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و   
رحيم ن ا ر   سم اهللا ا

مد وآ  سالم  سيدنا  صالة وا ، وا مد هللا رب العا ّا ّّ

ن   .الطي الطاهر
حث ُي مية ألقيت ع وًا من جزءّعد هذا ا راسات ا    ا

زمان ـ  وزة العلمية  ـ  سالف ا موعة من طلبة ا قم  
قد ز العالمةسة، وقد حاول تلميذنا الّا حقق  ّعز شيخ عبد اهللا ّا ا

رجها بتوفيقاته ـ تدامـ األسعد  مصيغة ا أن  اثلة أمام   .ا
هد ا ّو ّ، أدعو اهللا الع القدير أن باركإذ أشكر  هذا ا

د ،ةّ هذه األمًما من أعالمَلَعله ع شه من  ّخصوصا مع ما تع يات ً
ال أن يمث ة وعقدية، آ ّفكر هد العل استجابةً عض تلك ًل هذا ا  

حد وفيقّ إنيات،ّا   .ه و ا
 

 كامل احليدري                                                            
 هـ١٤٣٦ شعبان ١٥                                                            

 





 
ّؠ ّ  

 جعس عإل عجنيعحس عجنيعجفمث
 :م مض عجنبيطظ ممخص خملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه ظخم

هئتسمك عجنسخيلكفغ عجنت جنمثيغ ممهبثمبهتلك ى عجنىعه نَّـمك هنلك جع معىنمممث ي سهبيط عإل
 نعجنبهتجمل عجعمتمل عخفجهلكَّـيطغ شه حملكجنسخيلكفغ هبجمل.جنمثيغ ممهبثمبهتلك جفمثلكغعجنت مثلكغ عحل نشحكخيلكفغ
 قجف عخفخييعحمملش حمهت جعىعقغ عخفجهلكَّـيطغش نَّـ عجنت عحفتخنَّـلك ظَّـ مض مخمبهبمبمنعجنت 

م ظلكفخمهتشعخفخييعحممل  َرحم: ي نظظمبهتلك نحميعجلهتلك نظنحصلك نظحفيعَّـلك نمكلكَّـيعَّـلك نجعلكلكمتهتلك جعمئ
رأااهللا 

ً
َمن عرفن ش من أين و أين و أينَ عرف ْ هَقد عرفف نفسه َ  .ّ ر

ف عجنيعغ جنمثيغ ممهبثمب خظ مغ هني خك ظن عخف ز و ي ش و ني حمخيو ني ظهيملو ي مض قعغشي
م عجنتخصن نعجنهئخصمش نعخفخييعحممل جع ي معيطعهثمثهتلك هنخييعحمملش نعحللكألىغ شيحمهت عآلمع  جع َّـ حم

 .ُّـمتحيطق جلمت عجنسمث ني ُّـيعخم عجنمث عجنجيحقل هنمئلكهنهتلك عآلقحم يحكمثخص ل يجلمبمثهتلك 
 عجنمث زجهيطى ظن معيحملكجنىعه ُّـستحل  ممىعجن النَّـ جعال خكل حممشقع مملكن عآلهنيع ممىعجن 

خكحي نحميعخممل عآلَّـ نعجنخيمثلكم هن ظمغمب  يتحهبى نُّـشمتهي مض حكبمثمب عخفلكمىعجنيعجفلكم نُّـ

هنملش  )ص( .ضص كصف: خمس عحلهئهبملخف عخفمتحي
ش جضهبيط ضضص كطف: خيملي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجع)ص( ط عجنتهيسحق عجنهئلكخك

عف هنميمتمثمل .ضضض كضف: مغ
جنإل)ص( عمظ عجن عق عجللكهنخيمل جنيطقق ظحفبلكق )طضص(ش عحليطُّـهن قخم صصص كضف:  جل ط جعحلكق عآلهث

.صصف: ش ممتلكغ عجنخيمبصص كصف: يعآلألهبمل عآللكهتلكق



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...............................................................................ط

ش َّـ ممسمك َّـىعن عخفخييعحممل نحتمهمثمبهتلك مع  نقجن طمليمئ نظلكجفبهتلك َّـ عيُّـمل عحل.عجنخيمثىس نخمس
وآلهث هبلك ظلكق جللكخف ولك جلمبهبمثلك هنٰهلكَّـمثلك جنمبخيلكمسي ه ه ش نعجنخيلكمسيه ي عهثخص حكهبو عجنخيمثمت هلك آلهث جلالهنملو جللكخفي  جلمف يه

هعإل معخيلكمل قعمعلك نظهيمل هخىعنن هن عجنخيلكمس حكبمثال آلجغبلكغ ظظ ي مممث نعجنهئثحقنن ُّـت.ه نحمخياله
فن نحمخيمب ي آلهث عهنتمب عخفخيلكقم عجنت معمهحق ظلكجفبشهت عيُّـملحم طنهثح نمغ ى ههتلك هنتخمبمئلك ي ي

 :ش حممثمهبِّـ ممخص ظخكلكق عجنمث عحلهئمث عجنسبىغنعقه جعمسحفالم عإل

ش نَّـ عجنت جليعحمهتلك  ن معمب عخفخييعحممل جلمف َّـيعن عجنهلم نحكمتلكهن ينمممث ي معهئ
جن جلىغ هن خملكألظلكجفمك عحلهئهبمل عخفجيمبمئمل  شاء ومن يؤت : يجعمئ كمة من  َيؤ ا ْ ُْ َ ُْ َ ْ ََ ُ َ َ َ ْ ِ

ْ
ِ

ا ا كث قد أو خ كمة  ًا ً َِ َ ْ َ َ ِ
ُ ْ َ َ َ ْ ِ

ْ
ينَّـ عجنت جليعحمهتلك ظَّـ عجنهي ش)طضص: عجنبمئيعغ (...  ي

فعغ جلمفيهثسلكهثمثعحكتهئخصم عجنمتهييغ عآل :يجعمسشلك مغ  شهنلك َّـ جلمبمثهتلك مل جعهبخييعحممل جفمئلكأل عخف
فَّـلك حتمئمثمئلك جعلكجننعحلهئ مغ حك عآلهثسلكذه جع يمقعَّـخل ي ظحفىعع جعلكجنحي نعجنتمئمبمثيط جعمئيطق عجن  .ه

ؠ ؠ  
فعغ جلمف هنلك َّـ جلمبمث ُّـهييض عمل عجغبلكغ  مغ يني خك ظن هنخييعحممل جفمئلكأل عخف ي

ف مغ ف هن فونمغ ف جعلكجنىععغش نُّـهبتمت جمحقن ىنى نمغ مغ ش حمهت نعمغمك عجن  جلخل قعمع
ىعخفهييعنك جغلكهثمثلك ظن هن ىثال ظن خكه يبهتلكش نُّـثبمن ظن مم هنلك حكه ي فنش حمهت هعن هنهيتمئيعه  عجنمث مض نمغ

ف هن مجمث عجنهئخصيغش ي ُّـجهىع جل قعمع ممخصم.يهنبيطظ مم خظ مغ ه نجعخص ظهث نعمغمك عجن ي  ي
عفشهن عجنهئخصيغش حمهت عجنمئلكفق ش عجل ش ني ش عجنخيلكمسش عحلهئمث  عجنىعه ي معمتمئيس حفىغعألمت

جن )ص( عقّلقوا بأخالق اهللا:  عخكلكقغ عمل خم م مض جعحلكق عآلهث ط ضص ش جعلكغطصص كصضف:  عخفمتمئ
.)صصطص(ش عحليطُّـهن قخم ضضص كضف: حكمبسمبمل عآلجفلكفُّـهن عجنٰهخيمثهيمل

هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .طضص كضف:  خف عخفمتحي
.صص كصف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(



ط......................................................................................يعخفمئيعق يهنمئيطهنمل
فع نمميعهنلكش حممثهيخي جنمييعك ومعىغُّـيطن ممثيعغ عجنخيجيلكظ عي مغ ه ه  . جنتخصهن نممخصجنش نقجنو نجنميلكُّـملي

ش نعجنخيلكمسهأللكشعجنىعه ي ُّـهيمئيط خكمثحملكجنمههبيط   ى نعجنىعه ُّـهبتمت ظن ُّـخيلكغ جعحنظ مملكجنبخ
فطيجعلكخفستح  ش مممث ي ُّـخيجي نر

ومس: يجع عجنسهسعم مض جفمئ معخيلكمل طى قفن   ظجلجي يجنمثيغ ظحمثحلكط نقجن آلن هن   ه
ط جنخيجىغ ظن جلهت ظن جنبخ ظن حكهيل ظه عجنسهسعم ل َّـ  وعجنىعه ُّـهبهئ ظن ي ُّـخيجي و  شو
ع ممبحقعنَّـ عخفتخيلكمظ جل قجن ه جلمب ه  .ي

ش نعآلهثسلكن َّـ   ه نَّـ حمخيشلكُّـمل عخلمبجمعقنش حمحهئهبت معمئتيض عجنخيمتلكُّـمل جعخص حفمب
وجن معخيلكملش نمم حمخي فنش نخمه حممبسهثسلكن جميعكش جن جميعكي ييط جعخل عإل قجن مض  هن نمغ

جن عبدون: خم ِ س إال  ن واإل ِوما خلقت ا ُِ ُ ْ َ ِ َ ْ
ِ
ْ َ َْ ُ َْ َ  هش نعجنخيبلكفغ حمخي)ضض: عجنىععقُّـلكغ (َ

ش ممخص َّـ جفلكم مم حمخيي عحفتمثلكقهيفهعقع و هنبيطعن عجنخيمب  .ي عحفتمثلكقهي
يش ي جلبلكفغ جفمئمل هن فنن هنخييعحمملش نعآلهثسلكن مم عآلهثسلكن جمحق ظلكجنِّـ يهنتالمعقن  ي

وش نعي جنهئمتلك مض هثجهمسغ جل عجنسخصظيهنستمئال َّـىعن عخفخييعحممل ي  نعجنخيلكمس ى عجنيطهثمثلك نعجنمتمئيسى جمحق هثجهمسغي
وش حمالجعيط هن نحكمثمبملينهن جغ.  عآلهثىغميعآلحفيغ م عآلهثسلكن جلمف َّـىعن عخفخييعحمملش  حلي مه

غ نعآلهنلكهنملش جغ هثجيط فنق ُّـمسجخ نَّـمتلك ي عجنمتب ُّـمئتيض ظن ُّـثلكغ عخفجيمث معخيلكمل يطجن وجليظن ي
ن جضالي عجنخيلكيصط نعق ي ظالجفمثنُّـخيلكخممك ق َّـىعع عجنخييطميمل حصىعن عجنمتجهمسغ ظن معهئ  ش جنحيهت

وحمالجعيط هن هثجهمسغ  . عخفجيمث نُّـخيلكخممك عجنخيلكيص ظحفيعهش جفمثهن ُّـثلكغي
م خسسملشعقن  : حملكآلظ

ق مض ط نَّـ ظظ ي آلهث ي عحفتالم ممثحقع جلمف هنيع عجنخيمه ه ي
ف جفمثيطنش جفمثهن ممثيع عخلمب جلمتيط عجنمتلكق ينعهث نشنمغ جفمثيطنش نجنمثيغ مض هنجيمب مع خص مض مع

ه عجنهيلكجلمبمثمل نعيحكتمئالم جعلكجنتمسجغحق جفمثيط جلمف هنست  .يمض عجنت
ش  غ نعآلهنلكهنمل نعخفخيلكف ممىعجن ي جفمثهن ُّـجكمعمك جلمف َّـىعن عجنمههيمل عجنمتب ي

م هثمئ جلمبمث مض ظجعحلكغ عخفخيلكف هن َّـىعع عجنهئتلكغ)ص( . نَّـىعع هنلك حك



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف .............................................................................صص
ىهثخص ظنع ل عخلالم حممثهتلكطي هنستمئمبملوفغ مممههيملىحميعي خم يش ي جلمف هثح هنبلكخش نعهثخص  جن و

 .يآلهثهئلكق عجنبخيىش عحلس نعجنمئبِّـ عجنىععمعمثخل
ظ عآلنمل جعخل عجنسخصظ نعآلقكن   .َّـ ظمبمل عجن

ظ عجنثلكهثمثمل جفمثهن معهسف يه فنقع ي ُّـمئي نَّـ ظمبمل عجن ي حفجييعع نظره  جل همثمله
غ عجنيطنق عجنىعه معمتهتىش جع ه...ي عجنمتب ما بلغت رسا فعل  م  ن  ُو ََ ََ

ِ َِ ْ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ  ).ضض: عخفلكأليطغ (...َ
ن عجنيطُّـ نعجلىغعظ حكلك عخفخييعحممل عخفجيلكجعمئلكن.  عجنمتجهمسغ عيحفيعغش ُّـ  نهبىعع ُّـهئتهب خم

ف مغ خ عجن ف: جنمئ ه راجعون... نشعجنمتىغنم نعجنمهخي نا إ َإنا  و ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ِِ َ ِ  ).ضضص: عجنبمئيعغ (ِ
ؠ   

 مض خكهسنن َّـىعع عجنخيمب نمعهيلكظمثمب هاليي ظقُّـيط ل عق ي مصلكم ل ظن ظجعحهن هنهيمه
وظنم هنَّـ وهن نش نعخنخ  ييعم عجنهئالهنمثملشىش نهنلك َّـ عجنحييعنم نعخفالجعسلكغش نعجنهيي معهئمبي

مطس مم هنمتهتلك هن ظقعظينهنجهلكَّـحق ظجلالهنهتلكش نهنلك ختتيس مم ه حممشن َّـىعع هن ش معخييط و جنيطقعحكلكغي
ق عآل .جنمثيغ ممىعجنحصىعع عجنمييعكش نهنلك هثح حممث   :مل عجنتلكجنمثملقجعخييعهثخص ُّـيععف لكيعف عآلهن

.نمكمثهيت. ض     .خحم. ص.     نمغ عجنتسهبمثمل. ص     .معخييعُّـ جلمب عجنهئالن. ص
م ف علم ا   تعر

: خملكم نفغ جنخيمب عجنهئالي عجنتخيلكقُّـ عخفتخييطيعخفحمئ عجنالَّـمثج جعخييط ظن معمتلكنم 
 ....ي عجغبلكغ عجنخيمئلكأليط عجنيطُّـمتمثملمئتيطق هبلك جلمفىمل ُّـي هثحييعُّـهعجنهئالن ظمتلكجلمل:  ظن ُّـمئلكمونملوعآل

ل َّـىعع عجنخيمب حممئيط معخييط ض يظهنلك هن يفغ عيقعظ حممث ظُّـٰهلكش جفمثهن قَّـمك عجنبخيىش عمل ظهث ي ه
فش نَّـ قظه عخفتمئيط مغ ف جعخص َّـ هن مغ  .هنخليعخف

هل ينقَّـمك جعخيىش عخفتمسحفيعُّـ  ي نظهنلك .يظهث قعغ عإل معخيلكمل:  ل عمليمملكجنمئلكيض نعآلقهن
ع عمل ظهث يظممثيع عخفتمسحفيعُّـ حممئيط قَّـب ن هن جفمثهن ُّـتخيمب جعمشجغبلكغ عجنخيمئلكأليط عجنيطُّـمتمثملش ي ي عخفخيمب ي

النخميط حفيطك مض مم عقم هن عيقعظ عجنثالجغملش نقظه ظلكجفمك ى ل جلمب :عجنجه ض ي ظن هن

عقم عآلحصلكن مض خف خضيعُّـيط عجنهئالن)ص( .صض كصف:  خك



صص....................................................................................يعخفمئيعق يهنمئيطهنمل
ش نَّـ ف:عجنهئالن َّـ هثهييغ ممالن عجنخيمب عآلحص مغ ف جعخص َّـ هن مغ  . عخف

سمية   وجه ال
ىقمم لكم فغ جنبمثلكن نمغ معسهبمثمل َّـىعع عجنخيمب جعخيمب عجنهئالنش حممئيط خميهنتخييطقعظ ظغ يعى

 شلكغ جعلكحك عجنهيمئ عآلمممقيع عيجلتمئلكفُّـي نحفمههع عجنخيمب هبلك حممئهتلكينحكهب...: عجنتهيتلكقعذ
ع عجنخيهبمبمثنعآلممثيعنن ي حفمه ش نعيجلتمئلكفُّـي جفمثيط نعجنمههيلكغيلكغ جعلكحك عجنهيمئ    لكغ جعخيمب عجنت

 هقغي هنبلكجفث مملكهثمن هنمهيطي آلنطنجعخيمب عجنهئالنل  جعمسخكهتيع ظمغىغعأل نظخحمهتلك همعسهبمثملل 
حص جنمل ممالن عإل مس ظخكهتيع عيحفتالحملكغ حممث مملكهثمن هنسين نآلش عجنهئالن مض ممىعع نممىعع:جعمئ

قغ خميطقغي نآلهثط ظن جفلكفغه خميطُّـيمعخيلكمل ظهث  شلكغي جلمف عجنهئالن مض حتمئمث عجنهلجلمثه ُّـ
مس   جلمبمثهت هنلكي ممثيع حممث عجنهئالن هن عخفخلكجنهيخل نعجنيعفي نآلهثشلكغيمملكخفمتجي مض عجنهيمبسهيمث

 ....لك جليطعن َّـ عجنهئالن فنن هنيمممسهثت ظلكق يغ ظفجني جنمئي نآلهثشُّـهئثيع مض جمحقن
ي قمميع عجنخيالهنمل عحلحل ظنمغهتلك جليطنخميط ه ومم جلمب: ط خملكمغ مض شلكُّـمل عخفيععنيي ن ي ي  هن عجنخيمب

نطيمهيس َّـىعع عجنخيمب جعلكحك عجنهئالنى جل عجنبحهن نعخفمتلكمكيعغ نعجنهئالنش جنهئ حفيُّـمتهي مغ  : جن
ف عجنمهلكهث معخيلكمل نظهيلكمع ه عجنخيلكفغ خملكضمثمل.ظ  جعتسهبمثمل عجنبحهن مض فيأل نمغ

ش  ش حمسهبعجنهئالن مض عإلننظحمخيلكجن  .... َّـىعع عجنخيمب جعىعجني معخيلكمل نظهيلكمع
ع جل وظهثهئيع. غ ن عجنخيمئمبمثمل نعجنمقعَّـخل عجنمئجيخيمثملش حممشقع حكألمب ي مجلكجلمل عجنبحهن مض عجنخيمب ي

عوهنسمسجنمل غ نعخفخيلكف خملكجن ي معتخيمب جعلكإل معخيلكمل نظهيلكمع نظحمخيلكجن نعجنمتب ىشمثمتلك جل عجنهئالن مض : ي
ش حملكخكتهتيع َّـىعع عجنخيمب هبىعع عيحك  .َّـىعع عجنخيمب

 . هبىعع عيحكيحمهئلكن ظجف... ب هن جمحقن مض عخفيعمعبملَّـىعع عجنخيمب ظحك. ف
نش نعجنمئ. ف يَّـىعع عجنخيمب ظفم هن جمحقن هن عجنخيمب   لنَّـ عجنمتجيل يغ عخفهبمثىغغ جنسهثسلكن ي

ش حمهئلكن عخفتهئمب عق َّـىعع عجنخيمب م جلمف ظ خم يعهثخص معحيهتيع جعلكجن  حممث ظممهب عآلخكخلكك ي

عقم عآلحصلكن مض خف خضيعُّـيط عجنهئالن)ص( .صض كصف:  خك
.ض كصف :خف عخفمئلكظيط مض جلمب عجنهئالن )ص(
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ق خمطلكجنهئالنجع َّـىعع يملش حمسهبيعجنبهلُّـ  . حممثيغ عجنتخيمئي جنحيهت
نش حملكجنبلكجفهن جلمت مملكخفتهئمبَّـىعع ع. َّـل خم هنمت جلمف هنبلكفع حكلكأليع عجنخيمب  يجنخيمب ُّـ

ومض جمحقنش حمهئلكن عحكهب جعخيمب عجنهئالن ظنمل  .و
جلهتع .ن ين عجنخيلكقحمخل جعلكإل معخيلكمل ُّـتهبمثىغنن جل جمحقَّـ هن جعمت هث  خفلك خكلكَّـيطنن طي

ش حمجيلكجنمن ظجنسمتتهت جلمف  ن هن ظهيلكمع ع جعخص جليعحم غ عإل معخيلكمل نظجفلكلك هن هنمبهئ
 . جعلكحك عجنهئالنهئلكن جلمبهبهت ظنملحم شجمحقَّـ

مف    علم ا
يي خك ظن ن مممبهتلك معجهجكم مض ظشلك خُّـهيمل ي هعجنخيمب ي ي نجنهئمتهتلك معتهيلكنغ مض عجنهلم ي

ل عآلخم ُّـمهحق جلمبهب طنعجنهيٰه ض لش حملكخف ض ي نهنيعف قجن عمل خم عخف ش
عمغمك معخيلكمل عجنىعه ي ظ جل عجن ض ن هن ش ني خك ظن عجنخيمب عجنىعه ُّـهئ يخم نظحمٰه ي

ىهنمتب مم خظش نجع نجعهبخييعحمت مع نَّـ هنبيطظ ن لظخم هنمت َّـ ل م عآلخكمثلكظ يهلي
ش نخميط معمتلكنم عجنهيخيع عجنيععقه َّـىعع عآلهنيع مض ممتلكجع  ش )عخفجيلكجنمك عجنخيلكجنمثمل(ظخم عجنخيمب

ن هبلك عجنخيمب ظخمش عجنمث عجغمتخل هنمتهتلكفيجفمثهن جليط َّـلك ظقجعخيمل ُّـهئ  :ه نمغ
لش نَّـ عجنىعه ُّـبحهن مض عجنخيمب جل  ض  ظه عخف

عقض ش نعحل معخيلكمل ظخم. عجنىععمعمثملجل ل َّـىعع عجنخيمب َّـ قعمع معخيلكمل نظهيلكمع ض  ي نهن
فعغ مغ َّـلك جليط.عخف ي نخميط جليعك جنبمثلكن قجن نمغ  :غه

 . جل عجنمئلكجع نعجنهيلكجليجممتَّـ . ظ
ف خُّـهنعجفيطَّـ . غ  . جنو ُّـهبتمت نمغ
هَّـ هنبيطظ مم عخفهبهئمتلكغط آلن مم هنلك جليطعن جحهئ. ف ي  . عجنمثه جضتلكفيي
عن جضتلكف. ف  .همئلكظه عجنمث جفيطنجغلك نجعههنلك حك

.ط ل ط كصف:  شلكُّـمل عخفيععن مض جلمب عجنهئالن)ص(
.ضص كصف: جيلكجنمك عجنخيلكجنمثمل هن عجنخيمب عآلحص عخف)ص(
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ل شعقن ض  . َّـ ظخمممهتىععش )ظخم( حملكجنخيمب عجنبلكجفهن جل هن
 جنمبسخيلكفغ ي حملكجنخيمب عآلحص َّـ عخفحمه

ش جفمثهن حتمه جع عجنسخيلكفغ عجنخيمئمبمثمل عجنيعنجفلكهثمثي نعخفخمبمليعحلمئمثمئمث ييس هن عجنجهمئلكنغ ممىعجن  ملي
ي نظمميط هن مم عجنمبىععألىع عحلسمثمل نعخلمثلكيعجنت َّـ ظخم نظخكيط يجنمثملش نقظق عجنسخيلكفغ ي

ن هن حفالم فقعحكمل َّـىعع عفقعيعجنخيمئمبمثمل نحكمتلكهنهتلك مض  يم عخفخييعحممل عآلحصمثملش نَّـهئىعع هنلك ُّـهئ
 .عجنخيمب

م   وظيفة علم ا
مكلكأل عجنتلكجنمثمل  :جلمب عجنهئالن ُّـمتهتىش جعلكجن

 نقجن هن هنمتلكجع عجنيطُّـ عخفخيتمقغش مملكجنهئتلكغ 
غ عخفتينعجنسمتمل مكمثهيملب مض َّـىعن يش نعآلحكمب ن عخفمتهتمي عجنخيمئحلعجن  .ه جملكجنبلك هنلك ُّـهئ

مكمثهيمل عآلنمل حمهت هنيطجل آلن  ي جعخييط ظن ُّـمتتهت عخفتهئمب هن عجن ي
ه ظرمثمليُّـمتخيعك مض عآلحفيعه عجنت ي معمئ ضمثِّـ نخف ش جل عآلنملي  ظي نَّـ نمكمثهيمل مع

حفيعُّـ  .ينعجغبلكغ هنلك عحكتمتبجي هن جلمئلكأليط نهنهيلكَّـمث فُّـمتمثمل جن
حفيعُّـ هنلك جعمثمتهتلك هن معيععجعيشي ُّـتوجههئ جع  وٰهِّـ جن

هنملطنعهثسجلكن ن هنمتحي ه جلمئلكأليطُّـمله جنتهئ  ي ُّـخيلكقك جعخيٰههتلك عيحفيعش جع ه هنتهئلكهنمبمله نعجفيطغي
 .ُّـخيٰهيط جعخيٰههتلك عيحفيع
 مض جعخيىش عجنخيمئلكأليط و نعهثحيععموه هن حفمبعظ فحم هنلك خميط ُّـجك: ظه

ن عخفخييجفمثهن ُّـتط يعجنيطُّـمتمثمل تمقغش مملكجنهئتلكغ عجنىعه ه عحكتمتبلكك جلمههبمل عآلهثبمثلكظ هنثال هن عخفت
ن هن عجنمهلكفخمخلىُّـمسهنيع جعمشلكلكجلمل ظ ضمثِّـ ي ُّـتي جغ.هنمظ عآلهنيع هنجيمبمئلكش ظن عآلهنيع جعلكجنهئ  مع

ن نجعمثلكن هنمتجهأل نجفيطنفن هنلكش ني هثبي حملكجنمتبشعقن. َّـىعع عخفهيهت ن هنخيمه ي يجعيط ظن ُّـهئ ه غ ي
يمعثبمن عي جعخييط عجغبلكغ عحلس نعجنمئبِّـ عجنخيمئمبمثخل  هثمئىش ش جفمثهن ُّـمبىغن هن جليطن عجنبخيثملي

.طصك: يهنمئيطهنمل جلمف عجنهئالن عجليطُّـيط فقظهنيطه جعيع ممالن مغيطُّـيط )ص(
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  .ه جلمئالش نَّـ معخيلكمل ي ُّـهيخي عجنمئبمثِّـهعجنمييعك خمبمثِّـعجنمييعكش نهثمئىش 

مغمث هنلك هث نجعخييطيجغ ى ظن معثبمن عجنخيمههبمل ُّـمسحفىع عخفتهئمب مض مع  عمل عآلهثبمثلكظ هن وسمكي
ه ل هنهتهبملمثمغ ل عجنت نَّـش معتمتلكحط جعحيلكَّـيعَّـلك هن عجنخيمههبملوظحمخيلكم قغ ي  مض جملكُّـمل عخلجي

مغمث عجنالأل جنمبهبتسلكألمبخل ظفطمثملينعآلر ي نقجن آلن جليطن لكيعف عجنت ظي ي مك ه عمل حك
  نعجنخييطمشنق نعخفمهلكألمك هن مغهتملهل ظحفيعش نقجن ممهبسمسجنمل عجنو نعهثحيععم جعخيىششجعخيىش

 . هن مغهتمل ظحفيعهعآلحص نعجنمتحيلكن عآلجفس
هظهنلك جعخييطش حمهتىعن فقنق ي ظجنمئلكَّـلك حكخصجفمل ظحكتلكقهثلك ظُّـمل عإل عجنخيالهنمل عجنسمثي يط ممخصم ي

ي جنمبخيالهنمل ه خكلكقجفلك جنمببلكغ عحللكفه جلهلشخمب جلمئيطُّـ ظن ظممثيع) جفهيحي عإل(عحلمثيطقه 
ق جنمبهيلكض ى نخجف يعحلحل قه عخفجههت  حممثهتلك ى عجنمثهتلك حممسجلهبمبمنىش حمخيهبيطغيعجنسمث

ن ظَّـال جنبمثلكشلكن  مض معيطنُّـمتهتلكشعجلهتيط  نجليعضهتلك عجنخييعك عجنىعه شهعجنىعه ظقمغ ظن ُّـهئ
يغ َّـىعن عخفخيلكقم عجنت مغلكظ عحلىش جلمف ممسبهتلك نعجنتهيمئيُّـسلكَّـ مض قنعمغهتلك جعخل لكال  ش

يحممثهتلك ممتلكجعلك نحكمتمل ن َّـىعع عجنخيهب جضيششه ي ظهنال ظن ُّـهئ ىم جح ُّـ عجنمئبه ش عق َّـ ي جن يعمغ خمب
 .جملكُّـمل ظهنلكم عجنخيلكقحمخل

هجعخص ظن عجنهلف عجنىعه جعخل ُّـيطُّـ جلىغُّـىغه عجنجيلكجنمك عهثخص َّـ خف: هنالجفحيمل ي  جنمببلكغ ي
ش حممئيط ن ينَّـ جنمبخيالهنمل عحلحل(ل عخفت زقىعحللكفه جلهل نخجف عجنىعه َّـ (هن خجف ) ي

قه كش نمع) يجنمبسمث هجلمف ظشخص هنتهنخيهتخص  عجنتخيلكهن يجلمف هثمه   .جفُّـيععف خنعجفيط  ي

هنعحلهبيط إل ظني نظحفيعع ه  ي
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ ؠدؠ ّؠ  
 





 
رحيم  ن ا ر   سم اهللا ا

مكنات، و قدرته  ي دل  وجوب وجوده افتقار ا مد هللا ا ّا

سماني شابهة ا تعا عن  ت، ا صنو م ا الل ّوعلمه إح ه  ّات، ا

سماوات،  دا يمأل أقطار األرض وا مده  اقصات،  ًقدسه عن مناسبة ا

شكره شكرا  أساء ًو ستعينه  دفع ا تواترات، و تظاهرات ا  نعمه ا
االت يع ا اء   شف ا   .ّو

ي صالة  ن مدّوا ٍه  كمّ نات، ا قته ّ صاحب اآليات وا ل بطر
ضالالت،  شبه وا ادين من ا كماالت، و آ ا عته سائر ا و

زال رجس وطهرهم من ا ين أذهب اهللا عنهم ا ّا ّ ً صالة تتعاقب ،تَ

  .عليهم كتعاقب اآلنات
 ، العب م عبثا فيكون من ا لق العا م  ًأما بعد، فإن اهللا تعا  ّ ّ

ٍ متحققةٍ وحكمةٍبل لغاية ن، وقد نص  تلك الغاية ّ لناظر  ّ

، فقال عي عبدون: با ِ س إال  ن واإل ِوما خلقت ا ُ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ
ْ َ َُ َِ

ْ ْ َ ات (َ ار : ا
رة العاقل إجابة رب العا، فو)٥٦ ّجب   من هو  ز َ ما .ّ ّ و

رف ، وجب    ق ك متعذرا بدون معرفته با ٍن ذ
ّ فًَ  ٍ

ّ 
ضال رشاد ا بيه الغافل و ر مقدمات،ّت ٍ بتقر يٍ ذوات إفهامّ   . وت

وسومة بـ قدمة ا قدمات ا ّفمن تلك ا ادي ع(ّ اب ا ، من )ا
مامنا اإلمام األعلمت اب  صانيف شيخنا و مل، سلطان أر األفضل األ

حقيق، أستاذ أو باحث العقلية، مهذب ا دقيق، مقرر ا نقيح وا ّ ا ّ ّ

 ، رسل ياء وا ، وارث علوم األن عية، آية اهللا  العا الئل ا ّا
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طهر سن بن يوسف بن  ا ين أ منصور ا لة وا ّال ا   ّ ا ّ
ة العلم،  ه ـ فإنها مع وجازة لفظها كث ّـ قدس اهللا روحه ونور  ّ ّ

ة الغنم رها كب ْومع اختصار تقر ُ.  
ن قد  ئا يع  حلها ُطلبو تب ش زمان أن أ ّ م  سالف ا ً ّ

ماس بعض اإلخوان هان، إجابة ال الئل وال ر ا ق عن ُ ،بتقر ّم 
د لمرء ثاإتمامه عوائق ا ن صادا  وان؛ إذ  هر ا صادمات ا ًن، و ّ ّ

م ات نه و طلبته،  ّعن بلوغ إرادته وحائال ب ّ ُ ذاكرة ً فق االجتماع وا
مس م  ر، فا ش األف شو م األشغال، و ّ بعض األسفار مع ترا َ

ا كنت قد كتبت  ذكر  ظر وا سادات األجالء أن أعيد ا ُبعض ا ِ ّ ُ ّ

ًأوال را،ّ لتجع وا عت، فأجبت  ه؛ إذ قد أوجب َمسة إ ما كنت قد 
نافية .ّاهللا تعا  إجابته شواغل ا ة ا ضاعة، و ّ هذا مع قلة ا

عونة عليه،   ستمدا من اهللا تعا ا ك  ع  ذ ًالستطاعة، وها أنا أ ّ

ه، وسميته  ا به إ ّومتقر ً ادي ّ اب ا ح ا افع يوم ا   ا
ه أنيبع ت و ، وما توفي إال باهللا عليه تو

ُ ّ ّ.  
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وش جفمثهن ضهب ممالهن هنلك َّـ جعمهيطف ي ختهي جعيععجلمل عحكتهتالم عجنجهلكقف  ي و
م عجنخيمئمثيطغ عجنت معيعمعهئىغ جلمف  :معمتلكنجن هن ظظ

فعغ.ص ف نمغ ش نعجنىعه ُّـيطم جلمبمث َّـ نمغ فن هنمئتهش قعمع ف نمغ مغ ف هن ي نمغ  و
يمس معهئ جغ مملكهثمنش نَّـىعع ُّـهئجه جل ظن نمغ ش جع عحمتمئيعغ لكفَّـلك جنمثيغ هنمئتهش قعهتي

ف مغ عظ عمل لكيعم عجن  .زعمل عجنميحق عجنىعه ظحفيعمغهتلك جل جفيط عيحكت
ف جن هن عجنهئخصيغ عجنت ُّـهئجه جلمتهتلك ظمتخي عخفتمئ عجنىعه جنمثيغ . ص مغ قجن عخف

ش نجلمب  ن هنمتجهمس جنىعجن عجنمهمت ن عي جعمئيطقغ معهئ وجعلكآلهنهئلكن ظجعيطل جحلك مملكنش نَّـىعع ي ُّـهئ ه و ي ي
 مض عجنمههيلكغ هنَّـىعع جعحهن. جنمتحي عجنىعه ُّـجهتهب جلمبمث ُّـهئجه جلمت عآلمعمئلكن نعوحفلكقم

معمثمل  .يعجنثب
فن عخفتمسمميط عجنىعه ي جفيط جن . ص مغ ف ي ُّـمبمث جع مغ يقجن عخف يخكيطغ نجليطغي  ظن ي

ف  مغ ش نَّـ عخفتمسمميط عجن ن ممىعجن ن مغسخص ظن مغسخصهثمثلكط نقجن يجفتمثلكف هنلك ُّـهئ يُّـهئ ه ي ه
ف مغ يعخفهسمميط جنهئ هن  .ي مض عجنمههيلكغ عجنسمببمثملهنَّـىعع جعحهن. ز

ف . ض مغ يعجنىعه جن هنث َّـىعن عجنهئخصيغش نَّـىعع عجنتمتىغن جل مم هثمئيسش جفمئ نعخف و ي ي
ق عجنخيحيمث نعخلحق  ش حمهي قجن عجنهي عحلهبيط نعخفيطف نعمكهتلكق هنلك جن نهنلك ُّـهبتمت جلمبمث
خم جلمف عخفخييعحممل عآلحصمثمل عجنت هبلك ُّـمهبِّـ ظلكجفبهتلك جللكخفلك جلمبهبمثلك  هعجنهئثحقش مممث نَّـ هنت ه يي ي

ش نُّـمئ جن عجنتجهب جعلكآلجن قعمع يهنٰهلكَّـمثلك جنمبخيلكمس عجنخيمثمت ن ظلكجفمك ه هلك نظهيمل نحمخيالش نُّـهئ ه ه
ط عق جنمثيغ ممهبثمب خظش  هَّـىعن عخفخييعحممل هنثلكي إل ي هنثال جن ى قد أو ه كمة  َومن يؤت ا ِ

ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ

ا ا كث ًخ ًِ َ ْ   ).طضص: عجنبمئيعغ (َ

ف . ض مغ ف عخفتمسمميط عجن مغ ف ي شمب جلبثلكش جع جنميلكُّـملش نعخف مغ ف عخفتمسمميط عجن مغ يعخف هي
مغ ىممتمك جلمف هثهيس ظن ُّـ ش نعآلهثسلكن و ظ هنلك حفمب عمل جملكُّـت ييط مم هنلك هن خكمسهث ظن ُّـ
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ش نَّـ حمخيمب عجنىعه مملكهثمن عجنميلكُّـمل هنمت عجنخيبلكفغ  س جملكُّـمل عخلمب ن واإل َوما خلقت ا ْ
ِ
ْ َ َِ

ْ ُ َْ َ َ

عبدون ِ ِإال  ُ ُ ْ َ ن ظن عجنخيبلكفغ حمخي عقعفه هنبيطعن ش)ضض: عجنىععقُّـلكغ (ِ س نهن عخفخيمب ه ي
 . هنلكوعخفخييعحمملش عقن حمال جلبلكفغ هن فنن هنخييعحممل

ش نعق ي ظَّـمبمثمل جنهئ  يحملكجنخيبلكفغ نعمغبمل نَّـ ي معت عي جعلكخفخييعحمملش حمهت ممىعجن يي ي ه
ن جضال يعهثسلكن جنمثهئ و حصلكش حمالجعيط هن جللكقمو و جفلكن جلمف معمب عخفخييعحممل عجنت جنمثيغ ممهبثمبهتلك ي

غ نعآلهنلكهنمل مكمثهيمل عآلحصمثمل .يهنخييعحمملش حممثمسجخ فنق عجنمتب ي ني خك ظن ظلكجفمك َّـىعن عجن ي ي
هُّـستح عممبلكقع نمعمئيطُّـيعع نفجللك ه عغ عإل جلمبمث طهظش حمهئلكهثمن عجنمهالغ جلمبمث نظجني  ظمب

 .نجلمبمثهت ظمجخيخل
هني خك ظن عجنهئمبخصغ عجنت ظيطقغ جل عجنهئتلكغ نعجنسمتمل جنمثسمن خجلمل . ض يي ي

ش  ن هنلك حفهي جلمف عجنمتلكق نُّـخيمبهب يجنهئ نعقفش حمالجعيط حصلك هن هنخيمبهبخل ُّـهلجف ي يي
يمعمسحكمثلك جعلكخفخيمبهبخل عحلمئمثمئمثخلش حمهت عجنىعُّـ ُّـمتهييعنن جنجيمبمكنعحلهئهبمل عجنهئتلكغ  يي  َّـىعن ه

ذرونَوعخفخيلكقم جلمتيط ظَّـمبهتلك  هم لعلهم  هم إذا رجعوا إ نذروا قو َِ ُ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ََُ َ
ِ ْ ِ َِ ََ ِ ْ جعمل(ُ : عجنت

ه عحصمثملهنَّـ نمكمثهيمل، )صصص و نمع جعمثلكن هنلك حص هن حمٰه نهنمئلكنشيطف ظَّـمبهتلكى هني و  جلمتيط عإل ي
 .نقحكمب نظنجنمثلكأل

ظمح جل ظجعلكأل جل يجفيطجغمت : ي ظهث خملكم ي عجنخيسهئيعهويطي حممئيط قنه جل ظمح جضهب
م عإل  ي انقطع عن أبيه: ي ظهث خملكمقحك يم ا ُأشد من يتم ا يم،ّ ٍ يتم ي  انقطع ُ

ت ه، وال يدري كيف حكمه فيما ي وصول إ ائع عن إمامه وال يقدر  ا  به من 
نقطع عن  عتنا ا اهل  ا بعلومنا وهذا ا ن من شيعتنا  ًدينه، أال فمن  َ

عتناشاهدتنا  يم  حجره، أال فمن هداه وأرشده وعلمه  ّي رفيق ،ٌ ن معنا  ا  
 .األ

عق عجللكهنخيمل جنيطقق ظحفبلكق عآلألهبمل عآللكهتلكقجعحلكقط ط كصف: عيجفتجلكف )ص( ش ط جعلكغ ص كصف: ي عآلهث
عغ عحصيطعُّـمل نعجنتخيمبمث .جغ
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 هن شينقجن آلن عقخكلكف ظجعمتلكظ عجلمتيغ هن عجنجيلكجنبخل: يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل 
يظجلحي عجنمئيعجعلكغ عمل قغ عجنخيلكخفخلش نَّـ هن خكخيلكق عخفيعحكمبخل ل حكالن عإل جلمف هثبمثمتلك  ي

ه عجنهئتمك عجنسخصنُّـمل مممبخصغ ممثحقغنظجن نجلمبمثهت ظمجخيخل ل حممئيط مغلكظغ مض ه ه فعجنملي  جلمف ي
لعلوم  ى حمهي هنلك ظنجف عمل ظجعمثمتلك ظفن .خم عجنخيمب نعجنتخيمبمث نبط  س ّأن ا

نبط علما ودونه  كتاب صنائع، ومن اس ٍعندي أفضل من عمار األرض با ّ ً َ  فهو ّ
ص لة آدم ا جن ّبم ٌل يهدي اهللا بك رجال واحدا خ :  خفخيلكقش نخم ً ك من ً
نيا وما فيها  ....ا

ش هن عآلمغيع  عقنش حمسقخكلكف عجنمتلكق عمل هنلك حممث حفحقَّـ نحكخيلكفهت مض عجنيطعقُّـ
 .ىلك ي ُّـيطقمهننعجنهيٰه 

مكمثهيمل عآلحصمثمل ظلكجفمك َّـىعن  ينهن مجمبمل ظنجنأل عجنىعُّـ ظمغلكفنع مض ظفعظ َّـىعن عجن
حك جلحل جع عخفجيهتيع عحلحل  ق عحلس جع ُّـ يعجنيعحكلكجنملش ظي نَّـ ظجع هنمتمه ش نمم ي

ه مض عحصيطعُّـمل نعآلقخكلكف عمل هنبيطظ عخفبلكفه مغ نجلالش حممئيط ظجن ممتبلك جليطُّـيطغ وظُّـلكف جن هن ي ي
 :ي ظرهتلكشمض َّـىعع عخفجلكم

عجليط عجنخيمئلكأليطش نَّـ خف.ص عأليط مض خف خم عمغمله ممجه عجنهي  ى جنهئتلكغ ظحكتلكقن عخل
ن جعل حك خ عخف عجليط عجنخيمئلكأليطهثمهحق عجنيطُّـ عجنجي  .خم

 جنهئتلكغ ههتيعش نَّـ خفممجه عخفيععف مض خف خضيعُّـيط عيجلتمئلكفش نَّـ عآلخك. ص
ن جعل حك ق عخف  .خضيعُّـيط عيجلتمئلكفىظحكتلكقن عخفىعمم

ش نَّـ خف. ص هثحي ي عخفسهب جعل جنهئتلكجع ههنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي
م عجنيطُّـ  .عجنمقعَّـخل مض ظظ

ه جلمف عجغمت جلهل هنمتهتجلك. ض ش جفمثهن عجفت م عجنيطُّـ  .ههنمتلكَّـمي عجنمثمئخل مض ظظ
 حفيطعجعمتيطن يجضهبيط جنمبسمبجيلكن يملش نخميط ظجنهيلكهنهنهنمتهتلكف عجنهئيععهنمل مض هنخييعحممل عآل. ض

.ض كضف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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 .يظنجللكُّـت عجنىعه معجهمث جلمف ُّـيطُّـ
يشلكُّـمل عخفيععن مض جلمب عجنهئالنش نَّـ عآلنحك هن جعخل ممتب عجنهئالهنمثملش جنهئمت جمحق . ض

 .مملكهن
يشمي عحل نممجه عجنمهيطمش جفمثهن معخييعك خفسلكأل عجلتمئلكفُّـمل جليطغ حممث. ض ي  شي

غ نعآلهنلكهنمل  ....يمميععُّـمل عإل معخيلكمل نظهيلكمع نعجنمتب
ق عجنخيلكهنمل جغ ظحفىع مض شمي عخفسجكخكيطُّـ. ط ش جفمثهن جعيطظن جعلكآلهن م عجنيطُّـ و مض ظظ ي ي

م عخفخييعنحممل نعجفيطع جعخييط ظحفيع  .همعمتلكنم عآلظ
نعجنجهلكقف حصىعن عجنيعحكلكجنمل ل عجنبلكغ عحللكفه جلهل ل هن ظَّـ عآلُّـلكفه مض َّـىعع 

ش جفمثهن خف جليطغ هن ممتمك عجنخيالهنمل عخفمهمت  يعخفٰهخصق عآلحص ي ش نقجن مميعحكلكجنمل ي
يعجنىعه حكخصن ) شمي عخفسجكخكيطُّـ( نممىعجن ش)نعمغمك عيجلتمئلكف جلمف مجمث عجنخيبلكف(
 ).عقخكلكف عجنجيلكجنبخل عمل شمي عخفسجكخكيطُّـ(

مكمثهيمل جلمف ظمع نمغ وحممبمب فق عجنمتلكَّـٰهخل هبىعن عجن ي ي ش حملكحللكمغمل هنلكحكمل نعجنمثت ي ه نظممهبمب ي
مغ هنيعُّـ .ههن



 
 
 
 
 
 
 
 

ّؠ  

ؠ آ  ب  
  





 
 
 
 
 

  
ق عجنثالجغمل عجن ىمعجهتهب َّـىعن عخفمئيطهنمل جلمف عآلهن  :تلكجنمثملز

غ هنخييعحممل عإل معخيلكمل جلمف جللكهنمل عخفهئمبهيخل. ص ينمغ  .ي
غ حتمهمث هنخييعحممل عإل جعلكجنيطجنمث ي جعلكجنتمئمبمثيط. ص  .نمغ
عمغبمل. ص  .زجفهئ عخفمئخن مض حتمهمث هنخييعحممل عإل عجن

ك عجنتلكجنمثمل م ُّـت عجنهئالن حممث هن حفالم عجنمتمه  :ينَّـىعع هنلك حك
 . هنهييعفعغ نمعخييعُّـ

غ عخفخييعحممل  . فجنمث نمغ
 . عخفخييعحممل جعلكجنيطجنمث ي عجنتمئمبمثيط

عمغبمل  .ز عخفمئخن مض لكمبمك عخفخييعحممل عجن
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ّؠ ّؠ  
 دؠت  

ادي ع: َروحهُ ا ّقال قدس اب ا مة : ُا ب   ّفيما  ُ

ين ف من معرفة أصول ا ا
ُ

ِ ِ َ ّ.  
ّإنما س: ُأقول ابّ اد ُ هذا ا صنّ؛ ألني عا  َ اختَفّ ا
تهَصباح ي ودّج ا شيخَضع ا    ّ الطوٍ أبو جعفرُه ا

ك ّ ورت،األدعيةوالعبادات  خت ب ذ ة أبواب، وسماه ا ّ ع

صباحكتاب  ت ا صالح   م.منهاج ا كتاب  ّ و ك ا ن ذ ا 
ءّفن ك إ مع، العمل والعبادات وا دعو استد ذ عبود وا ، ّرفة ا

ابَفأضاف ه هذا ا   . إ
ب: قو مُفيما  فِةّ   وجوبّ ا لغةُ ا بوت:  ا  ُ ا

سقوط ها... :تعا ومنه قو ،ُوا َفإذا وجبت جنو ُ ُ َُ ْ َ َ َ
ِ
ج (...َ   .)٣٦: ّا

واجب: ًواصطالحا وجوه، وهو  : ُا ه  بعض ا ُهو ما يذم تار ُ

سقط:، وهوًا عينٌ واجب:قسم عضُ ما ال  عض بقيام ا  ِ اآلخرِ عن ا
الفهً كفايةٌبه، وواجب   .، وهو 
عرفة م : قالك ف؛لّ من القسم األوُوا فّب     .ّة ا

سان:فوا الغ الُ هو اإل ي. العاقلُ ا صُتّ فا جنون وا  ُ وا
سوا بم   .فل

واأل
ُ

ع األصل، وهو:صول ت عليه غ:    .ُه ما ي
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زاء، منه قول ا:ًين لغةوا  ،ُكما تدين تدان:  ّ ا
قةً:واصطالحا رادُ هو الطر عة، وهو ا   . هناُ وا

َُوس يةِ العلومَ سائرّين؛ ألنّ اَ أصول هذا الفنّ ي ِ ا ديثِ مّ  ِن ا
فسِوالفقه يِ وا ٌفإنها متوقفة ؛ عليهٌةّ مب ّ رسول، وصدقِ  صدقّ  ُ ا
رسول فِا ٌ متو رسِ  ثبوتّ ِِ ا   .بح عليهُ القِ وامتناعِه وعدل وصفات

، اهللا ِةّ فيه عن وحدانيُبحثُ هو ما ي:األصولوعلم  ِتعا  ،ه وصفات
ياء، واإلقرارّ ونبو،ِوعد مامة بما جاء به اِة األن عاد،ِةّ األئمِ، و   .  وا

م هن عجنهئلكمض)ص( : ط حكمبسمبمل عآلجفلكفُّـهن عجنٰهخيمثهيمل)طص(ش عحليطُّـهن قخم ضصص كصف:  عآلظ
.)ضضضص(ش عحليطُّـهن قخم ضض كضف
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ؠ  
ق عجنتلكجنمثمل  :يجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف عآلهن

يش جفمثهن عن عجنخيالهنمل  ي
خ يعحلحل  ى ل ظه عخفمهمت ل جلهبيط عمل ممتلكغ خكمثىط عجنجيلكألهيمل ظمح مغخيهييع عجنجي ى و ي

ن جعل حك نعجنىعه مملكن مض عجنخيبلكفعغ نعآلفجلمثملش حملكحفتخنن  شيهنمهبلكف عخفتهتجيطعخف
عغ جعلكجعلك ظحفيع نمغخي عغ جلهلغش جغ ظمغلكف نظحملكف خفلك ظضلكم عمل معمب عآلجع همب مض ظجع وي ي

خم عخفهسهن جلمف فنقغ ط جنمث م عجنيطُّـ ي مض عخفخيلكقم عجنيطُّـمتمثمل و مملكهنمبملوُّـجهتهب جلمف ظظ
م عجنيطُّـ(يعجنخيمبهبمثمل  ش نَّـىعع هنلك حمخيمب ظحكتلكقهثلك ) نعجنهلُّـخيملحميعنل عجنيطُّـ(ينعجنخيهبمبمثمل ) ظظ

 عجنت معجهتهب جلمف ظجفهئلكن يمبمثملزش جفمثهن خميطن جنيعحكلكجنت عجنخيهبعجنجههتمثيط عجنمهيطق 
و مخهتمثيطُّـملوعجنهلُّـخيمل عخفختمبهيمل جعمسجعحلكغ و جلمئيطُّـملي عن ي م  حتمن جلمت عخفيعحك نعجنيعحك

وش نَّـىعع جحلك ُّـخيخل مض مغخي عخفهئمب جلمف جعمهحقغ هن جلبلكفمع نفجللكألنعجنيعحكلكجنمل ي ى  .ي
م عجنيطُّـ ش نظظ غش نعخفهئمب مغ  .ي عجن

  ؠب
هظهنلك جنميمل جعلك ظهو نمغ:حمهت هن: ي همكش ننمغمك عجنحنظ رمك نمغ  ننمغمك .جنىغن: و

جعلك غ. عقع جغبمن نجنىغنشهعجنحنظ رمك نمغ مغ ل: نظظ عجن خم ك نعجن و ننمغمك . عجنسمئ و
 .نعمغمك: عقع حكمئيش نهنلكغش نُّـمئلكم جنمبمئتمث: يعخفمثمن

هنظهنلك عظجيالجفلك عمغمك َّـ عجنهيخي عجنىعه ُّـمبىغ: ي ن وحملكجن ش نُّـهئ ين عخفهئمب جعلكآلمعمثلكن جع
يهنستحمئلك جنمبىعن نعخفهسعحفىعغ حممثخص جن ه غ عجنمهالغي مغ ش نقجن مم  .ي ظحف جع

عضحمل)ص( حكخصجفمل ظُّـمل عإل عجنخيحيهب عآلهنلكن : ش معمسجنمثهش نحممئلك خفىعَّـمك ظَّـ عجنبمثمن  عجنهيتلكنه عجن
يعجنجههتمثيط عجنسمثيط جضهبيط جعلكخميع عجنمهيطق  .ي

.ي جنسلكن عجنخييعغش هنلكفغ نمغمك)ص(



غ م هنخييعحممل نمغ طص....................................................................عجنيطُّـ ىظظ
ه عخفهئمب هنمبىغن: نعمغمكش ظههحملكجنمهالغ حمخي س جعلكآلمعمثلكن هبلكش نعي حمهت هنستحي  ي

مغيط حمخيهجنهئ َّـمتلكم نمغ. يجنمبهبهسعحفىعغ نعجنىعن نعجنخيمئلكغ  ي ه نعمغمكه ظحفيع جعحمثهن ُّـ
عمغمك يُّـمسجخ جع عخفهئمب ن مض هنخييعك عجنىعن نعجنخيمئلكغش نقجن حممثخص جن مملكن عجن ي ني ُّـهئ

هممهيلكألمثلك ُّـسمئيش جل ع يخفهئمب عقع خملكن جع جمحقنش حمهتىعع نمغ ي ُّـىعن نحممئ عخفهئمب عخفخ ي ي يي ى
ش ني ُّـ مغهتلك جنهئ هنهئمب غ هن مغ ن عجن مغ عجنىعه ُّـهئ عمغمكش فنن عجن ىجعلكجن وي ي ي سمئيش ه

عمغمك جل عخفهئمب عي عآلمعمثلكن جع خكخمهمثلكش حمهت هنتخيخل هعجن ي ه ي ي و جلمف مم نعجفيطي ش نَّـىعع هنلك ي
عمغمك ش جعمثمتخص ُّـسهب عآلنم جعلكجن عمغمك عجنخيمثمت يُّـسهب جعلكجن ي ي ش نقجن مممهالغ ي ي عجنهئهيلكأل
ش جنهئمتهتلك معسمئيش جل جعخيىش وعجلمتلكقغش حمهت نعمغبمل جلمف عجنهئ ي ه عقع ظفعَّـلك جعخيىشي  . ظحفيعي

عمغمك عجنخيمثمتظجنمئيط قظه عجنجهلكقف  ين هن هنمهلكفُّـ عجن ى غ هنخييعحممل عإل معخيلكملش : ي نمغ
م عخفمهمت  يرمك جلمف جللكهنمل عخفهئمبهيخل: ينَّـىعع هنلك عحكتهيلكفن هن خم  ....ي

ؠ  
مبهيملش نَّـ ي معهئمبهيمن هن ظهنيعش هن هثلكألبمل ظن جف هنلك:َّـ هن عجنهئى و هنمممبهي معهئمبمثهيلك . ي ي

ش نمعهئمبهيمن عجنحنظوظهن: ظه ويع جعخص ُّـجه جلمبمث ي ش : ي يخضجههبت جلمف هنجهمئمل نجلمف حفالم جللكفمع ي و
 .َّـىعع مض عجنمبميمل

يحملكخفهئمب هن عجنبهل َّـ عآلهثسلكن عحل عجنبلكجن عجنخيلكخم : زنظهنلك مض عيظجيالف ز
 جنمبهبجلكهثخلش حمهتهسيظ جمحق عغش ني جنمبمهبمثلكنش نينجخصخيعجنمئلكفقش عق ي معهئمبمث جنمب

 .يهنهئمبهيخلش ظه جمحق هنمبىغهنخل جعلكجنتهئلكجنمث
ؠ آ  

م: يحمهت ظحكهي مم خظش نمجخي: يظهنلك عآلظ ق مض . ظظ َّـهئىعع ظحملكف عجع هنمتحي
 .جنسلكن عجنخييعغ

يعجنخيبلكفعغش جنمبهبيعمغ عجنيطُّـمت عجنسمثيط ممخصم عحلمثيطقه: ي عجنهيتلكنه عجنهيمئهتمثمل)ص( ي .صضلضص كصف: ي
.ضص كصف:  جنسلكن عجنخييعغ)ص(
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ش ممخص ظحملكف عجنيععجممك مض : نظظ عجنحنظ  .عخفهييعفعغخملكجليطمع

ينظهنلك عجنيط ش يعجنيطُّـلكنعجلىغعظش نعجنجيلكجلملش ن: ُّـ مض عجنمبميملي ي هن ظحكخصظ عإل جلىغ نمغ ي
ينحكأل جعخيىش عجنسمب جل جلحل.  عجنمئلكيض عحلهئو:هنخيمتلكن : ش حممئلكم جع ظمح لكلكجنمك ى

يمملكن فُّـلكن َّـىعن عآلهنمل جعخييط هثبمثهتلك يي ى  .خملكضمثهتلك نجفلكممهبهتلك:  ظهو
ش نعآلُّـخصن جعلكجنتخيلكجنمث :ينظهنلك مض عيظجيالف حملكجنيطُّـ  َّـ عآلُّـخصن جعلكخللكجن عآلجن

مكلكأل عخفمتبثمئمل جل قجن عآلُّـخصنش  ن عآلُّـخصن عآلنم ظظال جنمبثلكذش نعجن هنهبىعع ُّـهئ ي ى
م عجنيطُّـ(ينهن َّـمتلك مملكهثمن معسهبمثمل َّـىعع عجنمتح هن عخفخيلكقم عجنيطُّـمتمثمل جعل ش نقجن )ظظ

غش نعخفخيلكفش نهنلك ُّـجكمعمك جلمبمثهتلك هن هنسلكأل ظحفيعه جفمثيطش نعجنمتب يمملكجنت ش نجعلكجنتلكمظ حملكخفيععف ي
م عجنيطُّـ وظقمملكن عجنخيمئمثيطغ عجنت َّـ جض نحملكم جعخل حكلكأليع عخفىععَّـمك ... :جعمسظ ي

زنخميط حكهب... ملشيملش جع مض حكلكأليع عآلفُّـلكن عجنسخصنُّـيعآلحكالهنمث م مثمن َّـىعن عآلقمملكن جعلكآلى ظ
هثمث يآلشلك عآلحكلكق عجنىعه معبتمت جلمبمث عجنيععُّـمل عجنهئ .مليمل عآلحصمثي

ّؠت ؠءؤ  
واجب   وجوه ا

غ: عخفهييعفعغخملكم عجنيععجممك مض  مغ غ: عجن عمغمك ُّـمئلكم جلمف ظنمغ. عجنثب  :نعجن
ش نَّـ هث هنيعمعهيخيلك جفمه  مض هنمئلكجعمبمل عخفهبهئ ه عحللكظ عجنىعه عقع خميطق مم ي

ف عيجغمتخلط حممشهث جضلكم: ش هثحهنمت جضلكم عجفيط هن نمغ ف عجن هنمغ عجفيط ي  ظن ُّـيعمعهي عجن
م عيجغمتخل  .هن جفمه

.طض ك: عخفهييعفعغ مض جميعُّـمك عجنمئيعظن)ص(
.طصض كصف:  جنسلكن عجنخييعغ)ص(
ش هن ظجعحلكغ عخفيعمغ عجنيطُّـمت عجنسمثيط ممخصم ...  حممئ عجنخيمئمثيطغ)ص( م عآلُّـخصن نحميعنجل غ مض ظظ جعح

ق لكالم عحلس: عحلمثيطقهش جعمئمب .صضك: عجنيطممت
ف)ض( مغ .عجنىعه ُّـمبىغن هن حميعك جليطهن جضلكم:  عخف
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نش نقجن ذجعلكن ي ُّـمئلكم مض عجنىعه عقع مس ُّـهيخي ُّـستح جع عجنمب ى  هنعمغمك: ى
غ جفيطعهثمثملش نهنخييعحممل عجنمتب غ هنخييعحممل عجن مغ ش مم يهن مغهتمل عجنخيمئ  هن مغهتمل هننعمغمك شي

مك غ عجنخيبلكفعغ عخف مغ  .هيمليعجنهللش مم
وننمغبمن عجنجههبيغ حص: و جن معخيلكمل: عقع جملكجعمنش مممئ : حكمئجيمن ننخمخيمنش نهنمت خم

ها َفإذا وجبت جنو ُ ُ َُ َْ َ َ
ِ
َ. 

مغ... هننمغمك عجنمئمبمك نمغمثبلك ىنجلمق جعلكخف ي وجل عجنهئبلكأليع عجنت ظنمغمك عإل جلمبمثهتلك : بلكغى
 ....عجنمتلكق

از الفروع  األصول   ارت
وهيِّـ آله فُّـعخفتمه ز ُّـ هن عخفخيلكقم حممثش هن عآلفُّـلكنز  : ُّـمئ جلمف هثح

ف نهنلك حممث هن  مغ ي نَّـ معمب عخفخيلكقم عجنت معتخيمب جعلكجن
يغقنعجعيش جنمثملش حكمثخص جلمبمل عجنخيمب عجنت عجنمثهتلك معمتتهت مم عخفخيمب ي ننخكلكألميش مملكجنخيمبمثمل نعخفخيمب ي يي ي  .ي

م هنث َّـىعن عخفخيلكقم  جلمف نحممئهتلكش مممسن س جلهبحله مغيعهينجعلكجنتلكمظ حمال ُّـجكمعمك جلمف جفمه
ف: ُّـمئلكم مغ فغش عإل هن مغ ش نقجن مملكجنسخصظ هن  .ُّـمتبمي ني ُّـمتبمي

هنمل ه هنخييعحممثمله نَّـ هنمتحي م عآلهثسلكن جعمبسلكني م حكمب  ى معيطنق جف
عغشُّـمتبمي ش نقجن مملكجنتهئلكجنمث عجنهلجلمثمل عخفختمبهيمل عآلجع ش ني ُّـمتبمي ظن ُّـهيخي  ي ظن ُّـهيخي

 .ينَّـ هنلك ُّـسهب جعلكجنهلُّـخيمل
جن َّـلكَّـمتلك نجعجههئ حضتخننع هظن َّـمتلكم هنمتلكحكبمل: جنىعه ُّـيععف خم  هنلك جعخل عجنيععُّـمل ي

هثمثمل  م عجنيطُّـ(يعجنهئ عجنهلُّـخيملش نجنىعجن ُّـيعمغ عيحفتالم مض عجنهلعأل عمل ن )ظظ
ن عيحفيع ظن  خم هن هنمتهئيع عخفخيلكف نعجنمث هثمثمل عجنتلكجعخيمل حصلكش حمال ُّـت ىعيحفتالم جعلكجنيععه عجنهئ ى ي ى ي

م هن عجنهئلكمض)ص( :  عجنمئيعظنط عخفهييعفعغ مض جميعُّـمك)ص(ش عحليطُّـهن قخم طض كصف:  عآلظ
.ضضط ل صضطك



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف .............................................................................صص

حملك   .عغه ظن لكهبخيلك مض جغشجلمئلكغهن هُّـهيخي ظن ُّـمتتهت حف
ق هثمثملش حمحقمغ عمل ظهن ونظهنلك نمغ عيحفتالم مض عجنيععه عجنهئ ي و جليطغي  هن مجمبتهتلك شي

ف َّـ هب حم.عيحفتالم مض هنمتلكجع عخفخييعحممل مغ ي ُّـخيتمئيط جعمسظلكجنمل عحليغش نظن عخف ي
قش نظن هنلك ي س ىعخفحس ش يي ف جن فييغ ي نمغ مغ فى ُّـخيتمئيط جع مغ  مختمت قعُّـت و هن

فيممخص َّـ جفلكم عآلحص ع(يجعلكجنبخنش ني جفيط جن  مغ ف هن مغ فن هن وجنىعه ُّـخيتمئيط جع  نمغ
فن مغ ش نظهث ي جفيط جن يقعمع  .)ي

ينجنىعجن هثجيط ظن عآلألهبمل عآلحصمث ي ع َّـىعن عخفخيٰهمبمل عجنمئيطُّـهبمل عجليطُّـيطغش جفمثهن ي خل جللكجل
فن معخيلكمل جنجهبهتلكغ ونمغيطنع عجنبخيىش ظحليط نظهثهئيع نمغ و جليطغو قغش شي  هن مجمبتهتلك عخفىعمم

:  جلمبمث هن قمغ هن عجنىغهثلكفخممل فحفوحمهي جفيطُّـهن جل ظمح عحلس عجنيعضلك 
عقط: حممئلكم عجنيعمغ... يحممشقن ظهث ي خظ عقع مس ُّـيطقم جعحلكحكمل هن عحل يى حممئلكم ظجع  ي

لك: عحلس  مَو  ....!تهّوُ رَرتَ أن، عن إدراكهَك حواسْزتَجَا عّ 
 خمب ظن ُّـهلل مض ظجعحلكغ عجنمتهبيش  حكمثمتلك جععي هثجيط ظن عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ نجنىعجن

عمغمك معخيلكمل ن ش جللكجنمي َّـىعن عجنجهبهتملش جفمثهن خملكميعجنيععجع عخفخييط آلجغبلكغ عجن عجلمب : وظهيلكمع
قش نظن هنلك ي ُّـمتلكجن عحليغ  ف َّـ عخفحس مغ يظهث خميط ُّـميمبمك جلمف ظنَّـلكن عجنمتلكق ظن عخف يو ي ى ي

َّـيعن فن جضلكمش نظن هنلك ي ُّـتخمهيس جعهبهئلكنى حمهييعكشجعج و نمغ ي  ظن نض جعىععمع ي
ف مغ ش حمال جفىح جن هن عجن عم عجلس ش ظن جعسبمك هنلك َّـ حممث مممسجف يمملكجلس  ....ى

عحم شعقن : ش نجعخيهئيغ عجنمتمئمثىش عخف
. 

م هن عجنهئلكمض)ص( .صض كصف:  عآلظ
.صلص كصف:   عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ)ص(
مغبمل عجنهئمبمثمل)ص( عحم جنمبهب مغبمل مممبمثملش حممشقع ظيطخممن مم غ فش ظيطخممن : ي جلهئيغ عجنمتمئمثىش عخف يهن ي

.يمم ي ف ي غ
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ينَّـمتلك معهئهب ظرمثمل فقعحكمل جلمب  ىش نعجنت هن مجمبمل هنلك ُّـبحهن حممثهتلك يهثحييعُّـمل عخفخييعحمملى

جفمثيط جنمبهبخييعحمملش ظن ظن َّـمتلكم هنمتلكجع  يفقعحكمل هنمتلكجع عخفخييعحمملش نظن عحليغ َّـ َّـ عخفمتب عجن يي ى
هثمثمل عمل عحصمثملظحفيعهط نجنىعجن عهثمئسهبمن عجنيععُّـمل عجن وهئ ي ف عجني مغ  ظلكهث حصىعع و معخيتمئيط جع

ي خكلكجليعش نعمل هنلكفُّـوعجنخيلكمس خملكفق في مغ ف قجن عخف  .مل معمتهي نمغ
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ءؠ ّؠ  
ّؠ ب ؠ ُد  

فة  وجوب معرفة: قال ع العلماء  ِأ ِ
ً ّ ُ ُ ، وصفاته هللا اَ  تعا

بوتية ِا سُ َلبية، وما يصح عليه وما ي وا َِ بوةِ، واإلمامة،  عنهُمتنعِ ِ، وا ّ

عاد   .َوا
لُ أهلَفقّات: ُأقول  أْنِقد مَ والعّ ا

ُ
ٍمد  ِةّم  هذه ِ  وجوبّ

عارف اع،ِا ٌهم حجةُ و خولًفاقاّ اتّ ِ، أما عندنا ف عصومّ ّ فيهم، وأما ِ ا

تمع أم  خطأ : فلقو ِ الغَندِع َال  ّ ُ ُ َ
.  

ل عرفةِب  وجوُوا اعِ ا إل ِ سندا  ، ّقَع: ِ  وجهً
  .ّوسم

ّأما األو   :ِ فلوجهُلّ
ٌنها دافعةأ :لّاألو لخوفّ اصلِ  سانِ ا إل  ُفعَ ود؛ من االختالفِ 
وف ُألنهـ  ٌ واجبِا مّ ن نفساٌ أ ميفـ ه ُ دفعُ يم  ُعقل الُح
  .هُفعَ دُ دفعه، فيجبِبوجوب
ا نعَ شكرّنأ: ا عرفة، ال يتمٌ واجبِم ا ِ إال با ّ.  

ُأما أنه ّ مفالستحقاق ٌ واجبّ ه، وأما أنهِ عند العقالء ا ُ ب ّ   ال يتمّ
عرفةّالإ شكر؛ فألنِ با ون إنَ ا شكورَ حالُ بما يناسبُما ي  َ، فهوِ ا

ن ش، بمعرفتهٌسبوق م ي ال  ُ و اري تعا مًكراّ  ُ، فيجبٌنعمُ، وا
  .ُه معرفتُ فيجبُ،ُهشكر
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، وجب معرفة مبلغه  كمة كما سيأ يف واجبا  ا ن ا ا  ِو ًُ َ ِ ُ َ ّ

يف ِ، وحافظوهو ا  عاد؛ الستلزام ا ِه وهو اإلمام، ومعرفة ا ِ ُ َ ُ

زاء ِوجوب ا َ ُ.  
ل ُوأما ا سمّ   :ِوجهل ف ا

ُاألول نه ال إ : تعاُوَ ق:ّ َفاعلم  َ ِ ُ َ ْ َ ُ إال اَْ ر،)١٩: دّم (...ِ  ُ واأل
  .ِلوجوب
ا سماوات واألرِض :  تعاُ قوَا نزلّم: وا ْإن  خلق ا َ ْ َ َِ َ ِ

ْ َ ِ ِ
اب هار آليات ِألو األ ليل وا ِواختالف ا َ ْ َ ُْ

ِ ِ ٍِ
َ َ َ َْ ِ ِ  َ قال،)١٩٠: آل عمران (ْ

ي :ا ن الكها   ل  و
َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ م يتدبرهاِيهَ م   ْ ّّ َ َ ْ َ َتبَ رُ مّ    ا

ِ  ذكرْ عنُ اآليةُهتّضمنَ بما تِ االستداللِدمَ ع:ها، أيُِرّدبَ تِ عدمِتقدير
سماوِاألجرام صِ آثارْنِة، بما فيها مّة واألرضيّ ا  ِالعلمو، رةِقد والِنع ا

ك الة،بذ ِ ا ِِ صانعِ  وجودّ ظرُنه، فيكوِه وعلمها وقدرت  ُ ا
طلوبً واجباُواالستدالل   .، وهو ا

ي عجنمبح)ص( يهنمتبمن عجنمبحمثمل هن عآلهثسلكن نجمحقنش نرلك حل: ي ىععن حممثهتخص عجنخيحيخصن عجنمب: مثلكنش نعجنمبحمثلكنو
يعآلحكمتلكن هن مم قه حل حكمثيشش هنلكفغ حل: عهثحييع. ي .يجعخل حمهئمث: مض جعخيىش عخفمهلكفقن. يعخفخيج عجن

.صضص كصف:   مصهب عجنبمثلكن مض معهيسحق عجنمئيعظن)ص(
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ؠ  

غ هنخييعحممل عإل معخيلكمل نهنلك ُّـتخيمب هبلك هن  يُّـجهتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف عجغبلكغ نمغ يى
ش  معمثمل نعجنسمببمثملش نعجنت هنمتهتلك هنلك ُّـمئتيض عقحكلكم عآلهثبمثلكظ نعجنهلعأل يهنخييعحممل ظهيلكمع عجنثب ي

ش نهنمتهتلك ف : نقجن مملكجنمبجي نهنلك ُّـمئتيض نمغ ن جل عجنخيبهن ش ظحفيعش مملكحلهئهبمل نعجنتمتىغوُّـ
يخييط خمبمثحلك ُّـيطقمم عجنخيمئ هنستمئالىعجنىعه ُّـ ه يش ظه فنن عمعهئلكظ جلمف عجنهللش نخميط قمميع ظن ش ى ي

غ َّـ عمجلكل جلمبخصظ عآلهنملش نعمجلكجلهت جفجمل مغ يفجنمث َّـىعع عجن ي  .ى
ن فعحف هظهنلك جلمتيطهثلكط حمسن عخفخيمه ي ن جفجمثمل عآلمجلكل ي ز ي مض عخفجهبخيخلش نهبىعع معهئ

ن ضهب ن عآلهنلكن عخفخيمه ش نعهثخص جنهئ  . عخفجهبخيخليجنىععمع
ىنظهنلك جلمتيط جمحقهثلكط حممبخص ُّـ ى تمع أ: يعنه جنيطجس جلمت ي ال 

ُ
ش   خطأّم

هث جفمئلك  ش ني قُّـمك مض مم قش حمهت مض جضمب غ عخفىعمم مغ هنخميط ظمجخيمن عآلهنمل جلمف عجن ي ي ي ى
 .هنظيطخملك

ش نخميط ظنقف عجنجهلكقف جنهئ هن  ق ُّـسمتيطن مم هن عجنخيمئ نعجنمتمئ ينعآلمجلكل عخفىعمم س
م ُّـت  :ي جليعك عجلهبمث حممثخص ُّـحلعجنسمتيطُّـ فجنمثمبخلش حك

ب ؠ آد  
ق ظقجعخيمل َّـ هعآلفجنمل عجنت عجلتمقغ حكمتيطع جنسمجلكل عخفىعمم ه ى  :ي

م  .ص غ فحم عخل  .نمغ
غ خكهئيع عخفمتخي  .ص  .نمغ
غ عخفخييعحممل  .ص مغ  .عآلهنيع عآلحص مض عجنهئتلكغ جع
يهنلك نقف مض عجنسمتمل عخفجيهتيعغ هن قن جليطن عجنتيطجعيع نعجنمتحييع نعيحكتيطيم  .ض ي يو  .ي

 .)صصصص(ش عحليطُّـهن قخم طصص كصف:  حكمبسمبمل عآلجفلكفُّـهن عجنمهحمثحمل)ص(
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وفوجوب دفع. ١    ا
 : ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنيطجنمث هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل

ى َّـمتلكم عحفتالم جعخل عجنمتلكقش حمهب هن ى ومتهئيعو ش نهنخيجكمى ف عجنمهلكهث مغ  جع و جن
ش ني  جليط جعلكجنخيمئلكغ عجنيطعأل ينجعخص ُّـجكمعمك جلمبمث هن خُّـخيمل معخييط جعلكآلمغيع عجنخيحيمث نمعت ى و ىي و

ن عآلهنيع عجنثلكذ جفمئلكش حم حملكط عق خميط ُّـهئ جنيط حف هخك ظن َّـىعع ُّـ ي ه زي ن عآلهثسلكن جليعضمل ي همثهئ
عغ هثهيه جنمثيغ ممهبثمب ذقش حمهت حفلكجنيطوجنرضق ش نجليعضمل جنهي و فعأل ط ه  جنمثيغ ممهبثمب هثهي

 .ىعق ي جلخل قظغش ني ظقن حكهبخيمنش ني حفجييع جلمف خممبمك جعهل
 . خضمك هنخييعحممل عإل معخيلكمل

 : ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ



ق  م عخفىعمم جنل  ي هثهيسلكذهعجنىعه َّـ ظمسل ينجعخص ظن عخل ن عخفخييعحممل يط جل جلهيطزهنت
قغعخف عمغمك نعمغبىعمم يش حمال ُّـيطحم عي هبلكش نهنمئيطهنمل عجن ي ي جفمثهن عن فحم  ل ممخص حكمثمسجخهملى

م نعمغمكش ني م عي جعلكخفخييعحممل هعخل يُّـيطحم عخل  .لكخفخييعحممل نعمغبمل حم لى
ش نقجن عقع مملكن  ط حمسن عجلهت ُّـسبمك ظخفلك جنمهلكجفب هظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عيهث زي ي

همغهتال جعسمثجيلكش نظهنلك عقع مملكن هنيعممبلك حمال يه  .يه
ق جلمف جفمك قعمع عجنىعه ُّـيطحمخي آلن ُّـيطحم  ينظهنلك عجنهئمقهط حمسن عآلهثسلكن هنهيجي ه يي

ش نجنىعجن حممئيط  مملكن جنسهثسلكن هجلمتهتلك عجنرضق نجن مملكن جضتهبالش نرمبمك حصلك عخفمتهيخيمل ممىعجن
غ معلكن عجنجههت  . نعجنميٰهمكيخم

عقن حملكجنخيمئ ُّـيطقم ذنقغ ممسمك َّـىعع عجنمتح هن عخفخييعحمملط نقجن آلفقعمم هنلك 
وُّـجكمعمك جلمف جليطهنهتلك هن معخييعك جنرضق و ي ُّـمن خفمتهيخيمل ممىعجني ش ظن معهي  .و جضتهب
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نعم. ٢   ِوجوب شكر ا
ىنَّـىعع عجنيطجنمث ظُّـٰهلك ُّـهبهئ جليعض ممخص جليعك حكلكجعمئ  :ه

فنش ي عآلهثسلكن مس ُّـهئ جغ مملكنش  ينمس ُّـهئ جن عجنهئخصيغ عخفجكمعبمل جلمف نمغ
ق  ش جع هن عجنميحقش ني خك ظن عآلهن يمملكجنخيمب نعجنمئيطقغش حملكجنهئ جفمثمتألىع جنمثيغ هنمت ي و ش

قغ هثخي هعخفىعمم و هعقنش َّـمتلكم هنمتخي. ى ش ني خك ظن عجنخيمئ ُّـيطقم جفس ىى و ظهثخي هبلك جلمبمث ي ي
ش نُّـيطقم ظن هن ي ُّـجههئيع عخفمتخي ُّـىعن نُّـهسعحفىع يخكهئيع عخفمتخي ىو  .ي

 .ىمك هنخييعحممل عخفمتخي ر
 : هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظت ُّـهبهئ ظمثلكجم


يحمهبخص ي قُّـمك حممثهتلكط جفمثهن ي ُّـهبهئ خكهئيع عخفمتخي عي جعخييط هنخييعحممل : يظهنلك عجنمهمييعه ي

فن جنتمئيطُّـ ظظ عجنجههئيعش نجعخييط هنخييعحممل  فهثظظ نمغ  جنتمئيطُّـ عجنجههئيع  عخفمتخيح نمغ
فنعجنالأل  مغ ط جفمثهن ي ُّـيطقم عجنخيمئ هنعخفخييعحممل عجنثلكهثمثمل نعمغبمل .جعمتح جع  جلمف عخفمتخي
ش عي ظن ُّـخييعم عخفمتخي لكيعُّـمئمل معمئيطُّـ عجنجههئيعش نقجن هن حفالم ىيعهئويجهىمممث ُّـ ز عخفمتخي ى ي

ش نُّـت قجن هن حفالم عجنهلُّـخيمل  عحكجيمل عجنت يجعيط هنمتهتلك جعمثمت نجعخل عخفمتخي جلمبمثهت يعجن و ي
 .ى ُّـمسجخ هبلك عآلهثبمثلكظش نُّـخيمت جعحهيحيهتلك نجعمثلكشلك عآلنظمثلكظعجنت

م جلمف هنلك معت: ينظهنلك عجنهئمقه خم م ُّـت عجن يحمس  .يٰهِّـ جع مض عجنمتيس عجنالجفي
عرفة. ٣ ر با   األ

جفمثيطنش نقجن جفمثمتخص خملكم نه ال إ إال ا: جفمثهن ظهنيع عإل معخيلكمل جعت ُفاعلم  ُِ َِ َ َ ْ َ َْ 
ن عي)طص: يطيجضهب( جفمثيطن ي ُّـهئ ش عقن حمتجمك هنخييعحمتيش نمع  نَّـىعع هنلك . جعخييط هنخييعحمت

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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ضحهتلك ظجعحلكغ عجنمههيلكغ عجنسمببمثملش جفمثهن هتحم: يظهنلك عجنمهمييعه م مع ي هنلك حك ي
ط  م جلمف عجنسمتيط مض عهنتمتلكل عجنثلكذ جلمبمث خم ينقجن آلهثمتلك جليعحممتلكن نعمغمك يحكمثت عجن

عن عحللكمغمل نعجنهيمئيعش نحميعك  ن هن ظجن ف جعلكجنىععغ عجنىعه ُّـهبتمت جلمبمث ظه جن مغ يعجن
م فنن قجن فن . وعجنثلكذ س ي ظن جليعحممتلك ظظ نمغ فنعقن حممب  خفلك ظهنهئ نهثح نمغ

عمغمك جفمثيطن عجن جن معخيلكملشمع ق جع جعمئ نه ال إ إال ا:  عخفمسهن ُفاعلم  ُِ َِ َ َ ْ َ : يجضهبيط (َْ
غ ظظلكجنمل)طص مغ هش نعآلهنيع ُّـيطم جلمف عجن  .ي

 .حملكجنهئالن حممثهتلك َّـ عجنهئالن مض مممقه عجنيطجنمث عجنسلكجع: ينظهنلك عجنهئمقه

دبر. ٤ ّذم عدم ا ّ  
ينَّـىعع عجنيطجنمث هن عجنسمتمل عخفجيهتيعغ ُّـهبهئ معمتلكنجن هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  :ي



 :ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظمتتمثجمل عجن َّـىعنهثجخي 



ش  ينجعخص ظن عجنتيطجعيع َّـ عيحكتيطيمش حمال خظ هن جليطن عيحكتيطيم ُّـمتبمي حمخيمب ي
م عخفخييعحمملش نخميط جغبمن قن جليطن عيحكتيطيمش حممثثبمن هنعيحكتيطيم نحكمثمبمل ي حلمه
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 .يطيمط جنرضنقغ عخفخييعحمملذنقغ عيحكت
م عمل هنخييعحممل عجنمهلكهث عجنىعه حفمب عجنسخصنعغ  ظ يعقن يجعيط هن عيحكتيطيم جنمب

 .نعآلقك نظنمغيط عحفتالم عجنمبمث نعجنمتهتلكق
ّؠت ؠءؤ  

تها عرفة وفطر   ّوجوب ا
م خملكأل شلك : خميط ُّـمئ غ عخفخييعحممل هن مم مممث ُّـمتسج َّـىعع عيحكتيطيم جلمف نمغ

ِفطرت ا ال...يحمجييعُّـمل  َ َْ اس عليهاِ طر ا  َ َ َْ َ َ َ َ
ش جفمثهن مغلكظغ )صص: عجنيعنن (...ِ

جفمثيطيعجنيعنعُّـلكغ جعمسشلك   طعجنت
ش حممبخصقع : جعخيبلكقغ ظحفيعه ق جلمف جفمك عيحكتجيالل نلكمبمك عحلمئلكأل يعآلهثسلكن هنهيجي

حك جنتمئيعُّـيع عآلفجنمل آلجغبلكغ هن َّـىعع عجنخيمتلكظ عجنىعه ُّـمبىغن  يعحكتمتهتلكك عحصهبمل نجعىعم عجن ي
غ هنخييعحممل عإل معخيلكملط ق ل نعجنىعه َّـ حمجييعهىعقنش حملكجنبخي نمغ  ل َّـ عجنىعه ييط عخفىعمم

 .ُّـمئتيض هنخييعحممل عإل معخيلكمل
 :يحممشهث ُّـمئلكم

مغيط آل مغيط جنسهنيع عجنهيجييعه عخفحيعمممثمل نعآلجنىغعن عجنىعه ُّـ ي ي ُّـ م عجنخيمئ عفقي
 .جعمبىغنن عخفخييعحممل

ين هنخييعحممل عإل عجنهيجييعُّـع  قُّـمله جعسمثجيملهمل هنخييعحمملي ُّـمبهتلك عمل شي ي خكخي ي يجعيط هن حت
و هنيعممبملوهنخييعحممل يقُّـملط جفمثهن عن عآلنمل هنهيلكف  خكخيي ش نعجنثلكهثمثمل يُّـخيمب ني ُّـخيمب ظهث ُّـخيمبي
يش نهبىعع ُّـتهيلكض عجنمتلكقش نَّـ هنهتهبمل عآلهثبمثلكظ عجنىعُّـ يُّـخيمب نُّـخيمب ظهث ُّـخيمبهنهيلكف 

م ع فحملكأل عجنخيمئ ع جنمثستخيعمغ  .ىجعخيث

ن نخكهسنن عخفخييعحممل عآلحصمثمل حممبحقعمغ ممتلك)ص( م هنهيمهال جلمف خكج خم ي جنمب  جنمبسمثيط هنخييعحممل عإلغ هي
ش حكمثخص عجلىغظ عجنثلكذ هنمت  .يعآلحكتلكق فعن مكمب
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حتمل ر ا   دفع ا
مط آلهث ظمس غ فحم عخل مغ عجنخيمئحل عآلنم جلمف نمغ هجنمئيط عجلتهبيط عجن ي  هثهيسلكذش ي

قغ جلمف فحم عجنرضق نعن ن ط آلهث ذقش جفمثهن عن عجنمتهييغ هنهيجي هظن عآلمس رمك فحمخي يي ي
ن عجنرضق جنيطنعل حضتمبهيملش  :ي ُّـمئلكمهمملكن جضتهبالش حمل وعن عجنخيمئالظ ممثحقع هنلك ُّـتحهبمب و ي ه ي

م جلملط آلهثلك هثمئ قَّـ َّـ عحلمئحق : يحمهئمقه عجنمئمثلكق جحمت يعن هنلك ُّـتحهبمب عجنخيمئالظ مض ظهن ي
ش شي هنهتهبملويطغهن عجنرضقش ظن عجنرضق عخفمتجمق جعهيلكأل يحكمثخص هنلك حممث ي ي عخلجيحق نعجنهئثحق هنمت

مغمك جنىغنن هذق... ىنعجنرضق عآلحفيعنه. ذق عجنمتهييغ نَّـالممهتلك ى حفجيحقش حملكجفتخصجن ُّـ
ه يفحمخي نعن مملكن عيجفتخصم ضخيمثهيلكط آلن عخفحتهب خم ي َّـ : نعجنجهلكَّـيط جلمبمث.  نحفجيحقه

 .يعحكتحمئلكم عخفىعهنمل جلمف جليطن فحمخي
مغمك فحم عجنرض ي جنمثيغ ظه ذقش نعهثخص عجنرضق عخلجيحق شقعقنش حملكجنمئلكجليطغ عجنت مع ي

جل ضألمثال هنعن مملكن عجفتخصم نخم ن .ى و ظي معيعه ظن عآلهثسلكن عجنىعه ُّـمئيطن جلمف خضلكقغ ُّـهئ ىى ي
هعجفتخصم عخلسلكقغ حممثهتلك ضألمثالش جنهئمت عقع حف حف مم هنلك ُّـهبمب نظلكق هنهيمبسلك ي  ى ي و و ي ه

ش ظي معيعه  هُّـهبمب خكمثأللكش جع جنخيمب ُّـالجف جعيطجللكنه خكت هثحييعع آلحمالحك يه  هلكعهثسلكهث يظني
ن نعخفهسعحفىعغطممهتىعع   يُّـستح عجنىعن نعجنمب

ن هنيطعن ش ممخص ُّـيطقم ظن ظلكجفب هنمب ش عجنخيمئ ُّـيطقم خمبِّـ َّـىعع عجنهيخي ىهثخي . ي
هنممىعجن عآلهنيع حممثخص جن ظجليعك عهثسلكن ه ظن عجفتخصم عجنيعجعِّـ حممثهتلك و ي جل خضلكقغ جعيطجل و

م ُّـيعجعِّـ قجعحلك جلحيمثخص ش هن ظهث جن قجعِّـ حمس هضألمث ه  .ي
م آلهثسلكن ش حممئيط معس ونهنلك هثح حممث ممىعجن ي ي ظن ُّـخييعك جل عخفخيلكقم عجنيطُّـمتمثمل ى هثهيسى ى

ش نهنٰهلكق جنمثيغ ممهبثمبهتلك هنٰهلكقط نقجن  يعجنت معجهتهب جلمف هنمتلكحم جنمثيغ ممهبثمبهتلك هنمتلكحم
ش حممشقع ممجه جن عآلهنيع نخميط  عخم ىيجفتخصم ظن َّـىعن عخفخيلكقم ي قظمثيط حصلك هن عحلمئمثمئمل نعجن ي

ع هن عي هثهيس عجنت معخيمبمئمن جعىعجن عيجفتخصم عجن يظجليعك جل معمب عخفخيلكقمش حمال ُّـمب ي َّـ ي

ي جعيطعُّـمل عخفخيلكقم عآلحصمثمل مض خف جلمئلكأليط عآلهنلكهنمثمل)ص( .صص كصف: ي
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غ عخفحتهب هنمتهيخيمل غش جمحق جللكألبمل جعمئ عَّـ ممبمثمن عجنخيمتهئب هعجن  .ه نذقعه ظن حفسلكقغي

اع   سند اإل
ن عخفمت هنبمتمث: عجنسمتيط: عجنتخييعُّـهيلكغخملكم عجنهلُّـ عجليعمغلكذ مض  ش يهنلك ُّـهئ هلك جلمبمث

ش عهنلك مض هثهييغ عآلهنيع ظن مض قجل عجنسلكأل:ظه قنف عخفمت ن هنمهححلك جن ي هنلك ُّـهئ ه  .ي
 : جغالغهنجنمبسمتيط ظمث
ن ممىععط: ُّـمئلكم ظن  ق ظن ُّـهئ وي هثسمب َّـىععش مس ي ر  ي

ش نعهثخص ُّـمبىغن ظن جن مملكن ممىعع ي ي هثسمب جنىغنن قجن  .يى
ن َّـىععش نعحللكم ظهث ممىععط ي ي هثسمب َّـىععش مممث ُّـهئ  .يى

ه جع عخفمت ي عآلجغبلكغط نقجن جلمتيطهنلك ُّـمتلكخم ونمممسن عجنسمتيط عظجيالف ُّـتمئ يي  هىس فجنمثه
َّـ عخملكهنمل عجنيطجنمث جلمف حفالم هنلك ظخملكن عجنيطجنمث جلمبمث ...ت جلمف حكبمث عخفخيلكقضملش نعجن

 ....عخلمه
يخملكم ظحكتلكقهثلك عجنخيالهنمل   ه هنجهجكمهجنهيىح: عآلمجلكل مض عجنمبميمل: ي معمئ عحلهئمث يجضهبيطى

ك جعلكجنخيهب : حممثمئلكم جلمف حكبمث عخفثلكم(جعخل عجنخيىغن نعجنتمههبمث  ن جلمف عجنمتهت وظمج عجنمئ
ع جلمبمث:  ظه.عجنهيالذ ع نظهبهب ع جلمف عجنمئمثلكن : حممثمئلكم(هيلكمش ي نجعخل عيمع)يجلىغهن ظمجخي

ع جلمبمثيعمع:  ظه.وجعخيهب هنلك  .)...هيمئ
خم عخلالم ي هنمت هنتخيمب عيمعهيلكمش حممئمثنهن يعهث هنجيمب عآلهنملش نخممث: ي ك : ي حفمه

ل ظن ُّـبحهن جل عجلتبلكقن ظظال هن ... عخفجتهتيطُّـ هنمتهت مض جلخن ض هنعخفهت مض عخف ى ي
ش جغ جل  م مض هنمئلكجع عجنهئتلكغ نعجنسمتمل نفجنمث عجنخيمئ يعآلظ يمثت نهنلك ُّـمهمبِّـ يجفجي

 ....يجنمبيطيجنمل جلمبمثهتلك هن عآلفجنمل

.صصصك:  ممتلكغ عجنتخييعُّـهيلكغ)ص(
.طضصك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
م عجنخيلكهنمل جنمبهيمئ عخفمئلكقن)ص( .صضصك: ي عآلظ



٤٣....................................................................اسععن ُأؠول سصغرظ وجوب

ٌعل سإلمجظع زظخصطظ: بصبظرة أحغى  زام عو جظل ّ دن احلصم اسذدي سستصالّ
ّرصضعسظ طصول بطن  ؟ّ عو زظخف دن اسسضظ اسذعصظ، أمّاسصتظب واسسضظ واسصصل

ٌ وخضظٌزتظب: االختضبظط أربصظّأدسظ  ّ، ال طصشع بغسك أن اإلمجظع ٌ وإمجظعٌ ودصلّ
ّدسطل يف دغض اسصتظب واسسضظ، وإطام عو يف خوهلام، خططه خطن استواتغ وحخ  ّ ٌ

ّاسواجع؛ رطن ججطتضام بظدتبظر زشصضام دن اسعسطل اسذدي ّ.... 
ّظ عبعو سن زالم اسشظرح عو عغا؛ وذسك ألطه زظخف إسظس ٌ  دن رأي احصشوم ّ

: أي ـ ّاإلسظم أو احصشوم األسظ استي وزف اخلالف يف حتععع سشعازضظ وسالزضظ
ّإطه سشضق األسظ، وزطل...: ، جطع زطل ـّاألسظ حشوص احجتضععن سضضم يف : ّ

سّصظ (ّاتصظق أعل احلغسد : أعل احععضظ، وزظل بصشضم: دس، ويف رأي سظسك
ّطق إذ اتصظق اسشطخد أو ُ ضامّ، ورب)صورظ واسبسةاس(، أو أعل احسعن )واحععضظ ّ

 ....ّاخلضصظء األربصظ، ويف بصغ احغاعظ اتصظق حشوص جمتضعهيم
ور نعم وا   شكر ا

 بظسعور؛ ًر إلثبظت وجوب سصغرته تصظذ سبتحّبطن اسعسطل احغزو: زع عصظل
ّاحلق تصظذ، وزع توزصظ سصغرته دعو ّجطع إن احغاد سصغرته  ح سصغرظ احضصم اسغي ّ

ّعو احلق جل ودال، وعغا سن توزف سصغرظ اسسء دح طصسه، وعو حمظل؛ سضغوم  ّ ّ
ٍزون رح احصضوم سصضوسظ، واحصضوم رح سصضوم ً. 

ّأطه ال دور يف اسبد، وعغا سظ عضصن توضطحه سن حالل احصعسظت : ّواحلق ّ
 :استظسطظ

ّعضظك طصم مل تصن سضظ ثم زظطظ. ١ ٌ ِ. 

ّ سن أبحظث اسسطع زامل ّ اسعروس، رشح احلضصظ اسثظططظ سضشضطع حمضع بظزغ اسشعر)١(
.٢٢٧ ص٢ج: احلطعري

.٢٤٣ص: ّ األؠول اسصظسظ سضصصه احصظرن)٢(
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مغيط جنتمب عجنمتخي. ص  .ييجعيط هن هن
ط نقجن آلن . ص مغيط معمب عجنمتخي جنمثيغ هثح حملكخميط عجنحنظ ي ُّـخيجيمث ي جنمتهيس يهن

 .نني جنميحق
مغيط عجنمتخي هنمتخي. ض ش نهن مغيط جنتمب عجنمتخي  .هعقن َّـمتلكم هن
 .عجنخيمئ ُّـيطقم ذنقغ خكهئيع قجن عخفمتخي. ض
 . جنهي ُّـهبهئ خكهئيعن فنن هنخييعحمت عخفخييعحممل عجنت معخيخل جلمف خكهئيعن ممخص َّـ ظَّـ. ض

ظر عقال ونقال  ًورة ا ً  
جن معخييظهنلك عجنمتمئ: يخملكم عخفمهمت   :لكملش حممئ

ظروا. ص ُقل ا ُ ْ
ِ

هثيغ (...ُ  .)صصص: ُّـ
تفكروا. ص م  ُأو ََ َ َ ْ َ َ

 .)ضطص: عآلجليععم( ...
هتدون.... ص نا  آثارهم  َإنا وجدنا آباءنا  أمة و ُ ُ َ َ ََ َْ ْ ِ ِ ِ

َ َ ََ ٍَ
ُ َ ََ ْ  .)صص: عجنىغحفيعم( ِ

بعون إال الظن.... ض ِإن ي َِ ُ َ  ).ضصص: عآلهثخيلكن (...ِْ
ي حممشن عجنرضنقغ خملكضمثمل جعمئبِّـ معمئمبمثيط هن مملكن هن عجنمتلكقط آلن عخلجيمس شعجنخيمئينظهنلك  ه وي

ش حمال ُّـمسهن عخفمئمبيط هن عقمعهئلكغ عخلجيمسش جع نيجعيط ظن ُّـمئمبيط هن ُّـخيتمئيط  ونعخم هنمتهت ي يي ه
وحممثجمك عجنمتحييع جلمف مم هنهئمب... ظيطخم ي جنمثملي يهثلك . ي مض عخفسلكأل عآلظ نعجنمث ظخكلكق هن

رجال، ومن أخذ علمه من َمن أخذ علمه من أفواه أ: ظهنحق عخفهسهنمتخل  ه ا َزا

م يزل بال و سنة زالت ا كتاب وا ....ّا

.صصل صصك: يط عجنيعحكلكجنمل عجنسخييطُّـملصضك:  معمهحمثِّـ عجلتمئلكفعغ عآلهنلكهنمثمل)ص(
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ءؠ ّؠ  
إء ُب ؠ  

ل: َقال قليدِبا   .ِ ال با
ل: ُأقول رشد: ً لغةُا الُهو ا  من ُ هو ما يلزمً:، واصطالحاّ وا

ءُ العلم، بهِالعلم   . آخرٍ 
م عرفْا وجبتّو ونْ أنَ وجب،ُة ا ها ّ ألن، واالستداللِظر باَ ت
ست علومّ ألن؛ةّور ل ورةَ ا تلفً  ي ال  ، ُء فيه العقالُ هو ا

صل ه واإلِ العقلِهّ من توجٍبأد سببُ العلم ُبل   به، حساِس إ
واحدّ بأنِم ضيئة، ِ االثُنصف َ ا شمس  ار حارة، وا ٌ، وأن ا َ ٌ ّ َ ّ

ًا خوفا، وغضبا، وقوةّوأن  ّ ً كو ً وضعفا،،ً   .غ ذ
عرفة ُِوا وقوع االختالف فيها، ولعدم حصو ك؛  ست كذ ِ ل ِ ِ َ ا ْ

ّبمجرد توجه ِ ها، ولعدمِ العقلّ ِِ إ صار؛ُلّ األوّ فتع.ًيةّها حس كون ِ  ال
وريب ِالعلم ظريّا ظر.ّ وا ما ال  ن ألً؛ واجباُ واالستداللُ فيكون ا

واجبيتم طلق ُ ا ن مقدوراِ بهّ إالُا م ّ ألن؛ٌ فهو واجب، عليهً و ه إذا 
واجب ُفّب ما يتو طلق، فإمُعليه ا واجبّ ا هُا أن يب ا  ِ  وجو

  . الأو
ليفُيلزم: لّ األوَفمن الُما ال يب ٌ ت   . كما سيأٌطاق، وهو 
اَومن واجبُ خروجُيلزم:  ا طلقِ ا ِِ ا  ً، مطلقاً واجباه عن كون

  ً. أيضاٌال وهو
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ظر ورُهو ترتيب: ُوا لتأدٍ معلومةٍ أ رّ    . آخرٍي إ أ
يان كُو فسّهو أن: َ ذ ُيتصور َ ا طلوبّ  ُلصُ ّ، ثمًالّ أوَ ا

قد ةِماتّا صا الستداللَ ا باُبّ يرّ عليه، ثمِ   ِي إ العلمّ يؤدًها ترت
  .به

وز قليد اهللا تعُ معرفةُوال  قليد .ا با ِ  الغِ قولُهو قبول: ُوا
ل نٍمن غ د كّ، و   :وجه َما قلنا ذ

اسّنأ: ُلّاألو ساوى ا عتقداتِ  العلمُه إذا   اّمإ ف،ِ واختلفوا  ا
يعُّف اَ يعتقدْأن تنافيات، أو ُماعتجا ُ فيلزم، ما يعتقدونهَ   ا

عض ونّمإ، فٍبعض َ دونِا رجَا أن ي نإ ف.ال ْ أوٍحّ  َول األَن  ّ، 
رج ل،ُحّفا ن  هو ا نْو اَ  جيحُ فيلزم، ا رجُ ال ، وهو ٍحّ بال 
  .ُال

ا قليد بقوّأنه تعا ذم: ا نا ...: َ ا وا إنا وجدنا آباءنا  أمة و َقا
ِ َ ٍَ

ُ َ ََ ََ َ ْ ِ
ُ َ

هتدون َ آثارهم  ُ ُ ََ ْ ْ ِ ِ
َ زخرف (َ ِ َ، وحث)٢٢: ا ظر واالستدالل بقو ِ  ا ِ

بل هذا أو أثارة من علم إن كنتم ...: تعا تاب من  تو ب ْا ُ ْ َ َ ُْ ُْ َ
ِ ٍ

ْ َِ ِ ِْ ٍْ َ َ َْ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ

ْ

َصاد ِ ِ   ).٤: األحقاف (َ



غ م هنخييعحممل نمغ ضض....................................................................عجنيطُّـ ىظظ

 
 

ؠ  
يُّـجهتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف ظهنيعُّـ ظحكلكحكمث  :خلي

غ عجنمتحييع مض حتمهمث. ص  . عخفخييعحمملعيحكتيطيم جلمف نمغ
عمغبمل جعلكجنتمئمبمثيطعيحكت. ص  .يطيم جلمف هنمت حتمهمث عخفخييعحممل عجن

ّآ :ب ؠ  
 :يُّـهبهئ عخملكهنمل عجنيطجنمث آلجغبلكغ َّـىعع عخفيطجل هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل

 .هنخييعحممل عإل معخيلكمل نعمغبمل 
 .هنخييعحممل عإل معخيلكمل رمك حتمهمثمبهتلك جعلكجنمتحييع نعيحكتيطيم 

ش جفمثهن ي عهثهيمهلكمظي عحكتثمتلكألو ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنيطجنمث هن حفالم خممثلكق
ههنخييعحممل عإل معخيلكمل عهنلك ذنقُّـمل جعيطجسمثمل نعهنلك هثحييعُّـملش جنهئمتهتلك جنمثسمن ذنقُّـمل: ُّـمئلكم ي ي ي يي ي ي جعيطجسمثملش ي

 .يعقن حمهت هثحييعُّـمل
وجغ هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عيخمجكعذ عحلهبحل عجنتلكمظ  :ي


ي ظن هنخييعحمت معخيلكمل نعمغبملش نخميط جغبمن ظشلك ي حتمه عي جعلكجنهئسمك نعجنمتحييعش نجعخص ي ي

ضمثح هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ  :عقن حملكجنمتحييع نعمغمكش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع
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م جلمف نجع خم ق ظنيش حممشهث يجعيط هن عجن فغ عمل عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل عخفىعمم يلكجنخي ي ه ي
 :ظهنيعُّـ

ي نجعيطجسمثمل ذنقُّـملش نهنالم قجنشيهثحييعُّـمل: معمئسمث عخفخييعحممل عمل خمسهبخل.ص  .ي
يجعمثلكن ظن هنخييعحممل عإل معخيلكمل هثحييعُّـمل.ص  .ي

قهش  مظ نجفٰه ع جلمف معمئسمث عجنخيمب عمل جفمه ي حممشن عخفمتلكلكمئمل فقمغ ي ي
يجغ خمس ع ممالي ش جغ خمسهب قه نمعمهيطُّـمئ ع عآلنم عمل معمه يهب ي ي ي ي ي ي هنمتهتخص عمل ذنقه نهثحييعهي . ي

قه حممب ينظهنلك عحلٰه  .ي معمئسمثخصغ جنمثيغ َّـمتلك جض عآلخكلكقغ عجنمثهتلكي
قُّـلك جنمثلك معلكقغ نجفٰه ن عجنخيمب جفمه هظهنلك عخفالم مض مم يه هي وش حمهت ظن عجنخيمب جعلكجنحنظ ظحفيعه ي ي
قه مظش نعي حمهت جفٰه عحكجيمل حمهت جفمه يعن مملكن جع ي ي و وآلنم ممخيمبهبمتلك جعلكخفبخنعغ نع. و ي

ف مغ جللكغش نجمحق قجن جحلك َّـ هن هنعخفسهب عق عجنحيلكَّـيعغش نعجنثلكذ ي ي حفلكقف فعأليعغ عحل
قُّـلكش نممىعجن ممخيمبهبمتلك  هممخيمب قنعمعمتلك جعىعنعمعمتلكط جفمثهن عن عجنمتهييغ معخيمب جعىععهتلك جلمبخص جفٰه يي هو ى

غش نعجنٰهخي مش نعجنميٰهمكش نعجنمئ يجعحلكيمعمتلك عجنمتهيسمثمل عخفختمبهيملش مملكخل  .ي
ن عجنخيمب  قُّـلك نظحفيعه معمهيطُّـمئمثلكش حمهت ظن عجنخيمب ينظهنلك هنالم مم مظ معلكقغ معمه يعحلمه ه يه ي ه ي

قه نعي حمهت معمهيطُّـ ش حمهت معمه ن هنخي جفهئ مظ عن مملكن حكلكقمغلك ظه ي ُّـهئ يعحلمه ي ي ه . ي
ينعآلنم ممتمه ل قنعُّـلكن هنسلكنُّـلك جنمئلكألهبتخلي ن مصهب قهثلك جنهئ هقهثلك جنمبهبثمبهنش نعجنثلكذ ممتمه ي  .ي

مظ ذنقُّـلك ظن هثحييعُّـلكش ن عجنخيمب عحلمه هنظهنلك هنالم مم يه ي ي  حمهئخص ظحملكف عجنجهلكقف َّـ ي
قه نعجنتمهيطُّـمئ مظ عجنتمه شعيحفتالم نجليطن عيحفتالمش حملكجنخيمب عحلمه ش شى  عن مملكن ي ي

سشتمب حممث عجنخيمئالظ حمهت ذنقهش نعي حمهت هثحييعه  . نهثحييعو ستلكف عمل ممسمكيي
فش جفمثهن خملكم عحلهئمث  مغ ن عجن قه حمهئهبهيهت يظهنلك هنثلكم عجنرضنقه عجنتمه ي ي ي

هنت خمس عحلهئهبعجنسبىغنعقه   :مل مض هنمتحي
       

هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .طض كصف:  خف عخفمتحي
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غ عجنىعه ُّـت جع  قه عجنمتحييعه حمهئلكجنيعنف نعآلهثسلكنش نعآلحكمب شنظهنلك هنثلكم عجنتمه ىي ي ي ي

قه عجنمتحييعه َّـ عجنتخييعُّـ ن عجنتمه يحتمهمث عخفخيمب ي  .ي
جنمتلك ش حمهئمئ مظ عجنتمهيطُّـمئ عجنبيطجس ينظهنلك هنثلكم عجنخيمب عحلمه ي ي عجفيط هث: ي مه عجن

ش  ط جنخييطن عحفتالم عجنخيمئالظ حممث ط آلن هنخي جفهئخصش نجعيطجس يعيجغمتخلش حمهت معمهيطُّـمئ هي ي
 .نقجن جعحسمك ضلكجعجيمل عجنجهلكقف

جنمتلك هنظهنلك هنثلكم عجنخيمب عجنتمهيطُّـمئ عجنمتحييعهش حمهت هنلك قمميعهثلكن ظهثهيلكش نممىعجن خم ي ي : ي
فَّـلك مغ فغش ظن مصيعفغ جلمتيط هن ُّـهسهن جع مغ وعجنيعنف هن  .ي

يعقنش جغبمن ظن عخفخييعحممل عهنلك هثحييعُّـمل نعهنلك جع يي ي ييطجسمثملط نقجن آلن جعخيىش عخفخيلكقم شتمب و ي
يحممثهتلك عجنخيمئالظ حمهت هثحييعُّـملش نعجنبخيىش جنمثيغ ممىعجن حمهت جعيطجسمثملش عقن حممئيط مع عجغبلكغ  ي ي

ق عجعتيطعظ هعجنهللكمثمل عخفمتهيمهمبمل عجنت معمسجن هنمتهتلك عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل عخفىعمم ي  .ي
جنمتلك هنَّـ هنمتهيمهمبمل جفمئمثمئمثمل جعخل لكيعحممثهتلك مخلكن عجنخيمتلكفش ظه ظيطخملك نممىعجعلكش نقجن مممئ ه : ي

يعهنلك قنف ظن حميعفط حممششخص ي ُّـمهيطخملكن جلمف جليطفش ممخص ي ُّـيعمعهيخيلكن جل جليطفعجنخييطف  نعقع . ي
ش نعحللكم ممىعجن حممثخص هثح حممث هن  جغبمن نظيطم ظجفيطرلك جلمف جليطفش عقمعهي عيحفيع جلمت

ن ذنقُّـلك نجعلكجنخيهئيغ همعمئسمث عخفخييعحممل عمل ذنقُّـمل نهثحييعُّـملش حمخص َّـ هثحييعه ي ُّـهئ ي ي ي  .ي
جعمل عمل   هنخييعحممل عإل معخيلكملش مليهثحييعُّـ  نَّـ عجغبلكغشيعقع مع َّـىعع حمتمه عجنمت

 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


م  :ينعقع ظقفهثلك ظن هثخصخ هنلك نقف مض عجنمتيسش حممتمئ
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ينهنلك جنمثيغ جعرضنقه حمهت هثحييعهش عقن حمهبخييعحممل عإل معخيلكمل هثحييعُّـمل ي  .ي
ن خميط ظنضحمتلك ظمييعه عجنمئمثلكق عحلهبحل عيخمجكعذ عآلنمش نعجنهئمقه  ينهبىعع هثهئ

يقُّـمل نعجنتمهيطُّـمئمثملش جفمثهن عن يمهي عجنمتحييعُّـمل عجنت:يٰهحمن خفلك جليعضمتلك ظخمسلكن عخفخييعحممليعمع ي ي
ش نجضمه عجنثلكهثمثملعآلنو يجضمه ى عجنهئسمك نعجنمتحييع نعجنيطجنمثملز عجنتخييعُّـ ى  .ى

ش حمهت هنمئيطهنمل يهن جغن ش ني حتمه هن فنهث ي حمهبخييعحممل عإل معخيلكمل حتتلكف عمل فجنمث
عمغمك نعمغب ش عقن حملكيحكتيطيم جنتحمهمث هنخييعحممل عإل معخيلكمل نعمغمكش مليحصلكش نهنمئيطهنمل عجن

ن خميط ظنضحمتلك عمغمك :  ظمييعه عجنثلكذش نجنمتهلل مض جعمثلكن مممقعننهبىعع هثهئ يهنمئيطهنمل عجن
 :نعمغبملش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل

ش نقجن ) ظ(نعمغمكش ن) غ(  عمغمك هن فنهث ش حمال سمه عجن يهنمئيطهنمل جن
هبلكش نجغبمن ظن عيحكتيطيم هنمئيطهنمل حصلك جعمتلكظ جلمف  هممهبخييعحممل عإل معخيلكمل عجنت جغبمن نمغ ي

 .يهثحييعُّـتهتلك
عمغمك نعمغب   .مليهنمئيطهنمل عجن

عمغمك نعمغبملش جنمبىغن عهنلك عجنتهئمبمث جعخص ي ُّـجيلكمش ظن   ىجن مس معهئ هنمئيطهنمل عجن ي ه ي
عمغمكش نعجنتلكمظ جعلكلك جعهئال خكمئمث يُّـمبىغن هنلك حميعضمتلكن نعمغبلك جنمثيغ جع  .ه

عمغمك ل عجنت ي  ىعجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن َّـ عخفالقهنملش حممب مس معهئ هنمئيطهنمل عجن ي و
عمغمك هن فنشلك ل نعمغبملش عمغمك ل ظههسمه عجن هقن عخفمئيطهنمل ل عهنلك جعلكخممثلك :  جنهئلكن عجن ي ي

جع ظن يش نممالرلك جضلكم  .جلمف نمغ
ىظهنلك نمغ عهنتمتلكل عآلنمط حمسهث ظهنيع جعخص ي ُّـجيلكمش ظه مممث ُّـهئمب عحلهئمث ه يي ى  يي

ش حمهئمسهث ي ُّـخيتمئيط  خم جلمبمث مغب هن فنن عآلجنىغعن جعمشرلكف هنلك ُّـت يجعمشهثجلكق ظهنيع نُّـ ي و
ش نعي آلهنيع جع ن عمغمك جلمبمث خم عجن وجعت ي  .ظنمغبي

ش جفمثهن حم ونظهنلك نمغ عهنتمتلكل عجنثلكذط حممبمبىغنهن عخلمب ى هيعضمتلك عخفخييعحممل نعمغبملش نجعمتلكظ ي هو و
ن نعمغبمل  .جلمف َّـىعع عجنهييعك ي معهئ
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ف  ظر واالستداللتعر   ا
ش  غ عجنمتحييع ظحفىع عجنجهلكقف مض معخييعُّـهي مض عيظجيالف عخفمتجيمئ يجعخييط ظن جغبمن نمغ ى و

يحمخييعحم جعمسهث ق: ي هنملومعيعمعمثمك ظهن م عمل ظهنيعو هنخيمب ظ ش نَّـ هنلك ظحملكفن عجنجهمثىط  ظحفيعو جنمب
جن ن جلمتيط عمجلكل عآلهثسلكن ُّـمتتمئ جل :نظجلمت جعلكجنهيهئيع َّـلكَّـمتلك: عجنيعألمثيغ جعمئ  هنلك ُّـهئ

ق قغو جفلكذغوظهن و مض قَّـمت هنتمه ق...  هبلكومز ظن هنمهيطي ش نَّـىعع و جمحق جفلكذغوعمل ظهن  حممث
 .نَّـمثألمليعيهثتمئلكم ي شمب هن معيعمعمثمك حممثخص ُّـتخنم حممث 

 :ممخص ظحملكف عحلهئمث عجنسبىغنعقه ظن 
 

ش جغ هنمتهتلك :  َّـعنعخفبلكف قُّـمل نعجنتمهيطُّـمئمثمل عحللكذغ مض عجنىعَّـ هنلكغ عجنتمه يعخفخيمب ي ي ي
قه نعجنتمهيطُّـمئ عجنمتحييعه م عجنتمه يعمل عخفيععفش ظه عخفجهت ي  .يي

عف َّـ هنخيلكقمش نمعيعمعمثمك حفلككش نَّـىعع هنلك ُّـبيهن جغن ى حمخيخصف عجنهيهئيع هن ي ه جلمت حهن ي
ههنهيمهال مض جلمب عخفمتجي  .ي

ءء :ؠ ؠ   
يخل عجنمبىعُّـ جفهي هبخص َّـىعع عجنمتيسش يَّـىعع َّـ عآلهنيع عجنثلكذ هن عآلهنيعُّـ عجنيعألمثسمث و

عمغبمل جعلكجنتمئمبمثيطش عجنىعه  عق حتمهمث هنخييعحممل عإل عجن جفمثهن ُّـيععف عيحكتيطيم جلمف جليطن مغ
م م هنخييعحممل هن عخفخيلكقم نعيجلتمئلكف هبلكش ظن خم وَّـ جلبلكقغ جل خمب عم  هنو  عآلخم

ش نقجن مملكآلجلجلكغ جعجهخيس ُّـمئب معمب عخفخييعحمملش  ونعجنخيهب جع هن فنن جفجمل نفجنمث و ي
مش ني جفجمل  ه قجنجنيظن ُّـمسحفىع جعىعجن عجنمئ  . حك

ق  :نخميط قمميع عجنجهلكقف نمغهتخل جنمبهبمت عخفىعمم

.صص كصف:  عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ)ص(
ش عخف)ص( هنملش خمس عخفمتجي جنإل عخفمتتحيهبمليسهب جعل خف عخفمتحي .ضض كصف: عجن
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نع العق.١    ا
مغ هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل  :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجن

ُّـتسلكنه عجنمتلكق حممثهتلك مض عجنخيمب َّـمتلكم جفلكجنمل . هنخييعحممل عإل معخيلكمل نعمغبمل 
ن مض عخفخيتمئيطعغ  .نشتمبهي

 .ي خظ هن عجنتمئمبمثيط مض هنخييعحممل عإل معخيلكمل جعجلكألىغ 
قغش نَّـ جفلكجنمل معسلكنه   َّـىعع عآلهثسلكن عجنىعه ُّـمئ ظهنلكن عحللكجنمل عخفىعمم

 :هعجنمتلكق مض عجنخيمب نعيحفتالم مض عخفخيتمئيطعغش ي ُّـخييطن جفلكجن نعجفيطع هن ظهنيعُّـ
فغ جلمتيط عجنهئيُّـمسحفىع جعهئ عخفخيتمئ.ص مغ  .ييطعغ عخف
قمعلكن.ص :ُّـمسحفىع عجنبخيىش فنن عيحفيعش نَّـىعع عآلحفىع جن ظ

هُّـمسحفىع جعمتلكظ جلمف هنيعمغِّـ قمغِّـ هنخيتمئيطع جلمف ظحفيع. ظ ز وز  .ه
عظ. غ وُّـمسحفىع ي خفيعمغِّـش جع حفبيش جلجه  .ي

يظهنلك عآلنم يحممثمبىغن هنمت ظن ُّـخيتمئيط عآلهثسلكن جعلكخفتمتلكحممثلكغش حممثخيتمئيط ظهث معخيلكمل جنمثيغ : ي
ط  ش نظهث معخيلكمل مغس م هيطى نهنخيتمئه هن عجنيعظُّـخل خملكألي جنهئعقيجعجس ش نممىعجن عجنمئ

م جعخيىش عق نظحفيع جعهجعيععُّـت معخيلكمل جعلكجنبخنش جفمثهن ُّـمئ  .خييطنلكجن جعلكجل
ينظهنلك عجنجه عآلنم هن عجنثلكذ  ي غش جفمثهن عن عخفيعمغِّـش َّـ عجنيطجنمثحمي زهت عخفجيمب  .ي

ينظهنلك عجنجه عجنثلكذ هنمت  ف ييعمغهنيهت جضلكمط آلهث ُّـمبىغن هنمت عجنجكمغمثِّـ جعال حمي ِّـش ننمغ
ف م فنن نمغ ش نهنخي ي ُّـت عجنهييععل عجنمثمئمثمت جنمبىعهنمل عجنت عهثجهميمبمن ُّـمئمثمتلك عخفخيمب ه جلمبت ي ش ي

غ عخفخييعحممل مغ  .جع
نع ا.٢    ا

جعخل  خمهي هن هنسمسجنمل عجنمتحييع هن حفالم ظحكمب وجنمئيط ظحفىع عجنهلل جلمف جللكمعمئ جعمثلكن هن
جعلكن رلك يقمميع عجنجهلكقف هنثلكي جنهئ هنمتهتخصش نعآلحكمب شقن: ه ش عجنتمئمبمثيطش نعحلهن جلمف عجنمتحييع و

 .نعيحكتيطيم
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يقن ظنجنأل عجنىعُّـ ظحفىعنع جعهبخيتمئيطعغ ني جفجمل حص مض قمغحلكشلكش عي جفمثهن  ي و ي
وا إنا ...: هقع حللكحصزمهى جفمثهن خملكم معخيلكمل هنشنع ظجعلكظَّـ ظحفىعُّـ هبلكيظش نمغيط ِقا

ُ َ

هتدون نا  آثارهم  َوجدنا آباءنا  أمة و ُ ُ َ َ ََ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ ٍَ

ُ َ ََ عهب )صص: عجنىغحفيعم (ْ ش نَّـىعع مغ
ع عمل عحصيطهيعجنيطعأل مممبخص هث ع مض حمسلكف هنلك َّـ جلمبمث هن عجلتمئلكف نفجل يل  :ىخمجه ذا  َو ِ َ

ِ َ

عقلون  ن آباؤهم ال  و  بع ما ألفينا عليه آباءنا أو وا بل ن َهم اتبعوا ما أنزل ا قا َُ َ َ ُ َ َِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُْ ُْ ََ ْ َْ ََ َ ََ ََ ْ َ ُ َُ ِ ِ
َ ُ

هتدون ئا وال  َش ُ َ َْ َ ً ْ  .)صضص: عجنبمئيعغ (َ
عحكخيمل مض عجنهئتلكغ ينظهنلك عحل يعش حممئيط مملكن جن عخفسلكجفمل عجن يهن جلمف عجنتيطجعيع نعجنتهيهئي ش

جن معخيلكمل بل هذا أو أثارة من علم إن كنتم ...: عخفجمثيطش ممخص مض خم تاب من  تو ب ْا ُ ْ َ َ ُْ ُْ َ
ِ ٍ

ْ ِ ِ ِْ ٍْ َ َ َ َْ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ

ْ

َصاد ِ ِ  .)ض: عآلجفمئلكم (َ
ّؠت ؠءؤ  

  الفكر
يعجنهيهئيع عخفمهجيمبِّـ عجنخيهبحل ...: إلعآلحكتلكق جفس قعفغ ظهنحل جفهيحي عخكمثخمتلك خملكم  ى

يعخفمتجيمئ َّـ عحليعمممل عجنخيمئمبمثمل هن عخفجيلكجنمك عمل عخفبلكفه  نمعمب . نهن عخفبلكفه عمل عخفجيلكجنمكشي
ق عجنخيمئمبمثمل جلمبمثهتلك هن عخفبيطظ عجنمئيطخ  يعحليعمممل هنخييطغ جنمبمتهييغ عجنمتلكلكمئمل مض حممثٰهلكن عجنمه ي ي ى

ق عجنمتلكق حمهت... عحلهئمث  .ييطقمملكغ عجلىغألمثمليمم عهثتمئلكم جنمبمتهييغ مض عخف: ينظهنلك عجنهيهئيع جلمتيط مجهت
ق مض مم عهثتمئلكم آلُّـمل هنيطقمممل هن عخفيطعقم عجنبلكلكمتمل : نجعخيبلكقغ ظحفيعه م عجلهبهت يُّـمئ ي

قغ مغىغألمثمل عمل ظحفيعه نجلمف ظه نمغ مملكن عيهثتمئلكم يهن ظ يعن َّـىعن عجنمتهييغ : ي
يع يغ حممئيش... معتهيهئي ينظهنلك عجنهيهئيع عخفمتجيمئ حمهت عهثخص ريعه مض عخفخيمئ ي  ....ي

غ قُّـيط نعهث شعقنش حمال ُّـخييط حكخصل ظ هتمئلكم عجنمتهييغ جنمبخيمب جعهبجمثأل حمهئيععط نقجن ى
يغ  .يآلن عيهثتمئلكم مس ُّـهئ مض عخفخيمئ

هنملش خمس عخفمتجي)ص( .ضط ل ضطك:  خف عخفمتحي
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سائل العقائدية قليد  ا   ّا
عق عجنتمئمبمثيط مض عخفسلكأل عجنخيمئلكأليطُّـمل يمعمئيطن جليطن مغ وش نخميط نخمهيمن جلمف نمغ قجن ي

ش عي ظهث خميط ُّـمئلكم ينفجنمثمب ي جعخص ي ُّـجيلكم جعلكجنمتسبمل آلممثيع عخفهئمبهيخلط نقجن هَّـىعع معهئمبمث: ي ى
ين عجنمئيطقغ جلمف عجنتحمئمث مض عخفسلكأل عجنخيمئلكأليطُّـمل عجنت رمك عآلُّـخصن هبلكش نَّـىعع ظهنيع جنخييط

 .يمغحل نعضِّـ
عغ جلمف معسلكعم ممهتىععش ُّـهبهئ معمئسمث عخفسلكأل عجنخيمئلكأليطُّـمل عمل خمسهبخلش ي  ينممج و

ق مض خمس ق مض هنمتهتلك  ور  :حفيعش نعجنمئسخصن رلكعيعجنتمئمبمثيطش جعمثمتخص ر

فن معخي غ نعجنخيمههبملش نممىعجن نقجن مممشجغبلكغ نمغ جفمثيطنش نظظ عجنمتب يلكمل نمع
ق حممثهتلك عجنتمئمبمثيطش نعهثخص رمك حممثهتلك حتمهمث عجنخيمب نعجنمثمئخلش  يعخفخيلكفش حمهت جلمئلكأليط ي ر
ينَّـ سمه جعلكجنبحهن نعجنمتحييعش نعجنىعه ُّـخيخل جلمف قجن نُّـسهت فقم جلمئلكأليط ممهتىعنش  ى

 .ىَّـ عجنهيجييعغ
عمغمك  ُّـلكغ عجنمتحييعش جع مم جعحسمك ي جعهلكنعجنمتحييع عجن ه هن هنست س هنست

 .يعحكتخييطعفن نظَّـمبمثت

ينَّـ عخفخيلكقم عجنتهيمهمثمبمثمل عجنت معتهييعل جلمف معمب عخفخيلكقم عآلحكلكحكمثملش نقجن  يي
خممثهيمثمل عآلحكخصظش نجلمههبمل عآلهثبمثلكظ خمب عجنبخيثملش نممىعجن عآلألهبمل  يممت ش نهثح ي

ق عجنخيخلش نظهث يعجنمتخيمث نعجلحمث نمممثهيمثمل عجنخيىععغش نعحل ى  ه نيُّـمليجنسألهبمل َّـ  ي

حممئ  نجنمبهبىغُّـيط ُّـيععمغ ممتلكغ .ي َّـىعع هنلك ظحملكفن جفهيحي عإل مض عجنهيتلكنه عجنهيمئهتمثملش خمس عجنخيبلكفعغ)ص(
ش نعجنتخييعم جلمف جليطف عجنخيمئمثيطغ عق عجنتمئمبمثيط مض عجنخيمئلكأليطش نهنسلكجفمل قجن م جلمف عخفيععف هن مغ خم  جنمب

عق عجنتمئمبمثيط مض عجنخيمئلكأليطش نقجن هن كيهن عآلجلالن جح .صضص عمل كضصص قَّـمك عمل مغ
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ُّـمتمثمل همعهئ قطي ه معهيمهمثمبمثمله حمهتىعن ظهن ى حتتلكف عمل هنيععمغخيمل ظَّـ عيحفتمهلككي  نعآلحفىع جعخص شى
 .ظجنمن عجنمث حتمئمثمئلكهت

وري ظري إ ا ّانتهاء ا ّ  
يعجنخيمب عهنلك جعيطجس: يخملكم عجنمئجيمك عجنيععقه جن جلمف : ي خم جفمه ينَّـ عجنىعه مس ُّـت

ق عحليععقغ نعجنمقنفغش وهثحييع يمملكجنتمهيطُّـ جعمسن عجنمتهي نعآلجغبلكغ ي ني نممسمكش ممتمه
ينعهنلك هثحييعه. لكن ني ُّـيعمعهيخيلكنرتهبخي جن جلمف هثحييع: ي خم جفمه ونَّـ عجنىعه ُّـت ش و نممسمكي

ق عجنخيمئ نعجنمتهييغش نمملكجنتمهيطُّـ جعمسن عجنخيلكمس جفلكفغ هممتمه وي  .ي
معقع ق نعجنتمهيطُّـ:  جليعحممن َّـىععش هثمئ يجنمثيغ مم نعجفيط هن عجنتمه ي جعيطجسمثلكط حممشهث جن ي ه ي

