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َهسهبامكيشمصيشد َاحلخنهئئيع ّأن :حفهنىسإ   .وحكهليغ ٍمصمههن يسِخل ُمّخنيشحص ال ّ
خنهئر ّنأ :اخضجيمنان حفهنىس جس َرّحصخنمل خلهئ مسمملك ذمكىغ ُومسجيهئن  مكجيهن امكحنهليغ إحق ِاجلمههن َاحك

َوحي َهسيشمصلك أن جس مسيغ ،مسيش مسيش ُجضجيهت يسِخل ىشِخلُّحصخنيش جس  َيغامكحنهل ّحكهين ،مسهئمكحنمميغ َيغَّهلُ
ِممهنهبلكهئمك مههن ِاخضحنجيلكة ّ هئر ِمكهن حنهلجيهن ِاخضالجضخمهئت ِمسممَّـ ِمسهئحف ِجيهبامك مكيش  ىشّحيأ مسيش ،ّجيهبامكممخنهن ّ

 أو ِامكيشمصيشد َجضخنجيخنهب هئّخلإ ىشُمصمه مكمنهئن ،ٌوحكهليغ ٌمصمههن ِامكيشمصيشد ِحلخنجيخنهب لكهئن
ًخلهئمسجيهب ِولاأل حكمممض ،مكهنيشمصيشد ًهبخلممملو أحضملى ّ  ًخلحنجيلكا ُامكحنهليغ َهسمنيشن نأ ُهسهنمنم ّ
هئين وحفمض .حضهنىع مسمكا ،ًخلهئّخلخنيش ُىسّخناخض ُامكحنهليغ َحكمنهئن ،اجلمههن ِذات خضمممهىح  امك

خنلكهسملهسيس لكال وحفمض ،آحضمل ًجغجيئهئ أو َامكحنهليغ هئّخلإ ِامكيشمصيشد ُجضخنجيخنهب ُمنيشنحص  ُهسهنمنم ِامك
هئئىط ّنأل ،خيحنىح ال لكجح امكحنملض ُحضملق جهيشمكهب َامكحم مب ٌلكةّخل َاخض  ،ِامكيشمصيشد مس
هنحن مب ٌهبمخ  .لكمكمكىغ ُخلملاأل مكجيهن ومسهئمسمههئ ،واخضحنٰهيشم اخضمممهىح ِمس

مب ال امكمكي مكيشمصيشدا ُمبّحصمللك ُهسهنمنم ًوأهسجمهئ  .جخهئل ومسيش ،ًأؠال مكىش َمع
هئ ِامكيشمصيشد ِلكيشن حيحن جس خكجييغ خلهئ هئّخلأو هئ لكهئن مكيش ىشّأحي خليس :ًمصمه  مكمنهئن ًمصمه
 ُامكحنهليغ َهسمنيشن نأ مُهسهنمن ًومصيشدا لكهئن حكهين ،ومصيشد َجكحط هئّخلإو ،ًومصيشدا هئّخلإ :ىشُحكهلهن

 ِامكيشمصيشد ُلكيشن َمكمنم ٍومصيشد َجكحط لكهئن وإن ،ُاجلمههن حفهنجيىش ُيغَجهُحي إذ ؛امكمهيشع َخلمنهئن
 .ومصيشد َجكحط

جيىع حكٰهيش جيحمهب ِاجليشامسمل َحكهليشل ّحكهين ؛ٌمع ال ِامك  ذمكىغ خلىط ومس ،مصيشامسمل ًخل
مت  ولكمكا .حكخنُّـ ٌحكهليشل يشمس جحّحيإ مسيغ ،مسهئمكمكات اجليشمسمل َحتمت ٍخلمهلكرمصهب ٍعمسخيحييشا ْمكجي
ال ِاحلجييشان ُحكهليغ  َهسمنيشن نأ ذمكىغ يسِخل ُهسهنمنم ومكجيهن ،ُاحلجييشان حفهنجيىش ُيغَجهُحي ًخل
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ء ،ًحييشحفهئ ِاحلجييشان ُحكهليغ ُجيهبلكجيحن ُومع  .حصممهئحق اهللا جغهئء إن ٍيغََخك ذي يسِخل ذمكىغ ّ
هئ ِامكيشمصيشد ِلكيشن ُحيحن َرّحصخنمل وإذا ِجيهبامكحنهلهن ِهئتّهلهلاخض ِحيحن يسِخل ًمصمه  ،حفمهىش ّ

يغ جه جيهئن ِحك مف ِاخضمكلكيشر ِامك ُهس حنهئءا ّ   .ِىشّحييشحفجي ُحي
حنهئء ىشُّجيولكهن ىشُحفجهيشخل :ومسهئجلجههنهب الف مسىش ُهسخنىط خلهئ مسهئحي  ،حفمهىش ٍّحكهلخف ُجكحط ٌاحض

ِجيهباخلهئرمص ِهئتّهلهللكهئخض  مس جحّحيإ َاألخليشر َحصهنىغ ّحكهين ،مسهئِوجكحط ِهئتّهلمهحناخض خليس ّ
هئب  ِوحصخنملهسمل ِامكمكات َىحخلمممه حصخنيشهسىس جس ال مسهئمكحنمميغ ًخليشمصيشدا ِءامكجل لكيشن جس ٌأمع

هئج ال َامكمهيشع ّأن ولكجح .ٰههئّخلهئمسجي  ،ّاجلمهيس مسهئخضمممهىح ًهلحنهئّخل ِىشلكيشحي جس امكحنهليغ إحق ُحي
هي حكمنمكمكىغ ،مسهئمكحنمميغ ًالّجخهل لكيشحيىش جس مسيغ هئج ال ُامكمل  جس ِهيّاخضمل إحق ُحي
هئج مسيغ ،امكمهيشع مسيش امكمكي مسهئخضمممهىح ًهلحنهئّخل يشحيىشلك  ومسمكا .ًخليشمصيشدا لكيشحيىش جس مكجيىشإ ُحي
هيهس ُامكيشمصيشد ىشُجضخنجيخن خلهئ لكهئن حكهنيش .امكيشمصيشد ِجضخنجيخنهب جكحط جس ُرّهليشُهس جحّحيإ ُمل  مسجح ّ

مت .امكمهيشع ّخلهئمسجيهب جس ًداحضال ُهيّاخضمل َمكمنهئن ،ذاحصىش حفمض ُهسمنهسلك  مسيش خلهئ ّنأ :َحك
جي ًخلمممهىح مكجيهن ُامكيشمصيشد ىشُجضخنجيخن  ُّولكيغ ،ّامكمنهنجيهئت خليس ًهئّجيلكهن وال ًّهئحييشحفجي وال ًّهئمصمه

الخصهب خليس لكهئن وإن ٍّلكخف هئخكجيهب ِامك  .خيحنىح ال لكجح ،امكمهيشع أو اجلمههن إحق ٌرامصىط حكٰهيش امك
هلوخل ٌهبّحفجيمهجي ٌهئتّمسيشهس ِامكيشمصيشدات ّنأ :حكخمٰهمل  أن جكحط خليس ،مسمكواهتهئ ٌهئتّمل
ِجيهبمسهئجلمه َحصيشؠىع ِجيهبوامكمهيشحف ّ  حتمت ًخلمهلكرمصهب هئِلكيشهن مسجهمممهىح ،ّجيهبواجلمنئ ِهبّجيمنهنوامك ّ

هلخل هئِلكيشهن مسجهمممهىح أو ،مصمههن أو ٍحييشع  مس جحّحيإ مسيغ ،ذاهتهئ حفمض ٍزائلك ٍمسخيخلمل ًهبّمل
جهجي  حكال ،مجهئ َحكهليغ الحك مجهئ َمصمههن ال وإذ ؛ّحفمليض أو ّحكهلخف ٍمسخيخلمل ال اهتهئومسمك ٌمنةّخل
ملهئرلكٰه ؛حفهنجيٰههئ َمسملمسهئن حكال مجهئ َّجضلك ال وإذ ؛مجهئ َّجضلك  تّخلمل لكجحـ  احللكود جس جحِمك

لكالل أو ،ّهسهباحلجميشر مسهئخضملهئمسلكة َهسمنيشن نأ هئّإخل هبهئ ُحكهئمكممهنىسـ  مكجيىشإ ُاإلجغهئرة  ِمسهئالمع
.هبممجيحن ٌهبخلممملحكّ إال هبهئ ُحصممملف حكال ،ٰههئِمكيشازخل ومسهئِمسهثخصهئر حفهنجيٰههئ
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ا  
مش ٰهىطض اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن ـ حط ّمي امت ـ حلميمئجلّ  حنهس هن اجفالجغيس حض لكهئ

د اخلهسرمع مع ، ومههسّحن أجغميهسم اخم  :ّ اخمٰههبهئ
د وّإن: ّاحلمي األول مع مي جغخيهبخيهش اخم هبجههش، وملخف ّهبهش اخلهسرمعّهبهش اخمٰههبهئّهن  حط

 .هش حن معهئىع وهلمنّحنىطحم
هسين لك حن اجفٰههسين اخمميهيّإن: احلمي اخم د خمهب مع لك هشّهب جغخيهبخيهش اخم ميهش، هلهيهب ّ اجفهسهن

هب لكهس وال لكىط هس وال هلمنال وال مت ّهن معهئ ً ّهس لكهسحنًً لك حن حمهيّمغهسؠًهس وال ً هست ّهبًهس، أي خمهب
مع هسمل ف ميمهمبىط حن مقهبهسق احلُّـميمك حض هنِّـا  .حطهسب اإلمي ، ومق  اخمجيهسميهش ّأناخمحيمن

هش خمهي هسحط دّمسهنهبحنهئ متحي مثهبىش األجغميهسم اخم مع  .هش لك جغخيهبخيهش اخم
 تّ  

د، وإجمهسحنهش اخممفهن مع هسن وخممي جم اخمخلوع حض حطهبهسن هنِّـمي احلميمئجل حلخيهبخيهش اخم
حيهست إحل جي االخم هسهتمس، ميهئ هسخمهبهشّخيُّـاجف إلجع  :حنهست اخم

قد وجو: مة األوّا   دارتباط هذا الفصل بمبحث أصالة ا
د حض هنهسميهش احلميمئهش، معٰه هنِّـمي  مع هسئ أؠهسخمهش اخم هسحك لك اخمجه حطٰهُّـ أن أجع

رمي حض هنِّـا اخمحيمن حن اخمحيىطوع اجفحقمظ د ّاحلميمئجل اجفِّـحم مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم هش لكحف حن
هسرميهش اجف ل حض حنخيهسم ّهسهنهبهش، وحمِّـا احلهسل حض مثهبىش أجغميهسم اجفّهسهنهبّوالك هست، جغهبمك ميخي

حيىط هسئمل اجف ٰهىطاض اخمهئ ل حطهتؠهسخمهش اّامق دلكهش لكحف اخمخي مع  :خم
د ال ميّإن: ًوجعهسمتهبهس مع ، ّهبهش واجليطئهشّهبهش، حمهسخمميهيّهسهنهب حن أجغميهسم اجفٍمنىح حطممءّ اخم

لكّهبهشوحمهسجلهئ  .اخمَّـ... هشّهش واخمٰههسحنّهسؠ اخلّهبهش واخمٰهىطّهبهش واخمحيمنهيّهبهش واخمهئ
هس ن معيطءا خمممء،ّأن: ًوجعهسخم د ال ميمي مع مش حنهئمبمس ّ اجفىطحمّيطء اآلمغىط واخمميّ ألن اجلً اخم
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، هلال هسإن حمهسمت د حطٰههبهئ مع ، وإن حمهسن أجغُّـمههس أو  مههس اخم ن اخمممء معيطءا خمهئحي ًحنٰههئ خممي

د، هلال مظىطحمهبمش مع د، حمهسن حطهسحك اخمِّـات، إذ ال أؠهب ملخف اخم مع وهبِّـا . حمالمههس ملخف اخم
لك  هبهسن مي جلّأناخم ، ومي د ال معيطء خم مع هبىس حض ذامظّأنً أميهنهس ّ اخم د حط مع  . اخم

ر اجف خفهنهس اجفخنمب حي د حط مع د ّهبهشن جغهب، مظميّخيُّـمًإذن حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم مع  اخم
ر لكُّـحنهبهش حطهسحكهيهش اخمِّـات، ّهسهنهبّ ألن اجف؛هشّهسهنهب اجفّهبهشملخف جغهب هسرة لك أحن هسرميهش لك ّهست االلك ّ

خي مبهسه اخمٰهُّـحنّخيهش حض األلكهبهسن، وهن محّوملخف حن د اخمٰههبهئ وحنهئ مع ّ جغُّـ اخم ، وال ّ
ٍمظٰهخي جغهبهئئِّـ اخمٰههبهئ د اخم هن أحنىطّهبهش حطجل جغهبّهبهش اخلهسرمعّهبهشُ مع  ّهبهش، وحطجل جغهبّ لكهبهئٌ اخم

ل ّ لكُّـحنٌهش اخم هن أحنىطّهسهنهباجف هسب هنِّـه اخمخيىطاءة إحل اخمخي ً، وحطهئهسء لكحف هنِّـا ذهنمش أؠ
د واجفّحطهسالحت مع هي ّهسهنهبهسد حطجل اخم ا  ّهبهشهسد هلىطع اإلجعهئهبهئّ االحتّأنهش حض اخلهسرج، وحن اخم

ل ؠُّـر ّميهشاحلهب مهمبىط ذخم حن جم هتخسجل، وجمُّـ مي هسحطّاجف وإن حمهسن :  حض اخمحيمن اخم
د واجف مع  .مي حض اخمٰهجلُّـّهش حنّحنهسهنهب ذي ّهش حض حمّهسهنهباخم

هبهش،  هسث اجفهس د حطهسخمِّـات ّأنًوحطهئهسء لكحف هنِّـه اخمهئخيجههش ذحمىطمتهس حض األحط مع  أجغميهسم اخم
مش إحل اجفّهبهش اخمٰههبهئّهبهشحمهسخلهسرمع هنهس، ال مظهئ هسز اخمٰهخيمك، ّ إال هشّهسهنهبُ ومت حطهسخمٰهىطض واجف

ُّـمي إحل اجف اميهش جغمي أجغُّـ اجف ّوحن حطهسب   .ُّـ اآلمغىطّ
هش إحل  لكهبهش ّهسهنهبأجغميهسم اجفحمِّـخم هن احلهسل حطهسخمهئ هبهش واخمهئ ّهش حطهسخمِّـات، حمهسجلهئ ّ

، هل ، وحمهسخمحقحممش حن اجلهئىع واخمحيمن ّواخمحيمنهيهبهش ومت ذخم ّ هنِّـه حن حنمبمست ّهثنّ
، أو ّهست حض األلكّهسهنهبّ ألن اجفهست،ّهسهنهبأجغميهسم اجف هش حن معهئىع وهلمن ّ األملهيمش حنىطحم

ن هن حض ذاهتهس حن اجفٰههسين لكّمظمي هبهش أو اخمهئ ّ أو اخمحيمنهيهبهش أو اخمٰهىطيضّهبهشّ اجلهئ  أو ّٰههسم اخمّ
هش هن اجفّاخمميهيهبهست حنخي هنِّـه ّهثنّاخلهسص، هل مش هنِّـه األجغميهسم ّهسهنهب اخلمئ ُهست، وال مظهئ

، د وال حتمئ لكهيهب مع هسز اخمٰهخيمكّ إال ُإحل اخم ب حن اخمٰههئهسميهش واجف  .حطهسخمٰهىطض وحط

 .١٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٤٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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ّوخممي حطهئهسء لكحف حنهس حطهبهئهسه حنحيمن ّ هنهيً د، مي مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم ّال حض حن ً: 

ًأوال هس ّإن: ّ ً حض هنِّـا اخمميالم مغهيجههس وا ، ّهسهنهبحطجل أجغميهسم اجفً هش حن جغهبمك هن
د، وحطجل أجغميهسم اجف مع اجمىش جم اخم خيىطرة حض متحيىع األحنىط واخم دة حض ّهسهنهبّاجف مع هش اجف

د مع  .اخلهسرج حطهسخم
ّ اجفهسهنهبهش حممسهنهبهش ّهثنهل هسن(ّ ال) اإلمت لك،ًحن ّهن وذامظهبهسهتهس، ّ إال حن جغهبمك هن خمهب

د،  مع مش مظخيىطرهنهس اخمهئحيىع األحنىطي جم اخم ّ جفهس إلهي  اخمِّـهنّإن ّجعّوهنِّـا جغميمئمبهس حط ّ
لكهس حنىطحمّذامظهبّذات مظهي اجفهسهنهبهش و ّهسهتهس، جيُّـهنهس مت ، ّذامظهبًهس حن ً ، ومههس اجلهئىع واخمحيمن هسمظ

يطلكمبهس اخمٰهخي حض اخمِّـهن لكهئُّـ حتهيهبهي  الت جعهسمتهبهش حنهئجهخيهبهش، ميهئ ّوهنِّـه حنحيهسهنهب وحنٰهخي
دة  مع ، وأحنهس اجفهسهنهبهش اجف خيىطرة حض متحيىع األحنىط، وهن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن ّاجفهسهنهبهش اجف ّ ّّ ّ

دحض األلكهبهسن  مع هسرة لك ،حطهسخم د، لك مع رة ألؠهسخمهش اخم ً هلمب حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اجفخنمب
، وهن حن هنِّـه اجلمبهش ٍأحنىط اجمىش اخمٰههبهئ مبهسه حض اخم د وحنهئ مع ّ لكُّـحن ميمئ جغُّـ اخم ّ ُ ّ

ُّـحن د اخلّ مع ،ة حنىش اخم لكهس، وال حنىطحمّهسرمع لك مت ّ وخمهب ، وال ً هش حن معهئىع وهلمن
ءّ، وال أيّهبهش واجليطئهشّهبمنىح حطهسخمميهيّمظ هسمتهبهش  آمغىط حن األجغميهسٍ  الت اخم م واجفٰهخي

هيهب اخمِّـهنهئّهبهشاجفهئجهخي جههش حطٰههسحس اخم  .، اجفىطمظ
هي  ا ل ّأنوحن اخم هسرميهش اجفهسهنهبهش، ميخيىش جغ د والك مع ّ احلُّـميمك حض أؠهسخمهش اخم ّ

ل اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن ، ال جغ دة حط مع د حض األلكهبهسن واجفهسهنهبهش اجف مع ّاخم ّ. 
مع هسرة ألؠهسخمهش اخم خم حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اجف ّ اجفهسهنهبهش ّهثند، هلًواخمميالم ذامظ متخي

د حض اخلهسرج، وال مظ مع د لكجل اخم مع دة حطهسخم مع  .ّهبهش واجليطئهشّهبميهيمنىح حطهسخمّاجف
هئهس : ًوخصهئحيجيهئ د هن اخم مظّأنخم هلىط مع دة حطهسخم مع ّ اجفهسهنهبهش اجف ع، أوّهتهنمنىح حطّ  هس مت

د، ّأهنهس  مع هسرة ألؠهسخمهش اخم ، وخمميهئ حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اجف هش حن معهئىع وهلمن ًحنىطحم ّ ّ
ن أجغميهسم اجفهسهنهب اجمىش ّمظمي د حض اخم مع د أجغميهسحنهس خمهئحيىع اخم مع ًهش اخم هن لكجل اخم

اجمىش ومتحيىع األحنىط ّاخمٰههبهئ مش اخم مش مظهي األجغميهسم إحل معمبهش حنهس حط ، وخممي حط مظهئ
هبهسز وهن اجفهسهنهبهست  ًأوالّاالحن دات ّأنوحطهسخمِّـات، حممس  ّ مع  األجغميهسم اجفخنحقحمهش حطجل اخم
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اجمىش إحل معمبهش حنهس حط االجكحقاك مش حض متحيىع األحنىط واخم دُحض األلكهبهسن مظهئ مع  . وهن اخم

د،  مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم مي حن حمهيمست ؠُّـر ّأنوجمُّـ ذحمىطمتهس حض حن هتخسجل اجف لك ّاجف  مي
هئ اخمٰههبهئ د، وهن حن مع هسرة ألؠهسخمهش اخم هئ ال ّهبهشاخمخيىطاءة اجف د واجفهسهنهبهش، وهنِّـا اجف مع ّحطجل اخم

، حن لكُّـم امظ هسمظ حض هنِّـا اخمحيمن مل حنهس ميىطحن اجفمنهئىح إلجع ّميهئ ّ د حطهتجغميهسم اجفهسهنهبهش ُ مع ّمنهسف اخم
ّ األلكهبهسن، وميخنميحض لك هن ّأن لكحف ً هنِّـا جمىطميهئهشُ ث لكهئمبهس حض هنِّـا اخمحيمن خمهب ّ اجفهسهنهبهش اجف

د، هلال ميمئمي معٰه حنهس حض هنِّـا  مع ث لكهئمبهس حض هلمن أؠهسخمهش اخم دة اجف مع ّاجفهسهنهبهش اجف
هسرميهش اجفهسهنهبهش د والك مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم ّاخمحيمن حن هلىطوع حن ّ. 

هس هتمظّإن: ًوجعهسخم ، إمتمس مي ّ حنهس ذحمىطوه خم مقهي ّ ّ ّ اجفهسهنهبهست حطهسجفٰههئ األمغىغ حضُ ، أي حنهس ّ
اب  ؟(ُميخيهسل حض مع هتمظ)حنهس هن م اجفهسهنهبهست حطمس ميخنمئ اجفهسهنهبهست ّ، وال مي ّ حض لكمئ ّ

خمهشّهبّحطهسجفٰههئ اخلهسص، حمهسخمٰههي واخمخيُّـرة واخمٰههي  ومت ذخم حن اجفحيهسهنهب اخم ّهبهش واجفٰههي
د، مع م اخم اجمىش اخلهسرمعّ هلهثهنهس هن ملخف حنحيمب هسظ اخم منىح حطهي ّمظ  هشّهب واجليطئهشّهب حطهسخمميهيّ
 . حطهبهسمتّمظخيُّـمواخممنُّـق واالمتُّـراج، حممس 

ُّـ   حض هنِّـا اخمحيمن ال مظهئ حنىش معٰه ّمنهئىح خكهسهنىط حمهيمست اجفّأنوحن هنهئهس مت
د، أل مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم اردة هلهب حن هلىطوع حن ُّـه جمُّـّمتاألجغميهسم اخم ّمظمنُّـى ـ حممس  هئهس مت

د اخمٰههبهئ مع هسحكهش جغخيهبخيهش اخم مبهس ّهبهشمقهبهتجح ـ إلجمهسحنهش اخمُّـخمهب واخممفهنهسن لكحف حط ّ، ولكُّـم مظىطحم
هنهس حنٰههئحن  ُّـل لكُّـم حم ، وحمِّـا امق ًاجلهئىع واخمحيمن هبّ ًهس حنجههيخيهس، وخم ّهبًهس وال حمهيّ معهئ ً

د،  مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم حي حطِّـخم لك اخممفهنهئهش ّأمت أراد معٰه ذخم حن هلىطوع حن الحم
ُّـالل حممس هلٰه ملخفه حن حن  .ي احلميمسءّهتمغىطواالمق

ان هنِّـا اخمحيمن وأدخم جمُّـ معهسءهئهس متّمتأ: ًواخمخنهسهنُّـ لكحف ذخم أميهنهس مست ت حض حمهيُّّـ لكهئ
هسحطخيجل لكحف ؠُّـر  هتخسجلّجغميمسء اجفخنهسء اخم امتهس ّأهن، حنىش ّاجف هتخمهش ّمغهسؠً حس ميِّـحمىطوا لكهئ ًهس جف

خي اخمجه واخمٰهال ف متخنخف إخمهب حض حمهيمست اجف د، وهنِّـا حنهس مق مع ّأؠهسخمهش اخم  .ّحنهش احلمكّ

خنهئد ح جتملهسلك االحف  .٦١ـ٦٠ص: جم ّاجفُّـرمقجل، مثهسلكهش ّاحلمك، ّاخمٰهالحنهش ،لكملىع اخضملاد جس 
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اءّمتأ: واحلهسؠ هسرة ألؠهسخمهش ًهئهس مق رة أم اخمخيىطاءة اجف  حطهئهبهئهس لكحف اخمخيىطاءة اجفخنمب
د، ال مظ مع داخم مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم ن األجغميهسم حض هنِّـا اخمحيمن حن هلىطوع حن  .مي

انية قدمة ا وجود ال مفهومه : ّا صداق ا حث     ا
هست مظهي األجغميهسم خسهس حض هنِّـا ّإن د اخم ميىطاد إجع مع ُ اجفىطاد حن جغخيهبخيهش اخم

ميهش اخمٰههبهئ ، هن اخس مك حض ّ واجفمنُّـاق اخلهسرمعّهبهشّاخمحيمن ىس اخم د، وال ميىطمظ مع  خمهي
م هب حنهس مظخيُّـم حض هلمنمك أؠهسخمهش اجفخيهسم حطمئحيمب مك هنهئهس حن جم ، هلهسخم د وأجغميهسحن مع ّ اخم

، هل د وختمنمن مع ميهش اخمٰههبهئهبهش ّ حمّهثنّاخم ىس حطهسخس ّ واجغُّـ حن احلمي هلهبمبمس حنىطمظ ّ
هب حنهس مق حن اخم، حمِّـخم احلهسل حض اجفخيهسم، وّهبهشاخلهسرمع مك حض خمهبىع اجفخيهسم حن جم

ي د واجكحقاحم اجفٰههئ مع م اخم  .حطُّـاهنهش حنحيمب
هتحنهس ذحمىطمتهسه حض هنِّـهّوحج ّ اجفخيُّـحنهش، ميمهمبىط اخم ُّـالل اخمٰهالّ ّمك لكحف حنهش احلّ حض امق

د ولكُّـم مظىطحم مع هسحكهش اخم ، جغهبمك أرمعىش اّحط مك حض اجفخيهسم  حن اجلهئىع واخمحيمن خم
م د حطمس هن حنحيمب مع م اخم ّ وحنُّـرك لكخيمكٌإحل حنحيمب ُ. 

ىطميُّـّجمهسل اخمٰهال ح اخم د لكهسرضّأنّجمُّـ حطهبهئهس : ّحنهش احلمك حض  مع  جلمئهبىش ٌ اخم
ل الت، هلال حنٰهخي ،اجفٰهخي ، هلال هلمن خم ، هلال معهئىع خم حيمن هن ّ ألن اخمّ ألك حنهئ

حيلك اجلهئّهباجفمئ ٰهيغ، هلهثذا امت ٰهيغ أهلىطاد اجلهئىع لك اخم حيلك اخمحيمنهيهبهش، حط ّهبهشيط خم ّ، امت
هبىس  .هن حط

الت  مك إحل لكهسحس اجفحيهسهنهب واجفٰهخي هش ورصإلهش حض إرمعهسع اخم هسرمظ وا ولك
،ّأن حنىش ،ّهبهشاخمِّـهنهئ لك حن هسحكّ ألن اخم األحنىط حض اجفخيهسم خمهبىع حمِّـخم حنهبهش خمهب ّهش اجفحيمب
من ميّمص د، حط مظخنمئ أميهنهس مثهيهش حن اجفحيهسهنهب اجفهسهن مع ّهست اخم حنهش ّ هلمس ذحمىطه اخمٰهال.هشً
م واجفمنُّـاق،ّاحلمك  . حن اخلهيىس حطجل جغميمئ اجفحيمب

هسحط  .٦١ص:  اجفمنُّـر اخم
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ا قدمة ا وجود : ةّا راد من حقيقة ا   ا

ميهش اخمٰههبهئ هسظ اخس د ـ حطهي مع ٰهمئ اؠجهالح جغخيهبخيهش اخم  ّهبهشّحض هنِّـا اخمحيمن مي
ٍ ـ حض حمهيمست احلميمسء، وميىطاد حط واجغُّـ حن حنٰههسنهشّهباخلهسرمع  : جعالجعهشُ
د.١ مع د حطمئٰههئ وامعمش اخم مع ٰهمسل جغخيهبخيهش اخم  . امق
خنميهبميهبهش حطهئ .٢ د اخم مع د حطمئٰههئ مثهبىش حنىطامظمش اخم مع ٰهمسل جغخيهبخيهش اخم ّ امق

د هبِّـا اجفٰههئ  مع ل لكحف جغخيهبخيهش اخم مئ ن احلمي اجف جيىطاق، وميمي الل واالمق االمت
هش حن حنىطامظمشًهسجعهسحط د اخلهسرمعّ خممي حنىطمظ مع  . اخم

خنميهبمي.٣ د اخم مع ع حنىطامظمش اخم د حطمئٰههئ حصمئ مع ٰهمسل جغخيهبخيهش اخم  حطمس هن ّهبهش امق
د هبِّـا اجفٰههئ جعهسحط مع ل لكحف جغخيهبخيهش اخم مئ ن احلمي اجف ع، وميمي ع ًهسحصمئ مئ  جف

د اخلهسرمع مع ؠمبهسّحنىطامظمش اخم من هش حط لك خممي حنىطمظ ع، وال مي مئ  .ّ حطخيهبُّـ اجف
هبجههش وملخف حنىطحم جغخيهبخيهش اخمّإنوحض هنِّـا اخمحيمن لكهئُّـحنهس ميخيهسل  د حط هش حن معهئىع ّمع

لك حن اجفٰههسين اخمميهيّ أهنهس  أو،وهلمن ميهشّهبخمهب هسين حلخيهبخيهش ّ اجفهسهن ٰهمسل اخم ُهش، ميىطاد االمق
د، أي مع خنميهبميّإن :اخم د اخم مع الل ّهبهش هنِّـا احلمي جلمئهبىش حنىطامظمش اخم  حطهئ االمت

جيىطاق، وخممي واجغُّـة ٍواالمق ؠمبهسّ من  . حن مظهي اجفىطامظمش حط
قد رابعةّا م اديد طبي: مة ا وجود حمعة األح   ولة  هذا الفصل  ا

ّحطهئهسء لكحف حنهس ذحمىطمتهسه حض اجفخيُّـ هنهي ً هسحطخيهش، مي  أوردمههس اخمهيِّـمي احلميمئجل ّأنّحنهش اخم
الت لكحف  مئ هسء اجف هسخممك حن أمت هيهش اخمهئ اخم ّاجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن حن أحن

د ـ وذخم مع د حطمس هن حن مع حيهش ـ وهن اخم ع اخمحيهي الت لكحف مئّ ألن اجفحن
ع هسءحن حيهش لكحف جعالجعهش أمت  : اخمحيهي

حيهش.١ ع اخمحيهي الت اخم مظٰهىطض حن مئ ن احلمي هبهس لكحف جم ، اجف  وميمي
د حط مع ع، حمهسحلمي لكحف اخم ة ّهتمتّمغهسص حن حنمنهسدمي اجف ل أو حطهسخمخي ّ لكهيهش أو حنٰههي ّ

، هل ل، ّهثنأو حطهسخمحيٰه أو مت ذخم د لكهيهش وحطٰههنمبهس حنٰههي مع ّ حطٰهيغ حنمنهسدمي اخم
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ة وحطٰههنمبهس حطهسخمحيٰه  .ّوحطٰههنمبهس حطهسخمخي

د، .٢ مع د حطمس هن حن مع حيهش وهن اخم ع اخمحيهي الت اخم مظٰهىطض حن مئ  اجف
لك مئ ع حطخيهبُّـ اجف ن احلمي هبهس لكحف اجف ، وال ميخيّهبهش جفمنهسدميخي اخلهسرمعّهبهشوميمي

ٰهُّـ ىطة وال اخم خيّاخممي مش اخم الل حط ، ّ اخمٰههبهئ واجفمنُّـاق اخلهسرمعّد واالمت
د، هل مع خنميهب حض اخم هب اخم معّهثنوذخم حن جم لك جغخيهبخيهش اخم لك حن مئ ، ّهبهشد اجف

خنميهبميّمتأل د اخم مع ع حنىطامظمش اخم مئ هش جف هسحط  حطخيهبُّـ ّهبهش حن األجغميهسم واألوؠهسف اخم
ؠمبهس، هل من هش حط ع، وخمهبىع هن جغميمس خممي حنىطمظ مئ ّاجف هش حن حنىطامظمش ّ حمّهثنً  حنىطمظ

خنميهب د ال إلمي لكهيهبمبهس حطهسخم مع  .اخم
الت مئ  حض األلكهبهسن، وهن ًا واجغُّـًهسحنمنُّـاجمّ إال إذن خمهبىع خسِّـا اخمهئ حن اجف

ع لكحصمئ مئ د حطخيهبُّـ اجف مع  .ّهبهش حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم
ع.٣ الت اخم مظٰهىطض حن مئ حيهش اجف ن احلمي هبهس لكحف مثهبىش  اخمحيهي ، وميمي

د وحنمنهسدميخي اخلهسرمع مع ٰهُّـّهبهشحنىطامظمش اخم ىطة واخم ٰهُّـّ، هلمب جمهسحطهيهش خمهيمي د حنىطامظمش ّد حط
ىطهتهس، أي  د وحم مع د حطمس ّإناخم مع حيهش، وهن اخم ع اخمحيهي لك جف  احلمي هبهس حممس مي

د، مي مع ؠمبهس، وذخم حن هن حن من د حط مع هش حن حنىطامظمش اخم ّلك أميهنهس خممي حنىطمظ ً
د، هلميمس  مع هب احلمي حطهتؠهسخمهش اخم هسل ّأنجم مبهس أؠهبهيهش حض جم د لكحف مقٰه مع  جغخيهبخيهش اخم

دميهش حض األلكهبهسن ، هل هش ومع ّاجفهسهنهبهش، حمِّـخم هن احلمي لكحف حم حنىطمظ دهنهس هن ّهثنّّ  ومع
مبهس هسل حنهسهنهب  .ّاألؠهب حض جم

، هل هب هسحكهش ولكُّـم  احلّهثنواجفخيهسم حن هنِّـا اخمخي د حطهسخم مع مي لكحف جغخيهبخيهش اخم
هنهس أميهنهس حن اجفٰههسين اخمميهي ، ولكُّـم حم ميهشّهبًاخمحقحمهبمش حن معهئىع وهلمن مس هن ّإمتهش، ّ اجفهسهن

ميّجغمي لكحف حم د هب مع هش حن حنىطامظمش اخم هسهلهش إحل ّهبهش اخلهسرمعّهبهشمبهس اخمٰههبهئّ حنىطمظ ، حطهسإل
د حطهئ مع مت جغميمس حلخيهبخيهش اخم ٍحم مبهسّ لكهسمً د لكحف مقٰه مع  ، وحطمس ميخنمئ جغخيهبخيهش اخم

هسحكمبهس  .وامت



حيهش ............................................................................... ١٦ ٣ج ـ اخمحيهي
قد سةّا ا شكيك: مة ا وجود ال م ا ساطة من أح   ّيةال

ُّـاميهش  هسوجمهشّهتنُ أن ميٰههي حطّالحطُّـحض اخم د حض األلكهبهسن حن مع لك خمهي  ٌ األجغميهسم اخم مظ
د، وهنِّـا أؠ مع لكٌخمهئحيىع اخم ث اخمالجغخيهش؛ وجغمي ّ حن هسمظ حض اخم  مقهبهتجح إجع

هسحكهش اجف د حن مثهيهش مظهي األاخم مع ل لكحف اخم معجغميهسم امئ هسوجمهش خمهي د حض جف
د حنخنميّأنـ ًومقهبهتجح أميهنهس ـ مقهيحيهئهس األلكهبهسن، وجغهبمك أ مع ميهش وذات ّ جغخيهبخيهش اخم
حيهسومظهش، هل هسحكهش أميهنهس حنخنميّالحطُّـحنىطامظمش حن ن جغمي اخم ّ أن ميمي ًميهس وخم حنىطامظمش ً

حيهسومظهش  .حن
ُّـ  هس لكحف ذخم مت هسحكهش وحنهس ميخيهسحطهي حن اخمحقحمهبمش ميهئخي إحل ّأنًومظهتمقهب ُ جغمي اخم

ٰهُّـ هسم حن حيهسومظهشّأجم  .دة وحن
لك اجفوحض د وميهئحي اخمحقحمهبمش لكهئ حض ّمنهئىحُ هنِّـا اخمحيمن لكهئُّـحنهس مي مع هسحكهش اخم  حط

، و هسحن مئهبىش أجم هسحكهش وميهئحي اخمحقحمهبمش حط لك اخم مس ميىطميُّـ أن ّإمتاأللكهبهسن، ال ميىطميُّـ أن مي
د حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش مع هسحكهش اخم لك حط ، ومي  .ميهئحي اخمحقحمهبمش حن متهسجغهبهش اجلهئىع واخمحيمن

لك هنِّـه اجفخيُّـّحطٰهُّـ أن امظ خي ّحنهست اجفمبمئّهن هبهي األجغميهسم هش، متهئ إحل حطهبهسن ومظ
د اخمٰههبهئّمنهئىحاخم ذحمىطهنهس اجف مع  . حض هنِّـا اخمحيمنّهبهش حلخيهبخيهش اخم

ا اّ :غد اا ّ ؼ ؾ     
د ّهتنجمهيهئهس حط مع هسحكهش واخمحقحمهبمش حض جغخيهبخيهش اخم هتخمهش اخم ىس حطمئ  هنِّـا احلمي ميىطمظ

ب إّهبهشاخمٰههبهئ د ولكُّـم مظىطحم، واجفجههي مع هسحكهش اخم هسمظ هنهئهس حط ، ّجع  حن اجلهئىع واخمحيمن
ُّـأ اجف خمّمنهئىحوجمُّـ احط دميهش ال ّأنالكهي :  حض حطهبهسمت خسِّـا احلمي حطخي مع ّ احلخيهسئ اخم

م حن معهئىع وهلمن خي د ّ مظىطحمّ، وحنىطاده حن اجلهئىع واخمحيمن اجفهئحيّمظ مع مش اخم
هسحطلك خمهي ث اجفهئجهخيّمسهنهبحنهئمبمس، حنٰههئهسمههس اخم  .ّهبهشحنهسهتهس اخمِّـامظّ، أي حنخيّهبهشهش حض اخم

ُّـ  ُّـالل ّ أجكهسر حض اجفخيهسم إحل حنخيُّـّمنهئىح اجفّنأوحن هنهئهس مت حنهش جم اخممفهنهئهش واالمق
لك ل اجف ، وهن حن األؠ ، وجغهسؠهيمبهسّهبهشلكحف هنِّـا احلمي هش حض لكهي اجفهئجه هسحط :  اخم
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هش جفٰههسخمهبهيمبهس ـ  اخمٰههي مظهئخي ّنأ هبٰههش اخمهئ مئجلـ لكحف أمقهسس حك  : إحل جم

ن دامغهيهش: حفهنيغ امكخنيشام .١ حنهشًوهن اخم مظمي ً حض حنهسهنهبهش اخمممء وحنخي ّ  خسهس، ّ
امت هسنّهبهش واخمهئهسحكخيّهبهشحمهسحلهب هش إحل حنهسهنهبهش اإلمت  .ّ حطهسخمهئ

ن ّحنهسهنهبوهن اخلهسرمعهش لك ذات اخمممء و: حفهنيغ امكيشمصيشد .٢ ًلكهيهش، ومظمي ّ 
 .ّ ذخم اخمممء وحتمنهي حض األلكهبهسنّخي حض حتًووامقجههش

هش اخمحيمن إحل اجلهئىع ، أي،ومت هسم اخمٰههي هسين حن أجم هب اخمخي اخم  ّإن : حن جم
هسج إحل اخمحيمن حض ومع م ذامظ اجلهئىع إل هسج إخمهب حض مظخي ّده وحتمنهي مغهسرمعهس، وال إل ًّ

ّ هلٰههئُّـحنهس متٰهىط.ّحنهسهنهبو ميُ ّف جغخيهبخيهش اجلهئىع مظٰهىطميحيهس حنهسهن ّهس، ال متهتمغِّـ اخمحيمن حض جغُّـه ً ً
ال.ومظٰهىطميحي ان(ّ لكهئُّـ مظٰهىطميىح حنهسهنهبهش :ً هلمئ هسن (ّجفهسهنهبهش اخم هن معهئىع ) احلهب اإلمت

هنهس ّحض جغُّـ) اخمهئهسحك واخممنهسهن واخمهئهسهن(ال متهتمغِّـ اخمحيمن وهن ) واخمحيىطس واحلمسر
ان: (ومظٰهىطميحيمبهس، هلهبخيهسل ىطك حطهسإلرادة: ّحنهسهنهبهش احلهب هسس حن ّمع متهسم جغ وال ) ّ

هنمئ ٰهىطميىح اخمِّـي مي ام؛ّ اخمِّـامظهبّميُّـمغ اخمحيمن حمهسخمهئهسحك حض اخم حن  وهست ولكهي اخمخي
هش اخمٰهىطيضّهتنهنهئهس ذحمىطوا حط هش اخمحيمن إحل اجلهئىع مت ، ّاخمميهيهبهست حض حطهسب ّاخلهسص ّ مت

هش إحل اجلهئىع  د حطهسخمهئ مع مش حطهسب اخممفهنهسنوهن حن لكهي اخم  .حط
هبٰههش اجلهئىعًاخمحيمن حنٰههئ: جمهسل اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع هش ...  مغهسرج لك حك ومت

هش اخل ٰهيغّهسؠاخمحيمن إخمهب حن ومع حمهئ معُّـ حض اخم حن ّ خممي،هش اخم مظ ّ اخمحيمن ميخي
، وإن حس ميُّـمغ حض جغُّـه و دا حطهسخمحيٰه مع ّحن خم حض إمتّحنهسهنهبً خف حن اخمٰههي ،ّهب دمغ  حممي

رة خمهيمسدة  .ّوحمهسخممن
، جغهبمك جمهسلوحطهئحيىع اجف منهب ن حنهس ذحمىطه هبمئهئهبهسر حض اخم ّخممي اخمحيمن : هنمئ

خم حض ] أي اجلهئىع[ّميخيىطره  ، وإن حس ميُّـمغ حض حنهسهنهب وجغُّـه دمغ ، ّهبإمتّحطهسخمحيٰه

هسذمياحط مقهبهئهسَّـ اخمىطئهبىع اخمخنهب ،امكملحنهئء )١( اجح ومقٰههبُّـ زاميُّـ، : ، حتخيهب األمق األب جمهئ
، جم رات ذوي اخمخيىطحط هسمتهبهش١١٠ ص١ج: حنهئخن ، اجفخيهسخمهش اخم .، جم اجفهئجه
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مض خم حض (: وحنٰههئ جم معُّـ، ال حن جغهبمك ّ ميخيّأمت ):ّهبإمتدمغ م اجلهئىع حن جغهبمك مي

خف حن اخمٰههي هس، حممي خي معهئ ًمي ّ. 
ىط اخمىطازي حض هنِّـا ا هسلوجمهسل اخمحي ٌ لكهيهشّاجليطء اخمحيمنمك: جف د اجليطء ّ مع  خم

هبهش اجفجههيخيهش، ولكهيهش خمهيخيُّـر اخمِّـي هن جغمنّاجلهئ هبٰههش اجلهئ مس خمهيجه ن حنخي ّ، وميمي ّّ هش ً
ع احلهسؠ حنهئ وحج مئ ، ومعيطءا خمهيمئ ع حنهئ ّاخمهئ مئهبً يط حط لك ملخفه، وذخم حن ّهس مي

ان  .ّاخمهئهسحك اخمِّـي هن لكهيهش احلهب
ع حنهس خمهيهئ ن معيطءا حنخي ًإذن اخمحيمن اخمِّـي ميمي هسن، ًّ ّ حمهسخمهئهسحك حض حنهسهنهبهش اإلمت

ن لكهيهش خصمن ّميمي امتّ د اجلهئىع حض مظهي اجفهسهنهبهش، وهن احلهب مع م اجلهئىع ّ، وال ميخيّهبهشّهيهش خم
خمّمنهئىحّ، وهنِّـا حنهس أحمُّـه اجفّحنهسهنهبحن جغهبمك ذامظ و خيهسر اجلهئىع إحل ّإن:  حطخي  اهل

، هل معُّـ وإلمن حطهسخمحيٰه ، حط حض أن مي حن حن جغهبمك هن هن  ّهثنّاخمحيمن خمهبىع حض مظخي
هئىع حمهسخمٰهاخمحيمن هسر ّحمهسخمٰههيهش:  وجمهسل،ّهيهش اجفحيهبُّـة خمهي  اخمحيمن ّأنّ وحس ميخي لكهيهش، حطهسلك

ٰههسخم هسين احلميمئهش اجف د لكحف حن مع ّ، وإمتمس هن حن اخمٰههي اجفٰهُّـّهبهشّخمهبىع لكهيهش حنحيهبهنهش خمهي  .ةّ
لك هنِّـه اجفخيُّـّحطٰهُّـ أن امظ خي إحل حطهبهسن ّمنهئىححنهش اخم أجكهسر إخمهبمبهس اجفّهن ، متهئ

د اخلهسرمع مع هسحكهش اخم ُّـالل لكحف حط ل ولكُّـم مظّاالمق ، هلهئخي  : ّىطحم حن معهئىع وهلمن
ل األ ا: ّولا س  وجود ال ج   حقيقة ا

جيهئن اإلمجهئخس هس حن اجلهئىع واخمحيمن: امك هبجههس، وحمهسن حنىطحم د حط مع ًخم حس ميمي اخم ًّ، 
هش إحنّهثنهل ّ اجلهئىع حض جغخيهبخي اجفىطحم ن أحنىطا آمغىط ملخف ّ دا أو ميمي ن ومع ًهس أن ميمي ً

هي ، هلهسجفخيُّـم حن هسمض حطميال جكخيهب حطهسحك د، واخم مع ّاخم ّ. 
حنهلجيخف جيهئن امك هتخمىح هنِّـا اخمُّـخمهب ّإن: امك هئهسئٍ حن جمهبهسسّمي هي، ٍّ امق  حممس هن وا

هلجييغ   .٢٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامك
هئجضهت  ىط ، اخضمقخكجيهباخض من خصمئُّـ: ومظٰههيهب حتخيهب اخمىطازي، اخمحي جيُّـادي، حطهسهللا اجفٰه رات اخم  حنهئخن

، ذوي  .١٥٨ ص١ج: جم اخمخيىطحط
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جم ٍهش حم جمهبهسسّىح ؠّومظ هئهسئّ ، أجغُّـمههس حطهبهسن اجفالزحنهش حطجل اجفّ امق  ّخيُّـم لكحف أحنىطمي

هست حطجهالن اخمالزم هسمض، واآلمغىط إجع  .واخم
مئهش لكخيهيّ هلهثهنهس :ّأحنهس حطهبهسن اجفالزحنهش حطجل اخمهئحي  دائىطة ّهبهش جعهئهسئّهبهشجمهسئمئهش لكحف أمقهسس جم

هست، جغهسؠهيمبهس  :واإلجع
، ال خيهي ُ اجلهئىع اخمِّـي هلّإن د حنهئ وحن اخمحيمن مع ّىطض مظىطحممش جغخيهبخيهش اخم

هسين إحن:جغهسخم د أو ال، وحطهئهسء لكحف اخمخن اخم مع ن متحيىع جغخيهبخيهش اخم ّ إحنهس أن ميمي ً هس أن ّّ
د أو ال مع هش خمهي ن حنهسهنهبهش حنٰهىطو هسين خمهبىع خم حنمنُّـاق،ّميمي ّ إال ّ وهنِّـا اخمخن اخم

د، وخمهبىع دوهنمسّجكهبهسء إحنّ ألن األاخمٰهُّـم،  .اخمٰهُّـمّ إال ّهس حنهسهنهبهش أو ومع
د:إذن مع دا أو : اجلهئىع اجفحيىطوض أمغِّـه حض جغخيهبخيهش اخم ن ومع ً إحنهس أن ميمي ّ

ّحنهسهنهبهش أو لكُّـحنهس، وجغهبمك إن ً جهالنّ هي اخم مت لكُّـحنهس وا  خصيغ، ٌٰهُّـم حطجهالنّ ألن اخم؛ً حم
ُّـ  ، مت هس ألي جغخيهبخيهش حن احلخيهسئ ن معهئ ّال ميمنهيهي أن ميمي ٰهىطض ّأنً ّ اجفمنهئىح حس مي ّ

جهال دا أو خم مت ومع ًن هنِّـا اخمخن حن اخمالزم، ومعٰههي دائىطا حطجل حم ً  .هشّحنهسهنهبّ
دا أو حنهسهنهبهش : ّوأحنهس حطجهالن اخمالزم ن اجلهئىع ومع مئُّـ لكحف حطهبهسن حطجهالن حم ّهلهبٰه ً

د مع هش خمهي  .حنٰهىطو
ّأحنهس حطجهالن اخمخن األ دّولّ مع ن اجلهئىع متحيىع جغخيهبخيهش اخم  ، حن اخمالزم، وهن حم

هسحطخيهش اخم ا مئُّـ لكحف اجفخيُّـحنهش اخم هسمظ ميٰه حيُّـمتهسهنهس حمهتؠّهلهثجع لكٍمق  حن لكهي ّ حن
، وهن  م جغخيهبخيهش اجلهئىع حض مظهي اجفهسهنهبهش، وإمتمس ّأناجفهئجه ّ اخمحيمن حض حم حنهسهنهبهش ال ميخي ّ ّ ُ ّ ّ

د معهئىع، وحمهسن  مع د اجلهئىع، وحض اجفخيهسم خم حمهسن حلخيهبخيهش اخم مع ّهن لكهيهش خصمنهيهش خم ّ
حنهس،  من حنخي ن اخمحيمن اجفخي واجف د، خمهييطم أن ميمي مع ًهنِّـا اجلهئىع متحيىع جغخيهبخيهش اخم ّ ّ ّ

لكو ّهن مغهيىح حنهس هن حنخيىطر حض ذخم األؠ اجف ّ. 
هئهس : حطهبهسن ذخم د، هلّأنّإمتهئهس خم هلىط مع د متحيىع جغخيهبخيهش اخم مع  هنِّـا ّهثن معهئىع اخم

مش اخمحيىطض ـ ّأنحنٰههئهسه  حيهسد حن اخمحيمن ـ حط ده اجف ّ حتمن اجلهئىع وحتخيخي وومع ّ
مي ّخمهبىع جكهبئهس مغهسرمعهس لك ذات وهن ً مي وجغخيهبخي اخم ً ّهش اجلهئىع، حط هن لكجل ذات هن
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هئىع جكهبئهس وراء هن مت ن اخمحيمن حنحيهبُّـا وحنٰهجههبهس خمهي د، وجغهبهئئِّـ ال ميمي مع ًحيىع اخم ً ًُ ُ ٍ

؛ مي ده حطهسخمحيٰه حض األلكهبهسن، وجمُّـ ّ ألن اخمّذامظ وهن ّحيمن ميحيهبُّـ حتمن اجلهئىع وومع ُ
هسمض  ن ّأنّهلىطض حض هنِّـا اخمخن حن اخم د، هلهبمي مع مي متحيىع اخم ّ ذات اجلهئىع وهن

هئىع وحنحيهبُّـا خمِّـامظ اخمّاخمحيمن حض هنِّـا اخمحيىطض حنخي ًحنهس خمهي د، وهنِّـا ً مع  هن اخم
هئهسه، حن  مئ وّأنمغهيىح حنهس هلىط م جغخيهبخيهش اجلهئىع، وإمتمس ميخي ّ اخمحيمن ال ميخي ُ هي ّإلمنّّ

، هلهبهئخيهيمش ملخف اجفخي دا حطهسخمحيٰه ّومع ّحنهس، وملخف اخمِّـاجحّم حنخيً جه . ًهس، وهن خصهسلّ ذامظهبً هلهب
هبهسن اخمخن األ هسمضّولّهبِّـا اخم  . حن اخم

ن اجل هسين حن اخمالزم، وهن حم ّوأحنهس حطجهالن اخمخن اخم د ّ مع ًهئىع جكهبئهس ملخف اخم
هس خم هسر خميطوم اخمٰههبهئ،ًوحنٰهىطو هسلك الف حض ّ حطجل معمبهش االحتّهبهش هل هسد وحطجل معمبهش االمغ

حك لك حض خصهي حن  ، وهن مغالف حنهس جع ٰهُّـّهبهشّاحلمئ جل، ّ اخم د واجفجيهسميىطة حطجل اجلمب
هس وحنحيهبُّـا هب ن احلمئ ؠ ًخممي ميمي ً. 

هبهي ذخم مئُّـ لكحف اإلجكهسرة إحل حنهس ذحمىطوه حض لكهي اجفهئجه حن: ومظ  ّأن ميٰه
 هنِّـا ذاك، وهنِّـا اجفٰههئ حممس ّأن حنٰههئهسه ّنهسد حطجل جكهبئجل؛ ألّحنٰههئ احلمئ هن االحت

جههي مش اخمحيىطض ّمش االحتّمي متهس جغ ُّـلك اجفجيهسميىطة حطهبهئمبمس، خمهبمي هسد حطجل اخمخنهبئجل، مي
المههس حس ميمي  . واجغُّـ، ال جكهبئهسنٌءّ إال جكهبئجل، وخم

جيهسميىط حن معمبهش ّ حض احلمئ حن االحتّالحطُّـولكهيهب   حمهبمسأمغىطى، هسد حن معمبهش واخم
هسميهئجل، إذ ال احتّميمنهي احلمئ ّ؛ وخمِّـا ال ميمنهي احلمئ حطجل اجف ّوال ميمنهي . هسد حطهبهئمبمسّ

 . إذ اخمممء ال ميجيهسميىط متحي،مخ اخمممء لكحف متحي

ل، جفهس حمهسن احلمئ حنحيهبُّـا: ً وأميهنهس مئ ع واجف جيهسميىط حطجل اجف ال اخم ًخم ُ. 
 ، لكهس حض احلمئ ً أي إن اخمممء إذا حمهسن واجغُّـا حن مثهبىش اجلمبهست، جغ حن معمبهش حلهسخك حن ً ّّ
خيىط إحل  لكهس، واحلمئ ميحي ن حن هس، ألمت ال ميمنهيهي إال أن ميمي هب ن ؠ ًهلهثن احلمئ ال ميمي ً ّّ ّ

، مههس اجف لأحنىطمي مئ  .ع واجف
هس خصمئُّـ اخمخنهبَّـ، اخضمهحميع  هش اجفمهحيىط، ر ، اخمهئخل حنمثمق  .١٠٠ص: اجفخيُّـمقهش جم اإلمقالحن
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د، هلّحتهسد معمبهش االّإن ّجع مع د اخمىطاحطىس حض احلمئ ّهثنّ حض حم مخ هن اخم مع  اخم

ل، مئ ع واجف هي مخ أجغُّـمههس لكحف ّهن اخمِّـي ميمثحن اخمٰهالجمهش حطجل اجف ّ وميمن
د احلىطحض مع ال هنِّـا اخمهئ حن اخم ع ّاآلمغىط، وخم هش حطجل اجف  اخمىطاحطىس، حمهسمتلك اخمهئ

، هلال ميمنهي هسمي هش اخم ل هن مت مئ  . احلمئّواجف
الف حض حمّوأحنهس حنّ معمبهش االمغ جيهسميىط اجفحيمب ، هلحقمعىش إحل اخم ع ّ مخ  حطجل اجف

اء ل، مق مئ ّ حمهسن احلمئ جكهسئٰههس أم أوخمهبًواجف ّ هش احلمئ وإهلهسدمظ هن. ًهسً ىس حطمن ِّّـا حنهس ميىطمظ
 .ّ لكهسمٍحطهئ

ع إلمئالن ّهتن، جغهبمك ذحمىطوا حطّاخمميهيهبهستوهنميِّـا احلهسل حض حطهسب   اخمحيمن وحمِّـا اخمهئ
ّلكحف اجلهئىع، واخمِّـي ميمن  هنِّـه ّأن هن ،ًهي هنِّـا اخمهئ حن احلمئ وجيٰههي حنحيهبُّـاُ

دّهبهش اخمِّـامظّاخمميهيهبهست مع دة حض اخلهسرج حط مع م ٍ حن مش اجفحيمب جيهسميىطة حط  واجغُّـ، وهن حن
د ميمئ حض مع ، هلهسخم ّ اخمِّـهن جغُّـة واالحتُ ّ وميمئ،هسد حض هنِّـا احلمئّمعمبهش اخم م  ُ اجفحيمب

الف مسمييط واالمغ هس وحنحيهبُّـا،معمبهش اخم هب ن احلمئ ؠ ً هلهبمي ً. 
لك هنِّـه اجفخيُّـّإذا امظ لّهبهشحنهش اجفهئجهخيّهن  :، متخي

د حنىطحم مع ع ّخم حمهسن اخم ًهس حن معهئىع وهلمن حممس هن اجفحيحقض، وحمهسن اجف
د، مع د، ّالحطُّـ هلًوهن اجلهئىع جكهبئهس ملخف اخم مع خم متحيىع اخم ن حنٰهىطو وخصمئ  أن ميمي

لكهس، وإال ل أم مت مئ ّهلمنال حمهسن اجف ً ء حض حن األلكهبهسن،ً مش حن ّىطحمّ ألن اجفّ جفهس حتخي 
دا ؠهسر لكُّـحنهس، وؠهسر مخ  هئهسه ومع دا، هلمس اهلحق مع د خمهبىع حن مع ًأحنىطمي ملخف اخم ً ً

ع لكحف اجلهئىع حطهسحكال جغُّـة واالحت؛ًاخمحيمن واخمهئ خيهسد معمبهش اخم د؛ هسد وهنّ الهل مع  اخم
ال لكحف اجلهئىع، ّالحطُّـ نإذ د خصمئ مع دا، وجغهبهئئِّـ خم حمهسن اخم ل ومع مئ ن اجف ً أن ميمي ٍ ً

ل حطهسخمٰههبهئ ، ّ حطجل معمب االحتّهبهشميهييطم اخمخي الف حض هنِّـا اخمهئ حن احلمئ هسد واالمغ
اء لكهس؛ أل حمهسًمق ل هلمنال أم مت مئ ًن ذخم اجف جغُّـة حطجل هنِّـه ّ معمبهش االحتّنً هسد واخم

مش اخمحيىطض ـ هن اخم ر ـ حط جيهسميىط األحن الف حطهبهئمبهس هن اخم د، ومعمبهش االمغ مع
ل حطهسخمٰههبهئ د، خميطم اخمخي مع ل لكحف اجلهئىع متحيىع اخم مئ ، هلهي حمهسن اجف حن  حطجل ّهبهشاجفحيمب
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، حن اجكحقاط اجفجيهسميىطة حطجل معمبهش  هش احلمئ جل، وهن مغالف حنهس اهلحقض حض ؠ ّاجلمب

الفّحنهس حط االحت  .هسد ومعمبهش حنهس حط االمغ
هبهسن آمغىط د حنىطحم: وحط مع  وحس ميمي اجلهئىع هن ،واخمحيمنًهس حن اجلهئىع ّخم حمهسن اخم

ع متحيىع جغخيهبخيهش  ن اخمحيمن أو اخمهئ د، هلال خيهي األحنىط إحنهس أن ميمي مع ّجغخيهبخيهش اخم
د، إذ خم حس ميمي أجغُّـ  مع من ّهبهش اخمِّـامظّاخمميهيهبهستاخم د، ال مي مع الجعهش هن اخم ّ اخم

لكمبهس، هنِّـا حن معمبهش د حن حصمئ مع  .اخم
ّ حن اجفخيىطر حض خصهي ّإن: ُوحن معمبهش أمغىطى  وهن اجلهئىع ،ّهبهشّ اخمميهيهبهست اخمِّـامظّأنّ

ع، إلمئ حم ّواخمحيمن واخمهئ هش احلمئ حطجل هنِّـه ُ ّ واجغُّـ حنهئمبهس لكحف اآلمغىط، وؠ
م، وحن مش اجفٰههئ واجفحيمب هيحيهش حط هنهس مص هسئىش رامعىش إحل حم ُّـاخمجه مش ّ ة حط

د، هلهي حمهسمتلك مع ع ـ جغخيهبخيهش أجغُّـهنهس اخم د، ـ حمهسخمحيمن أو اخمهئ مع متحيىع جغخيهبخيهش اخم
د، هلهي حمهسن حنٰههئ ّ حنهس حط احتهسّنًهسدهنهس حض اجفٰههئ أميهنهس، ألّميهييطم احت مع دهنهس هن اخم

ن مظهي  د، مظمي مع ُّـة حض ّاخمميهيهبهستوجغخيهبخيهش أجغُّـهنهس متحيىع جغخيهبخيهش اخم هسئىش حن ّ واخمجه
الهلمبهس لكجل حنهس حط  ن حنهس حط امغ د، وميمي مع هسهلهش إحل احتهسدهنهس حض اخم م حطهسإل ّاجفٰههئ واجفحيمب

د معمبهش احتّاحت مع د ـ واخم مع مش اخمحيىطض ـ ّهسدهنهس، إذ خم حمهسن أجغُّـهنهس هن اخم هسدهنهس حط
دهنهس ّهيحيهش اخمِّـوات واجفٰههسين، حط حمهسمتلك حنحس مظمي مص ُّـ ومع ُّّـة حن هنِّـه اجلمبهش، هلهب
هسئىش لكحف حطٰههنمبهس ّهبهشوهن مغهيىح حنهس هلىطض حض حمهبحي ،وحنٰههسمتهبمبهس  مخ حطٰهيغ هنِّـه اخمجه

الهلمبهس متحيىع ّ حنهس حط احتّأن جغهبمك هلىطض هلهب ،اآلمغىط دهنهس وحنهس حط امغ هسدهنهس هن ومع
ال ذخم هسد هلهبمبهس ملخف معمبهش االّومعمبهش االحت ،ذواهتهس وحنحيهسهنهبمئمبهس وحنٰههسمتهبمبهس الف، وخم مغ

هس وال حنحيهبُّـا هب ًجفهس حمهسن احلمئ ؠ ً. 
هبهسن أجكهسر اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر، جغهبمك إو حل هنِّـا اخم

خمهش هن اخمِّـامظهبّ ألن اخموذخم: جمهسل مئ هسئىش اجف اجلهئىع : هشهست جعالجعّهست، واخمِّـامظهبّجه
د معهئىع، مع ، هلهثذا حمهسن حلخيهبخيهش اخم ع واخمحيمن د حمهسن حنهسهنهبهش أمغىطى وواخمهئ مع  ّاخم

خمهش،  مئ هسئىش اجف متهس حن اخمجه د، هلهسخمٰههسرض واجفٰهىطوض جيمش أن ميمي مع هش خمهي حنٰهىطو
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خيّجغ هيحيهش ّ مي ن مص هسئىش جيمش أن مظمي ، ومظهي اخمجه ع حن اجلهئىع واخمحيمن  اخمهئ

د، واحلهسل مع مش اخم ُّـة حط م، وحن مش اجفٰههئ واجفحيمب م ّ إهنهس ّحط مش اجفحيمب حط
ع ـ واجغُّـ حن اجلهئىع واخمحيمن واخمممء  ّ حمّنُّـة، ألّواجفٰههئ حن اآلمغىط ـ أي اخمهئ

د، هلهبهييطم مغىطق اخمحيىطض، وهن خميطوم حنهس حط االحت الفّومع  .هسد لكجل حنهس حط االمغ
د ال معهئىع خسهس، هلال هلمن خسهس، هلال ّنأ: ّولوجغهسؠ اخمُّـخمهب األ مع  جغخيهبخيهش اخم

ن حنىطحم هبجههش حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش، وهن ّميٰهخي أن مظمي ، هلمب حط هش حن اجلهئىع واخمحيمن
ب  .اجفجههي

هست احلمي األول حض هنِّـا ّمنهئىحل وإن معهسء حط اجفّ هنِّـا اخمُّـخمهب األوّإن ّجع ّ إلجع
مبهس حن اجلهئىع واخمحيمن د ولكُّـم مظىطحم مع هسحكهش جغخيهبخيهش اخم ، وهن حط  ّأمتّ إال ،ّاخمحيمن

هنهس حن اجفٰههسين اخمميهي د، وهن لكُّـم حم مع هسين حلخيهبخيهش اخم لك أميهنهس احلمي اخم ًمي  هشّهبُ
مي معّاجفهسهن ن جغخيهبخيهش اخم هس وال ُهش، وخممي حنخيُّـار حنهس مي هنِّـا اخمُّـخمهب هن لكُّـم حم ًد معهئ

هش خميطوم اخمٰههبهئ لكهس، وذخم حطهئمي ًهلمنال وال مت هبهسز ومعمبهش حنهس حط ّهبهشً  حطجل معمبهش حنهس حط االحن
هسئىش اخمميهيّاالحت ن جغخيهبخيهش ّأمتهبُّـ َ، حطهشّهبهسد حض احلمئ حطجل مظهي اخمجه لك لكُّـم حم  ال مي

د حن اجفٰههسين اخم مع ميهشّهبميهياخم هس لكهسحنهس أو ّ اجفهسهن هنهس لكىط ًهش األمغىطى، حممي  خمٰهُّـم ؛ًهسّمغهسؠًّ
هييطام هنِّـا  رمظجلّهبهشخمهيٰههبهئامق جل اجفِّـحم  . حطجل اجلمب

د ولكُّـم مظىطحم مع هسحكهش اخم لك حط ّإذن اخمُّـخمهب األول مي ُ ّ ،  حن اجلهئىع واخمحيمن
لك أميهنهس  هنمئّأنًحممس مي لكهس، هلمب ال مي هس وال هلمنال وال مت د خمهبىع معهئ مع ّ اخم ً ًهس ّ ذامظهبًً

ميهشّهبهست اخمميهيّحن اخمِّـامظهب ّهش، وال هن ذاجح حن مظهي اخمِّـامظهبّ اجفهسهن  .هستّ
ا ل ا وجود: ا يب  واجب ا   زوم ال

جم جلّمي  :ّىح حطهبهسن هنِّـا اخمُّـخمهب لكحف ذحمىط حنخيُّـحن
، وهن ّإن: خلهب األوحقّاخضخنلك د هبِّـا اخمُّـخمهب مع هسمظ حلخيهبخيهش اخم ُ احلمي اخمِّـي ميىطاد إجع

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٨٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحط، مظٰههيهب جغ زادة آحنمكاحلمنجههب اخض
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هسحكهش ولكُّـم اخمحقحم ىغّجغمي اخم ، ال خي دات ّمش حن اجلهئىع واخمحيمن مع  حطهسخم

اءّهبهشاإلحنميهسمت دميهش، مق مع ً، حط ميخنمئ مثهبىش احلخيهسئ اخم د ّ مع هش اخم  .حمهسمتلك حجميهئهش أم وامع
هئحيجيهبّاخضخنلك د اخمٰههبهئّإن: خلهب امك مع ميهش ذات حنمنهسدمي ّ واجغُّـة حنخنميّهبهش جغخيهبخيهش اخم

حيهسومظهش حطهسخم خنميهب حطجل حنمنهسدميخيمبهس مغهسيص، ّخنُّـةحن ّ واخمهنٰهىح واخمميمسل واخمهئخيىغ، واخم
جغُّـة واالجكحقاك، وهن ّإن :أي الف حطهبهئمبهس لكجل حنهس حط اخم حيهسوت واالمغ  حنهس حط اخم

د، هلهبٰه مع جغُّـة واالجكحقاك، متحيىع جغخيهبخيهش اخم هبهسز إحل حنهس حط اخم ىطة واالحن د حنهس حط اخممي
حيهسومظهش حض ّأنمش لكحف ذخم ّوميحقمظ اجغُّـة وإن حمهسمتلك حن د اخم مع  ّجكُّـة حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم

، ٰهحي د و مع هش خسهس حن معمبهش ّ أهنهس ّ إالاخم هسحط دميهش اخم مع ّمظخنحقك حض مثهبىش األجغميهسم اخم
اجغُّـة دميهش اخم مع مبهس اخم ال إن حمهسمتلك حن .ّجغخيهبخي دميهش ً هلمنحيهش اخمٰههي حن مع ّاخمميمسالت اخم

د حن جغهبمك مع هش خمهي هسحط د،ّ إمت اخم د اجفخنميّ هلهثهنهس ومع مع لك حض مثهبىش حنىطامظمش اخم ميهش، ّمظ
دميهش  هش ومع ن حم حنىطمظ ّومظمي منحيهشّ مبهس ّحن هئهسمقمش حنىش حنىطمظ ّ حطهسخمٰههسجفهبهش، وخممي حطمس مي

دميهش، حن جغهبمك اخم مع  واخمهنٰهىح واخمميمسل واخمهئخيىغ، وهنميِّـا جغهسل مقهسئىط ّخنُّـةّاخم
لك خم د هبِّـا اخمهئاخممنحيهست واخمميمسالت اخم مظ مع  .هي

ًال حض ّمقهبهتجح احلُّـميمك لكهئمبهس حنحيمنـ  ٍمش لكهيهبمبهس حن جغميّوحنهس ميحقمظـ حنهش ّوهنِّـه اجفخيُّـ
متهس إخمهبمبهس حطهئ اإلمثهسل حض أ حن األمقحيهسر، وجمُّـ )ّولاأل(أوامغىط هنِّـا اجليطء 

هسحطخيهش ل اخم  .اخمحيمن
هسينّإذا امظ ل حض مظخيىطميمش اخمُّـخمهب اخم  :هنهي ذخم متخي

د اخمٰههبهئ مع ، خمهييطم مظىطحم ًهشّ حنىطحمّهبهشخم حمهسمتلك جغخيهبخيهش اخم هش ّحن معهئىع وهلمن مش حنىطمظ
مش خسهس د اخم ال مق مع ، وهن خصهسل،وامعمش اخم  . حن معهئىع وهلمن

هش حطهئهسء لكحف حنهس جمُّـ: هس اجفالزحنهشّأحن ّهلمب وا د واجغُّـة ّأنحنهئهسه، حن ً مع  جغخيهبخيهش اخم
حيهسومظهش حطهسخمّحنخنمي هش حض مثهبىش مظهي ّأن واخمهنٰهىح، وّخنُّـةميهش ذات حنىطامظمش حن  أجغميهسحنمبهس جعهسحط

حيهسومظهش، هلهثذا  لك اجفىطامظمش اجف د حن اجلهئىع واخمحيمن حض أيّخمحقحماجع مع  ّمش حض جغخيهبخيهش اخم
هش مبهسٍحنىطمظ مبهس اإلحنميهسمتهبهش، حن حنىطامظ لك ذخم أميهنهس حض مثهبىش حنىطامظمش مظهي  ،ّ وخم حض حنىطامظ ًجع
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د  مع هش اخم مش خسهس أؠالاحلخيهبخيهش، وإن حمهسمتلك حنىطمظ هش اخم ال مق امع هبهييطم أن  هل،ًاخم

امعمش  ن جغخيهبخيهش اخم جلهئىع،  حن معيطئجل، أجغُّـمههس حنخنحقك وهن اًهشّحطهسخمِّـات حنىطحممظمي
ىغ  . وهن اخمحيمنّواآلمغىط مص

هسب:  حطجهالن اخمالزمّوأحنهس هبهتجح حض اجفىطاجغ اخمالجغخيهش حن هنِّـا اخممي  ّأن :هل
هب امعمش حن ً حنجههيخيهس، حنهنهسهلهس إحل حنهس أجكهسر إخمهب اجفٌاخمحقحمهبمش حض ذات اخم  هنهئهس، ّمنهئىحً

مش خسهس أؠال، هلهي حمهسمتلك حنىطحمّأنحن  د ال مق مع ّ جغخيهبخيهش وامعمش اخم هش حن معهئىع ً
، خمميهسن اخمحيمن مق ّهس خصمنوهلمن هئىع، وحمهسن خمهيً  حصهسل حض ّهبهش واجفّهبهشًال خمهي

امعمش حطهسخمِّـات، وهن خصهسل  .جغخيهبخيهش اخم
هسحطخيهش، جغهبمك جمهسلّمنهئىحوجمُّـ أجكهسر اجف ل اخم ًأميهنهس و:  إحل هنِّـا اخمُّـخمهب حض اخمحيمن

د اخمٰههبهئ[خم حمهسمتلك  مع هس ألهلىطاده، خمميهسن ]ّهبهشأي جغخيهبخيهش اخم د ًمعهئ مع امتحيمنهسل اخم
، هلهبحقحم امع لك ملخفه حطحيمن ، وّاخم ءّإمتمش ذامظ هئهس ، خصهسل حممس مقهب  وجمُّـ أو

، هلالجغيس حيمنهب  .ّهنِّـا اخمُّـخمهب حض خصهي حطممء حن اخم
هسحطوجمُّـ أجكهسر إحل هنِّـا اخمهئ حن اال ُّـالل أميهنهس هبمئهئهبهسر، حض حم  .ًمق

ا ا :ا غا   دا ّّا   
د حن معمبهشّهتنذحمىطمتهس حط مع خيهبخيهش اخم ىس حط لك حن اجفٰههسين ّأهنهس   هنِّـا احلمي ميىطمظ خمهب

ميهش، أيهشّهبميهياخم لك حن حمهيّ إهنهس ّ اجفهسهن هس ّهبخمهب لك هن معهئ ، هلهيهب مع هسمل ًهست حطهسب اإلمي
هب لكهس وال لكىط ّوال هلمنال وال مت ً ّهس لكهسحنهس وال مغهسؠهس، وجمُّـ أجكهسر اجفمنهئىح إحل هنِّـا احلمي ً ً ً ًّ ّ

خم ان اخمحيمن حطخي هبّأنو: حض لكهئ لك حنٰههئ معهئ د خمهب مع ّ جغخيهبخيهش اخم لكهبً ّهس وال مت ًهس وال ً

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٣٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
حن  هسب ح، هبامكحنهن هبُّـ األرحطٰههش، األمقحيهسر حم  جمهبجن اخمخنهبَّـ: حطخيهي احلهبُّـري، حممسل ّاخم

، مئهبمئ هسلكهش هلىطاجمُّـ دار اخم  .٤٥٦ـ ٤٥٥ ص١ج: هنـ١٤٢٩ ّاجفخيُّـمقهش، جم واخمهئخل، خمهيجه
هلجييغ   .٢٨٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامك
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ًهس حنجههيخيهسّهبحمهي ً. 

ان ّمنهئىحواجف ، أجغُّـمههس ميِّـحمىطه حطٰههئ هست هنِّـا احلمي ٰهىطض دخمهبهيجل إلجع حنهس ( مي
هئ) جمهب هبىح، واآلمغىط مي هسئمل اجفحقمظّوميهئٰه حطهسخم هش لكحف حنهس ذحمىطه حض ّهسه وجيٰههي حن اخمهئ

، ومت ذاحمىطون هلهبمس ّولاخمُّـخمهب األ هئهس إحل ذخم حض خصهي هسحط حممس أجف ّ لكحف احلمي اخم
 :ميمك حمال اخمُّـخمهبهيجل

سا: ّل األولا وجود ج   ًما قيل  ن كون ا
هس، وال ّإن د معهئ مع ن اخم ً حنخيُّـار حنهس مي هنِّـا اخمُّـخمهب حطهسجفجههسحطخيهش هن لكُّـم حم

ان هنِّـا اخمحيمنّميهئحي مقهسئىط اجفٰههسين األمغىطى حض حطهسب اخمميهي  .ّهبهست حممس هن اجفُّـلك حض لكهئ
هييطم متحي اجلهئ،متٰه د متحي اجفٰههسين اخمميهيّهبهش جمُّـ مي مع ِّـا  األمغىطى، وهنهشّهب لك اخم

ف متخنخف إخمهب الجغخيهس  .ًحنهس مق
هئهسئٍىح حن جمهبهسسّهتخم هنِّـا اخمُّـخمهب ميّإن ّجع  :، جغهسؠهيّ امق

هس، د معهئ مع لكهس حض ّحم وًخم حمهسن اخم معُّـه وإلمنهي مت خيىط إحل هلمن مي ً معهئىع ميحي ّ
دا وحن األلكهبهسن؛ خمميهسن هلمنهي  ًإحنهس ومع دّ مع ًإحنهس جكهبئهس آمغىط ملخف اخم هسمض حطميال . ّ واخم

ن ا ، هلهسجفخيُّـم ـ وهن حم ّجكخيهب حطهسحك هس ـ حطهسحك أميهنهسّ د معهئ مع ًخم ً. 
هست، ألّهثمتهل: هس حطهبهسن اجفالزحنهشّأحن ا مئهش لكخيهيّمت حن اخم ، دائىطة ّهبهش جعهئهسئّهبهش متهسمظمل جم

هست؛ إذ  اءّنإحطجل اخمهئحي واإلجع دا أو ال، مق ن ومع ً اخمممء إحنهس أن ميمي  حمهسن اجفهئحي حض ًّ
هسين لكُّـحنهس أم حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست، هل ّاخمخن اخم ّ ً خف  ملّأمت مثهبىش ذخم ميمنُّـق لكهيهب ّهثنّ

د؛ إذ مع دا أو ّ ال خيهي إحنناخم خيىط إخمهب اجلهئىع ـ ومع ن اخمحيمن ـ اخمِّـي ميحي ًهس أن ميمي
د مع  .ًجكهبئهس ملخف اخم

هسمضّوأحنهس جمّهثنهل:  حطجهالن اخم  اخمحيمن ّنأ: جغهسؠهيمبهس ٍحنهشّىح لكحف ذحمىط حنخيُّـّ حطهبهسمت مي
ال ان، : ًإلمئ لكحف اجلهئىع وحمِّـا اخمٰهميىع، هلهبخيهسل حن ، واخمهئهسحك جغهب ان متهسحك احلهب

ا ر اخم هش حض حطهسب اخموهنِّـا حن األحن هسحط  .هست حن اجفهئجهّميهيهبهش واخم
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دّإن إذا جمهيهئهس :ًوحطهئهسء لكحف هنِّـا لكهس، اخمحيمن ومع  وإذا جمهيهئهس .ً ميهييطم امتخيالب اخمحيمن مت

دّإن مع د، اخمحيمن ملخف اخم مع د ملخف اخم مع ن اخم  . وحمالمههس خصهسل. ميهييطم أن ميمي
هسمض، هلّأحن: حطهبهسن ذخم هسخمهش اخمخن األول حن اخم هش إحل حطجهالن وامق ّهس حطهسخمهئ حطٰهُّـ  ّهثمتّ

هئهس حض اجفخيهسم  ، وجمُّـ هلىط د حنٰههئّأنُأن حمهسن اجلهئىع إلمئ لكحف اخمحيمن مع  ً جغخيهبخيهش اخم
هئهس أميهنهس حض هنِّـا اخمخنّحممكمعهئ  ّ، وهلىط هسمض ً د، وهنِّـا حنٰههئهسه ّأن حن اخم  اخمحيمن ومع

د إلّأن مع د أميهنهس، وجغهبهئئِّـُ اجلهئىع اخمِّـي هن اخم ٍمئ لكحف اخمحيمن اخمِّـي هن ومع ً 
مت ن مخ اجلهئىع لكحف اخمحيمن حن معمبهش حم ،ميمي هئىع ّ ألن اجلً حنمنُّـاجمهس حن حنمنهسدميخي

هسره حن حنمنهسدميخي  د أميهنهس حطهسلك د، وهن إلمئ لكحف اخمحيمن اخمِّـي هن ومع ًومع ُ
هي ّهبهشاخلهسرمع ا ّ اخم إلمئ لكهيهبمبهس اجلهئىع إمتمس هن ّهبهش اجفمنهسدمي اخلهسرمعّأن، وحن اخم

خمهئهس هسن حض جم ان لكحف اإلمت هب مخ احلهب اع، حن جم ان؛ هلهبهييطم حطهئهسء : األمت هسن جغهب ًاإلمت
ازم لكحف هن اع اجلهئىع، وهن حن اخمهي لكهس حن أمت ن اخمحيمن مت هبهسن أن ميمي ًِّـا اخم

جهالن، هش اخم ا ع حض جغخيهبخي وحنٰههئهسه، حممس هن حنخيىطر حض ّ ألن اخماخم ّحيمن ميجيهسميىط اخمهئ
حيهش  .ّخصهي حن لكهي اجفهئجه واخمحيهي

هسر  هسلك د، هل مع ن اخمحيمن ملخف اخم هسين حن اخمالزم، وهن حم ّوأحنهس حطجهالن اخمخن اخم ّ
، واخمحيمن أميهنهس إلمئ لكحف اجلهئىع، هلهي حمهسن اخمحيمن ُ اجلهئىع إلمئ لكحف ّأن ُاخمحيمن ً

د، وجغهبمك  مع د لكحف اخم مع د، ميهييطم مخ ملخف اخم مع  ّحتهسد احلمئ حنٰههئهسه االّإنملخف اخم
ُّـ د حن مع ن اجلهئىع اخمِّـي هن اخم ل، ميمي مئ ع وحطجل اجف  حنىش اخمحيمن ًاّحطجل اجف
هي د، وحطجهالمت وا مع د ملخف اخم مع ن اخم د، وميمي مع  .اخمِّـي هن ملخف اخم

هس:إذن د معهئ مع ن اخم ً ال ميٰهخي أن ميمي هسحكهيجل؛ُ هسخمهبجل اخم هييطاحن اخم    . المق

ُّـالل حن حطٰهيغ األُوجمُّـ مي ىط ّدخمهشمهمبىط هنِّـا اخمهئ حن االمق  اخم أوردهنهس اخمحي
هسجغمك اجفخلجم(اخمىطازي حض ل) ّهبهشاجف هس، جغهبمك ميخي د معهئ مع ن اخم خم حمهسن : ًخمهئحي حم

هسخمحيهش اخمُّـامغهيهش هلهب  ر اجف هس، خمميهسمتلك األحن د معهئ مع اعأي ا[ًاخم هسز ] ألمت ّإمتمس ميمئ
ن معمبهش االجكحقاك حنجيهسميىطة جلمبهش  حنهش، رضورة حم ل حنخي ٰهيغ حطحيمن ّحطٰههنمبهس لك اخم
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هبهسز  هبهسز، وحنهس حط االحن دا، هل] وهن اخمحيمن[االحن مع ن حن  حنهس خمهبىع ّهثنًجيمش أن ميمي

د، هلهثذ مع دا لك حن مع د ال ميمئهبيط حن مع ًحطمئ ع حض نّ ن حنخنهسرحمهس خمهيهئ ً اخمحيمن ميمي
ُّـلك هلمنال آمغىط، و ًحنهسهنهبهش اجلهئىع، هلهب هسج حمّ ّاخمميالم هلهب حمهسخمميالم حض األول، هلهب ّ 

  . آمغىط ال إحل هنهسميهشٍ إحل هلمنٍهلمن

هس ّهثن، هلّمنهئىحوهنِّـا حطهبهسن آمغىط خمهيُّـخمهب اخمِّـي أورده اجف د خم حمهسن معهئ مع ً اخم
اع األمغىطى، وحنهس هنميِّـا جغهسخم  ع لك األمت هسج إحل هلمن إلمن اجلهئىع وميمئهبيط اخمهئ ُاجغ ّ ّ

دا، هلهبخنحقك حنىش حنهسهنهبهش ا ن ومع ّالحطُّـ أن ميمي ً هسمعهس ّ ن خص دا، وميمي مت ومع ًجلهئىع حض حم ً
، وحمالمههس خصهسل،حمهسجلهئىع إحل هلمن هي  . هلهبهييطم اخمُّـور أو اخم

هسين ال ميهئحيّإن ّجع هبهسمت األول واخم هس، وال ّ إال ّ هنِّـا اخمُّـخمهب حط د معهئ مع ن اخم ًحم
هس لكهسحنهس أو هشّهبميهيميهئحي اجفٰههسين اخم لكهس أو لكىط د هلمنال أو مت مع ن اخم ً األمغىطى، حمهتن ميمي ً ًّ ً

ًمغهسؠهس ُّـالل اجفمنهئىح، جغهبمك وخممي. ّ مئهب ذخم حطمس مقهبهتجح الجغخيهس حض امق ّ ميمئمي مظ ً
هييطم متحي مقهسئىط اجفٰههسين اخمميهيّأنميحيحقض  د مي مع هبهش اخم ّ متحي معهئ  . األمغىطىهشهبّ

هييطام اخمٰهال ىطميُّـ(ّحنهش احلمك حض ّوجمُّـ أجكهسر إحل معهسمتمش حن هنِّـا االمق ) ح اخم
د لكهسرضّإن: جغهبمك جمهسل مع ل ألكٌ اخم الت، هلال حنٰهخي ،ّ جلمئهبىش اجفٰهخي  هلال معهئىع  حنهئ

، ، هلال هلمن خم ٰهيغ، هلهثذا ّحيمن هن اجفمئهبّ ألن اخمخم ٰهيغ أهلىطاد اجلهئىع لك اخم يط خم
حيلك اجلهئ حيلك اخمحيمنهيّهبهشامت هي أميهنهس ،ّهبهش امت ا حيهسء اجلهئّأنً وحن اخم  ّهبهش واخمحيمنهيّهبهش امت

لك حيهسء اخمهئ هييطم امت ع هن اخمِّـات اجفىطحمّ ألن اخم،ّهبهشمي ف ّهئ ، ومق هش حن معهئىع وهلمن
هييطم أميهنهس متحي اجفٰههسين اخمّأنًجغخيهس  الّمنهئىحهنهي حن حمالم اجفّمي  . األمغىطىهشّميهيهبً ذخم مي

ل ذا ا صنف    ّمناقشة ا
ُّـاميهش وؠىح اجف ُّـالل حطّمنهئىححض اخم هبىح، وأمعهسب ّهتمت هنِّـا اخمهئ حن االمق  مق

هئجضهت اخضمقخكجيهب   .١١٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاخض
 .٦١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد 
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، ومتِّـحمىط هلهبمس ميمك اجفهئهسجمخنهش حطهسخمهئخييغ، ومتهي حط حطٰهُّـ ذخم حنهس ٍلكهئ حطهئخييغ هنمئ احل ّ مي ّ

ّمظهنمئهئ حن إلكجههسء احل حض رد هنِّـا اخم ّ  :ُّـخمهبّ
 اخضمههئخكملهب مسهئمكمهخنَّـ

هتخسجلميهئخييغ ؠُّـر  هسخمجلّاجف ُّـالل حطمئ  : لكحف هنِّـا االمق
هئل األول جيحمهب: ّاخض  حكهليشل اجليشامسمل امك

هسل  الّأنّميِّـحمىط اجفمنهئىح حض هنِّـا اجف ل حن هبجههش حض اخلهسرج حمهسخمٰهخي اهنىط اخم  ،ً اجل
، وهنِّـا حنهس ميجنح حط ؠُّـر ّحنىطحم هتخسجلّهش حض اخمٰهخي حن معهئىع وهلمن  هلهبمس حنهس ميهتجح ّاجف

اجغخيمبهسحن اخم حيمنهب حض حنىطجغهيهش اجفهسهنهبهش وخم هبهئ حطممء حن اخم ّث ومي  حن ذخم ؛ّ
خم هسئىس، وأرمعٰهمبهس إحل ّهبهشجمُّـ ذهنمش حطٰهيغ اخمهئهسس إحل متحي األمعيطاء اخمٰهخيهي: جم  حض اخم

ن اخمالزم اجفخنحقك هن اجلهئىع ازم، حطهتن ميمي ...  هن اخمحيمنّىغ واخمالزم اجف،اخمهي
ميهي خم.ىح حنهس ال خيحي لكحف أجغُّـّوهلهب حن اخم هبّإن:  وجم يطلكهش ّ احلهب هست واجفٰههسين اجفهئ

يطع حن جغخيهبخيهش،لك احلخيهسئ يطع ٍ حنهئمبهس حنهس ميهئ اجمىش، وحنهئمبهس حنهس ميهئ مش جغهسخسهس حض اخم  حط
ط حض متحيىع  ر اخمٰهخي اجفٰههئ اخمِّـي هن مصهي من ، حطهتن مي هسر حنالجغمههش اخمٰهخي ّحنهئمبهس حطهسلك

حك ُّـ حنٰهمبهس، مصهي منهيهش وحن ر اجف ّاألحنىط حطهسألحن ُّـ وال حنًهسّ مبمس، وميهن ّ ّا، حط أحنىطا حن ً ً ً
ؠهشإخم من  ....هب اجفٰههسين اجف

يض هسر اخمٰهخيّهلهسألول ميخي هنهب حض الك هسين ميخي اجمىش، واخم  وإن حمهسن ، اخمحقحمهبمش حض اخم
اجمىش هش حن اخم مش حنىطمظ هسرا ؠهسدجمهس حط هسر الك ًذخم االلك ً  

خم ن حم حنهئمبمس أحنىطا : وجم هبىس لكحف ومع ميمي ًأمغِّـ اجلهئىع واخمحيمن لك اخم ّ
من ن اجلهئىع حنهسدة لكخيهيّجغًال، ّحن رة لكخيهي واّهبهشّ ميمي ، وحطهسجلمئهيهش ؠخفورة ّهبهشخمحيمن ؠ

ن حنىطحم هبمك ميمي هبىس حط رةّاخم ّهس حن حنهسدة وؠ ىطّإمت ،ً ىش اخمٰهخي ال ملخفّمس هن حطمئ   .د و
خم ُّـودّاحلُّـ: هلهثن جمهيلك: وجم من، لكجل اجف ُّـود ّ هلميهبىح مي ن اجف ر أن ميمي

هبجههس ال مظىطحمهبمش هلهب أؠال لكهس حط ًمت ً ىطّ إال ً ، واحلُّـّحطمئ ًهس حن حنٰههسن ّ حنىطحمّد هلىطض اخمٰهخي
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ٰه ّحنخيهسم احلُّـ حنخيهسم مظحيمنهب اجفٰههسين حن متحيىع ذات :  حنهئمبهس ملخف اآلمغىط؟ جمهيلكّدة، حمُّّـحن

ُّـود إمثهسل مظهي اجفٰههسين، هلهسخمحقحمهبمش حض احلُّـ ال  مبهس هلىطدا هلىطدا، وحنخيهسم اجف ّوحنالجغمه ً ً
ُّـود، وإن حمهسن احلُّـ معمش اخمحقحمهبمش حض اجف ُّـود جكهبئهس واجغُّـا حطهسخمِّـات، جفهس ّمي ً واجف ً

هبٍ أمغِّـ اجفٰههسين حن ذاتّهبهشلكهيمئلك حن حمهبحي  .هشجه حط
هبجههش، وخممي اهنىط اخم ل خمهي ت اخمحيمن هتخسجل ؠُّـر ّإذن هنهئهسك حن أمتميىط جع  ّاجف

هنىط اع مع ، هلهيُّـميهئهس أمت لك مغالف ذخم م ذواهتهس ّميهشأجع ل مظخي هبجههش وخسهس هلمن ّ حط
اهنىط ال األلكىطاضّالحطُّـ و،وحنٰههسمتهبمبهس خسهس أميهنهس حن اجل ن هلمن ُ إذ ال ميٰهخي ؛ً أن مظمي

هنىط اع اجل م األمت رّميهشّمظخي هبجههش  .ّهبهش لكىطٍ حطهتحن اهنىط اخم حنهش خمهي ل اجفخي ّهلهسخمحيمن
اهنىط، وإذا حمهسن األحنىط حمِّـخم هل م اجل اهنىط أميهنهس، واأللكىطاض ال مظخي ّمع ُ إلمئ لكحف ّهثمتً

هنىط اع اجل ل األمت لك حطمئمنهسدمي ّ أهنهس ّميهشهلمن اهنىط، وهن حنىش ذخم خمهب اع مع وأمت
هنىط إ خمهش اجل ذ حض ّأنًهس، حطمئٰههئ ّذامظهبًمتُّـرامعهس حنهئُّـرمعهش حتلك حنخي هنىط ملخف حنهتمغ  اجل

هنىطّجغُّـهنهس حمهت اع اجل هس حض األمت اع ّميهشًمغِّـه معهئ ل األمت هنىط هلمن اع اجل ، هلهيهبىع حن أمت
هنىط مش، وذخم ألّميهشاجل اع هل هي األمت ل خم ع ّن، حط هن هلمن  هلمن اخمهئ

هنىطي هبىس ّاجل هبىس ـ  اخم هنىط ـ وحمِّـا ملخف اخم خمهش اجل خيىط إحل خم امتُّـرج حتلك حنخي اهل
هي حطحقمظ،حنّ ميخيٍهلمن لّ ومتهئخي اخمميالم إحل هلمنهي ومي هئهسهن ٍمش هلمن ، هبهشملخف حن

اعّوحتخي هئهسهنٍ أمت ميىطّ حض حمهبهش ملخف حن ، ومي لّ هلمن ، ورصميهي ر اجلهئىع حطٰهُّـد اخمحيمن
 .اخمٰهخي ميُّـهلٰه

ل حتمئ لكهيهبمبهس أمعهئهسمقمبهس هي األمعهئهسسُإذن هنهئهسك هلمن الكهس خم لك هن أمت  ،ً وخمهب
هنىطميهش اع اجل ل األمت هنىطّحممس هن احلهسل حض هلمن اع اجل هبجههش، وحمِّـا األمت  ملخف ّميهش اخم

هبجههش، هل اهنىط، وحنىش ذخم  هلّهثناخم خسهس أميهنهس إلمئ لكهيهبمبهس أمعهئهسمقمبهس وهن اجل ُمن ً

 .٢٩ـ ٢٦ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهباحلمنجههب اخض 
 .٨٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
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هنىط الكهس مع لك هن أمت الكهس،ّميهشًخمهب ل أمت  .ً هلال ميهييطم حن ذخم امتخيالب اخمحيمن

هئين هئل امك هب: اخض  حكهليشل األمصمههئس امكخنملهس
ال خسهس، هلهبخيهسل حن هش حتمئ لكحف هلمن ًاألمعهئهسس اخمخيىطمي ُ ىطّاحل: ُ ك حطهسإلرادة ّهسس اجف

ان الك وال ميهييطم حن ذخم أن ميمي.جغهب لكهس حن أمت ان مت ل .ًن هلمن احلهب  هلخي
ن اخمحيمن : اخمخيهسئ د اخمِّـي هن اجلهئىع، ميهييطم أن ميمي مع د هلمنال خمهي مع ًخم حمهسن اخم

ع هبهي،حنميهسن اخمهئ  . خمهبىع حطمن
 ّاخضمههئخكملهب مسهئحليغ

هسحطخيجل إحل  هسخمجل اخم هنمئّأنّميخنخف اجفمنهئىح حطٰهُّـ اخمهئخييغ حطهسجف ّ احل ّ هنِّـا اخمهئخييغ مي
حيمنهب حض اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش ّأمتّ لكحف حنهس جمهب حض اخمُّـخمهب األول، وّواخمىطد  مقهبهتجح حطهئ اخم

اجغخيمبهس ل،ّحض اجفهسهنهبهش وخم  :  ومت متِّـحمىط ذخم هلهبمس ميمك حطهئ اإلمثهسل، هلهئخي
هسمض، وهن  ُّـاميهش مت متخي اخمخن األول حن اخم ّحض اخم د، وحنىش ّأنّ  اخمحيمن ومع

د ن ٌذخم ال ميهييطم حن مخ اجلهئىع ـ اخمِّـي هن ومع ً أميهنهس ـ لكحف اخمحيمن أن ميمي
لكهس اع ذخم اجلهئىع، وذخم ألًاخمحيمن مت ع ّمت حن أمت ن اجف  ال ميخنحقط أن ميمي

ل لكهيهب حض حم مئ مش ّهبهش مخ حن األهلىطاد اخمِّـامظّاجف ل حط مئ  حطهسب ّذاجح خمهيمئ
هبّاخمميهيهبهست ن لكىط ل مغهسرمعهس لك ّ؛ إذ جمُّـ ميمي مئ ن اجف ل، وميمي مئ هش إحل اجف ًهس حطهسخمهئ ً

هسن حض جمّحنهسهنهبجغخيهبخيهش ذامظ و هب مخ اإلحنميهسن لكحف اإلمت هسن : خمهئهس، حن جم اإلمت
، هل هسن حض حطهسب اخممفهنهسن، وخمميهئّذامظهب اإلحنميهسن وإن حمهسن ّهثنحجمي ّهس خمإلمت  خمهبىع حن ً

هسن حض حطهسب ّذامظهب هسن، ّمت، ألّاخمميهيهبهستهست اإلمت ّ خمهبىع معيطءا حن أمعيطاء حنهسهنهبهش اإلمت ً
هسن هلىطدا  ن اإلمت ، حمِّـخم احلهسل حض ّذامظهبًوخمِّـا ال ميمي الك لكهس حن أمت ًهس خمإلحنميهسن، وال مت ً

، هلمخ اجلهئىع لكحف اخم ن ّذامظهبً اخمحيمن هلىطدا ّأن ال ميٰههئ ّهثمتحيمن هئىع، حطهئ ميمي ًهس خمهي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .، وحنهس حطٰهُّـهنهس١٦ حنجههيىش هنِّـا اجليطء ص٢ج: احلمنجههب اخض
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اع اجلهئىع، واجلهئىع معيطءا  لكهس حن أمت ًاخمحيمن مت ، خممي ميهييطم ّذامظهبً ّهس حن أمعيطاء حنهسهنهب ً

لكهس، وذخم هش إحل ّ لكهسمٌ لكىطضّاخمميهيهبهستهئىع حض حطهسب ّ ألن اجلًامتخيالب اخمحيمن مت  حطهسخمهئ
، واخمحيمن لكىطض هئىع، هلهيهبىع احلمئ حطجل ٌاخمحيمن  ُاجلهئىع واخمحيمن مخّ مغهسص خمهي

هسب،ّ، حط هن مخ اخمٰهىطيضّاخمميهيهبهست حطهسب ّذاجح هش إحل هنِّـا اخم ًهس ّذامظهبإن حمهسن  و حطهسخمهئ
هش إحل حطهسب اخممفهنهسن ّ ذاجح حطهسب اخممفهنهسن هن لكىطيض حطهسب ّن أل،حطهسخمهئ  ّ، وخمٰهّاخمميهيهبهستّ

هن هسحطجل، ِّّـاجح متخنهت حن اخلهيىس حطجل اخمّاخم  خم حمهسن مخ اجلهئىع لكحف اخمحيمن ّوإال حض اخم
، وميهئخي ّ، خمهييطم مظىطحمّاخمميهيهبهست حطهسب ّذاجححن  ُمش اخمحيمن أميهنهس حن معهئىع وهلمن ً

اع إحل ملخف  ل واألمت هي اخمحيمن ، وهنميِّـا ميهييطم مظ اخمميالم إحل اخمحيمن اخمالجغ
 .اخمهئمبهسميهش، ورصميهي اخمٰهخي ميُّـهلٰه

هبهسن مي هسخمجل ّوحن هنِّـا اخم ل ّهثن، هلّمنهئىح متخييغ هبمس اجفاخمهيِّـميهنهي جغهسل اجف  هلمن
هش ل األمعهئهسس اخمخيىطمي اهنىط وحمِّـا هلمن لك أهلىطادا حنهئُّـرمعهش امتُّـرامعهس اجل ً، خمهب ًهس حض ّذامظهبً

خمهش لكهيهبمبهس، أل مئ اهنىطّنمظهي األمعهئهسس اجف اهنىط وإن حمهسمتلك مع ل اجل ُ وحتمئ ، هلمن
هنىط مش حطهسب ّ أهنهس ّ إالًهس حض حطهسب اخممفهنهسن،ّذامظهبً مخال ّميهشلكهيهبمبهس اجل اهنىط حط لك حط خمهب

لك حنهئُّـرمعهش امتُّـرامعهس ّ أهنهس ، حطمئٰههئّاخمميهيهبهست هنىطّذامظهبًخمهب  حمهسمتُّـراج هشّميًهس حتلك حنٰههئ اجل
مبهس، وإال اع حتلك معهئ ، وهن خصهسلّاألمت هي مئ ، خمهييطم حنهس ذحمىطمتهسه حن اخم  هل

هنىط ل وّميهشاجل  حطهسب ّلكىطيض حن ّأمتّ إال هست حطهسب اخممفهنهسن،ّذامظهبن حمهسن حن إ لكحف اخمحيمن
هسن، هلّاخمميهيهبهست هب مخ اإلحنميهسن لكحف حنهسهنهبهش اإلمت ازم ّهثمتّ، أي حن جم  حن اخمهي

هسّهبهشاخمٰهىط هس ّ اخم مظٰهىطض حنهسهنهبهش اإلمت  .ًهسّذامظهبًن لكىطو
هتخسجلجمهسل ؠُّـر  ا لكحف ّإن:  حض حنخيهسم حطهبهسن هنِّـه احلخيهبخيهشّاجف خي  ّأن احلميمسء جمُّـ أحك

 ّجعّ اخمحيمن حطهسخمخيهبهسس إخمهب مغهسؠهش، ّأن حممس ،اجلهئىع حطهسخمخيهبهسس إحل هلمنهي لكىطض الزم
رة، ٌُّـّ حنّهبهشهست اخلهسرمعّ اجلهئىع حض اجفىطحمّأنذحمىطوا  ّ حنىش اجفهسدة، واخمحيمن حنىش اخممن

هنهس هلهبهييطم حن هنِّـمي ا اهنىط، حطمئٰههئ حم اهنىط مع ل اجل ن هلمن حلميمئجل لكُّـم حم
مبهس، حط حمهسمتُّـراج اجفهييطوحنهست  اع حتلك معهئ هنىط امتُّـراج األمت حنهئُّـرمعهش حتلك حنٰههئ اجل



٣٣  ..........................................................................حقسنلة ّهويات اكويقودات ّأن يف
 .تناّكاهنا اكذي ال يدجكل يف نحتت الزك

 ناجلق ّقل: م، قلوكماقوع احلمل حقمل اجلمس وفكمه احكلسوال يمايف ذكك و
ّ محل يكائع حقمل اخلاصة واكلرض اكلامهّناكنوان، وحقلض احلنوان ناجلق، أل ّ ...

ّ صادق حلخك فكوكه احكلسمة كه ً فاجلوهر ـ كثال ـ،يفّواكذي نلنماه هو احلمل األو
ّكن غلك أن مقمدرج حتته، فنمون يقزءا كن كاهنتنا ً. 

 ّأن كو قمما حقّاكتى ذكك ال يتماىف كع وقوع احلمل حقمل اجلمس وفكمه ّإنحقل 
 ّذايت هو احلمل اكّته يف حقاب اكمكهان، واحكمليّ ذامقنّنّ أويف، ألّل حقنمنام ذايتاحلم

ّاألويف يف حقاب اكممنات ّ. 
ّ كع اكبماء حلخك اككق اكثاين كن اكالزم واكتايف، ّاكتىّ هذا اكمالم يتأمقى ّإن ّىقم

 محل غلك اكويقود حلخك اكويقود حقحسب حقاب ّإن اكلكل غلك اكويقود، فّأنوهو 
ّما نحمل احكاهنة اكتي هي غلك اكويقود ّإن، فّتلدمنان احكاكمكهان ال إيكمال فنه حقاكب

ّ حكا قدكماه، وال يمزم كن ؛ّحلخك اكويقود، وال يكبنة يف صحة هذا اكمحو كن احلمل
 .ذكك أن يمون اكويقود غلك اكويقود

 ال  ـوقذا اكلمسـ  محمه حلخك فكمه ّإنً اكويقود كو قان يقمسا، فّإن: واحلاصل
ً ويقودا أم قان يكنئا آجكر غلك اكويقود، فال يمزم  قان اكلكلًإيكمال فنه، ىكواء ً

 .ًانلالب اكلكل نوحلا، وال قون اكويقود غلك اكويقود

 .٤٠ـ ٣٩ ص٢ج:  ككدر ىكاحقق،احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة 
ً ال خيلى أن هماك جكالفا حقمل اكلباجلبائي وحقمل مقممنذه اككنخ يقوادي آكخل يف هذه احكسأكة،  ّ
ّاكنث إن اكلباجلبائي يذهب إىل أن احلمل حقمل اكلكل ويقمسه كن قبنل احلمل اككائع  ّ

ّ إىل أن احلمل اككماحلي قام هو كذقور يف اكلبارة اكتي يف احكتن، حقنمام يذهب اككنخ يقوادي
ٌ ذايت أويف، أي إنه ذايت حقاب اكمكهان وأويف يف قبال اككائع اككماحلي، وقد أيكار ٌحقنمنام محل ّ ُّ ّ ٌّّ

 .٣٧٥ ص١ج: ، ككدر ىكاحققالرحيق املختوم: الاكظ. إىل ذكك يف رشاكه هلذا اكلكل
 .٨٣ص: ، ككدر ىكاحققهناية احلكمة 



حيهش ............................................................................... ٣٤ ٣ج ـ اخمحيهي
ا ل ا شخص إ مقو: ا حصل وا ّانقالب ا ّ   مّ

هسره اجف مئُّـ هنِّـا اخمُّـخمهب اخمِّـي خي د ّمنهئىحميٰه مع ن اخم  ّاخمميهيهبهستًهس حن ّهبحمهي خمهئحي حم
هبهسن اخمِّـي ذحمىطه حض اخمُّـخمهب األ هش، لكحف اخم ّول لكحف احلمي األول، واخمِّـي متحي اخلمئ ّ

د حنٰههئ مع ن اخم هبًحن مغالخم أن ميمي هسهلهش إحل ذخم أن ّ معهئ ًهس، وهن إلهسول اآلن حطهسإل
د حنٰههئ مع ن اخم هبهسن ذامظ حم لكهبًميهئحي حطهسخم ىش ذخم متحي اجفٰههسين اخمميهيّ مت  هشّهبًهس، ومي

 .األمغىطى
هسحط هبهسن اخم ن ّأن: وجمُّـ حمهسمتلك جغمنهبهيهش اخم هس، خمهييطم أن ميمي د خم حمهسن معهئ مع ً اخم

ن خصمنّمتًحنهس حلخيهبخيهش ذخم اجلهئىع، ألّاخمحيمن حنخي ّال وخصخيّ ميمي ًهس خمِّـات اجلهئىع خيً
مي هئىع جكهبئهس وراء ذامظ ّوهن ن اخمحيمن حنحيهبُّـا خمهي د، هلال ميمي مع ً اخم هن متحيىع اخم ً ُ

لك حض اجفهئجه حن  ، وهن مغهيىح حنهس جع مي م جغخيهبخيهش اجلهئىع، وّأنّوهن مس ّإمتّ اخمحيمن ال ميخي
لك هبِّـا اخم ، هلهب دا حطهسخمحيٰه ًإلمنهيمبهس ومع هبّأنهبهسن ّ د خمهبىع حنٰههئ معهئ مع  .ًهسّ اخم

د حنٰههئ مع ن اخم ر إلهسول اجفمنهئىح أن ميهئحي حم هبهسن اجفِّـحم ًوحطهئحيىع اخم لكهبّ  ،ًهسّ مت
هش اجفّأن: وجغهسؠ حنهس ذحمىطه حض اجفخيهسم منّمنهئحي مت ع ّميهشهست اخمحيىطدّهست واجفخن  إحل اخمهئ

هش اخمحيمن إحل اجلهئىع، هلميمس  لكّ اخمحيمن حض حمّأنحمهئ ام ّهبهشّ حنهسهنهبهش مت  ال ميُّـمغ حض جم
هي اجفهسهنهبهش، وجغخيهبخي هب اخمهئهسحك ّمس إلمنّإمتّهش اجلهئىع خم ، حن جم دا حطهسخمحيٰه ًهيمبهس ومع

ان هش إحل احلهب ، ّهثمت هل؛حطهسخمهئ م ذامظ وجغخيهبخي دا حطهسخمحيٰه وال ميخي ان ومع ّ إلمن احلهب ًّ
منّمنهئحيحمِّـخم هن جغهسل اجف ع،ّميهشهست اخمحيىطدّهست واجفخن هش إحل اخمهئ ر ّ هلهثهنهس  حطهسخمهئ أحن
ع هش لكحف اخمهئ ع وحتخيّذامظهب مغهسرمعهش لك ذامظ و،لكهسر ، مظحيهبُّـ حتمن اخمهئ ّهسمظ ّ خي حض ُ

من هبهسمع إخمهبمبهس حض اخم ؛ واجغ ام ذامظ وجغخيهبخي خيّاخلهسرج، وال مظُّـمغ حض جم  ّ واخم
هسر  لكّأنحطهسلك معُّـ حض األلكهبهسنّهبهشّ اجفهسهنهبهش اخمهئ منلك، ّ إال  ال ميمئمي أن مظ ّإذا مظخن

من منهست اخمحيىطدّ إال ّمبهس ال ميّومظخن ارض واجفخن لكهش حن اخمٰه مئ  اخم ال ّميهشّحطمئ
عمظهئُّـر ام اخمهئ  .ج حض لكهي جم



دات ّأن حض مع ميهست اخم هبجههش ّهن ٣٥  ..........................................................................حط
ل لكهس، هل: إذا حمهسن األحنىط حمِّـخم متخي د مت مع ن اخم  ميهييطم امتخيالب ّهثمتًإذا اهلحقض حم
منهست اخمحيىطد ارض واجفخن حنهست ذامظّميهشّاخمٰه ع إحل حنخي دميهش خمهيهئ ّ حن خصمنالت ومع ّ  ّهبهشّ

لكّمسهنهبخمهي هئهس ّمت وذخم أل؛ّهبهشهش اخمهئ ع، هلّأنهئهس خم هلىط د مت مع ىغ ّأن حنٰههئهسه ّهثن اخم  ّمظخن
ع وحتخيخي و منهست اخمحيىطدّاخمهئ حيهسد حن اجفخن ده اجف ً خمهبىع جكهبئهس مغهسرمعهس لك ذات ّميهشّومع ً

ع ميهش اخمهئ منّ ألن اجف؛ّوهن ع ّميهشهست اخمحيىطدّخن مش اخمحيىطض ـ مظحيهبُّـ حتمن اخمهئ ّ ـ حط ُ
ده حض األلكهبهسن، وجمُّـ هلىطض أميهنهس  ميّأنًوومع ع وهن د، ّ ذات اخمهئ مع  متحيىع جغخيهبخيهش اخم

من ن اجفخن مي ع ّميهشهست اخمحيىطدّهل حنهش خمهيهئ وحنحيهبُّـة خمِّـامظ اخم هن ّ حض هنِّـا اخمحيىطض حنخي
هئهسه حن  د، وهنِّـا مغهيىح حنهس هلىط مع منّأناخم ع، وّميهشهست اخمحيىطدّ اجفخن م اخمهئ مس ّإمتّ ال مظخي

، هلهبهئخيهيمش ملخف اجفخي دا حطهسخمحيٰه ّحتمنهي ومع ًّ حنهس، وملخف اخمُ ًم حنخي  .ًهس، وهن خصهسلّذامظهب ِّّـاجحّ
من د خمهبىعّنأ: ّهل مع هب  اخم ّحنٰههئ معهئ لكهبً ّهس وال مت  .ًهسً

هييطم متحي ّنأ إحل ّمنهئىححطٰهُّـ ذخم ميخنخف اجف لكهس مي هس أو مت د معهئ مع ن اخم ً متحي حم ً
رة حض حطهسب هشّهبمقهسئىط اجفٰههسين اخمميهي هش، وهن اخمحيمن ّاخمميهيهبهست األمغىطى اجفِّـحم  اخلمئ

لّاخلهسص ّ واخمٰهىطيضّ اخمٰههسمّواخمٰهىطيض لك : ، جغهبمك ميخي د ّأنهل مع  حنهس هن جغخيهبخيهش اخم
هب لكهبّخمهبىع حنٰههئ معهئ ّهس وال مت ّ، وحم حممك وإن حمهسّاخمميهيهبهستًهس حن ّهبحمهيًهس وال ً الجعهش ّ ن حن اخم

ع حممس ال خيحي هسجمهبهش، هلمب رامعىش إحل اجلهئىع أو اخمهئ  .اخم
هسجغمك اجفهسهنهبهش وأجغميهسحنمبهس ّأحن هبهتجح حض خصهي حن حن ، هل هش إحل اخمحيمن ّهس حطهسخمهئ  ّأنّ

ع خصمنال، حطمئٰههئ  ًاخمحيمن هن اخمهئ يّأمتّ معُّـ هلىطق حنهسهن  حطجل جغخيهبخيهش اخمحيمن ّ ال مي
ع، هسر، هلّ إال وجغخيهبخيهش اخمهئ هسظ وااللك مش اخمهي خكهش  اخمهئّهثنحط ّع هن اجفهسهنهبهش اجفهي

من ذة ال حطخلط حن معمبهش اخم ذة ّواجفهتمغ ، واخمحيمن هن اجفهسهنهبهش اجفهتمغ ّ ولكُّـحن
من ء وهن اخم منّحطخلط  ع حنىش حتمنّ، وحض جغهسل اخم مئىش اخمهئ  اخمحيمن ّ جي

، ن هن متحي مئىش حنىش أيّ ألن اخموميمي ع ّال حطخلط جي ن اخمحيمن هن اخمهئ ط، هلهبمي  
من  .ّوخممي حطخلط اخم

خموهنِّـا حنهس أجكهسر هسئ حطخي هسحك مبمس، واخمحيمن هن :  إخمهب اخمجه ع حن ًاجلهئىع هن اخمهئ



قم ه لخزسغزص ............................................................................... كق
ألالق يلخسعه ضع لثصضشص لخفصخأللخسعه حمد أل  .ألص خع حج شذط لج لهبصى لي حتدظي

أل لخعثعم خشط خرسع شعجشأللي خع تغص آليثشسالض يع ضفغص لضدص جضى حعشع ألششيصق حي
ألخرسع حدسش  .يالألزدظ حجم محطشص ضع لخسعه حمدأل ألي لخيصقي

أليلخص بصخسغغص لج لخرطه لخرصى ي يلخلصكصق حشغ لشجم تسعي لجطلغص يلخعنل أل ي أل أل
ألجطغشص بسفصه لثصضشصم لخرطضغص لخفغ تسعي خرطيغص هلصق حجم يف لثخ يلخدفظ  أل

صم لخلصنثص ألخع لخرطغشأل حشقص قلإلشغصي غصثظ يلإلشغصي خصف: يف حعخسص
شص بسفصه شغغفشص لج شزط لحطلمضص ألسصهتصك يخسألملتشألجع ملم خصضشص لإلشغصي ي

يصق تسعي ثسغص لي شعجص بصخسغغص لخششصق ألملتشييخدصمضزشص لثسضنثص حتفشص لشضنلثص  ي ي
ي بصخسغغص لج ثددع يخدصمضزع ثسغصق يتسعي ضغ ألثشص ضسعي لخرطه لخرصى

يلشعلجص خسضنثص حتفعق يتسعي لخلصكص بصخسغغص لج لحطلمضص شعجص خسذغزص جسششص  ي ألي
 .ألشصصو جصإلط لألشعله جث لحطلمضص يثددشص لخلصنثحصشذغ
 لثصف يف لثفصى لخغصبظ لثدصو لج خخ لإلشغصي يخخ لخغزط يخخ ألشيح

يلخزطنق ضسعي ثسغص بصخسغغص لج ضضي لحلدط خع لثخق يتسعي ضضي لحلدط 
يلشعلجص بصخسغغص لخشعق يحضخظ خزشعى لخدصثظ لثدصو لج غفظ نضض يغفظ 

يع بصخسغغص لج ضضي لحلدط يلألحطلم ضسعي شعجصق بصجفغصن ألششسطق حجسطي يغفظ ب
ألحعشع خدصحص لج لحطلم شعه يلثض يضع لإلشغصيق يثشسالض ضسعي خطثط لخرطيض  آل ي

 خع أللخسسشصم لج لخسعهق يتسعي أليلخصص لج لجلسط أل لخأللخلصن أل يلخرطيضأللخرصى
يي لخعثعم ثسغص لي  خسفخل بصجلسط يلخسعهق يخط لبذصى حعألشصلخسصثشص لخزسغز

 لخلسغص لثضحعنل يف أللخسسشصمييلثضل خع  حعي لخعثعم زغ ه ضسفألتزضىيشعجص ه حجم 
آلي لخعثعم ل: ألحففدظ. لثسذظ أل لخلسغصق حال تفدظ ضعضأللخسسشصميخشط يلثضل خع أل ص أل

 .صأل لثصضعضصألشسس بصخأللخعثعم لخلصنثغ

 .قكن: ق خدضن جصبظهناية احلكمة



دات ّأن حض مع ميهست اخم هبجههش ّهن ٣٧  ..........................................................................حط
دات اخمٰههبهئّنأ: مش لكحف ذخمّوميحقمظ مع  ّهبهشًمنىح أميهنهس حطهسجليطئّمظ ال ّهبهش اخلهسرمعّهبهش اخم

مي هنهس حنمنهسدمي وأهلىطادّاجفهسهن ع واجغُّـ، حن ًاهش، حطمئٰههئ حم  حنهئُّـرمعهش حتلك معهئىع أو مت
هب حنهس ميهئُّـرج حتلك  هسن حن حنمنهسدمي وأهلىطاد امتُّـرامعهس ّحنهسهنهبجم ان واإلمت ًهس، ّذامظهبً احلهب

را حن هنهس أحن منًوال حطمئٰههئ حم مسمييطة لك ٍ زائُّـٍهش حطهتحنىطّخن ن حن  لكحف ذاهتهس، خممي مظمي
ر  دات ملخفهنهس حطهتحن مع هي اخم هس خم د معهئ مع ًهلمنهيهبهش، هلهبمس إذا حمهسمتلك جغخيهبخيهش اخم ّ

رّهبهشاخمٰههبهئ مسمييطة لك ملخفهنهس حطهتحن ٍهبهش لكىطٍ، أو حن  لكحف ذواهتهس، هلهبمس خم حمهسمتلك جغخيهبخيهش ٍ زائُّـةّ
د مع هي اخم لكهس خم د مت مع  .ّهبهش اخمٰههبهئاتًاخم

دات اخمٰههبهئّولكُّـم امظ مع هي، حطٰهُّـ أن ّهبهش حطهسجليطئّهبهشمنهسف اخم ر وا  حطهسجفٰههئ اجفِّـحم
لك اجفمنهئىح لك حنٰههئ معهئّأن ّأجع د خمهب مع ًهبهسً جغخيهبخيهش اخم لكّ ًهبهس وال مت دات اخمٰههبهئّ مع  ّهبهش خمهي

ن ّهبهشاخلهسرمع منحيهش، هلال معهئىع وال هلمن خسهس حم مظمي  حطمئٰههئ االمتُّـراج حتلك ّهبهش حطهسجليطئّحن
من حنهئمبمس، أو حطمئٰههئ حمٍواجغُّـ خن رًهشّهنهس حن هبهشٍ حطهتحن ٍ لكىط  . لكحف ذواهتهسٍ زائُّـةّ

هب إحل اخمميهي خي جن اخم ّهسهنهبهست، وال مظ حطهسجفّهبهش واجليطئهبهشّإذن ميهئ منىح جغخيهبخيهش ّ
د حطهسخمميهي مع ميهشهبّاخم دات اخمٰههبهئّ اجفهسهن مع منىح أميهنهس اخم ًهش، حممس ال مظ من اجفّهبهشّ هش ّخن

ميّهبهشحطهسجليطئ رّ اجفهسهن  .هش حطهسجفٰههئ اجفِّـحم
ع حنهس حطهبهئهسه ّوجمُّـ امظ  حن ،ّ حنهس ذحمىطه اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمنّأنّهنهي حن حصمئ

مي حض األلكهبهسن، وخمهبىع هن جغميمس جف د وهن مع ًأجغميهسم جغخيهبخيهش اخم د حض ّ مع م اخم حيمب
ُّـ  ، وحن هنهئهس مت حيىطّأناخمِّـهن هسئمل اجف هسئ جمُّـ معٰه هنِّـا احلمي حن اخمهئ هسحك لكهش ّ اخمجه

ل د حض األلكهبهسن، جغهبمك ميخي مع ل حطهتؠهسخمهش اخم د ال ّإن :ًوجعهسمتهبهس: لكحف اخمخي مع  اخم
منىح حطممء ٍمي لكّهبهش، وحمهسجلهئّهبهش واجليطئهشّهبّ حن أجغميهسم اجفهسهنهبهش، حمهسخمميهيّ  ّهبهش واخمحيمنهيّهبهش واخمهئ

هنىطّهش واخمٰههسحنّهسؠ اخلّهبهشواخمٰهىط الت اخمٰهىطّمئهباخممي وّميهشهش، وحمهسجل  ّهثن، هلّهبهشهش ومقهسئىط اجفخي
ء، حممنُّـق  هسجممبهس لكحف  ّهنِّـه مثهبٰههس أجغميهسم حكهسرئهش لكحف اجفهسهنهبهش حن معمبهش ؠُّـجممبهس وامتجه ً
هسجم لكحف زميُّـ ولكمئىطو ومقهسئىط األهلىطاد، أو حن معمبهش امتُّـرامعمبهس حتلك  هسن وامتجه اإلمت

اع حتلك األمعهئهس اع واألمت  .سء حمهسمتُّـراج األهلىطاد حتلك األمت



قم ن لحدذعدش ............................................................................... كق
 وآل قي آل صدسبظ لسخغسجس ثت فكآلزشولحعةعم لحضى صع بضلبظ لحلدزدش لحخزر

ي وآل كصجس وآل محال وآل حس صحسبظ صضو لتخسفقيلسصملةس حتش فك  حدزعه ق سخظ.ي
 آلحرطوصضل حس كثسم لحزظ لت. لحعةعم صدغظ لححصن ولآلثثله جعسئض لتدسصزظ

 .سل بضولهتسآلغحفح وحآلزشزرسل ثآل لحعةعملل صعصآلكهجخزض : بدعحظ
ي لثغرغش ممس كةغغظ حظ كتذسه حذعةعم يف صضل لحدحظ جمرعثشآلحرط لتآلله آلةظ  آل

 :آلحظ لحرغسئش لتزرشق وصع
يجة األو ته العي: ا وجود بهو ّشخص ا   ّيةّ

يبخص كه مل صذظ لحعةعم ةرعس وآل سعثس وآل   لألتضى وآل آللحذذزسليس حظ آلزجذي
يزسةضئ  نلئص ثت ملبظق ي بسحضيسآل وآل حغحفحآللحذذزسلش ولتص حظ بذط ي حرصمةس حتآل

آل كوه حس صثبآلسهج آل حغحفحش آلزشآل صعصش ثزرآل لحعةعم لخلسمةعآلكهش ثت محط صع آل
 آلكهجخزض :  بدعحظآلحرط وصضو صع لحرغزغش لألوج لحغع كثسم لحززس لت.بضلهتس

 .آل وحغحفحش بضولهتسآلزشسل ثزرآللحعةعملل صعص
ا يجة ا وجودات العي: نيةا ّ ال حد منطّيةا اّ    

ش ثت آل آل ةرض وآل جحظ هلسق وصثبآلزش لحعةعملل لحخزرآلكه :آلخص ممس ثغطآللب
ي آل تص هلس وآل بخضصطآلزش بذط لحعةعملل لحخزرآلكهمحط   سهتسق ومحطآل هلعصآل حرخدعآل

ظ ه حظ لجلرض ولحدحظ كو حظ لحدحآلس كه صغذعآل لحآل ولحغخضصط لترخدعآلصآلأله لحل
آلشق وصع حس صعرآلسكش كو حظ لجلرض ولخلآلتسك صضو آلجظ آل لحغسه كو لحرسجطق وآلع بسحلصي

آل جام بدصهق جال صخدظ كه صذعه هلس تص آلزشلألحعم حرغدزش ثظ لحعةعملل لحخزر يآل
 .آلوبخضصط حرخدع

 .ققنققن: ق ححصم ثسبط احلكمةهناية
آل مجضسس يف بغعل ثسبدش كه لحلص لتردع ثظ لحعةعملل لحخزرزش آل فغط بسحلص لحغسه لتغذعه  آل آلآل آل آل آل



دات ّأن حض مع ميهست اخم هبجههش ّهن ٣٩  ..........................................................................حط
ة ا يجة ا وجودات العي: ا    ال برهان عليهاّيةا

دات اخمٰههبهئ مع مش لكحف ّ ميحقمظّهثمت، هلّٰهىطميىح حنهئجهخيّ جغُّـ ومظّهبهشحطٰهُّـ أن حس ميمي خمهي
ُّّـ واخممفهنهسن ميخنحقحمهسن حض جغُّـودمههس، ّ ألن احلذخم لكُّـم إحنميهسن إجمهسحنهش اخممفهنهسن لكهيهبمبهس،

ً ميخيىش دائمس ، اخمِّـي هن اخمحيمن أو حنهس هن حطمئهئيطخم،ّ اجليطء األمغخف حض احلُّـّأنحطمئٰههئ 
ً دائمس هن اجليطء ، األومقىس حض حنهس ميخيهسم حن حطىطهنهسنّ هلهسحلُّـ.ًا أومقىس حض اخممفهنهسنّجغُّـ

ُّـالل لكهيهبا  ،ّ هلمس ال جغُّـ وال مظٰهىطميىح خم.ُألمغخف حن مظٰهىطميىح اخمممء اخمِّـي ميىطاد االمق
هئهس هنِّـه اخمخيهسلكُّـة اجفهئجهخي.ال حطىطهنهسن لكهيهب حيّهبهش وجمُّـ أو  ّول حض اخمحيمن األّهبهش واخمحيهي

هسب وهلمنهيهئهس اخمميالم هلهبمبهس، هلالجغيس  .ّحن هنِّـا اخممي
هسحطخيهش  هش اخم هب هئهس حض اخمهئ دات اخمٰههبهئّأنوإذ أو مع  خسهس، ّّ ال جغُّـ حنهئجهخيّهبهش اخم

لك  دات اخمٰههبهئّأنهلهب مع  . ال حطىطهنهسن لكهيهبمبهسّهبهش اخم
رابعة يجة ا وجودات العي: ا ضورّ إال ُ ال تعلمّيةا شاهدة ا    ّةبا

هش حن أهن هب ّمظٰهُّـ هنِّـه اخمهئ ٰههسخمهبهش، وهن ّ هسئمل حض حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف  وأمغجهىط اخمهئ
دات اخمٰههبهئّأن مع ٰهىطّهبهش اخلهسرمعّهبهش اخم ٰههي ف لكهيهبمبهس حن مغالل اخمّ ال ميمئمي اخم

مض هسحطخيهش، حن ّاحلمن هسئمل اخم مش حض ذخم حنهس ذحمىطمتهسه حض اخمهئ دات ّأن، واخم مع  اخم
ّ ال جغُّـ حنهئجهخيّهبهشاخمٰههبهئ مش لكحف ذخم لكُّـم إحنميهسن ّ ميحقمظّهثمت خسهس وال حطىطهنهسن لكهيهبمبهس، هلّ

خم دات لكهيمس جغمن مع هي اخم ًهبهسًاخمٰههي حط مضّ ألن اخم،ّ ، ّ إحنّٰههي احلمن ر أو مظمنُّـمي ّهس مظمن
هي  ا مضّأنوحن اخم ري ال إلمن ّ اخمٰههي احلمن من لك حكىطمي احلُّـود ّ إال ّاخم

ٰههسرميىح مضّأن، حممس ّهبهشاجفهئجهخيواخم منُّـميخيّ اخمٰههي احلمن خيّ اخم هش ّحطهثجمهسحنهش احلّ إال ّ ال مي

ٰهيغ  ٰهىطميىح حط ، حط ميخنمئ أميهنهس اخم ًحن اجلهئىع واخمحيمن اخمِّـي ميخيهسحط احلُّـ اخمهئهسجمىغ واخمىطمق ّ ُ
هئهس ذخم حض هنِّـا  د، حممس أو مع ّاخمِّـامظهبهست أو حطهسخمٰهىطيض اخمٰههسم واخلهسؠهش، وحمهيمبهس حنهئحيهبهش لك اخم ّ ّّ ّ ّ

حنهب: امتمهىط. اخمحيمن  .٢٨٧ ص١ج: ر مقهسحط، حنمنُّـامكحنهن
حنهب   .٢٨٦ـ ٢٧٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكحنهن



حيهش ............................................................................... ٤٠ ٣ج ـ اخمحيهي
دات اخمٰههبهئّإنواخممفهنهسن، وجغهبمك  مع ، هلال ّمظخيُّـمّ ال جغُّـ خسهس وال حطىطهنهسن لكهيهبمبهس حممس ّهبهش اخم

مض حنهش حطهسخمٰههي احلمن ن حنٰههي ًرا أو مظمنُّـميخيهس، وّ مظمنّميمئمي أن مظمي جن حكىطمي ً ميهئ
ر ُّـالل لكهيهبمبهس حن مغالل آجعهسرهنهس ّميهشاخمٰههي هبهس حطهسجفخنهسهنُّـات احلهن ، أو حطهسالمق

ازحنمبهس  .وخم
ُّـلّمنهئىحوحنىطاد اجف ازم ـ اخم مي دات اخمٰههبهئّ حن اآلجعهسر واخمهي مع   ـّهبهش هبهس لكحف اخم

د ّمنهئىحهست حض متمهىط اجفّهسهنهبّهن اجفهسهنهبهست، هلهسجف مع هسرة ـ آجعهسر خمهي مش هنِّـه اخمٰه  ـ حط
ل خمٰههي، مظالزحن حض متّاخمٰههبهئ اجمىش مظالزم اجفٰههي ُّـالل ّحيىع األحنىط واخم ن االمق ، وميمي

ُّـالال  د امق مع رًّهسهبإمتًهبهس لكحف اخم د وخكمب مع ن ومع اخم هسظ مظمي  ه، وهن هبِّـا اخمهي
 مظهي ً اجفٰهىطوف جغخيهبخيهشّإن، وجغهبمك ّهبهشخمُّـى األذهنهسن وإن حمهسمتلك حنجيهسميىطة حلخيهبخي اخمٰههبهئ

هي اآلجعهسر واخم د حط مع ازم، هلال مظٰهىطف جغخيهبخيهش اخم ازماآلجعهسر واخمهي حنٰهىطهلهش ّ إال هي
ل إحل اخمٰههيهشّ حطىطهنهسن إينّ وهنِّـه هن جغُّـود حم،ٰههبحيهش ُّـل هلهب حن اجفٰههي ّ مي ّ ُ. 

هسجغمك أؠهسخمهش  هن إحل حنهس جغخيخيهئهسه حض حن ّوهنِّـا اخمميالم ميخيحقب حض حطٰهيغ ومع
هسرميهش اجفهسهنهبهش، جغهبمك اهلحقض هلهبمب د والك مع ّاخم ازم وآجعهسر جغخيهبخيّأن هسّ  ّهبهشّ اجفهسهنهبهست خم

هتهس اخمّهبهشوواجمٰه د اخمٰههبهئ مظهسحطٰههش حض جع مع خيُّـ حطّهئحيىع األحنىطي خمهي  ّهتنً، مغالهلهس جف ميٰه
تَرّ، ال مظخيىطّهبهشّاجفهسهنهبهست جغُّـود لكُّـحن د، َ وال جع مع ىش اخم  خسهس حض متحيىع األحنىط وخم حط

ابهس ّأهنو ٍك َ َ ٍبقيعة َ َ ِ ُسبه ِ ُ َ ْ ُالظمآن َ ًماء ْ َإذا َح َ
ُجاءه ِ َ ُده َْم َ ْ ِ

ئا َ ًش ْ ر( َ :  اخمهئ
ء ،)٣٩ هيىس اخمهن ف مت هبمبهست ّومق ىط لكحف هنِّـه اخمهئخيجههش هلهبمس ميهتجح حن إجكهسرات ومظهئ  أحم

 .هنِّـا اخمحيمن
ل اجفّإن ّجع ٰههبحيهشّ إال هلال مظٰهىطف هبهس: ّمنهئىح جم دات ّأن ميٰههئ حنٰهىطهلهش  مع  اخم
ٰههبحيهش، ألّ إال ّ ال مظٰهىطف حطمنجعهسرهنهس حن اجفهسهنهبهستّهبهشاخمٰههبهئ ُّـاللّمتحنٰهىطهلهش  خي ،ّ إينٌ امق ُ ميهئ

، وحنٰه هست لكهي ل إحل إجع ت اجفٰههي ٰهىح حض ّين اخممفهنهسن اإلّأنىطوف ّهلهب حن جع  أ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٨٨ ص١ج: جغ زادة آحنمك: ، مظٰههيهبّاحلمنجههب اخض



دات ّأن حض مع ميهست اخم هبجههش ّهن ٤١  ..........................................................................حط
ّوهنِّـا ميميخنىح لك أن اجفمنهئىح ميخيىط حطُّـخمهبهيهبهش اخممفهنهسن ، ّمئّ حن اخممفهنهسن اخمهيّدخمهبهيهب ّ ّ ّ
ٰههبحيهش، وهن خيهسخمىح حطِّـخم أميهنهس حنّهبهشدخمهبهيّ أهنهس ّ إال،ّاإلين  َ ً  اخممفهنهسن ّهبهش أمتميىط دخمهبهيُ

ث اخمالجغخيهشّيناإل ف متخيىح لكهئُّـ هنِّـه اخمهئخيجههش أميهنهس حض اخم  .ً حن رأس، ومق
جع وحم األمغىطى إحنميهسمتّأنًا جضُّـر اإلجكهسرة إحل وأمغخف  ّهبهشّ اجفمنهئىح جمُّـ أمتميىط حض حط

ٰههبحيهش د لك حكىطمي اجفهسهنهبهست، وخم حنٰهىطهلهش  مع ٰهىطف لكحف جغخيهبخيهش اخم  حن ذخم حنهس ؛ّاخم
هسب األمقحيهسر، حممس ميهئخي ذخم اخمخنهبَّـ  حكهش خممي جه َّـ اجف معهسء حض مظٰههيهبخي لكحف حطٰهيغ اخمهئ

ل ، جغهبمك ميخي هئهس وخمهيمئمن: جغ زادة آحنمك حض مظٰههيهبخي ّهئىح هنهئهس مظٰههيهبخيهش حض حطٰهيغ مت
حكهش هنميِّـا جه د اخمٰههبهئ: (اجف مع ، ّال محمي إجمهسحنهش احلُّـود وال اخممفهنهسن لكحف متحيىع اخم

مبهس حنٰهىطهلهش مظهسحنهش اجمّ إال ّوال محمي حنٰهىطهل د اإل جه)ّحطهسخمخنمب  . ّ حط
خم ره حطهسحلُّـ وال حطهسخمىطمق وال : ًوحن ذخم أميهنهس جم د ال ميمئمي مظمن مع ّاخم ّ

رة ؛ إذ مظمنٍحطمن هسوميهش خم خيهسخم حن جغُّـ ّ حن ل حنٰههئهسه وامت هسرة لك جغمن ّر اخمممء لك
د هلال ميمئمي  مع د، وأحنهس حض اخم مع ، هلمبِّـا جيىطي حض ملخف اخم ّاخمٰهجل إحل جغُّـ اخمِّـهن ّ

ّلكجل اخمٰههبهسن، دون إجكهسرة احلُّـ واخممفهنهسن ومظحيمبهب  وحطجنميهي اجفخنهسهنُّـةّ إال ذخم
هسرة هبهسن واخمٰه  .اخم

هش هنِّـا اخمميالم هب دات اخمٰههبهئّأن: ومت مع ف  ال ميمئمي حنّهبهش اخم جم مبهس وال اخم ٰهىطهل
خمهبهش، حممس ال  م احلمن را أو مظمنُّـميخيهس حن مغالل اخمٰههي مبهس مظمن ّلكحف حمهئمبمبهس وجغخيهبخي ًّ ً

ُّـالل لكهيهبمبهس لك حكىطمي آجعهسرهنهس واجف مبهس أو االمق هست اجفالزحنهش ّهسهنهبًميمئمي أميهنهس حنٰهىطهل
ر،خسهس مبهس حطهسجفخنهسهنُّـة احلهن جن حكىطمي حنٰهىطهل  .ّهبهش واجفميهسجكحيهش اخمٰههبهسمتّميهش هلهبهئ

هش حن أهنّوخمٰه هب ؠ وأّ هنِّـه اخمهئ هسئمل اخم مظ هيلك إخمهبمبهس حنُّـرمقهش ّمغجهىط اخمهئ
ٰههسخم هئهسء لكحف هشهباحلميمئهش اجف ؠهس حنىش اخم رّأنً، مغمن ٌ اجفهسهنهبهست أحن ّ لكُّـحنهبهش حتمي جغُّـ ّ ّ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٨٨ ص١ج: جغ زادة آحنمك: مظٰههيهب، احلمنجههب اخض
 .١٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامكمليشامسلك امكملمسيشمسجيهب 



حيهش ............................................................................... ٤٢ ٣ج ـ اخمحيهي
د  مع مبهسهواخم مضّن أل؛حنهئ ، وجغجن اجفٰهىطهلهش ّ هنِّـا ميٰههئ اخمخيهنهسء لكحف دور اخمٰههي احلمن

اجمٰه ريّهبهش واحلخيهبخيّهبهشاخم الّ ألن اجف، وذخمّ حطهسخمٰههي احلهن م حض اخمِّـهن جغمن ً ٰههي
هسرة اجمىش حطمنهيهشٍ لك أحنىطٌلك ّ لكُّـحن ال ميمئلك إحل اخم هسز اخمٰهخيمكّ إال ّ اجمىش ّحطهئ اجف ، واخم
رّ إال ُ ال ميمئمي أن ميُّـركّاخمٰههبهئ  وجمُّـ .ّهبهشخم، دون اجفٰهىطهلهش احلمنّميهشحطهسجفخنهسهنُّـة احلهن

متهس حض هلمن أؠهسخمهش اخم ف متخنخف إخمهبمبهس أميهنهس حض أ د إحل هنِّـه اخمهئخيجههش، ومق ًمع
 .إجكهسرات هنِّـا اخمحيمن

ا اء عّ  
•:  

ميهست اخمٰههبهئ دات حض هنِّـا اخمحيمن اخس مع ، ّهبهش، ال اجفحيهسهنهب اخمِّـهنهئّهبهشّحنىطاده حن اخم
خم م، وجمىطميهئهش ذخم جم هسحكهش خمهيمئمنُّـاق ال اجفحيمب مي اخم مي: (هل هبجههشّهن  ).هست حط

هئر مسممَّـ اخضالجضخمهئت ّممهنهبامكحنهليغ لكهئمك (:• مههن مسهئحف  اخضحنجيلكة مكهن
حنهلجيهن  ).ّجيهب امكممخنهنّجيهبامك

معُّـة خم حض ّ خصخيّهبهشّ اخمحيمن خمهبىع لكهيهش جغخيهبخيّأنحنىطاده حن ذخم  هئىع وحن خيهش خمهي
اجمىش اخمٰههبهئ د اخلهسرمعّاخم مع اجمىش ّ ألن اجل وذخم؛ّ واخم مش اخم هئىع واخمحيمن حط

خمهشّهب أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط، هلال لكهيّاخلهسرمع خيّهبهش وال حنٰههي مس ّإمت، وّ اخمٰههبهئّ حطهبهئمبمس حض اخم
هئىع حطهس ن اخمحيمن حمهسخمٰههيهش اجفحيهبُّـة خمهي هيهبالت اخمٰهخيهيّميمي هسر اخم اجمىش ّهبهشلك جههش حطهسخم  اجفىطمظ

هئهس حمهبحي هسرات هنِّـا اخمحيمنّهبهشومتحيىع األحنىط، وجمُّـ أو ح لك  .ّ ذخم وحطهبهئهسه حض 
هب مكهنيشمصيشد: (•  ).ّأو خلهئمسجيهب أحضملى خلممملو

ّ اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك: هنهئهسّحنىطاده حن اجفهسهنهبهش د :  أي،ّ مع اخمممء اخمِّـي ميٰهىط اخم
اء  . أم الّىغ حطهسجفٰههئ األمغّ حمهسن حنهسهنهبهشًمق
ىس خلخنيشخلهئ: (• ًحكمنهئن امكحنهليغ اخضخن ّ  ).مسمكا حضهنىع. ّ

 .ًهس، وهن مغهيىح حنهس هلىطض حض اخمحيمنّذامظهب ِّّـاجحًحنهس وملخف اخمّم حنخيّ ميهئخيهيمش ملخف اجفخي:أي



دات ّأن حض مع ميهست اخم هبجههش ّهن ٤٣  ..........................................................................حط

 ).ً امكحنهليغ أو جغجيئهئ آحضملّإخلهئ: (•
هسب  هسرة اخممي ح لك ع، وحمهسن ذخم لكحف ّأنذحمىطمتهس حض   اخمممء اآلمغىط هن اخمهئ

هسل، وجمُّـ أ هب اجف هي اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك حض مظٰههيهبخي اجفىطاد حن اخمممء مق و
ع: اآلمغىط، جغهبمك جمهسل ٌهلِّـخم اخمممء اآلمغىط إحنهس مت  خمِّـخم اجلهئىع، أو خمهبىع ٌ لكهسرضّ

د، وذخم اخمٰهىطض  مع ع، أي هن لكىطض حن األلكىطاض اخمجههسرئهش لكحف معهئىع اخم حطهئ
هش لكهيهب أو لكُّـم، أحنّإحن ّهس حنهسهنهبهش لكهسر لكهسرض أو ّ إمت  أن ميخيهسلّهس اخمٰهُّـم هلال ميمنهيّ

 .اخمَّـ... ىطوضحنٰه
خنلكهسملهسيس: (•  ).وحفمض لكال امك

اء د هن اخمحيمن أو جكهبًأي مق مع  . آمغىطًئهس حمهسمتلك جغخيهبخيهش اخم
خم •  ).هسهنمنم حضملق امكحنملض: (جم

، ّاالحتهسد  حطجل معمبهش ّهبهش خميطوم اخمٰههبهئ:حنىطاده حن ذخم الف حض احلمئ ومعمبهش االمغ
حك ٰهُّـّهبهشوهن مغىطق جفهس هن اجفحيىطوض حن  جلّ اخم ، وجمُّـ د واجفجيهسميىطة حطجل اجلمب

هسب ح حنجههسخممش اخممي هئهس ذخم حض   .أو
خي هسب، جغهبمك جمهسل مظٰههيهبخيهس ّوهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجف ري حض مظٰههيهبخي لكحف اخممي ً اخمهئ

هسرة ن حنهس حط اال: لكحف هنِّـه اخمٰه الفّحتهسدوهن خميطوم حم  . لكجل حنهس حط االمغ
خم • مب مكىش أؠالو: (جم ًأهسجمهئ هسهنمنم حصمللكمب امكيشمصيشد امكمكي ال مع ّ  ). ومسيش جخهئل،ً

هسين لكحف احلمي األهنِّـا هن هئهسه حض ّول اخمُّـخمهب اخم ، وجمُّـ أو  حض هنِّـا اخمحيمن
مك هسب، وذحمىطه اجفمنهئىح أميهنهس حض حط هسرة اخممي ٍح لك ً ّ، ،  و مقهسحط هئهسه حض خصهي ّأو

 . هلالجغيس،مبهئهس لكحف ذخم حض اخمخلحّومت
دّإن ّجع مع مش خم هن وامعمش اخم د اخمِّـي ال مق مع  . حنىطاده حن اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهبهباحلمنجه  .٨٥ص ١ ج:، مظٰههيهبخيهش جغ زاده آحنمك اخض
هسحط   ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٥١ ص١ج: اجفمنُّـر اخم



حيهش ............................................................................... ٤٤ ٣ج ـ اخمحيهي
خنميهب اخلهسيص، لكحف ّ إال ّ هنِّـا اخمُّـخمهب ال ميّأنحممس  ٰههسخمهبهش حض اخم هسين احلميمئهش اجف ّحن

مش إحل جغميمسء اجفّوال مي دات اخمٰههبهئّخنهسءُ لكحف حنهس ميهئ مع هسمي حطجل اخم  .ّهبهش حن اخم
مك هلهبّأنًهنهي حن هنِّـا اخمُّـخمهب أميهنهس ّومي ىغ، اخم امعّ ال خي ، حط ّهبهش حطهسحلخيهبخيهش اخم

دات اإلحنميهسمت مع دميهش حطمس هلهبمبهس اخم مع  .ّهبهشّميخنمئ مثهبىش احلخيهسئ اخم
خم •  ).ًهئمكيشمصيشد مصمه خلهئ خكجييغ جس حيحن لكيشن اّوأخلهئ: (جم

هست احلمي األّولهنِّـا هن اخمُّـخمهب األ م إلجع ميّول اخمِّـي ذحمىطه اخمخي د، ّ خس مع هش اخم
ٰه هس، وجمُّـ  مت معهئ ّوهن متحي حم هبىحّمنهئىححي اجفً  . ووؠحي حطهسخم

خم • هئ مكمنهئن حكهلهنىش إخلهئ ومصيشدا وإخلهئّأحيخليس : (جم ّىش مكيش لكهئن مصمه ًّ ً....( 
هيهن اخم) ّأمت(اخمهنمئخف حض  د، ومعٰه اهلحقاض اخمحيمن حن  ؛ًمس حض حمالحنّمع

هسر أن حم ّحطهسلك خيىط إحل اخمحيمنَّ معُّـ حض اخلهسرج ميحي  . معهئىع خممي مي
خم • جيحمهب: (جم  ).حكهليشل اجليشامسمل امك

هبجههش(جمهبُّـ  اهنىط، أل) اخم د إحل اجل هبجههش، ّهنميٰه ن حط هش وجمُّـ مظمي ن حنىطحم ّهس جمُّـ مظمي
اهنىط اجفىطحم ؛ إذ هن حنىطحمّهلهسجل هب اجل اهنىط ة ّحنهسد مش حنّهش حن جم رة، واجل وؠ

اجمىش اخلهسرمع هسظ اخم ل حطهي هب اخمٰهخي هبجههش حن جم  .ّاخم
ل، أل د اخمخيهبُّـ لكحف اخمحيمن نّهنوال ميٰه هبجههشّ إال هس ال مظمي  .حط

خم • ء لكجيحن: (جم يغّجيهبومعجي  ). ذمكىغ خليس ذي خك
، هلحي حنٰههبهسر ّوأحن: جمهسل اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك حض مظٰههيهبخي خم حن ذي جم َهس جم َ

جملكَاهلٰه ذخم خمٰهخل حن ذي جم: اخمهيجيهش مش، أي خم ٍ حم َ ، ومعهسز جمىطاءة ذي ََ خي  حن
ّجم حمٰههئمش أميهنهس، وخممي األول أهلمنهي ًَ َ ِ ِ. 

خم •  ).ىشّجيلكهنومسهئجلجههنهب حفجهيشخلىش و: (جم
مئ هسرة مظ هبهسن ّهنِّـه اخمٰه هتمتحيهش خم لك مثهيهش حن ، وخمهب هلهش لكهيهب هسحط وحنٰهجه هش خمهيميالم اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهبهباحلمنجه   .٨٧ص ١ ج:، مظٰههيهبخيهش جغ زاده آحنمك اخض



دات ّأن حض مع ميهست اخم هبجههش ّهن ٤٥  ..........................................................................حط
مك، هل لكهب:  أن مظخيىطأ هبِّـا اخمهئّالحطُّـمغالؠهش اخم حيهسء مت جل امت ّمي  وحطهسجلمئهيهش ،ّ

حيهسء[ حن و] امت ِلكمئ ِّهبحمهيِ هسحطخيهشِ هسرة اخم خيىطأ حطهسخممي لكجهحيهس لكحف اخمٰه  ّهبهش اجفهئحيهشّهبميهيواخم. ً هل
مع ال اخممفهنهسنهشّهبحمهيهنهئهس  هسمل  . حطهسب االمي

خم •  ). حصهنىغ األخليشرّهينحك: (جم
 .هست وملخفهنهسّمنهئحي حن اجفّهبهشهست اخلهسرمعّمنمن اجف:أي

خم • هي: (جم ّ داحضال جس خلهئمسجيهب امكمهيشعّمكمنهئن اخضمل ً.( 
حنم حنّ امتخيالب ملخف اجفخي:أي  .ًهسّخي

خم • هئخكجيهبّلكخفّلكيغ و: (جم الخصهب امك  ). وإن لكهئن خليس امك
اب لك إجكميهسل حنخيُّـ ن ّأمت: ر، جغهسؠهيّهنِّـا مع  هلهبمس مق حطىطهنهئلك لكحف لكُّـم حم

مسدا لكحف ذخم مقهسئىط  لكهس، هلميهبىح مظهئحي الك هس وال مت د معهئ مع ًاخم ً هش ّاخمميهيهبهستً  اخلمئ
 ؟ّصهس واخلّ اخمٰههسمّاألمغىطى وهن اخمحيمن واخمٰهىطيض

خم •  )....مسجهمممهىح لكيشهنهئ خلمهلكرمصهب حتمت: (جم
ميّهبهش اجفهئحيّهبهش واجليطئهشّهبميهيهنِّـا حطهبهسن خمهي هئّهبهشهست اخمٰههبهئّ لك اخس  ّهبهشً، وخمهبىع حطهبهسمتهس خمهي

لك حيّهبهشواخمهئ  .ً لكهئمبهس أميهنهسهشهب اجفهئ
خم •  ).حكهئمكممهنىس هبهئ: (جم

مي:أي دات اخمٰههبهئّ حطهسخس مع امعّهبهشهست واخم ص احلخيهبخيهش اخم  .ّهبهش، ال مغمن
خم •  ). ومكيشازخلٰههئمسهثخصهئرمسهئ(: جم

ازم دات اإلحنميهسمت: حنىطاده حن اآلجعهسر واخمهي مع  .ّهبهشّحنهسهنهبهست اخم





 
 
 
 
 
 
 

دا ؿت ا اتإ  
  خكجيجههب امكممهنىس احلهليشخس)١(
  حتخنجييع جس خلممهئين جضخنجيخنهب امكيشمصيشد)٢(
الف احلمنجهمف اخضمكلكيشرهسيس جس مسمكا امكحنهليغ)٣(   احض
هئمغهب خلهللكاخكىش)٤( هئمغهب خلحنٰهيشم امكيشمصيشد ومس   امكحنملق مسمف مس
ّ مكهنجههلمهىع جس حصمللكمب امكيشمصيشد خليس اخضهئدة وامكهليشرة لكالم)٥( ّ ّ 
حنجيهب)٦( هئئيغ اخضمهحمخنجيهب وامكحنهن جهجيجيمن مسمف اخض هئمسحمهب امك  ّ ّ 

 





 
دا ؿت ا اتإ  

)١(ا غا    
لك حض هنِّـا اخمحيمن ّمنهئىحجغهسول اجف دات ّأن أن مي مع ميهست اخم هبجههش ملخف ّهن  حط

، وّحنىطحم د أميهنهسّأنهش حن معهئىع وهلمن مع ًهبهس حنٰههئ معهئلك خمهبً جغخيهبخيهش اخم لكّ ًهبهس وال مت ّ 
لك ّإمت ّمنهئىح اجفّأنحنهست هنِّـا اخمحيمن ّومت جمُّـ ذحمىطمتهس حض حنخيُّـ. ً حنجههيخيهسًهسّهبحمهيوال  ُمس مي

مي مك حض ّ واجفمنُّـاق اخلهسرمعّهبهشهش اخمٰههبهئّهنِّـه األجغميهسم خمهيمب د، وال لكالجمهش خمهي مع  خمهي
د وأجغميهسحن مع م اخم  .اجفخيهسم حطمئحيمب

هش هنِّـا اخمحيمن هن متحي أجغميهسم  هب ن مت هسظ ٍوجغهبهئئِّـ مظمي د حطهي مع ّاجفهسهنهبهش لك اخم
خي اجمىش اخمٰههبهئ واخم د اخلّمنىح، هلال ميّ اخلهسرمعّاخم مع  ّ حطهتجغميهسم اجفهسهنهبهشّهسرمع اخم

جيهسميىط ّإال  هئهسء لكحف اخم ، وهنِّـا حنٰههئهسه اخم هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم هسز ومت حطهسخمٰهىطض واجف
ي د واجفّاحلهب مع اجمىش اخلّهسهنهب حطجل اخم جههش حطهسجفّ، هلميّهسرمعهش حض اخم هش ّهسهنهب األجغميهسم اجفىطمظ

ًأوال دّ مع ي إحل اخم اميهش جغمي ًجعهسمتهبهس وحطهسخمٰهّ إال  وحطهسخمِّـات ال مظ ىطض، حن حطهسب 
ُّـ  .ُّـ اآلمغىطّمي إحل اجفّأجغُّـ اجف

من ّوحطهئهسء لكحف هنِّـا اخم دات واخسّأن ّمنهئىحر ذحمىط اجفً مع  ال ميمئمي ّهبهش اخمٰههبهئّميهست اخم
خم ًهبهسًاخمٰههي هبهس لكهيمس جغمن منّ ى اخم منُّـميّ، ال لكحف حن ٰهىطهلهش اجفّ ألن  وذخم؛ر وال اخم

راخم لك حض هنِّـا ّ حنىطحمّهبهش واحلُّـود اجفهئجهخيّميهشّمن ل، وجمُّـ جع هش حن األمعهئهسس واخمحيمن
د اخمٰههبهئّأناخمحيمن  مع ، هلال جغُّـ وال ّهبهش جغخيهبخيهش اخم هبجههش، ال معهئىع خسهس وال هلمن ّ حط

خم. مظٰهىطميىح خسهس منُّـميخيّهبهشحمِّـخم اجفٰهىطهلهش احلمن هئهبهش لكحف اجفٰهىطهلهش اخمّهن، ألّهبهش اخم رهس حن ، ّميهشّمن
ٰهىطميىح  .ّ هلمس ال جغُّـ خم ال حطىطهنهسن لكهيهب، حنىش اخممفهنهسن حض احلُّـودّالجكحقاك احلُّـ واخم

يطم اجف ء اخم خلي لكحف حنٰهىطهلهش اخسّمنهئىحوحض هنِّـا اخمهن  ّميهست حطٰهُّـم جمُّـرة اخمِّـهن اخم
خمّهبهشاخمٰههبهئ ر ّهبهش حنٰهىطهلهش جغمن جن اخمٰههي هبهس ّمظمن ًا ومظمنُّـميخيهس، وميهئ رحطً  .ّميهشهسجفخنهسهنُّـة احلهن
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خيُّـ اجف ، ميٰه ٰهىطّأن ّمنهئىحمتٰه خلي ميمئميهئ اخم د خيهبخيهش اف لكحف جغّ اخمِّـهن اخم مع خم

خمّهبهشاخمٰههبهئ ٰههبحيّهبهش حنٰهىطهلهش جغمن ُّـالل لكهيهبمبهس حطمنجعهسرهنهس   هش، وذخم حن مغالل االمق
دات اإلحنميهسمت مع ازحنمبهس، وهن اجفهسهنهبهست حض اخم  .ّهبهشّوخم

هئهس إحل أحنىط ىس حطىطؤميهش اجفّحنمب ٍوهنِّـا ميهيحي هسحكمبهس ّمنهئىح ميىطمظ هبٰههش ارمظ ل اجفهسهنهبهش وحك ّ جغ
د األؠهب حض األلكهبهسن، هلمب ال ميىطى  مع ّ لكُّـحنهبهش محٌرّ اجفهسهنهبهست أحنّأنحطهسخم ّ جغُّـ ّ

ن  د والزحن اخمِّـي ميمهمبىط خمُّـى األذهنهسن، وميمي مع مبهسه، حط هن أجعىط اخم د وحنهئ مع اخم
د جغميهسميهش األجعىط واخمالزم لك حنمثجع مع ّجغهسحمهبهس لك اخم ً، جعىط وحمِّـا ّ ألن األىطه وحنهييطوحن

ه حنمثجع ّٰهُّـُاخمالزم مي ّومعمبهس حن ومع معمب ال حطميهئمب ً ، هلمب حنٰهىطهلهش خمهيممء حط ىطه وحنهييطوحن
ٰههبحيهش، ألًحنٰهىطهلهش حمهسمتلك  وحن هنهئهس،وذات جغخيهبخي ُّـالل ّمت  هب حطهسخمهيّإين امق ، ّّ أو جك

المظ أو  د حطمنجعهسره وحنٰههي مع ُّـالل لكحف وامعمش اخم هب حنهس ميِّـحمىط حض االمق وذخم حن جم
ازحن اخم هن ؠحيهست ذامظ  .حطهي

ة حن اجف هبهي، ألّ حطهسالجضّمنهئىحوهنِّـه مغجه خمّمتهسه اخممن  ّهبهش حس ميهئميىط اجفٰهىطهلهش احلمن
جههبىش أن متخيىح لكحفّمتحن رأس، أل ازحنمبهس، هئهس مت د األجكهبهسء حن مغالل آجعهسرهنهس وخم  ومع

هئ هسحمهسة حطجل األجعىط وذي األجعىط، وهن درمعهش حن درمعهست اجفٰهىطهلهش، ّهبهشوذخم خمهي  واجف
هنهس حنٰهىطهلهش  ٰههبحيهش، خممي  .هشّهبإمتوإن حمهسمتلك 

، جغهبمك جمهسل : وجمُّـ أجكهسر إحل حنهس ذحمىطمتهسه اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك حض مظٰههيهبخي
دات  مع دـ هلهسخمٰههي حطهسخم مع خيهبخيهش اخم ن حطهسجفخنهسهنُّـة ّإحنـ  وإن جكئلك جمهيلك حط هس أن ميمي

ر ازحنمبهس، وجغهبمك إنّميهشاحلهن ُّـالل لكهيهبمبهس حطمنجعهسرهنهس وخم  مظهي اآلجعهسر ّ، أو حطهسالمق
د ال جغخيهبخي مع ازم هن ومع اخم  هن مظهي اآلجعهسر ً اجفٰهىطوف جغخيهبخيهشّأن لكحف ،واخمهي

ازم هي اآلجعهسر واخمهي د حط مع ازم، هلال مظٰهىطف جغخيهبخيهش اخم ٰههبحيهشّ إال واخمهي  .حنٰهىطهلهش 
ٍ اجفهسهنهبهش حطهتحنىطّ اخمهئمهىطة اخم مظحيً حطهئهسء لكحفّوأحنهس مبهسه ّأهن، وّ مقهيّ د وحنهئ مع ّهس جغُّـ اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٨٨ ص١ج:  زادة آحنمكجغ: ، مظٰههيهباحلمنجههب اخض
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، هل ٍ ميجيهي جغهبهئئِّـ حطهسب اخمٰههي احلّهثمتاخمٰهُّـحن مض ُ د اخلّمن مع ٰههي ّ ألن اخم،ّهسرمعحطهسخم

مض احل جن حكىطميخي ـ حممس ّهبهشحطهسألجكهبهسء اخلهسرمعّمن  ـ حطمئٰهىطهلهش ّمنهئىح لك اجفّمظخيُّـم ميهئ
را مقهيّاجفهسهنهبهست، هلهثذا حمهس ًمتلك اجفهسهنهبهست أحن احطهس  ّهبهش لكُّـحنهشّهبّ سبه الظمآن ًو ُبقيعة  ُْ ُ َ ْ َ ٍ َ ِ ِ

ًماء ن لكهيمئهئهس احلَ مض ٍ، جغهبهئئِّـ ال ميمي ر لكُّـحنّ إال هبهسّمن ًاحطهس ولكهيمس حطهتحن  إحل ّ ال محلكّهبهشً
اجمىش اخمٰههبهئ حطمنهيهش، هسز اخمٰهخيمك، وحطِّـخم ميجيهي حطهسب اخمٰههي ّ إال اخم ُحطهئ حن اجف

مض اجمٰههبّاحلمن جن حكىطمي اخمٰههي ّهبهشهست اخمٰههبهئّ حطهسخم ري، وميهئ ، ّهبهس حطهسخمٰههي احلهن
خم حنهئهس احلمن ٰههيّهبهشولكهي رّ حن  ّهتناحلمي حطّ إال  دور،ّ، خمهبىع خسهس أيّهبهش ولكُّـحنّهبهش مقهيٍخيهش حطهتحن

 .كاهنِّـا حطهئ اإلمثهسل خمهبىع ذ
هسئ حض هنهسميهش احلميمئهش، جغهبمك جمهسل هسحك ّهلِّـات حم حنهسهنهبهش : ّوهنِّـا حنهس رصح حط اخمجه ّ

ٰهُّـ دة جغُّـ ال مي مع ّحن ب حطٰهُّـد اجفهسهنهبهست ّ دهنهس، وميهييطحن مقهي دة ّاه ومع مع اجف
ٰهُّـّمسهنهباخلهسرمعهش لكهئمبهس، هل ده ال مي مع ال جغُّـ خم دة حن مع هسن اجف ّهش اإلمت ّ ده إحل ً اه ومع

ىط، إحل آمغىط اجفهسهنهبهست  ىط وخمهبىع حط خيىط وخمهبىع حطخن ّملخفه، هلمب خمهبىع حطحيىطس وخمهبىع حط
هسن هسميهئهش خمإلمت دة اجف مع  .اجف

ادي آحنمك جغهبهئمس جمهسل  هنِّـه ّوخممي: وجمُّـ ذهنمش إحل أحطٰهُّـ حن ذخم اخمخنهبَّـ مع
ال[اجفٰهىطهلهش  دات حطهسجفهسهنهبهست جغمن مع ًأي حنٰهىطهلهش اخم هب جغميهسميهش ّ معُّـٌٰههبحيهش] ّ ًا وحن جم

اب لك اجفهسء هي . اخم ا اب أحنىطّأنوحن اخم  ، ال إلمي جغخيهبخيهش اجفهسءّ لكُّـحنٌ اخم
هسز اخمٰهخيمكّإال  هسحنّأنًحنهنهسهلهس إحل   هنِّـا.ّحطهسخمٰهىطض واجف ّ حنٰهىطهلهش جغُّـود اجفهسهنهبهست اخم هش ّ

خسهس احلخيهبخي ٰه ٌهش أحنىطهبحطهتمعهئهسمقمبهس وهلمن ٰهِّـّ حن  .ًراّإن حس ميمي حن
خمهب امع هنِّـه اخمىطؤميهش ـ اخم حتجن حكىطمي اجفٰهىطهلهش احلمن ّهش حطهسجفهسهنهبهست ـ ّإذن مظ

هسن أمقهسمقهب هسوزمههس، ّلكخي ل خم جي إلكجههسء احلهي حنهئهس ّوإالهسن، ميهئ لك لكهي  أؠ

 .١٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
يشم   .٣٧٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
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خم ٰهّهبهشاحلمن خيهسئ األجكهبهسء حن هنهس خم جغمنهيلك ال حتميّ حط ّ إال ة، وهن حنىش لك

ر لكُّـحن ب ال محلكّهبهشلك أحن اجمٰه إحلّ ومقهي حنهئهس ّهبهش اخمٰههبهئّهبهشاخم د لكهي ٰه  حطمنهيهش، هل
خم هسن مههسو.  خسهسّهبهش ال جمهبمئهش حنٰهىطهلٍ معمبهسالتّهبهشاحلمن  :اخمٰهخي

اجمٰهّإن .١ هبىغ احلُّـود اخم خسهس احلخيهبخيّهبهش مظخن  ّهبهش خمألجكهبهسء ومحهبهبيط أمعهئهسمقمبهس وهلمن
هب ٰهّهسؠّهست اخمٰههسحنهش واخلّلك اخمٰهىط ر اجف ٰهِّـّهش، حن األحن خف حن ّة، حط اجف رة حض حم

ف لكحف أمعهئهسس األجكهبهسء ّ رصاألجغهبهسن، وحن هنهئهس جم حطهش اخم ىط اجفهئهسحكخيهش حطمنٰه ح أحم
خسهس احلخيهبخي لك ّهبهشوهلمن ل خمهب ُ، وحنهس ميِّـحمىط حض أملهيمش األجغهبهسن حن األمعهئهسس واخمحيمن

خيهسجمّهبهشجغخيهبخي ُّـجمهب إحنّهبهش حنهئجهخيّهبهش، حط هن اجك مبهس لكهئُّـ اخم هس إحل ّ، مظىطمعىش حض جغخيهبخي
هب هبّهست اخمٰههسحنّاخمٰهىط  .ّهست اخلهسؠهشّهش أواخمٰهىط

خمّهلهي حمهسمتلك اجفهسهنهبهست هن اخم جغهبُّـ خمهيمئٰهىطهلهش احلمن ، هلمبِّـا ميٰههئ ّهبهشهب اخم
ف لكحف جغخيهسئ األجكهبهسء حن  جم حطهش اخم هسر دائىطة هنِّـا اخمهئ حن اجفٰهىطهلهش، وؠٰه امت

ل جغخيهبخيّحنهسهنهبمغالل   .ّهبهشهسهتهس اجفمثمظهيحيهش حن أمعهئهسس وهلمن
هئهس .٢ هش األوحلّأمت خم هلىط ف حطُّـجم،هئهس جضهسوزمتهس اخمٰهخي جم جهٰههئهس اخم هش لكهسخمهبهش ّ وامق
ل ّهبهشوواجمٰه خي هنِّـّهبهشاحلخيهبخي لكحف األمعهئهسس واخمحيمن ّ اجفهسهنهبهست ه خمألجكهبهسء، وخممي مظ

خسهس احلخيهبخي هيّهبهشاحلُّـود اخمٰهُّـحنّ إال ّ ال محّهبهشحطهتمعهئهسمقمبهس وهلمن  ّهبهش واجلمبهست اخم
مبهس اخمٰههبهئ اجمىش اخلّهبهشخمألجكهبهسء، وال حتمي جغخيهبخي مش هنِّـه اخمىطؤميهش ال .ّهسرمع حض اخم  وحط

خم حنهئهس احلمن خي خمٰههي ً، وحنهس حمهئهس مت لكهيمسّهبهش جمهبمئهش حنٰهىطهلّ أيّهبهشمظ ،  حس،ّ  ميمي حمِّـخم
ابّإمتو  .ًمنن حنهسءمئمه إل اخمٍ حطخيهبٰههشٌمس هن 

خي أي ّ ل حطّحنٰههئ خصمنًوحطهئهسء لكحف هنِّـه اخمىطؤميهش ال مي حيهش هن اخمٰههي ّهتن خمهيخي  اخمحيهي
اجمىش اخل دات لكحف حنهس هن لكهيهب حض اخم مع خيهسئ اجف ف ّهسرمعحط جم ؛ إذ ال ميمئمي اخم

اجمىش اخل مضّهسرمعلكحف جغخيهسئ األجكهبهسء حض اخم هي ، وحن اّ حطهسخمٰههي احلمن ا  دور ّأنخم
ىغ حيهش خي خمّاخمحيهي م احلمن جغُّـة ّهبهش حطهسخمٰههي هي حطهسب اخم حيهش، وميهئحي ُّـ حطهسب اخمحيهي ّ، هلهبهئ

من ريّهبهشاخمخن د اخمٰههسرف ولكهيمئ احلهن ّ، وخمٰه هنِّـا هن اجفىطاد اجلُّـي ّ وجكمب ّ
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هسب هنِّـه اخم  .ّ حض جغخيهبخيهش اجفهسهنهبهشّهئمهىطميهشألؠ

د، ميّجغخيخيًوخممي حطهئهسء لك حنهس  مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم   األحنىط خمهبىعّأنهنهي ّهئهسه حض حن
، هلهسجف اجمىش اخلّهسهنهبحمِّـخم هسظ اخم ه ّهسرمعهش حطهي د ومت مع ، اخمِّـي ّاخلهسص لكجل اخم

ّميمئ هبهسز حض حمُ د ّ معمبهش االحن مع اجمىش، هلهسخم هسظ متحيىع األحنىط واخم د حطهي مع  حن
يطع حنهئ اجفهسهنهبهست حض متحيىع األحنىط خمٌ واجغُّـّهسرمعاخل هبىس، ميهئ هبهسزه ّمئّ حط  معمبهش احن

ؠهب دات األمغىطى، وهنّومغمن مع ن  اخم مظحيمنهي لك مقهسئىط اخم ِّّـه اجفهسهنهبهست مظمي
د ّحنىطحم مع هس خمهي ن هنِّـا اخمحقحمهبمش مظىطحمهب ، وميمي ًهش حض متحيىع األحنىط حن معهئىع وهلمن

ٰههس خمهي ًأميهنهس حض متحيىع األحنىط مظ  حض متحيىع األحنىط حتمي ّهبهش واخمحيمنهيّهبهشهئّ ألن اجلهش،ّمسهنهبً
د اخل مع هسء اخم  .ّهسرمعأمت

دات اخلهسرمع مع ال لكهيمس حطهسخم ن لكهيمئهئهس حطهسجفهسهنهبهست جغمن ًوجغهبهئئِّـ ميمي ً ّ  واحلخيهسئ ّهبهشٍ
هئهس هنِّـه اخمهئخيجههش حطممءّهبهشاخمٰههبهئ د، ٍ، وجمُّـ أو مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم حيمنهب حض حن  حن اخم

 .هلالجغيس
هش األوحل، هل خي اخمٰهخي ، مظ ل ّالحطُّـمتٰه منهب األمعهئهسس واخمحيمن ّ حن إلكمسل اخمُّـجمهش خم

ف لكحف ّهبهشاحلخيهبخي جم  .هسهتهسّحنهسهنهب، خممي متمن إحل جغخيهسئ األجكهبهسء لك حكىطمي اخم
مئُّـه ؠُّـر  ُّـالل اخمِّـي الك خي االمق هتخسمي هست اجفجيهسميىطة حطجل جغهبجلّاجف  ّهبهش إلجع

د وجغهب مع د، وجغهسؠ ّأن وّ اجفهسهنهبهش،ّهبهشاخم مع لك أجغميهسحنهس خمهي ً أجغميهسم اجفهسهنهبهش خمهب ّ
ُّـالل هن امتخيالب ملخف اخم ّهس وملخف اجفخيّذامظهب ِّّـاجحاالمق  .ًحنهسّم حنخيً

هي، أل احط وا اجمىش اخلّمتومع  وحطجل أجغميهسم ّهسرمع حن اخلهيىس حطجل أجغميهسم اخم
اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي  .اخم

)٢( دا  غ    
د( خمـّأنحنهست هنِّـا اخمحيمن ّذحمىطمتهس حض حنخيُّـ مع  :هشجعالجعإحكالجمهست ) جغخيهبخيهش اخم

د.١ مع  . وامعمش اخم
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خنميهبمي.٢ د اخم مع اللّهبهش مثهبىش حنىطامظمش اخم  . حطهئ االمت
خنميهبمي.٣ د اخم مع ع حنىطامظمش اخم عّهبهش حصمئ  . حطمس هن حصمئ

د حض اجفخيهسّإنوجمهيهئهس  د هن اجفخيمن مع هسين حلخيهبخيهش اخم  .م اجفٰههئ اخم
هسول أن متخيىح لكهئُّـهنهس حطممء، هنِّـه اخمهئخيجههشّهبهشوألمه ، واجلمبهش ٍ مت حيمنهب  حن اخم

د مع ف لكهئُّـهنهس حض هنِّـه اخمهئخيجههش هن جغخيهبخيهش اخم جم لكهبهشاخم متىطميُّـ اخم مئ  هلمب ،ّ اجف
خنميهبمي دميهش وراء اجفىطامظمش اخم د؟ أم ّهبهشّهنهئهسك جغخيهبخيهش ومع مع د ّأن خمهي مع  جغخيهبخيهش اخم

لك مئ لك جكهبئهس وراء مظهي اجفىطامظمشّهبهشاجفخنحقحمهش واجف خنميهبميً خمهب د؟ّهبهش اخم مع   خمهي
ىس حطمئ هسر ّوحتُّـميُّـ اإلمعهسحطهش لك ذخم ميىطمظ هئهس، حطهسلك هسحكهش حممسّأن حط ّ أهنهس  اخم

دميهش ّمي  خمٌجغمي مع د، حمِّـخم هن جغمي احلخيهبخيهش اخم مع هش حن حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم ّحنىطمظ
هنهس ّحممي هش أو أيّاخمميهيهبهستًهس حن ّهبحمهي، وحمِّـخم لكُّـم حم  جغمي آمغىط حن أجغميهسم ّ اخلمئ

ن خممي متحيهب حممسّهثنّاجفهسهنهبهست، هل د اجفخنميّ ميمي مع هش حن حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم ميهش، ّ حنىطمظ
لكحمِّـخم ميهئحي مئ د اجف مع لكمبهس، هلمب جغخيهبخيهش اخم مئ د حطمئ مع  ّهبهش لك جغخيهبخيهش اخم

 ء وراء اجلمئهبىش أم ال؟
هسؤل أميهنهس مظهتجعخف ٌوخمإلمعهسحطهش لك هنِّـا اخم ؛ وخمِّـا ً هسث اخمحيمن اخمالجغ  حض هلمب أحط
حيمنهب هتخمهش حط هسر حض هنِّـه اجف جل اجف ف مت ٍمق حيمنهب حض  ميهئهسمقمش اجفخيّ هسم، مظهسرحمجل اخم

هسبّدخمهشاأل ث هنِّـا اخممي ل، ّ لكحف ذخم إحل خصهي حن حط  :هلهئخي
هسرك ومظٰههسحلّهنهئهسك متمهىطمي هسن حض حتُّـميُّـ جغخيهبخيهش اخممنهسدر لك احل مظ  : ّهسن رئهب

منّمتمهىطميهش: األوحق جغُّـة اخمخن  اخم ميمثحن هبهس اخمٰهىطهلهسء، جغهبمك ميهئميىطون حض ّهبهش اخم
ىطة اخمّمتمهىطمي د اخممي خيُّـون  مظٰهّ حطجل احلهشٰهيطخمهبمب هنِّـه ومع ، وميٰه د ّأنهسحل وهلٰههي مع  اخم

يصٌواجغُّـ رّ جك دات أحن مع ده مظٰههسحل، واجف جغُّـة ٌ وجكمثونٌ هن ومع ّ خكهيهبهش، هلهسخم
من د هن احلخيهبخيّهبهشاخمخن مع ىطة ّهبهش خمهي متهش حطهبهئ ، واخممي هبهئ هبهش ال لكيطخمهبهش، أي أن اخم ّؠحي

هبهش ال لكيطخمهبهش  .مظٰههسحل وحطجل هلٰههي ؠحي
هئحيجيهب ىطة احلخيهبخيّمتمهىطميهش: امك امعمش وهلٰههي اّهبهش اخممي   ميمثحن هبهس اخم،خممنهسدر لكهئ حطجل اخم
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هسب هنِّـه اخم واحلميمسء، ومياخمحيالمقحيهش جغُّـةّهئمهىطميهشهئميىط أؠ الف حنُّـارمقمب ـ اخم   ـ لكحف امغ
من ىطة احلخيهبخيّهبهشاخمخن مفون اخممي ُّـجخّهبهش اخم ميمثحن هبهس اخمٰهىطهلهسء، وميٰه ر اخم  ّهبهش حن األحن

معُّـامت  .ّهبهشواخم
هئ لكحف هنِّـه اخم هب مي هئ هئهس حض هنِّـا اخم هسمتهبهش، وّهئمهىطميهشوجغُّـمي ىطةّأن اخم  ٌّ جغخيهبخيٌ أحنىط اخممي

اجمىش اخلٌجعهسحطلك ٌلكيطمض  .ّهسرمع حض اخم
 :ّهبهشهست أمقهسمقّاجضهسهن هش ومعُّـت جعالجعّهئمهىطميهشًحطهئهسء لكحف هنِّـه اخم

هسمت ومظٰههسحل واجغُّـّ اخممنهسدر حن احلّأن: ّ األولّجتهئهاال ، ً جغخيهبخيهشٌ مق  ال جعهسين خم
ّ وميٰهمف، مظٰههسحلّوهن ومع احل جغُّـة جغخيهبخيُ ىس، هلهسخم د اجفهئ مع ، ّهبهشً لكهئ أميهنهس حطهسخم

ىطة ا هسرميهش حممس واخممي ر الك ىطة، وهن أحن مي هسرميهش، رامعٰههش إحل اجفهسهنهبهست اجف ّخم متىطاهنهس الك ّ ّّ
 .ّمظخيُّـم

هئينّجتهئهاال دات ّ اخممنهسدر حن احلّأن:  امك مع خف جغخيهبخيهش، هلهسخم هسمت هن اخممي  مق
ىطة ؠُّـرت لك احل مي ّاجف د اخمٰهخي ّ ىطة جغخيهبخيهش، هلمنُّـر لكهئ ومع مي ّ مظٰههسحل حطمس هن حن

هسل واجف مسءّهسدةواجف ، وخممي...  واألرض واخم  مثهبٰهمبهس ميمنُّـق لكهيهبمبهس ّوملخف ذخم
ىطة جغخيهبخيهش مي د وإن حمهسمتلك حن مع ًجغخيهبخيهش اخم معُّـ خمُّـميهئهس حض لكهسحس اإلحنميهسن،ً وواجمٰههسّ   هلال مي

د آمغىط وراء هنِّـه ّإال  د جغخيهبخيهش، وخمهبىع هنهئهسك ومع مع ىطة، وهن مثهبٰهمبهس اخم هنِّـه اخممي
مئ ىطة مي ّاخممي ٰهُ ىس أو اخم د اجفهئ مع  . حطهسخم

هئمكهتّجتهئهاال هسمت واجغُّـّاحل اخممنهسدر لك ّأن:  امك خفّأمت حض لكجل ً جغخيهبخيهشٌ مق  ٌ حم
خف وجغخيهبخيهش، خنميهب ّمتمهىطميهش جغخيهبخيهش، وهنِّـه هن ٌ واجغُّـّأمت جغخيهبخيهش حض لكجل ٌحم  اخم

حيهسومظهش، مظخنحقك ّ خم حنىطامظمش حنخنميّ جغخيهبخيٌ اخممنهسدر واجغُّـّإن :ّاخلهسيص، أي ميهش وحن
د اخممنهسدر مع ، هلهسخم مسمييط حط د ومظ مع د حنخنميٌواجغُّـحطهسخم  ّ جغخيهبخيهش، وهن مقهئَّـ ومع

حيهسوت  جه حمٍحض اجفىطامظمش حطهئوحن اءّ مي ىطات، مق ُّـه ومتىطاه حن اخممي  حمهسمتلك ً حنهس مت
خم ىطة حك  .ّهبهش أم لكىطّهبهشاخممي

هئّجضهسهًإذن حطهئهسء لكحف هنِّـا اال هتخسجلهسه ؠُّـر ّ اخمِّـي مي د ّاجف مع ن جغخيهبخيهش اخم ، مظمي
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اجغُّـة حنىطامظمش حنً مظٰههسحل واجغُّـةّاخممنهسدرة لك احل ة ّٰهُّـد جغخيهبخيهش، وخسِّـه احلخيهبخيهش اخم

ال ولكىط حيهسومظهش حك دميهشً هنهئهسك جغخيهبخيهشّأنوهنِّـا حنٰههئهسه . ًهسًوحن ً ومع  حض ً مقهسرميهشً واجغُّـةّ
حيهسومظهشاجفىطامظمشمثهبىش مظهي   . اجف

ء هنِّـا اال ٰههسخمهبهش، ذحمىطوا ّجضهسهحض  هئ حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف  األجغميهسم ّأنّ اخمِّـي مظ
هتؠ د اجف مع هش خمهي هسحط ٰهُّـ حض األلكهبهسن لكحفّاخم هسء حن  :دةّ أمت

يش األول د حن: ّامكمه مع هسحطلك حلخيهبخيهش اخم ، واخم هن وراء احلمي اخم  جغهبمك هن
د اجفخنمي مع هنهس وراء مظهي ّ إال ميهش، وال ميخيهسحطهيمبهسّحنىطامظمش اخم اخمٰهُّـم، وخمهبىع حنٰههئ حم

حيهسومظهش ّ أهنهس اجفىطامظمش دميهش اجف مع هسميهئهش خسهس، حط اجفىطامظمش اخم ار هنِّـه احلخيهبخيهش ّجضهيهبهستّحن  وأمت
د واجغُّـة مع هش وامعمش اخم ن حنىطمظ اجغُّـة، ومظمي دميهش اخم مع ًاخم  حن حنىطامظمش هنِّـه ّ

دميهش األمغىطى دوهنهس حض اخم اجفىطااحلخيهبخيهش، ومقهسئىط مع هش لكهسحس ّمظمش اخم هب حنىطمظ هش، حن جم ىطمظ
هش لكهسحس اجف هسل وحنىطمظ هش لكهسحس اجف  .ّهسدةاخمٰهخي وحنىطمظ

مئ حطـٌإذن هنهئهسك جغخيهبخيهش دميهش مظ ّ ومع ُ د حن جغهبمك هن(ّ مع وهن ) جغخيهبخيهش اخم
دميهش اجفخنميٌء مع ّ وراء ذات اجفىطامظمش اخم د، وال ميخيهسحطهيمبهسّ مع حيهسومظهش حض اخم ّ إال ميهش واجف

منٌ وخسهس أجغميهسماخمٰهُّـم، ي إحل ٌهشّ مص ّٰهُّـ مظهي اجفىطامظمش حنمههسهنىط ُىطامظمش، ومظاجف هبهس وال مظ
هش وامعمش ِهستهبّوجضهي اجغُّـة، حطمس حض ذخم حنىطمظ دميهش اخم مع ّ وجكمثون هنِّـه احلخيهبخيهش اخم

لك حنهئحيمنهيهش وال  د اخم مظٰهُّـ ألكحف حنىطامظمش هنِّـه احلخيهبخيهش، وهنِّـه احلخيهبخيهش خمهب مع ّاخم
هش حطّحنهئٰهيطخمهش لك مظهي اجفىطامظمش، حط مظمهمبىط حض حم ن حنىطمظ هشِهي ر مظهي اجفىطمظ  . وحك

هسئ حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر إحل هنِّـا اجفٰههئ حن جغخيهبخيهش  هسحك وجمُّـ أجكهسر اخمجه
د، و مع د اخمِّـي ميخيىش حض ّأمتاخم مع د حطمئٰههئ وامعمش اخم مع  ميجيهسميىط حنٰههئ جغخيهبخيهش اخم

، جغهبمك جمهسل خنميهب ذة : ألكحف حنىطامظمش اخم اجفىطاد حطهئحيىع احلخيهبخيهش هن احلخيهبخيهش اجفهتمغ
، هلحطخلط ال، اخم هن ألكحف حنىطامظمش  خنميهب د لكهئُّـهّهثناخم مع  ذو ّ حنخنمي  اخم

م  ذة ال حطخلط جضهسحنىش مثهبىش اجفىطامظمش ـ إحل أن ّأنحنىطامظمش، وحن اجفٰههي  احلخيهبخيهش اجفهتمغ
ل ذة حطخلط ال[ّ إهنهس : وإن جكئلك جمهيلك ـميخي  ّخمهبىع خسهس حن احلُّـ] أي احلخيهبخيهش اجفهتمغ
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ذة حطخلط الّ أهنهس  خسهس، وهن متحيىع احلخيهبخيهش اخمجنهلهش، ملخفّال جغُّـّ أهنهس ّإال ّ هلهثهنهس ،حنهتمغ

ذة ال حطخلط معهسحنٰه  مقهسئىط اجفىطامظمش، وحس مظمي لكإجغُّـى اجفىطامظمش، وخم حمهسمتلك حنهتمغ
هسئىط اجفىطامظمش هش حنخيهسحطهيهش خم  .حنىطمظ

لكهش حن األجغميهسم اخم ختمنمبهس، ّإهن ّجع د هبِّـا اجفٰههئ حصمئ مع ّ ذحمىطوا حلخيهبخيهش اخم
ُّـ حيهسومظهش، وحن مظهي األجغميهسم اخلهسؠّوال مح خيهسحطهيهش واجف دميهش اجف مع مبهس اخم ّ إحل حنىطامظ : هشّ

مش خسهسّأن د ال مق مع ان اخمحيمن اخمالجغ حن هنِّـا ، جغخيهبخيهش اخم  وهنِّـا هن لكهئ
هسب، وحنىطاد ؠُّـر  هتخسجلاخممي ان هنِّـا اخمحيمن هن هنِّـا ّاجف د حض لكهئ مع  حن جغخيهبخيهش اخم

، ّولاجفٰههئ األ د حن جغهبمك هن مع د، وهن جغخيهبخيهش اخم مع  اخمِّـي ذحمىطمتهسه حلخيهبخيهش اخم
د اجفخنمي مع ال ّ أهنهس  حن أجغميهسحنمبهسميهش، وهنِّـه هن اخمّواخم هن وراء حنىطامظمش اخم

د اخم ال ميخيهسحطهيمبهس مع خيهبخيهش اخم مش خسهس، هل مش خسهس، وخمهبىع هنِّـا ّ إال مق اخمٰهُّـم ال مق
ؠمبهس، من هش حط ّاحلمي جغميمس خممي حنىطمظ خي األحممف حن مظهي اجفىطامظمش هن حن ّ ألن اخمً

ف متِّـحمىطه الجغخيهس ىس، اخمِّـي مق د اجفهئ مع هسب، حطمس حض ذخم اخم  .ًذوات األمق
ر ًوحن مظهي األجغميهسم أميهنهس اخم  د حطهسجفٰههئ اجفِّـحم مع   ّختىغ جغخيهبخيهش اخم

هتجح الجغخيهس ـ  هبجههش حض ذاهتهس حنجههيخيهس وّأنًـ ومق د حط مع هسوق ّأهنً جغخيهبخيهش اخم هس مظ
من ُّـ، ومت ذخم حن األجغميهسم، وجمُّـ ذحمىط مثهيهش حنهئمبهس ّأهن وّهبهشاخمخن ّهس ال حن خسهس وال 

هسئ حض هنهسميهش احلميمئهش، هلالجغيس هسحك  .اخمجه
ء ذحمىطوا  امعّأنوحض هنِّـا اخمهن ّ حطهسخمِّـات، أجغُّـ مظٰههبهئهست وجضهيّهبهش حنخيهسم اخم هبهست مظهي ّ

اجغُّـ ّ ألكحف مظٰههبهئهست وجضهيهبّأمتّ إال ،ّميهشاألجغُّـ وّميهشاحلخيهبخيهش، حطمس حض ذخم حنخيهسم اخم هست ّ
 .ّميهش حممس مظخيُّـمّوحنىطامظمش مظهي احلخيهبخيهش اجفخنمي

ل حض ّأن :ّوخممي مقهبهتجح حض خصهي ، ومتخي ّ هنِّـا اخمميالم ال خصمن خم وال حطىطهنهسن لكهيهب

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   ).٢( احلهسجكهبهش رجم ٤٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
 .١٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
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 : اجفخيهسمّرده هنهئهس حطهئ اإلمثهسل وحطمس ميهئهسمقمش

ًأوال د، حصىطد :ّ حنهس ميِّـحمىط حض خصهيّإن: ّ مع خيىطميمش هنِّـا اجفٰههئ حن جغخيهبخيهش اخم ّ خم
ُّـخمهش  .ّدلكهسوى ملخف حن

منّإن: ًوخصهئحيجيهئ جغُّـة اخمخن خفا حن اخم د ميخيحقب حم مع  ّهبهشً هنِّـا اجفٰههئ حلخيهبخيهش اخم
هتحن ، ألّاخم ميِّـحمىطهنهس اخمٰهىطهلهسء، حط هن لكهبهئمبهس لكهئُّـ اخم ُّـجمهب هئ لكحف وجغُّـة ّهن واخم هس مظ

مع حيهسومظهش واجفجغخيهبخيهش اخم لكّخنميميد، ومقهسئىط اجفىطامظمش اجف رات ّ إال هش خمهب خكمب
منّوجكمثومتهست وجضهيهب جغُّـة اخمخن اجغُّـة، وهنِّـه هن اخم  لكهئُّـ ّهبهشهست مظهي احلخيهبخيهش اخم

خفات واخمهئمهىطميّاخمٰهىطهلهسء، أو هن أهن حي منّ اخم جغُّـة اخمخن ل هبهس ّهبهشهست خمهي  اخم ميخي
خيهسدميىطّاخمٰههسرف لكحف أجم  . اخم

مك، حيمكّ ألن اخمّوحض ذخم مغىطوج لك خص اخم مش ّ اخمحيهي هئ ـ حط  مي
ىطة احلخيهبخي د، ملهسميهش األحنىطّهبهشاخمحيىطض ـ لكحف اخممي مع حيهسومظهشّخنميميحنّ أهنهس  خمهي هش وحن

 .اجفىطامظمش
هئ لك حض خصهي حطهسأل:ًوخصهئمك ر ّأن : واخممفاهنجلّدخمهشّ مقهئ د حطهسجفٰههئ اجفِّـحم مع  جغخيهبخيهش اخم

خيُّـ هبهس، وّ إال  خسهسُّخيال حت د اجفّأمتّحض مصهبهيهش حن ميٰه مع معُّـ وراء حنىطامظمش اخم هش ّخنميمي ال مي
هتؠ د اجف مع دميهش، هلهسخم ّأي جغخيهبخيهش ومع حيهسومظهش، ّ إال  حض األلكهبهسن خمهبىعّ مظهي اجفىطامظمش اجف

مظهبهش إحنّوحم ّ األجغميهسم اخم ع هنِّـه اجفىطامظمش حن جغهبمك هن ّ مئ ن أجغميهسحنهس جف ًهس أن مظمي
ن  جملك ذامظ مظمي ع وحض اخم مئ ع حن جغهبمك اجف مئ ن أجغميهسحنهس خمهيمئ ع، أو مظمي ًحصمئ

مع هش حن حنىطامظمش اخم ّأجغميهسحنهس خممي حنىطمظ د، ً مع ن أجغميهسحنهس أللكحف حنىطامظمش اخم ًد، أو مظمي
امع د اإلحنميهسمتّهبهشوهن احلخيهبخيهش اخم مع ع حنىطامظمش اخم مئ ن أجغميهسحنهس جف  ّهبهشً، أو مظمي

لك مئ مش، وحن جغهبمك اجف اجغُّـة حن ّهبهشهل هش اخم ن أجغميهسحنهس خمهيمئىطمظ ً أميهنهس، أو مظمي ً
ىغّهبهش اإلحنميهسمتاجفىطامظمش دميهشّ وخت  ّ هبهس دون مقهسئىط اجفىطامظمش، وخمهبىع هنهئهسك جغمي حلخيهبخيهش ومع

خنميهبميمغهس دميهش اخم مع  .ّهبهشّرمعهش لك دائىطة مظهي اجفىطامظمش اخم
هئين يش امك ىس اخممنهسدرة لك احل : امكمه د اجفهئ مع هش حلخيهبخيهش اخم هسحط ّاألجغميهسم اخم
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خنميهبمي دات اإلحنميهسمتّهبهشًمظٰههسحل، واخم هن أميهنهس وراء اجفىطامظمش اخم مع ، مظمهمبىط ّهبهش خمهي

حف خنميهبميّومظ هش، هلهسجفىطامظمش اخم هئهسمقمش حنىش حم حنىطمظ خنميهب حطمس مي  هشّهبّ حض حنىطامظمش اخم
جههش اخممنهسدرة لك احل اجغُّـة اجفهئ دميهش اخم مع ّحنمههسهنىط وجكمثون مظهي احلخيهبخيهش اخم ّ 

مئ ّمظٰههسحل، وجمُّـ مظ  ).اخمهئحيىع اخمىطمخهسين(أو ) ومع اهللا( حض حمهيمسهت حطـُ
ىس، وال مظخنهسرحم هلهب حنىطامظمش  د اجفهئ مع ُوحن األجغميهسم اخم مظِّـحمىط حلخيهبخيهش اخم

د اإلحنميهسمت مع جغُّـة :ّهبهشاخم خنميهب اخلهسيص، اخمِّـي مظىطمعىش اخم ىطة هلهب إحل ّجغمي اخم  واخممي
د، هلّهبهشذات جغهب مع خنميهب وإن حمهسن حن أجغميهسم اخمهئ األّهثن اخم  حن ّول جغمي اخم

د حن جغهبمك هن مع ً أميهنهس حن أجغميهسم ّأمتّ إال اخمٰهُّـم،ّ إال ُخم ال ميخيهسحطهيمبهس، اجغخيهبخيهش اخم
ىس اخممنهسدر لك احل هسري واجفهئ د اخم مع د ّنإ مظٰههسحل؛ إذ ّجغخيهبخيهش اخم مع  جغخيهبخيهش اخم

ؠىح حط ىس مظ خنميهب جغمي هنِّـه احلخيهبخيهش ّخنميميحنهس ّهتهناجفهئ حيهسومظهش اجفىطامظمش، هلهسخم هش وحن
د اإلحنميهسمت مع هسرميهش حض مثهبىش حنىطامظمش اخم اجغُّـة اخم ، وال مظخنحقك حنٰهمبهس مظهي ّهبهشاخم

، أل هشّناجفىطامظمش حض هنِّـا احلمي ٍ حم حنىطمظ ؛ إذ ّ خنميهب ؠىح حطهسخم  حن مظهي اجفىطامظمش ال مظ
هش حن حنىطامظ  .هن حنىطمظ

جههش دميهش واجغُّـة وامقٰههش وحنهئ خسهس أجغميهسحنمبهس اخم ال  ،ّإذن هنهئهسك جغخيهبخيهش ومع
خنميهب لكحف ّهبهشمظخنهسرحممبهس هلهبمبهس اجفىطامظمش اإلحنميهسمت د، وحن ذخم جغميمئهئهس حطهسخم مع  خمهي

د، هل مع مبهسّهثمتجغخيهبخيهش اخم  . جغمي هنِّـه احلخيهبخيهش ال حنىطامظ
 :وخممي ميىطد لكحف هنِّـا اخمميالم

ًأوال ُّـخمّ حصىطّأمت: ّ ّد دلكهسو، ملخف حن  .هش وال حنمفهن لكهيهبمبهسٍ
خيُّـ ّإمت: ًجعهسمتهبهس  ً حن األجغميهسم وميهتجح أميهنهس ـّوللكحف اخمهئ األ ّـ حممس ذحمىطمتهس حض اخمىطدهئهس متٰه

مئّأمت د اإلحنميهسين، مظ مع دميهش وراء متحيىع حنىطامظمش اخم معُّـ جغخيهبخيهش ومع ّ ال مظ ُ ّ 
ن مقهسرميهش ىس، ومظمي د اجفهئ مع هيًحطهسخم  حض ّخيمس اجفّإمت حض مثهبىش مظهي اجفىطامظمش، وًهشهبّ وحن

 .اخلهسرج هن ذات مظهي اجفىطامظمش ال ملخف
، خسِّـه اجفىطامظمش اإلحنميهسمت ع حن جغهبمك هن ّ حن األجغميهسم ختىغٌ حكهسئحيهشّهبهشمتٰه مئ  اجف



حيهش ............................................................................... ٦٠ ٣ج ـ اخمحيهي
ؠىح هبهس حم ع، وال مظ خنميهب ّحصمئ هب جغمي اخم ؠمبهس، وحن هنِّـا اخمخي من هش حط  حنىطمظ

د، هل مع دميهش اإلحنميهسمتّهثمتحض اخم مع ع اجفىطامظمش اخم ع، ّهبهشّ جغمي حصمئ مئ  حن جغهبمك اجف
هش  .وخمهبىع هن جغمي اجفىطمظ

مئ د( حطـّإذن خمهبىع هنهئهسك حنهس مي مع ، واخم ال ميخي) جغخيهبخيهش اخم  هسحطهيمبهسحن جغهبمك هن
د، ّإال  مع هش وامعمش اخم د، حطمس حض ذخم حنىطمظ مع ن مقهسرميهش حض حنىطامظمش اخم اخمٰهُّـم، ومظمي
مئّأمتحممس  ت حض األلكهبهسن جفهس مي ّ خمهبىع هنهئهسك أميهنهس جع ُ ىس( حطـً د اجفهئ مع ) جغخيهبخيهش اخم

د اإلحنميهسين مع هسرميهش حض مثهبىش حنىطامظمش اخم مش خسمس حن أجغميهسم، . اخم مس هن ّإمتُوحنهس ميهئ
م  ع اجفىطامظمش حطهئ اخمٰهمئ لكجغمي حصمئ مئ جيىطاجم حطخيهبُّـ اجف ً، وخمهبىع جغميمس جفهس ّهبهشاالمق

ىس د اجفهئ مع ، أو جغخيهبخيهش اخم د حن جغهبمك هن مع  .ُمييطلك حن جغخيهبخيهش اخم
هتخسجلوجمُّـ أجكهسر إحل هنِّـا اخمِّـي ذحمىطمتهس ؠُّـر  :  حض األمقحيهسر، جغهبمك جمهسلّاجف

، خممي خم ّهلهسخممنهسدر حن احل من خف حطخن هسن اخممي ء واجغُّـ هن اإلمت  مظٰههسحل 
هسران هسر إمثهسل والك: الك ، وجمُّـ حنىط أن ال مظحيهسوت حطجل اإلمثهسل الك ّهسر مظحيمنهب
حيمنهب ع ّ إال واخم حيهسوت حض اجفُّـرك، هلهثذا متمهىطت إحل حصمئ ي اإلدراك، ال حط حطهئ

اجغُّـ احل ؠُّـورا واجغُّـا ّهتمتاخمٰههسحس حطمس هن جغخيهبخيهش واجغُّـة، جغميمئلك حط ً ؠُّـر لك اخم ً ّ
هبجههس، وإذا متمهىطت إحل حنٰههسمتهب اجفحيمن ّومعٰهال حط ً ًهيهش واجغُّـا واجغُّـا، حتمي حطً اخممنهسدر  ّهتنً

ًأوالحنهئ   .ّولحنهسمظ وهن اخمٰهخي األّ حنخيّف أمعيطائ وأمظ هن أّ
هتخسجلوهنِّـا اخمميالم ميٰههئ أن ؠُّـر  هي ـ اخممنهسدرّهتن ميمثحن حطّاجف لك   اجفُّـرك ـ حطهسخمحي

حيهسومظهش، خف حض حنىطامظ اجف اجغُّـ وهن اخممي ء واجغُّـ، وهن اخم جيهسميىط   وخمميّاحل مظٰههسحل  اخم
ىطة ر جغُّـة واخممي حيمنهب واخم ِامعىش إحل إدراك اجفُّـرحطهسإلمثهسل واخم ّ وأحنهس ك ـ حطهسخممي ـٌ

ء واجغُّـ ؠُّـر لك احل مظٰههسحل وهن لكجل اجفىطامظمش َاجفُّـر هي ـ هلمب  ّك ـ حطهسخمحي حيهسومظهش ٌ اجف
د  ٌ وخمهبىع هنهئهسك جغخيهبخيهش،ّهيهش وحنىطامظ اجفخنميميهشّ حنٰههسمتهب اجفحيمنإحلإذا متمهىطت  مع خمهي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األ   .١١٧ـ ١١٦ ص٧ج: ، حنمنُّـر مقهسحطرمسممهباحلمنجههب اخض
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جههش حيهسومظهشٌ مقهسرميهشٌ واجغُّـةٌحنهئ ُّـه حن اجفىطامظمش اجف مبهس وراء حنهس مت حطهسخمهئمهىطة   حض حنىطامظ
حيمنهبهي ن اخممنهسدر. ّهبهشاخم هنهي أميهنهس أن حنهس ذحمىطمتهسه حن حم ّوحن هنِّـا اخمميالم مي ً ّلك احل  ّ

حيهسومظهشُمظٰههسحل ذات اجغُّـ، اجفىطامظمش اجف خيهسحكىش حنىش جمهسلكُّـة اخم ّلك احل  منهسدرّ ألن اخم؛ ال مي
اجغُّـ حطهئمهىطة خفّهبهش إمثهسخمٍمظٰههسحل هن اخم  .ّهبهش مظحيمنهبهيٍة حطهئمهىطٌ، وهن حم

هسرميهش ـ أن وجغهسول حطٰهيغ اجفٰههسرصمي ـ حطٰهُّـ أن متهسجميع  د اخم مع حض جغخيهبخيهش اخم
ن خمهي ل حن روامقمش أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض األذهنهسن؛ إذ ميمي ًهش حطهئهسء لكحف ّمسهنهبّجيٰه هنِّـا اخمخي

مبهس جغخيهبخيهش لكهبهئ ، حطجنف اخمهئمهىط لك أهلىطادهنهس هشّهب حمهيّهبهشأؠهسخم مك هلهبمبهس حن جغهبمك هن  مي
، جغهبمك ّهسؠاخل ا حطهتؠهسخم د هنِّـه احلخيهبخيهش حطٰهُّـ أن جمهسخم مع ا خمهي اهش، حمِّـخم معٰههي : جمهسخم

هبٰههشّأنُّّـلك ُوجمُّـ مي د حك مع دات اخلهسؠهش حطجنف ً جكهسحنهيهشً حنىطمقهيهشً خمهي مع ّ خممي اخم ّ
هبٰههش اجفىطمقهيهش  ل مظهي اخمجه مك جغ ىطي اخم ؠهبهسهتهس، هلهب ىطهتهس ومغمن اخمهئمهىط لك حم

مبهس، وخمٰههي هسحك د وجكمثومت لكحف اجفهسهنهبهش وأجغميهسحنمبهس، ّوحط مع ّ متهسجكئ حن جمهبهسس اخم
هن د جغخيهبخيهشّأن ّهلهب مع ، حطًهشّهب حمهيً خمهي مك لكهئمبهس حن جغهبمك هن جنف اخمهئمهىط ّ ميمنهي اخم

دات اخل مع هسر مظهي احلهبّهسؠلك اخم هست أجغميهسم خسهس حطهسلك ، وخمٰهمئىطي هنِّـه ّهبهشهش، وإجع
حطهست أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض األذهنهسن  .ّحنيطلكمئهش متهسجكئهش حن رمق

ن هنِّـا اخمميالم دجمهبخيهس، ّخيهسئهيجل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش ـ لكحف ّ ألن اخمًوخممي جمُّـ ال ميمي
هتؠّهلىطض ؠ خيُّـون حط هش ـ ميٰه هسميهئهش، وال ّ ذوات اجفهسهنهبهستّهش هنِّـه اخمهئ  اجف

د حنهسهنهبهش مع خيُّـون حط ٍميٰه ٍهبهش لكهبهئّ جههشّ  ّميمكّ لكحف مثهبىش اجفهسهنهبهست، وخم حمهسن حنىطاده اخمٍ حنهئ
هبٰه هتمظّأمت ّمظخيُّـم، هلخيُّـ ّاخمجه هتمظّ مي د حممس مي مع هئ أؠهسخمهش اخم هئ أؠهسخمهش ّ لكحف حن  لكحف حن

ىس، أل هسري واجفهئ د اخم مع هسط اخمّنّاجفهسهنهبهش، وال لكالجمهش خمِّـخم حطهسجف هبٰه ّميمك ارمظ  اخمجه
اجغُّـ حطهتحطهئهسئّهبهشىطاده اخلهسرمعحطهتهل هب لكالجمهش اآلحطهسء حطهسألحطهئهسء، ال األب اخم  . حن جم

من جههش ومقهسرّمت أ :ّهل دميهش حنهئ معُّـ جغخيهبخيهش ومع  ّمنىح وراء اجفىطامظمش مظهشميّال مظ

هسح اخمهبيطدي، حنمنُّـر مقهسحطحصممهنجيخنهب حفمض هنهئهسهب احلمنجههب   .٣٤ص: ، خصمئُّـ مظخي حنمن
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هب  ، واألجغميهسم اخم حن هنِّـا اخمخي خنميهب هب اخم مس هن أجغميهسم ّإمتحطهتجغميهسم حن جم

 ، لك مئ م اجف ع واخمٰهمئ مئ دميهش حن جغهبمك اجف مع هلٰههئُّـحنهس متخيهسميىع حطٰهيغ ّاجفىطامظمش اخم
حيهسومظهش حض اخم ُّـهنهس حن ٰهيغ اآلمغىط ومت  واخمهنٰهىح واخمميمسل ّخنُّـةمظهي اجفىطامظمش إحل اخم

د،  مع حيهسومظهش أميهنهس حطهئحيىع ذخم اخم د وحن مع ُّـهنهس أميهنهس حنخنحقحمهش حطهسخم ًواخمهئخيىغ، حممس مت ً
مي لكحف خنميهب حن هنِّـه احلهبهلهئ لكمبهس حطهسخم خنميهب خمهئحيىع اجفىطامظمش، وال ّهبهش حصمئ ، هلهسخم

معُّـ  مئوراءهنهسمي ء مي  ّ خيهبخيهشُ هسرميهش حط د اخم مع  . اخم
هسل، هل هب حنهس ميخيهسل حض حنىطامظمش اخمهئحيىع ّهثمتوإذا أردمتهس مظخيىطميمش حنهس ذحمىطمتهسه حطهسجف ُ حن جم

هسمت هسمتّ ألن اخم وذخم؛ّهبهشاإلمت خيهسدميىط ـ جعالث حنىطامظمش ّ خسهس ـ لكحف أجمّهبهشهئحيىع اإلمت  اخم
هش، هن هش اخمٰهخي:رئهب من، حنىطمظ هسل اجف هش اجف هش احلىع، واخمهئحيىع هن هنِّـه ،ّ وحنىطمظ ّ وحنىطمظ

الث هش اجفىطامظمش اخم ، وخمهبىع هنهئهسك جغخيهبخيهش واجغُّـة وراء هنِّـه اجفىطامظمش، خكمبىطت حض حنىطمظ
هسال،ًاخمٰهخي لكخيال هسل حن هش اجف هس، حطهئاحل وحض ً، وحض حنىطمظ ٍىع جغ ً ّ الث ّ ن اجفىطامظمش اخم  مظمي

هسرميهش هلهبمبهسّوجضهيهبهستحنمههسهنىط  اجغُّـة اخم  . هنِّـه احلخيهبخيهش اخم
، هل دميهش حن جغهبمك هن مع ىس واحلخيهبخيهش اخم د اجفهئ مع مس ّهثهنّحمِّـخم هن جغهسل اخم

خنميهبمي ُذات لكّهبهشاجفىطامظمش اخم مئ جغُّـة اجف هسن حطهئ اإلمثهسل واخم خك ، وال ّهبهش حنهي
ن اجفىطامظمش حنمههسهنىطهنهس و دميهش، مظمي مع معُّـ جغخيهبخيهش وراء اجفىطامظمش اخم هسهتهس وجكمثوهنهس ّجضهيهبّمظ

ارهنهس  .وأحك
يش هئمكهتامكمه خنميهبمي:  امك د اخم مع هش حن حنىطامظمش اخم هش جفىطمظ هسحط ؠمبهس،ّهبهشاألجغميهسم اخم من   حط

هسئىط اجفىطامظ هش خم ن جعهسحط م حن دون أن مظمي دميهش األمغىطى، ال حطهئ اخمٰهمئ مع ّمش اخم
المض، وال جفهس مييطلك حن جغخيهبخيهش  جيىطاجم واالمت م االمق لك وال حطهئ اخمٰهمئ مئ ُاجف

ىس د اجفهئ مع د حن جغهبمك هن أو جغخيهبخيهش اخم مع  .اخم
ىط هب جغمي اخم هسمّوذخم حن جم ل ّد اخم ً ذامظهس وهلٰهال، اخمِّـي هن جغمي خمٰههسحس اخمٰهخي ً

د اإلحنميهسمت مع امعً، وهن أميهنهسّهبهشحض حنىطامظمش ا خم هش اخم د، وخمهبىع ّهبهش جغمي اجفىطمظ مع  خمهي
، وأميهنهس  هسل اجفهئحيمن هش ولكهسحس اجف هب حنىطمظ د، حن جم مع ًهن جغمي اجفىطامظمش اخمهئهسزخمهش خمهي
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 .ّهسدةّلكهسحس احلىع واجف

جيخف هبالن واحلىطحمهش واخم ة إحل ّ واخلىطوج حن اخمخيّوهنميِّـا هن جغهسل جغمي اخم
مش، وخمهبىع هن جغمي مقهسئىط اجفىطّهسدة جغمي لكهسحس اجفّهثمت، هلّهبهشاخمحيٰههي دميهش هل مع  .ّامظمش اخم

خفة معُّـ هيهش هنِّـا اخمهئ حن األجغميهسم حم ل ّوأحن هسجغمك حض حصمئ هلمن ًا، جيُّـهنهس اخم
حيهش، حط إن اب اخمحيهي هسئ اخم مظّوأحط هبمست واجف خي ىط اخم حيهش هن حن ُ أحم ِّـحمىط حض اخمحيهي

خمهئهس د إحن: هنِّـا اخمهئ حن األجغميهسم، حمخي مع ىطك، ّوإحنهسهس جعهسحطلك ّاخم ّ لكهيهش أو ّوإحنهس حن
ل،  ،ذهن أو ّمغهسرمع ّوإحنهسحنٰههي ، وهنميِّـا، هلّوإحنهس ّهئ ّ هنِّـه حمهيمبهس ّهثن وامعمش أو حجمي

د مع هش حن حنىطامظمش اخم  .أجغميهسم حنىطمظ
يش امكملامسىط د حن جغهبمك هن: امكمه مع هش حلخيهبخيهش اخم هسحط هش أميهنهس ،األجغميهسم اخم هسحط ً واخم

ىس د اجفهئ مع د ،حلخيهبخيهش اخم مع هش حن حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم هش حمِّـخم خممي حنىطمظ هسحط ّ واخم
خنميهبمي جيىطاجمّهبهشاخم ل االمق م واخمخنمئ  . حطهئ اخمٰهمئ

هسرة أمغىطى ع: حطٰه مئ د حن جغهبمك اجف مع ع حنىطامظمش اخم مئ هش جف هسحط  ،األجغميهسم اخم
د اإلحنميهسين مع ع حنىطامظمش اخم مئ هش أميهنهس جف هسحط ّواخم عً مئ هش ، حن جغهبمك اجف هسحط  واخم

هشّحمِّـخم خممي اءٍ حنىطمظ ؠمبهس، مق من امعً حط د اخم مع هش اخم هش حن ّ حمهسمتلك حنىطمظ  أم حنىطمظ
د اإلحنميهسين مع هسمتهبهش حنهئّحنىطامظمش اخم هسرة اخم مئهش حنىش حنهس امغحقمتهسه حن إمتميهسر ، وهنِّـه اخمٰه

ىس، وراء حنىطامظمش  د اجفهئ مع د حن جغهبمك هن أو جغخيهبخيهش اخم مع ت جغخيهبخيهش اخم جع
حيهسومظهش د اجف مع  .اخم

هسحكهش  هب جغمي األؠهسخمهش واخم ر حن جم هش حطهسخمهئ اجفِّـحم هسحط ومظهي األجغميهسم اخم
هش أميهنهس ّ هلهثهنهس وملخفمههس، ع، وجعهسحط مئ دميهش حن جغهبمك اجف مع ع اجفىطامظمش اخم مئ هش جف ًجعهسحط ّ

هبىس،  ّخممي ه أؠهب وحط د حطخلا مع ؠمبهس، هلهسخم من د حط مع هش حن حنىطامظمش اخم حنىطمظ
هسحكهش حنهس ميهئ حنىش ّوحمِّـخم حم هبجههش، وحنىطادمتهس حن اخم هش حن حنىطامظ أؠهبهيهش وحط  حنىطمظ

هسحكهش ّحم ، وهن اخم د، وأدمتهسهنهس حنهس ذحمىط حض هنِّـا اخمحيمن مع هش حن حنىطامظمش اخم  حنىطمظ
 . وهلمنٍولكُّـم اخمحقحممش حن معهئىع
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هيهش هنِّـا  األجغميّأن: ّحطهبهئهسهّ حجهس هنهيّوجمُّـ امظ هسم اخم ذحمىطت حض هنِّـا اخمحيمن حن أحن

هبجههش وملخف حنىطحم د حط مع خيهبخيهش اخم ، وحمِّـخم ّاخمهئ اخمىطاحطىش، هل هش حن معهئىع وهلمن
لكهس وال أي هس وال هلمنال وال مت لك هن معهئ ّخمهب ً هش، حط وال ّاخمميهيهبهست حن ّحممك ًً  اخلمئ

، ّمنهئىحّ جغمي حن أجغميهسم اجفهسهنهبهست، لكحف حنهس ذحمىطه اجفّ حطهتيّمنىحمظ  حض هنِّـا اخمحيمن
هبّمظخيُّـموجمُّـ  د حن ّوهنِّـه األجغميهسم حمهي.  حطهبهسمت ومظ مع ع حنىطامظمش اخم مئ هش جف مبهس جعهسحط

هش أميهنهس خممي ع، وجعهسحط مئ ّجغهبمك اجف ؠمبهسً من هش حط  . حنىطمظ
)٣( ؿا ا  ا ف اا  

ض هلهب حلميمئجل حن ّ جمُّـ مظٰهىطّمنهئىح اجفّأنّمظخيُّـم حض حطهبهسن حنجههسخممش هنِّـا اخمحيمن 
د اخمٰههبهئ مع  :أجغميهسم اخم

ميجغخيهبخيهش ّأن : أجغُّـمههس د وهن مع هبجههش وملخف حنىطحمّهبهش اخمٰههبهئّاخم هش حن معهئىع ّ حط
 .وهلمن

لك حن اجفٰههسين اخمّأن: وجعهسمتهبمبمس د خمهب مع لك حن هشّهبميهي جغخيهبخيهش اخم ميهش، أي خمهب ّ اجفهسهن
معّهبحمهي هسمل  .هست حطهسب امي

هيحيجل، ومتحي أجغُّـمههس ال ميهييطم حنهئ متحي ّأن لكحف ّ وهنهئهس متىطميُّـ أن متهئ  احلميمئجل مص
هبجههس وّ ألن اخماآلمغىط، ن حط ، وحنىش ذخم جمُّـ ّملخف حنىطحمًممء جمُّـ ميمي مش حن معهئىع وهلمن

ن أجغُّـ  هنىط ـ حطهئهسء لكحف ّاخمميهيهبهستميمي خمهش اجل هب حنخي هش، وذخم حن جم ل ّأمتً اخلمئ  حنٰهخي
ي حيّحنهسهن حنهس هلهي ًهبهسً وخمهبىع حنحيمب اع، حط هن معهئىع ّهثمت ـ هلّ  معهئىع جفهس حت حن األمت

هبجههش ملخف اجفىطحم الت اخمٰههسخمهبهش اخم هش حن معهئىع ّاألمعهئهسس، وحنىش ذخم هلمب حن اجفخي
 ، هست ّولكُّـم مظىطحموهلمن ، هلهثجع هس جفهس حت مت معهئ ً حن معهئىع وهلمن ال ميٰههئ لكُّـم حم

ء ـ وهن احلمي األول حض هنِّـا  هسحكهش ومتحي اخمحقحممش حن اجلهئىع واخمحيمن لك  ّاخم
هييطم متحي اجلهئ  . أو مت ذخم لك ذاك اخمممءّهبهش أو اخمحيمنهيّهبهشاخمحيمن ـ ال مي

د مع هسين لكهئ ال ميهييطم حنهئ متحي ا،ّإذن متحي احلمي األول لك جغخيهبخيهش اخم  .حلمي اخم
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، اخمُّـخمهب واخممفهنهسن اخمِّـي أجمهسحن ؠُّـر  هتخسجلمتٰه  خمهئحي احلميمئجل واجغُّـ، وهنِّـا ّاجف

حيهسء حطجل احلميمئجل، وخممي امظ الزم حض االمت هن اخم هنّأمتهنهي ّحنهس جمُّـ مي ، ّ مظ  حطهسحك
ُّـالل واجغُّـ ال ميحيهبُّـ مظالزحنهس حطجل ّوإحطجههسل حنُّـ الزحنهش حطمفهنهسن وامق هيحيهش ملخف حن ًلكهبهست مص ُ

الهلمبهس حطٰهُّـ اخم،مظهي اجفُّـلكهبهست  .ّ حممس حطهبهئهس،هيهب حطهسمغ
متهس مقهسحطخيهس إحل ّإمت ّجع امتّأنًهئهس أ ًهبهسً هنهئهسك معهسحنٰههس لكهئ  ّأن وهن ، حطجل حمال احلميمئّ

اجمىش اخل د ملخف اجفهسهنهبهش حض اخم مع هيحيلك أجغميهسم حمّهسرمعّاخم  واجغُّـ حنهئمبمس، ّ، وحطِّـخم امغ
د حطهتجغميهسم اجفهسهنهبهشّمنىحهلال مي مع هسزّ إال ّ اخم ىش أو حطهسخمٰهىطض واجف  .حطهسخم

)٤( ؿا ا ط دا ؿ ط   
ىغّأنّحطٰهُّـ أن حطهبهئهس  مك حض هنِّـا اخمحيمن خي ميّ اخم د وهن مع  ّ حطمئمنُّـاق اخم

حن اخمّهبهشاخمٰههبهئ ،، ال حطمئحيمب مك حض ّ امظِّّـهنهئ مك حض اجفخيهسم واخم هنهي اخمحيىطق حطجل اخم
د حن اجفٰههسينّن، وذخم ألّاجفخن مع م اخم خيهسجمّ حنحيمب مك ـ حممس ّهبهش االجك ، وجمُّـ وجمىش اخم

متهس إخم هبىس ّأنًهب مقهسحطخيهس ـ حض أ خيهست ـ هن هن حط د ـ اخمِّـي هن حن اجفخن مع م اخم  حنحيمب
، وّمظخيُّـم ـ حممس ّمنهئىحمش؟ وجغهسول اجفّأم حنىطحم هسحك لك حط مش حن ّ ملخف حنىطحمّأمت ـ أن مي

خيهسق، وخممي،ء ُّـأ االجك لك خسهس حن د ال ّ وذات جع مع م اخم ىس حطمئحيمب ّ هنِّـا حمهي حنىطمظ
، مك حض هنِّـا اخمحيمن هلّأحن وحنمنُّـاجم ىس ّهثمتهس اخم ،  حنىطمظ حن د ال حنحيمب مع حطمئمنُّـاق اخم

مي هسن هب جه ث لكهئمبمس حض اجفخيهسم حنىطمظ هسحكهش أو اخمحقحمهبمش اجف د وحنمنُّـاجمّهلهسخم مع  .هش اخم
، مظهسرةّأنهنهي ّوحن هنهئهس مي د ومظىطحمهب مع هسحكهش اخم مك حض حط م ً اخم  ميخيىش حض حنحيمب

د اخم مع ،اخم مك حض اجفخنِّّـهنهئ د ّ وهنِّـا هن اخم مع ، وأمغىطى ميخيىش حض حنمنُّـاق اخم
مي هئهس حض اجفخيهسم، وّهبهش اخمٰههبهئّوهن  .هنِّـا هن حط

)٥(  ـّا  دا   ّدا   
 اخمحقحممش حن اجلهئىع ّأنهنهي ّ امظ، حض هنِّـا اخمحيمنّمنهئىحًحطهئهسء لكحف حنهس ذحمىطه اجف

هبىس حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش وملخف  د حط مع د، هلهسخم مع ّواخمحيمن حن أجغميهسم اجفهسهنهبهش ال اخم
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ث اخمالجغخيهش ّحنىطحم ، ومقهبهتجح حض اخم رة مههس ّهسدة اجفّنأمش حن معهئىع وهلمن  واخممن

هسر واحلهب الف االلك  ّهسدة اجلهئىع واخمحيمن مههس اجفّهثن، هلّهبهشاجلهئىع واخمحيمن حنىش امغ
، واجف ذمظهسن ال حطخلط حن معمبهش احلمئ رة حنهتمغ رة مههس اجلهئىع ّهسدةواخممن  واخممن

، وهبِّـا مي ذمظهسن حطخلط ال لك احلمئ د ّأنًهنهي أميهنهس ّواخمحيمن وخممي حنهتمغ مع  اخم
رة، وهنِّـا حنهس  واخمّهسدةًهس حن اجفّخمهبىع حنىطحم ، ّمنهئىح اجفميمن ً أميهنهس حض اخمحيمن اخمالجغ

هبىس أميهنهس حن هنِّـه احلهب د حط مع  .ّهبهشًهلهسخم
 مغهسخمىح هنِّـه اخمىطؤميهش حض آمغىط هنِّـا اجليطء حن األمقحيهسر، جغهبمك ّمنهئىح اجفّوخممي

د اخلّهسدة اجفّهتن حطّرصح مع رة حن أمعيطاء اخم د اخلّأن، وّهسرمع واخممن مع  ّهسرمع اخم
ل واخمّهسدةمش حن اجفّخمألجكهبهسء هن اجفىطحم رة، جغهبمك ميخي ا حطجل أمعيطاء ّإهن: من ّ جمُّـ هلىطجم

د، حط مع ن أمعيطاء اجفهسهنهبهش،ّهتهنّاجفهسهنهبهش وأمعيطاء اخم ء ميمي إذا  وّهس إذا أمغِّـت ال حطخلط 
مك اجفهسهنهبهش ـ  ء حن حن د ـ حممس مقهب مع ن أمعيطاء اخم ء ميمي ّأمغِّـت حطخلط ال 

مع األ ذ حطهسخم هسين ّولهلهسجفهتمغ مع اخم ذ حطهسخم ، واجفهتمغ رة،  أو ؠّحنهسدة معهئىع أو هلمن
يطءا اجل  مع لكحف مغِّـاُأ نإهل هنىطمي لّاألو اخم خيُّـ مبمسّهل هنىطمي لكحف هشحنّحن  اجل هشّمع

خنميهب ميهييطم وال لك اجل حنىش مسّألهن اخم هسميهئهش هلىطاداأل حن خمهب هنىط اجف  هنِّـه حن خمهي
هب مع لكحف مغِّـاُأ نإو ،هشّاحلهب هسين اخم ، خمميهئّهلمي ،اخم هسميهئهس خمهي ّ حنهئمبمس وإن حمهسن حن مبمس ً

هس حنخي دمههس حنجل حلخيهبخيهش اجلّخمهب ده، هلمبمس حن جغهبمك ومع مع هسر، حط خم  هبِّـا االلك
هنىط د ال حض اجل مع الف حض اخم ده، هلهبهييطم االمغ مع حنهسن خم  . ّميهشّحنخي

هتخسجلّإذن مظخيهبُّـ ؠُّـر  هسرة ـّاجف مش هنِّـه اخمٰه د اخمٰههبهئ  ـ حط مع ّأن اخم ّ حنىطحممش ّ
حنهسن خم رة حنخي رة وإن اجفهسدة واخممن ّحن حنهسدة وؠ ّ د اخمممء حض األلكهبهسن وهنِّـا ّّ مع

هئهسخض ً محهسحنهس حنىش حنهس ذحمىطه اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن وحنهس ميِّـحمىطه أميهنهس حض اخمحيمن مي ًّ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٤٤٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



هبمبهست إجكهسرات هسدس اخمحيمن ومظهئ ٦٧  ......................................................................اخم

ّاخمالجغ وال مي هنِّـا اخمميالم إال لكحف ّ د حن   حنهس ذحمىطمتهسهّ مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم حض حن
د واجفهسهنهبهش مع ّاخمٰههبهئهبهش اخلهسرمعهبهش حطجل اخم ّ ّ. 

