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يظن جلمب عخفمتجي ُّـبتمت جلمف جعلكجعخل ظحكلكحكخل: و حكلكجعمئملوقمميعهثلك مض ظجعحلكغ  :ي

 .جعلكغ عحصمثألمل: يعجنبلكغ عآلنم
 .يلكفغجعلكغ عخف: عجنبلكغ عجنثلكذ

ه حملكجنتخيبحق جل عخفمتجي عآلقحكجي جعمسهث هنمتجيشنجلمف َّـىعع عآلحكلكق قهي  ي شس ظ
قُّـ جعلكجلتبلكقن جنمثيغطو هنسلكجضملهنشمب  ي هنمتجيمئلك ظ قغ نعحصمثألمل حممئيشه يلك ُّـتهئهي جعبمثلكن عجنمه  شه

قه سجع َّـ هنمتجي ظ ينهنمتجي هنلكف ه قغ نعحصمثألمل نمممثهيمث.سهه ي حمهئخص ُّـتهئهي جعبمثلكن عجنمه مل ي
ي ظُّـٰهلك جعبمثلكن عخفلكفي ُّـتهئهيشعيحكتيطيم  جع هثجيط شغ عجنت معيطحف مض جلهبمبمثمل عيحكتيطيمه

هظن مجمبمل قغ جلهملمثي ظري ي معمئيلكفغعخفييعه ظن ي هن عخفحمئمئخل ُّـي عجنبحهن مض ين ع: هظ ش عجنمه
يغ عجنمئمثلكق ي ُّـمئ ظريهنلكف ين عجنبحهن مض هنلكفع جع ش جل عجنبحهن مض َّـمثألتهمثملي غ عجنمئمثلكق ي

قمع مبجيلكجنمك ظن ُّـبيطظ جني ظهث ُّـمتبمي نع نحصىعع قمميعيظَّـ هن عجنبحهن مض َّـمثألت نظ
ن  عقع ضلكم نخمتي جفتشهييجعلكجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ نجعلكجنمقَّـلكن ظن و ظن جفيعن هن َّـىعن عجنخيمب ى

 .ملي سيعن عآلمغىغعظ جمحق عخفهتهبيعهثخص نشين عجلىغظ عآلَّـويعىحمال س
كشي نجلمق خكمثىط عآلخعم عجنسهتيعنقفه جل عجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغَّـىعع   نجعلكخلمه

ه جعمسهث حميعُّـٰهملشجعلكغ عجنمقَّـلكن  .ي نهنلك جليطعن جلمق جلمت جعلكجنمتلكحممبملشي
 ه هثلكحممبمل لنَّـ عجنبحهن مض َّـمثألمل عجنمئمثلكق ل نمغخي هنلك جليطعن ش معسهبمثت جعلكجنهييعُّـٰهمليظهنلك
ك هنمئيطيآلري عي  نهنلك قجنشهنعضِّـحمسبب  هنلكمع عجنت يمثمل جعلكغ عجنمقَّـلكن نجعلكخلمه

 .حكمتجهحق عجنمثهتلك عن خكلكظ عإل معخيلكمل حممثخص جعخييط
نَّـ عيَّـتخصن جعلكجنمئمثلكق  لي ظن َّـىعن عجنخيلكفغ عجللكقُّـمل جلمتيط عجنبخيىش :يهن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ

قغ و جليعم و حمهبينعي. ي ُّـيعمغ عمل جليطن حمهت فخممل عخفجيمبمكل هغي نجليطن عيَّـتخصن جع هنلكفشهظ و
يظن عجنمئمثلكق ُّـجكمممك وهنلكفغ هن ي  ممخص َّـ شغي جعلكحصمثألمل نُّـجكم عخفلكفي ي هنخيمت آلن جستشو نَّـمثألملي
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قعغ عجنخيمبهبمثههنتخيلكقم ن مض عحل غ جلمتيطهنلك ُّـمتتهت هن ي جفمثهن هثجيط جعخيىش عجنجيالشملي عجنمث

خميط عهثتهت هن جلمب يظهث يحي  ُّـقحس عإليع يهنمل عخفحيهييعجلىغظ عجنثلكذ هن عخفمتجي جنمبخيال خميععظغ
 عجنبلكغ ط ممخص خممبمتلكلكنيخفمتجي جن جعلكجعلكن ظحكلكحكمثي حممشن عشيهن ظن عآلهنيع جنمثيغ ممىعجن! عخفمتجي

 ه نهنلك قعف جلمف قجن فعحفشعجنمقَّـلكن ظن عجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ:  نعجنثلكذشعجنمئمثلكق: يعآلنم
ي جفمثهن قمميعهثلك ظن عجنبحهن جل شنَّـىعع هنلك ظخهثلك عجنمث مض ظجعحلكجغمتلك عجنسلكجعمئمل. لكغيمئيطهنمض عخف

 .هلكغيهنمئيطهني مممب شيعحليطنف نعجنمئٰهلكُّـلك نعخفخييعم نهثح قجن
ه خممثهبمله جلبلكقغ عإلقحسنجنمبجهمثىط عجنيعألمثيغ   هثمئمبهتلك خكمثخمتلك نظحكتلكقهثلك عجنجهمثىط جفس ي

هنمل  قحس عإللك ظحملكف نظمغلكف عجنجهمثىط ينجح: خملكمط قعفن ظهنحل مض جفلكخكمثت جلمف هنمتجي عخفمتحي
هن عيحكتيطيم ظمتخيملظ :مض خممثلكق عجنجههيلكظ و هنلك معهسفه عمل جميعكي ي حممششلك و ظمتخيملي نممشي

ومعتخيمب جعخصفغ ي قغي قغيلكفغعخف هن و نعجفيطي نجعحسمك عحفتالم مم.و نظ  شتمب ش نعجنمه
ل مض عجنمهمتخيمل قغ حملكضمبمل.عخفمهمت ه حميعجعخص مملكهثمن عجنمه  يُّـتهيممخص ش ه حملكضمبمليلكفغ نمس معهئ عخفي

حط جفمئ هن عجنجههئ نعجنيعحكي جغ شو حكبىطو نلكخلو هثخيعوظن ُّـبمت عجنبمثمن هن حفجهمك يُّـ  شي
نعجنسبمك حممث قفعظغ . ني ُّـميمت قجن ني ُّـبمب جع عجنمييعك عآلخممن هن عيهثتهيلكل جع

قغ جمحق حملكضمبمله حملكضمبمليلكفغخص مملكهثمن عخفينقجع. هيطغيلكهثمن عحصمثألمل مغمثمع نعن مميهنلكف و جنهئ عجنمه  شي
 و جعمتلكظن جمحق جضهئي نجنهئشو ظمببملو نجفجلكقغو ظمبمكو هن حفجهمكههي ظن ُّـبمت جعمثمنيممخص ُّـت

 يحكتهيسلكف ط حممثخييطن حملكأليطغ عحكتجلكفغ حفجهب نجفجلكقمعشمض معيعمممثب ننضخي نَّـمتيطعهن
قمع و معهسفه عمل جميعكهحكتيطيم ظمتخيمل حملكي...هخص عمغتهب عآلهنيععن مجمثخيلكينقجع. ظ  ي
وهنخيخل  .ي

هنهثمئيعغ عخفخيمت جعلكجنمتجلكق حممشهث جلمتيطهنلك ُّـمهمت خكمثأللك ي ي ن جن ي يجعيطشي ههنلكفغ ظن ُّـهئ  نَّـ ي
ُّـيع ظن عجنهئيعخ نَّـه نجن َّـمثألملشعخلجهمك عجنىعه ُّـجهتمي حممث قغ عجن . رلك جمحقظن ي ظ

.ميش عجنمئمثلكقش عخفمئلكجنمل عآلنملش عجنهيمه عآلنضش كصف: عجنجههيلكظش عخفمتجي) ص(
هنملش خمس عخفمتجي) ص( .صصصش كصف: خف عخفمتحي
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ونممىعع عجنبمتلكظ جلمتيطهنلك ُّـيعُّـيط جعمتلكظ فعق ن جنيطُّـ هنلكفي يجعيطشي  شمغيع نعيي نَّـ عجليسهغي ظن ُّـهئ

 . عجنىعه ُّـبمت حممث عجنبمثمن ظن عجنخيخصقغي عخللككي نَّـ عجنهيهنجن َّـمثألمل
 شتمب ش هنمتهتخصالنجعحسمك عحفتالم مم. و نَّـمثألملوغي جعخصفي معتخيمبوظمتخيمليمم عقنش 

ل حمتختمب عجنمهمتخيمل  هن ه مملكن هثحشيلكفغعقع عحفتمبهيمن عخف:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ. عخفمهمت
قغ  حميع. ظحفيع هن عجنمهمتخيمله نعقع عحفتمبهيمن عحصمثألمل مملكن هثحشعجنمهمتخيمل يجعخص مملكهثمن عجنمه

ضخيمن حفيععأليش ى ممخص جن نشه مملكهنمبمليلكفغ نمس معهئ عخفه نمملكهنمبملهمل عيحكتيطيم حملكضمبملينمممثهيمث
عفش ُّـيععف جعمتمثلكهث جلمف ظممهب نمغوجعمثمن ي نجنهئمت جعمت هن هن  حمال ُّـهبهئ ظن ُّـبمئ شو حملكحكيطغي
ههنيطغ ُّـمبملي خص جعمت هن ينقجع. ملي نعن عحكتخيهبمبمن مض جعمتلكأل نجلخصقمع ظحمٰه عجنجييعم عحصمتيطحكمثه لك

و نجنهئ جعمتلكظن مس ُّـهئ جعجييعُّـمئملشيعفظحمٰه عخف  حمال ُّـهبهئ ظن ُّـمئلكنن شو جضهئهبملوملي حممتمثوملي َّـمتيطحكمثي
و َّـىغغيظخم غ هن جعمتلكألشي قمعطي ني ُّـهبهئ ظن سمئ عجنمييعك عخفجيمب خص ينقجع.  جنهيسلكف ظ

قغيلكفغرتهب حمسلكف عخف  . نحمسلكف عجنمه
مل ينجعمسحمٰه عجنجييعم عحصمتيطحكمثيعف  ممخص ُّـمتبمي ظن ُّـبمت عجنبمثمن هن ظحمٰه عخفشنعق

ه هن جعمتلكألجنهئ ُّـهئ ين عجنبمتلكظ جضهئخص نسمئ عجنمييعك نعجنميلكُّـمل عجنمئمه ظن ييجعيط ممىعجن  شه
ن جلهبمبمث  ظه شه نعحصمثألمل هنخيلكيلكفغنَّـىعع هنلك هثحتلكف حممث عمل عخف. همل عيحكتيطيم جضهئهبمليمعهئ

 .ي جنمثتحمئ عجنمييعك هنمتشههثحتلكف عمل عجنمئمثلكق نعمل عجنمقَّـلكن هنخيلك
يمل جنمتبخل ظريمئيطهن قمميعهثلك َّـىعن عخفيعهثخصن  ش هن جلمب عخفمتجي)هنعجنثلكجن(مثمل َّـىعع عجلىغظ ي

يجعلكجلتبلكق ظن عجنمقَّـلكن ُّـهبث  هن وُّـهسحك جن مض ممثحقي جحلك نجنهئ.  عجنيعمم عجنثلكذ مض عخفمتجيي
  عخفيعمعبجيمل جعلكجنمقَّـلكن حماليهنلكفمعلك ي نظهنشهبمثألمل عجنمئمثلكق حممئيشُّـهئتهي  عجنجيلكجنمك يظنعآلجفمثلكن 

 ! ممخص ظخهثلك عجنمثش معىعمميعوملمثيظري حصلك ظُّـمل حقُّـخي
م ُّـمسجخ جعمثلكيلكفغلك عخفيععف هن عخفيظهن َتقدم ي نعجلمب ظهثشيهث مض جضمب حمس لقياس ّ ًمادةّ أن  ّ 
حث. ًوصورة هتُ عنه يقعُوا تا ا َتقدموما .  من  ثا ّ ن  س  ا اب ا ً  ا

فِة هيئ: أي،ِهمن جهة صورت عجنمئمثلكق :ظهعنه  يهن عجنجههئ عآلنم ظن هن  هِ تأ
جمحق قجن هن عآلخمسلكن عجنت  عمل شي نعيحكتثمتلكألي نعيخمجكعذشعجنثلكذ ظن عجنثلكجنهن ظن عجنيععجع
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و تألٍ وجه جعحثمتلك جلمتهتلك مض عجلىغظ عجنثلكذ وطُ القياسَّف  سب ا لهيئة ِ   ال 

نت مقد واد:أي(ه ُماتّو سلمة)ه   ً يجفيط  جلمف شه نحملكضمبمله ظن مملكهثمن جضهئهبمل صادقةّ
الة شقحس عإلمعخيبحق عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ   .ًن منتجا ال 

 :أيهبمتلك مض َّـمثألت ي معهئمبخصي نعهثش عجنمئمثلكقيهنلكفغلكهنيغ مض  مض عجنبلكغ عخلي مس هثتهئمبشهثخي
يجت صدق ًه صادقةُنت ن ن هثتمثجت مملكقجعمل ،هاِاتّمقدمً تبعا  ه معبخيلك جنهئىعغ هنخميط معهئ

ي حممشن عجنمئمثلكق ي شي جعمسن مملكهثمن هن عجنجههئ عآلنمشهلكغ نعن مملكهثمن عحصمثألمل جضهئهبمليمئيطهنعخف
ن هنمتتجلك ك: نحصىعع خملكم. لكمعيهنمئيطهن جنهئىعغ طهُّـهئ  َ إذا احتفظَالقياسّ أن :ومع ذ

يئة و فِاتّمقدمّ فإن ،ِوط ا َ فإن صدق،هاُرض صدقُه  ستلزمّ يجةَ صدقُها   . ا
ّعما إذا ي مض عجنبلكغ عخللكهنيغ عجنىعه معخييعضمتلك حممث جنمبمئمثلكق : ظه هناكُبحثُوال ي

م جلمف يعهثخص ن  أنفسها أم الًصادقةلكغ عجنمئمثلكق يهنمئيطهن : ظهُاتّقدمنت ا  هثمئ
 :نجنىعع خملكم. ه ظلكفخممله معمتتمي هثتمثجمل لي مملكجنجههئ عآلنم ل َّـىعن عحصمثألملي آلنشحميعك ظيطخمهتلك

وط ال بموجبها ُبحثُما يّبل إن قدمات ُستلزمَ عن ا ِصدق ا ّ يجةَصدق ُ  َ ا
 عقع مملكهثمن :ظه. عجنهللكمثملي عجنمئٰهمثمل جلمف هثحات ّقدم اِفرض صدق ِتقدير 

عف لكغ نيهنمئيطهن ن ظلكفخمملشهعحصمثألمل ظلكفخممليهن ن عخف. ه حملكجنمتتمثجمل معهئ  هلكغ ظلكفخممليمئيطهننمم
 .معيخص ُّـيعمعبيش جعخصفي نعهثش ي جلالخممل جن هبمثألمل عجنمئمثلكقشظحمثحمل عجنتمسجنمث

وفاءَوقد حل اآلن حث عن القياس من جهة مادُ ا . ِهتّ بما وعدناك به من ا
قصود ِادة من اُوا ظر، أنفسها عجنمئمثلكق : ظهُهاتّمقدم ّ ة ّ صح عنِ مع قطع ا

ف ن عخف.عضها مع بِها بعضِتأ هلك معمسجنمثهيهتلك نظهث هنمتتمييظهن. هلكغ ظلكفخممليمئيطهن حملكخفيععف ظن معهئ  ي
لكغ عقع يمئيطهنيحممشن عخف. ي حمهبيعمعبيش هبمثألمل عجنمئمثلكق عجنت معخييعضمتلك حصلك مض عجنبلكغ عخللكهنيغشظن ي

ي آلن عآلخكهئلكم ش ي ُّـهبهئ ظحفىع عجنمتتمثجملشه نمس ُّـهئ عجنجههئ هنمتتجلكهمملكهثمن ظلكفخممل
هعخفمتتجمل هنخيمثمتمل جلمف ش يعيحكتثمتلكألنممىعجن  ييخمجكعذ مملكآلخكهئلكم عآلقجعخيمل هن عجنمئمثلكق عشي

لكغ مض عجنبلكغ يمئيطهنحمهئخص جمٰهٰهمتلك عجنمتحييع جل عخف.  معهيمهمثمب مض عجلىغظ عجنثلكذيهنلك هنيع
نممخص جعحثمتلك َّـمتلكم .  جل عحصمثألمليميىش عجنمتحييع حمهئىعجن َّـمتلك مض عجنبلكغ عجنسلكفق هثشعخللكهنيغ
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مش ممىعجن هثبحهن َّـمتلكشمليلكمثعجنهلي عجنمئٰهمثمل جعمتح لكغ جن مملكهثمن َّـمثألتهتلك يمئيطهنَّـىعن عخف:  حممتمئ

ن هنمتتجملشهظحمثحمل شلك ظحمثحمليظهنلك . ه معهئ  حممئيط جعحثمتلك جلمت مض عجنبلكغ ش ظن يهمم
 . حمال هثبحهن جلمت َّـمتلكشعخللكهنيغ

تلف سليم، بهاِ من جهة االعتقادُو   عمل هعخكلكقغ .هاِها وعدمِ بصدقِ وال
ف عجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ شلك هن عجنمقَّـلكن نعجليطم نعخلجيلكجعمل شعجنسبمك مض نمغ  نمم

هلكغ عقع مملكهثمن هنسمبهبمليمئيطهنيمل ظن عخفه نُّـجهحق عمجلكي عشنعجنجهخييع نعخفميلكجنجيمل  ش جعخل عخلمههبخلي
ن هنمتتجملوجعمتح نت صورة ه معهئ ن  تلفً واحدةِ القياسُو ون،ُ ال  ُ القضيةُ فقد ت ّ 

ون،ًقا بهاصد ومض خممثلكق ًةّمقدم ُال تقع صد.  وقد ال ت ونُقوا  ُ بها قد ت
ي ون،ًةّيقي يَ غُ وقد ت ي س،ٍةّ يقي فصيل ا   .يأ  ا

سب اختالف ه من نتائج شهيي ظناتّقدم اِو سب ما تؤدي إ  شه جغلكهثمثلكّو
سب أغراض فِو هان:  إُ القياسُينقسم شه جغلكجنثلكهاِ تأ دل،ِال طابة،ِ وا  ،ِ وا

شعر غالطة،ِوا م عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ يمعمئيطن نخميط .ِ وا ين عيحكتيطيم ع(: قحس عإل هن خم
وهسفه عمل جميعكمع هظمتخيمل َّـيه عمل عجنحيي نخميط معهسفشي حممئيط معهسفه عمل عجنمثمئخل)...ي .  ظن عجن

 شال نمغيطمظشال جعيعَّـلكذوخممثلكق : ُّـمتمئس عجنمئمثلكق عملشيحمبحسمك عجنمييعك عجنىعه معهسفه عجنمث
 .ال نهنميلكجنجيشال نخكخييعهشالنحفجيلكمح

م جلمبي حملكجنمييعك هن عيحكتيطيم عهنشنعق  ال ظن مكو ظن ُّـمئخلو ظن معسمبمثولك جفمه
 . عآلخممثسمل ختتمبش نجعحسمك َّـىعن عآلجميععك. قجننهثح

حث مسةِ عن هذه األقسامُوا ِِ ا ت: ا  أو استعما صنا مُا  ،ُس ا
هانُصناعة: ًفيقال مثال دلُصناعة.  ال   . وهكذا... ا
خولَوقبل ثِ ا  القضايا َأنواع ـ ِةّقدم اِمن باب ـ ُنذكر ًواحدة ًها واحدةِ  
ستعملة خص ي نعهثشلك ي قجعيش جن جعلكجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ هنلك قمميعن َّـمت.هاَ وأقسامِ  القياسِا

 نَّـ شي عجنهئالن جلمت مض عجنمئس عآلنم هن عجنهئتلكغيمعمئيطننخميط . مل حصلكيمئيطهنَّـ هن جعلكغ عخف
و ظن عجنمئمثلكق ستلكف عمل مجمبمل: جفمثهن قمميعهثلك َّـمتلكمشعجنمئمثلكق ي عجنت معخييعضمتلك لكغيمئيطهن هن عخفي
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ستخيهبمبمل مض  جعمثلكن ظخمسلكن عجنمئٰهلكُّـلك عخف:هتلكي نظرشولكغيهنمئيطهنه نَّـمتلك ظُّـٰهلك هثحتلكف عمل شحصلك

يجعمثمتلك نخميط . عجنمئمثلكق و ظن عجنمئٰهلكُّـلك حصلك جليطغ ظخمسلكن:هحكلكجعمئلكي ي مل يمثمل نعجلىغألمثي هن جفمثهن عجنهئمبي
قغ نعجنىعَّـمتمث قغ نجمحق عخفحمه . عمل جمحق قجن ...مليمل نعخللكقمغمثيمل نعحلمئمثمئمثينعخفحمه

ن هنلك قمميعن َّـمتلك هن عجنتمئسمثخصغ  جنتمب عجنمئٰهلكُّـلك عجنت ه معمئسمثخصغش ظَّـ عآلحفيعهنمم
 .ي مض جضمب عن خكلكظ عإل معخيلكمل ُّـمسجخ جعمثلكهثط ينيقمميعهثلكَّـلك مض عجلىغظ عآلنم ظ

سة َمبادئ: ّ العلِ حسب االصطالحْأو فقل تُنذكرّ ثم .األق صنا ك ا  ِ بعد ذ
س  . فصولِة 
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دئ ا  
)دئ ا(

ي حشسش حزش سغفص قصضم محغذغسظ حرذخشصش حسط يف ثضه محغذغسظ محغشبط هلش ي
ي يلقش حض برعى خظ تسص مجلسص لي محرظقيثشبذش ثظ سغغص متفزعو مج متعغعه  لي ي

 يسفع نحظ خظ محغذغسامم محغع نحضسشصش ق يثضخعيمحرسط لي محعةعن مخلشنةع
ي يمسام سغفص ثظ منبغشه برظ محذخشصش قيصزش آل سغفص ثظ برظ مجلسشم. صيحرذخس

 .بشحزذط
 ي بضمن حفثميصزشو خغسحص:  حزذعوقيصيخذضخيحغظ محضتعو يف بسشى محغفص سضحض 

قش : يحشسش ثزضخش سذعو.  محدرظ يمإلصامى يصع يف خدضحص محذضه بجقثت مألحغظ
يسفع   مآلةزع ثجي مألئزصمإلصامى بعةعن مهللا يمإلصامى بشحضثشحص يمإلصامى بشخشخص

ي حسظ صدزع لسش قش لى سدرظ بضحظل ق بشحدذسضم يجثصشصنحظ خظ متغشئظ متضبغخ
يلي لى مإلصامى فل   ينمل محدرظلي

 ي يمحدرظ فلقيصامى يمحغخضصط فلسذص مإليلثشن محذضلى محرضصظ مج لى تذ
ي لى محغخضصط صزذظ: بزدزعكثظ مآلتضيصزذظ ي يلى لتضفش قلتض حذض .  ثظ محدرظي

ُوجحدوا ب:  ثرسع حعحع بدشجي حام نوقي يمصامىيبخضصطخدع  يآل صعةض يصعةض ثرظ َ َ َها َ
َواس ْ َيقنتها أَ َْ ظر َْ ْفسهم ظلما وعلوا فا ُ ُْ َْ ً ّ ُ ُ َُ ً ْ ْ ُ َكيف ُ َ ْ قَ َن  ُبة اَ  )كق: محززظ(َينْفسدُمَ

 . يلقظ ةفضيم بشحضثشحص يمل صشخزعم هبشي مآل يحزط لقظ حشسعم خعحزج
يخظ صزش نحض محدرامل حضيحش خغدض  يبزفع مإلمجشو  بج محدرظ يمإلصامىينمي

يحذض بدرظ ثسئش يآل بضبش .  يمإلصامى خضحضى محذرشقيمى محدرظ خضحضى محدذظ: سذعو ي

. كقكن:  متدضحص يف محذضلى محرضصظيسدضصص) ق(
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ن هنهسهنمتلك جعش جلمف جلمبهبوظجغيعزظه  ي ظن ظمم هنلكم عجنمثتمث يهئمب ممخص جن جلمب عخفطه حمال معهئ

ي نظن هن ُّـمسمممب عهثشهجفيععن  حممشن شىعجن عجنمئيعظن عجنهئيعُّـجعي ممخص دف شه ُّـمسمم مض جعجيمت هثلكقعخصي
هظيطم جعىعجن حمهت هنهسهن ي نعن ممىعغ حمال ُّـيعمعمك ظهش جعي ي  جلمف جلمبهب ني ريعه جلمف و ظجغيعي

ي ممثحقع هنمتلك ي يهئ نجنش عجنسمثجلكقي هثخيمب جعهبٰهلكقلكيعهث: هنثلكجنن. نحممئ يُّـيعمعمك عآلجغيع جلمف قجن ه
 .تمتبحمال ر

ينهن َّـمتلك ُّـجكفف جلمف ظجنسمتمل .  عجنخيمب جل عآلُّـخصن نعجنتمهيطُّـي ُّـهبهئ ظن ُّـمتهيشنعق
 جع شظن معجكمييجعيط ي ني ُّـمئمهيط ظشلك ...ين عجنهيمبسهيمل ي حملكأليطغ هنمتهتلكظ: ظَّـ عخفخييعحممل

 شوممخيمب  جلمب عجنهئالن ي خممثهبمل جني ممخص ظنشو ممخيمبي ظن عجنهيمبسهيمل ي خممثهبمل حصلكنهنيععف
حممب مملكن عآلهثسلكن ظحمٰه جلمبخصظ .  عجنمئمثهبمل جنمبتمهيطُّـ نعآلُّـخصنيعهثخص نشىعجننعجنخييعحملكن مم
وجنهئمت هن جفمثهن عجنتمهيطُّـ نعآلُّـخصن ي ُّـيعمعمك ظه ظجغيعن شعجنخيلكمس جعلكخفخيلكف ز ي  حمال ش جلمف جلمبهبي

 .خممثهبمل جنخيمبهب
ميمن َّـىعن عخفمئيطيمعٰهحعقع ع  ي شيطُّـعجنبحهن مض هنبلكفع عآلخممثسمل مض عجنتمه: هنمل هثمئ

مي عجنخيمب عهثخص َّـ مضعجنيعجعيش ي حممشن ش نقجن جنمبهييعم جعمثمتهتخصش عجنخيمبمض ل نعخفحهب ض  شجعخل عخف
هعجنخييعجعيش نحملكجن عآلُّـخصن  مضيظهنلك ن ظن جضت هنملي عجنمئٰهمثمل مئيط جعخل عجنمتهييغ نجعخل هنٰههب  .عخفخيمب

م يمشهثخص َّـ جعمبحلكل حم وملي نجعخيٰههتلك جمحق ُّـمئمثمتمثهمليجعخيىش هنبلكفع عآلخممثسمل ُّـمئمثمتمث: حمخيمتيطهنلك هثمئ
ل مض عخفمئلكن. ظن جليطهنعجنتمهيطُّـ هبلك  هشحملكجنتمئسمث عخفمبح   جعمبحلكل عجنمتسبمل جعخل جضت

 ي جعمبحلكمكهتلك جعخل شنعقمعبلكلكهتلك جعلكجنمتهييغ نهنمئيطعق عُّـخصن عجنمتهييغ نمعمهيطُّـمئهتلك هبلكيعجنمئٰهمثمل 
م ل نعخفحهب ض هلك حمهت حكمتىطي حممشن مملكن عُّـخصشلك هبلك ُّـمئمثمتمثشعخف  نعن مملكن ش هن عجنمئٰهلكُّـلكه

همثلك حمهت حكمتىطيمكمت  . نَّـهئىعع... ظحفيع هنمتهتلكه
قعغولكغيُّـمئمثمتمث: يمئس عجنمئٰهلكُّـلك عمللك هثجلمتيطهن شنعق  ه حمهت معمئسمثلكشر نهثحو نهنجههت

هشجعمبحلكل عجنتمهيطُّـ نعآلُّـخصن هبلك   نجعمبحلكل جعمثلكن هنمئيطعق عقمعبلكك عجنمتهييغ جعهبحت
هنمليعجنمئٰهمثمل  ن عيقمعبلكك جعمتح عجلىغن نعجنمثمئخل. عخفخيمب نشحممئيط ُّـهئ نَّـىعع .  نخميط ي ُّـهئ

جن  :يهنلك ظقعف عخفمهمت جعمثلكهث جعمئ
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اَسبق سِب أن قلنا  تصدير ا ا ب: ِ ا ُأنه ال  ٍ قضيةّ  ّ لَطلبُأن ت ّ  ٍ بد

ٍوحجة ٍطظف زنحجفق زنل زنطضعف ّ ّن العظك منغمن زنبطك الظضفقف زنال إ : أي، وزنطضعف الّ
ٍىنجف ٍزنحجفّ إال ن زنبطضعفـ وال منغم،ٍلـ ودلعّ  .ٍلـ ودلعّ

ّوفقا مف زنعع  أن قعتعي إىل مفّالزنق ّكل مف زنفلطقض :  وقظعف،فه رن البفب اخلفمكّ
ات والتصققظفت ّتصورّفغن ال. رات أم رن التصققظفتّ رن التصوً زيواء،زنفلقات
 .ٍفّ زنقهيعٍ ومنصققظفتٍاتّمنصورّ الزنق أن منعتعي إىل ّالعطققف

 ّففإلقامن زنغن اننتامع العظعضني .فّ قغيت زنعفن اٰىقاد من التصققظفت البقهيعوزيوف
ٍ ـ مثال ـ ال حيتفج إىل دلعلٌممفل من  ّبل البدالقلعل ميظعه  زنل قستحعل إقفمف ،ً

ستغنيةِ الطلب ِاالنتهاء قامةٍ إ قضايا  يان و جةِ عن ا ّ ٰىف زنعع؛ّ ا  ّ أن:فه منّ
 أن ّ الزنق،ٍممظنّ كل : من قبعل قولعف؛ أن قعتعي إىل مف زنفلقاتّ الزنق،مف زنفلطقضّكل 

 ّفظل. فال ّ وإال َملـفغذا اغتعععف إلعه قعظطك السغال زن.  زنفلقاتٍقعتعي إىل واننف
ٍقضعف  وميعقفف قعظطك ،ال زنقهييٍ أن قعتعي إىل منصققلّ الزنقال غطقيٍ ومنصققلٍفّغطقق ّ

 .فالّ وإال ،َ ملزنـالسغال 
كوا واد:  ذ سةّ أن  يً سواء ـِ األق نت يقي يَ أو غًةّ  أن ّإما   ـٍةّ يقي
ون ستغنيةِ نفس  حدَت يانًها  قامةِ عن ا  ،ّ وزيوف غبني فعام زنطق.ّجة اِ و

ّالوننه رن ازيتطعفإلعف رن ىنق أغظسعف مين إقفمف احلجف س م:بمع ؛ّ ِ أنه ل ها أن ِن شأنّ
ون ةَت جةً مطلو  ٍ   كام رن،ّزنل ال قعظن إقفمف احلجف ميظععف رن زنطك اٰىوارد ّ
  .ٌاننتامع العظعضني ممفلّقضعف 
ون ّماو تاجةَأن ت يان ً  ةّثم ،فّوإقفمف احلج إ ا حتاجةُ هذه األخ  ّ البدُ ا
ت ستغنيةٍماتّها إ مقدُ طلبَأن ي يانِ بنفسٍ  ال ،ها عن ا سلسلَزمّ و   ُ ال

هايةِالطلب  . وفو ممفل. إ غ ا
ٍ قضعف إىلِإذا مل غعته:  آينقٍوزنقلعل قظكم التسظسل ، َ ملـقعظطك ميععف السغال زن ّ

ٍ قضعفّرن الطظف من كل  ٌ وال حيصل لعف ميظم، إىل غري الععفقف َملـغل ميععف زنسُق ّ
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هنمتلك مممبهتلك مغهتلكيغشوجعحنظ ن جلمب و نمعهئ و ني ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنيطجنمث جلمف ظه خظشي  .ي

 .هنَّـ جضلكم
و خمٰهمثمل هن عيهثتهتلكظ عمليحمالجعيط ومسلُّـمتمئجي جلمتهتلك عجنسهسعم جع ي ُنه يلزمإ: أو نقول  ى  من ّ

ك تن ال أ:ذ سانَ ي ف شنَّـ جعلكلكل ً أبدا ٍ إ علمُ اإل مغ مغيطعن جع  جعجههتلكفغ عجن
ن ب    لعجنخيمب وجدان. هل إ آخر اآلباداو شهدُوا كِ  فسادُ  هن يالجعيط  حم، ذ

و خمٰهمثملعيهثتهتلكظ عمل  .هجيمبمك جلمبمثهتلك فجنمثىي ُّـ ي
ستغنيةُاتّقدم اوهاتيك يانُ ا س ، عن ا طالبَمبادئّ   َمبادئ أو ِ ا

سة ي ظن معسهب عجنبيطجسمث.األق مي عمغبمل عجنمئب غ عجنخيمئحلشلكغ ظن عجن مغ  ي هنلك ُّـٰهجييع: ظهشي جعلكجن
جن  مض ولكغيهنمئيطهن عمل جمحق قجن هن عجنمئٰهلكُّـلك مض َّـىعع عجنمئس نعجنت معمئ ...عجنخيمئ عمل خمب

ي: ٍ أصنافُو ثمانية .يعجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ شهورات، ومظنونات،اتّيقي  ،اتّ ووهمي، و
سلمات شبهات، ومقبوالت،ّو ي،ّ و   .التّ و
فصيلها ُونذكر غ جعلكجنىععغ جعمثلكن عجنمثمئمثمتمث .اآلن با ي ظهنلك جعمثلكن هنلك معبمئشلكغينعخفجيمب  هن ي

 هن خمبمث هنلك حكمثمسجخ مض جعحهن عجنمهمتلكجللكغ طلكغيمئمثمتمثمثعآلظمتلكم حمسمغ مخمثمثىغَّـلك جل عجن
غ جعلكجنىععغ َّـ ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكنشعخلهبيغ ي نجنهئ ُّـتهبمثىغ جل جمحقن هن .ي هن ظن عخفجيمب

 . نعخلجيلكجعمل نعجنجهخييع هثحتلكف عمل جعمثلكن ظمتلكجلمل عجليطم نعخفميلكجنجيملشعجنمهمتلكجللكغ
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)١(  
ّءتؠ  

كيُّـجيمب عجنمثمئخل مض عخفمتجي عآلقحكجي ه نُّـيععف هنمت هنخيمت حضمه  .ه
ضمثِّـ قجن ضمثحهتلك شو ظقجعخيمل ظقمملكنيقمميعنع جنمبمثمئخل مض عخفمتجي عآلقحكجي: مع  نجنت

م ع ظهثلك نعمغهتمتلك: ههثرضغ هنثلكي حممتمئ ه خمٰهمثمليعحمجكض جنمتلك ي ف: هن عجنمئٰهلكُّـلك هنث خم مغ  شهعإل هن
حمهمليهثمن ُّـمئمثمتمثعن مملكي عجنمئٰهمثمل نَّـىعن ي يجعيط ظن معت  :يع حممثهتلك َّـىعن عآلقمملكني

ل:ّاألول ض م جنمبهب غ عخفحهب مع جن خمجيخيلك: ظهش عجلىغن جعثب  هنمئلكجع شه عحلهئ جعثب
َّـ نعيجفتخصم هنجيمبمئلكي نعجنجهيعجنحي  .ه نعجن

ل:اخيصأل ض م جل عخف   يشوحممشن ظهنهئ عهثهيهئلكمم.  عجلىغن جعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكم عخفحهب
ن ه قظُّـمن خكخمهلك مغلكجنسلك ظهنلكهن ممخص عقعشهمليُّـمئمثمتمثي عجنمئٰهمثمل معهئ غ شه  سمه جن عجلىغن جعثب

ق جن نو جلمت جعخييط حكلكجلملي نجنهئ ُّـهبهئ ظن ُّـمتهيشعجلمب خممن جعمسن ُّـمئ  حمال سمه ش هن عجن
ل ض م جل عخف يي معسهب ي عجنمئٰهمثمل نهنث َّـىعن. جن عجلىغن جعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكم عخفحهب

ي معسهب ُّـمئمثمتمثيعهثخص نشي مض عخفمتجي عآلقحكجيهمليُّـمئمثمتمث م جل مل عقع عحكتحلكم عهثهيهئلكمي  عخفحهب
ل ض جنمتلكطعخف م شض=ص+ص:  هن خمبمث خم غ عخفحهب ي حممشن جفلكظ عجلهب ظن جغب

ل مغىغهن ض ن خسسملش جلمتهتخصيُّـستحمث ظن ُّـمتهي سجنمبهب  .ه هنثاله ظن جغالجغمله حمال ُّـهئ
جلهتلكي عجنمئٰهمثمل جن مملكهثمنعقنش  ض حصلك جل هن ي ُّـتحمئ شُّـستحمث حممثهتلك عهثهيهئلكم جضهب

 .يقحكجيعجنيعمم عجنثلكذ هن ظقمملكن عجنمثمئخل مض عخفمتجي عآل
ه عجلىغن عآلنم نعجنثلكذ ي ُّـىغنين فعألخص نظجعيطعيظن: اخيصخض واخظابع ه  .ي

 حمهبيععفن هن شهمليُّـمئمثمتمثي عجنمئٰهمثمل يعن َّـىعن: يم عخفمتجي عآلقحكجيلك خممشقعنجلمف َّـىعع حم
 قحس عإليط عجنجههتمثيط عجنمهيطق ي جفسمك معخيبحق عجنسمثش عخفٰهلكجل ي عجنبسمثيشىعجنمثمئخل عجنخيمب

.صصصك: يعآلحكيغ عخفمتجيمئمثمل جنالحكتمئيععظ) ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي.................................................................................. صص
ل ض م جنمبهب غ عخفحهب حممبهئ . خيمب جعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمت نعجنشنَّـ عجنخيمب جعثب

ن غ وجلمب: يظن معجكمممك هن جلمبهبخلييجعيط  شي مض عخفمتجي عآلقحكجيهمليُّـمئمثمتمثي عجنمئٰهمثمل معهئ  جعثب
ل ض م جنمبهب يظهنلك  نشينَّـىعع َّـ عجلىغن عآلنم.  جعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمتو نجلمبشعخفحهب

ن يالجعيطحمعجلىغن عجنثلكذ  ولك جمحق خملكجعي فعألهبمث)عجلىغن( ظن ُّـهئ م ُّـمسجخ جع.  جنمبمتمئىشه مثلكهث نحك
 .مض ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن

زءّ  أوَمّتقد ِ األولِل ا ليق معن :ّ  و جع قمميعهثلك َّـمتلكم خسسمل هنخيلكن،ّأن 
ق .جنمبخيمب ع األعمُا ازمِ االعتقادُمطلق : وهو،ّ با عظ، ا  و مملكن جل معمئمبمثيطه حك

عظ عخم ظن يهظن ي نحك ه جعمسن مملكن مغهتال هنيعممبلكطه مملكن هنجيلكجعمئلك جنمب ي خيمت  حملكجنمثمئخل جعلكخف.ه
ن هنمتجههسن عجنتمئمبمثيط ظن عجنيطجنمثي ظجلش َّـ عيجلتمئلكف عجللكقنيعآلجل  هن ي نظجلش هن ظن ُّـهئ

عخم ظن ي ن هنجيلكجعمئلك جنمب  .هظن ُّـهئ
ق:  ممخص خملكمشيحفيسي َّـمتلك ُّـتٰهِّـ هنخيمت عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآلنهن ع األُوا  ،ّخص با

طابقُاالعتقاد :وهو تملُ ا ي ال  لواقع ا قيضُ   حكتحلكجنمل عيهثهيهئلكم عمل عهعخكلكقغ .َ ا
ل ض م نعخف ن ه مغلكقنه َّـ عجلتمئلكف: ظه.ٍال عن تقليد .جعخل عخفحهب  جعهلك ظن ُّـهئ

عخم ن جل معمئمبمثيطشههنجيلكجعمئلك جنمب ن جل فجنمثو نظن ي ُّـهئ ينَّـىعع هنلك ُّـسهب جعلكجنمثمئخل . و نُّـهئ
 .يمض عخفمتجي عآلقحكجي

عخم م ُّـمسجخ جعمثلكن ظحفىع خممثيط عخفجيلكجعمئمل جنمب  . مض هنبحهن عجنمقَّـلكنش مض معخييعُّـهيشنحك
ق ق هناُصودوا  شيلكغ عجنت َّـ عجنمئس عآلنم هن هنبلكفع عآلخممثسملي مض عجنمثمئمثمتمث با

ع األخ شمل،ُهو هذا ا هلُ فال  بَ ا ر عخم مض ىظي آلهث ؛ّ ا حفىع خممثيط عخفجيلكجعمئمل جنمب
ق مض جفيط عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآلجليظهنلك . معخييعُّـهي يهنجيمب عيجلتمئلكف عجللكقن عخفىعمم  حممئيط ُّـمتسج شي

عخم حممثهئ هن مغهتال هنيعممبلكهن حضلكجنهيمل عجن ي  .ه
قليد شه هنجيمب عيجلتمئلكف نعن مس ُّـهئ مغلكقهنلك: ظهوال الظن  عيجلتمئلكف : ظهَوال ا

.يهن عخفجمبيط عآلنم هن َّـىعع عجنهئتلكغ) صض(ظهيحمل  )ص(



  صص ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
ن جل فجنمث ن هنمتجههسن معمئمبمثيط عيحفيع ني ُّـهئ  عق هن شي حممشهث ستهب عجنمتمئمثىششوعجنىعه ُّـهئ

ي ُّـتبيطم عيجلتمئلكف عآلنم شو جغلكنوعجنخييطنم عمل معمئمبمثيط خكخيس ن معه جزمي ن   .ٌو
كُتوضيح ق:  ذ َإن ا ع األّ ُ يتقومخص با نّ   َّـ عجلىغن:ّ األول؛ من عن

ل ض م جنمبهب غ عخفحهب عجلىغن عجنىعه ي :  نعجنثلكذش نجعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمتشجعثب
هُّـىغنم فعألخص نظجعيطع ِ القضية بمضمونِعتقاد إ االأن ينضم نشه ين قجن ظ ،ٍ ثانٌاعتقاد ّ

ن عجنمئٰهمث. عخفخيتمئيط جع ي ُّـهبهئ هثمئٰه  عمل عجنيعمم هحممث عخكلكقغ شمليحملكيجلتمئلكف جعهبٰههب
جنمتلك شو جغلكنه عجنمث جلمبيظن ُّـمتٰهييجعيط ي نظهث شيعآلنم ين قجن عخفخيتمئيط ي ُّـهبهئ ع: نخم

 . عمل عجنيعمم عجنثلكذه عخكلكقغهثمئٰه
لا بالفعلّإم ض م جنمبهب غ عخفحهب  شلك عحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمتيظهن.  جعلكجنمتسبمل عمل جغب

:  هن خمبمثطهثهيهئلكمم جلمت جعلكحكتحلكجنمل عس حمخيحلهحممئيط سمه جنسهثسلكن مض جعخيىش عآلجفمثلكن جلمب
 خميط سمه جن ش ي حفمقغ جنو هني نجنهئشض=ص+ص : نهن خمبمثشهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم

ل ض م جنمبهب غ عخفحهب  ش جعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمته ني سمه جلمتيطن مغىغنشعجنخيمب جعثب
لوممهب ض م جنمبهب غ عخفحهب ف عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل ظن جعثب مغ ي ني ُّـخيمب جعمسهث ش ُّـخيمب جع

ن. مت ظن يُّـهبهئ عهثهيهئلكمم جل مغيط جلمتيطن جلمبي يجعيطش جلمتيطنهمليُّـمئمثمتمثي عجنمئٰهمثمل نجنهئ معهئ  ه ظن ُّـ
 . جعلكيحكتحلكجنملغ عجنمئيعُّـبمل هن عجنهيخييجعلكجنمئ ه ظن جلمبش جعلكحكتحلكجنمل عيهثهيهئلكمجعلكجنهيخي وجغلكن

لشنجلمف َّـىعع ض م جنمبهب غ عخفحهب  نمس سمه عجلىغن ش حممب جفمه عجلىغن جعثب
نشه ي ُّـىغنم فعألخصيجعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم نظهث  جعحسمك عخفمتجي همليُّـمئمثمتمثيعجنمئٰهمثمل   ي معهئ

 .يعآلقحكجي
بةو أ ِبالقوة القر عتقدّنأ : من الفعلّ ك ا نَ ذ  ُوهذا االعتقاد. هُ نقضُ به ال يم

قوم ا هو ا ُا كون االعتقادّ ع األعم: أيً، جازماِ  ق با  .عجنىعه ي ُّـهبهئ قنعجن ّ ا
ا ون:وا نُ هذا االعتقادَ أن ي ا ال يم  عجنمثمئخل مض عخفمتجي : خممبمتلك.ُزوا ُ ا
مغيط حممثهتلك مغىغني عجنمئٰهمثمل َّـ: يعآلقحكجي لهعجنت ُّـ ض م جنمبهب غ عخفحهب  ه نمغىغنش جعثب

 ي هجنثلكذ مغىغن نعجلىغن عشي نعجلىغن عآلنم ي ُّـهبهئ قنعجن.جعلكحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمت



 ٣ ـ ج  ىشح ذتطب اثصسق.................................................................................. ٢٢
 .عصصن اضشصطذه

 ّ أن أحطر دضضط إخ،ّ يف اآلزغ اآلولّسصقّإن حبطرة اث: حج ظغا اآلحطس ذصصط
ّ إخ أن ظغا اجلغم البع ويف اآلزغ ارثطين، وال عصصن ضشسضطٌثطززظّارشسضظ   أن ال ّ

 حتشطد بصسصون إخ االّأن عصسم: ّدشي اآلزغ اآلول ذطل. ًعصون ذطبال رصغوال
ّإن ارضشخ يف  : ورغا ذصصط ال عصصن ضشسه، ذرك اثشتشع بهّ أن:ٍ تطنٌاحتشطدّارشسضظ 

 ٍ تطنٍ وحصم، بثبوت اثحصول رصصوضوعٍحصم:  زن حصصخٌطّ زغذّاثصسق اآلرحسي
اجلغم بطثشتشع ارغي :  حصهَّ وظو زط عشج،بطحتحطرظ اضشصطك اثحصول حن اثوضوع

 .ّ وأن عصون اجلغم اآلول واجلغم ارثطين ذالمهط ال عغول،ال عصصن ضشسه
 االحتشطد ارثطين ارغي يف ّسصقّظغا ورصن ارتشسج ارغي ذذغضطه يف ىشح حبطرة اث

ّإزط بطرششل أو بطرشو ـاثشتشع هبط ّ ارشسضظ  إخّسمُعصبشي أن ع  ال خيصو زن  ـة ارشغعبظ زصهّ
ً ورغا ضشرسظط بصشصى،ّتضزل : ّ عتشوم بغذصخّثفّإن ارضشخ بطثشصى اآل:  آثغ دصشولّ

 :ورتطن وظغه االحتحطرظ هلط ؠ. واحتحطرظ زواره،اجلغم بثبوت اثوضوع رصصحصول
ٌن اجلطزم زصتشظأ :ىأليىل  . إخ احتحطرظ زوال ثغزهّ
 َمَرشظ ضسغه حلصُأّ ورصصه رو ،ً أن ال عصون زصتشتط إخ احتحطرظ ارغوال:ىلونممن

 بثبوت اثحصول ٌ ٍّسل حصعه ثغم٤=٢+٢ :ٍ رو ذصظ رزخف:ًزثال. هبط
 اجلصف عستحضل أن تصون ضتضجظ: ّ وذضضام عشول،رصصوضوع واحتحطرظ حصبه حصه

 ،ً ذام عصون زصتشتط إخ اجلغم،ًدشع عصون زصتشتط إخ احتحطرظ ارسصط. ً أو تالتظًمخسظ
وحج . م بطالحتحطرظَرشظ ضسغه إرضضط حلصُأّ ورصصه رو ،ًوذع ال عصون زصتشتط إرضضط

 . عصون ظغا االحتشطد ارثطين بطرششل،ًظغا دطذا ذطن زصتشتط إخ احتحطرظ االضشصطك
ة ّ عصون احتشطده بطرشو،رشظ ضسغه حلصم بطالحتحطرظُأّأضه إذا ّ إال ًوإذا ذطن دطدال

 .ارشغعبظ زن ارششل
 ؛االرتشطت إخ االحتحطرظ: بطرششلّ ارشسضظ دطثغاد زن االحتشطد ارثطين بصسصون

رشظ ُأّارششصظ حن زوال االحتحطرظ ورصصه رو : ة ارشغعبظ زن ارششلّواالحتشطد به بطرشو



  ٢٣ ..........................................................................................يف زبطدئ اآلذضسظ
 .م هبطَضسغه إرضضط حلص

 بل ،ٍ أن ال عصون حن تشصضع:ّ إن زن ذضود ارضشخ ارتي أثغضطظط يف تشغعشهّتم
 ه إذا ذطن ارضشخ واالحتشطدّأض: واروثه يف ذرك ذام ذذغضط. ٍ أن عصون حن احتعاللّالبع

ّ دبصجغد تشج عشخ ارشج، وإذا ذطن ذغرك.ً ذطن تطبشط رشجه،ٍحن تشصضع ّ عتشج ،ّ
 .عشضصه بتبف ذرك ارشج

ٍ ال عصصن أن ععحى أن ارضشخ حن تشصضع،حج ظغاو ّ ّ  بل ، ال عصصن زواره،ُ
ً بخالف زط إذا ذطن االحتشطد واجلغم بشعم إزصطن ارغوال ضطحإلط زن ؛عصصن زواره

 ّ دطالحتعالل ظو ارشصظ ارتي أوثبظ االحتشطد،ّ وارشصظ اثوثبظ رشعم زوارهاالحتعالل
 .بشعم إزصطن زواره

 عسضغ بسالضه رجتشف ارضشخ، ٍ درضلًٍّسل ارضشخ ضتضجظً ذثجا زط : قمهينف
ٍدضي دغق  ؟ واحلطؠل حن ارعرضلٍ بخ ارضشخ احلطؠل حن تشصضعُّ
ّ بسالن ارعرضل عصزق حن أضه رضغ ارشص:قممن ّظ بطرصتضجظ، وإضام ذطن ّظ اخلطؠّ

 ّطؠظّدصو ذطن ارعرضل ظو ارشصظ اخلّ وإال ذرك بحسط اروظم واحلسبطن وارشصف،
 .ّطؠظ اخلظّارشصدضو ثصق ذوهنط ّ وإال حصه، شظّصتضجظ ثط ختصبطر

ّ احلضوان ظو حصظ تبوت اجلسصضّدطذا دغضصط أن يف  ذام ظو ذغرك ـظ رَّضسطن ّ
  ظو، ارشصم به وبثبوته رصحضوان ارغي ضشصم بثبوته رَّضسطنّ دطن ـضشغ اآلزغ وارواذف

 :ضطضه زن ثالل ارشضطس ارتطيل وظو زط عصصن ب. رَّضسطنظّض رصشصم بثبوت اجلسصٌظّحص
 ثضوان     إضسطنّذل
 ثسم     ثضوانّذل
ثسم ٍ إضسطنّ ذل 

ونّنماو :وهلغا ذطل كُ ي  ، إذا ذطن االحتشطد ارثطين ال عصصن زواره: أي كذ
نّصشك واجلغم ال عغول وال ع ّبا عن علته ّس ذرك اجلغم واالحتشطد ارثطين إذا  ً

اص وجبةِةّا ّشطد ارثطين بشعم إزصطن زوال االحتشطد اآلول ارغي ظو  رالحت:أي  ِ ا
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ن .حعم ارصشف كُفال يم َّ اثسبط:أيـ  هُ انف ّ آلضه زف ،ّ حن ارشصظ: أيعنها  ـُ

ّحتشق ارشصظ ارتطز ّ ً ذام ذذغضط زغارا وذغأتم ،ّ عستحضل ختصق زشصوهلط حصضط بطررضورة،ظّ
 .يف ارشصسشظ

ق هذا يف قليدُو ّط عتسع ارشغق بخ ارضشخ احلطؠل بطالحتعالل زن ظص . عن ا
ّ آلن ارتشصضع ال عوثع زشه ، وبخ ارضشخ احلطؠل حن ارتشصضع،ّوبطرشصظ اثوثبظ ره

ّضك إذا ذصعت ارشجطد. االحتشطد ارثطين  بثبوت اثحصول رصصوضوع ٌ ٍّسل رك ثغم،ّ
 .ن اثوضوع عصصن حصبه واضتغاحه حّ بضن اثحصول الٌ وال ٍّسل رك احتشطد،دشف

 اجلغم بثبوت اثحصول : أي،ّوحج دغض ثسول االحتشطد اآلول وارثطين
ٌ ورصصه ثغم،اجلغم بطحتحطرظ اضشصطك اثحصول حن اثوضوعو ،رصصوضوع  ٌ ذطبلّ

ٌ آلضك يف اجلغم ارثطين تطبف،رصغوال  . رصشجّ
ن معه اعتقاد ارتشصضع : أيّألنه  صن  ال عص، اثشتشع بهّ بضن ذركٍ ثانٌإن 
َفإن هذا االعتقادعستحضل اضشصطك اثحصول حن اثوضوع : دشل  أو.ضشسه نّ  ُ يم

ّ وظو زط حجضط حصه بضضه ال عصصن زواره، دضهٍ دطرشصر ارثطين دج زوثود؛ُزوا ّألنه  ؛ّ

س عن علة ٍل
ّ آلن ارضشخ يف اثصسق اآلرحسي؛هِه بنفسُ توجبّ  ٍّتطج ـ ذام ذذغضط ـ ّ

 احتحطرظ :يىلونى ، تبوت اثحصول رصصوضوع:آلىأليي: خّإخ رذصخ أحطحض
ٌوارغذن اآلول حصم. اضشصطذه حصه ٌ زغذطّ  ، زن تبوت اثحصول رصصوضوعّ

ّ تطرة عصون داألصض، واحتحطرظ اضشصطذه حصه.واحتحطرظ اضشصطذه حصه  وأثغى ال ،ًطً
 دال ،ًطً زطدام واذشط ال عصصن أن عصون ثطرسٌزعع:  زن ذبضل ذورصط؛ًطّعصون داألصض

 ، رهٌّ دطروذوف رضوري،ّآلضه بخط اثحصول ،عصصن أن عغول زصه اروذوف
ال ورصصه رضغ بعاألصي،وعستحضل حصبه حصه إن مل عصن ضشم، .  دضصصن زواره، رهّ

 .ً عصصن أن عصون ثطرسط،ًواذشط
ّ آلضه عصغم  ال عصصن أن عصون أحود،اجلسم زطدام أبضف: وزن ذبضل ذورصط

 .ه عطول إخ اثتامع ارصشضسخّ؛ وذرك آلضٌ وظو حمطل،عنّاثتامع ارسع
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ّ دصام عتحشق رذصه اآلول،ًدطذا ذطن ارضشخ ثطؠال بطالحتعالل ّ عتحشق رذصه ،ّ

ّ دال عتحشق رذصه اآلول،ًإذا ذطن ثطؠال بسبط ارتشصضعّأزط . ارثطين  وظو احتحطرظ ،ّ
ّل رصصشصع ارشصم  بصشصى رو ثسـ ّغض حتششهُ ورو داضشصطك اثحصول حن اثوضوع

ّ رععه ارغذن اآلول بصال حشّوحتشق  تبوت اثحصول رصصوضوع واحتحطرظ:  أحصي،ضهّ
ارغذن ارثطين وظو حعم إزصطن  ّ دال عتحشق،ّأضه عصصن زوارهّإال ـ  اضشصطذه حصه

بعيّإن االحتشطد ارثطين بل. زواره لغ ثقةِةّما هو من جهة ا  بغرك ارشج : أي بهً 
يمانا ن، بقوًو ون،ِ زواُ فرضُ فيم ألوِ االعتقادُ مقارنةُ فال ت ا   ًل واجبةّ ا

ر  بل ،ّ ال عشصي بوثوب زشطرضظ االحتشطد ارثطين اروثوب ارخحي. نفس األ
ّن زشطرضظ االحتشطد ارثطين رضورعإ : أي،ّعشصي به اروثوب ارشصسشي  ال عصصن ٌظّ

 ال إحصطل وال ،ًذ زف ذوضه زشسوزطإ؛ ًعصون ارشج زشسوزطال ن  أ بخط،زواهلط
ّدصام أن تشصضعه عورث االحتشطد . ّ وال عوثط ارتشج يف اجلغم،حبضظ يف تشصضعه

ّأن ذول : ظّوزن ظصط ذذغضط يف اآلبحطث ارشصسشض.  ذغرك عورث حعم ارغوال،ارثطين
ّحج ثع ارجاظخ ارغعطضض ،حصضه ارسالماثشسوم  ّدصام أن ارجظطن ارغعطيض. ظّ   الّ

 ً عستحضل أن ال عصون أربشظ٤=٢+٢ ذام يف ،ّعتخصقأن عصصن أن خيتصق وال 
 ظّ ثصصه ثصم ارجاظخ ارغعطضضحصضه ارسالم ذغرك ذول اثشسوم ، عصصن زوارهوال

ًبخط أن عثبظ أضه ذوره ذسشط ّ. 
 ّإضام و،ً ذسشطحصضه ارسالمّثبظ أن ارغواعظ ظي ذول اثشسوم ُوثج ارواثع ال ع

 .حصضه ارسالمّواالثتامل بضهنط ذوره  ّسنعورث ار
 بل ضشبل ،حصضه ارسالم ال ضشصل بشوره ،ّ أضط إذا حغثصط ارغواعظ:وال عشصي ظغا

ذول :  بخ أن ضشولٌدشغق. ّ وارصالم دضام إذا مل تثبظ أهنط ذوره،وضشصل به ذوره
ّاثشسوم حج ثع ارجاظخ ارغعطضض ً وظو زط تبظ تواتغه زتصط وإحصطدا،ظّ بخ أن  و،ً

ّه ذول اثشسوم حج ثع ارجاظخ ارغعطضضّزط عشطل أض: ضشول  ال ،ّدام عشطل أضه ذوره. ظّ
ّضشبل أن عصون حج ثع ارجاظخ ارغعطضض  .ظّ
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ٍوضحصط أن االحتشطد تطرة عصون حن تشصضعأبشع أن ّتم  ً ّوظو اثغذط زن تبوت  ـ ّ

ًوتطرة عصون ثطؠال ـ  رصصوضوع واحتحطرظ اضشصطذهاثحصول   وأثغثصط، بطالحتعاللً
 دضصحر اآلزغ يف االحتشطد ،ّ إضه ال عشضع ارضشخ: وذصصط،االحتشطد احلطؠل زن ارتشصضع

 .ّ عصتضي إخ اربعجحيٌّضسغيّإزط  وٌّبعجحيّإزط احلطؠل زن ارسبط، وظغا ارسبط 
 وظي ارشسطعط ارتي ضحتطثضط يف االحتعالل هبط ،طتّوزن ظصط ضبحظ حن اربعجحض

ٍسضظ ذّ ذلحج ّ وظي اثسامة يف اثصسق اآلرحسي،ٍظّضسغع ّ  ،طتّطت أو بطربعجحضّ بطرضشضصضّ
 .ّ زصضط اآلورضطتٌ وذسم،ٍظ أذسطمّوظي حت

ّ زن أن اآلويل واربعجحي ـ ذام يف بشف ارصتطـّوزط تسوره اربشف  ّ  زجاددطن ّ
ٌّ أويلال بعجحيّوذل ال أويلُّ وذل،ّ ّ رضغ ؠحضحط، إذ اآلويل وا،ٌّ بعجحيّ  زتبطعصطن ّربعجحيً

ّ زسعاذط زن اآلوّ أحمّ واربعجحي،ًزشضوزط الأويلّ ذل ّ دطن،يلً  ال بعجحيّ ورضغ ذلٌّ بعجحيّ
ّأورض ٌ آلن اآلورضطت ذسم،ًطّ ّ  .ذام أثحصط. طتّ زن اربعجحضّ

ى العقل)ارسبط( ه من كونِ االعتقادِ سببِألجل اختالفو ا   ً حا
ئباطت ّذطربعجحض كسبُتاجشل  حن ارشًأو  ّ أن ارسبط أو ارعرضل : عشصي ... إ ا

 دضحتطج إخ ارسصط ،ً وأثغى عصون دطألبط،ً عصون ثطرضا حصع ارششلًتطرة
 .وارصسط

 ،ظ ثطرضة حصع ارششلّذسطعط بعجحض: ظ حج ذسصخّرغا ذطضظ اآلحبطب أو اآلدر
حضط إخ  زن إرثطّالبع و، حتتطج إخ ارسصط وارصسط،ظ دطألبظ حصهّوذسطعط ضسغع

ُ القضيةُتنقسم:  وهلغا ذطل.طتّاربعجحض ي ّ قي يٍةّ ونظر،ٍةّ إ بديهيُةّا ت ،ةّ كس  ت
الة ـ ديهي ـال  ّآلن ذل ؛اتّ إ ا  ، أن عصتضي إخ زط بطرغاتّ زط بطرشغض البعّ

ًا أو تسععشطّتسور ذطن ً حواء،ال أن عصتضي إخ بعجحيّبع الال ضسغيّوذل ً. 
ديهيطس  ظغا اآلحوحج يُ  أصولـ إذن ـ ُاتّفا قي   ورأس اثطل ارغياتّ ا

 إذا ّ أن األضسطن: دضام حبق زنرمحه اإل ّسصقوظو زط أدطده اث. ٍ يشءّضصصصه حن ذل
  ورأس زطره ظو،ٍ أن عوثع حصعه رأس زطلّالبعظ ّدثل إخ زتجغ ارتجطرة ارشصصض
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م،ٍة أنواعّو  ست ظّارشسطعط اربعجحض  يف ّ أن احلر: وظغا عشصي.االستقراء ِ 

ّط زغدّظغه اآلذسطم رضغ حشصض  ،ّ وإضام ظو بحصم االحتشغاء،ًدا بخ ارصشي واألتبطتً
ّ أن ظغه اآلذسطم :سع رصطّ بل حضت،ٍظ أذسطمّطت إخ اآلن حتّوزط اذتزشصطه زن اربعجحض

 طت واثتواتغاتّغعبضّأزط زط حعاه زن اثزطظعات وارتج. ٌ واثعٌذسمّ إال ٌظّ ضسغعمثضشضط
ّواحلسضطت وارشسغع وحوف عضمج بضطضه إن . ٍرضظّ أوٍظّ تغثف إخ بعجحضٌظّضط ضسغعّ دصص،طتّ

 .حطء اإل يف آثغ اربحظ
شاهدات،اتّأو ي، و ر   .اتّ وفطر،ّ وحسيات، ومتواترات،اتّ و

  تاّو .١
ّظغه اآلبحطث ارتي عتشغض هلط اثسص ّذعس رسهق ّ  اثصسق ارغي  حجٌظّ زبصضّ

ّذتبه ارزضع ارغألضغ واثحشق ارسويس ودجمهط زن اثحششخ  زن ً مثصظّورصن. ّ
 امّ، وربّ ضطذزوا ظغه اآلبحطث وتضزصوا دضضطثشسضم اإل تشطخأحطتغتصط اثشطرصعن 

 . أحصق زن ظغه ارعراحظ إن حطء اإل تشطخٍطوهلط يف دراحطتصضت
َّ مل مل عصتشظ ارزضع اثسش:آل هلني ْ غ إخ ظغه اثصطذزطت ظصط وعستعرك حصضضط َ

 وعصطذزضط؟
َ مل عغق إرضضط ٍ عوزإلغّ آلن حصم اثصسق؛إخ ذرك رمحه اإل مل عصتشظ ّإضام: ىجلهىي

ٍتوؠل ارشصامء إخ حتشضشطتوحصم اثصسق يف ززطضصط ّدصشع تسور . بشع صف حصضضط ّ رو احّ
 .ارشعزطء ثط أدشصوظط

 ّ وظي ارشسم اآلول زن أذسطم،ّشطم ظو بضطن اآلورضطت يف اثّ اثضم،ٍ ثطلّ أيوحج
 ، حن ذاهتطٍ ثطرجٍارشسطعط ارتي ال حتتطج إخ حبط: طت ظيّ وارضشضصض،ظّارضشضصض ّارشسضظ
ّأن ارششل بصجغد أن عتسور ارسغدخ : بصشصى ّ ً تسورا ؠحضحط)اثوضوع واثحصول(ّ ً ّ، 

َا ثطحإلط حلصّتسورّ إذ رو تسورمهط ؛جيغم بسعذضط ً  ،ً زثالم بجواز اثتامع ارصشضسخً
ّ آلضه مل عتسور زشصى اثتامع ارصشضسخ ارغي ثصم ، ثصم بوثوب اثتامحضامامّورب ّ
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  .ظّ وارشصسشظ األهلضّ واثصسق اآلرحسيّبطحتحطرته اثصسق ارششخ

ًتسور اثوضوع واثحصول تسورا ؠحضحطإذن،  ً ّ ّ ارشسضظ  رصحصم بسعقٍ ذطف،ّ
ٍإخ حصظ  دال ٍّتطج،وبثبوت اثحصول رصصوضوع  ، رثبوته رهٍظّ وال داثصضٍظّ ثطرثضّ

ٌوذرك آلن ضشغ اثوضوع حصظ ّ دشصعزط تتسور اثوضوع . رثبوت اثحصول رهّّ
ًرا ؠحضحط بصطزل ثعودهّتسو ٌ دصشغ اثوضوع حصظ،ً  . توثط محل اثحصول حصضهّ

ٌ أن اآلورضطت هلط حصظ:ّوزن ظصط عتسع ّّ ّ رصن حصتضط ال ختغج حن ،ّ  بخالف ،ذاهتطّ
ٌدجظط زن ارشسطعط ارتي هلط حصظ  . حن ذاهتطٌ ثطرثظّ

ّ ضستسضف أن ضشغف اآلورضطت،وحصضه ّ بضهنط ارشسطعط ارتي رو تسور األضسطن :ّ ّ
ً ذطن اثوضوع حصظ،ًعا بحعودهّثضدضضط اثوضوع  : ًزثال.  حلصل اثحصول حصضهً زوثبظّ

ًرو تسورت ارصشضسخ تسورا ذطزال بطرخاألف ا ً ّ ًال دضام ّم ارصالم حصضط زشسّرتي تشعّ
 . حتصم ضشسك بشعم اثتامحضام،حبق

بثبوت اثحصول  ٌثغم ظو ارصشضسطن ال جيتصشطن: صط ذورظل :يهمن موني
 ً أعسط؟ بطحتحطرظ اضشصطذه حصهٌ ثغم أم،رصصوضوع دشف

ٍأهنط دج ذطبصظ ّال حكو.  عستحضل أن ال تثبظ:ملهي : ورغا ضشول.  رصغوالّ
ٌأورضظّسضظ  ارشظغه  .ّ ثسط زشصطظط يف اثصسق اآلرحسيٌظّ أو عشضصضّ

 ّجمغد بل ، حن ذاهتطٍ ثطرجٍزط أدطدت ارضشخ ال بسبط: ّظ اآلورضظ ظيّدطرشسض
ٍ ذطف حلصل اثحصول حج اثوضوع وثسول ارضشخ ،ّتسور اثوضوع واثحصول

 . بثبوته رهّاآلرحسي
 نارصشضسطن ال جيتصشط محه اإلر ّسصقظغا وعستشطد زن اثثطل ارغي ذذغه اث

ّ أن حعد :وضحو ذرك... ٌاروثود زوثود و أحسم زن اجلغءّارصل: ذغركو
ّ وحوف عتسع رصط بشع حتشضق زشصى اآلورضطت،ٌطت ذثجّارضشضصض ّ إال ّ أضه ال توثع:ّ
ٌذسضظ ٌأورضظ ّ اثتامع ارصشضسخ :  وظوٍ واثعٍ يف زسعاقٌ زصحرة،ٌ واثعةٌظّ بعجحضّ

ّ ذام بضصلحمط ّ دطن حمطرض،ارتشطع ارصشضسخّ ذسضظ ّأزط. ظّطه يف أبحطتصط ارشصسشضّ  ظ االرتشطعّ
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ٌن ارتشطع ارصشضسخ حمطلإ:  أي،ظ اثتامع ارصشضسخّبسبط حمطرض ّ آلن اثتامحضام ،ّ

 ٍرضغ دشف ال حتتطج إخ إذطزظ درضل ّاآلورضظّ ارشسضظ ّ أن:ّتشعموذع ذذغضط دضام . ٌحمطل
ّ وذرك آلن االحتعالل حج أن اثتامع ارصشضسخ ، ال عصصن إذطزته حصضضط بل،حصضضط ّ
ً عصون درضال حج إتبطت اثسصط إذا ذطن اثتامع ارصشضسخ حمطالّإضامً ـ زثال ـ ٌحمطل ً .
 .ٌدطالحتعالل وحعزه حواء ،ًإذا ذطن اثتامحضام حجصصطّأزط 

ّق حج أن ّ عتوذٌطلاثتامع ارصشضسخ حمّإن االحتعالل حج :  أثغىٍبشبطرة
ٌ آلضه دور، دال عصصن االحتعاللٌاثتامع ارصشضسخ حمطل  .ٌ بطحلّ

ّ آلن ،ّرو ذصط بسعد االحتعالل حج احتحطرظ اثتامع ارصشضسخ ال عصصصصط ذركإذن، 
ّإضام ظو زتشغاالحتعالل  أن عثبظ ّالبع ّستعل  واث،ًال عصون زسطوعط رشعزه  حج أنٌعّ

 . ال عصصصه االحتعالل،ٍ حواءالدطذا ذطن وثوده وحعزه حج ثع ،وثود االحتعالل
ٍاآلورضظ ظي ارتي ال حتتطج إخ درضلّ ارشسضظ ّأن: ّدتحسل إخ ظصط  ، وراء ذاهتطّ

ّ دطن ارشطذل إذا تسور اثوضوع.وال عصصن إذطزظ ارعرضل حصضضط  ٍّصم بثبوت ،ّ
اثتامع  وظو ٍواثع ٍ يف زسعاقٌوظي زصحرة. ظّاثحصول ره بطررضورة اآلزرض

ٌّوزط زاد حج ذرك دصصه زستعلٌارصشضسخ حمطل  حصضه، وذع أحطر إخ ظغا اثشصى ّ
ٍحضخصط اآلحتطذ ثوادي آزخ وأذعه يف دج زوضف  . زن ذتبهّ

ّظ وارشسطعط اآلورضّسع رصط ارشغق بخ ارشسطعط اربعجحضّات، إذن ّ أن اآلورضظ: وظو،ظّ ّ 
ظ وإن ذطضظ ّ واربعجحض، وال عصصن إذطزظ ارعرضل حصضضط، ذاهتط وراءٍال حتتطج إخ درضل

ّأضه عصصن إذطزته حج ؠحّ إال ، حتتطج إخ إذطزظ ارعرضل حصضضط يف بشف اثواردال  .تضطّ
 :ّوهلغا ذطل يف بضطن اآلورضطت

اتهاُ بها العقلُق قضايا يصدو  ّإذا تسور ارششل اثوضوع بحعوده:  أي 
ًتسورا ؠحضحط ً  بأن ، عن ذاتهاٍ خارجٍ بدون سبب:أي ،صم بثبوت اثحصول ره ٍّ،ّ

.١٤٦ـ١٤٥ص: ظ اثشغدظ يف ارشغآنّضسغعزشغدظ حصطحى در ذغآن ) ١(



َّـب امهملمثىح.................................................................................. ٣٠ ح هئ  ٣ ـ ج  
ون ُ تصورَي ِ الطرف مع توجهّ فسّ سبةإ  ِ ا نهماِال  . ب

ىغوده: مبملَّـّخنهتيعا را دمئهنمشَّـ حن ع خنمت ر امه ً أن خنمت ً ّّ ِّـ حلمك ،ّ من ّ يط امبمسلكِّـ امه
ل حيلكهن مك ن ،امه م هيهنهش ِفيا  ا زمً  َ وقعماّف . وامبهنمشخي ملَّـةّ القضيِ بصدقِ وا

ِ القضيةَ حدودَرّ أن يتصوِلعقل صديقَوقع ، احلىغود: أي  حقيقتها)الطرف( ّ  ُ  ا
ون ُبها فورا عندما ي اّ متوجً متىغىعىح امبهنمشهنمل ،ًها  مت امب ل ّهيهن مك ت امه  حن

َّـمبِّـ اميهسهشَّـهئ حيمل ع واجي ّ وأن اجليسم األول ال ىعيسول،مبلكمك َّـين ال ،ّ ّ وأن اجليسم امب
ُِا مثلوهذ .ىعمكهش زوامب زءُ أعظما: ا قو تمعان و من ا قيضان ال   .ا

خي جن آجهىس امبهنمشهنملهن ف مي ّوجي ىط جن حيىسض أحيهث هب اجليسءّامبهشّ مئهتهنِّـ ّ أن:َّـتّ  : مبهن
مكمسَّـن ُّـ أن  أحيهث هب اجليسءّامبهش ّ حن هنهش امبمسمش حنهين،امبملمشهنهتَّـن ال جي ّ حن
خمع امبملمشهنهتخي ممَّـل خمحيّ وإال .امن ن امبهش،منخمهيمكىش إهبهشَّـن امن  أحيهث هب ّ ىعمكهش أن ىعهش

ن،اجليسء مئّهيَّـمبمشهتهن.  وىعمكهش أن ال ىعهش َّـميهنِّـّ امبمشهتهنِّـ ِّـّمنَّـ حيٰه صّيش صِّّـ األومي خن  .امب
اتوهذه  مب .ّاألو هسَّـد هب مئ ّ أن األومبهنَّـت مئهتَّـىعَّـ هب:يطيغا ىع ىط ٌةّمسىغدّ  ومبهن

 .ًواهنىغة
ميعمنها ما هو ج هن؛ عند ا خمع امبملمشهنهتخي ممَّـل:  هب مئ ون ؛ٌامن ُ تصورُإذ ي ّ 

دود يعا ِا م  ً حاصال  تقدمـ ً وقوع ؛ٍ عند بعض ومنها ما هو خ ـّثال ا  
باس دودِاال باس وم ما .ّ  تصور ا ازمُ العقلَ بادر،ُزال اال  . إ االعتقاد ا

ك ن ذاكرون هنا مثاال دقيقا  ذ ًو ّ حيٰه األومبهنَّـت اخلهسهنِّـ ال اجل: أيً  ،ّلكهنِّـّ
باهة الطالب وهو قو. هِ  إيضاح اِستعي ب

ُ
وجود: م وجودُا  . 

ّهب امبمشهتَّـىعَّـ األومبهنِّـ اخلهسهنِّـ ال اجللكهنِّـّ امبمشهتهنِّـ ّ أن يطيغه:رهل اهللا ّمتمليشّادحي امه ّ ّ، 
هسِّـ،ُومبهن جم ىعيغهئىسيطَّـ مثِّـ حنمسلك امبهسلك ّ وال حيالمئِّـ حمَّـ حنمك ،ّ ألهنَّـ هب امبمشهتَّـىعَّـ امهىسخن

ه) ١( اجة إ فس وا زء األول بيان مع توجه ا ّتقدم  ا وجه وأسبابه . ّّ حث عن مع ا ّوهذا ا

ها سابق ـ فيما نعلم ـ بهذ سبق إ م  كتاب ال  تصات هذا ا ورته من  ٌو فصيلّ .ا ا



  صص ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
م. نعجنهئال : يجنىعع هثجيط ظهثهيسمتلك هنٰهجييعُّـ عمل جعمثلكشلك جعلكجلتبلكق نقنفَّـلك مض عجنهئتلكغ حممتمئ

ف:َّـمتلك مض نخم عجنمتىغعل مغ ف هن مغ ه ظن عجن فن ظي مغ نحكبمك َّـىعع عجنمتىغعل جعمثمتهت . و جنمثيغ جعهب
ع ف:جن خممبمتلك(: ظن خملكجن مغ ف هن مغ ه عن عجن ه ُّـمبىغن معلكم جعلكلك)ي .  ي ُّـهبهئ عيجنتىغعن جعشو

م ف:نجلمف َّـىعع هثمئ مغ ف جنمثيغ جعهب مغ  .و عجن
م عجليطعق :  نَّـشومليهنمئيطهن هن معمئيطُّـ ي يجعيطش َّـىعع عآلخكهئلكميُّـتٰهِّـنجنهئ  جلمتيطهنلك معمئ

جنمله جغلكجعتمله نظهيمله هنخيمتلكن جلمتيطم مغيطعقشظجعمثىش  ي و حس عخكتمئلكم)نَّـ عجنبمثلكك( جلمبمث ه جضهب
علكلكغ  نعآلجعمثىش سهب جلمف معمب شه حملكجليطعق قعغ.مي ممخص نخمهيمن جلمبمث مض عجلىغظ عآلنشوهن
ع عخفجهت نجنىعع جلمتشجفيطرلك جمحق عيحفيعظ نشعجنىععغ ييطهنلك جليعحم  مملكجنمئلكأل نعجنمتلكلك نعجللكجنيغ شي

َّـلك هن عخفجهتمئ عشلكغينعجنمتلكأل نعيمم نعآلجعمثىش نهثح  ه جغبمن حصلك ظهيمله قعغيعخفجهت:  خملكجن
جن. هن عجنمههيلكغ جغبمن جن  ه َّـىعع خظ: هنخيمتلكنش ظن ظجعمثىشه ظن ظممهَّـىعع هثلكلك: ههنثال خم

 . عخفبيطظلك حص جغبمنه َّـ قعغيحملكخفجهت.  ظن جغبمن جن عجنبمثلككش ظن جغبمن جن عآلممشعجنمتجي
في ظن :حممث يي خكلك ينجح مغ فه خظ: نهنخيمتلكنشس هنجهتعخف مغ  ش جغبمن جن عجن

ف مغ ف َّـ هن مغ فهن خظ: نهنخيمتلكشهنعجنحنظ خمب ظن هثثبمن جن ظهيمل عجن مغ  ش جغبمن جن عجن
مشحممتمتمئ عجنهئالن عمل عجنحنظ عجنثلكذ ف:  حممتمئ مغ  جغبمن جن ه خظ: نهنخيمتلكنشهَّـ هن

ف مغ  .ه نَّـ جعلكلكشلكُّـملنَّـهئىعع ُّـتسمبس عمل هنلك ي ش... عجن
ف:  حممشقع خممبمتلكشنجلمف َّـىعع مغ ف هن مغ ميالجعيط  حمش ُّـمبىغن هنمت عجنتسمبسهعجن  :ظن هثمئ
ف مغ  ش هن عحلهئخصظهنهن َّـمتلك قَّـمك مجمبمل. يس هن جضىعنق عجنتسمبسي جنمتتخمبطوجنمثيغ جعهب

ف: عملشنهنمتهت خكمثىط عآلخعم عجنسهتيعنقفه مغ ي ظن عخفتحمئ مض عخللكقف جنمثيغ َّـ عجن  شي
ن ظظمثمبمل نهبىعع معشملي َّـ عخفلكَّـمثيعهثخصن ن هنمتجه:ش ظهههئ جغلكق عجنت هثيععَّـلك معجكمعمك همس معهئ ي جن

عخمخيمث ش نيجلمف عجن ف عجنىعه ي حتمئ جن مغ ن هنمتجهمسزهن جغ يلكغش فنن عجن جغلكقهحمال ُّـهئ  . جن
ُّـيط يعجنت هثيععَّـلك معجكمعمك جلمف عجنمتلكق عخللكقمغمث حملكآلجفيععم نعحليععقغ نعجنتس ي عي مل هنلك َّـي

في خفلكَّـمثهظجغلكق مغ فَّـلكط آلهث جن مملكن عجن مغ ي َّـ عخفتحمئ مض عخللكقف جنمبىغن هنمت يمل عجنمتلكق ي جن
 .ه نَّـ جضلكمشوعمل شلكُّـملي عجنتسمبس 



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي.................................................................................. صص
يحملكحل هن عجنمئلكألمبخل جعمسظلكجنمل عخفلكَّـمث عقنن في مغ  نجنمثيغ! مل ي هن عجنمئلكألمبخل جعمسظلكجنمل عجن
ق جعخل عحلهئخصظ عخفعآلهنيع فش ي ظن:ُّـ هنيتمسحفيع ممخص َّـ عخفخييعنم نعخفجههت مغ  عآلظمث َّـ عجن

 ي ظن عآلظمث:هن خكمثىط عآلخعم حمثِّـ هنلك قَّـمك عجنمث عجنمهيعهثخصش نس عجلتبلكقهه ظهنيعملينعخفلكَّـمث
ف مغ ن َّـ عجن  .ه نَّـ جضلكموعمل شلكُّـملي  جنىغن عجنتسمبس ي نعيشي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

في جعمثمتخص قَّـمك عخفجهشمل َّـ عآلظمثمبملي حملكخفلكَّـمثشحملكخفمبىغنن هنثمب مغ  خملكم طلكعنن عمل ظظلكجنمل عجن
ن عحلهئمث عجنسبىغنعقه يخميطق    :ي

ف جلمتلليطهثلك ظظللمث مغلل زعن عجن
  متللك جلمبمثلهيجنفجنمث هنل حفلك  

 

ونعجنيطجنمث عجنخيمبمث َّـ عجنىعه قمميعن عجنسهتيعنقفه عجلتخصفع جلمف خملكجليطغ  معهيمثيط شي ظحكسهتلكه
يجعمسن مم هنلك جنىغن هن حتمئمئ ف هنتحمئمئلك .سن حمهت عجلتبلكقهيهئيعق مض عخللكقف معيي مغ ه حممب مملكن عجن ي

ف عقنش س هنلك َّـ ممىعجن عجلتبلكقهيمتهتلكُّـملش نممعجنن عمل جمحق يهئيعقهظظمثال جنمبىغن مع مغ  عجن
 ظحفيعه خفسمسجنمل ه جفمثهن مملكن جنمتلك خميععظغ جللكجلمتلك َّـىعن عخفسمسجنمل مض فقنحكمتلكنخميط. سعجلتبلكقه

هعآلظلكجنمل معجكمعمك جلمبمثهتلك ظجغلكق قهتلك جلمف هنشي  . َّـ ظَّـو ي ختهي حفجي
عغ جفسمك هنلك ظحملكفن عخف ن يمهمتنجفلكظ عجل يخميطق  يظهثلك جن جعمثمت: ي ي في مغ  شلك هنخيمت عخف

عضِّـشيقمعهي عيجنتبلكق و نجنهئ جعخص ظن هنخيمتلكن جنمثيغ جع ي حممشهث مض طعجنتسمبس نخم جضىعنق شي
جنمتلكى عآلجممبمك ُّـيعآلجل  جغبمن ه خظ ظن ظجعمثىش نهثح قجنه ظن هثلكلكهَّـىعع خملكأل: هيهت هن خم

مشه ظن ظهيملهجن هنبيطظ ي ي هثخيمت ظهث َّـىعع ظجعمثىش:  نجنهئ مض جعخيىش عآلجفمثلكن جلمتيطهنلك هثمئ
 . جع هثيعُّـيط ظن هثحهئ جل نعخمخيش جلمف قعمعه قعأليطه جن خظشهخظ

ضمثِّـ هثرضغ هنثلكيهنقُّـلكفغ جنمتلكشه مض عجنت  ه حملكجلس خظشعجلس ظجعمثىش:  نَّـ خم
  نعجنخيلكقكش نَّـ عجلسه نهنخييعنكش نَّـ عجنبمثلككهنَّـمتلك جللكقك.  ظحفيعه خظنعجنبمثلكك

ي آلهث جنمثيغ شنجنىعع جن جفىعحممتلك عجنبمثلكك جل عجلس ُّـبمئ عجلس ش جلمف عخفخييعنكهقعأليط

هنملش خمس عحلهئهبملفخ) ص( .صضش كصف:  عخفمتحي
.ضصصش كصف: فقنق مض عحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل) ص(



  صص ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
فغه جللكقضمله جع َّـ ظهيملشهفعحفال مض قعغ عجلس مغ ن هن  نخميط ي ه جلمبمث خميط معهئ

ن ف نهثهييغ عجنبشمعهئ مغ غ عآلجعمثٰهمث ي نجنهئش نظجعمثىشهمثلكك هن مل جنمببمثلكك ظنمل هن يجغب
ط هتلك جنمبجس ه آلن عجنبمثلكك جللكقكجغب مل يظجعمثٰهمثيظهنلك .  جلمف عجلس نجع ظلكق ظجعمثىشي

م.هملي جن نجنمثسمن جليعضمثهمليحمهت قعمعمث شعجنبمثلكك جنمببمثلكك  شعجنبمثلكك ظجعمثىش:  حمخيمتيطهنلك هثمئ
 ش جليعضمن جن ظهيمل عجنبمثلككه نجنمثيغ هنخيمتلكن قعغشيحممشن عآلجعمثىش هثهييغ قعغ عجنبمثلكك

ي هن ظهث ي ُّـهبهئ ش ممخص ظهنهئ حكمبمك عجنبمثلكك جل عجلسش آلهنهئ حكمببهتلك جلمتينعي
 . جنس حمهت قعجخشحكمبب جل عآلجعمثىش

يغ جلمف خمسهبخليُّـتٰهِّـنجلمف َّـىعع   :ي ظن عخفحهب
ل :ظه. ه هنلك ُّـمئتيض قعمعلك نقعظ عجنمههيمل:ّاخسىم األول ض ن نقعظ عخف  هنلك ُّـهئ

 .نسهب جلمبمث
ل ي خظ:اخسىم اخيصأل ض ينجنهئ هثخيمق جلمت .  ظحفيع نقعظ عجنىععغه هثهييغ قعغ عخف

ننَّـىعع هنلك ظخكلكق عجنمث عحلهئمث عجنسبىغنعقه . جعمبهيحيخل يخميطق  جن ي  :جعمئ
م هنل ظلهبمثهب م جعلكجنلٰههبمثهب  عخللكقف عخفحهب   ملُّـميلكُّـيع عخفحهبل

م: نُّـيععف جعشي خميط ُّـمئلكم عجنخييعيض:ظه... ه ظهث عخللكقف جل عجنحنظ نجضهب  ش جلمبمثي
َّـلك جفيطغ نعجنتجهخيس نهثح ف نعجن مغ ف نعخف مغ هُّـمئلكم عشلك جليعضمثلكغيجحلك  شيمملكجن ي  ي

ه حممشن هنهيلكَّـمثهبهتلك حفلكقمغملشخفخييعنضلكهتلك يغي ش نخميط ُّـمئلكم و جلمتهتلك نجنمثسمن جضهب  جعلكجنٰهخصُّـ
م جعلكجنٰههبمثهبمليعجنخييعيض ف مض عآلمغسلكنش نُّـيععف جع عخفحهب  نعجنخيلكمس ش مملكآلجعمثىش نعآلحك

ق  ...نعخفيطقم مض عجنمتهي
ميمئيطهنٰهحمن َّـىعن عخفي عمعععق حص: مل هثمئ ف: خم مغ ف هن مغ في ُّـخيمت هعجن مغ  يظن عخف

فهظهيمل مغ فش  جليعضمن جلمف عجن مغ فشجع َّـ هثهييغ عجن مغ  و جعىععمع نجنمثيغ جعمسهنيعه نَّـ هن
 .نهبىعع عهثيطحمخيمن خكبهتمل خكمثىط عآلخعم.  حمال ُّـمبىغن هنمت جضىعنق عجنتسمبسش جلمف قعمعوقعأليط

هنملش خمس عخفمتجي) ص( .طضصك: خف عخفمتحي
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ن يمهمت ندُّـِّـ جلبلكقغ عخفَّـىعع يخميطق    جعهلكشيهن عآلنجنمثلكغي عجنمئٰهمثمل يظن َّـىعن :ي

عخم حممث ينهنمت ُّـحيهتيع ظهث ُّـيعُّـيط ظن .  نهثمبتهيمن عمل جفيطنفَّـلكشهتلكظن هثمبتهيمن عمل عيجنتبلكق عجن ي
ف هن عجنمئٰهلكُّـلك عجنبيطجسمث مغ ومل عآلنجنمثمل عجنت ي حتتلكف عمل فجنمثيظظلكجنمل عجن ي ي جحلك  نَّـ.ي

شىُّـ ف نعجلتبلكقُّـي نعي يعمم عجنمث مغ  ملشيمل عخفلكَّـمثيخفلك حفلكك عآلمملكجعيع مض هنسمسجنمل ظظلكجنمل عجن
ن  ف نُّـيطهحميعُّـ: خلحميعُّـمئجفمثهن عهثمئس عجنمئ مغ م جعمسظلكجنمل عجن ملش يجفىش ظظلكجنمل عخفلكَّـمث ُّـمئ

عفغهحميعُّـن فيمل نعجلتبلكقُّـي جنيطُّـ مض ظظلكجنمل عخفلكَّـمثه ي خضيط َّـ مغ  .مل عجن
َفإن بعض احثّ به  لجهمثىط عآلخعم عجنسهتيعنقفهل مم  ا  عليه مع َاش

ُ إذ يتصور،وجود ء :ّ أن معناهّ ٌأنه  وجودّ مال يصح:  فقال،  ا   ُ ا
وجود وجود بأنه  ٌا ال ،ّ وجودُ وهذا اآلخر، آخرٌلوجود وجودن ّ و ٌ أيضا   أن ُ فيلزم،ً

ون ف عيحفيع : ظه  َي مغ سلسل، وهكذاٌ ثالثٌوجودجنمب هايةُ في .  إ غ ا
ر ش نآلمغ جنىغنن عجنتسمبس: ظهوألجله  َأصالة نَّـ خكمثىط عآلخعم  هذا القائلَأن
وجود اهيَ وذهبِا  .ةّ إ أصالة ا

ن ز: ُ نقولول  ي ممي حممشهث جنمثيغوجود عن مع ِ عن الغفلةٌ ناشئَعمّإن هذا ا
ن ظهيملييجعيط  الهنجهت  هنمتهتلك هخمس: لكغ جلمف خمسهبخلي جع عخفجهتمئش جلمف عجنىععغه قعأليطغهظن ُّـهئ

ه ي ظشلك ظهيملش هن هثهييغ عجنىععغه هنمتهتلك هنمتتىغجلمله نخمسش جلمف عجنىععغه قعأليطغهظهيمل  جلمف ه قعأليطغي
ّفإنه قد يت .عجنىععغ لفظُضحّ ي عآلنم َّـ نعخفخيمت .ّ من األولُ أوسعُ آخرً معوجود ِ 

فهخظ مغ ف:  حممشقع خممبمن. جغبمن جن عجن مغ فه حملكآلهثسلكن خظشهعآلهثسلكن هن مغ  ش جغبمن جن عجن
ف:نعقع خممبمن مغ ف هن مغ ف نجنمثيغ خكمثأللك جغبمن جن عخفي حممشن شه عجن مغ ف َّـ قعغ عجن همغ

ف مغ عجليطعق : ي حمهي عخفثلكم عآلنمش نعجنبمثلكك ظجعمثىششعجليطعق ظجعمثىش : نممىعع جن خممبمنشعجن
ه عآلجعمثىش هثهييغ عجنبمثلكك نجنمثيغ خكمثأللك جللكقضلك : نمض عخفثلكم عجنثلكذش جغبمن جن عجنبمثلككهخظ ه

م. جلمبمث ل عآلجعمثىش جلمف خمسهبخل: نهن َّـمتلك هثمئ ض  ش هنمت جمحق عجنبمثلككهخمس: يعن هن
جل . هنمت هثهييغ عجنبمثلككهنخمس ض  نَّـىعع َّـ عخفخيمت عآلنحك عجنىعه ُّـجههب هنلك َّـ هن
جل نجنمثيغ جعىععمعشنقعمع ض  . نهنلك جنمثيغ جعهب
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جننَّـىعع هنلك جلمت ع:لكن جعمئ ك وهو ا ش شملُ ا ي  شملُ ا نَّـ ً ثانيا ً معُه و

ون شعخفخيمت عآلنحك وجودُوهو ما ال ي ل : ظهً زائدا عليهُ ا ض ه ُبل كون جلمف عخف
ِوجودا هو بعين ف خظً،ه وجوداُه كونً مغ ه ي ظن عخف ف خظي مغ  ش جلمبمثه ظحفيع قعأليطه نعجن

ف:  جعخالم هنلك جن خممبمتلكشخلي جلمقهثلك جلمت جعمبهيحيه نعجفيطهجع رلك خظ مغ ي حممشن شهعآلهثسلكن هن
ف خظشهعآلهثسلكن خظ مغ  . جلمبمثه ظحفيع قعأليطه نعخف

ً أن  وجودا آخرال ون،ّ ك بأن ي ِمن من صميم ذات ٍوجود مع َ وذ
ً 

وجود ُفإنه يقال.  عليهٍ زائدَ آخرٍ ال بإضافة وجود،ا سان: ـً مثال ـ ّ وجودُاإل  ، 
ن،ٌوهو صحيح وجودِ بإضافة ول سانِ ا قال، إ اإل وجود: ً أيضاُ و وجودُا   .
ن بنفسً، أيضاٌوهو صحيح هٍ وجودِه ال بإضافةِ ول  بصدق  وهو أحق،ٍ ثان إ

وجود   . عليهِا
 شي عقع مملكن عجلس ُّـستح حس عآلجعمثىش جلمبمث:ينَّـىعع هنلك ظخهثلك عجنمث هن ظهث

 ش جلمبمث نجنمثيغ جلمثمتهقعأليط نعجنبمثلكك شلكم جليعنك عجنبمثلكك جلمبمثحمهبمتجهمس عيحكتحمئ
ن جعلكآلن ه آلهث عقع مملكن عجنبمثلكك قعأليطعشمليمل عجنمئجيخيمثيُّـجنحمحهبمب جلمبمث ُّـهئ  حملكجلس شي

يمل ُّـستح ظن سهب جلمبمث عقع مملكن عجنبمثلكك ي حمهب جعلكغ ظنشيُّـستح ظن سهب جلمبمث
في خمٰهمثمل  نحصىعع ظحملكف مضشجلمثمت مغ ف هن مغ ف : هعجن مغ ف ظجف جعمهيطم عخف مغ يجعمسن عجن ي

فهثسلكنعآلمل يجلمبمث هن خمٰهمث مغ سم: كما يقال ه هن ياض ُ أبيضُا هِبإضافة ا .  إ
قال ُّـ جعلكآلن أبيضُياضا  :و كنه بنفسمل يمل عجنمئجيخيمثيجن ِو ياضّ  ُ وصدق، آخرٍه ال ب

ي صارِ عليه أو من صدقِاألبيض سم ا ياضِ إضافةِطّ بتوسَ أبيضَه  ا  ِ ا
 حممشقع . ظحفيعومثىش جعمتهيس ي جعبمثلككي حممشهث ظجعش جعخالم ظيطم عآلجعمثىش جلمف عجنبمثلككهإ

حك هب جلمبمث عقع مملكن ىمل سي ظنو حمهب جعلكغشييش عضلكحمت عجنمث ُّـستح حسمب جلمبمثيمملكن جعت
 .جلمثمت

ون شتقُو هذا ي م ا ف نظجعمثىش: هنثش ظن عخفحهب مغ ًمن من نفس  ش هن

ات تِا ء،صفةّ ا هاٍ خارجٍ ال من إضافة  مةُفتكون.  عنها إ  :لكم مض هنثبيض ُ 
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. ..مملكجنخيلكمس نعجنمئلكأل شلكغي نهنلك ُّـمتلكمكيعَّـلك هن عخفجهتمئش نعجنبمثلكك ظجعمثىششعجلس ظجعمثىش
مة ك  ذ وها ٍوجود ُو ف: مض هنثلكمو مغ ف هن مغ فشه عجن مغ معناها  شه نعآلهثسلكن هن

قفُّـ أعم ن من من اّم : ظجفيطرلكشهن هن اتّتصافًا  ارِجِ ا بدأ ا  ، عنها با
ن منّم :جغلكهثمثهتخصو اتًا  بدأُ ال  نفسِ من نفس ا فشي حملكخفجهت. ا مغ  ش مملكخف

ف قعأليطع جلمف قعمع :يعآلنم ط ممخص قمميعهثلكشجن هنمهيطعخملكن مغ ن عجن ن هنلك:  نعجنثلكذ.ههنلك ُّـهئ  ُّـهئ
ف جلخل قعمع مغ جنمتلكشالهنجهتي مم نممىعجن. عجن ه حممشهث ظلكق جللكخفلك شهقُّـيط جللكمس:  مملكجنخيمب مض خم ي

حك  يمعمهلكحم يه حملكجنخييعنك هنمتجهمسشعجنخيمبقُّـيط جفمثهن جليعك جلمبمث :  جعهبخيمتشيش عجنخيمبيجعت
ُّـ جعلكآلنه نعجنخيمب جعمتهيس جللكمسشجعلكجنخيلكمس ه آلهث عقع مملكن قُّـيط جعلكجنخيمب ظلكق جللكخفلكشمليمل عجنمئجيخيمثيجن  شي

ن. ملي ظنو جعجييعُّـهحملكجنخيمب جعىععمع جللكمس ي ظن عجنخيمب هن ظهيلكغ عإل حكبحلكهث :نهن عخفخيمب
ن عجن جعىععمعهجللكمس حمهت شجلخل قعمع نَّـىعع عجنخيمب شه حمهت جلمبشنمعخيلكمل  .همب جللكخفلكخي حممثهئ

باسَفإذا زال َتضح واُ اال مةّ لعقل مع  دوجود ِ  ِصحة عجنخيمئ د ّ ال ي ّ 
وجودِل ق ظهث جن ،ها  ا ي جعخالم خكمثىط عآلخعم عجنىعه عجنتبيغ جلمبمث عآلهنيع نمعمه ي

ف  مغ  عجنخيمئ :ظهل  بل يراه شه نَّـ جضلكمشومبىغن هنمت عجنتسمبس عمل جمحق شلكُّـملجنحسمبمتلكَّـلك جلمف عجن
ف مغ وجودْأو  لُّـيعه عجن هِ  صدق ا ن وخظي مم ي حممشن؛ عليه من غ ف ُّـهئ مغ  جعلكجن

فع مغ ف .ههن مغ ن  حملكجن فع جعلكآلنظنمل جعمسن ُّـهئ مغ ُّـههن  نممىعع جن مملكن عجلس شمليمل عجنمئجيخيمثيجن
ُّـ حملكجنبمثلكك ظجعمثىش جعلكآلنشجعلكجنبمثلكك ُّـمهحق ظجعمثىش ق . مليمل عجنمئجيخيمثيجن نَّـىعع هن خمبمث عجنمت

قوخظي مم ي حممشنشيعحلد حكيش عجنمت ق جعىععمع مكلكَّـيعشي ُّـحيهتيع جعت  . ظنملو هن جعلكغه نعجنمت

يعجلمب ظن ظألهب )ص( فعغ عخفهبهئمتمل مكهتيعغ هن مكمبخصغ جلمبمثهت عجنسالنتمتلك ي مغ ي ظخكلكقنع عمل جفمئمثمئمل ظن عخف
ه حممث ظهث معخيلكمل مكلكَّـيعيلك يخكيعجنخييطن جعلكإل حكبحلكهث نمعخيلكملش نجح ُّـي م يمل عجنمئجيخيمثي جعلكآلنجن ملش نحصىعع ُّـمئ

كيف  : مض فجللكظ جليعحمملجلمبمثهتخص عجنسالنيحكمثيط عجنجههتيطعظ عآلهنلكن عحلسخل جع جلحل جع ظمح لكلكجنمك 
ون  ك، ح ي س  ك من الظهور ما ل ون لغ ك؟ أي ّستدل عليك بما هو  وجوده مفتقر إ ٌ ّ َ ُ

ك؟ مظهر  َهو ا ْ ش آلن مم خظُ و ي ُّـهبهئ ظن ُّـخيمئ قجن ي ن ي  مكهتيع جع معخيلكملش حمهئمث ي ُّـهئ
ط فن معخيلكمل جلمبمثهت عجنسالنيظن ظألهبتمتلك : نَّـىعع ُّـخيمت! هحكبحلكهث مكلكَّـيعع جعىععمع ن هن نمغ  ُّـتخيلكهنمب
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ش يش جعمثمتخص عخفمتهتمي عجنهيمبسهيوهن عحللكذ عجنىعه ي ستلكف عمل فجنمثمعخيلك  ُّـتخيلكهن جلمف ظحكلكق عجنيطجنمث
عضِّـ يش نعيو ُّـخيتمقن معخيلكمل جمحق مكلكَّـيع:ظه فنش عق هن عجن ع عمل عجنيطجنمث جلمف عجغبلكغ نمغ  خفلك عجفتلكمغ

وظن هنخيمت عجنبحهن جلمت جعلكجنيطجنمث ظهث جمحق مكلكَّـيع ي  جلمبمثهت عجنسالنجعخالم هنمتهتمي ظَّـ عجنبمثمن . ي
فن معخيلكمل ين عجنهئيعُّـ عجنىعه ُّـمتهي عجنجهنهنمتهتمي عجنمئيعظ سماوات ... مض نمغ ِأ ا شك فاطر ا َ َ

ِ ِ َ َ ِ ِ
َ

ِواألرض ْ َ ْ ق عحلد  ...َ عغ نعآلقكش معمئيعُّـبلك عمل عآلحمهتلكنش حمهئخص ظن عجنمت ق عجنسهب يحمهت حكبحلكهث هث ي ه
 . جنميحقنه جعىععمع هنحيهتيعه جنميحقنش حمهئىعجن عإل حكبحلكهث مكلكَّـيعه جعىععمع هنحيهتيعهمكلكَّـيع

ل عمل هنتبمتيمثلكمعمتلك عجنخيمئيطُّـ جلمبمثمتلك عشعقن همل هنيعغيمل نعآلُّـخصهثمثيجنيعمغ فن ي و ظحفيعه جنمتيعه مس هثتخيلكهن هن نمغ
عن ظهث جملكألمك همعخيلكمل جعخيمت هش هن ظهث معخيلكمل َّـ عجنحيلكَّـيع نهنلك جليطعن جملكألمكو ستلكف عمل فجنمثي  ستلكف عمل ي

 !طوفجنمث
ينهن َّـمتلك هثخييعم ظن خمٰهمث فمل ي مغ ف هن مغ ه معجكمعمك جلمبمثهتلك ظجغلكقهعجن ه هنهتهبملي ى ُّـبحهن جلمتهتلك مض ي

ن . جنخيمئلكأليطع و ُّـالقهن مض مم خظجلمبمث عجنسالنيحممب حميعضمتلك ظن عخفخيمه ش شي ي مض جفمب نمعيعجفلكجن
ش ني معيعمعهئمك ظُّـمل  ن جلمف لكب هنلك مغلكظ جع عجنهلل عحلمتمث يحمهبخص يخك حممث ظن مجمث ظجلخصجن معهئ ي ي ي

ي ظن عإل حكبحلكهث هثيس مض ممتلكجع ظهث هن عآلهثسلكن ظُّـمتخص مملكنش خملكم معخيلكمل:ش نعخفهييعنكومليهنخيمهمث ي : ي
ُوه... عملون بصَ نما كنتم وا بما  م أ ٌو مع ِ َ ُ َ ََ ُُ َُ َْ ْ َْ

ِ ُ ْ ْ ََ َ حمخيمبمثمتلك ظن هثيععجل قجن نظن هثمبتىغن جعجهبمث  َ
يم عخفجيمبمك هن ظن ممثحقع هن عجنمتلكق ُّـخيمب ظن عإل معخيلكمل ينَّـىعع هنلك ظخهثلك عجنمث مض ظن .معخيلكجنمثهب ه ي

ع جعخييط جعىعجن  . ىجفلكذش نجنهئمتيهت مس ُّـهسهنمت
هعن عجنخيلكخم ل هنثال ل ي ُّـمئيطن جل همف خغ عجنس آلهث ُّـخيمب نهنتمثمئي ي ي ي س ظهث حكش يش نجنهئ ظمم ه نخملكمعي

و عجنمثتمث ظخكيط حمتهئلك هن خغ عجنس جعمسجن هنيعغمهنلك ي ي ش ه ش نهن قجن هثجيط جعخيىش عجنمتلكق ُّـمئيطن جلمف ي
جعمل َّـىعن عجليعُّـهبمل جنهئ معيععن . ظمم هنلكم عجنمثتمث جعلكجنبلكلك نجعخيىش عجنمتلكق ي ُّـىغذش جنخيمبهب جعخيمئ

ي ظن حمخي عخفميتلكغ ظخكيط هن عشُّـميتلكغ هن  .جنىغهثلكي
وحملكخفيعمعهئمك خفث َّـىعن عخفخيلكيص ُّـخيمب جعمسشلك هنخيلكك . ي جنهئمتي ي ُّـمئخل ني معمهيطُّـ خممبب جنيطُّـ هبلكي

    حملكجنخيمبينعي.  َّـ عجنتمهيطُّـي ظحفيعش نعخفهتهش نعجنمثمئخل نعآلُّـخصن جع ظهنيعهعقن عجنخيمب جعلكجنحنظ ظهنيع
هحمهبثال هثح ممهبسمبهبخل هثهسهن . ش هن فنن عجنتمهيطُّـ نعآلُّـخصن ل ي خممثهبمل جنهل جعخص َّـ جلمب

ش جفسمك هنلك مغلكظ مض عآلجغيعش نجنمثيغ هنخيمتلكن ظن ُّـهبس يخفخيلكفش نممجعلك ى هن ظهن جع ي ُّـٰهح حكمتي
مغيط هنمئتىش و ش جع ي ُّـ ز جنمبٰهح ظظالش آلهث جفسمك عجنهييعك ُّـخييعم ظه وهثهيس جل عجنٰهح ي ه

ن  . ُّـستمئبمبوُّـ
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د م ي لّصحةد  ّكما  ياضِ األبيضِ  تاج.   ا  ،ةّ هذه القضيُ مثلُوال 

وجودو  وجودُا هان  ن يمهمتي ظن عخف:يمعمئيطن قمميعهثلك حممثخص . إ ال يخميطق  يُّـيعه ظن  ي
ف ظظمث مغ عضحمل عجنت ي جلمتيطن هن عجنمئٰهلكُّـلك عجني عجنمئٰهمثمل ي نظن َّـىعنشملي فنن عخفلكَّـمثهعجن

ات شيحتتلكف عمل عجنمقَّـلكن جعهبجيعف ظن ُّـيعحم عيجنتبلكق جلمتهتلك حك.ّبل  من األو ه َّـىعع مع  مض ي
يهنخيمت عآلنجنمثلكغ جنمثجههب عجنبيطجسمث ي نهثح قمميعهثلك ظن عآلنجنمثلكغ ي حتتلكف عمل عجنمقَّـلكنشلكغي  شي

ف ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمبمثهتلكشجع ُّـستحمث عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمبمثهتلك مغ  . نظظلكجنمل عجن
 حممئٰهمثمل شيحممب ظقفهثلك ظن هثمئتخن جلمف هنخيمت عآلنجنمثلكغ عجنىعه قمميعهثلكننجلمف َّـىعع 

ف مغ ف هن مغ ن هن عآلنجنمثلكغ جعحسمك عيظجيالفهعخف ش . ي ي معهئ ُّـهبهئ ظن هثخي
ن هن عجنبيطجسمث مغيطعهثمثيمعهئ ن بدت غلكغ يلكغ ظن هن عجن لعقل قبل تصورٍ واضحةَو  ِ ّ 

باحثّ وصارت من أدقوجود مع ت عليه،ةّ الفلسفيِ ا سائلٌا كث و   من 
قيقةِ الفلسفةِعلم  . ا

  ؠءؠت .٢
حكلكغيعجنمئس عجنثلكذ هن عجنمثمئمثمتمث عظشيلكغ َّـ عخفسهب جعلكخفجهلكَّـيطعغ ظن عخفحس  ه حك

ي مملكجنجهلكهنمل نعجنىععألمئمل نعجنالهنسمل نعجنبلكدغ نعجنسلكهنخيملهمملكهثمن مكلكَّـيعغ  ي مملكحليغه ظن جعلكلكمتملشي
َّـ  عقمتمل ينعجنمئٰهلكُّـلك عخفتمثمئ.  نهنلك عمل قجن...نعخلمثلكمعخفجهجكم نعجن  عجنحيلكَّـيعغ يجعلكحل

ومعسهب جفسمثلكغ ي  .ي
ي حممشهنلك سمه شهعقع قظُّـمن هثلكقع ظهنلكهن:  نَّـشه عخفيععف هثرضغ هنثاليُّـتٰهِّـنجنهئ 

فَّـلك ظن مغىغنهجن ُّـمئخل مغ ه مض عجنبحهن عجنسلكجع ظن عجنمثمئخل هنيعمممكيمعمئيطنن. ه جع ي  هن قمممتخل ي
ي جعمسن عجنمتلكق ه سمه جن ُّـمئخليجفتن. ي نظن عجلىغن ي ُّـىغنمشعجلىغن جعلكجنحنظ: خليظحكلكحكمث