قعغ نعجنتمهيطُّـمئلكغ جعيطجسمثلك خفلك مملكن خظ همملكن مجمث عجنتمه ه ي هي جنمتلكش  هن عآلخكمثلكظ مصهتي
 .نَّـ جعلكلك

ي جنمتلكط حممشن عجنبيطجس نعن مس  ن عجنحنظ جعيطجسمثلك نمصهت عق ظن ُّـهئ ينحممث هثحييعط جل ي هه
جن جلمف هثحييع خم جفمه وُّـت خمي جن جلمف خظي نممسمكش جنهئ ُّـهبهئ ظن ُّـت  : ظحفيعو جفمه

ش ظن عحليطقش ظن عجنتجيعجعملش ظن جمحق قجن ش ظن عآلجفسلكق جع مغ عجنخيمئ عجنمث  حمخص .يهن مع
م جلمب خم مط مس سمه عجنبيطجسشمثمس سمه قجن عخف  . حملكجنبيطعَّـمل ي معستمبىغن عحلمه

عغ ظن هلك خفلك يقعغ نعجنتمهيطُّـمئلكغ جعيطجسمثي هن عجنتمهو نعجفيطيجن مملكن مم:  ُّـمئلكمحملكجنمه
 ذنقغ طه نهثحييعش نَّـ حملكحكيطو هن عآلخكمثلكظ عمل ممسمكوعجفتجمتلك مض حتمهمث خظ

 .قعغ نعجنتمهيطُّـمئلكغ عمل عجنهيهئيع نعجنمتحييعيعجفتمثلكمغمتلك مض حتمهمث جعخيىش عجنتمه
 جن ي حممشهثطهلكيقعغ نعجنتمهيطُّـمئلكغ هثحييعُّـي هن عجنتمهو نعجفيطي ظه جنمثيغ ممهلكشيني هثحييعُّـ

 .... جنىغن عجنيطنق ظن عجنتسمبسشهلكيقعغ نعجنتمهيطُّـمئلكغ هثحييعُّـيمملكن مجمث عجنتمه
جن  إلُّـهبهئ معمبخمثيس ممالن عجنمئجيمك َّـىعع جعخص ظحملكف عحلهئمث عجنسبىغنعقه مض عجن

عجليط عخفمتجيمئمثمل)ص( .ضض ل ضضك: ي حتيعُّـيع عجنمئ
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جن  :عخفمتتحيهبمل جعمئ

ق عجنتلكجنمثحممئيط  ق عمل عآلهن  :ملظخكلكق عحلهئمث عخفىعمم
مظ.ص ش ظه عحلمه  . نمعمهيطُّـوقي عمل معمهشي عهثمئسلكن عجنخيمب عيقمعسلكهن
 .ال نممسبشي جعيطجسالهق نعجنتمهيطُّـ عمل ذنقي هن عجنتمهي عهثمئسلكن مم.ص

ض.يهثحييعه  :يش عجنتلكمظيح عخفخجيي نَّـىعع هنلك ُّـ
مظ  يعجنخيمب عحلمه

 
 يمعمهيطُّـمئ            يقهيمعمه

 
 يممسب يهثحييعه       ي جعيطجسي  ذنقه      ي ممسبي     هثحييعه    ي جعيطجسيذنقه     

ن جعيطجسمثهن هنمتهتخص ه ي شمب نعجفيطجفمثهن يلك ظن هثحييعُّـي ظن ُّـهئ  جفتخصيغ عيي نقجن آلنطهلكه
 :َّـ عجنتلكجنمثملنجغالجغمل 

 .ي جعيطجسي هنمتهتخص ذنقهي مم.ص
 .ي ممسبي هنمتهتخص هثحييعهي مم.ص
 جل لكيعُّـ ي ممسمك عجنمتحييعهيش جفمثهن ُّـتي نهثحييعهي هنمتهتخص عمل جعيطجسال عهثمئسلكن مم.ص

يعجنهيهئيع عجلتخصفع جلمف عجنرضنقه  جليطن عيجفتمثلكف عمل :مي حممثمبىغن هن عآلنيش نعيي عجنبيطجسه
ش هملي هثحييعُّـو هنخييعحمملي ممي نقجن آلنطيطنق ظن عجنتسمبس عجن:عجنهئسمك نعجنمتحييعش نهن عجنثلكذ

هنملش خمس عخفمتجي)ص( .ضضك:  خف عخفمتحي
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ي َّـ ظُّـٰهلك هثحييعُّـو جعهبخييعحمملو ستلكف عمل ممسمكي هثحييعهينمم  ُّـمبىغن ش حممشن معتلكجع عآلهنيع.مله
ن عمل هنخييعحممليعجنتسمبس عجنىعه ُّـهسف  جفمثهن طه نمغيطعهثلكه نعجنتلكمظ جعلكلكشه عمل جليطن عجنيعمم

 . جضلكمه فنق نَّـىععشيعحممل عجنثلكجنثمل جعلكآلنملخي ممسمك عخفي جنمبهئثحق هن عخفخيلكقمش ظن ُّـتهثيعمم
ن عجنمتحييعُّـ: هنمل عجنجيبلكلكبلكأل يخملكم عجنخيال ن عجنبيطجسمثينعجنخيمب ملش يمل معمتتهت عمل عجنخيمب

ييط جلمبخص جلمف هنلك جعخل مض عخفمتجيهيى مس ُّـيقَّـمك عآلهنيع عمل جمحق عجنمتهتلكُّـملش جغيعي ينمعبخل هبلكش ن ى  .ه
ظم ح ا   معارج الفهم  

نزش هنمهمتي جنمبهبمهمت ه ممتلكغ حك ه مض جلمب عجنهئالنش ظظمب هن حي عجنمقعَّـخل  جعمته
ش نآلهث مملكن جلحيمث عيجنتبلكقش هن م عجنيطُّـ ىمض ظظ  حممئيط قظه شهجههئال جلمف ظممثيع عجنمتلكقي

عن ش ظن ُّـهلجف ش نخميط هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي حمجلكظ عجنهلف حتمن جلمت
عغش مملكن ظن يقمعب جلمف ظجع  َّـلكَّـمتلك َّـ حمهتيعحكمل ظجعحلكغ َّـىعع جن ُّـيععف خملكهنن .حصلك مض عجنمتحييعي

ىعجنبلكغ هثحييعع جنخي م جلمبمثهتلك ي هن لكاليخفيعمغحي حملكأليطهتلكش نعه خم غ عخفخييعحممل عخفيععمغخيمل جنمب
 :ظممثيع

 .ت نحكالهنتي معخييعُّـ عجنمتحييع نخنك ظح.ص
ش جفمثهن قمميع ظقعظ.ص عن مملكن  : جنيطُّـ َّـي جغالجغملش مملكن عحله مض عحملكفغ عجنمتحييع جنمبخيمب

ه ُّـخيتمئيط ظن عجنخيلكمس خميطُّـو ممهبط عجلهتو عحكتمبىغنشغيحمسلكف عجنمتحييع هن مغهتمل عخفلكف  ي مميش نظني
 نعن .يعي جل عخفهسجغو عجنخيلكمس هنستميي ظن: ُّـستمبىغن عجلتمئلكفي حممشهثشيعي عخفهسجغ جلو هنستميوخميطُّـ

قغ ش نَّـ مكلكَّـيعشمملكن عجنهيسلكف هن مغهتمل عجنمه ه حممشهث ي ُّـستمبىغن عجلهت  .ي
ش نظهننش عق ي حملكجنمتحييع ي ُّـستمبىغن عجنخيمب هنجيمبمئلك ني عجلهت ممىعجن لك عجنمتحييع عجنمهحمثِّـ ه

ش نعهثيحمال خك ن ظحمثحلك عقع ظِّـي مض عحملكفمع عجنخيمب ي عجلهت يخص ُّـهئ قغهغي هنلكفه  .ه نظ
جنيطي مممثهيمث.ص ش حمهت َّـ جلمف هثح عجنت س ظن ظهث هنخييط ش ظن عجنخيلكفغشيمل عحملكفغ عجنمتحييع جنمبخيمب ي

 طيجنمثيغ عي

.ضطصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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غ عجنمتحييع جلمئحل.ض  .س نمغ
ي حممشن عجنخيلكمس طجليطن عجنخيمب: مي عآلنشك حممث خلكلكنى خنك عجنمتحييعش جفمثهن عخكجك.ض

جفمثهن ي ُّـجهخييع مكش يجليطن عجلهت عخفيعمم:  عجنثلكذ. حتمهمث عحللكظوجنىغنيعي  نشي ُّـجيمبمك
 .عجللكَّـ ممىعجن جعرضنقغ جنمبمتحييع

غ عخفخييعحممل ذنقه.ض مس نمغ  . جنيطحم عخل
م عآلهنلكن.ض م ي يجعيطي عخفالجفيطغ عمل ظهثمنقَّـب جفمثهن ط خم  مض عخفخييعحممل هن خم
مي حفالم َّـىععط آلهثي نعحلشعآلهنلكن م عآلهنلكن َّـ عخفحمهيعهن: لك هثمئ ن خم  يلك ظن ُّـهئ

م عآلهنلكن هن هثحييعيجعيطيط آلهث يهم جعلكلكيجنمبهبخيلكقم ظن هن عجنمتحييعش نعآلن  جلمف ال فعمو مض خم
ط عق ظيطخم ي ُّـ ش نعيىظيطخم جن  . عجنيطنقو جنىغنيخييعم جعمئ

.ضط ك:هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي )ص(



غ م هنخييعحممل نمغ طض....................................................................عجنيطُّـ ىظظ

 
 

ؠإؠ ّؠ  
ِا ؠط  ُؠ  

نُ ما ال يِ من ذكرفالبد: َقال سلمٍ  أحدُ جهلهُم  .َ من ا
ئاَلِهَ جْنَوم كْنِ مً ش قةَرجَ خ،َ ذ ؤمنِ عن ر  َ العقابّحقَ، واستَ ا

ائ   .ِما
عارفْا وجبتّم: ُأقول ذكورةُ ا لُ ا سابقِ با ك، ا  َ اقت ذ

سلم، أيها  َوجو شهادت مقرّ  ص؛ با عرفةَ  ؤمناِ با  ً؛ 
وا : تعا لقو ن قو م تؤمنوا ول ُقالت األعراب آمنا قل  ُ َ َ ُ َ َْ ِ َِ َُ ِ ْ ُْ ْ ْ َ ُ َ ْ

َأسلمنا ْْ َ َ
نُ مع كونهم مَ اإليمانُعنهم  ن.)١٤: جراتا (... َقر ّ 

ي رسالةّباإل كِ لعدم؛ة وا ظرَ كون ذ   . واالستداللِ با
وابّنإ ُوحيث وطَ ا ن، باإليمانٌ  اهلَ  عارفِ بهذهُ ا  ِ ا

لعقابًاّستحق ائمِ  ستحقْنَ مّ ّ ألن؛ ا واب ال   َ معً أصالَ ا
لعقابستحقُيف، فهو  اِائط هصافِّات   .اع باإلِ 

ر راء وسكون(قة ْوا اءِب ا ستطيلٌبلَ ح): ا  ًرىُ فيه عٌ 
طُت صنُ واستعاره.همُا  فيهاُر مُفّ ا لح امعِ هنا  ، ِ ا لمؤمن  

وابُوهو استحقاق ائم ِ ا عظيمِا   . وا
ابُبتّوقد رت: َقال   :ٍصولُ  فَ هذا ا
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ؠ  

غ عخفخييعحممل عآلحصمثملط جفمثهن عن ُّـيعع يف مض َّـىعع عجنمتيس جعمثلكن عآلجغيع عخفجكمعمك جلمف نمغ يى يي
قغ ُّـمتمئ عآلهثسلكن عخفهئمب عخفسمب هن مصيعف هنمئيع جعلكجنجههتلكفمعخل  الحتمهمث عخفخييعحممل عخفىعمم ى ي ي

م جلمف يهنيعجفمبمل ظقخم هن عجنمئيعغ عآلحص نعحكتحمئلكم عجنتخيحيمثعمل  خم يش جفمثهن ُّـت عجن
شجفمئمثمئمل عجنجههتلكفمعخل نهنميىغه مم هنمتهتخصش نُّـت ف معمب عخفخيلكقم مض عجنمتهييغ جعحمثهن ي  قحك

ُّـيعغ نحكحقغ َّـىعع عآلهثسلكنش حملكآلُّـخصن هنلك نخميع مض  ن حصلك عآلجغيع عجنىعه ُّـحيهتيع مض  وُّـهئ
 .يعجنمئمبمك نظيطخم عجنخيهب

ينعي حمهبجيعف عآلخميععق جعلكجنجههتلكفمعخل فنن حتمهمث هنهيلكفرلك ن آلجميععكشي  و خميط ُّـهئ
وهنتخييطفغ ش نهن َّـىعع حمي م ظن عجنمتهيلكم ظن عجنجيهب ه ي جمحق عحصمثملش نقجن مملكخل مبهتىعع عخفست

ىهن عآلخميععق ظجغيعنش نقجن ممحهيىح عجنمتهييغ نعخفلكم نعجنخييعكش نجمحق قجن هن ظجفهئلكن 
عق ظمم عجنىعجعمثحمل  .يحميعجلمثمل مملكجنىغنعف نعجنتىغنُّـميش نمغ

مغ عجنمهحمثِّـ ي ي ُّـستح ظلكجفب شنجعلكجنتلكمظ حملكجنهيخي عجنىعه ُّـهسمع جع جلمف جمحق عجن
عغ حملكجنخيمئلكغ َّـ عجلىغعظط عغش نجفمثهن ي جغ  نقجن هجلمبمث هنيطجفلكش نجفمثهن ي هنيطف حمال جغ

هآلن حمخيال عجعلكممهتىعع  ي هعهنلك ُّـثلكغ ظلكجفب جلمبمث ظن ُّـخيلكخممكش نخميط مكهتيع ظهث ي ُّـستح جغ ي ي ى ى  .ي
 ءدئءب ؠا ؠ  

يجنمئيط قمعمك عخفمهمت  و مش َّـ مملكجنتلكمظي  : َّـىعع عجنبلكغ جلمف حكبخيمل حممه
ف جنىععمع معخيلكمل: يعآلنم مغ  .مض عجغبلكغ نعمغمك عجن
معمثمل: عجنثلكذ  .يمض ظهيلكمع عجنثب

 .يمببمثملمض ظهيلكمع عجنس: عجنثلكجنهن
 .عجنخييطم: عجنيععجع

غ: عخللكهنيغ  .يعجنمتب
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 .عآلهنلكهنمل: عجنسلكفق

 .عخفخيلكف: عجنسلكجع
ّؠت ؠءؤ  

  راتب اإلسالم
يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل   َّـ نظ شهثسلكن جن معخيلكملحممشحكالن عآل...: ي

م هنمت ُّـمت  خفلكشعيهثمئمثلكف نعجنمئب  وش هن خميطقيُّـيعف جلمبمث هن عإل حكبحلكهث هن جفهئ معهئ
شو ظهنيع هنينخمٰهلكظش ظن معهلُّـخي ش نهن َّـمتلك مملكهث ظن ش  جن هنيععمعمك من ظن جمحق قجن

عقفعغ جعهبيععمعبهتلكيمعيعمعمكجعحسمك   . عجن
عَّـ جعتمبمئ عجنجههتلكفمعخل : هن هنيععمعمك عآلحكالن عَّـيع عآلنعهنيع نعجنمت م جنحي ي عجنمئب

عظ نعحممئ عجنمئمبمكش ظن حفلكجنهي م تؤمنوا :  خملكم معخيلكملطهجنسلكهثلكش حك ُقالت األعراب آمنا قل  ِ ْ ُْ ْ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ ْ
ِ

ِول َ مَ ما يدخل اإليمان  قلو وا أسلمنا و ْن قو ُ ُِ
ُ ُ َ َ ُ ُ

ِ َ ِ
ْ

ِ
ُ ْ َْ َ َْ َ  ).ضص: عحلجيععغ (...ْ

قجللكن عجنمئمبب  نَّـ عآلشُّـخصنم هنيععمعمك عآليحكالن هبىعع عخفخيمت ظنمك عآلينُّـتخيمئ
ن عجنجههتلكفمعخل  . نُّـمبىغهن عجنخيهب مض جملكجنمك عجنهييعنلشهعمجلكي جعهبٰههب

 ز جلي عجنتسمبمث نعيهثمئمثلكف عجنمئمببنملش نَّـىُّـخصن جعلكخفيعمعبمل عآل هنلك ُّـحل عآل
 .... نهنلك ُّـتبخيهتلك هن عآلجلخصم عجنمهلكحلملشمليمل عجنتهيمهمثمبمثيعيجلتمئلكفعغ عحلمئ

 ي نَّـ عيجلتمئلكف عجنتهيمهمثحلشُّـخصنحكالن عخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل هن عآلمك َّـىعع عآلينُّـتخيمئ
ين آمنوا با ورس:  خملكم معخيلكملطمليُّـمتمثيطعجن جعلكحلمئلكأل مؤمنون ا ما ا ُإ ََ َ ِ ِ ُ َُ َ ِ ِْ ْ ُ َ م يرتابوا ِ م   ِ ُو ََ ْ ْ َ ُ ِ

صادقون ِك هم ا يل ا أو فسهم  س ِهم وأ وا َوجاهدوا بأ َُ ِ ُ َُ ََ ُ ََ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ْ ِْ ِ ِِ ُ ْ َ  .)ضص: عحلجيععغ (َْ

قسمن جعلكآلو عجنمتهييغ عقع ظهثي حممشنطُّـخصن جعلكخفيعمعبمل عجنثلكهثمثمل هنلك ُّـحل عآل  ُّـخصن عخفىعمم
ش مخهئيمتمن هنمتهتلك نعهثمئلكفغ حصمئمنينختمب ه عجنبهتمثهبمثمل نعجنسبخيمثملش نجعلكجلهبمبمل جعمسحفالخم يلك حكلكأليع عجنمئ  ي

حكلكغ عجنيطهثمثلك نقحفلكقحمهتلك عجنهيلكهثمثمل عجنيطعجغيعغش نظلكق عآل ه عخفلكألمبمل عمل َّـ هثسلكن ُّـخيبيط عجنمئ
 ظن ُّـسخيش هن شظهنيعن نشمث ن هنلك ي ُّـمتمئلكف عملي نمس ريط مض جعلكلكمت ن... ُّـيععنيمممسهث عإل
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ك ال يؤمن:  خملكم عإل حكبحلكهثطخمٰهلكأل نخميطقن ُفال ور ُِ ْ َ َ َ يما شجر َ كموك  َون ح  َ َ َ ُ ََ ِ َ ُ َ

سليما سلموا  ما قضيت و فسهم حرجا  دوا  أ م ال  نهم  ًب ًِ ْ ُ َ ُ َ ََ ُ َ َُ َ ََ ْ َ ِ ْ ِْ ِ ُ َْ َ ِ ِ
ُ  .)ضض: عجنمتسلكظ (ْ

 :عإل معخيلكمل ُّـخصنش خملكمحكالن عخفيعمعبمل عجنثلكجنثمل هن عآلمك َّـىعن عخفيعمعبمل هن عآلينُّـتخيمئ
مؤمنون َقد أفلح ا ُ ِ ْ ُ َْ َْ ََ ن (ْ  .)ص: عخفهسهنمت

 هثسلكن نَّـ مض عخفيعمعبمل جفلكم عآلي حممشنطُّـخصن هنلك ُّـحل عخفيعمعبمل عجنثلكجنثمل هن عآل
ينيعجنسلكجعمئمل هن قجع م هن هن فُّـه عق مملكن خملكألخصط جفلكم عجنخيبيط عخفهبمب مكمثهيمل جلب  يت جفي جع

مل ظن سبىنَّـ عجنتسمبمث عجنخن عجنمئمثلكنش  .... نُّـيعمعٰهمثيم خفلك ُّـيعُّـيطن عخف
 ننَّـ عحكتمثخيلكغ َّـىعش ُّـخصنخيمت عخفيعمعبمل عجنيععجعخيمل هن عآلحكالن هبىعع عخفمك عآلينُّـتخيمئ

عم نعآل اء ا ال خوف عليهم : حمخيلكمش خملكم معخيلكملعحللكم جلهبمث عآلجف ِ ْأال إن أو ِْ
ْ َ َ ٌ َ ِ َ َ ْ َ َ

ِ
زنون  َوال هم  ُ َ َْ َ ْ تقون*ُ نوا  ين آمنوا و َ ا ُ َ ُُ َ َ َ َ هثيغ (ِ  .)صض ل صض: ُّـ

  األعراب والعقاب
جن معخيلكملييسيمعمئيطن مض عجنمت غ عجنمتحييع جعمئ ِقالت :  عحكتيطيم عجنجهلكقف جلمف نمغ َ َ

م تؤمنوا ُاألعراب آمنا قل  ِ ْ ُْ ْ َ ُْ َ ُ َ َ ش هنمئيعُّـ ْ يش جفمثهن عهث معخيلكمل حكمبمك جلمتهت عآلُّـخصن هن مم ي
ع عمل عخميععقَّـ َّـىعع جعلكجنمتحييع  مش نهنلك قجن عي آلش مس ُّـمهمب يجعلكآلجن نعجنيعحك ي

ينعيحكتيطيمش جغ قمعمك جلمف جليطن عآلُّـخصن جليطن  عغي  نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن .عجنث
 :حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل

نهَّـمتلكم معهئمبمث م معثبت عآلجعحلكغ عجنالجفمئمل. يش نهنهئمبهي  .نَّـىعع هنلك حك
 . جنتحمهمث عخفخييعحممله عجنمتحييع نعيحكتيطيم نعمغمك

 :تلكمظه عجلتخصفع جلمف عيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل ُّـهبهئ ظمثلكجممل عجنيطجنمث هن حفالم عجن

.صصص ل صصص كصف : عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن)ص(



٦٣....................................................................اسععن ُأصهل سصغزظ وجهب

بخخخن      ال أحد خن األحراب 
ً زضضهطه أذغابطظ، وإال زطضهن سييوا ذا سصغزظ وطشغ،ّأسظ اسشصغى ًّ أل ّ. 

 . سن زهسه تصظر اخغسهرٌسىيصظدةزطه ّأسظ اسضخى، و
 :ّثم طيصل صصغى اسصطظس اسىظبق صصغى يف اسصطظس اسيظيل

 بخخخن      ال أحد خن األحراب
ٍخل خثدب  خخخن        ّ

بخثدب      ال أحد خن األحراب 
اهل   ا

ٍالبع سن اسيضططغ بذ أسهر ثالثظ ّاجلظعل اسصظآل، واجلظعل اخصس، : ّ
زع عضهن ّواخىيشصف، أسظ اجلظعل زطه اسغي ال ذضم سه بضهارد اسيضضطف، و

ٍجطضه ذن ذعم اسيصظت وذعم زعرة ذخ حتشطل اسصضم، وعه بآلالف ّ اخصس ٍ
ٌاسغي بضصعوره أن إلشل اسصضم سضضه ال عصيضه، وال دك أن األول سصغور  ّ ّّ ّ ّ
ّواآلحغ سطاحغ، وأسظ اخىيشصف ـ وسطغ اسشصطف ـ زطه األطىظن اسصظجغ ذن  َ

ٍاسهصهل إر احلق، وذسك ألدىظب ذعععة سن خلض ٍ يطظ اخضف، وعه عضصىم إر ّ
ٌزىضذ أحعألظ ال عضهن سصغورا، وعه اسصظجغ رخ اخضيصظ سضيق، وسضضه سضيصظ  ّ ّ ً

ّ هلم، زظذا ووع سه احلق سضضه أحغته الإر بشالن اخىيشصصذ سه، أو رخ سشضإلن ّ
ّاسصغة بظسغي ورثه سن اآلبظء واألجعاد، زطه ملن صعق ذضطه زهسه تصظر ين : ّ َا ِ

سنون صنعاَضل هم  سبون  يا وهم  ياة ا ً سعيهم  ا ْ ُْ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُِ ْ ُْ َْ ْ َْ َ ْ ِ َ ْ ، )١٠٤: اسضطف (ِ
ّوسغسك البع سإلطىظن أن إلغص ذخ إحغاج طصىه سن داإلغة اسيصشخ اسيه ال 

  .ُعصغر إذا سظ بصه زططظ

 .٢٣٣ إر ص٢٢٥ سضىطع األديظذ، وذسك سن صزصه اسصصطعةّ سضيهدف أسيغ عغاجف سيظب )١(





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّؠ ؠ  
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 آلجغبلكغ نعمغمك يُّـجهتهب َّـىعع عجنهيمه جلمف ظجفيط فجنمثمبخل جليعضهتخص عخفمهمت 
ف  مغ ش جفمثهن عجن ف مض هثهيس مغ ش نَّـ عجنيطجنمث عجنىعه ُّـيعمعهئىغ جلمف عجنمتحييع مض عجن جنىععمع

ش نظن عجنثلكذ ُّـستمبىغن عآلنم عمغمك نعخفهبهئ يُّـمتمئس عمل عجن  .ي
ينظهنلك عجنيطجنمث عيحفيعش حممئيط جليعك جن نَّـ مض هنخييعك عحليطُّـهن جل ظهيلكمع 
م جلمبمث هنهيمهال  خم م ُّـت عجن معمثملش نحتيطُّـيطع جل ظهيمل عجنمئيطقغ هنمتهتلكش نَّـ هنلك حك هعجنثب ي شي ه

ش عن خكلكظ عإل معخيلكمليهيمه عجنثلكذ عجنالمض عجن  .جف
قش حممئيط مع هن حفالم هنمئيطهنتخل قألمثستخل يظهنلك عجنبحهن مض عجنيطجنمث عخفىعمم ي  :ي

عف عجنثالغش نعجنت َّـ.ص غش نعيهنتمتلكلش نعآلهنهئلكن: يجعمثلكن عخف مغ  .عجن
.جعمثلكن جعجيالن عجنيطنق نعجنتسمبس.ص

ف جنمثيغ جلمف خكلكمممبمل مغ و حمسن عخف ف ي مغ همعلكقغ ي نعجفيطغش جفمثهن عن عخف
ن جللكقضلك جلمبمث  ش نظحفيعه ُّـهئ ن ذنقُّـلك جن ش حممثهئ فن هن ظهبمث قعمع ن نمغ هُّـهئ ه ي

ف  مغ ف خف مغ ن عجن يذنقُّـلك جعلكجنميحق جنمثيغ عيش نعي ممهتىعع خميط مغلكظن هن عجنميحقش حممثهئ ي ه ي
ف نعجنخييطنش نعقع ظقفهثلك ظن  مغ هرضغ هنثلكي هثحمهت هن جفمثهن قعمع معتسلكنه هثسبت عمل عجن

فُّـ عيهثهيخلش نقجن هن مغ مالجنهئ هن عخف قش هثمئ م جعلكخفحس :  جعلكغ معمئيعُّـمك عخفخيمئ
يي خك ظهثمتلك هثمه ممال ى ي  : هن عجنبمثلكك نعجليطعق عآلجعمثىش جعلكآلجعمثىشي

.عجنبمثلكك ظجعمثىش. ص    .عجليطعق ظجعمثىش.ص
يظحمثِّـ ظن ممال مي ظ ي جعلكآلجعمثىشش جمحق ظن جعمثلكك عجليطعق جنمثيغ هن ه هنمتهتخص هن

هثلك جعهيحفيع جمحق عجنبمثلككش نعجنتلكمظ ظهبمث قعمع ن هنمب هش نعي يحكتحلكم ظن ُّـهئ ي جعلكلك ي
ش جع َّـ هن عجنميحق  .همغىغهنلكش عقن حممبمثيغ جعمثلكك عجليطعق هن قعمع

ش نجنمثيغ هن  ينجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنبمثلكك عجنبمثلككط حممشهث هن ظهبمث قعمع
ينعي حممب مملكن جعمثلكك عجنبمثلكك هن عجنميحق جنهئلكن عجنبمثلكك خمب معيطحف عجنميحق جنمثيغ . عجنميحق ي
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ط عق يقهن حكمبمك عجنحنظ جل هثهيسمسجعمثىشجع ىش نَّـىعع جحلك ي ُّـخيمئ  .ي

ف جعلكجنىععغش نعهنلك هن عقن مغ ش حمهت نعمغمك عجن فن هن قعمع ف عهنلك نمغ مغ يش حملكخف ي
ف جعلكجنميحق مغ فش حمهت نعمغمك عجن مغ  .يجمحقن ظه جلمبت عجنت ظحملكضمن جلمبمث عجن

عف نظشلك جغالغش حمهت هنلك ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنمث عجعتيطعظ هن حفالم  هنظهنلك جفيطُّـهن عخف ي يي
هنت عخللكجنيطغهنلك خملكجن عحلهئمث عجنسبىغنعقه   : مض هنمتحي

ن ف عمل هنهيهت مغ وحممشقع هثسمك عجن مى مع جن ذنقُّـلك و ظن هنخيمئ ن جغب ه هنلكش حممشهنلك ظن ُّـهئ ي ي
عف مع جلمف هثح عيهنتمتلكل ظن يش حملكخف ن جليطن جغب يظن يش نعجنثلكذ عهنلك ُّـهئ  جعلكحلخن ه جغالغي

يقجن آلشلك نجنمثيطغ خمسهبتخل جغمتلكألمثعجنخيمئحلط ن ش نَّـىعع هنلك ي تخل معيطنقعن جعخل عجنحنظ نهثمئمثٰه
 :يُّـهبهئ جليعض هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظ

قغ ظحفيعهش َّـ ىظن ُّـ  :لكجنتلكمظمممهلكل جعمه

هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .ضصصك:  خف عخفمتحي
َّـيع عجنمتٰهمثيط مض خف هنمتجي عجنتجيعُّـيط)ص( .ضصصك:  عجل
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ف عمل عجنحنظ جعلكجنىععغط حممشهث عهنلك رمك حم مغ ينعخفالم مض قجن مممب هثسبمل عجن ي هت ي

ف جعلكجنىععغش نعهنلك ُّـهبتمت حمهت عخفهبتمت جعلكجنىععغش نعهنلك ي رمك ني ُّـهبتمت  مغ ينعمغمك عجن ي
غ نعيهنتمتلكل جعلكجنىععغط جنالجفجكعق جل  مغ يحمهت عخفهبهئ جعلكجنىععغش نمعمئمثمثيط هنلكفجخ عجن

غ نعهنتمتلكل ونمغ هثلكن جعلكجنميحق ظن جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحقو  . ُّـهئ
لكجنميحقش  جفمثهن ُّـستحمث حميعك عآلهنهئلكن جعشنجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنسهنهئلكن

م جلمبمث يجفمئلك خم م ُّـت عجن هنَّـ هنلك حك  .ش
ق مض َّـىعع عجنهيمه  : هتحم عجنت ُّـمتهتىش جلمبمثهتلك عجنيطجنمث عخفىعمم

خم جلمف جعمثلكن مم هنمتهتخص ظنيش جغ ُّـمهلكق عمل  ش نَّـ جحلك ُّـت يجعجيالن عجنيطنق نعجنتسمبس ه يال ي ي
 .هعجنبحهن مض جعجيالشخص جغلكهثمثلك

ه َّـىعع عجنتهبهت م هثخييعض جلمف هنست يمثيط مض معخييعُّـ مم هنمتهتخصش َّـ جعجههئ نعجنىعه حك
مم عجنتهيمهمث مض قجن عمل جضمب عخفمتلكحكمك هن َّـىعع عجنهيمه مغىغ نحضتخنش نهث  .يهن

ُّـيعن هن ش حممثهبهئ معمه م ) ظ(ي حفالم حميعك ظن يظهنلك عجنيطنق مض عجنخيمب ههنثال هنخيمب
م جنل) غ(يش جغ )غ(جنل م) ف(يش جغ )ف(هنخيمب ش عقن فعق عآلهنيع نقمغ عمل )ظ( جنلهنخيمب
م ُّـت جعمثلكن هنلك ُّـمبىغن هن عجنيطنق ش نَّـ جضلكمط خفلك حك)ظ( شم معخييعحم يجفمئلكش جفمثهن حك ه

 . جضلكموهن ظهنيع
ومعيعمعمك جلمب: ينظهنلك عجنتسمبس مض عجنخيمب حمهت يغي فَّـلك جعلكجنهيخي هن شو نهنخيمب  ننمغ

جعمل عمل جلمبمل وفنن ظن معمتتهت عجنمت مي جنملش مم ظجفلكف عجنسمبسمبمل هنخيمب  .ي جمحق هنخيمب
ك خسسمل م ُّـخييعك هن حفالم هثمه ونَّـىعع عجنبحهن مممب حك ى  :َّـن ي

م  .ي هنمئيطهنمل مض معمئسمث عخفخيمئ
 . حملكأليطمعلكن

 . فجنمث عجغبلكغ عجنمهلكهث
 . معمئيعُّـيع عجنجهلكقف جنمبيطجنمث

 . جعجيالن عجنيطنق نعجنتسمبس
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ّؠ ّؠ  
ؠ   ّ  

ونْا أنّ إمٍ معقول: ُفنقول وجودَ واجبَ ي ِارِج  اِ ا ات ، ه 
م نّو وجودَا  ِِ ا ات م،ه  تنعّ و وجودَا  ِِ ا ات   .ه 

طلب: ُأقول صانع  ُ هو إثبات العليا  هذا الفنُمدةُ األق والعُا ا
ك،تعا  ابتدأَ ف

َ
يانهَمّ وقد، به عقولِ  تقسيمًمة مقدِ   ِّفوق؛  ا

ل   . اآل  بيانهاِا
رها صورةـ  ٍ معقولّ ّأن: وتقر اصلةُوهو ا  إذا  ـ  العقلُ ا

نا ه س وجودِإ ارَ ا اتهُصافهّ ات يصحْا أنّمإ ف،ّ ا   . أو الِ به 
م يصحْفإن اته،ُصافهّات ّ  تنعِ به  وجودُ فهو  ِِ ا ات ك،ه   ِ ك
اري   .ا

ب اتْا أنّمإف،  بهُصافهّ اتّ صحْنو اتهُصافهّ    . أو الِ به 
واجب: ُلّواألو وجودُهو ا ِِ ا ات   .تعا ال غُ ا  وهو،ه 
ا ن: وا وجودُهو  اتهِ ا واجب من،ِ  وجودات  وهو ما عدا ا   .ا

ن واجبّما قيّو ونهَدنا ا اتهِ ب ازا؛ِ  هً اح واجب لغ  ، من ا
علولِوجود ِكوجوب امِته علِ حصولَ عندِ ا بُّه فإن،ةّ ا  ُ،وجوده ُ 

ن ِْل ات وجود، ه ال  امِتهّ علِبل    .ةّ ا
متنعّقيو ونهً أيضاَدنا ا اتهِ ب ازا؛  متنعً اح هِ من ا ،  لغ
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علولِ وجودِمتناع   ِ داخالنِوهذان القسمان .ِهتّ علِ عدمَ عندِ ا
نِقسم م   . ا

نّوأم م ون وجوده،ُا ا هُ فال ي اتهِ  قيدهَ فال فائدةِ، لغ  ّ إال،ِ 
ونّ أنِيان كّ إالُه ال ي از، كذ الح هِ ال    . عن غ

عمغمك جعلكجنميحق نعخفهبتمت جعلكجنميحق)ص( . عجن
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ؠ  

ف  زُّـجهتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف هنمئيطهنمل ُّـيعمعهئىغ جلمبمثهتلك عجنيطجنمث عجنىعه ُّـمئلكن آلجغبلكغ نمغ ي
يعجنمهلكهث مغ نجلالش نخميط ظخكلكق عجنمثهتلك عخفمهمت   جلمف هثح عآلرلكقش نَّـ هنلك ي

يعجنمتيس جلمف معمئيعُّـيع َّـىعن عخفمئيطهنمل ُّـتمتلكحكمك هن حضتخن عجنهئالن َّـلكَّـمتلكش ممخص ُّـجهتهب َّـىعع  ي
ضمثحهتلكش نَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظ  :ينقُّـلكفغ مض مع

 

 

 

ف جنمثيغ جلمف خكلكمممبمل مغ ن وعقنش حمخص رمك جن عجن ه نعجفيطغش جفمثهن معلكقغ ُّـهئ
فش نجعخيبلكقغ ظحفيعه مغ غ جعلكجنىععغش ظه نض عجنىععغ مملكحممثلك مض عمعمهلكحم جعلكجن مغ يعجن : ه

ف مغ مع جن جعلكجنىععغ ش جنحنظجنىغنن عجن غ  لظه حميعك عجنىععغل  نذنقغ جغب و مملكم جنثب
فش  مغ ف هنمئتهش معمب عجنىععغعجن مغ  .ظن عجن

ف ذنقُّـلك جنحنظ ي جعلكجنىععغ نعهثخص جعلكجنميحقش ظه عجنميحق مغ ن عجن ينمعلكقغ ُّـهئ هه  ل عجنىعه  ي
ف جنهئمت جعلكجنميحق مغ ف ذنقُّـلك جنحنظش حمهت نعمغمك عجن مغ ن عجن يَّـ عجنخيمبمل ل َّـ حكبمك مم و ه ي  .ي

ن مع ف نهبىعع ُّـهئ مغ ن نعمغمك عجن ف جعلكجنىععغ عجفجكعقع جلخص ُّـهئ مغ يمئمثمثيط نعمغمك عجن ه
ف جنحنظ َّـ عجنخيمبمل عجنتلكهنمل جنمثيغ  مغ غ عجن يظُّـٰهلك جنهئمت جعلكجنميحقش نعجنميحق عجنىعه ُّـخيجي نمغ ي ي ه
مش جعحمثهن ي  خم جلمبمث عخفخيمب ن عجنخيمبمل معلكهنمل عقع عخكتهبمبمن جلمف مجمث هنلك ُّـت يعيش نمعهئ ه ي ي ي

ش ظه ُّـمهبِّـ مغيط نُّـتحمئ م هنخيهتلك عي ظن ُّـ يُّـبمئ جنمبهبخيمب ف ذنقُّـلك جني مغ ه عجن ي نَّـ . ى
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 .يجعخالم عجنخيمبمل عجنمتلكخممهمل نعجنت معجهتهب جلمف عجنبخيىش حممئيش
فط جفمثهن  مغ فش نعآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل خفهبتمت عجن مغ َّـىعع جعلكجنمتسبمل عمل نعمغمك عجن
ن هنيعفن جنمبىععغ نظحفيعه جنمبميحقش نعجنىعه هنيعفن عمل عجنىععغ ممهلُّـ  يعن عيهنتمتلكل معلكقغ ُّـهئ ي ه ي

ف جنىععهتلك عخفهييعنضملط جفمثهن عن يعجنبلكقهش نجمحقن هن عخفحلكيغ عجنىععمعمثمل عجن مغ يت ي معمئب عجن
 .يعخفحلكيغ ي قعغ جضمئمئمل حصلكش نقجن مملكمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل نحكمبمك عجنحنظ جل هثهيس

ش حمىغُّـيط  ف جلمبت هنظهنلك عجنىعه هنيعفن عمل عجنميحقش حمهت عجنىعه رمك جن عجنخييطنط جنخييطن نمغ ي ي ي
ش نجعلكجنت ف جلمبت ش نعهثخص جنخييطن نمغ ف ي جنىععمع مغ يعحلهيمثيط ل هنثال ل جحتمت عجن ي لكمظ حممشقع جفلكن ه
ف ذنقُّـلك جنىعجن عحلهيمثيط عخفهييعنك جفلكجنمثلك مغ فَّـلك ُّـمهبِّـ عجن هجفخل نمغ يه  .ي

ن عي جعلكجنىععغش  فن ني ُّـهبتمت نَّـ عآلهنهئلكنش حمال ُّـهئ ينظهنلك عجنىعه ي رمك نمغ ي
ن جعلكجنميحق جفت سجكق جلمت جعمئمثيط جعلكجنىععغش ممخص مملكن جفلكم خمسمثهبمث : ىني مصلكم آلن ُّـهئ

غ نعيهنتمتلكلط نقجن آلهث ُّـستحمث عآلهن مغ م معمئ يعجن هئلكن جعلكجنميحقش نَّـىعع هنلك حك
 .جلمبمث مض عخكلكقعغ َّـىعع عجنهيمه

ينعجنىعه َّـ جضيش عيقمعهئلكق هن َّـىعن عآلخمسلكن عجنثالجغمل َّـ خمسخصن جنمثيغ عيش نرلك  :ي
غ جعلكجنىععغ. ص مغ  .عآلهنهئلكن. ص      .    عجن

عمغمك جعلكجنميحق َّـ جحهئ حممثخص جن جمىش عجنمتحييع جل عجنميحقش نعخفهبهئ  ينقجن آلن عجن ى ي
ه هثسبت عمل ف نعجنخييطنش ني خك ظن حفيعنمغ جل جفيط َّـ عجنىعه معست مغ ي عجن ي ي

فع  مغ ن عخفهبهئ هن فش نُّـهئ مغ ن جلمبمل عجن ن هن فنن حضيعف ُّـهئ عظ ي ُّـهئ هعيحكت ي و ى
فط عق جن مس رمك وننعمغمك مغ ف حمهت نعمغمك عجن مغ ف جعلكجنميحقش نجعلكجنتلكمظ حمهئ هن مغ ي عجن

ف جنحنظ مغ  .ى خفلك نمغيطوعجن
ف ل ممخص جلمبهبمن ل جنمثيغ جلمف خكلكمممبمل مغ وجنهئ نعمغمك عجن يش حمهت عهنلك نعمغمك  نعجفيطغي

ف  مغ ف عجنميحق جعلكجنمتسبمل خفلك َّـ عجن ف جعلكجنميحقش نيجعيط هن نمغ مغ يجعلكجنىععغ ظن نعمغمك عجن
ف جعلكجنميحق. نعمغمك جعلكجنميحق مغ هث نعمغمك عجن ىنعي حمهت حفمب مم و ى يعقنش حمالجعيط هن  .ي

ف جعلكجنىععغش نعي حمال مغ ف نعمغمك عجن ف جعلكجنميحقش هجمحق مغيط ُّـينمغ مغ  خفلك َّـ نعمغمك عجن
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غش جنهئمت هحكتجيطن هنهيمهال ن ش جلمف هثح عآلمجلكمينهبىعع ُّـثبمن عخفجيمب  .هيجفمئلكي
ّؠت ؠءؤ  
  ّتتمة القسمة

قغ ل نعجنت مع جليعضهتلك هن حفالم عخفخجييش عيهث ل هثلكخممهمل هن  هعجنمئسهبمل عخفىعمم ي ي
 :نمغهتخل
شلك جفلكدغط عق َّـمتلكم خمس قعجع جمحق عجنثالجغمل عجنت قمميعغ جلمف ظشلك . ص يجليطن مم ى

عف جغالغ غش عيهنتمتلكلش عآلهنهئلكنش جفمثهن مم: يهن مغ فش عجن مغ يلكن عآلنم ذنقغ عجن
مغيط خمس قعجع  نعجنثلكذ ذنقغ عجنخييطنش نعجنثلكجنهن ي ذنقغ خظ هنمتهتخصش جفمثهن ُّـ
ش  ف عمل خظ حمهت رمك جن نُّـهبتمت جلمبمث مغ ونَّـ ذنقغ مم هنمتهتخصش ظه عقع هثسمك عجن ى ال

ينَّـىعع مممب ُّـحيهتيع مغمبمثلك هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظ ه ي  :ي

 

ش نعجنثلكذ َّـيعآلنم هعجنىعه ُّـسمئيش هن عجنمئسهبمل جللكفغش نعجنثلكجنهن َّـ   َّـ عخفهبهئ
عمغمكش نعجنيععجع َّـ عخفهبتمت  .عجن

م عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل  ق عجفتخصمش جنهئمت نجعحسمك خم ش عجنمئس عخفىعمم يهثخي : ي
غ عجنمتمئمثٰهخلش  ط...حمهبيعمعهي جعمسفهث عجنتهيلكغ... ينقجن آلهث ُّـهسنم عمل ذنقغ جغب

.ضضك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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 .لكلينَّـ ذنقه عيحكتحلكجنمل نعيهنتمت
ن عجنمئسهبمل جفلكدغ. ص ه عجنمئسهبمل عجنثلكهثمثملط جفمثهن عن ممالهجليطن مم ي جلمف هنست  هن ي

ضح  عمغمك نعخفهبتمت ُّـمتمئس عمل جغالجغمل ظخمسلكنش نعخفهبهئ عمل خمسهبخلش نَّـ هنلك ُّـ يعجن
 :يعخفخجييش عجنتلكمظ

 

عف جغالجغمل ظخمسلكنيمم: يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل   هنلك : نعجفيطغ هن عخف
 ... عآلهنهئلكنش حمال عهنهئلكن جعلكجنميحقيعجنميحقش عي  نهنلك جعلكجنمئمثلكق عملش نهنلك جعلكجنميحقشجعلكجنىععغ

ف ظجفيط عخفتٰهلكألهيخل عقع خممثيغ غ جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحقش ممخص مض نمغ مغ ف  نعجن عمل نمغ
ف عجنخيمب عقع خممثيغ عجنمث عجنسهي ُّـمسجعي حممشنطعيحفيع ف ي عيش نمغ ن جنمبسهي نمغ ش ظن ُّـهئ

غ جعلكجنمئمثلكق عمل ف عجنسهي نمغ مغ ف عجنخيمبحممب جع جعخيمبي نمغ  ....تي نقعظ نمغ
ف ظجفيط عخفتٰهلكألهيخل عقع خممثيغ عمل جليطن  نعيهنتمتلكل جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحقش ممخص مض نمغ

عمغبخل جعلكجنىععغ عخفهييعنضخلش  ...عيحفيع نعآلهنهئلكن جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحقش ممخص مض عجن
ف عيحفيع ني جليطهن حمهييعك ف ظجفيطرلك ي ُّـمسجع نمغ مثمل ي عق جنمثسمن جعمثمتهتخص جلمبطنمغ

جنمثن ي جلمب  نيشمليهنخيمب  ....مل جغلكجنثمليرلك هنخيمب
ن بالغ   ال إ

يخملكم عجنخيالهنمل عحلحل  م: ي ن َّـلكَّـمتلك جحهئ: ظخم  جعلكجنميحق ممخص هي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ
ي آلهث جن مملكن ممىعجن جنهئلكن عخفخييعنك جنسهنهئلكن جعلكجنميحق ط جعلكجنميحقه نجحتمتهظهنهئ نعمغمك

ي مع عآلجليععك جل جليعضهتخص مض ممالن عجنخيالهنمل  )ص( ىط جنتمئيطن قي .يمميع مم هنمتهتخصي
.ضض ل ضضك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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ش ظن جحتمتخيلك جنىععمع هعهنلك نعمغبلك جنىععمع ه يم جلمبمث هن حفالم نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عيحكتيط ش...ي

 :عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
شلك ل ممخص جليعحممن ل نجنمثيطغ خمسهبتخل ) ظ(  عف عجنثالغ جنهئ ش نعخف يجحهئ

ن جحهئمتلك جعلكجنىععغ ظن يجغمتلكألمث ش حمخص َّـ نعمغمك جعلكجنىععغ ي ُّـهئ هتخل ي خضتهب ني معيعمعهي
 .هجحتمتخيلك جعلكجنىععغش نَّـهئىعع

 .عهنهئلكن جعلكجنميحق ي خظ هن عآلهنهئلكن  
ههن جفمثهن قعمع عهنلك نعمغبلك جعلكجنىععغش ) ظ(جعلكجنميحقش جنهئلكن ) ظ(هنهئلكن  جن مملكن ع ي

خم عجنثالجغملش حملكخفمئيطن هنثمب يظن جحتمتخيلك جعلكجنىععغش ظن جحهئمتلك جعلكجنىععغش نعجنتلكمظ جعلكلك جعجهمئ ه  .ه
عف يظهنلك عخفالقهنمل حمسن عخف ي ش نظهنلك جعجيالن عجنالقن حمسن عآلنم عجنثالغ ي ي ي معيعمعهي ي ي

م ُّـمبىغن مغ هنمتهتخصنعجنثلكذ هن عجنجهمئ غ جعلكجنىععغ ظن عيهنتمتلكل جعلكجنىععغ هن  عمغتخصل عجن
نش نيقن   قجن عمغتخصل عجنرضنقغ نعجنالذنقغطعآلهنهئلكن عجنىعه ُّـخيجيمث عجنميحق عخفىغجل

فش نعيهنتمتلكل ذنقغ عجنخييطن مغ غ َّـ ذنقغ عجن مغ  .ينقجن آلن عجن
مغتخصل عآلهنهئلكن عجنخيلكقك جلمف حملكينظهنلك عآلهنهئلكن حمهت حكمبمك عجنرضنقمعخلش نجعلكجنتلكمظ 

غ جع) ظ( مغ  . جنمبمتمئمثٰهخله َّـ عمغتخصلش ظن عيهنتمتلكل جعلكجنىععغشلكجنىععغيجعسبمك عجنخيمبمل هن عجن
ينظهنلك عجنجه عجنثلكجنهنش نَّـ عمغتخصل عآلهنهئلكن عجنخيلكقك جعسبمك عجنخيمبمل هن عآلهنهئلكن  ي

ُّـمل) ظ(عجنىعه َّـ جنل ش حمالقهن عجنمبمي  .ش ظن حتمهمث جنمبحلكظيجعحسمك قعمع
علول   وجوب وجود ا

م جلمبت...: يخملكم عجنخيالهنمل عجنجهلكقف  م جلمتيط جفمه ف عخفخيمب غ نمغ مغ  يمم
ف جلمبت عجنتلكهنمل مغ ش جع جن فن جنهئ ي جنىععمع يعجنتلكهنملط حممشهث رمك نمغ يي ينخممثيطهثلك عخفهبتمت . ي

م جلمتيط جليطن  ف عخفخيمب هث جنىععمع عجفجكعقع هن عخفهبتمت جنميحقنش مملكهنتمتلكل نمغ هظُّـٰهلك جعهئ ه

.ضضك:  ممجه عخفيععف مض خف خضيعُّـيط عيجلتمئلكف)ص(
.ضضك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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ش نَّـىععن عجنمئسخصن فعحفالن مض خمس عخفهبهئ  ....يجلمبت
م جلمبمثهتلكش نَّـ مملكمض ممالهن  خم ق جغالجغمل يجعيط هن عجن  :جنتلكمظي َّـىعع ظهن

غ نعيهنتمتلكل جعلكجنىععغ جنالجفجكعقش ظه جنخنم عجنىعَّـ جل عقعفغ . ص مغ معمئمثمثيط عجن
غ نعيهنتمتلكلش نرلكههنخيمت مغ غ نعيهنتمتلكل جعلكجنميحقش نخميط معمئيطن :  ظحفيع هن عجن مغ يعجن

 .عجنهئالن حممث ضهب خف َّـىعع عجنهيمه
م جلمبت عجنتلكهنملط جفمثهن عن عخفيععف هن . ص م جلمتيط جفمه ف عخفخيمب غ نمغ ينمغ ي ي

غ َّـ عجنرضنقغش مغ ف ذنقُّـلك جفتهبمثلك عجن مغ ه نجعلكجنتلكمظ حممشن عجنىعه ُّـمهحق عجن ه يي ي يى
م جلمبت عجنتلكهنملش نجنىعجن خملكم عحلهئخصظ م َّـ جفمه يجنمبهبخيمب عجنحنظ هنلك مس رمك مس : ي

مغيط عظش نهنلك َّـ  ش...ُّـ عغ جليطن عجنحنظ ُّـبمئ مض جفيط عيحكت يحمخص مس معمتسيط مم ظجع يي
مغيط ينممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل جنخييطن خظط حممشهث هنلك مس ُّـهبتمت . ممىعجن ي ُّـ ىي ُّـخييطنش ظه و

ىهنلك مس ُّـمهبِّـ عجنخييطن ذنقُّـلك جن ي ُّـخييطن  .هي
ف جن ذنقُّـلكش نَّـىعع هنلك ىعقنش حممشقع نمغ مغ هيطغ عجنخيمبمل عجنتلكهنمل جنحنظ ُّـمهبِّـ عجن ي و ي ي

 :ُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمبمث هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
يجلمبمل معلكهنمل جنل) ظ(  فغ)غ(ي مغ  .ش نَّـ هن
فن) غ(   .رمك نمغ

فغش : جيبلكلكبلكأل يخملكم عجنخيالهنمل عجن  مغ يعقع مملكهثمن عجنخيمبمل عجنتلكهنمل هن ي
مط  فَّـلكش نيقهن حتمئ جليطن عخفخيمب حصلكش نعي مغلكق جليطهن هن نمغ ف هنخيمب ينمغمك نمغ ي و

يجنخييطن عجنخيمبمل هن فنن جلمبمل  .ي
م ىيطغ عجنخيمبمل عجنتلكهنملش نمغىعقع نمغ: نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث جعلكجنمئ ي مش نعقع ي يط عخفخيمب

ينمغيط حممئيط نمغمك ل ممخص معمئيطن ل نَّـ عخفجيمب وو قغ عخفسمسجنمل مملكجنتلكمظى ن ظ  :يغش نعي حمتهئ

.صصصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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م هنخييطنهنلكط:  هثسمسمنَّـمتلك ن عخفخيمب  ههنت ُّـهئ
ن ممىعجن عقع مملكهثمن جلمبت هنخييطنهنملش نعقع ظقفهثلك ظن هثيطقف هنلك  يي خك ظهث ُّـهئ ي ي

قغ مملكجنتلكمظ ن عجنمه قغ حتمن هنلك معمئيعقش حمتهئ  :يهثح حممث هن ظ


ن عخفهييعنك ظن جلمبمل  ينهن عخفخيمب فغش عقن ) ظ(َّـ ) غ(ي مغ فغ ) ظ(نَّـ هن مغ هن

ف  غ نمغ م جعخييطن نمغ م هن ) غ(جعحسمك عجنهييعكش نهنخييطنهنمل جعسبمك عجنمئ عخفخيمب
فغ مغ ن جلمبت عجنتلكهنمل هن يمم  .ي

ي ظن جلمبمل جليطهن نَّـ جليطن هنخييطننش هن) غ(يعن : نممىعجن ُّـمئلكم جنمثسمن ) ظ(ي
فغش نَّـ جضلكم مغ  .هن
ىعقنش حمهئمبخص نمغ غي مش نَّـ عخفجيمب ف عخفخيمب ويطغ عجنخيمبمل عجنتلكهنمل نمغمك نمغ ي  .ي

م عجنخيالهنمل عجنجهلكقف . ص  ش...نَّـىععن عجنمئسخصن فعحفالن مض خمس عخفهبهئ: يخم
ش حمهتخص جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحق: نعخفيععف جعلكجنمئسهبخل رلك عمغمك جعلكجنميحق نعخفهبتمت ممىعجن  عجن

يش نظهنلك جعلكجنمتحييع عمل هثهييغ نقعغ مم هنمتهتخص حممثمتيطقف مم هنمتهتخص حتمن ه نجحتمتهنعمغمك ال ي
يعخفهبهئ جعلكجنىععغش ظه مم نعمغمك جعلكجنميحق نجحتمت ممىعجن حمهت جحهئ جعلكجنىععغش نَّـىعع هنلك 

 :ُّـهبهئ عجنتمتبمث جلمبمث هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
ف جعلكجنميحقش ن) ظ(  مغ  .جحتمت جعلكجنميحق) غ(نعمغمك عجن
 .جحهئ جعلكجنىععغ) غ(ن) ظ(يمم هن  

ه جحهئمتلك جعلكجنىععغ جنهئلكن عهنلك نعمغبلك جعلكجنىععغ ظن جحتمتخيلك ه هنثال)ظ(جن مس ُّـهئ   ه يه

ط جفمثهن عن عجنمقَّـلكن عظجيالجفلك جنهئسمك هنلك َّـ هثحييعهش نعجنيطجنمث عخفمتب )ص( ي عخفيععف جع َّـلكَّـمتلك عجنيطجنمث ي ه و ي
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ش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب  .يممىعجن
ط نقجن آلشلك  عف جغالغ ي خضتهب ني معيعمعهي يظهنلك عخفالقهنملط حمسهث جليعحممن ظن عخف يي ي و ي

 .ٰهتخل معيطنقعن جعخل عجنحنظ نهثمئمثينجنمثيطغ خمسهبتخل جغمتلكألمث
ن هنلك جعلكجنميحقش نعي حمخص حميعضمتلكن  ينظهنلك جعجيالن عجنالقن حمسن هنلك جعلكجنىععغ ي ُّـهئ ي ي

ن جعلكجنىععغش َّـىعع حفمب  .ىجعلكجنىععغ ي ُّـهئ
وعقنش حمهئ نعمغمك ه جعلكجنميحق عجنىعه َّـ عجنخيمبملش حمهت مض جفيط قعمع جحهئو ظن جحتمتي ي  ي

 .جعلكجنىععغ
ن نعمغبلك جعلكجنميحق...: يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل  عمغمك جعلكجنىععغ ي ُّـهئ هعن عجن ش ي

ن جحتمتخيلك جعلكجنميحقش ني نعمغبلك جعلكجنميحق هني جحتمتخيلك جعلكجنميحقش نممىعع عخفهبتمت جعلكجنىععغ ي ُّـهئ ه . ه
و ظن مم نعمغمك:ينُّـتبخل جع ي ش نممىعع مم جحتمتي و جعلكجنميحق حمهت جحهئ  . جعلكجنميحق حمهت جحهئي

الث واد ا   ّغرر  ا
 :خملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه 

جنمل َّـ  مكمل ظن عخفخيمئ ف عمل خظ عن مملكهثمن مض عجنمئٰهمثمل عخفمبهي مغ يهثح هثسبمل عجن
عف عخم هنلكفغش نعخف يمغهتملش جعمثمتخص هثح عجنمتسبمل مض هثهييغ عآلهنيع نعجن :  ل ممخص جليعحممن ل جغالغي

غ عف(نَّـ  . نعهنهئلكنش نعهنتمتلكلشنمغ ه جعيطجسمثمل)يظه عخف  هنستميمتمثمل جل هملي ذنقُّـي
غ ط جفمثهن عن حصلك ظحك هعخفخييعم عحلمئمثمئ ى ي ي فز مغ ن عجن  : مض َّـىعع جعهبهيهت

ن خفلك َّـ ممىعجن .ي ُّـهئ
.ضضك: هبمل شلكُّـمل عحلهئ)ص(
هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .ضصص كصف:  خف عخفمتحي
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ن بالقياس إ الغ   اإل
عف  ُّـمتمئس عمل خمسهبخل ي عجنثالغ عمل جغالجغمل ظخمسلكن هنلك جليطع عآلهنهئلكنط حممشهثيمعمتمئس عخف

 :ٰهِّـ هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظيحممئيش ي جمحقش نَّـىعع هنلك ُّـت

 

يظهنلك هنلك َّـ جعلكجنىععغ نهنلك َّـ جعلكجنميحقش حممئيط مع عجنهئالن حممث ظهثهيلكش نعهثخص ُّـيععف َّـلكَّـمتلك  ه ي ي
عفوعآلخكلكقغ عمل خمس ن هن عخف مك  جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحقش جفمثهن خميط ري جغلكجنهنش نَّـ هنلك ُّـهئ

ف خظ ف خظونمغ م جعلكجنمئمثلكق عمل و جعلكجنمئمثلكق عمل نمغ ف عجنهي  ظحفيعش ممخص رمك نمغ
ف عجنتحمنش هن ظن عجنتحمن جنمثيغ جلمبمل هنمغ ن نعمغبلك جعلكجنميحقش يي م جفت ُّـهئ ه معمئتيض عجنهي

م جعلكجنمئمثلكق عمل جليطن عجنتحمن  .نممخص ُّـهبتمت عجنهي
ف خظش ني ُّـهبيظهنلك  مت جعلكجنمئمثلكقت عآلهنهئلكن جعلكجنمئمثلكق عمل عجنميحقش حمهت ظن ي رمك نمغ
ف ظجفيطرلك :  ظحفيعش نَّـوعمل خظ عمغبخل جعلكجنىععغ عخفهييعنضخلش حمهييعك نمغ ممخص مض عجن

ي  جنمثملش ني رلك هنخيمب ط عق جنمثسمن جعمثمتهتخص جلمبمثمل نهنخيمب ف عيحفيع ني جليطهن يي ُّـمسجع نمغ ي
ونقجن آلن ظه نعجفيط طيجلمبمل جغلكجنثمل ي ى جحلك قمميعي يه عمل حفمب عخفهييعنك هن ظشخص ي ُّـهسفشي ى

عمغمك جعلكجنىععغ ينعمغبلكن جعلكجنىععغش نعجن ن هنخيمب  .ه ي ُّـهئ

هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .طضك:  خف عخفمتحي
.ضضك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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ّؠءؠ   
ءء  

حثِمُتو باحثُفّتوت ، فائدتِ بذكرَ هذا ا   : اآلتيةُ عليهما ا
  ]:فائدتان[

األ
ُ

واجب خواص: و ِِ ا ات سة،ه    :ٌ و 
األ
ُ

ونّأن :و اتهً واجباُ وجودهُه ال ي هِ  الً، معاِ ولغ نّ و  َ 
كِ وجودِارتفاع عند ًرتفعا ُوجوده ون، الغَ ذ  ُ فال ي
اتهًواجبا   .لفُ هذا خ،ِ 
انية ونّأن: ُا ال، عليهِه زائدينُه ووجوُ وجودُه ال ي  َ الفتقرّ و

هما كناُفيكون إ  .ً  
ة ا ونّأن: ُا يبً صادقاُه ال ي رّ ألن؛ُ عليه ال  ٌ مفتقرَبّ ا

غايرةِ ِإ أجزائه كناُ فيكون، ا نً،  م ونُ وا  ُ ال ي
اتهًواجبا  ِ.  
رابعة ون جزءاّأن: ُا ًه ال ي هُ ال، من غ نّ و  ْ عنً منفصالَ 
ك كناُ فيكون،ِالغ َذ  .ً  

سة ا ونّأن: ا ِدالئل  كما يأ  ،  اثً صادقاُه ال ي
وحيد   .ِا

انية ن خواص :ا م   :ٌ و ثالثة،ِ ا
األ
ُ

وّأن: و وجودـ  ِ الطرفُ أحدُنه ال ي أـ  والعدم َأع ا
َ

 َو
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انً بل هما معا،اآلخر به من ساو سبةِ م هِ بال  ّفَكَك ، إ
ان ونّ إنُّهفإن حدهماأ َحّ ترجْ فإن.ا سببب ُما ي ارج ِا  ا

نُّه ألن؛ِ ذاتهْعن و  هما أُ أحدَ 
َ

ْأن ا ّ فإم،اآلخر  به منَو

ن   .ال  أوِ اآلخرُ وقوعَيم
نْفإن م ،َلّ األوَ  ن األت 

َ
و فيةُةّو  ً.  

ن نْو اَ  فروض، ا ن ا  األُ 
َ

 ُ فيص، ً واجباِ بهَو
ن م تنعاًا واجباّمإ ُا الً، أو    .ٌ وهو 

انية نّأن: ُا م تاجَ ا ؤثٌ  مُّه ألن؛ِّر إ ا    ِا استوى الطرفانّ 
وجودـ  سبةَأع ا ِ ِ والعدم بال  ُ ترجيحَ استحال ـهإ ذات

  . بديِ بهُ والعلم،حرج ّ إالِأحدهما  اآلخر
ة ا نّأن: ُا م تاجَ ا ا  ؤثٌ ا ن،ّر إ ا كّ و  ّ ألنَما قلنا ذ

اهيٌ الزمَناإل نِةّ  م ستحيل،ِ ا ال ـُ عنهُ رفعهُ و زّ و  َِم 
وجوب ِن من اإلُانقالبه  ّ أنَوقد ثبت ـ ِتناعواالمِ إ ا

إلٌ الزمَاالحتياج اهيٌ الزمَن واإل،ِن  نِةّ  م  ُوالزم، ِ ا
الزم اهيً الزماُ االحتياجُ فيكون،ٌ الزمِا نِةّ  م  وهو ،ِ ا

طلوب   .ُا
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ؠ  

عك جليطغ  يجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف حملكأليطمعخلش عخكتهبمبمن ظنيرلك جلمف حف ي
عكش نجغلكهثمث عمغمكش نَّـ خسيغ حف ش نخميط مغلكظغ جنمب عك جنمبهبهبهئ تهتخص جلمف حف

قغ هن هنسلكق حممثخص هثح حممث هن جعحهن جل عجغبلكغ  عك عخفىعمم يجغالجغلكط نقجن خفلك جنمبخ ه
ف جعلكجنىععغ َّـ  مغ ط عق نعمغمك عجن ش ي جع مم ظهيلكمع ممىعجن فن هن قعمع يظلكهث نمغ ى و
ممىعجن جعلكجنمتسبمل جلهبمث عجنمههيلكغش حمهت نعمغمك عجنخيمب جعلكجنىععغش نممىعجن عجنمئيطقغش عمل 

مع يمثمل قعمعمثملظحفيعن هن ظهيلكغ جغب  .ي
فن  ش حمهت جضتلكف عمل عجنميحق مض نمغ نجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنمبهبهبهئ

فن هتينظهيلكمع نعرلكفنش نجعلكجنتلكمظ حمالجعيط هن عهثت ف نمغ مغ لكظ حكمبسمبمل عخفهبهئمتلكغ عمل هن
ش نعي ُّـمبىغن عجنيطنق نعجنتسمبس عجنمبىعُّـ ُّـمبىغن مم هنمتهتخص جضلكمش نمم هنلك  يهن ظهبمث قعمع ي ي

يُّـمبىغن هنمت جضلكم ي خك ظهث جضلكم  .ي
قُّـ حكمثمسجخ ضهب جليعك عحلجمل عجنت جليعك حصلك نع يجنهئالن مض عجنالقهنخل عخفىعمم

 . َّـلكَّـمتلكش ظه مض َّـىعع عجنهيمهيعخفمهمت 
   ؠؠا ؠؠّص

عك نعجنت َّـ خسيغ ممخص قمميعهثلك ظهثهيلكش ي جعمسق جعلكآلخكلكقغ  هخمب جليعك َّـىعن عخل
ن هجغلكهثمثمل ف عجنىعه ُّـهئ مغ ش جفمثهن ُّـيععف جع قجن عخف عمغمك جنىععمع ظن جعىععمع  عمل عخفيععف جعلكجن

غ  مغ مغيطش نقجن عجن فن مس ُّـ فن ذنقُّـلك ننعمغبلكط عق عجنحنظ هنلك مس رمك نمغ هنمغ ه ي
ن جنىععغ  غ ظهيمل هن عجنمههيلكغ خميط ي ُّـهئ وجعسبمك قعمع جنمثيغ عيط نقجن آلن نمغ ي ي

مش نعهثخص جنمئمثيط ننظ ُّـت ظ يعخف جنمتلك مه جعي عآلهثسلكن عجنهئلكمعمك : عجنىععغش نقجن مممئ
وهنتحيعم عآلظلكجع جعلكجنرضنقغش نعجنمئهبيع هنمتخس جعلكجنرضنقغ نخممن جنمل عآلقك ي  جفمثمب

حكجيهتلك جعمثمت نجعخل عجنجههبيغ يعقنش حممئيط مملكهثمن جفيعمممل عآلظلكجع ذنقُّـمل جنسهثسلكن  .ينمع
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ظهيمثملش  هث هنتمههيلك جعلكجنهئتلكجعملش نَّـ هنلك ُّـسهب جعلكجنرضنقغ عجن ش نعهثخص جنهئ يجنهئ ي جنىععمع ي ه ي ي
ظ ن هنمتجههسَّـلك عجن نممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل يهثخسلكم  .ظه عجنرضنقغ عجنت ُّـهئ

جع حكيشش عجنمئهبيعش جفمثهن مملكن هنمتجهمس ذنقمع ننمغ جنمل نعجنت ي جنمبمئهبيع َّـ نخممن عحلمثمب
هحملكجنرضنقغ ي جنىععغ عجنمئهبيعش نعي جنهئلكن هنمتخسهيلك فعألخصش نمس ُّـهسحفىع نظ مض عجنمئهبيع  ه ي

غ عيهثخسلكم حمٰهال جل ذنقمع ن جن هنيطحفمبمثمل مض جغب هُّـهئ  .ي
عك يظهنلك عخل م ي قغ خمٰهلكُّـلك حك ه حممثهبهئ جليعضهتلك ظني عمجلكيش نقجن جلمف ظ ه ي

جعلك ُّـمئلكن عجنمقَّـلكن جل هُّـت مغخيمبهتلك هنجيمب ش نقجن جلمتيط جليعضهتلك جغلكهثمثلك عمجلكيش همبمث  .ه
 ؠّص ؠؠ  

ييغ نَّـ مممبهتلك حكلكجنبمل مممبمثملش نَّـ ُّـهبهئ جليعضهتلك هن حفالم خمٰهلكُّـلك خس ي  :ملعجنتلكجنمثي

ّ ؠّص ؠؠ  
ن عجنتهيمهمث عخفيععف هن حف م ُّـهئ يالم عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمف مم حفلكظملحك ش نقجن ي

ن مم  يهن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنت عمعبخيمتلكَّـلك جمحق هنيعغ حممثخص معمئيطن هن ظجعحلكغش جعحمثهن معهئ ي زي و
عك يحفلكظمل هن عخل قغ ل عي قغ مممبمثمل حكلكجنبمل ل هجلبلكقغَّـ جنت  عخفىعمم و جل خمٰهمثمل جضمه و و يو ي

جعلك مض عجنمقَّـلكن عجنىعه حكمثتهئهي جعهبهتهبمل عجغبلكهتلك يهنيطجل نهنجيمب يه ه  .ي
اصة األو   ّا

 :يُّـهبهئ جليعك َّـىعن عخللكظمل نعيحكتيطيم جلمبمثهتلك هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
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فن  ف جعلكجنىععغ نمغ مغ ش ىنعمغمك عجن فن جلخل قعمع ش جع نمغ  هن قعمع
فن عخللكك :يمبجفمثهن جغبمن مض جض ش ظه نمغ ف جعلكجنىععغ هنلكَّـمثت عهثمثت مغ ي ظن نعمغمك عجن ي ي ي

ف مغ ش نجنمثيغ جن هنلكَّـمثمل نقعظ قجن عجن  .يجع
عمغمك جعلكجنميحق  عمغمك جعلكجنىععغ جع  .ي خظ هن عجن

فن  ف جعلكجنميحقش يقمعهي نمغ مغ ف جعلكجنىععغ نعمغمك عجن مغ و جن مملكن نعمغمك عجن ى
ش نيقهن عققجن جلمتيط عقمعهيلكل  فن عجنميحق عجنىعه نمغمك جع عمغمكط نقجن آلن نمغ يمعهيلكل عجن

ف  مغ هث نعمغمك عجن ط نقجن آلهث حفمب مم ش نجنمثيغ قعأليطع جلمبمثهتلكش نعجنتلكمظ جعلكلك ىمخلكن قعمع ي ه
عمغمك جعلكجنميحق عمغمك جعلكجنىععغ جع ش عقن ي خظ هن عجن  .يجعلكجنىععغش حملكخفمئيطن هنثمب

ش نَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق يَّـىعع هنلك ظحملكفن عجنخيالهنمل عجنجهلكقف 
 :عجنتلكمظ


ف نعجنخييطنش  مغ يظهنلك عجنمهمييعهش حمسن عخفهبهئ جعلكجنىععغ هنتسلكنه عجنمتسبمل عمل عجن ي

ف ذنقه مغ عمغمكط عق عجن ش نعجنخييطن جحتمت ينجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنمب  جن
ش ني خظ جحلك َّـ ممىعجن جعهب  . جعلكجنىععغوهبهئيجلمبمث

ينظهنلك عجنهئمقهش حممئيط ظخكحق عجنمثهتلك حممثخص معمئيطن هن ظجعحلكغ و ى  .ي
انية اصة ا   ّا

يُّـهبهئ جليعك َّـىعن عخللكظمل جعلكجنجييعُّـمئمل عجنت مع جليعك حكلكجعمئتهتلك هبلكش نَّـىعع هنلك  ي
عك مجمثخيلك ن جلمتيط عجنتخييعك جنمبخ م ُّـهئ هحك ي  .ي

فن نعمغبلك جن جنىععمع ي   ن نمغ ف جعلكجنىععغ َّـ هنلك ُّـهئ مغ هنعمغمك عجن
 .عظَّـلك ظحفيع نقوجنحنظ
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جع جعىغعأليطُّـ جلمبمث  فن ننمغ  .ي خظ هن نمغ

ف جعلكجنىععغ هنمئيطهنمل  مغ غ عجن هيجعيط هن عآلخكلكقغ عمل هنخيمت نمغ ز  ي
ف َّـ مغ غ عجن م عمل ظظ َّـىعع عجنمقَّـلكنش نَّـ ظن عخفيععف هن نمغ شلكُّـمل ...: يجنمبيطحف

ش نعآلهنهئلكن حممئيعن  ف عخفالقن جنمئمثلكهن جعىععمع نعحكتمئالجن جعمتهيس مغ س مض هثهييخكيطغ عجن
ينمعخيمبمئ جعميحقن جعحمثهن ي ُّـستمئ غ نعآلهنهئلكن ل...  جلمت جعىععمعي مغ  خكمسهثلكن حمهتخص ل عجن

ف جمحق حفلكقمغخل جلمت مغ  .خملكألخصن جعلكجن
م غ : نممىعجن ُّـهبهئ عجنمئ مغ نيعن عجن ظمثمل عخفيعمعبمل عجنت ي معهئ  يَّـ حفمه

ش جنهئلكن جن  جع حفلكقمغخل جل قعمع عمغمك ننمغ ف عجن يحفلكقمغمل جلمتهتلكش نعي حممب مملكن نمغ ه
ه نهنلكَّـمثملهقعغ ش نخميط خملكن ي فن عخللكك جع ط عق نعمغمك  عجنيطجنمثينقعظ نمغ  جلمف عحكتحلكجنت

ف هنلكَّـمثت عهثمثت مغ يعجن  .ي
ة ا اصة ا   ّا

ف جعلكجنىععغ جعسمثيش: يهنهيلكف َّـىعن عخللكظمل مغ هظن نعمغمك عجن  عجنجكمممثمكش  ُّـهبتمت جلمبمثي
 : هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظىنَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عجغبلكمع

ف جعلكجنىععغ هنستمي مض  مغ فن جلخصونعمغمك عجن ي جليطعنط جفمثهن عن ي نمغ
ف ن نمغ ين هنمئتهش قعمع جنمثيغ عيش نعي جنهئلكن جحهئمتلك جعلكجنىععغش نخميط معمئيطن عهنتمتلكل ظن ُّـهئ ه ي ي

ف جعلكجنىععغ جحهئمتلك جعلكجنىععغ مغ  .هنعمغمك عجن
ف جعلكجنىععغ جعهبيعمممك  مغ يي خظ هن نعمغمك عجن  .و

ف جعلكجنىععغ هنيعممبلك هن ظمغىغعظش جنهئلكن جضتلكمغلك مض   مغ هجن مملكن نعمغمك عجن ه ي
فن عمل ظ همغىغعأل عجنت معيعمممك هنمتهتلكش نهنلك َّـ جضتلكفنمغ فن عمل خظي ن و مض نمغ  ي ُّـهئ

ف جعلكجنىععغش َّـىعع حفمب مغ ىعي جحهئ عجن  .ي

.ططك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
.ضضك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
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ضمثِّـ عجنمقَّـلكن ظممثيع  عجنمئمثلكق عيخمجكعذ ميمل ُّـهبهئ جليعض جغلكهثمثملش جنهئ جعمبشنجنت
 :عحلهبحل


 :مظ مض عجنمئمثلكق عجنتلكهثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه


ن هنجعخص ظن عجنسلكجنبمل عجنهئمبمثمل معمتخيهئيغ حكلكجنبمل مممبمثملش حمتهئ ه يي يي : ي

غ  . نَّـ عخفجيمب
رابعة اصة ا   ّا

عمغمك جعلكجنىععغ جنمثيغ هنيعممبلكش ظه ي يظن : ي مملكن هنهيلكف عخللكظمل عجنثلكجنثمل عيهثهيملجنمئيط هعجن ي
ش نظهنلك هنهيلكف َّـىعن عخللكظمل حمهت يمغىغظ جن عمغمك جعلكجنىععغ جنمثيغ مغىغظع مض هنيعمممك: ي يظن عجن ه . ي

عمغمك نمعمسجغيعن جلخص جليطعنش نَّـىعع جحلك ي : نعجنيطجنمث جلمف عهنتمتلكل قجن يجنىغنهن عهثهيخيلكم عجن ي ي
ط آلن مم هنلك يُّـهبهئ ش  ي جن ش الحمجليطعن ظجغيعن نهنخيمب جن ى ُّـخيمئ ظن ُّـمتهيخي هن ظجغيعن نهنخيمب

ىعي جنمبىغن ظن ُّـهيخي عآلضخي مض عآلخكيطش َّـىعع حفمبن ي  .ي
ونَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض مممب مميطجنمث هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  :ي

فنش نعي جنهئلكن   ف جعلكجنىععغ هنستمي جل عجنميحق مض نمغ مغ ينعمغمك عجن و
ينعمغبلك جعلكجنميحق نجنهئلكن جحهئمتلك جعلكجنىععغش نخميط مع عيحكتيطيم جلمف عهنتمتلكجل ه  .ه

عمغمك جع   .ي مض هنيعمممكولكجنىععغ جعجىغظي خظ هن عجن
عمغمك ممىعجن  ه جنهئلكن هنمتهيخيال هنتمسجغيعع جعخص جليطعنش نجنهئلكن عجنميحق شجن مملكن عجن ي ه
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ش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب يحملكجلال جع  .ه
عمغمك عخفهييعنك مغىغظع نهنلك ن هن عجن هظهنلك عخفالقهنملط حمسن عخفتهئز ي جليطعن هن ظمغىغعظش  ي

هعهثخص َّـ هنيعمممك ي  جمحق ولكفم جعخل ظمغىغعأل جلمف نمغى ُّـهيجكك حممث عيجفتمثلكف عخفتبي جفمئمثمئي
قغ ه جفمثهن عن عخفلكفغ جضتلكمغملشيفعأليعش ممخص َّـ جفلكم عجنجكمممثمك جعخل عخفلكفغ نعجنمه  ه نهنمتهيخيمبمليي

مغيطغ جنمبخصفغش جعمثمتخص حتتلكف  قغ ل خُّـهئمل عجنخيمبمل عخف قغش حمهت ل ظه عجنمه يجل عجنمه ى ي
قغ عمل عخفلكفغ مض ظهنيعُّـ  :يعجنمه

 .مههتلكيمعجهخ. ص    .يمعخيمثمتهتلك. ص
ن عخفيعمممك هن همتهتخص هنيعممبلك عحتلكفُّـلك جفمئمثمئمثلكش ي عهثٰهخصهنمثلك عجلتبلكقُّـلكش ينهبىعع ُّـهئ ه ه ه يه ي ي ي ي ي

م  فغ عمل ظمبمك عجنمقَّـلكن هثمئ  : عجنمئمثلكقملمبميجعنجعلكجنخي


 :يجنهئمت


يظهنلك مممقه خممثلكق عجنجههئ عآلنم ي حمهت هنمئتهش هنالم عخفيعمممك عيحتلكفهش نظهنلك ي ي ي

غ جعلكجنىععغ  عجنمئمثلكقظمييعه مغ عجنىعه ي عجنىعه َّـ هن عجنجههئ عجنثلكذ حمسهث هنمئتهش عجن
ف  مغ عن عيجفتمثلكف نعيهثهيخيلكم جل عجنميحقط نقجن جنتمسمميط عجن ن هن ظجن ىُّـهبمت ظه جن ش ز

هنخكيطمع خكيطغ ي هنتمتلكَّـمثملش نهنلك ي ن حملكجلال  ي ش حمال ُّـهئ ن ل ظنَّـ نظضخي هجليطعن ل ظُّـلك ُّـهئ ه ي
هنهنهسجغيعع حممثخص َّـ خكيطُّـيط خكيطغ ي ه  .ي ي جفيط حصلك ني شلكُّـملي

ضِّـ عخفجيمبمك مض عآلخكلكقعغ)ص( .ي حكتمئ جلمف هنلك ُّـ
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سة ا اصة ا   ّا
ف : يمعهيمثيط َّـىعن عخللكظمل مغ وظن نعمغمك عجن  وجعلكجنىععغ ي ُّـمهيطم جلمف عجغمتخل جلمف هثحي

ش نعجنىعه س وُّـهبتمت حميعك جغلكن جن م فنن قجن َّـ جنىغنهن عجنجكمممثمك عجنىعه نخمهيمن جلمف و
ن مض جعحهن  يجعجيالهث مض عخللكظمل عجنثلكجنثملش نعجنهئالن عخفهيمه مض َّـىعن عخللكظمل حكمثهئ ي ي
عجفيطهش جمحق ظهث ي جعمسق جعمشُّـيععف هنهيلكف َّـىعن عخللكظمل عمجلكيش نقجن  جفمثيطن معخيلكمل عجن همع ي يي

 :الم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملهن حف
ف جعلكجنىععغ جعهبيعمممك  مغ عمغمك عجن  .يي خظ هن عجن
ف جعلكجنىععغ جعمهلكفم  مغ عمغمك عجن  . جلمف عجغمتخلوي خظ هن عجن

عمغمك ممىعجن  و جنمبىغن معيعمممك مم نعمغمك هن ظهنيعُّـشجن مملكن عجن ش و يجحلك جع : و
ف جعلكجنىععغش نجحلك جع عيهنتمثلكقط جفمثهن عن ع مغ غ عجن يعيخكجكعم نَّـ نمغ ييجغمتمثمتمثمل ممثيعغش ي

وعقن حممثهبتلكق مم نعمغمك.  حميعل عيهنتمثلكقنعجنهئثيعغ  يحفيع جعحنظش نُّـجهجكم مم هنمتهتخصعي جل ي
ن مم نعمغمك ف جعلكجنىععغش عقن حممثمبىغن ظن ُّـهئ مغ غ عجن مغ وهن عيحفيع جع  جعلكجنىععغ ي

هث نعمغبلكش ممخص جليعحممنيهنيعمم هبلكش نَّـ حفمب مم  .ىه
ي جحلك جع عيهنتمثلكق نجحلك جع عيخكجكعم جمحق حفلكقممَّـىعع عقع مملكن  ي المغخل جل قعغ مم س

غ جعلكجنىععغ جللكقضلك هنميلكُّـيععش نخميط جليعحممن عهنتمتلكجل مغ ن عجن عمغبخلش نعي حممثهئ ههن عجن ه  .ي
  ؠّص ؠ إءؠت

ن  ف نعجنخييطنش حمال ُّـهئ مغ يجلمبهبمن ظن عخفهبهئ َّـ عجنىعه معتسلكنه هثسبت عمل عجن و
ن جعلكجنميحق  عظ ل ظه عآلهنهئلكن ل ي ُّـهئ ف ذنقُّـلك جن ني عجنخييطنش نَّـىعع عيحكت مغ هعجن ي

 .مه جعي خفلك ُّـت جعلكجنىععغَّـينعهثخص 
عك ن عجنتخيلكهن هن حف عكيحكمثهئ عمغمكش ي عخفهبهئ ممخص مملكن عجنتخيلكهن هن حف  عجن

هجفمثهن حكمتخيهبيط عمل جليعضهتلك عمجلكي ظني جغ معهيمهمثال جغلكهثمثلك ه ي ه  .يه
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ءؤ ؠّص ؠ  
عك يظُّـٰهلك ُّـهبهئ جليعك َّـىعن عخل قغ ه  هن حفالم عجفيطه عجنمئٰهلكُّـلك عخفحمه

ن مم يعآلقجع نَّـ عجنسلكجنبمل عجنهئمبمثملش حمتهئ  :لكجنتلكمظي

مغبتخل يَّـىععش نُّـهبهئ جليعك عخللكظمثتخل عآلحفحقمعخل هن حفالم مممبمثتخل هن  :ي

 ؠّص ؠ  
اصة األو   ّا

ف : يهنهيلكف َّـىعن عخللكظمل َّـ مغ عظ هثسبمل عخفهبهئ عمل عجنجييعحمخلش ظه عمل عجن عحكت
ُّـمل آلجفيطرلك جلمف عيحفيعط نقجن جنمبىغنهن عجنجكمغمثِّـ جعال  ينعجنخييطنش جفمثهن ي ظنجن
م ُّـتٰهِّـ جنيطه جليعك عجنيطجنمث جلمبمثهتلكش نقجن هن حفالم  زهنيعمغِّـش نَّـىعع هنلك حك

 :عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
هجنمثيغ نعمغبلك جعلكجنىععغش ني جحتمتخيلك ممىعجن: ظه. جحهئ جعلكجنىععغ) ظ(   .ه
ف نعجنخييطن ظنمل جعل  مغ وي خظ هن عجن  .هن عيحفيع) ظ(و

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل عجنتلكمظ 
ف نعجنخييطن ل ظنمل جعل مغ وجن مملكن ظجفيط عجنجييعحمخل ل عجن ىحفمب  وهن عيحفيعش جنمبىغن) ظ(و

ي ظنمل ظن جحهئمتلكش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمبعخفهييعنك ه و  .و
ف ل هنثال ل ظنمل جعل: يظهنلك عخفالقهنمل مغ وعق جن مملكن عجن هن عجنخييطنش جنهئلكن عآلهنيع ) ظ(وه

 :ُّـيطنق جعخل عجغمتخل
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ل عجنجييعم عيحفيعش نَّـ عجنخييطن.ص  .عهنهئلكن نخم
.جليطن عهنهئلكن قجن.ص

ف ظنمل جعلكجنمتسبمل جنل: ظه مغ وجن عحمجكضمتلك عجن ق عجنخييطن : سمسمهن عجنخييطنش هث) ظ(و َّـ ر
ق ط حممشن مملكن ر عظش نعن مملكن شجلمبمث و حمخص حميعضمتلكن ظنمل جنمثيغ ظنملش جع َّـ هن عيحفيع حك وو

ف جعلكجنىععغ عن مملكن  مغ ُّـمل عخفهييعنضمل معمهحق ظلكجفبهتلك نعمغمك عجن ق حملكآلنجن يي ر ي
ف َّـ عآلنملش ظن معمهحقن جحتمتخيلك جعلكجنىععغش نقجن عقع مملكن عجنخييطن َّـ عآلنملش نمض  مغ وعجن و هو ي

ش نَّـ جضلكم جنمبهبهبهئ جل عهنهئلكهثهَّـىعع عهثمئالغ   .ش نَّـ هن حكمبمك عجنحنظ جل هثهيس

انية اصة ا   ّا
عك يجعخييط ظن جغبمن مض عخللكظمل عآلنمل هن حف ي ي عخفهبهئ ظن ظجفيط عجنجييعحمخل جنمثيغ و

عظ هثسبت ل عخفهبهئ وظنمل جعلكخفهبهئ هن عيحفيعش ُّـثبمن عحكت ال عمل مم هنمتهتخصش نعقع مملكن  لو
 :مليعآلهنيع ممىعجن حمهت ستلكف مض معمببس جعمسجفيطرلك ع

 .هن حفلكقف قعمع. ص    .زهنيعمغِّـ. ص
م هث يهتلك مض معمئيعُّـيع َّـىعن عخللكظملش نهنلك معجهتهب جلمبمث هن متتهتجعجنجييعُّـمئمل عجنت حك

ي َّـ هنمتب جنمثيغ عيش نعي حمهبسمسجنمل شعحكتيطيم ي ه يجفلكمغمل عخفهبهئ عمل عجنخيمبمل هن عجنرضنقُّـلكغز  ي
حصلك مملكم مض عجنتمهيطُّـ هبلكط حممشن هن جلهتلك نجضهب ض ق هن وعآلنجنمثملش عجنت مصيعف معمه يز و ش ى ي  ي

خم  ق مع ف نعجنخييطنش نمعمه مغ ق عخفلكَّـمثمل عخفهبهئمتمل عخفتسلكنُّـمل عجنمتسبمل عمل عجن يمعمه ي ي ي
عظ عمل ظجفيط عجللكهثبخل جلمف ظهنيع وحفيعنمغهتلك هن جفيط عيحكت ش مس ي ى ظحفيع شيعمغهتلك هنمت عجنمث

 ....يُّـمببهن ظن ُّـمهيطم جع
ف نعجنخييطنش نَّـ حفلكقفهجحهئ) ظ(  مغ ي جل جفيط ه هنتسلكنه عجنمتسبمل عمل عجن

عظ عمل لكيعم  فعيحكت مغ  .عجن
ومم جحهئ  مغيط جعخييط عجنخييطنه جضتلكفي ه عمل عجنخيمبمل جفيطنجغلكش ظه جنهئ ُّـ  .ي

.ضضك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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عظ ي ُّـخييطن عيجفتخصيغ عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل) ظ(حفيعنف    :يجل جفيط عيحكت

 .ى هن فنن حضيعفهحفيعنف. ص
 .ىَّـ عخفخيعف جنمتهيس. ص
 .خيعف جن جمحقنىعخف .ص

ف  يظهنلك عآلنين حمبلكلكالنط نقجن جنمبىغنن عآلنم نمغ ي مغيط ي م جعال جلمبملش نهنلك ُّـ يعخفخيمب
ي حمهت عهنلك نعمغمك جعلكجنىععغ ظن جحتمت  ن هنخيمب يش نهنلك ي ُّـهئ ن هنخيمب يجعال جلمبمل ي ُّـهئ ه ه ي

ن جحهئمتلكش َّـىعع حفمب ي ي ُّـهئ ن هنخيمب ش نهنلك ي ُّـهئ ىممىعجن ه  .ه
يآلن عهثمئالغ عجنىععغ هنخيمتلكن  نقجن طنجنمبىغنن عجنثلكذ عهثمئالغ عجنىععغش نَّـ جضلكم

هظن قعمعلك عهثخييطهنمن نجفمبمن جضمبهتلك قعغ ي ي ه مي هعن قعمعلك مملكهثمن : ي ظحفيعهش حمهئمث ُّـمهِّـ عجنمئ ي
ف هنلكَّـمثملش ممىعع حملكهثمئمببمن عمل ممىععط ونممىعع ُّـهبتمت ظن ُّـمتمئمبمك نمغ ف هنلكَّـمثملي و عمل نمغ  ي

و هن جمحق هنلكفغشظحفيعه قو هنجهجكممملي  عمل ه جعسمثجيملهظن معمتمئمبمك جفمئمثمئمل... ي معتبيطم جلمبمثهتلك عجنمه
 .... ظحفيعهو جعسمثجيملوجفمئمثمئمل

وعقنش حمهئ جحهئ عظي جنهئ شيعف جل جفيط عيي و يجعيط جن هن حضيعفشحكت ى ى شيعمغ جل ي
ىيطش نقجن عخفخيعف جمحقن نجنمثيغ هثهيسل عحللقجن  .ي

ة ا اصة ا   ّا
ف نعجنخييطن لجغبمن مغ ي مض عخللكظمل عيهثهيمل ظن عخفهبهئ ل نَّـ عخفتسلكنه عجنمتسبمل عمل عجن  ي

ض نحملكم عمل جفيط عظ عمل حضيعفش نَّـىعع هن الجضتلكف مض حفيعنمغ جل جفيط عيحكت ىي  ممبحقش ه
يعي ظن عخلال ش جفمثهن معسلكظم عجنبخيىش جل ي هم فغ مض جعمئلكظ عخفهبهئ جضتلكمغلك جعخييط جفيطنجغ ي

ش جفمثهن  ونمغ عجفتمثلكف عخفهبهئ عمل عجنخيمبمل جعخييط ظن ظحفىع هنمتهتلك نظجلجيت هنلك مملكن ستلكمغ و ي
ع جنىعجن جعلكخفجهلكَّـيطغ معلكقغ نجعلكجنمئمثلكق  ش نخميط عحكتيطجن ع ظهث ُّـستميمت جلمتهتلك مض جعمئلكأل هقجلهب يي

هنمل)ص( .صضص كصف:  خف عخفمتحي
.طضص كطف: يعخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل عحلهئهبمل )ص(
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خمهي جلمبمث مض عخكلكقعغ َّـىعع عجنمتيس م هث  .يظحفيعهش نَّـىعع هنلك حك

يعي ظن عحل عجنىعه ي جضمثيس جلمت َّـ عيجفتمثلكفش حملكخفهبهئ ممخص َّـ جضتلكف مض  ي ي
فش نخميط شيجفيطنجغ عمل عجنخيمبمل مغ فن جعخييط عجن ش ننمغ  ممىعجن َّـ جضتلكف عجنمثهتلك مض جعمئلكأل

هحكلكم عجنجهلكقف فجنمثال آلجغبلكغ قجن عيجفتمثلكفش نَّـ هنلك ُّـهبهئ معمئيعُّـيعن نجليعض هن 
 :هحفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل ظُّـٰهلك

ف جفلكهجحهئ) ظ(  مغ  .ه جعخييط ظن مملكن هنخييطنهنلكهفغش ظه هن
هي خظ هن عخفهبهئ جعهبستمي جل عجنخيمبمل جعمئلكظش ظن ُّـمئلكم  ي ومم جحهئ: و  ي

هجضتلكف عمل عجنخيمبمل جعمئلكظ ي  .ه
يجنمئيط ظخملكن عخفستيطم جعيعَّـلكهث جلمف هنمئيطهنتخل   :ي

ف  مغ ي معهيمثيط جعمسن عخفهبهئ َّـ عخفلكَّـمثملش حمهت عخفتسلكنُّـمل عجنمتسبمل عمل عجن ي
ط نعي جنهئلكن ظهنيعَّـلك ُّـيطنق جعخل نعجنخييطنش  عغ هنلك َّـ ينعخفلكَّـمثمل َّـلكَّـمتلك َّـ هنلك ُّـمئلكم مض مغ ي

ق  :ه جغالجغمل جفخنعوظهن
ف نعجنخييطن هنخيلك. ص مغ هعخفلكَّـمثمل عخفجهتهبمبمل جلمف عجن  .ي
ف فنن عجنخييطن. ص مغ  .يعخفلكَّـمثمل عخفجهتهبمبمل جلمف عجن
ف. ص مغ  .يعخفلكَّـمثمل عخفجهتهبمبمل جلمف عجنخييطن فنن عجن

خم عجنثالجغمل  .نعجنتلكمظ جعلكلك جعجهمئ
يظهنلك عآلن  .مط حممبمبىغنهن عجنتمتلكخمىش مض عجنىععغي

ينظهنلك عجنثلكذط حمالهنتمتلكل حس عجنخييطن جلمف هنلكَّـمثملش نجنمهحقنقغ عخفلكَّـمثمل نعمغبمل  ي ي
ف جعلكجنىععغ مغ  .عجن

ف جلمف هنلكَّـمثملش نجنمهحقنقغ عخفلكَّـمثمل جحتمتخيمل  مغ ينظهنلك عجنثلكجنهنط حمالهنتمتلكل حس عجن ي ي
ف جعلكجنىععغش نخفلك نمغيط نعحللكم ممىعجن هنلكَّـمثملش نَّـ ممخص معيعه مغ  .يعجن

ف نعجنخييطنش نَّـىعع هنخيمت يعقنش حملكخفلكَّـمثمل مغ  هن جفمثهن َّـ هنتسلكنُّـمل عجنمتسبمل عمل عجن
يعآلهنهئلكنش عقن حملكآلهنهئلكن يقن جنمبخصَّـمثمل ي ُّـمتهي جلمتهتلك ي  .ه
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يمعهيمثيط ظن عآلهنهئلكن َّـ حكبمك نجلمبمل عيجفتمثلكف عمل عجنخيمبمل ي يش حممسُّـمتخص جف ي

يعآلهنهئلكن جف عيجفتمثلكف عمل عجنخيمبمل  .ي
هجفلكم عجنبمئلكظ هنتمببيغ جعلكآل) ظ(ينجعلكجنتلكمظ حممشن  ي ههنهئلكنط نقجن آلهث يقنو ش ي ي خفلكَّـمثت

هنعيجفتمثلكف عمل عجنخيمبمل يقن ه جنسهنهئلكنش حملكيجفتمثلكف عمل عجنخيمبمل يقني يط نقجن آلن )ظ( جنلي
هش نعيجفتمثلكف عمل عجنخيمبمل يقنهيقن عجنالقن يقن ي خفلكَّـمثمل ه جنسهنهئلكن عجنىعه َّـ جعيطنقن يقني

ف)ظ( جنلهش عقن حملكيجفتمثلكف يقن)ظ( مغ هش هن ظهث هن  . جعخييط عجنخييطني
ؤّؠت ؠء  

وجودا من ذاته ن ال يص  م   ًا
ط ...: خملكم عجنجهمثىط  فع هن قعمع مغ ههنلك جفمئ مض هثهيس عآلهنهئلكن حممبمثيغ ُّـمهحق هن ي

ش حممشن ظلكق ظجفيطرلك  فن هن قعمع ظنمل هن جليطهن هن جفمثهن َّـ جحهئ وحممشهث جنمثيغ نمغ و ي
ق خظ وظنملط حممبحٰه و ف و مغ ف مم جحهئ عجن مغ ش حم  .هن جمحقن] َّـ[ي ظن جممثبت

خ نخميط خ عمغمل هثمهحق عجنيطُّـ عجنجي  ممالهن َّـىعع جعخص ُّـهبهئ جليعض يف عخل
 :هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ

ف نعجنخييطنهجحهئ) ظ(  مغ  . هنتسلكنه عجنمتسبمل عمل عجن
فن عمل عجنميحقهجضتلكف) ظ(   . مض نمغ

فن عمل عجنميحق ظن يش نعجنثلكذ جعلكلك ) ظ(  ينَّـ جحهئ عهنلك ظن ستلكف مض نمغ
يحممثتخيخل عآلن  .مي

يظهنلك جعجيالن عجنجه قط ي ف نعجنخييطن ل ظجفيط يحممبمبىغنهن معيعمغِّـ عخفىعمم مغ  عخفتسلكنُّـخل ل عجن
ههن فنن هنيعمغِّـش نَّـ جعلكلك جعلكجنرضنقغش عقن حملكخفهبهئ جضتلكف فن عمل عجنميحقز  . مض نمغ

ع عمل ظن جلمبمل عيجفتمثلكف عمل عجنخيمبمل )ص( ي جلمف هنلك َّـ حضتلكق عحلهئخصظ مض خمبلكم ظممثيع عخفتهئمبهبخل عجنىعه قَّـب ي ي ي
.عحليطنغ ي عآلهنهئلكن

.طص كصف:  عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ)ص(



ف نعمغمك بلكغعجغ مض مغ ضط.............................................................معخيلكمل جنىععمع عجن
هجن مس ُّـهئ عخفهبهئ جضتلكمغلك عمل عجنميحق جنهئلكن هنستميمتمثلكش نجن : ممخص ُّـهبهئ ظن ُّـمئلكم ه

فن جل عجنميحق ظن مض ف همملكن هنستميمتمثلك مض نمغ مغ ش جنهئلكن عهنلك نعمغمك عجن ي جليطهن ممىعجن
عف جغالغ  هث جحهئمتلك جعلكجنىععغش نعن عخف ف جعلكجنىععغش َّـىعع حفمب مم مغ هجعلكجنىععغ ظن جحتمت عجن ي يه ى

 .ي خضتهب ني معيعمعهي
ك ش ن    اإل

فعغ عخفهبهئمتمل جعهبخيمت : يخملكم عحلهئمث عيهنحل  مغ يعجلمب ظن عآلهنهئلكن مض عجن
ف يهنميلكُّـيع هن عآلهنهئلكن مض عخفلكَّـمثلكغط عق عهنهئلكن عخف مغ يلكَّـمثمل جعهبخيمت حكمبمك ذنقغ عجن

ف نعجنخييطن عجنمثهتلك جعلكجلتبلكق هثهييغ قعهتلك عجنىعه َّـ  مغ نعجنخييطن جلمتهتلكش ظن معسلكنه هثسبمل عجن
ف جعهبخيمت عجنتخيمب جعلكجنميحقش  مغ يجليطن عخمتٰهلكألهتلك مض هنيعمعبمل قعهتلك جنحنظ هنمتهتخصش نعهنهئلكن عجن و

ن عضلكحمت عمل عجنهيمئيع جعمثلكهث هث خكمثأللك جن عجنهيمئيع نعجنتخيمب جعلكجنميحق جعحمثهن معهئ يي جعهبخيمت مم يمثملش ه
هث جلخل عجنيعجعيش جعلكجنميحق ي  حمحمئمثمئمل .  جغبمن حصلك عجنيعجعيش جعلكجنميحققعغنَّـىعع ُّـمتجهمس هن مم

فعغ عخفهبهئمتمل مض عخللكقف مملكخفخيلكذ عحليعحممثمل مض جللكمس عجنىعَّـ ي معتحمئ عي جعتحمئ  مغ يعجن يي ي
ن جحهئمتمل... عخفيعمعبيش عجنمث فعغ عخفهبهئمتمل ي معهئ مغ ن ظن عجن هنهن عخفخيمب  جعهبخيمت عآلهنهئلكن ي

ف نعجنخييطنش جع يهن ظن... يمض عخفلكَّـمثلكغ مغ ف جنمثيغ جن عجنالعخمتٰهلكظ جعلكجنمتسبمل عمل عجن مغ  عجن
غ عجنحنظ جنمتهيس ذنقه نعمل عجنخييطنهثسبت غط آلن جغب مغ ي عمل هثهيس ذنقه جعلكجن  يي

يجعلكيهنتمتلكلش جفمثهن عن عهنتمتلكل عمعمهلكم عجنحنظ جعمتمئمثٰه ظُّـٰهلك هن عجنرضنقه ه  ....ي
ن جع ن نظهيلك جنمبخصَّـمثملش نَّـ عجنىعه معهئ يعقنش حملكآلهنهئلكن معلكقغ ُّـهئ ه  هنتسلكنُّـمل ه

ن نعجفيط هنمتهتخص ذنقُّـلك حصلكش نمعلكقغ ظحفيعه  ف نعجنخييطنش حمال ُّـهئ مغ هعجنمتسبمل عمل عجن هه ي
ف عخفهبهئ ل  مغ ن جع حممئحقع جضتلكمغلك عمل عجنخيمبملش جع َّـ ل عجن فش حممثهئ مغ ن نظهيلك جنمب يُّـهئ ه ه ه

هجلخل عجنهيمئيع عمل عجنخيمبملش نعي جنهئلكن عهنلك مغىغظع ي ي ه ظن جللكقضلك يقهنلكش ظن هنهيلكقخملكشي ه  .ه
خم  فش نعجنتلكمظ جعلكلك جعجهمئ مغ يعجنثالجغملط نقجن جنمبىغنن عآلنم هثهي جعسلكلكمل عجن

عأليط)ص( .ضصض كصف:  فقق عجنهي
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ف عخفهبهئ ل هن جفمثهن قعمع ل هنستميمتمثلك جمحق جضتلكف  مغ ن عجن ونجنمبىغنن عآلحفحقُّـ ظن ُّـهئ ه
ن هنلك  ش ظه ي ُّـهئ ط جنمبىغنهن عخلمب م جل قجن ىجعلكجنىععغش نهنلك َّـ جعلكجنىععغ جممت ي س و ي

ف عخفهبهئ َّـ جلخل عجنهيمئيع نعحللكمغمل عمل ع .جعلكجنىععغ هنلك جعلكجنىععغ مغ يجنخيمبملش عقنش حملكجن
غ م جن ني خم ينجعلكجنتلكمظ ي جف  .و

ش عيىجنمئيط مغ يخي مم هن عخفخيمتمثخل عجنسلكجعمئخل جنسهنهئلكن ممهبمئيطهنمل مض عجغبلكغ عجنمهلكهث  يي
ه َّـ عجنىعه يجعيط هن معهئهبمث عجنيطجنمث عجنىعه : يظن عجنهييعم جعمثمتهتخص يظن عآلهنهئلكن عخفلكَّـ ي ي

يعجلتهبيط جلمبمث جعلكجنيطنق نعجنتسمبس فنن عآلهنهئلكن عجنهيمئيعهش جفمثهن عن عجنيطجنمث عجنىعه  ي
ف عن مملكن ط جلمبمث ي ستلكف عمل عجعجيلكم عجنيطنق نعجنتسمبسُّـيعمعهئىغ مغ ي نقجن آلن عخف

غش نعي حمهت جحهئ هنعمغبلك ُّـثبمن عخفجيمب ي ي عهنهئلكهثلك حممئيعُّـه يلكش نعقع مملكن ممىعجن حمال ُّـت ه ه
ن جضتلكمغلكش : عهثتمئلكم عجنهئالن عجنمث جنمثمئلكم مغيط جحهئمتلك حممثهئ هجن مس ُّـهئ نعمغبلك جنهئلكن عخف ه ىه

هجفمثهن عهث هن حميعض جحهئمتلك عهنهئلكهثلك حممئيع ه مغيطعي ن هن هُّـلك ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ ىه  .ي
ف عهنلك نعمغمك: نجعخيبلكقغ ظحفيعه مغ هعخف ش ظن جحهئي ه هنستمي  َّـ جلخل عجنهيمئيع و

مغيطع هنهسجغيععط عق عآلرلكف نعجنتمسجغحق حميعل  ن هن هنعحللكمغملش نهنلك َّـ ممىعجن ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ ي ه ى
هعجنميمت نعجنمئمثلكن جعلكجنىععغش ني خظ جحلك َّـ جحهئ ه عهنهئلكهثلك حممئيعُّـلك ممىعجني  .يه

صو ادة وا   رةّتالزم ا
يعجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل خملكم  قغ هنتالقهنتلكنش ي معمتهي : ي يعخفلكفغ عآلنمل نعجنمه ى ي

 .عجفيطعرلك جل عآلحفيعه
غ هن  قغط حمسن عخفلكفغ عآلنمل جفمئمثمئتهتلك ظشلك جعلكجنمئ يظهنلك ظن عخفلكفغ ي معتخييعه جل عجنمه ي يي ي ىي ي ي

هنمل مغيط عي هنتمئ همجمث عجلهتلكغش حمال مع ي و جعهيخيمبمثملي َّـيعُّـملي و مغ في هبلكط عق ي حتمئوحيطغي هنتي مغ  و خف
غ جغلكجعمن قغش حممشقن عخفجيمب َّـيع عجنهيخيحل عجنىعه َّـىعع خكمسهث َّـ عجنمه يعي جعهيخيمبمثملش نعجل ي  .ي

قغ عجنت هن خكمسشلك ظن معمئلكقن عخفلكفغ  ينظهنلك ظن عجنمه ي هط حمسن خكمثأللك يي معتجيعف جلمتهتلكني ي

ق عخفجيعفغ ع)ص( مي َّـىعع عجفجكعق جل عجنمه .خفهيلكقخممل مملكجنخيمئ
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غ عجنتميحق نعهنهئلكن عيهثهيخيلكمش  عل عجنت ُّـمتلكحصلك عحليغ نعجنتجيعجعمل ي شمب هن خم يهن عآلهث ي ي
ض غ نعآلهنهئلكن ي شمب نَّـىعع ظظ هن ن عجنجيبمثخيمثملش نهنلك حممث عجنمئ ق هن عجنخيمب يل هنمسحف ي

غ جغلكجعمن  .يهن هنلكفغش حممشقن عخفجيمب
ف خفلك ي  فَّـلكط عق ي نمغ قغ َّـ حتمئمئهتلك ننمغ مغ عجفتمثلكف عخفلكفغ عمل عجنمه يعقنش حم ي
فش نعخفلكفغ عآلنمل حمخيمبمثتهتلك ظن ي حمخيمبمثمل  مغ ط نقجن آلن عجنهيخيمبمثمل معسلكنم عجن يحمخيمبمثمل جن ي ي ي يي

قغحصلكش  ف حصلك عي جعهيخيمبمثمل معمئجكن هبلكش نهنبيطظ عجنهيخيمبمثمل َّـ عجنمه يحمال نمغ ي  .ي
قغ عمل عخفلكفغ  ينظهنلك نمغ عجفتمثلكف عجنمه هجفمثهن عن عجنبخلكق هنثال  شيهي معخيمثمتهتلكحمي   ي

جن عمل فقمغمل عجنتبخيع  مغيط جعسبمك جممبمثلكن عخفلكظ ننظ جلمثمل ل جلمتيطهنلك ُّـ قغ هث يل نَّـ ظ ي
فنش نعي جنهئلكن عهنلك نعمغبلك ظن جح م جعمشهنهئلكن نمغ ههنسب ي عف ي يتمتخيلكش جفمثهن جليعحممن ظن عخف ي ه

قُّـ ش نعجنتلكمظ جعلكلك جعجهمئمث عخفىعمم  .يعجنثالغ ي خضتهب ني معيعمعهي
ىحممب مملكن عجنبخلكق نعمغبلك خفلك مملكن هنخييطنهنلكش نجن مملكن جحتمتخيلك خفلك نمغيطش : يظهنلك عآلنم ه ه ه

م هجنهئمت مملكن هنخييطنهنلك ننمغيط يجفمئلكش حمهت هنسب ه ىه فنش نعآلهنهئلكن َّـىعع ي  جعمشهنهئلكن نمغ
وجليعكش نمم جليعك ضي ل جليعك جن هن ض  . ممهتىععيلش نعخفلكفغ هن

ين خفلك نمغ ىعقنش مملكن جنمبخصفغ فنق مض حس عهنهئلكن نعحكتخييطعف عجنبخلكقش نجن ه يط ي
مغيط ي خملكجعحلوعجنبخلكقش حمهت قن فنق ف هنهيلكقم جنمبخصفغ ُّـ مغ ق هن مغيط عجنمه ىط نقجن آلن هن يى هه ي

مغيطغ  قغ خُّـهئمل عجنخيمبمل عخف قغش حملكجنمه عحكجيمل معمب عجنمه مغيط عخفلكفغ جع قغ نُّـ ىعجنمه يى ي
ف مض عخفلكفغجنمببخلكق عجنىعه مغ ي معخيمثمت قجن عآلهنهئلكن نعيحكتخييطعف عخف  .ي

قغ عمل عخفلكفغ جعحنظ  قغ جعحنظش ممخص  ظن جفلكمغمل عجنمه يعقنش حمحلكمغمل عخفلكفغ عمل عجنمه يي
 . حمال فنق مض عجنبخلشظحفيع

قغ ظحفيعه جعلكيحكتخييطعفش نجنهئ : يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل  مل مض مم ظن ظ يحممبمبهتمث وي

.ضطل ضطك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
.ي نمغ عيجفتمثلكف عخفتبلكفم جعجههئ هنهيمهيش جفمثهن جعخل ضطك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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مل ظحفيعه ُّـمبىغهنهتلك جعلكآلرلكغط خفلك  قغ َّـمث غش نمعمب ظ يجلمبهبمن ظن عجنهيخي هنمئيطن جلمف عجنمئ ي ي
قغ مل ظُّـٰهلك هنستخييطغ جنمه وعحصمث ي مغبهتلك ي جعلكيحكتخييطعفش ه قغ عجنت مع  ظحفيعه جمحق عجنمه

ُّـتهتلك عجنجهخمهمثمل جلمتهتلك قهنلكهثلكش حممبهئ  قغ جلمف عخفلكفغ قعمعلك نمعمسحفيع َّـ ينَّـهئىععط جنتمئيطن عجنمه ه يه يي يي
ههنمتهتخص خضيطف  .... جعلكآلحفيعه ي جلمف نمغ عجنيطنق عخفستحمثه نفنعني

  ًم االحتياج بقاءعد
ن: خملكم عجنجهمثىط  جن ىعهث عقع ظنمغيط حممئ: نخميط ُّـمئ ش عحللكمغمل  قعجنمن يطي عمل عجنهيلكجل

ىجفت ظهث جن حممئيط عجنهيلكجل مغلكق ظن ُّـبمئ عخف ي فعش ممخص ُّـجهلكَّـيطنهث هن حممئيطعن هيي مغ م هن هخي
م عن عجنبمتلكظش نجفت ظن ممثحقع هنمتهت ي ُّـتحلكخك ظن ُّـمئ هعجنبمتلكظ نخم ي ي ى جن مغلكق جلمف عجنبلكقه : ز

ى خفلك ذ جليطهن عجنخييطنمعخيلكمل ف عجنخيلكمسط آلن عجنخيلكمس جلمتيطن عهثخص عجفتلكف عمل عجنبلكقه معخيلكمل ي ي نمغ ي
ف مغ نجن مملكن ُّـهيتمئيع عمل عجنبلكقه معخيلكمل ... مض ظن ظنمغيطنش ظه ظحفيعمغ هن عجنخييطن عمل عجن

فش جنهئلكن مم مغ فيهن جفمثهن َّـ هن مغ مغيط ظحفيعش نعجنبلكقه ظُّـٰهلك و هن ه هنهيتمئيعع عمل هن وه
ف مغ  ....هن

هلكمغلك عمل عجنهيلكجل جعمئلكظعقن جن مملكن عخفهبهئ جضت مبىغن جليطن جعمئلكظ عجنبمتلكظ جلمتيط جليطن جن شه
ش نعجنتلكمظ جعهئال خكمئمث جضلكمش  عمغمك معخيلكمل جضتلكمغلك عمل عجنهيلكجل ن عجن يعجنبمتلكظش نجنمبىغن ظن ُّـهئ ه ي

 .جفلكمغمل جنمبهيلكجل جفلكم عجنبمئلكظعقنش ي  .يحملكخفمئيطن هنثمب
ش حملكجنبمتلكظ جنمثيغ حملكجل  وظهنلك قف عيحكتيطيم جعهبجهلكَّـيطغ جعمئلكظ عجنبمتلكظ هن عهثخييطعن جعمتلكأل ي ي ي جنبمتلكظش عي

ينعهثخص َّـ هنخييط جنمثيغ عي س فىي مغ ق عهثخص َّـ جنمبخيمبمل عحلمئمثمئمثمل عجنت هنمتهتلك عجن يش نعيجفتمثلكف عخفىعمم ي  .ي
هث  فعش جع جنهئ مغ هث هن هنظهنلك قف عجنثلكذش حمهت جعهبمت ظن عيجفتمثلكف عهثخص َّـ جنهئ يي ي ي

ف مغ فع جعلكجنميحقش نعجنبلكقه معخيلكمل هن مغ ههن فن جعلكجنىععغه   . نمغ

.صض كصف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
.طض كصف:  عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ)ص(
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ّؠءؠ   
  ءؠت ِدؠُا ؠِد إ

وجوداك هناّ  أنّوال شك: قال ورةً  ن، با وجود  َ واجبَ فإن  ِا
ِ طلوب،هات كنا،ُ فهو ا ن  ن  وجَ افتقرً، و ورةُدهِ يوجٍدِ إ   . با

وج ن ا اته فً واجباُدِفإن  طلوبهو   كنا،ا ن  ن   إ َ افتقرً، و
نْ فإن،آخر ٍدِوج ورةٌِ وهو باطل،َ دارُلّ األوَ  كنا، با ن  ن  ً  و

سلسل يعألن؛ ً أيضاٌوهو باطل، َآخر  سلسَ تلكِ آحادَ  امعةِةل ا  ِ ا
مكناتِميع ونِ ا كنةُ ت ورةِ ً  ك،با ش وجودِنإ  ُ ف ِ  ا
وجا  ّ فالبد،اتها ورةِ  عنهاٍ خارجٍدِمن  ً  واجباُ فيكون،با

ورة   .ُطلوب وهو ا،با
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ؠ  
يَّـلكَّـمتلك فجنمث حكلكخم عخفمهمت  ف هن ظهبمث ه مغ ن عجن ف ُّـهئ مغ ف هن و آلجغبلكغ نمغ ى

غ نعآلهنهئلكنش نَّـ ُّـخيتهبيط جلمف هنمئيطهنلكغيقعمع نجفلكخم مغ يهتلكش نَّـ هنلك ُّـخييعم جعمقَّـلكن عجن  :ى
عخمخيمثمل نجعجيالن عجنسهيسجيملش جفمثهن ي خك ني قُّـمك ل جلمتيط حكمبمث . ص م جعلكجن يعجنمئ ي

فش نجنمث مغ ف نعخم هن يغ ممخص قجل ظَّـ عجنسهيسجيمل ظن ي نعخم نقعظ وعجنخيمئ ل مض نمغ
ق مملكهثمن نجنمثيطغ  جنمثهيلكمعهنلك جنيطه عجنىعَّـ هن ظ  .ي جنمثيغ عيمع

ف نعمغمكشمم. ص مغ ى هن فط نقجن آلن عجنحنظو مغ و عجن فن مس ي  هنلك مس رمك نمغ
فط نقجن آلن  مغ مغيطش نعي جنهئلكن عهنلك جحهئمتلك ظن جحتمتخيلكش نيقن عآلهنيعُّـ جليطن عجن يُّـ ه ه ي ي

ييقن عآلنم عجنبمئلكظ مض جفيط  فش نيقن عجنثلكذ ي مغ عظ نجليطن عخليعنف عمل لكيعم عجن عيحكت
ش نهنلك َّـ ممىعجن ن عجنخييطن ذنقُّـلك جن همم مغيطشي  . ي حكبمث جنهئ ُّـ

ف ل ممخص جليعحممن ل عهنلك جعلكجنىععغ ظن جعلكجنميحق. ص مغ  .ينعمغمك عجن
 .يهنلك جعلكجنميحق يجعيط ظن ُّـمتتهت عمل هنلك جعلكجنىععغ. ض
 .س عجنيطنق ظن عجنتسمبوجن مس ُّـمتت هنلك جعلكجنميحق عمل هنلك جعلكجنىععغ جنمبىغن. ض
فن عمل عجنميحق جنمبىغن . ض ف ي ستلكف مض نمغ مغ ف هن جعمل عمل نمغ وحممب مس معمتت عجنمت ى

ش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب  .يعجنيطنق ظن عجنتسمبس
و ي جضلكجنمل عمل جلمبملهعقنش حمسمبسمبمل عخفخيلكجنمث هنمتتهتمثمل في مغ جنملش نعمل هن  جمحق جضتلكف و جمحق هنخيمب

ف جعلكجنىعع مغ فن عمل عجنميحقش نهنلك َّـ ممىعجن َّـ نعمغمك عجن غمض نمغ  .غش نَّـ عخفجيمب
هَّـىعع َّـ هنهيلكف َّـىعع عجنمقَّـلكنش ممخص ُّـهبهئ جليعض مصيطفع هن حفالم عجنجييعُّـمئمل  ي

فغش نَّـ مملكجنتلكمظ  :عخفخيهت
ف) ظ(  مغ  .هن
ف ي جضلكجنمل  مغ ف جعلكجنىععغ هن مغ  .هنعمغمك عجن

فع مغ ف جعلكجنىععغ هن مغ ه جن مس ُّـهئ نعمغمك عجن ش شى  جنمبىغن عجنيطنق ظن عجنتسمبس
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ش حملكخفمئيطن هنثمبينعجنتلكمظ جعلكلك جعهئال خكمئ ف. يمث مغ ف جعلكجنىععغ هن مغ  .عقنش نعمغمك عجن

مغيطش نخميط حميعضمتلك  وظهنلك عخفالقهنملط حمسهث جليعحممن ظن عجنحنظ هنلك مس رمك مس ُّـ يي و ) ظ(ي
فش ظه مغ فعش عقن حمهت نعمغمك عجن مغ ش نجعخص ظن ذنقغ :ههن فن ذنقه جن ي نمغ ي

جع جنمثسمن جلمف خكلكمممبمل ف ننمغ مغ هن ظهبمث : ظه(ي نعجفيطغش حمهت عهنلك جعلكجنىععغ وعجن
فع مغ ش حمهت ) ظ( حمل).يهن معمبمئلكظ جلمبت: ظه(ش ظن جعلكجنميحق )خف فن عهنلك هن ظهبمث قعمع ينمغ

غش نعهنلك هن عجنميحق عجنىعه َّـ عجنخيمبملش نجنمثهئ  ف جعلكجنىععغش نَّـ عخفجيمب مغ ينعمغمك عجن و ى ي
فن عهنلك هن ظهبمث قعمع حمهت نعمغمك )غ( فش ننمغ مغ فش نَّـ نعمغمك عجن مغ يش حمهت هن

غش نعهنلك هن عجنميحق ف جعلكجنىععغش نَّـ عخفجيمب مغ فش )ف(ش نجنمثهئ يعجن مغ هش حمهت ظُّـٰهلك هن
فن هن عجنميحق مغ ف جعلكجنىععغش نعي حم مغ فن عن مملكن هن قعمع جغبمن نعمغمك عجن يننمغ  .و

ش نممالرلك ) ف(جنىغن عجنيطنقش نعن مملكن ) ظ(نعجنميحق َّـىعع عن مملكن  جنىغن عجنتسمبس
ش حملكخفمئيطن عجنىعه مملكهث ف ي جضلكجنملش لكيجعلكلك مغ ف هن مغ ش عقن نعمغمك عجن ه معلكجنمثلك جن جعلكلك

غ  .نَّـ عخفجيمب
يَّـىعع جعمثلكن جنمبهبالقهنملش نظهنلك جعمثلكن جعجيالن عجنالقن جعجهمئمث  ش حمهت )عجنيطنق نعجنتسمبس(ي

ك عيمعمثمل م ُّـمسجخ هنهيمهال مض عجنمتمه ههنلك حك  .ي
ّؠت ؠءؤ  

واقعية سفسطة وا   ّا
فىعمميع مض عجنمئيعن عخللكهنيغ خمب عخفمثالفىُّـ جيمب جلمبمثهت جعلكجنمبميمل ى جلمبخصظ مملكن ُّـ نمغ
هثلكهثمث حممثسمن(مل عحك يعجنمث ش نجنهئ َّـهسيظ جلمف عجنيعجم هن  عحلهئمث ظن عجنخيلكمس: ظهش)حك

ه)ص( ي قظُّـمن ظن عجنمقَّـلكن مملكن خملكألخص جلمف عآلهنهئلكن عخفلكَّـ ه ي ش جعمثمتخص عقمعهئىغ جعيعَّـلكن عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل جلمف و
فش نَّـىعع هن مجمبمل حميعنم جليطغ معخييعك حصلك عجنسمثيط عآلحكتلكق  مغ ن نظهيلك جنمب يعآلهنهئلكن عجنىعه ُّـهئ و ي و ه
يخفلك ظمغيعه عجنهئالن مض جعمثلكن عجنهييعم جعخل مم هن معمئيعُّـيعه عجنجهمثىط نظيطق عخفتمسحصخل قحس عإل  ال ي

 .صصص كصف: يخفخيمت عآلحفيسيجنمقَّـلكن عجنمهيطُّـمئخلط قعمغ خف شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ جعلك
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هنلكغ قهنلكشيعلك عحك جلمف هنخيمب ع هنخيتمئيطُّـ جعلكحلمئلكأل عجنثلكجعتملشالجلهت عجن هث  ش مس ُّـهئ
ع ُّـخييط ينعهثخص مملكهث ينن عآلخكمثلكظ مجمثخيلك جمحق خملكجعمبمل جنمبهبخييعحممل عجنمثمئمثمتمثي  .مله

ن عجنتخيمبمثينُّـمتمئ هنهسق ع سجكحم وحف عجنهيمبسهيمل ظش مملكهث ن حم عخلجيلكجعمل ز حممثخيمبشي يهب
م َّـىعن شحلكهنخل جنمبهبحلكممن عخفشنعخفمتلكمكيعغ نُّـيعجع قعآل جفمثهن مملكهثمن حك  مض هقعألجمل هن

قش نَّـىعن عحليعحممل معمئتيض ظن ُّـتهبهئي هي عخفحلكهن هن عجغبلكغ ظهمعمب عجنخيمه  ش فجل
 . مجمث هنلك شلكجنهيهتلكينقف

عن هن عجنتخيمبمث ىعن عهثتجهلكق هنث َّـىعن عآلجن نعخف ي  ه حممثهت حمهئيعغو ظنمغيطش جعلكخفميلكجنجيملخيج
يهنهسفعَّـلك ظهث حمبيطظنع جعتخيمبمث عجنمتلكق ... يع عآلهثسلكن ي جفمئمثمئمل جلمف عآللكالم نقعظ حمهئ:ي

ه خكمثأللك حمجهمثأللك يَّـلكش جغيعآلحكلكجنمثمك عجنمئلكألهبمل جلمف ظحكلكق عخفميلكجنجيمل آلجغبلكغ عجنيطجللكنه نقف ه
ع ظن عحل نعجنبلكلك معلكجعخيلكن جنتهيهئحق عآلهثسلكنشلكنيىط مض ظهثهيسهت َّـىعع عيخضزمعيعحك ي حممسجلمبمت  شي

ف ونجعلكجنتلكمظ حممشهث ي نمغ  .ي جنمبحمئلكأل نقعظ عجنهيهئيع عآلهثسلكذي
حم(يظهنلك مممبهبمل  جممن هن ىحميعى حممئيط ظشعجنت مملكهثمن جعهبخيمت عحلهئمث نعجنخيلكمس) مثسمنحك

ي جلمتيطهنلك ظظبحمن جنمئبلك حصهسيظ نحتش عآلظمثهنخيمتلكَّـلك غ عجنتهيهئحق وجنمن عمل قهنىغه  آلحكمب
ىعغ ىحفىنعيحكتيطيم عجنمئلكأل جلمف ظحكلكق عخفميلكجنجيملش نَّـىعن عجنهئمبهبمل َّـ عآلظ عجنىعه ظ

حمسجي(هنمت   .)عجنسهيسجيمل(ىعغ ىحفىملش نهنمتهتلك ظيمض عجنمبميمل عجنخييعجعمث) يعجنس
هنَّـىعع هنلك ُّـخييط حمهتخص حصىعن عجنمتىغجلملش جفمثهن ُّـيععَّـلك هثىغجلمل َّـيطعهنمل ي ُّـهبهئ جليطَّـلك هثىغجلمل ه يه ي هش  ى

هحممبسهيمثمل ش حمهت معخييط حلحيمل ي ش جعلكخفخيمت عجنمهحمثِّـش جمحق ظن َّـمتلكم هن ُّـيععَّـلك ظقحم هن قجن ى و ي
هثلكنش نَّـىعع ُّـبيطن مغمبمث ق عجنهيمبسهيمل جلمتيط عجنمث يظحكلكحكمثمل هن حلحيلكغ معجي ي ل ممخص َّـ قجل  هلكي

ه ظلكجفمك َّـىعع عجنتمئيطُّـيع ل جلمتيط عجن هثلكن جلمف هنست ق عجنيعنجف جلمتيط عجنمث م جلمف عجنتجي يخم ي
هثلكهثمثمل  ش جفمثهن عخمتهش عهثمئالغ عآلنضلكل عجنسمثلكحكمثمل مض عحلمثلكغ عجنمث يعجنسمثلكحكمل نعجنهي نعجنيطُّـ ي ي
قُّـملش  حصلك هن جفلكجنمل عخفيطن نعجنيطنُّـالغ عمل هثح ظحفيع هن عجنمتحي نَّـ عآلهنمقعلك ينحت وي

