الم ت ئلّ رصُ َرصفٔ لفِ صؽُ سٍُ ٔجف
الإلصل الضبلش مه المابلخ الضبلضخ مه كزبة الىإلش ثاُلً  ((:ئن الم ت ٔىاضقت ئلقّ رصقُ َرصقفٔ ))
ٌَققذا مققب ٔغم ىققب وغققزل ثققأن الزاضققٕت المققذكُ صؽؽبلٕضققٓ ثؾققذ" (الى ققب ٘٘ ٔ:ص (.)ٙٙ
.)Alnashar, 1955, p:66
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ثانيَا  :القضايا :
مجباب الزصقفٔابد ٌقٓ الاعقبٔب َ يضقبمٍب َ ؽكبمٍقب مقه الزىقبيط َالمكقش
الزصفٔابد) سٍٓ الإبس َ يضبمً َلُاؽاً .

مّقب (مابصقف

( مؾمف  ٕٓٔ8ص) Mohammed , 2017, p: 6 ( ) ٙ
رىبَن المض مُن كزبة صؽُ الذْ خص سًٕ الكفل سٓ الاعبٔب ٌَقُ المجقب ح ثبل ق ػ
َالزإلصقٕل َ ظقبسُا ثؾبصًقب ل قّ صقؽُ " َ َن َ ٌققت ر قك ا ثؾقبس الزقٓ ظقبسٍب ا صققفمُٕن –
مزبثمٕه ال اػ الُٕوبوٕٕه – ٌُ راضٕت الاعبٔب ئلّ ؽم ٕقخ َ ق ؼٕخ َراضقٕت ال ق ؼٕخ ئلقّ مزصق خ
َمىإلص خ ئ ن المىؽ ا صؽؽبلٕضٓ لت ٔم ف ل ّ ا ؼف الاعبٔب ال ق ؼٕخ ثىُلٍٕقب َلكقه
َُعِفد َلًب لفِ صُٕس صقؽش َ َأمقُس صقت ـٍق د سقٓ صقُ رٍب الكبم قخ لقفِ الق َايٕٕه َلقه
ؼ ٔ ال اػ الُٕوبوٕٕه اوزا ذ ئلّ المبلت ا صفمٓ َمجبؽش ٌذي الاعبٔب ؽم ٕخ كبوقذ َ ق ؼٕخ
سٓ مزىبَن الغمٕك سٓ الكزت الكضٕ ح " (الى ب ٘ ٔ:9ص Al-Nashar , 1985, p: ( )ٙٙ
 )66غ ققت ال ق اػ ذكق َا ٌققذي الاعققبٔب مققه غٕق ن ٔىضققجٌُب صققؾبثٍب َذكق اثققه صققٕىب ان
الاعبٔب ال ؼٕخ ٌذي صؽُ ثٕىمقب ثقُ الج كقبد الجاقفااْ يقف وَجّقً ئلقّ ن الاعقبٔب ال ق ؼٕخ لقت
رُذك سٓ كزت صؽُ (الى ب ٘ ٔ:9ص َٔ " (Al-Nashar , 1985, p: 67))ٙ8م ل
ثُ الج كبد ئٌمبن صؽُ لٍب ئمب لا خ سبئفرٍب سقٓ الم قُل س قت ٔ قأ الزؽُٔقل ثٍقب َئمقب وّقً الزمقف
ل ّ ن ا ذٌبن الزٓ ل سقذ الؾم ٕقبد رىزٍقٓ مىٍقب ئلٍٕقب سزم سٍقب ثمقب ل سزقً مقه الؾم ٕقبد ٌقذا
رؾ ٕل ثب ق ل مضألخ ٔصؾؼ ثً ثُ الج كبد الخؽأ القذْ َيقك سٕقً ق اػ ا صقكىف ٔخ المزقأخ َن
كمب َيك سًٕ ا صفم ُٕن مقه ثمقف َال ٔكزإلقٓ ثقُ الج كقبد ثٍقذا ثقل ٔقذك ئن ثمقط المزقأخ ٔه
ٔمزاف ن صؽُ صى سٓ الاعبٔب ال ؼٕخ كزبثًب خبصًب لت ٔىال ئلّ الم ثٕخ َٔا اثُ الج كبد
ن ٌذا رخمٕه ؛ ن صؽُ اا ذك ٌب لؾبيٍب ثمجبؽش المجب ح َلمب ارمجذ وإلضً سٓ ئس اا كزبة
خبص ثٍب لفَح ل ّ ن ٌذي الاعبٔب لٕش سٍٕب مقب ٔضقزؾ ن ٔكقُن مُظقُلبً لكزقبة خقبص "
(الى ب ٘ ٔ:9ص (Al-Nashar , 1985, p. 67))ٙ8
ا )) ئلقّ ن صقؽُ ٌمقل
َ ٔعبً مب ذٌت الًٕ الضٍ َ اْ المازُن (( صبؽت ؽكمخ ا
(( المزصفد َالمىإلصفد َااليز اوقبد ال ق ؼٕخ )) سقٓ كزجقً الزقٓ ااٌقب المزقأخ َن (الى قب
٘ ٔ:9ص َ )Al-Nashar , 1985, p. 67( )ٙ8ال قٕ ا ْ ٔخقبل الضقٍ َ اْ " سقٓ
وف رً ئلّ ٌذي الاعبٔب سان الضٍ َ اْ لبلظ ٌذي الاعبٔب يجل ممبلغزً ل اعقبٔب الؾم ٕقخ َمقه
الُاظؼ ن الضٍ َ اْ مزأص رمبمًب ثبل َايٕقخ َيقف ٌمقل ذكق الاعقبٔب ال ق ؼٕخ ثمقط المإلكق ٔه
القققذٔه رقققأص َا سقققٓ ثمقققط مجقققبؽضٍت المىؽإقققخ ا خق ق ِ ثبل َايٕقققخ َمقققه ٌقققإال ئخقققُان الصقققإلب
َالخُا مٓ" (الى ب ٘ ٔ:9ص (Al-Nashar ,1985,p:67) )ٙ8
ؼ اثه ؽزل االوفلضٓ سٓ مُظُق راضٕت الاعبٔب ئلقّ ق ؼٕخ َؽم ٕقخ لإلقؿ ا صىٕىٕقخ ل قّ
الؾم ٕخ سٕاُن َ ":ال ت ن الاعقبٔب ئمقب ئ صىٕىٕقخ ٌَقٓ الم كجقخ مقه مُظقُق َمؾمقُن كمقب يقفمىب
َئمّب كض مه اصىٕىٕخ ٌَٓ مب رزٔقف صقإلخ َ مبوقب سزاقُن :مؾمقف كقبن مقش َ ٔق ًا َلمق َ عقل
لبيل َيف رزٔف ٔعًب ل ّ ٌذا ثزٔبارك سبئفح خ ِ ٌَُ ن رزٔف سٓ الاعٕخ :ئمب َعُثٍب َال ثُقفَ
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َئمب ئمكبوٍب َئمب وٍقب مؾقبن ال ركقُن َ وقذ ئذا اد ل قّ الاعقٕخ الزقٓ ٌقٓ مخجق لىقً َخجق
صإلخ خ ِ كمب ذك وب عب ذلك َكبوذ الزٔباح الزٓ اد ٌقٓ غ ظقك سقٓ الخجق " (اثقه ؽقزل
ة د صَٕ ) Ibn Hazm,j.h, p:82) ) 9اثققه ؽققزل ٔغزٍققف ل ققّ يققُن صققؽُ الابئققل
الاعبٔب رُاضت ئلّ ثضٕؽخ َم كجخ (ٔفؽؿ  :صؽُ ٓ ٔ:9ص ٖٓٔ)Aristotle, p :103( .
.( 1980
مققب الضققٍ َ اْ سٍٕققفل "الابلققفح المىؽإققخ رجققبق صققؽُ سٕمققب ٔزم ق ((لمكققش الاعققبٔب))
ٌَكذا ٔمج ثبلمىُان المذكُ ((يبلفح سٓ ٌفل يبلفح الم بئٕه سقٓ المكقش)) َخفصقخ مابلقً سقٓ
ٌققذي الابلققفح ٌققٓ  :ئ ن الإلفصققإلخ الم ققبئٕه صجزققُا لكققش الاعققبٔب ((المُعجققخ الك ّٕققخ َالغزئٕققخ)) مقه
ؼ ٔ الج ٌبن (( ا سز اظٓ)) َالج ٌبن (( الخ )) ٔعبً مك ن الخ سٓ لكقش الضقبلت
ُٔجىّ ل ّ صبس ا سز اض ٌَذا ٔإاْ ئلقّ ((القفَ الجبؼقل)) ٔ َ ...عقًب مقه عم قخ ا ثزكقب اد
ا سٓ ٌذا الكزبة ا الاعبٔب عمٕمٍب ئلقّ المُعجقخ العق َ ٔخ َكقذلك سقٓ الكزقبة
ل ٕخ ا
المذكُ لً اثزكب اد له ((ؽف الزىبيط)) َال ٔؾت ؼ ٔ ارجبق صؽُ سٕمؽٓ يُالف مُعزح صقت
ٔاُن  :ئذا ؽإلفذ ٌذا اصقزاىٕذ لقه كضٕق مقه رؽقُٔفرٍت" (ؼجبؼجقبئٓ ٓ ٔ::ص() ٕ:-ٕ9
.) Tabtabaei ,1990,p:28-29