غ جغالجغخل هنيعغ ن ظن عآلُّـخصن ي ُّـمسجخ مغىغعحملكش جع جلمبمثمتلك ظن هثتىعمميع عخف هنهن عخفخيمب ي ي ه ن جلمف ي  مض عجنمث
ن عجنخيمب جع معمهيطُّـمئلكيخمعآل غ جنهئ جلمبهب جع خظينعي. ه جنمثهئ ه حملكآلهثسلكن ُّـخيمب جعلكخف  نعآلُّـخصن جع ي

. ظحفيعهخظ



  طص ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
هجفلكقغ هجفلكقغيُّـمتتمئ عمل قَّـمت ظشلك ومتألىع  جفمثشظن معٰه ُّـيطم جلمبمثهتلكييجعيط  شي ي عجنمئٰهمثمل نَّـىعن. ي
ه خمٰهمثمليمعسهب حكمل ي حكمل مغىغألمث.هجضس  نعجنمئٰهلكُّـلك عجلىغألمثمل ظن َّـىعن شهملي نعجنمئٰهلكُّـلك عخفحس

حكلكغ خميط ختجيإل  .عخفحس
معقنش   ه سمه جلمتيطم ُّـمئخلشهغيعجنمتلكق جفلكق :جلمتيطهنلك معٰه ُّـيطم جلمف عجنمتلكق نمعمئ

ف جعلكجن. جعحيععقهتلك  ش هنلك ُّـهبهئ ظن ُّـىغنم:ظه شمثمئخل َّـمتلك عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عخفمهجيمبِّـنعخفمئمه
 .هنث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك خميط ختجيإل حممثىغنم عجلىغن: يآلهثلك خممبمتلك

مهنقُّـلكفغ  مض و جعخيمثيطغو عمل هثجهبملوجن هثحييعغ: ه مض عآلُّـٰهلكف هثرضغ هنثلكي ظحفيع حممتمئ
هش هن ظشلك ممبحقغه حمتجكعظه جن ظميحقغشعجنسخصظ عخمي  . مض عجن
عهن يعن ظحفجيلكظ عحليغ:  َّـمتلك خملكجن نو جع خملكم عجنخيمبخصظ عخفحيطشهممثحقغ ي  يعن ظحفجيلكظَّـلك: جغ

ي نعهثخص سمه ش هبلكهنعقع مملكهثمن هبىعن عجنهئثيعغ حمال سمه ُّـمئخل. خميط معمه عمل عييم
ف عحليععقغ. همغىغن مغ  شيحممشهث جلمتيطهنلك معٰه ُّـيطم جلمف عجنمتلكق معجهخييع جعحيععقهتلك نخضىغن جع

هنجنهئمت مغىغن  . ُّـىغنمي
مزمعععقع  حكلكغ ن: ٰهِّـ َّـىعع هثمئ  .يجنمثيغ مض عجلىغهنمثلكغيعن عجنهئالن مض عخفحس

حكلكغ ي ظن هثيعمممك ييجعيطو نجنهئ معهيمثيط عجنمثمئخل ش معهيمثيط عجنمثمئخل ني معهيمثيط عجلىغننعخفحس
ق ينَّـىعع ُّـخيمت ظشلك معهيتمئيع عمل عخملكهنمل عجنمقَّـلكن . هخممثلكحكلك هثتمثجت معهيمثيطهثلك عجنمثمئخل جعلكخفحس

 جعخل هحمهييعم.  جع ي ُّـهبهئ عخملكهنت جلمبمثهتلكشيعآلنجنمثلكغ حمال حتتلكف عمل عجنمقَّـلكنيظهنلك . جلمبمثهتلك
حكلكغ ظن عخفجهلكَّـيطعغيعآلنجنمثلك م هن جلمبخصظ عخفمتجيشغ نعخفحس يعن  :ي نجنىعع خملكم عخفحمئمئ

حكمل ظمييعهي عجنمئٰهمثمل ظن هثجخيييجعيط  شعخفجهلكَّـيطعغ جنهئ معهيمثيط عجنمثمئخل  هملي مغىغألمثهعخفحس
حكلكغ مممبهتلك معهيمثيط عجلىغألمثشهملي جلمئمبمثهمثملي مممبه عجنمثهتلك مممقهيهثٰه ي جعلكجلتبلكق ظن عخفحس ي  نخفلك شملي

ي هن ظهث ي خممثلكق هنيعمممك هقمميعهثلكن حكلكجعمئلك  هملي جلمئمبمثهمثملي مممبه مممقهيحمخص مس معمتٰه. تخليهن مغىغألمثي
حكملي عجنمئٰهمثمل عمل ن هثتمثجمل عجنمئمثلكق ُّـمئمثمتمثشعخفحس  همثملي مممبهمغيط مممقهمعني . هملي ي معهئ

 .هعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكميخمٰهمثمل ي عي ي جعلكحليغو جمحق هنيعمعبجيملشهمليُّـمئمثمتمث
حكمل هثتمثجملي عجنمئٰهمثمل حمسمغ ظن معهيمثيط حصلك  نهثجخي همليهنمئيطهن هثجخيمبهتلك شهملي ُّـمئمثمتمثهعخفحس
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ه حممثمتتمي عجنمئمثلكق عخفيعمممك هنمتهتخص هثتمثجملش َّـ هنبيطظ جليطن عجنتمتلكخمىشهمممقه  شهملي مغىغألمثهمليمتمثمث ُّـمئي

 .تخليمئيطهني ظحفيغ عخفيمعتبآلن عجنمتتمثجمل 
يظن عآلنجنمثلكغ خمٰهلكُّـلك مممب: يحملكجنهييعم جعخل عآلنجنمثلكغ نعخفجهلكَّـيطعغ ي  ي جعيعَّـلكن همثملي

ي نظن هثتلكألمي عخفجهلكَّـيطعغ مغىغألمثش جع ي ُّـهبهئ عخملكهنت جلمبمثهتلكشجلمبمثهتلك  عخملكهنمل  حتتلكف عملهملي
ن عخفجهلكَّـيطعغ هثحييعُّـشعجنمئمثلكق نعجنمقَّـلكن ن ُّـمئمثمتمثشهملي نجنمثسمن جعيطجسمثهملي حمتهئ  هملي نجنهئ معهئ

 .وحتتلكف عمل عحكتيطيم
ي مممقعَّـلك ظنجنمثشهثخي ينَّـىعع هنلك ظخهثلك عجنمث حكلكجعمئلك مض جعحهن عجنمثمئمثمتمث.  ممخص خممبمتلكهملي  :لكغ هنه

يظن عجنمثمئمثمتمث مث َّـ ي نجنهئ هنلك ي ستلكف عمل عجنيطجنشولكغي جعيطجسمثي نعن مملكهثمن معسهبيلكغ عجنسمني
عخم هنبيطظ جليطن عجنتمتلكخمىش يظهنلك هنلك جليطعن هن عجنمئٰهلكُّـلك عخلهبيغ حممششلك مممبهتلك حتتلكف . مض عجن ي ي

يظهنلك .  جنخييطن عجنتمتلكخمىشهظ نجن جعهبمئيطعق مغخي عجنهئمقه مض عجنمئمثلكق هنبيطشوعمل عحكتيطيم
سمعهيمهمث مممث َّـىعع عجنمئمثلكق نظهث عحكتثمتلكأل مشس ظن عخمجكعذي مم  ينجلمف ظه. ي عمل جضمبه حمهب

س ىعخفجهلكَّـيطعغ لكغ َّـي عجنمثمئمثمتمثلكجنمئس عجنثلكذ هن حمشوجفلكم حسوساتً أيضا ّو  ،ا
م سُ بها العقلُو القضايا ال  عحكجيمل .ّ بواسطة ا  حمخص مس سهئ عجنخيمئ هبلك جع

جعمئٰهمثمل هنبيطظ جليطن ي عي نعجنخيمئ ي ُّـمسجخ عمل عخفمثيطعن ش ي ُّـهبهئ حتمهمث عجنمثمئخلشيعحليغ
ُتصوروال ي فيها  .عجنتمتلكخمىش سبةّ ًا ّ من فقد حس:ا قيل و؛ الطرف مع ال

قد ع ِقد  َ َ ََ   ً.لماَْ
س ي جلخص ُّـتمسمعهجلبلكقغ : نَّـٌظاهرس جفيغ :  قسموا عق عخلهبيغ ي ي هن عحل

ن خملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه .عجنحيلكَّـيعغ يخميطق   :ي
  عخفجهخييع عجنحيلكَّـيع جنمبخهبيغ عهثمئلس

  يهش نعجنىعنم جعلكجنمبسلكن معل هخفيغ
   نعجنبلخنهمض جلمهمك عجنمهخصف حكهب

  ي نخكله حكلهبشه جعلخنشه نقنمشهخفيغ
  ثمبللجن عجنثلليطه تللنجلللمهبلك جفمبهب

  جلمتيط عجنتمئلكلك عجنلمهمبمثبخل مكهتليع
 

هنملش خمس) ص( . ضصش كضف: خف عخفمتحي



  ٤١ ..........................................................................................خم هتبِّـدئ األمبَّـسيط
اسّ ـ أنّمنَّـيع ىسيشهبىح يغميِّـك ـ خم هيمن امتميلك امتلكمنسلك ، ٌ امتمشِّـيغىحة مخّ احل

ض  ٍمنِّـحييطّهب وىسيشهبىح هت ٍ منِّـحييطٍيطّ منِّـحيّ ممملّ وهبيشمت اجهىشرك اخلِّـص،ّ ّ. 
سة: رمح اهللا ّ اجههثميمبِّـل سمعو ُ ا:ٍ أنواعُوهو  وقو ُا شمو ُا لمسا  . وا
م احلىشىسثيطِّّـت امتمكىشىسهنيط ومتَّـ هتبميَّـّ هيمه امتهسبَّـهشَّـٌّويغيشا هتبمي  ٌويغميِّـك أمبسِّـم. ًِّـ هيمه امتهشمن

َأهنىحى متهش امتهشمنجمء اجهحىش ن ىسيشهبىحوهنِّـّ تيق. حن احيهسيط : أي بواسطتهُنةّوالقضايا ا  مم
اضيس.ّ حسيات:ّس ّاحل امتمشِّـيغىح ً أن خم امتهشبِّـرة هتسِّـحميط: هت امت  ،هبجم أرشُّـِّـ ،ّ

ّسَّـِّـت ال جنلكَّـىش امتَّـمكمئ وّألن احل مّإُّـجمّ  إمتَّـهيِّـ هبٰهى هتبىشأ هيىشم ّىسمسّ حن ، جنلكَّـىش اجل
ن ىسمكَّـميَّـ  .ٍِّـتّامتتميِّـمب هئتمل

شمسم َ بأن ا ضيئةّ ار،ٌ  مرة،ٌةّ حارُ وهذه ا وردةٌ، حلوةُ وهذه ا  ُ وهذه ا
ةُبةّطي را   ويغيشه،ً هتمسَّـئيطٍخيهنّ هب  ومتَّـسىعٌ يغيشه امتمثهن هتمسَّـئيط:أي .وهكذا.. . ا

ردة ميَّـبيط امتىحائحيط ومتَّـسىع،ًةّ منِّـرٍُّـِّـرّ هب  ومتَّـسىعٌةّمنِّـرامتميِّـر   .ٍوردةّ هب ّ ويغيشه امت
اضيس ئَّـ:وهت امت ّ أن يغيشه امتمكمسِّـىسِّـ هبمنهيِّـ خن ّ حيِّـت  :وهليشا مبمنميِّـ. ٌيطّ ُّـتِّـئىغ اجهحس

ئَّـ هتَّـ،ً دائجمٌيطّخن ن ممهشىشه هتتَّـمك، مبب االحيتىشاللٌيطّ ويغ خن  .ًمييطَّ وجنمل
واري  ؛ٌ باطنوحس همبِّـل احلملَّـ امتسب ّمبىشس  ّ: 

ر هتـــىشرهبهيِّـ ممميهسِّـحيـــَّـِّـ   هئـــهث
ئ يغ متمنج   منُ هيً هت هتهشميّوامت

ة ـــ ـــ مب ٌودون جنمن ـــمثتهيىحةّ    هت

ـــِّـ ـــِّـل وامبَّـ ـــ اخلَّـ ـــِّـ ممجميب   هل
ــىش ر ــيط متمك ــ منِّـهئمش ــُمنِّـهئمش   حي

ص وامتلكهث يغ اجهلكملـ   ىحةّمتمن
اس  واخلَّـِّـل ) اجهمثجيكّاحل(امتبميهسِّـحيَّـِّـ : ً أىسمسِّـٌ امتبِّـميمييط هيميىشيغ مخّهئِّـحل

ر اجهىشر مبهبيط هت مبب امتبميهسِّـحيَامتيشي يغ هنِّـزن امتهث يغ امتيشي يغ  جنىشرك ٌةَّّـِّـ، وامت
ئَّـ ّ هتثال، واحلِّـهئمشيط يغ مبٍ زىسىشّيط، هبحىطّاجههشِّـين اجل ، واجهلكملً يغ ىحة أو ّة هتىشرهبِّـت امت

ص وامتلكهثّاجهتخَّـ م ممىشور امت  .منيط امتت جنمك

.٥٣ص: اجههثىشر امتسِّـمم) ١(
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تيقالقضاياو عحكجيمل عحليغ عجنبلكلك : ظهِه بواسطتُنة ا ّس وجدانيي جع  مملكجنخيمب ٍاتّ

هجعمسهث مغلكأل مغيطعهثمث شه ظن جللكمسه ظن حفلكألي ق عجن ا مل يعمل جمحق قجن هن عآلهن ّلعلم بأن 

ا وًفكرة ّ وخوفا وأ ً ً وجو وعطشاًةً كً و ذ  . و
٣. ّءت ءتؠّؠ آ  

ضمثحهتخص. معمتمئس عمل خمسهبخل  نَّـشي عجنمئس عجنثلكجنهن هن عآلنجنمثلكغلكغيعجنتجيعُّـبمث  نمع
خم مظيُّـت قهي جلمف عحكتىعمملكقهثلك جنمبهييعم جعخل عجنخيمب عحلمه : ي حممشهث عقع خممبمنطي نعحلٰه

م عجنهظهثلك حفلكأل  شي معهسفه عمل عيقمعخيلككته ل هنثال ل نمممتمن ي معخييعم جفلكجنمل عخل
حم مظه جلمبحمخ   حممثحمهشقظخ ُّـهسخفمت: نممىعع جن قَّـبمن عمل عجنجيبمثمك نخممبمن جن. س جفمه
مظش جعمسخفهجن جلمب ي نجنهئمت ي ُّـتمسمسس نجلمبهب جع جفمه قههجلمبهب جعمسخف حمخيمبيظهنلك . ي  س جفٰه

 .قني حمتتمهشهمممتمن هنيعُّـٰهلك: يقعم ظخف نجلمقغ جلمت جعمسن خممبمنحممب . جعلكجنمتسبمل عجنمث
جنمثينَّـىعع هثسهب يمث جلمبخص جفمه فغشهلكه مغ قغ عآلمس هن ه آلن ظ عقع مملكن هثهييغ يظهنلك .  جنيطُّـي

فع حممتسهب مغ يعآلمس هن قُّـه يمث جلمبخص جفٰه  .هلكه
قه ق هثهييغ عجنحنظينعجنخيمب عحلٰه مبتهيمن عجنمث نخميط ي ىنَّـ خميط ُّـ.  َّـ جفٰه

  خميطهنلكم هن خمب عخفتحيلكَّـيعُّـمنحمئىحكن ل ه هنثال ليعغ مممتمن مض معحيلكَّـممخص جن نقجن . مبتهيمنىُّـ
قمشنحفيعف هنمتهتخص عجنيطن فمع شي حممشهث ي معجهخييع جعلكآلمس هن حم ي نجنهئمت معجهخييع جع جلمتيط جل

فع نجنهئمت مممتمن جملكحمال نهنمتجهميال جعميحقن.  عجنبمثمنعمل مغ هحملكآلمس مملكن هن ه ي   نَّـىعع عيهثجهميلكمشه
قه يُّـهسفه عمل جليطن عجنتهيلكمع عمل جلمبهب عحلٰه  جفمثهن ممجهمسن ظممثيع عخفيعىضنَّـىعع . ي

ي هن ظن جلمب عجنجيمكشهن ممثحقع مض عجنمبمثيُّـتمسخف ي عي .ه ُّـيعه عآلمس نعجفيطع مض عجنمتهتلكق نعجنمبمثي
ن حمهئيعن هنمتجهميال حمال سيغ لجعحسمك جلمب عجنهيمبسهيمل ليظهث  ي عخفيعُّـىش مض عجنمتهتلكق ُّـهئ   جعلكآلمسه
عجممبيظهنلك . و خممبمثمبملوجعمتسبمليعي   حممثمبتهيمن عجنمث شمض عجنمبمث جلمتيطهنلك شمب عمل هثهيس نمعمتمئجي خك

 .هلكهنالهعجنتهيلكمعلك مم
غ نعحلمثلكغ قَّـلك مض عخف ينهثهييغ َّـىعن عحللكجنمل معمه  شي حممشن عآلهثسلكن عجنخيلكيص مض جفمثلكمعطو



  ٤٣ ..........................................................................................ألذضسطيف ربطدئ ا
ّ ورشصه يف عوم ارشضطرط تصشسف خصه ارزوادل ،ّعتزور ارسعاب ارعي عالذضه أعل ارصطر

 ذام عوري إرضه ،ارتي ذطضظ تزشل بطره وتششحه يف احلضطة ارعضضط دضزسغ بضمل ارسعاب
قطعت بهم : ذوره تسطخ بعوا ورأوا العذاب و ين ا ين اتبعوا من ا أ ا ُإذ  ِ ِ ْ َ َ ََ َ ََ ََ َ ْ ُ َ ََ ُ َُ َ َِ ِِ ِ َ ْ

ِ
ُاألسباب َ ْ َ ّ ال أضه توثع ،عصتشظ إخ ضشسه وتسصغ ره اآلالمٍصإلع  جض)١٦٦ :اربشغة( ْ

وهلعا وؠف ارشغآن . األمل وبخ أن عسصغ ره  بخ أن عوثع رهٌودغق. ره اآلالم
ا من :  ذطل تسطخ؛صخارشغعم ععه ارسبشط رن ارصطس بطرشطد هنم كث َولقد ذرأنا  ِ ً َِ َ ََ ََ َ ِ َ ْ ْ َ َ

هم آذان ال  ون بها و ب هم أ ال  فقهون بها و هم قلوب ال  س  ن واإل ٌا َ ََ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ُِ ِ ْ ٌْ ُ َ َ ْ ٌ ُ ُ ِ ْ
ْ

ِ
ْ

عام بل هم أل ِك  ْسمعون بها أو ُ ُْ ََ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ُ
ِ َ ِك هم الغافلونْ َ أضل أو ُ ِ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ  .)١٧٩: خغافاأل( َ

 ، دششغوا بطال حبحطضه،عضالء مل عستسصصوا ثوارجصم يف حطخط اال ودشصوا خصصط
ن... ٍ اال خج خصمّدضضصصم فر محيطة بال ن جهنم  َو ِ ِِ َ ْ

ِ
ٌ َ ِ ُ َ َ َ َ ّهنط إ : أي)٤٩: ارتوبط (َ

 .ّ اآلن بطرشطدغعن رشصصم دح رصتشتخٌحمضسط
ّوذع بخ حبحطضه ذضف تتجس امل ارععن عضذصون أروال ع يف ارضوم اآلجغ أخّ

ّ وذضف أهنم عضذصون يف بسوهنم ضطرا ورشصصم دح ،ارضتطرى يف احلضطة ارعضضط بطربطحل ً ّ
طونهم :  ذطل تسطخ؛رصتشتخ لون   ما يأ تا ظلما إ وال ا لون أ ين يأ ْإن ا ِ ِ ُ ُ ِ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ِ ِ

ً ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ ِ
ا ًنارا وسيصلون سع ًِ َ َ َْ َ ْ َ َ ٌ عضذل دعاء دحام وعو رزطبٍضهنم ذصغعغ دز)١٠: ارصسطء (َ ً ً 

ّ دطضه وإن ذطن عصتع،بصغض ارععن يف ارعم ّ ورشن ارسبضط ارعي عس، به اآلنّ صف ّ
ٌإضه جمصون: خج جطره عشول خصه  .ٍ ال عسصم بطآلثطر ارتي حتسصغ خصضه ورو بسع جخّ

 اربخ رن مجضف خصضصم ارسالمتصط ّ وأإلصّؠج اال خصضه وآره ّورشع جعر رحول اال
 ،ّاجسطيص ذطرغضط وارشعب وارشضبط وارشسط اجحغم وأذل اجطل بطحلغام واربطحلّذل 

ٌ وأهنط ذصصط حصوم،إخ دح ذرك ّذون هبط، ورشن ّ وإن ذطضوا عتصع، عتصطوهلط دطخصوعطّّ
 وبسسصم ال تسصغ ره يف ،ام تطب وأذصف خصصطّ دغب،بسسصم تسصغ ره آثطرعط يف ارعضضط

موت قال رب  إرضصط عوم احلرسة وارصعارطارعضضط وعصتشظ  َُح إذا جاء أحدهم ا َ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ
ِ

ِارجعون ُِ مة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إ * ْ ها  ت  إ يما تر ا  ِ مل صا َلع أ ً
ِ ِ

ٌ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُ َ َُ ٌ ِ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
 



 ٣ ـ ج  رشح ذتطب اجصسق.................................................................................. ٤٤
بعثون َيوم  ُ َ َْ ُ ِ َقال اخسدضضتضصم ارصعاء  )١٠٠ـ٩٩: اجضرصون (ْ ْ َ لمونُئَ يها وال ت ِوا  ُ َ ُ َ َ ِ 

ّ دضبشون جطرععن دضصط وال عششغ هلم أبعا وذرك بام ذعبوا بظعطت اال )١٠٨: اجضرصون( ً
سماء ون إلوذطضوا هبط عستصغ هم أبواب ا فتح  نها ال  وا  ين كذبوا بآياتنا واستك ِإن ا َِ ُ َُ ْ َْ ْ ُ َُ ََْ ُ َ َ َ َُ َ ْ َ ِ ِ َ ِ

نة ح يلج ا َوال يدخلون ا َْ َْ َِ َ ََ َ ُ ُ ْ مجرمَ زي ا ِك  ذ ياط و َمل  سم ا ِ ِِ ِ
ْ ُ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ

ْ َ ِ ُ 
َح يلج ا: ون يف رسصى ذورهّذطل اجشرس )٤٠: األخغاف( ْ َ َِ ياطَ ِمل  سم ا َ ِ

ْ َ ِ ُ َ: 
ً خن خعم حتششه وإعطحط رن ًق األرغ بطجحطل ذصطعطّ عسصّإضام و،رن ارتسصضق بطجحطل ّ

 .... عزضط ارشغاب وعبضغ ارشضرّجتىسل ذعا ال أد:  ذام عشطل،وثوده
َ ألن اجلصل ال عصشن أن عصظ يف ح،دطرتسصضق اجعذور ألثبطت االحتحطرط  ّمّ

 .خصضصم ارسالمتصط ّاخلضطط، ذام ذطل أإلص
ذضل :  ذطلخصضه ارسالمبن أذعصط خن أيب خبع اال ارزطدق اخن  :ورد يف األثغ

ٍعر ربك أن ععجل ارعضضط يف بضسطعل عش: خصضه ارسالمألرح اجضرصخ  ، رن دح أن ّ
سب   ـتبارك وتعا ـ اهللا ّإن: خصضه ارسالمتزشغ ارعضضط أو تشح اربضسط؟ ذطل  ال ي

ون ي سأ ال ي ّن رط تشوره رن بشطء ارعضضط خج ذحعط إ :يأ إ العجز، وا
ّألضه عصغم رصه اثتامع  ،ٌجيسل ارعضضط يف اربضسط حمطلّ ثم وبشطء اربضسط خج ؠشغعط

 .ٍ وارزشح رضغ بزشح،ٍ وأن عشون ارشبح رضغ بشبح،ارصشضسخ
جضظ  خصضصم ارسالم ّإلصط يف ذصامت األٌ وعو وارد،وععا عو ربعأ خعم ارتصطذغ

ط بشطء ارعضضط خج ذحعط ّ بصبعأ خعم ارتصطذغ خج حمطرضّ عستعلخصضه ارسالمّإن األرطم 
شغ األحصوب ارعي احتسصصه ارشغآن ارشغعم يف تسصضق  وعو ض،واربضسط خج ؠشغعط

ٌ ألن اجلصل ذبح، اخلضططّ وعو أن ععجل اجلصل يف حم،ٍاألرغ خج حمطل  ّ وحمّ
 .غ رطذا ضشسل بهصسوععا عو رأس اجطل ارعي بخ أعععصط دصص. ٌاخلضطط ؠشح

.١١٥ ص،٨ج : اجضغان يف تشسح ارشغآن) ١(
.١٤٣، ص٤ج: ط األحصطرّبحطر األضوار اجلطرسط رعرر أجبطر األإلص) ٢(



  فغ ..........................................................................................يف زططلك كآلذضضط
 .م كجزطظظكيطل ظي ضشع كجزطظظكل زف قضطذط تصعيكرططعظطض: بشظ ظعك ضشوه

ىخصظزط تسف ظظن خج كرصطم زعك: توضضظه ىجطمك جتظظط ى وكجظكي ي ورعرك جتعك عي
ىزعك ىجطمك قجعو جتظظط ي ذطسشضط خج ضطمى ثطضضطي  خج قجعو ى وتسشضط ثطرططعى قظسطي

ىجطمكجتظظط  ىجطمك وظصعك جتظظط ...ى قظسطي  يف كرعزطه كحلطظ وكجطيض وكجضطشطل زف ي
ي ذطظطوه قه تزصل عوقظصجم تعظط تصوه رعركن وكجطالن كجصطه وكجطالن كرد

يذضطحط زن ثظظظ يجطمك يضطمي رل ي رطططظ قهى يجطمك  ذشغ ظعه كرصطمي قهع يي  .ي
 بظالن عيضطي رصن طلي قرضضط زن كرططعظطضيطوفل كرطي ضني قه كرصطضطط :يوزن ظصط ظططخ
ي ذطعط ثعألضعصصط قرضضط يف كجزطظظكليكرصطضطط كرطي توف  وقمك رطه كآلزع .يتشظه رجم يطي

ضشطصظ خج بشغ ي ثم عي وكذحكظيكحططصطألي: خيزن تضرضف ذضطحخ جشضيالبظ  ذعرعرك
يرو ثعبظ كحلظظظ قرطع زن زعك: ىزطال. ط رصسل قخ كرصطضطط كجسصوبطيكجططلك كرششصض ي  ي

ي آله كيحطشعكق عيكآلدصط ضطذسطيخم وكيحطشعكقكل يف كآل.  بطحلعكمكيطصظلوثظته ظر
ي تشعظطط زن كرصطجضط كرشصصضيطزل حمطهكرص  كرطي سعون ويف كرعزطه كآليت ي ضشعن كرعطى

يي ضشصم قه كحلظظظ ظطصظ يصط خج كآلمم آلضطخعوذعك ضصن وظ) غ(  جطمل يجطىل بطحلعكمك ي
 يف عضشم. ي وزطل ظعك زط رطه عسع خج قمظطه كرشصجمق ذطل زإلط حصطعى قو ييكرشالن كجلو

يط وضعحصه قخ روكرط قجعو رصعو قضه ي كآلمضضسعونمزطضصط ظصصن قه ضظعل كحلظظظ خن كر
ى ورصعو قه كرصطم قظسط فىسطل بطحلعكمك قظيظطصظظل  ى وقه كجطق قظسط فىتطشى جطمكظل ي ظعذف ظل ي

 بال يميخطقه حتصي مرك ذطليخى حظغي ورو كلعيظعه كآلزوم مل جتعك بشظي رل ...فكرشسغ
ي قم ي خصم رصط بضه كآلجصطه كرطي جتعى يف كآلمم ظي ضشضضط جتعى خج تصك فيلرضل

يجصطزط جطفي قو قه هلط قعكرصوكرط كرطي كرطزشصطظط ي ورشصه بشظ زإلط حصطع هبطىطى  تصطزف ي
 . روكرط قجعو ذححل كألضضطه كجطق قخ تصك كرصوكرط وعظه ي ظعذف كرشسغ

رو وفل :  وذصصطع جطل ظعه كآلبظطليضصط يف خصم كرصاله قرطع زن زعكيوضظن ذظ تشع
 قم زط وفل فخصضهيقه ظعك كجسصط ي زعظظ : صطشي قه ظشوه ي ظعال خصصييكألضضطه قخ زسصط

ك هو أعلم بمن ضل :  ذطه كإل تشطخفقرضه ظو زطصشه زن كرشصم ِك مبلغهم من العلم إن ر َذ ُ ُْ َ َ َِ ُ َ ََ َْ َْ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ ِ ْ َُ َ

يله وهو أعلم بمن اهتدى َن س ََ ُ َْ ْ
ِ ِ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ٌوفوق  ذي علم عليم: ذطه تشطخ و).غغ: كرصطم( ْ ِ َ ٍ

ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ.



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي.................................................................................. ضض
حم و حممب مغيعجعمتلك جلمف ظجن جفلكجنملشيعَّـلكيُّـمتبمي مع مغيطهثلك عحليطُّـيط ُّـي ي حممتجههئ ش جعلكحليععقغيتهبيطف جن

يخممثلكحكلك عحكتثمتلكألمث م َّـىعع عآلجغيع ع: هلك َّـهئىععه  يمخيطفي جن حميعك ظن : ظههلكيمثيمعهيلكخمجن مملكن جفمه
ف جلالخمملهجعلكحليععقغ جفمه هنمهلكفحمملعحليطُّـيط  مغ ن ش جعمثمت نجعمثمتهتلكو ي جن ونظن حكبب جمحق هنخيمب  شي

هنظن عجنمتلكق جنمثسمن حكببلك جن يلك نظممثيعُّـيخفلك مملكن فعألهبمث. ي ه خمٰهمثمل نَّـىعنه نجنهئمت خميط جفمه فعألخصشهلكه  ي
ن فعألهبمث:  ظجلمتشي مض عخفمتجي عآلقحكجيهجنمثمليظن يظن عجنمهيطحممل ي معهئ  جعحهئ هملي ني ظممثيعُّـهملي

ي آلن شملينَّـ هن عجنمئٰهلكُّـلك عجنمئبمبمث.  جعلكحكتحلكجنمل عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل هثحيحق جفهئهبشعجنخيمئ
 . لكمبمك عجنيطجنمث جلمبمثهتلكي نجنىعع ي ُّـمهِّـشيعجنخيمئ ُّـمهيطم هبلك خمب عيحكتيطيم

يجنهئ عجنسمث نيط عجنجههتمثيط عجنمهيطق ي يخميطق  مل جنالحكتمئيععظ يمض عآلحكيغ عخفمتجيمئمث ظجغبمن ي
يظشلك جنمثسمن ظن يط يخصم جنمبسمثمل مض هنمتجي عيجفتي هن عخفمتلكخمجهلكغ عآلحكلكحكمثهنَّـىعن نعجفيطغ. هجنمثملي

 .يعجنجههتمثيط جنمبهبمتجي عآلقحكجي
ق هنبمت سنهنهتخص ُّـهئ حممشن عيحكتيطيم عخفىعمم يظن عجنمهيطحممل ي  نَّـ ش جلمف َّـىعع عآلظي

ن فعألهبمث م عآلجغيع شهملي ني ظممثيعُّـهمليمعهئ و جنخيمبملل يتهبيطفنَّـ عجن ل حمحمه م : نعجنمتتمثجمل. ي جفمه
و جع جنخيمبملشهلكيمثيمعهيلكخمَّـىعع عآلجغيع جنمثيغ ع مغبي  ال عخمجكعذو جنمئمثلكقهمليهنمئيطهن نَّـىعن عجنمتتمثجمل هثجخيمبهتلك  مع

م:  َّـهئىععومغيطُّـيط م َّـىعع عآلجغيع هنخيمب و جنخيمبملهجفمه مي نممشي و جنخيمبملو هنخيمب  شهي جلمتهتلكي ُّـهبتمت ختمبي
وحفلكظملك ن ضهب خهخص نمغيطغ هثلكقي نجلمف َّـىعع حمهئمبيهي جل جلمبتيحمهتىعع عآلجغيع ُّـهبتمت ختمب  ي

 . جعسبمك عجنمتلكقيتهبيطف ُّـوُّـيط جفيطي حمهئش جعلكحليععقغيتهبيطف ُّـشض عحليطُّـيط جلمبمثهتلكىنن
ه جعمسن عخفجهلكَّـيطعغ معخيجيمثمتلك هثتمثجملش ل معهيجكم جل عخفجهلكَّـيطعغيمعمئيطنجعلكغ ل ممخص ينعخفجيع  ي

مغيط جعمثمتهتخص حميعمشهمثملي مممبهلكغ معخيجيمثمتلك هثتمثجملي نعجنتجيعُّـبمثشهمليمغىغألمث .  ظحفيعهو هن مغهتمله ني ُّـ
حكلكغ حتتلكف عمل عحكتيطيم وحمهئخص ظن عخفجهلكَّـيطعغ نعخفحس لكغ حتتلكف ي ممىعجن عجنتجيعُّـبمثشي

 .وعمل عحكتيطيم
يلك جعخل عخفجهلكَّـيطعغ نعجنتجيعُّـبمث عجنهييعم ظُّـٰهيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك   نجعخل شولكغ هن مغهتمله

.ضصك: حكتمئيععظيعآلحكيغ عخفمتجيمئمثمل جنال) ص(
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وعآلنجنمثلكغ هن مغهتمل يحممشن عآلنجنمثلكغ خمٰهلكُّـلك ُّـمئمثمتمث.  ظحفيعهي ي  جع ي ش ي حتتلكف عمل عيحكتيطيمهملي

 حمهتخص جنمثستلك هن عجنمئٰهلكُّـلك شلكغ نعخفجهلكَّـيطعغي جعخالم عجنتجيعُّـبمثشُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمبمثهتلك
ن يجفتيطيم جلمبمثهتخص جع حتتلكمغلكن عمل عيحكت شُّـهبهئ عيحكتيطيم جلمبمثهتلك حممئيشي عجنت   معهئ

ي ظشخص هن عجنمئٰهلكُّـلك عجنمتحييعُّـ:نهبىعع هثستمتتمي. همليهثتلكألجهتخص ُّـمئمثمتمث  و جعمتحومل عجنت حتتلكف عمل عحكتيطيمي
ال ممحلو ظن جعمتحش ممخص مض عخفجهلكَّـيطعغالمغىغأل  .لكغي ممخص مض عجنتجيعُّـبمثي

م ررُ بها العقلُو القضايا ال  ِ بواسطة ت شاهدةّ حمهت  .ّ منا  إحساسناِ ا
ه آلن عخفجهلكَّـيطعغ مملكهثمن جلبلكقغ ليمعمئيطن ممخص ل  جل عخفجهلكَّـيطعغ نعضلكحمملهغجلبلكق  و جل هنجهلكَّـيطغي
وخفيعغ ِ بتكررُفيحصلي جل معهئيعق عخفجهلكَّـيطغ هلكغ جلبلكقغي نعجنتجيعُّـبمثشو نعجفيطغي شاهدةّ  ُ ما يوجبِ ا

مَأن يرسخ فس ح م جعلكيحكتيطيم : نسمه عحلهئ ممخص خممبمتلك ،فيه ّشك ال ٌ  ا
ي حممشهثلك جفهئهبمتلك جلمف َّـىعن عجنمتلكق جعمسشلك ش جعخالم جفهئهبمتلك مض عخفجهلكَّـيطعغ،ٌةّ حارٍ نارّبأن  هجفلكقغي . ي

ومم هثلكق جعخل هنحميعم ه جفلكقغي هجفلكقغَّـىعن عجنمتلكق  نجعخل ي   .ي

سم َوأن ا ُتمدد يّ رارةّ ثال األخ.  با ُربعندما  مملكحليطُّـيط ف ا سمَ أنواعّ  ِ ا
ختلفة اسٍيد من حدِا راتِ وغٍ وحجرٍ و ٍها  دًدةّعد متّ ُتمددها تُ و رارةّ ّ فإنا ، با

ّ جزما باتُزم َا بأن ارتفاعً ّ سمِ حرارةِ درجةً َؤثري أن ِ من شأنهِ ا َمدد اّ  كما ،  حجمهّ
َأن هبوط ُيؤثر فقمغمل عحليععقغ : ظههاّ قلصّ َ ا سائلُوأ . مض جفجهب: ظه فيهّ  ِ العلومِ 
كيمياءِةّالطبيعي ات من نوع ا والطبِ وا ن عجنجيبمثخيمثى جع مجمث.ّجر  جلمف همليمل هنبمتمثي عجنخيمب
 . ي جلمف ظحكلكق عجنمئمثلكقشلكغ نجلمف عيحكتمئيععظيعجنتجيعُّـبمث

ي ظن عجنمتتمثجمل عآلحكلكحكمث:يُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك  ن عجنجيبمثخيمثي  ممخيمب عجنهئمثهبمثلكظ شمليمل مض عجنخيمب
عن ينعجنجيمك  عخفمتجي ي نجنهئش هثستهيمثيطَّـلك هن عيحكتمئيععظ...نعجنهيمثىغُّـلكظ نعجنمتبلكغ نجلمب عحلمث
ه مض ظن َّـىعع عيحكتمئيععظ ي ُّـهبهئ ظن ُّـخيجي هثتمثجمله دُّـِّـيعآلقحكجي عقع ي عي شهملي ُّـمئمثمتمثي

و ظهثمتلك هثستجيمث ظن هثمه عمل هثتمثجملقحس عإل عجنجههتمثيط يعجنسمثيطجعمثمتخص ُّـيعه . ..ه عجنمث خممثلكقيعهثٰه  ي
ش ُّـجيهبمسن هبلكومليجلمبهبمث  .ال خممثلكخو عمل عحكتيطيمو هن فنن جفلكمغملشى

نتاج يُوهذا االس جر اقصِء االستقراِ من نوع،ِاتّ  ا ب ِ ا عليلّا  ِ  ا
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زء ي قلنا عنه  ا اِا ي جفمثهن قمميعهثلك ظهث عقع عممتجههيمتلك عجنخيمبمل حممشهثلك هثستجيمث ظن هثمه  ا يي

ال ممحلوعمل جفهئ مَ القطعُه يفيدّأن ي  ي ش عجنمئمثلكق عمل عيحكتمئيععظ عجنمتلكخميسي حمخص مس ُّـمتٰه.ِ با
يط عجنجههتمثيط مض يه عجنسمثنُّـيع. ي جفسمك عخفمتجي عآلقحكجييُّـهبهئ ظن ُّـهيمثيط عحلهئ عجنمئجيخي

يظن عيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس ُّـهبهئ ظن ُّـهيمثيط عحلهئ عجنمئجيخي: تيهثحييعُّـ عهثخل ظحفيعهي  هن ش جعمئ
يفنن ظن هثهبيع جعهبيعجفمبمل عيحكتيطيم عجنمئمثلكخ عقفغ يش نجعلكآلخكهئلكيغ نعجنجهبهتلكغ عخفتخييطي فغ عجن

عظشجلمبمث حملكيحكتيطيم جعلكيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس . ي مض عجنجههئ عآلنم ظن جمحقن هن عآلخكهئلكمه حك
ي هن فنن ظن هثهبيع هملي خمجيخيمثهُّـهبهئ ظن ُّـهيمثيط هثتمثجمل قحس عإليط عجنجههتمثيط ي عجنسمثمليهثحييعُّـجفسمك 

ن عجنمئمثلكق ظحمثحلك ظن ييميىش عجنمتحييع جعيجعلكيحكتيطيم عجنمئمثلكخ هنهثستجيمث ظُّـٰهلك  .ه جل مم
ف عإل معخيلكمل جعمتهييغ َّـىعع عآلحكلكق عخفمتجيمئ  عيحكتيطيم جعلكيحكتمئيععظ :ظه شيعجغبلكغ نمغ

م عمل عحلهئ عجنمئجيخي ظ  .يعجنمتلكخميس جنمب
ن عجنجيبمثخيمث:نعحللكظ ي ظن عجنخيمب معخيتهبيط جلمف   لقحس عإليع يجفسمك جلبلكقغ عجنجهمثىط عخفحيهي لمل ي

ي ُّـخنف جعمسن عيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس ينعخفمتجي عآلقحكجي. عيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس  عجنمث يهنلك مس ُّـمتٰه لي
يظن : قحس عإل  جعمثمتخص ُّـيعه عجنجههتمثيط عجنمهيطقشهملي خمجيخيمثه ي ُّـهبهئ ظن ُّـهيمثيط هثتمثجمل لهخممثلكق

 . عمل عيحكتيطيم جعلكجنمئمثلكقومل جعال جفلكمغمليُّـهيمثيط عجنمتتمثجمل عجنمئجيخيمثعيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس ُّـهبهئ ظن 
ن عجنجيبمثخيمثعقنش  ظمل يعجنخيمب  شيط عجنجههتمثيطي جلمف قظه عجنسمثشو عمل عجنمثمئخل جعال خممثلكقمع

ف عإل حكبحلكهث  نجعمتهييغ َّـىعن عجنجييعُّـمئمل هن عيحكتيطيم جعلكيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس هثثبمن نمغ
ي ظن هن ظهن جعلكآلحكلكق عخفمتجيمئ:نهثتمثجمل قجن. نمعخيلكمل وو ي ن ي  ظن ي يجعيطشمليعجنجيبمثخيمث جنمبخيمب

ف عإل مغ ف عإل يجعيطو نهنشُّـهسهن جع ن عجنجيبمثخيمثي ُّـمتهئيع نمغ  ني شملي ظن ُّـمتهئيع ظحكلكق عجنخيمب
ن عجنجيبمثخيمث ن هنهسهنمتلك جعلكجنخيمب يُّـستجيمث ظن ُّـهئ ف عإل حكبحلكهث شومل هن مغهتمله مغ ه نهنمتهئيعع جن

ن عجنجيبمثخيمث قعحك ممخص جفمه جنلش ظحفيعهوهن مغهتمل يجفمثهن مملكن ُّـيعه ظن عجنخيمب مل معخيجي ي
ف عإل معخيلكملشهملي خمجيخيمثههثتمثجمل ه نُّـمئب جعىعجن نجنهئمت ي ُّـيعه فجنمثال جلمف نمغ  !ي

ي عجنىعه جفمئمئ عجنسمثي عآلهثجلكق عجنهيهئيعهمثمليظر يتٰهِّـنهن َّـمتلك مع  قحس عإليط عجنجههتمثيط ي
غ عجلبيجمىش عجنمتحييعهن  ن َّـىعن عخلجي  . ظن يه ظحمثحمليلكقغ مض عجنهيهئيع عجنبهلهي جل مم
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قي ظن َّـىعع عجنيعي :قحس عإلخملكم  و ظحكلكحكلك جمحق ظحمثِّـيتمه هال ي هنلك خجفمتلكن هنهيمه جلمفشه

 وملي يهثتمئلكجنمتلك عمل هثحييعُّـه َّـىعع عجنبحهن مملكن هنمتجهمسيمل جنالحكتمئيععظش حممشنيمض ممتلكغ عآلحكيغ عخفمتجيمئمث
يمل عحكتجيلكجلمن ظن مخس حميععجملك ممبحقع مض هثحييعُّـي جنمبهبخييعحممل عجنبهلُّـومغيطُّـيطغ ه مل مس يمل عخفخييعحممل عجنبهلُّـه

 ....و حكمتملو ظن ُّـهبسَّـلك حفالم ظجنهييُّـستجي عجنهيهئيع عجنهيمبسهي
ى جعمئ جللكمغىغع مس ُّـستجييبهلهين عجنهيهئيع عجنع :ظه  قهنلكن ىع َّـىعن عجنثمييعغ هنمتي ظن سه

 نعجنجهمثىط ش عجنثلكذ ظمح هثخن عجنهيلكقعمحيممبلكق عجنهيالحكهيمل عخفسمبهبخل ظهنثلكم عخفخيمبيجغ  شظقحكجي
عمغمل هثمهحق عجنيطُّـ ش نخكمثىط عآلخعم عجنسهتيعنقفهشعجنيعألمثيغ عجع حكمثمتلك ي نعخفحمئ عخل

خ قعغ عجنخيمبهبمثه هنيعنقع جعشخل عجنجهحقعقه نهن معلكجعخيي نظيطق عخفتمسحصشعجنجي  نعمل شمليلكحل
 .قحس عإلقهنلكهث 

ه حتمئ:حممث يي خك لكينجح  و حتتلكف عمل ممثحقشمث هنلك جلجىغ جلمت َّـهسيظ عجنهيالحكهيملي ظن فجل
 .هن عخفهسنهثمل

مش عحلجمي نعآلهنلكقعغش معمئيعُّـيععغ عجنجههتمثيط عجنسخيمثيط عآلحكتلكق ظُّـمل عإل ) ص( هنبلكجفهن عحلجمي نعآلظ
.صصصش كصف: )لكلكغ جغيععن(عجنمهيطق عجنخيحيهب جضهبيط جعلكخميع 

هنلك هن جعحث ) ص( هخضيطق عآلخكلكقغ عمل ظهث مممتمن خميط حفيعمغمن ُّـ م نحكمسجنت جلمب  مض قحس عإلي عآلظ
ش حممئلكمملش حمي عآلحكألمبمل مض عآلحكيغ عخفمتجيمئمثجعخيىش ش حمسمسجنت جل حكبمك عهثهيخيلكجن  ممتبمن عآلحكيغ: لكهثهيخي
ن يمل جنالحكتمئيععظ جنهئ ي ُّـبمئ ممتلكغ جفلكخكمثمل هنال جلبيط عإل عجنجهمي عجنجهلكجم جنجياليعخفمتجيمئمث غ عجنخيمب
ع قجنشع هنلك ممتبتظن نجنهئ ُّـمئيعشمليعجنيطُّـمتمث  .  جنهئمتيهت مس ُّـهيخيمب

ي هن ظن عخفمتجي عآلقحكجييمملكن جلمف خميععظغ عخفمتجي عآلقحكجي قحس عإلحملكجلجكعض   هن لكيعم ه لكيعُّـي
جفمثيطش جع َّـمتلكم لكيعمشهعيحكتيطيمش ممخص قمميعهثلك حكلكجعمئلك  ظحفيعه هنمتهتلك هنلك ه جنهئمتي جنمثيغ َّـ عجنجييعُّـ عجن

ن عجنجيبمثخيمث ي ُّـيعُّـيط ظن ُّـمهبِّـ هن عخفحمئمئخل جعمسن ُّـتمئ َّـىعن ونحصىعع هثمتمهِّـ هن. مليمعخيتهبيط جلمبمث عجنخيمب
ن مغمث جن عجنخيمبخصظ عجنمييعجعمثيعجنخيمب ييطعش نُّـمئ جلمف هنلك ُّـمئ هنش حممشن نعجفيطغه  عحكتجيلكل  هن عجنجييعم عجنتي

ع عجنخيلكمس عجنهلخممبتهت ظن ُّـي عجنمييعمحوعجنخيلكمس ي هبلك عجنهلم ظش فقحك ع مض ممتبهت عيي مل يحكتهلعخممث نممتب
عظشمجمث هنلك نمغيطنع هن عجنثمييععغ . مل ظن ممتمك عيمغتخصليمل ظن عجنهيمبسهيمثي مملكهثمن مض عجنهئتمك عجنهيمئهتمثه حك

غ عجنهئثحق هن عجنثمييععغ نعخلحممث لك يخك ينجح. نَّـىعع مملكن هن نمكمثهيتهت مب يظن ممتبمتلك جف
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ق مإ :ِيقةو ا َن هذا ا ثنا: ّ  قياس خفيُ يعتمد القطّ ااس   واق

سانُستعمل فاتِه من غِكه وتفِ نفسِ  دخيلةُهما اإل اٍ ا  جسو صستدزرسام حن ً. 
ّ ألن اتزخق األرثخي؛ٍجت احتذست  . بهٌّصض ذحك واألسسسن حذسّ أثّ

ثناُوالقياس  : هكذا االس
ن حصول ٍال لعلة ًا،ّيّتفاقا ، احلضارة:يأ ِ هذا األثرُو 

 ال حرزسر :يأ هُ توجبّ

ّ أن ثرامءسس ت:واحزواجط، إذ حن احواضص  .ّس دوسوا حتبسم مل صروسوا حدخوحثّ
تسذا ال صرون ثزصسس ثرم :  وصي، سدسصصس صزس حرززسثبشًشّ سخضصٍ ثسبذشٍوجص ذحضسس يف أبحسث

ل ّ جزضصش إحسسم وسصرس حتبسم وسسج، ثرم االثتجاقّاالثتدضاب حام حردسمل احدضيب
ش ّش أو االةتامثسّش أو احدذصصّش أو احذرسذسّش أو احذرضصّخزتسم االجتخسدصثرسسم احثدضات يف أس

اسخضوا صضا صو :  جزستخضج ذحك وسذول حرزسس،وجت ذحك حن أجرسرصم ...شّأو األتالجس
 جدرسزس أن ال سذسم جرضصم حن تالل احخسإلضة أو احدضبست أو وثسإلط احزذل ،ّاحذرض احدضيب

أن ش وّحن احبحش يف حزخوحسهتم احذرضصّالبص  بل ،ي سزبسض هبسرة احتي صخزدوهنس واحتّاتتخو
 .ش ثرسسسّخرع جمتزدسبزس األثالحسُس

ً مل صرن حزذخال ثن ،ٍصومّ حل ّثرسزس أن سدي أن ثروحسم احضي صامرثوسه وسرزسه حزسم
ّس وجرسذسّالع ثت أجرسرصم حزخذسّش االثّس صدزي ةتزسّ مم؛األثسر اآلصصحوةي احضي حيرزسم ًس ً

ّس واةتامثسّوثذسإلصص ٍوال سذسزسم حن تالل جمزوثش أةسضة ...ًسً  .روهنس إحسزسّ صخصّ
 وذحض ٍدضاب صذع بثامسزإلش ؠذحشثتًث حتسبس بدزوان ثرم االّحتش أةص احبسةثث اتحص

 ضصنّومل أةص يف حتش ثرامء األثالم واتذر:  حتش ثزوان ثرم االثتدضاب، جسل جسسسًحشّحذص
 حمزص بسجض احخصر يف حتسبسه ّ إالّض حوجف اهلجوم ثت احذرض احدضيبّاختن َث حّاألثالحس

َ وجدال مل صوةص أةص حن احدرامء اتسرزث حش حالثتذضاءّاجتخسدسس واألثض اتزخذس ن ً
 حام صو ،ٍال حزصاجعٍحزسسةم  رمحه االص احخسسص ّاحسس ّإال ّى حرذرض احدضيبّاثتخسع أن صتخص

ُ ألسه حيسرب يف ثذض داره،ً داإلامًم تسسرةّتصاجع صذصّ حع أن ا،ةسحزس احسوم ّ. 
سحخسحش أن صذضأ بدص اتزخق صر بوال سصري حم اثتوثبزس سحن حن صضصن احرتسبث؟ وهلضا جي

ّ ألسه صو ، وسخضصش االةتامل،ش حالثتذضاءّاألثض اتزخذس ـ ً واةصةً دورةوحـ و ّاألرثخي
.شّ احخبسدسزع ثرسه احدضب يف احدرومُاحخضصق احضي جي
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يجعمثمتلك  ً. دائماَا حصل شعجنت هثخيمبهبهتلك يعن عخفمتجي :  َّـىعن عجنمئلكجليطغ نخممبمتلكيمعمئيطنخص حممثي

ن فعألهبمثيعآلقحكجي ي ُّـيطجل ظن عجنمهيطحممل ي معهئ ي نجن حكمسجنمن ظظحلكغ . هملي ني ظممثيعُّـهملي
ع:َّـىعع عخفمتجي ه خمٰهمثمليي فجنمث جلمبمثهتلك آلشلك : هنلك عجنيطجنمث جلمف َّـىعن عجنمئلكجليطغط جنمئلكجن  شهجنمثمليظن ي

ونعآلنجنمثلكغ ي حتتلكف عمل فجنمث  .ي
ينجنهئ عجنسمث يظخكهئ جلمف َّـىعن عجنمئلكجليطغ مض ظنم عآلحكيغ عخفمتجيمئمث قحس عإليط عجنجههتمثيط ي مل ي

ي نظحملكف جعمسشلك جنمثسمن هن هنسمبخصغ عجنخيمئشوجنالحكتمئيععظ جعسبخيمل عخكهئلكيغ  جع َّـ هثهيسهتلك شي
 . ني هثستجيمث ظن هثخيتهبيط جلمبمثهتلك هثهيسهتلكشو حتتلكف عمل فجنمثهملي عحكتيطيجنمثهملي عحكتمئيععألمثهخملكجليطغ

ن ظهث مض عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأل ينهن عخفخيمب  شهثستثمت عجنتلكمظيعهنلك  نشنيمئيطهثستثمت عخفيعهنلك  ي
جننمض عخفمئلكن عحكتثمت كنه قد حصل:  عجنتلكمظ جعمئ َو شاهدة(ً  دائماّ  :حممثمتتمي .)با

س اِ هذا األثرُ حصول ٍ بل لعلةً،اّيّتفاق ل
مغمك هُ توجبّ ي نجنهئ َّـىعن عجنخيمبمل عجنت مع ي

هقجن عآلجغيع جنمثسمن هنخيمثمتمل ن عجنجيبمثخيمثي  .مل نمض عيحكتمئيععظعغ عجنمتلكخممهملي مض عجنخيمب
ن عآلجغيع هن جلمبمل:ي جلمف عخفمهمتهن َّـمتلك ُّـيعف و ظهث مممث ُّـهئ ي و نعجنخيمبمل جمحق هنخيمثمتملي ي ط ي

ي حميعم جعخل عخفجيعجعلكغ نجعخل  للكغيممخص حكمثمسجخ مض عحليطحكمثل نجلمف َّـىعع عآلحكلكق  ي
يآلن عجنهييعم جعخل عخفجيع: خملكم شلكغيعحليطحكمث ي ظن عخفجيعجعلكغ :لكغيجعلكغ نعحليطحكمثي  سهئ يعهثخصي

ف حكبمك مغ فش هنلكوحممثهتلك جع مغ ه نظن َّـىعع عجنسبمك هن هي جن َّـىعن يجنحنظ عجنىعه معت مض عي
يعجنحيلكَّـيعغ فعألخص هن جمحق معخيمثخل خفلكَّـمث يلكغ حممششلك جعلكآلضلكحممل عمل يمض عحليطحكمثيظهنلك . مل عجنسبمكه

ومل عجنسبمك ظهث ظه خظي سهئ حممثهتلك جعتخيمثخل هنلكَّـمثشقجن ش ي حمهت ُّـيعه ظن عحليطحكمثشط َّـي لكغ ي
م عآلجغيع هنخيمثمتمليَّـ عخفجيع مغبمل حلمه هجعلكغ نجنهئ عجنخيمبمل عخف ي يش نظشلك َّـ هثهييغ عخفجيعيي جعلكغ ي

يظن مض عخفجيع:  نَّـشوهن عضلكحممل هجعلكغ جلمبملي ه جلمبمليجغهبمللكغ ي نمض عحليطحكمثش هنلك ي هثخيمبهبهتلكي  ي
هنمل يهثلك هثتخمث هنلكَّـمثع : ظهشه مملكجنمتلكق هنثالههنخيمب ي يمل عجنخيمبملش هن ظن ي وعجنخيمبمل جمحق هنخيمثمتملي ي ن  ي مض عجنخيمب
ه هن ظشلك مصيعجعلكغ)مض عيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس(مل يعجنجيبمثخيمث ي  !ي

ين َّـمتلكم عن. اللكغ جمحق معلكنيلكغ نعحليطحكمثييعُّـبمثجعخل عجنتج يعخفمهمتحملكجنهييعم عجنىعه قمميعن 
يهنخيمت ظحفيع جنمبحيطحكمث م نحتمئشَّـمتلكلكغ جمحق عجنىعه ُّـىعمميعن ه مم  . ظحفيعهو عمل فقعحكملهمثمئ هن
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يحم عخفمهمت عحليطحكمثعقنش  ي لكغ ي مض عحليطحكمثي ظهث: نَّـشوجعلكغ هن عضلكحممليلكغ جعلكخفجيعي

مغيط معخيمثخل خفلكَّـمث ه نظشلك عجنمتلكق ظن عجنجههبيغ هنثال ظن جمحق قجن هن عآلشيمل عجنخيمبمليُّـ  شحكبلكغي
مغيط معخيمثخل هنمض عخفجيعجعلكغ ي ُّـ  .يمل عجنخيمبملي خفلكَّـمثي

عغ ظن ُّـمئلكم مغيط معخيمثخل: نعجنمه همض عخفجيعجعلكغ ُّـ لكغ يعحليطحكمثيظهنلك  شيمل عجنخيمبملي خفلكَّـمثي
عم مض معهيسحق عحليطحكمثشهحممبهتلك هنخيمت ظحفيع جمحق عجنىعه قمميعن َّـمتلك ي نظن َّـىعع ظجفيط عآلخم  .لكغي

ي نعآلنجنمثلكغ شينجنمثلكغعآلي عي  مس معثبمن جنمتلك لي جعحسمك عخفمتجي عآلقحكجيللكغ يحملكجنمثمئمثمتمث
 .هعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكميخمٰهمثمل ي عي هجنمثيغ حصلك هنمهيطعم

 مض ه هثمسحفىع عجنمتتمثجمل نهثجخيمبهتلك ظمييعهشيجعخييط عيحكتيطيم جعلكجنمئمثلكق عيحكتثمتلكأليجغ 
اُوالقياس:  ممخص خملكمال عخمجكعذوخممثلكق  : هكذا االق

صغرى  يجةُنفس(ا سابقِ القياسِ ن ٍلةع لٌ معلولِ هذا األثرُ حصول:)ِ ا
 . هنلكّ

م ييجعيطن م ُّـىعمميع مض عحليطحكمثيجلمبمل هنلك ظن هثمئ ي آلهث حك ي ي معخيخل يجيعجعلكغيظن عخف :لكغي
ه حمتبمئ عجنخيمبمل هنبهتهبملطيمل عجنخيمبمليهنلكَّـمث جفملشي ه هن خمبمث هنلك عقع فحفمبمن هنهئلكهثلك نقظُّـمن جن  جلمبمثهتلك ه
فَّـلك هن جعلكغ عجنمهيطحممل نعيشهعي مغيطه مجمثهقحك مغ ي حممشن جلمئمب ي ُّـمئيع جع  جع رىغن شيمعهيلكمي

هجعمسن قحكلكهنلك ف جلمبمليالجعيط حم.  ي معخييعحمي خميط قحكهبهتلك نجنهئمتيي وهن نمغ  ي هثخييعم ش هنلكي
مغيطعنشمثمئتهتلكجفمئ م جعخييطن هنخييعحمتهتلك حفالم عجن ي حممشهث مض عخفجيعجعلكغ هثخيخل شي هن ظن عجنمئ ي ي

هعجنخيمبمل فعألخص ى هنثال جلمتيطهنلك ريحمهي جلمب عجنجيمك. ي و هنخيخلو جنخيالف هنيعكهغ فنعظزيعه يخل وبى ُّـشي
جنيظهنلك  شَّـىعع مض عجنمهمييعه. مليحكبب نمعمسجغحقعمع عجللكهثبمث  :مض عجنهئمقه حممئ

ىا ٍ لعلةٍمعلول  ):ةّ أوٌةّبديهي( ك
لفُ يمتنع،ّ  ُ ن .ه عنهاّ  نَّـىعع عجنمئلكهث

 نعجنهئمقه هن جفهئ عجنخيمئ جنمثهيمثيط عجنمئمثلكق شي عحليغيهئيعقي آلهثلك ظحفىعهثلك عجنمهمييعه هن معشسجلمئحل
هعخفهسجن هنمتهتخص هثتمثجمل ن عجنخيمئحل. هملي ُّـمئمثمتمثي ف َّـىعع عجنمئلكهث ُّـهيمثيط  ي ُّـهبهئ ظن شينهن جليطن نمغ

 .ه نعضحملهملي عحكتيطيجنمثهملينَّـىعن جلهبمبمث. هملي ُّـمئمثمتمثههثتمثجمل
  تج ش األول(ي لفُ يمتنعُهذا األثر: )ّمن ا  ُ ِه عن علتّ   .هّ

ثناّقدموهاتان ا الس : ي عجنمئمثلكق عيحكتثمتلكألوتيهنمئيطهن عخفيععف هن .تانّ بديهيّتان 
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حصشتلكنيتلكن عجنخيمئمبمثيمئيطهنعخف ن فعألهبمث(:  نرلك خم  يمم( نش)هملي ني ظممثيعُّـهمليعجنمهيطحممل ي معهئ

م ي ُّـستحمث ظن ُّـتخمب جل جلمبتشوهنخيمب  .)ي
ا ى االق ذا ك مَ فرجع،ّو اتُ ا جر ِ  القضايا ا ّ إ القضايا األوّ  ِةّ

شاهدات هايةِوا ي ظهث عجلتمق عجنهئمب: جنمتلكيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك  .ِ  ا ميمم(مثمل ي  ُّـهبتمت و هنخيمب
ه خمٰهمثمل)يختمبهي جلمتهتلك هظنجنمثمل ي ي جعلكجلتبلكق ظن شيَّـ عجنمئٰهلكُّـلك عآلنجنمثمل نعخفجهلكَّـيطعغ: لكمي آلهث خمشي

هعجنمئمثلكق هنيعمممك يعجنمهمييعه نَّـ هن عحلسمثلكغ: تخليهنمئيطهن هن ي نَّـىعن . هملي نعجنهئمقه جلمئمبمثشي
يمل جلمق جلمتهتلك جعلكآلنجنمثمليعجنخيمئمبمث هظن عجنمئٰهلكُّـلك عآلنجنمثمل هنمتحخنغ: يمعمئيطن نقمميعهثلك حممثخص شي ي و خمٰهمثمل مضي  ي

هنجنمثمل نَّـ جنمثسمن ظهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم:  نَّـونعجفيطغ قي  . جعلكخفخيمت عخفىعمم
م:ال ّثم  ة  ّأن: ّ أنا ال نع من هذا ا ستلزمٍر يُ  ّ حكما يقي ًا مطابقا ً ً

ي مس معستمبىغن جفهئخص ُّـمئمثمتمثنحممشق ،لواقع عخمه هلك هنجيلكجعمئلك جنمب ي حمهئمث جليعم عجنمثمئخل جعلكخفخيمت شه
عخمشيحفيسعآل  يععفطي هن ظن َّـىعع عخفخيمت جنمبمثمئخل َّـ عخفش جعلكيجلتمئلكف عخفجيلكجع جنمب

عغ ي نظهث جفسمك عظجيالف عخفمتجي شيجليعحممتلك عجنمثمئخل جعىعجن يجعمسهثلك هظحمثِّـ: ظحملكف مض عجل
ه هنمئمثيطيعآلقحكجي عخمي ن عجنتجيعُّـبمثلكغ هنجيلكجعمئملييجعيط  نش جعلكخفجيلكجعمئمل جنمب هظن معهئ عخمي  ش جنمب

ونجنهئ عجنمتلكق مض ممثحق ن مض ي عقف ُّـجهتبهت ن ع : ظهشلكغ عجنيطجنمثيهنمئيطهن هن عخف يش ُّـجهتبهت
ي هن حفالحصلك مممث ظن عجنتجيعُّـبمثيُّـتٰهِّـغ جعخيىش ظهنثمبمل  نذشمليعجنمهمييعنُّـي عجنمئٰهمثمل مض لكغ ي

عخم هثحييعع جنالخكتبلكن مض معمب عخفهجنمثسمن هنجيلكجعمئمل  .لكغيمئيطهنه جنمب
 لكغ هن عيجلتخصفيَّـ ُّـهبمت عيخكتبلكن مض عجنتجيعُّـبمث: ُّـيعنيع معمئه عخفمئلكن ُّـتبلكفق حكهسعمنمض

ط عخم م عمل عجن ظ  جلمف عجنتجيعجعمل جنمب
هعن ممثحقع هن عيخكتبلكَّـ ن يُّـىط عجنبهلهلكغ عجنتلكقيمض خضيعُّـبمث من نخمخيلكغي  نمض عجنخيمب

ق: نعجنجهلكَّـيط جلمف قجنشمليعجنجيبمثخيمث ى هنلك هثيععن هن معجي نى نمعهئلكهني هنلك جعخييط ُّـ ن ُّـ و َّـىعن عجنخيمب  شه
يظن قجن ي ُّـهبمتخيهت هن عيجلتخصف جلمف هثتلكألمي عجنتجيعُّـبمثيعي   مض يجفتنَّـىعع ريعه . لكغي

ه حممشهث عقع عخكتب ظقجعخيملشلكغ جلمب عجنهيمبسهيمليهنمئيطهنعيخكتبلكن مض  ي ىعع يحممشن َّـ ش حممثهتلكه ظن خسسملي
عنشيُّـخيمت حكيط جعلكغ َّـىعع عجنخيمب  جلمف معيعم ي ممخص مض جعخيىش عيحكتيطييغ عجنجهلكألخيمل جعخل عجنخي
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يجلمب عجنهيمبسهيمل جعحجمل عحفتالحمهت مض جعخيىش عجنمئٰهلكُّـلك عجنهيمبسهيمث  هنث هنلك نقف هن شملي

م ظيطق عخفتمسحص همل هنيعغيخل عجنجهحقعقه جعمسظلكجنمل عخفلكَّـمثيعحفتالم مض خم  نظحفيعه جعمسظلكجنمل ي
ف مغ جن مض عآلحفحقشعجن هتميهييع عإل ممثحقع جحلك ضمثخيمن خكجييعع هن جلهبيعه  آلحكينعذ:  نخم يه ي

يحكهيمل نعخفجلكفجنخل هن ظَّـ عجنهئالن نمعيطخممثمئلكهت نمعخيمب مغيعجعىغهت مض اليمض معتب ظقعظ عجنهي
م نمعهيمتمتهت مض عجنبحهن ق عآلُّـخصن نمعمسُّـمثيط عإل عخفمتلكنيجفت شيعجنمئ ي معبخل مظ ظحفيع عآلهنيع جعمت ي ظن :ي

يىعع عيحكتيطيم جلمف حكيط حممشن مملكن َّـ ...وهنستمئمثش ندعلكهت جمحق هلكحكهت جلمئمثمثخم
ن عجنتجيعُّـبمثشهلكيجعلكغ عجنهيمبسهيمل جلمئمبمث ي حممبمثهئ فجنمثال جلمف حكيط جعلكغ عجنخيمب ي  .همل ظُّـٰهلكه
ن عجنتجيعُّـبمث:ّوخرسك بسهل  .همل ظُّـٰهلكي ي هثمسحفىع جعمتتلكألمي عجنخيمب

 شهجعمتجلكحكمل هنلكظ عجنبأليع عقع نخمخيمن حممث هثجلكحكمل وهنمتىع حكبخيهبألمل حكمتملهئ عجنهيمئهتلكظ و جف:لهسحش
ي جنهئ عجنخيالشينظهث رمك معجيهتحقن جعلكجنمتىغف مغمك هنلك  قحس عإل يمل عحلحلهني ش نمس ُّـ حفلكجن قجن

ن جنخل َّـ عجنمهحمثِّـ!ظنمغب  و نممىعجن جفهئهبهت هنمتىع ظجن حكمتملشي حمال هثيطقه ظه عجنمئ
ي مم  جع جفهئ جعخيٰههت جعجيهتلكقغش جعمثمتخص ظحمت عخفخيلكدنن جعجيهتلكقهتشجعمتجلكحكمل ظَّـ عجنهئتلكغ

عظوعهثسلكن  هن حممسُّـ َّـىعع عجنهئالن.  عخفالجفيطغيجفت مملكن هن ظَّـ عجنهئتلكغ ظن هن جمحقَّـ ه حك
هممالن عجنبخيىش عجنىعه جفهئ جعمتجلكحكمل جعخيىش حميعم عخفسمبهبخلط حممشقع مملكن عيحفتالم حكببلك 

وجنسيط جعلكغ جلمب ني  . جعلكجع َّـ جلمب عجنهيمئيُّـسيطرمك ظن ي حممسنم جلمب ش هن عجنخيمب
ه آلن عآلهثسلكن خملكدشي ظن هنمتجهمس هنث َّـىعن عآلخكهئلكيغ َّـ عجلهت: نعآلهثمهلكم  ي

ننجمحق  م.شجيإل جنىعع حمهت وهنخيمه يالجعيط ش حمهيغ جلمبخصيقفهثلك ظن هثهسحكيهث عقع ظع:  ني ظجفيط ُّـمئ
 :هحمهبثال. ي جع عيحفتالم جعخل عجنخيمبخصظ َّـ عجنىعه ُّـمتهب عجنخيمبش حممثهظن ي ُّـمئ عحفتالم

عغ م عجنهيمئ ظجن : خلي هن ممبلكق عجنخيمبخصظ عخفخنُّـهَّـمتلكم فجل ن مض جلمب ظظ يظش هنتخمبهي ي
جنهئلكن ي نعي ش نجلمبمثهت ظن ُّـبيطظنع هنمتهتشجلمبمثهت عجنسالن جل هنيطقحكمل ظَّـ عجنبمثمن وحكمتمل

.صصش كصف: مل عآلقجعخيمليعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث) ص(
.صك: عحلسمثمت عجنسمثيط ظحسيط: ش حتمئمثيعحلحل يخيالهنملمبجن شمعبخنغ عخفتخيمبهبخل) ص(



  ٥٥ ..........................................................................................مم كبهدئ األقنسو
 كمض هكص إىل كه وؠص إكنص عمامء كدرسو ٍص أن يلندوا قتهرنتص كنذ أكش سنوعمنن

ّويذا يلنض أن عمص األؠضل كهت واضنحص. عمننص اكسالمأيص اكبنى   عند ّ
َفمضال أن عمامءهه رنحثضا مم يذا اكلمص. وّأيص اكلهك َّ نمهت منه إىل يذه اكتحمّ ينه زنضؠ،َ

 .اكرشنمو اينضمنضدة رنني أيدينه اكنضم
ّ كش أهص إكهم ّإن اكمخر اكرازي ىندم اكممسمو رمحص اإلر ّمل اككنخ اينيمضل

ً وكمص ذكش كنس همكه،منيّاينكم  رنص كه قهن يلرننص كص اكتكمنش منلص ،ّ
ّاكمالسمو يممرون فنام يلرننضهص كص هلري ٌأهنه سمننويص  و،ٍهتّ  أم  يرد عمننهّ عامّ

 .كضهصش فنام يمضّمل يمص أنند يكمكض ويذا رنخالف كه  ؟ال
م سوادفإ ا من أح ِن كث ً اسّ يِ ا ب ارِةّ ا  ، خطؤهم فيهاُهم ينكشفِ  

سبون س بعلةَإذ  ٍ ما ل
ً علةّ ن علة،ّ ً أو ما  ً علة،ً ناقصةّ  أو يأخذون ما ،ًةّ تامّ

ن اتَبالعرض  ً وسضف يهيت مم رنحى اينلهكلو أن وانندا كص أسبهب . ما با ّ
 .ض كمهن كه رنهكذاتاينلهكلو أىنذ كه رنهكلر

الحظت:همِ خطئو َ أن  ألشياءّ همِهم  ار ون،    رنص أمننزهتص ،ً دقيقةُ ال ت
 عٰى كمتكمهت عمص ٍوينمص زنلبنش يذا اكمالم رنضضضح. ٍكمنالننلو كنسى رندقنمو

ً فهن قثريا كص األكراض اكتض زنمتكش اكنضم قههى كضمنضدة،ّاكلو ً  وقهن ، مم اكسهرنشّ
ّ كمننص مل يمتكمضيه ،ص اكبلسّ قام ختنّ ال رنسبو اينضت اكمجهإلض،بنهاكنهس ينضزنضن رنسب

رت ّ زنلضنينن و، عٰى اكمكش واكتكخنس اككحنحٍ قهدرةٍ كلدم ومنضد أمننزةًهتنجو
و ّو واكمنننهإلنّ كص األكضر اكمممنٌوقذكش قثري. كمى زنمش األكراضُو اقتّاألمننزة اكلبن
ّ أن كص :واحلهؠص. ّاكلمضم زنلضرت أمننزهتهرت يذه ّزنلضّ قمام ّ فههه هجد،وسهإلر اكلمضم

ً دقوّقههى أقصّممام ف ،ّ عدم دقو األمننزة:أسبهب ىنله هتهإلي اكتجررنو  قههى اكنتهإلي ،ّ
ً كلنيال وكثص يذا ال يمش فنص األهسهن عند نند.ًهأقثر ىنل ّ. 

صدق اٍ وجه انيةِةّقدم ت  ثناِ ا لقياس االس تقدم  و ّمدك واين؛ّ ا
ًوكمنص قد ننكص داإلام: (ههنو يض قضكصاكث ٌ فههص كض قههى ينهك أمننزة.)ّ ً أقثر دقوّ ّ، 
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هخميط ي حتمه عجنخيمبمل فعألخص  .ي
ون ُألنه قد ي س دائميِ األثرُ حصولّ واقع ل جربً،اّ  ا ُ فظن ا  : ظهّ أنهّ

م عجنخيمبمل  ّ اعتمادا  ات؛دائيجفمه عخم ظيطًةّها دائميَ حسبٍفاقاتً  هحممل نمملكهثمن مض عجن
ق يجنهئمت نيمعمئيطن عق شي هن عخفمهمتهنَّـىعع جلجمثمك. همليَّـلك فعألهبمثيمعمه  ي هنمت ظن عجنمهيطحممل ي معهئ

ي نَّـمتلك ُّـخنف جعمسشلك عشهمليفعألهبمث ي سسبهتلك عخفجيعغ فعألهبمثهلكغيمعهيلكخمي هنجلمف َّـىعع حمهئ هنخيمت ! هملي
 طيمعهيلكمجنمبمهيطحممل نعي

وعن جنمبمهيطحممل حكتمل هنخيلكن  : هثىعمميع عجغمتخل هنمتهتلكي
ف عجنحنظ جعال حكبمك:ّاألول ي نمعسهب .ه جع جللكخمى نمس ُّـمئشه جضلكم نَّـشو نمغ

 . عجنمهيطحممل عخفجيمبمئمل:جعلكيظجيالف
ضحهتلك جعهبثلكمطيعجنمهيطحممل عجنمتسبمثمل :واخيصأل و نهث  وجن مممتمن معبحهن جل ظيطُّـ:  نَّـشي

مغيطمع ظهنلكهنوحمخيعمغمن فن ظهنلكن فعقم ظيطحمملش هن فعقم حم ه حممشن نمغ ه نجنهئمت جن حكبمكي  شي
هنحفيعنمغ هن فعقم ظُّـٰهلك جن حكبمك ل َّـىعُّـ عحليطش هثخي.ه بخل جل حكببهتخص يخفسبجغخل ع نخم

 ه نجلمتيطم هنلكظش نضخيت جلمف عجنمتلكقه هن خمبمث هنلك جن مملكن جلمتيطم هنلكظشه عخمجكهثلك ظيطحممليعخللكك
م عجنمههييعشحفلكقف عجنمييعحممل لك جممف عخفلكظ ي نخفش نمملكهثمن فقمغمل عحليععقغ حفلكقف عجنمييعحممل عجغمتخل حم

خممن عجنىعه جعمب عخفلكظ فقمغمل شوهثىغجنمن فقمغمل عحليععقغ حفلكقف عجنمييعحممل عمل ظهييع  حمهي عجن
ف مض عخللكقفيعجنميمبمثلكن خضهبيط مغ ي حممشن خضهبيط عخفلكظ مض عخللكقف نجممبمثلكهث فعحف ش عخفلكظ عخف ي

مهنَّـىعع ظهنيع. س حفلككه هنمتهتخص حكبمكي نجنهئشهعجنمييعحممل عخمجكهثلك ظيطحممل .  ني جضىعنق حممثه هنخيمئ
ي حممثحسمك ظن جعخل جممبمثلكن عخفلكظ شيمعهيلكميحمهي جعخيىش عآلجفمثلكن ي ُّـمبتهيمن عخفجيعغ عمل َّـىعع عي

هنخضهبيطن جلالخممل ل قجن ظممثيعيهئيعق جنتطي و هن هنيعغ نخم مغيط ظُّـمل جلالخمملشي و هن ظهث ي مع ي  جعمثمتهتخص مض ي
عخم جن. عجن  هملي جفسبهتلك فعألهبمثولكغيمعهيلكخمهعجلتخصفع جلمف ع: ينَّـىعع هنلك خممهيطن عخفمهمت هن خم

عخم ع  . ي قعجعجيمل جعمثمتهتلكهلكغيمعهيلكخمنَّـ مض عجن

.ضصصش كصف :عخفمتهتمي عجليطُّـيط مض معخيمبمث عجنهيمبسهيمل: قعمغ) ص(



  ضض ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
فطيمعهيلكممممث ُّـمئ عي :ال طسصل مغ   مض عجن

يحممشن عجنمهيطحممل عجنت جنمثسمن فعألهبمث  نحصىعن عجنمهيطحممل عجنثلكهثمثمل شه حصلك هنخيمتهملي ني ظممثيعُّـهملي
 . ني معمتلكمض جعخل عآلهنيعُّـش ظحفيعههنخيمت

عٍ أو لقصور إدراكٍ أو غفلةٍهلّإما  ٍ أو  مّ لةَ فأهمل،  ا  من ً 
وادث م يالحظِا لفْ و َ فيها  ون.  األثرّ الحظتُوقد ت لحوادثُ  ةِه  يعهنلك  ً قا

قن نجليطن حفمقمع معخيمثمت جلمف حمهت معمب عحللكفجغمل ي ظن آلن ظمغهتىغمع عجنت جلمتيطن ي شجنمئمه
َ وجد حصول،ً قليلةَ حوادثَبأن يالحظجعيطخملكألمئهتلك  َ ًه علةَ مع ما فرضِ األثرَ  و ،ّ

ق َيقة أن العلةا ّ ءّ َاتفق ُ آخرٌ  وادثُ حصوّ م يتخلف،  تلك ا ا  ْ ف  ُ األثرّ
 جلمت ز نَّـ هنلك ُّـخيمقش ممهب سمه جن عجنمئجي هن هثخيمثمك عجنمييععغ نظهيمث عجنجيحق،فيها

م جعمئجي عجنمئجيلكل  ممثحق عجنمئجي عجنىعه سمه جن عجلىغن هن ظفهث :ظه شيمض جلمب عآلظ
 .يجه نُّـمئلكجعمب ممثحق عجنشوخظ

و استمر ة وغو جر َ  ا ري فّ ُما  وجد،هّ  نَّـىعن ً.الّه أوَ ما اعتقدَ غَ 
ن عجنجيبمثخيمث َّـلكيمل نعجنهئمثهبمثلكألمثي مملكجنهيمثىغُّـلكألمثشمليهثتمثجمل عجنخيمب  .مل نهثح

رب: ًمثال ُقد  ساّ شبُن اإل اءَ ا ِ  عدةِ يطفو  ا  ،ٍرةّ متكرَ حوادثّ
ك خاصُفيعتقد ّ أن ذ شبٌةّيّ اءِ  ا ق ظن هن حفلكظِ وا ي حممثتمه يمثتهتخص ظهث جن نضخي يي

م ش عخفلكظ ُّـجيهيمض أخطـ  ُفيح
ً
اءٍخشب  ّأن: ـ   و جرب.  يطفو  ا كنه  َو ّ  َ بعضّ

شبِأنواع قيلِ ا وزنِ ا وجد،ِ ا اءّ أنَ   إ ُ بل قد يرسب،ِ العذبِه ال يطفو  ا
اءِ أو إ وسطِالقعر ئذ ّال شك ّ فإنهِ، ا  . جعتجيعجعت عجليطُّـيطغُلّه األوُ اعتقادُ يزولٍحي
و غ َو ةّ جر شبِ غٍ أجسامِةّ  عدَ ا الحظتَقّ ود، ا َه ووزن األجسامِ   َ َ َ 

سوائل جلَوا قن عجنمت ٍبدقة ي عجنىعقهي جعلكجن
صل،ٍها ببعضِ بعضَ وزنَاس وق،ّ مَ   ٌ  ح

َ بأن العلة،ُآخر ّ شبّوُفُط  ّ اءِ ا شب:  ا َ أن ا اء أخفّ ي ي ظن ،ً وزنا من ا
جلشمثت ظن ُّـجيهي جلمف عخفلكظيحفلكظ ني جع نقهث عجنمت جلش عخمتهش لكهي ي حممب معميحق نقهث عجنمت  ي

عهثخل عجنهئمثهبمثلكظ و نجنهئ هن.جنيعحكمك مض عجنمئخييع ي ُّـحي شملينعآلنقعن عجنىعقُّـ ي حفمقغ جن مض خم
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يظن حفلكظ  .مثمل عخفلكظ حكبمك قجني

صل مٌ  قاعدةُو سم:ٌةّ  َ  أن ا امدّ سائلَ ا ن أخفِ يطفو  ا ً وزنا  إذا 

رسب،منه ن أثقلِ إ القعرُ و جلظ : ظهً وزناَ إذا  ه إذا ِو وسط شيجغمئ مض نقهث عجنمت
وزن ديد. ساواه  ا ُ مثال يرسبُفا اء ً زئبق، ا طفو  ا  .ًوزنا منه خفّ ألنه أ؛ و

  ؠؠؠت .٤
ه نَّـ ظن عحليغ ُّـخيجي عآلهثسلكن عهثجيبلكجللك جل شهن جعمثلكشلكييجعيط  همض عخفمئلكن هثمئجيمل يي

حكلكغ ه حممشهث عقع قظُّـمن خكمثأللك.عخفحس ه ظجلجيلكم جفس عهثجيبلكجللك جلمتشي ينجنهئ عجنىعَّـ . ي
عهثمثمت مض عآلجل ي جحلك شمثمئتهتلكلكغ جلمف جمحق جفمئ عجنخيمئ معمب عخفخيجيمث معمتمئ عملش عآلجممبمكينخم

 .ه عمل عيخكتبلكن جعحهئ عجنخيمئيُّـهسف
 وجن هثحييعغ عمل هثجهبمل:  نَّـشهقمميعهثلكن حكلكجعمئلكعجنىعه  ملكلكخفثينهثمئيعغ َّـىعن عجنهيهئيعغ جع

م جنش مض عجنسخصظوجعخيمثيطغ ي هن ظن شهَّـىعن عجنمتجهبمل ظميحقغ:  حملكجنىعَّـ شلكلكمك عجنخيمئ نُّـمئ
ىعحليغ جفهئ جعمسن َّـىعن عجنمتجهبمل مع ي  ممبحق جعخل ظن ه نحميعم. هبىعن عخفسلكحممل عجنبخيمثيطغهيعه ظميحقغي

يُّـمتمئ عجنىعَّـ عخفخيجي عحلد عمل عجنخيمئ نُّـ  نجعخل هنلك جفهئ جع شه عجنمتجهبمل ظميحقغيهيمثيط ظنى
ن عجنمتجهبمل مع ىعحليغ هن مم  . جلمف َّـىعن عخفسلكحممل عجنجهلكحكخيملهيعه ظميحقغي

 يعجنمتمئمبمل هن عخفخيجي عحلد عمل معيعف جعسبمك َّـىعن يعهثخصلكغ  عيخكتبلكَّـهع هنحقيعن ممث
. مثمئتهتلكَّـ نُّـمتمئمبهتلك عمل عجنخيمئ جلمف جمحق جفمئحممثهتلك عجنىعي نعجنت ُّـتخنم شمليعجنخيمئمبمثيعجنمئٰهمثمل 

ن عآلهثسلكن فخممثمئلك ييجعيط نجنىعع   عمل و نفخممثو ظحمثِّـوعُّـمهلكم عخفخيجي جعجههئمض هظن ُّـهئ
 .عجنخيمئ

ضمثح ه معيععن ُّـجيمبمك هنلكظ جعخييط عحكتهيلكخمت شو خفيعُّـىشهملي مغيععجفمثهملييعه جلهبمبمثى خضجفخل: مع
ه هن ظن َّـىعع عجنخيجيىس مملكقغشهن عجنتخيطُّـيع عخمخيي ق يحممشن َّـىعع . ال نجنمثيغ جع يعحليغ نعجنجهخي

قغيعهثخصجعلكجنخيجيىس  و ُّـمسجخ هن هثمئ عجنىعَّـ عخفخيجي عحلد عمل عجنخيمئ جعمه  جل و حضتمبهيملي
عخم هخص ُّـيطجل ظهث مغلكألي قجعشنممىعجن جفلكم عآلهثسلكن عخفيعمعب. عجن  ش حمتسمسجن جل عجنسبمكشي
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م ظهثلك حفلكألحم ىن عخفخيجي عحلد ُّـمتمئ عمل عجنخيمئظُّـخيمت ي جحلك شو نجنسمن جعجلكألهمثمئ ي  نجعيطم شي

عخمخييظن ُّـخيمق عجنىعَّـ  عن عجن ي ُّـخيمق جلمت جعمئٰهمثشيجل جضت نهن َّـمتلك خملكم .  جنو حضلكجنهيملوملي
ىعن عحليغ ي ش :عجنخيمبخصظ ي ين عحلهئ عجنىعَّـمتع نشهجيإل ظجعيطعي  عجنىعه هثمئمب عمل عجنخيمئ َّـ ي

عخم يع مض هثحييعُّـي مغيطه نَّـىعن عجنمتمئجيمل هنهيمثيطغ.عخفخلكجن جنمب يحفجيمس عحليغ ُّـخييطيط آلن مل عخفخييعحممله  ي
نشمل عخفخييعحممل جنيطه جلمبخصظ عخفسمبهبخلي جعخالم هثحييعُّـطي ظقمملكن عجنهيهئيع عجنمييعمحهن جن  :ي حممشش ُّـمئ

ين عجنىعَّـ خفعي عحليغ ي شجيإل نيعن يلك ُّـمتمئ عخفخيجي عحلد عمل عجنخيمئ ُّـتخنم حممث حممثخيجيي  ي
هخمٰهمثمل  . عمل عجنخيمئهحفلكلكألمل ي

عمعيععغ معخيتمق هن ظَّـيجغ  يعن عخفت ي حممشن ش هن جلمئلكأليطهثلكولكغ حممثخص ُّـيعمعبيش جعهئثحقي عجنمثمئمثمتمثي
ي حممشهثلك هثخيمب ظن عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل شعمعيعي هنمتهتلك عهثخص معثبمن جعلكجنتهعممثحق ظن ُّـبخيهن ييجعيط ي

ي مط نهنلك عجنيطجنمث جلمف ظهث ن:َحشلخه  نجنهئ ش عمل عخلمبهقحك ى هن َّـ قجن عجنيعحك  مغيططي
عمعيع نظهث نمغيط هنث َّـىعع عجنجهخيسي عي  ي فجنمث جلمف قجن:لشسخ   نمملكن هن ظهيلكمعشيعجنت

عجن ممىععممىعع ممىعع نهن ظحمخيلكجن   ....نظخم
مي جغبمن جنمتلك ظهث نجن   عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل نَّـ حفلكمعى هنهو هنيعحكهمملكن َّـمتلكم قحك

مطسمسم جل هنخيجىغمعى حمتشعآلهثبمثلكظ نعخفيعحكمبخل  .عجنمئيعظن عخللكجنيط:  حمتمئ
ي هنلك عجنيطجنمث جلمف ظن َّـىعع عجنمئيعظن عجنىعه :سمسمى حمتشهبمتلك جعمتىغنم عجنمئيعظن جلمبمثينجن حكمب

م عآلجلحي   طيظمف عإل جلمبمث نظجنجعخل ظُّـيطُّـمتلك َّـ هثهيس عجنىعه هثىغم جلمف خممبمك عجنيعحك
ميي خك عمعيع: ي ظهث معمئ ف:جغبمن جعلكجنت مغ ه ظن هنلك هن  جعخل ظُّـيطُّـمتلك َّـ هثهييغ عجنمئيعظن ي

 .يظمف عإل جلمبمث نظجن يعجنىعه مغلكظ جع عجنمتب
ف عآل ونممىعجن جن حكألمبمن جل نمغ  نجل جليطفَّـ نمعيعمعمثبهت جلمبمثهت عجنسالن يألهبملى

م خضمثمكطينجل عجنيطجنمث جلمف قجن مممب عمعيع: حك عنش جغبمن قجن جعلكجنت  . ني فجنمث جلمبمث حك
فغ جعخل ظُّـيطُّـمتلك عين نعجنت نممىعجن جن مغ غ عجنهئتمك عآلقجعخيمل عخف  حكألمبمن جل جغب

ه نجل عجنيطجنمث جلمف ظن ممتلكغ عجنهئلكمض هنثال ممتب جغمئمل عآلحكالن جضهبيط شَّـ جلخصف هنىعَّـبمتلك ي
غ عجنهئمبمثمت فشجع ُّـخيمئ مغ ه نهنلك عجنيطجنمث جلمف ظن هنلك َّـ هن  جعخل ظُّـيطُّـمتلك َّـ هثهييغ ممتلكغ ي
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وهثهيس جنهئمت عخكتهب جلمف قُّـلكفغ يظهث ظن ش ظحفيع ي جلالخممل جن جعهلكممتلكجعيش نظهث جنمثيغ عجنهئلكمض  ظن ي
عمعيعي عي ط ي فجنمث جنيطُّـوهثمئمثمهمل  .عجنت

م عجنخيمئلكأليطُّـ عقف مض عآلظ  عق ظممثيعَّـلك طملينممىعع عحللكم مض جلهلعغ جع هنأللكغ عخف
عمعيع مغيطحمخص مس . جغبمن جعلكجنت ه جفجملُّـ عمعيع ُّـهيمثيط عجنمثمئخلس هنمتجيمئه نفجنمثي مه س شي جلمف ظن عجنت

 . مض ممثحق هن هنبلكذ عيجلتمئلكفهحفمب
ف جعمبيطعننممىعجن مغ ه نجفهئلكنه ظحفيعه حممثهتلك ظخكخلككو جلمبهب جع عهثخل ه نظهثحيهبملي  نخم

ي هبلك عجفسلكحكلك نمغيطعهثمثيمس معجهلكَّـيطَّـلك نمس حتيغ ه هنلك معخيمب جلمتهتلك ظهث هثمئ جن حمالني نممشهلكه  ي
مغيط جعمبيط ههن عجنمتلكق ظهث ُّـ  ه خكخيسيحممب خكهئ.  عحكهب ممىععه عحكهب ممىعع نخكخيسي

ق: خضمثبشجعىعجن ه ظن َّـىعن ظهن عمعيعغي  .و ي حتتلكف عمل فجنمثه هنت
عمعيع نظهث هن عجنمثمئمثمتمثمثمليظرهن َّـمتلك هثخييعم  ي جعحهن عجنت لكغ عجنت معيطحف مض ظمبمك ي

عمعيع ُّـهيمثيط شعجلتمئلكفعمعمتلك ي نهن َّـمتلك ظُّـٰهلك يجعيط ظن هثخييعم عجنيطجنمث عجنىعه ُّـثبمن جنمتلك ظن عجنت يه
ل نعحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمتشيعجنمثمئخل عخفمتجيمئ ض م جنمبهب غ عخفحهب  . نَّـ جغب

م عخفمتجي عآلقحكجي  :يحكب ل عن عجنيطجنمث جلمف قجن ل ممخص ظخهثلك عجنمث حممثخص يُّـمئ
 .ني قُّـمك حممثهتلك يي خك هملي جلمئمبمثهمممقه

ف خظوألمل خكخيسجن ظحفمق هن:  قجننجعمثلكن مغ ل جفلكفجغملو جع خم و هنخيمثمتملو ظن جع   حممتجخيمبشي
ل َّـىعن عحللكفجغمل:  َّـهئىععهظمييعه خم :  عجنمثهتلك مممقه نَّـي نهثٰهظحفمق َّـىعع عجنخييطف جع

علكهسن جلمف شخص ظحفمق َّـىعع عجنخييطفيمممب  نعقع مس ُّـهئ عجنهئىعغي حممشن َّـىعع عجنخييطف ُّـهبتمت مع
عخم هَّـىعع عآلحفبلكق مملكقجعلك مملكن هنجيلكجعمئلك جنمب  .ه

عمعيعَّـىعع  : حممئلكم جعخيٰههتش ننخم عخلالم جعخل عجنخيمبخصظ مض عجنخييطف عجنىعه سمه جع عجنت
  ظن ظظحلكغشيجليطف ظظحلكغ عحلجمل(ألمل نجغالجغمل جلهل  جغالجغهب: نجعخيٰههتشجغالجغمل جلهل

جن معخيلكملط نجعخيٰههت جلهلننش)وجعيطق ون : جنمئ م ع ن من َن ي ُ ْ ْْ ُ ُْ َ َ صابرونْ ُ َ 
ننجعخيٰههت حك ط حكبخي ني شهي هنلك مض .  حص مض عخفمثمئلكغجلمبمث عجنسالن يحفتمثلكق هن

ن عجلىغعحملكغ  حصىعع عجنخييطف جعلكخفيععفط نهنلك عجنىعه و عقمعبلككي نظهشَّـىعن عيحفتالحملكغ هن حممت
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 هن ذنغ عآلجليطعفطعجنهئيعُّـ مميع مض عجنمئيعظن ىقي جحلك ظحفيعمغ جل هثحيلكأليعن

م ع ظن قجن عجنخييطف ظهنيع: نجنىعع هثمئ هعحمجكض ى ني ُّـمبتهيمن عمل عجنخييطف عجنىعه ههنبهت ي
جن عخفمتجيمئ ي حممشهث جن حكمسجنمن عخفمتجي عآلقحكجيشيُّـمئ يهنلك عجنيطجنمث جلمف ظهث عقع عمغتهب : ي

علكهسَّـ جلمف عجنهئىعغط آلمغلكغ م قجنع :َّـىعع عجنخييطف ُّـهبتمت مع ىحممثخيتمق . ين عجنخيمئ ُّـمئ و
ه خمٰهمثملعجنهئمقه هظنجنمثمل ي  ظجلحي هن ي نخمٰهمثمل عجنهئشه مممئٰهمثمل عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكمي

و حمهئخص ظن َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك ي حتتلكف عمل فجنمث.عجلىغظ ه حمهئىعجن َّـىعن عجنهئمقه ظُّـٰهلك ي شي
ه خمٰهمثمل حممثخيتمقَّـلكشوحتتلكف عمل فجنمث  .همليخمبمبمث ي

عمعيعغ مض عخفمتجي عآلقحكجييعجنمئٰهمثمل عقنش  ه هنيعممبمليعخفت مل مل عآلنيمئيطهنعخف: تخليهنمئيطهن هن ي
عحكجيمل  جلملععجنمهمييعه نهثحمه جلمبمثهتلك جع عخمخيملوظخكخلكك حفبلكق مصهب  . هنلكو جع

ه هن َّـىعع عجنمئبمث عقع خملكم خكمثأللك وجليطفي مم :مل ظجلمتينَّـ عجنهئمقه عجنخيمئمبمثنعجنثلكهثمثمل 
علكهسن جلمف عجنهئىعغ علكهسَّـ جلمف عجنهئىعغعقن. يحممشهث ُّـهبتمت مع حممشقع مس .  حمهتهسيظ ُّـهبتمت مع

ن ع مملكقجعخل حمهت ظلكفخم هث قغي عجنمئٰهمثمل حممهمييعه. ُّـهئ  نمممقعَّـلك شحفبلكقعغ هن عآلههنمسحف
قغ و خمٰهمثمل هنههنمسحف  جع َّـ جفسمك عخفمتجي شجلمبمثهتلك ال ني هنستيطمو جمحق هنمقَّـومليجلمئمبمث ي
ه خمٰهمثمليعآلقحكجي غ. هملي خمجيخيمثهمليجلمئمبمث ي  .حممثثبمن عخفجيمب

ي َّـىعع نجنهئ عجنسمث  ي جعمسن َّـىعن عجنهئمقه جنمثسمن: ظحملكفقحس عإليط عجنجههتمثيط عجنمهيطق ي
هخمٰهمثمل هجلمئمبمثمل ي ه خمٰهمثمل َّـيعهثخص نشي يحملكخفيطجل جفسمك عخفمتجي . و حتتلكف عمل فجنمثهمليعحكتمئيععألمث ي

علكهسَّـ جلمف عجنهئىعغيظهث جن عمغتهب َّـىعع عجنخي: يعآلقحكجي يط عجنجههتمثيط ينعجنسمث. يطف ُّـهبتمت مع
م ط حممشن َّـىعن:ُّـمئ و نعهثخص حتتلكف عمل فجنمثهجنمثمليجنمثسمن ظني عجنمئٰهمثمل ي هنلك عجنيطجنمث جلمف قجن  شي

و خمٰهمثمل جلمفهملي حتمبمثمبهتلك هثجيطَّـلك هنبمتمثنجنيطه نينهن َّـمتلك حم . ومليعحكتمئيععألمث ي يخميطق   ي عجنمئٰهمثملي
عمعيعغ نعحملكفهتلك عجنمثمئخل جلمف ظحكلكق هنمتجي عيحكتمئيععظ  عجنمئمثلكق  جلمف ظحكلكق هنمتجي يشعخفت

 .يعآلقحكجي

.ططصك: عآلحكيغ عخفمتجيمئمثمل جنالحكتمئيععظ) ص(
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ظ مض نشهييمل ظنيمل عآلقحكجيمثي هثلكخمىس مض عجنهئمقه عخفمتجيمئمثقحس عإليط عجنجههتمثيط يحملكجنسمث  ض

عمعيع جل عحل هُّـخيمت ظن ممثحقع هن عخفخيتمئيطعغ ُّـسمئيش جل ي جحلك شيجمثملهنمتلكخمجهت ُّـسمئيش عجنت ي
عمعيعغ معهيمثيط ي عجنمئٰهمثمل ي ظحفيع جلمف ظنوهن عيحكتيطيم جعيطجنمثيالجعيط  حمشعيجلتبلكق  شعجنمثمئخلعخفت

ييط عجنجههتمثيط نهثجههئ جلمبمث نهثثبمن ظن عحل هن عخفمتجي عآلقحكجيي هثمتلكخمىس عجنسمثظن ي  نَّـىعع ي .ي
م جلمف عجنيطجنمث  خم عمعيع ُّـهيمثيط عجنمثمئخل هن فنن عجن ن جعلكحصيعنغ نعجنتسمبمث جعمسن عجنت يُّـهئ

 هن ظقعف يعن جع شي حممشن عجنتسمبمث جعىعجن ي ُّـهئهيطيخص جنمبخيمبخصظ نعخفحمئمئخلي يحكمثشعجنمهحمثِّـ
ن جضمئمئلك مض هظن ُّـهئ عمعيع ُّـهيمثيط عجنمثمئخلييجعيطعجنخيمئلكأليط يٰهمثمل  خمي  شي ظن ُّـخييعم عجنيطجنمث جلمف ظن عجنت

يمل عجنت ُّـيطجلمثهتلك عخفمتجي عآلقحكجيي هن عجنهئمقه عجنخيمئمبمث َّـَّـيظهث ن  هن عخفمتجي ن ظشي
م ظن شيط عجنجههتمثيطي نهنمتجي عيجفتخصم جنمبسمثيعيحكتمئيععأل عن مملكن هن ظَّـ  ل ظن ُّـمئ

مغيط لكيعُّـيعهثخص نشسن ني قعم معلكسي َّـىعع عجنيطجنمث معلكن:  لمث نعجنتيطخممثعجنتحمئ  ه جغلكجنهنه ُّـ
عمعيعيجفجمثملآلجغبلكغ   . عجنت
ف جعخل ظُّـيطُّـمتلك ل هنثال ل َّـ ييطىظن ُّـيظهنلك  مغ عمعيع فجنمثال جلمف ظن َّـىعع عجنمئيعظن عخف هجل عجنت يه

عمعيع جعمسن َّـىعع ي ُّـخيمتمثمتلكيجفجمثمل نرلكغ جل عجنيطجنمث جلمف شهثهييغ عجنمئيعظن يحممشن َّـىعع  !ي عجنت
عغ جل   يفم:  حممثمئلكمطههبخيمل نعمغبملظالغ عجليظن عجنيطجنمث جلمف  هنلك :حكهسعمهن خمبمث عجل
عغ جل حكهسعمشهجلمبمث حفمق ققعقغ هنثال يهنلك عجنيطجنمث جلمف ظن عخلهبيع :  نهن خمبمث عجل

عجفيط :  حممثمئلكم...هنسمبحفمق جضهبيط جع : ط حممثمئلكمهجفيععن ينهنلك عجنيطجنمث جلمف ظن حفمق عجن
هجفجمل مي كي مم يهن ظن! ي جلالخممل جنمتلك جعىعجن: ط ُّـمئ عمغبلكغ نعخفحيعهنلكغ معثبمن جعلكجنمتمه  يعجن

و ني معسمب ظحفبلكق عيجفلكف جل عآلُّـيععف جعخييطغ عخكهئلكيغشلكق عيجفلكفمل نجعمسحفبيعجنمئجيخيمث  ي
ه جنسمغلكجعمل جل مجمث عآلُّـيععفعغ يحمهئخص ُّـمتبمي ظن ُّـتمهيط. يجلمف عجنيطجنمث جلمف جفجمثتهتلك

عجفيط ظن عجنبحهن جل ظفجنمليجفجمثملجلمف عجنيطجنمث جلمف  و حفمق عجن ي ظحفيعه آلجغبلكغ جفجمثت ي
م ظن قجن ي جسهبمتلك ينجليطن عجنمئ عيجفجمثمل ممىعجن رمك عجغبلكغ شي معيع نجليطن عيجلتخصف  عجنت

جن عخفمتجي عآلقحكجي قومثت جعيطجنمثي ظن عجغبلكغ جفجشيجلمف هنلك ُّـمئ .  ظحفيع جمحق عجنيطجنمث عخفىعمم
ييطع جنهئ ُّـتهبهئيقمميعهثلكن مغمثنجلمف عجنجيلكجنمك ظن ُّـمبتهيمن عمل هنلك   .يمث عجنخيمبهب هن عجنتحمئه
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م قحس عإلي هثيعمغ عمل هنلك قمميعن عخفمهمت شو جفلكمينجلمف ظه  مض َّـىعع عخفمئلكن جفمثهن ُّـمئ
عمعيععغ  :مض عخفت

نو س فسُ قضايا  ها ا ُ سكونا يزولُ إ شكً صل ش نسمه عجنمثمئخل معه ا  ُو
زم ي آلن عجنمثمئخل مض عخفمتجي عآلقحكجيشونَّـىعع جنمثيغ جعهئلكم .ُ القاطعُا م ي  َّـ جفمه

ه نظهث مغىغنشعجلىغن عجنمئلكلك ي نجنمثيغ مصيعف ظن سمه جنسهثسلكن  لممخص قمميعهثلك ل ي ُّـىغنم ي
عمعيع  نش معسهئ عجنمتهييغ عجنمثيجفت شىغنم ي ُّـهظن سمه مغىغنييجعيط  جع شه خملكلكهمغىغن عجنت

 .ُّـهيمثيط َّـىعع عخفخيمت
ك اعةِخبارإ بواسطة وذ كذبُ يمتنعٍ  متنع، تواطؤهم  ا ُتفاق اُ و  همِ خطئّ

ادثة مغيط مض مممبخصغ )١( فهم ا  نَّـىعع عجنمئمثيط ل ممخص ظخكلكق عجنمث مض عحصلكهنىس ل مس ُّـ
جنمث عمعيع  عضلكحمتي هن عجنرضنقهقحس عإل ننمغيط شخليعخفمتلكلكمئمل نعآلظ  جنهئ ُّـهيمثيط عجنت

عمعيع عجنمثمئخل. عجنمثمئخل هحممشن ممثحقع هن عجنمتلكق . يحممشهثلك عقع جفىعحممتلك عجنمئمثيط حممئيط ي ُّـهيمثيط عجنت ي
 هن خمبمث شين مض حمهت عحللكفجغمل جلمف نمغهتهتلك جفمثمتخص معمئتيض عحللكفجغمل فخممل عخفالجفحيملألشجي

ي حممشهث خميط ُّـتخمثشقعُّـمل عحصالم عحممئ ظحفيعننشي ظهث قظه عحصالمه خكخيسي ي هن ظهث جن ش نُّـ

م يذكر) ١( ؤلهذا القيد األخ  نطقيّه ا  ؛ٌالزم ـ فيما أرىـ ، وذكره ّ واألصوّفون من ا
ط ا ما  جتمع كث اس ا ًنظرا إ أن ا ادثة  وجهها، حينما تقت ئًّ ون  فهم ا

ادثة دق الحظةّا مهور ال تتأ. ة ا ّوقوان علم االجتماع تق بأن ا قّ ة  ّ فيه ا
ن م الحظة، إذ  حا ي فيه العدوى وا عض، فإذا تأثر بعضهم اا  ّة بعضهم 

ي إ  شعر ف أثر من حيث ال  ن با ا ه من ا ه غ شاهد قد يق ادث ا ّبا ّ

ن ق من . اآلخر صل ا ن حصل إوعليه ال  الحظة و تمل خطؤهم  ا اعة  خبار 
لكذب ق بعدم تعمدهم    .ّا

شعوالأ لعادةّ ترى أن ا تفرجون ألنهم ،ّذين يأتون بأعمال يبدو أنها خارقة  ّ فينخدع بها ا ّ

ما ال رزقواُم ي ر شعوذ  شخص وحده بمشاهدة ا و انفرد ا الحظة، و ّ ساعة االجتماع دقة ا

رجه شاهده زجاج بأسنانه و م، بل قد إ يطحن ا رج ا ًبرا أو يطعن نفسه بمدية وال 

سه يلة  .ولةتنكشف  ا
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ومعيعم  ينهثهيس نحكأل جلمف نمغ عجنيطخمملى و ي نجنهئمت خفشف مض عمغلكجعتي جنجكفط َّـ قظُّـمن عحصالمشى لك ي

جلملي عجنخيلكنيقظه عجل ه نظن مصهب هث ي هن عجنمتلكق ُّـمهيطي يُّـيطجل ظهث قظنحممثخص خم يش ظيطم َّـ ي
هنلك جلمتيطين عآلهثسلكن ع :ظه. ي جلمت مض جلمب عيمغتخصل جعلكجنخيمئ عجلهبخيزنَّـىعع هنلك ُّـخيمق. هظُّـٰهلك

جلمل ن ضهب مصهب و هنخيمثمتملوُّـهئ هلكَّـلك هنخيمثمتلكي نُّـيعه حص عخضي ن هنخيهت جنهئ ي ُّـشيه هت زتى ُّـهئ
ينَّـىعع هنلك هثخيمق جلمت مض ظفجعمث. جعهبخلكجنهيتهت هجفهل هن عجنمتلكق جلمثيط لكمعمتلك عجنخييعحممثملي  .ه

 ي ُّـهئهي شو ممثحقو حملكمغتخصل جليطفشيمعمئتيض فخممل عخفالجفحيملي عجنمئٰهمثمل عقع مملكهثمن: نعحللكظ
عمعيع عخفهيمثيط جنمبمثمئخل ن شآلجغبلكغ عجنت  .هيعع جعلكجنبخيىش عيحفيعيهنتمسجغي جعلكجلتبلكق ظن جعخيٰههت خميط ُّـهئ

مس ُّـهئ ن شمل عحليطُّـثمل مض جلمب عيمغتخصلي عجنيطقعحكلكغ عجنخيمبهبمثيعجعلكننَّـىعع عجنمئمثيط قمميعن 
جنمثوهنمبت يهيتلك عجنمث هن خمب عخفمتلكلكمئمل نعآلظ م. خله ن عحليطُّـثمل حصلك : نحصىعع هثمئ يعن عجنخيمب

ن هنمتجيمئمثش مض جلمب عخفمتجيههنيطحف م عجنجيلكجنمك ظقُّـيط ظن ظمم م ظن ُّـمئ  شهلكي حمهب جمحق عخفخيمئ
ن عحليطُّـثملنمض هثهييغ ن جعهبخيىغم جل عجنخيمب خممن ُّـهئ  . عجن

انِكعلمنا بوجود ائيةِ ا شاهدِ ا م  ول،هاْ ال  مِ القرآنِ و كر   ِ ا
مّا ّ ص اهللا عليه وآ وسلم،ٍدّ  وجود بعضّ مِ و سالفةِ األ  . أو األشخاصِ ا

عض نَ عددَ حٌو خ واترَ ا صول ا ٍ معٍ  عدد،ِ 
يجعمثمتلك   ممخصّ حفجيمسَّـ مض ي

وهو خطأ:  خملكمجنىعع شقجن
ٌ

دار، َ فإن ا قُما هو حصولّ إنّ شهاداتِ ا  عندما ، من ا
واطؤُ امتناعُعلمُي كذبِ ا ميعُ وامتناع،  ا قُوال يرتبط.  خطأ ا  ٍ بعددُ ا