.ضصل صص كصف:  عخفمتهتمي عجليطُّـيط مض معخيمبمث عجنهيمبسهيمل)ص(
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ونَّـىعع ُّـيطجل عمل معيعجعمثمل ظحميععف خملكفغ نحم حمٰهلكأل معتمتلكحكمك هن عجنتجي ق عجليطُّـيطش جفمثهن مملكن و ي
ش نهنلك  ن عقحكتمئيععلكمثلكش ظه ظلكجفمك جلمتخن نفن ظقخم هخك عجنسمثلكخ ل خميطُّـخص ل ظن ُّـهئ ي ه ي

عظهيلكغ مغسهبمثمل معخيخل مض حتهب ظجلبلكظ عجنمئمثلكفغ عجنسمثلكحكمث يمعهييعقن َّـىعن عحللكجنمل هن هن يي  .ملى
م  ق نحك هن فعأليعغ عيقحكتمئيععلكمثمل جفت معجههب عجنتهي ق عخفىعمم يجنهئ عجنتجي ي ي زي

يجعلك مض قمغلكم عجنيطنجنملش نَّـمتلك ُّـهئهب فنق عجنسهيسجيلكألمثيعجنخيمئحل عجنىعه ظظبِّـ هنجيمب خلش ه
وجفمثهن ظحفىعنع جلمف جللكمعمئهت نمكمثهيمل معيعجعمثمل قمغلكم عجنيطنجنمل عجنمتبالظ جلمف ممسمك عجنهيٰهلكأل 
غ  ش ني ُّـت َّـىعع عي عقع مملكن حص ظحكمب يعجنت معخيمثمتهت جلمف خممثلكفغ عجنيطنجنمل نعخفجتهب ي

ش نَّـىعع ي ُّـت  مغهتلكهت مغهتمل هثحييعَّـ نمع يُّـهسفه عمل عخممتلكل عجلخصَّـحق جع ي يعي هن حفالم ي
مغيط لكبمئمليحم عخلجيلكجعملش  هنجلمف َّـىعع حملكحللكم عجنسمثلكحكمثمل مملكهثمن معمئتيض ظن مع  هن عجنمتلكق ي

علك ومعخيمب مم هن ي حمسجيلكألمثمل ...  ُّـيعُّـيط ظن ُّـمه عمل خممثلكفغ عجنيطنجنملز ينمس معهئ عجنمتىغجلمل عجنس
و حصىعن عحللكمغمل عخفمبحمل عجنت خكخييعو عحكتجلكجعملوجمحق ن مض عجنمئيعن عخللكهنيغي هثلكهثمث  ....ي هبلك عجنمث

يط مملكهثمن عخلجيلكجعمل عجفيطه عجنهيٰهلكأل عجنت مملكن جلمف قمغلكم عجنيطنجنمل ظن عقنش حممئ
ع حممتهتلكط نقجن خفلك حصلك هن ظجغيع مض عخممتلكل عجلخصَّـحقش جغ نجعخييط قجن قعف ظنجنأل  يُّـتمئمت ي
عجليط عجنت هن خكمسشلك ظن معهيمثيط مض حتمئمث عآلخممتلكل جفت نعن ظفه قجن عمل  يُّـبتهئيعنن عجنمئ

ع عخفمققعغ  ش نجنىعجن نضخي عخم عخللكقمغ يعهثهئلكق عجن ع جن ممهتىعع  وهئلكقهثآلي ينعحكتيطجن
ع مممث ُّـمهبِّـ عآلهثسلكن َّـ عخفمئمثلكق عجنىعه معمئلكق جع عحلمئمثمئملش  ش نجعمثمت ع جلمت ينفعحمخي

 .نهنلك جليطع هنلك ُّـيععن عآلهثسلكن ي نعخم جن ني جفمئمثمئمل
م قمغمثلكق ُّـمئ يعن عخلجيلكجعمل َّـ عجنهي: حمج ي نعجنهي عحلمئمثمئ جنمثيغ ظفعغ جنمبتمسجغحق شي ي

قمغمثلكق( نجلمف ُّـيطه .حمحسمك يمعبمل عجنهي عحلمئمثمئ نمعيعمعهي عخلجيلكجعمل عمل هنيع) مغ مل هنيعمعبمل عي
غ عجنمهحمثِّـ مض عجنتهيهئحق ق(نجلمتيط ... عآلحكمب  مض همعمهبِّـ عخلجيلكجعمل هثحييعغ) معيععقُّـخص حف

ف نهثحييعغ مغ نظ(نجلمتيط .  مض عجنسمثلكحكملهعجن حكمثمبمل ) هثتمثهي ق نعجن زظظبحمن عخلجيلكجعمل لكمك عجنمتهي

جلمل عجنهيمبسهيملش ف )ص( حك .ضطض كصف: يجلبيط عجنيعحس جعيطنه. هن
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هعجنت هبلك معيعمعهي عحلمثلكغ عجنبلكلكمتمل عقمعهيلكجللك ممبحقع ن ُّـالجفىح ظن عخلجيلكجعمل خم... ه يط ينجلمف عجنخيهب
حمسجيلكألمثخل مجمثخيلك عمل هنيعمعبمل عجنخيمب جعهبخيمتلكن عجنمهحمثِّـ  ....هعقمعهيخيمن جلمتيط عجنس

 شيهثحييعُّـمل عخفخييعحمملي مغيعغ عجنخيلكفغ جلمف معمتلكنم ظجعحلكغ نعخمخيمثمل عجنسهيسجيمل مض جلمب جنمئيط
عخمخيمثمل  ن هن عجنتهيهئحق عجنىعه ُّـهسفه عمل هنلك ُّـمتهئيع عجن يجفمثهن ُّـت عجنتخييعك جنمتجهمسغ َّـىعع عجنمب ي ي ي

ش نقجن ن ممىعجن ط حممشهث نعن مس ُّـهئ هنبلكخغش ظن هن حفالم هنلك ُّـهئ ي ممهبىعَّـمك عجنجه ي
عخمخيمثمل دعجفمل جنهئمت ُّـهسنم عجنمث جعخييط عجنتحمئمث نعجنتيطخممث يُّـيععف جع عهثهئلكق عجن  .ي

يجغ نآلرمثمل جعحهن ممهتىععش قعف ُّـتخييعك ظَّـ عحلهئهبمل مض فقعحكلكهت عمل ظجعحلكغ مض  وي ي
عخم نعجغبلكغ عهنهئلكن هنخييعحمت مض هنستهت ظجعحلكجغهت  يهثحييعُّـمل عخفخييعحممل عجنت هن مجمبتهتلك عجغبلكغ عجن ي

عخمخيمثمل عجنت َّـ خمبلكم عجنسهيسجيمل نعخفثلكجنمثملعجنهيمب ل عحلهئهبمل َّـ عجن ض يسهيمثملط نقجن آلن هن ي  .يي
ينَّـىعع هنلك حمخيمب عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل  م عجنهيمبسهيمل  مض ممتلكجع عخفخييعنم ي ظظ

عخمخي وجفمثمتخص ُّـالجفىح مم نعجفيط: ش جفمثهن خملكمينعخفمتهتمي عجن ش جغ ُّـيعمغ ي ي هنمتلك قعمع نجفمثلكمع ي
قعظ م ي آلُّـيعمل ظُّـلكهن عجنسلكجعمئمل نُّـىعَّـمك عمل عجن فن عجنت ُّـتىعمميعَّـلكش حمس ريط يلكن جفمثلكمع ننمغ

ن عآلنم يظهث هنمتىع عجنمث َّـمبمل عآلنملخميط... ي يظن ظخكمثلكظ عجنخيلكمس معمئ : ي قظه جعجههئ لكبمثخي نجنمب
جن  ش نخميط هنلكقق مض جضمثيش َّـىعع عجنخيلكمس عخللكقمغ جعخيىش عآلجلخصم جعحهئ هنمث يحفلكقف قعمع

ش نعحفتمق قعُّـت ... ينفنعحمخي عجنىععمعمثمل ومض مم هنيعجفمبملنجن خملكن جعتهئيععق َّـىعع عجنخيهب  هن ي
م معتجمف ظهنلكهن عجنهيهئيعغ عجنسلكجعمئمل  ....يهنيععجف جفمثلكمع عخفختمبهيمل حمس

عخمخيمثمل ظهنيع ي ُّـس جللكخمال هعقنش حملكجن ه  ظن ُّـمتهئيعنش مممث نَّـ ُّـتخيلكهن هنخيهتلك هنمتىع ي
 حممثهتلك جنمبححيملط يعجنمبححيمل عآلنمل نَّـ ي ُّـجه

فغ...عقنش حممتح  مغ فغههنخيلكخ عجنمتلكق ظخكمثلكظ هن مغ ى مغيطعش نهنخيمتلك ظخكمثلكظ ظحفيع هن ه ش ي
يقجعخص حمخيمبمن حممثمتلك ظن عهثهيخيمبمن هنمتلك عظ... ي ش نجمىععظهَّـمتلكم َّـ ش نهنسلكممه هثستمتجهمئ ى هثتميىعه جع  ز

جلمل عجنهيمبسهيملش ف)ص( حك .ططض كصف: يجلبيط عجنيعحس جعيطنه.  هن
ش جنمبسمثيط جضهبيط جفسخل عجنجيبلكلكبلكأل)ص( عخمخي م عجنهيمبسهيمل نعخفمتهتمي عجن ي ظظ .طط كصف: ي
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ه هثتمئمبمك جلمبمثهتلكش نخكهبيغههثسهئمتهتلكش نظقك عمممكي  شتيطه هبلكش ى هثستيضظ جعٰهمثلكألهتلكش نمم
عن ق عجنت هثجهخييع هبلك... ش نجمحقَّـلكهش نهثبلكغهنجفمث ي نجنخي هنخيهتلك هنلك ي  لنمجمث َّـىعن عآلهن
ه جنمثسمن جعسيطه لهثجهخييع هبلك فغط خفلكى مغ ه ظشلك هن ه مغيطع نجغلكجعتملي ه  .ه نعخمخيلكي

عخمخيمثمل جعهئسمك ونجعلكجنتلكمظ حمال معجيمبمك عجن ي ه نهثحييعش حمهت ذنقُّـملى  ي ريطق جعسمبمث ي
ينعجنىعَّـ عي ظن ُّـسمب هبلكش نعن ظخكهئعجنخيمئ   حصلك ه هنمتهئيعه جلمبمث عآلهنيع حمهت هنهئلكجعيعي

ش  ه خكمثأللك عي آلهث جلخلهحمال ُّـمئمهيط خظ...جعلكجنمبسلكن فنن عخفخصقحكمل نعجنتخيلكهن ي ي همغمثمل حفلكقه  ي
ف مغ عجعمثلكش حمال ُّـسخيمتلك ظن هثيعمعلكغ مض ظن َّـمتلكم س نعخمخيهنهن ش جنمثيغ نرلك  ي ظن هنمتت عجنمث ه يه و

عخمخيمثمل هنجيمبمئلكش عي ظن هثهئلكجعيع عحل حممتمتهئيعن ظن هثبيطه عجنجه  فعش ني ظن هثمتهئيع عجن ينمغ ى ي ي ه يه
ش نعن ُّـهئ خظ  .ي هن قجن حممشهثخص َّـ مض عجنمبهيىح حمحسمكهحممث

ف ظحفجيلكظ معمئ مض لكيعُّـ ىني ُّـمقق نمغ عخمخيمثملز عخمخيمثمل عهثهئلكق عجن م عمل عجن ظ ي عجن ش وي
عخمخيمث ف عجن ي نمغ ليجع جن خم م جع  . عخلجيمس نعيخكتبلكنىمل عجنثلكجعتمل خفلك ظهنهئ عجنمئ

وجوب ن وا   برهان اإل
غ  مغ يعجنمقَّـلكن عجنىعه عخكتهب جلمبمث عجنمتيس عجنىعه جعخل ظُّـيطُّـمتلك َّـ جعيعَّـلكن عجن

م عمل  ظ النعآلهنهئلكنش جفمثهن قظُّـمن فنق مم هن َّـلكمعخل عخفهييعفمعخل مض عجن عجنمتتمثجمل و
ف مغ ف هن ش نَّـ عجغبلكغ نمغ حفلكغ هنمت وعخفت فن جلخص جليطعنط نقجن جنتمسمميط ي ي جممت مض نمغ ي ي

ن خملكألخص جعىععمع حمهت خملكأل ش نمم هنلك ُّـهئ ش نَّـىعع هنلك رخيمب خملكألخص جعىععمع فن نخكيطمع هنمغ ه يه  مض ي
ش  شفع عنده إال بإذنه...عرلكفن جعىععمع ي  ِمن ذا ا ِ ِْ

ِ ِِ ُ َ ُْ َ ْ َ ِ َ ْ جليطعن   هنلكي حمهئ)ضضص: عجنبمئيعغ (...َ
ن جن فنق يعقع خميطق جن ظن ُّـهئ مغهتخلشى ن جع  :ي حممشهثخص ُّـهئ

وش عق ي مصلكم جنميحق حفلكقفجلمتيطن. ص ن خفلك جليطعن ي جل فعأليعغ هنمبهئ جفتو  ُّـهئ
 . حممثه نفحفلكجنملهخكهيلكجلمل

.طل ضك: هئهبمل شلكُّـمل عحل)ص(
. عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
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يش عق ي مصلكم آلن ُّـتخنم ظجفيط مض جحمبهئت عي نَّـ هنمسقنن يجلمتيطن عي جعمشقهث. ص ي
ُّـمتمثلك ههن خمبمب معخيلكمل عقهثلك معهئ  .يه

ه عجنمث معخيلكمل ظن ُّـتخنمش نَّـ جضتلكفه حممئحقهلك جليطعن معخيلكمل نَّـ جحهئنمممث خف  عمل ي
ط َّـىعع حفمب مع جن معخيلكمل فنن عقهث جن نخم ىجف  .ي

غ  مغ ُّـيع عجن ف نعجنيطخممل مض معمه ض ينجنىعجن حممئيط مغلكظ عجنتخيبحق عجنمئيعظذ مض جملكُّـمل عجن ي
ش  غ عجنميمت مغ ط عق يقن عجن النعآلهنهئلكنش جفمثهن جلمق جل مم هنمتهتخص جعالقهن نيقن ي

تم الفقراء إ ا وا هو الغ  : خملكم معخيلكملط عجنهيمئيععآلهنهئلكن اس أ ها ا ِيا 
َ ْ َْ ُُ ُ ُ َ َُ َ َِ َ

ِ ُ َ ُ ْ َ َ

ميد ُا ِ َ تم الفقراء...: ملكش نخم)ضص: حملكلكيع (ْ ُوا الغ وأ َ َ ََ ُ ْ ُْ ُ ْ َ
ِ
َ   .)طص: يجضهبيط (...ُ

قغ عجنت هممخص ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن مصيطفعش جنهئ هن حفالم عجنمه  :لكجنمثملي
 .عمل ظحفيعن... خكهبيغش ظقكش هثبلكغش هنلكظ: يَّـمتلكم نعخمخيمثلكغ جليطُّـيطغ 
ف  مغ ف جعلكجنىععغ هن مغ  . جعلكجنرضنقغهنعمغمك عجن

عخمخيمثلكغ هنتخييطفغ  هعقع مملكهثمن عجن ي  : حمهت ي معخييطن عيجفتخصيغ عجنتلكجنمثملي
ف جعلكجنىععغ.ص مغ  .ي مممبهتلك نعمغبمل عجن
 .ي مممبهتلك جحهئمتمل.ص
 . نجعخيٰههتلك جحهئه نعمغمكجعخيٰههتلك .ص

هجنهئمتهتلك جنمثسمن نعمغبمل ه مممبهتلكش نجنمثسمن جحهئمتملي ش حمي ن نحم يمثتخيخل ممىعجن  ظن معهئ
قغ عجنثلكجنثمل جعلكجنرضنقغط نقجن آلن يقن عآلنم ظ يعجنمه جفمثيط عجنىعه : هييني هثس عجنت

م ُّـت عجغبلكمع يجفمئلكش نقجن مض جعحهن عجنمههيلكغ عجنسمببمث يحك ه خفلك : هنجغلكهثمثلك. يمل جنمبح معخيلكملي
 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ

فعغَّـ  مغ ه نهنتخييطفغه ممثحقغهمتلكم هن  .ي
ف خمٰهمثمل مغ ومم هن ف جعلكجنىععغى نعمغمكي مغ  .مملكقجعمل  عجن

 .صصص كصف: ي جنمبسمثيط عآلحكتلكق فعن مكمبهنمتجي حمهت عجنمئيعظن قعمغ ممتلكغ )ص(
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فشجن مملكن عآلهنيع ممىعجن  مغ و جنهئلكن مم هن ي ي ظنم جن ني ظحفيعش ني ي

ش ني جفيطش نعجنتلكمظ جعلكلك  .ي حملكخفمئيطن هنثمبشيجغلكذ جن ني خُّـ
ف جعلكجنىععغط نقجن جن مغ ف نعمغمك عجن مغ فعغيعقنش حممبمثيغ مم هن مغ ف هن  ومغ

 . جنمثسمن ممىعجنوجليطُّـيطغ
ف جعلكجنىععغش  مغ قغ َّـ ظجفهئلكن نعمغمك عجن يظهنلك عخفالقهنملط حمسن عآلجفهئلكن عخفىعمم ي

فن هنمئتهش قعمع حمال ظنم ني ظحفيعش نَّـهئىعع  .ينعجنىعه نمغ
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ّؠؠإؠ   
ءئءت ؠؤ ط  

ف: أقول قانًةّلعلماء  صانع طر   :  إثبات ا
سبب  وجوده، كما ُهو االستدالل بآثاره ا: ّاألول حوجة إ ا

ز بقو تعا كتاب العز ه  ا هم آياتِنا  اآلفاق و : أشار إ ِس َ ِ
َ ْ

ِ َ َ ْ ِ ِ
ُ َ

ق نه ا هم  ب  فسهم ح ي َُأ ْ َْ َْ َ ُْ َ َ ََ َ ِ ِ ق إبراهيم )٥٣: ُفصلت (...ُ َ، وهو طر ُ

ليل  ي هو الغيبة ِا ُ؛ فإنه استدل باألفول ا ة، ّ لحر ستلزمة  ُا

لصانع تعا ستلزم  لحدوث، ا ستلزمة    .ِا
ا ن : ا م واجب وا قسمه إ ا وجود نفسه، و هو أن ينظر  ا

يع ماّح شهد القسمة بوجود واجب صدر عنه   ُ ََ مكنات، ُ  عداه من ا
ل بقو تعا ه اإلشارة  ا ف بر...: ُو م ي َأو َِ ِ ْ َ ْ َ َ

نه    ُك  َ َ َُ َ

ٌء شهيد ِ
َ ٍ ْ   ).٥٣: فصلت (َ

صن ق معاّوا اب الطر ل عند ّ فأشار إ األوً،ف ذكر  هذا ا
ذكورّوأمُ بيانه،  وسيأً،كونه قادرا إثبات ا فهو ا   . هناُا ا

ره أن نقول ور أو : ُوتقر زم إما ا وجودا،  واجب تعا  ن ا م ي ُو  ّ ً ُ

سلس واجب ـ مثله  ال لزوم ـ وهو عدم ا الزم بقسميه باطل فا ُل، وا ٌ ُُ

طالن ن. ا ر ور : ُأحدهما: ُفيحتاج هنا إ بيان أ زوم ا ُبيان 

سلسل، وثانيهما   .ُبيان بطالنهما: وال
ر األوُا بيانّأم وجود ًصفةّ متٍاتّ هاهنا ماهيّنأفهو : لّ األ  با
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ار ورة ا ن ا،با وجوداُواجب فإن  طلوبً  ن ، معها فهو ا  و
وجودا ن  اكُيلز ًم ي ملتها  اإلُم اش  َ إذ ال واسطة؛نها 

نهما ؤثّ فالبد،ب ا من  ئذ ٍّر  ورةٍحي ن واجبا فمؤثر. با ً ها إن 
طلوب كنا،فهو ا ن  ن  ؤث َ افتقرً، و   .ّرإ 

ن ما فرضناه أوّفمؤث زم اً،الّره إن  ن.ور  ن   ،َه غَ آخرًكنا  و
مُننقل هَ ا لزمً،الّ ونقول كما قلناه أو، إ سلسلُ و  َبان  فقد،ُ ال
  .هماُزوم
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ؠ  
ق عجنتلكجنمثمل  :يُّـجهتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف عآلهن

يعآلخكلكقغ عمل معخييطف عجنجييعم آلجغبلكغ عجنمهلكهث مغ نجلال. ص  .ي
غش نقجن هن يمعمئيعُّـيع ظجفيط عجنجييعمش نَّـ عخفسهب جعمقَّـلكن عآلهنهئلكن. ص مغ  نعجن

ي عحكتثمتلكأل ُّـتٰههب هنالقهنمل هنلك جعخل هنمئيطن نمعلكم عحكتيطم جعبجيالهث جلمف وحفالم خممثلكق ى وي و ه ي ي
 :نش نَّـىعع ُّـستيطجل جعمثلكن ظهنيعُّـيجعجيالن عخفمئيط

 .يعخفالقهنمل هنلك جعخل عخفمئيطن نعجنتلكمظ. ص
 .يعجعجيلكم عجنتلكمظ نعيحكتيطيم جعبجيالهث جلمف جعجيالن عخفمئيطن عجنىعه ُّـيععف عجغبلكمع. ص

يظهنلك عجنمتيس عجنيععَّـ ش جفمثهن ي قُّـ يش حممئيط عخكتهب جلمف عآلهنيع عآلنم هن عآلهنيعُّـ عخفىعمم
ق قغ مض عجنمئمثلكق عخفىعمم  .يمع جعمثلكن عخفالقهنمل عخفىعمم

ءئءت ؠؤ ط  
 :ي ظن َّـمتلكم لكيعُّـمئخل آلجغبلكغ عجنمهلكهثقمميع عجنجهلكقف 

ف حكبمك حصلكش نقجن  و َّـ عيحكتيطيم جعهيجغلكقن معخيلكمل عجنت معيطم جلمف نمغ ي
ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ يمملكحليعمممل عجنت ُّـتخىعَّـلك عحلهئ يمث عجنجيبمثخي حكبمثال آلجغبلكغ عحل ه ي

 :جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
فغ  مغ  .عحليعمممل هن
ف جعلكجنرضنقغ  مغ ف هن مغ  .نعمغمك عجن

 :هثخييعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ 

ي قعمغ خف شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسش جنمبسمثيط عآلحكتلكق)ص( ي  .صص كصف: ي
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ينجعخص ظن عخفحيع ن هنتحيعمملك ي هم ل نَّـ هنخيجي عحليعممملش نَّـ جلمبمل عجنتميحق ل يجعيط ظن ُّـهئ ي يي ي
هحممب جضيعمش نخفحيعمم جضيعم ي ي جعمل جلمتيط جضيعمي و عمل ظن معمتتهت عجنمت و جمحق هنتحيعمي ي ظظالش نعي ي ه

 .جنمبىغن عجنيطنق ظن عجنتسمبس
عمغمك معخيلكمل جعهبتحيعمش نجنىعجن مس ُّـهئ عجنمئهبيع ظَّـال  هعقنش ي خظ هن عجن ي

جعمثمل جنيطه عجعيععَّـمث  ه جفمثهن قظن ظحمال جملكألبلكش ظه هنتحيعمملكش نَّـىعع شيجنمبيعجع يه  ُّـهبهئ يمممبه
 : عجنتلكمظقمثلكمئجليعض هن حفالم عجن


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظش نعجنىعه َّـ هن عجنجههئ عجنثلكذ



عضحملش نممىعجن مممقعنش نظهنلك مممقه عجنمئمثلكق  يظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عآلنم حم يي
ن عحليعمممل ممخصي جنتحمهمث ممخصم وعجنثلكذط حمسن جفيعمممل عجنحنظ ظُّـمل حممئيطنش جفمثهن معهئ ه ى  ي
م ُّـمسجخ ل ي ُّـهيمئيط خكمثأللكش حمهت نعمغمك  عمغمك معخيلكمل ل ممخص حك هُّـهيمئيطن عخفتحيعمش نعجن ي

ف جعلكجنىععغ هن مجمث عجلهتلكغش ي ُّـجهىع مغ  . هن عجنهئخصيغه جل قعمع ممخصميعجن
ش نَّـ هنلك ُّـخييعم  ىنظهنلك عجنجييعُّـ عجنثلكذ حممئيط مع جليعض نمعمئيعُّـيعن مض عجنمتيس عجنسلكجع ي ي ي
غش عي ظهث ُّـهبهئ جليعض جغلكهثمثمل نهن حفالم عجنجييعُّـمئمل  مغ هجعمقَّـلكن عآلهنهئلكن نعجن ي ي

فغ نجلمف خكلكمممبمل غوعخفخيهت مغ  :ه ظحفيعه معيعمعهئىغ ظُّـٰهلك جلمف عآلهنهئلكن نعجن
فعغ هنتخييطفغ   .يَّـمتلكم نمغ
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ف ي جضلكجنمل  مغ ف جعلكجنىععغ هن مغ  .هنعمغمك عجن
قع جغالجغلكش نَّـ   فعغ عخفتخييطفغ هن جفمثهن قنعهتلك ي معخييطن ظ مغ هعخف ه ي

 :عجنتلكجنمثمل
ف نعمغمك. ص ىمم نمغ و ف جعلكجنىععغي مغ  . عجن
ف جحهئ. ص ىمم نمغ و ف جعلكجنىععغي مغ  . عجن
ف نعمغمكجعخيىش .ص مغ  . جعلكجنىععغه جعلكجنىععغ نجعخيٰه جحهئه عجن

قمعلكنش ن ش َّـمتلكم ظ  :رلكهثخي
ف نعمغمك. ص همم نمغ و  . جعلكجنىععغه جعلكجنىععغ نجحهئي
عمغمك جعلكجنىععغ ظن جحهئ جعلكجنىععغي خظ .ص ف جع مغ و هن عجن  .و

غ جعلكجنىععغ ي ُّـمهيطم هن  مغ ينرلك ي خك جعلكلكمبتلكنش ظهنلك عآلنملط حمسن عجن ي ي
عف عجنثالغ ي خضتهب ني معيعمعهي  .يعآلهنهئلكن جعلكجنىععغ ل ممخص جلمبهبمن ل عق عخف

ينظهنلك عجنثلكهثمثملط حمسن هنلك نقعظ غ نعآلهنهئلكن َّـ عيهنتمتلكلش ني خك ظن هنلك ي مغ ي عجن ي
ف مغ ن جحتمتخيلكش َّـىعع حفمبهَّـ هن ى ي ُّـهئ  .ه

ق عجنثالغ عآلن وظهنلك عجنمه ى  .لكهتمثخل هنمتنجنعآليم حمال خك مض جعجيالن ي
ف مم  ف عمل هنهسجغيعش نيقهن فنعن نمغ مغ يظهنلك عآلنمل حممبمبىغنهنهتلك جليطن عجفتمثلكف هن ي ي

فن جلخل ق ف نمغ مغ ف ظقي نظجعيطعط عق نعمغمك عجن مغ ههن ش ه ش نهنلك َّـ ممىعجن تيهنلكَّـمثنعمع ي عهثمثت
فعغ جنمثيغ ممىعجن مغ ش نَّـىعع جضلكمط نقجن آلن ممثحقع هن عخف هي حكبمث جنمبخييطن عجنمث جنىععمع  .ي

قغينظهنلك ط نقجن آلهث نجلمف لكب معمب عجنمه  ي عجنثلكهثمثمل حممبمبىغنهنهتلك عجنيطنق ظن عجنتسمبس
ف مغ ن مم هن وحكمثهئ فنهلك جضتلكمغي جعمل عمل . عمل عجنميحق مض نمغ ف حممشقع مس معمتت عجنمت  ونمغ

ف جعلكجنىععغ مغ ش ظه نعمغمك عجن فن هن قعمع فع هن فنن شنمغ مغ م هن ن عخفخيمب ه حمسمثهئ
م ف هنخيمب مغ هجلمبملط نقجن آلن مم هن ي وي قغي قغ عخفىعمم  .ه جعمتلكظ جلمف هنهيلكف عجنمه

ف مغ وعقنش يجعيط هن عهثتهتلكظ عجنسمبسمبمل جلمتيط هن غي ش نَّـ عخفجيمب فن هن قعمع  . نمغ
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ءئءت ؠ آ ط  
يظن عجنجييعم عمل عإل ممثحقغط آلهث قن حمٰهلكأل نعجلمب : يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل  ي

جنمثهتلكش جنهئه نمغهتملال ممثحقغش نجنهئونمغهتلكغ ي َّـ هن ق هن و جعخيٰههتلك ظنجغ نظخم نظهثي
حكيش مض عجنمقَّـلكن جمحقن شجعخيىشش نظحكيط ن عجن و عجنمقعَّـخل نظخحمهتلك عجنمث َّـ عجنىعه ي ُّـهئ

ن عجنجييعُّـ ف َّـ جلخلىجعلكحلمئمثمئملش حممثهئ فش نَّـ حكبمث عجنمهيطُّـمئخلو عمل عخفمئمه  ي عخفمئمه
ش نجعمههيلكمع جلمف  ش جغ ُّـستجههتيطنن جعىععمع جلمف ظهيلكمع يعجنىعُّـ ُّـستجههتيطنن جع معخيلكمل جلمبمث

يمملكخفتهئمبهبخل نعجنجيبمثخيمث  لهلكجن نعجفيطع جعخييط نعجفيطش نجمحق َّـهسيظظحمخي ل خل نجمحقَّـ ي
عحكجيمل عجلتبلكق ظهنيع ن عمل هنخييعحمت معخيلكمل نظهيلكمع جع حكمب وُّـت  ظحفيع جمحقنش مملكآلهنهئلكن ي

ش نعحليعمممل جنمبجس هنَّـ ظُّـٰهلك فيأل جلمف قعمع ... يجنمبخصَّـمثملش نعحليطنغ جنمبخمب
ش جنهئ َّـىعع عخفمتهتمي ظجفهئ نظخم عَّـيط جلمف ظهيلكمع   ....ينخك

ّؠت ؠءؤ  
صديق   ّبرهان ا

ه جعجيالن : يخملكم عحلهئمث عيهنحل  يظهنلك ظهث ظنجغ حممبخييطن عحللكمغمل مض معمئيعُّـيعن عمل فجل ي
يعجنيطنق نعجنتسمبس جفت ستلكف عمل عجنمتحييع مض عآلنم هن جفمثهن عهث جعيطجس ظن هثحييع ي ... يهي

ق ... نمض عجنثلكذ عمل عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمف جعجيالهث جعلكجنمقعَّـخل ق مض جضمب نجعمثلكن حكيط جغمي يعخفىعمم ي
ينهنمت ُّـحيهتيع ظهث ظحفخنط جنخييطن عحللكمغمل مض معمئيعُّـيعن عمل علكلكجنمل عجنبمثلكنش نظن هنسلكحممل ... جعيععَّـمثمت ي

يعجنمقَّـلكن مممبخص مملكهثمن ظخمخن مملكن عجنمقَّـلكن ظحكيطط جنمئمبمل هنلك ُّـيعف جلمبمث هن عيجلجكعضلكغ جنمئمبمل  ي يي
يمئيطهنلكغش نظهنلك ظهث ظخم حمسن عجنمقَّـلكن حممث هثهييغ عخفيطجلعخف ي يي  ....ي

.ضصل صص كضف: مل عآلقجعخيملي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث)ص(
يهبملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس خف شلكُّـمل عحلهئ)ص( يش جفمثهن معخييعك ل جفهيحي عإل ل صض كصف: ي

ن عجنمقَّـلكن جعيعَّـلكن عجنمهيطُّـمئخلش نممىعجن نمغ عجنتسهبمثمل هبىعع عيحك  .وخفالم مم
عأليط)ص( .طصض كصف:  فقق عجنهي
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م: يخملكم عحلهئمث عخفحققع هنهتيطه ظخكتمثلكذ يَّـىعع َّـ عجنمقَّـلكن عخفسهب جعلكجنمقَّـلكن : ظخم

ش نَّـ جعيعَّـلكن عجنىعُّـ ُّـستجههتيطنن جع جلمبمث نجلمف مم خظش عخفجهلكق عجنمث  يعجنمهيطُّـمئ ي ي
جن معخيلكمل ك...: جعمئ ف بر م ي َأو َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ

جن )صض: مبمنزمهىحم (... ّيا من دل : ش نخم َ

ش نَّـ جعيععَّـخل عهثمثمل هنحكلكأليع عجنمقعَّـخل عحكتجههتلكف ش ذاته بذاته ي جعميحقن معخيلكمل جلمبمث
ط عق عجنمقَّـلكن عجنمبهب عحلمئمثمئ جضلكم مض يخالم َّـىعع عجنمقَّـلكنط حممشهث جعيعَّـلكن خكجع يب عجنمب ي ي ي

يجفمئ معخيلكملش نعهثخص حكهب َّـىعع عجنمقَّـلكن جعمقَّـلكن خكب عجنمب هن مغهتمل خكبلكَّـت هن ي ى ي خي هن ي
يجغ  ش...يجغ حصىعع عجنمقَّـلكن معمئيعُّـيععغ جليطُّـيطغ... يعحملكفغ عجنمثمئخل نعجلىغن عجنتلكن عجنهئلكهن

هجليعك معسخيمل جلهل معمئيعُّـيعع  .و
ه ّمن عرف نفسه فقد عرف ر َ َ َ  

يعن مظ : خملكم مظ ظجع خكلكمميع عجنيطُّـمهلكذ: ي ظهث خملكمقنه جل َّـجهلكن جع عحلهئ 
ط حممشذ خميط حكمسجنمن جلمتهتلك مجلكجلملههنسمسجنمل ذ ي معستمسقن مظ جلمف ظلكجفب  هن عجنخيمبخصظ حمخص ظمغلكجع

ش حممئمبمن عغ هنجهب ىجعج ش حممئلكم: و عجعلك معيعمعٰهمث هَّـ جن ظن ختمقذ هبلك حممبخي جلمتيطه مغ : ي
شعذ ظجفمك ظن ظجنمئ هبلك ظجعلك جلبيط عإل  ش حممئلكم جني ظمعمسقن مظ مض : ش حملكحكتمسقهثمن جن حميطحف

ك: عجنسهسعمط حممئلكم جن ههنلك عجنيطجنمث جلمف ظن جن ظلكهثخيلكط: ش حممئلكم جنّسل عما بدا  : حممئلكم ي
لو من إحدى جهتُوجدت ون صنعت:  نف ال  ُإما أن أ يّ  فإن .ها أنا أو صنعها غ

ون صنعت: ها أنا فال أخلو من أحد معنُ صنعتُكنت ُإما أن أ وجودةّ نت  ، أو ًها و
نت معدومةُصنعت وجودةًها و نت  ً، فإن كنت صنعتها و  بوجودها عن ْ فقد استغنتُ

نت معدومة ن  الث  فإًصنعتها، و ع ا ئا، فقد ثبت ا دث ش عدوم ال  ًنك تعلم أن ا ُ ُْ ّ ّ

ّأن  صانعا، وهو اهللا رب العا ً عجعلك. ّ  .هحممئلكن نهنلك ظجفلكق مغ
ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن عجنىعه عخكتهب جلمبمث عحليطُّـهن عجنهلُّـ عيهث عجنىعمميع 

هنمل جفهئهبمنش جنسخكتمثلكذ)ص( .ططضك: ي معخيمبمثمئمل جلمف خف هنمتحي
جفمثيط عجنمهيطنم)ص( .)صص(ش عحليطُّـهن قخم )صض(ش عجنبلكغ صطصك:  مع



١١٥...........................................................ىقكوىل فذاىقه افواكود وااكو إيقبوت يف

 :قن حكالل افبهون افتوحق
ً افنكس مل ىقكن يقم فوهى، ويذا أقر فون قكروغو خلنه فدى اخكخوحلو،:اخدسض ٌ ّ 

، وإن فون اإلقوم افرضو فد أجلور إفهه ُفذفك مل يرش إفهه اإلقوم افقودق 
ٌوىقكوقل قكه خللك أهه أقر ٍ رضوري أيقو، جكهي فول فراكل يكهفه خلن افدفهل خللك ّ ً ّ

ن ثمأنت: جكدوث افكومل م ت  .... كنتّ 
ٍإذن، غوفنكس جكوديقى، وفل جكودث ٌ المقد فه قن حمدث، ويذا أقرّ ُ ُ مل يرش إفهه ّ

ّ؛ وذفك حلقوره فدى اخكحوور، وإهام مقورش افكالم إليقبوت هحو واكود اإلقوم 
 .ث افقوهع فلنكسِدذفك اخكح

 .ٌصوهع افنكس قواكود غمك ققنوع :ّاجزحى
 : افبهون افتوحقيمكن خلرضه قن حكالل :اخحزرن

 ٌخخذوحر      اخذدس
 ٌخه صرذع    ّخل خخذوع

ٌهلر صرذع      اخذدس 
ّقكدقوت يذا افكهوس رضوريى قكىكف هبو فدى اخكحوور فام خلرغى، وإهام  ّّ

ّيراد إيقبوت يويى يذا افقوهع، ويذا قو يمكن ىقوضهحه قن حكالل اخكخقط افتوحق ّ: 
  صرذع اخذدس

  ذدس اخذدس                ححزر
              خدزوخر   خوجودة                       

 :ّإذن، غوالجكتامالت يقاليقى مقوحلف افككمل
 .صوهع افنكس هكسهو جكول فوهنو قواكودة. ١

.)٣(، احلديي رفم )٤٢(، افبوب ٢٨٦ص:  ىقوجكهد افقدوق)١(
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شلك هنخييطنهنمل. ص  .ظلكهث عجنمتهييغ هثهيسهتلك جفلكم مم
ُّـمل َّـىعع عجنميحقش نَّـىعع هنلك . ص ضمثح جنبمثلكن َّـ يجمحق عجنمتهييغش نَّـىعع يجعيط هن مع ي

 :ُّـهبهئ حمخيمب هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ


ن هنميلكُّـيعع جنمبمتهييغع ه َّـىعع عيجفتخصم نعجنىعه ُّـهئ  ي شهقنش حملكجنمهلكهث جلمف هنست

ف عهنلك جحهئ نعهنلك نعمغمك مغ ن جحهئمتلكط نقجن آلن عخف هُّـهئ ه يو ي ي ى ممخص جليعحممنش عقن هنلك َّـ جمحق ه
هعجنمتهييغ عجنىعه جليعحممن ظشلك جحهئمتمل ن نعمغبلكشي  .ه ُّـهئ

ن عيجفتخصيغ عجنثالجغمل   :ملعجنتلكجنمثَّـ نهبىعع معهئ

فغش ظن  مغ يعقنش جن مملكن جنمبمتهييغ ظلكهث ل ممخص َّـ ل حممهلكهثخيهتلك عهنلك هثهيسهتلك نَّـ هن ه
فش جنهئ جنمثيغ ظلكهثخيهتلك  مغ هثهيسهتلك نَّـ هنخييطنهنملش ظن جمحقَّـلك عجنىعه َّـ نعمغمك عجن

فغ مملكهثمن ظن هنخييطنهنملط نقجن شعجنمتهييغ مغ ه هن ش ه يآلن عآلنم ُّـمبىغهن حتمهمث عحللكظ ي
جنمثمل مض عجنخييطنط نقجن آلن عجنخييطن ي خظ جفت  ينعجنثلكذ ُّـمبىغهن ي جلمبمثمل ني هنخيمب ي ي

فن ن هنخيجيمثلك عجنحنظ نمغ وُّـهئ و عمغمكش نَّـىعع  .ه ن ظلكهث عجنمتهييغ عجن وعقنش ُّـتخيخل ظن ُّـهئ ىى ي
 :هنلك ُّـهبهئ فقمغ مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


 :نممىعجن هثهيخي جعلكجنمتتمثجمل مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ عجنىعه َّـ هن عجنجههئ عجنثلكذ


ه ل نعجنىعه معمئيطن خظيظهنلك جعيعَّـلكن عآلهنلكن عجنيعضلك  جن ي  هنمت ل حممئيط مغلكظ مض خم

ن ثم:  م ت ون نفسكَ كنت، وقد علمتّأنت  م ت ّ أنك  ن هو َ مَنكّ وال كو،ّ
 :ي نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم هنمئيطهنلكغ.مثلك

م جعلكجنخييطنش مس معهئ جغ مممتمنظهثمن . ص يجفلكفغط نقجن آلهث هنسب ه  .يه
ش مس ُّـىعمميعَّـلك . ص همم جفلكفغ جن جضيطغ ظلكهث و  .ط جنبيطعَّـتهتلك جنيطه عخفخلكلكمكي
 .جمحقَّـلك. ف.     هنثمبهتلك. غ.     هثهييغ عجنمتهييغ. ظ  :ظجفيط جغالجغملىعخفحيطغ جنمبمتهييغ . ص
ن ظلكهث عجنمتهييغ هثهيسهتلكش نمس ُّـتخييعك . ض  جنبمثلكن قجن يي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

شلك جعمثمتمل جنيطه عخفخلكلكمكش ني هنثمبهتلكش ظه هنلك مس ُّـهئ جغ مملكنط نقجن هعجلتخصفع جلمف  يمم ه ي
ق نعجفيط ق نحممثخص ي ر عقنش حملكجنىعه ظنمغيطَّـلك قجن عجنىعه . يآلن جفهئ عآلهنثلكم حممثخص ر

ن عي مملكألمتلكش نَّـ نعمغمك هي ُّـهئ  .ي
معمثلك: نهنمتهتلك: ي ظيطق عخفتمسحصخل خملكم َّـيعع هنمبهئ شلك مغ هلكيعُّـ هنخييعحممل عجنمتهييغ نمم  يه

 وز حصلك هن هنهئهبي حمالجعيطشي عجنهئخصم عجنخيمئحليغ نعيحكتخييطعف عمل جفيطيمئ عجني هن جفيطهحفلكقمغلك
ن ي حمالجعيطش نهن عجنمتمئيس عمل عجنهئخصمشغ عمل عجنهيخيي حصلك هن عجنمئويعفى حضيجلمئحل  نظن ي ُّـهئ

جفمثيط عجنمهيطنم)ص( .)ص(ش جفيطُّـهن قخم )صض(ش عجنبلكغ ضطصك:  مع
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 ش ظحفيعو يجفتلكف عمل حضيعفه نظُّـٰهلكش جلمته جنهئلكن هنخيجي عجنهئخصم خملكدعي نعيشغي جعلكجنمئهجلمئال
 ش نجللكخم جعلكجنهيخيو ظن ُّـمتتهت عمل جلمئشن نرلك هنستحمثالشلك ظن ُّـتسمبس ظن ُّـيطنقيحممشهن

 عإل عجنىعه ُّـهييض ى دعكى حملكجنمتهييغشغ هن هنبيطجللكمعيمب هنمئيعولك عجنبلكقه ظن هنينَّـ عهن
 .سلكجنهئ عجنمث معخيلكمل نجعلكغ عإل عآلجلحيجع

ي جلمبمثهتلك مض عجنهئتلكغ نعجنسمتملش جفمثهن مغخيمبهتلك عجنهئتلكغ نحكمثمبمل مممثىغنجنىعجن مملكن عجنجك
عنش خملكم معخيلكمل ق ظن عخل َقد أفلح :عجنهي َ َْ َ ها ْ َ من ز َ ْ َوقد خاب من دساها* َ َْ ْ َ َ َ َ َ 

ن عي جعهبخييعحممل عجنمتهييغ نهنلك ُّـىغمممثهتلك نهنلك ُّـيطحكمثهتلكش )صصلط: عجنجههبيغ( ق ي ُّـهئ يش نعجنهي ي
فس :  ظهثهي عخفخييعحمتخلش جفمثهن خملكم ينخميط جليطَّـلك ظهنحق عخفهسهنمتخل  عرفة با ّإن ا

عرفة نها أفضل ا ، و عرفت  .ّأنفع ا
يحمهب جليعم جفمئمثمئمل عجنمتهييغ نهنلكَّـمثتهتلك نعهثمثتهتلكش ...: يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل  ي و

فَّـلك خكمثأللك حمجهمثأللكش جغ عهثبخيلكجغهتلك  ينمممثهيمثمل معخيمبمئهتلك جعلكجنبيطن ظنيش جغ عقمعهيلكجلهتلك نعخكتيطعف نمغ هي ه ه يي ي
جلهتلك عمل عجنخيمئ جعلكجنهيخي جغلكجنثلكش جغ هنمهحقَّـلك مض عآلحفحق عمل عإل معخيلكمل  يجلمت جغلكهثمثلكش جغ قمغ هي ه

هحمهئلكهثمن لكبخيلكش جغ هثهيسلكش جغ جلمئال ي هي ق عآلجفيطُّـملش حمهت  هنجيهبي جغشه قَّـلك مض هث يحكلك هث ه
وعجنخيلكقم عجنيعجعلكذش نهن مغهت هثهيس نمس ُّـخيمب جفمئمثمئمل قعهتلك حمهت مغلكَّـ جعحمئمثمئمل  و و ي ي

 .هعخفخيلكفُّـ مجمثخيلكش نَّـ جعهبخييعحممل حفلكجنمئ ظمغهت
عننعجنخيجمك ع جعهبيعمعبمل عجنخي   نعجنمتلكخممهخلي هن ظممثيع عخفمتتسبخل عمل عجنخيمب مممث خممتخي

ع مخلكن جلهبيعَّـ جعلكجنبحهن جل جفمئمثمئ... قش نظشلك مممث هنهيحصلكش جفمثهن مس ُّـجهتميمب يمل عجنمتهي
م فَّـيعَّـ جعهييعنل و حفالحممثملونعمل هنلكقع ُّـمهحق جفلكحصلكط هن عخكتميلكحص لك لش ي خم  هثلكفقغ عجن

ع جعهييعنك عجنهئهيلكُّـلكغ ش نعخكتميمب عمغمك عجنخيمثمت ع عجن  .يحمجكمم

مممثمل)ص( جعمثمل مض عخفمتلكَّـمي عجنسمب عَّـيط عجنيعجع ي عجنجه .ضضك: ي
.)صصضض(ش عحليطُّـهن قخم صصصك:  جميعق عحلهئ نفقق عجنهئمب)ص(
.صطصلصطصك طف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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ّؠءؠ   
ؠ ؠ ُإ  

اُا بيانّوأم  ر ا   : فنقول، بطالنهماُوهو بيان:  األ
ورّأم  كما ،ف عليهّ  ما يتوقء اِفّ عن توقٌفهو عبارة: ا ا

  .)أ( ) ب(و) ب( ) أ( ُفّيتو
ورةٌوهو باطل ونُ إذ يلزم؛ با واحدءا  منه أن ي وجوداُ ا   ً

الً، معاًومعدوما   . وهو 
ك ألن و  )ب(  ًفاّ متوقُن األلف) ب( ) أ (َفّه إذا توّوذ
لة،)ب( عليه ُفّيع ما يتو  هو) ب( عليه ُفّ ما يتوِ ومن 

وقوف .  نفسهُفهّ توقُ فيلزم، نفسهُاأللف   ٌمّ عليه متقدُوا
وقوف تقد .  نفسهُمهّ تقدُفيلزم، ا ه ّمن حيث إنِ نفسه  ُمّوا

وجوداٌمّمتقد ون  تأخ َ قبلً ي ئذُاأللف  فيكون،رّا وجوداٍ حي  َ قبلً 
وجودا فيكو،نفسه الًمعاً  ومعدوماًن    .، وهو 

سلسلّوأم سابقٍتال ومعلوٍ عللُّبفهو ترت: ُا ال ون ا يث ي  ُ 
  . وهكذا،هِ الحقِوجود  ًةّعل

يعّ ألن؛ٌ باطلًأيضاوهو  سلسلةِ آحادَ  امعةِ تلك ا  ِميع ِ ا
مكنات كنةِا ون  ك،صافها باالحتياجّ الت؛ً ت ش ملتها ُ ف   

ؤثُ فتفتقر،ناإل   .ّر إ 
ارج، أو جزؤها،ّرها إما نفسهافمؤث ها باطلةُ عنها، واألقسامُ أو ا  ٌ ّ 
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  ً.قطعا
ال،  نفسهء تأث اِفالستحالة؛ لّا األوّأم زم و   ُمهّ تقدَ 
  .مّ كما تقدٌ وهو باطل،هِنفس

اّوأم ؤثُّهفألن؛ ا ا ن ا و  زمأ فيها جزُر  ون اَها   ء أن ي
لتهاّ ألن؛ نفسه ًراّؤث   ُمهّ تقدُ فيلزمً، أيضاِهّت و عل،ه من 

  .ٌ باطلً وهو أيضا،ِهوعلل نفسه
الثّوأم ارجُه يلزمّأن: لّ األو:فلوجه ؛ا ا ون ا  عنها ُ أن ي
لةُاجتماع ُ إذ الفرضً؛واجبا مكناتِ  سلسلةِ ا  فال ،  تلك ا

وجوداي واجب  إال، عنهاًرجا خاًون  واجبَ إذ ال واسطة،ا  ِ ب ا
ن م   .ناُ مطلوُ فيلزم،وا

ا ؤثّأن: ا ن ا و  سلسلة  تلكِ من آحادٍ واحدٍ واحدر  ّه   ِا
را زم، عنهاً خارجاًأ ستقلّ علُ اجتماعَ   ٍ واحدٍت  معلولّت 
ك باطل،شخ  تلك ِ من آحادٍ واحدّ ّ أنَ الفرضّ ألن؛ وذ

سلسلة ؤثِا ارج  ُ تأثَرضُ وقد ف،ِ الحقه ٌّر   ، منهاٍ واحدّ ا
ال،ّ شخٍ واحدٍ معلول ّت علُ اجتماعُفيلزم ال،ٌ وهو  زمّ و  َ 

هماِاحتياجه َاستغناؤه عنهما حال قيضانُ فيجتمع، إ ال،  ا ٌ، وهو 

طلوب، وقد بان بطالن سلسل ا ُفبطل ال َ ُ سلسل،َ ور وال  ُ فيلزم ا
واجبُ وهو وجود،ناُمطلو   . تعاِ ا

. جلمتيط عجعجيلكم عجنيطنق)ص(
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ؠ  
يمملكن عجنهئالن مض عجنمتيس عجنسلكجع ُّـجهتهب جلمف جعمثلكن عخفالقهنمل مض عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل 
ف نعمغمك  جعمل عمل نمغ عمغمك معخيلكملش نظهث جن مس معمتت عجنمت ف عجن يعجنىعه حكمث آلجغبلكغ نمغ

ش نعجنتلكمظ ف جعلكجنىععغ جنمبىغن عجنيطنق ظن عجنتسمبس مغ ش جفمثهن عمععجن ي جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب ٰهِّـ ي
ف  مغ ف نعمغمك عجن ق نمغ عخفالقهنمل هنلك جعخل جليطن عهثتهتلكظ عآلهنيع عمل نمغ ىمض عجنمتيس عخفىعمم ي

يغ  .جعلكجنىععغش نجعخل جنىغنن عجنيطنق نعجنتسمبس مض عجنخيمب نعخفخيمب
ش حمهت هنلك حسمب َّـىعع عجنمتيس جلمف  ق جعهئال خكمئمث يظهنلك جعمثلكن جعجيالن عجنالقن عخفىعمم ي ي

ش جفمثهن عن مم هنستيطم يجللكمعمئ ي  : جعبمثلكن ظهنيعُّـه جعمئمثلكق عحكتثمتلكأل هنجيلكجنمكي
 .يعخفالقهنمل عقع مس معهئ جعمثمتمل. ص
 .هجعجيالن عجنالقن ظن عجنتلكمظ عن مملكن جضتلكمغلك عمل جعمثلكن. ص

ينجعخص ظن عجنالقن مض َّـىعع عجنمئمثلكق ُّـجهتهب جلمف خكمئخلش حمالجعيط هن عجعجيلكم مم هنمتهتخص  ي ي ي
ف نعمغمك عجن قش نَّـ جن مس ُّـمتت عآلهنيع عمل نمغ ف جعلكجنىععغش يجنحقحم جعيعحمخي عخفمئيطن عخفىعمم مغ

فط نقجن  مغ ف نعمغمك عجن ض جعىعجن عجنيعحم عجنمتمئمثىشش نَّـ عهثتهتلكظ عآلهنيع عمل نمغ نجنمث
ضخيلكن ني ُّـيعحمخيلكنش ظه ي ُّـمهيطخملكن هنخيلك ني ُّـهئىعجعلكن ممىعجن وآلن عجنمتمئمثٰهخل ي ُّـ و هى  .ي

ش نجنمتبيطظ جعلكآلنم جغ عجنثلكذ يعقنش حممتح عين جعمهيطف عجعجيلكم مم هن عجنيطنق نعجنتسمبس ي  .ي
ؠ إ  
ش شمسحفىع عجنجهلكقف مض عجعجيلكم عجنيطنقخمب ظن ُّـ خم جلمتيط معخييعُّـهي نجعمثلكن عخفيععف هنمت ي مع

عظ مملكن  خم عجفتمثلكف عجنحنظ عمل هثهيس هنجيمبمئلكش ظه حك هجفمثهن ظحملكف ظهث جلبلكقغ جل مع ي ي
عحكجيمل  . ظن جعيطنشلكوجع

مش خف شلكُّـمل عحلهئهبملش معمئيعُّـيعع جنيطقنق حكخصجفمل عخفيعمغ عجنيطُّـمت عجنسمثيط ممخصم )ص( ه عجنخيمبمل نعخفخيمب ي
ف عجنخيبلكفه: عحلمثيطقهش جعمئمب  .صصص كصف: عجنجهمثىط جلحل حس
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ش حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل  :يظهنلك عجعجيلكجن
ف نعجنخييطن هثمئمثٰهلكن ي رتهبخيلكن ني ُّـيعمعهيخيلك  مغ  .نعجن
ق جعلكلك جضلكم   .عجنيطنق عخفىعمم

 :نَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل عجنتلكمظ 
ش  يجن مملكن عجنيطنق جحهئمتلك مغلكألىغع جنمبىغن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب ه ه

غ هعقن حملكجنيطنق جنمثيغ جحهئمتلك مغلكألىغعش نَّـ عخفجيمب  .ه
عضِّـ جعخلش نعهثخص عجنىعه ست يظهنلك عجنالقن حم ي لكف عمل عجنبمثلكن َّـ عخفالقهنملط عق مممث ي

ق عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلط عق عجنيطنق عخفىعمم  ُّـمبىغن هن مغ
يقهنمل هنيطجلينجعخص ظن عخفال  حممثهبهئ عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمبمثهتلكش نقجن هن حفالم لكغو

ن فغش نهبىعع ُّـهئ  .ى مض عجنمقَّـلكنىعجنمقَّـلكن و هنى عآلهنيعىعجنجييعُّـمئمل عخفخيهت
خم جلمف ) ظ(  خم جلمف ) غ(ش ن)غ(يهنت خم ) ظ(ش عقن )ظ(يهنت يهنت

 ).ظ(جلمف 
ق فنق ُّـمبىغن هنمت عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل  خم عخفىعمم هعجنت  .ي

 :يُّـهبهئ جليعض هن حفالم عخفمئيطهنلكغ عجنتلكجنمثمل 


خم جلمبمث  خم جلمف ) ظ(ش عقن )ظ(َّـ ) غ(ينهن مجمبمل هنلك ُّـت  ).ظ(يُّـت

وَّـمتلكم جعيعَّـلكن ُّـيععف عخملكهنت جنمبهبيطجل عجنيعألمثيغش نمض عآلجغمتلكظ ُّـمئلكن جعيعَّـلكن آلجغبلكغ هنمئيطهنمل :  ظه)ص( ي هي ه
خم ق جعمقَّـلكن ظحفيعيُّـت  .و جلمبمثهتلك عجنمقَّـلكن عخفىعمم
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يهنتمئيطن نجنمثيغ ) ظ(جعلكجنمئمثلكق عمل خظ نعجفيطش نَّـ ) ظ(عقنش خظ نعجفيط نَّـ 

عق  م جعج يهنتمئيطهنلكش نهنتمسحفيع نجنمثيغ هنتمسحفيععش نَّـ َّـىعع عي عمغتخصل جنمبمتمئمثٰهخل مغمبب عجنمئ ه يه ي ي
عقن جضلكمش نمم هنلك َّـ ممىعجن جضلكمش عقن حملكجنيطنق جضلكم!عجنيطنق م جعج ى عقنش جنىغن هن عجنمئ ى  .يى

هنمل جغلكهثمثمل نجعحسمك هنلك ظحملكف عجنجهلكقف هن حفالم عجنبمثلكن يممخص ظهث ُّـهبهئ جعمثلكن عخفالق
يعجنتلكمظش نقجن عجلتخصفع جلمف عخفمئيطهنلكغ عجنسلكجعمئمل  :ه


ف نهنخييطنن مض ظن نعجفيط) ظ(عقنش خظ نعجفيط نَّـ  مغ ههن  .ه

ؠ إ  
ش : يظهنلك عخفيععف جعلكجنتسمبس حمهت فن عمل جلمبمل هنهسجغيعغ حممث يظن ُّـستمتيط عخفهبهئ مض نمغ ي

مش خف شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(  .ضصص كصف: ي عجنخيمبمل نعخفخيمب



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................ضصص

ينمعستمتيط معمب عجنخيمبمل عخفهسجغيعغ عمل جلمبمل ظحفيعه هنهسجغيعغش نَّـمب مغيعع  ي ي يي  .عمل شلكُّـملي ي
ش حممثهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  :يظهنلك عجنيطجنمث جلمف جعجيالهث

ن مم ...ظش غش فش ف  فعغ ُّـهئ مغ يمجمبمل هن عجن  هن ظجفلكفَّـلك ه
ي جنحنظ ف جنمثيغ هنخيمب مغ ش فنن عيهثتهتلكظ عمل هن ي جنمبسلكجع ههنخيمب  .وه

ق جحتمت جضلكم   .هعجنتسمبس عخفىعمم
 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ 


 :هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


ف جعلكجنىععغش َّـىعع حفمب مغ ىنعي جنهئلكن مم هنمتهتلك نعمغمك عجن و ي  .ي

ينعخفهسجغيع عجنىعه معهيتمئيع عجنمث معمب عجنسمبسمبمل عجللكهنخيمل يجفلكف عخفهبهئمتلكغ ي ُّـخييطن 
ق عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل  :هنعجفيطع هن عآلهن

 .مبسمبمليعخفهسجغيع َّـ هثهييغ عجنس. ص
 .يعخفهسجغيع َّـ جعخيىش عجنسمبسمبمل. ص
ىي َّـىعع ني قعمش حمهت حفلكقف جلمتهتخصش نعخللكقف جل حكمبسمبمل عخفهبهئمتلكغ ي . ص ه

ف  مغ ف عجنىعه ي ُّـمهيطم جلمبمث عآلهنهئلكن َّـ نعمغمك عجن مغ وخك ظهث جنمثيغ هنمتهتلكش نعخف ي ي
ف عهنلك جعلكجنىععغ ظن جعلكجنميحقش  مغ ف نعمغمك عجن مغ يجعلكجنىععغط نقجن آلهث جلمبهبمن ظن عخف ى ي و ي

غش ني معسمبس مض عجنبخلش َّـىعع . َّـ جحهئ جعلكجنىععغنهنلك َّـ جعلكجنميحق  نهبىعع ُّـثبمن عخفجيمب
ش نَّـ  ظجفيط فجنمثمبخل حكلكخمهتخص عجنجهلكقف آلجعجيلكم َّـىعع عجنجه  .ىحفمب
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م عجنثالجغمل ُّـمبىغن عجعجيلكم عجنتسمبس ي نقجن آلن طينعقع مع عجعجيلكم َّـىعن عجنجهمئ

يعآلخمسلكن عجنثالجغمل نجنمثيطغ خمسهبتخل جغمتلكألمث ههيمثيطعن جفخن عآلخمسلكن مض جغالجغمل جفخنع ىتخل معى و و
ضمثح هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظجلمئ يمبمثلكش نَّـ هنلك ُّـهبهئ مع ه  :ي

 
ش نيقن  ن عجنحنظ جلمبمل جنمتهيس هظهنلك فجنمث ننمغ جعجيالن عجنجه عآلنمط حممبمبىغنهن مم ي ي ي ي

يقجن ظن ُّـتمئيطن عجنحنظ جلمف هثهيس نظن ُّـتمسحفيع جلمتهتلكش نيقن قجن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل  .ي
ىنممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل جنمبجه عجنثلكذط نقجن آلن جعخيىش عيجفلكف عجنىعه حميعك  ي ي

يجلمبمل جنمبسمبسمبمل َّـ هن مجمبتهتلكش حممشقع حميعك جلمب وي ى همل جنمبسمبسمبمل حمهت جلمبمل جنمتهيس ظُّـٰهلكش ه ي
 .ينيقهن يقن عجنجه عجنسلكجع

ى ظحفيعش نَّـ جنىغنن عجنجكمغمثِّـ جعال هنيعمغِّـش حممبهنَّـمتلكم يقن ن َّـىععوز  عجنبخيىش  ُّـهئ
ق ن ق نعجفيطحميفنن عيحفيع هن ظشخص هنثالنش نجفهئ عآلهنثلكم حممثخص ر  .مثخص ي ر

ينظهنلك عجنجه عجنثلكجنهنط حم  :نن جعلكلكاللكيقهنهنمت مبىغن مثي
ف نعمغمك عجن. ص مش نجعلكجنتلكمظ حمال نمغ ف جعلكجنىععغش نَّـ جلمبمل جمحق هنخيمب يمغ

 .ىمعسمبس مض عجنبخلش َّـىعع حفمب
ضمثِّـ . ص م نعجفيطش نَّـىعع ستلكف عمل مع وجنىغنن عمغتخصل جلمبتخل هنستمئمبتخل جلمف هنخيمب ي ي

ط حمهت جعهبثلكجعمل خممثلكق عحكتثمتلكأل يظهنيعُّـ ه ُّـهيمثيط جعمسهث جن مملكن عخفهسجغيع مض عجنسمبسمبمل حفلكقمغلك و ز ي
عقف جلمبتخل هنستمئمبتخل جلمف يجلمتهتلك جنمبىغن مع مي  .ي نعجفيطش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمبو هنخيمب

م نعجفيط نَّـ ظجفيط ظجفلكف  عقفمعخل جلمف هنخيمب وظهنلك عخفالقهنملش نَّـ جعمثلكن عجنخيمبتخل عخفت ي ي
ن عجنخيمبمل عخفهسجغيعغ مض عجنسمبسمبمل ) ظ(عجنسمبسمبملش نجنمثهئ  يهنثالش حمهت جعمتلكظ جلمف عجنتسمبس نمم ي ه ه

م جنمبخيمبتخل عجنتلكجنمثتخل يحفلكقمغمل هنخيمب ه  :ه
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فعغ عجنسلكجع ي نقجن آلهثمتلك حميعضمتلكط)غ(. ص مغ ي عجنتسمبس جلبلكقغ جل معيعمعمك هن
ش عقن   .مض عجنسمبسمبمل) ظ(يجلمبمل جنل) غ(يجلمبمل جنالجف

يش نَّـ عجنخيمبمل عخفهسجغيعغ عجنت معهيتمئيع عجنمثهتلك عجنسمبسمبمل جعهئ ظجفلكفَّـلك)ك. (ص  .يي
ف  مغ الجضتلكف عمل مم هن ) ظ(عقنش حملكخف يش نعي حملكحكتميمتلكعن جل عآلنم )ك(ن) غ(ه ي

يحفمب عجنجكمعمك عخفهييعنك مض عجنسمبسمبملش نع ىحكتميمتلكعن جل عجنثلكذ حفمب عيجفتمثلكف عمل ى
يهنهسجغيع حفلكقفش حمحقمغ عآلهنيع عمل عيجفتمثلكف عمل هنلك جنمثيغ جعخلكقف جل عجنسمبسمبملش نَّـ عهنلك  و ي

الهثهيسهتلك ظن جعخيٰههتلكش نخميط مع عجعجيلكم مم هنمتهتخص  .ي
ّؠت ؠءؤ  

سلسل ور وال   ا
ه عخفخييعحمملش  ه عآلجغبلكغش ظه جلمف هنست هُّـىعمميع عجنيطنق نعجنتسمبس معلكقغ جلمف هنست ى

ش عهنلك هنبلكخغ ظن هن حفالم جعحمثهن ي خم هنخييعحممل عجنحنظ جلمف هثهيس ق ظن معت ه ر ي ي
قعغ ي معمتتهت جلمتيط  خم هنخييعحممل عجنحنظ جلمف معمه ق ممىعجن ظن معت ينحكلكأليشش ني ر ي

ق نقع ق ي معمه يمعمه  .نظوي
غش حمهتخص جفلكين ُّـهبتمت نقنفرلك  ه عجنثب ينظحفيعه ُّـىعمميع مم هنمتهتخص جلمف هنست ى

ف عجنحنظ جلمف خم نمغ يجلمف عجنخيمبملش حمال ُّـت فن جلمف حكمبسمبمل ي خم نمغ ش ني ُّـت ي هثهيس
يغ عجنت ي معمتتهت  .هن عجنخيمب نعخفخيمب

ش نَّـ جضلكم ينخميط عحكتيطم جنبجيالن عجنيطنق جعمسهث ُّـمبىغن هنمت معمئيطن عجنحنظ جلمف هثهيس ي . ي
هنظهنلك عجنتسمبس حممئيط ظنقف جليطف و ى ى فني م هثهئتهي جع ش نَّـىعع هنلك حك  شي هن عآلفجنمل آلجعجيلكجن

حكخيلك  ههنجهحقُّـ عمل هنحيلكن معجيمبمك خف ظقعف مع يي  :نقُّـلكفغى
 .جعيعَّـلكن عجنتجيبمث. ص
 .عخفبيطظ نعخفخيلكف نعآلخكلكقعغوهنلك قمميعن عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ مض ممتلكمح . ص
حكيش. ص  .جعيعَّـلكن عجنجييعم نعجن



ف نعمغمك عجغبلكغ مض مغ ضصص...........................................................معخيلكمل جنىععمع عجن
 .جعيعَّـلكن عجنتٰهلكُّـ. ض
 .يجعيعَّـلكن عجنجكمعمك. ض
 .يعآلحكيط عآلحفخنجعيعَّـلكن . ض

 . هن جعيععَّـخلنجمحق قجن
حال سلسل ا   وط ال

 ُّـستحمث حممثخص عقع مملكهثمن ظمغىغعظ يعجنتسمبس عهثخص: يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل 
فغ مغ ن مصتهبخيملهعجنسمبسمبمل هن ش نظن معهئ فش نظن ُّـجكمعمك جعخيٰههتلك جلمف ه جعلكجنهيخي مغ ي مض عجن

فغ. جعخيىش مغ غ ممبخيىش هنيععمعمك عجنخييطفش حممبمثيغ هحممب مملكن جعخيىش عآلمغىغعظ هن ي جعلكجنمئ
فغ مغ ف هنمت هنتمتلكن فعألخصش نممىعع جن مملكهثمن هن مغ ط آلن عخف هجعهبستحمث ه و ي جعلكجنهيخي جنهئمتهتلك ي

ف مضوجمحق مصتهبخيمل مغ عفغ عجنىغهنلكهثمثمل جعخيٰههتلك هنخييطنهنملش عجن ه مملكحل ف جعخيىشط ي  جلمتيط نمغ
فغ مغ ف هنمتهتلك فعألخصش نممىعع جن مملكهثمن هن مغ هجنتمتلكَّـ هنلك َّـ عخف  مض ه جعلكجنهيخي مصتهبخيمله

فع خم عجنبخيىش جلمف عجنبخيىش نمغ فش جنهئ ي معيعمعمك جعمثمتهتلكش نَّـ مع مغ هعجن ي و ممخييطف جمحق شي
فعغ مغ وهنتمتلكن هن هن جنمثمل جعمثمتهتلكو ي ي جلمبمثمل ني هنخيمب  .ي

ن عجنتسمبس جضلكيعقن حميع عجنهلنك عجنثالجغمل عجنتلكجنمثملشهش حممبهئ ُّـهئ ي يجعيط هن مع  :ي
ف عيجفلكف جعلكجنهيخي.ص  . نمغ
ف عيجفلكف جعلكجنهيخي.ص  . عمغتخصل نمغ
ي عجنجكمعمك نعجنخيمبمثمل نعخفخي.ص  .يجنمثمل جعخل عيجفلكفمبي
 

عقم عآلحصلكن)ص( .صصص كصف:  خك
مصصصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص( .صضص كصف: يط نخف شلكُّـمل عحلهئهبملش عجنخيمبمل نعخفخيمب
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ع مض  م عمل جعحهن عجنمههيلكغ ظن ُّـبحث ظ وعجلتلكف ظَّـ عحلهئهبمل نعجنهئالن جلمتيط عجن
ق عجنتلكجنمثمل  :عآلهن

 .معمئسمث عجنمههيلكغ. ص
 .يظظ عمعمهلكم عجنىععغ جعلكجنمههيلكغ. ص
 .يهثح عمعمهلكم عجنىععغ جعلكجنمههيلكغ. ص
معمثمل. ض  .يجليطف عجنمههيلكغ عجنثب

 :هنلك ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنمث هن حفالم عجنتلكمظ هن ظجعحلكغنَّـىعع 
   ؠءت

يجنمئيط مغيعغ عجنخيلكفغ جلمف معمئسمث عجنمههيلكغ عمل هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عخفخجييش 
 :عجنتلكمظ

ينعجنبحهن مم عجنبحهن مض عجنمئس عآلنم هن عجنمههيلكغ ل ظه عجنىععمعمثمل ل نقجن آلن  يى ي ي
هعجنمههيلكغ عجنهيخيمبمثمل ممثحقغ ىعجنمههيلكغ عجنت معمتتىغل هن عجنىععغ مض هنيعمعبمل عجنهيخي : ش نَّـي

ن ع هجنمههيلكغ عجنهيخيمبمثمل عي قعأليطغ جل عجنىععغعخللكقف جل هنيعمعبمل عجنىععغش نجعلكجنتلكمظ حمال معهئ ي  .ي

 .صصص كصف: ي قعمغ خف عجنمتهتلكُّـملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسش جنمبسمثيط عآلحكتلكق)ص(
.صصصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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ينظهنلك عجنمههيلكغ عجنىععمعمثمل ىحمهت عجنمههيلكغ عجنت معمتتىغل هن هنيعمعبمل عجنىععغ هن جمحق جفلكمغمل : ي

وعمل حللكل ظهنيع حفلكقف جلمتهتلكش ني حفلكقف و ي جل عجنىععغ عي حمخيمبهتلكش نقجن مملكحلمثلكغط حمهت و
همعخيلكمل جف جعميىش عجنمتحييع جل ظه خظش نممىعجن َّـ جللكمس  ي ي ش نممىعجن َّـ خملكفق س  .جعىععمع

ف  ي نمغ ينجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنمبمههيلكغ عجنهيخيمبمثملش حمخص َّـ جعيععقم جن
ش ني َّـ جض ن ه ني جحمثمنوعجنيعقم عجنىعه َّـ حمخيمب ي عآلجفمثلكظ نعآلهنلكمعملش نهبىعع معهئ  جن

 . عجنهيخيهجغمل حليطنغيعجنمههيلكغ عجنهيخيمبمثمل جفلكف
عمغبمثمل عمل قعمعمثمل نحمخيمبمثملش نَّـمتلكم  ينَّـىعع هنالم عحلهئخصظ مض معمئسمث عجنمههيلكغ عجن ي ي

 .يش َّـ هنخيتهبيط عخفتهئمبهبخل ظحفيعههنالم
معمثمل يممخص ظهث معمتمئس عجنمههيمل عمل جغب ونَّـ عجنت معجهتهب جلمف ممخصم يأل جعسلكجفمل : ي

ن : ينعمل حكمببمثمل. خميطحك معخيلكمل ق ظن ُّـهئ ش ني ر ونَّـ جلبلكقغ جل حكمبمك هثمئيس جلمت
وعخفيععف هبلك حكمبمك ممخصمط نقجن يحكتحلكجنمل خكىعنق ممخصم جل قعمع معخيلكملش نَّـىعع هنلك 

م ُّـت عجنبحهن حممث يجف ف هن يحك مغ ف جعلكجنىععغ نعمغمك عجن مغ ىمئلكط عق نعمغمك عجن ى ه
ش  ف ذنقه جنىععمع جعىععمع حمهئىعجن جلمبهب معخيلكمل جعىععمع مغ سمجمث عجلهتلكغش حمهئخص ظن عجن ي

 . جعلكجنىععغ ي جعلكجنميحقهنممىعجن خميطقمع َّـ نعمغبمل
  إءؠت ؠّء ؠءت

ش نَّـىعع  غ قعمع هي خك ظهث معخيلكمل هنتمه جعمههيلكغ عجنهئخصم جعخص ُّـتمتلكحكمك هن نمغ ي ي ي
 :خكلكقغ عجنمث هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملهنلك ُّـهبهئ عآل

فن  ف جعلكجنىععغ هنستمي جل عجنميحق مض نمغ مغ  .ونعمغمك عجن
ف جعلكجنىععغ جعهيلكخميط جنهئخصم هن عجنهئخصيغ  مغ  .وي خظ هن نعمغمك عجن

ف جعلكجنىععغ حملكخميطع جنهئخصم هن عجنهئخصيغش جنهئلكن   مغ هجن مملكن نعمغمك عجن

ش معمئيعُّـيعع جنيطقنق عخفيعمغ عجنيطُّـمت عجنسمثيط ممخصم )ص( غ حتمبمثمبمثمل مض هنيععمعب نهنخيجيمثلكمع جفمثيطش جعح ي عجنت هي
.صصص كصف: يعحلمثيطقه
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مغيطعن نجحلك جع عجنهيمئيط يهنيعممبلك جحلك جع عجن ي ه  .يعنش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمبي
يظهنلك عخفالقهنملش حمهئخص جن مملكن نعمغيطع جنمبحمثلكغ نحملكخميطع جنمبمئيطقغ عجنت ي خك مض ظشلك  يي ه ه

فهش ظه ممخصمهممخصم ه نمغ و مض مم هثجهمسغي فش جعخالم عحليعمممل عجنت َّـ ي مغ  هن هثجههيغ عجن
 . هن هثجههيمع فنن ظحفيعهوممخصم هثجهمسغ

و حمالهنتمتلكل ظه هثح هن ظهثحشينظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ ي نقجن آلهث طلكظ عجنجكمممثمك جلمبمثي
عمغمك جعلكجنىععغ جمحق نعمغمك وُّـمهحق عجن ز  .ى جعلكجنىععغش نَّـىعع حفمبى

ق  يجلمبخص ظن عجنجكمممثمك عخفىعمم عمغمك معخيلكمل ل ه يَّـ خ عجنجكعمممثمكش جع مملكن ل عجن
مغيطعن هن جمحق ظحفىع حممئيطعن وجعسمثجيلكش ظه مملكن مض هنيعمعبمل قعمع هثهييغ عجن ش ه  مض هنيعمعبمل قعمع

هث مض هثهيس مس ُّـهيمئيط  ف ققغحمهت هن جفمثهن َّـ مم وجلمت نمغ ي جحلك مض عجنسخصنعغ ي
ينعآلقكش نعي جنهئلكن هنيعممبلك هن نمغيطعن قعمع نحممئيطعن معمب عجنىعقغ ه ي  ....ي

يُّـهبهئ عيحكتيطيم جغلكهثمثمل آلجغبلكغ ظظ عيمعمهلكم جعلكجنمههيلكغش نقجن جلمف ممخص  ه
 :يلكيعُّـمئمل عيحكتيطيم عآلذش نهن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ

ف جعلكجنىععغ َّـ عخفبيطظ عخفهيمثىش جنهئ مغ ف نممخصم نعمغمك عجن و نمغ فهو  .ي نمغ
ش نعجنمئيطقغش نعحلمثلكغش نَّـ ي هثته نظهيلكغه ممخصيغَّـمتلكم مه هبلك جفمئمثمئملش مملكجنخيمب

ي جنمتلك جعلكجنىععغ نعهثخص جعلكجنميحقط نقجن آلشلك مس معهئ جغ مملكهثمنجنمثسمن ي  .ي
ف جعلكجنىععغ هنبيطظ معمب عجنهئخصيغش حمهت نعمغيط حصلك نجعمتح   مغ ونعمغمك عجن ه

 .يظمع نظممهب
 : عجنمئمثلكق عجنتلكمظُّـهبهئ جليعض هن حفالم 



عأليط)ص( .ضص كصف:  فقق عجنهي
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ن هنت يننعمغيط عجنمههيمل هن ظهبمث عجنىععغ ظنمل جعمسن ُّـهئ وى  .همههيلك هبلك هن عجنميحقو
جفمثيطش حكمثخص جلمثلك حكمثت عجغبلكمع مض ظجعحلكغ عجنت ض يظهنلك عجنمهمييعهش حممبتهئ ظظال هن يي هي  ه

جفمثيط مض عخللكجنمئمثمل نعجنهيلكجلمبمثمل يعجنت  .ي
ل جلمتيط ...:  يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل ط ينعجنهئمقه نعضحمل ذنقُّـمل مممث ُّـس

ن نعَّـمك ممخصم هنلك نهنهيمثٰه خملكدع جل قجن عجنهئخصمط هقه حمجييعغ ظن ُّـهئ وو ى  !و
عَّـمكش نعخفستهيمثيط ظمميعن هن عخفهيمثيطش نجفمثهن  َّـمك ظخم هن عجن ن عخفست وحممثهئ

غ دمجغبمن عحكتمتلكف مجمث عخفهبهئمتلكغ عمل قعمع ه معخيلكمل عجنت َّـ نمغ ى ه نحمخيمبمثمله  جضٰهملش ي
ق عجنخيمبهبمثملش نعخفهيمثىش جنهئ خظ ونهن مجمبمل هنلك ُّـستمتيط عجنمث َّـ عجنىعنعغ عجنخيلكخفمل نعجنمه  ي

 ....و ممخصميظنحط جعهئ
   ؠّء ؠؠت إءءت

هجعخييط ظن جغبمن ظن عجنىععغ هنتمههيمل جعلكجنمههيلكغش َّـلكَّـمتلك جعحهن ه يي ي قجنمن عآلخميطعن جلمتيطنش و
ن نجميعغ ظحفيع يحمهلم خم ه َّـهت خكجييع عحلي يننش جعمثمتخص نمل ظحفيعنن نمغ ن ي  حممسظلكجع

ع نحملكقنعش نعيقعظ مض عخفسمسجنمل ظقجعخيملش َّـ عجنتلكجنمثمل نحم عخفخجييش عجنتلكمظ  :يحمميمتهب

يعجنىععغ هنتمههيملش نظهيلكهتلك قعأليطغ جلمف قعهتلك جفلكفجغملش َّـىعع هنلك ُّـمتسمك عمل عجنهئيع. ص ى  .يعهنمثملي
هعجنىععغ هنتمههيملش نظهيلكهتلك قعأليطغ. ص  .ى جلمف قعهتلك خميطُّـهبملش َّـىعع هنلك ُّـمتسمك عمل عآلخكلكجليعغي

.ضضص كضف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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سعجنىععغ هنتمههيملش نظهيلكهتلك جلخل قعهتلك نمم .ص ى ى جلخل عآلحفيعهش نَّـىعع هنلك  هنمتهتلكي
 .ىُّـمتسمك عمل عحلهئخصظ

هعجنىععغ جنمثسمن هنتمههيمل. ض ش نَّـ هنلك ُّـسهب جعمتحييعُّـمل ي ي نعهثخص معهيخي حمخي عخفتمه ي ي ي
م ُّـمتسمك عمل عخفخيتىغجنمل ىهثمثلكجعمل عجنىععغ جل عجنمههيلكغش نَّـ خم  .ه

م ُّـت عجنتخييعك  يعحل هن َّـىعن عيقعظ جغلكجنثهتلكش حملكجنمههيلكغ جلخل عجنىععغش نحك ي ي
م عمل جضمب ظ ضخي هن َّـىعع عجنهئتلكغيحصىعع عجنبحهن جلمتيط عجن  . نهن

ءؠ ّئءت ؠؠ  
م ريعه عجنهئالن حممثهتلك َّـ عجنثخصهثمثمل عجنتلكجنمثمل معمثمل عجنت حك  :يعجنمههيلكغ عجنثب

 . عآلقعفغ نعجنهئيععَّـمل.ض            . عحلمثلكغ.ص            .عجنخيمب. ص           .  عجنمئيطقغ.ص
ي عآلقجنمثمل نعآلجعيطُّـمل.ض          . عآلفقعم.ض  . عجنمهيطم.ط         . يتهئمب عجن.ض          .ي

ك عجنتلكجنمثملش  قغ هن حفالم عجنمتمه م ُّـت عجنهئالن مض عجنمههيلكغ عخفىعمم يَّـىععش نحك
هنَّـ معسخيمل جلهل هثمهلك  :ي

ي َّـمبمثمل عجنمئيطقغش جفمثهن ُّـت معمتلكنم عحلجمل عجنت ظنقفَّـلك عخفمهمت   ي يي
 .آلجغبلكغ عجنمئيطقغ

ه هنمئيطهنملش معجهتهب جلمف جعمثلكن هنهييعفعغ حصلك فحفلكجنمل مض  و ضمثِّـ ي خف نمع
قغ  .يعحلجمل عخفىعمم

ي معمئيعُّـيع عجنجهلكقف جنمبحجملش نقجن عجلتخصفع جلمف هنمئيطهنتخلش نقجن  ه ي
يهن حفالم خممثلكق عحكتثمتلكأل  : َّـ عجنتلكمظو

ومممبخص مملكن عجنخيلكمس جضيطجغلك مملكن عخفهسجغيع حممث ل نَّـ عإل معخيلكمل ل خملكفقع حضتلكقعش جنهئ عجنخيلكمس  وى ه ه ي ه يو ى ى ي
ىجضيطغش عقن حملكخفهسجغيع حممث ل نَّـ  ي ه هعإل معخيلكمل ل خملكفق حضتلكقى  .ه

يجفمثهن مع نض عخفمئيطن آلجغبلكغ نض عجنتلكمظ هنَّـىعع هنلك مخمن عآلخكلكقغ عجنمث ظهثهيلك. ي  .ي
ق ي  ق عجنمئيطقغ جل ظهن ن عجنمئيطقغش جفمثهن قجل عجنبخيىش خممه و جلهب و
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 .يمعجههبمبهتلكش هن خمبمث جليطن عجنمئيطقغ جلمف ظيطنق عجنهئثحقش ظن عجنهل ظن عجنمئبمثِّـ

ن   .عجنمئيطقغ ظقعظ مض جلهب
معمثمل عجنثلكهثمثملش نقجن  ش جفمثهن ريعه عجنهئالن مض عجنمههيمل عجنثب ي عجنخيمب

خمهتلك عخفمهمت  يهن حفالم جفجمل ُّـس و  . آلجغبلكغ َّـىعن عجنمههيمل جن معخيلكملي
ي نمغهتلكن آلجغبلكغ جلمبهب معخيلكملش جفمثهن مس ُّـهئت عجنجهلكقف جعلكحلجمل  ى

ش جعيعجنت حكلكخمهتلك عخفمهمت  ي آلجغبلكغ َّـىعع عجنهئخصم جن جلىغ نمغ و جلهبيط عمل معمب ي
ن حمخيمب  ضمثحهتلكش نقجن هن حفالم قمميع ظهنثمبمل جنىعجن جلمف مم حك مض مع وعحلجمل حمت ي ي
ش نقجن هن حفالم جليعك عيُّـلكغ عيحملكخممثمل  يمعخيلكمل جضهئخص هنتمئمتلكش نَّـ ظُّـمل عجنخيمب ه ه
يعجنسخصنُّـمل نعآلقضمثملش نممىعجن جليعك عيُّـلكغ عآلهثهيسمثملش نهنلك جعخل مم َّـىعع هن عجنتأللكن  ي ي ي

 .نعهثسجلكن
يجغ نخمب َّـىعع مممب مم يلكن خميط ظنقف جفجمل ظحفيعه جمحق هنلك قمميعَّـلك عخفمهمت ي ه ش ي

هث  هنجفمثهن ظقعف هن حفالحصلك عجغبلكغ هنث َّـىعع عجنهئخصم جن معخيلكملش نقجن عجلتخصفع جلمف مم
 .هحضتلكقع

ش جفمثهن ُّـيععف ل حفالم عجغبلكغ حكخيمل فعأليعغ جلمبهب معخيلكمل  ن عجنخيمب و جلهب
شنظشلك ي جفيط حصلك ل عجنيعف جلمف ظخم ي ش نظنعي يم قجلهبمن حفالم قجن  جلمبهب معخيلكمل ي ُّـمتلكم و

ق مملكجلىغألمث لكغش جفمثهن قَّـمك عجنبخيىش عمل جليطن جلمبهب هبلكش ظن جليطن جلمبهب يجعخيىش عآلهن
ن  ش ظن جعلكآلخكمثلكظ خمب عآلرلكفش نَّـىعع عجنمتيس ُّـجهتهب جلمف عحلجمل جلمف جلهب يمعخيلكمل جعىععمع ي

 .جلمبهب معخيلكمل
ي عحلمثلكغش ُّـجهتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف ممالن عخفمهمت  ش نعجنىعه ي

ي عجنمههيملش جعمثمتخص مملكن ممالن عجنجهلكقف ظنحك فعأليعغش جفمثهن معخييعك مغلكظ آلجغبلكغ ظظ َّـىعن
هجنمتح عيمعمهلكم هبىعن عجنمههيمل ظُّـٰهلك  .ي

 . عآلقعفغ نعجنهئيععَّـمل
عم مض عآلقعفغ  . عآلخم
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معمثمل عجنت َّـن عآلفقعمش  ي عجنمههيمل عخللكهنسمل هن عجنمههيلكغ عجنثب
 . جعخييط ظحفيعههُّـيععف عجنبحهن حممثهتلك نعجفيطغ

فن معخيلكمل غ نمغ مغ ه عآلقجنمثمل نعآلجعيطُّـملش نظشلك يقهنمل جن ي ي  .ي
غ َّـىعن عجنمههيمل جن  ش جفمثهن ُّـت عآلخكلكقغ عمل نمغ جغب ي عجنتهئمب ي

 .معخيلكملش نممىعجن مض عخفيععف هن َّـىعن عجنمههيمل
ي َّـمبمثمل عجنهئالنش جفمثهن ُّـت عجنهئالن مض لكيعُّـ عجغبلكغ َّـىعن  ي

 .لكملعجنمههيمل جن معخي
ي هنلكَّـمثمل عجنهئالنش جفمثهن ُّـت جليعك عيقعظ مض َّـىعن عخفسمسجنمل  ي

 .يعجنت مملكهثمن جضيش عيَّـتخصن
ن جع  .ي جض َّـىعن عجنمههيملش نهنلك معمئ

ش جفمثهن عجفتيطن عخلمهلكن نعجنمتىغعل ى مض خميطن عجنهئالن و نجفيطنجغ
 .مض َّـىعن عخفسمسجنمل

معمثمل عجنت  عجنمهيطمش نَّـ ي عجنمههيمل عجنثلكهنمتمل هن عجنمههيلكغ عجنثب
 .ريعه عجنبحهن مض عجغبلكهتلك جن
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ّؠ ّؠ  
ؠ ّ  

تارٌه تعا قادرّنأ: األو مّ ألن؛    و،ٌه جسمّ ألن؛ٌثَدُ َ العا
وادثّ ال ينفكٍجسم ة، عن ا ر سكونَ أع ا ؛  وهما حادثان، وا

سبوقي ئهما ا د وما ال ينفك،الغة بّالستد وادث فهو   ٌثَ عن ا
ورة ؤث،با تاراًقادراـ وهو اهللا تعا ـ  فيه ُّر فيكون ا و ّ ألنً؛  ه 
وج ورةُف أثرهّم يتخل ًباَن  ك إمُ فيلزم، عنه با  ُدما قِّ من ذ

م   . وهما باطالن،تعا  اهللاُ أو حدوثِالعا
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ؠ  

يجنمئيط معٰههب َّـىعع عجنمتيس هن  ه فجنمثال ُّـهييض عمل عجغبلكغ نعجفيطغ يممالن عخفمهمت ي
معمث يمل جنمبح مغ نجلالش نَّـ ظهيمل عجنمئيطقغش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث يهن عجنمههيلكغ عجنثب ي

 :هن حفالم جليعض جعلكجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
عمغمك معخيلكمل جعحلكفغ  وي خظ هن عجن وي خظ هن عجنخيلكمس جعمئيطُّـ. و و  .ى

ل حكمثمئلكن عجن ض وظهنلك عجنمئٰهمثمل عآلنملش حمهت ظظ هن ى ي يطجنمث جلمبمث مض جعحهن عجنمههيلكغ ي
ينظهنلك عجنثلكهثمثملش حممئيط مع جعمثلكشلك ضهب جليعك عجنيطجنمث عجنىعه حكمث آلجغبلكغ َّـىعن . يعجنسمببمثمل ي

وعجنمههيملش نَّـ ظن عجنخيلكمس عفغ  ي يمغس ي ُّـمتهي جل عحل  .ه
عمغمك جعلكجنىععغ معخيلكمل خملكفق حضتلكق   .هعجن

 : عجنمقَّـلكن هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظعُّـهبهئ جليعك َّـىع 



و عمل قجن عخفحيطغ عخفهسجغيعش حممشن مملكن جضيطجغلك جمحق جضيطغ جغبمن هثمتمئ عجنهئالن و ه ىي ى
جعمل عمل جضيطغ ي  ش عقن حمالجعيط هن عهثتهتلكظ عجنمت غش نعي جنىغن عجنيطنق ظن عجنتسمبس وعخفجيمب ى ي ي

ش نهنلك َّـ ممىع ش نهنهسجغيع ي هنهسجغيع حممث يجضيطغ جن وي ف جعلكجنىععغى مغ ن نعمغمك عجن  .جن ُّـهئ
عضحمل جعمثمتملش نعهثخص عجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن ش حم وظهنلك مممقه عجنمئمثلكق عجنسلكجع ي ه يه  َّـ ي

يظمييععنش نَّـ هنلك مملكن خميط ظحفىعن عخفمهمت جلمف جللكمعمئ مض عجنمتيس عخفلكجغ جعخل ظُّـيطُّـمتلكش نَّـ  ي
 :ههنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل قعهتلك ظُّـٰهلك

فش نَّـ جللكمس عجنس  هَّـمتلكم جللكمس  مغ  َّـىعع طخصنعغ نعآلقك نهنلك جعمثمتهتخصهن
 .يهنلك جنيطه عخفتهئمبهبخل
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هعجنخيلكمس جضيطغ   .و

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ 


و حمسهث جليعحممن ظن عخفيععفشيظهنلك عجنمهمييعه ي ي جعلكجنخيلكمس جنيطه عخفتهئمبهبخل َّـ جللكمس ي

يك نهنلك جعمثمتهتخصش ظه عجنخيلكمس عخفلكفهش جللكمس عآلمغسلكن نعجلسخصهثمثلكغعجنسخصنعغ نعآلق  .ي
ينظهنلك عجنهئمقهش حممئيط جعمثمتهتلك عخفمهمت  ي  جعخص ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل ي

 :هعجنتلكجنمثمل ظُّـٰهلك
ف  مغ  .هعجلس هن
ومم مغس  و جفلكفغ جضيطي  .هغه

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ 


ن  ينعجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن َّـ ظمييعه َّـىعع عجنمئمثلكقش جفمثهن يجعيط هن عجغبلكغ مم و

عفغش نَّـىعع ن هن عحل  : ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ هنلكعحليعمممل نعجنسهئ


فغ عمل عجنمئمثلكق عآلحكلكق نعجنىعه َّـ  :عقنش نجعلكجنخي
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هُّـثبمن ظن عحل معخيلكمل جضيطغ هنهسجغيعش نجن مس ُّـهئ خملكفقع حضتلك ي ه ىي هقع جنمبىغن ظجفيط يقهنخل ي

 :جعلكلكمبخل
عمغمك. ص ن عجن ىظن ُّـهئ قع نهنمبجمسو مغبلكش ظه هنمئهت ه هن ى ه ه  .و
ن عجنخيلكمس خميطُّـخص. ص  .هظن ُّـهئ

عمغمك معخيلكمل خملكفق حضتلكق ش عقن حملكجن هنعجنتلكمظ جعلكلك جعهئال خكمئمث حملكخفمئيطن هنثمب ي ي  .ه
ينهنث َّـىعع عجنمئمثلكق جمحق جعخل عخفالقهنملش نممىعجن جعجيالن عجنتلكمظش نجنىعع حمالجعيط هن  ز ى

ك جعهبهت يهبمل عجنبمثلكنش نقجن عجعتيطعظ جعلكخفالقهنمل جغ عهثتهتلكظ جعبمثلكن جعجيالن عجنتلكمظ جعهئال خكمئمثعجنمتهت ه ي ه  .ي
قعط عق ي شيظهنلك عخفالقهنمل مغبلك هنمئهت ه حمسهث معخيلكمل جن مس ُّـهئ خملكفقع حضتلكقع جنهئلكن هن ه ه وه ي

ن حضتلكقع عن خكلكظ حمخي نعن  ش حملكجنهيلكجل عخفهسجغيع عخفحيطغ عهنلك ظن ُّـهئ هنعحكجيمل جعخل عآلهنيعُّـ يي ى
 .ي ني ُّـسخي عي ظن ُّـجكمشيمثهن ي ُّـهبهئمت عي ظن ُّـهيخيخكلكظ معيعمش ظن يش جعح

ش نعهثخص عجنىعه ُّـمتهي حمخيمب جلمت َّـ عخفختلكق  مغبلك حمال ُّـمتهي حمخيمب جلمت ينعقع مملكن هن يي ه و
مغبلك ظه جمحق حضتلكق خملكفقش عقن حمهيخيمب نَّـ عجنخيلكمس ي  وعجنمئلكفقش نخميط حميعضمتلكن معخيلكمل هن و ه و

ن خميطُّـخصش عقن حملكجن ش نهنلك ي ُّـمتهي جل عجنمئيطُّـ ُّـهئ هُّـمتهي جلمت ي  س ل نَّـ مغسخصذوخيلكمسي
م ن خميطُّـخص جمحق جفلكفغهجضهي عفغ ل ُّـهئ  .ه جعلكحل

ش  خممثت جعلكجنخييطنش نجعلكجنتلكمظ ختمبهي جل عجنهيلكجل يجنهئ عجنمقَّـلكن خملكن جلمف جفيطنجغ ظه هنسب ي ي
ن مض حكخيمل هن خميطقغ نعحفتمثلكقش نهبىعع  ونعجنهيلكجل عجنىعه ُّـمتهي حمخيمب جلمت َّـ عجنىعه ُّـهئ ي

 .يُّـت عجعجيلكم ظجفيط عجنالقهنخل عجنبلكلكمبخل
مغبلكش حمهت جحلك ي ُّـهبهئ ينظهنلك عجعجيلكم عجن هث معخيلكمل هن يالقن عيحفيعش نَّـ جنىغنن مم ه و

ط نقجن آلن هنلك جليطعن عخفحتهب ي ُّـخييطن  ف عخفمبجإل جن قط نقجن جنخييطن نمغ يني ر
ق عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل  :عآلهن

.طصصك: جنثلكجنهن شلكُّـمل عحلهئهبملش عخفيعجفمبمل عجنثلكهنمتملش عجنهيمه ع)ص(
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م خُّـهئ. ص    .خُّـهئ. ص جن. ص      .هنخيمب  .هنخيمب

قغش نَّـ مكمثهيمل عخفىعمم ه جلمف عجن قغ ي ُّـمئ  خمهتيع ننعجفيط هن عجنثالجغمل عخفىعمم
عمغمك معخيلكمل  .نعجللكظ عجن

لط نقجن آلن ظجعحلكغ  ض يظهنلك عآلنين حمسشخص هن جعلكغ عجنسلكجنبمل جعلكهثتهيلكظ عخف ي يي
جفمثيط عجنال م يعجنت ش نعق ي خُّـ حمال هنخيمب ىجفمئمل حكتثبمن عهنتمتلكل حميعك خُّـ جن

 .جنمبهلُّـ
فن نعرلكفن  م عجنىعه ستلكف مض نمغ ينظهنلك عجنثلكجنهن عآلحفحق حمالحكتحلكجنمل معمسجغحق عخفخيمب

عمغمك ظن ن حملكجلال نهنهسجغيعع حممثعمل عجن ه ُّـهئ ي  .ه
 :نحفالظمل عجنمقَّـلكن جلمف عجنمئيطقغ َّـ عجنبمثلكن عجنتلكمظ



ّؠت ؠءؤ  
ة ر   ا

ف عهنلك جعلكجنهيخي هن مم نمغ حممثهبتمت جلمبمث ... :يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل  مغ يعخف ي
ف عي عخليع مغ ق مض عخف غ هن مم مغهتملش نَّـىعع جمحق هنتمه ش نعهنلك جعلكجنمئ ينف جلخص مملكن جلمبمث يي ي ي ي

ن حمخيمب  غ حممثهئ يحممثخص جن حمخيمبمثمل عجنمئ معهمتلكيهبوهنٰهي غ ... ي مض خم ينعهنلك جعلكجنهيخي هن مغهتمل نجعلكجنمئ ي
 نعيحفيع جعلكجنهيخي ظجفيطرلك: يهن مغهتمل ظحفيعهش ني جضلكجنمل قعمع هنيعممبمل هن خكمثألخل

غ  ....جعلكجنمئ
يجغ عجنمئس عآلنم عجنىع يه َّـ جعلكجنهيخي هن مم نمغ عجنىعه ي ُّـهبهئ جلمبمث عجنتميحق ي ي

ن ظهنيعع جعسمثجيلك جفمئمثمئمثلكو عمل جفلكجنملونعخليعنف هن جفلكجنمل ه ظظالش رمك ظن ُّـهئ ه يه نعجنىعه َّـ ... ه
غ هن نمغوجعلكجنهيخي هن نمغ و نجعلكجنمئ غ ظن شيعف عمل عجنهيخيشي ... ي جن هن جفمثهن َّـ جعلكجنمئ
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هنَّـىعع عخليعنف عهنلك جعلكجنتيطقُّـمي ظن فحمخيمل مث مض عحكتخيخصم جنهيىح عحليعمممل جنهئ عخفمهجيمبِّـ جلمب... ي
يَّـ هنلك مملكن حفيعنمغلك معيطقرلك ي فحمخيملش حمهت عخفسهب جعلكحليعمممل ه حمحمئمثمئمل عحليعمممل َّـ ... ه

غ عمل عجنهيخي ُّـسحقع ُّـسحقع ظن  م ظن عخليعنف هن عجنمئ هعحليطنغ عجنتيطقر ظن عحلمه ه ي ي
 .عحليعمممليجعلكجنتيطقُّـمي ظن ي فحمخيملش نمم َّـىعن عجنخيبلكقعغ ظلكحلمل جنتحيطُّـيط 

م عمل عجنبخلكق عهثخص حملكخفلكظ ل عجنىعه َّـ هنلك غ ل جلمتيطهنلك ُّـتح يظ جعلكجنهيخي نجعخلكق جعلكجنمئ ي ي
هُّـتحيعم جعلكخضلكَّـ معيطقرلك ي فحمخيمل ه ق ُّـىعمميع حصلك . ي  :ملي حكتبلكغمهلكجفهنىنعحليعمممل جعلكخفخيمت عخفىعمم

 . قهنلكن.ض    .ز هنتحيعم.ض     .ز جضيعم.ض     . هنسلكحممل.ص     . هنمتتهت.ص     . هنبيطظ.ص
 :ي ظخكلكق عجنمث عحلهئمث عجنسبىغنعقه نَّـىعع هنلك

 :ملش نَّـ عجنتلكجنمثملي حكتلكغمهلكجفبهنظه معستيطجل عحليعمممل : وفجلمن
جنمل جن. نَّـ هنسلكحممل عحليعمممل: عخفمئ  .هنلك حممث: ىنخميط ظخكحق عجنمثهتلك مض عجنبمثمن عجنثلكذ جعمئ
زعجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثملش ظه عخفحيعمش : يجلمبتلكن ي زنعجنمئلكجعمبمثملش ظه عخفتحيعمي ينخميط ظخكحق جنهئ . ي ى

 .زجنمبهبحيعم هنلك جلمتزجنمبهبتحيعمش ن هنلك جعهنمتهتخص مض عجنبمثمن عجنثلكذ جعل
خممن ش نخميط ظخكحق عجنمث جعلَّـ عخف: نعجن  .هنلك جلمبمثىمهلكجفمك عجنيععجع

ش نخميط ظخكحق عجنمثهتخص جعل: عخفتمئلكجعالن ش هنلك عجنمثىعخفبيطظ نعخفمتتهت  .هنلك هنمت
سكون   ا

يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل ن جلمف حفمب عجلس هن عحليعمممل :  ي يُّـجيمب عجنسهئ ى
خمبمبهتلك ظن جعخييطَّـلكش نجلمف جغبلكغ عجلس جلمف جفلكجن عجنت َّـ جلمبمثهتلكش نعجنىعه ُّـمئلكجع 

ش نَّـ هنخيمت هعحليعمممل َّـ عخفخيمت عآلنمش نعجنثلكذ يقهن ن َّـ جليطن ... ي جليطهني حممثهئ

.صصلصص كصف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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ي جلخص هن خكمسهث ظن ُّـتحيععحليعمممل . هئملومبمش حملكجنتمئلكجع جعمثمت نجعخل عحليعمممل معمئلكجع عجنخييطن نعخفي
 ....ي مغسخصذه ظن ظهنيعهني ُّـهئلكف شمب جل عحليعمممل مغس

م   حدوث العا
ن عجنمئيعلكب عآلهثيطجندش نَّـ مض هنخييعك جعمثلكن فيأل  م عجع هنمثهب يخملكم عجنهيمثمبس ي

َّـلك آلجغبلكغ ظن عجنخيلكمس جفلكفغ هعخفتهئمبهبخل عجنت حكلكخم ي لكحللكفغ يقجل جعخيٰههت ظن جع: ي
عجفيط ُّـستيطم يعجن ي جلمف ظن عجنخيلكمس جضيطغش مممسهث خممبى هو هعن خكخيس قُّـيط عجنىعه مملكن هثجيهيمل: منىي  ي

ش نجضلكم هجغ معمتمئ جفلكي جعخييط جفلكم جفت ظلكق عمل ممخصجن يه ي ن َّـ عجنىعه جمحق هثهيس ي ي ظن ُّـهئ
هنهثمئمبهتلك هن جفلكم عمل جفلكمش جع جن هنميحق ش حممئي و معبخل جفلكمغت عمل ظلكهث ظمعمئ يط حفلكقف جلمت ي

نممىعجن عجنمئمثلكق مض َّـىعن عجنمتخمبمل نجمحقَّـلكش نممىعجن  . جفلكم عملومثت نهثمئمب هن جفلكممتىجع
ش حممسهثمن معيعه ظن َّـىعع ُّـخيتمئيط ظن ظه جفهئ نمغيط جلس هنلكع وجنمئمثلكق مض عجنخيلكمس جعجهبمبت و ي وي ى  شي

يجنىغن ظن سهئ جع جلمف مم مغس ق نحممثخص ي ى يط نقجن آلن جفهئ عآلهنثلكم حممثخص ر
ق نعجفيط   .ر

.ضضصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
ن عجنمئيعلكب عآلهثيطجند)ص( ش يجع هنمثهب .ضصص كصف: ي فيجنمل عحللكأليعُّـ
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ءؠ ّؠ  
   ّدؠت

اتِ من إثباتَا فرغّم: أقول ع، ا صفاتَ   مّ وقد،  إثبات ا
صفا بوتيِتا ّ ألنها وجودي؛ةّ ا سلبيٌةّ وجودٌّةة عدميّ، وا فُ، وا  من ُ أ

ف ه مقدُالعدم، واأل ونه قادرا .م  غ ءً؛وابتدأ ب صنعِ الستد  ِ ا
  َ.القدرة

ذكر هنا مقد شتمل  تصوًمةّو حثِمفرداتِذكر ر ّ  ،  هذا ا
  :فنقول

ختارُالقادر ي إ: ا ك،فعل َ شاء أن يفعلذا هو ا ن شاء أن ي  َ و
رادةٍ قصدِ مع وجود،ترك وجب ، و الفهَوا  .  

نهما منُوالفرق   ٍ:وجوه  ب
ختارّأن: لّاألو كُ الفعلُ يمكنهَ ا سبة إ ً معاُ وال ،  واحدٍء بال
وج الفهَوا   .ب 
ا ختارَ فعلّنأ: ا سبوقِ ا الف ،والقصد واإلرادة  بالعلمٌ   

وج   .بَا
ال ختارَ فعلّنأ: ثا وز تأخِ ا وجَ وفعل، عنهُره    ال ينفكِبَ ا

اقها شمس  إ ار  إحراقها،عنه،    . وا
م وجودّ : َوالعا   . سوى اهللا تعاٍ 
حد ي وجوده:ثَوا سبوقُ هو ا  ُوالقديم،  بالغ أو بالعدمٌ 
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  .الفه
سم تح:ُوا ُ هو ا ي يقبلّ هات َ القسمةُ ا الثِ ا   . ا

ُوا نّ ء وا توهُ الفراغ: واحد، وهوٌ  شغله ّ ا ي  م ا
صول فيه األجسام   .با

ة ر سمُ  حصول:ُوا نِ ا نٍ     . آخرٍ بعد 
سكون نٍ ثانٌ هو حصول:وا   . واحدٍ  



ضضص.............................................................................يمعمثملعجنثب ظهيلكمع مض

 
ؠ  

ك َّـىعع عجنهيمه جعمسهنيعُّـ عجغمتخل  :يجنمئيط جفهي َّـىعع عجنمتيس هن هثمه
 :ن نمغ معمئيطُّـ ظهنيعُّـ جعمثلك

معمثمل جلمف عجنسمببمثمل. ص يمعمئيطُّـ عجنمههيلكغ عجنثب  .ي
معمثملش نعجنت َّـ جغخصن معمئيطُّـ ظهيمل عجنمئيطقغ جلمف هنلك. ص  شيجليطعَّـلك هن ظهيلكغ جغب

 .ممخص جليعحممن
ق هنهييعفعغ جليطغ م جلمف معمه خم و عجن يو  مغلكظغ ضهب عجنيطجنمث عجنىعه حكمث ي

 .آلجغبلكغ َّـىعن عجنمههيمل
يظهنلك عآلهنيع عآلنم جعجهمئمث حممثهبهئ جليعك عآلن يي  :م هنمتهتخص هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظي


 :هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


ف  مغ معمثمل هنتمئيطهنمل جلمبمثهتلكش نظهنلك ظن عجن ينجعخص ظن عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل جليطهنمثملش حملكجنثب ه ه يي ي ي ي ي
ف هنمتجهمس جنجكمعمك عيجغلكقش ممخص  مغ ط حمسن عجن فه ظخم هن عجنخييطن نعجنخييطهن مغ ينعجن ه ي ي ي

 :َّـ هنهيلكف ظظلكجنت
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ن هنمتجهمس نهنبيطظ جنحنظ وني خك ظن عجنخييطن ي خظش نعجنالخظ ي ُّـهئ ه ه ي  .ي
معمثملط حمسن عجنبحهن مض  ينظهنلك نمغ معمئيطُّـ عجنمئيطقغ جلمف هنلك يجليطعَّـلك هن ظهيلكغ جغب ي

مغيطش نعخفحيطغش نعجنهيلكجل جنسخكمثلكظ: ظه(عجغبلكغ عجنمهلكهث  ىعخف ي نمم َّـىعع ُّـستيطجل )ى
ن خكمثأللك هن ق يجعخص ظن :  جعخيبلكقغ ظحفيعه.جنهظهيمل عجنمئيطقغش حملكجنخيلكمغىغ ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ف عجنمهلكهث عهثجيمب هن حمخيمب نَّـ عجنخيلكمس لش نَّـ وعيحكتيطيم جلمف نمغ  عحللكفغ عخفمهمت
ف ظهيمل عجنمئيطقغش خميطن عجنهئالن حممثهتلك جلمف هنلك وُّـستمبىغن نمغ  .جليطعَّـلك هن ظهيلكغ ي

ن خميط عمع يٰهِّـ عجنجه عجنثلكذ هن عآلهنيع عآلنم هن ظهنيعُّـ عخكتهب جلمبمثهتخص ينهبىعع ُّـهئ ي
 .يَّـىعع عجنمتيس

عن عجنتلكمظينظهنلك عآلهنيع ع  :جنثلكذ حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض حتمن عجنخيمت
  دؠت ّؠت

م معمئ جلمبمث هن  يجنمئيط مخمن عآلخكلكقغ عمل نمغ جليعك نعحكتخييععك هنلك حك
يهنهييعفعغط نقجن خفلك حصلك هن هنيطحفمبمثمل مض حمهت عحلجمل عجنت حك مئمن آلجغبلكغ َّـىعن مثي

معمثمل  .يعجنمههيلكغ هن ظهيلكمع معخيلكمل عجنثب
 .و عخفحيطغ.ص        . عجنخيلكمس .ص     . عجنمئلكفق عخفختلكق.ص: نعخفهييعفعغ َّـ
ن.ض        . ي عحلمثىغ.ض                  . عجلس.ض                             . عحليعمممل نعجنسهئ

 : جعخييط عآلحفيعههنعجنمث َّـىعن عخفهييعفعغ نعجفيطغ
ختار   القادر ا

قُّـ: يمسحصخل تخملكم ظيطق عخف يظحمل : ظجفيطرلك: يعن جنمبمئيطقغ معخييعُّـهيخل هنجههت
ش ظجلمت ن عجنهيلكجل مض قعمع جعحمثهن عن خكلكظ حمخي :  عجنجكمش نجغلكهثمثهتخصعجنهيخي نهنمئلكجعمب مم

ينعجنتهيسحق عآلنم جنمبهبتهئمبهبخلش نعجنثلكذ جنمبهيالحكهيمل. نعن خكلكظ مس ُّـهيخي  ....ي

.ضصص كضف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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ن عجنتخييعُّـ عجنىعه ظنقفن عجنجهلكقف عهثخص َّـ معهيسحق عحلهئخصظ جنمبمئيطقغش  ينهبىعع ُّـهئ
هنَّـ جحلك نخم حممث عجنهئالنش جفمثهن عهث عهثخص ُّـمهِّـ معهيسحقع جنمبهيلكجل عجنمتلكخم ي ي ي ييس ي عجنتلكنش ممخص ي

عمغمك معخيلكملش نعمغيععظ عجنهئالن مض َّـىعع ظحفىعع نقف يَّـ خكمسن عجن يع جحلك ي ُّـتمتلكحكمك هن َّـىعع ه ه
م  .عخفختخن هن  عآلظ

يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل  يعن هن عخفخيلكذ عجنت هثخييطَّـلك هن عجنهئخصيغ : ي ي
ن عي مض عجنهيخي فنن عيهثهيخيلكم فُّـمل عجنمئيطقغش ني معهئ مغ يعجن و ى ش... ي  جع يني مض مم حمخي

عجل عجنجيبمثخيمثمل عجنخيلكفهنمل  ش حمال هثسهب هنبيطألمثمل عجنهي يمض عجنهيخي عجنىعه جنهيلكجلمب جلمب جع ي ي ه
ق خميطقغ حصلكش ني مض مم حمخي جنهيلكجلمب جلمب هجنمبجهخي ي ش جع مض عجنهيخي عجنخيمبهب عجنىعه ه ي جع

ش حممبمثسمن هنبيطألمثمل عآلهثسلكن ل هنثال ل آلحمخيلكجن  هُّـبخيهن عجنخيمب جع حملكجلمب جلمف عجنهيخي ي
هعجنجيبمثخيمثمل عجنبيطهثمثمل خميطقغش نعن مملكن ي ه جن جلمب هبلكش جع عجنهيخي عجنىعه ُّـخيمب عجنهيلكجل ظهث حفحق ي ي ه

هقن نُّـمهيطم ظهث حفحقيُّـتمهجعمسن  شي جفمثهن عهث َّـىعع عجنهيلكجلجن هن ي جن هن جفمثهن عهث َّـىعع ي
هنعقع حميعك ظهث جللكمس ... عجنهيلكجل ي ى ش عهث ى هث حفحقع جن نممخصي ُّـمئتٰهمث هجعهئ بخيهن عجنهيلكجل عجنمث ه

ي نعجنمئلكفق حضتلكقش جعهبخيمت ظن حمال خميطقغ هن عآلمغبلكقش... و هنمئتىش جمحقنجعىععمع ي جعمشرلكغ ه
وعجنهيخي عهثخص ُّـتخيخل جن جعتخيمثخل ي  . هن جمحقنو هنمت ي جعتخيمثخلي

ق عجنتلكجنمثمل حميع حممث عآلهن يعقنش حملكجنمئلكفق عخفختلكق يجعيط ظن معت  :ي
جغلكقش حمهت حملكجل. ص هث هنبيطظ جن  .وقن حمخي:  ظهشهمم
هث ُّـهيخي عجنهيخي نَّـ جللكمس. ص ش ظه  همم  . جعهيخيمبهجن جلمب: جع
ه هنيطحفمبمثملجلمبهب جعهيخيمب جن. ص ش نَّـ هنلك ُّـسهب جعلي ف عجنهيخي  شيعجنخيمب عجنهيخيحلي مض نمغ

هعجنىعه جن هنيطحفمبمثمل: ظه ف عجنهيخي نظيطنقن جل هنبيطألي  . مض نمغ
 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ معمبخمثمه هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ

.صضصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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قغش نعجنت َّـ هثتمثجمل عجنمئمثلكق  ه جنمبسلكجنبمل عجنهئمبمثمل عخفىعمم ينجعلكجنخيهئيغ عخفست

ش حمتمهبِّـ عجنمتتمثجمل  :عيهث
. 