ثالثًا  :االتستدالل :
مجبؽش االصزفالن لىف المىبؼاخ َ ال
االصزا ا

اػ المض مٕه رعت الؽ ائ الما ٕقخ المزمض قخ ثق ((الإقبس

الزمضٕل الاضمخ ا سفؼُوٕخ )) َاالصزفالن ٌقُ كمقب ٔاقُن
" (الىضقإلٓ ٕٕٓٓل صٕAlnasafi, ( .) ٘:

) 2002,p: 592.
َمُظُق ل ت المىؽ ثإل َلً َ يضبمً المزىُلخ ٌُ االصزفالن َ اصزك بف ا صجبة
له ؼ ٔ ال ثػ ثٕه الم ل َالمم ُالد َ ثممىّ خ اصزك بف المفيبد الابئمخ ثٕه ا ٕب
(ٔىف  :مٍفْ ٓٔ::ل ص ٕٔ) Seen: Mehdi , 1990, p: 21-22( .) ٕٕ-
ٔ -القياااا ٌَ -:قققُ سقققٓ ال اقققخ الزاقققفٔ َٔاقققبن يضقققذ ال قققٓ ثبل قققٓ ئذا يف رقققً َصقققُٔزً ٌَقققُ
ا ال ققققٓ ئلققققّ وفٕققق ي " (الؾضققققٕىٓ ة د صٕٔٗ) Al-Husseini, J. H., ( .
) p:241
َاصققؽفؽًب ُٔم ّسققًُ صققؽُ ثأوققً ":يققُن اذا َظققمذ سٕققً ققٕب كضقق مققه َاؽققف لققزل ققٓ
مققققب خققق مققققه االظققققؽ ا لُعققققُا ر ققققك ا ققققٕب المُظققققُلخ ثققققذارٍب" ( صققققؽُ  :المىؽققق
ٓ ٔ:9ص) Aristotle, 1980, p:489. ( . ) ٗ9:
الإلقققب ثٓ ٔم سقققً ثأوقققً  ":الاقققُن القققذْ ر قققزل لىقققً الىزٕغقققخ اظقققؽ ا ًا َكقققل يٕقققبس ٔزكقققُن
مققققه ماققققفمزٕه ال كضقق ق َال يققققل َا ققققز اكٍمب ثغققققز َاؽققققف َر رٕجٍققققب ٌققققُ ن ركققققُن ؽققققفٌمب
صقققا ِ َا خق ق ِ كجق ق ِ ٌقققٓ الزقققٓ ركضقققت الإقققبس ظق ق َ ح لقققزَل الىزٕغقققخ لىقققً َا خق ق ِ

ٔٗ:

َاصقق خ ثقققٕه الىزٕغقققخ َثقققٕه الزقققٓ ثٍقققب ظقق َ ح لزَمٍقققب َ ن قققأن الإقققبس ان ُٔيقققك الزصقققفٔ
ثبل ققٓ ساققػ ؽٕققش ٔزصققُ يجققل ذلققك ل ققّ الكإلبٔققخ صققت ٔؽ ققت الزصققفٔ ثققً سققان ل ققت صققفيً
ثىإلضقققً َلقققت ٔؾقققزظ ئلقققّ الإقققبس ٌَقققُ القققذْ يصقققف ثقققً الزجقققٕه َئ القققخ ال قققك سقققٓ ا مقققُ ٌَقققُ
ٔضققزممل ئمققب سققٓ ان رخبؼققت ثققً خقق َئمققب سققٓ ن ٔضققزىجػ ثققً ا وضققبن سٕمققب ثٕىققً َثققٕه وإلضققً
قققٕئبً مقققب" (عمإلقق ٘ ٔ:9صٔ٘ٗ) (َٔ ) Ja'far, 1985 , p:451م سقققً الازالقققٓ
ثاُلقققً  ":لجقققب ح لق قه يبَٔقققل لإلقققذ رألٕإلًقققب ٔ قققزل مقققه رضق ق ٕمٍب ثبلقققذاد يقققُن خق ق اظقققؽ ا ًا "
(الازالٓ ٔ ٔ:ٙص )Al-Ghazali, 1961, p. 67( ) 67
ال ٍ صزبوٓ ٔذك ْ ااَا ا صإلٍبوٓ ٌَُ مه صؾبة الفبٌ َيف وك الإبس ثاُلً :
" ئن َن مه يبس ئث ٕش َـه ن الإبس م خب ط له معمُن الكزبة َالضىخ َلت ٔف وً ؼ ت
ؽكت ال ق مه مىبٌظ ال ق َلت رىعجػ يػ ٔمخ مه ال ائك ئال ثبيز ان االعزٍبا ثٍب ن مقه
ظ َ ح اال وز ب سٓ المبلت الؾكت ثأن االعزٍقبا ممزجق َيقف ٔىقب الصقؾبثخ ظقٓ ا لقىٍت كٕق
اعزٍفَا َكت يبصقُا خصُصقب سقٓ مضقبئل المُا ٔقش مقه رُ ٔقش ا خقُح مقك الغقف َكٕإلٕقخ رُ ٔقش
الكفلققخ َذلققك ممققب ال ٔخإلققّ ل ققّ المزققفث ؽققُالٍت" ( ال ٍ صققزبوٓ ٗٓٗٔ ٌقق صٕٗٓ).
(ٌَ ) Shahristani, 1404 AH, p: 204ىبلك اخقزفف س ضقإلٓ ؽقُن الإقبس سقبثه قف
ٔاُن سٓ اخزفسً مك اثه صٕىب َ ":مه ٌىب غ ػ اثه صٕىب سفه نَّ ٌبٌىب مابٕٔش غٕق الماقبٕٔش
الؾم ٕخ َغٕ ال ؼٕخ َصمبٌب ثبال يز اوٕخ َعمقل لقفاٌب لقفا الؾم ٕقخ َ ي ٔجقب مقه الؾم ٕقخ
َ ...ـه ٌُ َمه رجمً ئومب اا ل ّ صؽُ ظ َثب كضٕ ح مه الماقبٕٔش ٌَقذي الماقبٕٔش لقت
ٔخز لٍب اثه صٕىب ٌَٓ مُعُاح لجمط المزإل ضإلٕه مه الىصب ِ ال ؽف مه الم قبئٕه " (اثقه
ف ٖ ٔ:9ص٘٘ٔ .)Ibn Rushd , 1983, p. 155-156 ( )ٔ٘ٙ -
ٔقق ِ اثققه رٕمٕققخ ن الإققبس ال سبئققفح مىققً صققُِ الزققذك َركقق ا المم سققخ ئذ ٔاققُن ٌَ" :ققذا
القققذْ وجقققً ل ٕقققً ٌقققإال الىفقققب ُٔاسققق مقققب وجٍىقققب ل ٕقققً سقققان الإقققبس م قققزمل ل قققّ ماقققفمزٕه
صقققا ِ َكجق ق ِ سقققبلكج ِ ٌقققٓ المبمقققخ َالصقققا ِ خق ق مىٍقققب كمقققب ئذا ي قققذ كقققل وجٕقققذ خمق ق
َكقققل خمقق ؽقق ال سقققان الىجٕقققذ المزىقققب ق سٕقققً خقق مقققه الخمقق َالخمقق خقق مقققه الؾقق ال
سققققب َن ٌققققُ الؾققققف ا صققققا َاٖخققق ٌققققُ الؾققققف ا كجققق َا َصققققػ المزكققق سٍٕمققققب ٌققققُ الؾققققف
ا َصققققػ َؽبصققققل الإققققبس ئا اط خققققبص رؾققققذ لققققبل َمم ققققُل ن مققققه ل ققققت المققققبل ساققققف ل ققققت
قققمُلً سقق ااي َلكقققه يقققف ٔمقققزة لىقققً اخقققُن ثمقققط ا سقق اا سٕقققً ئمقققب لمقققزَة ل مقققً ثبلمقققبل َ
لمققزَة ل مققً ثبلخققبص كمققب مض ققً المىؽإققُن اثققه صققٕىب َغٕ ق ي سققٕمه ـققه نّ ٌققذي الفاثققخ رؾمققل
سٕاقققبن لقققً مقققب رم قققت ان ٌقققذي ثا قققخ سٕاقققُن ومقققت َٔاقققبن لقققً مقققب رم قققت ن الجا قققخ ال رؾمقققل سؾٕىئقققذ
ٔققزإلؽه وٍققب لققت رؾمققل سٍققذا َان ذك ق ث ققٓ كققبن غققبسف لىققً لققت ٔضققزإلف ثققذلك ل ققت مققب لققت ٔكققه
ٔم مققً سقققبن لقققت ٔخؽقق ثا جقققً ٌققذا لقققت ٔ قققزل مقققه ل مقققً ثأوٍققب ثا قققخ ئوٍقققب ال رؾمقققل "( اثقققه رٕمٕقققخ
الق ق ا ل قققّ المىؽإقققٕه ة د ص Ibn Taymiyyah, J. H , ( ) ٖٗٓ-ٖٖ:
) p:339-340.
َلىف اثه رٕمّٕخ ن " ٌذا يف ال ٔؾزبط ئ ال ئلّ مافمقخ َاؽقفح ٌَقٓ الزقٓ ٔقذك ٌب ساوقً ئن كقبن
ٔم ت ن ٌذي الفاثخ ثا خ َوضّ ن الجا خ ال رؾمل ثؾمل ٌَُ يقف عٍقل َ وضقّ ن ٌقذي ثا قخ لق ف
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ثٍذي َؽفٌب َيف رىب لذ سٓ ٌذا المُظك ؼبئإلزبن اثه صٕىب َمه ممً َال ا ْ َمه ممً َصقجت
وزالٍمب ا صل الإلبصف الذْ خذَي را ٕفًا صقؽُ ساقبن اثقه صقٕىب ال ثقفّ مقك الماقفمزٕه مقه القزإلؽه
وف اط الخبص رؾذ المبل َمض ً ثٍذا سابن يف ٔكُن ال عل ٔم ت ن ٌذي الفاثخ الممٕىخ ثا خ َٔم ت
ان الجا خ ال رؾمل لكه ٔذٌل له اخُن ٌذا الممٕه رؾذ ذلك المقبل سقاذا رإلؽقه لقذلك ؽصقل الىزقبط
َئ ال سف َيقبن الق ا ْ ٌَقذا ٔازعقّ وقً ال ثقف مقه صقفس ماقفمبد مافمقخ ثقأن ٔم قت ن ٌقذي ثا قخ
َمافمخ ن الجا خ ال رؾمل َمافمخ ن ٌقذا ٔزىقبَن ٌقذا َاخزقب وقً ال ٔؾزقبط ئال ئلقّ ماقفمزٕه ن
ٌذي ثا خ َ ن الجا خ ال رؾمل َاوً اذا كبن غبسف له ٌذي الك ٕخ لت ٔكه لبلمب ثٍب ثبلإلمل ساذا صب
لبلمب ثٍب ثبلإلمل ثؾٕش ركُن ؽبظ ح سٓ ذٌىً امزىك مك ذلقك ن ال ٔم قت ن ٌقذي الجا قخ ال رؾمقل
َسصل الخؽقبة ن المؽ قُة يقف ٔؾزقبط ئلقّ مافمقخ َئلقّ ئصىزقٕه َئلقّ صقفس َئلقّ ثقك سأصقل
االظؽ اة الُاٌت ن الىزبئظ الىف ٔخ رؾزبط ئلّ مافمزٕه َركإلّ سٍٕقب ماقفمزبن سغم قُا ال ثقفّ سقٓ
كل مؽ ُة وف ْ مه مافمزٕه َ الُا وً ٔكإلقّ سقٓ كقل مؽ قُة وفق ْ ماقفمزبن َكقف ا مق ٔه
ثبؼل" ( اثه رٕمٕخ ال ا ل ّ المىؽإقٕه ة د ص ٖٓٗ ) ( Ibn Taymiyyah, J. H ,
) . p:339
َسٓ ٌذا المُظُق وغف يُن الازالٓ الذْ اوزافي اثه رٕمٕخ ئذ ٔاُن الازالقٓ ٌَ ":قذا الغٍقل
ال ٔعبا يُلٓ ئن كل اصىٕه َط ثل ظفي ن يُن :كل ئصىقٕه لقٕش ثقزَط َ ثمقط ا صىقٕه لقٕش
ثقزَط سقاذن ٔىجاقٓ ن وزمق ف وققً ٌقل ٌقُ ثقزَط َ ثمقط ا صىققٕه لقٕش ثقزَط .سقاذن ٔىجاققٓ ن
وزم ف وً ٌل ٌُ ئصىبن سان ل سىب وً ئصىبن ل مىقب اوقً َط َ خؽ وقب ذلقك ثبلجقبن َٔزصقُ ن
راإلل له الىزٕغخ مك ؽعُ المافمزٕه سكت مه خ ٔىف ئلقّ ثا قخ مىزإلخقخ القجؽه سقٕفه وٍقب
ؽبملَ .لُ ي ٕل لً :مب رم ت ن ٌقذي ثا قخ؟ سٕاقُن :ومقتَ .لقُ يٕقل لقً :مقب رم قت ن الجاقل ال ٔؾمقل؟
لابن :ومت .س قُ يٕقل :س قت غإل قذ لقه الىزٕغقخ َـىىقذ ظقفٌب؟ سٕاقُن :وقٓ كىقذ غقبسف لقه رقألٕ
المافمزٕه َئؽعب ٌمب عمٕمب سٓ القذٌه مزُعٍقب ئلقّ ؼ قت الىزٕغقخ؛ ساقف اوك ق ثٍقذا ن الىزٕغقخ
َئن كبو ق ذ ااخ ققخ رؾققذ الماققفمبد ثققبلاُح اخققُن الغزئٕققبد رؾققذ الك ٕققبد سٍققٓ ل ققت ائققف ل ٍٕققب
ثبلإلمل( ".الازالٓ ٔAl-Ghazali, 1961,p:238-240.) ( )ٕٗٓ -ٕٖ9 ٔ:ٙ
َيٕققبس الخ ق  :مققه ا يٕضققخ الزققٓ ئلزمقفٌب سفصققإلخ ا صققفل ٌَققُ يٕققبس الج ٌىققخ ل ققّ صققؾخ
المؽ ُة ثاثؽبن وإعقً َ سضقبا المؽ قُة ثبصجقبد وإعقً (الؾضقٕىٓ ثقفَن رقب ٔخ ص)ٕٗٙ
)  (Al-Husseini, J. H., p:246مضبلقً ٔ" :اقُن الابئقل  :كقل وإلقش سٍقُ عضقت سزاقُن َ :كقل
عضت سٍُ مىاضت سا ذن  :كل وإلش سٍُ مىاضت ٌَذا ـبٌ الكقذة سقٓ وإلقش ا وضقبن سقف ثق ّف ن ٔكقُن
سٓ مافمبرً المىزغخ لً كذة لكه يُلىب  :كل عضت مىاضت ـبٌ الصف سجاّ الكذة سقٓ يُلىقب  :كقل
وإلققش عضققت سققبذا ثؽققل ذلققك صجققذ ن الققىإلش لققٕش ثغضققت" ( .الازالققٓ ٔ ٔ:ٙصAl-( ) 99
) Ghazali, 1961,p:88
َمه ئظبسبد المض مٕه ل ّ مىؽ