ن تؤثٍصوص خ ادةُّر من ا ز قصاُ فيه ا و هنخيمثمتملوحممئيط سمه عجنمثمئخل جعمئٰهمثمل .ُن وا  ي
و خمٰهمثمل نخميط هثحتلكف مضشوجعمشحفبلكق جلهلغ  جنمثحمه جنمتلك وظحفيعه عمل عحفبلكق ظجن خكخيس ي

شلك ظهنيعع جللكفُّـش هبلكوعخفخمقي عجنمئٰهمثمل  جنمييععجعمله نَّـىعع معلكجعشعجنمثمئخل ي نمم يلك ظن لكبمثخيمثه ه حمهبيعغ.هلكه  ي
ن عآل ل جفلكفجغملُّـهئ ن ه نهنيعغش مملكجفجكعم قُّـيطومتملي هنخيمثوملي مغىغألمثوحفبلكق جل نخم  ظحفيعه ُّـهئ

جن خسسمل ظهنتلكقشوجن خسسمل قعنق وحفبلكق جل هنجهلكَّـيطغ عهثسلكنعآل  نجن جلهلغ شو نلك
م عجنمثمئخل مض...ظقمغ  شهحفبلكق خسسمل جلهل خكخمهلكمشسمه جعخميط عآلنمل ي عجنمئٰهمثمل ي حممشن جفمه
ه خمٰهمثمليآلشلك م عجنمثمئخل مض عجنثلكهثمثمللك يظهن شهمليلكبمثخيمث ي  شوحفبلكق ظجن خكخيسعستلكف عمل حممئيط  شجفمه
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عمعيع جنمثيغ حملكجنخييطف . حفبلكقَّـ هنلك مس حتمه عخفجهلكَّـيطغمش جعه ي سمه ُّـمئخلخميطن يعخفحمه جنمبت

و خمٰهمثمل شتمب هنيعهثخص نشهمثمليجن حفلكظ  و نهن قهنلكنش عمل ظحفيعهو نهن جفلكفجغملشعمل ظحفيعه ي
 .... عمل ظحفيعوعمل ظحفيع نهن هنهئلكن

 همليجلمئمبمثي عجنمئٰهمثمل يظهث جن مملكهثمن َّـىعن :قحس عإليط عجنجههتمثيط عجنمهيطق يهن َّـمتلك قمميع عجنسمث
ه خمٰهمثملنَّـ.  ظجلحي هن عجلىغظيعجنهئ مممئٰهمثمل يعغيخفلك معمسجغ ي حممشهث جن قظُّـمن شهمليمبمثجلمئ ي

قف قفع نعجفيطع حصلك ظن قظُّـمن ظجن هن وهن ه ي آلن عجنهئشه ي ُّـىغُّـيطم قجن ُّـمئمثمتلكشه  ظجلحي هن ي
عظشعجلىغظ قفه حك عقفو نعجفيطو مملكن مض هن عَّـيط ي معىغُّـيط ع نش ظن مض ظيم عخف ين ممثيعغ عجنجه

ي حممشن عخفمئيطعق شهعجنيطنق جضلكم نشهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم:  نمممئٰهمثملشهعآلهثسلكن ُّـمئمثمتلك
عظ عمل عجنخيمئ ي ُّـىغُّـيط جلمف معمب عجنيطقمغملهن ي عجنمئٰهمثمل  جعخالمط عيحكتحلكجنمل عجن

ي مممبخص  معيعمعهيش هن عجنمثمئخله حتمه فقمغملشو حممشقع ظحفمق جلمتهتلك جلهلغ ظخكخلككش هبلكوعخفخمق
ي نَّـىعع ُّـخيمت ظشلك جنمثسمن جلمئمبمث...عقفعف جليطف عخفخمقُّـ خفلك مملكن هنخيمت آلن ي نعي شهملي
 جع ش عقفعف عجنمثمئخل نعيلكهبألمتلكن هبلكشفَّـعقفعف جليطي مممبخص  جعحمثهنشمعيعمعبيش جعخييطف عخفخمقُّـ

ه خمٰهمثملَّـ  .همليعحكتمئيععألمث ي
٥. ّءتؠ  

 قضايا مبدأو
ُ

م فس قويٌ بها حدسِ ا  شك معه اُ يزولً،اّ جد من ا
هنُذعنُو  عجنمقَّـلكن عخملكهنمل ُّـهبهئ مس نعن شهبلك عيلكهبألمتلكن سمه :ظه  بمضمونهاُ ا

عقف جعخيىش مض جلمبمثهتلك  شجعلكقمعبلكلكهتخص هُّـمئخل جن نجفمه جغتخلجفلكف قظُّـمن عقع خصمم طعخف
 جفمه خميط ينجنهئمت شعقمعبلكلكهتخص جلمف ههنمئمتخيلك هنعجفيطع هفجنمثال معمئمث ظن معستجيمث ي ينجنهئمت

 .جعىعجن عيلكهبألمتلكن جن
ع نجنىعع م ينظن شونعضِّـ جمحق سحفهي يجنهئمت هعحكتيطيم مليعحليطحكمث عجنمئٰهلكُّـلك مض: خملكجن  جفمه

 عمغتخصل يخمٰهمثمل :هنثنجنمثسمن َّـ  شي عيجنمثيغ سخكخيص هظهنيع هبلك نعجنمثمئخل عيلكهبألمتلكن
ه خمٰهمثمليحممششلك شهجضلكم عجنمتمئمثٰهخل ل ظفقم هن يجنهئ عجلىغن هبلك سمه همثمليمممب ي ض م عخف  نعخفحهب
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وهنخيخل وجعجهخيس ههنيعمعبجيمل نجنمثسمن شجعمثمتهتخص نعجنمتسبمل م جعخالم شي  جعلكجنمئٰهلكُّـلك عيلكهبألمتلكن جفمه
ه همغىغن سمه حممئيط شظحفيع عمل وخكخيس هن شتمب يحممشهث شمليعحليطحكمث ف وجنجهخيس سخم مغ  جع

 عحليطق قجن هنث جلمتيطن جنمثيغ ظحفيع وجنجهخيس سمه ي نخميط شتخليمثخمٰه جعخل وقعجعجيمل
َنا بأن القمرِمثل حكم نعجنتخهبخل كواكبَ وسائرَ وعطاردَ وزهرةّ سيِ ا ستفادِارةّ ا  ٌ 

شمسِها من نورُنور  حممثهتلك يمعتهبهئ مس عجنت عخفلكضمثمل عآلقهنمتمل مض يُّـمهِّـ عخفثلكم نَّـىعع . ا
عمممك جعخل عجنمئلكألهبمل ملعجنيععجعجي عجغبلكغ هن ملينعجنهيمبهئمث مليعجنهيمثىغُّـلكألمث عآلجعحلكغ  جفمثهن شنعجنجههبيغ عجنهئ

ع ن مملكهث ف يشهبمت ق جعخل وعقمعبلكك نمغ ق عجنجههبيغ هث عمممك نهث  ظن فنن هن لكقغيعجنسمث عجنهئ
ع س قجن جلمف هنعجفيطع هفجنمثال ُّـهبمبهئ َوأن انع سِ نورِ شعاعّ  َها إ األرض يضا انع

رآة إ األجسام ال تقابلِةّاألشع ق عهثخيهئلكق ينع :هظ .هاُ من ا ع هث  عآلقك عمل مممكعجنهئ
قَّـلك جنمثيغ ق َّـ يعهثخصن شجعلكجنىععغ هث  عهثتمئي جغ شعآلمغسلكن َّـىعن جلمف عهثخيهئيغ نخميط عجنجههبيغ هث

ق عهثخيهئلكق مض ممخص شعآلقك عمل  عجنجههبيغ هثيعه يهثلكمشحم شعآلمغسلكن عمل عخفيعظغ هن عجنجههبيغ هث
 .عخفيعظغ حفالم هن يعهثخصن شجعلكخفبلكخغ جنمثسمن حصلك هنجهلكَّـيطمعمتلك يجنهئ

شأ وم
ُ

م ف عجنمتهييغ مغىغن :ظه  هذا ا مغ ق جعخل عجنيععجعجيمل جع ق عجنجههبيغ هث  نهث
عمممك معمب دس شعجنهئ شُ اختالف،ِأو ا  ِ تِها عند اختالفّ س ا ِ  شمس قر ًها من ا

عدا قَّـلك قعف شظحمالممهتلك مض فنقعشلك مض عجنجههبيغ هن عخمجكجعمن خصيحمهئمب ً.و جللك هث يمممبخص ن .هحكجي
قَّـلك ضخي شقجن مض جعخييطغ  ظنضلكجلهتلك جلمف يعخفجيمب عآلهثسلكن ُّـهيمثيطي جحلك قجن نجمحق شهث

ف هنُّـمئمثمتلك هلكمغىغهن مغ قَّـلك جعخل وقعجعجيمل جع ق هث حكمنا بأن األرض عجنجههبيغ نهث َو  ِ  هيئةّ
كرة عيُّـتهبهئ مس عجنت عآلقهنمتمل معمب مض يُّـمهِّـ يعهثخص هظُّـٰهلك نَّـىعع ا  مليعآلفجن عخملكهنمل هن حممثهتلك مت

شاهدة عآلقك مميعنُّـمل جلمف ك  سفنِوذ حر أو ًـ مثال ِ ا  ما يبدو منها َلّـ  ا
ها دُتظهرّ ثم ،أ ج با ما ر ت مّ  شاطئاق م علماء. ن ا ح يئةِو ًيثا  حدِ ا

سي شمسَ حولِاراتّبدوران ا اِةّ وجاذبيِ ا شمس  شاهدة اختالف؛ ا  هذه ِ أوضاعِ 
سي شمسِاراتّا سبة إ ا ناِ بال دسُُ يٍ  وجه، و كَ ا   . بذ

دسي ةُاتّوا اتٌ جار جر رى ا  ِ نّ ذكور ن ا ر رر: ، أع  األ َت شاهدةّ ِ  ا
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 نعخملكهنمل شعخفجهلكَّـيطغ قيمعهئيع عمل يجيعجعلكغعخف مض هثحتلكف يمممتلك ممخص :ظه ّ اِ القياسَومقارنة
 يجفمئ نهن. لكغيعحليطحكمث مض قجن عمل هثحتلكف ممىعجن شينعيخمجكعذ يعيحكتثمتلكأل عجنمئمثلكق

 طجعمثمتهتخص عجنهييعم حمخص شعآلهنيعُّـ قُّـمت مض جعلكغيعخفجيع َّـ لكغيعحليطحكمث مملكهثمن عقع: معسمسم ظن
ن ونمس ومصيعجعلكغ نجعخيٰههتلك ولكغيجفيطحكمث جعخيٰههتلك لكغيعجنمثمئمثمتمث خضخيمب  طي

عغ نجفلكظ ن يعخفمهمت مغ يخميطق   يعخفجيعجعلكغ يظن جعمثمتهتخص عجنهييعم: يمعمئيطن هنلك جلمف ي
زمعخيخل ي يمعخيخل لكغينعحليطحكمث شعجنسبمك يهنلكَّـمثمل حممثهتلك ى  ظخهثلك هنلك نَّـىعع. عجنسبمك مليهنلكَّـمث حممثهتلك ى

يجعمثمتلك  جفمثهن شحكب حممثخص هنمتلكخمجهت عمل ههنخيمثمتمل يعخفجيعجعلكغ مض مكعجنسب مليهنلكَّـمث يظني  َّـىعع نجلمف شي
ن ظن ُّـهبهئ ي قمميعن حمخص  عجنهييعم مض عخفمتلكلكمئمل جعخل هحفالحملك َّـمتلكم ينعن شجعمثمتهتخص هحميعخملك ُّـهئ

شاه: ًمثال لكغيعحليطحكمث مض يعخلهي ّفإنه يقال  القياس جعمثمتهتخص يعآلحكلكخ  من ُدَهذا ا
ن باال،ِاالختالف  نور القمر و   سوى ٍ خارجٍرأو بأ وحكبمك ظن وآلجغيع ي ّتفاق 

شمس ا استمر،ا زمنٍ واحدٍ  نمط   شهلكيظممثيعُّـ ظن هلكيفعألهبمث مملكن خفلك :ظه .  طول ا
ن حمال شسظممثيعه ظن سفعألهب يهثع نجفمثهن  .عجنجههبيغ جمحق جعسبمك ظن يمعهيلكمجعلكي ُّـهئ

م صورةّو ن  هذه ا هنُ فيحدس، من االختالفِا  بُ ا َ أن س سّ  ُه انع
شمسِةّأشع  . عليهِ ا

قارنُهذا القياسو لحدسُ ا تلف،  ِ  ماهياتها باختالفِ باختالف العللُ  ّ 
وارد سبب فيها ا تلف، ألن ا ا قياسا واحدا ال  ات، فإن  جر ك ا س كذ َ، ول ّ ُّ ً ً ُ ّ

تلف باختالف  هة ال  با فقط، وهذه ا اهية إال من جهة كونه س ِغ معلوم ا ِ ُِ ُ ً ِ ّ ّ ُ

وارد زمعخيخل عحليطق حمهي .ِا يمعخيخل حمال شيعخفجيعجعلكغ مض جعخالحم شعجنسبمك يهنلكَّـمثمل ى  يهنلكَّـمثمل حممثهتلك ى
 سيطق حممئيط .قجن مض عيحفتالم نخم شلكغيعحليطحكمث مض تيهنلكَّـمث يجلمثمتمن حممشقع. عجنسبمك

ههنلكَّـمثمل يظن ينُّـيطجل شهخكمثأللك هخكخيس  ينُّـيطجل ظحفيع هخكمثأللك جمحقن نسيطق شههنثال) ظ (حكببهتلك ي
ههنلكَّـمثمل يظن م جمحق ييعجعلكغعخفج مض عيحفتالم نَّـىعع ش)غ (حكببهتلك ي  هنمتهتخص ه يممال يآلن شوهنخيمئ

ف ُّـخيجكم مغ م قجن نآلمغ. هنلك وحكبمك جع ل هنخيمت ي: هثمئ خم  مض عيحفتالم جن
 .لكغيعحليطحكمث مض جعخالحم شيعخفجيعجعلكغ
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ن هنسلكأل ظممثيع يظن :يعخفجيعجعلكغ مض يعخفمهمت نقمميع َّـىعع  نعجنهئمثهبمثلكظ مليعجنجيبمثخيمث عجنخيمب
ل هن ينعجنجيمك  ونعجفيطي مم مض نعخم سبمكعجن يهنلكَّـمثمل مض عيحفتالم نجنهئ. يعخفجيعجعلكغ هث

ن َّـىعن هن يمعخيخل يعخفجيعجعلكغ حمهي عقن. عجنخيمب  يُّـهييعم ي يمهمتعخف يظني عي شعجنسبمك يهنلكَّـمثمل ى
 يمعخيخل ي لكغيعحليطحكمث مض ينظن شيدف ممخص عخفمتلكلكمئمل جنبخيىش همعبخيلك لكغيعحليطحكمث نجعخل جعمثمتهتلك

ك ألن الفرق :خملكم نحصىعع. عجنسبمك يهنلكَّـمثمل يمعخيخل يعخفجيعجعلكغ نمض عجنسبمك يهنلكَّـمثمل َوذ   بّ
ات جر ِا دسيّ ات:ِاتّ وا جر ِ أن ا ّ م فيها بوجود سببّ ٍ إنما  ُ ُ ف :ظه  ماّ مغ  جع

م وحكبمك سبب شومصهت َوأن هذا ا وجودّ ي تتٌ  ء ا  ً، دائماُ  هذه الظاهرةُفقّ  ا
اهيٍمن غ تعي سببِةّ  دسيّأما  .)غ (ظن ههنثال) ظ (ينظشلك  ا ّ فإنها ِاتّ ا

ك إِباإلضافة م، ذ  ُ سببِةّ ماهيِ فيها بتعيُ ءّأنه أي ِ ا  :يقةقو ا.  هوٍ 
دسيإ ّن ا اتِاتّ ر  ٌ  جليعك مض جنمثسمن لكغيعحليطحكمث يظن :يُّـتبخل َّـمتلك نهن .ٍ مع إضافةّ

دسُواإلضافة شظحفيع وخظ عضلكحممل هن يعخفجيعجعلكغ َّـ يعهثخصن شيعخفجيعجعلكغ  ِةّ بماهيُ  ا
سبب ا أ،ا دسيق و اتِاتّوا ا جر ِ با شيخ. ّ ين ة خواجُ العظيمُقال ا  نص ا

ح اإلشارات سبب: الطو   َإن ا اتّ جر ِ  ا بيُ معلومّ س  ِ معلومُ غ،ِةّ ا
اهي دسي،ةّا وجهٌ معلومِاتّ و ا ن :ظه . با  .ملينعخفلكَّـمث عجنسببمثمل هنخيمب

ن يعخفمهمت يعن: خممبمتلك ممخص يخميطق   جعخل معهييعُّـمئ جليطن مض عخفمتلكلكمئمل جعخيىش معلكجع ي
م ظحفيع ههثحييع َّـمتلكم نجنهئ شينعخفجيعجعلكغ لكغيعحليطحكمث مم  شظحفيعه وفقعحكلكغ عمل جعمثلكهث ههن

ن يعخفمهمت قمميعَّـلك عجنت جمحق وجعجييعُّـمئمل جعمثمتهتخص عجنتهييعُّـ نَّـ يخميطق   .ي
صلَ العلومَن مارسَوم سُ  قِ  من هذا ا دسِ  طر ةِ ا   قدٌ، قضايا كث

ف عجنيععجعجيمل جع مغ م جنهئمت سمه جن عجلىغن جع ل نعخفحهب ض هانُه إقامةُال يمكنيخل عخف  ِ ال
شكُ وال يمكن،عليها ي جنهئمت ي ُّـهبهئمت عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمف ه سمه جن مغىغن:ظه . فيهاه ا

ف عجنيععجعجيمل جعخل جفلكفجغمل يعن عحليطحكمث: نهن َّـمتلك خممبمتلك.  نظحفيعهونمغ ي عي لكغ ي معهيمثيط عجلىغني
 و جنجهخيسوخميط سمه عحليطق جعمئٰهمثملي آلهث شمثمليعجنهئمبي عجنمئٰهمثمل  ني معهيمثيطن جعمتحشوجنجهخيس

سع شيجعلكغ حممشهث سمه جنمبجهبمثي جعخالحم مض عخفجيعشني سمه هبلك يحفيع  ي : ظههُكما ال 
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عليمَ غَكُأن يعض لششغص لشذو حصط شظ لحلدن  لقِه فيها با ي ألهظ مل ِ وا

قَ الطالبَرشدُ أن يّإال شع يررد سده فظ شظ لسىشى لشديىه رلههىييعمك  ال ِ إ الطر
 يهيت بىششغص لشذو يريد له فصط شظ لحلدن هيررده لس لشعالسى :ول .هاَسلك

ي آل لهظ يعز لشدشهطف فصط شظ لحلدنيحعظهلخرو ي سضهى لشقىإلمى بز  َفإن استطاع .ي
قَ بنفسه سلوكُالطالب ن ذا قوِفضيه إ االعتقادُ قد ي، الطر  ِ وصفاءٍةّ ذهنيٍةّ إذا 

 فلمل مكيى بعهنظي لآل  شفهعىهىشعع آل فصط هبى جزه شظ سعهط بعض لشقضىيى ل؛ٍنفس
ي سوهى شظ ملينىيى له لسذبنى شنهى هلمخلنى ليدينى سههى فشغط لأليامه بىآلخرم ههجظم لشنىم

ىهلحدل ينإلذ ي سوه ليامهنى هبى يكظه حهفى له شظ هسعنى سههى كهى شىفهلحععنى بغرلمهتى ههلهعهى
رز  ديظي ههلذل سىن لشد لخوشنز هشظس لخظحفهبىىهيكظه خمعلفى رظ ليامهنى لشعىبط 

رلهظ  ي ألهظ آل سطىك بىشنععى لشهظًو كشف  الغطاء ما ازددت يقينا: رلهظ لشعاله
 قلشذو لملم له يرله سد مكه بىشظجدلهي شط يهل هفى ينكشض شظ سهزملم يقهنىيحعظ لشعاله

ي سضهى يفرلهظ لشعالههشذل سىن  ًا ّكيف أعبد ر!: يط مليي مبطكلخرو حهنام ذإلط ي ي

ى سهظ يععد مبى حىغل شديظ بىشظجدله؟م أره ى هيكذل رهه لشعرسىك هلألهشهىك يرهه . ي
و : سىن تعىس.  آل بعز لخشىيدمفبعز لشهقزي ثط فيبغط لشهقزي ثط لال بعلط لشهقز  ْ َ َ

ق ِعلمون علم ا ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ حيم * َ ون ا َل ِ َ َْ ُ َ ق * َ ها  ا و ِم ل ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ  .)قنف:لشعكىثر (ُ
يفط سهظ لشعلط رظ ن هرز لشهقز آل يففصط بعده رز لشهقزي ثط فىآليسعلط لشهقز له

 .بىشعمطي لآل يس حط لشهقز هرز لشهقز آل يمكظللشعمطف هلشظكظن 
ي يرريلهام هف بنغظ لخذلشرميى آل يمكظ تلقهنهى ألحديسىشقضىيى لحلدذه د لألهعىه ي

 . بغرلمم لشنىمي بهه تهيت بظ هجتعلظ فسفعزيلس لشعالسى له لآلمتعىن بز لشقضه
و جحد ك  ادس،ٌ هذه القضايا جاحدَ مثلَف َ فإن ا   ،ها ِ عن إثباتُ يعجزّ

ذاكرة يل ا لقِس صل، وا م  لجْ ما  قُحد نفسا  دسِ الطر  . إ ا
ات جر ك ا ذ ُو تواترات ّ ن،وا ذاكرةُ إثباتُ ال يم لقِها با صل، وا م   ْ ما 

لمجرَلطالب ما حصل ة  جر لمتيق،ب من ا واتر و تلف. ن با من ا ذا   ُو
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اس اتّدسي  اُا جر ِات وا تواتراتّ نت ِ وا ن  ديهي و وحن  .اتّها من أقسام ا
ّ أسزش ةخرزش األوحسشت واتجضبشت ٌصحسص:  وصيٍّش أثشثسٍ إج سذتشّخزفصزش صحت ات ّ ّ

ّ حذززش يف احواجع حسسش ،ٍ واتضٍ يف ثضض...شت واتتوابضاتّشت واحلضثسّواحتجضصبس
ٌّ حثٌهلش جشسونّ ألن صضه احذخشصش حسض ،حضحك  ، حن احتوابضٌ صذجٍ إذ جض حيخل ححخط،ّ

ق بشألحور ّ ال صرذزه أن صخض،ًازداد اإلسسشن ثرجمّ حرجم  وهلضا.وال حيخل آلتض حزه
 خيترف احزشس يف إذن. ّ بخالف اإلسسشن احخشدي جسسه صخضق هبش،اخلشرجش حرخشدة

س :  حجم جشل،جال خيتردون جسزشّيف األوحسشت ّأحش . بشت واتتوابضاتّشت واتجضّاحلضثس ول
ات ك األو ُكذ اس،ّ َ فإن ا عّ ق بها  ك  ال خيترف جسزش اةزشن ٌ سواءٌ  ا ذ و

حسوسات واسَعند م وحذن ُا نوا صحي ا   . اآل ذكرهاُاتّها الفطرُومثل. ّن 

٦. ّتا  
ٍأن األوحسشت ال حتتشج إج دحسل: ذحضسش جسجم ثبق ّ  ٍ ثن ذاهتش وال إج دحسلٍ تشرجّ

 وصضا صو ،ٌاةتجمع احزذسخج حمشل:  حذوحزش، بل ال صرذن إجشحش احضحسل ثرسزش،حخزش
ّاحذسم األول حن احسذسزس احذخشصش احتي صرذن : احذسم احثشين جزيّأحش و. شتّ

ٍ حضحشٍ وحتتشج إج دحسلً،الّاالثتضالل ثرسزش أو ّوحذن . ًةشسسش ً وحثىً حن صدضىّ
. شّ وصي احذخشصش احدخضص،ثززشّصزدك وال ّ احذخسش  احضحسل صالزم بركاألوثط يف

ّوستسجش ذحك أن اإلسسشن حذي صخضق بشحذخشصش احدخضص ّ  .ٍ ال حيتشج إج جذض،شّ
ّأن احدذض صرض: ًوجض ذحضسش ثشبذش ّ ةم ، حن اتجزول إج اتخرومٍةّخضد برضاتل حتّ

 ّإن احست يف اتخروم يف اتضترش:  وجرزش،زولاالستذشل حزه إج اتجّ ةم ، يف اتخروماحست
ّش احدذض إسجم صو الحتحشف احلض األوثط يف االثتضاللّاحثشسسش حن ثررس ّوصضا احلض . ّ

ٍشت وال حيتشج إج بسحلّاألوثط ال صدسش ثن احضصن يف احدخضص ّ ألسه ، حرذحف ثزهّ
ّجسن ثررس.  ثزض احزدضٌتشرض  ،ّسك بواةه اتحذل أ ـٌحجم صو حخروم ـش االثتضالل ّ

 واحبحص جسه صخزي .ببحص يف اتخرومّ ةم ،بزتذل حزه إج اتخروم اتوةود ثزضكّةم 
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م هنيعغي جغ  ليمعمئيطنيعجنهئجه جل عحليط عآلنحكيش ل ممخص  ن عمل عخفجهت همعمتتمئ هن عخفخيمب  ي

عمعيععغي نَّـ عحلسمثلكغ شلكغيعجنمئس عجنثلكجنهن هن عجنمثمئمثمتمثيظهنلك . ظحفيعه   عجنىط حمتهيتمئيع...نعخفت
ه نجنهئ عحليط عآلنحكيش جملكألمكش جلمبمثهتلكومل عحكتيطيميعمل جلهبمبمث  جعخالحم مض شو ستلكف عمل حمهئيعيي

الهث ستلكف عمل جفيط حممششعجنمئس عجنثلكذ ه ظنحكيش نجنهئمت جفلكذي  . جنيطه عجنىعَّـي
 ش جلمتهتلكو حفلكقفومل عمل فجنمثي حمال حتتلكف عجنمئٰهلكُّـلك عجنهيجييعُّـشنجلمف َّـىعع عآلحكلكق

وشلك حتتلكف عمل فجنمثع : ظهشي نَّـىعع هنخيمت ظن خممثلكحكلكهتلك هنخيهتلك.ال فعحفحلونحتتلكف عمل فجنمث  ي
 .ي جعخالم عآلنجنمثلكغش حصلكوهنالقن
حكلكغ نعجنتجيعُّـبمثيعجنهييعم جعخل عآلنجنمثلكغ نجعخل ععقنش   عمعيععغيخفحس ين ظ :لكغ نعخفت

ق لكيعحممثهتلك يَّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك ي ُّـمهيطم عجنخيمئ هبلك جعهبجيعف معمه ي هن عخملكهنمل عجنيطجنمث ييجعيط  جع شي
ولكغ حممششلك ي حتتلكف عمل فجنمثي جعخالم عجنهيجييعُّـش جلمبمثهتلكيعخللكقمغ  جع ش جلمتهتلكو حفلكقفي

ينهبىعع ُّـتٰهِّـ ظن . هتلك هنخيهتلكيظفجنتخممثلكحكلكهتلك ن علملجغالجغجلمف  مليعجنمئٰهلكُّـلك عجنمثمئمثمتمثي  :و ظهث
 جع ي ُّـهبهئ عخملكهنمل شال ني حفلكقمغال فعحفحلشوتلكف عمل فجنمثسهنلك ي  :ّاخشهع األول

 .ي نَّـ عآلنجنمثلكغشعجنيطجنمث جلمبمثهتلك
ين عحليط ع :ظه.  هنخيهتلكه جع َّـ هنالقنشه جنمثيغ حفلكقمغلكوتلكف عمل فجنمثسهنلك : اخشهع اخيصأل ي

 .لكغيجنهيجييعُّـ نَّـ عشمل عيحكتيطيمي جنيطه عجنىعَّـ ني ستلكف عمل جلهبمبمثهعآلنحكيش حممثهتلك جفلكذ
ه نجنهئ عحليط عآلنحكيش جملكألمكش جلمتهتلكو حفلكقفوتلكف عمل فجنمثسهنلك : اخشهع اخيصخض  يي

 .و نحمهئيعوستلكف عمل لكمبمك
ي ظن عجنمثمئمثمتمثيمعٰهِّـنجلمف َّـىعع عآلحكلكق ع  و جنمثسمن مض جليعكيلكغ مض عخفمتجي عآلقحكجيي

ههنمئيطن جع جعخيٰههتلك شونعجفيط  . جلمف عجنبخيىش عيحفيعي
ي خمٰهمثمل  نَّـشو نعجفيطو هنمهيطعم مضه نَّـ هنمتحخنغشهتلكي نَّـ ظرشلكغيجنمثيعآلن: هلصّأو

ي حمهئمب خمٰهلكُّـلك شلكغيجليطع قجن هن عجنمثمئمثمتمثهنلك يظهنلك ن.  جعمثلكهثيمعمئيطن ممخص شهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم
م. مليمل معخيتهبيط جلمف معمب عجنمئٰهمثيخميط جعحسمك عجنهمليهثحييعُّـ يخميطق  يمهمتجن مغخي عخف: نحصىعع هثمئ
ن حكلكغ نعحليطي جغ شيلكغ جعخييط عآلنجنمثلكغ جنهئلكن ظنملي عجنهيجييعُّـي  لكغيحكمثيُّـيعمعمك جلمبمثهتلك عخفحس
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عمعيععغ نعخفجيعجعلكغ  .ينعخفت

ن هثحييعُّـشومجمث عجنمئٰهلكُّـلك َّـمتلك حتتلكف عمل عحكتيطيم:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ ي عي هملي حمتهئ
 ني ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنيطجنمث و ي حتتلكف عمل عحكتيطيمهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكميخمٰهمثمل 
ي ظن عآلحكلكق نعخفمتهتمي : نَّـشي قمميعهثلك َّـىعع جنمتبخل هنبيطظ عجنتمتلكخمىشيعهثخصنهثح . جلمبمثهتلك

هنعجنهيمبسهيمل مممبهتلك خملكألهبمل يعجنخيمئحل قُّـينعجنمئٰهمثململ ي جلمف َّـىعن عجنمتمئجيمل عخفيعممىغُّـي هنبيطظ (مل ي عخفح
 نهنلك جليطع قجن هن عجنمئٰهلكُّـلك ي ستلكف شيعجنمئٰهمثملمبمل مض معمب يعخفتهبث )جليطن عجنتمتلكخمىش

  نجعخيٰههتلك ستلكف عمل نعحكجيتخلش جنهئ معمه عمل َّـىعع عخفبيطظو نعجفيطغوعمل نعحكجيملي عي جعخيٰههتلك
ينحصىعع هثسهب عجنمئٰهلكُّـلك عآلخميعغ عمل . هئىعع نَّـ...و نجعخيٰههتلك ظقجعونجعخيٰههتلك عمل جغالغ

يعآلنجنمثلكغ جعلكجنمثمئمثمتمث ي نهثسهب عجنمئٰهلكُّـلك عآلجعخييط جلمتهتلك جعلكجنمتحييعُّـشلكغي  نمض نعخم عآلهنيع شلكغي
 .هعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكميخمٰهمثمل ي عي همليمجمث عجنمئٰهلكُّـلك هثحييعُّـ

ن يعخفتمسحصخلخملكم ظيطق  يخميطق  غ َّـىعن: ي  ي عجنمئٰهمثمليحمثبمن ظن عخملكهنمل عجنيطجنمث جلمف جغب
ههنتهييعجلملحمهت  يعجنمتحييعُّـململ ظن يحكلكأليع عجنمئٰهلكُّـلك نعجنتمهيطُّـمئلكغ عجنبيطجسمثلك يظهنش نوجمحق جحهئ  جلمف ي

هنملي عجنمئٰهمثمل َّـىعن هنهنتمئ عمغبي ف عجن مغ ف   عملي هبلكش نهثسبتهتلك عمل عجلهبمث مممتسبمل عجن نمغ
 شيعجنمئٰهمثملي عخفهبهئمتملط آلن مجمث عجنمئٰهلكُّـلك ستلكف عجنتمهيطُّـ هبلك عمل عجنتمهيطُّـ هبىعن لكغيعخفلكَّـمث

 .... ظحفيعومل معمهيطُّـ عوجنمثمل عجنتمهيطُّـ جمحق هنهيتمئيعغينَّـ ظن
فينجن مملكن جنسن: نخملكم هبهبمتمثلكق   جنهئلكهثمن...متهييغعجن مض عآلجلمثلكن ي مض هجنمثلكغ نمغ

عقهنهتلك مممتسبمل عآلن فغيهثسبتهتلك عمل جن مغ عقهنهتلك هن ن جن ش حممشن مم يمع هم عمل هنخيمئ  جلمت َّـ ي
جنمل شلك هنخيمئ  . جنهجعخيمثمت مم

عمعيععغ نعخفجيعجعلكغ نش جعخيىش َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلكشهثخي حكلكغ نعخفت َّـلك ي مملكخفحس هثح
همغيطع هخميعُّـبمل مثمن ي نجنىعع حكهبشه نعجفيطهنحكيشي عي ي آلشلك ي ُّـهيمهمبهتلك جلمتهتلكشي هن عآلنجنمثلكغي

. ضضضلصضضش كصف: مل عآلقجعخيمليعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث) ص(
.ضضضلضضضك: عجنتحمهمث) ص(
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و جنهئ ي جعهبخيمت ظشلك ي حتتلكف عمل عحكتيطيمشولكغيُّـمئمثمتمث ه جع َّـ حتتلكف عجنمث جنهئمتهتلك خميعُّـبملشي  ي

 شلكغي جعخالم عجنمئٰهلكُّـلك عآلحفيعه عجنبخيمثيطغ جلمتهتلك نعجنت ُّـجيمب جلمبمثهتلك عجنمتحييعُّـشي عآلنجنمثلكغهن
 .مل عيحكتيطيميعمل جلهبمبمثيحممششلك حتتلكف 

 شي حممبمثسمن هن عآلنجنمثلكغشه عجنيطنق جضلكم:ملي نخمٰهمثش ظجلحي هن عجلىغظيعجنهئ: يخمٰهمثمل يظهنلك
ي خمٰهمثمل عيحكتيطيم جلمف حمهي ش عمل عيحكتيطيملكن حتتلكمغخصي آلششلكغي هن عجنمثمئمثمتمثلك ريعهثخصن

مش ظجلحي هن عجلىغظيعجنهئ ه هنسلكنُّـلك ي ظجلحي هن عجلىغظ جنهئلكن عجنهئيجن مس ُّـهئ عجنهئ:  هثمئ
ي آلن عجنهئطه نَّـ جضلكمشىغظجنمبج جلمل ظمغىغعظه جلبلكقغي  ش هنمتهتلكهع حممشقع ظحفىعهثلك مغىغظشو جل مصهب

غيحممشن مملكن ظظمييع هن عجنهئ ي نعن مملكن هنسلكنُّـلك جنمبهئش جغبمن عخفجيمب ف عجلىغظ ه  مملكن نمغ
عظ  .ه حممثجتهب عجنمتمئمثٰهلكن نَّـ جضلكمشهعيحفيع نجليطهن حك

هجلمبمل) ظ(عقع حميعضمتلك : ه هنثالشهعجنيطنق جضلكم: يخمٰهمثملنممىعع  همبملجل) غ( ن)غ( جنلي ) ظ( جنلي
هجلمبمل) ظ(حمخيمف حميعك ن هنييجعيط  ي ي جنلشهلكيتمئيطهنظن ُّـهئ ظن ييجعيط ) غ(ه حممشقع ظلكق هنخيمب

ن هنتمسحفيعع هُّـهئ هتمئيطني نعجنهييعك ظهث هنشي ن هنتمسحفيععشي ه حمهئمث ُّـهئ هلك يتمئيطهن حمخص حميعضمتلكن هنطي
هظلكق هنتمسحفيعع ه آلهث مجطه نَّـ جضلكمشي نممىعجن عجنهئالن مض . ه نَّـ جضلكمش جعخل عجنمتمئمثٰهخلي

جنمتلك عقمعهيلكل عجنمتمئمثٰهخل ي خمٰهمثمل يجفتحمجهبمث عخفحلكيغ . هُّـ جضلكميعجنٰهيطعمغتخصل : هنث خم
و خمٰهمثملهل ممخص قمميعهثلك حكلكجعمئلك ل معيعمغ عمل  .ه نَّـ عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكمونعجفيطغ ي

مغيط جلمتيطهثلكعقنش  نينهنلك قمميعن عخفمهمت ي عجنمئٰهمثمل معمبي عي ي مع يخميطق  ي هن ظن ي
 جع َّـ شينجنمثلكغ جنمثسمن هن عآل ظجلحي هن عجلىغظيعجنهئيعجنمئٰهلكُّـلك عآلنجنمثمل هن خمبمث 

و آلن عآلنجنمثلكغ ي حتتلكف عمل فجنمثشلكغيلكغ ظن عجنبيطجسمثيلكغ ظن هن عجنمثمئمثمتمثيهن عجنهيجييعُّـ ي  شي
 ُّـهبهئ عخملكهنمل  ظجلحي هن عجلىغظيعجنهئ نخمٰهمثمل شجع ي ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنيطجنمث جلمبمثهتلك

 .ي حمهت جنمثسمن هن عآلنجنمثلكغشعجنيطجنمث جلمبمثهتلك
مغيطيمعٰهِّـععقنش  هخمٰهمثملي عي ي ظهث ي ُّـ نَّـىعع هن جفمثهن . و فجنمث ي حتتلكف عملهنعجفيطغ ي

 يظن مجمث عآلخكهئلكم:  حممئيط قمميعهثلك مض جعحهن عآلخكهئلكم عآلقجعخيملشهن جفمثهن عحصمثألمليظهنلك ن. يلكفغعخف
يظن معيعمغ عمل عجنجههئ عآلنم عجنىعه َّـ جعيطجسييجعيط عخفمتتجمل  يظن : ه نقمميعهثلك ظُّـٰهلكش عآلهثتلكفي
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هعجنجههئ عآلنم عقع مس ُّـهئ هنمتتجلك ُّـمبىغن عجنتمتلكخمىش هآلن عحليط عآلنحكيش حممث هنجهجكمشي ي  شي

ن هنلك ينعي ش جنسظمييعه نعآلمممق جغلكجعمنش جنسمممقه ظن عآلظمييع جغلكجعمن:نهنخيمتلكن  جنىغن ظن ُّـهئ
 .ه نَّـ جضلكمشحميعك هن هنمهلكفُّـمئ جنمثيغ هن هنمهلكفُّـمئ

 ممىعجن عجنبحهن ش هنيعمغخي عمل هنبيطظ جليطن عجنتمتلكخمىشيلكفغيحمهئخص ظن عجنبحهن هن جفمثهن عخف
ظحكلكق َّـىعع  ُّـيعمعهئىغ جلمف ي نعخفمتجي عآلقحكجيشهن جفمثهن عحصمثألمل هنيعمغخي هثهييغ عخفبيطظ

قعخف  . نَّـ هنبيطظ جليطن عجنتمتلكخمىششح
مل جفلكنجنمن يمل عجنيطُّـلكجنهئتمثهئمثينهن َّـمتلك نمغيطهثلك عخفمتجي عحصمثجحل ظن عجنهيمبسهيمل عخفلكقممسمث

خمي مم  نجعلكشمثلكقن ُّـمتهتلكقشي آلهث جعلكشمثلكقن ُّـمتهتلكق مجمث عخفمتجيشقجلىغجلمل َّـىعع عخفبيطظ  شيعجنبمتلكظ عجنهي
ش جفمثهن يمل عخفبمتمثيمثعجنهيمبسهيعخفبلكذ  معمتهتلكق مجمث :ظه ن ظ )مليخفلكقممسمثع(من هبجلقمل جلمف َّـىعع عخفمتجي

ش ي ظهثييجعيط  هعجنتمتلكخمىش نعخم ين ظ نقظغش يعخفمتجي عآلقحكجي ممخص ُّـىعَّـمك عجنمث ه جحتمتيهنمت
عَّـيع عخللكقمغمثعجنخنعل  ين خفلك نمغيطغش ي مصلكم آلهثهئلكقنهمل نعخميجعخل عجنحي  همكلكَّـيعغ  نجن

هثمثمل همم عف عخفلكظ نمعمثو هنتبلكفمو هثتمي جل حمخي لههنثال لحمجههئ عجنجهلكلكإل ... ي لكقعمع عجنت ي جعخل ظهن
ف عآلقك مض نمغ عجنتمثلكق نفحمخيهتلك وجييطن جعلكآلقك حمتهييعك عجنٰههيمل هن هثلكجفمثملمعمه ش نظهب

عف عمل فقمغمل  ظحفيعهش نخكهئ عآلهثلكظ هن عخلىغم هثتمي جل و هن هثلكجفمثملومتملي هنخيمثوجنتمب عآلهن
ي َّـىعن عخفخيلكهثيطغ شعقن ....ي هن عجنجيخل نُّـيط عخلىغعموخملكهنمن جعخل ممتمبمل ومليجلهبمبمث  جن

قمعخل خفلك ن مغيطغ مكلكَّـيعغ خكهئ عجنجهلكلكإل ني نمغيط نعجنتمتلكخمىش جعخل عجنحيلكَّـيعمعخل عخفىعمم
ل جنسلكن جفلكحص جعمئمثلكق  : حمهت مملكجنتلكمظوعآلهثلكظش نعقع ظقفهثلك ظن هثمه

 نعخم    َّـىعع عجنتمتلكخمىش 
 جحهئ     نعخم يمم
 جحهئ     َّـىعع عجنتمتلكخمىش 

قمعخلش نيظهنلك  ضمثحهتلك هن حفالم عجنحيلكَّـيعمعخل عخفىعمم عجنهئمقه يظهنلك عجنمهمييعه حمت

.ضصصلضصصك: حممبسهيتمتلكش عجنجههتمثيط عجنسمثيط جضهبيط جعلكخميع عجنمهيطق) ص(
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لش وحفحق فجنمث:  لممخص ُّـمئلكمل حمهت  خم عخم عحللكفغ يعي  نجلمف عآلهنهئلكن عجن يعهنلك جنهئلكن عجن

ش نعجنتلكمظ جعلكلك هنعمغبلك جعلكجنىععغ ظن جحتمتخيلك ممىعجن ه ه جن مملكن نعمغبلك خفلك ي آلهثطمثي جعهئال خكمئه
ش نجن مملكن جحتمتخيلك خفلك نمغيطش نخميط نمغيطشهمملكن هنخييطنهنلك  .ه نخميط مملكن ممىعجن

 :زجغ هثمسحفىع عجنمتتمثجمل جنمتجخيمبهتلكظمييعه
 جحهئ    َّـىعع عجنتمتلكخمىش

 جعهبهبتمت  ي خظ هن عخفهبهئ 
جعهبهبتمت   عجنتمتلكخمىش  ي خظ هن 

 عآلهنهئلكن نعيهنتمتلكل خمسمثخصنش نخميط جلمبهبمن ظن عجنمئسمث ُّـبلكُّـ يعجنهئمقه حمسنيظهنلك 
همممبمثلك عجنمئسمث  . حمال ُّـمهيطم جلمبمثشي

ن ظن َّـهسيظ عحكتميمب  جفمثهن ُّـىعمميع جن ط جنمبتمتلكخمىشيع عيخكجكعم عجنمبهيحيينهن عخفخيمب
شهىعنع هنمت ظمييعهي نَّـ عجنىعه عختشه نعخمه جحهئ:ظجفيطرلك شهنخيمتمثلكن   آلجغبلكغ هنىغجلهبتهت

 نَّـىعع . َّـ عخفيععف جعلكيهنتمتلكلش نَّـ عجنسمبمك نعآلرلكغش عآلهثسلكن نعجنالهثسلكن:نجغلكهثمثهتخص
ن عن عخفميلكجنجيمل عجنت ُّـسببهتلك عخكجكعم عجنمبهيىحش نَّـ مض ظهنيعَّـ َّـىعع ممهبهجن  و هن ظجن

عق نكظ عخفيعظغ جفلكم جفمثٰههتلك هبىعع عجنمئمثلكقيُّـستيطم  . جلمف مغ
 هخميعظ    َّـىعع 

كظ     خميعظيمم ق حممث عجن  ر
 كظ     َّـىعع ق حممث عجن  ر
يهن مس ُّـتهئيعق عحليطجفمث عجنمهمييعه جعهبخيمت عحلمثىشش جعمثمتخص مملكن مض مض  عآلنحكيشش حمهت ي

 .عجنهئمقه جعهبخيمت عجنجيهتيع
 شه نظحكلكق عجنهيمبسهيمل جلمتيطهثلك جغلكهثمثلكشهييهنبيطظ جليطن عجنتمتلكخمىش ظحكلكق عخفمتجي ظنعقنش 
ن جلمف ظحكلكق هنمتهتميييجعيط  وحممبسهيملي مم يجعلكجلتبلكق ظن و هنخيخلوظن معمئ و هنخيخلو نهنمتجيي  ممخص شي

ي عخفخييعحممل هن ظن عجنهيمبسهيمل ي ُّـهبهئ يهثحييعُّـمل نممخص قمميعهثلكن مض شغ َّـمتلك مض َّـىعع عجنهئتلكيمعمئيطن
ن جعال هنمتهتمي ي نحصىعع عقع معمسهنمبمتلك مض هنمتجي عيحكتمئيععظ جنمبسمثشو ني هنمتجيوظن معهئ يط عجنجههتمثيط ي
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نعجنمهيطق  يخميطق  م َّـىعن شعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلعحكتحلكجنمل  هثجيطن ُّـمتجيمب هن هنبيطظ ي  نُّـمئ

وهن عجنمئٰهلكُّـلك عآلنجنمثمل عجنت ي حتتلكف عمل فجنمث ي ظن نُّـمئب هبي يلك عجنخيمئ خمب ي ظنه هجنمثلك هنخيمئ  ه
هخمٰهمثمل ين عجنخيمئ خمب عيحكتمئيععظ ُّـمئب هبلك جعخالم عجنمئٰهلكُّـلك عجنبخييطُّـع : ظهشهمليخمبمبمث ي ي حممشن شملي

هن هنسلكأل عجنهيمبسهيمل ي عجنمئٰهمثمل ي نخميط جليطغ َّـىعن.جعخييط عيحكتمئيععظي عي عجنخيمئ ي ُّـمئب هبلك
نو جعخيمبيلك ي ختتيسيآلش  . هن عجنخيمب

نجنىعع جلمبمثمتلك ظن هثمئ جلمف ظحكلكق . يق عخفمتهتمي عجنخيمئحلحمهببيطظ جليطن عجنتمتلكخمىش ُّـخيتمق ظحكلك
فنَّـىعع عخفبيطظ جنمتخييعم عحليطنف نعجنهل  ي هثخييعم هنت ُّـمبىغن عجنتمتلكخمىش نمض ظهيجفت شك نعجنمئمث

قف قفي نمض ظهش ُّـمبىغنوهن  شهيغ هنمتجيمئلكي ظحكلكحك ي ُّـهبهئمتمتلك ظن هثهسحكىحهئى نهنلك مس هثش ي ُّـمبىغنو هن
م . يغ حممبسهيمليهثهسحكيجغ  ي ظن َّـىعع  للكظ عإل معخيلكملخك عن ل جنهئ مض جعحهن عجنهيمبسهيمل يُّـتٰهِّـنحك

ف عإل حكبحلكهث نمعخيلكملهعخفبيطظ هنيعمعبيش جفمثيط ُّـبيطظ هن حفالم قجن ش جعمشجغبلكغ نمغ ي حممشن عجنت
جفمثيطلكيمتي مخهئلك حممب ظهثهئيعهثلكن خفشعخفبيطظ فن معخيلكملش هن عجغبلكغ عجنت  . نجعلكجنتلكمظ ي ُّـهبهئ عجغبلكغ نمغ

م  :ي عجنهيجييعُّـلكغ مضنجعخييط َّـىعع هثمئ
ِ بها بمجردُقّ ال يصدَلعقلّن اإ : أي،ها معهاُ القضايا ال قياساتو ِ تصورّ   طرفيهاّ

ات  نعجنتخييعُّـ عجللكهن حصلك ممخص ش جنسحميععفوجنمثلكغ جمحق مغلكهني نَّـىعع عجنتخييعُّـ جنسنشّألو
 .َّـ خمٰهلكُّـلك ي حتتلكف عمل عجنيطجنمث ني ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنيطجنمث جلمبمثهتلك: هقمميعهثلك هنيععقع

ّ أن ّالإي عحليط عآلنحكيش عجنىعه ُّـيعجعيش عآلمممق جعلكآلظمييع : ظهٍا من وسطّالبد بل 

وسط سَهذا ا ما  ل هنُيذهبّ  تاجّح ِ عن ا  جعخالم  وفكرٍ إ طلبَ 
عمعيععغ نعخفجيعجعلكغ حكلكغ نعخفت ي حممشن عحليط عآلنحكيش حممثهتلك خميط ُّـميمثمك جل عجنىعَّـ شيعخفحس ي

َأحّما ف شو نحمهئيعونستلكف عمل لكمبمك ُ
طلوب هنُ ا صديق  ح،  ا  ؛ بهُا

وسط سّنا بأنِ حكمُمثل؛  معهِضور ا ةُ االث  م، الع ٌ فإن هذا ح  ، بديّ
ينجنمثيغ جفهئخص ظن ي آلن عجنبيطجسشهجنمثلكه  الجعيطجسي مم  نجنمثيغس جعيطجسالمظيظني مم ي حممشنشي جمحق عآلنمظي

ن) ص( .ضطصش كضف: قجفمث حضت
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ٌ أنه معلومّإال المظيجعمسن ٌ ألن االث عدد،ٍ بوسطّ ةّ عة ُ قد انقسمت الع ه و أر  إ

ه  أخرى ٍأقسام ساو عةٌ عددُا ينقسممو. منها  ه و أر    أخرىٍ أقسامِ إ
س ه فهو  ساو ك العددُمنها   . نَّـىعع عيحكتيطيم ي ُّـميمثمك جل عجنىعَّـ. ذ

 س ةُفاالثنان  هنٌ حاِ هذا القياسُ ومثل. الع تاج،  ا  إ ُ ال 
  . ونظرٍكسب

ري ِ هذا القياسُومثل سبّ غ أن ه، إ آخرٍ عددِسبة    تلفَذه ال  ُ 
عة مبادرةٍها عن بعضُبعض هنِ   طلوب وعدمِ ا سبب قلةِ إ ا ِها  ِ  األعدادّ

ادت دة،هاِوز سبب  سانِ أو  فكر فيها وعدمِ اإل ِ  ا  جعحسمك جحلكقحكت نحفمقمع هّ
َفإنك ترى الفرق عة انتقالّ ِ واضحا  

هنً سبةِ ا سبة٤ إ ٢ ِ ب   ١٣ ِ و 
سبة،٢٦إ  َ مع أن ال صفٌ واحدةّ سبة، و ا سبة١٢ إ ٣ ِ أو ب   إ ١٧ ِ و 
سبة،٦٨ َ مع أن ال عٌ واحدةّ ر  .وهكذا...   ا

 .لكغيَّـىعع مخلكن عجنهئالن مض عجنمثمئمثمتمث
  ءت

ٍ ب أي قسم.١ ديهيّ ستّ من ا يعّات ا ك  معرفتها  ش اسُ   وأي ، ا
تٍقسم وز أن  اس منها    .لف  معرفتها ا

اذا؟ ّ هل ي.٢ اس؟ و هله بعض ا ء أن  ث (  بداهة ا راجع 
دي زء األولّا   ).ّ  ا

دي.٣ عرفة ا وجه  زء األول من أسباب ا ّ ارجع إ ما ذكرناه  ا ّ ّو . ّ

ديهيٍقسمّ  حاجة ستّ من ا ٍ إ أي سببّات ا ك  جدو. منهاّ   .ل ضع ذ
ستٍمثالّ  ّ ع.٤ ّ من األمثلة اآلتية أنه من أي األقسام ا ّ   : و،ةّ

ٍن  معلولإ .أ
ّ ً علةّ ّ.  

علول عن العلة.ب ّ ال يتخلف ا ّ.  
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علول  العلة.ج ستحيل تقدم ا  ّ ّ.  
ستحيل .د ء  نفسهّتقدم    . ا
تمعان.ه ضدان ال    .ّ ا
ظروف.و   . الظرف أوسع من ا
صال.ز   .  اإلسالمٌة واجبة ا
تنا.ح سماء فوقنا واألرض    . ا
لزوم.ط الزم انت ا   . إذا انت ا
ساو.ي الثة ال تنقسم بم   . ا

الزم.١ي لزوم ال يلزم منه انتفاء ا واز كونه ، انتفاء ا   .ّأعم 
ان.٢ي ساو ساو م   . نقيضا ا

نطقي.٥ ش األول ب: ونّ يقول ا ّإن إنتاج ا ديهيّ فمن أي،ديّ   ات هو؟ّ ا
اضي.٦ ر سيطةّ ب علماء ا يع براهينهم  مبادئ  ها العقل ألوٍات  ل ّ يدر

ديهي،ٍوهلة سمونها ا  ّ ديهيّأنها ّ فب ،ات نذكر بعضهاّ ّمن أي أقسام ا ستّ   : و،ّات ا
ة.أ ساو ةً إذا أضفنا أشياء م ساو سا،ٍ إ أخرى م تائج م نت ا ة    .ًو

ة.ب ساو ةً إذا طرحنا أشياء م ساو ة،ٍ من أخرى م ساو وا م نت ا  ً.  
ة.ج ساو ألشياء ا واحدة  ضاعفات ا ة، ا ساو ون م ن ،ً ت  فإن 

الثة أمثال اآلخر ا  ساو ن ثالثة أمثال أحدهما  ساو  ئان م   .ًش
ة إ عدد   إذا انقسم.د ساو ةٍد واحٍمن األشياء ا ساو  ،ٍ من أجزاء م

ة ساو ميع م   .ًنت هذه األجزاء  ا
ن أن ينطبقشي األ.ه ّمنها  اآلخر انطباقا تام  اء ال يم  ف ً،اً

ة ساو   .ٌم
نطقيراجع ديهة ا ث ا رابعّ  اب ا اة آخر ا زء ا د توضيح ـ   ـ  ا

ديهي اضياتّبعض هذه ا ر  .ةّ ا
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ؠ  
جنمثلكغش يعآلن: هلكغ عجنت ُّـجهجكم عجنمتلكق مض هنخييعحمتهتلك َّـ جغالغي عجنبيطجسمث:١ج

 .لكغي نعجنهيجييعُّـعخفجهلكَّـيطعغش
ق ظن شتمب حممثهتلك عجنمتلكق حمهت عجنثالغ عجنبلكخممثمل لكغش يعجنتجيعُّـبمث: ينظهنلك عجنت ر

عمعيععغش نعحليطحكمث  .لكغيعخفت
ي ي ُّـرض جعبيطعَّـمل عجنبيطجس:٢ج ش عق جنمثسمن عجنبيطعَّـمل جلمبي  هملي مغهتمب نجليطن عجنخيمب جع

همعلكهنمل م مض عجنىعَّـ نعهث جنمبي حصلكش يحمه م فنن جفمه مغيط هنلك س وخص َّـ هنمئتىشش عق خميط ُّـ
حم قغويع حكبمكينقجن جنخييطن مع مغ عخفىعمم  .ي هن ظحكبلكغ عجنت

ي هن مم هنمتهتخص جعيطجسمثينجنمثيغ عجنهئ: ملينقجن خفلك خملكم ظلكجفمك عجنجههبسمث خفلك ي نعي هلكال
يمغهتمبمتلك خكمثأللك ني هثحييعُّـ جنمث عجنىعه عجنجهلكقف جعخييط معمئيعُّـيع عجنيط خملكم جنيطعق ظن معسمبسي نعي هلكشه

ي نَّـ ظن عجنخيمب ُّـمتمئس عمل معمهشحكلكخم عجنهئلكمعب عجنمئىغنُّـمت آلجغبلكغ عحللكمغمل عمل عخفمتجي  وقي
وش نجنمثيغ مم نعجفيطونمعمهيطُّـ خص هن يش نعهثهلكيهثحييعُّـ خص هنمتهتو نعجفيطي ني ممهلكيجعيطجسمث هنمتهتخص ش

ش نعهثس نهنمت هنلك َّـ هثحييعهسق هنلك َّـ جعيطجسيعجنتمه  عمل ستلكفخص يش نممىعجن جفلكم عجنتمهيطُّـ
 .و نهثحييعو عجنىعه ستلكف عمل ممسمكيم جعمسهثيش جفمثهن جليعي عجنمتحييعهمثمهحتمل يمبمثعخفمتجي مض جلهب

ن مميظهنلك  جليطن   ُّـمبىغن هنمت:هلك حممئيط خملكم عجنهئلكمعبي عجنخيمب جعيطجسمثينمغ جعجيالن جليطن مم
 .هلكي عجنخيمب جعيطجسمثي جنمثيغ ممنه مغىغهنلكش عقه نَّـىعع جعلكلكومغهتمبمتلك جعحنظ

 همليمبَّـمتلك مس ُّـمئب عجنجهلكقف خمجيمك عجنيطُّـ عجنيععقه َّـىعع عجنهئالنش عق جنمثيغ عجنبيطعَّـمل جل
همعلكهنمل ش نعهثي ن عجنحنظ : هنحممث هثحييع: وخص َّـ هنمئتىشش جفمثهن خملكمي جنمبخيمب عق ظن ُّـهئ جل

ي جنمتلكش حممشن عجنبيطجسيجعيطجسمث يلك نمصهت ي خمهه جن جلمف هثحييعي نعن مس ُّـت ش جنهئ و نممسمكو جفمه
خم جن جلمف خظيُّـهبهئ ظن ُّـت مغ ل ظحفيع و جفمه  عجنهيخي عجنمث عن عآلجفسلكق جع يهن مع

م جلمبمث مس   لظن عحليطقش ظن عجنتجيعجعمل نجمحق قجن خم حمخص مس سمه قجن عجنحنظ عخف

عجليط عخفمتجيمئمثمل )ص( .صضك: حتيعُّـيع عجنمئ
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 .، صاضحتاةب ال ةجحلتم احلطجلّحيطث اضحتهيج

ًا ملا ّرات واضحطتةقات بتهييّ طث اضحطجٍ واحتّضج ضان ضث: صاضطجاب أن ةقال
رضورة اححياجنا . ٌ، وةج صاستٍ ونظتٍ ضجبإصث األشياء  طٍاحححنا يف حتطيث يشء
 .... اضفكت واضنظتإصرات واضحطتةقات ّيف حتطيث بعث اضحطج

 :٣ج
 :سحاب اضحجججأ

اضحتهييب 
ــالطب االنححاه س

ّجاساحل
سالطب 

تةثاض
صقتان 
اضطحهب

ب صــري ّصمليــ
بّصقلي

 √ √ √ √ √ضياتّاألو
      √  √  √ املطاةتات

      √  √  √ تّاضححتةحيا
      √  √  √ املحجاتتات
      √  √  √ ّاحلتسيات
      √  √  √ ّاضفطتةات

 :٤ج
 .ضياتّطث األو.  ج        .ضياتّطث األو. ب        . ضياتّطث األو. أ
 .ضياتّطث األو.  و        .ياتضّطث األو. ةـ        . ضياتّطث األو. د
 .ضياتّطث األو. ط     .طث املطاةتات املحضة. حـ      . طث املحجاتتات. ز

 .اتّصطتة. ٢ ي      .ضياتّطث األو. ١ي      .اتّطث اضفطتة. ي
؛ إذ ةجححيث االسحتال ل صىل إنحاجج، وضت ٌّيلّ أوٌّل بتهيجّانحاج اضطكث األو: ٥ج

 .ام ةقجم صليجّ أن االسحتالل صىل صتم إنحاجج إنٍ شتةفبٍبّسمعب طث خالل ضط
 .ات اضحج تكجن ضياساهتا طعهاّرج حتب اضفطتةضث األطجر املتضجرة تنت: ٦ج

.٤٥ـ٤٤ ص:حتتةت اضقجاصت املنطقيب )١(
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)٢(  
  ؠءت

ضمثح هثىعمميع هنمئيطهنمل نَّـشلكُّـلكَّـىعع عجنمئس عجنثلكذ هن عجنمئٰه يظهثلك قمميعهثلك حممثخص  :ي نجنت
ه:ي عآلنمط ُّـجهجكك مض عجنمثمئمثمتمثلكغ جغالجغمل خنك:يمعمئيطن ن جضت متمل يعخفتمثمئي عجنمئٰهمثمل  ظن ُّـهئ

عخم: نعجنثلكذ.  ظه ي ستهب عجنمتمئمثىششهمغلكقهنلك ن هنجيلكجعمئلك جنمب ظن  :نعجنثلكجنهن. هظن ُّـهئ
ن عجنخيمب جع جل لكيعُّـ عجنسبمك نعجنخيمبمل ن هن  حممشن مملكن جل لكيعُّـ عجنتمئمبشيُّـهئ مثيط ي ُّـهئ

 .عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عخفمهجيمبِّـ
حمييجعيط  شيحمحت سمه عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عخفمهجيمبِّـ . يع َّـىعن عجنهلنك عجنثالجغمليهن مع

مععقع   مض عخفمئلكنطيحي هنلك عخفيععف هن عجن: يمعٰهِّـ قجن هثمئ
 :ُّـجيمب مض مممبخصهت جلمف عظجيالجفخليحي يعن عجن

 معيعمغمثِّـ : ظهشه نعخفيععف هنمت هنلك مس ُّـهئ مغلكقهنلكشي عجنحي عجنخنم ظن عخفحىش:ّاألول
فشظجفيط عجنجييعحمخل هن فنن عحكتحلكجنمل عجنمتمئمثىش ه نظن عجنجييعم عيحفيع هنيعمغ . ه نجنمثيغ جضلكيي

هثلكغشنَّـىعع َّـ عخفخيمت عخفتخيلكقم جلمبمث مض جلمب عخفمتجي ف مض جعحهن عخفحيمت  . نَّـ عخفمئمه
م خظشهلكيهنلك مس ُّـهئ ُّـمئمثمتمثي مم  ُّـجيمب نُّـيععف جع:اخيصأل ي جنهئ و ممخص عقع مغىغهنمن جعحمه

ن ُّـمئمثمتمثشعخمهمغىغهن مس ُّـهئ هنجيلكجعمئلك جنمب ي حممشن مغىغهن ي ُّـهئ جعلكخفمهجيمبِّـ  سمك َّـ يعهثخص نشهلكي
  ي عجنمئٰهمثمل وَّـ معيعمغمثِّـ ظجفيط لكيعمضيحي ي آلن عجنشي جعلكيظجيالف عآلنمهنَّـ ُّـمئخل. عجنثلكذ

ف جمحق عخفلكهث هن عجنمتمئمثىش لعآلجغبلكغ ظن عجنمتهي ل مغيط مض خمبلكجن عجنجييعم عخفيعمغ  . عجنىعه ُّـ
جعلكخفخيمت يحي  عجن:ظجفيطَّـلك شهنمهلكفُّـ جن ش عخفمبهئمل نجليطهنهتلكوىعخفمئلكجع جنمبمثمئخل معمئلكجعيحي حملكجن

هثملهعن مس سمه مغىغني عجنمئٰهمثمل ي آلنشيعآلنم  شه هبلك نمس ُّـهئ لكيعحملكَّـلك هنتسلكنُّـخل حمهت هنحيمت
عخم سمه عجنهنعن جفمه مغىغن جلهتلكيحي ه هبلك نمس ُّـهئ عجلىغن هنجيلكجعمئلك جنمب خم  نَّـ شجع
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آللتدث ثزع بشجلسظ لتضحش ي ألسع صذجقآل حظ ىصضل لتخضله لحفشق .  حرعلجطي جت حخشبظآل

 .آلحخشمصظ لحخظ
 حع ىمل صرظ حزحشو يسىلو ةخظ لجلطه هبش حط لتخشبذص حرعلجط ىحشو لحفذرسض حزح

 .ىصضل لتخضله لحفشحص حظ حخشمصذع. ي لصخشق جسع ثظقآللحغغش ىلحدرص
 قآل جذض صخرظ ىصضلم بع لتدزع لألىهقيخمفرطآلخظ آل لو لكخالم لح:آلصفخضىثرسع 

ىثت صضل . آل ىلتذخعم حظ لحغفص صع لتدزع لألىه.ىجض صخرظ ىصضلم بع لتدزع لحفشق
لغة ظنوال. ّالظن من ٌمأخوذة :جشتخزعسشم نطقي أعم : ا  ، هناّمن اصطالح ا
فهوم َفإن ا بً منه لغةّ سب ت واردِعّ  ئبُ هو االعتقاد:ِ استعماِ  آل ىحرظ ،  
مٍسدلآلثفذشم بع  آلسش ثضجزش لحل : ىصضل حدزشو.آلزج بشحخظآل لنل جغسش لحففٍ أو  آلخظ آل

 آلثظجدزضحش بذعه  .آلدشه ثزض لحضصظ لحيىلغضآلخظ آل جشو لحقي ىلألحض ثسظقآلبشحخظ
آل جال صذشه لو قآلصذسظ لحدضه لو لتضلم حزع لآلةفامه لحضلةض يف جغشه لآلةفامه لتضةعم

  .قلحفدضصط مىنى
شاهدة نً سواء،أو برهانٍل  أو دٍمن دون  لواقع   ً اعتقادا جازما مطابقا  ً ً

ن غ ندَول س لغٍ  العتقاد تقليدا  ً إ علته  صضتظ يف لتدزع آلخظ  ىصضل لح،ّ
ي ألسع مل صرظ ثظ ثرصقآللحردعى آل آل ىلسام ةخظ لآلثفذشم لتخشبظ حرعلجط ثظ قي ىثغشآل

ن اعتقادا ج ق حام لىغفزشوق ىصع بفاله لآلكخالم لحفشققبذرسض لحدت ًازما ًأو 

هلٍ مطابقَغ لواقع وهو ا بُ  ر ن اعتقادا غ،ّ ا َ أو   ُحّ بمع ما يرج، جازمً
ز)ا أو اإلثبات(ّ القضية  طرُفيه أحد و  ىصع قعي ىلةفامح اآلخرِ الطرفِ مع 

ساوق قآللتزخذعآلخظ لتدزع لتضلم حظ لح ع األ ظن الُوهو   باصطالح خصبا
نطقي ع األعم ا،ّا ليق با  لحغفص ثظ لحسذج بشتدزع آلبذضه ىجض .ّقابل 

 .آلتطلأل
قصود ظنوال ناطقةُا ع األخ:ِ به باصطالح ا   لو آل برعو: لى فقطُ هو ا
ِ القضيةَ طرِ أحدُوهو ترجيح قآلثظ يف جغشه لحسذج بشتدزع لأليلتخزعسص ةشنحصآللحذخسص  ّ 
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ز مع )ا أو اإلثبات( ع األ ظنوهو ال.  اآلخرِ الطرفِو يحي  نَّـ عجنّخصبا

 .عخفحىش
ظنونات ُ  قضايا يصدق بها ـ  هذا ـ ُفا َ ز ظنًبا لغالب الّتاُ و  ِمع 

ُّـىغ عجنجييعم عيحفيع: ظهه،ِنقيض ه حمالن قغ عجنثمثلكغ حمهت حممئحقً: مثالُكما يقال ش هن خض ش  شه
ن جغمثلكجع قجغمل هحممشن مم ي هث حممئحقع نعن مملكن مض عآليخيمثه جنمثيغ فجنمثال خمجيي هلك جلمف مم يعآلجممبمك ظن يجل ه

 ٌفالن: ظن ممخص ُّـمئلكم. ي حمهتىعع ُّـهيمثيط عجنحيشه ي ُّـهبمب خكمثأللك معحيهتيع جلالهنلكغ قجن جلمبمثوهن
ّسار عدوي فهو يت ّ لقة ُ ناقصٌ أو فالن،ٌ  فهو سافلَ ال عملٌ أو فالن، ُمُ  ا

بِ أحد جوارح ر ُه ففيه  قصّ  هبلك مض يجن هن عجنمئٰهلكُّـلك عجنت هثستيطم عمل جمحق ق، ا
هنمثمل  .جفمثلكمعمتلك عجنمث

نخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه  يخميطق   :ي
  يحفليسيهن معمب مكمتمثلكغ جعلكخفخيمت عآل

م جعلكجنمبمثلل حمللالن   ى حكلللكقمهُّـجيلل
  ن هنث هنللك هثمئليسيع ي مغومميععمغِّـ

  ى هنلللللكقمهنمس شلكجنجيمتلللللك حمللللالن
م مض حكلكجلمليظن هن :يحي نُّـميمبمك جلمف عجنِّـيجفمثهن ُّـيعمغ  هن عجنمبمث وغيتمسحفيع هنو ُّـجي

م يعق جنخيمبط ه هنلكقمهش نعجنىعه ي رلكجنسمتلك ني شلكجنجيمتلك حمهت جليطنه َّـ حكلكقمخصيعهث  ُّـجي
  . معخيلكمليحليععحكمل عجنمتلكقش ظن مس ُّـخيلكخ يخكتميلكجن جعلكحل

هن) ص( مظ عخفمتتحيهبملي عخفسهب جعلملش خمس عخفمتجيخف عخفمتحي . طصص:  هنمهيطقحكلكجعشعجن
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ق نعضِّـ هعن هنخيمت عخفجههت  نَّـ عجنىععأل عجنتمهيطُّـ جعخل مجمث عجنخيمئالظ ظن ظممثيعَّـ شي
وحفلكظمل وظن جعخل لكلكألهيمل قعغ معمتمئس عمل شي نَّـ  سهنهت ه نحممثهتلك جعحهنشخمسهبخل نعخفجههت

يجعحهن عحلس نعجنمئبِّـ نظشخص جلمئمبمث قغنلكن ظي خص فعحفالن يعش: ظه ش هن عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت
قعغنلكغ ظيمض عجنمثمئمثمتمث  . مض عخفجههت

ه مض عخفمئلكن ظنييمهمتينَّـمتلك هثحلكنم ظن هثمئيعق عجنبحهن عجنىعه قمميعن عخف هثىعمميع ي جغ شي
 طمليلكأل جعخل عآلخكلكجليعغ نعجنخييطجنمثي نهثبخل عجنمتىغعل عجنمئشخليهنسمسجنمل عجنتحسخل نعجنتمئبمثِّـ عجنخيمئمبمث

م نمض جلمب عجنهيمئ نينقجن آلن َّـىعن عخفسمسجنمل ممثحقغ عجنيطنقعن جلمب  مض جلمب عآلظ
عقف عمل جفس وستمتيط مض ممثحقىُّـ عق طعخفمتجي نجلمب عجنهئالن نعجنهيمبسهيمل نعآلحفالم  هن عخف

 .عجنخييطم نخمبِّـ عجنحيمب
ه ظهثمتلك هثيعُّـيط ظن هثبخل َّـ ظن حصىعن عخفسمسجنمل نعخمخيلك نقعظ معجيلكجع:نعحللكظ ي ي  ظقعظ ي

ي نظشلك هن عجنمثمئمثمتمثشعجنخيمئالظ جنمتلكي ن هن خمبمث خم  شهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم: لكغ حمتهئ
هشه نعجنيطنق جضلكمش ظجلحي هن عجلىغظينعجنهئ  ط ين ظشي نظشلك معهيمثيط عجنمثمئخل هبىعع عخفست

م مم  .ي عمل جضمب مض خف عجنتجيعُّـيطهنمعهيمهمث عجنهئالن مض َّـىعن عخفسمسجنمل هن
يي هثتخييعك خفلك خملكجن عخفيحممسن نيخميطق  يمهمته قعغي يهثتخييعك ي جغ ش مض جعمثلكن عخفجههت
س  : خملكمشجنبمثلكن قجن اّو  ً. أيضاِعاتئا

اس وذاع صديقَو قضايا اشتهرت ب ا  ش عخكتهتيع عآلُّـخصن هبلك: ظه بهاُ ا
جنمتلك ن هبىعنشهعجنخييطم جفس: مممئ ي حممشن عجلهبمث ُّـمهيطخم  ي ُّـخيهب و جلمتيط هنيجفتي عجنمئٰهمثمل ي

. ي عجنحيلكمس سلكنم ظن ُّـتمتمه جل مكمبهبيجفت نشمتسمك عمل عجنخييطمى عق سمك ظن ُّـشجعلكجنخييطم
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عَّـيط جلمف ظن عجنخييطم جفس هنَّـىعع هن عجنجه  .ه نعجنحيمب خمبمثِّـي

َدعيه مًا أن يفك بالعلم : جلمبمث عجنسالنخملكم ظهنحق عخفهسهنمتخل جلحل جع ظمح لكلكجنمك  ن ّ
سنه أ منه م.. .ال  هل ذما ي َو با ً م.ن هو فيهّ هممهي جعلكجنخييطم حمخيعع ظن :  نممىعع هثمئ

ي نممهي جعلكجنحيمب خمبحلك ظن عجنحيلكمس نعجنهيلكحك ُّـيعُّـيط ظن ُّـتمتمه هنمتش عجنحيلكمس عمل هثهيسُّـمتسب ي  .ه
يع ٍخاصة ٍهم أو طائفةِ أو أِ العقالءِعند   نعجنجهلكَّـيط شجع جلمتيط مجمث عجنخيمئالظ ّ

ي هن ظن ظحمخيلكحص حفالم شم عآلهثسلكن هنمتجههسَّـلك جفس عآلحمخيلكم نخمبحهتلكجفمئيظن مجخيمثلكغ 
عحص  .ظخم

قعغ : ظهو قعغ: معن عخفجههت قعغيجل  جعلكخفخيمت عآله هنجههت  هنهنجههت
قعغ جعلكخفخيمت عآلشيحفيسجعلكخفخيمت عآل يعجنمئٰهلكُّـلك عجنت ُّـمهيطم هبلك مجمث : َّـيجل  نعخفجههت

مغيطغ ظن جن هنمتجهشعجنخيمئالظ  هن طهلكي نعخمخيمثهمسي جعحمثهن جن حكمسجنتهت جل حكبمك معمهيطُّـمئهت جن
يخمبمث معمهيطُّـمئهت جعمسن عجنهئ مث معجيلكجعمئمن جلمبمث مجي جحلك ي حممشن جفهئهبهت َّـىععش ظجلحي هن عجلىغظي

قوهني عي شظقعألهت  نقعظ هملينعخمخيمثي عجنمئٰهمثمل نحصىعن. هنمملكن قَّـمت هنمتحيعحملكي عجنمئٰهمثمل ي مس ُّـتمه
م. معجيلكجع ظقعألهت قعغ جعلكخفخيمت عآل: نهن َّـمتلك هثمئ لكغ يخميط معجههب عجنهيجييعُّـيجل يعن عخفجههت

ينعآلنجنمثلكغ نجعخيىش عجنبيطجسمث قعغ جعلكخفخيمت عآلشلكغي  نَّـ شيحفيس نَّـ معمئلكجع عخفجههت
قعظ مجمث عجنخيمئالظ ني نعخم حصلك نقعظ معجيلكجع ظقعظ عجنمئٰهلكُّـلك عجنت معجيلكجعمئمن جلمبمثهتلك ظ

عخمخيمثشعجنخيمئالظ فُّـ.هتألتهتلك معجيلكجع ظقعي حم مغ مغيط شي حممب حميعضمتلك ظن عجنخيمئالظ جمحق هن  ي مع
 شي نعجنهئ ظجلحي هن مغىغألشهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكمي خمٰهمثمل  حمهت جعخالمشيعجنمئٰهمثملَّـىعن 

يحممشن َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك مض جفيط ظهثهيسهتلك عظشخيمئالظ نقعظ معجيلكجع ظقعظ عجنه حصلك نعخمشي  و نمغيط هنه حك
قَّـلك ظن ي  : نجنبمثلكن عخفخيمتمثخل خملكم.هملي حمهت خمٰهلكُّـلك نعخمخيمثشيُّـتمه

ع األعم .١ شهورات با  ُ العقالءُ  االعتقاد بها آراءْ و ال تطابقت،ّا
ًفة ي يدعو إ االعتقاد بها كون،ّ ن ا ن  ورًةّها أوَ و ِ  حد نفسًةّ   ،هاّ

عق) ص( . ضصصش ف ضطصش كصف: جعحلكق عآلهث
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ا واقع  ف بخسبدش كنلكشط كه آلي تظلقيسآل شرسه ولجخز:ىك . عليهاِ اآلراءِ تطابقَ وراءٌو

آل جسه ولجخزف كه آلي وةص كةصيوتظلق يغرس حغغددسآل آل جسه فيلال حظةظم:  حظ جعزط جظجرسقآل
ي جسزظ بخسث حظةظمف تظلو بخسثي حظةظمآلةظم كىجزعش بظآل لجدحزس س شصوآلولجخز  آل

يوحغغدط  . حظ لتذدرسل كه آليةص كةصي ويس تظلقآل يف ثسمل لجظلجخزآل
شمل شهوراتُف ع األِ ا شمل، اآلتيةخص با اتَ مثلُ و ِ األو  ِاتّ والفطرّ

ي قي ديهيِاتّال  من قسم ا  .ةّ ا
ُ القضيةُتدخل فقد ،و هذا وا ّ ُِ مثلُحدةا زءُ أعظما :م قو  مجصزس . من ا

 لجصى شظ آل بط لتصلم لجلصق لتصبعض بصجط لجدطفيةصقآل جط آلجزجم تعط كزظ جزض لتصلم بظ
ي جغصتط ف كثخط حظ ةصإلظآل لجدط: كىفآللجدحزسحظعظن  قي  و ،ٍات من جهةّ ا

شهورات من جهة نلق بصتط يف  ونلق بخسبط لأليجذظ ةزش هلس ولجض أخرى ٍا
آللألوجزسل ولجخخصش  . وحظ ةزش بخسبط لألنلق ثذزرس بصتط يف لتحرظنللفسلآل

ع األ .٢ شهورات با فةخصا شهورات ا  ِ بصدق وصف و أحق، أو ا
شهرة َألنها القضايا ال ال عمدةلجعغش شرس آلحمط  وشع ، عليهاِا صديقّ ا  ا   

شهرةّإالولإلشجمه هبس  افُعموم وُ ا س هلس ونلق بخسبط لألنلق آل وآل ولجخز بهاِ االع
غسه حظ لتعسإلط لجغع وجض جزرس آلوشسبسه لجدحز . الظلمِ وقبحِكحسن العدلثذزرس 

 ف كتصىيث حظ ةرسآل وبث لألقظجزفيحظ ةرسولحلدجمق ذث آللآلتغالن بث لتغدذ
 فجرع حخصجس لألنلق ف كتصىيس حظ ةرسآل ولتخغصجس ولإلحسحزيوبث لألثسثصل حظ ةرس

آله لجعغش حظ كفس حظ لتحرظنلل كو لجزدزرزآلججم مجصزس يف كو  .سلآل
ب عن ا وجوب ا ُو يوانِ إيذاءِم واستهجانَرّ  حظ يولةصآل جط . ال لغرضِ ا

آل كه حظ : وتظن شسيتفآلتض حظ كجعسه لتحرظنلل بستخرظ لأليشصو لألحغذس يف جعط
سل آل ولخلذدزفسآل ولجغسمشعسل لجحالةزفه لجدعظكجعسه لتحرظنلل لجظلةعسل

 . حظ شصو لألجعسهيولةصآل جط  جرظ شحت هبصو لألحغذس كث.آل ولجخسمشسلفسلآلولآلزخخسجز
ذه القضايا وراءَفال واقع آل كزظ جظ مل بدظ كنلق ومل :شخرعآل ممس  عليهاِ اآلراءِ تطابقَ 
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مغيط هنث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك شُّـهئ جلمئالظ كُبل واقع ي مع  عمل معجيلكجع عيقعظ ه عخكلكقغ،ها ذ

َُفلو خ .جلمبمثهتلك سانّ جردَ وعقلُ اإل َه ا م ،هَه ووهم وحسّ شهرةُ  أسبابْصل و ِ  ا
م نعجنتمسفُّـبلكغ عجنمهالجفمثمل نعيهثهيخيلكجنمثشهغيخييطفنَّـ هنت اآلتية عمغبلكغ عجنمئب لكغ ي مم

وحممب حميعضمتلك ظن عهثسلكهثلك نمغيط مض هنهئلكن. يلكغ نعجنخيلكفُّـلكغينعخلمبمئمث ه  و حكبمكي نمس سمه جن ظهي
صلهن َّـىعن عآلحكبلكغ  ُفإنه ال  مّ ه ه أو حسُ بهذه القضايا وال يق عقلٌ  ح

ءه ُأو وهم ه جعمسن عجنخييطم جفسهال سمه جن جفهئحم ،فيها   .ه نعجنحيمب خمبمثِّـي
ىحملكآلهثسلكن عآلنمظ جن مس ُّـخيعقنش  هىس نعجفيطع هن ظحكبلكغ عجنجههتيعغ عجنت ُّـمسجخ عحليطُّـهن ي

 . ي ُّـستجيمث ظن سهئ جعحس عجنخييطم نجعمئبِّـ عجنحيمبشجلمتهتلك
َّـىنعجنبحهن مغيط هنيعمعبملشي جل هنيععمعمك عجنخيمئ نعحليغ نعجن ه نظهث مع  خفيعمعبمل ه هنمئلكجعمبملي

مشي نينعحليغ ظعجنخيمئ  مم  نهثجهحق عمل َّـىعن شي معهيمهمثمب عمل جلمب عجنمتهييغ عجنهيمبسهيه هن
مشعخفيععمعمك  .هنيعمعبمل عخلمثلكم:  عجنثلكهثمثمل.يهنيعمعبمل عحليغ: ملعآلن: هيععمعمك عجنمتهييغ جغالغهن:  حممتمئ

  نَّـشه قعجعخيملهنَّـمتلكم هنيعمعبمل.  جلمبمثهتلكههيي نَّـىعن عخفيععمعمك عجنثالغ هنتشهنيعمعبمل عجنخيمئ: عجنثلكجنثمل
َّـ يهتلك مض ظهث َّـ جنمبمتهييغ َّـىعن عخفيعمعبمل ظن يط نَّـىعن  نخميط نخم عخلالم حممثشهنيعمعبمل عجن

 . جعخل عخلمثلكم نعجنخيمئهعخفيعمعبمل نعخمخيمل
ن يعخفتمسحصخلخملكم ظيطق  يخميطق  رنعجلمب ظ...: ي ين عجنهييعم جعخل عآلفقعم عجن  ي

ش نَّـ جعلكآلضلكحممل عمل عجلىغألو حفلكقفو جنمثيغ جعلكجنىععغ جع آلهنيعيحلمئخينعجن  نجليطهنهتلكش ي جلمت
عل عمس جغالجغمل وحمبلكحلمئمثمئمل عآلفقعم جلمف جغالجغمل ظهث هممخص ظن عجنخي َّـ مممسهثي  ه حكلكخميشه جلمئيش نعجن

 ....جل هنيعمعبت
ك ُ أنه بنفسه يمدح:وال ينا ذ م ذم وَ العادلّ  شهخظيىعن ي حممشن عخفيطف نعجنالظا

 )مملكجنحيمب( نَّـىعع عجنهيخي ه جفس)مملكجنخييطم(ينجفهئ عجنمتهييغ نمعمهيطُّـمئهتلك جعمسن َّـىعع عجنهيخي 
نخم يمهمتي ظن عخفيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك .  ظحفيعه خظهخمبمثِّـ ييطق  ي ُّـيعُّـيط ظن ُّـهبمثىغ جعخل عخفيطف ي

.صضصلصضصش كصف: مل عآلقجعخيمليعخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث عحلهئهبمل) ص(
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ي نقجن جعهبمئتهش معخنس جعمسن ش ظحفيعهو نجعخل عحلس نعجنمئبِّـ هن مغهتملوهن مغهتمليىعن نعجن

ن خكمثأللك ظن ُّـىعهن يعجنخيمئالظ خميط ُّـهبيطجف قعألهت ظ نمعجيلكجع هخظيىعن ي نجنهئ عخفيطف نعجنشهثه
م هثىعمميع مض جضمب.  ظحفيعهنجفهئهبهت جعلكحلس نعجنمئبِّـ خظ  عجنهييعم جعمثمتهتخص عن خكلكظ ينحك

ي نجنىعع خملكم هنجهحقع عمل عخفيطف نعجنىعنشملعإل معخيلك  :ه
ن هذ مُا غّول قعغ يجض  ن،ام عليهِ بتطابق اآلراءِ ا عجنهئالن مض عخفجههت

ي نعجنتمهيطُّـ جعمسن ش عحلهئ جعلكحلس نعجنمئبِّـ: ظهشقعظ عجنخيمئالظظ َّـ معجيلكجع يحفيسجعلكخفخيمت عآل
ه نظن َّـىعع عجنهيخي خمبمثِّـشهَّـىعع عجنهيخي جفس ينَّـىعع ُّـستمبىغن ظهث عقع ظيطم عآلهثسلك. ي ن جعحس ي

 نَّـ جعخالم شي جفهئ جلمئمب جعمسهث ُّـمتبمي ظن ُّـهيخي ظن ي ُّـمتبمي ظن ُّـهيخيو ظن جعمئبِّـ خظوخظ
ه حممشن عآلهثسلكن خميط ُّـهبيطف خكمثأللك ظن ُّـشيعخفيطف نعجنىعن ي جنهئ جلمئمب مس سهئ جعمسهث ُّـمتبمي ظن شهخكمثأللكيىعن ي ي

ك حال شُّـهيخي ظن ي ُّـمتبمي ظن ُّـهيخي س كذ زء كما ُ أعظمّه بأن اِ حكمُول  من ا
و خّ فإن،مّتقد َُه  مّ ن  هذا ا ي جعمسن عجنهئ ونفسه   . ظجلحي هن عجلىغظي

ه ظن عحلهئ جن نعخم: ُّـخيمتنَّـىعع  ُو هذا فيكون.  نقعظ معجيلكجع عيقعظ جلمبمثي
شهوراتُالفرق يِ ب ا قي ًمع أن  ـ ِاتّ وا ّ ً تصديقا جازماُفيدي منهما ّ ّأن  ـ ً

عت يَا قي واقعًةها مطابقُات كونّ  ا ا عليه ا رُ ونفسُ  ع، األ ق ُ ا ّ عنه با

ق عت ،وا شهورات ُوا ا غَ إذ ال واقع، عليهاِ اآلراءقتواف  ا كُ  وسيأ .  ذ
د ع توضيحاُما يز  ً. هذا ا

ك قابلو س ا لمشهور هو ُ ل ذب  ي يقابل،ا يع ُه بل ا ش  ظن جمحق ا
ق ي ينكروهو  شعجنىعه معجيلكجعمئمن جلمبمث ظقعظ عجنخيمئالظ ظن جمحق عخفجههت ُفةه اُا  أو ّ

ذبُومقابل. األ صادقِ ا  . هو ا
  آء ؠؠت

قعغ جلمف خمسهبخل :يمعمبخيس عمل َّـمتلك  :يظن عخفجههت
 نقعظ معجيلكجع ظقعألهت ال هثهييغ ظهنيعهه هنلك معجيلكجعمئمن جلمبمثهتلك ظقعظ عجنخيمئالظ نحصلك نعخم:ّاألول



  لك ..........................................................................................يف فغننم مإلفمغن
 يف نكس آل ييمفطآلمكنحك هلن ق لهمل مفككالل لى مل تغقنبط تقنبكه ميلممنآل زيعمل: ليقميلممن
ألن تغمع مفمكمممأل يفظ هذي محلمغمقمإلفر  .ألميظيهع مملقمعهمن بنملكمع مإل قننأل

 آل يهع فن تقنبكه ميلممن لهمل مفككالل يفمس هلن يمفطق يهع مملغفعن ميمع همن:الثاين
 بفمه فع مل قمفككالل ميلممنغمن تقنبط لهمل أل يمفكمألمى: لي قيهمل تقنبط لهمالمظ ميلممن

 .ألخصيهع مملقمعهمن بنملكمع مإل.  يهمل هفظآلنألتغقنبط لهممهظ ميلممن مل يكظ هلن يمفكم
شهورات:اعلم ِ أن ا ونّ شهورةً مطلقةُ قد ت ميعُ و ا ون، عند ا  ُ وقد ت

شهورةًودةد سلسلِ كشهرة امتناع، دون قومٍ عند قومُ و ا تِ ال  .ّم عند ا
 حمه هفر قمني يمفكالزيكن يف فمالط مزيغفنفن مفغغلغظألقري مىل مخلالو بني مملغكلي

أل يلنكر مجلن فممن مملغكلق ألزيغفنفن مفغغلغظآلمحلكامل ثالثن فيه  مه ميمدهظ قمعىي
آليفكمع ميمد غريهظ فمس بمغغفمظ. آلمفغغلغظ مفكنفد فلرشمالط فغغفمظ   غمذيقأل

 .ني نيى غريهظمأل غكط ميمد مملغكلآلفقمعهنألمفكقمن 
لةُوتنقسم سب اختالفٍ أقسامً أيضا إ  شهرةِ أسبابِ   غنإلزينه مهى . ا

 : هع زيغن مفقمرنق يفد تمنيو مفغنيل فممنألمناممه مملقمعهمن ألمفذي ميىل يغكع فغ
أل فعفن حكن جلم.ق ي  .ينأل
 .نأل فقنل مملقلفن مفكنف.ق
 .أل فقنل مخللط مإلنغنف.ق
 .أل مفكنىأل فقنل مألنككنو مفمكغنف.ك
 . فقنل مفكننن مجلنهين.ك
 . فقنل مألزيغكرمل.ك

نِ االستقراءُو حسب  :ها كما يِ أ عدُ يم

شهوراتٍةّ وظاهرٍةّ حقيقي:ًوتنقسم أيضا إ) ١( يهة با دل .  وش وسيأ بيانها  صناعة ا
بحث ( اب األوا سابع من ا شهوراتككما سيأ هنا) لّا ادة توضيح عن ا . ز
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واجبات القبول.١    ا
ه و خمٰهمثمليعن معجيلكجع ظقعظ عجنخيمئالظ جلمف هنست جلمتيطهنلك :  ظهشههن عجنمئٰهلكُّـلك جن ظحكبلكغ ي

وخمٰهمثمليهثجيط ظن ظقعظَّـ خميط معجيلكجعمئمن جلمف  ه حمىعجن هنسبمكشي مز ي عجنخيمبمل ظن  حمخص َّـشه نهنخيمب
 ط يعجنمئٰهمثملعجنسبمك مض معجيلكجع ظقعألهت جلمف معمب 

 شيمض َّـىعع عجنبحهن ُّـمئ عجنهئالن جل عآلحكبلكغ عجنت ظفغ عمل معجيلكجع ظقعألهت
 :نعآلحكبلكغ جلمف عجنمتح عجنتلكمظ

ن معمب: ظه.عجنت معجيلكجعمئمن ظقععَّـ جلمبمثهتلكي عجنمئٰهمثمل ملينعخمخيمث :ّاخىىض األول   مم
مل نعجنمئٰهلكُّـلك يَّـىعن َّـ عجنمئٰهلكُّـلك عجنهيجييعُّـ ن. مض هثهييغ عآلهنيعهمثمئملجفمئ نهحصلك نعخميجحلك يعجنمئٰهمثمل 
ه خمٰهمثملي حممششلكشعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكمي خمٰهمثمل  هنثشيعآلنجنمثمل معجيلكجعمئمن جلمبمثهتلك ظقعظ  ي
ي آلن حصلك نعخمخيمثطعجنخيمئالظ عَّـلك مض هثهييغ عآلهنيعهملي نَّـىعع هنلك خممهيطن مض جعمثلكن ظحكبلكغ  . مض جضت

م حممئلكم عمغبلكغ عجنمئب  :معجيلكجع ظقعألهت مض عجن
سبب ن ا ّها حقا جليَكونجع عيقعظ جلمبمثهتلك  نمعجيلك  شهرتهاُو ما  ً  شه نعضحلكًاّ

كُفيتطابق شلك جفمئلك مغمبمث: ظه من أجل ذ ي هن ظمغ مم ه يع شهلكي اف بها   ُ االع
ات والفطرِالعقالء ألو  ّ وِاتّ  .هن عجنمئٰهلكُّـلك هماِ و

شهورات س با ِو ال  ع األّ سب ا  ِ من جهة عموم،ّتقدمكما  عم 
اف  .ا بهِاالع

صالحي.٢ أديبات ا   ةّ ا
هنلك مملكن عجنسبمك مض معجيلكجع : عجنهئالنيجض نعجنت َّـ ي عجنمئٰهمثمل عجنسبمك عجنثلكذ جنجههتيعغ

هعيقعظ جلمبمثهتلك ظن هثحيلكن عجنخيمئالظ خملكأل ينظن جفهيىح عجنمتحيلكن عيمغتخصجل ش جلمبمثهتلكي ن جلمف ي  ُّـمئ
هن عجنمتحيلكن مض جفهيىح عخفجتهب ظهنيعع نجفمثهن شَّـىعع عآلحكلكق غي  حمهتىعن عيقعظ شه هنجيمب

مغيط معجيلكجع  حممب مس ُّـهئ شي حلهيىح عجنمتحيلكن عيمغتخصجلهلكحكبب نقجن جعلكجلتبلكقَّـلك شمثهتلك جلمبهُّـ
مل جفس ي مممئٰهمثش ي هنخيمت جنالجلجكعم جعهبث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلكش نمس ُّـهئ جلمئالظهعمغتخصل



  ٩١ ..........................................................................................مم مبقدئ األقفسق

ّ فقن مغشفمهق ننعم الغظقم االمنتامميي،العلل وقبل الظغن  ىنق اننتجغق إىل ّ وإال،ّ
 :وهللا ققل. تنيّكقزنني العضف

حمودات ّسو للى  وملممزنقركفق ح أو ولممّ رنقميتبقر أن فقميغفق ا
حمودةُاآلراءو ،الععالء من  وذلن ،مه الععالء ُ عليها اآلراءَ ما تطابق:و.  ا

صلحةِأجل قضاء م بهاِةّ العامِ ا لح َ باعتبار أن بها حفظ؛  ظامّ قاءِ ا وعَ و  ، ا
ً فقذا أردفق أن فحعم فظقمق وفحعم الغوع . الظلمِ وقبحِ العدلِحسنة ّقضيك

 .ّأن فعفن العلل وفتجغق الظغنّالرنل  ،ّفسقيناإل
ٌ أفه مق مل كومنل إفسقن:واىنعفوم مه كلا  ال كغون العلل ،ٰه امنتاممييٌ وفظقمّ

ا  :فام معغى قوله زنعقىل وإذا كقن كللن. ًق والظغن قبفحًقننسغ ِ ًمن عمل صا َ َ ِ َ ْ َ

ْفلنفسه ومن َ َ ِ ِ ْ َ ِ ِلعبيدَ ك بظالم  عليها وما ر ِ أساء  ِ َ َ َْ ٍ َ
ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ

 ؟)٤٦: فصغك( 
ٌإن اآلكق الغلكغق رصحيق ٌ ألن الظغن قبفل،ّ مم أفه ال كغبعي أن فظغنّ  وكغبعي ،ّ

ٌ ألن العلل ننسه،أن فعلل ّ وأن احلسه والعبل ذازنف،ّ ّ ال ألمنن أن ،قن لجيفعقلّ
ّقلس رسهّ كام ذكل اىنصغم ّفففام ننعم الغظقم ورنعقء الغوع اإلفسقين  ِومع حسن ّ

َ أن فاعل:العدل دوحّ ى العقالءٌه  َ أن فاعل: الظلمِ ومع قبح،  ومّ يهمٌه مذ  . 
ٌمه الواضل أفه فرس احلسه رنفن فقميغه مملوح ّ ّ ّ وفرس العبل رنفن ، للى الععالءّ ّ

ً فقن معغى كون الععن ننسغق،ٍوكلا التعسٰى لفم رنصحفل.  للهينٌفقميغه ملموم ّ: 
 ومعغى كون ،ّزيتحن ملح الععالء فقذا فعغه اإلفسقن ا،كغبعي أن كععنّ ممق ّأفه

 فغفم ملح ؛الععالءّذم ّ فقذا فعغه ازيتحن ،كغبعي أن كععنال ّ ممق ّ أفه:ًالععن قبفحق
ه فعن َبقن ميين مّكريزنّلم  رنن اىنلح وال،فنّالععالء كو معغى احلسه وكللن ذم

 ، رنني اىنعغفنيٌ وفلق.ه فعن الععن العبفل كقلظغنَ وميين م،الععن احلسه كقلعلل
ععن ُكغبعي أن كّ ممق ّ أن الععن: رنن معغقه،فغفم معغى احلسه مق ملح ميغفه الععالء

ّ فقذا فعغه اإلفسقن ازيتحن اىنلح أو ازيتحن اللم،ععنُأو ال كغبعي أن ك ّ وكلا مق . ّ
ّقلس رسه ّصغمذكله اىن  .قّت الععغفّ مم أؠول الععه اجلمء الثقين مبحك اىنستعالّ
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يجغ عن م عجنخيلكهنمض خملكم يط جضهبيط معمئ عحلهئمث ي عجنسمث ظحكتلكقهثلكي : مل جنمبهيمئ عخفمئلكقنيعآلظ
ض عو جغالجغملوُّـجيمب عحلس نعجنمئبِّـ جلمف هنخيلكن خل نعجنهيالحكهيمل ي عجنهئالهنمثيمعهيلكمش عجغمتلكن هنمتهتلك هن

ض حفالمههن عخفسمبهبخل مض عهنهئلكن عفقعم عجنخيمئ حصلكش ننعجفيط  .... هنمتهتلك هن
ون عحلع :هظ. هنمل نعخفمتلكحميعغظعخفالبِّـ جعهبخيمت ىس نعجنمئىحلع :ّاترشه األول  هنلك مملكن وسي

 نقعم شه مجمثه َّـىعع عخفمتحييع جفس:هحممثمئلكم هنثال. ه نعجنمئبمثِّـ هنلك مملكن هنمتلكحميعع جنشههنالألخص جنمبجيب
غ جفسشهعخفمتحييع خمبمثِّـ هنُّـيعُّـيطنن جعىعجن ظشلك هنالألهبمل. ه نقعم خمبمثِّـشه نَّـىعع عجنمه  جنمبجيب ي

 .مليعجنخييطجنمثنَّـىعع عخفخيمت ي هثىغعل حممث جعخل عآلخكلكجليعغ ن. وظن جمحق هنالألهبمل
نعجنمئبِّـ .  جعهبخيمت عجنهئخصموسوحملكحل.  ُّـجيمبمئلكن نُّـيععف هبخص عجنهئخصم نعجنمتمئيس:اترشه اخيصأل

هعن عجنخيمب جفس:  حممثمئلكمشهئخصمعجنجعهبخيمت عجنمتمئيس نجليطن   عجنخيمب حممث يعن: ظه شه نعجلهت خمبمثِّـي
هنَّـىعع عخفخيمت ي حفالم حممث ظُّـٰهلك جعخل عآلخكلكجليعغ .  حصلكه نعجلهت حممث هثمئيسش جنمبمتهييغهممخصم

ض عيلكنَّـىععن عخفخيمتمثلكن رلك عجنمبىععن مملكهث: حصىعع خملكمن. ملينعجنخييطجنمث  حملكآلخكلكجليعغ شيمعهيلكم هن
ن مجمثخيلك جعمشهنهئلكن عفقعم عجنخيمئ حصخص  ُّـيطقم عخفالأل نجمحق : ظههنعخفخيتىغجنمل نجمحقرلك ُّـهسهنمت

 . نخم عخلالم جعمثمتهت مض عخفخيمت عجنثلكجنهنيعهثخصن. عخفالأل ظن ُّـيطقم عجنهئخصم نعجنمتمئيس
 شهيخيىُّـمتبمي ظن ُّـي جحلك يقعم ظن َّـىعع عجنحنظ جعهبخيمت عفشي َّـ ظن عحلس:اترشه اخيصخض

ض هنيطف عجنخيمئالظ  .جعحمثهن جن ظخميطن جلمبمث عجنهيلكجل جنهئلكن هن
ي ظن هنخيمت عحلس نعجنمئبِّـ جنمثيغ َّـ هنيطف عجنخيمئالظ جنهيلكجل يُّـتٰهِّـنجلمف َّـىعع 

ي نظن شهيخيىُّـمتبمي ظن ُّـي جحلك ي ظن َّـىعع عجنهيخي: جع هنخيمتلكرلكشهت جنهيلكجل عجنمئبمثِّـيعحلس نقهن
 :يحمهتمتلك خمٰهمثتلكن. هيخيىي ُّـمتبمي ظن ُّـي جحلك َّـىعع عجنهيخي

 .عحلس نعجنمئبِّـ: عآلنمل
 .يعخفيطف نعجنىعن: عجنثلكهثمثمل

القن حم ُّـهيخي عحلس و هن:ظه شي جنمبىعنه نعجنمئبمثِّـ هنالقنش جنمبهبيطفهنعحلس هنالقن

م عجنخيلكهن) ص( .طضصك: يط جضهبيط معمئ عحلهئمثيهنمل عجنسمثيمل جنمبهيمئ عخفمئلكقنش عجنخياليعآلظ



  صط ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
 . عجنخيمئالظيالقن حمخيمب ظن ُّـىعهنحم ُّـهيخي عجنمئبمثِّـ و نهنشحمخيمب ظن ُّـهبيطجف عجنخيمئالظ

جن  جنيطه هفينهنخيمت جفس عجنخييطم ظن حملكجلمب جحيطن(: نجلمف َّـىعع عآلحكلكق حممئ
نشعجنخيمئالظ ه نهنخيمت خمبِّـ عجنحيمب ظن حملكجلمب هنىعهن  جع يقن شه جنمثيغ ظحمثحلك) جنيطجسي

هعجنهيخي عحلس ظن عجنهيخي عجنمئبمثِّـ ظن حملكجلمب جحيطنف ني  . جنيطجسه ظن هنىعهن
تاج يانُوهذا  وضيح وا  : فنقول، إ ا
سان َإن اإل ه أحدَ إذا أحسنّ صلحتُ يالئمٍ بفعلٌ إ شخصيَ  ُ فإنه ي،ةّه ا ُّ  

رضا عنه  ه نَّـىعع عخفخيمت هن عحلس نهنلك ُّـىعمميعن جعخييطن هن هنخيمت عجنمئبِّـ هنيعمعبيشنفسه ا
 .هنمل نعخفمتلكحميعغظيجعلكخفخيمت عآلنم نَّـ عخفال

ك إ جزائه راتب وأقل،فيدعوه ذ دحِ  ذا أساء.   فعلهُه ا ه أحدَو  ٍ بفعلٌ إ
صلحتُال يالئم شخصيَ  ُ فإنه ي،َةّه ا سخطُّ ك، عليهَ  نفسه ا  : ظه، فيدعوه ذ
ش منه واالنتقام شعجنسخيش راتب وأقل،ّإ ال  .ه  فعلهه ذمِ 

سان ك اإل ذ صلحةُ يالئمٍ بفعلٌ أحدَ إذا أحسنُ يصنعُو  من حفظ َةّ العامَ ا
ظام قاءّ االجتماِا وعِ و ساِ ا  ط نعن مملكن قجن مض ذقن نجليطن هنمهمبحتّ اإل

ك إ جزائ نممالهن َّـمتلك جلمف لكب  . عليهُه وُ يمدحه و األقلّفإنه يدعوه ذ
ي حممشن عجنهيلكجل عقع حمخي حمخيال ُّـالأل عخفمهمبحمل عجنخيلكهنشعجنمئلكجليطغ ه مل هن جفهيىح عجنمتحيلكن نجعمئلكظ ي

ل عآلهثسلكذ ي نَّـىعع هنلك قمميعهثلكن هن ظن جفس عجنهيخي جنمثيغ َّـ شي عحكتح هنيطف عجنخيمئالظيعجنمت
ك ُّـمتبمي حمخيمب ي جحلك  جع َّـشهنيطف عجنخيمئالظ ن ذ م ي ن  شخص ُ يعودُالفعلو فع   با

ادح زاءّنما و،ا ك ا صلحةِ لغاية حصولُ ذ  :ظه  بوجهُ ال تناِةّ العامِ تلك ا
ف عجنمتهي عجنمث جعمسه  .ي ُّـستح عخفيطف جلمف حمخيمب هن عجنخيمئالظيجفت و نمغيهثهييعك جليطن جل

ذا أساء صلحةُ ال يالئمٍ بفعلٌ أحدَو قاءلُ وَةّ العامَ ا ظام و ّ فإن ،وع اِ با

ك يدعو إ جزائه بذم ن يعود،ّه  األقلذ م ي ن  ك الفعلُ و ر  ُ ذ  با
ام كّنما و،ّشخص ا فسدةِلغرض دفعيىعن  عجن ذ رُ ال يناِةّ العامِ ا  .ها بوجهُ 

قلو صلٍ  لمدح واهذا   ُ  ا  صيل ؛ّما  ِ تلك الغايةِلغرض 



 ٣ ـ ج  رشح حتشب اثسدق.................................................................................. ٩٤
ّ ألن تزك اخذشصص اخذشخةّالعام  .ٍ جشحلّ خزلٌ خدزوبص ـححرظ اخسدشم وبرشء اخسوعـ ص ّ

دح واِ العقالءُوهذه القضايا ال تطابقت عليها آراء صيل م من ا  ِألجل 
صلحة س ،ةّ العامِا حمودةَءاآلراّ  أديبات وَ ا صالحيِا  ّضمّ ألسه بشثضح واخَةّ ا

 أو بشخوحوف أخشخسم حسجم صضتزبوسه ،ب األحضاد بتوثسسسم اخوثسص اخخحسحصَّصشد
ٍ خمزصٍخن أحذشل  . بشخسدشمّ

ا وراءَو ال واقع ّ خسسص أخضا واحذس: أيالعقالءِآراء  ِ تطابقَ   بل ،ًشّسرسًش ثرً
إذا مل صزن ّأسه   ـًحجم ذحضسش خضارا ـوخذسى صضا .  بتدشبق آراء اخذرالءٌ خضتبطٌصي أخض

 .ال خذسى هلضه اخرخشصشح وبرشؤه ٌّ إسسشينٌ وثرده وسوعٌجرالء ومل صزن سدشم
صلحةُورع ش:همِ آرائِ تطابقُوسبب ك من  يعا بما  ذ ٍهم 

مً   .ةّ 
حس قبيحِوهذا هو مع ا ين وّ العقليِ وا الفَقع ا هما ِ  إثباتُ ا

ةِب األشاعرة انية األوُ فنفتهما الفرقة، والعد تتهما ا  إح ّترضم أرشسش حسجم . وأث
  .اثذسى اخضي وحع اخلالف حسه بسسسش وبسسسم

ّإن اخذضل خن : ن صرولَ خّ وحل،ص واثذتضخصّخن اإلخشخسّأجم ـ  ُّة العدُفإذ يقول
سن والق  ـأؠول اخضصن دون ،ّ العقليِبحبا ُ أن ا:ير  من اآلراء َ والقبحَسنّ

حمودة شهورةِا أديبات؛ُ ال تطابقت عليها اآلراءِ والقضايا ا ا فيها من ا صالحيِ   ،ةّ ا
ا واقع س  ّأسه ال توثض حخشصش تتدشبق : ّصضا وادجى األجشجضة . اآلراءِ تطابقَ وراءٌول

 ٍ جج وثود تدشبقّص صسخشّواإلتبشت بج األجشجضة واخذضخس حشخسري ،آراء اخذرالء جزسسش
ٍ حخسصبج آراء اخذرالء جج حمتوى  .ص ذخك وسرته األجشجضةّ اخذضخسصحشتبت. أو جج جضخه ّ

جم يف ّص خسط يف صضه اثسشخص وإسّبج األجشجضة واخذضخس ّإن اخلالف: حض صرشل
ّأسه صل و رك اخذضل واخدزم؟ّأن اخذرل صل خه اخرضرة يف أن صض:  أثضى صيٍخسشخص

حث كتاب عن راجع ) ١( لمؤلأصول الفقهتوضيح هذا ا الزمات ،)اثشتن( ّف    مبحث ا
لطالب إن شاء اهللا تعاًة، ففيه غّالعقلي  .