عجل عجنجيبمثخيمثمل مملكجنجههبيغ نعجنمتلكق يظهنلك عجنهي قش ظهشي شلك جللكفهنمل عجنجهخي ي جلمب حصلك :  حممبهئ
ه عجنجيبمثخيمثمل عجنبيطهثمثمل مملكجنتميىعُّـمل نعجنمتهب  نممىعجن عآلهثسلك.ههنجيمبمئلك جعهيخيمبهتلك ين مض هنيعمعبمل عجنمئ ي

جنمثيط عخفث فَّـلكشنمع مغ ي جلمف حميعك ظن جن جلمبخص جعتمب عآلحمخيلكمش جنهئ ي هنيطحفمبمثمل جنخيمبهب جع ه  .ي
ن  ن عجنمئيطقغ نُّـمهحق عجنهيلكجل خملكفقع حضتلكقعش َّـ عجنىعه ُّـهئ هعقنش حملكجنخيمب عجنىعه ُّـمئ ه ي ى ي ى

هجن هنيطحفمبمثمل ف عجنهيخيي  . مض نمغ
قغ نظجلهبمبمتلك حممثهتلك خملكجليطغ هثمئىش حممشقع هنلك قمغخيمتلك عمل عجنسلكجن يبمل عجنهئمبمثمل عخفىعمم

م مغبمل ظلكفخممل َّـ عجنتلكجنمثملهسش حمتعخفحهب  :ينم عمل مممبمثمل هن

عجليط عجنت معمتيطقف حتمن ظجفهئلكن عجنمئٰهلكُّـلك نعجنمتسمك جعمثمتهتلكش  خملكجليطغ هثمئىش عخف)ص( م هن عجنمئ يحهب
قف عجنتلكمظ  :جفمثهن ُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمف قجن هن حفالم عجنمتهب

ومم غ ف ظلكفخمملش ف هثمئمثىش ف  قف < فش ظن غ= غ . ي مغبمل ف هن ع ظيطم عخف
  .يعجنهئمبمثمل

 .وي غ ف ظلكفخممل 
وفش × و فش ظن غ <ش ظن غ وف >ش ظن غ وف= وجن مس معهئ ي غ ف ظلكفخممل جنهئلكن غ  

 .ينعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب
عقف ظيطم  قعغ عآلقجع َّـ هن قغ هن عخفحمه عقف ممىعغ جضمه يظهنلك عخفالقهنمل حمسن هن ي

ن جعخل لكيعحممثهتلك  وهثمئمثٰههتلكش نجعخص ظهثمتلك حميعضمتلك ي غ ف مملكقجعمل حممثهئ عجفيطه عجنمتسمك عجنت ) وغش ف(ي
عقف ظيطم هثمئمثٰههتلك عجنىعه َّـ ل غ فش ظه مغيط مض هن قغ ومع مغبمل مغىغألمثملش نعجنت َّـ هنىعمم ي هن

ق يممتلكم جنمبمئمثلكق عيحكتثمتلكأل عخفىعمم  .و
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 :حممشقع هنلك مغخيمبمتلكَّـلك ظمييعه مض خممثلكق مممقعن

ن عجنمتتمثجمل  :حمتهئ

 :ولكق ظحفيع مممقعننعقع مغخيمبمتلك َّـىعن مممقه مض خممث

ن عجنمتتمثجمل  :معهئ

مغ مكش ونهبىعع معتٰهِّـ عخفمئلكقهثمل عجنت ظمغيععَّـلك عجنجهلكقف هنلك جعخل عجنمئلكفق عخفختلكق نعخف

خم عآلقجعخيملط حممبمبىغنن ظيطم ف هن غ مض عجلهبمبملش نهن ظيطم ف هن  ونظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ جعجهمئ و ي
ش جفمثهن حميعضمتلك ظن غ  يغ حمال ُّـمهيطم هثمئمثٰه نَّـ ف هن غش َّـىعع حفمب يفش نجعلكجنتلكمظ مممبخص = ى

وظيطم ف ظيطم غ نجعلكجنخيهئيغش عقن ي غ ف ظلكف  .خمملو
لش نَّـ عجنىعه  ض هممخص ُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمف عخفيطجل جغلكهثمثمل نقجن عجلخصفع جلمف ظظ هن

 :حكمتمسحفىعن هنهييعنك عجنمهيطم
ومم غ ف ظلكفخممل ف هثمئمثىش ف  ول غ ف ظلكفخممل عقن ق غ ف ظلكفخمملش ظه جلمتيطهنلك . ي

م عمل حكلكجنبمل مغىغألمثمل ظلكفخممل مغبمل عجلىغألمثمل عجنمهلكفخممل حممششلك معتح م عخف  .يهثمتمئىش جضهب
 .لكفخمملوي غ ف ظ 

وجن مس معمهيطم ي غ ف جنمهيطم هثمئمثٰههتلك ل غ فش نجنمهيطخممن ق غ ف جعمئلكجليطغ هثمئىش   و
مش نعقع ظيطخممن ق غ ف ممىعغ هثمئمثٰههتلك مم غ ف َّـىعع حفمب عخفهييعنك جفمثهن . يعخفحهب

 .يحميعضمتلك ظيطم مم غ ف
يني خك ظن عيحكتيطيم عآلنم ظنمل نقجن آلهث ي جفلكمغمل عمل عآلجفلكجنمل عمل خملكجليطغ هثمئىش  ي ي ي

م .عخفحهب
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 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ

ومم حضتلكق ُّـهبهئمت عجنهيخي نعجنجكم . ص ش
 حملكجنىعه عن . نعجفيطو عمل خظجعلكجنمتسبمل

هخكلكظ خملكن نعن خكلكظ خمخييطش خملكفق حضتلكقش  ه
ينعجنللىعه ي ُّـللسخي عي عجنمئمثلللكن فنن 
فش ظن عجنىعه ي ُّـسخي عي معيعم  يعجنمئخي
ن خملكفقع حضتلكقعش جعل  هعجنمئمثلكنش حمال ُّـهئ ه

ق جللكمغىغَّـ  مغمك هنمئهت  .وهن
همم حضتلكق خملكفق . ص و هيخيل حمخيمبل ظن ُّـش

ظ جلمبل  وُّـجكم هنللك ُّـجكممل جللمف ضل
 .حكلكجع

ين عجنهيلكجل حضتلكقع يجعيط جنهئ ُّـهئ. ص ه
ش نجنل  ُّـىغ عهثهيهئلكم حمخيمب جلمتل هن خض

وحلللخلش نعي حمللمسه عحفتمثلللكق ي  و نخملليطقغي
طوجنهيلكجل  ي ي ُّـمتهي جلمت حمخيمب

ن عمل عجغبلكغ  ينجنىعجن قَّـمك عخفتهئمبهب
عحفتمثلكقن نخميطقمع هن حفالم جفيطنغ 
خملك جعلكجنخيليطن  هعجنخيلكمس نظهثل ممللكن هنلسب ي

 .هجفمثمتلك هن عجنيطَّـيع

مغللمك َّـلل عجنللىعه ي ُّـللسخي . ص وعخف
ي عي لكيعم نعجفليط جعلكجنمتلسبمل عمل حمخي

ي نعجفيطش حمهت عهنلك ُّـهبهئمت عجنمئمثللكن وخظ
حممئيشش ظن جليطن عجنمئمثلكن حممئيشش نهنبليطظ 

و جنهئمتل جملحق خمللكفقهَّـل حملكجللممهتىعع   ي
مغمك هحضتلكقش جع هن قو  . هنمئهت

 
مغمك ي جلمب جن جعهيخيمب حكلكجعمئ. ص  هلكوعخف

ش نعن مملكن جن جلمب ي حمال هنيطحفمبمثمل هجلمبمث
 .جن مض عجنهيخي ظن عجنجكم

يهي حمخيمب جلمت عجنهيلكجل عجنىعه ي ُّـمت. ص
مغللمك هنمبللىغن ههن ه قو .  جللللكمغىغه هنمئهتلل

ش عقن  شنعحللل معخيلللكمل جنللمثيغ ممللىعجن
ش حملكجنخيللكمس ل نَّـل  وحمخيمب هنمتهيل جلمتل س

 .هحمخيمب ل جفلكفغ
هنقجن جفيعظلك جلمف عجغبللكغ عجنمئليطقغ 

ن  .نعيحفتمثلكق ممخص ُّـىغجلهب

  الحظة
ق عجنىعه عخكتهب جلمبمث عآلهنيع  َّـمتلكم ممالن ل ممخص جلمبهبمن ل مض عجنتخييعُّـ عخفىعمم

عقم عجنث غ عجنهيخي فنن عجنجكم ظن عجنجكم فنن عجنهيخي ظالجغملش نيعآلنم هن عجنهي ين نمغ
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يحممهيطم عجنمئٰهمثمل عجنهللكمثمل عجنمئلكألمبملي ُّـمبىغن هنمت عجلمق نعآلرلكغش   ي )عن خكلكظ حمخي(: ي

غ عخفمئيطنش نذنقغ عجنخيمئيط عحلهبحل جن ذنقغ هُّـمتلكمض نمغ ه ظقجنمثمليي  فعألهبملش نممىعع ي
همئيطن عهنتمتلكجللك قعمعمثلك  ي معمتلكمض عحكتحلكجنمل عخف)عن مس ُّـجهمس مس ُّـهيخي(: يعجنهللكمثمل عجنمئلكألمبمل يه ي

م عمل ...ي ظقجنمثملهنذنقغ هثمئمثٰه ذنقغ مم هش نعجنهئالن مض َّـىعع جعخص ُّـمتلكحكب هن
 . ظجلهب عن خكلكظ عإلوفقعحكلكغ

مغيطنش جن جلمب جع  عمغمك معخيلكملش نَّـ هنبيطظ مم خظ نهن ش ي خك ظن عجن ههثخي ى ي ي ي
ب لطيف ا علم من خلق وهو ا ُأال  ِ َ ْ ُ ِ َ ُُ ََ َ َ ََ ْ َ ْ م ُّـجهلكق عجنمث ش)ضص: عخفمب (َ  نَّـىعع هنلك حك

 .مض عجنبحهن جل جلمبهب معخيلكمل جعلكآلخكمثلكظ خمب عآلرلكف
ش ني هنالقهنمل هنلك جعخل جليطن  جنهئ ي هنالقهنمل هنلك جعخل عيحفتمثلكق نعهثهيهئلكم عجنهيخي

ي عجنمقُّـملش نعجنهيمثىش هنمت فعأل هنتمهعيهثهيهئلكم نعجلمقش حمهت فعأل عجنهيٰه جلمف ه  .ي
م   َالعا

وعخفخيمت عجنىعه عجلتهبيط جلمبمث جنمبخيلكمس َّـلكَّـمتلك َّـ هنلك  نش نَّـ ى يُّـمهجيمبِّـ جلمبمث عخفتهئمبهب
ىجللكمس عجنجههتلكفغ عجنىعه ُّـ شحيطلو  جعلكجنسخصنعغ نعآلقك نهنلك جعمثمتهتخصش نَّـ جللكمس عآلمغسلكن و

 .ينعجلسخصهثمثلكغش ظه عآلجليععك
ونظهنلك عجنخيلكمس جلمتيط عحلهئخصظ  ه عإل ني عجنخييعحملكظ حمهت ظنحك نظخمش حمهت هنلك حك

عن ظجل هن عآلمغسلكن نعجلسخصهثمثلكغش جعحمثهن ُّـجهتهب جلمف ع يمعخيلكملش نهنلك حك يجنيعنجفلكهثمثلكغ ي
م عجنمئلكفحكمل مغيط مض جللكمس عخفثلكم يعخفجيعفغ هن عجنخيمئ ه عخفجيعفغ خضيعفع معلكهنلكش نممىعجن هنلك ُّـ يه ي ي

فعغ مصيعفغ جل عخفلكفغ  قعمعلك ي حمخيال مغ هعخفمتهيمه عجنمتىغنمظش حمهت هن ه ي ي  .ي
عمس  خم هن جل نش نظهنلك هنلك حم حملك جعلكحليعمممل نعجنسهئ هث جضهي ينَّـىعع عجنخيلكمس جفلكفغ جنهئ ه

ط نقجن وحممبمثسمن جفلكفجغمل جفيطنجغ ال آلن جفيطنغ مم جعحسبه  .ي

.طصص كضف: يهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل عحل)ص(
م عجنمئلكفحكمل)ص( .َّـ عخفالألهئمل:  عجنخيمئ
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حدث   َا
يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل  ىمملكهثمن عجنخيلكهنمل معجيمب عجنمبهيحيتخل: ي ) عجنمئيطُّـ: (ي

 عقع مملكن قهنلكن و نعجفيطوجلمف ظهنيعُّـ ُّـجهجكمملكن مض عيهثجيبلكم جلمف قهنلكن) عحللكفغ(ن
ف عيحفيع ف ظجفيطرلك ظممثيع هن قهنلكن نمغ هن عجنمبهيحيخل جعمسحفىع ... نمغ ع هنهيهت وجغ جلهبهب ي ي

يعجنخييطن هنجيمبمئلك ُّـخي  فش ه مغ ش نَّـ عجنخييطن عجنىغهنلكذ عجنىعه ي رلكهن عجن يعجنخييطن عخفمئلكجع
فن جعخييط عحكتمتلكفن  مغ ينعجنخييطن عخفجلكهن عجنىعه َّـ جليطن عجنحنظ مض جفيط قعمع عخفجلكهن جن

ف عجنحنظ جعلكجنخييطن ... يعمل عجنخيمبمل خممثمل نمغ يحمهب عحليطنغ عحليطنغ عجنىغهنلكذش نَّـ هنسب ي
ن جعلكجنخييطن مض ظهنيغ خممثمل عجنمث يعجنىغهنلكذ ممهبسب ييطنغ عجنىععجخش نَّـ نهن عحليطنغ عحل... ي

ف  فعغ عخفهبهئمتمل عجنت حصلك نمغ مغ ش ممجهبمث عخف ف عجنحنظ جعلكجنخييطن مض قعمع خممثمل نمغ يهنسب
وجعخيمبمل ي هن قعهتلكش نجنمثيغ حصلك مض هنلكَّـمثتهتلك نجفيط قعهتلك عي عجنخييطنو حفلكقمغملي ي ش عقن ...ي

م جعلكجنخييطن  .وحملكحللكفغ نعخفحيطغ َّـ عخفسب
سم   ا

ع مض معخييعُّـ عجلس َّـيع: خملكجن : نعجنت َّـ ش مغهتلكمع عجنثالغي عخفهبتيط مضَّـ عجل
لكلكش نعخليش مم ش نجعخص ظن عيهنتيطعفعغ عجنثالجغمل معخييط حفجي م نعجنخييعك نعجنخيهب سعجنجي ه  يي

ههنتمه عك عجنهئي خملكقي رمثمل هن حف يش نجعخص ظن عجنمئسهبمل عجن ي ي ن عجلس حصىعع خملكجعال ي هش حممثهئ
َّـيع  .يجنمبمئسهبمل مض عجلهتلكغ عجنثالغش نعي حمال ُّـمئبمبهتلك هن جفمثهن َّـ مغ

  ّا
ي جلمف قمميع عحلمثىغ جنيطه جليعض جنمبحجمل عجنت ظخملكهنهتلك آلجغبلكغ يعخفمهمت ىمس ُّـمسغ  ي

ن جلمف عحلمثىغ ش جنهئ عجنجهلكقف خفلك قظه معخييعُّـ عجلس ُّـمئ يظهيمل عجنمئيطقغ جنمبمهلكهث و نخم شيي

.طضصل ضضصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
.ططك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
.صصصك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
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ن معخييعُّـ عجلس معخييعُّـهيلك جعلكآلحفهيجنهئ ي جلمف معخييعُّـهي   .هُّـهئ

ش حم يلكحلمثىغ َّـ عجنهييععل ظن عجنهيٰهلكظ عجنىعه ُّـجهميمب عجلس ني ُّـهبهئ يحفيع ظن ُّـجهميمب
ه جعخالم عجنمييعحممل ل هنثال ل حمهت حمٰهلكظشيَّـ عخفهئلكن عجنجيبمثخين  هنلكش جنهئ ي ه ُّـجهميمب مغسه

 .هنلكهث هن ظن ُّـجهلكقمم حممث جمحقن
سكون ة وا ر   ا

يظهنلك عحليعمممل عخفيععفغ َّـلكَّـمتلك حمهت عيهثتمئلكم عخفهئلكذش جفمثهن ُّـمتتمئ عجلس هن هنهئلكن  ي
م عآلنم مض عخفهئلكن عجنثلكذيجنمثح  ن حمهتيهننظ. يمض ظحفيعش حمهت عحلمه  جلمف لك عجنسهئ

م عآلنم مض عخفهئلكن عجنثلكذش نجعخيبلكقغ  م عجنثلكذ جعخييط عحلمه يحفالحمهتلكط عق َّـ عحلمه
ن جلمف حفمب عجلس هن عحليعمممل خمبمبهتلك ظن جعخييطَّـلكش نجلمف جغبلكغ : ظحفيعه يُّـجيمب عجنسهئ

 ....عجلس جلمف جفلكجن عجنت َّـ جلمبمثهتلك
ن ل نَّـ جليطن عحليعمممل ل جليطن هنمبهئمل ن عجنسهئ ونهبىعع ُّـهئ ل و ض و ُّـمهِّـ حسمب جلمف هن ي

نش نعهثخص هن ظ جعلكجنسهئ ن هنتحيعمملكش نهنلك جنمثيغ جن َّـىعن عجنجهمسهثمثمل ي ُّـ ي خكمسهث ظن ُّـهئ ي ه ي
ن  .يجعلكجنثبلكغ عجنىعه َّـ ظجل هن عجنسهئ

ّؠت ؠءؤ  
صنع   ا

فن هن قعمع َّـ  ف نمغ مغ وجعخص ظن عخفيععف عآلحكلكق مض َّـىعن عآلجعحلكغ َّـ عجغبلكغ هن ي
ضمثِّـ هنخيمت عجنمهمتشوعجنمهلكهث حصىعع عجنخيلكمس  . عخمتهش قجن مع

م َّـ عرلك: عجنمهمت خملك جعلكجنخييطنش نعجنخيلكمس جلمتيط عخفتهئمبهبخل هنسب هف عجنحنظ هنسب و يه
خملك جعلكجنخييطن حمهت  ش نظهنلك عقع مس ُّـهئ عجنحنظ هنسب ش حممب ظلكهث هجعلكجنخييطن جغ نمغيط حمهت ظمت ي ىي و ى

يلش نعرلكفن عجعيطعلش نَّـىعع عهثخص ُّـمهِّـ جعمتلكظ جلمف هنىعَّـمك عحلهئخصظ عجنىعُّـ ُّـيعنن ظن وهنبتيط ه ي ي

.ضضصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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يعجنخيلكمس جنمثيغ هنمئتخنع جلمف عجنخيلكمس عجلسخصذش جع  ه ش نجنىعع حممسخمسلكن حمخيمب و َّـ ظنحك هن قجن
 :معخيلكمل جليطُّـيطغش نَّـ مملكجنتلكمظ

خممل جعخصفغ.ص فعغ جمحق عخفسب مغ و نَّـ عخف و نهنيطغي ش ظه قهنلكنش نقجن ي
م عجنت َّـ عخفالألهئمل مض جنسلكن عجنهلل  .مملكجنخيمئ

فعغ جمحق .ص مغ خمملعخف نَّـ عخف خممل جعلكخفيطغش نعن مملكهثمن هنسب هسب  ي
.يمبهئمثلكغيجعلكخفلكفغش نَّـ عجنهيمب نعجنهي

خممل جعلكخفلكفغ نعخفيطغش نقجن مملكجنخيمتلكد .ص فعغ عخفسب مغ ي نَّـ عخف ي
.ينعجنخيمتخنُّـلكغ

ط: عن خممبمنن وجللكمس عخفثلكم مض ظه خمس هنمتهتلك فعحف  ي
ش نظهنلك جلمتيط عجنمئلكألمبخل جع : خممبمن ع خملكألمبخل جع يَّـىعع عجنتمئسمث هن عخفجهلكألخلش نَّـ جنمثس ي

ينعجنخييعحملكظ نظَّـ عخفمبمل يهن عآلخعخممثخل نعخفحمئمئخل هن ظَّـ عآلحكالن هن عحلهئخصظ 
عمس مممبمثمل  ش...عجنبمثٰهلكظ حمهت عخفمتجهمس ن عجنخيلكمس ل جللكمس عآلهنهئلكن ل ظقجعخيمل جل ينهبىعع ُّـهئ و و

 :َّـ عجنتلكجنمثمل
يجللكمس عخفجيعفعغ عجنتلكهنمل. ص ي يظه عخفجيعفغ جل عخفلكفغ نظجغلكقَّـلك مملكآلجعخيلكف: و  .ي
يجللكمس عخفجيعفعغ عجنمتلكخممهمل. ص ينَّـ جللكمس عخفثلكمش نَّـ عخفجيعف جل عخفلكفغ فنن : و ي

 .ظجغلكقَّـلكش نَّـ جللكمس عخفمتجههيغ
 .ظه عجنهيمب نعآلحمالم: وجللكمس عخفخجكجللكغ. ص
 .ظه جللكمس عجنجههتلكفغ: وجللكمس عجنهئلكألمتلكغ. ض

هنمل)ص( .)ص(ش معخيمبمثمئمل عجنجهمثىط جفس قعفغ ظهنحل صضض كصف:  خف عخفمتحي
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ءؠ ّؠ  
ءؠ ُءؠ ءؠ ُ  

مّ: ر هذا فنقولّإذا تقر ن العا دُما  ؤث ً،ثاَ   وهو ـ  فيهُّرن ا
تاراًقادراـ اهللا تعا   .ً  

ان دعناهف َن العاأ:  األو؛و دّ انيةٌثَم  ُأنه يلزم: ، وا  ُختياراه ّ
صانع   .ا

عوى األوُا بيانّأم رادّفألن:  ا تَ بالعاَ ا  م هوّم عند ا
سماوات نهماُا ك إم.  واألرض وما فيهما وما ب  ،ٌ أو أعراضٌا أجسامّوذ

هما حادثان   .و
لو من اّفألن؛ ا األجسامّأم ادثها ال  سكون ا ة وا  ما و، َر

وادث ال   .ٌفهو حادث لو من ا
ة ال اّها أنّأم ر سكون لو من ا   من ّ البدٍ جسمّ ّفألن؛ وا
ورةٍن ن، أو منتقال   سا ون البثا فيه فهو ا ئذ إما أن ي ً، وحي ً ّ ٍ

تحرك؛ نهماَ إذ ال واسطةّعنه، وهو ا ورة  ب   .با
سبوقان بالغّفألن؛ ما حادثانّها أنّمأو   من القديمءوال ، هما 

ةءفال ،  بالغٌسبوق ر سكون بقديمِ من ا  فيكونان ،ٍ وا
ادثَواسطة  إذ ال؛َحادث   . ب القديم وا

 .طصض كصف: يخف شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس قعمغ )ص(
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سبوقان بالغّنأا ّأم ةّفألن؛ هما  ر صولٌ عبارةَ ا ل ّ األوِ عن ا
ا  ن ا سبوقا، ا ورةّن األو باًفيكون  سكون، ل  ٌ  عبارةُوا

ن األو عن ا  ا صول ا سبوقا، لّا صول األوًفيكون   لّ با
ورة   .با

لو ّ ّا أنّوأم وادثم ما ال  نّفألن؛ ٌفهو حادث ِن ا م ي و   ه 
ن قديماًحادثا ئذً،  ون معه  ّ إمٍ وحي  من تلك ٌءم ِقدالا أن ي

وادث الزم ِا ون ة ا ن األو، أو ال ي زمُلّفإن   ِدمِ القُ اجتماعَ 
دوث ال،  واحدٍء ً  معاِوا ن، ٌوهو  ا يلزمْو ن ا  بطالن ما ُ 

ورةِلُع وادثُامتناع وهو، م با ك ا ال،  عنهِ انف   .ٌوهو 
تاجةّفألن؛ ُا األعراضّأم حتاج،   وجودها إ األجسامٌها  إ  ُوا

ح ث أَدا
َ

دوثَو   . با
انيةُا بيانّوأم عوى ا حدّفهو أن:  ا مَثَ ا ته ّ ماهيتصفّا اتّ 
وجود ًتارة بالعدم ا كناِو ن  ؤثُفيفتقر، ً أخرى  ن ، ّر إ ا فإن 
طلوب فهو ًتارا وج،ُا ن  ن  ُِفيلزم،  عنهُف أثرهّم يتخل ًباَ و  ُدم ق

ن ثبت، أثره لتالزم؛رهّؤث ُحدوثُ، فيلزم ُهحدوث َل ن ،   ر و األ
  .ٌال

وجّ أن:َفقد بان ن اهللا تعا  و  ِّ إمَزمً باَه  مُدما ق  ُأو حدوث  العا
تارٌه تعا قادرّ أنَفثبت، وهما باطالن، اهللا تعا طلوب،  و   .وهو ا
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ؠ  

ي جنمبحجمل عجنت حكلكخمهتلك عخفمهمت يُّـجهتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف معمئيعُّـيع عجنجهلكقف   ي
فُّـمل نعجنهئخصم عآلحص عجنىعه َّـ ظهيمل عجنمئيطقغش نَّـىعع هنلك  مغ يآلجغبلكغ َّـىعن عجنهيٰهمثمبمل عجن ي

وُّـهبهئ جليعض هن حفالم هنمئيطهنلكغ ُّـخل عحكتمتيطغ عجنمثهتخص معمب ي ضمثِّـ فجل  معستيطجل مع
 :يعحلجملش نرلك

هعجنخيلكمس جضيطغ. ص و  .ى
هجضيطغ عجنخيلكمس نظلكهثخي ل نَّـ عحل معخيلكمل ل خملكفق حضتلكق. ص ي ى  .ى

ؠ ؠ :َ ُءؠ  
ه نمعمئيعُّـيعَّـلك هن حفالم هنمئيطهنلكغ جنمئيط ظهنخي عجنجهلكقف  ي مض جعمثلكن َّـىعن عجنيطجل

ش نعجنىعه ُّـيععف  ك َّـىعع عجنهيمه يجليطغ مع عجنتخييعك حصلك مض عجنمتيس عآلنم هن هثمه ي ي ي ي
قغ ظخممثسمل وجليعض َّـلكَّـمتلك َّـ ظمثلكجممل َّـىعن عخفمئيطهنلكغ جعمه و هنمتجيمئمثملي ه معسلكَّـ عضلكحممل عمل ي

ضمثِّـ معمب عخفمئيطهنلكغ مض ضبجيهتلك ظُّـٰهلك همع  .ي
ه عآلنمل ي ل ممخص معمئيطن ل َّـ جفيطنغ عجنخيلكمسش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث هن هنهيلكف عجنيطجل

 :حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ


ن  ن هن عحليعمممل نعجنسهئ ش حممئيط عحكتيطم جلمبمث جعخييطن حفمب يظهنلك جفيطنغ عجلس ي ى ي

يمم هنلك ي شمب جل : يهئ عآلنم مممقعنش نقجن هن حفالم خممثلكق هن عجنجهوعحللكفجغخل

ف عحلهبيص عجنيععقه)ص( ي عخفمتمئىع هن عجنتمئمبمثيطش جنمبخيالهنمل عخفيطخم عجنجهمثىط حكيطُّـيط عجنيطُّـ جضهب  .طص كصف: ي
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ن عجنمبىعُّـ رلك هن  عفغ جفلكفغش نجعخص ظن عجلس ي شمب هن عحليعمممل نعجنسهئ يعحل ه
عفغش حمهت ل ظه عجلس ل جفلكفغ  .هعحل

م عجنجهلكقف  يظهنلك ظن عآلمغسلكن ي ختمب جل : ظه : نخم ي
ن حمحقعف جع جعمثلكن ظمييعه عجنمئمثلكق عخفىعمم نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض . قعحليعمممل نعجنسهئ

 :هعجلتخصفع جلمف ممالهن هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


ششيظهنلك عجنمهمييعه ي حمسن عخفيععف جعلكخفهئلكن َّـلكَّـمتلك عحلمثىغ عجنىعه ُّـجهميمب عجلس ي نيجعيط ي

سجنمبجس هن جفمثىغط نقجن آلهث جحتيط ي  . مض عجلهتلكغ عجنثالغي
ن حكلكمممتمل عضحمل ظُّـٰهلكط عق عآلمغسلكن ي ختمب عهنلك ظن معهئ هنظهنلك عجنهئمقهش حم ه يه  ه يجعثملي

ي ي عحلمثىغ عخللكك هبلك نعجنىعه ي ُّـهبهئ عجلس ظن يمض هنهئلكن ل نَّـ عخفهئلكن عجنخييعمض ي
يُّـمتتمئ جل جفمثىغن عخللكك عجنىعه ُّـجهميمب ل ظن يش نعجنىعه ي ن يجعثلك ي ن جع ه ُّـهئ ُّـهئ

ههنتحيعمملكش ظه ق  . جفيعممملعي
نش حمهت جفلكفغ هعقنش حممئيط جغبمن ظن عجلس ي ُّـمتهي جل عحليعمممل نعجنسهئ ط يي  جنىعجن

عفغ جفلكفغش عقن حمالجعيط هن عجغبلكغ جفيطنغ عحليعمممل  ينقجن آلن عخفمبىغنن جنمبح ه ي
جن نش جفت ُّـت عيحكتيطيمش نَّـىعع هنلك ظخكلكق عجنمث عجنجهلكقف جعمئ : ينعجنسهئ

ش نَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ عجنىعه َّـ هن عجنجههئ 
ي مض عجنهئمقه نعجنمهمييعه ن عحليط عآلنحكيش حممث جضهب هعجنثلكذش جفمثهن ُّـهئ  :ي


م   :عيهثهيمل عيحكتخيخصم معمهبِّـ عجنمتتمثجملحممشقع هنلك ظجلهبمبمتلك خملكجليطغ هثمئىش عخفحهب
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ن ظن جمحق عجنمئيطُّـ َّـ عحللكفغش عقن ونهن عخفخيمب  .: ي
جن نَّـىعع هنلك  ش: نخميط ظنضِّـ ظمييعه عجنمئمثلكق جعمئ

ن  .يُّـهبهئ جليعض هن حفالم خممثلكحكخل جنهئ هن عحليعمممل نعجنسهئ
خممثمل عحليعمممل جعلكجنميحقش حمهت عجنبمثلكن عجنتلكمظيظهنلك عجنمئمثلك يق عجنىعه ُّـثبمن هنسب  :ى



يعجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن َّـ عجنمهمييعه فنن عجنهئمقهش جفمثهن عن عحليعمممل قعغ  و
 :ملش نَّـ عجنتلكجنمثملي حكتلكغمهلكجفبهن

 . عخفسلكحممل.ض   . عجنىغهنلكن.ض   .مي عخفتحيع.ض  . ي عخفحيعم.ص   . عخفمتتهت.ص   .يطظ عخفب.ص
ش نَّـ عخفهئلكن عآلنم جعلكخضحمنعخفبيطظ  يهت هثمئجيمل عهثجيالم عجلس  . ظحفيعولكني

ن جفلكفجغلكش حمهت عجنبمثلكن  ن جعلكجنميحق جنمثهئ خممثمل عجنسهئ هنظهنلك عجنمئمثلكق عجنىعه ُّـثبمن هنسب ي ى ي
 :هعجنتلكمظ ظُّـٰهلك



جننخميط ظخكلكق عجنجهلكقف  ن:  جنبمثلكن ظمييععن جعمئ م : نعجنسهئ ىجلبلكقغ جل عحلمه ه
م عآلنم جعلكجنرضنقغ خملك جعلكحلمه ن هنسب يعجنثلكذ مض عخفهئلكن عآلنمش حممثهئ  .هي

وادث حادث لو عن ا ٌ ما ال  ّ  
ن عجلس جفلكفجغلكش نخميط مملكن عحليط عآلنحكيش هنلكقعم عجنهئالن عمل َّـمتلك مض عجغبلك يغ مم ه

عفغ ني شمب هنمتهتلكش  يآلجغبلكغ عحليطنغ جنمبجس َّـ ظن عجلس ي ُّـمتهي جل عحل ي
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نش نخميط ظنضِّـ  عفغ عجنت ي شمب هنمتهتلك عجلس عحليعمممل نعجنسهئ ىنخميط جعخل ظن هن عحل ى ي ي
خممثمل مم هنمتهتخص جعلكجنميحقش نعجنىعه ُّـيععف عجنهئالن  عفغش نقجن هن حفالم هنسب الظشلك جف ي حممث ي

ه عآلنمل نعجنت معهيمثيط جعمسن عجنخيلكمس  عم مض عجنجهجييع عآلنم هن عجنيطجل يمض شلكُّـمل عجنتجي ي
قغ مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ يجفلكفغ جضيطغش َّـ جعمثلكن مممقه هنلك معمئيطنش نَّـ عخفىعمم و  :ه


جن : نَّـ عجنت ظخكلكق عجنمثهتلك عجنجهلكقف جعمئ

ضمثح هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل ش  :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع
عفغش ظه ي ُّـمتهي جلمتهتلك) ظ(  يمغس ي شمب هن عحل  .ه
عفغ جفلكفغ  همم هنلك ي شمب هن عحل  .ي

عف  هغ خميطُّـخصش نعجنتلكمظ جن مس ُّـهئ عآلهنيع ممىعجن جنهئلكن هنلك ي شمب جل عحل
 .يجعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب
ش شيظهنلك عخفالقهنمل ش نهنلك جنمثيغ جعحلكفغ خميطُّـ عحكجيمل جعخل عحللكفغ نعجنمئيطُّـ و حممبخييطن عجن

 .ونهنلك جنمثيغ جعمئيطُّـ جفلكفغ
هنظهنلك جعجيالن عجنتلكمظش حممثهبهئ جليعض ظُّـٰهلك هن حفالم عجنجييعُّـمئمل هثهيسهتلك  :ي

عفغ ني ُّـمتهي جلمتهتلك) ظ ( يعجنىعه حميعك ي شمب هن عحل ى  .جفلكفغه خميطُّـ جمحق شى
ن    .هخميطُّـخص) ظ(عهنتمتلكل مم

ن هنخي خظ) ظ(جن مملكن   هخميطُّـخص جنمبىغن عهنلك ظن ُّـهئ ي عفغ ه    هن معمب عحل
ن ل ظن يش نعجنتلكمظ جعهئال خكمئمث جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب يل مملكحليعمممل نعجنسهئ  .ي

ن هن  ن عحللكفغ عجنىعه ُّـهئ يظهنلك جعجيالن عجنجه عآلنمط حممبمبىغنهن مم ي عجنىعه ) ظ(ي
هحميعك خميطُّـخص جمحق و ش حممشقع مملكن خميطُّـخص حمهت ى ه جفلكفغط نقجن آلن هنلك َّـ هن عجنمئيطُّـ خميطُّـ ي

ن عحليعمممل ل هنثال ل نَّـ  ش نهبىعع معهئ هجمحق جفلكفغش نعقع مملكن جفلكفجغلك حمهت جمحق خميطُّـ ه
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شلك هن عجنمئيطُّـ خممل جعلكجنميحق جنهئ شلك جفلكفجغمل ل جمحق هنسب خممل جعلكجنميحق ل جنهئ وهنسب  .ه
ينظهنلك جعجيالن عجنجه عجنثلكذط حممبمبىغنهن حفمب عجنهييعكش جفمثهن عهثمتلك  ى ي ي ) ظ(حميعضمتلك ي

عفغ  .يُّـمتهي هن عحل
عفغ ني ُّـمتهي جلمتهتلك يعقنش مم هنلك ي شمب جل عحل غشي  .ه جفلكفغش نَّـ عخفجيمب

يعمل َّـمتلك مع عجغبلكغ جفيطنغ عآلمغسلكن عجنت ُّـتجههئي هنمتهتلك عجنخيلكمسش جغ يجعيط هن  ي ي
يعمغيععظ عجنهئالن مض عجلسخصهثمثلكغ آلجغبلكغ جفيطنجغهتلك ظُّـٰهلكط نقجن آلهث حكهبخيمن ظن  يه ي

ق عن َّـ ن جفلكفجغلك عي عقع مع عجغبلكغ عجنخيلكمس عخفىعمم ي عي ظمغسلكن نمغسخصهثمثلكغش ني ُّـهئ يه هي ي
 .يجفيطنغ ظمغسلكهن نمغسخصهثمثلكمع

سمانيات   ّحدوث ا
يي خك ظن هنهسنهثمل عجغبلكغ جفيطنغ عجلسخصهثمثلكغ ظخم هن عخفهسنهثمل عجنت مملكهثمن  ي ي ي
يآلجغبلكغ جفيطنغ عآلمغسلكنش نَّـىعع هنلك ُّـبيطن مغمبمثلك هن حفالم جليعك عحلجمل نعجنيطجنمث  هي

ش نقجن هن حفال فغ عجنتلكجنمثملجلمف قجن  :م عجنجييعُّـمئمل عخفخيهت
 .يعجلسخصهثمثلكغ ظجليععك 
يمم مغسخصذ  وجفلكفغ جضيطغ    ي  .ه

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ 



ل عجنخييعك عجلسخصنجعخص ض ش ي ظن هن َّـيع عجلسخصذش نعجنىعه َّـ عجلس يذ َّـ عجل ي
فن عمل عجلس عجنىعه جغبمن ظهثهيلك  ن عجلسخصذ ل نَّـ جليعك ل جضتلكمغلك مض نمغ هحممثهئ ه ي
ش نَّـىعع هنلك  فن عمل عحللكفغش نَّـىعع فجنمث جفيطنجغ ش عقن حملكجلسخصذ جضتلكف مض نمغ هجفيطنجغ ي

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ
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غ  .نَّـ عخفجيمب

يعمل َّـمتلك مع عجغبلكغ جفيطنغ مم هن عآلمغسلكن نعجلسخصهثمثلكغش نَّـ جحلك ُّـثبمن جع  ي ي ي
ه عآلنملش  ن عهث ي ُّـخييطنَّـلكش نجعلكجنتلكمظ معت عجنيطجل يجفيطنغ عجنخيلكمس عجنىعه خملكم عخفتهئمبهب ي ي

 :ينَّـ عخفتٰههبمتمل مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



ءؠ ؠ :ء ِءد ِؠ  
ه هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  :ُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمف َّـىعن عجنيطجل

ىمم جفلكفغ جن جضيطغ  و ه عجنخيلكمس جفلكفغ.ي عمغمك خميطُّـ.ى  . عجنمهلكهث عجن
ىيطغعخفح    .ه خملكفق حضتلكقى

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ 


يظهنلك عجنمهمييعهش خميط مع معبمثمثمتهتلك حممثخص معمئيطنش نظهنلك عجنهئمقه حممئيط ظخكلكق  ي  جنبمثلكشلك يي

جن نَّـىعع  ش: جعمئ
ل عآلخممثسمل عجنتلكجنمثمل ضمثح هن حفالم مصهب  :هنلك ُّـهبهئ مع
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 :هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


 :ممىعجن هثهيخي جعلكجنمتتمثجمل


يظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عآلنم ق هنمئتهش عحليطنغ عجنىعه شي ي حمسن عيمعمهلكم عخفىعمم ي

ف عجنحنظ جعخييط ظن مملكن هنتمههيلك جعلكجنخييطن ف جعخييط عجنخييطنش ظه نمغ مغ هَّـ عجن  .ي
ينظهنلك مممقعنش حمال خك ظن عخفلكَّـمثمل عخفتسلك ي ي ف نعجنخييطن ل هن ي مغ نُّـمل عجنمتسبمل عمل عجن

عقف عخفتمئلكجعمبخلط نقجن  عقفش ظه مع يجفمثهن َّـ هنلكَّـمثمل ل َّـ عجنت معمئب قجن عجنت
ع َّـلك هن جفمثهن َّـ جل ظه نعجفيط هنمتهتخصش نجنىعجن خملكجن وخلمب ي يعخفلكَّـمثمل هن جفمثهن َّـ : ي

فغ ني هنخييطنهنمل مغ ن نعجفيط هنمتهتخص ي هن ق ظن ُّـهئ ف نعجنخييطن ي ر مغ هش نعي حملكجن ي
ف نعجنخييطنط نقجن آلن هثسبمل عجنحنظ عمل هثهيس هجحهئمتلكش جعهبخي مغ عظ عجنمتسبمل عمل عجن يمت عحكت

 .َّـ عجنرضنقغش نهثسبت عمل هثمئمثٰه َّـ عيهنتمتلكل
م جلمبمثهتلك حممثخص معمئيطن هن ظجعحلكغش  خم ينظهنلك مممقه عجنمئمثلكق عجنثلكذش حممئيط مع عجن ي ي

 .نممىعجن مممقه عجنثلكجنهن
وعقنش حممئيط جغبمن ظن مم جفلكفغ ي ي جن جضيطغش نَّـ هنلك مع حميعك ظيطخم ظنشي و زيش نمع ي ه

 .َّـلكَّـمتلك عيحكتيطيم جلمبمث
ىحممشقع جغبمن ظن جنمبحلكفغ جضيطجغلكش حممشن ظهنيعن ل ظه عخفحيطغ ل ُّـيطنق جعخل ظهنيعُّـ ي  يى ه ي
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 . ي.ص.     حضتلكق.ص: جغلكجنهن حصخصط عق ي جغلكجنهن جنمبمتمئمثٰهخلش نرلك

ش نجعبجيالهث  غش نظهنلك عجنثلكذ حمبلكلك ش ظهنلك عآلنم حمهت عخفجيمب يعق هثمئمثىش عجنحنظ قحمخي يي
يُّـتخيخل عآلنمط نقجن ننمغ جعجيالن عجنثلكذ . ي آلن عجنمتمئمثٰهخل ي رتهبخيلكن ني ُّـيعمعهيخيلكني

 :يَّـ ظهث ُّـمبىغن هنمت يقهنلكن جضلكينش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



م جعخييطن عحفتمثلكق  وعجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن َّـ عجنمهمييعهط عق مممث ُّـمبىغن هن عجنمئ
طىيطغعخفح يظهنلك عآلنم . ينرلك جضلكين ي خك! ى عجنمهلكهث خميطن عجنخيلكمس ظن جفيطنغ عجنمهلكهث ي

ىحمسهث جغبمن جفيطنغ هثي ي مغسخص نمغسخصهثمثلكش نظهنلك عجنثلكذ حممبخص حكمثمسجخ هن ممالن  عجنخيلكمس جنهئ ه ي ه
ف  مغ فط عق ي خظ هن عجنمهلكهث ل نَّـ نعمغمك عجن مغ يمض عآلجفهئلكن عجنسمببمثمل جنمب

ي نقجن آلن َّـىعع رخيمب جليعضمل جنالهثهيخيلكم جل عجنميحقط عق مم .جعلكجنىععغ ل جعحلكفغ ه ي
ش حمال  وجفلكفغ جضيطغ جن جضيطغ هنهسجغيعش نعق ُّـستحمث خمهتيع خظ جن نمعمسجغحقن حممث ى ي ه ى ىجضيطغ وو

ش نهنلك ي جضيطغ جن حممبمثيغ جعحلكفغش نهنلك جنمثيغ جعحلكفغ وجن  . خميطُّـى
ُّـخل خملكهنمن جلمبمثهتخص جفجمل عجغبلكغ عجنمئيطقغ نعيحفتمثلكق جن  يَّـىعع مخلكن عجنهئالن مض فجل

و حضتلكقش ظه ُّـهيخي حمخيمب هنجيمبمئلك هن فنن ظه خممثيط ظن خكهمعخيلكملش حمهت معخيلكمل خملكفق ي  .ه

ّؠت ؠءؤ  
م   العا

يخملكم عجنخيالهنمل عجنمئمثخنه قع هن عجنخيالهنمل جنميملوعجنخيلكمس جنهئ: ي ههث هنمسحف ي جلبلكقغ جلخص جع شه ه
ه عإل معخيلكملط آلهث ُّـخيمب جع عإل هن  ىُّـخيمب عجنحنظش نعظجيالجفلك جلبلكقغ جل مم هنلك حك يى يه ه



معمثمل ظهيلكمع مض ضضص.............................................................................يعجنثب
ط عق جعهئ حميعف هن ظحميععف عجنخيلكمس ُّـ ىجفمثهن ظحكخصأل نظهيلكمع و يخيمب عحك هن عآلحكخصظ عآلحصمثملط ي

يآلهث هنحيهتيع عحك حفلكك هنمتهتلك ن ل جعمتلكظ جلمف َّـىعع ش...ي  يعجنخيلكمس جنيطه عخفتهئمبهبخلل  هحممثهئ
 .ظضمث هن عجنخيلكمس جنيطه عحلهئخصظ نظَّـ عخفخييعحممل

  حدوث األجسام
ُّـومغلكظ مض جفيطُّـهن مغلكظش ظن  فعق جعخل عآلهنلكن عجنمهلكفم و لك ي نعجع ظمح عجنخي

ا وال ّإ: هنلك عجنيطجنمث جلمف جفيطغ عآلمغسلكنط حممئلكم: عآلحفحق خملكم ئا صغ ً ما وجدت ش ً ُ

ه مثله صار ذا ضم إ ا إال و ّكب ُ ّ و ً ، و الة األو ك زوال وانتقال عن ا ، و ذ  أ
بطل، فيكون  وز أن يوجد و ول  ي يزول و َن قديما مازال وال حال؛ ألن ا ّ ً

تمع  دث، و كونه  األزل دخو  العدم، ولن  ٌبوجوده بعد عدمه دخول  ا

ء واحد دوث والقدم    .ِصفة األزل والعدم وا
وَّـب جلمبهبمن مض مغيعه عحللكجنتخل نعجنىغهنلكهثخل جلمف هنلك قمميعغ : جنهئيعُّـحممئلكم جلبيط ع ي و

نعحكتيطجنمبمن جلمف جفيطنجغهتلكش حممب جعمئمثمن عآلخكمثلكظ جلمف ظمييعَّـلك هن ظُّـ مملكن جن ظن 
ط يمعستيطم جلمف جفيطنجغهت  ي

ا : حممئلكم عجنخيلكمس  وضوع، فلو رفعناه ووضعنا  م ا م  هذا العا ًإنما نت َّ ّ

دث من رف،آخر ء أدل  ا ن ال  ن أجيبك من ّ  ه، ول عنا إياه ووضعنا غ
ُ ّ

وهم أنه م : حيث قدرت أن تلزمنا، فنقول ن  ا و دامت  صغرها  ّإن األشياء  ّ

ء ٌضم  ّ غي عليه خروجه من القدم، كما أن  ُ ، و جواز ا ن أ ّ إ مثله  ِ
دث ه دخو  ا  ....تغي

و عآلمغسلكن جعلكجنتميحق هن جفلكم عمل جفلكمش  جلمف جفيطنغيجنمئيط عحكتيطم عآلهنلكن  ي
ش نهنلك جنمثيغ جعمئيطُّـ ونمم هنلك ُّـتميحق هن جفلكم عمل جفلكم حمهت جنمثيغ جعمئيطُّـ و ي  حمهت جفلكفغش ي

ش فعنف عجنمئمثخنه)ص( ك عحلهئ .طصص كصف: ي خف حممه
م هن عجنهئلكمض)ص( .)ص(ش عحليطُّـهن قخم ضض كصف:  عآلظ
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ط نقجن آلشلك معتميحق هن جفلكم عمل جفلكمش نقجن جلمتيط عضلكحممل خظ ونعآلمغسلكن ممىعجن و ي  ي
ن ظمممق جحلك مملكهثمن جلمبمث خمب عآلضلكحممل  .يعجنمثهتلك حمتهئ

عجع  مغلكظ عجنىعه خملكم جلمف عخكهئلكم عجعيجغ نمض هنخييعك مغ يَّـمك ظن :  ظمح عجنخي و
يَّـىعن عآلمغسلكن مس سيطغ ظن ظضمث عجنمثهتلك خظش حممثمتسيط جعلكغ جفيطنجغهتلك عجنىعه َّـ جعلكغ  ى

ف عجنمهلكهث عجعخل ش ظمغلكغآلجغبلكغ نمغ  : جعج
ش نَّـ ظن عجنخيلكمس عجنىعه ُّـتحيطغ جلمت َّـ جمحق :يعآلنم ي مغيطعم جعلكجنت َّـ ظجفس و ي ه

م َّـىعع عجنخيلكمس عجنىعه ي ُّـتميحق يَّـىعع عجنخيلكمسش عقن حممئيط حت ي عمل ظحفيعش نَّـىعع عجنتميحق جنمبخيلكمس ي
 .ىُّـيطحفمب مض فعأليعغ عحليطنغ

عغ:عجنثلكذ ي جعيعَّـلكذط نَّـ ظن ظمغسلكن عجنخيلكمس ه مغ جن مس سيطغ ظن ظضمث عجنمثهتلك ي
ي هن حميعك ض خظ عجنمثهتلك خظ نجعمئمثمن جلمف ظمييعَّـلك جعلكجنهيخي جنهئ ي ُّـهبمت هنلكهث

غ ق جع عحليطنغش نَّـ عخفجيمب ق جلمبمثهتلك عجنتميحق عجنىعه ر رلك نحميعضلك جنمثج يمع ه ه  .ي
زمان حادث زما   ا

يجلمبهبمن ظن عخفتهئمبهبخل عخت ي ي ه هن جفيطنغ عجنخيلكمس جفيطنجغلك قهنلكهثمثلكنعىعو ه آلجغبلكغ  هحكبمثال  شيو
هث معخيلكمل خملكفقع  هنعحللكم ظن لكبمثخيمل عجنىغهنلكن لكبمثخيملهمم ه ممهبمثملي فغه جحهئمتملي مغ جنمله هن  ه هنخيمب

ش حمهت هن عجنخيلكمس عمغمك معخيلكمل نهن حمخيمب ن عجنخيلكمس ل نحممث عجنىغهنلكن ل . جنمب ني هنخيمت جنهئ
خملك جعخييطن قهنلكذش ني خمب قهنلكهثمثلك حفلكقمغلك هن عجنىغهنلكنجفلكف هجغلك قهنلكهثمثلك هنسب ه ه ه يه  ....يي

ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ  م جعمسن عجنخيلكمس جفلكفغ جعلكجنىغهنلكن هثهيس هعقنش ُّـمتمئىش جلمف عجنمئ ي ى
يجليعض عجلتخصفع جلمف هنلك معمئيطن هن حفالم عخفمئيطهنلكغ عجنتلكجنمثمل ي  :ه

م.ص ف هنخيمب مغ ه عجنىغهنلكن هن ي جن معخيلكملط نقجن آلهث ممه الش نمم ممي ههنلكَّـمثمل ي يش نمم ي
وهنلكَّـمثمل وش نمم جحهئه جحهئمتملي مي  .ه هنخيمب

.طصصل طصصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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م.ص و مم هنخيمب  .ش نَّـ مض عجنخيلكمسىش عقن حملكجنىغهنلكن حمخيمبى حمخيمبي
ن هنخييطنهنلك مض قهنلكن.ص و ي خظ هن عجنىغهنلكن جعحلكفغ قهنلكذش نعي جنىغن ظن ُّـهئ هو و ي  ي

ش نيقهن معمئيطن عجنحنظ جلمف هثهيسوحكلكجع  .ي جلمبمث
ي عخفجهتهب جلمف هنلك جنمثيغ جعحلكفغ قهنلكذ ي ُّـ.ض ن جفلكفجغلك قهنلكهثمثلكو ههئ  .يه
ي جلمف عحللكفغ عجنىغهنلكذ ل جنمثيغ جعحلكفغ قهنلكذه عجنخيلكمس ل نَّـ هنجهتهب.ض  .وي
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ؠإؠ ّؠ  
ُؠ   

قدوراتُّقتعل تُوقدرته: قال ميع ا حوَّة العلّألن؛   ه ِ ا  جة إ
سبة،ُناإل ُِ و سو ذات ميع با مُفيكون قدرت، ّةه إ ا   .ًةّه 
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  ؠ

ك عجنسلكجعمئمل مض عجغبلكغ ظظ  جعخييط ظن مملكن عجنهئالن ريعه جلمف عهنتيطعف عجنمتمه
غ ظهيمل نممخصم عجنمئيطقغ جن معخيلكملش َّـلك َّـ ُّـمتخيجي عمل عجنبحهن مض هثح َّـىعن  عجنمههيمل جغب

هنظشلك جللكهنمل ي ء قدير... حمهت معخيلكمل شه خكلكهنمبملي   ٌ ِ َ ٍ ْ َ ُ َ  جل يي ُّـجهىع) صص: عجنبمئيعغ (َ
 : نجعمثلكهث هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملخميطقمع هنمئيطنقش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض

وعجنمهلكهث عخفحيطغ جنمبخيلكمس قن خميطقغ   .ى
هخميطقغ عجنمهلكهث عخفحيطغ جنمبخيلكمس جللكهنمل خكلكهنمبمل  ه ي ى  .ي جنهئ هنمئيطنقى

 : هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظُّـهبهئ جليعض 



ىظهنلك عجنمهمييعه حممبخص معمئيطنش جفمثهن جغبمن ظهث معخيلكمل ظلكهث عجنخيلكمس نجضيطجغ ي ي ينظهنلك عجنهئمقهش . ي
ن حملكجلال جنحنظ  ش نهنلك ُّـهبتمت ظن ُّـهئ ن حملكجلال جن ن هنبيطظ جنحنظ ي ُّـهئ هحمخص ُّـهبتمت ظن ُّـهئ ه

ش نقجن عجنحنظ جنمثيغ هنمئيطنقع جن  .هحمهت جمحق خملكفق جلمبمث
ي عجنمتيس ل ظن مم هنلكىظض عمل قجن ل نَّـ هنلك قمميع مض ي ش نَّـ معخيلكمل  ي جليطعن جحهئ

عن ل نحم ظفجن ينعمغمكش نجعلكجنتلكمظ حمهئ هنلك فن فنن ظجفيط حك مل يجليطعن ُّـستمتيط عجنمث مض نمغ
م معمسجخ يجفمئلك ل نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن  عمغمك عجنت حك جفمثيط عجن همع

 :عجنتلكمظ
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 :هثيطقف عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



 :َّـهئىععُّـهبهئ جعمثلكشلك لك ستلكف عمل نخمهيمل َّـ مممقه عجنمئمثلكق عجنثلكذش جفمثهن هن



يظهنلك عجفتمثلكف عخفهبهئ مض عجنمهمييعهش حممئيط عمعٰهِّـ مض عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئملش نهنلك   جليطعن  ي
فن  عمغمك جعلكجنىععغ نعخفهبتمت جعلكجنىععغ ل جمحق جضتلكفط نقجن آلن عآلنم نمغ يل ظه عجن ي

ش حملكجنىععجخ ش نهنلك َّـ ممىعجن ي ُّـخيمب ش نخميط جغبمن مض جضمب يجلخل قعمع ع ل ي ُّـخيمب ي ل ممخص خملكجن ي
فن عمل عجنخيمبملش نظهنلك عخفهبتمت جعلكجنىععغ حمهت ي  ش حمال ستلكف مض نمغ فن جلخل قعمع يظن نمغ ي ى و ي

 .خظش نعخفمئيطنق خظ
ن هنمئيطنقعش نعحللكمغمل ي ُّـيعحمخيهتلك جحهئ هعقنش مم جضتلكف ل آلهث جحهئ ل ُّـهئ ه ي و ط ي  هنثمب

ق ق نحممثخص ي ر ي نعجفيطش نَّـ هن عجنجكمغمثِّـ جعال هنيعمغِّـش عقن عق جفهئ عآلهنثلكم حممثخص ر
عمغمك معخيلكملش حمهت عجنمئلكفق جلمف مم خظش نهنلك هجليطعن هنمئيطنق جن  يحميععحم عحللكمغمل َّـ عجن

هجفيطنجغلك نجعمئلكظ  .ه
ّؠت ؠءؤ  

  قدرته تعا
 :يخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه 

هنمل)ص( .ضصض كصف:  خف عخفمتحي
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ق هجعخص ظهث معخيلكمل هث ىش حمهت عجنحيلكَّـيع جعىععمع عخفحيهتيعي هلكك ظُّـٰهلكط نقجن ي جنميحقنش حمهت عجنهيمثى
يآلن عجنهيمثلكضمثمل ي قي ق عحلمئمثمئ .ى يقن عجنمت ق عحلد حممثلكك جنمبجهخيلكلش حملكجنمت ي حمهئخص ظن عجنمت هي ي ي

ق عحلمئمثمئ جنمثيغ عي يظنمل جعلكجنهيمثلكضمثملش حمهت عجنمت ي ي ي و  .و
ن جفلكفجغملش ممخص قَّـمك يني ُّـمبىغن هن معخيمب  عجنمئيطقغ جعلكخفمئيطنقعغ عحللكفجغمل ظن معهئ

ع ظن  نش نقجن آلش مس ُّـتهيجيمت يعجنمث عخفتهئمبهب ي ي في مغ ي عخفهبهئ مصيعف جل عجنىغهنلكنش نظن وعجن ه ي
ف هنمتحخن جعلكجلس نعجلسخصذ مغ يعخف  .ه

مغمك جلمبمث  ش ني ُّـ قش نحمخيمب رمك جعمئيطقمع ونعحل معخيلكمل حملكجل جل جلمب نخكخي ه ي
 .هحمخيمب ظجفيط

  قدرةالزم عموم ال
م جعمسن ن عجنمئيطقغش نقجن مملكجنمئ م جعخيهب م عجنمئ يَّـمتلكم عخكهئلكيغ جليطغ معثلكق جف : ي

شلك مغمقُّـمل ن عجنمئيطقغ جنسحمخيلكم عيحفتمثلكقُّـمل عجنتىغعن جعهئ هعيجنتىغعن جعخيهب ي يط حممشن يقهن هي
م جعتخيمب عآلقعفغ عآلحصمثمل جعلكجنهيخي عيحفتمثلكقهش نَّـ ي معتخمب جل عخفيععفش  يعجنمئ يي ي

ن عآلهثسلكن لش نُّـهئ خم ن ذنقه عجن ش ي حضتلكقع حممثيحممثهئ ه مصمقع جلمبمث  .ه
هُّـهبهئ جليط َّـىعع عجنهئالن فجنمثال آلظحلكجع جلمف ظجفيط ظهنيعُّـ  :ش

ن عجنمئيطقغ هن عحلهيلكل جلمف عحفتمثلكق عآلهثسلكن.ص  .جليطن جلهب
ن عجنمئيطقغ.ص .جليطن عحفتمثلكق عآلهثسلكن هن عحلهيلكل جلمف جلهب

ن عجنمئيطقغش نَّـ هنلك ُّـهبهئ  ينعجنهئالن مض عآلنمش جفمثهن ُّـيعف عآلخكهئلكم جلمف جلهب
ُّـيعن هن حفالم  م جل شوفجنمثمعمه ي هنمئيطهنلكمع هنستهيلكفغ هن عجنمتيس عخفمتمئ  جعيطعُّـمل عحلهئهبملي

يجنمبخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل   .ي

.طصصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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 .عإل معخيلكمل قن خميطقغ 
يخميطقمع معخيلكمل جنمثسمن جللكهنمل جنهئ خظش حمهت جنمثيغ جلمف مم خظ خميطُّـيعش   ي ي

 .نعجنخيمثلكق جعلكإل
ن عآلهثسلكن مص  همقع ي يجن مملكن عإل معخيلكمل جلمف مم خظ خميطُّـيعش جنمبىغن مم

ش حملكخفمئيطن هنثمب يهنسهسنجنمثمل جن جل ظحمخيلكجن عيحفتمثلكقُّـملش نعجنتلكمظ جعلكلك ي  .ي
ي حمسن معهئمبمث جمحق عجنمئلكفق ل نحكمثمسجخ مض ظجعحلكغ عجنخييطم عآلحص لش جعجيالن عجنتلكمظيظهنلك  ي

 .هخمبمثِّـ ي ُّـمهيطق هنمت معخيلكمل
م ضمثحهتلك هن حفالم عجنمئ جن مملكهثمن ظحمخيلكم عآلهثسلكن : ينظهنلك عخفالقهنملش حممثهبهئ مع

 خفلك ه نجن مملكهثمن هنيععفغ.ط عق ي ُّـمئيطق جلمف هنلك ي ُّـيعُّـيطه جنهئلكهثمن هنيععفغ جن معخيلكملههنمئيطنقغ
جلهتلكط آلهث عقع ظقعف خكمثأللك هختمب نخم ي م جنشي ن حمخي :  ُّـمئ نش عقن حمسمثهئ مم حممثهئ

لش نَّـىعع َّـ عجلمقش جلمف جفيط قجل ظلكجفمك عآلخكهئلكم خم يعآلهثسلكن جفتهب عجن  .ي
عغ ظن ُّـمئلكم يعآلقعفغ عآلحصمثمل عهثخص معخيمبمئمن جعلكجنهيخي جلمف...: نعجل ي  هنلك َّـ جلمبمث مض ي

غ ش نعجنىعه جلمبمث عجنهيخي َّـ ظهث هنمتس ههثهيس ي عمل عآلهثسلكن عجنىعه َّـ مغىغظ جلمبت عجنتلكهنمل ي ي
ي ظن ُّـهيخي عآلهثسلكن عجنهيخي عجنهيالذ جعلكحفتمثلكقنش نهن :نهنيععفن معخيلكمل... جعلكآلهنهئلكن

 .يعخفحلكم ظن ُّـتخمب هنيععفن معخيلكمل جل عقعفمع
ل عجنهيخي عجنىعه عقنش حملكإل معخيلكمل ظقعف عجنهيخي عجنىعه ظقعفن عآلهثسلكنش ن خم جعلكجنتلكمظ حم

ط ل هنلك ُّـيعُّـيطن عجنهيلكجل وُّـيعُّـيطن عآلهثسلكن ذنقهش نجعلكجنتلكمظ حممسه مغمق مض ذنقغ نخم ي  ي

.طصصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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ءؠ ّؠ  
ؠ   ِؠأ  

ملةًه قادراُ كونَا ثبتّم: أقول ع،  ا  ، قدرتهِ  بيان عمومَ 
كماء وقد وا،نازع فيه ا  ّه إالر عنُ ال يصدٌه واحدّإن:  حيث قا

  .واحدا
نو   .ّ  اُه ال يقدرّأن حيث زعموا ُةّوا
ظ   . القبيح ُه ال يقدرّأن عتقدا حيث ُاموا
ل   . مقدورناِ قدرته  مثلَ حيث منعّوا

بائي   .ان حيث أحاال قدرته  ع مقدورناّوا
ق ك ُ خالفوا   .ّه ذ

ل  ما ادعيناه ّوا سبة ّأنه قد انت: ُ ال سبة إ ذاته و انع بال ُ ا

علق العام قدور، فيجب ا ّإ ا ُ ّ.  
ُأما بيانو تها : ّ األولّ س كونه تعا قادرا هو ذاته، و قت  ًفهو أن ا ّ

ة ساو ميع م جرٌإ ا سبةّ  ساوي ال  ،ًدها، فيكون مقتضاها أيضا م
طلوب   .وهو ا

ا كون ا: ّوأما ا قت  نّفألن ا نه، واإل ُء مقدورا هو إ ً 
ك ، فيكون صفةٌش ُ ب ا قدورّ مكنات، وهو ّ ا ش ب ا ًة أيضا  ً

طلوب   .ا
ذا انت  انع و قدورُا سبة إ ا ال سبة إ القادر و علقَ وجب،بال ُ ا ّ 
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طلوب،ّالعام   . وهو ا
علُه ال يلزمّواعلم أن وقوعّ من ا و، ُق ا   بقدرته تعا هوُاقعبل ا

عض ن قادرا،ا ن    .ّ  اً و
علّت اُواألشاعرة وقوعّ واد،ّقفقوا  عموم ا كما سيأ ، َعوا معه ا

ك إن شاء اهللا تعاُبيان   . ذ
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ؠ  

ق جغالجغمل َّـ عجنتلكجنمث وجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف ظهن  :ملي
يجليعك ظقعظ جليطغ. ص ى لكملش نقجن هن  قَّـبمن عمل حتجمث نحتيطُّـيط خميطقمع معخيشو

ع ظشلك معهسفه عمل قجن عقف قجلهب يحفالم هن  .ي
ن عجنىعه َّـ عحل عخفخلكجن جنهئ عيقعظ عخفجييعنجفمل . ص يجليعك عحلجمل جلمف عجنخيهب ي ي ى و

هنهتلك  .جعمهيطف حتيطُّـيط عجنمئيطقغ نهنمت جلهب
ش ظه جنمثيغ . ص جل يعآلخكلكقغ عمل جليطن عخفالقهنمل هنلك جعخل معخيمب عجنمئيطقغ جعحنظ ننخم

ومم هنمئيطنق ُّـمئ  .ي
ؠ   ؠأ  

ي ظقعظ جليطغ جليعك عجنجهلكقف جنمئيط قَّـلكال يقن ممشه   هنمتهتلك حتيطُّـيط خميطقمع معخيلكمل نخممه
م جليطف  : هن عآلحمخيلكمش نَّـ مملكجنتلكمظوجل خكهب

عجفيط . ص عجفيطش حملكجن يخميطقمع معخيلكمل ي معتخيمب جعمهيطنق عجنهئثحقش نعهثخص معمئتخن جلمف عجن ي
عجفيط يل نَّـ معخيلكمل نعجفيط ل ي ُّـمهيطق جلمت عي عجن  .ى

ههلنقط نقجن آلهث حفحق جضىشش نعق ي هنسلكهثخمل هنلك يخميطقمع معخيلكمل ي معتخيمب جعلكجن. ص ي
ن عحل معخيلكمل هنبيطظ جنمبهلنقيجعخل عخلحق نعجنهل هش حمال ُّـهئ  .ي

عل عخفخيلكيص عجنت معمهيطق جل . ص يجليطن معخيمب خميطقمع معخيلكمل جعلكجنمئبمثِّـش نقجن مممسهث
م جعلكحكتمتلكفَّـلك عجنمث معخيلكملش نظشلك ظلكفقغ هعآلهثسلكن هنثالش حمهت خمبلكألِّـش حمال ُّـهبهئ عجنمئ ي  ه

 .جلمت نَّـ هنبيطعَّـلك

عجفيط جعجههئ هنهيمه مض خف عجنسمثيط عآلحكتلكق جنمتهتلكُّـمل عحلهئهبملش هنيعجفمبمل )ص( ي جنمئيط مع معمتلكنم خملكجليطغ عجن وي و ي
مش عجنهيمه عخللكهنيغش ممخص مخمن هنخيلكجلمل َّـىعع عآلهنيع عجنىعه حكمث جلمف هثح  يعجنخيمبمل نعخفخيمب ي

قغ ُّـهسفه عمل حتيطُّـيط نمعمئمثمثيط خميطقمع معخيلكمليعخفخيلكقضملش نعن ي م جعلكجنمئلكجليطغ عخفىعمم  .يقن عجنمئ
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 .يجليطن معخيمب خميطقمع معخيلكمل جلمف هنث هنلك هثمئيطق جلمبمث. ض
يجليطن معخيمب خميطقمع جعخيخل هنمئيطنقهثلكش حملكجنىعه معتخيمب جع خميطقمعمتلك ي ُّـهبهئ ظن . ض ي

 .يمعتخيمب خميطقمع معخيلكمل جع
ىظهنلك عجنيعظه عآلنمش حمهت هنلك ُّـسمتيط عمل عحلهئخصظ عجنىعُّـ ظحفىعنع جعمئلكجليطغ ي عجفيط ي : ي عجن

عجفيط عمغمك معخيلكمل نعيُّـمهيطق جلمت عي عجن يجفيط هن مم نمغ حمال ُّـمهيطق جلمت عي يش نظن عجن ي ه
 . جلمف عجنهئثحقوهت جمحق خملكفقحمينعجفيطش نَّـ عجنخيمئ عآلنمش ني ُّـمهيطق جلمت عجنهئثحقش عقن 

ع عمل ظن عجنهلنق عجنت هثيععَّـلك مض جللكخفمتلك هن  ُّـملش جفمثهن قَّـب ينظهنلك عجنثلكذش حمهت جنمبثمت ي ي
قفع جنتخيمب خميطقمع معخيلكملش نعهثخص َّـ  يجفيعنغش نهنمهلكألمكش نظهنيععكش جنمثسمن هن ي ه و

ن جعلههنمئيطنقغ  شظَّـيعُّـهبي خفبيطظ ظحفيع جمحق عخفبيطظ عجنىعه معمهيطق جلمت عخلحقعغش نَّـ هنلك حكهب
ع هنبيطظ عخلحقعغ جعل  .ُّـىغفعنيجعمثمتخص حكهب

ىنظهنلك عجنمتحيلكن ل نَّـ ظلكجفمك عجنيعظه عجنثلكجنهن ل حممئيط ظحفيعف هنلك ُّـيعه هن خمبلكألِّـ  ي ي
ش جعىغجلونهنخيلكك ن عي جل مغهت ظن : جل جفيعُّـ خميطقمع و ظن ظيطنق عجنمئبمثِّـ ي ُّـهئ ي ي

ش نعحل ي معخيلكمل هنمتىغن جل قجن مممبجلجىغ ظن جعخ ه ي  .ي
م خميطقمع  ش حممئيط قَّـمك عمل جليطن خكهب ينظهنلك ظجع عجنمئلكحك عجنبمبخ عخفخييعنم جعلكجنهئخيب ي ي
ن عي جلبثلك  همعخيلكمل خفث ظحمخيلكجنمتلكش نقجن قجلخص هنمت نهن ظمعبلكجل ظن حمخي عجنخيبيط ي ُّـهئ يي ه
ش حممشقع هنلك ن خكمثأللك هن قجن عضخيلك نلكلكجلملش ني قُّـمك ظن حمخي عجنيعغ ي ُّـهئ هنحكهيهتلك ظن مع ي ه ه  يه
عمغمك معخيلكمل مغسخص عمل جفمثىغ نجفيعم عجنخيبيط قجن عجلس عمل قجن عحلمثىغش مس  يجفيعم عجن يي هي

ن خميطقمع معخيلكمل .معتخصجغ عحليعممتلكن م عجنيععجع هن ظقعظ عخفخلكجنهيخل جنخيهب  .نَّـ عجنمئ
ينظهنلك عجلبلكألمث قغش ي ع ظحفيع جمحق هنلك معمئيطنش نَّـ حفلكهنيغ عيقعظ عخفىعمم يلكنش حممئيط هثحمثلك هثح هو و

يجفمثهن قجلخص نهن خكلكُّـخيهتخص ظن خميط يقمع معخيلكمل ي معتخيمب جعخيخل هنلك ُّـمئيطق جلمبمث عآلهثسلكنط نقجن و
قط عق جن ظقعف  ش ظه جنمبىغنهن عمغتخصل خميطقمعخل جلمف هنمئيطنق نعجفيطش نَّـىعع جحلك ي ر يجنمبتخصهث و

.صصص كضف:  خف عخفمئلكظيط)ص(
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مغيط حمخيال نظقعف عجنخيبيط جليطهن هعإل معخيلكمل ظن ُّـ و  : ي جمحقه حملكيجفتخصيغ جغالجغملشى
جلهتخص: يعآلنم  .نخم
ل ظه هن عخفيععفُّـ: عجنثلكذ  .يجليطن نخم

ل هنيععف ظجفيطرلك فنن عيحفيع: جنثلكجنهنع  :نخم
 .هنيععفن معخيلكمل فنن هنيععف عآلهثسلكن. ص
 .هنيععف عآلهثسلكن فنن هنيععفن معخيلكمل. ص

ل عخفيععفُّـ  ط نقجن آلن نخم خم عجنثالجغمل عجنهئمبمثملش حملكخفمئيطن هنثمب هنعجنتلكمظ جعلكلك جعجهمئ ي ي ي ه
ل جلهتخص ُّـهسفه عمل :  يمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلهنخم ش ممخص ظن جليطن نخم ف عجنهيخي نجليطهن ينمغ ي
ش ي جليطن عجنهيخي: ل عجنمتمئمثٰهخلعقمعهيلك ف عجنهيخي ينَّـ ُّـهسفه عمل عيمغتخصل . ي نمغ

 .عخفهبتمت عخفحلكم
ل هنيععفن فنن هنيععف  ش جفمثهن عن نخم ط حممبمبىغنهن عخلمب ينظهنلك جعجيالن عجنثلكجنهن جعجهمئمث ىي ي
ل هنيععف عجنخيبيط فنن هنيععفن معخيلكمل جليطن  يعجنخيبيط ُّـهسخ جلمف جليطن خميطقغ عجنخيبيطش نيقن نخم

هث خملكفقعش نعخفهييعنك ظن ممال يمم ي  .ه هنمتهتخص خملكفقه
ؠ   ّؠ  

هعحفتمب عجنمتلكق مض ظهث معخيلكمل َّـ َّـ خملكفق: يخملكم عخفمهمت  و جلمف مم هنمئيطنقي  ظن ي
ُّـملش نهن  ق نعجنمهلكجعألمل نعجنثمت ييط حممسجغبت مجلكجلملش نهثهيلكن ظممثيع عخفخيتىغجنمل نعجنهيالحكهيمل نعخفج

خش نعحل جلمتيطه َّـ عآليظظحلكجعمتلك عجنسمث  .ينمشيط عخفيعمعهش نعجنجهمثىط ظجع مغخيهييع عجنجي
هنعحلجمل عجنت ظنقفَّـلك عجنجهلكقف َّـلكَّـمتلك مغلكظغ هنهسجنهيمل ي ُّـخلي  : هن فجل

عظ قعمع عمل مجمث عخفمئيطنقعغ. ص  .عحكت
ن عجنحنظ هنمئيطنقع َّـ عآلهنهئلكن. ص  .ههنالم مم

هث معخيلكمل مصيعفعش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ هظهنلك عآلنملط حممبهئ ي  :ي

.طصصك:  هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي)ص(



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................صطص


عأل ل هنبيطظ جنمبهئ فنن معهيلكنغهجعمتلكظ لحمهت معخيلكمل  ي جلمف عحكت  .ه

ينظهنلك عجنثلكهثمثملط حمسن عجنهئ جحلك جليطعن معخيلكمل ُّـجهجكم مض عآلهنهئلكن عجنىعه َّـ هنالم  ي ي ي
ش نَّـ  هعخفمئيطنقُّـملش حملكجنهئ جحلك جليطعن هنمئيطنق جن ي ي غي  .عخفجيمب

ؠ ؠ  
ش  جل ن عجنحنظ هنمئيطنقع جن معخيلكمل ننخم هجحلك ي خك حممث ظهث ي هنالقهنمل هنلك جعخل مم ي ي ي

هث خملكفقع جللكن عجنمئيطقغ جنهئ ي ُّـمئ هن عخفمئيطنقعغ عي جعخيىش هحمهت معخيلكمل هن مم ي ي  فنن ه
م ُّـتٰهِّـ مض عآلجعحلكغ عجنالجفمئمل  .يجعخيىش ظحفيعش نَّـىعع هنلك حك

ّؠت ؠءؤ  
  آراء  عموم القدرة

ىجعحثمن عجنمئيطقغ مض جنمئيط  عخم عآلى  نخجف مض عخفمئمهيط عجنثلكذ هن عخفيعظيط رهن
ش جفمثهن خملكم ش نحممث جعحثلكن: عجنيععجع يمض ظهث معخيلكمل خملكفقش ظه ُّـمهِّـ هنمت : يعآلنم: مض خميطقمع ه ي

ش حممبمثيغ خظ هنمتهتخص يقهنلك جنىععمع هعرلكف عجنخيلكمس نمعيعمم ع عمل ظن ... و يعي ظن عحلهئخصظ قَّـب ي ي
ف يقهنمل جنىععمعهنجهمثألمل عجنهيخي عجنىعه َّـ عجنهيمثىش ن يمض ظن خميطقمع : عجنبحهن عجنثلكذ... عجل

ي نعخفمهحِّـ جنمبهبمئيطنقُّـمل َّـ عآلهنهئلكنشيمعخيلكمل معخي حكلكأليع عخفهبهئمتلكغش ظه مجمثخيهتلك ... ي
ن خميطقمع معخيلكمل  ش ظجلمت جلهب جنمبهبهبهئمتلكغ ينعجلمب ظن عخفخلكجنهيخل مض َّـىعع عآلظ

يش نخميط قمميع حميعخملك هنتخييطفغ َّـ...يمممبهتلك ه ن نهنمتهت عخفمت: عجنثلكهثمثمل. عجنهيالحكهيمل: عآلنمل :ى يجهب
ن: ملثلكجنثعجن. عجنمهلكجعألمل يعجنمتحيلكن نهنتبخي  .يعجلبلكألمثمل: سملهنلكعخل. يظجع عجنمئلكحك عجنبمبخ: ملجعخيعيععجن. ي

عخم)ص( .صضلضض كطف:  خف عخف
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  شبهات  عموم القدرة
: ش خملكم جع ظمح جلهبحقش جل جلهبيع جع ظقُّـمتملش جل ظمح جلبيط عإل يجضهبيطقنه 

ىَّـ ُّـمئيطق قجع ظن ُّـيطحف عجنيطهثمثلك مض جعمثٰهمل هن جمحق ظن : خممث آلهنحق عخفهسهنمتخل  ي
يُّـمهمي  ييع عجنيطهثمثلك ظن ُّـهئمق عجنبمثٰهملطى

سب إ العجز:خملكم ُ إن اهللا تبارك وتعا ال ي ونّ ي سأ ال ي ش ، وا
ي عجنىعه حكمسجنتمت جضلكمش نعخفحلكم ي خظش نعإل جلمف مم خظ خميطُّـيعيعن: ظه  .ى

م خملكأل ط حممب ظمغمثمك جعلكآلرلكغ جنىغن : ظن ُّـمئ وَّـ ُّـمئيطق حكبحلكهث جلمف حفمب هنثمب ى
ش نجن ظمغمثمك جعلكجنمتهي جغبمن ضمث خميطقمع نجليطن عحمجكعك عجنهلُّـ جن حك وبحلكهث ى

هنهتلك  ....جلهب
م ظحفيع ط حممشن : ظن ُّـمئ مغيط خكمثأللك ي ُّـمئيطق جلمف عحممتلكأل هَّـ ُّـهبهئمت حكبحلكهث ظن ُّـ و ى

و نعن ظمغمثمك . جفمثهن ي ُّـمئيطق جلمف عحممتلكألط جنىغن جليطن حكخيمل خميطقمعشومك جعلكآلرلكغمثىظمغ ى
ن خميطقمعشجعلكجنسمبمك عغ حمهي َّـىعع عجنسهسعم ُّـمبىغن هن. ه جنىغن ظُّـٰهلك جليطن جلهب    عجل

ىل عرلكجعلك نحكمببلك ل ضمث خميطقمع ه  ....ه
عغ عمجلكي َّـ قعغ : هنعجل ش نعجنحنظ عجنىعه ي (يظن عخفىعمم ش نعجنهلُّـ عرلكف عخفث

ن هنتخيمبمئلك جنمئيطقمع معخيلكملش حملكإل )ُّـمئيطق جلمف عحممتلكأل ق جحتمتخيمل ي خكمثألمثمل حصلك جفت معهئ ه ظهن ي ي ه
قعغ جنمثسمن جعحنظط نقجنشيحكبحلكهث جلمف مم خظ خميطُّـيع  يهنتمتلكل عخفث  نَّـىعن عخفىعمم

 .نعجنهلُّـ نعجنحنظ عجنىعه ي ُّـمئيطق جلمف عحممتلكأل

غ حتمبمثمبمثمل مض هنيععمعب نهنخيجيمثلكمع)ص( جفمثيطش جعح  .صطص كصف:  عجنت
جفمثيط عجنمهيطنم)ص( .)ط (ش جعلكغ عجنمئيطقغش عحليطُّـهن قخمضصصك:  مع
.ضضص كصف:  عآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ)ص(
. عخفمهيطق عجنسلكجع)ض(
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ل ظام وا ّا ّ  
يظهنلك عجنمتحيلكن حمهت عجنثلكجنثمل يَّـ عجنجهخمهمثمل . ..ي عجنمتحيلكنإل جع َّـلكهثقيعجعيععَّـمث جع حكمثلك :ي

يُّـهئمت ظجعلك عحكحلكمش : يجنمبهبخيتىغجنملش نهن هنتخيعمغ عجنبخنغ جنالجلتىغعمش خملكم عجع عجنمتيطُّـ
همملكن هنتهئمبخص خكلكجليعع ظفُّـ ه يلكش نمملكن ُّـخيمتبي ي ظجعلك هثهسعقش نجن حممث جليطغ هنمئجيخيلكغش نعُّـه ي لكن جلمت ي

جن  :ظجع هثهسعق جعمئ

همملكن هنمئيطهنلك مض جلمب عجنهئالنش جفس عخللكلكيعش خكيطُّـيط : نخملكم عجنهلُّـ عخفيعمعهش... ي
ك جلمف عخفخيلكذش عجنتيطخممث يهنلك ظفعن عمل عخفىععَّـمك عجنبلكلكمبمل عجنت معهييعف هبلك  يعنن نعجنمي ي

يقنه ظهث مملكن ي ُّـهئتمك ني ُّـمئيعظش نخميط جفهيىح ... مبميمبمينعحكتجهمتخيمن هنمت معيطخممثمئ نمع
ق نمعهيسحقَّـلك هن ممثيعغ جفهيحي جنسخكخيلكق نعآل قعغ نعآلهثجمث نعجنىغجع حفبلكق عجنمئيعظن نعجنت

 ....نعحفتالم عجنمتلكق مض عجنهيتمثلك
نهثىعمميع ...  جن هنسلكأل عهثهييعف هبلك نظشلكَّـلك عمل جغالغ جلهلغ هنسمسجنملنقمميع عجنجههتيعحكتلكذ

قمغخل هن َّـىعن جن جعلكهثمئسلكن مم.ص. ..هثهب جن جعمسن عآلهثسلكن .ص...  مغىغظ ي عمل شلكُّـملي خم ي خم
 .... هبىعع عجلسو جنجيمث معيطعحفه نَّـ مغسشَّـ عجنيعنف

ف ظجع عجنمئلكحك عجنبمبخجلبيط عإل : حمهتيلك عجنبمبخينظهن ش خملكم ي جع ظحسيط جع جضهب
ق مملكن : ينخملكم عجع حفمبهئلكن... مييطعفُّـخلبهب عخفخيتىغجنمل عجنيتهئمبهنهن : عخلجيمثمك عجنخيلكمس عخفجههت

 :ملش نَّـ ظلكجفمك هنمئلكيغش نهن هنمئلكيمعي عجنهئخيبمث: هن عخفخيتىغجنمل ُّـمئلكم حصوقظق لكلكألهيمل
ه عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل جنمثيغ جن عقعفغش نظن مجمث ظحمخيلكجن نعخمخيمليظن  و نهنجهمثألملو هنمت جعميحق عقعفغي

مض... هنمت حصلك بمل عمل س هثي نعجنهئخيب. نجغالغ هنألملغ خكخيبلكن حكمتمل حكب جلهليهنستهت مض يمع

غ مض عخفمب نعجنمتح)ص( .طصصل صصص كصف:  جعح
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 ....جفيطه هنيطن حفيععحكلكنع هثسبمل عمل جعمبىط ي ممخيمكش نعجنبمبخجعمت
ب   انّائيّا

َّـيجضهبيط جع يجضهبيط ي ظجع جلحل:رلك نظجع )  َّـلصصصلضصص(لكأل يلكغ عجلبي جع جلبيط عجن
 هجلخنن نعهنلكنمل عخفخيتىغجنمل مض يَّـ ظجفيط ظألهبم يش نعآلن)  َّـلصصصلضضص(لكأل يَّـلكخك عجلب

جن  يَّـ هن هنخيتىغجنمل عجنبخنغش قجن(: زمض عجنهئالنش نُّـخييعحم عجع عجنمتيطُّـ مض حمهتيعحكت جعمئ
ش نعجنمث عهثتهتمن قأللكحكمل عجنبخنُّـيعجنهئالن نُّـ  . )...خل مض قهنلكهثي هنلك ظخيمك هنمت

ي ظن ظجعلك جلحل: عجع عخفيعمعهشهقن  نظجع جفمتمثهيمل نعجنىغجعحق ظ هثلكمكيع جعخيٰههت مض عآلقمغلكي
ُّـلك :  جلهبيعن جع جلبمثيط حممئلكم جنجعلك جلهبيعن جع عجنخيالظ جنمئيعن ظ: جفلكذعنش حممئلكم ظجع جفمتمثهيمل

ي عن ط عجنهيهتي ظجلجهبي عجنمبسلكنش نجنهئمتي جعمسجلجهبو نجنسمنشي ظجلجهبي عهثشظجعلك جلثخصن
 :ه خكخييععوهثجهيطظ نشظنجليطغ ظحفمبهيمنهثجىغغش نعقع ظعجنخييعغ عقع نجليطغ 

يعن عجنجهلكجليع خميط ُّـهئىعغ : ن ظمغلكجع جعلكخفسهئمنش نخملكم جن ظجعلك جلثخصيعن: يحممئلكم ظجع جلحل
م عإل جلىغزنخميط ُّـمهيطمش نجنهئ جفيط نة : ينمغ يجغمت جل خم ألن جهنم من ا ِأل ِِ

ْ َ َ َ َ َْ ََ َ

ع اس أ َوا ِ َ ْ َ
ِ  ش عن هنسَّـلك ظيطمطَ

مشهثخي: خملكم  .ظيطمط حمسهئمن ظجع جفمتمثهيمل:  نعن مس ُّـهبسَّـلك ظحمتمئ
 جعخص ظنجليطن عقع جلهيلك جل عجنهئلكحميع نعخفهلم ي حكبحلكهث عهثخص شمبيظهث: ُّـالجفىح جلمبمث

ينعخفسمب مجمثخيلكش نظهن ي آلهث ي طمل حمال ُّـمبىغن عجنهئىعغيلك عقع جلهيلك جل عخفسمبهبخل حفلكظه
عقف مض عيُّـمل عخفبلكقمممل  ....ُّـستمبىغن حفمب عآلُّـخيلكف عجن

َّـيجضهبيطجلبيط عجنسالن جع  :لكأل عيحفيع حمهتينظهنلك عجلب  يلكغ جع ظمح جلحلي جع جلبيط عجن

.صطصلططصك: عخفمهيطق عجنسلكجع )ص(
غ مض عخفمب نعجنمتح)ص( .ضضصل ضضصك:  جعح



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................ضطص

ش حكهئ : خملكم عخلجيمثمك. لكأليعجلب يخكمثىط عخفخيتىغجنملش نهنمهمت عجنهئتمك جلمف هنىععَّـبهت
 ....جعمييطعف عمل جفخل نحملكمع

ي ظهث جعمب هن عجنخيمب هنلك مس ُّـبمبمي :هنخملكم عجنمئلكيض هثمئال جل ظمح عحلس جع حميعقنُّـ
ينقمميع ظهث مملكن هن جفيعظ ُّـسمسم ظجعلك جلحل. قعحكلكظ جلمب عجنهئالن ي ل نعجنيطن ل جفت ُّـتمسقه ي

ش حمسهبخيمن ظجعلك جلحل مض جعخيىش عآلنخملكغ ُّـسحق  مهنمت ي معهسقهثلك : هنخي حللكمغملش نَّـ ُّـمئ
م عجنهئالننُّـىغُّـيط  مل لينعحكتمتهئيع جعخيىش عجنمتلكق حفالحم هن ظجعمث ل مض عخفسلكأل عجنهئالهنمث...  حم

جن...   :هنخملكم ظجع عحلس جع حميعقنُّـ مض قجن خكخييععش نَّـ خم

غ مض عخفمب نعجنمتح )ص( .صضصلصضصك: جعح
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ءدؠ ّؠ  
ء ُ  

انية: قال مّأن: ُا حكمةَ األفعالَلَعَه ألن، ٌه تعا  تقنة َ ا  و، َا
مَ فعلْنَم ك فهو  ورةٌ ذ   . با
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ؠ  

معمثملش نَّـ ظهيمل عإل   جنمبمههيمل عجنثلكهثمثمل هن ظهيلكغهَّـىعع جعمثلكن هنمت  يمعخيلكمل عجنثب
ش حمهت معخيلكمل جللكمس ش حملكإل  هعجنخيمب ه آلهث ُّـتمئ ظمتخي نُّـمسجخ جع جضهئخص ي حفمب ني هثمئيس حممث ى ي

جليطعن ل مملكآلهثسلكن ل ُّـمسجخ جعمسحمخيلكم  ي جللكمسط نقجن آلن هنلكجنمثيغ ممهبثمب هحكبحلكهث جللكمس 
شجضهئهبمل جنهئ جنمثسمن مممشجفهئلكن ظمتخي معخيلكملش نهنيعف قجن عمل هثمئيس جلمب هنلك  .جليطعن و

قغ َّـلكَّـمتلك ُّـهبهئ جليعضهتلك هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل  :يعحلجمل عخفىعمم
يعحل معخيلكمل ظلكهث مم خظ نهنبيطعنش نهنلك  ى   ل حمخيمبوظه عجنخيلكمسجليطعن ل  ي

 .هئعخفتمئ عخفح
هعحل معخيلكمل جللكمس   .ي

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ 


 :عجنهئالن مض عجنمهمييعهش نَّـ مض ظهنيعُّـ

ش نَّـ هنلك مع عجنهييععل هنمت مض عآلجعحلكغ ع. ص يظن عحل معخيلكمل ظلكهث ه ي جنسلكجعمئملش نخميط ي
ومعبخل َّـمتلكم ظن ظجغيعن نظمتخي معخيلكمل َّـ عجنخيلكمس ي  .ي

ش نَّـىعع هنلك ُّـيععن هن معمههي. ص يظن ظمت عحل هنتمئ و وي ه ش ي ُّـمت يِّـ ممتلكجع معخيلكمل عجنتهئ
و حكخصنُّـملوملي ظحملكخممثوغننخم جلمف هنلك حممث هن ظُّـلك ي نظقضمثملش نممىعجن ظُّـلكغ ظهثهيسمثملش نَّـىعع ي وي

ع ع جعحسمك نحكخيهت حممثخص نخمهي  جلمبمث هن هنلك خكمي ظَّـ عيحفتمهلكك جفمثهن جملكظ
ع جلمف هثحيلكن هنتمئ ُّـهئجه جلخص جعخل معمب عيُّـلكغ جلمف عحفتالم  خمهي يمعمب عيُّـلكغش حم و و و

ش نجنىعجن جفهن عجنىعمميع عحلهئمث جلمف معمههيِّـلكبلكألخيهتلك مكلكأل ي هن عهثسجلكن مض عآلفنعق نعجن ي  و
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م جلمف هنلك جلمتيطن هن جلمب جنمثيغ  خم مغيطَّـلكش نعجن م عمل هنبيطألهتلك نهن ظ وعيُّـلكغ جعميمثمل عجن ى ى

ش جعحمثهن مملكهثمن مم هنهييعف حكمث يعغ نمممبخصغ َّـىعع عجنهئتلكغ عخفهبتيطيممهبثمب جلمب  عجن
ن ممىعجن نَّـ عخفهيتمئيعغ عجنمث عجعتيطعظ نعفعهنملش ظه جفيطنجغلك  ش نمممث ي معهئ ههنمتمئلكفغ جن ه ه ه

 هنجعمئلكظط
يحمرضنقهش نُّـمتبينظهنلك عجنهئمقه  هظن هن قظه حفجيلك جفسمتلك ُّـتٰههب ظجنهيلكمكلك :  جلمبمثي ه ه ي يي و

ي معيطم جلمف هنخيلكن فخممثمئمل هنهسهثمئمل جلمب جعلكجنرضنقغ ظن مملكمعه قخكمثمئملهجلىعجعمل و و و ونممىعجن هن . هب جللكمسي
يحكهب حفجيلكجعلك هنمتتحيخص هنمتلكحكبلك جنمبهبمئلكن هن خكخيسش ُّـٰهجييع عمل ظن رىغن جعمسهث جللكمس ي و ه  ....هه

ن(ممتلكغ ...نممىعجن  يعخفهسجن مض عجنجيمك )عجنمئلكهث ش ممخص جن عجنيطيجنمل عآلنملش نَّـ ي
ظمثلكمع عجنت هنمتهتلك ظهث مملكن  ف عخفهسجغيعش جن عجنيطيجنمل عجنثلكهثمثملش نَّـ عجنهئجه جل حفمه ينمغ ي ي

م عجنجيمكهعهثسلكهثلك حفب يحقع جعمسظ ش هنجيمبخيلك جلمف عجنيطعظ نعجنيطنعظش جللكقحملك جعلكآلجلجهلكغ ه عهثمثمت ه نخم ه ي
ظمثلكغ يعجنجيبمثملش عمل جمحق قجن هن عخلمه  .ي

هث معخيلكمل جللكخفلكعقن و َّـ قجن عجنهيخي عخفتمئ عجنىعه َّـ :هش حممئيط مملكن عجنيطجنمث جلمف مم
ن عآلمعمئلكن نعيهثسجلكن  ش ني ُّـهبهئ ملُّـظهنبيطعن نهنمهيطقنش نهبىعع ُّـهئ ق مملكن جلمت و خكخي

قظن  غ جلهبمثلكظ جليطُّـهبمل عجنجهخي وُّـمهيطق قجن جل خم  .ي
ّؠت ؠءؤ  
لمت ن    ّمسل

 :يَّـمتلكم هنسمبهئلكن جنمبهبتهئمبهبخل مض عجغبلكغ عجنخيمب جن معخيلكملش نرلك
ش نَّـىعع  و هنسمب عجغبلكغ جلمبهب معخيلكمل هن حفالم عجنهيخي عخفتمئ عجنمهلكفق جلمت

 .ي مض َّـىعع عجنمتيس عجنىعه جعخل ظُّـيطُّـمتلكيهنلك جليعض عخفمهمت 
هث خملكفقع حضتلكقعش نَّـ هنلك معمتلكنجن  هنسمب عجغب هلكغ جلمبهب معخيلكمل هن حفالم مم ه

عخم)ص( .ضض كطف:  خف عخف
.ضصكصف: لكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئي عآلحصمث)ص(
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يعجنجهلكقف عضلكحممل عمل عخفسمب عآلنم  .ه

ن مض َّـىعن عخفسمسجنملط عق عجلتهبيطنع جلمف هنسمبهئخل مض عجغبلكغ  هنعحلهئخصظ حص قظه ظفجن
َّـىعن عجنمههيمل هن ظهيلكمع معخيلكملش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنمث هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظش 

يظهنال جعلكجنتخييعك حصخص   .هيجفمئلك عن خكلكظ عإله





م س بعا ِبعض متقن الفعل ل ُ ُ  
ينخمهيمن جلمف ظن عحلجمل عجنت مغلكظ هبلك عخفمهمت  ي ي  آلجغبلكغ جلمبهب معخيلكمل جعلكآلخكمثلكظ و

ن حمخيمب هنتمئمتلكش نمم هنلك َّـ ممىعجن حمهت جللكمسش نعجنىعه ُّـيععف معمتلكنجن َّـلكَّـمتلك  يمعيعمعهئىغ جلمف مم ه ى
قغش نعجنت مملكهثمن مممقه عحلجمل  مغبمل عخفىعمم يَّـ جليعك هثمئىش عجنبخيىش جلمف عجنهئمبمثمل عخف و ي

عجل معمهيطق جلمتهتلك ظحمخيلكمع هيهثهيملش نقجن هن حفالم عجنىغجل جعمسن َّـمتلكم حم و  مض ه جملكُّـملي
ش نَّـىعع هنلك ُّـيعه مض حمخي  ق حصلك ني جلمب ىعآلجفهئلكن نعآلمعمئلكنش هن ظشلك ي خكخي ح زعجنمتي

غ عخفسيطحكمل عخفتسلكنُّـمل جعال حميعمغلكق نهنسجييعش نعحفتمثلكقَّـلك جنمبهبسيطقط آلهث  يجنتمب عجنبمث ي ي
ينعخفيعجع نعخفخهبيغش نييظنحك هن عخفثمبهن  ىلك ل ظه جعخل عخفسيطحكلكغ ل حميعف ممخص  ُّـمئ جعمثمتهتي ي

عَّـلك ينَّـىعع ي ُّـخييعحم عي عحلىععم هن ظَّـ عحصمتيطحكمل... يجعخل عخفيطنقعغ نهنلك حك  ....ي
هعقنش حمهتلكَّـمتلك حمخي هنتمئ و ش ه ظلكفقه جضهئه ق جن جعهيخيمب ني جلمب و جل حملكجل ي خكخي

و مغىغألمثملونَّـىعع هنلك ُّـهبهئ ظمثلكجمت هن حفالم حكلكجنبمل مغبمل عي ن هثمئمثٰهلك جنمبهب و جنتهئ يجنهئمبمثمل ه

عخم)ص( .ضض كطف:  خف عخف
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قغ  :عخفىعمم
ىمم هنتمئ.ص هجعخيىش عخفتمئ جنمثيغ جللكخفلك. ص     .ه عجنهيخي جللكمسش .ى

ظلك عجنجيحق مض : يخملكم ظيطق عخفتمسحصخل  عهثلكغ عآلحفيعه نحفمه هنظهنلك عحلمث ي
غ عخفسيطحكمل هتلك نهنسلكمممتهتلك حكمثخص عجنمتح مض جعمتلكأل عجنبمث يظمتلكأل جعمث ينهن قجن مممب ... ي

عهث لكغ هن معيطجعحق هثهيسهتلك جنمثيغ ظيطنق هنث َّـىعن عجنمهمتخيمل عجنخيجمثبمل جل معمب عحلمث
وعجنجهخمهمثمل عجلىغألمثمل جل عحكتمتبلككش نعي مس معهئ جلمف نمعحقغ ي ي  نعجفيطغش جع ظيطنقَّـلك جل ي

وعحصلكن نمعسخحق جلهتلكو ش نَّـ هنلك ُّـمهجيمبِّـ جلمبمث ...ي هن هنيطجعيععغ ظهنيعَّـلك نهنالألهئمل هث
عل ظقجعلكغ(ظن ) يعخفث عآلحصمثمل(مض عحلهئهبمل  وش نَّـ جضيش جعحهن هنخيهب)عآلهث ي و  جنيطه ش

جنيملش نخميط ظخكلكق عمل َّـىعع عحلهئمث عجنسبىغنعقه يظظحلكغ عحلهئهبمل عآلحصمث  : جعمئ

قعغ ل عجنمتح نعجنخي عجل عخفىعمم ن عجنهي غ ل ينهبىعع معت عخفحلكحمحيمل جلمف مم متهئب
مغيطع جنمبهيخي جل قعُّـمل نعحكتمتبلككش ني  ن هن عجل جمحق جللكخفلكغ عجنخيمب عجنىعه ُّـهئ هحم ى

قش جفمثهن خملكمهي هنمت جنمبتوفعجل خفلك عجفتهبمب عجنبخيىش مض جضلكنجنمل : ييص جل عآلخكهئلكم عخفىعمم
عق ظن شمب عإل معخيلكمل ... ط جل غ جعخص ُّـهيخيمب يعهثلك ي هثسمب جليطن جلمب عجنمتح نعجنخيمتهئب ي

هش نعجنىعه عجفتهبمب جغلكهثمثلك َّـ عآلهثسمك ...فق جلمتهتخصهحممثهتخص جلمبخص جعىعجن عجنهيخي عجنمهلك
عجل هظن ُّـمبهتهبهتخص جفلكي حمحلكي هنلك َّـ هنبيطظ قجن...: جعجهمسن َّـىعن عجنهي  .ه

.صطلطض كطف: يعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل )ص(
هنملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس)ص( .ططضك: ي خف عخفمتحي
عخم)ص( .ضض كطف:  خف عخف
.طضك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ض(
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س متقنا ًبعض فعله تعا ل َ ُ  
قغ  يمملكن عجنهئالن مض عآلخكلكقغ عجنسلكجعمئمل مض هثمئىش عجنبخيىش جلمف مممقه عحلجمل عخفىعمم

هث معخيلكمل جللكخفلك مض عجلهبمبملش جف   يمثهن عن عجنثلكجعمن هن جلمبهب معخيلكمل هعجنت حكمثمئمن آلجغبلكغ مم
ش جمحق ظن جعخيٰهلك فجميطل  ول جعمتلكظ جلمف َّـىعن عحلجمل ل َّـ جلمبهب معخيلكمل جعهيخيمب ي هنجيمب جلمبهب ه ي ي ه

ومض ظمييععَّـلك ظُّـٰهلكش نقجن عجلتخصفع جلمف هنلك ُّـيعه مض عجنخيلكمس هن خنق ى ه  نهنمهلكألمكش نَّـ ه
َّـمبمل عآلنمل ل جنمثسمن هن عآلمعمئلكن مض خظ  .ل جنمب

م ُّـت جلالف َّـىعن عخفسمسجنمل عخفهتهب يحك عقف جليطغي وملش نعجنت معجييعف مض هن ي  هن عآلجعحلكغ ى
يعآلحصمثملش جلمتيط عجنهئالن مض هنسمسجنمل عجنخييطم عآلحص عن خكلكظ عإل  معخيلكمل  جنهئ ُّـهبهئ جليعك شي

عغ حضتخن ومغ ش نَّـو يظن عخفتمههيِّـ خفهييعفعغ نمممبخصغ ممتلكجع معخيلكمل : ي معهيمهمثمب مض جضمب ي
ُّـمت عيحملكخم ظن عآلهثهيدش جلمتيطهنلك ُّـيعه هنلك شمث جن ظهث حفمب هعجنتهئ ي ي ى ي ي ي ظن هثمئيسش نظهث ي نمغ ي

فنش حممشهث ُّـىغجل هن جفمثهن ي ُّـجهخييع ظن جليطن عجنخيمب  فنش نظن عآلممهب َّـ جليطن نمغ مغ يجن يي
م ش حمهت ُّـمئ مغ مغ فجنمث جلمف جليطن عجن ل قجنىغعم: هجعلكجن خم  ظنفه جعحمثلكغ عييم وي نمغ جن

عحكخيمل عجللكقم خفلك حممثهتلك هن ظققعم ظهل هنثال ل  ون ظه نمغ مض حممثٰهلكن هنيطهنيع جنمبهبسلكجفلكغ عجن ي و و ي
ش نعخفىغَّـ آلقنعف عييم هن ممبلكقعجن عقف جلمثجههت ومتلكق نهن   نقمغلكمطو نهثسلكظو نظميلكقى

مغ خف ىيظهنلك جن جلمب جعلكجن و م ُّـخيتىعق عمل هثهيس عجنت ظنقفَّـلك حممثخص ي ي يلك ظن عهثلكش حممشهث حك هي ه
عغ َّـىعع هن حفالم عجنمئمثلكق  ش نجعلكجنتلكمظ حممثهبهئ جليعك عجل قفَّـلك حممث ق ظن ُّـ ر

 :عجنتلكمظ



وظهنلك عجنىعه ستلكف عمل جلالف حمهت عجنمهمييعه  .ي
يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل  هنلك مملكن هن َّـىعن عجنهلنق هن خمبمث جليطن ...: ي
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ن عجنجيبمثخيمل  عجل عجنجيبمثخيمثمل جملكُّـلكهتلك يهثمئجيلكل جفيعمملكهتلكش حممبمثيغ هن خك مم ل عجنهي يجعمب

مغهتمل ههنت   نهنلك مملكن هنمتهتلك هن خمبمث عجنميلكُّـلكغ عجنت َّـ خنق ...  عمل جملكُّـمل ظن معبمبميهتلكي
قطي فعألهبول نَّـ جلمف هثحيلكن  ه حمهت جملكُّـلكغي جلمف خَّـلك له حفحقَّـلك جملكجنمكه حمهت ظهن

 يجعلكجنمئمهيط عجنثلكذش نعجنميلكُّـلكغ جعلكجنمئمهيط عآلنم َّـ عخلحقعغ عجنميلكجنبمل عجنالقهنمل حصىعن
لكق ُّـيعُّـيط يمتجث عجنو هنشَّـىعن عجنهلنقث عجنجيبمثخيمل مض ظحمخيلكحصلك عجنت معمتتهت عمل وحمهب... عجنهلنق

ش نيقهن مهمتي حمحقمممك نُّـشهظن ُّـمهمت جعلكجعلك هن حفجهبملش حممثمسحفىع جعلكجنمتحمن نعجنمتهل
وعجنرضنقه عضلكجلمل هنمئيطعق يط مئمه جن جعلكجنه هن عخلجهبمل جعلكجنمتهل نعجنمتحمنش نَّـ هنيععفغي

 .عجنثلكذ جعتب عقعفمع جنمهمت عجنبلكغ
م م فنن عضلكجلمل قجن عخفمئيطعق هن عخلجهمكش حمس  سيعن هثهيس وحممشقع ظقعف ظن س

ف عجنبلكغ عجنىعه معجكمعمك جلمبمث هن عجنهيلكأليطغ هنلك ي ُّـجكمعمك جلمف قجن  يظن جمحقن هن نمغ ي
وعخفمئيطعق هن عجنٰهلكأل هن عخلجهمكش نَّـىعع ي ُّـمئ هن جللكخم جفهئمث ه خع  جفمثهن ُّـيععجلو ي

هخممبمثال ظن حفسلكقغ  . حملكفجفملو نحفسلكقغو ممثحقال جعهله خممبمثمبمله

.صضصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
جفمثيط صضص كصف: ي شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس خف)ص( ط نجنحقعمغ ممتلكغ عجنت

 .ضضص كصف: يجنمبسمثيط عآلحكتلكق
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ءإؠ ّؠ  
ّؠ ؠ  ء  

ل: أقول بوتيمن  صفات ا اُة كونّة ا م، ًه تعا    هوُوالعا
ت ونا يث ت ةُ  األشياء  ئبة، عندهً حا  ُوالفعل،  عنهٍ غ 

م ح تقنُا شتمل:ُ ا ورُ هو ا بةٍ  أ ستجمع،ٍ عجيبةٍ غر  ُ وا
ة ّواص   .كث

ل اُوا   : وجهانً  كونه 
تارّأن: لّاألو تارّو، ٌه  مٍ   ٌ.  

صغرىّأم ر ا ا ىّوأم،  بيانهاّفقد  ك ختار تابعَ فعلّفألن ا ا  ٌ ا
ستحيل،لقصده   .العلم به  من دونٍء ُ قصدُ و
ا حكمة َ األفعالَه فعلّأن: ا تقنةو ا ن فعلَ مّ و،ا كُن   ،ه كذ

ورةٌم فهو   . با
كَه فعلّا أنّأم ن تدبٌ فظاهر، ذ لوقّ    .اتهر 
سماوّأم تبف: ُةّا ا تها من خواصّما ي عةِ الفصولّب  حر ،  األر
يفي تِة نضدّو ر ٌ وهو مب،وأوضاعها  تلك ا   .هّ  فنّ
رُيظهر مابف: ُةّا األرضيّوأم الثّ من حكمة ا ور، بات ا ِ واأل

بة اصلة فيها الغر واص، ا شتملةِ العجيبةوا و ، عليهاِ ا م  و
سان   خلقّن إالي كمةِاإل ك ا ودُ  شائه وترتيب َ ا عة  إ

ت، هّخلقه وحواس ه بقو ُّبوما ي نافع كما أشار إ : عليها من ا



معمثمل ظهيلكمع مض صطص.............................................................................يعجنثب

نهما  سماوات واألرض وما ب فسهم ما خلق ا ا تفكروا  أ م  َأو َ َُ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ َ ُ َْ ْ َْ َ َْ
ِ َ ََ

ِ ِ ُ َْ ِ
ق َإال با ْ ِ ودّ فإن،)٨: روما (...ِ سان أنُب  ِعةَ من العجائب ا  ّية اإل
عةً من أعضائه  قوىٍ عضو ، ٌ وهاضمة،ٌ وماسكة،ٌ جاذبة: أر

  .ٌودافعة
اذبةّأم دنّفحكمتها أن: ُا ا مَ ا ن دائماّ  حليلًا    إَ افتقر،  ا

ذبٍجاذبة   .ل منهّ بدل ما يتحلُ 
اسكةّوأم جذوبَغذاء الفألن: ُا ا زَ ا زجً أيضاُوالعضو، ٌجِ   ّ فالبد،ٌ 

اضمةَ تفعلّ حٍ من ماسكة   .ُ فيه ا
اضمةّوأم ُها تغّفألن: ُا ا ونْ إ ما يصلح أنَ الغذاءّ ً  جزءاَ ي
  .يّذلمتغ

افعةّوأم مَ الفاضلَ الغذاءُف ال تدفع: ُا ا اضمةُعلتَا فّ   ُه ا
هي هآ ٍلعضو أّا   .خر إ

مَ األفعالَن فعلَ مّ ّا أنّوأم تقنة فعا حكمة ا ن بدي فهو، ٌ ا  
ورَزاول   .رها وتدبَ األ
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ؠ  

وجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف هنسمبهئو ى عخفتهئمبهبخل عجنمبىعُّـ ُّـي هث ي سمبهئلكن آلجغبلكغ مم
يمعخيلكمل جللكخفلكش جنهئمت  ل ظه عجنجهلكقف ل قمم ي ش ه يىغ ظممثيع جلمف ظجفيطرلك حكمثخص جلمف ظمييعه خممثلكحك

هىعع هنلك ُّـبيطن مغمبمثلك جعخييط جليعك عخفسمبهئخل عخفجهلكق عجنمثهتخص هن حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخلنَّـ  :ي
يظهنلك عخفسمب عآلنم حمهت  :ي


 :ينظهنلك عخفسمب عجنثلكذ حمهت



هظهنلك ظمييعه عآلنمش حممئيط مع عجغبلكهتلك مض جعحهن عجنمئيطقغش حمهت معخيلكمل خملكفق حضتلكقش  ي يي
ونعهثخص عجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن َّـ مممقعن  .: ي

جن هحمسن حمخي عخفختلكق معلكجع: نَّـ هنلك ظخكلكق عجنمث عجنجهلكقف جعمئ  جنمئمهيطنش نُّـستحمث ي
 :عجنتلكمظعجنبمثلكن يعض هن حفالم  نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جلش هن فنن عجنخيمب جعو خظخممهيط


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل جنمتجخيمبهتلك مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



يفيقىث.............................................................................جبيكجمنتزتنبمقيهيي اكخنميمقمب يف

 ٌخمتذر      ّاحلق تحذج
بخحخه ٌ جذمل      ّاحلق تحذج 

 .نيٰىنب يكحكىميننبمل
جبمكحممي اكحنُّىي يكجممنيهميمن يكمبنيري ملنبيكيبيتييمث نييلَّجمىئ يكجمىنمكىيمث نيىكحب جمِّزي يلنبجيمب مقجنميخل  جب جب
جئملميجلحت حقميجمىمزتمئمث نييكجمَّيي ٰىنب يكجمخنميجليئ يكجمَّيي ٌّخنجنيئ يكجمخنجنيئ نيحب جلينرب جممب حقخنجنينمبمث نيرنجمىئ 

جئيلميجممهميزنمث نييلميجممهخنّٰ يف حمُّمقزتيي يكجممننبىيمث ملىهىب يف حمُّمقزتيي ىلنبىل يكهلمييبجهيي ىن حمنتحت ىن ملمم رب جب
جئيكجمىمجنميزي نيحب جلينرب هلمي خلَّيك يكجمخنجنيئمث نيمكحممي جيمنحت ملخنىب ىلنبجم جب علم من خلق : مب مقجنميخلمئ َأال  َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ

ب لطيف ا ُوهو ا ِ َ ْ ُ ِ َ ُ  .يلخنميٌّيي )ىفىث: يكحكينىئ (َ
  نإ   

جئجممنٍّ مكملُّمم يكجمخمميزنام حمرتمياكيي حمزب يلحتحممب جمزتيهميمي اكحنُّىي يكحكرتينىئ يكجمنتميزثمث اكيهٰر يكزنمقىنِّ 
خئمث نيٰىنب حمزتٍّمك يكمبملجنميري يكحكمتمنمهيي يكحكيتىنجهييمث ملحييكميزن جلخك جلىتيئ جئجلخك يلنبجيمب مقجنميخل حممتمنمهمي جمخنجنينمب

جبىكخل ىكمقمنميمي يكخبٌّمييل يكجمرتامنيٌّييمث مكيي يكمبملحتٰى نييكجمٍّنيزن يكجمَّيي مقمننبزي حقمب حمزب ممنيمي يكجكمتحتين 
ز العليم : جبنيختيننئمث يلام يف ىلنبجممب مقجنميخل قدير العز ِك  ها ذ ِمستقر  ري  شمس  ِوا ِ َِ َ َ َ ْْ ْ

ِ ِ ُِ َْ َ ََ َُ َ ْ َ ُ ْ* 
ُوالقمر قدرناه َ ْ َ َ ََ َ لعرجون القديم ْ د  ِ منازل ح  ِ َ ْ ْ

ِ ُ َْ ُ ََ َ َ ََ
ها أن تدرك القمر *ِ ب  شمس ي َ ال ا َ ََ ُْ

ِ
ْ ْْ َ َ ََ َ

ِ
ْ ُ

سبحون هار و  فلك  ليل سابق ا َوال ا َُ َُ ْ َ ٍَ ِ
َ َ ُ َ َِ ِ

ُ  ).نثىفىنىقيث: ٌّّٰ(ْ
جئ نييكخبٌّمييل يكمبزنيبيهيي حمخملكيك ىكخل نييقنبممٰىمي يكمبيلنتُّ حقيهمهام نيىلنئ مكيلنتُّ جلمهٍّ يكحكرثيننبىلمييل جب

جئىكجلىتميحقمي نيىكمقمنميجيميمث نيٰىنب يكهبجيرتميمي يكجمَّيي جكينمنمب يكجت مقجنميخل جميهىننبمي حمنتميحب ىن حب حمنتحت ىن جممب رنيكمقمي  جئ جئجئ جئ
حئنياكخنيي نيملجنحتمث نيٰىنب حممي ٌّخملك ىكجميهمب يكجنُّ جئ  :هئٌّمهرتىي مبحملك يكحكخيحممهحل  جئ

ٌ أدك ترمُ      أتزجم  ُ األجثُ صحث                  وجدك ادحوى اححذملّ
خئجمىئ حمزب جكحتري يكىكمتجنُّيكنن ىلنبىلملحييكميزن ىكخل حقجنزئ حممي ٌّيمىهُّ جلينيهمب حمزب لكىقميزنمث نيرن  حمزب جب

. اجلذذبذ، واثذثخذ، واهلذضخذ، واحراجحذ: جبىلنبىي يكجممهخنّٰ يكجممهزتميمقيهييمث نيٰىىب يكمبزنحقجنيي
هئنيٰىىب ىلنبىي حب ختمترئ حقميهبجيرتميميمث حقيئ ٰىىب جمٍّىي يكحليهنبيكمي نييكجممهزتمييلمث نيىكجيام جيرتزتٰذ ىكخل  جب جب
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ه هعجنمتبلكمعمثمل هن جليطن عحفتمهلكظهتلك جعلكجنمتبلكغط آلن عجنمتبلكغ حضتيس هبلكش حممبمثيغ جن خم ه  يي
مكمثهيمل مم الجمحقَّـلكش مملكحليغ نعحليعمممل نعجنمتلكلكمئملش نممىعجن معخييعك جن ي هش ي  هن معمب عجنمئ

حكخيلك مض عخكلكقعغ َّـىعع عجنمتيس عن خكلكظ عإلنَّـ م هثمئ جلمبمث هن يىعع هنلك حك ه  .ي
ّؠت ؠءؤ  

لحكماء  العلم ن    سل
وجنمئيط مخمن عآلخكلكقغ عمل هنسمبهئو عحلهئخصظ ٰهمثخل آلجغبلكغ جلمبهب معخيلكملش جفمثهن هي عخفشي

ش نَّـ هنبيطظ مم  يمملكن عآلنم هنسمب عجنتجيعف جل عخفلكفغش جعمثمتخص مملكن عيحفيع جلمئمب جنىععمع ي يي
 نعجنت َّـ عخفبيطظ شيجعهئ خظط جنخيمبهب معخيلكمل جعىععمع عحللكذغ جنىععمع  هخظش حمهت جللكمس

: ه هنجهحقع عمل عخفسمبهئخلخف عخفمئلكظيطخملكم مض  .يجنهئ خظط عق حملكخميط عجنحنظ ي ُّـخيجيمث
ش ... ش نَّـ هنبيطظ جنمبهئ ينجلمتيط عجنهيالحكهيمل آلهث مصيعفش نمم مصيعف جللكمسش نآلهث جللكمس جعىععمع يي يي ي

 .خفبيطظ جنمبخيمب جعىعه عهنعجنخيمب جعلكخفبيطظ هنستمبىغن
يظهنلك ظمييعه عجنيطجنمث عآلنم ه نَّـ ظهث معخيلكمل مصيعف لي ي  حمهت هنلك ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنمث  لي

 :هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



م ُّـمسجخ جعمثلكشلك مض  يعجنمههيلكغ عجنسمببمثملش نقجن مض ظجعحلكغ يظهنلك عجنمهمييعه حمس
 .عجنهيمه عجنثلكجنهن هن َّـىعع عجنهئتلكغ

ونظهنلك عجنهئمقه حمسن عجلس هنيعمممك هن هنلكفغ ي ه ي ي قغش حملكخفجيعف جلمت مصيعف جل ي ه نظ ي ي
يعخفلكفغش نآلن عجلسخصذ عجنىعه هنمت  ي يخفلكفهش حممشقع  حمالجفتمثلكمغهتلك عمل عجلس عشعآلجليععكي ي

.ضصص كضف:  خف عخفمئلكظيط)ص(
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يخضيعف عجنحنظ جل عجلسخصذ حممئ ي خضيعف جل عخفلكفغ يطي فني  .عجنت ُّـهيتمئيع عجنمثهتلك مض نمغ
 :يظهنلك عخفسمب عجنثلكذش حممثهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل

ف جعلكجنىععغ  مغ عمغمك عجن ف مض قعمع هنستمي جلخص جليطعنش نممشجن ي نمغ ي و   هنلكه
هجليطعن جحهئ هنهيتمئيع  . عمل عجنميحقه

ف جللكمس   مغ ش ظه عآلخكمثلكظ هنعمغمك عجن  .جعىععمع نجعهيخيمب
يعمل مم هن عخفيطجلمثخل هن حفالم ُّـهبهئ عآلخكلكقغ    :ميش عآلنخممثلكحكخلي


هنَّـ جللكمس هبلكط نقجن آلشلك جفلكذغ ي ط. جنه ق ظهنيع  عق َّـ  نَّـىعع هنخيمت عجنخيمب وجفٰه ى

يمصيعف آلهنيع مصيعف ه نخميط ظخهثلك عمل ظهث معخيلكمل مصيعفط عق.وي ي ن قنعمعمتلك ي ى َّـ ُّـخيمئ ظن معهئ
طهجنىعنعمعمتلك نقعمع جملكألبمل هجفلكذغ  ! جل قعمع

 :ينظهنلك عجنثلكذش حمهت مملكجنتلكمظ


غ  .نَّـ عخفجيمب

اء    علمه تعااآلراء  أ
 :يُّـمتمئس عجنخيمب عآلحص عمل جغالجغمل ظخمسلكن

 .جلمبهب معخيلكمل جعىععمع. ص
 .جلمبهب معخيلكمل جعلكآلخكمثلكظ خمب عآلرلكف. ص
 .جلمبهب معخيلكمل جعلكآلخكمثلكظ جعخييط عآلرلكف. ص
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النخميط نخم عخلالم مض مم هن عآلخمسلكن عجنثالجغملش نخميط ظحفىع عآلهثهئلكق ظهثحلكظ 
جن ش ممخص حك ن آلظ عجنخيمب يهنتخييطفغش حمهب عآلهثهئلكق هنلك ُّـهئ من جنمببخيىش هثهيس ظن ُّـمتهئيع ي

ن جنمتح  ش ظن جلمبهب جعلكآلخكمثلكظ جعخييط عآلرلكفش نهن عآلهثهئلكق هنلك ُّـهئ جلمبهب معخيلكمل جعىععمع
ش مممسن ُّـخيجكم عجنبخيىش جعمسن جلمبهب معخيلكمل جعلكآلخكمثلكظ خمب  يعجنخيمب جعخييط عجنتسمبمث جعمسظمب

ق جلمبمث معخيلكمل مغمث َّـىعع عجنمتح هن عجنخيمب ي ر هعآلرلكفش جنهئمت ُّـىعَّـمك هنىعَّـبلك مض مع  .ي
قعظش نَّـىعع هنلك خضيطن جلمتيطهنلك معيعمغ عمل نخميط مملكن َّـىعع عجنمتح ه هن عجنخيمب هنخييعمممل جن

ل ممهتىععش نقجن ممل ض وظهنهتلكغ عجنهئتمك عجنت معمتلكنجنمن هن ي جنمهيطق عخفتمسحصخل عآلحكهيلكقي
هنملش ن  .ش نجمحقرلك هن ممتمك ي جنمبحهئمث عجنسبىغنعقهعخفمتحي

فوس   أقسام ا
ق عخفتخييطفغ نهثيطقف عآلخمسلكن عجنت قمميع م هثجهحق عمل ظخمسلكن عجنمتهي َّـلك عجنجهلكقف يحك

جفلك همض جضمبهتلك جنمثبيطن عآلهنيع ظممثيع مغالظ ننض ه  .ي
قغ جنمب عفنيظهنلك عآلخمسلكن عآلقجعخيمل عخفىعمم : ي حصلكش خملكم ظيطق عخفتمسحصخل ميلكقُّـمل حمهت حف

ه... هظهنلك عخللكفهنمل حمهت خم عجللكقجعملش نعخفلكحكهئملش نعحصلكضهبملش :  ختيطن عجنميلكقُّـملش نَّـه ظقجعي
فَّـلك مض جعخيىش عآلجلٰهلكظش مم: يظهنلك عجللكقجعمل. نعجنيطعحمخيمل مغ نحم  هلكخفخييطغ نعجنيعجف هنخيمب

غ عخفلكحكهئمل... جعلكخفجهلكَّـيطغ ينظهنلك عجنمئ فَّـلك مض عخفخييطغ نعجنيعجف هنجهلكَّـيط: ي مغ هحم  جعلكجنتهلُّـِّـش ى
ن جعلكجنمقَّـلكن هحمهت ظن عآلمغسلكن عجنميىععألمثمل ظمغسلكن جغمئمثمبملط جنميمببمل ... نمض جمحقرلك هنخيمب ي ي

يعآلقضمثمل نعخفلكألمثمل جلمبمثهتلكش نيجعيط مض عهنسلكممهتلك مض قهنلكن عيشٰهلكن ي غ... ي وهن خم   عملو جحسهئملي
جعتهتلك نهنمثخيلكشلك نقخمتهتلك ي معمئ جعجيبخيهتلك مض  يجمحق لكبمثخيمل عجنميىععظ نعجنهلعغط آلشلك جنيعلك ي

عض عخفىغجنمئمل ىحمهت عجنت حتمث هنلك مغىعجعت عجللكقجعمل نظهنسهئت : ينظهنلك عحصلكضهبمل. معمب عخف

خم عجنثلكجنهنضف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص( .ش عخف
هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( يش خمس عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسصضضك:  خف عخفمتحي .ي
.صضصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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عن و هنهتمثمس جنهيخي عخفميحقغ حممث نعمل هنىغعف ظلكجنِّـوعخفلكحكهئمل عمل خم و ُّـمل ي ي جنالحكتحلكجنمل عمل عجنخيٰه
هتلك ظهنيععن: خيملينظهنلك عجنيطعحم... جعلكجنهيخي يحفلكيص نجللكهن: يحممثيطم جلمف جغب ي يهث معيعه ظ: يعآلنم. يي

م ضخيهتلك عمل حم ظ مممسشلك معمتتىغل هن هن يظن عجنيطن ُّـيعف جلمف : نعجنثلكذ... يعخفخييطغ جلمتيط عجنمئ
لكلك جعلكآلحفالك عجنثالجغملش حممثمسحفىع مم جلٰه وحكلكأليع عآلجلٰهلكظ حضمب ي ش حممب مس ُّـمتيطحم ه  هنلك ُّـالألهب

 هن عآلجلٰهلكظ جل عآلحفالك عجنهيلكحكيطغ هظهنلك ُّـمتلكحممث جنبمئ عخفمتلكمض جلمتيطنش نمس شمبيس خ
غ عجنيطعحمخيمل ف عجنمئ ش حمثبمن نمغ  ....يعخفهبيعضملش نعجنالقن جعلكلك

 

.ضط ل صط كطف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
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ءؠ ّؠ  
ء    

لُّقه يتعلُوعلم: قال علومات ؛ٍ معلومّ ب يع ا سبة  ساوي   ل
ه كُفيجب،  معلوم َلم أن يع يصح و، ّه ّألن، إ ؛   ذ

هِافتقار ِالستحالة   .ه إ غ
م: أقول اري تعا  ل  ٌا ونْ أن ما يصحّب ً واجبا، ً معلوماَ ي

كنا ن لحكماء حيثًخالفا، ًأو حادثان  ًقديما، ًأو  ن ِوا مُعَ منُ 
زئي هِعلم ِغ؛ ّ جزٍ  وجهِاتّبا ستلزمّ ِغ ِها ا ا ّ   .ّالعلم ا

تغ:قلنا ُ ا علّ اُ ال العلم،ّ االعتباريُّق هو ا   .ّ ا
ل كُ فيجبٍ معلوم َ أن يعلمه يصحّ أن:  ما قلناهُوا   .  ذ

  منه أن يصح ّو، ّه ّ فألن؛ معلوم َ أن يعلمه يصحّا أنّأم
سبة، َميعل يع ماُو صحة إ  سعداه ّ هذه ا ساوى   ة، في ساو ٌبة م

يع ِسبة  علوماتُ ه أيضا ا   ً. إ
ءصحإذا ه ّا أنّوأم  ة،ّ صفاته تعا ذاتيّفألن؛  َ وجب،ٌ  تعا 

صفة اتيُوا ال، ْ وجبتْتّ م صحُةّ ا اتُصافّ الفتقر اتّو   بها إِ ا
اري تعا مفتقراُفيكون، الغ هِ  علمً ا الوهو، ه إ غ  .  
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ؠ  

ش ن يلك ُّـيععف مض َّـىعع عجنمتيس عجغبلكمع َّـ هنيجنمئيط جغبمن مض عجنمتيس عجنسلكجع ظظ ظهيمل عجنخيمب
ن  نش ظن جعهئ هنلك ُّـهبهئ ظن ُّـهئ يحكخيمل جلمبهب معخيلكملش نظن جلمبهب جضمثيش جعهئ هنخيمب ي ه ي
ط نقجن آلهث ي  هنلكط نقجن آلن خُّـ عجنبلكقه ل هنثال ل جحلك ي ُّـهبهئ عجنخيمب جع يهنخيمب ي ه ي ه

ن يجعيط ظن ُّـ قعيخظش نعخفخيمب ن خكمثأللك هنىعمم ههئ  .ه
 :ُّـهبهئ جليعك عجنيطجنمث جلمف حكخيمل جلمبهب معخيلكمل هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ

م ُّـثبمن مض عجنمتيس عجنتلكمظ  ش نَّـىعع هنلك حك يعجنبلكقه معخيلكمل جف  .س
ش جفت هعجنبلكقه معخيلكمل جللكمس   يجعهئ هنلك ُّـهبهئ عجنخيمب جع  .ي عجلىغألمثلكغي

 : هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظُّـهبهئ جليعض 


 : عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظهثجخي



م ُّـت عجغبلكمع يظهن جللك حك ض يلك ظمييعه عجنمئمثلكق عآلنمش حممئيط ظحفىعهثلكَّـلك ظظال هن ه ه ي
 .هيجفمئلك

ش نَّـ جحلك ي شهيشينظهنلك مممقعن ق جن ن مجلكفع ي خكخي ي حمسن عخفيطقم ي ُّـهئ و ه  .ىي
ي حمسهث جغلكجعمن مض جضمبشينظهنلك مممقه عجنثلكذ ه عمغمك معخيلكملي ي ظن مم هنلك ُّـهبهئ جنمب  ي

ش نعي شيجعلكآلهنهئلكن عجنخيلكن ف جن جعلكجنهيخي مغ ي هن فع جن جنمبىغن حممئيطن جنهئخصم ه مغ وحممب مس ُّـهئ هن و ه
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ف هن  مغ ف جعلكجنىععغ نعمغمك عجن مغ ىهن عجنهئخصيغش نَّـ جضلكمط نقجن آلن نعمغمك عجن ي
عمغمك  ن عجن ي جنمبميحقش حممثهئ ن قجن عجنهئخصم جفلكفجغلك هنخيمب همجمث عجلهتلكغش ظن جنمبىغن ظن ُّـهئ ه

ش نقجن عجنميحق ي شمب ظن ُّـهئ م جلمف ممخصم هن ممخصيمع ومعخيلكمل جضتلكمغلك جنمبميحق جنمبحمه  :نه
ش ني خُّـ. ص  .عجنهلُّـ
ط عق ي خُّـ. ص م جنمبهلُّـ ش ني هنخيمب م عجنهلُّـ  .هنخيمب
فن نعرلكفنط حممشقع ظقعف ظن . ص جن معخيلكملش مممث نَّـ عخفحتلكف عجنمث مض نمغ هنخيمب

عمغمكش حمهت معخيلكمل عجنىعه ظجلجي  عمغمك خكمثأللك حمهت هن جلمتيط عجن م عجن هُّـخيجي عخفخيمب و ى
ط عق م هنلك ُّـهيجكك ظن ُّـخيجيمث جن عمغمك نعمغيطنعخفخيمب عمغيط جمحق جضتلكفشه حملكجن  .ى نعجن

عمغمك معخيلكمل عمل عجنميحقط نقجن جنخييطن ظالجفمثمل عجنميحق  يعقنش ي مصلكم يجفتمثلكف عجن
ش نعهنلك جنهيمئيعن نعجفتمثلكمغ عجنمث معخيلكمل يعخفهييعنكش نقجن عهنلك جنخييطهن  .ي

ّإء ءتؠ  
قف ُّـيععف هن حفالجن معٰهمثمث فعأليعغ جلمبهب معخيلكملش ممخص  قف عجنخيمب جعلكجلىغألمثلكغ ممهب وُّـ ي

ن ن نحكخيمل يمثظن ُّـٰه عجنمئيطقغش جفمثهن جفلكنم عجنبخيىش َّـ عحللكم مض جلهب  هن جلهب
ع ظشلك معهسفه عمل عحليط هن خميطقمع معخيلكملش جنهئمت وخميطقمع معخيلكمل هن حفالم ظهنثمبمل ي قجلهب ي ز ي

وجليعحممن ظشلك مملكهثمن ظضميلكغ ظجفالن و ي  .و
وقَّـمك جعخيىش عحلهئخصظ عمل ظهث معخيلكمل ي ُّـخيمب جعلكجلىغألمثلكغط نقجن جنجهبهتلكغ عجلجكغ  ي ي

ع هنمتهتلك حمهئلكمملك ع معلكقغ ظن جلمبهب معخيلكمل جعلكجلىغألمثلكغ هَّـهسيظ نمس ُّـستجيمثخي يش جفمثهن قجلهب ي ه
وُّـهسفه عمل معميحق ي ش نَّـ ي ش نجعلكجنتلكمظ ُّـهسفه عمل معميحق قعمع ي مض جلمبهب عجنىعه َّـ جلخل قعمع ي

م ُّـمسجخ مض عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل جن معخيلكمل ي نمعلكقغ ظحفيعه ظن عفقعم شيجضلكمش ممخص حك ه
ن هن فن يجنخيمب جعلكجلىغألمثلكغ ي جلمتهتلكش نجغلكهثمثمل ظن عس نَّـ معخيلكمل جممتشملظجنن يعجلىغألمثلكغ ي ُّـهئ

يُّـهسفه عمل عجنهئثيعغ مض عجنىععغش ظن عهثمئالغ عخفهبهئ نعمغبلكش نخميط مع عجنتخييعك حصىعن  ي ه ز

غ حتمبمثمبمثمل مض هنيععمعب نهنخيجيمثلكمع)ص( جفمثيطش جعح  .ضصص كصف:  عجنت
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م هثتمتلكنم  يغش حملكقمغ عجنمثهتلك معىغفف جعمهحقغ مض ظهنيعَّـلكش عي ظهثمتلك حك يعجنجهب مض عخفجي يه ي ى

ع جلمبهب معخيلكمل : عآلنملش نَّـ عجنت قمميعَّـلك عجنجهلكقفش نَّـ يظن جفجمل عجنىعُّـ هنمتخي ي
رهت يجعلكجلىغألمثلكغ َّـ مع ي ي ظهث ُّـهسفه عمل معميحق عجنىععغي ي  .ي

عغ وعهثمتلك هثهبمت عخفالقهنملط نقجن آلن جلمبهب معخيلكمل جنمثيغ جلمف هنيعمعبمل نعجفيطغش : نعجل ي ي
هحمهت معخيلكمل معلكقغ ُّـخيمب جعلكآلخكمثلكظ مض هنيعمعبمل عجنىععغش نَّـ جلمب جلخل عجنىععغش نظحفيعه 
ش نعجنهيخي جن ظجفهئلكهن هن جفيطنغ نمعميحقش حملكجنخيمب مض  يُّـخيمب جعلكآلخكمثلكظ مض هنيعمعبمل عجنهيخي و

ىمض معميحقنش نعهثخص عجنٰهحق مض معميحق عجنخيمب عجنىعه َّـ جلخل عجنىععغ وهيخي ي ضحقهنيعمعبمل عجن ي  .يي
ّؠت ؠءؤ  

  تهافت الفالسفة
حص: عخفسمسجنمل عجنثلكجنثمل جلهلغ: يخملكم جفجمل عآلحكالن ظجع جفلكهنيط يعن عإل : مض عجعجيلكم خم

ن ش نهنلك مملكن نهنلك ُّـهئ  .يي ُّـخيمب عجلىغألمثلكغ عخفمتمئسهبمل جعلكهثمئسلكن عجنىغهنلكن عمل عجنهئلكأل
ش حمال شهي ينخميط عمع ط حممشن هن قَّـمك هنمتهت عمل ظهث ي ُّـخيمب عي هثهيس ع جلمف قجن يهيمئ ي و ي

ش نهن قَّـمك عمل ظهث ُّـخيمب جمحقن ل نَّـ عجنىعه عحفتلكقن عجع حكمثمتلك ل حممئيط  يَّـىعع هن هنىعَّـب و
هقجل ظهث ُّـخيمب عآلخكمثلكظ جلمبخص ي ُّـيطحف حتمن عجنىغهنلكنش ني شتمب جعلكخفلكيض نعخفستمئب  ي

ينعينش نهن قجن قجل ظهث ي ُّـخيىغغ جل  وجلمبهب هنثمئلكم ققغو  مض عجنسخصنعغ ني مض ي
ي عي ظهث ُّـخيمب عجلىغألمثشعآلقك ي لي  ....ي ممحلولكغ جعمت

ينممىعجن حمخي عجنخيالهنمل عخفجمبد  يجلمب ظن هن ذنقُّـلكغ ع: جفمثهن خملكمي ي
هث معخيلكمل جللكخفلك ظقي نظجعيطع جعجهبمث عآلخكمثلكظ مممبمثلكهتلك نمغىغألمثلكهتلك يعخفىعَّـمك مم ي هه ي هن جمحق معميحق مض شه

ع عجنخيمب جعلكجلىغألمثلكغ جلمت معخيلكملونحفلكجن . جلمبهب معخيلكمل ق عحلهئخصظش حممتهي  .يمض قجن مجهت

.ضصص كصف: ي عآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ)ص(
ي هتلكحممن عجنهيالحكهيملش حلجمل عآلحكالن ظمح جفلكهنيط عجنميىغعمظش عخفسمس)ص( .جنمل عجنثلكجنثمل جلهلغي
عق عجللكهنخيمل جنيطقق ظحفبلكق عآلألهبمل عآللكهتلكق)ص( .ضط كضف: ي جعحلكق عآلهث
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 .يجعلكحلهئخصظ عخفتهئمبهبخل هنمتهتيجنهئ قجعخص ظقعف 
هعقع مملكن عجنجهلكقل جفلكحمال : جعهبثلكم... :ي َّـىعن عجنجهبهتمل ُّـهبهئ ظن ُّـهسمعحلن

 شمئملي ضمثو ُّـمتحييع عجنمث هن هثلكحمىعغه نمملكن َّـمتلكم عهثسلكنشلكقعغ عجنخيلكجعيعغ نعجفيطغ معمب عآلحفيعهيجعلكجنسمث
وه مض مم حلحيمليحممشهث ُّـيع : ولكقعغ جفمثمتألىع جعلكجنمتسبمل عجنمث جلمف ظخمسلكن جغالجغملي نعجفيطغش حملكجنسمثهلكقغي حكمثي

 جعلكجنمتسبمل عجنمث مض ه جعخييطش نَّـىعع عجنتمئسمث ظحمثِّـي مس مخيعهلكقغيش نحكمثي مخيعهلكقغيغش نحكمثي هنيعهلكقغيحكمث
ض يش حممشهث ُّـيعه و جللكموحمىنجنهئ جن مملكن َّـىعع عآلهثسلكن ُّـمتحييع عمل َّـىعع عجنجهلكقل هن ظ. َّـىعع عخف

ل عجنسمث و ني ُّـمهِّـ َّـىعع عجنتمئسمث جعلكجنمتسبمل عجنمث جلمتيطألىعش نعجفيطغهلكقعغ فحمخيمليمصهب  .ي
ف عجنىغهنلكن نجفيطنف عخفهئلكن ُّـمئ جلمف شنجلمف قجن عآلظ ف عخفمتىغن جل خممث مغ ي حملكخف

فعغ عخفتميحقهغيمجمث عآلخكمثلكظ هنيع مغ  .غ جعمهبميمل عجنثبلكغ جعلكجنمتسبمل عجنمثي نعجفيطغش نمعمتمهب عخف
يغ عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل ييعمئىنُّـ ش : خل عجنهيهئيعغ جعهبثلكجني يعجنبمتلكظ نعجنيعظيط عجنهيمبهئ

م ن عخللكقمغ : جفمثهن ُّـمئ يحملكجنهئحل َّـ عجنخيمب عجنىعه ي ُّـتميحق جعتميحق عخفخيمب ي ي قغ ممي مه
قَّـلك عجنبمتلكظ حممثبمت جلمبمثهتلك يعجنبمتلكظ عجنت ُّـتمه ي حممششلك جلمف جفلكحصلك خمب عجنبمتلكظ نهن عجنبمتلكظ نجعخييط طي

ي ممحلنعجنخيمب هن لكيعُّـ عجنخيمب. )جلمب هنلك خمب عجنهئثيعغ( :ييطنش نُّـسهبهثخيعجنبمتلكظ نعن ع  ي
ن ممىعع عمل  ش ممخيمب عخفمتج ل نَّـ عخفثلكم عجنثلكذ ل جعمسن عجنمئهبيع هنمتخس ُّـ ههن َّـىعع عجنمئبمث ي ز
جنمل عآلقك جعخل عجنمئهبيع  مغمك جفمثمب ض عجنسخصنه جعحمثهن ُّـ يحكلكجلمل ممىععش ُّـيعمغ حممث عجن

م نهنخي نجعخييطن  ....نعجنجههبيغش حمخيمبهب جعىعجن جلمف جفلكجن خمب عخلس
ي حمهت ل ظه عجنتميحق ل شيجعلكجنتميحقي عجنخيمب مض عخفثلكجنخل خميط معخيمب يٰهِّـ ظنيمعععقنش حممئيط 

