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__________________________________ 
 . تن الحصْل على حقْق الٌشش هي الٌاشش الوزكْس

 
 
ستخذام عِذ الذساساث اإلسواعٍلٍت ٌشٍش إلى القبْل بششّط هعِذ الذساساث اإلسواعٍلٍت إلى استخذام الوْاد الوْجْدة على هْقع هإ

الولف الزي التً تظِش فً  كل ًسخت هي  الوقال ٌجب أى تحتْي على ًفس ًص حقْق الٌشش التً تظِش على الشاشت أّ. ُزٍ الوْاد
أّ إعادة )ستخذام إل التقذم بطلب اإلرى هي الوؤلف األصلً ّالٌاشش إلبالٌسبت لألعوال الوٌشْسة فئًَ هي األفض. ٌتن تحوٍلَ هي الوْقع

 . ّهصادس الوعلْهاثوؤلفٍي الوعلْهاث ّدائوًا ركش أسواء ال( استخذام
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 مقاالت الموسوعة

 

 

 (ميالدي 479/ هجري 363توفي عام ) القاضي النعمان

 انذكرٕس فشْاد دفرش٘

 

 ‘يٕعٕػح أػالو انفهغفح اإلعاليٛح’َغخح يُقحح نًقانح كاَد قذ َُِشَشخ أصاًل فٙ ْزِ 

 (The Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy)  

، ُٔأػَٛذ إخشاجٓا تئرٌ كشٚى يٍ يجًٕػح ذٕاصم انُشش ٦٠٠٢، 167 -165انصفحاخ يٍ ذحشٚش أٔنٛفش نًٛاٌ، 

 .(Continuum International Publishing Group) انذٔنٛح

 

انًؼشٔف ٔ، فقّ اإلعًاػٛهٙ انفاطًٙانٔيؤعظ األٔل  اإلعًاػٛهٙانفقّٛ  ،يحًذ انرًًٛٙ تٍأتٕ حُٛفح انُؼًاٌ ٔنذ 

ٔال ٚؼشف عٕٖ . فشٚقٛاأ، فٙ شًال انقٛشٔاٌفٙ  رؼهًحيو فٙ ػائهح  903/ ـْ 290، حٕانٙ انقاضٙ انُؼًاٌتئعى 

انًؤكذ أٌ ، ٔيٍ حٌٕٛ يحًذ تٍ يُصٕس تٍ أحًذ تٍ ٔانذِ أتٕ ػثذ اهلل. ّذؼهًٛٔرّ طفٕنػائهرّ ٔػٍ  انقهٛم جذًا

 إنٗ ح،إفشٚقٛفٙ انغائذج نهششٚؼح انًذسعح انغُٛح  ، ٔانز٘ ًٚثمانغُٙ انًانكٙانًزْة يٍ ذحٕل كاٌ قذ ٔانذِ 

 .انشٛؼٙانًزْة اإلعًاػٛهٙ 

  

 322 ٕفٙذ)ثذ اهلل انًٓذ٘ ػ اإلياو اإلعًاػٛهٙخذيح ت و 925/  ـْ 313 ػاو فٙ تذأدسط انُؼًاٌ اإلعًاػٛهٛح ٔ

 ًٍٛٛانفاطانخهفاء ح ًئخذو األ. و 909/  ـْ 297فٙ إفشٚقٛح فٙ  انفاطًٛح انخالفحانز٘ أعظ ٔ (و 934/  ـْ

ٔانرٙ  ٔانًُصٕسٚحطشاتهظ ، ٔقاضٙ يكرثح انقصش ػهٗ ًاقائً ػًمحٛث  يخرهفح، يجاالخفٙ األٔائم األستؼح 

ٔقذ تهغد يكاَرّ  .و 948/ ـْ 337 ز ػاويُاإلياو انخهٛفح انفاطًٙ انًُصٕس فٙ ػٓذ انجذٚذج انؼاصًح  غذخ

قاضٙ يُصة فٙ اإلياو انخهٛفح انًُصٕس حٛث ػُّٛ و  948/ ـْ 337 ػاو فٙانفاطًٍٛٛ يُصثّ أٔجٓا فٙ ػٓذ ٔ

/ ـْ 343 ػاو ، ٔفْٙزا انًُصةاتغ انًؼض انُؼًاٌ فٙ انفاطًٙ انشاإلياو انخهٛفح ثثد . حنهذٔنح انفاطًٛانقضاج 