صؽُ :

 راضٕت الإبس ئلّ ؽم ٓ َ ؼٓ َالإبصبد ال ق ؼٕخ ئلقّ ارصقبلٕخ َ وإلصقبلٕخ َ صقؽُ لقتَالمض مٕه " يف وضجُا مه يجل
ٔم ف ا يٕضخ ال ؼٕخ كمب لت ٔم ف الاعبٔب ال ؼٕخ كمب ص
كل ر اس مىؽآ ئلّ صؽُ يف ذٌجُا ئلّ وً ٌمل ا يٕضقخ ال ق ؼٕخ َلكقه ٔجقفَ ن صقؽُ
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ذٌت ئلّ وُق مه الإبس المضزىف ل ّ س َض غٕق مج ٌىقخ َ ثممىقّ ا ئذا اسز ظقىب الزضق ٕت
ثبلماققفمبد مكققه ا وزققبط ٌققذا ٌققُ الىققُق الُؽٕققف مققه ا يٕضققخ ال ققجٍٕخ ثبل ق ؼٕخ الزققٓ ل سٍققب
صؽُ َلمل ٌذا ٌُ مب عمل ثمط مإلك ْ ا صفل ٔاقُن  :ئن صقؽُ لق ف ٌقذي ا يٕضقخ
َلكىً لت ٔجؾش سٍٕب لمقفل سبئقفرٍب َلقذلك ساقف ٌم ٍقب َل قّ ٔقخ ؽقبن مقه الضبثقذ ن صقؽُ لقت
ٔم ف ٌذي ا يٕضخ كمب ل سٍب مه ثمفي المىبؼاخ " (الى ب ٘٘ ٔ:صٖAlnashar (.)ٖ8
.), 1955, p:373.
ة -ال كل ال اثك ٌقُ القذْ ظقبسً عقبلٕىُس َلقت ٔجؾقش صقؽُ سٕقً أعقًب َٔفؽقؿ ن ٌقذا
ال كل لت ٔجؾش ثؾضًب َاسًٕب لفِ ال اػ ا َلٕه ا صفمٕٕه َلكه مزأخ ْ المىبؼاخ ا صقفمٕٕه
س اَا لقً مجبؽقش ؼُٔ قخ ثؾٕقش ٔعقبف ئلقّ ظق َثً الخمضقخ صفصقخ ظق َة ٔاقُن الم قُْ سقٓ
ؽً ل ّ الض ت َ ":ذٌت ثمط المزأخ ٔه َرجمً كضٕ َن ئلّ ن ظ َة ال اثك المىزغخ صمبوٕقخ
َعم ُا ال غ سًٕ ؽف م ٔه ئٔغبة المافمزٕه مك ك ٕخ الصقا ِ َ اخزفسٍمقب ثقبلكٕ مقك ك ٕقخ
ئؽفاٌمب سب م الضبوّ ٔازعّ ن ٔىزظ صفصخ ظ ة ائفح ل ّ الخمضخ الضبثاخ َئن اعزمك سّ كقل
مه ر ك الضفصخ خضزبن سزااَا ظ ثًب صباصًب ٌَُ عزئٕخ صبلجخ صا ِ َمُعجخ ك ٕخ كج ِ وؾُ:
ثمط المضزٕاؿ لٕش ثىبئت
َكل كبرت مضزٕاؿ
____________
سجمط الىبئت لٕش ثكبرت .
َظ ثًب صبثمًب ٌَُ ك ٕخ مُعجخ صا ِ َصبلجخ عزئٕخ كج ِ وؾُ:
كل كبرت مزؾ ك ا صبثك
َثمط صبكه ا صبثك لٕش ثكبرت
________________________
سجمط مزؾ ك ا صبثك لٕش ثضبكه ا صبثك
َظ ثًب صبمىًب ٌَُ الصا ِ صبلجخ ك ٕخ َكج ِ مُعجخ عزئٕخ وؾُ
ال ٓ مه المزؾ ك ثضبكه
َثمط المىزال مزؾ ك
_______________
سجمط الضبكه لٕش ثمىزال "
(ٔىف  :الى ب ٘ ٔ:9ص (Seen: Al-Nashar, 1985,p:68-69). )ٙ:-ٙ9
سٓ ذلك َ ا لىف صبؽت ال صقبلخ ( ق ػ الم قُْ ل قّ الضق ت ) " المزاقفمُن كقبوُا ٔؾصق َن
الع َة المىزغخ سٓ ٌذا ال كل سٓ الخمضخ ا َن َكبن لىفٌت ن الع َة الضفصخ ا خٕ ح لإمخ
لزؾا االخزفف سٍٕب مب سٓ الع ة الضباس س صف وزٕغخ يُلىب (( :لقٕش ثمقط الؾٕقُان ثاوضقبن
َكل س س ؽُٕان َكذثٍب ئذا ي ىب سٓ كج ِ وبؼ ؽُٕان – َ مب سٓ الضبثك س صف وزٕغخ يُلىب كقل
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ئوضبن وبؼ َثمط الإل س لٕش ثاوضبن َكذثٍب ئذا ي ىب سٓ الكج ِ َ :ثمقط الؾٕقُان لقٕش ثاوضقبن
– َ مب سٓ الضبمه س صف وزٕغخ يُلىب – ال ٓ مقه ا وضقبن ثإلق س – َثمقط الىقبؼ ئوضقبن
َكذثٍب ئذا ي ىب سٓ الكجق ِ – َثمقط الؾٕقُان ئوضقبن َالغقُاة ن االخقزفف سقٓ ٌقذي العق َة
ئومققب ٔققزت ئذا كققبن الإققبس م كجقبً مققه الماققفمبد الجضققٕؽخ سكىققب و ققز غ سققٓ اوزبعٍققب ن ركققُن الضققبلجخ
المضزمم خ سٍٕب ئؽفِ الخبصزٕه سف رىزإلٓ مه ر ك الىاُغ )) " (ٔىف  :الى ب ٘ ٔ:9ص )ٙ:
(Seen: Al-Nashar, 1985,p: 69).
سٓ كبن الإبس ئ كبن مىؽآ سبل كل ٌُ ٌٕ ":ئخ الإقبس الزقٓ ُٔظقك ل ٍٕقب الؾقف ا َصقػ
سٓ المافمزٕه َيف اِ اخزفف َظك ٌذا الؾف سٓ ا يٕضقخ المخز إلقخ ئلقّ ئٔغقبا قكبن صفصقخ لىقف
٘٘ ٔ:صٖٕٖ)Alnashar , 1955, p:323). ( .
صؽُ "(الى ب
ال كل ا َن  ٌُ :نّ ٔكُن الؾف ا َصػ مُظُلب سٓ الكج ِ َمؾمُالً سٓ الصا ِ :
ة
ػ
____
ػة
ال كل الضبوٓ  ٌُ :ن ٔكُن الؾف ا َصػ مؾمُالً سٓ ا صىٕه :
ة
ط
___
طة
ال كل الضبلش  ٌُ :ن ٔكُن الؾف ا َصػ مُظُلبً سٓ ا صىٕه :
ة
ط
__
طة
ال كل ال اثك (( كل عبلٕىُس)) ٌُ :ن ٔكُن الؾف ا َصػ مؾمُالً سٓ الكج ِ َمُظقُلبً سقٓ
الصا ِ :
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ة
ط
___
طة
(الى ب