ش حملكخفتميحق جغلكجعمن هجفلكذ جنمبخيلكمس هن جفمثهن جغبلكمع ي ينخميط معمتلكنجنمتلك َّـىعع مممب مض . ي مض معميحقنه
 .يظجعحلكجغمتلك عجنهئالهنمثمل حميععمغ

.ضصص كص ف:يعآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ )ص(
.ش عخفيعجفمبمل عحللكفُّـمل جلهلغش عجنهيمه عجنيععجعضصصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
غ حتمبمثمبمثمل مض هنيععمعب نهنخيجيمثلكمع)ص( جفمثيطش جعح .ضصص كصف: ي عجنت
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ءؠ ّؠ  
ءؠ  

ة: قال ا ورةًاّ حيُفيكونم،  ٌه قادرّ ألن؛ّه تعا ّأن: ا   . با
بوتي: أقول كماء وأبو ً،اّة كونه تعا حيّمن صفاته ا  فقال ا

س ي ا ِّة اتّ عن صحٌه عبارةُ حيات:ّا   .ه بالقدرة والعلمصاف
ذٌ  ذاته مغايرةٌ زائدةٌصفة  : األشاعرةتوقال صحه    .ةّ ا

ق زائد ُ عدمُ إذ األصل؛لّ هو األووا اري تعا قد ثبت، ا ه ّ أنَوا
مٌقادر ورةًاّ حيُفيكون،   طلوب  وهو، با   .ا
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ؠ  

ضِّـ ظهنيعُّـ م جلمف َّـىعع عجنمتيس ُّـ خم يعجن  :ي
يهنخيمت عحلمثلكغش ممخص نقف مض ممالن عجنجهلكقفش جفمثهن جليعحمهتلك جعمهحمل عيمعمهلكم . ص ي ي

 .جعلكجنمئيطقغ نعجنخيمب
غ عحلمثلكغ جنمبح معخيلكملش نخميط عجلتهبيط ظُّـٰهلك مض عجغبلكمع جنمبح معخيلكمل جلمف . ص يجغب هي و

غ عجنخيمب نعجنمئيطقغش نعجنىعه ُّـيععف جليعض َّـ لكَّـمتلك َّـ ظمثلكجممل عجنيطجنمث عجنىعه حكمث جغب
يآلجغبلكغ َّـىعن عجنمههيمل جن معخيلكملش نعجنىعه مغلكظ جعمهمثميمل عجنمئمثلكق هن عجنجههئ عآلنمش نَّـىعع 

م ُّـبيطن ظممثيع مغالظ هن حفالم عجنخييعك عجنتلكمظ  :ههنلك حك
عمغمك معخيلكمل جللكمس    .خملكفق هعجن
عمغمك معخيلكمل جف   .سعجن

 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ 



ن عحلمثلكغ جلخل عجنىععغ جمحق قعأليطغ جلمبمثهتلك ُّـمئلكم  :نآلجغبلكغ مم



يظهنلك ظمييعه مم هن عجنمئمثلكحكخل عيهثهيخلش حممئيط عمعٰهحمن مض عآلجعحلكغ عجن ال  .سلكجعمئملي
هجفمثهن جغبمن ظهث جللكمس  وخملكفقش نظن ظهيلكمع جلخل قعمع جمحق قعأليطغ ي ى  مملكهثمن ه جلمبمثهتلك خميطُّـهبملي

 .ظن جفلكفجغمل
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ّؠت ؠءؤ  
ياة   مع ا

ش نعحلمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس: جنمبحمثلكغ هنخيمتمثلكن يعحلمثلكغ جعلكخفخيمت عآلجل نعخفيععف هن . ي
ن جفت: يعآلنم عن مض خمبلكم عجلخصفش نهبىعع ُّـهئ  عجنمتبلكغ قع يَّـ عحلمثلكغ عجنىعه ُّـجههب عحلمث

ن هنمتجهمس جنس: نعخفيععف هن عجنثلكذ. جفمثلكغ يم نهنمتجهألمثمل عآلجغيعش نقجن عفقهَّـ هنلك ُّـهئ
ن هنبيطظمملكآلهثسلكن قه عجنىعه ُّـهئ ينعآلنم َّـ عحلمثلكغ مض هثحييع . ي نجفيغو جنسحمخيلكم جل خكخي

عك عخفلكفُّـلكغ  يجلمبخصظ عجنجيبمثخيملش نَّـ جحلك ي ُّـمهِّـ مض جعحثمتلك َّـىععط جفمثهن عهث هن حف ي يي ي
م حمٰهال هفنن عخفجيعفعغ مملكجنخيمئ نعجنثلكذ َّـ هنيععف عحلهئخصظ . ي جل عخفجيعف عخفجيمبي

 .خلش نَّـ عخفيععف مض هنث َّـىعن عآلجعحلكغيعآلحصمث
لحياة   ّحجتان 

 :يُّـهبهئ جليعك جفجتخل آلجغبلكغ ظهيمل عحلمثلكغ جن معخيلكملش نقجن هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ

هخىع هن عجنهئخصم جفيطع ظنحكيشي معتشيَّـىعن عحلجمل آلجغبلكغ عحلمثلكغ جن معخيلكمل مغب ي ُّـت جعهبي
عمغمك معخيلكملش نَّـىعع هنلك ُّـحيهتيع هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ  :عجغبلكغ عحلمثلكغ جنمب


يظهنلك عجنهئمقهش حممئيط مع عجنهئالن حممثهتلك مض جغمتلكُّـلك عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئملش نعجنمهمييعه جحلك ي  ي ي

 .قُّـمك مض هنهيلكفَّـلك

فغ عجنتلكجنمثملُّـهبهئ جل  :ييعك َّـىعن عحلجمل هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عخفخيهت
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يجفمثلكمعمتلك جنمثسمن هن قنعمعمتلكش نعهثخص هن عجنميحقش نخميط نهثح قنن جفمثلكغش  
يجغبمن ظهث معخيلكمل هنبيطظ مم خظش نعحلمثلكغ هن مجمبمل عآلخكمثلكظ عجنت َّـ معخيلكمل هنبيطعَّـلك ي  .و

عمغمك معخيلكمل جف جعلكجنرضنقغ   .سعجن
ه جفمثلك خفلك مملكن هنهيمثٰهلك حلمثلكمعمتلكش نعجنتلكمظ جعلكلك يجن مس ُّـهئ عحل معخيلكمل  ه ه ي

 .يحملكخفمئيطن هنثمب
يظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ حمسهث جغبمن ظهث هنبيطظ مم خظ ى ي ي ي نظهنلك عخفالقهنمل حمسن حملكخميط عجنحنظ شي ي

ه جنهئمت ظجلجي عحلمثلكغش عقن َّـ معخيلكمل نعمغيط حصلكش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن شي ُّـخيجيمث ي
 :حفالم لكيعُّـمئمل عجنمئمثلكق عجنتلكجنمثمل



جفمثيط مض عخللكجنمئمثملش نعجنهئمقه نعضحمل جعيطجسمثمل يظهنلك عجنمهمييعهش حمهت هنمئتهش عجنت ي  .ي
ق مض عجنمتيس ظخكلكق عحلهئمث عجنسبىغنعقه  ينعمل عجنيطجنمث عخفىعمم جني  : جعمئ

قيّال   ّ ا
ن جلمتيطهثلك مض َّـىعع عجنخيلكمس معت جعمشفقعم: خل يخملكم ظيطق عخفتمسحص وعحلمثلكغ عجنت معهئ  ش

ش نعآلفقعم مض جف ن جمحق عآلجفسلكقش نممىعع عجنهيخي ي ينحمخي عهثلكغ ي ُّـهئ  ظممثيع عحلمث

هنملش خمس عحلهئهبمل خف )ص( يش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسطصضك: عخفمتحي .ي
م جلمف عخفيععف جعلكحل ُّـيععمغ ممتلكغ )ص( خم : ي جنمبسمثيط عآلحكتلكق ل جفهيحي عإل لهنمتجي حمهت عجنمئيعظني جنمب

 .ضضص كصف
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ن عي مش نَّـىععن عآلجغيععن هنمتبخيثلكن جل يُّـهئ  عجنتحيعُّـ عخفهئلكذ عخفمتبخيهن جل عجنجه
و حمهب .يجفيطعرلك هنيطقممملش نعآلحفيعه جضيعممملع: تمبهيتخلمعخل حضيخم عفقعمم ظخم هن مملكن و

نيمملكجنتخيمئ( جفسلكقعآل  جعيطعلمملكآل( نمملكن حمخيمب ظقحم هن هنبلكخغ عجنتحيعُّـ ) نهثح
 .نمل جعمشلكالم عحك عحلمثلكغ جلمبمث جعحسمك عخفخيمتو جنهئلكن ظ)نخكبهت
 و جمحق معميلكُّـيع حمخيمب ل هنظفقعمم جعخيمثمت هثهييغ هنلك َّـ هنبيطع ظ عقع مملكن هثهييغ هنلك َّـ هنبيطيجغ

ن عفقعمم جعخيمثمت حمخيمب نيجفت ي جنهئلكن ظُّـٰهلك ظجفلجعيطعجلع ُّـهئ  جنمقعظمع جل ط هبىعع عيحكه
فن ي جنسهنهئلكن نعيحمتمئلكقط يجفتمثلكف عخفيعممهعجنجكمممثمكط عق عجنجكمممثمك هنستمبىغن عن نمغ مك مض خم

غ عخفمئلكجع جنمبحمثلكجن هن عجنخييطن عخفمئلكجع هعمل جمحقنش نعآلهنهئلكن ذغ فش نعخف مغ  ...غمب
ن حممث معيعمممثمك خمي عحلمئمثمئيحملكحل ف جعسمثيش يش نخميط ظِّـه هنلك ي ُّـهئ مغ ي ظن نعمغمك عجن

يغ نعجنمئيطقغش نظن هثهييغ معخيمئي عجنمئيذع حميعفش عجنىععغ نعجنمههيمليهعحلمئمثمئمل ظجفيط سخكمثلكظ هثهييغ جنمب ي
ش نظن هنخيمت نعجفيطع جعسمثجيلك هنمت جلمئ هظيطنقَّـلك جلمت ه ه  يش حمهت ظجفي جنمبهئه نهنمتجهمسي جنمبهئي

 ....طمث عآلخكمثلكظ مممث نَّـ جضشظجنمث جعلكحك عحلمثلكغ هن مجمث عآلجفمثلكظن
 هغي نعجفيطغش جفمثهن ُّـتهيلكنمعلكن خكيطونرلك جنمثسلك جلمف خكلكمممبملش  نحمخيهمعفقععحلمثلكغ 

ف نخكيطهمغيطعن جن جملكُّـملُّـ حممشقع مملكن عجنىعه .هنضخيهيلك مغ ي مض معمسمميط عجن  حملكحلمثلكغ عجنت جن شمعي
ف عي مغ ف هنتمسمميط عجن مغ ش ني هن يممىعجن ف عجنبسمثيش عخفمتىغن جل ظهي مغ ي عجن ني  هن و جن

عن عجنجكمممثمك ع يجنت ريع ممظجن ن جنو نعجفيطش  طز حمال جف ممهبثمب.ه هنمتهتلك عجفتمثلكمغلك خفلك معهئ

ش نقجن ممهب ُّـستيطجل عجنهييعفمملكجنخيمب جعلكآلهثسلكن : ي عجنتخمث)ص( ق هنلكفمع و ممىغُّـيط هنثال فنن جفٰه ي ه
قغ ظيطُّـ جن نَّـ جمحق هن ف جنيطُّـوظ .ومغ

م جعلكخفلكفغ فنن عخفيطغش مملكجنهيمب نعجنهيمبهئمثلكغ:  عيحفجكعل)ص( يَّـ عجنهيخي عخفسب .يي
م جعخصفغ نهنيطغ:  عآلجعيطعل)ص( يَّـ عجنهيخي جمحق عخفسب .ي
.ضصضلصصض كضف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ض(
م ُّـمسجخ مض ظجعحلكغ عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل هثهي عجنجكمممثمك قعمعلك نظهيمل)ض( ه حك .ي
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ن جع يُّـلك جفمثلك خمب مم: نحصىعع خملكم عجنخيلكقحم ه ي ُّـلك جفمثلك جعخييط مم جفشي جفي ي ه  عجنىعه يش ُّـلك جفي
ش ُّـلك ي عجنىعه ي ستلكف عمل جفيش ُّـلك جفي عجنىعه ي ُّـجهلكقمم جفيش ُّـلك جفيجنمثيغ ممهبثمب جف

ي عجنىعه ُّـهبمثمن مم جفيجف ي يقم مم جف عجنىعه ُّـيعيش ُّـلك جفى هُّـلك جفمثلك مس ُّـيعغ عحلمثلكغ هن ش ي ي
ش ُّـلك جف ُّـلك خممثيجف مع يش ُّـلك جف عجنىعه سمث عخف ش نش حكبحلكهث همتملىن ي معمسحفىعن حكش  ني هث

 .يمهمتلك هن عجنمتلكق ُّـلك قغز حفمبغمي عجنغمي عجنش ظهثمنيُّـلك ي عجن عي

ن)ص( خك عجنهئبحقش عجنهيمه عجنسبخي . فجللكظ عجل
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رابعة: قال دّأن: ا ر رهٌه تعا  صيصّن أل؛ و ادهاَ    األفعال بإ
صّ البد، دون آخرٍ وقت رّ وألن،وهو اإلرادة، صّ  من   َه تعا أ

، كراهةَستلزمان اإلرادةوهما  ون ورةَ وا   . با
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ؠ  
يجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس هن ممالن عخفمهمت  ه نجفجتخلش نَّـىعع هنلك ي ي جلمف فجل

ضمثح هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  :ُّـهبهئ مع
ىعحل معخيلكمل نعمغمك  في مغ ف جعلكجنىععغش نَّـ هن مغ  .ه عجن
هعحل معخيلكمل هنيعُّـيط نمملكقن   .ي

يجن مس ُّـهئ عحل معخيلكمل ممىعجن خفلك ظيطقغ جلمت عآلحمخيلكمش نخفلك ظهنيع  
ش نعجنتلكمظ جعلكلك جعهئال خكمئمث حملكخفمئيطن هنثمب ينش ي  .ه

عضِّـط نقجن آلهث حمخي وظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ حم ي وآلهث ظهنيع  نظيطقغ جلمت عآلحمخيلكمش ني ي
ش نظهنلك عخفالقهنمل حممثهبهئ جعمثلكشلك هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  :ينش



ينقجن آلن عحلهئمث ي ُّـمسهنيع عي جعخص ُّـيعُّـيطش ني ُّـمتهت عي جلخص ُّـهئيعنش نخميط جغبمن ظهث  ي ي ي ي
ش حمهت هنيعُّـيط مملكقن هظهنيع نش  .و

ي   شي نجليطن عقعفمع يحفيعش جنمبىغن عجنجكمغمثِّـ جعال هنيعمغِّـوعقعفمع معخيلكمل جنهيخينجن
ينعجنتخمهمثيس جعال حضمهيسط نقجن آلن قعمع معخيلكمل نخميطقمع هنتسلكنُّـمل عجنمتسبمل عمل  ي

وعآلحمخيلكمش حممشقع نمغيط حمخي مض قهنلكن فنن ظحفيعش حممبهبيعمغِّـ ي و ه و يش نعخفيعمغِّـ َّـ عقعفمع ى
ف عجنهيخي مض مكيعم مغ وجن فن مض ظحفيعشىى مغ  . نمميععَّـت جن

عقف جليطغش نهن مجمبتهتلك خف عجنسمثيط )ص( ش مع جعحث مض هن ي عجنهئالن مض عآلقعفغ نظشلك ظهيمل قعغ ظن حمخي ي ي وي
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  ؠّؤءؠت 
ٌاإلرادة ذاتية ٌ وفعليةّ ّ  

ش نَّـ : يعن آلقعفمع هنيعمعبتخل: يخملكم عحلهئمث عيهنحل  عقعفغ مض هنيعمعبمل قعمع
ش نعقع خممث يعخفخيمق جلمتهتلك جعلكآلقعفغ عجنىععمعمثمل عجنت َّـ جلخل قعمع يعن عقعفمع ظقجنمثمل: ي  ُّـيععف شي

ش ش نعقعفغ مض هنيعمعبمل حمخيمب عجنت َّـ جلخل حمخيمب نجفلكفجغمل جعحيطنغ حمخيمب  هنمتهتلك َّـىعع عخفخيمت
ش نمض جعخيىش عآلحفبلكق  عحم جنمبتمهيطُّـ ش نَّـىعع َّـ عحل عخف ينَّـ عجنىغعأليطغ جلمف قعمع

ش جفمثهن نقف حممث هنيعنُّـلك جل ظمح عحلس )عجنهئلكمض(يعخفيعنُّـمل مض  هنإل عجنمث ه هنلك ُّـ ّإن : ي

ئ ش رادة عزم،إرادة حتم: هللا إرادت و ن جعخيىش خعف  و يش نخميط حم  )عجنهئلكمض(ي
يجعلكآلقعفغ عجنىععمعمثمل نعجنهيخيمبمثمل  .ي

  ٌرادة شوق فينااإل
 :يخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه 

م هنهسمميط سمه جلمئمثمك : نمعهيمهمثمب يظن عآلقعفغ حممثمتلك خك ه  حنظ َّـ عفقعم عجنوفعلي
مغبلك جنتحيعُّـ عآلجلٰهلكظش آلمغ حتمهمث... هعخفالأل عفقعمملك  قجن عجنحنظش نحممث ههن

م جلمبهب ل َّـهيهنومعخيلكمل جلخل عجنيطعجل عجنىعه َّـ جلخل جلمبهب عجنخيمتلكأل هثحيلكن حفحق ل   شخي
 ....  جلمبهب جلخل قعمع:ظه

ينخميط دف . طصص كصف: عآلحكتلكق جنمتهتلكُّـمل عحلهئهبملش عخفيعجفمبمل عآلحفحقغش عجنهيمه عجنثلكجنهن جلهل
ُّـملش نهن يعجنسمثيط عجنجيبلكلكبلكأل ظشلك هن عخفهيلكَّـمث عخفلكَّـ ن ل جلمف َّـىعع ل يي ي عجنهئمثهيمثلكغ عجنمتهيسلكهثمثملش حمال معهئ ي

عمغمك معخيلكمل ق ظهثهيلكصصص كصف: قعمغ. هن ظهيلكغ عجن  .هش هن خجف جنمبمتهتلكُّـمل عخفىعمم
عأليط)ص( .صط كصف:  فقق عجنهي
هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .طضضل ضضض كصف:  خف عخفمتحي
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ه ظن جنسقعفغ هنخيمت هنجهجكمملكش نَّـ:يعهىنهبىعع ُّـ ي جل حمخيمبمثمل عيخمتٰهلكظ هجلبلكقغ :هي
ونمخلكهنمثمل عجنتمسجغحق مض خظ ف خظي مغ ن عجنحنظ عآلنم عجنىعه حممث و جن يحمخيمبمثمل ي ظحفيعش حممثهئ

ف خظ مغ وعيخمتٰهلكظ نمخلكهنمثمل عجنتمسجغحق جن  ....هنعجنحنظ عجنثلكذ هنيععفع... ه ظحفيع هنيعُّـيطعي
م نعآلقعفغ جعلكيهثهيهئلك غ نعجنجه متهتخصط جعمث مينخميط عحكتيطم جلمف عخفميلكُّـيعغ هنلك جعخل عجنجههت

ش نخميط ُّـجهتهت هنلك ي و مميعُّـوخميط ُّـيعُّـيط عآلهثسلكن هنلك ي ُّـجهتهتمث ممهلغ فنعظ...عق   ُّـمتهيخي
م ش ...ي ُّـرضنو جنىعُّـىعو مممسمم لكخيلكننُّـيعُّـيط ينجعهبث عجنبمثلكن ُّـحيهتيع ظن عآلقعفغ جمحق عجنجه

يعخفهسمميط عجنىعه جليعحمهتلك جع جعخيٰههت  .ي
ص   صّاإلرادة 

همض ظهث معخيلكمل هنيعُّـيط:  يخملكم عخفمهمت ع مض يعمع: ي هي عجنخيمبخصظ جلمبمث نعحفتمبهي
غ عآلقعفغ جن معخيلكمل جعلكخفخيمت عخفجيمبينُّـيطم... هنخيمتلكن ه ظن عجنخيلكمس جفلكفغ: جلمف جغب ش ي

عقروخممن جعرلكفنحمتخمهمثيس ع يلك ُّـهيتمئيع عمل حضمهيسش  فنن هنلك خمبمب نهنلك جعخييطنش هن مغ
ي حمهت عآلقعفغش نآلن ختمهمثيس هنلك شتيمثخيش ني عجنخيمب جنتبهثسبتهتلكنجنمثيغ عجنمئيطقغ جنتسلكنه 

 .همهلك َّـ عآلقعفغييط جعلكآلرلكف فنن جمحقن هن عخفمئيطنقعغ ُّـستيطجل حضمهىنمغ
 نرلك ش عخفخيمهمثمل ظهنيعن جعلكجنجيلكجلملش نشمث جل:لكي هنمتهيخي جلمف عجغبلكغ عقعفغ عجنينُّـيطم

 ....ُّـستمبىغهنلكن عآلقعفغ نعجنهئيععَّـمل

عأليط)ص( .طض كصف:  فقق عجنهي
.صصص كض ف:ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(
.ضضصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
.صضصك:  معسمبمث عجنمتهييغ عمل جفحيحقغ عجنمئيطق)ض(
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سلمون  وصَفقّات: أقول   .واختلفوا  معناها،  باإلرادةِهِفْ ا
ي فقال س ا  عن علمه تعا بما  الفعل ٌ عبارة: ّأبو ا

صلحةِم اده، ن ا ا إ إ   .ا
كروهٍ مغلوبُه غّمعناها أن: ارّجوقال ا  فمعناها إذن ، وال 

ن، ّسل نهء اَ الزمَذَ هذا القائل أخّول   .  
ل هِو أفعال،  علمه بها: عنٌ عبارةِ  أفعا: ّوقال ا : ِ غ

طلقَ أراد العلمن فإ.ره بهاْأ س بإرادةَ ا  َأراد نو،  كما سيأٍ فل
قيَالعلم صلحةد ب ا ي،ا س ا رّ وأم،ّ فهو كما قال أبو ا  ُا األ
إلرادة ال نفسٌستلزمفهو    .هاُ 

كرُوقالت األشاعرة اعةُةّاميّ وا لةٌ و ع  ٌ زائدةٌها صفةّأن:  من ا
لقدرة والعلمٌمغايرة ص،  لفعلٌصة   :فقالت األشاعرة،  اختلفواّثم،  

ك زائد ذ ع. ٌ قديمً معُا كرُلةوقالت ا .  حادثًهو مع: ةّاميّ وا
كر وا ةّاميّفا وا ؛ بذاته تعاٌهو قائم: قا لة قا ع ل: وا وسيأ . ّال  

ادة ُبطالن ز ق، ا يفإذن ا س ا   .ّ ما قا أبو ا
ل   :ن وجهِم ، اإلرادةِ  ثبوتُوا

اد  وقت دون وقت: ّاألول صيص األفعال باإل ٍأن  ٍ ٍ آخر، و وجه ّ
سبة إ الفاعل والقابل، البد ،دون آخر ساوي األوقات واألحوال بال ّ مع  ِ ِ

سبة،  ة ال ساو اتية، ف م خصص إما القدرة ا ك ا صص، فذ ُ من  ّ ُ ّ ُ ّ
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اد من غ  أث واإل لتخصيص، وألن من شأنها ا ة  ست صا َفل َ ّ ً

ك ت طلق فذ ما العلم ا ُترجيح، و ن وتقدير صدوره، ّ م عي ا ِابع 
ٌ

ن متبو ال  صصا، و س  ًفل ّ ست . ً صفات فظاهر أنها ل ّوأما با ا ٌ ِ ّ

لتخصيص، فإذن ة  عي : ًصا خصص هو علم خاص مقتض  ٍا ّ ٌ

صل  صلحة ال    ِ ن ووجوب صدوره عنه، وهو العلم باشتما م ُا ٍ ُ ِ ِ
وقت، أو   ك ا خصصّإال  ذ ك ا وجه، وذ ك ا ُذ   . هو اإلرادةّ

ا رّأن: ا صالة...:  بقوَه تعا أ يموا ا َأ ُ ِ
َ

، )٨٣ :قرةا (...
زنا :ون بقو وا ا قر َوال  ُ َ َْ اء (...َ ر، ف)٣٢: اإل  ء باُاأل

ورةَ إرادتُستلزم ستلزمِءا  عنُوا، ه  ورةَ كراهتُ  ، ه 
اري تع دفا ر رهٌا  طلوب،ٌ و   . وهو ا

  :هنا فائدتاناوه
صارفة عن : األو فسدةِ ا ِكراهته تعا  علمه باشتمال الفعل  ا ِ

ُ

اده اعية إ إ صلحة ا اده، كما أن إرادته  علمه باشتما  ا ِإ ِ ُ َ ّ.  
انية ست زائدةّنأ: ا ال،   ما ذكرناهً إرادته ل نت إمّو  ً معاّ 

ا  ذاته ّمإف، ًأو حادثا،  القدماءُدّ تعدُ فيلزم، كما قالت األشاعرةًقديما
كرامي كما الُ فيكون،ةّقالت ا  ً لحوادثّ ،  كما سيأٌ وهو باطل، 

ه فيلزمّمو هِ حكمُ رجوعُا  غ م، ه إ الغ ال إ لّو كما  ّا ال  
لةُتقول ع   : ففيه فسادانُ ا

سلسلي: لّاألو سبوقّألن؛ لزم منه ال ادث  حدثٌ ا  ، بإرادة ا
مُننقلف ،إذن حادثة ف سلسلَ ا ه و   . إ

ا لٍ وجود صفةُاستحالة: ا   .ّ ال  
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ق عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل  :يجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس جلمف عآلهن
ن: يعآلنم  .هنخيلكذ عآلقعفغ جنيطه عجنمئ
  :خيلكملنمغهتلكن آلجغبلكغ عآلقعفغ جن مع: عجنثلكذ

ف عآلحمخيلكم. ص مغ ف عخفخمهيس جن  .زذنقغ نمغ
هث ظهنيعع هثلكَّـمثلك. ص هذنقغ مم  .ه
 :حملكأليطمعلكن: عجنثلكجنهن
 .عخفيععف هن مميععَّـت معخيلكمل جنحنظش نعقعفمع ممىعجن. ص
 . جلمف قعمعهعقعفمع جنمثسمن قعأليطغ. ص

ق نعجفيطع جعخييط ظحفيع  .هنعجنمث َّـىعن عآلهن
ؠدؠ  ؠؠ  

نوقجعخيمل جفلكنجنمن ظجلجيلكظهجنمئيط جليعك عجنجهلكقف ظقعظ ظ َّـىعن  جنسقعفغش نه هنخيمت نهنهيهت
 :عيقعظ َّـ

وقظه ظمح عحلسخل عجنبخنهش جفمثهن قظه ظن عآلقعفغ. ص  جل عجنخيمب جعخص ه َّـ جلبلكقغي
ه عجنيطعجل عمل عرلكفنش عقن حمهت هثح هن عجنخيمب ننمغشمض عجنهيخي هن عخفمهمبحمل  هن ه

ش  َّـ جللكغ(يممخص ظن عجنسهب نمغ جعهبخيمت عجنخيمب ( نعجنبخن )جعهبخيمت عجنخيمب جعلكخفسهب
ن جلمبهب)غجعلكخفبخنع  .... نمغهتلكن هن نمغ

جعمثمل نجليطن عآلمميععنش حمهت . ص يقظه عجنمتجلكقش جفمثهن حمهت هن عآلقعفغ جليطن عخفميمب ي
غ ني هنهئيع: ههنيعُّـيط ظه ن عآلقعفغ هنخيمت حكمببمثلكوجمحق هنميمب هنش نهبىعع معهئ ي ه  .ى

.صصصك:  جعيطعُّـمل عحلهئهبمل)ص(
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جعمثمل نجليطن عخفهئيعنَّـمثمل َّـ هنخيمت عآلقعفغش  م جعمسن جليطن عخفميمب يجنهئ ي ُّـهبهئ عجنمئب ي ي
ن هنهئيعَّـلكجع رلك يقهنلكن حصلكش حم جعلك ني ُّـهئ ن هنميمب هلكخفيعُّـيط ي ُّـهئ ه  .ى

ش جفمثهن قَّـمك عمل ظن عقعفمع معلكقغ معتخيمب جعمسحمخيلكجن نظحفيعه جعمسحمخيلكم . ص يقظه عجنبمبخ ه ي ي
يحممسهنلك عخفيععف هن عقعفمع آلحمخيلكجن حمهت عجنخيمب هبلكش نظهنلك هنخيمت عقعفمع. جمحقن ى ي عخفتخيمبمئمل جعمسحمخيلكم ي

 . هبلكنىجمحقن حمهت ظهنيع
قف ظحم ينَّـىعع جحلك ي ُّـمهِّـط ظهنلك مض هن ي ش عن مملكن :خيلكجني ي حمسن جلمبهب عخفهييعنك جعمسحمخيلكجن

ش حممشن عجنخيمب عخفجيمب جنمثيغ جعمشقعفغط نقجن آلن عجنخيمب عخفجيمب ي  يعخفيععف جع عجنخيمب عخفجيمب ي
ل حمخي مض نخممن خم ن حضمهمهلك جن وُّـهبهئ ظن ُّـهئ و ه م ُّـت . فنن ظحفيعز ي نَّـ هنلك حك

م جلمبمث جلمتيط جليعك عحلجمل عآلنمل آلجغبلكغ عآلقعفغ خم جنخيمب نعن مملكن عخفيععف جع ع. يعجن
م ظمح عحلسخل عجنبخنه عجنىعه معمئيطن يعخفمئمثيط جعلكخفمهمبحملش حمهت خم ن قظُّـلك مض شي ه حمال ُّـهئ

 .جليعض
ن هثهييغ عآلهنيعش جع :ينظهنلك جعلكجنمتسبمل عمل عآلقعفغ مض ظحمخيلكم جمحقن  حمال ُّـهبهئ ظن معهئ

ينَّـ هنهيلكف عحلجمل عجنثلكهثمثملش جفمثهن ُّـستيطم جلمف ظهث معخيلكمل . هعآلهنيع يقن جنسقعفغ ي هثهيسهتلك ي ي
 . ظهنيعيقن عقعفغط آلهث قن

ه ظن عآلقعفغ ظهيمل قعأليطغ:قظه عآلخكلكجليعغ نمجلكجلمل هن عخفخيتىغجنمل. ض ه ه حضمهمهملي  ز
يجغ فغ عخلالم جعخل َّـهسيظ عجنمئلكألمبخل جعىغُّـلكفغ ظهيمل عآلقعفغ جلمف عجنىععغ عمل . جنمبهيخي ي

 :قظُّـخل
قغ قعأليطغ جفلكفجغمل ه عجنمههيمل عخفىعمم يش نَّـ هنىعَّـمك عخفخيتىغجنمل نعجنهئيععهنمثملش عي ظن ه ي ي ي

ن جعمئمثلكن  ش جعمثمتخص خملكم عجنهئيععهنمثمل جعمسشلك خملكألهبمل جعىععمع معخيلكملعخفخيتىغجنمل خملكألمب هعآلقعفغ ي مض جض ي يي  .ي
قغ قعأليطغ خميطُّـهبملش نَّـ هنىعَّـمك عآلخكلكجليعغ  .ه عجنمههيمل عخفىعمم

هعي ظن عجنيطجنمث خملكأل جلمف جعجيالن قُّـلكفغ عجنمههيلكغ ع ي هجنىععمعمثمل جلمف عجنىععغ هنجيمبمئلكش ي ي
 . مملكهثمن ظن خميطُّـهبملهجفلكفجغمل
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ؠدئءت ؠ ء  
نمغهتخل آلجغبلكغ عآلقعفغش جفمثهن ل  يممىعجن عخفمهمت نل جنمئيط جليعك عجنجهلكقف 

ل عجنهيخي مض نخممن فنن ظحفيعش جعمثمتخص  خم ومغلكظ عآلنم جنمثخيتمق عآلقعفغ َّـ عخفخمهيس جن ز ىي
هث هنيعُّـيطع مملكقَّـلكي جعلكآلذ ظخكبثلكذعجنمملكن  هش جفمثهن عحكتيطم جعمسهنيعن نشمث معخيلكمل جلمف مم ه . ي

ضمثِّـ هثخييعك ممال  : هنمتهتخص هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظينجنسهنخيلكن مض عجنت
وجه األول   ّا

مغ هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل  :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجن
هَّـمتلكم ظحمخيلكم نعخمخيمل   .و مض نخممن فنن ظحفيعه
ف حضمهيس  ويجعيط هن نمغ ز ى ل حمخي مض نخممني خم و جن ي فنن ظحفيعش نعي جنمبىغن و

يعجنتخمهمثيس جعال حضمهيسش نَّـ جضلكمش نعخفخمهيس هنلك َّـ عي عآلقعفغ ز  .ز
 :َّـلكن هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمق 


ق عجنتلكجنمثمليسزنعخفخمه  :ه ي ُّـخييطن نعجفيطع هن عآلهن

 .يجعمئمثمل عجنمههيلكغ. ص          .يعجنمئيطقغ عجنىععمعمثمل. ص
 .يعخفمئمثيطعجنخيمب . ض            .عجنخيمب عخفجيمب. ص

شلك معيجنهئ عجنثالجغمل عآلنمل ي  يمهمبِّـ جنمبتخمهمثيسش ظهنلك عجنمئيطقغ عجنىععمعمثمل حممبهئ ي
يهنتسلكنُّـمل عجنمتسبمل عمل مجمث عآلحمخيلكم عجنت َّـ عخفمئيطنقعغش َّـىعع ظنيش نجغلكهثمثلك حممشن  ه ه ي

وعجنمئيطقغ هن خكمسشلك عآلرلكف نعجنتمسجغحق ي جعهلك نخممن فنن ظحفيع ظن جفلكجنمل و حفيعهش ظ فنن ى
هنعي جنهئلكهثمن جضيطنفغ  .ىَّـىعع حفمبي جمحق جللكهنملش ي

حمهت هن عخفبلكفع عجنبخيمثيطغ جنسقعفغش ...هنعجنخيمب عخفجيمب ي ُّـمهمبِّـ جنىعجن ظُّـٰهلكط 
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ش حمال هنخيمت جنخييطرلك خكمثأللك نعجفيطع هنعآلقعفغ هن عخفبلكفعش عجنمئيعُّـبمل عمل عجنهيخي ه  .ي
ن عآلقعفغ َّـ عجنخيمب  يممىعجن عحللكم جعلكجنمتسبمل جنبمئمثمل عجنمههيلكغش حممثتخيخل ظن معهئ ي

 .غيعخفمئمثيط جعلكجنمتحيلكن عآلظمبِّـش نَّـ عخفجيمب
ا وجه ا   ا

هظهث معخيلكمل مض ممتلكجع ل نَّـ ممالهن ل خميط ظهنيع حمهت هنيعُّـيطش نش  حمهت مملكقنط عق عآلهنيع وي
ش نعجنمتهت جل عجنحنظ ُّـستمبىغن مميععَّـت نجليطن قضلكن  .جعلكجنحنظ ُّـستمبىغن عقعفمع

ءء  
عَّـ عجنت َّـ ظجفهئلكن مض   هُّـيععف مض َّـىعن عجنهيلكأليطغ جعمثلكن ظن عآلنعهنيع نعجنمت ي

هحمخص حممث عخفمهمبحمل عخفمبىغهنمل مغخيمب نعمغبلكش نهنلك حممث مهلكجنِّـ نعخفهيلكحكيطش عجنهلُّـخيمل معيطنق هنيطعق عخف
يهن عجنمئبمثِّـ ظن ُّـمسهنيع جعخص حممث عخفهيسيطغ ظن ُّـمتهت جلخص حممث ... عخفهيسيطغ عجنبلكجنميمل ش جلمت

 ....عخفمهمبحمل
م مض َّـىعن عجنهيلكأليطغ  هعن عآلقعفغ ظهيمل قعمعمثمل: ُّـيععف عجنمئ ه  ه نجنمثسمن جللكقضمليي

ن ظهيلكمع قعأليطغ جلمف عجنىععغط نه قعأليطغهحفلكقمغمل ش نَّـىعع هقجن جنبجيالن ظن معهئ  جلمف قعمع
م ُّـجييعف هنهيمهال يجفمئلكش جفمثهن حكمثثبمن ظن ظهيلكمع جلخل قعمع ىهنلك حك ي ه ه ي  .ى

ّؠت ؠءؤ  
  معا اإلرادة

وعن عآلقعفغ خميط معستخيهب جعهبخيمت خميعُّـمك ه ى جن معخيلكملي : ي هن عحلمك نعجنيعضلكش مممئ
د اآلخر يا وا ير دون عرض ا َتر َ َِ

ْ ُ ُِ ِ
ُ َ َ َُ َْ ن جليعك: هظ) ضض: عآلهثهيلكم( َةُ وحتب  عجنيطهثمثلك ي

ن هبلكش نجنهئ عإل ُّـيعىض  .  جنهئ عيحفيعغينمعيعض

.طضص كصف: ي عآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ)ص(
ي جلمئلكأليط عآلهنلكهنمثملش جنمبهبحيهييع)ص( .صضك: ي
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قش نُّـمئلكجعمبهتلك عجنهئيععَّـملش نخميط  ينعآلقعفغ هبىعع عخفخيمت مممث هثهيسلكذ مض قنه عجنمتهي ه
ش نُّـمئلكم حصلك يمعستخيهب جعهبخيمت عجنجيمبمك عجنتهلُّـخي يعجنت معتجمف مض ) يعآلقعفغ عجنتهلُّـخيمثمل: (ى

ش نخميط مع عَّـ    تتب حليعمممل عجنخيٰهالغسستخيهب جعهبخيمت عمجلكل عجنخيىغن عخفىعآلنعهنيع نعجنمت
ي عقع معخيمبمئمن جعلكآلحمخيلكم عجنبيطهثمثملل  .يُّـٰهلكفَّـلك خظ  ني لي

ي نعآلقعفغ هبىعع عخفخيمت َّـ هنخييعمممل عيقعظش نقَّـمك ممثحق هنمتهت عمل ظشلك عآلقعفغ  ه
م عخفهسمم َّـلك جعلكجنجه يجعلكخفخيمت عآلنمش نحصىعع حممئيط جليعحم ي يطش نقمميعنع ظجفهئلكهنهتلك مض جعلكغ ي

ف عآلقعفغ جعلكخفخيمت عجنثلكجنهن نهنميلكُّـيعهتلك ... يعجنهئمث عجنمتهيسلكذ نُّـهئهي آلجغبلكغ نمغ
جفمثيط  مش عجنتمسهن مض جفلكيغ عجنمتهييغش جع َّـ عجنجييعُّـ عجن غ نعجنميٰهمك نعجنجه يجنمبجههت
قش ممخص ُّـهئهي آلجغبلكغ هنميلكُّـيعهتلك جنمتهييغ حتيعُّـ  جنمبهئجه جل ظهنثلكم َّـىعن عآلهن

ش مم ش نَّـ جللكمغىغ جلمت هعجنخيٰهالغ عجنتمسهن مض جفلكم هن ُّـيعُّـيط حمخيال جعىغجل خميطقمع جلمبمث و  وهبي
ىعجعتحل جعلكجنهيلكجنمي نمس ُّـخيمب جع جعخييط  ....ى

ش هثجيط ظن عخفمهمت نممىعجن عجنجهلكقف مض َّـىعع عجنمتيس  فغ عمل عجنمتيس عجنسلكجع ينجعلكجنخي ي ي
ع هن عآلقعفغ ي ُّـثبت لكيمخظخميط  ه عيحكتيطيم جلمف عآلقعفغ جعيطجنمثمبخل ُّـثبمن مم هنمتهتخص هثح ي

هعيحفيعط نقجن آلن عآلنم ُّـثبمن عقعفغ ي ُّـمتمثملي قطي معهئ ه آلن هنتخيمبمئهتلك ظهن ي ُّـمتمثملش نَّـ ي ي معهئ
 عمل هييغمعسمبمث عجنمت( مض  يالن عخفمهمتممنخمهيمتلك جلمبمث هن هنلك عآلحمخيلكم ظن عجنخيلكمس جلمف 

هش نعجنثلكذ ُّـثبمن عآلقعفغ عجنتهلُّـخيمثملش نعجنت عحكتيطم جلمبمثهتلك عحكتيطيي )جفحيحقغ عجنمئيطق ي ي
عظمبمل عجنمثمتلكش نخميط  عَّـمث عجن هعهثمثلكط نقجن هن حفالم ظنعهنيعن نهث  عجنهئالن فنهثخص مئجنظي

يىعع جحلك ي ُّـمهِّـ نَّـش نمخمثمثىغومعهيمهمث ي خميط مع معهيلكفه قجن مض عجنهئالن عجنىعه هثمئمبمتلكن ش هثخي.ي
ق ظهثهيلك يجل عخفمهمت  .ه مض عجنهئتلكغ عخفىعمم

.)صطص(ش معخيمبمثمئمل قخم صضصلصضصك: ي معخيمبمثمئمل جلمف شلكُّـمل عحلهئهبملش هنمهبلكف عجنمثىغفه)ص(
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 ءؠ ّؠ  
ؠدؠ  

سة: قال ا   وقد ورد،ِك أن يدر فيصح،ّه ّ ألن؛ٌه تعا مدركّأن: ا
، فيجب إثباته ا بوته  ُلقرآن ب ُ ُ.  

الئْتّقد دل: أقول قليُل ا  ٌ وهو زائد،ه تعا باإلدراكصافِّ  اتُةّ ا
دّ فإن؛ العلم ورةً تفرقةُا  صوت ً  ياض وا سواد وا  ب علمنا با

ائل سن و إدراك ا اِوا ادة، نا  ز اسّ إ تأثٌ راجعةُوتلك ا ، ةّر ا
ن دل الئلّل واسُةّ العقليُت ا  ، تعا عليهِ واآلالت  استحالة ا

ستحيل كُف زائد  ذ ئذُه هو علمُ فإدراك، عليهُا درٍه تعا حي   .تَ با
ل ا هو ما دل:ه بهصافِّة اتّ  صحُوا لً  كونه   ّ ب
علومات بوته ُ القرآنَوقد ورد، ِك أن يدر فيصحً،اّن كونه حيِم، ا  ، ب

درُهو علم هُ فإدراك،ه ُفيجب إثبات طلوب، تَه با ك هو ا   .وذ
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ؠ  

خ  يخملكم عخفحمئ عجنجي ينعجنمتمئ فم جلمف عمعمهلكحم جعلكآلفقعم: ي  نعجنخيمئ جلمف شي
يش نجعمئيعُّـمتمل ظن عجنخيمئ فم جلمف عحكتحلكجنمل عييغ ُّـخييعم ظن عخفيععف عحكتحلكجنمل عييغ ىي ي

جللكغش جنمثيغ هنجيمب عجنخيمبجعلكآلفقعم حكلكغ مملكخفسهب  ي نعهثخص عخفيععف هنمت َّـ عجنخيمب جعلكخفحس
هث معخيلكمل نعخفبخن يعغش نَّـىعع هنلك قَّـمك عجنمث ظجع عحلسخلش نهبىعع ُّـت عيحكتيطيم جلمف مم

يحكهبمثخيلك جعمهحقعش نجنىعع حممشهثمتلك هثجيط عخفتهئمبهبخل ُّـهييعفنن عجنسهب نعجنبخن : ههنيطقمملك ظه ي ه ه
حكلكغ هن فنن ىظهيتخل هنستمئمبتخلش حمهت هنيطقم جنمبهبحس ه ي ممخص َّـ جفلكجنمتلكش عي و ظجنملي

هعخفجسهبملش جفمثهن ي ريطنن حميعخملك جعخل عفقعمممتلك نعف ه عيجنمثملز ش خميط . يقعمم جلمف هنست هثخي
ق يُّـيعنن ظن عجفسلكحك ظخكيط هن عجفسلكحكمتلك جعلكآلهن  .ي

مغب ُّـحيهتيع عهنتمتلكل عييغ جلمبمث معخيلكمل يظهنلك عجنيطجنمث عجنخيمئحل عجنىعه جعهب عق شي ي حمسن مغ
يقجن ُّـهسنم عمل عجلسهبمثمل عجنت معهسنم عمل عجنجكمممثمك عجنىعه ُّـهسفه عمل عيجفتمثلكف عجنىعه  ي

غ ع ف جعلكجنىععغ عجنىعه مع عجغبلكمع جن معخيلكملش َّـ ظُّـمل عآلهنهئلكن عجنىعه ُّـتمتلكحط هن نمغ مغ يجن
 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض جغلكهثمثمل هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ



يظهنلك عجنيطجنمث عجنىعه حكلكخم عخفمهمت  هفش حممئيط عجلتهبيط عحلمثلكغ جفيطع  نممىعجن عجنجهلكقي ي
عظنحكيش المغمكش نقجن هن حفالم خممثلكق عخمجكعذ ظجغبتلك هن حفالجن عآلفقعم جنمب  هن ال حسحلو

 :يعجنجههئ عآلنمش نَّـ عجنتلكمظ

.صصضك:  ممجه عخفيععف)ص(
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يظهنلك عجنمهمييعه حممئيط مع عجنهئالن حممثهتلك ظهثهيلكش نظهنلك عجنهئمقه حمسن عجلخصف ي جفيغ جن  ي يه ي ي
 .يني فقمش نَّـ جحلك ي شهي

ّؠت ؠءؤ  
   وجواباإلدراك سؤال

 ظن جفلكفجغملش ه خميطُّـهبمله هثهييغ عجنىععغ ظن ظهيمللكيعآلفقعم عهن: هحكهسعم: يخملكم عخفمهمت 
ط آلهث جنمثيغ جعهبح  ش نعجنثلكجنهن ممىعجن خمهيهتخص جلمف عخفيطقم آلضلكحمت ينعآلنين جضلكينط جنت ي و ي ي

ن جعهييغشعحللكفغ ي نآلن عجنسهب نعجنبخن عهثخص ُّـهئ  .ي
عغ ه خميطُّـهبمل نهنتخيمبمئهتلك جفلكفغهم ظهيمليعآلن: همغ  ك ي هثجهجكيهثلكظش نعجنثلكذ ي

 ....عييغ
ضمثح هن حفالم  يعجنتلكمظش جفمثهن حكمثت جليعك عجنسهسعم عجنبمثلكن نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع

 :هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
عمغمك معخيلكمل خميطُّـ ف ه عآلفقعم هثسبملطهعجن فَّـلك نمغ  نعضلكحممل ُّـستمبىغن نمغ

وعخفيطقم نعخفيطقم عغطى عمغمك جعهبح جنمبح عمغمك طي ي خظ هن عجن  ي خظ هن عجن
 .ي عآلفقعم عجنخيمب عحلدط ظجنملهجعىعمعخيلكمل 

عمغمك جعهبيطقم  . ي خظ هن عجن

.صصصك:  هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي)ص(
م ُّـت عجغبلكمع مض جعحهن عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل)ص( ي َّـىعع هنلك حك .ي
م ُّـت عجغبلكمع مض جعحهن عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل )ص( يَّـىعع هنلك حك .ي
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عمغمك هنيطق ش ظن قعأليطع جلمف همملك جن مملكن عجن ه جنهئلكن عآلفقعم عهنلك جلخل قعمع ي
ش جنهئلكن عهنلك جفلكفجغلك ظن خميطُّـخص.قعمع ه نجن مملكن ممىعجن ه :  عجنثالجغملخم جعجهمئه نعجنتلكمظ جعلكلك.ي

ش ط عآلفقعم قعأليط خميطُّـطعآلفقعم جلخل عجنىععغ ي عآلفقعم قعأليط جفلكفغش حملكخفمئيطن هنثمب ه
عمغمك معخيلكمل جعهبيطقم  .ىعقن ي خظ هن عجن

عضحملش نظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ جعجهمئ يظهنلك عخفالقهنمل حم م ين عآلنن عجنثالجغملط حممبمبىغخمي
ش هن ظن عخفيطقم جفلكفغ ف عخفيطقم عجنمئيطُّـ هنعجنثلكذ نمغ وي ط و نعخفبخنلش حمهت عخفسهبو

هنقجن آلن عآلفقعم هثسبمل  :يمش نظهنلك عجنثلكجنهن حمسهنيعُّـو ظجفيط لكيعحممثهتلك عخفيطقي
عمغمك معخيلكمل.ص عمغمك جضالشه جن مملكن عآلفقعم جفلكفجغلك نمملكن جنمب عفغشي جنهئلكن عجن   جنمبح

مغمك  .ي جنتميحقن معخيلكملهظن َّـ هن
ن فنن ظجنملش نَّـ .ص ههنمتىغنمعخيلكمل  عآلفقعم ي ُّـهئ  . جل عجلس نعيجنملي
عغ  يعن عآلفقعم ظهيمل قعأليطغ جلمف عجنىععغ خميطُّـهبمل نهنتخيمبمئهتلك جفلكفغ ...: نعجل ه ي

  ....يعهثلك ي هثجهجكك مض عآلفقعم عييغ... جنمئيطقغ نعجنخيمبمملك

هنمل: ظه وجفمئمثمئمل عآلفقعم جمحق هنتمئ ش هنيعمعبمل.  جعلكييغي   هن هنيععمعمك عآلفقعمههثخي
 .يخميط حتتلكف جنىعجن نجنمثيغ مم هنيعمعبمل 

  ٌاإلدراك زائد  العلم 
ط هنمتخي هفقعم ل قعأليطنَّـ َّـ ل عآل: يخملكم عخفمهمت  جع ظي جلمف عجنخيمب مض جفمئ

يعجلبلكألمث نظجغبت عحلسخل يلكن نعجنسمثيط عخفيعمعهش نعآلخكخييعهي عققهني : آلمح عحلسخل. ي نعخل
ش ظن جمحقرلك حمميحق  فش ظن عآلجفسلكق حمهبحلكم مض جفمئ يعن مملكن َّـ عجنخيمب حمهت عخفمئمه ه

م  . هنخيمئ
م عجنثلكجنهن ل هثحييعط عق ي ُّـمبىغن هن هثهي معخيمبمئ هثهيمث يحممشن جليطن عجنخيمب ... ينحممث ل  عجنمئ

.صصصك:  هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي)ص(



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................ضصص

مغمك عجنخيمب جعخييطن قجن  . عجنحنظجعلكجنحنظ ي ُّـ
ينعجنىعه عحفتلكقن عخفمهمت َّـ عخفميلكُّـيعغ هنلك جعخل عجنخيمب نعآلفقعم عجنىعه ُّـيععف جع 

وعجنخيمب عحلد هن حكهب غ عحصلكأل هنميلكُّـيع ي عف نعجنبمثلكك نعجنمه ه نجعخنش حملكجنخيمب جعلكجنس
 . آلفقعممهتلك ممخص َّـ مض عخللكقف 

.صصصك: هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي )ص(
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 ءؠ ّؠ  
ّإؠ ّؠ  

سادسة: قال وجود ُه واجبّألن؛ ّأبدي ٍباق، ّأز ٌه تعا قديمّأن: ا ، ا
ستحيل العدم سابقُف الحقُ ا   . عليهُ وا

صفات: أقول عُهذه ا وجوب وجودهٌ الزمةُة األر  .  
صاحب: ّ واألزُفالقديم جموع األزمنةُهو ا حقِ  قدِقة ا  رةِ وا

ا سبة إ جانب ا   .بال
ا ستمر: وا وجودهو ا صاحب،ُ ا   .ميع األزمنة ُ ا

صاحب: ّواألبدي قُهو ا ميع األزمنة  نت أو مقدًقة  ً رةّ 
سبة ستقبل بال انب ا   .إ ا

مدي ميع يعم:وا   . ا
ل كُوا َ هو أنه قد ثبت:  ذ ُ أنه واجبّ ستحيلّ وجود، ف  عليه ُ ا

ن سابقاٌسواء، ًمطلقاُ العدم ون: تقدير(ً    ،ً)اّ أزًا قديمَ أن ال ي
ون:تقدير ( ًأو الحقا ذا استحال).ًّا أبديً باقياَ أن ال ي  ُ العدمَ و

طلق َِ ثبت، عليهُا قاؤه وأبدي ُتهّه وأزُدم ق طلوب،ُتهّو   . وهو ا
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ؠ  

ى ظهيلكغ ظقجع ظقُّـيط عجغبلكهتلك جن معخيلكملش نَّـ مملكجنتلكمظَّـمتلكم  :ه
 .يعجنمئيطُّـ عآلقمظ. ص
 .عجنبلكخم. ص
 .يعآلجعيطه. ص
هنيطه.ض  .ي عجن

يظهنلك عجنمههيمل عآلنملش نَّـ ظهيمل عجنمئيطن نعآلقجنمثملش حملكخفيععف هبلك ى م : ي وَّـ ظهث جمحق هنسب ي
عظ ه مملكن جضمئمئلك َّـىعع عجنىغهنلكن ظن هنهييعنضلك هنمئيطقعهجعلكجنخييطن مض قهنلكن حك ه ه  .يي

م : ينظهنلك عجنمههيمل عجنثلكهثمثملش نَّـ عجنبمئلكظش حملكخفيععف هبلك ف نجليطن حل مغ عحكتهبيععق عجن
وعجنخييطن مض ظه قهنلكن هن عآلقهنمتمل  .ي

يهنلك عجنمههيمل عجنثلكجنثملش نَّـ عآلجعيطُّـملش حملكخفيععف هبلكنظ جليطن جليعنك عجنخييطن جلمبمث معخيلكمل : ي
ن معخيلكمل هنخييطنهنلك حممث ظ قهنلكن يجفمئلك ُّـهئ خم مص همض عآلقهنمتمل عجنالجفمئملش حمال ُّـت ه  .وي

هنيطُّـملش نعجنت ُّـيععف  ينظهنلك عجنمههيمل عجنيععجعخيملش حمهت مجلكل عجنثالجغمل عجنبلكخممثملش نَّـ عجن ي
هي نظجعيطع نجعمئلكظه عهنتمتلكل عجنخييطن جلمبمث معخيلكمل هنجيمبمئلك ظق:هبلك ه يحمهت معخيلكمل عآلنم عجنىعه ي . ه

ش نعيحفيع عجنىعه ي ظحفيع جعخييطن ن خمبمب  .يظنم ُّـهئ
ش حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض هن  يظهنلك عجنيطجنمث عجنىعه معثبمن َّـىعن عجنمههيلكغ هن حفالجن
يحفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظش نعجنىعه حكجكه ظن عحليط عآلنحكيش آلجغبلكغ عجنمههيلكغ عيهثهيمل عجنىعمميع  ي

ف جعلكجنىععغ مغ غ عجن  .َّـ نمغ
ف جعلكجنىععغ عحل  مغ ف جعلكجنىععغش ننعمغمك عجن مغ ى معخيلكمل نعمغمك عجن ى ي

عن هن  ش ممخص َّـ جفلكم هنلك حك فن عخللكك جع ش ظه جنمثيغ جن هنلكَّـمثمل نقعظ نمغ يهنلكَّـمثت عهثمثت ي ي ي
هنيطه َّـ عآلقمظ عآلجعيطه يعخفهبهئمتلكغش عجن  . عجنبلكخميي



٢٢٩.............................................................................ّاٰهىسىغىطتهثلك صمئمشتِّـ يف
ّهش تميمشخن أزيل، بمشق، أبمني، يطحيمنياٰهىطاج :ثىّاثذ ّ ٍ ّ. 

 :ملمتمبُّـ جنميض مكهنا اٰهحممكمشن حيُّـ خالل األجههثيعلك اٰهيغمشٰههثلك :اجثدخن
ّجل أزيل  ٍ بخقٌّجستخر      ّ أبذيّ
 ّ أبذيّأزيل       اهللا تحخج

بخقٌّجستخر        اهللا تحخج ٍ 
 :مسيسميَّـ اٰههتيغهثيسلك صهيميى يف اٰههئهثمشس اٰهيغمشيل

 ٍ بخقٌّجستخر       اهللا تحخج
ٍّجل جستخر  ٌّرسجذي      ٍ بخقّ

ٌّرسجذي        اهللا تحخج 
ّأحيمش صهيميى األول هنىطاىعىشلك ّ وذٰههي ألن اٰههني ال أول وال آخمي ٰهىطجىطده ؛ّ ّ

ّحييعيغمتمي بمشق، وإمسام اٰههني حييغمشج إخن بهثمشن مكىط مهحماه، ومكهنا حيمش ملمتمبُّـ جنميىعِّـ حيُّـ  ٍ ٌ
 :خالل اٰههئهثمشس اٰهيغمشيل

  اجوتود بخجراتُواتد       اهللا تحخج
 هه ثث ذاتُوتود     اجوتود بخجراتُواتد

ه ثث ذاتهُوتود        اهللا تحخج 
 :مسهسخهن اٰههتيغهثيسلك صهيميى يف اٰههئهثمشس اٰهيغمشيل

 ً ثحخه اجحذم جحححخُذختخع    ّجل جخ وتوده ثث ذاته
 وتوده ثث ذاته       اهللا تحخج

ثحخه اجحذم جحححخُذختخع        اهللا تحخج ً 
ّأحيمش حيهئمنحيمشت اٰههئهثمشس األول هنهئمن أوىعىشيغمثمش األبىشمشث اٰهيعمشبهئلك، وأحيمش مهحمى  ّّ ّ

ٍخجم، هنألن جنميوض اٰهميمنم جنهل يشءاأل  : الزحيِّـ، ذاتِّـُه جنحنُ وجىطدّ
 .ممهبهش اٰهجيء جنُّـ مسمئيعِّـ. ٢  .اجيغامع اٰههتهئهثخيحن. ١

ُوذٰههي ألن اٰهميمنم اٰههني ملمئخمض ـ وهنميض املىشمشل منجم حممشل ـ جنميوىعِّـ جنهل حيمش  ُ ّ
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ف ُّـيطنق ظهنيعن جعخل جفلكجنخل مغ  :َّـ جلخل عجن

عمغمك . ص ف ل ُّـبمئ عجن مغ عمغمك ل عجنىعه َّـ جلخل عجن ىجلمتيطهنلك ُّـخييعك عجنخييطن جلمف عجن
ف نعجنخييطن جلمف خظ مغ  .هخصل جنمبمتمئمثٰهخل نعجفيطش نَّـ عمغتوني ُّـمتخييطنش حممثمبىغن ظيطم عجن

ف ل ي ُّـبمئ . ص مغ عمغمك ل عجنىعه َّـ جلخل عجن ىجلمتيطهنلك ُّـخييعك عجنخييطن جلمف عجن
ط نقجن آلهثمتلك حميعضمتلك  عمغمكش جع ُّـىغنم نُّـمتخييطنش نمض َّـىعع حكمبمك جنمبحنظ جل هثهيس يعجن ه

عمغمك جلخل ىظن عجن و فش حمهئمث ُّـسمبمكي مغ فى عجن مغ ف عجن مغ  طىي نجفلكخمش جل جلخل عجن
فغ عمل عجنمئمثلكق عآلحفحق جنمتمسحفىع هثتمثجمل ظمي  :يعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظش هثجيطنجعلكجنخي



 :ىمعيطقف عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



ّؠت ؠءؤ  
بيه   الحظة وت

ش ظهث ظحفىع حممثهتلك عجنىغهنلكنش  يعجنىعه ُّـالجفىح جلمف معهيسحق عجنجهلكقف جنمبمههيلكغ عآلقجع
عمغب عخفمتىغن جل عجنىغهنلكن نعخفهئلكنش نعهثخص ُّـمتلكحكمك  ف عجن مغ ينَّـىعع ي ُّـمتلكحكمك عخف ي ي

ف عآلهنهئلكذ عخفجيعف جل عخفلكفغش جفمثهن عهث ي ظنم جن مغ يعخف يي ي فن ظهي هَّـ خميطُّـ خميطهنلك : مغ ى
م جعلكجنخييطن  ش جعمثمتخص عحل معخيلكمل خميطُّـ خميطهنلك قعمعمثلكش حمهت جمحق هنسب هقهنلكهثمثلكش ني ظحفيع ممىعجن ه يه ىي ه ي

ف مغ  .يعجنىععجخ عجنىعه رلكهن عجن
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  األزل واألبد
يخملكم عخفحمئ عيهنحل  وجلمب ظن مم نعجفيطع: ي ي  عآلقم نعآلجعيط ُّـجيمب و هن جنهيحيي

 : هنخيمتمثخلجلمف
ش نَّـ هنلك ي ظنم جن :ي نعآلقمظ. عجنمئيطن َّـ ي جعهبخيمت عجنمئيطُّـ

ن جنمبمتسبملش جع عجن يعك هنمت عخفبلكجنميمل مض ميهقظحكلك جلمف هثح عآللكالمش نعجنمثلكظ هنمت ي معهئ
حص ) ُّـىغم( ظظ عآلقم يعن: نخممث... عحملكفغ هنخيمتلكن يهن عجنمثلكظ عخفمتمئجيمل هن حتمنش هن خم

و ُّـىغمش جغ هثسمك عجنمث حممئمثمس: جنمبمئيطُّـ ى ىُّـىغمظش حممسجعيطجنمن عجنمث: ي ىنُّـجيمب جلمبمث معخيلكمل . لكظ رىغغى
فن معخيلكمل مغ فطهن مغهتمل جليطن عجنبيطعُّـمل جن مغ هث نعمغمك عجن  ىجليطعنظ نجلمف ش خفهئلكن مم

فَّـلك هن جعلكقألهتلك عفغط جفمثهن عشلك هنستهبيعغ ظقي عمل قهنلكن نمغ هعحل ي  ....ي
جنمثمل ه هنبيطظ هنلك َّـ هثلكقم جللكظ جنمبسمبسمبمل عجنجي ي هنمتىغجنمل عجن

جن معخيلكمل نَّـ عإل حكبحلكهث...يعجنمتىغنجنمثمل ِإنا :  ممخص َّـ هنهيلكف خم ِ  ههثلكقم: ي نعهثخص خممبمتلكشِ
جللكظ جفمئمثمئملط آلهث جنمثيغ جن نجللكظ جللكظ ي عجن  ....يهنمتىغجنمل عجن

فن نمس  مغ يني شهي ظن عخفخيمت عجنثلكذ يقن جنسنمش ذنقغ ظن هنلك ي ظنم جن يي هي
خملك جعلكجنخييطن هنجيمبمئلك هُّـهئ هنسب جنمثمل عجنمتىغ... ه ن هنبيطظ عجنسمبسمبمل عجنجي  ....ينجنمثمليُّـمبىغهن ظن ُّـهئ

ُّـ جمحق عخفحيطنف جع يمبهب ممي ظ:  حممشقع خممبمن.اليطح َّـ عجنيطَّـيع عجنجي
يظجعيطعش حملكآلجعيط َّـ هن جنيطن معهئمب فش نعجنتمسجعمثيط:نعآلجعيط. هب َّـىعع عمل ظحفيع جلهبيعمه  : عخلمب

 .عجنتخمبمثيط
ش نَّـىعع عخفخيمت عجنثلكذ جنسجعيط   َّـ عجنىعه ي ظحفيع ني عهثمئجيلكل جن

ف عجنحنظ نجليطن جضيطنفُّـت طيقن عخفخيمت عآلنم جنهظُّـٰهلك ُّـال ي نقجن آلن يقن ختمبمثيط نمغ ي
ن جن ظحفيعحجع ن هنمتتهت جنهئشييط ُّـمتمئجي جلمتيطنش َّـ ظن ي ُّـهئ ف مض ي حممثمبىغن ظن ُّـهئ و نمغ

جن جنمثمل عجنخييعنمغمثملش ممخص َّـ هنهيلكف خم يعجنسمبسمبمل عجنجي ه راجعون: ي نا إ َو ُ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َ. 

عأليط)ص( .ضصلضص كصف:  فقق عجنهي
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 ؠإؠ ّؠ  
ؠ  

سابعة: قال م: ُا راد با اع، وا م باإل ُأنه تعا مت ٌ ّ روف : ّ ُا

سموعةُواألصوات نتظمةُ ا م. ا ٌ ومع أنه تعا مت ّ م : ّ َأنه يوجد ا ِ
ّ

  . معقولُ غ األشاعرةُِوتفس ٍ جسم من األجسام،
لةِم: أقول ِِن  ع، ًماّه متُه تعا كون صفات سلَوقد أ   مون ا

ك ك  مقامات،ذ عٍ واختلفوا بعد ذ   :ة أر
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ؠ  
يظهنلك عخفمهمت  ف ي غ ظهيمل عجنهئالن جن معخيلكملش نخميط جليط عخفمئمه ي حممئيط ظخكلكق عمل جغب

جعلكجنهئالن َّـ عجنهئالن عخفتخيلكقمش نعجنىعه َّـ جلبلكقغ جل عآلجنهيلكل عخفستخيهبمبمل نعجنت 
عجليط عجنمبميمل عجنت حصلكش نقجن هن ظمغ عحملكفغ عخفخيلكذ ع ىجنت معستخيهب مض زمعيعمممك نحم خم

 .يهثهييغ عخفتهئمب نقعمع
هث معخيلكمل هنتهئمبخص َّـ هنعخفيععف جعهئ ق مض مغس هن : ي مغيط عجنهئالن جعلكخفخيمت عخفىعمم وظهث ُّـ و ى ي

حك  فه هن  .هن حفمبهيهتلك وعآلمغسلكنش نقجن مملكجنجهجيعغ عجنت هث
يجغ حفت عخفمهمت   و ممالهن مض عجنهئالن جعيعحمىش هنلك ظنقفن عآلخكلكجليعغ هن معهيسحقي

ع ظ ن جعلجنهئالهن معخيلكملش جفمثهن قجلهب ش نَّـ هنلك حكهب يهث خميطُّـ نظهث خملكأل جعىععمع ه يه عجنهئالن ي
م جلمبمث مض جضمبيعجنمتهيد خم م ُّـت عجن يش نَّـ هنلك حك  .ي

ق هن ممالن عجنجهلكقف َّـلكَّـمتلكش حمهت عخكلكقغ عمل ظن عجنبحهن مض  يظهنلك عجنهئالن عخفمسحف ي
م ريعه نحم هنمئلكهنلكغ ظقجعخيملش َّـ عجنتلكجنمث  :ملعجنهئالن حك

غ ظهيمل عجنهئالن. ص  .لكيعُّـ جغب
 .يهنلكَّـمثمل عجنهئالن. ص
ن جع ظهيمل عجنهئالن. ص  .حممثخص معمئ
 .ىخميطن عجنهئالن نجفيطنجغ. ض

ك عآلقجعخيمل عي م معجهتهب جلمبمث عجنمتمه  :ملمعمثنَّـىعع هنلك حك
ّؠت ؠءؤ  

م   حقيقة ا
هعجلمب ظهثلك هثخيمب جعلكجنرضنقغ ظن جنمتلك ظهنيعع نشمثلك نحفمقع  : عجنيععقهيعخملكم عجنهيخ ه ه ي ي

 .ضصص كصف: ي قعمغ خف شلكُّـمل عحلهئهبمل عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيس)ص(
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م ن مصيعف َّـىعن ع: هنعحكتخبلكقعش حممتمئ يَّـىعن عخفلكَّـمثلكغ عهنلك ظن معهئ ي ي معيطم هنخيلكذآلجنهيلكلش ظن ي
 .جلمبمثهتلك َّـىعن عآلجنهيلكل

هنعآلنم جعلكلك نطي مغ  : جن
ه نَّـ ظن عجنمهمث عجنيطعجنمل جلمف هنلكَّـمثمل عآلهنيع نعجنمتهت ظمث حضتمبهيمل جعحسمك  ي ي ي

 . عجنتميلكُّـيعومغمكحم شه نعجفيطغيعجنمبميلكغ عخفختمبهيملش نهنلكَّـمثمل عآلهنيع نعجنمتهت
ي ظن هنلكَّـمث َّـلك جعحسمك ينمعميحقيمل ي ُّـهبهئ معبيطحصلك يمل عآلهنيع نعجنمتهت جفمئلكأل قعمعمثي

هلك َّـىعن عآلجنهيلكل نعجنخيبلكقعغ حممششلك خملكجعمبمليعيظجيالف نعآلنضلكلش نظهن ش يم نعجنتميحقي جنمبتبيطي
مغمك  . عجنتميلكُّـيعوحم

جلمل ض ن هن جلمل آلحملكفغ هنخيمت عخلمقش مملكن ُّـخيمئ ظن معهئ ض   هي ظن عجنمهمثميمل عخف
يمل عخلمق لكمببلك نجعلكجنخيهئيغش حممشهث يلك عهثمئالغ هنلكَّـمثي نظهن.آلحملكفغ هنخيمت عجنجيمبمك نجعلكجنخيهئيغ ه

مغمك عجنتميلكُّـيعجمحق مش حم  .... هنخيمئ
  نقجنط نجلبلكقعغو هن عآلهنيع نعجنمتهت نعخلمق نعيحكتخبلكق جعمسجنهيلكلخظ حمال شنعق

قعغ نعآلجنهيلكل قغ ظهثهيلكش نعجنت معهيمثيط عخفميلكُّـيعغ جعخل عخفىعمم ق عجنثالجغمل عخفىعمم  نَّـىعع .هجنسهن
 :هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عآلخممثسمل عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل


... ه نعجفيطع جنسهنيع ظن عخلمقهُّـيطقم هنخيمتل نجلمف عحفتالم عجنمبميلكغ ل  يحملكجنهئ

جلمل جن ممن هن ممش جنمبخصظهع نعجفيطه هنخيمتينقجن ممخص ُّـيطقم عجنهئ ض  هثحقغ عآلجنهيلكل عخف
 .ف عجنمبميلكغيش نقجن جعحسمك معخييطهفغيهنتخييط

.صصص كصف:  عخفجيلكجنمك عجنخيلكجنمثمل هن عجنخيمب عآلحص)ص(
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ض نعضيظهن ن جع  .و نعجلتبلكق هنخيتمقولك عخفيععف جعلكجنىععجخ َّـلكَّـمتلك حمهت عجنىعه ي ُّـهئ


ميجغ مىخيمبىلك عقع ظقفهثلك ظن هثيعهث:  ُّـمئ  قجن عخفخيمت مض خممببمتلكش حملكجنمتلكق قظنع و جمحقهثلك جفمه

ع جليظن عضخي غ ظن ُّـت ع جنهئ عآلظمبِّـ عآلظ يمف ظن ُّـخيمثمت ه هن عخفخيلكذ ظجنهيلكمكلك ه هنخيمتي
ظمل ع معمب عخفخيلكذ جعمس... حضمه ع خملكفقُّـ جلمف ظن ُّـخييعحم ه َّـىعن و نظجلخصمولكمحمخينجنمئيط مملكهث  حك

ني قظنع ظني ظشي عيشعآلجنهيلكل غ هن نمغ حفالحصلك هن  ُّـحيهتيع ... َّـىعع عجنجييعُّـ ظحكهت نظظ
عغ عخفيعمميظن ق عجنتلكجنمثمل نقجن جنسطَّـ عآلظمبِّـل  عآلجنهيلكل : ظه لبملي عآلظ  :هن

جنملعين ظ: ميعآلن ف مض جملكُّـمل عجنسهت مغ  .فحفلكحصلك مض عجن
هنلكغ عجنهئثحقغ مض : نعجنثلكذ عخمخيمل مض هنمئلكجعمبمل عخفخيمب ن عجنهئمبخصغ عجنهئثحقغ عجن ظن معهئ

جنمل  .جملكُّـمل عجنسهت
فش نجلمتيط عيحكتيطحفمعيظهث جلمتيط عحللكمغمل عمل عجنتخييعُّـ : عجنثلكجنهن مغ متلكظ جل مي مض عجن

عغ ي معبمئي آلنطيطنىمعخي َّـلكقمميع  .... عآلظ
ش معلك حكلكأليع عآلخكمثلكظ حممئيط ي ينظهن ن ممىعجن  جل حملكجل ه جلبلكقغي عخفتهئمبي ظن:حمحيهتيعهئ

ف هن عجنهئالن ظن ُّـيعجنهئالنط آلن ع جلمف ظهث هنت ظمع ع و عآلهثسلكن جعخيهبمسجخ عخفمئمه ظجيمبح
يجع حممشهث ُّـيطم ه جلمف ظهث خملكن جعمئمبب هنمثي ع جلمف يش جغخظ جل هيعغهي ظن هثش عمل خظي  عظجيمبح

م ي مصلكم جنمبمتىغعل حممثهجنهيلكلش نَّـىعع ممالنمغخي قجن عجنيطجنمث َّـ َّـىعن عآل  . هنخيمئ

.صطصلططص كضف:  عخفجيلكجنمك عجنخيلكجنمثمل هن عجنخيمب عآلحص)ص(
.صصص كصف:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
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 ا ّا  
  ت ا و  

قّ الط: لّاألو صِ إ ثبوتِر   هو:قالت األشاعرة، وفةّ هذه ا
لة، العقل ع و ...:  تعاُوهو قو، سمع هو ا:ُوقالت ا م ا  َو ُ ُ َ َ َ

ليما ًت ِ ْ ساء (َ ق .)١٦٤: ال لِ لعدمّوهو ا وما ذكروه ، ّ العقِ ا
ال س بتامًد   .ّ فل

ع ياءَوقد أ كُ األن ِّ نبوُوثبوت،   ذ وقوفُهم غت ِواز  ؛ عليهٍ 
وقوفا بغ ِتصديقهم عجزات، ٌم، بل   ُور، فيجبّ اُوال يلزم  ا

  .ُهإثبات
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ؠ  

عمعيع ...: يخملكم عجنتهيتلكقعذ م جعىعجن ل مض ظهث معخيلكمل هنتهئمب ل جل عآلهثبمثلكظ مع يعجنمئ ي
خم جلمف  غ ظيطخمهت جعلكخفخيجىغعغ هن جمحق مع يجلمبمثهت عجنمهالغ نعجنسالن هن جغب

يعجنهئالنش نخميط ُّـستيطم جعمسن  قه هثمئيسين مض عحلييطضي  .... مض عجنهئخصمه ظن خممه
هث معخيلكمل هنتهئمبخصش جنهئ نخم عخلالم مض جفمثثمثلكغ وعقنش َّـمتلكم عمجلكل جلمف مم ه  ي

وهنتخييطفغ هث  ي ىمخمن عمل ممالهن معخيلكمل جعمهمبملش نَّـىعع نعجفيط هنمتهتلكط عق خميط عحفتمب مض هنمتجهمس مم ش
همعخيلكمل هنتهئمبخصش َّـ جن معخيلكملي ليما... : َّـ عجنسهب ممخص مض خم و ت م ا  ًو ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ 

هط نَّـ عجنىعه عفجلت عآلخكلكجليعغ عجلتخصفع جلمف هنلك قَّـبمن عجنمث  ظن عجنخيمئش)ضضص: عجنمتسلكظ( ي
يمض هنلكَّـمثمل عجنهئالنش نظهث عغش نعهثخص عجنهئالن عجنمتهيد ي ي جنمثيغ عخفيععف جع عحليعنم نعآلظ ي

ش نهنث َّـىعع عخفخيمت هن عجنهئالن ي خك ظهث ممخصمش  هعجنمئلكأل جعىععمع معخيلكمل نعجنمئيطُّـ جعمئيطهن ي ي ى
ه ظقجنمثملهنَّـ ظهيمل غه هنمتلكحممثملي  . جنمبسهئ

م ُّـمسجخ مض عجنمتيس  هنلك قَّـبمن عجنمث عآلخكلكجليعغ مض هنخيمت ممالهن معخيلكمليجنهئ ي ل ممخص حك
 .يق جفت ُّـت عجنتمهيطُّـ جعي ي ُّـتمهعجنالجف ل

عغ  م ُّـمسجخ هن هنلكَّـمثمل عجنهئالنش نظشلك جلبلكقغ جل عآلظ يعقنش نجعمتلكظ جلمف هنلك حك يه
غ َّـىعن عجنمههيمل جن  هنعحليعنم عخفيعممبمل معيعمممثبلك هنهيهتخصش ي لكيعُّـ آلجغبلكغ ذنقغ جغب ه ي

 .يمعخيلكمل عي عجنسهب
غ َّـىعن عجنمههيمل همب جن جغلكهثمثمل ظنينجنخي عجنبخيىش س ي ُّـستيطم جلمف ذنقغ جغب

ش جعخص  : ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظجعلكجنخيمئ
م ُّـمسجخ مض ظجعحلكغ   هجعخيهن عآلهثبمثلكظ نعمغمك جلمبمث معخيلكملش نَّـىعع هنلك حك ى

غ  .يعجنمتب

.ضضص كضف:  خف عخفمئلكظيط)ص(
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 .هعجنهئالن نعمغمك جن معخيلكمل 
ش نعجنتلكمظ   يجن مس ُّـهئ عجنهئالن ذنقُّـلك خفلك ظهنهئ هنخييعحممل عجنمتب هن عخفتمتب ي ه ي

يجعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب  .ه
عضِّـط عق ي حملكأليطغ هن عجنبخيثمل مض جفلكم جليطن مخمثمثىغ عجنمتب هن يظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ ي حم

غ يهنيطجل عجنمتب  .ي
ش نَّـ معخيلكمل ن غ ظهنيع عحص يظهنلك عخفالقهنمل حمسن عجنمتب ه يي عن ل ي عجنهئلكخك ل وفنن ظجفيط حك

ش نمممث ُّـهئجه عحل معخيلكمل جل قجن عي جعلكجنهئالنطيجلمت نعخفخيخل ي جن عقنش حممهلكجفمك  ي
يمتب عي عجنهئالنش ظه َّـمتلكم هنالقهنمل جعخل  ظن ي لكيعُّـ جنتخيمثخل عجن:َّـىعع عجنيطجنمث ُّـىغجل ي

 .عآلهنيعُّـ
عغ م معثبمن ظن َّـمتلكم لكيعُّـمئلك ظحفيعش نَّـ عخفتيطعنم : نعجل غ حك هعن ظجعحلكغ عجنمتب ي يي

همض معخيمثخل عجنمتب نمخمثمثىغن جلخص جليطعنش ظي نَّـ لكيعُّـ عخفخيجىغغش حممب حميعضمتلك ظن خكخمهلك  ي ي ي
غ نظمكهتيع عخفخيجىغغ عخفمهيطخممل نهن فنن ظن ُّـمهمبمتلك ممالن هنمت زعفجل عجنمتب ي غ ي ي معخيلكمل ُّـهيمثيط هثب
ع يقجن عجنجهخيسش حممشن قجن مملكم آلخملكهنمل عحلجملش نجنىعجن خملكجن و غ معثبمن : ي يعن عجنمتب ي

 :جعمسهنيعُّـ
غ. ص يعفجللكظ خكخيس جنمبمتب  .يعمكهتلكق هنخيجىغغ هنمهيطخممل خفلك جعخل ُّـيطُّـ. ص  .ي

ّؠت ؠءؤ  
و    م 

ش خملكمعيجفتجلكفقنه مض  عن جع سمث حكمسم ظجع خميعغ : ي جنمبجيمقخ جل ظهي
ط : ش حممئلكملك زعخفحيطغ عجنيعض حك ظحفمقذ ل مغخيمبمت عإل حميطعم ل جل ممالن عإل خف

م: حممئلكم سان  ّاهللا أعلم بأي  انيةهّ انية، أم بالع ّ با غ جعمبسلكهث ي حممسحفىع ظجع خميع.ّ
! ّسبحان اهللا عما تقول: ظحكمسجن جل َّـىعع عجنمبسلكنط حممئلكم ظجع عحلس يعهثخص : حممئلكم
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م بمثل م شبه خلقه، أو يت ّومعاذ اهللا أن  ُ س ْ كنه تبارك وتعا ل مون، و ّا هم مت ّ

ء، وال كمثله قائل وال فاعل ط: خملكم .كمثله  خلوق : خملكم مممث قجن الق  م ا
شق خلوق، وال يلفظ  خلوق  م ا س ك ن يقول ٍ فمّل سان، ول ن: و ن .   ف

ئة  ....بمش
حك عآلهنلكن  حممئيط هثهينشعق ن جعت  خفحلكقُّـيع  نقجنط ظجنملي عجنهئالن عجنىعه ُّـهئ
هلك ريع هثمئمهلك جلمف عجنتلكن مخلكهنلك ي ُّـتمتلكَّـيمل نهنلك ُّـتبخيهتلك جحيعجلسهبمث زه  .ش

م   العقل وا
 جلمف خممثلكق ي جلمئحلو جلمف قجن ل جلمف عجنهئالن ل جعيطجنمثينخميط ُّـستيطم: يتلكقعذهيخملكم عجنت

ي ظن جليطن عجنتهئمب:يهنلك هنيع مض عجنسهب نعجنبخنش نَّـ  ظجلمت  لمهلكحم جعلكجنهئالني عمعي ُّـمهِّـي جحي
 ....ه هثمئيس لجنمئلكفقعحل عجنخيلكمس ع

 :عجنتلكمظعجنبمثلكن نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم 
عمغمك معخيلكمل جف عمغمك جعمتلكخميسي عجن  .ش جللكمسش خملكفقش ي خظ هن عجن

 .يهنتهئمب  معخيلكملعمغمكعجن
عمغمك معخيلكمل هنتهئمب ه جعلكإل ل هثلكخممهلكش ق جنهئلكن ل نعجنخيمثلكشهخصي جن مس ُّـهئ عجن

ش شهنعجنتلكمظ جعلكلك عمغمك معخيلكمل هنتهئمبنعقي حملكخفمئيطن هنثمب  .هي حملكجن
 . ت عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئملولك جعجيالن عجنتلكمظ حممئيط ظنضحيظهن

يلك عخفالقهنمل حمسن هن خكمسن عحلينظهن ن هنتهئمبي  حملكجنهئالن .هخصي عجنخيلكمس عجنمئلكفق ظن ُّـهئ
فيش نممي جن جعلكآلهنهئلكن عجنخيلكنهجحهئ مغ مغيط ط جن جعلكجنهيخيه هنلك َّـ ممىعجن حمهت هن  عق ي ُّـ

 . هنمتتحييعغهجن معخيلكمل جفلكجنمل

.)ضطص(ش عحليطُّـهن قخم صضص كصف:  عيجفتجلكف)ص(
.ضضص كضف:  خف عخفمئلكظيط)ص(
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اع األ ياء  صدقه تعاإ   ن
م جعىعجن جل عآلهثبمثلكظش نخميط جغبمن ظيطخمهت جعيطيجنمل : ي خملكم عجنتهيتلكقعذ عمعيع عجنمئ مع

خم  جنمثمبىغن يحفبلكق عإل معخيلكمل جل ظيطخمهت جعجييعُّـ عجنتهئمبع جلمف ويعخفخيجىغعغ هن جمحق مع
 .عجنيطنق

ضمثح هن حفالم  ق نمع  :عجنتلكمظعجنبمثلكن  ُّـهبهئ جليعك عجنيطنق عخفىعمم
 .هعإل معخيلكمل ظلكفم

 . يقهن عجنيطنقشم معخيلكمل ظلكفيحفبلكق عآلهثبمثلكظ جعمسهثع
ع ظلكفخمخل آلن يعآلهثبمثلكظ عهثخص مملكهث ي عإل معخيلكمل قمملكَّـ نظحفمق جعمسشي  ي

نش ش عقو عآلهثبمثلكظ ظحفمقنع ل نجعجههئي آلنطه نَّـ ظلكفمظلكفخم عمعيع ل جعمهيطخم  ن هنت
خم خمجلمف  هيحممهيطم عآلهثبمثلكظ هنت  ظيطم نلكظش عق جلمف ظيطم عآلهثبمثيظيطخم معخيلكمل عخفت

خم  . جلمف ظيطخمهتهيعآلهثبمثلكظ هنت
عغ خم: نعجل ق عخفخيجىغعغش عقهيظيطم عآلهثبمثلكظ هنت  . حمال فنقن جلمف مكهت

.ضضص كضف:  خف عخفمئلكظيط)ص(
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 ءدؠ ّؠ  
ء  ّء   

او مهِةّ ماهي: ا ٌِ قائمٌ قديمًه معّ أن: األشاعرةَ فزعم،   ه بذات
ختلفةِعنه بالعبارات ُُع يـ لعلمِغايرـ ا ةِّتغ اِ ا س ف ، والقدرةِ  ل

ر ٍ وال صوتٍرف ك ِ وغ، وال استخبارٍ وال خٍ وال نٍوال أ  ذ
ب مِمن أسا   . ا

كر وقالت لة وا ع نابلةّاميّا روف:ة وا رُ واألصواتُ هو ا  ُبةّ ا
يبا ق ً، مفهماًتر وجه؛ األخوا  :  

تباّأن: لّاألو ك ال،  العقالء هو ما ذكرناهِأفهامإ  َدر ا  و
م م م يتَيصفون با ساكتّن  ك    . واألخرسِصف بذ

ا تصوّ فإن؛رّ متصوُ ما ذكروه غّأن: ا اتيُا القدرةّ إم:رّ ا  ُةّ ا
روف وا،  واألصواتُال تصدر عنها ا  ،أو العلم، هاُ هو غ:وقد قا

وا ه: وقد قا ا، هو غ صفاتو ةِ ا ست صا صدرً ل وهِةّ   . ما قا
ن م ي ذا  م يصحً،راّمتصو و صديق؛ُه إثباتّ  سبوقُ إذ ا صوٌ    .رّ با

ن ع)ص( قغي نخميط مع جليعك نمغ .ي نعآلجنهيلكل مض عخكلكقعغ عجنمتيس عجنسلكجعخفميلكُّـيعغ هنلك جعخل عخفخيلكذ عخفىعمم
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ؠ  

يعجنهئالن مض هنلكَّـمثمل عجنهئالن ظنقغ هنلك ظنقجغ هن عحفتالم جعخل عخفتهئمبهبخلش جفمثهن  و ي
يتهئمب هن عجن...ي مض عجنهئالن ل ممالهن معخيلكمل ل حمهت ُّـيعنن ظن وقَّـبمن عآلخكلكجليعغ عمل قظه

ع ع ممالهن حكبحلكهث جعلكجنهئالن عجنمتهيدش نخملكجن يعجنمههيلكغ عجنىععمعمثملش ننظهي يعن عجنهئالن : ي
ن . يعجنمتهيد جمحق عجنخيمب نجمحق عآلقعفغ نعجنهئيععَّـمل ن جعهيمت ع مض معمئيعُّـمك هنلك عفجل ونخميط معهيمتمت ي ي

ىي خك ظن عخفتهئمب جلمتيطهنلك شمق جل خظ... حضتمبهيمل ي ي قعغشي و حمهيمث جليطغ معمه ي ش ي  نمعمهيطُّـ
جنمل عجنخي ق حمهتيمممبهتلك هن هنمئ ش ظهنلك عجنتمه يمب م : ي ل نعخفحهب ض هجلبلكقغ جل عجفٰهلكق عخف

عآلقجللكن جعمتهييغ عجنمتسبمل جلمف : ينظهنلك عجنتمهيطُّـ حمهت. نعجنمتسبمل جعمثمتهتخص مض عجنىعَّـ
ق قف عجنمتهت ... عخفجههت ش نمض هن قف عآلهنيع عقعفغ مض عجنىعَّـ هنظهنلك عآلهثجهلكظش حمهي هن ي

ش نمض عيحكتهيهتلكن نعجنتهبمت نعجنجكمغ هنلك ُّـمتلكحكبهتلكهمميععَّـمل ي حممث  .ي
ن جعمسن مض عجلهب عآلحفبلكقُّـمل ل نقعظ عجنخيمب ل نمض عآلهثجهلكألمثملش حملكآل يخكلكجليعغ خملكألمب ي ي

همملكآلهنيع نعجنمتهت هنثالش نقعظ عآلقعفغ نعجنهئيععَّـملش خظ يمض قَّـ عخفتهئمب ُّـسهب جعلكجنهئالن  ه ي
هنظهنلك عجنهئالن عجنمبهيحي حمهت معخيبحق. يعجنمتهيدش نَّـ عجنهئالن جفمئمثمئمل ي ش نَّـىعع عجنهئالن ي  جلمت

ش نحممث حكبحلكهث خميطُّـ جنمئه مض عآلهثسلكن جفلكفغ جعتب )يعجنمتهيد( ىجفيطنغ قعمع  ....يطن قعمعه
عغ عخفيعمم هبمل معيعمممثبلك هنهيهتخصش يعقنش حممبمثيغ عجنهئالن جنيطه عآلخكلكجليعغ َّـ عحليعنم نعآلظ ه

ش نعهثخص َّـ خظ هني َّـ عآلقعفغ نعجنمتهت نعجنخيمب ش نَّـ هنمتجهمس مم قجني  .ي نقعظ قجن
ع عمل ظن عخفمئمه ينظهنلك عخفخيتىغجنمل نعجنهئيععهنمثمل نعحلمتلكجعمبمل حممئيط قَّـب ي ي ف جعلكجنهئالن َّـ ي

عغ نهنهييعفعغ هنيعممبمل معيعمممثبلك  هعجنهئالن عخفتخيلكقمش نعجنىعه َّـ جلبلكقغ جل جفيعنم نظظ ي ه
ش نخميط ظنقف عجنجهلكقف  هحفلكظلك ُّـهيمثيط هنخيمت عجعمثمل َّـىعع ي ي نمغهتخل جنتخيىغُّـىغ نمعمسمممثيط ظ

 :عجنيعظهش نرلك

.ضطص كصف: ي عآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ)ص(
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ق هن ظهث  ي ظن عجنىعه ُّـتبلكفق جنيطه حكخصل مممبهبمل نجنهيىح ممالن َّـ عخفخيمت عخفىعمم ي

عغهجفيعنم ع ل ظُّـمل عحلمئمثمئملع...  نظظ  .ىمل ظحفيعنش نعجنتبلكفق ل ممخص خملكجن
مغ هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ  : ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجن

 .ه نقن ممالنيعإل معخيلكمل هنتهئمب 
 .يي خظ هن ممالهن معخيلكمل جعلكجنهئالن عجنمتهيد عجنىعه معىعمميعن عآلخكلكجليعغ 

يقف مض عجنمتيس هُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن عجلتخصفع جلمف قُّـ ممالن عجنجهلك 
ق جنمبهئالن نظهث عجنهئالن عجنمتهيد يعجنىعه جعخل ظُّـيطُّـمتلكش جفمثهن مغلكظ جلمبمل جنمتهي عخفخيمت عخفىعمم ي  :ه


يظهنلك عجنمهمييعهش حممئيط مع  م جلمف هنبيطظ عجنهئالن يمقزجلخصم عجنسعي خم  نعيحكتمئمهلكظ جنمب

ق عجنهئالن عجنمتهيد عجنىعه عخفت يخيلكقمش حممب ريط عجنجهلكقف جن هنبيطظش عقن حمال مصلكم جنتمه ي ه
ن هنبيطظ جنمبهئالن عجنمبهيحي عخفتخيلكقمش حمال َّـ جلمب هظقُّـيط جن ظن ُّـهئ ي ه  ني َّـ خميطقغش ني ى

طهَّـ خظ   هن  عجنمههيلكغ عآلحفيعهش عقن حمخص َّـ
قشينظهنلك عجنهئمقه ش ني معمهيطُّـ هن فنن معمه ي حمسن عآلجغبلكغ معمهيطُّـ ه  .ي

ييععف جعلكجنهئالن َّـ عخفتخيلكقم عخفتبلكفقش نعي حملكجنسلكمممن نممىعجن عآلحفيعق عقنش حملكخف
قعغ هجنيطه مم هنمتهتخص معمه ي ظ نعجفيط هنمتهتخص جعلكجنهئالنط ه نمعمهيطُّـمئلكغي هش جنهئ ي ُّـ

هنقجن آلهث جنمثيغ هنمهيطقعش نعحللكم ممىعجن جنمبهئالن عخفتبلكفق  .ي
ّؠت ؠءؤ  

  مقارنة ب األقوال
يي خك ظن عآلخكلكجليعغ هنتخصُّـىغنن جل عيحفيعُّـ حممثخص ي شتيس جعخصَّـمثمل عجنهئالنش حمهت ي ي

عمعلك هنيعممبمل هي ُّـيعنهث جفيعنحملك نظظ ه ن جعلكجنهئالن يه ع عمل هنلك حكهب ي معيعمممثبلك هنهيهتخصش نعهثخص قَّـب ي ه ه
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و نمميععهنمثملو نجفمتلكجعمبملوش جعمثمتخص قَّـمك عيحفيعنن هن هنخيتىغجنمليعجنمتهيد ي هث  ي عمل ظهث ي ُّـخييطني مم
عمعلك هجفيعنحملك نظظ  .ه

ق جنمثيغ خملكأليعي ي ظن عخفخيتىغجنمل ُّـيعنن ظن عجنهئالن عخفىعمم   جع شمبمئهتلك هخص جعىععمع معخيلكملش ي
ش ظن  لش ظن مغمقعألمث ف عخفحهي عغ نعحليعنم ل حكبحلكهث مض جمحقنش مملكجنمب ل عآلظ

مغيطع جنمبهئالن هث هن هث هنتهئمبخص مم ش حمهبخيمت مم هعجنمتب ى ه ي  ....ي
ع حممث جفت خملكم  ش نخميط جعلكجنمي ش نظهث خميطُّـ ن جعىععمع هنظهنلك عحلمتلكجعمبملش حممئيط قظنع ظهث ُّـمئ يي ي

 . خميطُّـخصنمالميعجلمبيط نعجنيعن : هجعخيٰههت مغهتال
ينظهنلك عجنهئيع ع عمل ظن ممالهني يعهنمثملش حممئيط قَّـب عغ ل ي  ل نَّـ عحليعنم نعآلظ

عفغ  ُّـىغَّـ جنمئمثلكن عحل ط نقجن خفلك جليعحممن هن خض هجفلكفغش نهن َّـىعع حمهت خملكأل جعىععمع ه
ش نقجن جلمتيط عحكتخييععك عجنمههيمل عجنسمببمثمل عجنثلكجنثملش نَّـ  ي معخيلكمل جنمثيغ جضالي ظهث:يحممث

عفغ  .جنمبح
ينظهنلك عآلهنلكهنمثملش حممئيط  م عحلي ع هنىعَّـمك عخفخيتىغجنمل ظُّـٰهلكش نَّـ عجنمئ يقَّـب  .ه

م كماء  ا   م ا
يخملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل يعن عجنهئالن مض جليعحممتلك : ينظهنلك عجنهئالن حممئيط خممث:  ي

ف مغ ضخيمثمل جلمف هنلك مض عجنٰههبحقش حمهت هن هجنهيىح فعم جعلكجنيطيجنمل عجن ي س ي عجلتبلكقه ُّـيطم جلمتيط ه ي
ض  و نضخيمثملوجعيطيجنملل عجنخيلكقم جعلكجن و عجلتبلكقُّـملي حممب مملكن ... يجلمف هنلك مض قَّـ عخفتهئمبل  ي

ف مغ س جفمئمثمئ فعمهَّـمتلكم هن ه جلمف خظ فيجنملي ه جفمئمثمئمثملو ي جمحق عجلتبلكقُّـملش مملكآلجغيع عجنيطعم جلمف ي ي
فه جلمف هنلك مض جلمبت هن عجنهئخصم  مغ م عجنيطعم جعخص حممث هن عجنهئخصم عجن يعخفهسجغيعش نعخفخيمب يي ي

ي ظجلمف نظخمش مملكن ظجف جعمسن ُّـسهب وجعمتح ف)هممالهنلك(ي غ فيجنتط آلظلكجنمل نمغ  .ين نخم
ف جعسمثيش عجنىععغ هن مم نمغ جن  مغ ينجن مملكن َّـمتلكم هن و ممخصمممه ف ي مغ  مض عجن

غ مض عخفمب نعجنمتح)ص( .ضصص كصف:  جعح
عخم)ص( .ضصص كطف:  خف عخف
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حكمل جل يجعمتح ظجلمف نظخمش ُّـهئجه جعتهيلكظمث ظهيلكمع عجنت َّـ جلخل قعمع عخفمئيط
عمغمك معخيلكملش حمهت ممالن ش مملكجن ش نعآلمجلكم حممث جلخل ي ُّـيطمهعمجلكم قعمع  جعىععمع جلمف قعمع

 .عجنتهيمهمث
فعغ جعخص َّـ مملكخكهيملعخفين ع:  ظحفيعهوجعخيبلكقغ فن حمهت ممالنش همغ  جل هثح نمغ

عغش نعهثخص مم هنلك : نجعخيبلكقغ ظحفيعه يعن عجنهئالن جنمثيغ هنمتحخنع مض عحليعنم نعآلظ ي ه ي
ن مملكخكهيلك جل هنخيمت هُّـهئ  هن ه حمهت ممالن جفمئمثمئملش نعحليعنم نعآلجنهيلكل هنمهيطعمه

جل .هنمهلكفُّـ عجنهئالن ش نعجن مض عهثخنعم عجنىعَّـ عجنمث جفخل علكالم جنهيىح عجنهئالن جنجهمث
هن ش ممخص معمئيطيش نقجن خلهينجلهب ينش نعي حممشن يمل هنهسهثت  ه هنخيمت هن عخفخيلكذ جفمئمثمئمليجنهئي
قغهنقنجفلك عجنمك حلمئمثمئملمعه نخملكجنبلكش نخميط هش نجن ظ ق نعجنمئ وتخييطف عجنمه ي نعجفيطغش نعهثخص ي

عجنمك معستخيهب عآلجنهيلكل شهيلكل جنمبحمئلكأل نعآلقنعفجنخيمن عآلىنض فرلك مض عجنمئ مغ  نجن
ىجنهيىح عجنمئمب عهثخص نض: ههنثال.  هنلك جعمثمتهتلكولكفيهتلك جلمف عحلمئمثمئملط يحتحممث ق مض ي  يجنمل هثمئىس عجنمه

عف هن فنن ظن ُّـخيتمق  شلك هن خممهمكحممثعآلجن ش جع ني ظن و ظن جفيطُّـيطوهتلك مم  ظن جمحق قجن
حكلكُّـهئ ن عجنمتمئىس جضس هن مغسخصش ني مم ف هن خميعلكلكقه ن عجنمب يش ني مم و ظن هنخيمئ  ه

ف نجفيطشظن حفجهمك ش نَّـىعع جفمئمثمئمل عجنمب خكلك حممث هث هنمتمئ ي جع مصيعف مم ه  حممشن . نقنجفني
ف خظ معمملك مغ غ حممسحفمبىن مض عجن عف عجنمئمب ن مض ظجن عحكجيت هثمئىس عجنخيمب  جع ظن ىسجييع جع

ن َّـ عجنمئمب ش جلمبي حممشنطُّـهئ ي عإل جلمب جعلكجنمئمب ش جع َّـ عجنمئمب وي  عآلهثسلكن هنلك مس ُّـخيمب
ن هنخي هنلك َّـ ىيط حممث قنف عجنمئمب نجفمئمثمئت نمغىش جفمثهن نمغيعحلمئمثمئ يط هن فنن ظن ُّـهئ
ىلكش نحمي دغ قنجفلكهثمثيطُّـمن عمل عآلقنعفىنظهثمن عقع َّـ...  جلمتهحفلكقف عغ ه تحمن جن ظجع

غ   ....نيق عإل معخيلكمل يممىعع ظحملكف جعخيىش عجنخيمبخصظش خميط... عخفمبهئ

.صضصك:  شلكُّـمل عحلهئهبمل)ص(
عقش خفحس عجنهئلكخكلكذ)ص( عق نعآل ي جلخل عجنمثمئخلش عخفمبمئمك جعلكآلهث .طض كصف: ي
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 ءإؠ ّؠ  
ؠ  إ  ء  

الث صفةُفيما تقوم: ا عّأم . به تلك ا م با  ا األشاعرة فلقو
وا   . بذاته تعاٌه قائمّنإ: قا

روف واّوأم   .صوت فقد اختلفواا القائلون با
كر نابلة وا ت، بذاته تعاٌه قائمّإن: ةّاميّفقالت ا م ّ فعندهم هو ا

ر صوت ِفوبا   .وا
لة ع قـ ة ّ واإلماميُوقالت ا ه ال بذاتهٌه قائمّإن:  ـّوهو ا   كما، بغ

م شجرةَأوجد ا و ،  ا  ّأنه: ّمه متّومع أن.  فسمعه 
م، الَعَ م ل ا   .قام به ا

ك ل  ذ رّأن: وا نٌه أ مكناتّ  ٌ واهللا تعا قادر،    . ا
نع من وجه  وسند،ممنوعا ما ذكروه فّوأم   :ا

تّأن: لّاألو ن ا و  مْنَم مّه  واء، قام به ا ن ا يُ  قوم به  ي ا
رف صوتُا لغةَ أهلّألن؛  وهو باطلً،ماّ متُ وا تّسمُ ال ِ ا  ّمون ا

مَن فعَ مّإال مَال م، ل ا صدى غ، ن قام به ا ن ا ذا   م،ّ متَو
وا ل: وقا وعّم اّت سان ا م ّ أن:العتقادهم؛     ا

سموع وع فاعله ا ا ّمن ا ّ.  
ا م إمّأن: ا عّ ا ر بطالنهَ وقد بان،ا ا صو ف، أو ا  ،توا

وز قيام ال، هما بذاتهُوال  ن ذا حاسّو وق؛ٍةّ   هما ِف وجودّ 
ورةِوجود يهما  اري تعا ذا حاس، ً آ   . وهو باطل،ٍةّفيكون ا
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ؠ  

يجعخص ظن عجنهئالن ظهيملش نعخفتبلكفق ظن عجنمههيمل فعألخص جليعكش نعجنخييعك يجعيط جن هن  ى ه وو ه ي ه ي
ل ض ش حمهت عخفلكَّـمثمل عقع نمغيطغ وهن ن حممث ى ُّـمئ لش حمخص َّـ ي ض ىمض عخللكقف نمغيطغ مض هن

ل َّـىعع عجنمتح هن عجنمههيلكغط ض  هن
ع عمل  يظهنلك عآلخكلكجليعغ ل نجعمتلكظ جلمف هنىعَّـبهت مض هنلكَّـمثمل عجنهئالن نجفمئمثمئت ل حممئيط قَّـب ه ي

ش حم وظن عجنهئالن خملكأل جعىععمع ىهت خميطُّـ جعمئيطن عجنىععغهي ه و  .ي
ع هنىعَّـبلك ظحفيع  هنظهنلك عجنىعُّـ قَّـب ومض هنلكَّـمثمل ممالهن معخيلكملش حممئيطي و ى ى ى ع عملي  : قظُّـخل عهثمئسهب

عغ هعجنىعه َّـ جلبلكقغل عجنهئالن . ص هخملكأل جعىععمع معخيلكملش ل  جل عحليعنم نعآلظ
عَّـيع عيُّـلكغ عحم جنحي عغش نَّـ هن هحمهت عخفتهئمب جعلكحليعنم نعآلظ : خملكم معخيلكمل طي

ليما... و ت م ا  ًو ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ هظيطقغ جلمت هنبلكخغ عحليعنم :  ظه)ضضص: عجنمتسلكظ (َ
عغ ينَّـ هنىعَّـمك عجنهئيععهنمثمل. نعآلظ   . نعحلمتلكجعمبملي

ش نعهثخص . ص عغ جنمثيغ خملكألخص جعىععمع يعجنهئالن عجنىعه َّـ جلبلكقغ جل عحليعنم نعآلظ ه
مغيطن مض عجنميحقش ممخص ظنمغيطن مض عجنجهجيعغ خف يَّـ خملكأل جعلكجنميحقش حملكإل معخيلكمل ُّـ حك ه يلك مممب هن

وش حمهت هنتهئمب جعهبخيمت ظهث حمخي عجنهئالن يي ينَّـ عحل مض عخفسمسجنملش نَّـ هنىعَّـمك . ه
 .يعخفخيتىغجنمل نعآلهنلكهنمثمل

يقظه عآلخكلكجليعغش حممئيط مع عجنهئالن مض ظظ عجنهئالنط جفمثهن مس ُّـهئ خفلك عجلتمئيطنن يظهنلك 
 .ي جضمههمض عجنهئالن هن هنخيمت

ينظهنلك قظه عحلمتلكجعمبمل نعجنهئيععهنمثمل ي  :ي حممثهبهئ عجنيعف جلمبمث جعمتمئٰهخلشي
ن هنتهئمبخص عقع خملكن جع عجنهئالنش نجعلكجنتلكمظ  ه قجلهبهت ظن عجنحنظ عهثخص ُّـهئ ي ي   ي

ظ عحل معخيلك ن عجنهئالن يل جنسلكن جفلكحص ل جنهئ ُّـ ش حمالجعيط ظن ُّـهئ يمل جعمسهث هنتهئمب هي ي
ق خملكألخص جع مخيبلكق نجع.هجعلكخفخيمت عخفىعمم  :غ عجنمئمثلكق هثمئ
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قف عمجلكل عخفسمبهبخلش ممخص معمئيطنش نعجنهئمقه هنهيلكف حمهت  يظهنلك عجنمهمييعه حمهت هن ي

 .يظنجنأل جنمبهبتهئمب
يهنلك عجنمتمئىش حمهت جليطن عجنتسمبمث جعلكجنهئمقهش نَّـ هنلك ُّـحيهتيع هن حفالم عجنمئمثلكق ظن
 :عجنتلكمظ


ن جع عجنهئالن هنتهئمبخصش نعهثخص  ش عقن حممبمثيغ مم هنلك ُّـمئ يي خك ظن َّـىعع جحلك ي ُّـمئب ه ي ي ى ي ي ي

 :الن ظن هنلك ُّـهيخي عجنهئالنيهنالم عجنتهئمب َّـ هنلك ُّـمهيطق جلمت عجنهئ


عغه جن مملكن عجنهئالن عجنىعه َّـ جلبلكقغ ش ه خملكألخص جعىععمع جل عحليعنم نعآلظ

ط نقجن آلهث ظُّـمل ىجنهئلكن عحل معخيلكمل قع ظجنمل نجفلكحكملش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب ى ي ي ي و  ش
ف جعلكجنىععغ مغ غ عجن  .عجنجكمممثمك عجنىعه َّـ ظُّـمل عيجفتمثلكف عجنىعه ُّـتمتلكحط هن نمغ

ضمثحهتلك هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ  :ينظهنلك عخفالقهنملش حممثهبهئ مع


ن مض قعمع معخيلكملط نقجن آلن هن يني خك ظشلك ي ُّـهبهئ ظن معمئ ي ث َّـىعع عجنمئمثلكن ي
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عغ ي خميععق حصلك ممخص ي شهييرخيمبهتلك جضال عفغط نقجن آلن عحليعنم نعآلظ  .ي جنمبح
ل َّـ جمحقن معخيلكمل ض وعقنش حمالجعيط حصلك هن هن  .ي

ّؠت ؠءؤ  
م   ا

م عجنجهلكقف  يعن عجنهئالن عهنلك عخفخيمت :خم هش ممالن مض حتيطُّـيط هنمهيطعم ...ي
عغش نَّـىع يعجنهئالنش نظهث جنمثيغ عي عحليعنم نعآلظ ع هنلك ظخكلكق عجنمث ظجع عحلس ي

ن ممالهنلكيعجنجهخييععذ   نخييطُّـي حميعظه ظهث ي شه جفمثهن عحكتمئمن هنلك ستهب ظن ُّـهئ
ق عآلقجعخيمل عجنتلكجنمثمل  :عآلهن

ق عجنمبهيىح.ص         عجنمبهيىح.ص  ي معمه
م عجنمبهيىح.ض      ي عخفخيمت عحلمئمثمئ.ص ق هنيطجن  ي معمه

هجغ ظحفىع مض عجعجيلكم عجنثالجغمل عآلحفحقغ جنمثتخيخل عآلنم هنمهيطعخملك جنمبهئالنش حملكجنهئال ي ي ن ي
م جعمسن عجنهئالن َّـ مصيعف عحليعنم  يعجنمتهيد ل نَّـ عجنيعظه عخفمئلكجع جنيعظه هن ُّـمئ يو ي
ن ممالهنلكط نقجن ظهنلك عخفخيمت  ق عآلقجعخيملش حمال ُّـهئ عغ ل جنمثيغ نعجفيطع هن عآلهن ينعآلظ ه ه

م جعمسن عجنهئالن عجنمتهيد  يعحلمئمثمئ حمهت جلمب جنمثيغ عيش نعآلخكخييعه ي ُّـمئ ي ي ي ه ش ي هجلمب
مينممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل جنتمه ش حملكآلهنيع ي جنمبوق هنيطجن هيىح فنن عجنتمهيطُّـ جعحمئمثمئت

ق هنخيمت عخلمق عجنهئلكقغ  ينعجنمتهت جعلكجنمتسبمل جنسنعهنيع عيهنتحلكهثمثمل نمعمه جنمتلك(ي عجنخيمتمئلكظ : مممئ
فغ مغ ع جعمسن وهئالنجع هنمتهتلك هش جنمثيغ خظ)هن ي هثهيد جنيطه عآلخكلكجليعغط نقجن آلش خملكجن ي ي

عل قعغ ظهث ش نعخفىعمم هعجنهئالن عجنمتهيد ي ظخمسلكن جن  . حضتمبهيملي
ن عجن قع جنمبينظهنلك نمغ جليطن مم يهئالن عجنمتهيد جنهيحيلك ظن معمه ه يه يجنتمئيطن ين عىعجن آلحم شهيىحي

ف جن مض  قجغهتلك ممثيعغ نعحفتالحملك ي نمغ ل مض عحليعنم نعجنهئمبخصغ ُّـ هنعجنتمسحفيع عخفمبح ه ي

.صطصك:  ممجه عخفيععف)ص(
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ن جعمسن عجنهئالن عجنمتهيد جنمثيغ جعمبهيىح  نش نعآلخكلكجليعغ ُّـخنجف وعجنهئالن عجنمتهيد عخفىغجل ي ي يي
ق جنهيىح نختمثمبجعنجنمثيغ  يتمه  .وي

م   وضوع ا
عميمل ممالهن معخيلكمل ظفي هنلكَّـمث عيقعظ مضيجليعحممن ظن ش وغ عمل ظخم ن جع  حضتمبهيمل حممثخص ُّـمئ

ع جلمف ظن ن جعو جن هن خظي عجنهئالن يجعيطيجفمثهن معسلكخف  . ُّـمئ
قولك عآلخكلكجليعغ حممئيط حميعكيظهن م جعمسنش جلمبمثهت قظجس عخفىعمم  جعىععمع ه عجنهئالن خملكألي عجنمئ

 . جلمف هنلك حممثو نخميط نخمهيمنشمعخيلكمل
ع جلمف جفمئمثمئمل عجنهئالي عيحفيعنن عجنىعه عمعزنظهنلك هن نظهث جفيعنمهيمئ عغي  ش نظجنهيلكله نظظ

ن حممث ع حممثخص ُّـمئ  :حممئيط عحفتمبهي
ع عمل ظهث خملكأليعآلهنلكهنمثنحملكخفخيتىغجنمل  همل قَّـب مغش جعميحقن معخيلكملي يط عجنهئالن مض ى جفمثهن ُّـ

ن جع عجنهئالنش ُّـهيخي عجنهئالنو جلمتيطَّـ هني نعخفتهئمبشه مملكجنجهجيعغ هنثالوخظ  . ي هنلك ُّـمئ
ع عمل خممثلكن عجنينظهن يلك عحلمتلكجعمبمل نعجنهئيععهنمثمل حممئيط قَّـب ش حمهت عخفتهئمبي  يهئالن جعىععمع

عغ هث معخيلكمل جضالشجعلكحليعنم نعآلظ عفغ نعخفتميحقي نيقن قجن مم   .عغي جنمبح



معمثمل ظهيلكمع مض صضص.............................................................................يعجنثب

 
 

 ءؠ ّؠ  
  آ َِ   

رابع عَدِ بقُفقالت األشاعرة، حدوثه  وأه ِمَد قِ: ا ، م ا
نابلة روفَدِبق ُوا دوث، م ا لة با ع ق، وقالت ا وجوه؛ّوهو ا  :  

ن قديماّأن: لّاألو و    القولّألن؛ وهو باطل، د القدماءّتعدزم  ًه 
فرَدِبق صارى، اع باإلٌم غ اهللا  فرت ا ذا   َمَد إلثباتهم قِ؛و

  .األقنوم
ا رّأن: ا روفٌبّه  سابقُمَعدُ يال ،األصواتو ِ من ا  منها ُ ا
وزُوالقديم، هِالحق ِبوجود   .ليه العدم عُ ال 

الث ن قديماّأن: ا و  زمًه  كذبَ  الزم،  عليهُ ا لزوم، باطلُوا  ُ فا
  .مثله

الزمة َإنا أرسلنا :   األزل بقوٍه أخ بإرسال نوحّ أن:بيان ا ْ َ ْ َ
ِ

ِنوحا إ قومه ِ ْ َ َ ً
ِ

م ي )١: نوح (...ُ  إذ ال سابق  األزل فيكون ؛رسلهُو
  ً.كذبا

رابع ة:   قوُزم منه العبثه يلّأن: ا ز صالة وآتوا ا يموا ا َوأ ََ ُ َ َُ ِ
َ

... 
قرة(   . عليه تعاُفيمتنع،  قبيحُوالعبث، ف  األزلّإذ ال  ؛)٤٣: ا

س ا دث: قو تعا: ا هم  ِيهم من ذكر من ر ٍما يأ َ ْ ُ ْ ِْ َِ ْ ِْ ِ ٍِ
ْ ْ َ َ... 

ن)ص( ُّـلكذ ُّـستخيهبمب عجنمتمهلكقهش نهنخيمتلكن جعلكجنخييعجعمثمل:  عآلخممت يجنهيىح  ي .عآلظ: ه
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ياء( كر )٢: األن نا : تعا لقو ؛ُ هو القرآن:وا كر و ا ا ن نز ِإنا  َ َ َْ ْ َ ُ ْ َ ِ
افِظون  َ ُ َ َ ُ ِجر (َ ك، )٩: ْا ك ولِقو كر  نه  َو َِ ْ َ َ ٌ ََ ْ َِ ُ

زخرف (...ِ  )٤: ا
دوثَوصف ون،ه با   ً.قديما  فال ي

صن  إ ما ٌإشارة  معقولُ غوتفس األشاعرةِ: ف ّفقول ا
ق ذكرناه    .ماتّدهذه ا
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ؠ  

عغ عخفيعممبمل معيعمممثبلك  هجعخييط ظن جغبمن ظن عجنهئالن َّـ جلبلكقغ جل عحليعنم نعآلظ يي ه و
ش نمعبخل ظن هنخيمت عخفتهئمب َّـ حملكجل عجنهئالن ي هن  وهنهيهتخصش نظهث خملكأل جعميحقن ي جعىععمع ي يه ي ي ه
ن جع عجنهئالنش ظقعف َّـلكَّـمتلك ل نَّـ عخفمئلكن عجنيععجع هن عخفمئلكهنلكغ عجنت ظقُّـيط عجنبحهن مض  ىُّـمئ

ىَّـلك ل ظن ُّـبحهن مض هنسمسجنمل خميطن نجفيطنغ ممالهن معخيلكمل نعجنىعه َّـ عجنهئالن جلمف عهنتيطعف
ش جفمثهن مملكهثمن عيقعظ جليطُّـيطغش جفمثهن قَّـبمن عآلخكلكجليعغ عمل خميطن  هعجنمئيعظن عجنهئيعُّـ

ش جعمثمتخص قَّـبمن عحلمتلكجعمبمل عمل خم مل ل لك عخفخيتىغجنمل ل نَّـ حضتلكق عآلهنلكهنمثييطن عحليعنمش نظهنىعخفخيمت
ن مغ ن جع وحممئيط عختىعنع عحليطنغ هنىعَّـبلكش نخميط ظنضح م ي هنتخييطفغش حكه خم يم ُّـت عجن

 .وجلمف ظقجعخيمل هنمتهتلك مغلكظغ مض ممالن عجنجهلكقف
ِءد ُؠ  

ن عآلقجعخيمل جلمف خكلكمممبمل نعجفيطغش جفمثهن مغلكظغ عجنثالجغمل عآلنمل  مغ ومس معهئ عجن
وجلمئمبمثملش جعمثمتخص مملكن عآلحفحق هثمئمبمثلك حكهبخيمثلكش جفمثهن نظ عإل معخيلكمل عجنىعمميع ل عجنىعه َّـ  ه يه ي ي

ن جفلكفجغلكش نهنلك عجنمئيعظن عجنىعه َّـ ممالهن معخيلكمل ل جعلكحليطنغش نجعلكجنتلكمظ ي هجعيط ظن ُّـهئ ي
ن خميطُّـخص ن جفلكفجغلك ي ُّـهئ هُّـهئ  : نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عحفتمهلكقن هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ.ه


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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جن معخيلكمليظهنلك ظمي يهم من : ييعه عآلنمش حممئيط نقف مض معهيسحق عجنىعمميع مض خم ْما يأ َِ ِْ ِ
ْ َ

دث هم  ٍذكر من ر َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ِ ٍِ
وهث عجنمئيعظنش نمض عيُّـمل معخنُّـِّـ جعمسهث جضيطغ ظ )ص: عآلهثبمثلكظ (...ْ ي هي
قهنَّـىعع جعمثلكن. جفلكفغ: ظه  . جنهئمقه عجنمئمثلكق عخفىعمم

ونظهنلك مممقه عيحفيعش حمهت نجنمثيطغ خمسهبمل مغي هف عهنلك خميطُّـ ظن يش نهنلك ي جغمتلكألمثملط عق عخف ي
ن جفلكفجغلكش ظهوجنمثيغ جعمئيطُّـ خملك جعلكجنخييطن:ه ُّـهئ ف ظحفيعشه هنسب مغ ف هن مغ  .و ظن جع

جلهتلك نجليطفَّـلك عحليط عآلنحكيش عجنىعه مملكن  ن عجنثالجغمل عآلنملش حممئيط هث مغ ينظهنلك عجن ي ي ي
عق عجنخييطنش ن يمل جنىغنن معخييطف عجنمئيطهنلكظش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جنثلكجغهمل جنىغنن عجنهئىعغش نهثمثلكجغهمعلكقغ مغ ه

 :غ هن حفالم هنلك ُّـحل جلمف جفيطيجليعض ممال
عدد القدماء وجب  م  ّقدم ا ٌ ِ  

ن عجنت حكلكخمهتلك آلجغبلكغ  مغ مغ عآلنم عجنىعه عحكتهت جع عجنجهلكقف عجن يَّـىعع َّـ عجن ي
ىعحل مض هنسمسجنمل جفيطنغ نخميطن ممالهن معخيلكملش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث هن حفالم  ى ى ي

 :عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
ش نعجنمئيطُّـ نعجفيطش نجعخيب  هعحل معخيلكمل نعجفيط نَّـ خميطُّـ ي : لكقغ ظحفيعهي

ف جعلكجنىععغ مغ عغ. يخظ هن عجنمئيطُّـ عي نعمغمك عجن هعجنهئالن جفيعنم نظظ  .ى
 .ي خظ هن ممالهن معخيلكمل جعمئيطُّـ 

 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم هنلك ُّـحل 


ش جع َّـ قعأليط: ظه  جلمبمثهتلكش مممث نَّـ هن ظهيلكغ عجنهيخي هممالهن جنمثيغ جلخل قعمع

ن جلخل عجنىععغط نعخفمئيطهنتلكن نعضحتلكن  .يعجنت ي معهئ
 :يجغ هثجخي عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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م عجنسنجعمئلكجليطغ م معتح ولكجنبمل عجنهئمبمثمل عمل مممبمثملي هثمئىش عخفحهب ي مغبملي  خميطُّـ سمم:  هن

 .ينهبىعع ُّـثبمن جفيطنغ عجنهئالنط آلهث جنمثيغ جعمئيطُّـ. جنمثيغ ممالهن
ق َّـلكَّـمتلكش حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل  مغ عخفىعمم يظهنلك عجن ي

يجن مملكن ممالهن خميطُّـخص جنمبىغن معخييطف عجنمئيطهنلكظش نعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب: عجنتلكمظ هي  .ه
ط نقجن جنمبىغنهن عخفالقهنمل نعضحملش  جفمثيط هثسنجعجيالن عجنتلكمظ ممىعجن  عجنت

عجفيطه  .يعجن
لكذب وجب  م  ٌقدم ا ُ ِ  

ن  يَّـىعع عجنيطجنمث عجنخيمئحل عجنثلكذ آلجغبلكغ جفيطنغ ممالهن معخيلكملش نَّـ ُّـخيتهبيط جلمف مم
يعجنهئىعغ خمبمثحلكش نظن عحلس نعجنمئبِّـ جلمئمبمثلكنش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ معمهيطُّـيعن هن حفالم  و و ي ه

 :عجنبمثلكن عجنتلكمظ
عمغ  همك جعهئلكقغط نقجن آلن عجنهئىعغ خمبمثِّـش نعجنمئبمثِّـ ي ظجفيط هن عجن ي

م عجنتخصن جعخص ي ُّـتمتلكَّـ جليطغ عمغمك عجنىعه َّـ حم ههثمئيسش نعجنمتمئيس ي ُّـمهيطق هن عجن ي  ه
 .ينخكيطغ

عمغمك جعمئيطُّـ   .ي خظ هن ممالن عجن
 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عآلخممثسمل عجنتلكجنمثمل 

ِإنا أرسلنا نوحا إ قومه ِ ْ َْ َ ً
ِ ِ

ُ َ ْ َ َ
...

ِإنا أرسلنا نوحا إ قومه ِ ْ َْ َ ً
ِ ِ

ُ َ ْ َ َ
... 

*     *     * 
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ِإنا أرسلنا نوحا إ قومه ِ ْ َْ َ ً
ِ ِ

ُ َ ْ َ َ
...

ِإنا أرسلنا نوحا إ قومه ِ ْ َْ َ ً
ِ ِ

ُ َ ْ َ َ
... 
ههن ظن خكمثأللك هن قجن مس ُّـمئ مض هن ي ف مض عآلقمش ني جنمئ ف جنمت و عآلقمط عق ي نمغ

جن معخيلكمل جمحق هنجيلكجع ش عقن حممئ ش نجعلكجنتلكمظ ي عقحكلكم ني جمحق قجن ش وممىعجن عخم  جنمب
م ونمم خم ش معخيلكمل جل ي م جعمئيطن ممالهن معخيلكمل ممىعجع ى ممىعجن مملكقغش عقن جنىغن هن عجنمئ وه ى

ن ممالهن ظلكفخم غ مم م ُّـمسجخ عجنهئالن يجفمئلك مض نمغ ع ممبحقعش نحك هقجن جلمب ه ه  .هلكي
قش نعجنتلكمظ جعلكلك جن معخيلكمل عخفىعمم هعقنش جن مس ُّـمهيطم عخفيطجل جنمبىغن ممىعغ خم و  شي

م  ش نجعمئلكجليطغ هثمئىش عخفحهب عمغمك جعمئيطُّـ ش عقن ي خظ هن ممالن عجن يحملكخفمئيطن هنثمب
مغبمل مممبمثمل ظلكفخمملش نَّـ م عجنسلكجنبمل عجنهئمبمثمل عجنمهلكفخممل عمل هن يمعتح ي عمغمك : ي ىمم ممالن عجن ي

 .هجفلكفغ
لعبث وجب  واجب  م ا ٌقدم ا ُ ِ  

ن ممالهن معخيلكمل ل نَّـ عجنمئيعظن ل جفلكفجغلكش  هَّـىعع عجنيطجنمث عجنخيمئحل عجنثلكجنهن آلجغبلكغ مم ي
 :هنَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ ظُّـٰهلك

ش ي ظجفيط هن عحلهئمث جعخيلكجعهنش عقن ي ظجفيط هن   عمغمك معخيلكمل جفهئمث هعجن
عمغمك جعخيلكجعهن ف هنهئمب. عجن وعآلهنيع خفهئمب فنن نمغ يو ي ه جلبهنى  .و

عمغمك جفلكفغي خظ هن ممال  ش ظن مم ممالن عجن عمغمك جعمئيطُّـ هن عجن  .ي
هث معخيلكمل جللكجعثلكش نعجنتلكمظ جعلكلك   عمغمك جفلكفجغلك جنمبىغن مم هجن مس ُّـهئ ممالن عجن ه ه

 .يحملكخفمئيطن هنثمب
عضِّـ عجنبجي و حمسهث معخيلكمل ظهنيع جعمشخملكهنمل عجنمهالغش نَّـ يالنش نظهنلك عخفالقهنمليظهنلك عجنالقن حم ي

ش نعجنمئيطُّـ ظقمظش عقن ن ظن ي يممالنش نجعلكجنتلكمظ حمهت خميطُّـ ي ممالهن َّـىعع ظقمظش نهن عخفخيمب
 .ي حممثهئمب مض عآلقميهئمبي هن ط عقمثهئمبمع غ جفخليني مض عآلقمش عقن حممئيط مممب يهنهئمب
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 :نجعخيبلكقغ ظحفيعه
ة ز صالة وآتوا ا يموا ا َوأ ََ ُ َ َُ ِ

َ
...

ة ز صالة وآتوا ا يموا ا َوأ ََ ُ َ َُ ِ
َ

...
 :هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه حممثخص ُّـحل
ة ز صالة وآتوا ا يموا ا َوأ ََ ُ َ َُ ِ

َ
...