  ضط ..........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
 طمي ظن ُّـهيخي نهنلك ي ُّـمتبمي ظن ُّـهيخيُّـيطقم هنلك ُّـمتب

م خملكأل ف جفسيعن عجن: هجع خميط ُّـمئ ومتىغعل مض نمغ و عخم ظنو نخمبمثِّـو ف مض عجن  ي ظهث ي نمغ
مه جعلكحلس ني ي عجنمهالغ جلمف قظه عآلخكلكجليعغ ي معت:ههنثال. خلي نعخمخيمثوبِّـى نخمويسىحل

 نَّـهئىعع شه حممب ش جلمتهتلك جنمهلكقغ خمبمثحملشي آلن عجنجهلكقل ظهنيع هبلكه ظلكقغ جفسمتمليعهثخص نشجعلكجنمئبِّـ
غ نعحليعهنمليمجمث عآلجفهئلكن عجنهلجلمث مغ  جل عجنىغهثلك نعجنمتهت جل خغ  مملكجنمتهتشمل هن عجن

عَّـ عجنهلجلمثشعخلهبيع ي حممشن َّـىعن عخفتخيمبشملي نجمحق قجن هن عآلنعهنيع نعجنمت ي ش ي مئلكغ جن
 عجنجهلكقل ظجفهئلكهن جلمف هنلك َّـ ىحممب ُّـب.  جعلكحلس نعجنمئبِّـيتمهمس معنظهنيعن هبلك عجنجهلكقل جلمتهتلك 

 شه نجلمتيطهنلك ش ظلكق عجنهيخي خمبمثحلكشه جع جلمتيطهنلك ظهنيع ظلكق عجنهيخي جفسمتلكشه ظن خمبمثِّـهجفس
يحملكخلالم جعمثمتمتلك نجعمثمتهت مض ظن . ي نعجنمئبمثِّـ هنلك خمبح عجنجهلكقلشيس هنلك جفسمت عجنجهلكقلحملكحل

ه جنمبهبمهلكجنِّـ نعخفهيلكحكيط ظن ظن عخفمهلكجنِّـ نعخفهيلكحكيط معلكجعخيملهمل ظن جمحقَّـلك معلكجعخيمليعآلجفهئلكن عجنهلجلمث  ي
 .جنسجفهئلكن

ه مجمثخيلك مض عجنمتلكق جلمبمثهت عجنسالنَّـ عفحفلكم عآلهثبمثلكظ : نَّـمتلك جن حكمسجنمتلك عآلخكلكجليعغ
ينعفحفلكم عجنهيسلكم مض عجلمت نه ظن خمبمثِّـهمل جفسي م رمثب عإل يظهث عقع ظفحف : ط حمس

هعآلهثبمثلكظ مجمثخيلك مض عجنمتلكق نظفحف عجنهيسلكم عمل عجلمتمل مملكن جفسمتلك يه م جن شي  ني هنخيمت آلن هثمئ
همعخيلكمل ظن َّـىعع عجنهيخي جفس ه نظن قعم عجنهيخي خمبمثِّـش نُّـمتبمي جن حمخيمبي  ش حمال ُّـمتبمي جني

نَّـىعع . مف ظحكلكق عحلس نعجنمئبِّـي ي ظن حمخيمب جلش هثمتتىغل عحلس نعجنمئبِّـ هن حمخيمبيعهثخصن
ن عحلس نعجنمئبِّـ مض عآلحمخيلكمه ظن جنمثيغ جنمبخيمئ عفقعم:هنخيمتلكن مغ جلمف ع ينعحكتيطجن.  جن
جن معخيلكملقجن  ون: جعمئ سأ فعل وهم  ما  سأل  َال  ُ َ َْ ُْ ُ ُْ َ ُ َ َ َْ ُ  .)صص: عآلهثبمثلكظ( َ

ض حفالم:نعآلهثمهلكم و ظن عخفسمسجنمل هن جنمثي  شوخل هن مغهتملي جعخل عجنهيالحكهيمل نعآلظ
 . ظحفيعهوهبخل هن مغهتمليهيالحكهيمل نعخفتهئمبنجعخل عجن

مشوجفلكميظه نجلمف  وعن عجنخيمئ سهئ جعحس خظ:  حمخيمتيطهنلك هثمئ ي حممشن عجنخيمئ ش ظن خمبحي
ف. ي نعجنخيمئ عجنخيهبحليعجنخيمئ عجنمتحييعه: ُّـمتمئس جلمتيطَّـ عمل خمسهبخل ي ظن جنهئ:نجنمثيغ عخفمئمه  ي

مغيطش جلمئمبخلوعهثسلكن مغيطعن خملكك جعمسهث ي ُّـ ي جع عجن جنخيمئ عمل  ُّـمئس عيعهثخص نشه نعجفيطهجلمئي عي و



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي.................................................................................. ضط
 حملكجنخيمئ َّـ عآلفقعم شي جعحسمك هنتخيمب عآلفقعم ل ممخص قمميع عجنهيلكقعمحل ال نجلهبحلالهثحييعه
هثهي نحصىعع عآلفقعم هنتخيمبشنعجنهيهت هثي جحلك  ُّـتهيلكنغ جعخل مم ُّـمتبمي ي جحلك ُّـمتبمي ظن ُّـخيمب نمم

ه ظهثمن معخيمئ ظن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكمهقغتلك حمشظن ُّـهيخي ي ظحفيعه معخيمئ ظن عجنخييطم هغمعلكق نشي
ُّـمتبمي ي جحلك  نعجنثلكهثمثملشخيمبىُّـُّـمتبمي ظن ي جحلك ملعآلني عجنمئٰهمثمل ي ظن:م جعخل عخفيطقممخليعنعجنهي. هجفس
ي عآلفقعم ُّـستتب مغيعُّـلك جلهبمبمثيحممشقع مملكن هنتخيمب. هيخيىُّـظن  ن هن هنيطقمملكغ عجنخيمئ ه هلك حممثهئ

ن هن هنيطقمملكغ عجنخيمئ عجنمتحييعه نعقع مملكن يشيعجنخيهبحل  .ي ُّـستتب قجن حممثهئ
نخملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه  يخميطق   :ي

ي عن معللجهمسسنجلهبللحل  ي هثحيليعههمعلكن جلمئيجنمبمتهييغ خم ى حمخيلللمقي   ي
ف

ننخملكم عحلهئمث عيهنحل  يخميطق  ه هنخيمبمئلكي غ عجنخيلكخفمل نعجنمئيعجلمب ظن...: ي ي عجنمئ غ ي
عجنخيلكهنمبمل رلك هن هنيععمعمك عجنخيلكخممبمل نَّـ جفلكجنمل عجنمتهييغ هن جفمثهن َّـ معيطقم عآلخكمثلكظش 

غ عخفيطقمممل جعلكجنخيلكخفهجنهئ هنيطقمملكهتلك حضتمبهيمل يش نهن هثلكجفمثمل عحفتالحمهتلك خمسهبمن عجنمئ مل ي
 حملكآلجفس ظن ُّـمتمئس عجنخيمب ممخص مض . جلمف عجنتمئيطُّـيعُّـه جللكخفملهغيحمهت خمي نعي ...نعجنخيلكهنمبمل

 ....ممتمك عآلحفالم جعخيمب عخفهئلكخكهيمل نجلمب عخفخيلكهنمبمل
يجلمتيطهنلك هثمئس عجنخيمئ عمل عجنمتحييعهعقنش  ىهبيععفهثلك ظن هنيطقم عجنخيمئ ُّـمتمئس حم ي نعجنخيهبحلي ي

ُّـمتبمي ظن ي جحلك ي نظشلكشيطقمملكغيعجنسبمك مض ظن عجنخيمئ ُّـيطقم جعخيىش عخفيظهنلك . عجنمثهتخص ي عجنخيمئ
ش حمسن عآلهثسلكن سمك قعمعشمعهيخي ش نعقع ظجفبهتلك ننمغيط حمخيال ُّـمهمك مض هنمهمبحت ُّـهيخيمبشي  شهي

ينعقع نمغيط حمخيال ُّـرض جع ي ُّـهيخيمب ه عجنمتلكق هنيعغمض عقع نضخيمن ُّـيطم : هن خمبمثطه  ي
همثهتلك هنيعغحمي حممشهث ي معٰه ُّـيطم شحملكجفجكخممن ه آلهث حتمك قعمع ني معيعُّـيط حصلك ظخفلكش ظحفيعهي ش  شي

م عجنرضق ي آلهث ي ُّـيطقش جلمتهتلكوظجعخييطمعي مممبخص  عجنجيهي عجنمهميحق ُّـمئجكغ عمل عجنمتلكق:نهن خمبمث
يحممشهث نعن مس ُّـتهبهئ. جفجكم هبلك ي ُّـمئجكغ عجنمثهتلكعع عقي جنهئمت شمك جلمف قجنيعخفجكمع  هن ي

و خمٰهمثملمعمسجنمث م ي ه آلهث سمك قعمع ني ُّـيعُّـيط ظخفلك ش حمال ظخمجكغعقنظهثلك عجفجكخممن : جعمسن ُّـمئ ش ي

هنمل جنمبسبىغنعقه ) ص( عأليطش معخيمبمثمئمل جلمف خف عخفمتحي نفقق عجنهي يخميطق  .ضضصش كصف: ي
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ه شحصلك ف نَّـىعع عخفحت مغ ه هنيعغيحمخيمتيطهنلك ُّـلتمسمس.  جنيطُّـههن خمجكغ هن عجنمتلكق ُّـيطقم عع عق ه نعجفيطغي

يظن قجن ُّـهسفه عمل ظخف نَّـىعع ريعه .  نجفمثهن ي ُّـيعُّـيط عآلمس جنمتهيس حمال ُّـمتبمي ظن ُّـهيخيشي
هحممب مس ُّـهئ عآلهثسلكن جضبلك جعمئلكظ قعمع خفلك ظمم . ه نعجنحيمب خمبمثِّـهعجنخييطم جفسي خمٰهمثمل مض ي

غي نجفمثهن ُّـخيمب ظهث جن مس ُّـمسممشعجنجيخيلكن  .همئيطن جلمف عآلمم جفهيحيلك جنبمئلكظ قعمعى ُّـش ُّـهب
عحكجيمل عجنت معمتمئ عآلهثسلكن هن عآلفقعم عمل ظن َّـىعع عجنهيخيعقنش  ُّـمتبمي ظن ي جحلك يعجن

ي ظن حممئ عحليط عآلنحكيش عجنمئلكأل جعخل هنلك معيطقمم نجعخل هنلك شي ُّـمتبمي ظن ُّـهيخيي جحلك ُّـهيخي ظن
 يظن ظفقمممن ي نَّـ عجنىعه ُّـمسهنيعم جعمسهث عقعشي َّـ جفمك عجنىععغشُّـمتبمي حمخيمب ظن ي ُّـمتبمي

ه نعقع ظفقمممن ظن عجنحيمب خمبمثِّـش حممثمتبمي حمخيمبهعجنخييطم جفس  . حممثمتبمي معيعممي
راد من  ونـ  العقلوا َإن العقل: إذ يقو مّ ءُ  سن ا   هو ـهِ أو قبحِ 

قابلّ العمُالعقل ظريُالعقله ُ و فاوت. ّ ا نهما ُوا تِ هو بتفاوتّإنما ب مدر َ ا ْ ُ. 
م َّـ هنلك قمميعن عجنهيلكقعمح نعجنجههتمثيط عجنمهيطق مض عحلمبمئمل عجنثلكهثمثمل نعجنثلكجنثمل هنلك قمميعن هن عجنهييع

يهن ظن عخفيطقم خميط ُّـستتب مغيعُّـلك جلهبمبمث ه ني  .هلك نخميط ي ُّـهئ
مدرك ن ا ُفإن  َُ ما ْ ب أن يّ  ِ،َعلمُي زءُ أعظما: م مثل قو ي ال  من ا  ا

س إدراك،  بالعملَعالقة  ُ ّعقال نظره ّ ن . ًاً مدركو ُن ا َُ ما ْ ب أن يّ   َفعلُي
ؤ به س إدراك ـ الظلمِ وقبحِ العدلِمثل حسنـ  َفعلُ أو ال ي،و  ُ ّعقال عمليه ّ   .ًاً

ر قر به:ُ يظهرِومن هذا ا رَ كيف اش سنَ  مُ األ   َ والقبحَن ن ا
ك م  ذ يع جلمف ظن عحلس نعجنمئبِّـ جنمثسلك جلمئمبمثي عحكتيطجن: ظه،استدال  جن :يخل جعمسهثي

ين عيحفتالم ع نجفمثهن شهجفهئ جع عجنخيمئ خفلك نخم حممثهتلك عحفتالمي جحلك مملكهثمن َّـىعن عخفسمسجنمل
ن جلمئمبمث ه آلن ظجفهئلكن عجنخيمئ ي ُّـمئ حممثهتلك عحفتالمشهملينخم حممثهتلك حمال معهئ ي حممشن جفهئ شي

يعجنخيمئ جعمسن عجنهئ نممىعع جفهئهب جعلكحكتحلكجنمل . ه مس ُّـمئ حممث عحفتالمش ظجلحي هن مغىغألي
ُّـ نجفهئهب يلكحكتحلكجنمل عجنيطنق نعحكتحلكجنمل عمغتخصل عجنٰهيط نجفهئهب جعشعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل

م) ص( .ضصضش كصف: فقنق مض جلمب عآلظ
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غ عجنحنظ جنمتهيس نعحكتحلكجنمل حكمبب جلمت  حمهي مجمث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك مس ُّـمئ شجعرضنقغ جغب

هن هنيطقمملكغ ي عجنمئٰهمثمل حممب مملكهثمن َّـىعن. عحلس نعجنمئبِّـي خمٰهمثمل  جعخالمشعيحفتالم
نشي جنهئمت نخمشعجنخيمئ خفلك نخم حممثهتلك عيحفتالم  .سهئ جع عجنخيمئي جحلك  حمال معهئ

ي ظش عحكتيطجن:ظنعحللك شخصي ن سهئ جع عجنخيمئ ي جحلك ع جلمف جعجيالن مم و  ّبأنه 

سن ا وقعّ عقليُ والقبحُا فاوتَ  مُ ا مِ ب هذا ا  اّ بأن ِ العقلِ وح
زءُأعظم َ ألن العلوم، من ا ورّ ل عيحفتالم هنعجنتلكمظ جعلكلك ، ال تتفاوتَّة ا خم  جن

جل مض هنسمسجنملشهعجنحيمب خمبمثِّـ نشه عجنخييطم جفس:ومض هنسمسجنت  ظجلحي هن ي عجنهئ: نجليطن نخم
خم عجنتهيلكنغ جعخل عجنمئٰهمثشعجلىغظ هثلكنشتخلي حم : جفهئ جع عجنخيمئ ظن ممخص خملكمي جحلك  حمال ُّـهئ

ن فاوت ّال شك ول كمِبوقوع ا ي جفهئهب جعمسن عجنهئ: ظه ب ا  ظجلحي هن عجلىغظ ي
هنجعمسن عجنخييطم جفس ع جعخل ي ني شهي ظش خميط .عند العقل ه نعجنحيمب خمبمثِّـي حفمبجي

ي حممشن جفهئهب عجنىعه ي ُّـمئ حممث عجنتهيلكنغ َّـ هن هنيطقمملكغ عجنخيمئ شهنيطقمملكغ عجنخيمئ
ينمس هثيطل ظن هنسمسجنمل عحلس نعجنمئبِّـ هن هنيطقمملكمع . يعجنمتحييعه  ش ي ُّـمئ حممثهتلك عجنتهيلكنغيجفتي

 هن و نَّـ خميط ُّـمئ حممثهتلك عجنتهيلكنغ جنسبمكيجع َّـ هن هنيطقمملكغ عجنخيمئ عجنخيهبحل
 .عآلحكبلكغ

م َ قضيةسوا إذ قا؛وقد غفلوا  استدال سن ّ   مض عجنخييطم نعجنحيمب  والقبحِا
ِ قضيةمثل زءّا ّ أنهم ظنوا أن، أعظم من ا ّ و ّ م  ّ  فهو من ُ به العقلَما ح

ور َ قضيةّ مع أن،اتّا سن ّ ع األِ والقبحِا شهورات با  ِ ومن قسمخص من ا
حمودات ًخاصة ِا قعغ جعلكخفخيمت عآلّ  نظجفيطَّـلك هغيخييطف هنتهظخمسلكن حصلك يحفيسي آلن عخفجههت

فعغ عخل م ش عجنت َّـ عجنمئس عجنثلكذيلكظملعخفحهب ا ينظن  ّ العمُ بها هو العقلُوا
هنمكمثهيت َّـ عآلفقعم نظهث ي سهئ ممخص َّـ جضمئ ي  أعظم من ّا ُةّوقضي .ي مض جضمبي

زء ورا ةّ من ا ِات األو م،ّ ا ظريُ بها هو العقلُ وا  ُق الفرّتقدموقد . ّ ا
شهوراتُ الفرقّتقدمكما  ي نعجنخيهبحلي عجنمتحييعهب العقل ورِ ب ا ي حممشن اتّ وا

قعغ ي نعخم حصلك نقعظ معجيلكجع عجنخيمئالظ  نقعظ معجيلكجع هلكغ حصلك نعخمي نعجنرضنقُّـشعخفجههت
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ن قياسعيقعظ جلمبمثهتلك  ِهم قياسا مع الفارقُف

فاوت! العظيمً الةٌ واقعُ وا نهما ال    ب
 هذا  كون وال ي .حفيع ي نعخم جن نعيش نقعظ معجيلكجع عيقعظهعخميآلن ظجفيطرلك جن ن

سن َ فإنه اختلط،ّ عقليِ والقبحِا مِ عليهم مع العقلّ ا ع ظهثلك يحمتخمث  ا  جفخليمب
م  ن َّـ عجنخيمئ عجنمتحييعهييجعيط  )عجنخيمئ سهئ ظن ُّـيطقم(هثمئ نيظن ُّـهئ   نظن معهئ

ئا ،هذه القضايا مثل  نجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن شلكغيهن عجنرضنقُّـيعجنمئٰهمثمل  ً فظنوه ش ّ

يً،واحدا قي شهورات وا م يفرقوا ب ا ّ كما  ئا واحداِاتّ ً فحسبوهما ش ّ مع أنهما ،ً

 .مل حصلكي نعآلحفيعه ي نعخمخيمثهمليعجفيطعرلك حصلك نعخمخيمث قسمان متقابالن
لقي .٣   اتّا

قغ نَّـ ي نمعسهب شلكغيعخلمبمئمث :َّـىعع عجنمئس عجنثلكجنهن هن ظخمسلكن عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت
فغ ظُّـٰهلكعيقعظ ع  شيمعجيلكجع جلمبمثهتلك ظقعظ عجنخيمئالظ يخمتٰهلكظ عخلمب عآلهثسلكذي جحلك  نَّـشهخفحهب

ىحممشن عآلهثسلكن ض ي سهئ جعمسن َّـىعع عجنهيخي هن عخلمبمئمثشمل عجنت حتهئهبيهب عخفمثهئلكهثمثهئمثي لكغ ي
ي نجنهئ عجنسبمك مض جفهئهب جعمسن َّـىعع عجنهيخيشه نَّـىعع عجنهيخي خمبمثِّـهجفس ُّـمتبمي ظن ي جحلك ي
ينهن َّـمتلك ُّـتبخل عجنهييعم جعخل . ُّـهيخي شتمبي ُّـمتبمي ظن ي جحلك  نقعم عجنهيخيشُّـهيخي

ي هن ظشخص هن عيقعظ شلكغي عجنهئالن جلمتهتلك نجعخل عخلمبمئمثيمعمئيطنمل عجنت يعجنتمسفُّـبلكغ عجنمهالجفمث
فغ زحممشن عيحفتالم جعمثمتهتخص مض عجنسبمك ي مض عخفسبمك. عخفحهب لك تزعق عخفسبمك مض مممب شي

 مض عجنتمسفُّـبلكغ ي نجنهئ عجنسبمك مض معجيلكجع ظقعألهتشتخل ُّـمتبمي ظن ُّـهيخي ظن ي ُّـمتبمييعجنمئٰهمث
ل عآلهثسلكذيمل َّـ جفهيىح عجنمتحيلكن عيمغتخصجليعجنمهالجفمث لكغ عخمتٰهلكظ ي نمض عخلمبمئمثشي نجعمئلكظ عجنمت

 . نخمبِّـ عجلب نعجنبخش هنث عحلهئ جعحس عجنجهجلكجلمل نعجنهئيعنشيعخلمب عآلهثسلكذ
ن ي مض جعمثلكن عخفيععف جعلكخلمب عآلهثسلكذو مغيطُّـيطونهن َّـمتلك هثيطحف مض جعحهن  عجنىعه ُّـهئ

 .مبمثهحكببلك جنتجيلكجع ظقعظ عجنخيمئالظ جل
حملكظ  بميمتُّـ شنخمب جعمثلكن قجن  هن شجعخص نجليطهثلكمم جع مض جعحهن عحلس نعجنمئبِّـعجن

قغ عخمخيمثَّـ:  نَّـش عجنمثوملي عمجلكجنمثوعآلخكلكقغ نجن جعمه ق عجن  نمل ظي عحلس نعجنمئبِّـ هن عآلهن
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فغ يجعمثمتلك نخميط . هن عيقعظ عخفحهب جنمثيغ عخفيععف هن جفس :  نخممبمتلكشعجنهييعم جعمثمتهتخص حممثخص حكبي

ي جع عخفيععف ظن شحملكجلمبيىعن ى عخفيععف هن خمبِّـ عجنحيمب ظن ُّـ نجنمثيغشهبيطف حملكجلمبىعجنخييطم ظن ُّـ
ويعك ظهث مس ُّـبىحممب حم. ي ُّـمتبمي حمخيمبي جحلك  نعجنحيمبشُّـمتبمي حمخيمبي جحلك عجنخييطم   هن عجنبهلي

ي نخكخيس عجنخييطم نعجنحيمب حممشن جلمئمب سهئ جعمسن عجنخييطم ُّـمتبمي شه نعجفيطهخكخيسيعي  ي و ي
مغيط خكخيسشعجنحيمب ي ُّـمتبمي حمخيمب يظن نشحمخيمب ه هن ظهث ي ُّـ م جن ظحفي حمخيمب يعن  :يع ُّـمئ

نهَّـىعع جحيطنف  شهنيطف حملكجلمب نهنلك ُّـمتبمي حمخيمب حممثحمه عيهثهيهئلكم جعخل شه ظن هنىعهن
ه خمٰهمثملتلكن يي َّـمتلك خمٰهمثعقن. حملكجلمبيقن  نهنلك ي ُّـمتبمي حمخيمبنجعخل   : نرلكشهنعجفيطغ ي

 .نهنلك ي ُّـمتبمي حمخيمب نَّـ عجنمئبمثِّـ.  هنلك ُّـمتبمي حمخيمب نَّـ عحلس:ّ األوحّاخسذشض
ف جللكخمشيلكم عخفيطف نعجنىعنحمئعحكت : اخيصششضّاخسذشض  ُّـمتحييع عمل و نَّـ جلمف معمئيطُّـيع نمغ

ي ي جحلك  نعن مملكن. ُّـهبيطجف جلمبمثشُّـمتبمي حمخيمبي جحلك  حممشن مملكن عجنهيخي.عجنهيخي عجنمهلكفق
 . جلمبمثي ُّـىعهنشُّـمتبمي حمخيمب

نيط عجنجههتمثيط عجنمهيطق يقمميع عجنسمث يخميطق  مي يظن َّـمتلك :  مض معمئيعُّـيععغ جعحهن عآلظ
نخميط . لكم عجنخيمئلكغ نجليطهنحمئ عحكت:يحفيع نعشجفس عجنهيخي نخمبح: ظجفيطرلك: هنجيمببخل

ق ظهث جلخل عيحفيعىشتمبيش ظجفيطرلك جعلكيحفيع حممث يتمه يىعن حملكجلمب عجنيستح  حملكجنمئبِّـ هنلك ُّـشي
عغيستح  نعحلس هنلك ُّـشنعجنخيمئلكغ  ....ه َّـىعع حفجيمسيظني عي شجلمبمث عخفيطف نعجنث

ى ُّـهي عحلسه حمهت معلكقغش جعخل عآلهنيعُّـه حفمبيشيجهمثىط عخفحيهييعنمض جلبلكقغ عجن  جعخص ُّـمتبمي ي
ى نظحفيعه ُّـهي عحلس جعخص ُّـش نعجنمئبمثِّـ هنلك ي ُّـمتبمي حمخيمبشحمخيمب  نعجنمئبمثِّـ شهبيطف حملكجلمبي

و حممشن عحلس نعجنمئبمثِّـ هنخيمتلكرلك هنلك شي هن ظن عجنمهحمثِّـ عجنتهبمثمثىغ جعمثمتهتخصطحملكجلمبيىعن ىجعخص ُّـ و و ي
ىنظن هنلك ُّـمتبمي ظن ُّـ. هيخيىهيخي نهنلك ي ُّـمتبمي ظن ُّـىُّـمتبمي ظن ُّـ هيخي نهنلك ي ُّـمتبمي جن ي

 .ييطف حملكجلمب ظن ُّـىعهنهبو هن عخللكقف ُّـههثحييع عجنمث ظجفيط
عخمخيمثيظهنلك  ق عجن ن عحلس نعجنمئبِّـ هن عآلهن خمشمليمل ظن عيجلتبلكقُّـيمم  جلمف ي حممثت

م) ص( غ مض جلمب عآلظ .صضش كضف: جعح
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عخمخي مشي نعيجلتبلكقهيهنخييعحممل هنخيمت عجن  :  حممتمئ

 . َّـ هنلك شتمب جعلكحفتالم عيجلتبلكقعغ:ّاالجيىصري
عظيمثمئمئ َّـ عآلهنيع عحل:ّواخهاحرو مغيطه نمغيط هنخيتمقه حك  . ظن مس ُّـ
عخمخيمث عخم عخللكقمغو هنلك حصلك هنلك جعمشقعظ:صتظإلأ: لكغ جلمف خمسهبخلينعجن  هن طي مض عجن

عَّـيع ن نعآلجليععك نعجل  .خمبمث عجنمب
عخم عخللكقمغو هنلك جنمثيغ جن هنلك جعمشقعظ:واخيصأل  ش مض عخللكقفو نجن هنمتجهمس عهثتىغعلي مض عجن

جن م: مممئ خممثشعجنسمئ حم ي حممشن عجنهي عظسمثمئجفمئ همل ظهنيعي م ظن مس معمئه حك  شي خممبمن ظهث حم
م نعخمخي خممثش جعلكجنمتسبمل عجنمثسحمهت حم ي نجنهئ عجنهي  عجنمث هملي هنمت نجنمثسمن هنمتٰههبهمل هنمتتىغجلملي

مغيط مغسشمملكهثٰهخصن عجنبمثلكك عمل عجلس خممثي خميط عهثٰههبه عق ي ُّـ  جعخالم شمل عجنمثيمن عجنهي
ونَّـ هنلك جلمقهثلك جلمت جعخص جن جعمشقعظ. عجنبمثلكك عخم عخللكقمغي  .ي مض عجن
خممثيظهنلك . و عجنسجيِّـ جن هنلك جعمشقعظشهثخي عخم عخللكقمغومل حممبمثيغ حصلك هنلك جعمشقعظيعجنهي  ي مض عجن

ي نجنهئ نعخمخيمثهملي نحصلك نعخمخيمثالمثمئجفمئ ونحصلك هنمتجهمس عهثتىغعل  .تهتلك جعهبمتجهمس عهثتىغعجلهتلكي
مهقُّـلكفغ ضمثِّـ هثمئ م:  مض عجنت ف: جلمتيطهنلك معمئ مغ  نقُّـيط جحهئ شعإل نعمغمك عجن

ف مغ غ نعآلهنهئلكن ظهنيععن نعخمخيمثشعجن مغ ي حممشن عجن  نجنهئ شخليلكن نجنمثسلك عجلتبلكقُّـيمثمئمثجفمئلكن ي
عخم عخللكقس هنستمئوجنمثيغ حصخص هنلك جعمشقعظ فيهنيعممبي حممشن عإل معخيلكمل جنمثيغ شيمغ مض عجن ولك هن نمغ  ه

غالهنمتٰه مغ فن معخيلكملى جع ُّـش عجنمث عجن غ هن نمغ مغ  نممىعجن قُّـيط جنمثيغ شمتتىغل عجن
فيهنيعممب ولك هن نمغ فنشو نعهنهئلكنه غ نعآلهنهئلكن عقن.  جع ُّـمتتىغل عآلهنهئلكن هن نمغ مغ  عجن

م هنلك عقع جعخال. و جع حصخص هنمتجهمس عهثتىغعلشولكن نجنهئ جنمثيغ حصخص هنلك جعمشقعظيمثمئمثجفمئلكن يظهنيععن نعخمخيمث
همممتمن مغلكجنسلك مض ظيطق عخفجمبيغ هنثال هث مض ش نمملكن جمحقم مض ظحفيع عخفجمبيغشه ي حممشن مم

ن عجنميحق مض ظحفيع عخفجمبيغ جعلكجلتبلكق نض عجنبلكغ ي حممب جمحق نضخي شظيطق عخفجمبيغ نمم ى
ي عآلنم هن ينممىعجن عجنمه. يجنمهيطم جلمف عجنميحق ظهث مض ظيطق عخفجمبيغ نظهثمن مض ظحفيعن

هنخل نعجنمه لكغ يُّـنَّـهئىعع جعلكخم عيجلتبلكق ...لكل عهنلكن عجلخصجلملي حممششخص جعمبحش عآلحفحقيعخفمسهن
ن حمالن ه قألمثسلك نعيحفيع هنيععنحكلكوهنث مم ي جعجههتلكفغ ظهث شي حممشن مجمث قجن هن عيجلتبلكقعغشه



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صصص
ض نُّـمئمبمك ُّـهبهئ ظن وُّـتميحق عجن ي ى َوتلك ه هثحيلكن جفهئ عجنيعألمثيغ نُّـمهحق عخفيععنق قألمثسلك ي ْ َ

اس ها  ا ْاأليام نداو َ ْ َ ََ ُ ُ ُ همل حممششلك ظهنيعيمث نممىعع عحللكم مض عخفمبهئَ  خفلك مملكهثمن ي نعيشس عجلتبلكقهي
و نعحللكم ظشلك معمتتمئ هن خكخيسش جنمبىغنعمهخملكجعمبمل  . يحفيعي

ق عيجلتبلكقُّـ عخمخيمثش جعلكجلتبلكق عخفخيتمقهمل هنيعمعبجيمليحملكآلهن ق عجن  شمل جنمثسمن ممىعجني نعآلهن
 .و جن هنمتجهمس عهثتىغعله نخمسشو جن هنلك جعمشقعظهخمس: نَّـ جلمف خمسهبخل

مٰهيمعععقع  م: ِّـ َّـىعع هثمئ  نعجنهئىعغ شه نعآلهنلكهثمل جفسمتملشهيطم جفسعجنمه: جلمتيطهنلك هثمئ
ي حممشن نظ عجنمهيطم نعآلهنلكهثمل جعلكحلس ننظ عجنهئىعغ شه نعخلمثلكهثمل خمبمثحملشهخمبمثِّـ

ق عيجلتبلكقُّـَّـ َّـ نعخلمثلكهثمل جعلكجنمئبمثِّـ  هن عحلمئلكأل عجنمتهييغ لك يظشمل ظن يمل مملكخفمبهئمثيهن عآلهن
غ نعآلهنهئلكنمل يعآلهنيعُّـ مغ  طمملكجن

ين  :حممث خم
ق عيجلتبلكقظ :ّاألولاخسهل  مل عجنت ي نعخم حصلك نقعظ معجيلكجع ظقعظ يُّـيشخص هن عآلهن

مغيط جفسشجن مس ُّـهئ جلمئالظ: نجنىعع خممبمتلك. عجنخيمئالظ جلمبمثهتلك ي آلن َّـىعن شه ظن خمبِّـه حمال ُّـ
قعغ:نَّـىعع هنخيمت.  جعلكجلتبلكق عخفخيتمقهعجنمئٰهلكُّـلك هنيعمعبجيمل  شي ظن َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك هن عخفجههت

ينظشلك ي نعخمخيمث  .مل حصلك نقعظ معجيلكجع ظقعظ عجنخيمئالظ جلمبمثهتلكي
م ف يعهثخص شه نعجنهئىعغ خمبمثِّـهم جفسعجنمهيط: حمخيمتيطهنلك هثمئ ن مض حميعك نمغ  ُّـهئ

مغيط خظشعجنخيمئالظ نعخفجتهب نعجنمتحيلكن ه حممشقع حميعضمتلك ظهث مس ُّـ  ي سهئ شي هن قجن مممبي
 .جعلكحلس ني جعلكجنمئبِّـ

فغ عجنت جلمق جلمتهتلك عخفمهمت  ينجنىعع ُّـخيمق جلمتهتلك جعلكيقعظ عخفحهب ي  جعلكجنتمسفُّـبلكغ قحس عإلي
ي ظن عجنخيمئالظ ظفغ جعخيٰههت: جعهبخيمتطمليعجنمهالجفمث غ ز حممب مس ُّـهسف.ه جعخيٰهلك هبىعن عجنمئٰهلكُّـلكي

ى حممشهث ي ُّـيطقشهعجنجيهي هنثال جلمف قجن  .م عحلس نعجنمئبِّـي
يَّـىعن عجنهييعضمثمل ظحكتلكقهثلك عجنسمث ملعنخميط ظخكلكق  نيط عجنجههتمثيط عجنمهيطق ي يخميطق  مض  ي

قغ:  حممئلكممعمئيعُّـيععغ فقحك هعن عحلس نعجنمئبِّـ خمٰهلكُّـلك هنجههت ي حممشن عفقعم عجنخيمئ حلس شي
يلكغ عآلنجنمثمل ي جنمبخيمئ ني جنمبحيغعجنخييطم نخمبِّـ عجنحيمب جنمثيغ هن عخفيطقمم َّـي  ش ني جنمب
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نخميط . مليمل عجنخيمئالألمثي سمه عجنتمهيطُّـ عجللكقن هبلك هثتمثجمل عجنتمسفُّـمك نعجنجكجعمثمل عيمغتخصجلمثيعهثخصن

ىظن عآلهثسلكن جن حف: يدف عجع حكمثمتلك همب حميعُّـيطع نجفمثيطع خفلك ظفقم جعخيمئمب جفس عجنخييطم ظن ي ه
فيعهثخصي آلن قجن ...خمبِّـ عجنحيمب ن جعلكجنتمسفُّـمك نحميعك نمغ  .و مصتهب ُّـهئ

م عآلنم ق ظ :ينجفلكظ عجنمئ قغ نعآلهن ين عحلس نعجنمئبِّـ هن عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت
 جلمبمثهتلك مجمث يعمعهيي نجنهئ َّـىعن عيجلتبلكقعغ خميط شمل عجنت معيعمعبيش جعلكجلتبلكق عخفخيتمقيعيجلتبلكقُّـ

حمهت جنمثسمن هن عيجلتبلكقعغ عجنت عحفتمب حممثهتلك هن . عجنخيمئالظ نمس شتمب حممثهتلك عجغمتلكن
ع جعخييط ي جغ شمليجتهبخيلكغ عخفلكقممسمث عق ظهثهئيعهتلك عخفشمليخمبمث عخفمبهئمث فظفقمم ي ظهث ي ُّـهبهئ وجلمئ

ف عآلهثسلكذشحضلكجنهيمل َّـىعع عيجلتبلكق مغ ق عخفتمسظمبمل مض عجن ي آلهث هن عآلهن ي  ني ُّـهبهئ ظن شي
 نمعجيلكجعمئمن جلمبمث ظقعظ شتمب حممثى ظحفيع مس شه جع َّـ عجلتبلكقشمليُّـخيمثىس عآلهثسلكن جعال هنمبهئمث

 .و نهنهئلكنوقهنلكني مم عجنخيمئالظ مض
م هنمتهت ي جلمف ظن َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك عهثجهلكألمثيظجفيطرلك ُّـمتيس: جلكن نمض َّـىعع عجنمئ نعجنثلكذ . هملي

ي جلمف ظشلك عحفبلكقُّـيُّـمتيس مشهملي مم  . عمل جلمب عجنهئالنه نمعهيمهمثمبهتخص هن
يشخص ظهنيععن نعخمخيمثظ :اخسهل اخيصأل جنمتلك. لكني  هن شه نعخلمثلكهثمل خمبمثحملهعآلهنلكهثمل جفسمتمل: حممئ

جنمتلك م: خمبمث خم جنشعجنسمئ حم ن عجنسمئ ي حممشن ممش ظهنلكهنهقُّـيط نعخم:  نهن خمبمث خم
خم نقُّـيط ظهنلكهن ظهنيععن نعخمخيمث يلكن جنهئ نعخمخيمثيمثمئمثجفمئلكن يحم ف ي مغ فرلك جع تهتخص ننمغ

خممثشيننعخمخيمثمل هنمتجهمس عيهثتىغعل ي عق عجنسمئ جنمثيغ خكمثأللك هنٰهلكحملك عجنمث عجنهي ه ن هن ه مل جعحمثهن ُّـهئ
 .خمبمث عهثٰهخصن عجنبمثلكك عمل عجلس

فرلكجنمثيغ لكن يحملكحلس نعجنمئبِّـ ظهنيععن نعخمخيمث مغ .  جعهبمتجهمس عهثتىغعجلهتخصيعهثخصجع  شجع
ه ظن عآلهنلكهثمل نعخمخيلك جفسمتمل:هنخيمت َّـىععن ه ه نظن عحلس هنمتتىغلشي  هن حمخي عآلهنلكهثمل نجنمثيغ ي

ههنمتٰهخص هعخلمثلكهثمل نعخمخيلك خمبمثحمل يظنن.  عجنمثي ه هن حمخيمبهتلك نجنمثيغ هنمتٰهخصه نعجنمئبِّـ هنمتتىغلشه .  عجنمثي
م عآلنم  .ينفنق عجنخيمئ نعجنخيمئالظ حممثهتخص فنق عجنهئلكخك نجنمثيغ فنق عخفمتجهإل ممخص مض عجنمئ

.ضضك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



 ٣ ـ ج  رشح كتوب املهمش................................................................................ ١٠٤
 أن :ىل حهي همى اكموئمى األو؛ىّ واكمدكهاألشوعرةاكهزاع بني ّحمص ويذا يض 

 كص ّ أن: وأثبتى اكموئمى اكثوههى، عىل تلخهس احلسص واكنبحٌينضن كنمنص قدرة
 . عىل اكنلشًقدرة

ّإهنو : د اكلههد اكلدر بنضكصّ وأشور إكهص اكسهّلهشويذا اكبحي مل يذكره امل
ّ بخالف اكنضل األول .. دور اكمنص فههو دور املدرك اكنوشش،ٌىّقلويو واقمه

 .ّفون دور اكمنص فههو دور اكضاضش واملهلئ واجلوعص
 ودور اكمنص فههو دور ىّهنهنى احلّاكضاقمهّن احلسص واكنبح لص اكنلويو أ: ّواحلش

ً حسص واقمو و)كوأللوهى(ّيمهض أن اكممص احلسص ّ ممو ؛اكنوشش ال دور اجلوعص ّأن ٌ
ّ ال ألن اكمنالء حننضا بحسص األلوهى ،ًواقمو ٌ قبهح)كوخلهوهى(اكممص اكنبهح 
ّ إال  مل يضجدّأهص بص كض فرض ،ً أو بنبح اخلهوهى فلورت قبهحى،ًفلورت حسهى

ً لص اكمنالء فوهص يرى األلوهى حسهىٌواحد  .ً ويرى اخلهوهى قبهحى،ّ
 ٍأفمول:  تهنسص إىل: أي،ً واقموٍ وقبهحىٍوعىل يذا فوألفمول تهنسص إىل حسهى

 . ال يهبمض فمنهوٍ وأفمول،منهويهبمض ف
ٌإن األفمول وجضدات: حهي ،يذا ال يتهوىف لش اكنرآن اكنريصّ إن :ُوال يقال ّ، 

ٌفريجش قضكنص إىل أن اكضجضد بملص حسص  ويذا خيوكش رصيح ،ٌ وبملص قبهحّ
ء وهو ا...: قول تموىل. ّ فوهص ال ينبص يذه املنضكى،اكنرآن َا خالق   ُ َ ٍ ْ َ ُ ُ ِ َ ُواحد ُ ِ َ ْ

ُالقهار َ سان من ط : وقول تموىلْ دأ خلق اإل ء خلقه و ي أحسن   ٍا ِ ِْ ِ َ َْ
ِ
ْ َ َْ َ ََ ََ َ ُ َ َ ٍ ْ َ ُ َ ْ ِ 

بمس املخنضق : ٌىّ جزئهٌهى سوكبىّوهنهس يذه املضجبى اكنن. ٌ يض حسصٍخمنضقّفنص 
لتهوقلون، فال ) س ب جـ( و)ب جـ(ّ كص ّ ولص املمنضم أن،ٍكهس بحسص

 فنهش يننص اكتضفهش بني رصيح اكنرآن ،ًقون لمو وال تنذبون كذكشتلد
 اكنريص وبني لو ذيبتص إكهص؟

.٤٠ص: امللدر اكسوبش) ١(
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هن َّـىعع عحلس عجنىعه نخم نحكجيلك مض عيحكتيطيم هنجهجكمع :ّحصشه طسصل ه  جعخل ي

ق مض شُّـمتبمي حمخيمبي جحلك  َّـهعجنخييطم جفسي خمٰهمثمل  حملكحلس مضشهنخيمتمثخل  نعحلس عخفىعمم
خملكغ عإل مجمثمبملي مم : ظهش جع َّـ جعهبخيمت مجمثشعيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل جنمثيغ هبىعع عخفخيمت  شهحضمب

 . ظحفيعه خظ ني ُّـمتبمي حمخيمبشُّـمتبمي حمخيمب نهنعجلخصم خظ
مشهنجنتمئيعُّـمك عخفيععف هثرضغ هنثلكي ي آلن عجنمبخيمك شعجنجيهي ستلكف عمل عجنمبخيمك:  حممتمئ

جنمل ي ظخمو نعجفيطونجليطن عيحكتمئيععق ظهثخل مض هنهئلكنعجنمئهيىغ ن عقن عجنجيهي  نظيطنقن شز هن جن
ي حممشن شجن معيعم عجنهئبحق ظجلخصجن نظحفىع ُّـمبخيمك مملكآللكهيلكميظهنلك . لك ُّـمتبمي جني نجحههنمت مجمث

ن عجنهيخي مض قعمع . ي ُّـمتبمي جن ظن ُّـهيخيمبي جحلك قجن  ني هلكجفسمتنَّـىعع ي ُّـتمتلكحط هن مم
هحممشهث جن هثحييعغ عمل عجنهيخي جعخص َّـ خضيطن جفسمتلك نمجمثال. ُّـمتبمي حمخيمب ه ي نجنهئمت جن شي

وهنخيخل وهثسبت عمل خكخيس ن جفسمتلكي ن خمبمثحلك شهُّـمتبمي حمخيمب نمجمثاللك ي جحه حممئيط ُّـهئ ه نخميط ُّـهئ
ن عجنهيخي. لك ي ُّـمتبمي حمخيمبينجح ي ُّـمتبمي حمخيمب ي جحلك ُّـمتبمي حمخيمب ظني جحلك ينَّـىعع ُّـخيمت ظن مم
ه حممشهث ظهنيعشي جعخالم عحلس نعجلخصم عجنىعه هثمهمن جلمبمث عيُّـمل عجنهئيعُّـهبملشس هثسبهظهنيع  ي

فشنعجنهيخي جعخص َّـ. سهثهيد وجن هثسمك عمل خكخيس جملكُّـمل عآلهنيع  لممخص خممبمتلكل  ه مجمثه نمغ  ى
وهنخيخل ن ي  .ي ُّـمتبمي حمخيمبي جحلك  ظنشُّـمتبمي حمخيمبيجحلك يعهنلك  ُّـهئ

ف مطه نمجمثه جفسشهحملكجنهيخي جعخص َّـ نمغ ه آلهث حضمب ي نجنهئمت ش إل حكبحلكهث نمعخيلكملي
وجن هثسمك عمل خكخيس و هنخيخلى  .مه جعلكحلس ظن جعلكجنمئبِّـي يمعي

ه: ههنثال ُّـهجنسهثسلكن خم ههملي خكهت ُّـشهملي جلمئمبمثه نخم ه عجنجههت جيمبمك عجنجيخيلكن مل معي نعجنمئ
 بلكغ عآلهثسلكنيَّـ هن هنتجيمبي جحلك  عمل جمحق قجن...عغي نعخفمببيغ نعخفسهئ نعخفمبىعنعجنمتهئلكف

هث جعجييعُّـوهن فنن حميعم ه عجنخيمئمبمثيظهنلك  نشو ظن جفيععنو جفالمو جعخل مم يمل حمتبخل جن ظن يعجنمئ ي
 نعن مملكهثمن هن لكيعُّـ شي عجلمتمللكبلكغ عن مملكهثمن هن لكيعُّـ عحلالم حممتتمثجتهتيمعمب عخفتجيمب

في جحلك  نظمم عحليععنشجنمتلكق علكعحليععن حممتتمثجتهت مغ  نجنمثيغ ه جن جلمئوي ُّـمتبمي حمخيمب هن هن
ف مغ نش ي جلمئ جنوهن هن ُّـمتبمي جن حمخيمب ي جحلك ين َّـىعع عجنهيخيع : نحصىعع ي ُّـمئلكم جنمبهبجمت

ف جنمبخيمئشي ُّـمتبمي جن حمخيمبي جحلك ظن  .ن جلمتيطي آلهث ي نمغ
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فهجعخص َّـ حمخي لحممتهييغ عجنهيخي  جفس  له ننمغ يط مملكآلممشه نمجمثهَّـ ن خفلك ي حممشهث جن
ف و حممشن هثسمك عمل هنشهخملكن جنسهثسلكن جل و  نمملكن جل لكيعُّـ عحليععن حمال ُّـمتبمي ه جن جلمئى

ق .  ظن مملكن جل لكيعُّـ عحلالم حممثمتبمي حمخيمبشحمخيمب ن عيهثبميلكظ نجليطهن هن عآلهن حممثهئ
ن جنمبحنظ مض هثهيس جفهئ. مليعجنمتسبمث  ه نجعخل هنلك عقع مملكن جن جفهئشهني معمتلكمض جعخل ظن ُّـهئ

وظحفيع عقع هثسمك عمل خظ  . ظحفيعى
و ظهثمتلك هن مغهتمل:يُّـتٰهِّـهبىعع ن ي هثمئب ظن َّـمتلكم جفسمتلك نخمبحلك نعخمخيمثشي ه ه خل جمحق يمثمئمثجفمئخل ي
ف جفسي مم ي ظحفيعه هثمئب ظنو نهن مغهتملشخليعجلتبلكقُّـ مغ  .ني معمتلكمض جعخل عآلهنيعُّـ. ههنلك مض عجن

ف عمل جعحهن عخلمبمئمثيجغ  قعغيجعخييط َّـىعع هثخي  شلكغ نَّـ ل ممخص قمميعهثلك ل هن عخفجههت
قعغ معمتمئس جعحسمك عهثمئسلكن ظحكب نع:  ظهشلكغ عجنجههتيعغنعخفجههت هن ي عجنمئٰهمثمل ين مم

قعغ جنيطه عجنخيمئالظ جنمل.هغيخييطف هنته جن ظحكبلكغشعخفجههت ي نجلمبتهتلك جعلكيحكتمئيععظ ه حمهت هنخيمب
م:  نَّـشهغيخييطفهنت عمغبلكغ عجنمئب شلك هن عجن  ظن هن شيهن عآلنجنمثلكغ:  ظهشيعهنلك جنهئ

شلكش ممخص قمميع َّـمتلك نمس هثمئبمبشمليعجنتمسفُّـبلكغ عجنمهالجفمث  يسلكذُّـمئتٰهمثهتلك عخلمب عآلهثي جحلك  ظن جنهئ
س حمودةَاآلراء ّو  ً.أيضاَ ا

ي ظن عخفمهمت :يُّـتٰهِّـهن َّـمتلك  ني يخميطق  لكغ مض جليعك عجنمئس عجنثلكذ ي مغخي عخلمبمئمثي
قعغ نمس ُّـهييعم جعمثمتهتخص هن مغهتمل معجيلكجع ظقعظ عجنخيمئالظ  .هن مغهتمل عجنسبمكي عي يهن عخفجههت

فَ حسبـو  نطقيِ تعر   ممخص معجيلكجعمئمن العقالءُ عليها آراءَ ما تطابقـ ّ ا
من  : شتمبهيلكن هن مغهتمل عجنسبمك ظهخصيظشي عي شيظقععَّـ جلمف عجنمئس عجنثلكذ نعجنمئس عآلنم

ساِلقُ اِأجل قضاء كّ اإل افظة ش عجنتجيلكجع هن عجنخيمئالظ بذ  ِم بوجوب 
رم وطنِا شجاعة، أو ا سن ا م  كرمِ و خلِ اِ وقبح،ِ وا ي ظن : قمميعهثلك. وا

ينعخلمب ممخص جليعحم عجنسمث .ال عهثسلكذوهنيعمغ َّـىعع عحلهئ عمل حفمب يط عجنجيبلكلكبلكأل مض شلكُّـمل ي
جنمليَّـ عخفمبهئمل عجنمتهيسلكهثمث: عحلهئهبمل و هن جمحق قنُّـملومل عجنت معمهيطق جلمتهتلك عآلحمخيلكم جعسهت  ي

.طضصعخفيعجفمبمل عجنسلكفحكملش عجنهيمه عخللكهنيغ جلهلش ك: شلكُّـمل عحلهئهبمل) ص(
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و هن جمحق معهئمب:ظه  .ي

ضمثح   حمهت شيعف عجنهئمبخصغشيهنمبهئمل عجنتهئمب يعن جنسهثسلكن:  نَّـشه هثرضغ هنثلكينجنت
و ني قنُّـملويهن حمهب هن فنن معمسهن نممىعجن جن هنمبهئمل عخفحن .  هن عجنىغهنه ني ُّـمئ حمجكغشي

جنمل وحممثسحق جلمف ظخميطعهن هن جمحق ظن ُّـتخيثيع مض هنجهمثت نجعسهت  جعخالم طي هن فنن معهئمبي
و حممشن هنشحمخي عجنهئيعن هف ممثحقع عقع ظقعف ظن ُّـيطحم ي ُّـجكفشي مس ُّـهئ حمخي عجنهئيعن حكجمثتي

ه نقجن آلن عجنهئيعن جنمثيغ هنمبهئملشجنمبسلكأل هثمه هنلك مض مغمثب شي مهيطق جلمت  نحصىعع ي ُّـ جن
جنمل جنمك جعمشهثهيلكم هثمه هنلك ي جع قجعشيفنن معهئمبن وجعسهت خص ُّـهبتمت حمخي عجنهئيعن عن لك

ي جع ُّـهبتمت ظظال جحشُّـهبمبهئ ه َّـ هنتهبسيمل جن ني عحكتخييطعف نجحي ي خملكجعمبمثه  جعلكحلمثلكغ ي
وعجنيطهثمثلك حممثخص عقع لكمبمك هنمت خمت هثهيس مض حكبمث عإل معخيلكمل ي ظن عجنجههتلكفغ :نَّـىعع ُّـخيمت. ى

غ عحكتألمتلكق عجنجيهي جعهبحلكجنمك ظهنو جعخالم هنش جلمتيطنهجنمثسمن هنمبهئمل  .ي ُّـستمسهثيغ جعلكخف
مل عجنت معمهيطق جلمتهتلك عآلحمخيلكم ي جنمتلك معخييعُّـ عخلمب جعلكخفمبهئمل عجنمتهيسلكهثمثيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك 

جنمل و ني حتتلكف عمل معهئمبوجعسهت  .وي ظن معمسهني
فغ عجنت معجيلكجعمئمن جلمبمثهتلك ظقعظ ينجلمف َّـىعع عآلحكلكق حملكخلمبمئمث لكغ َّـ عيقعظ عخفحهب

ف عخلمب عآلهثسلكذ  عق جن حكمسجنمتلك عجنخيمئالظ ط هنث جفس عجنجهجلكجلملشيعجنخيمئالظ آلمغ نمغ
ع يآلشلك هنمئتهش عخلمب عآلهثسلكذ: جل حكبمك جفهئهبهت جعحسمتهتلك جنمئلكجن  .ي

يجن جليعحممتلك عخلمبمئمث:  نمعمئيعُّـبهنجنهئ ُّـيعف جلمف َّـىعع عجنتخييعُّـ عخكهئلكم لكغ جعلكخفخيمت ي
قعغ ق نمغخيمبمتلكَّـلك حكببلك جنتجيلكجع ظقعظ عجنخيمئالظ جلمف عخفجههت يظن َّـىعع :  حمحقف جلمبمثشهعخفىعمم

فعجنسبمك جمحق هن يعن َّـىعع عخلمب :  حمال هنخيمت آلن ُّـمئلكمشعآلجممبمك جعخل عجنمتلكقيجل  مض عآلومغ
قعغ فغ ظن عجنمئس عجنثلكجنهن هن عخفجههت م عيقعظ عخفحهب يحممشهثلك جن . َّـ عجنسبمك مض جفمه

عخم عخللكقمغ ن جعخمب عجنجهجلكجلملط حمهئمث يهثحييعهثلك عمل عجن مغيطهثلك ظممثيع عجنمتلكق ي ُّـتحمب ي جن
معقن ين عخلمبمئمثع:  هثمئ ط يعظ عجنخيمئالظ جنمئٰهلكظ عخلمب عآلهثسلكذمعجيلكجعمئمن جلمبمثهتلك ظقي جحلك لكغي

فغهمسنمممث ظلكق عخلمب هنمتجه قغط نعحللكم ظن َّـىعن عخفمبهئمل هنهيمئ ه حصىعن عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت  شي
ن هبلكيعجنمئمبمث هنمتهت ي ُّـتي عي نعجنمتلكق ن معمب ي ن  ظ حممثمتبمي جلمف َّـىعع عجنتخييعُّـشمههي معهئ
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فغ مغ قغ هن  ! عجلب نُّـمتبمي ظن معتجيلكجع ظقعظ عجنخيمئالظ جلمف جفسشه ظُّـٰهلكهعجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت

عغ جل قجن ُّـمسجخ جلخص  .و خميعُّـمكينعجل
لق لكةُوا صلٌ  فس  صادرةِ األفعالّرر من تُ  ا رءِ ا  ٍ  وجه، من ا

صلً درجةُيبلغ سهولةُ  ون، منه الفعل  كرم فإنه ال ي  ُ سانُ خّ إل بعد أن ّ إال ًلقا 
َكرريت صلّح ،ٍ العطاء بغ بدلُ منه فعلّ سهولةُ منه الفعلَ  لفٍ   .ّ من غ ت

ُهكذا عرفوا ا: قولأ سبب،لقُ واِاتّلقيّ شهرة َ فجعلوا ا  فيها ِ حصول ا
عُهو ا جنمل: ظهلق بهذا ا ًباعتباره داعيا  شو عخفمبهئمل عجنت معمهيطق هنمتهتلك عآلحمخيلكم جعسهت

ما ّ أن هذاِ إ إدراكّلعقل العم ب فعلّ  ما ه أوُي ب ترّ   نَّـىعع َّـ .هُي
 .هبيطفىهبيطف حملكجلمب ظن ي ُّـىُّـي جحلك ي ي ظشخصشعجنتهيسحق عجنمهحمثِّـ جنمبحس نعجنمئبِّـ

كنا  دـنا قّقدإذا  ـّو َ أن األخالقُ  مُ غَ الفاضلةّ مهورٍةّ   بل ، عند ا
لقي،ّن يتح بهاَ منهم مُالقليل نكر أن ا ّ مع أنه ال  ّ ُ َ ْ ُ شهورةِاتّ  ّح بها ُمُ ٌ 

م ي لقَرزُمن  بان،َلفاضل اَق ا َ فإن ا شجاعةَ يرى حسنّ  ،هاَ صاحبُمدحَ و، ا
فسه إذا رجع تمناها  َو هاّ يُّـخيمت ظهث ُّـيععَّـلك هن عآلحمخيلكم ي جحلك ؛ إ نفسه وأص إ

كنه  خفلك هنيطف عجنجهجلكل ي نعيشعجنت ُّـمتبمي حمخيمبهتلك ُو اجةّ وضع ا  إ ِ  
شجاعة خيل،ا ك ا ذ تكُ و ُ وا ذبّ   . وا
و  لقو عُن ا ك ا مل عجنت معمهيطق جلمتهتلك عآلحمخيلكم ي جعهبخيمت عخفمبهئمل عجنمتهيسلكهثمث: ظه بذ
جنمل سبب شوجعسهت م  َهو ا بانَم شلكغي مض عخلمبمئمث: ظهفيهالح  ِبحُ وقِسن اُ ُ ا

شجاعة خيل،ا كرمُ بقُ وا ساكِسنُ وحِبح ا كذاب، اإل ُ وا صدقُ بقّ  ِسنُ وحِبح ا
كذب  . ظحفيعهلكغ جعهبخيمتي عخلمبمئمثزظن معهي ييجعيط عقن .وهكذا.. .ا

فغ هنجلمف َّـىعع عآلحكلكق قمميع عخفمهمت حكببلك ظحفيع جنمبحهئ هبىعن عيقعظ عخفحهب  شي
ونَّـ ظن عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل حفمب عآلهثسلكن نقنفن جعحجمل ي ي  نَّـ عجنيطُّـ و مكلكَّـيعغي

 نهنلك ُّـمتبمي ظن ُّـهيخي شي عجنىعه ُّـبخل جن عآلجلخصم عحلسمتمل نعآلجلخصم عجنمئبمثحمليعآلحكالهن
عمغمك ن نممىعجن . ي نَّـ عخفحيعن نعخفهئيعننش نهنلك ي ُّـمتبمي ظن ُّـهيخيشيعخفستحمكنَّـ عجن
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وقنفن جعحجمل ي  يعآلجممبمك ظن ُّـهبمثىغ عآلحمخيلكم عحلسمتمليجل  ُّـستجيمث هبلك مض عآلو نجعمئيطقغو جعلكلكمتملي

في جل عجنجكجعمثمل نعجنتمسفُّـبلكغ عجنمهالجفمثيميىش عجنمتحييعجل عآلحمخيلكم عجنمئبمثحمل جع  مل ننمغ
فن  ُّـستجيمث جع عجنتهبمثمثىغ جعخل و ظن جلمئوف عآلهثسلكن جعهيجييعغيحمىغن. عخفجتهب نجليطن نمغ

 نَّـىعع عجنتهبمثمثىغ َّـ عجنسبمك مض َّـىعع عجنمئس هن شعآلحمخيلكم عحلسمتمل نعآلحمخيلكم عجنمئبمثحمل
قعغ ه حممشن عفقعمم حلس عجنجهجلكجلمل نجفس عجنمهيطم نجفس عآلهنلكهثمل حكبمكطعخفجههت  ي

فغ  : نحصىعع خملكمشي نجنمثيغ حكببهتلك عخلمب جعلكخفخيمت عخفتمئيطنشيمض حتمئ َّـىعن عيقعظ عخفحهب
صحيح ابُوا سانَ تعا خلقَاّإن : َ أن يقالِ  هذا ا ً حساِ  قلب اإل ّ 

ًه حجةَوجعلي ُّـستجيمث هبلك ظن ُّـهبمثىغ جعخل عحلس نعجنمئبمثِّـ هُّـخيمت خميطقغ  نَّـ  عليهّ
يعحلجمل عجنبلكلكمتمل مض خمبلكم عحلجمل عجنحيلكَّـيعغ  ِ األفعالَاسني جعلكحليغ : ظه بهُيدرك شي

مل  هاَومقا ظ حمخيلكم عحلسمتمل نعآلحمخيلكم  ُّـيطقم عآل:هظ  لهن عضلكحممل عجنمههيمل عمل عخف
س طعجنمئبمثحمل ك ا ضم هو وذ ديثِ األخالقِ بمصطلح علمُا س  ، ا ّوقد 

ستقيمِالعقل أو ّ العمِالعقل أوالقلبـب س أو ِ ا سليما ِ  عند قدماءِ ا
ش ه كتبُاألخالق و جن معخيلكمل عندهمِ األخالقُ إ همها فجو:  ممخص مض خم ُفأ ُ َ ََ ْ َ َرها َ َ

قواها َو َ ْ َ  .)ط: عجنجههبيغ( َ
هجمحق هنميجيعآلهثسلكن نضهبحقن نخممبب  يجفيغجن جعمئ  يجل ييحكتجيلكل ظن ُّـهبمثىغ مض عآل ي

عقك شعآلجممبمك جعخل عآلحمخيلكم عحلسمتمل نعآلحمخيلكم عجنمئبمثحمل ي نجنهئ عآلهثسلكن جنخي
ي ظن عجنتخيبيط جعلكجنيطُّـ :نجنىعع مغلكظ مض عجنمئيعظن. ي خميط ي ُّـستجيمث ظن ُّـهبمثىغ جعمثمتهتخصومليحفلكقمغمث ي

ين : خملكم معخيلكمل.  حمجييعغ عإل عجنت حمجييع عجنمتلكق جلمبمثهتلك َّـيعآلحكالهن ِ ِفأقم وجهك 
َ َ ْ َ ْ ِ

َ َ

ين القيم  ِك ا لق ا ذ ِ بديل  اس عليها ال  طر ا ُحنيفا فطرت ا ال  َ ْ ُْ َ ََ َِ ِ ِ ْ
ِ

َ ََ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ِ
ًِ ِ

علمون اس ال  ن أ ا َول ُ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ
ِ  عآلهثسلكن معجيمبمك عجنيطُّـ ي حممشن حمجييعغ)صص: عجنيعنن (َ

ن قجنشيعجنمئمث عهن حفلكقمغمثطي نجنهئ جعخيىش عجنمتلكق ي ُّـجيمبب وجن معيعم ي نعي شوملي جنخي ى
جفمثيط نجعهبحلكحك عآلحمخيلكم ي نحلهئ جعمسن َّـىعع شعآلهثسلكن نحمجييعمع عجنسمبمثهبمل يهن جعلكجنت

 .ي ُّـمتبمي حمخيمبي جحلك  نقعمشُّـمتبمي حمخيمبي جحلك عجنهيخي
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س ضمفهذا ا ِدوي  دخيلة ا اهللاُِ هو صوتِ  القلب أو ا نا ِ نفوسّ
اسبُاطب غز عن مس معمبمكها عليهُها به و د ش هثيطعظ َّـىعع عجنمه ن  ُه كيف يؤنبُو ّ 

ب رذيلةَرت نعجنٰههبحق مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ َّـ عجنمتهييغ  . الفضيلةِ فاعلَع قرُ و،ِ ا
عهنمل هن عقع عقمعهئمك حمخيال خمبمثحلكطعجنمب ه حممششلك معهسهثمك عآلهثسلكن نمعمب ه ي  نَّـ خميط معٰهخي ظن شي

فغ مغ غ جنيطه عجنبخيىش نجنهئمتهتلك هن هخميط مخ نحكبمك ضخيهيهتلك ظن . عآلجممبمكيجل  مض عآلي
هتلك عآلهثسلكن يمل جعمسن ُّـيطحكهتلك مض عجنجكعغ نُّـميجي ضهبحقن ظن جلمئمب ي هثهيس جعمسجلخصجن عخللكقمغمثىهن ي

ي ظن جفس عجنىعه ُّـستجيمث ظن ُّـهبمثىغ جعخل عخلحق نعجنهليعجنخيهبحل ي  . نعحلس نعجنمئبمثِّـي
وجودوهو سان    قلبٌ  يع،إ ضُ و واب عند استجوابُحدّ تتِمائر ا  هاِ  ا

ي حممشهث عقع حكمسجنمن مجمث عخفجتهبخيلكغ عجنخيمئالألمثعن األفعال مل جلمف عحفتالم ظفُّـلكش ي
هنمث لكهت نهنجهلكقهب جل عجنجهجلكجلمل نعجلب نعجنيطحملكل جل ينهنىععَّـبهت نجغمئلكحملكهت نخم

لك نعجنتخلكقم جلمت لك حمٰهمثمبملشعجن م مممبهت جعمسن عجنجهجلكجلمل نعجنيطحملكل جل عجن ه آلمغلكجع ي  شي
 .مب مض قجن عجغمتلكنني شت
ك عجنٰهخصأليع : ظهف مي ب الفضيلةُش يعا  ا  ِ رذيلةً ن اختلفت ِ وا  و
ميِةّ قو عهن عخللكقمغمثه نَّـىعع معلكجع،هِ وضعفِ هذا ا فسمل ي جنمبخي  إذ ِكسائر قوى ا

ً  األفراد قوةُتتفاوت  .ملي ممتهيلكنهت مض حمهت عجنمئٰهلكُّـلك عجنبيطجسمثً وضعفاّ
جن نعجنمهحمثِّـ مض َّـىعع عجنبلكغهعخكلكقغل  وألجل هذا ي ي آلمغ ظن عخلمب ... عمل خم

شهورات ُاتّلقيُانت   لهملي هثهيسلكهثمثههنمبهئمل نت األخالق،من ا ن    الفاضلةُ و
يجعهبخيمتلكَّـلك عآلنم عخفتمئيطن  مي ست   .ّاصة اّخاصة بل  من ، ب الًةّل

ضمُ اإلصغاء،نعم ضوعِ، إ صوت ا سهل، ُ وا سانّ   ُ ال  ّ إال ،ٍإ

حولِباالنقطاع إ دخيلة نفس ِه وا و نعهثخص ستلكف قجن عمل هنيععن.ِه عن شهواته وأهوائّ  ي
لق و نجلهبونمعيعجعمثمل َكما أن ا مّ صلًةّ  ك اإلصغاءُ ال  ن  ذ ن   ممخص عقع ،  و

يحميعضمتلك ظن عآلهثسلكن ظظمي عمل جلمئمب عجنخيهبحل غ عجنٰههبحق عجنىعه ُّـمتلكفُّـ ي  نعمل ظ
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يظن عآلظميلكظ ي رخيمب هنتخمبي عي شملجعلكجنهيٰهمثمب هن عجنىعه رخيمب هنتخمبمئلك َّـ معهئيععق ظهمئلك ني يي
ه آلن عخلمب جلبلكقغشعيحكتجلكجعمل جنىعجن عجنمتيطعظ يحممشن عآلهثسلكن جلمتيطهنلك . وملي هثهيسلكهثمثو جل هنمبهئملي

ن جعخيهب ن جن جفلكموُّـمئ ن جن هنمبهئمليهئيعق حممشقع معشه هن عآلجلخصم ُّـهئ  شه َّـىعع عحللكم ُّـهئ
ن جن ينعخفمبهئمل عقع عخكتيط ن جن ي نعخفمئلكن عقع عخكتيطشهلكهنمئلكهنغ معهئ ممخص عقع فحفمبمن شهعيحتلكفع ُّـهئ

عجلىح عآلحفالم عحلسمتملي نعخلجيمثمك ُّـتهئمبوعمل مصمبيغ ه هنخيمثمتمله حمتحمه جنمئمبب جفلكجنملش جعهب  ي
ل ه هنخيخلهنحفجه  نَّـىعن عحللكجنمل ختتمب جعلكحكتهبيععقَّـلك جعلكحفتالم ش جلمف هنلك حملكغه ظن هثيطني

لي مض ظحفيع هنيطيهسجغيع نمعشو حلحيلكغو مض خكخيسيهسجغيع حممئيط معشعآلخكخلكك  . ظن ظممثيعوغ ظحكب
هنهنث َّـىعع ي ُّـسهب هنمبهئمل و جع ُّـسهب جفلكيغشي ه نعجنجهلكَّـيط جلمف قجن ظشلك خملكجعمبملشي  ي

ُّـخيمل عجنىغنعمشجنمبىغنعم م ظن ش جع  مغ جلمتيط عخل  نخكمسشلك مض قجن خكمسن عظهييععق عجن
ينجنهئمتهتلك عقع عخكتيط. حسيعمع جلمتيط عخلج ه معسهب جلمتيطَّـ هنمبهئملشهغ نظلكق قنعحصلك جعجيمثأللكي  شي

 .مبمكعآلجميجل ي معهيلكقم عآلهثسلكن مض عآل
ل  ل نعخلٰه ظ ي معمسحفىعن جفلكجنمل عخلجه ض هحمهبثال عقع خملكن عآلهثسلكن عجنخيلكفه عمل عجن

ي آلن قجن هن جلمبمث عجنسالننعيقخضلكم عجنت مملكهثمن معمسحفىع عآلهنلكن قُّـ عجنخيلكجعيطُّـ 
عم نمس ُّـهئ هنمبهئمل  جلمبمث عجنسالنجعلكجنمتسبمل عمل عآلهنلكن يظهنلك .  جنسهثسلكن عجنخيلكفههعآلجف

 .هحمهئلكهثمن هنمبهئمل
ن هنمئلكهنلكغ يَّـىعن عخفمبهئمل عقع عخكتيطيجغ   شمثمن جعهبمئلكهنلكغ عجنخيلكقحمخلي نجنىعع حكهبشهمعهئ

 ُّـمه عمل َّـىعن عخفيعمعبمل ُّـهبهئهن جلمف َّـىعن عحللكجنمل جفخلي آلن عآلهثسلكن شعخفهئهنيجض  :ظه
يلك ُّـمه عمل َّـىعن عخفيعمعبمل ُّـتحيط هن معمب عحللكجنمل نُّـستحمث جلمتيطهن نشني معىغنم جلمت

م.  عجنخيمههبملي نَّـىعع هنلك شيس.قنعحصلك ن :نهن َّـمتلك هثمئ   مختمتجلمبمث عجنسالني عن عخفخيمه
فن يطي عحتو عجنجيلكجلمل ظلكقغ جن جعيطقمغملينآل ط هن خميطقمع جلمبمثهتلكشجلمبمث عخفخيمهمثمل غ هن نمغ

 . ني معمهيطق هنمت عخفخيمهمثملشني ُّـهبهئ قنعحصلك
قفع ع عجنمهلكحللكغ مض خسسخل هن ع نجلهبمب  شهَّـىعع نخميط قمميع عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ عجنىعُّـ ظهنمت



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صصص
جن ات:  معخيلكملهنمتهتلك خم ِ صا ين آمنوا وعملوا ا ِو ا َ ُ ِ َ ََ َُ َ َ ِ  نممىعجن )ضص: عجنبمئيعغ (...ِ

نهون :  خملكم معخيلكملطقمميع عجنمهلكحلخل معروف و رون با أ وم اآلخر و َيؤمنون با وا َ َْ َْ َ َْ ْ َْ َ َِ ُِ َُ ْ ِ ُِ ْ
ِ ِ ِ

ْ ِ َ ْ ُ ُ

ِ صا ِك من ا ات وأو سارعون  ا منكر و َعن ا َِ ِ َ َ ُ َ َِ َ ْ َ َ َْ
ِ ُ ُ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ  هنحميعم )ضصص: ظم جلهبيععن (َ

ن ط ظيطق جلمتي جلهبيجمىش عجنمتحييعجنخيهب جعلكجنمهالف هن  عيتمه جعخل ظن ُّـهممبحق  عق خميط ُّـهئ
ن ُّـشهظلكحللك نخميط ي ُّـهئ ن قعغ عآلهثسلكن نَّـ هث هن يحممشن. هت ظلكحلملي نجعخل ظن معهئ  مم

 ي مملكهثمن معمب عحللكيغ ظخكيطيهئيعقمعي مممبخص  عجنخيهب جعحمثهنيهئيعق جنته معلكجعخيملهعجنمهلكحلخل هنيعمعبمل
حفلك مض هثهيس  مض ظفجلمثمل جلمبمثهت عجنسالن  ظَّـ عجنبمثمنيألهبمل جنمتلك عَّـتخصن ظيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك . هقحك

عغ عخليُّـلكنعجنمبمثلكمظ نعآل ي حممشن حكبب معيعحكمثىط معمب عحللكيغ ش هبخص نعجنىغُّـلكقعغيلكظمل نعجنمهمب
ن هنمبهئمل ق جنتهئ  .هعيحتلكفعي جغ ههنمئلكهنلكي جغ همض عجنمتهي

 واِ العملّكرر بتّإالنَّـىعع ي سمه 
ّ

دةِاذ َ تتكونّح ً،ه  لكةّ لقُ عنده   ِ ا
سهل األ،ُ معها الفعلُال  لقّخص و ي حممشن حتمهمث هنمبهئلكغ عآلحفالم ُ الفاضلُ ا

ي آلن حتمهمث عخفمبهئلكغ ش هن حتمهمث هنمبهئلكغ عآلحفالم عجنهيلكضمبملوعجنيعقُّـمبمل ظحكهت جعهئثحق
ف عمل خمهبشعجنهيلكضمبمل ن ظخيبلكو خكلكَّـومل مغبي هن خمبمث عجنمهخي  نحتمهمث شه مممث ُّـهئ

ك مض شمليهنمبهئلكغ عآلحفالم عجنيعقُّـمبمل هن خمبمث عجنتيطجفيعف هن معمب عجنمئهب ي حممشن عجنسمئ
همغيطع ه عجنيعقُّـمبمل حكهتهنهتلكنه ف عمل خمهب عجنهئخصم خكلكمشي  .س نعجنمهخي

ن ظحمخيلكجن هن ظحكبلكغ ممخصجن نظن  نحصىعع جلمف عآلهثسلكن ظن سيعك جلمف ظن معهئ
َفإن أفعاسلكحمىح جلمف عخلمب عجنهيلكض  ققّ ُ ال  تاجّ شقُه  اضةٍ وجهادٍةّ إ   ، ور

ٍألنها دائما  حرب
ً رغباتٍّ شهوات وا س الظفر.  مع ا رب ّ إالُول  نعآلهثسلكن .بعد ا

عغ نعجنيعجمبلكغو فعألوعقع مملكن مض مغهتلكفي عي ي سمه جلمف عخفمبهئلكغ عجنهيلكضمبمل  ش هن عجنجههت
ق مض عجنبمثمن مغيط ظهنلكهن شني حتمه هن عيهثخيىغعم جل عجنمتلكق نعجلمب ظهثىععم ي آلهث ي ُّـ

هجضيعن  ني مغهتلكف خف ش ني مصلكجنيغ سرضَّـلك جنهئ رلكَّـيط عجنميمثبمل نعجنمتهبمثهبملش جنهئ رلكَّـيطني
 نعجنهيخيع خف مملكن مض نحكيش عجنمتلكق نرلكَّـيط شهسلك مض جعمثت نمس شتمبيش هن عجنمتلكقمملكن مغلكجن

عمع نقجمبلكمع عخفحيعهنمل  .يهثهيس نخكهت
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ات .٤   االنفعا
قعغ َّـلكغ يعيهثهيخيلكجنمث قشعجنمئس عجنيععجع هن عخفجههت  ش نَّـ خمٰهلكُّـلك ُّـمئبمبهتلك عجلهبهت

حصلك نخكهتيعهتلك عهثهيخيلكم عجنمئمبمك هبلك ه حممشن عآلهثسلكن جن جللكلكهيملطنحكبمك خمب ه نقخمملي  ه نقحسملي
ن هنمتجه.  نجمحق قجنشه نجمحقغهملي نحسمثه نظهثهيملهنخكهيمئمل  جنمبحهئ همسنَّـىعن عيهثهيخيلكيغ معهئ

يع ي ُّـتمسجغه نجللكلكهيمله نقحسملهنعآلهثسلكن عجنىعه جن خكهيمئمل. جعحس جعخيىش عآلحمخيلكم نجعمئبحهتلك
عهثلك ُّـ ىنُّـمتهيخي عقع خكلكَّـيط جفمث نهن َّـمتلك جن حكمسجنمن عآلهثسلكن جل حكبمك خممثلكهن . ىعجعِّـه

مغيعهثخص آلمغلكجع شجعبخيىش عآلحمخيلكم مملكجنخيجي جلمف عجنهيمئحق  ي خملكن هبلك جنيطحم عآلمس عجنىعه ُّـت
عيحمهت جلمتيطهنلك ُّـيعه عجنهيمئحق قغ.  مض هثهيسو ي حللكمغملشعجنمث  هن َّـىعع ي ُّـتمسمسشه عجنثمثلكغ هنمتهئ

 . ي جنمثمئيض جفلكمغمل عجنهيمئحقش عجنىعه ظظمثمك جعي جنمثيطحم ظخف عجنمتهيدطعخفمتحييع حممثخيجي جلمبمث
 شسلكني شهي جلمبمثهئ ظن عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل ظنفل عجنجههيمئمل نعجنيعحسمل مض خممبمك عآلهثني

ن حممثهتلك خكهيمئمل عض عجنت ُّـمتبمي ظن معهئ هنخميط هثحيهبهتلك مض خجل عحلمتمث نجعخل عخف  شه هنثاليي
ن حممثهتلك خكهيمئمل عض عجنت ي ُّـمتبمي ظن معهئ جن معخيلكملشهنعخف هن عجنمث خم ية :  ممخص ُّـ زا ُا َ ِ

م بهما  ة وال تأخذ وا  واحد منهما مائة ج زا فاج َوا َ َِ ِ ْ ُ ْ ُُ ْ َ َ َ ُ ٍَ َ ْ َ َ ِ ِ ُِ ْْ ٍ ِ َ
ْرأفة  دين ا إن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌ َ ْ َ

مؤمن هما طائفة من ا شهد عذا وم اآلخر ول َكنتم تؤمنون با وا َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ٌْ ََ َْ َ َ َُ ْ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ
ْ ِ ْ َْ ْ ِ َ ُ ق( ُ ) ص: عجنمت

ي هبخص مض عخملكهنمل عحليط نمعمتهيمثىع ه نخكهيمئملهحمهي مغيعُّـهبمل عجنىغهثلك ي ُّـمتبمي ظن معمسحفىعهثلك قظحممل
جعمل خممل. عجنخيمئ هما  : خملكم معخيلكملطينممىعجن مض جفيط عجن طعوا أيد سارقة فا سارق وا َوا ُ َُ ْ َ َ ْ َ َُ َ َُ

اال من اهللا و َجزاء بما كسبا ن َ ً َ ََ َ َ َ ًَ ز حكيمُاَ ٌ عز َ ٌ ي حممشن عآلهثسلكن خميط )طص: عخفلكأليطغ( َ
ىُّـيعه ظهث هن عآلحمٰه ظن ي ُّـ  شمئجي ُّـيط عجنسلكقم جعهبمئتهش خكهيمئتىيعمغ عجنىغعذ ني معي

جنمبجههيمئمل مض هنث َّـىعن يجض ن عحليطنف نظهنيع جعمسن ي ظنمغمك عخملكهنمل َّـىعينجنهئ عجنجهلكقل 
ي معمتحيمثخص جعلكجنمتح عجنىعه جعمثمت عجنجهلكقلزظن معمتحيييجعيط ي نظن خكهيمئمل عآلهثسلكن شعجليععأل  .ه

ن يمهمتحملكيهثهيخيلكجنمثلكغ ممخص قمميعَّـلك عخف يخميطق  مهورُو ال يقبل: ط عق خملكمي  ُها ا
ةِّةرقّم،   نفساٍسبب انفعال ر شفقةِ وا ميِ واألنفةِياء واِ وا ةِةّ وا  ، والغ
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سان لو منها إ ك من االنفعاالت ال ال  و ذ اٌو  .ً  

مهور ى ا مُف يوانِ بقبح تعذيبـً مثال ـ ُ  ك ،ٍ ال لفائدةِ ا ا ّتا وذ ًبا 

رق زة من ا ةّ الغر ر مهور،ة وا مُ بل ا زته  روحِ بقبح تعذيبُ بغر  ِ ذي ا
ن لفائدةًمطلقا و همغيطع ه نَّـىعن عجنهيلكأليطغ جلحيمثهبملش نَّـ جفهيىح هثحيلكن عخفجتهبٍن   خملكم طي

تقون: معخيلكمل م  اب لعل م  القصاص حياة يا أو األ َول ُ َ ْ ُْ َُ َ ََ َ
ِ َ ْ َ ْ

ِ
ُ ٌ َ َِ ِ

ْ
ِ  )طضص: عجنبمئيعغ( َ

و نجنهئ هنشهحمهي عجنمئمهلكك جفمثلكغ ق سهئ جعمسن ي ُّـمئتيسي  هن ي ُّـمتهيخي هن َّـىعن عآلهن
ط جعمثمتخص هثجيط عآلحكالن ُّـمتحي َّـىعن عجنجههيمئملهبلكجللك جنيمعععجللكذ  يحممشهثلك عقع خمسمتلك قحسمل عإل . يجههيمئت

 جلمفجعخيٰهمتلك  هن قحستمتلك نقظحمتمتلك ظمميطظنحك ن هثجيط قحست نقظحمت جعخيبلكفن شعمل قحستمتلك
 . حملكجنمئمثلكق هن عجنهيلكقمطخيىشجع

ف ائعَوال أن ت ي حممشن عجنهلعأل حتهئ جعمسن عجنمئمهلكك  والعاداتُ عنه ا ي
نىمعي جنهئ عآلهثسلكن جن شهجحيطنف هيعم نجميعُّـىغمع حلهئ جعمسهث هنىعهن  .ي

مهور ضعفاءُن يعَ مُ يمدحُوا رَ ا ع، وا ية األيتام و جانِ بر  ِ وا
ة ر ِألنه مقت ا شفقةّ م، وا ياءِ العورةِ بقبح كشفُ كما   ،ّ ألنه مقت ا

مدح دافعُو ةَ ا وطنِ عن األهل والعش ِ واألمةِ أو ا مّ ةِةّيّ ألنه مقت ا  ... والغ
م العام ك من األح اسِةّإ غ ذ   . عند ا

  اتّالعادي .٥
قعغيعجنخيلكفُّـيمعخييط  ق عجنت ظجنهيهتلك شلكغ عجنمئس عخللكهنيغ هن عخفجههت  نَّـ عآلهن

ن ل نعجنخيلكفغ . عجنمتلكق نعجلتلكفنَّـلك جن  ش ي نعخم حصلكش جنيطه عآلهثسلكنهجغلكهثمثمل هلكبمثخيملل ممخص ُّـمئ
قغ ط جلمتهتلكيهيهتلك ني ُّـستجيمث ظن ُّـتخمفىجنظيجنهئمت  ن هنجههت  . جلمتيطَّـهحمتهئ

مهورُو ال يقبل انُها ا سبب جر ام، عندهمِ العادةِ  عتيادهم اح  َ 
ضيف، بالقيامِالقادم ضيافةِ وا رجل، با يِ وا لكّ ا  َ فيحكمون،هِ بتقبيل يدِ أو ا

ك بوجوب هذه األشياء ستحقِألجل ذ ن    .ها 
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ةُةّ العامُوالعادات ون. ٌ كث مٌدة ُوقد ت ٍ أو أمةٍ فقط أو قطرٍ ألهل بًةّ  ّ 

يع اسِأو  قغ ألجلها القضاياُ فتختلف، ا سب العادةُمُال  ى عخفجههت  ؛ بها 
شهورةُفتكون شهورةَ غ،ّ أو أمةٍ أو قطرٍ بِ عند أهلً   بل ،همِ عند غٍ 
ون شهورُي  .ها ضدُ ا

اس حافظُوا خالف و،  العاداتَ يمدحون ا ون ا َذ ستهّ  ً سواء، بهاَ ا
هنلكً أو حسنةًئةّس مض هثهيسهتلك نت العادات ن حضلكجن عجنخيلكفغ هنىعهن اهم  شه حممثهئ ف
ون من ي ُيذ يتُلِرسّ نوا اعتادوا حلقَ  ليق،هاَه إذا  ون ا ذ َ و ّ ألنهم اعتادوا ّ

إرسا
َ

س. ا ون من يل ُونراهم يذ وفَ غّ أ م ؛ِ ا جرد أنهم   ّ سّ  .هَيعتادوا ل
يق ظُّـٰهلك ُّـمئ ضيطينعجنجهلكقل عخفمئيط  . عجنخيلكفعغ جمحق عجنمهحمثحمل عجنت ختلكجن ظجفهئلكهنه

شارع ك نرى ا َ حرم،َومن أجل ذ شهرةَاس ّ ن جنبلكق . ا  جعهلك ظن ي ُّـهئ
وحممشن عخفيعظغ عخفسمبهبمل عخفحجبمل عقع مملكهثمن معخيمثىس مض مصتهب. هعجنجههتيعغ نعمغبلك ي  ُّـيعه عحلجلكغ ي

 ش جع رمك جلمبمثهتلك عحلهيلكل جلمبمثشظن ختمبخيييجعيط ي ظشلك هن جنبلكق عجنجههتيعغ حمال ُّـخيمت قجن
هآلن جنبيغ عحلجلكغ نعمغمك ق عخفبلكجفمليعهثخصينهنلك قمميعن عخفمهمت .  جلمبمثهتلكي  ش ريعه مض عآلهن

يحممشقع مملكن عجنمببلكق هنبلكجفلك نُّـهسفه عمل عخكهبألىغعق عجنمتلكق هنمت عنشه هو حممئيط سيعن جعخيمت  .ال جغلكهث
مّ أن :ُوالظاهر حر اس:ِ ا َ أن  شهرةّ مهور يدعو ِ ا از ا  من ِإ اشم
س وذم ال شارعِ أغراض وأهم؛هم ا اس وتقارُ األلفةِ ا  ُهم واجتماعُ ب ا

ه ،همِمت عن عجنثلكهث رأ جبُا َرحم: وورد عنه ينَّـىعع َّـ عجنخيمت  ا
ً

 عن َ الغيبة
  .هِنفس

عةَكما ورد طهِةّ اإلسالميِ  ا رِاتيّ أن منافِ:رة ا ةِوءة ا  ٌ  .  العدالةّ
 مملكن وحمهي قهنلكن.  عمل ظحفيعو عمل ظحفيع نهن هنهئلكنونهنمتلكحممثلكغ عخفيعنظغ ختتمب هن قهنلكن

 نجعلكجنتلكمظ ش جعلكجنمتسبمل عمل قمغ عجنيطُّـ عجنخيلكمس هن هنمتلكحممثلكغ عخفيعنظغيعقمعيطعظ جنبلكق عجلمتيطه

.ثيع جلمبمث مض ممتمك عآلجفلكفُّـهن هثخيمس) ص(
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 جع َّـ هن هنمئتٰهمثلكغ شهع جعخييطعجنتي قجن هنرضيمض قهنلكهثمتلك حمال ُّـخييطيظهنلك  ش جعخييطعجنتسَّـ هنرض

ل حاللكغ عخفيعنظغ مثحمهبمتلكحم. مثهيتنمك ق الَأل سوق عام ا  الطر لوس،أو ا  ِ وا
ن العام قاِةّ األما شخص،  دةٍ  س من  كِ صنفِ ل روءةُوما منافيات. ه ذ ِ  ا

وفةِ العادةُمنافياتّإال  أ  . ا
  اتّاالستقرائي .٦

قعغيعيحكتمئيععألمث م عجنبحهن يمميعهثلك مض ظننهثح ق. لكغ عجنمئس عجنسلكفق هن عخفجههت
ها ُو ال يقبل جع َّـ جعلكيحكتمئيععظ شي جعلكحلخن عجنخيمئحلمنيظن َّـىعن عآلخمسلكن جنمثس

مهور سبب استقرائُا امِ  اقصهم ا رار، أو ا َ كحكمهم بأن ت واحدِ الفعلّ لِ ا  ، 
لك َوأن ا ونّالبد  َ الفقّ اَأن ي هآلن حفىغعألمت حملكقجممل ً ظا عي م  معستيطجل هنسَّـلك جعلكآلهن

كٍإ كث ...حممثحيمب وهاِةّ واألخالقيِةّ من القضايا االجتماعي، من أمثال ذ   . و
ت  ا ما ي ث اس عوامًو هورِا لقضيَ أو أٍ واحدٍهم بوجود مثالُ و  ،ةّ 

شتهر نهمُف م يقفوا  نقض، ب اٍ ظاهرٍ عندما  شاؤم،   نجمحقَّـ ّ األورِ ك
َألن واحدا منهم أو أ) ١٣(رقم من اهظُّـٰهلك هن عخفسمبهبخل  ً َاتفق ّ ب ّ َ  أن ن ِ ُ

رقم ن  هذا ا شاؤم العرب،عندما  ِ من نعابِ و
ىهثخيمك عجنمييععغ : ُّـمئلكم . الغرابُ و و و

ومك نُّـمتخيىنُّـمتخي و همك هثخيبلك نهثخيمثبلك نهثخيلكجعلكى ه ىه و يو غ: ى وظلكف نظ ز معشو ز نخممث هنيط جلمتمئ ش نَّـ ظ
ومةِوصيحة .ينجفيعم جنسلكهث مض ظمثلكجف ك ِ ا اسٌومثل هذا كث. كذ   عند ا

 :ه نهثح قمميعهثلك حكلكجعمئلك.يتلكننمجمث َّـىعن عآلهنثمبمل هن عيحكتمئيععظ عجنمتلكخميس نجنمثسمن هن عجن
فيتلكن يظن عيحكتمئيععظ عجن مغ  .هلكي نجنمثيغ جلهبمبمثوجمحق هن

ق) ص( .ضطص كشضصف: جنسلكن عجنخييعغ يجع هنمتحي
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)٤(  
ّتا  

 اضعغفس ّضفدةّ ملف سغفيت ضن أن ؛فّاألصغسف صري اضربقفغغّضواد  ضن ّفت تظكّاضومهغ
 بم قعون ،ًفّ صال قعون اضعغفس بكقفغغّ وإال،فتّأن تعون ضن اضغعغغغّالبك  ّاضربقفين

ّف أو ضظفضطغّجكضغ ّف أو سظكقً  يف تعسغم اضعغفس إص ّ قغفك اضرسّقتطقوسوف . ًفً
 : أي،ّضوادهّ وأن ضغطف اغعسفضه إص األصسفم اخلعسف قو ،ال وصري بكقفينالبكقفين

 .فتهّضعكضّاضعطفقف اضتي تطعم 
ًإن األحعفم اضتي تطكر ضن األغسفن تفرة :فتّ يف ضعفم بغفن اضومهغوغعول ّ 

ٌحفرةّ ضن صبغم حععه بفن اضغفر ، بفملحسوسفتًتعون ضكتبطف  ٌ واضطعك ضطغإلفّ
 ،اخلعكّواس ً إص صري ذضل ضن األحعفم اضتي قطكرقف استغفدا إص احل...ٌ بفردواملفء
ً أخكى قطكر أحعفضف ضكتبطفًوتفرة :  ضن صبغم صوضغف،ّات شن احلكّكدج بظفمل املً

ٌ صطغفّ صفغه،ٌاإل ضوجود  ،ّ صوق شفمل اضتجكدٍ بغطفةٌ ضكتبطفّإغجمّ بفحلك وٍصري ضكتبطف ّ
 ٌ وشولٌ وحكضفٌ وحجمٌ وشن األسغفء اضتي هلف زضفنّفدة،ّ اضظفمل املجكد شن امل:أي

 . يف اضظعسظفٌقو ضكضورّ ممف  وغحو ذضلٌ وشعلٌوشكض
 صغو ، ضفحلجم واملعفنّفدةً وضغك حمعوضف بفحعفم املٌوجودصفذا ضفن قغفك ض

 بخالف املوجودات ،اضظفقكةّواس  وراء احلٍبفضكّ إال ّضن املجكدات اضتي ال تكرك
 ّ اضبض واضسعل واضععك واضطم:ّحكى احلواسف إذ قععن األحسفس هبف ب؛فّفدقامل

 .واضكوق
َّأرأقق ربل حش : صعفل مشعغغجم اضسال ّك بن ششّ أبف جظظك حمعٌّأتى إشكايب

م أره: شبكته؟ صعفل ئا  ن ألعبد ش : شعغه اضسالم ضغل رأقته؟ صعفل:  صعفل.ًم أ
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شاهدة والعيان ك َ ال يدر،ائق اإليمانق بل رأته القلوب ،م تره األبصار با

اس ،ّواسبا س با ق .... بالعالماتٌ منعوت، باآلياتٌ معروف،وال يقا ي معمه
ي ظن عجنيععُّـمل جعخنُّـيعمحعآلجليع ه جفسمثملهملي مل جمحق ي نظجغبمن عجنيععُّـمل عجنمئمببمثجلمبمث عجنسالن حممتهيلكَّـلك شي

حكمل ن ظنشعخفحس قوخظي مم ي نهن عخفخيمب ن هنيعألمثشو جنمثيغ جعهبحس  .هلكي ي ُّـهئ
ظجفيطرلك ُّـيعمعبيش : حملكآلجفهئلكن عجنت معمهيطق هن عآلهثسلكن جلمف خمسهبخلعقنش 

حكلكغ َّـ مض.ي نعيحفيع ُّـيعمعبيش جعلكخفجيعفعغشجعلكخفحس  عآلجفهئلكن عخفيعمعبجيمل ي حممشقع معيطحف عجن
حكلكغشيجعلكخفجيعفعغ رمثومتألىع  نجفمثش مغخيمبهتلك جعحهئ عخفحس ن َّـ عجن غ يمعهئ لكغ عخفبح

 .جلمتهتلك
َّـ ُّـتيطحف: عجنهئالن مض عخفمئلكنيجض ي ظن :يُّـتٰهِّـ نهن َّـمتلك  يَّـ ظن عجن  مض عآلجفهئلكن ي

يغ حكلكغ نمض عآلجفهئلكن عخفيعمعبجيمل جعلكخفجيعفعغ ظن عخفخيمئ حممشقع . يعخفيعمعبجيمل جعلكخفحس
حكلكغعغيجيعف مض عخفيمعيطحف ن جعحهئ عخفحس ن ومتألىع  حمحمثش نلكلكجنمك حممثهتلك جعمسن معهئ معهئ

رمث ي خمجيخيلك ي مكه نَّـ خمٰهلكُّـلك مملكقجعملشلكغ عجنخنحممليَّـ عجن  جعخالم شمثمئملمئ حصلك هن عحله
حكمل عجنت ُّـتيطحف َّـيعجنمئٰهلكُّـلك عخفحس ه حممششلك خمٰهلكُّـلك ظلكفخمملش هبلك عجن َّـ شي ي آلن عجن

ن هن عآلجفهئلكن عجنهئىععألمث  .يهئلكن عحليغ حمتتجيلكجع ظجفهئلكهن هن ظجفشمليُّـجيلكجنمك هبلك جعمسن معهئ
رمثعقنش  م مض هنمئلكن معخييعُّـ عجن َّـ عجنمئس عجنيععجع هن هنبلكفع عآلخممثسمل : لكغيهثمئ

:  نَّـ جلمف خمسهبخلشلكغ عخفستميمتمثمل جل عجنبمثلكنيمئيطهن هن عخفيمعمئيطن نَّـ ممخص شمليجمحق عجنمقَّـلكهثمث
 شهمثمئمل حمهت مملكقجعملمئ حصلك هن عحلي ي مك: ظهشه نخمٰهلكُّـلك جنمثيغ حصلك نعخمشهخمٰهلكُّـلك حصلك نعخم

َّـ ي  عَّـلك حمتينجنهئ جعيطجسمل عجن  .يلكفغ مض حمخي عآلهثسلكن يقمعبلكك عآلهثسلكن جعلكخفيهسجغيعمعمئب حك
غ جلمت مض عخفمئلكن َّـ عخفبح ضمثِّـ عخفيععف هن عجن مشنجنت  هَّـمتلك عظجيالجفلكغ:  هثمئ

َّـش نعجنخيمئشي نعخفتخمثمبملش نعخلمثلكمشيعحليغ:  نَّـشهن جعمثلكشلكييجعيط   . نعجن
ضمثِّـ َّـىعن عيظجيالجفلكغ  حمتمتتمئىس شيهث عقع نضخيمن عجنهئتلكغ ظهنلكهنظ :مع

.ضصصش كصف: يط عخفيعمعهشيظهنلكمظ عجنسمث) ص(
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قمع مض عحكظ قغ عآلجفسلكحكمث. جعييغ  عجنت حتي جف قغ معسهب عجنمه ينَّـىعن عجنمه . ملي

قحممب ظجمهبٰهمن جلمثمتمث مع قغ عجنهئتلكغ جعخييط عهثمئجيلكجل جل عجنخيلكمس عخفيتمه  يلكفه هثهييغ ظ
عخم عحلد شيعخللكقمغ فغ مض ظحم عجنىعَّـ جعخييط عيهثمئجيلكل جل عجن مغ قغ عخف ي نَّـىعن عجنمه

قغيلكفهعخف ه معسهب ظ قغ عخفتخمثمبمل نَّـ جمحق عش جعحسمك عيظجيالفهملي حفمثلكجنمثي يحممشن . يجنمه
خملك هعخفتخمثمبمل ممخص جن ختمثمبمن حضمب ي  نمغخيمبمن جن و نمغس جفمهلكنو جن قظق عهثسلكنونمغخيمبمن ي

ف... عجنمثيطُّـ مغمتلكجفخل مملكجنجيحقجعيطم قغ جنمثيغ حصلك نمغ ه حممشن َّـىعن عجنمه عخم ي  مض عجن
قع هن جليطغ ظخكمثلكظ حفلكقمغمثيعهثخص نشيعخللكقمغ ي مجخيمن ظ ي يظجنهيمن جعمثمتهتلك مض حفمثلكجن ي جغ ومله

خملك جل قغ عجنت ختمثهنمغخيمبتهتلك حضمب  .مبتهتلكيمف عجنمه
غ عجنت معيطقم عجنخيمئ حمهت يظهنلك ن ن عجنهئحليعجنمئ ن عآلهثسلكن شيعخفهيهت ق هنهيهت ي ممتمه
قغي جمحق عخفتهبثيعجنهئحل ع. وملي مغىغألمثو جعمه قغ عحلسمثمل مغىغألمث: نجنىعع خملكجن يعن عجنمه ي ي آلشلك شهملي

عخم عخللكقمغههنيعمعبجيمل قغ عخلمثلكجنمثشي جعلكجن قغ عجنخيمئمبمثشملي نممىعجن عجنمه  ي آلنشهمثمليمل مممبي نعجنمه
سهنخيمت عآلهثسلكن ممحل  .هنَّـىعع نعضِّـ. ي

ضمثحيظهنلك  َّـ حمت يعن عآلهثسلكن ُّـيطقم عخفخيلكذ عجلىغألمث: عجن  حصلك ني يهنلكفغمل عجنت ي ي
عخفخيمت هن حفالم مض  معمسجخ يعهثخصمل ي نعجلىغألمث.ىش جلهبيعنمي ظن جعو قُّـيطي مممشفقعم جفمكشهنمئيطعق
سحمهت ممحلي نعي شالمغىغأل وظهنيع عمل يمل عخفخيمت عجنهئحلعضلكحم  .مثلكغي هن عجنهئمبي

َّـ ُّـمئ جعخل عخلمثلكم نعجنخيمئش َّـىععنجلمف  شملي نَّـ عجنىعه ُّـيطقم عخفخيلكذ عجلىغألمثش حملكجن
ق عجلىغألمث ق عجلىغألمثشمليي عجنىعه ُّـيطقم عجنمه ي آلن هنلك ُّـيطقم عجنمه  .مل َّـ عخلمثلكمي

َّـ نعخلمثلكمَّـ  حملكجنهييعم  َّـ ُّـيطقم عخفخيلكذ عجلىغألمثشجعخل عجن ي حممشن عجن  نعخلمثلكم شملي
ق عجلىغألمث  .مليُّـيطقم عجنمه

َّـ هبىعع عخفخيمت جنمثيغ جضال ينعجن
ف هنمت هنلك مملكن هنتخيلكقحملك جلمبمث شجنمبهئالن ه   ه جع عخفمئمه

 ي نعخم ه عخفخيلكذ عجنت شجييعَّـلك عآلهثسلكن مض قَّـمت نَّـ مملكقجعمل: ظهشمل عجنمتلكقيجعخل جللكهن
ي حممشهث ي ُّـمبب شه مض عجنمئمق جنمثالومني ظن ُّـمتلكن جعجلكهثمك هنمثو جن لكمببمن هن خكخيس:ههنثال. حصلك ي

ه هن ظن عجنخيمئ ي ُّـيعه حميعخملك مضشلكمبب ني ُّـستجيمث حمخي قجن ن ي  عخفهئلكن جعخل ظن ُّـهئ
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ههنحيمبخص ظن هنمتحقع  حممث و معمسجغحقي نجنمثيغ جنمبحيمبهبمل ظهشي حممشن عخفهئلكن َّـ عخفهئلكن مض عحللكجنخلشه
م هث هنمثشمعمئتيض عخل مي نممىعجن مم مغمك عخل هلك ي شلكم هنمت ي عق جن مملكن جفمثشهتلك ي ُّـ

هحمهئمث عقع ظلكق مغسيطع َّـلكهنيطع ي جفيععم حممث  جع جن حميعك ظن جللكفغ عحلمثلكغ جن حمهت شه
مغيط حكبمك: حممب حكمسجنمن عجنخيمئ. ه ني ُّـمتمئمبمك نجفجهلك هنثمبهعهثسلكن مط هَّـ ُّـ  جنمبخ

َّـ مملكقغشيجنهئ نر ي ُّـجكمم. آلمغلكجع جعلكجنمتهي ه هن ظن عجن  . ي نعخم جني
يعجنبحهن َّـ عيجلتمئلكفعغ عجنت ُّـمهيطم هبلك يجض ي ظن : جنمتلكيُّـتٰهِّـنجلمف َّـىعع 

ن حصلك نعخمخيمثيعآلهثسلكن نمعجكمع  .همليمك جلمبمثهتلك عيجغلكق هن جمحق ظن معهئ
ن بىغنعقهخملكم عحلهئمث عجنس يخميطق   :ي

رمثلللكغ   يهنلل معمبلل هنلللك ُّـلليطجل جع
  يعجنىغهنلللللكذ يجلللليعفمملكجنمئبلللل مض عخف
َّـ معللللكجع   ى قنه عآلنضللللكلهحمللللكجن

  هنبلكفه هنلك عخمتلمتيس نعجنخيمئ ُّـمئهي مض
  جنلل و جللللكفوم هنلل هنمثللمن مجلللكفشلللك

  مثلكغي جعحللسيجفهئلل جلللمف عجنخيمئللحل
م نضللخي   ي ممللىعع هنهئلللكذينعجنهيلل

ق عجنمئلللكَّـيع عجنللجهخيلكجل   سللسمك هثلل
  ينعق عمل عجنمتتمثجلللمل مغللللكظ هثهئللليس

   نعجنللسمبمك ي معللمسجغحق جنللونجمللس
قصود بها وهمية:وا ُ القضايا ا فةّ ي خممثيطَّـلك جعلكجنخنحممل آلن جعخيٰههتلك نعخمخيمث؛ ا  همليي

قغ ه هن عحليغ نَّـ خمٰهلكُّـلك ظلكفخمملههنمسحف عجنمئٰهلكُّـلك : ظه و مض هنمئلكجع عجنخنحممل ي
ذبةعجنخنحمملش  َّـ نمعستخيهبمب شوعهثسلكنيظه   ي معهيلكقمٌقضايا  ي حممشهث عن مس معيعنك عجن ي

ه جلمتيط عهثسلكنطجميععضيآلجميععض حكخيعم آل و آلهث عقع خم ي حممشن جلمئمب هنهتخص ظفقم ي
م نر فنن عجلتمئلكفن ف عإل : ههنثال. نعجلتمئيط س جلمئ عآلهثسلكن سهئ جعرضنقغ نمغ

ه نُّـهسهن جعمسهث معخيلكمل ي سيطن هنهئلكنشمعخيلكمل جعلكجنيطجنمث نعجنمقَّـلكن ي  ني مممث جن شه ني قهنلكني
ي ني ظنم آلنجنمثت ني ظحفيع يحفيعُّـت ني ُّـجهلكق عشني ظُّـ ي َّـ سهئ شجنمثي ي نجنهئ عجن

في مم يجعمسن مغ ن مض هنهئلكنييجعيط  وهن  ...ه نمممثس نجن ممه نشلكُّـمله نجن جعيطعُّـملو نقهنلكنوظن ُّـهئ

جن)ص( هنملش خمس عخفمتجي عجن .صضصك:  عخفمتتحيهبملإل خف عخفمتحي



  صصص ........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
َّـ ه هن عجنخيمئ مغخي عآلهثسلكن هنمبحيطحممشقع مملكن عجن  .هع ظخم

ُّـمل يمل نعجنيعُّـلكضمثي جفلكمغتمتلك عمل عآلجعحلكغ عجنخيمئمبمثمثمليظر َّـمتلك معمقق هن غ مل جنتمئ  طمليمثعجنخيمئمبيعجنمئ
جنيط  جلمتيطهنوعهثسلكني مم يحممشن غ نجنمثيغ جللكخمال جعلكجنهيخيهجللكخمحمهت لك ُّـ ه جعلكجنمئ ي نهنت قنك شي

غ نظحفيعمغهتلك عمل عجنهيخي مملكن جللكخمال جعلكجنهيخي هَّـىعن عجنمئ َّـ مض حفيطهنمل ومتألىع  نجفمثشي ن عجن ُّـهئ
 .عجنخيمئ

ل...عجلمتخل: قحس عإلخل ي خملكم ظيطق عخفتمسحصنحصىعع  ي عقع حفيعف هن جعجي ظهن خمب عجنبمب
عن ن عهثسلكهثلك جعلكجنهيخي عقع يعهثخص عآلهثسلكن ي آلنغي جعلكجنمئه عهثسلكنشجعلكجنهيخي هحمهت جفمث ه ُّـهئ

عنشمثلكغيظفقم عجنهئمب ه حممشن مملكن جلمئمب ضخيمثهيلك حمهت جفمث غه جعلكجنهيخي نعهثسلكنه  .ي جعلكجنمئ
عهثلكغ حصلك شه ُّـهبحن جلمف عجغمتخل حمهت عهثسلكنوهني مم :ي ُّـمئلكم ي حممشن عجنهئثحق هن عحلمث

  نهنش عآلهثسلكن هن عخفحن جلمبمثهتلكي جعمثمتخص ي ُّـتهبهئش نمخحن جلمف عحلبلكمشيلكظملَّـىعن عخل
م ظن ُّـمئلكم يعن عهثسلكهثمث: جمحق عخفخيمئ ه هن عهثسلكهثمثي مل عآلهثسلكن هثهيس جعهبمئتهش َّـىعع يتهتلك ظخم

م هبىعع! عجنمئمثلكق  شالم جعلكخفحن جلمف عجغمتخل ني جعلكآلمم نعجنهلغىحممبمثيغ عخف. ني ظجفيط ُّـمئ
عهثلكغ ظممثيع ظممال هن عآلهثسلكن هحممشن عجنهئثحق هن عحلمث  .ي

حملكظينجنمثيغ عهثسلكهثمث س حممشن عجنهئمبمك نمضشمل عآلهثسلكن جعلكجن حملكظ يمملكهثمن عهثسلكهثمث حممب طي ت جعلكجن
يجنهئلكن عجنهئمبمك عجنىعه َّـ ظممثيع نحملكظ ظممثيع عهثسلكهثمث جلمبمث  هن عآلهثسلكنط خملكم ظهنحق عخفهسهنمتخل همله

سان: عجنسالن صورة صورة إ  جعلكلك جعخيىش عجنمتلكق يعن: ظه ٍ والقلب قلب حيوانٍا
عن وظن مكلكَّـيعن مكلكَّـيع عهثسلكني عي شه عحمجكعحكلكي جع نظخكيطشه هنهيجكقهجفمث  .ي

ن عآليعهثخصعقنش  فع عهثسلكهثمث ُّـهئ يهثسلكن نمغ وهمّإال. هلك جعلكجنخيمئه َ أن ا  : ظه يق بهاّ
رمثلكغ هانّحها ُها وما يقابل ضدُ فال يقبل،ةّ القوِ شديدَقضاء شجعلكجن  ِ مع قيام ال
َ فإن العقل؛ خالفها هانُ يؤمنّ تيجة ال ف عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل ب   عجنمئلكأل جلمف نمغ

.صضصش كضف: يعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمثمل عآلقجعخيمل) ص(
).ضط(ش عخلجيبمل صضص كصف:  شمي عجنبالجمملش خف عجنجهمثىط جضهبيط جلبيطن)ص(
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وهم ن ا َول ه هن عجنخيمئّ ُ يتمثلُ وال يزال،ُيعاند ش عقع مملكن ظخم هانَ ما قامّ   ُ ال

َّـهَخالفه كما ألف ي ممخص مض خممثلكن عجنمقَّـلكن جلمف ظن عإل معخيلكمل ي قهنلكن ني هنهئلكن ط عجن
فشجن مغ ف هن َّـ ُّـخيلكهثيط نُّـمتهئيع نمغ و نجنهئ عجن  حممثثبمن جن ش ي قهنلكن ني هنهئلكن جني

ِتنعا من قبول خالفهمغسخص  َّـ حفالم هنلك ظجن: ظههً ا طهي عجن وهميات من ّتعد  و ا
عتقدات ق عجنت معهسفه عمل عيجلتمئلكف هبلك: ظها  .ي هن عآلهن