)٦(ّؿؿا ّا آا  ا    
هسئمل اخم إلهسول حيهبُّـهنهس حن أجغميهسم هنِّـا حن اخمهئ ادي آحنمك أن مي  اخمخنهبَّـ مع

هسئ اجفهئجهخي:اخمحيمن مئهبهبيط حطجل اجف حيّهبهش إلكجههسء اخمهنهسحطجههش خمهي هسئ اخمحيهي  ّأن، وّهبهش واجف
هسئ اجفهئجهخي د، وال لكالجمهش خسهس ّهبهشاجف مع ىس حطهسجفهسهنهبهست اخم هن جغُّـود اخم ّ مظىطمظ

دات األجكهبهسء اخمٰههبهئ مع حي،ّهبهشحط هسئ اخمحيهي الف اجف مك حض متحيىع ّهبهش حط جغخيهبخيهش  اخم مظ
دات واخس مع  .ّهبهش اخمٰههبهئّميهستاخم

ل هسئ اجفهئجهخيّمظهنهيا: جغهبمك ميخي هبهسن جمهبمئهش اجف  ّأنًهنهي أميهنهس ّ، وامظّهبهش حن هنِّـا اخم
هبىغ  هنهس حض مظخن امعمب حطهست اخم مي ميهيحيهست اخم ذحمىطهنهس اجفهئهسحكخيهش واخممنٰه ّمثهبىش اخم

ىس أي خسهس وجغُّـودهنهس، ال ميىطمظ د ّأمعهئهسس األجكهبهسء وهلمن مع  حنهئمبهس حطمئٰهىطهلهش حمهئ اخم
، حط مظ ر اخممههسهنىطوجغخيهبخي ىس مثهبٰهمبهس حطهسخمخيخن د، ّميهشىطمظ مع هش لك حمهئ اخم ، اخم هن ملىطمي

 .هشّهب واخممههيّميهشاجفمهمبىطّ إال وخمهبىع خسهس حن جغخيهبخيهش
خف أؠهسخمهش ّ وخممي هبهسن ال مي حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس حض مظحي ً هنِّـا اخم ّ

ُّـحط د، هل مع  .ىطّاخم
 

يشم  خف٣٧٩ـ ٣٧٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض جنف مي  .ّ، حط





 
 
 
 
 
 

اػؿا   

 ّ   دا    
ٍ ا   

جيهب اخضهئدهسهب وامكهليشرهسهب حفيس جضخنجيخنهب امكيشمصيشد: ّاخضخنهئم األول ّحيحن امك ّ ّ 
هئين جيهب امكحنهئحفهنجيهب وامكجنهئئجيهب حفيس جضخنجيخنهب امكيشمصيشد: اخضخنهئم امك ّحيحن امك ّ ّ 

 
 





 
 

حنحم ّيسمم َىغُّألجفمه ّينإ  ُحصخيمكجيىع ُهسجهمنيس ال َامكيشمصيشد ّمسخين ،حفهنجيىغ حصهنيشحيهئهّ ممهئ ُيسّهس
مل يسِخل ،مس ُجضجيهتخليس  ،ِىشجضخنجيخن ٍجيهبذمسمه أو ٍهبّمصجيحضهئر ٍهبّحفجيمهجي ٍةلك ٍجيهبحفخنهن أو ٍهبّحكممهنجي ّ ّ 
  .ّجيهبحتهنجيهن
متأ خيمك خلهئ إحق َحيخمملت إذا َمك  َومصلكت ،هِجكحط يسِوخل خلمهىش ِامكمكات ُمصيشمسمل ُّىعهس

هئخكهب مسهئِومصيشمسمل ٰههئِمعمه جس َامكمكات  ُاألخصملّ أهنهئ حفمض هسمنيس حج نإو ،مكجيٰهجحإ ًخلحن
ممهن ،مس مسّ أهنهئ جس ٰههئَجضخنجيخن ّأن حفمض مسيغ ،خلمهٰهجح ُامكهلهئدر  مسيغ ،هبجح ِمامكخنيشا ُهبخنّخل
مب لكهئن ٌمعيشاء ،اجليشمسملهسيس َِىغهسمهَذ ُمصيشمسمل مسيش ِمسممجيمهىش ِامكمكات ُمصيشمسمل  مس

  .ًخلحمهنخنهئ ِامكيشاخكىط أو ِامكمكمسيس أو ِاخلهئرج ِحضهليشص
هئد ،مس ُجضجيهت يسِخل ِامكيشمصيشد حلخنجيخنهب َملضُحك حكهيذا ٌهسهبمصيشمسمل ٍخل هنىع خكلك ّ  خلمهٰههئ َائ
 َجخَّـ َهسمنيشن نأ هئّخلإ ٰههئُمسممجم أو ِتخلهئّاخضخنيش حصهنىغ خليس ٍواجضلك ُّحكمنيغ ،ذاحصىش ُمصيشمسمل
لك مسمكمكىغ َجضهليغ خكلك ُحكهئمكيشمصيشد ،امكيشمصيشد ِجضخنجيخنهب يغ أاخض ىش َخك  َهسمنيشن نأ هئّخلإو ،حيحن

 مكيّامكّ إال امكيشمصيشد َجضخنجيخنهب ُاخضحنملوض حكٰهيغ ،امكيشمصيشد جكحط ًخلملاأ خلمهٰههئ ٌواجضلك أو
 َحصهنىغ َمحجهيشع َضِملُحك امكمكيو ،ِامكيشمصيشد ُجكحط مسيش امكمكي ِخلملاأل ذمكىغ َوراء خلهئ مسيش

 .حفمهٰههئ ٌحضهئرج أو ٰههئُمسممجم ىشّأحي إحق َحفهئد ِاألخليشر
 ومسيش ،مسهئمكيشمصيشد ِامكيشمصيشد حفمض ًهئّخنلكخلخل ِامكيشمصيشد ُجكحط َهسمنيشن نأ ُهسهنمنم :ًوأهسجمهئ

هئمكهب ُّحكحمملي هئد ُّخكحممم ِاالمع  .امكحن
هنىغ ِامكيشمصيشد ِهبجضخنجيخن ُجضهليشل لكهئن :ًوأهسجمهئ  جضهليشمجهئ خليس َخكلكمأ ِخلهئتّاخضخنيش مك

خنيش خضهئ يغ ِءامكجل ُجضهليشل ُحكجيهنمنم ،امكيشمصيشد :يأ ،هبهئ ُمّهس  ُامكيشمصيشد َحكلكار ،ىشِحيحن َخك
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ىش حفمض مهىط ومسيش ،حيحن  .ٌمم
جييغ ِامكيشمصيشد ُجضخنجيخنهب :ذنهيحك هئهسمههب ٍمصمناءأ يسِخل ىشُذاحص َجهىطجت نأ ُهس  جس ٍخل

يغحص أو ،وامكهليشرة ّهئدةلكهئخض ،امكيشمصيشد لكخل َأجغجيهئء إحق َّمه  .وامكيشمصيشد ِاحلخنجيخنهب ِةّ
مهىط :ومسهئجلجههنهب  َيشرَهلَُهس نأ ُهسجه  خليس ٍمسيشمصىش ،ٍءويش ٍءيش إحق ِىشجضخنجيخن ُحتهنجييغ ّ

منمل ال احلخنجيخنهب ُورصف لكجيىع .امكيشمصيشه ً حفجيمههئ ال ،ًأؠال ٰههئِمس ّىحمههس وال ُرّهس
 ً؟خلحمهنخنهئ وال ًذمسمههئ وال

هئمكا َجهمتِحفهن خكلك وإذ هن َهبمع ِجيهبخك  َالح ،مسهئمكيشمصيشد ِامكيشمصيشد حفمض ِامكيشمصيشد ِجكحط ّ
خنمل مسيش ُجضجيهت يسِخل َامكيشمصيشد ّنأ مكىغ ىش ٌرّخل  ىشِحيحن ُرّحصخنمل حكٰهيش ،مسمكاحصىش ٌخليشمصيشد ،مسمهحن

ممهن حكال ،ِىشذاحص ُوومصيشد مب ًأؠال ٍءمسجل ُيعّهس مب مسيغ ،ِىشذاحص مس  ِىشمههئحصّحصممجي مس
هب  .مكىش ِامكالجضخنهب ِىشراحصّوحصحميش ِامكممهئر

َخلهئدة وال ،خلمهىش ُهسمهملخي مكىش َحكهئحفيغ ال ٌومصيشد ،مسيش ُجضجيهت يسِخل ُحكهئمكيشمصيشد  ُجييغحص ّ
يشع وال ،مكجيىشإ مس هن َةؠيشر وال ،حكجيىش مسيش ُهسيشمصلك َخليش  َجكهئهسهب وال ،هبهئ مسيش ُهنَّهس

 إذ ،امكجنهئهسهئت ُوجكهئهسهب ،رَيشُّامكهل ُةوؠيشر ،امكحنيشاحفيغ ُحكهئحفيغ مسيش مسيغ ،مجهئ مسيش ُهسمنيشن
َّـ ُواخلحط ُاألحضحطة ُمكجنهئهسهبا مسيش ٰهحص امكمكي ُاخض  ُهبّولكهئحك احلخنهئئيع ُهبمجهن مكجيىشإ مه

ممهئجفىس ،ّهئمسجيهئتاخض ممهن أن حفيس ُامكيشمصيشد ُحكجي مب َيعّهس  ىشّحيأ َاحيمنملىع خكلك إذ ؛ًأؠال ٍمس
مب ال مب ال ،ًأؠال مكىش َمع مب وال ،مسىش َمع مب وال ،خلمهىش َمع مب وال ،حفمهىش َمع  َمع

مب وال ،حكجيىش حم ،مكىش َمع .حصممهئحق اهللا جغهئء إن هئينخضمما مسمكه يغِحصحنهئؠجي حفمض ُهنىطّومع
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ا  
 تّ  

ُّـء حض جي االجم اخم حيهست إحل اجفخيُّـ إميهنهسح حنجههسخممش هنِّـا اخمحيمن ميهئ هسخمهبهشّخم  :حنهست اخم
قد اع: مة األوّا ل ال ر    ّر

ع هنِّـا اخمحيمن هن  د(حن مع ، جغهبمك ) جغخيهبخيهش اخم امت حممس معهسء ذخم حض لكهئ
مشّأنحض : ّمنهئىحجمهسل اجف د ال مق مع متهس حض اخمحيمن اجفهسيض  خسهس جغخيهبخيهش اخم ، وجمُّـ أ

ٰهمسالتٍ هنِّـا اجفمنجههيهي ميجههي لكحف حنٰههسنّأن هيحيهش، وحض خكٍ وامق  ذخم وجمىش ّ مص
الف حض حتُّـميُّـ اجفٰههئ اخمِّـي ميىطميُّـ اجف  حن هنِّـا اجفمنجههيهي اخمِّـي معٰههي ّمنهئىحاالمغ

هسل جعالجع ، وجمُّـ ذحمىط حض هنِّـا اجف مك حض هنِّـا اخمحيمن لكهس خمهي مسالت، خمميهشًحن  ّ اجغ
هسرات اجف ٌ حنهئمبهس جكهسهنُّـٍواجغُّـ مبمئهشّمنهئىححض لك هسرامظ هنهئهس حن مئً، جغهبمك معهسءت لك  ُ حت

هسخمهبهشٍ واجغُّـَّحم مسالت اخم  : حن االجغ
جحل األ ن حنىطاده: ّولاالجض د حن جغهبمك هن :أن ميمي مع ، وهنِّـه هن جغخيهبخيهش اخم

، خنميهب مي حطهسخم لكهس خمهي ًاخم وجمٰهلك ـ حممس ذحمىطمتهس مقهسحطخيهس ـ حن خنميهب خمهبىع ّ ألن اخمً
هش مغهسؠهش، وخمهبىع وؠحيهس ًوؠحيهس جفىطمظ م ًّ د حطهئ اخمٰهمئ مع م حنىطامظمش اخم  خمٰهمئ

، و جيىطاجم د حن جغهبمك هن(مس هن جغمي ووؠىح ّإمتاالمق مع واخم ال ) جغخيهبخيهش اخم
، هلّهبهشاخمٰهُّـم، حمِّـخم متحي اخمّ إال ميخيهسحطهيمبهس مش هنِّـا ّهثمت حض هنِّـا اخمحيمن  ـ حط

مسل د حن جغهبمك هن(ـ وؠىح  االجغ مع ، واخم هن وراء اجفىطامظمش )جغخيهبخيهش اخم
دميهش اجف مع هسحطّهئهسه حنحيمنهش، حممس أوّخنميميّاخم  .ًال حض اخمحيمن اخم

ادي آحنمك، وميحيحقض ّوميمثحم مسل اخمخنهبَّـ مع د حض ّأمتُّـ هنِّـا االجغ  هن اجفخيمن
هتخسجلحمهيمست ؠُّـر  لّاجف مك حض هنِّـا اخمحيمن ـ اخمِّـي ميخيىش احلُّـميمك : ، جغهبمك ميخي اخم



فم ه لصفلظفى ............................................................................... فق
ض بعقهقى ي ه يععليهى ىلخلونجيهىصهط شط شده لحعهوم لصطجطم لش لألسعول لصدلخل

 .عظىلصطجطم ضط حهي يظ ص
  لصعظ يكطو ضطظطشهويهىيىص لأليهىلملظوئض لصفلظف: ي كيضو يف ضطظص كخرىيقطه

ي ملطظطه لصعلط شىل هعطيطغ يف بعضهو آل غعص حممطه لملظهصى بعقهقى يضظوىيو
يلصطجطم ضط حهي يطغ بض يضمض كيضو لملرلتى لملعفوىتى صلطجطمغ ضط صعهض ضظهصى 

يلآلخر غعص حممطه لملظهصى بعقهقى ككوصى لصطجطم ىبظوسعطغ ىيف لصععص 
لصطجطم ضط حهي يطغ ىآل يضمض ضرلتى لصطجطمغ ضط صعهض ضظهصى لصعضكهضغ 

ىلملظهصى لملطرىحى يف يذل  . بعقهقى لصطجطم ضط حهي يط ىجطميحهي ختعص
 ي حممطهلو خمعصيكوغ بمعنظ يهىلصفضض ضط يذل لصنعط لصعوغ ضط لملظوئض لصفلظف

 .يمغ ىآل يضمض ضرلتعط لملقهدلبوحلقهقى لملطلقى صلطجط
 ضطظطه يذل لصفضض يط حقهقى لصطجطم ضط يكولنو يرى لصضهخ جطلمي كضش 

وهتوغ يجتلهحهي يظغ ىلصعظ يظ ىنلك ضرلتى لصطجطمغ ىلملرلتى ضظويريو ى
 هبوغ ىآل يضمض ضرلتعهوغ ىصد يىلحلكط يف يذل لصفضض حممطه شلههو ىخمعص

لصطجطم :  يف يذل لصفضضغ حهي يقطهيضنضلسعفوم نصض ضط بعص شعونلم لمل
 ىيقطه يهى كى نينيهى خونجيهى ضط صعرل شهنغآل يمكط تهصهض حقهقعط ضط حهي يظ

 ىصذصض ييىي ضعوم جطيرغصونل صرن حلقهقى لصطجطم ضط حهي يظ يظ: يكيضو
صوصطجطم ضط :  ىيقطهن بنفظطي لصطجطم ضط حهي يط ضعقريكوآلم صض : يقطه

ي صجم لسعفوم نصض كيضو ممو كىنمو كدن .آل صوشض صط ينضه ضنط ىجطم غحهي يط ي
ي ىيط كو سعهعى غيىيوينو سرت شرغ: يطليد لصربطبهى حهي يقطه يف لصضيلملعههلش

 .ققف نفم: غ ضضدن سوبضالقحفق املختوم 
 .فقفه فقف نفم:  لملضدن لصظوبض

 .فقه فق نفم: غ ضضدن سوبضاحلغفف املتعفلفف يف األسغفر العغغفف األربعف



د جغخيهبخيهش ّأن حض مع مش ال اخم ٧٥  ..........................................................................هسخس مق
هبٰههش  هسص اجليطئهبهش، وحم حك جغُّـة األجك لك حم حنهبهش خمهب د اجفجههي خسهس وجغُّـة لكمئ مع ّاخم ّ ّ

خي خسهس وجغُّـة ن اجف ز أن ميمي ، هلهب د اجفجههي مع جغُّـة اخم اجغ حم ُّّـم لكهيهب حن اخمهي
هتمغىط ومقهسحط والجغ خيُّـم وحن د اجفجههي حطِّـامظ حن مع ، حط اخم هتمغىطة لكهئ ّاجف  وهبِّـا ،ّّ

خيىطميىط مييطاح خكهيمئهش اإلجكميهسل وميميخنىح معهيهبهش احلهسل ِّـر لكهئ ،ّاخم هسج إحل حنهس الك  وال إل
ّاخمخنهبَّـ أمغخفا حض اخمخنحيهسء حطهتن ُّـ(: ً ُّـأ خمهبىع حن ُّـأ ًأاجف ، وخم حمهسن حن د حمهي مع ً خمهيمئ ّ

د حمهي خمميهسن مع ُّـأ خمهئحيّخمهيمئ د،ً حن مع د   حط اجف مع ُّـأ خمهي ، إمتمس اجف ُّـأ خم ّحمهي ال حن ّ
د مع ٰهيغ اجف ُّـأ خم ُّـأ هن حن ل، هلهسجف  .اجفٰههي

هتخسجلوحنىطاد ؠُّـر   حن اإلجكميهسل اخمِّـي جغهسول اخمخنهبَّـ اإلمعهسحطهش لكهئ حطمس ذحمىط، ّاجف
خم هنّرحط: ًهن حنهس أورد مقهسحطخيهس حطخي هنّمس مي لكهس ّأن ٌّ حن د إذا حمهسن حن مع ً اخم

ميمئهش ا ؛ّهبهشإلخسخمهي دات هلهب مع هسدئ اجف هست حن ب حض حم لكهيّ ألن اجف، حس ميمي إجع ٍجههي ّ 
هسد ، ال حن لك اجغ حن  .ئخم

هتخسجلوذحمىط ؠُّـر  ، ّمظخيُّـم حنهس أمعهسب حط اخمخنهبَّـ حض اخمخنحيهسء ـ حممس ّأن ّاجف ً آمتحيهس ـ ال جغهسمعهش خم
، حن ّ األؠهيّأنو ، هلً حطهئهسءّأمت حنهس أمعهسب حط هن خنميهب ُّـئّهثن لكحف اخم مظمش  حطٰهيغ اجفىطاّهبهش حن

هب ٰهيغ اآلمغىط حمهيّومق د اجفجههي حن جغهبمك هنّمبهس خمهي مع اجغ جغخيهبخيهش اخم  .مبهس حن خم
هتخسجلإذن هنهئهسك جغخيهبخيهش حنجههيخيهش حض متمهىط ؠُّـر  ٰههبّاجف هئهست ّ، وهن وراء اجفىطامظمش واخم

مش خسهس ُّـأ وال مق دميهش، وال حن مع  .ّاخم
ادي آحنمك حمالم ؠُّـر  هتخسجلوجمُّـ مخ اخمخنهبَّـ مع مك ّاجف ّ حض هنِّـا اخمحيمن خص اخم

حطّخيُّـمالم اجفولكجهحي لكحف حم اهنُّـ اخمىطحط  .ّهبهش حض اخمخن
د، وذحمىطمتهس  مع هسحط جمُّـ متهسجمخنهئهس حض هنِّـا اجفٰههئ حلخيهبخيهش اخم ومت حض اخمحيمن اخم

خنميهبميّهتمتحط د حن جغهبمك هن وراء اجفىطامظمش اخم معُّـ جغخيهبخيهش ومع  احلمي خم ّأن، وّهبهش ال مظ

 .٢٣ـ ٢٢ص: مقهسحط منُّـرحن ،جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب امكمليشامسلك امكملمسيشمسجيهب
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٥٤ـ ٥٣ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



ظك م قذشصسشظ ............................................................................... عع
 ثغقتط قذوثوكظ زن دشضل قحلصم قذشزصضصي ي بطذشصوه قثشصوحييذطه دضو طشغ

ه آل ثشضشظ ذصوثوك زن يطضط قحلصم يف قثشطهظ ديفز هم جمصوم قثغقتطظقذعو ظو ثص
ىط آل حشط هلطظ دطذعو آل حشط ذه فغال ظو قثغتشظ يضطب:  ظشطنيثشىثضظ ظي 

 . زن زغقتط قذشزصضك دصسطيضظقذوقثش
 قألظامه بششوك يفهىهدع فصضط حطبشط قخ زط لذغه قذزضع زسشطك قذضغكوظ زن 

ي زن لحوبطك فغطذظ قثطظضظظ هفهلكضط حشطلته يف ظظ ظيثشضشظ ذصوثوك زن ثض
 .ظعق قثشطن هضطدزصطظط

ام ظشم يقض ظعق قذصاله يفه:  قذزضع قآلزخ فهلكظط ظصط هضطدزضط بام ثطغصهيهذصن
 ىفغطذظ قذوثوك هقذشون بطذششطظن بخ قذوثوكقك قألغضصظ ذام ظو زصسوقحج ىبصطف 

شون بطذشزصضك آل ظصصن قضصطل تشوك ثشضشظ ىظ هذصن بصطف حج قذيزطفقخ ثصامف قث
ظ هتصوه زن دشضل قخلضف يضظقذوثوك زن ثضظ ظي هلقف ضشغ قثغقتط قذشزصضص

 . يشطك قذششع قذوقثعثقذعو ضصف 
 .يشضزل دظ هقحفى يف ظعق قذصاله جمطنيشضزلهذص

يظعق ظو قآلثشامن قألهن يف بضطه هحتعظع قثشصى قثغقك زن زوضوم ظعق 
 . تسطحع حصضهيقثشضهلخ بشف ذصامك غعل يفهي تشخ قذشسلظ هدع

ىضطصط زشصطإلهذصن ضصن ضطدز يهيف تشوك فثصطه ثطغظ ذضعقظ  يف هثوك زوضوم ي
 . دالثف ميتشعه ذام  مبه

  زن ثشضشظ قذوثوك م قذعو ظو زوضوميسصق فه ظصوه زغقك قث: يلىهييآلحوامآل
ه آل حشط يضضقذعو ظوغق ب دوقثط قذوثوك ظو . تشطلن هتشطخيقذشسل م ظو قحلق

 يظظ هآل غوليظظ هآل زطكيضظي هذعق ذضغ ذه حصظ خطإلظ زن قذوثوهظ دال دطحل ذهيذه بوثه
 . بضطه قحلصم قثصصونيشسعظ ذام حون ظيضظهآل زوضوح

 .عغظ لظك: ظ زسعل حطبقيحلننه يملومهلهه يف يألسمهي يلممنهه يأليبمه



عع  ..........................................................................هلط حشط آل قذوثوك ثشضشظ يفه يف
 ذصصصل حج ظعق قثشصىظ هلذك زن دشضل ى دطبصظيقثشضهلخهبشف حشطلقك غعل 

 هخطظظ قذشطظطكغ قل ظو قذشطظظ بل ظو دطحل قذشوقحل هغولق قذسول: دوذه
 دطحل قذشوقحل هخطظظ يطهظ دقألثجق هقخلج قثصف قذعو ظصشضي قذضه مجصظ قحلشطإلق

قذشطظطك هقخلج قثصف قذعو ظصشضي قذضه مجصظ قحلشطإلق ظو هقثط قذوثوك تشطخظ 
 .هذضغ قذوثوك زن ثضظ ظو

 زغقك يفهنظ هيقثشطل قذشضم قألهفه  قذزضع ثوقكو فزخ بشع يفههزن ظصط ضشع 
يف زوضوم ظعق قذشسل ظو ثشضشظ قذوثوك ) ثشضشظ قذوثوك( زن يقثشضهلخغعل 

زن ثضظ ظيظ ثطهن حتصضم ظعق قذشضم حج قذشضم قذشطضظ هتشسج قذششطلق قآلضشظ 
 .يهنزف زط ظصسشم هقذششطلقك قذسطبشظ قذرطظ يف قذشضم قأل

ضذظ حج زشطض قذوثعق  بصظ يف ظعه قثسيسصق قثيفه: يآلحوامآل يلىهله
ظي تصك قحلشضشظ ) ثشضشظ قذوثوك( حصع قذشغدطفظ دضصوه زغقكه زن يضظقذزصس

 يحصظىحششط هظصوه  هلط ذي ي قذوقثعقظ دضي قذشي آل هثوك تطهيضظيقذوثوكظظ قذزصس
 .ام ظي فحوقل هحطهه ظعه قحلشضشظيقض زط كهطط يذوثوكظطظ هذل

قكق فزخ يف تشصضشه حج ظعق هظعق زط دع ظسضغ زن بضطضطك قذزضع ثسن ل
 ي قذسصعويفو ثشضشظ قذوثوك قذشي ظي قذوثوك قذشضصي: قذشسلظ ثضظ ظشون

 .يهزشن قألحضطه هزصزض قآلتطلظ هقذصشغقك ذصضط حطهطط هفحوقلظط هفظطهتط
 يضظزف قذوثعق قذزصسي قآل  ظعه قذششطلقك م ذام ظو هقضع م آل تصسشميطهد

 .قذشي ظشون هبط قذشغدطف
قذوثوك زن ثضظ ظو :  قذسطظغق يف ظعق قآلثشامن ظي دوذهيسصقطلق قثهحش

يزششغل بصشسهظ زوثوك بعقتهظ دضو تشغ ى برف فغال يشصقل ضشسه ههثوك لقتهظ دال ظشي

 .ظغظ لظك: ظ زسعل حطبقيحلننه يملومهلهه يف يألسمهي يلممنهه يأليبمه
 .غغ لظك: ثسن لقكق فزخ: تشصضق قثسعل قذسطبقظ 



ظك م قذشصسشظ ............................................................................... غع
ظ دضو ظشجم صطته قذشطلضظ هتسولقته قذالثشظ ذهيبصسط لقتهظ بل بصسط تشض

يشضشظ قذوثوكظظ قذوقثعقظ طك هفحوقل تصك قحليشضصي مجضف قثغقتط قذوثوكظظ تيفه
 .يضظهظعق ظو زشصى قذوثعق قذزصس

يهدع دضم لذك فظسط قذشال زظ قذصولو يف تشصضشه حج ظعه قذششطلقظ ثضظ ى
 آل ظ هقذشصغ بطذشصغي بعو قذسلي ذصصون قذسلال خج زسششليحلون صف: ظشون

 يطه ذصوثوك بام ظو هثوكظ دي تطهيشسوليل هظيشصسي ظيثشى غ ذرفيذصصون صف
 يشسوليظ هضن قذوثوك ذصام ظي ذه تطهيشسولي ظيثشى بطذشعك يقذوثوك ذضغ بوقثع

ظ هظو فغل هزط فهقألحضطف فضوق هىتطضضط ذه هظشغمظ دضو حضصه هضشسهظ دضو ضول
 .يضظ هظعه ظي فكبضطك قذوثعق قذزصسظحوقه دغهحه

ظعه ظي قآلثشامآلك قذشالتظ يف دضم قثغقك زن ثشضشظ قذوثوك يف زوضوم 
 زط قحشسضغه يقثشضهلخىصط ضصن فظسط ضسشسضغ زن ذصامك غعل يظعق قذشسلظ هذشص

 قثغقك زن ثشضشظ قذوثوك ظي ثشضشظ قذوثوك زن يفهقذزضع ثوقكو فزخظ هظو 
ظ هزن فثصطزضط ظ ذشصك قحلشضشيضظثضظ ظيظ هقذشي تشف هلقف قثغقتط قذشزصضص

 . زن قذوثوهي هلط بوثهيآل حشطي فطط ظ هبطيطغقخل
ى فظسط م زط لذغضطه حطبشط م زن بضطه قذشغن بخ ثشضشظ يسصقصن ظششى حج قثهذ ى

 . حصع قذشغدطفيضظثشضشظ قذوثوك قذوقثعق قذزصسهقذوثوك هبعق قثشصى 
قد انيةّا سابقه: مة ا   عالئق هذا الفصل 

 ثشضشظ قذوثوك آل ثصغ هلط هآل دسلظ يفه يف قذشسل قذسطبق يسصقلذغ قث
يآل ثع هلطظ هقل آل ثع هلط دال بغظطه حصضضطظ ذشزطلن قحلعيفطط  ط حج لذكيهظجت ي  ي

 .هقذجظطه يف ثعهكضط
يهثط مل ظصن ذصوثوك ثعظ دال ( يسصقىصط لذغضط حطبشط حصع بضطه دون قثيهذصص

 ).ظ(ظ قحلطحضظ لدم عع لظك: ظ زسعل حطبقيبمهيحلننه يملومهلهه يف يألسمهي يلممنهه يأل



غع  ..........................................................................هلط حشط آل قذوثوك ثشضشظ يفه يف
ي قثغقك زن قحلع يف يفه :)يع هقذجظطه زشزطلذطه يف ثعهكضطي أله قحلبغظطه حصضهظ

 قذعو ظعذغ دضه حصل يقذصصضطك يف بطق ييف بطق قذجظطه آل قحلع يظعه قذشطحعق ظو قحلع
 . بطذصسشظ قخ قألضسطهيضظ قذصطحشيضظدوقه قذرف زن قجلصغ هقذشسل ذطحلضوقض

ي قحلع هقذششغظق يف بطق قذجظطه ظو قذعو ظشخ دضه قثصعهك يفهيهلذغضط يف حمصه  ي ي
ظ يضظ هقذشطحصيضظحصصه قذشطإليحج زسشوو قثطظضظ هحصل دوقزضطظ هحج زسشوو قذوثوك ه

ي ذصوثوكظ زسطدط قخ زط بخيضظ قذشطحصيشصظ هقذيضظ قذشطإليشصظيه ظشخ دضه قذيفضبصشصى   دضه زن ى
هظعق ظو . ي قذشي ظي حصل دوقه قثطظضظيظظ هقذسوليظظ قثطكيشصظقجلصغ هقذشسل هقذ

يقذعو ظسصى حصعظم بطحلع صل قذشوقه  زن حي ظو قألحمي هقذصطزلظ دشامه قحلعي قذشطهي
 . ضطدغي زطظووط دضو ثعيقذصصضطكيهحصل قذوثوكظ هزط ظعذغ زن قحلع يف بطق 

يهقحلع قذعو ظزطلذه قذجظطه يف ثعهكه ظو قحلع قذشطه ي  قذعو ظزصل حصل ي
 .قذوثوك بطألضطدظ قخ حصل قذشوقه

ي قحلع يقه: يهظعق زط ضك به قحلصضم قذسشغهقلو يف صك قثصسوزظظ ثضظ ظشون
  .ي بصسط قثطظضظ زن ثضظ ظي ظييهقزط بصسط قذوثوكظ يدطزط: شسضم فثغدسامه بش

يبل قثغقك قثطظضظ قثوثوكقظ آل قثطظضظ زن ثض: قخ فه ظشون  ظي زن خج ظي
ي قثطظضظ زن ثضظ ظي ظي زن خج يهقحششطل قذوثوكغ قل قثششج زشغدظ قحلشطإلقظ هأل

 يثشى هلط يحصظظ دال يتشطنه هقآليقضشسطق هقلتشطم بطجلطحل قحششطلظظ ضدظ بطذجظط
 هقذسولق زن فثغقإلضط يطكقحصل دوقزضطظ آل قثي قآل ظط فه بغظطططظيتطثع يف ثع

ط بطثشصى يتشعزخ حصضضط يششعزي زطظضظ ثصسضط هدسصضط قثيضظيقذوثوكظظظ بل حضإل
ظ بصسط قذوثوك ظو يامظض ذصيدضعق قحلع. ظ دششغن هبام فه بطذشسل آل خجيشغلهقذش

 . فثوك قذششطلظق زط قحشصل حج قذشصل قأللبفيقه: دطذوق دضهقذعو 

 .عظ لظك: ظ زسعل حطبقيحلننه يملومهلهه يف يألسمهي يلممنهه يأليبمه
 .عظل: حظيقثشع دم قذشصمظ كقل قذسشغهقلوظ ظطكو زال ظ)دسم قثصسق (ىي يملنموله 



حيهش ............................................................................... ٨٠ ٣ج ـ اخمحيهي
 اخمِّـي ميخنحقك حنٰه اخممفهنهسن حض جغُّـوده هن حنهس ميخنمئ لكهي ّوحنىطادهن حن احلُّـ

خي حض اخلهسرج د واخم مع ام ولكهي اخم  .ّاخمخي
ُّـ  حيلك إحل ذخم حض مظٰههيهبخي لكحف ّأنوحن هنهئهس مت يطواري اخم  احلميهب اخم

هسحطخيهش اخم ذحمىطهنهس اجفاألمقحيهسر، جغهبمك جمهسل حض مظٰههيهبخي لكحف  هسرة اخم  حض اخمحيمن ّمنهئىحاخمٰه
هسبّولاأل لّوخمٰههي:  حن هنِّـا اخممي حيهسء احلُّـّإن:  مظخي حيهسء ّ امت هييطم امت ام، ّلكهيهش مي  اخمخي

حيهسء  هئّلكهيهشوال ميهييطم حنهئ امت حيهسء اخممفهنهسن لكحف اخمممء حن د، وامت مع حيهسء ٌّ اخم  لكحف امت
 .اخمٰههي األرحطىش

هسرة اجف :  حض اخمحيمن اجفهسيض، جغهبمك جمهسلّهئىحمنًوهنِّـا اإلجكميهسل ميىطد أميهنهس لكحف لك
 خسهس هلال حطىطهنهسن لكهيهبمبهس؛ ّ خسهس، وإذ ال جغُّـّوإذ ال معهئىع خسهس وال هلمن خسهس هلال جغُّـ

خنهسرحممبمس حض احلُّـود د هن لكهي ّمنهئىح ملهسميهش حنهس متحيهسه اجفّهثن هل،خم مع  لك جغخيهبخيهش اخم
اء ام مق رة، ّهسدة ال حطخلط وهن اجلهئىع واخمحيمن أم حطخلط ال وهن اجفًاخمخي  واخممن

ُميحي خمهئحي إحنميهسن إجمهسحنهش اخممفهنهسن لكحف اخمممء؛ إذ جمُّـ ميخيهسم اخممفهنهسن لكهيهب حن وهنِّـا ال مي
ُّـ  ، وحن هنهئهس مت ـ أردف  ً دهلٰههس خسِّـا اإلجكميهسلـ ّمنهئىح اجفّأنّمغالل مق ولكهي

مش خسهس  د ال مق مع ن جغخيهبخيهش اخم هنمئ حم هسحطىش اخمِّـي مي هسدس حطهسخمحيمن اخم ّاخمحيمن اخم
ه، ال حنهسد مع مع حن اخم رميهش وال هلهسلكهيهشّميحط لك ّهبهش ملهسئ والّهبهشّ وال ؠ  ّأنُ، وذخم مي

د ال جغُّـ مع د، وحطِّـخم مي ّ مظهسمّجغخيهبخيهش اخم ام وال لكهي ومع ّ خسهس، هلهيهبىع خسهس لكهي جم
خم خنهسرحممبمس حض احلُّـود؛هلال حطىطهنهسن لكهيهبمبهس: جم ام ولكهي ّمت أل؛ خم حيهسء لكهي اخمخي  حطهسمت

خي حصهسل إلحنميهسمت د ال مي مع حيهسء مثهبىش ّهبهشاخم  إجمهسحنهش اخممفهنهسن لكهيهبمبهس، وذخم المتٰهُّـام وامت
ىش حض اخمخيهبهسس إلجمهسحنهشاحل مقجه اخم مظ  اخممفهنهسن لكحف اخمممء، واخم هن ُّـود اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   ).١(، احلهسجكهبهش رجم٢٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هسحط   .٥٣ ص١ج: اجفمنُّـر اخم

هسحط  . اجفمنُّـر اخم



د جغخيهبخيهش ّأن حض مع مش ال اخم ٨١  ..........................................................................خسهس مق
هسمحن ّهنمئهئهش حض احلُّـ اخم  . اجفخنهسر إخمهبّّ

ل ء ميمئميهئهئهس اخمخي مئّهتنحط: وحض هنِّـا اخمهن مك حض هنِّـا اخمحيمن حن حن مست ّ اخم
، هسحط مك حض اخمحيمن اخم د ال حطىطهنهسن لكهيهبمبهس،  واخم مع ن جغخيهبخيهش اخم هتحمهبُّـ حم ذخم خم
هسحطىشّوذخم حن مغالل متحي جغُّـهن هسدس واخم ع اخمحيمنهيجل اخم هسم حض حصمئ  .ّهس اخم

ة ا قدمة ا وجود: ّا ن عن حقيقة ا سبب ا راد من ا ديد ا    
مش اخمِّـي إلهسول اجفّإن د حض هنِّـا اخمحيمن ال  متحيهب لك جغّمنهئىح اخم مع خيهبخيهش اخم

مش اخمحيهسلكمك واخمٰههيهش اخمحيهسلكهيّىغخي ام ولكهي  ًّ، حط ميخنمئ حمالّهبهشّ حطهسخم حن لكهي اخمخي
د، و مع ام اخمٰههيهش اجفهسداخم رّٰههيهش واخمّميهشّاجفىطاد حن لكهي اخمخي مئ،ّميهش اخممن ً أميهنهس ّ ومظ

مئ أميهنهس حطهسخمٰههي اخلهسرمعّأحن و،ّهبهشحطهسخمٰههي اخمُّـامغهي د ـ اخم مظ مع ًهس لكهي اخم  ـ هلمب ّهبهشّ
هسرة لك اخمحيهسلك اخمِّـي ميٰهجه وميحيهبيغ ّهبهش اخمحيهسلكهيّٰههيهشأجغُّـهنهس اخم: جعالجعهش  وهن لك

د، وجعهسمتهبمبهس اخم مع ع، هل اخم ألمعهيمبّهبهش اخمجيهسئّٰههيهشاخم مبهس اجف د، وجعهسخم مع ً أميهنهس ّهثمتهس اخم
د اخلهسرمع مع مش، دون ّهبهشّ، وخمميهئ حن اخمٰههي اخلهسرمعّهبهشحن لكهي اخم  خمهيٰهىطض هل

اهنىط، هل ع ال ميمئمي خمأللكىطاض أن مظّهثمتاجل ال اجف  حض اخلهسرج، وخممي ّخي خم
ام اخمٰهىطض، أل ع خمهبىع حن لكهي جم ميّمتاجف حنهسمظ اجفهسهن ّ خمهبىع حن حنخي هش حممس هن ّ

هي، و جمّإمتوا ده اخلّمس مي لكّخيلكحف حتّهسرمع ىح ومع  . حن
د حض هنِّـا اخمحيمن  مع هسب اخم ميىطاد متحيهبمبهس لك جغخيهبخيهش اخم ُإذن اخمٰههي واألمق

هش، وهن اخم رّٰههيهش واخمّميهش اجفهسدّٰههيهشجس  ّٰههيهش واخمّهبهش اخمجيهسئّٰههيهش واخمّهبهش اخمحيهسلكهيّٰههيهش واخمّميهش اخممن
ع خمأللكىطاض، وجمُّـ أجكهسر اجف هسب اخلمئّمنهئىحاخم هن اجف هش حض  إحل هنِّـه األمق

رميهش،  رة واخمٰههيهش اخممن هي حض خصهي أن هنهئهسك هلىطجمهس حطجل اجفهسدة واخمٰههيهش اجفهسدميهش، وحطجل اخممن ا ّ حن اخم ّ ّّ ّ ًّ ّ
ام مش أجغُّـ لكهي اخمخي رة، وأحنهس إذا ّهلهثمت إذا مت ّ إحل اآلمغىط مقمئ أجغُّـمههس حنهسدة واآلمغىط ؠ ّّ

ن لكهيهش  رة مظمي ن لكهيهش حنهسدميهش، واخممن ع اجفىطحممش حنهئمبمس، هلهثن اجفهسدة مظمي مئ مش أجغُّـمههس إحل اجف ّمت ّّ ّ ّ ّ
ام حنهس خمهيمئىطحممش؛ وخمِّـا مقمئهبلك حطٰههي اخمخي ن معيطءا حنخي رميهش، ألن حم واجغُّـ حنهئمبمس ميمي ّؠ ّ ً ً ّّ ّّ. 



حيهش ............................................................................... ٨٢ ٣ج ـ اخمحيهي
، جغهبمك جمهسل مش حط : ذمي هنِّـا اخمحيمن رّٰههيهشاخم[ال مق مش حنهئ ] ّميهش اخممن  ّٰههيهشاخم[وال مق

مش لكهئ ] ّهبهشاخمحيهسلكهي مش هلهب] ّميهش اجفهسدّٰههيهشاخم[وال مق ع[وال مق مش خم ] اجف وال مق
 . ]ّهبهش اخمجيهسئّٰههيهشاخم[

ٰهىطاض األّلك هنِّـه اجفخيُّـّمظهنحطٰهُّـ أن ا خي إحل امق  واخممفاهنجل اخم ّدخمهشحنهست، متهئ
هئهسمقمش حنىش هنِّـا ّهبهش خمهئحي اخمّمنهئىحأجمهسحنمبهس اجف د حطمس مي مع هسئمبهس لك جغخيهبخيهش اخم ّ حطمي أمت

مئ مك مظ ، وخمهي هسبّاخمحيمن هسدمقهش حن هنِّـا اخممي مك هنهئهس ميخيىش حض . هش حض اجفىطجغهيهش اخم واخم
 :حنخيهسحنجل

رّميهش اجفهسدّهبهشمتحي اخم: ّاخضخنهئم األول دّميهش واخممن مع  . لك جغخيهبخيهش اخم
هئين ٰههس خمِّـخم اخم،هشّهب واخمجيهسئّهبهش اخمحيهسلكهيّهبهشمتحي اخم: اخضخنهئم امك لكّهبهشً ومظ  ّهبهش اجف

د مع  .لك جغخيهبخيهش اخم
 اّا :ا ؿّدا ّا ّدا  ع   

ُّـاميهش ال ُحطُّـ أن ميٰههي حطحض اخم رة هن ّمسدة اجفجهىطوجغهش حض اجفخيهسم خمهيّهبهش اخمّهتنّ  واخممن
حن حطمئٰههئ اجفّهبهشمق خمهشّهب، ال حطمئٰههئ اخمٰههيّهبهشّخي رة جفّهسدة اجفّهبهش، هلّهبهش واجفٰههي هش ّهسهنهب واخممن

ّحن اجفهسهنهبهست حنٰههئهسه حنخي مبهس، وحنّ مبمس خمِّـاهتهس وجغخيهبخي ّحنهب حنمبهس ّهبهشّ ّ اجفهسهنهبهش لكهئمبمس حنٰههئهسه مظخي ّ
حن اجفهس هنهئهس حنٰههئهسمهّهبهشّ واجفّهبهشهبمس، هلهسخم حنّخي خي ّهبهش واخم خمهشّهب، ال اخمٰههيّهبهشّ  ّإن، أي ّهبهش واجفٰههي

د اجف دة حض األلكهبهسن حطهئحيىع ومع مع م احلُّـي  واخممنّهسدةّاجفهسهنهبهش حن خي ّرة، هلهسخم ّ
دي حنٰههئهسه لكُّـم اإلجعهئهبهئ مع دميهش حطجل اجفّهبهشواخم مع مّ اخم رةّهسدة وهن اجفّخي  وحطجل ، واخممن

م وهن اجفهسهنهبهش خي ّذات اجف ّ. 
، هنهئهسك اجعهئهبهئ هيهب اخمٰهخيمكّ ومظجيهسميىط حطجل اجفخيّهبهشمتٰه مش اخم م حط خي ّم واجف اجمىش ّ  واخم

؛ إذّاخمهئحيىع األحنىطي حيمنهب هي ، واخمِّـي هن مظجيهسميىط حض اإلمثهسل واخم ا  ّأن حن اخم
هيهب اخمٰهخيمك م اخممي ّمش، وهن حنخيّ ملخف اجفىطحمّاألمعيطاء حض اخم هسظ، مظخي ّحنهش خم هبِّـا اخمهي ّ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهن   .٥٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطجيهب األرمسممهباحلمنجههب اخض



٨٣  ..........................................................................هلخض ييجنمض ال احتملىنملد ينجخحصجخحط ّأن مم
 .زنمصىنمفاإلخل، مبمسجم خئجسمك هبملام احتختء ال خئجسمك وىنملده

 مهء ّمججسحط احتّحضن، مبّحصحط أم احتجحخضإلّحصحط احتمحخضخئجسٌ ييملاءّحصحط واريمججسملحتحطّحص زنخضحتخسممجنحط إجب احتمججسّوأمتخض
ّ مبمثال خئحل احتحنمنجسحصمك احتمججخمئّخضرىنجم، آٰىخف مم احتملاهبجك اخلٌواريمججسملل مهء  واحتخسمححق ً

 ً زنخسخضءّينحنهل ووىنملد متمججسملهلخض، ّمججسحط زنهئ وىنملد احتّحصحط خئحصخسّحصحط ٰىخضرىنّحصحطاألمتخفي، مبمسخسخضك إننخسحصخس
 واريمجخسهل ّمججسحط اريمجخسهل االييحسجم احتحفي معمل احتّنإ؛ إذ ّحصحطخئزي احتجخملل زنخضإلخمخضمبحط االجهاهب

 ّخضرىنجم، أينجفجيخض خبمي اآلٰىخف مم احتملاهبجك واحتملىنملد اخل،احلخفمم احتحفي معمل اريمججسملل
 حتحمٰىخف متجك ًخضمتّ مهء آٰىخف، وحتحصحق أينجفجيخض متجخملّ مهء واريمجخسهل احلخفممّمبخضريمجخسهل االييحسجم

 واينجف مم ٍ جتجسحصمسام متملىنملدان زنملىنملدّأن، زنحسمجخسهل ّحصحطّينمحمق احتملينجفة احتملىنملدجغحط احتمجحصخس
 .احتملاهبجك احتمجحصخسجم
ّ واحتهتملرة احتحنجم جغخفاد خصمححصمسخض خئحل ينجخحصجخحط احتملىنملد معجم ييجنجنحصحط متحل احتخسمنمل ّخضدةّوييجنجنحصحط اري ُ

 .ّ حتملىنملدمعخض احتمجحصخسجمً هبملام حلجخحصجخحط احتملىنملد، ال خئجسالًي جتملهنخض خئجسال ال احتخنخضٰه، أّولاأل
وىنجفت احتحفات مم ييخسهنمسخض وىنملمعخفمعخض :  زنجخملحتخلّهتخسحكومعحفا متخض أجئخضر حتخل اري

معجم ّ أهنخض  ينجخحصجخحنمسخض ممّأناألننخف احتهتخضدر متخسمسام، زنمك خئزي ّ أهنخض  إحتحصمسام، وإن مل جغمخحل خئزيمتمححنخضهبحط
 ،معخف ذجغخسلك اجلملمعخفجغحلحط احتجخملام هبام، زنمك ىنملمعخف احتحفات زنمجحصخسخل معمل ىنملّمججسجخمعجم متحن

 .ّواحتحنمحهتحصمك وزنمنمممض احتحنمنجسحصمك احتحفمعخسجم ام معمل زنخضإلمجخضلّإخصواالٰىحنالف 
 ّخضدةّ حيخضول أن جغخسمحجم مم معحفا اريجخخضم منخفجتمض ينجخحصجخحط احتملىنملد متحل اريّهتخسحك اريّإن ّننجل

ّواحتهتملرة، ومنخفجتجنمسخض متحل اجلخسحق واحتمحهتمك، ومنخفجت ّجنمسخض متحل متخضمعحصحط ووىنملد، وحتمخخسّ خل ّ
 ّخضدةمض ينجخحصجخحط احتملىنملد متحل اريّخئزي خئجفم منخفجتجغمخحنمحجم مم خصمحجم ذحتلك زنحضهبخضمتحط احتنيمعخضن 

خسحق واحتمحهتمك ّ ألن اجلّواحتهتملرة، ومعمل جغممحنجسمفم خصمحجم اجلخسحق واحتمحهتمك وخصمحجم اريخضمعحصحط،
حط اريجضمنجسمححط متحل اجلخسحق واحتمحهتمك، مبحضذا اخصحنمحمظ ّخضمعحص واحتهتملرة ال زنحبط، واريّخضدةجيخض اري

ّ واحتهتملرة خئحل ينجخحصجخحط احتملىنملد اخصحنمحهل أجغمثخض منخفجتجنخل متحل اجلخسحق واحتمحهتمك، وإذاّخضدةاري ً 

 .٥٣ ص١ج: ، متهتجفر ييخضزنخكقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األسفار الع 



٣ج ـ احتمحجسمممححط ............................................................................... ٨٤
ّاخصحنمحهل ذحتلك اخصحنمحمظ اريخضمعحصحط خئحل ينجخحصجخحنخل، وننجنمظ خئجفم منخفجتجنخل متحل اريخضمعحصحط واحتملىنملد ّّ. 

:  إجب خصمحجم منجسلك األمتملر احتخنالننحط خئحل ينجخحصجخحط احتملىنملد زنجخملحتخلّهتخسحكوهبجف أجئخضر اري
 ّخضدةوجيخض اري [ّحصحط ٰىخضرىنّحصحط خئحصخسةوال جغحسمخحل منمصحتحصحك ينجخحصجخحنخل متحل ينحصجع معجم متحل جتخنخف

ّوجيخض اريخضمعحصحط  [ّحصحط حتجسحصجسّحصحط أو خئجخجس]وجيخض اجلخسحق واحتمحهتمك[ّ مبمججسحصحط ّحصحطأو ذمعخس] واحتهتملرة
 . ] منخفجتحصجنجمٌ زوجٍ مممخحلّ جتمكّأنواحتملىنملد زنخضخئحنجنخضر 

 ّجغحط اريخضدّحصحط حتخسمحجم احتممجنجنّهتخسحك زنخل اريّل إجب زنحصخضن متخض اييحنجفلّ معحفا خصحنمنملّمنمثمغإذا ا
ّ متخض منجخجفم مم احتمحهتمك احتممخضزنخك جغهتجسمغ ّأن خئحل ينجخحصجخحط احتملىنملد، متجك االحتحنمحخضت إجب ّجغحطواحتهتملر

ًأجغمثخض دحتحصال خئزي اريجخ ّ ينجخحصجخحط احتملىنملد حتحصمممظ متخفجتجنحط متحل ّأن معخسخضك ّهتخسحكخضم، ينحصجع أننجنمظ اريً
 واحتهتملرة وحتمخحل ال زنحبط ّخضدةىنخسحق ومبهتمك، واجلخسحق واحتمحهتمك ـ جتام ذجتخفخصخض ـ جيخض اري

 واحتهتملرة، مبجسحصحق ّخضدةجنحط متحل اريّ ينجخحصجخحط احتملىنملد خبمي متخفجتّأنخئحل احلحسمك، مبحصخنجنمظ زنحفحتلك 
 . اريحججسملب، وزنحفحتلك جغخنجنمظّجغحط صملرّخئجسحط وال ّجغحط متخضدّخئجسحطحلجخحصجخحط احتملىنملد 

ً جغمثحصحك معخسخض دحتحصال آٰىخف حتخسمحجم األىنمفاءّهتخسحك اريّوحتمخحل  خئحل ّحصحطاحتمججسمك احتجفاٰىجس وُ
 .ينجخحصجخحط احتملىنملد
 ّال جغحسمخحل أن منمخملن متخفجتجنحطمعجم،  ينجخحصجخحط احتملىنملد متحل ينحصجع ّنأ:  احتجفحتحصمكوينخضصمك

ّ واحتهتملرة؛ إذ حتمل جتخضخصمظ متخفجتجنحط متحل ّخضدةخصحط متحل اريّ ومعجم اريحنمخملّحصحط ٰىخضرىنّحصحطمتحل جتخنخفة خئحصخس
، احتحنجم ّجغحطحط احتجخملام زنمصىنمفاإلمسخض ومتجنخضدإلمسخض اجلملمعخفّمججسجخات ومتحنذحتلك، حتمخخضخصمظ متمححنجخخفة احتحف

 :ٍ واحتهتملرة، وينحصخسالحف خصجخمللّخضدةمعجم اري
 ـ معجم ّجغحط ومتجنخضدئ ىنملمعخفً حلجخحصجخحط احتملىنملد متحل ينحصجع معجم أىنمفاءّأن مبخفض اإذ

ّ أن منمخملن جتمك منجسلك األىنمفاء ّمبحضمتخضمض ومنمصمنجسحك ذاهتخض متخسمسخض، ّ واحتهتملرة ـ منىيجتّخضدةاري
ً متخسمسخض أمتخفا ٌمسخض أو واينجفُّملىنملد، أو منمخملن جتجسمتخضت أو زنمجمثمسخض خصمححق ينجخحصجخحط احتّواريجخمل

ّ احتحنخضرن زنمخال جئجخحصخل زنخضحئمك، مبخضريجخجفّحتمخحل. آٰىخف خبمي ينجخحصجخحط احتملىنملد  .م متخنجسخلّ

 .٥٣ ص١ج: ، متهتجفر ييخضزنخكاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة
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ب، وهن لك اجفجههي د حن جغهبمك هن خمهبىع خسهس أمعيطاء وال ّأن :هلهب مع  جغخيهبخيهش اخم

م ذاهتهس، هلال  هسدئ مظخي رة خسهس، هلال لكهيهش حنهسدّحنهسدةّحن رهشّميّ وال ؠ  . خسهسّميهشّ وال لكهيهش ؠ
هي حن ا ا هسج حض حمّأمتخم هئهسئٍ جمهبهسسّهئهس مت هست ّ امق  إحل حطهبهسن اجفالزحنهش وإجع

هسمض  :حطجهالن اخم
ّأحنهس حطهبهسن اجفالزحنهش حطجل اجفخيُّـ هي معُّـّ ا هسمض، هل هسر ؛ًاّحنهش واخم هسدئ ّأن حطهسلك  األمعيطاء واجف

د، ال خيهي أحنىطهنهس مع هش حلخيهبخيهش اخم د أو : اجفحيىطو مع ن متحيىع جغخيهبخيهش اخم ّإحنهس أن مظمي
هست، هلهيهبىع هنهئهسك هلىطضٌ دائىطٌّ جعهئهسئٌّ لكخيمكٌملخفهنهس، وهنِّـا جغجن  ٌ جعهسخممكٌ حطجل اخمهئحي واإلجع

ُّـاهنهشٌاجلمئىش حطجل اخمهئخيهبهنجل أو رهلٰهمبمس، وهن حطهسحكّإال  ورة واخم  . حطهسخم
هي أميهنهسّوأحنهس ، هلمب وا هسمض حطجهىطهلهب وجكخيهب ً حطجهالن اخم ّ: 

ن حم األمعيطاء واجفخيّولّأحنهس حطجهالن اخمجهىطف األ هسمض، وهن حم ّ حن اخم حنهست أو ّ
هسر حطٰههنمبهس متحيىع جغخيهبخيهش هسلك د، هل مع ف مظّأن اخم د مق مع  حطهئحيىع ّخي جغخيهبخيهش اخم

ل ذات اجفىطحم هسدئ جم جغمن د ّمظهي األمعيطاء واجف مع مش اخمِّـي هن متحيىع جغخيهبخيهش اخم
د حن مع ن جغخيهبخيهش اخم مش اخمحيىطض، هلهبهييطم أن مظمي هش جم حتّخيخيحط مبهس، ّخيهش وجعهسحط  متحي

  اخمممء لكحف متحي حضّمظخيُّـممش حض حنحيىطوض حمالحنهئهس، وهنِّـا حنٰههئهسه ّاخمِّـي هن اجفىطحم
هش؛ إذ  هسدئ اجفخيّنإاخمىطمظ هش األمعيطاء واجف هش اخممي اجفىطحمٌحنهش مقهسحطخيهشّ رمظ ّ لكحف رمظ مش حنهئمبهس ّ

م اخمِّـات هبهس، واخم خي ت ّخي خمهيممء لكحف متحي حض حنخيهسم اخمىطمظ اخمّخيُّـمّواجف  واخم
جهالن هسخمهش واخم هي االمق مسع اخمهئخيهبهنجل، إذ ميهييطم ّمت أل؛وا  ّخيُّـم اخمممء حنّأن حن امع

ورة، وهن حطهسحكّخيُّـموخمهبىع حطمئ  . حطهسخم
هئهس األمعيطاء اجفخيّمت ذخم مغهيىح اخمحيىطض، ألّأنًحنهنهسهلهس إحل  مش ّحنهش واجفىطحمّهئهس اهلحق

م هبمس، واجفخي خي ّاجف هيهب اخمٰهخيمكّ مش اخم م حط خي ّم ملخف اجف اجمىش اخمهئحيىع األحنىطيّ ، ّ واخم
جغُّـة حطجل اجفخيّول لكحف اخمجهىطف األً حطهئهسءّأمتحنىش  هسمض مظهييطم اخم م لكحف مثهبىش ّ حن اخم خي ّم واجف

ميهست  .، وهن مغهيىح اخمحيىطضاجف
ن حم األمعيطاء واجفخيّوأحنهس هسمض، وهن حم هسين حن اخم ّ حطجهالن اخمجهىطف اخم حنهست أو ّ
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ه د، هلمئ لكُّـة ومع مع  :ّحطٰههنمبهس ملخف جغخيهبخيهش اخم

هش ملخف جغخيهبخيهش ّ خم حمهسمتلك مثهبىش األمعيطاء واجفخي:ّولامكيشمصىش األ حنهست اجفحيىطو
د أحنىطا وراء مظهي األمعيطاء اجفخي مع د، خمميهسمتلك جغخيهبخيهش اخم مع ّاخم  مغهسرمعهش حنهش، وحمهسمتلكً

مبهس وحنجيهسميىطة خسهس، وهنِّـا حنٰههئهسه  د ال ميمئمي أن مظهتمظهيىح حن ّأنلك جغخيهبخي مع  جغخيهبخيهش اخم
م هبهس خي مش اخمِّـي هن جغخيهبخيهش ّىطحمّ ألن اجف وذخم؛ّمظهي األمعيطاء، وال ميمئمي أن مظ

د خمهبىع مع منّ إال اخم مسع اجليطئجل، وال ميمئمي أن مظ د ّجغهسؠ امع مع  جغخيهبخيهش اخم
د، أل مع د الّنحن معيطئجل ملخف اخم مع ن حنخي ملخف اخم ّ ميٰهخي أن ميمي دُ مع  . ًحنهس حلخيهبخيهش اخم

هئهس ّأمتًحنهنهسهلهس إحل  هنِّـا د، ّأنهئهس خم هلىط مع حنهس حلخيهبخيهش اخم ن حنخي د ميمي مع ً ملخف اخم ّ
م حطجل اجفّهبهش هنِّـا حنٰههئهسه خميطوم اجفجيهسميىطة اخمٰههبهئّهثنهل مي ّخي خي ن اخم م، هلهبمي خي ّ وذات اجف

م حطهئ اخمٰههي خي خمهشّهبّواخم هتجعّهبهش واجفٰههي ًهئهسه مقهسحطخيهس حن ىط، وهنِّـا مغهيىح حنهس هلىطّ واألجعىط واخم
ام حطهئ اخمٰههيّأن د لك لكهي اخمخي مع مك خمهبىع حض ؠُّـور جغخيهبخيهش اخم خمهشّهب اخم  ،ّهبهش واجفٰههي
د حنّإمتو مع ن جغخيهبخيهش اخم مك حض حم يطئهبمبهس ومههس اجفّٰههيخيمس اخم ام حط رة، ّهسدةهش اخمخي  واخممن

اجمىش اخل ،ّحن دون مظٰهُّـد وحنجيهسميىطة حض اخم احنمبهس  حط اجفجيهسميىطة حطهبهئمبهس ّهسرمع وحطجل لكهي جم
ن اجفجيهسميىطة حطهبهئمبهسّأمت، حنىش ّميهش متحيىع أحنىطهشّهب لكخيهيّهبهشحتهيهبهي احنمبهس  ميهييطم أن مظمي  وحطجل لكهي جم

ن مظهي اخمٰههي واألمعيطاء ً، حطهئهسءّهبهش مغهسرمعّهبهشلكهبهئ د، وهن ملخف جغخيهبخيهش  لكحف حم مع اخم
د الّأنً حطهسحك أميهنهس حن معمبهش ّأمت حنىش مغهيىح اخمحيىطض مع ن   ملخف اخم  ّلكهيهشميمئمي أن ميمي

د، ألّهبهشمغهسرمع مع دميهش حلخيهبخيهش اخم هي اخمحيّمتّ ومع  .هسد وا
حن خم حمهسن حطٰهيغ مظهي األمعيطاء واجفّوأحنهس ٰهيغ ّخي د، واخم مع هست متحيىع جغخيهبخيهش اخم

د، هل مع دّهثمتاآلمغىط ملخف جغخيهبخيهش اخم مع ن جغخيهبخيهش اخم متحيىع ّ إال  حض هنِّـا اخمحيىطض ال مظمي
حيىطوض ّ ألن اجفً، دون اجليطء اآلمغىط، وهن مغهيىح اخمحيىطض أميهنهس،ّولذخم اجليطء األ

د هن اجفىطحمّأن مع منّ جغخيهبخيهش اخم ع اجليطئجل اجف واجفمثمظهيىحّمش اجف حن حن حصمئ جل ّخي
، وخمهبىع حن معيطء مشٍ واجغُّـٍخمِّـامظ  . هل

خمّمنهئىحوهنِّـا حنهس أجكهسر خم اجف ر لكهسد إحل :  حطخي ع مظهي األحن هلهسخمِّـي هلىطض حصمئ
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 . حطٰههنمبهسّأمت

هئين هسحطلك حض خصهي : امكيشمصىش امك هي واخم ا ام اجفهسهنهبهش وأمعيطائمبهس حن ّأنّحن اخم ّ لكهي جم
لك حنّهسدةاجلهئىع واخمحيمن أو اجف رة خمهب د، وحنّخيُّـ واخممن مع مس ّإمتّهش لكحف اجفهسهنهبهش حطهسخم

هنىطّخيُّـحنحن جم؛هش لكهيهبمبهس حطهسخم هسر مظ هنىط اجفهسهنهبهش لكحف ذميهئ اجليطئجلّ حطهسلك  .ّىح مع
ن ّالحطُّـ حض اجفخيهسم ّوخممي ام لكحف جغخيهبخيهش اخمّمظخيُّـم أن ميمي د  األمعيطاء ولكهي اخمخي مع

هنىط د، ال حطهسخم مع د ملخف اجفهسهنهبهش، هلّمسهنهبهنىط خمهيّ ألن اخم؛حطهئحيىع اخم مع  أن ّالحطُّـّهش، واخم
د، ال حطهئ مع د حطهئحيىع اخم مع م اخم ن مظخي ٍميمي هسء اخمّ يّخيىطر حن أمت  .ّ اجفهسهن

ل حنخم حمهسمتلك مثهبىش األمعيطاء واجف: ٍوجغهبهئئِّـ ميخي هست أو حطٰههنمبهس ملخف جغخيهبخيهش ّخي
د، واجفحيىطوض مع ً لكحف حنهس حطهبهئهسه آمتحيهس ـ ًـ حطهئهسءّ أهنهس اخم ن حنّالحطُّـّ هش لكحف ّخيُّـحن أن مظمي
د، أل مع د حطهسخم مع م ّناخم خي د ال مظ مع د، هلهبهييطم أن ّ إال ذاهتهسّ جغخيهبخيهش اخم مع حطهئحيىع اخم

ورة، أل د، وهن حطهسحك حطهسخم مع د حطهسخم مع خيُّـحنهس لكحف اخم د حن مع ن ملخف اخم ًميمي  ّنّ
د حن مع ن ملخف اخم مسع اخمهئخيهبهنجل؛ إذ ميهييطم حن حم د ّخيُّـحنحنىطمعٰه إحل امع مع ًهس لكحف اخم

د،  مع مسع اخمهئخيهبهنجل ّأمتحطهسخم مسع خمهيهئخيهبهنجل، وامع د، وهن امع د وال ومع  ومع
هسخمّهلجهىطي هسد، ألّهش وجمجهٰه االمق ُّـجخهب ذخم حن ّن اخمحي  .ّهبهشّوخمهست األّاخم

هئمكهت حن مظهي األمعيطاء واجفّإن: امكيشمصىش امك هست اخم هن أو حطٰههنمبهس ملخف جغخيهبخيهش ّخي
د، ال مظ مع ل ّ إال  حض األلكهبهسنّخياخم ن جغمن د خسهس، هلهبمي مع ل جغخيهبخيهش اخم من حط

م ذاهتهس هبهس ومظ خي د اخم مظ مع ل جغخيهبخيهش اخم د خسهس أمق حن جغمن مع ىح ّجمّجغخيهبخيهش اخم
جمّخيخيحض حت ل ذاهتهس، وميهييطم مظ د جم جغمن مع ل جغخيهبخيهش اخم ىح ّمبهس لكهيهبمبهس، هلهبهييطم جغمن

هش مبهس حض رمظ ل متحي د لكحف جغمن مع د لكحف ٍجغخيهبخيهش اخم مع ُّـور جغخيهبخيهش اخم  مقهسحطخيهش، هل
جم مبهس، ومظ هئهسجميغ،ّمتحي هئىش، اخمِّـي حنىطمعٰه إحل اخم  ىح هن لكحف ذاهتهس، وهنِّـا هن اخمُّـور اجفمئ

د حنّأنو مع  .هشّخيخيهش وملخف حنّخيخي جغخيهبخيهش اخم
مش هي األمعيطاء واجفواخم د خم مع ل جغخيهبخيهش اخم ن جغمن حن حض حم هست أجمُّـم ّخي

د خمهيمئىطحموأمق مع ل جغخيهبخيهش اخم م هبهس ـ اخمِّـي هن متحيىع ّ حن جغمن خي ّمش اخمِّـي مي
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ظ ّصوشّحصطصظ اسوجود بحسظ اسصغض ـ عغجف إز شظ ذسغطظه شن تصعم األجغاء اخ

 .ظ شضطظ شن حطع اسوجودّاخغسّضل رد اس
ّظ ذاهتظ وتتصوم شن أجغاء ّاسوجود عستحطل أن تذس حصطصظ ّأن: واحلظصل

ً واسشورة، سام ال تضحل ذاهتظ أعشظ إز أرطظء ّظدة شتبظعضظ يف اسوجود سظخّطظداخض ّ
 .جلضغ واسصشلظة احلصطصظ واسوجود سّتحعش

ّظ حصطصظ اسوجود شن يشء ويشء آخغ شصضصظ وبطيّعضتضف أن تذس: وبظجلضضظ ً 
ل أو ّسصشل اخختضصز بظرتبظر اإلهبظم واستحشسظجلضغ واوجه شن اسوجوه 

ظ واسوجود سام يف ذظإلغ ّظعط أو سظخظّطضضظ اسّسظسصعم واسوجود سام يف اسصصول استظش
 .ّطظاسوجودات اإلشضظط

ّخشوصظ إذا رضضضظ ـ سام ذطتبز يف حمضه ـ  ّ  حصطصظ اسوجود شن حطع عي ّأنً
، ًر بحسظ تضك احلصطصظ أصالّتضغى وال عّرصف احلصطصظ، ورصف احلصطصظ ال عتثض

 سألرطظن ٍ رظشلٍ شصضقٍظ، وال بضحوّخظصظ، وال يف األذعظن ّخظصال يف األرطظن 
ى ّ استي عي يف األرطظن ال سد، ال تتثضّطظواألذعظن، سشف حصطصظ اسوجود اسصطض

ًوال تضغر هبغا اسضحظظ أبعا، ورصف احلصطصظ اسغعض  استي عي يف األذعظن ال سد ّطظّ
 ّحصقسضتً أعشظ سغسك، وسغسك األشور اسشسظ اسصظبضظّطظخصصوالت اسثظططظ اخضصصسظ

ّأعشظ ال تتثضّ سظهنظ ظت،ّظعطيف اسغعن ويف اخلظرج سظخ  .رّى وال تتضغً
ى أو ّ أن تتثض، ال عضضن حلصطصظ اسوجود اسشسظ شن حطع عي سغسكٍوحطضالغ

 ً وصورة أو جضسظّشظدةظن  سً ذواء،ًظ شن يشء ويشء آخغ شصضصظّر أو تذسّتتضغ
ًوسشال أو شظعطظ ووجودا أو طحو ذسك، ّ ّال عصع شن رضل اسوجود اخلظرجّ ممظ ً  .ّطظُ

ما ا :ا مّا ّوا ّدا     
  ـّتصعم طصططظ رن حصطصظ اسوجود يف عغا اخصظم ـ سام ّشضفاألذبظب استي عغعع اخ

 .٥٤ ص١ج: ، ششعر ذظبقاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة
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د وا مع مئ أميهنهس حطهسخمٰههي اخلهسرمعهن لكهي اخم ًخم مظ  ّهبهش اخمحيهسلكهيّٰههيهش، وهن اخمّهبهشّ

هش إحل األلكىطاضّهبهش اخمجيهسئّٰههيهشواخم ع حطهسخمهئ  . واجف
هئُّـ اجف د، هشّهب واخمٰههيّهبهش حض متحي هنِّـا اخمهئ حن اخمّمنهئىحمي مع  لك جغخيهبخيهش اخم

ع خسهس، إحل معهسمتمشّأنو د ال هلهسلك وال ملهسميهش وال حن مع ه حض ّجمىطرّ حجهس  جغخيهبخيهش اخم
لكّاجفخيهسم األو د وميٍ ال ميمئمي خمممءّأمت ل، جغهبمك أجع مع  ّخيُّـم أن مي جغخيهبخيهش اخم

د، مع د لكحف متحيّإال ولكهيهبمبهس حطهسخم مع هئىش، خمُّـار اخم ّ وذحمىط أميهنهس أن. وهن حج  جغخيهبخيهش ً
ميىط هئ وال مي د رصهلهش، ورصف اخمممء واحلخيهبخيهش ال مي مع ّاخم  .رّ

ل مت ّإن: ٍوجغهبهئئِّـ متخي لكهس ّهبهش أو ملهسئّهبهش هلهسلكهيّلكهيهشُ حنهس ميحيىطض حم حلخيهبخيهش ً أو حن
د مع ن متحيىع جغخيهبخيهش اخم د ومقهسحطخيهس لكهيهبمبهس، ال ميمئمي أن ميمي مع ء ّخيُّـم إذ ال مي؛ًاخم  

د، وإال مع د حطهسخم مع جمّلكحف جغخيهبخيهش اخم مبهس وهن خصهسل، ّ خم د لكحف متحي مع حيلك جغخيهبخيهش اخم
ّوخمهييطم أميهنهس مظميىط ىطر احلخيهبخيهش اخمجنً  .ً، وهن خصهسل أميهنهسهنهسّهلهش ومظمي

مش ن ذخم اخمجيخف اخمِّـي هن مق خي أن ميمي د ـ هلهسلكال أو ملهسميهش أو  حلخيهبخيهش ٌهلهب مع ًاخم
دا حممس ذحمىطمتهس ن ومع لكهس ـ لكُّـحنهس أو حنهسهنهبهش، وال ميٰهخي أن ميمي ًحن ً ًُ ّوحم حن اخمٰهُّـم . ّ

ن هن اخمّهسهنهبواجف هسرميهش ال ميمئمي أن ميمي د؛ إذ ّهبهش اخلهسرمعّٰههيهشّهش االلك مع  حلخيهبخيهش اخم
ن هلهسلكال أو ملهسميهشّهبهشاخمٰهُّـم ال جكهبئ ً خم حم ميمي لكهس، وحمِّـخم اجفهسهنهبهش، ألً ّ أو حن  ٌهس أحنىطّهنً

هسريٌّلكُّـحن ّ، ميمئّ الك هتؠّجغُّـ ُ لك هن حن مبهسه، هلهيهب د وحنهئ مع هيهش حض األلكهبهسن، حم ّ اخم
ن لكهيهش مغهسرمع دّهبهشّمظمي مع  . حلخيهبخيهش اخم

هش حمال اجفخيهسحنجل هب د حن جغهبمك هنّأن: ومت مع مشّلكهيهش ّ خمهبىع خسهس أي، جغخيهبخيهش اخم  ٌ أو مق
رة وال هلهسلك وال ملهسميهش وال حنّمغهسرمع ّدامغمك أو   .عّ، هلهيهبىع خسهس حنهسدة وال ؠ

ام دامغهيهبهش،  مبهس حن دون لكهي جم خيىطرة حطهئحي د حن جغهبمك هن حن مع خيهبخيهش اخم ّهل ّ
دة حطِّـاهتهس حن دون جغهسمعهش مع ٍوهن أميهنهس حن دميهش، هلمب مظخيىطر ّهبهش إحل لكهي مغهسرمعً ّ ومع ّ

د ذاهتهس، وال مظ مبهس وومع مش ذاهتهس حطهتيّٰههيمتحي ء مظّ حط داّخيىطر  ًا أو ومع ً. 
، حطٰهيغ اخم هيّٰههبهئمتٰه ار واجفىطامظمش اخم خم دهست واألحك مع  ّميهش احلخيهبخيهش اخم
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اجغُّـة اجف ن حنّخنميمياخم ًا ّخيىطرهش اخمِّـوات حطهتجكهبهسء أمغىطى مظّٰههيخيهش واخمالجغخيهش خسهس، مظمي

ن خسهس  دا، هلهبمي رّلكهيهش وّميهش حنهسدّلكهيهشًوومع ع ّهبهش ملهسئّلكهيهش وّهبهش هلهسلكهيّلكهيهش وّميهش ؠ  وحن
هش إحل األلكىطاض  .حطهسخمهئ

ل اجف هسمعهسّمنهئىحًوأمغخفا ميخي هئ رميّ حجهس ً امق  :ذحمىطه حض اجفخيهسحنجل اجفِّـحم
دهل د حن جغهبمك هن ومع مع ، وال ُ خم ميهئخنهتَ ال هلهسلك،هسخم ، ّحنهسدة حنهئ هب إخمهب  مظ

هي رة مي ، وال ؠ معُّـ هلهب ع مي ن هن خسهس، حط هن ّوال حن ىع هن هبهس، وال ملهسميهش ميمي
ر، وملهسميهش اخمجيهسميهست؛ إذ هن اخمجيهسميهش األمغخفة واخلخف  رة اخممن ، وؠ الك هلهسلك اخمحي

مب إخمهب مثهيهش احلخيهسئ وحمهسهلهش اجف يغ، اخمِّـي ميهئ د لك أن ّاجف مع ٰههسخك اخم ّهسهنهبهست، هلهب
مش أؠال؛ إذ جمُّـ امتميخنىح ّٰههيمي مش ّأمتً حط مش حط وال مق مش خم أؠال، ال مق ً ال مق

جههيىش لكحف مظحيهسؠهب هنِّـه اجفٰههسين  ، ومق مش خم مش هلهب وال مق مش لكهئ وال مق ّحنهئ وال مق
 .إن جكهسء اهللا مظٰههسحل

مك جمُّـ ذحمىط هنهئهس حطهئّأن حض اجلمئهيهش األمغخفة إحل ّمنهئىحميخنخف اجف   هنِّـا اخم
حيمنهبهي حيمنهب حنىش أدخم وحطىطاهنهبهئ اخم  حض ّهبهشّاإلمثهسل، ومقهبهتجح حطهبهسن ذخم حطهئ اخم

هسب، وهن حنىطجغهيهش اخم هسدمقهش حن هنِّـا اخممي لّٰههيهشاجفىطجغهيهش اخم  . واجفٰههي
   ع اّاء
خم • ّألجفمهىغ مم ّإين: ( جم حنحميسّ  ).حصهنيشحيهئه حفهنجيىغّ ممهئ ّيس هس

هسرة  خفـ هنِّـه اخمٰه هسخسهس حم هتخسجل حض حمهيمست ؠُّـر  ـوأحن هسرات ّاجف  وملخفه، حن اخمٰه
ٰهجه حنىطدودا متحيّهبهشاخلجههسحط ً اخم مظِّـحمىط خم ًهبهسُ  ّهبهش حنهس ميهيهبمبهس حنجههسخممش ملهبّهتن لكحف اخمخيهسرئ، حطّ

مظ ار حنهيمي حيهش حن ّهبهشلكهسخمهبهش وأ حطلك إحل اخمحيهي جي اجفهئهسجمخنهش هلهبمبهس، وخمٰههيمبهس مظ ّ ال ميهئ ّ
خيُّـون  مش اخمٰهىطهلهسء، اخمِّـمي ميٰه ه حن لكهسحس اخمجيهبمش ّأنحم هسئ جمُّـ مظهيخي ّ حنهس ميِّـحمىطومت حن اجف

مظحن هست مغهسؠهش وحنميهسجكحيهست حنهيمي حيهش اخم حتمي ّهبهشّ مغالل رميهس ، وخممي حض اخمحيهي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   . وحنهس حطٰهُّـهنهس١٢٧ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّاحلمنجههب اخض



د جغخيهبخيهش ّأن حض مع مش ال اخم ٩١  ..........................................................................خسهس مق
ُّـام مظٰههسحطخف جي امق هسئهيمبهس إحل اخمٰهخي ال ميهئ  . حممبِّـهحض حن

خم • ىش خليس جضجيهت مسّخينمس: ( جم  ).... امكيشمصيشد ال هسجهمنيس حصخيمكجيىع جضخنجيخن
ًأوال وع حن اجفمنهئىح حض ذحمىط اجفخيهسم األ: ّ مكّولّهنِّـا   وجمُّـ مق ، حن اخم

 .ًالّحطهبهسمت حنحيمن
خم: ًوخصهئحيجيهئ د حن جغهبمك هن: جم مع خف وحنهس ميهيهب حن جغخيهبخيهش اخم ٰه  هنِّـا اخم

خم هسرات أمغىطى، حمخي د حن جغهبمك هن هن: لك مع خمحلخيهبخيهش اخم د ّأن:  وجم مع  اخم
خمحن جغهبمك هن د حن جغهبمك هن:  وجم مع مسل األهلهسخم اهنُّـ لكحف االجغ  ّولّ حمهيمبهس جك

د، و مع د حضّمنهئىح حنىطاد اجفّأنحض جغخيهبخيهش اخم مع ع هنِّـا اخمحيمن  حن جغخيهبخيهش اخم  حن
خنميهبمي ، واخم هن وراء اجفىطامظمش اخم د حن جغهبمك هن مع ، وال ّهبهشهن جغخيهبخيهش اخم

 .اخمٰهُّـمّ إال ُميخيهسحطهيمبهس
ادي آحنمك حض هلمب حنىطاد ؠُّـر  هسره اخمخنهبَّـ مع مسل هن اخمِّـي امغ وهنِّـا االجغ

هتخسجل د حض هنِّـا اخمحيمنّاجف مع  .هلالجغيس.  حن جغخيهبخيهش اخم
خم • ملة حفجيمهجيهب حضهئرمصجيهب، أو ذمس: ( جم ّخليس لك ّمهجيهب حكممهنجيهب، أو حفخنهنجيهب حتهنجيهنجيهبّ ّ ّ ّ.( 

ىطة اخمٰههبهئ ىطة حن اجفّهبهش اخلهسرمعّهبهشحنىطاده حن اخممي رة، هلّهسدة هن اخممي  اخم ّهسدة اجفّهثن واخممن
رة اخم هن حتمن األجكهبهسء وهلٰههيهبّهن جم ّة األجكهبهسء واخممن اهنىط ّ دمظهسن حض اجل مع مبهس، حن

اهنىط اجفهسد ؠهس اجل ًمغهسرمعهس، ومغمن هش، هلهسجفهشّميً رة اخمّهسدةّ اجفىطحم هسن حن ِّّـهنهئهب واخممن يطلك هسن حنهئ
ىطة مغهسرمع هنمس حنّهبهشة واخمحيٰههيّ مههس اخمخيّهبهشحم ُّـ، وهنِّـا ال ميهئهسحض حم  .مي حض األلكهبهسنّ

ىطة اخمِّـهنهئ ، هلّهبهش اخمحيٰههيّهبهشوحنىطاده حن اخممي ىطة حن اجلهئىع واخمحيمن  ّهثن هن اخممي
حنهسن حتهيهبهيهب يطلكهسن حن معمبهش االجكحقاك ّهسن هلٰههيهبّهسن ذهنهئهبّاجلهئىع واخمحيمن حنحيمب هسن حنهئ

هبهسز حض اجفهس اجغُّـةومعمبهش االحن  .ّهنهبهش اخم
مش ّهبهشحض حمهبحي: جمهسل حض األمقحيهسر مي خمهبىع حط خي ، هنِّـا اخم م اجلهئىع حطهسخمحيمن ّ مظخي

يشم   . وحنهس حطٰهُّـهنهس٣٨٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
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د، واجفّحتهسد ال؛اخلهسرج مع ُّـمههس حض اخم م أجغُّـمههس حطهسآلمغىط ّ ّان حض خكىطف ال ميمئمي مظخي

لك مش حتهيهب اخمٰهخي اجفهسهنهبهش اخمهئ دا، حط حط ّومع  هشّهبجل، وجغميمئ حطٰههيّ إحل معيطئجل لكخيهيهبّهبهشً
مغىط  .أجغُّـمههس خم

ىطة اخمِّـهنهئّهتنحط: ً أميهنهسجمهب هيهش اخممي هش إحل األلكىطاض ّهسدة اجفّهبهش حن أحن رة حطهسخمهئ  واخممن
رة لكخيهيّنأل ن خسهس حنهسدة وؠ هسئىس حض اخلهسرج، ومظمي ن ،ّهبهشّ األلكىطاض حط  هلهبمي

ىطة اخمِّـهنهئ ارد اخممي رد أميهنهس حن حن هسرمظّمنهئىح اخم ذحمىطهنهس اجفّاخمٰهخيهيهبهش ّهبهشًهنِّـا اجف  . حض لك
ىطة اخمٰهخيهي د واجفّهبهشهيهبهي اخمّهبهشوحنىطاده حن اخممي مع ىطة واخمحقحمهبمش حن اخم هش ّهسهنهب اخممي

ّ، حنىطحممش حن حنهسهنهبهش ّ حجمي زوج مظىطحمهبّ حمّهثنحممس هن احلهسل حض اجفمئميهئهست، هل ّ
ىطة لكخيهي د، وهنِّـه حم  .ّهبهش حتهيهبهيّهبهشوومع

ّوحن حنمنهسدمي ذخم أميهنهس اخمحقحم د واخمٰهُّـم ً مع  .، ومت ذخم)اخمحيخيُّـان(مش حن اخم
مبهس حن ّأنأللكىطاض، و حن حنمنهسدمي ذخم اّأنوجمُّـ ذحمىط حض حطٰهيغ اخمميهيمست  ّ مظىطحم

رة أو اجلهئىع واخمحيمن لكخيمك حتهيهبمك ّاجفهسدة واخممن ّ ّ.  
خم • ٰههئ: ( جم  ).ومصلكت امكمكات جس معمه

حنهش خسهسّ اخمِّـات اجفىطحم:أي  .ّهش حن أمعيطاء حنخي
خم • ٰههئ ّأناألخصمل امكهلهئدر خلمهٰهجح، مسيغ حفمض ّ أهنهئ وإن حج هسمنيس حفمض: ( جم  جضخنجيخن

 ).هب امكخنيشام هبجحّممهنخنمس مس خلّ أهنهئ جس
هئهسه مقهسحطخيهس حض حنجههيىش اجفخيهسم األول، ّمنهئىح اجفميخنخف هسرة إحل حنهس أو ّ حض هنِّـه اخمٰه ً

د، ال حطمئٰههئ اخمٰههيّهسدة اجفّهبهش مقّأنحن  مع رة حلخيهبخيهش اخم خمهشّهب واخممن مس ّإمت، وّهبهش واجفٰههي
حنحطمئٰههئ اجف ام هبمسّٰههيخي اخمِّـات حنّأن، وّهبهشّخي  .هش اخمخي

خم • ). مصيشمسمل امكمكات مسممجيمهىش مسيش مصيشمسمل ذهسمهىغ اجليشمسملهسيس مسيغ: ( جم

ممهئمكجيهب جس   .٣٠ـ ٢٩ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحط األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهباحلمنجههب اخض
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٨٨ ص١ج: جغ زادة آحنمك: ، مظٰههيهباحلمنجههب اخض



د جغخيهبخيهش ّأن حض مع مش ال اخم ٩٣  ..........................................................................خسهس مق
هنىط اخمِّـات ـ حمهسجفّإن: أي ال ـ هن حض اخلهسرج حطٰههبهئمبهس متحيىع اجفّهسهنهب مع  ّهسدةًهش حن

رة، وهنِّـا مظىطق ام اخمِّـات حنّهثمت، هلّمنهئىح حن اجفٍّواخممن ام هبمس ّٰههيخي حض لكهي اخمخي هش اخمخي
هيهب اخم هسظ واخم مش اخمهي ،حط ام لكجل ّأحن وِّّـهنهئ هس حض األلكهبهسن هلهسألمعيطاء ولكهي اخمخي

حنهش، ال خي جيهسميىط حطهبهئمبمسهش ّٰههيخيحنّ أهنهس ّاخمِّـات اجف ام هبمس حنىش جغحييس اخم  .اخمخي
خم • مب حضهليشص اخلهئرج أو امكمكمسيس أو امكيشاخكىط ًمعيشاء: ( جم  لكهئن مس
 ).ًخلحمهنخنهئ

رةّهسدة اجف:حنىطاده حن اخلهسرج هنهئهس  . واخممن
 . اجلهئىع واخمحيمن:وحنىطاده حن اخمِّـهن

اجمىش حنجههيخيهس اجمىش اخلّ هلهثهنهس ّ اجفهسهنهبهش،:ًوحنىطاده حن اخم ّهسرمع حنجههيخيهش حن جغهبمك اخم
؛ إذ جمُّـ  دواخمِّـهنهئ مع معُّـ حط دّمغهسرمع  ٍمظ مع معُّـ حط  .ّ ذهنهئٍوجمُّـ مظ

خم • هئد مصيشمسملهسهب: ( جم رةّهسدةحمهسجف .)ّخل  . واخممن
خم •  ). أن هسمنيشن جخَّـ جضخنجيخنهب امكيشمصيشدّإخلهئ: ( جم

هئهسئ اخمِّـي أورده اجفمنهئىحّولّهنِّـا هن اخمخن األ  .ّ حن اخمخيهبهسس االمق
خم • أن هس ّ إحن:أي .)ً أن هسمنيشن أو واجضلك خلمهٰههئ أخلملا جكحط امكيشمصيشدّوإخلهئ: ( جم

ن حم حن اجفّميمي دّخي مع  .هست أو واجغُّـ حنهئمبهس ملخف اخم
هئهسئّوهنِّـا هن اخمخن هسين حن اخمخيهبهسس االمق  . اخم

خم •  ).مسممجمٰههئ أو حضهئرج حفمهٰههئ: ( جم
ن حطٰهيغ اجف) حطٰههنمبهس( حنرامعىش إحل هلىطض حم د، ّخي مع هست ملخف جغخيهبخيهش اخم

ن حم) مغهسرج لكهئمبهس(و حن اجفّرامعىش إحل هلىطض حم دّخي مع  .هست ملخف جغخيهبخيهش اخم
خم • هئمكهب خكحمممّحكحممليومسيش : ( جم هئدّ االمع  ). امكحن

مسع اخمهئخيهبهنجل:أي  . ميهييطم حنهئ امع
خم • هئهسمههب جس امكيشمصيشد: ( جم  ).خليس أمصمناء خل

، و هسمي االؠجهالجغ حض اجفهئجه هسميهئهش اخم مس حنىطاده رصف ّإمتخمهبىع حنىطاده حن اجف



حيهش ............................................................................... ٩٤ ٣ج ـ اخمحيهي
هسخمىح واجفجيهسميىطة  .اخم

خم • يغ إحق أجغجيهئء خل: ( جم لكّأو هسمه  ).ة احلخنجيخنهب وامكيشمصيشدّ
د ُّـّاألجكهبهسء اجف مع هسر ة احلخيهبخيهش واخم هيحيجل حطهسلك حمهسجلهئىع واخمحيمن اجف

هسحنهش اخمميهي ل اخم د حممس حض اخمٰهخي مع ، أو حمهسخمٰهُّـم واخم من ّاإلهبهسم واخم  .هشّهبّ
خم • ًال حفجيمههئ وال ذمسمههئ وال خلحمهنخنهئ: ( جم ً ً.( 

د، وحنىطاده حن :حنىطاده حن رصف احلخيهبخيهش حض األلكهبهسن مع  حمهئحيىع جغخيهبخيهش اخم
هسمتهبهش اجفهئجهخي حنهس :رصف احلخيهبخيهش حض األذهنهسن الت اخم ىس حطهسجفٰهخي ، وحنىطاده حن ّهبهشميىطمظ

ىس حطهسجفهسهنهبهست:ًرصف احلخيهبخيهش حنجههيخيهس  .ّ حنهس ميىطمظ
خم • هن: ( جم هئمكهب خك  ).... جكحط امكيشمصيشدّجيهبوإذ خكلك حفهنجهمت امع

وع حن اجف دميهش اخلهسرمعّمنهئىحهنِّـا  مع ىس حطهسخمٰههي اخم هسين اخمِّـي ميىطمظ  .ّهبهشّ حض اجفخيهسم اخم
خم • ىش خليشمصيشد مسمكاحصىش: ( جم خنملر مسمهحن  ).ّخل
، حن د حطِّـامظ مع رة، وحن ام وهن اجفهسدة واخممن خيىط إحل لكهي اخمخي ّخيىطر حطهئحي هلال ميحي ّ

خيىط إحل اخمٰههي اخلهسرمع عّهبهش واخمجيهسئّهبهش اخمحيهسلكهيّٰههيهش، وهن اخمّهبهشهلال ميحي  . واجف
خم • هب وحصحميشراحصىش امكالجضخنهب مكىش: ( جم مب حصممجيمههئحصىش امكممهئر ّمسيغ مس ّ.( 

، هن اخمّإن: أي د حن جغهبمك هن مع ار جغخيهبخيهش اخم  . حطجيخفهنهسّٰههي مظّ مظٰههبهئهست وأحك
هسرة إحن هئهسء حض هنِّـه اخمٰه اع ّواالمق لك حض جغخيمبهس مثهبىش أمت ّهس حن حمال اجفخيهسحنجل، هلهب

هئهسء حن ّهسدة، حن اجفّهبهشاخم ن امق ع، أو ميمي رة واخمحيهسلك واخمجيهسميهش واجف ً واخممن
لك حض جغخي مش، هلهب هسين هل ع، حنىش ّهبهش واخمجيهسئّهبهشّمبهس اخمٰههيهش اخمحيهسلكهيّاجفخيهسم اخم  واجف

ت لك اجفهسد مي رةّاخم  .ة واخممن
ىغّإن ّجع هسرة خي هئهسء حض هنِّـه اخمٰه ار اإلحنميهسمتهست واألّٰههبهئ حطهسخمّ االمق ، وال ّهبهشحك

امعمي هي،ّهبهشخنمئ احلخيهبخيهش اخم  . حممس هن وا

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   ).١(، احلهسجكهبهش رجم٥٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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خف حطهسخم ٰه هسخممك اجفألهست واّٰههبهئواخم مسل اخم ار ميهئ حنىش االجغ ُّـميُّـ خم ّخيُّـمحك

د، وهن ّمنهئىححنىطاد اجف مع من لكحف ُّّـث حض هنِّـا اخمحي حتّمنهئىح اجفّأن حن جغخيهبخيهش اخم
جغ هسين اخم منحن ن ألهست واّٰههبهئهس هن ذات اخمّهن لكهئُّـ اخمٰهىطهلهسء، ألّهبهشُّـة اخمخن ار، هلهبمي حك

من اجغُّـة اخمخن د حض هنِّـا اخمحيمن متحيىع احلخيهبخيهش اخم مع  اخم ّهبهشحنىطاده حن جغخيهبخيهش اخم
ل هبهس اخمٰهىطهلهسء  .ميخي

خم • جييغ مس إمكجيىشّخلهئدةوال : ( جم  ). حص
دّهسدة اجفّإن :أي مع ن جغخيهبخيهش اخم ٰهُّـاد أن مظمي  . هلهبمبهس امق

خم • مسيغ مسيش حكهئحفيغ امكحنيشاحفيغ، وؠيشرة امكهليشر وجكهئهسهب امكجنهئهسهئت؛ إذ مسيش : ( جم
ٰه إمكجيىش مجهنهب احلخنهئئيع َّـ امكمكي هسمه  )....امكجنهئهسهب األحضحطة واخلحط اخض

هسرة ال مظهئ هسين اجفّ إال هنِّـه اخمٰه مسل اخم  ّأن، اخمِّـي ميحيحقض هلهب ّخيُّـمحنىش االجغ
، ّمنهئىححنىطاد اجف ع هنِّـا اخمحيمن د اخم هن حن مع هن احلخيهبخيهش  حن جغخيهبخيهش اخم

امع مب إخمهب مثهيهش ّن، ألّهبهشاخم يغ اخمِّـي ميهئ الك وملهسميهش اخمجيهسميهست واخلخف اجف  هلهسلك اخمحي
د مع  .احلخيهسئ هن وامعمش اخم

خم • مب حكجيىش وال : ( جم مب حفمهىش وال مع مب خلمهىش وال مع مب مسىش وال مع ال مع
مب مكىش  ).مع
رّلكهيهش ال :أي ، وال لكهيهش هلهسلكهيّميهش ؠ ع، وال ّميهشّ، وال لكهيهش حنهسدّهبهشّ خم ، وال حن

 .ّهبهش ملهسئّهيهشلك
خم • حم: ( جم  ).هنىط حفمض حصحنهئؠجييغ مسمكه اخضممهئين إن جغهئء اهللاّومع

هش، اخمُّـامغهي:أي هسب واخمٰههي اخلمئ  وهنِّـا حنهس مقهبهتجح ،ّهبهش واخلهسرمعّهبهش حنٰههسين األمق
هسب، وهن حنىطجغهيهش اخم هسدمقهش حن هنِّـا اخممي لّٰههيهشحض اجفىطجغهيهش اخم  . واجفٰههي





 
 
 
 
 
 
 
 

  إات ت اؿ اػ
 جضجيهت مسجضخنجيخنهب امكيشمصيشد خليس ) ١(
هئؤالت جضيشل جضخنجيخنهب امكيشمصيشد خليس جضجيهت مس) ٢(  حص

 





 
   ت اؿ اػإات

)١(   دا    
هسحط وحض حنخيُّـ  ّأنًحنهست هنِّـا اخمحيمن أميهنهس ّذحمىطمتهس حض إجكهسرات اخمحيمن اخم

د(اؠجهالح  مع مبهسٍميجههي لكحف حنٰههسن) جغخيهبخيهش اخم هيحيهش، حن مثهي د  : مص مع جغخيهبخيهش اخم
دميهش ّ إال خيهسحطهيمبهس اخم ال ميحن جغهبمك هن مع هست ّمظٰههبهئ وّجضهيهبهستّاخمٰهُّـم، واجفىطامظمش اخم

اجغُّـة  .هنِّـه احلخيهبخيهش اخم
هتخسجل حنىطاد ؠُّـر ّأنجل ّخيخيوجمُّـ ذحمىط حطٰهيغ اجف د حض هنِّـا ّاجف مع  حن جغخيهبخيهش اخم

اهنُّـ لكحف هلمب ذخم حنهس معهسء لك  ، ومعٰه حن مثهيهش اخمخن اخمحيمن هن هنِّـا اجفٰههئ
حط اهنُّـ اخمىطحط  .ّ حممس مظخيُّـمّهبهشّاجفمنهئىح حض اخمخن

د وهنِّـا مع ن حط ٰههسخمهبهش، جغهبمك ميمثحنهئ هسع حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف ّ حنهس ميخيىطه األلكالم حن أمظ ُ
، واخم هن وراء اجفىطامظمش  د حن جغهبمك هن مع دميهش واجغُّـة، وهن جغخيهبخيهش اخم ّجغخيهبخيهش ومع

خنميهبمي هي احلخيهبخيهش، حطمئٰههئ ّهبهشاخم ارهنهس ومظٰههبهئّأن خم  .هسهتهسّ مظهي اجفىطامظمش أمت
يطواري،  ل إذوحن أحطىطز أوخمئ األلكالم احلميهب اخم خيهسلكُّـة حنهس خمحض مظخيىطميىطه  ميخي

؛ إذ ال جغُّـ حلخيهبخيهش : ّال جغُّـ خم ال حطىطهنهسن لكهيهب د اجفمئمي خيهبخيهش ومع ّواخمهئخييغ حط
د اخممفهنهسن لكهيهب أل د، حنىش ومع مع ل حطهسخمِّـات، حنىطدود؛ ألّمتاخم  إن أرميُّـ ّمت حصٰه

، وإن أرميُّـ حطمس  د، هلميمس ال جغُّـ خم ال حطىطهنهسن لكهيهب ده حطمس هن ومع د اجفمئمي ومع مع ّحط
ّهب حطىطهنهسمتهس حمِّـخم خم جغُّـ لكهيّأنّهن حنخيهبُّـ، هلميمس  د اجفمئمي  هلهسهلمب،ً ، وحنىطاده حن ومع

د ، هلمب اخم ال جغُّـ خسهس وال حطىطهنهسن :حطمس هن ومع د حن جغهبمك هن مع ّ جغخيهبخيهش اخم

يشم   .٣٩٢ و٣٨٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   ).١(، احلهسجكهبهش رجم٢٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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د اجفمئمي ّهثن هلّوإاللكهيهبمبهس،   ولكهيهب حطىطهنهسن، ّجغُّـخم ـ ُّـ ّد وحنخيهبّحطمس هن خصُّــ  ومع

دميهش حن جغهبمك هن مع خم هلميىطة جغخيهبخيهش اخم هش حض جم هسرمظ هنِّـه وا  .ّهلٰه
ٰهىطا  ل حض هنهسميهش احلميمئهش لكهئُّـ امق ، جغهبمك ميخي هسئ هسحك ًوحنهئمب أميهنهس اخمجه

هسئمل اجف هسرميهش اجفهسهنهبهشّحقمظاخمحيىطوع واخمهئ د والك مع مك أؠهسخمهش اخم ّهش لكحف حن ّ :
دّإن: ًومظهسمقٰههس مع د حطمس هن جغخيهبخيهش اخم مع مش خسهس ورا، جغخيهبخيهش اخم ، أي ءهنهس ال مق

ميّإن دة حكهسردة ّهبهش اخمٰههبهئّ هن مع جم اخم هن خمِّـاهتهس أؠهبهيهش حن ىح حض ّخمهيٰهُّـم، ال مظ
اءّخيخيحت ء مغهسرج حن هنِّـه احلخيهبخيهش، مق هس مظهسحنًمبهس لكحف  ّ حمهسن مق ًهس أو متهسجممنهسً ذخم  و؛ً

مبهس وحطجهالن حنهس وراء  .هنهسجفميهسن أؠهسخم
د ،متٰه مع جمىح اخم جمىح حطٰهيغ حنىطامظمش هنِّـه احلخيهبخيهش لكحف حطٰهيغ، حم ّ ال حطهتس حط ّ

امع د اخم مع جمّاإلحنميهسين لكحف اخم  .ىح حطٰهيغ اجفمئميهئهست لكحف حطٰهيغّ، ومظ
هي حض و ، وهن ً هنهئهسك جغخيهبخيهشّهتن ميخي حطّأمتحمالحن وا د حن جغهبمك هن مع  خمهي

امع د اخم مع  .ّ اإلحنميهسينّوراء اخم
هئ الجغخيهس ّأمتواخمخنهسهنُّـ لكحف  ر حنهس امق د حطهسجفٰههئ اجفِّـحم مع ً ميىطميُّـ جغخيهبخيهش اخم

خم حيهش اإلخسأنوحن هنهئهس ميمهمبىط : حطخي هش لك ّهبهشّ ال حصىطى خممفهنهسن اخمهي حض اخمحيهي هسجغ  اخم
د حن مع دأجغميهسم اجف مع د حن جغهبمك هنّهثن، هل جغهبمك هن حن مع  ، جغخيهبخيهش اخم

حيهش، ال جيىطي هلهبمبهس حطىطهنهسن اخمهي ع اخمحيهي ء مغهسرج ؛ّاخم هن حن معُّـ   إذ ال مي
هس خسهس، ّجغلكهئمبهس  ن لكهيهش ومق ً ميمي بّ مع ّ واإلحنميهسن حن مظٰههبهئهسهتهس، وخم حمهسن واخم

مش، هل د هل مع مش وّهثنجغُّـمي حض وامعمش اخم د خم مق مع ، وحنىش ذخم ّلكهيهش حجمي اخم
؟مت حيهش، هلهيمسذا ال جيىطي هلهب حطىطهنهسن اخمهي اخم حض اخمحيهي  !ّمك لك جغخيهبخي وأجغ

اب لكحف ذخم خيهسد حطّ إال وال مع ً لكهسحنهشً واجغُّـةً هنهئهسك جغخيهبخيهشّهتنحطهساللك  ً حنجههيخيهشّ

 .١٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
هسحط  . اجفمنُّـر اخم
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حيهش، وخسهس مظٰهجل ع اخمحيهي ، وهن حن د، وهن اخم ال جيىطي هلهبمبهس حطىطهنهسن اخمهي مع ٌخمهي ّ ّ 

مج ٌ ومظٰهجلّومع  .ّ إحنميهسينّ
خيُّـ أميهنهس حط ًوحج ميٰه د حن جغهبمك هنً هنهئهسك جغخيهبخيهشّهتنّ مع ادي : خمهي  اخمخنهبَّـ مع

ل حض مثهيهش حمالم ذحمىطمتهسه مقهسحطخيهس هتخمهش اجفجهىطوجغهش حض هنِّـا اخمحيمن : ًآحنمك، جغهبمك ميخي واجف
حي هسئ اخمحيهي هسين حن اجف ىغّأن :، حطمئٰههئّهبهشحن هنِّـا اخمهئ اخم خسهس مص  حطهسحلخيهبخيهش ّ خصمئ
د، وال ميخنمئ حنىطامظ اجفخيهبُّـة مع اخمهئمهىط حض حمهيمست وخممي لكهئُّـحنهس متٰههبُّـ . ّاجفجههيخيهش خمهي

هتخسجلؠُّـر  ُّـ ّاجف هسل، مت  حنىطاده حن ّأن حطٰههنمبهس خكهسهنىط، حط رصميهي حض ّأن حض هنِّـا اجف
د حن جغهبمك هن مع د، اخم هن ألكحف ،جغخيهبخيهش اخم مع  متحيىع جغخيهبخيهش وامعمش اخم

خنميهبمي د اخم مع هبجههش اخم ال ّهبهشحنىطامظمش اخم ، وهن احلخيهبخيهش اخمجنهلهش واجفجههيخيهش واخم
د حنجههيخيهش مع مش خسهس، وخمهبىع هنهئهسك جغخيهبخيهش خمهي امعمق ، وحمهيمسمظ حض ّهبهش وراء احلخيهبخيهش اخم

خفة معُّـ هسل حم  .ًاّهنِّـا اجف
هسب اخمٰهىطجكهبهش خم حض حم د أو ملخفهنهس، ّإن: ّحن ذخم جم مع د إحنهس جغخيهبخيهش اخم مع ّ اجف

د مع خيهبخيهش اخم ص أو :ومتٰههئ حط م أو مغمن د، حن لكمئ مع ء ملخف اخم حط   حنهس ال ميخن
امعمش ا مئ حط ّجغُّـ أو هنهسميهش أو حنهسهنهبهش أو متخيىغ أو لكُّـم، وهن اجف ّ دّ مع  .خم

هسب ذامظ ذّجع هسحطىش حض اخممي د، ولكهئُّـحنهس ِ مي مع حمىط أجغميهسم ومغمنهسئىغ وامعمش اخم
د حن جغهبمك هن حض هنِّـا ّمتُّـجم مع مبهس حلخيهبخيهش اخم ُّـهنهس متحيىع األجغميهسم اخم أجع  هلهبمبهس مت

ل ، جغهبمك ميخي هسحط دميهش حمّإن: اخمحيمن واخمحيمن اخم مع ّ أؠ حن د هن خصيغ ّ مع  حن
د، هل مع ء ملخف اخم حط  د اخمِّـي ال ميخن مع ّمبِّـه احلخيهبخيهش ال ميٰهحقجخهس جغُّـ وال جغخيهبخيهش اخم

م معهئّهبهشة إحنميهسمتّهنهسميهش وال متخيىغ وال جم هبهس لكمئ ّ وال حنهسهنهبهش، وال ميخن لكّ  أو ّ أو مت

يشم   .٣٩٣ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
هئب امكممملجغجيهب  هتخسجل ؠُّـر ،لك هبهي، اخمخنخفازي ّاجف جل ملالم :ومظىطمثهش مظمن  ،١١ص: آهنهئ جغ

ن حنهس معهسء حض   .٤٥ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاخضملهئحفملوحطهئحيىع اجفهنمئ
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ّ لكهسحنّ أو لكىطيضّهلمنمك ّ أو مغهسيصّ د حنّ ألن اخم؛ّ  لكحف هنِّـه األوؠهسف ّخيُّـممع

هش خمهي ص، ّمسهنهباخمٰههسر م وال مغمن خي لكمئ د ال ميهي مع ّهش، وحنهس ال حنهسهنهبهش خم ملخف اخم
ىغ خم حطجيخف ذامظهلال هلمن خم رة خم، وال جك ،  حممس ال هلهسلك خم وال ملهسميهش خم، وال ؠ

ر حم رة ذامظ وحنمن ّحط هن ؠ ءّ ءّ وهن حممسل حم. ذامظل حممسّمت أل؛   ّن أل؛ 
ه، هلال حنٰهىطف خم وال حمهسجكىح خم مع ، وال حطىطهنهسن ّ إال ّذامظ حطهسخمحيٰه حن مثهبىش اخم هن

، هلخنمبُّـ حطِّـامظ لكحف ذامظ ولكحف وجغُّـامتّ إال لكهيهب  . ذامظهشّهبذامظ
هي جف  د، حممس هن وا مع ّوهنِّـا حمالحن حمهي حض أجغميهسم ومغمنهسئىغ وامعمش اخم

رّمظهتحن هسب اجفِّـحم هسب . حض مقهبهسق جغُّـمي حض اخممي ّ وأرصح حن ذخم حمهي حنهس معهسء حض حم
مئ حطـ د أو حنهس مي مع هسجغمك وامعمش اخم ، )ّهست حطهسجفٰههئ األمغىغّاإلخسهب(ّاألمقحيهسر حض حن

هتخسجل ؠُّـر ّهلهثن اجغُّـة اجفّ حطٰهُّـ أن جمىطر جغخيهبخيهش اّاجف د اخم مع جمُّـ حطيطغ : هش، جمهسلّخنميميخم
ر  هبهسن اخمِّـي جمىطع مقمئٰه أجخهس اخمجههسخممش، حن ّاحلمت د ّأنّ حن أهل هنِّـا اخم مع  جغخيهبخيهش اخم

م أو خصُّـد ـ هن لكجل هبجههس ملخف ذي حنهسهنهبهش وال ذي حنخي هنهس أحنىطا حط ّـ خممي ّ ّ ً امعمش ً  اخم
هن ً خمهيميمسل األمظ اخمِّـي ال هنهسميهش خم جكُّـةهشهباجفخي ّ هش أمغىطى دونّ؛ إذ حمّ هش ُ حنىطمظ  مظهي اجفىطمظ

د مع لك رصف جغخيهبخيهش اخم مش ّحض اخمخنُّـة خمهب د اخمجنهلهش ـ حط مع خيهبخيهش اخم ، هل
د مع هسرة ـ هن لكجل وامعمش اخم  .هنِّـه اخمٰه

خم مب لكحف : ًوحن ذخم أميهنهس جم ّحجهس ميهئ ءّأنّ د حم  ده مظٰههسحل ومع  ّأن :ّ ومع
هبىس اخمِّـات  ء، حس ميمي حط دا خممي  د، هلهي حس ميمي ومع مع ده لكجل جغخيهبخيهش اخم ّومع ً

لوخص د ـ إحل أن ميخي مع اه :  ـيغ اخم دميهش، وحنهس مق مع ّهلمب األؠ واحلخيهبخيهش حض اجف
هب ، وحنهس مغال ومعمب اخمميىطمي حطهسحكّجكمثومت وجغهب ، وهن احل  .ّهسمظ

هئب امكممملجغجيهب   .١٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلك
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٢٤ـ ٢٣ ص٦ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
ار اآلهسهئت  هتخسجل، ؠُّـر، أ ُّـى ّاجف ميمئهش اإلمقالحن اجفهئ حيهش خمهي  .٣٧ص: حكمبىطان إميىطان، حض واخمحيهي
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ع هنِّـه اخمميهيمست وملخفهنهس د حن جغهبمك هنّأن: ّحتمن حن حصمئ مع  حض حمالم ، جغخيهبخيهش اخم

هتخسجلؠُّـر  امع:ّاجف د اخم مع جغُّـةمنىحّ، وهنِّـه هن اخم مظّ هن جغخيهبخيهش اخم ّ احلخيهش  حطهسخم
د، وهن اخم ال معهئىع وال هلمن خسهس وال  مع هسحكهش واخمجناهلهش حض اخم وال  ّحنهسدةوحطهسخم

رة، وهن اخمجيهئ هسب واخمٰههي اخلهسرمعّهبهشؠ عّهبهش لك األمق  . حن اخمحيهسلك واخمجيهسميهش واجف
معُّـ أي مش مظهي األجغميهسم مظهسرة إحل جغخيهبخيهش ّوال مي  هتهسهللك حض حمالحن لكهئُّـحنهس ميهئ

، وأمغىطى إحل د حن جغهبمك هن مع امعاخم د اخم مع ء ّهن، ألّ جغخيهبخيهش اخم مس لكهئُّـه 
لك احلخيهبخيهش  ار ومظٰههبهئهست وجكمثون هنِّـه احلخيهبخيهش، وخمهب ّواجغُّـ، وحنهس مغال ذخم أحك

هبهش  امع هسرات حنّمظٰههبهئًهس حن ّمظٰههبهئّاخم د، حممس جمُّـ ميمهمبىط حن حطٰهيغ لك مع  َهست جغخيهبخيهش اخم
هسع حنُّـرمقِمعهسء حطٰهُّـه حن  . أمظ

هتخسجل حمالم ؠُّـر ُوحنىطمعىش هي ـ إحل اّاجف من ـ حممس هن وا جغُّـة اخمخن  اخم ّهبهشخم
ل هبهس اخمٰهىطهلهسء، و ءّأنميخي د  مع ب اخم د وومع مع ّ واجغُّـ، وحم حنهس ٌ جغخيهبخيهش اخم

هب ى ذخم جكمثون وجغهب اجغُّـّمق د احل اخم مع  .ّهست ذخم اخم
ع حمهيمست ؠُّـر  هتخسجلّوخمٰه هنِّـا اخمِّـي هلمبمئهئهسه حن حصمئ ، هن اخمِّـي دلكهسه إحل ّاجف

هسرة ، هل ع هنِّـا اخمحيمن ميىش حض اجلمئ اجفٰهمفة لك حن هئ ًاخم د حن ّ مع خيهبخيهش اخم ّ ميٰهمف حط ُ
امع الك واخمجيهسميهش األمغخفة اخم هن احلخيهبخيهش اخم ، وأمغىطى حطحيهسلك اخمحي ، ّهبهشجغهبمك هن

من جغُّـة اخمخن هش حطمس ميهئ حنىش اخم خف حطهسخمّهبهشوجعهسخم ٰه جهّٰههبهئ حمهسخم هي ّهست واخم رات خم
دميهش، حم ذخم أل مع ّاحلخيهبخيهش اخم ع ّمتّ  ال ميىطى أي مظخيهسحكىش أو هتهسهللك حطجل معٰه حن

امعهنِّـا اخمحيمن جغخيهبخيهش ، أو معٰههي احلخيهبخيهش اخم د حن جغهبمك هن مع  أرمعىش ّمت، ألّهبهش اخم
من جغُّـة اخمخن ، وحطهئ لكحف اخم ّ خمُّـى اخمٰهىطهلهسء، وهنِّـا ميىطمعىش حض خم ّهبهشهنِّـه إحل مظهي

خنميهبمي جغُّـة اخم حيهسومظهشّهبهشوجغخيهبخي إحل متحي اخم  . ذات اجفىطامظمش اجف
ادي آحنمك حنىش إرصاره لكحف ّأنواخمجيىطميمش   هنهئهسك جغخيهبخيهش واجغُّـة ّأن اخمخنهبَّـ مع

خنميهبميحنجههيخيهش خمهي ، وراء اجفىطامظمش اخم د حن جغهبمك هن هش اخمٰههيهبهس، ّهبهشمع  اخم حنهئمبهس اجفىطمظ
امع هسرمظ حنهس هلٰههي ؠُّـر ّأمتّ إال ،ّهبهشوهن احلخيهبخيهش اخم هتخسجل لكميىع حض حطٰهيغ لك ، ّاجف
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امع د اجفجههيخيهش حطهئحيىع احلخيهبخيهش اخم مع ، ومعٰه اخمحيهسرق حطهبهئمبمس ّهبهشّجغهبمك هل جغخيهبخيهش اخم

هسمظ ًهبهسإجع مبّأن، وّ د حن جغهبمك هن متحي مع امع جغخيهبخيهش اخم هسهتهس ّهبهشهس احلخيهبخيهش اخم  حطٰهُّـ إجع
 .حطهسخمُّـخمهب واخممفهنهسن

خم حي: ّوهنِّـا حنهس متىغ لكهيهب حطخي هتخمهش اخمحيهي الت اجف ٰهيغ اآلمغىط حن خصمئ  ّهبهشواخم
ىغ دميهش، ّخي مع ن جكهسحنال خمهيمئىطامظمش اخم ، وال ميمي د حن جغهبمك هن مع خيهبخيهش اخم ّ حط ً

من خنميهب اجف هتخمهش اخم هب حن د، ّوذخم حن جم د حن جغهبمك هن ومع مع خيهبخيهش اخم هش حط
هتخم هب أميهنهس، حطمئٰههئواجف خسهس ّأن :ًهش اجفجهىطوجغهش حض هنِّـا اخمحيمن حن هنِّـا اخمخي  خصمئ
ىغ مبهس اجفخيهبُّـةّمص د اجفجههيخيهش، وال ميخنمئ حنىطامظ مع خيهبخيهش اخم  .ّ حط

د حن جغهبمك هن حنّوخممي مع ن جغخيهبخيهش اخم ً هنهئهسك هلىطجمهس دجمهبخيهس حطجل حم هش، وحطجل ّخنميميً
هنهس ملهئ مشّهبهشحم هبهسز اخمُّـجمهب هن .  لك حنجههي اخم خنميّأنوهنِّـا اخمحيهسرق واالحن هب  اخم

امعمش حطهئ ن جغميمس خمهي ٍجغمي حن احلخيهبخيهش اجفجههيخيهش، وال ميمئمي أن ميمي ن ً  ميمي
امعمش حن ،ّمنحياخم خنميهب هبهسج ّهس اخمجيهئّأحن وًهس حطهسخم مش[ ولكُّـم االجغ هلمب جغمي ] خمهي

د  مع د، وإذا حمهسمتلك جغخيهبخيهش اخم مع د وهن وامعمش اخم مع هش اخمٰههيهبهس حلخيهبخيهش اخم اجفىطمظ
مش، هلّهبهشاجفجههيخيهش ملهئ هش اخمٰهّهثن لك اخم هسظ اجفىطمظ ىغ ذخم حطهي مك ّهيهبهس، وال خي ّ خص اخم

د مع امعمش اخم د؛حط مع لك إحل اآلن جغخيهبخيهش وامعمش اخم  . إذ حس مي
،  األّأنوهنِّـا حنٰههئهسه  د حن جغهبمك هن مع هش حلخيهبخيهش اخم هسحط مس هن أجغميهسم ّإمتجغميهسم اخم

اجمىش ومتحيىع األحنىط، مش اخم هش اخمٰههيهبهس حط مش مظهي ّأمتّ إال اجفىطمظ ل ذخم وال متهئ هئهس ال متخي
امع هشّهباخمحيهئجغميهسم حن اخمهئهسجغهبهش األ هتهس حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ ؛ّهبهشإحل احلخيهبخيهش اخم  خمٰهُّـم جع

 .ّاأللك
اجغُّـة اخم مظخيىش وراء  وحنىطمعىش هنِّـا اخمميالم حض واجمٰه إحل إمتميهسر مظهي احلخيهبخيهش اخم

خنميهبمي دّهبهشاجفىطامظمش اخم مع هش وامعمش اخم هش اخمٰههيهبهس، وهن حنىطمظ  . حطمس ميخنمئ اجفىطمظ

يشمامكملجضجييع    .٣٩٣ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاخض
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)٢ (   دا   تؤ  

ض و هسع حنُّـرمقهش هنهئهسك حطٰهيغ اخمهئخي مع إحل حنهس ذحمىطه حطٰهيغ أمظ هسؤالت اخم مظ ّاخم
ٰههسخمهبهش، حن  د حن ّأناحلميمئهش اجف مع د، وهن جغخيهبخيهش اخم مع  هنهئهسك جغخيهبخيهش واجغُّـة خمهي

، وال ميخيهسحطهيمبهس خنميهبميّ إال جغهبمك هن مبهس اخم هش ّهبهشاخمٰهُّـم، وهن وراء حنىطامظ  حطمس حض ذخم حنىطمظ
د، و مع ار ومظٰههبهئهست هنِّـه احلخيهبخيهشّحم وامعمش اخم  :ّمظهي اجفىطامظمش أحك

مب مجهئ خلحمهنخنهئ؟ّخين لكجيىع هسجهمنمهمنىس اإلهسجحن مس.١  ذخم ّأنحنىش  ً جضخنجيخنهب امكيشمصيشد ال مع
د؛ إذ ّ أهنهس ميٰههئ مع ٰهُّـد وامعمش اخم ل حط د، هلهبهييطم اخمخي مع هش اخم هش اخمٰههيهبهس ّنإّوامع  اجفىطمظ

خنميهبمي ن جغخيهبخيهش ّهبهشحن اجفىطامظمش اخم مي مش اخمحيىطض، هل د أميهنهس حط مع هش اخم ً وامع
هش اخمٰههيهبهس حمالمههس  د حن جغهبمك هن ومظهي اجفىطمظ مع داخم مع ٰهُّـ. وامعمش اخم ل حط د ّواخمخي

د ميهئهسحض حنهس مقهبهتجح  مع هسجغمك اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األـ وامعمش اخم  ّأنحن ـ  ّمغىغحض حن
د واجغُّـ مع ده حطهسخمِّـاتٌوامعمش اخم ب ومع مي خم حض ومع  . ال 

منام مس.٢  رصف امكيشمصيشد ، جضخنجيخنهب امكيشمصيشد خليس جضجيهت مسّخين لكجيىع هسجهمنمهمنىس االمك
منملر؟ مهىح وال هس ّامكمكي ال هس ن أّأمت حنىش ّ د رصهلهش ّهتنًميهنهس حطمي مظمثحنهئ مع  جغخيهبخيهش وامعمش اخم

د، هلهبهييطم حن ذخم اإلميمسن حط مع ميىطّهتنحن جغهبمك اخم هئ ومي د مي مع ّ رصف اخم  .رّ
د حن جغهبمك هن رصهلهش، هلمبِّـا حنهس ّهتنهس اإلميمسن حطّأحن مع  حط ّرصح جغخيهبخيهش اخم

هي د اخم مع ٰهىطا ألجغميهسم اخم هسئ حض حطُّـاميهش احلميمئهش لكهئُّـ امق هسحك :  جغهبمك جمهسل،ّهبهشاخمجه
؛ أل ال جعهسينّأمت: وحنهئمبهس اجغُّـ، وحطجهالن حمّن خم ، ّ أؠهسخمهش جغخيهبخيهش اخم ً حنهس ميحيىطض ملخفا خم ُ

، ورصف  ، هلمب رصف حض متحي ّميهئحي لكهئ حم مغهيهبىس دامغ هلهب أو حنهئهن إخمهب ّ
ميىط هئ وال مي ّاخمممء ال مي ًر، هلمي حنهس هلىطض خم جعهسمتهبهس لكهسد ّ ًأوالّ ّ. 

امعّهتن اإلميمسن حطّوأحنهس د اخم مع د، هلمبا هن اخمجنّ جغخيهبخيهش اخم مع  حن هلهش حض اخم

 .٢٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطمسلكاهسهب احلمنجههب 
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هست حض حمهيمست احلميمسء واخمحيالمقحيهش، حن ذخم حنهس معهسء حض حمهيمست ؠُّـر  ا هتخسجلاخم  ّاجف
ل امعمش خمهبىع خم ّإن: جغهبمك ميخي من( اخم ميهش اخمخن دّهبهشّملخف اخس مع  ّ اخم لكمف لكهئمبهس مظهسرة حطهسخم

لكًاخمجنف، ومظهسرة امعمش اخم ىغ أو اخم د أو اخمخن مع لك أو اخم د اخم مع )  حطهسجف
 .هشّهبّحنهسهنهبهش حمهي

هسئ حض هنهسميهش احلميمئهش، جغهبمك جمهسلح حطِّـخم أميهنّورص هسحك  ذات ّإن: ًهس اخمجه
، هلمب رصف  د اخمِّـي ال حنهسهنهبهش خم وال معيطء لكُّـحن هلهب مع امعمش خمِّـامظ لكجل اخم ّاخم ّ

جغُّـة احلخيهش اخم ال  د، ورصف اخمممء واجغُّـ حطهسخم مع ميىطرمظّاخم ّهئ وال مظ ّ. 
هنمئ هس، ألّوهنِّـا اخمميالم مي هس ومظهئهسجمهنهس وا ً هتهسهل ً هئّنً  وال ّ رصف اخمممء ال مي

ميىط ا حطّأهنر، حنىش ّمي د، ووامعمش ّهتن آحنهئ مع د حن جغهبمك هن رصف اخم مع  جغخيهبخيهش اخم
ٰهُّـ ل حط د، هلهييطم لكحف هنِّـا اخمخي مع د أميهنهس رصف اخم مع ّاخم ر اخمجنف حض ّد ومظميىطً

هئ هئهسخض حنىش جمهسلكُّـة رصف اخمممء ال مي د، وهن مي مع ميىطّاخم  .رّ وال مي
هئهسجميغ حض لكّأنواخمجيىطميمش  مبهسهللك واخم هسئ جمُّـ مثىش هنِّـا اخم هسحك هسرة واجغُّـة،  اخمجه

امع د اخم مع هست اخم د اجفىطمقهيهش اخم ّوأحن: ّجغهبهئمس جمهسل حض ؠُّـد إجع مع هس جغخيهبخيهش اخم
هبجههش رصهلهش،  ّهن األؠهبهيهش ال أؠهب ملخفهنهس، هلال جغُّـ إلُّـهنهس وال جمهبُّـ ميخيهبُّـهنهس، هلمب حط ّ ّ

ب  ،محهسمتىش اخمٰهُّـم ومظهئهسجمهن حطهسخمِّـات مع  .هسخمِّـاتحطوهن اخم
هتخسجلّوخمٰههي ميمثحن حممنُّـر  د ّهتن حطّاجف مع  جغخيهبخيهش ،حن جغهبمك هن جغخيهبخيهش اخم

ار ومظٰههبهئهست، وهن ميىطمعىش  هش حطهسخمِّـات، وملخفهنهس أحك امع د اخم مع إحل ـ حممس ذحمىطمتهس ـ ّاخم
من جغُّـة اخمخن ل هبهس اخمٰهىطهلهسء، وّهبهشاخم د، اخم ميخي مع د ّأن حلخيهبخيهش اخم مع  جغخيهبخيهش اخم

د مع  .واجغُّـة رصهلهش ال جعهسين خسهس حض اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٨٥ـ ٨٤ ص٦ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هسحط  .٢٧٨ـ ٢٧٧ ص٦ج: اجفمنُّـر اخم
هسحط  .٢٦٩ص:  اجفمنُّـر اخم



هبمبهست إجكهسرات هسحطىش اخمحيمن ومظهئ ١٠٧  ......................................................................اخم
منام مس.٣ جيحمهب خليس ّخين لكجيىع هسجهمنمهمنىس االمك ّلكيغ  جضخنجيخنهب امكيشمصيشد خليس جضجيهت مس مس

رة وال حن حنهسهنهبهش مصٰههب هش حن معهئىع وال حن هلمن وال حنهسدة وال ؠ ّ، ملخف حنىطحم ّ ّ
د وال حن ومعُّـان وهلخيُّـان، وال أي هبىس ٍ متّوومع هسء اخمحقحمهبمش، هلمب حط  حن أمت

ن حطّأمتاحلخيهبخيهش؟ حنىش  امعّهتنمي مظمثحنهئ د اخم مع هبىس احلخيهبخيهش، هلمب ّ جغخيهبخيهش اخم ً أميهنهس حط
ٰهُّـ هبىس احلخيهبخيهش؟ّميمئمي أن مي  !د حط

 





 
 
 
 
 
 
 

  تؿ ٌّتإ
هنٰههئ أو مسمملكمسهئ أو خلممٰههئ) ١( هئمكهب حتخنيع امكيشمصيشد جس األحفجيهئن وؠحنهئ مكهنجحمسجيهب خك ّامع ً ّ 
هئمكهب خكجيهئم امكيشمصيشد مسهئخضهئمسجيهب جس األحفجيهئن) ٢(  ّامع
ًحصهليشر خلحنٰهيشم امكيشمصيشد وامكملىغ جس حتخنخنىش حضهئرمصهئ) ٣( ّ ّ ّ 
مب ال إحق هنهئهسهب) ٤( يغ جس امكمه هن ٰهملورديمكمنوم امك  ، مكهن
ٰهملوردي أهسجمهئ) ٥( ً مكهن

 





 
  تؿ ٌّتإ

ٰههئت ُةّحفلك ُمسمملك َمسخن خكلك ىشّحيإ  .ٍهبّحفجيمهجي َجضخنهئئيع ذا امكيشمصيشد لكيشن جس ٍجغ
هنيشحيهئت ُؠهئجضمب ذلكمله خلهئ :خلمهٰههئ  ِاألحفجيهئن جس ُامكيشمصيشد لكهئن إن :ِمسخنيشمكىش ِامك

ِجحمسجيهبمكهن ًهبؠحن هليغ ،مسمملكه ًةخليشمصيشد َحصمنيشن أن هئّخلإ :ٌهبهئمسهنخك حكٰه ّ  ُامكيشمصيشد حك
خن َجيهبخكهئمسهن حكال ،هئَدوهن  ًّالخل جي وال ّ هن أو .َهبّؠحن يغ حكٰه ،ىشَخك  ٌةخليشمصيشد ِامكيشمصيشد َخك

ُهئمسجيهبحكهئخض ،ىشَخلمم أو  .آحضمل ٌومصيشد حكهنٰههئ ،ِمسهئمكيشمصيشد ال ِامكيشمصيشد خلىط ٌةخليشمصيشد ّ
هئمأو هئخس ُخك   .لكمكمكىغ ُمّحكهئخضخنلك ،ٰههئُّلكهن ٌهبمسهئمغهن امك

جيهئر :حفمهىش ُواجليشاب َهئمسجيهباخض َّنأ ِمسهئحض ُجيهباخضمم مسىش وخلهئ ،األحفجيهئن جس ِامكيشمصيشد خلىط ّ ّ 
جيهئج مسلكون ،ٌةيشدخليشمص مسىش مس امكمكي ِامكيشمصيشد ُحيحنهن  ّأن لكجح ،َآحضمل ٍومصيشد إحق ِاالجض

َجيهباخضمم  ذمكىغ مسمهحنهن ،حكجيىش ْجضهلهنمت امكمكي ِخلهئنَّوامكمن ِهبمللكاحل مسمف َاحلهئؠهنهب َهبّامكمنخلهئحيجي ّ
هئر مسال ِامكمنخلهئن ىح ،َآحضمل ٍزخلهئن ِاحف   .امكمهٰههئهسهب جكحط إحق ٌزخلهئن ِخلهئنّمكهنمن َهسمنيشن ّجض
َحصهلهئفا ّإن ّخصىس ِهئمسجيهباخض ّ ِحصهلهئفلكهئ مكجيهن ٌّحفخنخف ٌخلملأ مسهئمكيشمصيشد ّ يشع ّ هئئمل ِاخضيش  ِمس

ىح مسىش ِامكخنهئئجههب ِحفملاضاأل ِجحمسجيهبمكهن َهسمنيشن ّجض  ،ٌومصيشد مسهئِومكيشمصيشد ٌخلمهحنملد ٌومصيشد ّ
ُهلىعهس ّخصىس ٍحصخنلكم مسال ٌواجضلك ٌخلملأ امكيشاخكىط جس مههئ مسيغ ،حضملمسهئآل مههئُأجضلك ّ  وال مسجيمهٰهجح ّ

ٍحصخيحضمل ُحصهلهئحكوا ،اخضمكلكيشر مسهئخضمممهىح ًأهسجمهئ ٍهبّخلممجي وال ّ   .امكممخنيغ جس مسىش ٰههئّ
خنجييع ِحفملش َجضيشل مفّاحلهئحك ُمسممَّـ لكملهذ خلهئ ِامكمنالم مسمكا ُوحصحنهلجييغ  خليس امك

لك حفيس َؠلكر إذا ىشّأحي  .ّولمكأل ٌةخلجنهئهسمل ٌهبّمسيشهس ِامكيشمصيشد مكمكمكىغ لكهئن ،ٌومصيشد ِأاخض
 أخلملان مسهئمسمههئ :ذنهيحك .ٍهبّمسيشهس ذا ِىشلكيشحي خلحنٰهيشم ُجكحط ،حفمهىش ًؠهئدرا ِىشلكيشحي ُوخلحنٰهيشم

 :خلممخنيشالن
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جه ومسيش ،ّولاأل حفيس ُامكهلهئدر ُخلملاأل :مههئُأجضلك  .مسهئمكيشمصيشد ىحّاخض
هئين ُهسهبامجيش مسيش وامك جه ومسيش ِد،امكيشمصيش مكمكمكىغ ُامكالزخلهب ّ  خليس حكٰه ،ّهئمسجيهبمسهئخض ىحّاخض

لك نأل ؛امكيشمصيشد مكمكمكىغ ٌهبحصهئمسمم ُامكيشمصيشد ُجضجيهت َولاأل َأاخض  منيسحص حج ًجغجيئهئ ْهسحنمميغ حج مكيش ّ
ٌخلهئمسجيهب  .مجهئ ًهبؠحن مكمنيشحيىش ؛مجهئ ًحصهئمسممهئ ُامكيشمصيشد ُهسمنيشن ُامكممخنيغ ُجضجيهت خليس مكمنيس ،ًأؠال ّ
ٰهىح  .احي

َهئمسجيهباخض ّنأ حيهئهْملَذلك ّهئومم َذلكملهّ ممهئ َِىسهنُحف حكخنلك لكخل ّ  امكيشاخكىط جس امكيشمصيشد خلىط ٌةّ
ِخنلكممس َجضمنىس ،ِجغجيئمف إحق هنٰهجحّجضهن إذا ُوامكممخنيغ ،ّحتهئداال خليس ًحييشحفهئ  مههئِأجضلك ّ

مب  حفيس ًةؠهئدر ًجضخنجيخنهب َهسمنيشن أن جس ُاألؠيغ ىشّحيأل ؛ُامكيشمصيشد ومسيش ،امكيشاخكىط مس
لكأ ُهئمسجيهبواخض ،اخض لكخل ّ  لكهئمكممملض ال ،ذاحصىش ِهبّمسيشهس ِهبخلملحص جس مكمنيس حفهنجيىش ٌهبجخجهيشمك ٌةّ

ُخنلكموهس ،امكالجضيع مب ُحضملاآل ّ ُهئمسجيهباخض ومس ،امكمكمسيس مس  جس ُاألؠيغ هئّهنأل ؛ّ
ُخنلكمامك ومسمكا .ّجيهبامكمكمسمه جضمنهئماأل ممهنجهىش لكجح ،مسهئمكيشمصيشد هئّخلإ ّ  مكجيهن أو ،مع

هب جكحط ًهئّحصخنلكخل مسهئمسمههئ ّنأ ُءومعجي ،ّهئمسجيهبمسهئخض مسيغ مسهئمكيشمصيشد  ومسيش ،اخضملٰهيشرة ِاخلجه
ُخنلكمامك هئر ّ يشمسمل ِحيحنهن مسهئحف ِخنلكملك ،واحلخنجيخنهب ِامك ِخلهئمسجيهب ّ ِخلهئمسجيهب حفمض اجلمههن ّ ّ 

هئر مسال ِامكمهيشع   .امكيشمصيشد ِاحف
ِهئمسجيهباخض ُةخلجنهئهسمل ومسهئجلجههنهب ُحصهلهئحكوا مكهنيشمصيشد ّ  جس هسمنيشن جحّحيإ ٌّحفخنخف ٌخلملأ ،مسىش ٰههئّ

 إذ ؛امكيشمصيشد حفيس ٍهبّخلمهحنمن َجكحط ًأهسجمهئ امكمكمسيس جس لكهئحيمت نإو ،اخلهئرج جس ال امكمكمسيس
 ٌومصيشد اخلهئرج جس َمنيشنامك ّأن لكجح ،ٌّحفخنخف ٌومصيشد ًأهسجمهئ امكممخنيغ جس ُامكمنيشن
َهئمسجيهباخض َهسخيحضمك نأ ِىشحيخيجغ يسِخل امكممخنيغ ّمكمنيس ،ٌّحضهئرمص  هبخلالجضخم ِجكحط يسِخل مسهئَوجضلك ّ

  .مسىش ٰههئَوهسهلحن خلممٰههئّمكمسمه وامكّهئرمص اخل امكيشمصيشدهسيس خليس ٍءيش
يش ًأهسجمهئ ُاخضالجضخمهب مسمكه :َخكهنمت نهيحك هئءأ خليس ٌحي ُهئمسجيهبحكهئخض ،ّهئمسجيهباخض ِومصيشد حي ّ 



١١٣  .....................................................................................هبهستّومظحيمن ٌإجكميهسالت

يش هبمكا ّهلىعحص لكجيىع  خلملاحفهئة خلىط مكىش امكملهئخليغ حمهنيعمسهئخض أو ،امكيشمصيشد خليس امكمه
 ؟ّحصهلهئفاال جس ّجيهبامكحنملحف امكخنهئحفلكة
هئران مجهئ اخضالجضخمهب مسمكه :خكهنمههئ  .احف

هئر :مههئُأجضلك هئءأ ِمججيىط حفيس ذاهتهئ جس ّهئمسجيهباخض َهبختهنجي هئِلكيشهن ُاحف  .ِامكيشمصيشد ِحي
هئر :وخصهئحيجيٰهجح يشا هئِلكيشهن ُاحف هئءأ خليس ًحي ُهئمسجيهبحكهئخض ِ،امكيشمصيشد ِحي هئرهسيس ِمسخيجضلك ّ  ِاالحف

  .مسىش ٍهبخليشؠيشحك ُجكحط ٌمخهنيشمغهب ِحضملومسهئآل ،مسهئمكيشمصيشد ٌهبخليشؠيشحك
مل مسمكا حفيس ًخلمهلكوجضهب مكمههئ ّأن حفمض  ُحيحنهن َامكيشمصيشد ّنأ حيهئّخكملر جضجيهت ؛ِىسُّامك

يشت ِهئمسجيهباخض ِخص يشت ال ّ ِجيهبمكهنحنملحف َمحهئل حكال ،ّجحمسجيهبمكهن ٍءيش ُخص  ُمغالقإ ولكهئن ،مسهئمسمههئ ّ
ِحصهلهئفاال ِمكحنِّـ هئط حفمض ّ ِهئمسجيهباخض َمسمف ُهسمنيشن امكمكي ِاالرحص  ِمسهئب يسِخل ِوامكيشمصيشد ّ

هئط حفمض ىشِمغالخكهيلك مكجيهن ىشّهيحيحك ؛االجغجعاك أو ِىطّيشمعامك يشع َمسمف امكمكي ِاالرحص  ِاخضيش
ُحصهلهئحكا مسيغ .واألجضيشال ِحفملاضاأل ِومعهئئمل جييغ يسِخل ،مسهئمكيشمصيشد ٰههئّ ِحصهلهئفا خك ّ 

هئئُّـ ِاحتهئد ال هئتّمكاحصجيمسهئمك ِامك  .مسىش مسهئّ
 ِهبّهئمسجيمسهئخض هئّخلإ ىشُحكخنجيهئخل .ّهئمسجيهبمسهئخض ًخكهئئجح مكمنهئن ،األحفجيهئن جس لكهئن مكيش َامكيشمصيشد ّنأ :وخلمهٰههئ
يغ مسهئُومصيشد ُحكجيهنمنم ،اخضيشمصيشدة ِهئمسجيهبمسهئخض أو ،مسهئِومصيشد َخك جحع ُحكجيهنمنم ِاخضمملكوخلهب ّ  ُامص
ِهئمسجيهبمسهئخض أو ،امكمهخنجيجممف مل ّ   .امكمهخنجيجممف ُارحصحنهئع ُحكجيهنمنم ِوامكمملكمِ امكيشمصيشد حفيس ِدةّاخض

مب ُهسمنيشن خلهئ ِواخضمملكوخلهب ِمسهئخضيشمصيشدة َأرهسلك نإ ىشّخيحيمس :حفمهىش وأمصجيمب  ِحيحنهن مس
هئر ،خلملاأل ِهئمسجيهبمسهئخض ٌئىسخكهئ َامكيشمصيشد ّنأ ُحكمه  ِامكيشمصيشد ذمكىغ مسمهحنهن ومكمنيس ِاخضيشمصيشدة ّ
جيهئض ّأن لكجح ،حفهنجيىش ٍمعهئمسيع ٍمسيشمصيشد ال ىس ٌخكهئئىس َامك  ذمكىغ مسمهحنهن ِاألمسجيَّـ مسهئجل

جيهئ جيهئض ال مسىش ِامكخنهئئىس ِضامك  .هِجكحط ٍمس
ِهئمسجيهباخض ِهبخلملحص جس ًخلخيحضيشذا ُهسمنيشن خلهئ هبجح َأرهسلك نإو  أن حفمض ،مس مس ُجضجيهت خليس ّ
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مظا خلمهٰهجح ٌءيش َهسمنيشن ٰههئ ِّجضلك جس ًخلمم هئر مصمنأمسهئ، أو ٰههئَحيحن مسمنيشحيىش حيحن  ٌخكهئئىس ىشّحيأ حكمه
هئر مسال مس ُجضجيهت خليس ّهئمسجيهبمسهئخض ٰههئ ِّجضلك جس ِوامكمملكم ِامكيشمصيشد خليس ٍءيش ِاحف  ومسمكا .حيحن

هب حصهنىغ خليس ُأومعىط َامكيشاخكىط ّنأل ؛امكيشاخكىط حفيس امكمهخنجيجممف َارحصحنهئع َمكجيهن  هنيشخت حكال ،اخضملحص
ُهئمسجيهباخض جيهئض ّأن لكجح ،مههئِأجضلك حفيس امكيشاخكىط جس ّ ىس ٌخكهئئىس َامك جيهئض مسمقط ال مسهئجل  ِامك

 .مههئِأجضلك حفيس خيهنيش ال امكيشاخكىط جس ومسيش هُوومصيشد ،ِىشذاحص ِّجضلك جس ِوامكالمسجيهئض
مممف مسمف ُوامكحنملق ىس ّمسخين :اخضيش ِجيهباحلجي هبمكه َاجل  حفمض ٌمعهئمسيع ٌومصيشد مكىش ّ

جيهئض ومصيشد ُحصهلهئحكا ُحكجيجهمنيس ،ِىشوخلخنهئمسهن ِامك الف خلمهٰهجح ٍءمسجل اخلهئرج جس ىشّ  مس
ِهئمسجيهباخض َحصهلهئفا حكال امكيشمصيشد ُحفمف اخلهئرج جسّ حكهيهنهئ ؛امكيشمصيشد إحق مسهئمكخنجيهئس ّ  مجهئ ّ

ىش مسهئمكيشمصيشد ُحصهلهئحكا إذ ؛مس يض خلهئ ٍجفملف جس مسىش ٰههئّ  مسجيمهٰهجح َاخضجنهئهسملة  ـّأخكيغ الـ  هسخن
َّـ حج نإو َجيهبامكحنملحف ِهسخن هنُّـ ؛امكممخنيغ جس ولكمكا ،ّ ّ إال اخلهئرج جس لكجح حكجيىش مسجيمهٰهجح ِمكهن

يش جس جههن ّجيهبحفخنهن ٍهبخلالجضخم ِحي ممملو ِاخلهنُّـ َمصهئحي خلملاحفهئة حفمض ٍهبخلمل  ٰههئُحكجيهلحن ،هبهسامك
  .هُذلكمل َّخلمل امكمكي ِامكيشمصىش حفمض مسىش ُامكممخنيغ

 ِامكيشمصيشد لكيشن يسِخل ُهسهنمنم ال ىشّهيحيحك ِامكمنالم مسمكا حفيس ٍىطّخل جس هئّحيأ َحفهنجهمت وخكلك
ِهئمسجيهبمسهئخض ىشُخكجيهئخل األحفجيهئن جس  خلملاأل حيحنهن جس ٌواجضلك ٌءيش مههئ إذ ؛مجهئ ىشُحفملو أو ّ

جيهئز مسال َهئمسجيهباخض ّحكهين ؛ٰهجحَمسجيمه ٍاخل لكخل ّ  وخلىط ،اخلهئرج جس ِّهئرمصاخل ِامكيشمصيشد خلىط ٌةّ
َهئمسجيهباخض ُيغِهسممخن ُجضجيهت َامكممخنيغ ّمكمنيس .امكمكمسيس جس ِّمكمسمهامك ِامكيشمصيشد  ِحفلكم خلىط ّ

حنهئت هئءأ خليس ٍءيش إحق ِاالمك مب ٰهجحَمسجيمه مسهئخضجنهئهسملة ُحيمنىس ،ِامكيشمصيشد ِحي  ،ِامكممخنيغ مس
ِ مسهئخضجنهئهسملة ُحيمنىس لكجح ،حضملاآل يسِخل ِاخضحنٰهيشم ُجكحط مههئِأجضلك خليس َاخضحنٰهيشم ّنأ :مسجهمممهىح

هئئُّـ جس ِوامكحنهليغ ِاجلمههن مسمف ِاحتهئد خلىط ِامك   .ًوومصيشدا ًمصممال ِامكيشاخكىط جس مههئّ
ممَّـ ذلكملحيهئهّ ممهئ ٌوخكملهسمب لكخكجييع أمسيغ ُمسممَّـ مكجيىشإ َذمسمب خلهئ :امكيشمصيشه مس  يسِخل ِامك
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 حيحنهن جس ّجحمسجيهبمكهن ِاخضيشمصيشد ِخلحنٰهيشم أو ِّهللكرياخض ِامكيشمصيشد ُحفملوض ُجييشز ال ىشّأحي
يشحص َحضملآل ٍءيش َحفملوض ّنأل ؛خلملاأل  حكجيمنيشن ،خضممملوضا مكيشمصيشد ٌحكملع ،مكىش ىشَوخص
ِجحمسجيهبمكهن يغ ٌومصيشد ّ   .ومصيشدمسهئ خك

ٌلكخل ِاخضيشمصيشد ُخلحنٰهيشم ًوأهسجمهئ لكواخض ؛ّهئمسجيهئتاخض خلىط ّ مهىط انّ  ُحفملوض هسجه
 مجهئ ِّاخضهللكري مسهئخضمممهىح مكهنيشمصيشد َحفملوض وال .اّحتلكا جضجيهت ؛حضملمك مههئِأجضلك

مب هئر مس َهئمسجيهباخض َومصلك نإو َامكممخنيغ ّنأل ؛ًأهسجمهئّمكمسمه امك ِاالحف  إذا حفمهىش ًهبحضهئمكجي ّ
هب مسمكه َمسمملك مسهئُجيلك ال ىشّمكمنمه ،ٍجهجيجههب مسال مسمكاهتهئ مسهئَحضمكأ  ىشّحيأل ؛مسىش ًهبخليشؠيشحك ِاخضملحص

 ؠلكق ّحكهين ؛هبهئ ِامكيشمصيشد ُخكجيهئم ذمكىغ خليس ُهسهنمنم وال ،ًةخليشمصيشد ٍجضجيمهئمك مسهئُجيلك
يع لك َخكجيهئم ُهنمنمهس ال ّاخضمل خنهئق أخل   .االجغ

مب ّجحمسجيهبمكهن ُهسممملض حكٰهيش ِاخضيشمصيشد مسجهمممهىح ُامكيشمصيشد هئّخلأو هئر مس  ِاالحف
َهئمسجيهباخض ُامكممخنيغ ُجيلك جيهتجض ؛ّمكمسمهامك  ،حفمهىش ًحفهئرهسهب ،ٍجهجيجههب مسال مسمكاهتهئ ْحضمكتُأ إذا ّ

هب جس هُوجيلك هئحيجيهب ِاخضملحص هئ ِامك  ُجييشز وال ،مجهئ ضَحفمل ىشّخيحيمس ُحيمنىس ومجمكا ؛مجهئ ًحفهئر
 حكجيىش مسجيمهٰهجح َحصجنهئهسمل ال ٌواجضلك ٌخلملأ خلملاأل حيحنهن جس جحّهنأل ؛خلملاأل حيحنهن جس مجهئ ىشُحفملو

يشاد ّنأ َرضورة ؛ًأؠال  حكال ،ًوومصيشدا ًذاحصهئ ٌواجضلك ِخلملاأل حيحنهن جس َوامكيشمصيشد َامك
ُهليشرهس هئر جس هئّخلأو ،وجكحطه مسهئمكممملوض ٰهجحَمسجيمه ٌهبحي مسمههئك ّ  حكٰهجح ِّمكمسمهامك االحف

ٍخلهئمسجيهب إحق َامكيشاجضلك َءامكجل مسمكا ُيغّهسحنهل خكلك َامكممخنيغ ّنأل ؛جغجيئهئن  ٍوومصيشد ٍهبّخنلكخلخل ّ
ٍخيحضملخل ُهليشرحكجي ّ هب ٰهجحَمسجيمه ّ هئر هبمكا امكمه ٰهىح .االحف   .ملهذلك خلهئ ُهيّخلهن احي

حنحم حفمض خيحنىح وال يشا مههئهّجضخنخن خلهئ َومسمف ىشِلكالخل َمسمف ّنأ يسّاخض  ِاخضيشاحكخنهب خليس ًحي
يش ٰهجحَمسجيمه لكهئن وإن هئمكحنهب خليس ٌحي  ٌّخلهللكري ٌخلملأ هئّخلإ حفمهلكه َامكيشمصيشد ّحكهين ؛ًأهسجمهئ اخض

هئرهس هئُولكالمه ،ٌّمسلكهت ٌّحفهئم ٌجخجهيشل ٌخلحنٰهيشم هئّخلإو  ٌّجضخنجيخن ٌخلملأ وحفمهلكحيهئ ،ِهئنّاحف
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هئر مسال ،ٌمصيشدوخليش ٌومصيشد ِىشمسمكاحص ،ٌّحفجيمه  خلىط امكيشمصيشد ّاحتهئد هئّخلأو .آحضمل ٍخلملأ احف
ِهئمسجيهباخض   .اخضيشاحكخنهب ُمصٰههب حكجيىشّ ممهئ حكٰهيش ّ

 هخلممهئرص :خلمهٰههئ ًمسممجمهئ حفهنجيىش َأورد امكمهخممل خليس ًومصيشمسهئ ىشِلكالخل جس ّإن ّخصىس
حط ُأجغجيهئء ًأهسجمهئ اخضيشرد حفمض ُوهسملد .امكلكواين خلهبّامكممال جنهنمههئ مكيش ٌةلك  مكمنهئن هبهئ اجغ

هئب مسمكا مغيشر حفيس ًحضملومصهئ   .امكمن
هنيشحيهئت ِاقاإل ِهبجضمنجه جس خلهئ :وخلمهٰههئ  خلهئ ِامكيشمصيشد جس مكجيهن :ىشّأحي يسِخل ِوامك

ُهليشرحي نأ مسمملك هئّحيهيحك ؛ُامكيشمصيشد ىشُّخلهئمسجي ُحفمف  مكىش مسيغ ىشّأحي جس ُّحيملىغ خكلك ىشَخلحنٰهيشخل ّ
يغ .ومصيشده جس ُامكمنالم ولكمكا ،زائلك ٌومصيشد مكىش ُحكجيمنيشن ؟ال أم امكيشمصيشد هن  ُوهس

 حفمض َاخضخنيشل َامكيشمصيشد ّنمسخيّ إال جخجيهي وال ٌجخهئل ومسمكا .امكمهٰههئهسهب جكحط إحق
هئر اخضيشمصيشدات   .ٌّحفخنخف ٌاحف
 .امكمكمسيس جس ُحيهليغ ال ولكمهٰهىش ِامكيشمصيشد َجضخنجيخنهب ّأن خليس أمعهنحنمههئه مسجح ومصيشامسىش

مناحف ٌخلملأ حكجيىش خلمهٰههئ َجضهليغ وخلهئ  ُوامكممهنىس ،ىشِومصيشمس خليس ٌومصىش ومسيش ،ٌّحفخنخف ٌّاحي
خنجيخن يشخك ِىشمس مههئواال ِىشجضخنجيخن ِةخلملهئمسلك ومسمملك ،ّهسهباحلجميشر ِاخضملهئمسلكة حفمض ُىعّهس  ِهلك

خنىح ال هبّجيحياإل ُحفمف مس امك ِىشّمسجحمسجي   .ّامكملىغ مكمكمكىغ ٌمحهئل هس
ًجيهبمكمناخلإ ًهبممهئرخل ُامكيشمصىش مسمكا َهسيشرد نأ وحقَواأل  جس ىشَحكممهن لكجح ،هئئمفّمكهنجهمل ّ

لكمك خكلك ىسّهنأل ؛اقاإل هبجضمنجه ِجحمسجيهبمكهن ِامكيشمصيشد ِةخلجنهئهسمل حفمض يشاّامع  خكلك هئّحيخيمس ّ
َهئمسجيهباخض ُحيممخنيغ  ًداحضال وال اخضممهنيشم َحيحنهن مكجيهن ُواخضملمنيشك ،مسهئِومصيشد جس ُّوحيملىغ ّ

جنهئهسملان حكٰهجح ،حكجيىش   .ّهئمسجيهباخض حفمض ٌزائلك ُحكهئمكيشمصيشد ،األحفجيهئن جس ِخل
 ِءخنهئْامكمممه لكيشمصيشد ًأهسجمهئ َامكيشمصيشد ّنأل ؛هبّاحل مسمكه مسمممف ىسُٰهَمكمنخلأ ُوامكملجيهش

ال هئج ،ال أم األحفجيهئن جس ٌخليشمصيشد ىشّأحي ْحيممهنىس وحج مههئهْحكٰهجه ًخل  إحق ُامكيشمصيشد ُحكجي
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يغ ،آحضمل ٍومصيشد هن  أوردحيهئه خلهئ مكمنيس ،امكمهٰههئهسهب جكحط إحق ًخلممهئ ًيشمصيشداخل ًهئّخلجعحص ُحكجي
هن جيملى حفهنجيىش   .األمعهئمعهئن َحكهئهنلكم ِهبّاحل أؠيغ جس ىشُخل

 ُامكيشمصيشد لكهئن إذا :ىشّحيأ ومسيش ِاقاإل ِهبجضمنجه جس ًأهسجمهئ ذلكمله خلهئ :وخلمهٰههئ
هب ،إمكجيٰههئ ٌهبحي حكهنىش ،األحفجيهئن جس حفهنجيٰههئ ًزائلكا ًوؠحنهئ ّجحمسجيهبمكهن  ،ٌومصيشد ومكهنمه

هب ومكيشمصيشد هبا إحق ٌهبحي امكمه يغ ،ومسمنمكا ،مكمه هن  .امكمهٰههئهسهب جكحط إحق حكجي
مب َومصيشد ّنأ :ومصيشامسىش  حكمكمكىغ ،ِامكمممف َدون ِامكممخنيغ جس مسيش جحّحيإ ِامكمه

يغ هن   .ّجيهبامكممخنهن ِاخضالجضخمهئت مسهئحيخنحمهئع ُهسمهخنحمىط ُامك
ِهئمسجيهباخض مسمف مكجيهن ىشّحيأـ  ّخلمل لكجحـ  حفمهلكحيهئ َاحليع ّأن حفمض  جس ٌةخلجنهئهسمل ِوامكيشمصيشد ّ
ٍخلهئمسجيهب إحق ِاخضيشمصيشدات ََّـمسمم َيغّحيهن نأ مكهنممخنيغ مسيغ ًأؠال امكيشاخكىط  ٍوومصيشد ّ

حنيشر امكيشمصىش حفمض ًهبوحي ًهئّحصهلهئحكا ٰهجحَمسجيمه َوهسالجضِّـ   .ًمعهئمسخنهئ اخض
 ومكجيهن األحفجيهئن جس ًجضهئؠال لكهئن إذا امكيشمصيشد ّنأ :خكيشمكىش :ًأهسجمهئ وخلمهٰههئ

يشمسمل َمممفحك ٍمس  ،مسهئجليشمسمل ٌخكهئئىس حكٰهيش ،لكمكا لكهئن وإذا .ءجلامك جس ًهبمسجيئ َهسمنيشن نأ ّ
ًجيهبلكجيحن ُحكجيمنيشن هئج ال ٌةّخكهئر ٌهبمسجيئ ىشّحيأل ؛ئمفّملهئاخض حفمهلك ّ ِحصهليشر جس ُحي هئر إحق مسهئّ  ِاحف

 ًخلحمهنخنهئ جضمنجهيشا وخكلك ،ّجيهبامكمنجيحن ِّجضلك جس ذلكملوا لكجح ،ٍحضهئرج ٍملخلأ إحق ٍهبهئحكإو ٍّجتمن
يغ ّنأ ُخنلكمهس َّاخض ُخنلكمحكجي ،مسهئِوجكحط ِهئتّامكمنجيحنجي خليس ِضَامكمممل حفمض ّ  حفمض ُاخضيشمصيشد ّ

مهىط وذمكىغ ،امكيشمصيشد هنمناخل ؛ٌمم َحصخنلكم ىشِالمع  .امكيشمصيشد حفمض ِامكيشمصيشد ّ
ُجيهبامكمنجيحن مسيغ ً،خلحمهنخنهئ َّأحفىس ُامكيشمصيشد ُهسمنيشن ال ّخصىس ُجيهبوامكمممل ّ   .ومصىش خليس خلمهىش ُّأحفىس ّ

هئ لكهئن إذا :ًوأهسجمهئ يغ ٌخكهئئىس حكٰهيش ًحفمل يغ ٌخكهئئىس ىشّحيأ وخلمممهىح .ّمسهئخض  ىشّحيأ :ّمسهئخض
يغ ٌخليشمصيشد خنمل ّمسهئخض خنمل ،ٌخلحن يغ ّنأ ّجغىغ وال ،مكجيىشإ ىشّخنخنحت جس ُحكجيحن  ٌخليشمصيشد َّاخض

  .ٌجخهئل مسيشو ،ُامكخنجيهئم حكلكار ،مسهئمكيشمصيشد
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 خليس ِاألمصمههئس ِجضخنهئئيع ِحفمهيشاحيهئت جس حضمكواأ جضجيهت ىسّهنإ :ُواجليشاب
ٍخلهئمسجيهئت هئَلكيشهن اخضخنيشالت ال ولكمكا لكمكا ّامكممجيمه مسهئُومصيشد ُّجضيع ًهبّجيلكهن ّ  :خكهئمكيشا ،ًخل

ٌخلهئمسجيهب ُاجليشمسمل يشع جس هسمنيشن ال نأ األحفجيهئن جس مسهئِومصيشد ُّجضيع ّ  ُّامكمنىس ولكمكا ،ٍخليش
ال ٌخلهئمسجيهب ً،خل هئواة ًهبخكهئمسهن مسمكاهتهئ حيمتلكهئ اخلهئرج جس ْمصلكتُو إذا ّ هئواة مكهنجه  .وامكالخل

خنُّـ ،اخضخنيشالت ُومعهئئمل ُامكمنجيىع ِامكخنجيهئس مسمكا وحفمض  ذاحصىش جس امكيشمصيشد ُلكيشن َحك
يع لكجحـ  ُامكيشمصيشدات مسيغ ،ًهئّجيلكهن ِىشلكيشحي ِمكمملكم ؛مههئَجكحط أو ًلكجيحنهئ أو ًمصيشمسملا ـ  مع
ٌمسيشهسهئت هلخل ٌهبّحفجيمهجي ّ ٰههئ ٌهبّمل ٍّلكمض ٍخلحنٰهيشم حتمت ٍخلمهلكرمصهب ُجكحط مسمهحن  ٍّذايت ّ

ِهئمسجيهبمسهئخض ًخكهئئجح ِىشلكيشحي مسجهمممهىح ًهئَحفمل ومكجيهن ،ّاحللك أو ِامكمهيشع أو ِلكهئجلمههن  ِاخضيشمصيشدة ّ
جي لكهئن وإن ،مسىش لكخل ًهئّحفمل يشا هبهئ ًاّ   .ّحتهئداال خليس ًحي

هئ ِىشلكيشحي حصخنلكهسمل وحفمض ًجيهبلكجيحن ىشُلكيشحي مُهسهنمن ال ًحفمل  وخلهئ ،ىشِوحفجهيشخل ِىشّجيلكهن مكمملكم ؛ّ
 ُامكيشمصيشد مسيش جحّحيإ ِمكهنجهيشمصيشدات ِامكملهئخلهنهب ِواخضحنٰهيشخلهئت ِهبّامكممهئخل حفملاضألا خليس مسيش

مناحف  ،خليشمصيشد مسيش مسجح اخضيشمصيشد ُخلحنٰهيشم خلمهىش َّيعُاجغ امكمكي ،ّاخضهللكري ُّامكممخنخف ُّاالحي
هئمكحن  مسهئِومصيشد ُحفمف ٰههئِحيحن جس مسهئَومصيشد ّأن جس ِحفملاضألا َمعهئئمل ًأهسجمهئ ِىشوخض

يشع  َجفٰهمل ،مجهئ َآحضمل ٍءيش ُومصيشد ال ّهئمسجيهباخض ِومصيشد ُحفمف ِامكيشمصيشد َوومصيشد ،مكهنجهيش
خنهئر ُحفلكم ِخنخنحت جس هِاحك يشع إحق ىشّ   .ذلكمله امكمكي ُامكلكور ُهسهنمنم حكال ،اخضيش

هئر ّأن حفمض يشمسمل ؛ٌمصيشمسمل اجليشمسمل َومصيشد ّنأ حيهئَحفمهلك َاخض  ِاجليشمسمل ذمكىغ ّهسهبمس
يشمسمل ال ٍهسهبمس  ال ِامكممملض ذمكىغ ّجيهبمسمممل ٌحفملض امكممملض ُومصيشد ولكمكا .أحضملى ّ

ٍجيهبمسمممل ِجحمسجيهبمكهن مكىش َحفملوض ال َامكيشمصيشد ّنأ ّخلمل خضهئ ؛أحضملى ّ  مسيغ ِخلملاأل حيحنهن جس ّ
هئراال جس مبّمكمسمه امك ِحف  .امكممخنيغ ِحتهنجييغ ِمس
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ا  
لكهش حن اإلجكميهسالت، اخم جمُّـ  ان حصمئ ٰهىطض اجفمنهئىح حتلك هنِّـا اخمٰههئ ّمي

ٰهيغ لكحف  د اجفّمتمهىطميهشُميخنمي هبهس اخم مع ّهش، وجمُّـ مظمنُّـى خمىطدهنهس ّخيُّـحن أؠهسخمهش اخم ّ
، متخنخف إحل حطٰهيغ اجفخيُّـ  ّهبهشحنهست اخمحيهئّواإلمعهسحطهش لكهئمبهس، خممي جم اخمخلوع حض حطهبهسن ذخم

جي حيهست إخمهبمبهساخم ميهئ  : االخم
ان إجكميهسالت لكحف أؠهسخمهش ّمنهئىح حنهس ميجهىطجغ اجفّإن: خلهب األوحقّاخضخنلك  حض اجفخيهسم حطٰههئ

هسرة لك  د، إمتمس هن حض واجمٰهمبهس لك مع  وحطىطاهنجل، أجمهسحنمبهس اخمجهىطف اآلمغىط ـ لكحف ّأدخمهشّاخم
هسرميهش  ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك لك حن مغالخسهس اخمخي هش إخمهب ـ خمهب هش اخمهئ ّهلىطض ؠ ّ ُ ّ

د مع  .اخم
د ـ وحنهئمب اجف اخمخيّوخممي مع ا حطهسأل ـ جغهبمكّمنهئىحهسئهيجل حطهتؠهسخمهش اخم  ّأن ّدخمهش أجع

، واجف د هن األؠهب مع لك مظهي األّهسهنهباخم هسرميهش، أؠ  واخممفاهنجل حض ّدخمهشّهش الك
جي اإلمعهسحطهش لكهئمبهس؛ إذ اجفحيىطوض ـ حممس  مبهست ميهئ  ّأن ـ ّمظخيُّـممتمهىطهن إجكميهسالت وجك

د أو اجفهسهنهبهش، وال ميٰهخي ا مع ُاألؠهب حض األلكهبهسن إحنهس اخم ّ ل ّ مبمس حنٰههس، هلال خمخي ًحطهتؠهسخم
 . حن اخمجهىطهلجلٍ واجغُّـّ واخممفاهنجل لكحف حمّدخمهشم األميمئمي أن مظخي

هئحيجيهبّاخضخنلك ن هنِّـه : خلهب امك مس اخمحقمظهبمش اخمحيهئ ـ أن مظمي جي ـ حطمئخي ّحمهسن ميهئ
مس حيمنهبهست حن مظ ّاإلجكميهسالت واخم د؛ّ مع هس حض متمهىط ّهن وذخم ألت هلمن أؠهسخمهش اخم

ف مي د، وجمُّـ أورد  لكحف اٌ ـ إجكميهسالتّهنهيّاجفمنهئىح ـ حممس مق مع ل حطهتؠهسخمهش اخم خمخي
د،ّمنهئىحاجف مع ّ حن اإلجكميهسالت، وأمعهسب لكهئمبهس حممس مظخيُّـم، ً مثهيهش، حض هلمن أؠهسخمهش اخم

هي  .ُهلميهسن لكهيهب أن ميهي هنِّـه حط
د،  مع ُومت حض هنِّـا اخمخلح حس متهي هنِّـه اإلجكميهسالت حطحيمن أؠهسخمهش اخم

هسب، وإن حس ميمي هلهئًرلكهسميهش ًهبهس خمحقمظهبمش اخممي ّ. 
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 هخه ّأن :ً أيكا ـّتكحومكن كاسنة ـ ٍ مقحسثأرشنا يف: مه الثهلثهّاملقو

مقكحد  ـ ّكمذقجم يلتلح اخكّدقة اقتس نحز مقكحد مقناهنا قنست ـ اإلىكماالت أو األ
جم هس مقكحد نلس ّإن اقساكسد يف كتز األحلنان قجم أىكار يف اقلمسان، وّلذنلس حت

ًزيادة اقساكسد حللك اخكاهنة يف كتز األحلنان، فاقساكسد وإن قان زاإلحا حللك  ّاخكاهنة ّ
 كلنا يف ّتححز كّأنّ إال  كز كخاىقبز قجم مكبذ،ٍويف كخىقبةّخهمس  اقّتكسرمقحسب اق

 هبخا ّنةاألحلنان، مقر هس حلنمنا حللك مقلد اقلخاءات، وال ىقللر اقخيادة واإليقمنم
 .اقمحاظ

 ّحتادُوفح جكاول ىكنح اإلرشاق اقسنخوردي أن يملس هخه اقخيادة، ويثبت اال
ّ، ومل يمز مهز كمكبكحّت قجم مكسف يّنةأو اقلنم ُ  اقساكسد يف ّلذًا حللك نلس حتّ

ّ يف األحلنان زاإلحا حللك اخكاهنةًاواكسدز أن يملس ّاخلارج، مقر قان مه ً. 
 :أاكسمقتنا نمتلر إىل امكتلخاض اإلىكماالت وكات،ّت هخه اخكلحّىقكحإذا ا

)١( جخبا   دحبن اب اب ةو تث ّب ببةو و   
هس حلبارة حلز فناس امكتثماإلس ذقخه ىكنح اإلرشاق يف قتامقز اقتمسحيات، و

ا أن ىقمسن ّإك: ة، فنس فامقمةّجمهن قمًإذا قان اقساكسد يف األحلنان صلة: زّوهخا نك
، أو فبمز، فنس فبر ّنة وال صلتّنةدوهنا، فال فامقم ًّ مقلحه، فحكر كستلالًكساكسدة

 ٌكد اقساكسد، ال مقاقساكسد، فمنا واكسدة كساكسدة ّاهناقساكسد كساكسدة، أو كلز، فاخك
ّآحكخ، وأفسام اقتاحق قمنا مقايكمة، فاخكلح  .م مقايكرّ

 اقساكـسد ّإن: ويلخب كز هخا اقبنان كا ذقخه يف جكممة اإلرشاق، جكنث فال
ّإذا قان جكاصال يف األحلنان وقنخ مقجسهخ، فتلمل أن يمسن هنالـة يف اقـقء، فـال  ً

، ىكنح اإلرشاق اقسنخوردي، ىقكحنح )اقتمسحيات(ّجمموعه مصنفهت شهه اإلرشاق  
ّ همخي قخمقز واقسنح جكسمل نق ونجذ فخل جكبنبس، كؤمكسة األمقحاث واقحرامكاتوىقلحير ّ 

 .٢٣ ص١ج: هـ، اقلبلة اقثاننة١٤١٧اقثلافنة، يكنخان، 
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ّساكح فبر حممـز؛ وال أن حيـكر حممـز كلـز؛ إذ ّ حيكر حممز، فنّ يقرً.ّحيكر كستلال ّ

ّيساكح كـد اقساكـسد ال مقـاقساكسد، وهـس حمـال؛ وال أن حيـكر مقلـح حممـز، وهـس 
 .جلاهخ

ر ا لتقر   إلش
 قز يف ً مقز وفامقمةًة كسصسفةّاهنة يف اخلارج، واخكّجمهنًقس قان اقساكسد وصلا قم

 :ز أجكح اجكتجمالت يقاليقة اقلالفة مقنمنجم حللك هخه احلال ال ختخج حلّإناألحلنان، ف
 وهس نلخ ، مقلح وصلناًة اخكسصسفة مقاقساكسد كساكسدةّاهنا أن ىقمسن اخكّ إك•

 .اقساكسد
ً وإكا أن ىقمسن كساكسدة•  . فبمزّ
ً وإكا أن ىقمسن كساكسدة•  . كلزّ

 .م كثمزّواقتاحق مقجمند ىكلسفز اقثاليقة مقايكر، فاخكلح
 احلارصة ّنة اقثماإلّنةمة اقللما فاإلمة حللك اقلسّهنًا، ألّفساسحة اكح: ا اخكالزكةّأك

ّاقحاإلخة مقمل اقملس واإليقبات، فإكا أن ىقمسن اخكاهنة اخكسصسفة مقاقساكسد مقلح اقساكسد  ّ
 أن ىقمسن ّالمقح، وحللك هخا اقثاين ال أوا أن ىقمسن فبر اقساكسد ّ، وحللك اقثاين إكالأو 

 .ّكلز، وال يساكح هماك ىكذ رامقد هلاىقمل اقلسمتمل اقثماإلنتمل
 :فنلتمح حللك مقنان مقلالن ىكلسفز اقثاليقة:  اقتاحقا مقلالنّوأك

ة ّجمهنً اقساكسد فح فخض وصلا قمّأنفساسح، مقاحلتبار : ّ األولّا مقلالن اقكذّأك
 اقساكسد فح ّأنة، فنخا كلماه ّاهنًا فبر اخكّحللًوهنالة فننا، فمس قان كساكسدا وكت

ال يممز أن كلة ّ ألن اقوهس حمال؛. ّ وواكح يف األحلنان كز دون اخكاهنةّلذحت
ّ اقساكسد كز دون اخكاهنة وال يمسن ّحلذّ كز دون اخكسصسف، فإكا أن يتّحلذىقت

واقحرامكات اقثلافنة، ، ىكمخ اقحيز اقكنخزوري، كؤمكسة األمقحاث رشح حكمه اإلرشاق 
 .١٨٤ص: هـ، اقلبلة األوىل، ىقلحير وحتلنذ جكسز سناإلس ىقخمقتس١٤١٤يكنخان، 



حيهش ............................................................................. ١٢٢ ٣ج ـ اخمحيهي
هلهشًؠحيهش ؠ ً خسهس وال اجفهسهنهبهش حن ، وهن مغهيىح اخمحيىطض حض اجفخيهسم، ً حط وال جمهسحطهيهشّ  ّوإحنهس خم

ن ؠحيهش هب أن ميٌ خسهس وهن جمهسحطهيهشًأن ميمي  ّخيٍ خم ـ حممس هن اجفحيىطوض ـ وجغهبهئئِّـ مي
د جم اجفهسهنهب مع هسخمهش حتهش؛ّاخم فّخي المق ؠ  . اخممنحيهش حن دون اجف

هسين ّوأحنهس حطجهالن اخمخن اخم د حنّهثمتهل: ّ مع هلهش حطهسخم ؠ  ًهشّخيخيّ خم حمهسمتلك اجفهسهنهبهش اجف
دة مع دةًوحن مع ن اجفهسهنهبهش حن د، ميهييطم أن مظمي مع ً جم اخم د، وهن  حنّ مع  دون اخم

هسخمهش؛ هي االمق مسع اخمهئخيهبهنجل، ووا دّأن خمهييطوحن امع مع دة وملخف حن مع  .ةّ اجفهسهنهبهش حن
هسخممكّهس حطجهالن اخمخنّوأحن دة ّهثمتهل:  اخم مع د حن مع هلهش حطهسخم ؠ ّ خم حمهسمتلك اجفهسهنهبهش اجف

د اخم هن  مع د آمغىط ملخف اخم مع دة حط مع ن اجفهسهنهبهش حن د، ميهييطم أن مظمي مع ّحنىش اخم
، هسظ حنالكّ ألن اجفحنٰه هييطم اجفجيهسميىطة حطهبهئمبمس، هلمبمس حنٰههسن حطهي ٍٰههبهش حطجل جكهبئجل مظ  جعهسخممك، ّ

ء ؠىح  ءٌهلهسخم ف  ؠ ن ّالحطُّـوأجغُّـمههس حنىش اآلمغىط، هل آمغىط، ٌ واجف  أن ميمي
د ف ومع ؠ دٌخمهيمئ ؠىح ومع د ّهسهنهب آمغىط، هلهسجفٌ وخمهي مع د ملخف اخم مع دة حط مع هش حن

الجعهش  ق اخم د اآلمغىط، ومظهتجح هلهب اخمخنخي مع اخمِّـي هن حنٰهمبهس، ومتهئخي اخمميالم إحل هنِّـا اخم
هي ال إحل هنهسميهش، وحطجهالمت حن  ر، هلهبهييطم اخم هئهسئ اجفِّـحم هسخمهبهش حض اخمخيهبهسس االمق اخم

ور  .هستّمياخم
دا حض اخلهسرج،  مع د حن مع دا جم اجفهسهنهبهش ّهلهثحنهسًإذن خم حمهسن اخم مع ن حن ّ أن ميمي ً

، هلهسجفخيُّـحطٰهأو  جم حطهسحك مئهبىش جكخي هسمض حط د ُّّـهنهس أو حنٰهمبهس، واخم مع دميهش اخم مع ّم ـ وهن حن
د حض األلكهبهسن . ًحطهسحك أميهنهسحض اخلهسرج ـ  مع ب، وهن لكُّـم أؠهسخمهش اخم لك اجفجههي جع

ّزائُّـا لكحف اجفهسهنهبهش ً. 
لاإلجابة عن اإل   ش

اق لكحف هلىطض  هئ اإلجكميهسل اخمِّـي ذحمىطه جكهبَّـ اإل د خم حمهسن ّأنمي مع  اخم
، ّمسهنهبًهس حض األلكهبهسن، هلمب ؠحيهش خمهيّخيخيحن هلهش حط ؠ ًهش زائُّـا لكهيهبمبهس، وهن جمهسحطهيهش خم وحن

هي حض األّمنهئىحوجيهبمش اجف احطجل، مي ّ لك هنِّـا اإلجكميهسل حط ُ حنهئمبمس حنهس حطهئ لكهيهب ّولُ



١٢٣  .....................................................................................ّوتشسصضت ٌإخشضالت
ً اروجود رو رضن زتحششض يفّأناإلخشضل زن  ض وزاإلظ ّامطصه صشض رشّضض األخصضن، ذّ

ّ زوجودطض اروجود يف األخصضن ّأنُخشصصض، وطصشظ يف ارثضين أصل احبصى احظرور، و
 زع :ّ بصضإلي واآلحظ زبصضإلي، أي األولّول ذضجلواب األ.ّ خح احضطصضٍ زاإلظٍرصع بصحو

ّواب األول جل اّأنزن :  ورصع رام ذصل، إخشضل خح احبصى:تسشصم احبصى، واآلحظ
ّضشيض، واآلحظ جخ ّ. 
ّ احضطصض احوصوذض ّأن ارثضرط زن ارتضيل، وطو ّصض ضختضر ارزقّإض: ّاجلواب األول
ً زع اروجود، وال طشظم زن طظه احسصض أن تشون احضطصض زوجودةٌبضروجود زوجودة ّ ّ 

ثض  بد خصالد خح ثالّصضسّ ألن اح وذرك؛ي طي زسهظ آحظ دح اروجود ارٍبوجود
 .أضحضء

ٍ أن طشون طصضك خصالضن أجظمهض دح اآلحظ، ومهض زسض بصالك.١  ٍ زسضطظٍ ثضرطً
ً ارتي تشع زسض يف ارظزضن، رصظول احسظ وجسول ّصضهلام، زن ذبصل احلوادث ارظزضض

ٍاحلصى رظطظ يف ززضن ّ وملى زطظ ، ضظول احسظ يشءّه زن ارواضط أنّضض واجظ، ذّ
ًرواجظ ارظي حتششض ذصه زسض يشء ثضرط زسضطظ هلاميشء آحظ زسضطظ ره، وارظزضن ا ّ. 

 ّصضًضن زسض، ورشن رصع زالك احسّحشش أن طشون طصضك خصالضن زتسضطظان، وطت.٢
ًبصصصام خصالض ثضرثض حضرجض خصصام، و ً  ّصض احس وذرك زن ذبصلام طو ذات أجظ ارسظذد؛ّإضً

 ٍ يف ززنًـ زثال ـ سظ وبد ضشع ارظزضن، رصظول احّصضارواذسض بد احلوادث ارظزضض
ّ رل ززضينّنً ضظول احسظ وارظزضن زسض، ألّضنّزسد، ذ ّ البظ أن طشون زع ززضضه، ّ

ّورشن زالك زسصتصام ضشع ارظزضن ارظي ضظل ذصه احسظ، وارظي طو أجظ خظيف 
 .ّصضاحس

 ٍان يف األخصضن وزوجودان يف اخلضرج بوجودّتحظ أن طشون طصضك خصالضن ز.٣
ّ أجظمهض خن اآلحظ حضرجض، ورشنّ أن طصشكواجظ، وال طصشن ل ذرك ّ ارسشل حيشً

 .٩١ ص١ج:  جسن زادة آزخ:قتسشص، احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة 



حيهش ............................................................................. ١٢٤ ٣ج ـ اخمحيهي
ُّـاخمممء اجف دا إحل جكهبئجل حنهئحيّ ّ ومع هسظ متحيىع ً ّ أجغُّـمههس لك اآلمغىط، جع إلمي حطهي

هس مغهسرمعهس لكهئمبمس، حط هن ّهبهش حطهبهئمبمس، وحنالك اجفٰهّهبهشاألحنىط حطهسجفٰه ً حطهبهئمبمس أميهنهس خمهبىع جكهبئهس جعهسخم ً ً ً
ًجل لكخيال وحتهيهبالّذات أجغُّـ اخمجهىطهلجل اجفهئحيمي هب احلىطحمهش واخميطحنهسن، هلً مس ّهثهن، وذخم حن جم

د مع دان حض األلكهبهسن حط مع  ،حنخيُّـار جغىطحمهش اخمممءّ إال يطحنهسن خمهبىعّ ألن اخم واجغُّـ،ٍحن
هيحيهسن وميهئحيّوخمميهئ هيهب اخمّمبمس خي اجمىش اخمهئحيىع ِّّـهنهئ  أجغُّـمههس لك اآلمغىط حض اخم واخم

هسظ أميهنهس إلمي اخمٰهخي ّاألحنىطي هسظ، وهبِّـا اخمهي ً، هلهتجغُّـمههس ملخف اآلمغىط هبِّـا اخمهي
اجمىش ّهبهش وحنٰهّهبهش حطجل اخميطحنهسن واحلىطحمهش، وهن إجعهئهبهئّهبهش واجفٰهّهبهشإلجعهئهبهئحطهس يطلكهش حن اخم  حنهئ

،اخل  متحيىع اخميطحنهسن، هلهسخمجهىطهلهسن ّهبهش وحنالك هنِّـه اجفٰه، هلهسحلىطحمهش حنىش اخميطحنهسنّهسرمع
د مع دان حط مع ٍُّـ حنٍحن  ٍ حطهبهئمبمس، حطمئالكّهبهش حض األلكهبهسن، وحنىش ذخم إلمي اخمٰهخي حطهسجفٰهّ

هسل  .هن لكجل أجغُّـمههس، وهن اخميطحنهسن حض اجف
الجعهش خمهيمئٰهّمظهنإذا ا هسء اخم ل حطجل األجكهبهسء، ّهبهشلك هنِّـه األمت  : متخي

د خمهي مع  حن ّولحن اخمهئ األهش ـ حض حنحيىطوض حمالحنهئهس ـ ّمسهنهبّخم حمهسمتلك حنٰههبهش اخم
هسء اجفٰههبهش، هلهسحل ّأمت اق، ألّ ً حنٰههئهسه أن هنهئهسك حنجيهسميىطةّن حنىش جكهبَّـ اإل ًهبهش مغهسرمعَّ ًهبهش لكهبهئّ ّ 

ن اجفهسهنهبهش ال ٍ معمبهشحطجل اخمجهىطهلجل حن معمبهش، وحطهبهئمبمس وحطجل حنالحممبمس حن مي ّ أمغىطى، هل
دةًهشّخيخي حنَخصهسخمهش مع دً وحن مع ، هلهبهييطم حنهس ذحمىطه ٍ حط ن حنٰه د اخمِّـي مظمي مع  آمغىط ملخف اخم

خيىطميمش اخمِّـي حطهبهئهسه هي حطهسخم  .ّحن اخم
هبهي ّوخممي د خمهيّأن اخممن مع هسخممك، أي ّمسهنهبّ حنٰههبهش اخم ّ اجفهسهنهبهش حض ّأنهش حن اخمهئ اخم
ُّـاخلهسرج حن د وحنّ مع معّخيخية حنىش اخم دهش حنىش اخم مع  واجغُّـ، حن ٍد حض األلكهبهسن حط

هب   ومتحيىع ّهبهش ذهنهئّهبهش حطهبهئمبمس حتهيهبهيّهبهش احلىطحمهش واخميطحنهسن حض األلكهبهسن، واإلجعهئهبهئّاحتهسدجم
د واجفّهبهش اجفٰهّخي، واجفالك اخمِّـي حط مظّميهشأحنىط مع د اخمِّـي ّهسهنهب حطجل اخم مع هش هن متحيىع اخم

ٌُّـّحنىش اجفهسهنهبهش وحن اجمىش اخلّ ، هبهس حض اخم دّهسرمع  خم أو ٌىط حنجيهسميُ آمغىطٌ وخمهبىع هنهئهسك ومع
دةٌمقهسحط مع ن اجفهسهنهبهش حن ، حم مظمي ً لكهيهب ، وجيىطي هلهب حنهس ذّ ، ُ حط هي حمىط حن اخم
د اخمِّـي هن حنٰهمبهس وحنّهسهنهبهلهسجف مع دة حطهئحيىع اخم مع ُّـهش حن  . هبهسّ



١٢٥  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت

هئين اب: اجليشاب امك ّميهئميىط اجفمنهئىح حض هنِّـا اجل هئ اخمِّـي حطهئ لكهيهب جكهبَّـ ُ  اجف
، وهن  اق إجكميهسخم د خم حمهسن حنّأناإل مع هش ّمسهنهب ؠحيهش خمهيّهثمتهبهسن، هلًهس حض األلكّخيخي اخم

منحيهشووزائُّـ لكهيهبمبهس، وهن جمهسحطهيهش خم ض حض متمهىط ؠُّـر ّحن هئ حنىطهل ، هنِّـا اجف  حط
هتخسجل هبهي هن ّأن، وميىطى ّاجف د حض اخلهسرج خمهبىع ؠحيهش خمهيّأن اخممن مع هش، حط مههس ّمسهنهب اخم

اجمىش اخلٌأحنىط ، واجغُّـ حض اخم هسئمبهس ّمظهتمغىطّ حطال مظخيُّـم حطهبهئمبمس وال ّهسرمع ّ وال حنٰههبهش حطمي أمت ّ
الجعهش،  د وااخم مع   حض اخمِّـهن ال حض اخلهسرج،ٌّ لكخيمكٌمبهس حط حتهيهبّمظمنهسهلّوحنجيهسميىطة اجفهسهنهبهش خمهي

د، خممي اخمٰهخي حن جكهتمت و مع ّإن حمهسمتلك اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن أميهنهس ملخف حنهئحيميهش لك اخم ً ّ
ء ٍأن ميهتمغِّـ اجفهسهنهبهش وجغُّـهنهس حن ملخف حنالجغمههش  دمي اخلّ مع ِّّـهنهئ واخمّهسرمع  حن اخم

دّجعحنٰهمبهس،  مع  . ميمنحيمبهس حطهسخم
ف ّ اجفهسهنهب:إذن ؠ ، هلال ؠحيهش وال حن د أو هن لكهبهئ مع ُّـة حطهسخم ّهش حض اخلهسرج حن

، واخمٰهخي إذا جغهي ف أو حطٰهُّـه أو حنٰه ؠ هيمبمس إحل جكهبئجل ّحم ميخيهسل لك اخممنحيهش جم اجف
د أل مع خيُّـم اخم هيحيجل جغمي حط ، واجفّمتّمص ميّهسهنهب األؠهب هش هن خمهش لكهيهب حض حنىطمظ هش ّهش خصمئ

، وإن د حض اخمذامظ مع خيُّـحنهش لكحف اخم ّحمهسمتلك اجفهسهنهبهش حن ، ألّ هس األؠ حض األجغميهسم ّهنِّـهن
هيهب اخمٰهخيمكّهبهشاخمِّـهنهئ ى اخم ّ، وخممي هنِّـا حمهي لكحف حن ، اخلّخياخم ال ّ  ّهتمت هلميّهسرمع

اجمىش اخمٰههبهئ ووجمىش مغهيىس حطجل أجغميهسم اخمٰهخي  .ّحطجل أجغميهسم اخم
الم الطو شهاد ب   االس

خنمبُّـ اجفّجع حيهسد حنهئ ّمنهئىح مي ميهب متمنخف اخمُّـمي اخمجه مي  ّأن حطميالم خمهي
د، وهن إمتمس مظّاجفهسهنهبهش حض مع هيهب ّمنىحّ األلكهبهسن لكجل اخم د حن جغهبمك اخم مع  حطهسخم

د، ومعٰههيهئهسه ّاخمٰهخيمك مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم مش، وجمُّـ أوردمتهس هنِّـا اخمميالم حض حن  هل
د، و مع خف اخمِّـي امغحقمتهسه ألؠهسخمهش اخم حي ّ اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج لكجل ّأنًجكهسهنُّـا لكحف اخم

د، وال مظ مع ى احلّجغ وال محهسمييط حطهبهئمبمس ّٰهُّـداخم هش حطهبهئمبمس حض ّهبهشهب لكحف حن ، هلهسخمهئ
هش  لك مت حيهسد حن حطٰهيغ ّهبهش، حط لكهبهئّاحتهسداخلهسرج خمهب ً ومظجههسحط مظهسم، وهنِّـا أميهنهس اجف ّ



حيهش ............................................................................. ١٢٦ ٣ج ـ اخمحيهي
اجمىش أحنىط:  حض اجفخيهسم، جغهبمك جمهسلّمنهئىححمهيمست اجف  ومعٰههيهئهس هنِّـا ، واجغُّـٌحط مههس حض اخم

هئهبهئهسه، هلالجغيس ّأميهنهس جكهسهنُّـا لكحف حنهس مظ ً ً. 
هتمظّأنّ مقهيمئهئهس :إن خكهنمت اجمىش اخل حطهيّ هنِّـا اإلجكميهسل ال مي ،هسظ اخم هسر ّهسرمع  حطهسلك

د حنّأن مع ُّـّ اجفهسهنهبهش واخم ف، وال مظخيُّـم وال ّ ؠ ّان حض اخلهسرج، هلال ؠحيهش وال حن
ى ّخيُّـم حطهسخمهئ اجفّهبهش وال حنٰهّمظهتمغىط خي هنِّـا اإلجكميهسل جمهسئمس لكحف حن ً، وخممي مي

د اخمّمنىح؛ إذ حمهبىح مظّهبهشاجفالجغمههش اخمِّـهنهئ مع د اجفجههي ِّّـهنهئ ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم مع أو حطهسخم
،واخلِّّـهنهئ هياخمخنهسحن خم ؠىح ّمظمنهسهل اّأن حنىش ّهسرمع ا لك اخم هنهس مغهي ًمبهس حطِّـخم ميٰههئ حم

هئهسخض حنىش جمهسلكُّـة اخمحيىطلك د، وهن مي مع ء:  اخمخيهسئهيهشّهبهشوهن اخم ت   ٌ خمممء هلىطعٍجع
لك خم ت اجف  .خم
هيهب اخمّمنىحّ اجفهسهنهبهش مظّأن ذحمىطمظ :مسجيهئن ذمكىغ مش اخم د حط مع ، حطهسخم  ِّّـهنهئ

هئهسجميغ حطجل حن ع اجفهئهسهلهسة واخم ن جمهسلكُّـة االوهنِّـا حنٰههئهسه وجم ن ّمظمنهسفهنمئ  وحطجل حنهنمئ
جمّهبهشجمهسلكُّـة اخمحيىطلك هبهي ذخم مي  :هس اخمخيهسلكُّـمظجلىح لكحف حطهبهسن حمهيّ، ومظ

ءّمظمنهسف اّإن :امكخنهئحفلكة األوحق هش ذامظ ُ هلىطعٍ حطممءٍ  ف هلهسجمُّـا حض حنىطمظ ؠ ن اجف ً حم
، هلخيهسلكُّـة اال ؠىح حطٰهُّـ لكىطو لكهيهب ن وامعُّـا خمهي ؠىح، حم ميمي يض ّمظمنهسفًخمهي  مظخي

خم هبهسض، ) اجل أحطهبيغ: (حض حن جم ا حن وؠىح اخم ن اجل حض ذامظ مغهي ًأن ميمي
، وإالّمنىح ميّجع هبهسض حطٰهُّـ لكىطو لكهيهب  خم حمهسن اجل حض ذامظ أحطهبيغ خمميهسن ّ حطهسخم

هب حتمنهب احلهسؠ ومخ اخمممء  هبهسض لكهيهب ووؠحي حط ال حنٰههئ خم وحن جم مخ اخم
ؠىح واال ، وهن ال ميٰهجه حنٰههئ اخم هسلّمظمنهسفلكحف ذامظ  . حممس هن اجفحيىطوض حض اجف

هئحيجيهبامك ءّأن، اخم جغهسؠهيمبهس ّهبهش وهن جمهسلكُّـة اخمحيىطلك:خنهئحفلكة امك ت   ٌ هلىطعٍ خمممءٍ جع
ت  ف ولكىطو لكهيهب هلىطع جع ؠ ، ومخ وؠىح لكحف حن لك خم ت اجف خم

هسحطخيهش هش اخم ف حض اخمىطمظ ؠ  .اجف
منحيهشّوحض اجفخيهسم خم حمهسمتلك اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن  د اخمّحن مع أو حنجههي ِّّـهنهئ  حطهسخم

د، هل مع يضّمظمنهسف جمهسلكُّـة االّهثناخم هش مقهسحطخيهش لكحف ا مظخي ن اجفهسهنهبهش حض رمظ مبهس ّمظمنهسهلّ أن مظمي



١٢٧  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
د،  مع د هلهسجمُّـة حض ذاهتهس خمهي مع هشّجعحطهسخم د وميٰهىطض لكهيهبمبهس حض رمظ مع خيمبهس اخم  ٍ ميهي

 .ة لكهئمبهسّهتمغىطحن
ن اجفهسهنهبهش اجفّهبهشوجمهسلكُّـة اخمحيىطلك ، وهن أن مظمي يض مغالف ذخم د ّمنحيهشّ مظخي مع  حطهسخم

ؠىح خسهس ت اخم دة جم جع مع هش وحن  ذاهتهس وجم ّهش حض جغُّـّ اجفهسهنهبّأنوهنِّـا حنٰههئهسه . جعهسحط
دةّمظمنهسهلا مع د حن مع هشٌمبهس حطهسخم دة، وجعهسحط مع مسع ٌ وملخف حن هش، وهن حن امع  وملخف جعهسحط

ُّـجخ هسخمهشّاخمهئخيهبهنجل اخم  . االمق
هسرمظّمنهئىح اجفخنلك أمصهئبحك احطجل، ومت متيطميُّـ   لك هنِّـا اإلجكميهسل حض لك حط
هس، ذحمىطه ؠُّـر لكهيهبمبمس احطهس جعهسخم ً مع هتخسجلً ، حض حطٰهيغ رمقهسئهي ووؠحي حطهسألمظخي وّاجف  األجغمي

حطهش جعالجعهش ع األمع مئ  :هلمئ
 ّاجليشاب األول

هي ّمي ىطميهسن اخمخيهسلكُّـمظجل حنٰههس حض اجفخيهسم، وخممي حنىش ذخم ال ميهييطم ّمنهئىح اجفُ ً هلهب حط
ن  مسع اخمهئخيهبهنجل وحم دة؛ حن معىطميهسهنهس امع مع هش مقهسحطخيهش حن ًحطهئهسء لكحف ّاجفهسهنهبهش حض رمظ

دةّهبهشمعىطميهسن جمهسلكُّـة اخمحيىطلك مع ّ حطهئهسء لكحف معىطميهسن جمهسلكُّـة االمظمنهسف؛، وملخف حن ً. 
هبهي ذخم هيحيجل خمهي: ومظ هسرمي وحلهسخكجل مص مئهبهبيط حطجل الك مئُّـ لكحف اخم هش، ّمسهنهبميٰه

هسظ  الف اخمهي ل لكهيهب حض اخمخيهسلكُّـمظجل، وحنىش امغ مئ ئمبمس احلمئ واجف هيىح حض  خي
هئهسحض حطهبهئمبمس حض اجفخيهسم هئهسجميغ واخم هن حن اخم ّواحلمئ ميىطمظحيىش حنهس جمُّـ مي ُ. 

هيحيهسن خمهي هسخكهسن اجف  :هش مههسّمسهنهبواخمهي
يس اخمٰهخي اجف.١ ّ األومض، أي ميهئمهىط إخمهبمبهس حض ذاهتهس وحن ِّّـاجحّهسهنهبهش حطهسحلمئ اخم أن ميهي

لك هسظ خمهب ، وهن هبِّـا اخمهي هسهتهس، ال ميمثمغِّـ حنٰهمبهس هبِّـا ّذامظهبذاهتهس وّ إال جغهبمك هن هن

د مغهسؠهش، إذا حمهسن وؠحيهس خمممء حن  مع هتمظ حض اخم ر إمتمس مي هبهسن اجفِّـحم ً إن هنِّـا اخمميالم حطهسخم ّّ ّ ّ
؛ اذ ال مظهن هيىح األحنىط هلهب د هلهب مع هسرب حطجل ّاألجكهبهسء حطهئ حمهسن اخمهئهسجممنهش، وأحنهس ملخف اخم

ل إحل خصهي حم رد، واخمميالم حض ذخم حن  .ّاخمخيهسلكُّـمظجل حض حن
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هسظ أي ء آمغىط، هلمب ـ حن جغهبمك هن ـ ّاخمهي ء   حطمس حض ذخم ،ّهلهسجمُّـة خممي 

د، خمهبىع خسهس مع لكهس ّهست، هلال مظخيىش اجفهسهنهبهش هبِّـا ِّّـامظهباخمِّـات واخمّ إال اخم هسظ حن ًاخمهي
هسحطخيهش؛ ّهن، ألّهبهشخمخيهسلكُّـة اخمحيىطلك هش اخم دة حض اخمىطمظ مع هش وال حن ر ملخف جعهسحط هسظ اجفِّـحم هس حطهسخمهي

لكهس ذ حنٰهمبهس حن جغهبمك ذاهتهس، وجغهبهئئِّـ ال مظخيىش حن د ملخف حنهتمغ مع ت واخم ًإذ اخم ٍ 
منحيهش ّأن، حطمئٰههئ ّمظمنهسفخمخيهسلكُّـة االّإال  لك حن ّ اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن خمهب ّ

د، حط هلهسجمُّـة  مع ، حطهسخم هش ّجعخم منىح حط حض رمظ د وميٰهىطض لكهيهبمبهس ومظ مع خيمبهس اخم ّ ميهي
ذة ال حطخلط حن جغهبمك وؠىح ّهنة لك ذاهتهس، وذخم ألّهتمغىطحن هس حض ذاهتهس حنهتمغ

د، هلال خصِّـور حن ا مع هش الجغخيهشّمظمنهسهلاخم  .مبهس حط حض رمظ
يس اخمٰهخي اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن حطهسحلمئ اخمخنهسئىش، أي ميهئمهىط إخمهبمبهس حطمس هن .٢ ّ أن ميهي
د دّلكخيمك  ٌومع مع هسر مت حن حن حن هسظ وااللك ، وهن هبِّـا اخمهي ات لكهسحس اخمِّـهن

ء خمهي ت  ت، وجع د واخم مع هسء اخم هتهس ّمسهنهبأمت ر هلىطع خم هسر اجفِّـحم هش حطهساللك
د اخم مع ت واخم دة هبِّـا ِّّـهنهئ حطِّـخم اخم مع هش وحن هسحطخيهش، هلمب جعهسحط هش اخم حض اخمىطمظ

هسظ، وحنىش حنىطالكهسة جمهسلكُّـة اخمحيىطلك دّمنىح ال مظّهبهشاخمهي مع ت واخم هش ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم  حض رمظ
ن اجفهسهنهبهش حصىطى  مي ر، هل هسظ اجفِّـحم مش اخمحيىطض واخمهي هش حط ّالجغخيهش؛ إذ هن جعهسحط

د حممس هن اجفحيىطوض ّمظمنهسف، أي االّمظمنهسف، دون جمهسلكُّـة االّهبهشخمخيهسلكُّـة اخمحيىطلك مع  حطهسخم
 .حض اجفخيهسم

مسع اخمهئخيهبهنجل وّإذن حن اخمخلائىس اجفمبمئ جغُّـة احلمئ ـ حممس ذحمىط حض اجفهئجه ـ هش المع
ىح حض اجفخي ّهسهنهبهش حن جغهبمك هن وحطهسحلمئ األومض مظخيىش ّ ألن اجفهسم،ٍوهنِّـا اخمخلط حنهئ ّ

لكهس خمخيهسلكُّـة اال د، وال ميخنحقط ّمنىح، هلّهبهش ال خمخيهسلكُّـة اخمحيىطلكّمظمنهسفًحن مع  حطهسخم
هش مقهسحطخيهش لكحف اال هتهس حض رمظ ا ّمظمنهسفجع هسرهنهس مت ً؛ وأحنهس اجفهسهنهبهش حطهسحلمئ اخمخنهسئىش وحطهسلك ّ ّ

د، مع هسء اخم لكهس خمخيهسلكُّـة اخمحيىطلكّ هلهثهنهس حن أمت ، وال ّمظمنهسفهسلكُّـة اال ال خمخيّهبهشًمظخيىش حن
مئىش اخمهئخيهبهنهسن، وحس ميهييطم حن معىطميهسن ّمنىحمظ هسر، هلهي جي د هبِّـا االلك مع  حطهسخم

دة وملخف  مع هسر واجغُّـ حن ن اجفهسهنهبهش حن معمبهش واجغُّـة وحطهسلك ّاخمخيهسلكُّـمظجل حض اجفخيهسم حم
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هش هش وملخف جعهسحط دة، وجعهسحط مع  .حن

هئين  اجليشاب امك
هي اجف ّمي ىطميهسن جمهسلكُّـة االّمنهئىحُ ميىط معىطميهسن جمهسلكُّـة ُ، وخمميهئ ميهئّمظمنهسفً هلهب أميهنهس حط

مسع اخمهئخيهبهنجلّهبهشاخمحيىطلك  . حض اجفخيهسم، هلال ميهييطم امع
رد جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّإن: حطهبهسن ذخم اب ّهبهش حن  هن حمهسن اخمهئهسجممنهش اخم مظخيىش حض مع

ّاخسهيهبهش اجفىطحم هنمئّهنهش، ألّ ع جمهسلكُّـة ّهس هن اخم مظ ء خمممء، اخمِّـي هن حن ت   جع
الّهبهشاخمحيىطلك ً، هلٰههئُّـحنهس ميخيهسل حن هبهسض ّهلخيُّـ مظهنمئ هن) اجل أحطهبيغ: (ُ ت اخم ل جع ِّـا اخمخي

، وجغهبهئئِّـ مظهتجح جمهسلكُّـة اخمحيىطلك لّهبهشٍخمهي خي ء: ( خم ت  هسل ) جع هبهسض حض اجف وهن اخم
لك خم(وهن اجل ) خمممء( ت اجف ل لكهيهب ) هلىطع جع مئ وهن ذات اجل اجف

ت حطهئ حمهسن اخمهئهسجممنهش ـ  هبهسض خمهي ـ اخمِّـي هن جع ت اخم هسل، هل هبهسض حض اجف اخم
هش ت اجل حض اخمىطمظ هسحطخيهشهلىطع خم  . اخم

هبجههش، هل اب لك هن اخم هسحنهش اخمِّـي ميِّـحمىط حض اجل ُوأحنهس حنحيهسد حمهسن اخم ّ  ال ميخيىش ّهثمتّ
ردا خمخيهسلكُّـة اخمحيىطلك لكمبهس مغىطومعهس ختّهبهشًحن ردهنهس وحن ًهبهسّمنمنً؛ إذ هن مغهسرج لك حن ّ ،

ء خمممء حم جضىطي هلهب اخمخيهسلكُّـة، حط حنحيهسدهنهس ّنأل ت  هسحنهش خمهبىع هن جع ّ حنحيهسد حمهسن اخم
ت اخمممء وحت لّخيخيجع هش ّإن اخمخيهسلكُّـة ، وال مظخي مظ حض اخمىطمظ ت اخمممء هلىطع خم  جع

هسحطخيهش، إذ  ، وّإناخم هئهسجميغ ومظخيُّـم اخمممء لكحف متحي ل اخمخيهسلكُّـة ّإمتّ هنِّـا حن اخم  ّإنمس مظخي
ء ت  هسحطخيهشٌ آمغىط هلىطعٍ خمممءٍجع هش اخم ت هنِّـا اخمممء حض اخمىطمظ  . خم

لّمظهنهيإذا ا هسحنهش، ال اخمهئهسجممنهش، هلّإن:  هنِّـا متخي هب حنحيهسد حمهسن اخم  ّهثنّ اجفخيهسم حن جم
د ـ حممس  مع ء خمهيّمظخيُّـماخم ت  ت اجفهسهنهبهش، ال جع ت ّمسهنهبّ ـ متحيىع جع هش، هلمئحيهسد جع

د خمهي مع هسحنّمسهنهباخم د لكحف اجفهسهنهبهش ّهش هن حنحيهسد حمهسن اخم مع ن مخ اخم ّهش، وجغهبهئئِّـ ال ميمي ٍ
هسحطخيهش، هلال جضىطي هلهب اخمخيهسلكُّـة، وهنِّـا حنهس  هش اخم ت اجفهسهنهبهش حض اخمىطمظ مظ خسهس هلىطع خم ّوجع

د، جغهبمك جمهسل حض هلمنّمنهئىحمق حطهبهسمت حن اجف مع د متحيىع ّإن:  أؠهسخمهش اخم مع  اخم
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ء خمهي ت  ت اجفهسهنهبهش، ال جع ت اجفّجغهش، ّمسهنهبّجع ن هلىطع جع  .هشّهسهنهب ميمي

رد جمهسلكُّـة اخمحيىطلك لكهس لك حن هئهس مغهسرج ختمنمنهس وحن ًإذن خص حط ً ّ خي ّهبهشّ ، هلال مي
حيهست إحل ّ إال حض اجفخيهسم د ّمظمنهسف اّأنّجمهسلكُّـة االمظمنهسف، حنىش االخم مع خمهبىع ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم

هسط واال هب االرمظ هش، وجغهبمك ال حصهسل ّهست اجفىطحمّهب احلهسؠ حن حنحيهسد اخسهيّمظمنهسفحن جم
مسع اخمخيهسلكُّـمظجل لكحفّهبهشجلىطميهسن اخمخيهسلكُّـة اخمحيىطلك رد واجغُّـ، هلال  حض اجفخيهسم، ال ميهييطم امع  حن

مسع اخمهئخيهبهنجل  .ًميهييطم أميهنهس حنهس ذحمىط حن امع
ُّـالل جمهسئالّجع ً ميهنهبىح اجفمنهئىح إحل هنِّـا االمق ّ  ّمظمنهسفاال إحكالق خمحييس ّهتنوحم: ُ

مق د حن حطهسب اخم مع ن حطجل اجفهسهنهبهش واخم هسط اخمِّـي ميمي ّلكحف االرمظ ىش أو االجكحقاك، ّ
ال، ّهثمتهل ع ومقهسئىط األلكىطاض واألجغ هسط اخمِّـي حطجل اجف  خمهبىع حمهثحكالجم لكحف االرمظ

هب اّمظمنهسهلحط ا د حن جم مع هسئىس حطهسخمّمظمنهسفمبهس حطهسخم  .هنهس حطّحتهسدهست، الِّّـامظهب اخم
جههش حطخيهسلكُّـة اال هسرة حنىطمظ  متحي معىطميهسن جمهسلكُّـة أن حطٰهُّـ ّمنهئىح، هلهسجففّمظمنهسهنِّـه اخمٰه

رد اّهبهشاخمحيىطلك ع حن ّمظمنهسف حض حن هبٰههش هنِّـا اخمهئ هي حك د، أراد أن مي مع ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ
هسل حنجههسخممش جعالجعهشّمظمنهسفاال  :، وجمُّـ ذحمىط حض هنِّـا اجف

هبٰهّإن .١ هيىح ّهبهش حك هسحنهش خي ارد حمهسن اخم ل حض حن مئ ع واجف هسط حطجل اجف ّ االرمظ
ع هسط حطجل اجف هبٰههش االرمظ ارد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وهن لك حك ل حض حن مئ  واجف

الف جكهسمقىش وحطٰههبُّـ، حطهئ جيٰه ا ارد ّمظمنهسفامغ ل حض حن مئ ع حطهسجف  اجف
هسحنهش حم هسط حطهئ حمهسن اخم ، ّمظمنهسف حض االّ خمحيمهٌ اجكحقاكّهتمتّ حصهسزي أو حمٌ إحكالقّهتمتّاالرمظ

هسط حنىش اجفٰههئ اخمِّـي ميجههي هلهب اال  لكحف ّمظمنهسفُميخنحقك هلهب هنِّـا اخمهئ حن االرمظ
رد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وذخماالرمظ ل حض حن مئ ع واجف ّ ميٰهمف ّولّ ألن األهسط حطجل اجف ُ

ت اخمممء وحت هيىح لك اآلمغىط اخمِّـي ميٰهمفّمظمنهسف، وهن مت حن االّخيخيلك جع ّ خي ُ 
، حنىش جغحييس اجفجيهسميىطة اخلهسرمعلك ء خمممء وامظمنهسهل حط ت  فّهبهشّ جع ؠ  . حطجل اخممنحيهش واجف

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٤٣ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



١٣١  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
هي  ا ّ اجفهسهنهبهش ّمظمنهسفميالحن هنِّـا اُ ال ميىطميُّـ أن ميهئميىط حطّمنهئىح اجفّأنوحن اخم

د، أل مع ، وّحطُّـجخ مبهس حط ّمظمنهسهل اّنحطهسخم ٰههبُّـ ّمس ميىطميُّـ أن ميىطحميطّإمتال رميمش هلهب ن اخم  لكحف اخم
هسحنهش واالّمظمنهسفحطجل اال ّ امظمنهسف ّ حض حنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وأنّمظمنهسفّ حض حنحيهسد حمهسن اخم

ن هسحنهش ـ ميميهسد أن ميمي هسحكمبهس حط ـ اخمِّـي هن حطهئ حمهسن اخم د وارمظ مع ّاجفهسهنهبهش حطهسخم مش ّ  حط
مقّمظمنهسهل حطهبهئمبمس اّهبهش أو اخمٰههبهئّحتهسداال ّهس حطهسخم هسز، أو ً هش أمغىطى حن حنىطامظمش ّأمتىش واجف  حنىطمظ
هيىح، ميجيهسميىط ّمظمنهسفاال ن ذا حنٰههئ مص ، ميميهسد أن ميمي  وحنمنُّـاق آمغىط حن حنمنهسدميخي

د حض حنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وحمّمظمنهسفحنٰههئ اال . حطهسخمهيحييسّ إال مس ال ميخنحقحمهسنّهتهن اجفٰهمب
هسط خي االرمظ د وخممي حنىش ذخم مي مع هسحناخمِّـي ـ هشّهسهنهبواجف حطجل اخم هش ـ ّ هن حنحيهسد حمهسن اخم

اجغُّـ؛ إذ ميجههي خمحييس ّمظمنهسفًحنمنُّـاجمهس حن حنمنهسدمي اال هش حن حنىطامظمش حنٰههئهسه اخم ُ وحنىطمظ
هسط حض حنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش حطمئٰههئّمظمنهسفاال  . واجغُّـً لكهيهب ولكحف االرمظ

هسرة اجف يطواري حض مظٰههيهبخي لكحف لك أي حمهسد أن : ّمنهئىحوخمِّـا جمهسل احلميهب اخم
ن  دا[ميمي مع هسط حطجل اجفهسهنهبهش واخم مقىش أو االجكحقاك[هنميِّـا ] ّالرمظ ] ّحن حطهسب اخم

ٰههبُّـ اخمِّـي حطهبهئ وحطجل اجفىطامظمش األمغىط، وإال ن اخم ّخمهي لكهش حطهثزاء اجفٰههسين  هلهسألخمحيهسظ حنُ
 .، وإن حمهسن حطجل اجفىطامظمش اجفهئُّـرمعهش هلهبمبهس ملهسميهش اخلالفّهبهشحطخلحكّاخمٰههسحنهش اخمال

هبٰههشّإن .٢ ٰهمسخم حض حك د، ّ إحكالق االمظمنهسف وامق مع هسط حطجل اجفهسهنهبهش واخم ّ االرمظ
مبهس  اهنىط وحطجل ألكىطا هسط احلهسؠ حطجل اجل ٰهمسخم حض االرمظ خمهبىع حمهثحكالجم وامق

خمهش لكهيهبمبهس، هل مئ اخسهس اجف هسط حطجل جكهبئجل ّهثنوأجغ هسين ميٰهمف لك ارمظ ٰهمسل اخم ّ هنِّـا االمق ُ
خمهئهس مسمييطمي حض اخلهسرج، إلمئ أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط، حممس حض جم  ّهثن، هلاجل أحطهبيغ: ُحن

هن جههسن مع ء آمغىط، ولكهئُّـحنهس ميىطمظ ء، واألحطهبهنهبهش اخم هن حن ألكىطا  ّىط اجل 
منىح أجغُّـمههس حطهسآلمغىط هسط وهن اخمٰهىطوض، مي هسء االرمظ  .ّحطهئ حن أمت

ٰهمسل األول خمالمظمنهسف ّوأحنهس االمق ّ ، إذ ّ ّ ميٰهمف لك جكهبئجل ّمتإ هلهيهبىع حمِّـخم ُ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).١(، احلهسجكهبهش رجم٥٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



٣ج ـ اسصضسصظ ............................................................................. ١٣٢
 ّطظسصطضّ سظن احتظدمهظ بضحو اًظ، دواءّظعطّستحععن يف اخلظرج، ومهظ اسوجود واخ

 سف ّحصق أم بضحو اسوحعة يف اسوجود واست، اسشعقّطظواخسظوزظ يف اسوجود وحطث
ً، وعو سظ عصخ ذضه أعشظ بظخسظواةّعظحصغ اسصثغة احلطثو ّ. 