ة ز صالة وآتوا ا يموا ا َوأ ََ ُ َ َُ ِ
َ

...     
ن حضلكلكبلك جعمشخملكهنمل هعقنش َّـمتلكم معهئمبمث ه ظقمظش نعق ي هنهئمب مض عآلقم جفت ُّـهئ ي ي
نشعجنمهالغ نعُّـتلكظ عجنىغمملكغ ع ممبحقع حممثهئ ه معهئمبمثهيلك جللكجعثلكش معخيلكمل عإل جل قجن جلمب ه ه  .يه

غ. عقنش ي خظ هن ممالهن معخيلكمل جعمئيطُّـ  .نَّـ عخفجيمب
ّؠت ؠءؤ  

ته ّقدم الغالف وأز ُ ِ  
ُّـمل: يخملكم عجنتهيتلكقعذ يجغ خملكجنمن عحلمتلكجعمبمل نعحلجه عغ نعحليعن: ي  ميعن معمب عآلظ

عجنمثهتلك نمعيعمعمك جعخيٰههتلك جلمف عجنبخيىشش  نيهن مع وهن مم مممبهبمل عحليعم عجنثلكذ نمم خملك ي ه هنسب
ش مملكهثمن جغلكجعتمل هجعلكحليعم عخفتمئيطن جلمبمث ل يمئيطق ومعمعخيلكمل نل  جعىععغ عجنبلكقه ه خملكألهبملش مض عآلقمي
عغ عجنمئيععظ ل هن ظظ ينظن عخفسهب  هن ظحكجييع عجنهئتلكغ هثهييغ ممالن عإل معخيلكمل ي نعخفيعألشي

ش نممهي خكلكَّـيطع جلمف مغهتمبهت هنلك هثمئ جل جعخيٰههت ىعجنمئيطُّـ ي ظن عجلمبيطغ نعجنميالم :ه
ى ظن عجلس عجنىعه ممتمك جع : جعخيٰههتلكنش نجليظقجنمث هنلك َّـ و حملكهثتحيعجنمئيعظني ه جفيعنحملك نقخم ه

ه نخميط ظلكق خميطُّـخص جعخييط هنلك مملكن جفلكفجغلكشجعخيمثمت ممالن عإل معخيلكمل  ....ه

.ضضصلضضص كضف:  خف عخفمئلكظيط)ص(
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  نة خلق القرآن
هبخلش مملكهثمن يغ هنسلكأل ظهيلكغ عإل معخيلكمل جعخل عخفتهئمبحقجغىلك مكهتيعغ عجنهيمبسهيمل نظيخف

نخميط .  عإل معخيلكمل نحفمب عجنمئيعظنيعجفمن جلمف جعسلكك عجنبحهن هنسمسجنمل ممالنى هنسمسجنمل لكيظَّـ
ن جلمت جعجهت م جعخمب عجنمئيعظن نعهثمقنع ُّـيطعحمخي يمعبمت عخفخيتىغجنمل عجنمئ حكلكألي يخفلك مملكهثمن . .. عجن

عجغ جعلكإل معهسُّـيط جفيعمممل يعخلالحممل عجنخيبلكحكمث ن نهن جعخييطن عمل قهن عجن يمل مض جلخن عخفمسهن
ع جعلكحفتو عحكتهيلكفشعيجلتىغعم نظقعظَّـلك هنمهلكق لكق جلمبخصظ عآلب عخفخيتىغجنمل هن َّـىعع عجنميجيلكظ نخملكهن

يمل مض َّـىعن عخفسمسجنملش نمملكهثمن هثتمثجمل َّـىعع عيهنتحلكن ظن ظمغلكغ مجمث عجنهيمئهتلكظ يعآلحكالهنمث
 جلمف قظحكهت عآلهنلكن ظحسيط جع ش خممبمثه هثهييعيمت عيت نمس ُّـهبشمل عخلمبي قجن عجنخيخن جعمتحييعُّـمض

ههنتحهبال مض حكبمثمبهتلك ... يطهنىغ جليطن حفمب عجنمئيعظن ظن خميعيحممئيط ظحفىع ُّـيعنف جنهيهئ... جفمتب ي
قيهن عخفجهلكم ىىعغ نمغىج نجلىحمس... مض قجعيع عجنتلكقُّـىط ه هنلك َّـ هنسجي مبيط جعلكجنسمثلككش ز

ي قجن مس ُّـيع هنمت عيينقجم مم و فى نعجنمئيعظن (: خملكم ظحسيط جع جفمتبط ... عجنثبلكغ نعجنمههب
مش حمهبجعممالن عإل جنمثيغ  مي قجل ظنوهبخمب و مملكحميعش نهن سمغهتهب حمهت ه عجنمئيعظن حضمب

ى ظن عجنمئيعظن ممالنوقجل م ني حضو ننخمي نمغي عإل جلىغي م نمس ُّـمئ حضمب ش حمهت ظحفبهن همب
خممليهن عآلن همش نهن قجل ظن ظجنهيلكمكمتلك جعلكجنمئيعظن نمعالنمعمتلك جن حضمب ي  نعجنمئيعظن ممالن عإل و

ن مممب. يحمهت مغهتهب ينهن مس ُّـهئهييع َّـهسيظ عجنمئ ي  ....)هت حمهت هنثمبهتو
غ جنمبهييعخممل عجلهتهبمث:ينعجلهتهب عن ي َّـ عخفمتس يمل عجنت ظحكسهتلك مغهت جع ظهي

حط(عجنسهبيعخممتيطه  عن ظجع جضيعق  :خملكم عجنىعَّـبط )َّـلطصص يعخفت مغهت جع ظهي
مل ظمعبلكل مغهت يعجلهتهبمث: هىغخملكم عخفمئيعُّـ... ملي عخفبتيطلش قظق عجلهتهبمثيعجنسهبيعخممتيطه عجنٰهلكم

عن عجنجكهنىعه ينخمت مض ظحفيع فنجنمل جعمت ظهنمث... يجع ظهي  :ملش نَّـى
 ....هتلكيمل مممبي عجنمههيلكغ عآلحصمث ُّـمتهي.ص
ظ جعلكجنمئيطقغ ني عيحكتجيلكجلمل.ص  .ي عن عآلهثسلكن ي ُّـمئيطق جلمف خظ ني ُّـ

.ضصص كص ف:ي عآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ)ص(
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 .خصمل نعجنمتلكق ُّـهيمتمثلكنش نمعمتمئجي جفيعمملكغ ظَّـمبهتيمت عجل.ص
 عجنخيمب ي ُّـىغنم ي آلنط عإل نمس ُّـمتجي جعلكآلُّـخصن مس ُّـهئهييعو جليعمو هني عن.ض

 ....جعلكجنمههبمن
ينخميط ممهييعن عخفخيتىغجنمل مض هثهي عيحكتجيلكجلملش نممهييعن ظَّـ عجنسمت ي مل جعمتهي عجنمههيلكغ ي

 ....نحفمب عجنمئيعظن نهثهي عجنيععُّـمل

غ مض عخفمب نعجنمتح)ص( .صطص كصف:  جعح
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 ءؠ ّؠ  
ؠ  

كذبّألن؛ ٌه تعا صادقّنأ: امنةا: قال ورةٌ قبيحَ ا   واهللا، با
قص عليه؛  عن القبيحٌّهتعا م   .الستحالة ا

ِِم: أقول بوتين صفات صدق، ًه صادقاُة كونّه ا  ُخبارهو اإل: وا
طابق كذب، ُا طابقُخبار غ هو اإل:وا ن صادقاّألن؛  ا م ي و   ً،ه 

ذبا كذبّنأل؛ باطل وهو، ًن  ورةٌ قبيحَ ا اري ُصافّفيلزم ات،    ا
ا يأ؛ٌباطل وهو، بالقبيح كذب نقصًوأيضا.   اري تعا م،ٌ ا ٌ ه وا

قص   .عن ا
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ؠ  

يخفلك مملكن عجنهئالن مض ممالهن معخيلكملط نخميط جليعم جعمسهث ز ى عغ عخفيعممبمل : ي يعحليعنم نعآلظ
عك عجنهئالن عيمعمه يمعيعمممثبلك هنهيهتخصش نخفلك مملكن هن حف ي ي لكم جعلكجنمهيطم ظن عجنهئىعغش ظقعف ظن هه

ن  يُّـثبمن ظن ممالهن ي ُّـهبهئ عي ظن ُّـهئ ي ش ني خظ هن ممالهن جعهئىعغش نَّـىعع هظيطخملكى
 :هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخل



عضحملط نقجن آلن عجنخيمئ ُّـ يظهنلك عجنمهمييعه حم خمبِّـ عجنهئىعغش  ييطقم هنستمئالي
ش جفمثهن عن هن جف عخفخلكلكمك جلمف عخفتهئمب  عن عجنحيمب ينقجن جلمتيطهنلك ُّـمتيطقف حتمن جلمت ي ي
ش حممشقع حميعك عخفتهئمب نمس ريع ممالهن ممىعجن حممئيط خضلكنق  عخم ن ممالهن هنجيلكجعمئلك جنمب ىظن ُّـهئ ي ي ه
ش نعجنحيمب خمبمثِّـش عقن حملكجنهئىعغ  م عجنميحقش نَّـىعع مكمب ي قُّـمك حممث هجلمف جف هن جفمئ ه ال

ق خمبمثِّـ  . جلمبمثوش نخميط جغبمن ظن ي خظ هن عجنمئبمثِّـ جعجلكألىغهعخفىعمم


ش هثلكخكإل جل  عخم هظهنلك عجنمهمييعهط حمسن عجنهئىعغ عجنىعه َّـ عجنهئالن جمحق عخفجيلكجع جنمب يي

عغ ظهنيع ي ُّـتيطعقم عي جعلكجنهئىعغش ظن ي َّـىعع ني قعمش م هن حم ش ظن عخل يعجلهت  نَّـ ى
عمغمك معخيلكمل هنمتىغن جل قجن مجمثخيلك هعجنخيبهنش نعجن ى حمهت عجنخيلكمس عجنىعه ي ُّـخيىغغ جل جلمبهب شي ى

يهنثمئلكم ققغش نَّـ عجنمههبيط عجنىعه ي ُّـجهىع جلمت ممخصمش مممث نَّـ جعسمثيش عحلمئمثمئمل عجنت َّـ  ي
ق جلمبمث ظه جلبهن نجنخيمك ومخلكن عآلخكمثلكظش نَّـ عحلهئمث عجنىعه ي ر و طو نمغىغعمي   نجعلكلك
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ف غ نمغ ينظهنلك عجنهئمقهط حمسن نمغ م فنن جليعنك ظه هثح هن ي ون نمعمسمميطن س ي ى و ش
 .ظهثحلكظ عجنمتمئيس جلمبمث

ّؠت ؠءؤ  
  ٌاهللا تعا صادق
هث معخيلكمل ظلكفخملكش نعجفتمي عخفخيتىغجنمل يعمع: يخملكم عخفمهمت  يهي ظقجعلكغ عخفمب جلمف مم ه

هجلمف قجن جعمسن عجنهئىعغ خمبمثِّـش نعإل معخيلكمل ي ُّـهيخي عجنمئبمثِّـش حمال ُّـهيخي عجنهئىعغ يظهنلك . ي
ع حممثهتلك ع ي نظُّـٰهلك عجنمتب .يجنرضنقغش نظهنلك عجنهئمقه حمسمثمسجخ جعمثلكشلكيعجنمهمييعه حملكفجل  ه

ش نخميط عجفتمي عآلخكخييعه جلمف قجن وظحفمق هث معخيلكمل ظلكفخملك حممثجمك عخفمهحق عجنمث ي جعهئ ي ه
مغهتخل  :جع

وظهث جن مملكن مملكقجعلك جنهئلكن مملكقجعلك جعهئىعغ ه ه ش نجفمثمتألىع ُّـستحمث ظيطخمي  .و خميطُّـ
ىظن عجنهئىعغ ظهيمل  .ش نَّـ جلمف عإل معخيلكمل جضلكمو هثمئيسي

مغهتلكن ضخيمثهيلكن  :نعجن
يظهنلك عآلنم س حمسهث هنبمتطي جللكن ي هث خميطُّـخصش نرلك جحمت غ عجنهئالن عجنمتهيسلكذ نمم ه جلمف جغب ي

ينجن حكمب قجن جنهئلكن عجنمهيطم نعجنهئىعغ عهثخص ُّـخييعضلكن . يممخص هنيع ي جلمتيطمم نمبخمقش جنى
هعجنهئالن عجنمتهيسلكذ عآلقمظ جفمئمثمئمل نعجفيطغ ه ي ه جنمثسمن ظهنيعع ني شمثلك ني حفمقعي ه  ....ه

ن عجنهئىعغ هثمئمهلك عهن حمسطينظهنلك عجنثلكذ ين مم ه ش نَّـ عجلي عم جكىلك ظن ُّـخيمب جعلكجنخيمئ
ن عجنهئىعغ هثمئمهلك عهثخص يش آلني عجنيطنقنُّـمبىغن هنمتخلش ظن جعلكجنمتمئ يجعلكحلس نعجنمئبِّـ عجنخيمئمبمث ي مم ه

م جلمت عجنىعه ي ُّـخيمب عي جعخييط هثهي  يُّـخيمب جعلكجنمتمئ عجنىعه ي ُّـخيمب عي جعمهيطم عخفمتمئ ىي ى ى
ن عجنهئىعغ هثمئمهلكىعجنهئىعغ عجنىعه ي ُّـ هخيمب عي جعخييط مم  ....ي

ضمثح ظممثيع هن  مغ عآلنم هن نمغهت عآلخكخييعه عيهثهيخلش حممثهبهئ مع يظهنلك عجن ي ي

.ضصصلصصصك:  هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي)ص(
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 :حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ


*     *     * 


ىع ممبحقع ل جنهئلكن جليطن ظيطخم نخمي ل معخيلكمل جل قجن جلمبهحممب مس ُّـهئ ظلكفخملك ه يطهن ه

مغبلك آل ين ي ُّـمهيطم ظجعيطعش نَّـىعع جحههن م جع هنهسهن جعلكإله  .لك ي ُّـمئ
يُّـستمئمث عي عقع معي نَّـىعع   جلمف ونقفى نَّـ هنلك ظشخلي عيجلتمئلكف جعلكحلس نعجنمئبِّـ عجنخيمئمبمثي

مغ عجنثلكذ م عآلخكلكجليعغ:  يحمهت ممخص خملكم عخفمهمت. عجن  ....يي ُّـتهبجه هن ظظ
 

.ضصضك:  ممجه عخفيععف مض خف خضيعُّـيط عيجلتمئلكف)ص(





 
 
 
 
 

ءؠ ؠ  

ّئؠ ء   





 
  

خممن مضيجعخييط ظن مع عجنهئالن  معمثملش حممئيط جفلكن عجن ي عجنهيمه عجنثلكذ مض ظهيلكمع معخيلكمل عجنثب
ي خمسمثهبهتلكش نَّـ عجنمههيلكغ عجنسمببمثملش جفمثهن ظخكحق ظهثهيلك ظن عجنمههيلكغ معمتمئس آلمغيععأل مض ه ى ي

معمثمل وعمل جغب و معلكقغ نحكمببمثملي ي  . ظحفيعهه
ك َّـىعع  م جلمبمثهتلك هن حفالم هثمه خم م ُّـت عجن ينعجنمههيلكغ عجنسمببمثمل عجنت حك ي

ش نَّـ عجنتلكجنمثمل  :هعجنهيمه َّـ حكب
 .يجمحق هنيعمممكيظهث . ص
 .جنمثيغ جعجس. ص
عفغيجضالجنمثيغ . ص  . جنمبح
 .يجمحق هنيعأل. ض
 .ي خُّـ جن. ض
 .ي هنخيمت جن ني جفلكم. ض
 .يجممت. ض

م ُّـت ك عجنتلكجنمثمليعجنتخييعك جن هن حفالم عجنمت ينَّـىعع هنلك حك  :مه
عمغمك جعلكجنىععغ جعهبيعمممك  .ي ي خظ هن عجن

عمغمك جعلكجنىععغ جعجس ني مغسخصذ  .ي ي خظ هن عجن
عمغمك مض جض ني مغهتمل  .ي ي خظ هن عجن

عمغمك جعهبمبتىع هنتمسمس ي ي خظ هن عجن  .ال
عمغمك جعهبتحيط و ي خظ هن عجن  . هن جمحقني

عمغمك جعهبح عفغال ي خظ هن عجن  . جنمبح
عمغمك جعهبيعأل  . جعلكجنبلكدغال ي خظ هن عجن
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عمغمك جعلكجنىععغ جعىعه خُّـ  . ي خظ هن عجن
عمغمك معخيلكمل جعىعه هنخيمت ي خظ هن ع  . نجفلكمهجن

عمغمك معخيلكمل جعهيمئحق  . ي خظ هن عجن
م معمئ  و ظن مم ظهيمل:جلمفل جعخييط عخفيعنق جلمف َّـىعن عآلجعحلكغ ل حك ي  هن َّـىعن ي

يعجنمههيلكغ ُّـهسفه حميعك عمعمهلكحم معخيلكمل هبلك ى ف جعلكجنىععغش شي مغ هث نعمغمك عجن ى عمل حفمب مم
ى عمل حفمب عخفهييعنك عجنىعه ظخممث عجنيطجنمث جلمبمث مض ظجع:ظه  نهبىعع طيحلكغ عجنهيمه عآلنمى

ن حكمببلك جنمبمتمئيس عجنىعه  ش نهبىعع معهئ ن عجنمههيمل عجنسمببمثمل هثمئمهلك ي ُّـمبمث جعسلكجفمل قعمع همعهئ ه ي
ن ظن حكمبمك عجنسمبمك عرلكغ هَّـ حكمبمكش نهن عخفخيمب عمغمك :  حممشقع خممث.ي ي خظ هن عجن

م عجنسلكجع عمل  يجعخيلكمغىغش حممشن عجنخيجىغ جليطن عجنمئيطقغ نحكمببهتلكش نجعلكجنتلكمظ حممثهسنم نُّـيعمغ عجنمئ
ه جنمثيغ جعمئلكفقش ظه َّـ خملكفقط نقجن آلن حكمبمك عجنسمبمك عرلكغش نَّـهئىعع يظهث معخيلكمل جنمثيغ ي

ق حكمبمك ظه ممخصم هن عجنهئخصيغ جلمت معخيلكمل وجعمئمثمل عجنمههيلكغش نعي حمال ر ي ي نقجن آلهث طيي
غ جعلكجنىععغ  مغ ىل ممخص معمئيطن ل ُّـهسنم عمل معيعمممك عجنىععغش نعجنجكمممك يقهن حكمبمك عجن ي ي ي

 .عجنىعه جغبمن جعلكجنيطجنمث نعجنمقَّـلكن
هجنمههيمل عهنلك عرلكجعمثملع: يحصخل مسخملكم ظيطق عخفت ي معمثملش نعهنلك حكمببمثملي ه جغب ي ي معمئيطُّـسمثملش نخميط يي

جن الل واإلكرام: يجلمق عجنهئتلكغ جل َّـلكمعخل جعمئ ك ذي ا ِبارك اسم ر َ َْ
ِ
ْ

ِ َ ْ ِ َ ََ ُ َْ َ : عجنيعحس (َ
يهنلك معهئيعهنمن :  عآلمميععنملمن قعمع جل هنجهلكهبمل عجنميحقش نظهييهنلك مغمب: ىش حممههيمل عجلالم)طض

غ. يقعمع هبلك نخضهبمبمن  عجنمتمئلكأليس نعآلجليطعنش نمجمثخيهتلك ُّـيعمغ عمل  جلهنعآلنمل حكمب
ونعجنثلكهثمثمل معمتمئس عمل جفمئمثمئمثمل. وحكمبمك نعجفيط َّـ حكمبمك عآلهنهئلكن جلمت معخيلكمل  مملكجنخيمب ي

ف عخفتمسمميط... نعحلمثلكغ مغ فش ظجلمت عجن مغ غ عجن ينمجمث عحلمئمثمئمثلكغ معيعمغ عمل نمغ  .ي
ل ظهيلكمع عجنسمببمثمل  ينَّـىعع عجنىعه ظنقفهثلكن َّـ عحل مض عخفسمسجنملش جفمثهن ُّـمئلكم جعيعمغ ي

معمثملش ي عجنخيهئيغ عجنىعه ُّـبيطن هن ممالن جنمبجهلكقف ُّـمسجخ مض عجنمتيس عآلنم هن عمل  يعجنثب ي وي

.طصصل طصص كضف: ي عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل)ص(



طضص..............................................................................يعجنسمببمثمل ظهيلكمع مض

ط نقجن خفلك خملكم ك َّـىعع عجنهيمه ل ظهيلكمع ظهيلكغ : يهثمه نعن خكألمن مملكن مصهب
ش نعجغبلكغ عجنخيمب جعلكجلتبلكق حكمبمك  يمغالمط حممشن عجغبلكغ خميطقمع جعلكجلتبلكق حكمبمك عجنخيجىغ جلمت

ش نممىعع جعلكخم عجنمههيلكغ  ....عجلهت
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ّؠ ّؠ  
   ا ء اؠؠ  

س بمر: األو ّأنه تعا ل ن مفتقرا إ أجزائه، ّ ال  ًب، و ّ

فتقر نُوا  .  
بوتيَا فرغّم: أقول سلبيع، ةّ من ا س؛ ةّ  ا  : األوّو
ك ِصفات انيةل، اما اللِ صفات:وا ن . ا موعَ شئتْو ن   ُِ  ه صفات
ثبات،  العجز عنهِباعتبار سلب ، قدرتهَ إثباتّفإن؛ جالل ِصفات  َو

هلِسلب العلم باعتبار صفات،  ا ذا با ا   .و
قيقة سلوب واإلضافات: و ا س إال ا ا من صفاتِه ل عقول  ُا ّ ّوأما . ُ

ّه ذاتِه وصفاتِه فمحجوب عن نظر العقول، وال يعلم ما هو إال هوُكن ُ ٌ.  
صن   ً:ف سبعاّوقد ذكر ا

س بمّأن: األو ر، بره ل سيط،ُونقيضٌء،  ما  جز:ب هووا  ه ال
  . َء ما ال جز:وهو

واهر األفراد،  يب األجسام من ا ون خارجيا، ك يب قد ي ًثم ال ّ ّ

دود من األجناس والفصول اهيات وا يب ا ون ذهنيا ك ِوقد ي ّ ًّ.  
ر عن ـ ب ّوا ال ا ققٌمفتقرـ ب ِ إ جزئه؛ المتناع   هّ

شخ ه؛ ألنه ِصّو ُه خارجا وذهنا بدون جزئه، وجزؤه غ ّ ً سلب عنه، ً
زء: فيقال لُا س ب ءُسلبُ وما ،ّ ل ، فيكون ٌ فهو مغايرُ عنه ا  

ًبا مفتقرا إ الغّر كنا،ً   ً. فيكون 
ال كنا، وهو  ن  با،  ر اري ـ جلت عظمته ـ  ن ا ًفلو  ً ّّ ُ ْ.  
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ؠ  

يع عجنمتيس جلمف ممالن مم هن عخفمهمت نعجنجهلكقف قحسهتخص عإلش جفمثهن جنمئيط عخكتهب َّـىع ال ي
هث معخيلكمل هنيعممبلكش عي ظن ممالن عخفمهمت  يمعٰههب عجنيطجنمث عجنىعه ُّـثبمن عهنتمتلكل مم ي يه ي  مملكن ي

هحضتخنع مصهبالش جعمثمتخص مغلكظ ممالن عجنجهلكقف هنبمثمتلك خفلك حفهي مض عجنهئالن جعسبمك عيحفتمهلكق  يه ه
 .نعآلمجلكم

يظهنلك ممالن عخفمهمت حممثهبهئ جليعض   :يهن حفالم عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل عجنتلكمظي
عمغمك معخيلكمل هنيعمم هبلك جنهئلكن هنهيتمئيعع جضتلكمغلكش نعجنتلكمظ جعلكلكيجن مملكن عجن ه ه شي حملكخفمئيطه  ن هنثمب

غ عمغمك معخيلكمل جنمثيغ هنيعممبلكش نَّـ عخفجيمب هعقن حملكجن  .ي
فن عمل ظمغىغعأل عضحملط عق مم هنيعمممك جضتلكف مض نمغ هظهنلك عخفالقهنمل حم و ي ي  .ي

 :ن عجنتلكمظينظهنلك جعجيالن عجنتلكمظش حمهب حفالم عجنبمثلك


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


غ ه ُّـثبمن عخفجيمب  :نجعلكجنخيهئيغ عخفست

حك نعجنتهيمهمث ُّـيععمغ خف شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ)ص( ي جعلكخفخيمت عآلحفيسش ي جنمبهبىغُّـيط هن عجنت
جفمثيط جنمبمهيطنمصصص كصف: يجنمبسمثيط عآلحكتلكق  .طصض كصف: ط نعجنت
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 :ش حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملينظهنلك ممالن عجنجهلكقف
عمغمك .  هنلك ي مغىغظ جن:عجنبسمثيش. هنلك جن مغىغظ: ي عخفيعمممك ي خظ هن عجن

ش نقَّـمت: يعخفيعمممك .جعهبهبهئ يحفلكقمغ  .ي
عمغمك جعهبيعمممك   .يي خظ هن عجن

عمغمك هنيعممبلك جنمبىغن عجنتلكمظ  هجن مملكن عجن  :ي


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


عمغمك معخيلكمل جنمثيغ هنيعممبلك ش عقن حملكجن هَّـىعع حفمب ي  .ى

ش حممبخص  يظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عآلنمش حمهت هثمئمثىش عخفيطجل عجنىعه ُّـيععف عجغبلكغ ظيطخم يي ي
ش طجغبمن ممىعهبلك يجغبمن ظيطم هثمئمثٰههتلكش نَّـ عخفيطجلى نقجن هن حفالم جنىغنهنهتلك عخلمب  .و

غ  .نَّـ عخفجيمب
سنظهنلك مممقعنش حمهت ظهنيع ذنقه ه ف مم هنيعمممكطي جعيطجسي خم نمغ و عق ُّـت ي ي  جلمف ي

ف عآلمغىغعظ عجنت ُّـجكمممك   .هتلكهنمتينمغ
ينظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عجنثلكذش حمهت هثتمثجمل عجنمئمثلكق عآلنم  .ي

م ههئمتلك جنهئلكن جن مس ُّـهئ عخفحتلكف جح: ينظهنلك عجنهئمقه حممثهبهئ عيحكتيطيم جلمبمثهتلك جعلكجنمئ
عمغمك  ط نقجن آلهث جليعحممن ظن عجن يعهنلك نعمغبلك ظن جحتمتخيلكش نعجنتلكمظ جعلكلك جعهئال خكمئمث ي ه يه ه ي
ن  ش جفمثهن هنلك حميعضت جعلكجنىععغ ُّـهئ ىنعخفهبتمت جعلكجنىععغ ي ُّـخيمبالنش نعي جنمبىغن عخلمب ي ي

 . هنلك جعلكجنىععغ جنمثيغ هنلك جعلكجنىععغيعن: جعلكجنميحقش ظه
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مغبمل ل نجنمثيطغ عحكتيطيمش نجنمثسمنحم نعق  نجنمثيطغ يهتىعن عجنهئمقه ل نَّـ مممبمثمل هن

ه : ل جنهعجنخيهئيغ عخفست هث هنخيمبالط نقجن آلن عجنخيهئيغ عخفست يمم جحهئ جضتلكف جنهئ ه ي هي
مغبمل مغىغألمثمل مغبمل عجنهئمبمثمل هن يجنمبهب  .ي

ّؠت ؠءؤ  
يب   أنواع ال

هعجلمب ظن عخفيعمممك جلمف ظخمسلكنش نمم خمس هنمت هنمئلكجع : يخملكم عحلهئمث عيهنحل  وي يي
ش نظنمل عآلخمسلكن هن عخفيعممبلكغ  يَّـ عخفيعمممك هن عآلمغىغعظ يجنمببسمثيش عجنىعه ُّـمئلكجعمب

يعخفمئيطعقُّـملش ظجلمت عآلمغىغعظ عجنت حصلك هنمئيطعقط عق َّـ مغس ي جضلكجنملط ذنقغ ظن عخفمئيطعق  ه ي
ن عجلس  قغط جنهئ ش نعقع مملكن مغسخص حمهت هنيعمممك هن عخفلكفغ نعجنمه عقن عجلس يهن جن ي ه
ن هنيعممبلك هن عآلمغىغعظ عجنخيمئمبمثمل عجنتحمبمثمبمثمل ظُّـٰهلكش ظجلمت  هنلك هبخصش حممثمبىغن ظن ُّـهئ ههنتمئ ه يه ي يي

نمتيغ نعجنهيمهعجل قُّـ ط جنهئ قغ هنمسحف و عجلمتيغ نعجنهيمه مض عخفيعمممك هن عخفلكفغ نعجنمه ي ي
ف هنمت هنيعمممكيهنمتهتخصش نعهثخص عجنتهيلكنغ جعمثمتهتخص جعلكيجلتبلكق مغ هش حملكخف ف ي مغ ي هن عخفلكَّـمثمل نعجن

ف مغىغظع حفلكقمغمثلك هنمت مغ هنعن مس ُّـهئ عجن ه حملكخفيعمممك هن عآلمغىغعظ عخفمئيطعقُّـمل فعحف مض .يه ي ي
ي هنيعمممك حفلكقمغ هن عخفلكفغ يمجمث ظخمسلكن عخفيعممبلكغط عق َّـ يه قغ ظُّـٰهلكي  يهنيعمممكش نهنعجنمه

ف نعخفلكَّـمثمل ظُّـٰهلك مغ ههن عجلمتيغ نعجنهيمه نهن عجن  .ي
ن هنيعممبلك هن عآلمغىغعظ  قغ ي رمك ظن ُّـهئ هجنهئ مم هنيعمممك هن عخفلكفغ نعجنمه ي يي ي
قغش عي ظشلك  يعخفمئيطعقُّـمل ممخص مض عجنخيمتلكد عجنبسمثجيملش جفمثهن عشلك هنيعممبمل هن عخفلكفغ نعجنمه يي ي يي

ن جنمثسمن حصلك ظمغىغع ش ممخص ظن مم هنيعمممك هن عجلمتيغ نعجنهيمه ي ُّـهئ يظ هنمئيطعقُّـمل جعلكجنهيخي ي ي ي
قغ ممخص مض عآلجليععك يهنيعممبلك هن عخفلكفغ نعجنمه ه ينممخص ظن مم هنيعمممك هن عخفلكَّـمثمل ... ي ي ي ي

ش ممخص مض عآلمغمتلكق عجنخيلكجنمثمل  ن هنيعممبلك هن عجلمتيغ نعجنهيمه ف ي رمك ظن ُّـهئ مغ هنعجن ي

ش عي ظن عيحفتالم جعمثمتهتخص جعلكجنمبحلكل )ص( قغ ممىعجن ي عجلمتيغ َّـ عخفلكفغ قعمعلكش نعجنهيمه َّـ عجنمه يه ي
.نعيجلتبلكق
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م عآلحفحقغط جفمثهن عشلك هنلكَّـمثمل هنعجنهيمه ي يجنهئمتهتلك جعسمثجيملش ظه جنمثسمن ي هن عخفلكَّـمثلكغ ي

ن ... يهنيعممبمل هن عجلمتيغ نعجنهيمه يحممسحفيس هنيععمعمك عجنبسمثيش َّـ عجنبسمثيش عجنىعه ي ُّـهئ
فط عق ُّـمبىغن حكمبمك مملكحممل عجنجكعمممثمك جلمت مغ يهنيعممبلك هن عخفلكَّـمثمل نعجن يه يحممشن عجنتجيعف جل ... ي ي

ش يعخفلكَّـمثمل ُّـستمبىغن عجنتجيعف جل عجلمتيغ نعجنهيمه ينعجنتجيعف جلمتهتخص ُّـستمبىغن عجنتجيعف جل  ي ي
  ....يعخفلكفغ

ه ب غ ر   ّجزء ا
ينعخفيعمممك ل جعهئال عخفخيمتمثخل ل :  مض هنخييعك جعمثلكن هثهي عجنجكمممثمكخملكم عجنجهلكقف 

حميع ظهنيععن طنمغىغعن جمحقن... ههنهيتمئيع عمل مغىغأل يعق يجعيط مض مم هنيعمممك جفمئمثمئ ظن ُّـت ي و ي ي  :ي
وجنمبهبيعمممك ظممثيع هن مغىغظط عق ي هنيعمممك هن مغىغظ. ص ي  نعجفيطش نَّـ حملكأل عجنرضنقغ ي

 .نعجنبيطعَّـمل
 .ي مغىغظ عجنحنظ جعهئمبي خظ هن. ص

 :نَّـىعع عآلهنيع ُّـهبهئ عجنتمتبمث جلمبمث جعلكجنبمثلكن عجنتلكمظ
 ).ظ(يعجنىعه َّـ مم ) غ(مغىغظ ) ظ( 
 . جنههنبلكُّـ) غ(ههنميلكُّـيع جنل) ظ(ش ظه )غ(جعل) ظ(ي خظ هن  

عخم معمتبمث ل هن حفالم عجنبمثلكن نُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن ل   َّـ مض عجن
 :عجنتلكمظ


يظن عجنبيطجسمثلكغ جلمتيطهنلك معخييط : ينجحلك ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنمث مض َّـىعع عجنسمثلكم َّـ ى ي

ينمعستخييعك ُّـىعمميع هن مجمبتهتلك خمٰهمثمل ى ش ني خك ظن عآلجلحي : ى يعجنهئ ظجلحي هن مغىغأل ي ي

عأليط)ص( .صضصلطضص كصف:  فقق عجنهي
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 . خفلك مملكن ممىعجنشهجن مس ُّـهئ هنميلكُّـيعع خفلك َّـ ظجلحي هنمت
خم عخفيعمممك جلمف مغىغأل عجنىعه َّـ جمحقنش نهبىعع ُّـثبمن عجفتمثلكمغ عقنش حممئ ييط جغبمن مع ي

م: يخملكم عخفمهمت . عمل عجنميحق مك هن ي ُّـجكممي جلمف عآللكالم حممشهثومكي هنيعمميمم: ظخم
ن آلجفيط  هنيش نيجعيطهمغىغألخل حممهلكجليطع  ط جنو ظحفيع هنميلكُّـيعو عمل مغىغظه جفلكمغملظمغىغععآل ظن ُّـهئ

 .... نعجفيطغه جفمئمثمئمللكمه هنمتهت جل جعلكخم عآلمغىغعظ مس حتو مغىغظي جن عحكتميمت مميحممشهث
م هن ُّـهبمت عخفالقهنمل هنلك جعخل عجنجكمممثمك نعيجفتمثلكف عمل عجنميحق حمهبخص ي ُّـخيبمس  ىنظهنلك خم ي و ي

ش جفمثهن خميط ُّـمئلكم يجنخي عخفلكَّـمثمل عخفيعممبمل نعن مملكهثمن جحهئمتمل جنالحمتمئلكق عمل ظمغىغعألهتلك : جع ي ي
ن  ش نقجن جعمسن معهئ فط جنالحكتميمتلكظ جل عجنسبمك عخللكقمغ مغ يجنهئمتهتلك نعمغبمل عجن ي

ش : يحممشهث رلكغ ش...نعمغبملظمغىغععَّـلك  هجعمسن عجنهئ هنيعمممك هن ظمغىغعظ جمحق هنميلكُّـيعغ جن ي ي ي
يحمهت معخيلكمل نعمغمكش نظمغىغععن عخفتخييطفغ عخفهييعنضمل مم هنمتهتلك نعمغمكش  ي ن َّـىعع وىحممبه  ُّـهئ

ي نقعم مغىغظعش َّـىعع هن جمهبىش عجنخيخل جل عهنتمتلكل معخييطف نعمغمك عجنيممال ف معخيلكمله  .مغ
سلبية صفات ا   ّرجع ا

م جع معمثملش نَّـ هنلك مخمن قَّـمك عحلهئخصظ عمل عجنمئ يمسن عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل معيعمغ عمل عجنثب ي ي ي
ش جمحق ظن عجنجهلكقف قَّـمك جمحق َّـىعع عخفىعَّـمكش  يعآلخكلكقغ عجنمث مض عجنتهبهتمثيط حصىعع عجنهيمه

يجفمثهن قظه ظن معمب عجنمههيلكغ عجنسمببمث ن ي معمثمل ي عجنخيهئيغش نهبىعع ُّـهئ يمل َّـ هنيعمغ عجنثب
 عإل  قيضي جع جلحليجضهبيطخملكم : ش جفمثهن خملكمخميط نعحم عجنجهمثىط عجنمهيطنم نظحكتلكقن 

جفمثيط ل  ش هنهسجن َّـىعع عجنهئتلكغ ل ممتلكغ عجنت عقع نظهيمتلك عإل معبلكقم نمعخيلكمل جعمههيلكغ : يجلمت
و حممشهثخص هثمتهي جلمت جعهئ ظهيملشعجنىععغ ي سعهث جف:  حمهبت خممبمتلك.ي هنمتهتلك ضيطَّـلكي ي هثهيمثمتلك جلمت ضيط شي

غش نهنت خممبمتلك ش نَّـ عجلهتشيعهث جلمبمث: عحلمثلكغش نَّـ عخف ... ي هثهيمثمتلك جلمت ضيط عجنخيمب
همس ُّـىغم جفمثلكش جلمبمثخصش :  نهنت خممبمتلك.جغبتمتلك هنخي ظخكمثلكظ مس معىغم هنخي ظشنجن مس هثهيخي قجن ه ي

.ييط عآلنمش عخفسمسجنمل عجنيععجعخيمل هن عجنهيمه عجنثلكذ هن عخفمئمهضصصك:  ممجه عخفيععف)ص(
.ضضلضض كصف:  عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ)ص(
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يحكهبمثخيلكش جعمهحقعش جلىغُّـىغعش جفهئمثخصش جممتمثلكش هنمبهئلكش جفمبمثخصش جليطيش مميعُّـخصش حممبخص مغخيمبمتلك هنخيمت  ه ه هه ه ه ه ه يه
يمم ظهيمل هن َّـىعن عجنمههيلكغ عجنت َّـ ظهيلكغ قعمع هثهي ضيطَّـلكش ظجغبتمتلك ظن عإل مس ُّـىغم  ي ي

 .هنعجفيطع ي خظ هنخي
 : جلمف ظهنيعُّـالهن جنمئيط عخكتهب مم

معمثمل عمل حكمببمثمل. ص ل عجنمههيلكغ عجنثب عن مض قمغ يفجل  .ي
 .فجنمثمب جلمف قجن. ص

 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ
ق  فُّـملهعإل معخيلكمل خملكفقش عجنمههيلكغ ظهن  .ي نمغ
وهنيعمغ عجنمئيطقغ عمل جليطن عجنخيجىغش نممىعجن هنيعمغ مم ظهيمل  معمثملي  .ي جغب

ف ظخكمثلكظ هنخي مض عآلقمش نعجنتلكمظ جن مس ُّـهئ عآل  وهنيع ممىعجن جنمبىغن نمغ
يجعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب  .ه

الظهنلك جعجيالن عجنتلكمظط حمسن عآلقمظ ُّـهبتمت هنخي حميعك ظقمظ ي ش نَّـىعع هنهيلكف يي  ظحفيع هنخي
جفمثيط عجنىععجخ يظفجنمل عجنت  .ي

معمثمل ظخكمثلكظينظهنلك عخفالقهن يملط حمسن عجنمههيلكغ عجنثب جعلك ي ي فغش نجنمثسمن حكمب مغ ه هن
ل عجنمههيلكعقنش ُّـمبىغن هن. هنمهيطعم حصلك م جعيعمغ معمثملغ جليطن عجنمئ  عمل شي حكمببمثمل عمل عجنثب

جفمثيط  .يمعخييطف عجنمئيطهنلكظش نَّـ جضلكمش ممخص حكمثمسجخ مض ظهيمل عجنت
جنمل هَّـىعع عقع مملكهثمن عجنمههيلكغ خميطُّـهبملش نظهنلك عقع مملكهثمن جفلكفجغمل حمهت هنخيمب ش نيقن يه  جن

ش نمض َّـىعع عهثهيخيلكجن معخيلكمل جلخص جليطعنش : قجن ظ عإل معخيلكمل جعخمبمئ نُّـستهئهب جع يظن ُّـ
فن نجعمئلكأل عجنمثيجحلك ستلكف  . مض نمغ

ن ينَّـىعع هنلك قَّـمك عجنمث عجنمئلكيض عجنمئهب  ش جفمثهن حكلكم جعيعَّـلكهثخل آلجغبلكغ مم
معمثملهنيعمغ عجنمههيلكغ غ عجنثب  . عمل حكمب

جفمثيط جنمبمهيطنم)ص( .صضصك:  عجنت
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ن هنخي  يظهنلك عجنمقَّـلكن عآلنمش حممئيط عجلتهبيط حممث جلمف معخييعُّـ عجنمههيملش نظشلك هنلك ُّـهئ يي

ش نجمحق عجنىععغ عهنلك عجنهل حممل جع ظ ش يعجنحنظ جعحلكمش نجعلكجنتلكمظ حملكجنمههيمل جمحق عجنىععغ عخف ُّـ
خم عجنثالجغملش حملكخفمئيطن  م عجنىععغش نعجنتلكمظ جعلكلك جعجهمئ ش ظن هنخيمب م عجنهلُّـ يظن هنخيمب

م جنمبهلُّـ م ُّـمسجخ ل ني هنخيمب ش جفمثهن ي خُّـ ل ممخص حك ي نظهنلك نمغ جعجيالن .هنثمب
ش حممئيط معمئيطن جعمثلكن يقهنهتلك ظهثهيلك ي جن ن عجنمههيمل هنخيمب همم ي  .ه

 :ينظهنلك عجنمقَّـلكن عجنثلكذش حممثهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
معمثمل. يش خملكفقش جف هعإل معخيلكمل جللكمس  هَّـىعن عجنمههيلكغ جغب ي  .ى
معمثمل عمل حكمببمثملش ظن مم ظهيمل  وهنيعمغ عجنمههيلكغ عجنثب ي ي معمثملي و جغب  معيعمغ عمل ي

 .يحكمببمثمل
هنلكغ  معمثمل نهنهيهت قع جغب وجن مملكهثمن عجنمههيلكغ ظهن ي فُّـمله ه نمغ  : جنهئلكهثمنشي

ُّـلك هن . ص معمثمل معجهجكم عخكجكعمملك هنخيمت هظهيلكمع معخيلكمل عجنثب يه خمخلي  .ظهيلكغ عخفخمب
 .معجهجكم ي. ص

ش حملكخفمئيطن هنثمب ينعجنتلكمظ جعلكلك جعهئال خكمئمث ي  .ه
يظهنلك جعجيالن عآلنمط حمسهث قَّـمك عمل عيخكجكعم عجنمبهيحي مض عجنمههيلكغ عجنت جعخل  ي ي

خمخلش قجلخص هنمت  ه ُّـهسفه عمل معيعمممك عجنىععغهعخللكجن نعخفخمب ي ظن عيخكجكعم عخفخيمت ي  .ي
معمثمل  ينظهنلك جعجيالن عجنثلكذط حمسن عجنمههيمل عجنثب ي  :ي ختمب هن ظهنيعُّـي

ن هن عجنىععغ. ص ن هنمتهتلك َّـ عخفهيهت  .هنخيمتلكَّـلك نعخفهيهت
ن هن عجنىععغهنخيمتلكَّـلك. ص ن هنمتهتلك َّـ جمحق عخفهيهت  . نعخفهيهت

ن هنخي عجنحنظ جعحلكمش  ط آلهث قَّـمك عمل ظن مم ظهيمل هنلك ُّـهئ وظهنلك عآلنم حمهت جعلكلك ي يه ي ي ي
ن هنخي عجنحنظ جعحلكم ي جضلكجنمل ن جمحق قجن عجنحنظ ي جضلكجنملشينمم هنلك ُّـهئ  . ُّـهئ

يلك عجنثلكذ حمهت جعلكلك ظُّـٰهلكط جنمبىغنهن هنلك جنىغن هن عجنمقَّـلكن عآلنمط نقجن آلن ينظهن يه ه
معمثملش نجمحق عجنىععغ  : نهنلك َّـ جمحق عجنىععغ.يعجنمههيمل جغب

م عجنهلُّـ.ص     . عجنهلُّـ.ص م عجنىععغ.ص     . هنخيمب  . هنخيمب
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جفمثيط عجنت معمسجخ يجفمئلكش  قغ جعلكلكمبمل جفتخصش ظهنلك عآلنين حمسفجنمل عجنت هنعجنثالجغمل عخفىعمم ي ي ي ه
ش نَّـىعع ممخص معيعهينظهنلك عجنثلك خملكمع  .جنهن حممبمبىغنن عحكتهئخصجن معخيلكمل جعهبخمب

عغ م :نعجل لك عجنجهمثىط عجنخيلكقم ل مغخيمب عإل مض ظجلمف يظجس: وحممبمئلكأل ظن ُّـمئ
ه يفقمغلكغ عجنمتخيمث ل ظهثمن عجنىعه حميعقغ هن عيخكجكعم عخفخيمت ش و ي جعخل عحل نعخلمب

ش هنلك عجنىعه فجللكم عمل عجنىعَّـلكغ عمل ظن عجنمههيمل  هنلك هنخي ينمغخيمبمن عجنتمتىغُّـ هنالق عجنتجهبمث
فعغ  مغ ف هن عخف مغ ش نمض ظه هن علك جفمه لك هن عخف يعجنحنظ جعحلكم مض ظه هن ي و

مل ممىعجنطىنمغيط ي جعهبجيعف ظن عجنمههيمل مض عخلمب ي هنجيمبمئلكش جع مض جللكمس عخفلكفغ نعحصمث ه ي  طي
 ي َّـىعع عي عجنتجهبمث عجنىعه نقفغ عآلحفبلكق عجنمهحمثحمل هن ظَّـ جعمثمن عجنخيمههبملَّـ

ش جع عجنهئتلكغ عجنخي عغ عإل جلمبمثهت طشىغُّـىغنعجنجيهتلكقغ ظمب   جلمف هثهيمث
ينحميعقغ هنمت جفت نخمخيمن حممث هن هثهي عجنمههيلكغ عجنت خملكم عإل معخيلكمل مض جفمئهتلك : و

نوا  ين يلحدون  أسمائه سيجزون ما  س فادعوه بها وذروا ا ُو األسماء ا َ َ َ َ َْ َ َُ َ َْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ ِْ ِِ َِ ُ َ ََ
ِ

ْ ِ ُ َ
ِ

َ ُ ُْ َ ْ
ِ

َعملون ُ َ ْ ونَّـ قجلهبمن ظن هن خم... )صطص: عآلجليععم (َ لكم هن عحلهئخصظ عجنخيحيلكن ي
عن عإل جلمبمثهت ل جعخيمثمتمثمل عجنمههيلكغ جنمبىععغ عخفمئيطحكمل ظشلك جعخص  ينعآلنجنمثلكظ عجنخيحيلكن ل قض ي ي

 قمميعغ جلمثمتهتلكط
ف عحلمئمثمئ مغ ينَّـ عخفيععف عي ظن عجن ي ي جعمسجفيطُّـمل مجخي ُّـمهمبِّـ حممث عخفتميلكُّـيععغ نرهب ي

جفيطعهثمثمل عجلهبخيمثمل عخفمتىغَّـمل جل خكلكألبمل عجنهئثيعغط ُّـمل عجن يحممث عجنهئثيععغ جعلكحص ي ي  .ي
 عمل عجنىعَّـلكغ مض هنىعَّـب عخفخييعنمش َّـ يعقنش حملكجنىعه فحم جعلكجنمئلكيض عجنمئهب 

همعخييعُّـهي جنمبمههيمل جعمسشلك هنلك هنخي عجنحنظ جعحلكمش ني خك ظهث هنميلكُّـيع جنمبىععغش نعخفميلكُّـيع  يي ي
ن جلمثمتهتلك  .جنمبىععغ ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ه جنمئيط مع جليعك عجنمقَّـلكهثخل خجفلك حصخص َّـلكَّـمتلك)ص( .ي
جفمثيط عجنمهيطنمش جنسخيمثيط جع جضهبيط هنهيمثيط عجنمئهب)ص( .صصص كصف: ي خف مع
يُّـملش جنسهنلكن عخلهبمثمت )ص( .ضصك: ي هنمهبلكف عحصيطعُّـمل عمل عخلالحممل نعجن
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ق جنمبمههيمل َّـ حصلك ظُّـمتخص  ينعجنىعه ظنخمخي حممثخص نخم حممث َّـ قجل ظن عجنتخييعُّـ عخفىعمم

ق عهثخص َّـ . ظن عخلمبي مض عحلشىنمغيطغ ي نَّـىعع جحلك ي ُّـمهِّـش نعهثخص عجنتخييعُّـ عخفىعمم ي ي ي
ن جلمتيطَّـلك قعأليطغ مغيط مض قجفلكغ عخلمب جنمثيغ عيش نمعهئ هجنمبمههيمل جلمتيطهنلك مع  جلمف عجنىععغ ي

هعجنت معخييعك حصلكش نَّـىعع هنلك نخم حممث هن جليط عجنخيمب هنجيمبمئلك مممثهيلك هثهيسلكهثمثلكش نقجن خفلك قظن  ه يه و زو ى
لك عخلمب ممىعجن ي حملكفجل ظهث ممىعجن مضشمض هن ش نظن عجنمههيمل جنيطجس َّـ ي لك ي مم هن ي

ن جلخل عجنىععغ عخفستمئمبملط َّـىعع حفمب ىعخفخيمت عجنمئلكأل جعلكجنميحقش حمهئمث معهئ  .ي
ع ظن جفمئمثمئمل مم ظهيمليجنهئمتهت  ومس ُّـتهيجيمت ي ي مي ف هنمئ مغ فش نعجن مغ  ه َّـ عجن

و حمهئ ظهيمل.جعلكجنتجههئمث ش ...  جليعُّـىش ممخصه حصلك جليعكي همض عجنخيمب ظن هنيعمعبمل هنمت مممث ي
ىنهنيعمعبمل هنمت نعمغمك جعلكجنىععغش نخم وحملكخفيعمعبمل عآلجلمف هن مم ظهيمل... يغ جلمبمث عجنمئيطقغه  شي
 ....َّـ جفمئمثمئمل معمب عجنمههيمل جعال مصلكق

ش ...: جعخيبلكقغ ظحفيعه هن عجنخيلكن عجنبيطجس ف عخفهيهت مغ يحمهئخص ظن هنيعمعبمل هن عجن ي ي ه ي
فن مض جمحقن  ن نمغ ف عجنيععجعيش عجنىعه ُّـهئ مغ هنهنيعمعبمل هنمت َّـ هنمهيطعخم عجنىعه َّـ عجن

ف عجن مغ فجنميحقن جعميحقنش نهنيعمعبمل هنمت َّـ عجن هيععجعجي عجنىعه َّـ نمغ  مض هثهيس جنميحقن ي
فن مض هثهيس جنمتهيس جعميحقنش هجعميحقنش نهنيعمعبمل َّـيعه عجنىعه نمغ ف عجل مغ ي هنمت َّـ عجن

فهنهنيعمعبمل عمغب معخيلكمل عجنىعه َّـ نمغ ف عجن مغ ه هنمت َّـ عجن ش ي  مض هثهيس جنمتهيس جعمتهيس
ن قعغ هنيععمعمك ش نهنيعمعبمل :وحمهئىعجن عجنخيمب ُّـهئ ي حمهبيعمعبمل َّـ عجنخيمب عخفمهيطقه عجنمتسب ي ه

عمغمك معخيلكملهنمت َّـ ع عمغب عجنىعه َّـ هثهييغ جفمئمثمئمل عجن ي حمهئخص ظن جفمئمثمئت .يجنخيمب عجن
ف جعلكجنىععغش حمهئىعجن جلمب جعلكجنىععغش نَّـهئىعع حكلكأليع عجنمههيلكغ همعخيلكمل نمغ  ....ه

قيض   الزم ا
يظهث جنمثيغ جعهبيعمممكش نعخفيعمممك: عآلنمل: خملكم عجنجهلكقف ي  َّـ هنلك جن مغىغظش نهثمئمثٰه :ي

هنمل)ص( .طضض كصف:  خف عخفمتحي
عأليط)ص( .ضضضلصضض كصف:  فقق عجنهي
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مغيطهثلك ظهثعجنبسمثيش  معمئلكجع عآلرلكغ نعجنسمبمكش يش حممشقع قمغخيمتلك عمل معخييعُّـ عجنتمتلكخمىش جن
ش نعقع قمغخيمتلك  ينظن عجنسمبمك ُّـيعف جلمف هنلك نقف جلمبمث عآلرلكغش نظن هثمئمثىش عجنحنظ قحمخي وي
هعمل جفهئ عجنمتمئمثٰهخل حمهت جليطن عيمغتخصل نعجنمهيطم نجليطن عيقمعهيلكل نعجنهئىعغش جعمتلكظ 

ييطجل جعخل عخفيعممى ُّـو معمتلكخمىشيجلمف َّـىعع ظه يمك نعجنبسمثيشش جفمثهن عن ممالي فهي ش ي هنمتهتخص نمغ
جفهئ عجنمتمئمثٰهخلش حمهتخص ي رتهبخيلكن ني ُّـيعمعهيخيلكنش نممىعجن عجنىغنف نهن َّـىعع حممبهتخص 

 .نعجنهييعف
عغ ش نقجن مملكجنىغنف ني : نعجل يعن هثمئمثىش عجنحنظ جعلكخفخيمت عآلحفيس َّـ قحمخي و ي

ن جعخل عجنسمبمك نعآلرلكغ يقنفش نعخفيعمممك نعجنالهنيعمممكش نَّـ عجنىعه ُّـهئ ينظهنلك . ي
) ي قنف(ين يقن ع عجنمتمئمثىش عخفسلكنهش جفمثهن يجنمتمئمثىش جعلكخفخيمت عآلجل حممثجههب يقنع

ش حمال رتهب هن هعجنهييعفش حمهت يقن ش نجنىعع حمهت ُّـمسحفىع جفهئهب  جنمبمتمئمثىش عخفسلكنه جن
ضمثح هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع  :عجنمتمئمثىش ني ُّـيعمعهي هنخي

 . عخفسلكنه جني قنف يقن حميعفش نقنف هثمئمثىش ي قنف 
 هثمئمثٰهلكن جعلكخفخيمت خصي آلشط ي رتهبخيلكن ني ُّـيعمعهيخيلكنقنف نحميعف 

 .يعآلجل
ط نقجن قنف هن ي قنف جنمهيطم قنف هن حميعفجن ظيطم  

يش نمممبخص ظيطم ظجفيط عخفتسلكنُّـخل ظيطم عيحفيعش نعي ي قنف ُّـسلكنه حميعفيآلن  ي
 .ىَّـىعع حفمب عخفسلكنعغ جعمثمتهتخص

ش نعي يمغتهب ي قنف خفلك ظيطم قنف هن حميعفنجن مس ُّـمهيطم  ي هنخي
 .نَّـ جضلكمش ي قنف نقنفعجنمتمئمثٰهلكن 
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ءؠ ّؠ  
  اؠؠ  ّء    

انية :قال سم:ُا س  ٍ أنه ل
ال الفتقرٍ وال عرضّ َ وال جوهر، و  إ ّ

ك ن، والمتنع انف وادث، فيكونُا الُه من ا   .ً حادثا، وهو 
سم: أقول س  اري تعا ل لمجسٍا سمً خالفا     ما:ُمة، وا

  . وعمقٌوعرض ٌطول
ُوالعرض ال:ََ سم هو ا   . وال وجود  بدونه،  ا

سم س  ل  كونه ل   : وجهان،ٍرضَ وال عٍوا
ن : ّاألول و  كناَحدأّأنه  ن  الزمً.هما،  لزوم ُ وا  باطل، فا

  . مثله
الزمة ُنا نعلمأ: بيان ا ورة ّ ٍ  جسمّنأ با

ن، إٌ فهو مفتقرّ   ا
حلٌ مفتقرٍعرضّو  نّ إ ا حلُ، وا فتقرُ غ وا  ه إ غُهما، وا

اري تعا جسما أو عرضا.ن ن ا ً فلو  كنا،ً ن   .ً  
ا ن جسما: ا و  ًأنه  ال،ّ ن حادثا، وهو   ً.  

الزمة ٍ  جسمّنأ: بيان ا
وادث،ّ لو من ا ما ال  و  فهو ال 

وادث فهو حادث ن .ُه بيانَمّ، وقد تقدٌلو من ا ن جسما  ً فلو 

كن ّحادثا،  قيضانُ، فيجتمعٌه قديمً   . ا
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عيوحكمبمك  يعخفمهمت  : نَّـ عجنتلكجنمثملمعخيلكملش جغالجغمل جلمت ه ظجف
َّـيع. ص      .عجنخييعك. ص     .عجلس. ص .عجل

عخفيععف هن ي عن يجغ .عجلس نعجنخييعك: يك عجنجهلكقف عي جنسنجنمثخليجعمثمتخص مس ُّـتخييع
غ جلمت  َّـيع عخفسمب ن ي عهنلكمعخيلكملعجل ق ظن عخفجيع ظن ُّـهئ َّـيع ي يعخفحس فش ظن عجل

حكلك ظن مصيع: هنمتهتخصش ظهوجعهلك خظ عظ مملكن جضس َّـيع حك ي هنجيمب عجل  حملكآلخكهئلكم شهفعه
ضمثح هن حفالم معمتلكنم عيجفتخصيغ عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل مض .نعقف  نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع

َّـيع  :عخفيععف هن عجل
َّـ. ص قش ممخص قَّـمك عجنمث جعخيىش خعجل  .عف َّـىعع عجنبلكغييع عخفحس
م. ص َّـيع عخفخيمئ .عجل
ي. ص حكلك ظن هنخيمئ هث جضس َّـيع ي جعهلك مم هعجل .ه

يظهنلك عآلنم ن معهئيععقع ي نمغ جن:ي ش حممثهئ ق َّـ عجلس َّـيع عخفحس ش جفمثهن ه حملكجل
 .ىُّـمتهي جعمتهي عجلس
مي عق ي هنهئلكن جنمبهبجيعط جلمتي حملكجنيطجنمث ظمغمتب:ينظهنلك عجنثلكذ عفغ ف عخفخيمئ ش ني جف

ش َّـىعع حفيمعمبىغهن ني معمتهي هث مصيعى جلمت يفع معلكهنيمب مم ولك جمحق خملكجعه  جنمبحيعممملش حمهت جنمثيغ جن ه
 . هنمتتحييعغهجفلكجنمل

ن عجنيطجنمث ظحفيس:ينظهنلك عجنثلكجنهن ط هن ي حممثهئ عجنيطجنمث ُّـثبمن هثهي ي آلن  نقجنيعخفيطجل
َّـيع حكلك ي هنجيمب عجل َّـيع عقع مملكن جضس  .هعجل

ق: خممبمننعن  َّـيع َّـ عخفحس عجنخيلكمس جنيطه ي ظن و جليعحممنيهث نقجن آلشعخفيععف جعلكجل
قي َّـ عجنخيلكمس عجلسخصذيعخفتهئمب َّـيع عي نَّـ جضس قش نجعلكجنتلكمظ حمال مغ  .ي عخفحس

.صضك:  ظجفس عآلجغيع مض خف عجنبلكغ عحللكفه جلهل)ص(
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َّـيع ىعقن حممبخصقع ُّـ:  ُّـمئلكميحممشهث ق عجنىعه َّـ مغسعخفىعمميع عجل  ظن  جعخييطه جغلكهثمثملهحس
 هيطيمميع خمب عجنخييعك ظنىق

ي آلن  نقجنطهن عجلس نعجنخييعك ال مم عجنجهلكقف فجنمثمب جعتخييعُّـيجنمئيط عحكتهت
ُّـ ظنحكجيخل ي هن عجلس نعجنخييعك جفيطالنخميط قمميع جنسمبمك مم. قيجنتمهيطُّـ حميعل عجنتمهع

َّـ عيجفتمثلكف عجنىعه ُّـيعمغ مض شلكُّـمل عخفجيلكم عمل ش  نعجفيطوهنمتهتخص عمل هنيعمغ س ممُّـيعمغ
مغمكي ظهث عآلهنهئلكن عجنىعه جليعحممن  :عن رلكيهثمئيسش نعحليطي مم هن

.جنىغنن عحليطنغ. ص     .جنىغنن عخفهئلكن. ص
 عمل يُّـهسفه عجنىعه ش عمل عآلهنهئلكنيُّـهسفه عجنىعه شف عمل عيجفتمثلكيُّـهسفه خص هنمتهتينمم

هث نعمغبلك جعلكجنىععغش نَّـ عجنىعه ي ُّـهبتمت حميعك عجفتمثلكمغ عمل ىحف همب عخفهييعنك مم
 .عجنميحق

 :عجنتلكمظعجنبمثلكن هال هن حفالم ي حكتجيطن هنهيمهيَّـىعع مممب
  اؠؠ    

 : هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمليعخفيطجلُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمف َّـىعع 
عمغمك جعلكجنىععغ  هني خظ   عمل عخفهئلكن ه جضتلكفومغسيش مم هبهبهئجع عجن

 .ينعحلمثىغ
عمغمك جعلكجنىععغ جعجسي خظ  . هن عجن

 :خل عجنتلكجنمثعجنمئمثلكحكخلحفالم  هن ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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عمغمك ي ظهث جن حمهت هن جعلكغعجنثلكذش يظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق  هسخص جنمبىغن مغمملكن عجن

ن جحهئمتلك ي جعلكجنىععغ ني ي ظن  عق خميط ُّـثبمنطمبىعخل ههنلك َّـ نعمغمك جعلكجنىععغ ي ُّـهئ
 .ه ظُّـٰهلكهنهئلكن جعلكجنميحقع عق ي طجعلكجنميحق

     ؠؠا إض
ليظهن ض ف مض هن مغ فن عمل قجن هَّـ هنهيتمئيعش نلك عجنخييعك حمهت عخف  مض نمغ

لش نقجن مملكجنبمثلكك ض مغيط يحممشهث طعخف ليهنستمئال ي ُّـ ض  هنلكش مملكجليطعق ظن و جل هن
غ ظن عجنثمبمي ظن عجنخيلكف  .عمل ظحفيعن ...عجنث
عمغمك يُّـت ينظهنلك عجنيطجنمث عجنىعه  ن عجن مغب هثهي مم عجنبمثلكن ش حمهت ه جليعضلكمعخيلكملجعهب

 :عجنتلكمظ
شظي خ  عمغمك جعهبهبهئ  . جحهئوجضتلكفي مم  جضتلكفشوجليعكي مم  هن عجن

عمغمكي خظ  .جعخييعك  هن عجن
م  : ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عجنمئ

عمغمك جليعضلك جنمبىغن عمغمك جعلكجنىععغ ي ي ظن  نَّـشيعكهيمب عجنىحف هجن مملكن عجن عجن
ن جحهئمتلك جعلكجنىععغ  جليعض هن  َّـ عخفالقهنملش نَّـ هنلك ُّـهبهئونعجنىعه ستلكف عمل جعمثلكن. هُّـهئ

 : عجنتلكجنمثملعآلخممثسملحفالم 


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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عمغمك جعهبهبهئطمبىَّـىعع حف  مبىَّـىعع عخل ه عملزعجنىعه ظفن . عق ي خظ هن عجن

عمغمك جل هيعضلكش نعجنىعه ُّـمبىغن هنمت وعجنىعه ُّـهسنم عمل عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل َّـ حميعضمتلك جنمب
عمغمك هجضلكم ن عجن ن جضلكيش عقن حمهييعك مم غو جلمعخيلكمله ُّـهئ  .هيعضلك جضلكمش نَّـ عخفجيمب

ييعك جلمت عجلتخصفع جلمف جنىغنن عيجفتمثلكف عخفهسفو حكمبمك عجلس نعجنخيينهبىعع ُّـت ه عمل ه
ق عجلتخصفع ي نممىعجن ُّـتشعآلهنهئلكن  نَّـ ش عآلنحكيش عجنثلكذيجلمف عحليطه عجنسمبمك عخفىعمم
ي نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض مصهبالش نقجن عجلتخصفع جلمف هنلك معمئيطشعحليطنغ ه نش نقجن هن ه

 :عجنتلكمظعجنبمثلكن حفالم 
شوى هن ي خظ عمغمك جعهبهبهئ  .همغس جفلكفغي مم  عجن

عمغمك جعجسي خظ    . ني جليعكوهن عجن
عمغمك  ن عجن  :حل حممبخص ُّـشه مغسخصمعخيلكمليظهنلك جليطن مم


 : هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


 :ممىعجن هثهيخي هن َّـىعن عجنمتتمثجمل
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 :ممىعجن هثهيخي جعلكجنمتتمثجمل


يظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عآلنم ن هن ظجعحلكغ عجنهيمه ي جعمثلكشلك حممثخص معمئيطيش حممئيط معي

 .يعآلنم
م ُّـتشينظهنلك مممقعن غ عجغبلكمع عجنىعه حك  جنمثمبىغن ش عجغبلكغ ممىعجعي حمهت هثمئمثىش عخفجيمب

غهنمت ظيطم عجنمتمئمثىش   .عجنىعه َّـ عخفجيمب
 ي نقجن آلهثشمب عخفهييعنكى جنمبىغنهنهتلك حفطينظهنلك هثتمثجمل عجنمئمثلكق عآلحفحق حمهت مملكقجعمل

عمغمك جعلكجنىععغ جعهبهبهئ ي  .خظ هن عجن
ونظهنلك فجنمث هثهي عجنخي عجنبمثلكن  حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم معخيلكملشجلمت يعك ي

 :هعجنتلكمظ ظُّـٰهلك
عمغمك  ي شمعخيلكمل خظ هن عجن  ش مض مغسو خملكألوجليعكي مم جعهبهبهئ
جللك جن ض ن هن  .هُّـهئ

عمغمك جعخييعي خظ   .كو هن عجن
عمغمك  ش حملكخفمئيطو جلمعخيلكمل جن مملكن عجن ييعضلك جنهئلكن جفلكفجغلكش نعجنتلكمظ جعلكلك ه ن ه

عضِّـش نظهنلك جعمثلكن عخفالقهنمل حمهب حفالم .هنثمب ي نظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ حم  :عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخلي


 :ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ عجنمتتمثجمل هثجخي
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فن يآلن  ط جنمثيغ جعحلكفغش جع َّـ خميطُّـمعخيلكمل يجنهئمت ن ش قعمعجلخلنمغ  حمال ُّـهئ
خملك جعلكجنميحق عمغمكي آلن  نقجنط هنمتوجمحقي مم  عقطههنسب هنلك ي مم  نَّـ هنبيطظشه نعجفيطمعخيلكمل عجن

خملك حمش ي حمهت عآلنمشجليطعن ن هنسب  .جعحنظهال ُّـهئ
   ؠّؤءؠت

ء سمال  واجب     من ا
مغهتخلشجنمثيغ جعجسي ظهث ينظهنلك: خملكم عخفحلكمم ف ي ظن :جفيطرلك ظط حممب مغ نعمغمك عجن

 :نعجنثلكذ. ي ُّـمتمئس مض عخفخيمت نمض عجنهئومغسي نمم شيعخفخيمت ني مض عجنهئمض ي ُّـمتمئس 
ف جنمثيغ جن هنتجهلكمم يظن مغ شهنعمغمك عجن جل  حممب هنتجهلكمم هن ومغسي نمم  هن هث

جل  :عجنتلكمظعجنبمثلكن ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم ...هث



ن جع  حملكجنمئمثلكق هن عجنجههئ عجنثلكذش نقجنشعقن ي مض يعحليط هئ هعآلنحكيش جضهب
 .هنتخليعخفمئيط

مك حميعل عحللكمغمل عجنت َّـ ي نعجنجكممعيهثمئسلكن حميعل عجنجكمممثمكشين  حمسطيظهنلك عجنمهمييعه
 :حميعل عآلهنهئلكنش عقن



.طض ك ص ف:عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ )ص(
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هئ جليعض هن  حمهت هنلك ُّـهبشنقف مض ممالن عخفحلكممعجنىعه ينظهنلك عجنيطجنمث عجنثلكذ 

قغ عجنجههئ عجنثلكذ ظُّـٰهلكش عجنتلكمظعجنبمثلكن حفالم   :هنَّـ جلمف ظ


مغيط خظ...: ينظهنلك عجنمهمييعه هعن مم مغس ُّـ مغيط ي ش نمم هنلك ُّـ جل ي ظحفيع هن هث

مط خفلك جغبهخظ جل حمهت هنخيمب جنمل ظحفيع هن هث ن هنخيمب ط ...يمن ظن عجنجيبمثخيمل مض عخللكقف معهئ
ف مغ ش جع جع مغيط جعىععمع ل ي ُّـ  حممبخص ينظهنلك عجنهئمقه.  ظحميععفن مض عخللكقفينقجن آلن عجنمت

م ُّـثبمن مض عجنمههيمل عخللكهنسمل هن َّـىعن عجنمههيلكغ هن ظهث معخيلكمل ي خُّـ جن  .يحك
ء سماال  واجب    ّ من ا

خ عمغمل هثمهحق عجنيطُّـ عجنجي ق َّـ عآلمغسلكن عجلس عخف : يخملكم عخل حس
جلمث ف جع ُّـمتمئس عملي نهنتخيمبملشيعجنمت مغ فن جع حممئيشيهنلك ُّـتخيمب  عجن يمعش نمغ  ش نَّـ هنخيمب

فن جع يعمل هنلك ُّـتخيمبش نظجلمت ممخصيمع عجنثلكهثمثمل جعميحقنش نَّـ حكلكأليع عآلجليععك ن نمغ
ق حممئيشش نعجنثلكذ رمك جع نجعميحقنش نجنهئ يعآلنم  ن.مليهثمثخصعجلس رمك جعلكجلس عخفحس

 ....مك جعر: ُّـمئلكم ظن ُّـمهيطم جلمبمث
ش نَّـ ُّـمتمئس عمل خمسهبخلي هنتخيمب َّـيعجلسخصذ ف جعلكجلس مغ  : عجن

ش نَّـ هنتخيمب ل ظحمخيلكجن ل عجنهئخصيغ عجنثلكهثمثمل جنمبجس .ص مغيط هن فنهث مئمل جع ي يي مع
 .جمحق

مغيط هن فنشلكش جنهئمت .ص يعآلجليععكش ظُّـٰهلك ي مع مغيط جع نجعميحقنه مل ي نَّـ عجنخيمبشهتلك مع
مغ عفىعجنت مع لش حملكجنس ض مغمليجن جلمب ل ههنثال ل يط قجن عجنخييعك مض عخف يطن مض عجلس ى مع

.طض ك ص ف:عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ )ص(
.عخفمهيطق عجنسلكجع )ص(



ططص..............................................................................يعجنسمببمثمل ظهيلكمع مض

جللك  ض ن هن ل ل  حمهتشُّـمئبمبهنعجنىعه جعيطنقن ُّـهئ ض ف  هن جلمبيُّـخييط ل ظه عخف مغ  عجن
 .همل ظُّـٰهلكيعخللكقمغمث

ل حمال ي ظن يني خك ض ل عجنخييعك جمحقنش نعي جنمئلكن عجنخييعك جعال هن ض يهن
ن جليعضلك هش َّـىعع حف ىُّـهئ ش .مبو َّـيع عجنىعه َّـ مغس  نعجنىعه َّـ جمحق عجنخييعك َّـ عجل

فن عمل جمحقنشهخييعك جضتلكفيظن عجن عقن جغبمن ي نمم هنلك َّـ ممىعجن جفلكفغشي نمم  مض نمغ
ش عقن حملكجنخييعك جفلكفغ هث هنتخيمبط جعلكحليطنغونملوش جع َّـ ظهجفلكفغ جحهئ  ي نقجن جنهئ

ف جعلكحللكفغش مغ نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ معمبخمثمه .  جعلكجنرضنقغههنلك َّـ ممىعجن جفلكفغي نمم عجن
:عجنتلكمظعجنبمثلكن هن حفالم 


 :هثمسحفىع َّـىعن عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



ء وهرال  واجب     من ا
يعهثخص ُّـت وهئ عقع جلمبهبمن هنهيلكف هنمئيطهنمل عٰهِّـ َّـىعع عحلي م عآلجعحلكغ من هن حفالحٰهيمعز

ف هنلكَّـمثت عهثمثتيظن : عجنسلكجعمئملش نَّـ مغ ينعمغمك عجن فش ي هنلكَّـمثشي مغ مل ي ظه َّـ جضىش عجن
فن عخللكك عل عجنجكمممثمك مض عخكلكقعغ عجنمتيس ي نقجن خفط جعيجن نقعظ نمغ يلك عحكتخييعضمتلك ظهث

ف قعأليطيظن عجن:  نَّـشلكيجضمبهتمل مض جعت جغلكههنمليَّـمتلكم هنمئيطي ظن ممخص. عجنسلكجع ي جلمف عخفلكَّـمثملش حمال همغ
ف مغ ن عجن ىلكَّـمثملش نَّـ هنلك ُّـعخفمخلكن  نظ مغىغظ ُّـهئ ف جلمف عن بحهن حتمن جلمتي مغ قُّـلكفغ عجن

َّـيع نجليعك يعخفلكَّـمثملش نعخفلكَّـمثمل معمتمئس عمل مغ َّـيع هنلكَّـمثملش ي هعقن حملكجل عظ مملكن مغسخص ي ه حك
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قش ن م نعجنمتهي ن  حملكجنيطجنمث عجنتلكمظ ُّـمتهييهن جغظن ي مملكجنخيمئ عمغمك ظن ُّـهئ َّـيعع ىعجن ه مغ
قش نَّـ ىهنلكَّـمثمل عقع نمغي ظهث جعلكخفخيمت عخفىعمم ىنمغيطغ مض عخللكقف يطغ ي لى ض  :ي مض هن



هنممىعجن عحللكم جعلكجنمتسبمل جنمبخييعك حمهت هنلكَّـمثمل ظُّـٰهلكش ن عمغمك ي خظي  معخيلكمل هن عجن
َّـيعُّـمئلكم  ظن  ُّـهبهئش هثخي.مليجعخصَّـمث  ظحفيعش جفمثهن ه جنهئ جعهبخيمتمعخيلكملش ي جلمف عحلعجل
جلمل جعخيٰههتلك و عجنمتحييع مض جفمئلكأل عآلخكمثلكظ نمغيطغوظهنخيمتمن عقع يهثع...  هنهئتمتهيمل ههنتب

عقكش نجعخيٰههتلك معلكجعخيمل جلمل َّـ هجعلكجنخي ش نعجنتلكجعخيمل َّـ َّـيعععجل يجفمئمل حصلكش نعخفتب
عَّـيع هنت... عآلجليععك َّـيعش حمهت جفمئمثمئملينعجل  نَّـ هنحيهتيع ش نعجفيطغهحيطغ مض جلخل عجل

يع عجنمههيلكغ  هنحيهتوخييعكي ظن عجن ممخصشيهنمثتهتلك نجفمئمثمئتهتلكيمل هن جفمثهن خممثيعجنىععغ عآلحصمث
 حمهئىعجن ش جعلكجنمههيلكغهمل ي معىغعم جضتجبمليىععغ عآلحصمثي ظن عجني معيعه ممخصظعجنتلكجعخيمل حصلكش 

َّـيع ي ُّـىغعم هنهئتمتهيلك جعلكآلجليععك  ....هعجل

  

سم  األخبار   ن ا
عقفغ جل ظألهب  ممثحقغش معخيلكململ جلمت يمض هثهي عجلسهبمث مل ظَّـ عجنبمثمن يعآلحفبلكق عجن

ك عحلهئ)ص( .ضطلضطك:  خف حممه
. عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
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 نخميط مملكن معخيلكملشمبمث مل جلي جلمف عجنمئلكأل جعلكجلسهبمثعجنمتهئحقف ينخميط نقف جعخيٰههتلك جعخيبلكقعغ معجهيط

مئ جن ىنخميط هثش  هنمتهتلك جل ظمح عحلس طهعفيهنتخييط  عآلنحكيش عجنىعه ُّـحيهتيعنهث يعحليط
م َّـجهلكن جع عحلهئ ء: خم شبهه  ّإن اهللا عز وجل ال  ّ نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض ش ّ

 :هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


جن  ُوا... :معخيلكملهظن عجلتخصفع جلمف خم ميد َ ُهو الغ ا ِ َ ْ ِ

َ ْ َ  ).ضص: حملكلكيع( ُ
 : ُّـمئلكميحممشهث



جن  نيمسهجع نجنمبيطجنمث عجنىعه خملكن جلمف عهنتمتلكل حممئيعن معخيلكملشيظهنلك عجنمهمييعه حممبمئ  هن و جن
 .ي آله مملكنعجنهيمئيععن ظجن

ينظهنلك عجنهئمقه حمسن قغشيعخفلكفغ هن همكي عجلس هنيعممي  ه جضتلكفومكيهنيعممي نمم  نعجنمه
 .حممئحق

 ظن هن حفالم شيهنلك هنبلكخغع معخيلكملش مض هنٰهخصق هثهي عجلس جلمت هنعآلحفبلكق جليطُّـيطغ
 . عمل عجنتخيجيمثيُّـهسفههثهي هنىعَّـمك عجنتجهبمث نعجنتمتىغُّـ عخفجيمب عجنىعه 

خممبمن : ش خملكم ظمح حسىغغ جل عجنمهلكفم  جعي هنلك قنعن جلحل:حمهب مجمبمل عآلحفبلكق
هظن عإل جلىغ نمغ مغس : ه جلمتهئنحكهبخيمن َّـجهلكن جع عحلهئ ُّـيع: آلمح جلبيط عإل  ي ي ي

م هن عجنهئلكمض)ص( جفمثيط عجنمهيطنم)ط(قخم ش عحليطُّـهن ضصص كصف:  عآلظ ش جعلكغ ضضك: ط مع
قغش عحليطُّـهن عآلنم يظهث جلىغ نمغ جنمثيغ جعجس ني ظ ي ي .ي
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قهش هنخييعحمت ذنقغ  يظهبيطه هث وهب هبلك جلمف هن ُّـي ش حممئلكم ُّـي : جهلكظ هن حفمبمئ
، ال  ص سميع ا ء، وهو ا س كمثله  ّسبحان من ال يعلم أحد كيف هو إال هو، ل ٌ َ

ء، ال جسم، مس وال يس وال د وال ُ يط به  واس، ال  ه ا ّس، وال تدر

ديدووال صورة،  طيط، وال   .ال 
ق نعجفيطغجنمئيط عحكتخييعك  عك عآلمغسلكن عجنت ي خض ه حف  هنمتهتلك جلمبمث معخيلكملط ي

ف جعلكجنىععغش نَّـ عجن مغ  ط عحلهبمثيطش نعجلس جنمثيغ ممىعجنيمتميينقجن آلهث نعمغمك عجن
فن . نمعيطقمم عآلجعمهلكقشينَّـ سيغ نجضتلكفش هحمهت هنهيتمئيع مغ ف عجنىعه ي جفيط جن مغ ي نعجن

 . حمال معيطقمم عآلجعمهلكقشحمال مغهتمل
حممث جعخل شيظهنلك جفيطُّـهن َّـجهلكن جع عحلهئ ي حممئيط نخم عجنهئالن مض ظهث مممث ُّـهبهئ عجنت

م جعلكجلسهبمثملنجعخل هنلك هثمئمب جل مغالجنمل خميطقن  ي جفمثهن ظحممثيط جعمسن عجنيععنه شيعآلهنلكن هن عجنمئ
عخمهيمثملش حمال ُّـمئ جن مض مغالجنمل َّـجهلكنش جفمثهن نقفغ قنعُّـلكغيمملكن ظجفيط ظجلهبيطغ عجن  هيطف خم

  . مض هنيطجف جل عجنمهلكفم نعجنهئلكمكهممثحقغ

جفمثيط عجنمهيطنم)ص( .)ض(ش عحليطُّـهن قخم )صض(ش عجنبلكغ ضطك:  مع
م عجنهئلكمض)ص( .طصص كصف:  خف ظظ
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ءؠ ّؠ  
  اؠؠ      

وز: قال ون ُال  َ أن ي لْ ه،َ الفتقرّال، و  ال  إ ّ وال  جهة و
ٍ

ها   .َالفتقر إ
  .انّ سلبيِ وصفانِهذان: أقول

ُاألول س ّأنه : ّ ع،ل ل لنصارى، و ٍ خالفا 
تصوً   .فةّ من ا

لول هو قيام عقول من ا وجودُوا بعيٍ بموجودٍ  يل ا  ْنإة، فّ  س
زم افتقار ال  ع فهو باطل، و ُأرادوا هذا ا واجبّ الِ ا   . ٌ، وهو 

ن  ّال، ثمّره أو تصوْنِ مّالبده، فَأرادوا غْو مً  عليه با ِ ا
  .إلثباتوا

ا س ّن أ:ا هةٍجهة ه تعا ل تحرُ مقصدُ، وا  ُّقك ومتعلّ ا
كراإلشارة هة الفوقيُةّاميّ، وزعمت ا ّ أنه تعا  ا روه ّا تصوِ ؛ةّ

قلي ن إما مع ّة، وهو باطل؛ ألنّمن الظواهر ا هة،  ن  ا و  ّه 

لِاستغنائ ها فيكونِ أو مع افتقار، فيهاه عنها فال  كناُه إ  .ً  
قليُوالظواهر التُةّ ا ا تأو لٌ  ا واضعها؛ ٌ مذكورةُ و  ّألنه  

الئلّم ُا دلت ا سميُةّ العقليّ واحقّ  امتناع ا  َها عليه، وجبِة و

ط جفمثهن جليعم عجلهتمل جعمسمغىغعظ نجفيطنف َّـ جفيطنف )ص( ه َّـىعع هنلك ُّـمهيطم جلمبمث ظن َّـ َّـ َّـ هنلك َّـ و و ز ي
م معيععن مض عخكلكقعغ َّـىعع نحكجي مض عجنمقَّـلك ف عجلهتملش نَّـىعع هنلك حك ن عجنىعه ُّـمئلكن آلجغبلكغ نمغ

.يعجنمتيس
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ل ال الجتمع( العمل بهما ِ الستحالة؛هاِ غُتأو َو قيضانّ ك) ا  ِ أو ال
ال الرتفع(ما  َو قيّ قل واطِ أو العمل)ضان ا زم ِراحّ با ال  ّ العقل، و

قلُراحّاط رِراح أصلّ الطً؛ أيضاِ ا رابع، وهو ُه، فيب األ ُالعمل  ا

لبالعقل قلُ وتأو   . ا



ضطص..............................................................................يعجنسمببمثمل معظهيلك مض

 
ؠ  

 : جلمف عآلهنيعُّـ عجنتلكجنمثخليمتيسُّـجهتهب َّـىعع عجن
 :خليجعمثلكن جفهئهبخل حكمببمث: يعآلنم

عمغمك  ي خظ.ص عمغمك   ي خظ.ص .ي جعهبحمعخيلكمل هن عجن  . جعجهتملمعخيلكملهن عجن
ش نَّـ عجنىعه رمك عجلخصجن جلمتيط معخيلكقك مكلكَّـيع عجنمتمئ هن : عجنثلكذ جعمثلكن ظظ

 :عآلهنيعُّـمعهيمهمث جنمث عن. دُّـِّـ عجنخيمئ
َ  اؠؠ  ء  ّ  

ظ عجنسمبب  : هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملمعخيلكمل جن يُّـهبهئ عجغبلكغ َّـىعع عجن
ف جعلكجنىععغش ى نعمغمكمعخيلكملعجنمهلكهث  مغ ف خظي  عجن مغ  هن نعمغمك عجن

 .جعلكجنىععغ جعهبحتلكف
عمغمك ي خظ  .يجضمض  معخيلكمل هن عجن

م  عخفيععف هنعن مملكن   ه حمهت جحتمتي جنمبهبحيمل عحللكميملش ظه معبخيمثي عجنتبخيمثعحلمب
 :عجنتلكمظعجنمئمثلكق جضلكمش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث هن حفالم 


 :هثجخي عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


غ  .نَّـ عخفجيمب
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  اؠؠ  ء    
 :هلكعجنتلكمظ ظُّـٰهعجنبمثلكن َّـىعع عحلهئ ُّـهبهئ جليعض هن حفالم 

عمغمك جعهبحتلكفي خظ  .و هن عجن
عمغمك ي خظ  .ومض مغهتمل  هن عجن

مغهتخل عجنتلكجنمثخل  :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عجن


ي عحلسمثملش نمم هنمتهتخص  عآلخكلكقغىيمبوخيوتىم نهنيخفتحيع عجلهتمل هنمئمهيط عينيظهنلك عجنهئمقهش حمس ي

ن عي مغسخصش نعجنمهمييعه عمعٰهحمن ظهثهيلك هي ُّـهئ ي ه  .ي
عمغمك معخيلكملجن مملكن  ههنلك هنستميمتمثلك جلمتهتلك ظن يش نعجنتلكمظ ع و جنهئلكنو مض مغهتملعجن ي

ش حملكخفمئيطي جعهئال خكمئهجعلكلك  . ن هنثمبيمث
ىظهنلك عخفالقهنمل عضحملي ى نظهنلك جعجيالن. حم  مضن جل عجلهتمل رخيمب وعحكتميمتلكظين  عجنتلكمظ حمسي

غش نظهنلك عحمتمئلكقن عجنمثهتلك حممثمهحقن جحهئمتلك جضتلكمغلكش الجف  م حممثهتلكش نَّـ عخفجيمب ههن عحلمب ه ى ي ي
ف جعلكجنىععغمبىنَّـىعع حف مغ هث نعمغمك عجن  . مم

ىعقنش حممئيط قظُّـمن ظن هثهي عجلسهبمثمل مملكم مض هثهي عجلهتملش نجنهئ ظقُّـيط خت و ي مهمثيس ي
ش وهثهي عجلهتمل قفع جلمف هن هثهي عخفالقهنمل جعخل عجلهتمل نعجلس ه م هنلك ي ق جفمه ي جفمثهن مغ

يجنمثيغ جعجس مض عجلهتملش حمهئلكن يجعيط  .ي جعحهن هثهي عجلهتمل هنستمئالفيععحم هن عو
ض ؠءؠ   

مغب عآلفجن َّـمبمل عآلنمل معمتلكحممثلك جعخل هنلك مع يخميط هثجيط جنمب م عجنخيمئمبمثه  شمليمل عجنمئجيخيمثيمل نعآلظ
عَّـيع عيُّـلكغ عجنمئيعظهثمث مغب جعخيىش مك خم  مملكن هنث َّـىعع عجنتمتلكمض حمخص َّـحممشقعملش ينهنلك مع  عخف

 :جفتخصيغ ي معخييطن عآلقجعخيمل عجنتلكجنمثملعي طلكَّـخض
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م مم هنمتهت. ص  .خصيقحم عجنمثيط جل هنيطجن
.هعآلحفىع هبخص هنخيلك. ص
م عجنخيمئمبمث. ص .مل ي جمحقيعآلحفىع جعهبهيلكف عآلظ
عَّـيع عيُّـلكغ ي جمحق. ض .عآلحفىع جعهبهيلكف مك

ينجنمتمسحفىع هنثلكي جنىعجن عجلسهبمث م عجنخيمئمبمثهنلكخمملش جفمثهن ه شلك جحتمتخيمل يمن عآلظ مل جلمف مم
ش نقجن هن ش جع قجنىهنهئلكنعُّـحيهتيع هن جعخيىش عيُّـلكغ ي ظهث ي عيمعخيلكملشجلمبمث  جل  نخم

ظ عجنمث   نممىعجن عجنمتحييع نعجنيععُّـملش نعجنخيخلش نعجنمثيطش عقن حممتح معخيلكملشحفالم هثسبمل عخفج
 :ى ُّـسمتيطعن عجنمث ظهنيعُّـظهنلكن

ل عجلسهبمث .ص     .)ي مغس (مليعهنتمتلكل عجلسهبمث .ص  ).مغس (ملينخم
م عجنخيمئمبمثل ممخص جلمبهبمن يعآلنم ل ن عَّـيع شمليجيخيمثمل عجنمئيهنهيلكف عآلظ  نعجنثلكذ هنهيلكف مك

 .جعخيىش عيُّـلكغ
 :ٰهِّـ هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملي حمهت هنلك ُّـتشهن عيجفتخصيغ عآلقجعخيملش عحل يظهنلك

عمغمك جعجس ك. ي خظ هن عجن َوجاء ر ََ َ ٌوجوه ش)صص: عجنهيجيع (...َ ُ ُ

ٍيومئذ ِ َ ْ ها ناظرةَ ة إ ر ٌ نا ٌَ ِ َ ََ َ َ
ِ َ َوسعش )صصلصص: عجنمئمثلكهنمل (ِ ِ سماوات واألرضَ َ كرسيه ا ْ َ ْ َ َِ َ ُ ِ ْ ُ 

مغيط معمتلكم َّـلكَّـمتلك هنلك ش )ضضص: عجنبمئيعغ( ش عقن ُّـ عمغمك مغس ونَّـىعع ُّـهيمثيط مض مكلكَّـيعن ظن عجن ه ي
 .جعخل عجنخيمئ نعجنمتمئ

 .َّـ عآلحفىع جعهبهيلكف عجنخيمئ نمعمسنُّـ عجنحيلكَّـيع جعخص ُّـيعحم عخفمتلكحملكغي عحل 
قغ ظهثهيلك فغ عمل عيجفتخصيغ عآلقجعخيمل عخفىعمم  هنمتهتلك هجغالجغملي ظن  هثجيطشه جعلكجنخي

يجعلكلكمبمل مغىغهنلكش حممثتخيخل ش نَّـ عجنىعه قه  . يعخفيطجلمميع مض ى عجنيععجع
 :حمهت مملكجنتلكمظ عجنثالجغمل عخفجهلكق عجنمثهتلك عيجفتخصيغيظهنلك عجغبلكغ جعجيالن 

م  ُّـمبىغن هنمت عقمعهيلكل يآلهث طهنمتهتخصش نَّـ جعلكلكي مم  قحم عجنمثيط جل هنيطجن
 . جنمبمتمئمثٰهخله نعجفيطش نَّـىعع عقمعهيلكلو خظمل جليمل نعجنالمغسهبمثيعجلسهبمث
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م جعمسهثشه عآلحفىع هبخص هنخيلك شه مغسمعخيلكمل ي ظه عجنمئ  ه نمض َّـىعع عمغتخصل ني مغس

 .جنمبمتمئمثٰهخل
 لكيعف ظظ عجنمتمئ عجنىعه َّـ ىيقهنن ش جعلكجنمتمئ فنن عجنخيمئى عآلحفىع

ش جفمثهن م وثمب ممهبوَّـىعع هنن شمل جعسبمك عجنخيمئيخص معثبمن جن عحلجمثيعهثمتمئ ي عن عجنعجنخيمئ ث عجنمئ
 حممب خملكم طه ظُّـٰهلكخص عمل عهثتهيلكألهتيُّـهسفه يحممشهث طخليعجنخيمئمبمث فننخل يهلجلمثبِّـ عجنىس نعجنمئىجعلكحل
 شعقن. هلك هنلك جغبمن ظيطخم َّـلكَّـمتلكيبِّـ جلمئمبمثىش حممشقع مس ُّـهئ عجنمئهظلكفمي ظهث  مض ممتلكجعمعخيلكملعإل 

ظ هنخيجيهبخيىُّـ ظن يُّـتخيخل م عجنخيمئمبمث جلمف ض  نعجنخيهب جلمف عقمغلكل شمليمل عجنرضنقُّـي عآلظ
عَّـيع عمل  .عخفهيلكف نلك ُّـمتسج هن قجن عخفخيجيهن عجنحي

   ؠّؤءؠت
هةغرر     ا

 : يخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه

م نعجنتحمن مغهتتلكن لكبمثخيمث  همغسلكن لكلكجنبملي عن عآلتلكنش جفمثهنوعقن حمجهتتلك عجنهي
 .آلحفيعه ممىعجن جل عه َّـلكقجعملشآلجفيطعرلك جعلكجنجيب
ق م:  نَّـشسهتلكغ حكمني ظن عجلنعخفجههت  ش نعجنمثسلكقش نعجنتحمنش نعجنمثهبخلشعجنهي

قعظشعنيعجنمئيطن  . نعخلمب ظن عجن

هنمل )ص( .صضصك ض ف :خف عخفمتحي
عَّـيعهه جعمثمنز جلحلينَّـمتلك ُّـمبِّـ )ص( عن عجنخيخن عجل ف حممثهتلك ي ُّـمتيطو هن خممهمثيطغشي جنجهلكجليع عجنخييعغ عآلمممق نفُّـ

عن لش جفمثهن قظُّـمن: جعحمب جعمييطعفش نَّـ جعخيمت  و هنمهيطعمى حفحقمل عجنيععَّـيهنى نض عآلزنظ ىجملكخكمثمل عخلمت
و نعجنٰهحلكُّـللك مجلمل            :جن قغ مغمب هجلل يي ى ى     هنل ممل رللكق هبللك هنجهلللكظ  ي ي ي ي ي  ى

ع ى جمحق نقعظيجعخل عجلهتلكغ عجنسمن  هن حكلكأليعُّـ عجنمئهتمئيعه مس ُّـخييعحم
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 .يجفسمثملعخكلكقغ قنعغ  : ظهشنضقنعغ نعآلخكلكقعغ 
وجودة هة    ا

مغ عن: يخملكم عخفمهمت شجلمب ظن عجلهتمل جلبلكقغ جل لكيعم عيهنتيطعف جعلكجلتبلكق مع ه ي
مغهتخلعحليعمممل عجنمث ظن عآلخكلكقغش  فغش نعحكتيطم جلمبمث عحلهئخصظ جع مغ  :ينَّـ هن

ف: يعآلنم مغ وظن عجلهتمل معمئمهيط جعلكحليعممملش نهنلك جنمثيغ جعهب ى ى ي ُّـمئمهيط جعلكحليعممملش ي
فغ مغ  .حملكجلهتمل هن

يظن عجلهتمل هنتخيمب عآلخكلكقغ عحلس: عجنثلكذ ي َّـمتلك ظن َّـمتلكمش نعآلخكلكقغ ي : مثملش حممثمئلكمي
ف مغ  ....معتمتلكنم هنلك جنمثيغ جعهب

 : هنهيلكف ظهنيعُّـيجنمئيط عخكتهب ممالن عخفمهمت َّـىعع جلمف
فغط.ص     هنلك َّـ عجلهتملط.ص مغ   َّـ َّـ هن

وظهنلك عجنثلكذش حممئيط عجلتهبيط  ي آلجغبلكغ عجلهتمل جلمف جفيطُّـ ظنحكجيخل معيععرلك هن ي
 :حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخل


*     *     * 



ن جلمئمبمثملش نقجن  ن جفسمثملش نَّـ نعضحملش نظحفيعه معهئ ينعآلخكلكقغ معلكقغ معهئ ي ه

.طضصك:  هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي)ص(
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قط حممشهث عخكلكقغ همملكجنتمه ي قش نمم عي ز جلمئمبمثمل جنمبهبتمه ز ش نخميط حم وقغخكلكي ف عخفجهلكق عجنمث يعل نمغ
ش عجنىعه ُّـهيمثيط ف عجنىعَّـمت مغ يجليط َّـىعع ظجفيط ظفجنمل عجن ي ز  :ى

ي ص ا ديد دور ا الثة   اهات ا ّاال ّ ّ

يَّـمتلكم عخضلكَّـلكغ جليطُّـيطغ ظحفىع مم نعجفيط هنمتهتلك هنهتهبمل جعمثلكن فنق عجنمتيس عجنيطُّـمت  ي و ي ه ي
ينظن عخفيعمغخيمثمل آله هنمتهتخص جفلكم عجنتخيلكقكش نَّـ جغالجغمل) عجنمئيعظن نعحليطُّـهن(  :ي

يعخفيعمغخيمثمل عحلخنُّـمل جنمبمئيعظنش نقجن آلن عحليطُّـهن جمحق. ص م ي نش حمهت جضهي ه هنمسهن
ض نعجنيطق يجعلكجنجه نعجن  .ي

 .يعخفيعمغخيمثمل عحلخنُّـمل جنمبحيطُّـهن فنن عجنمئيعظن. ص
يهنيعمغخيمثمل عجنمئيعظن نمعلكجعخيمثمل نهنيطعقُّـمل عجنسمتملش . ص ش ي ينَّـ عيخضلكن عجنىعه هثهسهن جع

ق نعخفمهيطق عآلظحل مض مجمث هنخيلكقحممتلك عجنيطُّـمتمث يحملكجنمئيعظن َّـ عخفح ملش جع َّـ عخفمهيطق ي
جن نمض مكمبي نظهنلك عحل...يعآلنم نعآلحفحق حممثهتلك ييطُّـهن ظن عجنسمتمل حمتمسجخ مض لك ش ...ي

  .نعجنهئالن مض َّـىعع ي ُّـسخي َّـىعع عخفحرض

هنملش خمس عحلهئهبمل)ص( .ضصصل صصص كصف:  خف عخفمتحي
غ مض)ص( م عآلُّـخصن نحميعنجل حممئ عجنخيمئمثيطغش جعح  .صصصك:  ظظ
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ؠإؠ ّؠ  
ؠ ءؠّ  ؠ ء  

ُة عليه اوال يصح: قال مّ زاِج؛ واأل   .تعا عليه  المتناع ا
م: أقول ة واُاأل رانّ فِان، ال يفتقرانّ وجدانيِ أ وقد ، ٍ إ تعر

ةا : فيهماُيقال الئمُ إدراكّ الئمُن حيثِ مِ ا مٌ هو   ُإدراك  ُ، واأل
نا م ناُن حيثِا   . هو ا

ونان ونانّّ حسِوهما قد ي  إذا َ اإلدراك فإن؛ّ عقليِ، وقد ي
ال فعقليّيّهما حسًا فّيّن حس ّان، و   .انّ

م: ر هذا فنقولإذا تقر ُأما األ ستحيلّ اٌ فهو   من ً عليه إ
  .تعا منا  إذ ال ؛العقالء

ةّوأما ا ن، فّ ًحسيةت إن  كّ زاجّألنه ؛ فكذ زاج، وا  ُا من توابع ا
، عليه ُستحيل ن جسماتعا ال  ً و ّ.  

ن ن  كماءًةّت عقليْو تها ا  ُوصاحب تعا  ُ، فقد أث
اقوت اري ّ؛ ألن  مناا الٌصفّ متتعاا ما ا ئق به،  ب

قصِالستحالة ك فهو مدرِ ا ، فيكون ا ٌِك عليه، ومع ذ ما ته و
ٍمدرك  ألعظمٍِكأجل مدر ة إدراك، وال نع باّ بأتمَ كّ   .ّ إال ذ

جعخمنش جلمف هنلك خملكجن عجنخيالهنمل عحلحل مض هنمئيطهنمل خجف جنهئتلكغ )ص( ي َّـ ظجع عحكحلكم عجعيععَّـمث جع هث ي ي
ن جعل حك غ عخف غعجنمثلكخم غ مض خف عجنمثلكخم عق عخفمبهئ .ظهث

جعخمن)ص( غ مض جلمب عجنهئالنش آلمح عحكحلكم عجعيععَّـمث جع هث .ضضك:  عجنمثلكخم
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ت ّوأما ا ة؛ بن اَمون فقد أطلقوا القولّ َ إما العتقادهم نّ ّ 
ك ِلعدم ورود ة، أوّات العقليّا ع ذ ِإ ف؛ ا  تعاه ن صفات

هجّتوقيفي وأسماءه ه ا وز لغ ن ّألنه ؛ّم بها إال بإذنهة، ال  ن   و
كن ك جائزا  نظر العقل،  س من األدبًذ واز؛ه ل ون    َغَ أن ي

  . ال نعلمهاٍ من جهةٍجائز
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ؠ  

ق لكيآلش نقجن طغ نعآلمس هن عخفخيلكذ عخفستميمتمثمل جل عجنتخييعُّـيعجنمبىع  ي ُّـتهملي نمغيطعهثمثهظهن
قُّـ يعجنخيمب هبلك جلمبخص جفٰه ن جفلكذغه هلكش جفمثهن معهئ فَّـى جنمبهبيطقه مغ قغلكم جع  وملي قَّـمتمثو ي جعمه

مظ قهيجلمتهتلك ممخص َّـ جفلكم عجنخيمب عحلمه ن عجنخيمب عحلٰه ي عي ذنقُّـيش نهبىعع ي ُّـهئ هلك ي
مظشهلكيجعيطجسمث ي نقجن حفالحملك جنمبحمه  عخفستميمت ي نعجنبيطجسي عجنىعه ُّـمتمئس عمل عجنرضنقهه

هلكش يمث معمهيطُّـمئ عن مملكنه ظن هنستميمتمثلك جل عجنهئسمك نعجنمتحييعشهلكيقُّـي معمه عن مملكنُّـجل عجنتخييع
 .ي نمعمهيطُّـمئيقهي معمهيمل هثحييعهعن

ه  ه يش نظهنلك جلمف هنلك َّـَّـىعع جلمف هنست  ني قُّـمك مض ي حمال خكَّـ َّـهنست
ف  وجنىعغنمغ ش جفمثهن قَّـمك ال مض عجلهبمبملش نخميط عحفتمب مض حكخيمل نضمث مم هنمتهتخصو نظمسي

 جع معتخييطعرلك شمثخليغ نعآلمس عحلسي نعآلمس ي معمتحخن مض عجنمبىعيمبىعغفعأليعغ عجني ظن عحلهئخصظ عمل
ىخلش جفمثهن هثجيط هثهييعع هن عجنبهل ُّـيغ نعآلمس عجنخيمئمبمثيجنتجههب عجنمبىع ن جل عجنمبىععألىع ه خييعض

ن عحلمئمثمئمثيعحلس ن مض حكبمث يُّـتحهبن شمليمثمل عخفختمبهيمل مض حكبمث ممسمك عخفخيلكقم نعجنخيمب مب
 ال معلكنو عجنبخيىش جلمف عحكتخييطعف مملكجنسهييع نعحصجيعغ نعجنمييعجعمل نعجنسهتيعش جع هثجيطيقجن عخفجهلكم

هجنهئ ُّـيطحم هثهيس خكهتمثيطع مض حكبمث جعمئلكظ عآلحمهئلكق نعيقعظ عجنت ُّـيععَّـلك حفحقغ ي ي هثحقغش حمال ه
 .هيطه هنخي عجنجكَّـمثمك حمٰهال جل عجنجكجممثمكىر

زظهنلك عخفتهئمب ن حممئيط جفخننع عجنمبىعي قيهب ه جنمثيغ عيش نجعمتلكظهغ جعخص َّـ جضس  جلمف َّـىعع حمال ي
ي آلن مم نقجنطغ عجنمثيمصلكم آلحكمتلكف عجنمبىع و جنىعغي مثمل حمهت قن يغ عحلسيجن عجنمبىع مثملش نهنلكي جفسي

ن مغسخصش هنلك َّـ ممىعجنش نممشهنىغعف  .ه ُّـهئ
ينظهنلك عحلهئخصظ حممئيط مغ ش ي نخميط عحكتيطجنشيمل جنمثيغ عييغ عجنخيمئمبمثيقنع جلمبمث عجنمبىعي ع جنىعجن

 .يسمثملغ عحلي عجنمبىعمعخيلكملقنع جلمبمث ينمس ر
عم مض عجن :جعخيبلكقغ ظحفيعه  : نعآلمس َّـيمبىعغعآلخم
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هنىحٍ أجنّهت .١ مكملجههسىطمب مئملهي ٌ مم  .منهئ واحلمكحنءّ مئهنىس احي
ٍيسةـمث ّـهت .٢ هنهسىعّ مكملجههسىطمب، مئملهي ٌ مم .منهئّ وذمث مئهنىس احي
هنىحّمليسةهنهسيش امث .٣ هيىع احلّمليسة وىغ امثجههسىطمب، مئملهي ٌ مم وريّمليسة، وهنهسيش امثّ  ّ 

.ىعّ امثهسلكملهيّمليسة وىغ امث،مث
 :، وىغٍىعّ هث مئىشض أدمثّالهنىس مت،إذن

١ .  ع اا  
هيىطن يغمنمك مئىشض ىغيسا امثىسمثهي هث جيالل  ىطمنامث  :امث

هيهسىع احيىسرك األجن إدراك احيهنىطخن، إذن ىغهنىطك هثىط يغهنىطخن: يحخرآل  .ِهي
د واإلجيىطد                 ٰه ىطج إمثهي خن امث اه جههسىطمب أمهىشه احي  .ّهت هثىط مي

ء:إليجرجى اٰه ال  ُّـجنيط  هث امث  .ّجههسىطمب هنمن
ىطمنامثلكهيىطس يغمنمك مئىشض ىغيسا امثخيىغىطن هث جيالل : يحجذدأل  :امث
 إلحه حخدآل                    إل حيدملإلحل
  بهأل حخخحلألرإلجخو حيدث      إلحه حخدآل  حدإلحل
إل حل حيدملإل  أل حخخحلألرإلجخو حيدث       إل

ىطين ىطمن امثيسي ىغ هث امثمسمك امث ىع هتخيى خن امثلكهيىطس امث هي هس امثهن  :َّـ
 ر حخخحلإلبخيدث    يثذ ال يي حن يحو

 أل حخخحلألجخو حيدثر                   إل حيدملإلإلحل
إلبخيدمل     حن يحويثذ ال يي 

ىع هنهيهنىع،  ىطَّـهيىع وا ِّـ األجن وهثهشىطده، وامث ّأهثىط صمشىشى امثلكهيىطس األول متمي هثلك ّ ّ
ًوإال حيىط هتىطن احيىسرك هثىسرهتىط ِ ّ. 

يع هنىحّ أَّـ ّوأهثىط صمشىشى اآلجيىش متلكىس مه ن يغمن ء أن يغمك  مث وذ؛ًهثهنهشهسال مئ 
َّألن هت  لٍءّ اه هثهسمل ل متىطمئال خن مئملٌ مي ن احيهسمل ، متال يغمك ّ مث هس ال ؛ً  إذ األ
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ش َّـىعع حفيش نعآلخكيطي مض عآلخكيطُّـهيخي  . نعآلضخييمب عآلخكيطى ي ُّـمتهيخي جل عآلضخي
٢ .ّؠ ءؠ  ء  

 :هعجنتلكمظ ظُّـٰهلكعجنبمثلكن نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمبمث هن حفالم 
عمغمك جعهبىغعف ي مم جنىعغش ي خظ هن عجن  حمهت هبخليمثمل جنيطه عخفتهئمبي جفسي

ش نعآلحكخصظ نعجنمههيلكغ ي هنلك جنمثيغ جعحديمبىعغجنع هن ظي خش نجضتلكمغمل عمل عخفىغعف
خممثهيمث  .مليمع

عمغمك  ي خظ  .يجعهبمبتىعمعخيلكمل  هن عجن
قش نرلك يعخفيطجل َّـمتلكم فجنمثالن آلجغبلكغ   :لكجنتلكمظمم عخفىعمم

 :عجنتلكمظعجنمئمثلكق  هن حفالم  َّـىعع عجنيطجنمث ُّـهبهئ جليعك


 : عجنجههئ عجنثلكذهثجخي عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ نعجنىعه َّـ هن


يلكظ جلمف هنىعَّـمك عخفتهئمبمت حمبشيظمييعه عجنمئمثلكق عآلنم يظهنلك ي نظهنلك .يمبىعغهبخل مض عجنه

 :عجنتلكمظ مئمثلكقعجن حفالم ظمييعه عجنثلكذ حممثهبهئ جعمثلكشلك هن


عآلحكخصظ ي آلن  نقجنطي هنمبتىعيهثظ نمعخيلكمل عجنمث يمبىعغ ي ُّـهبهئ عحكمتلكف عجن
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خممثهيمثملش ظه مي معسهبمثمل عحل:ينعجنمههيلكغ مع خم  جلمف ه جعلكآلحكخصظ ننظهي جعلكجنمههيلكغ هن
ش جفمثهن نقفغ م جلمتيطعآلقن مض قجن خم ش   عآلجفلكفُّـهن مض عجن هنلك نظ عإل جع هثهيس

َنه مإ:  خملكميظهث جفمثهن قنه جل عآلهنلكن عجنيعضلك  ه بالقياس ال يزال ّن يصف رّ
هر باسَا نهاج،  اال ًاج، ضاالجوعًاعنا  االظ ،ً مائال عن ا يل، قائال ّ س ً عن ا

ميل، أ غ ا
ُ

َعرفه بما عرف ةّ  .... به نفسه من غ رؤ
ؠت ؠءؤّ  

زاج   ا
حكملي عخفىغعف مممثهيمثينع :خل يخملكم ظيطق عخفتمسحص  هن مغمتيغ ظنعأل مل هنمبهب

حك حكلكغ هنت حكنم ى عآلجيمل جعخل عآلقجعيعخفمبهب لك يشظ جفت شهجيلك هنلك هنتجهلكهبمل عآلمغىغعظيمع
ن جعلكجنمئمثلكق عمل عحليععقغ عجنجهيطُّـيطغ جعيعنفغ ش نجعلكجنمئمثلكق عمل عجنمقنفغ عجنجهيطُّـيطغ همعهئ

حكمل  حكملجفيععقغش نجعلكجنمئمثلكق عمل عجنمثب جعمل ُّـب جعملش نجعلكجنمئمثلكق عمل عجنيعلك  ....قلك
يعغ يمل هنتجهلكهبمل حتمه جل معهيلكجل جلمتلكد هنتمسحفيمممثهيمث: عخفىغعف: ينخملكم عجليعمغلكذ

قغ مممثهيمثململش جعحمثهن معهئ يعآلمغىغعظ جحلكحك قغ مم هنمتهتلك حك يحك  . عيحفيعي
يّتوقيفي   ةّة األسماء اإل

ي جلمف عخفسهب عخفجهتي عجنمبهيىح عجنيطعم:يظهنلك عيحك مض عجنمبميمل حمهت  ظه ش هن عجنسهبملي
 :ي نظهنلك عيحك جلمتيط ظَّـ عخفخييعحممل حمهت. ظه عجنخيمب نعجنيعحمخيملشيعجنخيالهنملش ظن هن عجنسهب

قغ ظهعجنىععغ هنمسحف ف عقع : ي عن هن ظنظلكحمهتلكش جفمثهنو جع مغ حفىعغ ىظجفمئمثمئمل عجن
ن هن ظن جعهلك ن جعلكخفيعمعبمل عآلجفيطُّـيش حمهت عخفسخصههتلك خظخيي ُّـهئ ملش عخفستهتمبهئمل يغ جلمتيط عجنمئ

جفمثيط عجنمهيطنم )ص( .)ط( عحليطُّـهن قخم )ص(ش عجنبلكغ طض ك:مع
.صصص كض ف:عآلقجعخيمليعجنخيمئمبمثمل حكهيلكق عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآل )ص(
.صضصك: ممتلكغ عجنتخييعُّـهيلكغ )ص(
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 ى جعهلكومعهسحفىع ظن لكيهنمشنعقع ظحفىعغ جعهلك خظش حم ...لكمجمث عآلحكخصظ نعجنمههيلكغ حممثهت
عجفيطُّـيمل عخفسخصيحمهت عخفيعمعبمل عآلحصمث... قهنمل حصلكي عجنالىمجمث عآلخكمثلكظ نعقع  ...مليغ جلمتيطَّـ جعلكجن

ُّـيش حمهت عخفسخصي خظجعهلك خظ ني جعهلك  ىعغ يىحفىظ مل عجنسلكقُّـمل مض مجمث يغ جعلكحص
مغ ق عجنخيمبهبمثىحفىنعقع ظ ...فعغلعخف غ عجنمه حممثهتلكش حمهت هنيعمعبمل عيحك مل يىعغ جعهلك جغب

ش نعآلن  جع َّـ شه عقن حملكيحك جنيطجس جنمثيغ جنهيحيلكش...عجنخيمبمثنمش يعجنبلكلك عخفجيمب
 .ملش نعجنمبهيىح َّـ عحك عيحكي جلمثمتمثهجفمئمثمئمل

خممثهيمث يظهنلك عخفيععف جعت م معخيلكمل علكالم عآلحكخصظ جلمبمثيظن : هتحممل عآلحكخصظ ي خم  جلمف ههن
 .مليعآلقن نعجنيعحفمهمل عجنهلجلمث

ك عحلهئ )ص( .ضض ك:خف حممه
غ جلمئلكأليطُّـ )ص( .صض كضف: ييط ممخصم عحلمثيطقهي عجنسمثجنمبهبيعمغ عجنيطُّـمت شمليجعح
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ءؠ ّؠ  
 ءؠءدؠ ء إء  

هُحدّوال يت: قال  المتناع اال؛ بغ
ّ

طلوبِاد   . ا
اال :أقول

ّ
  .ّ وحقيازي:   معنُ يقالُاد

جازي فهو كون والفساد، إما من : ّأما ا ئا آخر با ء ش ورة ا ِص ّ ً ُ

م ء آخر، كقو ٍغ إضافة  اء هواء: ِ ًصار ا واء ماء، وُ ًصار ا أو مع ُ
ء آخر، كما يقال اب طينا: ٍإضافة  ًصار ال هُ اء إ   . بانضياف ا

قي فهو ّوأما ا وجودا: ّ ئا واحدا  وجودين ش ئ ا ش ورة ا ًص ً ً ُ.  
َ األول أنْر هذا، فاعلمّإذا تقر ستحيلّ  ً؛قطعا تعا  عليهٌ 

كون   . عليهِ والفسادِالستحالة ا
، فقد قا ا صارىُل بعضّوأما ا  أنه ا: ا

ّ سيحّ واّ فإن؛د با : هم قا
ا

ّ
اري مع ناسوتيُيةّ الهوتتد   .  ع ِةّ ا

ص أنه ا: ةّوقالت ا
ّ   .  ّد بعّ

تصو  أنه ا:فةّوقال ا
ّ   . د بالعارفّ

َفإن عنوا غ ّال، ثمّره أوّصوت من ّالبد ما ذكرناه، فْ ، م عليهُ ً
 ألن االً؛ قطعاٌناه فهو باطل عنوا ما ذكرْنو

ّ ستحيلَادّ   نفسه، ٌ 
ستحيل إثبات هُف   .ه لغ

ه فهو ُأما استحا وجود: ّ ادهما إن بقيا  تحدين بعد ا َأن ا ْ ّ َ َ ّ ين فال ّ
اد؛ ألنهما اثنان ِا

ّ ّ
ن .  ال واحد اد، بل وجد ثالث، و ن عدما معا فال ا ٌو ُ َ ّ ً ُ

َعدم أحدهما و اآلخر، فال ُ وجودُ عدوم ال يتحد با اد أيضا؛ ألن ا ّ ا ّ ً َ ّ
.  
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ؠ  

 نظهيمل ي ومل نعجنت هن خكمسشلك حكمبمك هثمئيسيمثجفهئلكن عجنسمببحفيع هن عآلظ هجفهئَّـىعع 
ق جلمبمث ش نخميط جغبمنيلك معهسفيآلشنقجن  معخيلكملط خض ف يهثظ وه عمل عهنهئلكهث مغ  نعمغمك عجن

 .جعلكجنىععغ
م جعلكيحتن م حممثلكف هن عجنميحقيعحلهئ عجنىعه ُّـيععف جليعض َّـلكَّـمتلك َّـ عجنمئ ش  نعحلمب

قي جحلك نَّـ  : قجن آلهنيعُّـن  جلمبمث معخيلكملطي ر
يعهنتمتلكل عيحتلكف مض جفيط قعمع. ص  .ي
جن حممث معخيلكمل لكفنيعهنتمتلكل عحت. ص .هن عجنميحق ظن جفمب

م ُّـتٰهِّـ جلمتيط معمتلكنمهنلك نَّـىعع   . جلمف جفيطغهن عآلهنيعُّـي مم حك
ّؠِ ءد    

 : عجنتلكمظجنبمثلكن علكف هن حفالميُّـهبهئ جليعك عجنيطجنمث جلمف جعجيالن عيحت
فعن )غ(ن )ظ(  مغ  .ظهنيععن هن
 . لكف جعهبهبهئيي خظ هن عيحت 

 :لكف هنخيمتمثلكنيجنالحت
 :ش نَّـ ُّـمتمئس عمل خمسهبخليلكف عخفجلكقهيعيحت 

 .هن عضلكحممل خظ. ص    .هن جمحق عضلكحممل خظ. ص
.يلكف عحلمئمثمئيعيحت 

 .ن عجنجهلكقفهنمتهتخص مض ممالي مم  جلمف هنخيمتونخميط نخمهيمن
يظهنلك نمغ عهنتمتلكل عآلن قولكفي عيحتي حمسنطمي عظش عخفىعمم  ظن و مملكن هن عضلكحممل خظه حك

ني عهثولكفيعيحتي آلن  نقجنطمض عجنبخلي عحتلكف  حمالشو جمحق عضلكحممل خظىهن  جعخل خكمثألخلش ىخص ُّـهئ
مغيط  هخكمثأللك نعجفيطع مملكن ي ظن  نعجفيطش نَّـهخظيعي نَّـلكَّـمتلك ي ُّـ نيجغ) ظ(ه   حمسيط جنمثهئ
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عمغمك)غ( ق جلمبمث هنث َّـىعع عيحت معخيلكمل ش نعجن ي ُّـمبىغن هنمت عجنتميحق يآلهث نقجن طلكفيي ر
غ ي عجنمئعجنىعه ُّـالقهن عخليعنف هن مغ ش نَّـىعع ظُّـمل عجنمتمئيس عجنىعه ُّـمتلكمض عجن غ عمل عجنهيخي

 .جعلكجنىععغ
لكف ي معخييطن يجعخييط عيحت) غ(ن) ظ(جفلكم يظن : ينظهنلك نمغ عهنتمتلكل عجنثلكذ حمهت

 :عيجفتخصيغ عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل
ف. ص مغ  .ُّـوجعمئمثلك هن
. ظحفيعويطىيطهنلكش ننمغىجل. ص
. عيحفيعوجفيطرلك نجعمئظن ىيطىجل. ص

هنلك جعخل ظهنيعُّـ ي عحتلكف  عق يطلكفيجليطن عيحتي عآلنم  نقجن جنمبىغننطهنَّـ جعلكلكمبمل مجمثخيلك
ف مغ فوهن مغ لطنعجنثلكذ. خليُّـ هنستمئمبوُّـ جع ض هث هن جعلكغ عجنسلكجنبمل جعلكهثتهيلكظ عخف  ط جنهئ

ف جنجييعمض  مض عجغمتخلجعخل عجغمتخلش ني يعي لكف يي عحتيآلهث  ط نعجنثلكجنهن.لكفي عيحتوعق ي نمغ
غشلكف جعهبهبهئي ي خظ هن عيحتشعقن. عجنبخل  . نَّـ عخفجيمب

ّؠ ءؠءد ء ؠ   
 :هعجنتلكمظ ظُّـٰهلكعجنبمثلكن نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم 

ف جعلكجنىععغش ُّـهبتمت جلمبمث عحليعممملىنعمغمك معخيلكمل عإل مغ  . عجن
عمغمك يلكفع مصلكقُّـي عحتحيطيجعهبت معخيلكمل ي خظ هن عجن  . هلكه

 :عجنتلكمظعجنمئمثلكق  َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم ضمثِّـُّـهبهئ مع


 :هثمسحفىع عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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هث ه معخيلكمل جحتمت عيحتلكف عحتلكفعينظهنلك فجنمث عهنتمتلكل مم ي حمهب حفالم هن عجنميحقش هلك ي جفمئمثمئمثي

 :هعجنتلكمظ ظُّـٰهلكعجنبمثلكن 
ف جعلكجنىععغش نهنلك جليطعن عهنلك جحهئ معخيلكمل عإل مغ هنعمغمك عجن ف ظن ي مغ  هن

 .ه ظن نعمغمك جعلكجنىععغشهجحتمت ظن ش هنخييطننههئجح
عمغمكي خظ  يلكفع جفمئمثمئمثيحيط هن عجنميحق عحتيجعهبت معخيلكمل  هن عجن  .هلكه

 :هحيطع هن عجنميحق جنهئلكن عجنميحق عيحفيعيهنت معخيلكمل جن مملكن 
فع.ص  .هلك هنخييطنهنهلكجحهئمت .ص مغ ه جحهئمتلك هن فهلكنعمغب .ص  .ه مغ . جعلكجنىععغهلكجحتمتخي .ض  .هع هن

خم عآلقجعخيمل هنعجنتلكمظ جعلكلك ش نممىعجن يحمال جمحق جنمثتي عآلنم يظهنلك: جعجهمئ حيط هنخي
ي نظهنلك عجنثلكجنهن حمسن.عجنيععجع جفمثيط ي ظفجني م معمسجخ يجفمئلك ل مل عجنت  ظن م فننوحتل هعجنت حك

ن  عمغمك جعلكجنىععغ جغلكنُّـهئ ظمث.وجنمب ي نظهنلك عجنثلكذ حممثهبتمت ظُّـٰهلكش نخلمه ه  ي يمل َّـىعع عجنجهي
لك جعحنظ هن عجنخيمتلكُّـمل ظن جعمسق ملش يلكَّـلكغ عجنيطُّـمتمثيخيىش عيخضجل جعي هنيطيآلهث نقجن طهثح
 :نقجن هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ.  مض عجنهلف عجنمثوخكحقىممخص ظ

ف معخيلكمل  عإل مغ ف جعلكجنىععغش ههن مغ ف) غ(ش نَّـ نعمغمك عجن مغ  نَّـ ههن
ف جعلكجنىععغىجحهئ مغ خمش عجن عمغمك مض عجنمتهتلكُّـملهي نعخفهبهئ هنت فن جلمف عجن  . مض نمغ

عمغمك جعلكجنىععغ جعهبت ي خظ ف عخفهبهئ جعلكجنىععغحيط هن عي هن عجن مغ  .خف
عمغمكي عحتلكف و جن ظهنهئ ف معخيلكمل عجن مغ  جنهئلكن شجعخص جليطعنش نَّـ عخفهبهئ عخف

ش ظن هنهيتمئيع هعهنلك هنستميمتمثلك جلمت ش نعجنتلكمظهعي  .ن هنثمبيمث حملكخفمئيطي جعهئال خكمئهجعلكلك  عجنمث
عضحمل ينظهنلك جعمثلكن جعجيالن عجنالقن جعجهمئش يظهنلك عخفالقهنمل حم ي عآلنم ي عجنجهيمث حمسني

مي عيحتجل ظَّـيحفالم هنيط ي عق جن مس ُّـهئ جضتلكمغلك حممبخصقع ُّـتطلكف نعحلمب  طحيط جعلكيحفيعه
ي جضتلكمغلك عمل عيحفيع جنهئ ُّـتنعن مملكن  : آلهنيعُّـه حمهت جعلكلكشحيط جعه

ف جعلكجنىععغىحف. ص مغ هث نعمغمك عجن فن سيمعمسممي عن  جفمثهنطمب مم م فنن ويط نمغ
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 .هعجفتمثلكمغ عمل خظش نرخيمب خملكألخص جعىععمع
فن هتلكمغلك عمل هنلك َّـ جنهئلكن جضشهجن مملكن جضتلكمغلك عمل عجنميحق. ص  جضتلكف عجنمث مض نمغ

فن ي آلن  نقجنطنعرلكفن ف عخفهبهئ عجنىعه ستلكف مض نمغ مغ عجنميحق عخفهييعنك َّـ عخف
عمغمك معخيلكمل عجنمث ش نظقعف قجن عجنميحق ظ معخيلكمل نمض عرلكفنش حممب مملكن عجن  نهجضتلكمغلك عجنمث

خمهحمهت عرلكف معخيلكمل  جفلكمغتيُّـسيط ش نعرلكف عخفهبهئ هنت فنهي هنمت ش ن معخيلكمل  جلمف مغ مميعهن
ن  وعمغمك جضتلكمغلك عمل عخفهبهئ مض ظهنيع ظحفىعن هنمتعجنحممثهئ هثىش نَّـىعع حف معخيلكمله  معخيلكمل مب مم
.هجضتلكمغلك

ّؠت ؠءؤ  
  الحظة

: جفيطرلك جمحق عيحفيعش نرلكظخل ي جفهئهبخل حكمببمثعجنتجيعُّـيطظلكجفمك جنمئيط ظنقف 
م نعيحت م جعمسهثل  حصخص جفلكم خجفل  ي عخفمهمت يجليعم نخميط .لكفيعحلمب  :يعحلمب

ف م عمل هثهييغ عجلهتلكغ عجنت هثسمك عجنمثهتلك و نخميط هث.مض خظ خظ ىنمغ سمك َّـىعع عجنمئ
مللكيَّـمتلكش جعمثمتخص خفلكف َّـلكيعيحت لكف نجعمثلكن جعجيالهث مس ُّـمتسب آلجفيطش حمهت َّـ ي خف عيحتي مع

م نعيحت ط ظن عحلمب م جعال خملكأل   نعجفيططس حكمببهلكف جفهئيخم
م ييع عخفمهمت جنمئيط قمم مغ عجن: ي ظنمض هنخييعك عيحكتيطيم جلمف جعجيالن عحلمب

عمغمكى قجن ظحقنقغمض ف معخيلكمل  عجن مغ فن جن ومعلكجعخيلك مض نمغ ش  ظحفيعش نَّـىعع جضلكمه
ضمثح ظممثيع هن حفالم   :عجنتلكمظعجنبمثلكن نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع

ف جعلكجنىععغ هنستميى نعمغمك مغ فن جل عجنميحقشو عجن خفلك مملكن ي نعي  مض نمغ
ف جعلكجنىععغ مغ  .نعمغمك عجن

.ضصض ك:ممجه عخفيععف )ص(
.عخفمهيطق عجنسلكجع )ص(
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ف جعلكجنىععغ جعحلكمي خظ  مغ  . مض خظال هن نعمغمك عجن
 : عجنمئمثلكق عجنتلكمظُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم


غ ه ُّـثبمن عخفجيمب  :نجعلكجنخيهئيغ عخفست

عضحملش نظهنلك عجنهئمقه حمسن يظهنلك عجنمهمييعه حم ي فن جحهئو عخفهيتمئيعي  جعلكجنىععغش ه مض نمغ
ف جعلكجنىععغ ني خظ مغ عمغمك عجن  .هن عخفهبهئ جعلكجنىععغ جع

ق عجنثالجغمل عجنتلكجنمثملش مض خظينجن مملكن معخيلكمل جفلكي  : جنهئلكن قجن عجنحنظ ي ُّـخييطن عآلهن
.عجنهلُّـ. ص
م عجنهلُّـ. ص .هنخيمب
جن. ص .هنخيمب

جفمثيط نهثهي عجنهلُّـينعجنثلكذ حممثبجيمبهتخص ظفجنينم  عآليظهنلك ي نظهنلك عجنثلكجنهن حممبمبىغنهن شمل عجنت
عمغمكي آلن  نقجنطعجنيطنق مسهن جفمثهن َّـ جفلكم معخيلكمل عجن  عجنمث مض ه جضتلكفش مض عخفخيمب

م جضتلكف فنش نعخفخيمب فن جفيطنجغلك نجعمئلكظ معخيلكمل  عجنمثهنمغ همض نمغ  .ه
هقغ ظهثهيلكش مل عخفىعمم جنهئلكن عجنميحق ي ُّـخييطن عجنثالجغشلكف جعلكجنميحقينممىعجن جن مغلكق عيحت

عمغمك جحهئمتلك ي وخظي مم مل عخفستميمتمثمل جلي ظن عجنخيمبشهنيقن عجنثلكجنهن َّـ عهثمئالغ عجن ه هنخيمب
 .هتمئيععش جع َّـ جلخل عجنهيمئيع نعحللكمغملهنهي

اد بمع الفن لول واال   اءا
معمض  عجنجهلكقف مض هنخييعك ممالهن خملكم ع جمحق هنلك قمميعهثلكنش و جلنحممش: جعجيلكم عحلمب مت

