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اقباا ساساا مدام اانزعااللعقااياالي الفاايالااداالالااااالالسااادااليااقااداالمي  اااالماا   ا
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الدامبحثهاااااا ااالوس االا س اتل وس اوخا ي، ال وس اواابيي ام نمي امن املولي االنااسي ج ءت
لنابيضاالمالافناالمسلمفنابم افيلسامنىااقتااب مامناما وماالي سالدااالوساما وماالي ساق

الالساياالحنفثيعاام االمبحثاالث لدالتل وساما وماالي الفياواالشل التاالتدافطاح  اقلىامستوىا
االي الدا االتالفا اب   افتسم االتد االممفعات اول لك ااالخاى، اواليلوم االالساي امج س التياففالد

ااالجاائدالما وماالي الفياال زاسليتمنهالداه هاالنااسيعوتضمناالتياففا

االنفنااالسامدابيّنهاناقف اومحاض ا وتل وساالمبحثاالث لثاالياقيابفناالي الفياوالنفن،اتحنفناً
قلىااستخناماالي ساوالتي سااواالتالااواللظااوالتأمسالدامختلفاشؤوناالحف ةامم اس قناقلىا

داالالاااليابدااالسامداقلىااليلسامناالنف لتفناالمسفحفياوالف ونفياظ واااللعقياالي الفيال
حفثاشللتاسلطيااللتبياوالالااالنفلداق ئ  الداطافقاالتالفااالي الدالل نااللعاعابفناالللفسيا

اواللعقياالي الفياالغافبيع

اوسف نة اااللواا اوبي ا االيلمد اوالت نم اب لحناثي االغابفي االي الفي اااتبطت االاانفيااوقن اللعقي
االحناثياوالتلوفااوقاقت م ا امناالتوقفالداالمبحثاالاابعاقلناما وم اال اتفيالل ناالبن وتألفن
اقلىاجوالباميفليام مااجوالبااخاىامم ا الداالتألفن االغابداال زااوغس ب لي الفيالداالالا

افن اقلى اوتشخفصاامااض   اا ول   الد االلظا اواق نة االل ن االى امثسااقاضاق الفي مالاف  
الفتشهاوه بنجاع

ليلمداوالملط داال زاوقاضاالا ساالث لدااللعقياالي الفياقلناف سفناخلفسامتمثليابمل جهاا
طب هاقلىالظاتهاالىاالالسايالل لتاللساتهاللساياقلمفياوقنال ناموضوعاالمبحثااالوس،اتسيىا
الىابل ءالظافيالدااليلماوه اامشاوقهاالالسادااالوساوتل ولهاالمبحثاالث لد،اام االمبحثاالث لثا

لمدااليابدامناخاسانااستهاوالاابعالتل وساالمشاوعاالث لدالف سفناخلفساوهوابيضاالتااثاالي
اه اا الد ااال فلي اواالبناقفي اوالملط في االيلمفي االجوالب اوابااع االي الد االيلمد اللمل ج ول  

االتااثع

االا ساالث لثالتل وسااللعقياالي الفياالتل ملفياقلناحس ماااللوسدامناخاسامت بيياما وما ام 
اقلناااللوسداثما امناالالساياوالي ساوالياقيابفل م  توضفحاما وماالي الفياقلنهابينه امل ج 

اب لمل جا االمتمثلي االي الفي االلعقي اتطوا امااحس امتتبيفن ااخاى، اج ي امن اللساد اولت   ج ي
امنا اوموقاه اواليمف ي االلثفاة انااس ته اخاس امن اوالتم له اتبلواه اومااحس الالوسد التل ملد

الفياواحنة،اومناالتااثاومل هجانااستهاالي الفيااليابفياحفثافؤلناال  اق الف تاولفستاق 
اال زا اخ  ئصاالمل ج ااهم اببف ن االا س افلت د اثم االماحظ ت امن ابجملي االموقف اه ا و فغ

افخت اهاااللوسدالنااسياالتااثع

لفم اتل وساالا ساالاابعااللعقياالي الفيااليابفياالل نفيااالفج بفياقلناقلداحسفناالج بازامبتنأا
اوال االي س الدابما وم ااالاتل ع ال طي افشلان االل فن اااللس ن الما وم اتطبف في انااسي اثم ي الفي

االحتف ج تها االواقد االحا االي قس اااللس ن امن افبنا افلشنه اال ز االتغففا اان اا  االالساد للمشاوع



ا﴿ املطلق اومن ابِأَْلاُِس ِااولنواليه، اَم  ُاوْا اُفَغفِّ اَحتَّى ابَِ ْوٍم اَم  ُا اُفَغفِّ االَ اّللّاَ امْاإِنَّ ا]الاقن [،ا11/11﴾
االيابفيا االي الفي ال لتااللعقي اوهواغفااملا ساقنامجتميهال  ا ل اللس ناهواملتجاالحض اة
االتدا الفه االا قلي االيوامس اوبشبلي االيابد اااللس ن اب موم امب شاة اتاتبط االج باز اقلن الل نفي

الخ مسال ناتل وساللساياتحالهالحواالت نماوالاقداوقناتل ولل ه الداالمبحثاالاابع،اام االمبحثا
الت افخااليابداوالحض اةاقلناالج بازاوالتداتتبلواامناخاسا)ال اواتاوالوه ن(اولف  افحتاظا

االج بازابا ماخ صالحالياالت افخاومحال تهع

 

 