َأال ترى أن وهم ستوحشِ األّ افُ  َ مع أن العقل، منهُ من الظالم و  ال ّ
ونُد ن ب أن ي َ فرقا  ا اً ً مظلما أو من ن،ً َ فإن ا نّ الُ هو ا  ،  ا

لظلمة تأث س  رُجب فيه يوٌول الكَ ا اف؛ أو ا يُ و ّ أيضا من ا ادً  ٌت وهو 
ُال يتحرك ن هن عحل  وال ينفع وال يّ م ُّـمتبمي ظن ُّـهئ يهن ظن عخل ي آلهث ُّـرضي  ي

ياة .ي جعيطجنمث ظهث ي ختلكم هن عحلجيعشمنينُّـمتهي ي عخفمث ه ا دت إ و   ـً فرضا ـ ُو
سان ن حياُ مثلٌفهو إ ًه كما  ون،ّ اسحب من أُ وقد ي هِ ا   . إ

ِومع توجه فسّ ديهةِ ا وهمُنكرُ ي،ِةّ العقليِ إ هذه ا عاندُها ا ستو ، و  ف
فس يُ فقد تضطرب، ا ديهة،تّ من الظلمة ومن ا َ ألن ا وهميّ ا َةّ ا ً أقوى تأث

هان فس من ال  . ا
َيتضحوألجل أن  رّ ك هذا األ ْ جرب،ُ  ُكيف يتمثل: كَ أصدقاءْك واسألَ نفسّ ّ 

م  وهم سنة؟ِ شهورَه دورةِألحد ُّـ ا م عجنيطنقغ عجنسمت ي حممشهث جفمثمتخص معمئ ق ي يمل ُّـمه
مغيط فعأليعغشوجن نر قجن جلمف خكهئ فعأليعغ ه هن ظهث ي مع عخمي  نممىعجن ش مض عجن

م جنمهيطُّـمئ همغمتلكغ: جلمتيطهنلك معمئ ق ظن عآلقك .  خضيعه هن حتتهتلك عآلشلكقي يحممثتمه ي
ري نعحللكم ظن عآلهنيع حفالم هنلك شعآلشلكق هنث عجنىغمغلكف خضيعه هن حتتهتلك هخكهيلكحممل . يمع

ْال ع رأت وال أذن: ي مض نظ عجلمتملجلمبمثهت عجنسالننحصىعع نقف جلمتهت  ْ سمعتَ َ 
قيآلن مجمث هنلك مع َّـيتمه ين معمب عجنمتجهمسغ عيحفيعغ جمحق َّـىعن ظ نشين جل عجلمتمل هنمتجههسن عجن
ن هنثمبهتلكيجفتعجنمتجهمسغ عجنيطهثمثلك   . معهئ

دْلّتأ كَ أن أقولُ ما أر سانّ فإن ا،  َتوهمأن يّالبد  ـ  األ ـ َإل َ  دورةّ
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سنةِشهور ِأيام أو ِ ا شّ سوسٍها  ندسيٍ  ل ا ل (ِةّ من األش ْتأ   نفسك ّ

َتوهمنأن ّالبد ّأنه ) ًداّجي ورةّ  أو ٍ منتظمةِ أو غٍ منتظمةٍ  ش دائرةَ هذه ا
شهور ًسا بعدد ا ساوي األضال،ّ ضلعا م ً أو ش  ّ  ٍ  أضالعٍ منتظمَ أو غِعً

عة سنة،ّ أو أقلَ أو أٍأر َ مع أن ا ِأيام َ ودورةّ جردةِها وشهورّ عا ا ِها من ا ِ  غّ
حسوسة  حمخيمتيطهنلك شهمل هنثاليلكفُّـيآلن عآلهثسلكن ُّـمسهثيغ عجنيطعأليعغ عخفي عي  نهنلك حكبمك قجن.ا

ق عجنسمتمل:ُّـمئلكم جن  . مملكن ُّـمسجنهيهتلكمل عجنتيلكفُّـ ُّـمتتمئ قَّـمت عمل عجنيطعأليعغ عخفش فنقغ خكهت
جنت ق ُّـمسهثيغ هبلك عآلهثسلكن مض لكهي  ش ُّـهئمق نُّـسهب جل ظخكمثلكظجفخل نشنمم هن عآلهن

ي آلن خمشُّـتبلكفق قَّـمت عمل هنلك ظجنهي جفخل عجنمهمييع  نحصىعع عقع ش جفخل عجنمهمييعهمع عجنخيلكخممبمل ضخيمثهيملي
قغشهظجلجي هنخيمت هن عخفخيلكذ قن ضهب ظ و معمه و هنخيمثمتملي  . مض جفلكم مممقنيجفت معبمئ هنخي ي

م ُّـمتتمئ قَّـمت عمل مغهتمل عجنخيمب: مسم عجعمتينمغيعغ هن هثهيس نعحك  يظُّـ عإلط حمس
م م: حممثمئ م نهنلك سمثجيهت هن حفيطن. حم ق عخفمب  و نجفجهونممىعجن ُّـمتتمئىس مض قَّـمت ظ

نشونهنلك حص هن جليعنك يعن عإل ُّـهيخي ممىعع :  جنمن خممبمشقعحم . نمممث ُّـمسهنيعنن نُّـمتهت
قغ عخفمب عجنىعه ُّـمسهنيع شنممىعع  .ُّـمتهتن ُّـمتتمئ قَّـمت عمل ظ

ق معبمئ هن ع ي آلن جعسجيمل عجلس ي ش ُّـهئمقجفخل يجفتآلهثسلكن ممخص خممبمتلك نَّـىعن عجنمه
 .سلكل عخفيطعقم هن فنن جعسجيمل عجنخيمب نممخصم عجنخيمئيمعهئهي مض عمع

م يظهث جلمتيطهنلك معبخل يجعمت هنخيمت عآلجفيععم: نعجنجهلكَّـيط جلمف هنلك هثمئ ي حممشن حفحق شي
و آلن ظمس عيجفجكعم جمحق خملكجعشيلكيعُّـ جنتهيهتمثهب ظن معمئيعغ جن عخفخيمت هن حفالم عخفثلكم  ي

ه جن لكهيال ُّـيطن جضجكخمملرض عمل ظن حتي جنىعع معٰهجييعش عجنجيهيآلن ُّـيطقمم م ش نَّـ ُّـبهئه  حمتمئ
ُّـهيهت ومتألىع جفمث. عن نضخيمن ُّـيطم جلمف عجنمتلكق سيطغ هبلك هنث ُّـيط َّـىعع عجنمهميحق: جنجيهيمب

 عجنهئبلكق يجفت جع معجههب ش جعلكآللكهيلكمينَّـىعن عحللكجنمل ي ختتيس .يعخفخيمت جعلكخفثلكم عخللكقمغ
يحممشهثلك عقع معهئمبهبمتلك مض عآلجعحلكغ عآلظ. ممخص ظخهثلك ي حممشن شمليمل ظن عجنهئالهنمثيمل ظن عجنهيمبسهيمثيجنمثي

جلمك هنخيمت عجنهئالن عخفمبمئ : عجنجييعم عخفمئلكجع ُّـسمسم يهنث هنلكقعط نَّـىعع ُّـخيمت ظهث مس ُّـست
نحصىعع عجلتهبيط عجنمئيعظن . ملي حمحقُّـيط ظن ُّـهيهت عخفخيمت هن حفالم عآلهنثمبمل عخللكقمغمثشجلمبمث
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ُمثل :  خملكم معخيلكملشعجنهئيعُّـ جلمف عُّـمهلكم عخفخيلكذ عمل عجنبهل هن حفالم عآلهنثلكم َ نة َ ِا َ ْ

قوا  ين ا ق ا لها دائم وظلها تلك  هار أ تها األ ري من  متقون  ْال وعد ا َ َ ِ ْ َْ َْ ُْ َ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ َُ ُ ُ ُ َ ْ
ِ ْ ْ َْ َ

ِ ِ
ُ ُ ُ

ار ن ا فر ق ال ُو َ ِ ِ َ ْ َ َْ يهن ظهث قمميع عجلمتمل  )ضص: عجنيعجليط( ُ قفمض ي ي جنهئمت ظقعف شوظممثيع هن هن
يظن ُّـبخل ظن عجلمتلكغ ع ي  جنتمئيعُّـمك عخفخيمت هجنت قمميعَّـلك نعجنت خضيعه هن حتتهتلك عآلشلكق ظهنثلكمي

ِلناسمثمئمثمل مئنجنمثسمن َّـ عجلمتلكن عحل ها  ِوتلك األمثال ن َِْ ُ
ِ

َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ غ (َ .)صض: عجنخيمتهئب
مع عجنخيمئمبمث يحمخيمف عآلهثسلكن ظن ُّـيعحم خم  يلكفغي ُّـيطقم عخفخيلكذ عخفجيعفغ جل عخفيجفتمل ي

ف عجنهيهئيعهيمعمئلكظ عجنخيمئحلهنهنلك ُّـمئ جفلكألال ظهنلكن قجن عيق. ينعحليغ َّـي نعجنمهخي .  َّـ عجن
يحممشن عجنمئ عرمل هن ظخكيطي ف عجعمبمثيغيغ عجن  ُّـستخيهبمبهتلك جنمبحهسنم فنن عفقعم عخفخيلكذ ش مغمت

ن يجفتي نجلمف عآلهثسلكن عجنخيلكخم ظن ُّـيعنك نر شغيجيعفعخف  هن مغمتيط )نر( ي ُّـهئ
ف عجلهت ف عجنخيمئ نعجنيعحسشعجعمبمثيغ نمغمت  . نرخيمب هن مغمت

ن عجنهيمبسهيمث خميععظغمثمليظر يتٰهِّـنَّـمتلك مع ن عجنيعُّـلكضمثيمل نعجنهئالهنمثي جعخيىش عجنخيمب مل يمل نعجنخيمب
عقعغ ن عآلحفيعه جنتتمئجعهب غ عجنخيلكخممبمل جنيطه لكلكي خميععظغ عجنخيمب  ي ممخص ُّـيعنكش عجنخيمبمكجنيه عجنمئ

عغ عخف ي جنمثمههي هثهيس همبملي نعن مملكهثمن جضمبشمليلكفُّـعآلهثسلكن هثهيس جعلكيهنتمتلكل جل عجنجههت
ي عخفهئمب مض شلكق خكهتيع ي نجنهئمتهتخص سيعهنلكن جلمفشي حممشن عآلمم نعجنهلغ هنبلكجفلكنشهبلكينجسىع

ه جنحقنك عآلهثسلكن هثهيس جعلكيهنتمتلكل جل عحلالم حمٰهال جل عحليععن ظن شقهنٰهلكن ي
ي ُّـيعنك عآلهثسلكن جنمثهبتمت جل يجفت مغخي عإل عخفهئيعنَّـلكغ يعهثخص:  نحصىعع نقفشعجنجهبهتلكغ

هلكغ جفيطع نمغلكق جنمبهنيحممب حميعضمتلك جنمبهبحيع. هنلكغيعخفحيع  شنفَّـلك ظن ُّـبمب جفيطيهبهئمبي
يحمبهبجيعف ظن معىغم و جعخالم هنلك عقع مملكن حصلك جفيطعن نش عآلهثسلكنطحليععنمئ مض عُّـ خميطهن ي ى  ي

يجل خضلكنق عحليط عآلنم ل جلمف هثح عجنهئيععَّـملل  ي حممشهث عقع حفلكجن نقجنمن خميطهن ي ُّـمئ شي ي
م جلمتيط عخفحيعش ُّـيعمعهئمك عخفهئيعننيعهثخصمض عحليععن ن خم نجنىعع . هنلكغي حممثحتلكك ظممثيع جعلكجن

شبهات خ: نقف وقوف عند ا  . من االقتحام فيهاٌا

م هن عجنهئلكمضش معمسجنمث) ص( غ عجنهئمبمثمت: عآلظ ش ممتلكغ طض كصف: ظمح مغخيهييع جضهبيط جع ُّـخيمئ
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م ينجنخيمب  خم ُّـتهتلك جنمب غ عجنخيلكخممبمل نمعمئ عرمل نلكظهنيآلمغ معيعنُّـىش عجنمئ غ عجن  شيعجنمئ

جنمث نحصىعع . مل عجنت ي جغهبيعغ حممثهتلكيمل نعجنهيمبسهيمثيمل نعجنهئالهنمثيقمميعنع جعخيىش عآلجعحلكغ عآلظ
ين عجنمئظ: قمميع جلمبخصظ عآلحفالم عرمل ي رمث:ظه(غ عجن  هن و مض ممثحق)لكغ عجنخنحمملي عجن

ه مض عآلهثسلكن هن عفقعم عجنمثمئمثمتمثشعآلجفمثلكن لعقلٌوهذا واضح .ينعآلنجنمثلكغلكغ ي ظخم  .  
وهمَغ َ أن ا سنةّ ُ تمثلُ إذا خطرت  ا ر نهاّ   وه هندٍ شهتلك يمع
ِّأيامه  ُع شعر،ه طفو مممث ُّـيطُّـيع : ي حممشهث عقع حكمسجنمن عآلهثسلكن؛ من حيث ال 

قغ  يعإل َّـىعع عجنخيلكمسط حممشهث ُّـتهبثمب مض ظ ُّـوممبحق وخكخيسي ُّـمبمله جن حلمثملو لك  ه خميطُّـي آلهثه لك
ن جعخيهبمبونعجفيطي مم  ُّـمسهنيعش عخفالألهئمليهيحت نال جلمف مميعخهنمغلكجنيغ ني .  هنمتهت جعمسن ُّـمئ

م عجنىعُّـ حتش عمل قَّـمتيُّـمسجخ جمحق َّـىعع عجنتهبث قن مملكخفمب ي آلهث ُّـتمه ي فَّـ ي  هب مغمت
عخكمثهت مغشينجفيععحكهت نجف ش نُّـ شي ُّـمسهنيعنش نُّـمتهت ي ني شجييع مض قَّـمت ظن شهت

جن معخيلكمل ظن يشيعإل هنخيمتلك ظُّـمتخص مممتلك علم ما :  شجييع مض قَّـمت خم سان و َولقد خلقنا اإل ُ َ َ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ْ َ ْ

ُتوسوس ْ َ دُ ور ه من حبل ا ن أقرب إ فسه و َ به  ْ ْْ َ ْ ْْ َ ُ َ ََ ُ َ ُ ُ ْ ينظهث ظخميعغ عمل  )ضص: م( َ
م جعخل عخفيعظ نخممببعآلهثسلكن ه هن ظشخص خظش هن هثهيس نس  .ه نعجفيطي

يحممشن َّـىعع عخفخيمت عخفجيعف عجنيطخممث ي  شجييع مض قَّـمت يعهثخص شجييع مض قَّـ عآلهثسلكن ني
ق جنتيظُّـلكن هن هظ ب وهم شهن جفمثهن ي ُّـجهخييع  لكهي ا  هذا ُو ًه معاندا  ًّ

مثل ِا
ذبّ وهم.  ا ذب هذا ا سان ب ِولعلم اإل ِ ِِ

ْ ِ جل،ِه وسخافتَ  من ذكره ُ قد 
كنه ال ِلغ ه ينفكّه و ق عجنمتهيسمث.ّعنه    حصلك يمبجيمثهيمل عجنت معمتبمل عجني نَّـىعع هن عآلهن

نيع يعجنجهمثىط عخفحيهي يخميطق  ثالُ أذكرّنماو:  نجنىعع خملكمشي سَ هذا ا ٌ ألنه    َ ال خطرّ
َ وهو يؤدي الغرض،ذكره  . من ذكرهّ

كوا وهم:  ذ َ أن ا حكلكغٌمنقاد ٌتابع ّ  حممشقع قمميعغ جن ش مض ظجفهئلكهن جنمبهبحس
يغ ظق هجفهئخص هنيعمعبجيلك جعلكخفخيمئ رف ظن ُّـعه حكلكغ مض علكيت  نجلمتيطهنلك ي ُّـستجيمث شلكق عخفحس

ش جعلكغ عحفتالم عحليطُّـهنش ظحفيع عحليطُّـهن قخم  .)صص(حمٰه عجنخيمب
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كب ّحسل هحمهت معلكجع. قجن ُّـمتهئيعن سُ فما ال يقبل، بهٌلو وهمُ ال يقبله ا ّ إال ُه ا

سا ثوب َال حسوسً نت  ِ ا ن  جرداتِ إدراكُةّ قابلي جنسهثسلكن:ظه و ِ ا سّ  ّ عن ا
حسوسّكقابلي )يمئلكن جعلكخفجيعفعغيعجللكق نعخفجيعنق هنتخيمب( ي حممشن َّـىعن اتته إلدراك ا

 .ملي عمل عحفيععمغهتلك عمل عجنهيخيمبمثوغ جعحلكمغمليعجنمئلكجعمبمثمل جعلكجنمئ
ي ظن عآلهثسلكن ُّـبيطظ جفس:نَّـىعع ُّـخيمت ُّـسحق جعتهئلكهنمب عمل ظن ُّـمه عمل فقمغمل ي جغ هلكمثي

ن يعخفتمسحصخل ظيطق يهثحييعُّـملنعمل َّـىعع معجهحق . يعجنخيمئ نعفقعم عخفخيلكذ عخفجيعفغ يخميطق  : ي
ي ُّـبيطظ هن عحليغ نُّـمتتهت عمل :ه ظ عجنبمئلكظملينغ قنجفلكهثمثمل عحليطيعجنمتهييغ مغسخصهثمث

 يعجنمتحييعُّـمل جلمف عجنخيهئيغ هن ش جعهبمئيطعق هنلك ُّـستجيمثو ظلكجليطغوملي معهئلكهنمبمثوعخفخيمت جعحيعمممل
هثمث يعن عآلهثسلكن ُّـبيطظ هن عخفخيمت نُّـمتتهت عمل عحليغ: مل عجنمئلكألمبمليمل نعآلقحكجيمثيعآلحماللك  .ي

م نت أح وهمُفإذا  ةِ ا حسوساتً جار َّـ   نفس ا  حممشقع مملكن جفهئ عجن
َّـ نعحليغ مض عحلهئهمغلكقُّـلك مض عآل حكلكغ حممثتجيلكجع عجن  نعقع شيجفهئلكن عخفيعمعبجيمل جعلكخفحس

يمملكن مغلكقُّـلك مض عآلجفهئلكن عخفيعمعبجيمل جعلكخفجيعفعغ حمال ُّـتجيلكجعمئلكن مض عحلهئ يجض  نَّـىعع َّـ شه
َفإن العقل طعجنهئالن مض عخفمئلكن ُ يصدقّ م،ه فيهاّ م ، فيتطابقان  ا  كما  األح

ندسي مُ ومثل،ةّا وهمَ ما إذا ح ن بُ ا الن   سم ال  ٍأن هذين ا
ّ  ٍ واحدّ

َّـ( ٍ واحدٍبوقت حكلكغ عجنت معتجيلكجع هن جفهئ عجن ّفإن  )َّـىعع هن ظجفهئلكن عخفحس

ساعدَالعقل ُ أيضا  كمه بأن؛ه فيهً ك  ّ    . فيتطابقان،ًجسم مطلقا كذ
م نت أح ذا  َّـ: ظههُو حسوسات ش ظجفهئلكن عجن سميها  ـ غ ا ّ و ال 

وهميبالق فَةّضايا ا ونّالبد ف شعجنهئالنيجض عجنت َّـ ة ـ  ا ذبةَأن ت ار ؛ً   إل
وهم حسوساتِا حكلكغ ،  تمثيلها  نهج ا غ عخفحس ي حمهت ُّـهيهت عخفجيعفعغ جعث

سب  ست منهاِالعقلِ ورةو   َكما سبقي جع َّـ هن عخفجيعفعغ شي عحلسمثلكغ ل
تقدمة َ فإن العقل،ّ األمثلة ا ع هو ّ ي ي سَثوب عآلجفهئلكن : ظه عنهاُا   ا

.ضضصش كطف:  عآلقجعخيمليعجنخيمئمبمثملعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق ) ص(
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وهم ي أضفاه عليها ا  شغن صغن اصططم أصوى ، شعطل اصتظغزع بش اصططم واصوفم،ا

 وإن صغن اصوفم أصوى صن اصططم صغن ،ًه وصغن تغبطغ صه وقعمتك بعصكهّصن اصوفم أرس
ّ وذصل ألعه مل،غ اصطربىّ اصضغصي فهوفك ،ًاصططم تغبطغ صه  سىل ة اصطقرغ صغن صظططمّ

ً شغذا أصبق أسريا صقى اصوفم اعطغد ألواصكه واعحكف سن ،ٍ يشءّإجيغد املخغرج صطم
 أس عند ٍم من عقل: سظعه اصسالم صجم ورد يف صظجمت أصري املعصظش. صسغره

ٍهوى أم
ّوصن اصواضق أن األسري قعمتك بعصك . ً شعطون اهلوى أصريا سىل اصططمً

 .األصري
كومن أمثلة   اصضققق ّف بم صن أوضق األصثظغ سىل اصتوحعق اصكي ورد احلذ

م :سىل صطكشته وهمُح ونّالبد  ،وجود  ّ بأنِ ا هَأن ي شارا إ  ٌ و وضع،ً 
ٌوح َه أن يتمثلُوال يمكن. ّ كّ إال هّ ُ أنه يتمثلّح ،كذ ّ نَا ّ رتفعٍ تعا    ٍ 

نت  هيئةّ ور،علينا سُما  عجز. ً مثالٍان إ ّ أيضا عن تمثيل القبليُو عديِةً  ِّة وا
زمانيِغ غ ّ شعكفغ اصكفن إش اصطبظع،اال صبظظغ واال بطقعغ:  شطظقصغ تطول.ةّ ا

تموه ّ سظعه اصسالموهلكا ورد سن اإلصغم اصكضغ . غّغ اصكصغععّواصبطقق ّ ما م

لوق م فهو  صنوعٌبأوهام ردودٌ  مٌ  ّصطم اصظظظغ تطتطق أن صكهبغ  و... إ ّ ّ
ّوبجم أن اال تطغش .  هلغٌ ومهغ صجمل،ومهغ اصضطكتغن اصبغرزتغن شوق رأسظغ. بغععشُز

ُ بغصظسبغ إصعظغ شتططق أن صه تطغش زٌصغصم ّ شغعل إذا ،ًوفكا جيكي سظقعغ أقضغ. بغععشّ
 ّتوفم صه شعٌ صجملّقتبغدر ذفن اصسغصل إش سظظه بغستبغر أن اصطظم. ٌ اال سغمل: صظف

ٌ صل أن اال تطغش سبوح،ّأن سظظه تطغش صغصطظم اصكي عطتسبه ّ ٌ صقوسّ ٌ صظكهّ ّ صم  سنّ
 .ودهحطعطته وبحقّأن قبش اصططم اصطظم سىل ّالبق  ،عطم.  فو صظغٍصجمل

عجزّذصل صغ مل قتظثظه سىل هنف املحسوسغت ّ صم وقطجك اصوفم سن  عن ُو

.٢١١احلطظغ :  هنف اصبالشغ، رشح اصضعق حمظق سبقه)١(
 .٢٣، احلققف ٢٠٣، ص٦٦ج: غر األعوار بح)٢(



 ف م ن  غم حعسل لثرخض................................................................................ قفف

النهائي ي جسه لال آل حعرسو؛ةّتمثيل ا ي حذط لإلزعسه آل شععخزض كه شعخظن حخرسوفي  ي ألهفي
يحس شعخظنو حسثظميحط  ي وحرام ثسوه لإلزعسه كه غصمو شعدظ جستصل في حط لحلضي ي

ءُلّفال يتمث فجط لمنله لحالحعرسشظ س معه  ن ول ٌ عنده كيف أنه تعا   ّح ّ
زمان مدي،ا َ ال أولّ وأنه  وجوده وال آخرّ  حام ونم جط لإلحسه كيب لبصلشزط ، 

م يزل بال زمان: ي كزط حسهجذزرام لحعالهحظجظ بط تخدص  ن  ٍإن اهللا تبارك وتعا 
ّ 

ن نٍوال  ن، وهو اآلن كما  لو منه  ن وال ٌ ال  ن،ٌشغل به  ل    ،ٍ وال 
وى ثالثة ون من  سةّ إال ٍما ي ك ّ إال ٍهو رابعهم وال  هو سادسهم وال أد من ذ

نواّ إال وال أ نه و خلقه حجاب،هو معهم أينما  س ب  احتجب ، غ خلقهٌ ل
جوبٍبغ حجاب ستورٍ واس بغ سٍ  كب اّ إال  ال ،ٍ  ي جسزط ثتعالهو ا س ي

ء: حسه شععسمن لج مشط لإلزعسه حط حظحط ن معه  م ي ي كزط لآله حخط ٌن و
ن:  وحسهجذزط لحعاله زدظ لإلحسه فيغك  .اآلن كما 

ي ولآل في وشعععزط كه شذظه حخط غكفيتخسج ومل شذط حخط غكلال  حسه فكتط
 . بطي بط شظ حسإلطف جذزض شظ حخط تخسجي حظتظملي لم حظ حسه غكفيليخصمحخسن لحظلتس حع

ن العقل ن  سوقـ ُو هانُ حسبما  ه ال ستطيع ُ إ ك َ أن يؤمنُـ   بذ
صدق َو ُ به تصديقا ال يتمثلّ ّ فسً  ق يف لحردضيشي وغزي آل تذظه حط كظنل:ىك ،  ا

وهم َألن ا سيطرةّ يالءُ  ا هةُ واالس  . عليها من هذه ا
وهم ن ا سُفإن  فس   ولحخدط شظ لألجث ف بسه حسه شظ لألحثًيطرا  ا

اُ ال يدعٍ وجه لتصديق بوجود حذردض :كى   ٍاال  ردً  ٍ نّ زمان وا  آل  عن ا
َفإن العقل ف حط وآل كثصيكوه سيمه وتمثيلُ عندما يمنعّ  ،حسوسط يتظغ وِهها من 

فسُتهرب م العقلُ ا ال شععخزض كه شدض كحسه لحظشط  جفي بسجععسنو ظخزدس من ح
لحدينً،رأسا جععسزط وتخسج هَ وجودَنكرُ إ أن تُوتلتجئلألحظى حرط   . شأن ا

. )فف (ف لحلصششققفن:  حذخزص لحخصونفلحعظثزص) ف(



  طصص ........................................................................................مض هنبلكفع عآلخممثسمل
فن معخيلكمل ي جلمئ حص جعحسمك هنمتجي عآلحكالن  نجلمف َّـىعع حملكجنىعُّـ ُّـمتهئيعنن نمغ

ن شي جنهئ عجنخيمب جمحق عجنخيمئشهنعجنمئيعظن عجنهئيعُّـ نعن مملكن جلمتيطَّـ جلمب  حمهت ُّـخيمثجه
 .عجلهت

ي مض عجلىغظ عآلنم قحس عإلن جغمئمل عآلحكالن عجنهئمبمثمت ظنقفنهن عجنمتهئلكغ عجنمبجيمثهيمل هنلك 
عن )عجنهئلكمض(هن ممتلكجع   ش جنمبخيمئهحملكجلهت هنمئلكجع.  نعجلهتمئعجنخيممتلكغ  حتمن جلمت

َما عبد به :  َّـي نمض جعخييطن عجنخيهبحلشي َّـ هنخييعحممل عجلبلكقينعجنخيمئ مض جعخييطن عجنمتحييعه ُ

نان سب به ا ن واك ر َا  ي نعجنبخييط عجنخيهبحلي حممشقع مس ُّـهبمب عآلهثسلكن عجنبخييط عجنمتحييعهُ
جفشجنمبخيمئ . ظجيالجفلكغ هن عيه سهيىح مجمبمله حمهت مغلكَّـش إلو نجمحق جللكجعيطويطي حمهت جمحق هن

ي ظن عجنخيمب نعجلهت رتهبخيلكن نظن عجنخيمئ نعجلهت ي رتهبخيلكن: جنمتلكيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك   .ي
اس،ومن أجل هذا ن ا وهـ ُ  سمـ  نفوسهم ِم لغلبة ا ٍ ب  لحدّ .  و

نورَ موقل ُن ي ردِ بنور العقلّ ُ و سمو بها إ إدراك ما ،هاِن غلبة أوهامعه َ نفسّ  ف
وهمُال ينا جيد. ُ ا ا قال تعا  كتابه ا و حرصت : و اس و َوما أ ا َْ َ َ ََ ْ َ ِ ُ َ ْ

َبمؤمن ِ ِ ُ ع جعهبهسهنمتخلِ نش حممسممثيعَّـ جنمثس  عن أ َ اإليمانَفن ش جع َّـ هنهلمم
اس ؤمنون ّثم  . عمل حمهت عجنمئيعظن عجنهئيعُّـقحس عإل هنمت ه نَّـىعن عجنتهيلكمعمل مجمثمبمل.ا هؤالء ا

َوما :  قال عنهم،القليلون هم َ ْيؤمن أ ُ ُُ َ ْ َ ُ ِ وناهللاِ إالِبْ َ وهم  ُ
ِ

ْ ُ ْ ُ جفَ يطنن ي حملكخف
ر: جهحق عحليطُّـهن نعمل َّـىعع ُّـش خممبمث عجنمئمبمثنيمثمئمثمئعحل ت األ ك ؤمن   :يع ا

ِأنهم  ح إيمان ون،همّ غ هم  ن جع معخيلكمل جنهئ عُّـخصش هنجه ه هن ظش ُّـهسهنمت ي  ي
 .هجعلكجنهلم نجنمثيغ حفلكجنمهلك

رجل:  خملكمش مض معهيسحق عيُّـملجلمبمث عجنسالن جل ظمح جلبيط عإل  ٌوال فالن: هو قول ا
وال فالن،لكت ذاٌ و ا أصبت كذا و وال فالن،  ؛ أال ترى أنه قد ٌ و ضاع عيا  ّ

دفع عنه؟  لكه يرزقه و ا   ي ظن هن عإل : جن خملكم: حممئمث جنًجعل هللا  يجن

م هن عجنهئلكمض) ص( .ش هن عجنخيمئ نعجلهت)ص(ش عحليطُّـهن صف: عآلظ



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صصص
وجلحل جعهيالن ن عخفيععف جلمبمث عجنسالنحممتهي  ...ال بأس بهذا:  قال. حصمبهئمنز  ظن ُّـهئ

م عجنيعمغشهجعلكجنهلم ظن رخي جن خُّـهئلك مض جلبلكفمع : ي نظجغبمن ظن عخفيععف هن عجنهلم خم
ي حمالن ي خفلك جف مح عآلهنيع عجنهيالذهجن  عق طيلكظملنَّـىعع َّـ عجنهلم عجنىعه ُّـبتحل جع عخل. ي

 .هممثحقع هنلك ريعه هثح َّـىعع عجنهئالن جلمف عآلجنس
ك وهمّ إال وما ذ ِألنهم لغلبة ا  ، ال ينحتونها بأوهامهمَ يعبدون األصنامّإنما ّ

ُّـ ن جعمسنَّـلكهنهت ظظمتلكهنلك هنخيمت ينَّـهئىعع خكمسن عجنىعُّـ ُّـمتحت ال شهمله تمعّو  ُ اإليمانُ كيف 
ك دٍ واحدٍ  آنُوا كَ إذا أر عروفِ با ُ  وهو العبادة،ُ من اآلية معناه ا

يغ عجنخيبلكفغ جنسظمتلكن حملكخفيععف هن عجنهلم مض عيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل جنمث ة؟ّألصنام الظاهر
 .مليعجنحيلكَّـيعُّـ

الصة وهميإ: وا ّن القضايا ا فةَةّ سميها َ ا وهميّ ال   عن ٌ  عبارةِاتّا
وهم م ا جردةِأح عا ا ِ  ا سّ حكملّ عن ا ق عخفحس و قضايا  ش ي مض عجنمه

ا من ا ال ظلٌذبة  جنمثيغ حصلك شمثمئمل ني نعخم حصلكجفمئي حمبلكآلضلكحممل عمل ظشلك ي .يقةق 
ن بديهة شمثمئملمئ هن عحلسمك َول وهمّ ستخدم؛ سواهاُ ال تقبلِ ا ك  غالطُ و   ُها ا

سته  .أق
رمث عف  هن هلكغ عجنخنحممل َّـ نعجفيطغيحملكجن كما سيأ   شيعجنمئمثلكق عخفميلكجنجييهن

غالطة َأن العقلّ إال .صناعة ا سليمّ وه  من تأثَ ا َّـمتلك  نعخفجيعنق يعجللكقل  ما
ُيتجردل جنسمبمث مئلكن جعلكيهنتخيمب ضعّ كمهُ عنه وال  مَ كذبُ فيكشف،  لنفسِ أح   .ه 

.ي جعلكغ جليطن معخيمب عجنيعمغلكظ نعآلهن جعميحق عإلشصش فطضصش كصصف : نحكلكأل عجنجهمثخيمل) ص(
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)٥(  
ؠءت  

 لكغيمئيطهن نَّـ هن عخفشمليعجنمئس عخللكهنيغ هن هنبلكفع عآلخممثسمل جمحق عجنمقَّـلكهثمثَّـ  َّـىعع
عظ: نَّـ. عخفستميمتمثمل جل عجنبمثلكن  مملكهثمن هخمٰهلكُّـلك نخم عجنتسلكمس جلمبمثهتلك جعخل عجنجييعحمخل حك

عخم ظنهظلكفخممل مممله مملكقجعمل مض هثهييغ عآلهنيع نعجن ي جعلكجلتبلكق ظن ظيطخمهتلك ظن شه ممىعجن ظن هنجههئ
مكلك جنمبهبستيطم يممىعهبلك جنمثيغ هنمبح  . هبلكه

ن هثحييع عخفستيطم:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ شلك هنجيلكجعمئمليي ُّـهئ عخم ظن جمحق ه هبلك عمل مم  جنمب
جنملشوهنجيلكجعمئمل ه جع هثحييعن عمل ظشلك هنمئب ه نهنسمبي عظي ه مملكن حفمهخص ه هبلك جلمتيط عخفخلكلكمك حك

يهنخيلكهثيطع ظن هنسجكخكيطع هنتخيمب ه  .هخصه
ه عجنمتحييع مض عخفسمبخصغ هنمتحخن:وجفلكميظه جلمف ن جنمثي تهتلك نعجنتمهيطُّـ هبلك هن ي مض هنمئب

عظشخمب عجنجييعحمخل عخم ظن جمحق هنجيلكجعمئمله مملكهثمن هنجيلكجعمئمله حك ممملو جنمب  .ه ظن هنجههئ
م عخفتخيلكقحممل:  نَّـشنَّـمتلك جعخيىش عيظجيالجفلكغ ي جعمسق جعلكآلخكلكقغ عجنمثهتلك  شعآلظ

جلمل ض م عخف  : نعخفمهلكفقعغشنعآلظ
 آلحمحلكن يمل عجنت ُّـستخيخل هبلك عخفتهئمبيمئيطهنين عخفع: شلك جعمثلك،األؠهل اتيرصرحض .أ

ي نُّـمئب هبلك عجنجييعم عخفمئلكجع جنبيطعَّـتهتلك ي آلهث معهئمب هبلكشيحفمههب ظن آلقخكلكف عخفتخيمب  شي
عظ ي معهئمب هبلك ظن مس ُّـتهئمبهجع حك مل عجنت ُّـستخيهبمبهتلك يمئيطهن عقع عجلتمق عجنجييعم عيحفيع عخفشي
عخم ظن هملييطجسمثي جل ظشلك جعيجمىش عجنمتحييع مض هثهيسهتلك هن هملي جعيطجسمثيعخفستيطم  مض هثهييغ عآلهنيع نعجن

م عخفتخيلكقحمملشي م. ي حمهتىعن معسهب عآلظ م عخفتخيلكقحممل: نهن َّـمتلك هثمئ   َّـ عجنمئٰهلكُّـلك:عآلظ
يلكغ عجنت ُّـخيتمقَّـلك عخفتخيمب جعيطجسمثيمئيطهننعخف عظهملي ه مض جضمبهتلك حك  مض هثهييغ عآلهنيع هملي مملكهثمن جعيطجسمثي

 .ظن ي



 ك ن ه  قن خفصم مثشرظ................................................................................ ككك
يلي مثفزسع قط مثزسع لي مإلجفصه دغفشطم مح  :األصول املوضوعة .ب ألأل  آلضألدسطدأل

ألأل ضزسع بصقص بطهيش أللشع حلغع حشع بع ضغسع هبصأل مأل ك لي ألآلضأل أل ض ألسطد خصهم خصي خفعدع بصث.أل
ألبصثزسع خفغسغ مإللعى ألرع يتذطضسع هبص دع بصم ثغع مد يدع ضشص . مثعغعحضأل

 يدع مإللعى مثعغعحض كآل بصدشغفض مح جقظي دفزصهخضآل يمثطمآلضألدسطدخط تسعي 
 . لثطآلبصدشغفض مح جقظ

آلض مدفغ ضغفزسسشص مثزسع دذسعخضألسطدألي مثل: املصادرات .ج  حشط آل دغفشسطمأل
ي يدسشع دع بصم جمصهمم مثزسع أل ضسعى دع جشالصك يأل ضسفظ هبصألمثفزسع أل  صنألسطدثيضطي م. أل
 . بصثذصنهمنألتغسغ

ألمي مإللعى مثفزصهخض يمإللعى مثعغعحض يمثذصنهمن : يحث ضطم شسعى
أل بصثفزسع يخشزشآلمجشزشص دطتفرض صن مدفغ ضغفزسسشص مإلجفصه لي ألسطدض شرطي مح مثأل

 .ألمثزسع يف دسصى مألجفطألى
مَو قضايا حصل سا نك و غُ ال سليم بأنها صاِ ب  ً سواء،ٌدقةّك  ال

رًنت صادقة ذبة،  نفس األ كً أو  ة، كذ شكو  دشط مثسفعه : ضزشغ. أو 
 بح حطى آليخطو. أل أل لي مثسفعه خششص حطى درصبسفشص دعكخششص حطى درصبسفشص دسعمخظ

 دسعمخظ لي آل لي خج درصبسضي خصشض درصبسضآل خغعملكمثالثرض يبح دالثرض مدزطى
 .أل دسسغفطىآل خشغ خج دشرعهميدذسعخض

ن خصماُ اآلخرُوالطرف َ فإن استعمالً، إن  سلماتّ ِ ا
 به ُ  القياس معه يرادّ

ن . يمجسصتعهُإفحام ن  شدا مدرطو مإلثط مثقصجص و  أل ضطضط مدفزسع يمدطجصنًس
ُفإنه يراد قناعُ به إرشادّ حصل؛هُه و يجعو  ه  خشام جفظألتسطىيخط  .  االعتقادَ 

قمثطمن دع مألحفسصن يمدفذطضظ ه  شذج خشام بزط قِ بأقرببا  يمي مل ضسع ٍ طر
آللشع دغسعأل مأل يمدرطضظ تصبفص يف مدعمخظ أل  خشعلسع يف مدشفشفض مح ك حشط مدرطو مإلثطأل

آلصتع تصدظألدسطدألمحلظ يمي خصي يف   .أل
ونألمضذصدع مح محلظ ألشع خصث لّستعد ُعندما ال ي ّا  هانً  لي هِ وفهمِ ال
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يل خغزرع ليثغضيه لخرشئظ جت يخغغذض ي ضرعه جسضخش  ي ةشنخصيصي ضرسسسيشميخرضخى

ص خذسظ يخذضه حضملبظ لخذرزسيكخش  وقتش محطسش خظ جضه لثغذضلمهيكخش  ق خزعلحطيخدشبرص
ي بشجغرشمه كه لخثضشه حشئظيحشتغغضه. يليثغضيه بشخرسشن لخثضشف   جت كضني

ي خرظ لخدطن لآلتط ي ضغزرق لآلتطلخغع ضطضض كةغشهتش خزدطنيلخردسص   قظ خظ حسزظي
 .ي وخع حشه بدطضط لتغزامميلبذط يجطضطيشى حسعكزظ ب

سلماتإّثم  ّن ا  وضع ةّمّإما ص ليثغضيه ي ولخردشضش لخغع بضتظ يف جززسّ
لألكعه لتغذشمحص ولألكعه لتعععجص ولتخشمملم : زسشضش كجيلخردشضش لخغع حغ

سليمًسواء ن ال ونُ  مهور عندما ت شهوراتُ بها من ا سليم، من ا ن ال  ُ أو 
ٍخاصة ٍبها من طائفة لةٍ كأهل دين،ّ ٍ أو 

سلماتُوخصوص. ّ خاصٍ أو علمّ  ّ هذه ا
يتشكص يوضع لتخسعملم جسض لجلزسعم كو جسض جشئذص ّس  ،خاص ٍ علم ي

وضوعةَألصولا ك العلمَ ا ون ومخط ،  سُعندما ي ةُليم ال سا  ٍ بها عن 
يل حسنيخظ لتغذزظ  تعلم ظن الِ س ِمن ا علمّ  بفسص خع ثشخغظ جظ لخضخسظ ،ّ با

يغسش وكقش بضهيسيجت كف يجسع بزذززع كسظ ي ضغغذزظ :  خرشهق كو ييصي ي  حث ىصيخرضخي
 جت كضحسش كو ي حسع ضشخظ هبش ي ألةظ حسشه لخضخسظ لخردذعق خزعلحطيخدشبرص
ي خظ بشل تغظ جسظ بزذززظيكسام وقسشخغضلضغ  جسض لخدطن لآلتط ىحشمل حشسص خرغعخص. ي

يحشه لتغغضه. يخزغغص لتضحعم حغغزع بشألكعه لتعععجص  ي ضزرظ كه ضضحط ي
 .ص ليثغضيهيشم يف جززسيرضخمجسط لت

ةغص يف لخذزعه :  حسرعهق خزدطن لترشبظقخع كممسش كه سغغص تطحص لخذشمل: ىخغال
يص كسظ ي بعةض مميلخدغسذس يوضع خغفطحصي كي  يف ضضل لخرعهيلي  كصيرضخوسرغذع هبضه لت. ي

يكم خظ حث لتذرعه كه ضدشخص بشخضخسظ جت كه لخذزعه لخدغسذس ص كةغغص لحلطحص ي
يبففص  مخط خدشخص يكفص بظ خع كحزسش لخضخسظ جت قي ضغدطن لتغامه ليثغغشه كخسسشي

ىخطل خظ وةعم مجزص يالبض  وضرضل ح...شخسسك لثغسضسش شم لخغعيرضخ لتيخفص بى ةشسسصي
يكه حغعه ي كي ق جزسسش يف بزط لخذزعهف كتطو وخغغضهي بشتض خظ جزعهيشميخرضخ
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جن هبلك شجفيطه عحللكيغ عجنثالغ عجنت ظخهثلك عجنمثهتلكععجنجييعم هبلك ي شمب هن   نَّـ خمب

يآلشلك جعيطجسمثيعهنلك  نشيجعلكخفخيمبيحي هن جعلكغ جفس عجنيعهنلك  مممليعهنلك  نش جلمتيطنهملي هآلشلك هنجههئ  ي
 .ي حممثجلكقه هنخيمبهب هبلكشجلمتيطن

وضوعةُوهذه األصول ك العلمُ  مبادئُ ا مل ي ي عجنتمهيطُّـمئمث هن هنبلكفأل: ظه ذ
قعجن ق عق عجنطيُّـمليتمه هُّـمل هنيعمعبجيمليتمه  همل هنيعمعبجيملي نعجنتمهيطُّـمئمثش جعهيهت عيظجيالجفلكغي

 . ظحفيعولكغ عجنت معهسحفىع هن جلمبيمئيطهنجعلكخف
ل جلمب عآلحفالم ُّـ: ههنثال ض بحهن حممث جل هتىعُّـمك عجنمتهييغ نمعىغمممثتهتلك ىهن
ف عجنمتهييغ...نمعيعجعمثتهتلك  ومب جلمف عجغبلكهتلك مض جلي ُّـستيطميعهثخص نشي نجنهئمت ي ُّـبحهن حممث جل نمغ

ه جفمثهن جغبمن ظن جنسهثسلكن هثهيسلك نمغسيطعشظحفيع ه  نجلمب عآلحفالم ُّـيعمعبيش جعتهتىعُّـمك شي
ف عجنمتهييغوجلالخممليظه  نجنمثيغ جن شعجنمتهييغ  جنمبجييعم عيحفيع يحمخيمتيطهنلك معستيطم.  جعمشجغبلكغ نمغ

يحي ُّـمئب هنمت قجن هن جعلكغ جفس عجنيعهنلك  حمهت شجعخيمب عآلحفالم جلمف عجغبلكغ عجنمتهييغ
جلملمث حمشجع ض م عخف ن هن عآلظ ن هن مث جلمتيطن حمس جعيطجسيُّـمئبمب آلهثيعهنلك  نشهئ هئ

م عخفتخيلكقحممل ن هن عخفمهلكفقعغمث هن جعلكغ عخفجلكقعغ حم حممثمئب جعيُّـجههئيعهنلك  نشعآلظ  .هئ
عجفيطغ خميط ختتمب هن خكخيسيمئيطهنعخف: نحصىعع خممبمتلك خيتمق جلمتيط ى عمل ظحفيع جعمسن معومل عجن

م عخفتخيلكقحمملشيعآلنم هن عخفمهلكفقعغ  هن و نجلمتيط جغلكجنهنش نمعخيتمق جلمتيط ظحفيع هن عآلظ
جلمل ض م عخف ن عجنجيبمثخيمثمم. عآلظ بحهن حممثهتلك جل عجلس ى جفمثهن ُّـشمليخص مض عجنخيمب
عقض نظجفهئلكهن مغيط حممثهتلك جعحهنشنجل ه هن ظهث ي ُّـ ن عجلس ي ي ُّـتخييعك عمل مم

ف مغ فع ظن جمحق هن مغ وهن فىظ يعهثخص نشه مغ وجعحهن جل ي جغ وحفىع عجلس حممثهتلك هنهييعنك عجن ى
عقض نظجفهئلكهن بحهن حممث جل ظجفهئلكن ى جفمثهن ُّـشينممىعجن عآلهنيع مض جلمب عجنجيمك. جل

ف عجنبيطنش نعآلجلالميمهحملهن جفمثهن عجنعجنبيطن  ي هن ظهث مس ُّـتخييعك عمل عجغبلكغ نمغ  شي
فىظ يعهثخصن مغ ن ظحمثحلكي جغ حفىع هنهييعنك عجن عقض نهنت ُّـهئ هجعحهن جل ظجفهئلكهن نجل و  ى

ن هنيعُّـٰهلك  .هنهنت ُّـهئ
ييعهنلك لكغ يمئيطهنحملكجنتمهيطُّـ جعهبث َّـىعن عخف شلك ظظ  ظن و ظن هنمهلكفقعغه هنتخيلكقحمملهجنهئ
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ي جلملهظظ ض ه،هُت عليها براهين تال جنىعجن عجنخيمب ه هن ن قد ي ن   عليها ُنَ و
غ معمب عخفي عجنخيمب عيحفيع ُّـتبمت:ظه  آخرٍ علم  .مليمئيطهن جغب
سليم ّماأو ن ال تعلمُإذا  جاراة،ّ بها من ا رِ من باب ا ن شكيكِ مع االس  ِ وال

جادالتُكما يقع ـبها  ك  ا ئذـ  ذ س حي ٍ ف يلكغ عخفسمبهبمل عجنت يمئيطهن معمب عخفّ
صادراتبـ ي هبلك عجنجييعم عيحفيع نمس ُّـمئب هبلك معسهبيخكهئ  .ا

ٌخاصةّما و سليمّ ن ال ٍ معٍ بها من شخصُ إذا 
  مقام ُك اآلخرُ وهو طرفّ

دل خاصمةِا لقضي، وا صمُة ال تؤخذّ  افات ا ت، من اع  عليها َ 
 .هِه ودفعِ  إبطال مذهبُاالستدالل
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 َّـ عجنمئٰهلكُّـلك عجنت ُّـمئبمبهتلك شمليمئس عجنسلكفق هن هنبلكفع عآلخممثسمل جمحق عجنمقَّـلكهثمثعجن
و حمسألمبمن جل حكبمك ال جلمبهبو ممخص جن مممتمن معمئب جعهبجيمبمكشيعآلهثسلكن حلس مكمت جعلكآلمملكجعيع ى

جن عجعشخمب و آلن عجنخيمبخصظ قمميعنن هنمتىع هنألمل حكمتمل: حمهئلكن مغ ني  نهن جمحق شه هنثال نخمبمب
هث م ظن ُّـهئ . يس مكمت هبهسيظ عآلمملكجعيع حمتمئب جع هن جعلكغ جفش حضجيألخلععخفخيمئ

جنمل هن مغهتمل جفس عجنيسهبنمع ه ىعجعلكآلمملكجعيع جعلكجنتمئمبمثيط عجنيحي  هنث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك عخفمئب
وقغ عآلهثسلكن عجلتمئلكفع مض ممثحقُّـ يظن عيجلتمئلكف عجنىعه سمه هنمتهتلك ي عي . هن عآلجفمثلكنه

ه نجلمف حميعك ظهث عجلتمئلكفشهجنمثيغ مغلكقهنلك ه حممشهث عجلتمئلكفه مغلكقني  مض يمعمئيطننخميط .  جنمبىغنعمه خملكجعي
عجنىعه ستهب عخلالم نعخفمئلكجع يحي ي ظن عيجلتمئلكف عجنمئلكجع جنمبىغنعم َّـ عجن:و حكلكجعمئملولكغظجعح

ه آلهث جلبلكقغشجنمبمثمئخل و نجلمبملو ي جل حكبمكو جل معمئمبمثيطو هثلكخكألملو جل هنخييعحمملي  .ي
مٌو قضايا مأخوذة قغًه تقليداِ بصدقُقَن يوّ   و جل هنخييعحممله نجنمثسمن هنمسحف

رّإما يجعلكجنخيمبمل نعجنسبمك  جنمل آلهنيعنعفحفلكم هنث(  سماويٍأل  ال حكخصنهو َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك عخفمئب
همض عجنتمئمبمثيط حممث معمسهن ي هن عآلهنلكن عجنمهلكفم طي ه نقجن حممشهثلك جلمتيطهنلك هثمئب خم  جلمبمث عجنسالني

قجغمتلك مكمت يهنثال حممشهث ي ُّـخيمئ ظن ُّـ ي قجغمتلك عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآليعهثخص نشهلكه م ُّـمسجخ . يحفيس ُّـ نحك
س )يجعمثلكن قجن مض جضمب عن خكلكظ عإل معخيلكمل  ِ واإلمامّ عن اِأخوذة اِائع وا

عصوم د عقلّما  و،ا تِز  عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ عآلحكالن ممتمئمبمثيط قألمثيغ حمالحكهيمل ِهه وخ
جن مضشعجع حكمثمتلك م خم و خمٰهمثملي حممشن خمب  هن جعلكغ جغمئت جع شوملي ظن جلمبهبمثوملي ظن هنمتجيمئمثومليحممبسهيمث ي

 ين عجنجهمثىطع :نجنىعع جن حكمسجنت جل فجنمث معمب عخفسمسجنمل آلمغلكجع. نخلمقمع نهنىغُّـيط جلمئمب
 :يجنىعجن خملكم عخفمهمت طعجنيعألمثيغ خملكم قجن
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كماء وأفاضل سلفِأخوذات من ا    الطبِ من آراء،ّ الفنِ والعلماءِ ا

وِ أو األخالقِأو االجتماع أبيات،هاِ أو  شاعرَ شواهدُدَ تورٍ و  ممخص عقع ، معروفٍ 
هلك خملكجليطغيتٰههبمت هنيمملكن عجنجهلكَّـيط عجنجهخييعه ُّـه جن جغمئمل جعشهملي هثح ي هن ظهث خميط شه حمتمئب جعمئ

هنهن َّـىعع عجنمئبمث عيجلتخصف جلمف عخفخيمبمئلكغ نمغخيمبهتلك هنمثىغعهثلك . يُّـتجييعم عجنمث عجفتخصم عخلجيمس ي
ُّـ عجليط عجنمتح ي هن جلمبهبمتلك ظن ممالهنهت جنمثيغ نجفمثلك هنمتىغي جعحمثهن ي ُّـتجييعم عجنمث شمليجنمبمئ ه ه ي

عجليط نظحفجيشعجفتخصم عخلجيمس نعيخكتبلكن ع عجنمئ يظن ي عي شنع مض عحكتخيخصحصلكهسي جع جنخيمبهت حفلكجنهي
حص م خم نطه معمئمبمثيطعخمب ي جغمئمل هب ظش ي شجيأل  .ه

سائرة ألمثال ا ونِو اسً مقبولةُ ال ت م تؤخذِ عند ا ن   ٍ من شخصْ و
لقضايا الفقهي،ّمع أخوذةِةّ و جتهدِ ا  .ً تقليدا عن ا

إن هذه القضايا وأمثا
َ عتقداتّ م .ا  من أقسام ا عف  مض يُّـتٰهِّـ نحك يهن

ولك هثمئس عجنمقَّـلكن عمل مغيطم عجنت جلمف ظحكلكحكهتلعآلخممثسمل  ي ل ظن جعخيىش ...و نخكخييعو نهنميلكجنجيملي
قغ عجلتمئلكفع يغ مع قجغشهعخفمئب قغ معمسجغحقع مض عجنمتهييغش نجعخيٰههتلك ي مع ي عي شه نعن مملكهثمن مع

هظن عجنتمسجغحق خظ يغ مملكخفسمبخصغ هن عجنمئٰهلكُّـلك .  ظحفيعه نعيجلتمئلكف خظشي ينجلمف َّـىعع حملكخفمئب
قغ عجلتمئلكفع ون ُواالعتقاد شهعجنت مع يل القطع ُبها قد ي  ش نَّـ عيجلتمئلكف عجللكقن س

ن  ش نَّـ عيجلتمئلكف جمحق عجللكقنالغالب ظنأو ال عظ ـ ٍحال   ـول  ظنقجغمن هحك
هعجلتمئلكفع مغلكقهنلك ظن ي  شأه م

ُ
قليدِ االعتقاد وثوق ُ بها هو ا لغ ا م (  جغ  هظهيملعخف

نش)جنمبميحق م جعي عي ي آلن عجنتمئمبمثيط ي ُّـهئ جغ همغخيمن لكبمثبلك ننظ يحممشهث عقع قع. هن عخف
ظهيت يجن فنعظ حممشهث معخيهب جع ظهي فنعظ جنميحق هنيعض شه ه هن ظهث ستهب ظن ُّـهسقُّـ جع ي

جغلكخمت جعشينجلمبت جن جن ي جعمثت حممشهث معخيهب ه هنهتمتيطقي نممىعع جن ظهبشي جنهئمت معخيهب جعمئ
ن معمههبمثهب ظحمثحلك ف عجفتخصم ظن ي ُّـهئ . هجعتمههبمثهب نمعبمت جعمثت جلمف ظحكلكحك هن نمغ

ن جن عآلهنيع مض هنسمسجنمليُّـتٰهِّـن  شه حممب مممتمن هنيعُّـٰهلك نخميط ظهنيعم عجنجيبمثمك جعلكآلحمجيلكقش عجنمه
وحممشهث معبحهن جل لكبمثمك ه جنهئ سمه جن ظن ظهنيعن جعلكآلحمجيلكق جنمثيغ هثلكخكأللك ش معث جعيطُّـلكهثتي ي

جغلكخممل . يجل خممبمل عخفبلكيغ جعلكجنيطُّـ ل عجللكَّـ عمل عجنخيلكمس هنمتجههسن عجن . ّ كما قدمنا،بقوحميعمغ
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ق هذا تف يُو قي ظنونات ّ عن ا  .ّألن شطشظمهظ سطف عو استضضطغات وا

ّطه إذا ثبع أن اخصشوم ال غشغر شطه أ ،ّن شظ غغتبف بظألحغ بضول اخصشومإّثم  ّ
 عو شضتظّ ممظ  إر زخ ذسك...ٌ وال طسطظنٌاسضغب واالدتبظه وال غضق شطه دطو

ًسظل سالشظ وذضضطظ ّ ثم ،ٌ شصشومذضطه اسسالمّ وثبع أن اإلشظم اسشظدق ،ذشضته
ّ وذضضطظ بظجلفم أطه غغغغ اخصطى اسضغائي،بظسضشق بشغوره شطه  ،ًذضضطظ به تضضطغاّ ثم ،ّ

ٌسطه أن ذضضطظ ذخ ذبق سوسه تضضطغ ّدك ال امّسض ّ وسضطه غورث اسطضر بظخصطى ،ّ
 بل ،ّحف ال غورث اسطضر بظخصطى األٍتضضطغّ سل سطف: وشن عطظ طضول. ّحفاأل

سظستضضطغ اسغي . استضضطغ اجلظزم اسغي ال حيتضل سطه اخخظسصع سضواسق غضتيض ذسك
ٌ وأطه جفمً،الّغورث اجلفم أو  بل ،ّحف غورث اسطضر بظخصطى األ،ً ال غفول ثظططظّ

ق واسطضر اجلفم اسغي حيشل سإلطسظن شن ذغغق سول اخصشوم اسغي غثبع بظسضش
 .عّ اسصضسصطّدسعأسوى شن اجلفم احلظصل شن األ

 ّ أذطي حشول اسطضر بظن اسضالم،ّ سضن اسضالم يف اسشصغى وسطف يف اسضخى
ّيف أطه سو صغر شن  ّال دك  إذ؛ذضطه اسسالمسغ صغر ذن اخصشوم  ـ ًدطغا ودالسعـ 

 ، دالستهيفّشك  دطغه وذغم اسّشحع وحشل اسضشق بٌ سولذضطه اسسالماخصشوم 
ّن سول إ: وعغا شصطى سول حضامئطظ وذضامئطظ. ّحفحيشل اسطضر بظخصطى األ

ًاخصشوم غضق حغا أودف يف ذضضطع االدتغالل ّأطه ّصن ُ بزط أن غضون سوسه ال شظ غّ
ّأن احلغ األودف غغبف األسخ بظألصصغ: ًوطحن ذسغطظ دظبضظ. سوسه ّ وأطه األدظس ،ّ

ٌووسوذه حغا أودف يف االدتغالل شزوط .ٍعّ ادتغالسطٍعّذضضطّ سل يف ً  : بزذرّ
ّ احلضظططضشوع أن غضون ش:ّاألول  . دطغهّصحع ال رغظ يف : أي،ع شن حطع اسسطغّ
ّ أن غضون رصحيظ وجفشط:الثاين  .ًظ شن حطع اسغالسعً

ون  ٌ قضيةُوقد ت يٌواحدة ّ  ًومقبولةبظذتبظره غصغف اسسبظ  ٍ عند شخصًةّ يقي
ن:  وسغا سظل؛بظذتبظره ال غصغف اسسبظ  آخرٍعند شخص ون،باعتبار  ُ كما قد ت

شبهات ِمن ا سلماتّ ِ أو ا
  .وهكذا.. .ٍ أو رابعٍ ثالثٍ باعتبارّ
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)٧(  
ّءتؠ  

ذبة :ىهتلكغيعخفجهبمل يعجنمئس عجنسلكجع هن هنبلكفع عآلخممثسمل جمحق عجنمقَّـلكهثمث  ٌو قضايا 
ه نعجنسبمك مض عيجلتمئلكف هبلك هن ظشلك مملكقجعمل؛ بهاُعتقدُي ُألنها  ي  عجنمئٰهلكُّـلك عجنمهلكفخممل شبهّ

ي ظجلمت قي شهوراتِاتّا  ي حملكخفستيطم.َه غستدل فيها اُ فيغالط،  الظاهرِ أو ا
ه جنهئ حفمههب مغلكَّـشهملي جنمثسمن نعخمخيمثه هبلك مملكقجعمليعجنت ُّـستيطمي عجنمئٰهمثمل يُّـخيمب ظن  ي ي

عقُّـ حممثميلكجنجي هبلك قن ظشلك هن عجنمثمئمثمتمثشُّـخييعم عخف ي ظن جنميمبجي َّـ نمعمه :  ظن ممخص خملكمشلكغيي
ك الغِلقصور تمي ق مخمثمثىغن جعخل هن: ظهُه ما هو غَ و، ب ما هو هوِ ذ لك  جنمئمه

عخم ستدِ نفسِأو لقصور ش جنو نجعخل هنلك َّـ جمحق هنجيلكجعشيَّـ عخفجيلكجع جنمبح نعجن  ّلِ ا
ك جل مخمثمثىغ عجنمثمئخل جل جمحقن ه خملكدي هثهييغ عخفستيطم:ظه   .أو لغ ذ

شابهة لفظ: مثل،ٍةّ لفظيٍمن ناحيةّإما  ُوا ن ا و  ش أو ُ ما   َ  ً،ازاً
به الَفاش و وضع: مثل،ةّ معنوٍمن ناحيةّما  و، فيهُ ا س بعلةَ ما  ٍ ما ل

ً علةّ ّ، 
ك و ذ   .و

باهِ أسبابُوتفصيل غالطةِصناعة يأ  ِ االش َمادةّ ألن ، ا غالطةّ   ِ ا
شبهات ُا وهميّ شبهات وأهم،اتّ وا  .ّها ا
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  ؠّت

س و قضايا ليعخفخمثالغ  مليعجنمئس عجنثلكهن هن هنبلكفع عآلخممثسمل جمحق عجنمقَّـلكهثمث
قغ عجلتمئلكفع ً تصديقاَبِمن شأنها أن توج ن هن ظخمسلكن عجنمئٰهلكُّـلك عجنت مع ه نجنىعع ي معهئ

قغ معمسجغحقع مض هثهييغ عجنسلكهني عي شجنسهثسلكن هظشلك مع  .ي
وعن جفلكم عجنسلكهن شتمب هن خكخيسي جغ  ه مض عجنمئٰهلكُّـلك يهئمبخص  حمش يحفيعي مملكن ظخم

ه مملكهثمن عخفخمثالغ ظضخي معمسجغحقع مض هثهيسشمليعجنخيمئمبمث  مملكهثمن شحممثهتلكمملكن ظضخي يمممبخص  نشي
هعخفخمثالغ ظممثيع معمسجغحقع مض هثهيس ي خميط جللكَّـيط قجع مض قحس عإلنحصىعع هثجيط عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ . ي

 قجن ينجلمب.  آلمغ عجنخيالف هن عخفيعكيجفتقحكلكجنت عخفخييعنحممل ظن ي ُّـهلغ عخلهبيع 
هجعمسن عإل معخيلكمل عقع جفيعن خكمثأللك ي ُّـهبهئ ظن رخي حممث عجنجههيلكظ ق عجنت جللكَّـيط . يي نهن عآلهن

ههتلك ظن ي ُّـمئيعظ خممهملعإل معخيلكمل جلمبمث ه عخفخمثشي ي آلن عجنمئمهيس معمئ ي  نَّـ شمبمل مض عآلهثسلكني
ُّـ ن خم يلك مض عجنخيمئمبمثيُّـيعُّـيط ظن ُّـهئ  .لكغه

 شملي مض عجنمتهييغ ظضخيلكم ظجغلكق عيحكتيطييغ عجنخيمئمبمثلك ظجغيعَّـ عجنمئمهيس نعآلخكخيلكقحمبخيىش
عل عجنبيطُّـ ظممثيع  ينجنىعع هثجيط جعخيىش عجنمتثيع عخفمتحي نعجنجهخييع نعخفجلكقعغ نعجنهئمتلكُّـلكغ نظهث

ق عجلهب ق هن عيحكتيطييغ عجنخيمئمبمثهظجغيعع مض هثهي ي آلن مغلكهثمك عخفخمثمبمل شمليمل نعجنمئيعظهثمثيهت ي
ه هن مغلكهثمك عجنتخيمئ هنلك ظخم يمض عجنمتلكق جلهب  يهسجغيعُّـي جحلك ي حممثهت عجنتخمث ظممثيعيهسجغيعنحصىعع ُّـ. ه

 .يحممثهت عيحكتيطيم عجنخيمئحل
مغمك معمهيطُّـمئلك:يُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك  ه ظن َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك ي مع ي حممشن عخفستهب عمل عجنجهخييع شي

ُ أنها توقعّإال: نحصىعع خملكم.  مض هثهيسيهسجغيع ُّـيعهثخص نشهي سمه جلمتيطن عجلتمئلكف فس ّ   ا
ساط،ٍةّ نفسيٍي إ انفعاالتّ تؤدٍالتيي فس أو انقباضٍ من ان ، ومن ٍ  ا
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اح أو  ور وا ، ومن  س ء ال ل ل أو تعظيم  ط أو تهو ر ا ٍاستهانة باأل ٍ ٍ ٍ ٍ

حج قدام أو ج و م، ومن شجاعة و ٍحزن وتأ ٍ ٍ ٍ
ّ

 ممخص جن خميعظغ نعخمخيمل مميعجعالظ هن ٍام،ٍ
و نخميعظهتلك ظُّـٰهلك ضهب ظجعمثلكغال جللكفهوممتلكغ و مصمثيطو جنجهلكجليعوملي خكخييعُّـه و هنتهبهئى ي حممشن معمسجغحق شي

ن ظخكيط  نممىعجن جن حكهبخيمن جفهئلكُّـمل هنلك شي هن خميععظغ عجنمئمهمليعجنجهخييع مض هثهيس ُّـهئ
 نجنهئ جن ظمثميمن جعبمثتخل شيتمسجغيعي حممشهث معو جضىغهثملومل هن ظجفيطعغيريعه مض جعمبيطعهثمتلك عآلحكالهنمث

ي آلن شههن عجنبمثلكن جنسحيععين ع نشين هن عجنجهخييع حلهئهبملع :نجنىعع نقف.  ظممثيعيتمسجغيعخل معيخييعُّـخك
هحفلكظلك همبجهخييع هثميخصجن حكمثمئ عخلس نعجنخيلكمس هنبمتشي نَّـهسيظ عجنىعُّـ حص . يلكظمل جلمف عجنمتمي نعخف

هحفلكظمل هحفمقغ  عقع ش مض حكب عحليعنم نعجنهئمبخصغ جعمئلكجنمك عخفخيلكذ عجنبيطُّـخيمثمل عجنبمبمثميملي
َّـلك جعمهمثلكجمتهتلك عجنجهخييعُّـ قيظجغمل يظلكجم  .يعغ مض عجنمتهي

ي َّـىعع نخميط ظلكل عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ عجنهئمبخصغ نقمممك عحليعنم مض نظ عجلمتمل  ي
ق نمممسشلك هثسمث عجنمهبلك معسهئ عجنمثهتلك هغيهسجغيعمل هنينعجنمتخيمث حمجلكظغ جعلكجنميمل عجنيطخم ي مض عجنمتهي

ق نمعجيهبأل غ عجنمهلكحممثمليعجنمتهي  جلمف عجنخيهئيغ هن عجنهئمبخصغ عجنت عحكتخيهبمبهتلك ش هبلك عجنمئمب
ه قممبهتلك معيعمممثبلك ُّـمههي عآلهثسلكن نُّـيعفجل نُّـىغقل ي حممشهثشمض نظ عجنمتلكق نجلىععغ عحليعُّـ ي

م مض هثهيس جن معخيلكملشعخل عخمخيمل نعجنجيش نعجنمئلكقجلملشيلكحفملعجنمه:  مممئ  .يلكهنمل نعجن
 شمل نعجنخيىعنجعملي جعلكجنيعخميمعمهلكممل عيي عحكتخيخصم عجنهئمبخصغ نعآلجنهيلكل عجنت حصلك خملكجعمبمثشعقن

جلمل حصشملي مض عجنمتهييغ عآلهثسلكهثمثهمكي لكمثهجن ظجغيع ض  شلكه حمٰهال جل فيجنتهتلك جلمف هنخيلكهثمثهتلك عخف
ه حمٰهال جل فيجنتهتلك نعحكتخيخصحصلك ش جعلكجنىغمغيعيمعمهلكممل عيينعحكتخيخصم عجنهئمبخصغ عجنت حصلك خملكجعمبمث

م مض هثهيسشمض هنخيلكهثمثهتلك مغمك قفل عآلهثسلكن نُّـىغقل عخل مملكن ي مممبخص ُّـىغفعف قجنن.  ُّـ
 عجنت معخيجي يلكظمل جلمف عحكتخيخصم َّـىعن عجنهئمبخصغ نعحليعنم نعآلهثميلكن عخلهجنمبجهلكجليع خميطقغ

  .لكق هبلك ظن ُّـىغمغيعَّـ جلمتهتلكيعخفخيلكذ عجنت ُّـيعُّـيط ظن ُّـيعجممك عجنمت
شعرِصناعة وادال  (  هذه القضاياُوتأث فس ) كما سيأِ ا  ٌ ناشئ، ا

را خيا عب تصو ع با ر ا ّمن تصو ّا خالً ن ال واقعً ن  َبا و  مض يهسجغيعي جنهئمت ُّـ ً
هنمل عحلهئمث عجنسبىغنعقه جنمثسمن يُّـتٰهِّـنجلمف َّـىعع عآلحكلكق . عجنمتهييغ ي جنهئ ظن هنمتحي
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نه َّـ هثثيعيعهثخص نشهخكخييعع ي آلن عجنجهخييع َّـ هنلك ُّـىعَّـمك جعلكآلهثسلكن مض جللكمس عخلمثلكم ي شه هنمتحي

عخم جن شمض جللكمس عجن  :قحس عإل ممخص مض خم
ف جلمتيطهثلك ظظلمث مغ ىعن عجن و   ىفجنمث هنل حفلكجنهيمتللك جلمبمثل  ي

جن  :ظن خم
ف  نَّـلل خمجيللمك عجنيعجفلل مض خ عجنمتىغنم نعجنلمهخي   خم

ف  مغ ف يحممشن عخفستهب ي ُّـهيهت عخفيععف هن ظظلكجنمل عجن خ عجنمهخي ني عخفيععف هن خم
ُّـمبملو جنهيجكغومئملي هنخيهبوجعخييط فقعحكملي عي نعجنمتىغنم و هنتهبيعقو جلمف ُّـيط ظحكتلكقو لك  .ي

ن عجنىعه ُّـبتمت جلمف عيحكتخيلكقعغ نعجنتجهبمثهتلكغ شحممهمتلكجلمل عجنجهخييع  جمحق عجنمتثيع عخفمتحي
عل عجنبيطُّـ عجنىعه ُّـ  . مض عجنمتهييغيهسجغيعنظهث

جازاتُاستّما و يهاتُعملت ا ش ديعُ وأنواعُ واالستعاراتُ وال   مثل ِ ا
نت أ،هذه القضايا فسَ  ا  ا ع مض عجنجهخييعً تأث ني . ظجلىعجع ظممىعجع:  نجنىعع خملكجن

عخمجعىعجنن يعُّـيطنُّـ يحممشهث ي ُّـجهجكك ظن .  جع ُّـيعُّـيطنن ظممىعجع مض جللكمس عخلمثلكمش حضلكجنهيت جنمب
ن عآلهثسلكن مملكقجعلك  ن خكلكجليععيجفتهُّـهئ ف ظن ممالهن ُّـىعَّـمك جع عمل شه ُّـهئ ي جع عخفمئمه

عخمخيمثلكغ نَّـ جللكمس عخلمثلكم  ظحفيع جموجللكمس زايا تض  األلفاظ حق جللكمس عجن ّألن هذه ا

شاعر ستهوي ا اال  عا  َوا خيالتُ وً ذا ان. ّ ا وزنمضو ها ا  أو ُ والقافيةُ إ
سجيع صوتُ األثرُيتضاعفّ ثم .هاُ تأثَ زاد،ُ واالزدواجُال ن ا ا ُ إذا  ؤدي  ّ ا

شتمال  ًرقيقا و وسيقيٍ نغمةً لوزن ونوعٍ مناسبةٍةّ  خيِ   .يل ا
 ٍاقرؤوا القرآن بصوت: ي ظهث خملكمجلمبمث عجنسالننقف جل عآلهنلكن قُّـ عجنخيلكجعيطُّـ 

قي عي  نهنلك قجنٍحسن غ عجنيعخممث عحلس مض عجنمتهي نخميط مملكن جلمب . جنتمسجغحق عجنمه
قعغ عجنخيمبهبمث حكمثمئ ُّـيطقق مض عحل يعخف ي ُّـتبلكفق عمل ظقَّـلكهثهئ ظيغ عجنمبهت . ملي

حكمثمئ نظيغ عحليعهنمل نعجنهيسلكفنع  جل س هنمتهتهقجن جفيععني مم ي حممشنشجنجييعغ نعخف
عل عجنتخنميعجنتمئمب حكمثمئ هنلك َّـ هنخييطنفخصيش عهثيمك حممث جعجهبمث ظهث  هن ه عخفيععف هن جلمب عخف
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ن عجنت مملكن ُّـتخيلكلكلكَّـلك ظهنثلكم عخفخيمب عجنثلكذ ظجع هثخن عجنهيلكقعمح  .يعجنهيمت
ك يدل خيالت ذ ِ  أن ا ّ س تأثّ فس ألجل كونها ُ ل ُها تتضمنِ ا ّ 

و علم كذبّح بل ، بهاُق يصدًيقةحق  ُ َُ أثتهتلك ي نجليطن نعخمخيمثهاِ ك ا ا ذ َفإن  ّ 
نتظر ك.  منهاَا رّ إال وما ذ صو َألن ا لمع مع ما ينضمّ ه فيها  ُّـيع: ظه إ   عجنتمه

ساعدات فسٍمن  ستهوي ا ي  ُؤثر وَ هو ا ك  صناعة  ُوسيأ تفصيل.  فيهاّ ذ
شعر  .ا

م   ت ما أردناه من ا هذا ي سةّواد و قبل ّالبد و. ةّقدم  هذه اِاألق
خول مسِا ت ا صنا يان، فيهاِ من بيان اِ  ا الِ فائدتِ و  ،ها  اإل
 :فنقول
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ؠ  ؠ ءءّدآ  
ه ظهث عقع جفمه قجعيش:هقمميعهثلك حكلكجعمئلك هي  شنجعخل خممبمك عآلهثسلكنيجنمئٰهمثمل  ع جعخل جضت

هعن عجنخيمب قجعيش:  جفمثهن خممبمتلكشينجنىعع هنمثىغهثلك جعخل عجنخيمب نعآلُّـخصن. سمه عيجلتمئلكف   حمهبخيمتشي
ل:عجنت معخيمب هبلكيعجنمئٰهمثمل  ض م جعلكخف  َّـ : نعآلُّـخصن نعيجلتمئلكفش َّـ عقمعبلكك عخفحهب

ه  .نجعخل هثهييغ عآلهثسلكن نخممببي عجنمئٰهمثمل عجنيعجعيش جعخل جضت
حممشقع جفمه .  نعيحفيع عجنمتهييغشيعجنمئٰهمثمله ظجفيطرلك جضت: حمهي عيجلتمئلكف لكيعحملكن

عَّـلك نجعخل عجنمتهييغ هُّـسهب عجلتمئلكفعومتألىع  جفمثشعيقمعبلكك نعجنخيمئيط جعخل جضت  نجعحسمك جلمبخصظ شي
 .ه عُّـخصهثلكيسهبعجنهئالن ُّـ

م نمض  هن عجنمئمثلكقيعهنلك لكغ نعجنمئٰهلكُّـلك عجنيطعحفمبمل مض عآلخممثسمل يمئيطهنعخف:  عخفمئلكن جلمتيطهنلك هثمئ
هن عجنمئمثلكق يعهنلك  نيمثلكق عخلجيلكمحهن عجنمئيعهنلك  نشيهن عجنمئمثلكق عجليطمظيعهنلك  نيعجنمقَّـلكذ
  حمهت جعحسمك هنمئيطعق عجلتمئلكف عآلهثسلكن هبلك نجليطنشيهن عجنمئمثلكق عخفميلكجنجييعهنلك  نشيعجنجهخييعه
هي ني ستهب حممثهتلك عخلالم جغلكهثمثلكي ظنهمغلكقهنملي عجنمئٰهمثمل  حممشن مملكهثمنشعجلتمئلكفن  نظمعمثمن هبلك شه

عخم جغلكجنثلك عخم قعجعخيلكه نمملكهثمن هنجيلكجعمئملشهجنمييعك عجنهئجه جل عجن مل يمئيطهن حمتمب عخفشه جنمب
ن ُّـمئمثمتمث  .همليمعهئ

ه جعلكآلهثسلكن ي عجنمئٰهمثمل حملكخفمئس جنتمب عآلخمسلكن عخلهبسمل َّـ هنيطه عقمعبلكك جضت
عَّـلك  .نجليطن عجلتمئلكفن جعهبحت

ن ُّـمئمثمتمثيعهنلك نجلمبمث  هثلكغيعهنلك  نولكغيظن معهئ قعغيعهنلك  نوهنحيمت ... ولكغينرمثيعهنلك  نوهنجههت
ق عيهثمئسلكن جعحسمك . عمل ظحفيعن  :ي جنىعجن خملكم عخفمهمت. عجنمئمثلكقيهنلكفغنَّـىعع َّـ جض

َتقدم اب ّ ذا ا مهيد  َ أن القياس:ِ ا سب اختالفّ  من حيث ِاتّقدم اِ 
ِادةا شلك هن عجنمثمئمثمتمثّ قعغي جنهئ هثلكغ ظن هن عخفجههت  نجعحسمك عيجلتمئلكف ...لكغ ظن هن عخفحيمت
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ن معمب عجنمئٰهلكُّـلك  ه من نتائججعهبٰههب سب ما تؤدي إ شلك هنجيلكجعمئملّو عخم ظن ه هن مم  جنمب

سب أغراض ش جنوجمحق هنجيلكجعمئمل فِو ن خفخييعحممل  هاِ تأ يحممشن عجنمييعك هن معمسجنمثهيهتلك خميط ُّـهئ
ن آلحمحلكن عخلمه عخم نخميط ُّـهئ  .حكمثمسجخ جعمثلكهثي جحلك  عمل جمحق قجنشعجن

دل: إُينقسم هان وا طابةِ ال شعرِ وا غالطةِ وا   . وا
ك َإن القياس: بيان ذ سب اختالفـ ّ يِ من جهة كونِاتّقدم اِ   أو ًةّها يقي

يَغ ا آخرّما  وً، تصديقاَيفيدأن ّإما  ـ ٍةّ يقي َتأث صديقَ غً خيل ِ ا ّ من ا

عجب ِوا وّ شلك ُّـمئمثمتمثهماِ و نجنمثيغ .  ظن ُّـخيتمئيط عآلهثسلكن هبلك ظن ي ُّـخيتمئيطهملي حمهبخيمت مم
ل ض م جنمبهب غ عخفحهب ن حملكيجلتمئلكف شهنخيمت قجن جغب هن مغهتمل ي عجنمئٰهمثمل جعهبٰههب

شلك ُّـمئمثمتمث ه عهنلك ُّـهيمثيط عقجللكهثلك نعُّـخصهثوملي ظن جمحق ُّـمئمثمتمثهمليمم ه نعهنلك ظن ُّـهيمثيط معمسجغحقع ظحفيع جمحق شهلكي ي
 الغ مض عجنجهخييعيعجنتمهيطُّـ مملكجنتمسجغحق عجنمتلكخكإل هن عخفخمث

ُاألولّثم  ُ تصديقا جازما ال يقبلَأن يفيدّإما ه عجنىعه ُّـهيمثيط معمهيطُّـمئلك ّ ً  َ احتمالً
الف َ أو تصديقا غ،ا وز،ٍ جازمً الفُ  يحمخص ُّـهيمثيط عجنتمهيطُّـ عهنلك  ً.ياّ أي ظن، فيه ا

ي نعهنلك ُّـهيمثيط عجنتمهيطُّـ جمحق عجللكقن نَّـ عجنحيمتشقنُّـهيمثيط عجنتمهيطُّـ عجللك  .ي
ً تصديقا جازماُما يفيدّثم  ونَأن يعتّإما :  ُّـمتمئس عمل خمسهبخلً  َ فيه أن ي

ف تجُتأ ً حقاَه لغرض أن ي  . أم ال،ّ
عخميعهنلك لكغ يمئيطهنحمتمسجنمث عجنمئمثلكق هن َّـىعن عخف  شيجنمييعك ظن ُّـمه عمل عحل نعجن

م عمل عحل ظ ينعهنلك ي جنمييعك عجن  فيه ُما يعتّثم  جنمييعك عحمحلكن عخلمه  جعشي
قُإنتاج ه نَّـ هنلك مملكن ُّـهيمثيط معمهيطُّـمئلك مغلكقهنلك ي ستهب عخلالم نمملكن عجنمييعك هن ّ ا ه

همعمسجنمثهي ظن ُّـمتتمي جفمئلك ه عهنلك َّـ هنجيلكجعشي عخم ظني ون: ممخص خملكمن شي ي جنمبح نعجن َإما أن ت ّ 
يجة ً حقا واقعا أم الُا ً ّ. 

ف عآلقجعخيمل ع  نَّـ شيحفيسمتلك هنخيمت عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآل جنيمعٰهِّـنهن حفالم َّـىعن عجنمئمث
م عمل  ظ عجنتمهيطُّـ عجللكقن عجنىعه ي ستهب عخلالم نمملكن عجنمييعك هن معمسجنمثهي عجن

عخم نمملكن هنجيلكجعمئلك جن فونعجفيط يظه حممب عهثتهي. هعجن  ه سمه جنمتلك ظمتلكجلملش هن َّـىعن عجنمئمث
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 .هن عجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ عيمعمثمل

م  جنمبتمهيطُّـ ههيمثيطغلكمع هنيهنمئيطهن َّـ هنلك مملكهثمن يعجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ: نهن َّـمتلك هثمئ
عخمشعجللكقن عجنىعه ي ستهب عخلالم حممث م عمل عجن ظ  ش نمملكن عجنمييعك هن معمسجنمثهي عجن

عخم  هنمملكن هنجيلكجعمئلك جنمب
سة   : أنواعُفهذه 

طلوب ي ستهب عخلالم ًجازماًا  تصديقُ ما يفيد.١ ن ا  نعجنمييعك هن و
ًحقا واقعامعمسجنمث عجنمئمثلكق  ً عخم ّ هانوهو ه هنجيلكجعمئلك جنمب قُ معرفة:منه ُ والغرضُال   ا

 . ظحفيعوي جنمييعكً  واقعا ما هو حقِمن جهة
ً تصديقا جازماُما يفيد .٢ ونَُوقد اعت ي ستهب حممث عخلالم ً  َ فيه أن ي

طلوب ً حقاُا عخمّ ه نجنهئمت جنمثيغ هنجيلكجعمئلك جنمب ق:  ممخص خملكمشي س  كنه ل وهو . ً واقعاّو
غالطة  .ا

هنَّـمتلك هثبخل هثمئجيمل مي  ُّـميمبيش و حممبمثيغ عخفيععف هنمت هنش عخفميلكجنجيملي حم:ش نَّـ جلمتيطهنلك هثمئ
ه ُّـخيمب ظهث هنميلكجنيشو جع عخفيععف هنمت هنشإلظن شجي  ي نممو جلمف هنجيمبمكيممخص عقع عحكتيطم. ي

هجلمئمثيطمع ظن عحكتيطيجن هنجيلكجع عخمي عخمش جنمب م عمل عجن ظ ي نجنهئمت هن ش نمملكن جميعض عجن
عخميمعهيلكمجعلكغ عي م ُّـمسجخ مض ممالن عخف. ه مملكن عحكتيطيجن حضلكجنهيلك جنمب  قحس عإل يمهمتنحك

يمض معخييعُّـ عجنمهمتلكجلمل عظجيالجفلك ظشلك مئتيطق هبلك جلمف ى ُّـه هنهئتسبمله نخميطقغهملي هثهيسلكهثمثههنمبهئمل: ه
ق و ظلكفقع قجن عيحكتخيخصم جل جعمهحقغش هن عآلجميععكو جنمييعكوعحكتخيخصم ظهن  جعحسمك ه

خم عجنميمبيشو نهنخييعحمملو ُّـميمبيش مض ظخممثست ي جل جعمهحقغو نجنىعع هن...عآلهنهئلكن  ي ش جعهب
ي جلمتيطن ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل َّـ عجنىعه ُّـخييعم ظن هنلك و حمهب.جنجيمليُّـمئلكم ظن جلمتيطن ظمتلكجلمل عخفميلك

جن جمحق هنجيلكجع عخم نجنهئمت ُّـيعُّـيط ظن ُّـميلكجنيش عجنجييعم عيحفيعوُّـمئ  وهني مم حممبمثيغ. ي جنمب
نهن .  هبلك هن هنميلكجنجيمل عجنميحقي ُّـتهبهئهخفلك مملكهثمن عجنمهمتلكجلمل هنمبهئملي نعي شهُّـميمبيش َّـ هنميلكجنيش

جنيُّـتٰهِّـَّـمتلك  غ جفمئلك:  هنلك مض خم ن عخفجيمب هنخميط عجلتمق حممث ظن ُّـهئ ي حممشهث عقع مملكن ي
ن هنميلكجنجيلك عخم نعخكتب مض عحكتيطيجن جلمبمث ي ُّـهئ غ َّـ عحل نعجن هعخفجيمب نآلمغ . ي
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غ جلمتيطن عحل مض معخييعُّـ هَّـىعع مس ُّـىعمميع مجمبمل ن عخفجيمب ي هن عخفمتلكلكمئمل خممثيط ظن ُّـهئ

جع عحل نجنهئمت عخكتب نمس ُّـشعخفميلكجنجيمل ي آلهث جن مملكن هنجيمب ي ظي ه عجنمث ي ُّـسهب هنميلكجنجيلكيت  . ي
 حممثخص قمميعن مض معخييعُّـ عخفميلكجنجيمل نحممثخص حكمثىعمميعن هن ي عجنتمسهننجلمف َّـىعع ُّـهبهئ

 ه َّـمتلكم معخييعُّـيمث عجنبحهن نجعمثلكن ظن َّـىعع عجنتخييعُّـ َّـ عجنمهحمثِّـ ظنمئنحت. ظمتلكجلتهتلك
 . ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل هثجكمم عملشظحفيع

م يُيفيد ما .٣ ن  ُ تصديقا جازما ول ً ونَْعتً طلوبَ فيه أن ي ً حقاُ ا  بل ،ّ
عت افُ فيه عمومُا سليمِ االع دلوهو  هن عجنجييعم عيحفيع  أو ال  ُ والغرضُا

صمُمنه إفحام زامِ ا   .هُ و
َ تصديقا غُ ما يفيد.٤ طابةوهو .  جازمً مهورُ منه إقناعُ والغرض.ُا   . ا
صديقَ غُ ما يفيد.٥ عج جع ي ُّـهيمثيط عجنتمهيطُّـ  ا خيل وا ّمن ا وِبّ هما ِ و
شعروهو  فسيِ االنفعاالتُ منه حصولُ والغرضُا  هن ونعجفيطيمم  نمعهيمهمث ةّ ا

 .يمض جعلكجع عخللكك س ممَّـىعن عجنتخيلكقُّـ عخلهبسمل ُّـمسجخ
حثّثم  َإن ا تٍواحد   عنّ صنا مسِ من هذه ا   ِ أو القدرةِ ا

ا اجةلكغ يمئيطهن عخف: ظهاستعما س ِعند ا هانُصناعة:  فيقال،صناعةّ   ِ ال
غالُوصناعة عضِّـ .لخإ.. .طة ا يهث ظلكجفمك ع ي ُّـمئلكم جنميحق عخفمبتهيمن ي ظهثنهن عجن

 .ال نحموظمتلكجلمل
صناعة لكةً: اصطالحاُوا كٌ وقدرةٌةّ نفسانيٌ   ِ بها  استعمالُدرَقتُ يٌسبةَ 

ور ك االستعمال، من األغراضٍ لغرضٍأ ُ صادرا ذ ةً نٍ عن بص سب اإل  ، 
جارةكصناعة الطب ياكةِ وا ا م. ً مثالِ وا ستْن يغلطو ةِ  أق  ٍه ال عن بص

َن عنده صناعةإ : ال يقال، بموقع الغلطٍومعرفة غالطةّ صناعة، ا   بل من عنده ا
ي يعرفعآلجن نعجنالن جنمبخيهتيط يح  ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل خف:ظه غالطاتَ أنواعُهو ا  ِ ا
م ُو صحيحِ ب القياسّ هِ ا غالط، من غ سته عن عمدُ و ةٍ  أق ص ع  نعق و

جع عحل ن هنجيمب ي هنخيمت خفميلكجنجيت مض ظخممثست ينعي  شيمملكن ممىعجن حمال ُّـهبهئ ظن ُّـهئ
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 .و نجعمهحقغوجل جلهبيط

صناعة ت،ةّ وعمليٍةّ علمي:  قسمُوا صنا مسُ وهذه ا  من ُ ا
ت العلمي صنا افعةِةّا حث اآل بيان،ِ ا   . فائدتهاُ وسيأ  ا

ؠ  
  القياس                                              

  
صديقًيفيد تصديقا   ما           ما يفيد غ ا

شعر(                                                                                       )ا
ًيفيد تصديقا جازما     ما                      ًيقا غ جازم     ما يفيد تصدً

طابة(                                                                            )ا
ون حقا        ًما يعت أن ي ون حقا         ّ ً ما ال يعت أن ي ّ  

دل(                                                           )ا
ون حقا واقعا      ًما ي ً ون حقا واقعا    ّ ً     ما ال ي ً ّ  

هان( غالطة    (                         )  ال   )ا
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ءؠ  ءت ؠءؠ ء  
ن عخفيعمعبجيمل  ختتمب عحللكمغمل عمل َّـىعن عجنمهمتلكجللكغش حممشن مملكن عآلهثسلكن ُّـجهتمي مض عجنخيمب

عخمخيمثش مملكجنهيمبسهيمل نجلمب عجنهئالنيجعلكجنخيمئ عجنمتحييعه م عمل ي نعجنهئجه جل عجن ظ لكغ نعجن
عخم  .عجنمقَّـلكن نعخفميلكجنجيمل: عجنمث هن َّـىعن عجنمهمتلكجللكغ ظمتلكجلتلكن حمخص ستلكف شيعحل نعجن

يظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل حممبهئ ي ُّـميمبجي يظهنلك ن. يظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن حممبمبهئجه جل عحليظهنلك 
 جن ظن ُّـيطقق يمل هن عجنرضنقهيمل نعجنهئالهنمثي ُّـجهتمي جعلكآلجعحلكغ عجنهيمبسهيمثوحمهب. هظجفيط

ه هنخيهبمئملهَّـلكمعخل عجنمهمتلكجلتخل فقعحكمل ق عجنبخيىش ظن عخفشي ق ممخص معمه ي ني ُّـتمه ي هن يهت ي
 ي و ممخص َّـ عخفتخيلكقم جلمتيط هنش حمال ذنقغ جنيلكفغ هنلك ُّـيعمعبيش جعلكخفلكي ظهنشعجنمئمثلكق َّـ عحصمثألمل

ن ظر  .مل عجنمهمتلكجللكغمثيُّـخييعحم
يعن ظر قغيمثمل ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن نعخفميلكجنجيمل ظممثيع هن ظري  عق طمثمل جعحهن عحصمثألمل نعجنمه

قغ ني ُّـهبمثىغ جعخل عخف . َّـلكمل جل جمحقيلكغ عجنمثمئمثمتمثيمئيطهنيخميط ُّـيطقق عجنجيلكجنمك عحصمثألمل نعجنمه
ن عجنمئمثلكق قع حملكأليطغومتألىع نجفمث يظهث ي ي عي ي آلهث نعن مملكن ُّـخييعم َّـمثألمل عجنمئمثلكقشوي ُّـهئ

 .هيطغي مغمثهلكغ هثتمثجمليمئيطهنمل هن جمحقَّـلك حمهئمث معمتتمي عخفيلكغ عجنمثمئمثمتمثيمئيطهنُّـخييعم عخف
عفه ظهنحل مض ممتلكغ و جن خممثوخملكم ظحكتلكقهثلك عجنجهمثىط مغ معيعمجت هنلك   جعلكجنمبميمل عجنهيلكقحكمثملي

عن عجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ حت عخفخييعحممل مض عجنمئيعظنيهثحييعُّـمل عف  نعجنبحهن مض شمن جلمت يهن
 جنمبهتمثألمل همثمليظرينعجنىعه هثمسحك جن ظهث مض نضخيمتلك عحللكمظ معخيجي :  معيعمجتيعجنمئمثلكق هنلك هثيس

 . هن عحصمثألملي ظَّـيلكفغي هن ظن عخفيخصفغش جنمبهمثمليظرني معخيجي 
قعغ عجنخيمبهبمث قمعي نحصىعع عَّـتهبشمليحملكجنمئمثلكق َّـ عجنجهلكأل مض عحل عفنيظهنلك . ع جعمه  يهن

 .ع هبلكيتهبحممب جس

.ضصصك:  فق خميعظنهنخييعحممن خكمتلكخ) ص(
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م جع طهيي عجنمئمثلكق ظنيهنلكفغجلمف عجنجيلكجنمك ظن ُّـمئيعظ   ُّـمئيعظ يجفتي عق جنخي عجنخيهبيع ي ُّـجي

ك ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن شهجعحهن عجنمئمثلكق مملكهنال  نجلمبمث ظن ُّـمئيعظ عجنمهمتلكجللكغ نجعلكخلمه
 ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمليظهنلك  نشمثمئملمئظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن حممبمبهئجه جل عحليظهنلك .  عخفميلكجنجيملنظمتلكجلمل

عأليط عجنجيخيلكن عجنمهح هن خمبمثطي ُّـميمبجيي جلخصيحممبمبتخمبيس ي هنلك عقع معخيمبهبمن حم  معستهيمثيط يجفت ي
ي نمعتخيمب هنٰهلكقشهنمت ن ي  . ي جنتستهيمثيط هنمتهتلكشبهتلكي معتجمتيجفت عجنسهب

 نعجفتمثلكمغ عمل ظمتلكجلمل شهي نجعلكجنىععغيعجفتمثلكمغ عمل ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن ظنعقنش 
 قحس عإلنهن َّـمتلك هثجيط عحلهئمث عجنسبىغنعقه . مكي معتجمتيجفتهعخفميلكجنجيمل جغلكهثمثلك نجعلكجنخييعك 

هنمل مس ُّـتخييعك هنمتجي عمض  عجنمهمتلكجللكغيظهنلك . جنمهمتلكجلمل عجنمقَّـلكن نظمتلكجلمل عخفميلكجنجيملي عي يخفمتحي
 مض عجلىغظ قحس عإلنممىعجن ظمت عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ .  عجنمثهتلكوعآلحفيعه حممب ُّـهئ جعحلكمغمل

 .يعآلنم هن عآلخكلكقعغ
ن هنسه نعقمعبلككه مملكن جن جلالخمملوهنيظهنلك  هني نخملكأليطع هس جعلكجنمتلكق نُّـيعُّـيط ظن ُّـهئ ه

يلك نُّـتمهيطه جنمئمثلكفغ مصتيحكمثلكحكمث ي حمخيمبمث ظن ُّـتخيمب عخلجيلكجعمل شملي هن عخفجتهبخيلكغ عآلهثسلكهثمثوهبه
قشنعجليطم نعجنجهخييع حمهب جمحق ي نعي .هبىعن عجنجييعمي عي ي آلهث ي ُّـهبهئمت عخممتلكل عجلهبهت

ن نمكمثهيت ممىعجن نُّـمئمت عجنمتلكق جعمقَّـلكن عجنمهيط م ظن معهئ ي آلش ي شهُّـمئخل هنثاليعخفخيمئ
ن  ن حملكأليطغ عجنمهمتلكجللكغ  مض جعمثلكيمهمتنهن َّـمتلك خل عخف. لكمع ني هثتلكألجيهنمئيطهنُّـخييعحم

 :عخلهبيغ حممئلكم
تُمنافع ّأما صنا مسِ هذه ا اجةِ ا هاُ وا َ فإن صناع، إ هانّ غالطةِ ال  ِ وا

ظرَن يتعا العلومَهما  األ بمُ فائدتتص كونيِائقق اَ ومعرفةَةّ ا   .ةّ ا
ن هانِ صناعةَ منفعةّول م جلمف عيحك عخفهعجنٰههبحق جللكأليط(  ِ ال :  ظهشظ

ن وخف هثمثمئ نهنخييعحممل عحليعجنمتحييعُّـمل ُّـتخيلكلك عجنخيمب ات )مليلكأل عجنهئ  ستلكف عجنمثهتلك : ظهفبا
عخم يظن ِصحة  نفعها ِكمعرفة األغذيةهي نجعلكجنىععغ جنمبهئجه جل عجن سانّ ،  اإل

غالطةِ صناعةُومنفعة سموم،  فبالعرضِ ا از عنهاِ كمعرفة ا الح  .  نفعها 
الثّأما و اقيةُا َ فإن فائدت،ُ ا مّ لٌةّها  صالحُ وتدخل،  دنيِ  أ ا  ِةّ ا
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ظلك جنجيالةّواالجتماعي ي نحفمه ن عجنيطُّـمتمثه ي جعلكجلتبلكق ظن عخفبمب شمليغ عجنخيمب عقمعبلكلك جعلكجنمتلكق ي

ن معمب ي آلشش مض عجنميلكجنمكمليني ُّـهبهئمت ظن ُّـستهيمثيط هن عيحكتيطييغ عجنمقَّـلكهثمث  ي ُّـيطقمم
دلِصناعة ُ فائدةُ ما تظهرُوأ .لكغيمئيطهنعخف  ِ وأهلِ الفقهِ وعلماءِاألديان ألهل ِ ا

ذاهب سياسيِا قاشِةّ ا ناظرة وا اجتهم إ ا  . 
طابةَ صناعُ فائدةُ ما تظهرُوأ شعرِ ا لسياسِ وا ِ وقوادّ  روبّ  ِ ا
ة مهور؛ِ اإلصالحِود اجتهم إ إقناع ا عثِ  ممِ ورضاهم و ض، فيهمِ ا ر  ِ و

ن ضحيةِ واألتباعِودا س   بل،  اإلقدام وا ٍ حقةٍ دعوةِ وصاحبٍرئ  أو ّ
ستغ،ٍباطلة ت ال  صنا الثِ عن استعمال هذه ا ديه، ا ر لتأث  أتباعه و   

كث أنصار  .ِهو
ؤلِ أُ إهمالِن العجبِوم ثّ ا نطق  تَف  ا صنا  ظممثيعَّـ : ظه هذه ا

طاغ عخلهبيغ مس ُّـبحهن عجنمهمتلكجللك ين ّ إال ، مقبولٍبغ وجهه نهثمئمهلك ًتفر ك ا أو
نطق  لفلسفةًةّمقدمّألفوا ا هانّ فإن من حق،  وا  مباحث ال  ِهم أن يقت

غالطة ع عخفمتجي : ظه.وا  عخمتخننع جلمف شعجنهيمبسهيمل جنخيمب همليهنمئيطهن عجنخيمبخصظ عجنىعُّـ ممتب
ع يمتتحييع هنمتهت ظن ُّـتخييعى ني ُّـشهنبحهن عجنمقَّـلكن نعخفميلكجنجيمل  شجنمبجيطم نعجنجهخييع نعخلجيلكجعملض

اجِ اإلشاراتُ صاحبَكما صنع شيآلش ي جلالخممل حص جعىعجن واري  ّ وا س  هادي ا
تَ إذ ال حاجة،منظومته صنا م  با ا  . 