قن ظني جغ سيالجعيطحم ى هن معمه ي ه ي مهئ جلمبمثي  هش جفمثهن قمميع ظَّـ عخفخييعحممل هنخيمت ظحفيع جنمبحمب
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ونعيحتلكف َّـ جمحق عخفخيمت عجنىعه ظخممث عجنيطجنمث جلمف عجعجيلكجن ى نعخفخيمت عجنىعه ُّـىعمميعنهث . ي
ف ظحفيع  مغ ف ني هن مغ جفمثيطش حمهت معخيلكمل عخف ههنتهييعل جلمف هنىعَّـبهت عخفخييعنم مض عجنت ي

فغ جفمئمل ي قُّـمك حممثهتلكش جنهئمت مغ يُّـمئلكجعمب هنمئلكجعمبمل جلىغجنمثملش نعجنهئثيعغ عخف ي شلك ي هتلك ي معخييطن مم
ق مض َّـىعع عجنمتيس هن جعلكغ عجنسلكجنبمل  م نعيحتلكف جعلكخفخيمت عخفىعمم قن نهنحيلكَّـيعنش حملكحلمب يظ ي

لط عق ي خظ ني جغلكذ ُّـبلكُّـمت نُّـميلكُّـيعنط عق َّـ  ض  طخم جلمتيط ظَّـ عإلجعلكهثتهيلكظ عخف
عجفيط عجنمئهتهيجن ق عجن  ييععف جع جنيطه َّـهسيظ َّـ خضحلخص عخفيش نعهثلكقيمتلكظ عآلجممثلكق جلمتيطَّـ جعمت

ق معخيلكمل يعحل قن مض ظ  يلكف عجنخيبيط جعلكحليمثلكمع نهنحيلكَّـيعنش نعحتي َّـ خكهسنهث نخضمبونمكهت
ه قعمعلك نظهيمل نحمخيالنحممتلكأل حممثمئ جعمسحفالم عإل يَّـ نجنمثيط ختمب ه  .ه

ع جلمبمث جعحسمك ي عي ظن حمئمثيجييعفش نهنلك جلمف ظَّـ عجنتى ُّـوَّـىعن عخكلكقغ عمل هنخيمت ُّـمئهي
ه عجنيطُّـمتمثملش عجنيعظخلي جلمبمثهت عخفمتجي عجنخيمبهبمثمبهبهنلك ُّـ  يمظم فنن و عجنت حتي نعجنتمئ

 . جمحق هنهلنجلملولكغ نجملكُّـوظجلمتلكم عجنهئمبخصغ آلجميععك
عحم ُّـىغفعف عخفتلكجع جعمهحقغلنجعلكجنيعمغ  هبىعع ه عمل جفيطُّـهن خميعغ عجنهييععألىش نعجنمت

هش نعخفخيمت ّمن عرف نفسه فقد عرف ر َ َ   نعجفيطغ لهش جفمثهن ريط عآلهثسلكن ل نَّـ قعغَ
ه خضيطن ظلكجليطع هثلكقيطوفغي هنتخييطوقعغي نمعجيومثلكغيقن خضمبيظهث   .و هن فنن خضلكم نجلىغجنمله

ه يمل نعجنخيمئمبمثيظجنمثيغ ريط عآلهثسلكن هثهيس نَّـ ُّـيععنف عخفخيلكقم عآلحصمث مل عجنهلُّـهيمل خميط َّـ
حكملوهن خكلكَّـ قع ه جضس ه جلمتيطهنلك ريط هثهيس ُّـبلكخ ظهن  جعلكجنمتسبمل خفلك مملكن ُّـيععنفن ه حملكهثمثملهفعجغيعغ و

قىعقمعهي نَّـ ُّـي ظهث ُّـجهخييع عآلهثسلكن ويونط ظهظهثهيلك   جلمفىمئبى ُّـتخيلكلكلكن جنمثوخييعك جل جضس
م طي ممحلوهنخيمئ صالح   ُّـمتلكمغمث نُّـخيهبيع جلمئمب جع م الطيب والعمل ا ه يصعد ال ُإ َ ُِ ُ َ َ َْ َْ ُ ُ ِ َِ ْ ْ َ ِ

عه ُير ُ ََ هش حممشقع هنلك ظخييطغ عخفخيلكقم عحلمئمل عجنت عممتسبهتلك عهثسلكن)صص: حملكلكيع (ْ ي حممشهث ي
ن  .يُّـمهخييط هنخيهتلكط نقجن جنالحتلكف جعخل عجنخيلكمس نعخفخيمب

ك عحلهئ )ص( .ضضص ك:خف حممه
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ءدؠ ّؠ  
   ؠد  ء ؠؠا

ة: قال ا الّأنه تعا : ا س  ًل  المتناع انفعا عن ؛لحوادث ّ
قص عليه ه، وامتناع ا   .غ

  : ا اعتباران تعا صفاتهّ أن اعلم: أقول
اتي:حدهماأ ظر إ نفس القدرة ا اّ با  إ غ ،ّة والعلم ا

صفات ك من ا   .ذ
ظر إ تعل:وثانيهما صفات بمقتضياتها، كتعلق تلكّ با ق ّ ا

قدور، والعلم با ع ال نزاع  ف؛علومالقدرة با   كونها َبهذا ا
ورا تعلًةّ متغًةّ إضافيًةّاعتبارً أ سب تغ ا  ّ   .قات وتغايرهاّ

ّوأما باعتبار األو كرّ سب ٌدةّ متجدٌها حادثةّة أنّاميّل، فزعمت ا  
تعلّدد  وا؛ قاتّا ن قادرا  األزل ثمه ّ إن:قا ّم ي م ً ً صار قادرا، و

ا ثم ن  ّي اًً قَ. صار  تجدد فيما ذكروه هو إ ف؛ خالفه وا ن ا
عل َ، فإن عّق االعتباريّا ك فمسلمْ ٌنوا ذ الّ وجهٌ فباطلّ، و  :  

نت صفات: لّاألو زمّ متجدًه حادثةُو  الزمُ انفعاَدة  ه، وا ُ وتغ ّ 
لزومٌطلبا   . مثلهُ، فا

ي قعمغ خف شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسش جنمبسمثيط عآلحكتلكق)ص( ط طضص كصف: ي
جفمثيط  .ضصصش نكصصص كصف: نممىعجن عجنت
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لزوم من وجهُبيان ِّ أن :لّاألو:  ا ستلزمّ فتجدٌةّه ذاتيصفات  ٌدها 
اّغ ات وانفعا ا. ا ستلزم حدوث:  ا صفة  َأن حدوث ا ُ ِ ٍ قابليةّ ّ 

ن تغ ماهيته  ه، ل حل وتغ ستلزم النفعال ا ا، وهو  حل  ّ ا ّ ّ ّ ّ ٌّ

ال، فال ت طلوبُتعا وانفعا  ًون صفاته حادثة، وهو ا ُ.  
ا قص عليه؛ٍ كمالُصفات تعا صفاتهّ أن :ا  فلو . الستحالة ا

لو،دةّ متجدًنت حادثة كمال، وا زم خلوه من ا  ّ كمال نقصّ  ٌ من ا
  .اهللا عنهتعا 



ضصص..............................................................................يمببمثملعجنس ظهيلكمع مض

 
ؠ  

 نملي نظن عآلملشيمل نحمخيمبمثيمههيلكغ معمتمئس عمل قعمعمثي ظن عجنن مض عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئمليمعمئيط
خمينظن َّـ عجنت ُّـهئهي مض عهثتىغعجلهتلك حميعك عجنىععغ حمحسمكش   يعجنثلكهثمثمل َّـ عجنت ُّـت

ف جمحقن مغ  جعلكجنمههيلكغ يسهبي معخيلكمل عي حمخيمب حمتعهثتىغعجلهتلك جلمف حميعك عجنميحقش نعق ي هن
ش نيهلك هنمتتىغجلمليآلش نقجن طمليعجنهيخيمبمث ي خك ظن  هن هنمئلكن عجنهيخي هجنمبىععغ ظجفهئلكهنلك ي

ن مض هنيعمعبمل عجنىع ي عجنىععغش هن عآلقجنمثملش عغ جن ظجفهئلكنهنجنمبهيخي ظجفهئلكهنلك ظحفيعهش حمخص ُّـهئ
غ جعلكجنىععغش نجمحق قجن مملكجنمئيطن عجنىععجخ مغ ينعجن ش نهنلك َّـ مض هنيعمعبمل عجنهيخي جن ظجفهئلكن ى

ن عجنمههيلكغ عجنهيخيمبمثوعجنهيخي هن جفيطنغ  جلمف عجنىععغ همل قعأليطغي نعهنهئلكنش نهبىعع معهئ
ن مض هنيعمعبمل عجنىععغ حمهت جلخل عجنىععغ خميطُّـهبملهجفلكفجغمل  هش فنن عجنمههيلكغ عجنت معهئ

ش نجحهئمتملش ه نجعلكجنتلكمظ حملكجنمئيطقغ مض هنمئلكن عجنهيخي جفلكفجغملشهبلكمغجع همئيطهنهتلكش ننعمغبملجع
ش نجمحق قجن هن ظهيلكغش نعحللكفغ عخفهبهئ ي ي خك ظهث نممىعجن عجنخيمب  جلمف هقعأليطي

عمغبمل جعلكجنىععغ عجنمئعجنىععغ  .ُّـهبمل ممىعجنيط عجن
َّـىعع عخفخيمت هن َّـ هن عجنمههيلكغ هنلك َّـ جفلكفغش حملكخفيععف جع يعن : خممثهنلك حممشقع 
ن يلك عجنىععغ نجعميىشيملش نظهنيَّـ عجنمههيلكغ عجنهيخيمبمثن شعجنمههيلكغ  عجنمتحييع جل عجنهيخي حمال معهئ

 عمل عجنمتمئيسش يُّـهسفه يهنث َّـىعع عخلمبي آلن  نقجنط هن عجنهئخصيغو هن ممخصمهحفلكجنمثمل
مغيطعن نعجنهيمئيطعنش نعجنجكمممثمك ُّـهسنم عمل يُّـهسفهنعجنمتمئيس   عمل عجنجكمممثمك هن عجن
يه عمل حفمب عخفهييعنك ظهث نعمغمك يعآلهنهئلكنش نَّـىعع ُّـهسف عمل ينَّـ ريع عيجفتمثلكفش ى

ف جعلكجنىععغ مغ  .عجن
ع عمل جفيطنغ ظظ عجنمههيلكغش حمال خميطقغ جن فنن عجنتخيمبيعهنمثيعجنهئيع  يمل قَّـب

ش عقن ظهيلكمع جنمثيغ ي ظن َّـىعع ش نعحل. جفلكفجغملهقعأليطغ معخيلكمل جعلكخفمئيطنقش ني جلمب ممىعجن
 :عجنتلكمظعجنبمثلكن ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عجغبلكمع هن حفالم يجعح
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 ّؠؠ ء  ٍؠإ ءد   
 : عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثملهئ جليعك عجنمقَّـلكن جلمف قجن هن حفالمهبُّـ

عمغمك جعهبتميحق وي خظ هن عجن عمغمك جعىعه هثمئيس. ي هنتجيطفي  . ني خظ هن عجن
 . جفلكفغومل جعىغعأليطي هن ظهيلكمع عجنىععمعمثي خظ

ش نرلكل خمبمب ي عخفمهمت نممىعجنل جنمئيط حكلكم عجنجهلكقف   :فجنمثمبخل خفمت قجن
م عجنهئيعي. ص عمغمك نخضيطيعهنمثمل معميحقيقن خم  .ف قعمعي عجن
م عجنهئيعقي. ص عمغمكيعهنمثين خم .مل هثمئيس قعغ عجن

 :خليألمثنَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم خممثلكحكخل عحكتثمتلك
 هفغيهنتجيط معخيلكمل  جنهئلكهثمن قعمعش جفلكفجغملهقعأليطغ معخيلكمل  جن مملكهثمن ظهيلكمع:يعآلنم

 .ن هنثمبي حملكخفمئيطه نعجنتلكمظ جعلكلكشغيهنتميحق
يظهنلك عخفالقهنمل حمهت يحفتالم عحللكمش جفمثهن مس معهئ خملكفقغ جغ   ظلكقغش نمض َّـىععي

 .متهئيعىُّـ ف هنلك يي نعجنتجيطي عجنتميحقهن
مغهتخل ُّـهبهئ جليعك  :غهنمتهتخص جلمف جفيطي مم يظهنلك جعجيالن عجنالقن حممب

مغ عآلنم يظهنلك عجن  :ي
 .يمه جعلكجنمههيلكغ جعلكيجلتبلكق عآلنميعإل معخيلكمل هنت. ص

عمغمك جعهبتميحقي خظ. ص                  . عجنىععغي هن عجن
 . قعأليطوجعحلكفغي جعلكيجلتبلكق عآلنم  هن ظهيلكمعي خظ 

ن ظهيلكمع  قغ قعأليطغ جن مملكن عآلهنيع ممىعجن جنمبىغن هن مم  شجفلكفجغملهعخفىعمم
ن قعمع هنتميحقغ جفلكفجغملش نمم جفلكفغ ومم ي ش ي خظ هن ه جضتلكفوجحهئ يش نممه جحهئي

عمغمك   .قعأليط و هن ظهيلكمع جعحلكفغي خظنجعلكجنتلكمظ ش  جضتلكفوهبهبهئجععجن
مغ عجنثلكذش  ضمثحينظهنلك عجن  :تلكمظعجنعجنبمثلكن  هن حفالم حممثهبهئ مع

عمغمك جعهبتجيطف وي خظ هن قعغ عجن عمغمك جعخصفهي ي هنتميحقش ي خظ هن عجن ي  .ي
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 . جفلكفغومل جعىغعأليطي هن ظهيلكمع عجنىععمعمثي خظ
 :عجنتلكمظعجنبمثلكن  ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم 


 :هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


 :عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظهثمسحفىع 


عمغمك جعخصفي ظهث ي خظهن غ يش عقن حممبمثسمن عجنمههيلكغ جفلكفجغملش نعق ي هنلكفيهي هن عجن

 .ف حمال جفيطنغيق ي خضيطع نشفيال خضيطحم
يظهنلك ظمييعه عجنمئمثلكق عآلنم هب جلمف عجنحنظ نجنمثيغ َّـ مخلكهن ظن ىهنلك سين  حمسشي

ش نعحللكفغهجعخيٰه حمهت حفلكقف  .  مملكنش حمهت جللكقكي مس ُّـهئ جن جغهنلك :جنحنظ  جلمت
ينظهنلك عجنهئمقهش حممئيط جغبمن مض جضمب ي ظن مم ي مي قهنلكذوجفلكفغي  جعمشهنهئلكن ه هنسب

فن فنش ظه مملكن جحهئمتلكش ه حملكجنبخلكق عجنىعه مملكن هنلكظشنمغ م جعمشهنهئلكن نمغ ه مض قهنلكن هنسب
ههنلك نعمغبلك ظن جحتمتخيلكش نممالرلك جعلكلكعينعي جنهئلكن  ه ه  . جضلكمي

يظهنلك عآلنم حمسهث جن ي ه مملكن نعمغبلك خفلك مملكن هنخييطنهنلك جنهئمت ل عجنبخلكق ل مملكن هنخييطنهنلكي ه ينظهنلك . يه

.يعجنهيمه عآلنم هن عخفيعجفمبمل عجنخيلكخغ:  جعيطعُّـمل عحلهئهبملش هنمهيطق)ص(
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ىعجنثلكذ حمسهث جن مملكن جحتمتخيلك خفلك نمغ ه ق حفلكشيطي ى جنهئمت نمغيطش نعآلهنهئلكن عخفىعمم مهلكحم يط يمعيقمغي

وجعمههيلكغ عخللكقف هن خكيطغ نضخي نخميعغ نجعخييطش نَّـ جليع و و ىو و جل عخفلكفغي ض يك هن  .ى
ّؠت ؠءؤ  

ا س متغ واجب تعا ل ًا ّ  
عجليط عحصلكهن ف جعلكجنىععغ نعمغمكي ظن مليمل مض عجنهيمبسهيمل عآلحصمثيهن عجنمئ مغ  ىنعمغمك عجن

ف هن مجمث عجلهتلكغش  مغ  حصلك جعخص هيطمغعآلخكمثلكظش ظه نعي مم جعسمثيش عحلمئمثمئمل ينظنعجن
عمغمك  ش نعجن ف قعمع ي عهث  جفمثهنشبسمثيش عحلمئمثمئملجني عخفمهيطعم عآلمع معخيلكملُّـتمتلكحكمك هن نمغ

ه هنمتىغنمعخيلكمل ني جل ظهي  جع عمل عيجفتمثلكف يُّـهسفه يآلهثنقجن  طعجنجكمممثمكعن  هن ظجنو جن
عمغمك تعجنىعه ُّـ ف جعلكجنىععغش نحصىعع حمال ُّـمتتحييع مض عجن مغ غ عجن  ه جفلكجنملمعخيلكملمتلكحط هن نمغ

ع عمغمك : فنن ظحفيعهش نجنىعجن خملكجن ي عن مم  هنمتتحييعغش جفمثهنه جنمثيغ جن جفلكجنملمعخيلكملعجن هنلك ي
فعجنخيلكن ُّـهبهئ جن جعلكآلهنهئلكن  مغ م عجنتخصن نعجنهئخصمش حممب ش جن جلمف هثح عجنتخصنههن  جع حم

عمغمك مملك عفغ جنهئلكن هنتميحقي جضالمعخيلكملن عجن حلمئمثمئملش عهعش نجعلكجنتلكمظ خفلك مملكن جعسمثيش ي جنمبح
ف جعلكجنىععغش نجنهئلكن جن جفلكجنمل مغ  . نَّـ ممخص معيعهشحييعتمتى معهنخفلك مملكن نعمغمك عجن

كرامية ّا ّ  
جعمل عمل جضهب يَّـىعن عجنهييعخممل هنمتس يتلكذ خكمثىط عجنهئيععهنمثمل سييط جع مميععن عجنسجه ي حط (ي يعخفت

ش ظممثيعحكلكخميش عحل: يخملكم عجنىعَّـبط )َّـلضضص ُّـبلكقه ويطُّـهن جلمف جعيطجلت ي جل ظحسيط عجل
ويط جع مخمث عجنسخييطهش نمملكهثلك مملكقجعينجضهب  ....خلي

ق نخملكجليطغ هنىعَّـب عمغمك جعمسهن ظمث عجن ش نمع  .... جفلكفجغملو عجنتجسمث
ينظهنلك ظظمتلكحمهت حممئيط قمميع عجنبمييطعفه ي ظن جنمبهئيععهنمثمل جعخيععحكلكن جغالجغمل ظظمتلكم:ي ي : ي

ييععألمئمثمل نعحكحلكخممثمللكيجفمئلكألمئمثملش ن حصلك ينقمميع عجنجههتيعحكتلكذ حص. ي يلك عجغمتت جلهل حميعخممل نظن ظظ
 .يحكتمل

هنمملكهثمن عحليعمممل عجنهئيععهنمثمل جفيعمممل ي ه قمغخيمثملي  جفمثهن فجللك ظمعبلكجل عمل خضسمث ملش جعحتي
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فنش نظهث مغس جن جفيط نشلكُّـمل ههنخيب س  .... جليعخك هن حتمنش نعجلهتمل عجنت هنمتهتلك ُّـالخمهي

فَّـ جض: نهن جلمئلكأليطَّـ سظن هنخيب عجن نعقعفمع ي ع ظن ظخم عفغش نقجلهب ي جنمبح
جللكغ نهنالخملكمع جنمبمههيحمل عجنخيمبمثلك هن عجنخيلكمسيمبهبيعألمثنعفقعمملكمع جن  شلكغ نعفقعمملكمع جنمبهبسهب

هظجليععك جفلكفجغمل ش نَّـ جضه عفغ عحللكفجغمل حممثس حممث  . جنتمب عحل
و ظهث نظ:نهن جميععألمك ظقعأل ش نقجن ظهث خملكم مض ي فن جعلكجنثمئ غ ممتلكي هنخيب

م عإل جلىغ)جلىععغ عجنمئمق( فطرت: ي نمغي مض معهيسحق خم سماء ا ْإذا ا َ َ َ ْ ُ َ َ
لك عهثهيجييعغ يشظ: ِ

م  هن جغمئ عجنيعحس جلمبمثهتلكش عمل جمحق قجن هن عخفٰهحهئلكغ نعخفبهئمثلكغ مض عآلظ
 ....ملي عجنهيمئهتمثنظقعظنخميط مج عجنبمييطعفه . نعجنهيمئ

ىسج جلمبمثهت َّـ هنلك ظى مجمبمل عيقعظ عجنت معنهن عفغي جضي ظهث:خكحق عجنمث نَّـي  ش جنمبح
عنهىعمميع دعجفملىنَّـ هنلك ُّـ  ش جفيطنجغهتلك قُّـلكفغ عجنمههيلكغ جلمف عجنىععغ هن: حتمن جلمت

ع عمل قُّـلكفغ عجنمههيلكغ هن خم ىحفالحملك جنسخكلكجليعغ عجنىعُّـ قَّـب  .يطهنهتلكه
ق  :ي مض عجنمههيلكغ ُّـهبهئ جليعضهتلك هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظغنعيقعظ عخفجههت

معمث  مليمل عجنىععمعمثيعجنىععغ جعلكجنمتسبمل جنمبمههيلكغ عجنثب
 

 )ض (ي      مههيمليهنت
 

 )ص( ل مخلكن عجنىععغ ل ي          جلمف عجنىععغهقعأليطغ   
 

 )ص (هخميطُّـهبمل       )ص (هجفلكفجغمل     
ىظهنلك عآلنم حمهت هنلك ُّـ يمتسمك جنمبهئيععهنمثملش نعجنثلكذ جنسخكلكجليعغش نعجنثلكجنهن جنمبحهئخصظ ي ي

ن جعمتمثلكجعمل متسمك عمل عخفخيتىغجنمل عجنىعُّـى نعجنيععجع ُّـشملي جلهلُّـمل عيجغمتينعجنجهمثخيمل عآلهنلكهنمث جن  ُّـمئ
 .هتلك معهيخي حمخي عجنخيلكمسي جنهئمته حملكجنىععغ جنمثسمن جللكخفملشعجنىععغ جل عجنمههيلكغ

غ مض عخفمب نعجنمتح)ص( .صصص كصف:  جعح
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ءإؠ ّؠ  
 ّآ ءّ   

رابعة: قال ستحيلّأنه تعا: ا ة اُ  رؤ ّ؛ ألن  ةّ عليه ا  ّرّ
ٌ إما مقابلّألنه ؛فهو ذو جهة ورةّ قابل با م ا  فيكون ، أو  ح

ال، ولقو  ِلن ترا :تعاًجسما، وهو  َ َ ْ  )لن( و)١٤٣: األعراف ( َ
لتأ افية    .يدبا

ل: أقول ع كماء وا ته باذهب ا جرده؛ة إ استحالة رؤ  ّ .  
جس كروذهب ا واجهةّاميّمة وا ته با مع ا   .ة إ جواز رؤ

وا بصحاألشاعرة ّوأما  رده، وقا ّفاعتقدوا  يع ّ ته، وخالفوا  ة رؤ
  .العقالء

و
َ

راد : بعضهم وقالَقلذ س  ة االنطباعُل رؤ ، أو خروج َنا با
الة شعاع، بل ا صل الَا ء بعد حصول العلم بهُ  ة ا   . من رؤ

ة: وقال بعضهم رؤ ؤمن   أن  هو:مع ا ينكشف لعباده ا
شاف رَاآلخرة ان در ا   .ّ ا

ق امَع إن همّ أنّوا كشف ا ك ا سلمّنوا بذ ٌ فهو  عارف؛ّ  َ فإن ا
ورُتص ال فال يًّة يوم القيامة  ُ، و ة،ّتصوّ رؤ  ٌ وهو باطلّر منه إال ا

ًعقال وسمعا ً.  
ًأما عقال رئي:ّ ن  و  ن  جهةّ فألنه  ً فيكون جسما، وهو ،ًا، 

ا تقد؛ٌباطل   .مّ 
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ّ أن  :ّ األولُبيان ٌ، فهو إما مقابلّرّ قابل، ّ م ا  أو  ح
وري ك  رآة، وذ  أو  حكمه فهو  ٍمقابلّ، و ّصورة  ا

اري .جهة ن ا رئيعات فلو  ن  جهةً،اّ   .  
ًوأما سمعا ة أّم و ّأن : ّ األول؛ فلوجوه:ّ رؤ ا سأل ا

ُ
جيب 

ِلن ترابـ َ َ ْ أبيد نقال عن أهل ) لن(و ،)١٤٣: األعراف (َ ً ا

م  ذ  لغة، و ويا ق أو،ره  ه بطر م يره غ  .  
ا ه األبصار وهو يد:قو: ا ْال تدر ُْ َُ َُ َ ْ َ ْ ُ ُ

ِ
َرك األبصارُ َ ُْ َ ْ

: األنعام (ِ
ٌتمدح )١٠٣   ً.ه  نقصاُ فيكون إثبات،ن إدراك األبصار ب ّ

الث وعيد، : ا م عليه وا ته، ورتب ا ّأنه تعا استعظم طلب رؤ ّ َ ّ

هم : فقال وا أرنا ا جهرة فأخذ قا ِك  و أ من ذ وا  ُقد سأ ُ ْ َ ََ ًَ َ َ ََ ُ َُ ْ َ َ َ َُ َ
ِ

َ ََ َ َْ ِ َ َ ْ ْ

ص ْاعقة بظلمهما ِ ِِ
ْ ُ ُ َ ين ال يرجون لِقاءنا  : وقال)١٥٣: ساءال (ِ َوقال ا َ َ َ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ

توا  فسهم و وا  أ نا لقد استك ة أو نرى ر مالئ ْوال أنزل علينا ا ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ُ َْ ََ َ ُ
ِ ُ َ ْْ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ِ َ ْ

ِ
ْ

ا ًتوا كب ً
ِ

َ ّ ُ   ).٢١: الفرقان (ُ
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ؠ  
 :معخيلكملَّـمتلكم هنخيمتمثلكن جنيععُّـت 

 .جعمهلكقعآل. ص
.جعلكجنبمهحقغينعهثخص  نعجنخيمب جع ي جعلكجنبخن يعجنهئجه عجنتلكن. ص

هنعآلنمش َّـ عخفحلكم عخفهبتمت هنجيمبمئلك مض عجنيطهثمثلك نعيحفيعغ ش . ي هنظهنلك عجنثلكذ حمجلكألىغ ننعخم ي
غش ممخص قنه جل ظهنحق عخفهسهنمتخل  لك: جع هنجيمب م أره! َو ا  يف أعبد ر ًو ّ ُ. 

يظهنلك نمغ عهنتمتلكل عآلنمش حمهت جل س معلكقغ نحكهبخيسمئحلي  . ظحفيعهه
 ؤؠ ءؠ  

مغ هن حفالم   :عجنتلكمظعجنبمثلكن ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجن
شي خظش قه مغهتمل مغسيمم  عمغمك جعجس  قن يهنيعألي مم  هن عجن

 .غيمغس قن هنلكفيش مم مغهتمل
ش نعخفيععف جعلكجنيععُّـمل عجنيععُّـمل عجنبخنُّـمل عمغمك جعهبيعأل ي ي خظ هن عجن  .ي

 :عآلخممثسمل هن يعجنهئَّـىعع ىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم ُّـهبهئ جليعك َّـ


 :هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ

جفمثيطش جنمبسمثيط عآلحكتلكق)ص(  .ضطض كصف: ي ُّـيععمغ عجنت
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غ هن نمغ م عمل عخفجيمب ظ  :عجنتلكمظ عجنمئمثلكقَّـ ن ظحفيع وظن ُّـهبهئ عجن



 :عجنتلكمظعجنمئمثلكق هثمسحفىع عجنمتتمثجمل ظمييعه مض 



 :ممىعجن هثهيخي مض َّـىعن عجنمتتمثجمل



 :هثمسحفىع َّـىعن عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ



ق ل عجلس ين  حمسطمممقه عجنمئمثلكق عجنثلكجنهنيظهنلك   هن همكيهنيعممل جلمف هنلك َّـ عخفجههت
قغوغيهنلكف  .ملي مغسهبمثو نظ

ليعخفلكفغ ي حمسنطينظهنلك مممقه عجنمئمثلكق عجنيععجع ض  نَّـ شي حفلككو جليعكى جنيطجس هن
ق عحللكفجغملي ظن خمشيحكتخييطعفهعآلهنهئلكن عي ف عجنمه  .غ نمغ

ههتلك عجنهيمئيطعن حفالحملك غ عجنمئلكجعمبمل ُّـالقهني عجنمئينط حمسلك مممقه عجنمئمثلكق عخللكهنيغزنظهن
مغيطعنيحممشش شمليجنمبهيخيمبمث  .لك ُّـالقهنهتلك عجن
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ء ؤؠ ءؠ  
مغ عجنىعه ظنقف ي عخفمهمت جحلك نجنمئيط ظنقف عجنجهلكقف نمغهتخل جمحق عجن يط عهنتمتلكل يُّـهسُّـي

 .معخيلكململ جلمبمث يمل عجنبخنُّـيعجنيععُّـ
عغ عجنىعه مغلكظ قف مغ عآلنمش حمهت عجل يظهنلك عجن ي حك ي  هع جلمف لكمبمك هن

َلن تر :خملكمش جفمثهن جنمبيععُّـمل َ ْ  معهيمثيط معمسجعمثيط عجنمتهي عجنىعه) جن(ش ن)صضص: عآلجليععم (ِاَ
ش عقن حملكهنتمتلكل عجنيععُّـمل ظجعيطهيمعتخيمب  .ه ي ُّـهبهئ قعُّـت هنجيمبمئلك:ش ظهي جع

مغ عجنثلكذ جن شينظهنلك عجن ه  ي مض هنخييعك عجنتهبيطف جنىععمع نَّـمعخيلكمل حممئ ُال تدر ُ
ِ

ْ ُ

ُاألبصار َ ْ َ ْ
ش ن)صصص: عآلهثخيلكن (... يش حمهتىعع خكمسن يأل جعخيحيهبت نجلمب قعمع و  ظه  لحفالحمه

ن جحلك ل م عآلجعمهلكق جن عفقع ش نهنلك ي ُّـتييطهبىُّـتيي ُّـهئ ن هثمئمهلكش عقن فييطهبىف جع ه جع ُّـهئ
 .هم عآلجعمهلكق جن هثمئيسعفقمشحم

مغ عجنثلكجنهنش حمهب حفالم جعمثلكن عآلجغيع عخفجكمعمك جلمف لكمبمك عجنيععُّـملش جفمثهن مملكن  ينظهنلك عجن ي
ع مكلكخفخلش جفمثهن ُّـيعُّـيطنن نض  يظحفىع عجنمهلكجلمئمل جنجيلكجنب عجنيععُّـملط نقجن آلش مملكهث

عضخيهتلكعآل وا أرنا ا جهرة  خكمثلكظ مض جمحق هن قا ِك  و أ من ذ وا  ًقد سأ َ ْ َ َ َ َُ ْ ََ
ِ

َ َ َُ َُ ََ َ َِ َ َ ْ ْ

صاعقة بظلمهم هم ا ْفأخذ ِ ِِ
ْ ُ ُ ََ ِ ُ ُ ْ َ َ  عجنمئيعظن هنث َّـىعع يش نممىعجن خميط جليط)صضص: عجنمتسلكظ (َ

ع ممبحقع نمكمبخص خك هعجنجيمبمك جلت ه ه ين ال يرجون لقهمثخيلك متي َوقال ا ِ َ ُ ْ ََ ِ َ َ وال أنزل علينا َ َاءنا  َْ َ ََ
ِ
ْ ُ ْ َ َ

ا توا كب توا  فسهم و وا  أ نا لقد استك ة أو نرى ر مالئ ًا ً
ِ
َ َّ َ ُْ ُ َ َ َ ْ َْ َْ َِ ِ ُ َْ َ َ

ِ ُ ْ ِْ َ َ ُ َ ِ  ).صص: عجنهييعخملكن (َ
ّؠت ؠءؤ  

ا
ّ

ة رؤ   اهات وأقوال  ا
عم نعيخضي هنخييطي عخفجمبديعجنخيالهنملخملكم  يفع عآلخم يظن عآلهنمل عجلمب : لكَّـلكغ مض عخفسمسجنمله ي

عم ع مض قعُّـمل عإل جلمف ظخم هحمىعَّـبمن عآلهنلكهنمثمل نعخفخيتىغجنمل عمل عهنتمتلكجلهتلك هنجيمبمئلكش : عحفتمبهي ي
هث معخيلكمل  عق قعُّـت معخيلكمل مض عجلهتمل نعخفهئلكنط جنهئ ينقَّـبمن عخفجهبهتمل نعجنهئيععهنمثمل عمل مغ يي
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عق قعُّـت معخيلكمل هنمتىغَّـلك جل عخفمئلكجعمبمل نعجلهتمل  هجلمتيطَّـ مغسخصش نقَّـبمن عآلخكلكجليعغ عمل مغ ي ه

 قعُّـمل ينع(: ه هثلكخمال جل جعخيىش جلمبخصألهتعممخصم عآلممخصم عيمح مض ممتلكغ خملكم .نعخفهئلكن
ى مض عجنيطهثمثلك جلمئالش نعحفتهمغلكألىغغ معخيلكمل عإل جلهتلك نمضه   يعجنمتبَّـ قظن ي ظهث مب مض نخم

عظش ظن ي هبخلش ي هن عجنمهحلكجعمل نعجنتلكجعخيخل نعخفتهئمبه حممسهثهئيعمع جللكألجهمل نمجلكجلملطجنمثمبمل عآل
حك جعلكجنيععُّـملش نيتمه عحفي عن عإل:خملكمنش نظجغبمن قجن عجع جلبلكق  ش جعلكجنهئالنهن

ش نعآلخكخييعهه جع مجلكجلملوحفىعظملش نزمبعجعيععَّـمث جعلكخلن  هن ظظحلكجع و مض مجلكجلملي هن عجنسمب
خمىمملكن عحلس ُّـش ننعجع جفمتب  . حممث مجلكجلمليمئس جنمئيط قظنش نمع

ه نظهنلك قعُّـت مض عيحفيعغ حمجلكألىغغ.َّـىعع جفلكم قعُّـت مض عجنيطهثمثلك ه جلمئالش نظمج جلمف ي
جلهتلك ظَّـ عجنسمت عقفملش نظجفلكحصينخم  نعجنهييعم جعخل عجنيطهثمثلك .لك عخفخيتىغجنمل نعخفيعمغألمل نعخل

ه نعآلفقعمملكغ ضخيمثهيملي ظن عجن:نعيحفيعغ ع مض عيحفيعغ يجفت  مض عجنيطهثمثلكهمئ  عقع مملكهث
ع قعُّـتوهىو خمشنحفمبمئهت جنمببمئلكظ  . عهثتهت ممالهنش) عفقعممهت حممسلكلكخم

ن هن هنىعَّـمك ظَّـ عجنبمثمن يظن يهنيع ي جحلك نخميط جليعحممن هعحكتحلكجنمل قجن هنجيمبمئلك َّـ عخفخيمب
ش نخميط فجني عمجلكل عجنجهمثخيمل جعلكمعنجلمبمثش  من جلمبمث عيُّـلكغ يهيلكم عخفخلكجن نعخفهسعجن

 ....مليعجنهئيعُّـهبملش نظخممثهبمن جلمبمث عجنمقعَّـخل عجلمبمث
  دالئل أخرى

هجنمئيط نقف مض عجنمتيس عجنىعه جعخل ظُّـيطُّـمتلك فجنمث مغب عجغبلكغ عهنتمتلكل قعُّـت س جلمئحلي ز مع جعهب
 جع عخفهبتمت شمليخفمتهيمثمل عي عآلنحكيش مض قجن عجلسهبمثي جعلكجنخيخل عجنبلكدغش نخميط مملكن عحليطمعخيلكمل

هتلك جن هتلك طحميعك جغب يجضلكم مخمن  عق ُّـمبىغن هن حميعك جغب عآلخكلكقغ عجنمث مض جعحهن هثهي ه
 .مل جلمتيعجلسهبمث

جن :  نَّـشهغي جليطهملي هثمئمبمثهملي ظفجنغممخص نقف ِلن ترا :معخيلكملخم َ َ ْ : عآلجليععم (َ
جن  ش)صضص وا أ: معخيلكملنخم قا ِك  و أ من ذ وا  قد سأ

َ َ َُ َُ ََ َ ََ َ ُْ ِ َ َ ْ َ ًرنا ا جهرة ْ َ ْ َ َ َ
ِ

عقجعحلكق ) ص( .صضلطض ك ضف: عآلهث
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صاعقة بظلمهم هم ا ْفأخذ ِ ِِ

ْ ُ ُ ََ ِ ُ ُ ْ َ َ َأو نرى ... :زنعقصوضلضم ضوضه ، )١٥٣: اضفسقء( َ َ ْ َ

ا توا كب توا  فسهم و وا  أ نا لقد استك ًر ً
ِ

َ َّ َُ ُ َ َ َ ْ َْ َْ ِ ِ ُ َْ َ ِ ُ ْ ِ  اضوضوف ّوضل زنن ،)٢١: اضغلضقن (َ
 .صٰى ضغه كله اآلكقت اضغلكفق

فق زنغون أضثل ّق أىنلى، ضعغّق ضلآقفّ أدضض كلاد اإلشقرة إضفه كقكفق كو صلطق
طبقرشة مم إضقدة اينطغوب، وضلضم رنعل اضلواكقت اضطقدرة صن أكم رنفك 

 .اضعطفق 
ه األبصار: زنعقصّأطق اآلكقت، ضغغوضه  ُال تدر َ ْ َ ْ ُ ُ

ِ
ْ َ وهو يدرك األبصار وهو ُ َ َُ ُ َُ ََ ُْ َ ْ

ِ
ْ

ب لطيف ا ُا ِ َ ْ ُ ْعلم ما  أيديهم وما خلفهم  :زنعقصوضوضه ، )١٠٣: األقعقم( ِ ُْ ََ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ُ َ

يطون به علما ًوال  ْ ِ ِ ِِ َ ُ ُ  .)١١٠: شه ( َ
، ، ضغل روي صن أيب صبل اهللا صن آرنقئه  وضرية ضفي ضثرية،ىنبقرّوأطق األ

ّطل اضفبي : ضقل ٌ صٰى رمنم وكو راضمّ  رنطه إص اضسامء كلصو، ضغقل ضه رسول ٍ
ك :اهللا  ، وكلا ال كعفي اينفم طن رضم اضبط إص ...ك لن تراهّ فإن؛ّغض ب

ّوإقام ألقهاضسامء،   .زنعقصكلاه  أن مّكلا اضلمنم ضقن كتوضّ أن ضقن كعغن  ّ
 رب إص أطري اينقطفصَء ننمنق: ضقلّ أقه وضلضم روي صن أيب صبل اهللا 

َكق أطري اينقطفص، كم رأكك ررنم ننص صبلزنه؟ ضغقل: ، ضغقل لك:َّ  ما كنت !ّ و
م أرهّ رُعبدأ لك:وضفم رأكته؟ ضقل: ، ضقلًا  ه العيون! و شاهدة ُ ال تدر   

قائق اإليمان،األبصار ن رأته القلوب   . ول

.)١(، احللكك رضن )٨(بقب اض ،١٠٥ص: اضتوننفل )١(
، ٩٨ ص١ج:  األؠول طن اضغقمم؛)٦(، احللكك رضن )٨(، اضبقب ١٠٦ص : توننفلاض )٢(

.)٦(احللكك رضن 
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ءؠ ّؠ  
      ؠِءؠؠا 

سة: قال ا ك عنه:ُا ل؛  ن ا  ُام نظُلتمانع، فيفسدمع وس 
يب وجود، والستلزامه ال واجب؛َا اك ا  َا واجم  كونهَ الش

وجود، فالبد من مائز ٍا
ّ.  

تّات: أقول ك عنه تعاّفق ا كماء  سلب ا  ؛مون وا
  ٍ:وجوه

الئل :ّاألول سمعيُا اعّلاة اّ ا ياء، وهو حجُة عليه، و  ٌةّ األن
وت ثبوف صدقهم  ّ لعدم توق؛هنا   .ةّدانيحا

ا ل: ا تُد لّ ا س د ، و َم مانع، وهو مأخوذّ  من قو ٌ ا
ِهة إال ا لفسدتا :تعا يهما آ ن  َو  َ ََ ََ َ َُ ِ

ٌ َ ِ ِ َ ياء( ْ ره ،)٢٢: األن : وتقر
ك ن معه  و  ٌأنه  زمّ وجودُ فسادَ    .ٌهو باطلو ، نظام ا

كُانيب و تعلّنأ:  ذ اد جسمأدة قت إراّه  ك، فال ّ متحرٍحدهما بإ
ن ْنأّ إما ،لو   .إرادة سكونه أو الآلخر  يم

لو ن، فال  رادهما: فإن أم ْإما أن يقع  ّ، ، تنافي ُ فيلزم اجتماع ا ُ

راد ُأو ال يقع  راد هما، فيلزم خلوْ سكون، أو يقع  ة وا ر سم عن ا  ا
  :أحدهما ففيه فسادان

جيح:حدهماأ رج بُ ال   . اآلخرُ عجز:، وثانيهماٍحّال 
ن آلخر إرادةْو ن  م ي ّ إذ ال مانع إال تعل؛ عجزهُ سكونه، فيلزمُ  ق ّ
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ك الغ ن،إرادة ذ رجَ عجزّ ل جيح بال  الٍحّ اإل وال  ُ، فيلزمٌ 
الُفساد ظام، وهو    ً. أيضاٌ ا

الث ل:ا كماء، تقُ د وجود واجب:رهر ا ن  ا و  ُ أنه  وجود ّ  ا
َزم نهماَ   . إ

يان كُو لو إما ن:  ذ وجود، فال  ن  وجوب ا ش ئذ  ّهما حي ٍ
يْنأ ي صل االث م  ا  م يتم ا أو ال، فإن  ّ يتم ّ نّ زمْة، و ا  َ تم يبّ  ُ تر

ما  منهماٍ واحد ما به ّ  ة و شار مايزة،ّا نٍبّرّ و به ا  ٌ ،
، ه كن   .لفُذا خفيكونان 
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ؠ  
ط حمهت معخيلكمل نعجفيط ُّـهبتمت  ههن ظَّـ عجنمههيلكغ عجنسمببمثمل َّـىعن عجنمههيملش نَّـ هثهي عجنهلُّـ ي ي

ي عجنثلكذ نجن مملكن هنهييعنضلكط نقجن آلن عجنثلكذ ممىعجن ُّـمبىغن هنمت جضلكم جعسبمك عجنتلكمظهنخي  :ه
 .  عمل حمسلكف عجنخيلكمسيُّـهسفهعجنتخصهث عجنىعه . ص
ف جعلكجنىععغ جحهئمتلكش. ص مغ ن نعمغمك عجن .ى َّـىعع حفمبهمم

ي ظن مم يجنرضنقهنهن ع  .ههنلك ُّـمبىغن هنمت جضلكمش حمهت جضلكمي
م نعجنهئالن مض َّـىعن عجنمههيملش نظهنلك معهيمهمثمب حمهت ي عن :ُّـمئلكم ظن يَّـىعع عمجلكم عجنمئ

جفمثيطن يعآلفجن  يش نَّـ عجنىعه ستي عجنسهبخي: هنمتهتلكط جليطُّـيطغمعخيلكململ عجنت معسلكم آلجغبلكغ مع
 نظمثلكظشي عآلنحك مض عجنهئتلكغ نعجنسمتملش نخميط مملكن عجنجهمي عجنجهلكجم جنسهثبمثلكظ نعآلعخفسلكجفمل

جفمثيطن  هت عمل مع نَّـىعع هنلك .  نهثهي عجنهلمملكظ نعآلهثيطعف جلمتمعخيلكملجفمثهن مملكهثمن فجل
م هث  .يهييعف جن عخفجلكم مض عخكلكقعغ َّـىعع عجنمتيسىحك

جيمب جلمبمث فجنمث عجنتخصهث ىُّـيعآلنم  ن.ي عحلهئهب: نعيحفيعشيعجنهئالهن ي عجنخيمئحل:هنمتهتلكن
جن  هن خمه عمل حمسلكف عجنخيلكمسش جللكمس عجنسخصنعغ نعآلقكش نَّـ هنستهبيطيُّـهسفهعجنىعه 

ِهة إال ا لفسدتا :معخيلكمل يهما آ ن  َو  ََ ََ ََ َُ ِ
ٌ َ ِ ِ َ  نعجنثلكذ ُّـخيتهبيط جلمف ).صص: عآلهثبمثلكظ( ْ

فن نعهنتمتلكل عهنهئلكهثيظجفيطُّـ غ نمغ مغبهتلك نمغ  .مل عجنىععغ نجعسلكلكتهتلك عجنت ُّـ
ءؠ د  

 : عجنتلكجنمثمل َّـىعع عجنيطجنمث هن حفالم عجنجييعُّـمئملىُّـهبهئ جليعك
ى مم هنهييعفعمع معسحق ممخص ظقُّـيط حصلك ظن معسحق  ي خظ هن عجنخيلكمس جعهيلكحكيطش جع ي

ز العليم  قدير العز ِك  ها ذ ِمستقر  ري  شمس  ِوا ِ َِ َ َ َ ْْ ْ
ِ ِ ُِ َْ َ ََ َُ َ ْ َ ُ د *ْ َ والقمر قدرناه منازل ح  َ ََ ََ

ِ
َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ

ِلعرجون القديم  ِ َ ْ ْ
ِ ُ ْ ُ ها أن تدرك القمر وال ا*َ ب  شمس ي َ ال ا َ َ ََ ُْ

ِ
ْ َْ َ ََ

ِ
ْ هار و  ُ ِليل سابق ا

ّ
ِ

َ ُ ِ َ ُ ْ

 .ضطص كصف: ي خف شلكُّـمل عحلهئهبملش عآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسش جنمبسمثيط عآلحكتلكق)ص(
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سبحون َفلك  ُ َ ْ َ ٍ

َ ه عقنش َّـىعن خمٰهمثمل.)صض لطص: ُّـيغ (َ حكملي  .ي ذنقُّـمله جضس
عمغمك جعلكجنىععغ جعىعه خُّـي خظ  . هن عجن

ف عمغبلكجن مملكن جلمتيطهثلك ن  عخفحلكم جنمثيغ ى نحميعك ل)غ(ن) ظ( نمغ
 ).ف( نجنيطُّـمتلك مغس نَّـ  لهبحلكمجع

عمغمك  عمغمك ) ف(م يسيعظن  )ظ(حممب ظقعف عجن ) غ(حمال شمب عآلهنيع جعلكجنمتسبمل عمل عجن
 .ي يظن) ف(ن معسهئخل لكهنهئ ع):ف(جعلكجنمتسبمل جنمبجس 

عمغمك عهنهئلكن  ظه مض جفلكم شينجلمف عآلنم معسهئخل عجلس هن عقعفغ ) غ(عجن
عمغمك   :جغالجغمل حملكيجفتخصيغ شحتيعُّـهئ) ظ(عجن

نش نعجفيط عحليعمممل نعجنسو ظن مض) ف(هنمتهتخصش حممثخيجكه عجلس ي مم ُّـمئ هنيععف. ص هئ
 نعيحفيع شجفيطرلك ُّـيعُّـيط خنم عجنجههبيغظممخص جن مملكن  عمل عجنهيسلكفش يُّـهسفهونَّـىعع معمتلكم 

 طهنمتهتخص ال مم هنيععفيي ُّـيعُّـيطش حمهت ُّـتحمئ
مل عجنت ي عجلس هن ظجليععض عجنىععمعمثي هنمتهتخصش نيقهن حفمبوي ُّـمئ هنيععف نعجفيط. ص

ش نَّـىعع حف شلك ظجليععضلك قعمعمثىمعخيجكُّـ جنىععمع يمب مم  عجلس جل يملش نيقهن حفمبه
عف ن جفلكفجغلكش جنهئعحل يغش نهنلك َّـ ممىعجن ي ُّـهئ ن ش نَّـىععه عجلس جفلكفغه ى حفمب مم

نهلكيمم هنمتهتخص عحص .هط عق عآلجن َّـ عجنىعه عقع ظقعف خكمثأللك ُّـمئ نُّـهئ
ِّـش ي جعال هنيعمغهنمض َّـىعع معيعمغمثِّـ ش)ظ(فنن  )غ( ظن ش)غ(فنن ) ظ(ُّـمئ هنيععف . ص

. نعجنىعه ُّـمئ هنيععفن َّـ عآلجن فنن عيحفيعشنَّـ جضلكم
هن معسهئمثمت حمهت جللكمغىغش حمال ) غ( نمس ُّـتهبهئي) ف(يعُّـ حت) ظ(عقع ظقعف  ينظهنلك

ن نعمغبلك ن  .ىَّـىعع حفمبن شوحصلك هعهُّـهئ
 : َّـفغي َّـىعن عخفحلكيغ عخفتخييطملعنعجنىعه ظنظمبمتلك 

 .ِّـيعجنجكمغمثِّـ جعال هنيعمغ. ص

مي خف شلكُّـمل عحلهئهبملش عجنخيمبمل)ص(  .ضطصش نكصطص كصف:  نعخفخيمب
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 .عجنتمتلكمض نعجنتخصهث. ص
ههنلك حميعك عحصلك. ص عمغمك  ى هنلك ي نمم ش عقن جنىغن هنمت جضلكمشمعخيلكملوَّـ حميعك جغلكن جنمب

يحملكجنهلُّـ عخفهييعنك جضلكمش نمم هنلك ُّـمبىغن هن حميعك  جضلكمش عقن ُّـمبىغن هنمت جضلكم حمهت
فن جضلكم جضلكم غهنمغ  .ش نَّـ عخفجيمب

ءؠ د  
 :عجنتلكمظعجنبمثلكن هُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنيطجنمث ظُّـٰهلك هن حفالم 

ف جعلكجنىععغ جعهبيعممي خظ  مغ ش جنهئثيعغ حميعل عجنتخصُّـىغع .مكي هن نعمغمك عجن
مل ني ممثيعغش جع هنلك حميعضمتلكن ي عجغمتمثمتمثحمال شههنثال) ل(ن) ل(حمهب جليطن عخفمثىغ هنلك جعخل ينعي 

ن نعجفيطع هممثحقع ُّـهئ  .ه
عمغمك ي خظ   . جعىعه خُّـمعخيلكمل هن عجن

ف جن مملكن جنيطُّـمتلك نعمغبلك  شجنهئلكن جلمتيطهثلك ممثيعغ) غ(ن) ظ( جعلكجنىععغ و نمغ
عمغمك   ش)ك(جعحنظ نجنمثهئ ) غ(ُّـهبتلكق جل ) ظ(نعجنهئثيعغ حميعل عجنتخصُّـىغش عقن عجن

عمغمك  غ ش)ك(ظ نجنمثهئ جعحن) ظ(ُّـهبتلكق جل ) غ(نعجن  هن عخكجكعممهتخص مض نمغ
ضمثح هن حفالم عخف ف جعلكجنىععغش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع مغ  : عجنتلكمظزخجييشعجن

 
  

ق يعك عخفهي جنىغن هن عجنشعقن عمغمك ينَّـ ممثيعغ نمعخييطل ىعمم هنمتهتخص ي مم مكشمعيعممل ف عجن
 :هن ظهنيعُّـ



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................ضصص

فشهنلك جع عيخكجكعم. ص مغ غ عجن  . نَّـ نمغ
).ك(ن) ك( نَّـ لك جع عيهنتمثلكقشهن. ص

ي ظن مم :ينهن عجنرضنقه فن عمل جحه جضتلكفومكيهنيعممي ش نهن يلك ُّـجكممي مض نمغ مك هنمت
ي ظن مم :ه ظُّـٰهلكيعجنرضنقه عمغمك  ظن طيش نهن عجنبيطجسه جحهئوجضتلكفي ي خظ هن عجن

ش عمغمك جعهبحتلكف حمال خظ هن جعهبهبهئ عمغمك جعهبيعمموعجن مكش حمال يش حمال خظ هن عجن
غ ش نَّـ عخفجيمب عمغمك جعىعه خُّـ  .خظ هن عجن

عمغمكش نعي َّـىعع عقع مم ُّـمل عجن يلكن هنلك جع عيخكجكعم نهنلك جع عيهنتمثلكق فعحفمبخل مض َّـ ي
عمغبىحمال ُّـمبىغن عجنجكمممثمك حممثخص جن حم غ جعلكجنىععغ جليعضلك جللكهنلك جنهئ هن عجن مغ ويعك عجن ال ه خل يه

ينعخفهبمثىغ حفلكظ  .ملش نرلك حفلكقمغلكني
وعي ظن عجنالقن عجنبلكلك جنهييعك ممهتىعع َّـ ي عمغمك جعلكجنىععغ جنمثيغ نعمغبلك : ي هظن عجن ي

ش حمهت عهنلك جحهئ جعلكجنىععغ ظن يجعلكجنىععغط نقجن آلن عجن غ جعلكجنىععغ جللكقك جلمبمث همغ ي ه
ط هجحتمت ش نممالرلك جعلكلك عف جغالغ ي خضتهب ني معيعمعهي ه جعلكجنىععغط نقجن آلن عخف يي

ي جضتلكمغلك عمل عجنميحقش نعجنثلكذ ُّـمهحقن جحتمت  عمغمك هنخيمب ينقجن آلن عآلنم ُّـمهحق عجن ىي ى هي هي
فش حممثمبىغن معخيجيمث عجنخيلكمس جل جلمبت مغ  .يعجن

ّؠت ؠءؤ  
اوجه    امتناع ا

عجفيطه جفمثيط عجن  :ثالغ عجنتلكجنمثملعجنيععجف عخف هن حفالم يُّـهبهئ جليعك عجنت
 .عجنثلكذ هنخييطنن. ص
يعجنثلكذ جحتمت عهنتمتلكجللك قعمعمث. ص .هلكه
.عجنثلكذ ُّـمبىغن هن حميعض جضلكم. ص

ش شينقجن آلن عخفخييطنن ش جلزعخفيطن هنمت عخفهبهئ نهنمت عخفهبتمت جفمثيط َّـ عخفهبتمت  مض عجنت



٣٣٥..............................................................................ّاكسمبنة صلامنه رن

ًوزنام أن االكتماع منارة ّ يمون زناكذات وأٰىرى زناكلزي، وكا زناكلزي يمون مممما، فالزندّ ً 
ى إذا ّينتّفإنه  ،ًاكتماع اكرشيك اكتماميا زناكذات، زنل هماك كا وراء ذككأن يمون 

 إذنضه ممال، يمزم كن فر ـ  اريحال غزي ممالُوفرض ـ رض اريمتمع زناكذاتُف
 . ممالٍفرض قنذاّ فإنه يمزم كن ، وىنودهَرضُإذا فينتى فاكرشيك 

مانع، والفرجة دافع، وا   ُا
 احلوار اكذي دار كا زنني اإلكام ،مين هكام زنن احلمماكممنمي رن اكمارن نلل 
  وايند، فمان كن قول أيب ميبد اهللا منلاىله ّ ال يؤكن زنأنّوننموياككادق 

ك: كه لو قو ِإنهما اثنان، من أن: ال  ، أو ّ ونا ضعيف ، أو ي ونا قديم قو ّ ي

ا واآلخر ضعيفا ون أحدهما قو ًي نا قو فلم ال يدفع  واحد. ً ٍفإن 
ّ  منهما َ

دب تفرد با ن زعمت أن أحدهما قوي.ّصاحبه و ّ و ٌ ثبت أنه واحد ، واآلخر ضعيفَ ّ

ا لعجز الظاهر  ا ن قلت. كما نقول؛  م: و ونا ّإنهما اثنان  ل من أن ي  ُ

ق من  جهةّمت ّفق من  جهة، أو مف لق منتظما، والفلك .ّ ً فلما رأينا ا ّ

دب وائتالف  ر وا شمس والقمر، دل صحة األ هار، وا ليل وا ا، واختالف ا ّجار ّ ً

دبر واحد ر  أن ا ٌاأل ّ نهما حّ ك إن ادعيت اث فالبد من فرجة ب ّ، ثم يلز ٍ ّ ّ ّ 
ك ثالثة، فإن ادعيت  نهما، قديما معهما، فيلز ا ب ، فصارت الفرجة ثا ونا اث َي ّ ً ً

سة، ثم نهم فرجتان فيكونوا  ون ب ك ما قلنا  االث ح ي ز نا ّثالثة   ي
ة ك  .... العدد إ ما ال نهاية  ا

 :كن ٰىالل اككورة اكتاكنة يممن ميرض قالكه 
 زنل هو فوق اكتامم ،ّ اكوىنود زناكذات اكماكل اكتامُاىنباإلكه و :الفرض

 .واكمامل
 ً. اإلكه يمتمع اكثاين كه وكو قان كلروضا:ّاملدعى

.)٥(، احلديث رقم ٨٠ ص١ج: صول كن اكمارناأل )١(
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 : عجنتلكمظي حفالم عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكألُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن

 : جنمبىغنوجغلكنجن مملكن جنسجن 
ن عخفهييعنك عحصلك عحصلك. ص هجليطن مم  .ه
.عحفتالم عجنمتحيلكن. ص
ف . ص .خميطهنلكظ عمل هنلك ي شلكُّـمل مض عجنهئثيعغنمغ

خم عجنثالجغملش ظهنلك عآلنهنعجنتلكمظ جعلكلك ي جعجهمئ ش نعجنثلكذ جنمبىغنهن ي م حممبمبىغنهن عخلمب
عخم ش نعجنثلكجنهن جنمبىغنهن عجنتسمبس هعجنمتحيلكن خملكألي آلن  نقجنطحفالم عجن  هنستحهئ

 .عخفحلكم
ضمثِّـهنن ف عجنثلكذ ي نجعمثلكن َّـ عخفالقهنمل عخفيطولك ستلكف عمل مع جللكغ هنلك جعخل حميعك نمغ

قغي مم نجعخل عقن عخفىعمم  .هن عجنمب
 :عجنتلكمظلكن عجنبمث هن حفالم لك حممثهبهئ جعمثلكش

 

   هن عإلهش نجعلكجنتلكمظ حممب مملكن جلمتيطهثلك عجني حملكيجفتخصيغ جغالجغمل جعلكحلخن عجنخيمئحلشعقن
ُّـنهجنهئلكن خميطُّـخص  ل نعجنخيمثلكق جعلكإلل  يلك خميخم ش حممشقع  ي هنتمتلكَّـمثملش ممخص ه نخميطقغهغه َّـ جفلكم عآلجن

 عجعجيلكم عيجفتخصيغ عجنثالجغمل عجنت َّـ معلكمظ ينمع ل َّـ جنمثيغ ممىعجنن ل مملكن ممىعجن
 .ن ممخص جليعحممني ُّـبجي عخفمئيطيحممشهث ش هن عجنمقَّـلكنينيقن َّـىعع عجنجه

ن ضخيمثهيلكش ي آلن  نقجنطُّـحقحفي ممالن مض جعجيالن عيجفتخصجنخل عآل هعآلجن ي ُّـهئ
ه نعآلهنيعي آلن  نقجنطينعجنثلكذ ي ُّـمئبمب عجنثمت هه جضس  .هنعجفيط ش نَّـي جنمبمئ

مغيط جنيطُّـمتلك عجني ظهث نَّـ ي ُّـبمئ عجنهئالن مض عيجفتخصم عآلنمششعقن ي نمم و جغلكنهُّـ
ه ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عجعجيلكجن هن حفالم سهنمتهتخص خم  :عجنتلكمظعجنبمثلكن  خميطُّـ
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ههعجن) ظ( ههعجن) غ( نشي خميطُّـ خم غ نخميطقغ ي ُّـخيجىغَّـلك خظط ي خمي خميطُّـ خم
ف عجنتلكنينقجن آلشلك ظهيمل جنسجن ع مغ  .يجنىعه َّـ عخف

ُّـخل ف عحصخل خميطُّـهبخل خم  .يعهنتمتلكل نمغ
يُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن عجلتخصفع جلمف عخفخجي  :يش عجنتلكمظه

 )غ(          )ظ(
ههعجن ههعجن   حصلك ي ي جفيطه خميطقغه نخملكفقس خم   حصلكي ي جفيطه خميطقغه نخملكفقس خم
 :يجنمثيغ عي هجفيطرلك عيحفيع حملكيجفتخصيغ جغالجغملظُّـيطحم  ظن  ظقعفععق
 .هنمتهتخص س مم حممثمتيطحمشهنمتهتخص عيحفيع س ممُّـيطحم. ص
. هنمتهتلكس حمال ُّـمتيطحم ظهشهنمتهتخص عيحفيع س ممُّـيطحم. ص
فنن ) ظ(ن ُّـمتيطحم مس حممثمتيطحم ظجفيطرلك فنن عيحفيعش ممشهنمتهتخص عيحفيعي مم ُّـيطحم. ص

).ظ(فنن ) غ(  ظنش)غ(
قغ جحتمتخيمل  .ه مجمثخيلكهنعيجفتخصيغ عخفىعمم

ىظهنلك عآلنم حممبمبىغنهن حف ي ني ههنمتهتخص عحصلك قع خميطقغ ي معمئهتيعش نخميط عهثيطحم ي مم مب مم
 .هنمتهتخص س ممونعهثمئهتيع

ينظهنلك عجنثلكذ حمسن ) غ( نجليطن عهثيطحملكل ش)غ( جلجىغ ىفجنمث) ظ(هثمئهتلكق ع جليطن ي
 .حصلك جنمئهتيعغ عيحفيعي جفيط هنمتهتخص يي مم ي نعي حممب مملكهثمن خميطقغش)ظ(هثمئهتلكقن فجنمث جلجىغ عن

ق جنمثيغ جعمشجن ل عخفمئهت ن عخفيطحم  .ينظهنلك عجنثلكجنهن حممبمبىغنهن مم
ي حممئيط حتمئ ظن حميعك عآلجن عيحفيع هن عإل معخيلكمل شعقن هنلك ي نمم جضلكمشعمل  يُّـهسفهي

غه هنخي جضلكموش عقن عآلجن ُّـمبىغن هن حميعك عجنهُّـمبىغن هنمت جضلكم حمهت جضلكم  .ش نَّـ عخفجيمب
ضمثِّـ ظهنيعَّـلك هن حفالم عجنمقَّـلكن عجنتلكمظهبحممث   :هئ مع

ف مغ ف.عآلجن هن مغ ها  هنهسمعمب  نعآلهنيعه عجنمتحيلكن هن ب  شمس ي َال ا َ ََ
ِ

ْ ُ ْ

هار ليل سابق ا ِأن تدرك القمر وال ا ِ
َ ُ َ َِ َ ُ ْ َ َ َ ُْ سبحونّ و ْ َ فلك  ُ َ ْ َ ٍ ِ

َ  ).صض: ُّـيغ (َ
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 .عآلجن ُّـهبتمت عجنثلكذ جن نعجنهلُّـ
يُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن عجلتخصفع جلمف عخفخجي  :يش عجنتلكمظه

 :ني ُّـخييطن جفلكحصخص عيجفتخصيغ عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل
 .مغهتملي مم هيمئلكن هنيهنت. ص
.مغهتملي مم ىخملكن هنجكهنهي. ص
  لك مس ُّـيعف مض ممالهنيجحنَّـىعع .  هنهيجكخملكن هن مغهتمل ظحفيعهشهيمئلكن هن مغهتمليهنت. ص

ف جعجيالهث جلمتيط عجنجييعم عيحفيعينجنخيمبش  ض . جن
ي جنهئلكهثلك عهنلك هنتشمعخيلكمل ظحفيع هن عإل ه حممب مملكن عجنشعقن  خل ظن هنهيجكخمشهيطعهيمئخل ظجعي

خم ه فنن ظحفيعهش نعجنتلكمظ جعلكلكوهيمئلكن هن مغهتمليهنتي يش نعهثخص ي ظنشممىعجن ش عجنثالجغمل جعجهمئ
 .ن هنثمبيحملكخفمئيط

يظهنلك عآلنم حممبمبىغنهن  مغيط جعمثمتهتخص ي يه مغهتمل ظهعمغتخصل عخفثمبخل ظجعيطعش ظه عجنمبىعُّـ ي ُّـ
م شه َّـ ممثحقخلهييعنك عجغمتي عن عخفش جفمثهنعحفتالمط نقجن جنمبىغنهن عخلمب  نهن عجنمئ

مغيط  يمم نمغهن ن هخصجغ ظجعيطعجعلكجنت  . عخفميلكُّـيعغىعجنهئثيعغ حميعلي آلن  نقجنطيعي نعجفيطحمال ُّـ
 حملكجنمتحيلكن ش معمتهيمث نمعبجيمب عخفجهلكَّـيطغهظهنيعنَّـ  حممبمبىغنهن عحفتالم عجنمتحيلكنش عجنثلكذينظهنلك 

 .جلمف ظحمٰه هنلك ُّـيععن
قغ هنستمئمبي يجعيط نجنبمثلكن عخفالقهنمل جفيط ظ ي ُّـخييطيآلهث نقجن طمليهن عجنتخيلكهن هنخي جعمه

ش نَّـ هنلك ُّـسهبىمل عجنت معيعآلفجن هع ي هنستهبيطش جعمقَّـلكن عجنتهيلكحكيط نعجنتخصهثيسلكم خفمت عجنهلُّـ
جن  ِهة إال ا لفسدتا :معخيلكملهن خم يهما آ ن  َو  ََ ََ ََ َُ ِ

ٌ َ ِ ِ َ  ).صص: عآلهثبمثلكظ( ْ
ش) ظ(  .ش نعجنخيلكمس نعجفيط عجن)غ( عجن

 .ي عجن ظحفيع هن عإل
 عجنمتحيلكن نحمسيط عجنخيلكمسش ييحفت ل لكق جعلكإلنعجنخيمث ل عإل  هنهجن مملكن عجن
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 .ن هنثمبي حملكخفمئيطهنعجنتلكمظ جعلكلك
هيععن جللكخفلك نعجفيطعش نعجنتيطجعيُّـيطجع عآلحصخل عخفهييعنضخلي آلن نقجن جنه حمخيىحقه  جل هيطي هنت

قش نَّـىعع ي ُّـتخييطوجلمب  :عيجفتخصيغ عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمله ي نخكخي
حفيع هن جلمب. ص  .آلجفيطرلك جلخل هنلك جن
 . يحفيع جنخيمبهجفيطرلك هنبلكُّـظجلمب . ص
. جعبخيىش نُّـهبتلكق ظجفيطرلك جل عيحفيعوُّـجهجكمملكن مض جعخيىش. ص

يظهنلك عآلنم  ن  هنلك حميعضمتلكن عجغمتخلي ظنمبمبىغنهنحمي  طهنعجفيطعش نجنمبىغنن عجنثلكذ عجنتهيلكحكيط ُّـهئ
  جعمثمتخص جلمبش هنهييعفغ هن هنهييعفعغ َّـىعع عجنخيلكمسحتيعُّـ عمل يُّـهسفهههنثال ) ظ( جلمب ينعجفمثهن 

جنىغنن نش يخف َّـىعع عجنمتيسن عجنهئالن حممث مض يعيحفيع ُّـمئتيض معسهئمثمتهتلكش نَّـىعع هنلك معمئيط
عمغبخل جعلكجنىععغ جحلك جع عيخكجكعم نجحلك جع عيحفتالمط  ن قعغ مم هن عجن يعجنثلكجنهن ظن ُّـهئ ي ي

ن ظهيمل عجنخيمب ظهيمل قعمعمثملهلكظمتنقجن جع ي جلمف مم  .ه
 :هن حفالم عجنتلكمظهظُّـٰهلك جعمثلكشلك  هبهئمثحم

 .هعجن )غ(ش هعجن )ظ(
 . نعجنهلُّـجن ُّـهبمت عجنثلكذ جنآلع

ى جن مملكن جنسجن جغلكن جنمبىغن عجنهييعمغمل جعمثمت ي آلن قجنط نخصش ظه عخفميلكُّـيعغهتو
قجفظيمل حميعل عخفميلكُّـيعغش عقن َّـمتلكم هنلك ُّـهبمثىغ يعيجغمتمثمتمث ي عهنلك ييطرلك جل عيحفيعش نعخفهبمثىغ عخفىعمم

ف مغ ي خك ظن عجنني .عجنخييطن ظن عجن  . ي خظيآلهث نقجن طمل جن جنمبتهبمثمثىغيخييطن ي ظالجفمثي
ف هعجنمئيطُّـهبخل خميطُّـ) غ(ن) ظ( هنلك جعخل ي حملكجنىعه ُّـهبمثىغشعقن  جغلكجنهنش نَّـهئىعع رمك نمغ

 . نَّـهئىععش معسخيملي جغشه حممثبمب عجنمئيطهنلكظ خسسملش)غ(ن) ظ( هنلك جعخل قجن عجنثلكجنهن نوحميعمغمل
و عجن هن عإل معخيلكمل ُّـهسفه عمل حكمبسمبملىكييعو حمشعقن  . نَّـ جضلكمش ي معمتتهت هن عيحصملي

 عجنهييعمغمل عجنت نظعحم ظن عجنتخصهث  جنمبىغن عجنتيطمعخيلكملهجن حميعضمتلك عحصلك هن عإل ي ظهث و جغبمنشعقن
خم عجنثالجغمل حملكخفمئيطهجعلكلكنعجنتلكمظ . يُّـمبىغن هنمتهتلك معخييطف عجنمئيطهنلكظ عيحصمل عمل جمحق عجنمتهتلكُّـمل ن ي جعجهمئ

 .هنثمب
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وحيدّأهم   ية ا
جفمثيط جحتيطيعجنهئالن مض ظر ش نسمثمل عجنت م نعجنخيهب ش يعخفختخن ي ُّـتَّـىعع  مض عجنجي س جن

يعي ظهث  هن حفالم هنلك قنه جل ظهنحق عخفهسهنمتخل مثمل ي هنيطه َّـىعن عآلرُّـهبهئ عآلخكلكقغ عملي
ني ظجليععجعمثينظ...:  ولك خملكن ُّـ ُّـلك ظهنحق عخفهسهنمتخل :  حممئلكم عجلهب عمل ظهنحق عخفهسهنمتخل ه
م هن عإل نعجفيطع: ظمعمئ عنط حمحهب عجنمتلكق جلمبمث ي  ظهنلك معيعه هنلك حممث ظهنحق شجليععمحظُّـلك : خملكجن

ي يرّ فإن؛دعوه: حممئلكم ظهنحق عخفهسهنمتخل   عجنمئمبمكطشعخفهسهنمتخل هن معمئس ده األعرا  ا
ي  ده من القومنهو ا  .ر

جفيطغ خف ظهنحق عخفهسهنمتخل يجغ ق شجعمثلكن ظخمسلكن عجن ضمثِّـ هنلك ر لك جلمبمث هنمتهت نمع
ق جفمثيط هن ظريخص ُّـيطمي حممشهثشز حممشن فم َّـىعع جلمف خظ.معخيلكمل نهنلك ي ر  .مثمل جعلكجنميملي جلمف هنلك جنمبت

 نخميط حفيعف يحكتمئبلكجن عجلهب عجنميهيحق هن  عآلهنلكن عجنيعضلك نجنىعجن هثجيط
ق جنمثمسحفىعنع هنمت جفيطُّـثلكش نَّـىعع ُّـمئتيض هنمت سخصظ مض هثمثعجنخيمب ُّـخيجيمثهت عحليطُّـهن  ظن هلكجع

 يعي عجنىعه ُّـتمتلكحكمك هن َّـىعع عخليعنف عخفهتمثمك جنخيمبخصظ ظظحلكغ ممالنش حمخص مملكن هنمت 
هجفمثهن قمميع ظجغيعع  ش من عذاَنِمأ حص َن دخلَ فم،ّال  إال اهللا حص: خملكمظن 
 .مليمك جلمف معمب عخفخييعحممل عحلمئيُّـجكمع

جفيطُّـهجفمثيط ظجغلكقنجنمبت جفيط ي طي جليطُّـيطغ معحيهتيع مض جفمثلكغ عجنهييعف نمصتهب عخف ي عق عخف
ق جعمثيطن معخيلكملش ينعهثخص ملش ي معلكهنهمليلك جلمبيشظُّـيعه عآلحكبلكغ هنهتخص جلحيهبمن  ين هنمئلكجنمثيط عآلهن َا ِ

اس  هم ا ُقال  ُُ َ وا نإََ م فاخشوهم فزادهم إيمانا وقا عوا ل اس قد  ُ ا َ َ َ َ ََ ًَ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ َُ َْ نا ا ْ ُحس َ ُْ َ

يل و ُونعم ا ِ َِ َْ ْ مش )صضص: ظم جلهبيععن(َ ن وا ا  ن ْإن  ُ ْ ُ ُْ َْ َْ ُ َ
ش )ض: يطيجضهب ( ِ

ة بإذن ا ِم من فئة قليلة غلبت فئة كث ِْ َِ
ْ
ِ ِ

ً َ ِ َ َ َ ًَ َ َ َِ ِ َِ ٍ ٍ ْ   ).طضص: عجنبمئيعغ(  ْ

جفمثيط )ص( .)ص(قخم  عحليطُّـهن ش)ص(ش عجنبلكغ صط ك:عجنت
ط حممثىش عجنمئيطُّـيعش خف عجللكهن )ضضص(ش عحليطُّـهن قخم ضصص كصف:  معيعمعمثمك عآلهنلكمظ)ص(

.صضض كضف: يعجنمهميحقش عجنخيالهنمل عخفمتلكنه
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وحدة   نوع ا
جفيطغ عجنت يجعيط هن نظ عحل م جلمف هنخيمت عجن خم ي معخيلكمل هبلك هن يُّـهبهئ عجن

عجفيطش نقجن هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظ جفيطغ نعجن  :يحفالم جليعك عآلخمسلكن عخفختمبهيمل جنمب
عجفيط  عجن

 

 يجمحق جفمئمثمئ                                                يجفمئمثمئ   
 

  عجنتجهلكجع     عجنتجلكهثيغ        عجنتخصجغ     ي جمحق جفيجفمئمثمئ             ي جفيجفمئمثمئ   
 

ك هنعجفيط          نهنعجفيط             جعلكخلمه   جعلكجنخيهب
عجفيط ن جفمئمثمئمثلك عقع جليعضعجن و عهثخص ُّـهئ ه ي جنمتلكيتي جفيطغ هن فنن نعحكجيملش نقجن مممئ  : عجن

ن جمحق جفمئمثمئشهعآلهثسلكن نعجفيط جنمتلكي نُّـهئ عحكجيملش نقجن مممئ جفيطغ جع :  عقع جليعضت عجن
حكطه نعجفيطنه نجلهبيعهقُّـيط  .ملي مض عآلهثسلكهثمثهيش عآلهثسلكنش حمهتخص نعجفيطي نقجن جنت

ن جمحقي عهثيعجفيط عحلمئمثمئنعجن جفيطغ ي جف خص ُّـهئ ش وهنميلكُّـيعغجمحق عقع مملكهثمن عجن  جنىععمع
جنمتلك جفيطغ : جفيطرلكي عن ظش جفمثهنهعآلهثسلكن نعجفيط: نقجن مممئ  عيحفيعشجمحق عآلهثسلكن نعجن
عجف ن عجن يلك جفمئييط جفمئمثمئمثنُّـهئ جفيطغ ي ه ش نهنث َّـىعن عجن جفيطغ جلخل قعمع هلك عقع مملكهثمن عجن

ش نَّـ معلكجعخيملهييعي جنىغن حكمبمك عجنحنظ جل هثنهمعهيسِّـ مصلكي جنمبثلكذش  ف عجنىععغش هس مغ  جن
فَّـلك ممخصزجفيط حممشقع مملكهثمن عجنىععغ ي مغ عمغمك   جن  حمال مصلكم جنمبثلكذ معخيلكملشَّـ جفلكم عجن

يش نعي جنتمئمثيعجنهلُّـ عجنمتيط ف نجفيطش نَّـىعع ي مغ زيط عجن ه عمل ي عمل عجنجكمممثمك عخفهسفيُّـهسفهى
غعيجفتمثلكف عجنىعه حكبب عآلهنهئلكن عجنىعه  مغ  . جعلكجنىععغ عخفهييعنكُّـتمتلكحط هن عجن

جفنَّـىعع هنلك ُّـستهي مل عخف ّومن حده فقد عده...: يطُّـ يلكف هن ممالن هن ّ ش َ

م جلمف  )ص( خم .ميعجنهيمه عآلن) ض( عخفيعجفمبمل شمليعآلخمسلكن عخفتبمئمثقعمغ جعيطعُّـمل عحلهئهبمل جنمب
م هن عجنهئلكمض)ص( ).ص(ش عخلجيبمل قخم صضك: ط شمي عجنبالجممل)ض(ش عحليطُّـهن قخم صضص كصف:  عآلظ
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ُّـيعن هن حفالم   :عجنمئمثلكق عجنتلكمظنَّـىعع هنلك ُّـهبهئ معمه


 نهنمئيطعقش نجعلكجنتلكمظ ال عخفخييطنف قن مميعجنهئمقه حمسن ينش نظهنلكي معمئيطحممبخصيظهنلك عجنمهمييعه 

 .نفحمهت جضيط
جفيطغ عجنخييطفُّـ:  ظحفيعهوجعخيبلكقغ جفيطغ عجنت معمبمث يعجن مل ي مخمت هن عجنثلكذش جعمثمتخص عجن

فن عجنىعه ي مغ ه مصلكي جنمبثلكذ نجن مملكن هنهييعنضلكش ممخص قظُّـمنهيسِّـ ي معشجني جفيط جع  . ه
ه ي معمهيطي جنهيالحكهيمل هنلك خمب عآلحكالن نجحي هن عجنبحهن عجنهيمبسهييلك ُّـستجهينجح

 شي هن عجنخيخن عآلحكالهنويعغيحمجكغ هنتمسحف يمل هن حمالحكهيمل عخفسمبهبخل جفتيجنمبهبخيلكقم عآلحصمث
عظ ل يظش ن عمل ل جلمف عجنس ملش جفمثهن ي جليطفُّـه نجفيطغنجفيطغ عإل حكبحلكهث َّـي ظن ُّـىعَّـب

 شي نمعتب َّـىعن عحلمئمثمئمليمض َّـىعن عخفسمسجنمل جعخييط معمئيص  هنلك نظ عجنمثيمبٰه هنته جعلكجفهنزُّـسج
ق هن مممبخصغ عجنهيالحكهيمل عجنبلكجفثخل مض هنخن عجنمئيطُّـهب...: ي ظنجفمثهن نمغيط  ملعخفمسجغ

جفيطغ عجنخييطفُّـشجعخييطَّـي جح مل نجمحقَّـيحكهئمتيطقُّـهثلكن نعينعجنمث ي جفت دف طملي ُّـخيجي عجن
  نجلمف َّـىعع عخفجيعهش)عجنجههيلكظ(حكمثمتلك مض ممتلكغ عجع هبلك هنث عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ ظمح جلحل 

ُّـي جح ريعه ممالن جمحقن ي نظهنلك ظَّـ عجنهئالن .مليجعخييطن عمل جفيطنف عآلجن هن عحصجيعغ عجنمتب
جفمثيط ي  جفيطغ عجنخييطفُّـومعخيجي ظقُّـيطهن عجنبلكجفثخل حملكجفتجلكمغلكهت جلمف عجنت مل ي هن عجن

قغي ظن هظُّـٰهلكش هن  . هن عجنهئتلكغ عجنخيىغُّـىغهَّـىعن عحلجمي هنمسحف

.ضصص كضف:  عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن)ص(
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ؠ ّؠء  
   ّء   

سادسة: قال عا واألحوال عنه:ا ،   ن ا ن تعا و  ًقادرا  ّألنه 

ا بعلمٍ،بقدرة ٍ و
ك،ً َِ الفتقر، وغ ذ ع  صفات ك ا  ،ه إ ذ
كنا   . هذا خلفً،فيكون 

م، بقدرةٌقادرّ أنه تعا  إاألشاعرة تذهب: أقول   و، بعلمٌ و
صفات،ياة ك من ا  ،  ذاتهٌ زائدةٌ قديمةٍ و معان، إ غ ذ
   . بهاٌقائمة

هشمي واتّإنه تعا : ةّوقالت ا ه من ا تاز،ٍساو لغ الةٌ و  ٍ 
عة وتلك ،ةّوهي األُّس الة توجب  أحواال أر  ،ّةو القادر: ًا

ي ييو، ةّوالعا وجودي،ةّا ال.ّة وا وجودٌ عندهم صفةُ وا  وال توصف ،ٍ 
وجود وال بالعدم اري.با م،ّة باعتبار تلك القادرٌقادر تعا  وا  ٌ أو 
ي ك،ةّباعتبار تلك العا   . إ غ ذ

طالن وريُو عوى  وجود أو معدوم؛ ألنّ تلك ا ء إما  ٌ ا ٌ ّ. 
نهما   .إذ ال واسطة ب

حق كماء وا تّوقال ا ٌِقادرّإنه تعا : ّمقون من ا ات م    ٌه و
صفات ك من ا ادة ّ وما يتصو،اته إ غ ذ ز امن ر من ا  :قو

ةٌذات ور،ٌ وقادرةٌ  هن ال   ٌة زائدةّ اعتبارٌ فتلك أ  ا
ارج ق،ا   .ّ وهو ا
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ن قادرا بقدرةّأنه : ا ٍو  يٍ بعلم ًا أو ،ٍةّ أو قادرً  إ ،ةّ أو 
صفات ك من ا زم،غ ذ هُ افتقارَ  واجب  صفاته إ غ ّ؛ ألن  ا

عا واألحوال مغايرة اته قطعاٌتلك ا هٍمفتقرّ، و ً  ، ٌن  إ غ
نت صفات كنا ،  ذاتهًه زائدةُفلو    .لفُ هذا خً،ن 
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ؠ  

عشمل مض عجنمههيلكغيعهنمثين مض عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئمل هنمتلكخمجهمل هنىعَّـمك عجنهئيعيمعمئيط :  جفمثهن خملكجن
ينمض َّـىعع عجنمتيس ُّـيععف عحكتهئخصم  .فغي هنتجيطه جلمف قعمع جفلكفجغملهقعأليطغ معخيلكمل ظهيلكمعيعن 

 عآلخكلكجليعغ من جفمثهن قَّـبشعجنهئالن مض َّـىعن عخفسمسجنمل عجنت َّـ جلالخممل عجنىععغ جعلكجنمههيلكغ
ي جلمف عجنىععغ ظُّـٰهلك جنهئمتهلكغ قعأليطغمههيي ظن عجنعمل  جعلكجنمئيطقغ هخملكفق معخيلكمل  حمهتشهتلك خميطُّـهبمله

ش نجللكمس ممىعجنعجنىغعأليطغ جل ه عجنبهتجههبمثمل عمل ظهث خملكفق ي جعمئيطقجعمثمتخص قَّـمك. همف قعمع ي  جع غي
فغط.  عجنت َّـ عحللكميجعلكجنمئلكفقُّـمل مغ ف عجنت جنمثسمن جعهب مغ  ىنعحللكم جلمتيطَّـ َّـ ظهيمل عخف

ف هنستمئيآلهث ف يآلش ط نجنمثسمن جعهبخييطنهنملش حصلكي ي نمغ مغ فش نظهيمل عخف مغ لك ظهيمل عخف
ن هنخييطنهنمل  .ي معهئ

ع عمل ه نعي حممب مملكهثمن قعأليطغش قعمعىظهيلكمع جلخلي ظن يظهنلك عحلهئخصظ حممئيط قَّـب  جلمف قعمع ي
ن قعغ خكمسنش عجنمثهتلكه هن َّـىعن عجنهئخصيغ هنهيتمئيعغهجنهئلكهثمن قعمع حفلكجنمثمل  شي عهنهئلكذو عقن حمتهئ

فَّـلك نعر هنَّـ عجنىعه ريع جلمبمثهتلك حممئيعع نعجفتمثلكمغلك مض نمغ ه  هن َّـىعع ه نجنمثيغ خظشلكفَّـلكي
ف جعلكجنىععغجع مغ  .مبى نَّـىعع حفشعمغمك عجن

م عحلهئخصظ جعلكجنخيمثمتمث:خممبمننعن   شههنتميلكُّـيعغ همل هنلك جعخل عجنمههيلكغ نَّـ ممثيعغي مممث ُّـمئ
 ط عجنت َّـ نعجفيطغىنعجنىععغ
نيحممشش جن هنمثهممثيعغي عي َّـ عن  ممثيعغ عجنمههيلكغ: ُّـمئ ي جنمثيغ عيش نظهنلك جلمف هملي هنهيهت ي

ه عخفمهيطعم حمهت نعجفيطغ فغ عخفهيلكَّـمث عجنمهلكفخممل جلمف يخص معخييطيمممبيظهث   نمس ُّـثبمنشهنست
ن شخظ  .هعممثحقي يجعيط ظن ُّـهئ

 :جغمل َّـلكَّـمتلكُّـمئلكم مض َّـىعن عخفىععَّـمك عجنثال ظن هئهبَّـىعع عمجلكم هنلك ُّـ
ع جعلكجنمههيلكغ عجنىغعأليطغ جلمف عجنىععغ هن خم:عآلخكلكجليعغ. ص  ه حمهت جللكمسشيطهنهتلكى جفمثهن خملكجن

 . جعلكجنمئيطقغ ممىعجنه نخملكفقشجعلكجنخيمب عجنىغعأليط جلمف عجنىععغ



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................ضضص

عجنت َّـ  ش عحللكمعجنت َّـمل يمل نعجنخيلكخفمثي جعلكجنمئلكفقُّـش جللكمسهلكفق َّـ خم:مليعجنبهتجههبمث. ص
فغ ني هنخييطنهنمل مغ فش عجنت َّـ ي هن مغ .ظهيمل عخف

ع جعمسنجفمثهن  :عحلهئخصظ. ص معمثي عجنمههيلكغ عجنىععمعمثيخملكجن يش نمم  عجنىععغىمل جلخليمل عجنثب
هنلكونعجفيطغ ه هن عجنمههيلكغ َّـ جلخل عآلحفيعه هنمهيطعخملك ي هنهيهت .ه

ن خميط مغيعه ن شعجنتلكمظمثلكن عجنبنَّـ هنلك ُّـهبهئ عيحكتيطيم جن هن حفالم  جع ُّـهئ
ههنهيمهال عجنهئالن  جفمثيط جييعف حتمن جلمتىمض َّـىعن عخفسمسجنمل عجنت معي  .يعجنمههيلكجخعن عجنت

ؠ  ء  
م شعجنتلكمظعجنبمثلكن  هن حفالم يعخفيطجلُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمف َّـىعع   جفمثهن حك

يعجنخيمثمتمثمل   عجغبلكغيُّـتجفمثهن  شفغ مض جلالخممل عجنمههيلكغ جعلكجنىععغيُّـهسمع جلمف عيقعظ عخفتخييط
نشيقعظ عآلحفيعهنعجعجيلكم ع ش ه ني خميطُّـهبملهش ي جفلكفجغملهقعأليطغ  عجنمههيلكغ جفمثهن ي معهئ

ط نقجن آلهثه جعلكلكه عجنىعه َّـ ممالنني مصلكم جنمبحلكم ي مض جفيط قعمع ف خفلك َّـ ي ي  ي نمغ
ف مغ  . نقجن جنمبىغنهن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلط ني هنخييطننههن

ف جعلكجنىععغىنعمغمك معخيلكمل يعحل مغ  . جعلكجنمههيلكغهمهيهنت نَّـ ش عجن
 .ظهيلكمع جلخل قعمع

 :يش عجنتلكمظيخجيهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عخفُّـ

 

  

ه نجنهئلكهثمن عهنلك خميطُّـهبملش جلمبمثهتلكهجنهئلكهثمن قعأليطغ ش جن مس معهئ ظهيلكمع جلخل قعمعشعقن    ي
 هعجنتلكمظ جعلكلكش ن)مليعهنمثيممخص َّـ هنىعَّـمك عجنهئيع(ينعهنلك جفلكفجغمل  )عآلخكلكجليعغممخص َّـ هنىعَّـمك (

 . قعمعى عقن حممههيلكمع جلخلشن هنثمبي حملكخفمئيطشمثيجعهئال خكمئ
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 .ي آلن عجنميحق َّـ عجنىغعأليطط عق ي نعحكجيمل هنلك جعخل عجنخيخل نعجنميحقطهعضحملحميظهنلك عخفالقهنمل 
ينظهنلك جعجيالن عجنالقن جعجهمئ  :عجنتلكمظعجنمقَّـلكن هئ جليعض هن حفالم هب حممثشمثي

 . جعلكجنمههيلكغهمهيهنتمعخيلكمل يعحل 
 ممخص شمليعهنمثينَّـ هنىعَّـمك عجنهئيع.  جفلكفغوجعىغعأليط معخيلكمل  هن ظهيلكمعي خظ

 .جليعحممن
ُّـخل ق جلمف فجل  : ُّـجهتهب عخفىعَّـمك عخفىعمم

 .عجنىغُّـلكفغ. ص
.يطنغعحل. ص

عضِّـ ظن عحليطنغ ُّـستمبىغن عجنىغُّـلكفغش ن عجنىععغ جفلكفجغملي نعي ينهن عجن ش هجنمبىغن مم
هع ممبحقعيمعخيلكمل جل قجن جلمب ن طستمبىغن عحليطنغمعينظهنلك عجنىغُّـلكفغ حمال . ه ي آلن عجنىغُّـلكفغ خميط معهئ

ن هن عجنمئ  . نَّـ هنىعَّـمك عآلخكلكجليعغشيطنىهن عحليطنغ نخميط معهئ
 . ني جلهئيغش جنمبحيطنغه حممشجعجيلكم عجنىغُّـلكفغ عجعجيلكمشعقن

ن عجنمههيلكغ قعأليطغ جلمف عجنىععغيظهنلك جعجيال ي حمسن يقن قجن حفمب عجنىععغ مض شهن مم ي
ط عق عجنخيمب مض هنيعمعبمل عجنىععغ ظمع نظخم هن  يهنيعمعبمل عجنىععغ هن عجنهئخصم عآلخم عآلمع ي

ش نَّـىعع ُّـهسفه عمل معيعمممثمك عجنىععغ هن نمغيطعن وعجنخيمب حممثخص فنن قجن  نحممئيطعنش ي
ينعجنجكمممثمك ُّـهسفه عمل عآلهنهئلكنش نعحل معخيلكمل ي خكلكألبمل جنسهنهئ ش نَّـ ي ش مممث لكن حممث

ف هن مجمث  مغ ف جعلكجنىععغ نعمغمك عجن مغ ف جعلكجنىععغش ننعمغمك عجن مغ نعمغمك عجن
ف ني ممخصمطعجلهتلكغ ف عجنىعه ي ُّـجهىع جلمت نمغ مغ ه ممخص ظهث معخيلكمل دم عجن ه ي فهش ي ي نمغ

هنعي جنهئلكن هنيعممبلك ي  .ي
ن عجنمههيلكغ جفلكفجغمل هنظهنلك جعجيالن مم  :عجنتلكمظعجنمئمثلكق  حمهب حفالم ي
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 : ظجفيط ظهنيعُّـ جلمل َّـىعن عجنمههيلكغ عجنت ظنمغيطهتلك جنمبىععغ ي معخييطنينجلمب
 .هثهييغ عجنىععغ. ص
.جمحق عجنىععغ. ص

مش نَّـىعع جضلكمش عقن جنمثسمن  ينممالرلك جعلكلك جضلكمش عقن حمال جلمبمل خفلك َّـ هنخيمب ه
ن عجنىععغ جلمبمل. هعجنمههيلكغ جفلكفجغمل هظهنلك نمغ جعجيالن مم ي مغيطغي ي جنمبمههيلكغ حصلكط حمسن حملكخميط ه هن

هظ ي ُّـخيجيمث ي جنىععمع ني جنميحقنش نعخفهييعنك ظن عجنىععغ حفمب هن عجنمههيلكغعجنحن ينظهنلك . ي
ن قعغ ظحفيعه َّـ عجنت ظجلجيمن عجنىععغ عآلحصمثمل عجنمههيلكغط حمسن َّـىعع  يهنلك جع جعجيالن مم ي و

ف يُّـمهحق مغ هث نعمغمك عجن هَّـلك جضتلكمغمل عمل عجنميحقش نعيجفتمثلكف حضيعف جنمبهبحتلكف جل مم ه
ن هنبيطظ جنسحمخيلكم جعمشخميطعق خم ن عجنميحق َّـ ويطقغهجعلكجنىععغش جفمثهن حكمثهئ  هن عجنميحقش نهبىعع ُّـهئ

 .يعخفبيطظ عحلمئمثمئ
غنَّـ  ش ني جفلكفجغمله حممبمثسمن عجنمههيلكغ قعأليطغشعقن  .عخفجيمب

ن عجنمههيلكغ قعأليطغ هنظهنلك جعجيالن مم ه عمل عحميععل عجنىععغ يعجنىغُّـلكفغ معهسفين  حمسط خميطُّـهبملي
يظهنلك ظشلك خميطُّـهبملط حمسن قجن ُّـهسفه .  ممخص جليعحممنهنَّـ جضلكمش َّـلك هنمتيهن عجنهئخصم نحفمب ي ي ي

 .ي خُّـ جنيهن ظهث معخيلكمل مب هنلك جغبمن ىنَّـىعع حف  جعلكجنىععغشيخييطف عجنمئيطهنلكظعمل مع
ن عجنمههيلكغ قعأليطغ ن جلخل  ظن ي حممثتخيخلشه ظن خميطُّـهبمله جفلكفجغملهحممشقع جغبمن عهنتمتلكل مم معهئ

غشعجنىععغ  . نَّـ عخفجيمب
ّؠت ؠءؤ  

صفات ات عن ا   نيابة ا
م  شخييعم جعمتمثلكجعمل عجنىععغ جل عجنمههيلكغى نَّـ هنلك ُّـشمتسمك عمل عخفخيتىغجنملى ُّـهَّـمتلكم خم

 .هتلك معهيخي حمخي عجنمئلكفقي ني خميطقغ حصلك جنهئمتشهتلك معهيخي حمخي عجنخيلكمسيحملكجنىععغ ي جلمب حصلك جنهئمت
م حفمبعنيقن َّـىع  .ي ممخص معمئيطنه جضلكم نَّـش عجنىععغ هن عجنهئخصيغي عجنمئ

ن جعىععمع مملكهنال ي معخيلكمل يجعيط ظن  قعمعينع: يخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه همعهئ
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يلك حلهب عجنمههيلكغ عجنهئخصجنمثيهنستحمئ  من عق جن مملكهثطمض هنيعمعبمل قعمع جعىععمعمب نهبلكعن يمل نخضهبه
ن ظش ل  جل عجنهئخصيغههنيعمعبمل عجنىععغ حفلكجنمثمل يش نعي ه جل هنمئلكجعالهتلك ظُّـٰهلكهلك حفلكجنمثملينهنخيمب

غ   عن مملكن نعآلهنهئلكنشه عهنهئلكهثلكيمملكن عخلمب ل حصىعن عجنهئخصيغ جنهئلكهثمن جلخل عجنسمب
جل ض مغ شهلكي مملكن قعمعمثيمبمثمليعجنتخيهب ي عخفلكَّـمثملهن ه عجن عمغمك معخيلكمل حك ف يجنهئ ي هنلكَّـمثمل جنمب

عخم  جل عآلهنيعشنهنت عآلجلمثلكنيعجنخنم عجنىعه َّـ جفلكم عجن ض   حملكآلهنهئلكن عجنىعه هن
عخمخي عحكتخييطعفهش نجفلكهنمب هنلكفغ هعجن ي ي قغش نعخفيعمممك هنمتهتخص مغسي ه يجعيط حصلك هن ظ ي ش ي

ش ي جعلكجنخيمب عجنىغعأليطش خملكفقع  ن َّـ معخيلكمل جللكخفلك جعىععمع مغمك ظن ُّـهئ ش حم همعخيلكمل جل قجن ه
 .يع عجنهئخصيغجعىععمع ي جعلكجنمئيطقغ عجنىغعأليطغش نَّـهئىعع مض حكلكأل

 هن ي ظهجل عجنىععغ مض هنيعمعبت ي ُّـيععف هن حفالجن عجغبلكغ عهنتمتلكل حفمبهَّـىعع جعيعَّـلكن
فُّـ مغ عجنبمثلكن  نَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم شمل عجنالألمئمل جعتمب عخفيعمعبمليعجنهئخصيغ عجن

 :عجنتلكمظ
ف جعلكجنىععغىنعمغمك معخيلكمل عإل مغ  ه عجلهت هثمئيسشه عجنخيمب ممخصمش عجن

غ  . معخيلكمل جلمتههنسمب
ف جعلكجنىععغي خظ  مغ  هن يجعخلكمظ عجنىععغ جل ظه  هن نعمغمك عجن

 .يغعجنهئخص
عمغمك هثشممىعجن معخيلكمل  جن مس ُّـهئ عجن هجحهئمتلك جعلكجنمتسبمل عمل  معخيلكمل  جنمبىغن مم

يعجنهئخصم عجنىعه ُّـيط غ معخيلكمل  نَّـشه مملكجنخيمب هنثالشجل حممئيطعهثى  ظه شهنمئلكجعمب  جلمتههنسمب
عمغمكشجليطن عجنخيمب عجنىعه َّـ عجلهت  ني ي ش ي جللكمسهنعمغمكهن جفمثهن َّـ  معخيلكمل  حملكجن

ي جعمتلكظ جلمف حفمبمس ي جللك.جللكمس   ني ي جللكمسشجل عجنمههيلكغ مملكجنخيمب  عجنىععغ مض هنيعمعبتهتلكه
ههنمهيطعخملك جنمبسمبمك ظه  معخيلكمل هئلكن جنييع نشمل ي معمهيطم جلمبمثيعجنمههيلكغ عجنسمببمثيآلن 

ن ممىعجنش عجنخييطن ف جعلكجنىععغ ي ُّـهئ مغ  :ش عقنننعمغمك عجن

هنمل )ص( .صضضلطضض كص ف:خف عخفمتحي
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ي جعمتلكظ جلمف حفمب:عآلنمل جعمل: نعجنثلكهثمثملش عجنىععغ هن عجنهئخصيغه لك ظهيمل يآلش ط هنسمب
 طملي جنمبخصَّـمثه نهنث َّـىعع عآلهنهئلكن يقنش عقن حملكجنالقن َّـ حكمبمك عجنرضنقمعخلشحكمبمك

فغ ني ي هنخييطنهنملي آلن نقجن مغ  .يعخفلكَّـمثمل هن جفمثهن َّـ ي هن
فن عخللككشعقن عمغمك قن هنلكَّـمثمل نقعظ نمغ ي حملكجن هنلك خملكن عجنيطجنمث جلمف  نَّـ ش جعي

فن يهثمثتعيهنلكَّـمثت ي عن جفمثهنط جعجيالهث ن عهنهئلكهثلك عجن ننمغ هخنمش ني ُّـهبهئ ظن ُّـهئ
يعحكتخييطعفُّـلكط آلن  ه جل هيعكو جليحكتخييطعفه عيعآلهنهئلكني ض ن يعخفلكفغش هن  عقن حممثهئ

عمغمك هنلك جعمسجفهئلكهنهتلك هن عجنىغهنلكن نعخفهئلكن نعآلجعخيلكفشهُّـلكيهنلكف معخيلكمل عجن ن جضهئ  ...ه نُّـهئ
 .ن هنثمبيمئيط حملكخفشهنعجنتلكمظ جعلكلك جفتخص

 حمهت يهن جغن.. .هن عجنخيمب نعجنمئيطقغقعمع ي ختمب قعمع مض هنيعمعبمل  معخيلكمل  حمهتشعقن
 .ش نممىعجن خملكفقجعىععمع ي جعلكجنخيمب عجنىغعأليط  هجللكمس

 شمغيعه َّـىعع عجنمقَّـلكن آلجغبلكغ هثهي قُّـلكفغ عجنمههيلكغ جل عجنىععغظ جنمئيط 
 حمهت شعجنمههيلكغمتسمك عجنمثهت هثمثلكجعمل عجنىععغ جل ىهئالن مض ممالن عخفخيتىغجنمل عجنىعُّـ ُّـي ظن عجنهن

 .مه هبلكيهتلك معهيخي حمخي عخفتيعخللكجنمثمل جل عجنمههيلكغ جنهئمت
جن َّـلكَّـمتلكهن ن عجنىععغ مض يظن :  َّـلك ُّـيععف خم هثهي عجنمههيلكغ عجنىغعأليطغ ُّـمبىغهن مم

م جعلكخلمبشغ جعلكجنهئخصيغظهنيعمعبتهتلك جحمب هنمل عجنت معمئ  .ي نيقن قجن عجعجيلكم عجنمتمثلكجعمل عخفىغجل
ي ناقضّالزم العي   ة ا

ن عجنمهي عجنبخيىش ُّـيطيجنخي جليعض هن  هيلكغ جلخل عجنىععغ جعخص ُّـهبهئجل عحكتحلكجنمل مم
 :نمغهتخل
عجفيط ممثحقع. ص ن عجن م عجنهئى. ص          .همم ن مصهت هنلكمم .همت هنخيمب

 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل
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عمغمك  .... جفمثلكغش خميطقغش جلمب: عجنمههيلكغ ممثحقغشهنعجفيط معخيلكمل عجن

 .همل عجنمههيلكغ جنمبىععغ جحتمتخيمليجلمثمتمث
عجفيط نعجنهئثحقشههئ جحتمتخيملمع جن مس  م ش جللكق عمغتخصل عجن  نجنهئلكن عخفجهت
هنلكش نعجنتلكمظ جعلكلك ههنخيمب  .ن هنثمبي حملكخفمئيطشمثي جعهئال خكمئه

عمغمك نعجفيطي حمسنطيظهنلك عخفالقهنمل  ش جنمثيغ جعهئثحقهَّـ نعجفيطهنلك ن معخيلكملش ه عجن
عجفيطشنعجنمههيلكغ ممثحقغ م جعلكجنخيمثمتمثمل ُّـمبىغن هنمتش نعجنهئثحق جنمثيغ جع ن ي عقن حملكجنمئ  ظن ُّـهئ

عجفيط ممثحقع ن  عمليُّـهسفه نَّـىعع شهنعجنهئثحق نعجفيطع شهعجن هعجنحنظ نعجفيطع نجنمثيغ  ظن ُّـهئ
عجفيط م جعلكجنخيمثمتمثملش نَّـىعع عمغتخصل جنمبمتمئمثٰهخلش نجنمثيغ جعهئثحقهع نممثحقشجع ش ي نَّـ يقن عجنمئ
 .ههنلك يقهن جضلكم جضلكمينمم 

عمغمكينآلن م عجنهئى معخيلكمل  عجن هنملشمتمصهت يضمن عجنخيمثمتمثمل ىيعى حممشقع حمش نعجنمههيلكغ هنخيمب
ن عجنحنظ ع مجعمثمتهتخص حمالقن قجن مم ي نجمحق مصهت عجفيط مصهت هنلك نجمحق شهجن ه نهنخيمب

ن  . نَّـ ممخص معيعهشهنخيمب
َّـيظن جنخيمب ي يقن عجنخيمثمتمثمل عخفيط: نُّـمئلكمي ُّـت ن مع جعحمثهن شجللكغ معيععفم عجنمههيلكغي هئ
 . نعخفخيمت نعجفيطهغحقعآلجنهيلكل ممث
َّـينعجنيعف ه عجنمههيلكغ جعخل ظهنيعُّـش جلمف َّـىعع عجن  : َّـ عخلمبيش جلمف هنست

هنهتلك. ص .هنمهيطعخمهتلك. ص          .هنهيهت
ن نعخفخيمتيظهنلك  لكجنتلكمظ ي معيععفم جع شي حمهت ممثحقغ جعال خكشجفهئهبهتلك هن جفمثهن عخفهيهت
هنلك هن عخفهيلكَّـمث عجنىعَّـمتمثيش نعي مليني جلمثمتمث عمغمك هنهيهت يجنهئلكن عجن عخمخيمثي ظهث  هنشمله مل يجلخل عجن

 .ملينعخللكقمغمث
 عق ي هنالقهنمل هنلك جعخل ممثيعغ ط حمهت نعجفيطغشينظهنلك جفهئهبهتلك هن جفمثهن عخفمهيطعم

ر عقن طقجن عجنحنظ نممثيعغ وعخفهيلكَّـمث عجنمهلكفخممل جلمف خظ هت هن جعلكغ عخكتبلكن يحمت
ن جعلكخفمهيطعم فش ممىعجن شيهنلكَّـمثململ يخكمثألمث ل ههنثال ل جنسهثسلكني ظن  نممخصشعخفهيهت ي نخكمثألمثمل نمغ

ن نخكمثألمثمل  رلك خكمثألمثمل هنهيهت يجنمبخيمب نعجنمئيطقغ نهثح في  شلك جلخل عجنىععغيشع : حممشقع خممبمتلكشنمغ
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هنهتلكي ظن ظقفهثلك فَّـلك جلخل عجنىععغ ي هنهيهت ي ظن  خممهيطهثلكهغلك نعجفيطيشع:  نعقع خممبمتلكشنمغ

هنهتلكههنمهيطعخمهتلك نعجفيط  . ي هنخيمتلكَّـلك نهنهيهت
صفات عنه    تعان ا

يمممث ُّـهبهئ جنسهنلكهنمثمل ظن معمسحفىع جعمتحييعُّـمل جلمثمتمثمل عجنمههيلكغ جنمبىععغش هن : خميط ُّـمئلكم ي ي
هظن جلمبمثلك  م جعلكجنىغُّـلكفغ ي م نعجنخيهب ُّـمئ  نَّـ عآلهنلكن عجنىعه ُّـخيتمئيطنن جع مض عجنمئ

مال ...: حفالك جن معخيلكملنرخيمبهتلك ل ظه قُّـلكفغ عجنمههيلكغ جلمف عجنىععغ ل هن ممخصم عآل ُو

صفات عنه مال اإلخالص  ن ا ، و شهادة  صفة أنها غ ؛ُتوحيده اإلخالص   ٍ ّ

وصوف وصوف، وشهادة   ٍا صفةّ َفمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه، . ّ أنه غ ا َ َ

ّومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله َّ َ ْ َُ ّ ّ ُ  طَ
عقن َّـ عجنمههيلكغ  مههيلكغ عجنت ُّـمبىغنين عجنع :عغنعجل م هبلك َّـىعن عجنمب هن عجنمئ

 يحممشهث نجعلكجنتلكمظ شمهلكميمل عيمعي هثهي ظظ ننعخمخيمث نجنمثيغ هنيععفن شيعجنىغعأليطغ جنمثيغ عي
ىفجنمثال معمتهي هن حفالجن قُّـلكفغ عجنمههيلكغ جلمف عجنىععغش نَّـىعع هنلك   ممالهن يُّـهبهئ جليط ه

 :عجنتلكمظعجنبمثلكن ُّـهبهئ جليعض هن حفالم 
مغى نعمغمك ش ظه ُّـهبتمت حميعك عجنثلكذش ظجفيطهف جعلكجنىععغ نعجفيط عجن   جن

ن نُّـهبتمت  .هبلك هن ظمغىغعظيهنيعمم ظن ُّـهئ
 . جلمبمثو ي خظ هن عجنمههيلكغ عجنىغعأليطغ جعجلكألىغ

ق جلمبمث عجنمههيلكغ عجنىغعأليطغ خفلك مملكن نعجفيطع ظجفيطع عمغمك خض هجن مملكن عجن  شه
جن   ط نعجنتلكمظ جعلكلكشأهّزاه فقد جّ ثنَمناه، وّرنه فقد ثنَ قَمننه، وَرَفقد ق: نجعمئ
ش عقن حملكجنمههيلكغ عجنىغعأليطغ ي ي حملكخفمئيطش ي مغىغظ جنيهثظ نهنعجفيطي ظهث و جغبمنيآلهثنقجن  ن هنثمب

.)ص(قخم خكمثمل جفلك شضضص كضف: مل عآلقجعخيمليحكهيلكق عجنخيمئمبمثعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآل )ص(
جفمثيط عجنجهمثىط عجنمهيطنم)ص( ط شمي عجنبالجمملش عخلجيبمل )ضص(ش عحليطُّـهن قخم )ص(ش عجنبلكغ ضضك:  مع

.عآلنمل



صضص..............................................................................يعجنسمببمثمل ظهيلكمع مض

ق جلمبمث  . معخيلكملخض
ضمثِّـ نجعن ُّـىغ عجنمههيلكغ جلمثعجنىعه ستلكف عمل مع مث نهنلك مبلكن َّـ عخفالقهنمل هنلك جعخل خض

عجفيطُّـ  :عجنتلكمظعجنبمثلكن  نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم شمليمل نعآلجفيطُّـيجعخل هثهي عجن
  .يعخفيطجلهنلك َّـ جلمف  شه عجنمههيمل قعأليطغ•
فغ • مغ  .جعلكخفخييطنن معخيلكمل مهلكحميحممثمبىغن عمعيش نعي هعجنمههيمل عجنىغعأليطغ هن
فغ جمحقن • مغ وجنهئلكهثمن عهنلك جلمثمتيش نعي جمحقَّـلك معخيلكمل  نَّـشعجنمههيمل عجنىغعأليطغ عخف  ظن شي
 .مليجنثلكذ ُّـمبىغن هنمت عجنجكمممثمك نهثس عآلجفيطُّـع نشم ي ُّـمئبمب عخلمهي نعآلنشمغىغظن
قعجنمههيمل عخف • عمغمكيش نعي  جمحق جفلكفجغمله خميطُّـهبملغىعمم مب ىَّـ حفن شجنمبىغن عجفتمثلكف عجن

 .ههث نعمغبلكمم
ف ظهيمل • مغ ن خميعُّـمتلك جن معخيلكمل  جنوحممشقع خممبمتلك جع  نهبىعع ُّـثبمن جن شهممهتىعن حمستهئ
 عقن حممئيط شجع عيهنتمثلكقي نجحلك جع عيخكجكعمي جحلك هنمتهتخصي مم مكيش نعجنثلكذ ُّـمبىغن هنمت معيعممعجنثلكذ

عمغمك نهن مجمبتهتخص عشهنمتهتخصي مم مكيمعيعمم عمغمك معخيلكملش جن  حممشقع شجنمثيغ ممىعجن معخيلكمل نعجن
ييعم جعمسنىهنلك جل مظيطق ممالهن ي ظن  هنشخييعمىمس ُّـ  جن َّـهئىعع ظهيمل حمهتي ُأول:  ُّـمئ ّ 

ين معرفته  .ا
عقفغ جلمت نجلمتهت  يط يمعهسمم هَّـىعع هنٰهلكحملك عمل عجنهئثحق هن عجنيعنعُّـلكغ نعجنهئمبخصغ عجن

ن جلخل عجنىععغن ظ يعجنمههيمل عجنت ي ُّـهبهئ عي جن شمعهئ س : نقجن مممئ ي ل ا
دودودود، ّ حد صفته وجود، وال وقت معدود، وال أجل   عقن جن .ال نعت 

في جنهئمتشظهيمل مغ خممني نجمحق هنهسخمشهتلك جمحق جضيطنفغ عخفمهيطعم نعجن  عقن ش فنن ظحفيعوتمل جع
 .لك جلمثمت نقعمع عجنمئيطُّـهبمليآلش ط حمهت خميطُّـهبملشَّـ جمحق جفلكفجغمل

.هثهييغ عخلجيبمل عيهثهيمل عجنىعمميع )ص(
غ حتمبمثمبمث )ص( جفمثيطش جعح .صضص كصف: مل مض هنيععمعب نهنخيجيمثلكمعيعجنت
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ؠ ّؠء  
ءء   

سابعة: قال س بمحتاجغه تعا ّأن: ا ه دون ِ وجودَوجوبّ؛ ألن ٍ ل
ه يقت استغناءه عنه هَافتقارو ،غ ه إ   . غ

سلبي: أقول س بمحتاجّمن صفاته ا ه مطلقاٍة كونه ل  ال ً، إ غ
ك؛ ذاته وال  صفاته ابتَوجوبّ ألن  وذ وجود ا   يقت َ ا

موع ما عداهاستغناءه تاجا فلو ،ً مطلقا عن  زمً،ن   ، افتقارهَ 
كنا اري  ـ تعا اهللا عنه ـ ًفيكون  ٍستغن ـ ت عظمته ّجلـ بل ا

موع ما عداه ات ّ من ذرٌةّ وذر،حات وجودهَ من رشٌشحةَ را، وعن 
  .فيض وجوده
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ؠ  

و ظهث جنمثيغ جعهبحتلكف:معخيلكمل ىعمميع جنىمل عجنت معيهن عجنمههيلكغ عجنسمببمث عمل و ني هنهيتمئيع ي
 : نقجن آلهنيعُّـط جليطعنوخظ

ف جعلكجنىععغ. ص مغ هث نعمغمك عجن  .مم
ف هنلك حممث ظالجفمثمل. ص عمغمك نحممئيعن عخفهييعنكي حكيطيجليطن نمغ  نَّـىعع . جفلكمغمل عجن

ضمثح ظممثيع هن حفالم  :عجنتلكمظعجنبمثلكن هنلك ُّـهبهئ مع
     ؠؠا ءج

 : هن حفالم عجنمقَّـلكن عجنتلكمظيعخفيطجلُّـهبهئ جليعك عجنيطجنمث جلمف َّـىعع 
عمغمك جعهبهب فن هن ي خظ هن عجن ف جعلكجنىععغ نمغ مغ ش نعمغمك عجن هئ

 .قعمع
عمغمك جعهبحتلكف  .ي خظ هن عجن

فن ظن مض ممخصم ف جضتلكمغلك مض نمغ مغ وجن مملكن نعمغمك عجن  عمل  هن ممخصيمعه
 .ن هنثمبي حملكخفمئيطه نعجنتلكمظ جعلكلكشهعجنميحق جنهئلكن جحهئمتلك

عف جغالغ جعلكحلخن عجنخيمئحلن هنيمعمئيط  حممبخصطيظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ ي ظن عخف ه غ عجن:  َّـيي مغ
 ش نَّـ ي خضتهب ني معيعمعهيشهنهئلكن جعلكجنىععغعآل نشهنتمتلكل جعلكجنىععغعين جعلكجنىععغش

فن عمل عجنميحق جحهئ ن جحتمتخيلك جعلكجنىععغهنعخفحتلكف مض نمغ عمغمك ن عق َّـ طه ني ُّـهئ عجن
جعلكجنىععغ  هبتمتي عن عخف جفمثهنطهمغ حضتمبي ظن عجني عي.جعلكجنىععغ هنستميمتمثلكن جل عجنميحق

عمغمك حممبميلكُّـمل مصيطن  جعمثمتخصش جعجيالهثضملنجضوهنستمي جل عجنميحق جنميلكُّـمل هثمئمه  نجليطن  عجن
 .معمتلكَّـ مممقُّـلكأل نجلحيهبت

ن  عمغمك معخيلكمل جضتلكمغلك جنهئلكن جحهئمتلكش نجنهئمت ُّـهبتمت ظن ُّـهئ يعقنش جن مملكن عجن ه  هجحهئمتلكه
ش عقن حمهت جنمثيغ جعهبحتلكف ىآلهث حفمب  نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ معمبخمثمه هن حفالم عجنمئمثلكق .ي
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 :عجنتلكمظ


 :هظُّـٰهلكعجنمئمثلكق ظن هن حفالم َّـىعع 


 :جخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظهث


يظهنلك مممقه عجنمئمثلكق عآلنم فنيسهث حمشي ه جن مملكن حملكخميطع جنحنظ جنهئلكن جضيطنفع مض نمغ  شه

 .مبىَّـىعع حف
ضمثحهتلك هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظش ينظهنلك ظمييععن  :حممثهبهئ مع


جفمثيطن  جفمثهن خملكن هثهي عجنهلُّـ  معخيلكملشيظهنلك عجنمهمييعه حممئيط عمعٰهحمن مض ظجعحلكغ مع

هث جحهئمتلك هث جعسمثجيلك جلمف جليطن مم هث جعسمثجيلكش نخملكن مم هجلمف مم ه  عمل يُّـهسفه عق عجنجكمممثمك طه
 .هه جفهئخص عمل عآلهنهئلكنيعيجفتمثلكف عخفهسف

 نحممئيطعن و هن نمغيطعن خظهبلكي جنهئلكن هنيعممش جن مس ُّـهئ ممىعجنيسهثينظهنلك عجنهئمقه حم
 .مك جلمف ظحممل عجنجكمممثمكي نخميط جلمبهبمن هنلك َّـ عآلجغيع عخفجكمعشظحفيع



٣٥٧..............................................................................ّاشسطبظع صضعته يف

  ء   
َ أن وجوبثبغ يف اشفشظل اشسعبقشطف  َ وجوده وتعسفه حيّ ِّول دون سطفه ألي ّ

 . جمفه وسظف سدغعئهّ تطظق بضطوالت اشتيام شن اشطٍسامل
 وذشك شن خالل اشقرم بضفم وجود يشء ،غظع سداد تعسظف ذشكّوأشع غع

ًذعدا شضطفه  أن غطون غصطف  وغفا شع غططن رفضه شن خالل ، اخقرومتضعزّ
 :اشدغعن اشتعيل
 واجع اشوجود بعشفات ، بعشفاتتضعز واجع اشوجود اشبعري :الفرض

 .شع رفاه اشفي غو ممطن حمتعجّطل ش أ شبفتضعز، وغو ٌواحف
 .تعج إز اشضدحي ، ال يشء شن اشواجع تضعز:ّاملدعى

ال غضفو  ـ حمعل سد اخحعل ُسفض ـ سفضهاشضد اشفي غططن : الربهان
 :احتامالت ثالثع

 .تضعزشضطوشه . ٣.      تضعزشضطول رشغطه . ٢.      تضعزرشغطه . ١
 ،إذ غستحظل احتظعج اششء إز ظضسه ؛ إز اشضدًع شطعن حمتعجًعسطو سعن حمتعج

 ٌ واشتعيل بعذلاشزغك، أو شضطوشه تضعز، أو شضطول ،ّشع اشزغكإ ُوشطعن اشضد
 .م شثطهّ سعخطف،بشطوسه اشثالثع

 .ّأشع اخالزشع سواضحع
ّ بضالن اششطر األول واشثعين شن اشتعيل اخفسور سألظه ثبغ اشتظعع سفض عّوأش ّ ّ

 .وإذ ال رشغك سال شضطول شهاشزغك، 
ّوأشع بضالن اششق  :طن توضظحه شن خالل اشدغعن اشتعيلط اشثعشغ سظّ

 . وغو اشواجع دون يشء ذواه،ٌ ممطنتضعزشع رفاه ّ سل :الفرض
ًال يشء شن شضطوالته غضظظه وجودا أو صضع :ّاملدعى ً. 