٘٘ ٔ:صٖٕٖAlnashar , 1955, p:323-324). ( )ٖٕٗ-

َيف خذ ثً ا خعٕ ْ سٓ الض ت الم َو سٓ يُلً :
ََِل ْ مُ َا فِّمبدِ َ ْ َك بنٌ سَ اَ ػْ

ص ػْ
ض تِ الؾَ فِّ ال َُ َ
ؾَ
َ ْ َث َم خٌ ثِ َ

ظمًُُ ِثكُ ْج َِ
ص ْا َِ ََ ْ
ؽ ْملُ ثِ ُ
َ

ََنٍ ََُٔ ْف َِ
ُٔفْلَّ ِث َ ْكلٍ َّ

ل ِفْ
ؽ ْمًُُ سِٓ ا ْلكُلِّ صَبوِٕبً ُ
ََ َ

ظمًُُ سِٓ ا ْلكُلِّ صَبلِضَبً ُِل ْ
ََََ ْ

ََنِ
لكْشُ ا َّ
ََ َاثِكُ ا َ ْكَبنِ َ

الز كَملِ
الز ْرِٕتِ سِٓ َّ
ٌَََْٓ لَ ّ َّ

(ٔىف  :الغىفْ

 ٕٓٔٙص ٔ) 9ٕ-9

( )seen: Al gondi , 2016, p:81-82
َال كل ال اثك الذْ َظمً عبلٕىُس لت ٔاج ً مىبؼاخ المصق الُصقٕػ كمقب ٔاقُن الى قب سإلقٓ "
ا مب الفرٕىٕخ الزٓ َص زىب ال وغف لً ذك ًا َلكه وغف سٓ َيذ مزأخ ال صٕمب لىف المف صقٕٕه
ن ٌذا ال كل يف ذك َالم ك خ ٌٓ سقٓ المقبلت ا صقفمٓ سجٕىمقب وغقف اثقه صقٕىب َالمزاقفمٕه مقه
الإلفصإلخ ا صفمٕٕه يف ٌم ُا ذك ٌذا ال كل َذٌجُا ئلّ اوقً مىقبف ل ؽجقك َغٕق ثقّٕه ثذارقً
وغف المزأخ ٔه يف ذك َي (( ػ الم ُْ ل ّ الض ت المؽب سٓ ؽً ل ّ الخجٕصقٓ ال مضقٕخ
َ َؽٍب )) ثل َوغقف ن ٌقإال يقف رُصقمُا سٕقً َ ظقبسُا ئلٕقً ظق َثًب عفٔقفح سقٓ مؾبَلقخ مقه
ؼ ق اف المؾققبَالد الما ٕققخ " (الى ققب  1955صٕٖ٘Alnashar , 1955, ( )ٖٕٙ-
.)p:325-326.
الإلب اثٓ ربثك صؽُ سٓ ن ا

كبن صفصخ َالازالٓ َاثه ؽزل

ٔىف  ( :الإلب اثٓ  ٔ:9ٙصٖٕ ))(seen : Al-Farabi, 1986, p 23
َ (الازالٓ ٔ ٔ:ٙصٕٖٔ)Al-Ghazali, 1961, p:132-144( ) .ٔٗٗ-
َسٓ ٌذا ا كبن المىؽآ ثٕه الإلفصقإلخ ٔاقُن اثقه رٕمٕقخ  ":سٍقت ٔاُلقُن الج ٌقبن ٔىؾصق سقٓ
ا يز اوٓ َا صزضىبئٓ سان ا يز اوٓ ٔىؾص سٓ ثمخ كبن َا صزضىبئٓ ٔىؾص سقٓ ال ق ؼٓ
المزصققل َال ق ؼّ المىإلصققل سٕمققُا ئلققّ صققزخ ققكبن َعمٍققُ ٌت ال ٔققذك َن ال ققكل ال اثققك مققه
االيز اوٕبد لجمفي له الؽجك َؽص ٌَب سٓ ثمخ ثىب ل ّ ؽص ٌت الفلٕل سٓ ماقفمزٕه ر قز كبن

ٗ٘ٔ

سٓ ؽف َصػ صت ا َصػ ئن كبن مؾمُلًب سٓ الصقا ِ مُظقُلًب سقٓ الكجق ِ سٍقُ ال قكل ا َن
المىزظ ل مؽبلت اال ثمخ َئن كبن مُظُلب سٍٕمب سٍقُ الضقبوٓ المىقزظ ل ضق جٕبد َئن كقبن مؾمقُال
سٍٕمب سٍُ الضبلش المىقزظ لئغبثٕقبد َئن كقبن مؾمُلًقب سقٓ الكجق ِ مُظقُلب سقٓ الصقا ِ لكقش
ا َن سٍققُ ال اثققك ٌَققُ ثمققفٌب لققه الؽج قك َ كض ق ٌت ال ٔذك َوققً سٕغم ققُن ا ققكبن خمضققخ ٌققذي
الضفصخ مك ا صزضىبئٓ ال ؼّ المزصقل َال ق ؼّ المىإلصقل " ( اثقه رٕمٕقخ ة د ص)ٕ:ٙ
() Ibn Taymiyyah, J. H., p:296
ال ققكل ال اثققك ال ٔىققزظ صققُِ الك ٕققخ المُعجققخ ٌَققذا ال ققكل غٕ ق ماجققُن لىققف ممفققت الإلفصققإلخ
المض مٕه ن ؽ كخ الإلكق سٕقً رغق ْ ث قكل ممكقُس سبلىزٕغقخ سقٓ ٌقذا ال قكل رؾكقت ثمُظقُق
الكج ِ ل ّ مؾمُن الصا ِ ٌَذا خفف مب ٔازعًٕ الؽجك .
َخ ط ال اػ المض مُن المزأخ َن " لقه ق َغ ئوزقبط ال قكل ال اثقك سمقه الممق َف لقه
ٌذا ال كل وً ال ٔغزمك سًٕ (( الخضزبن)) ئال سٓ الع ة الخبمش سإلًٕ رغزمك الخضقزبن سزكقُن
الصا ِ مُعجخ َعزئٕخ َالكج ِ صبلجخ ك ٕخ :
ثمط الؾُٕان ئوضبن  ........لٔ
َال ٓ مه الغمبا ثؾُٕان  ....لٕ
_______________
ثمط ا وضبن لٕش ثغمبا  ....وزٕغخ
َلت ٔا المزأخ َن لىف ٌذي الع َة ثل ظبسُا ئلٍٕب صفصخ ظ ة اعزمقك سقٓ كقل مىٍقب
خضزبن ن ائػ ئوزبط ر ك الضفصخ اخزفسٍمب ثبلكٕ مك ك ٕخ ئؽفاٌمب سىزظ لقه ٌقذا العق َة
الزٓ ل ظىبٌب وإلًب " (الى ب ٘٘ ٔ:ص .)Alnashar , 1955, p: 69-70.( ) 8ٓ-ٙ:
ٕ -االصزا ا  ٌُ :صبوٓ ؼ ائ االصزفالن ثمف الإبس َاالصزا ا ٌذا ٌُ االوزابن مه الغزئٓ ئلقّ
َا َن مققب
الك ققٓ ٌَققُ " سققٓ مف صققخ ال ق اػ ا صققفمٕٕه ٔىاضققت ئلققّ يضققمٕه  :رققبل َوققبي
ا صزا د سٕقً عمٕقك الغزئٕقبد َالضقبوٓ مقب لقت رضقزا سٕقً ك ٍقب ؛ لقذلك سٍقُ ٔإلٕقف الفقه َيقف اصقزمف
ا صفمُٕن ٌذا الزاضٕت مه صؽُ َثؾضُي سٓ ئٔغب ربل كمب ثؾضقً " (الى قب ٘٘ ٔ:ص ٓ8
) (.)Alnashar , 1955, p: 70.
َل سً الازالٓ ثاُلً  " :مب االصزا ا سٍُ ن رؾكت مه عزٔئبد كضٕق ح ل قّ الك قٓ القذْ
ٔ مل ر ك الغزٔئبد كاُلك كل ؽُٕان ئمب ئوضبن َ س س َكقل ئوضقبن ٔؾق ك سكقً ا صقإلل لىقف
المعد َكل س س ٔؾ ك سكً ا صإلل لىف المعقد سَّٕىقزظ ن كقل ؽٕقُان ٔؾق ك سكقً ا صقإلل لىقف
المعد " (الازالٓ ٔ ٔ:ٙص . )Al-Ghazali, 1961, p. 89( ) 9:
َسٓ الممُل االصزا ا سٓ اصؽفػ المىبؼاخ "اصقزفالن مىؽاقٓ ٔضقٕ مقه ا مض قخ الغزئٕقخ
ئلّ وزٕغخ لبمخ ٌَُ ٔابثل االصزىجبغ الذْ ٔضٕ االصزفالن سًٕ مه مافمخ لبمخ ئلّ وزٕغخ خق
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مىٍقققب " (المُصقققُلخ الم ثٕقققخ المٕضققق ح ٕٔ:8ل ص ٖٗٔ)
)Encyclopedia,1972, p. 143