ه منها ثالثُتاجُ ما وأهم طابة:  إ دل وا هان وا ُال ُ   القرآن َوقد ورد. ُ
م كر غيبِا ب  استعمالُ ال الثةِ األسا يِ ا عوة اإل ك  ،ِةّ  ا قو  وذ

ِ : تعا هم بال  سنة وجاد موعظة ا كمة وا ك با يل ر َادع إ س ِ
َ

ِ ِْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ِ
ْ َْ ِ ِ َ ِ ُ

ُأحسن َ ْ  شي حممشن عحلهئهبمل َّـ عجنمقَّـلكنشه جنجيمثهيمله نمض عيُّـمل جنهيتلكغ.)ضصص: عجنمتح( َ
ن جعيعَّـلكهثلكي نعيش حمبهتلك نهثخيهبمننعجنمقَّـلكن عن مملكن ُّـهيمثيط عجنمثمئخل  .ه حمال ُّـهئ

جلحيملينخف ُّـخيمت ي جحلك ي خممثيطهتلك جعلكحلسمتملش عخلجيلكجعمل: ظهشلك عهثتمئمبمن عيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل عمل عخف
جلحيمل جلمف خمسهبخل قشو نجمحق جفسمتملوجفسمتمل: يظن عخف جلحيمل عحلسمتمل ي ه نعآلهثسلكن هنمسهن  جعلكخف



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صضص
 .هنجيمب عخلجيلكجعمل

 نجمحق وجفس :سهبخلي حمهبخيمتلكن ظن عجليطعم جلمف خمشعجليطم جعلكجنت َّـ ظجفسيظهنلك 
 نعيُّـمل عخفبلكقمممل ظهنيعغ جعلكجليطعم ش نهنلك َّـ ظجفسه نعحلس هنمت هنلك َّـ جفسشوجفس

 جع عجليطعم ش ني هنجيمب عجليطعم عحلسش ي هنجيمب عجليطعمشجعلكجنت َّـ ظجفس
كمة طعآلجفس َفإن ا هانّ وعظة،ُ  ال سنةَ وا طابةَ ا  ومن ، من صناعة ا

دل ونِآداب ا  .سن بال  أحَ أن ي
وع. ةّقدمه  اَما أردنا ذكر  هذا تُوقد آن ا صنا ث هذه ا   ِ  

ن. سة فصول   .و اهللا ا



 
 
 
 

ّؠ ؠ  
ءؠ ء  

 تسشسض اخثطصن) ١(
 ٌاخثطصن حشصس) ٢(
ّاخثطصن خـسو وإأل) ٣( ّ 
 ّأحىصم اخثطصن اإلأل) ٤(
 دشل اخثطصن خييّاخذظطق األثصس اخزسظي) ٥(
 ّ اخثطصن اخسسو خذسق وحث خذسق) ٦(
 وّض يف اخثطصن اخسسّخرشه اخرس) ٧(
  وثذهً تظوداِ اخرسلِ يف أتظٌبهوشط وٌبرسشض) ٨(
 خصت اخثطصنّآلوط خسظ) ٩(
 يف خيصب اخثطصن إلخرشه اخظايت) ١٠(
 يلّخرشه األو) ١١(





 
 

)١(  
ءؠ   

م مض جعمثلكن ظمتلكجلمل عجنمقَّـ يجفهن عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ جلمف َّـ : متسلكظ هثشلكنخمب عجنيطحف
م عمل عجنمثمئخلط ظ ظ ه ي ُّـيعه حميعخملك جعخل ظن ُّـمه عآلهثسلكن نيمعخيمب ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن نعجن

 ط يعمل عجنمثمئخل ظن عجنحي
وعهث عقع قمغخيمن عمل عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ خضيط مض ظُّـمل جن معخيلكملي ُوما خلقت :  هن ظُّـلكمع خم ْ َ َ َ َ

عبدون س إال  ن واإل ُا ُ ْ َ َ َ ْ َ ه حمجخي جلبلكفمع جميعضلك نجملكُّـمل هن حفمب )ضض: قُّـلكغعجنىعع (ْ ه
ي جعلكجلتبلكق ظهث نقف مض جعخيىش عجنيعنعُّـلكغ مض ط نعآلهثيغ جفسمك عجنحيلكَّـيع هن عيُّـمل عخفبلكقمممليعجل

غ هقُّـ عيُّـمل عخفبلكقمممل هنهي نيعي ي ت يمعٰههبمتنَّـىعع عخفخيمت ).  جنمثخيبيطننيعي(جعيطم   جنمثخييعحم
نجنهئ َّـ عجنخيبلكفغ . جنيعنعُّـمل حمال جفلكمغمل عمل ظحفىعن هن عش مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـه جليطُّـيطغهظُّـلكغ

مغيط جعخييطن جميعك حكن ظشه نجملكُّـملهَّـ عجنمييعك عآلحكهب عجنىعه ي ُّـ  يشطي َّـ عجنمييعك عخفت
جن معخيلكملش ظحفيعهوظخكلكق عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ عمل هنلك َّـ عجنميلكُّـمل مض ظُّـمل بد :  نَّـ خم ْوا ُ ْ َ

ق يك ا ك ح يأ ُر ِ َ ْ َ َ ََ َِ
ْ م عمل عجنمثمئخل ُّـهبيع هن لكيعُّـ عجنخيب)طط: عحلجيع( َ ظ . لكفغي حملكجن

م عمل عجنمثمئخل:نَّـىعع ُّـخيمت ظ ي ظن عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ جلخل جنمتلك لكيعُّـ عجن  . نَّـ عجنخيبلكفغشي
ي ظن جعخل حص مممثهيمثشَّـ معيعم معبلكقم نمعخيلكمل عجنمتلكق ُّـخيبيطنن مممثهيخص ُّـجهلكعننيجغ  مل ي
يَّـ ظنمغمك جلمبمثهت عجنخيبلكفغ حممئيش هن فنن ظن ُّـبخل حص :  ظحفيعهونجعخيبلكقغ عجنخيبلكفغط

ي ظن جعخل حص مممثهيمثشتهتلكيمممثهيمث  عجنخيبلكفغ جلمف ي ظهث معخيلكمل جعخييط ظن ظنمغمك:حممث يي خك ي جحلكتهتلكطي
ي جعخل مممثهيمثشعجنمتلكق  .تهتلكي

ي حممشهث جنمثيغ طجمحق لكيعُّـ عجنخيبلكفغ الحفلكك وهثح هثمه عمل عجنمثمئخل جعجييعُّـ: ي ُّـمئلكم
يمل عجنت جعمثمتهتلك جنمبمتلكق ي نَّـ عجنخيبلكفغ جعلكجنهئمثهيمثشهن عجنمثمئخل عجنىعه قمميعن عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ
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ظمل عضِّـ ظن معجهخمثيس طجعمسقمملكشلك عخفخمه  يعهثخصمل جنمثيغ جعمثيط عآلهثسلكن نيعجنهئمثهيمثي عق هن عجن
ظمل عجنت ي نَّـ ُّـخيمب جعلكجنهئمثهيمثشيجعمثيط عجنجهلكقل عخفمئيطق  . عجنمتلكق عمل عجنمثمئخلمع

حممثس قفنَّـىعع ع عمل فقمغملي جلمف مغهتمبمل عجنمه ن عجنخيبلكفغ جعىغجل ظش نظمب  يمل عجنىعُّـ ُّـجكمم
جن معخيلكملشعجنمثمئخل ق: ه ظحفىعع جعلكجنميلكُّـمل هن خم يك ا ك ح يأ بد ر ُوا ِ َ ْ َ َ ََ َِ

ْ َ ْ ُ ْ ي حممشن عجنمئيعظن َ
هِّـ ظن عآلهثسلكن هنلكفعن هنتهبسهئلك جعلكجنخيبلكفغ حمهت نعظ عمل عجنمثمئخلنضظعجنهئيعُّـ  عقع يظهنلك . يي

ق ظهث نعظشه حممب ُّـهئ نعظال عجنمثشعهثمئجي جل عجنخيبلكفغ ه نعن مملكن ُّـتمه ي  . عجنمثي
الي ُّـيطجل هنيطليجغ  ه ظهث ُّـخيجي قمميععي ظ لكلكجنب عمل فقمغمل عجنمثمئخل ل ههنثال ل ي ي حممشن شُّـ

ع لكيعُّـ عجنخيبلكفغ نعجنىعمميع ظُّـٰهلك عجنسالنجلمبمثهتتمتلك يظألهب ه جعمثمت ه نظقمملكقع ه نقمميعنع ظفجلمثملشي
 ش هن عآلنخملكغونخممني مم معمئلكم مض عجنمهبلكف نمض عجنىغنعم نمض عجنخيخن نمض عخفمييعجعخل نمض

ع ظميحقغ هثلك عجنجييعُّـ مض مممثهيمثي عي ه نممبحقغهنمس ُّـبمئ ينجليعحم  .يط هبلكيمل عجنتخيبي
م عمل عجنمثمئخلي ظن: نَّـشهمثمئملجفمئ يهسمميطيظن عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ ُّـ :يهتعخف ظ  ش عحصيطم َّـ عجن

م عجنمث هنمتحخن ظ هنظن عجن  . جعلكجنخيبلكفغي
ين عجنمثمئخل مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ جن هنيععمعمك هنتخييطعيجغ  علمون :  خملكم معخيلكملطهفغي و   َ ُ َ َْ َ ْ َ َ

َعلم ق ْ َ ا حيم *ْ ون ا َ ل َ َْ ُ َ ق*َ ها  ا و م ل  َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ  : نخملكم معخيلكمل)ضلض: عجنتهئلكجغيع (ُ
ق هو حق ا ِإن هذا  ِِ َ ْ َ َ ُ َ َ عخمخيمل( َ  نجلخل شجلمب عجنمثمئخل : حمهبيععمعمك عجنمثمئخل َّـ)ضط: عجن

 .ي نجف عجنمثمئخلشعجنمثمئخل
منجنمبتمئيعُّـمك ف عجنمتلكقوممهب: جلمب عجنمثمئخل:  عمل عجنىعَّـ هثمئ مغ  .ه قظه فحفلكهثلك حمحهئ جع

هنمتلك هن َّـىعع عجنمئبمث ف عخفهسجغيعي جفمثهن هثستيطمشنظممثيع جلمب ف عيجغلكق جلمف نمغ مغ  .ي جع
يحمهئخص جن قظه هثلكقع نظجفيغ:  عجنمثمئخلجلخليظهنلك  .  جعحيععقهتلك جل جعخييط نمس سجكم هبلكه

ف عجنمتلكق هن قعُّـمل  مغ  .جغيعَّـلكظينَّـىعع عجنمئس ُّـهيجكم جل عجنمئس عآلنم عجنىعه جفهئ حممث جع
فَّـلك جعح عجنمثمئخلشحمهئخص جن عجفجكم جعلكجنمتلكق: يجف عجنمثمئخليظهنلك  مغ  .ي حممثحمه جن عجنخيمب جع

مل ي نجعخيىش ظظحلكغ عآلألهبيظمف عإل جلمبمث نظجن ينخميط نظ جعخيىش ظظحلكغ عجنمتب
ي ُّـيعه ظَّـ عجلمتمل ُّـتمتخيو حمهت ممهبشي عمل هنيعمعبمل جف عجنمثمئخلجلمبمثهت عجنسالن ن حممثهتلك نظَّـ ي هب
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ن حممثهتلكيعجنمتلكق ُّـتخيىع مشجع ق :  حملكجنمئيعظن عجنهئيعُّـ ُّـمئ علمون علم ا و   َ ْ َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َ ون *َ ُ ل َ َ َ

حيم  َا َ ق*ْ ها  ا و م ل  َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ جني حممشن عخلجيلكغ مضُ ق:  خم ها  ا و َل ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ 
وجنمبمتلكق مض عجنيطهثمثلك آلن هن ن عجنخيىععغ مض عيحفيعغ ُّـيعنن عجنمتلكق جف عجنمثمئخلي ي ُّـستحمئ  .ي

 ممخص هغيخييطف نَّـ جن هنيععمعمك هنتش عجنمثمئخلحملكجنميلكُّـمل خلمب عخلمبمثمئمل مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ َّـ
جنمثينحصىعع ي ُّـتبلكفق عمل ظقَّـلكهثهئ ظن. يجعمثمتلك ن عحلمه  ش هنيععمعمك عجنمثمئخلمل َّـ ظخممني َّـىعن عجنخيمب

جنمث  .و جعخيٰههتلك عجغيع جعخيىشه هنتخيلكخمبملهمليجع جنمبمثمئخل هنيععمعمك لك
جن معخيلكملو جليطُّـيطغومثمئمل مض ظُّـلكغمئيط َّـىعن عحلينعجنمئيعظن عجنهئيعُّـ ظمم ْقل :  ممخص مض خم ُ

م إن كنتم صاد َهاتوا برهان ِ ِ َ ْ ُْ ُْ ُ ْ ِ ُ َ َ َْ جن)صصص: عجنبمئيعغ( ُ ا :  نخم ًومن يدع مع ا إ َ
ِ ِ َ َ َُ ْ َ ْ َ

ْآخر ال بر ُ َ فرونَ فلح ال ه إنه ال  ما حسابه عند ر َهان  به فإ َ َُ ُِ َ ْ ُ ِ ِْ ُ ُُ ُِ ِِ َِ َ َْ ِ َ
ِ

َ ن( َ  )ضصص: عخفهسهنمت
م ظن عجن. يعجنحييقن  ظن ُّـمتتمئ عمل عمل نيحي ينممخص خميعظمع مض جلمب عآلظ   مض عيجلتمئلكفههنىعهن

غ مض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ عيحكتيطيم جلمف عجنخيمئلكأليط جعلكجنمثمئخلشحممئيش  قمغلكمع في نظخمش عق عخفجيمب
ن حممثهتلك َّـ عجنحي. جلمب عجنمثمئخل  .ينعخفىعهن

متخليمئيطهن جلمف َّـلكمعخل عخفهجعمتلكظ وعن هن:  هثمئ عَّـيع عيُّـلكغ نعجنيعنعُّـلكغ ي ُّـستيطمي  جعحي
م عمل عجنخيمئلكأليط ظ عَّـيع ي معهيمثيط ُّـمئمثمتلك ن:  ُّـمئلكم جنشجنمب هعن عجنحي ه معهيمثيط مكمتلكيعهثخصي نشي  ه نَّـ هنىعهن

م عمل عجنمثمئخلي حممشن عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل مغخي جميعك عخلمب شمض عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ ظ  شعجن
مض عجنخيمئلكأليط يحي عجنيقن  ظحفيعه و نهن مغهتملشوَّـىعع هن مغهتمل.  فقمغلكمع جلمب عجنمثمئخلينظخم

م عجنيطُّـ بع : خملكم معخيلكمل. نظظ سماوات ومن  األرض وما ي ُأال إن  من  ا ِ َ َ َ ََ َ َِ ِْ َ ْ
ِ ِْ ِْ َ ِ ِ

َ

ب ء إن ي ين يدعون من دون ا  ِا َِْ َِ َ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ رصونِ ن هم إال  َعون إال الظن و َُ ُ ْ َ
ِ ِْ ُ ُْ

ِ هثيغ( َ : ُّـ
غ من  : نخملكم معخيلكمل)ضض ن الظن ال  بعون إال الظن و هم به من علم إن ي َوما  ْ ُ ُ َُ َ َْ ََ َْ ْ ْ َ َ

ئا ق ش ًا ْ َ ّ ْ
ي ظن عجنمقَّـلكن : جنمتلكيمعٰهِّـحملك.  عمل جمحق قجن هن عيُّـلكغ عخفبلكقمممل)طص: عجنمتج( 

غ مض عجنخيمئلكأليطَّـ عخفجي نيحي ي نظن عجنشمب  .ملي مض عجنخيمئلكأليط جعحسمك عيُّـلكغ عجنمئيعظهثمثههنىعهن
م يجعمثمتلك : نجعخييط َّـىعع هثمئ و ظن عجنمئمثلكق جلمف خسسمل ظخمسلكن:حممثخص حكبي ي نقمميعهثلك ظن عهثمئسلكهن شي

قغ نعحصمثألملعجنمثهتلك قغ نعحصمثألمل نعجفيطغش جنمثيغ جعحسمك عجنمه ه آلن عجنمه  ش مض مجمث ظخمسلكن عجنمئمثلكقي
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ينَّـ عجنجههئ عآلنم عجنبيطجس ز نعهثخص ُّـمئ شهثتلكف عجنىعه ُّـيعمغ عمل هنبيطظ جليطن عجنتمتلكخمىش عآلي

قغ حممثيمئيطهنعيحفتالم مض عجنمئمثلكق جعحسمك عخف  شهلكي عق جعخيٰههتلك خضخيمب جعيعَّـلكهثمثشلكغ عخفمسحف
يلك ظن خكخييعُّـي نجعخيٰههتلك خضخيمب هنميلكجنجيمثشهلكينجعخيٰههتلك خضخيمب مغيطجنمث ل مض يحملكيهثمئسلكن نعجنتمت... هلكه

قغ نعهثخص َّـ جعحسمك عحفتال  .يلكفغم عخفزعجنمئمثلكق جنمثيغ حكبب عحصمثألمل نعجنمه
ن جعيعَّـلكهثمث يجغ يعن عجنمئمثلكق عهثخص ُّـهئ ز قغ حممث ُّـمئمثمتمثيمئيطهنهلك عقع مملكهثمن عخفي   جعلكخفخيمتهمليلكغ عخفمسحف

عخمشيحفيسعآل   نعجنمييعكش نَّـ عجنتمهيطُّـ عجللكقن عجنىعه ي ستهب عخلالم نعخفجيلكجع جنمب
عخم م عمل عحل نعجن ظ ن هثتمثجت همليمثلكمع ُّـمئمثمتيهنمئيطهنحممشقع مملكهثمن . يهن معمسجنمثهي عجن  معهئ

 .همليذنقُّـ
من غ مض خمبلكم  : حمال هثخيمت جعلكجنرضنقغشهمليمتتمثجمل ذنقُّـعجن: جلمتيطهنلك هثمئ مغ عجن

عظ: جع هنيععفهثلك هن عجنرضنقغ َّـمتلكشعآلهنهئلكن ه خمٰهمثمل مملكهثمنه هنلك رمك ظن معمئب حك  هجحهئمتمل ي
عظ: ظهشهظن نعمغبمل  : ممخص جليعحمت حممثخص حكبشه ظن نعمغبمله مملكهثمن هن جفمثهن عجلهتمل جحهئمتمله حك

غ نعآلهنهئلكن جعحسمك مغهت مغ  .يعجنمئٰهمثململ يظن عيهثمئسلكن عمل عجن
م ن ييجعيط ي ي هثمئمهيط ظهث شهملي ذنقُّـيهثتمثجمل عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ: حمخيمتيطهنلك هثمئ ظن معهئ

غ مغ م يعهثخص نشمغهتتهتلك عجن ن عجلهتمل حممثهتلك يظجل ي هنيععفهثلك ظن عجنمتتمثجمل نعمغبمل عجنمئب هن ظن معهئ
غ ظن عآلهنهئلكن مغ قغ جعيطجسمثش هثتمثجتيف ني ُّـهبهئ ظن هثيعشعجن ي آلن عحصمثألمل نعجنمه  شمل عآلهثتلكفي

ميالجعيط حم.  ُّـمبىغن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخلي نعيشهمليُّـمئمثمتمثلكغ يمئيطهننعخف ن نعمغبمل عجنمئب  .ظن معهئ
هنَّـمتلك هثىعمميع هنجيمببلك هنهتخص نهثجهحق عجنمث مض ظجغمتلكظ خجفمتلك جنهئالن عخف ي  شقحس عإل يمهمته

يظن عجنمئمثلكق عجنىعه ُّـستخيهب مض عيحكتيطييغ عجنهيمبسهيمث: نَّـ  شيمل َّـ عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذي
م شي ظن عخفميلكجنجيي ظن عجنجهخييعهي ظن عجليطمظيي عجنمئمثلكق عخلجيلكمح ي آلن هنلك ُّـيعُّـيط عجنهيمثمبس

م عجنمث َّـ عجنمثمئخل ظ  شيَّـ عجنخيمب جعمسن ممىعع ممىعع ينعجنمثمئخل مض عخفمتجي عآلقحكجي. عجن
ن  .ممىععي عي ينظهث ي ُّـهبهئ ظن ي ُّـهئ

.صصش كصف:  عآلقجعخيملش جفلكخكمثملعجنجيبلكلكبلكأليعجنخيمئمبمثملخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عحلهئهبمل عخفت) ص(
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ه هنيعمممكي عجنمثمئخل مض عخفمتجي عآلقحكجييعن: ظه وعجنخيمب جعمئٰهمثمل: هبخليمبى هن جلي و هنخيمثمتملي  شي

ن  عجنخيمب يحمخص مس ُّـمتٰه. ىجعلكجنجههئ عجنىعه جلمبهبمن جعي عجنمئٰهمثمل ينعجنخيمب جعمسهث ُّـستحمث ظن ي معهئ
ن ُّـمئمثمتلك مض عجنمقَّـلكن عآلقحكجيشي عمل عآلنمعجنثلكذ ي ي ُّـهئ غ جلمت جعلزنَّـ هنلك ُّـخيمق. ه  عجلىغن جعثب

ل ض م جنمبهب لشعخفحهب ض م جل عخف ي نظن عجلىغن ش نعجلىغن جعلكحكتحلكجنمل حكمبمك عخفحهب
هعآلنم مغىغن ه نظن عجلىغن عجنثلكذ ل ظُّـٰهلك ل مغش ي ُّـىغنمي  . ي ُّـىغنمهىغني

 ولكغيهنمئيطهن هن يتمسجنظن ُّـييجعيط  شهملي ُّـمئمثمتمثه جنهئ ُّـخيجي هثتمثجملشيعجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذيجغ 
ن ُّـمئمثمتمثيجفتمل يمئيطهننعخف.  ممخص قمميعهثلكشومليُّـمئمثمتمث ن ذنقُّـييجعيط  هملي معهئ  مض همليظن معهئ

ن فعألهبمل.  خفلك عهنتمت عجنجييعم عخفخلكجن حمال سمه عجنمثمئخلي نعيشعجنمهيطم  مض هنظن معهئ
. ه ممىعجعمن مض جعخيىش عجنىغهنلكن حمال سمه عجنمثمئخل ظُّـٰهلكي نعيشنعجنمهيطم جعحسمك عجنىغهنلك

ن مممب عمهمثملينظن معهئ  ممىعغ جعخيٰههتلك حممب ُّـهبتمت ي نعيش مض عجنمهيطم جعحسمك عآلجف
ن قعمعمث.  حممب سمه عجنمثمئخلشعجنجييعم عخفخلكجن لينظن معهئ ض م جنمبهب  : ظهشمل عخفحهب

ل نُّـيعحم جعيعحمخي ض ض عخف م جع ض عخفحهب  عق شي جعمئجي عجنمتحييع جلخص جليطعنشجعحمثهن ُّـ
ل ظن نض هن قحمخيجن ض  . مس سمه ُّـمئخل قحم هن نض عخف

مشعقع حمهتهبمتلك َّـىعع ف عمل هنلك قمميعن عخفمهمت جفمثهن ُّـمئ  : ي هثخي
َإن العلوم قّ إال  بهاُ ال ال يرادَةّيقيق اّ احا عضِّـ عجنىعه ي جميعكُ ا   عجن

عخمي عي جن م عمل عجن ظ يل شعجن اَال س يل ّ إال   هانُس  يمقَّـلكذ عجنمئمثلكق عجن: ظهال
وعخفيعمممك هن َّـمثألمل وهنلكفغمل عآلهثتلكف نهن ي جعيطجسمثي  .وملي ُّـمئمثمتمثي

َألنه هو وحد مسةِ القياسِ من ب أنواعـه ّ قُ يصيبـ ِ ا عخم ا  و نعجن
ستلزم قُو واقعَ ا قُ معرفة: منهُوالغرض .يحفيس عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآل: ظه با   ا
 جع شي عقخكلكف عخفتخيمب حممئيش ي هن مغهتمل عحمحلكن عخلمه ني ما هو حقِمن جهة

م عمل هنخييعحممل عحل جعخص َّـ جف ظ سجنمب ن سًسواء ي سانُ  لحق ألجل نفسِ اإل  ِ ه ّ

. عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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عمر عرفةَناجيها به و همل ي عجنمثمئمثمتمث عقله با ي حكخيمث جنمبح ي آلمغ ينع : ظهأو لغ

رشاد جع آلمغ جمحقن شهثهيس قِعليمه و   .ّه إ ا
ب ك  ن استلزمّ إال َبعّال ين أ ِيقةق  طالب اُو هان و م َال ً قوال 

جفىس هن وجفمئمثمئملي عقع ظفه جع عجنمقَّـلكن عمل : جعهبخيمت؛َه قبلٌ به أحدْيقل  حمال معست
جفيط مل ظن يعآلجعيطعجللكغ عجنت ظجعيطجلهتلك جعخيىش عجنبهل مض عخفجلكيغ عجنخيهبمبمثي مم ي حممشنشغعجن

ن عجنجيبمثخيمثيعجنمتحييعُّـمل َّـلك نجفيطيعهثخصمل يسهيمثمل ظن عجنهيمبي ظن مض عجنخيمب  نمس ُّـهئ حص َّـ ظجعيطجل
نجلمف عآلهثسلكن ظن ي .  ظن جلخنُّـ معلكجعخيهت جلمبمثهتلك عجنمتلكقو نجعخييط جلخنشمعلكجع

جفىس هن عحل نعن مس ُّـتلكجعخي جلمبمث ظجفيط  .يُّـست
ؤلٌقياس: ّ بأنه ي عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ: ظهّوقد عرفوه تجٍاتّي من يقيٌّف  ً يقينا ُ ي

ات اضطرارا جن .ًبا قغه عخكلكقغهخممثلكق: خم جن .  عمل عحصمثألمل نعجنمه  هعضجييععقعنخم
يظن عجنمتهييغ معٰهجييع :هنخيمتلكن م عجنمتتمثجمل ني هنهييعي حصلكي جنمئب ن نَّـىعع .  حصلك جل خمب هنخيمت مم

م م هثتمثجمل جفلكظ مج شعجنمتتمثجمل نعمغبمل عجنمئب غ خمب ي حممشهث ي )ض=ص+ص( ممخص مض نمغ
عخم نعن مس ُّـمئيعهُّـهبهئ ظن ي ُّـمئب هبلك ظجفيط  َوهو نعم .ه هبلك جنسلكهثلكي جعحسمك عجلمتلكن نعجن

ف عر تٌواضح ٌ سهل؛ُا  ٌ. 
واضح ٍحجة  ّ أن:ومن ا َتألفأن تّالبد  ّ يظن : ه نخميط قمميعهثلك حكلكجعمئلكتّمقدم من ّ

يعجنمئمثلكق ي ُّـتجههئ جعمسخم واجبةّقدمواتخل يهنمئيطهن هن ي ونان من القضايا ا  ِتان قد ت
ي،القبول قي رُاتّ و ا قعغ  ذكرها ال  هثلكغ نعخفجههت ي نَّـ عآلنجنمثلكغ نعخفحيمت

رمث يغ نعخفجهبهتلكغ نعخفخمثالغ لكغ ينعجن ينعخفسمبخصغ نعخفمئب ي ونان منهاي  وقد ال ت
ن عخف:ظه م يتلكن هن عجنمثمئمثمتمثيمئيطهن ي معهئ عمغبمل عجنمئب ونلكغ عجن  منهما أو ٌ واحدةُبل ت

سبع َتقدم ال ِتاهما من أنواع القضايا األخرى ا حّ ابِةّمقدمها  ُ   . هذا ا
ن عجنمئمثلكق جعيعَّـلكهثمثشلكغيلك هن عجنمثمئمثمتمثجفيطعرعتخل ظن يمئيطهنلك عخفتحممشقع مس معهئ مممب  شهلكي حمال ُّـهئ

 .همليجفيطعرلك ُّـمئمثمتمثعتخل عقع مس معهئ يمئيطهنعخفيظحفيغ  يمعتبيآلن عجنمتتمثجمل 
يُةّقدماّثم  قي ونّإما  ُةّ ا ديهيإ من ًةّ  نفسها بديهيَأن ت  ِاتّحدى ا
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ست تقدمةا ِ ا يعآلنجنمثلكغ نعخفجهلكَّـيطعغ نعجنتجيعُّـبمث:  نَّـّ عمعيععغ ني  لكغيعحليطحكمثلكغ نعخفت
ونّما و لكغينعجنهيجييعُّـ ديهيًّة نظرَأن ت ت إ ا يجعمثمتلك  نخميط .اتّ ت ي ظن :هحكلكجعمئلكي

مغيط مض عآلنجنمثلكغشي عآلنجنمثلكغ جمحقلكغيعجنبيطجسمث ي نظهث ي مع هخمٰهمثملي عي ي  نهنلك جليطعَّـلك شهنعجفيطغ ي
 .معيعمغ عجنمثهتلك ل هملينعن مملكهثمن جعيطجسمث ل هن عجنمئٰهلكُّـلك

جةّتألففإذا  ُت ا يّمقدم من ّ  عجنمئمثلكق يسهب حممث.ًبرهانا :يتّ سم،ّت يقي
 . جعمثلكهثيمعمئيطن ممخص شهمليتلكن ُّـمئمثمتمثيمئيطهنهلك عقع مملكهثمن عخفيجعيعَّـلكهثمث

قغ مض جلهبمبمثيمئيطهنعخف: و نعضحملونجعخيبلكقغ  يمل عيحكتيطيم َّـ عجنت معخيخل عحكيلكغ عخفمسحف
 نعن شهلكي جعيعَّـلكهثمثيسهب ُّـهملي حممشن مملكهثمن ُّـمئمثمتمث...ي نعخفميلكجنجيي نعجليطمظيعجنمئمثلكق هن عجنمقَّـلكذ

ي ُّـسهب مغيطجنمثهمليُّـمئمثمتمثمس معهئ  يلك ظن حفجيلكجعمثي  . نَّـهئىعع...هلكه
غ عجنهيمبسهي:ظه ّوالبد مغ ي آلن عحصمثألمل جعيطجسمثتجاُأن ي شي رمك جعلكجن  شمل عآلهثتلكفي

مهظن ُّـمتتجلك هثتمثجمليالجعيط  حمشيحفيس جعلكخفخيمت عآلهمليلكغ ُّـمئمثمتمثيمئيطهننعخف عمغبلكغ عجنمئب  ش هن عجن
يًةّقضيظن ُّـمتتجلك  ؤلفًةّ يقي ات القياس ا  ِ

ونً، منهما اضطراراّ فُ عندما ي  ُ تأ
ي مض َّـمثألت :ظهه ِ  صورتِالقياس ًا أيضاّيقي ي هن عجنجههئ عآلنم عجنىعه َّـ جعيطجسً  ي

ن  عآلهثتلكف  ِمادتكما  ستحيل يهنلكفمعهلك مض ي ممخص مملكن عجنمئمثلكق ُّـمئمثمتمث: ظههّ ئذ ُف ٍ حي
ُلف يجةّ لفِ الستحالة؛ِ ا  ِ

علولّ ِعن علت نَّـ عجنمتتمثجمل  ا   بهاَُمعلُ في،هّ
ات اجعلكجنمتتمثجمل  ف،تّقدمًاضطرارا  أ ما من هيئة ا  ٍ قياسِ  صورةِ بما 

 .ينَّـ عجنجههئ عآلنم ل ممخص خممبمتلك ل ظن هنلك ُّـمتتهت عجنمثصحيح 
يجةّوهذا مع أن هانَ ن ورِ ال يممخص جعمثمتنجنمثيغ عخفيععف ل  .ٌةّ  ن  للكي ي هن ظن مم

ن مغهتملشهمليهثتمثجمل عجنمقَّـلكن ذنقُّـ عجنمتتمثجمل عجنرضنقغ مض هنمئلكجع مض ي عجنمئٰهمثمل  ظن معهئ
مشهنمتهتخصيجل  جع عخفيععف هنلك َّـ عآلشعآلهنهئلكن عنون: نجنىعع خملكم. ي نجنهئمتهتلك نعمغبمل عجنمئب  َو

ورة هنا مع آخر َبا ورة مع َ غً  حصىعع خملكم .  ما سيأ،اتّوجه  اِا
ي ظن هنمئيطينميمئ هن عخفخيمب عآلىنهنلك هث: قحس عإل يعخفتمسحصخل ظيطق  عَّـخل مممتتلكألجهتلكهنلكغ عجنمقي



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صضص

ر ل ملي جنمثيغ هنخيمت عجنرضنقُّـهمليذنقُّـ نيممخص مع هنلك ُّـمئلكجع عخفهبهئمتملش جع هنخيمتلكَّـلك  ل ه خم
حصلكش ذنقُّـمليعجنمثمئمثمتمث عمغمك خمب   مملكهثمن جعحسمكهملي ذنقُّـ:هظ. ه مملكهثمن ظن جحهئمتملهملي عجن

م ُّـىعمميعن عخفشهعجلهتمل ظن جحهئمتمل  . حممثخص جعخييطقحس عإل يمهمته نَّـىعع ظُّـٰهلك حك
الصة هان: ُوا َإن ال ًمادة ِ القبولُ واجب يقيّ يتً، وصورةّ تج:هُ و  َ أن ي

ق واجبَا نيظجل  القبول َ ا  هن جفمثهن هعجنت ُّـمتتجهتلك نعمغبملي عجنمئٰهمثمل هن ظن معهئ
ق:أي هعجلهتمل ظن جحهئمتمل ع األَ ا  .ّخص با

ش ظيطق عجنيطُّـ جضهبيط عجنجهحقعقهعجن )ص(  .ضضك: تمتمئمثِّـ مض عخفمتجي
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)٢(  
ِء ءؠ  

مشهثجمثمك جلمتي جغ ه َّـىعع عخفجيمبمك هثىعمميع حكهسعييُّـتٰهِّـجنهئ  لكغ يمئيطهنخممبمتلك عخف:  حممتمئ
 نعقع مملكن ممىعجن حمهت شلكجنمقَّـلكنجع َّـ هنمتجهمس معسهبمثمل عجنمئمثلكق يحفيسمل جعلكخفخيمت عآليعجنمثمئمثمتمث

 طيمل هن جمحق لكيعُّـ عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذيُّـهبهئ ظن هثمه عمل عجنمتتمثجمل عجنمثمئمثمتمث
 ه حمهت معمتتمي هثتمثجملشال ي خممثلكخولكغ جلمف هثحيمئيطهنيجن هثحيهبمتلك عخف:  ظحفيعهوجعخيبلكقغ

م ظ همئلك ظحفيع جمحق عجنمئمثلكق جنالحكتهيلكفغ هن ي ظن َّـمتلكم لكيعُّـن ي معمتتميط ظننعمغبمل عجنمئب
م عمل معمب عجنمتتمثجملطيلكغ عجنمثمئمثمتمثيمئيطهنعخف ظ  مل جنمب

عغ م حممئيش: عجل م عمل هثتلكألمي نعمغبمل عجنمئب ظ  شجنمثيغ عجنمئمثلكق ظجفيط عجنجييعم جنمب
مغيط لكيعُّـش جعهجع عجنجييعُّـ هنمتحخن ظى جمحقن ُّـه ني ُّـ  . جع عجنمثهتلكيت

 ه ظن ُّـمتتجلك هثتمثجمل عقع مس ُّـيعمغخيلك عمل عجنمئمثلكق حمال ُّـهبهئشعجنتهبثمث نعيحكتمئيععظيظهنلك 
غشهمليُّـمئمثمتمث م عمل ي ظهث نَّـش نعقع قمغخيلك عجنمث جغبمن عخفجيمب ظ  ي لكيعُّـ جمحق عجنمئمثلكق جنمب

م  .هثتلكألمي نعمغبمل عجنمئب
ظال ُّـهبهئ ظن ُّـحم قحس عإليط عجنجههتمثيط عجنمهيطق يهنمتجي عيحكتمئيععظ جنمبسمثيظهنلك   جع يت

مو هثتمثجملعمل م  هنلك ي ُّـىغن: ظهشيحفيس نُّـثبمن جع عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآلش نعمغبمل عجنمئب
ى آلن مض عيحكتمئيععظ سش ظن ُّـىغنمنُّـستحمث لي ض م جنمبهب غ عخفحهب  شهئ حممئيش جعثب

 .نهنهتخص جعمب عيحكتمئيععظ ي ُّـهبهئ ظن ُّـهيمثيط عجنمثمئخل هنلك مس ُّـخيتهبيط جلمف عجنمئمثلكق
م عمل هثتمثجملشهجعمتلكظ جلمف هنمتجي عيحكتمئيععظش عقن ظ مو ُّـهبهئ عجن   ُّـثبمن حممثهتلك عخفحهب

ل ض  نَّـ هنلك ُّـستحمث ظن شييسحف نجنهئ ي ُّـهبهئ عجغبلكغ عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآلشجنمبهب
ن ممىعجن  .ي ُّـهئ
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هان ف ال ٌ أنه قياس:ِذكرنا  تعر مغيط لكيعُّـّ م عمل ه ي ُّـ ظ  ظحفيع جمحقن جنمب

م س شهثتلكألمي نعمغبمل عجنمئب مثيلُ االستقراءوعليه فال  هم ُ بعضَّلوعل. ً برهاناُ وال ا
ك بأن االستقراء َذ مثيلّ قَ وا ب،َ ال يفيدان ا هان أُ و قَن يفيد  ال  .َ ا

ن يمهمتنمس ُّـمئب عخف يخميطق   جع رلك شي جعمسن عيحكتمئيععظ نعجنتهبثمث ي ُّـهيمثيطعن عجنمثمئخلي
 :نممخص خملكم. ُّـهيمثيطعهث عقع عجلتهبيطع جلمبمث

ق َ أن االستقراء:وا قُ قد يفيدّ مثيل، ا ك ا ذ َتقدم  ما ،ُ و   بابهما ّ
ا زء ا َتقدم بل ، ا َ أن أساس:ّ سةِات كِ أّ علُ هو االستقراءِ األق  نخميط ُّل ا

ك ال  شيجعمثمتلكن مثيلُ االستقراءّسومع ذ   . ً برهاناُ وال ا
كوا َ أن االستقراء:  ذ فيدّ ليقَ ا مثيل،  ذا ا قُ يفيدّإنما ،ُ و  َ ا

ي،  القياسُدمحيث يعت جر حناه  ا ا،اتّ كما  زء ا نا  ا  : إ)١( وأ
َأن االستقراء مقسمُيرجع ام اّ َ إ القياس ا اقصُاالستقراءّأما  . فراجع،ُ بُ ا   ا

شاهدة فقط فإنه ال يفيد ُ ا قّ ُ ألنه ال يرجع؛َ ا  . عليهُ إ القياس وال يعتمدّ
َتضحفا فيد: باألخّ َ أن ا ليقّ مثمئخل عجن: نعخفيععف هن عجنمثمئخل . فقطُ هو القياسِ 

غ. يحفيسجعلكخفخيمت عآل  جنالحكتميمتلكظ جل عيحكتمئيععظ نعجنتهبثمث مض هني ُّـخيمت َّـىعع فجل
غ ن ظن فجل ي جع ُّـهبهئ عيجلتخصف جلمبمثهتخص عقع لكخيخص ش عمل جليطن عيجلتخصف جلمبمثهتخصهعجنخيمب ى

 :ط جنىعجن خملكم حمال ُّـمتتجلكهثي نعيشجعلكجنمئمثلكق جنهئ ُّـمتتجلك عجنمثمئخل
ك س مع ذ َ أن العلوم:ول ستغ عن االستقراءّ قليل من  واِ  مثيل أو ا

وه الطبُها وعلمِ بأنواعُةّ الطبيعيُ بل العلوم،شأنهما  العلوم ت   ، و ها ت
صل ات ال ال  جر ُا لعقل بدون االستقراءّ مثيلِ  ن ، وا قُ تفيدّإنما ول  َ ا

رَفرجع.   القياسُ تعتمدثحي مئمثلكق  حملكجنش نجلمف َّـىعع.ه إ القياس ُ األ
م ني لكيعُّـ جمحقنيعجنمقَّـلكذ عمغبلكغ عجنمئب ن هنمتتجلك جن  .ه َّـ عجنىعه ُّـهئ

.هن َّـىعع عجنهئتلكغ  هن عجلىغظ عجنثلكذطصضك  )ص(
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 شي خفلك قمميعهثلكن هن ظن عجنمئمثلكق هن جفمثهن َّـشَّـىعع عجنتمئسمث جنمبمقَّـلكن نجنمثيغ جنمبمئمثلكق
قغو جل َّـمثألملهجلبلكقغ ن حصلك ظخمسلكنشو نظ قغ ي هنخيمت آلن معهئ  هثحيحق َّـمثألمل شه نعحصمثألمل نعجنمه

ن نعجفيطغ جفمثهن شعحك عجنهيلكجل  ه عق معلكقغشهغيخييطفي جنهئ عآلجنهيلكل عجنت معمهلكل هنمتهتلك هنتشهمعهئ
ن جع نممىعجن عجنمئمثلكق .  نَّـهئىعع...جللكمسل جعه نجغلكجنثملضلكقغل نظحفيعه جعخملكمع يخصفغمعهئ

ي نعهثخص ُّـتميحق جعتميحق ش هن جفمثهن عحصمثألمليي ُّـتميحق ي عفني لكمع يهنمئيطهنحممشقع حميعضمتلك . لكمعيهنمئيطهن نيهن
لشهمليُّـمئمثمتمث  طوغيخييطف هنتوعل ظن ظهثو نعجفيطو حمهت َّـ جلمف هث

عغقحس عإل يمهمتظحملكف عخف  حممئيط شمل شتمبيلكغ عجنمثمئمثمتمثيمئيطهنيظن معيعمعمثمك عخف:  مض عجل
ن عحليط عآلنحكيش جلمبمل هُّـهئ ي ن نعحكجيملش جعلكجنمتتمثجملخيمب جنمبي هن  نَّـ ش مض عآلجغبلكغه حممثهئ

ن نعحكجيملظن يعهنلك قجن  غ ظُّـٰهلك نهُّـهئ نيعهنلك ه مض عجنثب ينجعلكحفتالم عحليط . ي ُّـهئ
ي آلن عحليط عآلنحكيش َّـ عآلحكلكق مضطوظخمسلكنعآلنحكيش ُّـمتمئس عجنمقَّـلكن عمل   ومليجلهبمبمثي مم ي

وعن عحليط عآلمممق نعآلظمييع ممجييعمض:  جفمثهن خممبمتلكش جعمثلكهث حممثخص حكبيمعمئيطن ممخص شومليعحكتيطيجنمث ي  ي
مغيط عجنخيالخممل جعمثمتهتخص عجلش ي ُّـيعمعبيش ظجفيطرلك جعلكيحفيعوشيع نَّـىعع عجل َّـ .  نعجنىعه ُّـ

يعجنىعه هثخيمق جلمت جعلكحليط عآلنحكيش حكيش نجنهئ ُّـيعجعيش جعمثمتهتخص ُّـشي  خفلك عقمعبيش ي نعيشهيمت مض عجن
جنمتلك. عآلمممق جعلكآلظمييع  حملكجنخيلكمس شوعمل جضيطغ ستلكف و جفلكفغي نممشهعجنخيلكمس جفلكفغ: هثح خم

حكيش ييجعيط  ش نَّـ عحللكفغشيحملكحليط عآلنحكيش. وغىستلكف عمل جضيط  يجفتظن ُّـهيمت مض عجن
 .ُّـيعجعيش عآلمممق جعلكآلظمييع

غ جنمبمئمثلكق يخييطفخفتيهن ظن عآلخكهئلكم ع: ه هنلك خممبمتلكن حكلكجعمئلكيُّـتٰهِّـنجلمف َّـىعع عآلحكلكق 
عض عحليط عآلنحكيش: جعهبخيمتطيهنيعمغخيهتلك عمل عحليط عآلنحكيش ي عقع معميحقغ هن ي معتميحق ظخمسلكن شي
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ي حممشن عخفيطعق مض معخيمثخل عجنجههئ .يعجنمئمثلكق هن عجنجههئ عآلنم نعجنثلكذ نعجنثلكجنهن نعجنيععجع

 .ي َّـ عحليط عآلنحكيشش َّـ هن عآلخكهئلكمونعجفيطيظه ن
ي عحليط عآلنحكيش َّـ عجنىعه ُّـخيخل جنمتلك عجنمقشنمض عخفمئلكن ل ظن ي يَّـلكن نظهث هن َّـىعع عجنمت

ل يحمهي عحصمثألمل عحليط عآلنحكيش َّـ عجنىعه .  نعحصمثألمليلكفغ جعخل عخفهحمهتمتلكم معجيلكجع.  ظحفيعوهن هث
ش نَّـ عجنىعه ُّـهسفه عمل معخييطفَّـلكش هن عآلخكهئلكم عآلقجعخيملوخكهئ يظهيسيطف  نمض عخفمئلكن . ي

يظُّـٰهلك عحليط ل عجنمقَّـلكن نظهث خفه ي عآلنحكيش َّـ عجنىعه ُّـخيخل جنمتلك هث ي س ظن عذسي  .ي
ال خف: جنمتلك عجنسبمك مض معمئسمث عجنمقَّـلكن عمليُّـتٰهِّـ شهنمتلكي حفالم هنلك خميطنهن ال نعذي  نمض شي

 يحممشن ظحكبلكغ معمئسمث عجنمقَّـلكن نعخفمئس. عجنيطجنمث نجمحق عجنيطجنمث: ي عجنمقَّـلكن عآلذ عملمعمئسمث
ه حممشهث عقع مملكن نعحكجيملطي َّـ عحليط عآلنحكيششحصىعن عآلخمسلكن غ هنخيلك مض عآلجغبلكغ ي  شهنعجنثب

همملكن عجنمقَّـلكن خفمثلك ه مملكن عجنمقَّـلكن عهثمثلكش مض عآلجغبلكغ حممئيشهمملكن نعحكجيمل نعن .ي  .ي
ي هنلك َّـ عخفيععف هن عجنمقَّـلكن عجنمبهب نعآلذ هثبخل عظجيالجفخليُّـتٰهِّـ نجنهئ  عظجيالف: يي

غ عحكجيمل مض عجنثب عحكجيمل مض عآلجغبلكغشعجن  . نعجن
جنمث:هثح هثخيمب ي ظن َّـىعع عجنخيلكمس جللكمس عجنخيمبمثمل نعخفخيمب ي  : جعهبخيمتطيمل نعآلحكبلكغ نعخفسببلكغي

مغ و ستلكف عمل جلمبملشيطيظن عخفهبهئ جنهئ ُّـ ي حمخص مس معتحمئ جلمبت.ي  :ه هنثالطي ي ُّـهبهئ حتمئمئشي
ه حممشن جفيععقمع جنمثسمن نعمغبملشعخفلكظ نجفيععقمع ن عخفلكظ جعال :ظه. ه ني جحتمتخيملي  ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ن جفلكقشوجفيععقغ ف عحليععقغ نجليطهنهتلك. هعي نُّـهبهئ ظن ُّـهئ . حملكخفلكظ هنتسلكنه عجنمتسبمل عمل نمغ
يك ظن جلمبمل عيعىحممب حم. هحمهت جعلكجنمتسبمل عمل عخفلكظ جحهئمتمل ن َّـ ش هبلك َّـ عجنمتلكقيمعمهلكحمي  حمتهئ

عخمخيمث يعجنخيمبمل عجن عظي غ عحليععقغ ه نَّـ نعحكجيملش جلمبهبمن هبلك ظن مس معخيمبهمل جنمبحيععقغ حك  مض جغب
ف جنمبحيععقغ عجنىعه جغبمن جنمبخصظ:جعهبخيمت. جنمبخصظ مغ غ نعجن  نعحكجيت نفجنمثمب شي ظن َّـىعع عجنثب

 .ينجلمبت َّـ عجنمتلكق
غ هنيعمعبيشعخفيععف هن عقنش  عحكجيمل مض عجنثب ُّـمتمث جعخيلكهعجن عخم نعجنتهئ  نَّـ شلكغيمس عجن

عخمخيمث يعجنخيمبمثمل عجن عظي و جلمب هبلك ظن يهمل حك  .ى
عحكجيمل مض عآلجغبلكغ حمهبيعمعبيشيظهنلك   جعخيلكمس عجنىعَّـ نعخفخييعحممل نجللكمس هعخفيععف هن عجن
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ي ظن عجنيطحفلكن ه حكلكجعه نمملكن جلمتيطم جلمبشه جن قظُّـمن فحفلكهثلك:ههنثال. مليعآلجفهئلكن عجنىعَّـمتمث

ن جعسبمك عجفجكعم خظ ف هثلكقوُّـهئ ف عجنمتلكقهعحكجيمل حملكجنيطحفلكن نشو ظن نمغ مغ  . جنخيمبهب جع
ضمثِّـ هثىعمميع هنلك ذجع عخفمهمت هن هنثلكمهنقُّـلكفغ و مض عجنت ن عحليطُّـيطغ َّـىع:  نَّـشي

  َّـىعن عحليطُّـيطغ: حممثمتتميشهغيتهبيطف عقمعهيخيمن جفيععقهتلك حمهت هنوُّـيطغ جفيطي نممش جفيععقهتلكعقمعهيخيمن
 : نَّـمتلك هنجيمببلكن.هغيتهبيطفهن

عظيمخيطف :ّاألول عخم حك  عحليطُّـيطغ يتهبيطفيحممشهث خميط مع.  جلمبهبمن جع ظن يه عحليطُّـيطغ مض عجن
 .َّـلكيتهبيطفنظهثمن ي معخيمب جع

عخم نخميط . هغيتهبيطفي جلمبهب جعمسن َّـىعن عحليطُّـيطغ هن:اخيصأل نجلمبهب َّـىعع خميط ُّـجيلكجع عجن
 ه عحليطُّـيطغ نعخمخيلكيتهبيطفهحملكحليععقغ ظلكقغ حكببلك جن.  جعسبمك عحليععقغهظلكنَّـ جف.  ُّـجيلكجعمئي

م . َّـلكيتهبيطفهنحكببلك جنخيمبهب جع غ عخفحهب م عجنخيمب جعثب هحممشقع مملكن عجنحنظ حكببلك حلمه
لجنمب ض ه ُّـسهب نعحكجيملشهب م عجنخيمبه نعحكجيمل: ظهش مض عآلجغبلكغي  . مض جفمه

ن عجنحنظ نعحكجيمل ن نعحكجيملهنجنهئ َّـ ُّـهبهئ ظن ُّـهئ غ ني ُّـهئ  مض ه مض عجنثب
 ظجفيطرلك جل عيحفيعطيُّـمتهي  ي ُّـهبهئ ظن ن ظشعآلجغبلكغ

ن عجنحنظ نعحكجيمل:اجلهاب غ هنخيلكه ُّـهبهئ ظن ُّـهئ   نُّـهبهئشه مض عآلجغبلكغ نمض عجنثب
ن نعحكجيمل ن نعحكجيمل مض عآلهظن ُّـهئ م عجنخيمب ني ُّـهئ غ هجغبلكغ نمض جفمه  مض عجنثب

م ظ غ عجنمههيمل جنمبهب يشهنحكببلك مض جغب ن هنخيمب  .ه جع ُّـهئ
هعحليط عآلنحكيش معلكقغعقنش  ن نعحكجيمل:ي ن حكببلك نجلمبمل: ظهش مض عآلجغبلكغه ُّـهئ ه ُّـهئ  يه

غ عآلمممق جنسظمييع م عجنخيمب جعثب عظشحلمه عخم ظن يه حك ومتألىع نجفمث. ه مملكن هنجيلكجعمئلك جنمب
يُّـسهب عجنمقَّـلكن عهث  .همثلكي

ن نعحكجيمل:هنمعلكقغ غه ُّـهئ غ عآلمممق جنسظمييع:ظه.  مض عجنثب  ش ممخص ُّـهيمثيط عجنخيمب جعثب
عخميُّـهيمثيط عآلهث عخم حكبمكيعهث: ظه. مثمل مض عجن غ عآلمممق جنسظمييع ممخص مض ه مض عجن  جنثب

ه حممششلك حكبمكشعحليععقغ ف عجني مغ ف عحليععقغ مض ه نعجنمتلكق حكبمكش مض عحليطُّـيطغيتهبيطف جن مغ  جن
غ هنخيلك ُّـهحكجيمليحممشقع مملكن عحليط عآلنحكيش نع. عخفلكظ ه عجنمقَّـلكن خفمثلكيسهبه مض عآلجغبلكغ نعجنثب  .ي
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م عجنخيمب نمس ُّـهئ حكببلك نجلمبمل:ه جغلكجنثملهنمعلكقغ ن حكببلك حلمه ه ُّـهئ ه غ هملي نعخمخيمثيه  جنثب
ن عجنمقَّـلكن خفمثلك هعآلمممق جنسظمييع حمال ُّـهئ  .ي

َإن العمدة دٍقياسّ   ّ ي آلهث َّـ عجنىعه ُّـخيخل هنمهحق  فيهُ األوسط هو ا ي
ههنلكفغ نهعآلخممثسمل َّـمثألمل ي يؤلف طي ُألنه هو ا ّ نا ُ فيوصل، واألصغرِ ب األَ العالقةّ
يجة  طلوب(إ ا هان . جعمشحممتلكظ هثهيس)ا ً خاصةِو ال دَفرضُأن يّالبد  ّ   ا

ً علةُاألوسط يجةّ ليق با ه جلمبمل: ظهِ  م عجنخيمب جعلكجنمتتمثجملي ينعحليط عآلنحكيش .  حلمه
هث نعحكجيمل  هن قجن  يحممشقع عهثٰه.  ي عخكهئلكم حممثشغ مض عآلجغبلكههبىعع عخفمئيطعق نَّـ مم

هث نعحكجيمل غهمم ه مملكن عجنمقَّـلكن خفمثلك ش مض عجنثب سبة األ:أيي ليق ب  إ األصغر ِ 
ل:هظ ض م جنمبهب غ عخفحهب غ عآلمممق جنسظمييع ظن جغب مش جنثب ه آلن عآلمممق جضهب  ي

ل ض الي ممخص مض عجنجههئ عآلنم شهنعآلظمييع هن ن االستداللّو ا   .ِه به أو من غُ 
ظ عخفستيطم:ظه مكمثهيمل نُّـ ي عن مس ُّـهسف عحليط عآلنحكيش َّـىعن عجن ي  ش عمل عجنمثمئخل جعلكجنمتتمثجملي

هحممبخصقع هثجخيمب جفيطع ظنحكيش ني هثجخي جمحقن يالجعيط حم. جعمثمت نجعخل جمحقنومتألىع  عق ي حميعم جفمثشي
هل جنهئ ُّـمئ جفيطع ظنحكيش ل ظن ُّـهيمثيط عجنمثمئخل جعلكجنمتتمثجمل غ عآلمممق جنسظمييعشي  ش نعجنخيمب جعثب

ن جفيطع  ينعي هحمال ُّـهئ د طظنحكيشي س ا ا   هننعحكجيمل   اإلثباتًواسطة ُ األوسطّو
م جغلكجعمن غ عآلمممق جنسظمييع نظن عخفحهب م عجنخيمب جعثب هحلمه لي ض ي نظن ش جنمبهب

 . جنمبخصظه نعحليععقغ جغلكجعتملشيُّـيطغ مض عخفثلكم عخفتمئيطن جنمبحيطه جغلكجعمنيتهبيطفعجن
د،وعليه ونّإما  ُ األوسط فا  ـ  اإلثبات ً مع كونه واسطةـ َأن ي

بوت أيضاًواسطة شنعجنتمهيطُّـ ون : أيً،  ا ًعلة ُي بوت األّ ألصغر ِ  ظن حممئ  
هجلمبمل مع جني م عجنخيمب جعثب ن حكببلك حلمه عخم جنمبمتتمثجمل ني ُّـهئ ونّما و شه مض عجن  َأن ال ي

بوتًواسطة ه جلمبمل: ظه  ا ف عآلمممق مض عآلظمييعي مغ هغ حممششلك جلمبمل مملكحليععقش جن ي غ ي  جنثب
 .ُّـيطغ جنمبحيطيتهبيطفعجن

ن األولف ُإن  بوتٌه واسطةّإن: أي (ّ هان) ً معاِ  اإلثبات وا َفإن ال ئذّ  ٍ حي
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ِمَبرهانّس  هان أو ّ  لَال لم؛ّ ا ّ ألنه يعطي ا مغيط ى خفلكقع ن: حممب حكمسجنمتلكمّيةّ

يظه هنلك ن مض هنجيمبمك يمعمئيطننخميط . جعسبمك عحليععقغ: ه مض عحليطُّـيطغ هنثالط جنمئمبمنيتهبيطفعجن
ي ُّـجيمبمك جعمب جلمبمل عجنتمهيطُّـ حممئيشهقغي ظهث معلك نمسنَّـ فشو مغ  ي نظحفيعه جلمبمل عجنتمهيطُّـ نعجن
ف عجنحنظ:ظه ...ههنخيلك ف. ي ُّـسمسم هبلك جل جلمبمل نمغ يحممشقع مملكن عحليط عآلنحكيش ُّـبخل جلمبمل نمغ ي  ي

هخفمثلكيُّـسهب عجنمقَّـلكن ومتألىع  حمحمثشهعآلمممق جنسظمييع ممخص ُّـثبمن عجنخيمب ظُّـٰهلك ي آلهث ُّـبخل خفمثمل شي ي ي
ظ وىعجنحنظ نرمثمك جعمب م نمغيط َّـىعع عجن ظ مكمثهيتخل . حصىعع عخف يحممشقع ظفه َّـلكمعخل عجن

غ عآلمممق جنسظمييع: ظه.ههنخيلك عخمخيمثش ممخص سمه جع عجنخيمب جعثب ي ُّـثبمن عجنخيمبمل عجن غ ي مل جنثب
وجوديعآلمممق جنسظمييع نُّـخيجي عجنمبهبمثمل  غ ه نعحكجيمليعهث: ظه  ا صديق مض عجنثب ً  معاِوا

ه ُّـخيجي عجنخيمب نظهث نعحكجيمل:ظه لم مض عآلجغبلكغ ي ّفهو معط  ف ًاة مطلقّيٍ مغ  مض عجن
عخم  م،ّفس بهنعجنتمهيطُّـ ظن مض عجنخيمب نعجن ديدةهذ:  كقو  ارتفعت ُه ا

تج،ٌةّتمددها ف مُ ارتفعت حرارتٍيدة حد و،هاُحرارت ديدة:ُ في  ٌةّتمدد مُ هذه ا
رارةُفاالستدالل ِمدد اي عحليط عآلنحكيش : ظهِ بارتفاع ا ِ بالعلةٌ استدالل،ّ ّ  

علول شحملكحليععقغ جلمبمل مخيطف عحليطُّـيطغ ا رارة شي ِمدد بوجود اَم اُفكما أعطت ا ّ  
لحد هن  ك  معطية ش ممخص ظجلجيمن عحليععقغ عجنتمهيطُّـ نعجنخيمب: ظهِيدةا   ٌكذ
ر ارِجِنفس األ ِمدد اَ وجود وا اّ  . 

ا  ن ا ن   ُّـخيجي عجنخيمب نعحلهئ : ظه  اإلثبات فقطٌه واسطةّإن: أي(و
ن واسطةتمهيطُّـ نعجن م ي بوتًو ه مس ُّـهئ جلمبمل: ظه)  ا غ عآلمممق هملي نعخمخيمثي  جنثب

س جنسظمييع  هان أو  إنَبرهانّف ّ اإلَال ّ ألنه يعطي اإل،ّ  ُةّيّواإل ،ةّيّ
وجودُمطلق ف عجلجيلكظ عجنخيمب عجنىعه مس ُّـهئ هنتحمئمئلكه ننعجفيط،ِ ا مغ ه هن ظخمسلكن عجن  شي

يم )١( شديد ا لمية ب صدر: ّا ٌ العلية  مة ٌ مأخوذ صناّ زء ٣٧١راجع ص) م( من   ا
.لّاألو

ون) ٢( شديد ا مة ّصدر صنا: ّاإلنية ب لمية مأخوذة من  شبهة بالفعل ال ) ّإن(ّ  ّا

وجودّتدل بوت وا .  ا
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عحكجيمل جعيعَّـلكن  ل جفمه عجنعآلننجع ض م جنمبهب غ عخفحهب هحممشن عجنخيمب هثح. خيمب جعثب  ي

ف مغ هجنخيمبهب جلمبمل  عق عآلهثسلكن عجللكَّـ عقع جفمه جن عجنخيمب مملكنشهن ظهثحلكظ عجن  نَّـ ي
ف ني ُّـخيجي عجنخيمبمثمل. جعيعَّـلكن عآلن مغ  .ينَّـ ُّـخيجي عجن
ن نعحكجيمل: عمل َّـمتلكيحمتحمه ه ظن عحليط عآلنحكيش َّـ هنلك ُّـهئ هجلمبمل نيي غ ي  جنمبخيمب جعثب

عظ عجنخيمب : ظهشعآلمممق جنسظمييع  نقجن خفلك شه نخم نحكجيلك جعمثمتهتخص ظن يهجعلكجنمتتمثجمل حك
يقمميعهثلكن حممثخص معمئيطن هن ظن  يظن ُّـيعمغ عمل عجنجههئ عآلنم ييجعيط  هن عآلخكهئلكم وخكهئيظه ي

ن هنمتتجلكينعي ي آلن عآلنم جعيطجسشه حمال ُّـهئ ي  ي نجمحقن هن عآلخكهئلكم هثحييعهش عآلهثتلكفي
ل عجنمتحييعهييجعيط  نشعآلهثتلكف يلكغ حممشن حممثهتلك عجنبيطجس هثحيحق عجنتمهيطُّـمئطي عمل عجنبيطجسيهن قمغ  ي

ل عجنتمهيطُّـ عجنمتحييعهييجعيط  نشينجمحق عجنبيطجس  جنهئ ي عمل عجنتمهيطُّـ عجنبيطجسيهن قمغ
 .ُّـهيمثيط عجنمثمئخل

غ : نجعلكجلهبمبمل عحكجيمل مض عآلجغبلكغ نعجنثب يعحليط عآلنحكيش مض عجنمقَّـلكن عن ظحملكف عجن
المس حملكجنمقَّـلكن جعيعَّـلكن شههنخيلك عحكجيمل مض عآلجغبلكغ حممئيش حملكجنمقَّـلكن جعيعَّـلكن ش ى  نعن ظحملكف عجن
هث نعحكجيملع نشالعن هن عخفيععف هن مم غي عخمخيمثي عجنخيمبجيخي هنيظهث : مض عجنثب  نهن شمليمثمل عجن

هث نعحكجيمل  . عجنخيمب نعجنتمهيطُّـ نعحلهئهنخيجييظهث  : مض عآلجغبلكغهمم
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م هنلكغ عجنجيلكجنمك هثمئ حك مض عخفجيمبمك ظممثيع نجنىغُّـلكفغ هنخيمب ن عحليط عآلنحكيش : يجنمبت يخميط ُّـهئ
غ ظن جلمبمله ننعحكجيملشمهيطُّـ جعلكحلهئ مض عآلجغبلكغ نعجنتهنعحكجيمل ه مض عجنثب غ عآلمممق ي  جنثب

ن عجنمقَّـلكن شجنسظمييع المسجعيعَّـلكن  حممثهئ جنمتلك ى هعآلهثسلكن هنتخيجمك:  هثح خم و هنتخيجمكي نممشي  ي
ه حممشن عجنتخيجمك جلمبملهحملكآلهثسلكن ضلكجف. هحمهت ضلكجف يي غ عجنٰهح جنسهثسلكن نعخمخيلكي  شه جنثب

ه جلمبمل:ظه عخمي غ نهثهييغ عآلهنيع نعجن ن و هن فنن حميعمش جنمبمتتمثجمل مض جللكمس عجنثب  جعخل ظن ُّـهئ
ي جنسمممق مض هثهيس ظن جنسظمييع مض هثهيس ظن جنخيمبمل وعآلنحكيش هنخيمب ي  .و جغلكجنثمله

جنمتلك  عآلهثتلكف حمهت هن ي جعيطجسو خممثلكقي نممش عآلهثتلكفيَّـىعع عجنمئمثلكق جعيطجس: ههنثال خم
جنمتلكيَّـىعع عجنمئمثلكق هن عجنجههئ عآلنم :ُّـمتتمي. يعجنجههئ عآلنم  َّـ  عآلهثتلكفيجعيطجس:  حممئ

ميعحليط عآلنحك جنمتلك.  جنسمممق مض هثهيسهيش نَّـ هنخيمب  ي نممشه خممثلكقو جعيعَّـلكنيمم: هنهنثال خم
ه حمهت جفجملوخممثلكق هَّـىعع عجنمقَّـلكن جفجمل : ُّـمتتمي.ي مخممثلكقي حملكحليط عآلنحكيش نَّـ .ي  ه هنخيمب

جنمتلك. جنسظمييع مض هثهيس هعخفلكظ هنيعمممك: هنهنثال خم و هنيعمممكي نممشي  : ُّـمتتمي. حمهت خملكجع جنمبتجىغألملي
ي جنسظمييع ني جنسمممقيهنيعمممك نَّـ  حملكآلنحكيشش جنمبتجىغألملهعخفلكظ خملكجع  .ه جنمثيغ هنخيمب

ه عآلنحكيش جلمبملشحمهي مجمث َّـىعن عجنهييعنك غ عآلمممق جنسظمييعي ومتألىع  نعجنمقَّـلكن جفمثش جنثب
ينعجلمب ظهث ي :  خملكمشينَّـىعع هنلك دف جع عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ مض عآلخكلكقعغ. هلكي خفمثهلكيُّـسهب جعيعَّـلكهث

عظ جنهحك هعن عآلنحكيش جلمبمل:  خم ف عآلمممق هنجيمبمئلك ظن هنخيمبيي مغ جنشه هنجيمبمئلكهمه جن هعهث جلمبمل:  نخم ي  ي
م ف عآلمممق مض عآلظمييعهظن هنخيمب مغ ن جلمتي جحلك نَّـىعع.  جن ه جع رمك ظن معخيمب ظهث ممثحقع شُّـميهيمب ي

ي جنسمممق ن عآلنحكيش هنخيمب ه جنهئمت جلمبملشههنلك ُّـهئ ي ف عآلمممق مض عآلظمييعي مغ  . جن

.طصصش كصف: عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغش جنمبجهمثىط ظمح جلحل جع حكمثمتلك) ص(
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جن خ جعمئ م: ينجلمب جلمبمث عجنجهمثىط عجنجي ف عآلمممق هنجيمبمئلك:ظخم ف شه نمغ  جمحق نمغ
ينجلمبمل عآلنم جمحق جلمبمل عجنثلكذ.  نعحلهئ َّـ عجنثلكذش مض عآلظمييععآلمممق ه نعآلنحكيش جلمبملشيي  ي

مزمض جعيعَّـلكن مس خل خميط ينظَّـ عجنحيلكَّـيع هن عخفمتجيمئمث. ي مض عجنيطجنمث عجنثلكذ فنن عآلنمه نهنخيمب
ع جل َّـىعع عجنهييعم ش نجحشجمهيمب ي ظن عآلنحكيش :هلك هثىغُّـيطن جعمثلكهثلكي حملكجنجهمثىط ظنضِّـ عحللكم حممث

هث جلمبمل ن ل هن مم هُّـهبهئ ظن ُّـهئ ي جنسمممقي ف عآلمممق مض عآلظمييع ل هنخيمب مغ جنمتلكشه جن :  مممئ
مغيط حممثهتلك عجنمتلكقي هنلك ُّـتحيعي نممشم عجنمثهتلك عجنمتلكقيَّـىعن عخلجهبمل ُّـتحيع( ) م عجنمثهتلك عجنمتلكق ُّـ

ف عجنمتلكق ظمممق مغ ه نَّـ جلمبملشه نجفيعمممل عجنمتلكق نعحكجيملشحم ف عجنمتلكق مض عخلجهبمل هن ظشلك ي مغ ي جن
جنمل ن َّـىعع عجنمقَّـلكن جعيعَّـلكن مسش جنمبمتلكقههنخيمب ي نُّـهئ  . ى
غ عآلمممق مض عآلظمييع ي جلمبملن ي جنثب ن عآلنحكيش هنخيمب هخميط ُّـهئ ي  ممخص حكمثمسجخ مض ش جنه

 وغيتهبيطف هنوُّـيطغ جفيطي نممشهغيتهبيطفَّـىعن عحليطُّـيطغ هن: حص هنث خمشيظخمسلكن عجنمقَّـلكن عآلذ
 يحملكحليط عآلنحكيش.  فقمغمل جفيععقهتلكه َّـىعن عحليطُّـيطغ هنيعمعهيخيمل:ُّـمتتمي.  فقمغمل جفيععقهتلكههنيعمعهيخيمل

م)يتهبيطفعجن( نَّـىعع عجنمئس هن . )معهيلكل فقمغمل جفيععقغ عحليطُّـيطغنَّـ عق( جنمبمتتمثجمل ه هنخيمب
 .عجنمقَّـلكن َّـ عخفمهجيمبِّـ جلمبمث جعلكجنيطجنمث

خ   جلمف ممالن عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ جعخييط ظن قحس عإلينجلمب خكلكقف عآلخكلكقعغ عجنجي
ينظجف عجنمقعَّـخل جعلكحك عجنمقَّـلكن َّـ :  حممئلكمشيقمميع عآلحفحق ممال عجنمئسهبخل عخفتمئيطهنخل

و آلهث هنخييش)يمس(جعيعَّـلكن  ف نعجنخيمئي مغ  مض ه جعخص جن حكبمكينعجنخيمب عجنمثمئمثمت.  جنمبسبمك مض عجن
ف يهبمئيطهنحم.  ممخص قمميعهثلكنشجعي عي ي سمهي عجنمئٰهمثمل عخللكقف جل ظمغىغعظ مغ تلكن ظخميطن مض عجن

 شمض عجنخيمئ حممئيشي عي  حمال ُّـخيجي عجنسبمك)يعن(جعيعَّـلكن يظهنلك ن. هنعجنخيمئ مجمثخيلك هن عجنمتتمثجمل
هنلكينعجنخيمب عجنمثمئمثمت ف هنخيمب مغ ن حكببلك يظهثي عي شه سمه جع عقع مملكن عجنسبمك مض عجن ه ي ُّـهئ

هث جمحق  عخم .نجنىعجن ي ُّـمهمبِّـ ظن ُّـمئ مض عجنمقَّـلكن. تيمض حكببمث المعلكنمض عجنخيمئ جنهئ  حملكجن
ن حكببلك مض عجنخيمئ حممئيش ن عجنمقَّـلكن جع جعيعَّـلكن شهمض عجنمقَّـلكن ُّـهئ تلك يهنمئيطهنن) يعن( نُّـهئ

.عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



  صضص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن
ينعهثخص جليعحمتلك .  نجنمثستلك ظخميطن مض عجنجيبشيَّـىعع عجنمقَّـلكن ظخميطن مض عجنخيمئ آلشخص ظجليعم جلمتيطهثلك ي

ي آلن عجنمبهبمثمل َّـ عجنخيمبمثملشين نعيجعمب ي غشي يُّـخيجي جلمبمل ) يمس( نجعيعَّـلكن شي نعآلهثمثمل َّـ عجنثب
مع مض ) يعن( نجعيعَّـلكن شعحلهئ جلمف عآللكالم ف جنهئ ُّـخيجي جغب مغ يي ُّـخيجي جلمبت مض عجن

 . حميععمغشي نخميط قمميعهثلك َّـىعع عجنهئالن جعهبخيمتلكن جلمتيط معخييعضمتلك جنهلف عجنمئسهبخل.عجنخيمئ
ن عآلنحكيش جلمبمل هنخميط ي ُّـهئ ي جنمبي مظشمتتمثجمله ظن هنخيمب ن ظجفيط هنخيمب و جلمبملو جع ُّـهئ  ي

حصلك عيحفيعونعجفيطغ ن عجنمتتمثجمل هنخيمب ف معالقني جحلك ط نمعهئ  جعمثمتهتخص ُّـمتجهمس ال حفلكقمغوُّـخيمت نمغ
مظ ف شي عجنخيمبمل عجنثلكجنثملوهن عجنتالقن جعخل هنخيمب ف ظجفيطرلك نمغ  نُّـستهئجه هن نمغ

ف شعيحفيع ف جلمبمل عحليط عآلنحكيش جنمبحهئ جعلكحكتحلكجنمل نمغ مغ ن عجنخيمب جع ي نعهثخص ُّـهئ يي
م هن ي فنن حتمئ جلمبتعخفخيمب م عيحفيعشي ف عجنخيمبمل جفمه عجنخيمب جعلكخفخيمب مغ ي حممشقع جلمب جع  طى

م جل جلمبت ييحكتحلكجنمل ختمب عخفخيمب حص. ي  و مملكمعمكي نممشه مملكمعمكو عهثسلكن يمم: هنث خم
ه حملكجنهئتلكجعمل جلمبملهضلكجف مغيط جعخل عجنهئتلكجعمل نعجنٰهحش آلجغبلكغ عجنٰهح جنسهثسلكني   ني ُّـ

وظه جلمبمل ي جنمثملي و ظن هنخيمب يجنهئ  ل  هنتالقهنلكن مض عخللكقفشنعجنٰهح عجنهئتلكجعمل : ظهشنرلك. ي
هآلن جلمبتهتخص نعجفيطغ ل العجنتالقن جعمثمتهتخص جنمثيغ جعىععجخ ي  .ي

م عيحفيع جنخل ُّـستمبىغن عجنخيمب جعلكخفخيمب ينَّـىعع عجنمقَّـلكن ُّـسهب . حملكجنخيمب جعمسجفيط عخفخيمب
 .يجعلكآلذ عخفجيمب

غ نهثهييغ عآلهنيع جلمبمل ن عحليط عآلنحكيش مض جللكمس عجنثب هنخميط ي ُّـهئ ي ي ي ه ظن هنخيمب
ف هنث عيحكتشجنمبمتتمثجمل مغ ن عجن ف:ظه ل يطيم جعهبهيهت مغ ن  ل  عحللكمم جل عجن جلمف مم

ف مغ ف هثهييغ عجن مغ ن عجنجييعُّـ حممثشنعمغمك عجن ف ل  حممثهئ مغ هجفيطع ظنحكيش  ل نَّـ عجن ي
م عمل عجنمتتمثجمل ظ هث نعمغبلك: ظهشجنمب  .ه مم

ف عخفجيمب جنمثيغ جلمبمل مغ هحملكحليط عآلنحكيش نَّـ عجن ي ي جنمبمتتمثجملي  ني رلك شه ني هنخيمب
ين جنخيمبمل وهنخيمب ي  نقجن آلطو جغلكجنثملي ن هنخيمب عمغمك ي ُّـخيمئ ظن ُّـهئ ف عجن مغ هن عجن ي

. ضصصش كصف: عآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغ) ص(
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غ هنتالقهنشجنميحقن مغ ف نعجن مغ ن عجن هنخل نعن مملكن هنهيهت  خل هنمتتىغجلخل جعلكجلتبلكقرلك هنهيهت

 جلمت ز نخميط ُّـخيمقشملي جعيعَّـلكن عخفالقهنلكغ عجنخيلكهنيسهبنَّـىعع عجنمقَّـلكن ُّـ. و نعجفيطغومثمئملجفمئهن 
 .يمبجعلكجنجهبمث جعلكجن
ميمعٰهحعقع ع يعن عحليط عآلنحكيش عقع: من َّـىعن عآلخمسلكن هثمئ  مض ه مملكن نعحكجيملي

هث نعحكجيمل. يعني حملكجنمقَّـلكن ُّـسهب جعيعَّـلكن شعآلجغبلكغ حممئيش  هنعقع مملكن جعلكآلضلكحممل عمل مم
غ ظُّـٰهلكهمض عآلجغبلكغ نعحكجيمل ن جلمبمل: ظهشه مض عجنثب ه ُّـهئ غ عآلمممق جنسظمييعي  ش جنثب

ه حممششلك جلمبملط عجنمتلكق: هنث يمسيحملكجنمقَّـلكن ُّـسهب جعيعَّـلكن  ي غ عحليععقغ جنمبخصظي  : نهنثش جنثب
هجلمبمليغ حممششلك عحليععق غ عجني ي حمبلكآلضلكحممل عمل ظن عحليط عآلنحكيش ُّـخيجي شُّـيطغ جنمبحيطيتهبيطف جنثب ي

سعجنخيمب جعمسن عخفلكظ جفلكق ي ن نش ي ي ُّـخيجي نُّـبخل جلمبمل قجنشهغيتهبيطفعحليطُّـيطغ هنمم ن جلمبملشي ه حممثهئ  ي
عخم نمض عجنتمهيطُّـ ينَّـ فعألخص شتيس. مض عجن ه جعمسهث جلمبمله ي م عجنخيمبي  ش جنمبتمهيطُّـ نحلمه

هخفلك ظهنهئ ظن ُّـمئ جفيطع ظنحكيشينعي  ن ل مض جعخيىش عآلجفمثلكن ل جلمبمل نشي هجنهئمت ُّـهئ ي  مض ي
عخم ظُّـٰهلك عخم جنخيمبملشهعجن ي مض عجن ن هنخيمب و نُّـهئ ي ي جنمبتمهيطُّـش ظحفيعهه  ينعي. ه ي هنخيمب

ن جلمبمل هحممشن عجنحنظ ُّـستحمث ظن ُّـهئ ي هن مغهتمليي و نهنخيمب  .و نعجفيطغه
هحملكحليط عآلنحكيش فعألخص ُّـهيمثيط ظهث جلمبمل ي ي م عجنتمهيطُّـ نعجنخيمبهي يظهث جعلكآلضلكحممل ي عي ش حلمه

غ عآلمممق مض عآلظمييععمل ق ي جنثب ن هنخيمب يحممشن عجنمتلكق مض .  مملكجنمتلكق نعحليععقغشهجن ُّـهئ
عخم جلمبمل هعجن غ عحليععقغ جنمبخصظي عخم جلمبمل نعحليععقغ مضش جنثب ه عجن غ عجني  شُّـيطغ جنمبحيطيتهبيطف جنثب

عخمخيمث ينخميط ُّـٰهلكم عجنمث عجنخيمبمثمل عجن ن جعيعَّـلكهثلك شهمل ظُّـٰهلكي عخم همثلكيخفه حممثهئ ن مض عجن  نخميط ُّـهئ
غ عآلمممق مض ي جنثب ه مملكحليععقغ حممششلك جلمبملش عآلظمييعههنخيمب ي ف عجني مغ     مض عحليطُّـيطغيتهبيطف جن

. هغيتهبيطفَّـىعن عحليطُّـيطغ هن:  نخممبمتلكشي َّـ عحليط عآلنحكيشيتهبيطفل ممخص قمميعهثلك ل حممب مغخيمبمتلك عجن
 وُّـيطغ جفيطي نمم)...َّـىعن عحليطُّـيطغ عقمعهيخيمن جفيععقهتلك(ي جعخيهئيغ عخفثلكم عخفتمئيطن :ظه

هجفلكقغ حمهت هغيتهبيطفهن ميتهبيطفي حممشن عجنشي ُّـهيمثيط عجنتمهيطُّـ  نَّـ شهع ظنحكيشي نمغخيمبمتلكن جفيطه هنخيمب
غ عحليععقغ جنمبحيط ههن ظن عحليط عآلنحكيش جلمبمل: نَّـىعع هنلك خممبمتلكن. ُّـيطغجعثب يي حمهت .  جنمبتمهيطُّـي

هث نعحكجيمل ه مض عآلجغبلكغ جلمبملههن جفمثهن مم مش جنمبتمهيطُّـي عخم هنخيمب . ه نهن جفمثهن عجن



  ضضص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن
م جلمف عجنخيمبمليحممثستيطم ه جعلكجنمقَّـلكن عآلذ مخمثمثىغع جن هلكي نَّـىعع هنلك ُّـسهب عظجيالجفشي جعلكخفخيمب ي

ن عحليط :  نَّـشي ظجلمت هنلك ُّـسهب جعلكجنيطجنمثشمئس عجنثلكذ هن ظخمسلكهنجل عجن يظن ُّـهئ
غ عآلمممق مض عآلظمييع ي جنثب ه نعن مملكن جلمبملشهعآلنحكيش هنخيمب م عجنخيمب ي عخم حلمه  مض عجن

م عآلمممق جنسظمييع  .جعحمه
ن هن جلمبخصظ عخفمتجي ظن َّـىعع عجنمئس هن عجنمقَّـلكن ي ُّـهبهئ ظن  يَّـىعع نقمميع عخفحمئمئ ي

يشيحفيسهُّـهيمثيط ُّـمئمثمتلك جعلكخفخيمت عآل ه آلهث عقع عحمجكضت هنخيمب مي حمهئ شي ه جن جلمبملوهنخيمب  ني شي
يهنخيمت آلن هثجخيمب جفيطع ظنحكيش جنهئ هثستهئجه جلمبت ه  ل جفسمك عجنهييعك ل ي عق عهثشي

ه معخيمب جعمسن جن جلمبملشيخمب ظن معستيطم ع. يي يعن جعيعَّـلكن عآلن :نجنىعع خملكجن  ي ُّـهيمثيط )عجنيطجنمث( ي
 .ي آلهث ُّـمبىغن هنمت حتمهمث عحللكظشعجنمثمئخل

 مممث ُّـهبهئ عيحكتيطيم : نَّـشملي مض عآلجعحلكغ عجنهيمبسهيمثهملنهن َّـمتلك معمتجهمس هنجههئمب
م جلمف عجنخيمبملط هن ظهث ي ُّـهيمثيط عجنمثمئخل يجعلكخفخيمب ي هن ظن مجمث عحكتيطييمعمتلك عجنهئالهنمثشي مل جلمف ي

ف عإل هنبمتمث  شهييمل ظني عآلجعحلكغ عخفمتجيمئمثينَّـىعع هن ظَّـ.  جلمف قجنهمليعجغبلكغ نمغ
نوحمهب مغهتمل. هيطغ جغلكهثمثلكيمل عخفخيمئينعجنهيمبسهيمث جن ي ُّـهيمثيط ) عجنيطجنمث(يَّـلكن عآلذ يعن عجنمق:  ُّـمئ

مل ي هن عجنمقعَّـخل عجنهيمبسهيمثون مض جلمب عجنهئالن نمض مجمبملي ُّـستيطجنو جغلكهثمثملو نهن مغهتملشعجنمثمئخل
م جلمف عجغبلكغ عجنخيمبمل م ي مض ظنقحس عإل عجنجيبلكلكبلكأل يعجنخيالهنملنحصىعع ظهثهئيع قجن . يجعلكخفخيمب

ي ظن :عخفمتجيي حممئيط حتمئ مض ممتلكغ عجنمقَّـلكن هن شيجعيعَّـلكن عآلنيظهنلك ن: ط خملكمشلكُّـمل عحلهئهبمل
م عمل عجنخيمبمل ي ُّـهيمثيط ُّـمئمثمتلك م هن عخفخيمب هعجنسمب  هن مغيعُّـلكن جللكفهت جلمف عيحكتيطيم ي

عمغمك ي نهن عخفتحيعم آلجغبلكغ ش نجعلكحللكفغ آلجغبلكغ عجنمئيطُّـشجعلكخفهبهئ آلجغبلكغ عجن
قغ مض جلمب عجنهئالن مكلكَّـيعَّـلك عيحكتيطيم هن يفجنملنَّـهئىعع مجمث عآل... يعخفحيعم  عخفىعمم

م عمل عجنخيمبمل هنه نحكحقشيعآلجغيع جلمف عخفهسجغيع ينخميط جغبمن مض جلمب عخفمتجي ظهث ي ُّـهيمثيط ! ي عخفخيمب
 . عخفمهجيمبِّـ جلمبمث مض جعلكغ عجنمقَّـلكنيحفيسعجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآل

.صصك: هبملشلكُّـمل عحلهئ) ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ ضضص
عخم عحكتيطييغعقنش  مغمث َّـىعن عجنمقعَّـخل نظشلك مض عجن هحمخص َّـ مع ه عهثمثملي  ه ظن َّـ هثحي

ه هثيعمغخي عمل عيحكتيطيم عجنمبهب جعلكجلتبلكقن هنهيمثيطع جنمبمثمئخلشهن عيحكتيطيم  .ي
ميعن َّـىع هن عيحكتيطييغ عجنت ُّـحيهتيع هنمتهتلك ظشلك حكمب م عمل عجنخيمبمل ه نحكحقي ي هن عخفخيمب

هعن عحكتجيخيمتلك عقمغلكجلهتلك عمل عيحكتيطيم عجنمبهب عجنىعه َّـ حكحق م ي ي هن عجنخيمبمل عمل عخفخيمب
 .هيط عخفجههئمبمل عجنت جليعضمتلك حصلك ظهثهيلكيحمتتمسممي نعي شمعهيمثيط عجنمثمئخلومتألىع حمحمث

ين عخملكهنمل عجنمقَّـلكن عجنمبهب  جليطن عهنهئلكقحس عإل عجنجيبلكلكبلكأل يعجنخيالهنملَّـىعع نُّـيعه 
يظُّـٰهلك مض مجمث عخفسلكأل عجنهيمبسهيمث ف عإل معخيلكمله  شهمل حمٰهال جل عخملكهنت جلمف عجغبلكغ نمغ

 عيهثتمئلكم هن ظجفيط عخفتالقهنخل : ظهشملينجفخن عيحكتيطيم جعمقَّـلكن عخفالقهنلكغ عجنخيلكهن
جنشعمل عيحفيع مغ مض قجن جعمئ جلهتلك ل ظه:  نقمميع عجن ض ن هن ي عجنهيمبسهيمل ل ظجل :يعن مم

مغشعآلخكمثلكظ ي جنحنظ ُّـ ن هنخيمب ومك ظن ي ُّـهئ  عق ي حفلكقف َّـمتلكم حمال ش جلمتو حفلكقفه
ه حملكجنمقعَّـخل عخفستخيهبمبمل حممثهتلك جنمثسمن جعيععَّـخل خفمثملشيجلمبمل ي ظن عجنسبمك مض جليطن : ُّـخيمتي

هنلكي مض عخفسلكأل عجنهيمبسهيمثيعجنمبمغيعُّـلكن جعيعَّـلكن  ل عجنهيمبسهيمل َّـ شهمل جلهب ض ي حمسن هن
ف عخفجيمب مغ ف عخفجيمب ي جلمبشعجن مغ عضِّـ ظن عجن ي نهن عجن ي عي  عق ي حفلكقف جلمتشمل جني

فن معخيلكمل َّـ ظهث معخيلكمل ي جلمبمل جن. عجنخييطن مغ مض جليطن مغيعُّـلكهث آلجغبلكغ نمغ ينعجن  حمال شي
 : هن عآلجلالنهنَّـىعع هنلك قمميعن مجمبمل.  جلمبمث يمسجعيعَّـلكن 

ي آلهث ي حكبمك شه جضىشهجنمثيغ جلمبمث جعيعَّـلكن ل معخيلكمل ل يحملكآلنم: خملكم عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ
ه جع مملكن خممثلكحكلك خكبمثهتلك جعلكجنمقشجن ه آلهث عحكتيطيمشَّـلكنه ف ظهث ُّـمئتيض  هن جفلكم عجني يمغ

نشهنعمغبلك عمغمك مممث رمك ظن ُّـهئ  .ي نظن قجن عجن
فن جن هن قعمع: نخملكم مض عجنتخيمبمثمئلكغ ي حممبىعجن عجنبلكقه َّـ عحل شيعحل هنلك نمغ

عن جعلكلك ف ي جعيعَّـلكن جلمبمث ني ُّـشهنهنلك حك مغ ى ممخص ظن نعمغمك عجن  .هن قعمعي عي خييعمي

.صصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
.صص كشضصعجنهيمه :  يجع حكمثمتلكشعخفبيطظ نعخفخيلكف) ص(
.صضك: عجنتخيمبمثمئلكغش عجع حكمثمتلك) ص(



  ١٧٧ ...........................................................................................صشصجص اخثضصن
ٌإن االتتجصج خشحخ: ّاتتصهلجوحصل صطر  ّ يف األين واخسسيّ  واخواةص ،ّ

ٍبرصح خشظ خرسوال خخء ٌ بل ضو جسص،ً أصالً  به ّخص ضستطلّ حسل . جلسشع خص جطاهّ
ً ضسون دخشال إششص،جت وةوده ّ ً. 

ص وجطم ةطضصشه ّ يف اتبصتض اخزسسزشّطا بصخشسبص إح جطم ةطضصن بطضصن اخسمض
 حال جيطي حششجم ّبصخشسبص إح بطضصن األنّأخص  و،يف إةبصت وةود اخواةص برصح

 : خوةشج؛ًأضذص
ّن اخرسم إ:  حصل؛ه جت األثزصرتخص اخذبصجبصإلي يف برسشسّ خص ذحطه اخرال:آلىأليي

ً حشسون إةبصت وةود اخرسص به ةصششص،ّخع اخرسم بوةود جسته حبسهّ إال ّبصترسول ال ضتم ّ، 
 . ضسظم خشه حتدشل احلصصل: ضرشيًخزوا ال أةط خه

ُن ذوات األثبصب ال بإ :ىلهمه  ف جتّ حصخرسم بصترسول ضتوح،بصثبصهبصّ إال رطفّ
 . خظم اخطور،ّف اخرسم بصخرسص جت اخرسم بصترسولّ حسو بوح.ّاخرسم بصخرسص

ّوجت ضطا األثصس رصح بصشه   ّبطضصن األنّ إال ّال ضبسى خسبحض اخزسسزيّ
ج إح ّ حشسسك حشه خن أتط اتتالزخج اخرصخ،صّاخطي ضرتسط حشه جت اتالزخصت اخرصخ

 .اآلتط
ّحطس رسه حالخه ّ أن:وال خيزى ّ يف جطم ةطضصن اخثضصن اخسسي يف اخزسسزص ّ

ّجسوخص ويف األهلش  : ضطبسظ جت أخطضن،ً تدوصصّتظرشى األصت بصتً
إذا مل شسبل بطخك حجم أوضحشصه ّأخص  و،صّ خبشصه يف ضصبع اتسصخص اخزسسزش:يآلآلوي

ً أن اتحسول ال ضدثط أن ضسون خسصوضص :تشض أةبتشص يف رشتشص جت األثزصر ّ

.٢٧ ص٨ج:  األربرصّاخرسسشصحلسسص اتترصخشص يف األثزصر  ا)١(
.٣٩٦، ص٣ ج،١احلصجشص رحم: اتدطر اخسصبق )٢(
.٢٧ ص٣ ج، ٢ احلصجشص رحم:اتدطر اخسصبق) ٣(
.٦ص: حالم بسشظخص اتطتل هلطه اخدشصجص: هنصضص احلسسص) ٤(
ّ، بسطضطا ألبحصث اخسشّصت بصترشى األجمّ رشح حتصب األثزصر األربرص األهلش،اخزسسزص) ٥( ط ً



 ٣ ج ـ  رشح حتصب اتشذق................................................................................ ١٧٨
ٌ حسسثضصن اخسسي يف بسك اتسصإلل حمصل، خشهّأتظ بل حط ضسون ،توضوع اخرسم ّ 

ّ حجم أجث إخشه خن أن األحرصل األهلش،ٌواثع ص ضسسن إةبصهتص خن جطضق اخدزصت ّ
ٍ جت حون اخرصمل خمسوحص جت أتسن شرصمّ تشض اثتطل،ص إل ببصرك وبرصحّاخطابش ً، 

ٌ األتسن اخطي ضو جسصّوأبسشه برسسه اخطايت وخن اخواضض .  خسرصمل بشرصخه األتسنّ
 .ّ خن اخرسص جت اترسولٌاثتطاللّ ألشه حييّسـّأن ضطا اخثضصن خ

ّ إن احلط األوثع :ييثمممم ًأن ضسون جسصّالبط ّ  شسبل إذا ملّأخص  و، خسشتشجصًصّ تصرةشّ
ًذخك وذضبشص إح أن اخطي ضدثط يف اخثضصن اخسسي أن ضسون األوثع جسص ّّ  ًصّ حتسشسشّ

ً ال جسص،بحسص اخواحع وشزظ األخط خسشتشجص ً جشششصًصّ تصرةشّ حمصل تص ذحطه  حال ،ّ
ّحطس رسه ّ. 

ً إن اختالزم بج األوثع واخشتشجص بصرة:تننمهن ّص تصرةشّ ضسون وةودضّ  ،ًصً
ًص خزشوخشص بحسص اخواحع وشزظ األخطّوأتطى حتسشسش ًّ. 

ّصص  خن اتتالزخج وةوده اخلال ضو خص ضسون خسل:آليىلمهن ىأليي لن ىلهوىي
ّ حصختالزم بج وةود اخرسص ووةود ، بوةص بالزخشجمٌصّ وةودضٌبه وبشششجم رابذص

ٍ جسصَ وبج وةود خرسويل،اترسول  .ٍ ةصخثصّ
 ّ بحسص اخوةود اخلصرةيّرطد تشض ال ب، خص مل ضسن حطخك: ىلهمه لمنيىلمهن

 خن اخرسل بحسص ٍ بتحسشلّرطد اختّإشجم و، بشششجمحي وةوديحي تصرةيٌرسل بالزمُ ضّتتى
 حصخوةود ،ّزم خوتطة اتدطاق اخلصرةي ضسون اختالّإشجم و،اخواحع وشزظ األخط

 يف واحرشص ّرطد حال ب، يف اخلصرجصّن صزصت اخوةود جشششإ تشض ،صّشسشسوصزصبه احل
ً ضسسن أن ضدث برذشص جسصّتتى ّاخلصرةي  ً أو بسون بصمجرشص خرسوخص، خبرظّ

 ،ّاخشزظ األخطيواخواحع  ضو بحسص اتزشوم ّإشجمضص ّرطدّ وبسثطضص وب، آتطٍخخء
 ،يف اتدطاقّشزك ّ بسرشى أهنص ال ب،ٌ ختالزخصٍ واتطٍ خن خدطاقًي خسوهنص خشتظجصحش

.٣٢٧، ص١ج: خدشط حشخ اختسشسي ا: بسسم،حجمل احلشطري



  طضص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن
 .و جعبخيٰههتلك جلمف جعخيىشينجنىعع ُّـهبهئ ظن ُّـستيطم

ينَّـىعع هنلك دف جع عجنجهمثىط مض جعيعَّـلكن عجنجههيلكظ جفمثهن جليط عن جلمف قُّـيط ي  حس عحلمث
حكيش هعن مجمث هنلك َّـ حكبمك: خملكم. ي هن عجنمقَّـلكن عجنمبهبش عآلهثسلكنيجعت غي ف عخفجيمب مغ   جن

فن جنسظمييعيعهنلك )  عجنمتتمثجمل:ظه( مغ هث حكببلك جن ن حكببلك جنمتهييغ عحليط عآلمممق هن مم هظن ُّـهئ  شيه
ن حكببلك ف عآلمممق مض هثهيسهظن ي ُّـهئ مغ  . جن

ف عآلمممق مض عآلظمييع:ظه(نهنثلكم عجنثلكذ : خملكميجغ  مغ ن حكببلك جن  ني شه هنلك ُّـهئ
ف عآلمممق مض هثهيس مغ ن حكببلك جن م) هُّـهئ عن جضهب هظن عحلمث حكيش حسمب جلمف و جلمف قُّـيطي ي جعت

ه حملكآلهثسلكن جلمبملشعآلهثسلكن ف قُّـيط ي مغ عهثلك جن مشهجفمث عن جضهب ه آلن عحلمث  شهي جلمف عآلهثسلكني ظني
م. نعآلهثسلكن جلمف قُّـيط عن ممىعجن جضهب م.  جلمف قُّـيطهحملكحلمث  جلمف هنممىعجن عجلس جضهب

عن فن جنسهثسلكن جلمبمل. جلمف عآلهثسلكني جغ عحلمث عن نمغ هحملكحلمث ف عآلهثسلكن ي  مض نمغ
 .همغسخص

عضِّـ ظن عآلهثسلكن جنمثيغ جلمبمل هنهن عجن عهثمثهملي حفلكقمغمثيي غ عحلمث  ني شمل جنىغُّـيطي جنثب
عن جلمبمل هعحلمث غ عجلسهبهملي حفلكقمغمثي ه جع رلك جلمبملشمل جنسهثسلكنيمث جنثب  معيعمعبيش جعخيلكمس هملي حتمبمثمبمثي

عخمخيمثيعخفهيلكَّـمث عجنمتهييغ عآلهنيعُّـ فيمل عجن مغ فع مض عخللكقف جع مغ ومل نعن مملكن عجلهبمث هن  ه
ن عجنمقَّـلكن خفمثلك ني جفلكمغمل عمل عجنت. ونعجفيط هنَّـىعع ُّـهئهي آلن ُّـهئ  جعخل ي عخللكقمغيخييطفي

م  .يعجنخيمبمل نعخفخيمب
م عمل لك مملكن عآلهنهئلكن ل جلمتيط عحلهئي خفش جلمف قجنهجعمتلكظ يخصظ ل َّـ جلمبمل عجفتمثلكف عخفخيمب
عمغمك حصعقن شعجن ن خم عمغمكو جحهئي نممشهعجنخيلكمس جحهئ:  ُّـهئ  هن خمبمث  ستلكف عمل عجن

جن عجنىعه َّـ جفمئي هن ظن شيعجنمقَّـلكن عجنمبهب عمغمك هن لكيعُّـ عجنخيمب جعهبخيمب مثمئمل عجغبلكغ عجن
ف عخللكقمغيتمهحملكجنخيلكمس عخف. عجنخيلكمس مغ ي جن ي جعلكآلهنهئلكن نعن مملكن جعحسمك عجن ه هنخيمب

ش عجنهيمه عجنسلكجع هن عخف) ص( .صطش كصف: مئلكجنمل عآلنملعجنجههيلكظ عخفمتجي
.عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صطص

عخمخيي عي شلكملمعخي يظهث جعحسمك عجنتحمبمث عجن ي َّـ جلمبمل عيجفتمثلكف عمل شي عجنمتهييغ عآلهنيعهي
عمغمك عجنىعه َّـ عجنمتتمثجمل ن عآلهنهئلكن عجنىعه َّـ عحليط عآلنحكيش جلمبملشعجن ه حممثهئ ي  جنمبمتتمثجمل ي

عمغمك: عجنت َّـ  .عجنخيلكمس ستلكف عمل عجن
جنملعقنش  عمغمك معخيلكمل نعن مس معهئ هنخيمب و آلُّـمل جلمبملهقعغ عجن ي ن يظن عخفالم مض ممي عي شي

هعجنمقَّـلكن خفمثلك جنمثيغ َّـ َّـىعع  ....هنمتلكني عخفالم هنلك خميطيعهثخص نشي
ف عمل هنلك قمميعن عخفمهمت  هان : خملكمطقحس عإليجعخييط َّـىعع هثخي  :  قسمّ اإلُوال

ون .١ أل  وجودُ األوسطَأن ي ِ معلوال   عآلمممق مض :هظ .ه  األصغرً
هعآلظمييع جن جلمبمل مي ن عحليط ع. ه نجن هنخيمب ف عآلمممق مض ينَّـمتلك ُّـهئ مغ ي جن هآلنحكيش هنخيمب
هعآلظمييع ي جلمبمل ه حممششلك جلمبملش ممخص قمميعهثلكن مض هنثلكم عجنمتلكقش جني ي غ عآلمممق نَّـ عحليععقغ ي  جنثب

ه جعخالم هنلك جن مغخيمبمتلك عحليععقغ جفيطع ظنحكيششمض عآلظمييع نَّـ عخفلكظ ن شي ي حممششلك ي معهئ
هجلمبمل جنملشي ن هنخيمب غ عجنمتلكق جنمبخصظه جع معهئ ًال علة  جنثب ِم َ عكس،ّ  ومغهتملي مم  ي مضّبرهان 

ض عآلمممق هنهئلكن عآلظمييع ي حممشهث مض جعيعَّـلكن شي جع جلهئس مض عحليط عآلنحكيششجعحمثهن ُّـ
يمس همملكن جلمبملى غ عآلمممق مض عآلظمييعي ي هن جعمئلكأل جلمبملش جنثب ن هنخيمب ه نَّـمتلك ُّـهئ ي  ه

 .جنمبتمهيطُّـ نجعمئلكظ عآللكيععم جلمف هنلك َّـ جلمبمث
ال خفوجعيعَّـلكني مم  نَّـشومل عجنت ظخهثلك عجنمثهتلك خمب خممبمثي عجنمتمئجيمل عخفهتهبيتٰهِّـنهن َّـمتلك مع  ي

ال عذوُّـهبهئ ظن هثخيهئس عمل جعيعَّـلكن يشي ه جعمسن هثجخي عحليط عآلنحكيش هنخيمب  .ي
م معلكقغشو نعجفيطو هن هنثلكمقحس عإل يمهمتَّـىعع نخميط عحكتهيلكف عخف  ه جفمثهن مغخي عخفخيمب

هجفيطع ظنحكيش ه نظحفيعه مغخي عجنخيمبمل جفيطع ظنحكيششي ي جنشي و قيل  :  ممخص قمميع مض خم كما 
تقدم ثال ا ِا ديدة :ي عجنمقَّـلكن عجنمبهب عجنىعه قمميعن مضّ  ٍيدة حد و،ٌةّتمدد مُهذه ا

رتفعةٍةّتمددم  س نَّـمتلك جفيطشي ظمممق مض عخفثلكم عخفتمئيطنس جفيطيتهبيطفيحممشن عجنهاِ حرارتُ درجةٌ 

هعآلحصمثلكغ جعلكخفخيمت عآلحفيسش معمئيعُّـيعع جنيطقنق عجنسمثيط ممخصم عحلمثيطقه: خف شلكُّـمل عحلهئهبمل) ص(  شصف: ي
.طضلضضك
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ه نظلكقغ عحليععقغ جفيطع ظمممقشيظنحكيش نظجلجي عحليععقغ جنمبحيط عآلمممق  ُفاالستدالل شي

ِمددبا رارةِ  ارتفاع درجةّ علول  العلة ٌ استداللِ ا ف :ظهّ با  جلمف نمغ
م ظنمغيطَّـلكشيعجنخيمبمل فيعهثخص نشي ي ظن عخفخيمب مغ م هن ن جلمبت يالجعيط  حمشه عخفخيمب يظن معهئ

فغ مغ ُنه إ : مض عجنمقَّـلكن: ظه، فيهُفيقال : ممخص خملكمههن ق اإلنُفَستكشّ  من  بطر
علولِوجود ِ العلةُوجود ِ ا علولُ العلمُ فيكون،ّ لعلم ِ بوجود ا با    .ّبوجود العلةً س

عخم ي مض عجن هث هنخيمب هحملكحليط عآلنحكيش هن مم هظهث جلمبملي عي ي ي  مض ه جنمبتمهيطُّـ ننعحكجيملي
ون : ممخص خملكمشعآلجغبلكغ ك ي علولُف ن عحليط : أي،  اإلثباتً واسطةُ ا ي ُّـهئ

ًعلةعآلنحكيش  لعلم بالعلةّ  ّ.  
ي جنمبخيمبملشعقن عخم هنخيمب ي حملكحليط عآلنحكيش نعن مملكن مض عجن ه يظهث جلمبي عي شي  ش جنمبخيمب هبلكهملي

م م جلمبملشيحملكجنخيمب جعلكجنخيمبمل حكبب عجنخيمب جعلكخفخيمب ه نعجنخيمب جعلكخفخيمب ه جنمبخيمب هبلك ي ظهث جلمبملي ي  . حصلكي
موحمهت هن مغهتمل عخمه هنخيمب ه ظحفيعه َّـ جلمبملو نهن مغهتملشي جنمبخيمبمل مض عجن ن ي جنمبخيمب جعلكجنخيمبمل ي و

ارج ا  ا س هذا  .)عجنيطجنمث(ي نَّـىعن َّـ خملكجليطغ عجنمقَّـلكن عآلذ .ًن معلوال  ّو

هان اإل ُالقسم لّ من ال  .َا
ن عحليط عآلنحكيش شيذ جمحق عجنيطجنمثيظهنلك عجنمئس عجنثلكذ هن عجنمقَّـلكن عآل ي حمهت ظن ي ُّـهئ

هجلمبمل عخمي ه جع ُّـبمئ جلمبملش مض عجن ن معالقنش جنمبتمهيطُّـي  حمال َّـ شي جعمثمت نجعخل عحليط عآلمممقه نُّـهئ
م ه جنسمممق ني جلمبملههنخيمب ه آلهث عن مملكن جلمبملش جني ي ي حمهت شس خفه حمهت جعيعَّـلكني ه نعن مملكن هنخيمب
سعذ هجعيعَّـلكن هنالقهنمل :  نَّـشه جنمبتالقن هنمهلكفُّـ جغالجغملينخميط قمميعهثلك حممثخص حكب ظن. )هفجنمث( ي

م م جنمبخيمبملشيعجنخيمبمل جنمبهبخيمب مظشي نهنالقهنمل عخفخيمب و جلمبملو نعجنتالقن جعخل هنخيمب  هن خمبمث طو جغلكجنثملي
جنخل جنمبمتلكق و حممشن مم نعجفيطشعآلضلكظغ نعحليععقغ عخفخيمب ز ه هنمتهتخص جنمثيغ جلمبملي يشحفيع جني  ه ني هنخيمب

يظن جعمثمتهتخص معالقهنلك آلن جلمبي عي شجن ي ه مشهتهتخص نعجفيطغي م . ي نعقع نمغيطغ عجنخيمبمل نمغيط عخفخيمب نحك
م ُّـستحمث ختمبهي جل جلمبت عجن:جفُّـمسجخ مض عجنبحهن عجنال ي ظن عخفخيمب ي حممشقع مملكن ظجفيطرلك . يتلكهنملي

فع مغ فعشههن مغ  .ي آلهث ُّـالقهنطه مملكن عجنثلكذ هن
جنخلعقنش  ف جلمبت جعيطجنمث جعيعَّـلكن عآلنجلمتيطهنلك هثهئتجه ظجفيط عخفخيمب ي هثمتتمئ عمل نمغ  ي



 ك م ن  فم حغشل لتزخط................................................................................ قكق
يجسنل حشسش لحدرش حغغذذش. آل لحعث حظ لتدرظه لج لحدرش: كي)لحصحسط( آل  حشو لتدرظه آل

يلألتض حغغذذش كصخش ي  .آل حظ لحدرش لج لتدرظهي ثث: كيقفعآلرنآلكو لحصحسط حآل لآل قآل
 حظ ي ىثرظهقآل حظ لتدرظه لج لحدرشيثرظه: جشحثصشو لحضي صظةص جسظ ثرظحشو

آل بغعش لحعرظه ىلحعث لألىه صصتط يف لحثصشو لإلف ق لج لتدرظهآللحدرش  ق)لحصحسط(آل
 .آللحررع ىبغعش لحعرظه لحغشف صصتط يف لحثصشو

. آل ىلحررع)لحصحسط(آل بج لإلف يلحثصشو ىلثخشصضل لحذعظ حظ : ىهلضل حشحظل
آل جسو نةغزش لحعرظه لألىه متط يف قصضل لآلثغصآله جسظ لثغذخشجشو: آل كمهيىبدغشنل آل

آل ىلو نةغزش لحعرظه لحغشف متط يف لحررعق)لحصحسط( آللإلف . ي صغذع ىثخش بسززجمآل ىلآلقآل
آلضةسغش حالثغذخشه لألىه آلىصضل صظ لحذعظ لحغشف حظ لحثصشو لإلف ن حجم نحضسش ن ب ي

 :ىحضل حشه. جت لحغشف
ٍمعلول لعلةًمعا  ُ واألُ األوسطَونأن ي .٢

 لألىثط آل : صدزع،ٍ واحدةّ
يصظ جرش  من ُستكشفُف ق حجم نحضسشق حظي صظ حالنوآللسجم ىق حظي حقحث ىآل صظ حدرظهآل

 ُ العلمَمنهما إذا سبق  ف،اآلخر لتدرظه ُوجود ق كتص لتدرظحج: كيهماِ أحدِوجود
ون،به ً به علةُ العلمُ ي لعلم باآلخرّ ي جشحلص لألىثط ىلثخش،   يف لإلةغشم آل

يكو صذظو جرشآلآلبص  لن كيىىثسدغظ صضى حمدظثش  تش كحذظ كو آل ىلآلق حردرظ ىلحغخصصطآل
يصذط تصل كىثط ن ال ألجل قآل َ أن أحدِول ٌهما علةّ آلخرّ هما متالزم ِكون بل ، 

و يآل كو كتصفش حرضىون  ِجود ا   نش ىلألنبدشآل لحضىةس حجم يف لحغالنو بجق حعتضآل
اك ٍهما  علةِالش

 ،هماِ بوجود أحدَفإذا علم ً،أن يوجدا معاّالبد  إذا وجدت ٍ واحدةّ
ِ علتُ منه وجودُيعلم علولِ الستحالة وجود؛هّ ٍ بال علةِ ا

 حجم ثسسمل يف لحغغص ،ّ
 .لخلشحض

ذا ع علولُ منها وجودُِملُ ع،ّجود العلة بوَلمُو لفِ الستحالة؛ِ اآلخرِ ا  ِ
ّ 

علول ِ عن العلةِا لعلم ـ  هذا ـ ُ العلمُفيكون قآلغشحش لحّ ستلزما  علول  ً بأحد ا

ي بط صذظو جرشٍباآلخر بواسطة  صذظو لحدرظ بستص لتدرظحج :كي. بشحظلثخش حردرظ آل
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هجلمبمل ف جلمبتي عحكجيمل نمغ  .ي جنمبخيمب جعلكيحفيع جع

ذا القسم س  ا اسمِول عض.  خاصٌ ا سميه ُو هانّهم ال   بل ،ّ اإلَال
هاُعل تصّ اإلَن ال ِا بالقسم األولّ  ّ لً س با مغيط حممث حكحقّ ا  ه نَّـ هنلك ُّـ

م مغيط حممث حكحقهنحكمب م عمل عجنخيمبمل ني ُّـ ه هن عخفخيمب  . ظحفيعي
عل لً واسطةَ هذا القسمُو نه و ا هانُ أقسامُ فتكون؛ّ ب  ّ: ً ثالثةِ ال

نهماٌ وواسطةّو ه آلهث مجشعخم جعمثمتهتخص مض عجنه نَّـ جنمثيغ نعحكجيمل ب  نعجلهب ش جعمثمتهتخصي
هجعمثمتهتخص جنمثيغ خمسخص جغلكجنثلك هنبلكُّـمتلك جنمبمئسهبخل ه :  هن خمبمث معمئسمث جلمبخصظ عجنمتح عجنهئمبهبمل عملطه

حصشعيحك نعجنهيخي نعحليعم  شمليعيحك هنث قُّـيط نجعهئيع نجعلكخم عآلجلالن عجنجهخمهمث:  نخم
 مئمن جعهبخيمتيحممب فخم.  نعجنهيخي هنث ذغ ُّـرضغ عذغ... هنث مض نجل نعملنعحليعم
قغ: َّـمثألت ظه: نهن عحليعمشيهنلكفمع :خضيط هنيععفَّـ هنمتعيحك   : نهن عجنهيخيش عجنمه

ف خمسش نعحصمثألمليلكفغ هن عخفييعمممكعخف  جع َّـ ش حصخصو هنمئلكجعو جغلكجنهنو نجنهئ ي ُّـخيمت َّـىعع نمغ
 ني معبلكُّـ جعخل شي آلن عجنمئسهبمل معمئتيض معبلكُّـ عآلخمسلكنشو جغلكجنثملو جعخل عآلخمسلكن جعمهمثميملهمج

هنحصىعع عقع جفمبمبمن عجنٰهلكقغ هنثال. و جغلكهثمثملو مغهتمل نجعخل عيحك نعحليعم هنو هن مغهتملعجنهيخي  ي
و هنخيمثمتملو نَّـمثألت عجنت َّـ جلمف ظمثميملش عجنٰهلكف نعجنيععظ نعجنبلكظيهنلكفمعخضيط   جنمبرضغ يلكفغحملكخف. ي

ي نجنهئ عحصمثألمل َّـ عخفخيمت عحليعمضشهعحك مي ممخص معمئيعشي  .ق مض جلمب عآلظ
ه عجنهيخي خضيطن هنيعممبلك هن هنخيمت يجلمتيطهنلك حتمبعقنش  ه  هن همثمك حمهت معيعممشال نجفيعمضالحكهبعي

مظ. عيحك نعحليعم ينَّـىعع َّـ عجنىعه سمئمئ عآلظ هي  .ي نعن مس ُّـمبتهيمن عجنمث عجنمتح
حصجلمبمثهت عجنسالننهن خمبمث هنلك نقف مض قنعُّـلكغ ظَّـ عجنبمثمن  ال ج :  هن خم

ر ن أ ض ول نٌوال تفو ر ُّـىشهمغمق: ه حممب خملكم خكخيس ب األ ه حممشهث مج ه نمعهي ي
هجعمثمتهتخص نجنمثيغ خمسخص جغلكجنثلك جمحقرلك عن يتخمثمب عجن ممخص ُّـشه يمض معهيسحق َّـىعن عجنهئمبهبمل هن ظن يخي

قهعآلهثسلكن حضتلكق هحممشن َّـىعع مج.  مض جعخيٰههتلكه مض جعخيىش عآلحمخيلكم نمصب ي هن ظن شجعمثمتهتخص ي

عق) ص( عغ عجنخييطمش عحليطُّـهنيش عجنبلكغ عآلنصصش كضف: جعحلكق عآلهث .طصم هن ظجع
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مجلمبمث عجنسالنعآلهنلكن  ُّـىش نجنهئ ظهنيع:  ُّـمئ  ه ظهنيع: ظه. جعخل عآلهنيعُّـهي مغمق ني معهي

ُّـىش ممالرلك جعلكلكي جغ . ي مغلكهن حصخصشجعمثمتهتخص  هثهي جلمبمث عجنسالن نعآلهنلكن شهعجلمق نعجنتهي
هثلكن جفمئلكطشظن رهب جعمثمتهتخص ه حمهئمث رهب جعخل جعلكلكمبخل حممثهئ  ي
ن يمهمت عخفسلكجضمل مض ممالن عخفيتٰهِّـمعنهن َّـمتلك  يخميطق  ن ظخمسلكن عجنمقَّـلكن : ي حمتهئ

مه حكحقهخمس:  عق رلك خمسخصن...هجغالجغمل م ه حكحقه نخمسشي هن عجنخيمبمل عمل عخفخيمب  هن عخفخيمب
ه هنيعمممكه نخمسشيعمل عجنخيمبمل  . جعمثمتهتخصهحمهت مج.  هنمتهتخصي

َ أن هذا القسم:يقةقو ا فيه   ل عمل هنلك قمميعهثلكنهعخكلكقغل  يعآلن هن جعيعَّـلكن ّ
ةٌاستدالل:  واستدالالناستكشافان ش علول  العلة ا  ّ بالعلةٌاستداللّ ثم ،ّ با

ة ش علول اآلخرِا ُخاصة ففيه ،ّتقدم كما ،  ا هان ّ   االستدالل ّ اإلِال
ُخاصةو ش عجنيطجنمث: ظهلّاألو هان ّ لِال اّ ا ا جعلوه .  االستدالل ا ف

نهماًواسطة قت؛ ب معه ب الطر إل ُ جعل:ُواألحسن.   ّه قسما ثانيا  ً  كما ـً
نطقيٌ كثَصنع يةـ ّ من ا الستدالل األولً ر  ِ ي ُّـيعمغِّـ حممث عيحكتيطيم : ظه فيهّ

ر شيعآلنم جلمف عيحكتيطيم عجنثلكذ   .ٌ سهلُواأل
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ف عحكتيطييغو نعجفيطيمم مغ و هنمتلك ُّـخيمب جع ظى ُّـي ميت  هن و هبلك جنمبهئجه جل مصهت
يغ ضيظه  نجنهئ مض شعخفجهت يظه مض  : ظن حممئطي معجيب فعأليعغ َّـىعع عيحكتيطيموهن

ض  عجنمقَّـلكنط  هثحتلكف عملوهن
ن يمهمتظخكلكق عخف يخميطق   :مل عمل خملكجليطمعخل نعضحتخلهنيمئيط مض عخفي

مي مم يظن: اخسصجظة األوح و ستلكف عمل جلمبملوهنخيمب  هنتسلكنه وجحهئي مم : جعهبخيمتشي
ف نعجنخييطن مغ ف ظن عجنخييطنشعجنمتسبمل عمل عجن مغ عظ عمل عجن  شي نجنهئ شيعف هن جفيط عيحكت

وستلكف عمل جلمبمل ن ظجفيط عجنجييعحمخل  حملكخفهبهئ . ختيعمغ هن قجن عمل ظجفيط عجنجييعحمخلي ي ُّـهئ
مغ( ه جع رلك هنخيلك هنتسلكنُّـلكن جعلكجنمتسبمل عجنمث ش ظنمل جع هن عيحفيع)ف نعجنخييطنظجلمت عجن

ن جعلكجنسبمك عخللكقمغشي حممشن معيعمغِّـ ظجفيطرلكشت عخفمثىغعنيممهئهي ي حممشهث عهثخص ُّـهئ ي ط ي  جل قعمع
ل عيحفيع ظن يشيآلهث جن مملكن ظجفيطرلك ظنمل جع هن عيحفيع  حممشن شي حممشهنلك ظن ُّـهبهئ نخم

ُّـ يمملكن عآلنم مس ُّـهئ عآلنجن همل جع نعمغبلك جنثلكذ مملكن عخفهييعنك عآلننعن مملكن ع شمل مملكحممثملي
هنعمغبلك ظن جحتمتخيلك نَّـ جضلكميعهنلك  حممثمهحق عخفهبهئ شجن ه  .ه

عكع:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ ين هن حف ن ظجفيط عجنجييعحمخل ظنمل جع : عخفهبهئي  ظن ي ُّـهئ
ف خفلكظطهن عيحفيع عظو جعمسن ُّـهييعك ظن ي نمغ قنو ني جنثمئو ظن حص ف ...و ظن جن  ني نمغ

 شتخل جلمف عآلحفيعهيجفيطه عجنهئهيعي َّـىعع عجنهييعك ي معجكمغِّـ حمهي. ال حفلكقمغوجللكهنيه آل
ينعهثخص ُّـجكمغ يِّـ جعلكخفيعمغِّـ عخللكقمغي  .ي نَّـ عجنخيمبملي

ن عحلهل مض خف عجنبلكغ عحللكفه جلهل) ص( قه جنمبهيلكض عخفشعجنمتلكحم ُّـ .ضك: مئيطعف عجنسمث
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يمل نعجنهيمتمثمل ينجعمثلكهث هن عجنمتلكجفمثمل عجنخيمبهبمث. ي عمل عجنخيمبمله حمهت جضتلكفشوجحهئيمم عقنش  

م مم  . عمل جعحهن عجنهيمبسهيملههن
ىن عجنخيمبمل عقع نظ: اخسصجظة اخيصششض ي ظمثي هنلك ي مم يمئ نحتشلكهتلكيمغيطغ جعهئخصحصلك نحفمه

م جنتحمئمئ مى نشيستلكف عجنمث عخفخيمب  .ي ني ُّـهبهئ ظن ي ُّـتحمئشمغيط عخفخيمب
ع  شو جميععهنلكغغت عخفمثىغعن ستلكف عمل نض جلهليجفيطه ممهيعمعيعمغمثِّـ يظن  :عحمجكض

ينَّـىعع هنخيمت عحكتحلكجنمل ختمب . ي حمال ُّـخيمئ ظن ي ُّـتحمئ عجنجكمغمثِّـشنخميط نضخيمتلكَّـلك حممث
ف جلمبت عجن م جل نمغ  .يتلكهنمليعخفخيمب

م جلمتيط حتمئ جلمبت عجنُّـستحمثعقنش  ي ختمب عخفخيمب ي آلن هنلك ط جنىغن عخلمبي نعيشيتلكهنمليي
هحميعضمتلكن جلمبمل همعلكهنمل ي  :تخل خملكمينجنبمثلكن َّـلكمعخل عجنمئلكجليطمعخل عآلحكلكحكمث.  مس ُّـهئ ممىعجني

ضٌبرّ إال فيهما شكَتان ال ّّتان أوّ قضيِ العقالءعند ر  ّ ألنهما، العقلُ أو 
 شوخظي مم  جن جعجيمبمن َّـلكمعلكن عجنمئلكجليطمعلكن جنبجيي ظهث: نعآلهثمهلكم.ٍتفك  ُأساس

ه آلهث ُّـيعُّـيط ظن ُّـبجي خكمثأللك شه ُّـيعُّـيط عجعجيلكحصخص ُّـبمت جلمبمثهتخص ظُّـٰهلكو هنيجفت يمثمئمتخيمتلك ظن جني
ف جلمبت فن جلمتيط نمغ م ي رمك نمغ ه حمحقُّـيط ظن رخي ممالهن جلمبملشيعخفخيمب  جنسُّـخصن ي

ن ممالهن جلمبملشنجنالجلتمئلكف جعمتهي معمب عجنمئلكجليطغ ه حممثهئ يي  نعحللكم شه نعيجلتمئلكف جع هنخيمب
ف جلمبت نظهث ي هنالقهنمل جعمثمتهتخص م جلمتيط نمغ غ حتمئ عخفخيمب يظهث ُّـمتهي نمغ يي  ! ي

ن عجنخيمبمثملع ُّـيعُّـيط و هنيجفتعقنش  ظن ُّـستمتيط عجنمث مض هنمئلكن ييجعيط  شيجعجيلكم خملكجليطغ خملكهث
ي مم ي نظشخص ظحكلكقش عحكتحلكجنمل عجعجيلكم َّـلكمعخل عجنمئلكجليطمعخليُّـتٰهِّـنجلمف َّـىعع . عيحكتيطيم

م يتم شومعهيهئحق اعّو نباط والٌ اخ يحممشن عجنجيبمثمك هنثال ُّـمئيط ؛ بدونهماٌ وال برهانٌ اس ه ن ي
 لكغيمئيطهن جعخل عخفه نُّـيعه هنالقهنملش جنهئ ُّـمه عمل هثتمثجمل معجهخمثيس عخفيعكولكغيهنمئيطهن يجليطغ

شلك جلمبملشنعجنمتتمثجمل ه حممثحهئ جعهئ يي  .ه نعجنمتتمثجمل هنخيمب

نش عخفمئمهيط عآلنطضك: يهنمل عحلحليممجه عخفيععفش عجنخيال) ص( .ميش عخفسمسجنمل عجنثالجغ
.ش عجنهيمه عجنثلكجنهنش عخفيعجفمبمل عجنسلكجعخيملصصصك: جعيطعُّـمل عحلهئهبمل) ص(
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ئناتِ خالقِ بوجودُ االعتقادّح زِ وصفاتِ ا رت  :وهما.  عليهماٌه 
ٍ من علةّالبد  ،ٍن  ّنإ. ١

 جنهئ شهنتسلكنه عجنمتسبملي مم : ُّـخيمت.هِ  وجودّ
عظ و ستلكف عمل جلمبملشيشيعف جل جفيط عيحكت  نَّـ شه حمهت عهثمئالغشينَّـ عهنلك قعمع.  ختيعمغي

غش جلمتهتلكه ظن حفلكقمغملطهجضلكم ع. ممخص قمميعهثلكش حممثثبمن عخفجيمب ُ و ً أيضا ِديهةاذه ه  عنّ

م نِ وجودُاستحالة: بقو م ٍ بال علةِ ا
ّ. 