ٍشو سعن شع رفاه شن شضطوالته شضظظع شه يف وجود: الربهان ً َع، شطقم اشفور،  أو صضُ
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 .يحملكخفمئيطن هنثمبهنعجنتلكمظ جعلكلك 
 .ي معمئيطن هن ظجعحلكغٰهِّـ حممثخصيعمعمئيط حمينظهنلك جعجيالن عجنالقن 

فشينظهنلك عخفالقهنمل مغ ه عجن م عجنىعه ُّـيععف جن ين  حمسطي ظهنلك عجنيطنق جلمف هنست  ظنعخفخيمب
عمغمك  فمعخيلكملُّـخيجي عجن فو نمغ مغ هعخفخييطنن ي سيطغ خكمثأللكي آلن  نقجنطهن هن  شى

جنمثيعجنخيمبينظن  فيمثمل نعخفخيمب مغ م جحهئي ظن عخف نجعخصشمل مض عجن فن عملشهخيمب   حمهت جضتلكف مض نمغ
فشمليعجنخيمب مغ في ظن  نخميط جغبمنش حمهت عجنت معهيمثىش جلمبمث عجن ي عحل  َّـوخظي مم هنبيطظ نمغ

ف جنمبحمعخيلكملش مغ م عجنىعه ُّـيععف جن عجلجيلكظ عجن مغيطني يجعيط ظن ي عقن حملكخفخيمب ي عحل ُّـ
فيجغش هيينظ و جنمثخيجي عحل نمغ عقن هنلك معيعهشني  ش نهن مجمبتهتلك عجنيطنقش نمض َّـىعع هن عجنمب

خم م جلمف نمغمغ نيجفمثهن ُّـت عمغمك عجنىعه ُّـىغجلف عخفخيمب خمي ظن ف عجن فن هنت  ينمغ
ف عخفهبهئ  .جلمف نمغ

ه عجنمههيمل مي عن عجن جفمثهنطنَّـهئىعع عجنيطنق جلمف هنست  ظن مههيمل عجنت ُّـيععف جنمبهبخيمب
ن  عمغمكُّـهئ عمغمك َّـ هن جلمتيط عجن  شه نهنخيجي عجنحنظ جنمثيغ حملكخميطع جنشههنخيجيمثلك حصلك جنمب

عمغمك خكمثأللكش جع َّـ  ن هنخيجيمثلك جنمب هعقن ي مصلكم جنميحق ُّـهئ ه ف نعرملي جلمبمعخيلكملو ي مم لكف نمغ
عنوخظ  . حك

ّؠت ؠءؤ  
اق  غناه   ٌإ

م عجنتخصنيمعخيلكمل معلكن يعآلنم : خل يخملكم ظيطق عخفتمسحص ف حم مغ قن شعجن  حمال ُّـخي
 حمال ُّـخيجكُّـ شمليعجنهيلكجلمبمثي معلكن  نَّـشجنملظ ظن شو ظن فعلشعقعفغظن  ش ظن ظهيملشوخظ هن ممخصم

همعميحق ش  عمل جمحقنوبمل جمحق جضتلكف جلحيمث عجنيعمعيآلهث طي هن جمحقن ظن معخيمئه نعهثهيخيلكمهيعيي معمسجغ ني
مغي حمال ظنشخظي مم مينَّـ ظن نوم جن جع مغ  . هن عجن

جفمثيط عجن)ص( .)صص(ش عحليطُّـهن قخم )صض(ش عجنبلكغ صطصك:  عجنمهيطنمش جنمبجهمثىطت



طضص..............................................................................يعجنسمببمثمل ظهيلكمع مض

ن نعجفيطع جفمئمثمئمثوغي ظن خمونجن مملكن جن مض قعمع مغهتمل عهنهئلكن ي حمال ُّـهئ مملكن حممث  هلكش نجنه
ن هنهيتمئيعع عمل جمحقنهممثيعغ ن هنبيطظه حممثهئ يي جنهئي ظنهش حمميحقن ُّـهئ  .  خظه

عظ مملكن عجنتميحقل ي جن معميحق يجغ ط  عمل خون هن حفحقيجنهئلكن معميحقل هلك ي قعمعمثهلك ظني قهنلكهثمثيحك
يآلن مم  ط عق عآلخكمثلكظ ي ه نَّـىعع هنستحمثش جمحق قمعبت حمهت فنن قمعبتوقمعبملي  مض عجنخيمئ

يمك لكبخيلك عي عمل هنلك َّـيمعمتتمئ ني معتمئمب  .... جنهحفحق ه
و جلمف ظفجنمل جليطُّـيطغ معثبمن جممتلكن نجليطن عحمتمئلكقن ظه هثح هن  جنمئيط عخكتهب ممالهن ي ى و ي

 : نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنمث هن حفالم عآلخممثسمل عجنتلكجنمثملظهثحلكظ عيحمتمئلكقش


م معمهبِّـ عجنمتتمثجمل قن : نجعمئلكجليطغ هثمئىش عخفحهب يي خظ هن عآلنم معخيلكمل ُّـخي

 .خظ
يظهنلك عجنمهمييعهط حمسن جليطن مخلكهن نهثمئمه ُّـهسفه عمل معيعمم ي ي ىب عجنىعه ُّـهسفه عمل حفمب ي ي

ف جعلكجنىععغش نَّـىعع حفمب مغ هث نعمغمك عجن  .ىمم


يظهنلك مخلكن حملكجلمبمث طي ف عجنىعه  نعمغمك عجنيسهث حمت مغ ف جعلكجنىععغ عخفتمسمميط عجن ُّـستحمث يمغ

 .يجلمبمث عجنمتمئيس جفت ستلكف عمل عجنميحق جنسيطن
مغبمل هجغ هثجخي عجنمتتمثجمل هن ه مممبمثملي مي  : نحم خملكجليطغ هثمئىش عخفحهب

عَّـيط )ص( جعمثعجنجه مممثي عجنيعجع .ضصصك: مليمل مض عخفمتلكَّـمي عجنسمب
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*     *     * 


عمغمك جن حميعك جمحق  وظهنلك عجنمهمييعه حمسن عجن وي ى همت جنهئلكن هنتميحقعش نجن مملكن هنتميحقع جمي يه ي

م عجنتخصنش حممشقع هنلك معميحق حمال  عمليجنهئلكن معميحقن هن عخلحق ي عجنهلط نقجن آلهث معلكنش جع حم ي ي
ش نعجنىعه ظفهث خ سمعميحق جن عي عمل هنلك َّـ ظفهث ي  . جعلكجنمتسبمل خفلك َّـ ظخم نظجلمفي

غ نمعثبت ظُّـٰهلكهنَّـمتلكم ظخممثسمل ه ظحفيعه معجهحق عمل عخفجيمب  .ى
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ؠ   





 
  

يخملكم عجنخيالهنمل عخفحيهييع  معمثمعخيلكمل ظهيلكمع ىهني ظن نهثخيتمئيط: ي ي ظهث مليمل نعجنهئخصجنمثي عجنثب
ق جمحق مكلكمسهجللكفم  ظن  عخفجيمثخيخلش نجنمثمكثى ُّـش جفهئهب ني سمث مضش مض خمٰهلكألش حمال ر

ن  جلبلكفن هنلكز ني ُّـهئمبشرلكقه عجنخيلكظخل  جلمف هنلك ه ني ُّـخيلكخمبهت قُّـلكفغشي ُّـجيمثمئ
 ط ني ُّـهيخي عجنمئبمثِّـشىغعحسملمتيط عخف جلووحكبحلكهث ي ُّـجكم عحلسي ظهث نهثخيتمئيط. نيُّـستحمئ

 عحلس نخمبِّـ سى نمعيعم عجنمئبمثِّـش هن حميعك جلمبهب جعح خملكفق جلمف حمخي عحلسيآلهث
ي جفت ق جعهيخيمبي حمال عحلس ُّـترضشلكن جل معيعم عحلس نجل حمخي عجنمئبمثِّـ نجممتشعجنمئبمثِّـ

 ي يجعيطهقجن جفهئمثي مم  نَّـ هن.ُّـهيخيمبي جفت  ني عجنمئبمثِّـ ُّـهيتمئيع عجنمثشستلكف عمل معيعمم
 .هُّـهيخي حمخيمب هنجيلكجعمئلك جنمبحهئهبملش نجلمف جفسمك عجنمتحيلكن عآلممهبظن 

قجع يحممب مملكن ُّـهيخي عجنحيمب نعجنمئبِّـ ل معخيلكمل جل قجن ل حممشن عآلهنيع ي شمب جل ظ
ق  :ظ

ن مغلكَّـال جعلكآلهنيع حمال ُّـيطقه ظهث خمبمثِّـ. ص يظن ُّـهئ  .ه
ق جلمف حمخيمب نجللكمغىغ جل معيعمم. ص ن جللكخفلك جعلكآلهنيعش نجنهئمت مصب هظن ُّـهئ ه ي .ه
ش جنهئمت جضتلكف عمل حمخيمب. ص ق جلمبمث ن جللكخفلك جعلكآلهنيعش نجمحق مصب هظن ُّـهئ ي .ه
ن جللكخفلك جعلكآلهنيع. ض ق جلمبمثهظن ُّـهئ ش حممثمتحخن مض ظن  ش نجمحق مصب ني ستلكف عجنمث

ع ن حمخيمب جن معجههتمثلك نجلبثلك نحص هُّـهئ ه ه  .ي
ق جضلكم جلمف عإل معخيلكمل هنمم َّـىعن عجنمه ش نَّـ جضىش شي  نمعستمبىغن عجنمتمئيس حممث

ههثحهئ ظهث هنمتىغن عجنهئخصمش حممثجمك ظن ز . جل عجنحيمب نحمخي هنلك َّـ خمبمثِّـي
يعجنهئالن مض عجنخييطم ممالن مض هثح حمخيمب معخيلكملش جفمثهن جغبمن ظن هن ظهيلكمع عجنمئيطقغ  ه

ش جنهئ هن ظهث عجنمئلكفق جلمف مم خظيعجنت َّـ هنبيطظ مم حمخي هن ي ظحمخيلكجن  َّـ ُّـمهيطق شي

.ش جلمئمثيطمعمتلك جعلكجنخييطمضضك: ي جلمئلكأليط عآلهنلكهنمثمل)ص(
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وجلمت مم خظط ظن ظهث هن خميطقمع جلمف ظخكمثلكظ ممثحقغ ي ي جنهئمتهتلك ي معمهيطق جلمت ني و نجليطُّـيطغي

ن هنبيطظ حصلكط نقجن آلن ظهيلكغ ظحفيعه هن ظهيلكمع حت ق ظن ُّـهئ ور و ي ط ه م فنن قجن
ع هنلك ظجليط زحمهت معخيلكمل خملكفق جلمف عفحفلكم عخفجيمثخيخل عمل مغهتمت جنمثمبمئ ى ى ي  و حممثهتلك هن جلىععغه

ط نقجن آلهث  ق جلمبمث قجن ش جع ي ر ش ني ُّـمهيطق هنمت قجن ينهنهتلكهثملش جنهئمت ي ُّـهيخي ي
ي نقجن آلن حملكجل طيحفالم جلمبهب عخفهييعنكش نخميطقمع ممىعجن عجنت ي سيطَّـلك خظ

هعجنمئبمثِّـ عهنلك ُّـهيخيمب جغ ُّـخيتىعق جل حمخيمب جعمسهث هنلك مملكن ُّـخيمب ظن حمخيمب خمبمثِّـش ظن ي و ي ي ي  ش َّـي
يُّـخيمب ظهث خمبمثِّـش جنهئمت مي عهن نمكيعنم:  ُّـمئ م.  ظمغمقمعمت جلمف قجنهَّـمتلكم جل : ظن ُّـمئ

ش ظجلمب ظن عجنىعه حمخيمبت خمبمثِّـ نمس ظمم مصمقعش جنهئ مملكن مظ جفلكمغملش ظن ُّـخيجكم جعمسهث  يهثخي ه هي
و نجمحق مصمقش نظهث جمحق جضتلكفهخملكفق هجللكمس  مب مض حلحيمل و عمل حمخي قجن عجنمئبمثِّـش جنهئ حمخيي

 . نحكهيولكمثىس
ش ظن جلجىغش جليل نَّـ عجنمئبمثِّـ ل عهثخص مملكن يعقنش حممئيط قظُّـمن ظن حمخي هنلك ي ُّـمتبمي  وهت و

ق جلمبمث حميعك خظو نجليطن جفهئهبملوش ظن حكهيوظن جفلكمغمل وش نخميط جلمبهبمن ظهث معخيلكمل ي ر ي جحلك ي
ش نممىعجن عجنمئيطقغش نَّـ عجنميمت يقمميعش جع جن ممخصم عجنخيمب نمخلكهن  عحلهبمثيطش نَّـ عجنخيىغُّـىغ ى

ط عق جنمثيغ جعلكآلهنهئلكن ظجعيطل جحلك  ش عجنىعه ُّـهيخي حمخيمب جلمف ظجفس نمغ  .مملكنيعحلهئمث
ف جعلكجنىععغش نمعلكنسعقنش ممخص َّـ معلكن مغ فنش حمهت نعمغمك عجن ش س مض نمغ  مض ظهيلكمع

ق جلمبمث حمخي هنلك ي سحمهت ممىعجن معلكن ش ني ر ش حمال ُّـمهيطق هنمت عي هنلك َّـ جفس ي مض حمخيمب
ن جنسحكبلكغ عجنت هنيع طُّـمتبمي هث خمبمثحلكش نظيطنق عجنمئبمثِّـ هن عجنهيلكجل عهثخص ُّـهئ ز جنهئ ي ه

 .يمظ عجلمتلكغ جل مم قجنقمميعَّـلكش نَّـ معخيلكمل جعخيمثيط عجنسلكجفملش جللك
ش  ل ممخص َّـ ظَّـمب عقع مملكن معخيلكمل ل ق جلمبمث حميعك حمخي عجنمئبمثِّـ ظن معيعم عحلس ي ر

ط  يحمخص عجنىعه سيطف هنمهيطعم هنلك َّـ خمبمثِّـ نهنلك َّـ جفس
وجنمئيط نمغيط قظُّـلكن مض َّـىعن عخفسمسجنمل  :ى

و ُّـىعَّـمك ظظحلكجع عمل ظن عجنخيمئ نجعجههئ و ل ظه جعهبخيىغم جل ي هنستمئي
ىس ظن خمبِّـ جعخيىش عآلحمخيلكمش ني ُّـهبهئ قجن جعلكجنمتسبمل ىعجنهلل ل ُّـهبهئمت ظن ُّـيطقم جف
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ل عمل عجنهلل نعيحكتخيلكهثمل جعوآلحمخيلكم نجنىعجن خضيط .  ظحفيعهش جفمثهن ُّـمبىغن عجنيعمغ

عق ظحمخيلكم  ش نجعخييطن مغ غ جعخيىش عآلحمخيلكم جلمبمث مغ ن جع جن ظظحلكغ َّـىعع عجنيعظه ُّـمئ
نشظحفيعه جلمبمث جن ق جلمف عإل ظن : ههنثال  فنن عيجلتخصف جلمف عجنهللش حمهت ُّـمئ ي ر

ق جلمبمث ظن ُّـخيلكخمبهت قُّـلكفغزُّـهئمب جل نش ظن ي ر نش هبلكفن هنلك ي ُّـجيمثمئ ي جلمف هنلك ُّـستحمئ
 .... عجنمتلكقزظن رمك جلمبمث معخيلكمل ظن ُّـبخيهن ظهثبمثلكظش نظن ُّـهئمب

ش نعهثخص عجنهئمبهبمل  ي ُّـىعَّـمك ظظحلكغ َّـىعع عجنيعظه عمل ظن عجنخيمئ ي س جن قجن ي ي
قل جلمف قظُّـخل يعجنهيمه جنمبهللش نَّـمتلك هثجيط ظن مممبخصهت معت  :ي

ن عجنهيخي خمب معيطحف ي عجنهلل ُّـمهحقيظن. ص ي عجنهيخي جفسمتلك ظن خمبمثحلكش جعحمثهن ُّـهئ ه ه و
عجنهلل هنتسلكنه عجنمتسبمل عمل عحلس نعجنمئبِّـش حممشقع خملكم عجنهلل مممبهبت ظلكق عجنهيخي 

 .هن خمبمثحلكظهجفسمتلكش 
ن عجنهيخي جفسمتلك ظن . ص هظن عجنهلل جنمثيغ جن َّـىعع عجنيطنق نعهثخص ُّـهئجه جل مم يي
هنعجنىعه َّـ ظممثيع معيعففع مض عجنهئمبخصغ ع. هخمبمثحلك يعحلس هنلك جفسمت : ىآلنمش جفمثهن ُّـمئلكمي و و

ش ظه ه هنلك ظحقن جفسمتلك ظن خمبمثحلك:يعجنجهلكقلش نعجنمئبمثِّـ هنلك خمبح ممىعجن ه .ي
ينَّـىعع هنلك قَّـبمن عجنمث عآلخكلكجليعغش جعمثمتخص مملكن عآلنم هنىعَّـبلك جنمبهبخيتىغجنمل نعآلهنلكهنمثملش  هي
ن ظهث معخيلكمل ي ُّـٰه عآلخكمثلكظ عي مض  ع جعلكجنخييطجنمثملط نقجن آلش ُّـيطقمم ينخميط حكهب ي ي ش يى

عضخيهتلك  شنجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنسخكلكجليعغ.  ظن ُّـمهيطق هنمت حمخيخمبن شهن
ع جلمف ضلكجعجيمل قنع جلمبمث معخيلكمل ظن ُّـهيخي ظه وجفمثهن مس ُّـمئهي ي حلس نخمبِّـ عآلحمخيلكمش حمج ي ى

ُّـىغ جلمبمث  ُّـمهمل عجنتج ع مض جل خمخي ش حم وخظط نقجن آلهث ي جفس ني خمبِّـ خمب عجنهيخي و ى ي
ط عق عآلحمخيلكم قعغ جفسشجعهيخي هنلك ي ُّـمتبمي و نمعيعم هنلك ُّـمتبمي ونخمبِّـ ى ي قعمعمثخل نعخمخيمثخلش ى ي

ن هنبلكخغ جن هنمم َّـىعع جعمتلكظ جلمف هنلك َّـ عحل مض هثحييع عجنخييطجنمثملش نعي حملكآلخكلكجليعغ ي ُّـمئ ي ه  ي
هظهث مكلكمس جن معخيلكمل ل نعجنخيمثلكق جعلكإل ل ي س بظالم : مممث نَّـ ُّـمئيععنن خم ٍوأن ا ل َ

ِ َ ْ َ َ َ َ

ِِلعبيد ِ َ ع جعىعجن هثتمثجمل هنىعَّـب)صطص: ظم جلهبيععن (ْ هت مض هنسمسجنمل يط نعهثخص عجنتىغهن
هثلك جلمئمبمثخلعوعحلس نعجنمئبِّـش جفمثهن هثهي  .ي ظن ُّـهئ
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هظرمثمل ل هنسمسجنمل عحلس نعجنمئبِّـ ل ينجعخص ظن حصىعن عخفسمسجنمل ي ظيطق عخفمهمت شي ي

يظن عجنخيمئ ُّـيطقم هنستمئال: يممالهن مض ظهيمل عجنخييطم جعخص َّـ عحل حممثهتلكش نَّـ ى جفس ظن ي
يخمبِّـ جعخيىش عآلحمخيلكمط نقجن آلن عآلحمخيلكم مض هثهيسهتلك حصلك ظهيمل عحلس  نعجنمئبِّـش حمهت ى

ي جن جعلكجلخي عخفيعمممكش ظه ه جعلكجنىععغ ظن خمبمثحملهجفسمتمل ش نجنمثيغ جفس حمخي مصخي ي ممىعجن ه و ى
هجعخييعك عحلس جلمف عجنخيمئ يجفمئلكش نممىعجن عجنمئبِّـ  .ى

 :جنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنهيمه جلمف هنبلكجفهن جليطُّـيطغ َّـ عجنتلكجنمثمل
ىعجنهئالن مض هنسمسجنمل عحلس نعجنمئبِّـش نظن جنمبخيمئ ظن ُّـيطقم جفس جعخيىش . ص ي ى

ن و ظحفيع نجعجههئوىشىعآلحمخيلكم نخمبِّـ جعخي ش ظه فنن ممسمك ظن هثحييعش نهبىعع ُّـهئ و جعيطجس ي
هجفس ظن خمبِّـ جعخيىش عآلحمخيلكم جعيطجسمثلك ذنقُّـلك ه يى ي  .ى

يش ظه هن فنن ظه يُّـهيخي ظحمخيلكجن هنستمئالظيعجنهئالن مض عحفتمثلكق عجنخيبيطش نظهث . ص
 المل ممي هنلك جعخل هنسهسنجنمثوفحفلكجنمل جن معخيلكملش ظن َّـ ظجنمل جنمثيغ جن هن عآلهنيع خظش ظن ي معمتلكمض

معخيلكمل نعجنخيبيط جل عجنهيخي عجنىعه ُّـمهيطق جل عجنخيبيططهن عإل 
مغ قجن. ص يعحكتحلكجنمل عجنمئبِّـ جلمبمث معخيلكملش جفمثهن ُّـت عجنتخييعك جن . ي
وظهث معخيلكمل ُّـهيخي جنمييعك. ض  .ي

 ُّـهيخي  لغ. و ي ُّـهيخي جنمييعك جعىغجل جنىغنهن عيجفتمثلكف لظ: نعيقعظ مض قجن َّـ
يجنمييعكش نعي جنمبىغن عجنخي . ُّـهيخي جنمييعك هن فنن جنىغنن عيجفتمثلكف لف. هنبو

غ عجنمبجي. ض جع جلمبمث معخيلكملطنمغ . جفمثهن ُّـجهلكق عمل عخفيععف هن عجنمبجي ننمغ نمغ
ك عخفجهمئملش نهن مجمبمل عخفجهمئمل عجنتهئمبمث . ض ك عيينش نجل غ جل ينمغ ي

ك َّـىعع عجنتهئمبمث آلهث هنجهمئملش  يجعلكجنهلُّـخيملش نهبىعع ُّـستح عآلهثسلكن عخفهئمب جل ي ز ي
ك عخفجهمئ .همل نعمغمك جلمبمث معخيلكملينجل

م ُّـت عجنتخييعك حصلك هن ش نهنلك معبخيهتلكيَّـىعن عآلجعحلكغ عجنيعألمثسمثمل مض َّـىعع عجنهيمه ي حك ي
ك عجنتلكجنمثمل  :حفالم عجنمتمه

 .ي عحلس نعجنمئبِّـ عجنخيمئمبمثلكن
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  هنلك َّـ عجنخييطمط
 . عحفتمثلكق عجنخيبيط مض ظحمخيلكجن

 . عحكتحلكجنمل عجنمئبِّـ جلمبمث معخيلكمل
 . عهنتمتلكل عقعفغ عجنمئبمثِّـ

 .يعكميخيلكمل ُّـهيخي جني ظهث مع
ط   هنلك َّـ عجنتهئمبمث

غ عجنتهئمبمث  . نمغ
 . فحم عُّـيععف

 . نمغ جفس عجنتهئمبمث
غ عجنمبجي  . نمغ

 .عجنمبجي  ظخمسلكن
ك عيين غ جل  . نمغ

عأليط خسيغ  . حم
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ءّؠ ئؠ ؠ  

ورة أن من األفعال ما هو حسن، كرد : ّاألول ٌّالعقل قاض با َ ٍ ُ

وديعة واإلحسان صدقِا عضِ وا افع، و لظلم، ُ ا ٌها ما هو قبيح، 

الحدة وحكماء  ائع،  م بهما من ن ا ذا ح ضار، و كذب ا ِوا َ َ َ ّ ِ
ند كذب ّ، وألنهما ا ِو انتفيا عقال النتفيا سمعا؛ النتفاء قبح ا ِ ُ ً ً

شارع ئذ من ا   .ٍحي

غ)ص( م جلمف هنهيلكف هثهيمثهت مض ظجعحلكغ عجنمتب خم م ُّـت عجن ي حك .ي
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ؠ  

ق عجنتلكجنمثملمن يخميط مخ  :يعآلخكلكقغ مض َّـىعع عجنمتيس عمل عآلهن
.ي ذنقهس جعيطجسه ظحفيعش نَّـىعع ظهنيعوبِّـ جعخيىشىس جعخيىش عآلحمخيلكم نخمىجعيطعَّـمل جف. ص
ن عحلس نعجنمئبِّـ جلمئمبمثخل جمحق خجلمثخل. ص ُّـ جعهئ مغ عآلنم جنمبتمت يعجن ي  َّـ :ي

وم هن ي ُّـهسهن جعهلُّـخيملعفقع  حلس جعخيىش عآلحمخيلكم نخمبِّـ جعخيىشش نقجن مملكجنمقعرمل شو
مغ حكلكخم عخفخيتىغجنمل آلجغبلكغ  ش نَّـىعع عجن عغ نعجنهلعأل ن جعمسظ عجنمتب يعجنىعُّـ ي ُّـخيجكحم

ن عحلس نعجنمئبِّـ قعمعمث عَّـ مض مم .خلي جلمئمبمثخليفجل
مغ عجنثلكذ. ص جني هنلك ظحملكفن عخفمهمت :عجن بِّـ جن مس هثخيمب جعلكجنخيمئ خم...:  جعمئ

ي مس هثخيمبهبهتلك جعلكجنهللش نعجنتلكمظ جعلكلك عمعشجعخيىش عآلخكمثلكظ نجفسمتهتلك .يلكخفمئيطن هنثمبحمههيلكخملكش ه
يعن َّـىعع عجنحنظ : يعقع مس هثخيمب خمبِّـ عجنهئىعغ جغ خملكم جنمتلك عإل معخيلكمل: يجعمثلكن عجنهللكمثمل

ش ظن ظهنيعهثلك جعحنظ وخمبمثِّـش ظن شلكهثلك جلمت و قهثلك عجنهئىعغ مض حفمقن... ه ش مغ وآلهثلك جفمثمتألىع ... يجفس ي
ن يمس هثهئ جللكخفخل جعمسهث مغ م جعسلكجعمئمثمل عجنخيمب جع ي جفهئمث ي ُّـهيخي عجنمئبمثِّـش حممثجمك عجنمئ ه

 :نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنبمثلكن عجنتلكمظ. ...عآلحمخيلكم نجعحهئهبت معخيلكمل
فشهعجنمهيطم حمخي مغ وعجنهلل ظهنيع جعلكجنمهيطمش نش .  ممىعجنىعجنهئىعغ  هن

 .جل عجنهئىعغ
ن عآلحمخيلكم جعلكجنرضنقغش ظه هثخيمب جعلكجنرض مغ نقغ خمبِّـ ه عجنخيمب حكلكجع جع

 . مملكجنمهيطمو مملكجنهئىعغش نجفس حمخيوحمخي
خمهيلك جلمف عجنهللش  ن هنت مغ ه جن مس ُّـهئ عآلهنيع ممىعجن نمملكن عجنخيمب جعلكجن ز
ن عآلحمخيلكمش حمال سس حمخيال ني ُّـمئبِّـ ظحفيعش  يجنمبىغن جليطن ظَّـمبمثمل عجنهلل جنمببمن مض نمغ ى هي ي ى ي

ينعجنتلكمظ جعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب  .ه

م عجنيطُّـ)ص( .طصصك:  هنمتلكَّـمي عجنمثمئخل مض ظظ
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زظهنلك جعجيالن عجنتلكمظط حمسن عجنجهلكقل جفس نخم يبِّـش نظهنلك جعمثلكن عجنهللكمثملش ظه عخفالقهنمل يي يز

ينعيمعمهلكم عجنىعه معجهتهب جلمبمث عجنهللكمثمل عخفتمهمبمل عجنت ُّـجهتهب جلمبمثهتلك عجنمئمثلكق  يي
ق مض ممالن عخفمهمت  يعيحكتثمتلكأل عيمعمهلكمظ عخفىعمم ي م جعمسن ي يش حمهب حفالم عجنمئ

وعجنجهلكقل خفلك جفس عجنمهيطم ي ش ظن خمبِّـ عجنهئىعغش جعمسن : جعمسن خملكم ل ههنثال ل ي وعجنمهيطم جفس ز ه
مش جع جفت جن خملكم عجنجهلكقل:خملكم مغمك ظيطخم حممثخص ُّـمئ ي عجنهئىعغ خمبمثِّـش حمخص عجنىعه ُّـ : ه

هث ظلكفخملكش نهنلك  مش هن ظظيطم هنمت جفيطُّـثلكط حمخص عجنىعه ُّـمبىغن جعهئ هظهثلك ظلكفم حممثخص ظخم ه ىه ي ى يي و
ط  عجنىعه ُّـهبمت هن هثسبمل عجنهئىعغ عجنمث

هعقع مملكن عحلس ُّـبيطظ هن حتسخل عجنجهلكقلش نمملكن عجنمئبمثِّـ ُّـبيطظ هنمت ظُّـٰهلكش حمخص عجنىعه 
ط نعقع خممثُّـهبمت ظن ن جللكجعثلك يَّـمثلك مض حتسمثمت نمعمئبمثح ه ُّـهئ ط : ه َّـ ُّـمتهي جلمت قجن

 .عجنهئالن َّـ عجنهئالن: يحممشهث ُّـمئلكم
ن عمل حتسخل عجنجهلكقل ع نمعمئبمثح عقنش ي مصلكم جنمبيعمم  َّـلكَّـمتلكش نجعلكجنتلكمظ حملكجنىعُّـ هثهي

ى ي مكهييع حص جعمسه جفس جعخييط هثهيمثهت َّـىععش جفمثهن ُّـمبىغن هن شيعحلس نعجنمئبِّـ عجنخيمئمبمثخل ي
ه نعجنمئبِّـ هثهي خجلمثتهتخص ظُّـٰهلكيهثهي جلمئمبمثمل عحلس  .ي

ي جنيطه ظظحلكغ َّـىعع عجنيعظه جلمف ظهث معخيلكمل ي ُّـهيخي عجنمئبمثِّـ ينجعلكجنتلكمظ ي هنستمتيط جلمئحل
ش نمض َّـىعع هنلك حممث هن حفجييع بمئ ني ُّـىعقش نَّـىعع هنلك ُّـبيطن جلمتيط ى ي ُّـوني ُّـجكم عحلس

ن عحلس نعجنمئبِّـ جلمئمبيعحكتخييععك عجنثهبيععغ عجنت معجكمع  عق هنلك عجنىعه طيمثخلمك جلمف هنسمسجنمل مم
مغ مبىغن جعمسظ هنخييعحممل ى نممىعجن هنلك عجنىعه ُّـطمك جلمبمث معخيلكمل جعخيهن عآلهثبمثلكظ نمعهئمبمث عجنبهلُّـ

ي ظن عجنخيمئ ُّـ ىعإل معخيلكمل جن  طس جعخيىش عآلحمخيلكمىبِّـ نجفىيطقم خمي
ّؠت ؠءؤ  

سن والقبح    ّالعقليثمرات ا
ه  يي ُّـهبهئ جليط عجنمتىغعل مض َّـىعن عخفسمسجنمل معيعحملك حمهئيعُّـلك ي معجكمعمك جلمبمث ظجغلكق حك هي يه

هعجنمبمثلكخممل عجنخيمبهبمثملش جع َّـ هثىغعلخكحىع عجنىعَّـ نممسمك  ه معجكمعمك جلمبمث ظجغلكقي ي جلمبهبمثمل ه نجغخصقي
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 مض هنبلكجفهن جلمب عجنهئالنش مممث نهثح جعيطظهثلك َّـىعن عآلجعحلكغ و ممبحقوقعغ حفجييع

غ عي هنلك ُّـيطقم عجنخيمئ  مغ غ هنخييعحمت معخيلكمل جفمثهن ي خُّـخيمل جعخييطش نهنلك َّـىعع عجن مغ يجع ى
ش نخمبِّـ جليطن فحم عجنرضق عخفح ش نَّـ خكهئيع عخفمتخي يجفس هنلك ُّـهسفه عجنمث ي و ش حممب تهب

يم خفلك ظهنهئ عرلكف هنلك ُّـمبىغن جعهبخييعحمت معخيلكمل عجنت َّـ ظق عجنيطُّـ نظحكلكحك عفقَّـىعع عآل ى
ين معرفته ُأول ا ّ. 

م جعلكحلس نعجنمئبِّـ عجنخيمئمبمثخل غ هنخييعحمت معخيلكمل:يعقنش حمهب جغخصق عجنمئ  . نمغ
غ معمتىغُّـ حمخيمب معخيلكمل جل عجنخيبهنش هنَّـمتلكم جغهبيععغ مغ ي ظحفيعه مض جملكُّـمل عآلرمثملش مم

غش نجنىغنن معهئمبمث  يعجنخيبلكفش نجنىغنن جعخيهن عآلهثبمثلكظش نجنىغنن عجنمتحييع مض جعيعَّـلكن هنيطجل عجنمتب ي
م جعمتسب ش نجغبلكغ عآلحفالم نجليطن عجنمئ ه عجنمتب تهتلكش نخمبِّـ يمثينعجنخيمب جعمهيطم فجل

ي هن عخفسلكأل عجنهئالهنمثملش هٰهِّـ هبلك ممثحقي معتوعجنخيمئلكغ جعال جعمثلكنش نجمحق قجن هن جغهبيععغ
هممخص نمعمتح هبلك ممثحق م هني  .سلكأل عجنخيمئمثيطغ نعجنيطُّـ هن عآلخكهئلكيغ عجنت معثلكق جف

سن والقبح العقلي راد من ا   ّا
ن عحلس نعجنمئبِّـ جلمئمبمث :يخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه  ي ظن :خلينعخفيععف هن مم

نه جحيطنفيعجنخيمئ ُّـهبهئمت ظن ُّـهيهت ظن عجنهيخي عجنهيالذ  نعن ه مض هثهييغ عآلهنيع نعيحفيع هنىعهن
قش ظن ُّـهبهئمت ظن ُّـهيهت ظن عجلهتمل عجنت جفىف جع عجنهللىمس ُّـيع و عآلهث وس هبلك ي وهنيع جع ىحممسعجنهيخي ى ى

 جلمت عن مملكن جعخييط نقنف عجنهلل نجليطن حمهتهب مغهتلكغ عحلس نعجنمئبِّـ مض هتىظن خمبِّـ حممت
هتهتخصش آلهث ُّـخيمب عمجلكي ظهث جن مملكن حفلكجنمثلك جل ي ي ُّـمئيطف مض جلمئمبمثشجعخيىش عآلحمخيلكم ي هي

 .عخفهيسيطغ جنمئبِّـ هن عحلهئمث لكمبمك حمخيمب ظن معيعمم نظعخفمهمبحمل 
شخص خجلمث ين ظ ي ُّـهبهئ جنمبخيمئ عفقعم عحلس نعجنمئبِّـ ني ظهث:خلينعخفيععف هن مم

ش ني عفقعم مغهتلكغ عحلس ي عخفيطفش نحملكجل قعم ُّـستح عجنىعنيحملكجل َّـىعع ُّـستح

.عخلجيبمل عآلنمل هن شمي عجنبالجممل )ص(
ظ عجنهئتلكغ نعجنسمتي )ص( .صضصلضضص كصف: مل نعجنخيمئعآلحصمثلكغ جلمف ض
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 ى عجنهلل:يحمخيمف عجنخيمئمبمثمل...  هن عآلحمخيلكم ي خمب نقنف عجنهلل ني جعخييطنونعجنمئبِّـ مض حمخي

ل  عجنهل:ينجلمف عجنهلجلمثمل... ي نهنبخل جنمبحس نعجنمئبِّـ عجنثلكجعتخل جن مض هثهييغ عآلهنيعهمملكخك
ش نجنمثيغ عحلس ظن عجنمئبِّـ جللكأليطع عمل ظهنيع وَّـ عخفثبمن جن ي عجنهئلكخك  مض عجنهيخي ال جفمئمثمئه

 :ش نجنىعجن خملكم ...خمب نقنف عجنهلل
  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
   

 

ق عجنتلكجنمثمل جنمئيط ظخكلكق   :عمل عآلهن
ش ننمكمثهيمل ي نعخفختلكق مض هنسمسجنمل عحلس نعجنمئبِّـ هنمتهتخص جلمئمبمثلكن جنمثيغ عيي عحل.ص

مغيعجنهلل عجنهئجه جنمثيغ عي هيط عجنهلل مض عجنهيخي جفسمتلك ني خمبحلكىش ني ُّـ  .ه
ش نَّـىعع ي ُّـستمبىغن.ص  : خميط شهي جفس ظن خمبِّـ حمخي

 .جنمئبِّـعي هنمتهتخصش ني قحم جلمئمبمثمل عحلس ناليطن مم جل.ظ
 .هيمثمن مغهتمل عحلس ظن عجنمئبِّـ حممثحفو قحم عجنمثيط نجليطن عجنخيهب جعهلل .غ
ُّـمت.ف ه َّـ عجنىعه ي ُّـهبمب خكمثأللك ي قعمعلك ني ظهيملي عجنخيبيط عجنتهئ ه عق ل ه ني حمخيال ه

خك عجنهئبحقش جنمبحهئمث عجنسبىغنعقه)ص( .طصصك:  خف عآلحكخصظش خف فجللكظ عجل
.ضضك:  هثمقعق عحصيطه)ص(
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غ عي جعلكإل عجنسمث م ني خم ُّـمتيي جف ن جلبيطع ي يجعيط لي عحلييط عجنتهئ ه ظن ُّـهئ
يمعهلُّـخيمثلك ر  جليطعنش جفلكجن جفلكم قجن ي عجنمتحييع جلخصي عهنتثلكم عآلهنيع جعميىشه

َّـيعغ ظجغحقغ وعجنىعه ظهنيعن عجنسمبجيلكن جعهئ مغ ش حممب ُّـتمبهئيو مسش حمبلكفق عمل  جنيطُّـ
َّـلك جلمف قجم ظهث  . ُّـخيمب هنلك حصلك مض خممبمك عجنسمبجيلكن هن هنهئلكهثمليمم
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ما ّا  
    ال؟

َما فرغ: أقول عّ وحيد،  راد.  العدلِ  مباحثَ من مباحث ا  ُوا
ه:بالعدل اري تعا عن فعلُ هو ت واجبِ القبيح، واإلخاللِ ا   . با

ف ما تو َو ّ ك  معرفةّ سنِ ذ حثَ، قدمّقلي العِ والقبحِ ا  َ ا
  . فيه

وري َواعلم أن الفعل  ونّ صور، وهو إما أن ي َ ا ّ ٌ  وصف زائد ّ ٌ

ائم سا وا ة ا ا كحر   . حدوثه أو ال، وا
َ إما أن ينفر؛ّواألول ْ زائد أو ال، واألولُ العقلّ ك ا ُ من ذ . ُ هو القبيحّ

ي ال ينفر ا وهو ا ساوى فعلّ منه، إماُ العقلُوا ه، وهو ُه وترُ أن ي
باح ساوى، فإن ترجحُا َ، أو ال ي ّ قيض وهو ْ نع من ا ّ فهو إما مع ا

رام كروهُا ال فهو ا   .ّ، و
ن ترجح فعل ُ و َ واجبّ ه، وهو ا نع من تر ُه، فإما مع ا ، أو مع جواز ّ

ندوبِتر   .ه، وهو ا
َإذا تقرر سن والقبح يقاالّ ُ هذا، فاعلم أن ا َ   :ٍن  ثالثة معانّ

ُاألول ءُكون: ّ اَ صفةِ ا َ حسن، أو صفةُالعلم:  كمال، كقو ٌ 
ا هل: نقص، كقو   .ٌ قبيحُا

ا ءُكون: ا ات، أو منافرا عنه ِ ا ست لطبع،  الئما   ً ّ ً

  .آلالم
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الث سنُكون: ُا ستحق: ا دح ما  وابَ  فعله ا جال، وا  َ ً 
ستحق: ًآجال، والقبيح مُعل فاُما  جال والعقابه  فعله ا  َ   ً. آجالً
، وأما باعتبار َوال خالف ن األول ّ  كونهما عقلي باالعتبار ّ ّ

الث فاختلف مون فيهَا ت س  العقل ما : فقالت األشاعرة؛ ّ ا ل
سن، يدل ع، فما حسنه فهو ا ، بل ا ع سن والقبح بهذا ا ّ  ا

َوما قبح   .ه فهو القبيحّ
لة واإلمامية ع سن العقل ما يدل: ّوقالت ا ك، فا  ُ  ذ

ك أو  شارع بذ م ا َحسن  نفسه، والقبيح قبيح  نفسه، سواء ح ٌ ُ ٌَ َ

  .ال
ك بوجوه   :ّونبهوا  ذ

ُأنا نعلم: ّاألول افع، ّ صدق ا ورة حسن بعض األفعال   َ ُ ً

ل نقاذ ا وديعة، و ك، وقبحّواإلنصاف، واإلحسان، ورد ا َ، وأمثال ذ ُ 
ضار كذب ا ّبعض  ك ، والظلم، واإلساءةٍِ ستحقة، وأمثال ذ ّ غ ا

ة شك ا ممن غ  ن هذا ا ك  وزا  جبلة ُ فيه، و ر  ّ
ِ

ً

شخص سان؛ فإنا إذا قلنا  ٍاإل
ن كذبت : ّ َإن صدقت فلك دينار، و ٌَ ْ

ه، فإن ،ٌفلك دينار سبة إ ران بال ِه بمجردّواستوى األ  ُه يميلِ عقلّ
صدق   .إ ا

ا ن مدر: ا و  َأنه  عّ سن والقبيح هو ا زم أن َك ا ه،  ْ ال غ َ

لزوم مثله.ّال يتحققا بدونه الزم باطل، فا   .ٌ وا
ُأما بيان ورةّ طه  وط بدون  قق ا لزوم فالمتناع  ّ وأما ،ّ ا

عُبيان الزم فألن من ال يعتقد ا َ بطالن ا م والَ الحدة ُ   به، 
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ند، يعتقدون حسن بعض األفعال، وقبحِوحكماء َ ا ٍ بعض من غ َ
ٍتوقف

كّ ما يعلم.  ذ ن  ُ فلو  ُ عّ م به هؤالء، با ا ح  َ.  
الث سن: ا و انت ا ُأنه  ُ سنُ والقبحّ ُ العقليان، انت ا  ُ والقبحّ
عيان، الزمّا لزومُ وا ً باطل اتفاقا، فكذا ا ّ ٌ.  

شارع؛ إذ العقلو ئذ من ا كذب حي الزمة بانتفاء قبح ا ُيان ا ِ ٍ م ُ  
ذا انت قبح م بقبح كذب نفسه، و م   ُم بقبحه، وهو 

وثوق كذب منه، انت ا سنه، وقبح ما ُا نا  سن ما   ُ ُ نا ُ
  .بقبحه
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ؠ  

ق عجنتلكجنمثمل يجنمئيط جفهي َّـىعع عجنمتيس جعلكآلهن  :و
ىمعخييعُّـ عجنخييطمش جفمثهن ظحفىع مض معخييعُّـهي عحلس نعجنمئبِّـط عق عجنخييطم َّـ معمتىغُّـ . ص

 .عجنبلكقه معخيلكمل جل حمخي عجنمئبمثِّـ نجل معيعم عحلس
وخفلك ظحفىع عحلس نعجنمئبِّـ مض معخييعُّـ عجنخييطم. ص و  ال ظقعف ظن ُّـجهحق عمل هنخيمت ممشي

ي جنمثيغ معخييعُّـهيلك جفمئمثمئمثلك حصخصط نقجن آلن عحلس نعجنمئبِّـ هن عخفهيلكَّـمث هنمتهتخصش نَّـىعع ه يه
يعجنبيطجسمثمل عجنرضنقُّـملش نعهثخص مغلكظ عجنتخييعُّـ جنهيحيمثلك جنمثيغ عي ه ي ي .يي

ن ينخفلك مملكن . ص وجلمف جغالجغمل هنخيلكنش ظنضِّـ عخفخيمت ىسهب عحلس نعجنمئبِّـ هنهيهت و
وعجنىعه مملكن جض عجنمتىغعل جعخل عخفتهئمبهبخلش جعخل هنثبمن نجعخل هثلكم و ى ي .ي

يجعخييط ظن جفخن جض عجنمتىغعل مض عخفخيمت عجنثلكجنهن هن هنخيلكذ عحلس نعجنمئبِّـ يجغ ن. ض
يعجنثالجغمل عجنت معخييعك حصلك عخفمهمت  عن هنمتبهتلكغط نقجن آلن ي يش قمميع جغالجغمل ظفجنمل جعخيمت ي ي و

وعخفسمسجنمل ذنقُّـمل ي حتتلكف عمل ممسمك نهثحييعش نعهثخص حتتلكف عمل جنهيمن عهثتبلكن ي و ه .ي جنمثيغ عيي
 ؠ  

يمعمتىغُّـ عحل معخيلكمل جل حمخي هنلك َّـ : ي عجنخييطم جعمسهث جعتخييعُّـجنمئيط عممتهي عجنجهلكقف 
وط نقجن جنمبىغنن مم هنمتهتخص حكمبمك ظهيمله نمعيعم هنلك َّـ جفسهخمبمثِّـ ي هن ظهيلكمع عجلخصجنمثمل ي

ي حكب جنمبخيالهنمل ومملكجنخيمب نعجنمئيطقغ نعحلهئهبملش نخميط نخمهيمن جلمف َّـىعع هن حفالم ممالن
م ُّـتيعخفحيهييع  م جلمبمث مض عجنمتيس يش نَّـ هنلك حك خم يهنلك جعخييط عجنتلكمظش نجعخص ظني عجن  و

عحلس نعجنمئبِّـ نظهيلكن ُّـخييعضلكن جنبخيىش عآلحمخيلكم فنن عجنبخيىشش حممئيط عخمتهش قجن 
ق عجنثالجغمل عجنتلكجنمثمل  :عآلخكلكقغ عمل هنخيلكذ عآلهن

. عجنمئبِّـ.ص.                        عحلس.ص.                         عجنهيخي.ص
ش حممئيط ظخكلكق عمل ظن هنخيمتلكن ذنقه جعيطجس ي ستلكف عمل هنخييع زظهنلك معخييعُّـ عجنهيخي ي يي مط ي
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ق: يحمهت جلمف جفيط معخيبحقن يذنقه عجنتمه قُّـمل عجنبيطجسمثمل عجنت :  ظهي يهن عخفخيلكذ عجنتمه ي ي
هَّـ جممتمثمل ش حمخيمف حكبمث عجنتخييعُّـ عجنمبهيحي عن ز جل عخفخييعمش ني يُّـىعمميع حصىعن عخفخيلكذ معخيلكقُّـ ى

م جعمسهث يجنمثيغ عيش نقجن مملكجنمئ ف جنمبحنظ هن خظ: ي م نمغ وجفمه  ظحفيع جعخييط هنلك مس و
عظ : ي جعمسهثش ظن ممتخييعُّـ عحلهئخصظ جنُّـهئ ف جعخييط عجنخييطن جل حكبمكش حك م نمغ وجفمه و

همملكن عجنخييطن قعمعمثلك ظن قهنلكهثمثلك يه  .ي
ئؠ ؠ   

ش نرلك  يجلمبهبمن ظن عحلس نعجنمئبِّـ هن عخفهيلكَّـمث عجنرضنقُّـمل عجنميمتمثمل جل عجنتخييعُّـ ي ي و
شلك ظحمخيلكيش جفمثهن  ظ هبخص جعخيىش عآلحمخيلكمط نقجن آلهنيع نقعظ مم هنظهيلكن مع و

ظ هنيطجفلك جنهيلكجل مغمك قجن عجن هُّـ ى ن خمبمثحلكى ن جفسمتلكش نعي حممثهئ همب حممثهئ نَّـىعع هنلك . يه
 :يُّـهبهئ جعمثلكهث ظممثيع هن حفالم عخفخجييش عجنتلكمظ

يظهنلك عآلنم حمهت عجنمئبمثِّـ هث حمخيالوجعسبمك ظهنيع قعأليط  ل نَّـ قجن عجنهيخي: ي  ل هجلمف مم
هعجنىعه ُّـيطقم عجنخيمئ هنمت هثهييعغش نُّـيطقم ظن حملكجلمب ُّـستح قهنلك يي ينظهنلك عجنثلكذ حمهت . ي

هث حمخيال ل نَّـ قجن عجنهيخي عجنىعه ُّـيطقم عجنخيمئ: عحلس هجعسبمك ظهنيع قعأليط جلمف مم  ل و
ش ممخص ُّـيطقم ظن عيجخ جع ُّـستح هنيطجفلك نمغىغعظ هعيهثجىععغ عجنمث ه ينظهنلك عجنثلكجنهنش حملكجنىعه . يي

يعأليط عجنىعه ُّـمهحقن جفسمتلك ظن خمبمثحلكش نقجن ممحيعمممل مم هن شمب جل عآلهنيع عجنىغ ه ه ي
مغب  حميع حممث قجن عآلهنيع عجنىغعأليط عجنىعه جعهب ش جنهئمت ي ُّـت ش حمهت حمخي يعجنسلكَّـ نعجنمتلكأل ي ه

ن جفسمتلك ظن خمبمثحلك هُّـهئ  .ه
ن عجنهيخي جفسمتلك ظن خمبمثحلكش نهنمهيطعم َّـىعع  هعقنش حملكآلهنيع عجنىغعأليط َّـ هنالم مم ه
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ف هن عخفثلكم عجنىعه قمميعن  عجنجهلكقف جنمبهيخي عجنىعه ُّـمئلكجع عجنهيخي عآلهنيع عجنىغعأليط ل ممخص ُّـمب
ش حمهتَّـ جفيعمممل عجنسلكَّـ  ل  نخمبمثِّـوعجنىعه ُّـمتمئس عمل جفس ش جنهئمت جنمثيغ نعجنمتلكأل ي حمخي

وجل خممهيط نعحفتمثلكقش عقن حمهبالم جفس حمخي نخمبِّـ ظحفيع َّـ ظيطنقن جل خممهيط  وو
 عجنهيخي فنن نرلك هنلك ُّـمهيطق جلمت عجنهيلكجل جعلكجنجيب ظن عجنمئ ل ينعحفتمثلكقط عق ي ُّـستح

ق نعحفتمثلكق ل ي  عجعلك ني جلمئلكجعلكخكخي ههنيطجفلك ني قهنلكش ني جغ ه ه  .يه
ئؠ ؠ ء  

هجنمبحس نعجنمئبِّـ هنخيلكن هنتخييطفغ قمميع عجنجهلكقف جغالجغمل ي ي هنمتهتلكش جغ ظخكلكق عمل عخفخيمت و
قغش جفمثهن مملكن  ش نَّـ عخفخيمت عجنثلكجنهن هن عخفخيلكذ عخفىعمم عجنىعه نخم عخلالم حممث

عجع: عحلس هَّـ عجنىعه ُّـستح عجنهيلكجل جلمف حمخيمب هنيطجفلك جللكمغال ظن جغ ه يلك ظمغالش نظهنلك ي ه ه
هحمهت عجنىعه ُّـستح حملكجلمب قهنلك جللكمغال ظن جلمئلكجعلك ظمغال: عجنمئبِّـ هه ه ي  .ي

َّـىعع عخفخيمت هن عحلس نعجنمئبِّـ َّـ هنخييعمممل عجنمتىغعل عخفحتيطهنمل جعخل عآلخكلكجليعغ عجنىعُّـ 
ع عمل جفخن عحلس نعجنمئبِّـ جعلكجنهلجلمثخلش حمهب فنن معيطحف عجنجهلكقل ي ُّـهبهئ  يقَّـب ي

وجنخيمئ ظن ُّـيطقم جفس ظه حمخي هن عآلحمخيلكمش ظن يو ينَّـىعع جحلك .  ممىعجنو حمخيي خمبِّـ ظهى
ع عمل ظن جنمبخيمئ ظن ُّـيطقم هنستمئال يحفلكجنهيهت حممث عخفخيتىغجنمل نعآلهنلكهنمثملش جفمثهن قَّـب ي ى جفس ي

ن جعلكجنتمئبمثِّـ نعجنتحسخل عجنخيمئمبىظن خمبِّـ جعخيىش عآلحمخيلكمش  نيمثخلحملكجنمئلكألمب جن ين مم ع:  ُّـمئ ي
و جحمثىغوجللكخم  ي ريط هن ظهبمث قعمع جفس جعخيىش عآلحمخيلكم نخمبِّـ جعخيٰههتلك عيحفيعش نعني

ُّـي هن ظهبمث عجنمئه عآلجفهئلكن هثلكجعخيملَّـىعن  .مليمل عخفثلكجنمثيمل عآلهثسلكهثمثيغ عجنخيلكخممبمل نعحص
مغ عجنىعه خميعقهثلكن َّـ عخفحمئ عجنالَّـمثجمينظن ز هن خملكن جعتحيعُّـيع جض عجنمتىغعل جلمف عجن ي  يو

عغ حتيعُّـيعن َّـو نظنضِّـ فجنمث.مليجنمثهي عجنهئالهنمثهيمض مع ي ظن عجنمييعك هن لكيعف : جلمف ظ
ظ عمل عجنتخييعم جلمف ظحمخيلك  ُّـستجيمث  عجنخيمئ َّـينظن شحكبحلكهث جنيَّـىعن عخفسمسجنمل عجنت

 جلمتيطن َّـ َّـ ممىعجن ه جلمتيط عجنخيمئ ظن خمبمثِّـه هنلك َّـ جفسينظ يط نن ظشنظ ظحمخيلكجن
ن عخفيطعق مض عجنتحسخل جعيجلمتيط عإل معخيلكملط ني ُّـهبهئ قجن عيحكتهئجهلكم عي  هئ
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 .نعجنتمئبمثِّـ جلمف هنالجفحيمل هثهييغ عجنهيخي جعخص َّـ َّـ
آدؠ ئؠ ؠ ّ  

يف جغالجغمل ظفجنمل آلجغبلكغ ظن عجنخيمئ ُّـيطقم هنستمئالجنمئيط حكلكم عجنجهلكق ي  جل عجنهلل ي
يجفس جعخيىش عآلحمخيلكم نخمبِّـ جعخيٰههتلك عيحفيعش نَّـ جعهبثلكجعمل هنمتبهتلكغ جنمثيغ عيط نقجن  ي
ن  يآلن عخفسمسجنمل ذنقُّـمل جعيطجسمثملش نهنلك َّـ ممىعجن حملكجنيطجنمث عجنىعه ُّـسلكم آلمغمب ي ُّـهئ هي ي

يعي هنمتبهتلكش نجنمثيغ مملكحكبلك خفخييعحممل هثحييعُّـمل جمحق جعيطجسمثمل ي هي ه  .ي
ن عحلس نعجنمئبِّـ جعرضنقغ :  نَّـ ليجنيطجنمث عآلنميظهنلك ع يظن هن عآلحمخيلكم هنلك َّـ هنخيمب

عظ مض قجنعجنخيمئ ش نخمبِّـ عجنهئىعغ عجنٰهلكقش نعجنمتلكق حك   ليش ممخيمبهبمتلك جعحس عجنمهيطم عجنمتلكحم
ش نجنمثيغ مغىغهن هبىعع عحلهئ جعمسفنن هن عجلىغن جعلكحمتمئلكق  يحمهئ جللكخم ي ُّـجه مض قجن ي

 .... هنتسلكنُّـملو نعجفيطو عآلخكمثلكظ عخفسلكنُّـمل جنحنظيعخفهبهئ عمل عجنسبمكش نظن
ينظهنلك عجنيطجنمث عجنثلكذ حمسهث جن مملكن عحلس نعجنمئبِّـ خجلمثخل خفلك ظفقم جفس ظن  ي ي

ط نقجن آلن ممثحقع جح ي ههنمتهئيع هن عآلحمخيلكم وخمبِّـ حمخي ي جنمبهللش نعجنتلكمظ جعلكلك ه ي ه
ن جعلكجنهلل ُّـمئيعنن جعحس جعخيىش عآلحمخيلكم نخمبِّـ جعخيٰههتلك عيحفيع  .يُّـخيجكحم

يمث هنهيمهال مض عجنمتيس عجنسلكجعينظهنلك عجنيطجنمث عجنثلكجنهن حممئيط نخمهيمتلك جلمب  .هي
ّؠت ؠءؤ  

  الك حسن األفعال وقبحها
عحممئلك جنمبجلكهثمك عآلجلمف :يعن عخفالم جنمئٰهلكظ عجنخيمئ ه َّـ ظهث ريط جعخيىش عآلحمخيلكم هن ي

مغ عخفثلكمظ مض  عحممئمل جعخيٰههتلك عيحفيع عجنيهن عآلهثسلكن نعجن ف عجنبهلهش نجليطن هن يمغ
 .جنىعجن

.ضصصلضصص كص ف: جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئعآلحصمثلكغ )ص(
ي )ص( يجنمبخيالهنمل عحلحلنممجه عجنمهيطمش  شمي عحل .صطك: ي
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هعهث ُّـيطقم ظن جعخيىش عآلحمخيلكم ممخصم: نعن خكألمن خممبمن ي ف عحل عخفختلكقش ي مغ ي جنمبهب
ش نخمبِّـ عجنثلكذ  ش حممثحهئ جعحس عآلنم نجنىغنن عيمعمهلكم جع ينجعخيٰههتلك عيحفيع هثمئيس جن ي ه

ش ظه عجنجيب  ل حممثخص قمميعهثلك هن عخفالمملكغ ل ينجن جلهب عجنجيب. نجنىغنن معيعمم حصىعع عخفخيمت
يعآلجلمف مض عآلهثسلكنش جنهئلكن َّـىعع عخفخيمت فعحفال مض عخفالم عآلنم  .ه

ضمثِّـ قجن يظن عحلهئخصظ خمس: مع ع عجنخيمئ عمل جلمئي و هثحييعه نجلمئوهب ي جلهبحلش حممئيط خملكم ي
يعن عجنمتحييعُّـمل َّـ عجنت : يعخفخيمب عجنثلكذ ق هبلكي  عآلهثسلكن جلمب هنلك جنمثيغ هن خكمسهث ظن ُّـخيهبمب س

 .يعهثسلكنش نعجنخيهبمبمثمل َّـ عجنت ُّـخييعم هبلك هنلك هن خكمسهث ظن ُّـخيهبمب عآلهثسلكن جعمشقعفمع
 :معمتمئس عخفخيلكقم عمل خمسهبخل: نجعخيبلكقغ ظحفيعه

جنمتلكهنخيلكقم ي مع. ص هستتب مغيعُّـلك جلهبمبمثلك جلمف لكبمئهتلكش هنث خم يعجنهئ ظجلحي هن : يه
 .مغىغأل

جنمتلك. ص ههنخيلكقم معستتب مغيعُّـلك جلهبمبمثلك جلمف لكبمئهتلكش هنث خم ش عقن : يه هعجنمهيطم جفس
.ُّـمتبمي حمخيمب

ن فعأليعغ هنممخص ظن هنخيلكقم عجنخيمئ عجنمتحييعه يجعيط ظن معهئ ي ي و هنلك جعخل هثحييعُّـملي ي نجعيطجسمثملش ي
يحمهئىعجن هنخيلكقم عجنخيمئ عجنخيهبحلش نخميط هنثمبمتلك جن جنمتلكي ش : يسنم جعمئ يعجنهئ ظجلحي هن مغىغأل

ه جعيطجسمثملهحمهت هنخييعحممل ه ذنقُّـملي ق عجنجييعحمخل جنمثت عجنتمهيطُّـ هبلكي ه عمل معمه ي ي حتتلكف حك . ي
جنمتلك هعجنيعنف مصيعفغط حممششلك هنخييعحممل: هحفالحملك جنمئ ي ه هثحييعُّـملي ه مض خمبلكم عجنخيهبمبمثملش نَّـ هثحييعُّـملي ي ه ظُّـٰهلك ي

ق عجنجييعحمخل جمحق مملكم ومض خمبلكم عجنرضنقغ نعجنبيطعَّـملط عق مصيعف معمه ي  . جنمبتمهيطُّـي
ونممىعجن عحللكم جعلكجنمتسبمل جنمبهبخييعحممل عجنخيهبمبمثملش جفمثهن معمتمئس عمل هنخيلكقم جلهبمبمثمل ي  ي

جنمتلك ش نعجنحيمب خمبمثِّـش نهنخيلكقم جلهبمبمثمل هثحييعُّـمل ظه : يجعيطجسمثملش نقجن مممئ يعجنخييطم جفس ي ه ه
جنمتلك هعجنمهيطم عجنٰهلكق خمبمثِّـش ظن عجنهئىعغ عجنمتلكحم جفس: يجمحق جعيطجسمثملش نقجن مممئ ه  .ي

 بح جعلكجنمتسبمل جنسهثسلكنش َّـ عجنمتهييغشخي ظن خمهييعن هنالم جفس عجن:  حضتخنغنجعخيبلكقغ

.صضصلطصص كصف:  عآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئتلكغ نعجنسمتيمل نعجنخيمئ)ص(
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ش نعي حمهت خمبمثِّـش  ن مض ظلكجنِّـ حكحقَّـلك مض دعك عجنمئيعغ عآلحص حمهت جفس يحمخص ُّـهئ ه ي
م جعخييطن يهثسبمثمل عآلحفالمط  ينحصىعع مملكن هن جغخصق عجنتحسخل نعجنتمئبمثِّـ عجنخيمئمبمثخل عجنمئ

شنقجن عجلتخصفع جلمف جفمئمثمئمل عجنمتهييغ نهنلك ُّـمهمك مض ظلكجنِّـ ممخصحصلك  .ه
سن والقبح عية ا ل    ّد

يحلس نعجنمئبِّـ عهنلك خجلمثلكن ظن جلمئمبمثلكنع ي شخص .ي  حممشقع خملكن عجنيطجنمث جلمف جعجيالن مم
ي ُّـثبمن ظشخص خجلمثلكنشيجلمئمبمثخل ي َّـهئىعع معبلكفق عمل قَّـ هن ظهثهئيع جلمئمبمثمل جفس جعخيىش .ي و

مملكهثلك جلمئمبمثخل خفلك عحفتمبهيلكش نعجنتلكمظ  يعآلحمخيلكم ظن خمبحهتلكش جفمثهن قظه ظن عحلس نعجنمئبِّـ جن ي
يجعلكلك حملكخفمئيطن هنثمب  .ه

ل عخفالقهنمل يظهنلك ض ط نقجن آلن عخف يحمسن عجنمئٰهلكُّـلك عجنخيمئمبمثمل ي ختتمب ني معتخمب يي  ي
ه جلمبملحممثهتلك جنمتلكهملي معلكهني مش نقجن مممئ غ عخفحهب  عجنمتمئمثٰهلكن ي رتهبخيلكن ني ُّـيعمعهيخيلكنش:  جنثب

يحمهت خمٰهمثمل ي ختمهيسش مممسن ُّـمئلكم يَّـ ممىعجن عي مض نخممن ممىععش ظن جفلكم ممىععش ظن : ي
 .نظ ممىعع

هنظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ حمسن هنلك َّـ جفس ي ومض جفخل خميط ُّـمهبِّـ خمبمثحلك مض جفخل ظحفيع ي  .هو
ن خمبمثحلك عقع مملكن ضلكقعش  ن جفسمتلك عقع مملكن هثلكحمخيلكش نُّـهئ هظي معيعه ظن عجنمهيطم معلكقغ ُّـهئ ه ه ه يي ه

ن خمبمثحلك عقع مملكن ضلكقعش نجفسمتلك عقع مملكن هثلكحمخيلك ش جفمثهن ُّـهئ هنعجنهئىعغ ممىعجن ه ه  طيه
وجنمئيط مع جلالف َّـىعن عجنجهبهتمل جعخيالمغلكغ يظن ظلكجفمك: ش هن مجمبتهتلكي هنتخييطفغي

يعجنمتحييعه نعجنخيهبحل(عجنيطجنمث خميط حفمبيش جعخل هنيطقمملكغ عجنخيمئمبخل َّـىعع  تمب خت ي تش نعجن)ي
 .ي هنيطقمملكغ عآلنم ي عجنثلكذَّـ

.طصص كصف: مليجعيطعُّـمل عخفخيلكقم عآلحصمث )ص(
.صضصك: يعي جنمبهبحيهيشعخفمتجي )ص(
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ا ّا  
أ  ر اا  

ا: قال لفرق إن: ا ك؛  ورة قاضية بذ ٌا فاعلون باالختيار، وا ُ

وري سان من سطحّا ٍ ب سقوط اإل ْ رج، ،ِ  ونزو منه  ا
ء فال عصيان، ولقبح ليفنا  ِوالمتناع ت َ لق الفعلٍ َ أن   فينا ثم ُ

لسمع   .ّيعذبنا عليه، و
سن األشعري ومن تابع: أقول َذهب أبو ا ْ َه إ أن األفعال َ ها ّ

لعبد أصال ، وأنه ال فعل  ًواقعة بقدرة اهللا تعا ِ َ ٌّ.  
ةُوقال بعض َإن ذات: ّ األشعر كسب، ُ الفعل من اهللا، والعبدَّ   ا

كسب بأنه وا ا ّوف َ ُ الفعل طاعة أو معصية، وقال بعضُكون: ّ ً : همً
َ أن العبد إذا صمم:معناه ّ َ ء، خلق اّ ُ العزم  ا َ  َ تعا الفعلَ

  . َعقيبه
لة ع ديةُوقالت ا ز ُ وا ُ واإلماميةّ َإن األفعال: ّ صادرةّ  من العبد َ ا

ِ كسبوصفات ها واقعة بقدرة العبدَها وا ي ذكروه،  ِ ا ٌ ّنه  واختياره، وّ

س بمجبور  فعله، بل  أن يفعل َل ْ
قَ و أن ال يفعلٍ ؛ ، وهو ا

  :وجوه
د: ّاألول ُأنا  لقصد ُةّورً تفرقة ّ ً ب صدور الفعل منا تابعا  ّ

ك،  رج، و صدور الفعل ال كذ سطح  ا ول من ا ل  ، ا وا
ّسقوط منه، إما مع القاهر أو مع الغفلة؛ فإن ك  ُنقدرا ّ   ال
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نت األفعال و  ، و ا ُاألول دون ا ة واحدة ّ نت  وت ست منا  ٍ ل ّ

طلوب ن الفرق حاصل، فيكون منا، وهو ا ّمن غ فرق، ل ٌَ ّ ٍ.  
ا ن العبد: ا م ي وُو  ًجداُ 

؛ المتنعِ ليفَ ألفعا زمُ ت ال  َه، و ّ 
يف ك ُا نما قلنا ذ ّ بما ال يطاق، و ئذ غُ ُألنه حي ٍ ٍ قادر  ما ّ

اع ليفا بما ال يطاق، وهو باطل باإل ن ت ف  ٌف به، فلو  ُ ُُ ً ذا . ّ و
اع ص باإل كنه  خالفة،  صيا با ن  م ي فا  ن  ٍم ي ّ ً ً ّ.  

الث ن العبد: ا م ي و  ُأنه  ن اّ وجدا لفعله،  ُ قادرا  ً ً
 َ أظلمِ

  .الظا
ك يان ذ َ أن الفعل:ُو ، استحالت َ القبيحّ ن صادرا منه تعا ً إذا 

كنه تعا يعاقبُمعاقبة م يفعله،  ُ العبد عليه؛ ألنه  ّ ُه اتفاقا، فيكونّ ً ّ 
ا، تعا اهللا عنه   . ًظا

رابع ز: ا كتاب العز اطل،ُا ق وا ي هو فرقان ب ا ّ ا شحون ،ٌ  ٌ

ٌبإضافة الفعل إ العبد، وأنه واقع بمش   :ئته، كقو تعاّ
تبون الكتاب بأيديهم ِين ي ِ ل  ْفو َِ ِِ ْ َْ َ َ ُ ُ ْ َِ ْ َ ٌ َ قرة( َ   ).٧٩: ا

بعون إال الظن ِإن ي َِ ُ َ   ).١١٦: األنعام( ِْ
فسهم وا ما بأ غ ْح  ِ ِِ ُ ْ َ َ ُ َ ُ   ).٥٣: األنفال( َ

ز به عمل سوءا  ِمن  ِ َ ْ ُْ ً ُ ْ َ ْ َ ساء (َ   ).١٢٣: ال
رئ بما كسب رهُ  ٌا َِ َ َ َ َ ِ ٍ ِ

  .)٢١: الطور( ْ
عملون نوا  َجزاء بما  ُ َ َ َْ َ ُ َ

ِ ً سجدة( َ   ).١٧: ا
دح، و أ  م وا وعيد، وا وعد وا ك آيات ا ذ ك، و ّإ غ ذ

من أن 
ُ

.  
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ؠ  

مل يهنسهسنجنمثجن ي نظهث َّـ شغ هنسلكأل جلمب عجنهئالن هنسمسجنمل حمخي عآلهثسلكنيهن هنهتخص
ف حمخيمبه نفنقهملي نعن مملكن جن هنسهسنجنمثط ظن يجل حمخيمب  حمخص َّـ لكبمثخيمل معمب ش مض نمغ

 طهنلك َّـ جفيطنف قجن عجنيطنقن طيعخفسهسنجنمثمل
ن جنسهثسلكن ظههي حممئيط هثشيظهنلك عآلخكلكجليعغ ف هنلك ُّـو فنقيع ظن ُّـهئ متسمك عجنمث ى مض نمغ

ن جن حمخي ش نهبىعع ي ُّـهئ ن خفلك مملكن جن فحفلكجنملطهن حمخي ه عق عجنهيخي عهثخص ُّـهئ  مض ظيطنقنش ي
ق جن وي فنق ل يجلمف جفيط قجل نحمهت َّـهسيظ ل سلكنعآلهثن  جن ني فحفلكجنملش جع ي ر
نطقجن ي معخيلكمل حفلكجن مم خظ جلمف هثح عجنتهييع عإلي آلن قجن ُّـتمتلكحط هن مم ف ي

جفيطعهثمث  .ملينعجن
مل مض ي هنسهسنجنمثيلك فحم َّـهسيظ جنمبىعَّـلكغ عمل خضيعُّـيط عآلهثسلكن جل ظههن:  ظحفيعهوجعخيبلكقغ

جفمثيط مض عخللكجنمئمثي َّـ قجلهبهت ظنشمليعرلكف ظحمخيلكجن عيحفتمثلكقُّـ ملش نظهث ي َّـىعع ُّـتمتلكحط هن عجنت
 .ي مم خظىمعخيلكمل حفلكجن

ع هبلك جليعُّـٰهمل يخف عآلخكلكجليعغ يجنهئ  يعق مممث نجعمسه(لك نمغيطنع ظهثهيسهت خميط قَّـب
مغمك فنههنلك مملكن جن فنقعجنىعه  هن عآلحمخيلكم عمل عآلهثسلكن همتسمك حمخيى ُّـوهن  ط مض نمغ

 مس ُّـمهيطق جلمت ش عقع مملكنو ظن جللككه هنجيمثي نظ عهثسلكن جعمسهثي ظحكلكق ُّـتيهظنجلمف 
ع مض عرلكف هنلك ُّـهبهئ هن حفالجن معمهحمثِّـ هثسبمل )  جفيععنطه نعمغمك ظن حمخيهحمخي عشهبهئ

ق نُّـمهِّـ معيعمعمثمك هنلك رمك هن هنيطفشعجنهيخي عمل عآلهثسلكن و جنهئ ر : حممئلكجنمنش ي ظن قني
ىن عإل معخيلكمل سع :مليلكقُّـيمل نعجنمتجيخكخييعُّـعآل ش نعني  جنمبخيبيط خميطقمع ييطغ عجنهيخي نعجنخيبيط ُّـهئتسب

 .جع عإل شمب عجنهيخي هن عجنمئيطقغ شيعغيهتلك جمحق هنهسجغينجنهئمت
ع مض معهيسحق عجنهئسمكش حممئلكم ظجع عحلس عآلخكخييعهيجغ يهنخيمت عجنهئسمك ظن : ي عحفتمبهي

ش نحمخي حممث يعإل معخيلكمل ظمغيعه عجنخيلكفغ جعمسن  عجنخيبيط هنت عحفتلكق عجنجيلكجلمل حمخيمبهتلك عإل معخيلكمل حممث
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 .  هن عيحفتمثلكقش نجنمثيغ جنمبمئيطقغ مض عجنهيخي ظجغيع نعجنخيبيط هنتهبهئيشعجنمئيطقغ
ن هن ظظ ن عجنهيخي ي هنخيمت عجنهئسمك ظنينظ: حلكجعنخملكم خم ه جنمبمئيطقغ معمسجغحقع مض مم

عغ نعجنخيمئلكغ عهثينظنه ظن جلبثلكش ه ظن هنخيمهمثملهلكلكجلمل  .خص جلمف َّـىعن عجنمههيلكغي عجنث
ن نينع: نخملكم خم  .... قجن عجنهئسمك جمحق هنخيمب

ن مض جفمثيس جعمثيسش جغ مس  ل هت ُّـجهخييعنن جعىعجنينجنخيمب ل يجنمئيط قظُّـمن مممث نخم عجنمئ
ع جعهبمئمت ف عجنمئيطقغ فنن ظو حملكأليطغي عق ظهطوُّـمسمع مغ ن حصلك ظجغيعن جن  ممسمك َّـىعع ي نظهط ُّـهئ

ي عجنتخيلكهن هنخي هنيطجفلك ظن قهنيخص ُّـمهِّـمثعجنىعه ظقعفنع جع معمقُّـيع هثسبمل عجنهيخي جنسهثسلكن مم هلك ه
هقن حمٰهال جل عجنتمهيطُّـ جع يم هنخيمتلكن نمعمهعفقع  نخميط جلجىغ جعخيٰههت جلشمئيبىجلمف لك

 :هيهت جن نمغىُّـ عآلجنميلكق نعآلجنهيلكل عجنت ي  عجنهئسمك هنشخييطُّـي جفت قعف شنعآلقجللكن جن

قيجنهئسمك هنتمئيطعجفمثهن مغلكظ  وهنلك آلهن لك جفمئمثمئملش نهن مجمبمل هنلك حص يمئخيت معمئلكم ني معه
 .ُّـمئلكم ني معيطقم جن عآلحمهتلكن هنخيمت عحللكم نعجنجيهييعغ ممىعجن

عقن جعلكلكمبمل معل ي جضلكجنمل ل نجعلكجنتلكمظ حمهت  ن يقهنلك جعلكلكال ريع جن عمغهت شُّـ ه  ييض جفتهيه
ف حفلكجن َّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن نش  جن ظهيلكغ عحلهئهبمل نعجنخييطموعمل عهثهئلكق نمغ
 :حفالم عجنتسمبس عجنتلكمظ

 .مل جنمبخيبيط جل عرلكف حمخيمبيي هنسهسنجنمث. ص
 حمهت شه جنمثيغ هنسهسني جلمتهتلكهيقهن عجلمقش جفمثهن ريعه هن عجنخيبيط ظحمخيلكم. ص
يظيطهنمن خكخمهلكش حمال خك ظشلك ي معهس ل ههنثال ل يحممب ظن حكمثلكقغ .مملكيجنمل ي يطحم وحفىع ني مععه

ش نعهثخص عجنىعه ُّـتخييعىجميععهنمل ني مع يسج .َّـ ظلكجفمك عجنهيخينك جنىعجن حكلكألمئهتلكش ي

.طصضلطصضك: هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي )ص(
.ضضص كصف:  عآلحصمثلكغمض ي ظُّـمل عإل عجنسبحلكذخصهثمئمبهت )ص(
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ق ميحق عخفمئيطن جعهمعهئمبمثل جفلكم عجلمق ل ي نقجن آلن عجنتهئمبمث طيعخفجمق ي ُّـهئمب. ص
يملش ظهنلك عقع مملكن يجنهيخي جعهبجهمئين عآللكلكخممل معخيمت عهنهئلكن عآلمعمثلكن جعلكع جفمثهن طي جعخص ُّـجيلكم
.مل عيحكتجيلكجلمل حملكخفخيمت نعجفيطخمهنخيمت عآللكلك

.عقن ي معهئمبمث مض عجنبخلش نعجنتهئمبمث َّـ عجنهلُّـخيملش عقن ي خُّـخيمل. ض
ينجعخص ظن عيجخ جعلكجنهلُّـخيمل َّـ عجنمتب. ض مغمك جنبخيهن عآلهثبمثلكظي .ش عقن حمال هن
مغو نمجلكمو حمال ظهيلكغ ممخصمشنعق ي ظهثبمثلكظ. ض ين  نقجن آلط عآلهثسلكنعيط َّـىعى خف

ن و معيطجل آلن ُّـمه عمل جملكُّـملتجفمئمثمئ جفيطن فنن جل م عجنمثهتلك جن ظ  ي ُّـهبهئمت عجن
.غيحممثيط مض هنبلكجفهن عجنمتبىعجنسخصظش ممخص ظ

 شي نقجن آلن عجنمههيلكغ جلخل عجنىععغط حمال قعغو نمجلكمونعق ي ظهيلكغ ممخصم. ض
ف نعحلمثلكغ نعجنخيمب يمعخيلكمل عإل جل قجن جلمب ف نعجل مغ هع ممبحقعش مممث نَّـ جلخل عجن ه

طممهبثمب جضلكمجنمثيغ  هيعك جليطهن ُّـمبىغن هنمت جضلكمحمننعجنمئيطقغش 
يظهنلك عجنخييطجنمث ع عمل ظنشمليمل هن عخفخيتىغجنمل نعآلهنلكهنمثي  جل هملي جنسهثسلكن هنسهسنجنمثي حممئيط قَّـب

ش جنهئمت ن َّـىعن عخفسمسجنمل ذنقُّـيعرلكف حمخيمب ع مض مم  جل همل هنستميمتمثملي جعيطجسمثهمليهت عحفتمبهي
 ط نهثحييعو نممسمكومل حتتلكف عمل عحكتيطيمي ظن َّـ هثحييعُّـشعجنهئسمك نعجنمتحييع
ن عخفسمسجنمل ذنقُّـي عخفمهمت جنمئيط قَّـمك ع مض : ش جفمثهن خملكمهملي عمل مم نعحفتمبهي

: يعجنرضنقغش نَّـ عحل جلمتيطهش نخملكم ظحفيعننيهث ع:  حممئلكم ظجع عحلسخلشهنيطقم قجن
يهث عيحكتيطيمش نعحكتيطجنع ني مغ  ....ع جلمف قجن جع

ء ئؠ ءؠ   
الجنمئيط عخكتهب َّـىعع عجنمتيس هن ممالن مم ني هن عخفمهمت نعجنجهلكقف جلمفي  معهيمثيط ش ظقجعخيملو نمغ

يجعمسن جنمبخيبيط عحفتمثلكقع نهنسهسنجنمث ه  :هملش نَّـ عجنتلكجنمثمل نمغهتلك جعخييط ظحفيعي خضلكن ظحمخيلكجن عيحفتمثلكقُّـهملي

.طصضك: هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي )ص(
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وجه األول   ّا
م مغ هن حفالم عجنمئ  ش جنمتلكوجن مملكهثمن ظحمخيلكجنمتلك جمحق حضتلكقغ: ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجن

 .ن هنثمبي حملكخفمئيطه نعجفيطغش نعجنتلكمظ جعلكلكوجنهئلكهثمن جلمف نمعحقغ
عضحمل و ظن هثىغنمظ جل عجنسجيِّـ جلمف عجنيطقف جنمثيغ معلكجعخيلك جنيطعل خصش حمبيظهنلك عخفالقهنمل حم ه ي

ش شنخممهيط لك هنمت ههنلك جلثيعغع حمال حميعم جعمثمت نجعخل حكمئ  .وفعحم ظن جعيطحم شي
يني خك ظن َّـمتلكم حميعخم  شلكفرلك مض عجنهئثحق هن عخفيععجفي جعخل عجنهيخيمبخل قجم عحتهلكي

م جعمسشعقن. نهن مجمبتهتلك عجنمتتمثجمل عجنت َّـ عجنمتىغنم هن جلمف عجنسجيِّـ ين  حمال مصلكم جنمبمئ
 عجنخيمئالظ ينظ معيعه ي عهثيجغ.  جنهيخيمبو نجمحق حضتلكقش نجمحق خملكفقشوعآلهثسلكن جمحق هنسهسنم

ي ين عآلهثسلكن جلمف حمخي عخفخيمهمثملش ني ُّـىعهنيُّـىعهن عفنش حممب ع ظن يشظهث جلمف حك ي جلمبهب
عفهعجنخيبيط حملكجل  .... يحكتحلكم قجنشه جنمبهبخيمهمثمل نجنمثيغ حملكجلال جنمبس

ا وجه ا   ا
يحمخيمب جنهئلكن مصمقعش نجن مملكن مصمقع جنهئلكن عهنلك  جل وجن مملكن عجنخيبيط جمحق هنسهسنم ه ه

ههيلك ه ظن يش نعجنتلكمظ جعلكلكيهنهئمب  . جعهئال خمسهبمثو
عضحمل هظهنلك عخفالقهنمل حم  . عق عآلهنيع ي شمب هن عجنتهئمبمث نجليطهنطي

ينظهنلك جعجيالن عجنتلكمظ حمسهث ُّـمبىغن هن خكمئ عآلنم  ي ي  جعخص ي ىعجنتهئمبمثل َّـ عجنتهئمبمث ل ني
ز نقجن آلن عجنىعه ُّـهئمبطُّـجيلكم ن ي يجعيط ظي ن خملكفقعش نعي حممثهئ ين ُّـهئ زعخفهئمب ه عجنىعه ى

ههنلك مغلكَّـالع هنلك ي لكلكخممل جن ىزُّـهئمب ن عجنخيبيط جللكمغىغع جمحق خملكفقش ظن جنمثيغ مغلكَّـالجع ي ههئ  جع ُّـخيمب شه
يظهث ي ُّـجيمث نهن َّـىعع مممب ه حمهت ي خك جللكجعهنشهيي  و عق مممث ُّـهبهئ جنخيلكخمط جنمبمييعكه هثلكخمىشي

ي خكخمهلك نَّـ ُّـخيمب ظنيظن ُّـهئمب  طيعآلفعظ نعجنتحهب جلمف و قجن عجنجهخيس جمحق خملكفقه
ينظهنلك عجنجه عجنثلكذ حممبمبىغنهن ظن ش جفمثهن جلمبهبمن ظن عجنتهئمبمث :هيي ي حفالم عجنمبجي

.طصضك: هنخيلكقف عجنهيهت مض خف عجنمتحي )ص(
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عمغمك جلمبمث معخيلكملش نجغلكهثمثلك ي نقجن آلن طو جنخيلكك نهنجيمثه ي ُّـبمئ مصلكم:ههن عجنمبجي عجن

ظهيخل عهث ش نعيهنتثلكم مبخي خفلك رمك حمو نمعيعمو ظن جلمهمثلكنوخص رلك نجنمثيطع عهنتثلكميَّـىعُّـ عجن
 .وع معهئمبمثينعجنجكم عهثخص رلك نجنمثيط

الث وجه ا   ا
هث معخيلكمل ل مل يخكخييعُّـه عآليممخص َّـ هنهيلكف نهنهسفل هجن مملكن عآلهثسلكن مصمقع  جنمبىغن مم

همكلكخفلكش جع ظمكمب عجنحيلكخفخلش نعجنتلكمظ جعلكلك ه مغىغهنلكش نَّـ هنلك خملكن عجنيطجنمث جلمبمث جلمئال ه ه
فنش حممبخصقع ُّـخيلكخممك هن حممشقع مملكن عجنهيخي حمخي عإل. هنهثمئال و ني فحفلكجنمل جنسهثسلكن مض نمغ

 طي مم خظي آلهث حفلكجنهخيمهمثمل نُّـيعمعهئمك مغيعهنلكش عقع مملكن عجنهيخي حمخي عإلطمس ُّـهيخي هن
ي ظن ىيط هنيمب عخفهسممى َّـىعع حفشمكون مس ُّـخيلكخممش حمشه هنثالو هن قُّـيطهحممشقع ظيطقغ هنخيمهمثمل

وخممكهنيعمعهئمك عخفخيمهمثمل ُّـهسعحفىع نُّـخيلكخممكش نعن جل ه عق َّـ مس ُّـهيخي خكمثأللك ط حمخص نمغ قجنى
وجفت ُّـهسعحف شمكوىع نُّـخيلكخمي  جن عآلجعيطعنش جفمثهن يمعمئجهخييع ظجنمثيغ َّـىعع هن عجنحيمب عجنىعه  جلمبمث

مغ فع ُّـ مغ ىخضيط هن ي حمخيال جغيطه  ! َّـ هثهيس ُّـخيلكخممك جمحقن جلمف حمخيمبه
رابع وجه ا   ا

هنمل هن مم حفمبعجنىععجنهئتلكغ عخفجمثيط  وه جغبمن ظهث عخفخيجىغغ عخللكجنيطغ عخفخيمه ي  ي
 شهممثحقع هن عآلحمخيلكم عمل هنلك جليطعنل  فنن مصلكق ال جفمئمثمئونجعجههئل  وحكمتيطظ شنعحفتالم

جلمثيطش نعجنىعنهمك جلمف قجن ظجغلكقعش مملكينقمع جليط نعجن ي يجن ن مملكن عآلهثسلكن ظ نعخفيطفش حممب
يخملكفقع حضتلكقع خفلك ظِّـ ه همك جلمبمث جغلكهثمثلك ي نعحكمتلكف هنلك ُّـجكمعشهيي عحكمتلكف ظظ عجنهيخي ظنه

ف َّـىعع عجنهيخي ظن قعمظهن حملكجلال قع فنق نيجنسهثسلكنش نجليط  .جغيع مض نمغ
مغيطهثلكشحممب قمغخيمتلك عمل عيُّـلكغ عجنت ظنقفَّـلك عجنجهلكقف مل مض عيُّـ معخيلكمل ي ظن عإل جن

جلوحكمتيطظخميط عآلنمل  ش ي ممتلكجعمل عجنهئتلكغ عمل ظنجنأل عجنىعُّـ مع يطَّـ جلمف َّـىعع عجنهيخي عجنجهمتمث
 .يطهُّـيط قجن هن حفالم عحكمتلكف عجنهئتلكجعمل عمل عآليظممجع 

 .خل جل حكبمث عإليمبٰه آلنجنأل عخفيبلكل عجنحييمعع وحكمتيطظ جفمثهن شنممىعجن مض عيُّـمل عجنثلكهثمثمل
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هثلك جع تميمثحقَّـ خفلك مض هنمض عيُّـمل عجنثلكجنثمل مغخي معميمثحقن خفلك مض ظهثهييغ عجنمتلكق هنيعَّـ
ش عقن حملكآلهثسلكن جنيطُّـ خميطقغ  . جلمف معميمثحق هنلك مض هثهيسهظهثهيسهت

ظ جنسهثسلكنش نقمعوحكمتيطظنمض عيُّـمل عجنيععجعخيمل   ومك جلمبمث هنلك ُّـمبىغن هن مغىغعظي حمخي عجنس
ي عيحفتمثلكق خفلك ظِّـ جعملش نجن ش جنهئمتينجلمئ  .ي ظِّـي قجن

و عخللكهنسمل ظمميط عحل معخيلكمل ظن عآلهثسلكن هنمبىغمض عيُّـملن ي ي ش مت جله جعخيهبمب نهنسهسنمهني
ش جنهئمت هث حضتلكقع خفلك مغلكق قجن ي مم ينجن  . مغلكقه

يعآلحفحقغ قمعمك معخيلكمل عجلىغعظ جلمف جلهب عآلهثسلكنش عقن حملكآلهثسلكن عيُّـمل نمض 
 .مك جلمبمثي ُّـجكمعي جلخصه جل جلهبمب نهنسهسنمههنسهسنم

ؠت ؠءؤّ  
لة ع ض ا   تفو

 شمل حتمن قظه نعجفيطي مغخي عجنجهلكقف عخفخيتىغجنمل نعآلهنلكهنمثو خظمضمل ي جنمثيغ هن عجنيطخميجنخيمب
قمعلك جعخل هنلك معىعَّـمك عجنمث عجنهييعخمتونن حميعمف مل عيممتهيلكظ جعخص جع ينش ظن جنمثيغ هن عجنيطخملكن عخفىعمم

يلك جلمف ظن جنسهثسلكن هنسهسنجنمثتهيمئي جفمثهن عمعشعيخكجكعم جعمثمتهتخص ش ي جل حمخيمب عيحفتمثلكقههملي
ي آلن ط جنسهثسلكن جل عجنهيخيوملي هنسهسنجنمثينجنمثيغ عآلهنيع ممخص جلمبمث عآلخكلكجليعغ هن هثهي ظه

ش نقجن آلن ميييع عجنىعه ُّـمهِّـ عجمهيلكجن نعجنتنمغ عيحفتالم جعمثمتهتخص جنمثيغ جعلكآلهن يلكيض جلمت
ن ظهىعخفخيتىغجنمل ل جعحسمك هنلك ُّـ  إل معخيلكمل جل حمخي عآلهثسلكنش نَّـىعع فنق زمتسمك عجنمثهت ل ُّـمتهي

ُّـىش عجنىعه ُّـهسفه عمل ظن ُّـتخنيهنلك ُّـسهب ي جعلكجنتهي ى هنمت  و عقنيم مض جحمبهئت معخيلكمل فنن ظهي
ع ظجغلكق ظألهبتهت يجعمثمتخص عآلهنلكهنمثش  جنونفحفلكجنمل  وال َال ج :يحملكفنع جعمسهثعجنىعُّـ ظ يمل عخمتهي

روتف ن أ نٌض ول ر ن إل معخيلكمل ش ب أ حمخي عآلهثسلكن جل  فنق جعحمثهن ُّـهئ

جفمثيط)ص( ُّـىش جعشصضص ك: جنمبمهيطنمش عجنت م )ط ( قخم عحليطُّـهنشلكغ هثهي عجلمق نعجنتهي ط عآلظ
.)صص(ش عحليطُّـهن قخم طضص كصف: هن عجنهئلكمض
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ه نممىعجن عآلهثسلكن جن هنسهسنجنمثمل نفنقشيعيحفتمثلكقه ف ظحمخيلكجن عيحفتمثلكقُّـي مل عجنت ي مض نمغ
يمك ظمغالش نهن فنن ظهو ظن ُّـثلكغ نُّـخيلكخمشه جللكمغاليىعنىُّـهبيطف ظن ىُّـجلمف ظحكلكحكهتلك   ط هنمتلكحملكغه

جنمثنقجن آل ين َّـمتلكم لك ين ععقعفغ عآلهثسلكنش جفمثهن نعقعفغ عإل معخيلكمل :  جعخل عآلقعفمعخلهملي
مغيطن عإل معخيلكمل عجنىعه َّـ حفلكجن حمشي مم خظحمخي عآلهثسلكن جنهئ ُّـ ي يجعيط هن مع يع ي

فن عخفتخييط  .فغ عجنت هن مجمبتهتلك عحفتمثلكق عآلهثسلكن نعقعفمع جنيخنك نمغ
عغ عإل ل  ظَّـ عجنبمثمننخميط نقفغ عجنيعنعُّـلكغ عجنخييطُّـيطغ جل  ل  جلمبمثهت ظمجخيخلظمب

ُّـىشوىعَّـبوهن( عآلحميععك نعجنتهييعُّـيش ويط هنىعَّـبيمتمعهي  نقجن هن حفالم ش) عجلمق نعجنتهي
عقن عجنبلكلكمبمل ي ظهث  َّـجهلكن جع حكلكمس جل ظمح جلبيط عإل ههنمتهتخصش حممئيط قني جنهئ جعمثلكن عجنمب

ل: خملكم رم من أن ي اس ما ال يطيقونه، ّاهللا تبارك وتعا أ  من أن ّعزأاهللا وف ا
ون  سلطانه  دي  .ما ال ير

لقه إ:  خملكيخصيظش نقنه جلمت نجل ظجعمث عجنبلكخميع ّن اهللا ـ عز وجل ـ أرحم  ّ ّ

نوب ثممن أن  را فال ّبهم عليها، واهللا أعزّ يعذّ خلقه  ا د أ ً من أن ير

ون  ....ي
  ما وراء ا

ن حصلك هنمتحييعنن ُّـجهمثيطنن حصلك عآلقممزجلمتيطهنلك معيعن يف حمهئيعغ عجلمق نُّـهئ ز ن ى لكن نُّـيطعحمخي
ع هن خمى هنلك ظنيجلمتهتلك جعهئ يغش حممششلك يهئ عخفستبيط حفمبهيهت ظمغهتىغغ عحليىهئمتملش نهنى نهنوغيمع

ن فعألخص مض فعأليعغ عيَّـتخصنش جنمثمئلكميمعستح قُّـيط حصلك ظن ى َّـىعن عجنهيهئيعغ عجنت ظينع :ه ظن معهئ
ن جلمئمثيطغ ن حمهئيعغهييع مض هني هنهسجغه حصلك فنقهمعهئ لكن  ظقعفَّـلك جفهئيهم عآلهثسلكنش ي معخييطن ظن معهئ

ق  م عجنهيحيلكألي ُّـخيمبوجلمليممجهخصعجل ن جلمبمثهتلك مغيععألهبهت عجنت هنمتهتلك هنلك َّـ حم  عق مممث طمئ

جفمثيط )ص( ُّـىششصضص ك: جنمبمهيطنمشعجنت .)ض ( قخم عحليطُّـهنش  جعلكغ هثهي عجلمق نعجنتهي
.)ص ( قخم عحليطُّـهنشصضص ك:مهيطق عجنسلكجع عخف)ص(
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ظش نعإل حفلكجن عحللكمم  عقن طي مم خظيُّـالن قجن عحللكمم جلمف هنلك خميطهنمن ُّـيطعن هن حك
ق ي ي هنسهسنجنمثمل جن جلخصعخفىعمم جعمئلكغي ش جع جنخي و مملكن هن هن ن عآلحصي نخكمتلكأل  يعجنمئلكهث

مغيط خفلك  عق مممث ُّـخيجكك جلمف حمخيطُّـالجف قجن عخفخيجكك  عإل عخفحىش عجنىعه ي ُّـ
عن ظفهث هنيطحفمبمث  !طمل مض جفيطنجغيحك

ش  هنمل يأل ينهنلك ظخكب عجنمبمثمبمل جعلكجنبلكقجفملش حمهئخص ظن َّـمتلكم جلمبخصظ ي معمسحفىعَّـ مض عإل جن
ن حص  قش جفمثهن ُّـهيت ممىعجن َّـمتلكم جلمبخصظ هثىعقنع ظهثهيسهت خليطهنمل حكاللكخل عجل

ي هنمهلكحلهت عجنت جملكجنبلك هنلك معمهمكي عجنت معهسهنهعجنهيتلكن  .مليغ عآلهن جلمف خكخيو نُّـالغه
ش نجمحق قجن هن  حملكجلهتلكف مض عخفهئلكن عجنىعه ُّـيععن عحللكمم ي هنلك ُّـيععن عجنهلل عحلمتمث

همغيععأل سسبهتلك نجللكل عجنساللكخل عظالجفلك مض عآلهنمل نظهنيعع حصلك جعلكخفخييعنم نشمثلك  ه يه جل حصلك ي
وعقع حمسيط عجنخيلكمس حمسيط عجنخيلكمس : نجنىعجن خممثشعخفمتهئيع  .ى

ل عجل ض فغ عمل ظمبمك هن يمق جنمتتخمث مغمقُّـنجعلكجنخي عإلش نخميط ُّـيطه  نخم جعخل هلكي
 :فعقغ جعمثمتهتخص َّـىعن عخفحلكنقغ

عظ جفمعخيلكمل نخميط نخم جعخل ُّـيطُّـ  ال ُّـحي ظن قحمخي جنمب َّـ ُّـيعُّـيط جع ن شي
وظهثلك ُّـلك قمح مس ظحمخي خكمثأللكش نهن:  حكمثمتجمث هن مغىغعظ هنلك عخمجكحممن ُّـيطعنشهجعلكلكال ه ي جفت  ظهثلكي

مغ ن هن ييطع هنهسجغىظمم  ُّـيععف جفسلكمح جلمبمثهتلك نعجنهيحيلكأل عجنت ي ظهثمن حفلكجن مم خظطمن ظجنسشهيععه
مغيطوخص ظهثمنيعهث  طَّـلك نحفلكجنمئهتلكى هن

ش ظهثلك حفلكجن مم خظش نَّـىعع جف س هثخي ش جنهئي  عجنحنظ عجنىعه ي ي قُّـمك حممث
حمىخص ظينمغيطن عهثىظ ي ظن ظقفغش نهن مجمبتهتلك عآلقعفغشغييع خنك جليطينمغيطن جعخييط مع  َّـىعع و حممب

ش جفمثهن ظقفه مملكن جن فنقنش عقىعجنهيخي خفلك ظنمغيطمع ش نخميط و هنلك ظقفمعىغ مض َّـىعع عجنهيخي
نشه حضتلكقعومبمئمنىحف  .ه حضتلكقعي جع ي ُّـسخي عي ظن معهئ

عظ عإل حفلكجن مم خظيلكجنتسجكحم شعقن ي خكمثأللك جحلك ُّـيعُّـيطنييطه قجن عجلمقهى ي رشي نقعظ جن  .ه



٣٩٣....................................................................................................العدل يف
 
 

اا ّا  
 ا ا    

الث: قال ؛ ألن  صارفا عنه، وهو ِ  استحالة:ا ً القبح عليه تعا ّ

ه، بالقبحُمالعل متنعة؛ وال دا  إ اجة ا ِ ألنه إما دا ا ّ  عليه، أو ّ
كمة، وهو م و جازٍنتفُا َ هنا، وألنه  بواتُ إثباتَه المتنعُ صدورّ   .ّ ا

ونْ أنُستحيل: أقول لقبيح، وهو مذهبَ ي اري تعا فاعال  ُ ا ً 
لة، وعند األشاعرة هو فاعل ع ن أو،ّ اُا   ً. قبيحاً حسنا 

ل   :  ما قلناه وجهانُوا
ُاألول صارف: ّ َأن ا وجودّ ه معدومو، ٌ عنه  ا إ ن ّ، وٌا ما 

ك ورةُ الفعلَ امتنع،كذ  .ً  
ُأما وجود صارف فهو القبحّ مُ ا   . بهٌ، واهللا تعا 
ُوأما عدم اجةّ ا فألنه إما دا ا ِ ا ّ ه،ّ ال  إ ّ؛ ألنه ٌوهو عليه 

تاجغ وجودة فيهو .ٍ  كمة ا ال،ّما دا ا َ ألن القبيح؛ وهو   ال ّ
  .  فيهَةحكم

ا و جاز: ا َأنه  الزمُ إثباتَ امتنع،ُ عليه القبيحّ بوات، وا ُ ا  ٌ باطلّ
ا لزومً،إ   .  مثلهُ فا

الزمةُبيان ئذ ال يقبح: ا ُ أنه حي ٍ ك ال ُ منه تصديقّ ذب، ومع ذ  ا
ن ا بوةّ بصحُمزيم   .ٌ وهو ظاهر،ّة ا
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ؠ  

ي عخفخيتىغجنمل عمل ظن عإل معخيلكمل ي ُّـهيخي عجنمئبمثِّـ ني منقَّـب...: يخملكم عخفمهمت 
عمغمكش نقَّـب يمل عمل ظهث معخيلكمل ُّـهيخي عجنمئبمثِّـ نشي عآلخكخييعُّـمنيش جعلكجن عمغمك معخيلكمل ي  جعلكجن

 .عإل جل قجن
ف:من عخفخيتىغجنمليعجفتج مغ ه جعمسن عجنمهلكقم جل عجنمئبمثِّـ هن في ش ه نعجنيطعجل عجنمث هنهيمئ

 . هنمت عجنهيخيو مملكن ممىعجن عحكتحلكملكهن يممن
ف مغ هظهنلك ظن عجنمهلكقم هن ي ش ينط حمسي عإل ن عجنمهلكقم جلمت َّـ جلمبهب جعلكجنمئبمثِّـ نعجنميمت جلمت

هنلكغش جممتي جعهئهمعخيلكمل جللكمس ي جل مم خظش نعهثخص مملكن عجنمهلكقم قجن آلهثس عخفخيمب ي خيمب مع ي
وجعلكجنرضنقغ ظن هن جل شهلك جلمتيبِّـ ظهنيع نمملكن جممتمثى خمو جلمبي  .هع مملكن جفهئمثخصعقهنمت  عحكتحلكم نخم

ف هنظهنلك ظن عجنيطعجل هنهيمئ ي ن فعجل عحللكمغمل ظن و عجنيطعجل عمل حمخييحمسن ي ي عهنلك ظن ُّـهئ
و آلن عجنهيخيطفعجل عحلهئهبمل و عن مملكن خمبمثحلك نحمي ه مملكن جضتلكمغلك عجنمث عقع مملكن شمس جعلك عجنخيىخيمبه

وجفهئمثخصش نعن مملكن جف يسمتلك مملكن عجنيطعجل عجنمث فعجل عحلهئهبملش ني خك مض ظن عإل معخيلكمل ه يه
فغشوتلكفجنمثيغ جعهبح مغ ش نظهنلك و نعحلهئهبمل جمحق هن ي مض حمخي عجنمئبمثِّـش حمال فعجل جن عجنمث

 . ...عجنهئمقه حمحيلكَّـيعغ
 :عجنتلكمظعجنبمثلكن نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم 

ن : جفيطرلكظ طجيمب جلمف هنخيمتمثخلىعحلهئهبمل مع نش عجنبلكقه معخيلكمل جفهئمث مم
ن عجنهيلكجل :خصنجغلكهثمثهت. نجملكُّـمل عآلمخلكن نعآلممخصمعجنهيخي مض جملكُّـمل عآلجفهئلكن نعآلمعمئلكنش   مم

عمغمكيي شنهي ُّـهيخي خمبمثحلك  طي حمهت عخفمتىغش جع  ن جل حمخي هنلك ي ُّـمتبمي
 . ُّـهبتمت ظيطنق عجنمئبمثِّـ هنمت معخيلكملط عحكتحلكجنمل عجنمئبِّـ جلمبمث معخيلكمل

.ضصضلضصضك:  مض خف عجنمتحيهنخيلكقف عجنهيهت )ص(
.ضصص كصف: مل نعجنخيمئلكغ نعجنسمتيتعآلحصمثلكغ جلمف َّـيطه عجنهئ)ص(
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 : ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنمقَّـلكن هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


خميظهنلك ش نظهنلك عجنهئمقهى هن عجنمهلكقمال جعمثلكشلك جلمف جعمثلكن ممي عجنمهمييعه حممثت  ي نعجنيطعجل

عضحمل ف عجنمهلكقم جل عجنهيخي طحم مغل نَّـ عجنخيمب جع ل  عق هن نمغ  يي ُّـهبهئ مع
ف عجنيطعجل عمل عجنهيخي ممىعجنجنمثعهيلكجل عجن  .ش نهن جليطن نمغ

ي ظلكقحملك جنمبح معخيلكمل جل حمخيمب يلكجنمتسبمل جنمبح معخيلكمل نعجنمئبمثِّـش حملكجنىعه ُّـجههئيجعيظهنلك  ه
 . جعلكجنمئبِّـهبَّـ جلمب

ظجنمثيغ ُّـهبهئ ظيطنق عجنهيخي عجنمئبمثِّـ هن جلمب حملكجلمب جعلكجنمئبِّـط جفمثهن : نعن خممبمن
ن جلمف حمخيمبىمئيطى نُّـون جعمئبِّـ حمخيهبهثجيط عجنهئثحق هن عجنهيلكجلمبخل ُّـخيمب يعك ى هنلك حمن عقطهن

 .هظلكقحملك جنمثيغ ممىعجن
ش ي ُّـجههئز: خممبمتلك جفيطن ظلكقحملكش نعهثخص َّـ هن ظهنيعىهثخي و عجنخيمب جعلكجنمئبِّـ جن ي ي ظحفيع ُّـهسفُّـلكن ه
غ ف شعخفجيمب  نَّـ عهنتمتلكل عجنهيلكجل هن عآلخميطعن جلمف حمخي عجنمئبمثِّـش نَّـ جليطن نمغ

ش خميط ُّـمئيط. عجنيطعجل ش حممشقع عمغتهب عجنخيمب ولكمغملحلن عجنبخيىش جلمف حمخي عجنمئبمثِّـ ىهثخي  هنلك عجنمث
ف عجنيطعجل عجنمثجعلكجن  .ق ظيطنق قجن عجنمئبمثِّـ جل عجنهيلكجلي حمال ُّـتمهشمئبِّـ هن جليطن نمغ

وجنخي عجنبخيىش ي جفلكمغمل جن مض حمخي: ونعن خممبمن  . ُّـهيخيمبي جنهئمتي
 شه هن عآلحمخيلكم جنمثيغ هنمتحخنع جعلكحللكمغملوعجنيطعجل آلرلكف عجنهيلكجل جنهيخي:  ُّـمئلكميحممشهث

ن ن حلهئ حللكمغملجع خميط ُّـهئ عنش نخميط ُّـهئ  شوهبمليش نخميط جغبمن جممتلكن معخيلكمل جل مم هنلك حك
شي جع عجنمثهتلكش نعهثخص حلهئهبو جفمثهن ُّـهيخي ظحمخيلكجن ي حللكمغملشيممخص َّـ خكمسن عحل معخيلكمل  ظه ت

عحك نخميطقمع جلمف مم خظ ُّـمئٰهمثلكن جعمشرلكف حمخيمب جضهئخص هنتمئمتلكش نظه يآلن جلمبهب عجن ه هي  ي
فط عمعمئلكن حممثيظهنجفهئهبمل مض عرلكف عجنمئبمثِّـش  مغ فه عقن حملكجنمهلكقم هن  شه نعجنيطعجل هنهيمئ

  معخيلكملطن ُّـمهيطق جلمتظحمهب ظُّـ جنمبمئبمثِّـ 



صعجنبلكغ عحللكفه جلهل ل فخف ...........................................................................ضطص

ّؠت ؠءؤ  
سناد القبائح   األشاعرة و

 :ُّـيععف عآلخكلكقغ َّـلكَّـمتلك عمل ظهنيعُّـ
 .جليعك فجنمث عآلخكلكجليعغ. ص
 . هثسبمل عحكمتلكف عجنمئبلكألِّـ: جلمف عجنمتسبملش ظهههنالجفحيمل. ص

 :عجنتلكمظعجنبمثلكن  عجنمثهت هن حفالم ومتيطىحكىظُّـهبهئ جعمثلكن فجنمث عآلخكلكجليعغ جلمف هنلك 
يظهث معخيلكمل حفلكجن مم خ. ص خممل جن معخيلكمل ظحمخيلكم ي ظش نهن مجمبمل عآلخكمثلكظ عخفخمب

عحمش معمسجغحق ُّـىعمميع جنسهثسلكنيملش نهن فنن ظهيعآلهثسلكن عيحفتمثلكقُّـ  خفىعَّـبهت مض ه نَّـىعع هن
ق جلمتهت  .عجلمق عخفجههت

:يي خك ظن عآلحمخيلكم معمتمئس هن جفمثهن عحلس نعجنمئبِّـ عمل خمسهبخل. ص
 .ش نعجنحيمبي مملكجنهئىعغ عجنٰهلكق:ظحمخيلكم خمبمثحمل .ظ

.يطمش نعآلجفسلكن مملكجنخي:ظحمخيلكم جفسمتمل .غ
 حمهت معخيلكمل شوعمل قُّـيط ل ههنثال ل سمك جعجييعُّـمئمل عجنهئسمكى خمبمثِّـ نهثهيط حمخيىحممشقع نمغ. ص

.حملكجلمب نحفلكجنمئ
 :نحفالظمل عآلهنيع ُّـهبهئ جليعضهتلك هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ


جفمثيط مض عخللكجنمئمث يظهنلك عجنهئمقه حمهت هنمئتهش عجنت هبمئتهش معمئسمث حممهمييعه عجنيظهنلك ملش ني

 . نخمبمثِّـوعآلحمخيلكم عمل جفس



ضطص....................................................................................................عجنخييطم مض

هجنمثيغ خملكألخص جلمف خملكجليطغ هن ش  جنسخكلكجليعغوممهبىعَّـمك معخيلكمل عحكمتلكف عجنمئبلكألِّـ عجنمث
عجليطَّـ يش نعهثخص جلمف خملكجليطغ عجنتحسخل نعجنتمئبمثِّـ عجنخيمئمبمثخلخم مغبهتلك ُّـهبهئ شي  نعجنت جعهب

ني عجنهللش نظهنلك يحتيطُّـيط جفس ظن خمبِّـ جعخيىش عآلحمخيلكم نهن فنن معيطحف  جلمف هنبمت عجنمئ
ن قجن ل عآلخكلكجليعغل  ش و حمال جفسشعجنىعُّـ ُّـمتهي م عجنجهلكقل مممبهبت  ني خمبِّـ خمب ظن ُّـمئ

ن هنلك جفس زحممشقع جفس حممثهئ يمت جفسمتلكش نعقع خمبي  . حمهئىعجنوِّـه
ق نعجنىعه ُّـ: عجنالقن عجنىعه ي ُّـهبهئ عيجنتىغعن جع َّـشهثخي ى ظن عخفىعَّـمك عخفىعمم  شخييطي

ل جنمثتهيلكفه عحكمتلكف عجنمئبلكألِّـ عجنمث ل  هنمت  ُّـمبىغنش معمسجغحق جنسهثسلكني حمخيمب نُّـسمبمك ظهو حمخيزمم
م و مم حمخي:ظن ُّـمئ م جع هنعي نَّـىعع جحلك ي ريع!ه جفسي  عمل و جن ظفهث عجنتهيلكغو جلمف عجنمئ

عخم  .عجن
قبيح حس وا ّأدلة األشعري  ن عقلية ا ّ ّ  

ن عحلس نعجنمئبِّـ جلمئمبمثخلش  يَّـمتلكم ظفجنمل جليطغ عجلتهبيط جلمبمثهتلك عآلخكخييعه مض هثهيمث جنهئ ي ي ي
 :نَّـ

هم جعلكجنتحسخل نعجنتمئبمثِّـ عجنخيمئمبمثخل حممث حتيطُّـيط جنمئيطقمع معخيلكملش نَّـ عخفلكجن عجنمئ. ص ي
هعجنمئلكَّـيعش حمهب قع عجنىعه ُّـمتمهمك هثهيس ظهنيعع نقعمغيععش نُّـيعه خللكجنمئ هنلك ُّـمتبمي نهنلك ي  ه ي ى

ط  ُّـمتبمي
ش نخميط عحفتمب مض عحلس نعجنمئبِّـ. ص ىهنلك َّـ جلمئحل ي شتمب حممث ى  .ي
يهنلك َّـ جلمئحل ي ُّـتميحقش نخميط نخم عجنتميمثحقش حملكجنمهيط. ص ي هم ل هنثال ل معلكقغ سس ي ه

 .نظحفيعه ُّـمئبِّـ
 

غ مض عخفمب نعجنمتح )ص( .صضص كصف: جعح





 
  اس

  ٥...............................................................ذضغ وتضععغ

ّشضعشظ اخضغر ّ................................................................٧  

  ٨...........................................................األصهيل اخلمنيطمي

  ١٠..............................................................خفخنمن اجلحنالم

  ١٠...................................................خصحممثمبلك خفخنمن اجلحنالم

  ١١..........................................................وجضمي اجليعيطمنمهمي

  ١٢.....................................................ىشف خفخنمن اجلحنالم

  ١٣....................................................وحفمهمممي خفخنمن اجلحنالم

ّشضعشظ اخضعاد اسيطوري ّ  
.......................................................................... ١٥  

  ُوجوب شصغسظ أؠول اسععن: ّاخضعشظ

  ٢٥.....................................................................مججهمهمت

ّاسطغ األو   ٢٦............................................شصغدات وتصغعف: لّ

  ٢٨.................................................................اجلهيجضهيب

  ٢٩..................................................................ّامضحنخنلك

  ٢٩.............................................................أصهيل اجلمتمبهن

  ٣٠...........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٠........................................................وجضهيه اجلهياجضخي

  ٣١...........................................جلمممثوع خفحط األصهيلارخصحنحيز ا

ّدسطل وجوب اخصغسظ اإلهلطظ: ّاسطغ اسآلظإل ُ....................................٣٤  

  ٣٦.......................................................ّأدجلمي وجضهيب امضحممثخكمي



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤٠٠
  ٣٧................................................وجضهيب دخكهش اخلهيف. ١

  ٣٨................................................ِوجضهيب مغحنمث امضهنحممن. ٢

  ٣٨......................................................األحلمث حصحيمضحممثخكمي. ٣

ّذم خفمتم اجليعمتحصمث. ٤ ّ.....................................................٣٩  

  ٤٠...........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٤٠..............................................ّوجضهيب امضحممثخكمي وخكهلمثمبيعجهحي

  ٤١...................................................دخكهش اجلىطر امضىسيعمنمل

  ٤٢..........................................................جغهنمت اإلمثحيع

  ٤٣....................................................مغحنمث امضهنحممن واجلمتور

ًرضورة اجلهنجممث خفجنال وٰهجنال ً..............................................٤٤  

  ٤٥.......................................ُوجوب اخصغسظ بظسطصغ: ّاسطغ اسآلظسظ

ًأوال   ٤٧.......................................................وجضهيب اجلهنجممث: ّ

  ٥١.............................................خصحممثمبلك اجلهنجممث واالجغيعمتالل

  ٥١...................................................خفمتم جضهياز اجليعجنخنمهمت: ًمصحيٰهمهحي

  ٥٢........................................................امضهنهش اجلحمجنمف. ١

  ٥٢......................................................امضهنهش اجلجكخفُّـ. ٢

  ٥٣...........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٥٣.................................................................اجلممحنمث

  ٥٤............................................ّاجليعجنخنمهمت مس امضيطحيإلمل اجلحمجنحيإلمتمبمي

  ٥٤................................................ّاجلحمجنحيإلمت األجغحيجغمهمي. أ

  ٥٤................................................ّاجلحمجنحيإلمت اجلمممثخفمهمي. ب

ّاٰهيعجهحيء اجلهنجممثي إمق اجلىطوري ّ...........................................٥٥  

  ٥٧...........................................حلحمحيرج اجلممجهمن مس ىشح اجلهنجممن



٤٠١.....................................................................................................اجلممجهمثس
ِاخضش يف ذضظ اخصغسظ: ّاسطغ اسغابف ُ   ٥٩.......................................ال

  ٦٠................................................خصمثخصمهخي اجلىعحيب احلحيدي خفجك

  ٦١...........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٦١.......................................................حلمثاخصخي اإلجغالم

  ٦٢....................................................األخفمثاب واجلحمجنحيب

  ٦٣...............................................................اجلحيهئمل

  ّاسصشل األول

  يف إثيظت واجظ اسوجود سغاته تصظر

  ٦٧.....................................................................مججهمهمت

ّاسطغ األول ٌشضعشظ يف تضيطم اخصضول: ّ ّ......................................٧٠  

  ٧٤...........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٧٤..........................................................ّخصيعمنمي اجلجنيطمنمي

  ٧٥.......................................................ال إحلحنحين حصحيجلخممظ

  ٧٦................................................وجضهيب وجضهيد امضحمخنهيل

  ٧٩..................................................ّحكمثر مس امضهياد اجلىغالث

  ٨٠.............................................اإلحلحنحين حصحيجلجنمهحيس إمق اجلخممظ

  ٨١......................................................سظئعتظن: ّاسطغ اسآلظإل

  ٨٣....................................................ّخضهياص اجلهياجضخي جلهتاخصمي

  ٨٤...................................................ّاخلهياص اخلمنمس مخمنخنمي

ّاخلهياص اخلمنمس حلممملخنمي ّ..................................................٨٤  

  ٨٤.........................................................ّاخلحيصمي األومق

  ٨٥.........................................................ّاخلحيصمي اجلىغحيٰهمهمي

  ٨٦.........................................................ّاخلحيصمي اجلىغحيجلىغمي



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤٠٢
  ٨٧........................................................ّاخلحيصمي اجلمثاحصحممي

  ٨٩.......................................................ّاخلحيصمي اخلحيحليطمي

  ٨٩...................................................ّخضهياص امضمنحنهن حصحيجلهتات

ًخضهياص امضمنحنهن إمثحيال ّ....................................................٩٠  

ًخضهياص امضمنحنهن خصممملمهال ّ...................................................٩٠  

  ٩٠.........................................................ّاخلحيصمي األومق

  ٩١.........................................................ّاخلحيصمي اجلىغحيٰهمهمي

  ٩٢.........................................................ّاخلحيصمي اجلىغحيجلىغمي

  ٩٤...........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٩٤.......................................ًامضمنحنهن ال مبملمظ حلهيجضهيدا حلهن ذاخصمي

  ٩٥.......................................................اإلحلحنحين حلخلمعك

  ٩٦..................................................ّخصالزم امضحيدة واجلملهيرة

  ٩٨....................................................ًخفمتم االحضيعمهحيج حصجنحيء

ٌواجظ اسوجود بظسغات شوجود: ّاسطغ اسآلظسظ ُِ..............................٩٩  

  ١٠١..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٠١..................................................ّاجليطمميطهلمي واجلهيالكحممهمي

  ١٠٥............................................حصمثهئحين اإلحلحنحين واجلهيجضهيب

  ١٠٨........................................ذغق إثيظت اسشظطف: ابفّاسطغ اسغ

  ١١٠.....................................................جفمثق إمصىعحيت اجلملحيٰههش

  ١١٣.............................................جفمثق أخضمثى إلمصىعحيت اجلملحيٰههش

  ١١٣..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١١٣.....................................................ّحصمثهئحين اجلملمتمبجنحق

ّحلهن خفمثف ٰهمميطمي خكجنمت خفمثف رحصمي َ َ َ.........................................١١٤  



٤٠٣.....................................................................................................اجلممجهمثس
  ١١٩..................................ُبشالن اسعور واسييضيل: ّاسطغ اخلظشغ

  ١٢١............................................................حصهلالن اجلمتور

  ١٢٣.........................................................حصهلالن اجليعيطخنيطمل

  ١٢٦..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٢٦.....................................................اجلمتور واجليعيطخنيطمل

  ١٢٧..............................................ىشوط اجليعيطخنيطمل امضىسحيل

  اسصشل اسآلظإل

  ّيف ؠصظته اسآليوتطظ

  ١٣١....................................................................مججهمهمت

  ١٣١.........................................................خصجنيطمهمن اجلملممحيت

  ١٣٢................................................ّاخصملحيف اجلملممحيت حصحيجلهتات

  ١٣٤...........................................ّٰهىسهي اخصملحيف اجلهتات حصحيجلملممحيت

  ١٣٥..................................................ّاجلملممحيت اجلىغىعهيخصمهمي اجلىغجخن

ّاسطغ األول   ١٣٨................................................ّعضطظ اسضعرة: ّ

  ١٤٢..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٤٢...............................................................احلمثمكمي

  ١٤٣.............................................................اجليطحنهين

  ١٤٤........................................................حضمتوث اجلحمحيجح

  ١٤٥.............................................ّتشور شصغدات: ّاسطغ اسآلظإل

  ١٤٨.....................................................ّحلمممثدات وخصملهيرات

  ١٤٨........................................................يسيعحيراجلجنحيدر امض

  ١٥٢.............................................................حلالحضجممي

  ١٥٣.................................................................َاجلحمحيجح



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤٠٤
  ١٥٤.............................................................َامضىسمتث

  ١٥٤...............................................................اجليطمن

  ١٥٤.................................................................ّاحلمههث

  ١٥٥.....................................................احلمثمكمي واجليطحنهين

  ١٥٥..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٥٥...............................................................اجلملهنهش

ُحعوث اسصظمل واخيطظر اسشظطف: ّاسطغ اسآلظسظ ُ.............................١٥٧  

َاجلحمحيجح جسمتث: اجلمتخفهيى األومق ُ.............................................١٥٩  

ٌمكمل حلحي ال خيخنهي خفهن احلهيادث حضحيدث ّ...................................١٦١  

  ١٦٣..................................................ّحضمتوث اجليطجخٰهمهحيت

ٌامضىسمتث لكحيدر حسيعحير: اجلمتخفهيى اجلىغحيٰهمهمي ِ......................................١٦٤  

  ١٦٦..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٦٦.................................................................اجلحمحيجح

  ١٦٧.....................................................حضمتوث األجضيطحيم

  ١٦٨..................................................ٌّاجلهثحلحين حضحيدث زحلحيين

  ١٧٠..............................................ُرضوم اسضعرة: ّاسطغ اسغابف

  ١٧٢..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٧٢..........................................................لكمترخصمي خصحمحيمق

  ١٧٣...................................................الزم خفمنهيم اجلجنمترة

ِآراء يف رضوم اسضعرة: ّاسطغ اخلظشغ ٌ.....................................١٧٥  

  ١٧٧.....................................................آراء مس خفمنهيم اجلجنمترة

ّاحليغمي خفحط خفمنهيم اجليعحمخنمك ّ.................................................١٧٩  

  ١٨٠.........................................................اجلجنمترة واجلهيلكهيع



٤٠٥.....................................................................................................اجلممجهمثس
  ١٨٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٨٠..................................................آراء مس خفمنهيم اجلجنمترة

  ١٨١..............................................مغىعجهحيت مس خفمنهيم اجلجنمترة

ّاجلهنجمحيم واجلىعخنيسُّـ ّ......................................................١٨٢  

ّاجلىعحيإلمهحين ّ.............................................................١٨٣  

  ١٨٥..............................................ُرضضه تصظر: ّاسطغ اسيظدس

  ١٨٧..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٨٧..................................................ّحليطخنحنحين جلخنمنيعحنخنمنحق

ِحصحممش حليعجنهن اجلممحممل جلمهمس حصحمحيجح ُ ُ..........................................١٨٨  

ًحصحممش خكحمخنمي خصحمحيمق جلمهمس حليعجنهنحي َ ُ...........................................١٩٠  

  ١٩٢...................................ّشيضضظن يف اسصضم اإلهلي: ّاسطغ اسيظبف

  ١٩٥..................................................حلجمحيهئمث إخصجنحين خكحمخنمي خصحمحيمق

  ١٩٦..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ١٩٦............................................حليطخنحنحين جلخنىسحنجخء مس اجلحمخنمن

  ١٩٧............................................اآلراء مس أٰهىسحيء خفخنمنمي خصحمحيمق

  ١٩٨.......................................................ألكيطحيم اجلهنممهيس

  ٢٠٠..........................................رضوم رضضه تصظر: ّاسطغ اسآلظشن

  ٢٠٢.........................................................ّاجلحمخنمن حصحيجلهثإلمهحيت

  ٢٠٣..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٠٣......................................................هتحيخكهي اجلممالجغمممي

  ٢٠٥.....................................................احلطظة: ّاسطغ اسيظدف

  ٢٠٧..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٠٧..........................................................حلحمهنَّـ احلمهحية



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤٠٦
  ٢٠٧.......................................................ّحضيغيعحين جلخنىسمهحية

  ٢٠٧........................................................ٌاحلمهحية مكجخل

  ٢٠٧...........................................................ٌجلهنحي حضمهحية

ّاحلُّـ احلجنمهجنُّـ ّ........................................................٢٠٨  

  ٢١١..........................................اإلرادة واسضغاعظ: ّاسطغ اسصظأل

  ٢١٣..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

ٌاإلرادة ذاخصمهمي وخكحمخنمهمي ٌّ ّ..................................................٢١٣  

  ٢١٣.....................................................مههنحيٌاإلرادة مغهيق خك

  ٢١٤......................................................ّاإلرادة حسملهس

  ٢١٥...................................األسوال يف اإلرادة: ّاسطغ احلظدي رز

  ٢١٧.........................................................اآلراء مس اإلرادة

  ٢١٩..................................................وجضجهحين إلمصىعحيت اإلرادة

  ٢١٩.........................................................ّاجلهيجضمي األول

  ٢٢٠..........................................................اجلهيجضمي اجلىغحيين

  ٢٢٠.................................................................خكحيإلمتخصحين

  ٢٢٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٢٠.........................................................حلحمحيين اإلرادة

  ٢٢٢...............................................اإلدراك: ّاسطغ اسآلظإل رز

  ٢٢٤..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٢٤..............................................اإلدراك جغجيال وجضهياب

  ٢٢٥...............................................ٌاإلدراك زاإلمت خفحط اجلحمخنمن

ّاألزسطظ واألبععظ: ّاسطغ اسآلظسظ رز ّ......................................٢٢٧  

  ٢٣٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس



٤٠٧.....................................................................................................اجلممجهمثس
  ٢٣٠.......................................................حلالحضجممي وخصهنىعمهمي

  ٢٣١.........................................................األزل واألحصمت

  ٢٣٢...............................................ّاسيضضم: ّاسطغ اسغابف رز

  ٢٣٣..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٣٣........................................................حضجنمهجنمي اجلحنالم

  ٢٣٦..........................وجه ثيوت اسضالم سه تصظر: ّاسطغ اخلظشغ رز

  ٢٣٨..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٣٨....................................................مكالم حلهيجغَّـ 

  ٢٣٩.......................................................اجلحمجنمل واجلحنالم

  ٢٤٠........................................إمثحيع األٰهىعمهحيء خفحط صمتلكمي خصحمحيمق

  ٢٤١...............................ّيف شظعطظ سالشه تصظر: ّاسطغ اسيظدس رز

  ٢٤٣..........................................................ّحيرات اجلهنهسإمغ

  ٢٤٣...................................................حلجنحيرٰهمي حصحق األلكهيال

  ٢٤٤...............................................مكالم احلحنجخء مس اجلحنالم

  ٢٤٦..............................سطجم تضوم به ؠصظ اسضالم: ّاسطغ اسيظبف رز

  ٢٤٩..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٤٩...............................................................اجلحنالم

  ٢٥٠......................................................حلهيِّـهيع اجلحنالم

َيف سعشه أو يف حعوثه: ّاسطغ اسآلظشن رز ِ.................................٢٥١  

ٌاجلحنالم حضحيدث ُ...........................................................٢٥٣  

ّلكمتم اجلحنالم حلهيجضخي جليعحممتد اجلجنمتحلحيء ٌ ِ....................................٢٥٤  

ٌلكمتم اجلحنالم حلهيجضخي جلخنحنهتب ُ ِ..........................................٢٥٥  

ٌلكمتم اجلحنالم اجلهياجضخي حلهيجضخي جلخنحمىعمئ ُ ِ..................................٢٥٦  



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤٠٨
  ٢٥٧..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

ّلكمتم اجلخمالف وأزجلمهيعمي ُ ِ..................................................٢٥٧  

  ٢٥٨.....................................................جسهنمي خضخنمك اجلجنمثآن

  ٢٦٠.............................................اسشعق: ّاسطغ اسيظدف رز

  ٢٦٢..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٦٢......................................................ٌاال خصحمحيمق صحيدق

  اسصشل اسآلظسظ

  ّيف ؠصظته اسيضيطظ

  ٢٦٧....................................................................مججهمهمت

ّاسطغ األول   ٢٧٠..........................ّال إلء شن اسواجظ تصظر بضغسظ: ّ

  ٢٧٣..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٧٣.......................................................أٰههياع اجلمعمكمهخي

  ٢٧٤....................................................ّجضهثء امضمثمكخي حكمظه

  ٢٧٥...............................................ّحلمثجضهش اجلملممحيت اجليطخنىعمهمي

  ٢٧٩.........................................................الزم اجلهنجنمهمش

ّال إلء شن اسواجظ بآليم وال جيجمإل: ّاسطغ اسآلظإل ٍ.....................٢٨١  

  ٢٨٣..............................................ال يشء حلهن اجلهياجضخي حصيغيطمن

  ٢٨٤.............................................ال يشء حلهن اجلهياجضخي حصحممثض

  ٢٨٧..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٨٧...........................................ال يشء حلهن اجلهياجضخي حصيغيطمن

  ٢٨٨.........................................ّال يشء حلهن اجلهياجضخي حصيغيطجخين

  ٢٨٩..........................................ال يشء حلهن اجلهياجضخي حصيغهيهئمث

  ٢٩٠................................................ٰهممُّـ اجليطمن مس األخضىعحير



٤٠٩.....................................................................................................اجلممجهمثس
  ٢٩٣.......................ٍّال إلء شن اسواجظ بضألل وال جطظ: ّاسطغ اسآلظسظ

ّال يشء حلهن اجلهياجضخي خصحمحيمق مس جسمل َ........................................٢٩٥  

  ٢٩٦........................................ال يشء حلهن اجلهياجضخي خصحمحيمق مس جضجهمي

  ٢٩٦...................................................خصحمحيرض اجلحمجنمل واجلهنجنمل

  ٢٩٨..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٢٩٨.........................................................حكمثر مس اجلجهمي

  ٢٩٩.......................................................اجلجهمي حلهيجضهيدة

ّاالخسحيهئحيت اجلىغالمصمي مس حتمتمبمت دور اجلهنهس اجلمتمبهنُّـ ّ ّ.........................٣٠٠  

  ٣٠١................................ّاشيطظع اسضغة واألمل رضطه تصظر: ّاسطغ اسغابف

  ٣٠٤.................................................احليعهنحيع األجح خفخنمهمي خصحمحيمق. ١

  ٣٠٥................................................ّاحليعهنحيع اجلخنهتة خفخنمهمي خصحمحيمق. ٢

  ٣٠٦..........................................................ّجلهنهسإمغحيرات ا

  ٣٠٦................................................................امضهثاج

ّخصهيلكمهمممهمي األجغجخء اإلمحمهمي ّ................................................٣٠٦  

  ٣٠٨.................................اشيطظع احتظده تصظر بظسصد: ّاسطغ اخلظشغ

ٌاالحتحيد حجيعهنهش مس ٰهمميطمي ّ.....................................................٣٠٩  

  ٣١٠..............................................ّاحليعهنحيع احتحيده خصحمحيمق حلهش اجلخممظ

  ٣١٢..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣١٢.............................................................حلالحضجممي

  ٣١٣.........................................احلخنهيل واالحتحيد حصمنحمهنَّـ اجلممهنحيء

  ٣١٥.......................ًاسواجظ تصظر سطغ حمال سضألوادث: ّاسطغ اسيظدس

ٍال يشء حلهن صممحيخصمي اجلهتاخصمهمي حصهثاإلمت حضحيدث ّ...................................٣١٨  

  ٣٢٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤١٠
ًاجلهياجضخي خصحمحيمق جلمهمس حليعخممظا ّ............................................٣٢٠  

ّاجلحنمثاحلمهمي ّ.............................................................٣٢٠  

ّأطه تصظر زد شغئي: ّاسطغ اسيظبف ّ........................................٣٢٢  

  ٣٢٤.......................................................ًاحليعهنحيع اجلمثؤمبمي خفجنال

  ٣٢٦......................................................ًاحليعهنحيع اجلمثؤمبمي جغمنحمحي

  ٣٢٦..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٢٦............................................ّاخسحيهئحيت وألكهيال مس اجلمثؤمبمي

  ٣٢٧.........................................................دالإلمل أخضمثى

  ٣٢٩...........................ٌاسواجظ تصظر واحع ال ألعك سه: ّاسطغ اسآلظشن

  ٣٣١.............................................................جلمهمل اجليعجخٰههشد

  ٣٣٣............................................................دجلمهمل احلحنجخء

  ٣٣٤..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٣٤.....................................................حيينوجضمي احليعهنحيع اجلىغ

  ٣٣٥...........................................ُاجليعمتاخكهش، واجليعجخٰههش، واجلمممثجضمي

  ٣٤٠........................................................ّأمهمهمي اجليعهيحضمهمت

  ٣٤١..........................................................جلهيحضمتةٰههيع ا

  ٣٤٣.......................................ّال شصطى سه وال حظل: ّاسطغ اسيظدف

  ٣٤٦.........................................................صممحيخصمي خفحق ذاخصمي

  ٣٤٨..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٤٨.............................................ٰهمهحيحصمي اجلهتات خفهن اجلملممحيت

  ٣٥٠.................................................ّالزم اجلحممههنمهمي اجليعهنحيلكمش

  ٣٥٢...............................................ٰهممُّـ اجلملممحيت خفهنمي خصحمحيمق

  ٣٥٤................................................زطظه تصظر: ّاسطغ اسصظأل



٤١١.....................................................................................................اجلممجهمثس
  ٣٥٥............................................ال يشء حلهن اجلهياجضخي حصمنىسيعحيج

  ٣٥٧.......................................................ال يشء مبخمهنمهمي خصحمحيمق

  ٣٥٨..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٥٨.......................................................ٌإىشاق مس حكهنحيه

  اسصشل اسغابف

  يف اسصعل

  ٣٦٣....................................................................مججهمهمت

ّغ األولاسط   ٣٦٨....................................ّاحلين واسضيع اسصضضطظن: ّ

  ٣٧٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٧٠.......................................ّمصمنمثات احليطهن واجلجنىعهب اجلحمجنخنمهحق

  ٣٧١.....................................ّامضمثاد حلهن احليطهن واجلجنىعهب اجلحمجنخنمهحق

  ٣٧٤..............................................شظ عو اسصعل؟: ّاسطغ اسآلظإل

  ٣٧٧...........................................................خصحممثمبلك اجلحممتل

  ٣٧٨...................................................خصحممثمبلك احليطهن واجلجنىعهب

  ٣٧٩.....................................................حلحمحيين احليطهن واجلجنىعهب

ّأدجلمي احليطهن واجلجنىعهب اجلحمجنخنمهحق ّ.............................................٣٨٠  

  ٣٨٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٨٠..........................................حلالك حضيطهن األخكحمحيل ولكىعىسجهحي

  ٣٨٢...........................................ّدجلمهمل ىشخفمهمي احليطهن واجلجنىعهب

  ٣٨٣.....................................اخيطظر اسصيع يف أسصظسه: ّاسطغ اسآلظسظ

  ٣٨٧...............................................وجضهيه اخضيعمهحير اجلحمىعمت ألخكحمحيجلمي

  ٣٨٨.........................................................ّاجلهيجضمي األول

  ٣٨٨..........................................................اجلهيجضمي اجلىغحيين



١اجلىعحيب احلحيدي خفجك ـ جىشح ...........................................................................٤١٢
  ٣٨٩........................................................اجلهيجضمي اجلىغحيجلمئ

  ٣٨٩.........................................................اجلهيجضمي اجلمثاحصهش

  ٣٩٠..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٩٠......................................................خصممهيمبمش امضحميعهثجلمي

  ٣٩١.........................................................حلحي وراء اجلجع

  ٣٩٣..................................اديألظسظ اسضيع رضطه تصظر: ّاسطغ اسغابف

  ٣٩٦..........................................................ّإمغحيرات اجلهنهس

  ٣٩٦.............................................األمغحيخفمثة وإجغهنحيد اجلجنىعحيإلهب

  ٣٩٦.............................................خفمثض دجلمهمل األمغحيخفمثة

  ٣٩٧..............................................حلالحضجممي خفحط اإلجغهنحيد

ّأدجلمي األمغحممثي خفحط ٰهممُّـ خفجنخنمهمي اجليعىسيطحق واجليعجنىعمههب ّ ّ......................٣٩٧  

  ٣٩٩................................................................اسصطغس