ة هبظ ّتحعظهتظ اخّعاتط اسبسظئغ بّتشظفّ اخظعطظ بظسوجود سن زبطل اّتشظف اّإن .٣
ظ ّ اخوجـودات استـي ال تخسـ سن اسبسظئغ عـي تضـكّشضفيف اخلظرج، وسغاد اخ

ســن جــضغ وزــشل، وذســك ســن زبطــل ّظرجي ضــظ اخلــّصصبضحــظظ وجودعــظ وحت
 وصورة، زـام ّسظدةّ، رخ سغسبظ سن ّطظبسظئغ حظرجـ سام دططيت ـ ّ زظهنظ األذغاض،

ّ اسصصل جيع زطضظ سسخسظت وخمتـشظت، ّبه االدخاك زطضظ ذذ سظ به االستطظز، سصن
ّ عصتخعظ برط ال، زتصود سـواد وصـورا ذصضطـظ ّثمًال هلظ، ًزطصتخعظ أجضظدظ وزشو ًّ

 .هلظ
ة ّتحع وعي األجضظس واسصشول، سّطظّظت اخظعطظت اسصغضّذاتط ّأنوععا سصضظه 

 بل عي ذطضضظ؛ إذ ال عوجع يف ّظرجي،ضظ اخلّصصّسف سظعطظ اسصغض يف وجودعظ وحت
 وصورة حظرجطتذ، وععا ّدةسظبظ سن ّذات اسصغض اسبسطشظ، رخ اخغسّ إال اخلظرج

ً واسشورة سوجودتظن زطضظ حظرجظ، ّظدة اخّظنزبظ ّ اخغسّعظبخالف اجلواعغ اخظد
ً عطحعان ال برط، زطصوطظن جضسظ ّثم واسشورة، ّظدةزططحع سضضام سصضى اخ

 األذغاض اسبسطشظ ّتشظفّ اخظعطظ بظسوجود سن زبطل اّتشظفوا. ًوزشال
ّ اخظعطظ ستحعة بظسوجود سّنأظهتظ، بضصضى ّعاتطب ظهتظ يف اسثبوت ّعاتط األذغاض بّظحتظدّ

ّ ألن ّ اخظعطظ يف اخلظرج ذذ اسوجود،ّأن ّشضفُ بل زع عصضم سن تضشخ اخّظرجي،اخل
ظهتظ يف اخلظرج، إذ اخجصول زطضظ واحع، وعو ّذاتطّضشغ به وعي األذغاض ذذ اخ

ّظ اسصغض سضضظ ّسظعط واسشورة وةّظدذات اسصغض اسبسطشظ، زظجلضغ واسصشل واخ

 .٨١ص: ، سشعر دظبقهناية احلكمة 
 ).١( ، احلظدطظ رزم٥٨ ص١ج: ، سشعر دظبقاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة 



١٣٣  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت

د مع دة حط مع د، هلٍحن مع ّ واجغُّـ حض اخلهسرج، حمِّـخم اجفهئمهىط خم ومههس اجفهسهنهبهش واخم  ّهثنّ
مسمييط واخمجيخفّمظمنهسفا ت ّميهش أجغُّـمههس حطهسآلمغىط ال ميٰههئ اخم د واخم مع  حطهبهئمبمس حض اخم

،اخل هب اّمظمنهسف وخمهبىع اّهسرمع د حن جم مع اهنىط حطهسأللكىطاض ّمظمنهسفّ اجفهسهنهبهش حطهسخم  اجل
ا خمهش لكهيهبمبهس، جغهبمك اإلجعهئهبهئواألجغ مئ لّهبهشل اجف مئ ع واجف هبهسز حطجل اجف  . واالحن

ل حطهسخمٰههبهئّمنهئىحوحنهس جمُّـ ميمهمبىط حن حمالم اجف د واجفّهبهش حن اخمخي مع هش حض ّهسهنهب حطجل اخم
ت اخلّخياخم ، واخم خف ّهسرمع حي ً ميهئ محهسحنهس حنىش اخمخيىطاءة األوحل اخم امغحقمتهسهنهس خم

د، جغهبمك امغحقمتهس  مع ل حطهتؠهسخمهش اخم دّأناخمخي مع مس ّأهنّ لكجل اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج، و اخم
ٰه الن حط د معٰهال واجغُّـا هبّأن واجغُّـ، وٍحصٰه مع ً اجلهسلك جمُّـ معٰه اخم  ّميً

اجمىش ميٰهمف لك مظهي ّأنهش، ملهسميهش حنهس حض األحنىط ّهسؠاخل مش متحيىع األحنىط واخم د حط مع ّ اخم ُ
مي دات ّهسؠاخلهشّاخس مع هسز لك مقهسئىط اخم د اجفٰهجل، اخمِّـي ميمئ مع ّهش وحتمي مت اخم

 .األمغىطى
 ةحكهئئلك

هسين هلهسئُّـة حنمبمئهش، وهن ّهنهيمي اب اخم ًهس حطجل ّهبحمهيً هنهئهسك مظالزحنهس ّأنّ حن هنِّـا اجل
خيلك جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّ، هلميهيّمظمنهسف وجمهسلكُّـة االّهبهشجمهسلكُّـة اخمحيىطلك رد، ّهبهشمس امتجه  حض حن

خيلك أميهنهس جمهسلكُّـة اال ارد وحنحيهسدات حمهسن ّمظمنهسفًامتجه ، واخم هن حن رد ذامظ  حض اجف
ّ، هلهيهبىع حمهيمس ّمظمنهسفمتمش جمهسلكُّـة االهش ال مظهئٰهميىع حن معهسّهبميهي هنِّـه اخمّخممياخمهئهسجممنهش، و

خيلك جمهسلكُّـة اال خيلك جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّمظمنهسفامتجه رد، امتجه ً أميهنهس، حط جمُّـ مظهئجه ّهبهش حض حن
رد ال مظهئجه لكهيهب جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّمظمنهسفجمهسلكُّـة اال ، حممس هن احلهسل حض حنحيهسد ّهبهش حض حن

هش اخم مع هسحنهش، هلهسجف الزم حطجل اخمخيهسلكُّـمظجل حن حكىطف واجغُّـ، ال حن حمال ّهبميهيّحمهسن اخم هش حض اخم
مس ّ، هلميهيّمظمنهسف، ال حن حكىطف جمهسلكُّـة االّهبهشجهىطهلجل، أي حن حكىطف جمهسلكُّـة اخمحيىطلكاخم
ردّهبهشلك جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّخيخيحت رد، وخمهبىع ّمظمنهسفلك جمهسلكُّـة االّخيخي حتٍ حض حن  حض ذخم اجف

 .اخمٰهميىع



حيهش ............................................................................. ١٣٤ ٣ج ـ اخمحيهي
هتخسجل ؠُّـر ّإن ّجع حيّاجف اب أميهنهس حض حم اخمحيهي ً جمُّـ مظٰهىطض خسِّـا اجل  األمغىطى، ّهبهشّ

هسل، هلمئ ذخم حنهس ذحمىطه حطممء حن ّوحمِّـخم حض رمقهسئهي اخم أخمحيمبهس حض هنِّـا  اجف
حيمنهب حض رمقهسخم اجفٰهىطوهلهش حطـ دّمظمنهسفا(اخم مع رد حض اجفخيهسم حنهس )ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم ، ومت مت

مئهبمس خمهيحيهسئُّـة، جغهبمك جمهسل د ّإن: ًمعهسء حض مظهي اخمىطمقهسخمهش مظ مع ّ امظمنهسف اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ
مبهس،  ت متحي هسرة لك جع د خسهس لك مع ت اخم ء خسهس، وجع ت  هتهس، ال جع ال ّامظمنهسف جع

رة هن  ء ملخفهنهس خسهس، واجفخيُّـحنهش اخمخيهسئهيهش اجفخنمب ت  حيىطعّأنّجع ء خمممء حن ت  ٌ جع ّ 
ت ذخم اخمممء، ال  ء حض متحي حنّأنلكحف جع ت  ٌحيىطع جع ت ذخم اخمممء ّ  لكحف جع

خمهئهس ، هلمئحيهسد جم د: (حض متحي مع ء آمغىط خميطميُّـ) زميُّـ حن د  د زميُّـ، ال ومع  .هن ومع
ّحن أن حم: وحنهس جمهب ر خسهس حنّ الحطُّـّهبهش جمهنّ ع،: جعالجعهش أحن م  ذات اجف  وحنحيمب

ع مظ خمهيمئ ل، وجع مئ مش مظحيمنهب أمعيطاء اخمخيهن،اجف هسرات ّهبهش هلِّـخم حط  والك
مش حنحيهسد احلمي وحنمنُّـاق اخمخيهن م، ال حط مش اجفحيمب ّ، هلهثمت إذا ّهبهشاألحكىطاف حط

م اخمخيهن) زميُّـ زميُّـ: (جمهب ، ّأمت، وّهبهشهلمب حن جغهبمك حنحيمب  خم حن ّالحطُّـ جغمي حطجل أحنىطمي
هسر أمعيطاء جعال ّإمتمس اخمميالم هلهبمس . جعهش، هن اخمجهىطهلهسن واخمىطاحطجههش، وخمهبىع حمالحنهئهس هلهبالك

ٰهيغ األجغميهسم ، هل خي هلهبّ حجهس ميُّـمغ حض حنمنُّـاق هنِّـا احلمي أو حس ميُّـمغ  ّخمهبىع مظ
خمهئهسّإال  ع هلخيىس حمخي ان( و)زميُّـ زميُّـ: (ذات اجف جهىطهلجل هلهبمبهس ّ ألن اخم،)زميُّـ جغهب

هب دا هلخيىس، وحن هنِّـا اخمخي ًء واجغُّـ حطهسخمِّـات حنهسهنهبهش وومع دزميُّـ: (ّ مع  ّهثنهل)  حن
د، هلال  مع ل إذا حمهسن متحيىع اخم مئ ده ال ملخف، واجف ع وومع ّحنمنُّـاجم حنهسهنهبهش اجف

ع إحل راحطجههش أمغىطى، أل هسحك حطهسجف  واخمىطحطىس هن ّحتهسد معمبهش االّنجغهسمعهش حض ارمظ
د د، هلال جغهسمعهش إحل ومع مع د خمهبىع إال، وأحنهس إذا مخ اخم مع ٍاخم ّ  آمغىط ميمنخف راحطجههش ّ

 .حطهبهئمبمس
، ال : جمهسل اخمخنهبَّـ حض حطٰهيغ حم دميهش اجل مع د اخمِّـي حض اجل هن حن مع ّهلهسخم

هبهسض واجل مت أحطهبيغ ال ميميحي هلهب اخم هبهسض واجل حض حم هسل اخم مب. حم  .امت
ر جعالجعهشّالحطُّـ ّأمتوحنٰههئهسه  د حن أحن مع ل ملخف اخم : ّ حض ؠُّـق احلمئ خممي خصمئ
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ع اخمِّـي هن حنهئخنهت اخمىطحطىس،  ده حض اجف ل وومع مئ م اجف ع وحنحيمب د اجف ومع
ل اخمِّـي هن ّوأحنهس إذا معٰه مئ ع ومتحيىع اجف ال، هلهبميحي هلهب اجف د خصمئ مع ً اخم

ء آمغىط خم د  ده، ال ومع  .ومع
ٰههيهبخيهستوجمهسل لكهسهتهس،: ً أميهنهس حض اخم دهنهس حض حن مبهس ومع د األلكىطاض حض أمتحي  ومع

ى  د ّأنمق مع مبهس إحل اخم د جفهس حمهسن مصهسخمحيهس خسهس، حلهسمع مع  ّجغً اخمٰهىطض اخمِّـي هن اخم
دة، مع د  ومظمنخف حن مع جيهئهسء اخم د امق مع دا، حس ميمنهي أن ّجغلك اخم مع ن حن ّ ميمي ً

ده : ُميخيهسل ، وملخفه حن األلكىطاض ومع لك د حن لك متحيىع ومع ده حض حن ومع
د ذخم اخمجيخف لك ومع مب حمالحن. حض حن  .امت

هتخسجلًوحن ذخم أميهنهس حنهس ذحمىطه ؠُّـر  حط( حض ّاجف اهنُّـ اخمىطحط : ، جغهبمك جمهسل)ّهبهشاخمخن
دميهش اجفّإن مع د ـ حممس حنىط ـ متحيىع حن مع ّ اخم هسئىط ّ ء هبهس ـ حم دميهش  مع ّهسهنهبهش، ال حن ّ

ن اّجغاأللكىطاض ـ  مبهس، هلهسخمخيهسلكُّـة ّخيخيّ اجفهسهنهبهش حط هلىطع حتّمظمنهسف خميطم أن ميمي مبهس حض متحي
هئهسء حض اخمخيهنهسميهس اخم حنمبهس حطهسجمهبهش، حن ملخف جغهسمعهش إحل االمق  .ّهبهشهش اخمٰهخيهيّهبميهيلكحف لكمئ

هسف حطٰهُّـ ذخم جمهسئالّجع ّوهنِّـا اخمِّـي أخكمبىطمتهسه إمتمس معىطميهسمت لكحف حكىطميخيهش : ً أ
م، حن  مبهسّأناخمخي ار د حن لك مع دة واخم مع  .ّ اجفهسهنهبهش حن

هسرة مي هسين اخمِّـي ذحمىطه اجفّأن ّهنهيوحن هنِّـه اخمٰه اب اخم  ال ميهئ حنىش ّمنهئىح اجل
هسخممك اآلجح اب اخم هبهي اجل ف متخنخف حض حنٰهىطض مظ د، ومق مع هسمتهب حض أؠهسخمهش اخم  حن

هسين اجفّأن إحل اّمنهئىح اخمِّـي ميهئ حنىش حن د هن ذخم اجل مع هس ّأحن وب، حض أؠهسخمهش اخم
هتخمهش، هلخيُّـ  هسمتهبمب حض مظهي اجف م حطمس ميهئ حنىش حن هسين هلخيُّـ ذحمىطه اخمخي اب اخم هنِّـا اجل

ممهب  هتخسجل، حكمبىطان، محجهيشحفهب امكملمعهئئيغ امك د، ؠُّـر اجف مع ّ، رمقهسخمهش حض امظمنهسف اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ ّ
 .١١٦ـ ١١٥ص: هنـ١٤٠٢

 .١٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامكمليشامسلك امكملمسيشمسجيهب 
هسحط  .١٦ـ ١٧ص:  اجفمنُّـر اخم
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هسرة اجف اب حض حمهيمست اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حممس ورد حض لك هسحطخيهشّمنهئىحمعهسء هنِّـا اجل  . اخم

اب أميهنهس حض حمهيمست اجف  ّخيّمي حن جغميمسء اجفخنهسء حمهسجفّهتمغىطًومعهسء هنِّـا اجل
هسحط  هست(اخمُّـاحنهسد، جغهبمك جمهسل حض حم د اخمممء حض أيّإن): اخمخي  خكىطف وولكهسء ّ ومع

ق أحنىط حنهس حط وامتهنمسحن  ع متحيىع ذخم اخمممء حض ذخم اخممهىطف، ال حل حمهسن، هن وجم
 ، هبىس إحل اخسّوإالإخمهب ت اخمممء حض متحي هن ّ اجفىطحم رمعىش اخس اخم مش، وحمهسن جع

ء خمممء ت  د اجفهسهنهبهش وؠحيهس حنهس حن األوؠهسف اخمٰههبهئ. جع مش ومع ًوحن إل ، أو ّهبهشّ
ر اخمِّـهنهئًأحنىطا حنهس دميهش اجفمنُّـرّهبهش حن األحن مع م اجف ، هلهيهبىع حن أهن ّميهشّ، وراء حنحيمب

حمهسؤمتهس  هسب احلخيهبخيهش، حممس جمهسخم  هش، وال هن حن رمعهسل أؠ هسحك خيهسق اجف امق
ن حض اخممنهئهسلكهش هسخمحي  . اخم

د متحي حنهسهنهبهش حنهس حن اجفهسهنهبهست،  مع ، خمميهسن اخم ّوخم حمهسن األحنىط لكحف حنهس جغ ّ
ده زائُّـا لكحف حنهسهن ن ال خصهسخمهش ومع ن ًوميمي ّهبهش، حممس مقهسئىط اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش، وميمي ّ

مظ اجف ده أميهنهس هن جع د مقهسئىط األجكهبهسءّمنُّـري ًومع د حض . حممس ومع مع هلهثذن اخم
 حط ميمنخف اخمممء حض ّمظمنهسفاأللكهبهسن هن متحيىع ؠخفورة اخمممء حض األلكهبهسن، ال حنهس حطهسال

 .األلكهبهسن
د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، وّإنوجغهبمك  مع  حنهس حض ّنأّ حمالحنمب حض لكُّـم زميهسدة اخم

ء خسهس حض األلكهبهسن، وهن  ت  مش، ال جع دهنهس هل ت اجفهسهنهبهش وومع ّاخلهسرج هن جع
ن حمالم اجف هبهئئِّـ ميمي د، هل مع خف ّخيٍاخم حي ً اخمُّـاحنهسد خكهسهنىطا حض حنهس امغحقمتهسه حن اخم

د، وهن  مع ه اخلهسص اخمِّـي ّأنألؠهسخمهش اخم د حض اخلهسرج، ومت مع ّ اجفهسهنهبهش لكجل اخم ّ
دات األمغىط مع ّميمئهبيطه لك مقهسئىط اجف  .ىُ

يطواري، جغهبمك ّجع حنهش احلميهب اخم هسين جمُّـ معهسء أميهنهس حض حنهئمه اب اخم ً إن هنِّـا اجل ّ
ل :ميخي

هئت  هبُّـ، امكخن ، اخمُّـاحنهسد حطهسجمىط ّخصمئُّـ ّاخم هبهئ رات احل  .٣٧ص: م١٩٩٥ حكمبىطان، معهسحنٰههش حنهئخن
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جيحمهب ــــهب خلــــيس امجهنٍوجس مســــ   ّجي

 ْتَلكـلك مسـ خكٍيشت يشءـهئ خصّهنأل
ـــمل  ـــهبْيسَهسِال جت ـــلكة امكحنملحفجي   ّ خكهئحف

 ْتَيشـَلك جضـيشن امكجلء خكـمس مكمنو
جل هب د خمهيّنأل: وجمهسل حض إميهنهسح هنِّـمي اخم مع ارض ّمسهنهب اخم هش خمهبىع حن اخمٰه

د، ّخيخيًهش خمهبىع أحنىطا حنّهسهنهب، واجفّهبهشهسرمعاخل مع ء ّجغًهس حطُّـون اخم ت  ن جع  ميمي
 .خمممء
حنهش جمهسئالّجع حيهش لكحف اجفهئمه هسف حض اخمحيهي د : ً أ مع ّإذ مظىطحمهبمش اجفهسهنهبهش واخم

، هلهيهبىع خمهيّاحتهسدمظىطحمهبمش  من من واجف ّي حن اخمال حن ت وراء ّهبهشهش جكهبئّمسهنهبّ  جع
د،  مع معّجغاخم ت اخم ن جع ت ميمي ء خمممء حممس حض اخسهيد خسهس جع : هش حنّ اجفىطحمّهبهش 

 .اجل أحطهبيغ
هئمكهت  اجليشاب امك

هي اجف ّمي ىطميهسن حمهيّمنهئىحُ اب حط وحنىش ذخم ال هس اخمخيهسلكُّـمظجل حض اجفخيهسم،  حض هنِّـا اجل
مسع اخمهئخيهبهنجل؛ ف جغخيهبخيهشّ ألن اجف وذخمميهييطم امع دًؠ مع هش ؠحيهش ّهسهنهب واجف، هن اخم

ء  ت  ، هل دوهن اخم( خمممء )ّوهن اجفهسهنهبهش(خم ت ذخم اخمممء )مع  هلىطع خم
هسحطخيهش( هش اخم د حض اخمىطمظ مع ً، وال إجكميهسل حض ذخم أؠال، وهنِّـا هن حنهس )وهن متحيىع اخم

هسمظ واخممفهنهئهش  هسرميهش اجفهسهنهبهش، اخمِّـي مظخيُّـم إجع د والك مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ّميهئ حنىش اخمخي ّ ّ
هسحطخيهش ل اخم  .لكهيهب حض اخمحيمن

جيمش ذمكىغ اب اجفّإمت ّمنهئىح اجفّهتنً ذحمىطمتهس مقهسحطخيهس حط:حصيش خي ّخيُّـممس أورد اجل ٰههس جف مق ً مظ
ل ًهسهبحن احلميمسء، ومحهسجك ازم اخمخي هسمتهبمب حض أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، أو اخمجيحيهيهش لك خم ّ حنىش حن

اب حط هيهب حض ذخم اجل د، جغهبمك وجمىش اخم مع ل لكحف ّهتنحطهتؠهسخمهش اخم مئ د هن اجف مع  اخم
هبجههش مغهسرمعهش ختّ اخسهيهبّأنّاجفهسهنهبهش، و رد جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّمنمنهست اخم  .ّهبهشًهس لك حن

يطواري)جم احلميمئهش (ح اخضمهخميشخلهب   .١١٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحط ، احلميهب اخم
هسحط  . اجفمنُّـر اخم
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هس، هن ّمنهئىح اخمِّـي ميىطاه اجفّخمميو هب ارد جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّأنً ؠ ، ّهبهش اجفخيهسم حن حن

ارد جمهسلكُّـة اال ف جغخيهبخيهشّأنّ إال ،ّمظمنهسفوحمِّـا حن حن ؠ د، واجفً اجف مع هش ّهسهنهب هن اخم
، ٌوؠىح د لكحف اجفهسهنهبهش ووؠحيمبهس حط مع ، وحنهس متىطاه حن مخ اخم مس هن حن لكميىع ّإمتّ خم

؛ إذ جف لك ّاحلمئ د هن األؠهب واجفّأنهس جع مع هسري ا ٌهش أحنىطّهسهنهب اخم ، هلمس حس ّلك يطع حنهئ حنهئ
دّخيمي يطع أي، حض اخلهسرجٌ ومع ٍ حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست، وجغهبهئئِّـ خم ّ ال ميمئميهئهئهس أن متهئ ّ ّ

اجمىش اخلّهبهشىح جمهنّأردمتهس أن متمثخم ، حنجههسحطخيهش خمهي د هن ّالحطُّـ هلّهسرمع مع ن اخم  أن ميمي
ع هلهبمبهس، واجف لّهسهنهباجف مئ خمهئهس. هش هن اجف د : (هلخي مع ىط حن د واخمخن مع هسن حن اإلمت

ىط حن دواحل د اخل: (ُميىطمعىش حض جغخيهبخي إحل اخمٰهميىع، حطهتن ميخيهسل) مع مع ّهسرمع هنِّـا اخم
يطع حنهئ  ىط، وجعهسخممك ميهئ يطع حنهئ جك د ميهئ مع هسن، وذاك اخم يطع حنهئ إمت د ميهئ مقهئَّـ ومع

ىط، وهنميِّـا حي) جغ ف حض اخمخيهنهسميهس اخمحيهي ٰهمسل اجفهتخم هنهس إمتمس هن حن ّهبهشهلهسالمق ّ ومت
هسئ حض  هسحك ؛ وخمِّـا جمهسل اخمجه هسئ هلّإن): هنهسميهش احلميمئهش(لكميىع احلمئ هبمبهس ـ أي حض  اجف

حيهش األوحل ـ حن خمهئهساخمحيهي ، هلخي د: (جمهش لكحف حكىطمي لكميىع احلمئ مع امعمش حن  )اخم
د(و مع خمهئهس: حض حنٰههئ) اجفمئمي حن ن حجميهئهس، وجم هس وميمي ن وامع د ميمي مع ًاخم ً :

ب إحن مع امعمش ميهئخي إحل وامعمش ّأن:  حطهسخمجيخف، حنٰههئهسهّوإحنهسهس حطهسخمِّـات ّاخم د اخم مع  اجف
 .خمِّـامظ ووامعمش خمجيخفه

ن ّنأ: هسؠواحل يض أن ميمي هسرميهش اجفهسهنهبهش ميخي د والك مع ّ اإلميمسن حطهتؠهسخمهش اخم ّ
حي ع حض اخمخيهنهسميهس اخمحيهي د هن اجف مع هنهس، واجفّهبهشاخم يطلكهش حنهئ هن ّهسهنهب ومت هست اجفهئ

، خمهش لكهيهب مئ هئهسء لكحف ّأحن واجف ل واجفّأنهس اخم د خصمئ مع ع، هلمب ّهسهنهب اخم مس ّإمتهش هن اجف
هس هسين أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك هسب هنِّـا ّميهئ حنىش حن د، جغهبمك ميىطى أؠ مع ّرميهش اخم

هتؠّأن ّجضهسهاال ّ اجفهسهنهبهش هن اجف د وإلمئ لكهيهبمبهسّ مع يطع حنهئمبهس اخم ُهيهش حض اخلهسرج وميهئ ُ. 
، هلال إجكميهسل حض معىطميهسن جمهسلكُّـة اخمحيىطلك  حض اجفخيهسم، ّهبهشوإذا حمهسن األحنىط حمِّـخم

 .٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
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د حطهسجفّمظمنهسفوا مع ء ّإن: ُهش، حطهتن ميخيهسلّهسهنهب اخم ت  د(خمممء ) ّاجفهسهنهبهش( جع مع هلىطع ) اخم

هي لكت اجفخم ا د، وحن اخم مع د حنّأن خم وهن متحيىع اخم مع  وجعهسحطلك ّخي اخم
مئ اجفهسهنهبهش لكهيهب ومظ ، هل ّحطِّـامظ حطهئهسء لكحف أؠهسخم  . حط حن دون أي خصِّـورّمنىحً

هتخسجل ؠُّـر ّرصحوجمُّـ  اب حض رمقهسخم ّاجف دّمظمنهسفا( هبِّـا اجل مع ) ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم
، جغهبمك جمهسل هسخممك ـ: ووؠحي حطهسألمظخي واألجغمي مع اخم جل ّوخموهن أمظخي حن األ اخم

دّأن : وهن ـوأجغمي وأوحل مع ء حن د حض حم  مع ٌ اخم ّ ، من حطهئحي ّ حطِّـامظ حن
هس حطهسخمِّـات اء حمهسن وامع مت مظهسم؛ًمق هئهسهن اخمخنُّـة واخمميمسل، أو  احلخيهبخيهش ملخفَّ خممي ّ حن

خيىطا إخمهب حض ذامظ؛ملخفه ال حنحي مت متهسجممنهس حنٰههي ً خممي ال حطهئحي،ًً هس حطِّـامظ حن ،ً حصٰه ً حنحيهس
د احل  مع ء إحل اجفيضء، ومت إحل اجفّٰههيخيحناخم هش اخمهن ، ومت إخمهب مت ّهسهنهبهست ًهس حط

يضء ء إحل اجف هش اخمهن ء حطِّـامظ حنيضءّأن هلميمس .مت ً وملخفه حط ميمنخف حنهنهبئهس، ، اخمهن
د حض حم مع هشّحمِّـخم اخم ٍحنهسهنهبهشّمي  وخمٍ حنىطمظ دّ مع ، ومظمنخف اجفهسهنهبهش حط ٌ حن ّ حطِّـامظ

خمهئهس دة، هلخي مع د: (حن مع هسن حن دات حنمنُّـاقّأنحنٰههئهسه ) اإلمت مع دا حن اخم  ً ومع
هسمت م اإلمت هسن جعهسحطلك خسِّـا  حض اخلهسرج، وحنجههسحط خممنُّـجمّهبهشجفحيمب م اإلمت هسحلخيهبخيهش حنحيمب ، هل

د مع مظ خم حن،اخم ؛ّحيىطع وجع مع د هن األؠ حض اخلهسرج، ّ ألن اخم لكهيهب حط مع
ىغّمظهش مظهسحطٰههش خم اّهسهنهبواجف  .ّهسع اخممه خمهيخن

هي يطواري هنِّـا اخمهئ حن االوجمُّـ أو ُّـالل حض مظٰههيهبخي لكحف احلميهب اخم مق
حنهش جمهسئال هسرميهش اجفهسهنهبهش، : ًاجفهئمه د والك مع ّوهنهسهنهئهس حكىطميخيهش أمغىطى لكحف أؠهسخمهش اخم ّ

خمّأن: وهن د: ( حن جم مع هسن حن خم) اإلمت د : (حطمئهئيطخمهش جم مع هنِّـا اخمهئ حن اخم
هسن ء خمممء هلىطع) احلخيهبخي إمت ت  ت اجفُوجع هسحطلك، لك جع ت اخم ، ال هلىطع جع  خم

دلكواجف مع ، وهن جعهسحطلك مقهسحطخيهس لكحف اجفهسهنهبهش، خممي خم هن اخم ّ احلخيهبخي ّ ً ، مظ ذامظ  جع

ممهب   .١١٧ ـ ١١٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطمحجهيشحفهب امكملمعهئئيغ امك



حيهش ............................................................................. ١٤٠ ٣ج ـ اخمحيهي

ت متحي خم ل ـ وهن اجفهسهنهبهش ـ ال جع مئ ن اجف  . حممس لكىطهللك، ال حطهتس حط،ّوحم
هسئ حض  هسحك ُّـالل أميهنهس اخمجه هسر هنِّـا اخمهئ حن االمق ) حطُّـاميهش احلميمئهش(ًوجمُّـ امغ

د خمهيوولكىط: جغهبمك جمهسل مع مظ خسهسّمسهنهبض اخم هب اخمٰه،هش وجع مض،  خمهبىع حن جم ىطض اجفخي
جم ، هلّاخمِّـي مي هي ت اجفٰهىطوض جم ت اخمٰههسرض لكحف جع ت ّهثنىح هلهب جع  جغخيهبخيهش جع
د خمهي مع ، ألنّمسهنهباخم ت اجفهسهنهبهش حط ّهش هن جع مبهس، ّ هسرمي مس أؠهسخم والك ّ ذخم هن حنخي

د ،ّ جفميهسن أمت حطهسجفهسهنهبهست؛مس اخمٰهخيّإمتو مع لكهش، وإلمئ اخم ّ ميحيحقض اجفهسهنهبهش حن
 . احلمئلكهيهبمبهس، وهن حض احلخيهبخيهش حن لكميىع

د لكحف اجفهسهنهبهش، حن  مع  جمهسلكُّـة ّأنّوحطِّـخم ميهئُّـهلىش اإلجكميهسل اجفٰهىطوف حض مخ اخم
ت اجف ـ ألكهئ جعّهبهشاخمحيىطلك ء خمممء هلىطع جع مظهس خمهي خم ـلكت  معمش جع  خم لكمئً مظ

د خمهي مع ت اخم هسحطلك، هل ت اخم جمّمسهنهبجم جع هيّهش مي ت اجفهسهنهبهش جم  هثن هل.ّىح لكحف جع
مظ خسهس هتهس لكجل جع مظ ، وإن حمهسن ملخفه.ُّّـم اخمممء لكحف متحي خميطم مظخي،حمهسن جع جمىح جع ّ مظ

ت ّ آمغىط خسهس، وهنهي معىطاٍخسهس لكحف جع هيّ  . هلهب
خيُّـ ؠُّـر  هتخسجلإذن ميٰه ٰههسخمهبهشّاجف هسلك حض احلميمئهش اجف  ّمنىحّ اجفهسهنهبهش ال مظّأن : وأمظ

د، حط  مع منىح ّإن األحنىط حطهسخمٰهميىع، أي ّإنحطهسخم د ألؠهسخم هن اخمِّـي مي مع ّ اخم
ال هلهبمبهس واجفهش، وحنهس متىطاه حنّهسهنهبحطهسجف د خصمئ مع هست هن ّهسهنهبً اخمخيهنهسميهس اخم ميخيىش اخم

خمهئهس هب جم ع، حن جم د: (اجف مع هسن حن وجمُّـ . حلمئّإمتمس هن هن حن لكميىع ا) اإلمت
هسئ ذخم إحل أمتىع اخمٰهخي حطهسجفهسهنهبهست، هلهيمئميهسن أمت هبهس ميحيحقض ألكيط هسحك ّى اخمجه

د لكهيهبمبهس مع لكهس، وإلمئ اخم ًاجفهسهنهبهش حن ّ. 

يطواري، اح اخضمهخميشخلهب   .١١٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحطخم
 .٢٢ـ ٢١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطمسلكاهسهب احلمنجههب 

خكهسئىح اخمِّـهنهئهبهش،  هبٰههش اخم د إحل حك مش حض لكميىع احلمئ ميٰه ث مقهسحطخيهش أن اخم ّ ذحمىطمتهس حض حط
مض هن حنٰهىطهلهش األجكهبهسء، وحنٰهىطهلهش األجكهبهسء  مش اخمٰههي احلمن ٰهُّـ أن حمهسمتلك وخكهبحيهش اخمِّـهن حط ّهل

هبهس ّال مظ إال حن مغالل حنهس حط االحن هبهسز ّ ّز، دون حنهس حط االجكحقاك، هلهثن اخمٰهخي جيٰه حنهس حط االحن
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هئهسء لكحف حنهس ذحمىطه حن  لك اّمنهئىحوحطِّـخم أمعهسب اجف ر؛ إذ حطٰهُّـ اخم إلجكميهسل اجفِّـحم
 ، د حن جم اخمخيهنهسميهس اجفىطحمّ خم هلىطض أنّجغلكميىع احلمئ مع ّ مخ اجفهسهنهبهش لكحف اخم هش ّ

ارد جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّأمتًوحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وهلىطض أميهنهس  ارد ّهبهش حن حن  وحمِّـا حن حن
مسع ّ ال ميهييطم حن ذخم حمهي حنهس ذحمىط حض اإلجكميهسل حن ّهثمت، هلّمظمنهسفجمهسلكُّـة اال خميطوم امع

د، وهن جعهسحطلك جم اّناخمهئخيهبهنجل، أل مع ع هنِّـا اخمهئ حن احلمئ هن اخم  ّمظمنهسهل حن
، إذنّهسهنهبحطهسجف هسحطخيهش، ّمظمنهسهلهش، واّهسهنهب حطهسجفّمنىح هلمب ميهش ألؠهسخم هش اخم مظ حض اخمىطمظ  هبهس هلىطع جع

ت ، ال حط ، وهنِّـا حنجههسحط محهسحنهس حنىش حنهس أجع ٍوهن جعهسحطلك حمِّـخم حطِّـامظ ً زائُّـ لكحف ذامظ
هسرميهش اجفهسهنهبهش، وخمهبىع حض ذخم أي مقهسّمنهئىحاجف د والك مع ّحطخيهس حن أؠهسخمهش اخم ّ ّ  خصِّـور، ً

ردا خمميهي ن اجفخيهسم حن  .هس اخمخيهسلكُّـمظجل حطال إجكميهسلًهلهبمي
)٢(عا  ّ دا  ا   

ٍجكميهسل أميهنهس ميهتمظهيىح حض جكميهي حن جمهبهسسهنِّـا اإل هئهسئً  ّمنهئىح ذحمىطه اجفّ امق
خم د خم حمهسن حض األلكهبهسّإن: حطخي مع هش ّهسهنهبهس حطهسجفّهش، هلخيهبهسحن إحنّهسهنهبًن خمميهسن جمهسئمس حطهسجف اخم

دهنهس، أو حطهسجف دهنهس جم ومع دة، هلهبهييطم ومع مع مسع ّهسهنهباجف هش اجفٰهُّـوحنهش، هلهبهييطم امع
ىطّهسهنهباخمهئخيهبهنجل، أو حطهسجف د واخمٰهُّـم، هلهبهييطم ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجلّهش اجف مع  .دة لك اخم

جيمش اإلجغمنهئل دا وحنّأن: حصيش مع د خم حمهسن حن مع هسن ّهس حض األلكهبهسن خمميّخيخيً اخم
، هلهسجفخيُّـّهسهنهبًجمهسئمس حطهسجف هسمض حطهسحك ّهش، خممي اخم هيّ  .م حن

مت جمهسئمس ّخي اجفالزحنهش حطجل حتّإن :مسجيهئن اخضالزخلهب د حض األلكهبهسن وحطجل حم مع ً اخم

، ألن اخمٰهخي ) ّوهن اجفهسهنهبهش( ال لكهيهب ع، وحنهس حط االجكحقاك مظهسحطٰههس خم وخصمئ ّهن األؠ واجف ًً
هي احلخيهبخيهش  د حطٰهُّـ ذخم خم مع لك اخم ، جع مي ٰهىطف لكحف جغخيهبخيهش اخمممء حن مغالل حنهسهنهب ُإمتمس مي ّّ ّ ّ

ال ل حن حنهش، هلهبخي هسن : (ًاجفٰههي داإلمت مع لك : أي) حن م احلخيهبخيهش واجفهسهنهبهش جمُّـ جع هسن اجفٰههي ّإن اإلمت ّ
د مع حنهب. خم اخم  .٤٠٤ـ ٤٠١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامكحنهن
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، حن ّهسهنهبحطهسجف هسحط مئُّـ لكحف حنهس ذحمىطمتهسه حض اإلجكميهسل اخم د خمهبىع ّأنهش وؠحيهش خسهس، مظٰه مع  اخم
خيال خم حض األلكهبهسن ال إلمن حن هنىطا، هلٰهحف هلىطض جغمن ّمع ً

ٍ جغهبهئئِّـ أن ّٰهجل هلهب ً، 
، وذخم اخمممء د حض اخلهسرج هنهبئهش حض اخمممء وؠحيهش خم جمهسئمئهش حط مع ن اخم هن ميمي

دا حض األلكهبهسن، خمميهسن جمهسئمس حطهسجفّهسهنهباجف مع د حن مع ًهش، هلهي حمهسن اخم  .هشّهسهنهبً
هئخس د حطهسجف:مسحمالن امك مع هسمض هن جمهبهسم اخم رمس ميّإمتهش حض األلكهبهسن، وهن ّهسهنهب اخم  حض ّمن

هبهيهشّهلىطوض جعالجعهش حمهيمبهس حطهسحكهيهش   :وحن
وجودة: ّولالفرض األ اهية ا وجود با   ّقيام ا

ورميهست؛وحطجهالن دةّمت أل هنِّـا اخمحيىطض حن اخم مع ن اجفهسهنهبهش حن هييطم أن مظمي  ّ مي
د مع خمهئهسٍحط ل لكهيهبمبهس، هلحي جم مئ دهنهس اجف د:  مقهسحط لكحف ومع مع هسن حن  ّالحطُّـ اإلمت

هسمت دا خمإلمت مظهس وومع ًأن متحيحقض جع هسحطلك خسّهبهشً دهنهس اخم ل هنِّـه ً مقهسحطخيهس لكحف ومع هس حض خصمئ
، جغهبمك ميهئخي اخمميالم ّمظهنهي، وهنِّـا حنهس اّهبهشاخمخيهن هسحط ُ حطجهالمت لكهئُّـ حطهبهسمتهئهس خمإلجكميهسل اخم

د اجف مع د اجفهسهنهبهش وجمهسئمس حطهسجفّخيُّـمإحل ذخم اخم مع جمهس أميهنهس حط ً، هلهثن حمهسن حن ّ ً هش ّهسهنهبً
د  مع هسحط حنجيهسميىطا خمهي د اخم مع هي ال إحل هنهسميهش، إذا حمهسن اخم دة، ميهييطم إحنهس اخم مع ًاجف ّ

 ، ورميهست، أو ميهييطم اخمالجغ ، إذا حمهسن ّمظخيُّـموحطجهالمت حن اخم  اخمممء لكحف متحي
هسحط لكجل اخم ، وهن أميهنهس الاخم هسخمهشّرضوريًجغ مسع اخمهئخيهبهنجل ؛ االمق  خمهييطوحن امع

جهالنُّّـجخ اخم  .اخم
ا عدومة: الفرض ا اهية ا وجود با   ّقيام ا
ورميهست؛وحطجهال مسع اخمهئخيّن ألًن هنِّـا اخمحيىطض أميهنهس حن اخم  هبهنجل؛ حنىطمعٰه إحل امع

، هلمبِّـا حنٰههئهسه  اجمىش اخمٰههبهئ هسظ اخم ة ّحنخيهبُّـ ذاهتهس ّأنّإذ خم حمهسمتلك اجفهسهنهبهش حنٰهُّـوحنهش حطهي
د واخمٰهُّـم حض  مع مسع اخم د حطِّـات اجفهسهنهبهش، ميهييطم امع مع ّحطهسخمٰهُّـم، وحنىش هلىطض جمهبهسم اخم

مسع اخمهئخيهبهنجل اخم اجغُّـة، وهنِّـا حن امع هسخمهشُّّـجخ ّاجفهسهنهبهش اخم  .االمق
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الث ج: الفرض ا اهية ا وجود با وجود والعدمّرّقيام ا   دة عن ا

ورميهست؛وهنِّـا  مش ّن ألًاخمحيىطض أميهنهس حطجهالمت حن اخم هئهس هنهئهس ـ حط  جغُّـمي
، حم ميخيهسل م اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن ُاخمحيىطض ـ خمهبىع حض حنحيمب حن جغهبمك هن هن ال ّ إهنهس :ّ

دة وال حنٰهُّـوحنهش، و مع اجمىش ّإمتحن هسظ حنمنهسدميخيمبهس حض اخم ّمس احلُّـميمك حض اجفهسهنهبهش حطهي
هسظ إحنوحطهسحلمئ اخمخنهسئىش، وهن هبّهسرمع اخل دة أو حنٰهُّـوحنهش، ِّّـا اخمهي مع ن حن هس أن مظمي

هنهس وجضىط ّوهلىطض مغهي د واخمٰهُّـمّ مع هسظ دهنهس لك اخم ن اجفهسهنهبهش حطهي هييطم أن مظمي ّ مي
دة وال حنٰهُّـوحنهش، وهن حن ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل اخم مع اجمىش اخمٰههبهئ ال حن ُّّـجخ اخم

هسخم إحل هسخمهش أميهنهس، وميىطمعىش حض حطُّـاهنهش امق مسع اخمهئخيهبهنجل؛ًاالمق هسخمهش امع   حطُّـاهنهش امق
دة وأميهنهس حنٰهُّـوحنهش ّنأل مع دة وملخف حن مع ن اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج حن ً حنىطمعٰه إحل حم ّ

جل مسع خمهيهئخيهبهنجل حن معمب  .وملخف حنٰهُّـوحنهش، وهن امع
هس راحطٰههس حس ميِّـحمىطه اجفّإن ّجع ً هنهئهسك هلىط ، وهن ّمنهئىحً هسخم ح حطجهالمت وامق  خم

د جمهسئمس حطهسجف مع ن اخم مسّهسهنهبًأن ميمي هيهش امع هي أحن دة واجفٰهُّـوحنهش، وهن حن أو مع ع هش اجف
 . حممس ذحمىطمتهس،مضّأوّحطُّـجخ اخمهئخيهبهنجل، وحطجهالمت 

مئىش خمميهسهلّأنًحنهنهسهلهس إحل  هسذميىط اجفّ هنِّـا اخمحيىطض حن هش حض اخمحيىطوض ّخيُّـحنهش اجف
هسحطخيهش  .اخم

هسمض ـ : إذن د حطهسجفاخم مع مئهبىش هلىطو اجفهش ـ ّهسهنهبوهن جمهبهسم اخم رحطهسحك حط ة ّمن
لك أميهنهس حطجهالن اجفخيُّـ َّلكخيال، هلهب ً دا حض األً مع د حن مع ن اخم لكهبهسن، ًم، وهن حم

ب دا حض األلكهبهسن، وهن اجفجههي مع د خمهبىع حن مع  .ًهلهسخم
مبىطوردي اق اخم ب إحل جكهبَّـ اإل هسين اجفهئ  .هنِّـا هن اإلجكميهسل اخم

 اإلجغمنهئل وخلهئ وخكىط حكجيىش خليس اخلهنُّـ مسمف اخلهئرج وامكمكمسيسإمغالمكهب خليشمصمنة حفمض حصهئرهسهش 
 حض ّمنهئىحَّال خيحي أن هنِّـا اإلجكميهسل واإلجكميهسالت األمغىطى اخم ذحمىطهنهس اجف

اجمىش اخلُظاجفخيهسم، اجفهي ، هلهبمبهس اخم هتخسجل هلمب حض متمهىط ؠُّـر ّهسرمع  ميىطاد هبهس متحي ّاجف
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د مع هسرمي وأؠهسخمهش اخم هست الك ّ األؠهب حض األلكهبهسن هن اجفهسهنهبهست، هلخيهبهسم ّأن وّإجع
د حطهسجف مع هسظ اخمّإمت هش اجفحيىطوض حض مظخيىطميىط هنِّـا اإلجكميهسلّهسهنهباخم  ّخيمس هن جمهبهسحن هبهس حطهي

،اخل هيهب اخمّهسرمع مش اخم ، ال حط د حض  وحطهسِّّـهنهئ مع حي اخم حيهسئ وحطجهالمت ميهئ مت
هسر ن أحنىطا الك ًميهسًاأللكهبهسن، وميمي ّ. 

اق، حممس هلٰه ّمنهئىحواجف هسرة اجف إحل جكهبَّـ اإل مش هنِّـا اإلجكميهسل حض لك  حس ميهئ
ٰهىطا خمإلجكميهسالت هش هنِّـا اإلجكميهسل إحل ّخمميهئاألمغىطى، وذخم لكهئُّـ امق ُّـ مت هئهس مت

جغ لكحف األمقحي ادي آحنمك حض  اق حض حمهيمست اخمخنهبَّـ مع هسر، جغهبمك مت جكهبَّـ اإل
إلهست، حممس ذحمىط أميهنهس  هي هسحط اخم مش ّأنًإخمهب حض حم ً هنِّـا اإلجكميهسل جمُّـ معهسء أميهنهس حض حم

هتخسجلؠُّـر  هسئ اخمخيُّـمق األمغىطى، حمىطمقهسخمهش ّاجف  .ّهبهشاجف
اق حض رمقهسّومت جمُّـ مظ هيحيهش ـ جغميمئهش ٰههئهس حمهيمست جكهبَّـ اإل ئهي وحم اجف

ُّـ هلهبمبهس أي إلهست وملخفمههس ـ هلهي مت هي اق واخم رة إحل هنِّـا اإلجكميهسل  أجكهسّاإل
خيىطميىطه اخمِّـي أورده اجف ٰهىطّمنهئىح اجفّأن هنهئهس، حممس ّمنهئىححط ّ أميهنهس حس مي ض خمإلجكميهسل هبِّـا ً

خيىطميىط هسحط األمقحيهسر، هلهي ميِّـحمىطه حضّ إال اخم ىش حن حم رمقهسئهي وحم  حض هنِّـا اجف
ٰهىطض حض ذميهيمبهس إجكميهسالت  د وامق مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم األمغىطى اخم ذحمىط هلهبمبهس حن

اق وأمعهسب لكهئمبهس،  هسئ اخمخيُّـمقجكهبَّـ اإل حط وّهبهشحمهسجفخنهسلكىط واجف اهنُّـ اخمىطحط  ّهبهشاخمخن
 .وملخفهنهس

ف متالجغيس ؛ وخمِّـا مق ، وخمهبىع إجكميهسال حطىطأمق هسحط ًوخمٰههي حطهبهسن آمغىط خمإلجكميهسل اخم ّ 
هش حن اإلمعهسحطهش لكحف مقهسحطخيّمنهئىح إمعهسحطهش اجفّأن  . لكهئ جمىطمي

هبهسن ـ جمُّـ حكىطحهئهس جمُّـ ومعُّـمتهس هنِّـا اإلجكميهسل ـ أّإمت ّجع ً دخمهبال و حنهس ميخيىطب حنهئ حض اخم
هست اخمٰههبهئحض حمهيمست حطٰه هسحطخيجل إلجع د واجفّهبهشيغ احلميمسء اخم مع  ،هش حض اخلهسرجّهسهنهب حطجل اخم
هسب ّاحلمك ّٰهالحنهشأو اخم ووجمُّـ أورده ح جضىطميُّـ ( حض حم حمخنىح اجفىطاد حض 

يشم:  امتمهىط  .٤١٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
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خيهسد د لكحف اجفهسهنهبهش، وذخم حض مقهبهسق حطهبهسمت خمميالم ) االلك مع مك زميهسدة اخم ّحض حن
هسل، جغهبمك جمهسلّخياجف   : اخمجه حض هنِّـا اجف

ل. هش حن جغهبمك هنّهسهنهبحطهسجفوجمهبهسحن : جمهسل ُّـالل: أجم اب لكحف امق  اخلمنهنِّـا مع
د متحيىع اجفّأنلكحف  مع ُّـالخس. هشّهسهنهب اخم ّلكحف اجفهسهنهبهش ً خم حمهسن زائُّـا ّأمت: ومظخيىطميىط امق

جيهئهبهس لك اجفهسهنهبهش، خمميهسن ؠحيهش جمهسئمئهش هبهس؛ هنىطا جمهسئمس حطهئحي حن ن مع هسخمهش أن ميمي ّ المق ً ًً
هلمبهسو ؠ هسخمهش جمهبهسم اخممنحيهش حطجيخف حن ،  وإذا حمهسن حم.امق م حطهسجفّهلهثحنهسِّـخم هش ّهسهنهب أن ميخي

مسن حطهسحكالن دهنهس، أو جغهسل لكُّـحنمبهس، واخمخي  .جغهسل ومع
د حطهسجفّنهلأل: ّهس األولّأحن مع ط حض جمهبهسم هنِّـا اخم د اخمِّـي هن  مع هس أن ّهش إحنّهسهنهب اخم

، هلهبهييطم  ن حنجيهسميىطا خم ، أو ميمي د، هلهبهييطم اجكحقاط اخمممء حطهئحي مع ن هن هنِّـا اخم ًميمي
دات اجف مع د اخمِّـي هس متهئخيهئّمتوألاجغُّـة، هش اخمّهسهنهبة حطهسجفّٰهُّـدجمهبهسم اخم مع  اخمميالم إحل اخم

ط هسينّأحن و.هن  دميهش حطهسجف اجفٰهُّـوم وهن ّمتهلأل: هس اخم مع ّ ميهييطم جمهبهسم اخممنحيهش اخم
حيلك اخميطميهسدة .حطهسحك مسن امت  .وإذا حطجه اخمخي

ل اب أن متخي د جمهسئ حطهسجف: ومظخيىطميىط اجل مع هسر ّهسهنهباخم ، ال حطهسلك هش حن جغهبمك هن هن
دة، هلهسحلجن مع هنهس حنٰهُّـوحنهش أو حن عحم  . حجهئ

اب اخمِّـي ذحمىطه اخم ُّـالل، هن اخمِّـي أوردّاحلمك ّٰهالحنهشوهنِّـا اجل ً ردا لكحف االمق ّ 
 . خمإلجكميهسل حطهييطوم ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجلّمنهئىحلكهيهب حض ذمي مظخيىطميىط اجف

ر حن اخلهيىس حطجل اخميطميهسدة حض اخمّاحلمك ّٰهالحنهشوال خيحي حنهس حض حمالم اخم ، وحطجل ّمن
اجمىش اخل ،اخميطميهسدة حض اخم ُّـلّهثن هلّهسرمع د متحيىع اجفّأن لكحف ّ اجف مع لك ّهسهنهب اخم هش أراد أن مي

ِّـور حض  هسخمهش، وجمُّـ معهسء هنِّـا اجف ُّـجخ االمق مسع اخمهئخيهبهنجل اخم ّ حطجهالمت حن أمع خميطوم امع
 .مظخيىطميىط اجفمنهئّىح خمإلجكميهسل

هسزاين هنِّـا اإلجكميهسل حطمس ميخيىطب ٣٩ ـ ٣٨ص: ، حنمنُّـر مقهسحط اخضملادلكملىع  حي ، وجمُّـ أورد اخم
ر،  هبهسن اجفِّـحم  .٣٢٧ـ ٣٢٣ ص١ج:  جس حفهنىس امكمنالمح اخضخنهئؠلكحن اخم
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 ّاثصطشض يف األحشصن،ثطألص حخ اآلثظ يف اخلصرج، وطشسى زطصدة ادوثود حج أن أ

ُأدص ادظطصدة اديى طظاد إتيصهتص يف خالم ادروآل وادو  خشى ادظطصدة بسيصظ ادزسل ّزالدضّ
:  يف آثظ اثرصفدضّزال ودظا خصل اد وال دشصخصة بخ األدظطن؛ّظطشى، ادّيذورواد

 .، ال يف األحشصنّيذورّوثود اثصطشض زائط حسششص يف صسظ األدظ واد
ّ احلح حن اخلذم ـ بيىض ّزالدض طظا ادظي ذخظه ادّأنواثسسض دألصرصر 

ً وثود اثشسن دع دصطشيه ثصرثص، ّشض يف دييض حششّذشف به اثّتزيجه ـ خط اجيطل ّ
ص دزطودض خشيشصخع، أو دوثودة ّض إدّصطش خصث،ضّصطشدو خصم ادوثود بصث: ثشض خصل

 .خشطور أو طيىسىل
 حشط اإلآلاق ّأنّوطظا طصخط دص جشذج إدشه يف تشيششصت طظا ادسذل، دن 

ّ اديى صين بذطد بشصهنص، ال طظطط بظدك أن طشسى حتسق ادوثود ّددضحشطدص جصق األ
 بخ ادوثود وبخ ّشض إتيصت ادزششجم طو بذطدّإصض، وّصطشيف األحشصن وطييض أصصدض اث

ًاثصطشض ثصرثص، وحطم زطصدة أثطألص حج اآلثظ هبظا ادسيصظ، وطظا خظطض دن  ّ
 .اديسىج ادظي اثجصصه ألصصدض ادوثود

 بزط أن أتيض يف بزع رجصئسه أصصدض ّاثيصهلخ صطر ّأنوادزظطض يف األدظ 
 بخ ّشضك ادزششأتيض بزط ذد وادوثود وأثصب حن إحسصالت حشط اإلآلاق،
ّوثود اثشسن ودصطشيه يف األحشصن، تزظض دس ض يف ّصطش بخ ادوثود واثضزالخّ

ّأورد ذات اإلحسصل ـ ادظي طو حمل وً وزطصدة أثطألص حج اآلثظ دسشودص، ّيذوراد
ّ اثصطشض ّتذصفًا، واّتذورّبييشص ـ حج دن طسول بظطصدة ادوثود حج اثصطشض 

ّ تذطى دإلثصبض حن ذدك بجم طسظب دن أثوبيه يف ّتم بصدوثود يف حظف ادييسشل،
بصدوثود ّ اثصطشض ّتذصف اّشضبسى ادسالم يف خشس): اثذصحظ(اثسصم، ثشض خصل 

 .٣٩ص: ، دذطر جصبقكشف املراد
 .٢٤٦ ص١ج: ، دذطر جصبقفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالية يف األس 
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هسر اجفجيهسميىطة اال مش الك هيهب اخمٰهخيمكّهبهشّمظمنهسهلحط د ...  حض خكىطف اخم مع هلٰهىطوض اخم

دة وال اجفّمسهنهبهشهس خمهيّإحن مع دة، أو ال اجف مع دة، أو ملخف اجف مع . ًٰهُّـوحنهش مثهبٰههس اجف
يض ّولهلهسأل هسخممك ميخي هئهسجميغ، واخم معمش اخم هسين مي ، واخم هي هييطم اخمُّـور أو اخم  مي

 .ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل
هيحيهش، هلهي مظ هيهب اخمٰهخيمك، ميّومعمبهش اإلجكميهسل هنهئهس مص هسظ اخم  ّحتهسدلك االُ حطهي

د واجف مع حن حطجل اخم د لكحف اجفهسهنهبهش هبِّـا ّهسهنهباجفحيمب مع ، وميهئحي زميهسدة اخم ّهش حض اخمِّـهن
هس حنهبهشاخمهي لك اخميطميهسدة اجفحيمب  .ّظ، وحطهثحطجههسخم مظ

، هلهي مظ حض متمهىط ّ هلهثهنهس  معمبهش اإلجكميهسل حض اجفخيهسمّوأحنهس اجمىش اخمٰههبهئ ىس حطهسخم ّمظىطمظ
لك أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش وحتّخي ميهئحي حتّهثمت هلّمنهئىحاجف د حض األلكهبهسن، ومي مع  ّخيّ اخم

 .ّاجفهسهنهبهست حض اخلهسرج حطهسخمِّـات
لك ّهثمتّ هنِّـا اإلجكميهسل خم مظ هلّأنهئهس متىطى ّخمميهئو د واجفّهبهشاخمٰههبهئُ مي مع هش حض ّهسهنهب حطجل اخم

هش  هب ًاخلهسرج، وهن ال خصِّـور هلهب أؠال، حط هن حنهئ محهسحنهس حنىش اخمخيىطاءة اخممن ً
هي د حممس هن وا مع  .ألؠهسخمهش اخم

ًميهسّواخمِّـي متمههئ جم ّ حس ميحيىطّمنهئىح اجفّأن :ّ ّأن  مقحقىق حطجل معمب اإلجكميهسل، جغهبمك ُ
هيهب اخم هسظ اخم هيىح لكّٰهخيمك معمبهش اإلجكميهسل حطهي اجمىش  معمبهش اإلجكميهسخي هسظ اخم ل حطهي

، هسج متحي حتّ حجهس اخمٰههبهئ هئ خيىطميىطه ّخيّأدى حط إحل امق د حض األلكهبهسن حن اإلجكميهسل حط مع  اخم
ره حممس  ر، هلحي مظمن ، ميىطميُّـ ّأنّاجفِّـحم د لكحف اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن مع ُ اخمِّـي ميهئحي زميهسدة اخم ّ

ل حط ل لكهيهبمبهس، وّهتنأن ميخي مئ د حض اخمِّـهن هن حنٰههئ اجفهسهنهبهش اجف مع  ّأمتّ حنٰههئ اخم
ّهس، حنٰههئهسه حض حمحنخنحقك خمحيمه ُ مخ متحيىع حنٰههئ اجفهسهنهبهش اخم إلمئ لكهيهبمبهس،ً هلٰههئُّـحنهس  ّ

ل دة: (متخي مع مسء حن مسء مقمسء: (هئهس جمهيهئهسّهتمت حم)اخم ره )اخم  اخمِّـي ّأنّ، حمِّـخم حض مظمن
د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، حنىش إميمسمت حط مع ّخيّميهئحي زميهسدة اخم ّ اجفهسهنهبهست حض اخلهسرج، ّ

 .٣٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاخضملهئحفمل) ١(
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لك  د أحنىط  حض األلكهبهسّخي اجفّأنُميىطميُّـ أن مي مع هسري ّن هن اجفهسهنهبهش، واخم يطع حن ّالك حنهئ

ٰههسمتُّـ حطجل حتّهتن، وحمّهبهشّذات اجفهسهنهبهش األؠهي  ّخيّ اخمِّـي ميُّـور حض ذهن اجفمنهئىح هن اخم
د،  مع خف اآلمغىط ألؠهسخمهش اخم حي د أو اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، وهنِّـه هن رحمهبيطة اخم مع ّاخم

هسحط حط خيُّـ أؠ مبهسه، وّهتناخمِّـي ميٰه د وحنهئ مع ّ اجفهسهنهبهش جغُّـ اخم هسرحنهس حمهسّحم ّ ًميهسن الك ّ 
، حنىش  ّوالجغخيهس حض حتخيخي هلمب حمِّـخم هسب هنِّـا ّأنً ّ هنِّـا مظميهيىح وحتمئهب لكحف أؠ

ن حنىطادهن لكهبهئاإلجكميهسل  ؛ إذ جمُّـ ميمي معمش خم د خمهيمسهنهبهش حض اخلهسرج، حممس ّهبهشال حن مع ّ اخم
خف األ حي مس اخم هسظ اخمِّـهن ّولهن حنخي ن معمبهش اإلجكميهسل حطهي مي د، هل مع  ألؠهسخمهش اخم

هيحيهش محهسحنهس لك معمبهش اإلجكميهسل حطهي اجمىش اخمٰههبهئًمص  .هسظ اخم
ل   اإلجابة عن اإلش

احطجل، األّمنهئىحجيهبمش اجف  حنهئمبمس جمىطميمش اجفهتمغِّـ حض ّول لك هنِّـا اإلجكميهسل حط
اب األول اخمِّـي أمعهسب حط اجف جم حن اجل ّ لكحف اإلجكميهسل األول، ّمنهئىحّحطٰهيغ جكخي

نّأنحممس  ب حض حطٰهيغ اخمميهيمست إحل  ّ اخمخن حنهنمئ اب حنهئ اآلمغىط حن هنِّـا اجل
 لكُّـم ّمنهئىح خكهسهنىط حمهيمست اجفّأنً أميهنهس ّهنهيهس مقهبهتجح، ومقهباين لكحف حن اخمُّـوّخياجف

اب حض هنهسميهش اجفجههسف، جغهب ل هنِّـا اجل حطهش، اخمِّـي ميهئ حنىش مكجم مئُّـ جعهسين األمع  ميٰه
د مع هسمتهب حض أؠهسخمهش اخم  .حن

اب جعهسخممك أميهنهس إن معهسء حض حطٰهيغ حم  و حض اجفخيهسم،ّمنهئىح حس ميِّـحمىطه اجفًوهنهئهسك مع
خيلك اإلجكهسرة إخمهب حض اإلمعهسحطهش  ف األمغىطى، وجمُّـ مق ، ومق هسحط لك اإلجكميهسل اخم

حطهش اجف  .ًمتخنخف إخمهب أميهنهس حض ذمي أمع
هسحط ولكحف هنِّـا اإلجكميهسل، ميمثحم حطهش لكحف اإلجكميهسل اخم خيهسرب حض األمع ُّـ ّوهنِّـا اخم

متهس إخمهب حن  هسن إلجكميهسل واجغُّـّأهنحنهس أ  .مس مظخيىطمي
مش مظىطمظهبمش اجف حطهش حط  : خسهسّمنهئىحوهلهبمس ميمك حطهبهسن مظهي األمع



١٤٩  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
واب األ اه: ّولا وجود با وجودة به أو من حيث قيام ا   ّية ا

اب ـ حممس مقهب ب حض حطٰهيغ اخمميهيمست إحل اجفّهنهيهنِّـا اجل اين،  اخمُّـوّخي ـ حنهئ
لك هنهئهسك أيّأمت: وجغهسؠهي هسمض، هلهيهب هسخمهش حض هلىطض جمهبهسم ّهئهس متهئميىط حطجهالن اخم  امق

د حطهسجفهسهنهبهش وا مع  :ّمت وذخم أل؛مبهس حطّمظمنهسهلّاخم
ًأوال ظ حض اهلحقاض اجفهسهنهب:ّ دة مظهسرة وحنٰهُّـوحنهش ّ إن حمهسن اجفىطاد واجفهي مع هش حن

اجمىش اخل مش متحيىع األحنىط واخم دهنهس ولكُّـحنمبهس حط ، ّهسرمع أمغىطى، هن ومع اخمٰههبهئ
هسر اخمحيىطض األ د حطهسجفهسهنهبهش ّولهلهئ مت مع هسمض، وهن اهلحقاض جمهبهسم اخم ّ حن هلىطوض اخم

اجمىش اخل دة حض اخم مع دة، أي اجف مع ،اجف هي ّهسرمع  وال ميهييطم حن ذخم إجكميهسل اخم
؛ إذ ال متىطميُّـ حن حنّوال خصِّـور مظخيُّـم اخمممء لكحف  دميهشمتحي ّ اجفهسهنهبهش حتخيخيمبهس حض ّمع ّ

د مع ل لكهيهبمبهس اخمخيهسئ هبهس جمهبهسم اخممنحيهش ٍ آمغىط مقهسحطٍاخلهسرج حط مئ د اجف مع  لكحف اخم
د  مع دهنهس حطهئحيىع ذخم اخم دة هن ومع مع هلمبهس، حط حنىطادمتهس حن اجفهسهنهبهش اجف ؠ ّحطمئ

هي هسخك اخم د آمغىط حم ميهييطم حطهي دة ومع مع ل لكهيهبمبهس، هلهيهبىع خمهيمسهنهبهش اجف مئ  ّاجف
 . حض مظخيىطميمش اإلجكميهسلّمظخيُّـم اخمممء لكحف متحي حممس ّمظخيُّـمأو 

هبهسض حطهسجل األحطهبيغ، أي اجفخيهبُّـ حطهسألحطهبهن هب جمهبهسم اخم  ال ّهثمت، هلّهبهشّوهنِّـا حن جم
هبهسض مقهسحط لكحف ا هبهسض حط حنخيهبُّـ حط ، حط هن جمهسئ ّمظمنهسفّميٰههئ جمهبهسم اخم  اجل حط

هي وال مظخيُّـم اخمممء لكحف ، هلال ميهييطم اخم هبهسض هن متحي  . متحيّحط أحطهبيغ حط
دة مظهسرة وحنٰهُّـوحنهش :ًوخصهئحيجيهئ مع ظ حض اهلحقاض اجفهسهنهبهش حن ّ إن حمهسن اجفىطاد واجفهي

 ، هش ذات اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن د أو اخمٰهُّـم حض حنىطمظ مع ّأمغىطى، هن أن ميمثمغِّـ اخم
ذا حض جغُّـ ذات  مفا وحنهتمغ د أو اخمٰهُّـم ـ حنٰه مع ن واجغُّـ حنهئمبمس ـ أي اخم ّلكحف أن ميمي ً ً

،ّاجفهسهنهبهش مبهس أو ّ إحنهس  حن جغهبمك هن هسخممكمتحي هسر اخمحيىطض اخم  معيطؤهنهس، هلحي هنِّـه احلهسخمهش مت
هسمض، وهن  ن ّأنحن هلىطوض اخم ، حن دون أن ميمي د جمهسئ حطهسجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن مع ّ اخم

ذا حض جغُّـ ذاهتهس؛ إذ اجفهسهنهبهش حطهسحلمئ األو د أو اخمٰهُّـم حنهتمغ مع ّاخم ّ ّ مض وحن جغهبمك هن ً
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لك هسظ أيّذامظهبذاهتهس وّ إال هن خمهب ء آمغّهسهتهس، وال ميمثمغِّـ هلهبمبهس هبِّـا اخمهي ىط، هلمب  

لك د جمهسئمس هبهس ّ إال حن جغهبمك هن خمهب مع ن اخم دة وال حنٰهُّـوحنهش، وميمي مع ، ال حن ًهن
هييطم ذخم  دة أو اجفٰهُّـوحنهش، حم مي مع هسظ، وال ميهييطم جمهبهسحن حطهسجفهسهنهبهش اجف ّهبِّـا اخمهي

مسع اخمهئخيهبهنجل، حممس ال ميهييطم هي أو مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي أو امع ذحمىطمتهس ّ حجهس ّاخم
اجم هش اجفهسهنهبهش حن جغهبمك ّ ألن اخمىش،ًأميهنهس ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اخم ّاجمىش أومقىش حن حنىطمظ
هسظ واجمٰهمبهس ومظ ، هلهسجفهسهنهبهش حطهي دة وال حنٰهُّـوحنهش، حطمئٰههئ ّخيىطرّهن مع  ّأن ذاهتهس ال حن

هش مظخيىطرهنهس اخم د وحمِّـا اخمٰهُّـم حس ميمثمغِّـا حض حنىطمظ مع جن ّخممي، وِّّـاجحّاخم اجمىش ال ميهئ  اخم
ت اخمهئحيىع األحنىطي، واجفهسهنهبهش هبِّـ ، واخم اجمىش اخمٰههبهئ ، حط ميخنمئ اخم هسظ ّحطِّـخم ا اخمهي

لك د واخمٰهُّـم، هلمب حن جغهبمك هن خمهب مع دة وال ،هنّ إال ال ختهي لك اخم مع  ال حن
هش، وهن حن جغهبمك حتخيخيمبهس اخمٰههبهئ هتهس ّحنٰهُّـوحنهش، وميىطمظحيىش اخمهئخيهبهنهسن حض هنِّـه اجفىطمظ  وجع

اء اخمهئحيىع األحنىطي ـ مظهس حض اخمِّـهن أم حض اخلهسرج ـ مق دة أو هس ّ إحنًحمهسن جع مع حن
جغُّـ حن حكىطحض اخمهئخيهبيغ، هلهي ميهييطم ارمظحيهسع حنٰهُّـوحنهش، وال ختهي حن هنِّـه اجلمبهش لك وا

هش  ، وهن حنىطمظ هش حن حنىطامظ اجمىش، وإن ارمظحيٰههس لك حنىطمظ اخمهئخيهبهنجل لك مثهبىش حنىطامظمش اخم
هسين، هلمس هن هب دون اخم ، واألول هن اجف ّذات اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هب ّ  اجف

اجمىش(حن ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل  ً خمهبىع الزحنهس، وحنهس )وهن االرمظحيهسع لك مثهبىش حنىطامظمش اخم
اجمىش(حنهئ زم هن اخمال هبال، وجمُّـ )وهن االرمظحيهسع لك حطٰهيغ حنىطامظمش اخم ً خمهبىع حن

هب  .جلّوجمىش اخلهيىس حض اإلجكميهسل حطجل احلهب
هبهسض، جغهبمك ّهنهيوهنِّـا اخمِّـي ذحمىطمتهسه مي هسل اجل واخم ىط إذا لكُّـمتهس إحل حن  أحم

ل هبهسض وال حطخلط اخمال ّإن: (ّميمنهي أن متخي هبهسض جمهسئ حطهسجل ال حطخلط اخم  اخم
هنىط ذامظ  اجل ّأنوحنٰههئ ذخم ) حطهبهسض ده ومع ّحطهسحلمئ األومض وحض جغخيهبخيهش ومع

ذمي حض  هبهسض أو اخمال حطهبهسض، هلميال اخمهئخيهبهنجل ملخف حنهتمغ ًوحنهسهنهب خمهبىع حنخلوحكهس حطهسخم ّ
اجمىش  هسظ اخم مئهب حطهسحلمئ األومض، وإن حمهسن اجل حطهي ّذات اجل حن جغهبمك مع

منحيّخيواخمّهسرمع اخل ّ اخمٰههبهئ وحطهسحلمئ اخمخنهسئىش إحنهس حن ده ـ ًهسّ مع هبهسض ـ أي حط أو  حطهسخم
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هسظ،  هب أن ميىطمظحيىش اخمهئخيهبهنهسن لكهئ هبِّـا اخمهي د اخمال حطهبهسض، ومي حطهئخيهبهن وهن ومع

هئهس  .ّوحمِّـخم خص حط
هئهس، هلّأن ّإال ردمي حن معمبهش أمغىطى ملخف معمبهش حط هس حطجل اجف ً هنهئهسك هلىطجمهس وا  ّهثنً

هسل ميخيحقب حن معمب حنىش اجفمئ ٰهُّـ لكهئ حن معمبهست أمغىطى، وذخم َّاجف ، ومي  ّنأ خم
د  د اجل وومع هسل ومع هبهسض أو اخمال حطهبهسض حنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش؛ إذ حن  ّنإاخم

، ّهبهشاجل حطهسحلهب هبهسض ومتخيهبهن د اخم هسحط لكحف ومع ده اخم هسل خم ومع رة حض اجف  اجفِّـحم
هش  حض اخلهسرج ّمظمنهسهلّ، وحن هنهئهس ؠهي اّهسحنهش حطهئ حمهسن اخمٍ مقهسحطخيهشٍوهن جعهسحطلك خم حض رمظ

اجغُّـ اجمىش اخمٰههبهئ حط  أحطهبيغ أو اجل: ( حنهئمبمس حطهئ حمهسن اخمهئهسجممنهش، هلهبخيهسلٍوحض اخم
د أو أمخىط أو أي الف خص ) حنمنُّـاق حن حنمنهسدمي متخيهبيغ األحطهبيغّأمق ّ، وهنِّـا حط

د، هل مع مك، وهن اجفهسهنهبهش حطهسخمخيهبهسس إحل اخم ّ اجفهسهنهبهش حض ّنإ؛ إذ ّهسحنهش حنحيهسد حمهسن اخمّهثمتّاخم
د د، وخمهبىع خسهس حض اخلهسرج ومع مع  ًا حنجيهسميىطًااخلهسرج وحطهسحلمئ اخمخنهسئىش لكجل اخم

ل لكهيهبمبهس، هلال ا مئ د اجف مع ت اخلمنهسفّمظخمهي مش اخم د حط مع ،ّ خمهيمسهنهبهش حطهسخم  ّهسرمع
اء  مظهس ذهنهئًمق ًهبهسًحمهسن جع ًهبهس أم لكهبهئّ هسء ّمظمنهسفّ ألن اال، وذخمّ ا حن أمت يض مت ً ميخي

يغ اخم ف، وإن حس ميخي ؠ ت ّهبهش واخمحيىطلكّحيىطعاجفجيهسميىطة حطجل اخممنحيهش واجف  حض اخم
د حممس  مع يض  ميخيّمظمنهسف، هلهسالّمظمنهسف واالّهبهش حض مظخيىطميىط جمهسلكُّـجح اخمحيىطلكّمظخيُّـمواخم

ّ حطهسحلمئ اخمخنهسئىش اجفهسهنهبهش حطمس هن حنمنُّـاق حن حنمنهسدمي لكهسحس اخمِّـهن ّأمتاجفجيهسميىطة، حنىش 
د اخم مع ،لكجل اخم د اخلّأن حممس ِّّـهنهئ مع ،ّ اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج لكجل اخم لك ّهسرمع  هلهيهب

منىح أجغُّـمههس حطهسآلمغىط، ّهبهشّهنهئهسك أي حنجيهسميىطة جغخيهبخي د واجفهسهنهبهش، حم مي مع ّ حطجل اخم ّ
د حطهسحلّمظمنهسفهلحيىطض ا مع هس، وهن لكحف ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم هب هس ؠ ًمئ اخمخنهسئىش خمهبىع هلىط ً
د اخلّمظمنهسفمغالف ا مع هسظ اخم هبهسض أو اخمالحطهبهسض حطهي واحلمئ ّهسرمع  اجل حطهسخم

هبهي، وذخم خمهيمئجيهسميىطة اخم دميهشّاخمخنهسئىش، هلهثمت هلىطض ؠ د اجل ّمع  حطجل ومع
، وهن حمهسف د وؠحي  . حلمئ أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط حطهئ حمهسن اخمهئهسجممنهشٍوومع

، خمهيٰهخي حض حنىطامظ اخمٰههسخمهبهش  د، وميالجغمهمبهسمتٰه مع ُواخمحيهسئخيهش أن جيىطد اجفهسهنهبهش لك اخم ّ ّ 
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 ، د وإلمئهي لكهيهبمبهس مخال ّجعحض ذاهتهس وحن جغهبمك هن مع ًهبهسّأوخمً ميمنحيمبهس حطهسخم ، وهنِّـا ال ّ

د ـ حممس هن جغهسل ا مع هش مقهسحطخيهش لكحف امظمنهسهلمبهس حطهسخم دهنهس حض رمظ  اجل ّمظمنهسفّميٰههئ ومع
هش اخمٰهخيهي هبهسض ـ حط هن حض مظهي اجفىطمظ د هن لكجلّهبهشحطهسخم مع هلهش حط ؠ اجمىش  حن  ذاهتهس حض اخم

،اخل لك هن حنّهسرمع دّخيُّـحن وخمهب مع اب .  لكهيهبٍ آمغىط مقهسحطٍهش لكهيهب حط هنِّـا هن اجل
 :ّاألول لك اإلجكميهسل، وجغهسؠهي

اجمىش اخل.١ مش اخم خكهش حط ن اجفهسهنهبهش حنهي ،ّ أن مظمي هسر اخمحيىطض ّهسرمع  هلهئ
دة حض اخلهسرج، وخممي ّولاأل مع د حطهسجفهسهنهبهش اجف مع هسمض، وهن جمهبهسم اخم ّ حن هلىطوض اخم

ل لكهيهبمبهسحطهئحيىع اخم مئ د اجف  .مع
هسر اخمحيىطض .٢ ، هلهئ مبهس وحن جغهبمك هن خكهش حض متحي ن اجفهسهنهبهش حنهي ّ أن مظمي

دة وال اجفٰهُّـحنهش، وال ميهييطم ارمظحيهسع  مع د حطهسجفهسهنهبهش ملخف اجف مع هسخممك، وهن جمهبهسم اخم ّاخم
 .اخمهئخيهبهنجل
اب اجفّول األّواخمخن مت حض مع اب جمُّـ معهسء حنهس هن جمىطميمش حن حنهنمئ  ّمنهئىح حن اجل

د حض األلكهبهسن، وحنهس حط اجفٰههبهش ّإن: مك جمهسل، جغهبّوللك اإلجكميهسل األ مع ّ اجفهسهنهبهش حنىش اخم ّ
د آمغىط هبهسج إحل ومع دة، حطُّـون االجغ مع د اخمِّـي هن حط حن مع  .متحيىع اخم

اب حض أي حن حم األمغىطى اخم  ّ اخمخن هنِّـاّمنهئىحوحس ميِّـحمىط اجف ّحن اجل
خي حن اخمحيالمقحيهش  ُّـه حض حمهيمست حن مق مك، حممس حس مت ، احلميمسءوّمظٰهىطض هلهبمبهس خسِّـا اخم

احطهس هنهسئ هنهي خمهبىع مع ف مي ًوهن حممس مق ًهبهسّ احطهس آمغىط ّ هسر مع ً لك اإلجكميهسل، حط امغ
د  مع د حممس مقهبهتجح، جغهبمك ميهئميىط هلهب جمهبهسم اخم مع هسمتهب حض أؠهسخمهش اخم ُميهئ حنىش حن

ء واجغُّـ وأجغُّـمههس لكجل ّهنمبهس حط حض األلكهبهسن، ألّمظمنهسهلّحطهسجفهسهنهبهش وا مس حض األلكهبهسن 
ابّأنُاآلمغىط، حنٰه ميٰهىطف  ل لكهئُّـ ؠُّـر ّ هنِّـا اخمخن حن اجل هتخسجل ملخف حنخي ؛ وخمِّـا ّاجف

اب ىش لك هنِّـا اخمميالمّإمت: جمهسل حض ذمي هنِّـا اجل  .ّهس حض حن

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب )١(  .٥٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



١٥٣  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت

ابّ اخمخن اخمّوأحنهس خم ـ حممس مظخيُّـم ـ حض حمهيمست هسين حن اجل ّ هلخيُّـ وردت أؠ
ن اإلجكميهسل ّخياجف ُّـل حطمئهنمئ ، وحمهسن ذخم حض حنٰهىطض رده لكحف حن امق ّ اخمجه ّ
هست ّخيُّـماجف د متحيىع اّأن إلجع مع د[وجمهبهسحن : ّجفهسهنهبهش، جغهبمك جمهسل اخم مع ] أي اخم

حّٰهالحنهش وجمهسل اخم،ّحطهسجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هسرةّ احلمك حض  د :  هنِّـه اخمٰه مع اخم
دة، هلهسحلجن  مع هنهس حنٰهُّـوحنهش أو حن هسر حم ، ال حطهسلك ّجمهسئ حطهسجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن

ع  .حجهئ
هسرمظ هنِّـه حطمنُّـد متحي اخمٰههبهئّخي اجفّإنّجع   حطجل ّهبهش اخمجه وإن حس ميمي حض لك

د واجف مع اجمىش اخلّهسهنهباخم ،هش حض اخم د لكحف ّهسرمع مع هست زميهسدة اخم ّ وإمتمس حمهسن حض حنخيهسم إجع
م واخم مش اجفحيمب رّاجفهسهنهبهش حط ، اخمّمن هسظ، حممس رصح ِّّـهنهئ ّ ولكُّـم وجغُّـهتمس هبِّـا اخمهي

خم الجغخيهس ر: ًهن حطِّـخم حض جم من  حطهبهئمبمس حض ّهبهشً أميهنهس حطهسخمٰههبهئّرصح و،ّهليطميهسدمظ حض اخم
د حنٰههئ حط حتمن اجفهسهنهبهش حض اخمٰهجل، حط : هسلاخلهسرج، جغهبمك جم مع ّوخمهبىع اخم

ل احلمن
هي اخم خمّٰهالحنهشوأو د هن متحيىع حت:  ذخم حطخي مع ّ اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، ّخياخم

ن اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن  .ّخمهبىع حنهس حط مظمي
خك ٰهيغ أن مي هئهس، ّوخممي جغهسول اخم خكهبحيهس مغهسحكئهس حض خص حط اب مظ ّىح هنِّـا اجل ً ً

د مع ىس حطهسخم خنمي حض ّهسرمع  اخلاخمِّـي ميىطمظ ، هلهتمعهسب حط لكحف حن امق اجمىش اخمٰههبهئ واخم
د حطهسجف مع هتخمهش جمهبهسم اخم د حطهسجفّمظمنهسهلهش واّهسهنهبحن مع هش ّهسهنهبمبهس حط حض األلكهبهسن، ومعٰه جمهبهسم اخم

خنهئد) ١( خي ،جتملهسلك االحف  .١٠٦ص: اخمجهمتجن اخمُّـمي  ّاجف
 .٣٨ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد) ٢(
خنهئد) ٣(  .١٠٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطجتملهسلك االحف

هسحط  .١٠٧ص:  اجفمنُّـر اخم
 .٤١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد 



٣ج ـ اخكجممميطجمجي ............................................................................. ١٥٤
 ال لكُّـجضُّـدة وال لكملهبولكجي، وال مئمممثم لكهي ّمنجيلكهي حضمنخي هيِّـ هيِّـ، وهيِّـ لكهي هيمته احلمنىغ

ّهتخصىعجي امضمههيمنجي خكمنهث ذخكمن ارخصجممهع اخكحنحممنحلحف جفهي مجمنهش لكهتاخصٰه اخكُّـاجكهش، وارخصجممهجفخنمخ جفهي لك
ّلكيطيعىسمنال حكمخ خصحمهبم، وخس ذخكمن خضممهس واىطهئ حصحف اخكىعىسخي خس امضمههيمنجي حصمهحلجنهن األومس  ّ ّ ً
ّولكهي حضمنخي هيِّـ، وحصحف اخكىعىسخي حضُّـل امضمههيمنجي حصمهحلجنهن اخكمكمهإلهش وحصمخ هيِّـ لكُّـجضُّـدة 

ّإلكمه ّمهرجضِّـ ّ امضمههيمنجي حصممىسمهظ اخكُّـاجكهش اخلّأنجي خس األجفمنمهن، ولكهي اخكُّـاىطهئ ّىسحمحمولكيع
 جكمنمهم اخكُّـجضُّـد هبمته ّنّهن اإلمعخممهل خس امضحممهم، أل لكملهبولكجي، وهيِّـ حسّوإلكمهلكُّـجضُّـدة 

ال لكُّـجضُّـدة وال لكملهبولكجي، مئيطيعمممثم ارخصجممهع اخكحنحممنحلحف، وال ّ أهنمه ّامضمههيمنجي، لكهش مقهتض
 اخكمتي هيُّـ خضمهرج جفهي ّمتهيحنِّـ، اخكّيعجلُّـرُجيهبي جكمنمهم اخكُّـجضُّـد هبمه وزمئمهدخصَّـ جفمممنخنمه خس اخك

مي ّحسهن اخكىعىسخي، واخكيعمفمئمن حصحف امضحممهلكحف خس احلخممي واإلجضمهحصجي لكهي اخلممهس حصحف حضخم
 .ّامضجمخنُّـم حصمهحلجنهن األومس، وحصحف حضخممي امضجلهباق حصىسيطٰه احلجنهن اخكمكمهإلهش

ّوخكملهن أول لكهي ومغمك هيمتا اخكيعُّـمغمنمك ّ  ّىسحممل اخلمهجغال خكمميغُّـاب خس امضحممهم هيُّـ امضّ
ملهب  اخكهبالكمهد حصّجهنّاين، جفحط لكمه هيُّـ لكحنيطُّـب إخكمنَّـ خس اخكحمىعيطمهت خكممجنىسحممل اخكهبالكمهد، مقاخكهبو

ّ هنجمهث امضمههيمنجي لكهي جعممٰه اخكُّـجضُّـد خس لكهتخصىعجي: جكمهلأن أوىطهئ اخكجمهتق حصحف امضحممهلكحف، 
ّحضمنخي هيِّـ هيِّـ، ال مئحممهحصهن اخكُّـجضُّـد احلمهصهن خس حضمهق اخكُّـاجكهش لكهي خصممحممهء اخكملممجي  ّ ُ

ّ خكمممخهيمنمهت امضجنخمحنجي، وأورد لكمه ّمتامحّ حتهبث حصملهب ذخكمن جفهي احلهبوث اخكّمصمي ،اخكجممهجفممجي
ّحكهن لكُّـجضُّـد جفهي حقمظه مئيطيعىسمل اخكملهبم : ّأنجكمهخكَّـ اخكمكمنمب اخكهتإلمنهث خس اإلمعمهرات، لكهي  ّ

ّجضُّـد خكُّـ اهنجمهتد، حصهن إهنمخ مئخمُّـن خكَّـ اخكُّـجضُّـد جفهي حقمظه، مقجهذن خكُّـ اهنجمهتد، أو ال مئخمُّـن خكَّـ و
 .ّمتامحال مئخمُّـن خكَّـ وجضُّـد جكىعهن أن مئخمُّـن خكَّـ وجضُّـد، وهيُّـ احلهبوث اخك

 .١٧ص: ، لكجلهبر جعمهحصملّ، امضىسحممل اخكهبالكمهديلقييوآل 
 يإلشوآليآل: ً، والحضمش أمئحلمه٢٠ـ١٩ص: ، لكجلهبر جعمهحصملّ، امضىسحممل اخكهبالكمهديلقييوآل

 اخكخلُّـيس احليطهي حصهي ّحسجنهب حصهي ّحسجنهب اخكهبمئهي هنجلمظ ملّامضىسحم ىشحضِّـ لكهش، جعمنحنمه الحصهي أليلينيوهوآل
 .١١٣ ص٣ج: اخكهتازي جضملجمهت أجح حصهي ّحسجنهب حصهي ّحسجنهب اخكهبمئهي جكخلٰه لكجيّواخكملال



١٥٥  .....................................................................................ّوتصشططت ٌإدصطالت
ّاخطعطظ ًسام أورد أعشط يف عغا اخجطل سط ذسغه اسصطرايب يف اسصشوص، سن أن 

اخشضوسظ هلط دن ذاهتط أن سطسظ، وهلط دن رخعط أن توجغ، واألسغ اسغي دن 
ظ اخشضوسظ أن ال توجغ بطسصططس ّطعطسغات زبل األسغ اسغي سطف دن اسغات، زطخا

 .ّإسطضط زبل أن توجغ، زضي حمغثظ ال بغسطن تصغم
 حطول اسغاسطد بشغ ذسك أن عغزف جمضودظ سن اإلدصطالت زغ أوردت ّثم

 .طت اخشضوسظّامعط سضّغايتدخ احلغوث اس
 د عضطسك يف اخشطرحطت واستضوحيطت، حطق صطحظ اإلرشاّإن: وزطل بشغ ذسك

ّه زبل اختحصطق اسوجود زبضطظ ّأطدن اسالوجود إذ ال اختحصطق اسوجود، وذسغ 
 .بطسغات

ّاخضصن ال عستحق : ذ يف رشحه سإلدطرات، زصطلّسصصزطزتطس به إسطم اخت
وجود عو ّ اخستحق سالّطنوجود، زّه عستحق اسالّأطاسوجود سن ذاته، وال عضغم 

 .ضف، زطذن وجوده سسبوق بال اختحصطق اسوجود، ال بطسشغم أو بطسالوجوداخضت
ّبشغ ذسك سضه ـ واحلغعظ سام عو واضع يف اخطعطظ بضحطظ اسوازف اخل  ّطرجي،ّ

ّ عتضجع بشف سن عتضشف سن اخصضغعن ّثم: ّال اخطعطظ سن حطظ عي ـ عصول اسغاسطد ّ ّ
ضظ سن حطظ ّسغتبظ طصف اخطعطظ اخغخبتسوعق ارتصطع اسضصطشذ يف اخغتبظ، سصون 

 .ً سن اسوجود وسن خضظ اسوجود مجطشطغواِعي عي، ال برط رسء، د
ّاين، دخ سط رصح به تضضطغه اسشضوي  اسغوّحصقوسغاده سن ذسك اسبشف عو اخ

 سط ّأن واين،أدطر به إذ اسصطضل اسغو: ، حطظ زطل)اسصبسطت(يف رشحه سصتطب 

، فصبص احلكب: ً، والحف أعشط٢٠ص: ، سشغر خطبقّ، اخحصق اسغاسطدالقببات
 .٥٣ص: ّاسصطرايب، سف رشح اسسطغ إخامدطل اسصطزاين، سضتغى اآلثطر واخصطحغ اسثصطزطظ

 .٢١ص: ، سشغر خطبقّ، اخحصق اسغاسطدالقببات
 .ًدطرعظ وحطسطظ سن اسوجود وسن خضظ اسوجود مجطشط: أي

 .٢١ص: ، سشغر خطبق، اسغاسطدالقببات 



حيهش ............................................................................. ١٥٦ ٣ج ـ اخمحيهي
مل حن ذخم اال هش أمغِّـه حن اخمحيهس اخمىطازيّمق  .رمظحيهسع حض اجفىطمظ

هئهس حطخنمي ّأنوهنِّـا ميميخنىح لك  اب اخمجه حض خص حط ّ أول حن وخكىح مع ّ ّ
هي ورصميهي، هن اجف حيهبُّـا ذخم حن حطٰهيغ حنهس ورد حن  اخمُّـوّخيوا ًاين، حن

اردة حض مظٰههيهبخي لكحف إجكهسرات  هسحطخيهش اخم هسرمظ اخم ىط اخمىطازي حض لك اجفجههسخممش حض حمالم اخمحي
خكهبىح مغهسحكئ، مغهيىس هلهب ؠهسجغ حطجل جغمي ّأمت ّمظهنهي، وجمُّـ ااخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع  مظ

م واجف اجمىش ّهسهنهبهشاجفحيمب هسظ اخم ّ حن جغهبمك هن وحطجل جغمي اجفمنُّـاق واجفهسهنهبهش حطهي
 .اخمٰههبهئ

هتخسجلوجمُّـ أجكهسر ؠُّـر  خكهبىح اخلهسحكئ حض اخمحيمن اخمِّـي لكخيُّـه ّاجف  إحل هنِّـا اخم
ان  هست حطٰههئ د اجفمئمي لكجل حنهسهنهب مغهسرمعهسّأنحض إجع ً ومع لكحف اخلجههت حض ّ ومت ،ّ

مبهئهس لكهيهب آمتحيهس، ومعٰه اخمحيىطق اجف ًذخم حطمس مت هسل اجل حنىش ّخيُّـمّ هئهس وحطجل حن ّ حطجل خص حط
خكهبىح، جغهبمك جمهسل هبهسض واخمال حطهبهسض، هن اخمخنهسهنُّـ لكحف مغجههت ذخم اخم : اخم

، ال حطهسجفّهتن حطواجليشاب هش اجفٰهُّـوحنهش؛ خمهبهييطم ّهسهنهبّ جمهبهسحن حطهسجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن
هئهسجميغ، وال حطهسجف دّهسهنهباخم مع هيهش اجف هبهسض ّأنحممس . ة؛ خمهبهييطم اخمُّـور أو اخم  جمهبهسم اخم

هئهسجميغّخمهبىع حطهسجل األحطهبيغ وال حطهسجل اخمال أحطهبيغ؛ خمهبهييطم إحن هس اخمُّـور أو ّإحن وهس اخم
، حط جمهبهسحن حطهسجل حن جغهبمك هن هي  .اخم

د واخمٰهُّـم، ّ ألن اجفجكحط حيهئحكىط، مع ّهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك اخم
لك حطّ إال ّخمهبىع خسهس حتمن حض اخلهسرج، ز أن مي ، هلال جي دهنهس ال مقهسحطخيهس لكهيهب هسر ومع ًهسلك

ء حن هنِّـه اجلمبهش، حط حم ن حن ّخسهس حض اخلهسرج  مبهس حن هنِّـه اجلمبهش ميمي  حنهس ميٰهىط
يطالك ازحنمبهس االمت ، أي ّهبهشخم الف اجل حن جغهبمك هن د خسهس حض اخمٰهجل، حط  اخم ال ومع

هئت  هئب امكخن هش اخمُّـرامقهست اإلمقالحنهبهش، أمخُّـ حط زمي اخمٰههسحطُّـميح لك ي، حنمثمق : ّ اخمٰههي
 .١٥٢ص

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٢٤٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



١٥٧  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
د حض اخلهسرج هبِّـه احلهب مع هبهسض واخمال حطهبهسض، هلهثمت حن ّهبهش، ّحنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك اخم

هبهسض وحنخيهسحطهي د اخم دا مقهسحطخيهس لكحف ومع ًومع ً. 
جل حطميالحن هنِّـا  ، واجفّأنّهلمب ميىطميُّـ أن مي اجمىش اخمٰههبهئ هسظ اخم هئهس حطهي هش ّهسهنهبّ خص حط

دة، هلال  مع لك حطمئ د خسهس حض اخمٰهجل، هلمب حنٰهُّـوحنهش وخمهب حن جغهبمك هن هن ال ومع
لك خسهس ومظ د هبهس ومي مع م اخم ّميمنهي أن ميخي ىح حط حض اخلهسرج حن هنِّـه اجلمبهش منّ

، هلّهبهشواحلهب الف اجل هبهسض ّهثمت، حط  حن جغهبمك هن وحنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك اخم
د،واخمالحطهبهسض مع د حض اخلهسرج حط مع ، وحن ٍ مقهسحطٍ حن هبهسض وحنخيهسحطهي د اخم  لكحف ومع

ده، حن دون أن ميهييطم اخمُّـور أو  مع هبهسض أو حنخيهسحطهي حط د اخم ّهنهئهس ؠهي جمهبهسم ومع
، هي د حض اخلهسّالحطُّـّهس اجفهسهنهبهش هلّأحن واخم د هبهس، ُ أن ميحيىطض خسهس ومع مع م اخم رج حم ميخي

جمىح اخمممء لكحف متحي هي أو مظ د إجكميهسل اخم  .ّهلهبٰه
ّوهنِّـا اخمِّـي حطهبهئ هن لكجل حنهس ذحمىطمتهسه حن اخلهيىس حطجل جغمي اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن  ّ

اجمىش اخمٰههبهئ وحطهسحلمئ اخمخنهسئىشّوحطهسحلمئ األو هسظ اخم  .ّمض، وحطجل جغمي اجفهسهنهبهش حطهي
هسل اجل ّ حنهس أحطىطزه حن اخمحيىطق حطجل خص حمالّأن ّهنهيوحن هنهئهس مي حنهئهس وحطجل حن

 ، هبهسض، وجمُّـ مظخيُّـم حطهبهسمت مس أورده خمإلجكهسرة إحل حنهس ذحمىطمتهسه حن اإلجكميهسل لكحف هنِّـا ّإمتّواخم
هسين حض اجفخيهسم اب لكحف اإلجكميهسل اخم هسين حن اجل  .ّاخمخن اخم

اب ّأن: واحلهسؠ ُمس ميمنهيهي ـ خم ؠهي ـ ردا لكحف حن ميهئميىط ّإمتّ هنِّـا اخمخن حن اجل ّ ًّ
د لكحف اجفهسهنهبهش حض ا مع رخمّزميهسدة اخم ، اخمّمن د حض اخمِّـهن متحيىع ّأنّ وميُّـلك ِّّـهنهئ مع  اخم

هسمتّأنّاجفهسهنهبهش، حطمئٰههئ  ال ـ متحيىع جغخيهبخيهش اإلمت هسن ـ حن د اإلمت م حن ومع ، هلحي ّهبهشً اجفحيمب
راخم هسن:ّمن هسن إمت د حض اإلمت مع مسء مقمسء، وحض األرض أرض، اخم  ، وحض اخم

م اجفهسهنهبوهنميِّـا حض مقهسئ م حنجيهسميىط جفحيمب د حنحيمب مع ّىط اجفهسهنهبهست، وخمهبىع خمهي  . لكهيهبمبهسهش زائُّـّ
اب ردوخممي ن هنِّـا اخمخن حن اجل ّ ال ميمنهيهي أن ميمي ُا لكحف حن ميهئميىط جمهبهسم ّ ً

هئت  هئب امكخن  .١٥٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطح لك



٣ج ـ امبجحمخحمجحخض ............................................................................. ١٥٨
 ّأن مبحل مم اخلجضرج، وّمححك أن امبخلننخلد ال حتّخض مم األجئمسجضن، وجعمغجئهلّجضمظمسامبخلننخلد رنجضٰى

ّ ينجضرننجض مظخل اٰىجضمظمسخض ال هئزي، خبام مظخل اٰىحسحمخلب إمئ ىيمسجغ اإلهناق، وخبام مظخل ّخنمححكاٰىمم ً
 .ىيجخجضل امبجنجضجه امبجفي حصخنجل رنختمغد اإلننجضرنخض جئحسحلًاٰىحمممجحجضد أجعمتجض جتجل جتمتجسخلن اإل

ّ مظجفا امبحتحك جتجل اجلخلاب ّأن جعحفى مم رنحجحق خبممخمحل ورنيجضئمخحل ّاٰىممخصهلخئ صمغر ّإنرنلك 
ّال جعختمخمع أجعمتجض أن جعجخخلن رد ّا جئري جتجل أحصجخحف زجعجضدة امبخلننخلد جئري اٰىجضمظمسخض مم امبً  ّممختخلرً

ّ امبخلننخلد زائمغا جئري اٰىجضمظمسّأنُ وال جعجنخممض مظجفا اٰىمحمغار جتجل اجلخلاب ّجفمظحسهل،امب خض مم ً
، حبجضئمك هبجض جتجل ىنمسحط مظهل مظهل، جتجل هئزي أن زنجخخلن جتخلننخلدة أو جتحجمغوجتخض حبخملك ّممختخلرامب

ّحبمسجضم امبخلننخلد هبجض، ىنمسحط جعحتجخلك جئري ذمبخك رنجفات جتجض أىيجخلك رنحل جئري جتجل وييجك  ُ
خض رنمخخنجضظ امبخلاحبمق امبحجمسحسهل، ىنمسحط جعمحخلل مم ّجضمظمساجلخلاب إلمنخمجضت حبمسجضم امبخلننخلد رنجضٰى

ننخلد رنخنحمحض اجئممخمجضر اٰىمججضجعحفة رنجضمبخلّ اٰىجضمظمسخض ّزنختجضف اّمسخضرنمحهل امبجخالم مم خبمسجح: اٰىحتجضجئحف
ٌ، امبجفي مظخل أجعمتجض حصخنخلّ مم ييحفف امبممخنمخمسلك امبحجمححئّمسخضّزنختجضجباال  جتجل أحصخنجضء وننخلد امبهبء ً

 ٍ رنختجحخض أو جتحجحفوضٍ جتخلصخلفّ خبلكّنّمم حصجحمف األجتحف، رنال زنحججسلك واينمياع، وذمبخك أل
ًجض رنخنحمخمحل جئري زنمخخك امبختجحخض أو ّمممحمغجت مبحل جتجل جتحفزنخمخض جتجل امبخلننخلد جعجخخلن جتّالرنمغمبحججضرض، جب

خض ّاممظمسجض مبمخّ مبحل، جبحجحفوض امبخلننخلد إجتٍ جتخلصخلف رنحل وال جتحجحفوضذمبخك امبحججضرض، هئزي
 جعحممممخخفم ّولًاٰىخلننخلدة، أو هئزي اٰىخلننخلدة، أو ال اٰىخلننخلدة وال اٰىحجمغوجتخض مجمسحججض، جبجضأل

 .امبمغور أو امبممحممخحملك، وامبجنجضجه جعخلننحض امبممحسجضحبحق، وامبجنجضمبحط جعمحمميض ارزنجحجضع امبحسمحمسمتخئ
 ؛مظحسجضجضحبمق، هئزي حصجضجبمق مظحفزنخمخض ننجضئخف، رنلك وا ارزنجحجضع امبحسمحمسمتخئ جئجل اٰىّخصنرن: واالجئممجفار

 امبحسمحمسمتخئ جئحسخسجض، مظهل جتجض جعجخخلن جتجل جتحفازنحض حصجحمف األجتحف، ّحفزنخمخض امبممهل جيخلز ينمخخلّألن اٰى
ّ جتجض مم اجلجسمخخض نيجضرنمحجض جئري امبحسمحمسمتخئ، خبجسحفزنخمخض اٰىجضمظمسخض ّمححك جتجل أن جعجخخلن هلجض حتّالرنمغو ً

  ًخض وننخلدا جتمق حبهتمق امبحسمثحف جئجل امبحججضرض وجتمحجضرنمخحل ّاممظمس مبمخّمصنرنجضمبمحمسجضس إمئ امبحجخلارض، جب
جضمبمحمسجضس إمئ امبخممسجضض وحصمحمسمتحل ـ ومبمسمف هلجض جتحفزنخمخض وننخلد جتمق حبهتمق امبحسمثحف ـ خبجضجلحممك رن

خض رنحجحفوض امبخممسجضض مبمخحنحممك، وحبمسجضس ّاممظمس جبمحمسجضس جئحفوض امبخلننخلد مبمخ،جئجل وننخلدمظجض
 ّمخخل اجلحممك مم جتحفزنخمخض وننخلده جئجل امبخممسجضض وامبالرنمسجضض، جئجل امبخلننخلد وامبحجمغم رنمنمظجضّينمخخل



١٥٩  .....................................................................................ّوزنجحختمسجضت ٌإىيجخجضالت
ومبمسمف حبمسجضم حبمسجضس رنال ننجضجتمق؛ إذ حبمسجضم امبخممسجضض وجتمحجضرنمخحل رنجضجلحممك جبحفع جئري وننخلده، 

 .رنجضمبخلننخلدّ إال ًخض جبحفجئجض جئري وننخلدمظجض، إذ ال وننخلد هلجضّجضمظمسامبخلننخلد رنجضٰى
حل رنحجمغ أن حصمحلك امبخمخنحط إمئ ّمصحص، جب)ّمسخضاٰىحمجضئلك امبمحمغني(ورنحسجحمف اٰىمتجسخلن جتجض ننجضء مم 

ّ اٰىجضمظمسخض رنجضمبخلننخلد مم ييحفف امبممخنمخمسلك امبحجمححئّزنختجضفا ، وأورده جئمخمسحل رنجضإلىيجخجضل ّ
: امبممحسجضحبحق أو ارزنجحجضع امبحسمحمسمتخئ، حبجضل، جتجل مبخفوم امبمغور أو امبممحممخحملك أو ّمممحمغماٰى

حفزنخمخض ّ ألن اٰى ارزنجحجضع امبحسمحمسمتخئ جئجل اٰىحفزنخمخض ننجضئخف، رنلك واحبمق، هئزي حصجضجبمق،ّخصنواجلخلاب رن
 مم ّمححكّامبممهل جيخلز ينمخخل امبحسمحمسمتخئ جئحسخسجض مظهل جتحفزنخمخض جتجل جتحفازنحض حصجحمف األجتحف، هلجض حت

خض ّمظمسام مبمخّمصنّاجلجسمخخض نيجضرنمحخض جئري امبحسمحمسمتخئ، خبجسحفزنخمخض اٰىجضمظمسخض رنجضمبمحمسجضس إمئ جئخلارجمخسجض، جب
خض جئري حصخنخل حبمسجضم ّجضمظمسمبخلننخلد، جبمحمسجضس حبمسجضم امبخلننخلد رنجضٰىًوننخلدا جتمق حبهتمق امبحسمثحف جئجل ا

ّامبخممسجضض رنجضجلحممك، ووزان ينمخخلمظجض جئجل امبخلننخلد رنمنمخخل اجلحممك جتجل امبخممسجضض وجتمحجضرنمخحل،  ّ
حممك مبحل جتحفزنخمخض نيجضرنمحخض جئري رنمسجضجمحل مم امبخلاحبمق، جبمحمسجضم امبخممسجضض ّ ألن اجلهئزي صخنمسمع،

محجضرنمخحل، ومبمسمف حبمسجضم امبخلننخلد جبحفع رنجضجلحممك جبحفع وننخلده اٰىهتمخحك جئجل حبمسمغ امبخممسجضض وجت
ّاٰىجضمظمسخض اٰىحجحفاة جئجل صجحخض امبخلننخلد وامبحجمغم، ّجضمظمسخض اٰىحجحفاة جئحسخسام ال زنجخخلن ّ ألن اٰىّ ّ

 .جتخلننخلدة، ال مم حصجحمف األجتحف وال مم جتحفزنخمخض جتجل جتحفازنخمخسجض
 جئري اإلىيجخجضل ًاّ مظجفا اجلخلاب ال جعختمخمع أن جعجخخلن ردّأن جعحفى ّاٰىممخصهلخئإذن صمغر 

حل حبمغ جبحفض مم مظجفا اجلخلاب ارزنجحجضع ّحص وذمبخك أل؛ّمححئ جئري جتحمممخلى امبممخنمخمسلك امبحجّىنمممل
امبحسمحمسمتخئ ـ ومهجض امبخلننخلد وامبحجمغم ـ جئجل جتحفزنخمخض جتجل جتحفازنحض امبخلاحبمق وحصجحمف األجتحف، 

خض، ومظجفا جتحفجبخلض ّجفازنمسجضهتجض وجئخلارجمخسجض امبّذازنمسّومظهل جتحفزنخمخض اٰىجضمظمسخض رنمخخنجضظ ذاهتجض و
ّ جتحفزنخمخض اٰىجضمظمسخض جتجل ىنمسحط مظهل، رنام مظهل ّن وذمبخك أل وواجممع امبخمهتالن مم حصمثحفه

ّمغاق جتجل جتختجضدجعحك جئجضمل امبجفمظجل ووصجك جتجل أوصجضف حصجحمف امبحججضمل، زنحجمغ جتحفزنخمخض جتخت

 .٣٠ص: ، جتختمغر نيجضرنحكاملشكعل 
 .٢٠٥ـ ٢٠٤ص: ّ، صمغر اٰىممخصهلخئ)منالث رنيجضئلك جبمخحمجحمسخض( املسكئل القكسكك 



حيهش ............................................................................. ١٦٠ ٣ج ـ اخمحيهي
دة  مع ن حن هسظ إحنهس أن مظمي ، وهن هبِّـا اخمهي اجمىش اخمٰههبهئ ّحن حنىطامظمش متحيىع األحنىط واخم ّ

د مع د، وارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك هنِّـه ّ إال ّأو حنٰهُّـوحنهش، وال حتخي خسهس جم اخم مع حطهسخم
، وهن اجمىش اخمٰههبهئ هش حن ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اخم هسخمهش، ألّحطُّـجخ  اجفىطمظ  ّناالمق

هي؛ مسع اخمهئخيهبهنجل حممس هن وا هش جم ّخيخيّإذا حمهسمتلك اجفهسهنهبهش حن وحنىطمعٰه إحل امع
د، لكهسد اإلجكميهسل اجف مع هي أو ّخيُّـماخم  اخمممء لكحف ّمظخيُّـم حن رأس، هلهبهييطم اخم

 .متحي
هش ّوال ميمنهي د واخمٰهُّـم حن جغهبمك هن وحض حنىطمظ مع ّ جمهبهسس مغهي اجفهسهنهبهش لك اخم ّ

هبهسض واخمال حطهبهسض، ألّذاهتهس، حطحيىطض مغهي اجل ده لك اخم هش ومع ال ـ حض حنىطمظ  ّمتً ـ حن
هسر  هبهسض أو اخمال حطهبهسض حطهسجل هلىطع لكحف ّأنجمهبهسس حنىش اخمحيهسرق، حطهسلك  جمهبهسم اخم
ده، وخمهبىع حض ذخم أي د حطهسجفّومع مع الف جمهبهسم اخم  ال ّهثمتهش، هلّهسهنهب خصِّـور، وهن حط

هسحطخيهش هش اخم دهنهس حض اخمىطمظ ن هلىطلكهس لكحف ومع ز أن ميمي د ؛ًجي  خسهس حض ّخيوال حت إذ ال ومع
هش د، واجفّ إال هنِّـه اجفىطمظ مع د خسهس حض أيّهسهنهبحطهسخم د واخمٰهُّـم ال ومع مع  ّهش اخلهسخمهبهش لك اخم

اجمىش، هل هش حن حنىطامظمش اخم د ّالحطُّـحنىطمظ ، هلهبٰه هش حن حنىطامظ دة حض حم حنىطمظ مع ن حن ّ أن مظمي
هي أو   . اخمممء لكحف متحيّمظخيُّـمإجكميهسل اخم
اجمىش ملخف  حنىطمظّ ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك أيّأن: وجغمنهبهيهش حمالحن هش حن حنىطامظمش اخم

، هش اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هش هن حنىطمظ دة ّ هلهثهنهس ّمعهسئيط، وإن حمهسمتلك مظهي اجفىطمظ مع ًأميهنهس حن
د، هلال ميمنهي حنهس أمعهسب حط اجف مع  . اخمجه لكحف اإلجكميهسلّخيّحطهسخم

هتخسجلوحن هنهئهس جغهسول ؠُّـر  اب آمغىط، جغهبمك جمهسلّاجف  خمهيٰهخي ّإن:  أن جيهبمش حط
د،أن د إحل حنهسهنهبهش وومع مع ّ إلهي اجف هيهب جيىطد حمالّ ّ وحض هنِّـا اخم ّ حنهئمبمس لك ؠهسجغ  ًُ

خيُّـم أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط، وا مش اخلهسرج، هلهسألؠ .  حطّمظمنهسهلّوإلمي حط ّأحنهس حط
د، أل مع د هن اخم مع ُّـهش حنّهسهنهب واجف، اخممنهسدر لك اجلهسلك حطهسخمِّـاتّمتواجف خمهش ّ ة حط خصمئ
هب مئ اخمٰهىط ، ال حم مشّاحتهسدهست اخمالجغخيهش، حط مخهيمبهس لكهيهب وّلكهيهب  متحيىع هنهس حط حط

، مي وذامظ مش اخمِّـهنّأحن وّهن خيُّـم هن اجفهسهنهبهش، ألهس حط ّ هلهسجف مّهنّ  ٌّذهنهئ ٌّ حممكٌهس حنحيمب



١٦١  .....................................................................................ّوتردششت ٌإجزشالت
 ، االحتبشريّخرسوخه اخرشمّ إال حيدل بزسسسش يف اخضصن، وال حيدل خن اخوتود

ّ، واختزضم صش صسش تزضم بشثرسى ّشش ال اخلشرتّششش صي األؠل يف اخزدشصش اخضصسّشصشحشث ّ
 .ّبشخوتود، حسضا اختزضم ثشرج حن األخسشم اخلسسش اثرضوحشش، ال ّشصشواث

ًجتضصض اثشصشش حن اخوتود حسض اختحسشل أصدش رضب خن اخوتود :  شلتشإن ّ
سش بسذسق اخوتود، خع ّتدشح يف اّششهلش يف شرط األخض، حزشف تسحرظ خشحضة اخرضح

  صضا اختجضصض خن أشحشء خذسق اخوتود؟ّأن
ً خشن شحوا خن خذسق اخوتود، حسسرزل أن صالثظ حسض  صضا اختجضصض وإن:شلنا

ّ اثشصشش بشخوتود اثذسق ّتدفه شحو خن اخوتود، حتّأشاختجضصض صضا اختجضصض، و
ّدششصش حسه، حسضه اثالثذش اختي صي حبشرة حن ختسشش اثشصشش حن ملشع ّاخضي تض

 اخوتود نـ اختي صي شحو خحن صضه اثالثذش وحن صضه اختخسشش  ّثتىاخوتودات، 
ً هلش احتبشران؛ احتبشر خوهنش جتضصضا وترضصش، واحتبشر خوهنش ّيف اخواخع خن حج ترسل ـ

ّش بشالحتبشر األول خوؠوحش بشخوتود، وبشالحتبشر اآلثض ّشصشًشحوا خن اخوتود، حشث
ّخمسوجش حج خوؠوحش، حشخترضصش بشحتبشر، واخلسط بشحتبشر آثض، وخشسص ثشثشش أثض 

 االحتبشر ّأنً االحتبشر اآلثض، خشرود اإلجزشل تضحش، خن ّششثشثاالحتبشرصن حج 
ه خسوتود، حتسرسص ً حشه أصدش خن خزشرشتّالبضّ اثشصشش بشخوتود، ّتدفاخضي به ت

 خن ٌش اخوتود صو برشسه شحوّ صضا اختجضصض حن خشحّن وذخك ألّضشبذش اخرضحشش؛
 .وتودّاخوتود، ال أشه يشء آثض حجه، حسو وتود وجتضصض حن اخ

ً تزضم يف اخبحوث اخسشبزش أن صضا أثض اخوتوه يف ترل اثشصشش خوضوحش واخوتود حمسوال  ً ّّ ّ
ًيف اخزدشصش اخضصسشش، ثتى بسشء حث أؠش ّ ّخش اخوتود واحتبشرصش اثشصششّ ّ. 

ّاختزضم بشخضتبش وبشخذبع وبشخحف وبشخضخشن وبشخضات واخرسشش، : األخسشم اخلسسش صي ّ
 وخش ٢٥٥ ص٣ج: ، خدضر جشبقاحلكمة املتعاشية يف األسفار اشعقلية األربعة: الثظ
 .برضصش

 .٣٢ـ ٣١ص: ، خدضر جشبقاملشاست 
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ن حنهس معهسء حض رمقهسخمهش  هسئ اخمخيُّـمقهبهش(وحطهئحيىع اجفهنمئ  .هلالجغيس) ّاجف

خمّمنهئىح حنهس ذحمىطه اجفّأن ّهنهيوحن هنهئهس مي اب األول لك اإلجكميهسل حطخي : ّ حض ذمي اجل
ٰهجل حط هبهسض ّهبهش اجل هبِّـه احلهبّهتنواخمحيىطق حطجل اجف د اخم د مقهسحط لكحف ومع  خم ومع

، هلهبمئمي ا د، حض اخلهسرج حطممء ّمظمنهسهلوحنخيهسحطهي مع الف اجفهسهنهبهش حطهسخمخيهبهسس إحل اخم  ّحنهئمبمس، حط
د، هلال اّهلهثهنهس  مع ، إذ اّمظمنهسفحض اخلهسرج لكجل اخم د حط مع مبهس حط حض ّمظمنهسهل خسهس حطهسخم

يض ال أجم يغ اخمحيىطلكهبهشّخكىطف حنهس ميخي ّ إمتمس ذحمىطه إجكميهسال وردّ اجفجيهسميىطة حطهبهئمبمس، وإن حس ميخي ً ًا ّ
ر، حممس ا اب اجفِّـحم هتمظّنإ وجغهبمك .ًالّ حطهبهسمت حنحيمنّمظهنهيلكحف اجل ً أميهنهس ّ هنِّـا اإلجكميهسل مي

د لكهيهبمبهس وا مع خمهبمبهس هبهس، جغهسول أن جيّمظمنهسهلّلكحف اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن وزميهسدة اخم : مش لكهئ حطخي
هيىس حطهبهئمبمس هلهب حممس حض اخلهسرج، مئهيهش ّهبهشحض مت حنالجغمههش لكخيهيّ إال وحمِّـا حض اخمٰهخي خمهي  حنخن

ٰهىطميهش، هلهبمنحيمبهس اخمٰهخي حط هسره حض ، وهنِّـا هن اخمِّـي امغلكحف حنىطالكهسة معهسمت اخلهيىس واخم
د حض اخمِّـهن وجمهبهسحن هبهس حممس ّمظمنهسفّحمهبحيهبهش ا مع هسحطخيهش حض ّمظخيُّـمّ اجفهسهنهبهش حطهسخم هسرمظ اخم  حض لك

هسئ اخمخيُّـمق(وحمِّـا حنهس حض ) اجفخنهسلكىط(  حطٰهُّـ أن أمتميىط هلميىطة ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك )ّهبهشاجف
، هش اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن لك  وّحنىطمظ هب حمهسرمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اجفهسهنهبهش ّأنأجع ّ ذخم حن

اجمىش اخم هسظ اخم  .، حطال هلىطق حطهبهئمبمس حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهشّٰههبهئحطهي
ّوخمٰه هنِّـا اخمِّـي حطهبهئ اجفمنهئىح هن حنىطاد اجف ّ خمّخيّ وجمهبهسحن :  اخمجه حطخي

ّ وهن أميهنهس حنىطاد اخمٰهال،ّحطهسجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن د جمهسئ :  جغهبهئمس جمهسلّحنهش احلمكً مع اخم
دةّهسهنهبحطهسجف مع هنهس حنٰهُّـوحنهش أو حن هسر حم ، ال حطهسلك  .هش حن جغهبمك هن هن

هش، ّ إن ّجع خمهش ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اجفىطمظ هسئ جغهسول أن ميُّـاهلىش لك حنخي هسحك اخمجه
هنهس حطهئ ٍوهل مش احلمئ :  ال ميهييطم حنهئ ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل، جغهبمك جمهسلّ ّاجفهسهنهبهش حط

هئئيغ امكخنلكمعجيهب  هتخسجلاخض  .٢٠٦ـ ٢٠٥ص: ، حنمنُّـر مقهسحطّ، ؠُّـر اجف
خنهئدجتملهسلك) ٢(  .١٠٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحط االحف

 .٣٨ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد 
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مش احلمئ اخمخنهسئىش إحنهس ّاألو دة، وإن حمهسمتلك حط مع دة وال ال حن مع لك حطمئ ّمض خمهب
دة مع دة وإحنهس ال حن مع خس. ّحن د واخمٰهُّـم لك  ارّإن: وهنِّـا هن اجفىطاد حطخي مع مظحيهسع اخم

 ، هب هش، وخمهبىع ذخم حطمئ ّاجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن حن ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اجفىطمظ
مئهبىش حنىطامظ اجمىش حنجههيخيهس وحط هب ارمظحيهسلكمبمس لك اخم ًوإمتمس اجف ن حط. ّ أن متخيهبيغ : وميٰههئ

ذ حض جغُّـ اخمِّـات، حط لكُّـم  ذ حض جغُّـ اخمِّـات خمهبىع هن اخمٰهُّـم اجفهتمغ د اجفهتمغ مع ّاخم ّ
ذ حض جغ د اجفهتمغ مع د ال اخم مع هش جمهبُّـا خمهي ن جغُّـ اخمِّـات وهن اجفىطمظ ًُّـ اخمِّـات، حطهتن ميمي ّ ّ

 .ّخيهبُّـ دون اخمىطهلىش اجفّخيهبُّـخمهيٰهُّـم، أي رهلىش اجف
د  حنهس اّأن: وحنىطاده حن ذخم مع ّرمظحيٰههس لك ذات اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن ـ ومههس اخم

د واخمٰهُّـم ـ  مع هش، وحنهس مههس متخيهبهنهسن ومههس اخم هسظ مظهي اجفىطمظ هس حطهئخيهبهنجل حطهي خمهب
ذ حض مظهي اجف ذ هلهبمبهس ـ وجمهبُّـ ااجفهتمغ د اجفهتمغ مع هش ولكُّـم ذخم اخم ذ هلهبمبهس جمهبُّـ ىطمظ جفهتمغ
د ال اخمٰهُّـم  مع هش ذات اجفهسهنهبهش ّنـ حس ميىطمظحيٰههس، ألاخم ذ حض حنىطمظ د هن اجفهتمغ مع ّ لكُّـم اخم

د حممس هن اجفحيىطوض، أل مع هش ّمتوحس ميمثمغِّـ هلهبمبهس اخم د حض حنىطمظ مع  خمهبىع متخيهبيغ أمغِّـ اخم
هش خمهي ، أمغِّـ اخمٰهُّـم حض هنِّـه اجفىطمظ ّهش، وإمتمس متخيهبهن لكُّـم أمغِّـ ّمسهنهبّاجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن

هش، هلهئخيهبيغ  د حض مظهي اجفىطمظ مع د اجفخيهبذخم اخم مع هش اخمِّـات هن ّاخم مت حض حنىطمظ ُّـ حطمي
ع؛ أل هش اخمِّـات، وهنِّـا اخمٰهُّـم خمهبىع حطمئىطهل مت حض حنىطمظ د اجفخيهبُّـ حطمي مع  ّنّلكُّـم ذخم اخم

د حض  مع د ذخم اخم هش اخمِّـات هن لكُّـم ومع مت حض حنىطمظ د اجفخيهبُّـ حطمي مع ّحنٰههئ رهلىش اخم
هش اخمِّـا لكهس،حنىطمظ هش اخمِّـات، هلمب وإن حمهسن حنىطهل مت حض حنىطمظ ًت، وأحنهس اخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ حطمي ّ ّ إال ّ

د اجفخيهبّأمت مع ّ خمهبىع متخيهبهنهس خمهي هش اخمِّـات، ً مت حض حنىطمظ  . ميهييطم ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجلّجغُّـ حطمي
ل حن جمهسل حطهسرمظحيهسع ّإن ّجع خفا خمخي هسئ ومعٰههي مظحي هسحك ً هنِّـا اخمِّـي ذحمىطه اخمجه

 .٧٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
هبهي ومظٰههيهبهئهسهب احلمنجههبهن  هس اخمحيهبهسيض: ، مظمن ، ٢٧١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطملالم ر

ٰههيهبخيهش رجم   ).٦(اخم



حيهش ............................................................................. ١٦٤ ٣ج ـ اخمحيهي
هش، جمُّـ معهسء أميهنهس  هتخسجلحض حمهيمست ؠُّـر ًاخمهئخيهبهنجل لك اجفىطمظ  حض حنخيهسم اإلمعهسحطهش لك ّاجف

، حن ذخم حنهس ذحمىطه حض  هش اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن مبهش خميطوم ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك حنىطمظ ّجك
هسب األمقحيهسر، جغهبمك جمهسل هسجغمك اجفهسهنهبهش حن حم هش ّإن: ّحن د اخمممء حض حنىطمظ  متخيهبيغ ومع

ن اجف ده هلهبمبهس، حطهتن مظمي ، ألكحن اجفىطامظمش رهلىش ومع هش خكىطهلهس خمهيمئهئحي ال خمهيهئحي  رهلىش هئًىطمظ
ح إخسهبهست اخمخنحيهسء،ّ ال اخمىطهلىش اجفخيهبُّـّخيهبُّـاجف ن حنهس ذحمىطه حض   .ّ وحطهئحيىع اجفهنمئ

خيال احطهس حن ّوخمميهئ معٰه ذخم مع ً از  ًّ رة، ومعٰه هلميىطة مع مبهش اجفِّـحم لك اخمخن
مبهش، جغهبمك  احطهس آمغىط لك اخمخن هش اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن مع ًارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك حنىطمظ ّ

هسرة مق ر حض لك مك اجفِّـحم هش مئوخمهبىع إذا حس ميمي خمهي: هسحطخيهشجمهسل حض ذات اخم مئمي حض حنىطمظ
د، أل مع مت متخيهبيغ اخم د، حمهسن خم هلهبمبهس اخمٰهُّـم، خممي ّ مغهي اخمممء لك ّنّحنهسهنهب ومع

ه حض  هب مغهي ، حط إمتمس اجف هب اجمىش ملخف حن ّاخمهئخيهبهنجل حض حطٰهيغ حنىطامظمش اخم ّ
اجمىش، هشّ ألن اخماخم  .اجمىش أومقىش حن مظهي اجفىطمظ

خم حطٰهُّـ ذخمّجع هش حن اجفىطامظمش ّلكحف أن:  أحلخيمبهس حطخي د اخمممء حض حنىطمظ  متخيهبيغ ومع
ده هلهبمبهس ...رهلىش ومع

جغ إلخسهب احطجل،،هست اخمخنحيهسءّوحمِّـخم هلٰه حض    وخكهسهنىط ذخم اجفجيهسميىطة حطجل اجل
ل حمهيّأنحممس  يطواري حض ً خكهسهنىطه أميهنهس جم جل، وحمِّـخم هلٰه احلميهب اخم هس اإلمعهسحط

حنهش هي ـ  وهنِّـا ،ح اجفهئمه هئهسخض ـ حممس هن وا هتخسجل لك ؠُّـر ّحنىش حنهس مظخيُّـممي  حن ّاجف
، وخمٰههي خمُّـهلىش  هش اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن از ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك حنىطمظ ّإمتميهسر هلميىطة مع ّ
هش،  از ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اجفىطمظ ح حطجهالن هلميىطة مع هئهسحض، وخم هنِّـا اخمهئ حن اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٥ـ ٤ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
خيمجمف حفمض امججيهئت امكملحنهئء  ّح وحصممهنجيخنهب ؠلكر اخض هتخسجلّ  .٨٢٤ ص٢ج: ّ، ؠُّـر اجف
ممهئمكجيهب جس األمع   .٤ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهباحلمنجههب اخض
خيمجمف حفمض إمججيهئت امكملحنهئء  هتخسجلّح وحصممهنجيخنهب ؠلكر اخض  .٨٢٤ ص٢ج: ّ، ؠُّـر اجف
يطواري)جم احلميمئهش (ح اخضمهخميشخلهب   .٩٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، احلميهب اخم
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هسين،  اب األول إحل اخم هسئ حض حنهس مظخيُّـم حن حمالحن أن ميىطمعىش اجل هسحك ّجغهسول اخمجه ُ ّ

ّهلهبحي از ارمظُ ، أي مع  حنهس ارمظحيٰههس خمهبىع حطهئخيهبهنجل وحنهس مههس ّإن :حيهسع اخمهئخيهبهنجل حطِّـخم
هب،متخيهبهنهسن حس ميىطمظحيٰههس  .ّ حممس مظخيُّـم مظ

خيُّـ  هئهسحض حض ّأنومت متٰه مبهسهللك واخم م حض هنِّـا اخمهئ حن اخم  اخمِّـي أوجمىش اخمخي
دميهش اجفهسهنهبهش وحنٰهُّـوحنهب مع ّاخمميالم، هن لكُّـم مظحيىطميخيمب حطجل حن ّ مبهس، اخمِّـي هن حطهسحلمئ ّ

اجمىش اخم هسظ اخم م اخمٰهُّـم حض ّٰههبهئاخمخنهسئىش وحطهي د وحنحيمب مع م اخم ، وحطجل لكُّـم أمغِّـ حنحيمب
، وجضىط م اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن ّحنحيمب هسظ احلمئ األوّ مض ّدهنهس لكهئمبمس، واخمِّـي هن حطهي

حن لّاجفحيمب حم هسجغمك اجفهسهنهبهشٌ، ومظحيمنهب اخمميالم حض هنِّـه اخمهئخيجههش حن ّ إحل خصهي حن حن ّ. 
ا واب ا اهية  األعيان: ا وجود ال يقوم با   ّا

مش حنهس أجغ هسحط حن إجكميهسالت وحنالجغمههست، جمهسل اجفحط اب اخم : ّمنهئىحهسط حطهسجل
ّمتهس حض حن أَوجمُّـ لكهيمئلك اب ىش لك هنِّـا اخمميالمّ خي إحل حطهبهسن اجل ، وحن هنهئهس امت

د مع هسمتهب حض أؠهسخمهش اخم هسين، اخمِّـي ميهئ حنىش حن  .اخم
هي  ا د ّأنوحن اخم مع هيهب حط ل واخم هسحطخيهش جمُّـ حطهئهبلك لكحف اخمخي ُ اإلمعهسحطهش اخم
هسمض،ّاجفالزحنهش حطجل اجفخيُّـم  خيخيهس حض األلكهبهسن، ّأن وواخم دا وحن مع د خم حمهسن حن مع ً اخم ّ ً

ّهش، وحن هنهئهس اجض احلُّـميمك حض هنِّـه اإلمعهسحطهش مت إمتميهسر حطجهالن ّهسهنهبًخمميهسن جمهسئمس حطهسجف
هسمض، هلهسدلك مظهسرة ًاخم هسمض، وّ لكُّـم حطجهالن اخمحيىطض األوّ  جمهبهسم ّأنل حن هلىطوض اخم

د حطهسجف مع هبال، وادلك أمغىطى لكّهسهنهباخم دة خمهبىع حن مع ّهش اجف ُّـم حطجهالن اخمحيىطض ً
هسمض، و هسخممك حن هلىطوض اخم د حطهسجفّأناخم مع د واخمٰهُّـم ّهسهنهب جمهبهسم اخم مع ىطدة لك اخم ّهش اجف

ه حطهسحكال، هلال مي حنهس ادلك حن حطجهالن اجفخيُّـم،  هسمض حطهت ، هلهيهبىع اخم هب ّأميهنهس ملخف حن ّ ّ ً ً
د حض حن األلكهبهسن مع  .ّوهن حتخي اخم

، هلمب مي هسين اخمِّـي مت حطمنُّـد حطهبهسمت اب اخم هئ لكحف إمتميهسر أؠ ّوأحنهس هنِّـا اجل
هسمض، أي إمتميهسر اجفالزحنهش حطجل حت د حض األلكهبهسن وحطجل ّخيّاجفالزحنهش حطجل اجفخيُّـم واخم مع  اخم
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د حض األلكهبهسن جمهبهسحن حطهسجفّهسهنهبجمهبهسحن حطهسجف مع ن اخم  هش أو لكىطو خسهس،ّهسهنهبهش، هلال ميهييطم حن حم

د واجفّألن اخم ء واجغُّـّهسهنهبمع هسظ، ،هش حض األلكهبهسن   وأجغُّـمههس لكجل اآلمغىط هبِّـا اخمهي
د جمهسئ حطهئحي حض األلكهبهسن، واجفّ أيحطال مع هبهسز حطهبهئمبمس، هلهسخم ، ّهسهنهب احن مي ّهش لكجل ذامظ وهن

معُّـ هنهئهسك أي د ؠحيهش واجفّهلال مظ مع ن اخم هلهش حط ّهسهنهب حنجيهسميىطة حطهبهئمبمس، حم ميمي ؠ هش حن
هل ؠ هبهش واجف جم ـ حممسّهبهشّوهن جمهسئ هبهس؛ إذ اخمٰهىطوض واخممنحي ّ مظخيُّـم ـ مظ ت ّ ىح لكحف جع

هسء اجفجيهسميىطة حطجل اخممن د حض اخلهسرج، مت حن أمت مع د حطجل اخم ف، وهن حنحيخي ؠ حيهش واجف
دهنهس اخمّهسهنهبواجف مع د اخمِّّـهنهئ هش حط مع ىطة وال حنجيهسميىطة حطجل ِّّـهنهئ لكجل اخم ، هلال حم حض اخمِّـهن

د اخلّهسهنهباجف مع مش اخم د، ال حط مع د اخمّهسرمع هش وحطجل اخم مع مش اخم ،وال حط  ِّّـهنهئ
ن ّمظمنهسفحط أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط، هلال جضىطي هلهبمبمس جمهسلكُّـة اال د جمهسئمس ، وال ميمي مع ًاخم

اءّهسهنهبحطهسجف اجمىش، مق هس خسهس حض متحيىع األحنىط واخم ًهش وال لكهسر ًهبهسً حمهسن واجمٰههس مغهسرمعً ًهبهس أم ذهنهئّ ّ ،
ءّهنأل د مغهسرمعهس وذهنهئهس واجغُّـ حض متحيىع األحنىط وحض ٌمس  مع ًمثهبىش حنىطامظمش اخم ً. 

هسين اخمِّـي أمعهسب حط لك ّمنهئىحوهنِّـا اخمِّـي ذحمىطه اجف اب اخم  هنهئهس هن ذات اجل
د، وهن اجفّخيُّـماإلجكميهسل اجف مع هسمتهب حض أؠهسخمهش اخم ؠهس حنىش اخمخيىطاءة ،هئ حنىش حن ً مغمن

د، أل مع خف أؠهسخمهش اخم مئُّـ ـ حممس هن ّناألوحل اخم امغحقمتهسهنهس حض مظحي اب ميٰه  هنِّـا اجل
هي ـ لكحف هلميىطة اخمٰههبهئ د واجفّهبهشوا مع ء وأهش ولكُّـم اجفجيهسميىطة حطهبهئمبمسّهسهنهب حطجل اخم ٌهنمس   واجغُّـ ّ
اجمىش هئ اجفجيهسميىط،حض متحيىع األحنىط واخم ّ حنجيهسميىطة احلُّـ حنىش خصُّـوده أو ة حطهبهئمبمس واجفهئ حنىش حن

د مع هسخممك ألؠهسخمهش اخم هسين واخم خف اخم حي  .اخممههسهنىط حنىش حنمهمبىطه، حممس هن اخمىطأي حض اخم
، خمهيٰهخي يس اجفّ حض حنىطامظ اخمحيهسئخيهش ـ حممس مظخيُّـم ـ متٰه هش حض ذاهتهس وحن ّهسهنهبأن ميهي

حيلك  ، هلال ميهي دهنهس حض اخلهسرج وحض اخمِّـهن ، وجيىطدهنهس لك مثهبىش حنىطامظمش ومع ّجغهبمك هن
ء  ا حن إحل  ىطميُّـ أميهنهس مت ن هنِّـا اخمهئ حن اخم دهنهس، وميجيحي حم هسء ومع ًحن أمت ً ُ

هسرة  د حممس مظخيُّـم حض لك مع هسء اخم خيهيهش هبِّـا ّهسهنهب، هلخفى اخمٰهخي اجف)اجفخنهسلكىط(ّأمت ّهش حن
حنهس، حطمئٰههئ  د، وإلمي حطهسجفجيهسميىطة حطهبهئمبمس حض اخمِّـهن حنحيمب مع هسظ لك اخم م ّأنًاخمهي  اجفحيمب

م حن اآلمغىط ّ اجفهسهنهبهش حطهسحلمئ األوّأن، وحن أجغُّـمههس حض اخمِّـهن ملخف اجفحيمب مض ـ وحطمس هن ّ
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م حن اجفحيهسهنهب ـ  دحنحيمب مع م اخم  .ملخف حنحيمب

د اخل مع د اخمّهسرمع إذن حض اخم مع ّاجفهسهنهبهش حطهسحلمئ اخمخنهسئىش لكجل ِّّـهنهئ واخم
د مع د اخلّ ألن اخم؛اخم د اخم ،ّهسرمعمع مع  واجغُّـ حنهئمبمس حطهسحلمئ ّحم ،ِّّـهنهئوحمِّـا اخم

هشٌاخمخنهسئىش حنمنُّـاق د ٌ وحنىطمظ مع ، واجفّاخمٰههبهئ حن حنىطامظمش اخم هش لكجل هنِّـا ّهسهنهب األؠهب
اء حمهسن مغهسرمع د حطهسحلمئ اخمخنهسئىش، مق مع ًهبهسًاخم ًهبهس أم ذهنهئّ هسمتّ ًهبهسً وحمهبحيهس متحي لك ّ ، وخمهب

ر اخمّ إال اجفجيهسميىطة حطهبهئمبمس من مش اخم هيهب اخمّٰهخيمك ّحط ،واخم ىطميُّـ ِّّـهنهئ  وذخم حط
 .ًأجغُّـمههس لك اآلمغىط لكخيال

ل اجفوهنِّـا  هيهب، ّمنهئىححممس ميخي مش اخم ـِّّـهنهئ  اخممتمهىط جغمي اخمٰهخي ـ حط
هسئىس اخلهسرمع هب األلكىطاض، حنىش ّهبهشحطهسجفجيهسميىطة حطجل اجلهئىع وحطجل اخمحيمن حض اخم ، حن جم

هسئىس اخلهسرمعّأن اجمىش اخمٰههبهئ ّهبهش اجلهئىع واخمحيمن حض اخم  أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط حض اخم
دا، حطمئٰههئ  ًمعٰهال وومع ال ـّأنً ًجكهبئهس واجغُّـا ّ إال ً اجلهسلك حس جيٰه حض األلكىطاض ـ حن ً

هبجههش ً حض األلكهبهسن أميهنهس حطٰهُّـ ّخي اجفّأن حض اخلهسرج، حممس وهن ذات اخمٰهىطض اخم
هبىس، وهن ذات ّ إال اجلٰه خمهبىع اجغُّـ اخم هبجههشاخمٰهىطض ذخم اخمممء اخم  .اخم

اجمىش اخمهئحيىع األحنىطيّنأ: واحلهسؠ د حض اخم مع  حض ّخيّ لكجل اجفهسهنهبهش، وهن حنّ اخم
، وال مي لك ا أّنهش، ألّهسهنهب هلهب حطهسجفّخياأللكهبهسن حطهئحي جفجيهسميىطة جغُّـمههس لكجل اآلمغىط، وخمهب

هش، هلهسّهبهش حتهيهبهيّهبهشلكخيهيّ إال حطهبهئمبمس هب رة ملخف ؠ  .جفالزحنهش اجفِّـحم
هسرة ّمظخيُّـموجمُّـ هنِّـا  هسئ اخمخيُّـمق( و)اجفخنهسلكىط( حض لك هبهي ) ّهبهشاجف ُحنهس ميحيهبُّـ حض مظ

 .اجفخيهسم، هلالجغيس
جيلك امك  لكمهّدمكجيال امك

خي إحل ّمنهئىح حطجل اجفّأنحطٰهُّـ  هسين، ميهئ هسره حض حنخيهسم اإلمعهسحطهش لك اإلجكميهسل اخم  حنهس امغ
هبُّـ حطمس ذحمىطه ،حن هنِّـامظهتميهبُّـ حمال هئُّـ ّاخم ّمقهبُّـ اجفُّـجم( اخم هسل) خيجلّ  جغهبمك ،حض هنِّـا اجف

هئُّـ حنهئ حطهئمن هبُّـ اخم ىط لكحف حنمنُّـر خمهئخي حمالم اخم ّ حس متٰه ّ. 
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ُّـل هبُّـ ّامق د حطهسجفّاخم مع از جمهبهسم اخم هسخمهش لكىطو خسهس حطُّـخمهبهيجلّهسهنهب لكحف لكُّـم مع  :هش وامق
د اجفمنُّـريّمت أ :ّولاأل مع هب لكىطوض اخم ز ومي دّال جي مع م اجف  ، أو حنحيمب

اجمىش اخلّمسهنهبخمهي هسظ متحيىع األحنىط واخم ؛هسرمعهش حطهي هسر ّ ءّ لكىطوض أيّأن وذخم حطهسلك  ٍ 
مظ خم حض األلكهبهسنٍخمممء د ذخم اخمممء ّ إال ُ ال ميٰهخي آمغىط وجع حنىش هلىطض ومع

؛ إذ  ؠىح اخمٰههسرض خم ت اخم هش مقهسحطخيهش لكحف جع مظ حض اخلهسرج حض رمظ  ّنإاجفٰهىطوض وجع
ء ت  هسحطخيهش، ٍ خمممءٍجع هش اخم لك خم حض اخمىطمظ ت ذخم اخمممء اجف  حض اخلهسرج هلىطع خم

د ا مع م  اجفىطاد حن اخم د(ّجفمنُّـري حض حمالحن هنِّـا، هن حنحيمب مع ظ حطخلط ال، أي ) اخم اجفهي
هسظ  هسز، هلمب هبِّـا اخمهي ٍحنالجغمه حطمس هن حنمنُّـر ال إلمئ لكحف ملخفه إال حطهئ حن اخمٰههئهسميهش واجف ّ ُ
د حنهئ ومخهي لكحف  مع م اجف خيهسق حنحيمب ، وملخف جمهسحط هبِّـه اجفالجغمههش الجك حطخلط ال لك احلمئ

د مت مع م اجف هبهئ وحطجل حنحيمب م اخمجيخف، هل هسظ، وميخيهسحطهي حنحيمب د(ُ حن اجفجيهسميىطة حض اخمهي مع ) اخم
ظ ال حطخلط لك  مئ لكحف ملخفه، هلمب حنهي ن جمهسحطال خمهي ًملخف اجفمنُّـري، وهن اخمِّـي ميمي

م  ن حنٰههئهسه حممئحيمب ، وميمي د(احلمئ مع م ) اجف مئ حنحيمب مئ لكحف ملخفه حم ، هلهب ّاجفخن
د( مع مئ) اجف خيهست اخمخيهسحطهيهش خمهي  .ّاخمِّـي هن حن اجفخن

م  وهن اجفمنُّـرّواألول هب حنحيمب هبهسض(ّي حن جم ، هلال ميخيهسل )اخم ُ، هلهثمت ال إلمئ لكحف اجل ُ ّ
ال هب ) اجل حطهبهسض: (ًحن هسين هلمب حن جم هسخمجيهش، وأحنهس اخم هسز خمهيمئ ّإال حطهئ حن اخمٰههئهسميهش واجف ّ

، جغهبمك ميخيهسل)األحطهبيغ( مئ لكحف اجل  ).اجل أحطهبيغ: (ّ، هلهثمت جمهسحط خمهي
خم هئُّـ لك األول حطخي هبُّـ اخم ّوجمُّـ لكمف اخم ّ د : (ّ مع خم) اجفمنُّـرياخم د حطهسجفٰههئ : (وجم مع اخم

خم)اجفمنُّـري هسين حطخي د: (ّ، حممس لكمف لك اخم مع د حطمئٰههئ اجف مع د )ّوأحنهس اخم مع ، هلهيُّـميهئهس اخم
هسخممك  هسين ميهتجح حطمئٰههئ اخم ، واخم د اجفخن مع م اجف د ملخف اجفمنُّـري، وحنحيمب مع ّاجفمنُّـري، واخم

د مع  .وهن اجف
يطواري حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر د حطهسجفٰههئ اجفمنُّـريوحنىطاد: جمهسل احلميهب اخم مع : ه حطهسخم

د اخمِّـي ميهتجح حطٰههبُّـ ذخم حطهتمقجهىط مع د حطمئٰههئ اجف مع د حطخلط ال، وحطهسخم مع د ال : اخم مع اخم
هبهسض حطخلط  ل حمهسخم ّحطخلط، هلهسخمحيىطق حطهبهئمبمس حمهسخمحيىطق حطجل اخمٰهىطض واخمٰهىطيض، هلهسألول ملخف خصمئ

خيهسق ولكُّـحن د إال حض االجك مع هسين، جغهبمك ال هلىطق حطهبهئ وحطجل اجف الف اخم  احلمنجههب ّال، حط
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٥٩ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاخض
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هئهس ٍوجغهبهئئِّـ د حطهتيّأن خم هلىط مع اءّ اخم ًميهس حمهسن حنمنُّـرً حنٰههئ حن حنٰههسمتهب ـ مق  أم ملخف ّ

خيّحنمنُّـري هس خمهيًهسّ أم حنخن معمش حنهس ّهثمتهش حض األلكهبهسن، هلّمسهنهبً ـ حمهسن لكهسر  ميهييطم ـ حطمئ
ن خمهي دّمسهنهبذحمىطمتهسه ـ أن ميمي هسحطلك واخمٰههسرض خسهس، وهن ٌهش ومع دهنهس اخم  جم ومع

هب هسحطخيهش؛ٌحن ث اخم جمىح اخمممء  وذخم المقّ، حممس مظخيُّـم حض اخم ّهييطاحن اخمُّـور ومظ
، وحمالمههس حطُّـجخ هي هسخمهش، إذنّلكحف متحي أو اخم ت خسهس وال ّهسهنهب هلهسجف االمق هش ال جع

هس لكهيهبمبهس  د لكهسر مع ن اخم مش اخمحيىطض، حم ميمي هسحطلك خسهس حط د اخم مع د جم اخم ًومع
اء ًوجمهسئمس هبهس، مق د حنٰههئ حنمنُّـرً مع ًميهسً حمهسن ذخم اخم ، أم حمهسن ّ  وحطخلط ال لك احلمئ

د اخمِّـي هن ّمنُّـريًحنٰههئ ملخف حن مع ، أي حطمئٰههئ اجف هش إحل احلمئ  وال حطخلط حطهسخمهئ
خي خمهشّحن اجفخن مئ  .هست اجف
هئين اءّنأ :امك د ـ مق مع م اخم د اجفمنُّـريً حنحيمب مع  أم حمهسن حطمئٰههئ ّ حمهسن اخم

د وهن ملخف اجفمنُّـري مع ُّـ حنىش اجفّاجف اجمىش ّهسهنهبّ ـ حن هسظ اجفمنُّـاق واخم هست حطهي
،اخل اجمىش اخلهش حض متحيىع األحنىط وّهسهنهب حط هن واجفّهسرمع  وال مظجيهسميىط ٌ واجغُّـٌءّهسرمع اخم

ٍ أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط، وجغهبهئئِّـ ـ إذا حمهسن األحنىط حمِّـخم ـ ّأن :ًحطهبهئمبمس أؠال، حطمئٰههئ
د خمهي مع هئهسع لكىطوض اخم ن احن ّ ألن هست؛ وذخمّميروهش وجمهبهسحن هبهس حن اخمّمسهنهبميمي

خسهس حطجل اخمٰههسرض واجفٰهىطوض، وحنىش اخم هش وجغمن د اخمهئ هييطم ومع ه مي ٰهىطوض ومت
جغُّـة  د واجفّهبهشواخمٰههبهئهلىطض اخم مع هشّهسهنهب حطجل اخم ع اخمهئ ر وجم ّهش، ال ميٰهخي مظمن  حطهبهئمبمس ُ

هش حطجل اخمممء ومتحي ّنإٰهىطوض أو ملخفه؛ إذ حطهسخم ع اخمهئ هسخمهش، ّرضوري وجم  االمق
د  هي خمِّـخم ومع ا هسل اخم ال ـ حض األلكهبهسن، هلّحنهسهنهبواجف اد ـ حن اد ّهثنًهش اخم ّ حنهسهنهبهش اخم

اجمىش اخل دهنهس حض متحيىع األحنىط واخم دا، هلهتجغُّـمههس ّهسرمع وومع ًء واجغُّـ ذامظهس وومع ً
ر جغهبهئئِّـ جغمنلكجل من ٍ اآلمغىط، هلال مي هش حطهبهئمبمس حطهسخمٰهىطوض أو ملخفه؛ّ هسخمهشل اخمهئ   المق

، أل اجغُّـ ومتحي هش حطجل اخمممء اخم ل اخمهئ مسع اخمهئخيهبهنجل حممس ّنجغمن  حنىطمعٰه إحل امع
هي  .هن وا

خم هئىش لكىطوض أ: ّوهنِّـا اخمِّـي حطهبهئهسه هن اجفىطاد حض جم ُّـان ميمئ مغىط ّواجف جغُّـمههس خم
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خمّجغهبمك احتُّـا رهلال مي: ً وذخم حطخيىطميهئهش حنهس ذحمىطه الجغخيهس حطخي هش حطهبهئمبمس ّمن  هنهئهسك مت

اجمىش اخلهسرمع. حطهسخمٰهىطوض وملخفه هسظ اخم ّهنِّـا حمهي حطهي ّ. 
د اخمّوأحنهس مع هسظ اخم ، حطهي د ّهثن هلِّّـهنهئ مع م اخم هئُّـ ميحيمن حطجل حنحيمب هبُّـ اخم ّ اخم ُ ّ
د ملخف اجفمنُّـريّاجفمنُّـري مع م اخم د اّ وحطجل حنحيمب مع خمخيهسحط  اخمِّـي هن حطمئٰههئ اجف

د حطهسجفٰههئ اجفمنُّـري مع هسخمهش لكىطوض اخم مئ لكحف ملخفه، جغهبمك آحن حطهسمق  ّخمهي
د خسهس حض اخمِّـهنّمسهنهبخمهي مع د حطمئٰههئ اجف مع از لكىطوض اخم ، ومع  .هش حض اخمِّـهن

د حطهسجفٰههئ اجفمنُّـريّأحن: مسجيهئن ذمكىغ مع م اخم هش إحل حنحيمب هسخمهش ّهثن، هلّهس حطهسخمهئ  امق
د اخم،مبهس حطّمظمنهسهلهش وحطجهالن اّمسهنهبلكىطو خمهي مع هسظ اخم هسر ؛ّهئِّـهن حطهي  اخمٰهخي ّأن حطهسلك

هش حض خكىطف اخمِّـهن وجضىطميُّـهنهس ّهسهنهبًوإن حمهسن جمهسدرا حض حنىطامظ اخمحيهسئخيهش لكحف حتهيهب اجف
مئهبمئهش حنٰهمبهس، ملخف ذاهتهس و ، حن دون أي  هسهتهس، ّذامظهبوحلهسخكمبهس حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن

، وهشهبهلخفاهنهس حض هنِّـه احلهسل مغهسخم د حطمي حنٰههسمتهب مع هش ّخمميّ لك اخم ّ هنِّـا حمهي حض حنىطمظ
 .مضّهبمك هن وحطهسحلمئ األوّاجفهسهنهبهش حن جغ

معّوأحنهس هشّ إذا مظ ٍ اخمٰهخي إحل اجفهسهنهبهش حض متمهىطة أمغىطى حض حنىطمظ  الجغخيهش لك مظهي ّ
دات لكهسحس اخمِّـهن حطهسحلمئ  مع هش، ومتمهىط إخمهبمبهس حطمس هن حنحيىطدة حن حنحيىطدات وحن اجفىطمظ

هشّهثمت هل،اخمخنهسئىش ً جيُّـهنهس جغهبهئئِّـ جعهسحط د حطمئٰههئهسه ٍ مع دة، جم هلىطض لكىطوض اخم مع  وحن
ن خمهيّمظمنهسهلىطض ا لكهيهبمبهس، وجم هلّاجفمنُّـري ، هلهبمي هش ّمسهنهبمبهس حط حض اخمِّـهن هش حض هنِّـه اجفىطمظ

د اجفمنُّـريّخيحت مع دميهش مقهسحطخيهش لكحف هلىطض لكىطوض اخم مع ّ وحن  لكهيهبمبهس، هلهسخمٰهخي حض ّ
د اجفمنُّـري مع حيلك إحل اجفهسهنهبهش، حم ميمنحيمبهس حطهسخم ّهنِّـه اجفىطجغهيهش اخمالجغخيهش إذا أراد أن ميهي ّ 

د اخم مع هش خم حض خكىطف اخم ،وجيٰههيمبهس حنٰهىطو  هنِّـه احلهسل  جيُّـهنهس حضّهثمت هلِّّـهنهئ
دة، وجغهبهئئِّـ ال ميمنهي مع ّحن د اجفٍ مع  إذ خم وال لكىطو لكهيهبمبهس؛ّمنُّـري  وؠحيمبهس حطهسخم

هس لكهيهبمبهس، وهن ّأمتهلىطض  منحيهشً حمهسن لكهسر هش حنّحن دميّهتمغىط حط حض رمظ مع مبهس، ّة لك حن
الّهثمتهل دة وخصمئ مع ن اجفهسهنهبهش حن ً ميهييطم جغهبهئئِّـ أن مظمي ّ م اجفخن ٍ ّ لكهيهبمبهس حنحيمب
د( مع دهنهس اخمٰههسرض لكهيهبمب) اجف هسخمهش حممس مظخيُّـم، وحن ّهس، وهن حطُّـجخجم ومع ّ االمق
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هلهشّهثنهنهئهس هل ؠ مبهس حن دمي مع هش حن ً اخمٰهخي ال جيُّـ اجفهسهنهبهش حض حنىطمظ ّ د حطمئٰههئهسه ّ مع  حطهسخم

مش، أي إلمئ لكهيهبمبهس اجفخنّاجفمنُّـري دة هل مع ّ، وإمتمس جيُّـهنهس وميىطاهنهس حن ُ  وهن ّ
د اجفمنُّـري مع م اخم دميهش، دون حنحيمب مع م اجف ّحنحيمب ّ. 

مع:إن خكهنمت دة، هلّ أهنهس ُدة، وإلمئ لكهيهبمبهسّ خم حمهسمتلك اجفهسهنهبهش حن مع  هنِّـا ّهثنحن
م ّ اجفخنّأنحنٰههئهسه  د( وهن حنحيمب مع ٍميمنُّـق لكحف اجفهسهنهبهش، وجغهبهئئِّـ ) اخم ن ّالحطُّـّ  أن مظمي

، هش خم د وحنٰهىطو مع هلهش حطهسخم ؠ م ّخنّ ألن اجفّاجفهسهنهبهش حن د( وهن حنحيمب مع ) اجف
ل لكهيهبمبهس، حنىطحممش حن ذات مئ ٍاخممنهسدق لكحف اجفهسهنهبهش واجف ّ ُّـأ االجكّ لك خسهس حن خيهسق  جع

خيهسق ـ وهن اخم ُّـأ االجك د اجفمنُّـري، إذن حن د اجفمع مع جعهسحطلك ّمنُّـري ـ وهن اخم
دة، هلهسجف مع د ولكىطض خسهس واّهسهنهبّخمِّـات اجفهسهنهبهش اجف مع لك خسهس اخم ، وهن ّمظمنحيهش جع لك حط

خيُّـم رد اإلجكميهسل اجف  .ّحن
ٍهس حن ذاتّ اجفخن خمهبىع حنىطحمّإن :خكهنمت خيهسق وجمهسم هبهس، حم ً ُّـأ االجك لك خسهس حن  جع

هبىسٌ حط هن أحنىطّميمنهي لكىطو لكهيهبمبهس، ُ إلمئ لكحف اخمِّـوات وميٰهىطض لكهيهبمبهس، حن ٌ حط
ل لكهيهبمبهس، هلحي  مئ ُّـأ حطهسخمِّـات اجف ن ؠُّـجم لكهيهبمبهس حمهسجكحيهس لك جمهبهسم اجف ًدون أن ميمي

ن ؠُّـق اجفخن ان ّاجفخيهسم ال ميمي د( وهن لكهئ مع ّلكحف حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست، ) اجف ّ
د اجف ًّداال مع ُّـأ وهن اخم هي اجفهسهنهبهش، ألّمنُّـري لكحف جمهبهسم اجف  وهن ّ مخ اجفخنّنّحط

د لكحف اجفهسهنهبهش ال ميحيهبُّـ مع ُاجف خمهئهسّ إال ّ مش، هلحي جم مبهس هل دمي مع د: ّحن مع هسن حن  اإلمت
هسمت ت اإلمت ُمتىطميُّـ أن متحيهبُّـ جع ُّـأ ّهبهشُ حيهسد حن حمالحنهئهس هنِّـا جمهبهسم اجف مبهس، وال مي دمي مع ّ وحن

د(وهن  مع هسن ولكىطو لكهيهبمبهس، حط هنِّـا أحنىط) اخم ٌحض حنهسهنهبهش اإلمت هب حممس حطهبهئّ ّ حن  هس؛ّ
جهالنخمهييط هي اخم ل لكهيهبمبهس، وهن وا مئ دهنهس اجف دة جم ومع مع ن اجفهسهنهبهش حن  .ّوم حم

د حطهسجفٰههئ اجفمنُّـري مع م اخم هش إحل حنحيمب ّهنِّـا حمهي حطهسخمهئ ذحمىطمتهسه ّ حجهس ّمظهنهي، وجمُّـ اّ
د اخمِّـهنهئ مع هسخمهش لكىطو لكحف اجفهسهنهبهش وجمهبهسحن هبهس حض اخم ّامق ّ. 

د ملخف اجفمنُّـريّوأحنهس مع م اخم هش إحل حنحيمب م اخمّ حطهسخمهئ د ال ، وهن حنحيمب مع
، واخمِّـي هن حطمئٰههئ  د(حطخلط لك احلمئ مع ّ، هلهثمت ميٰهىطض اجفهسهنهبهش حض خكىطف )اجف ّ



حيهش ............................................................................. ١٧٢ ٣ج ـ اخمحيهي
د اخم مع ،اخم  اخمٰهخي حض حنىطامظ اخمحيهسئخيهش ـ حممس ذحمىطمتهس ـ جمهسدر لكحف حلهسظ ّأن وذخم ِّّـهنهئ

هسظ لكهسرميهش لك حم ُّـهنهس هبِّـا اخمهي ، هلهب ّاجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن مئهبمئهش ّ  
ط مغهسرج لك جغخي ّوحصىطدة لك حم جمهبُّـ أو  مبهس وذاهتهس وّ هسهتهس، حطمس حض ذخم ّذامظهبهبخي

هي دميهش، هلهب مع د واجف مع ّمتحيىع اخم اجمىش ّ ً اخمٰهخي ذخم اخمِّـي حمهسن جكهبئهس واجغُّـا حض اخم ً
هبهسز ومعمبهش حنهس حط ّاخمٰههبهئ ، ومههس معمبهش حنهس حط االحن  إحل جكهبئجل حنهئحيمنهيجل حض اخمِّـهن

د، هلخفى  مع ، أجغُّـمههس اجفهسهنهبهش واآلمغىط اخم جيهسميىطمي حنجل حن ىطج حنحيمب ّاالجكحقاك هلهب
د معمبهش ا مع خيُّـحنهش، وجيُّـ اخم هبهسز وهن اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن حن ّالحن ّ

هتمغىطة لكهئمبهس، هلهب هش جعهسمتهبهش حن دميهش حض حنىطمظ مع ّواجف رّ هسر ّمن هش حطهبهئمبمس هبِّـا االلك  اخمٰهخي اخمهئ
هيهب اخم ،واخم د لكحف اجفهسهنهبهش وجمهبهسحن هبهس، هلحي ِّّـهنهئ مع ّ وجغهبهئئِّـ إلمي حطٰهىطوض اخم ٍ

هسر اخم هيهب وااللك هسر ّاجفهسهنهبهش ملخفِّّـهنهئ اخم دميهش، ومههس هبِّـا االلك مع د واجف مع ّ اخم
دميهش لكحف  مع هش حطهبهئمبمس، وإلمي حطٰهُّـ ذخم حطٰهىطوض اجف ر اخمٰهخي اخمهئ من ّجكهبئهسن مي ّ

ال ًاجفهسهنهبهش، هلهبخيهسل حن د: (ّ مع هسن حن د(أو ) اإلمت هسن ومع د، أي ) اإلمت مع حطمئٰههئ اجف
د ال حطخلط لك احلمئ مع  .اخم

د اخل مع الف اخم ،وهنِّـا حط د، ّمظخيُّـم حممس ّ اجفهسهنهبهش هلهب ـّهثن هلّهسرمع مع  ـ لكجل اخم
ء واجغُّـ، هلال مي رومههس حض األلكهبهسن  هش حطهبهئمبمس حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش، وال ّمن ع اخمهئ  وجم

 .جغمي اخمٰهخي حطٰهىطوض أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط
هبُّـ حطٰهُّـ أن أورد حمالم ّمنهئىح اجفّإن ّجع ، مت لكحف ّاخم هتميهبُّـ حنهس ذهنمش إخمهب هئُّـ خم ّ اخم

احطّجغخيخيً هنهئهسك معمبهش مصهسخمحيهش أميهنهس حطجل حنهس ّأن هسين لكحف اإلجكميهسل  حض مع حطجل حمالم و اخم
هبُّـ هئُّـ، هلخيهسلّاخم حيجه:  اخم ا ّأن ّوال خيحي لكحف اجف ً حطجل حمالحن وحطجل حنهس جغخيخيهئهسه مت ّ

هسخمحيهش أميهنهس اهلخيهش، وإن حمهسن حطهبهئمبمس مت حن اجف  .ًحن اجف
هسخمحيهش،ّأحن ن ّ هلهثهنهس هس معمبهش اجف هبُّـمظميمئ حض حم ب إخمهب ـ ّاخم هئُّـ ـ حممس هن حنهئ  اخم

د لكهئُّـهحن اخمخيهسئهيجل حطهتؠهسخمهش اجف مع ن اخم د، وجغهبهئئِّـ ال ميمي مع هسرميهش اخم ٍهسهنهبهش والك ّ ّ إال ّ
م اجف ذ حطخلطّمنُّـري ذخم اجفٰههئ واجفحيمب د   الاجفهتمغ مع م اخم ، أو حنحيمب لك احلمئ
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ل اخمٰههسمّمنُّـري ملخف اجف مئ ، وحمالمههس ُّّـجخ  اخمّاجف ذ ال حطخلط لك احلمئ اجفهتمغ

هسرميهسن، وال ميىطى  هبُّـأحنىطان الك اجمىش اخمٰههبهئ حضًهسّ جغخيهبخيهبًهس خسمس حنمنُّـاجمّاخم د ّ اخم مع ، هلهسخم
هسريّ إال لكهئُّـه خمهبىع م االلك ن هلهسمتهبهس حض اجفهسهنهبهش ّذخم األحنىط واجفحيمب ّ، وهن اخمِّـي ميمي ً

، حطمئٰههئ ّهبهشاألؠهي اجمىش اخمٰههبهئ هسظ اخم ميّهبإمت ال ّأمت حطهي وهنِّـا . ّاجفهسهنهبهشّ إال هش خمّهش وال هن
الف حنِّـهنمش ؠُّـر  هتخسجلحط د، هلّاجف مع د حنمنُّـاجمهسّهثن حض أؠهسخمهش اخم مع م اخم  ً جفحيمب

ًهبهسجغخيهبخي ، حطمئٰههئ ّ اجمىش اخمٰههبهئ ، حن دون أن ّخي حنّأمتً أؠهبال حض اخم  حض األلكهبهسن حطِّـامظ
خيىط إحل أي جغهب هسري ٌهش أحنىطّهسهنهبّ مظخيهبهبُّـميهش، واجفّهبهشّميحي ُّـ، وهن اخمحيهسمتهبهش هلهب واجفّالك ة حنٰه ّ

خيىطة إحل احلهب خيهبهبُّـّهبهشحض األلكهبهسن واجفحي هبُّـ ال اخمٰهميىع، حممس هن حنِّـهنمش ،ّميهش اخم هئُّـ ّاخم  اخم
 .ّ اجفهسهنهبهشحض أؠهسخمهش
اهلخيهش حمالم اجفّوأحنهس هبّمنهئىح معمبهش حن ميمئ حض هلميىطة ّ حنىش حمالم اخم هئُّـ، هل  ّاحتهسدُّـ اخم

د حنىش اجفهسهنهبهش واخمٰههبهئ مع اجمىش اخلّهبهشّاخم ، حطهبهئمبمس حض اخم  هلميالمههس ميهتحط وميىطهليغ ّهسرمع
د واجفّهبهش واإلجعهئهبهئّٰهُّـدهلميىطة اخم مع اجمىش اخلّهسهنهب حطجل اخم ،هش حض اخم  حنىش جغحييس حنهس ّهسرمع

الف حض ميىط مت االذحمىطمتهسه حن االمغ ، هلٰهحف ّ وحمهبحيهبّحتهسد مظمن هئ الف حض اجف ، خمالمغ
د واجف مع ن اجفهسهنهبهش هن اخمحيهسمتهبهش حض اخم د مظمي مع هئ أؠهسخمهش اخم ُّـّحن ، ولكحف ّ ة حنٰه

ن األحنىط حطهسخمٰهميىع هئ أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش ميمي  .ّحن
خيُّـ ّخمميهئو ّ حنهس ذحمىطه اجفمنهئىح حض حتُّـميُّـ اخمحيىطق حطجل حمالحن وحطجل حمالم مقهبُّـ ّأنهئهس متٰه ّ

هسب األمقحيهسر ّٰههيخياح واجفّٰه لكهيهب حن معهسء حطٰهُّـه حن اخمخلجل، ومظهسحطُّّـجمخياجف جل لكحف حم
يطواري وملخفه، إمتمس هن حتمئهب لكحف حمالم  هبُّـّحمهسحلميهب اخم  ّهتن حطّجنح ميّمت وذخم أل؛ّاخم

د لكجل اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج، وأا مع ءّهنّخم  واجغُّـ، ال جكهبئهسن حم ميحيهئ ٌمس حض اخلهسرج 
، وهنِّـا حنٰههئهسه  م حط هتؠّأنأجغُّـمههس حض اآلمغىط أو ميخي د حن مع  . حض األلكهبهسنّخي وحنّ اخم

، مبىطت وذاع متٰه د، اخم اجك مع هسمتهبهش ألؠهسخمهش اخم  هن جمُّـ ال ميمثحن حطهسخمخيىطاءة اخم
مبهسه،  د وحنهئ مع ن اجفهسهنهبهش جغُّـ اخم ٰههسخمهبهش، وهن حم هسع حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف مبهس حطجل أمظ ّؠهب ّ

د، اخم حطهبّإمتو مع ، هسهنهس وامغحقمتهسهنهس حض حنهس مقّهئّمس ميمثحن حطهسخمخيىطاءة األوحل ألؠهسخمهش اخم
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د واجفّهبهشوهن األؠهسخمهش حطمئٰههئ اخمٰههبهئ مع اجمىش اخلّهسهنهب حطجل اخم ،هش حض اخم ّ وخمٰه ّهسرمع

هبُّـ هئُّـ ّاخم لك لكهبهئّإمت اخم د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، ومي مع  ّهبهشّمس أراد أن ميهئميىط زميهسدة اخم
اق، وجغهبمك هلمبمئلك هنِّـه  ن حن حمهيمست جكهبَّـ اإل مغىط، حممس هن اجفمههئ ُأجغُّـمههس خم

ٰههسخم ى حض حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف د، اخمُّـلك مع هسرميهش اخم هئهسء لكحف أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك ّهبهش حطهسخم ّ
مبىط حطٰهُّـ ذخم  منهيّأناجك ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، حممس ّ هنِّـمي اخمٰههيمئجل حن اجف  ّأنّجل حض اخمخي

 .هنِّـا هن اجفٰهىطوف لكهئمبمس حض زحنهسمتهئهس احلهسرض
هبُّـ حمالم ّأن ّمظهنهيإذن ا د وحتّاخم مع هئُّـ أميهنهس رصميهي حض أؠهسخمهش اخم  حض ّخيخيً اخم

الف حطجل حمالحن ّهبهشاخمٰههبهئاأللكهبهسن، وخممي حطهئ  ّ حنىش اجفهسهنهبهش، وإذا حمهسن هنهئهسك امغ
د حممس حطهبهئهسّهثمت، هلّمنهئىحوحمالم اجف مع خف واخمخيىطاءة ألؠهسخمهش اخم حي  .ّمس هن حض اخم

ل اجفّجع هنهس حن اخمهئمهىط، أورد ّإن : ّمنهئىح حض هنهسميهش اجفجههسف ميخي ً حض حمالحن ومع
رد أميهنهس اخمُّـوّٰهالحنهشًلكهيهب حطٰههنهس حنهئمبهس حنٰههسرصه اخم خفة، خم ًاين، وميىطد لكحف اجف  أجكهبهسء حم

هسب ر هنِّـا اخممي جيهيهئهس هبهس خمميهسن مغىطومعهس لك حك  .ًاجك
الث واب ا وجود وعروضها عليه: ا اهية با   ّقيام ا

اب إحل هلميىطة  هئُّـ هنِّـا اجل دمي مع ، وجمُّـ ًلكميىع احلمئ حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم
هب حض اإلمعهسحطهش لك إجكميهسل جمهسلكُّـجح اخمحيىطلكّمظخيُّـم ، وهن ّمظمنهسف واالّهبهش حطهبهسمت ومظ

اب اخمِّـ هتخسجلي أورده ؠُّـر اجل هس حض رمقهسخم ّاجف دّ اجفهسهنهبّمظمنهسفا(ً جعهسخم مع ، )هش حطهسخم
، وجمهسل وؠحي حطهسألمظخي واألوجمُّـ خمهئهس: جغمي د: (هلخي مع هسن حن داّأنحنٰههئهسه ) اإلمت  ً ومع

دات حنمنُّـاق مع هسمتحن اخم م اإلمت هسحلخيهبخيهش ّهبهش جفحيمب ، هل  حض اخلهسرج، وحنجههسحط خممنُّـجم
مظ خم حن د، وجع مع هسن جعهسحطلك خسِّـا اخم م اإلمت ،ّحيىطحنحيمب مع د هن ّ ألن اخمع لكهيهب حط مع

ىغّمظهش مظهسحطٰههش خم اّهسهنهباألؠ حض اخلهسرج، واجف  هلمس متىطاه حض اخمخيهنهسميهس ،ّهسع اخممه خمهيخن
د هلهبمبهس لكحف اجفهسهنهبهش،  مع ،ّإمتّاخم إلمئ اخم ن ّ ألن اإلمس هن حن لكميىع احلمئ ميمسن حطمي

ممهب   .١١٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطمحجهيشحفهب امكملمعهئئيغ امك
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، واجف د هن األؠهب مع هسري  ٌهش أحنىطّهسهنهباخم يض ّالك ، ميخي يطع حنهئ ن مظهسحطىش خم وحنهئ حم
ع، واجف د هن اجف مع ، هلهي أردمتهس أن متمثخمىح ّهسهنهباخم خمهش لكهيهب يطلكهش حنهئ خصمئ هست حنهئ

اجمىش، اخمِّـي متىطى  ، هلّأنّجمهنهبهش حنجههسحطخيهش خمهي د هن األؠهب هلهب مع ن ّالحطُّـ اخم  أن ميمي
ع هلهبمبهس، واجف د هن اجف مع خمهئهسّهسهنهباخم ل، هلخي مئ د: (هش هن اجف مع هسن حن ) اإلمت

د اخل (ّأنمئ هن خيهبخيهش إحل اخمٰهميىع، وواجمىش هنِّـا احلاحلميىطمعىش حض  مع ّهسرمع هنِّـا اخم
هسن يطع حنهئ إمت د ميهئ ل ّأحن و،)األؠهب مقهئَّـ ومع مئ د هن اجف مع ن اخم هئهسء لكحف حم هس اخم

ع، وّهسهنهبواجف د ؠحيهش جمهسئمئهش حطهسجفّأنهش هن اجف مع هش لكهيهبمبهس، هلّهسهنهب اخم  ّهثمتهش ولكهسر
هسين أؠهسخمهش اجف هسب هنِّـا االّهسهنهبميهئ حنىش حن ّ اجفهسهنهبهش هن ّأن ّجضهسههش، جغهبمك ميىطى أؠ

هس خسهس جمهسئمس ّهتؠاجف ن لكهسر د وإلمئ لكهيهبمبهس، هلهبمي مع يطع حنهئمبهس اخم ًهيهش حض اخلهسرج، وميهئ ً ُ
د حطجهالن هنِّـا االّمظهنهيهبهس، وجمُّـ ا مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم  .ّجضهسه حض حن

ل د خم حمهسن ّأنحمىط حض اإلجكميهسل حن اجفالزحنهش، وُ حنهس ذّإن: ٍوجغهبهئئِّـ متخي مع  اخم
ًهس حض األلكهبهسن خمميهسن جمهسئمس حطهسجفّخيخيحن هس لكهيهبمبهسّهسهنهبً منحيهش وهن ًهش ولكهسر ، ال ميهئّحن   حط

هسين أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش،  حنىشّإال ؛ إذ  وّحن د، هلهسألحنىط خمهبىع حمِّـخم مع ًأحنهس حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم  ّنإّ
د هن اجف مع هسحطلك حطهسخمِّـات، واجفّخياخم ، وهن األؠهب واخم هش ّهسهنهب حض األلكهبهسن حطِّـامظ

د  مع ف هبهس، هلهسخم ؠ يطلكهش لكهئ وجمهسئمئهش حط وهن حن خمهئ ّاخلهسصحنهئ هسن، وجم ال ـ إمت : هسًـ حن
د( مع هسن حن ّحن لكميىع احلمئ حممس ذحمىطمتهس، وجغهبهئئِّـ ال ميىطد أي) اإلمت ّ ألن  إجكميهسل؛ٍ
د واجفاجف مع د اجف مع يطلكهش حن اخم  حض األلكهبهسن حطهسخمِّـات، وال ميهييطم حن ّخيّهسهنهبهش حنهئ

مسع اخمهئخيهبهنجل أو ارمظحيهسلكمبمس، ّمظخيُّـمذخم  ، وال امع هي  اخمممء لكحف متحي وال ميهييطم اخم
رد خم حط دًهئهسءهلهسإلجكميهسل ال أمقهسس وال حن مع  . لكحف أؠهسخمهش اخم

)٣( ا دا ؿ ّ     
ُّـالل أو اإلجكميهسل حض مثهيهش حن حمهيمست جكهبَّـ  خمخيُّـ معهسء هنِّـا اخمهئ حن االمق

هبمبهست، حن  هئ مك اإلجكهسرات واخم اق، ومتمثحمُّـ حنهس مقهبهتجح حطهبهسمت حض حن  جكهبَّـ ّأنّاإل
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اق إمتمس مقهسق هنِّـه األ د لكحف ّدخمهشّاإل مع ًاجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، وذخم ردا خمهئحي زميهسدة اخم ّ ّ 

د ّخنهسحنهئ لكحف حنهس هلمبمئ حن حطٰهيغ حمهيمست اجف مع ل حطيطميهسدة اخم حيهسد حنهئمبهس اخمخي ُئجل، اخم جمُّـ مي
ف ميجنح حط اجف ّلكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، وهنِّـا حنهس مق  حض ذمي اإلمعهسحطهش لك هنِّـا ّمنهئىحّ

خم هش : اإلجكميهسل حض جم مع حنٰههسر رد هنِّـا اخم  وحس ،...جلئّمئخنهسّخميطاحنهبهش خمهيإواألوحل أن مي
د، وخمميهئهئهس حنىش  مع هسل حن جمهسل حطهتؠهسخمهش اخم هست أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض جم ّميمي اخمخنهبَّـ حطمنُّـد إجع ّ

ف متخي ُّـالل حضذخم مق ء حنهس هلمبمئ اجفّىطر هنِّـا اإلجكميهسل أو االمق ن ّمنهئىح  ، حن حم
د وأؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، حممس جمىطرمتهس ذخم أميهنهس اخمخنهبَّـ حض حنخيهسم إ مع هسرميهش اخم هست الك ًجع ّ ّ ّ

هبهش، ومتخيىطره حمِّـخم حض حنهس ميهتجح حن إجكميهسالتحض اإلجكميهسال  .ّت اجفهس
ُ إمت ال ميٰهخي أن مي:مسجيهئن اإلجغمنهئل د ّخيّ مع ء حن األجكهبهسء حض دار اخم  

ت اخل ،واخم مي وجغخيهبخي اخلهسرمعّهسرمع د لكجل ذامظ وهن مع ن اخم ، ّهبهش اخمٰههبهئّهبهشّ وميمي
م ن ذخم اخمممء هن اجفمنُّـاق حطهسخمِّـات جفحيمب د، ودخمهب هنِّـاحطمئٰههئ أن ميمي مع   اخم

هئ لكحف إ جلمي  :ّميهنهسح حنخيُّـحن
اق :خلهب األوحقّاخضخنلك حطهش حض حمهيمست جكهبَّـ اإل ل، وهن اجفهئ مب م ملخف اجف  اجفٰههي

ن حض حنخيهسم اخمّنأ: ّـ حممس مقهبهتجح ـ إحل جغميمسء اجفخنهسء، وجغهسؠهيمبهس ء ميمي رّ حم   ّمن
ل، هل ك وال حصمب حنهس وملخف حنخنمي حن حنٰههي  ميجيهسميىط حض ذامظ وجغخيهبخي اخمممء ّهثمتًاجفحيمب

ن ر اخمِّـي ميمي من م حض حنخيهسم اخم حمهس وملخف حنٰههي ال وحنخنمي ّ حض ذخم احلجل حصمب ً ً
ّواإلدراك، وجمُّـ ميٰهمف ك، أي : ّهتنً لك ذخم أميهنهس حطُ ك ملخف اجفخنمي  ّإنملخف اجفخنمي

م  راجفٰههي ر ّمظمن ل حض مظمن م وآمغىط حصمب ء حنٰههي ل، هلهثذا حمهسن هنهئهسك  مب ّا ملخف اجف ً
ىغ حنهس، هل الف واجفجيهسميىطة حض اخمِّـات ّهثنجك مي هنِّـا ميميخنىح لك االمغ هش حطجل ّواخس

ل مب م واجف  .اجفٰههي
هئحيجيهب ده مظميىطره حطال هنهسميهش هلمب أحنىط: ّاخضخنلكخلهب امك ٌحنهس خميطم حن ومع هسريّ ، وهن ّ الك

حيّجمهسلكُّـة أمق جع اخمحيهي خف حن حط مئُّـهنهس حض حم اق، والك : ، وجغهسؠهيمبهسّهبهشمبهس جكهبَّـ اإل
مظ حض اخلهسرج مظميىطّنأ ّ حم حنهس خميطم حن هلىطض حتخيخي وجع ّ هي ال إحل هنهسميهش، ّ هي ره ومظ
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ن أحنىطاُّّـالحطهل هسرً أن ميمي ًميهس الك هئىش حتّ  وال حنمنُّـاق ّخي ال حتّأمتً مغهسرمعهس، حطمئٰههئ ّخيخي ميمئ

 .خم حض األلكهبهسن حطهسخمِّـات
خم خفة، حن ذخم جم ىش حم ا مبىطوردي إحل هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حض حن : وجمُّـ أجكهسر اخم

لك مظميىط يض وجم ، وحم حنهس ميخي لك لكهيهب لك مظميىطر مت يض وجم ّحم حنهس ميخي ّّ ء واجغُّـ ّ ر 
رة خسهس حض ّهبهش مثهبىش هنِّـا حن اخممنحيهست اخمٰهخيهيّهثنميهش، هلًلكهيهب حنىطارا حطال هنهس  اخم ال ؠ

ىش آمغىط،األلكهبهسن هئهسهن حن:  وجمهسل حض حن جمىح لكحف حنهس ال مي ًهس ملخف جغهسؠ ّحقمظّاجف
ًحطٰهُّـ، خم إلمن أحطُّـا ُ. 

لّحطٰهُّـ امظ جل متخي  :ّهنهسح هنهسمظجل اجفخيُّـحن
ال هس جمُّـ متٰهّإمت د اخمٰههئخيهسء ـ حن مع د حم مع رـ ومتًخي اخم هبمك ه ومتحيمبمئ حن جغّمن

مظ مغهسرمعهس، هلهئخن حض  هيىح حض جع ، وخممي حنىش ذخم جمُّـ مت خيهبخي ، ومتٰههي حط ّهن ً
ل  من ده حض األلكهبهسن، حطمئٰههئ أمتهئهس ال متٰههي حط مع ، وال متٰههي حط دمي مع ّحتخيخي وحن ّ ّ

اجمىش اخلهسرمع  .ّحنمنُّـاق خم حطهسخمِّـات حض اخم
ء حنهس حطهبهئهسه حض اجفخيُّـ ّوحض  هست اجفجيهسميىطة حطجل حنهس متخن هلهب ّالحطُّـحنهش األوحل ّ ّ حن إجع

م و خيهبخي وهن حنحيمب دميهش حض األلكهبهسن وحطجل حنهس متحيمبمئ ومتٰههي حط مع د واجف مع ّهن اخم
ل حض اخمِّـهن  د اجفٰهخي مع راخم ك، وخم حمهسن ّ ألن اجفًا، وذخمّمظمن م ملخف اجفخنمي ٰههي

حمهس، وجمُّـ هلىطض حمِّـخم  .ًلكجل جغخيهبخي جفهس حمهسن حنخنمي
م  د اجفٰههي مع م اخم رإذن هنهئهسك حنجيهسميىطة حطجل حنحيمب دميهش وحنمنُّـاقّمظمن مع ّا وحطجل اجف ً 

د حض  مع د حض اخلهسرج زائُّـاخم مع ، اخلهسرج، هلهسخم م وحنجيهسميىط خم د اجفٰههي مع  لكحف اخم
، وهن ّأنوحنٰههئ ذخم  د زائُّـ لكحف ذامظ وجغخيهبخي مع د حط مع م حن د اجفٰههي مع  اخم

د ّإن ّجع . حض األلكهبهسنّخياجفمنُّـاق اجف مع م  هنِّـا اخم ل لكحف حنحيمب مئ اخميطائُّـ اجف

اق  إلهست (ّمحجهيشحفهب خلهلمهحنهئت جغجيهش اإل هي  .٣٦٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحط)اخم
هسحط  .٢٣ ص١ج:  اجفمنُّـر اخم



حيهش ............................................................................. ١٧٨ ٣ج ـ اخمحيهي
د  مع ٰهخيهي أميهنهس ـ واخمِّـي هن اجفهئجه لكحف اجفمنُّـاق حطهسخمِّـااخم ًت حض األلكهبهسن ـ مت ّ

رومت خيهبخي جمُّـ متخن أميهنهس حض حتّمن ، وحطٰهُّـ اخمٰههي حط ًه ومتٰههي حط ده حض ّخيخيّ  وومع
حنهش  ده حض األلكهبهسن زائُّـا لكحف ذامظ وجغخيهبخي اجفٰههي ن ومع رًاأللكهبهسن، هلهبمي ًا، ّمظمن

هسين وحطجل  د اخم مع لك اجفجيهسميىطة حطجل هنِّـا اخم د األول مظ مع ر حض اخم هبهسن اجفِّـحم ّوحطهئحيىع اخم
ن اخلهسرج حنمنُّـاجمهس خم حطهسخمِّـات، ٍدومع ، وميمي ال لكهيهب ن خصمئ ً جعهسخممك، ميمي  متهئخي ّجعً

هسخممك، هل د اخم مع حمهش ّهثناخمميالم إحل هنِّـا اخم دميهش أمغىطى حنخنمي مع دا آمغىط وحن ّ خم ومع ً
ميىط هيهش حن دات مقهي مع هي اخم حنهش، وهنميِّـا مظ رة ّزائُّـة لكحف ذامظ وجغخيهبخي اجفٰههي

مئٰههش األمعيطاء حنٰههس ال إحل هنهسميهش، وهن أحنىط ٌوحص هسخمهشّجخ حطُّـ ً  .االمق
رد رة حض اجفٍوجغهبهئئِّـ مظهئجه حض حن هسمتهبهش؛ّخيُّـمتهس اخمخيهسلكُّـة اجفِّـحم ر ّميىطّ ألن اخمحنهش اخم

دات ال إحل هنهسميهش، إمتمس ميهييطم حن هلىطض حت مع هي حض اخم د حض حن ّخيّواخم مع  اخم
ل ن اخمخيهسلكُّـة ميخي  حض حن األلكهبهسن ّخيخي حنهس خميطم حن هلىطض حتّحم: األلكهبهسن، وحنهنمئ

مع هي حض اخم هي هسريٌ أحنىطّهثمتد ال إحل هنهسميهش هلّمظميىطره ومظ ت وال حتّ الك  خم ّخي، ال جع
د حضّخي حن متحي حتّالحطُّـ هلنحض اخلهسرج، إذ مع هسرمي اخم هئهسء لكحف الك ، ّ األلكهبهسن، واخم

د ال إحل هنهسميهش، هلمس ميهييطم حن  مع هي حض اخم هش خمحيىطض اخم ا ازم اخم وهن حن اخمهي
هي ومظميىط هي ده حض اخلهسرج مظ  ّخي ال ميمئميهئ أن ميخيىش أو ميره ال إحل هنهسميهش،ّهلىطض ومع

اجمٰه  .ّهبهش اخمٰههبهئّهبهشحض دار اخم
ف مي هسخممك، ومق هبمبهست هنِّـه اإلجكميهسالتّهنهيهنِّـه هن جغمنهبهيهش اإلجكميهسل اخم   حض مظهئ

ر ال ميهئحي ـ لكحف هلىطض ؠّأن د لكحف اجفهسهنهبهش ّ إال  ـّ اإلجكميهسل اجفِّـحم مع ّزميهسدة اخم
د،  مع هسرميهش اخم لك أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك ّحض حن األلكهبهسن، وال مي ّ ىع جكهبَّـ ُ وجمُّـ اجم

ن اخممفهنهسن اخمِّـي أجمهسحن  اق حمالحن حض هنِّـا اإلجكميهسل ـ حممس مقهبهتجح ـ حن حنهنمئ اإل
د لكحف اجفهسهنهبهش، ّخنهسءجغميمسء اجف مع هست زميهسدة اخم ب إخمهبمب ـ إلجع ّ ـ لكحف حنهس هن حنهئ

هسر  هسرة اجفّأنحطهسلك ك، ومقهئِّـحمىط ذخم حض لك م ملخف اجفخنمي  .ً الجغخيهسّمنهئىح اجفٰههي
إلهست هي اق حض اخم د حض األلكهبهسن زائُّـ : جمهسل جكهبَّـ اإل مع ز أن ميخيهسل اخم ال جي
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، هلّمتّلكحف اجفهسهنهبهش أل د اخمٰههئخيهسء هلمبمئهئهسه حن جغهبمك ّهثنهس لكخيهيهئهسهنهس دومت مع د أميهنهس حم مع ً اخم
د آمغىط، ّأمتهن حمِّـا وحس متٰههي  د إحل ومع مع هسج اخم د حض األلكهبهسن، هلهب مع  حن

هي حنحقمظ دّهلهب مع هسخمًاًهس حن  .ًحنٰههس إحل ملخف اخمهئمبهسميهش، وجمُّـ لكىطهللك امق
ىشوجمهسل الهلهئهس حض ّإن:  آمغىطٍ حض حن د لكخيهيهئهسه حنىش امغ مع   هن خم حض األلكهبهسنّأمت اخم

د؟ حممس لكخيهيهئهس أؠ اجفهسهنهبهش ومظ دهنهس، هلّخنميميّومع ٰهخيهثنهئهس حض ومع  حنىش ّ أومعمش اخم
دات ّخنمياخم مع هي اخم معمش هنهسهنهئهس، ومي ، هلهيهب د زائُّـا هنهئهسخم مع ن اخم ً حم

هيهش حنحقمظ مئٰههش األمعيطاء، وهن خصهسلّمقهي ،  جفهس حطىط؛هش حص جمّجعهن د اخمممء لكحف ّ مي ىح ومع
هئهسهن  .حنهس ال مي

اقًوجمهسل أميهنهس حض جغميمئهش هسع اجفّإن:  اإل ا ّخنهس مصهسخمحي هنمثالء ـ أمظ ئجل ـ هلمبمئ
د وجكمي مع ن ّاخم ّا هن هن حض األلكهبهسن جغهسؠ أم ال، حممس حمهسن حض أؠ اجفهسهنهبهش، هلهبمي

هي د آمغىط، وميهييطم اخم د ومع مع جل هبِّـا . خمهي دّأمتّومظ مع  حنهس لكجل  خمهبىع حض اخم
د، هلهثمتهس حطٰهُّـ أن مت مع ّحنهسهنهب اخم رّ حن جمُّـ متخن حض ّمن د أم ال؟ ّأمتّ حنحيمب مع  هن خم اخم

د ن خم ومع هيٌهلهبمي  . زائُّـ ومي
هبهي حمالحن هسع اجف: وجمهسل جمجهمش اخمُّـمي اخمخنخفازي حض مظ ُّـخمّخنهسأمظ ا لكحف ّئجل امق

د زائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسنّأن مع د، إذ رحطمس ّهس متٰهخي اجفهسهنهبهش دون اّهتمتحط: ّ اخم مع ّخم
دهنهس حطٰهُّـ مظٰهخيهيمبهسميجكمي ُأحنىطمي ميٰهخي أجغُّـمههس دون اآلمغىط، هلمبمس ّحم  و،ّهئهس حض ومع

جيهسميىطان حض األلكهبهسن، ال حن ُّـحن د حنجيهسميىط خمهيّ مع هش وزائُّـ لكهيهبمبهس حض ّمسهنهبان هلهبمبهس، هلهسخم
 .األلكهبهسن

هن حطٰهجل هنِّـه احل هن أخميطحن اّومصهسخمحي د ملخف زائُّـ لكحف : هش، حطهتن جمهسخم مع اخم

اق   .٢٢ص ١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّمحجهيشحفهب خلهلمهحنهئت جغجيهش اإل
هسحط  .١٦٤ ص١ج:  اجفمنُّـر اخم

اق   .١٨٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطخمهيخنخفازي، ح جضمنجههب اإل



كن و مخرزغرص ............................................................................. كلك
أل خزطيي خعي مخعةعن همئضم جزسع بذج خش  خطي مخفغزغظلإليمالإلمتشصسص يف مألجسشيق 

إلنخضبظق ألشش حض شرسظ مخعةعن خعةعن مخذسرشل و خفال و يشخظ صظ صع يف مألجسشي  أل إل
الخفسط و مجسغ يةعن مخذسرشل ييةعن يةعني و  مخعةعنمي إلحتضتشلظ مي الق يخع م

إلظ متشصسص ييةعنصشق  يف مآلتضق خجم نخضبظ يف ملإلظ متض مخعةعنصع خط مخخظإلبذر
إلمخعةعن خفغزغال مح حث مخسسشصص خثبييةعن  صذعن مخزالي مح يةعن إلةظ ألغش أل

ألخعةعنم خذشق يصع حمشى  .أل
 سط مخضصع مخخسضهيهآل يف قتع حلزسص جإلفرظ متدسعي خش نخضي متيبسرط

 .مإلقموق حالتط
ل   اإلجابة عن اإلش

 يمغص صسغذغ مالخفرشن مح مألخعه إل مإلةشبص جع مإلجزشى بسفعإلخزغ بففت
 :مخفشخسص

 ال شضصض مي شسزض يف صضي مإلةشبص مخرشجضبج مخزفج مثفسض مخسسجم جسض .ك
إلمإلقمو يف برضصض خثآل مثفضالخع يمجزشخعق يقش خظ خع حشجضم خعي متخزعى 

ش ق بظ خإل مجفغشهآلألهي بال قشصص حسع مخضإل يحشجضم خش خطي خع يةعني بزضقحث متذزعي
ص خثآل مالثفضالى برشجضبسع إل خع بسسسش جت لفإلتفعسش إلمش :شضصض بسششع يف مترشي صع

ألخعةعن خعهنم يلذضآل خفزظ مخزثآللمتضخعهبجق خط نخظ ال صسزع مي صزعي م  أل
 . يف مخعةعن صشمل نخضصش يف مألخض مخالتظإلسصخلدعل

غش مخذزظ و بفإلغضهلغ  مخإل خرسعي مخعةعن مخذشيإلمي إل ثشبظإل يف حدظإلبرضي .ك
ق يصع حث إل حزغرغأليخرسعيإلنصسغ  أليمشفطمهإلجرج  ألآل و مجفغشهإلفدعه مخإلمحلدعيل

ظ ترسرص مخعةعن إلل من ال صسزع مي بثثإلترسرص مخعةعن يخدضمحع مخلشهةغ

 .كلكه: ه ثشبظق خدضخزخثمهآلق رشح حكمة اإلرشاق
 .كلكو كلكه: غشبظمخدضه مت  
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د األؠهيّن وذخم أل حطميهئمبمبهس حض األذهنهسن؛ّهبهشاخلهسرمع مع هتهس ّهبهش جغخيهبخيهش اخم هنهس وجع  حم

ن حض األذهنهسن، ّمتأحنهس حمهسمتلك جغخيهبخي ّحم وحض األلكهبهسن  هئىش أن ميمي  حض األلكهبهسن هلهبمئ
مبهسّوإال مش متحي ممء اخمِّـي جغخيهبخي ّ ألن اخم؛ّ خميطم امتخيالب احلخيهبخيهش لكمس حمهسمتلك حط

ميّ حض األلكهبهسن إحنّأمت هش خم حض ّهس أن ميهتجح إحل اخمِّـهن حنىش جغحييس ذامظ وجغخيهبخي وهن هسحط  اخم
هسرج خمهبىع  حنهس هلىطض حض اخلّأنًاخلهسرج، وهنِّـا حنٰههئهسه امتخيالب اخلهسرج ذهنهئهس، أي 

مسع اخمهئخيهبهنجل، وهن  ، هلهبهييطم امع هسخمهشّحطُّـجخ حمِّـخم  ذخم ّأنّوإحنهس أن متحيحقض . االمق
مي هييطاحن مقهيمش ً، وهنِّـا خصهسل أميهنهس؛ّاخمممء ميهتجح إحل اخمِّـهن حنىش مقهيمش ذامظ وهن  المق

هئىش أن حتمن جغخيهبخي حض ذهن. اخمممء لك متحي د ميمئ مع  ّ حن األذهنهسن، هلميٍهلهسخم
د حض اخمهئحيىع ومي مع مّهبميهيٰهىطض خم اخمحنهس ميىطمظ حن اخم ، هلمب خمهبىع جغخيهبخيهش هش واخمٰهمئ

د، حط ومع مع هن وجغهباخم هبّهبهش حن ومع ، هلهيهبىع انهسمظ ولكهئّ حن جغهب  حن لكهئهسوميهئ
م حنٰههئ  دات لكمئ مع هش إحل اخم د حض اخمهئحيىع حطهسخمهئ مع م حنهس ارمظ حن اخم لكمئ

م أحنىط هسري  ٍ الزمٍاجلهئىع، حط لكمئ يطالكّالك ال ،ّامت ً هلال ميمئمي اخمٰههي جغمن
د،  مع خيهبخيهش اخم ،وال ميمئمي اإلجغهسحكهش حطميهئ حنمنُّـاجم اخلحط لك حكىطمي ّ إال ّهسرمع

ر  .ّميهشاخمميخنىح واجفخنهسهنُّـة احلهن
مئّإن .٣ م وإن أحنمي اخم ك خمهيمئٰههي هست ّ جمهسلكُّـة حنجيهسميىطة اجفخنمي  هبهس إلجع

د اال مع م اخم يطالك اجفجيهسميىطة حطجل حنحيمب د اخمٰههبهئّمت مع  حنُّـار ّأنّ إال ،ّهبهشوحطجل جغخيهبخيهش اخم
هسر ـ اخمِّـي  مك حض األؠهسخمهش وااللك م اخم رد اخمهئخييغ واإلحطىطام ـ خمهبىع حض حنحيمب هن حن

د اخمٰههسم مع يطالكّاخم د، ّهسرمع ، وحنجيهسميىطمظ خمهيمئمنُّـاق اخلّ االمت مع  ّجغحلخيهبخيهش اخم
هتمظ ر، هلّمي ، وحس ميخيىش متيطاع هلهب ّال جكّ حجهس  هنِّـاّهثن اإلجكميهسل اجفِّـحم  وال رميمش هلهب

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٣٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هسحط ، ً، والجغيس أميهنهس حنهس مظخيُّـم٣٨ـ ٣٧ ص١ج:  اجفمنُّـر اخم جغهئهس خسِّـا اخمحيمن  حض 

حنهب  . وحنهس حطٰهُّـهنهس٤٤٣ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكحنهن
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د وحنمنُّـاجم اخمٰهمس ميُّـور اّإمت، وًأؠال مع ل جغخيهبخيهش اخم مك واخمهئيطاع حض اجفخيهسم جغ هبهئ خم

،اخل اخمٰههبهئ ّهسرمع  واخمحقدميُّـ حض اجفمنُّـاق اخلّ هلمب ميمئمي أن ميخيىش اخمخنّهسرمع
د حطٰهُّـ  مع رحلخيهبخيهش اخم ال أم ال؟ّمظمن خيهبخي حض اخمِّـهن جغمن حن واخمٰههي حط  ً حنحيمب

ل حض حنخيهسم اإلمعهسحطهش لك اإلجكميهسلّمظهنهيإذا ا د ّإن:  ذخم متخي مع  جغخيهبخيهش اخم
ر من ال، وال ّاألؠهبهيهش حض األلكهبهسن ال ميمئمي أن مظهتجح إحل اخمِّـهن حط مبهس جغمن ً جغخيهبخي

ف لكحف حمهئمبمبهس جم ري، وحنهس ال ّ إال ميمئمي إدراحممبهس أو اخم د واخمٰههي احلهن حطهسخمخنمب
رميمئمي  مض، ال ميمئمي أن ميخيىش اخمخنّمظمن  هلهب حن هنِّـه ّه وإدراحم حطهسخمٰههي احلمن

، وجغخيهبخيهش ّاخمخنٰههي وّ ألن اخمًاخمهئهسجغهبهش أميهنهس، م حض اخمِّـهن مئ اجفحيمب ال حنخي ً جغمن
د ال مظهتجح إحل اخمِّـهن حم مع ّ ميٰههي أو ميخناخم ُ هس حنهس إلمن حض اخمِّـهن حن ّأحن و هبهس،ُ

م د، هلهيهبىع هنٍ جغهسكٍحنحيمب مع هسرمي ًاأحنىطّ إال  لك جغخيهبخيهش اخم يطالكهبًهسّالك ملخف  ًهسّلكخيهيهب ًّهس امت
د، و مع ظ هلهب جغخيهبخيهش اخم يطالك مس إلمي لك مظهي احلخيهبخيهش جغميهسميهش اخمالزم االّإمتخصحي ّمت

د اخم مع يطالك ـ إذن جغخيهبخيهش اخم  جم حنخنهسهنُّـهتهس ّهبهشٰههبهئلك حنهييطوحن اخمِّـي هن حنهئخنهت امت
ر ًميهسًواخمٰههي هبهس لكهيمس جغهن دهنهس ال ّٰههي، ال ميّ رهنهس وجكمب ً هبهس لكهي أؠال، وحطٰهُّـ جغهن

دا ال ميمئمي وال ميٰهخي أن ّ ألن احل أو اخمحقدميُّـ،ّاخمخنميمئمي أن ميخيىش هلهبمبهس  ًهسرض جكمب
حمهس ن حنخنمي  .ًميمي

ر، أل خي أي حصهسل خمإلجكميهسل اجفِّـحم ّوجغهبهئئِّـ ال مي حنّمتٍ هئُّـ إحل حنٰههي  جغخيهبخيهش ّهبهش امق
د حض اخمِّـهن حنىش  مع هب جمهسلكُّـة ّخيخي حطّاخمخناخم هتهس حض األلكهبهسن، وحطٰهُّـ مظجه مبهس وجع

ده مظ لك اجفجيهسميىطة، وحك جمهسلكُّـة حنهس خميطم حن ومع م، أجع ك ملخف اجفٰههي ن اجفخنمي ه ّميىطرحم
اق ا هسري، وهنِّـا اخمميالم حن جكهبَّـ اإل  ال حصهسل خم ّأمت ّمظهنهيحطال هنهسميهش هلمب أحنىط الك

د ـ حممس ّنًأؠال، أل مع جل جغخيهبخيهش اخم ، وال ميمئمي ّمظ  ـ ال ميمئميهئمبهس أن مظهتجح إحل اخمِّـهن
رة ذهنهئ مض، هلهيهبىع هنهئهسك ؠ مض  ولكهي ّهبهشإدراحممبهس حطهسخمٰههي احلمن حلخيهبخيهش ّجغمن

د، حممس  مع م خسهس، واخمٰههي ؛ً هلهبمبهس أميهنهس حن هنِّـه اجلمبهشّاخمخن ال ميخيىش ّأمتاخم  إذ ال حنحيمب
حنهش ّاخمخنو حمهش وال حنٰههي لك حنخنمي د خمهب مع خيهبخيهش اخم م، هل مئ اجفحيمب ال حنخي ً جغمن



١٨٣  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
ن اخمٰههي هبهسحطهسخمٰه مض، هلال ميمي رّ إال هي احلمن ًميهسًلكهيمس جغهن ، وحطٰهُّـ حنخنهسهنُّـهتهس واخمٰههي ّ

خي حصهسل خمهيخن را، ال مي ّهبهس جغهن م؛ّإن:  هلهبمبهس، حم ميخيهسلً ك ملخف اجفٰههي ّ ألن  اجفخنمي
ري إحناجف م حطهسخمٰههي احلهن دا وحنّٰههي ن حنخنمب ًهس وجغهسرضا لكهئُّـ اخمٰههسحس ّخيخيًهس أن ميمي  ّوإحنهسً

، هلهثن حمهسن جغهسرض ن حمِّـخم دا ال ميخيىش أن ال ميمي ًا وحنخنمب ،ّاخمخنً د ال ّ ألن اجف هلهب خنمب
حمهس، وحمِّـخم ال ميخيىش  ن حنخنمي  ال ّمتًن حس ميمي جغهسرضا، أل هلهب إّاخمخنًميٰهخي أن ميمي

حن ومي مش اخمحيىطض حم ميٰههي حطمئحيمب م خم حط ُحنحيمب مظ لكهبهئهس ّخيخي حض حتّخنُ ً وجع
د ملخف جمهسحطهيهش خمهيخن مع خيهبخيهش اخم ّومغهسرمعهس، هل  .  جغهسلّ واخمحقدميُّـ لكحف أيً

هسره اجفهنِّـا هن ا اب اخمِّـي امغ هسخممك ّمنهئىحجل ّ هنهئهس حض اخمىطد لكحف اإلجكميهسل اخم
ن حض رمقهسخمهش  اب أميهنهس حطهئحيىع األخمحيهسظ واجفهنمئ اق، وجمُّـ معهسء هنِّـا اجل ًخمخنهبَّـ اإل

حنهش حطـّمئمنهئىحخمهي مق هسئ اخمخيُّـمق حن ر حن ُّّـُوميٰه.  هلالجغيسّهبهشاجف اب اجفِّـحم  اجل
هئمبهس حطهش وأحن  .ّأدق األمع

ر حطهثمعهسحطهش أمغىطى أوردهنهس حض  جمُّـ أمعهسب لك اإلجكميهسل ّمنهئىح اجفّإن ّجع اجفِّـحم
هسب  اق(جغهسجكهبهش خم لكحف حم خمخيجهمش اخمُّـمي اخمخنخفازي، وهن ) ح جغميمئهش اإل

هسحطخيهش، هش اجفهتمغِّـ حن اإلمعهسحطهش اخم هسل ّمنهئىح اجفّأنّ إال جمىطمي ء هلهبمبهس لكحف اجف ّ جمُّـ مقهيىس اخمهن
، جغهبمك حن خمإلجكميهسل اجف جغ د ّخيُّـمّاخمِّـي أورده اخمخيجهمش اخمخنخفازي حض  مع  حط

ال ـ ومتخن: ًاخمٰههئخيهسء جمهسئال د اخمٰههئخيهسء ـ حن مع د حم مع ّجمُّـ متحيمب اخم  هن هن حض ً
 .األلكهبهسن جغهسؠ أم ال

هس لك اإلجكميهسل أجكهسر خم اخمّإن ّجع احطهس جعهسخم ً هنهئهسك مع جغ لكحف ّاحلمك ّٰهالحنهشً  حض 
د خمهي مع ُّـالل لكحف حنجيهسميىطة اخم ىطميُّـ حض حنٰهىطض االمق رهش حض اخمّمسهنهباخم ، جغهبمك ّمن

مظ زائُّـا لكهيهب  حض جعّخنميهس جمُّـ متّإمت: ُال ميخيهسل: جمهسل ن جع د، هلهبهييطم أن ميمي مع ًت اخم

هئئيغ امكخنلكمعجيهب  هتخسجلاخض  .٢٠١ـ ٢٠٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطّ، ؠُّـر اجف
اق   .١٨٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، جمجهمش اخمُّـمي اخمخنخفازيح جضمنجههب اإل
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هي لّمتأل. ومي ت ّخنمياخم: هس متخي د، حط حض جع مع د خمهي ت ومع  خمهبىع حض جع

د متحي خمهي مع بّمسهنهباخم  .هش، وذخم هن اجفجههي
احط د حنهسهنهبهش ّهئهس ال متخنّمتأ: وجغهسؠ مع مع د اجفهسهنهبهش حم مع د خم مع ت اخم ّ حض جع ّ

هي اجفيط ال، حم ميهييطم اخم ت ذخم ًاخمٰههئخيهسء حن ن جكميهئهس حض جع م، وإمتمس ميمي ّلك ّ
د ـ اجف مع راخم م حض اخمِّـهن ـ جفّمن  ّاخمخنهش اخمٰههئخيهسء، وملهسميهش حنهس مي هنِّـا ّهسهنهب واجفٰههي

د ملخف اجفهسهنهبهش، و مع ن اخم ر زائُّـ لكهيهبمبهس حض اخمّأمتّهن حم م ّمن لك حنجيهسميىطة حنحيمب ، وال مي
مظ اخل د خم مع د واّهسرمع اخم مع ، واجفجيهسميىطة حطجل اخم هش اخمِّـي ّهسهنهبجفوحنمنُّـاجم اخمٰههبهئ

مش مقهبهسق حمالم اجفّاخمخنمي  هسمظ حط ب إجع ر هن اجفجههي  اخمجه ّخي اجفِّـحم
 .ّاحلمك ّٰهالحنهشواخم

هي ـ لكحف هلىطض إحنميهسن إدراك ّخمميو مئُّـ ـ حممس هن وا اب ميٰه  هنِّـا اجل
د اخل مع خمّهسرمع اخم ًهبهسًإدراحمهس جغمن ، وجمُّـ اّ  ّمنهئىح حن إمعهسحطهش اجفّمظهنهي حض اخمِّـهن

د اّأنهش ّخيُّـحناجف مع هتمظ حنمنُّـاق اخم ال، وال ّخمٰههبهئ ال ميمئمي أن مي ً إحل اخمِّـهن جغمن
ري واجفخنهسهنُّـة اخمٰههبهسمتهبهشّ إال ميمئمي إدراحم  .ّحطهسخمٰههي احلهن

اب األو ىط امتّ هن األدقّمنهئىحل اخمِّـي ذحمىطه اجفّهلهسجل هسين  واألحم ًهسحنهس حنىش حن
ٰههسخمهبهش؛  د األؠهيّنألاحلميمئهش اجف مع ، واخم هن حض األلكهبهسن ال ملخف، وال ّهبهش جغخيهبخيهش اخم

دة أؠال، وإحنهس أن ّإحنهسجح إحل األذهنهسن ميمئمي أن مظهت ن جغهسرضة وال حنخنمب ّ أن ال مظمي ً
حمهش ن حنخنمي دة، وجغهبهئئِّـ ال ميٰهخي أحطُّـا أن مظمي ن جغهسرضة وحنخنمب ًمظمي ٍ. 

ل اجف ر حض ّهتن حطّمنهئىحّحطٰهُّـ ذخم حمهي ميخي  األوحل أن جيٰه هنِّـا اإلجكميهسل اجفِّـحم
ًاجفخيهسم إميىطادا ومتخيهنهس لكحف جغميمسء اجف ن إجكّخنهسءً ًميهسال وإميىطادا لكحف ، وال ميمنهيهي أن ميمي ً

ُّـالل ال لكحف ذات ّمتمهىطميهشأؠ  د، هلمب إجكميهسل لكحف حكىطميخيهش االمق مع  أؠهسخمهش اخم

 .٣٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد 
يشم  جنف،٤٣٣ـ ٤٣٢ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحط امكملجضجييع اخض  .ّ حط
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ل اجف د، وهنِّـا هن اخمِّـي ميمهمبىط ـ حممس ميخي مع  ـ حن حمهيمست جكهبَّـ ّمنهئىحهلميىطة أؠهسخمهش اخم

هسحط  اق حض حم اقجغ(اإل ، جغهبمك ميمهمبىط حن حمالحن معٰه اإلميىطاد )ميمئهش اإل
ُّـل ّواإلجكميهسل إخميطاحنهس ومتخيهنهس لكحف حنهس امق ً د ّخنهسء حط جغميمسء اجفً مع هست زميهسدة اخم  إلجع

ُّـخم ّلكحف اجفهسهنهبهش وحنجيهسميىطمظ خسهس حض األلكهبهسن، جغهبمك امق  ّهبهشا لكحف اخميطميهسدة واجفجيهسميىطة اخلهسرمعّ
ّحطهبهئمبمس، حطهتمتهئهس جمُّـ متٰهخي اجفهسهنهبهش ومت رّ هب حنهسهنهبهش اخمٰههئخيهسء، ّمن ، وذخم حن جم ّهنهس حض اخمِّـهن

دهنهس وحت ،مبهس اخلّخيخيّوحنىش ذخم متخن حض ومع ك  اجفّإن وجغهبمك ّهسرمع ل واجفخنمي مب
يطء حن أمعيطائ حممس  م وال دامغال هلهب حم ن متحيىع ذات اجفٰههي ، ّمظخيُّـمًال ميٰهخي أن ميمي

ل ّالحطُّـهل مب ك واجف د اجفخنمي مع جيهسميىط حض األلكهبهسن حطجل اخم  حن احلمي حطهسخميطميهسدة واخم
د زائُّـا لكحف  مع ن اخم ال، هلهبمي حنهش واجفُّـرحمهش حض اخمِّـهن جغمن ًوحطجل اجفهسهنهبهش اجفٰههي ً ّ

اجمىش اخلهسرمعًهش وحنجيهسميىطا خسهس حضّاجفهسهنهب  .ّ اخم

د  مع ن حطهتن اخميطميهسدة واجفجيهسميىطة حطجل اخم هش، حط هن ميجنجغ هش إحل جغميمسء اجفخنهسء ملخف جعهسحط ّ هنِّـه اخمهئ ّ ّ
خي  ، وجمُّـ رصح حطِّـخم ـ حممس مظخيُّـم ـ اجف اجمىش اخلهسرمع ، ال حض اخم ر اخمِّـهنهئ من ّواجفهسهنهبهش حض اخم ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ىطميُّـ خمهيٰهالحنهش احلمك، جغهبمك جمهسل ا ح اخم ىطميُّـ، وحمِّـخم حض  ّاخمجه حض اخم : خمجهّ
ر من خنهئد ّهليطميهسدمظ حض اخم ّ، وجمهسل اخمٰهالحنهش احلمك حض ١٠٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطجتملهسلك االحف ّ

هبهي ذخم ر ال : مظ من د حطهسجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن إمتمس ميٰهخي حض اخمِّـهن واخم مع ّإن جمهبهسم اخم ّّ ّ
د،  مع هسخمهش حتخي حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست حض األلكهبهسن حنهئحيميهش لك اخم ؛ المق د اخلهسرمع مع ّحض اخم ّ ّ ّ ّ

؟هلميهبىح خي اخميطميهسدة حض اخلهسرج واخمخيهبهسم حطهسجفهسهنهبهش هلهب ّ مظ د اجفهسهنهبهش زائُّـ لكهيهبمبهس حض ! ّ ّحط ومع
ر، ال حض األلكهبهسن من  .٣٩ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد ّمتحيىع األحنىط واخم

هئهسخض حنىش حنهس مقهبجنح حط اجفمنهئّىح الجغخيهس حن أمت ال  هش حن جم اجفمنّهئىح مظ ّجع إن هنِّـه اخمهئ ً ّّ ّ
مع جيهسميىط حطجل اخم ن اخم ر واإلدراك ال حض اخلهسرج، جغهبمك مغالف حض حم من ّد واجفهسهنهبهش حض اخم ّ

هسل ل حض هنِّـا اجف د واجفهسهنهبهش إمتمس هن حض اإلدراك: ميخي مع مسمييط حطجل اخم ّوال متيطاع ألجغُّـ حض أن اخم ّ ّ 
ممهئمكجيهب  .٦٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحط احلمنجههب اخض

، ٰههيهبخيهسمتٰه ل حطهسخميطميهسدة حض األلكهبهسن حن حطٰهيغ حمهيمست اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض اخم ت،  جمُّـ ميمهمبىط اخمخي
ل د لكىطض هلهبمبهس: جغهبمك ميخي مع دهنهس حن مغهسرج، واخم ّاجفهسهنهبهست حمهيمبهس ومع ممهنجيخنهئت ّ ، امك
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 .٢٢٤ص: حنمنُّـر مقهسحط
ل هسجغمك اجفخلجمهبهش، جغهبمك ميخي ىط اخمىطازي حض اجف ّحممس ميمهمبىط ذخم أميهنهس حن اخمحي ّإمت ميمنهي حنهئّهس أن : ً ّ

، هلهثن جم م، وال دامغال هلهب ك خمهبىع متحيىع اجفٰههي دهنهس، واجفخنمي ًمتٰهخي اجفهسهنهبهش ومتخن حض ومع ّ : هبّ
دهنهس  مع ن حنجيهسميىطة خم ّهنمش أن اجفهسهنهبهش جفهس أحنمي مظٰهخيهيمبهس لكهئُّـ لكُّـحنمبهس اخلهسرمع ومعمش أن مظمي ّ ّ ّّ

هب أن مظٰهخي اجفهسهنهبهش ميٰهُّـ لكُّـحنهس حض اخمِّـهن ، خممي مي ًاخلهسرمع ّّ ّ هئجضهت اخضمقخكجيهب ....ّ ، اخض
 .١١٥ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط

ُّـالل ـ وهن أن اجفخن ن هنِّـا اخمهئ حن االمق هئّ حم ّواخممههسهنىط حن حمالحن أمت مي ك ملخف ّ مي
د واجفهسهنهبهش وزميهسدة أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط حض اخلهسرج وحض  مع لك اجفجيهسميىطة حطجل اخم م ـ مي ّاجفٰههي
هش  هس إحل اخمهئخييغ واجفٰههسر حي ىط اخمىطازي حمهسن حنهي ُّـ أن اخمحي ، وحن هنهئهس مت ر اخمِّـهنهئ من ًاخم ّ ّ ّ

ُّـالخم لكحف اخميطميهسدة اق، جغهبمك جمهسل حطٰهُّـ مقهبهسق جغ وامق ّاإلخميطاحنهبهش اخم أوردهنهس جكهبَّـ اإل ّ :
خم حض األلكهبهسن، هلهثن  ر جغخيهبخي ومتخن حض جغمن من د، هلهثمتهس مت مع مي حنٰههسر حطهسخم ّجمهب جغ ّ ّّ

د د ومع مع ن خمهي ، جع مظمنُّـى حطٰهُّـ ذخم خمإلمعهسحطهش لكحف هنِّـا هلهبهييطم أن ميمي هسحط ّ اجفمنُّـر اخم ّ
ىطميُّـ، جغهبمك جمهسل ح اخم ّاإلجكميهسل حطمس ميخيىطب حجهس ذحمىطه اخمٰهالحنهش احلمك حض  ّ ل: ّ ّاخمخن : هلهئخي

ن جكميهس حض ّحض اخمممء لكحف رضحطجل، هلهثمت ، ومظهسرة ميمي ت أحنىط خم ن ذخم جكميهس حض جع ً مظهسرة ميمي ًّ ًّ ًٍ
د آمغىط خم ت ومع د خمهبىع جكميهس حض جع مع مظ ألحنىط، واخمخن حض اخم ًجع ّ ّ جع ميخلع حض حطهبهسن هنِّـا ّ

اب حنحيمنال، هلالجغيس ًاجل هسحط. ّ  .١١٦ـ ١١٥ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
ري مظٰههيهبخيهش حض ا ميهب اخمهئ ّجع إن اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك ذحمىط أن خمهي ّ ل ّ مش هلهبمبهس اخمخي جفخيهسم مت

ذحنهش حن جغميمسء اجفخنهسء، جغهبمك  د خمهيمسهنهبهش وزميهسدمظ لكهيهبمبهس حض األلكهبهسن، إحل  مع ّحطمئجيهسميىطة اخم ّ
ذحنهش جمهيهبهيهش : جمهسل ، حطهتن هنِّـا حنِّـهنمش  معهب حمالحن ري مظٰههيهبخيهش هنهس هنهئهس حض مظ ميهب اخمهئ ّوخمهي

، هلال ىطمي حنهئمب ، وأحنهس لكحف حنِّـهنمش األحم هتحن ميهش ميمثول إخمهب لكهئُّـ اخم ، وومع األوخم ّحنهئمب ّ مع ّ ّ مي
ميهش خكهسهنىطا ًاألوخم ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب ّ هبهي ومظٰههيهب جغ زادة احلمنجههب اخض ، مظمن

 .٩٨ ص١ج: آحنمك
ل اجفمنهئّىح مع جم جيهسميىطان حض األلكهبهسن: ّوجمُّـ جغهسول اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك أن مي  هلمبمس حن

خم هش حن: حطخي معأي حض حنىطمظ ، وخمهبىع اجفىطاد أن اخم ّد واجفهسهنهبهش ّحنىطامظمش متحيىع األحنىط وهن اخمِّـهن
د لكحف اجفهسهنهبهش إمتمس هن حض اخمٰهخي لكهئُّـهن مع جيهسميىطان حض اخلهسرج، هلهثن زميهسدة اخم ّحن ّ  اجفمنُّـر ّ
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اق إجكميهسخم اخمهئخييض،ّولكحف هنِّـا اخمهئ حن احل ُّـالل أورد جكهبَّـ اإل  هش واالمق

،ّ حطٰهجل جغّخنهسءجغهبمك متخييغ لكحف جغميمسء اجف د ذامظ مع رد اخم ُّـالخس حض حن  مب وامق
ال ـ متّألن اخم د حنهسهنهبهش اخمٰههئخيهسء حن مع د أميهنهس ـ حم ًمع ّ رً ٰهخيهي حض األذهنهسن، ّمن ه ومت

متّوحنىش ذخم متخن دا وحن حض حم مع ًهس حض األلكهبهسن أم ال، هلهي جغميمئهئهس ألمع ّخيخيً حن
د آمغىط،  مظ إحل ومع د حض جع مع هسج اخم ك، الجغ م واجفخنمي ذخم حطهسجفجيهسميىطة حطجل اجفٰههي

هيهش حن هي ال إحل هنهسميهش، مقهي دة حنٰههس حطهسخمحيٰه حطال ّحقمظوهنميِّـا، هلهبهييطم اخم مع ًهش وحن
، وهن  مب هسخمهشّحطُّـجخ حنهئ  .االمق

لوهنِّـا حنهس ميمهمبىط حن حمالحن حض جغميمئ اق، جغهبمك ميخي  مصهسخمحي ّإن: هش اإل
هسع اجف ا هن هن حض األلكهبهسن جغهسؠ أم ال؟ ّخنهسهنمثالء ـ أمظ د وجكمي مع ا اخم ّئجل ـ هلمبمئ

هي د آمغىط وميهييطم اخم د ومع مع ن خمهي  .ّحممس حض أؠ اجفهسهنهبهش، هلهبمي
اق،  هسرة خمخنهبَّـ اإل هش جفهس ذحمىطه جغميمسء اجفخنهسء حض هنِّـه اخمٰه ّواخمهئخييغ واجفٰههسر

اق، هلًهن حنهس هلمبمئ أميهنهس  جغ حلميمئهش اإل ٰهىطض ّهثمتاخمخنمبىطزوري حض   حطٰهُّـ أن امق
ُّـالل اجف د خمّخنهسامق مع هبهي ّهيمسهنهبهش وزميهسدمظ لكهيئجل لكحف حنجيهسميىطة اخم هبمبهس، جمهسل حض مظ

د متحيىع اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن وزائُّـ ّهتنوأمعهبمش حط: اجمحمالم اخمخنهبَّـ اإل مع ّ اخم
د زائُّـا لكحفّلكهيهبمبهس حض األذهنهسن، وخم خميطم حن هنِّـه احل مع ن اخم ّ اجفهسهنهبهش حض ًهش حم

د مع د زائُّـا لكحف ذخم اخم مع د اخم ن ومع  .ًاخمٰهجل، خمهييطم أن ميمي

هسحط معهبمب هنِّـا مغالف اخممههسهنىط معُّـا. اخم  .ًوخممي مظ
هش متحيىع  د اخمِّـهنهئ وحنىطمظ مع هش اخم مئهبهبيط حطجل حنىطمظ هنهسرب حطجل اخمميهيمست ميىطمعىش إحل لكُّـم اخم ّوخمٰه هنِّـا اخم ّ

هسجغمك أؠهسخم هئهس حض حن ر األحنىط، وجمُّـ أو من د حممس أمت زائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش حض اخم مع د أن اخم مع ّهش اخم ّ ّ ّ
اجمىش، وإن حمهسن أجغُّـمههس لكجل  هش متحيىع األحنىط واخم ، هلهثمت أميهنهس زائُّـ لكهيهبمبهس وحنجيهسميىط خسهس حض حنىطمظ ًواخمِّـهن ّ

هسث اجمٰههبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ، هلالجغيس حنهس مق حن األحط د اخلهسرمع واخم مع ّاآلمغىط حض اخم ّ. 
اقجضمنح    .١٨٢ص: حنمنُّـر مقهسحط، ، اخمخنمبىطزوريجههب اإل

هسحط  . اجفمنُّـر اخم
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هسب، جغهبمك جمهسل جغ خمهيمي ن حنهس ذحمىطه اخمخيجهمش اخمخنخفازي حض  : وحطهئحيىع اجفهنمئ

هن  هسع اجفأأي [ومصهسخمحي هن حطٰهجل هنِّـه ] ئجلّخنهسمظ هشأخميطحن اّاحل د : ، حطهتن جمهسخم مع اخم
د  خميطم اخمّوإالّملخف زائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن،  مع د اخم ن ومع ، خمهييطوم حم هي

 .ًزائُّـا لكهيهب حطٰهجل حنهس ذحمىطمظ
خمّمنهئىحّوجمُّـ أحمُّـ ذخم اجف هش َواأل: ً أميهنهس حطخي مع حنٰههسر رد هنِّـا اخم وحل أن مي

اقّمئخنهس خمهيّهبهشإخميطاحن د ّ ذحمىط جغّجع ئجل، حممس هلٰههي حض جغميمئهش اإل مع مب لكحف زميهسدة اخم
هش هشّواخمخنهبَّـ أخميطحنمب حطٰهجل هنِّـه احل: ّلكحف اجفهسهنهبهش، وجمهسل ، وهنِّـا اخمهئخييغ واجفٰههسر

هست اخميطميهسدة واجفجيهسميىطة ّجغ حمهسجكحيهش لك حطجهالن ّهبهشاإلخميطاحن هئُّـوا إخمهبمبهس إلجع مب اخم امق
د واجف مع هش إحطجههسل ّهسهنهبحطجل اخم هي اجفٰههسر دّمتمهىطميهشُهش، حن دون أن ميىطاد حط مع  . أؠهسخمهش اخم

ل جمُّـ اّمنهئىحّوخممي اجف هش حطجهالن أؠ ّمظهنهي ميخي هئُّـ إخمهبمبهس جكهبَّـ ّاحل  اخم امق
اق،  ر، وحنهس أوردمتهسه لكحف وذخم حن مغالل حنهس أوردمتهسه لكحفاإل اإلجكميهسل اجفيطحط

هي  د خمهييطوم اخم مع هسرميهش اخم اق حض الك هي حض أؠ ّجكهبَّـ اإل هشجيىطي حن  ّاحل
 .هلهسهنُّـم األمقهسمقهسن

هبهسن اجفىطاد حن األمقهسمقجل اجفهئمبُّـحنجل مسخمجل خم يطواري اجغ  : وهنهئهس ذحمىط احلميهب اخم
جحل األول ن اجفىطاد حن: ّاالجض هسمضأن ميمي ّ األمقهسس األول هن ّأن:  األمقهسمقجل اخم

م  د اجفٰههي مع م اخم ل حطيطميهسدة حنحيمب اق حض مظخيىطميىط خميطوم اخمخي مئُّـه جكهبَّـ اإل حنهس الك
ر حمهش اخمّمظمن د حض األلكهبهسن اجفخنمي مع ت، واألمقهسس هن ّخيًا لكحف جغخيهبخيهش اخم  واخم

م حنهئ حض اخم د حض اخمٰهجل ملخف اجفٰههي مع ك حن اخم ن اجفخنمي رحم  ّإن، وجغهبمك ّمن
هب حممس اجفخنمي هي اجف م، هلهبهييطم اخم هسين؛ ّأحن و.ّمظخيُّـمك ملخف اجفٰههي هس األمقهسس اخم

مئُّـه جغ د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، ّخنهسءمسء اجفميهلمب اخمِّـي الك مع هست زميهسدة اخم ّ إلجع
حنهش واجف ن اجفهسهنهبهش اجفٰههي رّوهن حم دهنهس اخمِّـي متخنّمن  ّخيخي حض حتّة حض اخمِّـهن ملخف ومع

اق   .١٨٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، جمجهمش اخمُّـمي اخمخنخفازيح جضمنجههب اإل
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مظ حض األلكهبهسن، وجغهبمك و د  اجفخنميّإنجع مع لك حطِّـخم زميهسدة اخم م، هلهب ك ملخف اجفٰههي

 .ّلكحف اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج
هسمض هبهسن اخم رمي حطهسخم ن مظخيىطميىط حطجهالن حمال األمقهسمقجل اجفِّـحم  ّأنوهن : ٍوجغهبهئئِّـ ميمي

هئهباألمقهسمقجل حمهيهب رهسن لكحف هلىطض إحنميهسن ّمبمس حن رمظ حض ّمظمن ل ؠ د وجغمن مع  اخم
؛ ر حض اخمممء هلىطع ّاخمخنّ ألن  وذخماخمِّـهن  حض ّاخمخن ّنإ  ذخم اخمممء، إذّمظمن

هسرة لك  راخمممء لك  ّاخمخن اخمٰههي وّأنًه حطهئ اإلهبهسم واخمحقدميُّـ، حنهنهسهلهس إحل ّمظمن
م حض اخمِّـهن حممس  مئمبمس اجفحيمب د، ّمظخيُّـمحنخي مع هش إحل اخم ل حطهسخمهئ ، وهنِّـا ملخف حنٰهخي

جل د اخلّأنمق ّ حجهس ّجغهبمك مظ مع هتؠّهسرمع  اخم  حض األلكهبهسن ال ميمئمي أن ميهتجح إحل ّاجف
ال، د حممس ذحمىطمتهس جغخيهبخي اخمّ ألن ًاخمِّـهن جغمن  حض األلكهبهسن ال ملخف، وحنهس هنِّـه ّأمتمع

، وإال رة حض اخمِّـهن  خميطم االمتخيالب ّذامظ وجغخيهبخي ال ميٰهخي أن حتمن خم ؠ
هب حممس   .ّمظخيُّـماجف

مسل يطواري حض مظخيىطميىط هنِّـا االجغ  حض اخمممء ّاخمخن: حطهتن ميخيهسل: جمهسل احلميهب اخم
رحطهتن مي د اخلّمن مع هب اخمحقدميُّـ، واخم رال مي ّهسرمع لكحف مق ر، وحنهس ميّمن  هلمب ّمن

يطالك لك اجفجيهسميىطة حض اخمِّـهن ال حض اخمٰهجل، هلهسهنُّـم أمقهسس ّ، هلجيهسميهش األحنىط أمتّأحنىط امت  مي
د حض اخمٰهجل، وأمقهسس اجف اخمخنهبَّـ مع د لكحف اخم مع ئجل خميطميهسدمظ لكحف ّخنهس خميطميهسدة اخم

مك زميهسدة  ّاجفهسهنهبهش حض اخمٰهجل، هلال ميهئهسحض مظهتمقهب هبِّـا األمقهسس خمهييطميهسدة حض اخمٰهخي حض حن
د اجفمئمي لكحف   .ّحنهسهنهبومع

خم: ًوجمهسل اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك حض مظخيىطميىط ذخم أميهنهس خممي حنهس أوردمتهسه : (جم
هي حض أؠ جغأي أوردمتهسه لكحف اخمخنهبَّـ اإل...) هيهبلك . ئجلّخنهسهش اجفّاجم جيىطي حن
هئهبمسّهن ألمس اهنُّـم األمقهسمقهسنّإمتو رهسن لكحف ّ حن د؛ّمظمن مع هئّاخمخنّ ألن  اخم  ّ حض اخمممء حن

رلكحف  ّ ذخم اخمممء، وجمُّـ حطجل ّمظمن د اخلّأنُ مع ر،ّهسرمع  اخم من د ّ ألن اخمّال مي مع

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   ).٢(، جغهسجكهبهش رجم ٦١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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هئىش أن ميّأمتجغخيهبخي  ر حض األلكهبهسن، هلهبمئ  . ميهييطم االمتخيالبّوإال، ّمن
هئين جحل امك  ذحمىطه جكهبَّـ مبمس ميىطمعٰههسن إحل حنهس األمقهسمقجل اجفهئمبُّـحنجل حمهيهبّأن :االجض

ُّـالال ومتخيهن اق امق هش اجفُ ال ميىطميُّـ أن ميّمنهئىحًهس، هلهسجفًاإل هنهس ّخنهسءّجه جغ  اخم أجمهسحن
ك ملخف  ن اجفخنمي مسدا لكحف هلميىطة حم د لكحف اجفهسهنهبهش، وذخم الك مع هست زميهسدة اخم ًإلجع ّ

هش مظهسحنهش حض متمهىط ؠُّـر  م، حط هنِّـه جغ ّاجفٰههي هتخسجلّ مش ّخمميهئ، وّاجف لك اخميطميهسدة حط مبهس مظ
راخم ن اجفىطاد حن األمقهسس األوّمن هيهب اخمٰهخيمك، ال حض األلكهبهسن، وجغهبهئئِّـ ميمي ّ واخم ل ٍ
ك ملخف ّمنهئىحجفهئمبُّـم حض حمالم اجفا ن اجفخنمي اق حطحيميىطة حم ُّـالل جكهبَّـ اإل  هن امق

د ولكُّـم أؠهسخم حض األلكهبهسن، و مع هسرميهش اخم هست الك م، إلجع د ّأمتّاجفٰههي مع  خمهبىع حض اخم
د  مع ن اخم د حض األلكهبهسن خمهييطم أن ميمي مع د؛ إذ خم حمهسن اخم مع حنهس لكجل جغخيهبخي اخم

د مع دا حط مع ٍحن هي اجفً  .هب زائُّـ، هلهبهييطم اخم
هش إخميطاحنو ر حمهئخييغ وحنٰههسر هسين اجفهئمبُّـم، هلمب إميىطاد حمالحن اجفيطحط  ّهبهشّأحنهس األمقهسس اخم

مل هست زميهسدة ّخنهسء حط جغميمسء اجفّلكحف حنهس اجغ د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن إلجع مع  .ّاخم
لّمنهئىحاجف هئهسه حن أؠهسخمهش ّإن:  ميىطميُّـ أن ميخي  هنِّـمي األمقهسمقجل حنهئمبُّـحنهسن حطمس أجع

د، و مع معّهثنهسن، هل حض األلكهبّأمت جغخيهبخي ّنإاخم ء اخم هسخمهش حص لك امق د إحل  هنِّـا مي
، وهنِّـا ميمئ خم هلهب لك اخميطميهسدة اخم ذحمىطهنهس اخمِّـهن وجغمن ر، ومي هي اجفِّـحم ُهئىش اخم

 .ّخنهسءجغميمسء اجف
مسل يطواري حض حنٰهىطض مظخيىطميىطه خسِّـا االجغ ُميمئمي أن إلمئ : جمهسل احلميهب اخم

ُّـالل اخمخنهبَّـ د، ولكحف األمقهسمقهسن لكحف امق مع د لكحف اخم مع  متخيهن  لكحف زميهسدة اخم
هش اجف هسرةّخنهسّجغ ن حنٰههئ اخمٰه هئهس ّأن: ئجل، حطهتن ميمي هبهي حنجههي  حنهس أوردمتهسه لكهيهب حض مظمن

هبهي أؠ جغ هي حض مظمن د، جيىطي حن مع د ّخنهسهش اجفّحن أؠهسخمهش اخم مع ئجل حض زميهسدة اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  هبهي ومظٰههيهب اخمخنهبَّـ جغ زادة آاحلمنجههب اخض ، حنمك، مظمن
 .٩٩ـ ٩٨ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط



١٩١  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌتإجكميهسال
م مفة لكهئُّـمتهس ولكهئُّـ اخمخي ، اجفٰه ٰهخي راهت،ّلكحف اجفهسهنهبهش حض اخم حي  . حممس مظىطى حض حن

خم اق لكهئُّـ اخمميالم  حض واخمُّـخمهب لكحف هنِّـا اجفٰههئ جم  جغهسجكهبهش جغميمئهش اإل
اء أورد متخيهنهس حل:  لكحف هنِّـا اخمُّـخمهب حن اخمخنهبَّـ مع مق ّهنِّـا اخم ً ئجل لكحف ّخنهسهش اجفً

مع ُّـالال لكحف أن خمهبىع حض اخم د زائُّـا لكحف اجفهسهنهبهش، أو أورد امق مع ن اخم ًحم ّ د حنهس لكجل ً
د، هلهبهئُّـهلىش مع هسينٌ وهنِّـا حممس مظىطى رصميهي.جغخيهبخي اخم  . حض اجفٰههئ اخم

هسرة اجف اّخمميو مسل األول هن اخممههسهنىط حن مقهبهسق لك ّ اخمهئمهىط لكمس ّ، حطجييغّمنهئىحّالجغ
 .معهسء حض حم األمغىطى

)٤( إ  ا  ا    
هسحط  مبىطوردي حض حم ًهنِّـا اإلجكميهسل أميهنهس حن اإلجكميهسالت اخم أوردهنهس اخم

اق، وجغهسؠهي د خم حمهسن وؠحيهس خمهيّأن: جغميمئهش اإل مع  ًهش وزائُّـا لكهيهبمبهس حضّمسهنهبً اخم
هش إحل اجفهسهنهبهش،  د مت مع ن خسِّـا اخم ،ّخمميّاأللكهبهسن، خمهييطم أن ميمي هسمض حطهسحك م ّ هلهسجفخيُّـ اخم

هي مش هلمب اجف. حن لك حطِّـخم ـ حط اجم ـ أنّمنهئىحهلهب د ّ خمميهيمست اخمخنهبَّـ اال مع  اخم
ؠىحّخيال حت هسرٍ خم حض األلكهبهسن حم ن أحنىطا الك ً حن أوؠهسف اجفهسهنهبهش، هلهبمي ًميهسّ يطالكّ ًهبهس امت ّ. 