بٍ معلول. ٢ ِ علتِده عند وجوُ وجودُ  م عقع ،هّ ي حممثستحمث ظن ُّـتخمب عخفخيمب
ع .ي عقع حتمئ عخفمئتيض نجليطن عخفلكهث نعجنهلك: ظهشيتلكهنمليمغيطغ ظمغىغعظ جلمبت عجنىن  ُو

م لفُاستحالة: ًعنها أيضا بقو  ِ
علولّ  .يتلكهنملعجنّ عن العلة ِ ا

م قّو ن ا وادثّ بالقضيُا  مكنةِة من ا  جعخل ه ظن جلمبه نجنهئ سمه ُّـمئخلِ ا
م لوجضهب ض و هنخيخلو نهن جنمتلكي هتهبيطف ظن عحليطُّـيط هنشسعخفلكظ جفلكق:  ممخص مض خم ي حممشن ش جعلكحليععقغي

هلك ننعمغبلكي نجنمثيغ ظقجنمثه نجحهئهجفلكفغي عجنمئٰهمثمل عيجلتمئلكف نعجنخيمب هبىعن ي ظهث مس :جعيطجنمثط ه
 طه ني َّـ جحتمتشهلكي جعيطجنمث ظهث مملكن هنخييطنهنطهحمال َّـ نعمغمك. يحتمئي جغ هُّـهئ جفلكظال

 .هن جحهئمتلك حممثهئشيجعيطجنمث حتمئمئ
و ستلكف عمل جلمبملوجحهئي مم شملنجعهبمئتهش عجنمئلكجليطغ عآلن  من ّالبد ف:  ظن ممخص خملكمشي

ٍعلة
وجبةّ وجودٍ  ديهة األوً بناء،هِ  ُوهذه العلة.   ا ونّ اخلُ قد ت  ، من ا

ون ارجُوقد ت  . من ا
ُاألول ون:ّ اخلَ أن ت كوم.  من ا َ أن نفس:ع ذ ِ تصورّ  ةّ القضيِ أجزاءّ

م ظه ل نعخفحهب ض سبة( :عخف ٌعلة) طر ال م والعلمّ لح سبةِ   حملكجنبحهن . بال
م عجنخيمب نعجنتمهيطُّـ نعجنمثمئخليمض مممثهيمث م: ظهشمل جفمه ف عجنمتسبمل جعخل جضهب مغ  و عجنخيمب جع

ل ض و هنخيخلونهن عفغ عخفهبهئمتملي  ي مم:يمل عخفتمئيطهنمل نجعهبمئتهش عجنمئلكجليطغ عآلنش هن عحل
و عمل جلمبمله حمهت جضتلكفشوجحهئ مس هثهئ  ل  هن عجنمئٰهلكُّـلكوملي نجنهئ سمه جنمتلك عجنخيمب جعمئٰهمثشي

و حمتحتلكف عمل جلمبمله جحهئمتملهجفمه جنمتلك عجنخيمب هبلك حمهت جفلكفجغملي جغ هثخيمب هبلك جنمتلك ل ي  يعجنهئ: مممئ
ق لكيعمضيالجعيط حم ش هن عجلىغظظجلحي وهن معمه قر.  عجنمتسبملي هلك جلمبملينهثهييغ معمه .  جنمبخيمب جعلكجنمتسبملي
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زنَّـىعن عجنخيمبمل ُّـخيمق ي جلمتهتلك جعلكجنخيمبمل عجنيطعحفمبمثي ق لكيعمض:نعخفيععف هبلك شملي و ظن معمه ي ومملكم ي عجنمئٰهمثمل ي

فَّـلك مغ جنمتلك. جنمبحهئ نعجنتمهيطُّـ جع ق . هعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم: نمممئ يعق جعهبجيعف معمه ي
قع معلكهن يعجنمتمئمثٰهخل معمه ه  هثهييغ :ينعجنخيمبمل مض قجن. هلك خضىغن عجنمتهييغ جعلكحكتحلكجنمل عمغتخصجلهتخصي

م نعجنمتسبمل عجنمئلكألهبمل جع ل نعخفحهب ض ق عخف  .مثمتهتخصيمعمه
 ستلكف و جحهئي نممش هن عخفهبهئمتلكغهعجنت جفمه جنمتلك عجنخيمب هبلك جحهئيعجنمئٰهمثمل عقنش 

ق لكيعحممثهتلك نعجنمتسبمل عجنمئلكألهبمل جعمثمتهتخصشي عجنخيمبملعمل ي نجلمبت معمه ا شي زءُ أعظما: كقو   من ا
ِ تمعان: اوقو قيضان ال  يجعمثمتلك  .ا  : نخممبمتلكشتخليحممثخص حكب عجنهييعم جعخل َّـلكمعخل عجنمئٰهمثي

 ظجلحي يعجنهئي خمٰهمثمل  جعخالمشوخظيظه  ي حتتلكف عمل عجنمتمئمثٰهلكن ي رتهبخيلكن يخمٰهمثمل
 .عجنمتمئمثٰهلكن ي رتهبخيلكن: يخمٰهمثملي حممششلك حتتلكف عمل شهن عجلىغظ

ديهتانو ر ذكرا لتان  ُ ا حثّ اب،هما  صدر ا  هن : ظهً أيضا من هذا ا
يظهنثمبمل عجنخيمبمل عجنيطعحفمبمث وجن هن جلمبمل ييجعيط وجحهئي مم يظن: تلكن رلكينعجنبيطجسمث. ملي مي نممشي  و هنخيمب

ف جلمبت فن جلمتيط نمغ قع معلكهن. يرمك نمغ ق عخفهبهئ نعآلهنهئلكن معمه يحممشن هثهييغ معمه ه يي  شهلكي
وظن عخفهبهئ ستلكف عمل جلمبمل : لجعلكجنبيطعَّـمل ل  جنمبحهئومملكم ي م . ي ق عخفخيمب ينممىعجن هثهييغ معمه

قع معلكهن ينعجنخيمبمل معمه ه ي م ي ُّـهبهئ ظن و مملكمشهلكي . مليتلكهنيجل جلمبت عجنيُّـمتهي ي جنمبحهئ جعمسن عخفخيمب
ق ظمغىغعظ وخمٰهمثملي مم يحمتمه  ظن ش جنمبحهئ نعجنخيمب جعلكجنمتسبمل عجنمئلكألهبمل جعخل عجنجييعحمخلو مملكمشي

َفإن نفس: ممخص خملكم ِ تصورّ نّ م ِ والعلةِ ا م باستحالةّ لح ف   ِ نِ وجودٍ م  ِ ا
ٍبال علة

ِ تصورَ ونفس،ّ ِ العلةّ علولّ م باستحالةِ وا لح ف   ِ لفٍ  ِ ِه عن علتّ  هّ
تاج شيتلكهنملعجن قُفال  م عجنخيمبُ ا ءِ  مثل نجفمه  َ وراءَ آخرٍ هذه القضايا إ 

ِ تصورِنفس س هذه القضايا بـ. ةّ القضيَ طرّ ا  ةّو ّاألو ين َّـىعن  ع: جفمثهن خممبمتلكّ
ه خمٰهمثملي جع عآلنجنمثلكغشهجنمثمليعجنمئٰهلكُّـلك جنمثسمن مجمثخيهتلك ظن عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل :  نَّـهنعجفيطغ ي

َتقدمكما هتلك  حتتلكف عجنمثهملي نهنلك جليطعَّـلك جعيطجسمثشهجضلكم ُ ألنها أسبق،  بابهاّ ٍ قضية  منّ ّ 
وا. ى العقل ات: وألجل هذا قا ِإن القضايا األو ّ هانُ  العمدةّ  .  مبادئ ال

 . َّـ عجنخيهبيطغ مض جعلكغ عجنمقَّـلكنهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكمي خمٰهمثمل ي ظن: جنمتلكيمعٰهِّـجع ع
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ا ون:ا ُ العلةَ أن ت ارجّ  شنجنمثسمن هن فعحفمبهتلكمل ي عجنمئٰهمث هن حفلكقف: ظه من ا

ينحصىعع خفلك جفمب ل نُّـستحمث ختمبهي جلمتي عجنمئٰهمثمل مبمتلكي ض م جغلكجعتلك جنمبهب ينمغيطهثلك عخفحهب  شه
يال مض جعحهن هنبلكفع عآلخممثسمل هن عجنمثمئمثمتمثينَّـ جلمف خمسهبخل ظخهثلك عجنمثهتخص هنهيمه لكغ ه

حكلكغ نعخفجيعجعلكغ نعجنهيجييعُّـ هثلكغ نعخفحس ينعخفحيمت عمعيععغي  شعمل ظحفيعن ...لكغ نعخفت
يجعمثمتلك جفمثهن   . نظحفيعه هن معمب عجنمئٰهلكُّـلكونعجفيطغي مم  جعخلَّـمتلكم عجنهييعنمي

ُوهذه العلة ارجةّ تهتلك ي جلمبيعن: ظه شهتلك هنخيهتلكلك خممثلكحكي حممشنشلكغي هن خمبمث عجنهيجييعُّـُ ا
ه هنخيهتلك جنهئمتهتلك حفلكقمغملهفعألخص  ينَّـىعن عجنخيمبمل عخللكقمغمل .يعجنمئٰهمثمل ظمغىغعظ : ظهش عجنمتسبملو جل لكيعمضي

ني عجنمئٰهمثمل جل هثهييغ و  : 
ون.١ اطنةِالظاهرة واسحدى اإ َ أن ت شاهدات،ِ أو ا ك  ا تواتراتِ وذ  ِ وا

ديهي لت هما من ا ستِاتّا يعن مس معتحمئ عخفجهلكَّـيطغ ي ُّـهبهئ :  خممبمتلك حممثخص حكب.ّ ا
 جنمثحهئ شملي جعلكجنمئلكجليطغ عجنخيمئمبمثخلُّـستخيي جغ هظن ُّـيعه خكمثأللكيالجعيط  حمشوجنمبخيمئ ظن سهئ جعحنظ

هجفلكقغيجعمسن عجنمتلكق  عمعيععغشه هنثالي ىحممشهث هنلك مس ُّـستخي. جعلكغي نمض عخفجيعش نممىعجن مض عخفت  ي
ه ي ُّـستجيمث ظن ُّـجههئ خممثلكحكلك ُّـمه هن شلكغيمئيطهن هن عخفومليهبمئيطهنيعجنخيمئ جعلكحليغ مم ي
 .وملي ُّـمئمثمتمثوحفالجن عمل هثتمثجمل

عمعيععغ: ظهاموقضاياه زئي ش عخفجهلكَّـيطعغ نعخفت يظن : ه ممخص قمميعهثلك حكلكجعمئلكاتّمن ا
هخمٰهمثملي عي يعحليغ ي ُّـمتتمي َفإن العقل .همليمغىغألمث ي ي يدركّ ارّ أنُ هو ا ٌحارة َ هذه ا  مض ّ

كةعخفجهلكَّـيطعغ  َأو  وجودةّ عمعيععغ جعلكجنمتسبمل خف مس ُّـىعَّـمك عجنمثهتلكٌ  ي نظهنلك عجنىعُّـ ش مض عخفت
ع عجنمثهتلك ن هن عخفجهلكَّـيطعغ شقَّـب ن إدراك حمتهئ َول س ابتداء ّ ذه األشياء ل ًه 

ِبمجرد تصور ّ قغ هنهئمل  شو جضٰهملٍةّ عقليٍاتّمقدمط ّ الطرف وال بتوسّ يممخص عقع معمه ي
فغيعخفهئيع مغ فَّـلكشههنمل هن مغ قَّـلك ي ُّـهئهي جنمبتمهيطُّـ جع ي حممشن مصيعف معمه ي نممخص عقع . ي

قغ ظن عخفلكظ جفلكق سمعمه ي قن ي ُّـهئهي جنمبتمهيطُّـ جعمسهث جفلكقشي س حممشن مصيعف معمه يي ي  جع حتتلكف شي
نيعمل عخفجهلكَّـيطغ ظن وي نجعلكيحكتخيلكهثمل هن خملكهث  ممخص قمميعهثلك مض عخفجهلكَّـيطعغ هن شه جغلكهثمثلكال جلمئحله

وظهث ي ُّـهبهئ معجههئمث خممثلكق  هثمسحفىعَّـلك ومثملي مممبومليهنمئيطهنز جع يجعيط هن شوملي مغىغألمثومليهنمئيطهن  هني
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ال  ش عجنخيمئ: ظههُو جنود واسحدى اإط ّ بتوسّنماو: ظن ممخص خملكم. هن عجنخيمئ

شاهداتِ بها  إدراكُستع وهاِ ا ُ فإنه يدرك، و وقَ الطعمّ لون، با  ، باَ وا
صوت سمَوا لون ٍةّ بقوُيدركّ ثم ،وهكذا ...ع با   األصفرـ  ّأخرى بأن ما  هذا ا

ن  ضُ  هذا الطعمـً مثالمملكجنمبمثهب ا  . ا
ن يمهمتجعخييط َّـىعع ظخكلكق عخفيجغ  يخميطق  و هنهتهبملو عمل هثمئجيملي ضمثحهتلكشي يظهثهئ :  نمع

يعن عجنخيمئ ي ُّـيطقم عجلىغألمث: خممبت يعن عجنخيمئ سهئ جعمسن عجنمتلكق :  نخممبتشلكغي هجفلكقغي  هن شي
ه خمٰهمثمليظشلك حم شهمليمغىغألمث ي م عحلهئخصظي حمهئمث هث يعن عجنخيمئ ي ُّـيطقم عجلىغألمث: جعخل خم لكغ هن ي

جنهئشومغهتمل هجفلكقغيعن عجنمتلكق :  نجعخل خم ه خمٰهمثملي ي عي  نَّـ َّـىععش جفهئ هبلك عجنخيمئهمليمغىغألمث ي
 طههتلكحممن مكلكَّـيع

عجع يعن هنيععف عحلهئخصظ جنمثيغ َّـ ظن عجنخيمئ ي ُّـيطقم عجلىغألمث: نجفلكظ مغ ي  شهلكهنجيمبمئلكغ ي
هجع هنيععفَّـ ظهث ي ُّـيطقممهتلك هنبلكخغ حكي حكيظهنلك  شوجنمليش ظي جعال مع ييش عييغ عحلسمثمل عجنت يهن مع

ي ظفنعمع عحلسمثملونجلمف َّـىعع حممب حممئيط.  حمهت ُّـيطقممهتلكشُّـستخيخل هبلك جلمف عآلفقعم  ي ُّـستجيمث شي
ع. لكغيظن ُّـيطقم عجلىغألمث ههن حممئيط جفسلك حممئيط جلمبخص: هن َّـمتلك خملكجن ي و وو و ه و يو ي حممشن عحليغ نمكمثهيت عجنمتمئيو  شي

حكيفقعم عجنخيمئ جنمبجىغألمثي نجنهئ جعخص ظن عشنعجنخيمئ نمكمثهيت عآلفقعم نعحلهئ يش ظيمع يلكغ جعت
يعحلسمثمل ي حممشقع حممئيط جفسلك حممئيط جلمبخص هنيعمعبجيلك جعىعجن عحليغشي ه هه  :نحصىعع خملكم. ي

كماءُوقول َإن العقل:  ا زئيُ ال يدركّ َ فإن غرض،اتّ ا ُ أنه ال يدرك:همّ ّ 
زئي ال،ٍةّ إدراكيٍ آلةِبدون استعمال ظن و جعال نعحكجيملهِ بنفسِاتّا مدركّ و س ا ُ فل ُِ 

زئيّل َقوةالّ إال ِاتّيات وا ن شجعهبيععمعبهتلك عخفختمبهيمل َ العاقلةّ ونُوال يم  َ أن ي
وِلسمع وا دراكٌ وجودهماِ و ظرِ مع قطعٌ و غ عجنخيلكخممبمل:ظه عنها ِ ا  حممب شي عجنمئ

ه ي ُّـهبمب جلمئال نجن حكهبيحميعضمتلك ظن عآلهثسلكن ي حممشهث ي شي نحكلكأليع ظفنعغ عحليغه نجعخنه
الممحل و جعمتحهُّـيطقم خكمثأللك غ عجنخيلكخممبمل نمعمب ونَّـىعع حفحق خكلكَّـيط. ي ي جلمف ظن عخفيطقم َّـ عجنمئ ى ي

َ أن إدراكَغ شظفنعمع جنسفقعم ِ القوةّ لمحسوساتِ العاقلةّ تاج،  من  َ إ أُ ال 
ختصِ اإلدراكِاستعمال آلة حسوسِةّ ا ك ا  .  ذ
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ي ظن عآلحفجيلكظ معمئ مض عآلفقعم ي مض عحليغ:قمميعهثلك حممثخص حكب ق ي نجنهئ عشي خفحس

زجلمتيطهنلك ُّـسمب  ش جن نضخيمن ُّـيطم جلمف عجنمتلكق:ههنثال.  عجنخيمئ مض معهيسحقنإل عمل عجنخيمئ شجيى
هحممشن عحليغ ُّـمتمئ عمل عجنخيمئ ظن عجنمتلكق جفلكقغ ي ي ي جنهئ َّـىعع عخفخيمت جلمتيطهنلك ُّـمتتمئ عجنمث ستلكف شيي

ضمثح هنثال ش نعجنخيمئ خميط شجيإل مض عجنتهيسحق نخميط ي شجيإلشوعمل معهيسحق ه نذجعمتلك جنت
ي هن ظن عحليغشه حمحقعَّـلك عجنخيمئ ظميحقغشهيطغ جعخيمثه ُّـيعه هثجهبملوجعهب  مس ُّـمئ جن ش عجنبخن: ظهشي

هظشلك ظميحقغ  عجنمتجهبمل ضهب َّـىعن عجنهلعأليش هن عجنبخييط نضهب عآلجفهئلكن : خملكميعهثخص نشي
 . جفهئ جعمهمييعَّـلك ظحفجيمسيعجنخيمئ حممبخصيظهنلك . ه جعلكجنمتحييع ظميحقغيلكظملعخل

ق : جنمتلكيُّـتٰهِّـ َّـمتلك نهن م عخفجههت  شمليمهح هن عجنو جللكقعآلجفسلكحكلكغ ختجيإلي ظن عجنمئ
هحممشن عحليغ ي شجيإل ظجعيطع حكلك عمل عجنخيمئشيي ه جع جلمتيطهنلك ُّـمتمئ خكمثأللك جضس  شجيإل عجنخيمئ شه

 .جعحهئهب
ه ظن عجنخيمئ ي ستلكف عمل عييغ جنسفقعم هنجيمبمئلك: جنمتلكيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك   يعهثخص نشي

 :ظن ممخص خملكم. لكغ حممئيشيستلكف عجنمثهتلك آلفقعم عجلىغألمث
تص ِ القوةُ إدراكو ِ بتوسطِ العاقلةّ زئي  خصِ اآللةّ س،ِاتّوص ا  ّ ألن ا

ّ رأيا ُه ال يفيدِبانفراد يني ُّـهيمثيط قظُّـلك مغىغألمث: ي ظفمو نجعخيبلكقغًاّيً ي آلن عيجنمل جنمثيغ حصلك شهلكه
غ عجنخيلكخممبمل عجنت حتهئ . ي نعهثخص نمكمثهيتهتلك عجنمتمئشه نجفهئهقظه ينعجنيعظه نعحلهئ جنمبمئ
ال ظن ممحلالجعجىغأل َألن حكم ي  ِ بزمانٌصوص  ل نهثح خممبمتلك ي جفهئ جنشي عحليغ:ظهل  هّ

ذا أراد، فقطِاإلحساس ور اَ اإلدراكَن يتجاوز أَ و ستعّالبد  فِيةّ إ األ  َأن 
ستفيد؛ٍةّ منطقيٍ وقياساتٍةّ عقليٍاتّمقدمب رأيَ ل شاهدات. ّ اَ منها ا    ُفا

تواتراتـ  ك ا ذ ونُتصلحـ  ُو صورات َ مبادئَ ألن ت قتنص منها ا  ُ ّ ُ َ َ ْ  ُيةّاُ
صديقات ُ العامةُوا ب،ّ وال ت شاهداتُعّ بل  صلِ ا م  فاهيم ٍ  كثْ   من ا

م ال  : خملكم عإل معخيلكمل.ةّ العلميِ واآلراءِيةّا هات طون أ م من  ْوا أخرج ُْ ُِ َ ُ
ِ ُ ُُ ْ ِ َ َ َْ َ

سمع واألبصار واألفئدة م ا ئا وجعل ل َعلمون ش ََ َ َ َِ
ْ َ َْ َْ َ ََ ْ ْْ ُْ ُ َ ََ َ ً َ ُ شكرونَ م  َ لعل ُ ُ ْ َ ْ ُ َ : عجنمتح( َ

ي نعقع مملكن عآلهنيع ممىعجن حممشقع ظقفهثلك ظن هثخيمب خكمثأللك هثحتلكف عمل عحليغ نعييغ)طض . ه
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نونهن عل عجنخيمب عق ُّـهيمئيط مجمث ظهث  طمل عخفخييعحممليبيش جعمتحييعُّـمعيعُّـنَّـىعع عجنبحهن . ي حممئيط عحل

مغيط  ع مض ظن عآلهثسلكن جلمتيطهنلك ُّـ يحممشن جلمبخصظ عخفخييعحممل عحفتمبهي جلملظي ن هنخي مصهب   هنهُّـهئ
قعغ ظ ا قيل ط ينيعجنتمهيطُّـمئلكغ نعجنتمه قد حسا: و ًمن  ّ َ َ َ ْ قد علما،َ  ً َ َ  ُوتفصيل. َ

اث تاجِهذه األ ساعدٍ إ سعةُ  كتابُ من القول ال   . عليه هذا ا
ون .٢ ُ العلةَأن ت ارجةّ نطَ  القياسُ ا  شي معجههئمث عجنمئمثلكق عخفمتجيمئ: ظهّ ا

ن جفلكذع فعألخص هن هنَّـ معلكقغ ه ُّـهئ  ش ممخص مض عجنمئٰهلكُّـلك عجنت خممثلكحكلكهتلك هنخيهتلكشيجنمئٰهمثملعه
ن جفلكذع ن نَّـىعن َّـ فعأليعغ معجههئمث . و نهثحييعو ستلكف عمل ممسمكيعهثخصهنظحفيعه ي ُّـهئ

 مس و فعأليعغ معجههئمثمب مض عجنخيمب عخللكقمغمل عجنت حتتلكف عمل معجههئمث خممثلكقيعن: ظه. عجنمقَّـلكن
عجنخيمب  جعخالم ط جلمبمثهتلكوهثحتلكف عمل معجههئمث جعيعَّـلكنومتألىع  نجفمثشهُّـهئ جفلكذع جلمتيط عجنمتهييغ

و حممشهثلك ي هثحتلكف عمل معجههئمث جعيعَّـلكنشعجنيطعحفمبمل  نممىعجن مض عجنخيمب عخللكقمغمل عجنت ش جلمبمثهتلكي
ن عجنمئمثلكق عخفمتجيمئ  .ه جفلكذع جنيطه عجنخيمئيُّـهئ

 :  قسمُوهذا القياس
ون:ّ األولُالقسم ى العقلَ أن ي ا  ِ حا

تاج،ً ّالبد  ف،ٍ فكرِ إ إعمالُ ال 

ون ق ـ ُ معلوَأن ي ا أيضا ـيجة  باُوهو ا ًحا وري،ً بوت   : ظه ا
م ه آلن عجنخيمبمل عقع مملكهثمن جفلكذغشنعمغمك عجنمئب ي حصلك جلمتهتلكيُّـمتهي  ي شي  جعهبمئتهش شهنخيمب

ه نعخفهييعنك ظن عجنمئمثلكق جفلكذش قمميعَّـلكيمعمئيطنمل عجنت يمل عجنثلكهثمثمل عجنبيطجسمثيمئيطهنعخف ن شي  حمتهئ
 .ه ظُّـٰهلكهعجنمتتمثجمل جفلكذغ
اتُوهذا شأن جر ِ ا دسيّ ديهيِاتّ والفطرِاتّ وا  إذ ،اتّ ال  من أقسام ا

ات: ًقلنا سابقا جر ِإن ا ّ دسيّ هنٍ حا خٍ  قياسُ تعتمدِاتّ وا ى ا  . 
ّميت ُ سّنماو. ها معهاُقضايا قياسات عق َّـ ش نَّـ ظنضِّـ هن حكلكجعمئتهتلكاتّوالفطر

قًةّور ورة ا ِ علتِسبب حضور ش عجنمتتمثجمل: ظه بهاِ  ى الّ  بال ِعقلها 
 .ٍكسب

يعِ إ استقصاءُو هنا انت بنا القول ديهيِ  ستِاتّ ا ه ظُّـٰهلك يمعٰهِّـ نع،ّ ا
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ٌأن منمكهشُّـيط هئمييع ٌ ومنمكهشُّـيط هئمييع،ٌ داجيمييعّّ ًمسيط مثيطن هئمييعّ جه ،ٌ جييطرمهيعّ يطمً جييطرمهيعّ  . هئخي أهت

مب ىغ:ّهنمنيشمّ مميط ّمت ّ أن اهثمنهشيطىشيط اهث ُّـ،َّيع اهث هنمنيشم اهثهنالم هئَّـُّـيطّ اهثِّـمنِّـَّـِّـّ يط ّ منمكهشُّـيط هئمي
ُّـيط مس اخليطرج،يطتّمس اهثيشاجي مثيطهثِّـمنِّـَّـِّـ اهنىحات،ّ ومنمكهشُّـيط هئمي  ، مثيطحيهسيطيسيشات واحي

ُّـيط أىشهشيط مس اخليطرج ًومنمكهشُّـيط هئمي ُّـيط اهثمنِّـيطس ،ّ يطهتِّـيع وهئمي الث اهث ّ ويس اهثمنهشيطىشيط اهث
 .احليط

يطج إهب هتِّـيطسإذن،  ن خن حتمشِّـ اهثمكمييع اخليطرمهيع اهث حت ٍدائىحة اهثهييسيطن هنهن ال و ّ
ا هثيشى اهثَّـمل ن ٰهيط يشجنِّـّ وأىط،ًىشهن مب ذمثىحىطيطمهيط خن ّ ىشىحهنهن أمئيطمئ هئخي اهث مب اهثمي

يغّأو مشِّـ اهثهيايسمبّ ومهيط اهثلكىحىش األمئيطس اهثملهنىحي،ل اهث  أو مثحن هتيطل خن ، هث
يشجنِّـ ىغّاهث اهُال  أساس :ّيطت اهث ة،ِ ال الُ ورأس،ٍتفك  ُ ور  ّ العلِ ا
  . العلومِاجر
ل أىشهشيط و ُّـ منَّـيط اهثمن قِباب أسِإ استقصاءًاىط ات.  بهاِ ا ُفاألو ُ علةّ ها ِ يقينّ

اخل شاهدات،من ا تواتراتُ وا ُ علتُ وا ارجّ اسةُ و اآللة،ها من ا  ،ّ ا
الث اقيةُوا ُ علتُ ا ارج أيضاّ ست ً،ها من ا اَالقياسّ إال  ول  . ا

ا يطج إهب هتِّـيطس،ّ مس اهثمكمييع اخليطرمهيعالقسم ا ن  ال،ٍّ مسَّـلكمنٍ اهث حت  ىشهن
ا هثيشى اهثمكمن ىع وهنىحهنِّـىع احي،ًٰهيط يطج إهب اهثهن يطئىس ّٰهيطت ّمنيشمس متِّـ  حتمش اهثَّـ

هشيطره منيطهثملهنىح واهثمنِّـيطم ّالمنيش  وهثهن حيمش هئخي اهثِّـمنمب ،يعّاهثِّـمنِّـَّـِّـ مك المئ مس اهث
م، اهثهنالم هئَّـُّـيطّهنمنيشميطت اهثملهنىح اهث ّمنمكهيميِّـ ل إهب احيمكمي ُّـ مي مس احي ّ جه ، ويس اهث

م ض خن احيمكمي منيطل ّ جه ،اخل لاالىط ُّـ م إهب احي  .مس احيمكمي
يطين يس ون: متيطهثمن اهث ى العقلُ القياسَأن ال ي ا  لحصول ّالبد  ف،ً حا

ق كسب، ا س الستحضاره بالفكر وا رجوع إ  ،ّ العلِ من ا ك با وذ
ديهي يطين مس اهثمكمييع اخليطرمهيع : أيوهذا .اتّا وضعّ اهثمن اهث اجةُهو  هانِ ا  ، إ ال
هانَ انتظمُ هذا القياسَفإذا ح لمّإما  ُ ال ق ا   .ّ أو اإلنّ طر

ِ علةُفاستحضار قّ يطج إهب هئمييع ا ادث احيهيهنَّـيع متِّـ ٍ ألن اهثِّـمنمب مس احل ّ ّ، 
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نجعهبمئتهش عجنبيطجسمل . يعجنمئٰهمثملي ُّـتحمئ عجنمثمئخل جعتمب يجفتيهن عحكتحٰهلكق عجنخيمبمل يالجعيط حم

حصلكي ُّـستحمث ظن ُّـتخمب جلمتهتلك شي عقع نمغيطغ عجنخيمبمل:عجنثلكهثمثمل يحملكحكتحٰهلكق جلمبمل . هنخيمب
ةِغعجنمثمئخل  ا كسبِ ا حتاج،ُ هو ا ظر والفكرُ وهو ا ي يدعو.  إ ا  إ وا

ديهةِ:هذا االستحضار ذكورة األوُ ا حثُ ا ِ  وجودُ و استحالة،  صدر ا
ن م ٍ بال علةِا

 شي حممثحتلكف عمل عحكتحٰهلكق جلمبتشه هن عجنمئٰهلكُّـلك جحهئوملي نعجنمثمئخل جعمئٰهمثّ
ن عجنمثمئخل جعلكجنمتتمثجمل ذنقُّـ. ي ُّـستحمث ظن ُّـتخمب جلمتهتلكشيقع نمغيطغ جلمبتنع  شهلكيحممثهئ

ت العلة: نممخص خملكم ذا ح ُو هانَ انتظمّ صل: أيـ كما قلنا ـ ُ ال قُ  يجةُ ا   با
ن ذنقُّـ ي آلن عحصمثألمل جعيطجسمثطهمليحمتهئ ن عجنمتتمثجمل ُّـمئمثمتمثشهمليلكغ ُّـمئمثمتمثيمئيطهن نعخفشمل عآلهثتلكفي  هملي حمتهئ

ك بناء  انيةًوذ ديهة ا لفُاستحالة:  و، ا  ِ
علولّ  .ّ عن العلةِ ا

َتضحفا يع ما ذكرناّ تاج: من  هانُ كيف  اجة و، إ ال هِ ا ض  إ  نهن
زعحللكمغمل عجنمث  ُوأنه يرت قُ أساسّ لت هما الطر ديهت ا  ُ األساسُه  هات ا

حصيلالفكري  .ٍبرهان   
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م عجنبحهن جنهئلكن ي عمل َّـىعع عجنمئس هن عجنمقَّـلكن مض ظنقحس عإليجن ظخكلكق عخفمهمت 
ال آلهث جعخييطهنلك قمميع عهثمئسلكن عجنمقَّـلكن عمل خفشظنمل ي ال نعذي مشي ينعجنمبهب :  مملكن ُّـمتبمي ظن ُّـمئ

  نجمحقوفجنمث :ي نعآلذ ُّـمتمئس عمل خمسهبخلشو نجمحق هنجيمبوهنجيمب: ُّـمتمئس عمل خمسهبخل
و نجنهئمت مس ُّـهيخي قجن جنخيمب جنميلكُّـمل.عجنيطجنمث ي موجفلكميظه نجلمف .  مض هثهيسي يعن هنالم :  هثمئ

ن عجنحنظ جفيطع ظنحكيش همم عحكجيمل مض عآلجغبلكغشي  ههنلك ظحملكف نعحكجيملي حمهئ . َّـ ظن ُّـهيمثيط عجن
لشمض عآلجغبلكغ ض م جنمبهب غ عخفحهب  ش ني ممالن حممثه نَّـىعع جضيعق. ظحملكف عجنخيمب جعثب

ه خفلك مملكن جفيطع ظنحكيشينعي  .ي
ن عيظهنلك  هجنمقَّـلكن خفمثلكهنالم مم ن جلمبمل:ي ه ظن ي ُّـهئ ن يعهثخص نش جنسمممق ني جنسظمييعي  ُّـهئ

هجلمبمل ن  . ظحفيعو جنحنظي هجلمبملحممبمثيغ َّـ ظن ُّـهئ ش  شمض هثهيس جنسمممق ي ظن جنسظمييع مض هثهيس
ن جلمبملينعهثخص ه ُّـهئ غ عآلمممق جنسظمييعي  . جنثب

ف عآلمممق جعهئلكن عجنتلكهنملش عخفجيمبمك ظممثيعيُّـتٰهِّـنجنهئ  ي هثخيمق جل نمغ مشي مملكن  : حممتمئ
فن مض عآلظمييع حمهت هنهيلكف مملكن عجنمتلكخممهمليظهنلك .  نمغيط: ظهشعآلمممق  ه ظلكق ظهيمل: ظهشنمغ

 .جنسظمييع
ن عجنمقَّـلكن خفمثلك هحملكخفالم مض مم غ : ظهش ظن ُّـخيجي هنهيلكف مملكن عجنمتلكخممهمل:ي  ُّـخيجي جغب

ن. عآلمممق مض عآلظمييع هعحليط عآلنحكيش جلمبمل ل يمعهيلكمهن جعلكغ عي ل نجنهئ خميط ُّـهئ ي ف ي مغ  جن
ه ممخص َّـ جلمبملشيتلكهنملن عجن ُّـخيجي هنهيلكف مملك: ظهشهعآلمممق مض هثهيس ظُّـٰهلك غ عآلمممق مض ي  جنثب

 .عآلظمييع
ن عجنمقَّـلكن خفمثلك ل يعحليط عآلنحكيشعقنش  هجنهئ ُّـهئ ن هنهيلكف مملكن عجنمتلكخممهمل  ل ي ُّـهئ



 ك ه ن  فن حغشم متزخط................................................................................ ككق
ي ىجرشي ىفدرظ لذشق صغعش مألحث يف مأللذص:لي. حقحث ي حرزغسغش محغع شع حصحعشآل  آل

 .حظ لذصي ىحثي
يىحص صرظو جرش  حظ حعسط ك حرزغسغشيشآل حزذض ىةظنى بشإلعشجش لج حظسظ جرآل

يشصى محلصصصم تشهم (:قمحلصمهم ىمحغزصن يف حظحزش آل تشهمآلصصم تصآل ىحطقآل . يمآلغزصن جسع حآل
يجسو محلصمهم جرش. )يمآلغزصنجشحلصصصم ح . صصم حرغصآلغزصنآل جرش ةعظم مح: ليقزغسغش حرآلآل

فىشصم محثششو تع   لن حظألقآلغزصنآل حشسش محلصمهم جرش محآلبذشو ىحرظ حظ بشم مألقآل
يملصنمحلصمهم تش حشو  ف حض لسظ تصقآل ي ىمحلص مألىثض جرشق لحثآل آل ي حظةظنى لصخش آل

 .آلبشإلعشجش لج حظسظ جرش ىةظنى يف مأللذص
ي جسو محزشه جرشكىحظ حعسط تصمهم متشل     ىسذض محلصمهمق حغعظم محلصمهم يف متشلآلآل

يجشحزشه جرش. ي حرزشه لصخشيحدرظحش ه  متشل خلش لى ألآلبخشه جظ مآلجض محزدصحض ه   ق حقحثآل
ي ىجرشقآلغشحش حذشن حشو مح:لي يبشحش آل  حذشن حشو محزشحخش حظ بشم : ليقي لصخشرزغسغش حآل
 بط صرذع لو صرظو قآل أل صخثه شصم مألحص يف محثششو محرزعقجشصش مألحص. آلبذشومأل

يمحلص مألىثض جرش آل  ىحرظ يف بدض مألتسشو صخشه لج ق حغعظم مألحث يف مأللذصآل
يظ جرشآلنحط لس آلىشصم حش صعزظ جزصشط بشحثششو محرزع متخرط.  حظةظن مألحث سذعظآل  .آل

آلحظ حشو محلص مألىثض ه بشإلعشجش لج لسظ صذسص ةعظم مألحث حقلذص ه لنوق  آل
آل جسعزظ محثششو محرزع قصدخع ىةظن مألحث  بزدزظ حظ قىحظ هل صرظ حصحط. شتخرطبآل

ي ىحرزظ هل صرظ جرشقذصآلحشو محلص مألىثض صذسص ةعظم مألحث حقل آل  ق حقحث يف سذعظآل
آلبط حشو حدرظأل ىجرغظ مألحث  ىشظ ق جتفش ىأل حمصىه جسظيش ةشحغيئش لى ثسق لى مأللذصقي

آلحش صعزظ جزصشط بشحثششو محرزع جت متخرط  .آل
هان:قد عرفت َ أن ال لّ ن األوسطّ ا ً فيه علةُ ما  بوت األّ ألصغر ِ   
ك أنه علة قشو محزشحخشحجم شظ حذشن ح ٌومع ذ ّ يجةّ لن ن.   و  :وهذا  

ون .١ ً علةَأن ي وجودّ آل حجم صرظو محلص :لي ه  اإلطالقِ  نفسِ األِ 
يمألىثض جرش ي حصحط صرظو جرشق حقحث جت سغظ حذشن حشو محزشحخشآل  حظ بزغظ حذشن آل
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جنشيتلكهنملمملكن عجن هجلمبمل : نَّـ عخفيععف هن خم ف عآلمممقي مغ .  مض هثهيس جلمف عآللكالم جن

ن عحليط عآلنحكيش جلمبمل: ظهوألجل هذا ه آلمغ ظن ُّـهئ ي ف عآلمممق مض هثهيس ي مغ ون جن  ُي
ًعلة ألصغرّ بوته  و جن مملكن عحليط عآلنحكيش جلمبمل: جعهبخيمت  ي ن جلمبملشيتلكهنمل مملكن عجني و ُّـهئ  مملكن ي

ي آلهث خفشعجنمتلكخممهمل ني جلهئيغ هلك مملكن جلمبملي ه ظن عآلمممق ظهيمل: حمهبخيمتلكنش جعمتح مملكن عجنمتلكخممهملي  ي
فن جنميحقنش هن خمبمث عجنخييعكطجنسظمييع فن مض هثهيس جلخل نمغ ي حملكجنخيمبمل عجنت شي حممشن نمغ

مغيط عجنخييعك  مغيطن جنمبميحقييجعيط مع فن جعمتح مملكن عجنشظن مع  ُّـثبمن جنمبميحق يتلكهنمل حمبخييط نمغ
فن جنميحقنشجعمتح مملكن عجنمتلكخممهمل مغيطن مض شيتهبيطفنهن خمبمث عجن. ي آلن نمغ ي حممشن عحليععقغ مع

ه آلهث جليعكشعحليطُّـيطغ َّـيع نعجنخييعك ستلكف عملي ن جعو مغ  . ُّـمئ
هحممشقع مملكن عحليط عآلنحكيش جلمبمل ي ه حمهت جلمبملش جنسمممقي غ عآلمممق جنسظمييع ي باعتبار  جنثب

حمول َأن ا ي هو األّ س وجودُ ا وضوعه وهو األصغرَوجودّ إال هُ هنا ل  ،ُه 
س ستقلٌ  وجودول وضوعِ عن وجود  تقدم،هِ  ثال ا  ِ ارتفاعِةي علُ وهو مثال،ّ 

ِمدد ِرارةا ديدةّ ي ظن جلمبمثمل عجنمتلكق يقمعهيلكل جفيععقغ عخفلكظ ا ي حممشن عجنمتلكق جلمبمل عحليععقغشي  شي
مغيط مض خظ ونجنهئ عحليععقغ مع مغيط هنستمئمبملي ه ني مع ُّـيطغ ظن  َّـ جنمبحيطيعهثخص حممشرلكفَّـلك شي

ن جلمبمل مملكن عجنمتلكخممهمليتلكهنمليحممشقع مملكن عجنحنظ جلمبمل مملكن عجنَّـىعع نجلمف . جنمبخصظ س  .ي ُّـهئ ّو

حو ها ُهذا ا لَنال طلقّ ا  . ا
ون .٢ ً علةَأن ال ي وجودّ ن جلمبمل: ظه  اإلطالقِ األِ  ه ي ُّـهئ  يتلكهنمل جنهئلكن عجني

ونّنماو ً علةُ ي وجودّ ن جلمبمل: ظهه  األصغرِ  ه ُّـهئ غ ي  جنهئلكن عجنمتلكخممهمل نجنثب
حو .عآلمممق مض عآلظمييع س هذا ا ُو هان ّ لَال طلقَ غّ ا  أن  صحّنماو.  ا

ون ً علةَي وجود األّ س علةِ  ً  األصغر ول فس ّ ف    فباعتبار ،األنمغ
َأن وجود ءِ األّ ءِ األُ وذات،ٌ  األصغر  فن مض  ، آخرٌ  حمىععغ عآلمممق نمغ

فشهثهيس فن مض عآلظمييع نمغ َ علةُفتكون ش جنميحقنه ننمغ   األصغر ِ األِ وجودّ
ِ علةَغ ف  ّ كونو.  األِنفسنمغ قت  هانِا سِ ال يا ل  ً َعليةّ إال ّ  ِ األوسطّ

ه ي ظهث جلمبمل  األصغرِ األِوجود ي ي ش جنسمممق مض هثهيسي ن هنخيمب ه جع ُّـهبهئ ظن ُّـهئ
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ف جنسمممق مغ ن هنخيشهن جفمثهن عجن  نُّـهبهئ ظن شهي ممىعجن جنسظمييعمب نُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ي جنحنظ ن هنخيمب وُّـهئ ن علةًسواء:  ممخص خملكمش ظحفيعه  ً وّ  ،هِ  نفسِ األِجودً أيضا 
حو األول ن  ا هان: أي،ّكما  لِ ال طلقّ ا أل  ، ا ن معلوال  ً أو 

ألصغر،هِنفس ن معلوال  س معلوال ،ً أو  ٍء ً أو ل  .منهماْ
ن يمهمتنَّـمتلك ُّـىعمميع عخف يخميطق  ن :لكي ظنحصط حصىعن عجنهييعنك عجنثالجغملهظهنثمبمل ي  ظن ُّـهئ

هعحليط عآلنحكيش نعحكجيمل غ هنخيلك مضي مشه عآلجغبلكغ نعجنثب ه جنهئمت هنخيمب فن ي  هن جفمثهن نمغ
هث نعحكجيمل. يجنمبحيط عآلمممق ن مم هث نعحكجيملشه مض عآلجغبلكغ هنهيمثيطع جنمبخيمبهنهن عخفخيمب  ه نمم

غ هنهيمثيطع هنخيمت مملكن عجنمتلكخممهمل نظهث جغلكجعمن همض عجنثب ي في عي ش مض عآلظمييعه مغ هظهث هن  ه جحهئي
ينجلمبت عحليط عآلمممق جنمتلكطي  ي جعيطجسو خممثلكقي نممشآلهثتلكف عيَّـىعع عجنمئمثلكق جعيطجس:  هنث خم

ي ممخص جعمثمتلكن شي َّـىعع عجنمئمثلكق هن عجنجههئ عآلنم:ُّـمتتمي. يعآلهثتلكف حمهت هن عجنجههئ عآلنم
يال مض ظخمسلكن عجنمقَّـلكن عآلذيهنهيمه ي نعحليط عآلنحكيش حممث َّـ شهنَّـىعع عيحكتيطيم نعضِّـ. ه
غ هنخيلكه نَّـ نعحكجيملش عآلهثتلكفيجعيطجس ه آلهث ُّـهيمثيط عجنخيمب ظنيشه مض عآلجغبلكغ نمض عجنثب ي  ي

غ عآلمممق مض عآلظمييع جغلكهثمثلك مي نجنهئشهنُّـهيمثيط جغب  جنسمممق نَّـ ه جعيطعَّـمل عآلهثتلكف هنخيمب
جنمتلك  .يهن عجنجههئ عآلنم: خم

ي جنسمممق نعن مملكن جلمبملعقنش  ن هنخيمب هحملكحليط عآلنحكيش ُّـهئ ي ه غ عآلمممق مض ي  جنثب
ي جنهئلكن عجن: ظهشعآلظمييع ن هنخيمب ه مض عآلمممق نعن مملكن جلمبمليتلكهنمله ُّـهئ  جنهئلكن عجنمتلكخممهمل مض ي

.  ظحفيعه نهنهيلكف مملكن عجنمتلكخممهمل خظشه خظيتلكهنملي آلن هنهيلكف مملكن عجنشني جضىعنق حممث شعآلمممق
ن يمهمتهنلك قمميعن عخفيظهنلك  يخميطق  جنو هن هنثلكمي  : حمهت خم

ن ـّ األول ُمثال أل ي عحليط عآلنحكيش :ظه وهو ما  شبة: اُ قو:ـًمعلوال   ُهذه ا
ُتتحرك ارّ ها ا ُ تتحركٍ خشبة و، إ ارّ ها ا ارُ توجدُ إ ف عخفمئتيضُ فيها ا   هن نمغ

نشني هنمتلكخمجهمل مض عخفثلكم.  نحممئيطعن عخفلكهث عخفىغعجفنعجنهلك ف جعمثلكن مممث ُّـهئ   عق عخفمئمه
ي جنسمممق هعحليط عآلنحكيش هنخيمب ارُفوجود. ي ة،ُ أِ ا ارُ وحر جن ا  وحفجهبمليمم ( : مض خم

ة،ُأوسط س جفيط)يمعتحيعم عجنمثهتلك عجنمتلكق ر ٌ علةُ وا وجودّ ارِ  شبةِ ا  عحليعمممل : ظه  ا
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هعجنت َّـ عحليط عآلنحكيش جنمثسمن جلمبمل ي ف عجنمتلكقي مغ جنملش جن فَّـلكه جع َّـ هنخيمب مغ ي آلشلك ش جن

هجنمثسمن جلمبملحملكحليعمممل . يمعتحيعم عجنمثهتلك ف عجنمتلكقي مغ ي  ش جن ن عحليط عآلنحكيش هنخيمب هحممثهئ ي
ه نعن مملكن جلمبملشيجنمبحيط عآلمممق غ عآلمممق مض عآلظمييعي ست : ظن ممخص خملكم.  جنثب كنها ل ّو

ًعلة وجّ ارِود   .يتلكهنمل هنهيلكف مملكن عجن: ظهً مطلقاِ ا
هحملكحليعمممل جنمثسمن جلمبمل ف عجنمتلكقي مغ ف عجنمتلكق جلمبملش جن ه جع نمغ ف عحليعممملي مغ  ظن ممخص ش جن

ر: خملكم ة، بالعكسُبل األ َ فإن حر ارّ ارِ لطبيعةٌ معلولةِ ا  . ا
ا ُومثال ن معلوال ـ ا ن : ُّـخيمتـألصغر ً وهو ما  ي عحليط عآلنحكيش ممخص ُّـهئ

غ هنعحكجيمل ي ظُّـٰهلك هثح شمض عآلجغبلكغ نعجنثب ن هنخيمب ه ُّـهئ اه ثلث :قو ُا  زواياه ّ
ساوي قائمت نصف و،ساوي قائمت عُ ما  ر ُ ساواة (ُ فاألوسطّ زوايا ا

ألصغرٌمعلول) القائمت ثلث( وهو ،   هنسلكنعغ : ظهوهو معسلكنه عجنمئلكألهبتخل )ّزوايا ا
وقت نفسعجنمئلكألهبتخل  ٌه علةِ ا بوتّ ر( ِ األِ  أل)عّنصف زوايا ا زوايا (صغر  

ثلث   .)ّا
الث ُومثال ن معلوال  ـ ا م ي ي هن ظهث ـ ِ من األصغر واألًوهو ما 

غ عآلمممق مض عآلظمييع  يوان: وُّـهيمثيط جغب جلمف   أسودٍ غراب و،ٌ غرابُهذا ا
غ َّـىعن عجنهئمقه جعلكيحكتمئيععظ ظن جع  ـ ُوهو األوسط ـ ُرابفالغ ش ظحفيعوفجنمثيمسه حميعك جغب

أل ألصغر وال  س معلوال  عهثلك ني ،ًل هث جفمث ي جنهئ هث جميععجعلك جنمثيغ هنخيمب ه حممشن مم ه هي
ف هث ظحك ميعهثخص نشجنهئ ن عحليط : ظهّمع أنه ش خف ظنمغيطن هبىعع عجنمتحه َّـ هنخيمب ي مم

ٌعلة شهعآلنحكيش جميععجعلك بوت وصفّ سوادِ  يوانِ ا ذا ا  . 
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م هنلك عقع مملكن عحليط عآلنحكيش جلمبمل همملكن عجنهئالن مض عجنمقَّـلكن عجنمبهب ُّـيطنق جف ي ي  ي
غ عآلمممق جنسظمييع مض عجنمقَّـلكن عجنمبهب ينجعخص ظهث خميط ُّـتبلكفق عمل عجنىعَّـ ظن عحليط . يجنثب ي

ن هجلمبملي عي عآلنحكيش ي ُّـهئ  جلمئيط َّـىعع عجنبحهن مض جعمثلكن عخفخيمت عخفيععف نظن شهملي حملكجلمبمثي
قغ جنمبحيط يعجنخيمبمثمل عخفىعمم  . عخفختمبهيمليخيمبمل هن ظهثحلكظ عجنو جعمتحهحكيش جنمثسمن هنمتحخنغ عآلني

م ضمثِّـ قجن هثمئ عجللك ظقجعخيمل: نخمب عجنهلنل مض مع هقمميعنع جنمبخيمبمل ظهث ه يعجنخيمبمل :  نَّـي
قُّـشمليلكفُّـي نعجنخيمبمل عخفشمليعجنهيلكجلمبمث ي نعجنخيمبمل عجنمه ي نعجنخيمبمل عجنميلكألمثشملي  نَّـىعن عجنخيمب َّـ عخفخييعنحممل. ملي

هنمتلك َّـىعع  .هنمتىع قهنلكن ظقحكجي عمل ُّـ
ل عنجنهئ هحليط عآلنحكيش جلمبمل َّـ ُّـخيمت نخم غ عآلمممق مض عآلظمييع مض عجنمقَّـلكني   جنثب

عل ظن يطشيعجنمبهب ن مض مجمث َّـىعن عآلهث   ظن ُّـهئ
م فُّـ: جنسمغلكجعمل جل َّـىعع عجنسهسعم هثمئ مغ يعن َّـىعن عجنخيمب عهثخص خضتهب مض عجن ي لكغ ي

فيلكفُّـعخف مغ ف عخفجيعف ي ُّـجهجكك مض حتمئمئ عمغتخصل. مل ي مض هنجيمب عجن مغ يحممشن عخف ي مم يي
عل يمئ جعمسخم جع ُّـتحشعآلهث  .و هن ظقجع جلمبي

عل عجنخيمب جنش َّـىععيمعٰهِّـعقع ع مش جنمتلك عخفخيمت عخفيععفيمثتٰهِّـ هثهلل مض جعمثلكن ظهث  : حممتمئ
يعجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثيظهنلك   :يعن عجنهيلكجل ُّـجيمب مض مممبخصهت جلمف هنخيمتمثخل: مل حمبمثلكشلكي

ف،اخزصجل اخظي طرذو اخهةهد. ١ مغ يعف عجنحنظ هن ى ش: ظهش ظن هنلك هنمت عجن
ف مغ  .عجنخييطن عمل عجن

ه ظن مض َّـىعع عجنتخيبحق هنسلكجضمل:عضِّـهن عجن ه حممشن عجنخييطن جنمثيغ خكمثأللك طي  شيعف هنمت يجفتي
ف مغ ظنمغيطن عإل معبلكقم ي جغ هَّـىعع عجنحنظ مملكن هنخييطنهنلك:  ُّـمئلكميعهثخصن. عجنحنظ عمل عجن
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ظحفيعمغ هن عجنخييطن :  حممثمئلكمشه حممثمتتىغل عجنخيمئ هنخيمت عرلكفن جعخييط ظن مملكن هنخييطنهنلكشنمعخيلكمل

ف مغ هن مكيعحملك جعمسن رخيمب هنهئلكهثلك هنحيمبخصي ظن عجنخيمئ ُّـهيجكك جنمبخييط: جعهبخيمتطعمل عجن ه ي جغ شه
ق ظهث ظحفيعمغ هن قجن عخفهئلكن يُّـتمه ينجفسمك عجنتخيبحق عخفتخيلكقم ظن عإل معخيلكمل ظنمغيط . ي

ه جنمثيغ خكمثأللك مم ي خظي هن ظن هنخيمتش معهيمثيط عجنمتجهألمثملهني حممشن شوعآلخكمثلكظ هن ي خظ
مغيط هنمتهتلك خظ جنيخف يظهثنجنىعع نقف . هُّـ خكمثلكظ هن ظنمغيط عآل: يلك جلمق جعخيىش عآلظحلكغ جعمئ

ء : جلمبمث عجنسالن خملكم شوي خظ  ٍال تقل هكذا؛ بل قل أوجد األشياء ال من 
مغيط عآلخكمثلكظ هن ي خظه ممبحقهنحميعم مغيطَّـلك ي هن خظشو جعخل ظن ُّـ  : ظهشو نجعخل ظن ُّـ

ف مغ ك عجنبلكقه حكبحلكهث نمعخيلكمل. ُّـخيجيمثهتلك عجن  نَّـ شنعجنهيلكجل هبىعع عخفخيمت َّـ حفمه
 .ي جلمت جعلكجنهيلكجل عآلحصزهنلك ُّـخيمق
 نَّـ عخفستخيهب مض جليعم ش نَّـ عجنسبمك ظن هنبيطظ عحليعمممل:ّ اخزصجل اخذىشرو.٢

فغشعجنخيمئالظ مغ ف عجنبمتلكظ جلمف َّـمثألت عجنت مس معهئ هن  و حمهت هنخييششه هنث عجنبلكذ عجنىعه ُّـخيجي نمغ
عف  جفيعمممل عآلجفجلكق ن: ظهشجفيعمممل عجنحنظ ه حممششلك مملكهثمن هنتهييعخمملشعجنبمتلكظ عآلحفيعهيهن ي مجخيهتلك ي جغ ي

ي نَّـ عخفيععف هن عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمث. حممسنمغيط هنمتهتلك عحصمثألملوجعمتح  هن حفالم يُّـتٰهِّـنَّـىعع . مل مض عخفمئلكني
نيعآلهنثمبمل عجنت حكلكخمهتلك عخفمهمت  يخميطق  ف ظن عجنمقَّـلكن عجنمبهب حضتيسشي س نجنهئ جنمثيغ عخفمئمه ي  ي

يجعلكجنخيمبمل عجنجيبمثخيمث  .ي نعجنهيلكجل عآلحصي جع َّـ ظنحك هن عجنهيلكجل عجنجيبمثخيشملي
نَّـىعع . ي عخفخيمت عآلنم نعجنثلكذ هني هنخيمتلكن عآلجل:عخفيععف هن عجنهيلكجل:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ

ف هن عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمث يَّـ عخفخيمت عخفمئمه  .ملي
ف ييجعيط يعن عجنبمتلكظ مض عخفثلكم : حمبمثلكشلك مليلكفُّـيعجنخيمبمل عخفيظهنلك  عفنهن نمغ  مملكجنيعهن شيهن

 حمال ُّـستجيمث ظن ي نعيش عجنبلكذ هن معجههئمثمبي جنهئ ُّـتهبهئي نعيمغيعينعحليطُّـيط نعجليس
مغيطن ههثسهبمثهتلك جلمبمليعف حملكخف. ُّـ ي مغيط عجنبمتلكظ هبمثألتشهمليهنلكفُّـ ي يَّـلك خفلك ظهنهئ ظن ُّـ  حمهت ش عق جن

خم خم جلمبمث جلمبملش جلمبمثهتلكهيهنت ي نعخفت ن هنخيمب ه حممثهئ يي وه  .ى

.ضصصك: عجنمئبسلكغش عجنسمثيط جضهبيط جعلكخميع عجنيطعهنلكف عحلسمثمت) ص(
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 .ه هنخيمت ظحفيع جمحق عخفخيمت عجنىعه قمميعهثلكني مض عيظجيالف عجنهيمبسهييخصفغيعجلمب ظن جنمب يجغ

ل عيحكتخييطعف عجنهئلكهن مض عجنحنظنَّـ ض م.  هن مم  . عمل جعحهن عجنهيمبسهيملهنجعمثلكهث هن
قُّـيعجنخيمبيظهنلك  عف: مل حمهتيمل عجنمه ي حممثتجههئ هنمتهتلك شيعحصمثألمل عجنت ُّـخيجيمثهتلك عجنهيلكجل جنمبهب

ُّـيعهجعمثمن قغ ظُّـٰهلك هنخيمت...ه ظن هنمتٰهيطغه ظن  ه نجنمبمه  شي ظحفيع مض عيظجيالف عجنهيمبسهيه
 .غ عمل عجنهيخيييعف عجنحنظ هن عجنمئى ختطعجنهيخيمبمثمل: نَّـ

يعجنخيمبمل عجنميلكألمثيظهنلك  ُّـيع جفهئمثي ظن عجنهيلكجل عجنىعه ظنمغيط عجنبمتلكظ ظن عخفمتٰهيطغ ظن:مل حمبمثلكشلكي  ه عجن
و نظهث ظنمغيط قجن جنمييعكش مض عجنمتتمثجملهنجللكخم ينَّـىعع هنلك هثسهبمث جعلكجنخيمبمل عجنميلكألمث. و نجملكُّـملي ي  .ملي

مغيط َّـىعن عجنخيمب عآلقجع مض جللكمس عخفيعهثخص: نممخص خممبمتلك يمض جللكمس عجنتجيعف حمال يظهنلك . يلكفغ مع
مغيط جلمبمل همع ه ني جلمبملشهمليهنلكفُّـ ي قُّـي مغيطشهملي ظ بمل جلمف يمع نحمخيمب نعجنميلكُّـمل عخفجكهحملكجلي عي  جع ي ُّـ

مغيط: نجعهبخيمت ظحفيع. حمخيمب يعجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثي عي ي مع يمل نعجنخيمبمل عجنميلكألمثي  .ملي
 :نجنبمثلكن َّـىعن عآلخمسلكن خملكم

هان: قلنا َإن ال لّ ن فيه األوسط: ا ً علةُ ما  بوت األّ ألصغرِ   وقد ، 
رادِ الطالبُ ذهنُسبق َ إ أن ا ِ من العلةّ ِ العلةَ خصوصّ ن،ِةّ الفاعليّ واقع ول  :  ا

َأن العلة ّ عةُ تقالّ هان،ٍ أنواعِ  أر لُ وال ميعُ يقعّ ا ي حممشقع مملكن عحليط عآلنحكيش .هاِ 
هجلمبمل ه ظن جلمبملشهملي حملكجلمبمثي ه ظن جلمبملشهمليهنلكفُّـ ي قُّـي ه ظن جلمبملشهملي ظ س خفه حملكجنمقَّـلكن جعيعَّـلكنشهملي جملكألمثي  :و. ي

سببُأو الفاعل) ُةّ الفاعليُّةالعل(. ١  عجنسبمك نُّـيععف هنمت عجنهيلكجل  خميط ُّـجيمب؛ أو ا
أو مبدأش يعآلحص

ُ
ة ر ما ش ي خميط ُّـجيمب هنبيطظ عحليعمممل نُّـيععف هنمت عجنهيلكجل عجنجيبمثخي؛ ا

مُوقد يع. ّشئت فع وجود:  عنها بقو جلمف ي عي ي نَّـىعع عجنتخيبحق ي ُّـمهِّـما منه ا
فيعجنهيلكجل عآلحص مغ ي حممشهث ُّـخيجي عحليعمممل شي جعخالم عجنهيلكجل عجنجيبمثخيط عجنىعه ُّـخيجي عجن

قصدونحممئيش  فيضَو فيدَ ا لوجودَ وا سب )١(  لوجودَبّأو ا ار،  ا   ، 

وجودهم من تعب ُقد يقصد بعض )١( لوَ خصوصما منه ا فيض  الق:جود، أي ا صورَ ا . ّ ا
ع هو خصوصُوالفاعل اري تعاُ بهذا ا ُوأما الفاعل.  ا سبّ س منه ّ ا ي ل لوجود ا ب 
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جار ِوا

رّ ل لوِ واألب،  ك،  و ذ عضِّـ ظن َّـىعن عآلهنثمبمل هنيعمعبجيمل. و ه هن عجن  ي
ي حممشن عآلغ جنمثيغ َّـ حملكجل طي جعلكجنهيلكجل عآلحصه نجنمثسمن هنيعمعبجيملشيجعلكجنهيلكجل عجنجيبمثخي

جنيط منون : خملكم معخيلكمل. َّـ عإل حكبحلكهث عخللكجن يعهثخص نطعجن تم ما  َأفرأ ُ ْ ُُ َ ْ ْ َ ََ لقونه *َ تم  ُ ءأ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ

القون ن ا َأم  َُ ْ ُ ْ َ ْ عخمخيمل( َ  شجعهبسمسجنمل حفمب عجعمت وجلالخممليظه  حممبمثيغ جنسغ )طضلطض: عجن
ن هبلكه نعجفيطغهجن نمكمثهيمليظن جملكُّـمل عآلهنيع   هن يخفمئيطعق هن عخفمت نَّـ هثمئ َّـىعع عش ُّـمئ

ض أ: نخملكم معخيلكمل.  ظحفيع عملوهن
َ

رثون  تم ما  َفرأ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ن *َ تم تزرعونه أم  ُ ءأ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ َ ْ ْ َ

زارعون َا عخمخيمل( ُ غ مض ي عي جنجنمثيغ ف ي حملكجنهيال)ضضلصض: عجن نض عجنبىعنق نعحلب
ه ُّـهيمب عحلبمل نرخيمبهتلك خكجيعغنعجنىعه. عجنجكعغ ي َّـ حملكجن عحلمك ه نرخي عجنجهجيعغ هنثهبيعغي

ه حكبحلكهث نمعخيلكمل  .نعجنمت
يعف هن عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثي ظن عخفيعيُّـتٰهِّـهن َّـمتلك   نعجنهيلكجل يهن عجنهيلكجل عآلحصيجل  عآل:ملي

قغ جنمبتمئيعُّـمك عمل عجنىعَّـ نجنمثسمن جنبمثلكن شيعجنجيبمثخي مثمئمل عجنهيلكجل جفمئ نعآلهنثمبمل عخفىعمم
غ جلمت مض جلمب عجنهيمبسهيمل  .عخفبح

هان شبَِم: ومثال أخذ الفاعل  ال اء؟ فيقالُ صار ا ّألن : ُ يطفو  ا

شب وُ ثقلَا اء أخفه ا وِ من ثقل ا ي حملكجنسهسعم مملكن جل جلمبمل لكهي .ّ ا
َ ما تقدمً: أيضاُومثاعخلجهمك جلمف عخفلكظ  ِتمددل ا  مثّ ديدّ رارةِ ا ومس :  حممثمئلكمِ با

يآلهث ظلكق جفلكق:  عحليطُّـيط جعلكحليععقغط حممثجلكغيمخيطف  .يتهبيطفي حملكحليععقغ جلمبمل عجنشهعي
ُلعلةا(. ٢ ُادةأو ا) ُةّادي اّ تاجّ ء إُ ال  تكونُها ا  َ تحققّ َ و  بالفعل ّ

لصورة ِسبب قبو قغ حممثتحمئ عجنحنظيلكفغ عخفيعن: ظه  م شي معمئب عجنمه  ممخص مض خمب
ُّـيعع هنثالشعخلجهمك جنمبهتمثألمل جن  ن جعخييط خمب ه حممشهث ُّـهئ ه م نعيمغيعشي م عجنجيلكجع  ي نممخص مض خمب

ن فعقع شينعحليطُّـيط نعجليس يظهنلك عخفلكفغ ن. يخصفغ جنمبينَّـىعع َّـ عخفخيمت عجنخييعمض. هجنمبهتمثألمل حممثهئ ي
 .ي ظحفيع جمحق هنلك معمئيطنه هنخيمتلك حممبهتيمض عيظجيالف عجنهيمبسهي

وجودُفيض ُه وهو ما عدا اهللا تعا من األسباب، فيعُ وخلقِ ا وجود عنه َّ .ما به ا
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م يلكفغ جل عخف: ظه عنهاُوقد يع وجودما: بقو ف : ظه فيه ا مغ  هنلك حممث ُّـمئ عجن

سمار رِشب وا ل ص،  شبِّ واآلجر وا ارِ وا وها  طفة، و  ِ وا
ود ِادة اِ أخذُومثال. لمو هان ّ قو  ال

ُ
ُِم يفسد :م يوان؟ فيقالَ ب:  ا ر ٌألنه  ّ ّ 

ه هنيعمممك: ظهمن األضداد عف  هن ي عنشه معىغعجف جعخيٰههتلك جعخيٰهلكوغيهنتٰهلكفيهن  . حممثهيسيط عحلمث
صورُّةالعل(. ٣ صورة) ُةّ ا قُّـشه مض عجنتخيبحق هنسلكجضمل.أو ا ي عق عجنخيمبمل عجنمه  شهمل خظي

قغ ه حممشن عجنبمتلكظ هنثال هنيعمممكش ظحفيعه خظنعجنمه ي ه وهنلكفغ هن ي  ي نعجليسي عيمغيعيهنلكفمعن. وقغنظ ي
َّـلك قغ َّـ َّـمثألت نخكهئمبشنعخلجهمك ظن عحليطُّـيط نهثح  عمل يلكفغ حممشقع هثسبمتلك عخفش نعجنمه

قغ عمل عخف قغ نعجنمه ن عخفيلكفغشعجنمه ه جلمبمليلكفغ حمال معهئ قغ جلمبملي قغ ني عجنمه ه جنمبمه  يخصفغش جنمبي
ونجنهئ جن هثسبمتلكرلك هنخيلك عمل نعجفيط ي حممشن عجنهئش هنمتهتخصه خمز  يمم نش جلمف ظمغىغعألهي هنت

خم مويهنت خمي نممشه حمهت هنخيمب ه جلمبمث حمهت جلمبملوز هنت  .ي
ل عمل ظجفيط عجلىغعقنش  ن عجلىغظ جلمبملشخلألجن هثسبمتلك عخفجهب ه ُّـهئ نجن هثسبمتلك ظجفيطرلك . ي
ن ظجفيطرلك جلمبملشعمل عيحفيع ه ي ُّـهئ حفيعي  . جن

هجلمبمل: نجلمبمث حممشقع خممبمتلك قُّـي ل عمل عجلىغظ: حمهبخيمتلكنشهملي ظ :  نعقع خممبمتلكشي ظهثلك هثسبمتلك عخفجهب
قغ  .ي ظهثلك هثسبمتلك ظجفيطرلك عمل عيحفيع:هبخيمتلكن حمشهظ

ضمثح هعن عخفلكظ هنيعمممك: مع ي  ي نممشعآلنممسجخل نعحصمثيطقنمغخل:  هن جلمتخنُّـي
و هنمتهتخص مغىغظ جلمبملونعجفيط ف عخفلكظي مغ هثلك هنتحمئمئخل مس ُّـتحمئش جن ي حممب مس ُّـهئ نجلمف َّـىعع حممشقع  .ي

نش هنمتهتخصونعجفيطي مم هثسبمتلكن عمل ههنمتهتخص جلمبمل س مم ُّـهئ فني مغ ي آلن ممالش جن ي
و مغىغظ جلمبملهنمتهتخص ه    ي

جنمثشي نجنهئمتلك عقع هثسبمتلك ظجفيطرلك عمل عيحفيعشجن ي هثجيط ي جلمبمثمل ني هنخيمب  .مل جعمثمتهتخصي
ه جلمبملىغألخلي هثسهب ظجفيط عجليعهثخصي حممشهثلك شنعخفمئلكن هن َّـىعع عجنمئبمث قُّـي ى عقع هثسمك هملي ظ

ل عمل ظجفيط عجل قغيظهنلك . ىغألخلعخفجهب ن ظ هعقع هثسمك ظجفيطرلك عمل عيحفيع حممثهئ  ني ى
ن ه جلمبملُّـهئ قُّـي قغنعحص. هملي ظ همثألمل معسهب ظ ه ني معسهب جلمبملي ي قُّـي  منى نجنهئ عقع هثسبشهملي ظ
ل معسهب جلمبملعمل عحصمثألمل  هعخفجهب ي قُّـي  .يلكفغنممىعجن عجنهئالن مض عخف. هملي ظ

ُوقد يع مّ وجود:  عنها بقو ف : ظهما به ا مغ ي :أيي هنلك جع ُّـتحمئ عجن  ا
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ءُصل ن، بالفعلُ به ا م تق ْ فإنه ما  صورةّ  يمض هنثلكجنمتلك عجنخييعمض عحصمثألمل : ظهُ ا

ق  ِادةباعخفىعمم م يتكون،ّ  ْ ءّ م يتحققُ ا ر،ّ و ارِ كهيئة ا نِ وصورةِ وا  ِ ا
ون ساناُال بها ي صورةِ أخذُومثال. ً إ هان قوِ ا   ال

ُ
ةِ :م زاو نت هذه ا ُم  َ 

 .ّألن ضلعيها متعامدان: ُ؟ فيجابًقائمة
ُلعلةا(. ٤  عنها ُوقد يعي نريعه حممثهتلك هثهييغ عجنهئالن عخفتمئيطن .ايةأو الغ )ةّ الغائيّ
م وجود: بقو ءَجدُ ال ألجلها و: أيُما  ا وُ ا لكر،ن وت لوس   ّ، 

لبيت سك  هان قوِ الغايةِ أخذُومثال. وا   ال
ُ

يت؟: م شأت ا  :ُ فيجيبَِم أ
 . وهكذا،ّ يصح :ُ فيجاب؟ٌ فالنُِم يرتاض وهَ أسكن
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)٨(  
ِ ِ ِآ ؠ  دؠ   

ن خفمثلكش يعجنمقَّـلكن عجنمبهب يعن : خممبمتلك هجنهئ ُّـهئ ي ن عحليط عآلنحكيش حممث جلمبملي هيجعيط ظن ُّـهئ ي ي  ي
هث جلمبملي جغ شجنمبمتتمثجمل همم هث هن ُّـهئهي َّـ ي مل يلكفُّـمل نعخفيجفيطه عجنخيمب عآلقجع عجنهيلكجلمبمثع مم

قُّـ ن جلمبمل ييجعيط نملط ظيمل نعجنميلكألمثينعجنمه هظن ُّـهئ همعلكهنمل ي   جنمبمتتمثجملطي
يعن عحليط عآلنحكيش  ن جلمبملييجعيط ي هظن ُّـهئ همعلكهنمل ي ن مغىغظ جلمبملش جنمبمتتمثجملي و ي ظن ُّـهئ . ي

هنجنهئ عقع نمغيطهثلكن مض جعخيىش عجنمقعَّـخل جلمبمل قُّـهمليهنلكفُّـ ي  هملي حممئيش ظن جملكألمثهملي حممئيش ظن ظ
فشحممئيش مغ ه نجنمثيغ عخفيععف ظن ظجفيطَّـلك جلمبملشي حمبلكجلتبلكق ظن جعلكخم عجنخيمب هنهييعنضمل عجن   حممئيشيي

فغ مغ عخم هن مشهنعن مس معهئ عجنخيمب عجنب ي آلن عجنخيمبمل شه ظحكلكحكلكو جع َّـىعع جمحق هنخيمئ ي
قُّـ ن ممىعجن هن عهثٰهخصن جعلكخم عجنخيمب عجنمثهتلكيعهثخصمل يعجنمه  . معهئ

ينجلمف َّـىعع خميط ُّـيعف جلمف هنلك قمميعن مض عجنخيمب عآلقجع هن ظن عجنمقَّـلكن عجنمبهب ُّـمئ  ي
ن عحليط عآلنحكيش جلمبمل: ظهشجعجهبمثخيهتلك ه خميط ُّـهئ ي قُّـ همليهنلكفُّـ ظن هملي حملكجلمبمثي  شهملي ظن جملكألمثهمليظن ظ

و هنمتهتلك مغىغظ جلمبملو نعجفيطينمم ومعلكهنمل ي م ش نجنمثيغ مخلكهنهتلكي مغيط عخفخيمب  ط)عجنمتتمثجمل( حمهئمث ُّـ
حممث جعخل هنلك  ه هن ظن عحليط عآلنحكيش جلمبمليمعمئيطننمممث ُّـهبهئ عجنت يي  نجعخل هنلك ش جنمبمتتمثجملي

يقمميعن مض هنخيمت عجنخيمبمل مض عجنمقَّـلكن عجنمبهب هن ظهث ُّـمئ جعجهبمث عجنخيمب عآلقجع ي  جلمف سش ممي
 :ط نجنسمغلكجعمل جل َّـىعع عجنسهسعم خملكمفعهثهييعع

صل ّال شك ُإنما  هانّ بٍ  وجهُ ال هنَ أن يعلمُ  علولُ ا  عند ِ بوجود ا
ِ العلةِ بوجودِالعلم م: ظهّ ف عخفخيمب مغ ف عجنخيمبمل معخيمب جع مغ نت  شي عقع جلمبهبمن جع إذا 
ُالعلة صلّالبد إذا حصلت  ٍ  وجهّ علولَأن  م سمه عجنيمشهثخصحم ؛ عندهاُ ا  خيمب جعلكخفخيمب

يهن عجنخيمب جعلكجنخيمبمل عقع مملكهثمن عجنخيمبمل عجنت ي  م جلمتيطَّـلك يُّـمتهي ي ف عخفخيمب مل ي عجنسببمثيمعلكهنملنمغ
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وي مغىغظ جلمبمل ك:  ظن ممخص خملكمشي ّالعلة البد أن  أن :ومع ذ ونّ لةَت َتامة ً  ّ 

بي س عخفيععف : يعجنخيمب جعلكجنخيمبمل خممبمتلكمض عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئمل ي نحصىعع جلمتيطهنلك قمميع عخفمهمت ةّا
ال يخيمبمل ي هنجيمب عجنيتلكهنمليخيمبمل عجنهنمتهتلك عجن ِ العلةُ حصولَرضُ إذا فّو صلّ  عندها ُ وال 
علول و عقع مملكهثمن عجنخيمبمل جعمتح: ظه بهُ من العلم بها العلمُ ال يلزم،ُا  عقع جفمهمبمن ي ي

م ع عجنخيمبمل عجن.  حمهت عجنمتلكخممهملشسمه عخفخيمب ينهن َّـمتلك جليعحم عشيتلكهنملي َّـ هنلك ُّـمبىغن :  حممئلكجن
ف مغ فَّـلك عجن  حمال ُّـمبىغن هن شي جعخالم عجنخيمبمل عجنمتلكخممهملهنهتلك عجنخييطن نهن جليطشهن نمغ

ف مغ فَّـلك عجن م ي ُّـتحمئ هن جليطن ش نُّـمبىغن هن جليطهنهتلك عجنخييطنشنمغ ي آلن عخفخيمب ي
ف ظجفيط ظمغىغعظ عجنخيمبمل عجنمتلكخممهملط جع علكالم عجن  : عجنىعه ُّـمئلكميخيمبمل جلمف مغىغظ عجنيخيمبملينمغ

هجلمبمل  . هنلكوجعخيالخممل َّـ جلمف هثح عخفجلكق يعهثخص ه هثلكخممهملي
ن،وعليه ل ُ يم لمتأ َأن يعقبّ  مّ سابقِ    عجنىعه قمميعن مض هنخيمت نا ا

يعجنخيمبمل مض عجنمقَّـلكن عجنمبهب  َإن العلة: فيقولي ّ َامة اّ ُ ال ال يتخلفّ علولّ   ُ عنها ا
لتئمة عُا ئناتِ من العلل األر فعغ عخف:ظه ِةّادي اِ  ا مغ ّأما  شمل ممخص قمميعهثلكيلكفُّـ عجن

ست بعلةٍواحدة  ٍ منها فل
ٍتامة ّ هانَ أن تفرضوا وقوع فكيف صح،ّ لِ ال   ّ ا

ن مض ي عي  نَّـ َّـىعع منها؟ٍواحدة  ن حكلكجعمئلك نجعخل هنلك قمميعمخ ههتلكحممن جعخل هنلك قمميعمخ
ط  عآلهنيع عجنسلكجع

ن ظحملكف يخميطق  عغي وجلمبمليظُّـمل يعن :  مض هنمئلكن عجل هحفىعغ جفيطع ىعقع ظ ل هن َّـىعن عجنخيمب ي ي
م ل ظنحكيش ف عخفخيمب مغ  شمن عجنمثهتلك جعلكخم عجنخيمبي عقع عهثٰههب)عجنمتتمثجمل( يعهثخص معهيمثيط عجنخيمب جع

ميحمال ُّـيطمينعي   شعآلجممبمكيجل نعآلهنيع ممىعجن مض عآل. ي عجنخيمب جعلكجنخيمبمل جلمف عجنخيمب جعلكخفخيمب
قُّـ: ههنثال يجن مملكهثمن عجنخيمبمل ظ ييجعيط ي حممشن عجلجيلكظ عحصمثألمل ش هنلك معخيجي عجنجههئ نعحصمثألمل: ظهشهملي

ن هن عجنهيلكجل ف عخفي نيجعيطشظن ُّـهئ ن جعخييط نمغ يع حتمئمئمن َّـىعن عجنخيمب نعق يلكفغش ظن ُّـهئ
 .مك عجنميلكُّـمليظن معجكمعييجعيط 

هحممشقع حميعك عحليط عآلنحكيش جلمبمل ي قُّـي ل شهملي ظ خم  حمتهسحفىع عجنخيمب عجنبلكخممثمل هنهييعنضمل عجن
ف نعن مس ُّـخنف هبلك مغ ن عحليط عآلنحكيش جلمبملي نعي شينعجن هي هنخيمت آلن ُّـهئ ي قُّـي . هملي ظ
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ل عجنخيمب: ههنثال. نَّـهئىعع عحللكم مض جعخيىش عجنخيمب ي مض مجمثخيهتلك مل يلكفُّـمل عخفيجن حميعضمتلك نخم

هجفيطع ظنحكيش ف عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثشي ي حممبمثيغ جعلكجنرضنقغ ظن ُّـهييعك نمغ قُّـي يمل نعجنخيمبمل عجنمه مل ي
ينعجنخيمبمل عجنميلكألمث  .ملي

م ن إن،هِ  نفسٌ صحيحٌوهذا  هانِ وقوعُ فرضا صحّم ول لِ ال   ّ ا
عٍواحدة وضع، من األر ونٍ ف  اقيةُ العللُ ت وقوعَ مفروضةُ ا ً متحققةِ ا  ي نعيّ

مه عق نعجفيطغطي نمض جضمبهحملكآلخكهئلكم ظحمثِّـ م عخفخيمب .  هن عجنخيمب ي معمتتمي عجنخيمب جعحمه
ش  ف جعلكخم ظمغىغعظ عجنخيمبملهثخي حصلك عقع مملكهثمن معستمبىغن حميعك نمغ يعجنخيمبمل عجنت هثخيمب جعحمه  شي

م  م عخفخيمب حصلك ُّـستمبىغن عجنخيمب جعحمه م يحملكجنخيمب جعحمه ن  ئذُ فيلزم، بهاْحو  ٍ حي
ِعلة تلك الِ فرض وجودمن قُّـي مملكجنخيمبّ ال أ شمل مض هنثلكجنمتلكيمل عجنمه

ُ
ًخذت حدا أوسط    لُّـمبىغنل ّ

علولُوجود ُال ألنه ي ، با العللِ بالفعل لفرض حصولِ ا ت بأحدى العلل ّ
ع ردةِاألر  ً عليلّ ي ممخص عقع ظحفىعغ عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمث  ا همل جفيطع ظنحكيشي ي حممشن عجنهيلكجل جنهئ شي

وهنلكفغُّـهيخي ستلكف عمل  يمل حممششلك خميط يلكفُّـي نممىعجن عجنخيمبمل عخفشم حمال سمه عخفخيمبي نعيشي
مشي جنهئ عجنهيلكجل ي ُّـيعُّـيط عحصمثألمل ظن عجنجههئشحتمه مغيط عخفخيمب ل .  حمال ُّـ حممب حميعضمتلك نخم

يعجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمث همل جفيطع ظنحكيشي ف عجنخيمبمل عخفشي قُّـيلكفُّـي حمال ُّـمبىغن حميعك نمغ يمل نعجنخيمبمل عجنمه  .ملي
واحدة َوال ألن ا موعّ عجفيطغ هنمتهتلك هنتٰههب العللُ منها    هملمتي حممبمثسمن عجن

 ال ـ حسب الفرض ـّألنها :  ممخص خملكمش جنمبجهبمثه جع عقع مملكهثمن هنستمبىغهنملشجنمبجهبمث
يعِها عن وجودُوجود ينفك شتملةٍواحدة  ُ فتكون،هاِ  واً  جنن .  ا : خم

و ي ُّـخيمت ظن حميعك نعجفيطغ)ههنجهتهبمبمل( عخمهمتملي هنمتهتلك هنتٰههبي عجفيطغ يظن:  جع ُّـخيمتش جنمبب  عجن
  .هاَوقائمة مقامّبالقوة  حصلك ههنمتهتلك هنستمبىغهنمل

ت ونٍواحدة   عنّْمو ًفرضا ُّـستمبىغن  هاِ وجودُ فرضُ من العلل كيف ي

 : فنقول،لبوا
ُأما العلة ّ صورّ َ فإنه إذا فرض،ُةّ ا صورةُ وجودّ ف ش عحصمثألمل: ظه ا  نهنخيمتلكن نمغ

عخم علولُ وجودَفقد فرض شعجنخيمب عجنب ّ ألن فعلي، بالفعلِ ا صورةَةّ  ،يها ٌةّ فعليِ ا



  ٢٠٩ ...........................................................................................ؠضظرظ اسذعظن
علولِ مع فرض وجودـّالبد ف ونـ ِ ا ال،ًها حاصلة ُ العللَ أن ت ا وّ و  جدُ 

 ً.اّوصار فعلياخصضول 
ذا العلة ُو ّ زظطه شف زغض حتصصطظ ُةّ الغائيّ  ،ّشن حتصق اسصضل اسبواسي سبضطظّالبع ّ

علول،ِ ذي الغايةِ وجودِ بعد فرضِ الغايةُ وجودُفرضُ يّإنماف سضوم رد  سظُ وهو ا
ّ زظطه ال عتحصق،اسرسعغ بصع ّ إال ّ ووجود اسرسعغ ال عتحصق،بصع وجود اسرسعغّ إال ّ

َألن الغاية ؛ واسصظرلّظدةوجود اخ ارّ ٌ متأخرةّ  وجودها ا علولِ عن وجودّ  ، ا
ّإن اسصضظ اسصظئط:  وعيٍ عشد يف عغا اسضالم إز طصشظ. ٌبل  معلولة ّ ظ شن اسصضل ّ

ٌويف اخصظم اسصظعظ شتطخغة.  رد اخصضولًظّتصعشأن تضون شّالبع ّ واسصضظ ،األربف  يف ّ
 زضطف عضضن استوزطق بر سوهنظ ، بصع زغض وجود ذي اسصظعظّوجودعظ اخلظرجي

ًرضظ ً وبر سوهنظ شتطخغة، رد اخصضولًظّتصعش وعو عستضغم أن تضون شّ  رن اخصضول؟ ّ
ًتطخغا؟ ًظ وشّتصعشوعل عضضن أن عضون اسسء ش ّ 

ّإن اخصضول سضي عتحصق :  تصوسونٍزضن جطظ  ،ٍشن حشول أربف رضلّالبع ّ
ّواسصضظ اسصظئط  وشف عغا زصع ، رد اخصضولٌظّتصعشّ وأجغاء اسصضظ ش،ّظ شن أجغاء اسصضظّ

ّزغضتم اسصضظ اسصظئط ًظ شتطخغةّ ًظ ّتصعش زطضون اسسء اسواحع ش، رن وجود اخصضولّ
ٍوشتطخغا يف آن ً  .ٍ واحعّ

ّسعس رسهوأجظب  ّإن اختصعم ع:  بجم حظؠضهّ ّ واختطخغ ،ظ سضصظعظّ اسشورة اسصضضطوّ
ظ ّ وال حمغور يف أن عضون اسسء اسواحع بشورته اسصضضط، سضصظعظّعو اسوجود اخلظرجي

ّظ وبوجوده اخلظرجيّتصعشش ً شتطخغاً ًا ّتشور رد اسصصل ٌظّتصعش اسصظعظ شّإن:  وهلغا سطل،ّ
ّسعس رسه واسصظئل عو اسشطع اسغئطغ ،ًجودا رضه وٌةّتطخغوش ّزظطك شظ مل . ّ

ّتتشور اسشبف وسغته  : أي،ّزططظ تتشور اسصظعظ.  رد أسل اسشصظمصعمُتال  ـ ًشثال ـ ّ

.بعاعظ احلضضظ، اسصشل اسسظبف شن اخغحضظ اسسظبصظ) ١(
. اسشصظء، اسصشل اخلظشغ شن اخغحضظ اسسظدذظإهلطظت) ٢(
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ن هن فَّـلك عخللكقمغيخفي جغ شهلك جلمف عآلمميتمئيطهنعجنجهب حممثهئ مغ يلك معمسمم معتحمئ عجنميلكُّـمل جع  .ي

ُ العلةّنماو م: ظه ّ هِ بوجودُية الغا ش جنمبهبخيمب  .ّ العلها ا
ُالعلةّأما و هحفىعغ جفيطع ظنحكيشى عقع ظُةّادي اّ ف عجنخيمب شي فَّـلك نمغ  حمال ُّـمبىغن هن نمغ
ي جع خميط معتحمئ نمعتحمئ هنخيهتلك عجنخيمب عجنبلكخممثملشعجنبلكخممثمل مشي ي نخميط معتحمئ شي حممثتحمئ عخفخيمب

ف عجنخيمبمل عخف. يني ُّـتحمئ هنخيهتلك عجنخيمب عجنبلكخممثمل مملكهثمن مل نيلكفُّـينجلمف َّـىعع جن حميعضمتلك نمغ
فغ مغ همل جفيطع ظنحكيشيلكفُّـي هنخيهتلك نظحفىعهثلك عجنخيمبمل عخفهعجنخيمب عجنبلكخممثمل هن ن شي  حممثهبهئ ظن معهئ

هجلمبمل فغيظهنلك .  جنمبمتتمثجملي مغ هجن ظحفىعهثلكَّـلك جفيطع ظنحكيش نمس معهئ عجنخيمب عجنبلكخممثمل هن  ش هنخيهتلكهي
ن جلمبمل هحمال ُّـهبهئ ظن معهئ قُّـ.  جنمبمتتمثجملي ينَّـىعع جعخالم عجنخيمبمل عجنمه  حمال شمليمل نعجنميلكألمثي

مغيط حممثهتخص جفلكجنتلكن ف عآلمغىغعظ عآلحفيعهجفلكجنمل: مع فَّـلكش نمغ  جع عقع . نجفلكجنمل جليطن نمغ
هحميعك عحليط عآلنحكيش جلمبمل ي قُّـي ي حميعك هنخيهتلك عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثشهملي ظ يمل نعجنخيمبمل يلكفُّـيمل نعجنخيمبمل عخفي

ه نممىعع عقع حميعك جلمبملشعجنميلكألمثمل هعقع حميعك جلمبمليظهنلك .  حميعك هنخيهتلك عجنخيمب عجنبلكخممثملشهملي جملكألمثي  ي
مغيط هنخيهتلك عجنخيمب عجنبلكخمهمليهنلكفُّـ  .مثمل حممبمثيغ جعلكجنرضنقغ ظن ُّـ

ه عمل ظن هنلك رخيمب جفيطع ظنحكيش جلمبمليظن ُّـمبتهيمن عخفستيطمييجعيط نهن َّـمتلك  ه يي قُّـي  ظن هملي ظ
ف عجنخيمب عجنبلكخممثمل هنهييعنضع حممشن مملكهثمن شهمليجملكألمث مغ  همليهنلكفُّـ نعن مملكهثمن ش هنخيهتلكهملجفيطعرلك حم

ف عجنخيمب عجنبلكخممثمل ينممىعجن عآلهنيع مض عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمث. حمال ُّـمبىغن هنمت جعلكجنرضنقغ نمغ  حممشقع شملي
ه جلمبمليحميعضمتلك عحليط عآلنحكيش ف عجنخيمبمل عخفشهملي حملكجلمبمثي  ممخص عقع طمليلكفُّـي حمال ُّـمبىغن جعلكجنرضنقغ نمغ

مغيط عخلجهمك فع نمس ُّـ مغ همملكن عجنمتجلكق هن فُّـ جنهئمت مس ُّـشي مغ ى ظن عقع مملكهثلك هنخيلك هن ي ف ىيعه
ُّـيع  . نخكبهتوظمتلكجلمل 

همغخي عحليط عآلنحكيش جلمبملش عقن ي نشهملي ظن حملكجلمبمثهمليهنلكفُّـ ي   ي ُّـستمبىغن جعلكجنرضنقغ ظن معهئ
فغعجنخيمب مغ ٍفإنه  كث ه عجنبلكخممثمل هن

ور الطبيعيّ  ِ استعدادِ عند حصولُ يلزم،ةّ من األ
ِادةا صورةّ صورةُ حصولِ لقبول ا ن عجنخيمبمل . بالفعلِ ا عقف عجنت معهئ ي نَّـىعع هن عخف

 . جنبلكخم عجنخيمبهمل هنستمبىغهنمليلكفُّـعخف
 قمميعهثلك عخلجهمك يعهثخصن.  عيحكتخييطعف جفسمك عظجيالف عجنهيالحكهيمليلكفغعخفيععف هن عخفيجغ 
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ههنلكفغي حممشن عخلجهمك جنمثيغ ش حمهب جعلكغ عجنتمئيعُّـمك عمل عجنىعَّـغيخصفههنثلكي جنمب ه جع َّـ هنيعمممكشي  ي

قغ جعحسمك عيظجيالف عجنهيمبسهي  خكمسهث مض قجن خكمسن جعلكخم عآلخكمثلكظ شيهنمتهتلك نهن عجنمه
م عحكتخييطعف عخف:نحصىعع خملكم. يلكفهمض جللكخفمتلك عخف قغ يلكفغ ُّـمبىغن جلمتيط جفمه م عجنمه  جنمئب

قغ جعلكجنهيخي م عجنمه و و شجفمه ذرةُكما  وقت ٍبةّ طيٍ  أرضـ ً مثالـ ُضعت ا   ا
ناسب اءِا َ وقد سقيت ا ْ ِ صلّالبد  ف،ُ باتَأن  ي آلهث معخيلكمل مغخي ش جعمشقن عإل معخيلكملُ ا

بمل نعمغتهبخيمن عجنهلعأليش ي حممشقع نضخيمن عجنبىعقغ عجنمهلكحلمل مض عآلقك عجنجيمثشقجن هن حكمتمت
عهث قغ عخفمتلكحكبمل حصلكشنعهثتهيمن عخف ن خكجيعغ شي حممشهث ُّـهيمثىش جلمبمثهتلك عجنمه  ظن وفيمعهيلك جعمسن معهئ

وقهنلكن ال ...ي و ِسنة ا  د  بديال ولن  ِسنة ا  د  ًفلن  ً
ِ ْ ْ َْ َ َ

ِ ِ ُِ ُِ َِ َِ ِ
َ َ ََ ْ  .)صض: حملكلكيع( َ

ين ظ حملكجلمب شه هثبلكمعلكى مض عجنجكعغ عجنمهلكجنِّـ ننمغيطهتلك مس معخنه جعىعقغوعقع نضخيمنيظهنلك 
عهثيعهنلك  نشجنهيمئيط جعخيىش عجنهلعأليشيعهنلك قجن  ف جعخيىش عخف مغ عجنخيلكمس ي آلهث معخيلكمل مغخي شجن

عهثخل نمس رخيمب جللكمس عجلىغعم نعيجلتبلكك  يجللكمس عآلحكبلكغ نعخفسببلكغ نجللكمس عجنسمت نعجنمئ
عهث ننمغيطغ . نعجنخيبهن نعجنمبمي ينجنهئ ي ُّـتبلكفق عمل ظقَّـلكهثهئ ظهث جن حممئيطغ عخف

َّـ ممخص شهعجنهلعأليش نمغمك جلمف عإل معخيلكمل ظن رخي عجنبىعقغ مض عخفثلكم هثبلكمعلك  عآلخكلكجليعغ يمع
رجفمثهن ! قجن ن جعهبىعَّـمك عجلمقي ظن ع:عيمع جن ع ظهث طحلهئخصظ ُّـمئ ظن ييجعيط ي حمىغجلهب

غ ظن طه نرمك جلمف عإل ظن رخيمب هثبلكمعلكشسمه عجنمتبلكغ ع نمغ ي هن ظن عحلهئخصظ هثهي
عشهرخيمب هثبلكمعلك م رخيمب هثبلكمعلك:  نخملكجن ههثح هثخيمب مغىغهنلك جعمسهث معخيلكمل حك ي آلهث َّـ ظقعف شيه

ىظجلمب هنمت : مئلكم نجعخل ظن ُّـشرمك جلمبمث ظن معهيخي ممىعع:  جعخل ظن ُّـمئلكمهنحميعم. قجن
 .يظهث معهيخي ممىعع

ضمثح ويعك ظهث قَّـبمن عمل هنىجن حم: مع   ي ُّـهبث ظجلمف فقمغلكغ عجنخييطعجنمل ي
ن ل  م جنل  جلمبمث عجنسالنمملكخفخيمه ط ظ: حمهت معمئ يعذ ظجلمب ظهث ي معحيمب  رمك جلمبمث ني

ط م يي خك ظن ي معحيمب يعذ ظجلمب ظهث ي معحيمب: يظهث معمئ ى نَّـهئىعع عآلهنيع جعلكجنمتسبمل . ي
حمي حممشهثشجنسلكجفت معخيلكمل عهث ظن رخي عجنبىعقغ يلك هثخيمب هنمت عقع مع يعغ عجنهلعأليش نعهثتهيمن عخف

سنة اهللا  :نحصىعع خملكم معخيلكمل. هخكجيعغ د  بل ولن  ُسنة اهللا ال قد خلت من  ْ َُ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ



 ٣ ج ـ  رشح هتتيعب اهنهيمش................................................................................ ٢١٢
ًبديال ْ هلواّ ويس هثيع ميمه)٢٣: امثمكتيش( َ ب:  ميهي خممل ا وحن بٌيس  ٌ ميهي ال وحن

ب:يأ ميهنُّـ ب، هثهيٌ ِّـيعجيإلٌ وحن  . ميهنُّـٌ جممهٌ ال وحن
مثإذن،  ّ أِّـيع ِّـلكهن خمىطِّـ مملكيعمئ ٰهُّـجلكهن : هثلكهييعه)أن حيهس امثهيبيعتّالخمىح هب(: مت ّ

ً ال أِّـ جيىغ ميهنُّـ مملكيعمئ أن جيلكهن ِّـبيعمميع،ًِّـبيعمميع ّ. 
َباعتبار أن الفاعل ميُّـ: أيٌةّ طبيعيٌةّ قوّ رة امثهي ه  .ّادة جوهر ايغ ّ امثهس يس

جنيعرٌإجييعرة ىشىغ مث ىش، إمئ اخلالف حم امثمكيعمي امثمل  :تيعنّ وهبُّـ ِّـهش
رة :ىلاألو ىشىغ امثمشبُّـلكيغ وامثهس اع هبيعميهنَّـيع امثمل ّ أن اآلجنيعر امثت ممهسىحر هث األِّـ

ميُّـ س وهثيع جييعخم:ًهثثال. يغّامثهي هتيغ وامثملُّـيعم واجلهن   آجنيعر األِّـسيعن هتتحهسُّـ امثلكهن واحل
ميُّـ،ذمث رة امثهي ىشىغ امثهس ّ هبىعن هثبىحأيسيع وهبيعميهنَّـيع امثمل يغ ّ ويس امثهييعحيملُّـ،يغ حم األِّـسيعنّ

ع ميُّـيغ امثهي ّامثت حتمل ِّـ ّ. 
حنىح وال ،ّ أن اهنبىحأ يس اال ٰهبحيعِّـ ومملكيعمئ:الثانية ّ خميعميتبيعر أِّـ ال منيعمث وال هث
ميُّـّأهثيع . ّهثيطجن مبجهه رة امثهي ى امثمكُّـ وواٰهمشيغّوخيُّـمكيغ امثهس ل ٌيغ هبَّـ جم  حم وص

مليغ وا  .ألجييعد هث االامث
مث ة: هبمل ٌامثمكيعمي مت يس اهنٌيغّ حيبُّـلكُّـّ ىشيغ ىشمسجه إمئ ّيعدة حم حن مئ ويس  األوّامثهيهش

ن .يعإلهيّمثهنميمس ىشها ُ عنها فعلَأن يصدرّ إال ُفال يم يغ واآلجنيعر ّهتيعمثهيبيعت وامثمسج
ى  امِ االستعدادِعند حصولاألمن اِّـ ا د امثهئاإل واِّـتمكيعء اهن ّألنه إذا  ؛ ميهيىح وحن

هبُةّادلبت اَط رة حم اهنثيعل امثت مم اِّـ ّ ويس امثب ت هبُّـَّـيع امثهئاإل واِّـتمكىس ميهيَّـيع اهن
ِ حيهنبىس ـها ِ عند استعدادـ ئناتُ بارئَ أن يفيض:ابلسان حا وجودِ ا  ؛َ عليها ا

د اهنملتيض وهبملىحان اهنيعِّـ حن اد. مث دات مممشهنىغ خمهنسيعن احليعل،ٌواال حن حن  ، واهن
د ميهنُّـَّـيع  حن ك هبُّـمكُّـ امث طاء ر َ نمد هؤالء وهؤالء من  َ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ُ َُ ِ ُ ً ّ ك ُ طاء ر ن  َوما  َ ُ َ ََ َ َ َ

ًظورا ُ ْ اء( َ ل  ساحتـ تعا ـّفإنه  )٢٠: األ ِ ال  َ ْ  عليها َأن يفيضّالبد  ف،هُ
الئقَوجود رة خنهيهش . بهاَها ا رة ميهيىغ،ً أِّـبتىس خنهيهشالٍهبىعن هتيعِّـىس خم  ٍ وإن هتيعِّـىس خم

هثيغ اًأِّـبىس هت ْأنخنسىغ اٰهتلكىحاديسيع  ، ويسمن
َ

سماء ماء فسالت أودية  ٌزل من ا َ ْ َ ْ َ ََ ً َ َ َ َ َ
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َبقدرها َ  .)ضص: عجنيعجليط( َ

  عإل ُّـمسهنيعوحممبمثيغ َّـمتلكم هن.  جلمت نجنمثسمن جلمبمثهُّـملييجعيط مليُّـيَّـىعن عجنالجعيط: نممخص خممبمتلك
ف نعجنسخلكظ عفعمعخيلكمل  جع عخمتٰهمن عقعفمع شجعلكجل ن مغ  .هظن ُّـهئ

ذا و صورةُو علول ِ وجودُ فهو فرضُجدت ا ي نحتمئمئ ُّـخيمت حتمئ شمض عخللكقف ا ي
عخم  ِألن مع حصولعجنخيمب عجنب صورةّ علولُ حصولـ َ كما سبقـ ِ ا  . بالفعلِ ا

عهث ل عقع ظيلكفُّـمل عخفيحملكجنخيمب ف عجنهلعأليش نعهثتهيلكظ عخف هحفىعغ جفيطع ظنحكيشىمل ل هن نمغ  معهيمثيط شي
م عجنمتتمثجمل  .جفمه

ور،نعم ِادة اِ من حصول استعدادُ ال يلزم،ِةّ الطبيعيِ  بعض األ  ُ حصولّ
ون، بالفعلِصورةا ك عندما ي صورةُوث حدُ وذ ن :ظه ًافّ متوقِ تلك ا  ُّـهئ

خمعحليط ة شههيلكينغ هنت ٍ من علةٍ حر
ركةّ  ٍ  حممثحتلكف عمل جعخيىش عجنهلعأليش ٍ خارجةّ

فغ فغشى جعخييطهعجنت َّـ هنهيمئ مغ عهث عجنت َّـ هن ومتألىع نجفمث. ى جعخييطه نعمل حممئيطعن جعخيىش عخف
همل جفيطع ظنحكيشيلكفُّـيعقع ظحفىعهثلك عجنخيمبمل عخف ن جلمبملشي ه حمال معهئ ي جنهييعك جليطن حتمئ ش جنمبمتتمثجملي

عهث يتلكهنمليعجنخيمبمل عجن ف جعخيىش عخف خلةس جنهيمئيطعن جعخيىش عجنهلعأليش ننمغ لثمرِتعداد ا  ، 
لقيحُ ثمرت تتمّإنماف لقيح،ها بالفعل بعد ا ةُ وا ركٍ من فاعلٌ حر  ٍ  وهو ،ٍ خارجّ

لقح سماء ماء :  خملكم معخيلكملط نَّـ عإل حكبحلكهثّا ا من ا واقح فأنز اح  ر ًوأرسلنا ا َ ِ َ َ ََ ِ َ َْ َ ْ َ ََ َِ َ َ َ ْ َ ْ

تم   َفأسقيناكموه وما أ ِ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َازَ ِ  َّـ هحملكإل معخيلكمل ممخص َّـ قعقل. )صص:عحلجيع( ِ
ههنمبمئِّـ  .ي

اب ورِومن هذا ا صناعيُ األ رد،ةّ ا َ فإن  ّ شبِ استعدادّ  َ ألن يصِ ا
ًكرسيا ُ ال يص،ّ ًه كرسيا بالفعلّ م يعمل،ّ صانعْ ما  يبُ ا ه وتر وجهِ    ِه  ا

ناسب هانُوعليه ال يقع. ا لُ ال وادّ ا  حممثهتلك عجنهلعأليش ي عجنت مس معتّ  أمثال هذه ا
عهث ىنمس معمتت ٍمادة  ُفال تقع جلمتهتلك عخف ً حدا أوسطّ قغ نعجنميلكُّـمل،ّ  ي حممشنش جعخالم عجنمه

قغيمم  ه معمئ جفيطع ظنحكيشو نجملكُّـملوظ ا ال يصح شي ءُ كونَل أن يعلف ًا ّ كرسيِ ا

ا س مس َّـىعع مميعخ:بقو ٌألنه خشب: ط حممثمئلكمو ن جعخيىش عخلجهمك مميعحكمث عق خم؛ّ هلك نخميط ييط ُّـهئ
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ن جمحق قجن ن عجنحنظ خكجيعغ ينممىعع ي ُّـخيمب. ُّـهئ ومعهيلكف مم جنمتلكي جهجيعغ عجنومس َّـىعن :  جعمئ

يآلشلك جعىعقغ معهي :ط حممثمئلكمولكفيمعهيخكجيعغ  ومعهيلكفجعىعقغ ي مم عق جنمثيغ. لكفي ن ييجعيط  ي ظن معهئ
ومعهيلكفخكجيعغ  ن خكجيعغشي ه حممشن ممثحقع هنمتهتلك ي معهئ ه حمطي يع عجنهلعأليش نجنخييطن عهثتهيلكظ ي جنخييطن مع

عهثع وهنلكفغي مم حممبمثسمن. خف ي معمئ جفيطع ظنحكيش مض عجنمقَّـلكن عجنمبهبي ه نَّـىعع عجنهئالن هثهيس . ي
يريعه مض عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمث  : ممخص خملكمشملي

ُالعلةّأما و ب ُةّ الفاعليّ س  ِ  من األشياءٍ  كثِن فرض الفاعلِ مُفل
علولُوجود َ حدا أوسطُ بل ال يؤخذ، ا ً ن فاعال تامّ إال ّ ّإذا  ف عخف هن: ظهًاً  يلكفغ نمغ