Arab

(Facilitated

ال بؼجٓ (دٓ ) ٌ 8:الزمف الفلٕل االصقزا ائٓ سقٓ مىٍغقً المقبل ثبلقف س ا صقُلٓ سقأؼ
ل ّ ٌذا المىٍظ اصت االصزا ا الممىُْ سٕاُن َ":الٕل ذلك اصزا ا ال ق ٔمخ َالىفق سقٓ الزٍقب
الك ٕخ َالغزئٕخ َمب اوؽُد ل ًٕ مه ٌذي ا مُ المبمخ ل ّ ؽفّ االصزا ا الممىقُْ" (ال قبؼجٓ
ٌٖٕٗٔ ٕٕٓٓ/ل صٔ٘ )(Al-Shatby , 1423 AH / 2002 AD, p: 51) .
َلىفي االصزا ا ل ّ وُلٕه :ربل ٔإلٕف الاؽك َوبي ٔإلٕف الفه ٌَُ راضٕت المىبؼاقخ وإلضقً
َسٓ ا اصقزً لمابصقف ال ق ٔمخ عمقل وقُلٓ االصقزا ا يضقمًب َاؽقفًا ؼ ق ل ٕقً اصقت (االصقزا ا
الممىققُْ) الققذْ عمققك سٕققً ثققٕه سكقق ح االصققزا ا المىؽاققٓ َالزققُار الممىققُْ الققذْ ٔإلٕققف الم ققت
الع ق َ ْ سأصققجؼ لىققفي االصققزا ا وُلًققب َاؽ قفًا (ال ققبؼجٓ ٌٖٕٗٔ ق ٕٕٓٓ/ل صٖٗٓ ).
)(Al-Shatby , 1423 AH / 2002 AD, p: 304
سٕ ِ ال بؼجٓ نّ الممُل كمب ٔضجذ ثبلصٕد ال إلفٕخ المم َسخ ٔضجذ ٔعبً ثبالصزا ا الممىُْ
سبالصزا ا الممىُْ الذْ اثزكق ي ٔإلٕقف الاؽقك َلقً يقُح الممقُل ال إلفقٓ سقٓ ئصجقبد مابصقف ال ق ٔمخ
َل ٍب َ ؽكبمٍب ساذا اعزممذ ا القخ المخز إلقخ سقٓ مق َاؽقف كقبن ؽكمًقب ك ًٕقب لبمًقب سٕاقُن " :ئذا
را د لىف المغزٍف صت اصزا ِ ممىّ لبمبً مه الخ خبصخ َاؼ ا لً ذلك الممىّ لت ٔإلزاق ثمقف
ه ثل ٔؾكت ل ٍٕب َئن كبوقذ خبصقخ ثبلقفخُن رؾقذ
ذلك ئلّ الٕل خبص ل ّ خصُص وب لخ رم ّ
لمُل الممىّ المضزا ِ مه غٕ ئلزجب ثإقبس َ غٕق ي ئذ صقب مقب اصقزا ِ مقه لمقُل الممىقّ
كبلمىصُص ثصقٕاخ لبمقخ" (ال قبؼجٓ ٌٖٕٗٔق ٕٕٓٓ/ل ص(Al-Shatby , 1423 .) ٙ
).AH / 2002 AD, p: 6
ٖ -الزمضٕل  ٌَُ :صبلش ؼ االصزفالن " ٌَُ ا وزابن مه عزئٓ ئلّ عزئٓ َيف اصزمف ال ق اػ
ا صفمُٕن ٔعًب سك ح الزمضٕل مه صؽُ َثؾضُي سٓ ئٔغب فٔف كمب ثؾضً غٕ ن المزأخ ٔه
مه المىبؼاخ ثؾضُي رؾذ رأصٕ الف اصبد ا صُلٕخ كل ٔخبل الجؾش ا صؽؽبلٕضٓ ثبلك ٕخ "
(الى ب ٘ ٔ:9ص ٓ(Al-Nashar , 1985, p: 70-71))8ٔ-8
ٔاُن اثه صٕىب  َ " :مب الزمضٕل سٍُ الؾكت ل ّ ٓ ممٕه لُعُا ذلك الؾكت سٓ ٓ خ
ممٕه َ ٕب خ ممٕىخ ل ّ ن ذلك الؾكت ك ٓ ل ّ الممىّ المز بثً سٕقً سٕكقُن المؾكقُل ل ٕقً
ٌُ المؽ ُة َالمىاُن مىً الؾكت ٌُ المضبن َالممىّ المز بثً سًٕ ٌُ الغبمك َالؾكقت ٌقُ المؾكقُل
ثً ل ّ المؽ ُة المىاُن مه المضبن مضبلً ئن المبلت مؾفس وقً عضقت مإلق س قبثً الجىقب َالجىقب
مؾققفس سبلمققبلت مؾققفس سٍٍىققب لقققبلت َثىققب َعضققمٕخ َمؾققفس" ( اثققه صقققٕىب ة د ص) ٘9
() Avicenna, J. H., p. 58
َالزمضٕل ٌُ الذْ ٔابثل الإبس لىف ا صُلٕٕه سٓ ا صفل مه ٌل الضىخ ئذ ٔغم ُوً مقه القخ
ؾاَقًب ل قفٔه َرعقمٕإلًب ل ق ٔمخ
ا ؽكبل ال لٕخ ثٕىمب ا مبمٕخ ٔىإلُن ؽغٕزً َٔمقفَن الممقل ثقً َم ْ
(ٔىف  :الزلمٓ ٕٕٓٓل صٕٔٔ))(Seen: Zalmi , 2002, p: 112
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َخبل المزك مُن الزمضٕل لىف صؽُ" مه خفن َظمٍت ثفًٔب لىً القذْ ٔمضقل ثإقبس الابئقت
ل ّ ال بٌف َممىبي ن ُٔعف ؽكت سٓ عز ممقٕه َاؽقف سٕىزاقل ؽكمقً ئلقّ عزئقٓ خق ٔ قبثًٍ
ثُعً مب َمضبلً ن واُن الضمب ؽباس وً عضت يٕبصًب ل ّ الىجبد َالؾُٕانَ ...وفؽؿ مه خقفن
ؼجٕمخ الزمضٕل ا صؽٓ َالإبس ا صُلٓ ن ٌىبك ر بثًٍب ـبٌ ًٔب مقه ؽٕقش االوزاقبن مقه عزئقٓ
ئلّ عزئٓ خ َلكه المزك مٕه عمٕمًب َكضٕ ًا مه ا صُلٕٕه لفَا الإبس ا صُلٓ مُصًب ئلقّ
الٕإه مب الزمضٕل ا صؽٓ سف ٔإاْ ئلّ الٕإه ثل ٔإلٕف الفه َكذلك ئن ا صُلٕٕه عمقُا
الإبس ئلّ وُق مه االصزا ا الم مٓ الابئت ل ّ سك رٕه اَ يبوُوٕه سك ح المّٕخ َرز خ سقٓ ن