هسظ ّن ألهش؛هس اجفالزحنهش، هلمب واّأحن هس خمممء آمغىط حطهي ء ميخيىش وؠحيهس ومتٰه ً حم  ً ّ
 ، اجمىش اخمٰههبهئ ، حمهبمس ميمنهي ّالحطُّـاخم منىح حط هش حطهبهئ وحطجل ذخم اخمممء اجف ّ خم حن مت ّ

مبهس اخمٰهىطوض واال مع ىطة واخمجيخفّمظمنهسفحطمئ ال ذخم خمميهسمتلك حطهبهئمبمس اخممي هش، ِّّـامظهب اخمّميهش، وخم
د ّمظمنهسف أجغُّـمههس حطهسآلمغىط، هلهسالّمظمنهسفوهن محهئىش حن ا ُّـلك ومع هش مي  .اخمهئ

هسر  هسلك د حنىش ّأمتّوأحنهس حطجهالن اخمالزم، هل مع هش جغهسؠهيهش خمهي  خم حمهسمتلك هنهئهسك مت
دة حض اخلهسرج أميهنهس،  مع اجمٰههش حطهبهئمبمس حن هش اخم ًاجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، خمميهسمتلك مظهي اخمهئ ّ

دمي وحنّهنأل مع هش جغهسؠهيهش حطجل أحنىطمي حن مش اخمحيىطض مت جل حض األلكهبهسن، ّخيخيهس حط
هش حنٰههئ ن  حض مقهئَّـٌ مظهسحطٰههشٌّ جغىطحضًواخمهئ د أحكىطاهلمبهس، وحنىش هلىطض حم مع دهنهس خم  ومع

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٦١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



حيهش ............................................................................. ١٩٢ ٣ج ـ اخمحيهي
هش إحل  هش مت د اخمهئ مع هش إخمهبمبهس، هلهي دهنهس مت مع ن خم دة حض األلكهبهسن، ميمي مع هش حن اخمهئ

دة،  مع هش اجف هش األمغىطى،ّجعمظهي اخمهئ دة ّ هلهثهنهس  متهئخي اخمميالم إحل هنِّـه اخمهئ مع حن
هش، وهنميِّـا  هش أمغىطى إحل اخمهئ هش مت د اخمهئ مع هش إخمهبمبهس، وخم دهنهس مت مع ًأميهنهس، وخم

هيهشمظ هش مقهي دات اخمهئ هئهسهنهبهش، وهن ًهي ومع هسخمهشّحطُّـجخ  ملخف حن  .االمق
اق د خمهيّأمتهن :  آمغىطٌومع: جمهسل اخمخنهبَّـ حض جغميمئهش اإل مع هش، هلهي ّمسهنهب إذا حمهسن اخم

هي إحل ملخف اخمهئمبهسميهش هش إخمهبمبهس، ومي هش مت د اخمهئ مع د، وخم هش ومع هش إخمهبمبهس، وخمهيهئ  .مت
هب اق حض مظ ل: هي ذخموجمهسل اخمخنمبىطزوري جكهسرح جغميمئهش اإل خم حمهسن : أجم

د زائُّـ مع ً لكحف اجفهسهنهبهش لكهبهئهس، هلًااخم هش إحل مظهي ّالحطُّـّ د مت مع ن خمِّـخم اخم  وأن ميمي
هش و هش أمغىطى،ّاجفهسهنهبهش، وخسِّـه اخمهئ هش مت د اخمهئ مع د، وخم دات مع هي ومع  ومظ

هش إحل ملخف اخمهئمبهسميهش، حنحقمظ مئٰههش حنٰههس إحل ملخف اخمهئمبهسميهش، وذخم خصهسل، متخنهت حن ّاخمهئ ًهش حص
د ز مع ّائُّـا لكحف اجفهسهنهبهشأمغِّـ اخم ً. 

ل   اإلجابة عن اإلش
احطجلّمنهئىحأمعهسب اجف  : لك هنِّـا اإلجكميهسل حط

د خسهس حض حن ّإن :ّولاجليشاب األ حنهس ال ومع مش حطجل األجكهبهسء لكمئ ً اخمىطواحطىس واخمهئ
ٰهخيّإمتاأللكهبهسن، و هتهس حض اخم دهنهس وجع هيهب اخمّمس ومع مش، هلميِّّـهنهئ  واخم هش ّهل  مت

هسرة لك حتهيهب يطاع ّذهنهئ  جمهسئمئهش حطجل جكهبئجل لك هسر وامت د خم حض حن ّلكخيمك والك ال ومع
،.األلكهبهسن هش حمِّـخم هلّ هلهثهنهس  وإذا حمهسن جغهسل اخمهئ ائىس ّال مظ احطىس و ىط هلهبمبهس 

هي  هسخمهشُّّـجخ اخماخم هي ؛االمق ائىس اخم هب أن ّ وذخم ألن حن  اجف
ت اخمٰههي هئهسهنهبهش جع هي ملخف اجف خم وهشّهبميحيىطض حطجل أمعيطاء مقهي مئٰههش هش ّ اجفحقمظّهبهشاجفٰههي واجف

د اخمٰههبهئ مع ، ألّحض اخم لك حمِّـخم رة حض اإلجكميهسل خمهب مش اجفِّـحم هيهش اخمهئ  ّن، ومقهي

اق   .١٨٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمخنمبىطزوريح جضمنجههب اإل
هسحط  . اجفمنُّـر اخم



١٩٣  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
يطاع  هسرة لك امت هيمبهس اجفحيىطوض لك هي هسري ّذهنهئ وحتهيهب ّلكخيمك مظ  خم حض ّخيال حتّالك

ت اخمٰههبهئ هسرات اخمٰهخيهيّاخم  حن حنهس ّمت، ألّهبهش، هلهبهئخيجهىش حطهسمتخيجههسع اجفالجغمههست وااللك
هش مف لك هلىطض اخمهئ جمىح اجفٰه هيهبمكّمظ هسرهنهس اخم ، اخمّ والك هيهش ِّّـهنهئ  مظهئخيجهىش مقهي

؛ إذ  دهنهس حض اخمِّـهن هش وومع هش حطجل اخمهئ مش اجفحيىطو ر اخمهئ هي حض األحن اخم
هسر االمتخيجههسع اخمٰهخيمك هسرميهش ميهئخيجهىش حطهسلك ّااللك ّ. 

هئين هيهئهس :اجليشاب امك مظهس حض حن ّأنّ خم مقهيمئهئهس وجم دا وجع حنهس ومع مش لكمئ ً خمهيهئ ً ً
لك حن االلكّأهناأللكهبهسن، و هيهبالت اخمِّـهنهئّهبهشهسرات اخمٰهخيهيهس خمهب ، حنىش ذخم ال ّهبهش واخم

ر، أل د واجفّمتّمي اإلجكميهسل اجفِّـحم مع هش حطجل اخم هش جعهسحط معُّـ حض اجفخيهسم مت هش حض ّهسهنهب ال مظ
ً وذخم جفهس مظخيُّـم حنىطارا حن األلكهبهسن؛ د حض ّهبهش هنهئهسك وجغُّـة ولكهبهئّأنّ مع ّ حطجل اجفهسهنهبهش واخم

ت اخل اجمىش اخمٰههبهئّهسرمع اخم ىش  حم مظخيّهبهشحنجيهسميىطة أو إجعهئهبهئّ، هلهيهبىع حطهبهئمبمس أي ّواخم
هش حطهبهئمبمس حض األلكهبهسن، إذن ع اخمهئ د حض األلكهبهسن ال ميهييطم وجم مع ت اخم  حنىش هلىطض جع

هي هش حطهبهئ وحطجل اجفهسهنهبهش، هلال ميهييطم حن ذخم اخم ُاخمهئ ر حض اإلجكميهسلّ .  اجفِّـحم
د واجف مع هش حطجل اخم هش اجفحيىطو لك اخمهئ هيهب اخمٰهخيمكّ إال هشّهسهنهبوخمهب مش اخم  ّهثن، هلّحط

ُّـ ّ ـ أن إلهيّمظخيُّـم خمهيٰهخي ـ حممس دات اجفمئميهئهش، هلهب مع هبهسز ّأن حطٰهيغ اجف  حطهبهئمبهس معمبهش احن
م اجفهسهنهبهش، أي ذامظ  هبهسز اخمممء لك ملخفه حنحيمب ّومعمبهش اجكحقاك، هلهبجههي لكحف معمبهش احن

هسز هبهس  مي اخم ميمئ  ملخفه، حممس ميجههي لكحف معمبهش االجكحقاك حطجل مظهيلك ّوجغخيهبخي وهن
د؛ مع م اخم دات اجفمئميهئهش حنحيمب مع ،  حنخنحقّمت ألاجف  ّجعك اجفٰههئ حطجل اجلمئهبىش حممس مق

هسر اخم جيهسميىطمي حض االلك حنجل واجفٰههئهبجل اجف ر هنِّـمي اجفحيمب هيهب ّٰهخيمك ّحطٰهُّـ مظمن واخم
،اخم هسر ِّّـهنهئ هش، وّمظمنهسهل حطهبهئمبمس اّأن ميالجغيس اخمٰهخي هبِّـا االلك ّ اجفهسهنهبهش هبِّـا ّأنًهس ومت

هسر مظ د، وّمنىحااللك مع هيهب اخمّأن حطهسخم هش جمهسئمئهش حطهبهئمبمس حض اخم ّهئ ِّـهن هنهئهسك مت
هسر اخمٰهخيمك اب األوّوااللك يطالك ّأنل ّ، وجمُّـ ذحمىطمتهس حض اجل هش امت  خسهس ّخيحت حممبِّـه ال ّهبهشمت

هئئيغ امكخنلكمعجيهب  هتخسجلاخض  .٢٠٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطّ، ؠُّـر اجف



حيهش ............................................................................. ١٩٤ ٣ج ـ اخمحيهي
هل ، حط ّحض األلكهبهسن، وهن هبِّـه اخممنحيهش ال مظ هب هي اجف ائىس اخم ىط هلهبمبهس 

هسرات اخمٰهخيهي هش حطهسمتخيجههسع اجفالجغمههست وااللك مبهس اجفحيىطو هي هئخيجهىش ّهبهشمظهئخيجهىش مقهي ، هل
جم مبهس ّحن حنهس مظ مف لك هلىط هسرهنهس حض اخمِّـهنىح اجفٰه  .والك

)٥( د   
هسحط  مبىطوردي حض حم جغميمئهش (ًهنِّـا أميهنهس حن اإلجكميهسالت اخم أوردهنهس اخم

اق هسمض)اإل هبهسن اخم هئهسئ حطهسخم  :، وميمئميهئهئهس أن مت حض جمهبهسس امق
خمهش اخمميهبىح جمهسئمس  هس حن حنخي د جغهسؠال حض األلكهبهسن خمميهسن لكىط مع ًخم حمهسن اخم ً ً

هنىط،  ، هلهسّخمميحطهسجل هسمض حطهسحك هيّجفخيُّـ اخم  .م حن
هئهسهنهس حنحيمنّأحن هسين، وجغهسؠ حنهس ّهس اجفالزحنهش هلخيُّـ أو ّال حض اإلجكميهسل األول واخم ً
د خم حمهسن حنّنأ: ذحمىطمتهسه مع هنىطاّهثمت حض األلكهبهسن هلًهسّخيخي اخم ن مع ً ال ميٰهخي أن ميمي  جفهس ؛ُ

لك حض خصهي حن  د وؠىحّأنّجع مع د ٌ لكهيهبمبهس جمهسئٌهش لكهسرضّمسهنهب خمهيٌ اخم مع    هبهس، هلهسخم
هنىطا، حط هن لكىطض  ـّخيخيلكحف هلىطض حتـ  ٌخمهبىع مع ٌ، اجفهسهنهبهش جمهسحطهيهشً منحيهش خم وّ ٌحن  . حطّ

هس وهنهبئهش حض اخمممء اخمِّـي  د جغهسؠال حض األلكهبهسن، خمميهسن لكىط مع ًإذن خم حمهسن اخم ً
ٰههش اخمهئ الت اخم ًهن اجفهسهنهبهش، وخمهبىع هنِّـا اخمٰهىطض واجغُّـا حن اجفخي  هنِّـه ّن أل؛ّهبهشّ

الت جمُّـ أ هنهس هنهبئهش جغهسؠهيهش حن متُاجفخي حنمبهس ومظٰهىطميحيمبهس حم ء إحل مغِّـ حض حنحيمب هش 
هي  ا ؛ إذ ال ميمثمغِّـ حض مظٰهىطميىح ّأنء آمغىط، وحن اخم د خمهبىع حمِّـخم مع م اخم  حنحيمب

الت اخمهئ د حن اجفخي مع ء حن األجكهبهسء، هلهيهبىع اخم هش إحل  د اخمهئ مع م اخم ، ّهبهشحنحيمب
خمهش اخممي ّحممس أمت أميهنهس خمهبىع حن حنخي ً مئهش ّميّ ألن اخم؛ّ  هن اخمٰهىطض اخمِّـي ميخي اخمخي

الك وهن اخميطحنهسن، وهنِّـا  مقّهبهش ذامظ مظُّـرجيّأنحطهسخمِّـات، حممس  ّهبهسخمهش ملخف جمهسرة حض حطٰهيغ أمت ّ
د اخمِّـي هن لكىطض حن  مع هي، هلهسخم د حممس هن وا مع حنهس ال ميمثمغِّـ حض مظٰهىطميىح اخم

خمهش اخمميهبىح، أي مت حن حنخي جن حض حم مش اخمحيىطض ـ ميهئ لكىطض ّ إمت األلكىطاض ـ حط
ر  هسج حض مظمن مئهش خمِّـاهتهس، هلال حت هش وال اخمخي ّوؠحيهش وهنهبئهش جمهسرة، ال مظخي اخمهئ ّ
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حنمبهس إحل يطحنحيمب ء، وهنِّـا ؤّ هلىطض اخم هش إحل  هسهلهش واخمهئ هسم، وال إحل اإل  واالمتخي

د جغهسؠال حض األلكهبهسن، خمميهسن .ئجلّخنهسّهن جغُّـ اخمميهبىح ومظٰهىطميحي لكهئُّـ اجف مع ً هلهي حمهسن اخم
هنىط خمهش اخمميهبىح جمهسئمس حطهسجل هس حن حنخي ًلكىط ً. 

هسخمهبهشّوأحنهس هسذميىط اخم هييطاحن اجف هسر امق هسلك هسمض، هل هش إحل حطجهالن اخم  : حطهسخمهئ
ا وّخنهسءاجف جغميمسء ّأن .١ ع اخمٰهىطض وخصهي ّهتنّوا حض خصهي حطّجمىطر جمُّـ جغميمئ ّ حن

ن حنّالحطُّـ د،ّخيُّـحن أن ميمي مع ًهس ومقهسحطخيهس لكحف حنهس ميٰهىط حطهسخم   لكىطاض ّ ألن األً
ل، ـ حممس هن جعهسحطلك لكهئُّـهن  مئ الت حطهسخمهنمئهبمئهش، ال حن اخلهسرج اجف مئ ـ حن اجف

ءّمظمنهسفهلهس ت اخمممء خمممء، ٍ  هتهس خمممء حن جع  ّأن ّخيىطر مظهشّهبجمهسلكُّـة اخمحيىطلكو هبهس وجع
ء ت  هش ٌ خمممء ولكىطو لكهيهب هلىطعٍجع ده حض اخمىطمظ ت ذخم اخمممء وومع  خم

هسحطخيهش، هلال ميٰهىطض اخمممء لكحف اخمممء د ذخم اخمممء ّ إال اخم حطٰهُّـ هلىطض ومع
مش اخمحيىطض ـ هن اجفهسهنهبهش، حممس  د ـ حط مع هش مقهسحطخيهش، وحنٰهىطوض اخم ّاجفٰهىطوض حض رمظ

مع هبهي اجفالزحنهش وحطهبهسهنهس، هلهسخم جل ذخم حن مغالل مظ هس ّمظ مت لكىط ًد اخمِّـي هلىطض حم
هس لكهيهبمبهس ن لكهسر هس لكحف اجفهسهنهبهش، ال ميمئمي أن ميمي ًولكهسر ت ّ إال ًّ حطٰهُّـ هلىطض جع

دهنهس  دة جم ومع مع هش وحن ن اجفهسهنهبهش جعهسحط مي هسحطخيهش، هل هش اخم دهنهس حض اخمىطمظ ّاجفهسهنهبهش وومع ّ
د، ّمظخيُّـماخمٰههسرض لكهيهبمبهس، هلهبهييطم حن ذخم  مع دهنهس حطهسخم د اجفهسهنهبهش لكحف ومع ّ ومع

د لكحف اخمّخيُّـمهلهب مع د، واجف اخم جمّهتمغىطمع جل ـ لكهسرض وحن ّ ـ حممس مظ ، ّخيُّـمىح لكحف اجفّ
هب جمىح اخمممء ؛وهن أحنىط حن هسرة لك مظ هييطاحن خصِّـور اخمُّـور، واخمِّـي هن لك ّ المق

د اخمالجغ اخمٰههسرض خمهي مع جمىح اخم ، أي مظ د ّمسهنهبّلكحف متحي مع ت واخم هش لكحف اخم
ن خمهي جمّمسهنهباخمِّـي ميمي ل لكهيهبمبهس، هلهب مئ دهنهس اجف د اجفهسهنّهش جم ومع ّهبهش لكحف ىح ومع

د هسخمهش؛ومع هئهسجميغ؛ إذ ميهييطم ّهنهس، وهن حطجل االمق لك إحل اخم ّ حنهس هلىطض لكهيهش ّأن خمىطمع
جم جمَّوحن ال وحن ، وحمِّـا حنهس هلىطض حنٰههي هي ـ خمهبىع حمِّـخم ِّحيهس لكهيهب ـ حطهسخمحي ًحيهس ـ حطهسخممي ـ ًً

مسع اخمهئخيهبهنجل اخم ، وهن حن امع ن حمِّـخم هسخمهشُّّـجخ ال ميمي  .االمق
هس حن األلكىطاض وحمهبحي.٢ د لكىط مع هسظ ّ حن اخمميهبحيهبهشّهبً خم حمهسن اخم هست حطهي



حيهش ............................................................................. ١٩٦ ٣ج ـ اخمحيهي
ت اخلّخياخم هش ّهسرمع  واخم ن اخمهئ هسمض ـ خمهييطم أن مظمي ـ حممس هن اجفحيىطوض حض اخم

، ّحطهبهئ وحطجل مقهسئىط األلكىطاض واخمميهبحيهب ص حن ومع م واخلمن هش اخمٰهمئ هست هن مت
ن اخمٰهىط مي د معمبهش ّهبهش واخمميهبحيّهبهشهل مع ، أي حطهبهئمبمس وحطجل اخم د حن ومع مع ّ ألك حن اخم

خيهسء ومعمب اّاحتهسد الف واهلحقاق، أحن واخم ارد ّمغ هش، وهن حن ا خيهسء هل هس معمبهش االخم
د، وهن  مع م اخم دهنهس حنحيمب هي، ّاجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش؛ إذ ميمنُّـق لكهيهبمبهس ولكحف ومع وا

م اخمٰهىطض واخمميهبىح، أل مش اخمحيىطض ّنًحممس ميمنُّـق لكهيهبمبهس أميهنهس حنحيمب دهنهس حط  ومع
د حممس ّهبهشحمهبحي مع م اخم هش لكحف حنهسهنهبهست اجفمئميهئهست، هلهبمنُّـق لكهيهبمبهس حنحيمب ّ وهنهبئهش لكهسر
م اخمميهبىح واخمٰهىطضميمن جملك ذامظ حنحيمب هسّأحن و.ُّـق لكهيهبمبهس حض اخم  االهلحقاق، هلمئ هس معمب

د حض  مع د ميحيحقق لك اخمميهبىح واخمٰهىطض حض ؠُّـجم لكحف وامعمش اخم مع معهسمتمش اخم
د، وال مظمنُّـق لكهيهب ّهثناأللكهبهسن، هل مع م اخم د ميمنُّـق لكهيهب حنحيمب مع  وامعمش اخم

ميهشّحنحيهسهنهب األلكىطاض واخمميهبحيهب الت حنهسهن مش  وامعّن وذخم أل؛ّهست اخم هن حنخي
د ـ  مع داخم مع د حن مثهبىش اجلمبهست، وحممس مقهبهتجح ـ رصف اخم مع  ّحنهسهنهب ووامعمش اخم

ميّهبإمت ده لكجل ذامظ وهن مع ّ، وال حنهسهنهبهش خم حطهسجفٰههئ األمغىغّ، هل ، حم ميٰهىطض لكهيهبمبهس ّ
ده هس وال حمهبحيهس، هلال ومع ده خمهبىع لكىط مع هس حن األلكىطاض، هل ن حمهبحيهس ولكىط ً وميمي ً ً ً

ده د، وال ّ إال ميمنُّـق لكحف ومع مع م اخم هسرة لك هنهبئهش حنحيمب ده لك ن ومع ميٰهخي أن ميمي
ميّهبهشوحمهبحي هش لكحف ذامظ وهن  .ّ لكهسر

د ّ هلهثهنهس هست،ّهس حن معهسمتمش األلكىطاض واخمميهبحيهبّوأحن مع م اخم مظحيحقق لك حنحيمب
هب اخمميهبىح  مبمس، وذخم حن جم الكمبهس اجفهئُّـرمعهش حت خمهش اخمميهبىح واخمٰهىطض وأمت حطهئحيىع حنخي

س، هل ، وال ّهنهبحنهس حن جغهبمك ذامظ وّهبهش واخمٰهىطّهبهش ميمنُّـق لكهيهب اخمميهبحيّهثمتاجف
دّهبهشميمنُّـق لكهيهب حن هنِّـه احلهب مع م اخم  . حنحيمب

د حمهبحيإذن مع هشًهس خم حمهسن اخم هش لكحف اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش، خمميهسمتلك اخمهئ  ّ وهنهبئهش لكهسر
م اخمميهبحي هئهسخض ّهبهش واخمٰهىطّهبهشحطهبهئ وحطجل حنحيمب ، وهنِّـا أحنىط مي م حن ومع هش اخمٰهمئ  هن مت
هي ، حن ّحنىش حنهس هن جعهسحطلك وحن د اخمّأنّ حط حض خصهي مع م اخم ّ ألك ّاخمٰههسمّ ُّـجخ حنحيمب
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مي الت اجفهسهن ّحنجههيخيهس حن مقهسئىط اجفحيهسهنهب واجفخي ّهش حن اجفهسهنهبهست حض ّهسهنهبهش؛ إذ ال حنمنُّـاق جفً

اجمىش اخل د جفّإال ّهسرمع اخم مع د، هلال حنمنُّـاق حن مع د وحنىش اخم مع هش حن ّهسهنهبحطهسخم
، هلمب ألك اجفحيهسهنهب مثهبٰههسّ إال ّاجفهسهنهبهست حض األلكهبهسن د ؠهسدق لكهيهب مع م اخم ًوحنحيمب ّ. 

مع.٣ هي  خم حمهسن اخم ن جمهسئمس حطمئ هس حن األلكىطاض، خمهييطم أن ميمي ّد لكىط ً ً
ل لكهيهب واحلهسل مئ لك اجف ، وحنٰههئ جمهبهسحن حطهسجفّوحن د حط حض ّ هلهب مع ّ أمت حن

هسمع ن خص ده إحل اجفاأللكهبهسن، هلهبمي خيىطا حض ومع ّهس وحنحي ً  هنِّـا حن معهسمتمش، وحن .ً
خيىط حض حتّهثن آمغىط هلٍمعهسمتمش هسج وحنحي ً اجف أميهنهس خص د، هلهبهييطّخيخيّ مع م جمهبهسم  إحل اخم

د حطهسجف مع ، هلُّـار اخمخيهبهسم ّاخم خيهسره إخمهب د واهل مع ، وجمهبهسم اجف حطهسخم خيهسره إخمهب ّ واهل
خيهسر، وهنِّـا هن اخمُّـور اجف هسخمهش؛ُّّـجخ  اخمّجنحواالهل هييطاحن مظخيُّـم االمق اخمممء ّ المق

مسع اخمهئخيهبهنجل ، اخمِّـي حنىطمعٰه إحل امع  .لكحف متحي
ِّـور األ ِّـور واجف م حنهئ خصِّـور اخمُّـور ل ميهييطّ األوّأن :ّولواخمحيىطق حطجل هنِّـا اجف

، ة، وهن مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي هس هييطم ّأحن وّحن هسين هلمب خميطوم اخمُّـور اخمِّـي مي هس اخم
 .ّمظخيُّـم اخمممء لكحف متحي

خم اق لكحف هنِّـا اإلجكميهسل حطخي د : ّوجمُّـ متىغ جكهبَّـ اإل مع ًوأميهنهس إذا حمهسن اخم
ن حمهبحي هنىط، هلهبمي هنىط، هلمب جمهسئ حطهسجل  ّمتألئجل، ّخنهس لكهئُّـ اجفّهبهشًحض األلكهبهسن زائُّـا لكحف اجل

هسج حض مظمن ّهنهبئهش جمهسرة ال حت هسر جضيطؤّ هسهلهش إحل أحنىطّرهنهس إحل الك  مغهسرج، حممس ذحمىطوا ٍ وإ
ا حنجههيخيهس . ّهبهشّحض جغُّـ اخمميهبحي خيُّـم لكحف اخمٰهىطض حن اخمميهبحيهبّ اجفّأنًوجمُّـ جغميمئ ّ مي هست ّ

هئىشّخيُّـموملخفهنهس، هلهب د، وذخم حج مع د لكحف اخم مع د ألكّجع.  اجف مع ن اخم  ّ ال ميمي
هس . ّ ألك حنهئ حن ومعّهبهش واخمٰهىطّهبهشحيًاألجكهبهسء حنجههيخيهس، حط اخمميهب ًوأميهنهس إذا حمهسن لكىط ً

، وحنٰههئ  د حطهسجفّأمتّ جمهسئ حطهسجف ّأمتّهلمب جمهسئ حطهسجف مع خيىطّ حن ، ّخيخي حض حتٌ حنحي  إخمهب
دّأنّوال جك  مع د، هلُّـار اخمخيهبهسم، وهن خصهسلٌ اجف حن مع  .  حطهسخم

اق   .١٨٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمخنمبىطزوريح جضمنجههب اإل
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د جغهسؠال حض األلكهبهسن زائُّـا لكحف اجفهسهنهبهش :إذن مع ّ خم حمهسن اخم ً هس ً ًخمميهسن هنهبئهش ولكىط

هنىط اخمِّـي هن اجفهسهنهبهش،  خمهش اخمميهبىح جمهسئمس حطهسجل ّحن حنخي هييطاحن ّخمميً هسمض حطهسحك المق  اخم
الجعهش اجف هسذميىط اخم د حض األلكهبهسن ـّهش، هلهسجفخيُّـمّخيُّـحناجف مع ل اخم هي حض   ـ وهن جغمن حن

جهالن  .اخم
ل   اإلجابة عن اإلش

حطهش، وجمُّـ ّمنهئىحجغهسول اجف لكهش حن األمع مئ  أن جيهبمش لك هنِّـا اإلجكميهسل حطمئ
ُّـامغهيهش وملخف هلهئ مبهسّخمميهئ، وّهبهش وال حنهئمبهشّهبأوردهنهس حطجهىطميخيهش حن هب هسول هلىطزهنهس ومظ  هئهس مت

هسمض  :حطهسخمهئ اخم
احط هنِّـا لكحف حنهس أجعّمنهئىحمئُّـ اجفميٰه: ّاجليشاب األول  ّأن مقهسحط حن ٍ حض هلمن حض مع

دات اخلهسرمع مع ميهست لكهبهئٌهسرة لكّهبهشجغخيهبخيهش اخم منّهبهشّ لك هن خن هست حطِّـواهتهس، ملخف ّ حن
هلهش وال حنهئُّـرمعهش حت ؠ م حن ع أو احلُّـّذاجح ّحممكلك حنحيمب ، وهنِّـا حنهس ميهئحي ّ حمهسجلهئىع أو اخمهئ

د اخمٰههبهئ مع ن جغخيهبخيهش اخم هنىطا أو حمهبحيهس أو أيّهبهشحم ّ مع ً الت ً  معهئىع حن األمعهئهسس واجفخي
هسرة لك حنهسهنهبهست  مبهس حن األهلىطادّهش حنخيّهبحمهيّاخمٰههسخمهبهش، اخم هن لك  .حنهش جفهس ميهئُّـرج حت

الت اخمٰهخلّإن: حطهبهسن ذخم ّمغِّـ حض جغُّـهنهس ُهبهش جمُّـ أ اخمٰههسخمّ حمهسهلهش األمعهئهسس واجفخي
هنهس حنهسهنهبهست ٍومظٰهىطميحيمبهس حم حن حنًهشّحمهيهب ّ مبهسّخي اع واألهلىطاد اجفهئُّـرمعهش حت  .هش خمألمت

ال  هنىط ـ حن خمهش اجل ّأهنهس حنهسهنهبهش :  حض مظٰهىطميحيمبهسّخنهسءـ جمُّـ ذحمىط جغميمسء اجفًهلمئخي  ُّهش جغّهبحمهيّ
ع ن حض حن دهنهس حض األلكهبهسن أن ال مظمي خمهش . ومع وحمِّـا ذحمىطوا حض مظٰهىطميىح حنخي

هسواة ّهبحمهيهش ّهس حنهسهنهبّهتهنحط: ّاخممي مئهش واجف هش إذا ومعُّـت حض اخلهسرج حمهسمتلك جمهسحطهيهش حطِّـاهتهس خمهيخي
هسواة خمهش اخمميهبىح. واخمال حن الت األ ووهنميِّـا ذحمىطوا حض مظٰهىطميىح حنخي مي ومقهسئىط اجفخي

 .هنِّـا حن معهسمتمش. ّهبهش حنهئمبهس وملخف اخمهئّهبهش، اخمهئهشّهبميهياخمٰههسخمهبهش اخم
هبهش ّمظهنهيجمُّـ ا:  آمغىطٍوحن معهسمتمش ث اجفهس ميّأن حن اخم د هن مع  ّهبهشهش لكهبهئّ اخم

حنهس و ن حنحيمب مي مبهس إحل اخمِّـهن خم خيهبخي منهش حطِّـاهتهس، وال ميمئمي أن مظهتجح حط خن ًحن هش ّحنهسهنهبّ
هس هشّهبحمهي الت اخمٰههسخمهبهش، حممس ّهبحمهيً ومعهئ هسرة لك ّأنًهس حن اجفخي دات اخلهسرمعهبهش لك مع ّ اخم
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ميهست منهش ملخف حنهئُّـرمعهش حتلك واجغُّـ حن اجفحيهسهنهب اخمّهبهش لكهبهئّهن خن الت ّهبميهيّ حن هش واجفخي

ن مظهي اجفهسهنهبهست ميهش، هلال مظمي ّاجفهسهن حنهنهس ومظٰهىطميحيمبهس وال حنّهش دامغهيهش حض جغُّـّهبميهي اخمّ هش ّخي
دات  مع مبهس، هلال ميمنُّـق لكحف مظهي اخم ّاخمٰههبهئهبهش حنهسهنهبهش اجلخمِّـاهتهس وجغخيهبخي ّىط وال أي هنّ

د  مع لك جغخيهبخيهش اخم هبهش هلهيهب ّحنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست اخمٰهىط ّ هنىطا وال حمهبحيهس وال حممسّ ًمع ّ ً  وال ً
الت األمغىطى د ؛ملخف ذخم حن اجفخي مع ن اخم هش أو ِّّـامظهب اخمهبهستّاخمميهيًهس حن ّهبحمهي خمٰهُّـم حم

دات اخمٰههبهئّهبهشاخمٰهىط مع ميهش، وخمٰهُّـم امتُّـراج اخم  حتلك واجغُّـ حن مظهي ّهبهشّ اجفهسهن
ع وملخفمههسّاخمميهيهبهست حن اجلهئىع واخمهئ  . حممئحيمب

د حض اخلهسرج حنّهتن ـ حطّمظخيُّـم مت متمثحن ـ حممس ،متٰه مع ُّـ اخم  ًاّ حطهسجفهسهنهبهست متّ
هسء اال منّاحتهسدً، وهن ـ حممس مق أميهنهس ـ حن ّحتهسدحن أمت من حطّ اجف ، ّهسخمال حن

ل اإلجعهئهبهئ حن ّٰهُّـد واخميطميهسدة واخمّهبهشوخممي هنِّـا ال ميٰههئ جغمن د ومظخي مع ّ وجمهبهسم اخم
دة حط حض األلكهبهسن مع  .ّ حممس حطهبهئهس،ّحطهسجفهسهنهبهست اجف

هبهسن مي الجعهش اخم جغهسول ُ حنهس ذّهبهش لكُّـم محهسحنّهنهيوهبِّـا اخم هسذميىط اخم حمىط حن اجف
هسمض حض اخمخيهبهسس االمق لك حن مغالخسهس حطجهالن اخم مبىطوردي أن مي هئهسئ اخمِّـي اخم

هئهسه حض مظخيىطميىط اإلجكميهسل مئُّـ مثهبٰهمبهس اهلحقاض ّن وذخم أل؛أو هسذميىط مظٰه  مظهي اجف
هسحطلك خمهي د اخم مع ن اخم هس حن حنهسهنهبهش اخمميهبىح، وجمُّـ اهش حض األلكهبّمسهنهبحم ّهسن لكىط هنهي ّمظً

 .ّحطجهالن هنِّـا اخمحيىطض ولكُّـم محهسحنهب
هئين د حن األلكىطاض اخمخيهسئمئهش حطهسجفهسهنهبهست حض ّأنّ خم مقهيمئهئهس :اجليشاب امك مع ّ اخم

ُهسن، وخمميهئ حنىش ذخم ال ميٰهاأللكهب خمهش اخمميهبىح؛ّ هس حن حنخي ن لكىط  وذخم جفهس ًخي أن ميمي
الت واألمعهئهسس اخمٰههسخمهبهش جمُّـ أّأنذحمىطمتهسه حن  هنهس ّمغِّـ حض جغُّـُ اجفخي هنهس ومظٰهىطميحيمبهس حم

اع، هلهسخمميهبىح حنهسهنهبهش ّهش لكهسحنّهبحمهيّحنهسهنهبهست  مبهس حن األمت هش ّهبحمهيّهش وجكهسحنهيهش جفهس ميهئُّـرج حت
هش خمِّـاهتهسّهبهشلكىط مئهش وال اخمهئ د هلخيُّـ اّحنأ و. ال مظخي اخمخي مع  خمهبىع ّأمت ّمظهنهيهس اخم

؛ د اخمٰههبهئّأنّ جفهس حطهبهئهسه حن حمِّـخم مع منهش حطِّـاهتهس، وال ميمئمي أن مظهتجح ّهبهش جغخيهبخيهش اخم خن ّ حن
حنهس و ن حنحيمب مي مبهس إحل اخمِّـهن خم الت ّهبحمهيهش ّحنهسهنهبًحطميهئمبمبهس وجغخيهبخي هش حن األمعهئهسس واجفخي
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دات اخلهسرمع مع ميهست ّهبهشاخمٰههسخمهبهش، وحمِّـا اخم منهش حطِّـواهتهس ملخف حنهئُّـرمعّهبهش لكهبهئّهن خن هش ّ حن

الت اخم ميهشّهبميهيحتلك اجفخي  .ّهش اجفهسهن
لك حمِّـخمّهبحمهيّ اخمميهبىح حنهسهنهبهش :إذن د خمهب مع ّ هلهي مقهيمئهئهس أن .هش، وجغخيهبخيهش اخم

د حن األلكىطاض اخمخيهسئمئهش حطهسجفهسهنهبهست حض األلكهبهسن، حنىش ذخم ال ميٰهخي أن  مع ُجغخيهبخيهش اخم ّ
مي د وهن مع ن جغخيهبخيهش اخم خمهش اخمميهبىح اخمّمظمي هس حن حنخي من وذخم خمهش؛ّهبميهيً لكىط مبهس ّخن

د اخمٰههبهئ .مبهسّهبحمهيولكُّـم  مع خمهش اخمميهبىح اخمٰهىطّهبهشوإذا حطجه جغخيهبخيهش اخم ، ّهبهش حن حنخي
الجعهش اجفّمي هسذميىط اخم هسمض ّخيُّـحنًهنهي أميهنهس حطجهالن اجف هست حطجهالن اخم رة مقهسحطخيهس إلجع ًهش واجفِّـحم

هئهسئ اجف مئُّـ ّهن وذخم ألّ اخمِّـي جمىطرمتهس حط اإلجكميهسل؛ّخيُّـمحض اخمخيهبهسس االمق ًهس مثهبٰههس مظٰه
خمهش اخمميهبىح هس حن حنخي د لكىط مع ن اخم جلٌ، وهن هلىطضًلكحف هلىطض حم  .ّ حطهسحك حممس مظ

د اخمٰههسمّوأحن مع م اخم ، ٌاخمِّـي هن أحنىطُّّـجخ  اخمّهس حنحيمب  هلمب وإن حمهسن حن ّذهنهئ
الت واأل مئ ُميٰهىطض اجفهسهنهبهست وإلمئ لكهيهبمبهس حض ّ إمت ّلكىطاض اخمٰههسحنهش، جغهبمكاجف ّ

، حممس  هش اخمخنهسحنهيهش واخممنهسدجمهش لكحف مثهبىش ّهبميهيً وإن حمهسن أميهنهس حن اجفحيهسهنهب اخمّأمتاخمِّـهن
دات اخمٰههبهئ مع حيّخمميهئ، وّهبهش اخلهسرمعّميهست واخسهشّهباخم يطالكّهبهش حن اجفحيهسهنهب اخمحيهي ، ّهبهش االمت

د االّ حنخنّمظخيُّـمهلمب حممس  مع يطالك  حن اخم اخمالزم جفهس ميمنُّـق ّمنُّـري اجفّٰهخيمك اخمّمت
هئهس حض اجفخيهسم خمهبىع حض هنِّـا اخمالزم اخم دات حض األلكهبهسن، وجغُّـمي مع ّٰهخيمك لكهيهب حن اخم

يطالك اال د اخمّوحنهس ميخنّمت مع م اخم ُّـجخّٰههسم  حنهئ حن حنحيمب هئهس هنهئهس حض ّإمت، وّاخم مس جغُّـمي
د اخمٰههبهئ مع مش حنهس متىطى ّهبهشذات اجفهييطوم وهن جغخيهبخيهش اخم ّ، واخم مح ـ حط ـ األؠهسخمهش ُ

د حض اخمهئحيىع وميٰهىطض خم مش اآلجعهسر حض األلكهبهسن، ّومظىطمظ مع ّهلمي حنهس ميىطمظ حن اخم
هن وجغهبّهبميهياخم د، حط ومعمبهس حن ومع مع م، هلمب خمهبىع جغخيهبخيهش اخم  حن ّهبهشًهش واخمٰهمئ

هب د حض اخمهئحيىع هسمظّجغهب مع م حنهس ارمظ حن اخم ، وخمهبىع لكمئ امتهس حن لكهئهسوميهئ ً ولكهئ
م أحنىط الزم  م حنٰههئ اجلهئىع، حط لكمئ دات لكمئ مع هش إحل اخم يطالك حطهسخمهئ هسري امت ّالك ّ

منّهسؠ خمألجكهبهسء اخلّهبهشحمهسخمخنهبئ ّهش حن اجفهسهنهبهست اجف هسخمحيهش اجفٰههسينّ  .هيهش اجف
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٣٨ـ ٣٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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ل لكحف اجفهسهنهبهست وزائُّـّحممكّهلمس هن لكهسم و  مغهسرج لك ، لكهيهبمبهسّ ولكهسرض وخصمئ

هش إحل مقهسئىط اجفهسهنهبهست ـ حممس مظخيُّـم ـ لكىطيض مغهسرج لك  مك، وهن حطهسخمهئ ّخص اخم ّ ّ ّ
هش إخمهبمبهس حض حنخيهسحط اخم هس حض ِّّـاجحّجغُّـودهنهس وذواهتهس، هلمب لكىطيض حطهسخمهئ ً، وخمهبىع هن لكىط

هنىط حممس جمُّـ مي  .ّهنُحنخيهسحط اجل
ميهست اخمٰههبهئو دات واخس مع مك ـ وهن اخم ّأحنهس حنهس هن حض دائىطة اخم  ال ّمتهثـ هل ّهبهشّ

م وال  هسّ هلهي مقهي.هش هلهبّهبحمهيلكمئ هنهس ألكىطا خمهش اخمميهبىح ،ًمئهئهس حم ن حن حنخي  ال ميٰهخي أن مظمي
ىش اخمٰهىطهش،ّهبميهياخم الت اخم هسحط؛ّهبهش حط وال حن مقهسئىط اجفخي اب اخم  .ّ جفهس مظخيُّـم حض اجل

ه حن  د خم حمهسن حنّأنإذن حنهس ذحمىطمح مع ًهس حض األلكهبهسن، هلال ميٰهخي أن ّخيخي اخم
هنىط، أل خمهش اجل ن حن حنخي ن ّالحطُّـهش وهنهبئهش جمهسئمئهش هبهس، هلّمسهنهب وؠىح خمهيّمتميمي  أن ميمي

هس حن األلكىطاض، وخمهبىع هن خمهش اخمميهبىح اخمٰهىطّ إال ًلكىط ّ ألن ؛ّ، ملخف مظهسمّهبهشحنخي
مئمبهس اجفهسهنهبهش اخمّهبهش واخمٰهىطّميهشهنىطاجل د خمهبىع حمِّـخم حممس ّهبميهيّ حنخي مع جلهش، واخم  هلهثذا .ّمظ

هنىطا حض األلكهبهسن، هلميِّـخم هن خمهبىع حطٰهىطض، هلال ميهييطم حن د مع مع  متحي ًحس ميمي اخم
هنىط ت اخمٰهىطّميهشاجل  .، وال مقهسئىط األلكىطاض األمغىطىّهبهش اخمميهبحيّهبهش جع

، ل اخممتٰه لكّهبميهي خم حمهسن احلُّـميمك جغ هنىط، ّ أهنهس هش، وجع خمهش اجل لك حن حنخي خمهب
خمهش اخمٰهىطضّالحطُّـهل ن حن حنخي ّ حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست إحنّ أيّن أل؛ أن مظمي ّ ن حن ّ هس أن مظمي

ىش اخمٰهىط الت اخم ن إجغُّـى اجفخي هنىط أو مظمي خمهش اجل هس إذا ومعُّـت حض ّهنأل ؛ّهبهشحنخي
جيّاخلهسرج إحن ع حن معُّـ ال حض حن ن حنهسهنهبهشٍهس أن مظ مي ً لكهئمبهس، هل هنىطّ  أن ّوإحنهس، ّميهش مع

ن جغهبهئئِّـ حنهسهنهبهش مي ، هل جيهئ لكهئ ع ال ميمئميهئمبهس أن مظ معُّـ حض حن ًمظ ّ ، وهنِّـا ّهبهش لكىطٍ
هش ُ أحنىطٍدائىط ٍّلكخيمك ٍ لك جغجنٌمتهسمظمل هش حطهبهئمبمس مت ن اخمهئ هست، ومظمي ه حطجل اخمهئحي واإلجع

هئهسجميغ،  مئٰههسن وال ميمئمي أن ميىطمظحيٰههس، اخم د اجفهسهنهبهش حض ّهلهثحنهسال جي ن ومع ّ أن ميمي
ع  ع، وّوإحنهسحن ن ال حض حن ىغّخممي أن ميمي هي ـ ّ هنِّـا مص  ـ حممس هن وا

د اخمٰههبهئّأحن وهش،ّهبميهيّحطهسجفهسهنهبهست اخم مع جلّهبهشهس جغخيهبخيهش اخم لك حمِّـخم حممس مظ  ّنإ؛ إذ ّ هلهيهب
د اخمٰههبهئ مع  .هشّهبميهيّ خمهبىع حن اجفهسهنهبهست اخمّاخم



حيهش ............................................................................. ٢٠٢ ٣ج ـ اخمحيهي
هئ هسخممك حنّمنهئىحإلهسول اجف: مكهتاجليشاب امك   أن جيهبمش لك اإلجكميهسل حض اجفخيجهىش اخم

هسرمظ ـ اخم مت حطمنُّـد حطهبهسهنهس  ُـ حن مغالل اخمىطد لكحف حنهس ذلك ِّـور األول ّ ّحمىط حض اجف
هسمض، جغهبمك ذ هسخممك إلحطجههسل اخم ةُواخم هس ًحمىط حض األول خميطوم خصِّـور اخمُّـور حن  ّمظخيُّـم وهن ّ

هسخممك خميطوم اخمُّـور ذامظ اخمِّـ ، وحض اخم هييطم حطُّـوره مظخيُّـم اخمممء اخمممء لكحف متحي ّي مي
 اخمممء لكحف متحي ّمظخيُّـم خصِّـور اخمُّـور أو ّهتن لكحف ذخم حطّمنهئىحوجيهبمش اجف. لكحف متحي

ت ّإمت ع، وحمهسن خم جع هس حن األلكىطاض جمهسئمس حض حن د لكىط مع ًمس ميهييطم خم حمهسن اخم ً
د،حض متحي مع ت اخم ، وحمهسن جع ت أميهنهس حض متحي م حط جع لك اخمِّـي ميخي  حض ً وجف

مظ ؛متحي لكجل جع لك ت، ّ ألن اجف وذخم جف د حض اخم مع هيىح لك اخم ع خي
د ع ومع ن خمهيمئ تٌهلهبمي ، هلهبهييطم اخمُّـور أو ٌ مقهسحطٌ وجع د اخمخيهسئ حط مع  لكحف اخم

ع ّخمميو.  اخمممء لكحف متحيّمظخيُّـم د إحل حن مع خيىط اخم ؛ إذ ال ميحي  األحنىط خمهبىع حمِّـخم
م حط  .ميخي

هسّإن :مسجيهئن ذمكىغ ن لكىط د اخمٰههبهئ ال ميٰهخي أن ميمي مع ً حن االلكىطاض، جمهسئمس ً اخم
ت واخم هيىح لكهئ حض اخم ع خي ؛ّخيحطمئ ت ّن أل، ومقهسحط لكهيهب حض ذخم  جع

د خمهي مع ت اخم هيىح محهسحنهس لك مت جع لكهسهتهس خي  ّنإهش؛ إذ ّمسهنهبًاأللكىطاض جف
مظّخمأللكىطاض ـ حممس هن حنٰهىطوف وجعهسحطلك حض خصهي  دًهسـ جع مبهس، حممس ًا وومع  ّأن حض متحي

لكهسهتهس اخمخيهسئمئهش هبهس أميهنهس مظًجف دًهس جع مبهس، ملهسميهش حنهس حض األحنىط ًا وومع  ّأنُ آمغىط حض أمتحي
هتهس خمجيخفهنهس، ذخم اخمجيخف  دهنهس وجع مبهس لكجل ومع داهتهس حض متحي ت األلكىطاض وومع جع

ع، وهنِّـا ميٰههئ  مي حن حمهسن اخمّأناخمِّـي هن ذات اجف  ًهس جعهسخمًا ومتّهسحنهش هنهئهسك مت
، وحمهسن خمِّـات اخمٰهىطض حض متّهسحنهشاخمهئهسجممنهش، هلهيُّـميهئهس حمهسن اخمحن حمهسن  أمغىطى ّمظهسحنهش حي

ع د اخمهئهسلكلك خمهيمئ مع هسرة لك اخم ع، وحمهسن اخمهئهسجممنهش أميهنهس، اخم هن لك  ،ًخمهيمئ
لك احلهسل هس جف دا متهسلك د اخمٰهىطض ومع ن ومع ّحطمئٰههئ حم ً مئ هلهبً  ّ، وهن اخمِّـي مي

د خمجيخفه مع  .حطهسخم
ده خمجيخفه ومعّإن: وميخيهسل حض حطهبهسمت  هلهيهيٰهىطض .د اخمٰهىطض حض متحي لكجل ومع
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، وهن حمهسن ت حض متحي د وجع د ّهسحنهش اخمومع ع أميهنهس ومع ً األوحل، وخمهيمئ

، وهن حمهسن اخم ت حض متحي هسمتهبهش، وخمُّـميهئهس جغهبّهسحنهشوجع د ّهبهش اخمهئهسلكّهبهش اخم  حض ومع
ده خمجيخفه،  ده حض متحي لكجل ومع ، وومع لك د اخمٰهىطض متهسلكلك جف مع اخمٰهىطض، هل

 .وهنِّـه هن حمهسن اخمهئهسجممنهش
مظ خمهي د وجع مع الف جغهسل اخم معُّـّمسهنهبوهنِّـا حط تّ إال هش؛ إذ ال مي  ٌواجغُّـ ٌجع

تّمظهسحنهشوحمهسن  د جع مع تّمسهنهب حض متحي لكحف جغُّـة وخمهيٌ واجغُّـة، هلهيهبىع خمهي  آمغىط ٌهش جع
هيىح د وحتٌمص مع ت اخم هس ّجع، ّخيخي لك جع هسحطلك حض متحي متهسلك د اخم مع ن ذخم اخم ً ميمي

د خمهيّإنُهش، حم ميخيهسل حطهييطوم اخمُّـور أو خصِّـوره، حط ّمسهنهبخمهي مع ت اخم هش لكجل ّمسهنهب جع
دّهسهنهب هلهسجف.ّحتخيخيمبهس مع هش وحن د هش جعهسحط مع ت اخم هسحطلك خسهس، وجع د اخم مع ة حطهئحيىع اخم

ت اجفهسهنهبهش وحتّخيخيوحت هش .مبهسّخيخيّ حض األلكهبهسن لكجل جع د حمهسأللكىطاض اخمهئهسلك مع  هلهيهبىع اخم
لكهسهتهس،  دهنهس جف مع خيىط حض حتّجغحط عّخيخي ميحي ٍخيُّـم وحنٍ جعهسحطلكٍ إحل حن  لكهيهب ّ

هسحطخيهش، خممي ميهييطم اخمُّـور أو  هش اخم ت حض اخمىطمظ ، حطّمظخيُّـمحطهسخم د  اخمممء لكحف متحي مع  اخم
مظ وحتٌجعهسحطلك ، وجع ت واجغُّـ ّ إال ّ اجفهسهنهبهش، وخمهبىع خمُّـميهئهسّخي لكجل حتّخيخي حض متحي جع

 .، هلال دور واجغُّـةّمظهسحنهشوحمهسن 
رمي :إذن هسخممك اجفِّـحم ِّـورمي األول واخم هسخممك حطهسخمىطد لكحف اجف اب اخم هئ هنِّـا اجل ّ ميٰه ّ

هئهسئ اجف مشّخيُّـمحض مظهسمض اخمخيهبهسس االمق  . هل
ل اجفّإن ّجع هسرمظ حض حنخيجهىش مقّمنهئىح جم ّوحنهس هن األلكىطاض اخمٰههسحنهش : هسحط حن لك

دات  مع حنهست اخمخنهسحنهيهش خمهيمئ د االّإمتواجفحيمب مع يطالك مس هن اخم ّمنُّـري اجفّٰهخيمك اخمّمت
دّاخمِّـي اجك مع د حطمس هن حن مع م اجف ّ ميخنخف حط أميهنهس إحل اخمىطد حنهئ حنحيمب  لكحف ً

، واخمِّـي حمهسن جغهسؠهي هئهسئ ر حض اخمخيهبهسس االمق هسين اجفِّـحم ِّـور اخم د ّأن :اجف مع  اخم
، وهن  م حن ومع هش اخمٰهمئ خمهش اخمميهبىح مت هش حطهبهئ وحطجل حنخي ًخم حمهسن حمهبحيهس خمميهسمتلك اخمهئ

هسرة اجف اب لكحف ذخم حض لك د ألك األجكهبهسء حنجههيخيهس، واجل مع ن اخم هئهسخض حنىش حم ًمي  ّمنهئىحّ
د االّأنهن  مع م اخم يطالك  حنحيمب حي اخمّمت حنهس لكهسحنهس وجكهسحنال جلمئهبىش ّحيهي خي حنحيمب ًمي ً ًّ
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دة  مع دات حطمس هن حن مع د اخمٰههبهئ وإن حمهسّجغاجف مع خمهش ّهسرمع  اخلّن اخم حن حنخي

حنهس وال حنٰهخي ّن وذخم أل؛ّهبهشاخمميهبىح اخمٰهىط د خمهبىع حنحيمب مع م اخم ًهبهسّأوخمًال ًحنحيمب ّ 
ًميهسحنهسهن حن حنّ ِّـور، وإمتمس هن حن ُ، حم ميهييطم حنهس ذّهبهشًهس جفمنهسدميخي اخلهسرمعّخي ّحمىط حن اجف

حي هسمتهبهش اخمحيهي الت اخم يطالكّهبهشاجفٰهخي خي لكىطّهبهش االمت ًهبهس، هلهب حنهس ّ ً لكهسحنهس وحنحيمب ً ًجكهسحنال ّ
دات اخلهسرمع مع اءّهبهشًوؠهسدجمهس لكحف مثهبىش اجف خمهش ً، مق دات حن حنخي مع  حمهسمتلك مظهي اجف

 .اخمميهبىح أم حن ملخفهنهس
هسره اجف:اجليشاب امكملامسىط اب اخمِّـي خي  ّنأ:  حض اجفخيهسم، وجغهسؠهيّمنهئىح وهن اجل

هنىط د لكجل اجفهسهنهبهش اجل مع هنىط ّهبهشّ أو اجفهسهنهبهش اخمٰهىطّميهشّاخم د اجل مع  حض األلكهبهسن، هل
، ال هنىط حطِّـامظ هنىطمع د اخمٰهىطض ّميهش حط ده، وحمِّـا ومع  أمغىطى زائُّـة لكحف ذامظ وومع

ده، هلال إجعهئهبهئ هبهش أمغىطى زائُّـة لكحف ومع ، ال حطٰهىط  وال لكىطوض ّهبهشّلكىطض حطِّـامظ
هنىط د لكحف اجفهسهنهبهش اجل مع د حض اخلهسرج لكجل ّهبهش أو اخمٰهىطّميهشّخمهي مع  حض األلكهبهسن، حط اخم
هنىطي د اجل مع ّاجفهسهنهبهش، هلهسخم هنىط،ّ د هشّميهنىطّ ألن اجل حض األلكهبهسن مع مع ، واخم  لكجل ذامظ

د لكحف ّهبهشٰهىطّ ألن اخم حض األلكهبهسن لكىطض،ّاخمٰهىطيض مع ، وخمهبىع لكىطوض اخم  لكجل ذامظ
هسر اخمّ إال ّاجفهسهنهبهش هيهب اخمٰهخيمكِّّـهنهئ حض االلك مش اخم  .ّحط

هسر حض هنهسميهش اجفجههسف هلميىطة اخمٰههبهئّمنهئىحإذن اجف د واجفّهبهش خي مع هش حض ّهسهنهب حطجل اخم
اب ّمنهئىحهس حنهس ذحمىطه اجفّأحن واأللكهبهسن، د حض األلكهبهسن ال ّأنمقهسحط حن  حض مع مع  اخم

هئ هنىط وال لكىطض، هلمب حن د واجفّمع مع ًهش ذامظهس وجغميمس، ّهسهنهب لكحف هلميىطة اجفجيهسميىطة حطجل اخم ً
هسره اجف هس، ّهبهش حن هلميىطة اخمٰههبهئّمنهئىحوخممي لكحف حنهس خي هنىطا ولكىط د مع مع ن اخم ً ميمي ً

هنىط  . لكجل ذامظّهبهش واخمٰهىطّميهشواجل
خمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس حض أؠهسخمهش ً هنهئهس ميهئ محهسحنهس حنىش اّمنهئىحوهنِّـا اخمِّـي ذحمىطه اجف

هئ د، واخم حمهسمتلك حن مع د واجفّهبهش ـ لكحف هلميىطة اخمٰههبهئّمظخيُّـم ـ حممس ّهبهشاخم مع هش حض ّهسهنهب حطجل اخم
اجمىش اخلهسرمعّأناخلهسرج، و د حض اخم مع د اخمِّـي هن لكجل اخم مع ّ اجفهسهنهبهش مت اخم ّ. 

رة حطجل اجف د، ّهتمغىطوال ميهئ حنهس ذحمىطه حنىش اخمخيىطاءة اجفخنمب مع مي ألؠهسخمهش اخم
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د واجفواخم مع مئُّـ لكحف هلميىطة اجفجيهسميىطة حطجل اخم ّ اجفهسهنهبهش حض ّأنهش حض األلكهبهسن، وّهسهنهب مظٰه

مبهسه اخمٰهُّـحن د وحنهئ مع ّاخلهسرج مح جغُّـ اخم ّ ّ. 
هسرة اجف ادي آحنمك أن ميخيىطأ لك ، جغهسول اخمخنهبَّـ مع ميهيىح ّمنهئىحمتٰه  ٍـ حطهئّ ـ حط

د وحمهبحي مع رة ألؠهسخمهش اخم د حنىش اجفهسهنهبهش،ّهبهشميهئ حنىش اخمخيىطاءة اجفخنمب مع  ّ لكالجمهش اخم
د ميّهتن حطّمنهئىحّجغهبمك هل حمالم اجف مع هنىطّمنىح اخم ّ حطٰهىطض اجفهسهنهبهش، ّهبهش واخمٰهىطّميهش حطهسجل

هنىط هسز اخمّهبهش واخمٰهىطّميهشهلهبهتمغِّـ جغمي اجل اميهش  حطهسبوحنّٰهخيمك ّ حن اجفهسهنهبهش حن حطهسب اجف  
ُّـجغمي أجغُّـ اجف ُّـمي إحل اجفّ ٰهّهبهش لكىطّإن:  اآلمغىط، جغهبمك جمهسلّ د أحنىط مظ مع ، ّ اخم

د ذامظّإن: وحطهبهسن ذخم مع هنىط وال لكىطض، وخممي جغهبمك  اخم ميهش ال مع ّهس وهن د ّإنً مع  اخم
ُّـحض اخلهسرج حن اهنىط واأللكىطاض، وجغهبمك إنّ ُّـ جغمي أجغُّـ اجفّ حنىش اجل ي ّ مي مي

ُّـإحل اجف ي جغمي اخمٰهىطّ هنىطّهبهش اآلمغىط، هلهب د، حطمئٰههئ ّميهش واجل مع ّ حض اجفهسهنهبهش إحل اخم
ىشّأن د اخمٰهىطض لكىطض حطهسخم ىش، وومع هنىط حطهسخم هنىط مع د اجل  . ومع

هبهسن حنهس ذحمىطه و هبُّـحطهئحيىع اخم جغ خمألمقحيهسر، جغهبمك ّاخم  ريض اخمخنخفازي حض 
هنىط وال لكىطض، إمتمس هن ّأن حنهس ذحمىطمتهس حن ّأن: وجغهسؠهي: جمهسل د خمهبىع حط مع ّ اخم

مش اخمِّـات، هنىطّمنىحهس حطهسخمٰهىطض هلهبّأحن وجكهتمت حط   وخمهبىع هنِّـا،ّهبهش واخمٰهىطّميهش حطهسجل
ىطم اجلّإال  ، وجمُّـ ميمثمغِّـ اجلهسر حط ء ومعهسره اجفمههي مش جمىطميهئهش اخم خيهبخي ّوإالهسر، حط  هل

هسخسهسّهبهشاإلحكالجم هي.  حطهسجمهبهش حط مش ذامظ وجكهتمت ملخف حن د حط مع هنىطّهلهسخم ن اجل  ّميهشن حطهي
هيّهبهشواخمٰهىط  .ن هبمس حطهسخمٰهىطضّ، حط حن

خم ن حنىطاده حن جم ىش: (ّالحطُّـ وأن ميمي ، وهن االمظمنهسف ) حطهسخم ىش االؠجهالجغ ّخمهبىع حنهس هن حطهسخم
ء آمغىط حممس مظخيُّـم، وإمتمس حنىطاده حنهس  ىش  ّحطهسخمممء جغخيهبخيهش حط ي ًاؠجهالجغهس، أ) حطهسخمٰهىطض(ّ

هب  ًاالمظمنهسف حطهسخمممء حصهسزا لكخيهيهبهس حن جم ًّ احطهس لك اإلجكميهسل، )معىطى اجفهبيطاب(ّ ً، وإال جفهس حمهسن مع ّ
هي هيهب حط حممس هن وا  .حط مظ

يشم  .٤٣٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
هبُّـ، اإلمعحنهئر حفيس األمعحنهئر  خيهسهلهش وزارة اخمخنخفازي، ريض اخم ، واإلرجكهسد اخم  اإلمقالحن
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خف حمالم اجف ه حض ّمظمنهسف حطهسالّمنهئىحواخمِّـي دلكهسهن إحل مظحي هئ ّ حطهسخمٰهىطض، هن حنهس مظ

ا إحل حم هسرميهش اجفهسهنهبهش، جغهبمك ذهن د والك مع خف أؠهسخمهش اخم ّمظحي ًن اجفهسهنهبهش أحنىطا لكُّـحنّ ًهبهسّ ّ ،
هب د األؠهبّهبهشمبهس ملخف جغهبّوجغهب مع ي أجغميهسحنمبهس إحل اخم د، هلال مظ مع حطهسخمٰهىطض ّ إال  اخم

هسز اخمٰهخيمك ميهش جغمي أجغُّـ اجف ،ّواجف ُّـوحن حطهسب مظ ُّـمي إحل اجفّ  . اآلمغىطّ
مي حن حمهيمست ؠُّـر ّأنهس ّهئّهئهس مق وأن حطهبّخمميهئو هتخسجل اجف هئهسء  رصميهي حض اّاجف خم

خف اخم الكحف اخمخيىطاءة  هسرميهش اجفهسهنهبهش، وّمتمهىطميهشمغحقمتهسهنهس حض مظحي د والك مع ّ أؠهسخمهش اخم  ّأنّ
هي  ا مبهسه، وحن اخم د ال جغُّـه وحنهئ مع ّاجفهسهنهبهش مت اخم  مت اخمممء لكجل ذات ّأنّ

هنىطّمنىحاخمممء، هلهب د حطهتجغميهسم اجفهسهنهبهش حمهسجل مع ًهبهسًهس جغخيهبخيّمظمنهسهل اّهبهش واخمٰهىطّميهشّ اخم ّ ،
هسرمظ حض اجفخيهسم جههسحط حنىش لك  .وهن حنهس مي

خيهسدميىط ّأجمولكحف  مش إحل اجفّمظخيُّـمـ حممس  اخم  اخمخيىطاءة ّمنهئىحًأميهنهس ـ ال ميمئميهئهئهس أن متهئ
د حطخنمي مع رة ألؠهسخمهش اخم ن حطهبهسن حمالم اجفٍاجفخنمب خفه ّمنهئىح جمهسحكىش، هلهبمي  ومظحي

هنىطّمظمنهسفحطهس د حطهتجغميهسم اجفهسهنهبهش حن اجل مع ًهس حطهسخمٰهىطض ال خيهي ّمظمنهسهل اّهبهش واخمٰهىطّميهشّ اخم
هيٍىحّلك مظميهي هسرمظ حض ٍ مصهسخمىحٍ وا هبهسره  خمجنميهي لك ّاجفخيهسم، اخم ميمثحمُّـ هلهبمبهس لكحف امغ

د حض اخمٰهىطض حن مع ن اخم هنىط حنّهبهشًهس حطهسخمٰهىطّمنحيحم هنىطّمنحي وحض اجل ، وهن ّميهشًهس حطهسجل
 خمميهسن هنِّـا ّوإالّ حطهتجغميهسم اجفهسهنهبهش حطهسخمٰهىطض، ّمظمنهسف، ال حض االّهبهشرصميهي حض اخمٰههبهئ

هسحط اخمِّـي ميهئميىط هلهب اب اخم هنىطه لكجل اجل اب حض جغخيهبخي ومع د ّمظمنهسف ااجل مع  اخم
هنىطّهبهشّم اجفهسهنهبهش حن لكىطحطهتجغميهس خمّميهش ومع خف حطخي ٰه : ّ، وجفهس حمهسن هنهئهسك أي حنٰههئ خمهي
هسر لكهئُّـمتهس ّأنلكحف  هنىطّأن اجف هنىط مع د اجل ، واخمخنهسهنُّـ لكحف ذخم اخمَّـ...  ومع

خم حض هنهسميهش اجفجههسف د ال لكىطوض خم خمهيّأنّجفهس حنىط حن : ًأميهنهس جم مع  حض متحيىع ّمسهنهبهش اخم
هسر اخم مش ِّّـهنهئ األحنىط، حط حض االلك  حطجل ّهبهش هلال حنجيهسميىطة حض احلهبّهب اخمٰهخيمكهياخمحط

د واجف مع ر، وهن حنٰههئ اخمٰههبهئّ إال هشّهسهنهباخم هسر اجفِّـحم  .ّهبهشهبِّـا االلك

 .٨٠ ص١ج: م٢٠٠٢حكمبىطان،
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ّا اء ع  

خم • ٰههئت جس لكيشن امكيشمصيشد ذا جضخنهئئيع حفجيمه(:  جم ّإحيىش خكلك مسخن حفلكة جغ  .)ّجيهبّ
ًأوال هسرة اجفّإن :ّ حيمنهبهست حن ّأن هنِّـه رصإلهش حض ّمنهئىح لك ّ هنِّـه اإلجكميهسالت واخم

ٰهىط د اخمِّـي مق اخم مع مك أؠهسخمهش اخم خيهست حط ض خم حض اخمحيمن اخمىطاحطىش حتلك ّحنهي
ان د جغخيهبخيهش لكهبهئّأنحض : (لكهئ مع ىط هنِّـه اإلجكميهسالت حض ذمي اخمحيمن ْهلِّـحم) ّهبهش خمهي

هسحطىش ـ حممس هلٰه اجف  .ّ ـ ملخف هلهئّمنهئىحاخم
هسرة ّمنهئىح اجفّإن :ًخصهئحيجيهئ مش هنِّـه اخمٰه هّأن جمُّـ هلمب حط مع  اخم أوردهنهس جكهبَّـ  اخم

اقا مبهست لكحف مس هنّإمت إل د، وّمتمهىطميهش إجكميهسالت وجك مع  ميىطميُّـ متحي ّأمت أؠهسخمهش اخم
د وحت مع ت اخم هسرمظ ـ حممس ّخيخيجع  حض حن األلكهبهسن، وخممي حنهس متحيمبمئ مت حن لك

د حض حن األلكهبهسن، حط هن حطمنُّـد متحي ّخي خمهبىع حطمنُّـد متحي حتّأمتمقهبهتجح ـ  مع  اخم
د لكحف اجفهسهنهبهش حض حن األلكهبهسن مع  .ّزميهسدة اخم

خم •  .)ّهبجحمسجي امكيشمصيشد جس األحفجيهئن ؠحنهب مكهنإن لكهئن(:  جم
هش حض ّإن هسرة وا د لكحف ّأن هنِّـه اخمٰه مع اق حض زميهسدة اخم  حمالم جكهبَّـ اإل

د وحت مع ت اخم ن ّخيخيّاجفهسهنهبهش حض حن األلكهبهسن، ال حض أؠ جع ً مغهسرمعهس، هلخيُّـ ميمي
هس حطىطأمي حض حن األلكهبهسن، وخممي خمهبىع حطهئ زائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش، وإمتمس حطهئ  د جعهسحط مع ّاخم ّ ً

دّهبهشهبهئاخمٰه مع مك أؠهسخمهش اخم  .ّ حممس جمىطرمتهسه حض حن
خم • جيهبّجيهبحكال خكهئمسهن(:  جم  .)ّ وال ؠحن

هبهش ّهبهش ال جمهسحطهي:أي مش اخمحيىطض، وال ؠحي د حط مع ّ حن معمبهش اجفهسهنهبهش اخمخيهسحطهيهش خمهي ّ
مت ؠحيهش خمهي د اجفحيىطوض حم مع  .هش حض األلكهبهسنّمسهنهبحن معمبهش اخم

خم •  .)هب خليشمصيشدة خلىط امكيشمصيشد ال مسهئمكيشمصيشدّهئمسجيحكهئخض(:  جم
ن ّإن :أي د حم مع ٌ حض اجفهسهنهبهش ووؠىحٌاخم هتهس حطهئ ّ ن اجفهسهنهبهش وجع ّ خسهس، وخمهبىع حم

 .ّهسحنهشحمهسن اخم
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خم •  .)م لكمكمكىغّحكهئخضخنلك(:  جم

د حض األلكهبهسن ؠحيهش خمهي مع ن اخم  .هشّمسهنهبّاجفخيُّـم هن حم
خم • جيهئر : واجليشاب حفمهىش(:  جم  .)امكهش ...ّ اخضهئمسجيهبّأنمسهئحض

احطجل، وجمُّـ أّمنهئىحجيهبمش اجف اب ّأن إحل ًمتهس مقهسحطخيهس لك اإلجكميهسل حط  اجل
هي هلهب اجفّل حنهئمبمس حطهئهسئّاألو د خم حمهسن حنّهتن حطّمنهئىحّ، مي مع ًهس حض األلكهبهسن ّخيخي اخم

ء لك اإلجكميهسل،ّجعّخمميهسن ؠحيهش زائُّـة لكحف اجفهسهنهبهش،  اب ّأحن و جيهبمش حض هنِّـا اخمهن هس اجل
، ميهئميىط هلهب حت هئهسئ اب حن هسين هلمب مع د حض األلكهبهسن حطهئّخياخم مع  زائُّـ لكحف ٍ اخم

د حنّاجفهسهنهبهش، حط ا مع مس هن لكجل ّإمتّ لكحف اجفهسهنهبهش، وًا حض اخلهسرج، وخمهبىع هن زائُّـّخيخم
مي رة حض مظهسخمهبهشّمي مبهس، هلال ميىطد اإلجكميهسل حطّذاهتهس وهن جم اجفِّـحم  .جكخي

هبهسن مي ره اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك، حن ّهبهشلكُّـم محهسحن: ّهنهيوحن هنِّـا اخم  ّأنّ حنهس ؠ
اب األو خم: ّ واآلمغىط جغمك، جغهبمك جمهسلّل متخييضّاجل أي ) اب لكهئواجل: (وجم

هبهسر خمهيخن األمغخف، و اب حطهسخمهئخييغّاالمغ خم اآلجحّ أمعهسب لكهئ حطهسحلّجع. اجل :  وهن جم
دّمظمنهسف اّإن ّجع( مع  . )اخمَّـ ...ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم

هسخممك ّمنهئىح اجفّإن ّجع لك لكُّـم حطجهالن اخمخن اخم احط األول أن مي ّ إلهسول حض مع ّ
ق مظهسمض اإلجكميهسل اجف ر حض جكخي متهس،هئ ال حطهسخمهئخييغهيهب اجفحط ّخممي، وّخيُّـماجفِّـحم  . حممس أ

خم •  احلهئؠهنهب مسمف احلمللكهب وامكمنخلهئن امكمكي ّجيهبّ اخضممجيهب امكمنخلهئحيّأنلكجح (:  جم
هئر زخلهئن آحضمل،  ىحجضهلهنمت حكجيىش مسمهحنهن ذمكىغ امكمنخلهئن مسال احف  هسمنيشن مكهنمنخلهئن زخلهئن إحق ّجض

 .)جكحط امكمهٰههئهسهب
جغ لكحف اإلجكهسرات، وذخم  خي اخمجه حض  هسل حض حمهيمست اجف ّمعهسء هنِّـا اجف

مئ ر ىط اخمىطازي لكحف اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع، جغهبمك جمهسلحض   والكهي: ّده لكحف إجكميهسل اخمحي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ّ، ؠ ولكهي لكهيهب جغ زادة آحنمكاحلمنجههب اخض ، حنمنُّـر ّ
 .٩١ ص١ج: مقهسحط



٢٠٩  .....................................................................................ّومظحيمنهبهست ٌإجكميهسالت
د اخميطحنهسن جم حم هنهسّمس متّإمتّمت أ هيّهنهئهس لكحف ومع د اخمخي مع ٰهُّـّهبهش جغهسدث، خم  ّميهش واخم

جل حط هيّاخلهسؠ ل حطٰهُّـ مظخيىطميىطه جفٰههسين اخمخي ٰهُّـّهبهش إحل أن ميخي ت هنِّـا ّخيىطرإذا مظ: ّميهش واخم
هيهبّهتنح، حطاجفٰههسين، هلخيُّـ امتُّـهلىش الكحقاض اخمحيهس اخمخنهسر د ّ هنِّـه اخمخي مع هست خم حمهسمتلك حن

هي هيّهبهشحض اخلهسرج، خمميهسمتلك اخمخي د آمغىط حطخي مع اجغُّـة جم حن هيّهبهش اخم  ؛ أمغىطى ومي
هيّ ألن اخموذخم خي اخمخي د حض اخلهسرج اخمِّـي مظهي مع ، ومظهي حنهس ّهبهشيطحنهسن هن اجف  خمِّـامظ

اه  .خياخمميخيىش هلهب ّ حجهس مق
خم • هئئمل األحفملاض امكخنهئئجهّحصهلهئفلكهئ(:  جم يشع مس  .)هب مسىش اخضيش

هب ا هبهسض حض حن األلكهبهسنّمظمنهسفحن جم  . اجل حطهسخم
خم •  .) واجضلكٌمسيغ مههئ جس امكيشاخكىط أخلمل(:  جم

د لكجل اجفهسهنهبهش حض حن األلكهبهسن، وهنِّـا ّإن :أي مع مس ميهئ حنىش اخمخيىطاءة ّإمتّ اخم
رة اخم  د، وال ميهئ حنىش اخمخيىطاءة اجفخنمب مع خف أؠهسخمهش اخم حي اخم امغحقمتهسهنهس خم

ّ اجفهسهنهبهش جغُّـّأنمظحيحقض  مبهسه؛ّ د وحنهئ مع ُّـودّ ألن احل اخم  .ُّّـ ملخف اجف
خم • خنجييعّمسممَّـ احلهئحك(:  جم  .)مف جضيشل حفملش امك

 . اخمجهّخياجفىطاد حط اجف
خم •  .)ّولّمسيشهسهب خلجنهئهسملة مكأل(:  جم

ُّـأ األوّحنىطاده حن األو د، وهن اجف مع هسرك ومظٰههسحلّل وامعمش اخم  .ل مظ
خم •  .)مكمكىغ امكيشمصيشدخليس جضجيهت امكيشمصيشد حصهئمسممهب مك] ّأي اخضهئمسجيهب[حكٰه (:  جم

اين حنهس حطهسخمٰهىطض وحنهس  هبهش اخمحيهسرق االؠجهالجغ حطجل لكهئ ث اجفهس ذحمىطمتهس حض اخم
ىش، هلمس حطهسخمٰهىطض اؠجهالجغهس هن اخمخيهن هس لكحف ّهبهشًحطهسخم ل هلهبمبهس لكهسر مئ ن اجف ً اخم ميمي

خي اخمجهح اإلجغهئرات   .١٠٦ـ ١٠٣ ص٣ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّ، اجف
رة حض حن ) ٢( هسرمظ اجفِّـحم ـ ٢٦٨ ص٣ ج:، حنمنُّـر مقهسحطح اإلجغهئراتوجمُّـ معهسءت لك

هسدس،٢٦٩ . اخمهئمئىس اخم
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هس حصهسز لك لكىطو ًميهسًحن ميهش جغمي ّ ، وحن مظ هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم ، أي حن مت

ُّـأجغُّـ اجف ُّـمي إحل اجفّ خمهئهس اآلمغىطّ هش اجلىطميهسن إحل اجفهبيطاب حض جم هب مت : ، حن جم
ىش اؠجهالجغهس، هلمب اخمخيهنّأحن و،معىطى اجفهبيطاب ل هلهبمبهس ّهبهشًهس حنهس حطهسخم مئ ن اجف  اخم ميمي

هس جغخيهبخي لك لكىطو هس لكحف حن ًلكهسر ًهبهسً ن هن اجفّ ء آمغىط ميمي ىش   ّمنىح، وخممي حط
ل  مئ ًأوالحطهسجف هش اجلىطميهسن إحل اخمخيهسحكىطة اخم جضىطّ هب مت ي مغهيىح  وحطهسخمِّـات، حن جم

خمهئهس هش جغخيهبخيّهثن هلمعىطت اخمخيهسحكىطة: اخمٰهىطحطهش حض جم هش اجلىطميهسن إخمهبمبهس مت لك ّهبهش مت  وخمهب
هش ّخمميهئ، وّميهشحصهسز هي حض هنِّـه اخمهئ ا ىش، واخم هش حطهسخم ب إحل ّأنمبهس مت  اجلىطميهسن اجفهئ

ء آمغىط وخم  ب إحل اخمٰهىطحطهش  ، واجلىطميهسن اجفهئ ده اخلهسص حط ء وخم ومع ّاخمخيهسحكىطة 
ده  ، وحض هنِّـه اخمّاخلهسصومع ٰه حط هيىح هنِّـه اخم ٰهّهبهشهئخيجههش خت رة حض ّهبهش لك اخم  اجفِّـحم
، هلّخيحمالم اجف ٰهّهثن اخمجه ٰهّهبهش اخم ، اخم ّهبهش االؠجهالجغّهبهش حض حمالحن ال ميىطاد هبهس اخم

ده وحت مغىط حض ومع دان حض اخلهسرج، أجغُّـمههس مظهسحطىش خم ن هلهبمبهس ومع  ّخمميهئ، وّخيخيميمي
، و هيىح لكهئ وحنجيهسميىط خم ٰهّإمتمص هسرمظّهبهشمس ميىطميُّـ حن اخم ٰه حض لك يطالكّهبهش هنِّـه اخم  ّهبهش االمت

هيهب اخمِّـهنهئ مش لكهسحس متحيىع األحنىط واخم د حض حن ّحط مع ؛ إذ خم حس جيٰه اجلهسلك اخم
ميّمسهنهباأللكهبهسن جفهس حمهسن خمهي يطاع هن ت حض متحيىع األحنىط وجفهس أحنميهئهئهس امت د ّهش جع مع هش اخم

مش اخم ، هل هيهب اخمّ اخمهئحيىع األحنىطيّخيّوحنهسهنهب ت ِّّـهنهئ  واخم ن جع ميمي
يطاع اجفهسهنهبهش  ، وإّوامت د حن جم اجلهسلك مع ل حض حن ًمظهسحطٰههس جلٰه اخم ٰه ن حمهسن اجف

ٰهّهبهش وال إجعهئهبهئّٰهُّـد حطال مظًا واجغُّـًاأللكهبهسن جكهبئهس هش حض ّهسهنهب، هلهسجفّهبهش لكهبهئّهبهش مغهسرمعّهبهش وال مظ هش جعهسحط
هيهب اخم يطلكهش حض اخم ت وحتِّّـهنهئ متحيىع األحنىط وحنهئ ٰههس خم د ّخيًمظ مع  ّاخلهسص أؠ اخم

ٰه ت اإلجعهئهبهئّهبهشاالؠجهالجغ ّهبهشومعٰههي حض األلكهبهسن، وهن ملخف اخم هييطحنهش خم  ّهبهش اجف
ع وجغميمئ حن معمبهش أمغىطىّهبهش اخمٰههبهئّهبهشاخلهسرمع هسحطىش وجغميمئ حن معمبهش واجف  . حطجل اخم
خم • لكّ اخضهئمسجيهب خلّأن(:  جم  .)ّحتهئدًة خلىط امكيشمصيشد جس امكيشاخكىط حييشحفهئ خليس االّ

خف حطهسالّإن ٰه هن اجفجيهسميىطة واإلجعهئهبهئّحتهسد اخم د واجفهسهنهبهش حض حنّهبهش مي مع  ّ حطجل اخم
ّ وذخم ألن االحتهسد هلىطع اجفجيهسميىطة واإلجعهئهبهئ؛األلكهبهسن خفات وملخفهنهس ّ، وخمٰهّهبهشّ ٰه  هنِّـه اخم
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هتخسجلهن اخم أومهلك حن معهسء حطٰهُّـ ؠُّـر  يطواري وملخفه، جغهبمك ّاجف  حمهسحلميهب اخم

ا هلميىطة اإلجعهئهبهئ هئ د واجفّهبهش واجفجيهسميىطة حض احلهبّهبهشّمظ مع هش حض حن األلكهبهسن، وأن ّهسهنهب حطجل اخم
ا ّميمئ حطهتؠهسخم اخم مبهسه اخمٰهُّـحنّهسهنهب، واجفّهبهش اخمٰههبهئّهبهشجمٰهُ ّهش مح جغُّـه وحنهئ ّ هي ّ ا ، وحن اخم

ُّـود، وّهبهشّ احلُّـ ملخف جغهبّهبهش جغهبّأن هسرمظ اخمالجغخيهش لكحف ّخممي اجف ّ اجفمنهئىح ميمثحمُّـ حض لك ّ
لّهبهشهلميىطة اخمٰههبهئ ميّهش حنّهسهنهبواجف: ، جغهبمك ميخي هش هن ، خممي حض حنىطمظ خمهش لكهيهب هش ُّّـة خصمئ

، ال حمهسخمٰهىطض اخمالجغ هسرات اجف ومت ال متهئميىط ذامظ مييع حض لك خن ع اخم ، ّمنهئىحوجم
ح حض  هئ هلميىطة اخمٰههبهئّأمتولكُّـم اخم  .ّهبهش واإلجعهئهبهئّحتهسد أو االّهبهشّ مظ

خم •  .)ّجيهبمس األؠيغ جس األجضمنهئم امكمكمسمه] ّأي اخضهئمسجيهب[هئ ّهنأل(:  جم
د، حن  مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم هسرة هن حنهس حطهبهئهسه حض حن  ّأنّاخمِّـي متحيمبمئ حن هنِّـه اخمٰه

مش اخمٰههي احل هي ّمض منوخكهبحيهش اخمِّـهن حط ا  ّأنهن حنٰهىطهلهش األجكهبهسء، وحن اخم
هبهسز، دون حنهس حط االجكحقاك، هلّ إال ّحنٰهىطهلهش األجكهبهسء ال مظ  ّهثنحن مغالل حنهس حط االحن

هبهسز  ع، وحنهس حط االجكحقاك ) ّوهن اجفهسهنهبهش(اخمٰهخي جيٰه حنهس حط االحن هن األؠ واجف
د( مع ؛) وهن اخم ال لكهيهب ًمظهسحطٰههس خم وخصمئ ٰهىطّ ألن اخمً ّٰهخي إمتمس مي جغخيهبخيهش اخمممء ف لكحف ّ

ل ّجع، ّحنهسهنهبحن مغالل  حنهش، هلهبخي هي احلخيهبخيهش اجفٰههي د حطٰهُّـ ذخم خم مع لك اخم  مي
ال د، أي : ًحن مع هسن حن م احلخيهبخيهش واجفّإناإلمت هسن اجفٰههي لك خم ّهسهنهب اإلمت هش جمُّـ جع

د مع  .اخم
خم • ء (:  جم هب اخضملٰهيشرةّأنومعجي ً مسهئ مسمههئ حصخنلكخلهئ جكحط اخلجه ّ(. 

خيُّـم واخم هسم اخم مك حض أجم  . حن اجف وحنهس حطٰهُّـهنهس٢٥٥، ص٣ جّمغىطهتّمقهبهتجح اخم
خم • هئر امكيشمصيشد(:  جم  .)مسال احف

د، أل مع هسر لكُّـم اخم نّنإ خصهسل؛ إذ ّمتال الك حض ّ إال ّ اجفهسهنهبهش ال ميمئمي أن مظمي
د مع  .خكىطف اخم

خم •  .)امكهش ...ّٰههئ مسىش أخلمل حفخنخفّحصهلهئحكّخلجنهئهسملة اخضهئمسجيهب مكهنيشمصيشد وا(:  جم
د اخم مع د اخلِّّـهنهئ مظهسرة ميجههي اخمٰهخي وميىطاد حط اخم مع هسل اخم ،حض جم  ّهسرمع
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د اخم مع د اخلِّّـهنهئ واخم مع هسء اخم ،ًـ حممس مقهبهتجح ـ أميهنهس مت حن أمت  إذا ّخمميهئ وّهسرمع

د ّ آمغىط حض األلكهبهسن مقمئ ذهنهئٍجمهبىع إحل ومع ًهبهسُ د ، وهنّ مع  هلهسجمُّـ آلجعهسر ذخم اخم
 .اجفخيهبىع إخمهب

هسمت هش اخمحيهسئخيهش حض اخمهئحيىع اإلمت  ، وهنّهبهشُوأمغىطى ميجههي اخمٰهخي وميىطاد حط مظهي اجفىطمظ
اءّهبهشم حطٰهمئهياخم مظخي هيحيهش، مق هسئمل اجف هسط األجغميهسم واخمهئ هئ هيهب واخمحقحمهبمش وامق  ً اخم

دا ذهنهئحمهسن حنهس مظخي هيهبهي ومظىطحمهب ومع ًهبهسًم حط ًهبهس أم مغهسرمعّ ّ. 
ل اجف د وا ّهتن حطّمنهئىحوهنهئهس لكهئُّـحنهس ميخي مع مبهس حط أحنىط ّمظمنهسهلّحنجيهسميىطة اجفهسهنهبهش خمهي

، وال ميىطميُّـلكخيمك هسين خمهيحييس اخمٰهخي د  ميىطميُّـ حطِّـخم اإلحكالق اخم مع  حن اخمٰهخي اخم
د اخلهسرمعِّّـهنهئ اخم مع هسل اخم  اخمٰهخي حن جكهتمت أن ّخممي: ً؛ وخمِّـا جمهسل الجغخيهسّحض جم

دمي اخل مع ء حن اخم ِّّـهنهئ واخمّهسرمع ّميهتمغِّـ اجفهسهنهبهش وجغُّـهنهس حن ملخف حنالجغمههش 
د اخمّهثن هل،حنٰهمبهس وميمنحيمبهس حط مع مئهبهبيط حطجل اخمٰهخي واخم هي حض اخم خم هنِّـا وا حض ِّّـهنهئ  جم

د اخلهسرمع مع هسل اخم  .ّجم
د حن خمحييس  هسين هن اجفخيمن ل اجفمنهئىح) اخمِّـهن(وهنِّـا اخمٰهخي حطهثحكالجم اخم : ّحض جم

ن حض اخمِّـهن ال حض اخلهسرج  .ّإمتمس ميمي
هسرة ذاهتهسّوأحنهس خم حض اخمٰه د:  جم ن حض اخمٰهخي أميهنهس ومع ٌإذ اخممي د ّ لكخيمكً  هلهسجفخيمن

د اخمّولحن خمحييس اخمٰهخي هلهب اخمٰهخي حطهثحكالجم األ مع د ِّّـهنهئ ، أي اخم مع هسل اخم حض جم
،هساخل ] ّأي اجفهسهنهبهش[وإن حمهسمتلك :  اإلحكالق ذامظ لكهئُّـحنهس جمهسلّمنهئىح وحمِّـا أراد اجفّرمع

د مع ّحض اخمِّـهن أميهنهس ملخف حنهئحيميهش لك اخم ً. 
جي ّمنهئىحهلهسجف هسرة واجغُّـة، هلهبهئ ٰهمسخمجل حض لك ٰهمئ خمحيمه اخمٰهخي واخمِّـهن حطهسمق  امق

ٰهمسخمجل حيهست ولكُّـم اخلهيىس حطجل االمق  .االخم
خم •  .)ًمسمكه اخضالجضخمهب أهسجمهئ(:  جم

هيهبهيّهبهشجفالجغمههش اخمٰهخيهي مظهي ا:أي خمّهبهش اخم  .وحطهسجلمئهيهش: ّ اخمحيهسئخيهش اخم حطهبهئمبهس حض جم
خم • يش خليس امكيشمصيشد أو مسهئخضحمهنيع امكملهئخليغ مكىشّهلىعلكجيىع حص(:  جم  .) هبمكا امكمه
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د اخلهسص هبهس أو اّمظمنهسف ا:أي مع ّ اجفهسهنهبهش حطهئ اخم د اجفجههي ّمظمنهسهلّ مع مبهس حطهسخم
د اخلهسص مع  .ّاخمخنهسحن خمِّـخم اخم

خم • هئر لكيشهنهئ خت(:  جم هئء امكيشمصيشدهبجيهناحف  .)ّ اخضهئمسجيهب جس ذاهتهئ حفيس مججيىط أحي
ن اجفالجغمههش اخمٰهخيهي:أي هسر حم ، ّهش حطهسحلمئ األوّمسهنهب خمهيّهبهش الك مض وحن جغهبمك هن هن

لكّهسهنهبواجف هسظ خمهب دّ إال هش هبِّـا اخمهي مع هسء اخم  .هن مغهسخمهبهش حض ذاهتهس لك مثهبىش أمت
خم •  .)مخهنيشمغهب جكحط خليشؠيشحكهب مسىش(:  جم

هسرهنهس متّ اجفهسهنهبهش حطهسحلمئ اخمخنهسئىش وّإن :أي دًاحطهسلك مع هسء اخم ُّـة ، حن أمت ّ حن
د مع هلهش حط،حطهسخم ؠ  . ملخف حن

خم • ملّأنحفمض (:  جم  .)ىس مكمههئ خلمهلكوجضهب حفيس مسمكا امك
ٰههش هش واخم ميهيىحخن واخم،اجفهئُّـوجغهش هن اخمحي خي واخم ّ هن اخم ّ. 

هسين لكحف إجكميهسل جمهسلكُّـة اخمحيىطلك اب اخم منهست ّهبهشوهنِّـا هن اجل ّ، وخمهبىع هن حن مص
هتخسجلؠُّـر  هست، جغهبمك متىغ لكحف ّخياجف حط ذحمىطه ّاجف هسحط اخمخي  ّأنّ اخمُّـاحنهسد حض حم

هب اخسهيّمظمنهسفا د حن جم مع هبجههش ال اجفىطحمّهبهشّ اجفهسهنهبهش حطهسخم هستّ اخم  ّإن: هش، جمهسل حض اخمخي
د اخمممء حض أي ع متحيىع ذخم اخمممء حض ذخم ّومع  خكىطف وولكهسء حمهسن، هن وجم

 ، ق أحنىط حنهس حط وامتهنمسحن إخمهب هبىس ّوإالاخممهىطف، ال حل إحل اخس  رمعىش اخس اخم
ء خمممءّاجفىطحم ت  ت اخمممء حض متحي هن جع  .اخمَّـ... مش، وحمهسن جع

خم • هئط امكمكي هسمنيشن مسمف ّحصهلهئف إمغالق مكحنِّـ االّخينولك(:  جم  حفمض االرحص
يشمعىط أو االجغجعاك ّاخضهئمسجيهب وامكيشمصيشد خليس مسهئب امك ّ(. 

، واجف هسرة هن االجكحقاك اخمهيحيمه د حض اخمٰه ّ ال ميىطميُّـ أن ميخيىطر ّمنهئىحاالجكحقاك اجفخيمن
ي االاال ي حطجل مثهبىش  حنخنّمظمنهسفّ ألن اال،ّمظمنهسفجكحقاك اخمهيحيمه حطجل مت حقك حنٰههئ

هسئ هسحن وأمت هسءأجم لك مظهي األمت حيهسومظهش جفٰههئ واجغُّـ ميجههي لكهيهب ّ إال ، وخمهب حنىطامظمش حن

هئت   .٣٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحط اخمُّـاحنهسد،امكخن
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ُّـ ّمظمنهسفخمحييس اال ، جغهبمك جمهسلّمنهئىح اجفّأن، وحن هنهئهس مت هب خن  ّهتنوحم:  معهسء حطهتداة اخم

الف اخمّأن حطمئٰههئ ّمظمنهسفإحكالق خمحييس اال ي  االمغ خف حطجل مت حيهسوت اخممي امقىش واخم
هبجههشّهبهش حض اخسهيّمظمنهسفهش واالّ اجفىطحمّهبهش حض اخسهيّمظمنهسفاال [ّمظمنهسفاال ال ميهئحي ]  اخم

ي حطهبهئمبمس ّ لكهيهبمبمس حطمئٰههئ واجغُّـ، وخمميهئ ميميهسد ّمظمنهسف وإحكالق خمحييس اال،االجكحقاك اجفٰههئ
جغ إحل اخمِّـهن  هسميهئهسن، وّأهنمي لكهسن حن  ّمظمنهسف لكحف اّمظمنهسف إحكالق خمحييس االّأنمس مت

هبجههش وحنحيهسد حمهسن اخم د اخمِّـي هن حنجههيمش هن اخم مع ن حن ّهسحنهشّاجفهسهنهبهش حطهسخم ّ إحنهس أن ميمي
مق هسز، لكجهحيهس لكحف اجفٰههئ احلخيهبخي اخمِّـي هن االّحطهسب اخم  حض حنحيهسد حمهسن ّمظمنهسفًىش واجف
 حض حنجههيمش هن ّمظمنهسف حن حطهسب االجكحقاك اخمهيحيمه حطهبهئ وحطجل االّأمت ّوإحنهساخمهئهسجممنهش، 

هبجههش وحنحيهسد حمهسن اخم خف حطهبهئمبمس ّمبخمميهئو. ّهسحنهشاخم حيهسوت اخممي ، حط اخم هس حمِّـخم اجمىش خمهب مس حض اخم
هسميهئجل خمهيحييس اال لكجل حن ع وحنٰههئ ّإمت، وّمظمنهسفال جيٰههيمبمس مت هسن خمهئ مس مههس هلىطدان وحنىطمظ

ًميهسً اجكحقاحمهس حنٰههئّمظمنهسفواجغُّـ حنخنحقحمهسن حض خمحييس اال ّ. 
هسرة هبهي هنِّـه اخمٰه يطواري حض مظ ن هنميِّـا :أي: جمهسل احلميهب اخم  حمهسد أن ميمي

ٰههبُّـ اخمِّـ ن اخم لكهش حطهثزاء اجفٰههسين  هلهسألخمحيهسظّوإالُي حطهبهئ وحطجل اجفىطامظمش األمغىط، خمهي حن
 .، وإن حمهسن حطجل اجفىطامظمش اجفهئُّـرمعهش هلهبمبهس ملهسميهش اخلالفّهبهشّاخمٰههسحنهش اخمال حطخلحك

خم • هئطّهيحيحك(:  جم  .)امكهش ...ىش مكجيهن لكهيمغالخكىش حفمض االرحص
ن حطجل اجفهسهنهبهش ّمظمنهسف إحكالق خمحييس االّإن :أي هسط اخمِّـي ميمي ّ لكحف االرمظ

مع ع ومقهسئىط ّمظمنهسفد خمهبىع حمهثحكالق خمحييس االواخم هسط اخمِّـي حطجل اجف  لكحف االرمظ
ال  .األلكىطاض واألجغ

خم • جييغ اّحصهلهئحكمسيغ ا(:  جم هئئُّـ مسهئمكّحصهلهئفٰههئ مسهئمكيشمصيشد خليس خك هئت ّمكاحصجي امك
 .)مسهئ هبهئّحتهئدال

د حض األلكهبهسن، واّحتهسد ال:أي مع هسئىس حطهسخمّمظمنهسفّ اجفهسهنهبهش حطهسخم هست ِّّـامظهب اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٥٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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هبجههش حضّمظمنهسفحمهس يطلكجل حن ِّّـامظهب اخلهسرج حط األلكىطاض اخم هسهتهس حن معهئىع وهلمن حنهئ

رة لكخيهيهبّحنهسدة هب اّ وؠ جنّمظمنهسفجل، حن جم ر اخم متهس حنحيىطجمهس خمهئ مت خم هبهسض حطمي ً اخم  ّجع. ًّ
هب اجفمنهئىح حطهسّإن هسئىس اخلهسرمعّمظمنهسفّ مح هش حطِّّـامظهب حطّهبهش اخم  ّهتمتهسهتهس ميٰهجه إجكهسرة وا

اجمىش اخمٰههبهئّهتنميمثحن حط هبىس ملخف حنىطحمّ اخم هبّ حط هيّمش حن جغهب جل، جغهبجل مص ّ اجفهسهنهبهش ّهبهشحي
د، وهنِّـا ال ميهئّهبهشوجغهب مع خف ّ إال  اخم  ّمتمهىطميهشحنىش اخمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس حض مظحي

د، وال  مع رة اخم مظأؠهسخمهش اخم جيهسميىط ّٰهُّـدمثحن حطهسخمميهئ حنىش اخمخيىطاءة اجفخنمب  واخم
ي د واجفّاحلهب مع  .هش حض األلكهبهسنّهسهنهب حطجل اخم

خم • يغ ومصيشدمسهئ(:  جم  .)حكجيهنمنم ومصيشدمسهئ خك
د؛ّخيم حت ميهييط:أي مع مظ جم اخم د وجع مع ن حن اخمخيهنّمت أل اخم  حطخلط ّهبهش ميمي

ل، وهن  مئ جهالن حممس حطهبهئهسّحطُّـجخ اجف  .ّاخم
خم • ملدة حفيس امكيشمصيشد وامكمملكم(:  جم  .)ّاخض

دميهش واجفٰهُّـوحن:أي مع ىطدة لك اجف ّ اجف هسظ اخممنُّـق حض ّهبهشّ ّ حطهسحلمئ األومض وحطهي
د واخمٰهُّـم، هل مع حن اخم ّ اجفهسهنهبهش حصىطدة لكهئمبمس حطهسحلمئ ّهثناأللكهبهسن، وخمهبىع اجفىطاد حنحيمب ّ

، وخمهبىع حض ذخم أيّاألو هسظ لكهسحس اجفحيهسهنهب  . خصِّـورّمض وحطهي
خم •  .)...وأمصجيمب حفمهىش(:  جم

هسرة خكهسهنىطة حض لكُّـم ارمظهنهسئ اب، وذخم ألهنِّـه اخمٰه اب ّن خسِّـا اجل  هنِّـا اجل
هيهب حط هئ لكحف اخم خيخيهس حض األلكهبهسن خمميهسن جمهسئمس حطهسجفّهتنمي د خم حمهسن حن مع ً اخم ً حمهسن هش وّهسهنهبّ

هي اجف احط اخمالجغّمنهئىحؠحيهش خسهس، وهنِّـا حنهس ال ميخي هي حن مع  .، حممس هن وا
خم • مب حيحنهن األخلمل(:  جم  .)خلهئ هسمنيشن مس

د اخل:حنىطاده حن متحيىع األحنىط مع  .اخمٰههبهئ هسرمع اخم
خم •  .)ُوإن أرهسلك هبجح(:  جم

دة واجفٰهُّـوحنهش:أي مع  . حطهسجف
خم • ٰههئ أو مصمنأ(:  جم  .)مسهئمسمنيشحيىش حيحن



حيهش ............................................................................. ٢١٦ ٣ج ـ اخمحيهي
ذ حض حنىط:أي ن اجفهتمغ هش اجفهسهنهبهش حطمي  .هنهسّ متحيىع اجفهسهنهبهش أو معيطأّمظ

خم • هئر (:  جم هئر يشء خليس ،هب خليس جضجيهت مسّهئمسجيىش خكهئئىس مسهئخضّأحيحكمه  مسال احف
ٰهامكيشمصيشد وامكمملكم جس  .)جحّجضلك حيحن

مك، ل اجفهسهنهبهش ّ ألن احلّهنِّـا اخمحيىطض هلهب مغىطوج لك خص اخم ُّّـميمك ميُّـور جغ
، هئهس حض اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن دة حض حن األلكهبهسن، وخمهبىع جغُّـمي مع ن اجفهسهنهبهش ّاجف ّ وحم

دة وال حنٰهُّـوحنهش أحنىط مع هيٌحن جغهبمك هن ال حن ، وخمهبىع هن خص ٌ وا ّ ال متيطاع هلهب
هبمش هن اؠجهالح  خنميهسل، وخمٰه اخمِّـي أوهن هنِّـا اجف دةّامق مع  اجفٰهُّـوحنهش واجف

دميهش واجفٰهُّـوحنّهثنهل مع اجمىش اخلّهبهشّ اجفىطاد حطِّـخم اجف هسظ اخم ، حطهي  وخمهبىع اجفىطاد ّهسرمع
م م اخمٰهُّـم، حم ميحنحيمب د وحنحيمب مع م اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن وحطهسحلمئّإنخيهسل  اخم  ّ حنحيمب

م اخمٰهُّـمّاألو د وال حنحيمب مع م اخم  .مض حس ميمثمغِّـ هلهب حنحيمب
خم • مممف(:  جم  .)وامكحنملق مسمف اخضيش

ٰهجل هسل: ومههس،ّمئ خماجف: حنىطاده حن اجف د، واجف مع  : ومههس،ّ اجفهسهنهبهش واخم
هبهسض  .اجل واخم

خم • ىس هبمكه احلجي(:  جم  .)ّجيهباجل
دهّ حض جغُّـ ذامظ:أي  . وومع

خم • جيهئض وخلخنهئمسهنىش(:  جم  .)ومصيشد امك
خيهسحط :أي ن اخم ، هلهبمي هبهسض اخمِّـي هن لكُّـحن د اخم هبهسض وحنخيهسحط ومع د اخم  ومع

هئهسجميغ  .حطهبهئمبمس مظخيهسحط اخم
خم •  .)هئ جس اخلهئرج حفمف امكيشمصيشدّهيهنحك(:  جم

اجمىش اخلّإن :أي د حض اخم مع ،ّ اجفهسهنهبهش لكجل اخم هئ ّهسرمع  وحمالحن هنِّـا رصميهي حض حن
 .ّهبهش واجفجيهسميىطة حض احلهبّحتهسدهئ اال ال حن،ّهبهشاخمٰههبهئ

خم  • ىشاحكال (: جم  .)ّحصهلهئف مجهئ مسهئمكيشمصيشد مس
مش اخلهسرج:أي د حط مع ّ االمظمنهسف خمهيمسهنهبهش حطهسخم ّ. 
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خم • َّـ امكحنملحف(:  جم  .)ّجيهبوإن حج هسخن
ردّهبهشمس معىطت جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّحمهي ً أميهنهس معهسرميهشّمظمنهسف حمهسمتلك جمهسلكُّـة اال،ٍ حض حن  حض ً

رد، وخممي خمهبىع حمهي ردّمظمنهسفجمهسلكُّـة االمس معىطت ّذخم اجف  حمهسمتلك جمهسلكُّـة ، حض حن
ّ معهسرميهش أميهنهس، هلحي اخسهيهبّهبهشاخمحيىطلك هبجههش وحنحيهسد حمهسن اخمً  جضىطي جمهسلكُّـة ّهسحنهشهست اخم

هش وحنحيهسد حمهسن ّهست اجفىطحمّ حض اخسهيهب، متٰه.ّهبهش حن دون معىطميهسن جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّمظمنهسفاال
 .ّهبهش حمِّـخم جضىطي جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّمظمنهسفاخمهئهسجممنهش حممس جضىطي جمهسلكُّـة اال

خم • هنُّـ مسجيمهٰهجح لكجح جس اخلهئرجولكمكا جس(:  جم  .) امكممخنيغ مكهن
د اخم مع د اخلِّّـهنهئ حنىطاده حن اخمٰهخي هنهئهس اخم مع هسل اخم ،حض جم  وذخم ّهسرمع

خم  .حممس حض اخلهسرج: حطخيىطميهئهش اجفخيهسحطهيهش حض جم
خم • يش خلالجضخمهب حفخنهنّإال(:  جم  .)ّجيهب جس حي

هسرة  مظهي اجفىطجغهيهش اخمحيهسئخيهش حن اخمهئحيىع، واخم هن :حنىطاده حن اخمٰهخي حض هنِّـه اخمٰه
هيهبهياجل  . حض اخمٰهخيّهبهشامتمش اخم

خم • ممملهس(:  جم  .)هبمصهئحي اخلهنُّـ وامك
م واحلمئ  مش اجفحيمب ٰهىطميهش حط مش اجفمنُّـاق واحلمئ اخمخنهسئىش، واخم اخلهيىس حط

 .مضّاألو
خم •  .)حكجيهلحنٰههئ امكممخنيغ مسىش(:  جم

دّإن :أي مع  .ّ اخمٰهخي ميمنىح اجفهسهنهبهش حطهسخم
خم • مب امكممخنيغ(:  جم  .)حيمنىس مسهئخضجنهئهسملة مسجيمهٰهجح مس

هيهب اخم اخمٰهخي ّإن :أي د ملّأنِّّـهنهئ ميُّـرك حطهسخم مع م حن اخم م  اجفحيمب خف اجفحيمب
يّمنهئىح وال ميىطميُّـ اجف.ّحن اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن جيهسميىط احلهب هسرة اخم لك هبِّـه اخمٰه  ّ أن مي

 .حطهبهئمبمس حض حن األلكهبهسن
خم • ًمههئ جس امكيشاخكىط مصممال وومصيشداّاحتهئدخلىط (:  جم ً(. 

هسرة حن اجف خمهش حض األلكهبهسن، وخممي ّاجفهسهنهبّهتن رصإلهش حض إميمسمت حطّمنهئىحهنِّـه اخمٰه هش حصٰه
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خيٍٰهخمهبىع حط ٰهّ حن هبىسٍ واجغُّـٍ، حط حط د، هلمبمس  ٍ حط مع حن مغالل معٰه اخم

الن ٰهحصٰه هبىس، وٍ واجغُّـٍ حط م حن اآلمغىطإن حط م حن أجغُّـمههس ملخف اجفحيمب  . حمهسن اجفحيمب
خم • ممَّـ امكيشمصيشه خلهئ ذمسمبّ ممهئ وخكملهسمب(:  جم  .)امكهش... ذلكملحيهئه مس
هّإمت مع ٰهيغ اخم اهلخيهش ومعمبهش  جفهس مق؛مس جمهسل جمىطميمش حط ُّـمي الجغخيهس حن معمبهش اجف ًف مي

هسخمحيهش حطجل حمالحن وحمالم  هبُّـاجف هئُّـّاخم  . اخم
خم •  .)أو خلحنٰهيشم اخضيشمصيشدّهللكري امكيشمصيشد اخض(:  جم

د اجفّأنًذحمىطمتهس مقهسحطخيهس  مع ظ ّمنُّـري  اجفىطاد حن اخم د اجفهي مع م اخم هن حنحيمب
خيهسق  ، وهن هبِّـه اجفالجغمههش ملخف جمهسحط الجك حطخلط ال، أي حطخلط ال لك احلمئ

د(م حنحيمب مع م ) اجف هبهئ وحطجل حنحيمب ، هل د(حنهئ مع هسخك) اجف ، ّهبهشمت حن اجفجيهسميىطة اخمهي
د ملخف اجفمنُّـري مع م اخم ّوميخيهسحطهي حنحيمب ، هلمب ُ ظ ال حطخلط لك احلمئ ، وهن اجفهي

د اجفخن مع م اجف مئ لكحف ملخفه، وحنٰههئهسه حممئحيمب مئ لكحف ملخفه ُ اخمِّـي إلّجمهسحط خمهي
خي هسئ اجفخن  .هست األمغىطىّحم

خم • لكخكجييعمسممَّـ أمسيغ (:  جم  .)امك
هئُّـ:حنىطاده هبُّـ اخم هبَّ وميهيخي.ّ اخم ّمش أميهنهس حط ًجل اخمخنخفازي، حممس ميهيخيمش أميهنهس ُّّـجمخيُّـ اجفً ّ

احنيع مقهسحطخيهشُّّـجمخيحطمنُّـر اجف  .جل، وجمُّـ ذحمىطمتهس مظىطمث حض هن
خم • هب ّجحمسجيأو خلحنٰهيشم اخضيشمصيشد مكهنّهللكري ال جييشز حفملوض امكيشمصيشد اخض(:  جم

 .)جس حيحنهن األخلمل
هست حض متحيىع ّمسهنهب خمهيّهبهشخمِّـهنهئخمهبىع حنىطاده حن اخمٰهىطوض هنهئهس لكىطوض اجفحيهسهنهب ا

اجمىش اخل ،األحنىط واخم د ّأن حط حنىطاده حن ذخم ّهسرمع مع م اخم  حنمنُّـاق وخصمي حنحيمب
ن ّأو حنمنُّـاق وخصميّمنُّـري اجف ز أن ميمي د حطهسحلمئ اخمخنهسئىش ال جي مع م اجف  حنحيمب

هس جفمنُّـاق وخصمي ّلكهسر هسظ متحيىع األحنىط ً م اجفهسهنهبهش حطهسحلمئ اخمخنهسئىش وحطهي ّ حنحيمب
اجمىش اخمٰههبهئ هسرمظ ـ حض  ؛ّهسرمع اخلّواخم هي حن لك ّوذخم ألن جغُّـمي ـ حممس هن وا

هي  ا اجمىش وحن األلكهبهسن، وحن اخم هسظ اخم لك ّأمتّاجفهسهنهبهست حطهي  ّأن ال ميىطميُّـ أن مي
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، أل اجمىش اخمٰههبهئ هسن اجفهسهنهبهش حض اخم د ال ميٰهىط مع د أو اجف مع م اخم  هنِّـا األحنىط ّنّحنحيمب

حيّحطُّـجخ ّحطجل و ن هنهئهسك لكىطوّال مي ، هلهثمت ال ميٰهخي أن ميمي ض حطجل حكىطهلجل ّه حط لكهسجم
خم الجغخيهس ، واخمخيىطميهئهش لكحف ذخم جم ًأجغُّـمههس مغهسرمع واآلمغىط ذهنهئ ّ م و: ّ ًأميهنهس حنحيمب

ُّـ حنىش اجفهسهنهبهست د حن مع ّاجف ُّـ اجفحيهسهنهب اخمِّـهنهئّ ّ حطهسجفهسهنهبهست حض ّهبهشّ إذ ال ميٰهخي أن مظ
 .حن األلكهبهسن

خم • لكخلحنٰهيشم امكيشمصيشد خل(:  جم  .)ّ خلىط اخضهئمسجيهئتّ
خم الجغخيهس حطخيىطميهئهشّهبهش اخمٰههبهئّحتهسدحنىطاده حن اال مس حض متحيىع األحنىط أحنىط واجغُّـ ّهنأل: ً جم

 .ًال مظجيهسميىط حطهبهئمبمس أؠال
خم •  .)ّإن ومصلك اخضهئمسجيهب حضهئمكجيهب حفمهىش مسمكاهتهئ و امكممخنيغّنأل(:  جم

هيهب  هش اخم مئ حنىطمظ هش اخمحيهسئخيهش حض اخمهئحيىع اخم مظ ّاجفىطاد حن اخمٰهخي هنهئهس مظهي اجفىطمظ
،اخم هسرة ِّّـهنهئ هيهب اخمّ اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحطّأن وحنىطاده حن هنِّـه اخمٰه ِّّـهنهئ مش اخم

د، مع لكّ ألن اجفمغهسخمهبهش لك اخم ، ال ّ إال ّهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن خمهب هن
دة وال حنٰهُّـوحنهش مع  .حن

خم • هب خليشؠيشحكهب مسىش، ألّمكمنمه(:  جم ٍىش جيلكمسهئ جضجيمهئمك ّحيىش ال جيلكمسهئ مسمملك مسمكه اخضملحص
 .)خليشمصيشدة
ّ اخمٰهخي وإن حمهسن جيُّـ اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن وحطهسحلمئ األوّإن :أي مض ّ

هلهش حط  ؠ هش حن هسظ وحض هنِّـه اجفىطمظ ن هبِّـا اخمهي د، هلهبمئمي أن مظمي مع مغهسخمهبهش لك اخم
هسظ احلمئّخمميهئوهن لكهسرض لكهيهبمبهس، و هش أي حطهي ن  حطٰهُّـ هنِّـه اجفىطمظ اخمخنهسئىش مظمي
دة، هلال ميىطاهنهس اخمٰه مع د، ألخيحن مع هلهش حطهسخم ؠ هسظ حن هسظ احلمئ ّهن هبِّـا اخمهي هس حطهي

د لكهيهبمبهس،  مع دة، هلال حنٰههئ خمٰهىطوض اخم مع دة ّوإالاخمخنهسئىش حن مع ن حن  خمهييطم أن مظمي
دة، هلهسجف مع ن حن دة حطهسحلمئ اخمخنهسئىش وال حنٰههئ ّهسهنهبجم أن مظمي مع هش حض اخمِّـهن حن

د لكهيهبمبهس مع  .خمٰهىطوض اخم
خم هلهش حط: وجم ؠ د حطهسجفٰههئ اجفمنُّـريّإن: أي حن مع هلهش حطهسخم ؠ ّ اجفهسهنهبهش حن ّ. 
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خم •  .)وال هسهنمنم خليس ذمكىغ(:  جم
دة حطهسحلمئ اخمخن:أي مع ن اجفهسهنهبهش حن هش ذاهتهس حن ّ وال ميهييطم حن حم هسئىش حطٰهُّـ حنىطمظ
 .جغهبمك هن

ح اجفجههسخممش هسرة حطُّـاميهش خمإلمعهسحطهش لك إجكميهسل حنخيُّـر حطهبهئهسه حض  ّوهنِّـا اخمٰه ّ. 
خم • يعّهينحك(:  جم خنهئقّ خليس ؠلكق اخضمل لكأ االجغ  .) ال هسهنمنم خكجيهئم خل

ال:أي خمهئهس حن دميهش لكحف اجفهسهنهبهش حض جم مع ً حن ؠُّـق اجف ّ د: ّ مع ىط حن  ال ميهييطم اخمخن
مع خيهسق وهن اخم ُّـأ االجك هش، حط أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط حض متحيىع األحنىط ّهسهنهبد حطهسجفجمهبهسم حن

اجمىش اخلهسرمع  .ّواخم
خم •  .)ّوحفمهلكحيهئ أخلمل جضخنجيخن حفجيمه مسمكاحصىش(:  جم

ل  د خسمس حنمنُّـاق جغخيهبخي حطهسخمِّـات حض ّأنميىطميُّـ أن ميخي مع د واجف مع م اخم  حنحيمب
ل حطهتؠهسخمهش اجفمنُّـاق اخل ،حن األلكهبهسن، هلمب ميخي م اخمّهسرمع ، ال اجفحيمب  ّهثمت هلِّّـهنهئ

هسري   .هئُّـ اجلمئهبىشلكّالك
خم • هئر أخلمل آحضمل(:  جم  .)مسال احف

هبهسج إحل جغهب:أي خيىط إحل احلهبّهبهش حطال اجغ ٰههيهبهيّهبهشّ مظخيهبهبُّـميهش، وإن حمهسن جمُّـ ميحي  .ّهبهش اخم
خم •  .)ّ امكيشمصيشد خلىط اخضهئمسجيهبّاحتهئد(:  جم

هسحطخيهشّمظهنهي حممس ا،ّهبهش اخمٰههبهئّحتهسدحنىطاده حن اال هسرامظ اخم  . حن لك
خم •  .)ىش امكيشمصيشدّمكجيهن جس امكيشمصيشد خلهئ حفمف خلهئمسجي(:  جم

خفات، متخنخف هلهبمس ميمك إحل حطٰههنمبهس هسرة لكُّـة مظحي هبهسن هنِّـه اخمٰه  :ّجمُّـ ذحمىط خم
حط األ حن  ّأن:  وهن اجفهئ حنىش حنهس ذحمىطمتهسه حض مظخيىطميىط اإلجكميهسل، وجغهسؠهي:ّولامك

هسرة هن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك ّاجفىطاد حن اجفهسهنهبهش حض اخمٰه ّ ، واجفىطاد ّ  وحنهس حط اخمممء هن هن
اجمىش اخمٰههبهئ د حطىطحن ودار اّهنهئهس اخم مع هسرة هنميِّـاّخم ن حنٰههئ اخمٰه ُال ميٰهخي ّ إمت :مبهس، وميمي

ت اخل د واخم مع ء حن األجكهبهسء حض دار اخم خي  د ّهسرمعّأن مي مع ن اخم  وميمي
مي وجغخيهبخي اخمٰههبهئ اجمىش حض :، حطمئٰههئّهبهشّلكجل ذامظ وهن ن ذخم اخمممء اخم  أن ميمي
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د ذات جغخيهبخي و مع د، واخم مع م اخم  .ّميهناأللكهبهسن هن اجفمنُّـاق حطهسخمِّـات جفحيمب

هئين حط امك حن هسرة هن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغّأن :امك ّ اجفىطاد حن اجفهسهنهبهش حض اخمٰه ّ ّ ،
هسرة هنميِّـا ن حنٰههئ اخمٰه د وال ّخيال ميٰهخي أن ميّ إمت :وميمي مع ء حض دار اخم  

ن خم حنهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ ّمظمي ن حنهسهنهب ّ ، وجغخيهبخي لكجل ّهبإمتّ، حطمئٰههئ أن مظمي
ده، هلمي دّومع ن خم حنهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغُّّـالحط ّ إحنميهسينٍ ومع ّ أن مظمي  جفهس حمهسن ّوإال، ّ

دا مغهسؠ ّومع مئهبّٰههبهئًهس حنً ّهس حن د إحنميهسينّمي ًيطا لك ملخفه، هلً د ّ حنىطحمّومع مش حن ومع
هيهب اخمّحنهسهنهبو مش اخم ،هش حط ء إحنميهسين ولكجل حنهسهنهبّخي وال ميٰهخي أن ميِّّـهنهئ  ّ 

ك، و م ملخف اجفخنمي ن اجفٰههي د، لكهئُّـئِّـ مظهتجح جمهسلكُّـة حم مع حنهش ملخف  اجفهسّأناخم ّهنهبهش اجفٰههي
ك د اجفخنمي مع  .اخم

خم • هليشر خلحنٰهيشخلىشّهيحيحك(:  جم  .)ّهئ مسمملك أن حي
د، هلهسخمهنمئخف حض :أي مع م حنهس لكجل حنهسهنهب اخم ر حنحيمب من ّ حطٰهُّـ أن مت حن (ّ حنحيمب

خمهش) حنهس(لكحف ) لكهسئُّـ ؠ  .اجف
خم •  .)ال حيهليغ جس امكمكمسيس(:  جم

مض:أي د حطهسخمٰههي احلمن مع  . ال ميمئمي إدراك جغخيهبخيهش اخم
خم •  .) جضهليغ خلمهٰههئ حكجيىشوخلهئ(:  جم

د حض اخمِّـهن:أي مع  . حنهس جغمن حن جغخيهبخيهش اخم
خم •  .)ومسيش ومصىش خليس ومصيشمسىش(:  جم

م ّإن :أي ه حنمنُّـا حنحيمب د حض اخمِّـهن ومع حن ومع مع د اخلاخم مع ّهسرمع ق اخم
حنهش ألهلىطادهنهس اخمٰههبهئ ميهش حنخي ، وخمهبىع هن حمهسجفحيهسهنهب اجفهسهن ّاخمٰههبهئ حمهئمبمبهس  ودامغهيهش حضّهبهشّ

مبهس  .وجغخيهبخي
خم • مههئه مسو(:  جم ىش امك مس حفمف اإلااللك  .)هبّجيحيّجحمسجي

ّاجفىطاد حن اجفهسهنهبهش هنهئهس اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك ّ هي،ّ  . حممس هن وا
خم •  .)هبّجحمسجيخلجنهئهسملة امكيشمصيشد مكهن(:  جم
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د خمهيمسهنهبهش حض اخم مع م اخم رّخمهبىع اجفىطاد حنجيهسميىطة حنحيمب ، اخمّمن  حط اجفىطاد ِّّـهنهئ

د اخمٰههبهئ مع  .هش حض األلكهبهسنّمسهنهب خمهيّهبهشحنجيهسميىطة أهلىطاد اخم
خم •  .)ًواخضملمنيشك مكجيهن حيحنهن اخضممهنيشم وال داحضال حكجيىش( : جم

م وال دّإن :أي ك خمهبىع محهسم جغخيهبخيهش اجفٰههي يطء حن أمعيطاء ا اجفخنمي ًمغال هلهب حم
هب اجلهئىع أو اخمحيمنِّّـامظهبجغخيهبخي اخم  .هش، حن جم

خم • جنهئهسملان جس األحفجيهئن(:  جم  .)حكٰهجح خل
هش إحل اجف خنميهب حض هنِّـه اخمهئ ّمظخيُّـم حنهئهس اخم  .ئجلّخنهسّ

خم •  .) أمكمنخلٰهىسوامكملجيهش(:  جم
اجم أخميطم اجف:أي  .ئجلّخنهس اخمخنهبَّـ اال

خم • يغ خل(:  جم هن ًهئ خليشمصيشدا خلممهئ إحق جكحط امكمهٰههئهسهبّجعحصحكجي ً ً(. 
ن حطجل  ، وهن أن ميمي هي هسخمهش اخم الجعهش حض امق هنِّـه إجكهسرة إحل اخمخلائىس اخم

هيهش لكهي هي خمّهبأمعيطاء اخم د،ّهبهشهش وحنٰههي مع هي حض اخم ن اخم ن ، وأن ميمي  وأن مظمي
مئ هيهش حص هي دأمعيطاء اخم مع  .ٰههش حض اخم

خم •  .)حكهئهنلكم األمعهئمعهئن(:  جم
هسرة حض اخمخلح، هلالجغيس هبهي هنِّـه اخمٰه  .ّمظخيُّـم مظ

خم •  .)ّيغ مسممَّـ اخضيشمصيشدات إحق خلهئمسجيهب وومصيشدّمكهنممخنيغ أن حيهن(:  جم
دات ال مثهبٰهمبهس، إلمغىطاج حنهس ال حن مع ٰهيغ اجف ّإمتمس جمهبُّـ حط دات ّ مع ّهسهنهبهش حن اجف

خيهسده؛ مش الك خيهسد حطحط دّهتن وذخم اللك مع ، وحمِّـا حطٰهيغ  وامعمش اخم ّ ال حنهسهنهبهش خم
ىط هسل مظخيُّـحنلك اإلجكهسرة إحل ٌدات، ومت خمهئهس حمالمّاجفحيهسرجمهست واجف ّ آمغىط حض هنِّـا اجف

ث اخمالجغخيهش د، وميهتجح حض اخم مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم  .حطٰههن حض حن
خم • مممف أن هسمنيشن مسجيئهب جس امكجلء(:  جم  .)ّحك

هس حن األلكىطاض:أي د لكىط مع ن اخم ً مظٰهجل أن ميمي ّ. 
خم • هئ(:  جم  .)حكهبّجتمن وإ
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خمهش اخممي:أي هسم حممس حض حنخي مئهش وامتخي ره إحل جم هسج حض مظمن ّ ال إل هسج حض ّ ، وال إل
ر الت اخمهئّمظمن ء حممس حض مقهسئىط اجفخي هش إحل  هسهلهش ومت ، هلهسخمميهبىح لكهئُّـ ّهبهشه إحل إ

هش خمِّـامظّخنهساجف مئهش وال اخمهئ  .ئجل حنهس ال ميخي اخمخي
خم • خنلكم حفمض امكممملضّأنًوخكلك جضمنجهيشا خلحمهنخنهئ (:  جم يغ هس ّ اخض ّ(. 
ا حطّأن واحلهسل :يأ اءّهتنّ جغميمسء اجفخنهسء جمُّـ جغميمئ ً اجف حنجههيخيهس ـ مق ً ّ حمهسن خصالّ

.ً  
خيُّـم لكحف اخمٰهىطض  .ّخمهيميهبىح أم خمجيخفه ـ مي

خم: جمهسل اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك ا: (وجم او جغهسخم) وجمُّـ جغميمئ خم. ّهبهشاخم : وجم
اء) ًحنجههيخيهس( َّـ هنميِّـاّإن ّجع. ّ خص اخمميهبىح وملخفه حمهسنًأي مق ا : ( اخمهئ وجمُّـ جغميمئ

اب أن ميخيهسلّخمميو) ّ اجفّنأًحنجههيخيهس  ا : ( اخممن ً اجف حنجههيخيهسّأنوجمُّـ جغميمئ ّ(.  
خم • هنمناخلىش حصخنلكم امكيشمصيشد حفمض امكيشمصيشد(:  جم  .)ّالمع

ِّـور اخمِّـي ميحقمظ  .مش لكحف اخمُّـور، وخمهبىع هن اخمُّـور ذامظّوهنِّـا هن اجف
خم •  .)حكلكار امكخنجيهئم ومسيش جخهئل(:  جم

ِّـو. هنِّـا هن اخمُّـور ذامظ هيىح لك اجف هسحطوحن هنِّـه اجلمبهش خي  .ر اخم
خم •  .)هب اخضيشمصيشدة مسىشّهئمسجيًخكهئئجح مسهئخض(:  جم

ل حطهسخمهنمئهبمئهش:أي ِّـور األول حض اإلجكميهسل حممس .  خصمئ اب لك اجف ّوهنِّـا مع
 .ّمظخيُّـم

خم • ًجيهئوإن لكهئن حفمل(:  جم ّ...(. 
ل:أي مئ  . حن اخلهسرج اجف

خم • ىش(:  جم هئمكحن  .)جفٰهمل... وخض
ُّـأ حن  .ّهتمغىطّمغمف حنخيُّـم وحن

هتخسجل، مظٰههيهب جغ زادة آحنمك، امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ّ، ؠُّـر اجف
.٩٩ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط
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خم •  .)ر امكمكي ذلكملهحكال هسهنمنم امكلكو(:  جم

هسخممك حض مظهسمض اإلجكميهسل حممس مظخيُّـم ِّـور اخم ر حض اجف  .ّوهن اجفِّـحم
خم • يشمسملهس(:  جم  .)ىشّومصيشد اجليشمسمل مصيشمسمل مس

هئ اخمٰههبهئ د واجفّهبهشهنِّـا ميهئ حنىش حن مع ُّـودّهسهنهب حطجل اخم هئ احلُّـ واجف  .ّهش، ال حن



 
 
 
 
 
 

  إات ت
   ات اؿّت

يس األحفجيهئن حيحن زهسهئدة امكيشمصيشد حفمض)١(  ّ اخضهئمسجيهب جس خل
اق)٢( هب امكخنيشل مسخيؠهئمكهب اخضهئمسجيهب إحق جغجيهش اإل  ّ حي
ّ احصهلهئف اخضهئمسجيهب مسهئمكيشمصيشد)٣( ّ 
مب جس امكخنجمهئهسهئ خليس أجضمنهئم حفهئحج امكمكمسيس)٤(   امكمه

 





 
  إات ت

 تّؿا تا  
١.عا   ّا د عا د ؿ   

متهس مقهسحطخيهس إحل  اجم حض حم ه اإلجكميهسالت اخم مقهسجممبهس اخمخنهبَّـ اإلهنِّـ ّأنًأ
حي لك حن ّمتمهىطميهش، حس مظمي إجكميهسالت لكحف ّهبهشاخمحيهي د، حممس ال ميىطميُّـ أن مي مع  أؠهسخمهش اخم

ّمغالخسهس أميهنهس أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، و مبىطوردي هنِّـه اإلجكميهسالت خمهئحي هلميىطة ّإمتً مس مقهسق اخم
مبهس إحل د لكحف اجفهسهنهبهش حض حن األلكهبهسن، وهن اخم مت مع  حممس ّخنهسء جغميمسء اجفّزميهسدة اخم

ن هلهبمبهس ّمظخيُّـم اجم جمُّـ هلمب ذخم حن حطٰهيغ حمهيمسهت اخم مي ّ اجفهسهنهبهش ّأن، واخمخنهبَّـ اال
لك ، وخممي مظّ إال حن جغهبمك هن خمهب دة حض ّهتهن حطّمنىحً مغهسرمعهس ومظّخيهن مع هس حن

خيىط إحل احلهب د إخمهبمبهس حض حن األلكهبهسن، هلمب مظحي مع  ّهبهشّاخلهسرج، الحطُّـ حن امتهنمسم اخم
خيهب ن حطهسإلجعهئهبهئّأهن حض اخلهسرج، هلحيمب حن هنِّـا اجفجههيمش ّخيمظ خممي ّميهشُّـهباخم  ّهبهش ميمثحنهئ

د حض اخلهسرج ملخف اجفهسهنهبهش وحنهئهن إخمهبمبهس وزائُّـ لكهيهبمبهس ّأنواالمتهنمسم حض اخلهسرج، و مع ّ اخم ّ
م وهن  د ملخف اجفٰههي مع ك وهن اخم ن اجفخنمي هتخمهش حم ًحض حن األلكهبهسن، حنهنهسهلهس إحل حن

ن حطِّـخم اجف ر أهن مي ّاجفهسهنهبهش، جغهبمك مظمن ّ د واجفجيّ مع  .هش حض اخلهسرجّهسهنهبهسميىطة حطجل اخم
ى،  اق إلحطجههسل هنِّـه اخمُّـلك ر معهسءت إجكميهسالت جكهبَّـ اإل من ّحطهئهسء لكحف هنِّـا اخم ً
ت هلىطد  د لكحف اجفهسهنهبهش حض حن األلكهبهسن، وخمهبىع هن حطمنُّـد متحي جع مع ّوهن زميهسدة اخم

اجمىش اخل د حض اخم مع ،وحنمنُّـاق خمهي د، ّمتمهىطميهش هلمب ال ميىطميُّـ أن ميهئحي ّهسرمع مع  أؠهسخمهش اخم
لك هبِّـه اإلجكميهسالت حض اجفخيهسحط حممس ال  .ّ أؠهسخمهش اجفهسهنهبهشّمتمهىطميهش ميىطميُّـ أن مي

خكهسهنىطة ّ هلهثهنهس ّواخمخنهسهنُّـ لكحف حنهس متِّـحمىطه متحيىع حمهيمسمظ اخم جمىطر هبهس اإلجكميهسالت،
د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، هلهسجفخيُّـ مع ّحط رصإلهش حض متحي زميهسدة اخم م اخمِّـي أراد إحطجههسخم ّ
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د حض األلكهبهسنّولحض إجكميهسخم األ مع ن اخم لك ّمسهنهب خمهيً ؠحيهش، هن حم ، وأجع هش، هلهتحطجه ذخم

د ال ميّأن مع ن ؠحيهشُ اخم ّ لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، وهنِّـا اخمميالم ال ً زائُّـةًٰهخي أن ميمي
د، هلّهئمهىطميهشلكالجمهش خم حط مع د أؠهبّهتن جمُّـ ميمثحن حطّهثمت أؠهسخمهش اخم مع  حض ٌ وجعهسحطلكٌ اخم

مظ وحت ن جع رج، ّ زائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش حض اخلهسٍ حطهئّخيخياأللكهبهسن، وحنىش ذخم ال ميمي
هسين، جغهبمك  خم حض اجفخيُّـم اخمِّـي مظمنُّـى إلحطجههسخم حض اإلجكميهسل اخم هبهسن متخي ّوذات اخم ّ

د جمهسئمس حطهسجف مع ن اخم ءّهسهنهبًأحطجه حم د، ّمتمهىطميهش ملخف ٌهش حض األلكهبهسن، وهن  مع  أؠهسخمهش اخم
د حطهسجف مع لك لكُّـم جمهبهسم اخم هش وميهئميىط زميهسدمظ لكهيهبمبهس حض األلكهبهسن، وحنىش ذخم ّهسهنهبهلخيُّـ مي

د ال حطهئ مع هش  ٍميمثحن حطهتؠهسخمهش اخم ّزائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج، وهنميِّـا احلهسل حطهسخمهئ
م، هل ك ملخف اجفٰههي ن اجفخنمي مئُّـ هلهب لكحف جمهسلكُّـة حم هسخممك، اخمِّـي الك  ّهثمتإحل اإلجكميهسل اخم

هسرمظ رصإلهش حض ذخم ّ إال ال ميهئحي د لكحف اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، وحمِّـخم لك مع ّزميهسدة اخم
هش إحل اإلجكميهسل اخمىطاحطىش واخل هتهسحنىع، وال لكالجمهش خسحطهسخمهئ دهس حطمئ مع  .خمهش أؠهسخمهش اخم

٢.اا  إ ّا  ا    
ل  هئ هلهب اخمخي هس ورصإلهس مي اق حمالحنهس وا مش جكهبَّـ اإل ُّـ حض حم ّمت حس مت ً ً ً

د، متٰه جغهسول ؠُّـر  مع هسرميهش اخم ّحطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك هتخسجلّ  وحن معهسء حطٰهُّـه أن ّاجف
مئ إجكميهس هسرامظ اخم معهسءت حض  مهمبىطوا ذخم حن حطٰهيغ لك هسحطخيهش، جغهبمك مي المظ اخم

ا حنهئمبهس  اق اّأنهلمبمئ د لكحف اجفهسهنهبهش حض حن  جكهبَّـ اإل مع ىط جغُّـمي حن متحي زميهسدة اخم ّمت ّ
اجمىش اخلٍّ لكهبهئٍاأللكهبهسن إحل متحي حنمنُّـاق د حض اخم مع ، خمهي  أؠهسخمهش ّمتمهىطميهش أي إمتميهسر ّهسرمع

هئهسء لكحف  د واخم مع دّمتمهىطميهشاخم مع هسرميهش اخم ّ أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك هي .ّ ّ وخمٰه أهن وأو
هنمئمظهي  هسرات اخم جمُّـ مظ هسل، هنّاخمٰه اق حض  دالخمهش حض هنِّـا اجف ل جكهبَّـ اإل  جم

هسرة مقهسحطخيهش جل هبِّـا : لك دّأمتّومظ مع د حنهس لكجل حنهسهنهب اخم مع  جغهبمك ،ّ خمهبىع حض اخم
هسرة  ميهش لكهبهئّهتن ميمثحن حطّأمتهلمب حن هنِّـه اخمٰه د خمهبىع هن مع ًهبهشّ اخم د ّ مع  حض اخلهسرج، هلهسخم

اق   .١٨٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمخنمبىطزوريح جضمنجههب اإل
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ميهش ًخمهبىع هن ء حن اّ أليً وال جغخيهبخيهشّ د أحنىطّأنألجكهبهسء حض اخلهسرج، وهنِّـا ميٰههئ   مع  ٌاخم

هسري  ت حض األلكهبهسنّالك هتؠ حض األلكهبهسن، وال أؠهسخمهش وال جع  .ّهيمسهنهبهستخمّ إال ّملخف حن
د أو أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، ّأنهئهس متىطى ّخمميهئو مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم هسرة ال لكالجمهش خسهس حطمئ ّ هنِّـه اخمٰه

اق حطمنُّـد حطهبهسن حنهس جمىطرمتهسه مقهسحطخيهس حن اخمٰههبّإمتو ًمس جكهبَّـ اإل د ّهبهش اخلهسرمعّهبهشهئّ مع  حطجل اخم
ت حنمنُّـاقّهسهنهبهشواجف ً، حممس أمت أميهنهس حطمنُّـد متحي جع دّ مع ، هلمب  خمهي ّ حض اخلهسرج ال حنهسهنهبهش خم

لك حط دّهتمتميىطميُّـ أن مي معُّـ حض حن األلكهبهسن ومع ، هلهيهبىع هنهئهسك ٌ ال مي ّ خصيغ ال حنهسهنهبهش خم
د ٌخي حنٌومع مي وّحنهسهنهب حض اخلهسرج وّ د ال ملخف، ألّهسؠ اخلّهن مع ِّـا ميٰههئ  هنّنهش حط اخم

ؠّخيحت د حن دون مغمن مع ٌ محهبيطه لك ملخفه، وهنِّـا أحنىطّهبهش اخم ؛ إذ ّ هب دا  ّنإ حن ًومع
، حط هن لكُّـمّخيال حتحممبِّـا  ءٌ خم معُّـ خمُّـميهئهس حض حن األلكهبهسن  دٌ خصيغ، هلال مي  ٌ هن ومع

لك حطال ؠحط ميهش وال حنهسهنهبهش وال مغمن ّهن  حنهس ال حنهبيط هلهب لك ملخفه ّإنّ محهبيطه لك ملخفه، وّهبهشّ
د حناخمٰهُّـمّ إال خمهبىع مع يغ، هلهسخم دا ّخي اجف ن ومع ً حض األلكهبهسن، وخممي الحطُّـ أن ميمي ّ

مئهب ّمغهسؠهس وحن ن ًّ هبهس وجمُّـ ميمي دا وامع ن ومع مئهبيط جمُّـ ميمي د اخلهسص اجف مع ًيطا، وهنِّـا اخم ً ًّ ّ ّ
دا إحنميهسمت ًهبهسًومع د حض األلكهبهسن وحنهسهنهبّخي، وال ميٰهخي أن ميّ مع  ذات ّ حنمنُّـاق خمهي

د ال ملخف مع ؠ،اخم ميهش وال حنّهبهش حطال مغمن ّهسهنهبهش محهبّ وال هن يطه لك ملخفه، وهنِّـا حمالم ّ
خف  حي هسئمل اخمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس خم هيهئهسه وجمىطرمتهسه حض مت ، وجمُّـ جم هسر لكهيهب هبهي ال مل ّؠ

د، وال لكالجمهش خسِّـا اخمميالم حطهثمتميهسر ّمتمهىطميهش مع ل ّمتمهىطميهش أؠهسخمهش اخم د أو جم مع  أؠهسخمهش اخم
هئّمتمهىطميهش ّ أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، هلخيُّـ مي اق ّ د، وحنّمتمهىطميهش جكهبَّـ اإل مع ىش ذخم  أؠهسخمهش اخم

د األؠهبّخي ال ميمئمي أن ميّهتمتميمثحن حط مع ؠّ إال  هنِّـا اخم هش هبهس ّحنهسهنهب وّهبهشحنىش مغمن
هسز ملخفه، وهنِّـه هن اجفهسهنهبهش حطمئٰههئهسهنهس  هسجغمك أؠهسخمهش ّاخلهسصّميمئ هئهسه حض حن  اخمِّـي أو

د، وهن مع هباخم ث اجفهس هسر حض ّأمتوهنِّـا ميٰههئ . هش، هلالجغيسِّّـا حنهس آحنهئهس حط حض اخم هئهس مت
هسرة  خف هنِّـه اخمٰه ّد حن اجفهسهنهبهش هلهبمبهس اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ  اجفىطاّأنمظحي ّ ال اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ ّاخلهسصّ

خفّمغىغّ وال اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األّاأللك هسرةٌ جعهسخممكٌ، وهنِّـا مظحي خفمي ، خمهيٰه حي  ملخف اخم
اء لكحف اخمهئىغ مك األ رمي مقهسحطخيهس حض حن ّاجفِّـحم ً. 
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هسل ال مظٰهُّـّإن ّجع اردة حض هنِّـا اجف اق اخم هسرات جكهبَّـ اإل  هنِّـا و أملهيمش لك

 .ّ اخمِّـي حطهبهئهسهاجفٰههئ
مش حطخنميّمتأ: واحلهسؠ ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش ٍ جمهسحكىشٍهئهس ال ميمئميهئهئهس أن متهئ ّ اخمخي

هسرات هسل هنِّـه اخمٰه اق حن مغالل أحن د إحل جكهبَّـ اإل مع هسرميهش اخم  .ّوالك
   ا ّدّف ا.٣

هتخمهش اّإن حيّمظمنهسف حن هسئ اخمحيهي د حن اجف مع ّ اجفمبمئهش واخمُّـجمهبخيهش ّهبهشّ اجفهسهنهبهش حطهسخم
حيىطة حض هلّواجفمثجع ث اخمحيهي خف حن اخم ّ، واجفمنهئىح جمُّـ مظٰهىطض هنهئهس حض ّهبهشمب وحتهيهب حم ّ

هبهش جلمئهيهش حط لك اإلجكميهسالت اجفهس هتخمهش، ٍمئ أمع  حن أمقىع وهلىطوع هنِّـه اجف
ّومت أميهنهس جمُّـ مظٰهىط هسجغمك أؠهسخمهش ً جههش حطِّـخم حض جعهئهسميهس حن ر اجفىطمظ ٰهيغ األحن هئهس خم

د، وخمهيمئمنهئىح رمقهسخمهش جمهبمئ مع ّاخم هسل، ّ مك هنِّـه اهش حض هنِّـا اجف هتخمهش ّمغمنمنمبهس خم جف
ان دّمظمنهسفرمقهسخمهش حض ا: حتلك لكهئ مع الكهي هنُّـاك : ، جمهسل حض حنجههيٰهمبهسّ اجفهسهنهبهش حطهسخم

هيحيلك اآلراء حض حطهسب اّ إمت اهللا اء وامغ جهىطحطلك األهن د ّمظمنهسفجمُّـ ا مع ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم
رة اخمخيهسئهيهش ء خمممء أو اّإن: ًولكىطو خسهس، حطهئهسء لكحف اخمخيهسلكُّـة اجفخنمب ت   ّمظمنهسهل جع

حيىط،حط أو لكىطو خم د اجفع لكحفّ حن ف واجفٰهىطوض، وخمهبىع لك ومع ؠ  خم واجف
دّمسهنهبخمهي د ومع مع  . آمغىطٌهش جم اخم

هتخمهش، وأمعهسب لك ّجع ه حض هنِّـه اجف مع ال واخم هبهسن األجم خي حطٰهُّـ ذخم خم  امت
ل  :وهن حطهئ اإلمثهسل حممس معهسء حض اخمىطمقهسخمهش،ّمثهبٰهمبهس حطهسخمىطد ولكُّـم اخمخي

هئهسء ا.١ د لك جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّمظمنهسف امق مع ء خمممء ّأن، وهشّهبّ اجفهسهنهبهش حطهسخم ت   جع
ت اجف هسحطخيهشلكهلىطع خم هش اخم د، هلّ إال  خم حض اخمىطمظ مع د لكهسرض ّهثنحض لكىطوض اخم مع  اخم

منحيهشّلكحف اجفهسهنهبهش وهن  هسحطخيهشّحن هش اخم دة حض اخمىطمظ مع ن اجفهسهنهبهش حن ، وخممي حن دون أن مظمي  .ّ حط
هتخسجل ؠُّـر ّورد الكُّـ اخمٰهخيهيّهتنحط:  لكحف ذخمّاجف منهبىغ حض اخمخي هبهيّهبهش اخم  . ملخف ؠ

ممهبمحجه   .١١٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطيشحفهب امكملمعهئئيغ امك
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د اخلّمظمنهسف اّإن .٢ مع ، وال لكىطوض ّهسرمع ّ اجفهسهنهبهش حطهسخم ّإمتمس هن حض اخمِّـهن

د لكحف اجفهسهنهبهش جمهن مع مئ اخم د لكحف اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج، هل مع ّخمهي مشّهبهش ذهنهئّهبهشّ  . هل
مش اخلهسرج ال اخمِّـهنّمظمنهسف االّهتنحط: وأمعهسب لكحف ذخم هئهس حط هتخم  . حض حن

د اخلّإن .٣ مع ت اخم دهنهسّمسهنهبخمهيّهسرمع  جع حيىطع لكحف ومع ، ال ّهش حن  حض اخمِّـهن
دهنهس حض اخلهسرج، هلخيهن د (ّهبهشلكحف ومع مع  ّنأّ إال ،ّهبهشوإن حمهسمتلك مغهسرمع) زميُّـ حن

د اجف حيىطع لكحف ومع مظ خم حن د وجع مع لكمبهس حطهسخم ّامظمنهسف حن ّ خم ـ ألكهئ اجفهسهنهبهش ـ لكّ
، خمئالٍحض خكىطف هئهسء حض اخمخيهسلكُّـة اخمّ آمغىط حمهسخمِّـهن  .هشّهبميهي ميهييطم االمق

، وهن خميطوم ّهبهشهيهب حطهثجكميهسل اخمحيىطلك هنِّـا اخمميالم مظّإن: ًوأمعهسب لك ذخم أميهنهس
هئهسهنهبهش دة حنىطات لكُّـميُّـة ملخف حن مع ن اجفهسهنهبهش حن هي وحم ّاخم ل ّن وذخم أل؛ّ  هنِّـا اخمخي

دة حض اخلهسرج أو حض  مع هنهس حن دة، وال هلىطق حطجل حم مع ن اجفهسهنهبهش حن هيهب حطمي ّهلهب مظ
هسظ ذخم اخممهىطفّاخمِّـهن أو أي هي حطهي  . خكىطف آمغىط، إذ ميهييطم اخم

هييطام، اخمُّـو ّخي حنهس ذهنمش إخمهب اجف.٤ ُّـال جمهسلكُّـة اخمحيىطلكهبهش حطخيهسلكُّـة االمق ّاين حن امق
هييطمّأنو ء خمممء حن ت  ت اجفٌ جع ، ال لك خم حيىطّأمت خم ، وجغهبهئئِّـ ال ميهييطم ّ حن ٍع لكهيهب

دات، أل مع هي حض اخم د خمهيّناخم مع ت اخم ت اجفهسهنهبهش، وخم هبِّـا ّمسهنهب جع هييطم خم ّهش حن
ت األ حيىطّولاخم رًلكهس لكهيهب حم ميهييطم اإلّ، وخمهبىع حن  .جكميهسل اجفِّـحم

هتخسجلحطٰهُّـ ذخم ميِّـحمىط ؠُّـر  ل،  جغهسولاين اخمُّـوّخي اجفّأن ّاجف مئهب هنِّـا اخمخي  مظ
حيهسمظ إحل إجكميهسل آمغىط ملخف إجكميهسل اخمحيىطلك  ّمظمنهسفط ا ّأن: ، جغهسؠهيّهبهشًمتمهىطا الخم

حكهس حطهسخممنحيهش وال اجفٰهىطوض  ف مصهي ؠ ن اجف ًاخمممء حطهسخمممء ولكىطو خم أن ال ميمي
حكهس حطهسخمٰههسرض، وال جك  ّمصهي د اخل اّأنً مع حكهش حطهسخم حض اخلهسرج، ّهسرمع ّجفهسهنهبهش مصهي

د اخم مع د اجفجههي حض متحيىع األحنىطِّّـهنهئ وحمِّـا اخم مع ، وحمِّـا حطهسخم  .حض اخمِّـهن
هييطام، وهن لكحف هنِّـا اإلجكميهسل أهلهسد اخمُّـوًحطهئهسء خم حطهسالمق مئهبمس خمخي ًاين حطهبهسمتهس آمغىط مظ ً

 .١١١ص:  اجفمنُّـر مقهسحط
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دات، حنٰهىطاة لك مثّأن مع حكهش حطممء حن اجف ّ خمهيٰهخي أن ميهتمغِّـ اجفهسهنهبهش ملخف مصهي هبىش ّ

د مع هسر، وميمنحيمبهس حطهسخم ارض، جغ لك هنِّـا االلك  .ّاخمٰه
هتخسجلّ إن ؠُّـر ّجع مئّاجف اين حطمس أمعهسب حط  هنِّـا اخمميالم األمغخف خمهيُّـوّ جغهسول أن مي

، وجغهسؠهي حيمنهبهست، وجمُّـ مظخيُّـم حطهبهسمت مك اإلجكميهسالت واخم ّهنهئهس حض األمقحيهسر حض حن ّ :
هسر حمّمسهنهب خمهيّأن اب حطهسلك هيىح اجل هيحيجل خي هسظ  واجغّهش حلهسخكجل مص ُّـ حنهئمبمس، اخمهي

ن حنٰهىطاةّاألو مي ، هل ّل حنهئمبمس هن حلهسظ اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن هش ّلك حمهسهلّ
دات وحصىط مع ارض ّاخم هسرّجغدة لك مثهبىش اخمٰه هسظ وااللك  ، لك هنِّـا اخمهي

هسظ  ذ حنٰهمبهس حن جغهبمك ذاهتهس، هلال مظخيىش اجفهسهنهبهش هبِّـا اخمهي د ملخف حنهتمغ مع ت واخم ّهلهسخم
لكهس خمخيهسلكُّـةّوحطهسحلمئ األو هش ّهن، ألّهبهش اخمحيىطلكًمض حن دة حض اخمىطمظ مع هش وال حن هس ملخف جعهسحط

هسحطخيهش، و لكهس خمخيهسلكُّـة االّإمتاخم مش؛ّمظمنهسفًمس مظخيىش حن ّ اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس ّأن حطمئٰههئ  هل
، ،وحن جغهبمك هن د، حط هن هلهسجمُّـة خم مع منحيهش حطهسخم لك حن خيمبهس وميٰهىطض ّجعّ خمهب  ميهي

هش حن معّهنة لك ذاهتهس، ألّهتمغىطلكهيهبمبهس حض رمظ د، هلال هس ال حطخلط حن جغهبمك وؠىح اخم
هش الجغخيهشّمظمنهسهلخصِّـور حن ا  .مبهس حط حض رمظ

هسحط خمهيّوأحنهس هسظ اخم هسر اخمهي هسين، هلمب الك هسظ اخم د ًهسهش رضحطّمسهنهب اخمهي مع  حن اخم
د ت، أي مظالجغيس حطمس هن ومع ،ّلكخيمك  ٌواخم دات لكهسحس اخمِّـهن مع هبِّـا ّ هلهثهنهس حن حن

هسظ مت ء خمهيٌاخمهي ت  ت، وجع د واخم مع هسء اخم هسظ هلىطّمسهنهب حن أمت  ٌعهش هبِّـا اخمهي
هسحطخيهش، هلمئىش حنىطالكهسة جمهسلكُّـة اخمحيىطلك هش اخم ت حض اخمىطمظ هتهس حطِّـخم اخم  ّمنىح ال مظّهبهشخم

هش د حض رمظ مع ت واخم ٍاجفهسهنهبهش حطهسخم ، حنهنهسهلهس إحل ّ هي  هنِّـا ّأنً الجغخيهش، حم ميهييطم اخم
هسر ت الك  .ّ لكخيمك ميهئخيجهىش حطهسمتخيجههسع حنالجغمههش اخمٰهخيٌاخم

اب األو هتخسجلل اخمِّـي ذحمىطه ؠُّـر ّوهنِّـا هن اجل ميهسل جمهسلكُّـة  لكحف إجكّاجف
مئهبمس جفهس ذحمىطه اجفّ إال ّ حض األمقحيهسر حممس مظخيُّـم حطهبهسمت حض اخمخلح، هلمب خمهبىعّهبهشاخمحيىطلك  ّخيًمظ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب   .٥٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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 .اين يف ذقم ضغ اختغره يف اجلواب شن اإلسظغل، وفو اصظول بغالستظكاماصقو

 اصظول اصقي ّأن يف األسظغر يف ضبحف أصغصف اصوجود ّاملتغهلشوصق ذصك صقر 
ّن اصتطسظغت واصتظظظغت اصتي مل قظم دصعم واضق إلثبغهتغ، اين ض اصقوّحظلاختغره امل ّ

ّوصظعه صح  .ّعفًق صوصه يف فقه اصكسغصف بام قعسجم أقطغ ضل صغشقة اصظكشّ
 حظعظي ّتضغفف اّامفعّصكد حظعظي يف اخلغرج، وال صظ اصوجود صعك صه ّإن .٥

، وضضقاق غتّوجود ضن االغتكاشعّ ألن اصعغ به برضب ضن االغتكاع،ّتضغصبه، بم ا
 ّ ضسعىٌ ضن شري أن قظون فعغك أضك،ّغظك فوقف زقق) زقق ضوجود: ( يف صوصعغاحلعم

 .بغصوجود
ًوأجغب املضعل شن فقا اصوجه صغإلال  صغن ضن ً صضء ـ سواءٍ ثبوت يشءّإن: ّ

 صه يف فثبّـ ضتظكع شىل ثبوت امل ّعفغت اخلغرجّ أو ضن االغطامضعّعفغت اصقفعّاالغتكاشع
 . بحظم اصبقهيف، ضن شري استثعغء يشء ضن األوصغف واصطوارضضغفّتشكف اال

ً هلغ بغصوجود ال خغرجغ وال ذفعغ؛ إذ صعك هلغ حتّتضغفّ املغفعف ال اّإن .٦  ّظلً
ه ّاحتغد ومحظه شظعه ٍ شىل يشءّ ضعغط صقق املضتلّإنال يف اخلغرج وال يف اصقفن، و

ضطعى ّ إال  صعكال ضضتلّه، وضظعوم صم، ال صعغم ضبقأ االستظغق بّبعظعوم املضتل
ّ، صال شكوض صظوجود أصال شىل املغفعفًغبسعط ً. 

ذصل صظوغه صكقغ ّصطم ّ مل قطظل شىل فقا اصوجه بضء، وّاملتغهلشوصقر 
ه ّغغش بّحظظسوف خيتغره يف فقه املجغل، وإن أورد شظعه بطك املّ ممغ املغخق

ّمحال أوصّقستظكم صون محم اصوجود شىل املغفعف  ًعغً  .، وفو واضق اصبطالنّ

 .١١٣ـ ١١٢ص: ، ضضقر سغبلاحلغفف املتعفلفف يف األسغفر العغغفف األربعف
 .١١٣ص:  املضقر اصسغبل
 . املضقر اصسغبل

 .٤٤٢ ص١ج: ، ضضقر سغبلالقحفق املختوم:  اغطك
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ّ ذوةودظط األجصضء اتششصط جبضرة جن اصتسضهبض إح ادوةود احلشصشيّإن .٧ ّ 

 وخع صسط ظعا ادشول ،ّ، وظو ذوةود بصسسه، ذن خث خصضم ترط بهّادواةبي
 .ًاين أظزض ادعوّحشقيف بسغ ادششامت إح ات

جن ، تضجضظمّاتتضهلحصسبوا ظعا اتعظط إح ذوق و: ّ يف ردهّاتتضهلحوخضل صعر 
 .صض ذعظبصم يف وتعة تشصشط ادوةود بام ال ذعظع جشصهّتششذدك، وخع أبزشصضه يف ختبصض، و

ّ اتضظصط بعدك االصتسضب، ادعي ظو ّبرضف اّصطض صصشل ادشالم إح خصسّأصجت 
ه صسبط بصصصض ّص ألـط ّامظص ةبوت ظعا االصتسضب دشّضنّذصضط ذوةودظط اتششصضت، خ

، ّبرضف جت ةبوهتض خبل ظعا االصتسضب أو االّتسععـ ذ ّوبح ادوةود ادواةبي
 . آتع جت ظعا ادتوةصه، خصسود ادتسشسل يف االصتسضبضتٍخصحتضج إح اصتسضب

ّوبضجلششط ذوةودظط اتضظصط إن خضصط جبضرة جن ذدك االصتسضب، حتتضج اتضظصط  ّ ّ
ٍ إح ذوةودظط أتعى بضصتسضبصض به وةبوبه هلضّبرضخيف ا  آتع، ختتسشسل أجعاد ّ

ًاتوةودظط، ثواء  .ّ جث جصصض بضدوةود أو بضالصتسضب أو بدء آتعّ
 يف رثضدته ظعه ادوةوه واألخوال وأةضب ّاتتضهلحبسع أن اثتسعض صعر 

 دصض يف برحصظ ظعا اتعام ّإن: جن أخثعظض، خضل يف ذشضم بصضن رأظه يف اتسضدط
 ّه األخعام وحتثت يف إدراخه أخصضم األصضمصظ ظعا اتشضم ادعي بعدعدط خصوبصش

ُوةوظض أتع خث ذض ذظط إدصه ظضالء األخوام، وذخعوه يف ادتعاوالت ذن ختط  ً
 .احلششط وادشالم

وخع ذخع يف ظعا اتجضل ةالةط وةوه أرشصض إدصصض يف ةصضظض ادبحوث ادسضبشط، 

 .١١٣ص: ، ذرعر ثضبقذجمخهحذ يحرحدئل يحوهخ 
 .٢٥ص: ، ذرعر ثضبق، احلشصم ادسبعواريىي يجدخهحذ 
 .١١٤ـ ١١٣ص: ، ذرعر ثضبقجمخهحذ يحرحدئل يحوهخذ 

 .١١٤ص:  اترعر ادسضبق
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 : وظي خضدتضيل،األجيضزًوصرث إدصصض ظصض أظزض بصحو 

ّط ذن خبصل جوارض اتضظصط ذن تصط ّامظص جعوض ادوةود دشّإن :آليحهجه يألآلي
ًشجصغ، تصط ظشون اتسعوض ذوةودا بضدسضرض ال خبشه، دظي، خسعوض ادسرل 

ً ترط اجلصغ خضحلصوان ـ ذثال ـ برث ذوةودة بضدسسل بسبط جعوض خرشصض ّضنخ ّ
ون ذوةودة خبل ذدك، خعدك ادوةود ادسضرض ّاتشسم هلض وظو ادصضجق، وال بش

ً اتضظصط برث ذوةودةّضنّادعي ظشون ذسعوضه صسغ اتضظصط ذن تصط ظي، خ  بصسغ ّ
 .ّظعا ادوةود ادسضرض ال خبشه، وبرث به بضدعات ترط ذن ادوةود، ال بدء آتع

ّ وظو ذض بشعم بصضصه يف ادحح ذسر:يحهجه يحودى  ذورد خضجعة ّأنًال، وظو ّ
ّ اتضظصط بضدوةود ذسضد خضن ادتضذط ال ّبرضف، واّتضذط خضن ادصضخرط ال خضن ادّصطعجادس ّ

ٌبرضفّ اتضظصط بضدوةود اّبرضفا ّضنادصضخرط، خ  بثبوهتض، ال بثبوت يشء هلض، وةبوت ّ
ّادوةود هلض جبضرة جن ةبوت صسسصض، ال ةبوت يشء خثظض هلض، واتشعذط ادشضإلشط 

ٌ ددء ذتسععٍ ةبوت يشءّنأاترصورة ظي   ةبوت ّأن ةبوت ذدك اددء، ال  جتّ
ٌيشء يف صسسه ذتسعع ) زظع ذوةود: ( جت ةبوت ذدك اددء يف صسسه، خشسضد خودصضّ

ّ ذرعاخه ذضظصط اتوضوع ووةوده ّضنخ.. .ظو وةود زظع، ال وةود يشء آتع دعظع
إح رابزط ال خث، واتحشول إذا خضن صسغ ادوةود خال تضةط يف ارببضجه بضتوضوع 

ّ وادعبغ ظو ادوةود دصغ إال، خضذا محل خث ادوةود جت ّحتضد ةصط االّن أل؛أتعى
ّأذض إذا محل ادوةود، خال تضةط  و ظشف به ادعبغ بصصصام،ٍذوضوع، خضتتصظ إح وةود

 . بصصصامً آتع ظرث رابزطٍ آتع ظرث إح وةودٍإح وةود
 ّاتتضهلحسشغ احلشل، وخضل صعر  وظو اتسعوف يف خشامهتم ب:يحهجه يحودحذ

 ادوةود ّأن وظو ،ح وأتشم وأوحّودوظو أصسغ ذن األ: يف بشصصشه وبوضصحه
ٌ بعابه ذتحرلٌ يشء ذوةودّيف خل ّ خضن واةبض بضدعات، دشوصه بضمً بصسسه، ثواءّ ً 

 .١١٥ص: ، ذرعر ثضبقجمخهحذ يحرحدئل يحوهخذ
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ًاحلشصشط خث ذتصضظي ادرعة وادشامل، أو خثه، دشوصه صضخرض ذسشوال ذستشعا إدصه يف  ًً ّ

ّذابه، جمسوال بصسسه، ذسضضض بعابه ذن ادوةود احلق، ذت ً ًض به، وصسبته إدصه صسبط ّسششً
 ادزوء ّأنّادزوء إح اتيضء، وصسبته إح اتضظصضت صسبط ادزوء إح اتستيضء، خشام 

ّ وخثه به ظرث ذزصإلض، خعدك ادوةود يف خلٌبعابه ذيضء ّ ذعببط ودشل ذضظصط ً ّ
 ّأنذسصضه ) األصسضن ذوةود: ّصط به ذوةودة، خشودصضذوةود بعابه، وبرث اتضظ

 يف اخلضرج، وذزضبق درعخه، ّصط تسصوم األصسضصًوةودا ذن ادوةودات ذرعاق
ّ ألن  جشصه بوةه،ّتسععخبضحلشصشط ذسصوم األصسضن ةضبط هلعا ادوةود، وةبوبه ده ذ

غ، ظعا إذا  دشرضتّبضع ادسلّبط بضبسط ده اّضظصوةود ظو األصل يف اخلضرج، واتاد
 .ّ صحو ادوةود اخلضصًخضن اتصسور إدصه ظو تشصشط

ً يف ظعا ادوةه األتث ذصسجشط متضذض ذف ادشعاءة ادتي ّاتتضهلحوجبضرات صعر 
ّ اتضظصط صحو ادوةود اخلضص، وّأناتثصضظض دتسسث أصضدط ادوةود، و ط ّحششض ذتّأهنّ

 ال ذسصى ، أصل ادوةودّحشقظت إن مل : أي.يف ذتن األجصضن، ودشن بتبف ادوةود
ّته اخلضصط به ادتي ظي جح ذابه يف ذتن األجصضن، ّ صحو ادوةود وخصسصّحشقدت

ط برث بضدوةود ذوةودة يف ّضظص بشحضظ صسغ األذع، خضتّحشقوبضبسط ده يف ادت
ّ ادتي ظي اتضظصط، ّصطذرعاق تسصوم األصسضصّضرةي األجصضن تشصشط، وادوةود اخل

ط يف ّضظص بح ادوةود واتّصطّام ظصسجم ذف ذض خعرصضه ذن خشعة ادسصصّصإوظعا ادشالم 
، ّ خصام بصصصام بشحضظ ادواخف ادسصصيّصطّه ال ظوةع أي اتتالف يف احلصثّأصاخلضرج، و

 أصضدط ادوةود، ادتي ّصسعظطُوال ظصسجم خالذه ظعا ذف ادشعاءة األتعى يف بسسث 
ّط تع ادوةود ّضظص اتّأنط يف اخلضرج، وّضظص بح ادوةود واتّصطبضذن بضتتالف احلصث

وذن صسبط  ،ّسشحض ذوةودة يف اخلضرج بضدسعض واتجضز ادّأهن وذصتصضه، وّادسعذي
 .ّاتتضهلح ادبسع جن خالم صعر ّ ظعه ادشعاءة بسصعة خلّضناددء إح خث ذض ظو ده، خ

 .١١٧ـ ١١٦ص: ، ذرعر ثضبقجمخهحذ يحرحدئل يحوهخذ
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 شعاءة ادتي اتثصضظض،ً خضن ذشتستض إح ادّاتتضهلح صعر ّأنّ ال صعظع أن صعجي وصحن

ً أو ذشعرةًظن واضحطّتضتع ادتشضدظع مل بشن ادشعاءة اترصورة بح اتّودشن جت أخل ّ 
 .يف خالذه
 ،ّصط االصزالتّصط خصه ادتبسّصط خشصغ اتعاد ذن ادتبسط بضبسط دهّضظصوات:  خودهّوأذض

 بصصصام يف ادوصف ًادتي بسصي اتسضظعة بح ادتضبف واتتبوع ذابض واالجثاك احلشصشي
ّ، وإصام ّ بضدسعض واتجضز ادسشحّبرضف، يف خبضل االّصط واتتبوجّصطجت صحو ادتضبس

  يف اخلضرج أو بصتعع يف صسغ األذع،ّحشق ال ظششن أن بتّ اتضظصطّ أنّصطادتبسذعاده ذن 
جعم وّضرةي  بصصصام يف ادواخف اخلّصطً ادوةود تضرةض، ذف األظامن بضدسصصّشقبسع حتّإال 

 .ّ اتستثة يف ادوةود بضدسعض االصزالتيّصطاألةصصص
 ذض ّ خلّضنّ بصسثه اتشضم بضدسل وادرضتغ، خ:ًوادرضظع جت ذض ذخعصضه أظزض

ّ جشه، خعدك اتضظصط بضدصسبط إح ادوةود، خشلظوةع يف ادرضتغ ظوةع يف ّّ 
 ده ّذصسشغ جشصصض ذن ادوةود، وظي جلّضرةي ط بشحضظ ادواخف اخلّامظصوصف دش

ًأوالـ وصف ادوةود ً ـ ذثال ّصط يشء، خضجلسشّيف خل ّ وبضدعات، ووصف اتضظصط ّ
 .ّصطبضدتبف، بضتسصى ادعي ذخعصضه دشتبس وًةضصصض

ط، ظو ّضظص بح ادوةود واتّأوخسصم يف ادشول بضدتسضظع احلصثوي ادعي ّدسلو
 ذدك، وظعا خع  وجعم اتتصضج ادوةود إحّظط ادتشصصعّصطّاتتصضج اتضظصط إح احلصث

 ادعي أوظم ذدك ظو ذسضدط جشغ ّأن يف جبضرابه، وّاتتضهلحأةضب جصه صعر 
 ّصطّأوظم ذدك اتتصضج اتضظصط إح احلصث) األصسضن ذوةود: (احلشل، خسصعذض خصل

ظعا ادوةود : ( جن تضدته اتسشوثط وخشصضصضهبوخشّ، خشو صححصض احلشل ّظطادتشصصع
؛ إذ ظشون ذسصى ّظط ادتشصصعّصطضل دالتتصضج إح احلصث جمّال ظبشى أي) ّاخلضص إصسضن

 يف ّصط ذرعاق تسصوم األصسضصّصطً وةودا ذن ادوةودات اخلضرةّأنخودصض ظعا 
ّاخلضرج، وذزضبق درعخه يف األجصضن، خشسصوم األصسضن ةضبط هلعا ادوةود اخلضص 

ٍوذصزبق جشصه، وبرظ تصصإلع خضجعة ادسعج ن ةبوت  إجشضل، تصط ظشوّ بال أيّصطّ
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ٌاتضظصط دشوةود خعع  صحصظ ٌ دثبوت ادوةود يف األجصضن يف رببط ثضبشط، وظعا أذعّ

 ّحشقه إذا مل ظتّأص : حمعور خضدتسشسل وخثه، وذسصضهّال خبضر جشصه، وال ظشعم ذصه أي
 .ّ ال ذسصى حلشل اتضظصط جشصه،وةود يف اخلضرج

ّ بوظم اتتصضج اتضظصط إح احلصثّأن: واحلضصل  يف اخلضرج دون ادوةود، ّظطتشصصع ادّصطّ
 .ّصضجال ذن تشغ أتشضم ادعظن واتسصوم ذف أتشضم اترعاق وادواخف اخلضرةي

٤.ا  أ  ا  ا   
ّ وةود ادصسط إصام ّأن(ّ يف ذزشف رده جت األجشضل ادعابف بـّرصفّظذح ات

ّشه، وثصضيت ادتسعض إدصه  وظعا ظو ادرحصظ ادعي صشب،)ظو يف ادسشل دون ادسح
 ّسالذطُوإةبضبه يف ادبحوث ادالتشط، وبعدك جيضب جت االثتعالل ادعي ذخعه اد

 ّصط ظصضك خزضظض تضرةّإن: يف هنضظط احلششط ألةبضت ادوةود ادعابغ، تصط خضل
زظع خضإلم واألصسضن ضضتك : حمشوالهتض جت اخلضرج، خشودصض وبصزبق بشوضوجضهتض

ّذثال، وأظزض ذعخ ّبضت بشصصعظط ذضتوذة ذن ظعه ادشزضظض، خشصضم زظع وضحك ًً
ًاألصسضن، صجع خصصض بح أجعاخصض ذن األذع ادعي صسشصه صسبط وربزض ذض ال صجعه يف  ّ
اتوضوع وتعه وال يف اتحشول وتعه وال بح اتوضوع وخث اتحشول وال بح 

خصو  ...لخصصضك أذع ذوةود وراء اتوضوع واتحشو. اتحشول وخث اتوضوع
إذن ذوةود يف ادزعخح خضإلم هبام، بشسصى ذض دصغ بخضرج ذصصام، ذن خث أن ظشون 

ه، وال أن ظصسرل ذصصام، وادزعخضن ام أو ةعءمهض أو جح أتعمهض أو ةعءجصصص
 ذن اتوةود ذض وةوده يف صسسه وظو ّأنادشعان وةوده خصصام مهض بخالخه، خثبط 

 .ظو ادعابغ، وذصه ذض وةوده يف خثه وّاتستشل
  بضتشضمّصط يف احلشصشط ذن اخلشغ بح أتشضم جضمل اتسضظصم وادشزضظض ادعظصوظعا

 .ّاتتضهلحّ خام ظذح بعدك صعر ّضرةي،جضمل ادواخف اخل

 .٢٩ـ ٢٨ص: ، ذرعر ثضبقيدرذ يحلخخذ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 





 
   

مف خكلك َحص َخنيعوحت ّ  :ىشّحيأ ،امكيشمصيشد جس ِامكخنيشل يسِخل ذلكملحيهئ خلهئ ِحصجمهئحفجيىع يسِخل ّ
ُجيهبحييشراحي :يأ ،ُّهللكرياخض اخضمممهىح :خلمهىش ُوهسملاد ُيعَحمهنُهس خكلك َامكمهيشر ّأن لكجح  خليس ٍءيش ّ

 .األذمسهئن جس مسيش جحّحيإ هُومصيشد مسيغ ،األحفجيهئن جس مكىش َومصيشد وال ،األجغجيهئء
 ،ّهسهبامكمهيشر ِامكمكوات يسِخل مكجنحطه ُاخضخمٰهمل ،مسمكاحصىش ُامكخمهئمسمل :خلمهىش ُوهسملاد ُيعَحمهنُهس وخكلك

ِجيهبامكمممل ِواألحييشار ِوامكمهحنيشس ِوامكممخنيشل حصممهئحق لكهئمكيشامصمب يشمعهب أو ِاخضممخنيشمكهب ّ  ،اخض
 ُمعجيخمٰهمل لكجح ،ِاألذمسهئن جس ال ِاألحفجيهئن جس ٌومصيشد ومكىش ،جُّوامك ِامكمنيشالكمب لكمهيشر

ملمنجيىغ حفهنجيٰههئ ِامكمهيشر ُمغالقإو ،حصممهئحق اهللاُ َجغهئء إن ذمكىغ ُومصىش مكىغ  .ِّّحصحنهئخكاال ِمسهئمك
ُولاأل واخضمممهىح الف ،حكملاداأل يسِخل ُىشَحت خضهئ ٌّحفمليض ٌّلكخف ٌخلحنٰهيشم ّ  اخضمممهىح مس

هئ ِهسهبامكمهيشر ِاحلخنهئئيع ُحفمف ىشّهيحيحك ،ينامك جحم هئِحصحنهئوهت خلىط ّ  ،ِوامكجمممىع ِةّوامكخنيش ِوامكمهخنهي ِمسهئمك
ِجيهبمسهئجلمنئ وال ِهبّجيمنهنمسهئمك ُهسيشؠىع حكال ِجيهباخضممملو مسجهمممهىح ّ  ،حفهنجيىش ِامكمنائلك ِهيُّملمكهن ّ
ِجيهبامكحنممهن ُرصهسمش مسيش ُامكمهيشر مسيغ جهجي ّ يشح ِمنُّوامك  هِجفٰهيشر ُوحفلكم ،ِوامكخمٰهيشر ِوامكيش

جي أو لكهئن ًهئّحفخنهنجي ـ ِدراكاإل ِممىع ِمصٰههب يسِخل هئّخلإ ىشِومعحميشحف المغ أو ـ ًهئّجض  ِىشالحض
مب ِىشالحصّحصمهمن ِخلملاحصمب يسِخل ِامكمههئجغئهب ِمسهئمكخمهنجههب  َمسمف ْوخكمممت ٍاؠحممنهئلكهئت ِمس
يشر ِوجغيشائمب ِّخلمنهئيناإل ِامكخنهليشر خلملاحصمب  خليس ٍهبخلملحص َّلكيغ ّنأل ؛ّامججييشالين ِامكحن
ممحن ِامكمهيشر ِحيخنهلهئن ِخلملاحصمب  ِّامكمهيشري ِّاألحصىس ِامكمنجحل ِهبدرمص حفيس هِوخكهليشر ىشِو

 يسِخل ٌهبخلملحص ٰههئِمسهيزائ َوخكىط ِواجلجحل ِوامكمنهسمههب ِواجلالل ِامكممخمجههب جس مكىش َّجضلك ال امكمكي
جح ِحفلكامواأل ِامكخمهنجحت ِهئمسجيهئتمسهئخض ِةّاخض ِجيهبخلمنهئحياإل ّ  ٍالعّمغا ُزهسهئدة مكىغ ُمعجيخنىط لكجح ،ّ

 .ىغَمعجهمم ُمعجيخنملع حكجيجح ،حفهنجيىش
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مناحفاال اخضمممهىح خلمهىش ُوهسملاد ُيعَحمهنُهس خكلك ُامكيشمصيشد لكمكمكىغ  ِممخنيشالتاخض خليس ُّممخنخفامك ُّحي
هئحيجيهب ِهسهباخضهللكر ِواخضحنٰهيشخلهئت ِامك جه ،خلملاأل حيحنهن جس مجهئ َيعُّخنحت ال امك ّ  ِمسهئمكيشمصيشد ىحَّوهس

هئيتاإل  .ّخص
ِجيهبوامكالجغجيئ ِمامكمملك َمغملهسهئن ُهسجهمهىط امكمكي ُّاحلخنجيخن ُخلملاأل خلمهىش ُملادُوهس ُيعَحمهنُهس وخكلك ّ 

ِهئمسجيهباخض وحفيس ،مسمكاحصىش ذاحصىش حفيس ٰه وال .إمكجيٰههئ ىشِمسهئحيجمجحخل ّ  ِمسجهالجضخمهب ىشّأحي جس َهبجغ
مناحفاال ِامكيشمصيشد ِحيجمجحما ِهئمسجيهباخض إحق ِاخضمملكوخلهئت خليس مسيش امكمكي ِّحي  ُهسجهمهىط ال ّ

َجيهباخضمملكوخل هئر ُهسجهمهىط جحّحيإ مسيغ ّ منُهس وخلهئ ىشِخلهنمنوخل ِمسهئحف  ومسيش ،مسمكاحصىش حفمهىش مسيش ُعَمه
جي ًهئّؠجهلكهس ًومصيشدا لكهئن ًمعيشاء ،ّاحلخنجيخن ُامكيشمصيشد ً هئّجيّممهنخنحص ًهئّمممنمهجي ًومصيشدا أو ًهئّوامص

هئمغجيا ُجيهبهئحيخلمناإل ُوامكيشمصيشدات .ًهئّرحص ُمسيشهسهئهت ّ هئمغهئت ِهئتّممهنخنامك ُحفمف هئّ  ِواالرحص
هئطمكال ٌةخلجنهئهسمل خلممهئحيجيٰههئ ّنأ ال ،ِّامكيشامص ِمسهئمكيشمصيشد  ّهئمسجيهئتلكهئخض ،حصممهئحق ِّمسهئحليع ِرحص

ًخلهئمسجيهبو ًجضخنجيخنهب خلمهٰههئ ٍّمكمنيغ ّإن جضجيهت ؛ّجيهبخلمنهئحياإل ُممهنيعامك ٰههئَحفمل وخكلك ّ  ِّمسهئحليع ّ
مت امك ّجيهباحلخنجيخن ِامكيشمصيشدات ِمبمس حصممهئحق  ،حصممهئحق ِىشذاحص ِجغميوحيهئتّ إال مس مكجي

ِوجتهنجيهئت  ،ِىشومصالمك ىشِيشئ ِاخكهئتإو ،ِىشومجهئمك هِحييشر ِوخضممهئت ،امكممهنجيهئ ِىشؠحنهئحص ّ
 .امكمممنهسمن اهللاُ َجغهئء إن ىشُمسملمسهئحي مكىغ ُمعحطد لكجح

يس َواآلن  ِامكيشمصيشد معيشى ّجضخنجيخن ٌخلملأ ٍءيش ّلكيغ جس َامكيشمصيشد ّنأ مسهللكد ُحي
مناحفاال ُهسهباخضيشمصيشد مسيش امكمكي ِّحي َهسهبخليشمصيشد لكهئحيمت ًمعيشاء ّ َهسهبخليشمصيشد أو ِامكيشمصيشد ّ ّ 
مناحف اال ِامكيشمصيشد َهبحي ّحكهين ؛ّهئمسجيهباخض هئحياإل ِهبلكمه ّاحلخنجيخن ِامكيشمصيشد إحقّحي ِجيهبحي ّ 

هئناإل إحق ِجيهبواألمسجيجم ،ِحي جيهئض إحق ّ ِهئمسجيهباخض إحق ىشُوحي ،امك هئحياإل ِهبلكمه ّ ِجيهبحي  إحق ّ
ِجيهبواألمسجيجم ،ِامكجمهئجضىغ هنمث إحق ّ  .امك

لك لك ُخصملأو ِاألخصمل ُأوخل َجيهباحلخنجيخن ِامكيشمصيشداتّ إال مكجيهن ِأاخض ٌمسيشهسهئت مس امك ّ ّ 
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مناحف ِامكيشمصيشدات ال ،مسمكواهتهئ ٌةخليشمصيشد ٌهبّحفجيمهجي َجيهباالحي ٌجيهبحفخنهن ٌأخليشر مس امك ّ ّ 
ِهئحصحنهئقمس ِاخلهئرج جس ٌخلمملكوخلهب ِهئمسجيهئتاخض وال ،ِامكممخنالء ّ ٰهجههب َاخضملمعهنهب ّ  ِامكمكوات َاخض

هب ٰههئِأحيحن ِجضلكود وجس هئِمسمكواهت ْمتّجغجه خلهئ امك ُخنيعمعمه لكجح ،امكيشمصيشد َرائ  جس ّ
هت مميشل ّأن خليس ِاجلمميغ ِخل ُجعحصمبهس وخلهئ ِاجلهئحفيغ ُخصملأ :يأ ـ َاخض  ـ مسهئمكمكات حفهنجيىش ّ

يش مسيش جيُّـ ِمسهئجلمميغ امكيشمصيشد خليس ٌحي ِهئمسجيهباخض َدون ِامك  مسيش مسجح ُاجلهئحفيغ ولكمكا ،ّ
ًخلهئمسجيهب ال ،ِامكيشمصيشد خليس ًهبخلملحصّ إال مكجيهن ٌمصهئحفيغ  .ّهئمسجيهئتاخض خليس ّ

ِهئمسجيهئتاخض َدّمحمل مكجيهن اخلهئرج جس َاخضيشمصيشد ّنأ :ُحكهئمكجنملض  ِوند يسِخل ّ
مل ىشّحصيشمه لكجح ،ّجيهبامكممجيمه ِامكيشمصيشدات  جضمنجهيشا امكمكي واخضمممهىح َلكجيىع .هسيسّخيحضملاخض ُألك

ِخنلكخلمس  ًخلملاأ َهسمنيشن نأ ُجييشز ال امكمملكم ِمكحمملهسهئن ىشِوخلمهمم ِهئتّحصهلهئحكاال ِمججيىط حفمض ىشّ
من ًهئّحفلكخلجي مناحفاال ُّمكمسمهامك ُّامكمملكخل ُخلملواأل ،ًهئّحفخنهنجي ًحفهئَوخلمه  َهسجهمهىط نأ ُّهسهلمش ال ُّحي

َخنلكموهس َحيمملكاماال ِحصهلهئفاال مضحف ّ ِخنلكموامك ِاخضمهىط ذمكىغ يسِحكجه .هِمسجنحط ّ  مكىش ّأن ُىسَممهنُهس ّ
 مسهئمكيشمصيشد ىحَّجهُحص امك مس ُاحلخنجيخنهب ومسمكه ،خلملاأل حيحنهن جس ًهبّخنخنخل ًجضخنجيخنهب
ِخنيعوامك ِاحلخنجيخنهب ُحفمفّ أهنهئ َحفهنجهمت وخكلك ،ّاحلخنجيخن ٌخنيعخل ٌءيش هئّهنأ ال ،ّ  لكجح ّ

ْأ  .مكجيىشإ حيهئَ
مل حكجح يشا ُجضجيهت ِامكخنيشم ِمسميالء َذمسيشل َألك ّ إال مكىش خلمممهىح ال َامكيشمصيشد ّأن إحق ذمس

مناحفاال ُخلملاأل  .ّجيهبامكممجيمه ِاحلخنجيخنهب َدون ُّممخنخفامك ُّحي
ِخنلكممس َاحلمنىس ّأن خليس :َمفّخكخنلكاخض ِمسممَّـ ُخكيشل ُذلكملحيهئه مسجح َاحيلكحكىط وخكلك  ِامكيشمصيشد ّ

ِهئمسجيهئتاخض ِهبّحكممهنجي حفمض جيمش ُجكحط ّ ّ إال ٌّجضخنجيخن ًخلمممهىح ِمكهنيشمصيشد َمكجيهن ُىشّحيأل ؛ؠ
مناحف  .االحي

ِخنلكخلمس َِىسمنُجض خلهئ :ُخنيشلحي هئّحيأل ِخنيشمحص حفمض ىشّ ِهئمسجيهئتاخض ّ  ُامكيشمصيشد مسيش جحّحيإ مسهئِرُّخنملوحص ّ
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مناحفاال ال ِّامكممجيمه ِّاحلخنجيخن َىحمسهئخضمممه  .ّممخنخفامك ِّحي
 ِهئتّمججيإ جس ُامكملجيهش هَلكملَذ خلهئ :ِاألحفجيهئن جس ٌخليشمصيشد َامكيشمصيشد ّأن حفمض ُّهسلكل ّهئومم
جيُّـ ُجكحط َحكٰهيش َلكهئن ْإن :ًدائجح هِمسجنحط هُومصيشد ُمبَجي وامكمكي :ِىشمسخنيشمك ِامكملحنهئء  ِمس
هئر مكىش امكمكي ّنأل ؛ِاحلخنجيخنهب هئر ُمكىش امكمكي ُجكحط ،ِىشذاحص ِمسهئحف  ُجضهئؠيغ ومسيش ،هِجكحط ِمسهئحف

ِهسهبامجيش  حفيس ٌّيحفمل ِامكيشامصمب َجكحط َءيش ال َحكهنمكمكىغ ؛ِامكيشمصيشد جس ًمججيممهئ خلمهٰهجح ّ
هئر ِخلمنهئنواإل ِةّمسهئمكخنيش خلهئ ِهبَخلالمس  ٌزوج هُوجكحط ُامكحنملد ومسيش ،ىشِحيحن ِمسهئحف
ٰهىح ...ٌّحصمللكجي  .احي

حنهئد ّنأ ىشِلكالخل خليس َهنىسُحف حكخنلك ِهئمسجيهباخض َوراء ٌخلملأ ِامكحنهئحفيغ َخليس َاخض  َىحوخلمممه ّ
هئيتاإل ِامكيشمصيشد منع ِّخص  .ِاخضمه

ِهسهبامجيش ُجضهئؠيغ ومسيش :ِىشخكيشمك يسِخل ُاخضملاد َومكجيهن  ّنأ ِامكيشمصيشد جس ًمججيممهئ خلمهٰهجح ّ
ِجحمسجيهبمكهن ًهسهبخليشمصيشد ّ  ُامكيشمصيشد مسيش ُاخضيشمصيشد مسيغ ،أحضملى ًهبّهسخليشمصيشد ِومكهنيشمصيشد ّ
ُهئمسجيهبواخض ،ِهئحلخنجيخنهبمس لكخل ّ ِحتهئداال خليس ًرضمسهئ ُىشَخلمم ٌةّ جحهسمن َّأن جس ٍجضلكأل َحيمناع وال ،ّ  َامك

ِهئمسجيهبواخض ِامكيشمصيشد َمسمف مب ال ِدراكاإل جس مسيش جحَّحيإ ّ  .امكمممف ِمس
هئتإ َومسمملك ِحتهئداال َمصٰههب َّإن :ُحيخنيشل ِخلهبّاخضخنلك مسمكه ِخص َلكخل ِّلكيغ جس ّ  مسيش ِهسيسّ
ُحتهئداال َلكهئن ٌمعيشاء ُامكيشمصيشد ِهئحتهئدلك ِمسهئمكمكات ـ امجيشمسيش :يأ ـ ّ هئناإل ّ  ِمسهئمكيشمصيشد ِحي

ِاحتهئد أو ِهئحتهئدلك ِمسهئمكممملض أو ،ِمسهئحلجييشان هّ هئناإل ّ ِحتهئداال َٰههبِمص ّحكهين ؛ِمسهئألمسجيَّـ ِحي ّ 
هئناإل َمسمف يشب ِامكيشمصيشد ُحيحنهن مسيش ِوامكيشمصيشد ِحي  َهبومصٰه ِت،مسهئمكمكا ِمكجيىشإ ِاخضمه
ِحتهئداال يشب ُامكيشمصيشد مسيش ِاحلجييشان َومسمف ىشَمسجيمه ّ  َهبومصٰه ،ِمسهئمكمكات ًمججيممهئ جحِمكجيٰهإ ُاخضمه
ِحتهئداال هئناإل َمسمف ّ يشب ُامكيشمصيشد مسيش ِواألمسجيَّـ ِحي هئناإل إحق ُاخضمه  ِمسهئمكمكات حي
 .ِمسهئمكممملض ِاألمسجيَّـ حقإو
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حئنبيبيياكجك ىتىقري يف حئحيخكمبىن حب جئجليبينمنجتٰذ  ىيمجينمميه مئىيمئحئىلىئىقىئمل ىيجنىئجهيه ريىق خئىيخنجنمئ حب ىيمئهئ
خئحتيهملاكحب جبزثجمزئ مل هئحبيقمي ىثمئاكحليمينيمحي مئحقيبزبجي  ييىلمنزبىئلك خئيقيياكملىئاك خئاكملىئىقىئمل حقزئ ىثىنجمحئحقينمن هئ

 خئحيميىقىن ىثيتاكجهنبٰىاكمكرب يهخئخلرثمت ىقمي متيهخئىقيقيي حئحيملحميه جلرث ىثمئاكحبجهنبزبيهلك ىلمئ ىيجهيبىئاك ملينىنجميق
مئحتيهملاكحب خئحتيهملجليهحب ىثيتيقيمينيمرب ييىلٰرىق هئ مئيهميينيهىكاكجك حئحقىك هئ  خئاكملىئىقىئمل حئىيجنىئري حقمهري يههئىليق مئمياكملىئىقىئمل هئ

خئيهميينيهىكمياكجك ىثىييههئمياكمكنبمبيهيلىي ىييههئاكجهنبٰىاكمكين  مكمئ حئاكجكيبىبىئحقىئري مئمليننئيق حئىلميجي خلجم من هئينحييقيمينيم ييىقىلىئيل هئ
خئيهميينيهىكاكجك حئمقجنىئري حقمهري يههئىليقمي من مئمياكمليلىنىئمل مئاكملجنيلِّ مئىقميزئ مئحيلكٰرىييم مئمليلاكينيق  ىيىقىلىئيلاك هئ

ىيينحياكجهنبٰىاكمك ىيىيحياكمكنبمبيهيل هئ  .اكجكمنجمىئيل خئٰذميجياكجك ميىئ خلجم ىثهئمكينمنرب هئيقيمينيمرب خئمياكملىئىقىئمل ىثهئ
 حب ىيحقزبينخميه ىيميجهىئمكيه ىيمكمياكيقيي ىييقيمينيمحي حئخليهري جبمييقري مثاكملممينمنرب خئاكملىئىقىئمل :ميحقيهجلخنحنحي

خئينحيمياكجلٰىهب خئمياكملممخنىئٰى خئحيهئينجنحناكمل ملنئ خئىيممٰررن ميحب ىثخئملنئ حئجلجمزئ ميحب خئملنئ حئىقمنٌّ  ىثخئمياكخلجمىئمم هئ
خئممييملاكملنب حقزئ  مئمجينُّ حئحقىك ييينحئىليلحك نئهئجهىقهئ يقحب ىثجئاكيهيليك جئحقمهىلٰر حب نئمئىلاكمق مئزئحئمبمئحل مئمئىل خئملنئ خئٰىهئمياكملنبخنين هئ
مئيهميينيهىكاكجك يينبيبييىل ىثهئ مئحتيهملحب يثمكحنينىنيه ييىفيهملىن ىثهبيه هئ  ىتاكحليمينيمرب حئاكملىئىقىئمل هئجلىهري ىثىلممىنيه زيهئ

 ييمهحئمنيلحئىلهئ يقجهنئ خئيقينخي مئمئىل جلىنىئ ىثاكجكىئىقىئمل يئحئىلمممن ميىئ جليننئ مئاكملىئىقىئمل يئحئىلمممن ىتاكملممينمنرب
مئىيحياكجكىئىقىئمل مئحبجهنبٰىاكزن  حئملٰذملرئ ييمهىلمنيل نئمئىلاكمق حقيهمكنبمبيهيلهئ يقجهنئ خئيقينخي مئمئميىل ىثخئاكجكىئىقىئمل ميىئ هئ

خئىيحيىلىئىقىئمل خئجمزئحت ميحقنئ ىثاكحبجهنبٰىاكزن مئيهميينيهىكاكجك هئ  .خئاكملىئىقىئمل ميىئ ىثهئ
 حئحقىك ييىليلحكين) هئاكحليمينيمربمي هئجهنبٰىاكمكرباكحب :نيىق (مئاكملىئىقىئمل ربحئىلىمىنىئىل مئمئىل يتزئخئجلجن

مئيهميينيهىكاكجك  ىلمئ ىييههئمكيمحنين ىيىلٰراكىق نئمئملجنىئجه خئمياكملممخنىئٰى خئحيهئينجنحناكمل ملنئ خئىيممٰررن ىتجهنبٰىاكمكرباكحب ىتريىقهئ يقحب ىثهئ
مئينحيخليهمليلينجت مئاكمليليهىلحنحي مئاكجكىمىنىئىليهىك مئينحيمياكجكممحنىئىل هئ  مئحقرترثنن ىثىنيهمئميىقخكمبيهمي نتاكملمميهٰى مئىلجنيهريمياكمب هئ

مئيبيمّٰاكملنب خئحمَّ خئنئهئجهخب نتاكحليمينيمرب مئنبيلرتٍّاكمل خئميزتنن نتاكملممينمنرب هئ مئنبممىكمياكمل هئ  مئملميري مئمئىل هئ
جئجمٍّخم يقيك حييهىقاكحل جئميىلممىك هئ جئىليهميينحي نتخلزئ يقيك نئمئحقيهجهحمجمىل حقزئ ىثهئ  خئاكحبىلنبينيهام هليه خئزثجمزئ هئ

 .مئمياكملجنخنىئري مئهبيهٰىمياكمب مئاكخلىميهيف ىلمئ خئمينثٰريك ىثخئزئهئاكملنبيبجممي
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جهجيىط ِىشمسمكاحص ٌجفهئمسمل ُّاحلخنجيخن ُحكهئمكيشمصيشد هئءأ ِمس  ومسىش ،هِمكجنحط ٌملِخمٰهُوخل ،ِامكخمٰهيشر ِحي
ُهئمسجيهئتاخض ُهسخمٰهمل  ِاأللكيشان ِذوات جس هُجفٰهيشر ومكيشال ،ُوخلمهىش ِىشوحكجي ُىشَوخلمم ُومكىش ّ

 خليس ٍمسيشمصىش ًةيشدخليشمص ًةجفهئمسمل متَلكهئحي ّهئخض ِمسهئمكممملض ومجهئ ِمسهئمكمكات ىشِمكمهحن هُجفٰههئرإو
هئب جس ًهبمسهئخكجي متَلكهئحي مسيغ ،ِامكيشمصيشه حنهئء ِهبهنجهُوجف ِامكمملكم ِجض ّ أهنهئ َهنىسُحف خكلك إذ ؛ِاالحض
مب  ُحكهئمكيشمصيشد ،ِوامكخمٰهيشر ِامكيشمصيشد حفيس ٌاةّممملُخل ٰههئِأحيحن ِوجضلكود هئِذاهت ِمس

 ِامكمكوات ُمسهئمكمنهئت ٰههئِأحيحن ِجضلكود جس حكٰه ،جكحطمسهئ يسِخل حفهنجيٰههئ ُأهسحممل ُوامكخمٰهيشر
 ِاخضملاحصمب َيسِخل ٍهبوخلملحص ِاألوخكهئت َيسِخل ٍوخكمت جس ال ،ًمسلكاأو ًأزال ِاحلخنهئئيع ُمسهئمغالت

 :امكحنهئر جس خكجييغ لكجح
أحفهنىس واهللا حيمللك مسملگمن مصلكا       حفهئحج دو در مممنيس ز روئىح معجيىش

  .ِامكلكارهسيس جس ِامكيشمصىش ُمعيشاد ُامكحنخنمل : ِىشمكخنيشمك ًهبحصملمج

 يسخل ٍنخيجغ ِّلكيغ إحق ىشُمكّوحصمهمن ،ِاأللكيشان يسِخل ٍهبخلملحص ِّلكيغ جس ِىشمسمكاحص ِامكيشمصيشد ُخمٰهيشرَحك
 ِاألحفجيهئن خليس ٍحفمفو ِاخضجهمنمههئت ِمبخلملاحص خليس ٍهبخلملحص َجفٰهيشر ُهسيشمصمب ،ِامكملميون

هب هئمس  .امك
مل ِامكمهمنول ُخلملاحصمب َلكهئن جحّولكهن ىط وحفيس ،َألك  ُجفٰهيشر َلكهئن ،َمسمملكأ ِامكيشمصيشد ِخلمه

هئب ِامكخمٰهيشر ِوحيمممت ِامكيشمصيشد ِهبمسهلحن ِوامكخمهنجحت ِحفلكاماأل  ِامكيشمصيشد ِواجض
حنهئئ ِاخضخمهئمسمل ِمسخيحفجيهئن هئخس ِمسهليشر ىشِواحض يط ىشِهئجكواحيهل اخض مل ِاأللكيشان ِمسهل  .َألك

ممهئ ،ِامكمنجحل ِهبخلملحص حفيس ًالّحصمهمن ُمبِهسيشمص ِامكمظزات َخليس ٍةمسملز ُّحكمنيغ  ِجكهئهسهب حفيس ًوحصيشا
ِهسهبامكمهيشر ِةّوجغلك ِوامكممخمجههب ِامكملحكممهب  .ِامكيشمصيشد ِةّوخكيش ّ

مهمن ُهسمنيشن ِاخضملاحصمب َخليس ٍهبخلملحص ُّولكيغ مل حكجيٰههئ ُواخلحنهئء ُلّامك  مسهئُجفٰهيشر َلكهئن ،َألك
ِهسهبامكخنيش ِاخضلكارك حفمض َلكملُذ خلهئ ِمسمممنهن ُواحلهئل ،َّأجغلك ِامكجمممجيحنهب ِاخضلكارك حفمض ّ 
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 ُهسمنيشن ومجمكا ؛وجكحطمسهئ ِاخلحنهئحكجيمي ِأحفمف إحق ِمسهئمكخنجيهئس ِامكملجههن ِأحييشار ِلكجهملاحصمب
هئم ُدراكإ  خليس ِامكمههئس حفمض َأمعٰهيغ ِامكيشمصيشد ِحيخنهلهئن ِجكهئهسهب جس مس امك ِاألمص
ِهسهبامكمهيشر ِاخضحنهئرخكهئت ِدراكإ  ال ،ّهسهبيشرامكمه ِةّوجغلك ِامكيشمصيشد ِةّخكيش ِجكهئهسهب جس مس امك ّ

ِهسهبوامكمهيشر ِامكيشمصيشد جس خلمهٰههئ َّأجغلك لك مسهئرهتهئّ إال ّ  ُوومصيشد ِاألحييشار ُحييشر ومسيش ٰههئُحفِوخل
مههئمسجيهب ُجكحط هِجفٰهيشر َةّوجغلك هِومصيشد َةّخكيش َّإن ُجضجيهت ؛ِامكيشمصيشدات  ًةّوخللك ًةّخكيش ٍخل

ِمللكةِومك .ًةّوحفلك  مسيغ ُحكٰههئماأل مسىش ُحتجيُّـ وال ُمسهلهئراأل ىشُحصلكرلك ال هِوجفٰهيشر هِومصيشد ّ
يش ،ُواألومسهئم ُّيشاساحل مهىشَحف هئحسَحص  .ُحكٰههئمواأل ُامكممخنيشل مهىشِخل وحصمه

يشمسهب َامكمههئزمكهب امكيشمصيشدات ُحصلكرك ُامكجمممجيحنهب ُحكهئخضلكارك  ِواخضهنمنهئت ِحفلكاممسهئأل َاخضهل
حنجيهب يشمسهب ِاخض جن ِمسهئأللكيشان ِاخض يط ِهباخضمههل ِهئمسجيهئتاخض ِمسهل هئمكحن ّ  واخضممهئين ِهباخض
جمهئد لكخل ٰههئِجضخنجيخن جس ومس ،ِةّاخض حنهئوت جحّحيإو ،اخضمممهىح ُةّ مب حكجيٰههئ ُامك ِ ةّامكخنيش ِمس

مب مجهئ ِاحلهئؠهنهب ،ِّوامكلكحييش ِّوامكممهنيش ِوامكمهخنهي ِوامكمنجحل ِوامكجمممىع  ِأؠيغ ِمس
جيحمهب ِاحلخنجيخنهب هئر ِامك مهمن ِخلملاحصمب ِمسهئحف  يسِخل ُملىعَجيمهمنَمع لكجح مسهئِجكحط ال ِالتّامك
هئجضهت ملمنجيىغ ِخل  .ِامك
 ،هنجيٰههئَحف مس خلهئ حفمض ِاألجغجيهئء ِدراكإ حفيس ًخكهئرصة ًهبممجيحن ُاخضلكارك ْمنيسحص َحج ومكيش

جن َمكمنهئن  ِهبَاخضلكرلك ِةّامكخنيش حفمض هُجفٰهيشر ،وأخكيشى ُألكجهيغ هُومصيشد خلهئ َهسمنيشن ْنأ هسمه
 .مصمضأو ُّأحصىس ىسمكلكهت هُوجضجميشر

هئءاأل أحفمض جس ِامكيشمصيشد ِحكجمجيهنهب خليس ِامكيشمصيشد ُوامصمب َلكهئن ّهئوخض  ِمعحميشع وجس ِحي
 ُوجضجيهت .حفمهلكحيهئ ِاألجغجيهئء َجفٰهملأ هُومصيشد َهسمنيشن ْنأ ُجيمب ،ِاخضملاحصمب هئجيهلُخك جس ِامكمهيشر
لك  ِجكهئهسهب جس مسيش ْإذ ؛ِىشمصٰه يسِخل َمكجيهن َذمكىغ ّأن مههئْحفهنجه ،َذمكىغ ِحضالف مضحف َخلملاأل ُحي

حميشع ِواإلجضهئمغهب ِامكممخمجههب هنيشغ ِواجلالء ِوامك  ِمكجمممىع ومكمنيس .ِوامكمنمظهسهئء ِوامك
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ِهئدةاخض جس ٰههئِواحيجنجحمع مههئِحفخنيشمك هئص ،ِوامكخمهنجحت َحفلكاماأل ٰههئِوخلالمس ّ  ْحفيس ُحصمم
 ِىشلكجحمك َحكملاطإ ّحكهين ؛ِيشمصيشدامك جس حفهنجيىش مسيش خلهئ حفمض ىشَممخنهنحص ْنأ ُيسّجهمنحص وال ،ِىشدرالكإ

ٰهمل ىط حفيس مسهئِمملكُومس ٰههئِمكجمممحن مسهئُهس  َِيغِخك يسِخل ِوامكخمٰهيشر ِامكمهيشر ِوخلمملكن ِامكيشمصيشد ِخلمه
 ِوحفلكم ِامكمههئحكمك هِحييشر ِةّوجغلك ِىشرمث ِهبومعمم ِىشمكممخمجه ىشّهيحيحك ؛ِىشهنِخك خليس ال هئِذاهت ِمعمههش

ْو :حصممهئحق مسخنيشمكىش ِمكجيىشإ َأجغهئر لكجح ،ِاألجغجيهئء ِّلكيغ خليس مكجيمههئإ ُأخكملب ،ِحصمههئمسجيىش َ  ُنَ
ُأقرب َ ْ َ

ه  ِإ ْ َ ْمن ِ ِحبل ِ
ْ د َ ور ِا َ ذا :حصممهئحق ومسخنيشمكىش  ِْ َو

ِ ك َ َسأ َ َ ِعبادي َ ِفإ َ َِ
َ 

ب ٌقر ِ
 .ٌجفهئمسمل مسيش ُجضجيهت يسِخل ٌمسهئمغيس حكٰهيش ،هِجفٰهيشر ِمصٰههب خليس ىشَمسحميشحي ّنأ َمتَحك َ

ِجيهبّاحل ِاخضالمسهن وحفيس ًدرالكهئإ َّأؠمش ُاخضلكرك َلكهئن جحّحكمنهن ِهسهباخضهئد وامكجنيشايش ّ  َمسمملكأ ّ
ِولاأل ِّاحليع ِأحييشار ُجفٰهيشر لكهئن ،ًهبدرمص ُوجتهنجيهئت ِحفهنجيىش ّ  َّأجغلك مكىش ِىشومصالمك ِىشمجهئمك ّ

مل  مههئمسَمك ؛ِدراكاإل َّجضيع ىشُهسلكرلك وال ،ِاخضممملحكهب َّجضيع ىشُهسممملحك ال َذمكىغ َوخلىط ،َوألك
ِهسهبوامكمهيشر ِامكيشمصيشد جس ِحصمههئمسجيىش ِوحفلكم ،ِواخضلكارك امكخنيشى ِوحفمهمت ّ َ َ ُامكيشمصيشه َ ُ ُ ِّمكهن ْ َ ْ ِ 
ِامكخنجييشم ُّ َ ْ. 

َخنيعحي نأ جيمب ّهئممو الف ِامكيشمصيشدات َمسمف ْيسُهسمن حج نإو ىشّحيأ :ّ  ّ إالهئِمسمكواهت ٌاحض
ِخنلكموامك ِوامكمهخنهي ِامكمنجحل َخليس ُذلكملحيهئه مسجح ِخيحضملوامك ّ  ْمكمنيس ،ِواخلحنهئء ِوامكخمٰهيشر ّ

 ٌهبّحضهئؠ ٌوحيمميشت ٌهبمهّخلممجي ٌأوؠهئف ِاخضملاحصمب َخليس ٍهبخلملحص ِّلكيغ ِمبِمس ٰههئُهسهنمنخل
ٌجيهبخلمنهئحيإ جح مس ،ّ ِهئمسجيهئتمسهئخض ُةّاخض هب ِومسهئألحفجيهئن ،ِاحلمنجحء َحفمهلك ّ هئمس  ِأرمسهئب َحفمهلك ِامك

ِجيهبامكهليشحك خليس ِامكمنملىع  مس امك ِامكملجههن ِأحييشار ِخلملاحصمب إحق ملُحكهئحيخم ،ِوامكممملحكهئء ّ
هئل يشمعهئت حفهئحجِ جس اهللاِ ُخل جن َلكجيىع ،ِاخض يط ْمتَاحيهل  ،ِامكمنمصهئمصهئت ِأمكيشان ِمسهل
ِمللكةمسّ إال حكجيٰههئ َحصحنهئوت وال مجهئ َمكيشن ال ٰههئِأحيحن وجس  يسَجهَحك .ٰههئِهلوحيخن ِممهئنَجهَّامكهن ّ
مب هئِوأمكيشاهن ِامكمنمصهئمصهئت َخلىط َىعّحصيشخك  ِىشوخلملاحص ِّاحلخنجيخن ِامكمهيشر ِحفيس هبهئ َواجض
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ِجيهباحلخنجيخن مهمن ّ ِجيهبمكّامك حنىح ،ّ ِهئمسجيهئتاخض ّأن إحق َذمسمب يسَلكجه ،مهىشَحف ّامكمهيشر احض  ٌأخليشر ّ
ٌجيهبجضخنجيخن خيؠ ّ مناحف ٌأخليشر ُوامكيشمصيشدات ،ِامكيشمصيشد جس ٌهنهبّخل ٌجيهباحي ٌجيهبذمسمه ّ  َجغهئمسلك يسَوخل .ّ
 مكىش َملَجفٰه ،ىشِحيحن جس ِمكهنمهيشر َمكيشن وال ِامكمنمصهئمصهئت َيسِخل هئّهنأ َحفملفو ِامكمهيشر َأمكيشان
يط حفمض األحفجيهئن ِةؠيشر جس ْتَجفٰهمل امك مس ىشَخلملاحص ّنأ فَوحفمل ُامكمهيشر  ِؠ

مملكاداهت  ِهنمهيشرمك ٌخضممهئت مس امك ِامكيشمصيشدات َخلملاحصمب ّأن إحق َذمسمب ْيسَلكجه ،هئِامع
 ِةؠيشر جس ْتَجفٰهمل ِّاإلمج ِّاحليع ِمكهنيشمصيشد ٌوجفٰهيشرات ِّامكيشامص ِّاحلخنجيخن

جن ،ِاألحفجيهئن يط ْمتَواحيهل ِهئمسجيهئتاخض ِمسهل ِجيهبخلمنهئحياإل ّ ِجيهباخلهنخن ِمسهئمكهليشر ْمتَواجض ،ّ ّ 
ِهسهبامجيش حفيس ِجيهباإلمج ّ ِجيهبامكيشامص ّ ّ. 

هئحصإ ّأن َممهنىسُهس ْنأ ُجيمب ّهئومم من ِامكيشمصيشدات ِخضملاحصمب مههئَخص مم ِملةّاخض  جس مههئََوخليشا
هت ِخلملاحصمب ممهنجيىس ِامك ِمملكدحص حفمض ِوامك يس خلهئ جسهسمههئ ال مسهئِملّوحصمن مسهئّ  خليس هِمسهللكد ُحي

هئتإ خليسـ  اهللاُ َجغهئء ْإنـ  يغَِخك ذي  ،ًوجضخنجيخنهب ًذاحصهئ ِواخضيشمصيشد ِامكيشمصيشد ِةوجضلك ِخص
 .ِوامكجيخنمف ِامكمنملىع ِأمسيغ ِحفخمجحء خليس ِوامكممملحكهئء ِاألومكجيهئء ُخلمكمسمب مسيش لكجح

ّ إال ْتَومتهئهسمن ْتَملّحصمن ْنإو ِامكيشمصيشدات ّأن حفمض َّامكخنحممم َامكمظمسهئن ُومعمهخنجيىس
ِولاأل ِّاحليع ِهئتمهّحصممجي ِخلملاحصمب خليس هئّهنأ  ال ،ِىشذاحص ِوجغميوحيهئت هِحييشر ِوجفٰهيشرات ّ
خنهن ٌأخليشر هئّهنأ  ْأن إحق ِاخضحمهنمب مسمكا ُجضمنهئهسهب َحفمهلكك ومكجيمنيس ،ٌهبخلمهحنهلهن ٌوذوات ٌهبّخل

خممله ،ىشُمسملمسهئحي َحفهنجيىغ َهسملد  ً.ملهئّخلحن ُواحي
هي َّاحلخنجيخن َامكيشمصيشد ّنأ ٌهبمجهئحف َوذمسمب هئري ُذات مسيش ٌواجضلك ٌجغ  ،حصممهئحق امك

ُهئمسجيهئتواخض ٌجيهبجيخنجضخن ٌأخليشر ّ هئرة ٰههئُّخليشمصيشدهس ّ هئهب حفيس ٌحف  ِّامكيشامص ِامكيشمصيشد إحق هئِاحي
هئمغ يص ٌواجضلك ُحكهئمكيشمصيشد .حصممهئحق مسىش ٰههئِوارحص ٌلكخف ُواخضيشمصيشد ،ىسُحفمهلكمس ٌّجغ  مكىش ّ

يشا .ُاخضيشمصيشدات ومس ٌةّمملكدخل ٌحكملادأ خيمجمف ِقاذوأ إحق َاخضمكمسمب مسمكا وحي  .ّاخض
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 :ٍومصيشه يسِخل ٌحيخممل حكجيىش :ُأخكيشل
ِهئمسجيهئتاخض ِجلجهجيىط ًاومصيشد ِىشمسمكاحص ري حصممهئحقهئمكا ِذات َلكيشن ّنأ :ّولاأل  يسِخل ّ

جيمش ُجكحط ِحفملاضواأل ِاجليشامسمل ِخيخليغاخض ِحفمهلك خيحنىح ال لكجح ،ٍؠ ِ حكملادأ َممَّـَمس ّحكهين ؛ّ
مب حكجيٰههئ َحصحنهئوت الّ ممهئ ِاخضيشمصيشدات ِهئمسجيهباخض ِمس ٌخنلكمخل ٰههئَمسممجم ّأن خلىط ،ّ  حفمض ّ

ُحصخنلكم ُممخنيغُهس وال ،ِمسهئمكيشمصيشد ٍمسممَّـ  جس ِامكيشمصيشد ِلكيشن خلىط ٍمسممَّـ حفمض ٰههئِمسممجم ّ
ًجيهبجضخنجيخن ًةوجضلك ًواجضلكا ِاجلجهجيىط يشمس ّ  .ِّامكمنيغ إحق ًهبخلمه

حنهئوت ّنخيمس َمكرُاحف ْنهيحك مب َامك ِخنلكمامك مس ِخيحضملوامك ّ  ِامكيشمصيشد جس َمكجيهن ّ
هئمغ ٰههئِحي جس مسيغ ِّاحلخنجيخن  ِامكيشمصيشد إحق مسممجمٰههئ ُهبحي َهسمنيشن ْمسخين ِمكجيىشإ ٰههئِوارحص
 .َآحضمل ٍمسممَّـ خليس َخكلكمأ ِّاحلخنجيخن

هب :مهخنيشلحك  جس مجهئ َحصحنهئوت وال َيغُّهلَحت ال ٌّحفخنخف ٌخلملأ ،ٌهبحيّ إهنهئ ُجضجيهت يسِخل امكمه
ٰههئ هئر مسيغ حيحن مف خليس ٍءيش مسهئحف يشب َلكهئن حكهيذا .اخضمه ًهسهبأجضلك ًذاحصهئ مكجيىشإ ُاخضمه ّ 

يشب ٌخلهئمسجيهب ُواخضمه ُهئمسجيهبواخض ،ّ مب ّ يض ال هئِذاهت ِمس ِخنلكمامك خليس ًجغجيئهئ حصخن ِخيحضملوامك ّ ّ 
ِجيهبواخضممهنيشمك ِهبّجيوامكممهن َهسهبأومكيش وال ،ّ مم ًأهسجمهئ ّ  ؛ٍمسممَّـ إحق ِمسهئمكخنجيهئس مسهئِحكملادأ َّـمك
مب ٰههئِأحيحن جس ٰههئِّوحكممهنجي هئِجضهليشمج ِمكمملكم جيهئز ُحيهليغ َأهسيس يسِحكجه ،ٰههئِّخلهئمسجي ِومس  ُاخل

ٍخلهئمسجيهب ِحكملادأ ِمسممَّـ ِخنلكممسهئمك ٍةواجضلك ّ هب جس ّ ِخيحضملوامك ِامكيشامصمب إحق ِامكمه .هئحكجيٰه ّ
هئين هئري إحق ٰههئَحي ّنأ :امك ًهسهبّاحتهئد ْلكهئحيمت ْنإ امك  ذا حصممهئحق ِامكيشامصمب ُلكيشن ُهسهنمنم ،ّ

ٍخلهئمسجيهئت ذا مسيغ ِامكيشمصيشد ِجكحط هبّخلهئمسجي هئمكحنهب ٍةّمملكدخل ّ َخلهئمسجيهب ال نأ ُءومعجي ،ٍخل  ُمكىش ّ
هب ْلكهئحيمت ْنإو ؛ِهبّجيحياإل معيشى حصممهئحق ًجيهبّممهنخنحص حصممهئحق ِامكيشامصمب َومسمف ٰههئَمسجيمه ُامكمه ّ، 

ُممهنيعوحص ِخنخنوحت مههئِومصيشد ُملعَحك ِءمسهئمكجل ِءامكجل ّ ٍخلهئمسجيهب ِّمكمنيغ َهسمنيشن ْنأ ُحكجيهنمنم ،ٰهجحّ ّ 
ِجيهئتهئمساخض َخليس ٌخنلكمخل ٌّحضهئص ٌومصيشد ّ هئهب حفمض ّ ِممهنخنوحص هئِاحي ٰه ال ْإذ ؛ٰههئّ  َّأن جس َهبجغ
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مت ٰههئَجضخنهئئخن هئرة ْمكجي ِممهنيعامك حفيس ًحف حطا هئّحيهيحك ؛مسهئِمسجنحط ّ ُهليشرحي خلهئ ًلك ِهئمسجيهئتاخض ّ ّ 
هئمغ جس ُّوحيملىغ ِولاأل ِّاحليع إحق ٰههئِارحص ِممهنخنوحص ّ الفـ  حصممهئحقـ  مسىش ٰههئّ  ؛ِامكيشمصيشدات ِمس

ِيشهسهئهتمس ّإن :َهسخنهئل ْنأ ُهسجهمنيس ْإذ َممهنخنحص ُهسجنهئهسمل ال هئّ هئمغ ٰههئّ  ههئمهااللك ُهسجهمنيس ال ْإذ ؛ٰههئَوارحص
يش هئءأ ْخليس ٍمسمه خنجيخنهب ِامكممهنىس ِمصٰههب ْخليسّ إال ِامكيشمصيشد ِحي  جس َّمفُمس لكجح ،ِىشومصهئحفهن ِىشمع ِمس
مف ،امكمظمسهئن ِحفهنىس ُومعمه هئب مسمكا جس ّ  .حصممهئحق اهللاُ َجغهئء ْإن ِامكمن

هئمكهت من ًأهسجمهئ ِامكحمملهسخنهب مسمكه حفمض ِاألجغجيهئء ِومصيشدات ّنإ :امك  ،ِلكهئخضيشمصيشدات ٌملةّخل
ٌجيهبجضخنجيخن ٌأخليشر ِاخضيشمصيشدات ّنأّإال   ِامكيشامصمب ِلكيشمصيشد ٌّجضخنجيخن مسممجمٰههئ ُوامكيشمصيشدات ّ

مناحف ومسممجمٰههئ  ِواخضمكمسمب ِاخضمكمسمب مسمكا َمسمف َحكملق حكال ،ِاخضجهمنمههئت ِلكيشمصيشدات ٌّاحي
 ِاخضجهمنمههئت َومصيشد َّمسخين َامكخنهئئهنمف َهسيسّخيحضملاخض َخليس ُاجلجهٰهيشر حفهنجيىش امكمكي ِاخضملٰهيشر

مناحف  ِ،اخضيشمصيشد ِمثيغ ُخلهللكاق ِىشمسمكاحص حصممهئحق ىشّحيأل ؛ٌّحفجيمه ِامكيشامصمب َوومصيشد ٌّاحي
الف مناحفاال َخلملاأل ّنأّ إال ،ِاخضجهمنمههئت ِمس جه َّحي ُهسمممظ ِاخضجهمنمههئت ِمسيشمصيشد ىحَّاخض  ُحفمهىش َّ

هئب ِامكحمملهسخنهب مسمكه جس ِممهنيعامك أو ِمسهئالحي  .ذمكىغ جكحط أو ِامكملمسُّـ أو ّ
يص ٌّجيخنجضخن ٌواجضلك ِامكحمملهسخنهب مسمكه حفمض َامكيشمصيشد ّمسخين ُحكهئمكخنيشل  ُواخضيشمصيشد ٌّجغ

ٌلكخف ٌمملكدخل ّ  َمسمف َحكملق ال :ُحيخنيشل مسيغ ًجفهئمسملا ُمكىش َومصىش ال ،األحضملى ِامكحمملهسخنهب َدون ّ
مف ِمسمكهسيس َهسهبخليشمصيشد ّأن جس ِاخضمكمس ٌلكخف ٌوخلحنٰهيشم ٌّحفخنخف خلمممهىح مسهئَوومصيشد ِاألجغجيهئء ّ ّ 
 َآحضمل ًجغجيئهئ أو ِامكمكات َحيحنهن ُامكيشمصيشد مسىش خلهئ َلكهئن ٌمعيشاء ِاخضيشمصيشدات ِجلجهجيىط ٌجغهئخليغ

 ُامكخنهئئىس ُّاحليع َومسيشـ  َآحضمل ًىحخلمممه حفمض ُامكيشمصيشد َمغهنيعُأ ْنهيحك ،ال أو َلكهئن ًهئّهئمغجيرحصا
ِهسهبخليشمصيشد جس ِاخضمكامسمب ُحصحنهلجييغ َومعجيخيحصجيىغ ،ِمسهئالجغجعاك َذمكىغ َمكمنهئنـ  ِىشمسمكاحص ّ 

.األجغجيهئء
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ا  
، هل هسحط مك اخم هب حمهسخمميالم حض اخم هئ هبهي واخم ً أميهنهس حن ّهثمتاخمميالم حض هنِّـا اخم

مس هسجغمك أؠهسخمهش اخمّمظ مئ حنجههسخممش هنِّـا اخمحيمن ت حن د، وإميىطاده وذحمىطه هنهئهس حض  مع
هبهش هبهي حن اخمهئهسجغهبهش اخمحيهئهبهش واجفهئمب هسحطىش ملخف ؠ ّاخم خفا . ّ امعمبهئهس حم ًوهنِّـا حنهس جمُّـ مي

مش حض  هسب، وخمٰه اخم هي حض حكىطميخيهش مظُّـومي اجفمنهئىح خسِّـا اخممي ّومتالجغمه حطخنمي وا ّ
مبهئهس لكهيهب مقهسحطخيهس حن اخمجهىطميخيهش واجفهئمب ًذخم ميىطمعىش إحل حنهس مت هسرّهبهشّ ّهنهس اجفمنهئىح  اخم امغ

هسب األمقحيهسر، هسث حم هلهش حض ّ هلهثهنهس حض مظُّـومي أحط هيىح لك اجفهئهسهنمل واخمجهىطق اجفهتخم خت
هسث  هي حض األحط اجغُّـ اجف ب اخم مئُّـ األمقهي هتخمهبىح، واخم مظٰه هسحطهش واخم اخممي

هسئ واجفهئمه الف ؠُّـر ّواجف ، حط هتخسجل حض أزحنهئهش وأوجمهست مظهتخمهبحي  اخمِّـي معٰه ّاجف
لكهش مق اب هنِّـه اجف هسجعمبأحط حيهبهش وأحط هسرة لك حنهيّ اخمحيهي جعّحيهس لك جغهش وحط  حض ًهسهست حنحي

حيهبهش  خفمظ اخمٰههيمئهبهش وجغهبهسمظ اخمحيهي ل حن ميىط لكحف حك جه هئهسء واإلحممسل واخم ر اخم ّحك ّ
ُّـجعهست أهلميهسره ّهبهشواخمٰهخيهي ُّـ خم حن حن لكهش حم حنهس امق مق ّ، هلميهسن ميُّـون حض هنِّـه اجف ّ ّ

هس حن أهلميهسر اآلمغىطمي و هب هئهسه وميىطاه ؠ حيهبهش، أو حنهس مي ًومتمهىطميهسمظ اخمحيهي ّ ّ حض  ّمتمهىطميهسهتّ
مييع ولكُّـم  خن هس حن اإلرحطهسك واخم لكهس ومعهسمت هسل، وهنِّـا حنهس أومعُّـ وأومعمش مت ًهنِّـا اجف ً

هسب ل هنِّـا اخممي ث وهلمن هئمههب حض مثهيهش حن حط هب واخم هئ  .اخم
ان حطٰهيغ األّإن ّجع هي هنهئهس حتلك هنِّـا اخمٰههئ ّ اجفمنهئىح إلهسول أن مي  ّدخمهشّ

د، حممس إلهسول أميهنهس أن ميهئ مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم ث اخم مق ذحمىطهنهس حض حن ّواخم ً 
ميمئهبهي هسجغمك وميهيحيلك متمهىطه إحل مثهيهش حن اخمهئخيهسط واجلمبهست اخم جههش أميهنهس ّهبهشاخم ً اجفمبمئهش اجفىطمظ ّ

ان  مك حتلك لكهئ هسجغمك، وحن هنهئهس أورد هنِّـا اجف هي اجف هب(حط هبهي ومظهئ ، وجغهبمك )مظ
هبهي، ّإن هبهسن واخم ميىطار واإلمقمبهسب حض اخم مك ال ختهي لك اخم  اجفجههسخممش حض هنِّـا اخم

جن لكحف ذحمىط أمهمبهس، مظهسرحمجل  ف متخي اء لكحف اخمهئىغّمق خفا حنهئمبهس إحل هلخيىطة األ ّحم ً. 
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هب  خيىطميمش حنهس ميىطميُّـ مظخيىطميىطه ومظ ر خم هسال حطهسخمهئ ب اجفمنهئىح حن ُّـاميهش مي ًحض اخم ّ

د واأل مع ل اخم ، وحض ّدخمهشجغ  لكحف أؠهسخم واإلجكميهسالت اخم جمُّـ أوردت لكحف ذخم
ر احل حممس جمُّـ ميمهمبىط ذخم حن حمهيمست احلميهب  هب حطهسخمهئ مئ ّاحلخيهبخيهش هن ال ميىطميُّـ اخم

يطو هسئ حض هنهسميهش احلميمئهشاخم هسحك حن وحممس هن رصميهي حمالم اخمجه ّ، وإمتمس اري حض حنهئمه
د، وخممي  مع ر اجفمئ حط لكجل حنهس ميىطميُّـه حن اجفمئ خم وهن جغخيهبخيهش اخم ّميىطميُّـ حن اخمهئ ّ

خف، هل ٰه الف حض االؠجهالح واخم اجم ّهثنحنىش امغ ر ميجههيخي اخمخنهبَّـ اال  اؠجهالح اخمهئ
اجمٰه خف لك اخم ٰه هس خمهي معّهبهشًملهسخم ٰههس خمجهىطميخيهش اخمحيىطس  وجغخيهبخيهش اخم ، وذخم مظ خي ًد واخم ّ

ر، وميٰهمفون  د حطهسخمهئ مع ن، جغهبمك ميٰهمفون لك جغخيهبخيهش اخم مي ّاألجمُّـحنجل، وهن اخمحيمبهي ّ ُ ّ
هي اجف ّلكمس دون ذخم حطهسخممههيمئهش، واجفمنهئىح أراد أن ميخيىطب ومي ّ هتخمهش حض اجفخيهسم لكحف ّّ

ل اؠجهالح جكهبَّـ اإل هب أن ميخيىطب اجفٰهخي مئ ، وحس ميىطد حطهسخم ّاق وحكىطميخي ُ
س،  اجمهبهش ّإمتوحطهسجف هسر هنِّـه اخمهيجيهش اال ًأوالّمس امغ هسرهنهس أجمىطب إحل األهلمبهسم ّ ، حطهسلك

د، حممس  مع خي األلكّأنواألذهنهسن حن حنمنجههيهي اخم هسوي حنجههي اخم ر مي ّ اخمهئ  حن ّ
ل حطهتؠهسخمهش  د وحمِّـا اخمخي مع ل حطهتؠهسخمهش اخم دا أو حنهسهنهبهش، هلمب ميهئ حنىش اخمخي مت ومع ّحم ً

هسر اجف اق، هلهسمغ ب إحل جكهبَّـ اإل هبهسن األلكّاجفهسهنهبهش اجفهئ ُّـاميهش اخم ّمنهئىح حض اخم ّ 
هبهسن اخلهسص حط اخمِّـي ميهئ حنىش  خي حن مغالخم إحل اخم ّواألجمىطب إحل األذهنهسن، وامت

ٰههسخمهبهش اخم مظمثحن حطهتؠهسخمهش اخم د دون اجفهسهنهبهش، اؠجهالجغهسمظ وحكىطميخي حض احلميمئهش اجف ّمع
هسل واجفمئ هيحيهسن حض اخمهيجيهش واالؠجهالح، ّهلهسجف ء واجغُّـ، وخممي خي  حض احلخيهبخيهش 

د حن حموهنِّـا لكحف هيىح احلخيهبخيهش لك اجفمئ مغالف حنهس هن اجفٰهمب هسل مص .  خمّن اجف
د حض متمهىط ؠُّـر  مع ر واخم هتخسجلهلهسخمهئ  هنهئهس  اؠجهالجغهسن حلخيهبخيهش واجغُّـة، وحنّاجف

ف ميجنح الجغخيهس حط ًمق هسل ـ  ّهتنّ ر حض اجف ر احل ـّألكحنىطاده حن اخمهئ جكهسحن  ّ حن اخمهئ
ىطدات وملخفهنهس د واجف مع امعمش اخم  .ّخم

هسخممك حن اجفىطجغهيهش األوحلهنهئهسهب احلمنجههب  .١٨ص: ّ، اخمحيمن اخم
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خي ا ر، حطٰهُّـ ذخم ميهئ هسل اخمهئ جههش حطمئ لكهش حن اخمهئخيهسط اجفىطمظ ّجفمنهئىح إحل ذحمىط حصمئ

 :وهن حطهئ اإلمثهسل
ر جمُّـ ميجههي وميىطاد حنهئ ذخم اجفٰههئ اجفّإن .١ م اخمهئ ُ حنحيمب ، ّاخمٰههسمُّّـجخ اخمّمنُّـري ُ

م  ء حن األجكهبهسء(وهن حنحيمب رامتهبهش  ، هلمب هبِّـا ) ّمت ظ حطخلط ال لك احلمئ حنهي
هسظ ال إلمئ لكهيهب أي أجعىط أو وؠىح حن  ّاخمهي ر احلخيهبخيُ ؛ إذ ال ّأوؠهسف اخمهئ ّ اخمٰههبهئ

مش، هلمب هلهسجمُّـ  ده حض األذهنهسن هل د وال حنمنُّـاق خم حض األلكهبهسن، وإمتمس ومع ّومع
ر احلخيهبخي حض األلكهبهسن؛ وهن أحنىط ٌألي أجعىط حن آجعهسر اخمهئ حنّ  حض ّ ال حتخي خمّ حنحيمب

ر هبِّـا اجفٰههئ ـ حممس ذحمىطمتهس . اخلهسرج حيهبهش اخمواخمهئ م حممك حن اجفحيهسهنهب اخمحيهي ّـ حنحيمب ّ 
مبهس حن اجفمنهسدمي ؠُّـجمهس لكىط ًهبهسًمظمنُّـق لكحف حنهس حت  مت إحل حنمنهسدميخي ّإن، أي ّ

هش اخم لك حن مت ّ ال ميخنمي ّأمت، حطمئٰههئ ِّّـاجح إحل ذي اخمِّّـاجحخمهب هست ّذامظهبًهس حن ّذامظهبُ
امتهبهش  ميهش اخمِّـامظهبهش حمهسحلهب هب اجفحيهسهنهب اجفهسهن ، وخمهبىع هن حن جم ّحنمنُّـاجم اخمِّـي إلمئ لكهيهب ّ ّ

هش اخمالزم إحل  مت إحلّإن، حط ّهبهشواخمهئهسحكخي هب مت هبهش، حن جم هش لكىط ّ حنمنهسدميخي مت
ر هبِّـا اجفٰههئ  ، واخمهئ ّاجفهييطوم واخمٰههسرض إحل حنٰهىطو اخلهسرج لك ذامظ وذامظهبهسمظ

مك  .ّمغهسرج لك خص اخم
ر مظهسرة م اخمهئ ًوجمُّـ ميجههي حنحيمب ، اخلُ أمغىطى وميىطاد حنهئ ذات خصميهبُ  وهن ّهسرمع

امعمش مظٰههسحل  اجفمهمبىط خمجيخفه حن اخمِّـو،ّحنمنُّـاجم اخمٰههبهئ اخممههسهنىط حطِّـامظ رميهش، حمهسخم ّات اخمهئ
ىطدةاخمِّـي ل اجف مسوات واألرض، واخمٰهخي ر اخم هبهش ّ هن مت خمهبهش أم لكىط اء حمهسمتلك حك ّمق ّ ً 

ميهسهلئهش ار اخمٰهىط،حن س واألمت ىطدة ّهبهش واخمهئحي خمهش اجف هسمتّ اجفٰهخي هب اخمميهبحيهبهست اخمهئحي  ّهبهشّحن جم
هنهس ج ومت احممش واخم ر اخممي مقهش حمهئ هبهش اجف ار اخمٰهىط ه، واألمت ُحمهسخمٰههي ومت َّ. 