ّٕل، ٔتاإلضافح إنٗ رنك. فح انفاطًٛحانخال فٙ جًٛغ أَحاء ‘انًظانى’إجشاءاخ  إنّٛ أٚضًا و أٔكم 954 يٍ قثم  خ

كم ٕٚو جًؼح فٙ انقصش انًهكٙ إلسشاد انجًٕٓس اإلعًاػٛهٙ فٙ ‘ يجانظ انحكًح’اإلياو انخهٛفح انًؼض نؼقذ 

صاٚا ٔنهقشآٌ ٔ حانثاطُٛ أٔ انرفغٛشاخ‘ انرأٔٚم’ٔكزنك ػهى ، ‘انحكًحت’، ٔانًؼشٔفح انثاطُٛحانؼهٕو اإلعًاػٛهٛح 

، ٔذٕفٙ فٙ و 973/ ـْ 362 ػاو يصش فٙإنٗ اإلياو انخهٛفح انًؼض انقاضٙ انُؼًاٌ سافق . انششٚؼح اإلعاليٛح

اإلياو ٔكاٌ ؛ و 974اس آر 27/ـْ 363، فٙ انٕٛو األخٛش يٍ جًادٖ اٜخشج قاْشج، ػاصًح انفاطًٍٛٛ انجذٚذجان

 .صالج جُاصذّ قادقذ انخهٛفح انًؼض َفغّ 

 

خالصاخ نذرشأح تٍٛ ا، ػًاًليٍ أستؼٍٛ أكثشٚرٕاجذ نّ . تأَّ يٍ أكثش انًؤنفٍٛ إَراجًا انقاضٙ انُؼًاًٌٛض ذ

ّٕٔ انكثٛشجقإََٛح ان ًزْة ٚم ٔانػٍ انرأٔل اػًأ، ٔانحذٚث اخيجًٕػٔتٍٛ ، ‘اإلعالودػائى ’كراتّ فٙ  جدانرٙ ذ

 ‘إفرراح انذػٕج’كراتّ  العًٛا، ٔػٍ انرأسٚخ فضاًل ،‘ذأٔٚم انذػائى’ٔ ‘عاط انرأٔٚمأ’، يثم انثاطُٙ اإلعًاػٛهٙ

 .إَشاء انذٔنح انفاطًٛحغطٙ خهفٛح انز٘ ٚ

 

 يؼثشًا تزنك ػٍنهذٔنح انشٛؼٛح  ضائٙيؤعظ انُظاو انقتأَّ انقاضٙ انُؼًاٌ  يا ٚؼشف تّأفضم فئٌ ، يغ رنكٔ

ًغهى انداخم انًجرًغ  ٍ أقهٛحاإلعًاػٛهٛيذسكًا نكٌٕ ٔفٙ َفظ انٕقد انفاطًٍٛٛ األئًح هخهفاء ن حؼانًٛانرطهؼاخ نا

 ؛ٛحغُّانًصادس ان ػهٗ ٔكزنك انضٚذٚحٔ اإليايٛحػهٗ ؼرًذًااإلعًاػٛهٙ يانقإٌَ نقذ َظى . شًال أفشٚقٛا فٙاألكثش

 ٔانشؤٌٔ انذَٕٛٚح ؼثادجان، َاقش فًٛٓا قٕاٍَٛ جهذٍٚفٙ ي ‘اإلعالودػائى ’ أنٛف كرابرتجٕٓدِ  دٔذٕج

أػطٗ . سعًٙ نهذٔنح انفاطًٛحإََٙ نٛرى إػرًادِ كًشجغ ق إلياو انخهٛفح انًؼضا ٔدػىف اششتئٔرنك ، (يؼايالخ)

نذٔنح  ًاإعاليًٛٔا ٛششػعُذًا يقذيًا ، إليايحن حيشكضٚٔأًْٛح خاصح  ،انُؼًاٌ ّكًا ٔضؼ ،اإلعًاػٛهٙقإٌَ ان

غهطح انقإََٛح كًشجؼٛح نهػهٗ يش انقشٌٔ كراب دػائى اإلعالو  اعرًش. ، أٔ أْم انثٛدكًٓا ػائهح انُثٙ يحًذذح

انُؼًاٌ أعظ . فٙ جُٕب آعٛا ٍٛاإلعًاػٛهٛ انثٓشج، تًا فٙ رنك حاإلعًاػٛهٛ حانطٛثٛ حًغرؼهٛننفشع اانشئٛغٛح 

 .حفٙ انذٔنح انفاطًٛ انكثاسانقضاج  يجًٕػح يًٛضج يٍ أٚضًا
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