لكل مم ُالً ل خ َيبوُن ا ؼ اا َيُق الؾُااس َممىبي ن الم خ الُاؽفح ئذا َعقفد رؾقذ ـق َف
مز ققبثٍخ اوزغققذ مم ُلًققب مز ققبثًٍب ثممىققّ ن ل ققخ ا صققل مُعققُاح سققٓ الإلق ق مضققبن ذلققك َعققفوب
ا صققكب سققٓ الخمق ََعققفوب الزؾق ٔت صققت َعققفوب ا صققكب سققٓ ْ ق اة خق عزمىققب ثُعققُا
الزؾ ٔت سًٕ" ( لذاة ٕٓٔٓ ص. (Azab , 2010, p: 97-98) ) :9-:8
ٗ -الاضمخ ا سفؼُوٕخ  ٌَُ :اثك ؼ ائ االصزفالن لىف المضق مٕه َٔاقُن ل قٓ صقبمٓ الى قب " :
ل ف ا صفمُٕن ٌذي الاضمخ مم سخ ربمخ ال مقه كزقت صقؽُ سؾضقت ثقل َمقه كزقت سفؼقُن
ٔعبً " ( الى ب ٘ ٔ:9ص . (Al-Nashar , 1985, p: 69-70))8ٓ-ٙ:
َكبن الٍفف مه ؼ ٔاخ الاضمخ ئٔ اا الج ٌىخ له ؼ ٔ االصزا ا سٍُ ٔذك مغمُلخ مقه
ا مض خ َٔصل مىٍب ئلّ وزٕغخ لبمخ ٌَذي الاضمخ خذ ثٍب الغُٔىٓ ئمبل الؾ مٕه َلفٌب ؼ ٔق
الّ الؾإاخ َالٕإه َثؾضٍب ال ٕ ا ْ سٓ الزم ٕابد ل ّ ػ ؽكمخ ا ق ا َل ظقٍب الإلقب اثٓ
سقٓ الغمقك ثقٕه ْ الؾكٕمقٕه َل ظقٍب َثؾضٍقب الز ك قٓ (الى قب ٘ ٔ:9ص ٕ(Al- )8
)Nashar , 1985, p: 72
اثه صٕىب ٔم سً ثاُلً ٌُ ":يُن مإل مه يُان ئذا َظمذ لقزل لىٍقب ثقذارٍب يقُن خ غٕ ٌقب
اظؽ ا ًا " (اثه صٕىب ة د صَٓٔ ( Ibn Sina, j.h, p. 370 ) )ٖ8م سً الازالٓ ثأوً
"لجب ح له مافمزٕه مم ُمزٕه رإلق رألٕإلقبً مخصُصقبً ث ق غ مخصقُص سٕزُلقف ثٕىٍمقب وزٕغقخ"
(الازالٓ ٕٕٖٔ ٌ ص.) Al-Ghazali , 1322, p. 37))ٖ8
اثه ف ٔ ِ ن ؼ ٔ الاضمخ غٕ وبسك سٓ ان ٔضزىجػ مىً قٓ مغٍقُن مقه قٓ مم قُل
ثممىّ ن المبٌٕخ ال ٔمكه ن ٔج ٌه ل ٍٕب ثبلاضمخ وٍب رصبا ل ّ المبٌٕخ (اثه قف ٗٔ:9
صٕ٘ٔ) ). ( Ibn Rushd, 1984, p: 125
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الخاتمة :
الإلفصإلخ المض مُن ارجمُا راضٕت صؽُ سٓ راضٕت المىؽ ئلّ رصقُ َرصقفٔ َثصقُ ح
لبمخ الم ت صجؼ لىف المض مٕه ئمب رصُ ًا َئمب رصفٔاًب َالاعبٔب لىفٌت مقه مجقباب الزصقفٔ
ٌَىبلك مَه لفَّ عزا ًا مه الاعبٔب عز ًا مِه الزصقُ ٌَىبلقك اخقزفف ثقٕه الؾكمقب مقه ؽٕقش
الزصفٔ ٌُ ثضٕػ ل م كت َؽصُن الزصفٔ مه خفن الإبس كمب ٌقُ لىقف الإلقب اثٓ َلىقفي
الزصفٔ مىً ٔإه َمىً ماب ة ل زصفٔ َمىً الزصفٔ الذْ ٔضمّ صكُن الىإلش ئلّ ال ٓ .
َثمققط الم مققب ال ٔ ق ِ َعققُا سبئققفح ل مىؽ ق َمققه صققت ال سبئققفح مققه الإققبس َؽزققّ الاعققبٔب
َُٔىضَت ل ؾكمب ئظبسخ ثؾبس ئلّ مجبؽش صؽُ ؽُن مُظُق الاعبٔب مىٍب راضٕت الاعبٔب ئلّ
ؽم ٕخ َ ؼٕخ َراضٕت ال ؼٕخ ئلّ مزص خ َمىإلص خ الزٓ رمُا صُلٍب ئلّ ال َايٕخ ممب ٔمىقٓ
صققمخ ئؼفلٍققت ل ققّ الإلك ق الُٕوققبوٓ ثٕىمققب ٔ ق ِ اثققه صققٕىب ن الاعققبٔب ال ق ؼٕخ رمققُا صققؽُ
ثبلمابثل وك اثُ الج كبد الجافااْ ص زٍب ثبلمىؽ ا صؽٓ .
َؽُن االصزفالن لت ٔىك الإلفصإلخ الإبس لكه ااََا ا صإلٍبوٓ مه ل مب المقذٌت الفقبٌ ْ
صقؽُ
وك ي َٔاُن َن مه يبس ال ٕؽبن ٔ ٕ اثه ف ئلّ َعُا مابٕٔش ااد ل ّ مىؽ
سٓ االصفل لكه ٌذي الزٔباح ال رمُا الثه صٕىب .
ظبف سفصإلخ ا صفل المزأخ ٔه ال كل ال اثك سٓ الإقبس القذْ لقت ٔجؾضقً صقؽُ ٌَقُ مقه
ئظبسبد عبلٕىُس َاصزمف الؾكمب االصزا ا مقه صقؽُ َثؾقش الإلفصقإلخ المزقأخ َن الزمضٕقل
رؾذ رأصٕ الف اصبد ا صُلٕخ َيضمخ ئسفؼُن الم ٍُ ح خذ ثٍب ؽكمب ا صفل لكه اثه قف
ٔ ِ ٌذي الؽ ٔاخ غٕ وبسمخ .
ٌذي اال خزفسبد الزٓ َ اد لىف ؽكمب ا صفل َالم مب ؽُن الاعبٔب َالإبس ر قٕ ئلقّ سٍقت
المض ق مُن ل مىؽ ق ثؾٕققش ٔكققُن االخققزفف ؽضققت الؾبعققخ المابئفٔققخ َ رصققؾٕؼ لمضققب الاعققبٔب
َالإبس ثؾضت مىٍظ الإلٕ ضُف َ المبلت .
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المصبا :
َالً :المصبا الم ثٕخ :


