ر وا ده حض األلكهبهسن، ال حض األذهنهسن، حط هن حطهسجفٰههئ اجفِّـحم ر هبِّـا اجفٰههئ ومع خمهئ
رميهش اخمٰههبهئهبهش، ولكجل اخم ّلكجل احلخيهسئ اخمهئ ىغّ اجمىش اخلّخن ، حض اخم  وهن ذات ّهسرمع

ؠىح حطهسخمميهي ر، وال مي مئهبيط واخممهمب ّاخمحيٰههيهبهش واخم ّ وال حطهسجليطئهبهش اجفهئجهخيهبهش، اخم هن حن هشّهبّ ّ
 . لكهسحس اخمِّـهنأوؠهسف اجفحيهسهنهب حطمس هن حنحيهسهنهب حض
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هسين ّإن .٢ ر لكحف حنمنهسدميخي حطمئٰههئهسه اخم م اخمهئ خنميهبّإمت إحكالق حنحيمب  مس هن حطهئ اخم

احكهسة، حطمئٰههئّمظحيهسجماال س ّأن :، ال حطهئ اجف ل واخمهئحي امعمش واخمٰهخي  حنمنهسدميخي ـ حمهسخم
ة ّامظحيهسجموملخفهنهس ـ حطٰهُّـ  مسم واخمهئخيىغ واخمخي مسمييطة حطهسخم حيهسومظهش وحن رميهش، هن أميهنهس حن ّمبهس حطهسخمهئ ًّ

ر، وهنِّـا هن واخمهنٰهىح، وحنهس حط هبهسز لكجل حنهس حط االجكحقاك اخمِّـي هن اخمهئ  االحن
هبهسز هلهب إحل حنهس حط االجكحقاك واال خنميهب اخلهسيص اخمِّـي ميىطمعىش حنهس حط االحن ، ّمظحيهسقّاخم

ّوإمتمس مقمئ خنميهب مظخنميهبميهس  هنِّـا اخمهئ حن ّ ًهبهسّامظحيهسجمًاخم هسر ّ معمبهش االجكحقاك ّأن  حطهسلك
مسمييط واالهلحقاق هلهب ّمظحيهسقواال هش لكحف معمبهش اخم جيهيهبمشّهيخمٰه، أو ملهسخم  . حن معمبهش اخم

هسين اخمِّـي هن لكجل ّأنّ حطجل اجفمنهئىح حض متخيجههش مقهسحطخيهش ّأنحطٰهُّـ . ٣ ر حطمئٰههئهسه اخم  اخمهئ
رميهش اخمٰههبهئهبهش، خكهسهنىط حطِّـامظ وحنمهمبىط خمجيخفه، و ّاجفمنهسدمي اخلهسرمعهبهش واحلخيهسئ اخمهئ ّ  رصميهي ّأمتّ

ر، إلهسول أن جيهبمش لك إجكمي ح واخممهمب مئهبيط واخم ّاخمحيٰههيهبهش واخم ِهسل حنخيُّـر جغهسؠهيّ ّ: 
ع، وخم حمهسن هنِّـ جه ر واخم ح واخممهمب ر لكجل اخم  اخممههسهنىط ّأمتا اجفٰههئ حن اخمهئ

ف لكهيهب وال ميمهمبىط  جم حطِّـامظ واجفمهمبىط خمجيخفه، هلهيمسذا جمُّـ ميخيىش اجلمب حط وال ميمئمي اخم
امعمش ّهبهشّ واحلّهبهشخمهيمئُّـرحمهست اخمٰهخيهي ر اخم مب مت خف حن األجغهبهسن؟ إذ جمُّـ مت  حض حم

ىطدة وملخفهنهس ل اجف ر اخمٰهخي  .ّمظٰههسحل ومت
خف حن ُحض حنخيهسم اإلمعهسحطهش مي ع اجلمب ولكُّـم اإلدراك خممي جم ّهي اجفمنهئىح حط ّ

مش حض ذخم  رميهش اخممههسهنىطة حطِّـاهتهس واجفمهمبىطة خمجيخفهنهس، وخممي خمهبىع اخم ّاجفمنهسدمي اخمهئ
جل مغهسرمعهب ، وإمتمس حنىطمعىش ذخم إحل مق ر ذامظ ّاخمهئ ر، ومههسّ  :جل لك ذات اخمهئ

ر حض اجفُّـرك ـ حطهسخممي ـ: ّاألول هييش حن ّ؛ ألن ِاخمهنٰهىح واخمخيمن ر جمُّـ مي  اخمهئ
ق اجفُّـارك اخمٰهخيهيهبهش واحلاخم ر حنهس ميحي ّخنُّـة واخممهمب ّ امعمش مظٰههسحل، ّهبهشّ ، وذخم حممس حض اخم
ره ّٰهخيمك  اإلدراك اخمّهثنهل جني ميهنٰهىح أحنهسم لكهي جكهتمت وجكُّـة مت ّواإلدراك احل اخم ّ ّ

ري ن جمهسرصا لك إدراك درمعهش اخمميمسل اخمهئ ّمع ولكال، هلهبمي ً ّ األمظ اخمِّـي ال جغُّـ خم ّ ّ
 .لحض اخمٰهمهمئهش واجلالل واخميطميهئهش واجلمس

خم مظٰههسحلوهنِّـا حنهس ورد ذحمىطه حض اآلميهست واخمىطوا  خفا، هلمئ ذخم جم ه ال: ًميهست حم ُتدر ُ
ِ

ْ ُاألبصار ُ َ ْ َ ْ
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هئين هي ـ:امك ر اجفُّـرك ـ حطهسخمحي ر حض ذات اخمهئ ر حمهيمس ّهثن هل؛ َ اخمهنٰهىح واخمخيمن ّ اخمهئ
ّجضحف ومظهئيط ريّهبهشل حض حنىطامظ اخمُّـامتّ ٰهُّـ لك درمعهش اخمميمسل اخمهئ ره ّ واحط ، متخيىغ مت ّ األمظ

ٰهىح وأجغهسحكلك حط األلكُّـام واخممههيمست حن حم جهىش وال ميمهمبىط ّو  معهسمتمش، هلال مي
هس. ّهبهشّ أو احلّهبهشخمهيمئُّـرحمهست اخمٰهخيهي ل احلميهب وحن مقهست حممس ميخي ل ذخم حض اجف

يطواري ء حن اخمخنمئىع إحل اخمخيمئىط، : اخم  حنهئمبهس ّجع حنهئ لكحف اجفىطآة ّجعامتٰهميهسس اخمهن
 . حنهئ لكحف اجلُّـارّجعلكحف اجفهسء، 

هش إحل اجفُّـرحمهست اخمٰهخيهي هسخم حطهسخمهئ هب:ّهبهشوحن جيخفة اخم دات اجف مع ّ اخم هسخمهش حمهسحلىطحمهش ّ
هبالن لكجل ّإنواخميطحنهسن، جغهبمك  جنم واخم مئٰههش حض ّامظهبذّ اخم مبمس، وأمعيطاؤمههس ملخف حص

د، هل مع وجمُّـ ملهسب وهلهئ ّ إال ِمعيطء حن أمعيطائمبهس ال إل لكهئُّـ اجفُّـرك واخمٰههسحسّمي اخم
، وجغهبمك  هسحط م ّإناجليطء اخم ر اجفٰههي ّ اخمٰههي واإلدراك ـ حممس مقهبهتجح حض خصهي ـ هن جغهن

هلىط حض ذا هي ـ لكهئُّـ ذات اجفُّـرك ـ حطهسخممي ـ ، وهنِّـا حنهس ال مي ّواجفُّـرك ـ حطهسخمحي ِ ت َ
ٰهِّـر جغهبهئئِّـ ٍوجغخيهبخيهش احلىطحمهش واخميطحنهسن، هلخيُّـ مي ار ّ دات واألمت مع  إدراك هنِّـه اخم

مئٰههش لكهئُّـ اخمٰههسحس، هلمب ال مظُّـر ر أمعيطائمبهس حص هبهسخمهش، خمٰهُّـم جغهن َاخم دهنهس ّ ك خمهنٰهىح ومع
ر األمظ رهنهس وجكُّـة وهلىطط حطٰهُّـهنهس لك حنمنُّـر اخمهئ ر مت ّوجممن امعمش ّ ر اخم ، وهن مت

َوهو ُ ُيدرك َ
ِ

ْ َاألبصار ُ َ ْ َ ْ
َوهو  ُ لطيف َ ُا ب ِ ُا ِ َ ل أحنخف اجفمثحنهئجل. ١٠٣: األمتٰههسمْ  ًوحن ذخم أميهنهس جم

مم، وال ينا غوص الفطن:  ه بعد ا ي ال يدر هش األوحل، وحمِّـا ا الملهش اخلجه  هنمل اخم
خيهش،امكمنهئجسحض  ب حط ّخصمئُّـ معٰهحيىط أمج اإلمقالم  خم هسق حط ميٰهخي  دار اخمىطازي، اخمميهيهبهئ إمق

ٰههسرف دار ؠٰهمش، لكهست اخم خم. ١٣٥ ص١ج: خمهيمئجه وامتنع  ع :  وحمِّـا جم
م يره تنكر ، فال ع من  ص ها ته يب ديد .... ه، وال قلب من أث ُم يطلع العقول  

جبها عن واجب معرفته م  هشصفته و الملهش اخلجه ، ج٥٠ هنمل اخم هي هسر، اجف  ٤، وحمِّـا اخم
ل اإلحنهسم اخممنهسدق. ٣٠٨ص ي :  ًوحن ذخم أميهنهس جم ّمنيف اآلالء س العلياء، ا

ل معرفة إ واصفون عن كنه صفته، وال يطيقون  ، حنمنُّـر ، اخمميهيهبهئامكمنهئجس تهّيعجز ا
.١٣٧ ص١ ج:مقهسحط

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٦٤ ص١ج:  ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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هسرك ومظٰههسحل  .مظ

لكهش حن ا ٰهىطض اجفمنهئىح حصمئ خي إحل ّحطٰهُّـ أن امق ر، امت هسل اخمهئ جههش حطمئ خمهئخيهسط اجفىطمظ
هسر  د، حطهسلك مع مههس حض احلخيهبخيهش حممس ّاحتهسدّحطهبهسن حنهس ميمسجعهيمبهس حض معهسمتمش اجفمئ خم وهن اخم

د: ّحطهبهئهس، جغهبمك جمهسل حض مظخيىطميىط ذخم مع هتخمهشحمِّـخم اخم الف حض ً هلِّـحمىط أميهنهس حن  االمغ
هتخمهش خنميهب وحن هتخمهش اخم م، وحن د، إحكالق اجفحيمب مع خيهبخيهش اخم ع اجلمب حط  وجم

، وخممي حطهئًهسخم هلىطولكوحمِّـ هسئ ٰههيخيهش هبِّـه اجف ٍ أمغىطى حن ىط حطهبهسمتهس ّ ً أومقىش وأحم
هش حنهس أورده حن مظحيمنًومظحيمنهبال، وهلهبمس هسول حنهئمب مئ اخمهئخيهسط  ميمك مت هبالت وهلىطوع 

هسخمهبهش  :اخم
ر، جمُّـ ميجههي وميىطاد حنهئ حنٰههئهسه ّإن .١ م اخمهئ د أميهنهس حممئحيمب مع م اخم ُ حنحيمب ُ ً

يطالك اال هسمتهبهش ، وّاجفمنُّـريُّّـجخ  اخمّاخمٰههسمّٰهخيمك اخمّمت الت اخم اخمِّـي هن حن اجفٰهخي
م  حيهبهش، وهن حنحيمب ء حن األجكهبهسء(ّاخمحيهي دميهش  مع ذ ّهثمت، هل)ّحن هسر حنهتمغ  هبِّـا االلك

اجمىش اخل هسظ اخم ء حن األجكهبهسء حطهي ، هلال إلمئ لكهيهب  ،حطخلط ال لك احلمئ  ّهسرمع
ء ٰههبىح وال أي  ي وال  هتمغىط وال جم خيُّـم وال حن د وال حن مع ٍهلال هن حن ّ ّ ّ  آمغىط، ّ

د حطهئ وإن حمهسن هن جم مع دميهش اخم مع د حض جغهسل حطهبهسن حن مع ُّّـ إلمئ لكحف متحيىع اخم ُ
هبجههش، هلهبخيهسل د: (هن اخم مع د حن مع ّ، حممس إلمئ أميهنهس لكحف اجفهسهنهبهست حض جغهسل )اخم ً ُ

هبجههش أميهنهس، هلهبخيهسل مبهس حطهئ هن اخم دمي مع ًحطهبهسن حن د: (ّ مع هسن حن لك خسِّـه)اإلمت  ، هلهب
ال حض اخسهي الت وميخيىش خصمئ مئ هئهس ًاجف هبجههش، وجمُّـ أو م هبهست اخم هنِّـا اجفٰههئ جفحيمب

د وحطهبهئهسه حنحيمن مع ّاخم هبهش، وهن هبِّـا االحكالق ال حتخي خم حض متحيىع ّ ث حنهس ّال حض حط ً
اجمىش اخل  .ّاخمٰههبهئّهسرمع األحنىط واخم

هسجح، وذخم أل د اإلجع مع مئ أميهنهس حطهسخم ًوجمُّـ مي ّ لكّمتُ ، وال ّ إال  ال مي حض اخمِّـهن
هسل لكهس هست حض جم ت اخمٰههبهئ ّحتخي خم حض اخلهسرج، واخمِّـهن حض حطٰهيغ إحكالجمهسمظ إجع ّحس اخم

د احلخيهبخي مع ىش. ّ اخلهسرمعّواخم ٍجمهسل اجفمنهئىح حض حن هسحط األمقحيهسر ّ ـ حطٰهُّـ  آمغىط حن حم
ىس اخمِّـي هن جغخيهبخيهش احلخيهسئ حض حن األلكهبهسن د اجفهئ مع : ّأن حطجل اجفىطاد حن اخم
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د االّأنوالكهي  مع د ـ حممس خكمبىط حنىطارا ـ ملخف اخم مع يطالك ً هنِّـا اخم هسجح اخمٰههسمّمت  ّاإلجع

ر اخمواخمُّّـجخ اخم ،ّمن حنهست ّأمت اخمِّـي لكهيمئلك ِّّـهنهئ هسمتهبهش واجفحيمب الت اخم  حن اجفٰهخي
هسر ر اخمّميهشااللك من حنِّّـهنهئ ّ، هلٰهجهىح اخم هسجح لكجهىح ّاجفحيمب د اإلجع مع  لكحف اخم

خف وحطهبهسن ل حض . مظحي مئهبهش اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع، جغهبمك ميخي ّواجفمنهئىح جمُّـ مظهسحطىش هبِّـه اخم
ً خممي أحنىط جغخيهبخيهشّهثنهل: هست حن اخمخنحيهسءّاإلخسهب وذخم هن اخمِّـي رحطمس ...  هن هبهس حنهس هنّ

د  مع هسجح، هلّاخلهسصّمقمئهبهئهسه اخم د اإلجع مع د ميُّـل ّهثنُ، وحس متىطد حط حنٰههئ اخم مع ّ خمحييس اخم
خفة  .ًحط أميهنهس لكحف حنٰههسين حم

يطواري جمُّـ ذ مئهبواحلميهب اخم مش مظ د هبِّـا ًحمىط ومعمبهس آمغىط حض مق مع م اخم هش حنحيمب
ر ميخيىش د حطهسجفٰههئ اجفِّـحم مع ن اخم هسجح، وهن حم د اإلجع مع ال واجفٰههئ حطهسخم ًهس حنً خصمئ

لكهست حض اخسهي ل حض جغهسجكهبّهبجف هبجههش، جغهبمك ميخي مت اجف: هست اخم  حض لكخممي
مت هلمب ّهباخسهي م، وأحنهس حنٰههئ ل هن اجفحيمب مئ مف حض معهسمتمش اجف هبجههش؛ إذ اجفٰه ّهست اخم

احطهبهشّمي  خم خملكاجف ّاأللكهبهسن واجفهسهنهبهست اخم ّ. 
جغ  ادي آحنمك حض  مع اخمخنهبَّـ مع لكحف األمقحيهسر، جغهبمك وجمُّـ مظهسحطٰه لكحف هنِّـا اخم

ل لك : ميخي ال حض اخمخيهنهسميهس ومي د هن اخمِّـي ميخيىش خصمئ مع ًوهنِّـا اجفٰههئ خمهي
مض مئ د اجف مع مئ حطهسخم لكهسهتهس، وحن هنِّـه اجلمبهش مي ّجف ّ هسجحُ د اإلجع مع ، ّ أو اخم

خم هسرات اجفمنهئىح حض اجفخيهسم، حن ذخم جم مع حن حطٰهيغ لك حيهبُّـ هنِّـا اخم : ّوجمُّـ امق
د اال مع ى اخم يطالك مق د أو اخمِّـي هن اجفّمت مع دميهش اخم مع اء حمهسمتلك حن دميهش، مق ّمع ًّ

دميهش اجفهسهنهبهش مع ّحن دميّ مع لكهسهتهس حض اخسهيّ، وهنِّـه هن اجف لك جف هست ّهبهش اخم مظ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٣٢٩ ص٢ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
.٣١ص: ، حنمنُّـر مقهسحط)اإلخسهبهست (امكملحنهئء 
ممهئ  ).١( احلهسجكهبهش رجم٦٥ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهباحلمنجههب اخض
يشم  .٤٥٢ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٦٥ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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هبجههش  .اخم

 ، ء حن األجكهبهسء حض اخمِّـهن دميهش  مع م حن د وميىطاد حنهئ حنحيمب مع ّإذن جمُّـ ميجههي اخم ُ ُ
هسظ أحنىط هسري ال حتخي خم حضٌوهن هبِّـا االحكالق واخمهي حن الك ّ حنحيمب ّ  . اخلهسرجّ

لك  د وميىطاد حنهئ ذخم األحنىط احلخيهبخي واجفمنُّـاق اخمِّـي جع مع ُوجمُّـ ميجههي اخم ُ
 لكحف ذامظ ّهبهشّأؠهسخم حض حن األلكهبهسن، وهن اخمِّـي ميمئهئىش حن حكىطو اخمٰهُّـم واخمالجكهبئ

خيهبهبُّـميهش، حممس ميمئهئىش أميهنهس حن حكىطو اخمٰهُّـم لكحف  هبهش اخم هبهسج إحل احلهب ، حن دون اجغ ّحطِّـامظ ّ ًّ
هيهب اخمّاجفهسهنهبهست حطهسمتهنمسحن إخمهبمبهس حطهئ ا مش اخم خيهبهبُّـميهش حط هبهش اخم ّحلهب ّ،  هلهسخمٰهخي ِّّـهنهئ

ن حكىطو اخمٰهُّـم ّأنميىطى  د احلخيهبخي اخمٰههبهئ حنهس حس ميهئهن إحل اجفهسهنهبهست، ال ميمي مع ّ اخم ّ ّ ّ
ن حجميهئهش اخمٰهُّـم حممس هئٰههس، حط مظمي د، وذخمّ أهنهس ًلكهيهبمبهس حج مع  حن ّهسهنهبهشّ ألن اجفحجميهئهش اخم

لك دة وال حنٰهُّـوحنهش وال أي ّ إال جغهبمك هن خمهب مع ، ال حن  .ء آمغىطّهن
هي أهن دخمهب ّإن ّجع ّ اجفمنهئىح ولكحف هنهسحنيع هنِّـه اخمهئخيجههش إلهسول أن مي ّ

هسرميهش اجفهسهنهبهش، وهن اخمِّـي لكمف لكهئ  د والك مع هست أؠهسخمهش اخم ٰهىط مقهسحطخيهس إلجع ّامق ّ ّ ً
خم حن حطخي يطواري حض حنهئمه  :احلميهب اخم

اء ن لك امق هش األجكهبهسء     حمهبىح وحطهسخممي  . جمُّـ مغىطمعلك جمهسحك
لكّ اجفهسهنهبهش حنّأن: وجغهسؠهي مش، ّ إال  جغهبمك هن خمهب ، ذاهتهس وذامظهبهسهتهس هل ّهن

د  مع هش إحل اخم ميهش اخمهئ دة وال هن حنٰهُّـوحنهش، هلمب حض ذاهتهس حن مع هلال هن حن
ء مغهسرج لك ذاهتهس وّالحطُّـواخمٰهُّـم، و ّهسهتهس، خيىطمعمبهس لك جغُّـ ّذامظهبّ أن ميهئهن إخمهبمبهس 

ن هن حكهسردا خمهيٰهُّـ دة حط حض األلكهبهسن، وميمي مع ن حن اء، ومظمي  م لك ذاهتهس،ًاالمق
ن متحيىع ذات اجفهسهنهبهست؛ ألوهنِّـا اخمممء ال ميٰهخي أ هس حض ذواهتهس وحن جغهبمك ّهنّن ميمي

لك خي ّ إال هن خمهب هش اخم مبهس حنهس جكمئلك رائ ، وهن حطِّـواهتهس وحض جغُّـود أمتحي ّهن ّ
خي  د وال اخمٰهُّـم، هلميهبىح مظٰهجه خمِّـاهتهس اخم مع د؛ إذ خمهبىع خسهس حض ذاهتهس اخم مع ّواخم ُ

يطواري)جم احلميمئهش( ح اخضمهخميشخلهب  .١٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، احلميهب اخم
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؟ د وهلهسجمُّـ اخمممء ال ميٰهجههب مع ن ذخم اخمممء هن حممس ال ميمئمي!. ُواخم  أن ميمي

د اال مع يطالك اخم هسرة لك أحنىط ّمت، ألّاخمٰهخيمكّمت هسري ّ حممس مظخيُّـم لك م ّالك يطالك وحنحيمب ّامت
هي اخم ا  امتهنمسم ّأنُّّـجخ ّحنٰهُّـوم حض اخلهسرج وال حتخي خم حض حن األلكهبهسن، وحن اخم

ّإحل حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهستِّّـهنهئ  اخمّاألحنىط اخمٰهُّـحن اء إحل ،ّ ّ ال خيىطمعمبهس حن جغُّـ االمق
خي حض حن األلكهبهسن، حممس ال ميمئهئىش أميهنهس حن حكىطو اخمٰهُّـم لكهيهبمبهس اجمٰههبهش واخم ّاخم ًّ  ّهثن هل؛ّ

اجمٰه خي خمممء حن األجكهبهسء حض اخلهسرج، وهن ّهبهشاخمٰهُّـم واجفٰهُّـوم ال ميٰهجه اخم ّ واخم
، ألّحطُّـجخ  ٌأحنىط مبهش هلهب ء، وهلهسجمُّـ اخمممء ال ّمي  وهلهسجمُّـ خم، خصيغٌ هنالكّمتال جك

ن حنٰهجه ن ذخم اخمممء اجفهنهسف واجفهئهن إحل ّحطُّـالإذا هل.  خمًهبهسميمئمي أن ميمي ّ أن ميمي
هتهس وحتخيخيمبهس، هن متحيىع اجفمنُّـاق  ّاجفهسهنهبهست ّواجفهسمتىش حن حكىطو اخمٰهُّـم لكهيهبمبهس حطٰهُّـ جع ّ

ميهش اخمٰههبهئهبهش اجفهسمتٰههش لك حكىطو اخمٰهُّـم  د، واخمِّـي هن متحيىع اخس مع ّاحلخيهبخي واخمٰههبهئ خمهي ّ ّ ّ
دة حض األلكهبهسن حطِّـاهتهس حن دون  مع هبهسج إحل احلهبلكهيهبمبهس واجف خيهبهبُّـّهبهشاجغ اءّميهش اخم  ً، مق

ٰههيهبهيّهبهش لك احلهبّهبهشحمهسمتلك هنِّـه احلخيهبخيهش ملهئ امعمشحض  حممس هن احلهسل ّهبهش اخم هسمع،اخم  هش أو خص
ٰههيهبهيهبهش حممس هن احلهسل  هبهش اخم دات اإلحنميهسمتّإحل احلهب مع  .ّهبهشحض مقهسئىط اخم

ء إمتمس ميّحمخم حمهسن ّمت أ :واحلهسؠ دّمنىحّ  مع امقجههش ّخي واخمّميهش حطهسجف  حط
مظ  د لكهيهب وجع مع جملك ذامظ مخ اخم ، وحض اخم هئىش حكىطو اخمٰهُّـم لكهيهبّحمخم ء ال ميمئ  ّ 

، هلّإال  د إخمهب مع هش حض متحيىع ّالحطُّـحطهسمتهنمسم اخم د جغخيهبخيهش جعهسحط مع ن خمهئحيىع اخم  أن ميمي
اجمىش اخل ،األحنىط واخم ن ّهسرمع دا ّحمّ وهنِّـه احلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش اخم هبهس ميمي مع ء حن  ً

د احلخيهبخي مع مئ حطهسخم ّهن اخم مظ هبهسج إحل  حطِّـامظّخي، وهن حنّ اخمٰههبهئّ  حطال اجغ
ً مظخيهبهبُّـميهش، وخمهبىع هن جكهبئهسّهبهشجغهب لك خم اخمّ د االّخي جع مع يطالك ، وهن ملخف اخم ّمت

حنّٰهخيمك اخم هسريّاجفحيمب دة حط وحطمفحمّحم ، وّ االلك مع  .ّء وحنهسهنهبهش حن

هيهب اخمّأنًمقهبهتجح الجغخيهس   مش اخم اجمىش اخلّٰهخيمك  االمتهنمسم حط مش اخم ،ال حط ّ اجفهسهنهبهش ّهثن هلّهسرمع
د اخمٰههبهئ مع .ّحض اخلهسرج لكجل اخم
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ء ّإن: ( اخمخيهسئهيهشّهبهشً حنهس لكىطهلهئهسه مقهسحطخيهس حض جمهسلكُّـة اخمحيىطلك:ميهنهسف إحل ذخم ت   جع

ت اجف هي ّمتهث، هل) خملكخمممء هلىطع خم ا ُّـ األجكهبهسء واجفّأمت حن اخم حنهس ّهسهنهبهستهس مت ً لكمئ
اجمىش اخلّمنىحمظ هسظ اخم هيحيهش حطهي ، حطهتوؠهسهلمبهس اجف ّومعُّـاين، ّحطُّـجخ  وهنِّـا أحنىط ّهسرمع

ء حنهس هن اجفخيىطر حض جمهسلكُّـة اخمحيىطلك خنٰهىطه اجلمئهبىش، وحض  ّميُّـرحم ومي  ّحم ّهثن، هلّهبهشُ
ّحنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست و هلهس أليّحم ّ ؠ ّء حن األجكهبهسء، ال ميخيىش حن وؠىح حن  ً

هسحطخيهش، ألّ إال األوؠهسف، هش اخم دا حض اخمىطمظ مع هس وحن ن ذخم اخمممء جعهسحط ًأن ميمي ت ّنً  جع
ت اجفٌء خمممء هلىطع د لك خم مع ، هل مظ مقهسحطّحم خم ف وجع ؠ خيُّـمٌ حن ٌ وحن  لكحف ّ

اجمىش اخل هش خم حض اخم هسحط ،مثهبىش أوؠهسهل اخم لك خم أيّهسرمع ف ال مي ؠ ّ وحم حن ّ 
ف إّ إال وؠىح، ؠ د حض األلكهبهسنذا حمهسن ذخم اجف مع هس وحنهئهنمس إخمهب اخم ًجعهسحط ّ  هلهثذا .ً

، هل دا وحنّالحطُّـحمهسن األحنىط حمِّـخم مع د أميهنهس حن مع ن متحيىع اخم ً أن ميمي ًهس حض حن ّخيخيً
ن حن.األلكهبهسن ن ّخيُّـحنُ إذ ال ميٰهخي أن ميمي الت، وميمي مئ ًهس لكحف مثهبىش األوؠهسف واجف

ف حطهتوؠهسهل اخلهسرمعّحم ّمظمنهسف الّميهشّ مظخيهبهبُّـميهش رضورّهبهشًحكهس وجغهب ؠ ، وحنىش هشّهب حن
هسر ن أحنىطا الك ًذخم حمهي ميمي ًميهسّ حنهس لكخيهيّ ًهبهسً وحنحيمب يطالكّ ًهبهس امت د حض اخلهسرج، وال ّ مع  ملخف حن

ٍ حطهتي وؠىحًهسّمنحيحن  ّحنىط اخمٰهُّـحنّ ألن األ، وذخمّهبهش اخلهسرمعّهبهش حن األوؠهسف احلخيهبخيّ
هسري اال حكهس حنمثجعّلك ن جمهبُّـا و ّال ميٰهخي أن ميمي ً  وأوؠهسهلمبهس ّهبهشًىطا حض احلخيهسئ اخلهسرمعً

هتهس، هلمئ  هش حض متحيىع األحنىط ّأنُذخم ميٰههي ومتٰه د جغخيهبخيهش لكهبهئهبهش جعهسحط مع ت واخم ّ خمهي
اجمىش اخل ،واخم م ّهسرمع هسل حنحيمب ، حض جم د احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع مئ حطهسخم ّ وهن اخم مظ ّ ّ ُ

يطالك هسجح االمت د اإلجع مع حيّاخم ي هلهي ل جعهسمت م لكخيمك وحنٰهخي ّ، اخمِّـي هن حنحيمب ّ ّ. 
ٰهيغ اجفّمنهئىححطٰهُّـ ذخم جيهبمش اجف  احلمي ّ أن:جل، جغهسؠهيّخيخي لك حمالم خم

خي د وّهبهشحطهتمق مع هس،ّخيىطرّ اجفهسهنهبهست ومظّهبهش لكحف هلٰههيّمظخيُّـحن اخم هب  ًهنهس حض األلكهبهسن خمهبىع ؠ
د ال حتّألن اخم يطالك اجفٰههئ االّ إال  خم حض اخلهسرج، وخمهبىع خمّخيمع ، وهن ّاخمٰهخيمكّمت

اجمىش اخلّ لكُّـحنٌأحنىط هسظ اخم ، ال جغمي خم حطهي  حض اخلهسرج لكحف ّخيُّـم هلال هن حنّهسرمع
 .ّهتمغىطء وال هن حن
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م اجفهسهنهبهست وهلٰههيهبّخيُّـحنُ حنهس جغمي حطّهتنحط:  جيهبمش لك ذخمّمنهئىحواجف ّ لكحف مظخي ّ مبهس ّ

د حطهسجفٰههئ احلخيهبخيّإمتهنهس حض األلكهبهسن، ّخيىطرومظ مع هئهسه ّجمىطر اخمِّـي ّ اخمٰههبهئّمس هن اخم متهسه وأجع
د اال مع يطالك ًآمتحيهس، وخمهبىع هن اخم هئهس ّجمىطر، جغهبمك ّاخمٰهخيمكّمت د جغخيهبخيهش ّأنمتهس وأجع مع  خمهي

م االّلكهبهئهبهش وراء ذخم اجف يطالك حيمب اجمىش اخلّمت ،اجفٰهُّـوم حض اخم د حض حم ّهسرمع مع ّ هلهسخم
دٍء جعهسحطلك مع يطالك وراء حنحيمبّ لكهبهئّ جغخيهبخيٌ أحنىطٍ وحن د االمت مع ، وهنِّـا ّم اخم

د احلخيهبخي مع ل حن جم ّاخم ٰه ُّـأ واجف ُّـأ اآلجعهسر حض األلكهبهسن، وهن أجعىط اجف  هن حن
مك اجلٰه واخمٰه امعمش مظٰههسحل، حممس مقهبهتجح حتخيهب ذخم حض حن خمّهبهشهياخم  .ّهبهش واجفٰههي

د ميهنهبىح امقّمنهئىح اجفّإن ّجع مع هست أؠهسخمهش اخم د ًُّـالال آمغىط إلجع مع ن اخم  وحم
حيهسد حن حمالم خمهيخنهبَّـ ّخيخيحن ُّـالل حن دا حض حن األلكهبهسن، وهن امق مع ًهس وحن ً

ٍ حم حجميّإن: ، وجغهسؠهيخسهبهست اخمخنحيهسءإاخمىطئهبىع حض  ّ حنىطحممش حن ّ مظىطحمهبٌ زوجّ
د ّ وحنهسهنهبهش، واجفهسهنهبهش خمهيمئمئمي ٍومع ل وحنحيهسضّ د حصٰه مع ، واخم هسر ذامظ  لكهيهب حن ٌحطهسلك

مي اخمٰههبهئهبهش اخلهسرمع ّملخفه، وهن هسر ّهبهشّ د، واخمِّـي خم حطهسلك مع متهش حن اجفهسهنهبهش واخم مي ّ حن ّ
حيهسد حن ،ّذامظ وهن اجفهسهنهبهش د اجف مع د، هلهسخم مع  ملخف اخمِّـي خم حن ملخفه وهن اخم

مع ل وجعهسحطلك حض األلكهبهسن، وهن أحنىط وراء اجفهسهنهبهش ووراء اخم هسجحّاجلهسلك حصٰه  ّد اإلجع
يطالك بّاالمت د جغهسؠ حض األلكهبهسن، وهن اجفجههي مع  .، هلهسخم

هسحك د وحط مع هست وجغُّـة وامعمش اخم : جمهسل اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض حنٰهىطض إجع
هبىس احلخيهبخيهش، ده حطجيخفه دائمس، هلمب أميهنهس ملخف حط ًواخمِّـي جيمش ومع ِّـي خم ّ ألن اخمً

هسر ذامظ ملخف اخمِّـي خم حن ملخفه، وهن جغهسؠ اخس د، ً حنهئمبمس مثهبٰههس ّميهشحطهسلك مع حض اخم
هش حنهس حطهسخمخي د مظٰهىطى لك حنالحط مع ء ملخف وامعمش اخم ّهلهيِّـخم ال  ة واإلحنميهسن ّ

، وهن اخمحيىطد، وملخفه زوج مظىطحمهب هسر متحي  .حطهسلك

.٤٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحط)اإلخسهبهست (امكملحنهئء 
هسحط  .اجفمنُّـر اخم
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ل حن اخمجيخف، و د حض اجفمئميهئهست حنحيهسد وحصٰه مع ن اخم  ّأنهلميالحن رصميهي حض حم

ميهش وا من اخس د حطهسخمجيخف حن مع د جغهسؠ حض األلكهبهسن، واجفمئمي اجف مع ّهنِّـا اخم خمِّـات ّ
د واجفهسهنهبهش حض اخم مع د اخلّخيّحن اخم مع ، واخم د اإلحنميهسينّأن وّهسرمع مع  ّ هنِّـا اخم

د  مع م اخم حيهسد حن جم اجلهسلك أحنىط وراء اجفهسهنهبهش وحنحيمب ّاحلهسؠ حض األلكهبهسن واجف
هسجح يطالكّاإلجع  .ّ االمت

ن اجفمئمي زومعّأن لكحف ّمنهئىحّحطٰهُّـ ذخم ميهئ اجف هبًهس حنهس ذحمىطه اخمخنهبَّـ حن حم ، ًهسّ مظىطحمهب
من ّأنو مي اخمٰههبهئهبهش حن ّهن ّ د اخلهيّ مع د، ال ميٰههئ ّهسرمع هش حض اخم مع  ّأنّحن اجفهسهنهبهش واخم

دميّجفهسهنهب مع د وحن مع ت اخم دميهش ملخف جع مع مظهس وحن ّ جع ّ د ً مع  حض األلكهبهسن، حط اجف
من د حطهسحلخيهبخيهش، واجفهسهنهبهش حنّواجف مع ُّـّ حض األلكهبهسن هن اخم  ّحتهسدًة حنٰه رضحطهس حن االّ

هسجغمك أؠهسخمهش د حطهئهسء لكحف مق حطهبهسمت حض حن مع د، حط هن حض اخلهسرج لكجل اخم مع ً اخم
هبهسمتهست اجف د واجفهسهنهبهشّهبهشهش، هلال محهسمييط وال إجعهئهبهئّخيُّـحنحطٰهيغ اخم مع مش ّ إال ّ حطجل اخم حط

هيهب اخم ،اإلدراك واخم دِّّـهنهئ مع ء واجغُّـ هن اخم  . واخلهسرج 
، واخمِّـي هن .٢ د حطمئٰههئهسه احلخيهبخي مع لك اجفمنهئىح أؠهسخمهش اخم ّ حطٰهُّـ أن أجع

، حطال جغهباجفمنُّـاق اخمٰههبهئ خمهي د، اجفهسمتىش حن حكىطو اخمٰهُّـم لكحف ذامظ حطِّـامظ ّ مظخيهبهبُّـميهش، ّهبهشّمع
ّواخمجههسرد أميهنهس خمهيٰهُّـم لك اجفهسهنهبهست حطهسمتهنمسحن إخمهبمبهس حطهئ احلهب خيهبهبُّـّهبهشً لك ّميهش اخم ، وأجع

ء ّحم ّأنًأميهنهس  د ّخيمس ميهئهسل اخمّإمت  مع ت لك حكىطمي مخ اخم ّ ومي اخم
ء ال إلمئ أي وؠىح ، وحم  ّلكهيهب ، حطٰهُّـ ذخم حطٰهُّـ حتّ إال ّ د خم مع ت اخم ّخيخي وجع

مل اجف هئ هيحيجل حنّحتهسد معمبهش االّأن ّمنهئىحّحمهي مي ّ حض حم أحنىطمي مص ُّـمي هن حنمنُّـاق ّ
مت حنمنُّـاجمهس لكهبهئ ، ألك حن حم د اخمٰههبهئ مع ًاخم ّ ًهبهسّ د اخلّ مع د ّهسرمع  حض اخم مع أم حض اخم

،اخم د هن اجلمبهش واحلهبّأن : حطمئٰههئِّّـهنهئ مع لّهبهش اخم هي جغمن ميهش  ّ اخم مظمن هن ّاخس
هيحيجل اجفحط ُّـجل اخمخنهبئجل اجف اءّ ل أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط حض اخمخيهنهسميهس، مق مئ  ًمي اجف

ّأحمهسن احلمئ حطهبهئمبمس مخال أوخم ًهبهسً ً أم حمهسن مخال جكهسئٰههس،ّ اء وً مههس حطهسخمِّـات أم ّاحتهسد حمهسن ًمق
هسل االّأحنهس. ًا حطهسخمٰهىطضّاحتهسد حطهبهئمبمس ّحتهسدحمهسن اال هب ّحتهسد حن  ّاحتهسد حطهسخمِّـات هلمب حن جم
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د مع هسن حطهسخم خمهئهساإلمت د: ( حض جم مع هسن حن د حض ّاحتهسد معمبهش ّهثنهل) اإلمت مع ه حطهسخم

ب إخمهب  د اجفهئ مع ًأوالاأللكهبهسن هن متحيىع اخم ت ّ  وحطهسخمِّـات، وهن ميحيهبُّـمتهس جع
حن مش اجفحيمب جيهسميىطمي حط د، اجف مع م اخم هسن وحنحيمب . ، هنِّـا حض احلمئ اخمخنهسئىشّهبهشاإلمت

هش إحل اال هب مخ ّحتهسدوحمِّـا احلهسل حطهسخمهئ م اجلهئىع لكحف ّ حض احلمئ األومض، حن جم حنحيمب
ع، حم م اخمهئ خمهئهسّهسحتهسدحنحيمب ان ومخهي لكهيهب حض جم هسن حطهسحلهب ان: ( اإلمت هسن جغهب ) اإلمت

ب إحل حمهيهبمبمس ّحتهسد معمبهش االّهثنهل د اجفهئ مع ًأوالً حطهبهئمبمس أميهنهس هن اخم  وحطهسخمِّـات، ّ
ان،  م احلهب هسن وحنحيمب م اإلمت د اخمىطاحطىس، اخمِّـي ميىطحطىس حطجل حنحيمب مع واخمِّـي هن اخم

مع دمي حط مع مئ حطهسالوجيٰههيمبمس حن ، وهن حنهس مي ، ّحتهسدّد واجغُّـ حض اخمِّـهن حن  اجفحيمب
د اخمٰههبهئّهسرمع  اخلّحتهسدًهلهنال لك اال مع مش اخم  .حط

هسل االّوأحنهس هب ّاحتهسد حطجل جكهبئجل ّحتهسد حن ّ اجفهسهنهبهش ّاحتهسدًا حطهسخمٰهىطض هلمب حن جم
هنىط ، حمّهبهشّ حطهسجفهسهنهبهش اخمٰهىطّميهشاجل هسن حطهسألحطهبيغ حض ّهسحتهسد ومخ هنِّـه لكحف مظهي  اإلمت

خمهئهس هسن أحطهبيغاإل: (جم د واجغُّـ) مت مع ن حنمنُّـاجممبمس اخمِّـي هن اخم  حض ًاواخمِّـي ميحيهبُّـ حم
هسن حطهسخمِّـات ّحتهسداأللكهبهسن، وخممي معمبهش اال ب إحل اإلمت د حنهئ مع  حطهبهئمبمس اخمِّـي هن اخم

لك جفهسهنهبهش األحطهبيغ اخمٰهىطّأن :حل األحطهبيغ حطهسخمٰهىطض، حطمئٰههئإو د مي مع  حطٰهُّـ ّهبهشّ اخم
هنىط هسن اجل مظ جفهسهنهبهش اإلمت د ميّ ألن اخم وذخم؛ّميهشّجع ًأوالّٰههي مع ّ وحطهسخمِّـات حطمسهنهبهش ّ

هنىط هسن اجل د ّميهشاإلمت مع هنىط هن اجف ًأوال؛ إذ اجل د إخمهب حن ّ مع هش اخم  وحطهسخمِّـات، ومت
 ، هش اخمممء إحل حنهس هن خم د حطمسهنهبهش األحطهبيغ اخمٰهىطّجعمت مع ٰههي اخم ّ حطٰهُّـ ذخم مي  ّهبهشّ

د إحل األحطهبهن مع هش اخم هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم ّهبهشًجعهسمتهبهس وحطهسخمٰهىطض، ومت  .حن مت
هيهش اال د حطهسخمٰهىطض مخ حطٰهيغ اجفهسهنهبهست اخمٰهىطّحتهسدوحمِّـا حن أحن مع  لكحف ّهبهشّ حطهسخم

خمهئهس د ّحتهسد معمبهش االّهثنهل) األحطهبيغ حمهسمظمش( :حطٰههنمبهس اآلمغىط، حممس حض جم مع  حطهبهئمبمس اخم
هش ّخمميًأميهنهس، و هش حطهسخمِّـات هن مت هش حطهسخمٰهىطض، واخمهئ د إحل حمهيهبمبمس مت مع هش اخم  مت

ف حطهسألحطهبهن ؠ هسن اجف د إحل اإلمت مع د حنمنُّـاق جغخيهبخي ّهثن، هلّهبهشهسمظ واخمميّهبهشاخم مع  اخم
هنىط هسن اجل  ّهبهش، وهن حنمنُّـاق حطهسخمٰهىطض خمألحطهبهنّميهشّحطهسخمِّـات خمِّـات حنهسهنهبهش اإلمت
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هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خمّهبهشّ اخم هن حنهسهنهبهست لكىطّهبهشواخمميهسمظ  .، ومت إخمهبمبهس حن مت

خي اجف ّ احلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش ّهبهش إحل حتُّـميُّـ معمبهش األؠهسخمهش وجغهبّمنهئىححطٰهُّـ ذخم ميهئ
دة حض مع ُّـ حنّحم األلكهبهسن حطهسخمِّـات حض اجف ل حض حطُّـاميهش األحنىطّ ، هلهبخي مبهش حض : (مي ال جك

ُّـ اجفّأن مش احلخيهبخيهش، ّ دمي مثهبٰههس حط مع متهس حن  حس إلمن ّوإالًمي ال ميمئمي أن ميمي
ن حطهبهئمبمس ّإنأي )  حطهبهئمبمسّحتهسداال ميهش حطجل جكهبئجل أن ميمي هن ائىس احلمئ واخس ّ حن 

مش اخمحيىطض؛ جفهس حطهبهئهسه  حن معمبهش أمغىطى، وهنِّـاّاحتهسد و،حنجيهسميىطة حن معمبهش ّ جغهسؠ حط
هسحطخيهش هيهش اخم ُّـ واجغُّـ حن األحنىطمي اجفّحم هلهي حمهسن .حض األحن من ّ ّمي أؠهبال وحن ً

د مع هبهسج إحل جغهبّميهشاخمِّـات حطهسخمِّـات وخم اجف ، حطال اجغ  ّهبهشّ واحلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش حن ذامظ
ميهش واال هن ل احلمئ واخس ّمظخيهبهبُّـميهش، خمهييطم لكُّـم جغمن ، ّحتهسدّ هسمض ّخممي حطجل األحنىطمي  اخم

،حط ُّـوهن أؠهسخمهش اجفّهسجفخيُّـم ـ ّ جغهسؠ حممس مظخيُّـم، هلّحتهسدمئ واالّ ألن احلهسحك  ميّ
مبمس حطهسخمِّـات حض األلكهبهسن ـ  دمي مع ، هلٌحطهسحكوحن هي هسرّالحطُّـ حن ٰهّميهش حن الك  أجغُّـ ّهبهش ومظ

ُّـاجف  .مي أو حمهيهبمبمسّ
هي حطهئهسء لكحف حنهس جمُّـحنهئهسه ّأحنهس ، هلمب وا هئهسئ هسمض حض هنِّـا اخمخيهبهسس االمق ّ حطجهالن اخم ً

هيهش لك ن هنهئهسك ّأمت حطجل اخمخنهبئجل، وّحتهسدحف االحن األحن ن ّاحتهسد جمُّـ ميمي  حطهسخمِّـات وجمُّـ ميمي
خمهئهسّاحتهسد د: ( حطهسخمٰهىطض، حممس حض جم مع هسن حن هسن أحطهبيغ( و)اإلمت ت ّوأحنهس). اإلمت  جع

هسر  هسلك مش احلخيهبخيهش واخمِّـات، وال ّأناجفالزحنهش، هل دمي حط مع  األحنىطمي األؠهيهبجل اجف
هسء احلمئ  حطجل األحنىطمي ّن، ألّحتهسد واالّميٰهخي أن ميخيىش حطهبهئمبمس أي مت حن أمت

من ىطةّاجف ٌهبهش أؠهيٌ وجغخيهبخيهشٌ ذاتٍواجغُّـّمي ّ مظهسحنهش؛ إذ خمً وحنجيهسميىطةًهيجل حطهسخمِّـات حم ّ 
خيهي ّ مظجيهسميىط األمغىطى مظجيهسميىطا مظهسحنٌهشّحن مئ ّ ألن احلًهس، هلال ميمئمي مخ أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط،ً

امتمش اال هس حن مع ُّـلك معهسمت اؠ ولكُّـم اخمخيجههبٰههش اخمّحتهسدًمي هسط واخم  إذ ؛ّهسحنهش واالرمظ
هبهيّنإ هسمي ملخف ؠ هسمي لكحف اجف ُّـ واجغُّـ حن األحنىطمي اجفّحم هلهي حمهسن . مخ اجف مي ّ

من ّأؠهبال وحن ميهش ّ اخمِّـات واحلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش حطهسخمِّـات، خمهييطم حطجهالن احلً هن ّمئ واخس
؛ هسحنهش حطهبهئمبمسحطجل هنِّـمي األحنىطمي هسمض حطهسحكّخممي .ّ خمهيمئجيهسميىطة اخم ع احلمئ حطهبهئمبمس، ؛ اخم جم  خم
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ُّـ اجفوهن أؠهسخمهشم ـ ّهلهسجفخيُّـ هيمي ـ ّ ن أجغُّـ اجفّالحطُّـهل. حطهسحك حن ُّـ أن ميمي مي لكحف ّ

خيهسدميىط أو حمهيهبمبمس حض ذامظ وحن جغهبمك هن أحنىطّأجم هسر اخم يطالكّي الك ، خمهبىع خم حض ّ امت
ل أحنىطا ّحم هلهثن حمهسن .ّذامظ األؠهسخمهش واحلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش مئ ع واجف ً واجغُّـ حن اجف

يطالك ًهبهسامت هسرّ ًميهس الك مبهش االّ ، وجمُّـ ا حطهبهئمبمس هن اّحتهسد، هل  ّأن ّمظهنهيألحنىط احلخيهبخي اخمٰههبهئ
دّحتهسدمعمبهش اال مع هسر. حطهبهئمبمس هن اخم ًميهس وإن حمهسن أجغُّـمههس الك ًهبهس واآلمغىط جغخيهبخيّ ًهبهس لكهبهئّ ّ ،

ل د إلمئ لكحف اجفهسهنهبهست حض اخسهي اخمّإن: جغهبهئئِّـ متخي ّمع هبجههش، هلمب حنّهبُ ُّـهست اخم  هبهس، ّ
د  (ّحتهسدواال مع يطالكّإحنهسّحطجل اجفهسهنهبهست واخم د امت مع ن اخم ًهبهس حطهتن ميمي هسرّ ًميهس والك ّ 
ر جغخيهبخيّهسهنهبهستواجف ن لك إدراك حكىطميخيهش أهن ّهبهش أحن حط  ـ حممس ذهنمش إخمهب اجف

د ـ  يطالكّوإحنهساخمميخنىح واخمخنمب را امت ن اجفهسهنهبهست أحن ً حطهتن مظمي هسرّهبهشّ د ّميهش الك مع ، واخم
رّ لكهبهئّجغخيهبخي  ).، حممس هن اجفِّـهنمش اجفهئمن
مل احلميهب  هنهئهس، هن اخم ّمنهئىح هنِّـه اخمهئخيجههش اخم ميخنخف إخمهبمبهس اجفّإن ّجع مت

، جغهبمك جمهسل حن د حض حنهئمه مع هست أؠهسخمهش اخم اخسهس دخمهبال إلجع يطواري لكحف حنهئ  :ًاخم
 لكـىطة أمظــهسر حمــىطه حنـإذ ملهب     ّخم حس ميمثؠ وجغُّـة حنهس جغمنهيلك

 : هنِّـا اخمُّـخمهب حممس ميمكّوخصمن
د أؠهبال وحن مع  ومخ حطجل ّاحتهسد جفهس جغمن ،ًهس حض حن األلكهبهسنّخيخيًخم حس ميمي اخم

هسمض حطهسحك معيطحنهس، هلهسجفخيُّـ اّخممي .اخمخيهنهسميهس ّخم هيً  .م حن
هي حممس ّأحنهس ا هسمض هل هسر ؛ّمظخيُّـم حطجهالن اخم  واحلمئ حض ّحتهسد االّأن وذخم حطهسلك

لكهش حن ٌاخمخيهنهسميهس جغهسؠ هست ذخم حصمئ معُّـان، وهلهبمس مق ذحمىطمتهس إلجع ُّـاهنهش واخم  حطهسخم
هيهش  .األحن

جمّ اجفالزحنهش حطجل اجفخيُّـّوأحنهس هبهسهنهس مي هسمض، هل هبهنهسح اجفخيُّـّم واخم هسخمهبهشحنهست ّىح لكحف امق  :اخم
د ّهسهنهبهست اجفّإن :خلهب األوحقّاخضخنلك مع جيهسميىط حض اخم الف واخم ىطة واالمغ هسر اخممي  حن

، اخلّخيواخم مسم ذاهتهس وّمي  هلّهسرمع هسز لك األمغىطى حط ، ّهبهشهسهتهس اخلهسرمعّذامظهبّحنهسهنهبهش مح
ّ حم حنهسهنهبهش مظٰهمف لك جغخيهبخيهش اخمممء وجغُّـّنوذخم أل ّ ّ ٰهىطميىح هّ ، واخم  ومظٰهىطميحي اجفهئجهخي
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ّعجلطف واشضشل، رعرد شضل يشء أجطبي خعرج رن داإلفة اخطصضي شضطق وحمفود ب

، ال شن حظغ اخصعين ّحتعدّ شصه بظي ظحو شن أظحعء االّحتعدّذشك احلف، سد سعبل شال
 جعشق حضظضي ّ وال يف ظضف األشف وال يف اخلعرج اشصظطي، سطظف غطعك أيّظعاشفغط

، ال ّظع اشطعرضّظعدة بعحلظواظً ـ شثال ـ اخحفوّظعّ بظططع، سامغظع اإلظسعظّحتعدغوجع اال
 ّظع اخحفودة بعحلظواظّظعّتطع بامغظع اشضفذّ شن جطع حفغع وشعغظّتحفُغصضل أن ت

تطام جحعم اخضعغفة واشبظطوظع واالختالف، وغضفا حعل ذعإلف ّ؛ إذ بز شعغظّظعاششعغط
عغف  أن غضون غطعك تضّالبف، سّف شعغويّ وتضثّصفد سظذا سعن ثطع ت.ّاخعغظعت األخفى

ّ، وال تصصظطع اخعغظعت شن حظغ ذواهتع وحفودغع أي ظحو شن ّظعوسثفة خعرج ّ
 .ّحتعدأظحعء اال
ّ أي محل يف أيّإن :له اكثههنهّاملمه ً غضتيض بصبظصته ظحوا شن أظحعء ّظع سصّ

ّ سل محل ّظع شتامشهّم ذسفوا يف حمطّأهن بز اخحطول واخحطول رطظه، وذشك ّحتعداال
 :زّرشرز أذعذظ

 أن غضون غطعك ظحو شن أظحعء اخضعغفة بز اخحطول واخحطول رطظه :ّاألول
ً مل غضن احلطل شضظفا؛ إذ شو سعن اخحطول رز اخوضوع شن مجظق ّوإال، ّظعيف اشضص

ه ّشضطً احلطل حظطالف غضون صحظحع، وّظن تضعغف بظططام، سٍ جطعّاجلطعت شن دون أي
ّال غضظف ذظالع، سال غتم  شن ّالبفغضفا سصعغع، الظتضعء اشضعإلفة شطه، س احلطل يف ً

شظضون حسع اشضفض ذظالز، (اخضعغفة بز اخوضوع واخحطول يف اشضصعغع 
 محل اششء رد ظضسه؛ ّ وشفا ال غتم)يشء واحف، ال ذظالعنّ إال وشوالغع مل غضن

 .ًإذ اششء ال غضعغف ظضسه، سال غضون احلطل شضظفا

؛ ٢٥ص: ، األسق اخبزّللنمهت املري دالهد؛ ١٠٠ص: ، ششفر ذعبق، اخصضفاملنلو: اظصف 
كلهف  ؛٩٤ـ ٩٣ ص٢ ج:، ششفر ذعبقر اكممننه األربمهاحلمنه املتمهكنه يف األسمه

).احلطل(، حتع رطوان ٧١٨ ص١ج: ّ، حمطف رز اشتطعظوياصلالحهت اكمنون واكمنوم
.١٠٠ص: ، ششفر ذعبق، اخصضفاملنلو 
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حن اجفجيهسميىطة حض اجفخيّإن ّجع مش احلخيهبخيهش حممس حض احلمئ ّإحنهسً دائمس، ّهبهشهسم حنحيمب  حط

هسر حممس حض احلمئ األومضّوإحنهساخمخنهسئىش،  مش االلك  .ّ حط
هئين هسء اال:امك ن هنهئهسك مت حن أمت ل لكهيهب حض ّحتهسد أن ميمي مئ ل واجف مئ  حطجل اجف

هس؛ إذ خم حمهسن هنهئهسك مظخيهسحط وملخفّوإال، ّهبهشاخمخيهن هب هسميهئهش ّذامظهب ّميهشً حس ميمي احلمئ ؠ هش وحن
ع حن مثهبىش اجلمبهست حن دون أي معمبهش مظالقحطجل ل واجف مئ ٍ اجف  حس ، حطهبهئمبمسّاحتهسد وّ

هس، هل هب ،ّهثمتًميمي احلمئ ؠ هسمي هسمي لكحف اجف  ّأنمئ حنٰههئهسه ّ ألن احلّ ال ميمنهي مخ اجف
خم ىط: (ّهنِّـا هن ذاك، هلال ميمنهي جم هسن جغ ىط) اإلمت هسن خمهبىع هن احل  .إذ اإلمت

تٍ مخّحمإذن ميخنحقط حض  ل، ّاحتهسدو معمب مظجيهسميىط ُ جع مئ ع واجف  حطجل اجف
ل حض ّميهش اخمجيخفّأنوهنِّـا ميٰههئ  مئ ع واجف لك ملخفّهبهش جمهنّحم اخم حطجل اجف  ّميهش، خمهب

ع حن أمتهش، أي خمهبىع حطهبهئمبمسّذامظهب خيهسحط اّ أي مت جغُّـة اخم،جفٰهىطوهلهشاع اخم  ّ حممس أن معمبهش اخم
لك وجغُّـة مغهسخممنهش خصهنهش، وحطهبهئمبمس  ىطةّإمتخمهب  ّن أل وذخم؛مس هن وجغُّـة حجيطومعهش حطهسخممي

مش اخمحيىطض حناجف ُّـع حط ل حن معمبهش وحنجيهسميىط خم حن معمبهش أمغىطى،ّ مئ   حنىش اجف
ء واجغُّـ حن معهسمتمش مي،هلمبمس  جيهسميىطان وحن  وهنِّـه هن .ىطان حن معهسمتمش آمغىطّ ومههس حن

مئ ىطة، وهن اخم مظ هيجههش حطهسخممي جغُّـة اجف ، ّاحتهسد ّاخم حي مش االؠجهالح اخمحيهي ًا حط

ا اخمجيخفميهش إحل ملخفميهش ذامظهبهش وملخفميهش ملخف   مئ ّجم ّ ّ ّ ّهش، واخمجيخفميهش اخمِّـامظهبهش هن اخم ّذامظهبّ مئّ مش ّمظ  حط
هسمّ جمّجع، )ًمظخيهسحطال(االؠجهالح  خيهسحط إحل أرحطٰههش أجم ا اخم هنهسميىح: مئ هنهسداخم  واجفهيميهش ّ واخم

هئهسجميغ، وحنٰههئ اجفجيهسميىطة اخمِّـامظهبهش هن ن اجفجههسردة واجفجيهسميىطة حطجل اخمممء وملخفه :ّواخمٰهُّـم واخم  حم
هسب أمغىط ملخف ذات اخمممء، حمهسهلحقا:ّواجفجيهسميىطة ملخف اخمِّـامظهبهش هن. خمِّـامظ ن اجفجيهسميىطة ألمق ق ُ حم

ميىط واخمحي اد حض اخم مئ،احلالوة واخم ّواخمجيخفميهش حض اجفخيهسم ملخف ذامظهبهش). ًمغالهلهس( ّ ومظ ّ. 
ىطة، وهنِّـه ّإهن ّجع هيجههش حطهسخممي جغُّـة إحل وجغُّـة جغخيهبخيهبهش ووجغُّـة ملخف جغخيهبخيهبهش مص ا اخم مئ ّ جم ّ ّ

هئهس حض اجفخيهسم ىطة هن خص حط هيجههش حطهسخممي جغُّـة اجف  .ّاخم
، مسلكاهسهب احلمنجههب، وحمِّـا ١٨٢ وص١٨٩ـ ١٨٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب: امتمهىط

.١٣٠وص١٣٤ص: حنمنُّـر مقهسحط



هبهي هب مظ ٢٦٩  .............................................................................................ومظهئ
جغُّـة ّحتهسدهلهسال ىطة، ال اخم هيجههش حطهسخممي جغُّـة اجفمئيطومعهش واجف حيهش هن هنِّـه اخم  حض اخمحيهي

هنهش، وهنِّـا اجفٰههئ خمالّهبهشاحلخيهبخي خمّحتهسد اجف يطواري حض جم خم حس : ( هن حنىطاد احلميهب اخم
جغُّـة ال االّإمتو) ّميمثؠ وجغُّـة حنهس جغمنهيلك ورة اخمخنٰهىطّحتهسدمس معهسء حطهيحييس اخم  .ّميهش خمهي

هبّاخضخنلك هئمك حي  حطهسؠجهالجغ اخمّحتهسد مغمنهسئىغ االّ حن أهنّإن :خلهب امك  ال ّأمتّحيهي
خم حطجل أحنىطمي أؠهبهيجل حض  دمي حض األلكهبهسن حطّذامظهبُميٰهخي جغمن مع مبمس، هلال ِّّـامظهبمبمس وحن

ع االُميٰهخي منّحم حطجل جكهبئجل، ّحتهسد وجم هتؠ وحن ّ واجغُّـ حنهئمبمس حن   اخمِّـات حطهسخمِّـات،ّ
هبهسج إحل جغهب ، حطال اجغ دميهش واحلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش حن ذامظ مع ّوخم اجف  إذ خم حمهسن ّ مظخيهبهبُّـميهش؛ّهبهشّ

ُّـ واجغُّـ حن اجفّحم ، حمهسن حم واجغُّـ حنهئمبمس حض ذامظ وجغخيهبخي األؠهيّ  ّهبهشّمي حمِّـخم
مغىط مظجيهسميىطا جغخيهبخي ًحنجيهسميىطا خم ًهبهسً هسمي ومظجيهسميىط ذات حم واجغُّـ حنهئمبمس األمغىطى مظجيهسميىطا ّ ً، هل ّ

ن حطهبهئمبمس أي ّمظهسحنهس، حن دون أن ميمي هسء االً ىطهتمس جغهبهئئِّـّحتهسد مت حن أمت ن حم  ٍ، ومظمي
ىطة جغخيهبخي ن هنهئهسك مخ و مغهسخمّهبهشحم جغُّـة، هلهيمي ميمي  حطجل ّاحتهسدمنهش ملخف حجيطومعهش حطهسخم

جي أن هسر جكهبئجل ميهئ ن أجغُّـمههس ـ لكحف أجم مظخيُّـميىط ـ أو حمالمههس أحنىطا الك ًميمي ًميهسّ ، خمهبىع خم ّ
 .ّحن ذامظ األؠهسخمهش واحلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش

لّلك هنِّـه اجفخيُّـّمظهنإذا ا د إحل حطهبهسن اجفالزحنهش، هلهئخي خم حس ميمي : حنهست، متٰه
د أؠهبال وحن مع  جل اخمخيهنهسميهس؛ ومخ حطّاحتهسد جفهس جغمن ،ًهس حض حن األلكهبهسنخيّخيًاخم

مش اجفخيُّـّ ألن اجفوذخم جيهسميىط حط ىطة واخم هسر اخممي ّهسهنهبهست حن حنهش األوحل، هلال ميمئمي أن ّ
ن هن اجفمثحنهئهش خمال ل حض اخمخيهنهسميهس، اخمِّـي حطهبهئهس رضورمظ ّحتهسدّمظمي مئ ع واجف ّ حطجل اجف

ٍحض حم مخ مش اجفخيُّـّ هسمتهبهش، هلهي حس ميمي حض دّ حط ّاجفهسهنهبهست وحس ّ إال ّخيار اخمحنهش اخم
خيٌميمي ملخفهنهس أؠهب ٌ حن ّ حض حن األلكهبهسن، حس إلمن أي مخ خمحيخيُّـان معمبهش ّ

هسمض حطهسحك معيطحنهس حممس ّإن، وجغهبمك ّحتهسداال ن هنهئهسك أحنىط آمغىط ّالحطُّـ، هلّمظخيُّـمً هنِّـا اخم  أن ميمي
جغُّـة واال ّملخف اجفهسهنهبهست هن اخمِّـي ميمثحن خمهئهس معمبهش اخم ع حض ّحتهسدّ ل واجف مئ  حطجل اجف

الف وحنهس حط اجفجيهسميىطة ـ وهن اجفهسهنهبهست حممس ّهبهشخيهناخم ّ، ألن معمبهش االمغ  ـ ملخف معمبهش ّمظخيُّـمّ
جغُّـة وحنهس حط اال ّ حممس حطهبهئهس حض اجفخيُّـّحتهسداخم هسمتهبهش، جغهبمك ذحمىطمتهس حطّ  معمبهش ّهتنحنهش األوحل واخم
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ىطة واجفجيهسميىطة اخم مظمثحن  معمبهش ّ، هلهسخمِّـي ميمثحنّحتهسدّهئمبهس اجفهسهنهبهست مصهسخمحيهش جلمبهش االّاخممي

جغُّـة أحنىطّحتهسداال د،ّ إال هبِّـا اخمُّـور مخي مي والّ آمغىط ملخف اجفهسهنهبهستٌ واخم مع  اخم
جغُّـة واال د هن اخمِّـي ميمثحن معمبهش اخم مع ّ حض اخمخيهنهسميهس، وهن حممس حطجل ملخف ّحتهسدّهلهسخم

ال ذخم حس مظمي معمبهش اجفجيهسميىطة مصهسخمحيهش جلمبهش اال ن ّحتهسدّاجفهسهنهبهست، إذ خم ، حط مظمي
هئهسه وحطهب  .مئ حض اخمخيهنهسميهسهئهسه حض جغخيهبخيهش احلّإجغُّـامههس لكجل األمغىطى، وهن مغهيىح حنهس هلىط

خي مخ وال  د حس مي مع ال اخم  حن ّحتهسد احلمئ واالّإن، وجغهبمك ّاحتهسدّإذن خم
ُّـجخ ر اخم ل حطجل اخمخيهنهسميهس حممس ذحمىطمتهس، هلّهبهشاألحن د دور حض ّالحطُّـ احلمن مع ن خمهي  أن ميمي

هسر ن أحنىطا الك ، وال ميٰهخي أن ميمي ًميهسًذخم جغُّـة واالّن، ألّ  حض اخمخيهنهسميهس ّحتهسد معمبهش اخم
اجمىش اخلٍهسك جغّ لكهبهئّأحنىط جغخيهبخي ، لك اخم يطالكّهسرمع لك أحنىطا امت ًهبهسً وخمهب هسرّ ًميهس الك  ّالحطُّـ، هلّ

ن اجفمثحن خسِّـه اجلمبهش أميهنهس أحنىطا جغخيهبخي ًأن ميمي ً ًهبهسّ ًهبهس لكهبهئّ هسري ّ ألن اال،ّ ًال ميمثحن أحنىطا ّلك ّ
ًهبهسجغخيهبخي ًهبهس لكهبهئّ دّ مع ن اخم ًهبهسًأحنىطا جغخيهبخيّ إال ُ، هلال ميٰهخي أن ميمي ًهبهس لكهبهئّ ًوخم حمهسن أحنىطا . ّ

هسر ًميهسالك هسر، حمهسمتلكّ جغُّـة أميهنهس أحنىطا الك ً اخم ًميهسً د وال ّ ألن اخم؛ّ مع جغُّـة جغهسؠهيهش حطهسخم
ىطة هن احلخيهبخي ن اخممي دهنهس، وجغهبهئئِّـ مظمي ّ ال ملخف، هلال مي مخ ّهبهشٍمظيطميُّـ لكهيهب حض ومع

ن ّإن، وجغهبمك ّاحتهسدوال  ورة، حممس مظخيُّـم، ومعمش أن ميمي ّ هنِّـا اخمالزم حطهسحك حطهسخم
جغُّـة حض احلمئ أحنىطا جغخيهبخي د اجفمثحن جلمبهش اخم مع ًاخم ًهبهسّ ًهبهس لكهبهئّ بّ  .، وهن اجفجههي

خم حطجل أحنىطمي أؠهبهيجل ّأمت ّحتهسد حن مغمنهسئىغ االّإنوجغهبمك   ال ميٰهخي جغمن
دمي حض األلكهبهسن حط مع د ِّّـامظهبحن مع هش، واخم هسخم مس حنهس حطهبهئهسه حض اجفخيُّـحنهش اخم ّمبمس، حطمئخي ّ

ل حطهس جل، هلال خصهبىغ لك اخمخي جغُّـة أؠهب حممس مظ ّاجفمثحن جلمبهش اخم هسرّ ّ اجفهسهنهبهست ّميهشلك
خيىطر ّحمىطة واجفجيهسميىطة حض معمبهش اخمميّاخم مظمثحن  ، هل د هن األحنىط احلخيهبخي ّأنّ مخ مع  اخم

يطالك ر امت ، واجفهسهنهبهست أحن هسرّهبهشّاخمٰههبهئ ّ حض ذاهتهس، حنهس جكمئلك حطِّـواهتهس حض جغُّـود ّميهش الك
د مع هش اخم مبهس رائ مئ حطمفهنهسن . أمتحي جغُّـة ّهنِّـا هن حنهس مي داخم مع هست أؠهسخمهش اخم  . إلجع

هتخسجلوجمُّـ معهسء هنِّـا اخممفهنهسن حض حمهيمست ؠُّـر   حن ذخم حنهس معهسء حض رمقهسخمهش ،ّاجف
ل حض مظخيىطميىط هنِّـا اخممفهنهسن دميهش األجكهبهسء ّإمت: اجفخنهسلكىط، جغهبمك ميخي مع ّ خم حمهسمتلك حن
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ّبشزظ دصضشصهتص، ال بصدظ آثظ، الدتشع محل بررشص حث برع، واحلسم بدء دششص 

 دزصد احلسل ودذطاخه ّنأل) ٍاإلشسصن دصش( و)زطط ثشوان: (حث يشء، خسوخشص
 احلسم بدء حث يشء حبصرة  بح دزشودح دتزصطظطن يف اخوتود، وخطاّحتصدضو اال

ّمهص وتودا وتزصطظمهص دزشودص ودصضشض،ّاحتصدحن  ً  .ّحتصد ودص به اثزصطظة حج دص به االً
ّخسو مل طسن اخوتود جشالص حج اثصضشض  خمصخزض جلشض اثزصطظة، ّحتصد مل تسن تشض اال،ً

 .ّزم بصحل خام دظ، خصثسظوم دثسهواخال
 خصن ضشصك دبشصه حث وثطة دص وتزصطظ دص؛ إذ خوّ صحض احلسل ّإن: بشصن اثالزدض

 خسو خصن اخوتود .ن خثظة حمرض، مل طسن محلص وخو خ.وثطة حمرض، مل طسن محل
ًشصًأدظا اشتظاح ه، دن ّرطده تصبرح خوثطة دص أضشف إخشه وتّرطد، تسون وثطته وتّ
، جوى  دترصرف بح األجشصءٌ محلّحسق مل طت، وإذا خصن خطخك.ّصضشصتاثرصين واث

 .ّطايتّاحلسل األويل اخ
ّه خيظ اخجضصن واالجتطالل بصحلسل اخذصإلع ّأش :ودن اخواضط يف حبصرته ضطه

ّ خسو مل طصصل اخوتود، مل طتحسق .اثترصرف  خصن احلسل إن وال محل جصإلع، وّاحتصدّ
ً بشصء حث اخسول ّثتى بحسض اثرشى واثزشوم حيذل ّحتصدّاألويل اثبتشي حث اال

ّ اخوتود وحطم أصصخته، وخسشه حطل حن ذخك يف األجزصر يف حمل بحثشص، ّطضحتبصربص ّ
ًثشض حسم االجتطالل خسحسل األويل أطرص، خام بششص جصبسص، واخذصضط حث ذخك  ًّ ّ ّ

ّ ومل خيذظ خالده بصحلسل ّ دتحططن ضو اخوتودّخل يف ّحتصد تشض االّإن: خوخه
 .اخذصإلع

ي يف ثصجشته حث األجزصر، ثشض خصل يف وضطا دص رصطه احلسشم اخسبظوار
 ّصنّ يف احلسل األويل، خّ ضطا ال طتمّأنال خيزى : ّسذشفترسشسه حث ضطه اخربصرة خس

 يف اثذصحظ حث  ّاجتطل: ّض ممشوحض، خسشص شسولّشسس يف اثزشوم، خصخّحتصددزصده اال

.١٣ـ ١٢ص: ، دذطر جصبقاملشاعر 



حيهش ............................................................................. ٢٧٢ ٣ج ـ اخمحيهي
د حط مع الهنهس جفهس حتخيّهتمتأؠهسخمهش اخم جن احلمئ حض األومض اخمّ خم ، ِّّـاجحّ مخ جكهسئىش، وامت

، هلهئمهىط حطهئمهىط ٍوهنهئهس مظىطجم الهنهس جفهس حتخي مخ أؠال، ألّأمتّ أدق، هلهتجكهسر إحل ّ ً خم  معمبهش ّنّ
د،ّحتهسداال مع ً حض األومض أميهنهس هن اخم د اخمىطاحطىس اجفّأمتّ إال ّ مع ، ّهبهش حطهئ اخمىطاحطجهّخي اخم

د اّخيوإن حس مي مع مض، هلمس لك اجفخنهسلكىط حن حطهسب ّ حطهئ اخممهىطهلهبهش حممس حض اخم مئ جف
هئيطل إرمغهسء اخمٰههئهسن واخم

ُّـالل هن اال ، حطال هلىطق حطجل أن ّحتهسدهلهسألمقهسس حض االمق حنجل حض احلمئ  حطجل اجفحيمب
ن خكىطف اال د اخلّحتهسدميمي مع ل هن اخم مئ ع واجف حن حطجل اجف ّهسرمع  اجفحيمب

مض، حممس هن احلهسل حض مئ ؠهس حض اخسهياجف هبجههش،هست ّهبً احلمئ اخمخنهسئىش، ومغمن ّ ألن اخم
هسظ اجفمنهسدمي اخلهسرمعّحتهسداال ن حطهي حنجل ميمي ن خكىطف ّهبهش حطجل اجفحيمب ، وحطجل أن ميمي
د اخمّحتهسداال مع ، حممس هن ِّّـهنهئ  هن اخم حنجل حض اخمِّـهن ت اخمىطاحطىس حطجل اجفحيمب واخم

د ّحتهسدّ ألن االّاحلهسل حض احلمئ األومض، مع هسظ اخم ن حطهي حنجل هلهب ميمي  حطجل اجفحيمب
جغُّـة واال:لّ لكحف حم جغهسّهثمتهل. اخمِّـهنهئ ر اخم د هن خص مع حنجل حض ّحتهسد اخم  حطجل اجفحيمب

، اء ّحم مخ دا راحطجهًمق ًهبهسً حمهسن ومع خمّ دا خصمئ ًهبهسً حض اخمِّـهن أم حمهسن ومع اجمىش ّ  خكىطهل اخم
،اخل هبهي حنهس ذحمىطه اجفمنهئىح حض األمقحيهسر، ال حنهس أهلهسده حض رمقهسخمهش اجفخنهسلكىطّهسرمع  .ّ هلهسخممن

ُّـالل جمُّـ معهسء أميهنهس ـ حممسّإن ّجع مبهئهس لكحف ذخم ـ حض حمهيمست ّ متً هنِّـا اخمهئ حن االمق
حنهش ح اجفهئمه يطواري، جغهبمك جمهسل حض  د ّأمت: حطهبهسمت: احلميهب اخم مع  خم حس ميمي اخم

ًأؠهبال، حس إلمن وجغُّـة أؠال، الف، هلّ ألن اجفً ىطة وهلجهىطهتهس االمغ هسر اخممي  ّهثنّهسهنهبهش حن
مي هيحيهست وحن ّاجفهسهنهبهست حطِّـواهتهس مص د، هلّ مع ىطة حض اخم هسر اخممي خف مل د ّهثنىطات ومظ مع  اخم

ميمي ىط حط ع مظمي ىط مت ّمي ّ لكهست، حممس ّ جغُّـةّأنىط اجف د حنىطحميط ميُّـور لكهيهب هلهي اخم مع .  اخم
هسن حمهسمظمش ّحتهسدوإذا حس إلمن وجغُّـة حس إلمن اال ميهش، حمهسإلمت هن ّ، اخمِّـي هن اخس

؛ إذ اجفحيىطوض  هسجغ هسرّأنواخمميهسمظمش  د الك مع جغُّـة وهن اخم ، واألؠ ّميهش معمبهش اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٦٧ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



هبهي هب مظ ٢٧٣  .............................................................................................ومظهئ
م اخمميهسمظمش واخمّهبهشهن جكهبئ هسن وحنحيمب ؛ واجفحيهسهنهب ّ حنهسهنهبهش اإلمت الف، ّذامظهبهنهسجغ مبهس االمغ

هي اخمجيخف ميهش،ّميهشّومظمن هن  .ّ وأمي أجغُّـهنهس حن اآلمغىط، ال اخس
د، أجغُّـمههس اجفٰههئ االّأن ّمنهئىحّ حطٰهُّـ أن حطجل اجف.٣ مع يطالك  هنهئهسك إحكالجمجل خمهي ّمت

م اال هسري واجفحيمب ،، واآلمغىط اجفمنُّـاق احلخيهبخي اخمٰههبهئ اخلّاخمٰههسمّٰهخيمك اخمّلك  ّهسرمع
، إلهسول أن ميخنخف حض ّهبهشّهبهسن حكىطو اخمٰهُّـم واخمال جكهبئاخمِّـي ميمئهئىش حض األلك  لكحف ذامظ حطِّـامظ

رمي هبهسز حطجل االحكالجمجل اجفِّـحم امتمش االحن  :هنِّـه اخمهئخيجههش إحل معمبهست اخمحيىطق ومع
، ّنأ :ّامكحنملق األول د احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع هسين، وهن اخم د حطهثحكالجم اخم مع ّ اخم

منىح حطهس ، وال مظ هبجههش ال معهئىع خسهس وال هلمن هسرة لك جغخيهبخيهش واجغُّـة حط هش ّهبميهيخمّلك
م وال حطهسجليطئ ٰهجل ومظّهبهشواخمٰهمئ ص، مظ ىغّ واخلمن ّ أهنهس  حض األلكهبهسن حطِّـاهتهس، حممسّخن

مبهس اجف حيهسوت حض حنىطامظ مسمييط ومظ ٰهُّـد ومظ ّأميهنهس مظ . هش حطِّـاهتهس، ال حطهتحنىط مغهسرج لكهئمبهسّخنميميً
هئهسه حنحيمنّمنهئىحّوهنِّـا حنهس حطهبهئ اجف ، ومت جمُّـ أو هسحط ًال حض ّ وأجع حض اخمحيمن اخم

هبهش، هلالجغيس ث اجفهس  .اخم
د حطهثحكالجم األولّحنهسوأ مع د اال،ّ اخم مع م اخم هسري  وهن حنحيمب  ّهثمتاخمٰهخيمك، هلّلك

مت حن اجفحيهسهنهب اخمِّـهنهئّهبميهي حطهسخمّمنىحمي م، خممي م ّحم ، وّهبهش واجفٰههسين اخمٰهخيهيّهبهشهش واخمٰهمئ حنحيمب
خفميحض اخمِّـهن ال ميمئ هسجم لكحف حم د حض اخمِّـهن .هئىش هلىطض ؠُّـجم وامتجه مع م اخم  هلمئحيمب

دات، وخممي مظخيُّـم حض هلمنُ حنهس إلمئ ّحمّجكهسحن ولكهسم وحنهئجه لكحف  مع ٍلكهيهب حن اخم ّ 
م ّأن :مقهسحط ، ولكمئ مبهس حض اخمِّـهن هئىش أن حتمن حطميهئمبمبهس وجغخيهبخي دات اخمٰههبهئهبهش ميمئ مع ّ اخم

د حض اخمهئحيىع ومظٰهىط اخم مع م اخم م خمهبىع هن جغخيهبخيهش ّهبميهيحنهس ميىطمظ حن حنحيمب هش واخمٰهمئ
د اخمٰههسم مع م اخم د اخمٰههبهئهبهش، هلمس ميىطمظ حض اخمهئحيىع حن حنحيمب مع ّاخم حن حطهسخمهئّ هش  خمهبىع لكمئ

هش إحل حنهس ميهئجه لكهيهب حن أهلىطاد  م اجلهئىع حطهسخمهئ م حنحيمب دات اخمٰههبهئهبهش حمٰهمئ مع ّإحل اخم
، حط هن خمهبىع امتهس حن ّ إال وحنمنهسدمي دات اخمٰههبهئهبهش ولكهئ مع ه اخم ًومعمبهس حن ومع ًّ

يطواريح اخضمهخميشخلهب  .١٤ـ ١٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، احلميهب اخم



حيهش ............................................................................. ٢٧٤ ٣ج ـ اخمحيهي
م أحنىط الزم  حن لكمئ هسري لكهئهسوميهئمبهس، هلٰهمئ ، ميخنميّالك يطالك هبّهبهش جغهبّامت هست ّ حن جغهب

ن جغهسحمهبهس لك م حنٰههئ اجلهئىع ًحنمنهسدميخي اخم إلمئ لكهيهبمبهس وميمي الف لكمئ هئمبهس، وهنِّـا حط
، هل حن ن جكهسحنال خسهس، وخممي أهلىطاده ّهثمتوحنحيمب ً لكجل أهلىطاده اخم ميهئجه لكهيهبمبهس وميمي

د  مع دة حط مع د ّمغهسرمع حن مع د حط مع ، وهن حن ، جغهبمك ّذهنهئ لكهبهئ حن  ّإنّحنحيمب
د، اخل مع ُّـل حض مت اخم خكهش واخم ّاجفهسهنهبهش خصحي  .أو اخمِّـهنهئّهسرمع ّ

د حطهثحكالجم األول  مع م أحنىط هشّهبميهيمظٰهىط اخمّإذن اخم حن لكمئ م، ولكمئ  واخمٰهمئ
هسري الزم  حيهبهش األمغىطى، حن ّالك ، جغهسخم حض ذخم جغهسل مقهسئىط اجفحيهسهنهب اخمحيهي يطالك ّامت

م اخمخنهبئ هب حنحيمب حنّهبهشجم حيهبهش ّ واإلحنميهسن اخمٰههسمّهبهش واجفٰههي هنهس حن اجفحيهسهنهب اخمحيهي ّ، ومت
يطالك د احلخيهبخي. ّهبهشاالمت مع هسين، وهن اخم د حطهثحكالجم اخم مع الف اخم ، وهنِّـا حط  اخمٰههبهئ

ىغ اخمٰههبهئ ورصف اخمّخي خصيغ اخمّهثمتهل هسج حض ّٰهجل واخمّخن من، ال إل  ّمظخن
 حط حطهسمتهنمسم ،ّهبهشّ مغهسرج لك ذامظ وجغخيهبخي اخمٰههبهئهبهش األؠهيّىغ وحنٰهجلّ إحل حنخنّمظٰههبهئو

د إحل اجفهس مع ،هنِّـا اخم من هبهسز واخم ّهنهبهست إلمن خسهس االحن  وختىطج حن اخلحيهسء ّ
ن اخمِّـي خسهس حن ذاهتهس د احلخيهبخي اخمٰههبهئ خكهسهنىط حطِّـامظ .واإلهبهسم واخمميمئ مع  هلهسخم

هسب اخمٰهُّـموحنمهمبىط اله خمميهسمتلك اجفهسهنهبهست حطهسجمهبهش حض جغ ّ خمجيخفه، وحط مظمهمبىط اجفهسهنهبهست، وخم ّ 
حيهسء جهالن وخكهيمئهش اخسالك واالمغ  .واخم

هئين م اخمّنأ :امكحنملق امك د حطهثحكالجم األول، وهن اجفحيمب مع ، إلمئ ّٰهخيمك ّ اخم يطالك ُاالمت
ّ واجغُّـ، هلمب حنخنحقك اجفٰههئ حطجل مثهبىش اجفهسهنهبهست ً حطمئٰههئّهسهنهبهستلكحف مثهبىش األجكهبهسء واجف

حنّاحتهسداخم إلمئ لكهيهبمبهس، واجكحقاحم حطهبهئمبهس ومخهي لكهيهبمبهس، حطمئٰههئ   ّهبهشه حنٰهمبهس حض لكهسحس اجفحيمب
د اخمِّـهنهئ مع ، هلّوأحنهس. واخم د احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع هسين، وهن اخم د حطهثحكالجم اخم مع  ّهثمت اخم

ّأميهنهس حنخنحقك حطجل مثهبىش اجفهسهنهبهست، ه هبهس حض ّاحتهسد حطهبهئمبهس، هن  حنٰههئ اجكحقاحمّأنّ إال ً
خيهبهبُّـّهبهشاأللكهبهسن، وامتهنمسحن إخمهبمبهس حض اخلهسرج حطهئ احلهب  ّخيّحنهسهنهبهش ال مظّمي ، هلّميهش اخم

معُّـ حض األلكهبهسن، د اخمٰههبهئ إخمهبمبهس حطهئ احلهبّ إال وال مظ مع خيهبهبُّـّهبهشحطهسمتهنمسم اخم ، ّميهش اخم
حنّهسحتهسدهل د حطهثحكالجم األول حطهسجفهسهنهبهست حض لكهسحس اجفحيمب مع ّ اخم ،  واجكحقاحمّهبهشّ  حطهبهئمبهس حض اخمِّـهن



هبهي هب مظ ٢٧٥  .............................................................................................ومظهئ
هيىح محهسحنهس لك  د احلخيهبخي اخمٰههبهئ حطهسجفهسهنهبهست حض األلكهبهسنّاحتهسدًخي مع  .ّ اخم

هسين، وهن ّمنهئىح حض ذمي هنِّـا اخمحيىطق ميِّـحمىط اجفّجع د حطهثحكالجم اخم مع ىس حطهسخم ً حطهبهسمتهس ميىطمظ
، وجغهسؠهي د احلخيهبخي مع د احلخيهبخي ّأن: اخم مع هش إحل اخم د حطهسخمهئ مع د واجف مع  اخم

ال ء واجغُّـ، واالمغ مت حنهئخنهت ّهبهشف حض احلهباخمٰههبهئ  د حن جغهبمك حم مع ، هلمب حن
دمي  مع يطاع حن ن حنهئخنهت المت د حن جغهبمك ذامظ اخم مظمي دميهش، وهن ومع مع يطاع اجف ّالمت

د مع  .ّ اجفهسهنهبهست حطّميهشحطِّـامظ وحن
هئمكهت د اخمّنأ :امكحنملق امك مع م اخم هسري االّٰهخيمك  حنحيمب هسئىط اجفهسهنهبهست واجفحيهسهنهب ّلك ّحم

خيىط إحل ملخفه حض   حض لكهسحس ّهسهنهبهستيطه لك ملخفه حن اجفحيهسهنهب واجفّمحهب وّمظٰههبهئاألمغىطى، ميحي
د احلخيهبخي اخل مع ،اخمِّـهن واخلهسرج، وذخم اخمجيخف هن متحيىع اخم د ّهسرمع مع  واخم

، اخماحلخيهبخي مّهثن هلِّّـهنهئ ، وحنحيمب د احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع   اخمِّـهن حنمنُّـاق حن حنمنهسدمي اخم
د اال مع يطالك اخم هسج حض مظٰههبهئ ومحهبّٰهخيمك اخمّمت ّإل ّ ، د احلخيهبخي مع اخمِّـي هن يطه إحل اخم

د اخمِّـهنهئ مع  .اخم
،ّوأحنهس د احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع اء  متحيىع اخم دا مغهسرمعًمق ًهبهسً حمهسن ومع ًهبهس أم ذهنهئّ  هلمب، ّ

ىغحن مقهسحط ـ ٍ ذحمىطمتهس حض هلىطقحممسـ  ٌخن مئهبّٰهجل وحنّ ، ال حطهتحنىطّ وحن  ٍيط لك ملخفه حطِّـامظ
دة حض ّهسحتهسدحطّ لك جغخيهبخيهش ذامظ اخمٰههبهئهبهش، حط هن ـ حممس ذحمىطمتهس ـ ٍمغهسرج مع ّه حطهسجفهسهنهبهست اجف

د اخما مع دة حض لكهسحس اخم مع ،خلهسرج وحطهسجفحيهسهنهب اجف ّ ميٰهجه مظهي اجفهسهنهبهست ِّّـهنهئ ُ
من هبهسز واخم د اخمٰههسمّواجفحيهسهنهب االحن مع م اخم ، ّ، حطمس حض ذخم متحيىع حنحيمب يطالك  االمت

ر  جهالن إحل مت د احلخيهبخي اخمٰههبهئ هن اخمِّـي خيىطمعمبهس مثهبٰههس حن حم اخمٰهُّـم واخم مع ًهلهسخم
ت اخمٰههبهئ  .احلخيهبخيهش واخم

د، جمُّـ مظٰهىطض خسهس اجفهنِّـه حطٰهيغ اخمحي مع  حض اجفخيهسم، ّمنهئىحّارق حطجل إحكالجم اخم
هسئ ّ مظٰهىطّمنهئىح اجفّإن ّجع ًض أميهنهس حض جعهئهسميهس هنِّـه اخمهئخيجههش إحل حطٰهيغ اخمحيىطوع واجف

اء لكحف اخمهئىغّهبهشاجلهسمت مك األ جغمبهس وحطهبهسهنهس إحل حن ّ، ومت متحيهن مظىطجغهب  ّ. 
د اخمٰههبهئهبهش، و.٤ مع حيهسوت حض حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم خنميهب واخم هتخمهش اخم  حلخيهبخيهش ّأنّ حن
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هسر مظهئيط هبجههش حطهسلك د اخم مع مش اخمخيّاخم حيهسومظهش حط هيحيهش وحن ة ّالهتهس، حنىطامظمش مص

، واجف ّواخمهنٰهىح واخمميمسل واخمهئخيىغ واخمٰههي واخمُّـمت ومت ذخم ّ جمُّـ مظٰهىطض ّمنهئىحّ
هسجغمك  هسحطخيهش حطهئ اإلمثهسل، وهن هنهئهس إلهب اخمخيهسرئ إحل حن ث اخم هتخمهش حض اخم ُخسِّـه اجف

خنميهب اخم مقهبهتجح احلُّـميمك لكهئمبهس حنحيمن هش حن ّاخم هسخم هسث اجفىطجغهيهش اخم ًال حض أوامغىط أحط
ان هسب، حض اخمحيمن اخلهسحنىع حتلك لكهئ  )ّهلمن حض اخمخنُّـة واخمهنٰهىح: (هنِّـا اخممي

د حض ذخم حنهس ذحمىطه اجف مع ر، ّمنهئىحُومحهسجع جغخيهبخيهش اخم خنميهب حض جغخيهبخيهش اخمهئ  حن اخم
هي مقهسحطخيهس حط ر حنّهتنًجغهبمك أو خنميهب االّخنميمي جغخيهبخيهش اخمهئ ، وهنِّـا هن ّمظحيهسجمهش حطهسخم

خنميهب هبهسز هلهب إحل حنهس حط االجكحقاك واالّاخلهسيص اخم ، ّمظحيهسق اخمِّـي ميىطمعىش حنهس حط االحن
هيحيهش ومظحيهسوهتهس ّهثنهل هبهسز اجفىطامظمش اجف د، حممس ّإمت احن مع ر أو اخم ن حطهئحيىع جغخيهبخيهش اخمهئ مس ميمي

د، ال حطممء آمغىطّامظحيهسجم ّأن مع ر أو اخم ن حطِّـات جغخيهبخيهش اخمهئ  .ًمبهس واجكحقاحممبهس أميهنهس ميمي
هبجههش اجفّإن .٥ اجغُّـة اخم د اخم مع هيحيهش ّخنميمي جغخيهبخيهش اخم مبهس، مص حيهسومظهش حض حنىطامظ هش واجف

هش األلكحف ّهتمغىط واخمّخيُّـمة واخمهنٰهىح واخمّحممس ذحمىطمتهس حطهسخمميمسل واخمهئخيىغ واخمخي ، واجفىطمظ
ى واألجكُّـ هش األّهن األجم الف اجفىطمظ ٰهىح وأجم ً حممسال، حط ن أ ، جغهبمك مظمي ّدمت

ٰههبحيهش إحل ً.حممسال منهسلكُّـة وحنحقاجمهبهش حن  د حن مع حيهسومظهش حلخيهبخيهش اخم  هلهسجفىطامظمش اجف
، جكُّـميُّـة، د واخمميمسل إحل حنهس هن أجكُّـ حنهئمبهس حض ذخم مع ن ّ وحن جكُّـميُّـة حض اخم مي هل

هشّحم هش إحل حنهس هن ألكحف حنهئمبهس، خمحيخيُّـهنهس حطٰهيغ حنهس خمهيٰههسخمهبهش حن ً خصُّـودةٍ مقهسهلهيهشٍ حنىطمظ  حطهسخمهئ
مئهيهش لكحف مثهبىش حنهس  هش إخمهبمبهس، حنخن اخمميمسل حن ملخف لكميىع، هلميهسمتلك اخمٰههسخمهبهش حنجههيخيهش حطهسخمهئ

هسهلهيهش خصُّـودة حطهسخم هش إحل اخمٰههسخمهبهش، وحمِّـا اخمٰههسخمهبهش خصُّـودة خسهس حن اخمميمسل، وحمهسمتلك اخم هئ
هش حنجههيخيهش ملخف  ق إحل حنىطمظ مب حن معمبهش اخمحي هش إحل حنهس هن ألكحف حنهئمبهس، وهنميِّـا مظهئ حطهسخمهئ

ر واخمىطهلٰههش . ًخصُّـود أؠال د واخممهمب مع د، وخسهس حن اخم مع هش وامعمش اخم وهن حنىطمظ

ممهئمكجيهب  هتخسجل، ؠُّـر جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض . وحنهس حطٰهُّـهنهس٤٢٧ ص١ج: ّاجف
).٢( احلهسجكهبهش رجم ٤٥ ص١ ج:هسحطاخممنُّـر اجف 
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د وحنٰهُّـن  مع ة وحنُّـة ولكُّـة، هلمب رصف اخم هئهسهن جم ّواخمٰهمهمئهش واخمميمسل حنهس ال مي ّ ّ

ر دات وحنمنُّـر اخمهئ مع د اخم ار وومع ر األمت د ومت مع ىش اخم  واخمميمسل، وهن حنهئ
ُّـأ مقهسئىط اجفىطامظمش اخم دوهنهس واخمهئهسزخمهش لكهئمبهس  .وحن
د اجف مع الف حض ّخنميميًحطهئهسء لكحف هنِّـه اخمىطؤميهش حلخيهبخيهش اخم ّهش، ميخيىطر اجفمنهئىح االمغ ّ

ت هست واخم ، ّأحنهس. جغميمئمبهس حن معمبهش اإلجع اجمىش اخمٰههبهئ ت واخم هسظ لكهسحس اخم ّ حطهي
هشّمي هل د ّهبهش حن اجفىطامظمش اإلحنميهسمتحنىطمظ مع ىش اخم د حمهسمتلك أجمىطب إحل حنهئ مع  حلخيهبخيهش اخم

ر واخمٰهمهمئهش واخمميمسل، حمهي را وحممسالّوحنٰهُّـن اخمهئ دا وأجكُّـ مت ى ومع ًمس حمهسمتلك أجم ً ًّ .
هش اإلحنميهسمتّواخمٰهميىع حطهسخمٰهميىع، هلميهي حكهس ّهبهشمس حمهسمتلك اجفىطمظ ىط هن د أحم مع ً حلخيهبخيهش اخم

ُّـأ اخمميمسل، د وحن مع ىش اخم ًومتيطوال وأجكُّـ حطٰهُّـا لك حنهئ ّ دهنهس وجم ّ حمهيً ٰهىح ومع ّمس 
دهنهس،حممسخسهس وازدادت متخيهسئمنمبهس وجغُّـودهنهس مش ومع رهنهس، واجغ   وأجغهسحكلك، ومغحي مت

 .حط اخممههيمست واأللكُّـام
هست واإلدراك اخمّوأحنهس هسظ لكهسحس اإلجع مهّٰهخيمك  حطهي هيىح ّأو احل واخم ، هلهب

ى اجفُّـرحم ٰهحيهس، هلهثذا حمهسمتلك اخمخي ى اجفُّـرحمهش ومظحيهسوهتهس جكُّـة و الف اخمخي ًاحلهسل حطهسمغ هش ّ
مه وحمِّـا اخم ل ّٰهخيمك ّٰههبحيهش، حممس هن احلهسل حض اإلدراك احل واخم لكهئُّـ حطٰهيغ اخمٰهخي

داواألهلمبهسم ٰهىح ومع ىط متيطوال وأ د األحم مع ر حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم ً اخمهنٰههبحيهش، حمهسن خكمب ً 
ّوأجم حممسال، حمهي ً ى ّ هش إحل اخمخي هش وخكهسهنىطة حطهسخمهئ مس أحنمي إدراحممبهس وحمهسمتلك وا

ار اخمخنمئىع حطهسخمخيهبهسس اخمهنٰههبحيهش واخمهئهسزخمهش، حممس هن اّهبهشاإلدراحم هش إحل حنىطامظمش أمت  حلهسل حطهسخمهئ
ر اخمخنمئىع،ّإحل األحطمنهسر اخمهنٰههبحيهش، هلميهي ٰهىح مت ت رؤمي وأحنمي حنالجغمه مس  ّ مظهب

ّحطهئهسء لكحف هنِّـه اخمىطؤميهش مظ  حيهش متهبهش اخمخيىطحطهش وحكهيمش اخمخيىطب حن اهللا مظٰههسحل، هلً  حكهيمش ّهثمتّهنهي هلهي
د، هلهسخمخيىطب أحنىط مع ٌازدميهسد اخمميمسل وجكُّـة اخم هسرّ ، وخمهبىع أحنىطا الك ميهئ دي مظمي ً ومع ًميهسّ ّ ،

هسرك ومظٰههسحلٌواجفٰهىطهلهش واخمخيُّـرة ومت ذخم جمىطبهلهسالزدميهسد حض اخمٰههي  . حن اهللا مظ
هسل اجف  هن هنهئهس لكهسحس اجف هنمنّاجفىطاد حن اخم .ّ اخمِّـي ال واجمٰههبهش خمّ، ال اخم
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، وحمهي ُّـّواخمهئمهىط إخمهب هسم ،ّمس اجك ن إدراك األمع ؛ وخسِّـا ميمي ّ مظٰهِّـرت رؤمي واخمهئمهىط إخمهب

ر اجفهسد دي، أمقمبهشّميومقهسئىط األحن مع  وأمي ، اخم هن حض ملهسميهش اخمهئخيىغ واخمهنٰهىح اخم
ىط رميّلكهئُّـ ذوي اجفُّـارك اخمهنٰههبحيهش، حن إدراك اجف هش، اخم هن حض ّدات واجفحيهسرجمهست اخمهئ

ّملهسميهش اخمخنُّـة واخمخي دا وحممسالّ را وومع ًة، مت ً ً. 
ى اجفُّـرحمهش اخمٰهخيهيّوأحنهس ميهش، حصىطّهبهش إذا حمهسمتلك اخمخي ّ جم ّدة لك لكهسحس اجفهسدة، حطٰههبُّـة لك ّ

هست احل ن حطهسخمٰهميّهثن، هلهشّمي واجفهسدّهبهشّاجفالحط د ّ حمهيّأمتىع، حطمئٰههئ  األحنىط ميمي مس حمهسن ومع
ى  هش أحممئ وأجم دا وحممسال،اجفىطمظ ًومع ى اجفُّـرحمهش ً رهنهس لكحف مظهي اخمخي  حمهسن خكمب

ر ن إدراحممبهس خمهيمئحيهسرجمهست اخمهئ هي وأمظ وأمعحف، هلهبمي رهنهس خمُّـجخهس أو  ّميهشّوجغهن
ار مثهسل احل مظٰههسحل ومثهسخم أّوجضهيهبهست هي حن ملخفهنهس حن ّ أمت ّجكُّـ وأخكمبىط وأو

د مع  .اجفىطامظمش اخمهئهسزخمهش حض اخم
د  مع هش وامعمش اخم ن حنىطمظ هبهسن، حمهسن حن اجفحيحقض أن مظمي ء هنِّـا اخم   وحض 

هش إخمهبهئهس، ألـ اخم هي األجكهبهسء وأخكمبىطهنهس حطهسخمهئ هس ّهن هن ألكحف اجفىطامظمش وأحممئهيمبهس ـ أو
دا واألجكُّـ ى ومع ّاألجم خمهئهس وامتجيمسمقمبهس حض ً را ولكمهمئهش وحممسال، وخممي خمهنٰهىح لكخي ً مت ً

هي حن اخممنٰهمش لكهيهبمبهس ّجغهنهبيغ اجفهسدة واجفهسدميهست، أؠ د ّ مظٰهخيّ مع هش وامعمش اخم  حنىطمظ
، هلحيىطط وإدراحممبهس هئهسهن ر واخمميمسل ملخف اجف د واخمهئ مع  لكحف حنهس هن لكهيهب حن لكمهمئهش اخم

خمهئهس اخمهنٰههبحيهش، وميمئهئىش لك إدراحممبهس وحنٰهىطهلهش حمهئمبمبهس  مبىط لكخي هش اخمخلميحيهش مي ر هنِّـه اجفىطمظ مت
مبهس هبهسن . وجغخيهبخي ره لكحف ّأنهلمهمبىط حن هنِّـا اخم مت ولكُّـم خكمب د وحطجه مع  مغحيهسء وامعمش اخم

ره، هلمب حطهسحك حن جغهبمك هن خكهسهنىطحنُّـارحمهئهس ولكخي ره وجكُّـة خكمب  .ّخمهئهس، حن هلىطط مت
، حطٰههبُّـ هبهي اإلدراك، حمهسحن اخمٰهخي ، إذا حمهسن اجفُّـرك ـ حطهسخممي ـ ؠ  لك ًاِمتٰه

ي هست احلىع واجفهسدة، جم َّحنالحط ّ امعمش واحل ّ ار اخم ر أمت ّ اخمحيمب واجفٰهىطهلهش، حمهسن خكمب
ىط إدراحمهسّوجضهيهبهستّاألول لكهيهب  ً مثهسخم ومعالخم خم أجكُّـ وأحم ّ. 

، وال ميُّـرحم جغ  امعمش مظٰههسحل جغ حنٰهىطهل ، ال ميمئميهئ أن ميٰهىطف اخم ّوحنىش ذخم حمهي ُّ ّ
اه اخمٰهخيهي هئهسهن إدراحم وجم ة ّهبهشاإلدراك، خم د حض جم مع هش وامعمش اخم ّ، ولكُّـم مظهئهسهن حنىطمظ
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هئهسهن ال ر واخمميمسل، واجف د وجكُّـة اخمهئ مع هئهسهن هلمبّاخم  .ً وإدراحمهسًمس ميمئميهئ أن إلهبىس حطجيخف اجف

د حنىطامظمش حنّأنهبهش  ذحمىطمتهس حض اخمهئخيجههش اجفهس.٦ مع حيهسومظهش، ّخنميمي حلخيهبخيهش اخم هش وحن
دهنهس وازداد  ي ومع ىش اخمميمسل، جم د وحنهئ مع هش حن رصف اخم ّوحمهيمس اجمحقحطلك اجفىطمظ

دّمس مظهئيطخملكّحممسخسهس، واخمٰهميىع حطهسخمٰهميىع، هلميهي مع هش اخم ُّـأ،ّميهش اجفىطمظ ٰهُّـت لك اجف   واحط
دات  مع هبهسن ميٰهىطف أن خمهبىع حطجل اخم دهنهس وجم حممسخسهس، وحن هنِّـا اخم ُٰهىح ومع ّ

هسمي حن جغاجف الف ومظجيهسميىط ومظ هبمك ذواهتهس وجغخيهسئخيمبهس، هلمب ـ حممس حيهسومظهش حطهسجفىطامظمش امغ
هيىح  هئهس ـ ال خت مسمييط،أو خيُّـمي واخمّ إال وال مظ ر ّهتمغىطحطهسخمميمسل واخمهئخيىغ واخم  واخممهمب

د  مع دهنهس، وخمهبىع أحنىطا مغهسرمعهس لك جغخيهبخيهش اخم ًواخلحيهسء، وهن لكجل ذواهتهس وومع ً
خنمي هبٰههش اخم مبهس، وهنِّـه هن حك حيهسومظهش حض حنىطامظ ّهب اخلهسيص حممس مظخيُّـماجف وحطِّـخم ميهئميىط . ّ

حطهش إحل جغميمسء اجفخنهسء دات اجفهئ مع هسمي حطجل اخم خمهش اخم ّاجفمنهئىح حنخي ّ. 
ت اخلهسؠهش  ل حطٰهيغ األوؠهسف اجفٰههبهئهش واخمهئٰه ّوخممي هنِّـا ال ميمئهئىش حن جغمن ّ

د اإلحنميهسمتّمي ، اجفالزحنهش خمّهبهشاإلحنميهسمت مع هش حن حنىطامظمش اخم ؠمبهس، وذخم ّهبهشحنىطمظ من  حط
هش مش حنهس ميمنهسجغمش مظهي اجفىطمظ مش واأللكُّـام، احلهسؠهيهش حط ّ اخلهسؠهش حن اخممههيمست واحل

ت اخلهسؠهش  د واخمميمسل، وهنِّـه األوؠهسف اجفٰههبهئهش واخمهئٰه مع ىش اخم ّخسهس حطٰهُّـ مظهئيطخسهس لك حنهئ ّ ّ
هش حن اجفىطامظمش اإلحنميهسمتّمي حط مئ حطهسجفهسهنهبهست لكهئُّـ ّهبهشحنىطمظ د هن اخم مظ مع ّ حلخيهبخيهش اخم ّ

هش لكهئُّـ اخمٰهىطهلهسء هسحط مئ حطهسأللكهبهسن اخم ُّـّاحلميمسء، ومظ مش ّ جمّ، وهن مظخن را وإل ًة وخكمب
دهنهس وجم حممسخسهس، وحطٰهميىع  ٰهىح ومع هش و حي حمهيمس مظهئيطخملك اجفىطمظ ىط وخي د هبهس أحم مع ّاخم ّّ

حي ومظهنٰهىح حمهي ُّـّذخم خت هش وازداد حممسخسهسّمس اجك د اجفىطمظ  . ومع
هسرة لك أوؠهسفّهسهنهبهستهلهسجف تٍ لك ٍ مغهسؠهشٍ ومتٰه هشّ  حن حنىطامظمش جغخيهبخيهش ٍ جفىطمظ

هسحض  مك، ال اخم هئيطل هنهئهس حطهئ اخم  .ّاخم
هئهس حض خصهي اخم  هش لكهئُّـ اخمٰهىطهلهسء، وأو هسحط هسحطخيهش اجفىطاد حن األلكهبهسن اخم ث اخم ّحطهبهئهس حض اخم حيىطق ّ

يطخمهش، هلالجغيس هست األزخمهبهش خمُّـى اجفٰه هسحط .ّحطهبهئمبهس وحطجل اخم
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د اإلحنميهسمت مع ٰهىح وألكُّـام وخكهيمست ، مظالزحنمبهس جفهس ميالزم مظهيّهبهشاخم هش حن   اجفىطمظ

د واخمميمسل مع ىش اخم ٰههسدهنهس لك حنهئ مش احط  .حتمن خسهس حط
هبهي هنِّـه اخمهئخيجههش إلهسول اجف هسال جغّمنهئىحوخم ًهبهسً أن ميِّـحمىط حن ، حن حطهسب مظخيىطميمش ّ

هسل ر احل خمهيخنمئىع، وجغهسؠ هنِّـا اجف س، هلهبمئ خمِّـخم حطهسخمهئ ل حطهسجف ّاجفٰهخي ّ :
ر اخمخنمئىع حنىطامظمش جغخيهبخيّنأ ر  مصّهبهش مظهئيطخمّهبهش خمهئ حيهسومظهش حض جكُّـة جفٰههسن اخمهئ ّهيحيهش وحن

لكهش  حيهسومظهش حض ذواهتهس، لكهئُّـحنهس مظهئٰهميىع لكحف حصمئ هيحيهش واجف ار اجف ، وهنِّـه األمت ٰهحي و
ان، هل هيحيهش األخم يش ّهثنحن اخميطمعهسمعهست مص ن ومظهئمن هي ف مظ هش مق ار اجفهئٰهمي ّ مظهي األمت

حيهسومظهش، حنىش امتهس حن ٰههس خمِّـخم أخم مش مظ مي هيحيهش خمهييطمعهسمعهست، هل ان اجف ًحطهسألخم حض ّ أهنهس ً
ن خسهس وال مظحيهسوت حض ذواهتهس حن هنِّـه اجلمبهش،أمت مبهس ال خم ن خم حض ّ ألن اخمحي ر ال خم هئ

، هل حيهسوت حض ذواهتهس،ّهثنمتحي وحن جغهبمك هن هيىح وال مظ ار اخمخنمئىع ال خت   حنىطامظمش أمت
ان اخلهسرج لك ّإال  الف األخم رميهش ومتخيمنمبهس، واخمِّـي هن لكجل ذاهتهس، وامغ ّحطخنُّـة اخمهئ ّ

لك لك ار اخمخنمئىعذاهتهس رامعىش إحل اخميطمعهسمعهست اخم امتٰهمي هسل . هيهبمبهس أمت وحض هنِّـا اجف
د  مع هسال حلخيهبخيهش اخم حيهسومظهش حطهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح حن ر اخمخنمئىع وحنىطامظ اجف ن مت ًميمي ّ

هسل خمهيّأنهش، حممس ّخنميمياجف هيحيهش حن هسميهئهشّمسهنهبهست اخميطمعهسمعهست اجف  . اجف
ّوهنهئهس ميمثحمُّـ اجفمنهئىح متهش وحنهس ميىطاه حن ّ أنّ جمىح لكهئُّـ اخميطمعهسمعهست اجفهي ّ حن مي ّ
اهنهس، وميمه أن ال حتخي دّأخم جيهسميىطة، ّ إال  وال ومع اهنهس اجف هي اخميطمعهسمعهست وأخم خم

هئيط ر احلخيهبخي وحنىطامظ اخم مش حطِّـخم لك اخمهئ حيهسومظهش حطهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح ّهبهشخمّوإل ّ اجف
، هل امت هش لكحف اخميطمعهسج حطهتخم ف ّهثمتاجفهئٰهمي ، ومق ر احلخيهبخي حي لكهئ اخمهئ ف خي  مق

د وال حتهتنميمثحن حط ار اخم هن وراء اخميطمعهسج ّخي ال ومع امت  حض اخلهسرج خمألمت وأخم
هيحيهش، و امت ال ملخفّخي اجفّأناجف وهنميِّـا هن جغهسل .  حض األلكهبهسن هن اخميطمعهسج وأخم

ر جغخيهبخي،ّ اجفهسهنهبهست حض ذواهتهس وحن جغهبمك هنّأنحن ذهنمش إحل  هتؠهيهش ّهبهش أحن ّ لكهبهئهبهش حن ّ
د اخل مع يطالكّأن وّهسرمعحض اخم ر امت دات أحن مع هسرّهبهش اخم  .ّميهش الك

جيهسمي اهنهس اجف ار اخمخنمئىع، ولكىطف ّوأحنهس حن جضهسوز اخميطمعهسمعهست وأخم ىطة، وجكهسهنُّـ أمت
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مبهس، وّأن ن خسهس حض متحي ار ال خم ٰهحيهس ال ّأن مظهي األمت ر جكُّـة و ً مظحيهسوهتهس حطِّـات اخمهئ ّ

هيحيهش ّأنملخف، و ان اجف مش، هلّإمت األخم ر ّهثمتمس هن خمهييطمعهسج هل ف ميمهمبىط خم اخمهئ  مق
، وميٰهىطف  حيهسومظهش هن اجفّأنلكحف جغخيهبخي وواجمٰه هش واخممههسهنىطة حض حن ّخيخي حنىطامظ اجف

لك لكهيهبمبهس، األلك ان اخميطمعهسمعهست اخم امتٰهمي لك حطهتخم جيلك واجغ هبهسن، وهن جمُّـ امتمن
مظهس خسهس، هل لك أوؠهسهلهس ومتٰه ًوأؠ ار حطّمنىحً .  أو مت ذخمهس مخىط أو مغّهتهن األمت

د ّهبهش اجفىطامظمش اإلحنميهسمتّأنوهنميِّـا هن جغهسل حن ذهنمش إحل  مع حيهسومظهش حلخيهبخيهش اخم    اجف
امع وخكمب د احلخيهبخي اخم مع ر واخم د احل ـ اخم هن جفٰههست اخمهئ مع ّرات اخم

هتؠّخيخياإلخس ـ هن اخممههسهنىطة واجف جيلك ّهش واجف هيهش حض حن األلكهبهسن حطِّـواهتهس، وجمُّـ امتمن
مش هبِّـه اجفمههسهنىط  د واجغ مع حي اخم هسميهئهش، هلهسمغ جيهسميىطة واجف هيحيلك حطهسجفهسهنهبهست اجف ّوامغ
لك هن  د حطهسخمِّـات، وأؠ مع هيهش ؠحيهش اخم ان، وخكمبىطت مظهي اجفهسهنهبهست حنهئ ّواألخم

حنهش خمُّـ ل اخمهنٰههبحيهشاجفُّـرحمهش واجفٰههي هسب اجفُّـارك واخمٰهخي  .ى أؠ
ىش حنّمنهئىح اجفّجنح مي.٧ ا هبّحم خمهبىع ّهتمتة حطّٰهُّـد حض حن هسحط ّ حنهس مي احلميمئهش (هئ حض حم

ٰههسخمهبهش ر) اجف مسجك حنىش حنهس هن اجفخنمب هتخمهش، حط جمُّـ مي هسره اخمهئمبهسئ حض اجف  خمُّـى ّميمئ مص
هسث؛ خف حن األحط ُّـراحلميمسء حض حم ٰههيهب واخم خمهش اخم مب . هستّهئمهىطميج حض هلمب اخمّ وذخم خم

هسب خم حض هنِّـا اخممي جنإلهست جم ىط  مقهسخمميومت: حن مظهي اخم  هنِّـا اجفهئمبمل حض أحم
هسث وأوامقجهمبهس،  م حض أوائ األحط هي اخمخي ًحنخيهسؠُّـمتهس اخلهسؠهش، جغهبمك مقهيميهئهس أوال حن ّ ّ

هسئىش لكمس مت حطمنُّـده حض أول األحنىط، حط ّ متحيحقق لكهئمب حض اخمجيهسميهست، خمئالّجع ّ مظهئ اخمجه ّ
هبهئهسس حط وميخيىش  ل، إحض أمقإلمن خس االمق جمىش اخمخي . ًجكحيهسجمهس هبمسلكمب حمالحنهئهس حن

هسثّمنهئىحهنِّـا هن حنهئمبمل اجف خف حن األحط  . وحكىطميخي حض حم
هبخيهس خسِّـا اجفهئمبمل حض اجفخيهسم، ميِّـحمىط اجفمنهئىح حط ّومظجه هبهئّهتنً  حن اجفىطامظمش ،ّ حنهس مت

خنميهبمي ميّهبهشاخم د، وّ اجف مع ميّأهنىطة حلخيهبخيهش اخم ٰهُّـدة وحن ّهس حنىطامظمش حن دات ّ ىطة، وومع

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٨٥ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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حيهسومظهش وحن ىطة هلهب جغخيهبخيهش حطهسّخنميميحن ن اخممي خنميهب اخلهسيص، اخمِّـي مظمي جغُّـة ّهبهشّخم  واخم
جغُّـةّخمميهئ، وّهبهشًأميهنهس جغخيهبخي ىطة رامعٰههش إحل اخم ىطة، وحم ّهنِّـا حمهي . مبهس وجغُّـة حض لكجل اخممي

ُّـر م واخم هسميىطة خمهيخي ؛ إذ خمهبىع حن اجفهئجهخي ّحن حطهسب اجف ٰههيهب مك واخم ج حض حنىطاجغ اخم
ىطة احلخيهبخي هسمي واخممي خيهسل حن هلميىطة اخم دّهبهشاالمت مع ات اخم ال مظىطمعىش إحل معمبهش  حطجل اخم

ب إحل جغميمسء اجفٍوجغُّـة جغُّـة ّخنهسءً أؠال ـ حممس هن اجفِّـهنمش اجفهئ ُّـأ اخم  ـ إحل حن
من د ذامظهس وجغخيهبخيهش، ألّهبهشاخمخن مع د واجف مع معمش اخمهئحيىطة ولكُّـم مظخي ّمتً خمهي ّ مي

ىطة احلخيهبخي هش حطهسخممي هتمت ل واألهلمبهسم اجف دات حض األلكهبهسن، ّهبهشاخمٰهخي مع هسمي حطجل اخم  واخم
ٰههيهبوهن مغالف احلميمئ هبهسن واخم ُّـر. هش حض اخم خي اجفّهلألمع اخم هبهسن امت  ّمنهئىحج حض اخم

ىطة احلخيهبخي دات، واخم ال مظىطمعىش إحل معمبهش وجغُّـة، إحل ّهبهشحن هلميىطة اخممي مع  حطجل اخم
خنميهبمي ىطة اخم ىطة ّهبهشهلميىطة اخممي ن اخممي جغُّـة، واخم مظمي دات اخمىطامعٰههش إحل اخم مع  حطجل اخم

جغُّـة وحنهس حط االجكحقاك، وا هبهسز لكجل اخم هبهي، وهنِّـه هن هلهبمبهس وحنهس حط االحن خمٰهميىع ؠ
خنميهب اخلهسيص ، حط ّمئمنهئىحّوخممي هنِّـا ال ميمئ اخمىطأي اخمهئمبهسئ خمهي. ّجغخيهبخيهش اخم

هسره حض هنهسميهش اجفجههسف واخمِّـي مقهبخيهب لكهيهب األ د ّدخمهشمص مع  واخممفاهنجل، هن وجغُّـة اخم
د ذامظهس وجغخيهبخيهش، و مع ، حممس هن حنِّـهنمش ّأنًواجف د واجغُّـ ال جعهسين خم مع د واجف مع  اخم

د ّجضهيهبهستّ إال  لكُّـا ذخم خمهبىعاخمٰهىطهلهسء وأهن اخمميخنىح، وحنهس مع رات ذخم اخم  وخكمب
خنميهب خمهبىع حيهسوت حطهئ اخم مسمييط واخم ىط واخم مي اجغُّـ، هلهسخم ّاحل اخم إحل اجفمههسهنىط ّ إال ّ

هي د واجغُّـ ال هبّواخم مع اجغُّـ، هلهسخم د احل اخم مع ّهست، اخم هن آميهست ذخم اخم
ده ره وجكمثومتهست ذامظ وومع رات مت جمهست خكمب هي ، واجف هتجح حض . مي خم ومق

هسجغمك ا ل األّٰههيهشخمحن مهىطهنهس حنحيّدخمهش واجفٰههي هست هنِّـه احلخيهبخيهش، هلهسمت  .ًخنهسّ واخممفاهنجل إلجع
هسحطخيهش ّمظهنهي ا.٩ ع حنهسحطهبهئهسه حض اخمهئخيهسط اخم هيحيهش ّمتمهىطميهستّ هنهئهسك لكُّـة ّأنّ حن حصمئ  مص

هسمض هسحطلك حض حن األلكهبهسن، وهن حمهسخم اجمٰه واخم ل جغخيهبخيهش حنهس هن اخم  :جغ
اجمٰهّأنّ أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، وّمتمهىطميهش وهن :األوحق  ّمسهنهبهستحض حن األلكهبهسن خمهي ّهبهش اخم

د أحنىط مع مسم ذواهتهس، واخم هسميهئهش حط جيهسميىطة واجف يطالك  ٌاجف هسري امت ّالك  .لكخيمكّ
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 خففشصسش يف إلسش نحغةغهنه نألمزإلمي ممشحش نحغةغهك آلإلسدضصش آلصغ :الثانية

 .إلخشمنألجسشي بفامي هآلنهتشك حام صغ نتسفغن نج ترامم نت
ضن إلفرف آلنتإلسش نحغةغهنه نألمزإلمي ممشحش نحغةغهك آلإلسدضصشآلصغ : الثالثة

ش حلرسرش نحغةغه نحغنتضنك حسغ إلخررحسفص خففشصسشك بع صغ جفشون جع خضنبش خ
ه يف إل يف مآلنثط نحخضصظك حزفضوإلخسظإلحفضن ونةدش نج نحغتضنك آلصضن خش بفسشآل نت

 .نحفقص آلنحفدزسع
 أل نحدضحشم نتففسسش جت آلتضن نحغةغه آلنتغةغه هنبش آلترسرشكإلسدضصشآلصغ : الرابعة

 .شه حفزظ نحلرسرش نحغنتضنإلفقزسنج نتدشصض آلنحإل نال فص نحرفضن حسإلميآل
 كإلنتفشهلج تشخفش تشآلي نحفدط مي صسففسش نج نحدضحشم آلهآلى إلسدضصشآلصسشي 

 : آلتضن نحغةغه آلحفضن نتغةغهك آلتشمزسشإلسدضصشآلصغ 
ك إلرضوغ آلال صفإل ال صففسإل ثقيصإل آلنتضإل نحغةغه نحلرسرغ نحدسسغ جفشون جع مخضإلني

غه نحفشوأل بفشوي آلبدشجك آلتضآل ال قصظ حع يف نحغةغهك آلمحع آلصغ هنه آلة
 نحغةغه نحضأل صغ خفضم نالثفرشى جج هنبع آلترسرفعك إلمي :إلنتغةغهصش جزسع بزدسغ

 .إلآلصغ نحغةغه نحلظ نحغنتض نحخقيص نحضأل ال ةشك حع يف نحغةغه
إل جشي آلخذسغيإل خذسغي نتغةغهك حسغ جفشون جع مخضإلآلمخش  خخشهصظإل حجك حع محضنه آلإل

إلحفثن آلخفدضهنك آلخخشهصرع نحدسسسش صغ نتشصسشه نإلخرشس إل زش إل نتفشمإلسش نحلرسرإلسشإل
فسش ةفغه نحغةغه هلش نحضأل صغ خفضم إلآلنتغةغهن يف نألجسشيك آلحسط خدسغ خغةغهص

غةغه ى بقفش صضآل إل ألي نحنالثفرشىك آلنحضأل بدسسع مسذش نثع نتذدغي جشهنم

 إلنتفشهلج نحضآلنكك حرض سففسش مضو إلقرظإلصضآل نحسدضصش خسفغبش يف حفث خع نحرزامه نج نت 
ألشيت هحض نتخضو الترشك ألنحسع يف بدط وثشئزع سرال جع تشثسش نحضآلنك جت نحفقضصضك آلثس

آلنحلرسع نحففطآلنوأل يف خسدغخفعك ) صسشحع نحسغو(حام سففسش نحسع نحضثفرغ يف قتع حى
أل خذخال يف إلسدضصشآلسقع حض آلةضسش نح .ألآلنحخفشثفشئغ يف كشصش نحلرزشك جت خش ثسشيت الترش

.ك حالتظللى كل و:)بذفث ثغون نإلتالو( خغثغخش بى نحضآلنكإلقرظوثشحش حزز
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يصٌ ـ واجغُّـّميهشهئمهىطاخم د احل مظٰههسحل حممس ذحمىطمتهس، وٌّ جك دميهش هنهئهس حصىطّإمتّ هن ومع مع ّمس اجف د ّ

هسرة  دميهش اجفهسهنهبهست لك مع ن حنٰههئ حن ء حن األجكهبهسء، هلهبمي هش إحل  ّؠهبجيهش حنٰههئهسهنهس اخمهئ ّ
هسهبهس إحل  د لك امت مع دميهش حض  وّخيّ هنِّـه اجفهسهنهبهست األؠهسخمهش واخممظهئهسلحط اخم مع ّاجف

اجغُّـ، حن األلكهبهسن، هلمبِّـا اخمهئ حن د احل اخم مع هسب إحل اجلهسلك وهن اخم ّ االمت
ّميٰهجه اجفهسهنهبهست جغهب دميهش لكهيهبمبهس، حطٰهُّـ أن حمهسمتلك حن ّهبهشُ مع هي مخ اجف هش مظمن ّ حنمي ّ

لك مش ذاهتهس خمهب دة وال حنٰهُّـوحنهشّ إال جغهبمك هن وحط مع ، ال حن  .هن
ل  هب حنهس ميِّـحمىط حض ؠهبجيهش امق اجفحيٰه هش حن جم  )الحط(وهنِّـا اخمهئ حن اخمهئ

، ) مظهسحنىط(و ت اخمهي ّهثمت، هل)زميُّـ مظهسحنىط( و)زميُّـ الحط: (هلهبخيهسلومت ذخم  ال ميٰههئ جع
مئىط خمِّـات زميُّـ، حط حنٰههئ ذخم  ن ّأنأو اخم هش إخمهبمبمس، حمهتن ميمي هي اخمِّـات مت مت  خم

ىغ حطهسئٰههس خمهي ّاخمخن ن ً مئىط، حمِّـخم هن احلهسل حض خص اخمميالم، هلهبمئمي أن مظمي ّ أو اخم
هش حض اجفخيهسم حن اخمهئهسجغهبهش اخمهيجي هش اخمهي حض ّميهشاخمهئ  لكهئُّـ ّإحل زميُّـ، هلهسجفخن) حطال( حمهئ

د حض اجفخيهسم ّ حجهس ّأهن اخمهيجيهش ألك مع ، هلهبخنمئ اجف مش إخمهب خيهسق أو امت ُّـأ االجك جمهسم حط حن
مش إخمهب د أو امت مع لك خم اخم  .حنهس جع

د حض ذات احل ّهئمهىطميهش هنِّـه اخمّإن ّجع مع هي ـ خمهي ّ مظٰهجه األؠهسخمهش ـ حممس هن وا ُ
د، وهن واجغُّـ الّنمظٰههسحل، أل مع ده؛ حممسّ ذامظ اخمٰههبهئهبهش هن اخم حن ّ أهنهس  جعهسين خم حض ومع

ل حطهسخمحيمن حض هنِّـه ّمسهنهبهستُمعهسمتمش آمغىط مظٰهجه األؠهسخمهش خمهي  حض اجفمئميهئهست، وهنِّـا اخمخي
هئهس لكهئ حنحيمن هئهسه وأمع هتخمهش جمُّـ أو د، هلالجغيسّاجف مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم  .ًال حض حن

هتخسجلوؠُّـر  مش هنِّـه اخمّاجف  اخمُّـواين، ّخي حض حطٰهيغ رمقهسئهي إحل اجفّهئمهىطميهش جمُّـ مت
ىطميُّـ، ومقمسه ذوق ّٰهالحنهش هلهبمس ذحمىطه اخمخمهبىع: جغهبمك جمهسل ّ اخمُّـواين حض جغهسجكهبهش اخم

هتخسجل ، حنٰههئ ّاجف د احل مع هسب إحل اخم دميهش اجفهسهنهبهست حطهسالمت مع ن حن ّ، حن حم ّ ّ
جغهبُّـ اخلهسيص أؠال، وال هلهب ذوق حن أذواق اإلخس ًاخم  .جلّهبّ

خيمجمف  حن ؠلكر اخض ّمحجهيشحفهب رمعهئئيغ حكهن حطهبهش،ّ اهنُّـ اخمىطحط .٣١٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطّ رمقهسخمهش اخمخن
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حطهش إحل اجفّهئمهىطميهشت هنِّـه اخموجمُّـ معهسء  اخمُّـواين حض حمهيمست ملهبهسث ّخيً أميهنهس حنهئ
مي م حطـاخمُّـمي اخمُّـجك مق هسحط اجف رإ(، وذخم حض حم واخمِّـي هن ) اق هنهبهسحم اخمهئ

هسب ح ر( خممي مي) هنهبهسحم اخمهئ ٰهىطض اخمُّـجك مبىطوردي، وجمُّـ امق اق اخم  خمخنهبَّـ اإل
رة حطهثمقمبهسب ومظحيمنهبّهئمهىطميهشاخم حطهش ، اجفِّـحم ّ وجغهسول أن ميىطدهنهس وجيهبمش لكهئمبهس حطهتمع

هسب  هسحط هنِّـا متهسخكىطا إحل حم هيحيهش، وحض احلخيهبخيهش ميٰهُّـ حم ًمص ر(اخمُّـواين ّ احم احل اخمِّـي ) جك
مبىطوردي  هسب اخم ح خمِّـات حم ر(هن  مي أن ميىطد )هنهبهسحم اخمهئ هسول اخمُّـجك ّ، هل

هسب، هلالجغيسّمتمهىطميهستأملهيمش   . اخمُّـواين حض هنِّـا اخممي
حيمنهب حض حطٰهيغ رمقهسئ اجفّهئمهىطميهشومت جمُّـ ومعُّـمتهس هنِّـه اخم  ّخي حطممء حن اخم

رد هلهب ف مت رة اإلمغالص، ومق خف مق مس ميمك حطٰهيغ حنهس اخمُّـواين، وهن رمقهسخم حض مظحي
خم د، اجفٰهمف لكهئ حض ّإن: معهسء حض هنِّـه اخمىطمقهسخمهش، هلمئ ذخم جم مع مئ حطهسخم ّ اجفٰههئ اجف ّ

لك(ّاخمحيهسرمقهبهش حطـ ّوحنىطادهلهسمظ ـ وهن اخمِّـي ميمنُّـق لكحف حنهس ميمنُّـق لكهيهب ألك حن ) هن
هس خم ـ أحنىط  د أو أحنىطا آمغىط حنٰهىطو مع ن جغخيهبخيهش اخم ًأن ميمي هسري ً الت ّالك حن اجفٰهخي

، وجفهس جع هسمتهبهش حطُّـجخ ، وّ حنهس حنهسهنهبّأنلك حطهسخممفهنهسن ّاخم د حجمي مع  حن ّالحطُّـ حنجيهسميىطة خمهي
ن ذخم أحنىطا جمهسئمس حطِّـامظ ملخف  د، هلال معىطم ميمي مع ن حنهسهنهب لكجل اخم مبهسئ إحل حنهس ميمي ًامت ً ّ
د ال  مع ن وؠىح ملخفه حطهسخم د، وميمي مع ن هن جغخيهبخيهش اخم لكهسرض خمجيخفه، وميمي

ر حط األحنخف ؠُّـر اخمُّـمي واحلميمسء وؠُّـر   خل ملهبهسث اخمُّـمي حنهئمن هسذ اخم هن األحنخف أمق
هسر احلميمسء،  مي اخمخنخفازي، حن ألكهسخك اخمٰههيمسء وحم هبهئ اخمُّـجك ّاحلخيهبخيهش خصمئُّـ حط إحطىطاهنهب احل

م اجفهبيطان واحلميمئهش واإلّمحهب مش إخمهب حن جمىطى إ) دجك(خسهبهست، مت إحل يط حطٰههي ؠحيمبهسن، مظهئ
رميهش حطخنخفاز، وهن حن أهنهيمبهس ، ومض حنهئمنمش  هنـ٩٤٩ أو ٩٤٨، ووهلهسمظ هبهس مقهئهش ّاجفُّـرمقهش اجفهئمن

خفة معُّـا حطهسخمهيجيهش اخمٰهىطحطهبهش  مش حم ي، خم حم ّاخممنُّـارة حنُّـة، حض لكمبُّـ اخمخنهسه حكمبمسمقمش اخممنحي ً ّ
هسب ٢٦٠ـ ٢٥٨ ص٤ج: هب األدبرحيهئحي: امتمهىط. ّواخمحيهسرمقهبهش  ٧ج: األحفالم مكهنمنرلكخف، وحمِّـا حم

.٣٠٤ص
اق مسجيهئلكيغ امكمهيشر  مي اخمخنخفازيإ .٢٠٠ـ ١٨٨ص: ، ملهبهسث اخمُّـجك
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، هل هسحط إخمهب امقجههش امت ، حط حط هس خم مت حنٰهىطو امقجههش حم ء ّجفخن ؠُّـق اّهثنًحط  لكحف 

، هل خيهسق حط ُّـأ االجك يض جمهبهسم حن ن احلُّـميُّـ ّإمتاد ّ ؠُّـق احلُّـّهثنال ميخي مش حم مس هن حط
هئُّـ إحل  ، وؠُّـق اجفخنمئىع لكحف اجفهسء حن ٰه ، لكحف حنهس مظخيىطر حض حن ع ؠهئهسلك ّحن ّ

ٰهُّـ إحنٰههسن اخمهئمهىط ميمهمبىط  هش اجفهسء إحل اخمخنمئىع، هل خيهسق ّأنمت ُّـأ اجك د اخمِّـي هن حن مع  اخم
د، هن أحنىط جمهسئ حط مع هسرة لك اجف دميهش ملخفه لك مع امعمش مظٰههسحل، وحن ، وهن اخم ِّّـامظ

د ألك مع ن اخم ، هلهبمي هسحط إخمهب هش إخمهبمبهس، ّامت  حن مظهي احلخيهبخيهش وحن ملخفهنهس اجفهئ
م اخمٰههسم هسريٌ أحنىطّوذخم اجفحيمب هسمتهبهش، ومعٰه ُ، وهن اخمِّـي لكّ الك الت اخم ُُّـ حن اجفٰهخي ّ

ُّـجخهب ّأول اخم هستّ
ل حيمنهب: إحل أن ميخي ىغ حن هنِّـا اخم ُّـأ ّأن: ّهلهبهي د اخمِّـي هن حن مع  اخم

د، أحنىط مع خيهسق خمهيمئ ، وهن جغخيهبخيهشٌ واجغُّـٌاالجك د حنهس ٌ حض متحي مع ّ مغهسرمعهبهش، وخمهبىع اجف
 ، مش إخمهب د، حط حنهس ميهئ مع ، وإحنهس ّإحنهسجمهسم حط اخم د اخمخيهسئ حطهئحي مع مت لكجل اخم ّ حطمي

هش ؠهشٍحطهئ  . أمغىطى مصمن
خي اخمُّـاحنهسد جمُّـ ذحمىط هنِّـه اخم ، ومتّحنمنهئحيً أميهنهس حض حطٰهيغ ّهئمهىطميهشّواجف مبهس إحل هسمظ

هتخسجلذوق  ىطميُّـّاجف ا اخم  ّإن:  حن احلميمسء، جغهبمك جمهسل حض حطٰهيغ مظٰههيهبخيهسمظ لكحف جغ
ة  حطهش إحل جغ د، حط هن حنهئ ى اهللا مظٰههسحل حن اجفمئميهئهست خمهبىع خسهس ومع حنهس مق

د، مع مبهس، حط حنمنُّـاق ّ ألن اخماخم د خمهبىع حطٰههسرض خسهس وال جمهسئ هبهس وال حطمسهنهب ّمع
هسهبهس إحل د لكهيهبمبهس حصىطد امت مع د، حممس ّمخ اجف مع مش إحل ّأن اخم ّ احلُّـاد حن ميهئ

م حط احلُّـميُّـ، هنِّـا هن  ، ال حن ميخي ّاحلُّـميُّـ، وذخم هن حنمنُّـاق مخ احلُّـاد لكهيهب
هتخسجلذوق   . حن احلميمسءّاجف

هئرة  رة اإل، اخمُّـواينّخي، اجفامكملمعهئئيغ اخض خف مق : مغالصّ حنخف خصمئُّـ حطهسجمىط اخمُّـاحنهسد، مظحي
.٥٤ـ ٥٢ص

.٥٥٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّخلهلمهحنهئت خلحط داخلهئد 
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يطواري أميهنهس هنِّـه اخم هي احلميهب اخم لّهئمهىطميهشًوجمُّـ أو ، جغهبمك ميخي حن :  حض حنهئمه

ب إحل أذواق  هتخسجلاجفِّـهنمش اجفهئ جغُّـّاجف د،  اخمخيهسئهيجل حط مع ىطة اجف د وحم مع ة اخم
د، هل مع ب إحل اخم د جمهسئمئهش حطِّـاهتهس، وهن ّهثهنحطمئٰههئ اجفهئ مع ا جغخيهبخيهش اخم  جمهسخم

ه، و مع مع حن اخم ىط هلهبمبهس حط ميّإمتّواجغُّـة ال مظمي حطهش إحل ّمس اخم ّىط حض اجفهسهنهبهست اجفهئ
د لكحف مظهي  مع د جمهبهسم حطهسجفهسهنهبهست ولكىطوض خسهس، وإحكالق اجف مع د، وخمهبىع خمهي مع ّاخم

د، ولكحف اجفهسهنهبهست حطمئٰههئّهنهس  أاحلخيهبخيهش حطمئٰههئ مع د، ّ أهنهس ّمتحيىع اخم مع حطهش إحل اخم حنهئ
هنهس هسحنىط ومت ّوهنِّـا اجفِّـهنمش وإن ارمظهنهسه مع ملحيخف، . ّحن اجفخنمئىع واخمالحط واخم

هبهيّخمميهئ  . لكهئُّـمتهس ملخف ؠ
د واجغُّـ: ًوجمهسل أميهنهس حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر مع ىطة هلهب ،ّ جغخيهبخيٌهلهسخم  ال حم

ٰهُّـد، د حن مع مع أؠال، واجف ّحط دً مع هسب إحل ّميهشّ وهن اجفهسهنهبهش، وحن ّ اخممي حطهسالمت
دات اخلهسؠهش اإلحنميهسمت مع ، ال حطهسخم د احلخيهبخي مع  حطهسإلحنميهسن حطمئٰههئ اخمحيخيىط، ّهبهشّاخم

خيهسق، وحجّ حجهس ّ لكهئُّـهن ألكّهلهسجفخن ُّـأ االجك ُّـأّجمهسم حط حن ، وحن متحيىع اجف مش إخمهب  ؛هس مت
ا خف حض أن مي: جمهسخم هئىغ حن اخمٰهىطف واخمهيجيهش، هلال  ن جغخيهسئ األجكهبهسء ال مظخي مي

د حض اجفهسهنهبهست حطمئٰههئ حنهس مت مع ُاجف د، لكحف ّ مع هسلكُّـه، ّأنمش إحل اخم ً اخمهيجيهش أميهنهس مظ
هنهس، واجف هسحنىط واحلُّـاد ومت ر جغخيهبخيّهسهنهبهستّحمهسخمالحط واخم ؛ إذ خم حمهسمتلك ّهبهش لكهئُّـهن أحن

يطالك د ملخفه لكهئُّـهنّهبهشامت امعمش مظٰههسحل، إذ ال ومع د اخم يطلكلك حن ومع  . المت
د  حض حمهيمسّهئمهىطميهشًومعهسء أميهنهس ذحمىط هنِّـه اخم مع هسئ حض هلمن أؠهسخمهش اخم هسحك ت اخمجه

هسب  ل)هنهسميهش احلميمئهش(حن اجفىطجغهيهش األوحل حض حم هسد : ، جغهبمك ميخي جل أميهنهس هل ًومظ ّ
، حممس جمهسل حط اخمُّـواين،  امعمش وأؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض اجفمئمي د حض اخم مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ّاخمخي

هنهب ذوق ّهتنه حطّجمىطرو د لكحف حنهس ميخي مع هتخسجل اخم منّاجف  هن ّهبهشّ جغخيهبخيهش لكهبهئهبهش جك

.٢٥ص: ، حنمنُّـر مقهسحط)جم احلميمئهش( ح اخضمهخميشخلهب 
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٧٢ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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ا هتؠاخم ، هلهثحكالق ّمعمش مظٰههسحل، ومظ هسب إخمهب ع حن االمت ّ اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش حطهئ

د لكهيهب مظٰههسحل حطمئٰههئ  مع د، ولكحف اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش حطمئٰههئّأمتاجف مع ّ أهنهس ّ لكجل اخم
هش امعمشٌحنهئ د، اخمِّـي هن اخم مع  . إحل اخم

حطهش إحل اجفّهئمهىطميهشهنِّـه هن اخم  اخمُّـواين حض حتُّـميُّـ حنهس هن األؠهب ّخي اجفهئ
هئهسه حض هنِّـه اخمواحلخيهب ٰهىط  ّهئمهىطميهشّخي حض حن األلكهبهسن، وجمُّـ حتمن حن حصمئ حنهس امق

هسخمهبهش ر اخم  :األحن
د احلخيهبخي واجغُّـّنإ .١ مع يصٌ اخم  . ال جعهسين خمٌّ جك
د احل مظٰههسحلّنإ .٢ يص هن ومع اجغُّـ اخمخن د اخم مع  .ّ هنِّـا اخم
يصّنإ .٣ ده اخمخن هش إحل احل مظٰههسحل هن ومع  .ّ األؠهب حض األلكهبهسن حطهسخمهئ
م  حنّإن .٤ د(حيمب مع د احل مظٰههسحل، خمهبىع حنٰههئهسه ) اجف ّلكهئُّـحنهس إلمئ لكحف ومع ُ

ل  ف حض اخمهيجيهش وحض ؠهبجيهش امق اجفحيٰه خيهسق، حممس هن اجفهتخم ُّـأ االجك لك خسهس حن ذات جع
ص، و خيهسق، أي ّأنمس حنٰههئهسه ّإمتحطهسخلمن ُّـأ االجك د ّإنّ ذات احل مظٰههسحل لكجل حن مع  اخم

هس خم ، وخمهبىع جعهسحط  .ًلكجل ذامظ
م ّإن .٥ د( حنحيمب مع خفة، وهن ميمئحم) اجف ّمك خم أهلىطاد وحنمنهسدمي حم  معهسمتمش ّ

ىطة، واجف  . حن حنمنهسدميخيّهبهش اإلحنميهسمتّهسهنهبهستاخممي
جغُّـة حض هنِّـه اخمّإن .٦ د، حممس ّمئ مظّهئمهىطميهش اخم مع ىطة ّأن حض معهسمتمش، وهن اخم  اخممي

د اخمِّـي هن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت مع مئ حض معهسمتمش آمغىط، وهن اجف ّمظ الف ّهبهشّ ، وهنِّـا حط
هنمئّهئمهىطميهشاخم خنميهب اخلهسيص، جغهبمك  هلميىطةّ اخم مظ ىطة ّإنّ اخم جغُّـة حض لكجل اخممي  اخم

ىطة ىطةواخممي جغُّـة  حض لكجل اخممي د إحل حنهس حط اخم هبهسز ميٰه جيهسميىط واالحن ، وحنهس حط اخم
 .واالجكحقاك

م ّ إن.٧ د( مخ حنحيمب مع خيهسق) اجف ُّـأ االجك ت حن  ّلكحف اجفهسهنهبهست، خمهبىع حطمئٰههئ جع

هسين، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب  .١١ص: ، اجفىطجغهيهش األوحل، اخمحيمن اخم
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ُّـأ االجك هسب مظهي اجفهسهنهبهست جف د خسهس، حط حطمئٰههئ امت مع خيهسق، اخمِّـي هن ّوهن اخم

هسحنىط هب اخمالحط واخم د احل مظٰههسحل، وذخم حن جم يص، وهن ومع اجغُّـ اخمخن د اخم مع  ّاخم
هنهسّواحلُّـ  .اد ومت
ر جغخيهبخيّهبهشّ اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّإن .٨ هسرة لك أحن هتؠّهبهش لك هيهش حض حن األلكهبهسن، ّ وحن

هسهبهس إحل ّإمتّ، ومظهتؠهيمبهس حض األلكهبهسن ّمسهنهبهستهلهسألؠهسخمهش حض اجفمئميهئهست خمهي ن حطهسمت مس ميمي
هتؠومع ن اخم هسب ميمي ٰهُّـ االمت ّد احل مظٰههسحل، هل ُّـأ ّمسهنهبهست خمهيّ م اجف ، وحنحيمب

هسريٌاخممنهسدق لكهيهبمبهس أحنىط  .ّ الك
هسحطخيهش ّهنهي مي.٩ ء ّ ؠُّـق اجفخنّأن حن اخمهئخيهسط اخم د ـ لكحف  مع  ـ وهن اجف

ّحمهسحل مظٰههسحل أو اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت ، ال حن ّهبهشّ خيهسق حط ُّـأ االجك هييطم جمهبهسم حن ، ال مي
حيهبهش، وال حن اخمهئهسجغهبهش اخمهيجيهشّهبمئْميِاخمهئهسجغهبهش احل  .ّ، حممس مظخيُّـمّميهشّ واخمحيهي

م ّإن .١٠ د( حنحيمب مع ّ حن احلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهش ّاخمِّـي ميمنُّـق لكحف األلك) اخم
من م اخمٰههسمّهسهنهبهست، واجفّهبهشاخمخن هش إخمهبمبهس، هن ذات اجفحيمب هسري  االّ اجفهئ ، ّلك يطالك االمت

حيهبهش، وجمُّـ معٰه هسمتهبهش اخمحيهي الت اخم ّاخمِّـي ميٰهُّـ حض اخمميهيمست حن اجفٰهخي ً أميهنهس حن ُّ
ُّـجخ  .ّهبهشاجفحيهسهنهب اخم

د حض ّهنِّـه أهن هئ  . اخمُّـواينّخي اجفّمتمهىطميهش اخم
ٰهىطض هنِّـه اخمّمنهئىحواجف ّ حض اجفخيهسم، وجغهسول أن ميىطدهنهس وجيهبمش لكهئمبهس ّهئمهىطميهش جمُّـ امق

حطهش، وخممي جم  لكهش حن األمع مئ حطهشحطمئ ح وحطهبهسن هنِّـه األمع جي اخمخلوع حض   ميهئ
مس هي حن مغالخسهس االجغ ّأن متِّـحمىط حنخيُّـحنهش حنمبمئهش مت ر اجفّهبهشالت اخمٰهخيهيّ ة حض ّمن

هسب اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت اجغُّـ ّهبهشّحتُّـميُّـ اجفٰههئ اجفىطاد حن امت د اخم مع  إحل ذخم اخم
هسمض ، وهن حمهسخم يص اخمٰههبهئ  :اخمخن

جحل األول هش حض ا:ّاالجض هسب واخمهئ ن اجفىطاد حن االمت هش  أن ميمي جفخيهسم هن اخمهئ
اجمٰههش حض اخسهي مسل لكهئُّـحنهس متّهباخم ء هنِّـا االجغ هبجههش، وحض  الهست اخم ل حن هسن: ًخي  اإلمت

د مع هسحنهش، وهنِّـه حن هتهس حطهئ حمهسن اخم هسن وجع دميهش حنهسهنهبهش اإلمت مع ن حنحيهسده حن ّ ميمي ّ ّ
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هش اال مئ أميهنهس حطهسخمهئ هش جمُّـ مظ ًاخمهئ هش ّأمت :، حطمئٰههئّميهشّحتهسدّ معُّـ حض حن هنِّـه اخمهئ  ال مظ

اجمىش اخلّهبهشإجعهئهبهئ هسظ اخم ل حض اخمخيهنهبهش حطهي مئ ع واجف ، وحنجيهسميىطة حطجل اجف مس ّإمت وّهسرمع
معُّـ حض اخمِّـهن لكحف أجماجفجي ، هلهب هسظ احلمئ ولكهسحس اخمِّـهن ٰهُّـد حطهي ّهسميىطة واخم خيهسدميىط ّ  اخم

معُّـ حض  هش اخمخيهسئمئهش حطهبهئمبمس لكخيال، وال مي ل واخمهئ مئ ع واجف ر جعالجعهش هن اجف ًأحن
هسمتّخمميء واجغُّـ، ّ إال ّاخلهسرج اخمٰههبهئ ّ اخمٰهخي إلهيهي إحل حنهسهنهبهش اإلمت إحل  وّهبهشّ

هش حطهبهئمبمس وإل جمىش اخمهئ دميهش ، هلهب مع هسلّاجف : مئ أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط، هلهبخيهسل حض اجف
د( مع هسن حن د حض لكهسحس اخمِّـهن ) اإلمت مع هسن واخم هش حطجل حنهسهنهبهش اإلمت خيىش اخمهئ ّهل

هيهب اخمٰهخيمك، حنىش جغحييس معهسمتمش اال اجمىش ّحتهسدواحلمئ واخم هسظ اخم  حطهبهئمبمس حطهي
،اخل اجمّهسرمع هش اخم ل حض اخسهي وهنِّـه هن اخمهئ مئ ع واجف هبجههش ّهبٰههش حطجل اجف هست اخم

هسحنهشوحنحيهسد حمهسن   .ّاخم
هئين جحل امك هش حض اجفخيهسم هن :االجض ن اجفىطاد حن اخمهئ اجمٰههش حض حنهس  أن ميمي هش اخم اخمهئ

الّهست اجفىطحمّهبميٰهىطف حطهسخسهي ل حن مسل لكهئُّـحنهس متخي د: (ًهش، وحض هنِّـا االجغ مع هسن حن ) اإلمت
هسن حطهئ حنحيهسد حمهسن  د جفهسهنهبهش اإلمت مع ت اخم ء خمممء، أي جع ت  ن حنحيهسده جع ّميمي

هش جمُّـ  خماخمهئهسجممنهش، وهنِّـه اخمهئ هش اجفخي مئ أميهنهس حطهسخمهئ ًمظ هش حض احلمئ ّهبهشّ ، أي اخمهئ
رمس مظّإمتاخمخنهسئىش، وهن  اجمىش ّمن خي لك اآلمغىط حض اخم ّ حطجل أحنىطمي أجغُّـمههس حن

،اخل ، هلهسجفجيهسميىطة واإلجعهئهبهئّهسرمع هسظ احلمئ ولكهسحس اخمِّـهن  حطجل ّهبهشً هلهنال لك اجفجيهسميىطة حطهي
ل مغهسرمع مئ ع واجف هش واالّهبهش وذهنهئّهبهشاجف هسظ ّإمت حطهبهئمبمس ّحتهسد، واخمهئ ن حطهي مس ميمي

اجمّذامظهبمعمبهش حن اجلمبهست اجفخنحقحمهش اخلهسرمعهش لك  هش اخم ٰههش حطجل مبمس، وهنِّـه هن اخمهئ
ل حض اخسهي مئ ع واجف هش وحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وهن اخم جضىطي هلهبمبهس ّهست اجفىطحمّهباجف

ء خمممء هلىطعّأن اجفٰهىطوهلهش، واخم حنحيهسدهنهس ّهبهشجمهسلكُّـة اخمحيىطلك ت  ت ذخم خم ٌ جع
هسحطخيهش، وهن هلىطع اجفجيهسميىطة واإلجعهئهبهئ خم حض اخملكاخمممء اجف هش اخم هي،ّهبهشىطمظ  . حممس هن وا

خيهسدميىط، حض حمهيّ إمت ّجع ر جعالجعهش لكحف أجم اخم معُّـ خمُّـميهئهس أحن جل ـ مظ جل ـ حممس مظ ّهس اخمهئ ّ
هش اخمخيهسئمئهش حطهبهئمبمس، ملهسميهش حنهس حض األحنىط ل واخمهئ مئ ع واجف هش ّ أهنهس وهن اجف حض اخمهئ
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جيهسميىطة ٰهُّـدة وحن مش لكهسحس اخمِّـهن ّاألوحل حن هيهب اخم حط هسمتهبهش  ،ّٰهخيمكواخم هش اخم وحض اخمهئ

جيهسميىطة هسهلهش إحل مظجيهسميىطهنهس اخمحن ، حض اخلهسرج حطهسإل ف متِّـحمىطه ِّّـهنهئ الف حنهس مق  وهنِّـا حط
مسل اخمالجغ  .حض االجغ

هئمكهت جحل امك هش احلهسؠهيهش حض :االجض هش حض اجفخيهسم هن اخمهئ ن اجفىطاد حن اخمهئ  أن ميمي
اجم هسهلهش اال اجمّهبهشاإل هسهلهش اال هسرة لك مظٰهّهبهش، واإل ، أو  هن لك ّهي اخمحيٰه حطحيهسلكهي

اجم: جم هسهلهش اال هنمئ اإل ، وال مظ هسرة لك مظٰههي ذات اجفهنهسف حطهسجفهنهسف إخمهب ّلك  ّهبهشّ
هسهلهشّإال  ، واجفهنهسف حض هنِّـا اخمهئ حن اإل ، ومههس اجفهنهسف واجفهنهسف إخمهب  لكجل أحنىطمي

ٰههي واخمىطحطىس هسهلهش واخم ، هلال ّمتإ .ّاإل ٰههي حطهسجفهنهسف إخمهب هسهلهش واخم لك خم اإل ء جع  ّ
معُّـ حض اإل اجممي هسهلهش ـ واجفهنهسف إخمهبّ إال ّهبهشهسهلهش اال  .اجفهنهسف ـ اخمِّـي هن لكجل اإل
من هسءّأن ذحمىطمتهسّ حجهس ّهل هش لكحف جعالجعهش أمت  : اخمهئ

هش اال.١ اجمٰههش حض اخسهيّحتهسد اخمهئ هسحنهشّهبّميهش اخم هبجههش وحنحيهسد حمهسن اخم  .ّهست اخم
خم.٢ هش اجفخي اجمٰههش حض اخسهيّهبهش اخمهئ  .هش وحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهشّهست اجفىطحمّهب اخم
اجم اخمهئ.٣ هسهلهش اال  .ّهبهشهش احلهسؠهيهش حن اإل

ٰهىطاض حنهس أمعهسب حط اجفمنهئىح لكحف  حطٰهُّـ حطهبهسن خي إحل امق ّهنِّـه اجفخيُّـحنهش، متهئ  ّمتمهىطميهشّ
حطهش جعالجعّخياجف  :هش اخمُّـواين، وهن أمع

لكهش حن اجفخيُّـ:ّاجليشاب األول هئ لكحف حصمئ  : حنهستّ وهن مي
د احلخيهبخي اّأن أن متحيحقض :خلهب األوحقّاخضخنلك مع اجمٰههش حطجل اخم هش اخم يص  اخمهئ خمخن

هش  ، مت هش إخمهب هش احلهسؠهيهش حض ،ّميهشّاحتهسدّوحطجل مقهسئىط اجفهسهنهبهست اجفهئ هب اخمهئ  حن جم
هبجههشّهباخسهي  .هست اخم

هئحيجيهبّاخضخنلك مش ّإن :خلهب امك دة ال مظحيهسوت حطهبهئمبهس حط مع ّ حطٰهيغ أهلىطاد اجفهسهنهبهست اجف
لكّحنهسهنهبهسهت هسن، هلّهبهشّهس، حممس هن احلهسل حض أهلىطاد حنهسهنهبهش مت هب حنهسهنهبهش اإلمت  ّهثنّ واجغُّـة، حن جم

هسمتأ امتّهبهشهلىطادهنهس حميطميُّـ ولكمئىطو ومغهسخمُّـ ال مظحيهسوت حطهبهئمبهس حض اإلمت ؛ إذ ّهبهش اخمهئهسحكخيّهبهش واحلهب
خنميهب  هسجغمك اخم ل ّأنمقهبهتجح حض حن احكئهش، وال ميٰهخي جغمن ّ مثهبىش اجفهسهنهبهست حن
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مئهبىش أهلىطاد حنهسهنهبهش  مبهس، هل هسظ أهلىطادهنهس اجفهئُّـرمعهش حت خنميهب حض اجفهسهنهبهست حطهي ّاخم ّ

ال لكحف  هسن حن اء ّجغُّـًاإلمت هسمتمق  .وال مظحيهسوت حطهبهئمبهس حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش، ّهبهش حض اإلمت
هبّاخضخنلك هئمك ُّـ ّإمت :خلهب امك لكّأنهئهس جمُّـ مت حيهسوت ّهبهشّ حطٰهيغ أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ اجغُّـة مظ  اخم

هسظ اخمّهتمغىط واخمّخيُّـمحطهسخم اجمىش اخلّخي حطهي ت حض اخم ، واخم هب ّهسرمع  وذخم حن جم
 . لكحف لكمئىطو احطهئّخيزميُّـ األب حض اخم

ُّـ جغمي أجغُّـ اجفّ إن:خلهب امكملامسممهبّاخضخنلك ي إحل اجفميّ ُّـ مي  اآلمغىط، هلهثن حمهسن ّ
ًهبهسًا جغخيهبخيّاحتهسد حطهبهئمبمس ّحتهسداال ًهبهس لكهبهئّ ميهسن أميهنهس جغخيهبخيّ ًهبهسً، حمهسن اخم ًا ّاحتهسدن هس وإن حم.ّ

هسر ًميهسالك ميهسن لكخيهيّ ًهبهس، حمهسن اخم ًميهس حصهسزّ ّ. 
ميهسن حض األجغميهسم، حس ميّميهش هلجهىطّميهشوهنِّـه جمهسلكُّـة رضور  ّخي؛ إذ خم حس إلمن اخم

 .ً أؠالّحتهسداال
هبّاخضخنلك د، وملخفمههس خمهبىعّإن :خلهب اخلهئخل ّ األجكهبهسء إحنهس حنهسهنهبهش أو ومع خمٰهُّـم، اّ إال ّ

هيّهبهشواخمٰهُّـم ال جكهبئ ، حممس هن وا  . خم
اب األول خمهيّمظهنإذا ا خي إحل حطهبهسن اجل ّلك هنِّـه اجفخيُّـحنهست متهئ لّمئمنهئىحّ  :، هلهئخي

رة ّهئمهىطميهش اخمّإن هئ اجفِّـحم جل حممس ـ مظ اجغُّـ  ـ ّمظ د اخم مع لكحف هلىطض اجفجيهسميىطة حطجل اخم
يص د اخماخمخن مع د احل مظٰههسحل، وحطجل اجف ، اخمِّـي حنمنهسدميخي ّميمكّ اخمِّـي هن ومع

هسرة لك اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت مش ّهبهشّ هنِّـه اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّأن، وّهبهشّوأهلىطاده لك  مظمي
اجغُّـّخياألؠهسخمهش واخم د اخم مع هسهبهس إحل ذخم اخم ت حض حن األلكهبهسن حطهسمت  . واخم

هئهس  اجمٰههش حطجل اجفهسهنهبّأنوهنهئهس خم اهلحق هش اخم هش ّ اخمهئ د مت مع دة وحطجل اخم مع هست اجف
مش حنهسهنهب،ّميهشّاحتهسد حيهسوت حط ّ ومتمهىطمتهس إحل حطٰهيغ أهلىطاد مظهي اجفهسهنهبهست اخم ال مظ مبهس، ّ

هسمتحميطميُّـ ولكمئىطو ومغهسخمُّـ اخمِّـمي ن حض اإلمت هيحي ن وال خي حيهسومظ  وومعُّـمتهس حض ،ّهبهش ال مي
جملك ذامظ  حيهسومظهش هلهبمس حطهبهئمبهس حطهسخمّأناخم اجمىش ّهتمغىط واخمّخيُّـم هنِّـه األهلىطاد حن هسظ اخم  حطهي

،اخل ،ّمظهتمغىط األب زميُّـ لكحف احطهئ لكمئىطو وّخيُّـم حمّهسرمع  ّأنً ولكهيمئهئهس أميهنهس  احطهئ لكهئ
د،ّإحنهس ـ ّهتمغىط واخمّخيُّـماألجكهبهسء ـ وحنهئمبهس اخم مي حطهتن ّالحطُّـ هلمبهئهس ّ حنهسهنهبهش أو ومع  أن مت
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د، أيّإمت حطٰههنمبهس اآلمغىط ّمظهتمغىط حطٰهيغ مظهي األهلىطاد وّمظخيُّـم مع ن حطهسخم  حطِّـخم :مس ميمي

، هش إخمهب يص اجفهئ اجغُّـ اخمخن د اخم مع جغُّـة احلخيهبخيّأمتّ واخمِّـي مظخيُّـم اخم  ّهبهش واجغُّـ حطهسخم
من  .ّهبهشاخمخن

ُّـ جغمي أجغُّـ اجفّإنوجغهبمك  ي إحل اجفّ ُّـمي مي اجمٰههش حض ّ هش اخم  اآلمغىط، واخمهئ
هش ّهبهشّاجفخيهسم حطجل اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت يص مت د اخمخن مع دة وحطجل اخم مع ، ّميهشّاحتهسد اجف

هنىط د مظهي  حطٰهيغ أهلىطاّأن، حممس ّهبهش وأمغىطى لكىطّميهشّوهنِّـه اجفهسهنهبهست حطٰههنمبهس مع
خيُّـم لكحف حطٰههن اآلمغىط ال حطمسهنهب ّاجفهسهنهبهست حن يص، ّإمت، وّّ اجغُّـ اخمخن د اخم مع مس حطهسخم

لك هسخمهبهشّهبهشّوذخم حض أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ  :، وجغهبهئئِّـ ال خيهي األحنىط لك أجغُّـ اخمحيىطوض اخم
من.١ جغُّـة اخمخن ميهسن اخم مي حط امعمشّهبهش أن مت   وأجغميهسحنمبهس ـ اخم هن خمِّـات اخم

هش إخمهبمبهس، حطمس حض ذخم األهلىطاد اجفهئُّـرمعهش ّهبهشمتّمظٰههسحل ـ إحل مقهسئىط اجفهسهنهبهست اإلحنميهس  اجفهئ
ٍحتلك حنهسهنهبهش لكّ ٍهبهش مت حنهس إحل ّ هب اجفهسهنهبهست لكمئ خي خي حصهسل خم ً واجغُّـة، وجغهبهئئِّـ ال مي ّ

ٍحنهسهنهبهست هنىطّ ٍحنهسهنهبهست وّميهش مع ىش اخمٰهىطّهبهش لكىطّ الت اخم هبمئمبهس إحل اجفخي خي ، ّهبهش، وال خم
هبمست األمغىطى اجف خي ، حط ال ميّحقمظوهنميِّـا مقهسئىط اخم هب ّخي أيهش لكحف ذخم خي  حنٰههئ خمهي

امعمش واجفمئمي واخمجيهئ خي ّٰههيهش واخمحيخيخف واخمّإحل اخم ، حممس ال مي ل ومت ذخم  واجفٰههي
مي حطهسخم لكّهتمغىط واخمّخيُّـمًحصهسل أميهنهس خمهي اهلخيهش حن معمبهش ّهبهشّ حطجل أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ  اجف

 .مبهسّحنهسهنهب
هش ّحم د اجفهئ مع ن اخم هئهسدا إحل حم ، امق مي حط خي حصهسل خمهي ، وال مي حي ً ذخم ميهئ

منّهبهشّإخمهب اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت جغُّـة اخمخن هش إخمهب ّأن، حنىش اهلحقاض ّهبهش واجغُّـ حطهسخم  اخمهئ
هش  جغُّـة ّميهشّاحتهسدمت ن هن أميهنهس واجغُّـة حطهسخم ي جغمي وجغُّـمظ إخمهبمبهس، ومظمي ً، هلهب
منّهبهشاحلخيهبخي هنىطّ، هلال ميٰهخي مظميّهبهش اخمخن هسحنمبهس إحل حنهسهنهبهست مع  ّهبهش ولكىطّميهشّىطهنهس وامتخي

هبمست، حممس ال ميٰهخي  خي لكوال ملخف ذخم حن اخم ّأميهنهس مظخيُّـم حطٰهيغ أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ ّ  ّهبهشً
د واجغُّـ مع ن اخم جغُّـة جغخيهبخيًالكحف حطٰهيغ، حنىش حم منّهبهش حط ، ّهبهش جك حطهش إحل اخممي ّ حنهئ

هش إخمهب األهلىطاد  د اجفهئ مع جغُّـة اخم مش اخمحيىطض، هل جغُّـة حض اجفهسهنهبهش حط ّحنهنهسهلهس إحل اخم ً
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د، حن دون  مع هي األهلىطاد حض ذخم اخم ال  وّمظخيُّـمّحن حنهسهنهبهش واجغُّـة مظحيهبُّـمتهس وجغُّـة خم

امض حمهيّمظهتمغىط ؛ وهنِّـه اخمحيىطوض واخم يطام هبهس، ألّ هلهب هس مغالف ّهنمبهس ال ميمئمي االخم
معُّـان؛ ورة واخم ُّـ ّمت ألاخم هنىطّأنهئهس مت ، وال ّهبهش ولكىطّميهشّ اجفهسهنهبهست مظهئخي إحل مع

، حممس  ُّـ أميهنهس ّأمتمتيطاع حض ذخم لكّأنًهئهس مت خيُّـم حطٰههنمبهس ّهبهشّ أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ اجغُّـة مي ّ اخم
ٰهيغ اآلمغىط حض اخم خيُّـم لكحف لكمئىطو االحط حض ّخيلكحف اخم ت، هليطميُّـ األب مي ّ واخم

من.  حض األلكهبهسنّخياخم جغُّـة اخمخن اميهش جغمي اخم د إحل ّهبهشهلحيىطض  مع  اخم خمهي
ىطة اخم خمهي يطام حطّمسهنهبهستاخممي معُّـان، وال ميمئمي االخم  . حطهسحك حطهسخم

ىطة اخمِّـي خمهي.٢ ميهسن جغمي اخممي يطم حط جغُّـة اخم هن جغمي ّمسهنهبهست أن متهي  إحل اخم
 ، د احلخيهبخي مع ل اخم د احل مظٰههسحل اجفّإنهلهئخي يص وهن ومع د اخمخن مع ُّـّ اخم  حنىش ّ

هش  حطهش إخمهب مت د جلمئهبىش اجفهسهنهبهست ّميهشّاحتهسدّاجفهسهنهبهست اجفهئ مش اخمحيىطض، هن ومع ّ حط
دا  امعمش حطِّـاهتهس ومع ن ذات اخم مي هيحيهش، هل اهنىط وألكىطاض مص ىطهتهس، حن مع ًلكحف حم

خيُّـحن ن أميهنهس حن اهنىط واأللكىطاض، حممس مظمي ّجلمئهبىش اجفهسهنهبهست حن اجل ً ة ّهتمغىطهش وحنّ
لك هش إحل أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ اجغُّـة،ّهبهشّحطهسخمهئ ال، حممس ميهييطم أميهنهس أن   اخم هسن حن ًحممسهنهبهش اإلمت ً ّ

جيهسميىطة حطٰهُّـد حنهسهنهبهست لكهسحس اإلحنميهسن،  هيحيهش وحن امعمش مظٰههسحل حنهسهنهبهست مص ن خمِّـات اخم ّمظمي ّ
هنهسد هسخمحيهش وحن ّوهن حنهسهنهبهست حن ًوهنِّـا اخمحيىطض أميهنهس حطهسحك معيطحنهس؛. ةّ هييطاحن ً  المق

مسع اخمهنُّـ منمي وّامع اجغُّـ ّهبهشاخمهئخيهبهنجل حض ذات جك د اخم مع ن اخم  واجغُّـة؛ إذ ميمي
يص هس:احلخيهبخي اخمخن هنىطا ولكىط ً مع هس وحجميهئهس،ًاّهتمغىطًهس وحنّخيُّـحن وحن،ً ً ووامع  وحطِّـامظ ،ً

هئ،وحطجيخفه ّ وال حنهسهنهبهش خم وخم حنهسهنهبهست حن ّ هنهسدّ هيحيهش وحن هسخمهش ذخم ة؛ّلكهش ومص  وامق
مسع اخمهنُّـ؛ّميهشرضور مسع اخمهئخيهبهنجلّ خمهييطم امع مسع مي اخمِّـي حنىطمعٰه المع ، أو خمهييطوم امع

ة هس  .اخمهئخيهبهنجل حن
هش اال.٣ هسب واخمهئ  ـ لكحف ّ اجفهسهنهبهستّهتن، ومتمثحن حطّميهشّحتهسد أن متهئميىط هلميىطة االمت

الهلمبهس ومظهئ دّخيخيحنلكمبهس ـ ّامغ مع ، حط ّ إحنميهسينٍهش حض األلكهبهسن حط امع د اخم مع  ملخف اخم
ب. لك ملخفهنهسّهتمغىط أو مظّخيُّـممظ  . وهن اجفجههي
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دات اإلحنميهسمتّإن ّجع مع ل حطّإحنهس هشّهب هنِّـه اخم مسم ّهتهن أن متخي هسميهئهش حط جيهسميىطة وحن هس حن

معّمتمهىطميهشذواهتهس، وهنِّـه هن  هسمي حطجل اخم حطهش إحل جغميمسء اجفخنهسء اخم  .ّدات اجفهئ
ل حطّوإحنهس حيهسومظهش حلخيهبخيهش واجغُّـة، وهنِّـه هن ّهتهن أن متخي هسرة لك حنىطامظمش حن هس لك

حيهسومظهش اخم جمىطّمتمهىطميهش مبهس اجف د وحنىطامظ مع خنميهب حض جغخيهبخيهش اخم مئهش رهتهس حنُّـرمقهش احلميّ اخم
ٰههسخمهبهش  .اجف

لكّهتنل حطخيمت أن ّحنهسإو د احل ّ إال  اجفمئميهئهست خمهب رات وجكمثومتهست ومع ّخكمب
هسرك ومظٰههسحل، هلمبِّـا هن حنِّـهنمش األوخمهبهسء واخمٰهىطهلهسء حن لكمهمسء أهن اخمميخنىح واخمهبخيجل،  مظ

خف اجف  .ّمنهئىححممس هن مظٰه
حيهسوت حطهسخمّهتنّهئهس ال متىطميُّـ أن متُّـلك حطّإمت :إن خكهنمت ّ حطجل أهلىطاد حنهسهنهبهش ّهتمغىط واخمّخيُّـم اخم

لك مش هشّهبمت يص اخمِّـي مظهئ اجغُّـ اخمخن د احلخيهبخي اخم مع ن حطهئحيىع اخم  واجغُّـة، ميمي
دا  اجغُّـ ومع د احلخيهبخي اخم مع ن اخم ، حم ميهييطم حنهس ذحمىط حن اإلجكميهسل، وهن حم ًإخمهب

خيُّـحنهس وحن مت أميهنهس حن ىطهتهس ومظحيهسوهتهس؛ وحم ًجلمئهبىش اجفهسهنهبهست لكحف حم ًّ ًا، حنىش هلىطض ّهتمغىطّ
من مسع اخمهئخيهبهنجل اخمّهبهشوجغُّـمظ اخمخن هسخمهش، واخمِّـي حنىطمعٰه إحل امع  .وري االمق

ًحممس ال متىطميُّـ أن متُّـلك أميهنهس  ن ّنأّ حيهسوت حطجل األهلىطاد ميمي  ذخم اخمهئ حن اخم
لكّحطمسهنهب اجغُّـة، ألّهبهشمبهس اخمهئ لكّهن اخم هسوميهش ّ إال هس حض ذاهتهس وحن جغهبمك هن خمهب ، حن هن

لك ال ـ لكحف لكمئىطو حطهسجفهسهنهبهش اخمهئ هش إحل مثهبىش أهلىطادهنهس، هلال مظخيُّـم خميطميُّـ ـ حن ّاخمهئ ً  اخم ّهبهشّ
هسمت  .ّهبهشهن اإلمت

ل لكّإن: ّوإمتمس متىطميُّـ أن متخي حيهسوت حطجل أهلىطاد اجفهسهنهبهش اخمهئ اجغُّـة حن جغهبمك ّهبهشّ اخم  اخم
خيُّـم واخم هسب، أي ّهتمغىطّاخم هش واالمت هبٰههش اخمهئ الف ّإن، ميىطمعىش حض جغخيهبخي إحل حك  االمغ

، هلهسخم هسحكمبهس حط د احلخيهبخي ومت ارمظ مع هش مظهي األهلىطاد إحل اخم جيهسميىط حض مت  ّخيُّـمواخم
د ّإنهش، جغهبمك  حطهبهئمبهس حطِّـات اخمهئّهتمغىطواخم مع هش حطٰهيغ هنِّـه األهلىطاد إحل اخم  مت

، هلخفمظحيىش حطِّـخم حنهس ذحلخيهبخي أجمُّـم وأا هش حطٰههنمبهس اآلمغىط إخمهب حمىط حن ُمق حن مت
 .اإلجكميهسل
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هش حض ذاهتهس وحن جغهبمك هنّإن :خكهنمت لك أحنىطا جغخيهبخي، اخمهئ ًهبهسً خمهب ، حط هن حض ذاهتهس ّ

هسرة لك أحنىط مبهس وحطخيجهىش اّ لكخيمكٍلك خمهئمهىط لك ّ، هلال حتمن وال مظحيهسوت خسهس حض متحي
 ، ب إخمهب مش واخمجهىطف اجفهئ هبٰههش اخمجهىطف اجفهئ ن جغميمئمبهس مظهسحطٰههس خمجه ًحكىطهلهبمبهس، وميمي
هسظ  حيهسوت أميهنهس حطهي هش، حس ميخيىش اخم هسظ حكىطحض اخمهئ ًهلهثن حس ميمي هنهئهسك أي مظحيهسوت حطهي ّ

هسحطٰههش خسمس هش اخمخيهسئمئهش حطهبهئمبمس واخم اجغُّـة . اخمهئ ب إخمهب حض اجفخيهسم هن اخمِّـات اخم واجفهئ
مبهس إّميهشاألجغُّـ ي مت هسحط هلمب اجفهسهنهبهش ّوأحنهسحل اجلمئهبىش، ، اخم مظ مش جم امت ّ اجفهئ
لك مبهسّهبهشاخمهئ مش ذاهتهس وحن جغهبمك هن وحض متحي هسن، وهن حط  ال ،ّ حممسهنهبهش اإلمت

ل وال هلٰههي هسب، هلمب حن جغهبمك هن واجغُّـة جغخيهبخيّهبهشجغمن ، ال ّهبهش خسهس جم االمت
يض حض ذاهتهس مظخيُّـحنهس وال  حيهسوت، هلال مظخي ىطة واخم هسب اخممي ء حن أمق يض أي  ًمظخي ّ ّ

خمهشّهبًا وال لكهيىطّمظهتمغ ٰهيغ ّميهش، وال أوخمّهبهش وال حنٰههي ٰهيغ أهلىطادهنهس حطهسخمخيهبهسس إحل اخم  خم
 .اآلمغىط

هسرة لك أحنىط هش حممس حطهبهئهس لك ٍواخمهئ حيهسوت ولكُّـحن إحل اخمجهىطهلجل، ّ  لكخيمك، مظهسحطىش حض اخم
ب إخمهب مش واجفهئ  .ومههس اجفهئ

هتل لك: ٍوجغهبهئئِّـ مت حيهسوت حطجل أهلىطاد حنهسهنهبهش مت هبهسز واخم  ّهبهشّحن أمي جغمن االحن
امعمش األجغُّـّهتمغىط واخمّخيُّـمخمواجغُّـة، حطهس هش إحل ذات اخم  اخمِّـات ّأن، حنىش ّميهش حض اخمهئ

لكّميهشاألجغُّـ مش اخمحيىطض ـ إحل اجلمئهبىش، واجفهسهنهبهش اخمهئ مبهس ـ حط ي مت هش ّهبهشّ مظ  اجفهئ
هش مظهسحطٰههش خسمس؟ هش اجفحيىطو يض حض ذاهتهس مظحيهسومظهس حطجل أهلىطادهنهس، واخمهئ ًأميهنهس واجغُّـة، ال مظخي ً!! 

حيهسوت حطجل اجفمئميهئهست معمش خمهي معمش ّ إال ،إذن ال حن ن اجف ّحنهس ذحمىطمتهسه، هلهثحنهس أن ميمي
هسميهئهش،  داهتهس اجف حيهسومظهش، ّوإحنهسخمِّـخم ومع مبهس اجف هيحيهش ّوإحنهس حنىطامظ رات مص هنهس خكمب  خممي

د  . واجغُّـةّميهشحلخيهبخيهش ومع
هئين هش اجفُّـ:اجليشاب امك ن اخمهئ هئ مظهسرة لكحف هلىطض حم لكهسة حض اجفخيهسم هن ّ وهن مي

هش اال اجمٰههش حض اخسهيّميهشّحتهسداخمهئ هبجههش،ّهب اخم هش هن هست اخم ن اخمهئ  وأمغىطى لكحف هلىطض حم
خم هش اجفخي  .ّهبهشّٰههيخي اخمّهبهشاخمهئ



٢٩٧  .............................................................................................وتشبصه توضصط
 إخ ادوثظة ّطضوطبتشي ذن ثصض أثظى حج خظض رساطض ثشم ادشثظة اثضطو

 . دشوثود احلسصسيّصضادذخر
 إخ ّصضّ صسبض اثضطصضت اإلذشضصّأن؛ بصن صسجض ّطضّحتضد حج خظض ادشسبض االّأذض

 ـ ّشزظطضظه ادادوثود احلسصسي ادواثظ ادذخيص دشواثض تسضخ ـ اثظحوذض يف ط
ضت ادبسصزض وذسضد دضن ّ، وطي ذات ادشسبض احلضصشض يف اهلشصّطضّاحتضدطي صسبض 

ّادتضذض، ذن خبصل ذض طو اثسظوف ذن ادشسبض ادواخسض بح اثضطصضت اإلذشضص  وبح ّصضّ
 .ًوصسجض أطرض رساطض ثشم ادشثظة إخ ادوثظة. ض اثحشودض حشصصضّضص اخلوثوداهتض

 :ذن وثوهخضإلحشضل يف ذدك 
ّطستشظم ذضطصض دواثض ادوثود ذسضطظة دوثوده، وذدك بشوثض ّ إصه .١

 ممشن يف حضمل ادشثظة واإلذشضن تشظذه ّدل ّإنرسطضن ثشم ادشثظة دشوثظة، وثصط 
ّذضطصض ذن اثضطصضت، خشظدك ثضل ذض ا  ذسه وطو ادواثض تسضخ، خصشون ذا ّحتظّ

  واثض ادوثودّأنً إتبضته الثسض ذن  ثض جصصيتوطو الزم بضحل؛.  خج ادوثودّضطصضذ
 .، دجم طو ذبشى ذذصور احلشجمءته ووثودهّصإصّال ذضطصض ده وراء 

 ة دشواثض تسضخ؛ّسظدّتبوت ذضطصضت ذتًطستشظم ـ ذرضخض إخ ذدك ـ ّ إصه .٢
ّت ذع مجصع اثضطصضت حج دثظهتض يف ّحتظ ذاته ـ ادتي طي ادوثود احلسصسي ـ خظ اّنأل

 درسطضن ثشم ادشثظة إخ ادوثظة ؛ ختثبض مجصسصض دواثض ادوثودذشضن،حضمل اإل
، وطي ّة ذسضطظة دوثوده احلقّسظدّبحسض ادسظض، ختشون ده ذضطصضت دثجة وذت

وبزالن طظا ادالزم . ّع وتسضطظ اثضطصضت يف حضمل اإلذشضنّحض وذتسضطظة بتشوّذتشو
 .ض ده وراء وثودهّ واثض ادوثود ال ذضطصّأنً الثسض، حشظ إتبضت ّترطًأطرض جص

ّذرضخض إخ حمضذطظ وإحشضالت أثظى تشظم ذن خظض تبوت ذضطصضت ذت ة ّسظدً
 . ادوثودِ واثضٍ رصفٍ بسصعٍ واثظٍحض ثوثودّوذتشو

ٍطستشظم أطرض تبوت ذضطصضتّ إصه .٣ ّ  دواثض ادوثود تسضخ، ٍ وذتسضبشضٍ ذتخضدسضً
 اثتخضدسض، وخج ذدك، ّصضح ادشوّضطصضتزض واثّختثبض ده األثشضس ادسضدصض واثتوج
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هس، وحممس هنىطا ولكىط ن مع ًهلهبمي ّ ً ادا ً ً وحمهبحيهس، ومق هسمتهس وهلىطمقهس، ومت ً هس، وإمت ًوحطهبهس ً ً

هسخمحيهشّهبهشّذخم حن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت خيهسحطهيهش أو اجف جهالن ّرضوريوهن الزم .  اجف  اخم
جههي أميهنهس حنهس مقهبهتجح حن متحي اجفهسهنهبهش لك هي، ومي ّحممس هن وا د، ً مع  ذات وامعمش اخم

ده احلّ حنهسهنهبّأنو ّ لكجل إمتهب وومع ّ. 
هسب اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّأنً حطهئهسء لكحف اهلحقاض ّهنِّـا حمهي د ّهبهشّ امت مع مبهس إحل اخم  ومت

هش   .ّميهشّاحتهسدّاحل احلخيهبخي مت
خمّوأحنهس هش اجفخي هش اجفهسهنهبهست ّهبهشّٰههيخي اخمّهبهش لكحف هلىطض اخمهئ ن مت ّ؛ حطهتن متحيحقض حم

دّهبهشاإلحنميهسمت مع هش مظ إحل اخم خمّهبهشّٰههيخي احلخيهبخي مت هش احلهسؠهيهش حض ّهبهش حنخي ، وهن ذات اخمهئ
ء خمممء ومظّهست اجفىطحمّاخسهيهب ت   ّٰههيهش وحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، واخم ميحيحقض هلهبمبهس جع

هب حنهس هن اجفٰهىطوف حن مخ حطٰهيغ األوؠهسف اخمٰهىط  لكحف ّهبهشء حطممء، حن جم
خمهئهس هبهسض لكحف اجل حض جم مئ اخم ّحنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست، حم ، حمِّـخم ) أحطهبيغاجل: (ّ

د ومخهي لكهيهبمبهس مع هسب اجفهسهنهبهست إحل اخم هسحط. ّميحيىطض امت ً أميهنهس ال ًهسوهنِّـا ميحيىطض امت
، واإلجكميهسل هلهب حن معمبهش  خم هش خم حمهسمتلك مظّأنميمئمي جم ن ّ حنىطحمّهبهشّٰههيخي اخمهئ هش، مظمي

خمهش حطخيهسلكُّـة اخمحيىطلك ء خمممء ومظٰههيخي حط هلىطعّإن: ( اجفٰهىطوهلهش اخمخيهسئهيهشّهبهشحنخنمئ ت  ٌ جع ّ 
ت حمال اخمخنهبئجل حض هسحطخيهشخم هش اخم ، )  اخمىطمظ هي ال متيطاع هلهب هي ووا ّوهنِّـا أحنىط حن

مش اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت امعمش ّهبهشّهلهيمي مظهئ د اخم د احلخيهبخي ـ وهن ومع مع  إحل اخم
هسحطهس حطهئ هن اجفىطحم ّمظٰههسحل ـ امت د ّالحطُّـهش وحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، ً  حن هلىطض ومع

امعمش مظٰههسحل وحت ت اخم هسحطخيهش، حممس ّخيخيوجع هش اخم  حن هلىطض ً ـ أميهنهس ـّالحطُّـ حض اخمىطمظ
ت اجف د وجع هسحطاخمىطمظ حض ّخيخي خم وحتلكومع ، ّهبهشّوهن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت ًهش أميهنهسخيهش اخم

خمّخي حطٰهُّـ ذخم مظّجع هش اجفخي د احلخيهبخي اجفّهبهش اخمهئ مع مئ اخم  لكحف ّخي، هلهب
مس جمهسلكُّـة اخمحيىطلكّهبهشّاجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت هسب، وهن حنخي دة جم االمت مع هش واجف هسحط . ّهبهش اخم

ن ّحنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّمي  خموجغهبهئئِّـ ميهييطم أن ميمي دهنهس وحتّهبهشّ مبهس ّخيخي ومع
ن حن امعمش مظٰههسحل ّخيُّـحنّاخلهسص هبهس، وميمي د اخم مع هسهبهس إحل اخم ًهس ومقهسحطخيهس لكحف امت ً



هبهي هب مظ ٢٩٩  .............................................................................................ومظهئ
هسحكمبهس ومظ مبهس وارمظ هش حنجيهسميىطة خمهئ هسحط ن جغخيهسئخيمبهس اخم مي ، هل د ّٰههيخيّومظٰههيخيمبهس حط مع مبهس حط

دهنهس مقهسحطخي هتهس وومع ن جع هسهبهس ًهسّاحل مظٰههسحل، حط ميمي مبهس، وهن حنهس ّٰههيخيومظ لكحف امت
خم هش حنخي ن اخمهئ هنهب هلىطض حم خيّهبهشميخي  لك اآلمغىط جم ّ ذات حكىطهلجل، أجغُّـمههس حن

هش حطهبهئمبمس ل اخمهئ  .جغمن
هسب، جغهبمك هلىطض ّمتمهىطميهشوهنِّـا مغهيىح حنهس هن اجفحيحقض حض  ّ اجفهسهنهبهست ّأن االمت

هسر ر الك هسب، وّخي وحتّهبهش واجمٰهّ وخمهبىع خسهس أيّميهشأحن مش األؠهسخمهش ّأهن جم االمت هس مظمي
اجمٰه امعمش مظٰههسحلهشّهبواخم د اخم مع ، وهن اخم هسلك هسهبهس خمهي  . حطهسمت

ه ّإن :إن خكهنمت هش ّإمت حنهس ذحمىطمح ًمس ميمنهي حطهئهسء لكحف هلىطض اخمهئ  ّهبهشّٰههيخي أو مظّميهشّاحتهسدّ
خم َوخممي حس ال متحيحقض . ّهبهشحنخي هش اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّأنِ امعمش مظٰههسحل ّهبهشّ مت د اخم  إحل ومع

هش مظ اجمّهبهشّٰههيخيمت  ؟ّهبهش ا
هسهلهش اإلّٰههيوحنٰههئ اخم مش هلهبمبهس لكجل ّأن، هن ّهبهشجما واإل  اجفهنهسف واجفهئ

هسهلهش واخم ، ال ّٰههياإل لك خم اخمّأمت حطهسجفهنهسف إخمهب ء جع هسهلهش إحل اجفهنهسف ّٰههي   واإل
هسهلهش اإل معُّـ خمُّـميهئهس حض اإل ، هلال مي هش واخمخيهسئمئهش ّٰههيخيذات اجفهنهسف اجفّ إال ّهبهشاجمإخمهب

 .حطهسجفهنهسف إخمهب
د اّأنومتحيحقض حض اجفخيهسم  مع هش اجفهسهنهبهست إحل اخم امع ومظّ مت مبهس حط حن مت ّٰههيخيخم

هش اإل هسهلهش واخمهئ هسحكمبهس ّهبهشاجماإل هسب لكجل ارمظ هش حطهسالمت هسحط ن جغخيهسئخيمبهس اخم مي ، هل
هش مظّٰههيخيومظ ن اخمهئ د احل مظٰههسحل، وال ميهييطم جغهبهئئِّـ حن هلىطض حم مع  ّهبهشّٰههيخيّمبهس حط

دهنهس اخلهسص هبهس حنّهبهشاجمإ هتهس وومع ن جع هسهبهس ومظّخيُّـحنّ أن ميمي مبهس، ّٰههيخيًهس لكحف امت
مبهس اخمّأنهئهسه حن وذخم جفهس أو هسرة ّهبهشّٰههيخيّ اجفهسهنهبهست حض مت ن لك  حممس ميمئمي أن مظمي

لك خم اخم ء جع ن اخمّٰههيلك  خمّٰههي، حنىش هلىطض حم ًهبهس حنخي ن ّ ، حمِّـخم ميمئمي أن مظمي
هئهس ّٰههيلكجل اخمىطحطىس واخم دهنهس لكجل ّٰههي اخمّأن، هلهبمس خم اهلحق مع ، هل اجم ّ مظٰههي إ

 .ً وخمهبىع مقهسحطخيهس لكهيهبّٰههياخم
دات ّمنهئىحهبهسمت حن جم اجفوهنِّـا متمهخف حنهس مقهبهتجح حط مع  حض مظخيىطميىط جغخيهبخيهش اخم
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داهتهس وّأن، وّهبهشاإلحنميهسمت ميهسهت ومع د ّٰههيّهس اخمٰههبهئهبهش لكجل اخمحيخيىط واخمىطحطىس واخمّهن مع  حط

امعمش مظٰههسحل ٰهخيّأمتهلميمس . اخم د اإلحنميهسين حض اخمِّـهن وحطهسحلمئ ّهئهس مت مع م اخم  حنحيمب
ٰهخي ّاألومض، وحنىش ذخم ال مت مظّ، حط جمُّـ متخنّٰههي حنٰه اخمىطحطىس واخمّ مي  حط ، هلهئ  خم

جيهسميىطمههس، ن ّ ألن اجفحط مي أميهنهس حطمي ك، وحنىش ذخم حمهي مت م ملخف اجفخنمي ل واجفٰههي ًٰهخي ّ
د اإلحنميهسين حض اخلهسرج وحطهسحلمئ اخمخنهسئىش لكجل اخمىطحطىس واخم مع د اخمجيهئّٰههياخم مع  ّ حطهسخم

امعمش حطهسخمِّـات  .اخم
ٰهخيّهتهنحط: ّهبهشّحمِّـخم ميخيهسل حض اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت حن ّهس وإن حمهسمتلك حن جغهبمك اخم  اجفحيمب

مبهس ومتوحطهسحل خيهبخي ؛ إذ جمُّـ متٰههي حط ٰههي ّمئ األومض حنجيهسميىطة خمهيىطحطىس واخم رّ  ّهنهس، ومتخنّمن
ك، و م ملخف اجفخنمي هسحكمبهس ومظٰههيخيمبهس حطهسحل مظٰههسحل، واجفٰههي جملك ذامظ حطهسرمظ ّحض اخم مبهس حنىش ّخمميهئّ

د اإلحنميهسين لكجل اخمىطحطىس واخم مع ن حمهسخم امعمش مظٰهّٰههيذخم مظمي حل حض حن األلكهبهسن هس حطهسخم
 .وحطهسحلمئ اخمخنهسئىش

دات اإلحنميهسمت حنّإن ، متٰه:خكهنمت مع هش إحل اخم ر حطهسخمهئ من ل وحن ه حنٰهخي  ،ّهبهشّهس ذحمىطمح
امعمش مظٰههسحل، وأحنهس ّٰههيهسهتهس وذواهتهس ـ حممس مقهبهتجح ـ لكجل اخمّميهلمب د اخم مع هسط حط ّ واالرمظ

، هلهيهبىع د حض اخمِّـهن مع ٰهخي حن اخم حنهس ّ إال ُحنهس مي يطالكّهبحمهيًحنحيمب ًهبهسًهس امت  ّمظخيُّـمّ حممس مظخيُّـم، وّ
دات اّأمتًأميهنهس  مع هئهسه جغخيهسئخيمبهس اخلهسرمع ال ميمئمي حنٰهىطهلهش اخم لك ّ إال ،ّهبهشّخمٰههبهئهبهش وال احم

د، وهنِّـا حنهس ال ميمئمي أن مي حن معمبهش اخمٰههي ّ إال ّخيحكىطمي اخمميخنىح واخمخنمب
مبهس ومعهسلكهيمبهس، أل خيهبخيهش مق دي حط هسب ـ لكحف حنهس مقهبهتجح ـ ال مظٰههيّناخمخنمب   ذوات األمق

ن اخمٰههي هبهس لك هنِّـا اخمجهىطمي لكهيمس ّإال  هسهبهس، هلهبمي ًلك حكىطمي اخمٰههي حطٰههيهيمبهس وأمق
مبهس، اخمِّـي هن لكجل ذاهتهس وّٰههيخيحط هسحكمبهس حط مبمبهس وارمظ مي هئهسه ّهن هس، هلال ميمئمي هلىطض احم

دات اإلحنميهسمت مع امعمش ّاخمخن، حنىش هلىطض ّهبهشجغخيهسئ اخم هسحكمبهس حطهسخم ّ حض مظٰههيخيمبهس وارمظ
دي هبهس لك حكىطمي لكهيّ ألن اخممظٰههسحل، اخمٰههي ّ إال مبهس ومعهسلكهيمبهس، خمهبىع هنّٰههي اخمخنمب

هسط واخم دات اإلحنميهسمت اخمِّـي هن لكجل ذاهتهس، هلهسخمّٰههيحطهسالرمظ مع دي حطهسخم  ّهبهشٰههي اخمخنمب
هسلكهيمبهس، وال جضىطي حض اخمٰههي هبهس جمهسّٰههيخيلكهي حط هسحكمبهس حط ك ملخف : (لكُّـةمبهس وارمظ اجفخنمي
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م هسحكمبهس هبهسّاخمخنال ميمئمي اخمٰههي هبهس حنىش ؛ إذ )اجفٰههي مبهس وارمظ  .ّ حض لكهي
ّ هنِّـا اخمميالم ال ميمنهي حض اجفهسهنهبهست،ّخممي خكهش حض ّ ألن اجفّ ّهسهنهبهش لكهئُّـهن خصحي

دمي اخم مع ،واخل ِّّـهنهئاخم دة حض ّهسرمع مع دة حض اخلهسرج حطٰههبهئمبهس اجف مع ّ هلهسجفهسهنهبهش اجف
، ومت مت راخمِّـهن ٰهخيّمن خيهسئخيمبهس وجغُّـودهنهس اخم هن حطٰههبهئمبهس ّ ومت ّ مظهي اجفهسهنهبهست حط

هسحكمبهس ومظّهش حض اخلهسرج، وحنىش ذخم متخنّخيخيحن امعمش مظٰههسحل، ّٰههيخي حض ارمظ د اخم مع مبهس حط
ك ـ حممس ّإنوجغهبمك  م ملخف اجفخنمي ن ذوات ً حنىطارا ـ ّمظخيُّـم اجفٰههي هلال ميٰهخي أن مظمي

حنهش لكجل اخم هسط حطجيخفهنهس، حط اخمّٰههيّاجفهسهنهبهست اجفٰههي  حطهسخمجيخف ملخف ذوات ّٰههي واالرمظ
هش حطهبهئمبهس وحطجل  هسهلهش اجفحيىطو هش واإل ن اخمهئ ّاجفهسهنهبهست وجغخيهسئخيمبهس، هلال ميمئمي أن مظمي

اجم هسهلهش ا هش وإ د احل مظٰههسحل مت هش إحل ّهبهشّومع ال حطهسخمهئ ً، وإن حمهسن هنِّـا أحنىطا حنٰهخي ً
دات مع  .ّ حممس مظخيُّـمّهبهش اإلحنميهسمتاخم

هئمكهت هئ لكحف هلىطض :اجليشاب امك هش حطجل اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّأن وهن مي  ّهبهشّ اخمهئ
هش مظ امعمش مظٰههسحل مت د اخم خمّهبهشّٰههيخيوحطجل ومع اجمٰههش حض اخسهيهبّهبهش حنخي هش ّهست اجفىطحمّ، وهن اخم

هنمئ ء خمممء ومظّوحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، واخم مظ ت  ، وجغهبهئئِّـ ّٰههيخي جع  حن ّالحطُّـ حط
ت اجف هسب ّهبهشّهسهنهبهست اإلحنميهسمتهلىطض جع هش واالمت هش مقهسحطخيهش لكحف اخمهئ دهنهس حض رمظ  ،ومع

دهنهس  ن خممي حنهسهنهبهش حن مظهي اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتهبهش وومع ّهلهبهييطم أن ميمي ّ ّ مبهس ّخيخيوحتّ
د  هسهبهس إحل ومع دهنهس هنِّـا مقهسحطخيهس لكحف امت ن ومع ًاخلهسص هبهس، وميمي امعمش مظٰههسحل ّ اخم

، حممس حطهبّٰههيخيومظ هسينّهئمبهس حط اب اخم  .هس ذخم حض اجل
ن مظهي اخمًوحطهئهسء  هسب ال مظمي هش واالمت حطهش ّهئمهىطميهشلكحف هنِّـا اخمحيىطض حض اخمهئ  اجفهئ
هتخسجلإحل ذوق  ، لك ّ حنٰهمفة ّاجف مش إخمهب د اجفهئ مع ىطة اجف د احل وحم مع ّوجغُّـة اخم

د مع ىطة اجف د حنهنهسهلهس إحل حم مع ىطة اخم هنهس أميهنهس حم ن حنهنمئ ًوإمتمس ميمي ً  ّأن هلميمس .ّ
دات وهن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت مع هش إ اّهبهشّاجف امعمش مظٰههسحل، جفهئ د اخم خفة حل ومع حم

مي هتؠّحن اجمىش اخمٰههبهئ اجف هسظ اخم ، حمِّـخم احلمنىغ اخمِّـهنهئّىطة حطهي يطالكّهبهشهيهش هلهب  ّهبهش االمت
دات اخلهسؠهش اإلحنميهسمت مع ن حنّهبهشّوهن اخم ميّٰهُّـد مظمي يطلكلك حنهئ؛ىطةّة وحن ٰههس جفهس امت ، ً مظ
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د ـ حطهئهسء  مع ن اخم ل، هلال ميمي مبهس حض هنِّـا اخمخي لك أؠهسخم ًوهن اجفهسهنهبهست اخم هلىط لكحف ّ

ًهبهسًه اخمىطؤميهش ـ واجغُّـا جغخيهبخيهنِّـ منّ ًهبهس جك يطع حنهئ ـ وهن ّ د اخمِّـي امت مع ن حمهسجف ، حط ميمي
 ّهبهش اخمخنهسحنهيهش جلمئهبىش احلمنىغ اخمٰهخيهيّهبهشهش واجفحيهسهنهب اخمٰهخيهيّهبميهيّاجفهسهنهبهست ـ حن اجفٰههسين اخم

هسر دات اخلّميهشااللك مع يطلكهش حن اجف خي أي هلىطق حطجل ّهبهشهش اإلحنميهسمتّهسؠ، اجفهئ ، هلال مي
د حن جغهبمك اخم مع د واجف مع ىطةدّٰهُّـاخم  . واخممي

، هسب متٰه هسب حن أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض ّمتمهىطميهشً حطهئهسء لكحف حنهس ذهنمش إخمهب أؠ ّ االمت
د مع مي حضاجفمئميهئهست وأؠهسخمهش اخم دات اجف مع ن اجف امعمش مظٰههسحل، مظمي ىطة ـ وهن ّ اخم

خمهش ـ  ٰه رّاجفهسهنهبهست اجف هسرة لك أحن ٍهبهش جغخيهبخيٍلك هتؠّ  ّوأحنهس .هيهش حض حن األلكهبهسنّ حن
دات، مع ٰههنمبهس جغخيهبخياخم هتّ هل حطٰههنمبهس اآلمغىط وهن ّأحنهس  حض حن األلكهبهسن، ّؠ وحن

دات اإلحنميهسمت مع هسرة لك جغمنىغ ذهنهئّهبهشاخم هسرّهبهش، هلمب لك ر الك يطلكهش حن ّميهش وأحن  حنهئ
ميّهبهشّاجفهسهنهبهست األؠهي د حن مع د حمهسجف مع  حض حنمنهسدميخي اجفهئجه لكهيهبمبهس، ّٰهُّـدىط وحنّ، هلهسخم

مي د اجف مع هسرّوإن حمهسن اخم ًميهسىط الك  . حض اجفمئميهئهستّ
خي أي ّوجغهبهئئِّـ ال مي حطهش إحل ذوق ّهئمهىطميهش حنهسئيط جغخيهبخي حطجل هنِّـه اخمٍ هتخسجل اجفهئ  ّاجف

ر اجف ر لكهئُّـ مثمب ىطة مي حنّهتمغىطوحطجل اجفِّـهنمش اجفخنمب ا حطمي  احلميمسء، اخمِّـمي آحنهئ
خمهش هن اجف ٰه ن اجفهسهنهبهست اجف ا إحل حم د، جغهبمك ذهن مع د واجف مع هش ّخيخيّاخم

هتؠ ، حطّواجف د حض اخمٰهجل هلىطد واجمٰه مع  ّإن هيهش حض حن األلكهبهسن، وخمهبىع خمهي
هسرة لك جغمنىغ ذهنهئ دات لك مع هسرّهبهشاخم ر الك يطلكهش حن اجفهسهنهبهست ّميهش وأحن ّ حنهئ

امعمش ّوأحنهس. ، هنِّـا حض اجفمئميهئهستّهبهشاألؠهي ا إحل أن حنهسهنهب هن متحيىع أمتهب  حض اخم ّهلِّـهن ّ ّ
ده دوومع امعمش ، وومع امعمش ّ ألن اخمهن احلخيهبخي واألؠهب حض حن األلكهبهسن، اخم

دميهش  مع هبهسج إحل أيّحض ذامظ وحطِّـامظ حنمنُّـاق حلمئ اجف ، حطال اجغ  أو ّهبهش مظٰههيهبهيّهبهش جغهبّلكهيهب
خيىط إحل حمهي الف اجفمئميهئهست اخم مظحي هبّمظخيهبهبُّـميهش، حط ٰههيهبهيّهس احلهب خيهبهبُّـّهبهشجل اخم  .ّميهش واخم

خيهسرهنهس إحل احلهب ٰههيهبهيّهبهشهلالهل خيهسرهنهس إحل احلهبّحنهسهنهبهسهت معٰههيلك ّهبهش اخم خيهبهبُّـّهبهشهس، والهل  ّميهش اخم
هسب أو دميهش لكهيهبمبهس إحل االمت مع هسمعلك حض مخ اجف هسر ّاجغ يطاع وااللك  إحل االمت



هبهي هب مظ ٣٠٣  .............................................................................................ومظهئ
ل لكهيهبمبهس مئ دهنهس اجف مع هسن ا. خم دّحتُّـهلهسخمجهىطميخي مع د واجف مع ىطة اخم يطام حطمي  .مظهس حض االخم

د االّأن :ملهسميهش حنهس حض األحنىط مع يطالك  ذخم اخم هسري واالّمت ميّلك  ّٰهُّـدىط واجفّاجف
َّاحلمنىغ لكخيال حض اجفمئميهئهست ميٰهمف ُ هسب واخمىطحطىس ّهئمهىطميهش لكهئ حض اخمً حنهش حطهسالمت  اجفيطلك

ر اجفّٰههيواخم امعمش مظٰههسحل، وحض حنِّـهنمش حنخنمب د اخم مع د ّهتمغىط حط مع ّمي ميٰهمف لكهئ حطهسخم ُ
هسري ّاخلهسص اال يطع حن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتّلك خمهبّهبهشّاجفهئ هسظ معٰههيمبهس وحصٰه مبهس حن ّ حطهي

مش، دون احلخيهبخيهش ّ إال ّجم احل مظٰههسحل، وخمهبىع هنِّـا خف هل ٰه مئهبهش واخم الهلهس حض اخم ًامغ
ن  .واجفهنمئ

ى  معّأنهلال ومع خمُّـلك ن واجغُّـا ّمتمهىطميهشد لكحف حكىطميخيهش و اخم هسب ميمي ً االمت
ًهبهسجغخيهبخي منّ ًهبهس وجك د ّ مع د ّٰهُّـدًهس وحنّهبحمهي، واجف مع ر هلهسخم ّا؛ وأحنهس لكحف حكىطميخيهش اجفخنمب ً

د  مع ميّٰهُّـدّ واجغُّـ حنهئمبمس حممك جكهسحن جفمنهسدمي حنّحمواجف د ّة وحن مع ىطة، حط اخم
د لكحف حمهي مع هسظ حنهس ميهئجه لكهيهب حن حنمنهسدميواجف خف حطهي جل حممك وحم  ،ّهس اخمجهىطميخي

اء هتؠًمق ّ حمهسمتلك اجفمنهسدمي لكهبهئهبهش حن  ّهبهش لكخيهيّهبهشّهيهش حممس حض اجفهسهنهبهست، أم جغمنىغ ذهنهئّ
يطالك داتّهبهشامت مع  . حممس حض اجف

جل حن مظهي اخمهئهسجغهبهش، هلٰهحف حمهيّأمت ّمظهنهيإذن ا جل  ال هلىطق حطجل اخمجهىطميخي هس اخمجهىطميخي
هسرة  دهنهس لك دميهش األجكهبهسء وحمِّـا ومع مع ن حن د، ومظمي مع د واجف مع ىطة اخم لك حم ّمظ

دات، وحنّلك حنٰههئ لكخيمك مع م حممك جكهسحن جلمئهبىش اجف هسظ ّٰهُّـدّ وحنحيمب ىط حطهي مي ّ وحن
، اء مثهبىش اجفمنهسدمي ّ اخمٰههبهئهبهش وهن اجفهسهنهبهست، أم احلمنىغ ّهبهش اجفمنهسدمي اخلهسرمعًمق ّ

هسرّهبهش اخمٰهخيهيّهبهشاخمِّـهنهئ دات االلك مع اء و،ّميهش وهن اخم د ًمق مع يطع حنهئ اخم  حمهسن حنهس ميهئ
هسري اال خمهشّلك ٰه هتؠّهن متحيىع ذوات اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش اجف هيهش حض حن األلكهبهسن، ّ واجف

خمهش ومظ ٰه هسب اجفهسهنهبهست اجف يطاع هن امت امعمش ّٰههيخيّأم حمهسن حنهئخنهت االمت هسحكمبهس حطهسخم مبهس وارمظ
ن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمت. مظٰههسحل هسحكّهبهشّهلال هلىطق حن هنِّـه اجلمبهش حطجل هلىطض حم  ّهبهشّٰههيخي مظّهبهش ارمظ

خيهي خمهش حن هنهس حصٰه امعمش مظٰههسحل وحطجل حم د اخم هش إحل ومع هسبّحطهسخمهئ ، هش حطال رحطىس وامت
جل حنّهثنهل د لكحف حمال اخمحيىط مع ميّٰهُّـد اخم د ّ وحن مع د، ولكحف حم جغهسل هلهسخم مع ّىط حمهسجف
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يطالكهس ّٰهخيمك هن ذخم اجفٰههئ اخم يطع امت دات، واجفهئ مع م اخمميمك اخمخنهسحن جلمئهبىش اجف ًواجفحيمب ّ

هسر ًميهسالك ّ حطٰهُّـ حتخي اجفهسهنهبهست ومعٰههيمبهس ومظهتؠهيمبهس حض األلكهبهسنّ ّ ّ. 
د لكحف حنٰههئ آمغىط ملخف هن مع ن وجغهبهئئِّـ إذا أحكهي اخم ِّّـا اجفٰههئ اخمِّـي حطهبهئهسه، ال ميمي

، ّ إال االجكحقاك حطهبهئمبمس د احل اخمخيهسئ حطِّـامظ مع د لكحف اخم مع ّحض اخمهيحييس، هلٰههئُّـحنهس ميجههي اخم
د حض اجفمئميهئهست مع ن حطهبهئ وحطجل حنٰههئ اخم  .االجكحقاك اخمهيحيمهّ إال ال ميمي

   ع اّاء
خم • جيىش(:  جم جيمش وحصمه  .)حصيش

هبهسن حطٰهيغ األ ىس حط هبهي حنىطمظ هست أؠهسخمهش  اخم أّدخمهشاخم ّجمهسحنمبهس اجفمنهئىح إلجع
د، حممس  مع ميمئهبهيّأناخم هنمئ حطٰهيغ اخمهئخيهسط اخم هب أميهنهس مي هئ ّ اخم مك ّهبهشً جههش حطمئ  اجفىطمظ

حيمنهبهست مك اإلجكميهسالت واخم د وحنهس ميهيهب حن حن مع  .ّأؠهسخمهش اخم
خم •  .)امكهش...  امكمهيشر خكلك هسحمهنيعّأنلكجح (:  جم

س، حط حنىطاده حطهبهسن جغخيّمنهئىحال ميىطميُّـ اجف ل حطهسجف هبخيهش  حطِّـخم مظخيىطميمش اجفٰهخي
ن لكحف  اق، جغهبمك ميجههيخي د حطهسؠجهالح آمغىط ميهئ حنىش حطهبهسمتهست جغميمئهش اإل مع اخم

هسل واجفمئ ر، هلهسجف د امق اخمهئ مع  . خم جغخيهبخيهش واجغُّـة حطهسؠجهالجغجلّجغخيهبخيهش اخم
خم •  .)وهسملاد خلمهىش اخضمممهىح اخضهللكري(:  جم

حن ، وهن أحنىط حنحيمب ظ حطخلط ال لك احلمئ رامتهبهش اجفهي م اخمهئ ّأي حنحيمب  ال ّ
 . أجعىط خم حض األلكهبهسنّحتخي وال حنمنُّـاق وال

خم • وخكلك هسحمهنيع وهسملاد خلمهىش امكخمهئمسمل مسمكاحصىش اخضخمٰهمل مكجنحطه خليس امكمكوات (:  جم
 .)ّجيهبواألحييشار امكمممل... ّامكمهيشرهسهب
خم) حن( رميهش: (حض جم جل حنمنهسدمي ّهبهشحطهبهسمت) ّحن اخمِّـوات اخمهئ ّ، جغهبمك أراد أن مي

هي  ر، وهن اخممههسهنىط حطِّـامظ اجفمهمبىط خمجيخفه، هلمئ أحن هيهش ذخم اإلحكالق خمهيهئ وأحن
رميهش،  حن حنمنهسدميخي ّأمتخكهسهنىطة وحنمهمبىطة خمجيخفهنهس، حممس ّ هلهثهنهس ّوحنمنهسدميخي اخمِّـوات اخمهئ
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ار اخمٰهىط  .ًأميهنهس خكهسهنىطة وحنمهمبىطة خمجيخفهنهسّ هلهثهنهس ،ّهبهشًأميهنهس األمت

خم هنىط) ّهبهشاخمٰهىط: (وجم هسل اجل هي اخمىطاء حن اخمٰهىطض حض جم ل (ّأنحممس . حطحي ) اخمٰهخي
خم ل اخمجه هسرمظ مظخنمئ اخمٰهخي ل اخمٰهّهبهشئّخنهس اجفّهبهشحض لك اجم واخمٰهخي هبهش اإل  ّوأحنهس .ّهبهشّىط

ار اخمٰهىط( خمهشّهبهشاألمت هسمت)  اجفٰهخي هسخسهس اخمميهبحيهبهست اخمهئحي هّهبهشهلمئ  . حمهسخمٰههي ومت
ر حطهسأللكّإن ّجع هبهي خمهيهئ ىطد حنّ مح رميهش حمهسخمِّـوات اجف ّ اخمِّـوات اخمهئ ار ّ ة، واألمت

هسوق ّأن، جكهسهنُّـ لكحف حنهس ذحمىطمتهسه حن ّهبهش اخمٰهىطّهبهشّاحل ر هنهئهس حنهس مي  حنىطاده حن اخمهئ
د،  مع الفجغخيهبخيهش اخم  .حطهسالؠجهالحّ إال وخمهبىع االمغ

خم •  )امكخمهئمسمل مسمكاحصىش اخضخمٰهمل مكجنحطه(:  جم
هس خم حطهسخمِّـات حن دون  ر اخمممء وامع ن مت ر حطهسخمِّـات حم ًال ميىطميُّـ حن اخممهمب

هبهسج إحل جغهب خيىط إحل جغهبّهبهش مظٰههيهبهيّهبهشاجغ ّ مظخيهبهبُّـميهش حض مخ ّهبهش، حط حنىطاده اجفهئخف اخمِّـي ال ميحي
ر لكهيهب وا رميهش ، هلّمظمنهسهلاخمهئ هسج إحل جغهبحنهئّمي ّ حطهسخمهئ  ّمظمنهسهلّ مظخيهبهبُّـميهش حض اّهبهشخف ال إل

 ، ر، هلمب خكهسهنىط حطِّـامظ مت حنمهمبىطا خمجيخفه هلمئٰههئهسه ّوأحنهسحطهسخمهئ  ّهبهش مظٰههيهبهيّهبهش جغهبّأمتً حم
رميهش،ّمظمنهسفال اء ّ ذخم اخمجيخف حطهسخمهئ خيىطا أميهنهس إحل احلهبًمق ً حمهسن ذخم اخمجيخف حنحي  ّهبهشً

خيهبهبُّـ  .ً أميهنهس أم الّميهشاخم
رميهش وا هيهش اخمِّـوات اخمهئ ن أحن ار اخمٰهىطّوحن هنهئهس مظمي هيهش خمهيمههسهنىط ّ حمهيّهبهشألمت مبهس أحن
امعمش مظٰههسحل خكهسهنىط حطِّـامظ  مظٰههسحل ال ّأمتحنمهمبىط خمجيخفه، وحنٰههئهسه  وحطِّـامظ اجفمهمبىط خمجيخفه، هلهسخم

خيىط إحل احلهب خيهبهبُّـّهبهشميحي جيهئهسئ لك احلهب،ّميهش اخم ٰههيهبهيّهبهشً حنهنهسهلهس إحل امق  ّمظمنهسهل حض اّهبهش اخم
ر وخكهسهنىط حطِّـامظ حن دون جغهب رميهش، هلمب مت  حنمهمبىط ّأمتّمظخيهبهبُّـميهش، حممس  أو ّهبهش مظٰههيهبهيّهبهشّحطهسخمهئ

ٰههيهبهيّهبهش واحلهبّٰههيهش مظٰههسحل اخمّأمتخمجيخفه، حطمئٰههئ  مبهسّهبهش اخم رمي ل ومت ر اخمٰهخي ل .  خممهمب واخمٰهخي
ّ مظخيهبهبُّـميهش، وهن لكهيهش وجغهبّهبهشًأميهنهس خكهسهنىطة حطِّـاهتهس حطال جغهسمعهش إحل جغهب  جفهس ميمك ّهبهش مظٰههيهبهيّهبهشّ

هئخفة هبهس س اخممههسهنىطة واجف  .حن اخمهئحي
س  هش إحل اخمهئحي ار اخمٰهىطوهنميِّـا اخمميالم حطهسخمهئ خمهش حمهسخمٰههي حن ّهبهشواألمت  اجفٰهخي

هسمت ر ّهبهشاخمميهبحيهبهست اخمهئحي مقهش حمهئ احممش واخم، أو اجف ج اخم هن اجفمنهسحطهبهي، اخممي
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مبهس ّهبهش مثهبٰهمبهس خكهسهنىطة حطِّـاهتهس حطال جغهسمعهش إحل جغهبّهثنهل رمي ّ مظخيهبهبُّـميهش، وإن حمهسمتلك حض مت

هسمعهش إحل احلهب خيهبهبُّـّهبهشخص جملك ذامظ ّميهش اخم ار اخم مظهيهبمبهسّلكهيهش، وهن حض اخم ، إحل أن  خمألمت
هسم اجفهسد هئهسرهتهس إحل ّميهشمتمن خمألمع خيىط حض امق حي ر خسهس حن ذاهتهس، هل هبحيهش اخم ال مت  اخممي

هبحمهي ٰههيهبهيّهس احلهب خيهبهبُّـّهبهشجل، اخم هسز ّإن، حط جمُّـ ميخيهسل ّميهش واخم ر إخمهبمبهس حن اجف هش اخمهئ  مت
هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خمّٰهخيمك اخم  .وحن مت

هسجغمك اجلٰه حن اجفىطجغهيهش  ّمنهئىحّواخمخنهسهنُّـ لكحف حنهس حطهبهئهسه هنهئهس حنهس مقهبِّـحمىطه اجف حض حن
هش، جغهبمك ميهئخي اجف هسخم ٰههس خمألجمُّـحنجل حن اخمحيالمقحيهش اخم لك ّمنهئىحاخم ًخنهبَّـ ذهنهسحط مظ

رّأنإحل : األمقهسحكجل س ذوات مت ل واخمهئحي امعمش مظٰههسحل واخمٰهخي لك ّميهش اخم ، خمهب
دهنهس زائُّـة لكحف ذاهتهس مبهس وومع رمي لمت هبجههش ّهثنهل:  إحل أن ميخي ر جغخيهبخيهش واجغُّـة حط  اخمهئ

حيهسوت حط  ّهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح، وملهسميهش حممسخم اخمجيهئحطّ إال جل أهلىطادهلكهئُّـه، وخمهبىع اخم
هس خمممء آمغىط، مت لكهسر ، وملهسميهش متخيمن حم امع اء ًاخم رًمق هنىطا مت ًميهسً حمهسن مع ، أو ّ

هنىطا ملهسمقخيهس ًمع هسخمهبهشّ، جغهبمك مظهنمئً ر اخم هسرة األحن  :هئلك هنِّـه اخمٰه
ار اخمٰهىطّنإ .١ رميهش وحمِّـا األمت ار جغخيهبخيّهبهشّ اخمِّـوات اخمهئ  واجغُّـة ّهبهشّ، حمهيمبهس أمت
حيهسومظ رحن ٍهش حطهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح، وحمهيمبهس حنهئخفة حطِّـاهتهس، ال حطهئ ّ  زائُّـ لكحف ذاهتهس، وهن حنٰههئ ّ

هبهسج حض ا رميهش إحل احلهبّمظمنهسهللكُّـم االجغ خيهبهبُّـّهبهشّمبهس حطهسخمهئ  .ّميهش اخم
هبهسمعمبهس إحل احلهبّنإ .٢ ر، حطمئٰههئ اجغ مبهس اخمهئ رميهش ميٰهىط اهنىط اخمهئ  ّهبهشّ حطٰهيغ اجل
ٰههيهبهي رميهش لكهيهبمبهسّمظمنهسهل حض اّهبهشاخم ر ولكىطوض اخمهئ  .ّمبهس حطهسخمهئ
خيىط ّنإ .٣ ر، وهن مظحي مبهس اخمهئ اهنىط اخمجيهسمقخيهش واجفمههيمئهش حض ذاهتهس ميٰهىط  حطٰهيغ اجل

ر ولكىطو لكهيهبمبهس،ّمظمنهسهلحض ا خيهبهبُّـّهبهشإحل احلهب مبهس حطهسخمهئ  ّهبهشً حنهنهسهلهس إحل احلهبّميهش اخم
ٰههيهبهي  .ّ، حممس حطهبهئهسّهبهشاخم

ث  .ّومقهبهتجح حض خصهي حنيطميُّـ حطهبهسن خسِّـه اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٤١١ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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خم •  .)ومكىش ومصيشد جس األحفجيهئن ال جس األذمسهئن(:  جم
ر، أي ) خم(هنمئخف حض اخم هسين خمهيهئ دّإنلكهسئُّـ لكحف اإلحكالق اخم ر ومع  ًا جفمنُّـاق اخمهئ

 .حض األلكهبهسن
خم •  .)لكجح معجيخمٰهمل مكىغ ومصىش ذمكىغ إن جغهئء اهللا حصممهئحق(:  جم

ر حض األلكهبهسن و د حنمنهسدمي اخمهئ خنميهب ّأهنمقهبمهمبىط ومع حيهسوت واخم هس حطهئ اخم
خنميهب حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن اجفىطجغهيهش اخمّمظحيهسجماال هسجغمك اخم هسب، حض حن هش حن هنِّـا اخممي  .هسخم

خم • ملمنجيىغ اال(:  جم  .)ّحصحنهئخكوإمغالق امكمهيشر حفهنجيٰههئ مسهئمك
ار اخمٰهىطّإن :أي ر لكحف اخمِّـوات واألمت خنميهب االّهبهش إحكالق اخمهئ ، وهن ّمظحيهسجم حطهسخم

حيهسوت هلهب إحل حنهس حط اال هبهسز واخم خنميهب اخلهسيص اخمِّـي ميىطمعىش حنهس حط االحن ، ّمظحيهسقّذامظ اخم
هسرة لك جغخيهبخيهش واجغُّـ ار لك هي األمت رميهش ذاهتهس ّحيخية حنهل حيهسومظهش حطهسخمهئ ّمقهئُّـ اجفىطحممش، ُهلهتّهش وحن

ّإحل حنهس هن أهن األمعيطاء وأجكمبىطهنهس، )  لكجل حنهس حط االجكحقاكّمظحيهسقحنهس حط اال(ألكهئ حط مثهيهش 
خملكحف حنهس هن اخمخيهسلكُّـة حض اخم) ّمظحيهسقاال(وهن حمهيمئهش  هش حض لكهي األدب، حمخي ُّـي: (هئ ) ّلك

ُّـ جمهبىع؛ و لك إحل لك ّحنجههي(إذا مت لك إحل لك) ّ  .هيمشُّّـ اجفجهإذا مت
 ، خنميهب اخمٰههسحن اجفٰهىطوف حض لكهي اجفهئجه خنميهب أمغىغ حن اخم ّوهنِّـا اخمهئ حن اخم ّ

مش، حيهسوت حطهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح هل يس هلهب معمبهش اخم اء ّواخمِّـي مظهي  رمعىش إحل حنهس حط ًمق
ٰهحيهسّمظحيهسقاال ان واخمميهبحيهبهست جكُّـة و هش إحل مظحيهسوت األخم ً أم ال، حممس هن احلهسل حطهسخمهئ ّ. 

خم • ىش خليس األحكملادّواخضمممهىح األول(:  جم ّ خلحنٰهيشم لكخف حفمليض خضهئ حت ّ(. 
ر حن اجفحيهسهنهب اخمميهيّمنُّـري  اجفٰههئ اجفّإنأي  ميهش، مت هشّهبخمهيهئ حيهبهش، ال اجفهسهن ّ اخمحيهي ّ

ي إحل أهلىطاده اجفهئُّـرمعهش  م اجفهسهن هش اجفحيمب لك حمهئ إحل حنمنهسدميخي اخم إلمئ لكهيهبمبهس خمهب
ن  ، جغهبمك ميمي حنّذامظهبًهس حن ّذامظهبحت هشّإمتًهس خسهس، وّهسهتهس وحنخي م اخممس مت حي  اجفحيمب إحل ّحيهي

هش اخمٰهىطض إحل اجفٰهىطوض، واخمالزم اال يطالك ّحنمنهسدميخي ـ حممس مظخيُّـم ـ مت إحل حنهييطوحن ّمت

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  هبهي و مظٰههيهب جغ زادة آحنمكاحلمنجههب اخض .١٠١ ص١ج: ، مظمن
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ىش اخمٰهىط الت اخم م اخمٰهىطض إحل اجفخي هش حنحيمب هب مت ، حن جم يطع حنهئ  .ّهبهشاجفهئ

خم • جيهب مكهنّجيهب وال مسهئجلمنئهبّجيحكال هسيشؠىع مسهئمكمنهن(:  جم هيّ مسجهمممهىح اخضممملو  ّمل
 .)امكمنائلك حفهنجيىش

ً، اخم مظخيىش وؠحيهس ّهبهش اجفهئجهخيّهبهش واجليطئهشّهب هنهئهس هن اخمميهيّهبهش واجليطئهشّهباخمميهيحنىطاده حن 
حنهس حن  ر اخمٰههبهئ اخممههسهنىط حطِّـامظ واجفمهمبىط خمجيخفه حنحيمب ، هلهيهبىع اخمهئ م حض اخمِّـهن ًخمهيمئحيمب

منىح حطهسخم م اخمِّـي ّميمكّ اجفهئجهخيهبهش، هلهسخمّهبهشهش أو اجليطئّهبميهيّاجفحيهسهنهب حم مي  حض اجفهئجه هن اجفحيمب
، خفمي هئىش هلىطض ؠُّـجم لكحف حم م اجفمنُّـاق اخلال ميمئ ّهسرمع  واجليطئ هن حنحيمب

م  ىغ حن ) زميُّـ(حممئحيمب خن ، ومي حنهش خم ّاخمِّـي ميهئُّـرج حتلك حنهسهنهبهش حن اجفهسهنهبهست اجفخي ّ ّ ّ
ارض ّهبهشاخمهئهسجغهبهش اجفهئجهخي لكهش حن اخمٰه مش حصمئ خفمي حط هئىش هلىطض ؠُّـجم لكحف حم ، وميمئ

ده اخل مع منهش خم ، هلمب حنٰهىطوض ّهسرمع ّواأللكىطاض اجفخن واخميطائُّـة لكحف ذامظ
ىغخمهي ىغّخن خن حيهبهش ّ، واخم ن حض ذامظ حن اخمهئهسجغهبهش اخمحيهي ؛ وخمِّـا ميمي ّ زائُّـ لكحف ذامظ
ّهس حن اخمميهيهبهستّهبحمهي ، حط هن لكجل . ً هسين، هلهيهبىع هن حن اجفحيهسهنهب ر حطهثحكالجم اخم ّوأحنهس اخمهئ

ىغ اخل واخمّهبهشاخمحيٰههي ،ّخن منّهسرمع ّ حطهئحيىع ذامظ اخمٰههبهئهبهش، ال حطهتحنىط مغهسرج لكهئمبهس ّ ومظخن
منىح حطهسخم هسظ مثهبىش ّهبهشهئجهخي اجفّهبهشهش وال حطهسجليطئّهبميهيّزائُّـ لكهيهبمبهس، هلال مي ً حنجههيخيهس وحطهي

ار اخمٰهىط رميهش واألمت  .ّهبهشّحنمنهسدميخي حن اخمِّـوات اخمهئ
منىح حطهسجليطئ،متٰه ىغ حطهسخمِّـات حض األلكهبهسن، حممس ّهبهشّ جمُّـ مي خن حيهبهش، حطمئٰههئ اخم ّ اخمحيهي ّ

دّهبهشهش اخمٰهىطهلهسمتّهبميهيً أميهنهس حطهسخمّمنىحجمُّـ مي مع ٰههش اخم هش ّميهش، وهن اخم ، حممس هن احلهسل حطهسخمهئ
امعمش مظٰههسحل ر اخم منىح ،إحل مت دي ّهبهش اخمٰهىطهلهسمتّهبهشحطهسجليطئّ أو جمُّـ مي مع ، وهن اخمهنهب اخم

ار اخمٰهىط هش إحل األمت ري، حممس هن احلهسل حطهسخمهئ احممش ّهبهشّ احلّهبهشواخمهئ ر اخممي  حمهئ
 .واجفمنهسحطهبهي

هسئ حض جغهسجكهب ّهنهيّهس حطهبهئهسه ميّوحج هسحك هئهسء اخمِّـي ذحمىطه اخمجه اب لك االمق  اجل
جن، وذحمىط حط ر احل اخمِّـي ميهئهسخم اخم هئ اخمهئ منىح ّمتهتّلكحف األمقحيهسر، جغهبمك امق ّ مي

هسر حنهسخم حن اجفهسهنهبهش، جمهسل حض جغهسجكهبّهبهش واجليطئهشّهبحطهسخمميهي ر لكجل : ّ حطهسلك ن جغخيهبخيهش اخمهئ حم



هبهي هبومظ مظ ٣٠٩  .............................................................................................هئ
من ّ، إمتمس هن حن معمبهش حتهيهب حنٰههئهسهنهس إحل حنهس ميٰهّهبهشهش وال معيطئّهبحمهي، ال ّهبهشاخمخن امعمش ّ  اخم

ىط ، ّواجف ر احل جن، هلال جكّوأحنهسّد واخمهئ س اخمِّـي ميهئهسخم اخم ر اجف  حن ّأمت ّ اخمهئ
 . حمجيخفهّهبهش واجليطئهشّهب حطهسخمميهيّمنىحّهسهنهبهست، ميذوات اجف

احط حطمس حطهبهئهسه حن  ر احل أميهنهس حطمس هن حنّأنّومع ً اخمهئ ىغّ ، ّخن  حض األلكهبهسن حطِّـامظ
منىح حطهسخم ، ال مي منهست زائُّـة لكحف ذامظ ّال حطمئخن حنّهبهش اجفهئجهخيّهبهشهش وال اجليطئّهبميهيّ  .ّهبهش اجفحيمب

خم •  .)وحفلكم جفٰهيشره ومعحميشحفىش(:  جم
اب حن اجفمنهئىح خمُّـهلىش  ّنأ: ّ إجكميهسل ودمغ حنخيُّـر، وجغهسؠ اإلجكميهسلّهنِّـا مع

ر اخمٰههبهئ إذا حمهسن خكهسهنىطا حطِّـامظ وحنمهمبىطا خمجيخفه ًاخمهئ مئهبّهبهش وحمهسن رصميهي اخمحيٰههي،ً يط ّ واخم
ر واخم ىغولكجل اخممهمب ار هلال ّخن  حطهسخمِّـات، هلهيمسذا مغحيهبلك لكهيهبهئهس حطٰهيغ مظهي األمت

ىط رميهش اجف مب حطٰههنهئهس حطهسخمِّـوات اخمهئ مب هبهس وال متُّـرحممبهس، حم ّمظمهمبىط خمهئهس ومت ىطّ د ّدة حطهسخم
هسم امعمش مظٰههسحل؟ّاخم   حمهسخم

خمّمنهئىحهلهتمعهسب اجف لك: ( لك ذخم حطخي ره ومقجه وذحمىط ) اخمَّـ...ولكُّـم خكمب
احطجل حطهب ح اجفجههسخممشّمع  .هئهسمههس حض 

خم • ممىع اإلدراك(:  جم  .)ّإخلهئ خليس مصٰههب 
اب  هي ـ وهنِّـا هن اجل ر حض اجفُّـرك ـ حطهسخممي ـ ال حض اجفُّـرك ـ حطهسخمحي َهلهسخمخيمن ِ

 .ّاألول
خم • المغىش مسهئ(:  جم  .)مكخمهنجههبأو الحض

ر حن معمبهش  ن اخمخيمن هسين لك اإلجكميهسل اجفخيُّـر، هلهبمي اب اخم ّوهنِّـا هن اجل
هي ـ  هسرمظ ،اجفُّـرك ـ حطهسخمحي الط حطهسخممههيمئهش هن حنهس مقهب حض لك  وحنىطاده حن االمغ

هسخصهش خف حن حن ٰه ده، وال خيهي اخم ىطة جغُّـوده وجمهب ر وحم ٰهىح اخمهئ  .اخمالجغخيهش، حن 
خم •  .)الحصىشّخليس خلملاحصمب حصمهمن(:  جم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٤ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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هئيط حن حنىطامظمش مظهئ:أي ، واخم ر اخمٰههبهئ ّيطالت اخمهئ ن ّ مك وحم ّل هنهئهس حطهئ اخم

هئيطل حض  ء، وخمهبىع اخم هئيطل لكهئ حن دون أن ميهئخيىغ حن حممسخم  هس لك اجف ٰه ّاخمهئهسزل حنهئ ّ ً
هئيط خيهسل وختمك اجف هسحض واالمت ّاجفخيهسم حطهئ اخم ل لكهئ لك حنخيهسحن وجضهسهلهب لك حنىطمظ لكهئُّـ ّ

ر، وهنِّـا حنهس مت هش اخمُّـامتهبهش حن اخمهئ ّمظهئيطخم إحل اجفىطمظ يطواري حض ّ  لكهيهب احلميهب اخم
، هلالجغيس  .جغهسجكهب

خم • جحة مسهئخضهئمسجيهئت اإلخلمنهئحيامكخمهنجحت واألحفلك(:  جم ّام اخض  .)ّجيهبّ
ر اجف هنهس هن اخم أدت حطمئخنمب خفات ومت ٰه مي اخمخنهسرجغجل جفُّـرمقهش ّهتمغىطّهنِّـه اخم

ل حط ٰههسخمهبهش إحل اخمخي د ّهتناحلميمئهش اجف مع ر لكُّـحنهبهش مح جغُّـ اخم هسرة لك أحن ّ اجفهسهنهبهست لك ّ ّ ّ
مبهسه، وجمُّـ متهسجمخنهئهس حض ذخم حنحيمنوحن د، هلالجغيسّهئ مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم  .ًال حض حن

خم •  .)لكمكمكىغ امكيشمصيشد(:  جم
خم اب خمخي ر جمُّـ ميجههيّأنحممس : (هنِّـا مع احط) اخمَّـ ... اخمهئ د: (ومع مع  ).حمِّـخم اخم

خم • هئحيجيهب(:  جم  .)خليس اخضممخنيشالت امك
حيهبهش، ال اجفهئجهخي:أي هسمتهبهش اخمحيهي الت اخم  .ّهبهشّ حن اجفٰهخي

خم •  .)حيحنهن األخلملجس (:  جم
اجمىش اخل د اخمِّـهنهئّهسرمع اجفىطاد حن متحيىع األحنىط هنهئهس اخم مع هسل اخم ، حض جم  .اخمٰههبهئ

خم • هئيت(:  جم جهىح مسهئمكيشمصيشد اإلخص  .)ّوهس
لكّمتأل د احلخيهبخي ّ إال  ال مي مع هسل لكهسحس اخم هست حض جم ، واخمِّـهن إجع حض اخمِّـهن

 .اخمٰههبهئ
خم •  حفيس ذاحصىش ّجيهباألخلمل احلخنجيخن امكمكي هسجهمهىط مغملهسهئن امكمملكم وامكالجغجيئ(:  جم

 .)ّمسمكاحصىش وحفيس اخضهئمسجيهب مسهئحيجمجحخلىش إمكجيٰههئ
خيىط حض حنهئىش حكىطميهسن اخمٰهُّـم لكحف ذامظ إحل جغهبّإن :أي د ال ميحي مع ّ مظخيهبهبُّـميهش، ّهبهش اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).٢( احلهسجكهبهش رجم ٦٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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خيىط حض ذخم إحل احلهبّوأحنهس خيهبهبُّـّهبهشّ اجفهسهنهبهست هلمب مظحي ٰههيهبهيّهبهشً حنهنهسهلهس إحل احلهبّميهش اخم ، ّهبهش اخم

هب خيهبهبُّـّوجغهب د احلخيهبخي اخمٰههبهئ حطهسّميهشمبهس اخم مع  .متهنمسحن إخمهبمبهس ومخهي لكهيهبمبهس متحيىع اخم
خم • ٰههب جس (:  جم  .)امكهش ...ىش مسجهالجضخمهبّأحيوال جغ

وع حن اجف خيهس ّمنهئىحهنِّـا  هبهي أهن دخمهب أجمهسحنهش حن ٰهىطاض ومظ ً حض امق ّ
د مع هست أؠهسخمهش اخم ّومت جمُّـ حطهبهئهسه حنحيمن. إلجع ح اجفجههسخممشّ  .ًال حض 

خم •  .)مسجهالجضخمهب احيجمجحم امكيشمصيشد:  جم
خيهبهبُّـهشّهباجفىطاد حن االمتهنمسم هنهئهس احلهب هيهب اخمٰهخيمك، ّميهش اخم مش اخم  اخم مظُّـرك حط

دّهسرمع وال ميىطاد حنهئ االمتهنمسم اخل مع  .ّاخمٰههبهئ حطجل اجفهسهنهبهش واخم
خم • هئر خلهنمنوخلىش(:  جم  .)مسهئحف

لك حن ّأن ّميخنخف حطِّـخم إحل حنهس مظخيُّـم حن  د إحل حنمنهسدميخي خمهب مع م اخم هش حنحيمب مت
هش ميهش إحل أهلىطادهنهس، حط هن حن مت هش اجفحيهسهنهب اجفهسهن هب مت ، حممس ّجم  اخمالزم إحل حنهييطوحن

حيهبهش هسمتهبهش اخمحيهي  .ّهن احلهسل حض مثهبىش اجفحيهسهنهب اخم
خم • منع مسيش حفمهىش مسمكاحصىش(:  جم  .)وخلهئ هسمه

د اخمٰههسم مع م اخم يطع لكهئ حطِّـامظ حنحيمب ح وحطهبهسن، هلهسجفهييطوم هن اخمِّـي ميهئ  .ّلكجهىح 
خم •  .)إن جغهئء اهللا امكمممنهسمن... ّجيهبوامكيشمصيشدات اإلخلمنهئحي(:  جم

هش، ال ّهنِّـه حمهي  .ّلكالجمهش خسهس حطمئ اخمميالممبهس مثهيهش حنٰهحق
خم • هئط مسهئحليعّأنال (:  جم  )ّ خلممهئحيجيٰههئ خلجنهئهسملة مكالرحص

ب إحل جغميمسء اجفّاجفهئحي هسرة هن اجفهئ مش إخمهبمب ّخنهسء حض هنِّـه اخمٰه   ، جغهبمك ميهئ
ل حط يّهتنـ حممس هن اجفٰهىطوف ـ اخمخي دات اجفمئميهئهش حطهسإلحنميهسن اجفهسهن مع هسرة لك ّ اخم  لك

ٰههي  هسط واخم لك خسهس االرمظ امعمش مظٰههسحلّذوات وجغخيهسئ جع ٰههي وؠىح. حطهسخم ٌواخم  الزم ّ
دات، مغهسرج مع هي اخم ذواهتهس؛ إذ احلهسمعهش واإلحنميهسن وؠىح  لكهئمبهس وخمهبىع لكجل ٌخم

د اإلحنميهسينخم مع  .ّهيمسهنهبهش لكهسرض لكهيهبمبهس، وهن ملخف اخم
هتخسجل ؠُّـر ّمتمهىطميهشّوهنِّـا ـ حممس ميُّـلك ـ لكحف مغالف   اخمخيهسئ حطهسإلحنميهسن اخمحيخيىطي ّاجف
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ي، و هسل اإلحنميهسن اجفهسهن دي حض جم مع د ّأناخم هسط مظميمئ حض ومع  احلهسمعهش واالرمظ

امعمش مظٰههسحل، ال ذات  د اخم هش إحل ومع هب اجفٰههسين احلىطهلهبهش حطهسخمهئ ّاجفمئميهئهست، هلمب حن جم
هسحك ٰههيخي االرمظ دهنهس اخم  .ّوال جغخيهبخيهش خسهس وراء ومع

ُّـهنهس رصإلهش ّخنهسءهئهس لكهئُّـحنهس متىطمعىش إحل حمهيمست جغميمسء اجفّخمميهئو هسل، مت  حض هنِّـا اجف
دي مع يً حنهنهسهلهس،حض اإلحنميهسن اخمحيخيىطي اخم ن حط حن اإلحنميهسن اجفهسهن  . إحل حنهس ميمثحنهئ

ٰههيهبخيهست مت حن: جمهسل اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض اخم حيهسد حن اخمجيخف حم د اجف مع ًهس ّٰههيخياخم
، حممس  م خم د حطِّـامظّأنّحطهسخمجيخف هن حنخي مع امعمش اخم م خم جيهئهسء لك اخمجيخف حنخي . ّ االمق

مواجف ؛ إذ هن ذاجح خمّخي ز أن ميحيهسرجم د . ّ خمهيممء ال جي مع نّإحنهساخم ًهسمعهس إحل  خص أن ميمي
حنهش خم ن جغهسمع إحل اخمٰهجل حنخي مي نّوإحنهس ،ّاخمٰهجل هل ن  أن ميمي ، هلهبمي جيهئهبهس لكهئ ً حن

حنذخم حن هسج، حممس ّخي هسج ملخف خص د اجف مع معُّـ اخم ، وال ميمنهي أن مي ّهس خم ّ ال ميمنهي ّأمتً
هسمعهس،  جيهئ خص د اجف مع معُّـ اخم مبمسّوإالًأن مي ُّـل جغخيهبخي ّ جمُّـ مظجيخف ومظ ّ. 

هسرة حن اخمخنهبَّـ رصإلّإن  ل حطهسإلحنميهسن اخمحيخيىطي، وهنِّـا ميٰههئ  هنِّـه اخمٰه هش حض اخمخي
اإلحنميهسن  حطجل اإلحنميهسن اخمحيخيىطي وٍ ومظُّـاهلىشٍ مظهئهسفّ ال ميىطون أيّخنهسء جغميمسء اجفّأن

هبهي؛ ي، وهنِّـا هن اخممن الف احلاجفهسهن ي وذخم خمالمغ  . حطجل اإلحنميهسمتجلّهب
هبّإن: حطهبهسن ذخم دهشّ اإلحنميهسن اخمحيخيىطي جغهب مع ي جغهب، اخم  ّهبهش واإلحنميهسن اجفهسهن

اجمىش ّأمتًهئهس جمُّـ ذحمىطمتهس مقهسحطخيهس ّمت أل؛ّاجفهسهنهبهش مش اخم د واجفهسهنهبهش حط مع ّ ال مظجيهسميىط حطجل اخم
،اخل ، اخلّخي أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط حض اخمّإن حط ّهسرمع مش ّهسرمع مسمييط حطهبهئمبمس حط  واخم

لّمنهئىح حط اجفّجنحاإلدراك وحض متحيىع األحنىط، وهنِّـا حنهس مقهب ال : ً الجغخيهس، جغهبمك ميخي
د واجفهسهنهبّأنمتيطاع ألجغُّـ حض  مع مسمييط حطجل اخم مش ّإمتهش ّ اخم مس هن حض اإلدراك ال حط

ي حض اجفمئميهئهست ّخنهسءهلهي حمهسن حنىطاد جغميمسء اجف. اخمٰهجل  وؠىح ّأمت حن اإلحنميهسن اجفهسهن
الهلمبهس حض احلهب د حض األلكهبهسن، خممنهي حنهس ذحمىطه اجفّهبهشّخمهيمسهنهبهش حنىش امغ مع ، ّمنهئىحّ لك اخم

ممهنجيخنهئت  .١٧٩ـ ١٧٨ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامك
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دات اإلحنميهسمت مع ن اخم ي جكهبئهسّهبهشحن خميطوم حم ً جكهبئهس وإحنميهسهنهس اجفهسهن  آمغىط مغهسرج ً

ن احلهسمعهش جكهبئهسداهتهس، لكهسرومع مي ًهس لكهيهبمبهس، هل  ّهبهش وراء اخمِّـات، واخمِّـات اإلحنميهسمتً
هبهي حض متمهىط اجفّأنحنىش .  واحلهسمعهشّٰههي لكىطض خم اخمًجكهبئهس  اإلحنميهسن حض ّأن ّمنهئىح اخممن

دي اخمِّـي هن ّ إال األلكهبهسن خمهبىع مع ، وهن اإلحنميهسن اخمحيخيىطي اخم د األؠهب مع خمهي
ت خمإلحنميهسن اجف د اإلحنميهسين، وال جع مع يلكجل اخم ن  حض حن األلكهبهسن؛هسهن  خممي

هسرميهس هش خم أحنىطا الك ًاجفهسهنهبهش اجفٰهىطو ً ّ. 
هبهي ـ ّخنهسء جغُّـميمك جغميمسء اجفّخمميو هيهب ّإمت ـ حممس هن اخممن هسظ اخم مس هن حطهي

هبّٰهخيمك اخم معُّـ خمُّـميهئهس جغهب هسظ مظ اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي، وهبِّـا اخمهي د .هسنّواخم مع  هلهسخم
جغيس حض ذامظ وحطخيجهىش اخمهئمهىط لك لكهي د وّاإلحنميهسين إن خم مع حمهسن ميمئمي أن ، هلمب حن

هش  هسوي اخمهئ د وال اخمٰهُّـم، حط هن حن مع ن حنٰهُّـوحنهس، هلحي ذامظ ال جيمش خم اخم ًميمي
ي حطهس إحل لكهي.إخمهبمبمس، وهنِّـا هن اإلحنميهسن اجفهسهن د اإلحنميهسين حنهئ مع جغيس اخم ّ وإن خم ً 

، هلمب لكجل اخمحيخيىط واحلهسمعهش إحل اخم معُّـة خم امعمش مظٰههسحلّٰههيهشاجف د اخم  . وهن ومع
ي واإلحنميهسن اخمحي د اإلحنميهسين هلهسإلحنميهسن اجفهسهن مع خيىطي حمالمههس وؠحيهسن خسِّـا اخم

ل حن جم لكهي ٰه هبّاجف هيهب اخمّ، وخممي حن جغهب مش اخم جل حط هيحي ّٰهخيمك جل مص
اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي  .واخم

خم •  .)ّجيهب اإلخلمنهئحيّهئمسجيهئتلكهئخض(:  جم
هب خمهيمئهئحي حض حمالحن ال خمهيهئحي  .هنِّـا مح

خم • يس مسهللكد (:  جم  .) يشء أخلمل جضخنجيخنّلكيغ امكيشمصيشد جس ّأنواآلن حي
هست ّمنهئىح اجفّأنًُّـ حنهس ذحمىطمتهسه حنىطارا حن ّهنِّـا ميمثحم مك حطمنُّـد إجع  حض هنِّـا اجف

د، و مع د أحنىط جغخيهبخي خم حنمنُّـاق حض حن األلكهبهسن، وخمهبىع ّأنأؠهسخمهش اخم مع  اخم
جيهسميىط احلّخيحطمنُّـد متحي حت هست اخم يّ اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن، أو إجع د ّهب مع  حطهبهئمبهس وحطجل اخم
اجمىش اخل ،حض اخم مبهسهّمحهس أحنىط لكُّـحن ّأهن وّهسرمع د وحنهئ مع  .ّ جغُّـ اخم

مسالت اجفّ ألن االوذخم رجغ د واجفهسهنهبهش حطٰهُّـ اإلميمسن ّمن مع ّة حض اخمٰهالجمهش حطجل اخم
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د، جعالجعهش مع  :حطهتؠهسخمهش اخم

جحل األول هتؠ: ّاالجض د األؠهب حطهسخمِّـات، ّأن مظ مع ٰههس خمهي ً اجفهسهنهبهش حض األلكهبهسن مظ ّ
ن خم وهنِّـا . لكهبهسنّحنهئمبمس أجعىطه اخلهسص حط حض حن األّمي حنىش اجفجيهسميىطة حطهبهئمبمس، هلهبمي

جغُّـة حض ذوامظهئهسّرضوري ُّـه حن اخم جهالن، جفهس مت  . اخم
هئين جحل امك ن األؠهب حض: االجض هشأن ميمي د ال ملخف، ومت مع   األلكهبهسن هن اخم

د مع مش هنِّـا اخم واخم هسز اخمٰهخيمك، وحط دميهش إحل اجفهسهنهبهش حطهسخمٰهىطض واجف مع ّاجف رّ  ّمن
ن اجفهسهنهبهش أحنىطا لكُّـحن ًمظمي ًهبهسّ مبهسهّجغُّـ ّميمئ ّ د وحنهئ مع  . اخم

هئمكهتاالجض د األؠهب حض األلكهبهسن، مح :جحل امك مع ن اجفهسهنهبهش لكجل اخم ّ أن مظمي ّ
ؠ د ومغمن مع ؠّهبمت اخم هسز هبهس لك ملخفه، ومغمن  اخمممء لكجل ّهبهش اخم ميمئ

مش  هسوجمهش خم حض حن األلكهبهسن، وإن حمهسمتلك مظهسحطٰههش خم حض متحيىع األحنىط وحط اخمممء وحن
هيهب اخمِّـهنهئ  .اخم
هسرة اجف هش إحل االجغّميهش جغهبهسدّمنهئىحولك لك حطهسخمهئ هسخممك، هلمب ال مظ هسين واخم  مسل اخم

ٰهىطّمظهتؠّإال  د حض األلكهبهسن، هلال مظ مع هسرة اجفمنهئىحّ اخم  .ّض خم لك
رمي جغهبمك ّهتمغىطوخممي حطٰهيغ اجف د حمهسفّأنوا ّمظمن مع هست أؠهسخمهش اخم  خمهئحي ٍ إجع

جيهسميىط احل هست اخم يّاجفهسهنهبهش وإجع ن ّهب د وحطجل حم مع الزم حطجل أؠهسخمهش اخم ا حطهسخم  حطهبهئمبمس، جمهسخم
، حنىش ّمحىطى  أمغّهبهشّاجفهسهنهبهش جغهب د اخمٰهُّـحن مع وحن هنهئهس مت . ّ الزم ألكّأمتّ جغُّـ اخم

ل  مك هلهبمبهس جغ د، مي مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم هتخمهش أمغىطى ملخف حن ورة لكخيُّـ حن خيُّـ حط متٰه
، هلمب هنهئهسك لكهبهئهبهش  اجمىش اخمٰههبهئ هسظ اخم د واجفهسهنهبهش حطهي مع هبٰههش اخمٰهالجمهش حطجل اخم ّحك ّ

هسوجمهش حطهبهئمبهس حض اخلهسرج، أم    أجغُّـمههس ملخف األمغىطى؟ّهبهش جغهبّأنوحن
خم • هب امكيشمصيشد االّهينحك(:  جم مناحف  حي هب ّحي إحق امكيشمصيشد احلخنجيخن لكمه

هئحي هئن واألمسجيجمّجيهباإلحي هئحيّجيهب إحق اإلحي هب اإلحي ىش إحق اخضهئمسجيهب لكمه جيهئض، وحي  ّجيهبّ إحق امك
هنمثّجيهبإحق امكجمهئجضىغ واألمسجيجم  .) إحق امك

هسرة حطمس ميهئّجغهسول حطٰهيغ األلكالم أن ميحي خفه ألؠهسخمهش  هنِّـه اخمٰه  حنىش مظحي



هبهي هب مظ ٣١٥  .............................................................................................ومظهئ
د والك مع ٌ اجفهسهنهبهش أحنىطّهتنّ اجفهسهنهبهش، اخمِّـي ميمثحن حطّميهشهسراخم د ّجغُّـ ميمئ ّ لكُّـحنّ مع  اخم

مبهسه هسرة اجف. وحنهئ مئ لك ل حطّمنهئىحهل د االّهتن هنِّـه لكحف اخمخي مع م اخم هش حنحيمب يطالك  مت ّمت
خمهئهس د احلخيهبخي اخمٰههبهئ حض جم مع د: (إحل اخم مع د حن مع هش جغخيهبخي) اخم خمهئهس حضو، ّهبهشمت  جم

د مع هسن حن هش حصهسزاإلمت ، وؠ، وحن متّميهش مت هش هنِّـه ّهش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم
هسز هش اجف هسر ّميهشاخمهئ هسرّاحتهسد حطهسلك د ّميهشّ اجفهسهنهبهش االلك مع  حنىش اجفمنُّـاق احلخيهبخي اخمٰههبهئ خمهي

اجمىش اخل هسظ اخم ،حطهي ي جغمي أّاحتهسد ّهسرمع ُّـوده، هلهب ُّـجغُّـ اجفّ احلُّـ حطمئ مي إحل ّ
ُّـاجف د االّ مع مئ اخم يطالك  اآلمغىط، هلهب ًلكحف اجفهسهنهبهست مخال حصّمت ًميهسهسزّ ّ. 

ادي اآلحنمك هسذ مع هئهس األمق ، وهن حنهئ وهنِّـا حنهس جمُّـ ميمهمبىط حن حمهيمست جكهب
هسر د والك مع خفه ألؠهسخمهش اخم  .ّ اجفهسهنهبهشّميهشحنىش رؤمي ومظحي

هسرة ّخمميو جلّمنهئىح اجفّأن اخمِّـي متحيمبمئ حن هنِّـه اخمٰه م ّهتن حطّ ميىطميُّـ أن مي هش حنحيمب  مت
د اال مع يطالك اخم هشّمت هب مت د احلخيهبخي اخمٰههبهئ حن جم مع ، أي إحل اخم  اخمممء إحل ذامظ

د اال.ّهب احلمئ األومضحن جم مع يطالك  هلهسخم خمهئهسّمت د احلخيهبخي حض جم مع : هن اخم
د( مع د حن مع خمهئهس)اخم هش اخمممء إحل ذامظ حض جم هب مت هسن: (، هلمب حن جم هسن إمت ) اإلمت

خمهئهس اهنىط، أو جم هبهسض أحطهبيغ: (هنِّـا حض اجل معُّـ أيّهثمتهل. حض األلكىطاض) اخم  ّ ال مي
الف  يامغ ل حض هنِّـه اخمخيهنهسميهس،  حطجل اجفّجغهب مئ ى ّجغع واجف  لكحف حن

هيهب اخمٰهخيمك، و هنّإمتاخم هب حن مي هئ ن حنحيهبُّـا خم ّمس ميمنهي هنِّـا اخمهئ حن احلمئ وميمي ً ّ 
 . امتحيميهسك اخمممء لك متحيّهبهشإحنميهسمت

د اال مع هش اخم يطالك وهنِّـا لكحف مغالف مت حن إحل اجفهسهنهبهست، هلمب حن ّمت ّاجفحيمب
هش اجفجيهسميىط إحل اجفجيهسميىط، و جيهسخممت مش ّهبهشميىط احلهبِّـخم مظ د واجفهسهنهبهش حط مع ّ حطجل اخم

هيهب اخم دِّّـهنهئ اخم مع دمي حط مع ، وإن حمهسمتهس حن حن  واجغُّـ حض اخلهسرج لكحف مت ٍاجفحيمب
د االّمظخيُّـمّاخمٰههبهئهبهش حممس  مع هش اخم يطالك ، هلهئ خمهئهسّمت د: (ّإحل اجفهسهنهبهش حض جم مع هسن حن ) اإلمت

يشم  .٤٥٦ـ ٤٥٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
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هسمت هش اإلمت هب مت خمهئهسّهبهشحن جم هسن: ( إحل اخمهنهسجغ حض جم هش ومت) اخمهنهسجغ إمت

خمهئهسّهبهشاألحطهبهن هيمل حض جم هيمل أحطهبيغ: ( إحل اخم هش اجفجيهسميىط إحل اجفجيهسميىط ّ هلهثهنهس )اخم حن مت
هسمت حن حطجل اإلمت جيهسميىط اجفحيمب حنهس، وذخم خمهي  ّهبهش واخمهنهسجغ وحطجل األحطهبهنّهبهشًحنحيمب

جيهسميىط احل هسر اخم هيمل، وذخم حطهسلك يواخم هيهب اخمّهب ، حض اخم  حن ّحم وإن حمهسن ِّّـهنهئ
هيمل حن هسن واخمهنهسجغ واألحطهبيغ واخم داإلمت مع دمي حط  ّهثن واجغُّـ حض األلكهبهسن، هلٍمع

م واحلهب مش اجفحيمب هيهبهيّهبهشحنمنُّـاجممبمس حض األلكهبهسن واجغُّـ، ومظجيهسميىطمههس حط  ّهبهش اخم
د االّهبهشاخمِّـهنهئ مع هش اخم يطالك ، حمِّـخم مت  .ّإحل اجفهسهنهبهشّمت

اء  جغهسلّحمولكحف  هئهسه ًمق د احلخيهبخي اخمٰههبهئ أو مت مع د إحل اخم مع م اخم هئهس حنحيمب  مت
خي حنحيمب يطالكّإحل اجفهسهنهبهست، مي د حض اخمِّـهن أحنىطا امت مع ًهبهسًم اخم ّ اخمٰههبهئهبهش اخلهسرمعمئ، وال ميّ  .ّهبهشّ

خم • لكأ مكجيهن(:  جم لكأ األخصمل وأخصمل اخض  .)ّجيهبامكيشمصيشدات احلخنجيخنّ إال وخل
وع حن اجف خمّأن حض حطهبهسن ّمنهئىحهنِّـا  ٰه ر اجلٰه واجف  حطهسخمِّـات حض ّهبهش خص

ل حطهسخمِّـات هن ٰه ، هلهسجلهسلك واجف د احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع د األلكهبهسن هن اخم مع  اخم
خمّهسرمع اخل ، وجم ُّـأ: (اخمٰههبهئ ُّـأ األجعىط وأجعىط اجف  ّٰههيهشأي اجلهسلك اخمِّـي هن اخم) وحن

ل ل اخمِّـي هن اجفٰههي ٰه م اال .واجف ر اجلٰه حطهسخمِّـات هن اجفحيمب يطالك وخمهبىع خص ّمت
د، اخمِّـي هن أحنىط  مع ّحنٰهُّـوم حض اخلهسرج حممس مظخيُّـم؛ وال اجفهسهنهبهست اخم حنهس ّلكخيمك خمهي ّ

مب دّجكمئلك حطِّـواهتهس وحض جغُّـود أمتحي مع هش اخم  .هس رائ
مك مي لك اجفّحقمظمشوهنِّـا اخم ٰهُّـ أن أجع د، هل مع مك أؠهسخمهش اخم  ّأن ّمنهئىح لكحف حن

هتخمهش ّخياألؠهب واجف ، هلىطع لكحف ذخم حن د احلخيهبخي مع ّ حض األلكهبهسن حطهسخمِّـات هن اخم
، هل د احلخيهبخي األؠهب حض ّالحطُّـاجلٰه مع ر اجلٰه أميهنهس هن اخم ن خص ً أن ميمي

خمّهئىحمن اجفّأناأللكهبهسن، وخممي هنِّـا ال ميٰههئ  ً اجفهسهنهبهش حنجههيخيهس وخم معٰهال ّهبهش ميهئميىط حصٰه ً ّ
خم ىش؛ وخمِّـا جمهبُّـ لكُّـم حصٰه خمّهبهشّحطهسخم مبهس: (ّ اجفهسهنهبهش حطخي هلمب حض ) حطِّـواهتهس وحض جغُّـود أمتحي

هتؠ د اجف مع ٰههس جلٰه اخم خمهش مظ خمهش، وإن حمهسمتلك حصٰه مبهس ملخف حصٰه ّذاهتهس وحض جغُّـ متحي ً ّ 
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ل حطهسخمِّـات هنّٰههيهش اخمّنأ: واحلهسؠ. حض األلكهبهسن ،  حطهسخمِّـات واجفٰههي د احلخيهبخي مع  اخم
د اال مع م اخم يطالك دون حنحيمب هسرّهسهنهبهستواجفّمت ، ّميهش االلك د احلخيهبخي مع هسحطٰههش خمهي  اخم

ّومقهبهتجح احلُّـميمك لك ذخم حمهي حنحيمن هسجغمك اجلٰهّ  .ًال حض حن
خم • هت اجلمميغّخنيعلكجح معمه(:  جم  .) جس خل

هسب، حتلك ّمقهبهتجح احلُّـميمك لك ذخم حنحيمن هش حن هنِّـا اخممي هسخم ًال حض اجفىطجغهيهش اخم
ان من حطِّـخماجف: (لكهئ هش حض حتخيهب اجلٰه وحنهس مي هسخم  ).ّىطجغهيهش اخم
خم • ّد اخضهئمسجيهئت خليس دون ّ اخضيشمصيشد جس اخلهئرج مكجيهن محملّأنحكهئمكجنملض (:  جم

َامكيشمصيشدات امكممجيمهجيهب لكجح حصيش مل اخضّمهّ  .)هسيسّخيحضملىش ألك
ًهنِّـا اخمميالم ميمثحمُّـ حنهس ذحمىطمتهسه حنىطارا، حن   ّخي خمهبىع حطمنُّـد متحي حتّمنهئىح اجفّأنّ

خمهب ّاجفهسهنهبهست وحصٰه ىش، حط هن حطمنُّـد مبهس حض اّ ّ اجفهسهنهبهست ال ميمئمي ّأنأللكهبهسن وخم حطهسخم
ن حن دات ّخيخيأن مظمي مع مبهس حن دون اخم هش حض حن األلكهبهسن حطِّـواهتهس وحض أمتحي

هست  د حض األلكهبهسن ّخي اجفّأنّاخمٰههبهئهبهش، وإجع مع  ّحنهسأو .حطِّـامظ واألؠهب حطهسخمِّـات هن اخم
خي ّأمت ٌحن دون اجفهسهنهبهش، واجفهسهنهبهش أحنىط حض األلكهبهسن ّحن ّ  حض حن ّخي ملخف حنٌّ لكُّـحنّ

ٰههس، هلهيهبىع اجف ، حط جمُّـ ميّمنهئىحًاأللكهبهسن وخم مظ هسمظ هسرمظ ُ حطمنُّـد إجع  ّأنحيمب حن لك
د، وهن حنهس امغحقمتهسه  مع د ال حن دون اخم مع دة حض حن األلكهبهسن حطهسخم مع ّاجفهسهنهبهست حن

دّجغخيخيو مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم  .هئهسه حض حن
د أحنىطّنأ: واحلهسؠ مع ٌ اجفهسهنهبهش حض ذاهتهس وحن دون اخم هسري ّ م ّالك  ٌوحنحيمب

يطالك ٰههس ّخيخيحنٰهُّـوم حض اخلهسرج لكهئُّـ اجلمئهبىش، وخممي هنِّـا ال ميهئحي حت ٌّامت ًمبهس حض األلكهبهسن مظ
، أل د احلخيهبخي مع د ّمحهس ّهنخمهي مع ؠهبّاخلهسص مت اخم هسز هبهس لك ّ ومغمن  اخم ميمئ

هسرة اجف هسين، أي مظهئحي حتّ مظهئحي اخمخنّمنهئىحملخفه، ولك ّ اجفهسهنهبهست حن ّخيّ األول دون اخم
د، وال مع د لكحف متّخيخي مظهئحي حتدون اخم مع ن أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط، ألٍمبهس حطهسخم  ّن ميمي

ؠ دّهبهشمغمن مع د لكجل ذات اخم مع ل هنِّـه ّومت جمُّـ هلمن.  اخم هيهئهس احلُّـميمك جغ
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د، هلالجغيس مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم  .اخمهئخيجههش حض حن

خم • خنلكخلىش حفمض مججيىط االلكجيىع واخضمممهىح(:  جم  .)هئتّحصهلهئحكّ امكمكي جضمنجهيشا مس
ُّـالل حن اجف د حطخيهسلكُّـة اخمحيىطلك لكحف أؠهسخمهش اّمنهئىحهنِّـا امق مع ّ، وجمُّـ مظخيُّـم ّهبهشخم

هب حض اخمخلح  .مظ
خم •  .)وخلمهممىش مكحمملهسهئن امكمملكم(:  جم

هبهي أميهنهس حض اخمخلح د، ومق مظ مع هست أؠهسخمهش اخم  .ًهنِّـا ومع آمغىط إلجع
خم •  .)ّخنلكمحكجهيس ذمكىغ اخضمهىط وامك(:  جم

 واخمهئخل ّهست، لكحف مت اخمهيىحّمظمنهسهل لكحف مثهبىش االّخيُّـمأي حنهئىش حكىطميهسن اخمٰهُّـم واخم
 .مشّمظملخف اجفىط
خم • جهىح مسهئمكيشمصيشد احلخنجيخن(:  جم  .)ّحص

د اال مع هسل اخم يطالك حض جم هسجحّمت  .اإلجع
خم •  .)ّخنيعحفمف احلخنجيخنهب وامكّ أهنهئ وخكلك حفهنجهمت(:  جم

، وإن أحنمي مظهتمتهبمك  د احلخيهبخي مع حمهسن األوحل مظِّـحمخف اخمهنمئخف وإرمعهسلك إحل اخم
 .هش حض حن األلكهبهسنّخيخياخمهنمئخف وإرمعهسلك إحل ذات احلخيهبخيهش اجف

اق حن ّ حمالحن هنِّـا هلهب إجكٰههسر حطهسخمىطدّإن ّجع د ّأن لكحف حنهس ذحمىطه جكهبَّـ اإل مع  اخم
دا، هل مع دّهثمتًخم حمهسن حن مع د حط مع هي واخمٍ حن ، هلهبهييطم اخم  ال ّميىطر زائُّـ لكحف ذامظ

هسري  أحنىط ّهثمته ال إحل هنهسميهش، هلّميىطر مظّخيخيحنهس خميطم حن هلىطض حتّحم إحل هنهسميهش، و ال ّالك
احط حضّخيحت هسرة اجف خم حض حن األلكهبهسن، ومع د احلخيهبخي لكجلّأن ّمنهئىح لك مع  ذامظ ٌ اخم
ٍخي حطّخي حنّأمت، ال ّخياخم دّ  . لكحف ذامظٍ زائُّـٍ وومع

خم •  )مفّخنخنوخكلك احيلكحكىط مسجح ذلكملحيهئ خكيشل مسممَّـ اخض(:  جم
 ، ل حض اجف ب إخمهب اخمخي ٰهيغ اجفهئ ىس اجفىطاد حن ذخم اخم هيحيهش حض  َّـ مص اخمهئ

خف لكهئ ٰه لكهش معهسء اخم هش اجفجه ن ) جلّخيخيحطٰهيغ اجف( حطـهلحي هنِّـه اخمهئ وجغهبهئئِّـ ميمي
ل إحل اجف هش هنِّـا اخمخي هسّمنهئىحّ اخمِّـي ميٰهمف اجفّمتاين، أل اخمُّـوّخياألجمىطب مت  ً لكهئ ملهسخم
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ٰهيغ اجف ارق لكحف حنهس جغميهسه ّخيخيحط جل، وهنِّـا حنهس جمُّـ ميمهمبىط حن اخمالهنهب حض اخمخن

يطواري حض جغهسجكهب خف حطـاخم ٰه َّـ أمغىطى معهسء اخم ن ) جلُّّـجمخيحطٰهيغ اجف(، وحض مت وميمي
مي اخمخنخفازي، وهنِّـا حنهس ُّّـجمخي وجغهبهئئِّـ مقهبُّـ اجف،ب حض اجفىطاداألجمىط هئُّـ اخمُّـجك جل اخم

خف  ٰه مئُّـهنهس، جغهبمك حض مت اخم هش اخم الك خيىطحط اخمخنهبَّـ جغ زادة حض اخمهئ امق
ٰههيهب لكحف ذخم)جلُّّـجمخيحطٰهيغ اجف(حطـ هبُّـهن : ، وجمهسل حض اخم هئُّـ مقهبُّـ اجفّاخم جل ُّّـجمخي اخم

حكهش لكهئُّـمت. اخمخنخفازي جه َّـ اجف لكهش وحطٰهيغ اخمهئ هسرة وحض اجفجه حطٰهيغ (هس معهسءت اخمٰه
الل اخمُّـمي اخمُّـواينّجع) جلّخيخياجف ٰهيغ حط اب حنهس جمهيهئهسّخمميو. ّ هل ذخم اخم  . اخممن

خم •  .)خلهئ ذلكمله امكملجيهش جس إمججيهئت امكملحنهئء(:  جم
هسرة اخمخنهبَّـ حطهئمن ّمظخيُّـم متخي لك خف حنىش حنهس ّ مبهس حنىش ذحمىط اجفمنُّـر، وهنهئهسك مظحيهسوت مي

، هلالجغيسّمنهئىحذحمىطه اجف  . حض اجف
خم •  .)ًمب ومصيشده مسجنحطه دائجح إن لكهئنوامكمكي جي(:  جم

خم هسب اإلخسهبهست خمهيخنهبَّـ، ) إن حمهسن: (جم لكهش خممي َّـ اجفجه رة حض اخمهئ ملخف حنِّـحم
ق حطهسحلُّـوث اخميطحنهسين، لكحف  ده حطجيخفه دائمس هن اجفمئمي ملخف اجف ًواخمِّـي جيمش ومع

هئ ميهيّمغالف حنهس مي جمهش حطهسحلُّـوث ّهسه اجف ن مثهبىش اجفمئميهئهست حنهئخيجهٰههش وحن ن حن حم مئ
لك دا  .ئمئهشاخميطحنهسين وخمهب

خم • هئر ذاحصىش جكحط امكمكي مكىش خليس جكحطهّنأل(:  جم  .) امكمكي مكىش مسهئحف
هسرة اخمخنهبَّـ حض اإلخسهبهست، وهلهبمبهس إجكهسرة إحل حنهس ذحمىطمتهسه مقهسحطخيهس  ًهنِّـا حن حنخيهسحكىش لك

الف اجلمبهش واخمهي مئهسحن امغ هش إحل حنهس مي مئ ّظ حطهسخمهئ ي وحنهس مي ّ حطهسإلحنميهسن اجفهسهن
دي اخمحيخيىطي، هلهثن  مع د اإلحنميهسين،  ٌ واجغُّـ حنهئمبمس وؠىحّحمحطهسإلحنميهسن اخم مع خمهي

الف احلهب هسظ ذامظ وحطخيجهىش ّهبهشوخممي حنىش امغ د اإلحنميهسين حطهي مع هسظ، هلهسخم  واخمهي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).١( احلهسجكهبهش رجم ٦٦ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .١٠٥ ص١ج:  اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك:ٰههيهب، مظاحلمنجههب اخض
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ء مغهسرج لكهئمبهسّحماخمهئمهىط لك  ي واخم،   اخمِّـي هن ِّّـاجح خمهبىع خم اإلحنميهسن اجفهسهن

هسج إخمهبمبهس حض  هسظ لكهي هلخيخف وخص د واخمٰهُّـم، وهن ذامظ حطهي مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ّمظ
ده حجمي حطهسإلحنميهسن اخم مع ده، هل مش ومع ده إذا مت حيخيىطي واحلهسمعهش لكجل ذامظ وومع

ي اخمّإحل لكهي هسر ذامظ وهن اإلحنميهسن اجفهسهن ، هلهسخمِّـي خم حطهسلك دة خم مع  ملخف ِّّـاجح اجف
هب. اخمِّـي خم حن ملخفه وهن اإلحنميهسن اخمحيخيىطي د ّهسن حنهئحيهبّوهنهسمظهسن احلهب هسن لك ومع

هبىس احلخيهبخيهش حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش، وخمهبىع حنىطحم د مظٰههسحل، هلمب حط مع  حن خمّ حجهس ًهسّوامعمش اخم
ده اجفحيهسض لكهيهب حن اخمجيخف،   اجفمئميهئهش، وحنهسّذامظ وهن حنهسهنهب خم حن ملخفه وهن ومع

د حن ملخفه، هلمب زوج ّوأحنهس مع ب اخم ، وخم ومع  اجفمئمي هلهي اإلحنميهسن حن ذامظ
هيهب اخمٰهخيمك، ال اخمّمظىطحمهب مش اخم  . اخلهسرمعّخيّ، وهنِّـا حمهي حط

خم •  .)ة واإلخلمنهئنّخلهئ مسهئمكخنيش(:  جم
هس خف،اخمٰهجهىح حض هنِّـه اخمٰه هسء  اإلّن ّ ألرة لكجهىح مظحي ًحنميهسن أميهنهس مت حن أمت

هش إحل :ة؛ إذ هلهب مغىطوج حن جغهسخمهش إحل جغهسخمهش أمغىطى، أيّاخمخي هسوي اخمهئ  حن جغهسخمهش مظ
ة واحلىطحمهش، ملخف حنهس هن اجفٰهىطوف  د حطهسخمجيخف، وهنِّـا حنٰههئ حن حنٰههسين اخمخي مع ب اخم ّومع

ٰهُّـاد هسرة لك االمق ة واحلىطحمهش حض لكهسحس اجفهسدة، واخم هن لك ّحن اخمخي ل خمهيحيٰههيهبهست  وّ اخمخي
ة إحل اخمحيٰههياخمالجغخيهش حطهسحلىطحم  .ّهبهشّهش حن مظهي اخمخي

خم •  .)ومسيش امكحنملد(:  جم
هبىس حض  هسين، حط حنىطاده اخم اجغُّـ اخمِّـي ميخيهسحطهي اخم خمهبىع حنىطاده حن اخمحيىطد هنهئهس اخم

هسل اجفىطحممش هبىس حض اجفخيهسم حض جم هسل اجفىطحممش، وميخيىش اخم ّجم ّهن حطهسخمِّـات، وهن اجفهسهنهبهش ّ حجهس ّ
هسج إحل اخمٰههيهش، حممس هن احلهسل هس هن حطهسخمجيخفّاجفمئميهئهش، وحج ده اخمحيخيخف واجف ّ، وهن ومع

هش إحل مقهسئىط اجفمئميهئهست، هل د ّ، حنىطحمّ مظىطحمهبٌ حجمي زوجّحم ّهثنحطهسخمهئ مش حن ومع
هبىس اخمِّـي حنهسهنهب لكجل  د اخمحيىطد اخم مع الف وامعمش اخم ّوحنهسهنهبهش، حط  .ّهبإمتّ

د   مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم هيهب ّأنًذحمىطمتهس مقهسحطخيهس حض حن مش اخم هش خم حط امعمش أميهنهس خم حنهسهنهبهش جعهسحط ّ اخم ً
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خم • لكّ جس لكيغ خلّحتهئد مصٰههب االّإن(:  جم  .)هسيس مسيش امكيشمصيشدّ

،اجفىطاد حن  يطالك د االمت مع م اخم ، ال حنحيمب د هنهئهس حنمنُّـاجم احلخيهبخي اخمٰههبهئ مع  اخم
اجمىش اخمٰههبهئ حممس مظخيُّـم ّاخمِّـي هن حن اجفٰهُّـوحنهست حض اخم ّ. 

ص اجفمنُّـاق اخلّإن ّجع اخمِّـي ميخيىش ّهسرمع  اجفىطاد حن اجفمنُّـاق حض اجفخيهسم خمهبىع مغمن
د اخم مع هسل اخم ،حض جم ، هلِّّـهنهئ د احلخيهبخي مع معّهثنً اخمِّـي هن أميهنهس حن حنمنهسدمي اخم د  اخم

احلخيهبخي اجفمنُّـاجم خم حنمنُّـاجمهسن، أجغُّـمههس اجفمنُّـاق حض اخلهسرج اخمٰههبهئ اخمِّـي ميخيهسحط 
د اخم مع ، واآلمغىط هن اخم ،اخمِّـهن د ّمت ألِّّـهنهئ مع ً أميهنهس حنمنُّـاق حن حنمنهسدمي اخم

ًهبهسّ إذا جمهبىع أجغُّـ اجفمنُّـاجمجل إحل اآلمغىط مقمئ أجغُّـمههس مغهسرمع،متٰه. اخلهسرمع  واآلمغىط ّ
ًهبهسذهنهئ دّهثن هلّوإال، ّ اء ّ حم ومع ، هل حمهسن حضًمق ّ حنمنُّـاق مغهسرمع ّهثمت اخلهسرج أم حض اخمِّـهن

جعهسر اخلهسرمع ُّـأ خم م االّهبهشوحن هسل اجفحيمب يطالك ّ اخمٰههبهئهبهش، حض جم دّمت مع  .خمهي
خم هسرة حن اجفمنهئىح إحل جم ر: (ّوهنِّـه اخمٰه هنمئ) حممس هن اجفِّـهنمش اجفهئمن  ّمظ

ُّـالال حطهسال هست أؠهسخمهش ّحتهسدًامق ل إلجع مئ ع واجف  حض احلمئ حض اخمخيهنهسميهس حطجل اجف
د،  مع يطواري لكهئُّـحنهس جمهسلاخم حنهش اخم  :وهن ذات اخمُّـخمهب اخمِّـي معهسء حض حنهئمه

  أمظــلكٍىطةــهسر حمــخفه حنـإذ مل       ّخم حس ميمثؠ وجغُّـة حنهس جغمنهيلك
هئهس هنِّـا اخمُّـخمهب حض اخمخلح حنحيمن  .ًال، هلالجغيسّومت جمُّـ أو

خم • لكهسيس(:  جم ّجس لكيغ خل ّ(. 
اء حف مغالف حنهس معهسء حض مض، لكّ حطهبهئمبمس حطهسحلمئ اخمخنهسئىش أم حطهسحلمئ األوّحتهسد حمهسن االً مق

ُّـالل حطهسال ٰههسرفّحتهسدّرمقهسخمهش اجفخنهسلكىط، جغهبمك مغىغ االمق  . احلهسؠ حطهسحلمئ اخمخنهسئىش اجف
خم • هئن ّهئحتهئد ـ أي امجيشمسيش ـ مسهئمكمكات لكّحتهئد لكهئن االًمعيشاء(:  جم  اإلحي

هيهبهيهبهش أميهنهس زوج مظىطحمهبّٰهخيمك اخم امعمش حن هنِّـه اجلمبهش اخم اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي، هلهسخم ّواخم ً ّ ،
ّ خصِّـور حممس مظخيُّـم، وإن حمهسمتلك حنهسهنهبّوخمهبىع حض ذخم أي خمهش اخمميهئ واحلخيهبخيهش لكهئُّـمتهسّ . حصمب

.١٣ـ ١٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطحفملاخضملهئ 
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هئن مسهئألمسجيَّـّهئحتهئده مسهئحلجييشان، أو مسهئمكممملض لكّاحتهئدمسهئمكيشمصيشد أو   .) اإلحي

مئ ا هسرة  ٰههيهب لكحف هنِّـه اخمٰه هسخمهبهشاخم  :خمهئخيهسط اخم
هن( حض احلمئ حطـّحتهسدّ ميٰهمفون لك اال.١ جغُّـة هلهب ّأنخمإلجكهسرة إحل ) اخس  اخم

ىطة، هلهيحييس  حطهش حطهسخممي ع، وخمحييس ) اخس(حنخن خف ) هن(ّاألوحل مظٰهمف لك اجف هسمتهبهش مظٰه اخم
ميهش إجكهسرة إحل جغحييس اإلجعهئهبهئ هن خف حطهسخس ٰه ل، هلحي اخم مئ  واجفجيهسميىطة حطجل ّهبهشّلك اجف

ل، مئ ع وحطجل اجف حناجف جغُّـة اجفحيمب  حطهبهئمبمس ّهبهش أو اجفمنُّـاجمّهبهشً حنهنهسهلهس إحل معهسمتمش اخم
هش حض احلمئ األومض أو اخمخنهسئىش اخممنهئهسلك  .ّاجفحيىطو

ىطة، جغهبمك جمهسل جغُّـة واخممي جمُّـ لكهيمئلك : ّوهنِّـا حنهس أجكهسر خم اجفمنهئىح حض حنىطجغهيهش اخم
خف حن معمبهش اجكحقاحممبهس حض حنٰههئ حن ّأن جغُّـة هن حنهس ميٰهىطض اخممي هسم اخم  حطٰهيغ أجم

هسرة هن لك مع ّحتهسد لك االاجفٰههسين، هلهسخس جيهسميىطان حط د، ومههس اجف مع  حطجل اخمخنهبئجل حض اخم
مع ُّـه، اجفحن اخم د اخلّ مع  .أو اخمِّـهنهئّهسرمع ان حض اخم

ل حض هنِّـا  جنميهي حط أميهنهس حض حمهيمست اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع، جغهبمك ميخي ًوهنِّـا حنهس معهسء اخم
هسل هن : اجف ىش، هلهبمنخف حطهبهئمبمس ّاحتهسدواخس ع ّاحتهسدُ حطجل اجعهئجل، معٰهال اجعهئجل حض اخم  حطهئ
اجمٰههش حطجل اجعهئجلّحتهسدحن اال  .ات اخم

ل حض إ ًخسهبهست اخمخنحيهسء أميهنهسوميخي ميهش: ّ هن ىطة ومع : ّهلهسخس هن أن إلمن خمهيمي
 .وجغُّـة حن ومع آمغىط

ل أميهنهس هن هلهب إجعهئهبهئّحم و: ًوحض حنهئجه اخمخنحيهسء ميخي ًأوال حنهس ّهبهشُحنهس ميخيهسل هلهب هن ّ 
 ، مع  .ّهبهش مظىطد إحل وجغُّـامتّجعحط

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٩٤ـ ٩٣ ص٢ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هئة  .٥٤٥ص: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىعامكمه
.٣٠٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملحنهئءإخسهبهست  
).اجلُّـل ـ اجفخيهسخمهش األوحل (٦٦ ص٣ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملحنهئءحنهئجه  
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 حطهسخمٰهىطض، خمهبىع حنهس هن اجفٰهىطوف وجكهسئىش ّحتهسد حطهسخمِّـات واالهسدّحت اجفىطاد حن اال.٢

ٰههسخمهبهش، حن  اح حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف هسع و هش اخمممء إحل ّأنّلكهئُّـ أمظ  حنهس حطهسخمِّـات هن مت
هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم  ،هن خمهس ّحج ن وحنهس حطهسخمٰهىطض هن مت مي هسز اخمٰهخيمك، هل حطهسجف

هسل رمي حض اجف ان اجفِّـحم هسن واحلهب د إحل اإلمت مع هش اخم هش جغخيهبخيمت هش ّهبهش مت ، وحن مت
هش حصهسزميهش،اخمممء هسن مت ل لكحف اإلمت مئ هسل إحل األحطهبيغ اجف ، ومت حض اجف   إحل حنهس هن خم

هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم  .وحن مت
جغ خمألمقحيهسر،  ادي اآلحنمك حض  هبهسن هن رصميهي حنهس متىغ لكهيهب اخمخنهبَّـ مع ّوهنِّـا اخم

ل د إحل اإلمت: جغهبمك ميخي مع هش اخم ن مت هش حطهسخمِّـات، وحن وحن هنِّـه اجلمبهش مظمي هسن مت
هش اخمممء إحل حنهس هن خم هش اخمممء إحل ملخف ّهبهش ومت إحل األحطهبهن،مت  حطهسخمٰهىطض، وحن مت

هسب. حنهس هن خم ح حنجههسخممش اخممي متهس خم مت أميهنهس حض   .ًوهنِّـا حنهس أ
 حن حنهس هن حطهسخمِّـات وحنهس هن حطهسخمٰهىطض حض اجفخيهسم حنٰههئ آمغىط، ّمنهئىحمس حنىطاد اجفّإمتو

ىش د ـ اخمِّـي ميمئ معمبهش ّحتهسد، هلهسالوهن حنهس حطهسألؠهسخمهش وحنهس حطهسخم مع ن اخم ّ حطهسخمِّـات هن حم ُ
ُّـّ حض حم حنّحتهسداال حطهس إحل ذخم اجفّ ُّـًمي ـ حنهئ ًأوال ّ  ّحتهسد وحطهسألؠهسخمهش، واالّ

د اخمِّـي حط اال مع ن ذخم اخم حطهس إحل اجفّحتهسدحطهسخمٰهىطض هن حم ُّـً حنهئ ىشّ . ً جعهسمتهبهس وحطهسخم
هسل  خمهئهسّاحتهسدهلحي حن د حض جم مع هسن حطهسخم هس: ( اإلمت داإلمت مع  حطهبهئمبمس ّحتهسدمعمبهش اال) ن حن

د  هبهسج إحل ومع هسن حطهسألؠهسخمهش، حن دون اجغ ب إحل اإلمت د اجفهئ مع هن متحيىع اخم
د واخم مع ت اخم ن وامقجههش حض جع د حطِّـات ّخيء آمغىط ميمي مع هسن حن ، هلهسإلمت  إخمهب

د مع ء آمغىطاخم دميهش  مع ىش حن ، ال حط ب إخمهب خمهئهس. ّ اجفهئ هسن: (وحمِّـا احلهسل حض جم  اإلمت
ان د اخمِّـي ميمئ معمبهش اال اخمّهثنهل) جغهب ب إخمهبمبمس ّحتهسدّمع د اجفهئ مع  حطهبهئمبمس هن اخم

ًأوال د واجغُّـ حض األلكهبهسن، وهن ّ مع دان حط مع ان حن هسن واحلهب  وحطهسألؠهسخمهش، هلهسإلمت
ب إخمهبمبمس ّحتهسدّاخمِّـي ميمئ معمبهش اال د اجفهئ مع دان حطِّـات اخم مع  حطهبهئمبمس، هلمبمس حن

يشم  .٤٦٣ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط، امكملجضجييع اخض
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دمي مع ن حن ء آمغىط مظمي د  ىش ومع ًحكهس حض لكىطوض  وامقجههش وّحطهسخمِّـات، ال حط

دميهش لكهيهبمبمس مع الف . ّاجف خمهئهسّاحتهسدوهنِّـا حط هسن حطهسألحطهبيغ حض جم هسن : ( اإلمت اإلمت
د اخمِّـي ميمئ معمبهش االّهثنهل) أحطهبيغ مع هسن ّحتهسدّ اخم ب إحل اإلمت  حض هنِّـا احلمئ حنهئ

ًأوالحطهسألؠهسخمهش و ب إحل األحطهبهنّ ىش، ّهبهشّ وحطهسخمِّـات حممس حطهبهئهس، وهن حنهئ ً جعهسمتهبهس وحطهسخم
ىشّهبهشهلهسألحطهبهن دة حط مع هسن حض األلكهبهسن، ال  حن معُّـ اإلمت هسن؛ إذ خم حس مي دميهش اإلمت مع ّ حن

هبهسض لكهيهب وا هسن . حطّمظمنهسهلحنٰههئ حلمئ اخم معُّـ اإلمت ًأوال هلهي حس مي  ال ، وحطهسخمِّـاتّ
د .ّهبهش األحطهبهنّخيحنٰههئ خم مع هسن حن ًأوال هلهسإلمت دة ّهبهش واألحطهبهن، وحطهسخمِّـاتّ مع  حن

لك ده، وهنِّـا هن جغهسل مقهسئىط األلكىطاض اخم مظ ىش ومع هنىطًجعهسمتهبهس وحط اع اجل  ّميهش خمألمت
هسنّهبهشحمهسخمميهسمظ هش إحل اإلمت مههس حطهسخمهئ  .ّ واخمهنهسجغميهبهش ومت

ىش آمغىط حن األمقحيهسر، جغهبمك جمهسلّمنهئىحوهنِّـا حنهس أو اجف : ّ ورصح حط حض حن
اء ُّـمي[ حطهبهئمبمس ّحتهسد حمهسن االًمق ن ] ّأي حطجل اجف د حطهسخمِّـات، حطمئٰههئ حم مع حض اخم

د إحل اآل مع مش ذخم اخم د ميهئ مع دا حط مع ن ًواجغُّـ حنهئمبمس حن مغىط حطهسخمِّـات، هلهبمي
خمهئهس هسن: (احلمئ حطهسخمِّـات، حمخي ب إحل زميُّـ هن حطٰههبهئ ّهثنهل) زميُّـ إمت د اجفهئ مع  اخم

هسن ب إحل اإلمت معّحتهسدأو حمهسن اال. حنهئ ن  حطهبهئمبمس حض اخم د حطهسخمٰهىطض، وهن حنهس ال ميمي
، اءحمِّـخم د ً مق مع دا حط مع دا حطِّـخم ً حمهسن أجغُّـمههس حن مع ًاخمِّـات واآلمغىط حن

خمهئهس د حطهسخمٰهىطض حمخي مع هسن: (اخم د واجغُّـ ّحتهسد معمبهش االّهثنهل)  حمهسمظمشاإلمت  حطهبهئمبمس ومع
ع حطهسخمِّـات، و ب إحل اجف ل حطهسخمٰهىطض، إحنهئ مئ ن وال واجغُّـ الأو حل اجف  ميمي

د أحنىط مع دا حط مع ن حمالمههس حن دا حطهسخمِّـات، حط ميمي مع ٍحنهئمبمس حن ً  ملخفمههس حطهسخمٰهىطض، ً
خمهئهس ىطك: (حمخي ب إحل ّحتهسد معمبهش االّهثن هل)ّاخمميهسمظمش حن د اجفهئ مع  حطهبهئمبمس هن اخم
لك ملخفمه هسن، هل ن حض اخمجهىطهلجلّحتهسد معمبهش االّأنهس وهن اإلمت هن جمُّـ ميمي  وجمُّـ ، حض اخس

ن حض أجغُّـمههس ن مغهسرمعهس لكهئمبمس،ميمي  .ً وجمُّـ ميمي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٩٤ ص٢ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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ب إحل حمال اجفّنأ: واحلهسؠ د اجفهئ مع ُّـ اخم هش ّ هش وحض لكىطض ّذامظهبمي مت

ان،واجغُّـ هسن واحلهب مئ، حمهئ إحل اإلمت ّ االحتهسد هلهب احتهسدّ ومي  ّإن : أي، حطهسخمِّـاتًاّ
ان هسن واحلهب د اإلمت د خسمس ذامظهس وحطهسألؠهسخمهش، ال ومع د خمجيخفمههس ّأمتً ومع ًأوال ومع ّ 

ىشّجعوحطهسخمِّـات،  دا خسمس جعهسمتهبهس وحطهسخم ن ومع ً ميمي الف . ً ب إحل حنوهنِّـا حط ُّـاجفهئ مي ّ
هش حطهسخم ىطك، مت د، أو اخمميهسمظمش اجف مع هسن األحطهبيغ اجف ٰهىطض إحل أجغُّـمههس حممس حض اإلمت

د إحل األحطّهثنهل مع هش اخم هسن  مت ىطك مظهسحطٰههش خمهئ إحل اإلمت ًأوالهبيغ واخمميهسمظمش واجف ّ 
مئ اال د األحطهبهنّإن : حطهسخمٰهىطض، أيًاّاحتهسدٍ جغهبهئئِّـ ّحتهسدّوحطهسخمِّـات، ومي  ّهبهش ومع

ىطحمّهبهشواخمميهسمظ هنهس حن ّهبهش واجف هسن، خممي دميهش اإلمت مع ىش حن د خسمس جعهسمتهبهس وحط ّ ومع ً
هنىط اع اجل مبهس إحل األمت دمي مع هسحطٰههش حض حن هش ّميهشاأللكىطاض اخم دميهش إخمهبمبهس ، هلهئ مع ّاجف

خم اهنىط، ألّهبهشحك دميهش اجل مع لك حض لكىطض واجغُّـ حنىش حن معُّـ ّ الحطُّـّمتّ وخمهب  أن مي
هسن  هسحطّجعاإلمت لك خم اخممي ىطّهبهش واألحطهبهنّهبهش مظ هسن . ومت ذاخمّهبهشحمّ واجف د اإلمت مع  هل

د ألكىطا حن ، وّحيىطعأؠ وومع د حض اخلهسرج جغخيهبخيهش، ّحم  لكهيهب مع واجغُّـ حنهئمبمس حن
د حطهسحلخيّأنال  مع هسز اخمٰهخيمك أجغُّـمههس حن د حطهسخمٰهىطض واجف مع  .هبخيهش واآلمغىط حن

هسب، وجمُّـ مغهسخمىح حض ذخم حنهس ّهنِّـا حنهس أهلهسده مقهب  هسرة اخممي ٰههيهب لكحف لك هسذ حض اخم ُّـمتهس األمق
هسرة خف اخمٰه هسذه اآلحنمك حض مظحي هسرات أمغىطى خمهيّخمميو. ذهنمش إخمهب أمق  حض مئمنهئّىح هنهئهسك لك

ىش أمغىطى حن ا هسب األمقحيهسر مظمثميحن هسرة، وّ حم خفه خمهيٰه ّأن اجفىطاد ُّـ حنهس ذهنمش إخمهب اآلحنمك حض مظحي
، وحنهس حطهسخمٰهىطض:هس حطهسخمِّـاتّحج هش اخمممء إحل حنهس هن خم هسز اخم: هن حنهس حطهسحلخيهبخيهش ومت ّٰهخيمك  هن حنهس حطهسجف

هش اخمممء إحل هتخسجل حن ذخم حنهس ذحمىطه ؠُّـر . حنهس هن خم ملخفومت هنىط ّاجف هسجغمك اجل  حض حن
ل دة حطهسخمِّـات، وحطٰههنمبهس ّإن: لكهيا: واخمٰهىطض، جغهبمك ميخي مع حنهست األجكهبهسء حطٰههنمبهس حن  حنحيمب

دة حطهسخمٰهىطض مع هسل األ. حن خمهئهس: ّولهلمئ ان: (جم هسن جغهب ب إحل ّهثنهل) اإلمت د اجفهئ مع  اخم
ان اخمِّـي إلمئ لكهيهب حطهسحلخيهبخيهش ب إحل احلهب هسن حطٰههبهئ حنهئ هسين. اإلمت هسل اخم زميُّـ ألكمئ : (وحن

ب إحل زميُّـ حطٰههبهئ خمهبىعّهثنهل) وزميُّـ أحطهبيغ د اجفهئ مع هبهسض  اخم حطهس إحل اخمٰهمئ واخم ً حنهئ
اء حمهسن  ع، مق ل حطهسجف مئ امقجههش مت لكالجمهش خمهيمئ هسز، حط ب حن اجف حطهسحلخيهبخيهش، حط حط
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ل اجف.٣ م حن جم ُّـّحض حم حن: (ّمنهئىح حطٰهُّـ أن هلمب األلكالم اخمٰهمئ  ّأنو) ميّ
، حممس متىغ لكحف ذخم  ّحنىطاده األلك حن احلمئ األومض واحلمئ اخمخنهسئىش اخممنهئهسلك ّ ّ

يطواري حض جغهسجكهب هيهش اخم احلميهب اخم هب ذخم لكحف األحن ، جغهسول حطٰههنمب مظجه
هسل األول حض حمالحن وهن ّمنهئىحمقهسجممبهس اجف د(ّ، جغهبمك معٰه اجف مع هسن حن حن ) اإلمت

هي،  هسر لكهيهب حممس هن وا هبهي ال مل هيهش احلمئ اخمخنهسئىش، وهن ؠ هسين ّوأحنهسأحن هسل اخم  اجف
ان: (وهن هسن جغهب هيهش احلمئ األومض، أل)اإلمت ٰههي حن أحن  مخ اجلهئىع لكحف ّنّ، هل

ع م، وهناخمهئ م لكحف اجفحيمب  معٰه ّجعّمئ األومض،  حن مغمنهسئىغ احل حن مخ اجفحيمب
مئهيجل اخمخنهسئىش واألومض، لكحف ّمنهئىحًهنِّـا جكهسهنُّـا لكحف إحكالق حمالم اجف خم خمهي ّ وجكمئ

ًهبهسلكُّـحن دّ ًميهس أو ومع د ّ مع ، هلهسجف يطلكهس لكهئ أو جمهسئمس حط ل حنهئ مئ ُّـأ اجف ن حن ً، ومظهي اخمٰهالجمهش أن ميمي ً
ع، وخممي مت هسين هن اجف يطلكهس لكهئُحض اخمخي اخم ل حنهئ مئ ده إحل اجف ، ًمش ومع ً أو جمهسئمس حط

ل حطهسخمٰهىطض مئ ده إحل اجف مش ومع ع، وخممي مت هسين هن اجف د حض اخمخي اخم مع  هلهسجف
ممهئمكجيهب  .٢٢٩ ص٤ج: ، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض

هسرة مي ح ّجلوحن هنِّـه اخمٰه ل منهئّىح اجفّأن حط هبهسض ّإن ال ميىطميُّـ أن ميخي دميهش اخم مع ّ حن
هسن حض اجف ل لكحف اإلمت مئ داجف مع هسز اخمٰهخيمك، حط هن حن  حمٰهىطض ً جغخيهبخيهشٌهسل حطهسخمٰهىطض واجف

ُّـ دهنهس وحن هنىطميهش، حممس أحن األلكىطاض اخمخيهسئ ومع لكهسهتهس اجل هبُّـ ذخم ُّـّحمّؤهنهس حطمئ  ّاخم
هسز، و ىش ال حطهسخمٰهىطض واجف د حطهسخم هسذ، وهن ومع ل حطخمميهئّاألمق ع ّهتن ميىطميُّـ أن ميخي د اجف  ومع

مش متحي إحل هنىطي جمُّـ ميهئ د مع مئحطٰههبهئ اخمِّـي هن ومع هسز اخمٰهخيمك؛ اجف  ل حطهسخمٰهىطض واجف
ل مئ ع واجف هسر لكهيهبمبهس، .خمهيٰهالجمهش اخمخيهسئمئهش حطجل اجف هش وال مل هش وا ّ وحصهسزميهش هنِّـه اخمهئ

هسل األ ان حض اجف هسن واحلهب د إحل اإلمت مع هش اخم الف مت ب إحل ّهثن، هلّولحط د اجفهئ مع  اخم
هش ان مت ب إحل احلهب هسن حطٰههبهئ هن اجفهئ  .ّ جغخيهبخيهبهشًاإلمت

هنهي هسرة منهئّىح حنىطاد اجفّوحن ذخم حمهي مي هسرمظ اخم أوردهنهس حض اجفخيهسم، وحن اخمٰه  حن لك
هبُّـاخم أوردهنهس  األمغىطى خف حنهس حطهسخمٰهىطض وحنهس ّاخم هتميهبُّـ حنهس ذهنمش إخمهب حض مظحي هسذ خم  األمق
 ).ّاجفخيىطر (.حطهسخمِّـات

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).١( احلهسجكهبهش رجم ٦٧ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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ٰههسرف ُّـالخم حض اجفخنهسلكىط، جغهبمك مغمن حطهسحلمئ اخمخنهسئىش اجف  .ّمغالف امق
م هتخسجلّمغىغ ؠُّـر : جمهسل حض اخمىطجغهب اجف ُّـالل حض اجفخنهسلكىط حض ّاجف  هنِّـا االمق

يطواري  حض األمقحيّخمميهئدائىطة احلمئ اخمخنهسئىش، و حيلك إحل ذخم احلميهب اخم هسر ـ حممس اخم
ُّـالل حنجههي احلمئ واال رد هنِّـا االمق  حن احلمئ ّ، ألكّحتهسدحض مظٰههيهبخي ـ معٰه حن

 .ّاألومض واحلمئ اخمخنهسئىش
ن متمهىط ؠُّـر  هتخسجلواخمخنهسهنُّـ لكحف حم ، ّاجف  ذحمىط ّأمت حض األمقحيهسر إحل حنجههي احلمئ

هي هسن، واخمِّـي هن حن أحن ان لكحف اإلمت هسخم مخ احلهب ّهئهس حطهبهئّمتّهش احلمئ األومض، ألحض حن هس ّ
مت ّ ـ ألكّهبهش لكحف أهلىطاده اخلهسرمعّميمك مخ اخمّأنًمقهسحطخيهس  ًهبهسًهس أو لكىطّذامظهب حن حم  ٌ ـ مخّ

ع اخمِّـي هن خمهبىع حن األهلىطاد اخلهسرمعّوأحنهسجكهسئىش،   ٌ مخّهثمت، هلّهبهش مخ اجلهئىع لكحف اخمهئ
ٌّأومض  .ّذاجح ّ

هبهي ّخمميو هيهش احلمئ ّأن اخممن هسخمجل حن أحن هسل األول ّأحنهساخمخنهسئىش،  حمال اجف ّ اجف
هي،  ا هسين ـ ّوأحنهسهل هسل اخم هسل مخ اجلهئىع لكحف  اجف خمهئهسوهن حن ع حض جم هسن : (اخمهئ اإلمت

ان هلـ ) جغهب جيهسميىط حض ّهلهي هسحطجههش احلمئ اخمخنهسئىش هلهب دون احلمئ األومض، وهن اخم ّىط 
م واال مش اجفمنُّـاق، أي ّحتهسداجفحيمب ل حنمنُّـاجمهس، وحض ّإن حط مئ ع هن اجف ً اجف

حنهس، وحناجفخيهسم  جيهسميىطان حنحيمب ع واجلهئىع حن ُّـًاخمهئ هسظ اجفمنُّـاق اخلّ ،ان حطهي  ّهثن هلّهسرمع
ان، و م احلهب هسن ميجيهسميىط حنحيمب م اإلمت هسن حطحنحيمب ن اإلمت مئ أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط ميمي

ان، أي  م احلهب ع حض اجفخيهسم حنمنُّـاق حن ّإنًحنمنُّـاجمهس حن حنمنهسدمي حنحيمب  اجف
ن احلمئ حطهبهئمبمس مخال جكهس ل، هلهبمي مئ م اجف ّئٰههس، وخمهبىع مخال أوخمًحنمنهسدمي حنحيمب ً ًهبهسً ّ 

هسحطجههش احلمئ األومض ـ ّنًهس، ألّذامظهب حنّ  جغُّـة اجفحيمب هل ـ ّهبهشوهن اخم ىطة حض هنِّـا ّملخف حن
هسل ع؛اجف حن حطجل اجلهئىع واخمهئ جيهسميىط اجفحيمب  . جفهس ذحمىطمتهسه حن اخم

هيهش ّخمٰه و ع حن أحن هسل اجلهئىع واخمهئ هسب حن هسذ الجغ هئهس األمق اخمِّـي دهلىش جكهب

يشم  .٤٦١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض
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 طو ذض ذخظه احلسصم ادسبظواري يف ثضجصته، ذن ،ّرشفّاحلشل األويل يف خالم اث
ّثض حتسق ه دوال أصضدض ادوتود ّأصّاألويل، و و دشحشل ادذضإلعّرشفجشول حبضرة اث

 بضدظات، خصسون أثظمهض ّحتضد ذخظ ذثضدح دالّرشف اثّإن، وثصط ًمحل أصال
ًضال دشحشل  اإلصسضن بضدوتود، واآلثظ ذثّاحتضدًذثضال دشحشل ادذضإلع، وطو ذثضل 

 . اإلصسضن بضحلصوانّاحتضدّاألويل، وطو ذثضل 
 ًشض إح ادزشوم وادذشولّ صزظ احلسصم ادسبظواري خضن ذتوتّأن األخظب ّدسنو

ـ خام ذخظصض ـ  حشوم طظه ادزبضرة ّصن، خطنّتحظّيف خل ذ: ّرشفاثستسضد ذن خول اث
صم إح األذثشض ادتي ودصع صزظه يف ادتزش. ّجضذل دشحشل ادذضإلع واحلشل األويل

 تزشصسض ادسبظواري خظ ّأن بضدظات؛ ودظا صجظ ّحتضد إلطرضح االّرشفجضخشض اث
ّوضزض حث طظه ادزبضرة ادزضذض ادذضذشض دسال احلششح، ومل توضع حث األذثشض 

شض ذن أذثشض احلشل ادذضإلع، واثسرود ّاثظخورة، خضألذثشض بحسض طظا ادبصضن خش
 . بضدزظضّحتضدبضدظات خحسض، يف خبضل اال ّحتضدذششض إطرضح اال

.٦٧ ص١ ج:، ذرظر جضبقاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة 
 ذظاد اثرشّف طو احلشل ادذضإلع اثتزضرف، وال طذشل اجتظالده ّأنًادزضطظ طشض أطرض  

 :، وذدك ثجشوحض ذن ادسظاإلن، ذششض ذض طحّظايتاحلشل األويل اد
ّ دصع خصشض تدطط بضدذشول دشحشل األويل، وصخرشض بضحلشل  حبضرته يف اثسضمّإن .١

ّادذضإلع بسظطشض ذض ذخظه يف رجضدض اثذضحظ، ثصط رصح ـ خام تسظ م ـ بضثترضص طظا ّ
ّ حشوذض متثل يف ّاثتصهلح رجضإلل صظر ّأناالجتظالل بضحلشل ادذضإلع اثتزضرف، وذن اثزشوم  ً

 . يف رجضدض اثذضحظًصضته ادششضإلصض، وثروصض ذض تضءادسضدض ذتبشّ
 أي ّحتضدجواء خضن اال: ّ ادزضطظ يف االثجازطض، ثصط خضلاهلوطو بـّحتضد تسصصظ اال.٢

 ادوتودي اثرظاخي، أي احلشل ادذضإلع ّحتضدً وطظا ادتزبج طستزشل خضدبض يف االاهلوطو
 حشظذض خضل ّاثتصهلح صظر ّأنوذن طشض صجظ .  خصه طو ادوتودّحتضداثتزضرف ادظي ذشضط اال

ّ حشق احلسصم  بح جصالح يف ادوتودّحتضداهلوطو حبضرة حن اال: يف حبضرة جضبسض
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خم • لكاخض(:  جم مب احلخنجيخنهبّ  .)ًهسيس ال هسجهمنيس أن هسمنيشحيهئ خليشمصيشدهسيس مججيممهئ مس

ُّـالل حن اجف ع ّمنهئىحهنِّـا االمق ت األؠهسخمهش خمهيمئ هسخمهش جع  لكحف امق
ن خم ، حطهتن ميمي ل حض حم مخ مئ هش حض ّمي ّواجف د وجغخيهبخيهش لكهبهئهبهش جعهسحط ّواجغُّـ حنهئمبمس ومع

يطالكّالحطُّـ هلاخلهسرج حطهسألؠهسخمهش، ن أجغُّـمههس أو حمالمههس أحنىطا امت ًهبهسً أن ميمي  حس إلمن ّوإال، ّ
 . حطهبهئمبمس، وجمُّـ مق إميهنهسح هنِّـه اخمهئخيجههش حض اخمخلح، هلالجغيسّحتهسداال

ن أجغُّـ اجفّإن ّجع هست حم ُّـ إجع يطالكّ ًهبهسًمي أحنىطا امت هسل حنهس هن  أو حمهيهبّ مبمس، حض جم
هسل حنهس حط د حطهسحلخيهبخيهش حض حن األلكهبهسن، وخمهبىع حض جم مع هسخمِّـات، اخمِّـي األؠهب واجف

يطالك ن أحنىطا امت ًذحمىطه مقهسحطخيهس، هلخيُّـ ميمي ًهبهسً هسل حنهس ّ د حطهسخمِّـات، حض جم مع ، وحنىش ذخم هن حن
خمهئهس د حطهسخمٰهىطض، حممس حض جم مع د: (هن حن مع هسن حن ان( و)اإلمت هسن جغهب  ّهثن، هل)اإلمت

يطالكهبهسن حطهئهسء  دان حطهسخمِّـات حممس مظخيُّـم، وحنىش ذخم مههس أحنىطان امت مع ان حن هسن واحلهب ًاإلمت ّ
د، حممس مع هئلكحف أؠهسخمهش اخم خمّمنهئىح ذخم اجفّ مظ ر:  حض جم يطالكّاجفهسهنهبهست أحن  ّهبهش امت

هسر د احلخيهبخي لكهبهئّميهشالك مع  .ّ واخم

هسرة جمهسئال يطواري لكحف هنِّـه اخمٰه ٰههسرف ال األو: ًاخم ممهئمكجيهب  ِّّـاجحمض اخمّأي احلمئ اجف احلمنجههب اخض
 ).١( احلهسجكهبهش رجم ٩٣ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب

هسل حن.٣ مئ األومض، حنىش منّهئىح جم اجف لكُّـم ذحمىط حن مئ اخمخنهسئىش، حجّأمت خمهي هسخمجل خمهي هس ّ ذحمىط حن
 .مض حض اجفخيهسمّ لكحف لكُّـم إرادمظ احلمئ األوً جمىطميهئهشّميخنمي

ّاألهن حن ذخم حمهي. ٤ د احلخيهبخي : ّ مع د، أي اخم مع ّأن جغُّـميمك اجفمنهئّىح حض اجفخيهسم حض أؠهسخمهش اخم
د ا مع لك ذخم هن االحتهسد حطهسخم ، واخمِّـي مي ّاخمٰههبهئ اخلهسرمع ، وهن االحتهسد ّ ّحلخيهبخي اخمٰههبهئ

، اخمِّـي ال جك حض  حن ، وال ميىطميُّـ االحتهسد اجفحيمب ، واخمِّـي هن احلمئ اخمخنهسئىش اخممنهئهسلك ّاجفمنُّـاجم ّ
هسرمي د اخلهسرمع حطجييغ اخمهئمهىط لك جمهبهسمق . الك مع ّواخمِّـهن وإن حمهسن حنمنُّـاجمهس حن حنمنهسدمي اخم ً

ّحطهسأللكهبهسن اخلهسرمعهبهش، وخممي معمبهش االحتهسد حض احلمئ األومض اخم محهبيطه ّ ّ لك احلمئ اخمخنهسئىش هن احتهسد ّ
هسرميهش،  خل، وهن معمبهش الك هسن واخم د اخلهسرمع حمهسإلمت مع حنجل حطهسجفٰههئ اخمِّـهنهئ اجفخيهبىع إحل اخم ّحنحيمب ّ
ن معمبهش االحتهسد حض  مي د، هل مع ميهش حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم هسرميهش مقهسئىط اجفٰههسين واجفحيهسهنهب اجفهسهن ّحمهسلك

ُّـالل اجفمنهئّىح مغىطومعهس ختمنمنهبهس ًاحلمئ األومض مغهسرمعهش لك امق ًّ ).ّاجفخيىطر(. ّ
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خم • جيحمهئً واجضلكةًجضخنجيخنهب(:  جم ً وحييشحفهئ مس ً(. 

ع  هبىس اخمهئ ع اخم ىس، وال حن اخمهئ د اجفهئ مع اجغُّـة اخم خمهبىع حنىطاده حن احلخيهبخيهش اخم
د ّإنه حط حنىطاد. ّهبهشهش اجفهئجهخيِّّـامظهب اخمّاخمميهيهبهستاجفهئجهخي اخمِّـي هن أجغُّـ  مع  جغخيهبخيهش اخم

حيهسومظهش، هلهئمقهش ّخنميمياجف مبهس اجف د ّمي َّـ واجغُّـ حض مثهبىش حنىطامظ مع هش حن حنىطامظمش اخم حنىطمظ
د، وال خيهسخمجهمبهس أي مع مبهس هن حن مقهئَّـ جغخيهبخيهش اخم د، ّالجغمه مع ء آمغىط ملخف اخم  

هبجههش حن د، هلمب جغخيهبخيهش واجغُّـة حط مع  .هشّخنميميوهنِّـا هن جغهسل مثهبىش حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم
خم •  .)خلمممهىح اخضيشمصيشدخلمممهىح امكيشمصيشد حكجيىش مسيش (:  جم

د( خمحييس ّإنأي  مع لك خسّ خمهبىع حنىطحمّاجفخن) اجف خيهسق هسًهس حن ذات جع ُّـأ االجك  حن
د مع د ذامظ اخم مع د، حط اجف مع  .وهن اخم

خم •  .)خليس خلحنٰهيشخل امكيشمصيشد(:  جم
د وإ:أي مع م االؠجهالجغ:جل، وخمهبىع حنىطادهّخيُّـحن اجفّهبهشحكالجم حنٰههئهب اخم  ؛ اجفحيمب

د اخلّنأل مع م اخمِّـهنهئّهسرمع  أجغُّـ حنٰههئهبهب هن حنمنُّـاق اخم ، وخمهبىع اجفحيمب  .اخمٰههبهئ
خم •  .)ّخلملجعك مسمف اخضهئمسجيهئت(:  جم

هي، ّأحنهس ا د حطجل اجفهسهنهبهست هل مع م اخم  اجكحقاك اجفمنُّـاق ّوأحنهسّ اجكحقاك حنحيمب
د حطجل اجفهسهنهبهست، هلمئٰههئهسه  مع د حض مثهبىش اجفهسهنهبهست مقهئَّـ واجغُّـ ّأنّاحلخيهبخي خمهي مع ّ اخم

هبىس حممس   .ّمظخيُّـمحط
خم •  ّلكيغ مسيغ مسهئحيجمجحخلىش إحق ،ّ وخلمممفّهلهي إحق مخٍخليس دون جضهئمصهب(:  جم
 .)...ّخلهئمسجيهب

خيىط حض ّإن :أي د ال ميحي مع من اخم ّ مظخيهبهبُّـميهش، حط هن ّهبهش إحل جغهبّمظٰههبهئ وّمظخن
ىغحن هبهسزهنهس وحتمنهيمبهس إحل ّٰهجل وحنّخن خيىط حض احن الف اجفهسهنهبهست اخم مظحي ، حط ّ حطِّـامظ ّ

خيهبهبُّـّهبهشاحلهب دّميهش اخم مع  .، واخم هن متحيىع اخم
خم •  .)جفهئمسمل مسمكاحصىشحكهئمكيشمصيشد احلخنجيخن (:  جم

د اإلحنميهسين، هلّألك مع امع واخم د اخم مع ، ال ّمي  حن اخم حنهئمبمس خكهسهنىط حطِّـامظ



هبهي هب مظ ٣٣١  .............................................................................................ومظهئ
خيىط إحل جغهب خيىطا إحل ّخيخيّ مظخيهبهبُّـميهش حض حتّهبهشميحي د اإلحنميهسين حنحي مع ره، وإن حمهسن اخم ً وخكمب

ٰههيهبهيّهبهشاحلهب امعّهبهش اخم د اخم مع الف اخم  . حط
خم •  .)ّومسىش حصخمٰهمل اخضهئمسجيهئت ومكىش وخلممىش وحكجيىش وخلمهىش(:  جم

هسرةإجكهس مش اخمحقمظهبمش حض اخمٰه هش اجفٰهىطوهلهش، وهن حط  ّٰههيهشاخم: رة إحل اخمٰههي اخلمئ
رميهش واخم لكّٰههيهش واخمّميهش اجفهسدّٰههيهش واخمّهبهش اخمجيهسئّٰههيهشّاخممن ع اخمِّـي ّهبهش اجف  ـ أي اجف

معُّـ هلهب إن حمهسمتلك حنهسهنهبهش لكىط  .ّهبهش اخمحيهسلكهيّٰههيهش ـ واخمّهبهشّمظ
خم •  .)ومكيشال جفٰهيشره جس ذوات األلكيشان(:  جم

ر اخم:أي ال خكمب د حض ذوات اجفهسهنهبهست، وإحكالق وخم ُمع ان لكحف اجفهسهنهبهستّ  ّ األحم
 .اؠجهالح لكىطهلهسين

خم • ىش مسهئمكمكات ومجهئ مسهئمكممملض(:  جم  .)وإجفٰههئره مكمهحن
د احلخيهبخي خمهئحي حطهسخمِّـات، وإخكمبهسره خمهي:أي مع  . حطهسخمٰهىطضّمسهنهبهست وإخكمبهسر اخم

خفمي خمهيمئىطاد حن اؠجهالح حجهس حطهسخمِّـات  د مظحي ّوجمُّـ مظخيُّـحنلك اإلجكهسرة إحل ومع ّ
 :وحنهس حطهسخمٰهىطض

حط األول حن ر حض حمهيمست اجف: ّامك ، حن ّهتمغىطوهن اجفخنمب  حنهس حطهسخمِّـات هن حنهس ّأنمي
خم ، حمخي هش اخمممء إحل حنهس هن خم هش هلهب حن مت ن اخمهئ معىطى اجفهسء : (حطهسحلخيهبخيهش، وحنهس مظمي

هش جغخيهبخيّهثنهل) حض اجفهبيطاب هش اجلىطميهسن إحل اجفهسء مت هش اخمممء وهن ّهبهش مت ، وحن مت
هش جغخيهبخياجلىطميهسن إحل حنهس هن خم وهن اجفهسء، حم د مت مع دميهش إحل اخم مع هش اجف ، ّهبهشِّّـخم مت

د حطهسخمِّـاتّأنوهنِّـا هن حنٰههئ  مع د حن مع  . اخم
هسز اخمٰهخيمك، أي ّوأحنهس ن حصهسزّإن حطهسخمٰهىطض هلمب اجف هش مظمي هش ّميهش اخمهئ ، وحن مت

خم ، حمخي هش اجلىطميهسن إحل اجفهبيطاب ّهثنهل) معىطى اجفهبيطاب: (اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم  مت
هش حصهسز هش اخمممء ّميهشمت  ّهثنوهن اجلىطميهسن إحل ملخف حنهس هن خم وهن اجفهبيطاب، هل، وحن مت

هسز اخمٰهخيمك؛ُمس متّإمت جغخيهبخيهش، وِاجفهبيطاب حس جيىط ّهسرمع  اخلّحتهسد خمالمش إخمهب اجلىطميهسن حطهسجف
ى جغمي أجغُّـ اجف ُّـاحلهسؠ حطجل اجفهسء واجفهبيطاب، هل ُّـمي إحل اجفّ حمِّـخم .  اآلمغىطّ



حيهش ............................................................................. ٣٣٢ ٣ج ـ اخمحيهي
دميهش اجفهسهنهبهست، هل مع هش إحل حن ّاحلهسل حطهسخمهئ معّهثنّ هش اجف هش حصهسز مت ، وحن ّميهشّدميهش إخمهبمبهس مت

هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم ُّـود اخمِّـي ّاحلُّـ  حطجل ّحتهسدخمٰهالجمهش اال؛ مت ّوهن اجفهسهنهبهش واجف
ى جغمي أجغُّـ اجف د، هل مع ُّـهن اخم د إحل اجفّ مع ُّـمي وهن اخم  اآلمغىط وهن ّ

دة وال حنّهسهنهبهست هلهسجفّوإالّاجفهسهنهبهش،  مع مش احلخيهبخيهش ّخيخي ملخف حن هش حض األلكهبهسن حط
دة حطهسخمٰهىطضاجمىش، وهنِّـا هن حنٰهواخم مع ن اجفهسهنهبهست حن  .ّهئ حم

هسرة أمغىطى ت ّإن: وحطٰه خف خمهبىع وامقجههش حض جع حي د لكحف هنِّـا اخم مع  اخم
دميهش خمهي مع د، حط هن وامقجههش حض اخمٰهىطوض، أي ّأهن، وّمسهنهبهستّاجف مع معُّـ حطهسخم هس مظ

دميهش مظٰهىطض لكحف اجفهسهنهبهست  مع دميهش لكحف اجفهسهنهبهست، هلهسجف مع ّوامقجههش حض لكىطوض اجف ّ ّ ّ
هس حص ًميهسهسزًلكىطو ن اجفهسهنهبهست حنّ مش، حن دون أن مظمي دة حض ّخيخيّ هل مع هش وحن

دة حض اخلهسرج، و.اخلهسرج مع ال ـ ملخف حن هسن ـ حن ً هلمسهنهبهش اإلمت دّإمتّ مع مبهس اخم  مس ميٰهىط
هس حصهسزو د لكىطو مع امقجههش اخم دميهش حط مع ًاجف ًميهسّ ّ. 

ىش لكُّـميُّـة حن  ا ادي اآلحنمك حض حن هسذ مع هئهس األمق ّوهنِّـا حنهس ميجنح حط جكهب
خم حض اجفخيهسم؛جغ لكحف األمقحيهسر ر :  حن ذخم جم هئهسد اخممهمب د حض امق مع ومقهسحكهش اخم

ت، و لك ومقهسحكهش حض اخم هئهسد ّإمتّإحل اجفهسهنهبهست خمهب مس ومقهسحكهش حض اخمٰهىطوض، هلهسمق
د حطهئ احلخيهبخيهش، و مع ر إحل جغخيهبخيهش اخم ر األمغىطى إاخممهمب ] ّأي اجفهسهنهبهست[حل األحن

هسز ر حض حمهيمست ا. حطهئ اجف خف اجفخنمب حي مي جفهس ّهتمغىطجفوهنِّـا حممس ذحمىطمتهس هن اخم
 .حطهسخمِّـات وحنهس حطهسخمٰهىطض

هئين حط امك حن هئ:امك ئّ وهن اخمِّـي مت خف هسه، وجمُّـ حطهئهبهئهس حض   حنهس امغحقمتهسه حن مظحي
د، حن  مع دميهش مظّأنأؠهسخمهش اخم مع ُ اجف د وإّ مع مش إحل اخم هش جغخيهبخيهئ ، ّهبهشّحل اجفهسهنهبهش مت

لك حصهسز دّميهشوخمهب مع هش اخم دمي و، هلهئ مع ال ـ وإحل ّاجف هسن ـ حن د اإلمت ًهش إحل ومع
هش اخمممء إحلّهنهبحنهس هش جغخيهبخي حن مت د ّهبهش حنهس هن خم مت مع ت ، هلهسخم وامقجههش حض جع

يشم  .٤٧١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض



٣٣٣  .............................................................................................وىقنحيث ىقجحيا
 واالحكحالف. ّ فلامئيإ جكليلإ، وفية وايككإ يف افكبوض غخحإّخلت وافحّاخكجاكجدئإ

ّمقمل نححإ اخكجاكجدئإ إىل افجاكجد ونحححهؤ إىل اخكؤئيإ فية مقلخؤظ افجاكجد وافح  ّخلتّ
 نححإ  أجكبمهؤ حلمل اآلحكب يف اخلؤرج، وافجاكجد قنحجب إفيهامّؤن غّؤراكج،اخل

وافجافت افنلة ّكلخل افام االحكحالف مقينهام مقخحإ افحخليث ّإن يف األحليؤن، وّيإجكليل
ً غللج ىقنحإ اخكجاكجدئإ إىل واكجد اإلنحؤن ـ قخال ـ.ياألقب  ال حيحؤج افجاكجد يف ّ

ّ ىقلييبئإ، وئج قكنج قجاكجدئّيإإىل جكيخّبئنج نلة األقب وافحخليث اف حث مقؤفبات، ّ
ّ ىقلييبئإ وئج نلة ّيإّلحلب يف نححإ اخكجاكجدئإ إفيهؤ إىل جكيخّوفلث قؤئيإ اإلنحؤن ىق

ّكلخل ّ غؤخكؤئيإ حتحؤج مقخحإ افحخليث اف.حهؤ مقؤفكبضّافجاكجد، وئج قكنج قجاكجدئ
ّ ىقلييبئإ فحقخيا محث ّيإوافجافت افنلة األقبي إىل انكامم افجاكجد إفيهؤ فخيخ

ًأوالًجاكجدا ّاخكجاكجدئإ حلليهؤ ويقحجهتؤ هلؤ، غلج نلة األقب افجاكجد ق ّ، واخكؤئيإ ّ
 ّخلت افجاكجد ال قكنج فحّخلتمل ئح  قؤ: ومقؤنكامم افجاكجد إفيهؤ، أيًؤيقجاكجدة يقؤن

وئبا قؤ نللنؤ افحقئا مقث يف حلحؤرات .  افجاكجدّيإ حكقجصّجحخثّاخكؤئيإ افحج 
وئج افبي .  يف قحؤجكئ أصؤفإ افجاكجد، غالجكةّاخكحأهلمل افكجيس وصبر ّخلتاخك

 يف اخكلؤم، وفج مققهؤدة حلحؤرات أحكبى فث يف ئبا ّقنت اخكنلهمث قث حلحؤرة
فلث خكؤ فؤن قلهجم افجاكجد واخكجاكجد فب ئقبق حللك : افلحؤب، قث ذفت فجفث

 آحكب، وفب ئقبق حللك أقجر أحكبى ال ٍ مقؤفبات مقال احلححؤر فيبّيإأقجر حكؤراك
، واكجد وقجاكجد مقباىقثّ إنث :ّمقؤفبات، مقث مقجايككإ فيب آحكب، ئلؤل فللحث األول

 .قجاكجد ال مقباىقث، مقث مقؤفكبضّ إنث :وئلؤل فللحث افخؤين
وقكنج حتليث اففء إىل أقبئث وقلؤده ئج أن حيقث قنث أقبان؛ : وفجفث

حث، فحخليث اإلنحؤن اخكجاكجد إىل ّحث غمك احلححؤر اآلحكب وجكيخيّ قنهام وجكيخيّفثاحلححؤر 
ه إىل واكجده وقكلت افجاكجد، ، ال فحخليث واكجدّ اخكجاكجدئإّيإ وجكيخّيإ اإلنحؤنّيإجكيخ

.٨٦ ص٦ ج:، ققبر يكؤمقتاحلمبمتمش اجنيغهيهسحيهثمش هل األخنمئهسر احيهيهئهبهثمش األرحمهيمش 



٣ج ـ افللحلإ ............................................................................. ٣٣٤
حيمث حلليث افجاكجد، ال مقكبوض يشء آحكب، ّ حجؤ  ئج مقنلحثّحكؤص واكجد ّفث ّؤنغ

وفبا اخكجاكجد افحخئ إذا محث حلليث قلهجم اخكجاكجد، مل ئلبم أن ئلجن ئنؤك جليالؤن 
 . ال غمكّاخلؤصقحكؤئبان، مقث ذفت اخكلهجم افكبض قنث جكلؤئإ ذفت 

 .)أمسمئيعمثهس لكهسحيمبهست احيهنواتمهمثيط هل خممنود (:  فجفث •
افكبم، وإن فؤنئ ّ إال  فية هلؤ،ّ اخكؤئيؤت يف ذاهتؤ وقث جكيئ ئجّإن :أي

 : أي.ّ ىقلييبئإ ووايككإ يف افخحجتّيإ مقؤنكامم افجاكجد إفيهؤ فخيخًقجاكجدة جكليلإ
ّفج مل ئخحئ افجاكجد مل ىقخحئ اخكؤئيإ، وفج يقحئ افجاكجد يقححئ اخكؤئيإ وحت ئ يف ّللّ

ًيؤجكليلًؤ ّللاخلؤرج حت ًئؤ ال جمؤزّ ّ. 
 .)احيمل ...جيمل ٰههثُّـ هل احيمئهسريس(:  فجفث •

ئـ، اكؤء يف ٧٢٠كب فلكؤرف حممجد افقححىكي اخكحجحقئبا افحيئ قث افق
 .١٢٦افحيئ  ،٧٢ّ، ىققخيا افبفحجر قججكب، ص)لقث رازگ(دئجانث اخككبوف 

 ّوئبا افحيئ فام ذفب اخكقنت ىقبمثإ فللجل اخكنحجب إىل افبيكجل األفبم
ن(:  ار وجه  ا  )الفقر سواد ا
 .)خيِّـ األجيىطان(:  فجفث •

.٨٤ ص٦ج: اخكقبر افحؤمقت 
 ١ج: ١٤٠٥ فث، ، افقهباء يكيب انحقؤرات امقث أمج مثهجر األجكحؤإلج،، جهىطاجم احيىعحيئ )٢(

 حتليت اخكخليس، مقؤفب بّحمم ،األهنمثهسر مشّاألئمت رأممىغهس حيمنرر اجلهسخيهيمش حمىسهسر األمسىطار؛ ٤٠ص
وخيهيمكُّـ اإلحيىغهسس  جيميَّـ اخلمئهسء؛ ٣٠ ص٦٩ج: مقمكوت افكبمج، افىكاث إجكيؤء دار: ونرش

 فلملج اخكخبث افقيا إيكامحليث مقث حممب جهمل امنيغمثمي خيِّـ األخمهسدمكهش جهحن أحييعهتمش احيهتهسس،
ب ّاف افحي، حلث نحخإ فححئ مقبيكث غخب االىش ئ١١٦٢افكخلجين اجلباجكج اخكحجحق يكنإ 

يككيب مقث احلؤغة افقيا أمحب احللحج افككؤر، قت اخكلؤمقلإ مقنحخإ حكبانإ آل افككؤر مقبققت 
وقكؤرحإ اخكلححة قنهام مقنحخإ دار افلحإ اخكقئإ وغمكئؤ، دار افلحإ افكلميإ مقمكوت ـ 

.٨٧ ص٢ ج: ئ١٤٠٨م ـ ١٩٨٨ افكحكإ افخؤفخإ، ،فحنؤن
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ّ اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش، وهن اؠجهالح لكىطهلهسين حممس مظخيُّـم:أي ّ. 

خم •  .) جغخين خليس امكملميونّلكيغمكىش إحق ّوحصمهمن(:  جم
هئيط هسحضّمكل هنهئهس حطهئ اخمّاخم  .، ال اخم

خم • هب(:  جم هئمس  .)األحفجيهئن امك
ت لكهيمئّخيهست اخم خسهس حتّ اجفهسهنهب:أي  حض االؠجهالح ، حض اخمحيهبيغ األجمُّـسّ وجع
 .اخمٰهىطهلهسين

خم • ىط امكيشمصيشد(:  جم  .)خلمه
د:أي مع  .ّ وهن احل مظٰههسحل، وامعمش اخم

خم •  .)مسملزةّمنيغ حك(:  جم
ر وحطىطوزّحم :أي  . خكمب

خم • مههئمسجيهب خكيشة وخللكة وحفلكة(:  جم ّوجغلكة جفٰهيشره جكحط خل ّ ّّ(. 
دا مع هسل حنهس خمهبىع حمِّـخم حن اخم هئهسهنهبهس ّهبهشت اإلحنميهسمتحض جم ن حن ٰههنمبهس جمُّـ ميمي ً، هل

ة واخمخيُّـرة هئهسه،ّحن جغهبمك اخمخي هئ،ّ حن جغهبمك اجفُّـة واخميطحنهسنٍ وحطٰههنمبهس حن  ٍههس وحطٰههنمبهس حن
هئهسهّحن جغهبمك اخمٰهُّـد واخمٰهُّـة، وحطٰه هبهستٍهنمبهس حن هسظ مثهبىش هنِّـه احلهب ، حممس هن احلهسل  حطهي

ر اخميطحنهسمت هش إحل األحن  .ّميهش اجفهسدّهبهشحطهسخمهئ
ائُّـ هئهسهنهبهش لكُّـةوحنٰه: جمهسل اآلحنمك حض درر اخمحي هنهس ملخف حن ّ لكُّـة هلٰههيهبهسهتهس ّأن :ّهئ حم

هئهسهنهبهش هئهسهنهبهش حنُّـة.ملخف حن هنهس ملخف حن مبهس حطهسخميطحنهسن: ّ وحنٰههئ حم جمهب ن .لكُّـم حن  حط حم
هئهسهنهبهش جكُّـة هنهس ملخف حن ق اخميطحنهسن، وحنٰههئ حم داهتهس هل ُّـّ أهنهس :ّومع ، ّملخف خصُّـودة حط

ّواخمخنُّـة حض حمالحن هن اخم لكمف لكهئمبهس ؠُّـر  هتخسجلّ  .ةّ حطهسخمخيّاجف
يشمسهب مسهئألحفلكام(:  خمجم •  .)اخضهل

 . ألكُّـام اجفهيميهست:أي
خم • ملمنجيىغ(:  جم هئجضهت امك  .)لكجح معجيمهمنملىع خليس خل

هسب هش حن هنِّـا اخممي هسخم  .حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن اجفىطجغهيهش اخم



حيهش ............................................................................. ٣٣٦ ٣ج ـ اخمحيهي
خم • هئء(:  جم  .)جس أحفمض األحي

د مع هسء اخم يطع حنهئمبهس اجفهسهنهبهست حممس ذحمىطمتهس، واأللكالئّميهشهنِّـه األمت  ّهبهشّ هن اخم مظهئ
دهنهئهس حطمئٰههئ اإلجغهسحك مع د حنهسخمّإن :، أيّميهشهش اخم مع  جفهس محهيمي ٌ وامعمش اخم

دات اإلحنميهسمت مع ف وأمظٍ حن اخمميمسالت حطهئّهبهشاخم دّهبهشهلهسأللكهيمئ. ّ ألكحف وأ  ّميهش ومع
لك حنميهسمت  .ّهبهشوخمهب

خم • هئص حفيس إدرالكىش(:  جم  .)حصمم
ميىغ هن اخممنٰهمش،:أي ميمنهش، واخمٰه ر اخمٰه ن حن األحن ميىغ حن  و مظمي اخمٰه

ىطاج حنٰههئهسه  اخمخنٰهىط حنهس ميمنٰهمش امق
خم • ٰهملمسهئ مكجمممحنٰههئ(:  جم  .)هس

ل خمهنٰهحيمبهس:أي مبىط اخمٰهخي  . مي
خم • ىش وجغلكة حييشره امكمههئحكمك وحفلكم حصمههئمسجيىش ّهيحيحك(:  جم ىش ومعممهب رمث ّىش مكممخمجه

 .) األجغجيهئءّلكيغأخكملب إمكجيمههئ خليس 
ٰههش ر جغميىطميُّـ أن جيٰه اخمٰهمهمئهش واخم د واخمهئ مع هئهسهن حض اخم ًا أومقىس ُّّـ ولكُّـم اخم

هست أجمىطحطهب إخمهبهئهس حن مثهبىش األجكهبهسء، ومق ٰهىطإلجع ض إلميهنهسح هنِّـه اخمهئخيجههش حض ّف مت
هبمبهست هئ مك اإلجكهسرات واخم  .حن

خم • مت (:  جم  .) مسحميشحيىش خليس مصٰههب جفٰهيشرهّأنحك
ره ّإن :أي ره وخكمب مش جكُّـة مت خمهئهس اخمهنٰههبحيهش حط ّ مغحيهسءه لك حنُّـارحمهئهس ولكخي

،اخل ، وجغهبٌّ ومغحيٌ هلمب حطهسحكّهسرمع مت خكهسهنىطا حض متحي خمهئهس حن جغهبمك حم  ّهبهشً لك لكخي
ره اخم هش إخمهبهئهس هن اخم جضِّّـاجحخكمب د ّأن وخمهبىع اجفىطاد ،ًٰههي حطهسحكهئهس حطهسخمهئ مع  وامعمش اخم

، هلّ إهنهس ّذامظ حطهسحكهئهش ومغحيهبهش حض ذاهتهس حن جغهبمك مسلكهس ّهثنخكهسهنىطة حمِّـخم ً هلهب امع

هئح )١( هئر امكهل ُّـ حط حطميىط أمج حط خصمئُّـ خمإلحنهسم، مخ  مخُّـأ :ّوؠ جه ،اخمىطازي اخمخيهسدر لك
مش دار ،اخمُّـمي جكمئىع هئهسن ـ حطخفوت هشّاخمٰههيمئهب اخممي .٢٤١ص: م١٩٩٤ ـ  هن١٤١٥ ،خم
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خيهسحطهيجل حض ذات هبّهبهش واجغُّـة حن جغهبٍخمهيمئ  . واجغُّـة، وهن أحنىط حن

خم • الف مسمكواهتهئ(:  جم  .)وإن حج هسمنيس مسمف امكيشمصيشدات احض
ب هسل حنهس هن اجفهئ دات ّخنهسء إحل جغميمسء اجفحض جم مع هسمي حطجل اخم هئ اخم  حن حن

هئ ّاخمٰههبهئهبهش، جغهبمك مي د واجغُّـةّأن ـ ّمظخيُّـم ـ حممس ّمنهئىح اجفّ مع  وحنىطمعىش . جغخيهبخيهش اخم
مبهس حطهسخمخي حيهسوت حطجل حنىطامظ الف إحل اخم خنميهب ّاالمغ مئ حطهسخم ّة واخمهنٰهىح، وهن حنهس مي

 .ّاخلهسيص
خم •  .)ّامكهليشحكجيهب وامكممملحكهئء(:  جم

هلهبهش ميجههي ـ ّأنأجكخف حض حطٰهيغ اخمميهيمست إحل  مش ّ اؠجهالح اخممن ٰهمسل ـحط  االمق
ٰهُّـ اخمٰهمئمك حض اجفُّـرمقهش اخمٰهىطهلهسمت  اؠجهالح اخمٰهىطهلهسء واخمٰهىطهلهسن ميجههي ّإن، حممس ّهبهشلكحف اخم

ٰهُّـ   . حض مظهي اجفُّـرمقهشّاخمهئمهىطيلكحف اخم
خم • يشمعهئت(:  جم هئل اهللا جس حفهئحج اخض  .)امكملجههن امك مس خل

هسر  ر لكهسجفهئهس لكحف هنِّـه األرض،ّأنحطهسلك ر  اخمخنمئىع هن مت ً واهللا مظٰههسحل أميهنهس هن مت
جمهست هي مسوات واألرض ومثهبىش اجف  .اخم

خم • خيؠّجيهبّاخضهئمسجيهئت أخليشر جضخنجيخن(:  جم  .)هنهب جس امكيشمصيشدّ خل
هتؠ:أي هسرة حنهس ّ حن د حض هنِّـه اخمٰه مع ، وخمهبىع اجفىطاد حن اخم اجمىش اخمٰههبهئ هيهش حض اخم

يطالك ن أحنىطا امت ًميخيهسحط اجفهسهنهبهش، حط حنهس ميخيهسحطهيمبهس ميمي ًهبهسّ هسرّ ًميهس الك ّ. 
خم • من( : جم هئحصمههئ خضملاحصمب امكيشمصيشدات اخض  .)ملةّإخص

خنميهب اخلهسيص اخمِّـي ذحمىط مقهسحطخيهس ًإجكهسرة إحل اخم ّ. 
خم •  .)يغَِخليس ذي خك(:  جم

هسث:أي هيهئهس حن أحط خي ف مي  . حض حنهس مق
خم •  .)وجفٰهيشرات حييشره(:  جم

هسرة إجكهسرة إحل  د ّأنحض هنِّـه اخمٰه مع جغُّـة اخم خيُّـمي حط ا حنٰه  اخمٰهىطهلهسء وإن حمهسمت
من ا حطمب ال ميىطّخمميهئ، وّهبهشاخمخن خم ر لكُّـحنّهتنميُّـون أن ميخي ، حط ّهبهش مثهبىش لكهسحس اإلحنميهسن أحن
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دهن مع جغُّـة اخم ن حط هسرك ومظٰههسحل، هلمب ميمثحنهئ امعمش مظ ر اخم رات مت   جكمثومتهست وخكمب

ىطة ىطة مظخنميهبميهبّهي اجفمههسهنىط واخموحم  مبهسّخمميهئ حطجل حنىطامظمش لكهسحس اإلحنميهسن، وّهبهشهست، هلمبهئهسك حم
ىطة د،حم مع د واجغُّـّ ألن اخم حض اجفمههسهنىط ال حض اخم يصٌمع د احل مظٰههسحل، وهنّ جك  .ّ ومع

خم • خنهنّ أهنهئ ال(:  جم  .)هب وذوات خلمهحنهلهنهبّأخليشر خل
د حطهسخمِّـات، هل مع ب اخم هسرة ومع خيالل حض هنِّـه اخمٰه  هنِّـا ّهثنخمهبىع اجفىطاد حن االمق

دات اإلحنميهسمت مع هش إحل اخم خيالل اجفهئحيّإمت، وّهبهشحس ميخي حط أجغُّـ حطهسخمهئ  ّمس اجفىطاد حن االمق
ن خمهيمئ دمئحض اجفخيهسم، هن أن ميمي د احل مظٰههسحل مغٌميهئهست ومع هسل ومع ّهسص هبهس حض جم ّ. 

خم • خممله خلحن(:  جم  .)ًملهئّإحق أن هسملد حفهنجيىغ مسملمسهئحيىش، واحي
هسرك ّ أهنّأنًمقهبهتجح الجغخيهس  د احل مظ ّ دخمهب لكحف ذخم هن لكُّـم مظهئهسهن ومع

ىش حطّومظٰههسحل، وأهن ل األمغخفة حن ّمنهئىحمك اجفَ حن ر هن اخمحيمن  هلهب هنِّـه األحن
ل، اخمحيمن اخلهسحنىع ّٰههيهشحنىطجغهيهش اخم ، وحنهس حطٰهُّـه، هلالجغيس واجفٰههي  .واخمٰههس

خم • هيّأنوذمسمب مجهئحفهب إحق (:  جم  .)... واجضلكٌ امكيشمصيشد احلخنجيخن جغ
لك اجف معّمنهئىححطٰهُّـ أن أجع هسل اخمخيهسئهيجل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش أؠهسخمهش اخم ، أجكهسر ّد حض جم

هسمي حض ّأنإحل  د حطهئ اخم مع د واجف مع ىطة اخم د وحم مع  حطٰههنمب ذهنمش إحل أؠهسخمهش اخم
ب إحل د . ّخنهسء جغميمسء اجفاأللكهبهسن، حممس هن حنهئ مع وحطٰههنمب ذهنمش إحل أؠهسخمهش اخم

هئ خنميهب اخلهسيص، وهن حنهس مي د حطهئ اخم مع د واجف مع ىطة اخم ّوحم  حض ّمنهئىحهسه اجفّ
ىطة اجفمههسهنىط . مقىس اخمجهىطمياأو د ووجغُّـمظ حنىش حم مع وحطٰههنمب ذهنمش إحل أؠهسخمهش اخم

خنميهب اخلهسيص، وهن حنِّـهنمش اخمٰهىطهلهسء حممس ذحمىط اجف  .ّمنهئىحّحطهئ اخم
جغُّـة ّمتمهىطميهش ّمنهئىح حطٰهُّـ ذخم ميِّـحمىط اجف هسهبهس حط  راحطٰههش، وهن اخم ميمثحن أؠ

د وهن اجفهسهنهبهست مع ىطة اجف د احل مظٰههسحل، وحم د وهن ومع مع ّاخم  ّهئمهىطميهش وحنمنل هنِّـه اخم.ّ
امعمش مظٰههسحل، وأؠهسخمهش اجفهسهنهبهست حض اجفمئميهئهست د حض اخم مع وهن . ّإحل اإلميمسن حطهتؠهسخمهش اخم

حطهش إحل اجفّمتمهىطميهش مبهس إحل ذوق ّخي حنهئ هتخس اخمُّـواين، وهن مت ومت .  حن اخمٰهىطهلهسءجلّاجف
 .ًال حض اخمخلح، وذحمىطمتهس حنمنهسدرهنهس، هلالجغيسّ حنحيمنّهئمهىطميهشّجمُّـ حطهبهئهس هنِّـه اخم
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خم • يشا مسمكا اخضمكمسمب إحق ذوق (:  جم خيمجمفوحي  .)ّاخض

هتخس مش االؠجهالح هن اخمٰهىطهلهسء، مقنّاجف ملّمئُ حط مب خيّهيمب ومظٰهمئّا حطِّـخم خم
هسئ اإلخس ث اإلخسهبهست، واجف منت وجغُّـة اخمُّ، وجمُّـ هلّهبهشحض حط د اخمخن  خمُّـى ّهبهشمع

  .ّهئمهىطميهشاخمٰهىطهلهسء هبِّـه اخم
خم • ّذات امكيشامصمب مسمكاحصىش ومصيشدا جلجهجيىط اخضهئمسجيهئت(:  جم ً(. 

معمش اال جغُّـة حطمئ ىطة إحل اخم ميهسن جغمي اخممي هش حض ّحتهسدوذخم خم  احلهسؠ حطهسخمهئ
هش هلهبمبهس ّهبهياخس ن اخمهئ هبجههش اخم مظمي  .ّميهشّاحتهسدهست اخم

خم • هئري إن لكهئحيمت ّأن(:  جم ٰههئ إحق امك  .)ّهسهبهئدّاحت حي
هش احلهسؠهيهش حض اخسهي هبجههش وحنحيهسد حمهسن اخمّهبأي اخمهئ  .ّهسحنهشهست اخم

خم • هب مسجيمهٰههئ ومسمف امكيشامصمب حصممهئحق حصممهن(:  جم  .)هبّجيخنّوإن لكهئحيمت امكمه
هش احلهسؠهيهش حض اخسهيهب:أي هش ّهست اجفىطحمّ اخمهئ هش وحنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، وهن اخمهئ

خم خيهيّهبهشاجفخي اجمٰههش حطجل حكىطهلجل حن مغىط ذامظجل أّ اخم ّهس، ومقمئجغُّـمههس حنجيهسميىط خم هش ّهبخيّهبلك مظٰههيً
هنمئّهنأل ء خمممء ومظّهس مظ ت  ء حطممء آمغىطّٰههي جع  . 

خم • ٰههب جس (:  جم هئرة حفيس امكّأنإذ ال جغ مت حف  .) مسجنحطمسهئّممهنيع جضخنهئئخنٰههئ مكجي
اجمّٰههياجفىطاد حن اخم هسهلهش اال هسب إحل اخمممء حطهئ اإل ، وحض هنِّـه ّهبهش هنهئهس االمت

هش احلهسؠهيهش حطجل ا ن اخمهئ هسرة ميىطميُّـ أن ميهئحي حم د احل مظٰههسحل اخمٰه ّجفهسهنهبهست وحطجل ومع ّ
اجم هش اال هسهلهش واخمّهبهشحن اخمهئ ن اجفهنهسف هلهبمبهس لكجل اإل  حطهسجفهنهسف ّٰههي، اخم ميمي

، ال  لك خم اخمّأمتإخمهب ء جع هش اإل.  حطهسجفهنهسف إخمهبّٰههي   لكجل اجفهنهسف، ّهبهشاجمهلهسخمهئ
هش لكهيهب لك لكهسر  .وخمهب

خم • حطا خلهئ حيّهينحك(:  جم ّ اخضهئمسجيهئت وحيملىغّهليشرً لك ّهئمغٰههئ إحق احليع  جس ارحصّ
 .)ّاألول

هسرة إجكهسرة إحل اخمخيهسلكُّـة اجفٰهىط كّنأ(وهلهش حن حض هنِّـه اخمٰه م ملخف اجفخنمي أو )  اجفٰههي
كّأن(ّجمُّـ ميٰهمف لكهئمبهس حطـ ك ملخف اجفخنمي  ). ملخف اجفخنمي
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خم • الف امكيشمصيشدات(:  جم  .)مس
اب لك إجكميهسل حنخيُّـ هئهسه حض اخمخلحّهنِّـا مع  .ر أو

خم • ىش ّإال(:  جم خنجيخنهب مع  .)ومصهئحفهنىش خليس مصٰههب امكممهنىس مس
هسب ال مظٰههيّأنجكهسرة إحل اخمخيهسلكُّـة اجفٰهىطوهلهش حن  إ هسهبهس، ّ إال  ذوات األمق حطهتمق

مض دي، ال احلمن ري اخمخنمب  .واجفىطاد حن اخمٰههي هنهئهس هن اخمٰههي احلهن
خم •  .)حفمض مسمكه امكحمملهسخنهب(:  جم

حطهش إحل ذوق :أي هتخسجل اخمجهىطميخيهش أجفهئ  .ّاجف
خم •  .)هبجي اخضيشمصيشدات أخليشر جضخنجيخنّأن ّإال(:  جم

هتؠّإن :أي ر حن ّ اجفهسهنهبهست أحن  .هش حض األلكهبهسنّخيخيهيهش وحنّ
خم •  جغهئخليغ ّلكخفوخلحنٰهيشم ّحفخنخف  األجغجيهئء وومصيشدمسهئ خلمممهىح ّهسهبخليشمصيشد(:  جم

 .)جلجهجيىط اخضيشمصيشدات
ميّأن حممس :ميٰههئ د حن مع مي،ىطّ اجف د أميهنهس حن مع ّ اخم خفة ميهئجه ً ىط وخم حنمنهسدمي حم

 .لكهيهبمبهس
خم •  .)ًأو جغجيئهئ آحضمل(:  جم

هسب إحل اجل  .هسلكوهن االمت
خم •  .)مسهئالجغجعاك(:  جم

 . االجكحقاك اخمهيحيمه:أي
خم •  .)ّومعجيخيحصجيىغ حصحنهلجييغ اخضمكامسمب جس خليشمصيشدهسهب األجغجيهئء(:  جم

هسين حن هنِّـه اجفىطجغهيهش، ج) ٢٢(مقهبهتجح حض اخمحيمن  ٢٤٩ حن ص١حض اجفهئمبمل اخم
 .٢٥٢إحل ص



 
 
 
 
 
 
 

 ت اتإ  

) (  
هئجس) ١( خف وامك  ّامك
ّملب واخضممجيهب اإلمججيهبخلملاحصمب امكخن) ٢( ّ 
ملهتهئ) ٣(  األخكيشال جس وجضلكة جضخنجيخنهب امكيشمصيشد ولك
ملة جس جضخنجيخنهب امكيشمصيشد) ٤(  امكملأي امكحنخنٰه جتهئه أخكيشال امكيشجضلكة وامكمن

 





 
   تإات

  
) (  

)١ (اا   
ر اجف مكّمنهئىح اخم أجكهسر إخمهبمبهس اجفّمبمئهشحن األحن هتخمهش مظهئيطل : حض هنِّـا اجف ّ حن

، وحنىطامظمش  ري اخمِّـي ال جغُّـ خم د لك درمعهش اخمميمسل األمظ اخمهئ مع ر واخم ّاخمهئ ر ّأنّ  اخمهئ
د حمهي مع ر األمظّمظهئيط مسّاخمِّـي هن جغخيهبخيهش اخم هش اخمميمسل واخمهئ ٰهُّـ لك حنىطمظ ٰهىح ، ّل واحط

هش األمظ ٰهُّـ لك مظهي اجفىطمظ ره وازداد متخيمن واحط د، ّمت مع هش وامعمش اخم ، اخم هن حنىطمظ
ٰهحيهس وحممسال  واجفحيهبهنهش خمهيمئىطامظمش اخمهئهسزخمهش هشهبوهن اجفٰهجه ر جكُّـة و حيهسومظهش حض اخمهئ ًاجف ً ّ

 .ًومتخيمنهس
يطواري حض حنٰهىطض مظٰههيهبخي  حض ّهبهش لكحف هنِّـه اخمهئخيجههش، أجكهسر إحل جمهنواحلميهب اخم

هئيطّأن، وهن ّهبهشملهسميهش األمه ري األمظّ ذخم اخمهئيطول واخم هش اخمميمسل اخمهئ  اخمِّـي ّل لك حنىطمظ
، واخمِّـي أجكهسر خم اجف  ّأمته، حن ، خمهبىع اجفىطاد حنهئ حنهس هن خكهسهنىط حنٰههئهسّمنهئىحّال جغُّـ خم

هسحض، وختمك خيهسل حن حنميهسن إحل حنميهسن حطهئ اخم هسرة لك االمت ري لكهئُّـ ّلك  اخمميمسل اخمهئ
خيهسخم حك لك حنىطمظ اخمٰههيهبهس وامت خي حض حنىطمظ هن هبمك ال مي هش اخمُّـمتهبهس حط  ومتيطوخم إحل اجفىطمظ

هئيط:حط اجفىطاد حض اجفخيهسم.  حنهئمبهساخمٰههيهبهس لكهئُّـ متيطوخم ل حن األلكحف إحل األمقحي ّ اخمهئيطول واخم
هش ّمكحطهئ اخم هش اخمٰههسخمهبهش حممسخسهس لكهئُّـ إهلهس وإمتيطاخم إحل اجفىطمظ هبمك ال مظحيخيُّـ اجفىطمظ ، حط

ر واخمميمسل  .اخم مظهيهبمبهس حض اخمهئ
يطواري هئيطّإمي: جمهسل اخم خيهسل، هلّهسك وأن مظحيمب حن اخم  ّهثنل حنهس هن خكهسهنىطه حن االمت

، حط  هسرة ختهيهبهش حنخيهسحن وجضهسهلهب لك حنىطمظ لك لك هش حن اخمممء خمهب خمخيهسء حنٰههئهسهنهس إاإلهلهس
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هس حن ا:خمٰهميىع، وحطهسجلمئهيهشّاخممه وا ٰه ن اخمممء حنهئ هبمك حس ميهئخيىغ حن ً حم خمممء، حط

ء ء وإذا هلىطض لكهسئ.حممسخم  ، ال مييطميُّـ لكحف حممسخم   هلهيهيحيهبهسض احلخيهبخي .ًُّـا إخمهب
 وخم حنٰهمبهس جكهتنّ إال خمهيخنمثون هلهب جكهتن، وخمهبىع خمهيخنمثون جكهتنجكهتن خمهبىع 

هش اخم ر األمظ ـ وهن حنىطمظ هش اخمهئ ٰهمك لك حنىطمظ  امعمش مظٰههسحل ـّهلهسخمميمسل اخمحيهسئيغ واجفهئ
ء، حممس ّمكمس هن حطهئ اخمّإمت هش  ع ّأن، حن دون أن ميهئخيىغ حن مظهي اجفىطمظ  رمع

هش األمظ ال مييطميُّـهنهس جكهبئهس دهنهس إحل مظهي اجفىطمظ ًاجفىطامظمش اخمهئهسزخمهش ولك خم .ّ  هلمس ورد حض جم
ه راجعون: مظٰههسحل نا إ َإنا  و ِ َ ِ ْ َ ِ ِ

ّ ّ
ِ َ خيىطة( ِ ً ميهئخيىغ وال مييطميُّـ جكهبئهس حض  ال)١٥٦: اخم

معمش متخيمنهس حض ذامظ اجفخيُّـّهبهش اإلخساخمِّـات متهئهس حن اهللا مع ولكال مي ّ، هلال حم ً مقهش، وال ّ
معمش أميهنهس حض ّأنًهلخيُّـامتهس خمهيميمسل حن حممسالهتهس؛ حممس  هسرك ومظٰههسحل ال مي لكهئهس إخمهب مظ ً رمع

ٰههسخمهبهش هش اخممه إحل اخمخنهسمغىغ، هلميمس ّحم حط ،ذامظ اجف هب مت  ال ّ اخممهّأنّ ذخم حن جم
 .حمِّـخم اجفخيهسمًميهئخيىغ وال مييطميُّـ حض اخمخنهسمغىغ جكهبئهس، 

هسن وارمظخيهسّأن :ً أميهنهسّجلهس ذحمىطمتهسه ميّوحج ه حض حنىطاجم اخمميمسل حن ء مظميهسحن اإلمت
هنىطِّّـامظهباجفىطامظمش اخمُّـمتهبهس إحل اجفىطامظمش اخمٰههسخمهبهش حطهسحلىطحمهش اخم ً، خمهبىع مظميهسحنال حطهئ ّميهشهش اجل

هش األرجم حنهئمبهس حممسال؛ و خيهسل إحل اجفىطمظ هسحطخيهش واالمت هش اخم هسحض، حطحقك اجفىطمظ مس مظميهسحنهي ّإمتًاخم
ميهسحن مظهنهس.ّمك االزدميهسد واخمحطهئ هسخم هش معُّـميُّـة ألكحف وأحممئ  هل ف إخمهب حنىطمظ

هسحطخيهش اخم حمهسن لكهيهبمبهسف، حن دون أن ميحيخيوأ ىط.ُّـ حنىطمظ اخم ال لكهئُّـحنهس مي ّ هلمئ د ً
هسخمّجضىط ًهبهسًدا حن هش احلّ ىطّميهش اجفهسدّهبهشّ، الميحيخيُّـ حنهس حمهسن لكهيهب حن اجفىطمظ د ّ، وهنميِّـا لكهئُّـحنهس مي
ًدا مظهسحنهس لكخيهيّجضىط ًهبهسًّ هسخمهبهش اخم حمهسن لكهيهبمبهس، هلمب حض مظميهسحنهي ميىطمظخي حض ، ال ميحيخيُّـ حنىطّ مظ اجف

د مع هسن أميهنهس ّميهشحنىطاجم اخمميمسل، حن دون أن ميحيخيُّـ حنىطامظ اخم ميهسحن اإلمت هسحطخيهش، هل ً اخم
د حطهئ اخم س اخممنٰه هسحض، حممس ّمكحض جم س اخمهئيطول، ّأمت، ال اخم  حمهسن حمِّـخم حض جم
 .ّ حممس حطهبهئهسّمكًهلهئيطوخم أميهنهس حمهسن حطهئ اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٦٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



مك  هبمبهست حن هبهي(إجكهسرات ومظهئ هب مظ ٣٤٥  ...........................................................)ومظهئ
هنىطّهنهي ميًوحن ذخم أميهنهس ن احلىطحمهش اجل ميهسحنهيّميهش اجفٰههئ اجفىطاد حن حم  حض ّهبهش اخم

دات اجفهسد مع ىع، أيّميهشاخم ىع، ال مغهيىش وخم ىع حطٰهُّـ خم هسحضّمك حطهئ اخم:، خم  . ال اخم
هئيط هئهسه خمهيهئيطول واخم هسحض، جمُّـ مظٰهىطّمكل واخمّوهنِّـا اجفٰههئ اخمِّـي أو ض ّ واخم

خم مظٰههسحل خف جم هسئ حض اجفهبيطان، لكهئُّـ مظحي هسحك ن: خم اخمجه ِو ءَ ٍ من  ْ َ ُعندنا خزائنه ّ إال ّ ُ ِ َِ َ َ َ

ُوما  ُ ّ َ ُ َ ٍبقدر معلومّ إال َ ُ ْ ّ
ٍ

َ َ
ىط( ِ هئيط)٢١: احل هي جغخيهبخيهش اجفىطاد حن اخم ل ّ، جغهبمك أو

هسرحمهش حض ّمكاخم حطهئ هسحض، وهل اجفىطاد حن اآلميهش اجف ن حطهئ اخم هسل حنهس ميمي ّ، حض جم
هئيط مي حن اخم مئهبهبيط حطجل هنِّـمي اخمهئ ل حض اآلميهش حطهسخمهئ ّهئيط اخمّأنل، وحطجل ّء اخم

هسين، هلالجغيس  .ّاألول، ال اخم
هئيط هبهنهسح اخمحيىطق حطجل اخم هئيطّمكل حطهئ اخمّوالمق لّ واخم هسحض متخي  ّإن: ل حطهئ اخم

هئيط هبٰه لكهيميل ّاخمهئيطول واخم ًا ومقحيال، ورهلٰههشُّّـلك حطجه هس، وهنِّـا حنهس ميمئمي ًً حيهس ً وامت
هسخمهبجلّخيخيحت مي اخم  : حطهسخمهئ

ن اخمٰههي.١ حي لكهيّ أن ميمي ًا ومقحيال حنميهسمتّ واخم ًهبهسً ال ـ لكحف ّ ن زميُّـ ـ حن ً، حمهتن ميمي
، ّجعًحمهسن لكهسخمهبهس ّ إمت : ميهئيطل إحل األرض، هلهبخيهسلّجعمقجههي اخمُّـار،   متيطل هلمنهسر حض األمقحي

هسحط ّجعحمهسن حض حنميهسن حنىطمظحيىش و ، ومغال حنهئ اجفميهسن اخم خي إحل حنميهسن آمغىط أمقحي حنهئ  امت
خيهسل، وحن مغمنهسئىغ اخمٰههي حي اجفميهسمتهبّحطٰهُّـ االمت ن  اخمّأن :جلّ واخم هئيطول هلهبمبمس ميمي

، وإذا  د حض األمقحي مع هبمك إذا حمهسن اخمممء حض األلكحف هلمب ملخف حن هسحض، حط حطهئ اخم
خم  هب هنِّـا اخمهئ جم د حض األلكحف، وحن جم مع خي إحل اجفميهسن األمقحي هلمب ملخف حن امت

مضاجع: مظٰههسحل هم عن ا ِتجا جنو ِ َ َ ََ َْ
ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُّـة( َ ن ال : أي،)١٦: اخم  لكهئُّـحنهس ميهئمبهن

هسحن خي أمع ىش حنهئهسحنمب اخم هن حنهنهسمعمظ ا هب حض حن هسخض مب ومعهئ ، حط مظ ٰهمب
هسلكُّـ  .لكهئمبهس ومظ

حط جس اخضجيمنان  هب حنهشّاخمٰهال ،امكخنملان حصحن جل ُّـّمئخص ُّـّاخم هسئ جغ هسحك رات ،اخمجه  مثهسلكهش حنهئخن
زة حض اجفُّـرمقجل .١٤٤ـ ١٤٣ ص١٢ج: مقهشّاجفخيُّـ جم، اخمٰههيمئهبهش احل
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حي لكهي .٢ ن اخمٰههي واخم ّأن ميمي ًا ومقحيال حنٰههئّ ًميهسً دّ ًميهس ومع ، حممس خم حمهسمتلك خمُّـى ّ

 ، ىغ هلميىطة حض ذهنهئ رق، هلّجعجك مبهس لكحف اخم ّ هنِّـه اخمحيميىطة جمُّـ مظهئيطخملك ّهثن أمتيطخسهس وحم
د اخم مع هش اخمٰهخيهيِّّـهنهئ حن اخم د ، وؠهسرّهبهشواجفىطمظ مع هش اخم رق حض حنىطمظ ت لكحف اخم

ازم هيحيهسن حض األجغميهسم واخمهي د، خي مع هسن حن اخم ، ومههس حنىطمظ وحن مغمنهسئىغ . اخممي
دميجل مع حي اخم هئيطّأن :ّهنِّـا اخمهئ حن اخمٰههي واخم ن حطهئ ّ اخمهئيطول واخم ل هلهبمبمس ميمي

د:، أيّمكاخم مع هش اخم هش لك حنهئخمّ اخمٰههسخمهبهش اخمميمسل اخمِّـي مظهئيطّميهش ال مظحيخيُّـ اجفىطمظ  إحل اجفىطمظ
ىغ ا رق، حس ميحيخيُّـ اخمخن هسل لكهئُّـحنهس متيطخملك حن اخمِّـهن لكحف اخم خمُّـامتهبهش، هلهسخمحيميىطة حض اجف

مبهس اخمٰهخيهي دة حض حنىطمظ مع د اخمّهبهشلكهيمئ هبهس، حط هن الزاخملك حن مع ، واخم  هلمب جمُّـ ِّّـهنهئ
مبهس  دهنهس حض حنىطمظ د، دون أن مظحيخيُّـ ومع مع هش متهسزخمهش حن حنىطامظمش اخم خكمبىطت حض حنىطمظ

هسحطخيهش  .اخم
هئيط ن حطهئ اخمل ـ اخمّوهنِّـا اجفٰههئ حن اخمهئيطول واخم هسحض ـ هن ّمكِّـي ميمي  ال اخم

د حض مثهيهش خم مظٰههسحلٍاجفخيمن ء:  حن اآلميهست اخمخيىطآمتهبهش، حممس حض جم ن من  ٍو ْ َ ّ ِ َعندنا ّ إال َ َ ِ
ُخزائنه وما  ُ ّ َ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍبقدر معلومّ إال َ ُ ْ ّ

ٍ
َ َ

ىط( ِ خم مظٰههسحل،)٢١: احل اه  :  وجم ِإنا أنز ُ َ ْ َ َ ّ
ِ

ة ٍلة مبار ٍ
َ َ َ ّ َ ْ خم مظٰههسحل،)٣: هسناخمُّـمغ( َ لة القدر:  وجم اه   ِإنا أنز

ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ
: اخمخيُّـر( ِ

ال ـ لكهئُّـحنهس متيطل اخمخيىطآن اخمميىطمي لكحف جمهيمش اخمهئ،)١ جل ـ حن   ً هلحي هنهسمظجل اآلمي

َحس ميحيخيُّـ دُ مع ، هل اخم متيطل أو أّميهش حن حنىطمظ اخم ّ مظهئيطل ّهثنمتيطل حنهئمبهس، وحمِّـا آميهش اخليطائ
 ًهئخيمنمبهس جكهبئهس، هلال مظهئخيىغ ومظهئحيُّـُ ال ميّمكهئ اخم حطّهبهشاألجكهبهسء حن اخليطائ اإلخس

هسرك ومظٰههسحل، حط ال مظيطميُّـ ىطة اخمٰهجههسءهمغيطائهئ مظ دا وحمىطحنهسّ إال  حم ًمع  حممس ورد حض ،ً
رة  .األدلكهبهش اجفهتجع

خم مظٰههسحل هش إحل جم ر: وحمِّـا احلهسل حطهسخمهئ ة وا مالئ َل ا ُ َ ِ َ َ ْ ُ ّ َ يهاَ َوح  ِ : اخمخيُّـر( ُ
خم مظٰههسحل، )٤ ا : وجم َوأنز َْ َ َ

يه بأس شديد ديد  ٌا َِ َِ ٌ َْ ِ ِ َ خم مظٰههسحل، )٢٥: احلُّـميُّـ( ْ : وجم
ية أزواج ما عام  م من األ ٍوأنزل ل َ َْ َ ََ َ َِ َ َ ِ ْ ََ ْ ْ ّ ُ َ خم مظٰههسحل)٦: اخميطحنىط( َ ها : ، وجم َتمثل  ََ َ ّ َ َ

ا ً َ اَ ّ سو
ِ

هسرحمهشّهبهش، ومت ذخم حن اآلميهست اخمخيىطآمت)١٧: حنىطمي( َ   وحمِّـا اخمىطواميهست، اجف



مك  هبمبهست حن هبهي(إجكهسرات ومظهئ هب مظ ٣٤٧  ...........................................................)ومظهئ
ن، هلاخمخلميحيهش اخم  هئيطّهثنهبِّـا اجفهنمئ مئ ومت ذخمّ اخمهئيطول واخم ورد ّ حجهس ّل واخم

ن حطهئ اخم دّمكهلهبمبهس، ميىطاد حنهئ حنهس ميمي مع  اخمٰههسخمهبهش إحل ّميهش، هلمس ميهئيطل حن اجفىطامظمش اخم
د مع ار واحلخيهسئ اخم هسحض وال ميّميهشاجفىطامظمش األمغىطى حن اخمميمسالت واألمت خيُّـ ُ، ال مي حي

هش اخم متيطل حنهئمبهس، هلهيهيحيهب  مثهبىش اخمميمسالت واخمخنمثون، حن دون أن هسضّحن مظهي اجفىطمظ
ءَّميحيخيُّـ أي عّ حجهس   ، وال رمع ً مغهيخي إخمهب مييطميُّـه جكهبئهس، هلهي ُأمتيطخم وأهلهس لكحف مغهيخي

فٍمتيطخم حطهئ أٍ وحممسلٍ جكهتنّحممقهش ّحض ذامظ اجفخيُّـ  . ألكحف وأ
هبهسن مي خم مظٰههسحلِ حنً حنٰههئّهنهيوحن هنِّـا اخم ن:  حنٰههسين جم م أ َوهو مع َْ َ ْ ُ َ َ ُ َما َ

ْكنتم ُ جمهست جكهتنمئ خمهبىع خمهيمئ:، أي)٤: احلُّـميُّـ( ُ هي  حن اخمخنمثون وحممسل ٌميهئهست واجف
 ذي جكهتن ّحموخم مظٰههسحل حنٰهمبهس ذخم اخمخنهتن واخمميمسل، هلمب جكهتن ّ إال حن اخمميمسالت

خمّحموحممسل  يطواري حض مظٰههيهبخي حطخي :  ذي حممسل، وهنِّـا حنهس أجكهسر خم احلميهب اخم
وخم ّ إال نهلهيهيحيهبهسض احلخيهبخي جكهتن خمهبىع خمهيخنمثون هلهب جكهتن، وخمهبىع خمهيخنمثون جكهت

هتخمهش حنٰهمبهس جكهتن مبهس حطمئ ىس حط هبىس احلخيهبخيهش (، وهنِّـه اخمهئخيجههش ميىطمظ  األجكهبهسء ّحمحط
 .ومقهبهتجح احلُّـميمك لكهئمبهس حض اجفىطاجغ اخمالجغخيهش) وخمهبىع حطممء حنهئمبهس

)٢ (ا ّغا ا اّ  
ر األمغىطى اخم أجكهسر إخمهبمبهس اجف مكّمنهئىححن األحن هتخمهش أجمىطحط:  حض هنِّـا اخم  ّهبهشحن

امعمش إخمهبهئهس حن  هست ذخم اخم مئُّـ حض إجع مثهبىش األجكهبهسء األمغىطى اخم حتهبىس حطهئهس، وجمُّـ الك
، ده ولكُّـم مظهئهسهنهب امعمش ولكمهمئهش ومع ر اخم هلمب مظٰههسحل ألمع لكُّـم مظهئهسهنهب  ّلكحف جكُّـة مت

ء،  ره ولكمهمئ ال خيهي حنهئ  هئهسهنهبهس حطخيُّـر ذخم ّوإالّوجكُّـة مت ً حمهسن خصُّـودا وحن ً
 .اخمممء اخمِّـي مغال حنهئ

، وأجمّأمتوهنِّـا ميٰههئ  ء إحل ّ مظٰههسحل حنىش حم  ء، هلمب ّحمّىطب حن حم   
هسحك ًجل ـ مظٰههيهبخيهس لكحف هنِّـه ّخيخيوجمُّـ جغهسول حطٰهيغ اجف. ّاألول واآلمغىط واخممههسهنىط واخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٦٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



حيهش ............................................................................. ٣٤٨ ٣ج ـ اخمحيهي
هس خمهيمئٰههبهش واخمخيىطب  هب هي اخمحقمظهب اخمِّـي ميىطاه ؠ ٰهىطض اخم ّاخمهئخيجههش ـ أن مي ً

هسمض  :اإلخس حض اخمخيىطآن اخمميىطمي حطهسخمهئ اخم
خم مظٰههسحلّاخضممجيهب اخضحمهنخنهب، .١ ن : وذخم حنهس ورد حض جم م أ َوهو مع َْ َ ْ ُ َ َ ُ ْما كنتمَ ُ ُ َ 

هسرحمهش مظخنمي جمهسلكُّـة حمهي)٤: احلُّـميُّـ( هئُّـ إحل لكُّـم هشّهبّ، وهنِّـه اجفٰههبهش حض اآلميهش اجف  مظ
ُّـود لك حنٰههبهش حنهسدّميهشاجف هسرك ومظٰههسحل، وهن خمهب امعمش مظ هئهسهن حض ذات اخم  هشّميّ ولكُّـم اخم

حنّهبهش وال حنميهسمتّهبهشزحنهسمت ّ، حط هن حنٰههبهش إجغهسحكهبهش جمهب هسئ حض اجف. ّهبهشّ هسحك : هبيطانجمهسل اخمجه
، وحض أي ن لكهئ أميهئمس حمهئ ، هلال مظجيهب  ٍ وحض أي جغهسل، زحنهسن لكخنّإلجغهسحك حطمي

م األحنميهئهش ُهل ، هلِّـحمىط لكمئ نىط َأ ْ ْما كنتمَ ُ ُ ء جكهبئهس ّ ألن األَ ًلكىطف حض حنحيهسرجمهش 
جيهبخف اجفميهسن،  مق إحل ذخم حط   هلهئ مظٰههسحل إحل األحنميهئهشّوإالّوملهب لكهئ أن مي

اءواألزحنهئهش ال مق  . واألجغ
خم مظٰههسحل ن جم وى ثالثة: وحطهئحيىع اجفهنمئ ون من  ٍما ي

َ ََ َ ْ ّ ِ ُ ُ َ َهو رابعهم وال ّ إال َ َ ْ ُ ُ ُِ َ َ

ٍسة َ ْ ِك وال أّ إال َ َهو سادسهم وال أد من ذ َ َْ َ ََ ََ ََ ِ َِ ْ ْ ُ ُُ َ نّ إال َ َهو معهم أ َْ َ ْ ُ َُ نواَ ُما  َ َ 
هسدخمهش(  .)٧: اجف

خف هنِّـه اآلميهش  جمهسل اإلحنهسم اخممنهسدق هسرحمهش حض مظحي ّهو واحد أحدي : اجف

ات، بائن ذاك وصٌا يطٍءّل  نفسه، وهو بَفَ من خلقه، و اف ٌ   باإل
سماوات وال  األرض وال أصغر ٍةّواإلحاطة والقدرة، ال يعزب عنه مثقال ذر   ا

ات، ، باإلحاطة والعلم ال با ك وال أ وّ ألن األمن ذ دودة  ن  ها ما
عة، فإذ وايةحدود أر زمه ا ات  ن با  .ا 
 مثهيهش حن األمقئهيهش، حن ذخم   اجلهسجعهيهب مقهتل أحنخف اجفمثحنهئجلّأنوحض اخمميهسحض 

حط امكخنملآن  هسئاخضجيمنان جس حصحن هسحك .١٤٦ ص١٩ج: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمجه
يشجضجيلك  هبهي ومظٰههيهب، اخمخنهبَّـامك هبُّـ:  اخممنُّـوق، مظمن رات ّاخم هبهئ اخمجهمبىطاين، حنهئخن  هنهسجك احل

.١٣٢ـ ١٣١ص: مقجلّمثهسلكهش اجفُّـر



٣٤٩  ...........................................................)وتشبشه توضشط(ت ذبحض إحصرات وتشبششص
هو ههنا وههنا :  خصثجين حن اال حظ وثل أطن طو؟ خسصل أذج اثصذشح: خوده

ت و ون َما... :يط بنا ومعنا، وهو قو تعاوفوق و ُي ُ ْمن َ َْوى ِ ٍثالثة َ
َ َهو ِإال َ ُ 

ْرابعهم ُ ُ ِ َ ذزشضٍ يشءّخلخصال تزصخ ذع . ...َ  .ّشضوذّ إثصحض وإرشاف وخطرة وخشّ
 ّشض اإلهلّشض حج خون طظه اثزٌ طظه اآلطصت اثبصرخض دشظ خششص دالدضّدسنو

 ببشصشه ادرصإلزض ْسضّبصدشسبض إخ مجشع األحشصء بشحو ادسظب أم ال، وطظا ذص خط تسز
 .ادالثسض ذن اآلطصت اثبصرخض

وذدك ذص  . لمننّنه المهب لو األشننء التي تمون الهات اإلهلّ املمنه بنحو.٢
ب: ورد يف خوده تزصخ ك عبادي  فإ قر ذا سأ ٌو ِ ِ

َ َ َّ
ِ ّ َ َِ ِ َ َ َ َ ، خصددء )١٨٦: ادبسظة( َ

ًه ذع ذدك طسون بزشطا ذن ثشض األذسشض أو األثوال أو ّدسشخط طسون ذع اددء، و
ّحج خون ذزشض اال تزصخ بصدشسبض إخ األحشصء  ّحو ذدك، وطظه اآلطض اثبصرخض تظخظش

  ًوطظا ادسظب أطرص . بشحو ادسظب، ال ادبزط، خشو خظطض ذن األحشصء ادتي طو ذزشص
ًشصًـ خام أرششص ـ دشظ خظبص ذسصش ًشص وال زذصشّ ًشص وال أثوادّ ّ دتشظه ذاته تزصخ حن مجشع طظه ؛ّ

 .يشءّسل ن اإلثصحض بده ذ ًاحتج ادسظب وؠزص ده تزصخ باماألذور، بل 
ه إن ر : وبشزظ اثرسون ذص ورد يف خوده تزصخ وا إ م تو ّفاستغفروه  َْ ّ ِ ِِ ِْ َ ْ ُ ُ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ

يب ب  ٌقر ٌِ
ّ

ِ
ن اهتديت فبما يو إ ر إنه : ، وخوده تزصخ)٦١: طود( َ ُو ّ

ِ ِّ َ ّ َ ِ ُ َ َِ ِ
َ ُ ْ َْ

ِ َ

ب ٌسميع قر ِ
َ ٌ ِ  .)٥٠: جبص( َ
ّبصرخض إشام تثبض اثزشض بشحو ادسظب خحسض، وال تشزي  طظه اآلطصت اثّدسنو ّ

جض ّ اثسطّشض األحشصء األثظى ذن اددء ادظي تسون ادظات اإلهلّشضخظب أو أخظب
 إتبصت يشء ال طشزي ذص حطاه، خصتبصت ادسظب اإلهلي بصدشسبض إخ ّصنخظطبض ذشه، خ

 إخ األحشصء خظبأًمجشع األحشصء، ال طشزي خون بزع األحشصء خظطبض أطرص أو 

.١٣ ص١ج: ، ذذطر جصبق، ادسسششيالمنيف 
.١٢٠ ص١٩ج: ، ذذطر جصبق، ادربصحبصإلياملنهان يف تمسري المهآن 



حيهش ............................................................................. ٣٥٠ ٣ج ـ اخمحيهي
خيىط إحل ّ اجفخيُّـّهبهشاألمغىطى حن اخمِّـات اإلخس هي اخمجههسئحيهش ّميُّـ حطهبهسن مظميحيحنيطمقهش، حط هنِّـا حنهس ميحي

هسرحمهش  .اخمالجغخيهش حن اآلميهست اجف
ء حن ّحم إحل ّهبهشّ اجفٰههبهش حطهئ األجمىطحط.٣ خم ّحم  ء، وذخم حنهس ورد حض جم  

ُفلوال إذا بلغت ا: مظٰههسحل ْ ِ َ َ َ ََ َ
ِ

َ َلقومْ ُ ئذ تنظرون* ْ َ وأنتم حي ُ ُ َ ٍَ ِ ِ ْ ُ َ ه * َ ن أقرب إ ِ و ْ َ ِ ُ َ َْ َ ُ ْ َ

ون ب ن ال  م ول َمن ُ ِ ْ ُ ّ
ِ َ َ ْ ُ اجمٰههش( ِ لك )٨٥ ـ ٨٣: اخم هسرحمهش مظ  ّأن، هلمبِّـه اآلميهست اجف
هسن حن مثهبىش األجكمقهش أّ اجفخيُّـّهبهشاخمِّـات اإلخس هبهسء، هلِّـخم جمىطب األجكهبهسء إحل اإلمت

منهسق، اهللاٍُؠُّـجمهسؤه لك جمىطباجف اخمِّـي إلهبىس حط أجمىطحطهسؤه وأ جمىطب  مظٰههسحل أ واخم
، و جنون هنِّـه احلخيهبخيهش، وهنِّـه األّمبخمميهئإخمهب حنهئمب ّ أميهنهس ـ حممس حطهبهئهس ـ ّهبهشجمىطحط ال مي ً

لك حنميهسمت اخمّهبهش وال زحنهسمتّهبهشخمهب حنّهبهشجغهسحك، حط هن إّهبهش وال أجغ  هنِّـه اآلميهش ّخمميو. ّهبهش جمهب
لك هسرحمهش ال مظ  هلهسهللا اجمىطب إحل ذات ؛هس اهللا مظٰههسحل إحل األجكهبهسء حن ملخفهنّهبهشجمىطحطأّ إال اجف
ال  هسن ـ حن مت مظٰههسحل أًاإلمت لك حم ، هلخيُّـ جمىطب إحل اخمممـ حن ملخفه، وال مظ ء حن متحي

ن اهللا مظٰههسحل أ ن ذات اخمممء ومتحي جمىطب إحل اخمممء حن ملخفهميمي ، وحنىش ذخم مظمي
لك ّومعّجمىطب إخمهب حن اهللا لكيطأ هئهس إحل حكهسئحيهش أمغىطى حن اآلميهست مظ ، وحن هنهئهس اجغ

 .خمجههسئحيهش اخمالجغخيهشهنِّـه احلخيهبخيهش، وهن ا
يش االخكملمس.٤  يشء مسجح جس ذمكىغ ذوات األجغجيهئء ّلكيغ يشء خليس ّلكيغ إحق ّجيهبّ اخضممجيهب مسمه

ٰههئ، مبهس، مقهش أّ اجفخيُّـّهبهش هلهسخمِّـات اإلخسوأحيحن جمىطب األجكهبهسء إحل األجكهبهسء حن ذواهتهس وأمتحي
 حنهس ّهبهشّ وميُّـل لكحف هنِّـا اخمهئ حن اجفٰه.ًهلهنال لك ملخفهنهس حن األجكهبهسء اخلهسرمعهش لكهئمبهس

خم مظٰههس ن أقرب : حلورد حض جم فسه و علم ما توسوس به  سان و ُولقد خلقنا اإل َ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َْ َ َِ ِ ُِ
ِ

ْ َ ُ َْ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ

د ور ه من حبل ا ِإ ِ َ ْ ِ
ْ َ ْ ِ ِ ْ َ )١٦: ق( ِ

هتخسجلجمهسل ؠُّـر  ىشّاجف هسمت ال حطىطهنهسن :  آمغىط حن األمقحيهسرٍ حض حن امعمش مق واخم
مع حن  مش خم حط ؛ إذ ال مق ه، حمهسخمحيهسّلكهيهب وال جغُّـ خم مع مش لك وااخم خمجيهسميهش، وال مق

ام حمهسجف مش اجفهسهنهبهش ّهسدةاخمخي رة، وال مق  وحنىش ذخم ال خيهي ،حمهسجلهئىع واخمحيٰهّ واخممن
ء، وأّحملكحف وهن اخممفهنهسن . ء حن األجكهبهسءحنهئ  ء، حممس جمهسل ّحمجمىطب حن    



مك  هبمبهست حن هبهي(إجكهسرات ومظهئ هب مظ ٣٥١  ...........................................................)ومظهئ
د: ّلكيط حن جمهسل ور ه من حبل ا ن أقرب إ ِو ِ َ ْ ْ

ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ َ. 

يش وامكخنّجيهب أن حصمنيشن اخضمم.٥ معهب مسمف ّ اخضخنلكّجيهب حتيشل امكمكات اإلمجٍملب اإلمج مسمه
ىش، ىش وجضخنجيخنهب ومصيشده، خلجمهئحكهئ إحق لكيشهنهئ اخكملب إحق امكجلء خليس حيحن  ًامكجلء ومسمف حيحن

خم مظٰههسحل مرء وقلبه: وذخم حنهس ورد حض جم ول  ا ِأن ا  ِ
ْ َْ َ ِ ْ َ ََ ْ ُّ ُ َ  ،)٢٤: األمتحيهسل( َ

ده، هسن وومع هسن ميمئ جغخيهبخيهش ذات اإلمت هسن ّوجمهيمش اإلمت ل حطجل اإلمت  هلهسهللا مظٰههسحل إل
ده، دّ ألن اإلوحطجل ذات جغخيهبخي وحمهئ ومع مع هسن حن  إحل اهللا مظٰههسحل حض ٌ هلخيخفٌ حجميٌمت

ده وذامظ لكجل اخمحيخيىط واحلهسمعهش واخمّخيحت ده، وومع هسري ّٰههي ذامظ وومع  حطِّـات اخم
م اجف هسرك ومظٰههسحل، هلهسهللا اخمخيهب ممظ جمهستّخي هي ل حطجل مظهي اجف جمهست، إل هي   خمجيخفه حن اجف

هي لكيط دهنهس اجفحيهسض حن جم مبهس وومع  .ّومعّوحطجل جغخيهبخي
هسئ حض ؠُّـد إ هسحك خفه،ميهنهسح هنِّـه اخمحيميىطةجمهسل اخمجه  مظٰههسحل ميمئهي ّهثمتهل:  حض مظحي

خيهي ، ال مي هسده حنهيميهس حنجههيخيهس خصهبجههس هب ّلك ً ً ً ، مب ىش أمتحي مب وال حنهس مي ن دومت حض أمتحي
مش إخمهبمب حن األزواج واألوالد واجف هسل واجلهسه حن اخممنحيهست واألهلٰههسل ومقهسئىط حنهس ميهئ

متّمي  هل.وملخفهنهس هسهل إخمهبمب حطهئ،حنهس ميمئهيمي هسء، حممس حض ٍ حن معمبهش إ  حن األمت
خمهئهس ىش : جم هسم اجفهي حطهسخمجه متحي وحطُّـمت ومقمئٰه وحطجنه وهلٰههي وأجعىطه، وهن أجم

خمهئهس،واحلخيهبخيهش ىش :  وجم هسم اجفهي حطهسخم ، وهن أجم ّزومع وحنهسخم ومعهسهن وجغخي
هسر،و خيىطّإمت االلك مت حطهثذمت مظٰههسحل حض امق ن، مس ميمئهيمي هش حطهبهئمب وحطجل حنهس ميمئهيمي ًميهس أار اخمهئ ّ

، .حنهس حمهسن محهيهبمي مقمب وألكهبهسهن إخمهبمب هسف متحي وخم حس  هلهسهللا لكيط امقمئ هن اخمِّـي أ
ا حن رأس، وهن اخمِّـي معٰه خسهتخنمي مت مئىش واألحطمنهسر  حس ميهنىح، هلهي ميمي  اخم

ء وجمُّـره مظخيُّـميىطاّحمواألهلئُّـة، وهن اخمِّـي مغهي   ً هسمت احلهسئ حطجل . ّ هلمب مق
، و ، حن وخمُّـ أو زوج أو ّحمهن احلهسئ حطجل اخمممء وحطجل اخمممء ومتحي  حنهس ميخيهسرمت

، هلمب أجمىطب إحل مغهيخي حن حم  ّؠُّـمي أو حنهسل أو معهسه أو جغ ء حنحيىطوض، هلمب ّ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٤٠٠ ص٣ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
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هسمت جمىطميمش لكحف اإلحكالق، حممس جمهسل مظٰههسحل ن ال : مق م ول ه من ن أقرب إ ّو

ِ َِ َ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ ْ َ

ون َب ُ ِ ْ ن أقرب :  وجمهسل مظٰههسحلُ ُو َ َْ َ ُ ْ دَ ور ه من حبل ا ِإ ِ َ ْ ِ
ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ّأن ا :  وجمهسل مظٰههسحلِ َ

مرء وقلبه ِول  ا ِ
ْ َْ َ ِ ْ َ ََ ْ ُ ُ  . واخمخيهيمش هن اخمهئحيىع اجفُّـرحمهشَ

هسده حنهيميهس جغخيهبخي: وحطهسجلمئهيهش هسمت خمٰه ًهبهسًهلمئهيمي مق هسدا خمّ هن لك معمش ،ً وحم  هن اجف
هس حنهئمب لكحف اإلحكالق، وأجمىطب إخمهبمب حن  مت مظٰههسحل جمىطمي ء لكهئُّـّحمًخممي ...  اخمخيهبهسس 
ء جكهبئهس هسمت لكحف اإلحكالق، وال ميمئهي  مئهيهبّ إال ًحط اجفهي هللا مق هسمت ٍحط  حنهئ مق

لك ميخيىش، وحنهس حس ميخنهت وحس ميمئهي وحس ميهتذن هلهب ال ّوإذن، هلمس جكهسءه وحنهي مي وأذن حض وجم
لك  ُأنتم :  جمهسل مظٰههسحل معمبُّـ ولكهئهسميهش؛ّحمُميخيىش، وإن حطِّـل حض حكىطمي وجم ُ َ

َالفق ُ ّراء إ ا وا هو الغْ ِ
َ ْ َ ُ َ ََ

ِ.... 
ىش آمغىط هسمت جفّإن: وجمهسل حض حن معُّـ ّ اهللا مق هسن وهن اجف ُّـع خمإلمت هس حمهسن هن اجف

، حمهسن هن اخمِّـي إلهبىس حط ّمي خم اه وأدوامظ ده ومظحيهسرمي جم واجغُّـ واجغُّـ حن أمعيطاء ومع
، وميمئهي حمال احطٰه ده ومظ ّوحطمي واجغُّـ حن أمعيطاء ومع ّ

خيهبخيهش ً. ،  حنهئمبهس حط  حنٰههئ اجفهي
مق هسن حنهس جكهسء حنهئمبهس حمهبىح جكهسء، هلمب اجف جنف هلهب حمهبىح ميخنهسء، وميمئهي اإلمت ّمي ّ ىس ّ

ده و هسن وحطجل حم معيطء حن أمعيطاء ومع احطىش ّحم ّاحلهسئ حطجل اإلمت مظهسحطىش حن مظ
، حطهبهئ  ، حطهبهئ وحطجل حطجنه، حطهبهئ وحطجل حطُّـمت ، حطهبهئ وحطجل مقمئٰه ، حطهبهئ وحطجل جمهي من جك

جنف هلهبمبهس حطهثجيهسدهنهس، ، مي مئهيهب اإلّوحطجل متحي جنف هلهبمبهس حط هسن حنهس جكهسء حنهئمبهس ّ ومي مت
 .مَ حنهس ألكجه وجغىطحنهسن حنهس جغىطحمهبىح جكهسء، وإلكجههسئ

دات، هلمس حن مع هسن حض ذخم مقهسئىط اجف ءِومتمهخف اإلمت ن وخم ذات ٍ   حض اخممي
ى احطىش ذات، حن جم هسمت هن اجفهسخم ـ ّ إال ، وأهلٰههسلٍ وآجعهسرًومظ خيواهللا مق هبخيهش حنٰههئ حط

، و احطىش ذامظ ّ إميهسه حمالّمئهياجفهن اخمميهيمئهش ـ خمِّـامظ وخم ، هلمب  ّ احطىش ذامظ  ً حن ذامظ ومظ
مق اه وآجعّاحلهسئ اجف احطىش ذامظ حن جم ، وحطهبهئ وحطجل مظ . ره وأهلٰههسخمهسىس حطهبهئ وحطجل ذامظ

حط امكخنملآن  هسئاخضجيمنان جس حصحن هسحك .٣٢ـ ٣١ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمجه



مك  هبمبهست حن هبهي(إجكهسرات ومظهئ هب مظ ٣٥٣  ...........................................................)ومظهئ
مق هسمت هن احلهسئ اجف هسن وحطجل جمهي وّهلهسهللا مق هسن ّحم ىس حطجل اإلمت حنهس ميمئهيمي اإلمت

ىس ومي هسط واالمظّوميىطمظ لكهس حن االرمظ ّمن هن حط مت  ّحمجمىطب إخمهب حن أمنهسل، وهن ً
د: ء، حممس جمهسل مظٰههسحل ور ه من حبل ا ن أقرب إ ِو ِ َ ْ ْ

ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ُ َ ََ ُ َ

خم وإ مرء وقلبه وأنه : حل هنِّـه احلخيهبخيهش ميخنخف جم ول  ا ُواعلموا أن ا  ّ َ ََ َ َِ ِ
ْ َْ َِ ْ َ ََ ْ ُّ ُ َ ْ ُ ْ

ون ه  َإ ُ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ
مت حنهسخمميهس خم مبّمي ًهلمب مظٰههسحل خممي هسن ـ ء ـ وحن مثهي ًهبهسًحنهيميهس جغخيهبخيهس اإلمت ، ال حنهسخم ّ

اه، أجمىطب إخمهب  ى متحي اخم ميمئهيميمبهس، ألّجغجغخيهبخيهش مق هسمت هن ّمت حن متحي وجم  مق
مق ّاخمِّـي ميمئهيمي إميهسهنهس، هلمب جغهسئ حن ، هلهسهلمب ّ ّىس حطهبهئ وحطهبهئمبهس، ميمئهيمي إميهسهنهس وميىطحطجهمبهس حط

خم مظٰههسحلذخم خف جم ن حنهس ذحمىطه حض مظحي ن أقر: ، وحطهئحيىع اجفهنمئ َو َْ َ ُ ْ ه من حبل َ ِب إ
ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ُ

د ور ِا ِ َ  . هلالجغيسْ
هتخسجلوؠُّـر  هست مثهبىش هنِّـه األ جمُّـ معٰه ّاجف هسء حن اجفٰههبهش ّاحلُّـ األومقىس إلجع ّمت

ره ولكمهمئهش، هن لكُّـم مظهئهسهن ذاّهبهشواألجمىطحط امعمش مظٰههسحل وجكُّـه مت ده، جغهبهئمس ّت اخم  ومع
ره ّهثمتهل: جمهسل ، أّ خمٰهمهمئ ومقٰههش رمخ وجكُّـة مت إخمهبهئهس حن جمىطب اخمهئهسهلِّـ ولكُّـم مظهئهسهنهب

 األجكهبهسءّحم
ىش ٍوهنِّـا حنهس متىغ لكهيهب أميهنهس حض حن ً ، ّوأحنهس:  آمغىط جغهبمك جمهسلّ امع د اخم مع  اخم

ُّـ وملهسميهش، هلال هن ة واخمخنُّـة، وال خصُّـود حط هئهسهن اخمخي مت ملخف حن ّهلمب خممي ّ  خم هبِّـا ّميهشّ
ديٍّ جغُّـّحم معهسحنىش ّمتأل اجفٰههئ د ّ ومع مع هسئ خم حض اخم جم ووراءه، هلال حن  وحنهس هل

مئهبوال ملخف، ن حن حطهس لكهئ وحطهسخمٰهميىع، هلّ خمهبمي هي مت حن ًيطا لكهئ حطمي ن لكهسدحنهس ّهثمتً ً ال ميمي

حط امكخنملآن  هسئاخضجيمنان جس حصحن هسحك .٤٥ـ ٤٤ ص٩ج: ، حنمنُّـر مقهسحط، اخمجه
هسحط  .٣٤٧ـ ٣٤٦ ص١٨ج: اجفمنُّـر اخم
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٧٠ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض

د أي هسئ ومع مع حن مي حض خم حنجيهسميىط آمغىط دجف ده ّهن .وومع
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ء حن  ن  ، وجغهبمك ميمي هبمك هن هن حمهسمتلك األجكهبهسء حمهيمبهس هلهب ّخمممء حن األجكهبهسء، هل
خم ، حممس حض جم سماء إ و األرض إ: األجكهبهسء حمهسن هن حنٰه ي  ا ٌوهو ا َ ٌ ََ َ

ِ ِِ ْ َ ْ
ِ َ ّ ِ ِ ّ َ ُ 

خم)٨٤: اخميطمغىطف( َوهو: ، وجم ُ نَ م أ َ مع َْ َ ْ ُ ْما كنتمَ ُ ُ خمَ ون من :  وجم ِما ي ُ ُ َ َ

ٍوى ثالثة
َ ََ َ ْ سةّ إال ّ ٍهو رابعهم وال  َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُِ َ ْهو سادسهمّ إال َ ُ ُُ ِ َ  اآلميهش، إحل ملخف ذخم حن َ

هئّهبهشاآلميهست اخمخيىطآمت  .ّميهشهش اخمهئّ واخم
هسل، ّوأحنهس ع حمالحن حض هنِّـا اجف ، هلهسخمِّـي ميحيمب حن حصمئ هسئ هسحك  جيٰه ّأمت اخمجه

حنّ خمميّهبهش احلخيهبخيّهبهشء حن معمبهش واجفهسخمميّمي اإلجغهسحكهش حط ء واخمخيهب  لكحف ّهبهش اإلخسّهبهش 
ء حن معمبهش أمغىطى، هن ّحم هستّاحلُّـ   ، ّهبهش اإلخسّهبهش واألجمىطحطّهبهشاجفٰه األومقىس إلجع
مئُّـ هلهب لكحف اإلجغهسحكهش اإلخسّخمٰه و ً حنىطمعٰه أميهنهس إحل لكُّـم ّهبهشأمقهسس حمالحن اخمِّـي ميٰه

هئهسهن اخمِّـي ذحمىطه ؠُّـر   .ّهتخسجلاجفاخم
ء، ّنأ: واحلهسؠ ّ اهللا مظٰههسحل حنىش مثهبىش األجكهبهسء، وهن األجمىطب إخمهبمبهس حن حم 

جن مبهس؛ حط هن مظٰههسحل اجف احطٰهمبهس حمهبىح ميخنهسء، وهن ّحطمس حض ذخم ذواهتهس وأمتحي ف هبهس وحط
ل حطهبهئمبهس وحطجل  ء محهيمي حنهيميهس جغخيهبخيّحماخمِّـي إل ًهبهسً  هسرّ ًميهسً أو حنهيميهس الك ّ. 

)٣ (ا    اا د  
ر األمغىطى اجفمبمئهش واألمقهسمق مئ حنهس ّ اخم مظٰهىطّهبهشّحن األحن ّض خسهس اجفمنهئىح حض 

هسئ  ٰهىط حن حن هبامق هئ هبهي واخم مك اخم د حن مع د واجف مع هتخمهش اخم  حن
هسظ اخم ىطهتمس حطهي اجمىش اخل وّخيووجغُّـهتمس أو حم دميهش حض اخم مع ،ّاجف  وهن حن ّهسرمع

ر هسئ اجفمثجعىطة واجف مت حض حتُّـميُّـ ّميهشّاجف ن ّأن، وّهبهشاخمىطؤميهش اخممي  متمهىطمظهئهس مت اخممي

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٢٧٤ـ ٢٧٣ ص٧ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هي حطجل اآلميهست اخمخيىطآمتهبّإن  حطهبهسن حنىطامظمش اجفٰههبهش واخمخيىطب حض هش ّ حنهس ذحمىطمتهسه حن اخمحقمظهبمش واخم

ادي اآلحنمك هسذ مع هئهس األمق حيهسد حن إهلهسدات جكهب ، حن يشمامك: الجغيس. اإلخس ، ملجضجييع اخض
.٤٧٦ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط
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د حطهتي مع د واجف مع د واجغُّـ أم ّواخم مع د واجف مع ن واخم ن؟ هلمب اخممي ّ حمهبحيهبهش مظمي

من خف؟ وإذا هلىطض واجغُّـا هلمب وجغُّـمظ جك ؟ وإذا حمهسمتلك وجغُّـمظ ّهبهش أم مظخنميهبميّهبهشًحم
من هتيّهبهشجك خفا هل ىطة حض اجفمههسهنىط واخمخنمثون أم ال؟ وهلهبمس إذا هلىطض حم ّ هلمب هنهئهسك حم ً 
ىطة ميمت حن هسء اخممي د ّ اإلمعهسحطهش لك ذخم هن اخم حتُّـّهثن هل حض األلكهبهسن؟ّمنىح أمت

د، حطٰهُّـ  مع د واجف مع ن واخمٰههسحس واخم ل اخممي ىغ ورؤمي ومتمهىطمظ جغ جمىح اخمخن حن
اجمٰه خم حطهتؠ اخم هسل حن ميهئميىط ذخم حن ّخي واخمّهبهشجم  حض حن األلكهبهسن، حض جم

جههسئهبجل هل  .اخم
هتخمهش أميهنهس ىس هنِّـه اجف ث ا ًحممس مظىطمظ ٰهيغ اخم مبهس ّ، وأمهّهبهش واإلميمسمتّميهشخمٰهخيهسئُّـحط

هسرك ومظٰههسحل، واخم مظٰهُّـ األمقهسس واألؠ األول حض  جغهبُّـ حض ذات اهللا مظ ّلكخيهبُّـة اخم ّ
خيهسد هسئ االلك د أم حض وامعمش ّميهشدائىطة اجف مع د أم حض اجف مع جغهبُّـ حض اخم ، هلمب اخم

ث  ٰهيغ اخم رة حط هتخمهش اجفِّـحم جهلك اجف د أم حنهسذا؟ وحن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش ارمظ مع اخم
مك اإلميمسن ّهبهشاخمحيخيمب هتخمهش حض حن امتمش هنِّـه اجف هس حن مع مك اخمحيخيمبهسء معهسمت ً، جغهبمك حط

ل  ا إلميمسن أو حمحيىط حن ميخي هسمقهش، جغهبهئمس مظٰهىط هسب اخمجهمبهسرة واخمهئ ّواخمميحيىط حن حم
من د اخمخن مع جغُّـة اخم ف متخنخف إحل ذخمّهبهشحط  .ً الجغخيهس، حممس مق

معيطة لكحف أمه ء هنِّـه اإلحكالخمهش اجف هسول هلهبمس ميمك أن ّهبهشحض  هتخمهش، مت  هنِّـه اجف
ال واخممت هسل، حنىش اإلجكهسرة أميهنهس ّهئمهىطميهستّٰهىطض أهن األجم ً اجفجهىطوجغهش حض هنِّـا اجف

جي أن ميخيهسل حض اجفخيهسم ل. حطهئ اإلجيهسز إحل حنهس ميهئ ال ّإن: هلهئخي  أهن اآلراء واألجم
هتخمهش هن رة حض هنِّـه اجف  :اجفِّـحم

د جغخيهبخيهش، حن دون أي:ّامكخنيشل األول مع د واجف مع هسء ّ وجغُّـة اخم  مت حن أمت
ىطة واخمجيخف د جغخيهبخي حض األلكهبهسن ملخف ّهبهش اخلهسرمعّهبهشاحلخيهبخي ّميهشاخممي مع د وال حن ، هلال ومع

هسرك ومظٰههسحل، و د اهللا مظ هبّحم ومع مهّحنهس مت دا وحنّهي ومت مع ًهس حض اخلهسرج ّخيخيً حن
هسمت ومظٰههسحل، هلمب أحنىط هسري ٌملخفه مق ل،  ٌّالك هب جعهسمتهبهش حنهس ميىطاه األجغ م، حن جم هن حن

دات إحنميهسمت خمهش وال حنمههسهنىطّهبهشهلهيهبىع هنهئهسك ومع هش، وخمهبىع هشّهبّ وجضهيهبهست خكهي حنٰههي  حنهئٰهمي



٣ج ـ افللحلئ ............................................................................. ٣٥٦
 . حمقئّائ، وافلخبة اخلححإرّيئّيف افاار غىكه يقكإىل داإر ـ فام الإل ـ غإفجحكاة حكليل

ٌوئبا افلجل قنحجب إىل ىقكة افقجغيئ، وئج فجل  ويكإفة خلث ٌ ىقإحلثّ
ممل خلمك اخكحالف آراإلهث ّمل قث افكبغإء واحللامء والكحللّخلل الكّإيقلإقاالخلححإر ىق

 وفجازم غإيكاة، ال املث االفحبام هبإ ىقإفحورة، ث اححلبم يقجامقّنوقبائحهث، أل
ّ، وإنلإر فإغئ افنحجات ّيئقث فحيث إنلإر حتيت الكخلجفإت وافججكجدات اإلقلإن

 ّيئ وافلحئ وافبيكإالت افحاموائ، وغىك ذفت قث األقجر والكحإإلث افلككوافرشاإلت
 .ّيئ وافنللّيئلل وافكّيئّئ واكإىقحئ ىقإفحورة احلحّخللافحج نخائإ قح

ّ يقلت األقجر فلهإ يقححنج خلمك اكحجت افلخبة ّأن : وافححئ يف ايكحلبام ذفت
 يف افججكجد أم يف الككإئب أم يف ّكاد فإن افحًيكجاء ّإرجكج، يف افجافت اخلّكادوافح

ّ، ال احلج أي قكنج ّيئ اخلإرجكّيئانحلإء افلخبة احلليل ّالكججكجدائ ىقإالنححإب، وقت
 .هإّخللىقحفخحججتإ واإلاامن 

يف ىقكة حكجاجليث خلمك فحإب متهيا افلجاخلا الىقث  ـ جفإل افكإرف افلمقال
حلإإللئ قث ] مملّأي حتهجر احللامء والكحلل[وىقإزاء ئؤالء : ـ يقبفث األصلهإين

فيحئ وافكئ يف ] أي األجليإء افكإئبة يف افججكجد[ّ أهنإ ّافقجغيئ، فا ذئحئ إىل

ّئج افكإرف افبىقإين وافليلحجف اإلهلج األيكحإذ افكإرف اآلفإ قىكزا حمما رجإ األصله  إين ّ
ئـ، فإن قث األيكإيقبة الكقهجراث يف خلفه، ىقث الإد أن ١٣٠٦افلمقالج، الكحجحق يكنئ 

 وافكبغإن يف اكام نكىكه يف يقاراب خللجم احللمئ وافكبغإن وغىكمهإ، درس احللمئ
غيهإ، وفا ّايكحلب و  انحلث قنهإ إىل حلهبانّاكثاصلهإن خلمك اا فحإر أيكإيقبجتإ الككبوغمل، 

ّبان، درس يف هاجلحكث ىقإفحاراب يف قاريكئ افقار افجافكئ يف جكلج خكإن قحخا جلإه حل
ذفت الكلإن فحإب ققحإح األنب ومتهيا افلجاخلا ورشح افلقجص ورشح اإلجلإرات، 

ّ افلقث وافحخليت وافحافيت، وفا ختبج قث جملب دريكث افلخىك وفإن حيح دريكث أئث
تعليقة اآلشتياين عىل :  الحكتث ىقلكجا الكلإقإت افكإفيئ يف افكلث ويف افحىك وافحلجكّخت

.٦١ص: ّالكحأهلمل فقار )سه رسائل فلسفي(كتاب 
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دة حض متحيىع األحنىط، وا مع د، وال حن مع هش اخم هبجههش وامع د هلهب ذات واجغُّـة حط مع جف
مبهس، ال مظ ىطة ّٰهُّـدخمِّـاهتهس جمهسئمئهش حطهئحي د، واخممي مع ىط هلهبمبهس، وهن جغخيهبخيهش اخم ّ خسهس وال مظمي

ن هشهباجفحقائ مي ل، هل هسمتهبهش حنهس ميىطاه األجغ ، حم هب هن وخصيغ اخم ّ هلهبمبهس رصف اخم ّ
جغُّـة جغخيهبخي هسرّهبهشاخم ىطة الك هئُّـون ذخم إحل حنميهسجكحيهسهت.  خصهنهشّميهش واخممي . ّوخمٰههيمب مي

، وميميِّـهب احلىع وميهييط مش وإرمقهسل اخمىطمق ّحنمب متحي اخمخلائىش واجفهي وإمتيطال اخممي ّ
، وإحنهس حن حنُّـامغهيهش  واخمٰهخي ـ حممس لكىطهللك ـ وهنِّـا جغُّـة لكهيهبمب هش جغمي اخم ّإحنهس حن ملهي ّ

اخمخنهبجههسن حض حنميهسجكحيهسهت
مئمبهبُّـ اجكهب لكحف اخم ىش آمغىط حن جغ هلهش ٌوجمُّـ ذهنمش مثىش: وجمهسل حض حن من ّ حن اجف

د جغخيهبخيهش واجغُّـةّأنإحل  مع ىط هلهبمبهس وال جكهتن خسهس، وحنهس ميىطى حن اجفمئميهئهست  اخم ّ ال مظمي
حنهش  هن ر حن ىطة أحن مي هبّاجف هسمتهبّحطهسحكهيهش اخمِّـوات مي امههش حم ل  حنهسهشهيمبهس اخم . ميىطاه األجغ

د ومتحي خم مظٰههسحل؛ أل هييطم متحي هلهسلكهيّنوهنِّـا زمتُّـجمهش ومع هب ّ متحي اجفمئميهئهست مي
، هلهئحي هلهسلكهي ّمظٰههسحل، وجفهس حمهسن هلهسلكهيهبهش احل مظٰههسحل متحيىع ذامظ  .هييطم متحي ذامظ ميّهبّ

جغُّـة ّنأ: واحلهسؠ ل حن متمهىطميهش اخم ّ اخمٰهىطهلهسء وأهن اجفٰهىطهلهش ال ميىطميُّـون هنِّـا اخمخي
من د، وّهبهشاخمخن مع  .ً آمغىط مقهبهتجح حطهبهسمت الجغخيهسًمس ميىطميُّـون حنٰههئّإمت حلخيهبخيهش اخم

هئين هسرّأن: امكخنيشل امك جغُّـة الك ىطة هن احلخيهبخيهبهش، واخم  ّ أن: خصهنهش، حطمئٰههئّميهشّ اخممي
هسحطلك حض األلكهبّخياجف ىطة اجف واخم  حطهسجفمههسهنىط واخمخنمثون ّمئهسن هن معهسمتمش اخممي

ر ذات أجغُّـهبّهيواخم جغُّـة احلخيهبخيّميهشهست، وخمهبىع وراء هنِّـه األحن منحيهش حطهسخم ، حط ّهبهشّ حن
هش ّخيخيهست، هلهسجفمههسهنىط هن اجفّهيهبّذات احل مظٰههسحل هن لكجل مظهي اجفمههسهنىط واخم

ىطة احلخيهبخي د حض اخلهسرج حطهئ اخممي مع ع هنِّـه اجفمههسهنّهبهشواجف ىط، وخمهبىع ، واهللا مظٰههسحل حصمئ
ع مئ د واجغُّـ جغخيهبخي ملخف ذخم اجف ل إحل . ّخم ومع ىطة ّأنهلمئىطمعىش هنِّـا اخمخي  اخممي

).٤(، احلهسجكهبهش رجم ١٩١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطمتٰهجيلك امكخنيشاحفلك 
).٥(، احلهسجكهبهش رجم ٢٦٤ـ ٢٦٣ص: اجفمنُّـر متحي 



حيهش ............................................................................. ٣٥٨ ٣ج ـ اخمحيهي
هنهش هن احلخيهبخي هسرهشهباجف هنهش الك جغُّـة اجف هش حض األلكهبهسن، واخم هسحط وهنِّـا .  خصهنهشّميهش واخم

هتخسجلحنهس مت ؠُّـر  هلهبهشّاجف  .ّ إحل معمبهي اخممن
هتخسجلجمهسل ؠُّـر  منّإن: ّاجف ِّـمي حس ُّـمي اخمّهلجل اجفخيهيّ حطٰهيغ اجلمبهيهش حن اجف

خس  ا خمهنٰهىح لكخي مه ا حنخيهسم اخمٰهىطهلهسن، مظ هيجي ا حكىطمي اخمٰههيمسء اخمٰهىطهلهسء، وحس مي ّإلمنهي ّ
مقمب هن لكحف متحي هش مقهيجههسن اخم ّأن ال حتخي حطهسخمحيٰه خمهيِّـ: ووهن لكخيهبُّـهت وملهي ات ّ

ب ـ  ـ ّميهشاألجغُّـ ميهش وملهبمش اخمجيهب هئهش اخمٰهىطهلهسء حطمئخيهسم األجغُّـميهش وملهبمش اخس مظهش حطهتخم ّاجفهئٰه ّ
هسمض،  اهنهس اخمىطوجغهسمتّخيحط اجفّحصىطدة لك اجفمههسهنىط واجف رة وجم  ّهبهش هن لكهسحس اخممن

ع، ّهبهشّواحل مئ خف ال حطُّـ، واهللا هن اخممههسهنىط اجف هسن اخممي ، وهن جغخيهبخيهش اإلمت ومت
جنة لكهئ هش مص ذج ومت هسن اخممنجيخف أمتمئ جل، اخمِّـي هنِّـا اإلمت هسب اجف وذخم . واخممي

ل  ل أوخمئ اجلمبهيهش[اخمخي ه حط حن خم ٌحمحيىط] أي جم حي ّ هلهنهبهي وزمتُّـجمهش رصهلهش، ال مي
هلهبهش ورؤمقهسئمب اهلحقاء هش هنِّـا األحنىط إحل أحمهسحطىط اخممن ، ومت هش حن اخمٰههي ٌأدمت حنىطمظ ّ 

مسئىطهنٌ وإهلٌخصيغ ارهن و هسجك لكهئ أ ، مي  لكمههب
هتخسجل إلهسول ؠُّـر ّجع مبهش، ّاجف هسس واخمخن مش اخمِّـي أوجمٰهمب حض االخم جل اخم ّ أن مي

يطواري أميهنهس ذحمىط حص ، واحلميهب اخم خس خي حطٰهُّـ ذخم إحل رد جم ًوميهئ ه ّ مع لكهش حن اخم مئ
هسجغمك اخمٰهىطهلهسن ّخمىطد حمالحنمب ل إحل حن حم مك وحن  .ّاخمهئمهىطيّ وهن مغهسرج لك خص اخم

هئمكهت ىطة جغخيهبخي:امكخنيشل امك د حنٰههس حم مع د واجف مع ىطة اخم ، حن دون أن مظىطمعىش ّهبهشً حم
ىطة احلخيهبخي جغُّـة متّ إحل أيّهبهشهنِّـه اخممي هسء اخم ل أميهنهس. حن أمت مش هنِّـا اخمخي  :ً هل
ىطة هن احلخيهبخي اجمٰهّهبهشاخممي هسر واخم جغُّـة الك  خصهنهش، وخممي حنىش ّميهشهش حض األلكهبهسن، واخم

ل حط هسب هنِّـا اخمخي خيُّـ أؠ د احل ّهتنذخم ميٰه د واجغُّـ، وهن ومع مع ّ وامعمش اخم
دات اإلحنميهسمت مع هسرك ومظٰههسحل، وهن اخمٰههيهش واخلهسخم جلمئهبىش اخم  األمغىطى، وخمهبىع ّهبهشّمظ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٣٤٦ـ ٣٤٥ ص٢ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هسحط: الجغيس  يطواري٣٤٧ـ ٣٤٥ ص٢ج: اجفمنُّـر اخم ا احلميهب اخم . حنىش مظٰههيهبخيهست وجغ
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ُّـ هسحطّهن لكهبهئمبهس وال حن ل اخم مي.ًا هبهس حممس حض اخمخي دات حن مع  ىطة، وهن جغخيهسئّ هلهسخم

هسميهئهش، ال جضمئٰهمبهس أي جغُّـة احلخيهبخيّحن جغُّـة حض ّهبهش معمبهش حن معمبهست اخم جغهبُّـ واخم ، هلهسخم
د، أي  مع د مظٰههسحل، ال حض ذات اخم مع منّإنمعهسمتمش وامعمش اخم جغُّـة اخمخن  ّهبهش اخم

د مع امعمش، ال خمهي ىط . خمهي يطواري إحل أحم ل هن اخمِّـي مت احلميهب اخم وهنِّـا اخمخي
هيمئجل، وجمُّـ أحكهي لكهي جغهبُّـ ّاخمهئهسس، وهن اخمِّـي لكهيهب لكهسحنهش اجف هب اؠجهالح اخم

 .ّاخمٰههسحن
، ال :امكخنيشل امكملامسىط د واجغُّـ جغخيهبخي مع د، هلهسخم مع ىطة اجف د وحم مع  وجغُّـة اخم

د حن مع ه، واجف مع ىطة هلهب حطهتي ومع حن اخم مبهس ّٰهُّـدّحم دمي مع ّ وهن اجفهسهنهبهست، وحن
د ًمثهبٰههس مع هسب إحل ذخم اخم د احل مظٰههسحلاخم حطهسالمت ، اخمِّـي هن ومع  .ّاجغُّـ احلخيهبخي

ل هن اجف ب حض حمهيمست اجفوهنِّـا اخمخي هتخسجل اخمُّـواين إحل أذواق ّخيهئ ، وجمُّـ ّاجف
هتخسجل لكهيهب ؠُّـر ًال وحطهبهسن حنهس أوردّمق مظخيىطميىطه حنحيمن  . إجكميهسالت حنّاجف

جغُّـة :امكخنيشل اخلهئخلهن ىطهتمس، هلهسخم د مثهبٰههس حض لكجل حم مع د واجف مع ً وجغُّـة اخم
ىطة جغخيهبخيّهبهشجغخيهبخي د جغخيهبخيهش واجغُّـة حنّأن، حطمئٰههئ ّهبهش واخممي مع مش هش ذات حنىطامظّخنميمي اخم

حيهسوت  ، ميىطمعىش حنهس حط اخم هتمغىط ومت ذخم خيُّـم واخم حيهسومظهش حطهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح واخم ّحن ّ ّ
جغُّـة واالجكحقاك هبهسز إحل حنهس حط اخم جغُّـة؛. واالحن حيهسوت ال ميهئهسحض اخم ىطة ّن ألهلهسخم  حنهس حط اخممي

جغُّـة واال د، هلهسخم مع جغُّـة، وهن اخم حيهسوت لكجل حنهس حط اخم د، وحطِّـات ّمظحيهسقواخم مع  حطهسخم
حيهسوت واالحن د أميهنهس ميخيىش اخم مع ىطةًاخم جيهسميىط واخممي  .هبهسز واخم

هسرة أمغىطى ىطمظ واجغُّـ،: حطٰه خف حن جغهبمك حم خف، واخممي اجغُّـ حن جغهبمك وجغُّـمظ حم  اخم
ىطمظ خف واجغُّـ حض لكجل حم ، واخممي خف حض لكجل وجغُّـمظ اجغُّـ حم  .هلهسخم

خنميهب اخلهسيصوهنِّـا يطواري متمهىطميهش اخم ل هن اخمِّـي هل حط احلميهب اخم ّ اخمخي ّّ، 

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٧١ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هتخمهش، جغهبمك هل وجمُّـ مظهسحطٰه لك  جههش هبِّـه اجف هسجع اجفىطمظ خف حن أحط هسئ حض حم هسحك ّحف ذخم اخمجه
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هئهسهنهس ؠُّـر  هتخسجلّاخم مظ ىط حم وّاجف حيهبهش، واهلحقض أميهنهس  حض أحم ًرمقهسئهي اخمحيهي  هنِّـا ّأنّ
ل هن رأي اجف جغهبُّـ  ّأمت اخمهئمبهسئ وهن حنِّـهنمش اخمٰهىطهلهسء اخمخنهسمصجل، وّمنهئىحاخمخي مظ

 .ّاصّأمغىغ اخل
ه هتحن حض حمالحن هنِّـا حن ومع  :ّوخممي ميمئمي اخم

ٰهخيّمتأ :ّولاأل ء حن جغهبّهئهس ال ميمئميهئهئهس أن مت ىطة حض  جغُّـة واخممي ت اخم  ّهبهش جع
ن اخم خفا حن متحيىع اجلمبهش واحلهبواجغُّـة، حطهتن ميمي  اخم هن هبهس واجغُّـ، ّهبهشًاجغُّـ حم

خف واجغُّـا حن متحيىع اجلمبهش واحلهب ن وجغُّـمظ لكجل ّهبهشًواخممي مي خف، هل  اخم هن هبهس حم
؛ أل ىطمظ خيُّـ ّمتحم ىطة إن حس ميمي حطهبهئمبمس مظخيهسحط حطهسخمِّـات، هلمبّأنهئهس متٰه جغُّـة واخممي مس  اخم

هنهسميىح خيهسحطالن حطهسخمٰهىطض مظخيهسحط اخم ّىطة ولكهيهش جغُّـة مقهسحطخيهش لكحف اخمميّ ألن اخم،حن
هي ّخيخيخم ا جغُّـة، وحن اخم خمهش خمهي ىطة حنٰههي خيهسحطالن ّٰههيهش اخمّأنمبهس، واخممي ل حن  واجفٰههي

هنهسميىح هنهسميىح، وحطٰهىطض مظخيهسحط اخم خيهسحط حطهسخم ىطة، ذخم ميخيىش اخم جغُّـة واخممي  حطجل اخم

خم حض اخمهئمبهسميهش ىطة، حن ذخم جم جغُّـة حض لكجل اخممي خنميهب اخلهسيص حطهسخم ىطة حض : ّاخم د حم مع هلهيهي
خم حض اخمهئمبهسميهش ىطة، حن ذخم جم ، هلمب هنهئهسك معمبهش وجغُّـة مظىطمعىش إخمهبمبهس هنِّـه اخممي د : متحي مع هلهيهي

، هلمب هنهئهسك معمبهش و ىطة حض متحي ع، حم جه حطهسخمىطمع ىطة، حن ملخف أن مظ جغُّـة مظىطمعىش إخمهبمبهس هنِّـه اخممي
خفة حض لكجل  د حم مع ن جغخيهبخيهش اخم مي خفةّأهن وواجغُّـة حض لكجل ،هس واجغُّـةّأهنهل خف آمغىط. هس حم ٰه : وحط

هبهسز حض ّخنميميجغخيهبخيهش حن د حنهس حط االحن هيحيهش، ميٰه هش إحل حنهس حط ّحمهش ذات حنىطامظمش مص  حنىطمظ
خفةّأهنهس جغخيهبخيهش واجغُّـة حض لكجل ّأهنّ؟ احل ...االجكحقاك  :، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب هس حم

خف١٨ص اجغُّـ واخممي ن حض حنىطجغهيهش اخم  .١٥٤ ص:، وحطهئحيىع اجفهنمئ
هسب  جغ خممي ادي آحنمك لكهئُّـ  خفا حض حمهيمست اخمخنهبَّـ مع ًوذات هنِّـه اجفهنهسحنجل جمُّـ وردت حم

هسب خنميهب حن هنِّـا اخممي هسجغمك اخم خم حض حن ل : األمقحيهسر، هلمئ ذخم جم أي [وحض هنِّـا اخمخي
خنميهبميهبهش جغُّـة اخم ل حطهسخم داخمخي مع د جغخيهبخيهش واجغُّـة حن]  خمهي مع هبهسز هلهبمبهس هش، وحنهس حط االحنّخنميمياخم
ىطمظميىطمعىش إحل حنهس حط االجكحقاك د حض لكجل حم مع جغُّـة اخم يشم ّ، وميٰهمف لكهئ حط ، امكملجضجييع اخض

.٥٥٩ـ ٥٥٨ ص٥ج: حنمنُّـر مقهسحط
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٧١ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



٣٦١  ...........................................................)وتصبضه توضضع(إخطرات وتصبضضطت سبحظ 
 ُ واحعة اجتامعّضطذضصغم سن ذغض اجتامخضام يف يشء واحع سن جضط وحضث

ً خصطً ظصغم رون اززء ازواحع حشضشط:اختسطظشد، أي  ّضطثً وسشصوال سن جضط وحضّ
 . سغجشه إذ اجتامع ازصشضسد، رام ظو واضعّن ألاالختحطزط؛ّبعملي  وظو واحعة،

أي [وتشطبصضام :  ازشويس يف ازتجغظع، حضظ رطلّحشقّوظعا سط ضغ خصضه اخ
 ّ جوظغيٍ، ال زتشطبلّضط واخصضصّضط واخصضطزّضط واخشصوزطّضإلضطذط ازشص]  وازصثغةازوحعة

 .بضصضام
 ازوحعة وإن رطضظ تشغض ّإن: ّط احلد يف إظسطح ظعه ازصششطّورطل ازشالس
ضط ال جتطسف ازصثغة يف سوضوع واحع ّزصص ازصثغة ضشسضط، ّحتىجلصضف األخضطء، 

 سوضوع ازصثغة سن حضظ صعق ازصثغة خصضه ال ّطنبطزشضطس إذ يشء واحع، ذ
 .ًظصصن صعق ازوحعة خصضه، ذبضصضام تشطبل رششط

ّإسط تشطبل :  أصصطف ازتشطبل أربشطّأنك ختشصم ّإض: إذا خغذظ ظعا ذصشول
، وزضغ بد ازوحعة ّازسصط واإلجيطب أو ازشعم واخصصط أو ازتسطظف أو ازتسطد

 ضام بوجه سن ازوجوه األربشط،ّذاتض ظستصع إذ ،ّذاخلوازصثغة تشطبل جوظغي، أي 
إجيطب، وال ّوحعة سشوسط زصصثغة وسبعأ هلط، ومهط ثبوتضطن، ذصضستط بسصط وّألن از

ّشوم ستشعم، واخسطظف سسطحط، وال ّ ألن اخخعم وسصصط وال ستسطظشد؛ ّ
ّ الستصطع تشوم أحع ازسعظن بطآلحغ، ذصم ظبق بضصضام؛ظنّستسطد ّتشطبل خغيض، ّ إال ّ

 ّطن ازشطرضتد هلام، ذّضط واخصضصّضط واخصضطزّضط واخشصوزطضّوظو بطختبطر خغوض ازشص
ضطل هلط، وازصثغة سشصوزط وسصضصط، ذبضصضام ظعا ازصوع سن ّازوحعة خصط زصصثغة وسص

ًضطازتسطظف، ذصطن ازتشطبل خغض  .ًطّذاتض، ال ّ
 ازشويس رع تطبف يف ظعه اخسضزط ازسضع ازغئضغ، حضظ رطل يف ّحشقواخ

.١٢٧ص: ، سسعر خطبقجتريد االعتقاد 
.١٥٠ص: ، سسعر خطبقكشف املراد 
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ىطة إحل ّإمت: إخسهبهست اخمخنحيهسء هسج اخممي جغُّـة، ألّأهنهس أن ميحيمب مس حت خمهش ّهنحن اخم هس حنٰههي

جغُّـة حض ذاهتهس، وحنٰههئ خمهش ملخف حنٰههئّ أهنهس خمهي هسهلهش خسهس ّ أهنهس حنٰههي خفة، واإل مس هن ّإمتحم
خم خمهش، واجفٰههي ل ـ ّهبهشحن جغهبمك هن حنٰههي ىطة ـ إحل أن ميخي ىطة، ال متحيىع اخممي  الزحنهش خمهيمي

هسحلىطي أن جضيطم أن ال مظخيهسحط حطهبهئمبمس حض  ، وهن ّذامظهبّهل خيمبهس مظخيهسحط  ّأنمبمس، وخممي ميهي
جغُّـة حن جغهبمك  ن اخم ، وخمهبىع حم ىطة حن جغهبمك هن حنميهب هن حنميهبهسل مظخيهسحط اخممي

جغُّـة ميٰهىطض خسهس أن  مت حنميهبهسال جكهبئهس واجغُّـا، حط حطهبهئمبمس هلىطق، واخم ًاخمممء وجغُّـة وحم ً ً
ن حنميهبهسال، حممس ن لكهيهشّ أهنهس ًمظمي جغُّـة حنميهبهسال ، ّميٰهىطض خسهس أن مظمي ن اخم ًوحنٰههئ حم

ىطة  .ّمظحيهئهبمبهس حنىطة حطٰهُّـ أمغىطىّ أهنهس خمهيمي
ىطةّنأ: واحلهسؠ ع واجغُّـ حطهسخمخيهبهسس  اخممي جغُّـة حض حن  ال ميٰهخي أن جضهسحنىش اخم

ء واجغُّـ وحن معمبهش وجغهب  واجغُّـة، وخم ألمع حنهس ميخيىش حطهبهئمبمس حن مظخيهسحط ّهبهشإحل 
هنهسميىح حطهسخمٰهىطض حطهش . اخم جغُّـة اجفهئ جغُّـة، واخم حطهش إحل اخم ىطة اجفهئ هئهس حض اخممي وجغُّـمي

هب ىطة اخمهئ جغُّـة واخممي ىطة، أي اخم جغُّـة اجفجههيّإحل اخممي هئهس حض اخم خيهش هسن، وخمهبىع جغُّـمي
ىطة وملخفهنهساخمخنهسحنهيهش جغُّـة اخمهئ.  خمهيمي هنهسميىح حطهسخمٰهىطض،ّهبهشواخم ىطة مظخيهسحط اخم   مظخيهسحط اخممي

ء واجغُّـ حن جغهب مئٰههس حض  م حض .  واجغُّـةّهبهشوال ميمئمي أن جي ّوخمٰه اخمِّـي أوجمىش اخمخي
ح لكُّـم  جغُّـة، حنىش و ىطة حض لكجل اخم ىطة واخممي جغُّـة حض لكجل اخممي هئهسء لكحف هلميىطة اخم اخم

خم جغُّـةّهبهشحنٰهخي ، هن اخلهيىس حطجل اخم ىطة  ذخم د ومظخنمئ اخممي مع هسوق اخم  اجفجههيخيهش اخم مظ
جغُّـة اخمهئ ُّـأ ولكهيهش وحنميهبهسال خسهسّهبهشوملخفهنهس، وحطجل اخم ن حن ىطة ومظمي ً اخم مظخيهسحط اخممي ّ. 