ثه رٕمٕخ ة د ال ا ل ّ المىؽإٕه اا المم سخ – ثٕ َد.
اثقققه صقققٕىب ة د اال قققب اد َالزىجٍٕققققبد رؾإققق صققق ٕمبن اوٕققققب طٔ غٖ اا
الممب ف الابٌ ح .
اثقققه ؽقققزل االوفلضقققٓ الزا ٔقققت لؾقققف المىؽقق َالمقققفخل الٕقققً ثباللإلقققبؾ المبمٕقققخ َاالمض قققخ
الإلإٍخ مى ُ اد مؾمف ل ٓ ثٕعُن اا الكزت الم مٕخ ثٕ َد لجىبن .
اثه صٕىب الىغبح ة د الىب المكزجخ الم رعُٔخ.
اثققققه ققققف  ٔ:99ر خققققٕ الإققققبس صققققؽُ ؽااققققً َل قق ق ل ٕققققً َيققققفل لققققً لجققققف
ال ؽمه ثفَْ الؽجمخ ا َلّ الض ض خ الز اصٕخ الكُٔذ.
اثققققه ققققف ٗ ٔ:9قق ق ػ الج ٌققققبن صققققؽُ َر خققققٕ الج ٌققققبن ؽااققققً َ قق ق ؽً
َيفل لً  :لجف ال ؽمه ثفَْ غٔ الكُٔذ .
اثققققه ققققف ٖ ٔ:9ماققققبالد سققققٓ المىؽقق ق َالم ققققت الؽجٕمققققٓ رؾإقق ق عمققققبن الققققفٔه
الم ُْ الفا الجٕعب .
صققققؽُ طٔ غٔ رؾإقق ق لجققققف القق ق ؽمه ثققققفَْ اا
صققققؽُ ٓ ٔ:9مىؽقق ق
الم ت َكبلخ المؽجُلبد الكُٔذ.
الزإلزققققب اوٓ صققققمف الققققفٔه ٕٔ ٔ:مققققزه رٍققققذٔت المىؽقققق َالكققققفل َل ققققّ يضققققت
الكققفل رم ٕاققبد عممٍققب ؽعقق ح الإلبظققل لجققف الاققبا ممقق َف الكقق اْ الضققىىفعٓ مقققه
رؾ ٔ اد اسبظل المؾاإه غٔ اا الى الضمباح مص .
القققفٔىبوٓ غقققفل ؽضقققٕه  ٕٓٓ8الاُالقققف الإل ضقققإلٕخ المبمقققخ سقققٓ الإل ضقققإلخ ا صقققفمٕخ
الغز ا َن غٔ اا الٍباْ ثٕ َد لجىبن.
الزلمقققٓ مصقققؽإلّ ئثق ق إٌت ٕٕٓٓل صقققُن الإلاقققً ا صقققفمٓ سقققٓ وضقققٕغً الغفٔقققف
كخ الخىضب ل ؽجبلخ المؾفَاح ثافاا .
غ ٓٔ
عمإلققققق ان ٔبصقققققٕه ٘ ٔ:9الإلقققققب اثٓ سقققققٓ ؽقققققفَاي َ صقققققُمً الؽجمقققققخ ا َلقققققّ
ثٕ َد – لجىبن .
الغىققققفْ لجققققف القققق ؽٕت سقققق ط  ٕٓٔٙقققق ػ الضقققق ت سققققٓ المىؽقققق لألخعققققٕ ْ
الىب المكزجخ اال ٌ ٔخ ل ز اس .
غٔ مؽجمققققخ الجإققققك
الؾضققققٕىٓ عمإلقق ق ة د ممغققققت مصققققؽ ؾبد المىؽقق ق
اا ا لزصبل ل ؽجبلخ .
ال قققققبؼجٓ ثقققققٓ ئصقققققؾب ٌٖٕٗٔقققق  ٕٕٓٓ/ل المُاساقققققبد سقققققٓ صقققققُن ال قققق ٔمخ
طٕ غٔ رؾإ مؾمف لجف الابا الإلبظ ٓ المكزجخ المص ٔخ صٕفا ثٕ َد .
ال ٍ صقققزبوٓ مؾمقققف ثقققه لجقققف الكق ق ٔت ثقققه ثقققٓ ثكق ق ؽمقققف ال ٍ صقققزبوٓ ٗٓٗٔ ٌق ق
الم ل َالىؾل طٔ رؾإ  :مؾمف صٕف كٕفوٓ اا المم سخ  -ثٕ َد .
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ؼجبؼجقققبئٓ مصقققؽإلّ ٓ ٔ::المإلكققق َن المضق ق مُن سقققٓ مُاعٍقققخ المىؽققق الُٕوقققبوٓ
ر عمقققققخ القققققّ الم ثٕقققققخ لجقققققف الققق ق ؽٕت مف ئقققققٓ الج ُ قققققٓ غٔ اا ثقققققه ؽقققققزل
ثٕ َد .
لققققذاة وفققققبن ذاكقق ق ٕٓٔٓ وف ٔققققخ الج ٌققققبن المىؽإققققخ لىققققف الإلققققب اثٓ َمُيقق ق
اثه صٕىب َاثه ثبعخ مىٍب غٔ ثٕذ الؾكمخ ثافاا .
الازالٓ ٕٕٖٔ المضزصإلّ مه ل ت االصُن طٔ غٔ مص .
الازالقققققٓ ٔ ٔ:ٙممٕقققققب الم قققققت سقققققٓ سقققققه المىؽققق ق رؾإققق ق صققق ق ٕمبن اوٕقققققب اا
الممب ف ثمص .
الازالٓ ٔ ٔ:ٙمابصف الإلفصإلخ رؾإ ص ٕمبن اوٕب اا الممب ف ثمص .
الإلقققققب اثٓ  ٔ:9ٙااللإلقققققبؾ المضقققققزمم خ سقققققٓ المىؽققق ق رؾإققق ق مؾضقققققه مٍقققققفْ اا
ثٕ َد لجىبن .
الم
الإلقققب اثٓ  ٔ:9ٙالج ٌقققبن ظقققمه كزقققبة المىؽققق لىقققف الإلقققب اثٓ رؾإققق ا .مبعقققف
ثٕ َد – لجىبن.
سخ ْ اا الم
الإلقققب اثٓ ٓ ٔ:ٙق ق ػ كزقققبة صقققؽُ ؼقققبلٕش سقققٓ المجقققب ح و ق ق ح َلٍ قققت كقققُر
الٕضُلٓ َصزبو ٓ مب َ الٕضُلٓ المؽجمخ الكبصُلٕكٕخ ثٕ َد.
 الإلققققب اثٓ  ٔ:9ٙالمىؽقق ق لىققققف الإلققققب اثٓ ط ٕ كزققققبة الإققققبس رؾإقق ق سٕقق قثٕ َد صٖٕ
المغت المكزجخ الإل ضإلٕخ اا الم
ثٕ َد .
الإلب اثٓ  ٔ:98مىؽ الإلب اثٓ رؾ ٔ مبعف سخ ْ اا الم
مؾمققققف ققققبك مؾمققققف صققققبن  ٕٓٔ8اَان مصققققؽإلّ ئصققققمبلٕل ل قق ق ت المىقق ق ؽ
الم ؽ قققققخ الخبمضقققققخ ل مقققققفا س ا صقققققفمٕخ غٔ َ ا ح الز ثٕقققققخ  /المفٔ ٔقققققخ المبمقققققخ
ل مىبٌظ َالمؽجُلبد /ؽكُمخ ئي ٕت كُ اصزبن – الم ا .
مٍققققفْ سعققققل ا ٓ ٔ::ل المققققفخل ئلققققّ ل ققققت المىؽقققق (المىؽقققق الزا ٕققققفْ) غٗ
ثٕ َد اا الؽ ٕمخ .
المُصقققُلخ الم ثٕقققخ المٕضق ق ح ٕ ٔ:8ل لغىقققخ مقققه الم مقققب َالجقققبؽضٕه ث ئبصقققخ مؾمقققف
الابٌ ح .
إلٕ غ ثبن غٕ اا ال مت َمإصضخ س اوك ٕه ل ؽجبلخ َالى
الى ب ٘ ٔ:9مىبٌظ الجؾش لىف مإلك ْ االصفل اا الىٍعخ ثٕ َد .
الى ققققققب ل ققققققٓ صققققققبمٓ ٘٘ ٔ:المىؽقققق ق الصققققققُ ْ مىققققققذ ا صققققققؽُ َرؽققققققُ ي
الممبصقققق غٔ الىب قققق المكزجقققققخ الزغب ٔققققخ الكجقققق ِ مؽجمقققققخ اا و قققق الضابسقققققخ
االصكىف ٔخ .
الىضقققإلٓ ؽقققبسؿ القققفٔه لجقققف ا ثقققه اؽمقققف ٕٕٓٓل ك ق ق ا صقق ا ق ق ػ المصقق ِّقى
ل ّ المىب .طٕ اا الكزت الم مٕخ ثٕ َد لجىبن .
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