ح حن ل وهنِّـا حنهس ميمهمبىط حط هسل، جغهبمك ميخي هسئ حض هنِّـا اجف هسحك  حمهيمست اخمجه
ىطة حض هنهسميهش احلميمئهش جغُّـة واخممي خيهسحط حطجل اخم مسن : حطمنُّـد متحي اخم خف جم اجغُّـ واخممي اخم

د، وجمُّـ مظخيُّـم  مع د حن جغهبمك هن حن مع هسوجمهش ّأنّميهئخي إخمهبمبمس اجف جغُّـة حن  اخم

.١٣٠ـ ١٢٩ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملحنهئءإخسهبهست  
ٰههيهبخيهش رجم ١٥٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد  ).٦(، اخم
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د، هل مع د واجغُّـ، حممس ّمي خمهي مع د حن جغهبمك هن حن مع ّ حم واجغُّـ حن جغهبمك ّأنحن

اجغُّـ، أي  خف حم حنهئمبمس حنمنُّـاق اخم اجغُّـ واخممي د، هلهسخم مع  حنهس حط ّإنّهن واجغُّـ حن
خف رامعىش إحل حنهس حط اال اجغُّـ واخممي الف حطجل اخم خنميهب دون ِّـاهن، وّحتهسداالمغ  جكهتن اخم

خيهسحط  .اخم
د حطِّـخم إحل  مع د، ميهئخي اخم مع ىطة حن جكمثون مظخنميهب اخم جغُّـة واخممي هلهسخم

د اجفجههي مع اجغُّـ خمهيمئ هسوجمهش اخم خف، حنىش حن اجغُّـ واخممي وحض حمالحن هنِّـا مغهيىس . اخم
د وال ميخيهسحطهيمبهس مع هسوق اخم جغُّـة اجفجههيخيهش اخم مظ هي حطجل اخم حطجل واخمٰهُّـم، ّ إال وا

جغُّـة اخمهئ هش إحل ّهبهشاخم ىطة، هل اجفخيهب ىطة مظخيهسحطهيمبهس، وخم مظخيهسحطال حطهسخمٰهىطض، وهن ّهثناخممي ً اخممي
هنهسميىح حممس مظخي ء واجغُّـ حن جغهبُّّـممظخيهسحط اخم مسلكمبمس حض   ؛ واجغُّـةّهبهش، هلال ميٰهخي امع

خيهسحطهيجل مسع اجف هئهسع امع  .الحن
جغُّـة اخمهئ جغُّـة اجفجههيخيهش واخم هسئ متحي جمُّـ أجكهسر إحل اخمحيىطق حطجل اخم هسحك  ّهبهشواخمجه

اجغُّـ  خف حن هنهسميهش احلميمئهش، وأمعهسب حطِّـخم ّحض اخمحيمن األول حن حنىطجغهيهش اخم واخممي
د وحطجل امتخي مع جغُّـة خمهيمئ هسوجمهش اخم ى حن د إحل لكحف إجكميهسل اجفهئهسهلهسة حطجل دلك مع هسم اجف

خف اجغُّـ واخممي د خمهبىع واجغُّـاّأن اخمِّـي ميٰههئ اخم مع ورحطمس : جغهبمك جمهسل ؛ً حطٰهيغ اجف
هسوجمهس  اجغُّـ حن ن اخم خف ميهئهسحض حم اجغُّـ واخممي د إحل اخم مع هسم اجف هن أن امتخي ًمي ّ ّ

د مع د؛ّأن، وذخم خمهيمئ مع خف حن خف حن جغهبمك هن حم ر،  اخممي هسم اجفِّـحم  جفميهسن االمتخي
مل  اجغُّـ، ميهئ خف خمهبىع حط خف حن جغهبمك هن حم اجغُّـ، ّأنواخممي د خمهبىع حط مع  حطٰهيغ اجف

خس د هلمب واجغُّـّحم: وهن ميهئهسجميغ جم مع  . حن
، حن ملخف جمهبهسس حطٰهيغ حنمنهسدميخي ّأن: وميُّـهلٰه هسره حض متحي ، الك هسرمي اجغُّـ الك  خمهي

هسوق اجف خفإحل حطٰهيغ، هلهب د، وميٰه حنمنهسدميخي حن واجغُّـ وحم هسره حطخيهبهسس . ّمع والك
هسم  معُّـ هلهبمبهس حن حنٰههئ لكُّـم االمتخي حطٰهيغ حنمنهسدميخي إحل حطٰهيغ، هلمبهئهسك حنمنهسدمي ال مي

.١٥٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
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هسم حنهس  معُّـ هلهبمبهس حن حنٰههئ لكُّـم االمتخي معُّـ حض حنمنهسدمي أمغىط، حمهسخمٰهخلة اخم ال مي ُحنهس مي
خف ا لك إحل اخمٰهخلات، هلهسخممي اجغُّـ، وإن حمهسن هلهبمبهس ذخم إذا جمهب معُّـ حض اخم خمِّـي خمهبىع مي

اجغُّـ هن اجفخيهبىع حن هسين جغهبمك هن حنخيهبىع، واخمِّـي ميخيهسحطهي هن احط هسر اخم اجغُّـ حطهساللك ، خم
هسر األول اجغُّـ حطهساللك ّوأحنهس اخم خف اخمخيّ اجغُّـ واخممي  .ًمئجل مثهبٰههسهبّ هلمب ميٰه اخم

د إحل ا مع هب اجف خي اجغُّـهل دات حطٰههنمبهس إحل خم مع خف إلمن حطخيهبهسس اجف  واخممي
ٰههنمبهس مي هسم وهن اخمميّمنىححطٰهيغ، هل اجغُّـ،  حطهسالمتخي خف دون حطٰههنمبهس اآلمغىط وهن اخم

ىطة اخلهسؠهش جغُّـة اخلهسؠهش واخممي ىطة مههس اخم جغُّـة واخممي ّوهنهسمظهسن اخم ّ. 
جغُّـة اخمٰههسحنهش واجفجههيخيهش، و هئهسخض حنىش اخم د حن جغهبمك هن ّحم ّأنّوهنِّـا ال مي مع  حن

د هلمب واجغُّـ مع  .حن
هسر  ىطة حنجههيخيهش، هلّأمتحنىش األمغِّـ حطٰهجل االلك معُّـ خمُّـميهئهس حم ىطة هلمب ّمي  ال مظ حم

هتخسجلّ حممس متىغ لكحف ذخم ؠُّـر ،ّهبهشّمغهسؠهش ومت لّاجف ّحنهس ذحمىطمظ ال ميُّـل : ، جغهبمك ميخي
خف اجفخيهسحط خم  د، إذا اخممي مع جغُّـة اجفجههيخيهش خمهي ىطة [لكحف حنجيهسميىطة اخم خف حطهسخممي أي اخممي

؛ إذ ] اجفجههيخيهش د خم هسرّحمال ومع د هلهي وجغُّـة وخم حطهساللك مع ىطة هلمب ّمي ، هل حن حم
هش إحل وجغُّـة حنهس هبهش حنخيهب ىطة وخم حطهسخمٰهىطض،  وجغُّـّواحلُّـميمك لك أي. ّمت ة حنخيهسحطهيهش خمهيمي

جغُّـة اخلهسؠهش اخمهئّالحطُّـ هس لك اخم ن جغُّـمي ّ أن ميمي جغُّـة اخمٰههسحنهش اجفجههيخيهش،ّهبهشً ّ ألن ّ، ال اخم
مش اخمحيىطض ـ ال ميخيهسحطهيمبهس حطهسخمٰهىطضاخم هبهش ـ حط ىطة اخمهئ جغُّـة اخمهئّ إال ّمي ، وال ّهبهشاخم

جغُّـة اخمهئ جغُّـة اخمٰههسحنهش اجفجههيخيهش، واخم نّهبهشّمظخيهسحطهيمبهس اخم  لكجل حض وجغُّـة ُ ال ميٰهخي أن مظمي
هبهش واجغُّـة ىطة حن جغهب ىطة وال وجغُّـة وحم لك ،ّاخممي جغُّـة اجفجههيخيهش خمهب  وجغُّـة ّإال واخم

د مع رة لكهسحنهش، وحنٰههئ وجغُّـة جغخيهبخيهش اخم د حطمن مع  حنمنُّـاق حن ّحم ّأن :ّجغخيهبخيهش اخم
معّأمتحنمنهسدميخيمبهس ميمنُّـق لكهيهب  د وحن د .د ومع د، وومع امعمش ومع د اخم مع  هل

.١٣٩ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب 
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٩١ ص٢ ج:ُّـر مقهسحط، حنمناحلمنجههب اخض



مك  هبمبهست حن هبهي(إجكهسرات ومظهئ هب مظ ٣٦٥  ...........................................................)ومظهئ
د اجفهسدميهست ومع د، وومع هسل ومع د اجف د، وومع د، وهنميِّـا مقهسئىط ّاخمٰهخي ومع

دات األمغىطى، مع دّ هلهثهنهس اخم مع دميهش لكهيهبمبهس، حممس  وًمثهبٰههس مظخنحقك حض ؠُّـق اخم مع ّاجف
د واجغُّـة حن هنِّـه  مع خيهبخيهش اخم ، هل ده اخلهسص حط هسز حم واجغُّـ حنهئمبهس حطهئحيىع ومع ّميمئ ّ

هسجممبهس لكحف مثهبىش حنمنهسدميخيمبهس، وحن جغهبّهبهشاحلهب  ذات ّهبهش أمغىطى وهن جغهبّهبهش، حطمئٰههئ امتجه
هيحيهش حطِّـوات  داهتهس اخلحنمنهسدميخيمبهس اجف خفة ّهسؠومع لك حطمي ن واجغُّـة وخمهب هش، جمُّـ مظمي

لك واجغُّـة  خفة وخمهب ن حم د اخمٰهخي األول، وجمُّـ مظمي مع دّحم مع ٰهيغ اخم  ّميهش اجفهسداتحم
جغُّـة  مك حض مظخيهسحطهيمبهس حنىش مظهي اخم ىطة اخلهسؠهش هن اخم مي ّحض لكهسحس اجفهسدة، وهنِّـه اخممي ّ
ىطة حض حطٰهيغ  ن هنِّـه اخممي ًاخلهسؠهش مظخيهسحطال حطهسخمِّـات أو حطهسخمٰهىطض، وال حنٰههئ خممي ّ

ىطة ا جغُّـة لكجل اخممي ن اخم جغُّـة، حممس ال حنٰههئ خممي خم مظخيهسحطهيمبهس اجفمنهسدمي لكجل اخم
هنهسميىح خفة ال ملخف، وإن ّإحنهس، حط اجفمنهسدمي حطهسخمٰهىطض مظخيهسحط اخم  واجغُّـة ال ملخف، أو حم
مئ هنِّـا اخممنُّـق اخمٰههسمّأمتحمهسن ميمنُّـق لكحف اجلمئهبىش  د ال ملخف، وجمُّـ مي ّ ومع  وجغُّـة ّ

د، وهن وجغُّـة ال لكالجمهش خسهس  مع هسوجمهش خمهي ىطة اخمهئحنجههيخيهش حن هي اخممي  حض حطٰهيغ ّهبهشحط
ُّـأ لك حن ، وخمهب هش وال ملخفًاجفمنهسدمي  حطهبهئمبمس، ال ّميهشً خسهس، وال حنميهبهسال مظميهسل هبهس، وال مت

ء آمغىط ىطة اخلهسؠهش ؠحيهش حن ؠحيهست . ّحطهسخمِّـات وال حطهسخمٰهىطض، وال أي  ، اخممي ّمتٰه
جغُّـة اخمٰههسحنهش، جغهبمك ميمنُّـق لكحف مثهبىش اجفمنهسدمي  مئ حطهسخم ّحطٰهيغ حنمنهسدمي حنهس مي ّ

خفة اجغُّـة واخممي ، وهنِّـا حنهس مقهئّ أهنهس اخم هسز حط د ومح مع خنحقك حطهسخم د، هل  ّومع
خنميهب اخلهسيص خيىطميىط جغخيهبخيهش اخم هسره خم خف اخمِّـي مت حي ىط حض حطهبهسمتهئهس خمهي  .ّأحم

يطواري  خف اخمِّـي ذحمىطه احلميهب اخم حي هتحن األول حض اخم ّهنِّـا هن اخم خنميهب خمهيّ
 . واخمٰهىطهلهسء اخمخنهسمصجلّمنهئىحّاخلهسيص، واخمِّـي مت إحل اجف

هئين هئ:امك ال، وال ّأنهس  خم اهلحق يطواري حمهسن حنٰهخي خف اخمِّـي ذحمىطه اخم حي ً اخم
ء واجغُّـ حن جغهب ىطة حض  جغُّـة واخممي مسع اخم هسخمهش حض امع  حنىش ّخمميهئ واجغُّـة، وّهبهشامق

خيُّـ  ، ومت متٰه هسمظ إحل اخمُّـخمهب خيىط حض إجع هست هنِّـه ّأمتذخم ميحي معُّـ أي دخمهب إلجع ّ ال مي
ى، هسل، وهن ملخفّ إال اخمُّـلك هيهش حض هنِّـا اجف مبهس، حطٰهيغ حنهس ميِّـحمىط حن األحن ّ مظهسحنهش حض متحي
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، ومت ذخم ر احل هب حطهسخمهئ مئ ل هنِّـه اخمهئخيجههش . ّحمهسخم ف متحيمن احلُّـميمك جغ ّومق

مبهس مهىطومقهسحطخي هسب، هلهسمت ىطة حن هنِّـا اخممي جغُّـة واخممي هسجغمك اخم خنميهب وحن هسجغمك اخم  . حض حن
هئمكهت د،ّنأ :امك مع خنميهب حض حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم حيهسوت واخم اء ّ متمهىطميهش اخم  ًمق

خف اخمِّـي ذحمىطه احلميهب اخم حي خف اخمِّـي مقهئِّـحمىطه حمهسمتلك حطهسخم حي يطواري، أم حمهسمتلك حطهسخم
هئ، جغهسلّحمًالجغخيهس، لكحف  ل األمغخف اخمِّـي مي لك هن اخمخي هتخسجلهسه ؠُّـر ّ خمهب  حض هنِّـا ّاجف

يطواري، حط  هسل، وال هن حنِّـهنمش اخمٰهىطهلهسء اخمخنهسمصجل حممس ميُّـلك اخم  ؠُّـر ّإنّاجف
هتخسجل هئهس حطّاجف ّ جمُّـ رصح حض خص حط خنميهب حض حنىطامظمش ّمتمهىطميهش ّهتنّ حيهسوت واخم  اخم

د، حن مغالل اإلميمسن حطهسخماخم مع د واجف مع ىطة اخم مئُّـ حم د، اخم مظٰه ىطة ّٰهُّـدمع  واخممي
ٰهحيهس،  حيهسومظهش جكُّـة و د اجف مع ًحض حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم مس هن ألوامقىس اخمجهىطمي حض ّإمتّ

 ، ٰههي ٰههيهب واخم خمهش حض اخم مب ، حن أمع اخم مك اخمٰههيمئ خيُّـ حض آمغىط حنهس ّوإالّاخم  هلمب ميٰه
هئ د ذامظهس وجغّمي مع د واجف مع جغُّـة اخم د ًهسه حط مع جغُّـة اخم مئ حط ّخيهبخيهش، وهن حنهس مي

من خنميهبمي ّهبهشاخمخن حيهسوت اخم ىطة واخم رات وجكمثومتهست ّإمت، واخممي مس هن حض خكمب
ل  د، وهن جم مع ، وخمهبىع حض ذات جغخيهبخيهش اخم اجغُّـ احل د اخم مع ّومظٰههبهئهست ذخم اخم ّ

هبهئ الجغخيهس، وهن اخمِّـي مت ؠُّـر  ًآمغىط مقهئ هتخسجلّ  إحل اخمٰهىطهلهسء اخمخنهسمصجل حن لكمهمسء ّاجف
د ّأنٰههي ُهس جيمش أن ميّوحج: خيجل، جغهبمك جمهسلأهن اخمميخنىح واخمهب مع هسمظهئهس جفىطامظمش اخم  إجع

مي ٰههيهب لكحف مظّاجف مك واخم هئهس حض حنىطامظمش اخم ٰه ا ىطهنهس، ال ميهئهسحض حنهس ّهنهس ومظميّٰهُّـدىطة، وحن
د ذامظهس  مع د واجف مع هست وجغُّـة اخم ًمت حطمنُّـده حن ذي جم إن جكهسء اهللا، حن إجع

 ....هن اخمميخنىح واخمهبخيجلوجغخيهبخيهش، حممس هن حنِّـهنمش األوخمهبهسء واخمٰهىطهلهسء حن لكمهمسء أ
د ّهئمهىطميهش اإلميمسن حطّنأ :امكملامسىط مع حيهسوت حض حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم خنميهب واخم  اخم

مي جغهبُّـ أمغىغ اخلّاجف لك هن مظ جغهبُّـ ّأن، حط ّاصّىطة، خمهب  حض ّاص اخلّأمغىغ مظ
ف مي هئّإمت ّهنهيحمهيمسهت حممس مق ل اخمِّـي مي هتخسجلهسه ؠُّـر ّمس هن ذخم اخمخي  حض هنهسميهش ّاجف

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٧١ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض



للك  ...........................................................)يتشقشغ تغفشط(مجصهمن يتشقششصن دققض 
 .مخزظخصل مخدصخمحك يجشصجم هخظي يف مألخغمو مخالثسض مح مثرصه يصفقغ

  مخقدسشع يمخقسصينآلصرظطض يطغ مخقسفج مخظي صكقصهي خقسظطظ :القول السادس
ييف دظمتض ثسشسض مخغتغنك ثشض صزقسظ بسقظن مخغتغن يمثغتغن دزص خقظن 

يف ن آلزظن خقجن دقزصطظن يدقآلطضك خصخغتغنمن يمثغتغنمن يمثظمتض مخغتغنآلشضثسشس
 همن ثسصئع خمقسسض يدقزصطظنك بع هلشزشص ضشص دع هخع خشفآلخسشمألحشصى ثسشسضك ي

تدجو يف جشط يخشغ ثسشسض يمثظن طف ثسشسض مخغتغنك ييثظن محلسشسض آل 
 حلسشسض مخغتغن يف حح خقظملص خحم طغ دزقسظ ملقصم آلشضبشزشف مخغثظن مخدكذ

 دظتقض دغ تسع مثظمتض آلخع آلمىآل مخقدسشعك يمصحم بشزشف آلشرظطضمخقسفج مخفصبع خ
 خزشظدص . طف دغ جشط ثسشسض مخغتغن آل حجيظن ثسشسضآل مثقسصيتض يمثقسقآلطضمخغتغن

 خشف يتغن ثسشسضك يآل جتظ خششص حج مخغتغن آلطضآلتذع طظو حث مي دظتقض يتغن
ظن يف مخلصهنك دغ نيى مى تظتع خقظملص آل دقسقآلطضيف دقغ مألحشصىك خصثظمتض مخغتغن

 يف حح مخسقظنك يمى خصصض هلشزشص دغ جشط يخشغ ثسشسض آلشض جكذمح يثظن
  آل مخظمن دصطشض مإلصفصى آلصىآليطظم دغ خقشع دص طظخظي مخسغى يف مثصطشصنك خ. مخغتغن

آله دقال ه دقسق ظن يف مخلصهن ثسشسضك دغ نيى مى تسغى طشصو يثظن يف حح مخسقظنك ي
غ طدجخغى يف ثسشسض شآلخسشخظطظ يحشظي يثصخظ خقجيى يف مألحشصى ثسشسضك ي

يشصي مججمخص ثسشسآلشضمإلصفصص يشص ثصهتآل ك خظطظ مصفصى يف مخلصهن ثسشسض يخظخع حشظي آل
بح تسع آلصهتف  مآلججمو محلسشسف مخلآلخسغآليثصخظ يجصئظ مخظمن دصطشض مإلصفصىك ي

 آل طزشف يثظملص يف حح خقظملصك بع طف خقجن يف آلشضآلمألخظمن يف دصطشض مإلصفصص
يشصي مججمخص ثسشسآلشضشص يف مخغخض همتغ تدجو يف ثسشسض مإلصفصصآلخسشك يمخلصهن ثسشسض  آل

يشصثصهت  .آل
خقجن يف مألحشصى آل خصكص خظخع دص صسغخغ يف دظمتض ثسشسض مخغتغن مثقسصيتضك

 يف حح تسع آلشضك يطف خقظن آل تظتع مح يثظن جكذآلطض يتغنآلشضخقظن ثسشس
غكص دغ جشط يخشغ ثسشسض مخغتغنك يمخسقظنك يمى خصصض هلشزشص تدجو ثصهتص يف خ
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د اخم مع هش اخم د جغخيهبخيهش، وحمِّـا حنىطمظ د ومع مع هش وامعمش اخم د جغخيهبخيهش، ّٰهخيمك هلمئىطمظ ومع

د مع د اجفهسدي ومقهسئىط اجفىطامظمش اخم مع هش اخم هسمض وحنىطمظ د اجف مع هش اخم  ّميهشّوهنميِّـا حنىطمظ
ىطهتهس احلخيهبخيّ هلهثهنهس األمغىطى، د جغخيهبخيهش، حنىش حم منّهبهشومع  مظىطمعىش ّهبهش حن دون وجغُّـة جك

ٰهخيهنِّـا حنهس. إخمهبمبهس حيهسومظهش، هيّ متحيمبمئ ومت د اجف مع خنميهب حض حنىطامظمش جغخيهبخيهش اخم  حن اخم
خف  حي خفة مظخنحقك حض مقهئَّـ جغخيهبخيهش واجغُّـة حطهسجفٰههئ اخمِّـي حطهبهئهسه، ال حطهسخم ّهلمب حنىطامظمش حم

يطواري  .اخمِّـي ذحمىطه احلميهب اخم
خنميهب حض اجفهسهنهبهست  ل اخم من ل حط هسب أحنهسحنهئهس خمهيخي هي اخم ء ميهئحي ّوحض هنِّـا اخمهن

خف اخمِّـي حطهبهئهسه حي  .ّحطهسخم
خفمي خموحن مت حي د، ّهئمهىطميهشهسئمل اخمحيىطق حطجل هنِّـمي اخم مع خنميهب حض جغخيهبخيهش اخم  اخم

امعمش مظٰههسحل ّأمت ن اخممنهسدر لك اخم يطواري ميمي خف األول اخمِّـي ذحمىطه اخم حي ّ لكحف اخم
من منّهبهشجغخيهبخيهش واجغُّـة جك ىس، وهن وجغُّـة جك د اجفهئ مع مئ حطهسخم  ّهبهشّ هن اخم مظ

اجغُّـ، وحت حطِّـخم ىطة، وهنِّـا حنهس ميهئ حنىش جمهسلكُّـة اخم هسط ّحض لكجل اخممي هتخمهش ارمظ  حن
خف، اجغُّـ حطهسخممي خفواجغُّـ جغخيهبخيهشمنهسدر ّ ألن اخماخم حي الف اخم ىطمظ وهنِّـا حط   حض لكجل حم

هسين اخمِّـي ذحمىطمتهسه وامغحقمتهسه هل خف جغخيهبخيهش، ال ميىطمعىش إحل وجغُّـة  اخممنهسدر ّهثناخم حم
من هتمتىح ّهبهشجك هسج أميهنهس إحل حطهبهسن حن اجغُّـ، وإل ً، وهن حنهس ال ميهئ حنىش جمهسلكُّـة اخم

خفحل اجغُّـ حطهسخممي هسط اخم ٰهىطّ حنٰههنهيهش ارمظ هتخمهش أمغىطى مقهئ ًال حض ّض خسهس حنحيمنّ، وهنِّـه حن
اجغُّـ مك جمهسلكُّـة اخم  .حن

خف اخمِّـي امغحقمتهسه خمّإن ّجع حي د جمىطميمش اجفهتمغِّـ ّهئمهىطميهش هنِّـا اخم مع خنميهب حض اخم  اخم
، حط  جغهبُّـ اخمٰههسحن يطواري اؠجهالح اخم هسخممك، اخمِّـي أحكهي لكهيهب اخم ل اخم ّحن اخمخي

خيهبخيهش واجغُّـة هن  خف حط هسهلهش حطهبهسن معمبهش اجكحقاك اخممي دهن متحي حنىش إ مع  .جغخيهبخيهش اخم
جغهبُّـ اخل هيمئجل هن مظ ل اخمِّـي لكهيهب لكهسحنهش اجف هسحلخيهبخيهش هنِّـا اخمخي ، اخمِّـي ّاصّهل

جغهبُّـا مقجه خف اخمِّـي ذحمىطمتهسه، وخمهبىع هن مظ حي خنميهب حطهسخم هسين اخم ًهبهسًميهئ حنىش حن ّ 
يطواري ل اخم ام حممس ميخي  .خمهيٰه
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هئمسىط من:امكخنيشل امك د وجغُّـة جك مع د واجف مع د ّهبهش جغخيهبخيّهبهش وجغُّـة اخم ، وهن ومع

د مع د ملخفه اخمّميهشوحن مع د وال حن د . هسري مظٰههسحل، هلال ومع مع وخممي هنِّـا اخم
د احل مظٰههسحل، خم حنمههسهنىط وجكمثون  يص اخمِّـي هن ومع اجغُّـ اخمخن د اخم مع ّواجف
د مغهسص هبهس،  يص، وخمهبىع خسهس ومع ده اخمخن لك مغهسرمعهش لك ومع ّوجضهيهبهست، وخمهب ّ
س حض  هب اخمٰهمي هش إحل اخمخنهسمغىغ وحن جم هب اخممه حطهسخمهئ ّحط هن آميهست خم مظٰههسحل حن جم

لك هنهئهسك حنىطامظمش حنميهس،اجفىطا د، حط إذا حمهسن هنهئهسك مظحيهسوتّٰهُّـدهش وحنّخنميمي هلهيهب مع  ة حض اخم
جمهست، هلمب مظخنميهب ومظحيهسوت حض اجفمههسهنىط واخم هي هست ّهيهبومظخنميهب حض حنىطامظمش اجف

منّٰههيخيواخمخنمثون اجف د اخمخن مع خيهبخيهش اخم يص، واجفمههسهنىط .ّهبهشهش حط د واجغُّـ جك مع ّ هلهسخم
حيهسومظهش حن  .هشّخنميميحن

ل وحطجل اخمخي الف حطجل هنِّـا اخمخي هسره واالمغ خف اخمِّـي امغ حي ل اخلهسحنىع وهن اخم
يطواري خم جلّهئمهىطميهشاحلميهب اخم خنميهب حن معمب  : اخم

خف وحنّنأ :اجلٰههب األوحق ل اخلهسحنىع حم د حطهئهسء لكحف اخمخي مع  اجفىطامظمش ّٰهُّـد حطّٰهُّـدً اخم
د مع د واجغُّـّميهشاخم مع ن اخم هسحطىش ميمي ل اخم  ًاً ومظحيهسوهتهس، وخممي حطهئهسء لكحف هنِّـا اخمخي
منهب ىطة حض اجفمههسهنىط واخمًهسجك  .هستهبّهي واخممي

هئحيجيهب ل اخلهسحنىع ّنأ :اجلٰههب امك حيهسوت حطهئهسء لكحف اخمخي خنميهب واخم مس إلمن حض ّإمتً اخم
مي د اجف مع ًهست حطهئهسء لكحف ّهيهبّىطة، وخمميهئ إلمن حض اخمخنمثون واجفمههسهنىط واخمّحنىطامظمش اخم

هسحطىش ل اخم  .هنِّـا اخمخي
ل األول اجفّإن ّجع ل األمغخف وحطجل اخمخي مس هن حن ّإمت ّخيُّـمّ اخمحيىطق حطجل هنِّـا اخمخي

احس اإلحنميهسمتمعمبهش اإلميمس جمهش اخمجيهبّهبهشن هلهب حطهسخمٰه هي دة خمهئهس، وّهبهش اجف هس آميهست ّأهن حنهئمبهس واجفخنمب
مش واخمىطمقهسالت  خيهسد حط إمتميهسر اخممي د احل مظٰههسحل، هلال ميالزم حن االلك مع ّوحنمههسهنىط خم

مسو ل األول، جغهبمك ّميهشواخمخلائىش اخم الف حنهس مق حض اخمخي ، وهنِّـا حط ّ ومت ذخم
ل ميىطى  هسب هنِّـا اخمخي د اّأنأؠ مع ى اخم هسرك  حنهس مق يص خمهي مظ اجغُّـ اخمخن ّخم

ر ومههبهش،  هسرة لك أحن هب جعهسمتهبهش حنهس ميىطاه األجغّومظٰههسحل لك  .لوهن حن جم
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خف اخمِّـي امغحقمتهسه خمّوأحنهس حي ل وحطجل اخم هش إحل اخمحيىطق حطجل هنِّـا اخمخي  ّهئمهىطميهش حطهسخمهئ

هسدس ل اخم خنميهب حض اخمخي هياخم ا د ؛ هل مع د واجف مع ىطة اخم هسر اإلميمسن حطمي  حطهسلك
خف اخمِّـي ذحمىطمت حي منًحطهئهسء لكحف اخم د وجغُّـة جك مع د واجف مع جغُّـة اخم  ّهبهشهسه، واإلميمسن حط
هسحطىش ل اخم  .ًحطهئهسء لكحف هنِّـا اخمخي

ل،  اخمُّـخمّأحنهس هست هنِّـا اخمخي ه إلجع خفة، وجمىش ّأدخمهشهلخيُّـ ذحمىطوا هب اخمِّـي أجمهسحن  حم
ىطهنهس خصال ّأحم

هسجغمك  ً. ل إحل خصهي حن حن حم ّ خمهيهئخيهسش واخمىطد، ومظحيمنهب اخمميالم حض ذخم حن ّ
هئهسمقمش حنىش اجفخيهسم، وخممي حطهئ اإلمثهسل متّاخمهئمهىطياخمٰهىطهلهسن  ل حطمس مي  :خي

هسرة لك اجفخنهسهنُّـة واخمميخنىح  ● ل لك هست هنِّـا اخمخي ن دخمهبهيمب إلجع مظهسرة ميمي
ك اخمٰهمئمك، جغهبمك ميُّـلك اخمٰههسرف  هي خف واخم  جمُّـ ّأمتّاحلهسؠ خمهيٰههسرف حن مغالل اخم

حم إحل جغخيهبخيهش  خفه ومقهي ؠ حط دّأمتّمظ مع د ّ إال  ال ميىطى وال ميخنهسهنُّـ حض اخم ومع
هسرك ومظٰههسحل  .ّاحل مظ

هي وخممي حن ا ا د وجغُّـةّأنخم مع لك خمهئهس وجغُّـة اخم د ال مظ  اخم مت  اخمخنمب
ى اهللا ّنحطمنُّـد احلُّـميمك لكهئمبهس، أل معُّـان جفهس مق د ولكُّـم اجفخنهسهنُّـة واخم  وجغُّـة اخمخنمب

اه  د حنهس مق د ولكُّـم ومع مع اه ّمظٰههسحل ألك حن وجغُّـة اخم ن حنهس مق مظٰههسحل، هلخيُّـ ميمي
دا مع مت لكجل اخمحيخيىط واحلهسمعهش واالرمظّخممي وًحن امعمش  اخمٰههسرف حس ميخنهسهنُّـه خممي هسط حطهسخم

هب اجفٰههسين احلىطهلهبهش اخمخيهسئمئهش واجف ده حن جم دا، وومع مع ن حن ّمظٰههسحل، هلهبمي حنً هش ّخي
ن اخمٰههسرف ال ميىطى ملخف اهللا مظٰههسحل أحنىط، نإذ. حطجيخفهنهس، وخمِّـخم حس ميخنهسهنُّـه اخمٰههسرف  حم

ى  خيىط متحيهب إحل دخمهب وحطىطهنهسن ملخف دلك د أحنىط آمغىط، ميحي مع ى اهللا ملخف حن ن حنهس مق وحم
 .اجفخنهسهنُّـة

هسرة أمغىطى د ـ اخم هن ألكّإن: حطٰه جههش ّ وجغُّـة اخمخنمب د ـ حنىطمظ مع  حن وجغُّـة اخم
حم  ىغ اخمٰههسرف، هلخيُّـ ال ميىطى حن مغالل مقخفه ومقهي ىس حطخن حطهسجفخيهسم اخمٰهمئمك اجفىطمظ

د احل لكهيهب هش ومع ى احل مظٰههسحل، خمجيهي ّاخمٰهمئمك مق د ـ اخم هن . ّ مع ّوأحنهس وجغُّـة اخم
جههش حطهسحلميمئهش اخم هئهس ـ هلمب حنىطمظ لك خمهيجيخفّهئمهىطميهشّخص حط حطهسخممفهنهسن واخمُّـخمهب ّ إال ، هلال مظ
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خس دّإن: (اخمٰهخيمك، وهنِّـا هن حنٰههئ جم مع معُّـان ألك حن لكُّـم اخم  ).ّ لكُّـم اخم

هبهسء واألوؠهبهسء ـ هل،متٰه حنهس حطهسخمٰهمنمئهش اجفجههيخيهش ـ حمهسألمت  ّهثنً خم حمهسن اخمٰههسرف حنٰهمن
ده وحنميهسجكحيهسمظ اإلخس هسوي ّهبهشلكُّـم ومعُّـامت خمممء حن األجكهبهسء حض حنخيهسم جكمب  مي

ده، وهنِّـا أحنىط آمغىط حنىطمظ هسوق لكُّـم ومع ، وهن ّهبهشات واجفخيهسحنهست اإلخسّىس حطهسخمهئومي
مك  .ّمغهسرج لك خص اخم

دّنأ: واحلهسؠ مع لك دخمهبال لكحف وجغُّـة اخم د اخمٰههسرف خمهب  .ً وجغُّـة جكمب
ل اخمهئىغ اخمخللك اخمخيجهٰه  ● هست هنِّـا اخمخي ن دخمهبهيمب إلجع ّومظهسرة أمغىطى ميمي

هئُّـ واخمُّـالخمهش خيُّـ اخم معُّـ خمُّـميهئهس ّأمت، ومت متٰه لكّهبهش متخيهيّدخمهشأ ال مظ هش ّ، داخم حممبِّـهّهبهش 
من د اخمخن مع ُّـ ّهبهشحطهسخمخيجهىش واخمهبخيجل لكحف وجغُّـة اخم  حطهسجفٰههئ اخمِّـي ذحمىطوه، جغهبمك حس مت

لك ؠهس  ٰههئهس متمن مش مظ ًحط هئُّـ واخمُّـالخمهش، داخمّهبهش جمجهٰهّهبهشّ  ّوأحنهس. هش لكحف ذخم اجفٰههئّ اخم
ص اخمخللك خم مظٰههسحلّهبهشاخمهئمن هسل، حمخي خنمبُّـون هبهس حض هنِّـا اجف رنا:  اخم مي َوما أ ُ ْ َ َ َ 

مح بّإال  ِواحدة  ٍ ْ َ َ ٌ َ ِ ِاَ َ َ خم مظٰههسحل،)٥٠: اخمخيمئىط( ْ ثم وجه ا :  وجم وا  نما تو ُفأ ْ َ ّ َ َ ْ ّ َ ُ َْ َ َ َ

ٌإن ا واسع عليم ِ َ ٌ ِ َ ّ خيىطة( ِ ص، هل، )١١٥: اخم  مثهبٰهمبهس ّهثنوملخف ذخم حن اخمهئمن
هئهسمقمش  معهبمبمبهس وهلمبمئمبهس حطمس مي ، حط ميمئمي مظ لك رصإلهش حض اجفٰههئ اخمِّـي ميىطميُّـومت خمهب

مع د واجف مع ىطة اخم ث حنىش اإلميمسن حطمي ل إحل اخم حم د، واحلُّـميمك حض ذخم حن
خف حي  .ّهبهش واخمميالحنّميهشاخم
هش مي ● هست ذخم حطهسخمُّـخمهب واخممفهنهسن اخمٰهخيمك، وخمٰه أهن دخمهب ُّّـلُومظهسرة جعهسخم ّ إلجع ّ

من جغُّـة اخمخن هست اخم ر، هن دخمهب لكُّـم ّهبهشّلكخيمك ذحمىطوه إلجع د حطهسجفٰههئ اجفِّـحم مع  خمهي

هي   ا جغهبُّـ ّأنحن اخم هتخمهش اخم هتخمهش األمقهسمقهبهش اخم حتُّـد اخمىطأي اخممنهسئمش حض حن ّ حن هنِّـه اجف ّ
اهنُّـ واجفمثميُّـات واخمخيىط هسهتهس مثىش اخمخن ، ال ميميحي حض إجع ل اخمُّـمي ، اخم ّواخم هن أؠ أؠ ائ

هس إال االال مظ ّٰهجه ملهسخم هش، هلً هب  هنِّـا ال ميهئحيىش حض اجفخيهسم، وإن حمهسن ميهئحيىش حض حطٰهيغ ّهثنحكمئئهئهسن حطهسخمهئ
حيمنهبهيهبهش خيهسدميهش اخمحيىطلكهبهش اخم ر االلك ص اخمخللكهبهش ّالحطُّـهل. األحن  حض اجفخيهسم حن حتمنهب اخمهئمن

هئُّـ واخمُّـالخمهشّاخمخيجهٰههب ل حض احكمئئهئهسن اخمٰههسرف. هش اخم .وحمِّـخم متخي
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د احل هسرك ومظٰههسحل، هلٰهُّـم مظهئهسهن ومع د احل مظ ّمظهئهسهن ومع هسخمهش ّ لك امق  مظٰههسحل مي

ده مظٰههسحل،  هسل ومع د آمغىط حض جم ن هنهئهسك ومع هئهسهنهبهس وخصُّـودا ّوإالأن ميمي ً خمميهسن حن ً
دا إحنميهسمت د، وخم حمهسن ومع مع ًهبهسًحطخيُّـر حنهس ميخيهسحطهي وميجيهسميىطه حن اخم ّ ، خيىطا إخمهب هسمعهس وحنحي ً خص ً

هش إحل احل مظٰههسحل ال ميحقك حصهسال ألي د حطهسخمهئ مع ّهلهسخمالمظهئهسهن حض اخم ً د آمغىط،ّ   ومع
اء جمهس خم جمهسئمس حط حمًمق خم ومصهي د، أم حمهسن حض حك مع ميميهس خم حض اخم ًهسن حض لكىط و ً ً .

هئهسهنّوميمئ ىط إذ حمهسن ملخف حن ن خمِّـخم حطهسخم  ّهثمت، هلّهبهش احلُّـود حض دائىطة اخمميىطة األرهي
، وخم حمهسن  هش حنهئ د أي هنىط حن األهنهسر، وإن حمهسمتلك ؠجيخفة حنحيهس مع ّال ميحقك حصهسال خم ً

 ، خم ىط حض لكىط أو هنىط حض حك هئهسهنهبهس حطمئخيُّـار حنهس ميخيهسحطهيّالحطُّـهلهنهئهسك حط  .ً أن ميحيىطض حن
خيُّـ أميهنهس حطٰهُّـم محهسحنّخمميهئ ب؛ إذ ميمئمي أن ّهبهشًهئهس متٰه هست اجفجههي  هنِّـا اخمُّـخمهب إلجع

مي دات حن ، حطهئّميحيىطض هنهئهسك ومع هئهسهن د ملخف اجف مع حكهش ذخم اخم  ٍىطة حض دائىطة وخص
هئهسهن خصهبجه د اخمالحن مع ن ذخم اخم ميًهسميمي دات اجف مع هي اخم حنىطة اجفّ حط معّخي  .د حطهش اخم

هسجغمك اخمٰهىطهلهسن  ل إحل خصهي حن حن حم  .ّاخمهئمهىطيّوحتخيهب ذخم حن
منّهبهش لكخيهيّأدخمهش هنهئهسك ّإن ّجع جغُّـة اخمخن هست اخم د، ّهبهش أمغىطى ذحمىطوهنهس إلجع مع  خمهي

مك حض ذخم  ب، واخم الة حطهسجفمنهسدرة لكحف اجفجههي ىطهنهس حن ّوخممي مثهبٰهمبهس ملخف مظهسحنهش وأحم
هسجغمك اخمٰهىطهلهسن  ل إحل حن حم  .ّاخمهئمهىطيًأميهنهس حن

ل اخمخيّوأحنهس من جغمن جغُّـة اخمخن مسدا لكحف ّهبهشجهىش خمُّـى اخمٰههسرف حطهسخم د، الك مع ً خمهي
اهنُّـ واأل ع مظهي اخمخن منّدخمهشحصمئ هتخمهش جك ىس حطِّـات اخمٰههسرف، ّذامظهب ّهبهش، هلمب حن هش مظىطمظ

ن جمجهٰه جمجهٰههس  مئُّـ لكحف حنمفّذامظهبًوميمي ّهس، ال ميٰه لكً ال ميمئمي إخميطام هل، ّهبهشرات حن
، وال ميهييطم حن إمتميهسره أياآلمغىطمي ، أو مصهسخمحيهش خممفّ حط ّهنهسن لكخيمك جمجهٰه مظهئهسجميغ حنهئجهخي ّ. 

ىس حطهسجلهسمتمش اخم رّومت خمُّـميهئهس مظهتحن ميىطمظ ل، جغهبمك حس ميّمن  خمهئهس ّهنهيي خسِّـا اخمخي
راخمحيهسرق اخم دات ومظٰهُّـدهنهس ومظحيهسوهتهس ّمن مع ىطة اخم ل حطمي ّي احلخيهبخي حطجل اخمخي

د مظحيهسومظهس مظخنميهبمي مع ًهبهسًحطهسخم منّ د اخمخن مع جغُّـة اخم ل حط ىطة اجفمههسهنىط ّهبهش، وحطجل اخمخي  وحم
حيهسوتهست هبّهيواخم هسب حمال ً مظحيهسومظهس مظخنومظ ؠهس حنىش حلهسظ أن أؠ ّميهبميهبهس مغمن ً ً ّ
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هسرك ومظٰههسحل  هسري مظ د ذات اخم جمهس وراء ومع ن حطهتن هنهئهسك لكهسجفهس مصهي خمجل ميمثحنهئ ًاخمخي ً  ّجعّ

هسء ّإن هنهئهس إل خمهئهس أن مت دة أم هست ّهيهبّل حطهتن مظهي اجفمههسهنىط واخمّ مع هن هن حن
ء حن األجكهبهسء، هلهسجفمههسهنىط واخم هست هبّهيحنٰهُّـوحنهش؟ وال خيىطج لك حكىطحض اخمهئخيهبهنجل 

دة أو حنٰهُّـوحنهش مع ن حن  .ّإحنهس أن مظمي
هسحطخيهش، وال ّالحطُّـهل ال اخم هسحطىش إحل واجغُّـ حن األجم ل اخم  أن ميىطمعىش هنِّـا اخمخي

جههبىش أن مت رمت خيالّمن ال حن ّه جم ً
هسخسهس ً.  اجفمههسهنىط ّأنحن :  حنهس جمُّـ ميخيهسلّوأحنهس.  حض جم

د وال هن لكُّـم، وّهيهبواخم د وّإمتهست الهن ومع مع ، هلمب حمالم هبّجضهيمس هن حنمهمبىط اخم
رهئ وملخف حنملهسئ اجفٰه ل حطهسحلهسل أو ّإحنهس، حط ميهييطم حنهئ ّمن  ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل، أو اخمخي

د واخمٰهُّـم، و مع امقجههش حطجل اخم ، ّحم اخم هسخمهشّحطُّـجخ ذخم حطهسحك  .االمق
خنميهبميّخمٰه و دات اخم مع مئهبهبيط هنِّـا حطجل اخم  واجفمههسهنىط واخمخنمثون ّهبهشلكُّـم اخم

خنميهبمي ر حن اخمهئهسجغهبهش اخمّهبهشاخم خف لكّميهشّمن ٰه  أجغُّـمههس ّ، هن اخمِّـي دهلىش اجفمنهئىح خمهي
دات وإن ّأنومقهئخيهب اخممفهنهسن اخمخيجهٰه لكحف : حطهسآلمغىط حض اجفخيهسم، جغهبهئمس جمهسل مع  اخم

ىطت ومحهسمييطت، ره ّ أهنهس ّ إالّمظمي رات مت ّحن حنىطامظمش مظٰههبهئهست احل األول، وخكمب ّّ
د ذامظهس وجغخيهبخيهش حطمنُّـد ّأمت حنىش وجكمثومتهست ذامظ مع د واجف مع هست وجغُّـة اخم ، ًإجع

يطو هن اخمِّـي دهلىش احلًأميهنهسهنِّـا ّخمٰه و لميهب اخم خنميهب حض ّهتن حطاري إحل اخمخي  اخم
د واإلميمسن  مع ىطهتمسجغخيهبخيهش اخم د حض لكجل حم مع د واجف مع جغُّـة اخم  هن حنِّـهنمش حط

ر جغهبمك حس مي؛ّاجفمنهئىح واخمٰهىطهلهسء اخمخنهسمصجل ىطة ّمن مش اخممههسهنىط ـ اخمحيىطق حطجل حم  ـ حط
خنميهبمي د اخم مع ىطة اجفمههسهنىطّهبهشاخم  . وحطجل حم

خيُّـ  خف ّأنإذن مت متٰه ٰه الف حض اخم خف.ّخمهبىع إال االمغ دات مظٰه مع حيٌ هلهسخم ، ّ هلهي
خف خفّ لكىطهلهسينٌواجفمههسهنىط واخمخنمثون مظٰه د واجغُّـّ جمىطآينٌ، واآلميهست مظٰه  .، واجفٰههئ اجفخيمن

هبهيمب خمهيمئمههسهنىط واخمّوأحنهس رة اجفىطآمظّهيهب مح رة، ّهبهشهست حطهسخممن هش إحل ذي اخممن  حطهسخمهئ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب  .٧١ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحط األرمسممهباحلمنجههب اخض
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هش حض اجفىطآة، حن رة زميُّـ اجفهئٰهمي ، هلميِّـخم ّ أهنهس حممس حض ؠ لك هن هن هن وخمهب

؛ ألّهثمتمههسهنىط، هلاجف هل هب ملخف حن ّ أميهنهس مح ّ رة اجفىطآمظّنً دّهبهش خمهيمن د ًا حنجيهسميىطًا ومع مع  خم
رمظ اجفهئٰهمي د ؠ مع د زميُّـ حنجيهسميىط خم مع رة، هل  حض اجفىطآة، وإن حمهسن حض هشذي اخممن

رة اجفىطآمظ رة؛ّهبهش جمهسحطهيّهبهشاخممن مسجع حض اخسهبئهش  احلميهسميهش لك ذي اخممن هسر اخم  وذخم حطهسلك
دات . ُّـواخمخنمي اجفهئٰهميىع حض اجفىطآة خميطمي مع هش إحل اخم خم أميهنهس حطهسخمهئ ًوهنِّـا حنهس متخي

د احل مظٰههسحل، وإلمي ؠحيهسمظ .ّهبهشاإلحنميهسمت مع ه آميهش خم د لكهسحس اإلحنميهسن حطخلا مع ّ هل
د.مقهشّوحممسالمظ ذامظ اجفخيُّـ مع د ّميهش هلمئ مع مت آميهش وحنمهمبىطا جف هئهسخض حنىش حم ً اخمممء ال مظ

د اخم مع د اخلهسرمعوِّّـهنهئ آمغىط، حممس ميخيهسل ذخم حض اخم مع  .اخم
ىطهتهس، وجمُّـ ذهنمش هنِّـه هن أ د أو حم مع هتخمهش وجغُّـة جغخيهبخيهش اخم ال حض حن ّهن األجم

ميهيّحمإحل  متهسّ واجغُّـ حنهئمبهس حكهسئحيهش حن اخمٰهىطهلهسء أو احلميمسء أو اجف  .مئجل حممس أ
  ا اؿ  ا ا ا   اد) ٤(

هسحط  هب اخم هئ ىطهتهس ّأنذحمىطمتهس حض حنجههيىش اخم د أو حم مع هتخمهش وجغُّـة جغخيهبخيهش اخم  حن
ال واآلراء اجفجهىطوجغهش هلهبمبهس، ذات أحطٰههسد و متّحنمبمئهشاألجم  ّهبهش حض حتُّـميُّـ اخمىطؤميهش اخممي

ث اخمٰهخيهسئُّـ ٰهيغ اخم ىس حط جغهبُّـ، اخم هن ّ، وأمهّهبهش واإلميمسمتّميهشومظىطمظ مبهس لكخيهبُّـة اخم
خيهسد هسئ االلك هش إحل دائىطة اجف وحن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش . ّميهشّاألؠ األول واألمقهسس حطهسخمهئ

ث اخمحي ٰهيغ اخم هتخمهش حط جهلك هنِّـه اجف ض اخمحيخيمبهسء إحل حتُّـميُّـ ّ، جغهبمك مظٰهىطّهبهشخيمبارمظ
، وّحماخمىطأي اخمحيخيمب جضهسه  هسحط اجفمثحنهئجل حط ال وأؠ  حن ّأن واجغُّـ حن مظهي األجم

من جغُّـة اخمخن ال حطهسخم د هن إلّهبهشًميمثحن حن مع  مي حطميحيىطه أم ال؟ُ خمهي
هسب اخمجهمبهسرة  مك اإلميمسن واخمميحيىط حن حم ّهنِّـا حنهس مظٰهىطض خم اخمحيخيمبهسء حض حن

مك حض ذخم وحتخيهبخي هسمقهش، واخم هسجغمك واخمهئ ىش حن اجف ل إحل هنِّـا اجف حم  حن
ٰههيهبخيهست ّهبهشاخمحيخيمب ال، حنىش ذحمىط حطٰهيغ اخم ، وخممي متخنخف هلهبمس ميمك إحل حطٰهيغ مظهي األجم

معيطة لكهيهبمبهس  :واإلجكهسرات اجف
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كيم.١ سن ا سيد    ّ رأي ا

هبُّـحطٰهُّـ أن أورد  يطواري حض جغهسجكهب لكحف ّاخم مي حمالم اخم مئ  احلميهب حض حن
دّأناألمقحيهسر، حن  مع جغُّـة اخم ل حط هلهبهش،  اخمخي د مثهبٰههس حنِّـهنمش حطٰهيغ اخممن مع ّ واجف ً

جغهبُّـ اخلهسيصّأنو ٰههيهب لكحف حمالحنّ هنِّـا هن اخم ّجغ اخممه هبمثالء : ، جمهسل حض اخم
جغهبُّـ  هسن مخ ّاخلهسصاخمخيهسئهيجل حطهسخم مع لكهس، مي ر حط  هش اجفهتحن ً، واحلمئ لكحف اخممن ّ

ال لكحف مغالف خكهسهنىطهنهس،  د ّوإالهنِّـه األجم ال ومع ّ هلميهبىح ميمنهي لكحف هنِّـه األجم
م؟اخلهسخم ر، واخمىطاجغ واجفىطجغ ق، واآلحنىط واجفهتحن هي  .! واجف

ىطة واخم هلمب جغُّـة ّٰهُّـد جمُّـ هلمب حن خكهسهنىط حمالحنمب متحي اخممي  واإلميمسن حطهسخم
من هسء اخمّهبهشاخمخن ، ال حض ّهبهش واإلجعهئهبهئّٰهُّـدّ، اخم ال مظهئ حنىش أي مت حن أمت

د وال حض اجفمههسهنىط واخم مع هسين ّهيهباخم ل اخم اخمِّـي ّهست، وهنِّـا إمتمس ميهئ حنىش اخمخي
هلهبهش ّأوردمتهسه مقهسحطخيهس لك حطٰهيغ اخممن جغُّـة . ً خف اخم ل آمغىط حض مظحي وخممي هنهئهسك جم

من هسحطىش اخمِّـي حطهبهئهسه مقهسحطخيهس، جغهبمك ميمثحن ّهبهشاخمخن ل اخم د، وهن اخمخي مع ً حلخيهبخيهش اخم ّ
ىطة اجفمههسهنىط واآلميهست واخم هسحط حطمي د هست، وهن ّهيهبأؠ مع احس وراء لكهسحس اخم لك

يص خمهي مظٰههسحل اجغُّـ اخمخن ل إلحييس معهسمتمش اإل. ّاخم  واجفجيهسميىطة حطجل ّهبهشجعهئهبهئوهن جم
م حن دون أي ر واخمىطاجغ واجفىطجغ ق واآلحنىط واجفهتحن هي .  إجكميهسلّاخلهسخم واجف

منّإمت لكحف خكهسهنىط حمالحنمب  هلهثجكميهسخم جغُّـة اخمخن ارد ّهبهشمس ميىطد لكحف اخم  حطهسجفٰههئ اخم
هسحطىش ل اخم ل األول، دون حنهس ورد حض اخمخي ، هلمب جمُّـ مت. ّحض اخمخي ّوحنىش ذخم حمهي ّ  

ع  هلهبهش ّلكحف رضورة لكُّـم اخم ّحض احلمي لكحف حطٰهيغ األحمهسحطىط أو اخمٰهىطهلهسء حن اخممن
هئ منّاخمِّـمي مظ جغُّـة اخمخن د، وّهبهشا هلميىطة اخم مع  حن مخهيمبهس لكحف ّالحطُّـ ّأمت حلخيهبخيهش اخم

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٧١ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
ىغ امكممملوة امكيشخصخنىح  جه هبُّـ اخمٰهمهمئ اهللا آميهش اخمٰهجن هلخيهب، خل هسئ خص اخم هسحك  احلميهب اخمجه

ٰههش ٰههش ،اخمىطاحطٰههش اخمجه ىح ،اآلداب حنجه ف اخمهئ .٣٩١ ص١ ج:األ
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احس اإلحنميهسمت ّوهنِّـه متخيجههش هنهسحنهش . ّهبهشمغالف خكهسهنىطهنهس اخمِّـي ميحيمب حنهئ إمتميهسر مثهبىش اخمٰه

،ّ، مظّهبهشًا وحنهئمبّمعُّـ هسث اآلمغىطمي ٰههسحن حنىش أهلميهسر وأحط  اخمِّـمي جمُّـ ّهي حمهبحيهبهش اخم
هسجغمك حض اخمىطأي واخمحيميىط واخمٰهخيهبُّـة ن اخم  .خيهسخمحي

سيد رأي .٢ وّا    ا
ٰهىطض  هبُّـامق ئّاخم ىش ذامظ حن  اخل هتخمهش حض اجف ال حض اجف ً أميهنهس األجم

جههش  هسرمظ اجفىطمظ هسول هلهبمس ميمك إميىطاد لك ، ومت حيمنهب اخمٰهىطوة، وجمُّـ ذحمىط ذخم حطممء حن اخم
ال حطهسجفخيهسم، حنىش حطهبهسن حنهس جمُّـ ميىطد لكهيهبمبهس حن اجفالجغمه خيهس جفهس مظخيُّـم حن مظحيمنهب األجم ّهست حك ً

هسب هئخيهبهي. حض جغهسجكهبهش هنِّـا اخممي د إن أراد : جمهسل حض اخم مع جغُّـة اخم د ّأناخمخيهسئ حط مع  اخم
، وّٰهُّـدجغخيهبخيهش واجغُّـة، وال مظ امعمش حمِّـخم ميجههي لكحف ّأمت حض جغخيهبخي  حممس ميجههي لكحف اخم

الف  د هلهبمبمس واجغُّـة، واالمغ مع دان وجغخيهبخيهش اخم مع ، هلمبمس حن مش مس هن حطّإمتاجفمئمي
هش، د اجفمئميهئ حض ّ ألن اخماجفىطمظ مع مسم، واخم ة واخم امع حض ألكحف حنىطامظمش اخمخي د اخم ّمع

دا جغخيهبخيهش، وأجغُّـهن مغهسخم  مع ًأمتيطل حنىطامظمش اخمهنٰهىح واخمهئخيمنهسن، وإن حمهسن حمالمههس حن
د حنٰههس مع د واجف مع ىطة اخم ل حطمي ، هلمبِّـا حض احلخيهبخيهش جم معُّـ خم مغىط وحن ، جغخيهبخيهش . ًخم متٰه

د واجغُّـة، هلمب مع هييطّ حجهس اخم ىط ال مي ، حط هن حنِّـهنمش أحم مع هسمقهش حط م اخمميحيىط واخمهئ
اهنىط اآلميهست ّ حجهس اخمحيالمقحيهش، حط هسب، وحنجههسحط خممه ن وأهن اخممي هيمئ خيُّـه اجف الك

ل ّأمتواألدلكهبهش، هلحقى  وب:  ميخي ر رب وأنا ا خلوق، وأنت ا الق وأنا ا  أنت ا
ٰههسحطخف اخمُّـاخم دمي حنّأنهش لكحف ّوملخف ذخم حن اخم مع معُّـّٰهُّـد هنهئهسك حن ، أجغُّـمههس حن  مي

مغىط جغهبُّـ اخمٰههسحن. ومغهسخم خم ّوميٰهمف لك ذخم حض االؠجهالح حطهسخم ّ. 

هسرة إمتمس ميهئ حنىش  حض احلخيهبخيهش حنهس ذحمىطه  خنميهب اخلهسيص، واخم ّمتمهىطميهشّ حض هنِّـه اخمٰه ّ اخم
ل اخلهسحنىع حنحيمن ّحطهبهئهسهنهس حض اخمخي خيُّـّ يطواري حض جغهسجكهب اجف ّال، وجمُّـ لكمف لكهئمبهس احلميهب اخم ّ حنهش ً

ىطهتمس( د مثهبٰههس حض لكجل حم مع د واجف مع جغُّـة اخم جغهبُّـ أمغىغ ،)ًحط ّ وجمُّـ أحكهي لكهيهب اؠجهالح مظ
جغهبُّـ اخمٰههسحن هل اص، وأحنهس اخم ّاخل ّ هسخممك، وّ ل اخم هئهسه حض اخمخي د ّأنمب حنهس أو مع ىطة اخم  حم
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ّوإن أراد ضن وحقة اصوجود ضغ قظغبم األول، وفو أن قظول بوحقة اصوجود 
 واحق، وصظن صه ٌضوجودّ إال ه صعك فعغك يف احلظعظفّأع، وًواملوجود حظعظف

ه يف اخلغصم خغصم ويف املخظوق خمظوق، ّعكة واشتبغرات خمتظطف، ألّرات ضتظثّتطو
 وفكا فو اصكي قظغل صه توحعق . اصسحمء سحمء ويف األرض أرض، وفظكاه يفّأعصحم 

 .ّاخلغصّخغص 
 شن صش، وحظىّش بطل اجلعظف ضن املتضو إّاملتغجمشوفكا اصظول عسبه صقر 

ّ وأعظك عسبته إش أصغبك اصضوصعف ّصعك يف جبتي سوى اال: ه صغلّأعبطضعن 
 اصطغصم صعم قضقر ّغن ص؛بغرورؤسغإلعن، وإعظغره فكا فو اصكي قسغشق االشت

 ضن أعحغء اصوحقة، فكا ٍ عحوّواملوجود صعه صثكة حظعظعف، ضن دون أن تكجل اصظثكة إش أي
ً بعغء شىل ضغ أوضحعغه يف ،عطن. ّبحسغ ضغ صعظه احلظعن اصسبكواري ضن اصتوحعق اصطغضي

صتضظعم يف حظعظف ّ اصتضظعم اخلغيص، قظظن أن قعسجن اّعطكقفًاصظول اصسغدس تطسريا ص
 اصظثكة حظعظعف، وصعسف في ّأن ضطعغه ّإنّاصوجود ضل اصتوحعق املعسوب إش اصطغضف، حعف 

صثكة يف شش اصوحقة، وإن صغعف ملعل ضكاتغ اصوجود املتطغوتف ضضرتصف يف سعق وصعه 
شىل اصوجود األضظغين صحم ّغرجي حظعظف اصوجود، حعف تطظم حظعظف اصوجود يف اصواصل اخل

 ّاصسعقٍ حععإلك ضغ ذصكه ّي، صظم ضععحم وجود حظعظف، صعتعجته شىل اصوجود اصواجبتطظم
. اخلوإلي

 :ّقكد شىل ضغ ذصكه شقة أضور 
 ضكتبل ّرات ضتظثكةّضوجود واحق، وصظن صه تطوّإال صعك فعغك يف احلظعظف :  صوصه.١

عف، وجمغ ضطغفك  حظعظف اصوجود واحقة سخضّأنّبغصظول اصسغبل اصكي بععغه يف اصشح، و
ّكة وضتطغوتف بعحو اصتضظعم اخلغيص، وفكا فو توحعق أخل اخلواص يف ّ ضتظثّوجتظعغت ّ

، وفو اصكي تبّعغه يف املظغم، وسوف قثبته يف اصبحوث اصالحظف، وهل قعسبه ّاملتغجمشعطك صقر 
 .ّإش اجلعظف ضن اصضوصعف

ه يف اصسحمء سحمء ويف األرض ّأع ه يف اخلغصم خغصم ويف املخظوق خمظوق، صحمّعأل:  صوصه.٢
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د مغهسخمّأن:  حنٰههئهسهأرض مع هش اخلهسخم ووامعمش اخم د حض حنىطمظ مع هش اجفمئميهئهست ، اخم  وحض حنىطمظ
ىطة اخم ال  مسء مقمسء وحض األرض أرض، وهنِّـه هن اخممي ق، وهن حض اخم جمهست مصهي هي واجف

هسخممك، وهنِّـا  ل اخم ّمظىطمعىش إحل وجغُّـة جغخيهبخيهبهش، واخم حطهبهئهسهنهس حض اخمخي جغهبُّـ ّ مئ حطهسخم ّهن اخمِّـي مي
جغهبُّـ مغهسص اخلهسص حممس ذحمىط  يطواري، وخمهبىع هن مظ ّاخمٰههسحن اخمِّـي ذحمىطه احلميهب اخم ّ هبُّـّ  ّاخم

ئ ، وهن . اخل خنميهب خف اخمِّـي مت ذحمىطمتهسه حلخيهبخيهش اخم حي هسرمظ هنِّـه إحل اخم ، جمُّـ مظىطمعىش لك متٰه
، وخمهبىع  جغهبُّـ اخمٰههسحن رة حض اخم ىطة احلخيهبخيهبهش اجفِّـحم ّأميهنهس ميىطمعىش حممس حطهبهئهس إحل اخممي ّ ّ جغهبُّـ ً هن مظ

ّمغهسص اخلهسص ّ. 
خم.٣ ل مت ؠُّـر :  جم هلجلوهنِّـا اخمخي من هتخسجل إحل حطٰهيغ معمبهيهش اجف ّاجف ًجمُّـ مظخيُّـم مقهسحطخيهس . ّ ّ

ل اخمِّـي مت ؠُّـر ّأنحطهبهسن  هتخسجل اخمخي منّاجف خس حطّهلّ إحل حطٰهيغ اجلمبهيهش حن اجف  ّهتنجل هن جم
هسرميهش خصهنهش، وذات احل مظٰههسحل لكجل اجفمههسهن جغُّـة الك ىطة جغخيهبخيهبهش، واخم ّاخممي ّ هست ّهيهبىط واخمّ

ىطة، هلهسحل مي دّاجف حيهسومظهش، وخمهبىع خم ومع ع مظهي اجفمههسهنىط اجف  ملخف ّ جغخيهبخيٌ واجغُّـٌ مظٰههسحل حصمئ
خم مقهسحطخيهس حض  ع، وجمُّـ ذحمىطمتهس جم مئ هئب األمعحنهئرًذخم اجف ، ٣٤٥ ص٢ ج:، حنمنُّـر مقهسحطلك

جغهبُّـ. هلالجغيس ل هن مظ . ّ مغهسص، جغهبمك حس ميجههي لكهيهب أجغُّـ هنِّـا االؠجهالحٌوخمهبىع هنِّـا اخمخي
ىط حض احلخيهسئ اإلحنميهسمتهبهش حن ّهتخسجلاجف ؠُّـر ّإنحط  مي هست اخم مك إجع ل حض حن ّ جمُّـ مقحي هنِّـا اخمخي ّ ّ

ل هسره، جغهبمك ميخي د حطهسجفٰههئ اخمِّـي خي مع منهبهش حلخيهبخيهش اخم جغُّـة اخمخن لك اخم هسب، وأجع : ّهنِّـا اخممي
ىط اخمهئهسخكىطمي حض حمالم اخمٰهىطهلهسء اإلخسّإن ا حطميهئ هب أحم ا إحل حنخيهسحنمب وحس إلهبجه جل جغهبمك حس ميمنهي

جغهبُّـ اخلهسيص حض جغخيهبخيهش اخم ميهيّأمتا  خكهئّ،حنىطاحنمب هست اخم د حطمس هن ّيطم حن حمالحنمب حض إجع مع
منهبهش د وجغُّـة جك مع ميّنإ. ّحن هسرميهش خصهنهش، وجغخيهسئخيمبهس أوهنهسم ّ هن ر الك ّهست اجفمئميهئهست أحن

هسر، ّومغهبهسالت ال حتمن خسهس، إال مش االلك  هنمثالء اخمهئهسخكىطمي حض حمالحنمب حن ّإن ّجغ حط
ا حطٰهُّـحنهب ّملخف حتمنهب حنىطاحنمب رصجغ هسص اخمخلميحيهش ّىطميمئهش اخمخيُّـمقهبهش، واألهش اخمِّـوات اخمميّ جك

مظهبهش، حمهسخمٰهخي األ هبهسء واألوخمهبهسءّ ومقهسئىط اجفالئميهش اجفخيىطّولّاجفهيمي احلمنجههب  حطجل وذوات األمت
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  .٣١٩ـ ٣١٨ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاخض

هتخسجلإذن ؠُّـر  هئّّهتن  حطّجنح ميّاجف هييطم حنهس مي جغهبُّـ اخلهسيص ال مي هلهبهش، هسه اجلمبهيهش حن ّاخم ّاخممن
هئّ اء حمهسن حنهس مي د احلمق ن ومع ميّمت هن حم ميّ مظٰههسحل لكجل اجفمههسهنىط واخس ّهست اإلحنميهسمتهبهش اجف ىطة ّ

خيُّـ هسين اجف ل اخم هئّّحممس هن احلهسل حض اخمخي ا مي ىطة م حض اخمخلح، أم حمهسمت جغُّـة احلخيهبخيهبهش، واخممي ّن اخم
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هسرميهش، حطمئٰههئ  ى اهللا مظٰههسحل أوهنهسم ومغهبهسالت خصهنهش، وهن حنّأنّااللك  جعهسمتهبهش حنهس ميىطاه  حنهس مق
ن حمالحنمب مغهسرمع خيُّـميىطمي ميمي ل، لكحف حمال اخم جغهبُّـ اخلهسيصًهساألجغ ومقهبهتجح . ّ لك دائىطة اخم

مي مك اخم ، وهن حن مك اجفخنهسر إخمهب حيمنهب حض اجف ىط حض ّحتخيهب هنِّـه اخمهئخيجههش حطممء حن اخم
هسب ٰه حن هنِّـا اخممي  .ّاحلخيهسئ اإلحنميهسمتهبهش، وجمُّـ مق ذحمىط حن

حطجل إحلّأن: واحلهسؠ خمجل حنهئ هلهبهش، وجمُّـ أمتميىط ؠُّـر  هنهئهسك جم هتخسجلّ حطٰهيغ اخممن مبمس ّاجف  مت
هلهبهش  :ّإحل أحمهسحطىط اخممن

هنهش، و.١ هسرميهش اجف جغُّـة االلك ىطة احلخيهبخيهبهش واخم ل حطهسخممي ّ اخمخي ّ ذات احل مظٰههسحل لكجل اجفمههسهنىط ّأنّ
هب  هسين اخمِّـي مظخيُّـم مظ ل اخم ، وهنِّـا هن اخمخي لك جكهبئهس وراء ذخم ميهست اإلحنميهسمتهبهش، وخمهب ّواخس ً ّ

هتخسجلل هن اخمِّـي مت ؠُّـر وهنِّـا اخمخي. حض اخمخلح منّاجف هلجل ّ إحل حطٰهيغ اجلمبهيهش حن اجف
، ووؠحي حط هش حن  ّهتمتّاجفخيهيُّـمي ه حط حن خم أدمت حنىطمظ حي ّحمحيىط هلمنهبهي وزمتُّـجمهش رصهلهش، ال مي

هلهبهش ورؤمقهسئمب اهلحقاء هش هنِّـا األحنىط إحل أحمهسحطىط اخممن ، ومت ٌاخمٰههي احلمنجههب   خصيغ وإهل لكمههبّ
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب ل حس ميجههي . ٣٤٦ ص١ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاخض وهنِّـا اخمخي

ّلكهيهب اؠجهالح مغهسص اخلهسص حض حمهيمست أجغُّـ حن احلميمسء واخمٰهىطهلهسء ّ. 
هنهش.٢ هسرميهش اجف ىطة االلك جغُّـة احلخيهبخيهبهش واخممي ل حطهسخم ّ اخمخي ى اهللا مظٰههسحل وهنّحم ّأن و،ّ  ْ حنهس مق

لّأمتومغهبهسل رصف، و هب جعهسمتهبهش حنهس ميىطه األجغ   . حن جم
هتخسجلميىط ؠُّـر ّأمتوجمُّـ  خمّاجف دا :  ذخم حطخي مع ن اجفمئمي ال جكهبئهس حض اخلهسرج وال حن ًهلميهبىح ميمي ً
؟ خمهلهب ل حطخي هلهبهش لك هنِّـا اخمخي ّ جع متيطه لكهيمسء اخممن ّ هلهبهش: ّ اهنىط حمهيمست اخممن  ّوحنهس ميحقاءى حن خك

ر حجّأن يطالكهبهش لكخيهيهبهش، خمهبىع حنٰههئهسه حنهس ميحيمب حنهئ اجلمئمب هسرميهش أو امت ر الك ّ اجفمئميهئهست أحن ّ ّ  خمهبىع ّ
 .جفٰههسرفخم جمُّـم رامقَّـ حض هلخي ا

خم ر هن حنهس ذحمىطه حطخي ميّإن: وحنهس ميحيمبمئ اجلمئمب هسرميهش خصهنهش، ّ هن ر الك ّهست اجفمئميهئهست أحن
هسرّوجغخيهسئخيمبهس أوهنهسم ومغهبهسالت ال حتمن خسهس، إال مش االلك ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر   حط احلمنجههب اخض

 .٣١٩ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكممخنهنجيهب األرمسممهب
يط هسين هن اخمِّـي أحكهي لكهيهب احلميهب اخم ل اخم وحنهس . ّ اخلهسصّواري اؠجهالح مغهسصوهنِّـا اخمخي

هبُّـذحمىطه  هلهبهش ّاخم ب إحل معمبهيهش اخممن خمجل، وخمهبىع هن اجفهئ هسرمظ مصهسخمىح خمميال اخمخي ئ حض لك ّ اخل
هتخسجلحض حمالم ؠُّـر  هتخسجلميىط ؠُّـر أمت، وحنهس ّاجف هلهبهش ملخف حنهس أورده ّاجف ّ مت إحل أحمهسحطىط اخممن
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مش  الهلمبمس حط ، وميُّـلك امغ جم جغُّـة اخلهسخم ومصهي يطم حط ّحنهئ هنِّـا اخمميالم؟ وحمهبىح ميهي
هسر؟  االلك

يطام حطِّـخم حمحيىط رصميهي وزمتُّـجمهش خكهسهنىطة، ّأن هلال إجكميهسل حض ،وحمهبىح حمهسن  االخم
امعمش واخمهئّمتأل هي  إمتميهسر خمهي هسخم لك اجف هبهسز خمهي ّ إال ق جغهبهئئِّـ، جغهبمك ال احن

هسر، وحمِّـا اخمهئ ال ـ حن حطهساللك ُّـً وأحط معمب ـ حن ان حض احلخيهبخيهش لكحف هنِّـا ّ
هسرّإمتاألمقهسس، و مش االلك هيحيهسن حط  .مس خي

د   إذاّوأحنهس مع جغُّـة اخم د واجغُّـ جغخيهبخيهشّأنأراد اخمخيهسئ حط مع ىطة هلهب حن ً اخم  وال حم
د حنمس اجفّإمتمعمبهش، و ّ، وخمميهئ هلىطّٰهُّـدمع معّق حطجلّ دميهش اخم مع دميهش ملخفه ّ حن مع ّد وحطجل حن

د حن معمبهش ّنّحن اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش، أل مع د لكحف اخم مع ُّـأ ّأمت إحكالق اجف  متحيىع حن
خيهسق،  هش إحل ّهثمتّ إحكالجم لكحف اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش، هلّوأحنهساالجك هنهس حنهئ مس هن حن معمبهش حم

د، ال حن أمع مع د احلخيهبخي اخمِّـي هن اخم مع خيهسق، وال حن ّ أهنهس اجف ُّـأ االجك متحيىع حن
ب إحل أذواق معمبهش جمهبهسم ل حنهئ ل ـ وهنِّـا اخمخي د هبهس ـ إحل أن ميخي مع هتخسجل اخم ، ّاجف

هتخمّهتنهلمي ، ّ اخمخيهسئ حط حطهييش ألكحف حنىطامظمش اخم هسمت امعمش مق د حطهسخم مع ، جغهبمك جغجن اخم
جغهبُّـا مغهسؠ مئ هنِّـا مظ ّومي ً ًهبهسّ ؛ًلك وإن حمهسن أحنىطا حطهسحكّوهنِّـا اجفُّـ... ّ هئهسئ ًال حض متحي  الحط

دّ ألن األـ وهن هلهسمقُّـة، ّ خصهي حضّخيّلكحف أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش ـ لكحف حنهس حت مع  .ؠهب هن اخم
ىش خمممءّأمتّإال  هسمقهش واخمحيٍ ملخف حن  . حن اخمميحيىط واخمهئ

هبُّـ ، حممس ّاخم ئ هسرة ّأن اخل هبُّـ حنحيهسد لك جغهبُّـ اخمّاخم ئ اخم جغهبُّـ مغهسص ،ّٰههسحن اخل ّ وخمهبىع هن مظ
.ّاخلهسص

ٰههس ّالحطُّـ ّمتأل  ن حن ل اخمِّـي ميمي د، هلهسخمخي مع ىطة حض اخم هسهلمههش لكحف االجعهئهبهئهبهش واخممي ً حن اجف ّ
هنهش، وميهئميىطون  د احلخيهبخيهبهش اجف مع جغُّـة اخم هسحط حط هسمقهش، هن اخمِّـي ميمثحن أؠ ّخمهيميحيىط واخمهئ

ٰهُّـ امتمش ومعمبهست اخم د واخمّمثهبىش مع مع ىطة حض اخم تّخيد واخممي  حض متمهىط هنمثالء ّمت، أل واخم
ق، وهن حمحيىط رصميهي هي جغُّـة حطجل اخلهسخم واجف ل حطهسخم ال ّوأحنهس. اخمحيخيمبهسء ميهييطم اخمخي  مقهسئىط األجم
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مسل آمغىط د  هن،حطخي هنهئهسك اجغ مع د وجغُّـة اخم مع جغُّـة اخم  حنهس إذا أراد اخمخيهسئ حط
د، و مع د واجف مع جغُّـة اخم يطم حط ىطهتمس، هلهبهي د حض لكجل حم مع امعمش ّأمتواجف  اخم

، هسمت ، و اخمميّأنّ إال مق ره وجكمثومتهست ذامظ رات مت حنهئمبهس متٰهلك حن ّحم ىطات خكمب
جغهبُّـ أمغىغ  مئ ذخم لكهئُّـ االؠجهالح حط ، ومي مظ وجفٰههش حن جفٰههست ؠحيهسمظ ّمتٰه ّ

هتخسجلّ، وهنِّـا هن اخمِّـي جغخيخي ؠُّـر ّاصاخل ، ومت إحل األوخمهبهسء واخمٰهىطهلهسء حن ّاجف
هي: ًاخمهبخيجل، جمهسئاللكمهمسء أهن اخمميخنىح و مئ ىغ احل وا ّاآلن جغمن ىطة ّ لك اخممي

 حس ميمهمبىط خمهئهس إحل اآلن جغخيهبخيهش حنهس ّأمتّ إال ،ّمههبهش وارمظحيٰهلك أملهسخمهبىس األوهنهسماخم
د هبِّـا اجفٰههئ األمغخف . ميىطميُّـومت حن هنِّـا اخمميالم مع جغُّـة اخم وحمهبىح حمهسن، هلهسخمخيهسئ حط

ال يطم حط هسمق حنهس دام حس ميهي م حطميحيىطه وال حطهئ ٍأميهنهس ملخف خصمي  هلهسمقُّـة حن إمتميهسر ً
امعمش أو اخمىطمقهسخمهش أو اجفٰههسد  اخم

ٰهُّـ امتمش اخم هتخمهش، اخم حتهسهليس لكحف معهسمتمش حن مع ىطة واجفجيهسميىطة حطجل ّاألمغىطى حض هنِّـه اجف د واخممي
احس اإلحنميهسن، هل ق، حطجل اهللا مظٰههسحل وحطجل لك هي ىش اخمميّهثهناخلهسخم واجف هسمقهش، هس ال مظ حيىط واخمهئ

هبهيًوإن حمهسن حطٰههنمبهس حض متحي حطهسحكال . وملخف ؠ
ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب: امتمهىط  هسرمظ . ٣٠٠ ص٢ ج:، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض ولك

اجغُّـ األجغُّـ احلّأنخكمبىط : حمهسآلجح د اخم مع هيّ ال جعهسين خمهي مئ مههبهش ّ، وا ىطة اخم ّلك اخممي
ىغ احلأوارمظحيٰهلك  ره ومقّملهسخمهبىس األوهنهسم، واآلن جغمن .جهىش مت

ح امكممملوة امكيشخصخنىح  مهخنجيمش جس  هبُّـ، امك لكهش اإلّاخم مق ، حن ئ ،  أحط اخمخيهسمق اخل ئ حنهسم اخل
،جغهبهسء آجعهسر اإلإهش ّحنمثمق ئ ، حنهسم اخل .٧٧ـ ٧٤ ص٣ج: هنـ١٤١٨ إميىطان، جم

هنهس وجغُّـة جمُّـ وجمىش حض حمالحن   خنميهب اخلهسيص اخم حنهنمئ هي حطجل متمهىطميهش اخم ّ مغهيىس وا ّ ٌ
د حض لكجل  مع د واجف مع ل اخلهسحنىع، وحطجل متمهىطميهش وجغُّـة اخم متهس إخمهبمبهس حض اخمخي ىطهتمس، واخم أ ّحم

ىطة اجفمههسهنىط و منهبهش وحم د اخمخن مع هيهبهستّاخم خم ّاخم هسحطىش، هلخي ل اخم : ، واخم ذحمىطمتهسهنهس حض اخمخي
ىطهتمس د حض لكجل حم مع د واجف مع د وجغُّـة اخم مع جغُّـة اخم ّ ميخنخف إحل متمهىطميهش إذا أراد اخمخيهسئ حط

خف احلميهب  حي خنميهب اخلهسيص حط هتخسجل حض أوامقىس ّاخم هئّهسهنهس ؠُّـر اجف يطواري، وهن اخم مظ ّاخم
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سيد رأي .٣ صدرّا مد باقر ا  ّ  

هبُّـجمهسل  هتخمهش حن اخمهئهسجغهبهش  اخمخنمبهبُّـ اخممنُّـرّاخم  حض حنخيهسم حتخيهب هنِّـه اجف
هئهسئّأن حض ّال جك: ّهبهشاخمحيخيمب هش حن اخم خيهسد حطمئىطمظ معمش مظٰهخي هلميىطة ّهبهش االلك ّ، اخم مظ

جغهبُّـ م خمإلمقالم؛ إذ حطُّـون ذخم ال حنٰههئ خمميهيمئهش اخم ق، حنخي هي . ّاخلهسخم واجف
د  مع جغُّـة اخم ل حط هئهسئهلهسخمخي معمش لكهئُّـ اخمخيهسئ هبهس رهليغ مظهي اخم  ّهبهشإن حمهسن حطهئ مي

هش إذا حس ميىط اخمخيهسئّوأحنهسهلمب حمحيىط،  د وحنىطمظ مع هئهسئً مظهئهسهلهبهس حطجل وجغُّـة اخم خمهش حن اخم  ّهبهش حنٰهخي
هئهسحض واجمٰههس ت اخم ، وخم هلىطض جع خم رة، هلال حمحيىط حض جم  .ًاجفِّـحم

هبهي احلهسل حض ذخم يطع حن اخلهسرج، مظهسرة ميخيهسلّأن: ومظ د اجفهئ مع م اخم  : حنحيمب
لكهس حض اخمخيهنّهتنحط يطالك متحيىع حنهس ميخيىش حن م ّهبهش احلمئهيّهبهشً حنهئخنهت امت ن حنحيمب ، اخم ميمي

ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش ال هلهبمبهس، وهنِّـا حنٰههئهسه اخمخي د خصمئ مع ّاخم  حنهئخنهت ّهتنحط: وأمغىطى ميخيهسل. ً
يطالك جغخيهبخيهش يطلكهشٌامت ن اجفهسهنهبهش حطُّـورهنهس حنهئ ، ومظمي ً وراء ذخم ً لك مظهي احلخيهبخيهش أميهنهس، ّ

روهن مقهئَّـ جغخيهبخيهش خم أحنمي  ةّمظمن هس دهنهسًهنهس حن مع منُّـمي حط هسوجمهس خمهي  ً خمميهسن ذخم حن
لّحكهسردميو دٌمبهس خمهيٰهُّـم، وهنِّـا جم مع ىطّولكحف األول ال إ.  حطهتؠهسخمهش اخم مي  ؛ّجكميهسل حض اخم
هسرة ميخيهسلّوأحنهس. ّ اجفهسهنهبهستّٰهُّـدخم هسين، هل د إحل مظهي ّإن:  لكحف اخم مع م اخم هش حنحيمب  مت

هش اخم ميٍ إحل اخمحيىطد، حطهئّميمكاحلخيهبخيهش مت ن حنىش ىط األهلىطاد، أو متّ مظ ان إحل اجفٰههئ هش اخمٰههئ
يطاع حن.وجغُّـمظ د ذا حنهئهسجكئ امت مع م اخم ن حنحيمب  حطٰهُّـد أهلىطاده، ّٰهُّـدّ هلٰهحف األول ميمي

د مع لك وجغُّـة جغخيهبخيهش اخم هسين مظ هسرة ميخيهسل. ولكحف اخم  هنِّـه احلخيهبخيهش ّهتنحط: ولكهيهب هل

خم  ، وجم ٰههيهب خمهش اخم مب امعمش : اخمجهىطمي خم د وأمت اخم مع د واجف مع جغُّـة اخم يطم حط ّهلهبهي
 ، هسمت ره وجكمثومتهست ذامظّإال مق رات مت ىطات خكمب هسحطىش، وهن ّأن اخممي ل اخم  ميخنخف إحل اخمخي

ىطة اجفمههسهنىط، وهنِّـه اخمهئ منهبهش وحم د اخمخن مع ّمتمهىطميهش وجغُّـة اخم هتخسجل ّ مبهس ؠُّـر اجف ّمهىطميهش هن اخم مت ّ
ىغ احل لكهئمبهس هئّهسهنهس حض هنهسميهش اجفجههسف، واخم جغمن  .ّإحل األوخمهبهسء واخمٰهىطهلهسء، ومظ
، حممس مت يطواري حض جغهسجكهب مبهئهس لكحف ذخم حض ّوهنِّـا ذات اخلهيىس اخمِّـي وجمىش هلهب احلميهب اخم

.اخمخلح
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من خيهبخيهش ّأنهش حطهسهللا مظٰههسحل، وّمص معُّـامت خمهي ، ال حط هسب إخمهب دميهش ملخفه حطهسالمت مع ّ حن

مبهس، وهنِّـا  د ومظمتحي مع جغُّـة اخم ل حط دّٰهُّـدجم مع  مظهي ّهتنحط: وأمغىطى ميخيهسل.  اجف
ىغ امعمش مظٰههسحل، حط ّاحلخيهبخيهش ال خت ل ّحم حطهسخم دات ذاجملك حكٰهمئمبهس، هلمبِّـا جم مع  اجف

د مع د واجف مع جغُّـة اخم  .حط
هسرة ميخيهسل د، متمهخف اخمحيهسرق ولكهيهب هل مع ق حض ؠخيىش اخم هي  حطحيهسرق حطجل اخلهسخم واجف

 .ّؠخيىش اجفهسهنهبهستحطجل اجفٰههئ االمقمئ واجفٰههئ احلىطحض حض 
هسظ؛ّ إال  ال هلىطق حطهبهئمبمسّأمتّميىطهليغ هنِّـا اخمحيهسرق وميُّـلك :  وأمغىطى هسر واخمهي  حطهساللك

جغمهلك حنجههيخيهشّألن احل جغمهلك حنخيهبُّـة،خيهبخيهش إن خم امعمش، وإن خم  حمهسمتلك ،ّ حمهسمتلك هن اخم
معمش خمهيميحيىط، . هن اجفمئمي خنخيهبخيهست هن اجف هي هنِّـه اخم مسل األمغخف حض مظ واالجغ

حي هسحطخيهش، خم مسالت اخم هئهسئمهمبّدون االجغ هش اخمالزحنهش حن اخم  .ّهبهشهس لكحف اجفىطمظ
ل إحل خصهي حم مك حض هنِّـه اخمهئخيجههش حن  .ّهنِّـا هن اخمىطأي اخمحيخيمب حطهئ اإلمثهسل، واخم

ل ودفعإ   ش
د، وهن ّأنّمظخيُّـم  مع ىطة اجف د وحم مع هتخمهش هن وجغُّـة اخم ال حض اجف  أجغُّـ األجم

حطهش إحل اجفّمتمهىطميهش هسب اجفهئ مبهس هن حطُّـورهّخي االمت  إحل ذوق  اخمُّـواين، واخم مت
هتخسجل مبهسهش جعالجعّهئمهىطميهش لكحف هنِّـه اخمّمنهئىح وجمُّـ أورد اجف.ّاجف هب . ّ إجكميهسالت مظخيُّـم مظ

يطواري ميىطى حطُّـوا  هسخممك، ّأنًواحلميهب اخم ّ هنهئهسك مظهئهسهلهبهس حطجل اإلجكميهسل األول واخم ً
دا جلمئهبىش اجفهسهنهبهست،ّأنّجغهبمك هلىطض حض اإلجكميهسل األول  امعمش مظٰههسحل ومع ّ ذات اخم ً 

دات جغخيهبّأنميٰههئ ّحجهس  امعمش، ّهبهشخي خسهس ومع د ذات اخم مع هسخممك ّوأحنهس حط  حض اإلجكميهسل اخم

مش اخمحيىطض، وخممي مثهبىش اجفّإنأي   د واجغُّـة حط مع د واجف مع دات مظخنحقك  جغخيهبخيهش اخم مع
هبهش حنهئمبهس وملخفهنهس امع .ّحض هنِّـه احلخيهبخيهش، اخم

ح امكممملوة امكيشخصخنىح  يشث جس  هبُّـ، مس ىح ّاخم ٰههش اآلداب حض اخمهئ ّ خصمئُّـ حطهسجمىط اخممنُّـر، حنجه
ف .٣١٦ص ٣ج: اال
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هسرّأنهلخيُّـ هلىطض  ر الك دات اجفهسهنهبهست أحن يطالكّميهشّ ومع مسّهبهش امت هسب، ّ هن اجف ة حطهسالمت

هئهسء  هي، هلميهبىح ميمئمي هلىطض احط هئهسهلهبهسن حممس هن وا هسن حن هسب ّمتمهىطميهشومههس هلىط  االمت
هئهسهلهبجل؟ جل اجف  !لكحف هنِّـمي اخمحيىط

يطواري هئ  ّأن ال خيحي ّجع: جمهسل اخم هسخممك حنهئهسهلهسة؛ إذ حن ّحطجل اإلميىطاد األول واخم
هسخممك لكحف ّأنّاألول لكحف  د األجكهبهسء، وحطهئهسء اخم امع ومع د اخم مع داهتهس ّأنً اخم  ومع
هسر ر الك  .ّميهشأحن

خمّجع هئهسحض حطهتن ميخيهسل:  جغهسول أن جيهبمش لك ذخم حطخي هسراهت : وميمئمي دهلىش اخم لك
ن خم هيحيهش، هلىطحطمس ميخي مع:ّحض دهلىش هنِّـا اجفِّـهنمش مص هسحطهست،  حنهئهسط حن ّدميهش األجكهبهسء االمت

ن خم د زميُّـ : ّورحطمس ميخي خمجل واآلمغىط لكحف هشخمآومع  زميُّـ، هلهتجغُّـ اإلميىطادمي لكحف أجغُّـ اخمخي
 .ّهتحناآلمغىط هل

الف ّأن: وجغهسؠ حنهس أهلهسده الف االهلحقاض حض اإلجكميهسخمجل ميىطمعىش إحل امغ  امغ
هسب  د حض مظخيىطميمش متمهىطميّمتمهىطميهشأؠ مع ىطة اجف د وحم مع ٰههنمب ّ وجغُّـة اخم ، هل مب

دميهش خمهيمعٰه حنهئهس مع د اّمسهنهبهستّط اجف مع هسحطهست إحل اخم يص،  متحيىع االمت اجغُّـ اخمخن خم
ر داهتهس أحن ن ومع مي هسرًاهل يطالكّميهش الك هسخممك، وحطٰههنمب ،ّهبهش امت هئ اإلميىطاد اخم  حممس هن حن

دا جلمئهبّهئمهىطميهشمعٰه حض مظخيىطميمش اخم يص ومع اجغُّـ اخمخن امعمش اخم ّىش اجفهسهنهبهست، ً ذات اخم
دهنهس جغخيهبخيهش ن ومع ، حممس ًهلهبمي امع د اخم مع هئ اإلمي هن اخم ّىطاد األول، هن حن
هئ يطواري حن ومعمبجل آمغىطميوميمئمي حنىش ذخم دهلىش اخم  :هسحض اخمِّـي ذحمىطه اخم

هئ ّأنً حنهس ذحمىطمتهسه مقهسحطخيهس حض مظخيىطميمش اإلجكميهسالت، حن .١ ّ اإلجكميهسل األول مي
هش اال ٰههيّميهشّحتهسدلكحف هلىطض اخمهئ هش اخم هئ لكحف هلىطض اخمهئ هسخممك مي  هشّهبخيّ، واإلجكميهسل اخم

خم اجمٰههش حض اخسهيهبّهبهشاجفخي هش مظّهست اجفىطحمّ اخم الف االهلحقاض حض اخمهئ ت ّٰهُّـدهش، هلمئىش امغ

ممهئمكجيهب جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب  ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٧٣ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلمنجههب اخض
هسحط   .اجفمنُّـر اخم
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 خئيقِّمقىب جبيكجئجب ىلحمجهجتيي يف ىلمبيكجهييىي ىلخبخئىي َِّّخئنن يقيبىي ىلحميبىقيبزن ىلحلينحيينرتىث خئجبملجئ .ىف
 َّمهزئيي خميهىب جميبجئ جبَّٰرجبحتييزن ىلجكيبىقيبزن ىلجكيهىتمتٰذ ملحمحيىب حقييحميهمتنتٰر ىلحبجبخنِّزن خمنئ ىلرئين مقجبحيٰرىلحمممزثىم

جبىلحميبىلىقٰذ حقّٰىلمقىب خئىقيبزنىل جلىهحينئ ىلجكييٍّحيييمم  ىلحمجهجتيي يف ىلمبيكجهييىي ىلحميتييحمٌّىث ىلحيِّخئنن جبخئيكخميي. هئ
 جبىميهىئىلحبحلىتنتييننمئىث خئٍّيهيي يكيكجهزب ىلجكجبخيىتزئىلحلرت  خمنب ىلحلينحيينرت خئىلحبجبيبىي ىلحميبىقيبزن ىلخبحلمبيق

جبخيىتزئىلحلرت  ىلحميبىقيبزن ىلحبجبخنِّزن ىلجكيبىقيبزنىث ملمن َّمهزئيي مقجبخنِّزنهئ ىلحميبىقيبزن خميمييىليي ململ مقجبخنِّزنحقمهزئخئيي مق
 . حقييحبخيىتمتيييلجبيهحنرئَّٰرجبىلحمّٰمئ َّخنلك حليهىب يف ٍّّٰحئ ىلحم

جبىلييجكمهرثيبري يف ىلمبيكجهييىي ىلخبخئىي ىلحميبىقيبزن ىلحلينحيينرت ىلرثمتٰذىث حب ىلخبحلمب   خمنب ىلحلينحيينرتجب
 خمنب ىلحلينحيينرت خئىلحبخيىتزئىلحلرتىث جبخئىلحبخيىتزئىلحلرتىث خئىلجكمهرثيبري يف ىلمبيكجهييىي ىلحميتييحمٌّ ىلحميبىقيبزن ىلخبحلمب
جبىلجت مقيهيييف حقحييهجياممك ملمن مل َّىنرئين يف ىلخبخئىي خئيقِّام ىلحميبىقيبزن ىلخبحلمب  خمنب ىلحلينحيينرت خئىلحبخيىتزئىلحلرتىث جب

 ىلحميبىقيبزن ىلحلينحيينرت خئجميترئمقىبىث جبخنِّزنخئمل َّىنرئين يف ىلحميتيينث مق جمرت َّىتيهييىف خمنئ ىلحمىنرئين يف ىلحميتيينثىث
 . ىلحمّٰمئ ىلىلمكين ىلحيىب خئيقِّام ىلحميبىقيبزن ىلحلينحيينرتجبجمرت َّىتيهييىف خمنئ ىلخبخئىيىث

اق سبة اإل اهيةّيةال وجود وا   ّ  ا
جب ىلجكييٍّحيييمم حب جبميجئ ىلحبخيىتمتيييلىث حقجبخيحنرئَّٰر يف مليكجهييحمىب ىلحميتيينث حلحك جبىلجكىتميهلخلمنجمرئ ىكِّنن 

جبمل ىلحليئ ىلخبخئىي حقييحميهمتنتٰر ىلمبَّىهجهنب يكجئ مقيهىتمتٰذ منخئىلخليي مل ىث حقميجئ مقجهيبجئ منخئىلخليي حلخل جبحيٰرمثىليلجب
ملىث خئٍّّٰىل حقزثجتمي ىلحميبىقيبزنىلممىث يقحيٌّ َّىهجهنب ىلرئين جب خئىلحبننمقنتييٰى حقييحليئ مقخنييجبخنمهيئىلحمىت

حمحيمتٰى ] جبيكمئ ىلجكييٍّحيييمم[ يقينييهبينجييي جبملجئ: جبمنحمرب حقييحميهمتنتٰر ملحمحيجيييىث خئٍّّٰىل خميي خيمئ حلمهحيىب حقينيبحمىب
جب ىلجكييٍّحيييمم خئخيممربجبىتىميبننهئ جميتخكىل خميي خيجبىيجئ حقمنخكٍّييىث ىلجبخنمهيئحلنتييننام حلنب ىلحمىت  يف ىلننمقنتييجلجييي ململ جب

جبىلحليئ ىلخبخئىي خئمق  . جييي حقىب مقخنييملىث حقزثجتمي ىلحميبىقيبزنىلممجبخنمهينجب
 جمجتخمىب جبيكجئ ىلاكمكخيييحئ يف مقىنمتخك يكىكييحمٰر ىلحميبىقيبزن زي هئىلحلىتامزنىل حلحك خمييىتينِّ زي يهيي خيخنجبحمجهيهخئ

جبنب اكمهجنيي حقخل ىلجكىنجييبيي خئىلجكىمِّىلنيىث خئحقخل ىلحلىهزب ىلخبخئيف خئىلحلىهزب ىلحمممييهبنئىث جبٍّّٰىل َّىتيمىه هئ

.ىقاك ىنيث رن:ىث خمىمِّنن ىكييحقيئة يف األسفار العقلية األربعةاحلكمة املتعالي
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م واحلمئ األومض، هلميمس  م اجفهسهنهبهش ال مظٰههي وال ّأنّهلهثن حمهسن جغُّـمي حض اجفحيمب ّ حنحيمب ّ

اجم هش ا د هلهبّهبهشمت مع م اخم د احل األول مظٰههسحل، هلميِّـخم حنحيمب ّ إحل ومع وإن حمهسن . ّ
د حنّأنجغُّـمي حض اجفمنُّـاق واحلمئ اخمخنهسئىش ـ حممس هن خكهسهنىط حمالحن ـ هلميمس  مع  ّٰههي اخم

اجم هسهلهش اال ّاخمِّـات حطهسحل األول وحنهنهسف إخمهب حطهسإل ّ، هلميِّـخم اجفهسهنهبهست اخم ّهبهشّ
د اخلهسص مع ًأميهنهس لكجل ّ هلهثهنهس ّهبهش حض اخلهسرج، لكحف حنهس متىطاه حض جغخيهبخيهش اجفهسهن،ّهن مت اخم

هسهلهش واخم هسط حطهسحل مظٰههسحلّٰههياإل  .ّ واالرمظ
د مع مئهبهبيط حطجل اخم م  وواخم ّاجفهسهنهبهش حض هنِّـه اخمهئخيجههش ال خيهي حن مغهيىس حطجل اجفحيمب

 .ّواجفمنُّـاق، واحلمئ األومض واخمخنهسئىش



 
 
 
 
 
 
 

ا ؿا  

ّأ دا    
ّجغجيئجيهب اخضهئمسجيهئت : ّامكخنيشل األول هئت األزمكجيهب(اخضمملكوخلهب ّ هئمس  )ّامك
هئين  ّوخلممهنيشخلجيهب امكمكوات مسهئمكهلحنهئت) احلهئل: (امكخنيشل امك

هئمكهت جهجيهب مسهئمعىس اخضحنمميشل: امكخنيشل امك  ّحصمهمنهسىش امكمكات اإلمججيهب حفيس امك
 





 
يشا إحق أن امكيشمصيشدِ خليس امكمههئسً مجهئحفهبّإن َ ذمس لك ٌ ؠحنهبّ  امك ِ حفمض امكمكاتُدّهس

هئحكهبِهئهسهب وامكمملكم، ومسمكا جس جكِ امكيشمصيشدَ جس جضهئمكٌمس ذات ّ حكهين ؛ِ وامكيشمسيسِ امك
جيهب َجضجي ِ اخضهئمسجيهبّ جيهبَ جكحطْ لكهئحيمتْ وإنّ ِ جضجي َ أن اخضهئمسجيهبّ امكيشمصيشد، إالّ ّ  ال ْ حصيشمصلكْ خلهئ حجّ
ُهئ مسمكه اخضهئمسجيهب، إذ اخضمملكومِ إمكجيٰههئ مسمنيشهنُ اإلجغهئرةُهسجهمنيس مبَ ال حضمظّ ِ حفمهىش إال مس ّ 
ُ، حكهئخضهئمسجيهبِامكهنحنِّـ َ جغجيئهئ خليسْنيشمنَ ال حصْلكَ حصيشمصْ خلهئ حجّ ّهئ، ألن ِحنهن ذاهتىح حيّ جضِ األجغجيهئءً
ِ حتخنخنُهئ حكملعِ ذاهتَهئ حيحنهنَلكيشهن هب ْمسهئ، إذِٰههئ وومصيشدّ خنلكِ امكيشمصيشدُخلملحص  حفمض ٌخلهبّ خل
هب ِ اخضهئمسجيهبِخلملحص خيحضملةْ لكهئحيمتْ جس امكيشاخكىط، وإنّ ً خل َ حفمهٰههئ جس امكمكمسيس، ألن جفملفّ ّ 

ِاحصهلهئف ِ اخضهئمسجيهبّ ّحيىش إ خليس جضجيهت ُ واخضيشؠيشف.َجهمتِ لكجح حفهنُ مسيش امكمكمسيسِ مسهئمكيشمصيشدّ
خنلكم،ٌخليشؠيشف ٌ خل حنِّـ. ّ االحصهلهئفِ جس جفملفِمكهلحنهب حفمض اّ ّ حكهيحيىش َ مسمكمكىغْحكهئجض

 .حيحنجيهن
ِإن امكهلحنهئت: ًوخكهئمكيشا أهسجمهئ متّ  وال ً، وال محٰهيشمكهبً وال خلمملكوخلهبً خليشمصيشدةْ مكجي

ّجهيشا أن َّهنَ؛ ومعْىسَممهنُ ال حصُ، وامكهلحنهبِ مسهئمكهلحنهبُ مسيش امكمكاتُ، مسيغ اخضممهنيشمًخلممهنيشخلهب
هئل َحيىش ال وامعحمهبأ، وٌّ خلمهحنَاخض هئتّ  . مسمف امكمهحن واإلخص

هئمسمت َخنهئلُىح هسّ، جضِ واخضمملكومِ اخضيشمصيشدَ مسمفًيشا وامعحمهبّورمسجح أخص  حفمض ُامك
 مكجيهن ٍ وحفمض أخلمل،ِ امكيشمصيشدِ اخضجهمنيس، وحفمض حيحنهنُ ومسيش اخضمملكومِ اخضمملكومِمسممَّـ

ُ ممهئ معجهيشهْ حفمهلكمسىسٍ وال خلمملكومٍمسجهيشمصيشد ّ َ؛ ولكخين مسمكه امكحمهئئحنهب ً. جضهئالّ  ِ خليس امكمههئسّ
ْإخلهئ أن َٰهىس محملدُملَ جكَ هسمنيشنّ مميشا حفهنجيىشَ حصٍ اؠحمالحّ هئمغمب، وإخلهئ أن جسِيشا ْ امك ّ 

ِ امكمكمسمهجيهبِ حفيس األخليشرَهسمنيشحييشا ذامسهنمف ّ. 
هئ جس ً جغجيئهئَ هسمنيشنْ أنَ مصهئز، امكممخنيغِ جس حضهئرجَاخضمملكوم ،مسهئخضمملكوميشا َمهَ حفْحكهين ً خصهئمس
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 .ً خلمملكوخلهئ جس اخلهئرجِامكممخنيغ
َ مسهئمغال وال حضمظَ لكهئن،َ ذمكىغَيشا جكحطَمهَ حفْوإن  .ِىشمهىش وال مسَ حفً

ُوممهئ هسيشمصمب جمهئجضّ ً خلمملكوخلهئ جس ُ اخضجهمنيسَ لكهئناإذ: ىسَ مجَ هسخنهئلْٰهىس أنَ احك
ِ حكهيحيىش مسهئحفجعاحك،ّ أو خلمهحنٌيغ مسيش خصهئمسمتَه مسُمصيشدُ حكيش،ِاخلهئرج  خليس ُج امكجلءُملَٰهىس ال خيّ

هئتِامكمهحن  . واإلخص
مهىطَ حفمهلكٍّ خلمهحنُّ، ولكيغٌّ خلمهحنِ اخضجهمنيسِ اخضمملكومُ ومصيشد: خكهئمكيشاْحكهين ، ٌمسىس مم

مهممهئ، ومسيش جخهئلُ هسهلحطُ اخضجهمنيسُحكهئمكيشمصيشد  .ً مم
هبٍ ؠحنهبُّ مكىش، ولكيغٌ خصهئمسمتَ امكيشمصيشدَّإن:  خكهئمكيشاْوإن  ْ أنُ جييشزِ مكهنجلءٍ خصهئمس
 مسهئمكيشمصيشد، ِ امكمملكمِهب جس جضهئمكَ هسيشؠىعْ أنُّهلمشَ هسُ، حكهئخضمملكومُ هبهئ امكجلءَهسيشؠىع
ً خليشمصيشدا وخلمملكوخلهئ خلممهئُحكجيمنيشن ً  . ومسيش جخهئل،ً
َمهمميشا احصهلهئفَ خلْحكهين هبِ مسهئمكهلحنهبِ امكجلءّ هئمس ُ مكىش، حكهئخضهئمسجيهبِ امك  ال ْ أنُجيمب ِ اخضمملكوخلهبّ

َ، حكهين امكملجيئجيهبٌهئ يشءّإهن:  مجهئَخنهئلُ هسْ أنَّهسهلمش ّ هبَّ هئمس منمْ وإن مجهئَ امك  حفمض مسمكا ٌ أجضلكَ امك
خنلكهسمل ُ مسخيحيىشِامك  َ، وخكلك خكهئلٍ مسجلءَهنجيهنَ حكُ مكىشٍ خصهئمسمتٍ مسخيخلملُ امكجلءَ هسيشؠىعْ أنُّ ال هسهلمشّ

ٌمسخيحيىش يشء  .، ولكمكا اإلخلمنهئنّ
حمّهنىسإ َّخصىس ٌ جس أهنهئ ذواتً خلملجعلكهبِ امكمكواتِوا جس لكيشنُّملَ لكجح ا  ٍ إحق ؠحنهئتّ
ُ هبهئ، لكمكمكىغ هسجمحمملمسىس لكيشنُحصحنجعق هنحنهبَ جكحطِ امكهلحنهئتُّ  إحق ٌهئ ؠحنهئتَّ جس أهنٍ مخ
ىسِحكملض مف امكمهٰههئهسهب؛ وِ إحق جكحطُجحدى األخلملَ هبهئ، وهسُ هسحنجعقٍ خصهئمكهتٍ خك ُهس ْ أحيىش إذا حجّ ّ 

مفْممهنىسُ هسْ حجُ امكجلءْىسَممهنُهس ّ حفمهٰههئ لكجح أن ٌمخمظ َ امكهلحنهبَّ حفهنجيٰهىس أنَّ مسىش امكجلء، وحص
 .هئمهٰهَ حفٌ مخمظَامكمكات
جييغِوخل ْ أهسجمهئ حتهئجغيشا حفيسٌ مجهئحفهبِيس مسمكا امكخن هئرئْ أنً َ هسخنيشمكيشا إن امك ٌ خليشمصيشد أو ّ
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 .ّ هسخنلكمعيشحيىش حفيس ذمكىغ،ِ اخضحنمميشلِ حفمض ؠجيجنهبِ امكهنحنِّـِ، مكمنيشنٌخلمملكوم
مبخلهئو ٌ أخلمل معٰهيغِ امكهنحنِّـِ مس ممهنيعٌ ُ حكجيجح هس  واخضممهئرف، لكجيىع؟ ِ مسهئمكممهنيشمّ

 ِّ خلمهٰههئ جس جضيعُجح اخضملادّٰههئ، إحيُّ ـ حصممهئحق ـ مسيغ لكهنِ جس وؠحنىشِ اخضحمهنخنهبٍ األمكحنهئظُّومصيغ
هئر فُمنيشن مس حصٍ ـ حصممهئحق ـ خلممهئنيامك ُ ممهئ وَ أحفمض وأ   األمعهئخلْمممتّ
َٰههئ، حكمنجح أن اخضملادِمسهيزائ حلِجهىطَ خليس امكّ هئئجنِ وامك مبُمف إمغالخكَ امك  ِٰهجح مس

يشخكجيىع خنلكَ حصممهئحق مكجيهنِ امكمقحف حفهنجيىشِامك ، مك مم ُّ خلمممههئمههئ امكيش جهجيهبِمعّ ِىش حفيس اجل ّ 
 حصممهئحق أحفمض ِىشّممهئحيجيٰههئ جس جضخنَ خلُ واإلرادةُ وامكيشمصيشدُمكخنلكرة واُ، حكمنمكا امكممهنىسِواآلمكهب

ف َ ممهئ هسُوأ يس ِهب خلِ مكحنخمِىش وإمغالقِيس وؠحنِ خلٌّمههئ مسلكَ، ومكجيهن مكُىش اجلجهٰهيشرُحنٰهجهّ
جيىشَ جس اخضممهئين، خلىطِ اخضملجعلكهبِمسمكه األمكحنهئظ مه ِ حفمض أن ؠحنهئحصِ امك ىش ِ ذاحصُىش رصهسمشّ

ممجيلكة ُهليشرَيس اخضمممهىح امكمكي حيَ حفِامك  .ّىش احلخنجيخنجيهبِه جس ؠحنهئحصيس حصهنىغ امكهنحنخمهب، مسمكِه خلّ
هنيشب ُوأخلهئ امك هئرّ يشحفهبِيس األمكحنهئظِ خلَ هسملادْ أنُمملكَ حكال هسُات واالحف  ِ اخضيش

ممجهِمسهيزائ ممجيهبِهبَهنَىش اخض ُ حكجيىش ـ حصممهئحق ـ خلممهئحيجيٰههئ امكيش  .ّ امكممملحكجيهبّ
َوأخلهئ خل مثّ ُ حكجيىش مسخيحيىش هسهنمنمِ اخضيشمصيشدِ مكحنِّـِ إمغالقِ حفمض حفلكمَّيس اجض   ىش ُمهىش لكيشحيِ خلّ

ِ إحق محملدَ جس امكيشمصيشد، حكخنلك ذمسمبِداتًـ حصممهئحق ـ خلملهئرلكهئ مكهنجهيشمصيش ممحمجييغّ  ؛ِ امك
َحكهيحيىش ال هس ٌإحيىش جضخنجيخنهب: َ هسخنهئلْ أنيسِخل ُّهلمشّ ِ خليس األجغجيهئء، وإال مكمنٌ أو يشءٌ أو ذاتّ  َمّ
ً جغجيئهئ ْ هسمنيسْ حكهيذا حج. وامكجلءِ وامكمكاتِ احلخنجيخنهبِه جس خلحنٰهيشمِ جكحطَىش خلىطُاجغجعالك

هئمكهبً؛هسمنيشن ال جغجيئهئ هنمبِ حفيسِ اخلملوجِ المع  ِهبّ، ولكمكا امجيشهسجيهئبِ واإلِ امك
هئت خنلكمِوامك ِ وامك هئمجّ ىش ِ مجهئمكِ مسهلحنهئتىشِىش ووؠحنِ خلممملحكَمسهئبّلك مهجيهئ، حكِ وأخل
 .ِىش لكجحمكِوحيمميشت

مب هئهَّ أنُوامكمم ُ ممهئ هسِ امكخنيشمِ مسميالءَ أجغ  .ِ امكمهخمملِيس أمسيغِ خلِ حفمهلك امكمههئسَونُّلكَممّ
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ِحيهئ جغجيئهئ خليس مسيشمعهئهتِ جس إهسملادُومسمكا مسيش امكمممكر هئبً  ال ُ إذ امكممهئخكيغ؛ىس جس مسمكا امكمن
ُجيىطهسجم هئزحكهئتِىش مسمكلكملَ وخكّ  .مسهئِّ وردِ مسمكه اخض

اقُ ؠهئجضمبَوذلكمل هئبِ اإل ّ خلهئ هتيشمعيشا مسىش ِلكملِ ذَ مسمملكاخضحمهئرجضهئت ِ جس لك
ِيس جغجيئجيهبِخل هئتِ اخضمملكومّ مبِوخل:  امكيشامعحمهبِ وإخص َ أن امكيشمصيشدِيس امكمم ه ُىس هسحنجيلكُ حفمهلكمسّ

، ِ امكيشمصيشدَ ومصيشدُ امكحنهئحفيغُ، حكال هسحنجيلكٍ وال خلمملكومٍجيهن مسجهيشمصيشدَ، ومسيش مكُامكحنهئحفيغ
هئحصُ وال هسحنجيلكِ إمكجيىشُ امكمنالمُ هسمميشدَ لكهئنّأحيىشىط خل هئ جس حيحنَ لكهئنّحكهيحيىش ،ىشَ خص ِ خصهئمس ىش، ِىش مسهيخلمنهئحيً

ِ مكهنجحمسجيهئتُ امكحنهئحفيغَدحكجح أحكهئ َ جغجيئهئ، حكممّ  .ِىط حفيس امكهلهئحيَيشا امكممهئحجّحمهنً
َ خكيشم حيِومسميالء: خكهئل ِجنيشا جس خلهنهبٌ ِخنهنجيهب امكممِ، وخلهئمكيشا إحق األخليشرِ اإلمعالمّ ، وخلهئ ّ
ِ مكهنهليشحكجيهبَ مجىس خلهئ جضهليغَال جضهليغ، وٌ معهنجيجههبٌ مجىس أحكمنهئرْلكهئحيمت  ِيس األخليشرِ خلّ

َ ممهئ حيخنهنِىسمسهيهسلكهت َخكىطَووّامكمكوخكجيهب،   ٍ خكيشمِمبُ لكيسِ خلَهبّ مسمه أخلجيِ جس حفٰهلكٌىش مجهئحفهبّ
ىش َّ أن لكيغُ امكخنيشمَّ أمعهئخل امكحنالمعحنهب، حكخميسُأمعهئخلجيٰهىس حصمل  ُ حكٰهيش امعىسٍّ هسيشحيهئينٍمعىس اّ

يشا إمكجيٰههئ وحكملَمهيشمسهئ وذََ امعٍهنجحتَ لكِمصلكوا حكجيىشَيشف، حكيشهنحكجي هبحفَّمس  ًيشمسهئ، رجك
مق حنهب، واحي يس ِ خلٌىس مجهئحفهبُممٰهَ هبهئ، وحصَىس حكملجضيشنُ ومسِ جس األرضْتَجس امكحنهن

خيحضملهسيس َاخض َٰهىس إحيجح جكَّ لكهنَّ أنّ األجغجيهئء، إالِىس جس مسممَّـُ وحضهئمكحنيشمسّ مبّ  خلهئ ِهنحميشا مس
ٍ هسيشحيهئحيجيهبأمعهئخليس ِ خلجهمميشاَمع ُمهحنيشا لكَ ؠٍ جلجححفهبّ يشمسىسّ ُهئ هس ّ حنهبً ً أن حكجيٰههئ حكهن  وخلهئ ،ّ

خنلكَِهنَهئ، حكخنمهٰهِ خلٌ حكجيٰههئ يشءَلكهئن خيحضملونُممٰهَخليشمسىس وحصِّٰههئ خل َىس اخض  ْملمصمتَ، وخلهئ حضّ
حنهب ملهئرَ مسمملكّإال ُامكحنهن ِ حفهئخلهبِ أخكهئوهسيغِ احي هئئُ وحضَ هسيشحيهئنّ يشلِحم   . مجهئِ امكمههئسِٰهىس وخك
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ا  

د خمهيخنهبئهبهش، وأن حم حنهس  مع هسوجمهش اخم هست حن ّمظمنُّـى اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن إلجع ّ ّ ّ ّ
م اخمخنهبئهبهش الحطُّـ أن ميمنُّـق لكهي ّميمنُّـق لكهيهب حنحيمب ن ّ د وميمي مع م اخم هب حنحيمب

دميهش،  مع د وحن اجمىش اخمٰههبهئ حن دون ومع ت وال جكهبئهبهش ألحنىط حض اخم دا، وال جع مع ّحن ّّ ً
لك اجفمنهئىح ذخم حن مغالل  يطخمهش، اخم ّردّوجمُّـ أجع حطهش إحل اجفٰه ال اجفهئ  حطٰهيغ األجم

ت ذواهتهس خمِّـواهتهس وحطجل  هئهسء لكحف اجفجيهسميىطة حطجل جكهبئهبهش األجكهبهسء وجع حيهسد حنهئمبهس اخم ّجمُّـ مي
د مع منىح اخم  .مظهي األجكهبهسء وإلمئ لكهيهبمبهسحط ّ اخمِّـي مظ

 تّ  
ُّـء حض حطهبهسن حنهس أوخممي حيهست إحل اجفخيُّـحنهستهلهسده جم اخم جي االخم هسخمهبهشّ، ميهئ  : اخم

قدمة األو ساوقة: ّا ساواة وا ادف وا   ال
مظ حض اخمهيجيهش ـ حنٰههئهسه م :ًاخمحقادف ـ حطهئهسء لكحف جع جغُّـة حض احلخيهبخيهش واجفحيمب ّ اخمٰههبهئهبهش واخم

خلاخمِّـ هسن واخم ٰهخف، واإلمت الف حض اخمهيحييس، حمهيحيمه اجلمئ واخم ، حنىش االمغ  . ّهنهئ
هسواة مظٰههئ جههسحط :واجف ، حنىش اخم الف اخمهيحيمه حن حنهنهسهلهس إحل االمغ جيهسميىط اجفحيمب ً اخم

 .ّحض اجفمنهسدمي اخلهسرمعهبهش
مش االؠجهالح  الف حض حطهبهسن اجفىطاد حنهئمبهس حط هسوجمهش، هلخيُّـ وجمىش االمغ ّوأحنهس اجف

، هلمب ميىطاد  حي هسواة أم جكهبئهسحنهئمبهس اخمحقاخمحيهي   آمغىط؟ًادف أم اجف
ارق ـ  هسواة ،متحي اخمحقادفميمهمبىط حن اخمالهنهب ـ حض اخمخن هئهسء لكحف إرادة اجف  واخم

هسوجمهش، جغهبمك جمهسل هسوجمهش(وخمحييس : حن اجف م، ُمي) اجف ّٰهمئ هلهبمس ميٰه االحتهسد حض اجفحيمب ّ
ن اخمهيحيمههسن حنحقادهلجل هسميهئجل. هلهبمي متهسن حن هسواة حض اخممنُّـق، هلهبمي  جمهسل حض ّجع واجف

د واخمخنهبئهبهشحنخيهس مع هئ اخمحقادف حطجل خمحيمه اخم خنميهب حض حن ّوخس مظىطدد حض : ّم اخم
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د واخمخنهبئهبهشَمظىطادف خمحيمه مع خمهئهس. ّ اخم ، حطهئهسء لكحف أن جم ّحط رحطمس ميُّـلك متحيهب ً ّ اد : ّ اخم

د مع ُّـحن خمهئهسّميحيهبُّـ هلهسئُّـة حنٰه الف جم ء: ًا هبهس، حط اد   .اخم
ٰهمئ هلهب اآلمغىط، إذ  ٰهمئ أجغُّـمههس هلهبمس ال مي د اجفهسهنهبهش : ميخيهسلًوأميهنهس مي ّومع

، وال ميخيهسل جكهبئهب د، وحجميهئهش : وميخيهسل. مبهس حن اخمحيهسلكّحن اخمحيهسلك مع هش اخم هن وامع
د، وال ميخيهسل مع هش اخمخنهبئهبهش وحجميهئهش اخمخنهبئهبهش: اخم ّهن وامع هلهسخمِّـي ميمهمبىط حن ّ

د واخمخنهبئهبهش هن  مع هسوجمهش حطجل اخم هئهسء لكحف أن حنٰههئ اجف هسرمظ إمتميهسر اخمحقادف، واخم ّلك ّ
هسواة حض اخممنُّـق  حناجف هسمي اجفحيمب  .حنىش اخم

ارق ائُّـ حطٰهُّـ أن أورد حمالم اخمالهنهب حض اخمخن : وجمهسل اآلحنمك حض درر اخمحي
د، حنىش  مع هسوجمهش اخمممء حنىش اخم وحمهبىح حمهسن هلهسخمِّـي لكهيهب حنٰههس احلميمسء، هن حن
هسوجخمس حض  ، أو مظ حن مبمس حن معمبهش مظىطادهلمبمس اجفحيمب هسوجم ن حن اخمحقدميُّـ حنهئمب حض حم

.اخممنُّـق
يطواريّجع هسواة حض اخممنُّـق، جغهبمك جمهسل مخ حمالم اخم حنهش لكحف اجف : حض اجفهئمه

هسوق  اه، هلمئٰههئ أن اخمخنهبئهبهش مظ هسواة، خممي ميجههسحط حنىش دلك هسوجمهش اجف ّوميىطميُّـ حن اجف ّ
دة، هلهسجفهسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش ال  مع د أن اجفهسهنهبهش ميجههي لكهيهبمبهس اخمممء إذا حمهسمتلك حن مع ّاخم ّ ّ

د؛ميمنُّـق لكهيهبمبهس اخمممء مع ن حن د، هلميهيمس ال ميمي مع هسواة اخمممء واخم ًا، هلال ّ جف
ن جكهبئهس ًميمي

يطواري حض جغهسجكهب لكحف األمقحيهسر، جغهبمك جمهسل خنمبُّـ خمِّـخم حطمس ذحمىطه اخم : وامق
، حطمئٰههئ أمت حض أي متخنهتة حتخيخيلك اجفهسهنهبهش  خي هسواة حض اخم مئ اجف هسوجمهش حض  ّهلهسجف ّّ ٍّ ّ

ُّـ ،امكمنالم جتملهسلك ح جس جغيشارق اإلمجهئم) ١( ، ّاخمىطزاق لك  أمقُّـ أحممف اخمخنهبَّـ: حتخيهب اخمالهنهب
هش زاده، لكمك .٢٣١ـ٢٣٠ ص١ج: هنـ١٤٢٩ ّاجفخيُّـمقهش، جم اخممنهسدق، اإلحنهسم ّحنمثمق

حنهش ح لكحف مظٰههيهبخيهش ،درر امكحنيشائلك) ٢( يطواري، اجفهئمه  اآلحنمك، مظخي خصمئُّـ اخمخنهبَّـ حنهشّاخمٰهال خمهي
خف، دار هشّمثمقحن حي .١٥١ ص١ج: جم اخم

هسحط) ٣( .١٥٢ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
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د  مع مس دارّصاخلهسّحتخي اخم ًهنِّـا حطهئهسء حنهئ لكحف ، وميُّـور أجغُّـمههس حنىش اآلمغىط جغهب

م اجفهسهنهبهش حممس مقهبهتجحّأن اجفىطاد حن م اخمخنهبئهبهش ذات حنحيمب ّ حنحيمب ّ. 
هسواة حض اخممنُّـق،  الزم حطمس ميحيهبُّـ حنٰههئ اجف هسوجمهش حطهسخم ّواخمٰهالحنهش احلمك جمُّـ هل اجف ّ ّ

د: جغهبمك جمهسل مع ن حمهسهلهش حن احلميمسء ... ّحض مظالزم اخمخنهبئهبهش واخم خيخي ّهلهسجف ّ
ميهيمئجل امظ ّواجف د اخمخنهبئهبهش ومظالزحنمبمس، جغ أن حيخيّ مع هسوجمهش اخم ّا لكحف حن ّ ء لكحف ّ ّحم 

ىح وخمهبىع  د هلمب حنهئ مع د لكحف اإلحكالق، وحم حنهس خمهبىع حطمئ مع ٍاإلحكالق هلمب حن ّ
حطممء
هسوجمهش حض اجفخيهسم، ّجع مسال آمغىط حض اجفىطاد حن اجف يطواري جمُّـ ذحمىط اجغ ً إن احلميهب اخم ّ

هبهش حنهنهسهلهس إحل االحتهسد حض  هئهس، وهن االحتهسد حض احلهب مش حض خص حط ّخمٰههي هن األمت ًّ ّ ّ ّ
، جغهب هسوجمهش ّإن حمهسن اجفىطاد حطهسخمممء اجفخنهبهت: مك جمهسلاجفمنهسدمي ده وهن اجفهسهنهبهش، هلهسجف ّ ومع

خي هسواة حض اخم مئ اجف هبهش. ّحض  هسوجمهش حطمئٰههئ االحتهسد حض احلهب ّوإال هلهسجف ّ ّ 
هسواة،  م اجف هسوجمهش أمغىغ حن حنحيمب م اجف ن حنحيمب مسل ميمي ّوحطهئهسء لكحف هنِّـا االجغ ً

هسوميهس و هنمئ مظ هسوق مي ًهلمي حنمنُّـاق حن حنمنهسدمي اخم ّ ، وخممي ّ ًمظجههسحطخيهس حض اجفمنهسدمي
هبهش اخممنُّـق هسوجمهش واحتهسدا حض جغهب هنمئ حن هسوي مي ّخمهبىع حم حنمنُّـاق حن حنمنهسدمي اخم ً ّ ّ ّ. 

ن : حطهبهسن ذخم ، جمُّـ ميمي حنهبهش حض اخمِّـهن جيهسميىطمي حطهسجفحيمب ال ـ اجف حنجل ـ حن ّإن اجفحيمب ً ّ
اء حطهبهئمبمس مظجههسحط حض اجفمنهسدمي هبمك ميمنهي مظخنميهب ًمق ّ اخمِّـهنهئهبهش أم اخلهسرمعهبهش، حط ّ ّ

جل مع حنجلّهب حمهيحن ارد اخممنُّـق حطهبهئمبمس، حطمئٰههئ أن خممي واجغُّـ حن اجفحيمب هسظ حن ّجل حطهي ّ 

ممهئمكجيهباحلمن) ١( ، ٧٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب جههب اخض
).١(احلهسجكهبهش رجم 

.٤٦ـ ٤٥ص: حنمنُّـر مقهسحط، لكملىع اخضملاد) ٢(
ممهئمكجيهب) ٣( ، ٧٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطجلّهتخس، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض

).١(احلهسجكهبهش رجم 
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از هلىطض  م اآلمغىط، وخممي حنىش مع ًذات اجفمنهسدمي اخم هن حنمنهسدمي أميهنهس خمهيمئحيمب
 ، هسن واخمهئهسحك حن اإلمت هبهش اخممنُّـق، حممس هن احلهسل حض حنحيمب جيهسميىط حطهبهئمبمس حض جغهب ّاخم

هسن و حن اإلمت ال حض حنحيمب ، هلمئ مش ومت ذخم ٰه هسن واجف ًواإلمت خمهئهسّ : اخمهئهسحك حض جم
هسن متهسحكّحم هسن و إمت ؛ ّحم متهسحك إمت هسواة حن جغهبمك اجفمنهسدمي  هنهئهسك مظجههسحط وحن

هش حمهي مع هش مخ حم واجغُّـ حنهئمبمس لكحف اآلمغىط حطمئ ٍوذخم خممن ّ ، ّهبّ هسظ اجفمنهسدمي هش حطهي
هسق  هبهش امتجه هبهش اخممنُّـق، هلهثن جغهب الف ومظجيهسميىط حطهبهئمبمس حض جغهب ّوخممي حنىش ذخم هنهئهسك امغ ّّ

هسمتهبهش لكحف م اإلمت امتهبهش ّوؠُّـق حنحيمب هش حن أحنىطمي ذامظهبجل، ومههس احلهب ّ حنمنهسدميخي حنىطحم ّ ّ
 ، م اخمهئهسحكخيهبهش لكحف حنمنهسدميخي هسق وؠُّـق حنحيمب هبهش امتجه الف جغهب ّواخمهئهسحكخيهبهش، وهنِّـا حط ّ ّ
حنجل مظجههسحط  جل اجفحيمب مش، هل هبهش اخمهئجه هل هسظ جغهب هش، أي حطهي هبجههش ملخف حنىطحم ّهلهثهنهس حط ّ ّ

ٰهُّـد جيهسميىطة وحن هبهش اخممنُّـق، هلهثهنهس حن هسواة حض اجفمنهسدمي دون جغهب ّوحن ّ ّة، وهنِّـا ميٰههئ أن ّ
هس  ، وخمميهئمبمس خمهب هسوميهسن حض اجفمنهسدمي حنجل حن جههسحط حض ّاجفحيمب هسظ اخم هسوجمجل حطهي حن

هش إحل ّهبجغهب ، وهنميِّـا احلهسل حطهسخمهئ جههسحط اجفمنُّـاجم هسهلهش إحل اخم هش اخممنُّـق، حطهسإل
هسوميهسن و مش، هلهثهنمس حن ٰه هسن واجف حن اإلمت ّحنحيمب ، حنّ جههسحطخيهسن حن جغهبمك اجفمنهسدمي

م اإلمت هبهش ؠُّـق حنحيمب ّوخممي جغهب هبهش ؠُّـق ّ ّهسن لكحف حنمنهسدميخي ذامظهبهش حممس مظخيُّـم، وجغهب ّّ
هس  هسوميهسن وخمهب هي، هلمبمس حن هبهش حممس هن وا مش لكحف حنمنهسدميخي لكىط ٰه م اجف ّحنحيمب ّ

هسوجمجل  .حن
هب حمهسن حطجلهس إذاّوأحن حنجل مظجههسحط ووجغُّـة حض جغهب ًهش اخممنُّـق حنهنهسهلهس إحل ّ اجفحيمب

م ا هسوجخمس، هلمئحيمب هسهلهش إحل مظ هسوجمهسن حطهسإل ، هلمبمس حن هسوجمهش مظجههسحطخيمبمس حض اجفمنهسدمي جف
هسواة م اجف حنجل إمتمس حتمن هلهبمس إذا حمهسن . ّأمغىغ حن حنحيمب هسوجمهش حطجل اجفحيمب ّواجف

هب ، ملخف حنىطحممش حن جغهب هبجههس حض ذامظ وجغخيهبخي ّحنمنُّـاجممبمس حط ّ هبهش ؠُّـق ً ن جغهب مي ّجل، هل
حنجل لكهيهب واجغُّـة، و هسوجمجل حنهنهسهلهس إاجفحيمب حنهسن حن ن اجفحيمب هسوجخمسًميمي ّ ألن ؛حل مظ

هبهش اخممنُّـق هلهبمبمس وا خمهش . جغُّـةّاجفمنُّـاق وجغهب مئ هيحيهش اجف هب اجفحيهسهنهب اجف وذخم حن جم
هنهس د، حمهسحلهبهسة واخمٰههي واخمخيُّـرة ومت مع خيهش لكحف ذات وامعمش اخم  .واجفهئجه
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انية قدمة ا سألة: ّا   ّفلسفية ا

د  مع هسوجمهش اخم ان اخمِّـي حكىطجغ اجفمنهئىح، وهن حن هتخمهش حطهسخمٰههئ ّإن هنِّـه اجف ّ
هسومي حيهبهش األوخمهبهش اجف هسئ اخمحيهي ّخمهيخنهبئهبهش، مظٰهُّـ حن اجف ّ ّ حيهش، ألن ّّ ع اخمحيهي ّهش جف

د حن جغهبمك إمت  مع حيهش أميهنهس هن اخم ع اخمحيهي د، وحن مع لكمبهس هن اخم ّحن ً
د، هلميمس أن األؠهسخمهش  مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم هب حن هتخمهش حن جم ن هنِّـه اجف مي د، هل مع ّحن
د، ومظٰهُّـ هنِّـه األجغميهسم ومتمههسئىطهنهس حن  مع هسوجمهش جغمي اخم د، حمِّـخم اجف مع ّجغمي اخم

حيهش، ع اخمحيهي ّاألجغميهسم األوخمهبهش جف رة ّ د، هنِّـا حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اجفخنمب مع ً وهن اخم
د األؠهب اخمِّـي ميمئ مع حيهش حطهسخم ع اخمحيهي جن حن د، جغهبمك ميهئ مع  ّألؠهسخمهش اخم

د مع اجمٰههبهش واجف هسجغمك ّاخم ر لكُّـحنهبهش مغهسرمعهش لك دائىطة اجف ّميهش اخلهسرمعهبهش، واجفهسهنهبهست أحن ّ ّ ٌّ
جهىطاد حيهبهش، إال حطهئ االمق ّاخمحيهي حيهش هي هل،ّ ع اخمحيهي د اخمِّـي هن حن مع هبمي اخم

د مع هئهس وهن اخم هتخم ع حن هسوميهس جف  .ًحن
د وحمِّـا  مع د، هلهثن اخم مع ّوأحنهس حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس ألؠهسخمهش اخم ً ّ

حيهش جغخيهبخيهشّهسهنهبهش حمهيهباجف ع اخمحيهي الن حن ًمبمس ميمئ د حن جغهبمك إّ مع ّمت ، وهن اجف
د مع اء حن د وإحل حنهسهنهبهش، وهن ًمق د ميهئخي إحل ومع مع دا أم حنهسهنهبهش، هلهسجف ّ حمهسن ومع ّ ً

ع  ع حن هسم حن هئهس حطخي حن أجم هتخم ع حن ىغ حن حيهش، وجغهبهئئِّـ خي ٍاخمحيهي ّ ٍ
د  مع حيهش وهن اخم هسل اجفهسهنهبهشحضاخمحيهي ع هنِّـه ولكحف حمهي. ّ جم ن حن هس اخمخيىطاءمظجل ميمي

هتخمهش حن  ن اجف حيهش، ومظمي لكهس خمهيحيهي هتخمهش حطهسخمهئ اخمِّـي حكىطجغ اجفمنهئىح حن ًاجف ّ
حيهبهش هسئ اخمحيهي  .ّاجف

هتخمهش حض حطٰهيغ اخمميهيمست حطٰههئ ان ٍانوخممي حكىطجغلك هنِّـه اجف اجفٰهُّـوم ( آمغىط، حمٰههئ
هسحطلك ن حن )اجفٰهُّـوم خمهبىع حطممء( و)خمهبىع حط ان ال مظمي هتخمهش هبِّـا اخمٰههئ ، واجف

هئجضهت اخضمقخكجيهب) ١( .١٣٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّاخض
يطواري، حنمنُّـر مقهسحط)جم احلميمئهش( ح اخضمهخميشخلهب) ٢( .٤٤ص: ، احلميهب اخم
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حيهبهش  مك حض اخمحيهي لكمبهس اجفٰهُّـوم، وأجغميهسم اخمٰهُّـم ال مظ حيهبهش، ألن حن هسئ اخمحيهي ّاجف ّّ

جهىطادا ًإال امق ّ. 
حيهبّوحج هسئ اخمحيهي هتخمهش لك دائىطة اجف هنهي أن حن أمغىطج هنِّـه اجف ّهس حطهبهئهسه مي ّّ هش، حمهسن متمهىطه ّ

هتخم ان اجف ان اخمالزم خمٰههئ ّ، وأحنهس ّهش، وهن حطجهالن اجفٰهُّـوم ولكُّـم جكهبئهبإحل هنِّـا اخمٰههئ
ان اجفهييطوم وهن د خمهيخنهبئهبهشاخمٰههئ مع هسوجمهش اخم حيهبهش حطالّ حن هسئ اخمحيهي ّ هلهثمت حن اجف  .رميمش ّ

هسره اجفمنهئىح حض اجفخيهسم، ألن اجلمبهش  هتخمهش حنهس امغ متهش هنِّـه اجف ّوخمٰه األؠهي حض لكهئ ّ ّ ّ
مك اخم إلميهبمبهس هنِّـ د خمهيخنهبئهبهش ـ هن خص حط مع هسوجمهش اخم ان ـ وهن حن ّا اخمٰههئ ّ

متهس، وأحنهس حطجهالن اجفٰهُّـوم ولكُّـم جكهبئهب ف حممس أ ّاخمحيهيهب  ٌ والزمٌ مظهسحطىشٌ، هلمب جغميّ
جهىطادي حيهبهش امق ث اخمحيهي ٰهىطض خم حض اخم هسوجمهش، واخم مي حطهسجف ّخمهي ّ ّ. 

ىطميُّـ  خي اخمجه واخمٰهالحنهش احلمك حض اخم ّواجفمنهئىح جمُّـ مظهسحطىش حض ذخم اجف ّ ّ ّ
ىطميُّـ ، جغهبمك جمهسل اخمجه حض اخم جغ ّاخمخنهبئهبهشهسوقميو: و

د مع  ّحض مظالزم اخمخنهبئهبهش واخم
ُّـاميهش واخمهئمبهسميهش لكهئُّـ مظٰهىط خسِّـه  هسئ حض اخم هسحك ّوجمُّـ مظهسحطٰهمب لكحف ذخم أميهنهس اخمجه ً

هتخمهش، جغهبمك جمهسل حض حطُّـاميهش احلميمئهش د:اجف مع هسوق اخم  وجمهسل حض هنهسميهش ،ّاخمخنهبئهبهش مظ
د خم ال جكهبئهبهش خم: احلميمئهش د، هلمس ال ومع مع هسوجمهش خمهي ّاخمخنهبئهبهش حن ّ 

ة ا قدمة ا اهية: ّا وجود  ا ادة ا سألة بمباحث ز   ّارتباط ا
د لكحف اجفهسهنهبهش  مع ل حطيطميهسدة اخم هتمظ حطهئهسء لكحف اخمخي هتخمهش إمتمس مي مك حض هنِّـه اجف ّإن اخم ً ّ ّ ّ

د:  أي)١( مع .اخم
خنهئد) ٢( .١٠٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطجتملهسلك االحف
.٤٥ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد) ٣(
.٢٥ص: ر مقهسحط، حنمنُّـمسلكاهسهب احلمنجههب) ٤(
.١٦ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب) ٥(
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ر  من حنهبهش واخم ّحض لكهسحس اجفحيمب مك لكحف هنِّـا ّ هبهش ـ جغهبمك مي ث اجفهس هئهسه حض اخم ـ حممس أجع

ت  را، هن خسهس جكهبئهبهش وجع حنهس ومظمن د حنحيمب مع هئ حض أن اجفهسهنهبهش اخم هن ملخف اخم ّاجف ّ ًّ ً ّ
د  مع ل حطهتن اجفهسهنهبهش لكجل اخم د وحض جغهسل لكُّـحنمبهس أم ال؟ وأحنهس حطهئهسء لكحف اخمخي مع ّوراء اخم ّ ً ّ

ء متحيىع حنهسهن د حم  را، وأن ومع حنهس ومظمن ّحنحيمب ّ ً خي أي حنٰههئ ّهبًّ ّ، جغهبهئئِّـ ال مي ٍ
د، حط حن خمحي مع ت خمهيمسهنهبهش حض جغهسل لكُّـحنمبهس وجم اخم ّىطض مت حن اخمخنهبئهبهش واخم ّ

د خم ال حنهسهنهبهش  ن حنهس ال ومع د زاخملك اجفهسهنهبهش، ألمت حنىش اهلحقاض اخمٰههبهئهبهش ميمي مع ّزال اخم ّ ّّ
د، اخمِّـي هن لكجل اجفهسهنهبهش مع ن اخمخنهبئهبهش لكجل اخم مي ، هل ّخم ّ. 

ىط ا خمّوهنِّـا حنهس متىغ لكهيهب اخمحي ء متحيىع : خمىطازي حطخي د حم  ٍحن جمهسل ومع ّ
، خميطحن اخمخيجهىش حطهتمت حن ّحنهسهنهب د هلخيُّـ زاخملك اجفهسهنهبهشّ مع ل حطهتن اجفٰهُّـوم .ّ زال اخم ّ هلهسخمخي

د زائُّـ لكحف اجفهسهنهبهش، هلخيُّـ ،ء مع ، أحنهس حن جمهسل اخم ر لكحف حنِّـهنمش هنِّـا اخمخيهسئ من ّ ال مي ّّ
د، مع ا حض أمت هن ميمئمي مظخيىطميىط اجفهسهنهبهش لكهئُّـ زوال ؠحيهش اخم هيحي ّامغ ز ذخم ّ ّ هلمئ مع
ن حن ء، ولكهئ حط أن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن مظمي ّجمهسل اجفٰهُّـوم  ّىطرة جغهسل حنهس ال خيّ

ز ذخم جمهسل اجفٰهُّـوم خمهبىع حطممء دة، وحن حس جي مع ن حن ّمظمي
اجمىح، جغهبمك جمهسل ًوجمُّـ أحمُّـ ذخم اإلجي أميهنهس حض اجف  هنِّـه :جمهسل اإلحنهسم اخمىطازي: ّ

د لك مع ل حطيطميهسدة اخم حيىطلكهش لكحف اخمخي هتخمهش حن ّحف اجفهسهنهبهش، هلهثن اخمخيهسئ حطهسحتهسدمههس ال ميمئميهئ ّاجف ّ ّ
ل هبهس خماخمخي هتخمهش حطخي ن هنِّـه اجف ء أم ال؟: وهن جمُّـ لكهئ ّحض أن اجفٰهُّـوم 

ان خي اخمالهنهب حتلك لكهئ ّوجمُّـ أجكهسر إحل ذخم أميهنهس اجف هسوجمهش : ً حض حن
د واخمخنهبئهبهش مع اجمىح، هلالجغيسّاخم ومتخي حمالم اإلجي حض اجف

مل امكملازي) ١( هئت اإلخلهئم امكحن ونخليشمعيشحفهب خلهلحمهن هئهسن متهس هش خم ، حنمي ر مقمئهبهي دملهب : ، اخمُّـحم
هسب ٦٥٨ص ل اخمُّـمي(ً، متخيال لك حم ن حض أؠ ىط اخمىطازي) األرحطٰه .خمهيحي

، ِّاخمُّـمي لكهنُّـ، اخضيشاخكىع) ٢( ، دار اإلجي .٢٦٥ ص١ج: حطخفوت اجلهب
، حنمنُّـر مقهسحطاإلمجهئمجغيشار ق ) ٣( ُّـ اخمىطزاق اخمالهنهب .٢٣١ـ٢٣٠ ص١ج: ، لك
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رابعة قدمة ا انية الفلسفية: ّا عقوالت ا ئية من ا ش ّا ّ  

هسمتهبهش  الت اخم هتخمهش، حن اجفٰهخي ان هنِّـه اجف ارد ذحمىطه حض لكهئ م اخمخنهبئهبهش اخم ّإن حنحيمب ّ
الت األوخمهبهش اخلهسؠهش احلهسؠهيهش حض  يطلكهش حن اجفحيهسهنهب واجفٰهخي يطالكهبهش، اجفهئ حيهبهش االمت ّاخمحيهي ّ ّ ّ ّ

هش حض اخلهسرج، وهن حن اجفحيهسهنهب اخمٰههس هسحط ُّـجخهبهش اخمجيهئهبهش لك ّاخمِّـهن لك اجفهسهنهبهست اخم ّحنهش اخم ّ ّ
ٰهىطميىح  حاخم ره حطُّـجخ هلجهىطي، ال جغهسمعهش خم إحل  من ّهل ّّ

ىطميُّـ، جغهبمك جمهسل خي اخمجه حض اخم ّوهنِّـا حنهس رصح حط اجف ّواخمخنهبئهبهش حن : ّ
ء حنجههيخيهس جعهسحطلك، حط هن  د، هلال  مع هتؠهيهش حض اخم لك حن هسمتهبهش، وخمهب الت اخم ًاجفٰهخي ّ

ؠهبهست اجفهسهنهبهست ّمظٰهىطض خلمن ّ
هسهنمبهس: ّحنهش احلمك حض إميهنهسح ذخمّوجمهسل اخمٰهال ّاخمخنهبئهبهش واخمِّـامظهبهش واجليطئهبهش وأجك ّ ّ، 

الت األوحل هسمتهبهش، اخم مظٰهىطض خمهيمئٰهخي الت اخم هش ؛حن اجفٰهخي ّ ألهنهس ال مظٰهخي إال لكهسر ّ
هسمتهبهش  امتهبهش واإلمت هتؠ احلهب د حم مع هتؠهيهش حض اخم لك حن ّخمجيخفهنهس حن اجفهسهنهبهست، وخمهب ّ ّ ّ ّ

د، وخمهبىع مع ، حط هن مظهسحطٰههش خمجيخفهنهس حض اخم ء هلهب د جكهبئهبهش حنجههيخيهش، هلال  ّ ميمئمي ومع
منهبهش ؠهش اخمخن من ت ميٰهىطض خمهيمسهنهبهست اجف ّحنجههيخيهس جعهسحطلك، إمتمس اخم ّ ّ ً

ن اخمخنهبئهبهش اجفجههيخيهش حن : ًوجمهسل اخمالهنهب حض إميهنهسح ذخم أميهنهس ّوأحنهس حطهبهسن حم ّ
د، حلهسذى هبهس  مع هتؠهيهش حض اخم هسمتهبهش، هلمب خم حمهسمتلك اخمخنهبئهبهش اجفجههيخيهش حن الت اخم ّاجفٰهخي ّ

، هلهثن ٌأحنىط حض اخلهس ن حطهثزائمبهس، وخمهبىع حمِّـخم ؠهش ميمي من ّرج حض األجكهبهسء اجف
هبهسض  اد واخم هسن واخمحيىطس واخم ؠهش، حن اإلمت دات اخلهسرمعهبهش أجكهبهسء مصمن مع ّاجف
د حض اخلهسرج هن حطهثزاء اخمخنهبئهبهش اجفجههيخيهش،  مع ء حنهئمبهس أحنىط حن ، وخمهبىع حض  هسل ذخم ّوأحن

، حطهت ص إذا جغمن حض اخمِّـهن من يطلكمبهس اخمٰهخي حن اخمممء اجف ّن جيىطده اخمٰهخي ّوإمتمس ميهئ

اق) ١( إلهست( محجهيشحفهب خلهلمهحنهئت جغجيهش اال هي .٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحط)اخم
خنهئد) ٢( .١١٠ص : ، حنمنُّـر مقهسحطجتملهسلك االحف
.٦٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحطلكملىع اخضملاد) ٣(
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خي اخمخنهبئهبهش اجفجههيخيهش ؠهبهست، هلهب ّحن مثهبىش اخلمن الت . ّ ّهلهسجفهسهنهبهست اخلهسؠهش حنٰهخي ّ

هش حطٰههبهئمبهس حض اخلهسرج، واخمخنهب ّأوخمهبهش جعهسحط ل جعهسنّ ٍئهبهش اخمٰههسحنهش اجفجههيخيهش حنٰهخي ّ يطع ّ ، ميهئ حي ّ هلهي
 ، ؠهبهست مظهي اجفهسهنهبهست حض اخمِّـهن ّحن مغمن اد : ً إلمئ لكهيهبمبهس مثهبٰههس، هلهبخيهسلّجعّ اخم

هسن واخمحيىطس ومت ذخمء وحمِّـا ا هبهسض واإلمت  .خم
خيمب إحل رة لكهسحنهش اخمخنهبَّـ اإلوجمُّـ مق اق، ّ حطهبهسن ذخم حطمن اجم حض جغميمئهش اإل

خم لك ذخم حطخي اد : جغهبمك أجع م واجغُّـ لكحف اخم د ميخيىش حطمئٰههئ واجغُّـ وحنحيمب مع اخم
م  ل ألك حن حم واجغُّـ، وحمِّـا حنحيمب هسن واخمحيىطس، هلمب حنٰههئ حنٰهخي هنىط واإلمت ّواجل ّ

ًاجفهسهنهبهش حنجههيخيهس واخمخنهبئ الت لكخيهيهبهش ّ مئ ّهبهش واحلخيهبخيهش لكحف اإلحكالق، هلهئُّـلك أن هنِّـه اجف ّّ ّ
 .رصهلهش

هسرة ح هنِّـه اخمٰه د واجفهسهنهبهش واخمخنهبئهبهش : وجمهسل اخمخنمبىطزوري حض  مع ّإن اخم ّ ّ
د خسهس حض  الت لكخيهيهبهش رصهلهش، ال ومع مبهس، حمهيمبهس خصمئ ّواحلخيهبخيهش واخمِّـات وحنهس ميهئهسمق ّ

ع حم واجغُّـ حنهئمبهس لكحف ا جم ٍاأللكهبهسن، حط حض األذهنهسن، خم هبهسض واخمجهٰه ّ اد واخم خم
م واجغُّـ لكخيمك، هلهثن  هسن واخمحيىطس وملخفهنهس، حطمئٰههئ واجغُّـ وحنحيمب هنىط واإلمت ّواجل
هبهسض  اد، حس ميمي حطمئٰههئ واجغُّـ واجمىش لكحف اخم هسرة لك حصىطد اخم د خم حمهسن لك مع ّاخم

هسن وملخفهنهس، هلمب حنٰههئ ألك حن حم واجغُّـ حنهئمبهس هنىط واإلمت اد واجل ّواخم ّ
م اخمخنهبئأ: وجغهسؠ حمالحنمب ّهبهش اخمٰههسمّن حنحيمب ُّـجخ ّ هسمتهبهش  ّاخم الت اخم حن اجفٰهخي

الت  الت اخلهسؠهش األوخمهبهش وإلمئ لكهيهبمبهس، واجفٰهخي يطع لك اجفٰهخي حيهبهش، ميهئ ّاخمحيهي ّ ّ ّ
هش حض اخلهسرج، ومظهتجح حطٰههبهئمبهس إحل  ؠهبهسهتهس، هلهثهنهس جعهسحط ّاألوخمهبهش هن اجفهسهنهبهست ومغمن ّ ّ ّ

 ، مبهس وإلمئّجعاخمِّـهن ، جع ميٰهىط م اخمخنهبئهبهش اجفجههي لكمبهس حنحيمب يطع حن حصمئ ّ ميهئ  لكهيهبمبهس، ّ

، حنمنُّـر مقهسحطجغيشارق اإلمجهئم) ١( ُّـ اخمىطزاق اخمالهنهب .٢٩٤ـ٢٩٣ ص١ج: ، لك
اقح) ٢( .١٧٩ص: ، اخمخنمبىطزوري، حنمنُّـر مقهسحط جضمنجههب اإل
هسحط) ٣( .١٨٠ص: اجفمنُّـر اخم
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رة: هلهبخيهسل هيهش اجفِّـحم ء، وهنميِّـا مقهسئىط األحن هسن   .اإلمت
م اخمخنهبئهبهش اخمٰههسمّجع ّ إن حنحيمب ّ د حض متمهىط ؠُّـر ّ مع م اخم حنهبهش حن حنحيمب ّ ألك حض اجفحيمب ّ

خف اخمخيىطآن، جغهبمك جمهسل هتخسجل، وهنِّـا حنهس رص ح حط حض مظحي ّاجف ّالكهي أن اخمخنهبئهبهش وإن حمهسمتلك : ّ ّ
د، إال أمت مي مع م ألك حن اخم مش اجفحيمب ّحط ّ خيّ مش اخم د حط مع  .ّهسوق اخم

د،  مع حنهس جمُّـ ميٰهىطض اجفهسهنهبهش وجمُّـ ميٰهىطض اخم ّوومع األلكمئهبهش أن اخمممء حنحيمب ًّ ّ
خم ًوهنِّـا حنهس رصح حط أميهنهس حض جم د؛ إذ اجفىطاد حطهسجفهسهنهبهش ملخف : ّ ّاخمممء إحنهس حنهسهنهبهش أو ومع ّ ّ

د مع اخم
م اخمخنهبئّوحن ذخم مي م ّهبهشًهنهي أميهنهس ومع لكُّـم اخمحقادف حطجل حنحيمب  وحنحيمب

م اخمخنهبئاخم د أمغىغ حن حنحيمب مع م اخم د، هلمئحيمب هسوقّهبهشّمع  ً ذهنهئهس، وإن حمهسن حطهبهئمبمس مظ
خي اخلهسرمع هسظ اخم ّحطهي ف ميّ  .ًهنهي الجغخيهسّ، حممس مق

هتخمهش وحطجل اجفهسهنهبهش ّوحمِّـخم مي ال حض هنِّـه اجف اجمٰههش خصمئ ّهنهي اخمحيىطق حطجل اخمخنهبئهبهش اخم ًّ
ر اخم من م واخم مش اجفحيمب ،ّحط حنهس حن اجفّهبهش اخمخنهبئّهثن هلِّّـهنهئ ً ألك حنحيمب ّهسهنهبهش حض ّ

ر، أل من دّ اخمممء إحنّنّاخم ،. ّهس حنهسهنهبهش أو ومع د واجفهسهنهبهش متٰه مع ن اخمممء واخم ّ جمُّـ ميمي
اجمىش اخلهسرمع هسظ اخم هسوجمهش حطهي هسق اجفمنُّـاجمّحنحيهسهنهب حن  .ّ واالمتجه

يطواريّوحج ل اخم هسخصهش حض جم جل ومع اجف جمُّـ مقهسوق اخمممء أي ّهس ذحمىطمتهسه مي
هس ل حض هنِّـه جغّاجفهسهنهبهش خمُّـميهئهس حنٰههس احلميمسء األمي مئ هبمك رادف حطجل اخمممء اجف

هتخمهش وحطجل اجفهسهنهبهش ًوأحمُّـ ذخم أميهنهس حض جغهسجكهب لكحف األمقحيهسر جغهبهئمس جمهسل. ّاجف اجفىطاد : ّ
، حطمئٰههئ ّاجفخنهبهتحطهسخمممء  خي هسواة حض اخم مئ اجف هسوجمهش حض  ده وهن اجفهسهنهبهش، هلهسجف ّ ومع ّ

د اخلهسص، وميُّـور أجغُّـمه مع ّأمت حض أي متخنهتة حتخيخيلك اجفهسهنهبهش حتخي اخم ّ ّّ ّ هس حنىش اآلمغىط ّ

حط امكخنملآن امكمنملهسىس) ١( هتخسجل ؠُّـر، حصحن رات اخمخنخفازي، إحطىطاهنهب حط ّخصمئُّـ ّاجف  حطهبُّـار، حنهئخن
.٣٥ ص٢ج: جم إميىطان،

ممهئمكجيهب) ٢( .١٠١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض
يطواري، حنمنُّـر مقهسحط)جم احلميمئهش( ح اخضمهخميشخلهب) ٣( .٤٤ص: ، اخم
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مس دار جغهب

هسوجم  حطٰهُّـ أنّجع ُّـالل لكحف حن خي خمالمق ّ اهلحقض أن اخمممء هن اجفهسهنهبهش، امت ّ
مع ، جغهبمك جمهسلد حطخمهي د وجغُّـه اخمٰهُّـحن مع ن اجفهسهنهبهش متخيىغ اخم ّمي ّهلهثن جغُّـ : ّ ّ

ده، وحمِّـا جغُّـ  هش ومع ان متهسحك ـ هلخيىس جغميهسميهش لك متخيىغ حنىطمظ هسن ـ ألكهئ جغهب ّاإلمت
ىط ان ـ ألكهئ مع ميهئمئ ومي ّك حطهسإلرادة واحلىع ـ هلخيىس جغميهسميهش لك متخيىغ ّاحلهب

، وال حتخي خم حطُّـومت ىش خم د مظ مع ده، والجك أن متخيىغ اخم ّومع ّ ّ. 
د خمهيمسهنهبهش،و مع هسوجمهش اخم معّ حنىش أنّهنِّـا ميٰههئ حن هسوجمهش اخم مك حض حن  .ّد خمهيخنهبئهبهش اخم

جمىش ،متٰه د خمهيمسهنهبهش أميهنهس، هل مع هسوجمهش اخم هييطم حن لك، هلهثهنهس مظ هسوجمهش إن جع ً هنِّـه اجف ّ اخلهيىس ّ
 . هنِّـه اخمهئهسجغهبهش، هلال مظجيحيحن

يطواري  معهب حنهس ذحمىطه اخم ائُّـ مظ ّوخمٰههي ألمع ذخم جغهسول اآلحنمك حض درر اخمحي
خم خف : حطخي حي خف اخمممء حطهسجفهسهنهبهش[واخمِّـي دلكهسه إحل هنِّـا اخم مت حض حنخيهسم ] ّأي مظحي هن حم

هبهئئِّـ الحطُّـ حن  هست أن اجفٰهُّـوم خمهبىع حطممء، هل ّمتحي اخمخنهبئهبهش لك اجفهسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش، وإجع ٍ ّ ّ ّ
ّ اخمممء حطهسجفهسهنهبهش، حطمئٰههئ اجفخنهبهتّأن ميحي دهّ  . ومع

يطواري حض جغهسجكهب لكحف األمقحيهسر ل اخم خنمبُّـ خمِّـخم حطخي اجفىطاد حطهسخمممء : وامق
ده وهن اجفهسهنهبهش ّاجفخنهبهت ومع د خمهيخنهبئهبهش لكحف هنِّـا ّ مع هسوجمهش اخم ن حنٰههئ حن ّ، هلهبمي

مع  دة، هلهسجفهسهنهبهش اجفٰهُّـاخم مع ّأن اجفهسهنهبهش ميجههي لكهيهبمبهس اخمممء إذا حمهسمتلك حن ّ وحنهش ال ّ
دميمنُّـق لكهيهب مع هسواة اخمممء واخم دا، هلال .مبهس اخمممء؛ جف مع ن حن ً هلمي حنهس ال ميمي ّ
ن جكهبئهس جيهسميىط حطجل ًميمي هي ـ إحل حنهس حطهبهئهسه حن اخم معهب ـ حممس هن وا ّ، وحنىطمعىش هنِّـا اخم

ممهئمكجيهب) ١( .)١(  رجم، احلهسجكهبهش٧٥ ص١ج: ّهتخسجل، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض
هسحط) ٢( .اجفمنُّـر اخم
.١٥٢ ص١ج: ، خصمئُّـ مظخي اآلحنمك، حنمنُّـر مقهسحطدرر امكحنيشائلك) ٣(
ممهئمكجيهب) ٤( .)١(رجم  ، احلهسجكهبهش٧٥ ص١ج: ّهتخسجل، ؠُّـر اجفجيهب األرمسممهبجس األمعحنهئر امكممخنهن احلمنجههب اخض
.١٥٢ ص١ج: ُّـ مظخي اآلحنمك، حنمنُّـر مقهسحطّ، خصمئدرر امكحنيشائلك) ٥(
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م اخمخنهبئهبهش ألك م اجفهسهنهبهش، وأن حنحيمب م اخمخنهبئهبهش وحطجل حنحيمب ّحنحيمب ّ ّ م اجفهسهنهبهشّّ  .ّ حن حنحيمب

لك هنِّـه اجفخيُّـ ّإذا امظهن ّ ، خي إحل حطهبهسن حنهس أهلهسده اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن ّحنهست، متهئ
ال،  د خمهيخنهبئهبهش حن مغالل اخمىطد لكحف مثهيهش حن األجم مع هسوجمهش اخم هست حن ّجغهبمك مظمنُّـى إلجع ّ ّ

هئهسء  ده اخمِّـي إلمئ لكهيهب لكحف اخم جمُّـ ميمهمبىط حنهئمبهس اخم ّجكهبئهبهش اخمممء حض جغهسل لكُّـحن وحطجل ومع
ال، حنىش  ٰهىطض هلهبمس ميمك هنِّـه األجم ، ومت مت ّحطهبهسن رد اجفمنهئىح لكهيهبمبهسّحطٰهُّـ حتخيخي ّ: 

ّا ا : غت اّا ّأ)ّت اا(  
ل حطهتن خمهيمسهنهبهست اجفمئميهئهش حن جغهبمك هن هن مت  يطخمهش اخمخي ىط اجفٰه مش إحل أحم ّمت ّ
د أو اخمٰهُّـم لكهيهبمبهس،  مع ت واخمخنهبئهبهش، حطخيجهىش اخمهئمهىط لك لكىطوض اخم ّحن اخمِّـامظهبهش واخم ّ

ا إحل أن خمهيمسهن ء ذخم ذهن ت واخمخنهبئهبهش ًاّهبهست اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش متّوحض  ّ حن اخم
هئٰههش حنهئحيهبهش، هلال ذات خسهس وال جكهبئهبهش،  ّحض خكىطف لكُّـحنمبهس، وإن حمهسمتلك اجفٰهُّـوحنهست اجفمئ ّ

ء وجعهسحطلك، وحطجل حنهس ّمنهلحي ، هلمب  ن حجميهئهس حض ذامظ ا حض اجفٰهُّـوحنهست حطجل حنهس ميمي ًهي
هئٰههس، هلمب متحي وحنهئحي وال ذات وال جكهبئهبهش خم ن حج ّميمي ّ ا وحض هنِّـا اخم. ً ء أميهنهس هلىطجم ّهن ً

ت  ت حن معمبهش، وحطجل اخمٰهُّـم واخمهئحي حن معمبهش أمغىطى، هلهسخم د واخم مع حطجل اخم
، حممس أن اخمٰهُّـم واجفٰهُّـوم ألك حن  د أمغىغ حنهئ مع د، واخم مع ّألك حنجههيخيهس حن اخم ّّ ًّ

، واخمهئحي واجفهئحي أمغىغ حنهئمبمس حنجههيخيهس ًاخمهئحي واجفهئحي د . ّ مع هسحطلك حطٰههن حن هلهسخم
د، واجفٰهُّـوم جمملخف وحطٰههن اآلمغىط  مع هسحطلك حن ن حنهئحيهبهس، هلهسخم هس وجمُّـ ميمي ن جعهسحط ًُّـ ميمي ًّ

ّء وإن حمهسن حنٰهُّـوحنهس، واجفهئحي ال جكهبئهبهش خم ّاجفهئحي أمغىغ حن اجفٰهُّـوم، هلٰههئُّـهن . ً
ن حنهئحي ّحطمئٰههئ أن حم حنهئحي حنٰهُّـوم، وأحنهس حم حنٰهُّـوم هلال جيمش أن ميمي ّّ ًهبهسّ ، حط ميمئمي ّ

هس، حمهسجفٰهُّـوم اجفمئمي ن جعهسحط ت لكهئُّـه . ًأن ميمي يطمضأي اجف[ولكحف هنِّـا هلهبمنخف اخم ] ٰه
د جعهسحطلك ال خصهسخمهش، وأحنهس حم جعهسحطلك هلال جيمش أن  مع د، جغهبمك إن حم حن مع ّألك حن اخم ّّ ّّ

ن حنٰهُّـوحنهس دا، حط ميمئمي أن ميمي مع ن حن ًميمي ً. 

.١٥٢ ص١ج: ، خصمئُّـ مظخي اآلحنمك، حنمنُّـر مقهسحطدرر امكحنيشائلك) ١(
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هسحطلك ألك  ت واخم د، حط اخم مع ت واخم هسوجمهش حطجل اخم ّهلال مظىطادف وال حن

د مع د واجف مع ال. ًحنجههيخيهس حن اخم هسن اجف: ًهلمئ خمِّـي ميٰههبيع حض ّهيهش حطيطميُّـ امئّحنهسهنهبهش اإلمت
لك حنٰهُّـوحنهش وال حنهئحيهبهش هش، وخمهب دة وجعهسحط مع ، حن اجمىش اخلهسرمع ّاخم ّوأحنهس حنهسهنهبهش . ّ ّ

هسن اجف هياإلمت ، ّمئ اجمىش اخلهسرمع معُّـ حطٰهُّـ حض اخم ّهش حطيطميُّـ اخمِّـي ال زال حنٰهُّـوحنهس وحس مي ُ ً
لك حنهئحيهبهش هش، وخمهب هسري(ّوأحنهس . ّهلمب حجميهئهش حنٰهُّـوحنهش جعهسحط خي حض ) مي اخم هئىش اخم ّاجفمئ

، هلمب اجمىش اخلهسرمع داّاخم مع هس وال حن ً حنٰهُّـوم وحنهئحي أميهنهس، وخمهبىع جعهسحط ً ً ّ. 
نو  :لكحف أمقهسس هنِّـا اجفِّـهنمش اخمميالحن مظمي
مع.١ هئٰههش اخم ّحم حنهسهنهبهش حج دة،ّ مع هش وملخف حن . ّ حط حنهئحيهبهش وحنٰهُّـوحنهشد ملخف جعهسحط
ّحم حنهسهنهبهش حجمي.٢ هش أميهنهس، إذنّ دة هلمب جعهسحط مع دة:ًهئهش وحن مع دة حن مع   األجكهبهسء اجف

هش، وخمهبىع حطمئٰهُّـوحنهش وال حنهئحيهبهش حطهسخم ىشّوجعهسحط .جه
ّحم حنهسهنهبهش حجمي.٣ هش جمجهٰههس، إذنّ دة جعهسحط مع  ّ هلمئ هنِّـه اجفهسهنهبهست ـ رمل:ًهئهش وملخف حن

هنهس حنٰهُّـوحنهش ـ ملخف حنهئحيهبهش .ّحم
ت، وحطجل اخمهئحي واخمٰهُّـم  د واخم مع ص حنجههي حطجل اخم م ومغمن إذن، هنهئهسك لكمئ
هسمي  ت واخمٰهُّـم، وهنهئهسك مظ ؠهس حن ومع حطجل اخم حنهس ومغمن ًأميهنهس، وخممي هنهئهسك لكمئ ً ًّ

د واخمهئحي مع  :ّ؛ ألنحطجل اخم
د، متمهخف.١ مع جه اآلن حض اخمخنهسرع) زميُّـ: (حطٰهيغ حنهس هن جعهسحطلك حن .ّاخمِّـي مي
هسن: حطٰهيغ حنهس هن جعهسحطلك حنٰهُّـوم، متمهخف.٢ . اخمىطأمقجل ذياإلمت
، متمهخف.٣ هسري: حطٰهيغ حنهس هن حنٰهُّـوم حنهئحي .مي اخم
د حطمئهئحي.٤ مع هسحطلك أو اجف ء حن اخم .ال 
د جعهسحطلك.٥ مع .ّحم حن
ّحم حنهئحي.٦ . حنٰهُّـومّ

رات، حنىطمظمس حنجهمبىطي، مظىطمثهش لكمسر أحط رملهبىحح اخضمهخميشخلهب) ١( .١٤٩ص: جم اخمخيىطى، ّأم  حنهئخن
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ّن اخمخنهبئهبهش لكهئُّـأ: واحلهسؠ هسحطلك، وألك حنجههيخيهس حن ّ ت واخم هسوجمهش خمهي ًهن حن ّ

د، لكحف مغالف حنهس ذهنمش إخمهب احلميمسء ومثهيهش حن األجكهسلكىطة، حن  مع د واجف مع اخم
هسوجمهش حطجل مثهبىش مظهي اجفحيهسهنهب  .اجف

ت وجكهبئهبهش  ل حط مش إخمهبمب ـ اخمخي يطخمهش ـ حممس ميهئ ىط اجفٰه ء ذهنمش أحم ّوحض هنِّـا اخمهن
ّاجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش حنهئِّـ األزل، ومقمئهب هست (لك حطٰهُّـ ذخم حض اخمميهيمست حطـّ هسحط اخم

 .)ّاألزخمهبهش
خف حج مظٰهىطض خسِّـه  يطخمهش، هلخيُّـ معهسءت حض حمهيمست حم ل إحل اجفٰه هش هنِّـا اخمخي ّوأحنهس مت ّّ

ارق اإلخسهسم هتخمهش، جمهسل اخمالهنهب حض جك يطخمهش، : اجف ىط اجفٰه هتخمهش أحم ومغهسخمىح حض هنِّـه اجف
خيىطر حض اخلهسر ء؛ أي جعهسحطلك حن ا إحل أن اجفٰهُّـوم اجفمئمي  ّوذهن ًج حنهئحيميهس لك ؠحيهش ّ ّ

الف  هسوق خمهيخنهبئهبهش، حط د وحن مع خيىطر ألك حن اخم ت واخم د، هلٰههئُّـهن اخم مع ّاخم ّ ّ
هئىش، هلهثمت لكهئُّـهن حنهئحياجفٰهُّـوم ّ اجفمئ هسحطلك، هلهسخمهئحي لكهئُّـهن أمغىغ حن اخمٰهُّـم،ّ  ّ وخمهبىع حط

ت  .وحنخيهسحط خمهي
خم ن: وإخمهبمب أجكهسر اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حطخي خم حنهس ميخي ًولكحف أمت جمُّـ حطهيجيهئ أن جم ّ ّإن : ّ

ن ؠحيهش اخمممء خمهبىع جكهبئهس، ال احل د، وجمُّـ مظمي مع ن جغهسؠال وخمهبىع حطمئ ًهسؠ ميمي ً
دا وال حنٰهُّـوحنهس مع ًحن ً. 

هسجغمك اجفخلجمهبهش ىط اخمىطازي حض اجف ل اخمحي حنهس حج لكمئهبلك حطمنهسئىطهن : ّوحمِّـا جم ًإن جم ّ
د هلهثحنهس أن مع ا أن حنهس خمهبىع حطمئ د واخمٰهُّـم، زلكمئ مع ٰههيخيهش حطهسخم هسث اجف ّحض دجمهسئ األحط ّّ ّ 

د،  مع هئىش اخم ن حج نميمي د هلمب اخمهئحي اخمجنف، وإن .أو ال ميمي مع هئىش اخم  هلهثن حمهسن حج

يطخمهش، وحطجل ذحمىطمتهس حض أ) ١( هست األزخمهبهش خمُّـى اجفٰه هسحط د اخمحيىطق اخمُّـجمهب حطجل اخم مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم وامغىط حن
هش خمُّـى اخمٰهىطهلهسء، هلالجغيس هسحط حنهب: األلكهبهسن اخم . وحنهس حطٰهُّـهنهس٣٩٣ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكحنهن

، حنمنُّـر مقهسحطجغيشارق اإلمجهئم) ٢( ُّـ اخمىطزاق اخمالهنهب .٢٣١ ص١ج: ، لك
.٣٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحطامكملحنهئءاخسهبهست ) ٣(
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مت حنٰهُّـوحنهس ذامظهس ن لكهئُّـ حم د، هلهثمت ميمي مع ًحمهسن حجمي اخم ً ّ. 

من ّوجمهسل أميهنهس حض اجف ت، وال متيطاع حض أمت : ً هئىش اخم ن حج ّاجفٰهُّـوم إحنهس أن ميمي ّ
ت، وهن لكهئُّـمتهس ولكهئُّـ أمج اخسِّـمي وأمج  ن حجمي اخم ّمتحي خصيغ، وإحنهس أن ميمي

يطخمهشاحل هسجمجل حن اجفٰه يطخمهش متحي خصيغ، مغالهلهس خمهي جني حن اجفٰه  .ًجل اخم
اجمىحوجمهسل جني وأمج اخسِّـمي اخمٰهالف:  اإلجي حض اجف جل اخم  هلخيهسل ملخف أمج احل

يطخمهشّواخمميٰه وحن جيُّـادميجل حن اجفٰه ء، أي جعهسحطلك :ٰههب حن اخم ّ إن اجفٰهُّـوم اجفمئمي 
د، هلهثن ا مع حيىطد حض اخلهسرج، حنهئحي لك ؠحيهش اخم ّحن ّ د، ّ مع ّجفهسهنهبهش لكهئُّـهن ملخف اخم

هنهس حن ، حنىش حم ، وجمُّـ ختهي لكهئ هش خم خيخيهش حض اخلهسرج، وإمتمس جمهبُّـوا خيحنٰهىطو ّىطرة حن ّ ّ ّ
هئىش ّناجفٰهُّـوم حطهسجفمئمي أل ًحنهئ حنهئحي ال مظخيىطر خم أؠال امظحيهسجمهس، وحنهئٰه األجكهسلكىطة  اجفمئ ّ ً ّ

ا هئىش مثهبٰههس، هلخيهسخم ًحنجههيخيهس، أي حض اجفٰهُّـوم اجفمئمي واجفمئ ممء اجفٰهُّـوم اجفمئمي خمهبىع حط: ً
هئىشحمهسجفٰهُّـوم د لكهئُّـهن متحيىع احلخيهبخيهش، هلىطهلٰه رهلٰهمبهس، أي رهلىش  اجفمئ مع ّ، ألن اخم

د، خمميهسمتلك  مع د رهلىش احلخيهبخيهش، هلهي مظخيىطرت اجفهسهنهبهش حض اخمٰهُّـم حنهئحيميهش لك اخم مع ّاخم ّ ّ
دة حنٰهُّـوحنهش حنٰههس، هلال ميمئمي مع ء، وحط ـ أي حطمس ذهنمش ًحن ل حطهتن اجفٰهُّـوم  ّهئمب اخمخي

ّجمهسل احلميمسء أميهنهس، هلهثنإخمهب األجكهسلكىطة ـ  دهنهس زائُّـا لكحف ً ً اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش وإن حمهسن ومع ّ
د اخل مع ّذاهتهس، إال أهنهس ال ختهي لكهئُّـهن لك اخم ،أو اخمّهسرمع ّ ّ ميٰههئ أهنهس إذا ِّّـهنهئ

، ألن مظخيىطرهنهس وحتخيخيمبهس لكجل  دمي مع دة حطهتجغُّـ اخم مع خيخيهش، هلمب حن خيىطرة حن ّحمهسمتلك حن ّ ّّ ّ
دهنهس  .ومع

يطخمهش هن اخمِّـمي جممنُّـهن ّجع خمّ إن مظهي اجلمسلكهش حن اجفٰه ّإن مثهسلكهش : ّاجفمنهئىح حطخي
ا خمحن اخمهئهسس ذهن ب إخمهبمب حطخي ل اجفهئ جن اخمخي د ؠحيهش : وجمُّـ امغ مع ّإن اخم

هئ) ١( .١٣٤ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطجضهت اخضمقخكجيهباخض
هليغ) ٢( ىط اخمىطازيّاخض .٧٨ص: ، اخمحي
، حنمنُّـر مقهسحط، اخمالهناخضيشاخكىع) ٣( .٢٦٦ ص١ج: هب
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د واخمٰهُّـم مع ُّـد لكحف اخمِّـات، اخم هن ذات حض جغهسخم اخم واخمِّـات حض حمالحن ّمظ

هئهسه، حن أن خمهيمسهنهبهش اجفمئميهئهش حن جغهبمك هن ّهن اجفهسهنهبهش، وحنىطاده حنهس أو  حن ًا مت،ّّ
د أو اخمٰهُّـم لكهيهبمبهس، وهن حنٰههئ ّاخمِّـامظهبهش واخمخنهبئ مع ّهبهش، حطخيجهىش اخمهئمهىط لك لكىطوض اخم

هسوجمهش خم د وملخف حن مع ن اخمخنهبئهبهش ألك حن اخم ّحم ّواجفمنهئىح جمُّـ مظٰهىطض إلميهنهسح . ّ ّ
خف اخمخيىطآن، جغهبمك جمهسل حيمنهب حض مظحي ل حطممء حن اخم ّالكهي أن اخمخنهبئهبهش وإن : هنِّـا اخمخي ّ

مع هسوق اخم د، إال أهنهس مظ مع م ألك حن اخم مش اجفحيمب ّحمهسمتلك حط ّّ ، خي مش اخم ّد حط
ّخيخيّومثهسلكهش حج معٰههيمبهس ألك حت اّ هش، هلخيهسخم هب ا إحل مغهبهسالت لك ، مغىطمع اجفٰهُّـوم : ًهس حنهئ

معمش محهبهبيطه لك  حنهس لكهيهب حطهتجغميهسم ؠهسدجمهش مظ مت خصمي ء وهن جعهسحطلك؛ خممي ًاجفمئمي 
، وأمت ال وامقجههش حطجل  هسل حنهئحي ا أن اجف هس، ومقهيمئ ن جعهسحط د، هلهبمي مع ّملخفه، وخمهبىع حطمئ ّ ّ ًّ

هست ُّـالال لكحف هنِّـا . اخمهئحي واإلجع هسز هنِّـا اإلميهنهسح حطهتمت جمُّـ مظهنمئ امق ًوميمئ ّ ّ
حنهس لكهيهبمبهس حطهتجغميهسم  ن اجفهسهنهبهست اجفٰهُّـوحنهش خصمي يطخمهش، وهن حم ب إحل اجفٰه ل اجفهئ ًاخمخي ّ

دهنهس هش حض جغهسل لكُّـم ومع هنهس جعهسحط ّؠهسدجمهش محهبيطهنهس لك ملخفهنهس، وخمهبىع ذخم إال خممي ّ .
ل إجكهسرة إحل رد  هنهي أن حض إمعهسحطهش اجفمنهئىح لك هنِّـا اخمخي ّومقهب ّ ّ ذخم اخمهئ حن ّ

ُّـالل هبمبهست.االمق هئ مك اإلجكهسرات واخم هبمش مت لك ذخم أميهنهس حض حن ف مت  .ً ومق
لقول األول صنف  ّمناقشة ا ّ  

حيهست إحل حنهس  جي االخم ل ميهئ ج حض حطهبهسن حنهئهسجمخنهش اجفمنهئىح خسِّـا اخمخي خم ّجم اخم
هسظ  د حطهي مع مئهبهبيط حطجل حنىطامظمش اخم د، حن اخم مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم هئهسه حض حن أو

، مي هش احلميهسميهش واجف اجمىش اخلهسرمع اخمٰههبهئ وحطجل حنىطمظ هش اخم ّ جغهبمك حنهبيطمتهس هنهئهسك حطجل حنىطمظ ّ ّ
د اخمِّـهنهئ مع هش اخم د اخمِّـهنهئّحمىطمتهس حطهتن وذ. ّلكهسحس متحيىع األحنىط وحطجل حنىطمظ مع هش اخم : ّحنىطمظ

ع اجفحيهسهنهب اخمِّـهنهئهبهش احلهسحمهبهش لك حن هسرة لك حصمئ منهسدميخيمبهس حض لكهسحس متحيىع األحنىط، ّلك
م إلمي حنمنُّـاجم اخمهئحيىع األحنّنجغهبمك إ حنهس لكُّـحنهبهس؛ إذ ىطي وإنّ حم حنحيمب ً حمهسن حنحيمب ًّ

حط امكخنملآن امكمنملهسىس) ١( .٣٥ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفحصحن
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اجمىش إ م اخمٰهُّـم إلمي حنمنُّـاجم حض متحيىع األحنىط، وإن حس ميمي خم حنمنُّـاق حض اخم ّن حنحيمب

 .ّاخلهسرمع
، اخمِّـي : ّوأحنهس لكهسحس متحيىع األحنىط اجمٰههبهش حطهسجفٰههئ األلك ت واخم ّهلمب خكىطف اخم ّ

اجمٰههبهست، ىش مثهبىش اخم ادق حمهيمبهس، هلمب ولكهسء مي ىش اخممن ّمي ٌ اءّ ّ حمهسمتلك واجمٰههبهست ً مق
دميهش أم ، هلهثن حمهسن اجفمهىطوف لكُّـحنهس، ّومع ء حط ً لكُّـحنهبهش؛ إذ واجمٰههبهش حم  ّ ّ ّ

اجمٰههب ده اخمٰههبهئّهل مع اجمٰههب حط دا لكهبهئهبهس، هل ، وإن حمهسن ومع ّ حطهئحيىع لكُّـحنهب ّ ّ ًّ ً. 
اجمىش اخلهسرمع اخمٰههبهئ ّوأحنهس لكهسحس اخم ّ اجمٰههبهش : ّ ت اخلهسرمع واخم هش اخم ّهلمب حنىطمظ ّ

ح متحيىع األحنىط، هلال خي هب حن خم جغمبهس أ د ّاخمٰههبهئهبهش، اخم خم مع هيىح خكىطف اخم
؛ وخمِّـا ميجههي لكحف متحيىع األحنىط  ٰههش واخمهنهب ّاخلهسرمع لك لكهسحس متحيىع األحنىط إال حطهسخم ّ

اجمٰههبهش حطهسجفٰههئ األلك ّاخم د اخمٰههبهئ ّ مع ادق، وميجههي لكحف اخم ُ اخمخنهسحنهيهش جلمئهبىش اخممن
د اخلهسرمع مع خيخيهش حض اخم ر اجف ىش إال األحن اجمٰههبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ، اخم ال مظ ّاخم ّ ّ ّ ّ. 

ل د، : ّإذا امظهنهي ذخم متخي مع مبهس حطهسخم ّإن جكهبئهبهش اجفهسهنهبهش أو لكُّـحنمبهس، ولكالجم ّ ّ
الف مظهي اجفىطامظمش هيىح حطهسمغ ، هلخيُّـ مظخيُّـم . خت اجمىش اخلهسرمع اخمٰههبهئ مش اخم ّأحنهس حط ّ ّ ّ

مع ّد لكحف اجفهسهنهبهش حض ّذحمىط االمظحيهسق ولكُّـم اخلالف حطجل احلميمسء حض لكُّـم زميهسدة اخم
د واجفهسهنهبهش حطهي مع معُّـ أي زميهسدة أو ملخفميهش حطجل اخم ّاأللكهبهسن، هلال مظ ّ خي حض ّ ّهسظ اخم

د حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش حنمنُّـاجمهس  مع ، حط مظخيُّـم أميهنهس أن اجفهسهنهبهش لكجل اخم اجمىش اخلهسرمع ًاخم ّ ًّ ّ ّ
هبهش خم. ّوجغهب ىش، حمخي ىط حن حن ًوهنِّـا حنهس رصح حط اجفمنهئىح مقهسحطخيهس حض أحم ّ خمهبىع حطجل : ّ

اجمىش أؠال د حنجيهسميىطة حض اخم مع ًاجفهسهنهبهش واخم خم أميهنهس. ّ ّ حض أن ٍوال متيطاع ألجغُّـ: ًوحمخي
مسمييط مش اخمٰهجلاخم د واجفهسهنهبهش إمتمس هن حض اإلدراك، ال حط مع ّ حطجل اخم ّ. 

د اخم مع ر واخم من مش اخم ّوأحنهس حط حي لكهيهب حطجل ِّّـهنهئ ّ ، هلمئ اجف حن ّاجفحيمب

ممهئمكجيهب) ١( .٦٢ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض
هسحط) ٢( .٦٧ ص١ج : اجفمنُّـر اخم
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حنهبهش  د لكحف اجفهسهنهبهش، هلمبهئهسك ملخفميهش حنحيمب مع م اخم هسحطلك حض خصهي زميهسدة حنحيمب ّاخمحيالمقحيهش واخم ّ ّ ّ

، وهن حنهس أجكهسر إخمهب د واجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن مع خمّحطجل اخم حن حطخي يطواري حض حنهئمه  :  اخم
د لكهسرض اجفهسهنهبهش مع ّإن اخم ّرا واحتـمظمن            ّ ً  هشـّميـُّـا هنـّ

اجمىش اخل اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي ـ اخمِّـي هن أومقىش حن اخم مش اخم ـ ّهسرمع ّوأحنهس حط
د واجفهسهنهبهش، حنهنهس مع هبهش حطجل اخم ّهلمبهئهسك أميهنهس مظٰهُّـد ومظجيهسميىط حض احلهب ّ ّ ًهلهس إحل اخميطميهسدة ً

حنهبهش؛ إذ إ خيىطر اخمهئحيىع ّاجفحيمب مش اخم د حط مع ال ـ ملخف جغخيهبخيهش اخم هسن ـ حن ّن حنهسهنهبهش اإلمت ً ّ ّ
ّاألحنىطي، وهنِّـه اخمجيخفميهش اخمهئحيىع األحنىطميهش حن اء ّىطرة،خيّ م ميُّـرحم ًمق  حمهسن هنهئهسك حنحيمب

د واجفهسهنهبهش  مع جيهسميىط حطجل اخم حن واخم ٰهُّـد اجفحيمب ، حط إن اخميطميهسدة واخم ، أم حس ميمي ّاخمٰهخي ّ ّ
ٰهُّـد اخمهئحيىع اٍحض اخمِّـهن حمهسجكىح وجغهسك ًوهنِّـا حنهس حطهبهئهسه حنحيمنال حض . ّألحنىطيّ لك اخم ّ ّ

د، هلالجغيس مع هسجغمك أؠهسخمهش اخم ىش لكُّـميُّـة حن حن ا  .حن
د واجفهسهنهبهش،  مع ّامتجهالجمهس حن هنِّـا اخمهئ حن اخمجيخفميهش اخمهئحيىع األحنىطميهش حطجل اخم ّ ّ ً
يطخمهش، وجمُّـ حطهئ ذخم  ىط اجفٰه ب إحل أحم ل اجفهئ ّإلهسول اجفمنهئىح أن ميهئهسجميع هنِّـا اخمخي

مع هسمظ حن أؠهسخمهش اخم لك مقهسحطخيهس حن أؠهسخمهش ّلكحف حنهس مظخيُّـم إجع ًد؛ إذ حطهئهسء لكحف حنهس جع ً
خيُّـحنهش  اجمىش اخلهسرمع اخمٰههبهئ حن خي حض اخم هسظ اخم د حطهي مع هش اخم ن حنىطمظ د، مظمي مع ّاخم ّ ّ ّ
خيىطر اخمهئحيىع األحنىطي، وهنِّـه هن اخمهئمهىطة  هيهب واخم مش اخم هش اجفهسهنهبهش حط ّلكحف حنىطمظ ّّ

، هلحي لكهسحس متحيىع  اجمىش اخمٰههبهئ خي حض اخم ّاخمهئحيىع األحنىطميهش إحل مت وحمهبحيهبهش اخم ّ ّ   األحنىط ّ
د لكحف  مع اجمىش اخمٰههبهئ ـ هنهئهسك مق ومظخيُّـم خمهي ّـ اخمِّـي هن أومقىش ؠُّـجمهس حن اخم ّ ً
ن وال حتخي خمِّـاهتهس  ، حطمئٰههئ أن اجفهسهنهبهش ال حم ّاجفهسهنهبهش حطمئالجغمههش مت حتخيخيمبمس اخلهسرمع ّ ّّ ّّ

د مع ّحض اخلهسرج اخمٰههبهئ إال حطهسخم ّ . 
هسرة أمغىطى خي : وحطٰه هيهب اخمهئحيىع األحنىطي ـ ال اخم مش اخم د حط مع ّإن اخم ّّ

يطواري، حنمنُّـر مقهسحطح اخضمهخميشخلهب) ١( .١٨ص: ، اخم
حنهب) ٢( .٤٠٠ ـ ٣٩٩ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطامكحنهن
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د جفهس  مع ال اخم ت اجفهسهنهبهش وحتخيخيمبهس، حطمئٰههئ أمت خم ّاخلهسرمع اخمٰههبهئ ـ وامقجههش حض جع ّ ّ ّ ّ

د اخل مع دة، وال امظمنحيلك حطهسخم مع ّحتخيخيلك اجفهسهنهبهش اجف ّ هي ّهسرمع ّ ا ، وحن اخم ّاخمٰههبهئ
د حض  مع ن اخم امقجههش حممس مظخيُّـم، هلهبمي ن لكهيهش خمِّـي اخم ت مظمي امقجههش حض اخم ّأن اخم ّ ّ

خي اجفهسهنهبهش و ّمتحيىع األحنىط لكهيهش خم ّ د جغهبهئئِّـ ّ مع هبهش اخم ن جغهب د، ومظمي مع ٍامظمنهسهلمبهس حطهسخم ّ ّ
خيُّـم حم لكهيهش لكحف  خي اخمهئحيىع األحنىطي؛ وذخم خم هبهش اجفهسهنهبهش حض اخم خيُّـحنهش لكحف جغهب ّحن ّ ّ ّّ ّ ّ

خسهس ن اجفهسهنهبهش وحتخيخيمبهس، . حنٰههي د حض متحيىع األحنىط هن حم مع ، هلهثن اخم ىط حن ذخم ّحط أحم ّّ
د حن اخمىطواحطىس حض اخسهيهبهس مع هب حنهس هن حن مش ّواخمٰهالجمهش حطهبهئمبمس حن جم هبجههش، هل ت اخم

اجمىش اخلهسرمع اخمٰههبهئ حطهسخمٰهُّـم  د حنٰهُّـوحنهش حض اخم ّلكهسحس متحيىع األحنىط اجفهسهنهبهش حطال ومع ّ ّ
هسحطلك حض خصهي أن اجفٰهُّـوم اجفجههي ال خي هي واخم ا ، وحن اخم ُاجفجههي ّ ّ لكهئ حطهتي وؠىح َمفّ

ّحن األوؠهسف؛ إذ اجفٰهُّـوم اجفجههي ال جكهبئهبهش خم جغ خيمف لكهئ حطممء حن األجكهبهسء  ّ
ن لكُّـحنهس حنجههيخيهس، هلال جكهبئهبهش خسهس، . فووؠىح حن األوؠهس معُّـ مظمي ّواجفهسهنهبهش حنهس حس مظ ًّ ً

هسظ ذاهتهس وذامظهبهسهتهس، هلال ميمئمي اإلجكهسرة إخمهبمبهس،  ن جكهبئهس حن األجكهبهسء جغ حطهي ّوال مظمي ّ ً
خمهشّمف لكهئمبهس حطهتيُ خيوال مئ د وال ملخفه ؠحيهش حن األوؠهسف اجف مع ن اخم   مغمف، وال ميمي

ع حيهسء اجف هش حطهسمت هسخم ن حن اخم ت اخمممء خمهئحي ؛ّلكهيهبمبهس؛ ألمت ميمي ّ وذخم ألن جع
ًميهسوإن حمهسن رضور ، ال حض جغهسل ّ مظ د اخمممء وجع ّ حطُّـجخهبهس، إال أن ذخم حض جغهسل ومع ًّ ّ

مت لكُّـحنهس حنجههيخيهس ًحم لك خمِّـاهتهس؛ وخمِّـا ال ؛ً ّ وذخم ألن اجفٰهُّـوم ال حنهسهنهبهش خم جغ مظ ّ ّ
ر حنهسهنهبهش ميمئمي من د خسهس، وخمميهئهئهس مت ال، ألهنهس ال ومع ر حنهسهنهبهش اخمٰههئخيهسء حن ّ مظمن ّ ّ ّّ ّ هسن،ً  اإلمت

د،  مع ؠهبهش ذخم اخم دهنهس اجفهسهنهبهش اخم مح مغمن يطع حن ومع دة، هلهبهئ مع ّألهنهس حن ّّ  ّجعّ
 ، رهنهس حن دومت من د، هلهب مع ىطميُّـ اجفهسهنهبهش لك اخم م اخمِّـهن حط ّميخي ذاهتهس  إلمئ ّجعّ

ورة د، .ّوذامظهبهسهتهس لكهيهبمبهس حطهسخم مع هسء اخم هسن أي مت حن أمت ٍ وخم حس ميمي جفهسهنهبهش اإلمت ّ ّ
يطالكمبهس حض ، وجفهس حمهسن خسهس ذات حتمئ جفهس أحنمي امت رهنهس حض اخمِّـهن ّ متحيىع األحنىط ومظمن

ورةلك  .ّهيهبمبهس ذاهتهس وذامظهبهسهتهس حطهسخم
هنوحن ت اخمممء خمهئحي حنخيهبُّـة حض اجفمئميهئهستّميّ هنهئهس، هلهثن جمهسلكُّـة اخس  ّهش ورضورة جع
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نحط دة،مي مع دة، هلمب رضورة حنهسداحنلك اخمِّـات، وحنهس حس مظمي اخمِّـات حن مع   اخمِّـات حن

خي خسهس أال ن جكهبئهس، وال مي هسنً مظمي ورة، هلهسإلمت مبهس حطهسخم هش خمهئحي ن جعهسحط ، حم مظمي  ّي حنٰههئ
مت متحيىع ذامظ وذامظهبهسمظ  دا، وحم مع ورة حنهسدام حن هسن حطهسخم ّإمت ورة هلىطع حتخيخي ً ّحطهسخم

ده ورة،. وومع امعمش خمِّـامظ حطهسخم ت ذات اخم الف جع ّ هلهثهنهس رضورة أزخمهبهش، وهنِّـا حط ّ
دة مع  .ّملخف حنخيهبُّـة حطخيهبُّـ حنهسداحنلك اخمِّـات حن

خمّوإحل حنهس حطهبهئهسه أجكهسر احل يطواري حطخي ّ إن حن دالئهيمب لكحف جكهبئهبهش ّجع: ميهب اخم ّ
ت اخمممء خمهئحي رضوري، ومقهيمش اخمممء لك متحي خصهسلاجفٰهُّـوم ّ، أن جع اب. ّ  :واجل

ت اخمممء خمهئحي  ورة األزخمهبهش، ومقهيمش ّرضوريّإن جع ورة اخمِّـامظهبهش، ال حطهسخم ّ حطهسخم ّ
ء، حط حنٰهُّـ اخمممء لك متحي حض جغهسل اخمٰهُّـم معهسئيط؛ لكٍإذ خمهبىع جغهبهئئِّـ  . وم حط

هسهلهش  .هلمبِّـا اجفِّـهنمش حض ملهسميهش اخم
اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي أ: واحلهسؠ مش اخم خيُّـحنهش حط د األؠهب حن مع هش اخم ّن حنىطمظ ّ

امقجههش،  خسهس ذي اخم ت لكحف حنٰههي امقجههش حض اخم خيُّـم اخمٰههيهش واخم هش اجفهسهنهبهش؛ خم ّلكحف حنىطمظ ّ ّ
هسوقهلال د األؠهب مي مع د، واخم مع ت وال جكهبئهبهش خمهيمسهنهبهش حن دون اخم ّ ذات وال جع ّ 

، وال حنٰههئ خمخنهبئهبهش اجفهسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش حطهسخمٰهُّـم  اجمىش اخمٰههبهئ ت حض اخم ّاخمخنهبئهبهش واخم ّ ّّ
يطخمهش ىط اجفٰه ، حممس هن رأي أحم هيهب . اجفجههي اجمىش اخمٰههبهئ واخم مش اخم ّوهنِّـا حمهي حط ّ

 .ّاخمهئحيىع األحنىطي
هش  ن حنىطمظ د ـ مظمي مع ، حض اخمِّـهن ـ اخمِّـي هن خكىطف امظمنهسف اجفهسهنهبهش حطهسخم ّمتٰه ّ

هش  هتمغىطة لك حنىطمظ د حن مع خيُّـم ّاخم هلهس حن ؠ مت حن ف حن جغهبمك حم ؠ ّاجفهسهنهبهش، ألن اجف ً ّ ّ
اجمىش حممس حطهبهئهس حن . ّلكحف اخممنحيهش حض خكىطف االمظمنهسف اخمِّـي هن اخمِّـهن ّوهن حض اخم

مش اخمٰههي  م هبهس اخمِّـهن حط خكهبحيهش اخم ميخي هبٰههش اخم ، وميىطمعىش إحل حك لكميىع احلمئ
اجمىش ومتحيىع  مض، جغهبمك إن وخكهبحي حنٰهىطهلهش األجكهبهسء لكحف حنهس هن لكهيهب حض اخم ّاحلمن

ممهئمكجيهب) ١( ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٧٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض



هسوجمهش حض د حن مع ٤١٣  ...............................................................................ّخمهيخنهبئهبهش اخم
ٰه اخمِّـهن األحن هبهسز وهن اجفهسهنهبهست، هلهب ّىط، واجفٰهىطهلهش ال مظ إال حن مغالل حنهس حط االحن ّ ّ

ٰهىطف لكهيهبمبهس،  ع حطٰهُّـ اخم ّاجفهسهنهبهست هن األؠ واجف د حطٰهُّـ ذخم ّجعّ مع لك اخم  مي
خمهئهس حنهش، حممس حض جم هي اجفهسهنهبهش اجفٰههي د: (ّخم مع هسن حن م ) اإلمت هسن اجفٰههي ّأي إن اإلمت
مع لك خم اخم حنهش ّاحلخيهبخيهش واجفهسهنهبهش جمُّـ جع ٰه اخمِّـهن اجفهسهنهبهش اجفٰههي ، هلهب خي ّد واخم ّ

هسظ  س محهسحنهس حطهي د وؠحيهس الجغخيهس خسهس، حنىش أن األحنىط حنٰهمي مع ت واخم هلهش واخم ؠ ًحن ّ ً ً
مش  م حط اخمِّـهن إمتمس هن حن لكميىع احلمئ خمهي اجمىش حممس مظخيُّـم، هلمس ميخي ّمتحيىع األحنىط واخم ّ

متهس إخمهب م ـ لك حكىطمي لكمئهيهبهش حتهيهبهيهبهش لكخيهيهبهش ـ حط. اخمِّـي أ ّهلهسخمِّـهن ميخي ّ ّىطميُّـ اجفهسهنهبهش ّ
 ، دهنهس اخلهسرمع واخمِّـهنهئ دة حض اخلهسرج وحض اخمِّـهن لك ومع مع ّاجف  خيمف لكهئمبهس ّجعّ

د حطهت مع مئ لكهيهبمبهس ذاهتهس وذامظهبهسهتهس، وميمنحيمبهس أميهنهس حطهسخمٰهُّـم مظهسرة وحطهسخم هيحيهش، هلهب هسر مص ًمغ ّ
اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي،  ، ال اخم هيهب اخمِّـهنهئ هسظ اخم ّمظهسرة أمغىطى، وخممي هنِّـا حمهي حطهي ّ ّ

هسظ ا ا إخمهب حن ّوحمهتن هنِّـا اخمهي يطخمهش هلهبمس ذهن هيهبمك اخمِّـهنهئ هن اخمِّـي أوجمىش اجفٰه ّخم ّ
هيهبمك م اخمِّـهنهئ اخم ّجكهبئهبهش اجفٰهُّـوم، هلهسجك لكهيهبمب اجفمنُّـاق حطهسجفحيمب ّ ّ. 

ا ا) :ت) اؿ اتا ّغ  
هئ هنِّـا  يطخمهش، ومي حطهش إحل حطٰهيغ اجفٰه ال اجفهئ ًوهن أميهنهس ـ حممس مقهبهتجح ـ حن األجم

ل لكحف حنهس  هئهسجميغ إمتمس هن حطجل اخمهئحي اخمخي ، حن أن اخم هسحط ل اخم ه حض اخمخي ّأمق ّ ّ
هسحطلك، هلهسخمممء لكهئُّـهن إحنهس جعهسحطلك وإحنهس  هست، هلال وامقجههش حض متمهىطهن حطجل اجفهئحي واخم ّواإلجع ّ

ت، حط حطٰهيغ اجفٰهُّـوم جعهسحطلك وخمهبىع حنهئحي ، وال مظهئهسجميغ حطجل اخمٰهُّـم واخم ًهبهسحنهئحي ، حممس ال ّ
د، حط مههس حن مع هسحطلكمظهئهسجميغ حطجل هنِّـا اجفٰهُّـوم وحطجل اجف م اخم وحض هنِّـا . منُّـاجمهسن جفحيمب

هسحطلك وهن احلهسل،  م اخم هس جفحيمب هسين جغهسول حطٰههنمب أن ميهنهبىح حنمنُّـاجمهس جعهسخم ل اخم ًاخمخي ً
، أجغُّـهنهس حطٰهيغ  هسحطلك اخمِّـي ميخيهسحط اخمهئحي واجفهئحي خم جعالجعهش حنمنهسدمي ت واخم هلهسخم
مبهس حنهس خمهبىع د، وجعهسخم مع د واجف مع ، وجعهسمتهبمبهس متحيىع اخم  اجفٰهُّـوحنهست حمهسجفٰهُّـوم اجفمئمي

د وال حنٰهُّـو مع د وال م، وهن اخمِّـي أمقمئحطمئ مع ه حطهسحلهسل، هلهسحلهسل جعهسحطلك، وخمهبىع حطمئ
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ل لك مقهسحطخي. حنٰهُّـوم هسحط هن وحطِّـخم ميحيحقق هنِّـا اخمخي ل اخم هسحطلك حض اخمخي ، هلهسخم

هسحطلك،ّاجفهسهنهبهست اجفٰهُّـوحنهش، هلمب حن حنمنهسدمي ا م اخم  جفٰهُّـوم اجفهئُّـرج حتلك حنحيمب
ل هن احلهسل وخمهبىع هن حن حنمنهسدمي اجفٰهُّـ هسحطلك حض هنِّـا اخمخي مي م وال حن حنمنهسدوواخم

ة هس هسحطلك حن د، حط هن أجغُّـ حنمنهسدمي اخم مع هسحط حس ميحيحقض أن . اجف ل اخم ّهلحي اخمخي
ت حطٰهيغ اجفٰهُّـوحنهست د واجفٰهُّـوم، وإمتمس اهلحقض هلهب جع مع . ّهنهئهسك وامقجههش حطجل اجف

د واجفٰهُّـوم، وأهنهس  مع هسين أن هنهئهسك وامقجههش حطجل اجف ل اخم ا حض هنِّـا اخمخي ّوخمميهئمب اهلحق ّ ّ
مسة لكهئُّـهن حطهسحلهسل هش، وهن اجف  .ّجعهسحط

هنهش، ّجع هسهلهبهش اجف د اإل مع ا حنهس ذحمىطوه حن احلهسل حطمنحيهست اجف ّ إهن لكىطهل ّ ّ
دة وال حنٰهُّـوحنهش، وال حصواخم مع لك حطمئ يطالكهبهش خمهب خمهش وال حنٰههيّ هن ؠحيهست امت  حنهش،مب

م هن  د واجفٰههي مع هسن، هلهثن اجف هبهش خمإلمت ّحمهسخمٰههسجفهبهش واخمخيهسدرميهش واخمهنهسجغميهبهش واخمميهسمظ ّ ّ ّ ّ
هسن هي اخممنحيهست، دون متحيىع اإلمت ف حط ؠ منحيهش اجف  ّاخممنحيهست، هلمب حتمي اخمِّـات اجف

يطالكهبهش د . ّحطهسخممنحيهش، وال حتمي متحيىع اخممنحيهش االمت مع وجمُّـ اجغحقزوا حطِّـحمىط ؠحيهست اجف
ال خمهيمسهنهبهش حض  هنىطميهش حن ّلك ؠحيهست اجفٰهُّـوم، حمهسجل ن حنٰهُّـوحنهش ًّ ّجغهسل اخمٰهُّـم، هلهثهنهس مظمي

لك جغهسالٰهمظ هلمبهس، وخمهب ؠ ًهس جف يطالكهبهش . ً هسهلهبهش االمت ّحممس اجغحقزوا أميهنهس حطهسخممنحيهست اإل ّ ً
لك جغهسال، حط لك ، هلهثهنهس أميهنهس خمهب هبهسض خمهي اد واخم هتؠهيهش، حمهسخم ً اخممنحيهست اجف ً ّ

دة أو حنٰهُّـوحنهش؛ وذخم ألن  مع ّهن إحنهس حن اخممنحيهش جمُّـ مظجههي وميىطاد هبهس اجفٰههئ اخمخيهسئ ّ
اء ًحطهسخمجيخف حنجههيخيهس، يطالكهبهس، وميخيهسحطهيمبهس ًمق هبهسض، أو أحنىطا امت اد واخم هتؠال حمهسخم ً حمهسن حن ًّ ًّ

يطالك اخمخيهسئ .اخمِّـات وهن اجفٰههئ اخمخيهسئ حطهئحي ّ وجمُّـ مظجههي وميىطاد هبهس اجفٰههئ االمت
هسهلهست، وميخيهسحطهيمبهس اخمِّـات، وهن اجفٰههئ اخمجيخف  ّحطهسخمجيخف حمهسخمٰههسجفهبهش واخمخيهسدرميهش ومقهسئىط اإل ّ

، يطالك اء ّاالمت ، أو حمهسن جمهسئمس حطجيخفه، هلهسخممنحيهش حطهسجفٰههئ األول ألك ًمق ّ حمهسن جمهسئمس حطهئحي ّ ً ً
هسين، واخمِّـات حطهسخمٰهميىع، أي إهنهس  ّحطهسجفٰههئ األول أمغىغ حن ّحن اخممنحيهش حطهسجفٰههئ اخم ّ

 .اخمِّـات حطهسجفٰههئ األمغخف
جل ذخمإذا يطالك اخمخيهسئ حطهسخمجيخف،: هلهسلكهيّ مظ ّ أن حنىطادهن حن اخممنحيهش هن اجفٰههئ االمت ّ 
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اد خمهبىع  هبهسض أو اخم ّألكهئ حنٰههئهسهنهس األمغىغ، ال حنجههي اخمخيهسئ حطهسخمجيخف، هلمئ اخم

د أو حنٰهُّـوم مع ، حط هن إحنهس حن ّجغهسال لكهئُّـهن ً. 
ارق يطالكهبهش، ّوجمُّـ لكهي ؠهسجغمش اخمخن منهسر احلهسل لكهئُّـهن حطهسخممنحيهست االمت ّ امت

د  مع ن جغهسال ووامقجههش حطجل اجف مي دة وال حنٰهُّـوحنهش، هل مع ن حن ًوأهنهس هن اخم ال مظمي ّ
خم ٰه: واجفٰهُّـوم، حطخي خيالل، حط حط ُواجفىطاد حطهسخممنحيهش حنهس ال ميٰههي وال خيمف لكهئ حطهسالمق  ّهبهشُ

ن  دة أو حنٰهُّـوحنهش، حطّإالاخمجيخف، واخمِّـات خيهسخمحيمبهس، وهن ال مظمي مع  ال حنٰههئ  حن
د  مع دة؛ ّإالخمهيمئ مع ن حن ن ذامظهس، هلال مظمي د، واخممنحيهش ال مظمي مع ً ذات خسهس ؠحيهش اخم

ن حنٰهُّـوحنهش أميهنهس، . حطهسخممنحيهش] احلهسل[ّهلهيِّـا جمهبُّـوا  د، ال مظمي مع ًوإذا حمهسمتلك ؠحيهش خمهيمئ
د واجفٰهُّـوم مع هش حض اجلمئهيهش، هلمب وامقجههش حطجل اجف هنهس جعهسحط  .خممي

هسل يطواري حض هنِّـا اجف خس: وجمهسل احلميهب اخم  ؠحيهش، أرادوا هبهس اجفٰههئ هلخي
هسهلهست، ال  ة ومقهسئىط اإل يطالك اخمخيهسئ حطهسخمجيخف، حن اخمٰههسجفهبهش واخمخيهسدرميهش واألحط ّاالمت ّ ّ ّ
ميهيمئجل، هلهسخمِّـات اجفخيهسحطهيهش  ٰههسرف لكهئُّـ اجف ّاجفٰههئ اخمخيهسئ حطهسخمجيخف حنجههيخيهس، حممس هن حنٰههئهسهنهس اجف ً

د لك ؠحيهسًخمهيمئٰههئهبجل أميهنهس خس مع هسهلهش اخممنحيهش إحل اجف هست  حنٰههئهبهسن ـ واجغحقزوا حطهث
د مع هسحطلك، ال خمهيمئ خس. ّاجفٰهُّـوم، هلهثهنهس ؠحيهست خمهي دة: (وحطخي مع لك اخممنحيهست ) ال حن

د مع دميهش خمهيمئ مع خس. ّاخم خي حض احلُّـ ) ال حنٰهُّـوحنهش: (وحطخي هبهش، هل هي ّلك اخممنحيهست اخم ّ
دات مع هيمش حن ؠحيهست اجف حنمبهس اخم مف حض حنحيمب يطالكهبهست اخمجيخف اجفٰه  .ّحن االمت

من حج ّهل هسخمهبهشهس ذحمىطوه حض مظخيىطميىط جغخيهبخيهش احلّ ر اخم  : هسل األحن
لكهست، وهن.١ هسحطلك إلمئ لكحف جعالجعهش حن م اخم ُإن حنحيمب د : ّ مع د واجف مع اخم

مسة  يطالكهبهش اجف د االمت مع ؛ وؠحيهست اجف هس حمهسن أم حجميهئهس؛ واجفٰهُّـوم اجفمئمي ّوامع ّ ً ً

.١٥٤ ص١ج: ، خصمئُّـ مظخي اآلحنمك، حنمنُّـر مقهسحطدرر امكحنيشائلك) ١(
، حنمنُّـر مقهسحط اإلمجهئمجغيشارق) ٢( ُّـ اخمىطزاق اخمالهنهب .٢٤٦ ص١ج: ، لك
يطواري، حنمنُّـر مقهسحطح اخضمهخميشخلهب) ٣( .٤٥ص: ، اخم
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.حطهسحلهسل لكهئُّـهن
هسهلهبهش .٢ ىغ حطهسخممنحيهست اإل د وال حنٰهُّـوم، هلهب مع ّإن احلهسل جعهسحطلك، وخمهبىع حطمئ ّ ّ

يطالكهبهش، هلال ميخنمئ دة أو ّاالمت مع هسل اخممنحيهست، ألهنهس إحنهس حن ّ اخمِّـوات حض جم ّ
دة أو حنٰهُّـوحنهش،  مع هتؠهيهش، ألهنهس أميهنهس إحنهس حن ّحنٰهُّـوحنهش، وال ميخنمئ اخممنحيهست اجف ًّ ّ

هبهش، ألهنهس حنٰهُّـوحنهش هي ّوال ميخنمئ اخممنحيهست اخم ّ.
هسهلهبهش .٣ هسهلهبهش، وال ميخنمئ اخممنحيهست اإل د اإل مع ىغ احلهسل حطمنحيهست اجف ّخي ّ ّ

ًخمهيمئٰهُّـوحنهست، ألهنهس حنٰهُّـوحنهش أميهنهس، واحل دا وال حنٰهُّـوحنهسّ مع ًهسل خمهبىع حن ً.
هسهلهبهش حمهسخمٰههسجفهبهش خمإل.٤ د اإل مع ّإن ؠحيهست اجف ّ دة حض اخلهسرج، ّ مع لك حن هسن خمهب مت

م، وأحنهس إذ إ هسن ولكهيمئ اخمِّـي هن لكجل اجفٰههي د حض اخلهسرج هن اإلمت مع ّن اجف ّ
م، وحن  هش اخمٰههسحس إحل اجفٰههي هسهلهش ومت يطلكهش حن اإل ّؠحيهش اخمٰههسجفهبهش هلمب حنهئ

ر اخمهئ هي أن األحن ا د خسهس حض اخلهسرجّاخم . ّهبهش ال ومع
ن حنٰهُّـوحنهش .٥ د ال مظمي مع هنهس ؠحيهش خمهيمئ هسر حم هسهلهبهش حطهسلك ّإن اخممنحيهست اإل ّ

د حطهتحنىط حنٰهُّـوم، ألن حنىطمعٰه  مع منىح اجف هبهش؛ إذ ال مي هي ّحمهسخممنحيهست اخم ٍ ّ حل إّ
دة وال حنٰهُّـوحنهش، وإمتمس هن  مع هش ملخف حن ّلكُّـم االمظمنهسف، هلمبِّـه اخممنحيهست جعهسحط ّ

هنهس جغهسال ً.وامقجههش حطهبهئمبمس، وهن حنٰههئ حم
ٰههي هبهس لكهي وال .٦ خمهش، هلال مي حنهش وال حصمب هسهلهبهش ال حنٰههي ّإن هنِّـه اخممنحيهست اإل ّ ّ

ٰههي اخمِّـات  هي اخممنحيهست، هل منحيهش حط م هن متحيىع اخمِّـات اجف ، واجفٰههي ّمعمب
.حطهسخممنحيهش، دون متحيىع اخممنحيهش

ب أميهنهس إحل حطٰهيغ ّجع يطخمهش، حنهئ ب إحل حطٰهيغ اجفٰه ل حممس هن حنهئ ً إن هنِّـا اخمخي ّ
ح اخم. األجكهسلكىطة يطخمهش، ذهنمش أحط هنهسجك: ىطميُّـّجمهسل احلمك حض  هسلك حن اجفٰه  وأمظ

، حمهس) ١( هسئ الم حط أمج لكمك خصمئُّـ اجل ُّـ اخم ّهن أحط هنهسجك لك يطخمهش، وخمُّـُ هسر اجفٰه ه حن حم  ن هن وأحط
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ميهئواخمخيهسيض د واجفٰهُّـوم، واجل مع َّحن األجكهسلكىطة إحل أن هنهسهنهئهس وامقجههش حطجل اجف
د  مع ؠىح حطهسخم د ال مظ مع هنهس احلهسل، وجغُّـوهنهس حطهتهنهس ؠحيهش جف هش، ومقمئ ّوهن جعهسحط ّّ

هسحطلك ألك ن اخم د، واجفٰهُّـوم ألكّواخمٰهُّـم، هلهبمي مع  .ّ حن اجفهئحيّ حن اجف
ا لقول ا صنف    ّمناقشة ا

ه اخم ذحمىطهنهس اجفمنهئىح حض حنخيهسم حنهئهسجمخن  مع ٰهىطض اخم هسول هلهبمس ميمك أن مت ّمت
ل  :خسِّـا اخمخي

دهن حن حم حنهس ذحمىطوه حصىطد االؠجهالح : ّامكيشمصىش األول ن حنخيمن ّمظهسرة ميمي ّ ً
د  مع هست متحيىع اخم هسحكمش، وحنىطادهن حن اخمهئحي واإلجع خف اخلهسص حض حنخيهسم اخم ٰه ّواخم

د وال اجفٰهُّـوم اؠجهالح ّواخمٰهُّـم، حممس أن مع هسحطلك ملخف اجف  حنىطادهن حن احلهسل اخم
ا لكهيهب حطهبهئمب خمهيُّـالخمهش لكحف حنهس هن حنٰهُّـوم حض اخلهسرج وجعهسحطلك حض اخمٰهخي  ٰه ا مظ

د اخم مع ،واخم دة حنجههيخيهس حض ِّّـهنهئ مع هسهلهبهش ال هن حن ً وحنٰههئ ذخم أن اخممنحيهست اإل ّّ
، حط هن جعهس ، وال هن حنٰهُّـوحنهش حنجههيخيهس جغ حض اخمِّـهن هش حض ًاخلهسرج وحض اخمِّـهن حط

د اخم مع ،اخم ر ِّّـهنهئ ، ألهنهس حن األحن د اخلهسرمع مع هسظ اخم ّ وحنٰهُّـوحنهش حطهي ّ
يطالكهبهش هست واؠجهالح احلهسل ذخم . ّاالمت إن حمهسن حنىطادهن حن اؠجهالح اخمهئحي واإلجع

 ، ل حمهي وال إجكميهسل هلهب خم أهن احلميمئهش واجفٰهىطهلهش، وهن حنخي ، هلمب لكجل حنهس ميخي ّاجفٰههئ
 .ّوال حنخنهسجغهش حض االؠجهالح حممس ميخيهسل

حض٢٤٧مقهئهش  جيُّـاد٣٢١ مقهئهش ّهنـ، ومظ .٣١٧ ص١ ج:مظهسرميَّـ احط مغهيميهسن.  حط
ر، حمهسن لكحف  هن أحط) ١( ميهي اجفخنمب جني اجف هسجمالين اخم ّحطميىط خصمئُّـ حط اخمجههبمش اجفٰهىطوف حطهسخم ّ

حض ، مظ ّحنِّـهنمش اخمخنهبَّـ احط احل األجكٰهىطي ومتهسرصا خمجهىطميخي جيُّـاد مقهئهش ً مظهسرميَّـ . هنـ٤٠٣ حط
.٥٦ ص٢ ج:هيميهسنمغاحط 

هبهسء اخمُّـمي اجفٰهىطوف حطهثحنهسم  أحط) ٢( ، اجفهيخيمش  ميهئ اخمخنهسهلٰه ُّـ اهللا اجل ُّـ اجفهي حط لك ّاجفٰههسمض لك
.٣١٢ ص١ ج: مظهسرميَّـ احط مغهيميهسن.هنـ٤٧٨ مقهئهش ّحضىطحنجل، مظاحل

.٥٢ـ٥٠ص: حنمنُّـر مقهسحط، لكملىع اخضملاد) ٣(



حيهش ............................................................................. ٤١٨ ٣ج ـ اخمحيهي
هست ملخف وأمغىطى  ن حنٰههئ اخمهئحي واإلجع ، حطهتن ميمي ن حنىطادهن ملخف ذخم ميمي

هسحطلك ألك  ن حنٰههئ اخم د واخمٰهُّـم، وميمي مع هسحطلك حنّاخم د، واحلهسل اخم مع ًمنُّـاجمهس حن اجف
هسل احلهسل  هسهلهبهش اخم هن حن د وال هن حنٰهُّـوم حنجههيخيهس، واخممنحيهست اإل مع ّال هن حن ً

د اخمِّـهنهئ وال اخلهسرمع مع دة حطهسخم مع لك حنٰهُّـوحنهش وال حن هسحطلك خمهب ّاخم ّوهنِّـا حمهي . ّ
ر اخمِّـهنهئهبهش،  هش لك مغمنهسئىغ األحن جهالن، وهلهب ملحيهيهش وا هب وحطُّـجخ اخم ّحن ّ
هس حض اخمِّـهن لكحف أجم مظخيُّـميىط، وأحنهس  ن جعهسحط د خم حض اخلهسرج الحطُّـ أن ميمي ّهلهثن حنهس ال ومع ّ ً ّّ
د خم حض اخمِّـهن وال حض اخلهسرج، هلمب حطجهالن خصيغ، وال خيمف لكهئ حطممء،  حنهس ال ومع

ء د اخلهسرمع وأجغميهسم وهن جمُّـ . وال خيمف حط لك  مع ا حطجل أجغميهسم اخم ّمغهيجه
ن حنٰهُّـوحنهس أميهنهس، حط  د خم حض اخلهسرج جمُّـ ال ميمي ، هلهثن حنهس ال ومع د اخمِّـهنهئ مع ًاخم ً ّ ّ

د اخم مع دا حطهسخم مع هس وحن ن جعهسحط ًميمي ً، د ِّّـهنهئ مع هسء اخم ت مت حن أمت  وهنِّـا اخم
مظهس حنخيهسحطال ، وخمهبىع هن جع د اخلهسرمع مع ، وهن اخم د اخمهئ مع ، ميخيهسحط اخم ًاجفجههي ً ّ ّ 

د اجفجههي واخمٰهُّـم اجفجههي مع ر حنٰهُّـوحنهش . خمهي ّوخمميهئمب جغهبمك ومعُّـوا أن حطٰهيغ األحن ّ
هش حض  رة جعهسحط ، وهن حنىش ذخم خسهس ؠ اجمىش اخمٰههبهئ د اخلهسرمع واخم مع هسظ اخم ّحطهي ّ
د اخلهسرمع  مع ا حطجل اخم هيجه ، هل خي اخلهسرمع ت وراء اخم ، هلهيمبهس جع ّاخمِّـهن ّ ّ

د اجفجههي  مع ، وحطجل اخم د اخمِّـهنهئ مع ّاخمهئ اجفخيهسحط خمهي د اخلهسرمع ّ مع ّاخمخنهسحن خمهي
مئ  د اجفجههي حض  مع دة حطهسخم مع رة حن من ر اجف ، هلمئىش أن مظهي األحن ّواخمِّـهنهئ ّ ّ
د اخلهسرمع  مع دة حطهسخم مع ، وهن حنىش ذخم ملخف حن د اخمِّـهنهئ مع دهنهس حطهسخم ّومع ّ

د اجفجههي مع دة حطهسخم مع روا أهنهس ملخف حن ، مظمن ّاخمهئ لك حنهئحيهبهش وال .ّّ ّ وجغهبمك إهنهس خمهب ّ
ّحنٰهُّـوحنهش أميهنهس، ألهنهس ؠحيهست هنهس جغهسال ً ا حطمي ميمئ د حممس مظخيُّـم، هل مع هسهلهبهش خمهيمئ ً إ ّ ّ

دة وال هن حنٰهُّـوحنهش مع هس، ال هن حن ت . ًجعهسحط هي حطجل أجغميهسم اخم وهن مغهيىس وا
اجمىش اخلهسرمع ، وحطجل أجغميهسم اخم د اخمِّـهنهئ مع ّواخم ّ. 

هئين خمجل األول : امكيشمصىش امك مع أن ميىطد حمال اخمخي ّإلهسول اجفمنهئىح حض هنِّـا اخم ّ ّ
ت أو جكهب هسين، وميهئحي أي جع مئ ّواخم هبهي حنهس ذحمىطه ميخيىش  د، ومظ مع ّئهبهش خمجيخف اخم
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هسخمهبهش  :اخمهئخيهسط اخم

هست، هلهثحنهس أن .١ ا مقهسحطخيهس أن اخمممء ال خيىطج لك اخمهئحي واإلجع ّإهن جمُّـ الكحقهل ّّ ً
ء  مئٰههسن حض  هست متخيهبهنهسن، ال جي هس، ألن اخمهئحي واإلجع ن حنهئحيهبهس أو جعهسحط ٍميمي ّ ً ً ّ

.واجغُّـ وال ميىطمظحيٰههسن لكهئ
هسحطلك هن.٢ هئىش حممس مظخيُّـمّإن اجفهئحي لكهئُّـهن اخمِّـي ميخيهسحط اخم .ّ اجفمئ
ال إذا حمهسمتلك .٣ ؠىح هبهس ذخم اخمممء، هلمئ هش خمممء ميمنهي أن مي ًإن حم ؠحيهش جعهسحط ّ ّ ّ

 ، منىح حطمنحيهش اخمٰههي وحتمئ لكهيهب هسن مي هسن، هلهثن اإلمت هش خمإلمت ّؠحيهش اخمٰههي جعهسحط ّ
هسن لكهسحس: (هلهبخيهسل ).اإلمت

اجمىش .٤ هسظ اخم ن حنٰهُّـوحنهش حطهي دة وجمُّـ مظمي مع ن حن ّإن اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش جمُّـ مظمي ّ
، هلمي ز لكهيهبمبهس اخمٰهُّـم أميهنهس، وهنِّـا هن اإلحنميهسن ّاخلهسرمع دهنهس جي ز ومع ًمس جي

د واخمٰهُّـم مع هش إحل حكىطحض اخم هسوي اخمهئ .ّاخلهسص، اخمِّـي هن مظ
هسء.٥ ّل جغهبهئئِّـ لك اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش حض اخلهسرج، هن مت دهنهس ٍ ومع

مسل جعهسخممك حض اجفخيهسم، ألن اجفٰهُّـوم حض اخلهسرج جعهسحطلك أم ؟ وخمهبىع هنهئهسك اجغ ّ حنهئحي
.ّحطلك أو حنهئحي حممس مظخيُّـمّاخمممء إحنهس جعهس

ا د : هلهثن جمهسخم مع ، هلهبهييطم أن ميمنخف اخم د اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش حنهئحي ّإن ومع ّ ّ  
هئىش حممس مظخيُّـم،  هئٰههس، ألن حم حنهئحي لكهئُّـهن حج مت حجميهئهس خمهيمسهنهبهش ـ حج ّـ اخمِّـي هلىطض حم ّ ّ ّ ً ًّ

ن وهنِّـا هييطم مغهيىح اخمحيىطض، أي حنهس هلىطض حجميهئهس ميمي ً خصهسل، ألمت مي هسخمهش ّ هئٰههس، وامق ًحج
هش؛ذخم هسخمهش؛ وا ُّـجخ االمق مسع اخمهئخيهبهنجل اخم لك إحل امع هسر رمع  إذ ميهييطم أن ّ حطهسلك
، وخمهبىع رضوري اخمٰهُّـم ميمي هئهسلك هسر احن اجغُّـ رضوري اخمٰهُّـم حطهسلك ّن اخمممء اخم ّ

هب مسع خمهيهئخيهبهنجل حن ، وهن امع هسر إحنميهسمت  .حطهسلك
ا ؠىح : وإن جمهسخم د اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش جعهسحطلك خسهس، هلهبهييطم أن مي ّإن ومع ّ

د لكحف اجفهسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش، اجف مع د حض جغهسخمهش اخمٰهُّـم، حطهتن إلمئ اخم مع ّٰهُّـوم حطهسخم ُ
هش خمممء ميمنهي أن  منىح حط حض جغهسل لكُّـحنمبهس، وذخم جفهس ذحمىطمتهسه حن أن حم ؠحيهش جعهسحط ّومظ ّ ّ ّ
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هييطاحن  هي، المق ، وهنِّـا خصهسل أميهنهس حممس هن وا ؠىح هبهس ذخم اخمممء وحتمئ لكهيهب ًمي ُ

د  مع ، وذخم ألن اخم هب مسع اخمهئخيهبهنجل اجف مئٰههسن لكحف مثهبىش ّامع واخمٰهُّـم ال جي
ب  ال، أحنهس لكحف حنهس هن اجفٰهىطوف هلألهنمس متخيهبهنهسن، وأحنهس لكحف هنِّـا اخمىطأي اجفهئ ّاألجم ّ ّ
مئٰههسن، وجغميمئمبمس حض  هسحطلك، وخمميهئمبمس ال جي يطخمهش، هلهثهنمس وإن ارمظحيٰههس حض احلهسل اخم ّإحل اجفٰه ّ

خيهسحط حطجل اجفهيميهش ولكُّـحن خيهسحط حطجل اخمهنُّـمي أو اخم خيهسحطمبهسّذخم جغمي اخم  ، وحنىطمعىش اخم
مسع حطجل مسحطهبهئمب مسلكمبمس االمع هييطم امع خيهسحط حطجل اخمهئخيهبهنجل، هلهسمق  حممس هن حنٰهىطوف إحل اخم

ال، وهن حطُّـجخ ا هسخمهشّاخمهئخيهبهنجل لكحف مثهبىش األجم هتخسجل حض . المق ّجمهسل ؠُّـر اجف
خفه ن حط أن ميخيهسل خسّوحج:  خمهيخيىطآنمظحي هن ده: هس ميحي مع  ًإذا حمهسن اجفمئمي حنٰهُّـوحنهس، هل

؟ هلهثمت حطهسلكحقا هستّهن جعهسحطلك أو حنهئحي هلهثن حمهسن . هلمب ال خيىطج اخمممء حن اخمهئحي واإلجع
هئٰههس، هنِّـا مغهيىح د اجفمئمي ميمنخف حج مع هئىش ـ هلهسخم ًحنهئحيهبهس ـ وحم حنهئحي لكهئُّـهن حج ًّ ّ وإن . ّ

ؠىح هبهس اخمممء ـ هلهسجفٰهُّـوم ميمنهي أن  ز أن مي هش خمهيممء جي هس ـ وحم ؠحيهش جعهسحط ّحمهسن جعهسحط ّ ً
هئهسجميغ، وهن خصهسل د، هلهبهييطم اخم مع ؠىح حض جغهسل لكُّـحن حطهسخم  .مي

هش خمهيممء ّمظمنهسف متمئهئىش ا:خكهنمتإن  ، هلهيهبىع حم ؠحيهش جعهسحط هش خم هسحط ّ اخمممء حطهسخممنحيهش اخم
، وحنىش  هش خم ن جعهسحط ، حط جمُّـ مظمي خمهش لكهيهب ن خصمئ ؠىح هبهس ذخم اخمممء ومظمي ّميمنهي أن مي
هسحطلك خمهيمسهنهبهش اجفمئميهئهش  د اخم مع هي حنٰهمي أن اخم ، هلخيُّـ مت ّذخم ال ميمنهي مخهيمبهس لكهيهب ّّ ّ

ؠىح اجفهسهنهبهش اجف ُٰهُّـوحنهش حط وال إلمئ لكهيهبمبهس، حممس ّاجفٰهُّـوحنهش، وخممي حنىش هنِّـا جمُّـ ال مظ
د، وإن  مع منىح حطهسخم ّهن اجفحيىطوض حض جغهسل لكُّـحنمبهس، هلهثن اجفهسهنهبهش حض جغهسل لكُّـحنمبهس ال مظ ّ ّ

هئهسجميغ د، هلهي ميهييطم اخم مع منىح حطهسخمٰهُّـم ال حطهسخم هس خسهس، هلمب مظ د جعهسحط مع ّحمهسن اخم ً. 
ّ ميهئخييغ لكحف هنِّـا اخمميالم حطخنهبئهبهش اجفهسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش، جغهبمك إهن ذحمىطوا :خكهنمت ّ ّ ُ

ّمقهسحطخيهس أن ا هش خمهيمسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهشً ّخمخنهبئهبهش جعهسحط ، خمهييطم أميهنهس أن ال إلمئ .ّ ُ هلهي ؠهي حنهس جمهب ً ّ
منىح حطٰهُّـحنمبهس، أي إهنهس  منىح حطهسخمخنهبئهبهش، حط مظ ء، هلال مظ ّلكحف اجفهسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش أهنهس  ّّ ّّ ّ

حط امكخنملآن امكمنملهسىس) ١( .٣٥ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفحصحن
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خيُّـم، حن أن  ل األول اجف ا لكهيهب مقهسحطخيهس حض اخمخي لك حطممء، وهن مغهيىح حنهس حطهئ ّخمهب ًّ ّ

منىح  ّاجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش مظ د واجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش ّ مع ّحطهسخمخنهبئهبهش حمهسمظمنهسف اخم ّّ
د مع هسوجمهش اخمخنهبئهبهش خمهي ا إحل لكُّـم حن ء ذهن ، وحض هنِّـا اخمهن دة حطِّـخم مع  ،ّاجف

هييطم : وميهنهسف إحل ذخم ت ألك حن االمظمنهسف مي ن اخم ّإن هنِّـا اخمِّـي جمهب حن حم ّ ّ
ل، ألن حنٰههئهسه أن ال ميمنهي وؠىح اخمممء حطهتحنىط جعهسحطلك خم وهن  هئهسجميغ حض اخمخي ّاخم ّ

هي، ألن هلهب اخمخنهبئهبهش حن ّاخمخنهبئهبهش، ّ أي إن اخمممء خمهبىع حطممء، وهنِّـا مظهئهسجميغ وا َّ ّ
مسع خمهيهئخيهبهنجل، وهن  هش، وحض ذخم امع هسخمهشّحطُّـجخ جغهبمك هن جعهسحط  .االمق

هش خمهيمسهنهبهش اجفمئميهئهش  هسحط ّوجيىطي هنِّـا اخمميالم أميهنهس حض مثهبىش األوؠهسف األمغىطى اخم ً
هب وؠىح اإلحنمي ال، هلهثن اإلّاجفٰهُّـوحنهش ملخف وؠىح اخمخنهبئهبهش، حن جم ّهسن حن حنميهسن ً

مش اخمحيىطض وؠىح جعهسحطلك مت ؠحيهش، هلهثن ّ خمهيمسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش حط ل هن جعهسحطلك خممي هلهئخي
هسحطلك، هلال ميمئمي أن ميخيهسل خم حجمي ا امظمنهسف اخمممء حطهسخم يطم ذخم هلهيهبىع .ّحنهئٰه  هلهثن اخم

، وجمُّـ جمهسل إمت حجمي حطٰهجل حنهس ذحمىطه ن اجفمئمي حجميهئهس، ّحطمئمئمي ً، هلهبهييطم أن ال ميمي
هب مسع خمهيهئخيهبهنجل حن  .وهن امع

ممهئمكجيهب) ١(  ٧٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض
).١(احلهسجكهبهش رجم 

؛ّ ذخم حمهي ميمئمي اخمهئخيهسش وخممي حنىش) ٢( مع ّ وذخم خمٰهُّـم مظميىطر حض حنهس ذحمىطه اجفمنهئّىح حض هنِّـا اخم
ُّـالل، جغهبمك ّاحلُّـ  ر جمُّـ مظهنمئ ؠجيىطى وحممفى ّإناألومقىس حض حممفى االمق مع اجفِّـحم ّ اخم

هسمض  :حطهسخمهئ اخم
دهنهس جعهسحطلك خسهسّإن: اخممنجيىطى  .ّ اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش ومع

ؠىح ّحمو: اخمميمفى هش خمممء ميمنهي أن مي  .هبهس ذخم اخمممءّ ؠحيهش جعهسحط
مل دّإن: هلهبهئ مع منىح حطهسخم ّ اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش مظ ّ. 

ل ميىطر، ّإن: وحض حنخيهسم اجفهئهسجمخنهش متخي ت ـ حس مي ّ احلُّـ األومقىس حض هنِّـا اخمخيهبهسس ـ واخمِّـي هن اخم ّ
هش، و هب خمهش وؠ هئىش، ّخمميهلهسخممنجيىطى حنخي ت هلهبمبهس حنهس ميخيهسحط اخمهئحي وهن اجفمئ  اجفىطاد حن اخم
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هئمكهتامكيش ل هن أن اخمِّـوات ال : مصىش امك مئُّـوهنهس حض هنِّـا اخمخي ر اخم الك ّحن األحن

هسهلهبهش اخم هن احلهسل، وذخم ألن مثهبىش اخمِّـوات  مئهبيط وال مظٰههي إال حطهسخممنحيهست اإل ّمظ ّ ّّ ُ
م اخمِّـات ميمنُّـق لكحف مثهبٰهمبهس حطهئ االجكحقا هنهس ذوامظهس، هلمئحيمب  كًحنخنحقحمهش حض حم

هسحطلك حض اخممنجيىطى هن حنهس  ، وهن حض هلهسخم هس حطهسخمحيٰه أم حس ميمي اء حمهسن جعهسحط هئىش، مق ًخمهبىع حطمئمئ
، هلهيهبىع اجفىطاد حنهئ هلٰههيهب هس حطهسخمحيٰه ّحنحيىطوض اخمميالم خمهبىع جعهسحط ، حط ً دميهش حطهسخمحيٰه مع ت واجف ّهش اخم

هئهسلك ت ولكُّـم احن د . ّاجفىطاد إحنميهسمتهبهش اخم مع هسحطلك حض اخمميمفى، هلمب اجف وأحنهس اجفىطاد حن اخم
، وخمهبىع اجفىطاد إحنميهسمتهبهش هسحطلك حطهسخمحيٰه هس ّواخم د جعهسحط مع ، هلهسخمممء إذا حمهسن اخم هئهسلك ت ولكُّـم احن ً اخم

، هل دا خم حطهسخمحيٰه مع د حطال إجكميهسل، وّهثمتًوحن مع منىح حطهسخم  هنِّـه اخمميمفى وإن حمهسمتلك ّخمميّ مي
مبهس، ّمظهسحنهش لك هنّأهن ّإال حض متحي دة حض اجفخيهسم، حط الحطُّـ أهس خمهب لك حض اخمميمفى حطمس ّن ميُّـّ اجفخيمن

هتهس خمممء حطهئ ّحم ّنإ: حض اخممنجيىطى هنميِّـااألومقىسّاحلُّـ ميهئ حنىش  ز جع  ؠحيهش جي
ؠىح هبهس ذخم اخمممء، وهنِّـه اخمميمفى هبِّـا اخمهئ ملخف مظهسحنهش؛ إذ ّهثمتاإلحنميهسن، هل ّ ميمنهي أن مي  ّإنّ

ؠىح حط اخمممء وحس ميمي ا ز وميمنهي أن مي ن ذخم اخمممء ّمظمنهسهلّحنهس جي هئٰههس، جمُّـ ميمي ً حط حج
ن حنّمنحيحن مل حنهس أرّمنحيًهس حط حطهسخمحيٰه وجمُّـ ال ميمي ّ اجفهسهنهبهش ّمظمنهسفادوه حن اًهس، وهنِّـا اجفٰههئ ال ميهئ

مل  د حطهسخمحيٰه حممس جمىطره اجفمنهئّىح، حط ميهئ مع ّ اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش حض جغهسل ّأنّاجفمئميهئهش اجفٰهُّـوحنهش حطهسخم
معُّـ هل هئٰههس لكهيهبمبهس، حط جمُّـ مظ د خمهبىع حج مع معُّـ هلال مظّمنىحًاخمٰهُّـم اخم د وجمُّـ ال مظ مع  ّمنىح حطهسخم

مسع اخم د، هلهي ميهييطم امع مع منحيهش حطهسخم خي هن حض جغهسل اخمٰهُّـم ملخف حن ، ومظ د واخمٰهُّـمّحط . مع
ت  ت هلهبمبهس حطمئٰههئ ملخف اجفٰههئ اجفىطاد حن اخم ٰهمئ اخم هلهسجفجيهسخمجههش جغهسؠهيهش حض اخمميمفى؛ إذ امق

ميىطر  مل ّاحلُّـ  ّميىطراألومقىس، وحنىش احلحيهسظ لكحف مظّاحلُّـ ّحض اخممنجيىطى، هلهي مي  ّأناألومقىس ميهئ
د، ألّمنىحّاجفهسهنهبهش حض جغهسل اخمٰهُّـم ميمئمي أن مظ مع مش ّن حطهسخم هئىش لكهيهبمبهس حط د ملخف حج مع  اخم

مسع اخمهئخيهبهنجل، حممس ميخيهسل ذخم حض اخمهنُّـاخممنجي هش ال ميهييطم حنهئمبهس امع هب ًمي أميهنهس، ّىطى، وهنِّـه اخمهئ
هب حنهس ميخيهسل حن  مسع ّأنحن جم د، وال ميهييطم حن ذخم امع ن أمق  األحطهبيغ ميمئمي أن ميمي

، أل د ّناخمهنُّـمي ن األحطهبيغ حطهسخمحيٰه أمق هب هن أن ميمي مسع اخمهنُّـمي اجف  حنهس ميهييطم حنهئ امع
، وهنِّـا ملخف حنحيىطوض، حمِّـخم  اخمحيىطق حطجل ؠحيهش ّهنهيوحطِّـخم مي.  احلهسل حض اجفخيهسمحطهسخمحيٰه

د مع ، حمهسخمخنهبئهبهش واإلحنميهسناخم   وحطجل ملخفهنهس حن اخممنحيهست اخم ذحمىطهنهس اجفمنهئّىح ومتخييغ هبهس لكهيهبمب
. هبمس حض جغهسل اخمٰهُّـمّمنىحّ اجفهسهنهبهش مظّهثنوملخفمههس، هل
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هسز حم ذات لك األمغىطى وال مظٰههي  ي، وال مح ُاجفٰههئ م اخمِّـات ّ حض ذاهتهس حطمئحيمب

هسمعلك مظهي اخمِّـوات إحل حنهس ميمئهبيط حطٰههنمبهس لك  ّاجفخنحقك حطجل اجلمئهبىش، وحن هنهئهس اجغ ُ
ؠمبهس، وخمهبىع هنهئهسك حنهس  من حنهش حض اخمِّـهن حط امقجه حنٰههي ن حط ٰهيغ اآلمغىط، ومظمي اخم
هبهش واخمخيهسدرميهش  هسهلهبهش حمهسخمميهسمظ هسهلهبهش، هلهسخممنحيهست اإل ّميمئهبيطهنهس إال اخممنحيهست اإل ّ ّ ّ ّّ

مبهس  هن اخم مح،ّواخمهنهسجغميهبهش وملخفهنهس امقجه ّهبيط حطٰهيغ اخمِّـوات لك حطٰههنمبهس اآلمغىط، وحط
م اخمِّـات هن حنهس  هسز حض اخمِّـهن لك األمغىطى، هلمئحيمب ؠمبهس ومح من ّمظٰههي حم ذات حط ُ

هسهلهبهش مظخنمي حنهس حط ّحط االجكحقاك حطجل اخمِّـوات، واخممنحيهست اإل هبهسز ّ  االهلحقاق واالحن
مبهس ـ حممس مظخيُّـم ـ  هسهلهبهش حض متحي ّحطهبهئمبهس، وإن حمهسمتلك اخممنحيهست اإل دة وال حنٰهُّـوّ مع حنهش ال حن

حنهش خمهش وال حنٰههي  .وال حصمب
ل اجفمنهئىح هسهلهبهش، : ّوهنهئهس ميخي ّحطهتمتهئهس متهئخي اخمميالم إحل متحيىع مظهي اخممنحيهست اإل ّ

هنهس  هيحيهش حض حم هنهس وؠحيهس، هلهسخممنحيهست أميهنهس حنخنحقحمهش وملخف مص ًهلهثهنهس حنخنحقحمهش أميهنهس حض حم ً ً ّ
هسمعهش إحل ؠحيهست أمغىطى محهبيطهنهس ومظحيىط ن خص ّؠحيهست، وجغهبهئئِّـ مظمي ّ ن ٍ ق هبهس ومظمي

حنهش حض  مبهس حنٰههي امقجه ؠمبهس، حط من خيىط حض ّجعاخمِّـهن حط ً إن هنِّـه اخممنحيهست أميهنهس مظحي ّ
هي ال إحل هنهسميهش،  مسدى األحنىط ومي هبهسزهنهس إحل ؠحيهست أمغىطى، وهنميِّـا مي احن

هش هسخمهش ذخم وا  .وامق

هي ) ١( ا هبهسز، هلهث ال هلىطق حطجل اخمِّـوات واخممنحيهستّأمتحن اخم  ّن حض معهسمت االجكحقاك واالحن
ن حطهبهئمبهس أي معمبهش اجكحقاك، حن اخممنحي مسم احلخيهبخيهش، حن دون أن ميمي مسمييط حط هست حمهسخمِّـوات جمُّـ مظ

هب حنهس ميِّـحمىط حض األمعهئهسس اخمٰههسخمهبهش، هل مبهس وإن حمهسمتلك ؠحيهش ّهثهنُجم مسم جغخيهبخي هسز لك ملخفهنهس حط هس مح
هيحيهش حتلك معهئىع واجغُّـ،  اع اجف مسمييط األمت يطء احلخيهبخيهش، حم مسمييط حط خمِّـات حن اخمِّـوات ـ وجمُّـ مظ

خسهسّهلهسجلهئىع ميخنمي معمبهش ا ٰهيغ حطحيمن هسز لك حطٰههنمبهس اخم ر وجمُّـ مظ. الجكحقاك ومح مسمييط حطهتحن
مبهس حنهئهن ع واجغُّـ، هلّمئمغهسرمعهش لك جغخيهبخي مسمييط حطجل أهلىطاد مت هش لكهيهبمبهس، حمهسخم هس ّهثهنهش إخمهبمبهس لكهسر

هسز حطٰههنمبهس لك ا لكهبهش، وميمئ مبهس اخمهئ مسم ذاهتهس وجغخيهبخي هبهش ّحنخنحقحمهش حط ر لكىط ٰهيغ اآلمغىط حطهتحن ّخم
مس. خمهبمبهسّحنهئهنمئهش إ مسمييط حطهبهئمبهس حطهسخم مسمييط حطجل احلخيهسئ وجمُّـ ميخيىش اخم هب اخم م واخمهئخيىغ، وذخم حن جم
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حيىطع لكحف مثهبىش حنهس حطهبهئهسه أحنىطان ّومي ّ: 

حنهبهش، أ :ّاألول مئهبيط واجفٰههي هبهسج إحل اخم ّن اخممنحيهست حمهسخمِّـوات حن معمبهش االجغ ّ ّ
حنهس إذا مئهبيط أو مظٰههي حط األجكهبهسء ًهلهسخمممء لكمئ حنهس ال ميمئمي أن مظ مئهبيط وحس ميمي حنٰههي ّ حس مي ًّ

اء األمغىطى، مئهبيطة وال ًمق ّ حمهسن ذخم اخمممء ذامظهس أم ؠحيهش، هلميمس أن اخمِّـوات ملخف اجف ّ ً
مئهبيطة وال  ء حن األجكهبهسء، حمِّـخم اخممنحيهش ملخف اجف مئهبيط وال ميٰههي هبهس  حنهش ال مي ّاجفٰههي ُ ّ

مئهبيط وال مظٰههي هبهس اخمِّـوا حنهش ال مظ ُاجفٰههي خمهش ّ مب ُت، هلال ميٰهخي أن مظٰههي اخمِّـوات اجف
خيهسر اخممنحيهست جغهبهئئِّـ لكحف حنهس مظٰههي  مئهبيطة، الهل خمهش وملخف حن مئهبيطة حطمنحيهست حصمب ُوملخف اجف ٍ ّ ّ

خيُّـم هي اجف ّحط وميمئهبيطهنهس، هلهبهتجح إجكميهسل اخم ّ. 
خمهش،ُ حس ميٰههي اخمممءإذا: واحلهسؠ مب  .ُ حس مظٰههي حط األجكهبهسء اجف

هئين خمهش، وخيمف لكهئمبهس ُ إذا حمهسمتلك اخمِّـوات مظٰههي حطهسخممنحيهست حطٰه:امك ُُّـ أن حمهسمتلك حصمب
خمهش خيمف لكهئ حنهش، هلميِّـخم اخممنحيهست إذا حمهسمتلك حصمب هي حنٰههي من هس حطمنحيهست مبُحطهسخممنحيهست هل

حنهش هبهس، هلهسخممنحيهست خيمف لكهئمبهس حمهسخمِّـوات ن حنٰههي مي حنهش هل  .ُأمغىطى حنٰههي
ا ا :ؿغا  ا ع ّات اا   

ال اخم أوردهنهس اجفمنهئىح حض اجفخيهسم  ّهن مظهئيطمي اخمِّـات اإلخسهبهش اجفخيُّـمقهش ّحن األجم ّ
هسري  مههس، هلال ميجههي لكحف اخم د وحنٰهُّـوم ومت مع ل، حممئ مبهس حطهتمقمسء اجفحيٰه مئهب لك مظ

د وال هن حنٰهُّـوم مع د وال اجفٰهُّـوم، هلال هن حن مع ُّـل خسِّـا . مظٰههسحل خمحييس اجف ّوجمُّـ امق
معمبجل ل حط  :اخمخي

مع األول ، وأ: ّاخم ء وهلٰههسل حطهئ حنجههي هسري مظٰههسحل هلهسلك خممي  ٍن اخم ّ ّ ال ّ
د واجفٰهُّـوم، هلمب مظٰههسحل حنهئيطه لك  مع ل حمهسجف ّمظهئهسمق األخمحيهسظ اخم حطمنهبجيهش امق اجفحيٰه

ل مئ حطمنحيهش حطمنهبجيهش امق اجفحيٰه ده مظٰههسحل رصف . ّأن مي وحن معمبهش أمغىطى ومع

دميهش اخمٰههبهئهبهش مع ّاخم مسمييط. ّ .هلهسخممنحيهست حمهسخمِّـوات حض معمبهش االجكحقاك واخم



هسوجمهش حض د حن مع ٤٢٥  ...............................................................................ّخمهيخنهبئهبهش اخم
خيهسق،  ُّـأ االجك لك خسهس حن ل اخمِّـي حنٰههئهسه ذات جع مئ حطهسمق اجفحيٰه ، هلال مي ّولكجل ذامظ

هسري مظٰههسحل د، واخم مع لك خسهس اخم د ذات جع مع ده لكجل ذامظهلهسجف ، ألن ومع  .ّ خمهبىع حمِّـخم
احطجل ُّـالل حط  :ّوجمُّـ أمعهسب اجفمنهئىح لكحف هنِّـا اخمهئ حن االمق

ل، وأمت ال ميمنهي .١ ىس حطهيحييس وؠهبجيهش امق اجفحيٰه ُّـالل ميىطمظ ّإذا حمهسن هنِّـا االمق ّ
ُّـاخسهس حطهتخمحيهسظ  ؛ إذ ميمئمي امق ّإحكالق هنميِّـا خمحييس لكهيهب مظٰههسحل، هلهثن أحنىط األخمحيهسظ مقمب

ِّـور اجفِّـ ُّـل خمحييس أمغىطى ال ميهييطم حنهئمبهس اجف ر، هلهب د(حم مع ال حطهيحييس آمغىط، ) حن ًحن
د: (حمهتن ميخيهسل مع د(أو ) خم اخم مع ٰههي ) لكجل ذامظ اخم ، واجفمب هلهبمس مي ّومت ذخم ّ

م واجفٰههسرف احلخيهب  هلهثذا حمهسن أؠ اجفٰههئ .ّخيهبهش هن جغحييس أؠ احلخيهبخيهش واجفٰههئحطهسخمٰههي
هس خمهيممء ،،ًجعهسحط مئهب حط اء ّ ؠهي إحكالجم لكهيهب ومظ ل أو  حمهسن حطمنهبجيهش امق اجفحيٰهًمق

مئهبهش م احلخيهبخيهبهش ميُّـور . ّحطهتي ؠهبجيهش أمغىطى مظهئهسمقمش اإلحكالق واخم مك حض اخمٰههي ّواخم
، ال األخمحيهسظ .حنُّـار احلخيهسئ

حيهسدة حن ؠهبجيهش امق .٢ ىس حطهسجفحيهسهنهب واجفٰههسين اجف ُّـالل ميىطمظ إذا حمهسن هنِّـا االمق
هنهس حن األمقمسء  ب ومت د واجف د واجفٰه مئ د واجف مع م اجف ل، حممئحيمب اجفحيٰه

هئهسهن واجفىطحممش ّاخمُّـاخمهش لكحف اخممن ُّـود واجف م اجف مظهبهش احلخيهبخيهبهش، وحممئحيمب ّحيهست اخم ّ ّ
الف  هيىح حطهسمغ احط خي هبهش، هل هي هنهس حن األمقمسء اخمُّـاخمهش لكحف اخممنحيهست اخم ّومت ّ

هبهش هي مظهبهش واخم ّاخممنحيهست اخم ّ.
مظهبهش؛ هلمب حن جغهبمك اجفٰههئ حنخنحقحمهش حطجل  هش إحل اجفٰههسين واخممنحيهست اخم ّأحنهس حطهسخمهئ ّ

هسري مظٰههسحل وحطجل ملخفه، هلهيحي ال ـ ميجههي حطمئٰههئ واجغُّـ حنخنحقك حطهبهئ اخم د ـ حن مع ًيس اجف
، وخممي حنىش جغحييس هلهسرجمجل أمقهسمقهبجل حض ذخم اإلحكالق  جمهسمظ مظٰههسحل وحطجل مقهسئىط مصهي

ؠهبهش اجفمنُّـاق هسظ مغمن  :ّحطهي
ًأوال هئهسمقمش حنىش ذامظ : ّ هسري مظٰههسحل ـ حطمس مي منىح هبهس اخم ّإن اجفٰههسين اجفخنحقحمهش اخم مي ّ

مش اجفمنُّـاق حج ف حط ّاجفخيُّـمقهش ـ ألكحف وأ ُجمُّـ ميىطاد حن اجفمنهسدمي اخمهئهسزخمهش اخم هس ّ
ّمظجههي األخمحيهسظ حطهثزائمبهس حض جغ ملخفه واخم ميحيمبمئمبهس لكهسحنهش اخمهئهسس، وهن اخم جمُّـ  ّ
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هسخكمبهس األخمحيهسظ جفٰههسمتهبمبهس اجفخنحقحمهش ٰهلك حطهي  .و

، وجمُّـ  ع خم اخمهيحييس وإن حمهسن واجغُّـا حنخنحقحمهس حطجل مثهبىش اجفمنهسدمي ًهلهسجفٰههئ اجف ً
هبهش اخم ميحيمبمئمبهس ىش حطمئالجغمههش اجفمنهسدمي احل م اخمهئهسس، وخممي اجفمنهسدمي ّو ّ لكمئ

ٰهمئ ا هسري مظٰههسحل واخم امق هش خمهي هسحط هسخكمبهس، ألكحف وأمعاخم ف ّخمهيحييس حض حنٰههئهسه حطهي  وأ
هسخكمبهس ٰهلك األخمحيهسظ حطهي هلهبهش حن . حن اجفمنهسدمي اخمهئهسزخمهش اخم و ّواأللكالئهبهش واأل ّ

هسحطلك حض جغ ن اجفٰههئ اخم ب ّمعمبهش حم مع مب وحطهئ اخم امعمش مظٰههسحل حطال جغُّـ وحنهئ ّ اخم
ورة ا هسري واخم منىح هبمس اخم جن مي مئىش واخم هش إحل ؠحي اخم ال حطهسخمهئ ّألزخمهبهش، هلمئ ً ّ

ص اخمخللكهبهش إحكالجممبهس حض جغخي مظٰههسحل، حنىش أن اجفٰههئ اخمِّـي  ّمظٰههسحل، حممس ورد حض اخمهئمن ّ ّ
مئىش  ٰههسرهلهش، وهن اخم هبهش اجف ازي اجفمنهسدمي احل ىش اخمهيحييس حطهثزائ هلهبمبمس هن حنهس مي ّو

جن حن مغالل اجل وحطهس هسّآلخمهش اجفهسدميهش اجفٰهىطواخم جن، أي وهلهش ومههس آخم مئىش واخم  اخم
مئهبهش ولك  امعمش مظٰههسحل، هلهثمت حنهئيطه لك اجل هئيطه لكهئ اخم ّاألذن واخمٰهجل، وهنِّـا حنهس مي ّ ّّ
مئىش وحطجن  مسمتهبهش، وهنِّـا حنٰههئ أمت مقمئهبىش وحطمنخف حط جن حطهسآلالت اجل مئىش واخم ّاخم ّ

مسمتهبهش هبهش اجل جن حطهسخمٰهجل احل مئىش حطهسألذن واخم ف حن اخم ّألكحف وأ وإن حمهسمتلك . ّ
مئىش مظهي األخمحيهسظ ُّـاوخمهش ومههس اخم هش واجف ٰهمئهيلك حض اجفمنهسدمي اخمىطائ ىش امق  جغجل اخم

جن حطهسخمٰهجل هش إحل ملخف ذخم حن اخممنحيهست، حمهسخمٰههي . حطهسألذن واخم حمِّـخم احلهسل حطهسخمهئ
ف حنمنُّـاجمهس حن  د واإلرادة، هلهثن حنٰههسمتهبمبهس حض جغخي مظٰههسحل ألكحف وأ مع ًواخمخيُّـرة واخم ّ ّ

ٰهلك  ُّـاوخمهش اخم ميحيمبمئمبهس لكهسحنهش اخمهئهسس وو هسخكمبهس األخمحيهسظ جفٰههسمتهبمبهس ّاجفمنهسدمي اجف حطهي
دةاجفخنحقحمهش هبهش اخمهئهسزخمهش اجفخنمب ُّـودة، واحل  ّ حطجل مثهبىش اجفمنهسدمي اخمٰههسخمهبهش حنهئمبهس وملخف اجف

 .خمهئهس حض هنِّـا اخمٰههسحس
هي اخممنحيهست حطهئ هن لكجل ذامظ اخمجنهلهش ً:خصهئحيجيهئ هسري مظٰههسحل حط ّ إن امظمنهسف اخم ّ

لك زائُّـة لكحف ذامظ ُّـودة، وخمهب هبجههش وملخف اجف مئميهئهست جغهبمك ، حممس هن احلهسل حض اجفاخم
هي اخممنحيهستّنإ نّ امظمنهسهلمبهس حط  . زائُّـة لكحف ذواهتهس حمهسخمٰههي واخمخيُّـرة وملخفمههس حطهئ مظمي

ف  هش خم حطمئٰههسمتهبمبهس اجفخنحقحمهش، وخممي حطهئ ألكحف وأ هسري مظٰههسحل جعهسحط ٍهلمنحيهست اخم
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رهنهس لكهئُّـ إحكالق أخمحيهسظ مظهي اخممنحيهست، وحطهئ  من ٍحنمنُّـاجمهس حن اجفمنهسدمي اخم جمُّـ مت ّ ً

ٰههسخمهبهش، ال  ن لكجل ذامظ اجف  .زائُّـة لكهيهبمبهس حمهسجفمئميهئهستمظمي
مظهبهش هش إحل اخممنحيهست احلخيهبخيهبهش اخم ّهنِّـا حمهي حطهسخمهئ ّ ّ. 

هسري مظٰههسحل خمهبىع  ن اخم هب حم هبهش؛ حن جم هي هش إحل اجفٰههسين واخممنحيهست اخم ّوأحنهس حطهسخمهئ ّ
، هلهسجفىطاد حنهئمبهس متحيىع اجفٰههسين  هئهسه وال خصُّـود ومت ذخم هس وملخف حن مس وال حنىطحم ًمع ّ ً

ٰهلك األخمحيهسظ حط ٰههبهش اخمٰهىطهلهبهش اخم و ّاخم هيمش حطمس ّ ٰهمئهيلك هلهبمبهس؛ إذ اخم هثزائمبهس وامق
هسري وحض ملخفه، ،هن مقهيمش هيىح حنمنهسدميخي حض اخم ن خم حنمنُّـاق جغ خت  ال ميمي

ب لكهئ مظٰههسحل، هلٰههئُّـحنهس متهئحي اخمحقحمهبمش  هي ٰه هن اجف ب حطمئٰههئهسه اخمٰهىطحض اخم هي ّواجف ّ
ُّـاول ال ـ متهئحيهب حطمئٰههئهسه اخمٰهىطحض اجف  .ًـ حن

هئينامكيشمصىش حن ميجههي لكأ : امك د حطمئحيمب مع دات اإلحنميهسمتهبهش،ّن خمحييس اجف مع  ّحف مقهسئىط اخم
د واخم مع هسن حن دة وهنميِّـاهلهسإلمت مع دة واألرض حن مع  هلهي أحكهي خمحييس .مسء حن

دات حض  مع هسري مظٰههسحل، ميهييطم اجكحقاحم مظٰههسحل حنىش اجف حن لكحف اخم د حطمئحيمب مع اجف
مع ؛اخم يطام حط ء، وال د، وهنِّـا حنهس ال ميمئمي االخم هي  هسر أمت مظٰههسحل خمهبىع حممئ ّ حطهسلك

ءميمسجع األجكهبهسء وال مي  .خنهسرحممبهس حض 
ل  ُّـالل حطهتمت ميمثدي إحل اخمخي ّوجمُّـ أمعهسب اجفمنهئىح لكحف هنِّـا اخمهئ حن االمق ّ ّ
خمهئهس لك حنٰهىطهلهش ذات  ُّـأ واخممنهسمتىش، ومظٰهجههب لكخي ، أي مظٰهجههب اخمٰههسحس لك اجف ٰهجههب حطهسخم
؛ إذ خم حس ميمي مظٰههسحل حنخنهسرحمهس  ت حممسخم هسري مظٰههسحل وؠحيهست مثهسخم ومتٰه ًاخم

م حن اجفحيهس دات اإلحنميهسمتهبهش حض حنحيمب مع ، جفهس ؠهي أن ميخيهسل حض جغخي أمت جغخيهبخيهش ّخمهيمئ ّهنهب ّ ّ
، وإال خميطم اجكحقاحم حنىش ملخفه حض هنِّـه  ميهش أو مت ذخم ء أو هن ّأو ذات أو  ّ

هيمش واإلجيهسب هب اخلىطوج لك اخم ، وجغهبمك مي ا لكُّـحن ، وجمُّـ هلىط  ؛اجفحيهسهنهب
جي مقهيمش مظهي اجفحيهسهنهب لكهئ مظٰههسحل، هلهبهييطم أن  هسخمهش ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل، هلهبهئ المق

هسري مظٰه ن اخم ، وال ميمي ميهش وال جكهبئهبهش خم دميهش وال جغخيهبخيهش وال ذات وال هن مع ّهسحل ال حن ّ ّ
ب حنٰههسمتهبمبهس اجفخيهسحطهيهش  هي ، وجغهبهئئِّـ إحنهس أن متحيمب حن هنِّـه اخم هسل ذخم حن اجفحيهسهنهب ّأحن ٍ
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ميهش ومقهيمش  دميهش واحلخيهبخيهش واخس مع ، حطهتن ميحيمب حن مقهيمش اجف ّجفٰههسين مظهي اجفحيهسهنهب ّ ُ

مئ لكهيهب ّ اجفٰهُّـوحنهبهش واخمٰهُّـم واخسالك واخم:ّاخمِّـات واخمخنهبئهبهش يغ، هلهب جهالن اجف
خفا ـ، هلمبِّـا حنهس ميهييطم حنهئ  ا حم ًمظٰههسحل اجفٰهُّـوحنهبهش واخسالك ـ مظٰههسحل اهللا لك ذخم لكهي ً ّ ّ

ُّـأ واخممنهسمتىش ًوإحنهس أن ميُّـلك حطهتمتهئهس ال متحيمب جكهبئهس، ال حن مخ . مظٰهجههب اخمٰههسحس لك اجف ّ ّ ّ
، وهنِّـا حنهس ميهييطم حنهئ مظٰهجههب  مبهس لكهئ خمهئهس لكمظهي اجفحيهسهنهب لكهيهب مظٰههسحل، وال حن مقهي  لكخي

ت حممسحنٰهىطهلهش ذامظ وؠحيهست مثهسخم جهالن؛. خم ومتٰه هي اخم لك وحمال اخمالزحنجل وا  جفهس جع
ُّـأ هسث اخمميالحنهبهش ـ لكخيال ومتخيال ـ أن خمهيٰههسحس حن ًحض خصهي حن األحط ّ ً ً ّ ّ، وأن حنٰهىطهل ًهس وؠهسمتٰهّ

ل لكهسحكهيهش لك ذخم لك اخمٰهخي  .وحنٰهىطهلهش ؠحيهسمظ حجميهئهش، حط واجمٰههش، وخمهب
، جغ حن إحل ذخم يطواري حض حنهئمه  :هبمك جمهسلوجمُّـ أجكهسر اخم

ٰهجههبُومغمنمئ    ـهيهبـهش اجلــ آمي ً.ّالـّوإن حم  هئهس جمُّـ جمهسل حطهسخم
م : وجمهسل حض إميهنهسح ذخم د، وهلمبمئهئهس حنهئ ذخم اجفحيمب مع ّألمتهس إذا جمهيهئهس إمت حن ّ

، هلخيُّـ معهسء االجكحقاكُّّـجخ اخم اجغُّـ حض مثهبىش اجفمنهسدمي مئ لكحف ذخم . اخم وإن حس مت
هبٰههش ومتخيهبهنمبهس م، حط لكحف أمت حنمنُّـاق جفخيهسحط مظهي اخمجه د هن ّاجفحيمب مع ، ومتخيهبيغ اخم

ذ حطهسهللا حنهئ د؛ متٰه مع ُّـأ اجف ًوإن حس متحيمب جكهبئهس، هلخيُّـ . اخمٰهُّـم، خميطم مظٰهجههب اخمٰههسحس لك اجف
ء حنخنهبئّوحمِّـا إذا جمهيهئهس إمت ذ. ّلكجههيهئهس لكخيهيهئهس لك اجفٰهىطهلهش ّات حنِّـوت اخمِّـوات، وأمت  ّّ 

ء، مظٰههسحل  خفاّاألجكهبهسء، هلهثحنهس أن متحيمب اخمالذات واخمال ا حم ن لكهي ل اخممههسجف ًلكمس ميخي ً ّ، 
ّوإحنهس أن متٰهجه ل حض اخممنحيهست، هلهثمتهس إذو. ّ هي اخمخي ان :ّ إمت لكهسحس أو: جمهيهئهساّحن  ميهس لكهسحس، حطٰههئ

هئ حض األدلكهبهش واألو ء، :ٰههئّراد، إحنهس أن متإمعىطاء أمقمسئ احل  حن ميهئميخنىح خمُّـمي 
، أو ال ازحن ِّـهلخيُّـ معهسء االجكحقاك وخم ل ّمغىط، هلٰهجهورات األ، هلخيُّـ معهسء اجف ا اخمٰهخي هي

هسنّلك اجفٰههسرف واألذحمهسر إال  .ّ لك حصىطد خمخيهيخيهش اخمهي
ٰههيهب لكحف ذخم د أو واجغُّـ أو لكهسحس : وجمهسل اآلحنمك حض اخم مع ّإذا جمهيهئهس إمت مظٰههسحل حن

يطواري، حنمنُّـر مقهسحطح اخضمهخميشخلهب) ١( .١٦ص: ، اخم
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د  مع هئ وؠحيهسمظ اخمٰههيهبهس، هلال خيهي إحنهس أن متحيمب حن حن ّأو ملخف ذخم حن أمقمسئ احل
خمهئهس د لكهئُّـ إحكالجم لكحف زميُّـ حض جم مع د : اخمِّـي ميجههي لكهيهب حنٰههئ اجف مع زميُّـ حن

مسء حن دواخم ، وإحنهس أن متحيمب حنهئ متخيهبيغ حنهس متحيمب ةمع د وملخف ذخم مع ىط حن ّ واخمخن
مسء واألرض، وإحنهس أن ال متحيمب حنهئ جكهبئهس، ال اخمِّـي  ًحنهئ لكهئُّـ إحكالجم لكحف زميُّـ واخم ّ

ّهلٰهحف األول هلخيُّـ معهسء االجكحقاك، . متحيمب حنهئ لكهئُّـ إحكالجم لكحف زميُّـ وال متخيهبيغ ذخم
هسين ميهييطم أن متجههي اجفٰهُّـوم لكهيهب هسخممك  مظٰههسحل لك ذخم،ولكحف اخم خفا، ولكحف اخم ا حم ً لكهي ً ّ

هسخممك  يطم حطهسخم ، واخلمن ميهي خمهئهس لك إدراك حنٰههسين أمقمسئ وؠحيهسمظ ميهييطم مظٰهجههب لكخي
ٰهجههب ل حطهسخم  .وميخي

هسل هسئ حض هنِّـا اجف هسحك مئهي لكحف : وجمهسل اخمجه د اخمِّـي مت مع ّإحنهس أن متخيمنُّـ حطهسخم
امعمش حنٰههئ أو ال معمش. اخم هسين مي ، ولكحف األول إحنهس أن متٰهواخم ٰهجههب ّ اخم جفٰههئ هئ حط اّ

هسين ميهييطم متحي ّ مخهيهئهسه لكحف اجفمئميهئهست وإحنهس أن متٰههئهب إذااخمِّـي متٰه ، ولكحف اخم هئ حط متخيهبهن
ب،  لك اجفجههي ، ولكحف األول مي د، مظٰههسحل لك ذخم مع هست اخم د لكهئ لكهئُّـ إجع مع ّاخم

د حنخنحقحمهس حنٰههئ مع م اخم ن حنحيمب ًميهسًوهن حم ّ. 
ىش آمغىط د: (إذا جمهيهئهس: وجمهسل حض حن مع امعمش حن م حنهئ هلهثن حمهسن اجفحيمب) اخم

م  ي، وإن حمهسن اجفحيمب ، خميطم االجكحقاك اجفٰههئ د اجفمئمي اجفٰههئ اخمِّـي ميحيمب حن ومع
، وإن حس حطهي ـ وهن حنمنُّـاق متخيهبهن ـ حمهسن متحيهبحنهئ حنهس ميخيهس ده، مظٰههسحل لك ذخم مع ًهس خم

هئهس  ُّـه حن أمتحي ء، حمهسن مظٰهجههبال خمهيٰهخي لك اجفٰهىطهلهش، وهن مغالف حنهس مت ًميحيمب حنهئ 
ورة  .حطهسخم

يطو ّوخمٰه احل حنىش اخم ّاري جغهبهئمس ذحمىط حطهتن هنمثالء جمُّـ اجك لكهيهبمب جغمي ّ

.٥٠ـ٤٩ ص١ج: ، اآلحنمك، حنمنُّـر مقهسحطدرر امكحنيشائلك) ١(
.٩ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب) ٢(
.١٤ـ١٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطمسلكاهسهب احلمنجههب) ٣(
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هسري مظٰههسحل  م، هلهسخم مي اجفجيهسميىطة إمتمس هن خمهيمئمنُّـاق دون اجفحيمب م واجفمنُّـاق، هل ّاجفحيمب
خي  مش اجفمنُّـاق واخم ء حن اجفحيهسهنهب حض ذامظ وحط مي وال حمحي خم حض  ّال 

ؠهبهش اجفمنُّـاق، هلمب مظٰههسحل ميخنحقك ، وأحنهس حنىش اخمجييغ لك مغمن ّاخلهسرمع ّ ّ ىط  حنىش مقهسئّ
ال ـ  د ـ حن مع ، هلهسخم ل لكحف ًاجفمئميهئهست حض حنٰههسين حنهس إلمئ لكهيهب حن اجفحيهسهنهب مئ اجف

ل لكهيهب مظٰههسحل مئ د اجف مع حنهبهش خمهي هسو حض اجفحيمب ّاجفمئميهئهست حن ت اجفجيهسميىطة حطجل . ٍ وجع
هي وال ،اجفحيهسهنهب حن معمبهش حنهس حتمئ لكهيهبمبهس حن اجفمنهسدمي ؛ وا  وذخم مغالف هلهب
هسري مظٰههسحل حطهسخمِّـات حن مظهي اجف هئهسهن حيهسهنهب ألن اخمِّـي خمهي ألكحف اجفىطامظمش، ملخف اجف

ّجكُّـة، اخمِّـي ال خيهسخمجه متخيىغ وال لكُّـم؛ واخمِّـي خمجيخفه حطٰهيغ حنىطامظمش احلخيهبخيهش 
 . حض اجفمنُّـاقّاجفخنميميهش، ملخف اخلهسمض حن متخيىغ ومظىطحمهبمش، هلال حنخنهسرحمهش

هسجغمك اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ  هتجح اإلجكهسرة إحل ذخم حن جم اجفمنهئىح حض حن ّومق ّ
ًاألمغىغ، جغهبمك لكخيُّـ هلمنال خمِّـخم حطٰه انّ د ال حنخنهسرك خم حض أي: هئ مع ّحض أن اخم ّ 

م حمهسن  .ّ، وحنىطاده متحي اجفخنهسرحمهش اجفمنُّـاجمهبهشحنحيمب
يطواري خف حن اجفٰههسرصمي : جمهسل احلميهب اخم وحطهسجلمئهيهش مثهبىش حنهس مقمئٰههئهس لك حم

م حطهسجفمنُّـاق هسه اجفحيمب  .حنجيهسخمجههش حن حطهسب اجك
ِّـارا لك إميىطاد مظهي ّجع ً إن اجفمنهئىح حض هنهسميهش اجفجههسف ميِّـحمىط الك ال اخم ّّ األجم

هسب، وأن لكِّـره حض ذخم هن أن حطٰهيغ اخمهئهسس ميٰهُّـ  مقهست ـ حض هنِّـا اخممي ّوؠحيمبهس حطهسخس ّ ّ
ا حمِّـخم م حن أهن اخمٰههي واخمهئمهىط، حنىش أهن خمهب ٍوميخنخف أميهنهس إحل ومع. ّأوخمئ اخمخي ً 

، وهن خميطوم مظٰهجههب اخمٰههسحس لك اخممنهسمتىش، وجغهسؠذحمىطه اخس اجم حض رد أجم  ّ اخمخنهبَّـ اال
مع  :هنِّـا اخم

.٢٨٣ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنهئهسهب احلمنجههب) ١(
ممهئمكجيهب) ٢( .١٠٧ ص٦ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل، ؠُّـر اجفجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض
يطواري، حنمنُّـر مقهسحطح اخضمهخميشخلهب) ٣( .١٧ص: ، اخم
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د .١ مع د ّإن اخم ، واخمحيهسلك إمتمس ميحيهبُّـ ومع م إمتمس ميحيهبُّـه اخمحيهسلك ُلكهئُّـ هنمثالء اخمخي ّ ّ

.األجكهبهسء
د وال حنٰهُّـوم؛.٢ مع مش اخمحيىطض ـ حممس مظخيُّـم ـ خمهبىع حطمئ د لكهئُّـهن حط مع  إذ ّواخم

هئهسجميغ، وحمالمههس  ، وخم حمهسن حنٰهُّـوحنهس خمهييطم اخم هي دا خمهييطم اخم مع ًخم حمهسن حن ً
هسخمهش .ّحطُّـجخ االمق

مع.٣ د اخم د د حطهلال ميمئمي أن ميحيهبُّـ اخمحيهسلك ومع مع دا، ألن اخم مع ّهتن جيٰههي حن ً
دا، حنىش أن مع ّخمهبىع حن د اجفحيً مع هسض، هلهثن حمهسن  اخمميالم ميىطمعىش إحل متحيىع اخم

، وهن خصهسل هي ، ميهييطم اخم د لكهيهب مع هش اخم دا أميهنهس حطهثهلهس مع ًحن ً.
مشحممس.٤ دات اإلحنميهسمتهبهش، ألهنهس حط مع هست اخم ّ ال ميمئمي أميهنهس أن ميحيهبُّـ اخمحيهسلك جع ّ ً 

مبهس  هش حض متحي ىطد إحنميهسهناخمحيىطض جعهسحط ّ جفهس مظخيُّـم حن أن هس، وإن حمهسمتلك حنٰهُّـوحنهش؛ّحطمئ ّ
ت خسهس حن حتمنهب احلهسؠ  هش حض جغهسل لكُّـحنمبهس، هلهثهلهسدة اخم اجفمئميهئهست جعهسحط

هب .اجف
ْهسهنهبهست اجفمئميهئهش جكهبئهس؛ إذُّـ اجفحيُهلهسخمحيهسلك حس مي.٥ ً د وال اخم حس ميحيّ مع ت وال ُّـهنهس اخم

امعمش جكهبئهسّأي حيُّـ حن اخم ء آمغىط، هلهسخمٰههسحس اإلحنميهسين حس مي  ً.
لك حطجهالن ذخم حض وهنِّـا حنٰههئهسه مظٰهجه.٦ هب اخمٰههسحس اإلحنميهسين لك اخممنهسمتىش، وجمُّـ جع

.لكهي اخمميالم
ا اء ع  

خم  • لكد حفمض امكمكات(: جم .)ّؠحنهب حص
هبهسض لكحف مظٰهىط: أي اد واخم هب لكىطوض ؠحي اخم ض لكحف اخمِّـات، حن جم

، هلهثن خمهي مت هسن حض ًاّاجل ٰههسجم ُّـدان ومي هبهسض مي اد واخم ت، واخم ّ حن اخم
.لكهيهباخمٰهىطوض واحلمئ 

خم  • .)مس ذات جس جضهئمك امكيشمصيشد وامكمملكم(: جم
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ٰههسجممش لكهيهبمبهس حن ؠحي :أي مظهس وجكهبئهبهش حطخيجهىش اخمهئمهىط لكمس مي ّ إن خسهس ذامظهبهش وجع ّ ًّ ّ

د واخمٰهُّـم مع .اخم
خم  • جيهب امكيشمصيشدّهينحك(: جم جيهب اخضهئمسجيهب وإن لكهئحيمت جكحط جضجي ّ جضجي ّ ّ(.

جيهسميىط احل:حنىطاده ي اخم خيىطر اّهب مش اخم د واجفهسهنهبهش حط مع ّ حطجل اخم ّخمهئحيىع األحنىطي، ّ
د  مع ر واخم من مش اخم ي حطهبهئمبمس حط جيهسميىط احلهب هي حن اخم ّحنهنهسهلهس إحل حنهس هن حن ّ ّ ً
هبهش،  ، هلهتجغُّـمههس لكجل اآلمغىط ذامظهس وجغهب اجمىش اخلهسرمع اخمٰههبهئ مش اخم ، وأحنهس حط ّاخمِّـهنهئ ً ّ ّ ّ ّ

خم ّوإحل هنِّـه اخمٰههبهئهبهش اخلهسرمعهبهش أجكهسر حطخي معُّـ: ّ ّإال أن اجفهسهنهبهش حنهس حس مظ ّ  ال ميمئمي ،ّ
هنهس هنِّـه اجفهسهنهبهشاإلجكهسرة إخمهبمبهس  .ّحطمي

خم  • ًحكهئخضهئمسجيهب خلهئ حج حصيشمصلك ال حصمنيشن جغجيئهئ خليس األجغجيهئء(: جم ّ(.
يطع :أي د اخلهسص مظهئ مع ، هلمئ اخم ّ إن اخمممء إذا حمهسن حنٰهُّـوحنهس ال حنهسهنهبهش خم ّ ً ّ

د، ّجعّاجفهسهنهبهش،  مع هيهب اخمِّـهنهئ لك اخم مش اخم ّ إن اخمٰهخي جيىطد اجفهسهنهبهش حط ّّ ّ
د مع رهنهس حن دون اخم من ، حممس ّ وأحنهس حنهس ال.ّهلهب د خم حن األمقهسس، هلال حنهسهنهبهش خم ّ ومع

.هن احلهسل حض اخمٰههئخيهسء
خم  • .)ىح حيحنهن ذاهتهئّجض(: جم

خيخيهس حض األلكهبهسن، :أي دا وحن مع ت اخمممء خمهئحي رضوري إذا حمهسن حن ً إن جع ّ ً ّّ
امعمش  ميهش حض اجفمئميهئهست حنخيهبُّـة حطمس داحنلك اخمِّـات، وإن حمهسمتلك حض اخم هن ّهلخيهسلكُّـة اخس ّ

ورة األز امعمش خمِّـامظ رضوري ّمظٰههسحل رضورميهش حطهسخم ت ذات اخم ّخمهبهش، هل ّ
لك ذامظهبهش حنخيهبُّـة حطمس داحنلك اخمِّـات ورة األزخمهبهش، وخمهب ّحطهسخم ّ ّ. 

خم  • هب امكيشمصإذ(: جم هب اخضهئمسجيهب جس امكيشاخكىطيش خلملحص خنلكخلهب حفمض خلملحص ّد خل ّ(.
اجمىش اخمهئحيىع :أي مش اخم هش اجفهسهنهبهش حط خيُّـحنهش لكحف حنىطمظ د حن مع هش اخم ّ إن حنىطمظ ّ ّ

 ، اجمىش اخمٰههبهئ هسظ اخم هسظّاألحنىطي، ال حطهي  .ّألن أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط هبِّـا اخمهي
خم  • خيحض(: جم .)ملة حفمهٰههئ جس امكمكمسيسّوإن لكهئحيمت خل
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اجمىش اخمهئحيىع :أي ال، حنىش أن اخم د خصمئ مع لكهس واخم ّ إن اخمِّـهن جيٰه اجفهسهنهبهش حن ً ًّ ّ

، وجمُّـ  هسئ هسحك مئ حطٰهميىع احلمئ حض حمهيمست اخمجه ، وهنِّـا حنهس مي ّاألحنىطي حطٰهميىع ذخم ّ
ث مش هنِّـا اخمٰهميىع اخمِّـهنهئ حض حط ٍذحمىطمتهس حط هبهش، هلالجغيسّ  . حنهس

خم  • .) مسهئمكيشمصيشد مسيش امكمكمسيسّجيهبهلهئف اخضهئمسّ جفملف احصّنأل(: جم
هسرة مظٰههيهب حنهئ  ؛هنِّـه اخمٰه خيُّـم لكحف  خمٰهميىع احلمئ ف حن ؠ هسر أن اجف ّ حطهسلك ّ

، واجفهسهنهبهش وجمٰهلك حن د ّوؠحي حض اخمِّـهن مع خيُّـحنهش، واخم ن حن مي ّلكهس حض اخمِّـهن هل ً
هتمغ ن حن  .ًىطاّاخمِّـي هن وؠىح خسهس ميمي

خم  • يشا وامعحمهبورمسجح (: جم .)...أخص
يطخمهش ب إحل حطٰهيغ اجفٰه ل حطهسحلهسل اجفهئ  .هنِّـا هن اخمخي

خم  • .)اخضمملكوم جس حضهئرج امكممخنيغ(: جم
 ، د حض اخمِّـهن وحنٰهُّـوم حض اخلهسرج اخمٰههبهئ مع ، هلمب حن هنِّـا هن اجفٰهُّـوم اخمهئ

، أي  . اجفٰهُّـوم حض اخلهسرج وحض اخمِّـهن:وميخيهسحطهي اجفٰهُّـوم اجفجههي
خم  • .) وال مسىشًلكهئن مسهئمغال وال حضمظ حفمهىش(: جم

ال، ألمت لكُّـم حنجههي وحطجهالن خصيغ:أي لكهس وال ميخيىش خصمئ ّ إمت ال ميخيىش حن ًّ ً. 
خم  • هبّحكهين خلمهمميشا احص(: جم هئمس .)هلهئف امكجلء مسهئمكهلحنهب امك

هئىش، وخمهبىع  هسل اجفهئحي وهن اجفمئ هئٰههش، حض جم لك حطمئمئ هش حنهس خمهب هسحط اجفىطاد حن اخممنحيهش اخم
هسل اجفمئميهئهش د حض جم مع هش حطمئٰههئ اجف هسحط  . اجفٰهُّـوحنهشاجفىطاد حن اخممنحيهش اخم

خم  • هب مجهئّهينحك(: جم .)ّ امكملجيئجيهب خصهئمس
، جغهبمك  هش خم هسحط هسرة رد لكحف حنهس ميهييطم حن حنهئىش امظمنهسف اخمممء حطهسخممنحيهش اخم ّهنِّـه اخمٰه ّ
ء، حنىش أن اخمخنهبئهبهش  ّميهييطم حن هنِّـا اجفهئىش أن ال ميمنهي أن ميخيهسل خمهيمسهنهبهش اجفٰهُّـوحنهش أهنهس  ّ ّّ ّ

هش خمهيمسهنهبهش لكحف حم جغهسل ّجعهسحط ّ. 
خم  • ىس خصهئمكهت هسحنجع(: جم .)ق هبهئحكملض خك
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مش أن ميخيهسل ىس خصهئمكهت هسحنجعق مسىش(: األمت أي مظحيحقق اخممنحيهست حطهسخمخي )حكملض خك

هسخممك اجفحيىطوض  .اخم
خم  • .)ّومصيغ األمكحنهئظ اخضحمهنخنهب جس وؠحنىش حصممهئحق(: جم

هسرة ) اجفجههيخيهش(اجفىطاد حن  ٰهمئهيهش(حض اخمٰه ٰهمئ حض جغخي ) اجف ّأي األخمحيهسظ اخم مظ
منىح هبهس، وخمهبىع اجفىطاد اإلحكالق اخمِّـي ميخيهس خيهبهبُّـّمظٰههسحل ومي  .حط اخم

خم  • .)هبجيمسمكه جس ؠحنهئحصىش احلخنجيخن(: جم
هسرميهش:أي هبهش وااللك هي هسل اخممنحيهست اخم مظهبهش حض جم ّ اخممنحيهست اخم ّ ّ. 

خم  • هئحصىش(: جم .)وال هسحنجيلك خص
، وهن احلهسل لكهئُّـهن هست حنهس ميخيهسحط اخمهئحي  .اجفىطاد حن اخم

خم  • .)ً جغجيئهئّجحمسجيهئتحكجح أحكهئد امكحنهئحفيغ مكهن(: جم
ً اخمحيهسلك خمهيمسهنهبهش جكهبئهساخمهئهسهلهبهش، أي حس ميحيُّـ) حنهس(هنِّـه  ّ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ؿت ا اتإ  
هئت األزمكجيهب) ١( هئمس  ّدواحف امكخنيشل مسهئمك
 ّحصيشخكجيحنجيهب األمعجحء) ٢(

 





 
 اتتإا ؿا   

)١ (ّت ا ا اعد  
هتهس حض اخمٰهُّـم حن اخمُّـلكهسوى ا ى جكهبئهبهش اجفهسهنهبهست اجفٰهُّـوحنهش وجع ّمظخيُّـم أن دلك ّ ّ خم ّ

هيهبمئهش وميُّـهلٰهمبهس رصميهي اخمٰهخي جههيمبهس اخمحيجهىطة اخم ، جمُّـ . مظ وإذا حمهسن األحنىط حمِّـخم
هسء هسخمهش ُمي ُّـجخهبهش االمق ى اخم هي اخمُّـلك يطخمهش خمإلميمسن حط مش اخمِّـي دلكهس اجفٰه ّل لك اخم

هسب،  لكهش حن اخمُّـوالك واألمق جهالن، وحض حنخيهسم اإلمعهسحطهش لك ذخم ذحمىطت حصمئ واخم
 :متخنخف هلهبمس ميمك إحل حطٰههنمبهس

ق .١ ادها) تعا(ّ تصحيح علم ا   باألشياء قبل إ

جههش حطٰههي اهللا مظٰههسحل، واخم  هيمئهش اجفىطمظ خيهسدميهش اجف هسئ االلك ر اجفمبمئهش واجف ّحن األحن ّ ّ
هسهتهس اخمُّـخمهب اخمخللك ّدل لكهيهبمبهس اخمٰهخي وجمهسم إلجع  حطهسألجكهبهسء ٌ اهللا مظٰههسحل لكهسحسّأن :ّ اخمخيجهٰهّ

ًجم مغهيخيمبهس وإجيهسدهنهس لكهيمس مظحيمنهبهيهبهس ّ ً . 
يطخمهش حنخنميهيهش حن ، وهن أن اخمٰههي حن اخممنحيهست وهنهئهس وامع اجفٰه ّٰهمنهبهش لكحف احل ّ

م حطهسخمِّـات؛  ٰههي وحنهنهسف إخمهب وهن اجفٰههي هسهلهش، هلالحطُّـ خسهس حن حن ّاحلخيهبخيهبهش ذات اإل ّ ّ
حنهش  م حطهسخمِّـات، وجغهبمك إن اجفمئميهئهست حنٰههي خي لكهي حطال حنٰههي ّإذ ال ميمئمي أن مي ّ
دة، ألن هلىطض  مع منىح حطهتهنهس حن مش اخمحيىطض، ال مظ ّخمهي مظٰههسحل جم اإلجيهسد حط ّ ّ ّ

ن حنٰهُّـوحنهش، ألن اجفٰهُّـوم اخم ّميالم هن اخمٰههي جم اإلجيهسد، حممس ال ميمئمي أميهنهس أن مظمي ً
ن خمهيمئميهئهست مت ؛ إذن هلالحطُّـ أن ميمي ٰههي حط اخمٰههي ُخمهبىع حطممء جغ مي ّ ت ّّ  جع

ا حطهتن اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش  يطحن ٰههيخيهس خمٰههيمئ مظٰههسحل، هلهسخم خيىش حن ّوجكهبئهبهش حض جغهسل اخمٰهُّـم، خم ّّ ً ّ
دة، وإن حمهسمتلك جعهس مع لك حن ان اخمخنهبئهبهشاجفٰهُّـوحنهش خمهب هش وميهئجه لكهيهبمبهس لكهئ  .ّحط

حنهش ح اجفهئمه يطواري حض مظٰههيهبخي لكحف  واخمُّـالك اآلمغىط خس : جمهسل احلميهب اخم
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مبهس،  د األجكهبهسء وال حنهسهنهب هتخمهش اخمٰههي األزمض؛ إذ خم حس ميمي حض األزل ومع هبهي حن ّمظمن ّ

مبهس ن هلهب حنهسهنهب خي أن ميمي دهنهس هلهب خميطم جمُّـحنمبهس، هل ، وخم حمهسن ومع هئىش اخمٰههي  .ّاحن
جهىطهن هنِّـا هلميهسن ّ اخمُّـالك خس اخمُّـهلهسع لك لكهي اهللا األزمض جم اإلجيهسد، هلهس ّ

خيهسد حطمس خيهسخمىح اخمٰهخي واخمحيجهىطة ا ت اخمُّـالك اخمميالحن إحل االلك هيهبمئهش، وهن جع خم
 . حض اخمٰهُّـمّاجفٰهُّـوم وجكهبئهب

ل حطهئ اإلمثهسلّوحض حنخيهسم اخمىطد لكحف هنِّـا اخمهئ حن اخمميالم  ميىط :متخي ّ إن مظمن
حيمنهبمك خمهي مظٰههسحل ّاخمٰههي اخم يطخمهش حن ّ جن حطمس ذحمىطه اجفٰه  حطهسألجكهبهسء جم إجيهسدهنهس، ال ميهئ

هش  هب ميىطات أمغىطى ؠ هتهس حض اخمٰهُّـم، حط هنهئهسك مظمن ّجكهبئهبهش اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتهبهش وجع ّ ّ
ل إحل خصهي حن لكهي  حم مك حن هست األزخمهبهش، وهن حط هسحط ل حطهسخم ّال ميهييطم حنهئمبهس اخمخي ٌ ٌ ّ

 .ّمغىغّ واإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األاخمميالم
لماهيات منذ األزل تصحيح ثبوت اإل.٢   ّن 

دهنهس، هلِّـحمىطوا  ميىط أزخمهبهش إحنميهسن اجفهسهنهبهست وجغُّـوث ومع ّخمخيُّـ جغهسول هنمثالء مظمن ّ
د مظ مع ّحطهتن اجفهسهنهبهست احلهسدجعهش اخم ّ د منىح حطهسإلحنميهسن اخمِّـي هن مقهيمش رضورجحّ مع  اخم

دهنهس، ألهنهس حض هنِّـه احلهسل  منىح حطهسإلحنميهسن جغهسل ومع ّواخمٰهُّـم، وال ميمئميهئمبهس أن مظ ّ
ورجح اإلجيهس هلهش حط ن خصحي ن امظمنهسهلمبهس حطهسإلحنميهسن جم مظمي د، هلالحطُّـ أن ميمي مع ّد واخم ّ

منىح حطهتي وؠىح حن األوؠهسف،  حيهبهش اخمِّـات ال مظ دهنهس، وجغهبمك إن اجفهسهنهبهش اجفهئ ّومع ّّ ّ
د، خمهبمنهي امظمنهسهلمبهس حطهسإلحنميهسن،  مع ت وجكهبئهبهش جم اخم ن خمهيمسهنهبهش جع معمش أن ميمي ّهل ّ ّ ّ

يطواري، حنمنُّـر مقهسحط)ح ملىطر اخمحيىطائُّـ( ح اخضمهخميشخلهب) ١( .٤٤ص: ، اخم
يشجضجيلك) ٢( ىش وخلممحمجيهئحصىشمس... امك هسر، مظخيىطميىطا خمُّـروس يشث جس خلملاحص اد لكمك حم هبُّـً، مع  حممسل ّاخم

.٢٥٦ ص١ج: احلهبُّـري
هسدي، مظخيىطميىطا خمُّـروس ح هنهئهسهب احلمنجههب) ٣( د اخمٰه هبُّـً، لكمك مخ  حممسل احلهبُّـري، دار هلىطاجمُّـ، ّاخم

ممهئمكجيهب: حمِّـخم امتمهىط. ٤١٤ ص١ج:  جم اجفخيُّـمقهش،هنـ١٤٣٠ ،هش األوحلٰهاخمجه جس  احلمنجههب اخض
.٢٦٩ ص٦ج: ، حنمنُّـر مقهسحطّهتخسجل ، ؠُّـر اجفجيهب األرمسممهباألمعحنهئر امكممخنهن
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دهنهس جغهسدث هتهس أزمض وومع  .ّهل

يطواري هبهي اإلحنميهسن خمهيمسهنهبهست؛ واخمُّـالك خس لكحف هنِّـا ا: جمهسل اخم ل مظمن ّخمخي
د واخمٰهُّـم  مع هسوي اخم د، أو مظ مع د واخمٰهُّـم حض جغهسل اخم مع ّهلهثن مقهيمش رضورجح اخم
ن  ورمظجل، هلالحطُّـ أن مظمي هلهش حطهسخم د خصحي مع ّخسهس هلهبمبهس، ال ميمنهي؛ ألهنهس حض جغهسل اخم ّ ّ

د، خمهبمنهي اإلحنميهسن مع هش جم اخم ّاجفهسهنهبهش جعهسحط ّ. 
ل معيطا متخي هي حطجل إ: ًوحض حنخيهسم اإلمعهسحطهش لك ذخم حن ّن حنهس ذحمىطوه هلهب مغهيىس وا

هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ ، هلهثن خمهيمسهنهبهش اجف ّأجغميهسم اخمِّـهن واخلهسرج اخمٰههبهئ ّ د واخمٰهُّـم ّ مع
ب لكهئمبهس رضورمظهس هي ت، وخممي خمهبىع هن واجف ا حن اخم د واخمٰهُّـم، مت مع ً اخم

دة حض اخمِّـهن  مع هش واجف هسحط ، هلهسجفهسهنهبهش اخم ت اخمِّـهنهئ ، وإمتمس هن اخم ت اخمٰههبهئ ّاخم ّ ّّ
هسو هيجهلك لكهيهبمب أجغميهسم حن ، هلهسمغ د اخلهسرمع مع هش حض ذاهتهس إحل اخمٰهُّـم واخم ّميهش اخمهئ

 .اخمِّـهن حطهتجغميهسم اخلهسرج
ىط اخمىطازي  هسل وحطٰهُّـ مظخيىطميىط اخمُّـالكجمهسل اخمحي خيُّـمحض هنِّـا اجف ّهتحنهس حنهس هل: ّ اجف

ا حط أوال، هلمئهئخنمث ًاجغ ّ دا حض األذهنهسنّ ًه اجلمب حطهتن خمهيمسهنهبهش ومع ّّ. 
يطواري حض اإلحكهسر ذامظ ورمظجل  :وجمهسل اخم ؛ إذ ميميحي هلهب مقهيمش اخم ٌوهن وهن

هي هش لكهئُّـه مظٰه اجفمن د حنىطمظ مع ، وامتحيميهسحممبهس لك اخم هش ذاهتهس لكهئُّـ اخمٰهخي ّلك حنىطمظ ّ. 
ّوحمهبىح مظهئحي لك حمهسهل خمهش ّ مئ دات اخلهسرمعهبهش واخمِّـهنهئهبهش؟ واجفهسهنهبهست اجف مع ّهش اخم ّ ّ

هسمغىط  دات وهلخيُّـهنهس، وجغُّـ اخمممء حن مع يطع حن جغُّـود اخم ّلكحف أهلىطادهنهس مخال جكهسئٰههس، مظهئ ّ ً ً
حك حمهسنلكهئ د حنخيُّـم حطهسألجغخيهبهش لكحف اجفهسهنهبهش حض أي حن مع ّ، وجمُّـ حنىط أن اخم ّ ّ ّ ّ. 

.٤٤ص: ، حنمنُّـر مقهسحطح اخضمهخميشخلهب
هئجضهت اخضمقخكجيهب) ٢( .١٣٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاخض
هسرميهش  هنِّـا اخمميالم حنهئ) ٣( د والك مع هسرهنهس مقهسحطخيهس ألؠهسخمهش اخم هئ لكحف اخمخيىطاءة اخم امغ ً حن ّ

د وحنهئ مع هسر أن اجفهسهنهبهش جغُّـ اخم ّاجفهسهنهبهش، جغهبمك امغ ّ د ّّ مع لك هن مت اخم ، وخمهب مبهسه اخمٰهُّـحن
د مع ؠهب حممس هن احلهسل حض اخمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس ألؠهسخمهش اخم .ّومغمن
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نية.٣ لماهيات اإل اتية  ورة ا ّ تصحيح ا ّ ّ  

ورة اخمِّـامظهبهش  هبهي اخم هسل، مظمن هسب واخمُّـوالك اخم مظِّـحمىط حض هنِّـا اجف ّحن األمق
ورة حطخيجهىش اخم مبهس حطهسخم هش خمهئحي ّخمهيمسهنهبهست اإلحنميهسمتهبهش، هلهثن حم حنهسهنهبهش جعهسحط ّ ّّ هئمهىط لك ّ

ت اخمممء خمهئحي  د واخمٰهُّـم، ألن جع مع ورة، ّرضوريّاخم هسن حطهسخم هسن إمت ، هلهسإلمت
دهنهس، هلمئىش جمجهىش  ت خمهيمسهنهبهش جم ومع ميىط جع ّوهنِّـا حنهس ال ميمئمي اهلحقا إال حنىش مظمن ّ

ت اجفهسهنهبهش األزمض ورة، وهنِّـا هن جع مبهس حطهسخم هش خمهئحي د اجفهسهنهبهش جعهسحط مع ّاخمهئمهىط لك اخم ّ. 
هنمئ مغهيجههس ًوخممي هنِّـا اخمميالم مي ّ ورة ّ ورة اخمِّـامظهبهش واخم هس حطجل اخم ّ وا ً

هسحطخيهش هن  هش اخم د حض اخمىطمظ مع خيىط إحل هلىطض اخم ورة اخم ال مظحي ّاألزخمهبهش، هلهثن اخم ّ
دة،  مع ورة اخمِّـامظهبهش، هلمب رضورة حنهسداحنلك اخمِّـات حن ورة األزخمهبهش، وأحنهس اخم ّاخم ّّ

ورة حنهسداحنلك هش خمِّـاهتهس حطهسخم دة، وأحنهس إذاّهلهسجفهسهنهبهش ذاهتهس جعهسحط مع مظمي  حس ّ ذاهتهس حن
ت ذاهتهس  لك خسهس أي جغمي حن األجغميهسم، جغ جع دة، هلمب لكُّـم خصيغ، وال مي مع ّحن
د، وال رضورة ذامظهبهش حنهسداحنلك اخمِّـات ملخف  مع ت خمهيمسهنهبهش حن دون اخم ّخمِّـاهتهس، هلال جع ّ

دة مع  .حن
هست األزخمهبهش،  هسحط ل حطهسخم يطخمهش إحل اخمخي الجعهش اخم دلكلك اجفٰه ّهنِّـه هن اخمُّـوالك اخم

 .واإلمعهسحطهش لكهئمبهس حطهئ اإلمثهسل
هست جكهبئهبهش اجفهسهنهبهست اجفٰهُّـوحنهش، أمهمبهسّإن  ّجع هنهس إلجع ّهنهئهسك أدخمهش أجمهسحن ّ ّ ّ: 

د وال حنٰهُّـوم؛ إذ خم حمهسن حنٰهُّـوحنهس خمهييطم . ١ مع د جعهسحطلك، وخمهبىع حطمئ مع ًإن اخم ّ
د  مع ، هلهسخم هب هي اجف دا خمهييطم اخم مع ، وخم حمهسن حن مسع اخمهئخيهبهنجل حطيطلكمئمي ًامع

ب لك اجفجههي د وال هن حنٰهُّـوم، حط هن جعهسحطلك، جع مع .ال هن حن
هي حج احط وا د زائُّـ ّومع مع دا حط مع د خمهبىع حن مع ًهس مظخيُّـم حنىطارا، حن أن اخم ّ ً ّ

د حطِّـامظ مع ، حط هن حن هب هي اجف ، حم ميهييطم اخم ّحنهنهسهلهس إحل أن . لكحف ذامظ ً

يطواري، حنمنُّـر مقهسحط)ح ملىطر اخمحيىطائُّـ( ح اخضمهخميشخلهب) ١( .٤٤ص :، اخم
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د خمهبىع هن اجفٰهُّـوم، حط متخيهبهن اخمٰهُّـم، هلال مظهئهسجميغ مع .متخيهبيغ اخم

مئهبيط. ٢ مئهبيط لك ملّاجفٰهُّـوم حن حنهس وحنخيُّـورا وحنىطادا، هلهب مت حنٰههي ّ، خممي ً ً م ً خف اجفٰههي
خي إال حطهسإلجكهسرة.  اجفخيُّـور وملخف اجفىطادوملخف مئهبيط جعهسحطلك، ألن محهبيط اخمممء ال مي ّوحم حن ّّ ّّ ّ 

ورة ت اجفخنهسر إخمهب حطهسخم يض جع .ّاخمٰهخيهيهبهش، وهن مظخي
هش هب د: واخمهئ مع مئهبيط جعهسحطلك وخمهبىع حطمئ ّإن اجفٰهُّـوم اجف ب. ّ لك اجفجههي .جع

ل قض وا ّوجوابه با

هئٰههست:ّأخلهئ امكمهخنَّـ هسجفمئ ن اجل  حمخلمي، هل مسع اخمهئخيهبهنجل وحم هسري وامع  اخم
مئهبٍ واجغُّـٍحض آن ، هلهثهنهس حن ّ حض جغهبيطمي ٰهيغ اآلمغىط حض اخمِّـهنّّ  هلهي .يط حطٰههنمبهس لك اخم

هي  هسالت اخمِّـامظهبهش، وهن وا ت اجف ت حض األلكهبهسن، خمهييطم جع مئهبيط اخم مس اخم ّاجم ّ
يطخمهش جهالن، ألهنهس حنهئحيهبهش جغ حض متمهىط اجفٰه ّاخم ّ. 

هيت حض اخمِّـهنّهثمت إن أرميُّـ اخم هل:ّيغّوأخلهئ احل ، ،ّ هلمئ مب ّ خمميهئ مغالف هلىط
ت حض يض اخم مئهبيط ميخي ّوإن أرميُّـ أن اخم ع؛ّ ّ ألن  اخلهسرج، حممس هن اجفحيىطوض، هلمئمئهئ

مش ت حط هييطم اخم مئهبيط اخلهسرمع هن اخمِّـي مي ّاخم مئهبيط حض اخمِّـهنّ ّ اخلهسرج، وأحنهس اخم ّ 
مظهس ذهنهئ ًهلال ميٰهجه إال جع ًهبهسّ ّ. 

هئهس لك إ منهسرّوهنهئهسك أدخمهش أمغىطى ذحمىطوهنهس، ألكىط  .ميىطادهنهس رلكهسميهش خمالمغ
  ّ اءؿ) ٢(

هسئ جمهبحيحن اجف هتخمهش مظ هش واخلالهلهبهش حن خنٰه ّ اجف ، وخممي حطهئ ّ هئ ّهبهش األمقمسء احل
ل ىس حطهسجفخيهسم متخي  :اإلمثهسل وحطمس ميىطمظ

مك حض مظّإن هيىح لكمسحيهبجم اخم ّهبهش األمقمسء خمُّـى اخمٰهىطهلهسء خي هسثّ ر حض األحط   هن اجفِّـحم
خفميهش واخمميالحنهبهش واخمحيخيمبهبهش حي ّاخم ّ مك ّ جمهبحيهبهش لكهئُّـ أهن اجفٰهىطهلهش حط مك اخم ٌ، هلهثن حط ّّ

، حنمنُّـر مقهسحطجغيشارق اإلمجهئم: امتمهىط) ١( .٢٤٦ـ٢٤٥ ص١ج: ، اخمالهنهب
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هش  هب ن اخمِّـات اإلخسهبهش حن ، ألن حنٰههئ االمق اإلخس لكهئُّـهن هن حم ميهئ دي مظمي ّومع ّ ّّ ّ

ميهئهبهش خسهس أجعىطهنهس اخلهسص هبهس، ال خيهبحط دميهش مغهسرمعهبهش مظمي ّهبهش ومع ّ ّ ّ هيىح، ّ ّهيىح وال مي
جمهبحي ن ذخم حطهسأللكُّـوهنِّـا هن حنٰههئ مظ مب ، وميخن ّهبهش األمقمسء حض اؠجهالجغمب اد ّ

 ، هتمغىط لكهئ خيُّـم لكهيهب وال مي ، ال مي جمٰه اخلهسص حط هبهش، هلهثن حم واجغُّـ حنهئمبهس خم حن ّاخمىطميهس ّ ّ ّّ ّ
 .ُّـ أهن اجفٰهىطهلهشّحمِّـخم األمقمسء اإلخسهبهش لكهئ

، هلمب ّجع م حض اخمِّـهن إلمي لكهئ دي اخلهسرمع خم حنحيمب مع ّ إن هنِّـا االمق اخم ّ ّ  
 ، م ـ امق االمق م خمحييس حن األخمحيهسظ ّجعـ أي اجفحيمب ىش حطهثزاء اجفحيمب ،  مي إلميهب

م اخمٰههسحس  م اخمٰههسحس، وحنحيمب ال ـ امق جفحيمب ، هلهيحييس اخمٰههسحس ـ حن ًهلهسخمهيحييس امق امق االمق
ّامق خمهيمئمنُّـاق اخلهسرمع اخمٰههبهئ خمهيٰههسحس، وحنمنُّـاق اخمٰههسحس اخمٰههبهئ هن االمق  ّ ّ

مههس هسخم حمهسخمخيهسدر واحل ومت جمهبحيهبهش خم وألحن ّاحلخيهبخي حض متمهىط أهن اجفٰهىطهلهش، واخم ّ. 
ث ا جمهبحيهبهش حض اخم ّوأحنهس اخم مك ّ ُّـاوخمهش، هلمب حط خفميهش واخمميالحنهبهش واخمحيخيمبهبهش اجف حي ّخم ّ ّ

مك حض امق امق االمق  .ّحض األخمحيهسظ وإحكالجممبهس لكحف اخمِّـات اجفخيُّـمقهش، أي حط
 ، جمهبحيهبهش، وحنىطادهن االمق اخمهيحيمه ّوجمُّـ جكهسع حض األخم أن أمقمسء اهللا مظٰههسحل مظ ّ

ز إحكالق االمق حنهس حس هيمست، هلال جي ا ذخم إرمقهسل اجف   ميىطد ذحمىطه حضّوجمُّـ أرمقهي
ه حن معمبهست اخمهئخيىغ؛ إذ إ ، وإن لكهيمئهئهس مغهي ّاخمهئىغ اخمخللك خمهئهس ال مظحي ّ ّن لكخي

مظ اجفخيُّـمقهش ومحهبهبيطه لكمس ال ميهيهب ّحطهثدراك حنهس هن اخمالئ حط ّ. 
جمهبحيهبهش، حط لكُّـم  هست اخم هس هن لكُّـم جمهبهسم دخمهب متهسهنيغ إلجع هب ّوخممي حنهس متىطاه ؠ ً

خم مظٰههسحل جمهبحيهبهش هن اخممههسهنىط حن جم ُو األسماء ا: ّاخم ُْ َ ْ َ ْ
ِ ِ َسَ )١٨٠: األلكىطاف( ْ

حيهبُّـ ) األمقمسء(ّألن اخمالم حض خمحييس  ّاخممههسهنىط أهنهس الم اجلهئىع، وجمُّـ دمغهيلك لكحف اجلمئىش، هل
هسرحمهش أن األمقمسء  جيىطاق، وأن حم امق أجغ هلهي مظٰههسحل، حط خكهسهنىط هنِّـه اآلميهش اجف ّاالمق ّّ
 ، مئهبهش حن األمقمسء، حمهسخمىطمخ واخمىطجغهب رة لكحف حصىطد حنهس ميحيهبُّـ اخم هئ ملخف حنخيمن ّاحل

ع أخمحيهسخكمبهس حنٰههئ الئخيهس خم مظٰههسحل، هلهثهنهس لكُّـت أميهنهس حط مئ ً ميٰه اجلمئ اخم مظحيهبُّـ حطمئ ًّ ّ ً ّ
خم مظٰههسحل هئ حممس حض جم ٌال تأخذه سنة وال نوم: حن أمقمسئ احل ْ َ ٌَ َ ِ ُ ُ ُ ْ خيىطة( َ )٢٥٥: اخم
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، ؠهي حض مقهسئىط اجلمئ ُّ لكُّـَّوإذا ؠهي هئ ّ حن هنِّـه اجلمئ حن األمقمسء احل

هسمت حض  الكيس واألدلكهبهش، وهن لكحف اخم أحكهيخيلك لكهيهب مق اخمىطواميهست واخلجهمش واجف
اردهنهس ال ميخن الف حن ؠىح ّامغ ىش أن هنِّـا اخمهئ اخلهسص حن اإلحكالق واخم ّ اجف ّّ

هنهس لك  اردهنهس مغهي لك مغهسص، وإمتمس اخمالزم حض حن ف لكحف ورود حتُّـميُّـ  جم ّملخف حن ّّ
اجمىغ وحنهئهسهلهبهست اخمميمسل هست اخمهئ  .إجع

خفي واخمميال حي مك اخم ى اخم ى ّهنِّـا حمهي لكحف حن ، وأحنهس لكحف حن ّحن
مئهبهش لكحف حنهس ورد  منهسر حض اخم يض االجم هبهسط حض اخمُّـمي ميخي مك اخمحيخيمب هلهسالجغ  لكاخم

مئهبهش، هلهسألحنىط هلهب مقمب مئىش، وأحنهس حصىطد اإلحكالق حن دون مظ ّحكىطمي اخم ّ . 
ل إحل خصهي حم هسجغمك حن ّومظحيمنهب اخمميالم حض هنِّـه اجف ٌ. 

 





 
 
 
 
 
 

ا ػؿا  

اد اا   
 ممهئين وإمغالخكهئت امكيشمصيشد امكملامسحمخل: ّاألخلمل األول
هئين ىش: األخلمل امك  خلممهئين وإمغالخكهئت امكيشمصيشد جس حيحن

هئمكهت ىشخلممهئين وإمغالخك: األخلمل امك  هئت امكمملكم امكملامسحم وامكمملكم جس حيحن
حنملهسيع مسمف امكيش: األخلمل امكملامسىط  مصيشد امكملامسُّـ وامكملامسحم جس االؠحمالحامك

 





 
 : حفمض خلمممهجيمفُٰهىس هسمنيشنِ جس ؠمههئحفِّ امكملامسحمِ امكيشمصيشدُإمغالق

جهيشخسَ امكيشمصيشدُخلهئ هسخنهئمسيغ: هئمهُأجضلك ىش، ِ جس حيحنِ امكجلءُ ومسيش ومصيشد،َّ اخض
ممجهيغ هئجضهتُاخض الث، ومسيش ِّ اخضيشادِ جس خل ِ جس احلجههنجيهئتًرامسحمهب ُخلهئ هسخنىط امك ّ 

ِاإلجيهئمسجيهب هبَ وراءّ ِهئدهسهبّ االحتِهبّ احلمنجهجيِ امكمه  . امكممخنيشدِهنهب جس مجُ امك مس حصمنيشنّ
جهيشخسِ امكيشمصيشدَىش جكحطِهنحنيشا جس لكيشحيَوخكلك احض ِ أم ال، خصىس حتخنخنِمسهئمكمهيشع ِّ اخض ّ ىش جس ّ

ِامجهنجيهئت جيحمهبّ ُ مسيش األولُّاحليع أم ال، وِ امك ِ جس األولّ هئين جس امكّ ُاالحصحنهئقو هئين،، وامك ّ 
جيممهبِّامكمهيشحف ُحمهنخنهئ حفمهلكحيهئ ال هسُ خلِ امكيشمصيشدِ جس مغ هئمكىعً  ِ جس خلممهئحيجيىشَّ امكمهيشحفَمههئجس امك

ِامكمكاحصجيهب مناحفجيهب، لكجحِخلحنٰهيشخلهئهتو ّ جمَ معّهئ االحي ِجي  َّ احليعّأن، حفمض ٍهسجمهئح إُ خلمنهسلكَمش مكىغّ
َاالحصحنهئق ّأن  .حنِّـ امكهنِدّ مسجيمهٰهجح جس محملّ

هئين هئرُخلهئ مسيش أجضلك: وامك جيهبِ ومصيشدْيَ احف ِ امكجلء امكمكي مسيش خليس اخضممهئين امكمههئحف ّ، 
 أو َ آحضملٍ جس يشءَ هسمنيشنْ حفمض أنْىش، ومكمنيسِ جس حيحنِ امكجلءَيعّ حتخنّ إالُ خلمممههئهَومكجيهن

حنْىش حكخنُّـِ مسمكاحصِيشمّ امكخنجيِيشدىش لكجح جس امكيشمصِ مكمكاحصَ هسمنيشنْه، ال مسخينَمكىش أو حفمهلك مههئ، ِ جس حكهن
ِ اإلمسلكاحفجيهبِ اخضحنهئرخكهئتُومجهنهب حنهبّ يس ِ خلِ اخضممهنيشلَ ومصيشدَّ، حكهينِ اخضملٰهيشرةِ جس امكحنهن
ِ امكحنهئحفهنجيهبِهبَّىش مكهنممهنِه مسممجيمهُ ومصيشد: مسيش،ِ اخضممهنيشلُ مسيش ومصيشدُجضجيهت هئخلّ  حفمهلكحيهئ ِهبّ امك
ًحمهئ إحق ىش خلملحصِ لكيشحيُ جكحطِيشل أحضملى مكهنجهممهنَ ال مصٰههبْ مسخينُهئ حيخنيشلّمسىس، مكمنمهَوحفمهلك
هئمِمصهئحفهن هنىغهسمنيشن، ّىش امك ِ خليشمصيشدا مكمهحنِ اجلٰههبَ مس ىح هسِىش ال جلهئحفهنً  َجنهئهسملّىش، جض

هنىعِامكيشمصيشدان هئنَ وخت  حفمهلكحيهئ مسيش ُإذ اخضممهنيشل ؛ِىش مسَ، ومسىس ال هسخنيشمكيشنِ امكمه
هئء ، وحفمهلكِ مسهئجلمميغِ امكيشمصيشداتُأحي ُىس إخلهئ حيحنهنُمسَ اإلمسلكاحف ِ اخضهئمسجيهئتّ  لكجح جس ّ
ُ أو احصهلهئحكَمفّ امكملواخكجيِمغملهسخنهب ْ اخضملهئئمف، حكهيذنِهئ لكجح جس خكهئحفلكةِيشمصيشداهتٰههئ مسّ  مسمكا ّ
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هئحفَ مكجيهنُّ امكملامسحمُامكيشمصيشد هئهسْىش أنُ مغ  ّحيىشإّىش مسهئمكمكات، مسيغ ِ جس حيحنِ امكجلءَيعّ حتخنَيسِ هس
هئراحص ُأجضلك  ُ امكمكي مسيش أجضلكُّ امكملامسحمُهئ امكيشمصيشدّ امك حفهنجيٰههئ لكهئن؛ وأخلِىشاحف

ِ جس امجهنجيهبِامكملامسحممف هئهسيسِ خلحنٰهيشخلُ، حكمهحنهنِهبّ اخضمللكّ ىش، وجس ِجس حيحن ِامكجلء َ ومصيشدُىش هس
جيهئض: مههئِخكيشمك ىسٌ خليشمصيشدُامك هئران  جس اجل هئر: احف جيهئضِيعّ حتخنُاحف ىش ِ جس حيحنِ امك

ىسَوإن لكهئن هئرِ جس اجل جيُّـ، واآلحضِ مكهنٰهيغٌ جخجهيشلِ، ومسيش مسمكمكىغ االحف ىش ّ أحيُملَ امك
ىس، ومسمكا خلحنٰهيشمِمسيش مسممجيمه جيهئضِيعّ حتخنُ جكحطُملَ آحضٌىش جس اجل  َ لكهئنْىش، وإنِ جس حيحنِ امك
جيهئضَيعّىش حتخنِمسيش مسممجيمه جيهب، وإحيجحِ جس حيحنِ امك يشجفهئ هبمكه احلجي ّىش خلهن ّ  َ هسمنيشنْ أنُّ هسهلمشً

ِجخجهيشال جس امجيغ جيٌجضخنجيخنهب ىشّه أحيُ وخلحنهئد،ّاخضمللكمب ً ٰههئ ِمسهئ جس حيحنُ ومصيشدَ مكجيهنٌهبّ حيهئحف
ىسِمكمهحن  .ٰههئ مسيغ مكهن

ِّـُ هسِ حفمض مسمكه اجلٰههبَ هسميحضمكخلهئ َمسمملك ِّ امكمههئحفِ امكجلءُ ومصيشدَّخصىس  حفمض ُهن
يشهسيس ُحصهئرة هس: حي مبً ِىش، وحصهئرة إحق اخضمهمميشتِيس أجضيشامكِ خلُ حكجيمنيشنِ إحق ذمكىغ امكجلءُمه ً ،

ىس: ُحكجيخنهئل جيهئضُ مكىشٌخليشمصيشد ُاجل هئرُ، حكجيمنيشنُ امك  .ِ اخضمهمميشتِيس جضهئالتِ خلِ هبمكا االحف
ِىش أهسجمهئ مسهئالجغجعاكِ جس حيحنِِّـ امكيشمصيشدُ مكحنُخنىطَ هسَيشحيهئ حفهنجيىغَ خلهئ حصهنِوحفمض خكجيهئس ً 

 : مفَ حفمض خلمممهجيِّامكممملجس
ىش ومسيش ِ خلهئ مكمكاحصُّممىسَ، وهسِلّىح األوَ مسهئخضمممهِّامسحم امكملِ امكيشمصيشدِ مسهيزاء:أجضلكمههئ

 ومسيش ،ِ وامكهليشرِ األحفملاضِه لكيشمصيشدِىش، وخلهئ مكجنحطِىش ومكمهحنِ جس حيحنُامكيشمصيشد
 .ىشِىش ال مكمهحنِ جس حيحنُامكيشمصيشد

هيِ مسهئخضمممهىح األحضحطِّ امكملامسحمِ مسهيزاء:ملَواآلحض  ِ امكجلءِ مسيشمصيشدُّ، ومسيش خلهئ خي
 . مت واألوؠهئفِ مكهنمهيشاحفُىش، وال هسمنيشنِمكمهحن

َ أن امكيشمصيشد:ُيغواحلهئؠ ِ مسهئخضمممهىح األولَّمسحما امكملّ ٌّ حصممهنخنٌ خلحنٰهيشمّ  ُ ال هسجهمنيسّ
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ُحصممخنهن خناللّ جييغّ اخضممهئين احلملحكجيَيسِ، ومسيش خلِىش حفمض االمع هنهشُهب، وهس  ُ حفمهىشَ أن هس
يشمصجيىشُ امكملخين، وهسميحضمكَذمكىغ ِ خلمممهىح امعجهجيهئ مس ً ّ حنهئتً  ُ امكيشمصيشدُ حكجيهلحط،ِ إمكجيىشِ االمك

جيَ أن هسميحضمكُّجح هسهلمشَّ رمس،حيممىس. ّجهيشخساخض َهئ جكحطّ حي  .ّ رامسحمً
هئين خلحنٰهيشم خنيغٌومسهئخضمممهىح امك ممخنيغٌّ خل ِ مسهئمك ّىش، وإحيجح ِ جس حيحنِ امكجلءُ مسيش ومصيشدّ

هئحكهبُىشْحلخن مبِ إحق امكجنحطُ اإل ِ حضهئرمصهئ حفيس خلهئمسجيهبِ امكيشاخكىطِ مس ّ يشحفً  ُىشَىش، حكهنِ خليش
الف ُ مسجح مسيش مسيش، حكجيمنيشنَ هسميحضمكْ أنٌهنيشحُؠ ً خلمممهىح امعجهجيهئ مس ّ هئحكهئتً  ِاإل

جمهب مبِاخض هئمو.  امكحلحكهبِ وامكمه خيحصجيهبُمسمكه األخك ٌ خل  َ خلهئ خكجييغِ حفمض وزانِ جس امكمملكمّ
 .جس امكيشمصيشد

حطا خلهئ هسخنىط ُولك  ِ حفمض امكيشمصيشدَيش اؠحمهنمش امكهنحنِّـ، حكهنِ خليس اجغجعاكُ امكجنهنُّـً
جهيشخسُامكيشمصيشدجح ِ األحضحط، ومسهيزائٰهُ، وامكملامسُّـمفّ امكملامسحمجيِلّ ألوِامكملامسُّـ ِ ألولُّ اخض ّ 

 حفيس ُ امكهلجيهئحيهبُ حصخنىطِ امكمملكمِىش مكألحضحط، ولكمكا جس مسهئبِ جس حيحنُ، وامكيشمصيشدِجيمفَخضمممها
.امكجنهنُّـ
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ا  
هسخمهبهش ر اخم حيهست إحل األحن جي االخم هبهسن حنهس معهسء حض هنِّـا اخمحيمن ميهئ ُّـء حط  :جم اخم

د : ّاألخلمل األول مع ٰههي حطهسخم مسم حنهس مي ٰهىطض اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن خم ّحس مي ّ ّ
هسدئ اخم هبمست واجف خي هسث، وإمتمس أجكهسر إحل حطٰهيغ اخم رّاخمىطاحطجه حن أحط ّميهش وجغ ّمن ّ

د حطٰهيغ مع د اخمىطاحطجه واخم مع ٰهيغ حض هلمبمئ خمهي  اإلجكميهسخمهبهست اخم جمُّـ ميخيىش هبهس اخم
منُّـميخيهبهش واألدخمهش واخممفاهنجل لكحف  امتمش اخم لك هنهئهسك أي إجكهسرة إحل اجل ّاخمىطاحطىس، وخمهب ّ ّ
مئهش حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش  مك مظ هتجح خمهي د اخمىطاحطجه أو اخمىطاحطىس، ومق مع ّاخم ّ

هسمتهبهش خمهش إحل هنِّـااخم حم حيهسؠهب حن خف حن اخم مك، وحم  .ّ اجف حن اخم
هئين د امتُّـحنهسج : األخلمل امك هسئ حض جغهسجكهب لكحف األمقحيهسر إحل ومع هسحك ميخنخف اخمجه

ل ، جغهبمك ميخي هسرات هنِّـا اخمحيمن هسرمظ : ومظُّـامغ حض حطٰهيغ حطهبهسمتهست ولك  حض لك
جل هلهب جغخيهبخيهش أحنىط  ّهنِّـا اخمحيمن ال خيهي لك امتُّـحنهسج، ومقهبهتجح هلمن آمغىط حض حنٰههئهسه مظ ٌ

رد ، ومت د اخمىطاحطىس واخمىطاحطجه مع حيىطع هبهنهئهس حم هنهساخم هنهي حط جغخيهبخيهش احلهسل، وحنهس مي ّمس مي ّ
مهىطلكهيهبمبمس ل اخمٰههيمئهبهش، هلهسمت ُّـامغّ حن األؠ جهىطاب واخم هتجح اإلجكهسرة إحل اال  ، ومق

هسب ح حنجههسخممش اخممي هسرة اجفمنهئىح الجغخيهس لكهئُّـ  ًحض لك ّ. 
هئمكهت حيهبهش، : األخلمل امك ث اخمحيهي د اخمىطاحطىس واخمىطاحطجه حن اخم مع مك حض اخم ّاخم

هب اجف مك حض مظخي مض، ّألمتهئهس مت د إحل راحطىس وخصمئ مع د حن جغهبمك هن حن مع
خي وراحطجه حممس مقهبهتجح مض إحل حن مئ ّواجف الت حض هنِّـا . ّ مئ هبمست واجف خي هلهسخم

هس  د ـ لكىطو مع د حن جغهبمك هن حن مع حيهش ـ وهن اجف ع اخمحيهي هش جف ًاخمحيمن لكهسر

ممهئمكجيهب) ١( هتخسجل األرمسممهبجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب احلمنجههب اخض .٣٣١ـ٢٣٧ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف
هسحط) ٢( ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٧٨ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
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ًهبهسّأوخم حيهبهشّ هسئ اخمحيهي ن حن اجف مي  .ّ، هل

ح  خي إحل  الجعهش، متهئ ر اخم حنهس معهسء حض هنِّـا اخمحيمن حن ّحطٰهُّـ امظهنهسح هنِّـه األحن
ل  :اجفجههسخممش هلهئخي

ر أمقهسمقهبهش ّإن اجفمنهئىح مظٰهىطض حض هنِّـا اخمحيمن إحل أرحطٰههش أحن ّ ّ ّ: 
د اخمىطاحطجه: ّاألحنىط األول مع  .حنٰههسين وإحكالجمهست اخم
هسين د حض متحي: األحنىط اخم مع  .حنٰههسين وإحكالجمهست اخم

هسخممك  .حنٰههسين وإحكالجمهست اخمٰهُّـم اخمىطاحطجه واخمٰهُّـم حض متحي: األحنىط اخم
د اخمىطاحطىس واخمىطاحطجه حض االؠجهالح: حنىط اخمىطاحطىشاأل مع حيىطمي حطجل اخم  .اخم

ر هي هلهبمس ميمك هنِّـه األحن مش هنِّـا اخمحقمظهبمش مت  :وحط
ّا ا :اد ات اإط غ  

 ، د اخمىطاحطجه مع ّأهن حنهس معهسء حض هنِّـا اخمحيمن هن حطهبهسن إحكالجمهست وحنٰههسين اخم
مش االؠجهال د اخمىطاحطجه ميجههي حط مع ّجغهبمك ميِّـحمىط اجفمنهئىح حطهتن اخم ح واخممنهئهسلكهش ّ

؛ ومههس  :لكحف حنٰههئهبجل حطهئ االجكحقاك اخمهيحيمه
ع األول حمو: ّا لوجود ا قابل  رابطي ا وجود ا   ا

ال حض اخمخيهنهسميهس  د اخمِّـي ميخيىش خصمئ مع مض ـ حممس مقهبهتجح ـ هن اخم مئ د اجف مع ًاخم
هش واخمىطحطىس  د اخمىطاحطجه هن اخمهئ مع ، واجفٰههئ األول خمهي ده حض متحي ن ومع ّوميمي

هسل مض، هلمب اخمِّـي ميخيىش حض جم مئ د اجف مع د راحطىس حطجل جكهبئجل  اخم ع ومع مههس اجف
ت  هش، ميٰهمف لك حنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش وهن جع مع ل حض اخمخيهنهسميهس احلمئهيهبهش اجف مئ ّواجف ُ ّ

هب اجفٰههسين احلىطهلهبهش حنهبهش، حن جم اجمىش وال حطهسجفحيمب خي حطهسخم ّء خمممء، ملخف حن ّ ّ ٍ. 
ّوحض إحكهسر إميهنهسح هنِّـا اجفٰههئ األول ميهئ اجفمنهئىح لكحف اخمهئخي ّ هسخمهبهشّ  :هسط اخم

هسجغمك . ١ ٰهمئ حض حن د اخمىطاحطىس هن ذامظ اجف مع ّإن هنِّـا اجفٰههئ األول وهن اخم ّ
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الث حممس مقهبهتجح اد اخم د واإلحنميهسن ّاجف مع الث ـ وهن اخم اد اخم ّ، حطمئٰههئ أن اجف ّ
هئ هئهسع ـ حمهبحيهبهست حن ّواالحن ع ّ هش حطجل اجف د اخمىطاحطىس، هلهسخمهئ مع هش واخم لكهش خسِّـه اخمهئ

ل واخمىطاحطىس حطهبهئمبمس مئ هئهسعواجف ب أو اإلحنميهسن أو االحن مع ن حطهئ اخم . جمُّـ ميمي
يطء خمهيخيهنهبهش لك . ٢ هيىح حم هش واخمىطحطىس خي ّإن هنِّـا اجفٰههئ األول وهن اخمهئ ّ ّ

هسب  ع، وهنِّـا االمت ل خمهيمئ مئ هسب اجف هش احلميمئهبهش اخم مظٰهمف لك امت ّاخمهئ ّ
هش  هش، ومقهسخم هبجههش أم حنىطحم اء حمهسمتلك حط د، مق هلىط وجغهسؠ حض مثهبىش اخمخيهنهسميهس واخمٰهخي ّحن ً ّ

ع، وإال جفهس حمهسمتلك أم حن ل إحل اجف مئ هسب اجف هش، هلحي مثهبٰهمبهس الحطُّـ حن امت ّمع ّ
هش حطجل . ّجمهنهبهش حن اخمخيهنهسميهس ت اخمهئ خي إال حض جغهسل جع د اخمىطاحطىس هلال مي مع ّوأحنهس اخم ّ ّ

هش  ص اخمخيهنهسميهس اجفىطحم ء خمممء، أي حض مغمن ت  ل لكحف مت جع مئ ع واجف ّاجف ٍ
د راحطىس حطجل اخمممء  هش، هلال ومع مع هش ّاحلمئهيهبهش اجف مع ّومتحي حض اخمخيهنهسميهس احلمئهيهبهش اجف

د راحطىس أميهنهس حض اخمخيهنهسميهس احلمئهيهبهش هبجههش، حممس ال ومع ّاخم هش، ألهنهس مظٰهمف لك ً هسخم ّ اخم ّ
ل مئ ع واجف د اخمىطاحطىس حطجل اجف مع .مقهيمش ذخم اخم

يطواري حض مظٰههيهبخي ل اخم ّ إمت راحطجههش حض احلمئهيهبهست اإلجيهسحطهبهش، وأحنهس ّجع: ميخي ّ ّ ّ
د، ... مش هلحيهبمبهس مقهيمش اخمىطاحطىسخمااخم هش احلميمئهبهش، هلهثهنهس حض حم اخمٰهخي ّوهن حنجيهسميىط خمهيهئ ّ ّ

د، هلهثمت  مع الف هنِّـا اخم هبّحط هست ملخف اخسهيهبهست اخم مع  .هشجهّحض اجف
ل اجفمنهئىح ل اخمخنهبَّـ جغ زاده آحنمك حض مظٰههيهبخي لكحف جم حض مثهيهش : (ّوميخي

د هش): اخمٰهخي هبجههش حمهسمتلك أم حنىطحم هش، حط هش حمهسمتلك أو مقهسخم مع ... ّأي مثهبىش اخمخيهنهسميهس، حن
هسرة د اخمىطاحطجه :  أمغىطىوحطٰه مع هش احلميمئهبهش واخم د (ّاخمحيىطق حطجل اخمهئ مع أي اخم

ممهئمكجيهب) ١( هتخسجلجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض . وحنهس حطٰهُّـهنهس٨٣ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف
، ألهنهس مقهيمش ) ٢( هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم هسز اخمٰهخيمك وحن مت هش حطهسحلمئهيهبهش حن اجف هسخم مئهبهش اخم ّمظ ّ ّ

هش مع هش حن حطهسب اجفخيهسحطهيهش حنىش احلمئهيهبهش اجف هسخم مبهس حطهسحلمئهيهبهش اخم مئهب هيمش، ومظ ، ال مخ اخم ّاحلمئ ّ.
ممهئمكجيهب) ٣( هتخسجل، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض .٧٩ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف



٤٥٣  ........................................................................................اضلابطي اضوجود يف
ّقو أن األول قوجك يف مجعف اضظعود بسغطف صفغق أو ضلصبف، واضثفين ال ) اضلابل ّ ّ

ّقوجك إال يف امللصبف ّ. 
 .وتظطغم اضعالم حول قكه اضغعطف وسفبعتغف سغفيت يف اضبحوث اضالحعف

ًإن قغفك اختالصف بفضغوع بش اضوجود اضلابل واضوجود. ٣ ّ املحعويل، بم احلم ّ
ّأن االتظفق بغغغام يف جملد اضعظل، صال اسرتاك ضظغوي ّ ّ وقغفك إسعفالت .  بغغغامّ

وتظطغالت صثرية حول قكه اضغعطف، سغرتك احلكقق شغغف إش ضبحق اإلسفرات، 
.صفغتظل

ا ع ا اع: ا حمو ا وجود ا ّا ّ  
ّاضوجود املحعويل ـ صام ذصل املطغم ـ قو وجو  د اضضء يف غظسه، واألصسفمّ

 :ّاملتطورة واملععغف ضعوجود يف غظسه ثالثف
 .اضوجود يف غظسه ضغظسه بغظسه: ّاضعسن األول
 .اضوجود يف غظسه ضغظسه بظريه: اضعسن اضثفين

 .اضوجود يف غظسه ضظريه بظريه: اضعسن اضثفضق
ًود، ضطفصف إش ّء صك آضغوا بتحعم قكه األصسفم اضثالثف يف شفمل اضوجّطفوحعامء امل

ًاضوجود يف صريه ضظريه بظريه، صعسعوا شفمل اضوجود تعسغام ربفشغف، صفملوجود يف غظسه  ّ ً ّ
ضغظسه بغظسه ضغحض بواجف اضوجود، واملوجود يف غظسه ضغظسه بظريه مجغم 
ّاضوجودات اجلوقلقف صفضظعم واضغظل واجلسن وصريقف، واملوجود يف غظسه ضظريه 

ّضظلضغف صفضبغفض وصريه، واملوجود يف صريه ضظريه بظريه بظريه مجغم اضوجودات ا
واضعسن اضثفضق وقو اضوجود يف غظسه . ّقو اضوجود اضلابل اضكي تعكم احلكقق شغه

 ١ج: م اضطغك حسن زاده آضش، تطحغك وتظعغيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية) ١(
.١٢٠ـ١١٩ص

. وضف بظكقف٨٣ ص١ج: سفبماضطكر امل) ٢(
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د  ، اخمِّـي هن ومع د خمهئحي مع د اخمهئهسلك اخمِّـي ميخيهسحط اخم مع ّخمجيخفه حطجيخفه هن اخم

هنىطميهش، وهنِّـا دات اجل مع امعمش ومقهسئىط اخم د اخمىطاحطجهّاخم مع هسين خمهي  .ّ هن اجفٰههئ اخم
هسرات اجفمنهئىح حض حطهبهسن ّوأحنهس لك ّ ، د اخمىطاحطجه مع  هئُّـحصهشمئهل هنِّـا اجفٰههئ حن اخم

هسمض خفه ـ هن اخم ٰه رة ـ حط حيهش اجفخنمب  :وحنهنجهىطحطهش، وحنهس ميهئ إحل اخمحيهي
، خم حنمنُّـاجمهسن ده حض متحي خمهئحي ، واخمِّـي ومع مض ملخف اخمهئهسلك مئ د اجف مع ّإن اخم ّ ّ 

د، األ مع د، واآلمغىط هن جم حض لكهسحس اخم مع د حطِّـامظ وهن وامعمش اخم مع ّول هن اجف
ل د حطجيخفه وهن حمهسهلهش اجفحيهسرجمهست اإلحطُّـالكهبهش حمهسخمٰهخي مع ّحن اجف د . ّ مع وميخيهسحطهيمبهس اخم

، وحنمنهسدميخي جعالجعهشاجف مض اخمهئهسلك ّمئ ّ: 
ده خمجيخفه حطمئٰههئ أمت حض :ّاألول ن ومع ده حض متحي خمجيخفه، وحم ن ومع ّ حنهس ميمي

ع أو اد حض اجل ووذخم اخمجيخف، واخمجيخف حن د اخم مع ، حم رة ّ خص خم د اخممن مع
 .ّحض اجفهسدة

ده خمجيخفه :واآلحضمل ده حض متحي خمجيخفه أميهنهس، وخممي ومع ن ومع ّ هن حنهس ميمي ً
ده جلهسلك ل خمهيٰههيهشّحطمئٰههئ أن ومع د اجفٰههي مع معُّـه، حم  واجفىطاد هنهئهس اجفٰههسخمهب .ّهي وحن

اهنىط لكهسحس اجفهسدةملخف اجفحيهسرجمهش  .ّ، اخم حنهئمبهس مع
هئمكهت ده خمجيخفه حطمئٰههئً أميهنهس حنهس:وامك ده حض متحي خمجيخفه، وخممي ومع ن ومع  :ّ ميمي

م واجفُّـرك اخم د اجفٰههي هب ومع ده لكهئُّـ ذخم اخمجيخف، حن جم  .لكهئُّـ اخمهئحيىعّٰهخيمك ّأن ومع
ده  مض اخمهئهسلك اخمِّـي ومع مئ د اجف مع الجعهش حمهيمبهس حن جم اخم ّهلمبِّـه اجفمنهسدمي اخم ّ ّ

خي ملخف اخمهئهسلك مض اجف مئ د اجف مع هسل اخم ّحض متحي خمجيخفه، حض جم ده حض ّ ّ اخمِّـي ومع
اء حمهسن حطهئحي أم حطجيخفه ، مق  . ًمتحي خمهئحي

دّجع مع خي اجفمنهئىح إحل حطهبهسن اخم حي وجغميّ ميهئ مئ  اخمهئهسلك حطمس ميهئ حنىش هلهي
مبهس، هن  د حض متحي خيُّـ حطهتن مثهبىش حنٰههسخمهب لكهسحس اإلحنميهسن اخم ومع ٰههسخمهبهش، جغهبمك ميٰه ّاجف

مبهس هن لك دهنهس حض متحي هبهش خمٰههيهيمبهس، وأن ومع دات متهسلك هسرة لك ومع ّلك دهنهس ّ جل ومع
م  امعمش اخمخيهب د اخم خي حض متحي إال ومع د اجف مع ّخمٰههيهيمبهس، وخمهبىع هنهئهسك حنمنُّـاق خمهي ّ ّ
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خيال د هلهب حض متحي وحن مع ن اخم د إحنهس أن ميمي مع ، هلٰههسحس اخم ّحطِّـامظ ٍ ملخف متهسلكلك خمجيخفه،  ً.ّ

ده حض متحي متهسلكلكّوإحنهس أن مي ن حض متحي وومع د ٌمي ن خم ومع ّ خمجيخفه، وإحنهس أن ال ميمي
خيُّـحنهشحض متحي وهن اخمىطواحط  .ّىس اجف

د: ّوجغهسؠ حنهس أهلهسده اجفمنهئىح حض اجفخيهسم مع ن اخم هسمي حم د اخمهئهسلك ال مي مع ّأن اخم ّ 
هسر  هسر، وهن خمجيخفه ومتهسلكلك خمٰههي حطهسلك دا حض متحي حطهسلك ن ومع ، حط جمُّـ ميمي ّحض متحي ً
مبهس خمجيخفهنهس، وال  دهنهس حض متحي خمهش حن جم اخمٰههيهش مثهبٰهمبهس ومع ٰه دات اجف مع ّآمغىط، هلهسخم

، هل امعمش اخمِّـي مظهئهسحض حطجل األحنىطمي د اخم هسل ومع هبهش، حض جم خمهش متهسلك دات خصمئ ن ومع ّمي
هس خمٰههيهش أمغىطى ن متهسلك ّال ميمي ً. 

حنمبهس  هش، هلهثن حنحيمب مش حض اخسهيهبهست اجفىطحم دات اخمىطاحطجههش واخمهئ مع الف اخم ّوهنِّـا حط ّ ّ
هش جمهسئمئهش حطجل حكىطهلجل،  مت راحطجههس ومت ر حم من ، هلال مي د اخمممء حض متحي هسمي ومع ًمي ّ

هسر  ده حض متحي حطهسلك ن ومع  .آمغىط، حممس مقهبهتجحوحنىش ذخم ميمي
هسر حنالجغمههش ذواهتهس، وهن حطٰههبهئ  مبهس حطهسلك دهنهس حض متحي خمهش ومع دات اجفٰههي مع هلهسخم

هسر حنالجغمههش لكهيهيمبهس د خمجيخفهنهس حطهسلك   .ومع
،وهنميِّـا هسرمي هبهش، هلهثن خسهس هنِّـمي االلك دات اخمٰهىط مع هش إحل مقهسئىط اخم ّ احلهسل حطهسخمهئ ّ 

هسرمي هل دهنهس حض ملخفهنهس، وال مظهئهسحض حطجل االلك مبهس لكجل ومع دهنهس حض متحي مع خمهئهسهل : حي جم
د حض اجل( مع هبهسض حن هسران)اخم  : الك

هبجههش :ّاألول هبهسض حض متحي حطهئ هن اخم هسر وحنالجغمههش أؠ حتخي اخم ّ هن الك
ن  هسحنهش، أي حم د(ّوحمهسن اخم مع هبهسض حن ن حكهسردا خمهي) اخم هسظ ميمي ٰهُّـم ًوهن هبِّـا اخمهي

ده حض متحي ، وومع  .ّلك حنهسهنهب
هئين هبهسض هن حطٰه:وامك د حض متحي خمهي مع ، أي ّ هن أن ذخم اخم د حض اجل هبهئ ومع

ن حكهسردا  هش وحمهسن اخمهئهسجممنهش، وميمي ال حض هن اجفىطحم هسر خصمئ ن هبِّـا االلك ًحض ملخفه، هلهبمي ّ ً
هبهش، أي ن جغخيهبخي متهسلك مي ، هل ع وهن اجل ّخمٰهُّـم حنخيهسرن جفهسهنهبهش حن دهنهس :ّ  ومع

د  مع م اخم د حض ملخفه حنجيهسميىط جفحيمب مع م اخم مبهس، وحنحيمب هسظ خمهي ال خمهئحي هبِّـا اخمهي
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، وخمميهئمب ؛ إذ ّحض متحي هسمي لك حنجيهسميىطة حطهئ اخم ده ّنإهس خمهب ده حض متحي لكجل ومع  ومع

د  مع الف اخم هسر ال ملخف، حط هسظ وااللك هسخمىح حض اخمهي الف واخم حض ملخفه، واالمغ
لك هسمي اخمهئ جيهسميىط حطهبهئمبمس حطهئ اخم ، هلهسخم د حض متحي مع  .ّاخمىطاحطىس واخم

مش إحل  د اخمهئهسلك إذا مت مع ّوحض هنهسميهش اجفجههسف ميخنخف اجفمنهئىح إحل أن اخم ّ ذامظ ّ
، حمهتن ميخيهسل هبهسض: (ّوحنهسهنهب اخم هن خسهس حض متحي د خم اخم مع هبهسض حن ن ) اخم ّهلهثمت ميمي

ال ذامظ وحنهسهنهب ّجغهبهئئِّـ حن أجغ مظ اخمِّـي . ٍ د اخمهئهسلك إحل حنهئٰه مع مش اخم ّوأحنهس إذا مت ّ
، حمهتن ميخيهسل هبهسض: (هن هلهب ال حض متحي د خم اخم مع ن هبِّـا ) اجل حن ّهلهثمت ميمي

ت هسر حن جغهسالت متحيىع اجفهئٰه هسلااللك  .، وهن اجل حض اجف
ا ا :ؿ  دت اإط غ  

مش االؠجهالح ميجههيخيهسن  د حض متحي أميهنهس حنٰههئهبجل حط مع ًميِّـحمىط اجفمنهئىح حطهتن خمهي ّ ّ
؛  د اخمىطاحطجه مع خيُّـحنجل خمهي ، ومههس ميخيٰههسن حطهثزاء اجفٰههئهبجل اجف ّلكهيهب حطهئ االجكحقاك اخمهيحيمه

 :ومههس
ي يقاب .١ حمو ا وجود  نفسه ا رابطي بمعناه األول ا وجود ا ّل ا ّ  

اء حمهسن  ال حض اخمخيهنهسميهس، مق مش، وميخيىش خصمئ ًوهن اخمِّـي ميخيهسحط اخمىطواحطىس واخمهئ ً
ده حض متحي  د، أم حمهسن ومع مع ده حض متحي خمهئحي حطهئحي حممس حض وامعمش اخم ومع
د  مع ده حض متحي خمجيخفه حطجيخفه حم اهنىط، أم حمهسن ومع خمهئحي حطجيخفه حممس حض حطٰهيغ اجل

ر، وهن هش خمجيخفهنهساأللكىطاض واخممن دات اخمهئهسلك مع  . اخم
واعت واألوصاف.٢ ي يقابل ا فسه ا وجود  نفسه     ا

هش،  دات اخمهئهسلك مع ، وال ميخنمئ اخم د اخمممء حض متحي خمهئحي مع ىغ حط ّوهن حنهس خي
دات اجفحيهسرجمهش  مع د لكحف رأي اجفمنهئىح، وميخنمئ حطٰهيغ اخم مع امعمش اخم ىغ حط ّهلهب ّ

رة حيهش اجفخنمب  .ًحطهئهسء لكحف اخمحيهي



د حض مع ٤٥٧  ........................................................................................اخمىطاحطجه اخم
ا ا :غؿ  غا ّاا غت اإط   

ن خم أجغميهسم مغهسؠهش ،ّ ال جكهبئهبهش خم،ّال خيحي أن اخمٰهُّـم حن جغهبمك هن ّ جغ مظمي
هش واجفخيهسحطهيهش حطهبهئ وحطجل  د ألمع اجفخيهسمي مع مش إخمهب حطٰهيغ أجغميهسم اخم ، وخمميهئ مظهئ ّحط
هسر اجفٰههئهبجل  ، وحطهسلك ن حض متحي هسظ راحطجههبهس وميمي ن هبِّـا اخمهي د، هلخيُّـ ميمي مع ًاخم ّ

ن اجفٰههسين أرحطٰههش، وهن حطهئ اإلمثهسلاجف  :هيحيجل خمهيٰهُّـم اخمىطاحطجه مظمي
مض، أي مقهيمش  .١ مئ هسل اخمٰهُّـم اجف ، أي لكُّـم اخمىطحطىس، حض جم ّاخمٰهُّـم اخمىطاحطجه ّ

خمهئهس خي ذخم حض خمهبىع اخمهئهسجممنهش، حمهسخمٰهُّـم اخمىطحطجه احلهسؠ حن جم ، ومي ّاحلمئ زميُّـ : (ّ
).خمهبىع حطٰههسحس

، أي اخمٰهُّـم اخمِّـي إلمئ و .٢ مض اخمهئهسلك مئ ُاخمٰهُّـم اجف ّ حيهسء متٰهلك حن ّ إلمي امت
خمهئهس هيمش واخمٰهُّـم احلهسؠ حن جم مئ اخم دميهش، حم مع ت اخم هلحيهب ) زميُّـ معهسهن: (ّاخمهئٰه

جن .مخ مقهيمش متٰهلك اخم
هنمئ حم مقهيمش حطهئ خمهبىع  .٣ ، ومي هسل اخمٰهُّـم اخمىطحطجه ّاخمٰهُّـم اخمهئحي حض جم ّ ّ

خمهئهس هب جم هسحنهش، حن جم د: (ّاخم مع ).اجل خمهبىع حطهتحطهبيغ(و) زميُّـ خمهبىع حطمئ
هسل اخم هيمش حطهئ خمهبىع ّاخمٰهُّـم اخمهئحي حض جم هنمئ أميهنهس اخم ، ومي ًٰهُّـم اخمهئهسلك ّ ّ

هس خمهئٰهلك ووؠىح حن األوؠهسف، حممس حض  ن مقهي هسحنهش، وخممي حن دون أن ميمي ًاخم ّ
خمهئهس د: (جم مع د خمهبىع حطمئ مع ).وامعمش اخم

ميهش جغمي أجغُّـ  هسز اخمٰهخيمك، وحن حطهسب مظ هسخصهش واجف ّحم ذخم ال خيهي لك اجف ّ
خيهسحطهيجل إحل حنخيهسحطهي ّ اآلمغىط، وإال هلهثن اخمٰهُّـم هنالاجف ، حم ميهئخي ّ ّك خصيغ ال جكهبئهبهش خم

هيىح حنٰههسمتهب  .أو خت
  اؿ  اد اا اا ّ ا: ا ااػ

د اخمىطاحطجه حطمئٰههئهسه  مع مئهبهبيط حطجل اخم هسه ولكُّـم اخم ع اخلهيىس واالجك ّألمع وجم
هسذه اخمُّـاحنهسد ـ ّاألول ٰههس ألمق هسين، اؠجههيهي اجفمنهئىح ـ مظ د اخمىطاحطجه حطمئٰههئهسه اخم مع ً واخم ّ ّ



حيهش ............................................................................. ٤٥٨ ٣ج ـ اخمحيهي
د اخمىطاحطجه خمحييس لكحف مع د اخمىطاحطىس(ّ اجفٰههئ األول خمهي مع د (وميخيهسحطهي ) اخم مع اخم

ل مئ هسين خمهيىطاحطجه )اجف د اخمىطاحطجه(، حممس اؠجههيهي لكحف اجفٰههئ اخم مع وميخيهسحطهي ) اخم
د حض متحي( مع وميخيهسحطهي ) اخمٰهُّـم اخمىطاحطىس(، وحمِّـا احلهسل حض حطهسب اخمٰهُّـم، أي )اخم
ل( مئ ) اخمٰهُّـم حض متحي( وميخيهسحطهي )اخمٰهُّـم اخمىطاحطجه(ّحض اجفٰههئ األول، و) اخمٰهُّـم اجف

هسين ٰهيغ؛حض اجفٰههئ اخم هسه اخمِّـي جمُّـ ميخيىش حط اخم هيىس واخمجيهيىس واالجك  .ً وذخم دهلٰههس خمهي
هسل يطواري حض هنِّـا اجف ل اخم ] ّجه حطمئٰههئهسه األولاخمىطاحط[ّ اجفمنهئىح هبّمئميو: ميخي

جل ـ هسذه ـ حض األهل اجف ٰههس ألمق خي ؛)اخمىطاحطىس(: ًمظ متهس حن اخمجيهيىس، هلخيُّـ معٰه اجف ّ ؠ ً
هيىس حطجل اخمالهنهب  د األلكىطاض راحطجههبهس حنحيهسد حمهسن اخمهئهسجممنهش، هل ًحض حطٰهيغ حم ومع ّ

 .اخمىطاحطجهجل، هلال مظجيحي
ا اء ع  

خم  • ٰهىس هسمنيشن حفمض خلمممهجيمفّإمغالق امكيشمصيشد امكملامسحم(: جم .) جس ؠمههئحف
خم ف ميهئ اجفمنهئىح لكحف ذخم حطخي ، حممس مق ّوذخم حطهئ االجكحقاك اخمهيحيمه ّ :

د حض متحي أميهنهس ( مع خم ) ّحطهسالجكحقاك اخمٰهىطحضًميخيىش خمحييس اخم ، وحمِّـا جم أي اخمهيحيمه
خفا حنهس ميخيىش اخمجيهيىس حن اجكحقاك اخمهيحييس: (ًالجغخيهس ).ًوحم
خم  • جهيشخس(: جم ىشّامكيشمصيشد اخض .) ومسيش ومصيشد امكجلء جس حيحن

مض) هن( مئخف مئ د اجف مع د اخمممء حض متحي هن حنحيهسد رامعىش إحل اخم ، وومع
هس خي حض اخسهيهبهست اخمحمهسن اخم ّحنهش اجف ّ خمهئهسجههبّ د، ا: هش، حمخي مع د، واخمٰهخي حن مع هللا حن

اهنىط اجفحيهسرجمهش واجفهسد امعمش واجل د، هلهبخنمئ اخم مع هبهسض حن د، واخم مع هش ّميواجل حن
.وحمِّـا األلكىطاض

خم  • هئجضهت اخضيشاد(: جم ممجهيغ جس خل الثّاخض .) امك

ممهئمكجيهب) ١( هتخسجل، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض ، ٧٩ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف
).١(احلهسجكهبهش رجم 
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ٰهمئ(خمحييس  اد ) حنهس ميخيهسحط( ؠحيهش خمـ)اجف د اخمىطاحطىس، واجف مع ّواخمِّـي هن اخم
الث هن هئهسع:اخم ب واإلحنميهسن واالحن مع  . اخم

خم  • ّومسيش خلهئ هسخنىط رامسحمهب جس احلجههنجيهئت اإلجيهئمسجيهب(: جم ّ(.
ٰهمئ(و) حنهس ميخيهسحط( لكهسئُّـ لكحف )هن(مئخف  د اخمىطاحط) اجف مع ىس، اخمِّـي هن اخم

ّومغمنمبهس حطهسحلمئهيهبهست اإلجيهسحطهبهش؛ ّ هسرة لك مقهيمش اخمىطحطىس، ال ّ ألنّ هبهش لك هي رحطىس احلمئ ّ اخم
هيمش  .أو اخم

خم  • هب احلمنجهجيهب االحتهئدهسهب امك(: جم ّوراء امكمه .) مس حصمنيشن جس مجهنهب امكممخنيشدّّ
هسرة لك ّنإ: أي هش احلميمئهبهش لك هش احلميمئهبهش وحنجيهسميىط خسهس، واخمهئ ّ اخمىطحطىس أحنىط وراء اخمهئ ّ

هش أم حنىطمظحيٰههش أم  هش حطهبهئمبمس جعهسحط اء حمهسمتلك اخمهئ ع، مق ل إحل اجف مئ هسب اجف ًامت
هسهلهش إحل  خي حطهسإل ، جغهبهئئِّـ مي لك هس حطهسخمحيٰه جف ل جعهسحط مئ حمهش، وأحنهس إذا حمهسن اجف ّحنخنمي ًٍ ّ

د اخمىطاحطىس أحنىط ا مع ، هلهسحلمي واخم مئ أميهنهس حطهسحلمي د اخمىطاحطىس، وجمُّـ مي مع هش اخم ٌخمهئ ًّ
الثوراء ا اد اخم هش احلميمئهبهش، واجف ّخمهئ هش احلميمئهبهشّ د اخمىطاحطىس ال خمهيهئ مع ّ حمهبحيهبهست خمهي ّ. 

هسب  هش احلميمئهبهش حطهسالحتهسدميهش، ألهنهس اجليطء اخمِّـي ميخنخف إحل امت مئ اخمهئ ّومظ ّّ ّّ
ع واحتهسدمههس، حطٰهُّـ أ ل خمهيمئ مئ هسخمحيهشّاجف هسرة لك حنحيىطدات حن  .ن حمهسمتهس لك

خمّجع د: (ّ إن جم هش:أي) حض مثهيهش اخمٰهخي هش أم مقهسخم مع اء حمهسمتلك حن  .ً مق
خم  • جهيشخس مسهئمكمهيشع(: جم هئمكىع امكمهيشحف جس ... ّلكيشحيىش جكحط امكيشمصيشد اخض امك

مناحفجيهب ّخلممهئحيجيٰههئ امكمكاحصجيهب وخلحنٰهيشخلهئهتهئ االحي ّ(.
د اخمىطاحطىس  مع لك حطجل اخم هسخمىح اخمهئ مض حض ّمقهبهتجح حطهبهسن اجفىطاد حن اخم مئ ّواجف

هبمبهست هئ مك اإلجكهسرات واخم  .حن
خم  • جيممهب امكيشمصيشد(: جم ّواالحصحنهئق امكمهيشحف جس مغ ّ(.

مش اخم:أي د وخمهبىع حمهيهئّ االمظحيهسق حط مع ع خمهي  .ًهسّهبَّـ؛ إذ ال مت

ممهئمكجيهب) ١( هتخسجلجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٧٩ص ١ج: ّ، ؠُّـر اجف
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خم  • .)ّاالحصحنهئق مسجيمهٰهجح(: جم

مض:أي مئ د اجف مع د اخمىطاحطىس واخم مع  .ّ حطجل اخم
خم  • هئين(: جم .)وامك

هسين :أي د اخمىطاحطجه اجفٰههئ اخم مع  .ّحن حنٰههسين اخم
خم  • جيهب(: جم .)ّامكمكي مسيش خليس اخضممهئين امكمههئحف

 . متهسلكلك خمجيخفه وؠحيهش خم:أي
خم  • .)ٍحفمض أن هسمنيشن جس يشء آحضمل أو مكىش أو حفمهلكه(: جم

هسء، هلهثحنهس أن  هسم اخمخيهبهسم حطهسخمجيخف، وأمت لكحف جعالجعهش أمت هسرة إحل أجم ّميخنخف هبِّـه اخمٰه ّ
هش ء آمغىط حمهئ د اخمهئهسلك حض  مع ن اخم ٍميمي هبهسض ّ اهنىط، هلهثن اخم   ّ األلكىطاض إحل اجل

ل خمهيٰههيهش واجفهسدة  د اجفٰههي مع ده خمهيجيخف حم ن ومع ، وإحنهس أن ميمي ال ـ حض اجل ّـ حن ّ ّ ً
ر اخمٰههيمئهبهش لكهئُّـ اخمهئحيىع د اخممن مع ده لكهئُّـ اخمجيخف حم ن ومع رة، وإحنهس أن ميمي ّخمهيمن ّ. 

خم  • مههئ(: جم حن .)ّال مسخين هسمنيشن مكمكاحصىش لكجح جس امكيشمصيشد امكخنجييشم مسمكاحصىش حكخنُّـ جس حكهن
د حطِّـامظ لكحف أ مع جن حض وامعمش اخم د حض متحي خمهئحي حنهئ مع ّي إن حنمنُّـاق اخم

د اخمىطاحطىس أو  مع ده حض ملخفه حممس حض اخم ن ومع ّرأي اجفمنهئىح، وأحنهس ملخفه هلهثحنهس أن ميمي ّ ّ
د اخمهئهسلك مع  .ّحض متحي خمجيخفه وهن اخم

هتخسجل، وأحنهس اخمهئمهىط اخمهئمبهسئ  مقىس خممنُّـر اجف ّوهنهئهس جمُّـ ميُّـلك أن هنِّـا هن اخمهئمهىط اجف ّ ّّ ّ ّ
ٰههيخيهش هلال مش حن ، وإمتمس حمهيمبهس رواحطىس ومت ده حض متحي معُّـ حض لكهسحس اإلحنميهسن حنهس ومع ّ مي ّ ّ

امعمش  جن حطهسخم د إحنهس حض متحي خمهئحي وهن حنهئ مع ن اخم امعمش مظٰههسحل، هلهبمي ّحطِّـات اخم
دات راحطجههش وحنٰههسن ٍمظٰههسحل، وإحنهس ومع وهنِّـا حنهس . مقهسئىط اجفمئميهئهستّ جغىطهلهبهش حممس هن جغهسل ّ

جغ خمألمقحيهسرّميمثحمُّـه ادي آحنمك حض   . اخمخنهبَّـ مع
خم  • حنهب اخضملٰهيشرة(: جم .)ّومجهنهب اخضحنهئرخكهئت اإلمسلكاحفجيهب جس امكحنهن

يشم) ١( ادي آحنمك، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض .٥٣١ ص١ج: ، مع
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ىطدة لك لكهسحس اجفهسدة دات اجف مع ّاجفحيهسرجمهست هن اجف ّ. 
د اإلحطُّـالك ميجههي حض حمهيمسهت لكحف حنٰههئهبجل مع  :واخم

ُّـع أي حنهس ال مي.١ مقهسئىس، وال حنمنُّـاق خم إال ّخيىش حطهبهئ وحطجل اجف ّ وامقجههش حن اخم
ّ األول لكهئُّـ اجفخنهسئجل، هلهثمتّاخممنهسدر األول، وهن ذامظ اخمٰهخي ّ جغهبُّـ اخمِّـي ّ د اخم مع  اجف

معُّـه وامقجههش حنجههيخيهس، وجمُّـ ذهنمش إحل هنِّـا  خف ًخمهبىع حطهبهئ وحطجل معهسلكهي وحن اجفٰههئ حض مظحي
د اإلحطُّـالك مع هسدس حن اإلجكهسراتُ اخمخنهبَّـاخم  . اخمىطئهبىع حض اخمهئمئىس اخم

مقىس اجفهسدة أو اآلخمهش أو اخميطحنهسن،.٢ معُّـه حض إجيهسده إحل مظ ُّـلك وحن هسج حن ّ حنهس ال إل ّ 
ُّـلكهست ل حمهيمبهس حن اجف هنهش، هلهسخمٰهخي ىطدات اجف ل واجف ّهلهبخنمئ حم لكهسحس اخمٰهخي ّ، ألن ّّ

لك حنهسدة أو آخمهش أو زحنهسن، وهنِّـا هن حنِّـهنمش  ل أمغىطى، وخمهب امقجههش حض إجيهسدهنهس لكخي ّاخم
د اإلحطُّـالك مع خف اخم ر احلميمسء واخمحيالمقحيهش حض مظحي  .ّحنخنمب

هسرة اجفمنهئىح، وهن ميىطى حض لك د حض لك هسين هن اجفخيمن ّهسرمظ أن ّوهنِّـا اجفٰههئ اخم
د حض متحي  مع رة حن حنمنهسدمي اخم حيهش اجفخنمب دات اإلحطُّـالكهبهش حض اخمحيهي مع ّهنِّـه اخم

دهنهس خمجيخفهنهس مع دات هل مع د، وأحنهس ملخفهنهس حن اخم مع ، حنهنهسهلهس إحل وامعمش اخم ّخمهئحي ً .
هسرمظ هنِّـه  جهىطابوال ختهي لك رة هن؛حن ا حيهش اجفخنمب د حض اخمحيهي مع ّ أن :ّ ألن اجف

د حض متحي خمهئحي ميخنمئ وامعمش اخم مع هنىطميهش، ال اخم دات اجل مع د ومثهبىش اخم ّمع
هنهش ىطدات اجف ل واجف ص اخمٰهخي  .ّمغمن

خم  •   مسيش ومصيشده،ّحكهين ومصيشد اخضممهنيشل خليس جضجيهت مسيش ومصيشد اخضممهنيشل(: جم
هئخل ّمسممجيمهىش مكهنممهنهب امكحنهئحفهنجيهب امك ّ .)...ّهب حفمهلكحيهئ وحفمهلكمسىس، مكمنمههئ حيخنيشل مسخين ال مصٰههب أحضملىّ

ل هسرمظ هنِّـه أمت ميىطميُّـ أن ميخي د اجفٰههي: ّميمهمبىط حن لك ل حن معمبهش متحيىع ّإن ومع
ده حض متحي ومع هسين، هلمب حن هنِّـه اجلمبهش ومع ن إال خمهيٰههيهش لكحف مثهبىش اجف ّده ال ميمي ّ

ٰههسخمهبهش خمهبىع هنهئهسك أي معمبهش أمغىطى  هسين احلميمئهش اجف ّخمجيخفه وهن اخمٰههيهش، وخممي لكحف حن ّ
ل هن  هسحنهش؛ إذ اجفٰههي هسلكهي ولكهي اخم ٰههي حط ىس واجف ده اجفىطمظ ل ملخف معمبهش ومع ّخمهيمئٰههي ّ ّ

دات اجف مع هسء اخم ل حض متحي لكجل أمت د اجفٰههي مع ، هل خمهش حطهسجلٰه اإلحطُّـالك ٰه
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، ال أمت حن معمبهش ده خمجيخفه وخمٰههي ٍومع ّ ، وحن معمبهشّ ده حض متحي خمهئحي ن ومع  ٍ ميمي

ده حض متحي خمجيخفه ن ومع هيحيهش ميمي  .أمغىطى مص
رة، هلهثهن ميىطون أن  حيهش اخمىطواجمهبهش واجفخنهسئهبهش اجفخنمب هسين اخمحيهي الهل لكحف حن ّوهنِّـا حط ّ ّ ّّ

جل  ل معمب د اجفٰههي مع هسحنهش، خم هسلكهي ولكهي اخم هسحك حط جل، إجغُّـامههس معمبهش ارمظ هيحي ّمص ّ
ل حن هنِّـه اجلمبهش حض متحي خمجيخفه، واجلمبهش األمغىطى هن معمبهش  د اجفٰههي ن ومع وميمي
، حض  ده جغهبهئئِّـ حض متحي خمهئحي ال جلهسلكهي ن ومع ، وميمي خمهش وامظمنهسهلمبهس حط ٰه ٍحنهسهنهب اجف ّ ّ

ي حض ملخفهنهس  دهنهس اجفهسهن هبهش اخم ومع دات اخمٰهىط مع هسل مقهسئىط اخم وخمجيخفهنهس، ّجم
ل حن جم لكهي ٰه ل اجف هسن حض اجفٰههي هيحيلك اخمهئ  .ّهلهسمغ

خيُّـ حطهتن  رة مظٰه حيهش اجفخنمب جهىطاب أميهنهس، ألن اخمحيهي هسرمظ هنِّـه حن ا ّوال ختهي لك ّ ً
خيُّـ أمت خمجيخفه  هسل األلكىطاض، وال مظٰه هنىطي حض متحي خمهئحي حض جم ل اجل د اجفٰههي ّومع

هتحن ّحطهتي معمبهش حن اجلمبهست، هل ّ. 
خم  • هئء امكيشمصيشدات (: جم .)مسهئجلمميغ اإلمسلكاحفأحي

دات حطهئ اجلٰه :أي مع هسء اخم ل هن أمت ٰه د اجف مع ً حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم
هسرة هبىس هن حنىطاده حن اجلٰه اإلحطُّـالك حض هنِّـه اخمٰه هبىس، وهنِّـا اجلٰه اخم  .اخم

خم  • ّهئ حيحنهن اخضهئمسجيهئت لكجح جس مغملهسخنهب امكملواخكجيمف، أو ّخلوحفمهلكمسىس إ(: جم
ّاحصهلهئحكٰههئ مسيشمصيشداهتهئ لكجح جس خكهئحفلكة اخضملهئئمف ّ(.

ل حن جم  ٰه ل حطهتن اجف هسرمظ هنِّـه إحل اخمىطواجمهبجل اخمخي مش اجفمنهئىح حض لك ّميهئ ّ
دات مع هسء اخم حيميخف وحنُّـرمقهش . ّاجلهسلك متحيىع اجفهسهنهبهست ال أمت واخمىطواق حنهئمبمل حض اخم

خيُّـون حطهتن  ٰههسخمهبهش، وهن ميٰه هسل اجفُّـرمقهش اجفخنهسئهبهش وحنُّـرمقهش احلميمئهش اجف ّحض احلميمئهش، حض جم ّ ّ
ن لك حكىطمي اجفحيهسهنهب ن لك حكىطمي ًاإلدراك مظهسرة ميمي رات، وأمغىطى ميمي من ّ واخم

هي رواق احلخيهبخيهش أحنهسم اخمجههسخممش خسهس، هلهسخمىطواجم ال ميمن إحل ذات  ّاخسُّـاميهش اإلخسهبهش حطحي
هلهب اهللا وهنُّـامياحلخيهبخيهش، حط إحل جغهسجكهب  .مبهس ورواجممبهس حط

اخمٰههي واحلميمئهش، واأللكحف حن ذخم مقىس حنىطامظمش اّوميٰهُّـ هنِّـا اجفهئمبمل حن أو
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هسخم واخمجهجغمي اق، جغهبمك ميمن اخم خيهبخيهش إحل ذات احلخيهبخيهشمئهش اإل  .هسخممش خمهي

ل حن جم اجلهسلك هن  ٰه ل حطهتن اجف مش اجفمنهئىح أميهنهس إحل اجفخنهسئجل اخمخي ّحممس ميهئ ًّ ّ
هش حن مظهتحن د، وال ختهي هنِّـه اخمهئ مع ّامظمنهسف اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ ّ. 

خم  • ىش مسهئمكمكات(: جم هئهسيس حتخنيع امكجلء جس حيحن هئحفىش أن هس .)ّمكجيهن مغ
هبٰههش، وحنىطاده هسع هنهئهس حنحيىطد وميىطاد حط اخمجه د اخمىطاحطجه :اخمجه مع ّ أن هنِّـا اجفٰههئ خمهي

ده  ده خمجيخفه لكجل ومع ، حط ومع د اخمممء حض متحي هسمي ومع د خمجيخفه ال مي مع وهن اخم
د حض متحي حممس  مع هسمي اخم د اخمىطاحطجه حطمئٰههئهسه األول، هلهثمت مي مع الف اخم ، حط ّخمهئحي ّ ّ

 .ّمظخيُّـم
خم  • هئراحصىش(: جم .)ّمسيغ إحيىش أجضلك احف
خيُّـحنهشو الجعهش اجف هسرات اخم ، وحض متحي خمهئحي  حض:ّهن االلك  متحي خمهئحي حطهئحي

، ال إحل ) ّإمت(واخمهنمئخف حض . حطجيخفه، وحض متحي خمجيخفه حطجيخفه د حض متحي مع د إحل اخم ميٰه
د حض متحي مع هسرات اخم هسين هن أجغُّـ الك ، واخمىطاحطجه حطمئٰههئهسه اخم د اخمىطاحطجه مع ّاخم ّ 

خم هسرامظ إن حمهسمتلك:  جم  .أجغُّـ الك
د حض متحي  مع خيُّـ أهنهس ّهنِّـا مظخنميهب حنهئ حض حتخي اخم ّحض لكهسحس اإلحنميهسن، ألمت ميٰه ّ

دات راحطجههش مظ هب لكحف ّٰههيخيّحمهيمبهس ومع هئ مبهس، حممس مقهبهتجح اخم د حض متحي ّهبهش وخمهبىع خسهس ومع
ث الجغخيهش  .ذخم حض حط

خم  • مف(: جم ّوأخلهئ امكيشمصيشد امكملامسحم امكمكي مسيش إجضلكى امكملامسحم ّ(.
د اخمىطاحطىس حض اخسهيهب:أي مع ، وهن اخم د اخمىطاحطجه مع ّ اجفٰههئ األول حن حنٰههسين اخم هش ّّ

هش  .ّاجفىطحم
خم  • ىش(: جم هئهسيس ومصيشد امكجلء جس حيحن .)حكمهحنهن خلحنٰهيشخلىش هس

د اخمىطاحطىس  مع لك حطجل اخم هسخمىح اخمهئ هي حض أن حنهس مظخيُّـم حن اخم ّهنِّـا مظجنميهي وا ّ ّ
مض إمتمس هن ختهسخمىح مئ د اجف مع ٌواخم ّ اجمىش ّ مش احلخيهبخيهش واخم ، ال حط حن هسمي حنحيمب ّ ومظ

 .ّاخلهسرمع
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خم  • جيهئض (: جم ىشّوإن لكهئن مسيش مسممجيمهىش حتخنيع امك .)جس حيحن

ده خمهئحي:أي ده خمجيخفه لكجل ومع  . ومع
خم  • جيهب(: جم ّوخلحنهئده أحيىش جضخنجيخنهب حيهئحف ّ(.

او جغهسخمهبهش  .ّاخم
خم  • .)مسهئالجغجعاك امكممملجس(: جم

هسمي حض احلخيهبخيهش اخلهسرمعهبهش، وجمُّـ ميىطميُّـ حط  ّجمُّـ ميىطميُّـ حط االجكحقاك اخمهيحيمه حنىش اخم
الف حطهبهئمبمس  اجمىش وخممي خمُّـى اخمٰهىطف، حنىش االمغ هسظ اخم مش اخمهئمهىطة االجكحقاك حطهي حط

حيهبهش  .ّاخمحيهي
خم  • ، ال هسجهمنيس حص(: جم ّامكيشمصيشد امكملامسحم مسهئخضمممهىح األول خلحنٰهيشم حصممهنخن ٌ ّّ ىش هنّممخنّ

هنهش حفمهىش ذمكىغ امكملخين،  جييغ أن هس خنالل، ومسيش خليس اخضممهئين احلملحكجيهب وهس ّحفمض االمع
ًجيهئمعجه اًوهسميحضمك خلمممهىح جهيشخسّ حنهئت إمكجيىش، حكجيهلحط امكيشمصيشد اخض يشمصجيىش االمك .)ّ مس

د ّهنِّـا حنٰههئهسه أمت ميمثحن حطهسخم مع د اخمىطاحطىس واخم مع لك حطجل اخم هسخمىح اخمهئ
هتجح اإلجكهسرة إخمهب هسخمىح، حممس مق هسين خمهي مض حطهسجفٰههئ اخم مئ  .اجف

خم  • ًجيهئ رمسجح هسهلهنمش أن هسميحضمك حي،حيممىس(: جم .) جكحط رامسحمّ
هست :أي خفميهش، حممس هن احلهسل حض اجفىطحم هش متهسجممنهش مظحي د اخمىطاحطىس إحل مت مع ل اخم ّ إل ّ ّ ُ

خمهئهس خيهبهبُّـميهش، حن جم جم خمهئهسجمهبهسم: ّاخم د اخمىطاحطىس حض جم مع ذ حن اخم زميُّـ :  زميُّـ، اجفهتمغ
 .جمهسئ
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   ا اةإرات وبات

)١ (د اوا ائد اا ئ ا ةاّ  
أل مخكفوئغ مخكهمى ملقف لجلون للههو لدن مخكقههلمل يف يذم ملفصغمغ   مفهلى ملقكولع:أل

آلملنفحلف مقمل ملفاكفم ملرممقط يملفاكفم مخكقمفحقك يقد يقع هزمه يحكلط كقمك يف كلجمم  آل أل
ألمغ ىقعرن هلذي مخكفهلىك يلعغ ملفقى يف نلغ يراكع لىل حلدى حترير حمغ ملنزمه  أل أل

يهقويو فهجم يخل لى هشمك مقنقف مإلكون . قكولع ملنفحلفيحلدى حتديد مخكقصفم مغ مل
أللىل لقفوى ملقكولع ملنفحلفك مع مقهوى مو هكقوني ىققعو للمصنع يف كغ قفغ أل  :آل

صدا: ّالقسم األول و ا خالف ا   ا
ألنلغ مقهى يكفى ملقكولع ملنفحلف مقمل ملفاكفم ملرممقط يملفاكفم مخكقمفحق  أل

ألختولفو مققفى مخكصوميع مخلوناكهىك  يكذلغ محلوو مقولنفقى لىل محلفي مألجلىكمو آل
مللفظف يف مفهفى ملفاكفمك ييذم مو أل ينفقغ مع مقوك محلكمى مخكقعولهى يف مفهلى 
ملقشكهغ يف جكقهقى ملفاكفم ملعهنف يمألجلىكمو مخكعنفي يف مفهفى ملفاكفم مقلقوه 
ألمخكصوميع مخلوناكهىك فكجم أل يفاكد محكقاله هفحلف مقمل مصوميع جكقهقى ملفاكفم 

 يف ملفاكفم مقمفاكى ألف لفظ ملقشكهغك كذلغ لهس ينوو مجلىكموألمفاكى هظريىمق
أليلدن مخكقههلمل ه كجم ىققدى ه . جلىكمو مخكعنفيآل يققي يكومققو مغ مألمو  يومغ مقوألجلىكموأل

ألمخكعنفي يف مفهفى ملفاكفم مقلقوه مهطقوقف حللك مصوميقف مخلوناكهىك يأل يومغ 
يعققد يف جكقهقى ملفاكفمك يأل آلمقوألجلىكمو مللفظفك كجم يومغ ليضو مقولقشكهغ 

 .أل كجم يف منففم لىل جككجمل مخكشولكمقولقكولع يملققويغ مقمل مصوميع ملفاكفم
فال مجلىكمو يف مللفظ يأل ختولع يف ملنفه مقلقوه محلقهقى يمخكصوميعك يلهس 

 .ألهظر مخكصنع لىل نلغ يف حلقونمم يذم ملفصغ
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ا فهو: القسم ا و ا خالف ا ّا ّ  

ن حنحيمب حن وحطجييغوذخم حطهتن ميمي ُّـه اجفحيمب د اخمىطاحطىس ـ حط مع ّم اخم ّ ّ اخمهئمهىط لكمس ّ
ن أؠ  مض، هلهبمي مئ د اجف مع م اخم لكهس حنحيمب ّإلميهب حن اجفمنهسدمي اخلهسرمعهبهش ـ ميجيهسميىط مت ً ّ

د حطمئهئيطخمهش اجلهئىع مع خمهبهش حطمئهئيطخمهش اخمحيمن واخم،اخم مئ ّىطاحطجههبهش واجف خيىط، ّ هسن واخم ، حمهسإلمت
خسمس لكهس حطحيمن هيحيهسن مت ان وخي م احلهب هي وال إجكميهسل وهنِّـ. ًميخنحقحمهسن حض حنحيمب ّا أحنىط حن ٌ

، هلهثن مثهبىش اجفحيهسهنهب حن جغهبمك إ هسميهئهش؛ إذ ّهلهب هسخمحيهش وحن ّهنهس حنحيهسهنهب حض اخمِّـهن حن
م حن اجفحيهسهنهب  م حن جغهبمك هن هن خمهبىع إال هن وال ميخنحقك حنىش أي حنحيمب ّاجفحيمب وال ّ

 .ميهئجه لكهيهبمبهس وال مظهئجه لكهيهب
هتخسجل حض هنِّـا اخمحيمن حط خمّوهنِّـا اجفٰههئ هن اخمِّـي أجكهسر إخمهب ؠُّـر اجف وجمُّـ : خي

مت  ا حض حم هيحي د اخمىطاحطىس[امغ مع ع أم ال، ] أي اخم مض حطهسخمهئ مئ د اجف مع  ّجعّملخف اخم
جههبهش أم ال ّحتخيخي حض اخسهيهبهست اخم ّ ّواحل هن األول حض األول. ّ ّ د ّ مع ّ أي إن اخم

ع حن معمبهش اجفحيهسهن مض حطهسخمهئ مئ د اجف مع  .هب حن جغهبمك هنّاخمىطاحطىس ملخف اخم
خم الجغخيهس ًاخمِّـي ميمثحمُّـ ذخم جم د حنجههيخيهس واال :ّ مع هبٰههش اخم لك حض حك ًمظحيهسق اخمهئ ّ ّ

يطالكهبهش حنهسهتهس االمت لك حض حنٰههسمتهبمبهس اخمِّـامظهبهش وحنحيمب هسخمىح اخمهئ ّلكهئُّـمتهس، ال ميهئهسحض اخم :  أيّ
حن لك حطجل حنحيمب هسخمىح اخمهئ مض حن جغهبمك ّإن اخم مئ د اجف مع د اخمىطاحطىس واخم مع  اخم

د حطهي مع هبٰههش اخم لك حض حك خنميهب واالمظحيهسق اخمهئ ء، واخم حنهبمبمس   هسظ اجفمنهسدميّحنحيمب
ء آمغىط  .ّاخلهسرمعهبهش 

هسرة الجغخيهش جمهسئالّجع ً ميمثحمُّـ اجفمنهئىح هنِّـه اخمهئخيجههش حض لك مع: ّّ ّد اخمىطاحطجه ّوأحنهس اخم
د اخمممء حض جل حض اخسهياخمِّـي هن إجغُّـى اخمىطاحطجه هسمي ومع حن مي هش، هلهئحيىع حنحيمب ّهبهش اجفىطحم ّ

، وحن هنهئهس ميىطمظخي اجفمنهئىح إحل  متحي هسظ اجفمنهسدمي ، ال حطهي ُّـمي حض اجفحيهسهنهب ّهل
ة الجغخيهش، وهن د خمهبىع حطهبهئمبمس حن معمبهش :مغجه مع حنجل حن اخم ّ أن هنِّـمي اجفحيمب

، جغهبمك جمهسل خنهسحط واالجكحقاك اخمهيحيمه حنهبهش إال اخم ّاجفحيمب ّلكحف أن احل أن االمظحيهسق : ّ ّ ّّ
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مض[حطهبهئمبمس  مئ د اجف مع د اخمىطاحطىس واخم مع هب :أيّحض حصىطد اخمهيحييس] ّأي حطجل اخم  حن جم

هسرصة واخمهئهسحطٰههش  .خمحييس اخمٰهجل اجفخنحقك حطجل اخم
يطواري حض جغهسجكهب جمهسئالّوحنهس حطهبهئهسه  : واألوحل أن ميخيهسل: ًهن اخمِّـي أجكهسر إخمهب اخم

دمي  مع جل خمِّـميهئ اخم حنهسن وحطمس مههس حمهسجفهسهنهب حنجل حطمس مههس حنحيمب ّحمالحن حض ختهسخمىح اجفحيمب
هبهسز حض  دمي ال معمبهش امظحيهسق حطهبهئمبمس؛ إذ حنهس حط االحن مع ل، ال أن اخم مئ ّاخمىطاحطىس واجف ّ

د لكجل حنهس حط االمظحيهسق مع  .ّاخم
هسرة اخمِّـي ذحمىطه أوال، جغهبمك جمهسل حض هس ذحمّوحج معهب اخمٰه هنهي اخلهيىس حض مظ ًىطمتهس مي ّ ّ

هسرة االجكحقاك اخمهيحيمه ّخمٰه حنىطاده أمت جف: مظٰههيهبخي لكحف لك ّ هسلكُّـ، ّ هس حمهسن حطهبهئمبمس ملهسميهش اخم
د، وإال  مع ، حممس حنىط متمهخفه حض امظمنهسف اجفهسهنهبهش حطهسخم ن حمهسجفخنحقك اخمهيحيمه ّحمهسد أن ميمي ّ ّ ّ

خيهب اخمِّـي لكهئُّـه خم حطٰهُّـ ذخموحنىطاده حنحمهسن مغالف اخم خيهب هن جم إذ :  اخم
د مقهئَّـ مع ًهبهس واجغُّـ وإن حمهسن ذهنهئاخم ًهبهس ومغهسرمعّ ّ، أو حض ملهسميهش اخمخنُّـة وهنهسميهش ّ

لك واالجكحقاك اخمهيحيمه.اخمهنٰهىح هسخمىح اخمهئ خنميهب حنىش اخم  .ّ هلهئمهىطميهش اخم
لك ٌوهنِّـا اخمميالم حض احلخيهبخيهش هلهب مغهيىس هسخمىح اخمهئ هي حطجل هنِّـا اخمخي حن اخم ّ وا

لك ّواالجكحقاك اخمهيحيمه اجفحيمب هسخمىح اخمهئ ، وحطجل حنهس مظخيُّـم حض اخمخي األول حن اخم ّحن ّّ ّ
هسرمظ هنِّـه ميىطمعىش إحل اخمخي  ، هلمس ذحمىطه حض لك هسظ اجفمنهسدمي ّواالجكحقاك اخمهيحيمه حطهي
لك ال اجكحقاك خمحيمه حممس ذحمىطمتهس، وخممي هنِّـا اخمميالم  هسخك حممس ال ختهسخمىح مت ّاألول، وحطهي ّّ ّ

هسين اخمِّـي ال رحطىس خم حطهسجفمنهسدمي   .ّاخلهسرمعهبهشال لكالجمهش خم حطهسخمخي اخم
هسرة االجكحقاك  هنهي اإلجكميهسل حض حنهس ذحمىطه اخسهبُّـمع مظٰههيهبخيهس لكحف لك ًوحجهس ذحمىطمتهس مي ّ ّ

، جغهبمك جمهسل مت راحطجههس خمّهلهثن : ّاخمهيحيمه د اخمىطاحطىس جغجل حم مع هسر ًاخم  ميمي هبِّـا االلك
دا وال جكهبئهس حن األجكهبهسء، هلهثن أ ُومع ً د وجغهسخم هنِّـه، هلمب حن اجكحقاك ً مع حكهي لكهيهب اخم

ممهئمكجيهب) ١( هتخسجلجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض ).٦(، احلهسجكهبهش رجم ٨٠ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف
هسحط) ٢( .اجفمنُّـر اخم
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ّ، فون كالمه يذا مرىقبط مقوخكصوديق، واخكصنف ال يرىقيض ّاحلقاللفظ فقط، ويو  ّ

ّاالجلىكاك اللفظي وال التخولف النوخلي مقلحوظ اخكصوديق، مقنوء خللك هظريى احلقهقى  ً ّ
ّفقد حكلط اهلهداكي أيضو مقمل القسم األول والقسم . ّالواجكدة اخكشككى للواكود ً

 .قسم الثوين والقسم الثولي اآليتّالثوين، كجم أهه يكوف يهيت حكلطه يف الكالم مقمل ال
الث يثوي : القسم ا و ا خالف ا ّا ّ  

ّوذلك مقهن يكون يف الواكود الرامقط احلريف قومقلهى أن يلحظ من اكهى وجكهثهى  ّ ّ
ًأحكرى، فهصمك هبذا اللحوظ واكودا حممولهو مقعد أن كون رامقطو ً ويذا القسم من . ًّ

ئي يف البدايى والنهويى، واحكتور خلدم ّالتخولف النوخلي يو الذي ىقعرض له الطبوحلبو
ّالتخولف النوخلي مقمل الواكود الرامقط والواكود اخكحموحق من يذه النوجكهى، فهمكن 

ً وحمموال خللك  ًّمستقالّود الرامقط من جكهثهى أحكرى ويلحظ ىقواكهه النظر إىل الواك
ّاحكتلفوا يف أن االحكتالف مقمل الواكود الرامقط واخكستقل يل يو: غمكه، جكهي يقول ّ 

ّاحكتالف هوخلي ـ مقمعنى أن الواكود الرامقط ذو معنى ىقعلقي ال يمكن ىقعق ه خللك لّّ
ً، فهعود معنى ايكمهوااليكتقالل ويستحهل أن يسلخ خلنه ذلك الشهن  مقتواكهه ّ

ًااللتفوت إلهه مقعد مو كون معنى جكرفهو ـ أو ال احكتالف هوخل ًهوّ   مقهنهجم؟ّ
 ّعلول أن واكودات اخكعولهل رامقطىّ يو الثوين؛ خكو يكههيت يف مرجكلى العلى واخكّواحلق

ّمقولنسبى إىل خلللهو، ومن اخكعلوم أن منهو مو واكوده اكويري ومنهو مو واكوده  ّ
ّخلريض، ويي مجهعو واكودات حممولهى مستقلى، ختتلف جكوهلو مقولقهوس إىل خلللهو  ّ ً ّ
وأحكذيو يف هفسهو، فهي مقولنظر إىل خلللهو واكودات رامقطى، ومقولنظر إىل أهفسهو 

 .ّتقلى، إذن فوخكطلوب يقومقىواكودات مس
ًويذا االحكتالف النوخلي أو خلدمه يف يذا القسم يراكع أيضو إىل اخكفهوم، 

.)٥(، احلوجلهى رقم ٧٩ ص١ج: ، مصدر السومققيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية )١(
.٥١ـ٥٠ص: ، مصدر يكومققبداية احلكمة) ٢(
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لك  الف اخمهئ ، هلمئٰههئ االمغ خي يطالك حن حنمنُّـاجم اخمىطاحطىس أو اجف هسظ امت ّوخممي حطهي
م  ُّـل إحل حنحيمب د اخمىطاحطىس اخم مع يطع حن حنمنُّـاق اخم م اجفهئ ّهن أن ال ميخي اجفحيمب

يطع حن حنمنُّـاق حن خي حنهئ معهبّحن مض حطٰهُّـ مظ خيالّخي خصمئ حيهست إخمهب حن  وحطٰهُّـ  ًّ االخم
حنهس راحطجههس ًأن حمهسن حنحيمب لك. ً الف اخمهئ ُّـل وحنٰههئ لكُّـم االمغ ّ هن جمهسحطهيهبهش ذخم اخم ّ

ر؛ هسلاجفِّـحم هسئ حض هنِّـا اجف هسحك ل اخمجه د اخمىطاحطىس :  ميخي مع الف اخم خيىطر أن امغ ّهل ّ
م ملخف اجف لكهبهس، حطهتن ال ميخي اجفحيمب الهلهس مت خي خمهبىع امغ ًواجف ًّ يطع حن ّ ّخي اخمِّـي ميهئ

خي يطع حن اجف خي اجفهئ م اجف ُّـل إحل اجفحيمب ّاخمىطاحطىس اخم ّ ّ. 
د اخمىطاحطىس  مع لك حطجل اخم الف اخمهئ هتخسجل هلخيُّـ جغمي حطهسالمغ ّوأحنهس ؠُّـر اجف ّ
م  حيهست إحل اجفحيمب معهب االخم مض حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش، هلال ميمئمي مظ مئ د اجف مع ّواخم

خيال حنهس حن ن حنحيمب هبهش أمغىطى، خمهبمي ّاخمىطاحطىس حن جغهب ً خي حطٰهُّـ ّ يطلكهس حن حنمنُّـاجم اجف ّ ً حنهئ ً
ل د اخمىطاحطىس، جغهبمك ميخي مع يطلكهس حن حنمنُّـاجم اخمِّـي هن اخم ًأن حمهسن جغىطهلهبهس حنهئ ً ّإن : ّ

خيالل،  ، ال ميمئمي مظٰهخيهي لكحف االمق م مظٰههيخي د اخمىطاحطجه حطهسجفٰههئ األول حنحيمب مع ّاخم ّ ّّ ّ
هيَّـ لكهئ ذخم اخمخنهتن، وميمثمغِّـ حنٰههئ  هب أن مي ّوهن حن اجفٰههسين احلىطهلهبهش، ومي

ًامقمئهبهس مضّ مئ د اجف مع ، هلهبمنخف اخم حيهست إخمهب معهب االخم هئهسخض ّ حط ، وحمالحن هنِّـا مي
هسحطخيهش هسرامظ اخم هسئ حض لك هسحك هئهسه اخمجه ّمحهسحنهس حنىش حنهس مظ ً. 

ث  هتخسجل حض هنِّـا اخمحيمن حنىش حنهس مقهبهتجح حض اخم هئهسخض حمالم ؠُّـر اجف ّوخممي جمُّـ مي
د مع د اخمىطاحطىس واخم مع لك حطجل اخم الف اخمهئ هئ لكُّـم االمغ ّاخمالجغخيهش، جغهبمك مي ّ 

خم مض، حممس حض جم مئ را : ّاجف حنهست األدوميهش إذا ؠهسرت حنهئمه ًاجفٰههسين احلىطهلهبهش واجفحيمب ّ ّ
حنهس لكهيهبمبهس أو هبهس خمهش حطهسخمخيمنُّـ خصمي خيالخمهبهش حطٰهُّـ حنهس حمهسمتلك ،ًإخمهبمبهس حنٰهخي لك امقمئهبهش امق ّ امتخيهي ّ

هب ّجغىطهلهبهش مظٰههيخيهبهش، وهنِّـا االمتخيالب ملخف حن ّّ. 
.٣٠ص :  حنمنُّـر مقهسحط،هنهئهسهب احلمنجههب) ١(
ممهئمكجيهب) ٢( هتخسجل، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض .٨٢ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف
هسحط)٣( .١٤٣ ص١ج:  اجفمنُّـر اخم



له ى نحرزغرص ............................................................................. كلل
إلحزع مضه نتغشهلج قشآلي يف ضطن نحغفص نحال إلتظ مي ضضحط خش حض ضغعضظ خع نحغسشيف إل

 .إلبج نتدزغجك آلبرخسظ نحزالي يف ضطآل نحسردص خعحعي حمزع خع نحغفعن نحالترص
إل مي نهلسضةع يف بذزسرع جت جغشهنن ضطن نحرخظ حمظ نحغفصك آلحط يف نخلزط إلةظ إل

إلبج ضطن نحرغظ نحفشحص خع نحغفشحظ نحسعجع آلبج نحرغظ نحفشقك تسص محظ جغشهن 
إل نتغشهلج نحخقص يف نحرغظ نحفشق جت نحرغظ نحفشحصك تسص حشي يف بذزسرع جت مضه

إلجغشهن نالثثني نحزردع بج نحعةعه نتفسعيل آلنحعةعه نحطنبط مأل [آلضع : إل
 آلحخضآل إلنحذرظ] نحعةعه نحطنبطمأل مج [ مي نحغرص محسع إلةظإلنحلظك ] نالثثني نحزردع

ألسعحسش حجم ضع ثشي نتذشق نحلطحسص تج حعقش أل نشرزص آلةعهن حمكبشحلزظ جزسع مآل بع إل
ألهآلنبط آلمهآلنن حسغص ثسالش خع نألثسشم نتفخزص نحغشخصك آلمهن مشهن خسدعهن محسسش  إلأل إل

إل نشرزغص نثسسص نثغرالحسصكألخذرعحص بشحرخض حمزعخش جزسسش مآل هبش ك آلنخلزط يف إل
 .إلحالخع بج نحرغسج خع محغشي نالتغالى نحسعجع آلنغض

ألبغسص هلطن نحغفص الترشك حششغدطآلثغشيت   .إل
)٢ (ّد اوا اد اا  نا   

إلبرضي مي تزجمم نتخشم ضرغس إل إل ألعي جشمل نحعةعه برغسجم هبشجسشإل إل نحعةعه يف شرغع : أل
 حعةعه آلحسرغع بسرغع آلضع آلةعه نحعنةص بذشجك آلنحعةعه يف شرغع حسرغع بذث

إلتفطهن بشحغفطه نحغشيك آلنحعةعه يف شرغع حذثآل بذثآل نجلعنضط خع حغسظ نحذرعي ن إل
حعةعه نألجطنو خع حغسظ آلةعه نحغسشو آلنحغعنه آلجثقشك آلنحعةعه يف جثآل 

إلحذثآل بذثآل آلضع نحعةعه نحطنبط يف نهلزسشن نتطحغص ألحسسرغظ جشمل نإلخزشي برغسجم . إل
ألةالةسش حسرغع آلحذثآل آليف جثآل  .إل

إلآلحزع نتذطآلى مي نحلزسص  إلنتغذشحسص برغظ جشمل نحعةعه برغسجم ةسشإلسشك نألآلي إل ألإل أل إل
إلضع آلةعه نحعنةص يف شرغع حسرغع بسرغعك آلنآلتط ضع آلةعه جشمل نإلخزشيك حششع 

.كل وكه: ك خخضه ثشبظيف األسفار العقلية األربعة احلكمة املتعالية )ك(



هبمبهست إجكهسرات هسمقىش اخمحيمن ومظهئ ٤٧٣  ......................................................................اخم
 ، ده حض متحي معُّـ حض لكهسحس اإلحنميهسن حنهس ومع د راحطىس حض ملخفه خمجيخفه حطجيخفه، وال مي ومع

خفا حض حمهيمست ؠُّـر  ، وهنِّـا حنهس معهسء حم ن خمهئحي أو حطهئحي ًهلهنال لك أن ميمي هتخسجل ً ّاجف
خم هبهش، حمخي ل اجفهس جغ وحطهبهسمت حض اخمحيمن ٰهُّـدة، هلمئ ذخم حنهس مق  ىش حن ا : ّحض حن

دات اإلحنميهسمتهبهش واإلمتمثهبىش اخم هسراتهست االّهبّمع ٰههيخيهبهش الك هسحكهبهش اخم ٌرمظ ّ  ٌ وجكمثونّّ
امع وأجكٰه د اخم مع ميهش، ٌ وخكاللٌهشّخمهي مش اخس خيالل خسهس حط ، ال امق حن ر اخمخيهب ّ خمهيهئ ّّ

مبهس ذوامظ ٰههي حطهسخمجيخف ّهبًهس حنهئحيمنهيهش وإمتوال ميمئمي حنالجغمه هسحطٰههبهش واخم خيهيهش، ألن اخم ّهست حن ّّ ّ
 .واخمحيخيىط واحلهسمعهش لكجل جغخيهسئخيمبهس

هسر ده ا ولك خفة معُّـا، وحمهيمبهس مظمثحمُّـ أن لكهسحس اإلحنميهسن ومع هسل حم ّمظ حض هنِّـا اجف ًّ ّ ّ
، هلهنال لك أن  خي حض متحي د حن امعمش، وخمهبىع خم ومع د اخم مع ٰههي حط ًراحطىس وحن ّ ّ

ده خمهئحي ن ومع  .ميمي
ادي اآلحنمك أن ذخم هن اخمهئمهىط اخمهئمبهسئ خممنُّـر وجمُّـ ذحمىط هسذمتهس اخمخنهبَّـ مع ّ أمق

د، وأن  مع هئهسئ خمٰههسحس اخم هب اخم خي هتخمهش هن اخم هتخسجل، هلىطأمي اخمهئمبهسئ حض هنِّـه اجف ّاجف ّ
د لكهسحس اإلحنميهسن حض ملخفه، ال حض متحي مش . ومع ّوأحنهس حنهس معهسء حض هنِّـا اخمحيمن ـ حط

مقىس حض اجف هسذمتهس اآلحنمك ـ هلمب متمهىطه اجف الجع ّرؤميهش أمق هب اخم خي هتخمهش، ومتمهىطه هن اخم
اهنىط  د اجل ، وومع امعمش حض متحي خمهئحي حطهئحي د اخم د، أي ومع مع خمٰههسحس اخم

دات اخمىطاحطجههش حض اخسهيواأللكىطاض حض متحي خمجيخفه حط مع هش حض ملخفه جيخفه، واخم ّهبهست اجفىطحم ّ
د حض لكهسحس اإلحنميهسن حض متحي خمهئحي حطجيخفه، وحمهتن ؠُّـر  ّخمجيخفه حطجيخفه، وال ومع

هتخسجل خيهسحكمش ؛ ألن ّاجف د حض متحي خمهئحي مع ّ جغميمسء اجفخنهسء حطهتمتهئهس جغ خم مقهيمئهئهس حطهسخم ّ ّ ّ ّ
ده حطٰههبهئ  ل ومع د، واجفٰههي مع امعمش اخم خمهش خم دات لكهسحس اإلحنميهسن حنٰههي مثهبىش ومع
اء  ل اإلحنميهسين جلهسلكهي ال خمهئحي مق د اجفٰههي مع ن اخم هسحنهش، هلهبمي ًخمهيٰههيهش اخمحيهسلكهيهبهش اخم ّ ّ ّ

اء  هبهش، ومق هنىطميهش أم اخمٰهىط دات اجل مع ًحمهسن حن اخم ّ ىطدة أم ال، ّ ل اجف ّحمهسن حن اخمٰهخي

ممهئمكجيهب) ١( هتخسجل، حنمنُّـر مقهسحطجس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض .٤٧ ص١ج: ّ، ؠُّـر اجف
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ده  دات اإلحنميهسمتهبهش ومع مع ّهلال ميمنهي حنهس ذهنمش إخمهب جغميمسء اجفخنهسء حن أن حطٰهيغ اخم ّّ ّ

د اجفحيهسرجمهست اإلحطُّـالكهبهشحض متحي خمهئ مع  .ّحي حم
ل اجفمنهئ جغهس وحطهبهسمتهس خمخي هسذمتهس اآلحنمك ذخم  ّوجمُّـ معٰه أمق ً خيُّـم ً دّىح اجف  ّهلهثن ومع

د ل هن ومع د اجفٰههي ل حن جغهبمك هن ومع هسحناجفٰههي ّه حطٰههبهئ خمهيٰههيهش اخمحيهسلكهيهبهش اخم ّ هش لكهئُّـمتهس ّ
ل حطهتن ، خمميهئهس متخي جههس لكحف معهسلكهي ّولكهئُّـهن مت حنىطمظ ل ملخف حم ً ال معمبهش أمغىطى خمهيمئٰههي

دان  مع جيهسميىط اخم ، جغ مي دا خمهئحي ال جلهسلكهي مع هي اجلمبهش حن ن حط هسم، ميمي ًاخم ّ
هسن هيىح اخمهئ هسل، وخت هسذمتهس اآلحنمك حض هنِّـا اجف ل أمق ر حض : ميخي اخمىطأي اجفخنمب

حيهش هبمس أوخمهبهس إحل اخمحيهي هبمئ مظخي هبمست لك حكىطمي مظخي د إحل جعالث مظخي مع هب اخم ً هن مظخي ّ ّ ً
هبمس جعهسمتهبهس إحل حنهس خمهئحي وحنهس ّجعحنهس حض متحي وحنهس حض ملخفه،  د حض متحي مظخي مع هب اخم ً مظخي ً

هس إحل حنهس حطهئحي وحنهس حطجيخفهّجعخمجيخفه،  هبمس جعهسخم د خمهئحي مظخي مع هب اخم ً مظخي واخمىطأي . ً
هتخسجل هن ا ّاخمهئمبهسئ خممنُّـر اجف مشّ خي واخمىطاحطىس هل هب إحل اجف خي  .ّخم

د حض متحي  مع ر حن إمتميهسر اخم مئ حطهبهسمتهست اجفخنمب واخمِّـي معهسء حض هنِّـا اخمحيمن 
ر ة األوحل حض مصهسخمحيهش اجفخنمب ولكحف أمقهسس هنِّـا . ّخمهئحي حض دائىطة اجفمئميهئهست، ميٰهُّـ اخلجه

د حض  مع خي اخم د خمهئحي حض دائىطة اجفمئميهئهست ـ مي مع هبهسن ـ حطهسخمىطمل حن إمتميهسر اخم اخم
ٰهيغ اجفمئميهئهستمتحي جع هس خم خي إخمهبمبهس . ًهسحط ة اخمالجغخيهش اخم ميهئ هتخسجل[واخلجه ] ّؠُّـر اجف

د  مع اهل حنىش إمتميهسر اخم هسجغمك اخمٰههيهش هن اإللكالن لك اخمىطأي اخمهئمبهسئ اخمِّـي مي ّحض حن
ء  خي أي  د حض ميمئخمهيمئّحض متحي خمهيمئمئميهئهست، وحض هنِّـا اخمهئ ال مي مع ى اخم  مق

خي اإل د اجف مع وهنِّـا اخمحيمب . خس وآميهش خمّملخفه، اخمِّـي هن لكجل اخمىطحطىس حطهسخم
هسرة اجفمنهئىح حض هنِّـا اخمحيمن هن اخمِّـي امغحقمتهسه خمخلح وحطهبهسن اجف  .ّخمٰه

هتخسجل  ّوخممي اخمخنهبَّـ جغ زاده آحنمك ميىطى حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر أن ؠُّـر اجف ّ ّ
هتخمهش، وهن أن مثهبىش اجفمئميهئهست  هسحطخيهش حطمنُّـد حطهبهسن رأمي اخمهئمبهسئ حض اجف هسرمظ اخم ّحض لك

يشم) ١( ادي آحنمك، حنمنُّـر مقهسحطامكملجضجييع اخض .٥٣٢ـ٥٣١ ص١ج: ، اخمخنهبَّـ مع
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د حض متحي خي خمهبىع خسهس ومع د اجف مع ٰههي حطهسخم ّمبهس، حط مثهبٰهمبهس لكجل اخمىطحطىس واخم ّ

امعمش مظٰههسحل هسل. خمهي ل حض هنِّـا اجف هسمت خمهبىع إال : جغهبمك ميخي اه مق ّواجفىطاد أن حنهس مق ّ
اجمهبهش هسهلهش اال ّرحطجههس خصهنهس ومظٰههيخيهس رصهلهس، ميٰهمف لكهئ حطهسإل ُّ ً ً ً د ًّ مع ّ، ال أن خسهس اخم

جل) ١( هسهل خفان خسهسمظجل اإل خمهبهش، وهنهئهسك مظحي هسهلهش اجفخي هسل اإل اجمهبهش حض جم هسهلهش اإل  .اإل
هسرة ميخيهسل ، جع : هل ده حض متحي خيهيجل حم حكىطف خم ومع خمهبهش حطجهىطهلجل حن هسهلهش اجفخي ام اإل ّإن جم ّ ّ ّ

مش وميهنهسف أجغُّـمههس إحل ل واجفهنهسف ميهئ مئ د اجف اء حمهسن ومع ، مق ُ اآلمغىط وإلمئ لكهيهب
ال خم أم ال د اخمجهىطف اآلمغىط وحنٰههي مع ٰههيخيهس حط ًحن د حكىطف . ًّ مع اجمهبهش حط هسهلهش اإل ام اإل وجم

، وإمتمس  د حض متحي هسهلهش، خمهبىع خم ومع ، واجفهنهسف إخمهب لكجل اإل خي حض متحي ده حن ّواجغُّـ ومع ّ
ٰههي حط ده حض ملخفه ولكجل اخمىطحطىس واخم د حض متحي ٍوجغهبهئئِّـ. ّومع  إن حمهسن اجفهنهسف خم ومع

هسهل  ده حض ملخفه، هلهث د حض متحي وإمتمس ومع خمهبهش، وإن حس ميمي خم ومع هسهلهش حنخي هسهل إ ّهلهث
اجمهبهش هسهلهش إ د اخمىطحطجه . إ مع دي واخم مع ء ال مظهئ متمهىطميهش اخمحيخيىط اخم وحض هنِّـا اخمهن

هسهلهش  اجمهبهش، وال مظهئ حنىش اإل هسهلهش اإل ٰههيخي خمٰههسحس اإلحنميهسن، إال حنىش اإل ّاخم خمهبهشّ  .اجفخي
خي أجغُّـمههس لك اآلمغىط جم : وأمغىطى ميخيهسل د حكىطهلجل حن مع خمهبهش حط هسهلهش اجفخي ام اإل ّإن جم ّ

هسهلهش واحلمئ حطهبهئمبمس،  خي جم حتخي اإل ده اجف هسهلهش وحطٰهُّـهنهس، أي خممي واجغُّـ حنهئمبمس ومع ّاإل ّ ّ
هسب واجفهئهنُّـة حض  جمهبهش حطجل اخممي هسهلهش اخمحي هب إ هسهلهش واحلمئ حطهبهئمبمس، حن جم وحمِّـا حطٰهُّـ امتٰهُّـام اإل

هسب لكحف اجفهئهنُّـة: (خمهئهسجم ن ). اخممي اجمهبهش اخم مظخيهسحطهيمبهس ميمي هسهلهش اإل ام اإل ن جم وميمي
ده  اء حمهسن ومع هسهلهش، مق د خم جم اإل هسهلهش، وال ومع ده حطهئحيىع اإل د اجفهنهسف ومع مع اخم
ده  هنىطي حض احلميمئهش اجفخنهسئهبهش، هلهثن ومع ل اجل ، حمهسجفٰههي دا حض ملخفه أم حض متحي هسهلهش ومع ّحطهسإل ً

ُّـأ واجلهس هسهل إحل اجف ده حطهث خي جم اجلهسلك وال حطٰهُّـه، إال أن ومع ّلك ال ميمئمي أن مي ّّ
اجمهبهش  هسهلهش إ مش هنِّـا اجفٰههئ إ هسهل حط ده حض متحي إ ، هلمئىش أن ومع ّلكهئُّـهن حض متحي
اجمهبهش لكحف هنِّـا  هسهلهش اإل ده حطهسجلهسلك جغُّـوجعهس وحطخيهسء، هلهسإل ٰههي ومع خمهبهش، أي حن لك حنخي ًوخمهب ً ّ

، و د حض ملخفه، حط هن ألك مع هسوق اخم خيُّـمّاجفٰههئ ال مظ هسوجم لكحف اجفٰههئ األول اجف . ّخمميهئّمبهس مظ
خفا حنهس ميخيىش اخلهيىس حطجل هنِّـمي اجفٰههئهبجل حض حمهيمست احلميمسء واخمحيالمقحيهش وجغُّـميمك اخمخنهبَّـ . ًوحم

هتخسجل، حن  اجمهبهش، وإلمئ لكهيهب حمالم ؠُّـر اجف هسهلهش اإل هسين خمإل ّجغ زاده آحنمك حض اجفٰههئ اخم ّ
ن لكهسحس هئهسخض حنىش اهلحقاض حم د حض متحي ال مي مع ٰههي ّهلىطض أن اخم ده لكجل اخم ّ اإلحنميهسن ومع

امعمش مظٰههسحل ل. حطهسخم مت : جغهبمك ميخي د اخمىطاحطجه[ال ميهئهسحض حطجل حم مع هسهلهش ] أي اخم حن اإل
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ن ومع ، جغ مظمي د حض متحي مع هسم اخم دات اجفمئميهئهست ّاخمىطاحطجه اخمِّـي حن أجم

هئ  خمحيهسلكهيمبهس خيالخسهس، هلهثمت حن لكهسهتهس حض لكُّـم امق دات األلكىطاض جف مع م حم ّاخمخيهب ّ
هنهس رحطجههس خصهنهس ـ خصخي حن ٍملخف رؠجل، واألول ـ ألكهئ حم ّ ً ً صّ  .ٍ لكحف حطهئهبهسن حنىطؠ

هتخسجل مظمثحمُّـ حنهس ذحمىطه اخمخنهبَّـ جغ زادة  ّوخمٰه هنهئهسك جمىطائ حض حمالم ؠُّـر اجف ّ ّ
د  مع مبهسآحنمك، حن إمتميهسر اخم دهنهس خمهئحي  :حض متحي خمهيمئمئميهئهست، وخمهبىع هلخيىس إمتميهسر ومع

خم: حنهئمبهس هسم: جم جههس إحل معهسلكهي اخم مت حنىطمظ ل ملخف حم ّال معمبهش أمغىطى خمهيمئٰههي د  ً مع هل
، وخمهبىعاجف ل لكجل اخمىطحطىس إحل معهسلكهي مت حض متحيّ خم أيٰههي  .ٍ معمبهش أمغىطى، حممي

خم: وحنهئمبهس هسن: جم هيىح اخمهئ دان وخي مع جيهسميىط اخم ّوهنِّـا ال مي إال ّجغ مي  حنىش ّ
 ، هسن، إجغُّـامههس مت إحل معهسلكهي ل مت ، وإال خمميهسن خمهيمئٰههي د حض متحي مع ّإمتميهسر اخم

ده حض متحي د حض متحي . واألمغىطى ومع مع هتخسجل حطمنُّـد إمتميهسر اخم ن ؠُّـر اجف ّهلهبمي
د  مع مش، حط إن إمتميهسره خمهي د خمهئحي هل مع ّخمهيمئمئميهئهست، وخمهبىع حطمنُّـد إمتميهسر اخم

هش د حض متحي حطهسخمهئ مع ىش إمتميهسره خمهي  . إحل اجفمئميهئهستخمهئحي حط
هتخسجل ملخف مغهسل خي حمالم ؠُّـر اجف ٍومي جهىطاب واالمتُّـحنهسج حممس ذحمىط ّ  حن اال

ل إحل خصهي حم هسث حن ، ومظحيمنهب هنِّـه األحط هسئ هسحك ّاخمجه ٌ. 
ً إن حمالم اخمخنهبَّـ جغ زاده آحنمك أميهنهس ال خيهي حن اخلهيىس حطجل حنٰههئهب ّجع ّ

اجمهبهش اخم هسهلهش اإل متهس إخمهبمبمس حض احلهسجكهبهش، هلالجغيسهيّاإل  .ِّـمي أ
د، وأمغ مع حيهست إحل أمت حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة اخم امغحقمتهسهنهس ألؠهسخمهش اخم جي االخم ًخفا ميهئ ّ ً

هتحن د حض متحي خمهئحي حممس ذهنمش إحل ذخم جغميمسء اجفخنهسء، هل ن خمٰههسحس اإلحنميهسن ومع ّميمي ّ. 

اجمهبهش هسهلهش اإل مت حن اإل خمهبهش وحطجل حم ممهئمكجيهب اجفخي ، جس األمعحنهئر امكممخنهنجيهب األرمسممهب احلمنجههب اخض
.وحنىطاده حنهس حطهبهئهسه. ١٢٤ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط

ممهئمكجيهب) ١( هبهي ومظٰههيهب جغ زاده ر امكممخنهنجيهب األرمسممهبجس األمعحنهئ احلمنجههب اخض هتخسجل، مظمن ّ، ؠُّـر اجف
.١٢٥ ص١ج: آحنمك
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،  .م٢٠٠٢حكمبىطان، اإلمقالحن
جيٰههئت اإلجغهئرات.٦ مه خي جغ حنىش، مقهبهئهس الحط ،وامك  حط ّخصمئُّـ اخمُّـمي متمنخف ّاجف

 أمج حط ّخصمئُّـ حط ّخصمئُّـ اخمُّـمي جمجهمش حنهشّواخمٰهال اخمجه احل حط ّخصمئُّـ
 .اخمىطازي معٰهحيىط

اق مسجيهئ.٧ مي اخمخنخفازيلكيغ امكمهيشرإ  .، ملهبهسث اخمُّـجك
خنهسرات اخمميالم، لكهي ّحنجهمبىطي، حنىطمظمس ،)هلهسر (إمعالخل مسهئحفهنيشم آجغمههئهسىح.٨  امت

 .جم ؠُّـرا،
هس ّخصمئُّـ اخمخنهبَّـ ،امكحنخنىش أؠيشل.٩ هش ّاجفمهحيىط، ر ، اخمهئخل ّحنمثمق  .جم اإلمقالحن

حنهب أؠيشل.١٠ هبُّـ حنهشّاخمٰهال، امكيشاخكمم واخضمهٰهمث امكحنهن جل ُّـّخصمئ ّاخم ، جغ هسئ هسحك  اخمجه
 .اخمخيىطى ّأم هشّحنمثمق رملهبىح، أحط ّلكمسر: مظىطمثهش ّحنجهمبىطي، ىطمظمسحن: ومظٰههيهب مظخيُّـمي
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هبهي مظٰههيهب اخمميهسجكهسين، حطهسخمحيهبيغ اجفٰهىطوف خص ّحنال ،اخضممهئرف أؠيشل.١١  ومظمن

هبُّـ: ومظخيُّـمي هبهسين، ِّاخمُّـمي معالل ّاخم رات اآلجك مش حنهئخن هيهبيش حنمي  .اإلمقالحن اخم
خيهش، امكمنهئجس خليس األؠيشل.١٢ ب حط ّخصمئُّـ معٰهحيىط أمج اإلمقالم خم هسق حط ميٰهخي  إمق

ٰههسرف دار ؠٰهمش، دار اخمىطازي، اخمميهيهبهئ لكهست اخم  .خمهيمئجه
 . خمهييطرحممك،األحفالم.١٣
اف أوؠهئف.١٤ ميهب، امكممهئرحكمف معحط جس األ خي خمهي امعهش ّاجف  اخمُّـمي متمنخف اخل

، هبُّـ ومظخيُّـمي حتخيهب اخلهيهبمك، ّخصمئُّـ مظىطمثهش اخمجه  احلهبُّـري لكمك ّخصمئُّـ اخم
، هئ هش احل هسر حطهنٰههش ّحنمثمق هبلك أهن مظىطاث إلجغهبهسء اجف  .جم ، هنـ١٤٢٤ ، اخم

هئر األئجه.١٥ هئر األحييشار اجلهئخلممهب مكلكرر أحض ، هب األمغٰههئرّمس هي ، خصمئُّـ حطهسجمىط اجف
 .دار إجغهبهسء اخمحقاث اخمٰهىطمج، حطخفوت: حتخيهب ومتخل

ح امكممملوة امكيشخصخنىح.١٦ يشث جس  ٰههش اآلداب حض مس هبُّـ خصمئُّـ حطهسجمىط اخممنُّـر، حنجه ّ، اخم ّ
ف ىح اال  .اخمهئ

يشث.١٧ هسث ًمظخيىطميىطا ،األؠيشل حفهنىس جس مس هسذمتهس ّمقهبُّـمتهس ألحط  ٰههبُّـاخم اخمخنمبهبُّـ وأمق
هبُّـ اخمٰهمهمئ اهللا آميهش هبُّـ حطخيهي ،)جعىطاه حكهسب (اخممنُّـر حطهسجمىط ّخصمئُّـ ّاخم د ّاخم  خصمئ

مئىش: اخمهئهس ،اخسهسجكمئ ٰههش اخممنُّـر، خمهيخنمبهبُّـ اخمٰههيمئ اجف هسمتهبهش، اخمجه  .هنـ١٤٠٥ اخم
هش مسلكاهسهب احلمنجههب.١٨ ، حنمثمق هسئ هسحك جل اخمجه هبُّـ خصمئُّـ جغ هسذ اخمٰهالحنهش اخم ، خمألمق

هسحطٰههش جلمسلكهش اجفُّـرمقجل حطخي اجفخل  .هلهشّاخمهئخل اإلمقالحن اخم
 .اخميطحطهبُّـي حنىطمظمس ّخصمئُّـ ،امكخنهئخليشس مصيشامسمل خليس امكممملوس حصهئج.١٩
خنهئد جتملهسلك.٢٠ خي ،االحف  .اخمجه اخمُّـمي متجن ّاجف
هلجييغ.٢١ هبهي ومظٰههيهب، اجفىطزحطهسن هبمئهئهبهسر،امك هسذ حنىطمظمس حنجهمبىطي، :  مظمن ّاألمق

رات معهسحنٰههش حكمبىطان .حنهئخن
هبُّـ ،ّامكملوجضجيهب امكجعمسجيهب.٢٢ ٰههش هلىطاجمُّـ، دار اخمهئهس ، احلهبُّـري حممسل اخم هسدمقهش، اخمجه  اخم

 .جم هنـ، ١٤٢٤
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ممملهسحنهئت.٢٣ هبُّـ ،امك  .اجلىطمعهسين لكمك خصمئُّـ حط لكمك اخمخلميىح اخم
ممهنجيخنهئت.٢٤  .، أحط لكمك مقهبهئهسامك
هئب .٢٥ جيهئين حفمض لك حن(حصممهنجيخنهب اآلجغ هتخسجل)معىش رمعهئئيغ حكهن  .ّ خممنُّـر اجف
جضٰههئ اخضمهخميشخلهب حفمض حصممهنجيخنهب.٢٦ هتخم اخمٰههسرف ،و متُّـ احلميهب اجف  .اخسهبُّـمع االمغ
هتخسجل ؠُّـر ،امكملحنهئء ّإمججيهئت حفمض حصممهنجيخنهب.٢٧ هبهي خنخفازي،اخم ّاجف : ّوحنخيُّـحنهش وحتخيهب مظمن

ر حيخيمك اخمُّـحم ، مت هب خنهسرات جغ  .ؠُّـرا إمقالحن جغميمئلك حطهئهبهسد: امت
هسح مظخي ّخصمئُّـ اخمخنهبَّـ ،احلمنجههب هنهئهسهب حفمض حصممهنجيخنهب.٢٨ هش اخمهبيطدي، حنمن  حكىطمي ّحنمثمق

،  .جم ّاحل
حط.٢٩ مل حصحن  .حطخفوت اخمٰهىطمج، اخمحقاث إجغهبهسء دار، امكملازي امكحن
حط امكخنملآن امكمنملهسىس.٣٠ هتخسجل ؠُّـر، حصحن : حتخيهب ،ُّـ حط إحطىطاهنهب اخمخنخفازيّخصمئ ّاجف

ي ّخصمئُّـ امع رات حطهبُّـارهلىط، خص ـ مغ  .ّاجفخيُّـمقهش جم هنـ،١٤٢٩ حطهبُّـار، حنهئخن
 وآجمهس جممئخنئ ّخصمئُّـ آجمهس اخمحقحمهش، ّخصمئُّـ حط لكمك اخمُّـمي ؠهسئ، امكخنيشاحفلك متٰهجيلك.٣١

د حنخفزا ، خصمئ هبهي مظخيُّـمي ،٢ط جممئ هبُّـ ومظمن هبهسين، اخمُّـمي معالل ّاخم  آجك
ميمئهش اإلمقالحن االحتهسد حيهش خمهي رات :ًأميهنهس؛ حكمبىطان إميىطان، حض واخمحيهي  حنهئخن
مش هيهبيش حنمي ، اخم  .ش١٣٨١ ّاجفخيُّـمقهش، جم اإلمقالحن

ح امكممملوة امكيشخصخنىح.٣٢ مهخنجيمش جس  لكهش اإلحنهسم امك مق ، حن ئ هبُّـ أحط اخمخيهسمق اخل ّ، اخم
 ، ، إميىطان، جم ئ هش إجغهبهسء آجعهسر اإلحنهسم اخل ، حنمثمق ئ  .هنـ١٤١٨ّاخل

هسث، األؠيشل هتمكهسمب.٣٣ هبُّـ أحط ، ّاخم رات هسين،اخم اخمخنهبَّـ مظخيىطميىط اخلمئهبهئ  حنهئخن
 .جم اخمحيميىط، دار

يشجضجيلك.٣٤ ، امك مي اخمخيمئ جل حط حطهسحط ، اخمخنهبَّـ اخممنُّـوق، خصمئُّـ حط لكمك حط احل
هبهي رات مثهسلكهش اجفُّـر:  ومظٰههيهبمظمن هبهئ اخمجهمبىطاين، حنهئخن هبُّـ هنهسجك احل ّاخم  ؛مقجلّ

.حطخفوت اجفٰهىطهلهش، دار: ًأميهنهس
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يشجضجيلك.٣٥ ىش وخلممحمجيهئحصىش... امك يشث جس خلملاحص هسر، مظخيىطميىطا : حطخيهي، مس اد لكمك حم ًمع

هبُّـ حممسل احلهبُّـريخمُّـ  .ّروس اخم
ار مصهئخلىط.٣٦ ىط األ هب، امكيشمصيشد خلممملحكهب جس امكمهخنيشد حيخنلك رمعهئمكهب خلىط األحييشار وخلمه  ُّـّاخم

هبهي اآلحنمك، جغهبُّـر رحطهسن هنهئىطي ومظخيُّـمي مظمن مسن حم ، إمقمسلكهب ولك  إلهب
هبُّـ: ّاخمحيهسرمقهبهش اخمحقمثهش اد اخم ، مع هسئ هسحك  خمهيُّـرامقهست اخمحيىطمت اجفىطحميط حك

رات حمهش ّاإلميىطامتهبهش، خيهسهلهبهشو ّاخمٰههيمئهبهش اجفهئخن  .ّاخم
ممهئدات مصهئخلىط.٣٧ هش، اخمهئىطاجم حنمبُّـي ّخصمئُّـ خمهيخنهبَّـ ،امك لكهست، األلكهيمئ ّحنمثمق  خمهيمئجه

ٰههش هسدمقهش، اخمجه  .حطخفوت ، هنـ١٤٠٨ اخم
خنهسرات ّاحلمك، ّاخمٰهالحنهش، امكمهجمجيلك اجليشمسمل.٣٨  .جم حطهبُّـار، امت
حل، اخضمهحميع هتمكهسمب حفمض احلهئجغجيهب.٣٩ ُّـ اجف هش اهللا، لك ، اخمهئخل حنمثمق  .جم اإلمقالحن
حنىش در وزخلهئن جضمللكمت.٤٠ رات ،إمعالخل حكهن  ش،١٣٦٩ حكمبىطان، احلميمئهش، حنهئخن

 .ّاجفجهمبىطي حنىطمظمس اخمخنمبهبُّـ
ممهئمكجيهب احلمنجههب.٤١ هتخسجل ؠُّـر، األرمسممهب ّامكممخنهنجيهب األمعحنهئر جس اخض  اخمخنخفازي، ّاجف

رات آحنمك، زاده جغ جغ لكهيهب ّولكهي ّؠ خيهسهلهش وزارة حنهئخن  اخم
رات :ًأميهنهس ؛حكمبىطان واإلرجكهسد، ي، حنهئخن  .جم حنمنجهحي

حنهش ح لكحف مظٰههيهبخيهش، امكحنيشائلك درر.٤٢ يطواري، اجفهئمه  اخمخنهبَّـ حنهشّاخمٰهال مظهتخمهبىح خمهي
هش اآلحنمك، مظخي خصمئُّـ خف، دار حنمثمق حي  .جم اخم

حنجيهب دروس.٤٣  اخمخنهبَّـ: مظىطمثهش ّحنجهمبىطي، حنىطمظمس اخمخنمبهبُّـ ،اخضمهخميشخلهب ح جس ّحكهن
، حنهسخم  .اجفخلق جكمئىع حمهش وهن

ممهئمكجيهب احلمنجههب جس دروس.٤٤ هبُّـ، اخض هسلكهش اخممنهسدجمجل دار احلهبُّـري، حممسل ّخمهي  خمهيجه
 .هنـ١٤٢٠ واخمهئخل،

ىش، احلالج دهسيشان.٤٥ اجكهب و ن حطهسمق ّخصمئُّـ: لكهيهب ّولكهي جغ د، لكهب  دار اخم
مش ٰههش اخمٰههيمئهبهش، اخممي هسمتهبهش، اخمجه  .حطخفوت هنـ،١٤٢٣ اخم
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 .اخمجهمبىطاين حطيطرگ آملهس ،امكملجيممهب حصهلهئحيجيىع إحق امكمكرهسممهب.٤٦
يشم.٤٧ ادي آحنمكامكملجضجييع اخض اء، جم، اخمخنهبَّـ مع  .، دار اإل
يشم رجضجييع.٤٨ ادي اهللا آميهش ،)هلهسر (األمقحيهسر ح، مخ اء، دار آحنمك، مع  .جم اإل
ىش، حفمليب امسيس رمعهئئيغ.٤٩ اجكهب و ُّـ ّخصمئُّـ جغ مش دار اخمهئمئىطي، اخمميىطمي لك  اخممي

 .هنـ ١٤٢١ حطخفوت، ّاخمٰههيمئهبهش،
هبُّـ: حتخيهب، اخضملحصمئ امكمقهسىع رمعهئئيغ.٥٠ ، أمخُّـ ّاخم هبهئ رات احل  دار حنهئخن

، اخمخيىطآن  .جم اخمميىطمي
هئرة.٥١ خفامكملمعهئئيغ اخض خي اخمُّـواين، حنخف خصمئُّـ حطهسجمىط اخمُّـاحنهسد، مظحي ّ، اجف رة ّ  مق

 .اإلمغالص
هش اخمخنخفازي، ّخصمئُّـ اخمُّـمي ؠُّـر، امكملمعهئئيغ.٥٢ ي، حنمي ، اجفمنجهحي  .إميىطان جم
هبُّـ، واإلرادة امكحمهنمب رمعهئمكهب.٥٣ ، اإلحنهسم ّاخم ح مظىطمثهش اخلمئهبهئ  أمخُّـ ّمقهبُّـ و

خنهسرات حنىطحميط اخمحيمبىطي، خيهسحض اخمٰههيمئ اخمهئخل (وهلىطهنهئمي لكهيمئ امت  ).واخم
ُّـ اخمخيهسمق ألمج، ّامكخنملحطهسهب امكملمعهئمكهب.٥٤ ازن حط اخمميىطمي لك ري، ُخمخيخنخفيا هن  اخمهئهبخنهسحط

ر: حتخيهب ُّـ اخمُّـحم د احلهيهب لك ر خصمئ د واخمُّـحم : اخمهئهس اخمخلميىح، حط خصمئ
 .جم م،١٩٩٥ حطهبُّـار،

هبُّـ ّاخمٰهالحنهش، امكيشالهسهب رمعهئمكهب.٥٥ جل ّخصمئُّـ ّاخم ، جغ هسئ هسحك رات اخمجه  جم حنهئخن
 .هنـ١٣٦٠ ّاإلمقالحنهبهش، اخمُّـرامقهست

حط جس رمعهئمكهب.٥٦ هنيشك امك هبُّـ اهللا آلميهش، وامك ىط حنمبُّـي خصمئُّـ اخم م،اخمٰه حط ع هي  حنجه
هسب ذمي حض خيجل مظِّـحمىطة: حم خف حض اجف ك اخم هي ،: اخمهئهس اهللا، إحل واخم  حنُّـمي

 .جم ، هنـ١٤٢٥
خي خمهيٰههسرف، األرمسممهب األمعحنهئر حتخنجييع جس رمعهئمكهب.٥٧ هس ّخصمئُّـ ّاجف  اخمخيمئخنئ ر

ع األؠحيمبهسين، هسب هنهسحنيع لكحف حنجه حل اخسُّـاميهش ح حم ٰههش ؠُّـرا، خمهيمئ  اخمجه
ىطميهش  .ّاحل
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 .رحيهئحيهب األدب.٥٨
هئر معحنجيمههب.٥٩ ُّـث، واآلخصهئر احلمنىس وخللكهسمههب امك ىط ّاجف خي اجلهسحنىش ّاجف  اخمخنهبَّـ ّاجف

هسس  .حطخفوت اجفىطمظمس، دار ّاخمخيمئ لك
اق جغجيهش از رمعهئمكىش معىش.٦٠ اق خمخنهبَّـ رمقهسئ جعالث (ا  اخمُّـمي جكمبهسب، )اإل

مبىطوردي، إلهب هبهي اخم من حيخيمك وحنخيُّـحنهش حط ، مت هب  .حكمبىطان جغ
الء أحفالم معحط.٦١ هسهليس، ُامكمه هشحنمث ، اخمِّـهن أمخُّـ حط ّخصمئُّـ خمهي  اخمىطمقهسخمهش، ّمق

 .حطخفوت م،١٩٨٥
ىط ،امكملجيهش إجغهئرات ح.٦٢ ٰههش اخمىطازي، اخمحي  .حنجن حك
هتخسجل، ؠُّـر، امكمنهئجس أؠيشل ح.٦٣ ٰههش ّاجف ىطميهش اخمجه  .احل
مهىح األمعجحء ح.٦٤ جك دلكهسء ح، احل خف، اجل ميهب اخممي هتخم خمهي حل ّاجف  اجف

يطواري، هنهسدي حيخيمك. د حتخيهب اخم هب مت  .جغ
جيٰههئت اإلجغهئرات ح.٦٥ مه ، ِّخمُّـميا متمنخف، وامك  هلهبيض، حمىطمي: حتخيهب اخمجه

هش لكهست ّحنمثمق ، ّاخمُّـميهئهبهش، اجفجه  .ش١٣٨٤ جم
 اخمٰهىطمج حط اخمُّـمي خص األحممف خمهيخنهبَّـ، احلمنىس حكهليشص حفمض امكخنجيحلي ح.٦٦

خض رات ،هنـ٦٣٨ مقهئهش اجف  .جم حطهبُّـار، حنهئخن
هسزاين،امكمنالم حفهنىس جس اخضخنهئؠلك ح.٦٧ حي  . اخم
يطواري، هنهسدي حنال ،اخضمهخميشخلهب ح.٦٨ ، دار اخم : ً؛ وأميهنهساجفخيُّـمقهش جم اخمٰههي

 .جم متهسب، متخل آحنمك، زاده جغ اهللا آميهش :هبٰههيمظ
هبُّـ: مظىطمثهش حنجهمبىطي، حنىطمظمس اخمخنمبهبُّـ مظهتخمهبىح ،اخضمهخميشخلهب ح.٦٩  رملهبىح، أحط ّاخم

رات  .جم اخمخيىطى، ّأم حنهئخن
حن وآراء جضهئل ح.٧٠ هب، ؠلكرا خلال حكهن هبهسين، اخمُّـمي معالل ُّـّاخم : اخمهئهس آجك

هيمسن زمتهسن هنهنلك  )ّحطهسخمحيهسرمقهبهش (حن
هسث اقح جضمنجههب اإل.٧١ هش األحط ، جكمئىع اخمُّـمي اخمخنمبىطزوري، حنمثمق
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خيهسهلهبهش، حكمبىطان،  هبهسئ مظىطحط١٤١٤واخمُّـرامقهست اخم  .هنـ، مظخيُّـمي وحتخيهب جغ 

اق.٧٢ ميهب، ح جضمنجههب اإل د حط ّخصمئُّـ اإلخس خمهي ٰه ر حن  حطخيجهمش اجفخنمب
 .اخمخنخفازي اخمُّـمي

ممهئمكجيهب جضمنجهمت ح.٧٣ ادي اهللا آميهش ،)هلهسر (أرمسممهب أمعحنهئر خل  .آحنمك مع
، معٰهحيىط خصمئُّـ اجفال، ؠلكرا مكهنجهال حفملاخضملهئ رمعهئمكهب ح.٧٤  مظٰههيهب اخمالهنهب

هبهي هبهسين معالل مقهبُّـ: وحنخيُّـحنهش ومظمن  .آجك
خي، اإلمجهئم جغيشارق ح.٧٥ ُّـ اخمخنهبَّـ اخمٰههسرف ّاجف  .اخمالهنهب اخمىطزاق لك
 داود ّخصمئُّـ اخمٰهىطمج، حط اخمُّـمي خصهب األحممف خمهيخنهبَّـ ،احلمنىس حكهليشص ح.٧٦

رات اخمخيهبجني،  .جم حطهبُّـار، حنهئخن
هئت.٧٧ هئب امكخن هش اخمُّـرامقهست ، أمخُّـ حطح لك ي، حنمثمق ّ زمي اخمٰههسحطُّـمي اخمٰههي

 .اإلمقالحنهبهش
يشط ح.٧٨ هش ّحنجهمبىطي، حنىطمظمس ،)هلهسر (خلمهخميشخلهب خل هش، حنمثمق ٰه ، اخم  جم

ٰههش  .هنـ١٤١٣ األوحل، اخمجه
هبُّـ حممسل ح هنهئهسهب احلمنجههب.٧٩ هسدي، مظخيىطميىطا خمُّـروس اخم د اخمٰه ّ، لكمك مخ ً

 .ّهنـ، جم اجفخيُّـمقهش١٤٣٠احلهبُّـري، دار هلىطاجمُّـ، 
جل ملالم. د، معٰهملوردي حنهبحكهن در وجغٰهيشد احيلكهسملىش جغممهئع.٨٠  إحطىطاهنهبمئ جغ

رات دميهئهسين،  ).هلهسر (احلميمئهش، حنهئخن
هسذمي حتخيهب مقهبهئهس، احط اخمىطئهبىع اخمخنهبَّـ ،امكملحنهئء.٨١ اجح األب: األمق  ومقٰههبُّـ جمهئ

رات زاميُّـ، ، ذوي حنهئخن  .جم اخمخيىطحط
خنهسرات حنجهمبىطي، حنىطمظمس اخمخنمبهبُّـ، جغمههئحضمت.٨٢  لك مظىطمثهش (جم ؠُّـرا، امت

هش  ).ّاخمحيهسرمقهبهش اخمهئ
، حتخيهبح جتملهسلك امكمنالمجغيشارق اإلمجهئم جس .٨٣ ُّـ اخمىطزاق اخمالهنهب : ّ، لك

هش اإلحنهسم اخممنهسدق، جم اجفخيُّـمقهش،  ّاخمخنهبَّـ أحممف أمقُّـ لكمك زاده، حنمثمق  هنـ١٤٢٩ّ
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 اخمخنخفازي، خصمئُّـ اخمُّـمي ؠُّـر ،األرمسممهب ّامكممخنهنجيهب األمعحنهئر جس امكملمسيشمسجيهب امكمليشامسلك.٨٤

يطواري، هنهسدي حنال جغهسجكهبهش وحنٰه هبُّـ: ومظٰههيهب مظخيُّـمي اخم  اخمُّـمي معالل اخم
هبهسين، هش متخل األجك هسن ّحنمثمق مق هسب، حط ٰههش حم هش، اخمجه هسخم  .جم م،٢٠٠٣ اخم

خيمجمف ؠلكر ّحفملجغجيهب.٨٥ هبهي، امكملحطازي ّاخض جل ملالم ومظىطمثهش مظمن  .آهنهئ جغ
مكئ.٨٦ هسئحفيشاخس امك ر األجغ خنهسرات مقهبُّـ اخمخنمبُّـاء ،، احط أمج مثمب  ، امت

 ، .١٤٠٥جم
ُّـ، امكمنهنىس ودرر احلمنىس جكملر.٨٧ اجغُّـ لك ، اآلحنُّـي اخم مئهبمئ ىش اخم  اخمخيهسرئ، دار حك

 .حطخفوت ـ،هن ١٤٠٧
هئوى.٨٨ هب امكحن جيمت أمسيغ خضمكمسمب ًوحكخنهئ امكيشا هبُّـ،  امك  اخممنُّـر، حطهسجمىط ّخصمئُّـ ّاخم

ٰههسرف دار لكهست، اخم  .حطخفوت خمهيمئجه
مش دار اخمجيحيهسري، أحممف لكمك :حتخيهب، مكهنمنهنجيمه امكمنهئجس حكملوع.٨٩  ّاإلمقالحنهبهش، اخممي

 .حكمبىطان
ميىطي، هنالل ألمج ،ّامكهنجنيشهسهب امكحنملوق.٩٠ هش ومتخل حتخيهب اخمٰه  اإلمقالحن اخمهئخل ّحنمثمق

هسحطٰه ، ّاجفُّـرمقجل جلمسلكهش هشاخم ٰههش حطخي  .هنـ١٤١٢ ُاألوحل، اخمجه
ُّـى اآلجعهسر حكهليشص احلمنىس.٩١ هبُّـ إمقمسلكهب اخمجيهسزاين، حنهئ ح اخم ّ، اخمحيهسرامج، حنىش 

خيهسهلهبهش  .واجفحيهسمغىط اخم
 .ّحنجهمبىطي حنىطمظمس، امكحنحمملة.٩٢
حنهب.٩٣ هسب ح ،امكحنهن هبُّـ األرحطٰههش، األمقحيهسر حم  اخمخنهبَّـ: حطخيهي احلهبُّـري، حممسل ّاخم

، جمهبجن مئهبمئ هسلكهش هلىطاجمُّـ دار اخم  .هنـ١٤٢٩ ّاجفخيُّـمقهش، جم واخمهئخل، خمهيجه
مههئ.٩٤ حن هسب دار اخممنُّـر، حطهسجمىط خصمئُّـ، حكهن ، اخممي ، اإلمقالحن ٰههش جم ة اخمجه  .اخمٰههس
ث ًمظخيىطميىطا اخلىطامقهسين، اخمميهسخكمئ لكمك ّخصمئُّـ ،األؠيشل حكيشائلك.٩٥  اجفخفزا خم

 .اخمهئهسئهبهئ
جيُّـ امكخنهئخليشس.٩٦ ب حط خصمئُّـ ،اخض هش اخمحيخفوزآحطهسدي، ميٰهخي  .حطخفوت اخمىطمقهسخمهش، حنمثمق
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هئت.٩٧ هبُّـ، امكخن ، اخمُّـاحنهسد حطهسجمىط ُّـّخصمئ ّاخم هبهئ رات احل  حكمبىطان، معهسحنٰههش حنهئخن

 .م١٩٩٥
هئب.٩٨ هتخسجل ؠُّـر ،امكممملجغجيهب لك هبهي، اخمخنخفازي ّاجف جل ملالم: ومظىطمثهش مظمن  جغ

 .آهنهئ
هئب.٩٩ هيهب ،امكمممف لك ر :حتخيهب ،اخمحيىطاهنهبُّـي أمخُّـ حط خمهي ، حنمبُّـي اخمُّـحم يطوحن  اجف

ر ، إحطىطاهنهب واخمُّـحم هسحنىطائ هبهي اخم هسذ مظمن خنهسرات ّاخمجههبمش، أمقٰهُّـ األمق  امت
 .جم ، هنـ١٤١٤ ة،أمق

مههب امكمههئس،.١٠٠ ٰهمل خليس األجضهئدهسهت حفمض أمك هئس حفجح اجغ  لكملىع اخلحنهئء وخلمنهسيغ اإلمك
خض مقهئهش ّخمهيمئحي ين اجلىطاجغ اجف هي ُّـث اخمخنهبَّـ إمقمسلكهب حط خصمئُّـ اخمٰه  اجف

هبُّـ مقٰههبُّـ حط احلهسهليس  هن١١٦٢ اف اخم ىط اال لك حطىطمق هل هش حم ، لك مت
هش مغيطامتهش  آل اخمٰهجههسر حطُّـحنخن اخمخنهبَّـ أمخُّـ احلهي اخمٰهجههسر ، حنىش اجفخيهسحطهيهش حطهئ

مش  مش اجفجنميهش وملخفهنهس، دار اخممي هش دار اخممي ىع حنهئمبمس حطهئ هش اجفهي وحنٰههسر
هش،  هسخم ٰههش اخم هئهسن اخمجه  . هن١٤٠٨م ـ ١٩٨٨اخمٰههيمئهبهش حطخفوت ـ خم

خنهئد جتملهسلك ح جس اخضملاد لكملىع.١٠١  .جم ّاجفُّـرمقجل، مثهسلكهش ّاحلمك، ّاخمٰهالحنهش ،االحف
هش اخلىطامقهسين، حمهسخك ّخصمئُّـ، األؠيشل لكحنهئهسهب.١٠٢ ، اخمهئخل ّحنمثمق  .جم اإلمقالحن
خي اخمُّـمي لكالء، واألحكممهئل األخكيشال معمهيس جس امكممجحل لكمهمن.١٠٣  هشّحنمثمق اخسهئُّـي، اجف

 .حطخفوت  ،هنـ١٣٩٩ اخمىطمقهسخمهش،
هسس اخمخنهبَّـ ،واألمكخنهئب امكمنمهىح.١٠٤ ، ّلك هش ّاخمخيمئ  .حكمبىطان اخممنُّـر، حنمي
هئن.١٠٥ ر الحط ،امكممملب مك  اخمٰهىطمج، اخمحقاث إجغهبهسء دار اجفجني، اإلهلىطميخي حنهئمه

  .هنـ١٤٠٥
ري، اجفخيُّـاد اخمحيهس ،ّاإلمججيهب امكهنيشاخلىط.١٠٦ هب هسحطىش اخمهئخل حنىطحميط اخم مش اخم  جفمي

، اإللكالم  .جم اإلمقالحن
هئجضهت.١٠٧ ىط ،اخضمقخكجيهب اخض من خصمئُّـ: ومظٰههيهب حتخيهب اخمىطازي، اخمحي  حطهسهللا اجفٰه
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جيُّـادي، رات اخم ، ذوي حنهئخن  .جم اخمخيىطحط

هئت.١٠٨ هئجض رات حطهبُّـار، جم : ، احط مقهبهئهس، حتخيهب ومظٰههيهباخض خص حطهبُّـارهلىط، حنهئخن
ٰههش األ  .هنـ١٤١٣وحل، ّاجفخيُّـمقهش، اخمجه

لكأ.١٠٩ خيُّـمي اخمخنخفازي إحطىطاهنهب حط ّخصمئُّـ اخمُّـمي ؠُّـر مظهتخمهبىح ،واخضممهئد اخض  حط
هبهي هبُّـ ومظمن هبهسين، اخمُّـمي معالل ّاخم هبُّـ وحنخيُّـحنهش آجك جل ّاخم  .متجن جغ

يشط.١١٠ خنهسرات حنجهمبىطي، حنىطمظمس، اخضمهخميشخلهب خل  .جم جغميمئلك، امت
ممهب.١١١ د، ؠُّـر محجهيشحفهب امكملمعهئئيغ امك مع ّ، رمقهسخمهش حض امظمنهسف اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ

هتخسجل،  .١٤٠٢ حكمبىطان، ّاجف
اق جغجيهش ّخلهلمهحنهئت محجهيشحفهب.١١٢ هسب( اإل إلهست حم هي اق جكهبَّـ ،)اخم  اإل

مبىطوردي، هبهي اخم هبُّـ حمىطحط هنهئىطي ومظخيُّـمي مظمن جل ّواخم ىح متجن جغ  ومت
، جممك هب هش جغ هسث ّحنمثمق خيهسهلهبهش، واخمُّـرامقهست األحط  هنـ،١٤١٧ حكمبىطان، اخم

ٰههش هسمتهبهش اخمجه  .اخم
هئئ خلخنهئالت محجهيشحفهب.١١٣ هئمغ ، ديهنهس مقهبُّـ: إلكُّـاد ،)ّحطهسخمحيهسرمقهبهش (امكحم وجكهسهن  مغ

 .م١٩٩٢
جيلك جخهئرضات.١١٤ هسق ّخصمئُّـ اخمخنهبَّـ مظخيىطميىطات، امكحنخنىش أؠيشل جس اخليشئ ّامك  إمق

لكهست، اخسهسدي دار ّاخمحيهبهسض،  .جم خمهيمئجه
هليغ.١١٥ ىط اخمىطازيّاخض  .، اخمحي
هئح.١١٦ هئر امكهل جه مخ ُّـ اخمخيهسدر اخمىطازي،  ، خمإلحنهسم خصمئُّـ حط أمج حطميىط حط لك

مش اخمٰههيمئهبهش حطخفوت ـ خم: وؠ ، دار اخممي هئهسن، أمخُّـ جكمئىع اخمُّـمي
 .م١٩٩٤ ـ  هن١٤١٥

ىغ امكممملوة امكيشخصخنىح.١١٧ جه هبُّـ خص خل ، هلخيهب اخمٰهجن آميهش اهللا اخمٰهمهمئ اخم
هسئ احلميهب هسحك ف،اخمجه ىح األ ٰههش اآلداب، اخمهئ ٰههش اخمىطاحطٰههش، حنجه  . اخمجه

اق جكهبَّـ، واخضحمهئرجضهئت اخضملهئرع.١١٨ مبىطوردي، اإل  ميهسوران، جغ: متخل اخم
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 .هنـ١٤٢٦ ،١ط إميىطان،

هتخسجل، ؠُّـر ،اخضملهئحفمل.١١٩ رحطهسن، ىطيهنهئ: حتخيهب ّاجف رات حم هش حنهئخن ري، حنمي  اخمجهمب
ٰههش هسمتهبهش اخمجه  .هنـ١٤٠٤ اخم

هئح.١٢٠ مئُّـ، األحيهن خلهل مسين ّخصمئُّـ حط مخيطة حط ّجف  ح حض هلهئهسري، احط اخمٰه
هسح د، اجلمئىش ملهبمش حنحي مع هسق حط ّخصمئُّـ اخمُّـمي خممنُّـر واخم ي، إمق مت  جم

ري اخمميهبالين لكمك ّخصمئُّـ حط جغ حط هنهسجك حنخفزا: مظٰههيهب  اهللا وآميهش أجكمي
 .آحنمك زاده جغ جغ

هئح.١٢١ هبُّـ، وامكيشالهسهب اخلالحكهب إحق امجلكاهسهب خلهل  متخل ، اخلمئهبهئ اإلحنهسم اخم
هش ، اإلحنهسم آجعهسر ومتخل مظهئمههب ّحنمثمق ٰههش اخلمئهبهئ  .جم م، ٢٠٠٢ اخمىطاحطٰههش، اخمجه

هئح.١٢٢ ، ،اخضهل هش اخمميحيٰهمئ لكهست، األلكهيمئ حنمثمق  .حطخفوت خمهيمئجه
جلّخلهلمهحنهئت اخضحطداخلهئد.١٢٣ خيهبو ، اجفخفداحنهسد، األهل اجف  .اخمجناط اجف
هئجغجيهب األحييشار خلحمهئمكىط.١٢٤ د ِّاخمُّـمي اج ،اجلملمصهئين مس ي حطميىط أمج حط خصمئ  .األرحن
هش ّاخمٰهىطهلهسمتهبهش، اخلمئهبهئ اإلحنهسم رمقهسئ، ّامكملمثهئحيجيهب اخضخمهئمسمل.١٢٥  ومتخل مظهئمههب ّحنمثمق

ٰههش ، اخلمئهبهئ اإلحنهسم ُمظىطاث  .م١٩٩٥ األوحل، اخمجه
ىس.١٢٦ جل ألمج ،امكهنجنهب خلخنهئهسجيهن خلمم ىس حتخيهب ،)٣٩٥: ت (هلهسرس حط احل : و

ُّـ الم لك مش هنهسرون، ُّـّخصمئ اخم ، اإللكالم حنمي  .هنـ١٤٠٤ إميىطان، اإلمقالحن
ُّـث خمهيخنهبَّـ، اجلمههئن خلحنهئحصجيمش.١٢٧ هسس ّاجف ، لك خيهيجل، دار اخمخيمئ ٰههش اخم هش، حك  جعهسخم

 .حطخفوت هنـ،١٤٢٠
 اجفخيُّـحنهش، اخمخنخفازي، إحطىطاهنهب حط ّخصمئُّـ اخمُّـمي ؠُّـر، امكجنجيمب خلحنهئحصجيمش.١٢٨

حل مظٰههيهبخيهست ري، لكمك خمهيمئ ي، ّخصمئُّـ خم ّوجمُّـم ؠ اخمهئ امع هش مغ  حنمثمق
خيهسهلهبهش هستاخمُّـرامق  .ّاخم

حن خلخنهئالت.١٢٩ هسذ، حكهن رات ّحنجهمبىطي، األمق  ).ّحطهسخمحيهسرمقهبهش (احلميمئهش حنهئخن
يغ اخضهنيغ.١٣٠ ُّـ حط خصمئُّـ ،وامكمه هسين، اخمميىطمي لك  ّمقهبُّـ خصمئُّـ: حتخيهب اخمخنمبىطمق



حيهش ............................................................................. ٤٨٨ ٣ج ـ اخمحيهي
 .حطخفوت اجفٰهىطهلهش، دار حمهبالين،

هئئملهسيس خلمههئزل.١٣١ ُّـ إمقمسلكهب ألمج، امك  اخمُّـمي حممسل ح األمتمنهسري، اهللا لك
ُّـ خنهسرات حطهبُّـارهلىط، ُخص هيهبومظٰه حتخيهب اخمخيهسمقهسين، اخمىطزاق لك  حطهبُّـار، امت

ٰههش هسمتهبهش، اخمجه  .جم م، ٢٠٠٢ اخم
هئت.١٣٢ هبُّـ ،إهسملان ّإمججيىش آخصهئر از خلمه هبهسين، ِّاخمُّـمي معالل ّاخم خنهسرات اآلجك  امت

مئ حيهش، امت ٰههش (حنخنمبُّـ دامتخنگهسه مغهسمت چهسپ هلهي  ).حنخنمبُّـ معهسحنٰههش حنجه
هس خصمئُّـ اخمخنهبَّـ ،اخضمهحميع.١٣٣ هش اجفمهحيىط، ر ، اخمهئخل حنمثمق  .مقهشّاجفخيُّـ جم اإلمقالحن
حنهب حصممهنجيىس جس اجللكهسلك مهٰهمثاخض.١٣٤ هسح مظخي خصمئُّـ، امكحنهن هش اخمهبيطدي، حنمن  حنمثمق

، اخمهئخل  .جم مقجل،ّاجفُّـر مثهسلكهش اإلمقالحن
، ِّاخمُّـمي لكهنُّـ، اخضيشاخكىع.١٣٥ ، دار اإلجي  .حطخفوت اجلهب
ي لكمك ّخصمئُّـ ّاخمٰهالحنهش ،وامكممهنيشم امكحنمهيشن اؠحمالجضهئت لكملهئف خليشمعيشحفهب.١٣٦ مبهسمت  .اخم
مل امكملازي.١٣٧ هئت اإلخلهئم امكحن ر مقمئهبخليشمعيشحفهب خلهلحمهن ، ، اخمُّـحم هي دملهب

ون هئهسن متهس هش خم  .حنمي
حط امكخنملان.١٣٨ ، اخضجيمنان جس حصحن هسئ هسحك جل اخمجه هبُّـ خصمئُّـ جغ ّ، اخمٰهالحنهش اخم ّ ّ

رات زة اخمٰههيمئهبهش، جم اجفخيُّـمقهش:حنهئخن : ً؛ أميهنهسّ مثهسلكهش اجفُّـرمقجل حض احل
رات هش: حنهئخن لكهست، األلكهيمئ ّحنمثمق هئهسن ـ حطخفوت خمهيمئجه  .خم

هئة.١٣٩ مل جس امكجنملق خليس امكمه  دامتيع، مظخي مئُّـخص: حتخيهب مقهبهئهس، احط ،امكجمالالت مس
رات  .حكمبىطان معهسحنٰههش حنهئخن

يس.١٤٠ ، مظىطاجعهئهس حض حنٰههسرصة جمىطاءات، وامكجعاث حي حي  اجلهسحطىطي، لكهسحطُّـ خصمئُّـ اخمحيهي
خيهسحض اجفىطحميط ٰههش اخمٰهىطمج، اخم هش، اخمجه  .١٩٨٦ اجفجيىطب، اخلهسحن

هسئ، هنهئهسهب احلمنجههب.١٤١ هسحك جل اخمجه ، جم ،ّخصمئُّـ جغ هش اخمهئخل اإلمقالحن ّ حنمثمق
.ّاجفخيُّـمقهش

جل ّخصمئُّـ ،امكمنحنهئهسهب ح جس امكلكراهسهب هنهئهسهب.١٤٢ رات األؠحيمبهسين، جغ  ّمقهبُّـ حنهئخن



هسب حنمنهسدر ٤٨٩  ............................................................................................اخممي
 .ش١٣٧٤ ّاجفخيُّـمقهش، جم اخمخنمبُّـاء،

الجكهب هنمث.١٤٣ هش، امك هش اجفحيمبىطس، اجفٰه مت ، اخمهئخل حنمثمق ، اإلمقالحن  جم
ٰههش هش، اخمجه هش ، هنـ١٤١٧ اخلهسحن ُّـه، خصمئُّـ ومت  .حطخفوت اجفٰهىطهلهش، دار لك

خف امكمهيشر.١٤٤ مش آحنمك، زاده جغ، ّامكخمخف امكخمٰهيشر جس ّاخض  اإللكالم حنمي
،  .جم اإلمقالحن

جيُّـادي، حطهسجكهس إمقمسلكهب ،امكممهئرحكمف مسلكهسهب.١٤٥  اخمٰهىطمج، اخمحقاث إجغهبهسء دار اخم
 .حطخفوت





 
اس

  اغقفه اغيلدس
ّيف أن اغىجىدات مىنلت بيلفم ًوأن حقلقم اغىجىد غليم فقكي جكيلل ّ ّ ً وال  ّ

ًلىعلل وال غكلل ففكقل ً ًّ ّّ  
............................................................................٥ 

 ٩............................................................متههديى ّمقدموت
 ٩.....................ارىقبوط يذا الفصش مقمبحي أصولى الصاكصد: ّاخكقدمى األوىل
 ١٣.........................البحي يف مصداق الصاكصد ال مفهصمص: ّاخكقدمى الثوههى

 ١٤.......................................اخكراد مص جكقهقى الصاكصد: مى الثولثىّاخكقد
 ١٤...حتديد حلبهعى األجككوم اخكحمصلى يف يذا الفصش خللك الصاكصد: ّاخكقدمى الرامقعى

 ١٦......................ّالبسوحلى مص أجككوم الصاكصد التشكهكهى: ّاخكقدمى اخلومسى
 ١٦...........وفصش اكنز مص ّمركبى غمك ّالعهنهى الصاكصد جكقهقى :ّاألول احلكص

 ١٨....................................د ال اكنز هلوجكقهقى الصاكص: ّالدلهش األول
 ٢٣...............................لزوم الىككهو يف وااكو الصاكصد: الدلهش الثوين

 ٢٥...............ّاخكويصيى ّالكلهى اخكعوين مص لهسى الصاكصد جكقهقى :الثوين احلكص
 ٢٦..............................ًمو قهش يف هفض كصن الصاكصد اكنسو: ّالدلهش األول

 ٢٨................................................ّمنوقشى اخكصنش هلذا الدلهش     
 ٢٩.................................................اخكنوقشى مقولنقس     

 ٢٩.........................فصصل اجلصاير البسهطى: ّاخكثول األول          
 ٣١......................... القريبىفصصل األاكنوس: اخكثول الثوين          

 ٣١...................................................ّاخكنوقشى مقوحلش     



٣ج ـ الفلسفى ............................................................................. ٤٩٢
ّاهقالب اخكحصش واخكشخس إىل مقصم: الدلهش الثوين ّّ..........................٣٤ 

ّىقشخس الصاكصد هبصيتص العهنهى: النتهجى األوىل ّ ّ................................٣٨ 
ّالصاكصدات العهنهى ال جكد منطقض هلو: النتهجى الثوههى ّ ّ............................٣٨ 
 ٣٩.............................ّالصاكصدات العهنهى ال مقريون خللههو: النتهجى الثولثى

ّالصاكصدات العهنهى ال ىقعلص إال مقوخكشويدة احلضصريى: النتهجى الرامقعى ّّ ُ...........٣٩ 
 ٤٢.........................................................ّالنس خللك صاءأض

  إشلرات وتكآللكلت اغقفه اغيلدس
 ٤٩.................................................غلكم اغقكو احلفىيل) ١(
 ٥٣........................................الصاكصد قىجكقه معوين يف حتقهش )٢(
 ٦٤...........................الفصش يذا يف اخكذكصريص احلكممل احكتالف )٣(
 ٦٥.....................مصداقص ومقسوحلى الصاكصد مفهصم مقسوحلى مقمل الفرق )٤(
 ٦٥...................والصصرة ّاخكودة مص الصاكصد ّىقركو يف ّللمصنش كالم )٥(
 ٦٧..........................ّوالفلسفهى ّاخكنطقهى اخكسوإلش مقمل التمههز ضومقطى )٦(

 اغقفه اغيلبه
  ٍبىجى فو اغىجىه ّيف أن حقلقم اغىجىد ال سآلل هلل

 ٧٣..........................................................ّفقنفلت متكلننم
 ٧٣..............................................ّحترير حمش النزاع: ّاخكقدمى األوىل
 ٧٨.....................................خلالإلش يذا الفصش مقسومققص: ّاخكقدمى الثوههى
 ٨١............د مص السبو اخكنفض خلص جكقهقى الصاكصديف حتديد اخكرا: ّاخكقدمى الثولثى

 ٨٢...............الصاكصد جكقهقى خلص ّوالصصريى ّاخكوديى ّالسببهى هفض :ّاألول اخكقوم
 ٨٨................الصاكصد جكقهقى خلص ّوالغوإلهى ّالفوخللهى ىّالسببه هفض :الثوين اخكقوم

 ٩٠.........................................................ّالنس خللك أضصاء



٤٩٣  ....................................................................................................الفهرس
  إشلرات وتكآللكلت اغقفه اغيلبه

 ٩٩.........................................حقلقم اغىجىد فو حلم مي) ١(
 ١٠٥.........................يض جكهي مص الصاكصد جكقهقى جكصل ىقسوؤالت )٢(

ّإشقلالت وتقفللت ٌ  
.........................................................................١٠٩ 

 ١٢٠معهو أو مقعديو أو قبلهو ّللجميهى ًوصفو األخلهون يف الصاكصد ّحتقش ايكتحولى )١(
 ١٢١.............................................................ىققرير اإلجلكول

 ١٢٢......................................................ومقى خلص اإلجلكولاإلاك
 ١٢٥.................................................االيكتشهود مقكالم الطصيس

 ١٢٧....................................................ّاجلصاب األول
 ١٢٩.....................................................اجلصاب الثوين

 ١٣٣..........................................................فوإلدة     
 ١٣٧...................................................اجلصاب الثولي

 ١٤١..............................األخلهون يف ّمقوخكويهى الصاكصد هومق ايكتحولى )٢(
 ١٤٢...............................ّقهوم الصاكصد مقوخكويهى اخكصاكصدة: ّالفرض األول
 ١٤٢................................ىّقهوم الصاكصد مقوخكويهى اخكعدوم: الفرض الثوين

ّقهوم الصاكصد مقوخكويهى اخكجردة خلص الصاكصد والعدم: الفرض الثولي ّ...........١٤٣ 
 ١٤٣..ذيصإحلاللى خللك ىقوريخ اإلجلكول ومو فهص مص اخللس مقمل اخلورج وال

 ١٤٨......................................................اإلاكومقى خلص اإلجلكول
 ١٤٩........ّقهوم الصاكصد مقوخكويهى اخكصاكصدة مقص أو مص جكهي يض: ّاجلصاب األول     
 ١٦٥........................ّالصاكصد ال يقصم مقوخكويهى يف األخلهون: اجلصاب الثوين     

 ١٦٧..............................................ّدلهال السهد السند     



٣ج ـ الفلسفى ............................................................................. ٤٩٤
 ١٧٤....................ّقهوم اخكويهى مقولصاكصد وخلروضهو خللهص: اجلصاب الثولي     

 ١٧٥........................ًحكوراكو ّحتققص يف ّوالشش الصاكصد مفهصم ّىقصصر )٣(
 ١٨٠......................................................اإلاكومقى خلص اإلجلكول

 ١٩١..................................هنويى إىل ال النسو يف التسلسش لزوم )٤(
 ١٩٢......................................................اإلاكومقى خلص اإلجلكول

 ١٩٤..................................................ًأيضو للسهروردي )٥(
 ١٩٨......................................................اإلاكومقى خلص اإلجلكول

 ٢٠٧........................................................ّالنس خللك أضصاء
 إشلرات وتكآللكلت

  ّفآلإلم اإلشقلالت واغآلقفللت
 ٢٢٧..........................ّلقي زنلدة اغىجىد عىل امللملم يف فآلو األعللن. ١
 ٢٢٨............................اإلرشاق جلهخ إىل ّخكويهىا مقهصولى القصل هسبى .٢
 ٢٣٠...............................................مقولصاكصد ّاخكويهى ّاىقصوف .٣
 ٢٣٨..............................الذيص خلومل أجككوم مص القضويو يف النسو .٤

  تىيلن وتكآللى
.........................................................................٢٣٩ 

 ٣٠٤........................................................ّالنس خللك أضصاء
  )تىيلن وتكآللى( إشلرات وتكآللكلت فآلإلم

 ٣٤٣.....................................................ّاغآلألع واغآلألليف) ١(
 ٣٤٧.........................................ّاإلهلهى ّواخكعهى القرب مراىقو )٢(
 ٣٥٤.............................وكثرهتو الصاكصد جكقهقى وجكدة يف األقصال )٣(
 ٣٧٤............الصاكصد جكقهقى يف والكثرة الصجكدة أقصال جتوه الفقهض الرأي )٤(



٤٩٥  ....................................................................................................الفهرس
 ٣٧٥................................................ّرأي السهد حمسص احلكهص. ١
 ٣٧٦......................................................ّرأي السهد اخلصإلض. ٢
ّرأي السهد حممد مقوقر الصدر. ٣ ّ............................................٣٨٢ 

 ٣٨٣...............................................................ودفسإجلكول 
ّالنسبى اإلرشاقهى يف الصاكصد واخكويهى ّ........................................٣٨٥ 

 اغقفه اغأللفو
  ّيف فيلوغم اغىجىد غكفلئلم

 ٣٩٣.........................................................ّفقنفلت متكلننم
 ٣٩٣................................الىكادف واخكسوواة واخكسووقى: ّاخكقدمى األوىل
 ٣٩٧...............................................سهلىّفلسفهى اخك: ّاخكقدمى الثوههى
 ٣٩٨.............ّارىقبوط اخكسهلى مقمبوجكي زيودة الصاكصد خللك اخكويهى: ّاخكقدمى الثولثى

 ٤٠٠.......................ّلفلسفهىّالشهالهى مص اخكعقصالت الثوههى ا: ّاخكقدمى الرامقعى
 ٤٠٤..................)ّاألزلهى الثومقتوت( اخكعدومى ّاخكويهوت ّجلهالهى :ّاألول القصل

ّمنوقشى اخكصنش للقصل األول ّ...............................................٤٠٨ 
 ٤١٣........................مقولصفوت الذوات ّومعلصمهى )احلول( :الثوين القصل

 ٤١٧................................................ّمنوقشى اخكصنش للقصل الثوين
 ٤٢٤...............اخكفعصل مقويكص التسمهى خلص ّاإلهلهى الذات ىقنزيص :الثولي القصل

 ٤٣١........................................................النس خللك أضصاء
  إشلرات وتكآللكلت اغقفه اغأللفو

 ٤٣٧......................................ّدواعي اغقىل بلغأللبآللت األزغلم) ١(
 ٤٣٧.........................مقوألجلهوء قبش إجيوديو) ىقعوىل(ّىقصحهح خللص احلش . ١
 ٤٣٨............................ّن للجميهوت منذ األزلىقصحهح يقبصت اإلمكو. ٢



٣ج ـ الفلسفى ............................................................................. ٤٩٦
ّىقصحهح الرضورة الذاىقهى للجميهوت اإلمكوههى. ٣ ّ ّ............................٤٤٠ 

 ٤٤١.....................................................ّواكصامقص مقولنقس واحلش
 ٤٤١......................................................األيكجمء ّىقصقهفهى )٢(

 اغقفه اغآللسه
  يف اغىجىد اغنابفي

 ٤٥١...........................غىجىد اغنابفيفقلال وإطالغلت ا: ّاألفن األول
 ٤٥١....................الصاكصد الرامقطض اخكقومقش للصاكصد اخكحمصحق: ّاخكعنض األول
ّالصاكصد اخكحمصحق النوخلتض: اخكعنض الثوين ّ.....................................٤٥٣ 

 ٤٥٦............................هفسص يف الصاكصد وإحلالقوت معوين :الثوين األمر
ّالصاكصد يف هفسص اخكحمصحق الذي يقومقش الصاكصد الرامقطض مقمعنوه األول. ١ ّ....٤٥٦ 
 ٤٥٦................الصاكصد يف هفسص لنفسص الذي يقومقش النصاخلى واألوصوف. ٢
 ٤٥٧.............هفسص يف والعدم ّالرامقطض العدم وإحلالقوت معوين :الثولي األمر
 ٤٥٧..........االصطالح يف ّوالرامقطض الرامقس الصاكصد مقمل التفريش :الرامقس األمر

 ٤٥٨........................................................النس خللك أضصاء
  رات وتكآللكلت اغقفه اغآللسهإشل

 ٤٦٧..............ّاغآلإللغه اغكىعي بغ اغىجىد اغنابه واغىجىد املإلكىيل) ١(
 ٤٦٧..................................التخولش النصخلض اخكصداقض: ّالقسص األول
ّالتخولش النصخلض اخكفهصمض: القسص الثوين ّ....................................٤٦٨ 

ّالتخولش النصخلض احلهثصي: القسص الثولي ّ...................................٤٧٠ 
 ٤٧٢...................ّاخكحمصحق والصاكصد الرامقس الصاكصد مقمل اإلمكون خلومل )٢(

 ٤٧٧..........................................................ففلدر اغقآللب
 ٤٩١................................................................اغقكنس