قغ نعجنميلكُّـمل  ،ِه تأثِ  تمام جهاتٌشتملي عحليط عآلنحكيش : ظهّ أنه:بمع طنعجنمه
ِادة اِ  استعدادكما إذا دل يعِ ووجودّ ائطِ  علولِ ا ن ا  من ُ فيما إذا 

ور الطبيعي فرض. ةّادي اِةّاأل ك  رارةِ وجودِوذ ديدِ ا ي يلزمِ  ا  منه ُ ا
ِمدد اُورة وجودبا وضوعُ فالفاعل؛ّ ونِ القابلِ بدون ا ّ فاعال تامُ ال ي  كما ً،اً

ون ه ي ُّـهبهئ ظن رخي عجنهيلكجل جفيطع شعقن .ً قابال بالفعلِ بدون الفاعلُ القابلُال ي ي
هظنحكيش مض عجنمقَّـلكن عجنمبهب فعألخص  نخميط ي ش جع خميط رخي عقع عخكتهب جلمف جعلكخم عجنخيمبشي

 .مثهتلكرخي عقع مس ُّـجهتهب جلمب
م ُتضح وُعلمُ يِومن هذا ا واحد:ّ طلوب ا س  ا  عجنمتتمثجمل : ظهّ أنه ل

عجفيطغ  شتملٌ واحدّ ٌبرهانّ إال ـيقة ق  اـعجن يع العللٌ   بالفعل أو ِ  
ن عجنمقَّـلكن خفمثلك.ّبالقوة ه حممبهئ ُّـهئ ن عحليط عآلنحكيش حممث جلمبملييجعيط  شي هظن ُّـهئ ي همعلكهنمل ي  .ي

ن عحليط عآلنحكيش جلمبملييجعيط   َّـ: وطهٌوطشص ثصال هظن ُّـهئ ي همعلكهنمل ي  طه هنمتحخنغي
ن ممىعجن جلمف جعخيىش عخفبلكذ:اجلهاب  نجلمف جعخيٰههتلك ي ُّـجهجكك ش ُّـجهجكك ظن ُّـهئ

 .حممث قجن
عجفيط ي ُّـمهيطق:  عقع خممبمتلك:ههنثال ن عحليط عآلنحكيش يالجعيط  حمشوهن نعجفيطي عي عجن يظن ُّـهئ

هجلمبمل همعلكهنمل ي عجفيط ي ُّـمهيطقشه هنمتحخنغي م عجن وجلمبملهن ي عي ي آلن عخفخيمب  .و نعجفيطغي
يعن َّـىعن عجنمئلكجليطغ حضتمه: نعقع خممبمتلك عقفهملي عقف عآلحفيعه يظهنلك  ش جعبخيىش عخف جعخيىش عخف
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عجفيط ُّـمهيطق هن جلمب م عجن ن عخفخيمب ن جلمبملشوغيخييطف هنتوحممئيط ُّـهئ ه حمال ُّـجهجكك حممث ظن ُّـهئ  ي

همعلكهنمل ن جلمبملشه هنمتحخنغي ه جع ُّـهبهئ ظن ُّـهئ همعلكهنمل ي يخميطق  يمهمتنمعخيبحق عخف. و جمحق هنمتحخنغي
ن عجفيط ي ُّـمهيطق َّـمتلك جعلكجنمقَّـلكي عجفيط ُّـجهحق عمل ظن عجن ين عجنمبهب عجن . وهن نعجفيطي عي ي

يحمتمهيطُّـمئلك حصىعن عجنمئلكجليطغ ُّـيعه ظن عجنخيمبمل مض عجنمقَّـلكن عجنمبهب  ي ي ن جلمبملييجعيط ه هظن معهئ همعلكهنمل ي  ي
 هن عجنخيمب عآلقجع مض يتمسجن عجنت معيتلكهنمليظن معىعمميع عجنخيمبمل عجنييجعيط  : ظهش جعلكجنهيخيههنمتحخنغ

 ش جنبلكخم عجنخيمبه هن ظمغىغعألهتلك هنستمبىغهنملهنعجفيطغ معىعمميع : ظهشغي ظن جعلكجنمئطيعحليط عآلنحكيش
قُّـ يجعمسن معىعمميع عجنخيمبمل عجنمه ن هنهييعنضملشملي  .ه نجعلكخم عجنخيمب معهئ

ن ت اهّعددو سب الظاهرـ ُت ال عخم حمهت نعجفيطيظهنلك   ـ    نجعحسمك شهمض عجن
هخييطف عجنخيمب جعحسمك عجنحيلكَّـيع َّـ هنتيخييطفمع ِعدد بتي  ه حمتلكقغ،هاِسب اختالفعآلقجع  العلل ّ

ي نظحفيعه معىعمميع عجنخيمبمل عجنميلكألمثشمل نمعمسحفىع عجنمتتمثجمليقُّـيمعىعمميع عجنخيمبمل عجنمه مل نمعمسحفىع هثهييغ ي
ي نقجن آلهث خفشه عجنمقَّـلكن نعجنمتتمثجمل نعجفيطغيخييطف حممثتشعجنمتتمثجمل يلك حميعضمن ظن عحليط ي ي

هعآلنحكيش جلمبمل قُّـي ه نَّـهئىعع عقع حميعضت جلمبملشي حمبلكخم عجنخيمب هنهييعنضمل عجنتحمئهملي ظ  هملي جملكألمثي
ن جعلكخم عجنخيمب هنهييعنضمل عجنتحمئ هخييطفمتلكم معحمبحسمك عجنحيلكَّـيع َّـ. يمعهئ يظن عجنمقَّـلكن ي عي ي

عخمهنعجفيط ه جملكُّـمل عآلهنيع هنيعغش مض عجن ي معىعمميع عجنخيمبمل عجنهيلكجلمبمثي  همل نجغلكجنثمليلكفُّـمل نظحفيعه عخفي
قُّـ  .ملي عجنميلكألمثهمل نقعجعخيمليعجنمه

سؤال ُ إنما يَِمـ بُفا ِ العلةُ به معرفةُطلبّ ِامة اّ يحملكجنمقَّـلكن عجنمبهب ُّـمئ مض  ،ّ
عغ عجنسهسعم جعمب ُ فإنه ال ينقطعِاقصةّ بالعلة اَ أجيبافإذ شومغ سؤالّ . َِمـب ُ ا

ط ِ من العلةٌ أو جزءٌومادام هنا  م ييتلكهنملعجن ّ سؤال،ذكرُ  ابّحٍ باق ُ فا ميع َ   
ُتألف ال تِالعلل ُ منها العلةّ ئذ. ّامة اّ سقطٍوحي سؤالُ  نقطعَِمـب ُ ا   . و



 ق ن ل  فل فغول كٰىنقط................................................................................ كقق
 
 

)٩(  
 وّنهت ا  

ى كهع ينكغظ كهكغوفو كوفهو كغ: فنو فظ يناله كفغفي مم كفغوه كفربيوهيزنقحك يى : ي
الٰىع ال وكفي يكف مفهظ: يينكغظ كإلف كغي منظ قي ي وكف غري مفهظي الٰىع: ي وينكغظ كفلمع كغقي  ي

ال وٰىعيفقلط وفو . ول كفربيوهيفكدفوكفغفي مم كٰىكوه كفغوف مم فكإلط . ي غري فقلطي
 وينوه فكإلط قىىيكهنهول ييكدف ويع كه زنكعه كٰىق فنهوي وكىندي مفرو فنيزنكده

 .ىكينرى هقري كفههو زنغوعو
هانّقدمذكروا  وطا ارتقتِات ال  ْ   وسعن.ٍهم إ سبعةِ  أ عباراتً

ي فظ يناله كفغفي كهع فهغى مجهط كألفهغى كفربيوههييغقح ى حتغول كغ يذو ي
 ورنققهو فغول كغ رنققهو موه كفغقض ق رنظ رنققهو فغول كغ مجهقهوقكفغكإلط

يف رنكغمهع وكفلميغال يغغومم كغ مينظ كه مجهط كهعكن كفكهوم فظ كإل. ينركآل ع ي
 : و.رنكغمهع فغول كفههو

و.١ ي ُاتّقدم اَن أن ت  رنع مجهط كفغوه ي ويذك كفغن فقرته.ًةّها يقي
ك هو :َوقد سبق . فام سههيت مم كفغن كفغورنطي وكه فوه غهع رنفيقكفربيوه ّ أن ذ

قوم ُا كونّ َتقدم وً، برهاناِ القياس  قّ ِ أيضا مع ا
 قي مم كوه رنفي كفربيوه هناً

نت  .ويع منغعل كٰىفمعه فلمعععن وكسغفوفى كيهككوه رنهنهام حدى إفلو 
يَتيه غّمقدم ن برهاناٍةّ يقي م ي ن ً،  ّا أو خطابيّجدّإما  و ّا أو شعرً ًا أو ً

بعودائم. ةّقدم  حسب تلك اً،اّمغالطي ُا ي سميته ُ القياسً ه ِاتّمقدم أخس  
 قىوي فوه نندفهىىي وكه فوهى نندفهقىوي فوه ينقورنهىىيغهع ينقورنهيفكدفىندى كغوه فوهى 

 .ويكذك ...ىوي فوه فكوفقهىىيوكه فوهى فكوفقه
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ون أ.٢ تائجَ وأسبقَ أقدمُاتّقدم اَن ت ي عجنتمئيطن جعلكجنجيب ظجفيط . بالطبع من ا

قغ مض جلمب عجنهيمبسهيملظخم عنشيسلكن عجنتمئيطن عخفىعمم يعجنتمئيطن :  جفمثهن قمميعنن حتمن جلمت
ينعجنتمسحفيع نعخفخيمثمل ي هن عجنتمئيطن نعجنتمسحفيعونعجفيطي مم  نجعمثلكن ظخمسلكنشي  نجعحسمك ظخمسلكهنهتخص شي

مغيط ظخمسلكن عخفخيمث هظن ظخمسلكن عجنتمئيطن نعجنتمسحفيع خسسمل: نخميط قمميع جعخيٰههت. مليمع يي  نجعخيٰههت شي
ي شيعجنتمسحفيع جعلكجنجيبي نهنمتهتلك عجنتمئيطن نشه نجعخيٰههت جغخصهثمثملهمليحكت ي نَّـ عجنتمئيطن عجنىعه جن

مغيط عخفتمسحفيع يعخفتمئيطن خفلك ظهنهئ ظن ُّـ مغيطيعن: ظه. ي عقع نمغيط ي عي ي عخفتمسحفيع ي ُّـهبهئ ظن ُّـ
مغيط عخفتمسحفيعش نعخفثلكم عجنىعه ُّـىعمميع ييجعيط ينمغيط عخفتمئيطن ي مممبخص  نجنهئ جنمثيغشيعخفتمئيطن يظن ُّـ

م عجنمتلكخممهيخيمبملي َّـ معمئيطن عجنيتمسحفيعيحصىعع عجنمئس هن عجنتمئيطن نعجن فع جلمف عخفخيمب  .همل نمغ
ضمثح م: مع يعجنتمئيطن نعجنتمسحفيع جعخل عجنخيمبمل نعخفخيمب ي ي حممشهث جن مملكهثمن عجنخيمبمل شي همعلكهنملي ييجعيط  ي

م يُّـخيمت ظن عخفتمئيطن عقع نمغيط ي جحلك طيظن ُّـتحمئ عخفخيمب مغيط عخفتمسحفيعييجعيط ي نَّـىعع . يظن ُّـ
هعجنتمئيطن نعجنتمسحفيع هنستهيلكف ي نييجعيط ينمغيط عخفتمسحفيع ي مممبخص ي آلهثشي هن عجنخيمبمثملي ي عخفتمئيطن ظن ُّـهئ

فع مغ فعييجعيط ينمغيط عخفتمئيطن يمممبخص  نشههن مغ ن عخفتمسحفيع هن هظن ُّـهئ يعجنتمئيطن نعجنتمسحفيع يظهنلك . ي ي
ي حممشهث عقع نمغيط عخفتمسحفيع شجعلكجنجيب فعييجعيط ي مغ ن عخفتمئيطن هن هظن ُّـهئ ي مممبخص  نجنهئ جنمثيغشي

فعييجعيط ينمغيط عخفتمئيطن  مغ ن عخفتمسحفيع هن هظن ُّـهئ ي مملكجنتمئيطن نعجنتمسحفيع جعخل عآلجليطعف هنث شي ي
ن عجنخييطف ش نعجنخييطف جغالجغملخلعجغمتعجنخييطف  ي حممشهث عقع نمغيط عجنخييطف جغالجغمل ي ُّـهبهئ ظن ي ُّـهئ

فع مغ ن جعخييط عجنخييطف عجغمتخليعهثخصي آلن عجنخييطف جغالجغمل شهعجغمتلكن هن يحممشقع نمغيط عخفتمسحفيع .  ُّـهئ
فعيالجعيط حم مغ ن عخفتمئيطن هن هظن ُّـهئ ظن ييجعيط نمغيط عجنخييطف عجغمتلكن ي مممبخص نجنهئ جنمثيغ. ي

 شلكغ عجنمقَّـلكن ظخميطن جعلكجنجيب هن عجنمتتلكألمييهنمئيطهنين ينعخفمهمت قمميع ظ. يُّـتحمئ عجنخييطف جغالجغمل
ن عخفييجعيط يُّـخيمت ظن عجنمتتمثجمل عقع نمغيطغ يجحلك  فغيمئيطهنظن معهئ مغ  نجنهئ جنمثيغ شهلكغ هن

ونّالبد ّألنها  طلكغ نمغيطغ عجنمتتلكألمييمئيطهننمغيطغ عخفي مممبخص جعلكجنرضنقغ ا َأن ت ً علال 

ارج ط. سب ا تصُوهذا ا هان   ي جعيعَّـلكن عجنمبينجنهئ .ِم ب  َّـ يمعمئيطن ممخص ي

.مي عخفيعجفمبمل عجنتلكحكخيملش عجنهيمه عآلن:يعجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكألجعيطعُّـمل عحلهئهبملش ) ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ طصص
ههنلك مملكن حممث عحليط عآلنحكيش جلمبمل ي همعلكهنمل ي ي نعقع حتمئمئمن عجنخيمبمل عجنش جنمبمتتمثجملي ظن ييجعيط  يتلكهنملي

م م يمعمئيطن نشيُّـتحمئ عخفخيمب همعمئيطني عجنخيمبمل جلمف عخفخيمب  ممخص شهلك جعلكجنجيبيمعمئيطهني جعلكجنخيمبمثمل نجنمثيغ ي
م عخفمهمت  نيُّـمئ يخميطق   .ي

ينجنخي هنيععفن هن عجنتمئيطن جعلكجنجيب عجنتمئيطن جعلكجنخيمبمثمل يي يمميعهثلكن حممثخص حكب هن ظن  خفلك قشي
هعيقمعبلكك عجنمئلكأل جعخل عحليط عآلنحكيش مض جعيعَّـلكن عجنمب نجعخل عجنمتتمثجمل عقمعبلكك ي  يتلكهنمليمبخيمبمل عجنجن ي

حصلك جنيمعمئيطننخميط . جعهبخيمب ميمم:  خم ف جلمبت عجنو هنخيمب فن جلمتيط نمغ  .يتلكهنملي رمك نمغ
ونأ. ٣ زمانِ العقلَ عندَ أقدمَن ت سب ا تائج ِ مِ  ُوصل ا يصحّحن ا ّ 

تائجبه ن هنيالجعيط حم ،ا إ ا نَّـىعع .  هن جفمثهن عجنىغهنلكن جلمف عجنمتتلكألميهمليتمئيطهنظن معهئ
ن شه نقعم هثتمثجملهمليهنمئيطهني آلهثلك هثجخي َّـىعع شعجنهلك فجنمثمب هنخي  ني ُّـخيمئ ظن معهئ

ظي آلهثلك هثيعُّـيط ظن هثشلكغيمئيطهنهعجنمتتمثجمل ظخميطن قهنلكهثلك هن عخف  شلكغ عمل عجنمتتلكألمييمئيطهن جعلكخفيت
عظ عخم ظحكب قهنلكهثلك هنهحك همتهتلك ظن هنتمسحفيعغه مملكهثمن جعحسمك عجن يحممشهث عقع مملكن عجنمقَّـلكن . ي

ن ظحكب هن جفمثهن عجنىغهنلكنشيمسجعيعَّـلكن  عخمش حمهئخص معهئ ن ظحكب هن جفمثهن عجن  ش معهئ
هآلشلك جلمبمل ي ه حمهت ظحكب هن جفمثهن عجنىغهنلكن جنهئمتهتلك هنتمسحفيعغيعننعن مملكن جعيعَّـلكن .  حصلكي ي  ي

عخم يعن عحليط عآلنحكيش عقع مملكن عجنمقَّـلكن  :نعن خكألمن حممئ. جلمتهتلك هن جفمثهن عجن هخفمثلكي  شي
هتمئيطنحمهئخص َّـ هن هتمئيطنه عجغبلكمعلك َّـ هني معلكي هعهثمثلكه نعن مملكن جعيعَّـلكهثلك شه جغب ه حمهت هنتمئيطني ي عجغبلكمعلك جنهئمت ي ه

ههنتمسحفيع معلك ننعخمخيلكي ه جغب َفإن األقدم .ه رّ ءُ وهو األقدمِ  نفس األ  واألقدم ،ٌ بالطبع 
ِ سب عقو نا و سبة إ ءبال م ظحكب جلمتيطهثلك هن : ظه آخرٌا  ن عخفخيمب  خميط ُّـهئ

م عمل شيمبمل جعحسمك هنخييعحمتمتلك نمض هنمئلكن عآلجغبلكغعجنخي ظ ه نحصىعع هثجخيمب جفيطع ظنحكيش جنمب ي
ون .يعجنخيمبمل ُفإنه قد ي لعلةُ ما هو األقدمّ سب الطبع   ِ س أقدم،ّ سبة إ َ ل  بال

ا  ون شمض هنمئلكن عآلجغبلكغعقو علول أسبقُ العلمَبأن ي  ، من العلم بهاَ وأقدمَ با
ب ُفإنه ال  سب الطبعُمما هو أقدّ   ّ عخم   وني ظن عجنخيمبمل نعجن  َ أقدمَأن ي

عرفةِ العقلَعند ن ظخميطنش نعجنخيمب  ا نش جع خميط ُّـهئ  . نخميط ي ُّـهئ
ون .٤ تائجِ عند العقولَ أعرفَأن ت صح؛ من ا  َفعرّ ألن ا،هاَفّ أن تعر 
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ونُب عرَ أعرفَ أن ي   نفجنمثمب هنلك قمميعهثلكن مض جعلكغ عحليطنف هن عجلىغظف من ا

يظن عخفخييعم :  جفمثهن قمميعهثلكشيعآلنم ن ظمغمف نظنضِّـ هن عخفخييعمييجعيط ي نممىعع . زظن ُّـهئ
م مض عجنتمهيطُّـمئلكغ ز حممشن عخفمهيطم جع ظنشهثمئ  همليهنمئيطهنمل عجنت هثجخيمبهتلك يعجنتمهيطُّـمئمثي عجنمئٰهمثمل ي

جنمل ن ظنضِّـ نظمغمف جلمتيط عجنمتهييغييجعيط  شهمصهت  .ظن معهئ
م ه جفيطع ظنحكيش جنمبهمليهنمئيطهن هخميط رخي خكخيس: نهن َّـمتلك هثمئ ظي  وظهنيع عمل يت

م ي نُّـمه عجنمث جل لكيعُّـ و ظحفيع عآلهنيعه نخميط ُّـخيهئيغ خكخيسشومصهت ه حممثجخيمب مصهت
م عجنىعه  ظعآلهنيع عخفجهت نشي عمل هنخييعحمت عآلنميمع ههثسبمثملي عجنمئٰهمثمل  حمتهئ  هنلك َّـ :ظه. ي

ي جلمتيط عيحفيع ن مصهت هعآلجليعم جلمتيط عآلنم خميط ُّـهئ  لكغيمئيطهن عخف: ظهّومع أنها .ي
ون:ُأعرف قيناَ أَ أن ت ً وضوحا و كون؛ً تائجَ  وضوح ا با  ّ أن َ بداهة،ً س

وضوح قَا بَ وا ونُ  لّ أوَ أن ي ات  ا هنملات ّمقدمًال و هآلشلك هنخيمب ً وثانيا شي

لنتائج العرض  جنملو ه آلشلك مصهت هظن عيحكتيطيم حكحق: نخميط قمميعهثلك حممثخص حكب. ي  هن ي
ن عجنتمهيطُّـمئ م عجنتمهيطُّـمئيعخفخيمب  .ي عمل عخفجهت

ون أ.٥ ن جعخل عخف: جعهبخيمت،لنتائج ً مناسبةَن ت  هلكغ نعجنمتتلكألمي هثحيمئيطهن ظن ُّـهئ
ن عجنسمتخمثهنَّـىعع عخكلكقغ. مليهن عجنسمتخمث همل عجنىعه قمميعهثلكن هنيععقع مض ظجعحلكجغمتلك ي عمل خملكهث

يعن عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل ظنمغيط عجنخيلكمس جلمف ظحكلكق :  جفمثهن خممبمتلكشمليمل نعجنهيمبسهيمثيعجنهئالهنمث
فعغيعجنسمتخمث مغ  خملكم طغ هن عجنثمبمي نعجنمقنفش حمتمهيطق عحليععقغ هن عجنمتلكقشمل جعخل عخف

ته :معخيلكمل عمل  شا ِقل   ِ
َ ِ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ عظ (ُ ا : ش نخملكم)ضط: عآل ِ ًمن عمل صا َ َ ِ َ ْ َ

ِلعبيد ك بظالم  عليها وما ر ِفلنفسه ومن أساء  ِِ َ َ َ َْ ٍ َ
ِ َ َ َ ََ َْ َ ََ َ َ َ ْ ِ ِ حملكجنحيمب ي  )ضض: يحممهمبمن( ْ

 نَّـ معخيلكمل ي شهسن عجلهتهنمتجهيعهنلك ي آلن عجنحيمب شُّـمتلكحكمك حكلكجفمل خميطحك حكبحلكهث نمعخيلكمل
ي مم عجنخيجىغ نَّـ عجنمئلكفق جلمفيعهنلك  نش ني ظظمييع هن قجنوغيُّـخيىغغ جل جلمبهب هنثمئلكم قق

 .وخظ
ن جعخل عخفييجعيط : نعحللكظ حمال ي نعي شه نهنمتلكحكبملهمليلكغ نعجنمتتمثجمل حكمتخمثيمئيطهنظن ُّـهئ

م عمل عجنمتتلكألمي ظ م عمل همليهنمئيطهنه حمال ُّـهبهئمت ظن خضخي عجنثمبمي هنثال شُّـهبهئ عجن ظ  جنمب
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 جنمثيغ جعمسنمل هن مغخي همليهنمئيطهن حمجخي عجنثمبمي ي نعيش جنخييطن عخفمتلكحكبمل جعمثمتهتخصشغعحليععق

فعغ مغ ه جعخيمثمت جفيطع ظنحكيشو ني ذنقغ جلخي خظشعخلجهمك ظن جمحقن هن عخف  عق طي
جن. َّـ جنمثيغ جعمسنمل هن جمحقن ت: نَّـىعع هنلك جلمتلكن جعمئ ونِومع مناس  ها أن ت

تًةّ أوًةّها ذاتيُموالتلكغ يمئيطهنعخف وضو ه خمٰهمثململيمئيطهنلك مملكهثمن عخفي خف نقجن؛هاِ   ي
ه هنيعممبملينعجنمئٰهمثمل لي ض مو هن هن ن جعمثمتهتخص هنمتلكحكبملييجعيط ن شو نجضهب  نهنخيمت شهظن ُّـهئ

يهتلك قعمعمث ن جضهب جللكهتلكهجنمثملي ظنهمليهنمتلكحكبتهتلك ظن معهئ ض م ُّـمسجخ هنخيمت عجنىععجخش خف  ي نحك
اـ   مض عآلهنيع عجنخيلكخ نعحللكفه جلهلينعآلنمظ   ـناّ واألو هّ ما سيأ من مع ا

بمض جعلكغ عجنمقَّـلكن  َألن الغر  جعمثمتهتلك ه نهنسلكهثخملهلكغ عجنت مس ُّـهئ عقمعبلككيمئيطهن نَّـ عخفّ
قُال يفيدنجعخل عجنمتتلكألمي  ِ لعدم العلة؛هُ بما ال يناسبَ ا نهماِةّ الطبيعيّ  نهن جليطن . ب

ف عيقمعبلكك جعمثمتهتخص هلكغ جفيطع ظنحكيش فنن جعخيىشيمئيطهن جعخيىش عخفي حمجخيشنمغ  ه معيعمغمثِّـشي
وجعال هنيعمغِّـ عبارة. ي شيخـ أخرى ٍو سُ كما قال ا رئ هانُ ا شفاِ  كتاب ال   من ا

بةّفإن:  ـ )٧٢ص( ونَ الغر حموالتً. علالُ ال ت نت ا و  هانيُ و وزُةّ ال  أن ُ 
ون بةَت ن مبادئ،ً غر م ت هانُ  ونً، علالِ ال هانُ مبادئُ فال ت ً علال ِ ال

يجة  لن
جن ه ي معمئ جفيطع ظنحكيش مض شجنت ي قجعيش حصلك جعلكجنمتتلكألميلكغ عيمئيطهن عخف: ظهشعجنمييعُّـبمل: خم ي
 .عجنمقَّـلكن

جن ق: نخم عق عجنهلجلش ُّـهبهئ:ظه. ر ن . ي ي عجل حممب مملكن ُّـهبهئ ظن معهئ
يغ عجنمقَّـلكهثمث  جنخييطن عخفسلكهثخمل طه مس معهئ هنبلكفع عجنمقَّـلكن جلمبال جنمبمتتمثجملشهمل جميعُّـبمليعخفحهب

 .مل جعمثمتهتخصيعجنجيبمثخيمث
ون أن.٦ ورَ ت يهنلك ع ل يممخص قمميعهثلكن مض عجلىغظ عآلنمل   نعخفيععف هن عجنرضنقغ.ًةّ 

ظهيمثيهنلك ع نشمليعجنرضنقغ عجنىععمعمث يمل عجنت جلمقهثلك جلمتهتلك جعلكخفهلنلكمل عجنخيلكهنيعجن  .ملي
ن ش عقن غشهمليلكغ عجنمقَّـلكن ذنقُّـيهنمئيطهنحملكخكجكعك ظن معهئ مغ   جنمثيغ عخفيععف هنمت عجن

ظهيمثيهن عجنىععمعمثيجل  عآل:ملي جع عخفيععف هن عجنرضنقُّـشمض هنمئلكجع عآلهنهئلكن  نَّـىعع شمليمل نعجن
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جنهنلك جلمت ورةّإما  :لكن جعمئ اتيِسب ا وصفِةّ ا سب ا راد.  أو  س ا  من ُول

وري قصود: هناّا ع ا ب   ّ: ّ فإنه إذا قيل هناك، منه  القياسَ ا
ورة هتمه حمهت هن)جفل(يجعمسهث  عجنحنظ يمعمه عقع ع:حمهبخيمتلكن با  جنمبهبالقهنمل ط)غ(ي جعمسهث ي

ن جعلكجنرضنقغ) جفل(ي عجنحنظ جعمسهث يمعمهلكمعيظهنلك . جعمثمتهتخص  جع عجنرضنقغ شي ُّـجهجكك ظن ُّـهئ
 .)غ( ن)جفل(جعخل 

م  حمهت شو ظيطُّـ حفلكجنيطهعقع مملكن قُّـيط: هنجنتمئيعُّـب عمل عجنىعَّـ هثرضغ هنثلكي حممتمئ
هتمهحمىغُّـيط هن. وظيطُّـ جعهئيع ن هنشو حممشقع مملكن ظيطُّـ حفلكجنيطش جعمههيمل عجنمهيطعخمملي هلك يتمههي ُّـهئ

 نجنهئ جنمثيغ هن ش نجعهئيعو خللكجنيطو حملكخفالقهنمل جعخل ظيطعخممل قُّـيطش جعلكجنرضنقغوجعمهيطعخمت جنبهئيع
ن قُّـيطيعجنرضنقه نش ظيطُّـ حفلكجنيطه ظن ُّـهئ ن ظيطُّـمئ نخميط ي ُّـهئ  نجنهئ ش حممئيط ُّـهئ

هتمه حمهت هنش جعمهيطعخمت جنيمعمهجن ع  . جعلكجنرضنقغ جعمهيطعخممل جعهئيعي
 )جفل(ي عجنحنظ جعمسهث يمعمهلكم ي جعلك)غ( ن)جفل(حملكجنرضنقغ مض جعلكغ عجنمئمثلكق جعخل 

ن هبلك. جعلكجنرضنقغ غ عخفحهب: نَّـ هنلك ُّـخيمت م جنىععغ يهنلك فجنمن جلمف ذنقغ جغب
ل ض فعشعخف مغ ل هن ض  .و ني خكو هن فنن خممثيطشه نحكمبب جلمت هنلكفعن قعغ عخف
عن: ههنثال عهثمث.  جعلكجنرضنقغهعآلهثسلكن جفمث مل نُّـستحمث ي جن جعلكجنرضنقغ عجنىععمعمثهمل جغلكجعتمليحملكحلمث
يجعمثمتلك نخميط . حكمببهتلك جلمت مغي ي ظن عجنرضنقغ عجنىععمعمث:هتلكغيمض جعحهن عخف في مغ  : ظهشمل جعهبخيمت عجن

م جنىع غ عخفحهب ل نجنىغنهن جن جلمف نمغذنقغ جغب ض  ش ُّـهبتمت حكمبب جلمتوعغ عخف
عهثمث نجلمف . يمل جنسهثسلكن حممششخص جغلكجعتلكن جن نُّـستحمث حكمببهتخص جلمت جعلكجنرضنقغيمل نعجنمتلكلكمئمثيمملكحلمث

مل يلكغ عجنمقَّـلكن َّـ عجنرضنقغ عجنىععمعمثيهنمئيطهنجفيطه عَّـىعع حملكجنرضنقغ عجنت هثجخيمبهتلك 
ظهيمث عن عخفهلنلكمل عجنيمغهت جعحثهتلك مض عخفيمعمئيطنمل عجنت ينعجن  نَّـ هن شمليخيلكهنلكغ حتمن جلمت

ه جنهئ ذنقهتلك هنهلنلكملشمل ي هن خمس عخفهبهئمتمليخمس عجنرضنقُّـ لي ض عن عخف  . جعبمئلكظ جلمت
عجفيطغ ل جعلكجنرضنقغ:لكغ عجنمقَّـلكنيهنمئيطهن هن هحم ض م جنمبهب غ عخفحهب ن جغب  ش ظن ُّـهئ

م جلمتهنلكفعن جنىععمع :ظه فع نُّـستحمث حكمبمك عخفحهب مغ  .ه هن
م  شمض جعلكغ عجنمقَّـلكن جعلكجنرضنقغ )جفل(ي عجنحنظ جعمسهث يمعمهلكمهنخيمت ع: هن َّـمتلك هثمئ
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ٌص حقأنص يشءّمقكافوا. ةّة أو اقصصليّص حقاقرضورة اقذامقيّمقكاف اهص  آاكر يف حقاب اقلياس ّ

َاتفقكيفما ) ح(ّ بأنه ُما يوصف  ّ أن:يعنون به وصوف،ه بهُ وصفّ ّ بأنه ٌ فهو 

ورة) ب( وصوفا بأنه  وهض هنا صلة اقتالزم حقمل اقصصلمل ،با ن  م ي ن  ّو ً

ورة) ح( وطةُنهنا فيعّأما و. با ّ ألنا ، يف اقتكبخكٌهذا قساحمة .ةّ العامَون به ا
ما  ّإن  :أية ّة واقصصليّقص اقرضورة اقذامقيّحلص اجكراد حقاقرضورة هنا األ: فلنا

ورة) ح(ّ بأنه ُيوصف وصوف،با ٌ فإنه   .)ب(ّ بأنه ّ
ون .٧  :صضصعحقاحلتبار اجكّ اقلكية ّ ذقرنا يف اجلزء األول يف أفسام.ًيةّ َأن ت

ّمل ُقا حق:  واجكحكصرة هض،ٍ وحمكصرةٍ وقهملةٍةّ وجلبيكيٍةّيكخكي: ّأهنا مقنلسص إىل
ّفيها قمية أفراد احللص وأوفامقص قال . ٍةّ وىقزإليٍيةّقل:  وهض مقنلسص إىل،ًأو حقككا ً  ّ

ا ايكمكجلنا أن مقلصن ّويف اجكلام جك. ةّة واقكبيكيّفاقلكية اجكحكصرة يف فبال اققخكي
 حقش ،ية اقتض قلسمها اجكحكصرةّ فليس قرادنا قص اقلل،ًيةّ قلات اقلكهانّقلدق

ّ فإنص إذا قانت يكخكي،ًةّيكخكيّ اقلكية قرادنا أن ال مقلصن  ال يملص إفاقة ًةّ
قا يقلص هض :  يقيث فلنا،ةّاققخكيّ اقلكية وفد ىكبش مقكريش. اقلكهان حلليها

ٍ قكملٍكال أو اقتنايف أو نليهجم يف زقصّفيها حقاالمق  فليس  قذقشٍو يقال أال يكخيصّ
  قللكهان أيقد فسمضًةّقلدقية اقتض يقمكط أن مقلصن ّاقللّ اقلكية اجكراد قص

 .ً أو قهملةًةّ وإن قانت ىقزإليًةّ اجكراد أن ال مقلصن يكخكيّإنجم و،اجكحكصرةّاقلكية 
ة ّاققخكيّ اقلكية ية يف اقلكهان يلس يف فباهلاّة اقللّلدقّإن اجك: وقص هنا نلصل

راد:  وهلذا فال.ةّال اجلزإلي س ا ُوهنا أيضا ل راد يةّا من ً ع ا  ،  القياسَا
راد ونُبل ا موَ أن ي  

ُ
ًمقوال  ،ًةّقلدقية اقتض وفكت ّاقللّ اقلكية  حممصل: أيا

يع أشخاص وضوعِ  ة ّية اجكلاحقلة قلجزإليّ إذا مل يلص اجكراد قص اقللّحتض ف. ا
 فهض قيست ، فتحتها حقكس األفرادًةّ قص فرضت ىقزإليّتضيق حقش ،ٌفيلصن حتتها أفراد

 ،ٌ فتحتها أيكخاص،ًوقذقش قص فرضت قهملة. ٌ ال يلرض حتتها أفرادّيقتض ًةّيكخكي
ّ فإن اققخكي،ٌة واضحّة واققخكيّواقلرق حقمل اجلزإلي. ةّة اجلزإليّ اجكهملة يف فصّألن  ةّ
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 ًياّلصن قصضصحلها قلة اقتض يّاجكحكصرة اجلزإليّ اقلكية  حقخالفٌّقصضصحلها ىقزإلض
 اجكصضصع، وذقش قلصقنا حقكس حلحك حقكس قا يكدق حلليصفيها فد فيش اجكحمصل 
ّها مقلمص يف أن اجكحمصل فيها وهص ُ، وىقزإليتٌةّ ىقزإليٌ، فهض قصىقبةٌاإلنسان ضايقش

 اقذي هص ّاقكايقش فد فيش ومحش حلحك حقكس قا يكدق حلليص اجكصضصع اقلخل
يع األزمنة اإلنسان ّ قوال أوِ  ًاً   وهص اجكحمصل اقثاحقت قلمصضصع حقال ايقتياجّ

وضوع قجم ىكيأجح حقيانص ، يف اقثبصت وال واىككة يف اقكروضٍإىل واىككة ن ا ن   ُو
ًا أو مهمالّجزئي ّ ألن اجكهملة يف فصً ّ أن اقلل:ّفتبمل. ةّة اجلزإليّ ّية حقمكنض أن قصضصحلها ّ

ٌّقخل  .ًاجكراد قنها أن مقلصن حمكصرة: أو فلش ،ةّ مقلاحقش اققخكيّإنجم و،ةّ ال مقلاحقش اجلزإليّ
ّأحلص  ًات حمكصرةّلدق أن مقلصن اجك:ات اقلكهانّقلدق قص رشوط ٌفصايقدإذن، 

شخصيَ أن تقابل هنا يصحُيةّفا .ً أو قهملةًةّ أو ىقزإليًيةّقص أن مقلصن قل . ُةّها ا
قصود ون:  القياسِيةّ من مع اُوا حمولَ أن ي  ٍواحد  ً مقوال ُ ا

م :  قجم فال،وقلص ال يقمكط أن يلصن ذقش يف مجيس األيقصال واألزقان ن  و
ن  مل،ٍزمانّ  ي ن ا م ي ًاّ أوُ و ية يف ّاقللّ اقلكية  ال يقمكط يف: حقمكنض؛ّ

ًقياّاقلياس أن يلصن محش اجكحمصل حلحك اجكصضصع أو َ القضية هناكُيةّ اُِلفتقاب ،ّ ّ 
زئي همَةّا  .َلة وا

ّأن اقلل: ش إىل هناّفتحك ية يف ّ واقلل،ة واجكهملةّية يف اقلياس مقلاحقش اجلزإليّ
ًا أو قهمالّىقزإليّ اقلكية  وإن قان قصضصع،ةّات اقلكهان مقلاحقش اققخكيّقلدق ً، 

 وقلص ال يقمكط يف. ًيةّ وقلًةّات اقلكهان رضوريّقلدق أن مقلصن :ً أيكاّمقكحوا
اقكلصم ّ قش ّ حلحك أنٌ إذ ال يصىقد دقيش، قذقشاتّلدق أن مقلصن اجكٍاىكتداللّقش 

 ،ّ ألن قكنض اقرضورة هص اقصىقصب،ًيةّ وقلًةّاهتا رضوريّقلدقأن مقلصن ّالحقد 
 : وهلذا فال،واقصىقصب يلاحقش اإلقلان

انوهذان طان األخ  اتّلدق قصن اجك: أي، ومها اقرشط اقسادس واقساحقس ا
ور ًيةّ وقلًةّرضوري تائج ا  إذا أردنا أن مقلصن اقنتاإلج :يأ .ِيةّ اِةّّتصان با
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ن عخفيالجعيط  حمشهمثملي مممبهمليذنقُّـ  مض همثملي نمممبش مض هنمئلكجع عخفهبهئمتملهمليلكغ ذنقُّـيمئيطهنظن معهئ

ن عخفهنمبىغن جن حمال شعقع مس هثيعف قجنيظهنلك . مليهنمئلكجع عجنجهخمهمث  .همثملي مممبهمليلكغ ذنقُّـيمئيطهنهئ
ون َفلو جوزنا أن ت يجةّ هانُ ن ورَ غِ ال  : ظهٍيةّ َوغ ه جحهئمتمل: ظهٍةّ 

ن بأس همليخكخمهمث ونٌفما  كنةِاتّقدمحدى اإ َ  أن ت أو مل ي هنمئلكجع عجنرضنقُّـً 
ع من ا هملي خكخمهمث: ظهٍةّّي َغ ك ا ب،ةّّيبذ س  ُ ألنه ل يع مطالبّ   ِ 

ون ِالعلوم ن عجنمتًةّّي أو ًةّورلكهتلك يهنمئيطهن أن ت  شهمثملي ظن مممبهمليتلكألمي ذنقُّـ نظن معهئ
هثلك عجنرضنقُّـّإال ي عقع حم غ عخفمئلكجع جنسهنهئلكني مغ مل ي جع جعهبخيمت ذنقُّـشمل ي جعهبخيمت عجن

ورَأن يراد عجنمثمئخل جعحمثهن : ظهشعحلهئ ورِةّ من ا مُّة   ُ وهو االعتقاد، ا
ا مغيط عجلتمئلكف:  جفمثهن خممبمتلكشيحفيس مض جعمثلكن هنخيمت عجنمثمئخل جعلكخفخيمت عآليمعمئيطن عجنىعه ا  هظن ُّـ

 . ي ُّـهبهئ قنعجنه عجنمث عجلتمئلكف ي نظن ُّـمتٰهشجعهئىعع
 حممئيط قمميع حممثخص حكب طملي جلمف معهيسحقن جنمبرضنقُّـه جعمتلكظشنَّـىعع عيحكتثمتلكظ عجنىعه قمميعن

يظن عجنرضنقُّـ غ عخفمئلكجع جنسهنهئلكني مغ مل يحممشقع مملكن عخفيععف هن عجنرضنقُّـ شمل جعهبخيمت عجن
م ن ذنقُّـيظجل  حمهت شنعمغبمل عجنمئب مغشه ظن جحهئمتملهمليهن ظن معهئ . غ ي جعهبخيمت عجن

ف:ههنثال مغ ه عُّـخصهث جعمسن عخفخيلكف هن ه خمٰهمثمل َّـشي مهجحهئمتمل ي ي جنهئمت جنمثيغ هنث ش نعمغبمل عجنمئب
ف عإل حكبحلكهث نمعخيلكمل مغ ل مض هنث َّـىعنشعُّـخصهث جع ض م جنمبهب غ عخفحهب  ي حممشن جغب

غيعجنمئٰهمثمل  مغ مشَّـ عجن ل مض نعمغبلكغ عجنمئب ض م جنمبهب غ عخفحهب  ش جعخالم جغب
لهجن حممثهتلك ُّـمئخل نهن قشحممثهتلك َّـ عآلهنهئلكني عجنمئٰهمثمل  مغهتمليحممشن ض م جنمبهب غ عخفحهب   جعثب

 .نعحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمت
غينجلمف َّـىعع حممشن حم مغ نشهثلك عجنرضنقغ جعهبخيمت عجن مغيط مض مجمث عجنخيمب  ش حمال ُّـ

مغيط مض جعخيٰههتلك فنن عجنبخيىش عيحفيع ن عخف. جع ُّـ قهثلك ظن معهئ لكغ جمحق يمئيطهنيحصىعع مغ
 .ه جحهئمتمل: ظهشومليذنقُّـ

مينعن حم ي حممشن ش هن جفمثهن عجلهتمله جحهئمتمل نعن مملكهثمنشهثلكَّـلك جعهبخيمت نعمغبمل عجنمئب
ن معتسلكنه مض قجنيهنمئيطهنمجمث  ن ُّـمئمثمتمثع نشلكغ عجنخيمب ين عجنمتتمثجمل جنهئ معهئ ظن ييجعيط  هملي
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ن عخف ميمئيطهنمعهئ  . نعن مملكهثمن مغهتتهتلك عآلهنهئلكنشلكغ نعمغبمل عجنمئب

ن عجنهلك عجنسلكفق خلكلك هنستمئالينجنهئ جن حم يهثلكَّـلك هبىعع عجنتهيسحق حمال ُّـهئ ه
 ش ه 

ن عخف:ي ُّـيعمغ عمل عجنهلك عآلنم نَّـيعهثخصن يلكغ مممبهتلك ُّـمئمثمتمثيمئيطهن ظن معهئ ي جعلكجلتبلكق ظهثلك شهملي
ل نعحكتحلكجنمل عهثهيهئلكمم جلمتيحم ض م جنمبهب غ عخفحهب  .هثلك عجنمثمئخل جعثب

ن شيهثلك عجنرضنقغ جعلكخفخيمت عآلنميعن حم: نعحللكظ لكغ يهنمئيطهن حممثجهجكك ظن معهئ
مغيط خكشهثلكَّـلك جعلكخفخيمت عجنثلكذي نعن حمشهمليعجنمقَّـلكن ذنقُّـ ن س عضلكمضه حمال ُّـ  نقعظ مم

نت جهة همليلكغ ُّـمئمثمتمثهنيمئيطعخف ن  ِ القضيةُو ن ّ ق،َ اإل َ فإن ا َتقدم كما ـ ّ  ـ ّ
ونُب نُ االعتقادَ أن ي ا فيه ال يم ط. ُ زواُ ا ن هذا ا َول  ُ عّ

اط يِاش ط،اتّقدم اِةّ يقي ُ األولُ وهو ا ن خلكلك عضلكحممثّ ي حمال ُّـهئ نحصىعع قمميع . هلكه
نيخميط هنمل عجنجيبلكلكبلكأليعجنخيال عخكمث جلمف عآلحكهيلكقيق  لكغ عجنمقَّـلكن يهنمئيطهني ظن : مض جف
ن ذنقُّـ...: هظقجعخيمل ن فعألهبمل.. .همليرمك ظن معهئ ن مممب...نظن معهئ  ...همثملي نظن معهئ

ن قعمعمثن نظ ليمعهئ ض م جنمبهب  ....مل عخفحهب

.صصش كصف: مل عآلقجعخيمليعخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث عحلهئهبمل) ص(
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يهتلك:  مض عجنهلك عخللكهنيغ يمهمت عخفقمميع ن جضهب  همليقعمعمث ل لكغيمئيطهن عخف:ظه ل ظن معهئ
جللكهتلكهجنمثمليظن ض ي نَّـمتلك ُّـيعُّـيط ظن ُّـبخل هنخيمت عجنىععجخ خف  : جنىعع خملكمشي نعآلنمظ مض عجنمقَّـلكني

َتقدم طّ ش ُ أنه  هانّمقدم  ّ ونِات ال حموالتَ أن ت تًةّ ذاتيُ ا لموضو  . 
يحم عجنخيال ن هنمل عجنجيبلكلكبلكألي يخميطق  جللكغ جعمسهثي قعمعمثي ض يغ جنمبهب  يمل عخفحهب

ميمممبخص  ل نض عخفحهب ض ميمممبخص  نشنض عخف ل قحم عخفحهب ض ُّـخيمت ي جحلك طقحم عخف
هظن جعمثمتهتخص هنالقهنمل  نخميط قمميعن مض عجنهلك عجنثلكجنهن هن شه نفخممثه نعضِّـهنَّـىعع معهيسحق. ي

ن قعمعمث:  خملكمشخنك عجنمقَّـلكن لينظن معهئ ض م جنمبهب ض : ظهشمل عخفحهب  جعحمثهن ُّـ
ل ض ض عخف م جع  . نُّـيعحم جعيعحمخيشعخفحهب

مثلكغ عخلهبسمل عجنىعه َّـ مغىغظ ي مض جعلكغ عجنهئمبي َّـمتلك عجنىععجخيعف هن عجنىععجخحممبمثيغ عخفيع
نعن مملكن هنخيمتلكن مض جعلكغ . هن قجنيجل  جع عخفيععف هنمت هنلك َّـ عآلشعجنىععغ ظن مخلكن عجنىععغ

ل مملكآلهثسلكني مممبخص :همثلكغ ظُّـٰهلكيعجنهئمب ض عن عجنمتلكلكشنض عخف م مملكحلمث  ش نض عخفحهب
ميمممبخص ن ل قحم عخفحهب ض ي نجنهئ عجنىععجخشقحم عخف َّـمتلك يظهنلك . ي َّـمتلكم هنمئلكجع عجنخييعيضي

يقحمخيمن عجنىغنمغمثي مممبخص ي حممششلكشمل جنسقجعخيمليمل عجنىغنمغمثي ممىععمعمثشحممبمثيغ ممىعجن يو يمل قحمخيمن ى و ى
يقحمخيمن عآلقجعخيمل قحمخيمن عجنىغنمغمثيمممبخص  نشعآلقجعخيمل و يو ىي  جل قعغ همل حفلكقمغملينعجنىغنمغمث. ملى

قي عي شمثلكغ عخلهبسمليعآلقجعخيمل مض جعلكغ عجنهئمب نض ي مممبخص نَّـ ل يظن عجنٰهلكجعيش عخفىعمم
ض معخف ف ل عمل ظحفيعن.. .ل نض عخفحهب مغ جنمتلك.  حممثهتلكههن  طهعآلهثسلكن جحهئ: نمممئ
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  ضصص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن
يحممشن عآلهنهئلكن جنمثيغ َّـ قعجخ ن مغىغظ قعغ شمثلكغي جعلكغ عجنهئمبي ي آلن هنخيمتلكن ظن ُّـهئ

ق هنتحمئشعآلهثسلكن ه نهن َّـىعع حملكجنٰهلكجعيش عخفىعمم  . حممثي
نهن . مثلكغ عخلهبسملي مض جعلكغ عجنهئمبيهن عجنىععجخيظجل  مض جعلكغ عجنمقَّـلكن يعجنىععجخعقنش 

حصيِّـَّـمتلك ظ يحممشن عجنىععجخ. مثلكغي جعلكغ عجنهئمبي نقعجخش جعلكغ عجنمقَّـلكنيقعجخ:  خم  مض جعلكغ ي
نهمثلكغ مغىغظيعجنهئمب ه هنمئ جلمثهمل نفعحفي جنمبخصَّـمثي لي مض هث ي مض جعلكغ عجنمقَّـلكن ظجل ي نعجنىععجخشمل عجنمت

ن مغىغظ ل ظن حفلكقمغلك جلمتهعهن ظن ُّـهئ ض ل مملكمي نجنهئشه جنمبهب ض  حلهب و هثهييغ عخف
م جلمبمث يمشن هثهييغ عجنىغنمغمث حمشمل نعآلقجعخيملي مملكجنىغنمغمثشعخفحهب  حلهب عآلقجعخيمل همل مملكحممثملي

و حممشهث مملكمشنمملكآلهنهئلكن جعلكجنمتسبمل جنسهثسلكن. جلمبمثهتلك نَّـىعن .  حلهب عآلهثسلكن جلمبمثي
يخميطق هنمل عجنجيبلكلكبلكأل يهتلك مض هنخيمت عجنٰهلكجعيش عجنىعه ظخكلكق عجنمث عجنخياليعجنتهيمهمثالغ مممب

ن ل نهنلك ُّـيعحم جعيعحمخيي ض ض عخف ض جع رف ُ  عّاو: نحصىعع خملكم.  نَّـ هنلك ُّـ
نط ُ عدةّقيا اُ أحد:ٍ معانّ هانّها ا يعا َوال بأس.   كتاب ال يانها  ً ب

َتضح قصودّ  : فنقول، منها هناُ ا
مغياتّ  باب اا ا.١ ن مغىغظش ظن جعلكغ عآلُّـسلكجم  شملي جنمبخصَّـمثهع نَّـ هنلك ُّـهئ
قابل َتقدموقد . ّالعره ُو زء األولّ  .ّ  ا
ا .٢ ملا جل ي جلمتيطهنلك هثحهب عجنىععجخ: ظه. والعروضِ  باب ا ض  جلمف هن
م م قعجخهثمئ س نجنمثيغ عخفيععف ظن عحلهب قعجخشس َّـىعع عخفحهب مهنحميعم. ي  . جعخل عحلهب نعخفحهب

م ي جنمبحهبهمل نظي عجنىععمعمث:حمهي جعلكغ عحلهب  شس قعجخسمظي ظنه حس: ممخص ُّـمئلكمش جنمبهبحهب
 .همل نظهيلك جنمتهييغ عحلهبيجفمثهن معمئ عجنىععمعمث

قابل به ُو ن معلكقغ،الغر م ُّـهئ ه حممشن عخفحهب يلك نُّـمئلكجعمب عجنخييعيضي قعمعمثي  نظحفيعه شه
ن قعمعمث هلك ظُّـٰهلك نجنهئ ُّـمئلكجعمب عجنمييعُّـمكيُّـهئ  حممشقع مملكن ش نعجنمييعُّـمكي جعخل عجنخييعيضهنحميعم. ه

م جميعُّـبلك حمهت مض خمبلكم عجنىععجخ يعخفحهب هلك حمهت مض خمبلكم ي نعقع مملكن جليعضمثش مض عخفخيمت عجنثلكذه
 .ي جعلكخفخيمت عآلنميعجنىععجخ

ون و: إذ يقو اتيِ فيه عن عوارضُبحثُ ما ي:ٍعلم  َضوعّإن   :ظه .ةّه ا
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ل نُّـيعحم جعيعحمخيشمل جعلكخفخيمت عجنثلكذيعجنىععمعمث ض ض عخف م جع ض عخفحهب  ش نَّـ هنلك ُّـ

يغ عجنخييعضمث يغ عجنمييعُّـبمل ي هنمئلكجع عخفحهب ي مملكآلهنهئلكن هنثال حممشهث شمليهنمئلكجع عخفحهب ه
قع مض قعغ هنلكَّـمثي آلهث جنمثيغ شي مض عخفخيمت عآلنم جعلكجنمتسبمل عمل عآلهثسلكنسجليعيض يهنمسحف  شته

يجنهئمت مض عخفخيمت عجنثلكذ جنمبىععجخ ن جميعُّـبلكس قعجخي ن هنمتجه. ه حمال ُّـهئ  همسهنَّـىعع ممثحقع هنلك ُّـهئ
ي حممشهث خفشجنمبهبميلكجنجيمل مي م جليعيض: لك معمئ ي ُّـتبلكفق عمل قَّـ عجنسلكهن ظهث شسَّـىعع عخفحهب

لز حمهئمث ظجغبتشو نعجنمييعُّـمك ستلكف عمل فجنمثشهجميعُّـمك ض هلك ينعقع مملكن جليعضمث.  جنمبهب
لشهلك جعلكخفخيمت عجنثلكذينقعمعمث ض ميعجنىغنمغمث: ممخص عقع خممبمتلك.  حميطجنمثمب هثهييغ عخف  همل جنسقجعخيمل جضهب

مشسجليعيض ه حممثتبلكفق عمل عجنىعَّـ ظشلك جضهب م عجنمييعُّـمك ستلكف عمل فجنمثشه جميعُّـمكي  شو نعخفحهب
سهن ظشلك جليعيض  . مض عخفخيمت عجنثلكذهملي نعن مملكهثمن قعمعمثشي مض عخفخيمت عآلنمي هنمئلكجع عجنىععجخي
ل جلمبملش مض عخفخيمت عجنثلكذهملينعقع مملكهثمن قعمعمث ض ن هثهييغ عخف ه ُّـهئ  ش حلهب عآلقجعخيمل جلمبمثهتلكي

ينعآلقجعخيمل جلمبمل حلهب عجنىغنمغمث  . مل جلمبمثهتلكي
رجة األو. ٌوهو  درجات عقض .و ا ل عجنىعه ُّـبحهن جل جل ض  ُّـخيمت عخف

وضوع: عجنيطقمغمل عآلنملشه جن فقمغلكغشمليعجنىععمعمث ن  ألنف  ،هًه مأخوذا  حدُ ما   
ِحد الفطوسة . أفطسُاألنف:  حينما يقال،ّ

يغ عجنىععمعمثيجغ  يعن عخفحهب  :ومل جلمف ظخمسلكني
م:ّاألولاخسىم  قع مض معخييعُّـ عخفحهب ل هنمسحف ض ن عخف  مملكخفثلكم عجنىعه شه ظن ُّـهئ
قفي مم حمهي. يقمميعن عخفمهمت موهن قع مض معخييعُّـ عخفحهب ل هنمسحف ض ن عخف  شه ُّـهئ

ن قعمعمث م ُّـهئ ليحممشن عآلهث مض . هلك جعلكخفخيمت عجنثلكذيحملكخفحهب ض   نعآلحمجييغهعخفثلكم هن
م ل مض معخييعُّـشعآلهث عجنخييعُّـىش:  نمعخييعُّـ عآلحمجييغشهجضهب ض م حممسحفىع عخف .  عخفحهب

يغ عجنىععمعمث حمول .ملينَّـىعع عخفخيمت ظنضِّـ هنمهلكفُّـ عخفحهب  عآلحمجييغ : ظهُفهذا ا
وضوعذا د ط عآلهثهِ  َألنه إذا أر فّ  أِاألفطس ُ تعر

ُ
فُ األنفَخذ  .هِ  تعر

ونّثم : جن خم:اخسىم اخيصأل وضوع ُقد ي ّ مأخوذا  حده،معروض ا  كحمل ،ً
رفوع ل قعجخ ؛  الفاعلِا سحممشن عخفيعحم يقع آلهث مملكن قعمعمثيخض جنمبهيلكجل ي ي هلك جن جعلكجلتبلكق عجنمبميمل ه



  ٢٢٩ ...........................................................................................صسشجص اخجصشن
ّ وخرسك إذا جضحص اثضحوع ال تشثض اخذشجل يف تذضصذه،صّاخذضبس ّ خل  إذ خسط،ّ

. ع يف اختذضصفن أن صشثض اثوضو حال صزر،ًأ بل حض صرون خبتض،ً حشجالٍخضحوع
ٌوخرن اخذشجل خززص اثضحوع :  حترول،أن تشثض يف تذضصف اثضحوعّالبض  واخرززص ّ

ّ يف ثض وضوعاثثض خذضوض ش حس،واخذشجل خذضوضه سذط اخرززص. ٌخززص
 حشذا خشن ، وخذضوضه اخرززص،ه وصو اخذشجلوج وخوضٌحشثضحوع حمزول. اثحزول

ّخوضوع اثذضوض خززحزول خشثوذا يف ثض اث ًش ّ حشثحزول صرون ذاتس،حزولً
َفإن الفاعل ؛خززوضوع رفوعُ ال يؤخذّ ف ا مة،  تعر ن ا َ ول  ال  ّ

لفاعلُمعروضة  حشخرززص ،ٌاخذشجل خززص:  اخذشجل جضض جزسسش بشن صرشل:يأ ، 
 حسرون محل ، حشخرززص إذا أثضت يف تذضصف اثضحوع،ٌ واخذشجل خضحوعٌحشجل

فه كما تؤخذُتؤخذًش حـّاتساثضحوع جث اخذشجل ذ ف الفاعلُ  تعر :  حسرشل  تعر
ّ ألسش إذا جضحسش اخذشجل سرول،ًش خهّ حترون ذاتس،ٌاخرززص حشجل  صضر خسسش ٌخززص :ّ

ٍ خذجٍاخذذل يف زخشن  .ّ حسسدبق جزسسش اخدشبط األول،ّ
ون:  حوخهوالقسم الثالث سُوقد ي عروضُ ج  ،تسط اثوضوع: أي  ِ ا

ب،ّ  حدهًمأخوذا ا مثالّ كحمل ا اخذذل اثشيض : ّ حشسش سرولً؛  الفعل ا
ْش أوّ خوسه ذاتسّ وخرنٌواخبسشء حمزول. ٌّخبسي اخدشبط :  خضا سرول؛ٍ حيتشج إح بسشن، الً

ّ حشسك إذا ، وصو أن صشثض اثوضوع يف تذضصف اثحزول،ّاألول ال صسدبق جزسه
ّأردت أن تذضف اثبسي وخضخك اخدشبط اخثشين ال .  صو اخذذل اثشيض ال ترولّ

حشخذذل صسرسم . ّ ألن اخذذل اثشيض خذضوضه اخذذل وخسسص اخرززص،صسدبق جزسه
 ّإسام و،ّ حال صزرن أن صشثض خذضوضه يف تذضصف اثبسي،ٍ وأخضٍ وخدشرعٍخشض: إح

ززص  حترون اخر،ٌثضفّإخش  وٌحذلّإخش  وٌاجمّإخش ّ ألهنش ،صشثض تسسه وصو اخرززص
ّإخش  وٌثخشنّإخش  وٌبرضّإخش  وٌإسسشنّإخش احلسوان :  خن حبسل حوخسش؛بزسضخص اجلسط

 حسشثض تسط ،ٌ خززصّاثبسي:  حسرشل،ّ حشخرززص تشثض يف تذضصف اثبسي...ٌحسم
 .ّاثذضوض خزحض
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قفي مم  مض:نجلمف َّـىعع موهن  شي ُّـهسحفىع مغمتيغ عخفخييعنك جنمبحيط مض معخييعُّـ عخفحهب

ن ع م قعمعمثُّـهئ َفإن الفعلهلك يخفحهب بُ ال يؤخذّ ف ا س،ّ  تعر ن ج َ ول ه وهو ّ
مة م عجنىعه َّـ عخفبمت: ظهه  حدُ  ال تؤخذ،ُا  .ي عخفحهب

جنش اخظابعواخسىم ون:  خم سُ معروضُوقد ي ّ مأخوذا  حدِ ا له ًِ ض  حمال عخف
ق مهني هنخييعنض ني مغمتس هنمسحف  هنخييعنك مغمتيغ يعهثخص نش مض معخييعُّـ عخفحهب

ق ل هنمسحف ض م: وحمهتمتلك ظقجع جفلكيغ.  مض معخييعُّـهيهعخف ل عخفحهب ض  نظن شظن ُّـهسحفىع هن
ل جن ش نظن ُّـهسحفىع هنخييعنك مغمتسش نظن ُّـهسحفىع مغمتسشُّـهسحفىع هنخييعنض ض ي آلن عخف

 نعجنحنظ عيحفيع ش ظحفيعو جلمف خظه نمغمتس جللكقكشه نهنخييعنض جن مغمتيغشههنخييعنك
م م قعمعمثشُّـهسحفىع مض معخييعُّـ عخفحهب ن عخفحهب عجعيش مض نَّـىعن .هظُّـٰهلكهلك ي حممثهئ  ظقجع ض

م عجنىععجخ  . عخفمئلكجع جنمبمييعُّـمكيهنخييعحممل عخفحهب
نصوب طلقِكحمل ا فعول ا غ:  جعمسن ُّـمئلكمً مثالِ  ا م عخفجيمب هنمتمه . هعخفهيخي

غ م عخفجيمب: عق ي ُّـمئلكمطيجنهئمت ي ُّـهسحفىع مض معخييعُّـ عخفمتمه غ َّـ عخفهيخي  حمال ش عخفمتمه
ل مض عجنتخييعُّـ ض فع:  ممخص خملكمشُّـهسحفىع عخف طلقَولّفإن ا ل َ ا ض  ُال يؤخذ نَّـ عخف

نصوب ِ حد ا سّ فعول ـهِ وال ج م :ظهّ  حده ُ يؤخذ ـ وهو ا  ني مغمتيغ عخفهيخي
غ مطيعخفجيمب ُّـهسحفىع مض جفيط عخفمتمه  ش حممثهسحفىع هنخييعنك عجلمتيغشي آلن مغمتس َّـ عخفهيخي

غ مممبهبمل:  حممثمئلكمشنَّـ عجنهئمبهبمل ل...هعخفمتمه ض  ني هنخييعنك ه نعجنهئمبهبمل ي َّـ هن
ل ني ض لعخف ض لش مغمتيغ عخف ض بل  :نحصىعع خملكم. ي نعهثخص َّـ هنخييعنك مغمتيغ عخف

فعوُمعروض جنمث:ظهل   وهوِةّ ا مة  لملي هنخييعنك عخفهيخي   .ه  حدُ تؤخذ،ُا
ن م عُو حموالتُ  اتيِ هذه ا  : فيقالٍ واحدةٍبعبارة نعحللكيغ عآلقجع ِةّ ا

حمول اُا وض:لموضوع هنمئلكجع عجنمييعُّـمك  ا ن  م نَّـ عجنمئس هُوع ما   عخفحهب
ِ مقوماتُأو أحديعآلنم  لهّ ض ليعهنلك :  نَّـش عخف ض  ظن مغمتيغ شهنخييعنك عخف

ل ض ّ واقعا  حده ظن هنخييعنك مغمتسشعخف ً.  
م عجنىععجخ :  جعلكخفخيمت عجنثلكذ عجنىعه ُّـمئ مض خمبلكجن عجنمييعُّـمكينجلمف َّـىعع حمتخييعُّـ عخفحهب
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ل ظن ظجفيط هنمئ ض ن عخف قع مض معخييعُّـهي نيَّـ ظن ُّـهئ س طيجفيطنههنلكمع هنمسحف َألن ج ّ 

وضوع مقوم ٌا ذا معروض، ّ ن: ظههُ و ل هنمئ ض ه هنخييعنك عخف ُألنه يدخل ش جني ّ  
ذا معروض،ّحده سُ و كِ ج ن: ظهه كذ ل هنمئ ض ه هنخييعنك مغمتيغ عخف  . جني

ا. ٣ ملا م: ُّـخيمتً. أيضا،ِ  باب ا ن نفس . مض جعلكغ عخفحهب  ُوهو ما 
وضوع فيا ِ ذات  حدِا حمولًه  اع ا ء إ ضمٍ بدون حاجةِالن هٍ   وهو ، إ

ي يقال  ع: ا ن اتُا ي نَّـ هنلك ُّـسهب عآلنمظ عن مقام ا  هثهييغ عجنىععغ : ظهشي
هجلمبمل م جلمبمثهتلك جعال عجفتمثلكفي جنمتلكط ظحفيعو عمل خظو حلهب عخفحهب عجنبمثلكك :  هن خمبمث خم

يحممشن حس عآلجعمثىش جلمف عجنبمثلكك جلمب شظجعمثىش  حممتهييغ شههث جعمثلكضلك جعلكآلجعمثىش مميمعمهلكحم عملي
ل جلمبمل ض هعخف م جلمبمثي  .ي نَّـ هنلك ُّـسهب جلمتيطَّـ جعلكخفمتتىغل جل عجنىععغش حلهب عخفحهب

قابل س ه ُو حمولّما  ضميمةَا م جلمبمث عجنبمثلكك با ي حممشن ش مملكجلس عخفحهب
حص.  عمل عجلس ي ُّـمتٰههعجنبمثلكك خظ ي حممشن جلمبمل شهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم: نهن خمبمث خم ي

ل نشمتمئمثٰهخلعخفحلكم هثهييغ عمغتخصل عجن وجودِمثل  وجودِ ا ل،ِ  ا   ِ األبيضِ و
ياض  ل:ال مثل ش جل هنمئلكن عجنىععغهَّـ هنمتتىغلي جحلك نجمحق قجنا وجودِ    ِ ا

اهي ل،ةّا سمِ األبيضِ و حمول ّ فإن هذا هو،  ا ضميمةُا اهي؛ با ّ فإن ا  َةّ
ن ال بذاتهاٌوجودة وجود، ول سم مملكن يعهثخصممىعجن ، ويها علِ بل لعروض ا  ُا

ي ُّـسهب جلمتيطَّـ  نَّـىعع هنلكشي جعسبمك جليعنك عجنبمثلكك جلمبمث ي ظهث جعىععمع ظجعمثىشأبيض
عحكجيمل مض عجنخييعنك جنمتلكطجعلكجن ف:  هنث خم مغ فع يعهثخصي حممشهث شهعآلهثسلكن هن مغ ن هن ه ُّـهئ

حك ف ي جعىععمعيجعت مغ جنمتلكشيش عجن ف:  جعخالم خم مغ ف هن مغ فشهعجن مغ ه حممشهث هن  جعىععمع ي ي
منَّـىعع َّـ . جعميحقن م جعلكجنٰههبمثهبمل نعخللكقف عخفحهب م . عجنهييعم جعخل عخفحهب حملكخفحهب

ن ال بذاتي حممشهث سهب جلمبمث عآلجعمثىش ش عجلس ظجعمثىش:جعلكجنٰههبمثهبمل هنث ضم،ِهول   بل 
ياض ه وعروضِا ل،ه عليهِ إ الف  وجودِ  وجودِ ا   بدون ّ فإنه ذا،  ا

وجودِ بل بنفس، َ آخرٍ وجودضم ل،ٌه  ذا  ياضِألبيض اُ و ُ فإنه أبيض،  ا ّ 
هَ آخرٍ بياضه بدون ضمِبذات يال مض عآلنجنمثلكغي جعحث هنهيمهيمعمئيطن نخميط ،  فهو ذا، إ . ه
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 . عجنبحهن جلمتهتلكيمعمئيطني َّـمتلك َّـ هن عآلنجنمثلكغ عجنت يحملكجنىععجخ
ا.٤ مل ا ه ظهث حسيمعمئيطن نَّـ هنلك ً أيضا،ِ  باب ا . س ظمتلكجله نخكلكُّـس قعجخسمظي ظني

كنه  هذا القسم: نحصىعع خملكم ِو ملٌ وصفّ فس ا لمحمولِ    كما ، ال 
ن ي حممشن عجنىععمعمثش عجنثلكذ نعجنثلكجنهناالصطالح األخ م ي همل حممثهتخص مملكهثمن نظهيلك جنمبهبحهب

مل: فيقال اُا قال ،ّ ا قابل. ً أيضاّاألو:  و ملُو شايعُه ا صناُ ا  ،ّ ا
َتقدموقد  زء ّ ك  ا  .ّولاأل ذ

ا .٥ قابل،  باب العللا ّتفاااله ُ و ار :مثل أن يقال ،ّ  ُاشتعلت ا
ق طبَفاح سماء،ُ ا رعدَ فقصفُ وأبرقت ا ك ا، ا ن ذ م ي ي حممشن ً؛اّيّتفاقّ فإنه 

ن عجنسببمثس قعجخشعخكتخيلكم عجنمتلكق نعجفجكعم عحلجيمك جعخييطن  شهلكيمثيمعهيلكخممل نجنمثيغ عي جنمبمتلكق جعمئلكهث
جعخل حفيعنمغ ي حممشهث ي عقمعبلكك ش حفيعمغمن هن عجنيطعق حممتىغم عخفجييع:جعخالم هنلك جن خممبمن

ف عجنسببمث:ُّـخيمت ش َّـمتلكيحملكجنىععجخ. سيمعهيلكخم حممتىغنجن عشهن عجنيطعق نجعخل هثىغنم عخفجييع مل جعخل ي نمغ
ارُبل اشتعال: نجنىعع خملكم. عجنهيلكجل نعجنهيخي بعِ ا طبُحراقإه ُ ي سِ ا ق،ها إذا   ُ وال

بع رعدُي اتهُه ا ابَتحُف : ال مثل ما يقال،  سماءُ ا  ٌ  فالنَنظر أو ، فأبرقت ا
ق رضَ فأصابٌ فالنَدَسَح أو ، حطَفاح  فإن هذه وأمثا،ٌ 

َ ورّ س أ ً اّا 
.ًةّيّتفاقا

هن عخفخيمت يجل  عآل:نُّـيععف هنمت مض جعلكغ عجنمقَّـلكن. يَّـىعن َّـ عخفخيلكذ عخلهبسمل جنمبىععجخ
 مض جعلكغ يهن عجنىععجخيظجل  مض جعلكغ عجنمقَّـلكن يعجنىععجخ: نحصىعع خممبمتلك. يعآلنم نعخفخيمت عجنثلكذ

 .مثلكغيعجنهئمب
عاَإذا عرفت َ أن مقصود: فاعلم،ّا عخلهبسمل  هذه ا اّ   ّهم من ا
هان ع األول ما يعم:ِكتاب ال َ ا امثلكغ ي مض جعلكغ عجنهئمبي عجنىععجخ:ظه ّ  ي عجنىععجخ: ظهوا

مع. مض جعلكغ عجنخييعنك نعحلهب يان أن يُو ا: قالهما  ا هو  مض جعلكغ عجنمقَّـلكن ا
حمول ي يؤخذُا وضوع  حدُ ا  جع خممبمتلك مض شي نَّـىعع عخفخيمت مس هثبمثمت حممثخص حكب. ا

م: جعمثلكهث ل عجنىعه ُّـهسحفىع مض جفيط عخفحهب ض  مض جعلكغ ينهنلك قمميعن َّـ عجنىععجخ. يَّـ عخف
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لشمثلكغيعجنهئمب ض م عجنىعه ُّـهسحفىع مض جفيط عخف جنمتلكشي نَّـ عخفحهب عن:  مممئ  هعآلهثسلكن جفمث

مشهلكهثلك عن عجنمتلكلك جضهب ه حممشن عحلمث لي ض  مض جعلكغ يحملكجنىععجخ.  ُّـهسحفىع مض معخييعُّـ عخف
ليعجنهئمب ض م مض معخييعُّـ عخف  مض عخفخيمت عجنثلكذ حممثهسحفىع يعجنىععجخيظهنلك . مثلكغ ُّـهسحفىع عخفحهب

م ل مض معخييعُّـ عخفحهب ض عل عخلهبسمل عخف:ي نخميط هنيعشعخف . مليتمئيطهني ظن َّـىعع ظجفيط عآلهث
م شيهب عخفخيمت عآلنم نعجنثلكذ مض جعلكغ عجنمقَّـلكن َّـ هنلك ُّـجهي عجنىععجخشعقن  نَّـ عخفحهب

ل ض وضوع شمثلكغي مض جعلكغ عجنهئمبي نَّـ عجنىععجخيعجنىعه ُّـهسحفىع مض جفيط عخف  ُ أو أحدُأو ا
م: ظهه  حدُه يؤخذِماتّمقو  .ي ُّـهسحفىع مض جفيط عخفحهب
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رادو  ّ من األوُا حمول: هناّ ِ ال بتوسطُ ا  شجعمثىش ممحهب عجنبمثلكك جلمف عآل،ِه غّ
حك يحممشهث ي جعت ي حملكآلنمظ َّـ عجنىععجخشيش جمحقني تاج:أي ش عجنىعه قمميعهثلكن مض عخفخيمت عجنثلكجنهني  ُ ال 

وضوعهٍإ واسطة له    ٌسطح و، أبيضٌجسم : كما تقول،  العروض  
ل،أبيض َ فإن  لَأبيض ّ سطح  حكيش عجنسجيِّـ ُّـخييعك عجنبمثلكك جلمف  ّ أوٌ  ا ينجعت
م حمخيمتيطهنلك مع.عجلس ي آلن عجلس َّـ عجنىعه جن شه حكجيِّـجن حملكجلس شعجلس ظجعمثىش: مئ

حكشهيي نجلمف َّـىعع حملكجنبمثلكك جليعك عجنسجيِّـ ظنشعآلجعخيلكف عجنثالجغمل يش جليعنض جلمبمث ي نجعت
سطحُلّأما  :نحصىعع خملكم. ُّـخييعك جلمف عجلس سم فبتوسط ا ن واسطة،ّه  ا   ً ف

جنمتلك؛العروض ف:  هن خمبمث هنلك قمميعهثلك هن خم مغ فيمشن  حمشهعآلهثسلكن هن مغ ُّـخييعك جلمف ههن
ف ظن مغ ل طهجغلكهثمثلك نجعلكجنخييعكعآلهثسلكن نُّـخييعك جلمف عخفخييعنك شهي نجعلكجنىععغيعجن َألن  ّ 

سطحِاألبيض ات،  ا ا ً أوال و سم.ّ العرض، و ا  .ً ثانيا و
دقيق ا   معُوا وضع،ّاألو وّا سع، آخرٌ   ختُ ال  . ه هذا ا

ن ما ول َ أن بعض: هناَعلمُن ي أُبّ  ُّـجهحق عمل ل  ةّتأخر اِ الفقهِ أصولِ كتبّ
هثيط عخليععحكلكذ  حف م جن نممتلكغ ممهيلكُّـمل عآلظ يخميطق   َوقع  لم جعحهن عجنهئهيلكُّـملي مض ظني

ا ُفيها تفس وضوعّا ي هو  باب  قابلِ العلمِ ا ب  ِ ا   حممثهتلكنخمالغر
ذكور ِبمع األو ا ي حمهي عجنىععجخ، هناّ ي هن ظن عآلنمظ شي جعلكآلنمظيتمئيطن جعلكخفخيمت عجنثلكذ عخفي ي

ن جعلكخفخيمت عجنثلكجنهنشَّـ جعلكخفخيمت عجنثلكجنهن مملكن :  ظحفيعهونجعخيبلكقغ. ي حمهئلكن ُّـمتبمي ظن ُّـهي
م يعن عآلنمظ َّـ عجنىععجخ: ُّـمتبمي ظن ُّـمئ ي فوقعت  جعلكخفخيمت عجنثلكذ ي جعلكخفخيمت عجنثلكجنهن ي عجنىععجخي

باهات ك اش ةٌمن أجل ذ ستطيع،ٌ كث خلصُ  َ ا اّ ّ منها إذا فرقنا ب ا  جعلكخفخيمت ّ
لط ش جعلكخفخيمت عجنثلكجنهني نَّـ عجنىععجخّواألو شعجنثلكذ  .هما باآلخرَ أحدُوال 
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ؠّ  
م خمب ن يعخفمهمت عجنمث ظخكلكق هنلك نجعمثلكن شعجليطم ظمتلكجلمل جعمثلكن مض عجنيطحف يخميطق   ي

جن عمل جعلكآلخكلكقغ جعمسق ي شولكغيهنمئيطهن هن كمة : معخيلكمل خم ك با يل ر ِادع إ س َ َْ ِ
ْ

ِ
ُ َْ ِ ِ َ َ

ِ
ك هو أعلم بم ِ أحسن إن ر هم بال  سنة وجاد موعظة ا َوا َ َ َِ ُِ َ ْ َ ََ َُ ْ ُِ ُ َ ََ ِ ْ ْْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ْ يله َ ن س ِن ضل  ِ ِ َ ْ َْ َ

مهتدين َوهو أعلم با ِ َ ْ ُْ ْ ِ ُ َ َ َ ُ  .)ضصص :عجنمتح( َ
ع خميععظمعمتلك مملكهثمن ينعي شونجملكُّـمل وحصيطم عخفمتجي هثمئيعظ يعهثخص هثح  نعيُّـمل. هنجلبثلك هجنمي
 ُّـيطجل ظنييجعيط  شنمعخيلكمل حكبحلكهث عإل عمل ُّـيطجل ظن ُّـيعُّـيط عجنىعه يظن يجعمثمتمن عخفبلكقمممل
 :عيمعمثمل عجنجييعم جعمشجفيطه

 .جعلكحلهئهبمل غعجنيطجل: ميعآلن
غ: عجنثلكذ جلحيمل عجنيطجل  .عحلسمتمل جعلكخف

غ: عجنثلكجنهن  .ظجفس َّـ جعلكجنت جعلكجليطعم عجنيطجل
غ هثجيط عخفبلكقمممل عيُّـمل هنٰهلكهنخل مض يعجنتمسهن نجلمتيط يمعمئمثيط مس ههنجيمبمئلك جعلكحلهئهبمل عجنيطجل  ى

ظ يخممثيطغ ممخص( عحلسمتمل جع و ي جلحيمل ى وخممثيط ممخص( ظجفس َّـ عجنت جعمئمثيط ني )عخف ي  )عجليطعم ى
غ نهثجيط يمعمئمثيط نمس جعلكحلسمتمل يخممثيطغ جلحيملجعلكخف عإل عمل عجنيطجل . عجليطعم يخممثيط ممخص جعلكآلجفس ى
جلحيمل يظن ُّـخيمت نَّـىعع غ. وجفسمتمل نجمحق وجفسمتمل: خمسهبخل جلمف عخف  معخيلكمل عإل عمل نعجنيطجل
ن ظنييجعيط   .عحلسمتمل ملجلحيجعلكخف معهئ

عضحمل ينعآلفجنمل عجنيطخممثمئمل عيُّـلكغ هن عيُّـمل نَّـىعن  قيمعمق ي عجنميلكُّـمل يظن جلمف عجن
حكمثمبمل غ يظن يجعمثمتمن يآلشلك شيعجنمتحييعُّـمل ىعنَّـ ظظحلكغ يُّـيطجل ممخص عجن  يمعت ي معخيلكمل عجنمث عجنيطجل

غ ُّـيعُّـيط عجنهئيعُّـ نعجنمئيعظن. نعجنتىغنُّـيع جعلكخليطعل نجن مملكن ولكيعُّـيمسه جع  ني عإل عمل عجنيطجل
غ هن ظحمٰه جملكُّـمل  ُّـمئب مس عحصيطم ينحكهب عجنميلكُّـمل َّـىعن جلحيهبمل نهن شمعخيلكمل عجنمث عجنيطجل

مل  عحصيطم يحكهب رخي نمس شمعٰهمثُّـيع ني ُّـمئبمب مس وجعجييعُّـ عجنمث ُّـيطجل ظن ينمغ يجلىغ عخف
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حكلكأل قيمعمق هجملكُّـمل م عجن ظ  شعآلَّـيطعم هن جعميحقن جعلكجن حمخص شعجنهئبحق عحصيطم َّـىعع عمل جنمب

هنمل مممشخملكهنمل  متمثلكغينعحلسمث نعخفسلكمغيط سلكغيعخفهسحك جعمتلكظ ظن عجنمتلكق جعخل عآلظالف ظن وجفهئ
 .عجنهئيعُّـهبمل عيُّـمل عجنمث معيطجل عجنت عحصيطم فنن َّـ عجنت عآلَّـيطعم هن قجن جمحق عمل

غ  عجنمئيعظن يُّـهلجلهتلك مس عجنميلكُّـلكغ نظحكهب عآلَّـيطعم ظجلحي يظشلك هن معخيلكمل عإل ملع حملكجنيطجل
ن ظن عجنهئيعُّـ هظني عجنجييعُّـ يخممثيط يعهثخصن شونحكمثمبمل يجعمسُّـمل معهئ  ي عجنجييعُّـ َّـىعع يظن ُّـخيمتي جحلك طجعلكحلهئهبمل ي
 نهنخيمت. عحلسمتمل جعلكحلهئهبمل معمئمثمثيطن ُّـمتبمي جنهئلكن ينعي شوجفسمتمل نجمحق وجفسمتمل وجفهئهبمل عمل ُّـمتمئس
 .عحلسمتمل جعميحق يتمهمع هجفهئهبمل يظشلك ي همغهتلكجنمل مملكهثمن شهجفسمتمل معهئ مس لكهن عحلهئهبمل يظن َّـىعع

 شوجعحهئهبمل حممبمثيغ يفجنملعآل هن وجعحس جنمثيغ نهنلك شهجفسمتمل نَّـي عي جفهئهبمل ي: ظحفيعه ونجعخيبلكقغ
جلحيمل جعخالم ن خميط يحممششلك عخف  .وجفسمتمل نجمحق هجفسمتمل معهئ

جنيظهنلك  هم بال  أحسن :معخيلكمل خم ُوجاد َ ْ َُ َ ْ ْ َ  جلمف عجليطعم يظن جلمف سفعم حمهت َ
 :وظخمسلكن جغالجغمل

 .وجفس جمحق همغيطعم. ص
 .هجفس همغيطعم. ص
 .ظجفس همغيطعم. ص

غ حكهبحمن يعهثخص عخفبلكقمممل نعيُّـمل  َّـ جعلكجنت جعلكجليطعم معخيلكمل عإل حكبمث عمل جعلكجنيطجل
 .ظجفس

ن عجنجيبلكلكبلكأل يطيعجنسمث يعجنخيالهنمل خملكم يخميطق  حممثمتجيب : عخفبلكقمممل عيُّـمل َّـىعن قُّـ مض ي
ع جلمبمث مض شجلحيمل نعجليطعم جعلكجنجكمعمثمكهنلك قمميعن معخيلكمل هن عحلهئهبمل نعخف  جلمف هنلك عظجيمبح

 . عخفمثىغعن جعلكجنمقَّـلكن نعخلجيلكجعمل نعجليطميحم
ي ل ظن جعحهن عجنمهمتلكجللكغ هن تجيبمث عجنعمل َّـىعي ل جلمف حميعك مخلكهنمثيُّـتٰهِّـهن َّـمتلك 

ي حممب عحكتجيخيمتلك ظن هثثبمن جعلكجنمئيععأل ظن عخفيععف .جنهئيعُّـع هبلك عجنمئيعظن يعآلجعحلكغ عجنت عَّـت ى

.صضصك صصف: يط جضهبيط جفسخل عجنجيبلكلكبلكأليهنمل عجنسمثيظنش عجنخيالعخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيع) ص(



  طصص .........................................................................ظمتلكجلمل عجليطم ظن ظفعغ عخفمتلكمكيعغ
جلحيملشعجنمهمتلكجلمل عآلنمل نَّـ ىهن عحلهئهبمل عجنمقَّـلكن  شى عخلجيلكجعملى عحلسمتملى نعخفيععف هن عخف

 مثمليظرجنمتلك يعمعٰهحمن .  عجليطمى ظمتلكجلملشنعخفيععف هن عجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفس
غ عمل عإل معخيلكمل شعجنمهمتلكجللكغ عخلهبيغ مض جلمب عخفمتجي  ش هبىعن عجنجييعمي معتيعهثخصي نظن عجنيطجل

عجنجييعم عجنثالغ  حممئيط هثجهب شيمتح هنلكهثخيمل عخلمبجع جع شنجنهئ ي جعمتح هنلكهثخيمل عجلهب
جلحيمل عحلسمتمل نعجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفسشو نعجفيطوجنجهخيس ن جعلكحلهئهبمل نعخف  ش حممتيطجل

ن  جلحيمل عحلسمتمل ظن جعلكجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفسيعهنلك نجنهئ خميط هثيطجل  ظن شجعلكحلهئهبمل ظن جعلكخف
ن جعجييعُّـمئخل  .هثيطجل
ي هثثبمن هبلك ظن عيُّـمل عخفبلكقمممل جعمهيطف عجغبلكغ ظن عخفيععف عجنت ُّـهبهئ ظن ل نهن عجنمئيععأل ي

جلحيمل عحلسمتمل نعجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفسهن عحلهئهبمل  عجنمقَّـلكن نعخلجيلكجعمل : نعخف
يهنلك ظخهثلك عجنمث مض ظيطق عجنبحهن هن ظن عجنمقَّـلكن ي هنخيمت آلن ُّـمتمئس عمل  ل نعجليطم

 هن يمعمسجنَّـ هنلك ل  يمعمئيطنجلمف هنلك ل ي آلن عجنمقَّـلكن شو نجمحق جفسوخمسهبخل جفس
عخمشوملي ُّـمئمثمتمثولكغيهنمئيطهن م عمل عجن ظ  جنالهثمئسلكن عمل ولكجع نَّـىعع جمحق خمش عجنمييعك هنمتهتلك عجن

 .و نجمحق جفسوجفس
 هثجيط َّـىعع ُّـمتسج هن عيُّـمل ش عخفيععف هن عحلهئهبمل َّـ عجنمقَّـلكن:نجلمبمث حممشقع خممبمتلك

 .ي جفمثهن مس معمئمثيط عيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل عحلهئهبمل جعلكحلسمتمل ظن جعلكجنت َّـ ظجفسشعخفبلكقمممل
جلحيمل ظن عخلجيلكجعمل جعحسمك معخيبحق جلمب عخفمتجييظهنلك   حممثهبهئ ظن معمتمئس عمل شعخف

غ عمل حكبمث عإل جحظن معمهيطق عجن: خمسهبخل خيىح ي ي ُّـتي نظن معمهيطق جحشخيىح هبلكي ُّـتييطجل
ينحصىعع هثمهمن عيُّـمل عخفبلكقمممل جلمف ظن. هبلك  معخيلكمل  عإل هن ُّـيعُّـيط ظن ُّـيطجل عمل حكبمثي

ن هنت جلحيمل ظن ُّـهئ مشهخيحيلك خمب ظن ُّـخيىحيجعلكخف هنإل عجنمث خم يظمف عإل  عآلمميعن ي عجنمتب ممخص ُّـ
ء: جلمبمث نظجن م  رت كوقد عملت بهّ إال ٍما أ ء، قبل ذ م عن   ٍ وما نهيت

ك ّإال ممهتجلمبمثهت عجنسالن نَّـهئىعع َّـ فظغ ظَّـ عجنبمثمن وقد انتهيت عنه قبل ذ  ش نحكمب
ع ُّـمسهنيعنن جعحنظ وحممشش هنلك مملكهث ع جحتثمبخل جع خمب قجني عي ي ن جل شنمملكهث ع ُّـمتهت  نهنلك مملكهث

ع هنمتتهتخل جلمتي عي وخظ عجلىح هنت. نمملكهث ن عجن جلحيمل عحلسمتمل معخيمت ظن ُّـهئ خمب هخيحيلك يحملكخف
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ن هنتشظن ُّـخيىح عجنمتلكق جلحيمل جمحق عحلسمتمل معخيمت ظن ي ُّـهئ هخيحيلك خمب ظن ُّـخيىح ي نعخف

َّـ جعهئالهن عمل خظشعجنمتلكق َّـ جعخيهبمب عمل خظشو حممثيطجل َّـ و نُّـيطجل  شلكجن هنلك ُّـيطجل
جلحيمل جعلكحلسمتملشعجنمث جعهئالهن  .ي نجنىعع خممثيط عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ عخف

ي معخييعضمتلك حصىعع عخفجيمبمك جنمتبخليعهثخصن  مض جعلكغ عجنمهمتلكجللكغ ي ظن عآلجعحلكغ عجنت هثمئيععَّـلك:ي
ُّـ قعغ عجنخيمبهبمث ممخص جعلكغ هنخييعنحمشهملي ممخصجنمثهمليعخلهبيغ جنمثسمن جغلكهث يلك جنيطه عحل  جعحمثهن عن شمله

 شي هن ظن هثهييغ عآلجعحلكغ عجنت هثمئيعظَّـلك حممثخص جعخييطشه خكمثأللكيهسجغيعحمال ُّـي نعي شخميعظَّـلك عجنجيلكجنمك حمهت
ظلك ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن نعخفميلكجنجيمل نعجليطمشمثتهتلكي هنمتهتلك ظريُّـتٰهِّـ  .ه حفمه
ن شهثخي  .وملي جللكهنوعخلجيلكجعمل نظمتلكجلمل عجنجهخييع قع حملكأليطغ جعحهن ظمتلكجلمل ُّـهبهئ ظن ي ُّـهئ

يَّـىعع نممخص ظخهثلك ظن عجنسمث غ عحلهئهبمل: يط عجنجيبلكلكبلكأل مض معهيسحقن خملكمي    ينخميط حم
يظن معمهمثمك عحل ييجعيط  :ظه. يمل عحل جعلكجنخيمب نعجنخيمئجعجعمشظلك ل ممخص مض عخفهييعفعغل 

هنش نعجنمهيطحممليمعهيلكمجنهئ ي جعلكي م  جع جعلكجنيطجنمث نعجنمقَّـلكن نعجنخيمب ممخص ُّـ إل عجنمث خم
عة: جلمبمث عجنسالنعآلهنلكن عجنمهلكفم  ار وواحدٌ ثالثة،ٌالقضاة أر نةٌ  ا  ٌرجل: ّ  ا

ور ارٍق  ورٌ ورجل، وهو يعلم فهو  ا ارٍ ق   ٌ ورجل، وهو ال يعلم فهو  ا
ار ق وهو ال يعلم فهو  ا نٌورجل ّق با ق وهو يعلم فهو  ا  ةّ ق با

ي عجنمئس عجنثلكجنهن نعن مملكن خميط خمهش جعلكحل جنهئمت مض عجنمتلكقيمشنحم  يمعهيلكمي آلن عظلكجعت جن جعلكيطي
 .ي عق َّـ عظلكجعمل عحل جعلكجنخيمب نعجنيطجنمثشنَّـىعع جعخالم عحلهئهبمل .نعخفمهلكفحممل

جلحيمليظهنلك  ن يعجنخيالهنمل حممئلكم شجل عخف يخميطق  ممخص جل عخلمبمث ل َّـ عجع ظحسيط : ي
 جعهلك ظن شيعف عجنتىعممحق هن مبمكيعجنهييععَّـمثيطه ل عجنتىعممحق جعلكخلحق حممثخص ُّـيعم جن عجنمئ

 .و مض ظجفيطيهسجغيع حمال ُّـوخيىحي جمحق هنتوعقع حفيعف هن خممبمكيظهنلك . وخيىحي هنتوخممبمك

.صضصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
.ضفش ضغ ش ممتلكغ عجنمئٰهلكظشصصك شضصف:  عجنخيلكهنحلينحكلكأل عجنجهمثخيملش عحليع) ص(
. صضصك:  مض معهيسحق عجنمئيعظنعخفمثىغعن) ص(
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  نعجنيععجممكجعلكخفهيلكنضمل جلمف حكبمث عخفمتلكقجلمل نعخفميلكجنبمل: نعجليطعم ممخص مض عخفهييعفعغ

ُّـ يعآلظهيهتلكذ مض هنهييعفعمع ُّـهي َّـىعن عخفهييعفعغ جنمي    ي هثتخييعك جنبحهن عجليطمنجفخل. هلكي
م  ل  معخيلكملعن خكلكظ عإلل  ه ظهث خميعُّـمكيُّـتٰهِّـحك  . هن َّـىعع عخفخيمتي

نخملكم يجغ  يخميطق  نعإل  ل ي ظن عخفيععف جعلكحلهئهبمل: مض َّـىعن عخفخيلكذ ُّـخيجيينعجنتمسهن: ي
قحمئ جع عإل عجنخيلكمس جعشظجلمب يمل عجنت معمتتمي عحل عجنىعه ي هنيعُّـمل حممث ني يعحلج ل لكأل عآلهن

 .نَّـ ني عهبلكن
ن جفسمتلك نجم ي حممشن عحلجشوحق جفسهنهنث َّـىعع ي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ يمل عجنت معمتتمي عحل ي

ن جفسمتملشهنعجفيطغ  .و نجمحق جفسمتمله ني هنخيمت آلن معهئ
جلحيمل  خفلك حممث ظالف طيَّـ عجنبمثلكن عجنىعه معمبخل جع عجنمتهييغ نُّـيعم جن عجنمئمبمك: نعخف

ف عآلجغيعش نمجمث عجنثمتلكظشمقىجفلكم عجنسلكهن هن عجنخي ي ظن. نهثح قجنش نجضهب  ي نجن
م خممبمك عجع ظفن جنيع ن جف غعجنجهمثلكلكخل حت لك مملكن ظظحلكغ ينحصىعع خف. ظه عخفمبهئ

م  ن مض جللكمسيظمف عإل جلمبمث نظجنعجنيعحك ع ُّـخيمثجه جن مملكهث ن جف ي آلن مممبخصمع ش ظحفيعو رمبس
غيهسجغيعمملكهثمن مع و آلشلك ختيعف هن خممبمكش ظجغيعَّـلك عخفجيمب  . هبلكوخيىحي هنتي

يَّـ عحلجمل عجنت معستخيهب جنهيت عخلمه جلخص ُّـمهحق جلمبمث نُّـمتلكقل حممث: نعجليطعم  شي
ق عحل جعلكخفهسعحفىعغ جلمبمثهن جمحق ظن ُّـيعُّـيط جع ي هن لكيعُّـ هنلك ُّـتسمبهب َّـ نعجنمتلكق شي مكهت

م وظن ُّـتسمبهب َّـ نجفيطن مض خم ق عحلوملي ظن جفجي  شي حممبمثيغ عجنمييعك هن عجليطعم مكهت
عظ  حممشن مملكن شال جمحق جفو ظن جعمسهنيعال جفو مملكهثمن عجنميمببمل جلمبمث جعمسهنيعهجع هنميلكجنبمل عخلمه حك

وجمحق عحل جعجيطعم ن مغيطعي جعلكجنت َّـ ظجفو ممىعغي حمهب حمت حفمههب . سه حمال ُّـهئ
غشي حممئيط ظمكهتيع جن عجنهئىعغ جعهبحيهتيع عحل نعجنمهيطمو مملكقجعملولكغيهبمئيطهنجع  عمل ه نعن مملكن فجل

.عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
.عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
.عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
.عخفمهيطق عجنسلكجع) ض(
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 .نَّـىعع جنمثيغ عحصيطم عجنىعه ُّـيطجل عجنمث عآلحكالن عحلمتمث. حكبمث عإل

معسلكمس جلمبمثهتلك عخلمه ي جحلك لكغ عجنت ُّـستخيهبمبهتلك مض عجليطعميمئيطهن عن مملكهثمن عخفشهثخي
غ هنعجنمتلكق جفمئلك حمهت عخفجيمب  .ي

نمميع جعخييط َّـىعع قيجغ  يخميطق  يمض ظيطق عجنبحهن هن ظن  هي هن ممالهنيهنلك هثمئمبمتلكن ظن ي
جلحيمل نعجليطعم جعلكجنجكمعمثمك  ُّـمتجيب جلمف هنلك شهنلك قمميعن عإل معخيلكمل هن عحلهئهبمل نعخف

ع جلمبمث مض حم  . عخفمثىغعن جعلكجنمقَّـلكن نعخلجيلكجعمل نعجليطميعظجيمبح
ق مض عيُّـمل :يُّـتٰهِّـ ش جلمف َّـىعع نجلمف عجنمئيععأل عجنت ظخهثلك عجنمثهتلكهنجعمتلكظ ي ظن عخفىعمم

 .عجنهئيعُّـهبمل ُّـهبهئ ظن ُّـمتجيب جلمف َّـىعن عجنمهمتلكجللكغ مض جلمب عخفمتجي
نقمميع ي جغ  يخميطق  غ عمل حكبمث عإلي يجمحق ظهث حكبحلكهث خممثيط :  حممئلكمش معمئسمث عجنيطجل ي

جلحيمل جعلكحلسمتمل نعجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفس جلحيمل هنلك جنمثسمن هحمهيمث فيجنمل. عخف ي جلمف ظن هن عخف
نعإل معخيلكمل ُّـمسهنيع هن . وس نهن عجليطعم هنلك َّـ ظجفس نهنلك جنمثيغ جعمسجفس ني جفشوجعحسمتمل

جلحيمل عحلسمتمل جلحيمل جعلكخف جلحيمل. نهن عجليطعم جعمسجفسمتشعخف معمتمئس عمل  ل يمعمئيطنممخص  ل  حملكخف
 .ه نعجفيطهخمسي عي  نعحلهئهبمل جنمثيغ حصلكشو نعجليطعم ُّـمتمئس عمل جغالجغمل ظخمسلكنشخمسهبخل
جلحيمل جعلكحلسمتمل:  ُّـمئلكمخميط ططيخفلكقع خممثيط عخف   نعجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفس

جنمتلك : حممثجلكغ ىظُّـٰهلك جن ظيعن جلمئ  جنخيهبمبمن هبىعع عجنجكمعمثمك شقمغ عجنمثهتلك َّـىعع عآلهنيعه
ي حممشن حكبمثمب معخيلكمل َّـ عيجلتمئلكف عحل نعجنخيهبشنعجنتمئمثمثيط عجنىعه قمميعمع عيُّـمل عخفبلكقمممل  ي

جلحيمل ل هنثال لشيعحل غ عجنمث جعلكخف ن ظن عجنيطجل ه نهن عخفخيمب جلىح جعيي ُّـتي جح ي  شخيىح جعخص ُّـ
غ جلهبال هفجل م نعجنيطجله يغ عجنمث جعلكخفجلكفجنمل هنثال جعلكخفسمبخصغ  عمل حفالم هنلك ُّـيطجل عجنمث عجنمئ ه

العجنهئلكقجعمل عجنت ُّـتسمبهبهتلك عخلمه آلمكهتلكق عحل عجفمثلكظ حل هي نعن خكألمن . و جعمشجفمثلكظ جعلكلكي
ن عجليطعم جلمف حكبمث عخفمتلكخمٰهملي عي ال جعمشهنلكمعمل جفالعجفمثلكظ جف: حممئ  .ظن ُّـهئ

.صضصك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
.عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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ن جن عجلتمئلكفعقنش  عخمه هنجيلكجعس جفهحكبمثمب معخيلكمل َّـ ظن ُّـهئ  س هنيعيضه نجلهبش جنمب

 يعجنخيهب عخفيعيضي عي ي حممشهث معخيلكمل ي ُّـيعُّـيط هنمتشحكبحلكهث نمعخيلكمل ي هنجيمب عجنخيهبجن 
نعجلتمق قجن مض ظهنيعن معخيلكمل عجعمبمثيغ .  خميط عقمعٰهلكنو ظحمثِّـونعجنخيبلكفغ جل لكيعُّـ

ف يفن جفمثهن ظقعف عجنخيبلكفغ هن جفمثهن َّـ ُّـيعُّـيط  . ي هن جفمثهن ظقعف عجعمبمثيغشجعلكجنسج
ينعيجلتبلكق عجنمهحمثِّـ ظُّـٰهلك ُّـهسُّـ غ هنمئمثيطغيط ظنه ن عجنيطجل ه معهئ غ يظهنلك .  جعلكحلسمتملي عجنيطجل

جنمل جنيطه عخلمه ن ممىعهبلك جنيطه عخفجلكفم نعخفمئب  شيعجنمث معخيلكمل جعلكخفسمبخصغ عجنهئلكقجعمل عخفخيمب
ال نجنهئمت عجفمثلكظ جفشيحممشهث ُّـهبهئ ظن ُّـستهيلكف هنمتهتلك مض عجنميمببمل جلمبمث  نجنمثيغ شو جعمشجفمثلكظ جعلكلكي

و نهنسمبخصغولكغيهنمئيطهنيحممشن عيحكتمتلكف عمل .  جنمببلكلكهعهنلكمعمل غو مملكقجعملي   عمله جنيطه عخلمه فجل
ظلك ظهث ُّـخيتمئيط جعمهحشعجفمثلكظ عجنبلكلك ي حفمه ي ستهتلك نظشلك جفه و آلشلك ظيطقغ هن عهثسلكنطي  ي

 جعمشهنلكمعمل الحمهت عجفمثلكظ جف. هبلكيستيطم  جن مملكن ُّـخيمب جعهئىعهبلك جنمتلكخمىس عخفي نعيشه هنثالوجللكمس
ه آلن عيحكتمتلكف عمل عجنبلكلك عهنلكمعملشالجف ظن ي عي . ني ُّـجيلكل عإل هن جفمثهن ُّـخيمنشي جنمبحي

ن عجليطعم جلمف حكبمث  . ظحفيع ُّـمسجخ جعمثلكهث مض جعحهن عجليطمهنَّـىعع جعحهن.  عخفمتلكخمٰهملُّـهئ
جلحيمل :نهن َّـمتلك ُّـحيهتيع ي َّـ هن جفمثهن جفس ظجغيعن مض عحل عجنىعه يعهثخصي ظن جفس عخف

عجلىح هثهيس هنتشُّـيععف جن ن عجن  نُّـستخيهب حممثهتلك هن عخلمب عحلس هنلك شهخيحيلك جعخص ُّـخيىحي جعمسن ُّـهئ
م خم عجنمئب جلهتلك هن خممبمك عجنسلكهن هن  جع عجلمبيط ينُّـمئجهخييعي حمحقم جن عجنمئمبمك شُّـىغُّـيط مض نخم

 ....نُّـخيمث عجنسهب نشجه جن عجنبخن
ينُّـتحيعق عخفجلكفم جحلك ُّـىغُّـيط مض هتمثمثمي عخلمه جلمف عجنيعف... ي خم عمل ي  نعجنخيمتلكف نحك

مض ي عي شي نعن معسمبهبهتلك عخلمهشلكغ عجنهئلكقجعمليمئيطهنعخفهئلكجعيعغ نعجنمبجلكف نعحكتخيخصم عخف
ظ عجنتخيبحق  ....عخفمتلكخمٰهمل نسجكق حك

ف عمل ممخصم عحلس هن ع جلحيملنعجليطعم ظجف  نجنىعجن ظمغلكق حكبحلكهث هن شخف
جلحيمل جفسمتتهتلك نمس رىغ هن عخفجلكفجنمل  .عجنت َّـ ظجفسي عي عخف

.صضصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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مغ جلحيمل جعلكحلسمتملحملكجن  ي آلن عخفجهلكممش مض معمئمثمثيط عجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفس نمعمئمثمثيط عخف

جلحيملو ظممثيع جعهئثحقشعجنت معخيجكه عجليطعم  خفلك ظخكلكق عجنمث هن ط هن عخفجهلكمم عجنت معخيجكه عخف
 .لكغ عجنهئلكقجعمليمئيطهنخيخصم عخفهتمثمثمي عخلمه نعحكت

ي جلمف ظن عخفيععف هن عجنجييعم عجنت قمميعهتلك عيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل َّـ هجعمتلكظ ل  جنمتلكيمعٰهِّـعمل َّـمتلك ع
 عخلجيلكجعمل مض جلمب عخفمتجي مثمليظر نش َّـىعن عجنمهمتلكجللكغمثمليظر ل عجنمقَّـلكن نعخلجيلكجعمل نعجليطم

قعغ . جعلكجنمتسبمل خف ُّـيعُّـيط ظن ُّـيطجل عمل حكبمث عإل نَّـىعع َّـ َّـيطم عجنجيلكجنمك مض عحل
ن هنهئتبملشمليعجنخيمبهبمث م ظن ُّـهئ  شه هن فنن ظن ُّـهيمثىش هنمتهتلك خظهمبملي هنتمتمئه عق هن جمحق عخفخيمئ

ونعحللكم ظن هنثمب ممجهجيعغ  عجنمييعك هن جميعق جعىعقهتلك نعيجلتمتلكظ هبلك نقجللكُّـتهتلك و هنثهبيعغي
هتلك هن مغىعنقَّـلك ظن ي هثجتثو نجنىعع جن مملكهثمن جمحق هنثهبيعغشنمعخيلكَّـيطَّـلك جعلكجنسمئ َّـ جغهبيعهتلك

ن يم عجنهلجلمث نممىعع عجنمييعك هن دم عحلمئشههثستخيهبمبهتلك جفجيبلك مل جلمف لكمببمل عجنخيمب
ع ظخكجلكقع هنثهبيعغيعجنيطُّـمتمث هث همل نهتمثألمل عآلهنهئلكهثلكغ عخفتلكجفمل حص ظن ُّـهئ ن عمل حكبمث ه  ُّـيطجل

جلحيمل عحلسمتمل  نحصىعع هثجيط عجنخيلكمس عجنىعه ُّـمئبمب هنسمب ظَّـ عجنبمثمن شيقهب جعلكحلهئهبمل نعخف
في نعجنىعه هثمهمن جلمبمث قنعُّـلكهت َّـ عجنخيلكمس عجنىعه ُّـجلمبمثهت عجنسالن ي عجنمتلكق هن عجنجه مئ

 ي عجنخيلكمس عجنىعه رمبيغ مض عجنبمثمن ني شلكجنيش عجنمتلكق شعجنمثمئخل نهن عجلهت عمل عجنخيمبعمل 
مكمثهيت عجنهلجلمث ن جع  .مل عخفمبمئلكغ جلمف جللكمعمئيظن ُّـمئ

يعهثلك هثحتلكف عمل عجنمقَّـلكن ظن:  نعحللكظ  نمض خمبلكم شعخلجيلكجعملي جغ عجليطمي جغ هيي
 جلمف ي جنهئ ي هثمئ مض عجنميمبيش نهثتخييعمشعجنمقَّـلكن هثحتلكف عمل خميععظغ ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل

 جعحهن عجليطم مثمليظرمل يمئيطهن هن حفالم َّـىعن عخفيمعٰهِّـنخميط ع. عجنسمئمث نعجنمهحمثِّـ هنمت
 مض يمعمئيطن هن حفالم هنلك همثت نعضحمليجعحهن عجنمقَّـلكن حممسريظهنلك . نعخلجيلكجعمل مض جلمب عخفمتجي

نينهن َّـمتلك خل عخفمهمت . عآلجعحلكغ عجنسلكجعمئمل يخميطق   ظمتلكجلمل عجليطم مثمليظر مض جعمثلكن ي
ا، القواعد واألصول: لّواأل: ها  ثالثة مباحثُونضع :حممئلكم واضع:  ا  ، ا

الث وصايا: ا   . ا
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مغيط حممث ظجعحلكغهلك مملكن هنمئيطعقيخف  حتتلكف عمل هملي ظحكلكحكمثه هن َّـىعن عجنمهمتلكجللكغ ي مع
لك ستلكف ي هثمئتخن جلمف جلبلكقغ عجنهئتلكغ نهثتخييعك عمل جعمثلكن هنشهن حفلكقف عجنهئتلكغومعمئيعُّـيع

مشهنمتهتلك عمل عجنبمثلكن  : حممتمئ
صناعة صطلحات،ٍ صناعةّكل  ظمتلكجلمل عجليطم :ظهل  ذه ا ٌخاصة ٌ   ، بهاّ

لحاجة فعال؛ةّقدمها  اَ بعضُواآلن نذكر واضعهُ ونرً،  ا إ   . ا
دل ُمة .١ دل .ه جعخييط قجن هنخيمتلكن عظجيالجفلكيمثتٰهِّـ جنش مض عجنمبميملا َإن ا  :ً لغةّ

د لجاج ُهو ا صومةُوا مِ  ا قعجعهنمل ي خملكم عجنخيال. با عجنمبيطف : عجليطم:  هنمتحي
هنمل ه نمغيطعي نقمغه نعجنمئيطقغ جلمثمبهتلكش نخميط مغلكفجن مصلكفجنملنعخلمه  :هش نمصيطعمه نمصيطمه مغيطمه

 ....خكيطُّـيط عجليطعم
يلة ا الستعمال ا ِمقارنا  ً ارجةً ا . واإلنصاف عن العدل  ـًأحيانا ـ ِ ا و

عة جادلةُةّاإلسالمي ُنهت ا جّالسيما ، عن ا ف  ا  جع عجليطعم . واالعت
هنلك هنهئيعنن هجلهب جللك ظهث خملكمجلمبمث عجنسالن ممخص نقف جل ظمح جلبيط عإل شه ي هنيعحم طلبة العلم : ه

راءٌ صنف: فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم،ٌثالثة لجدل وا  يطلبه ٌ وصنف، يطلبه 
تل لفقه والٌ وصنف،الستطالة وا ار. عقل يطلبه  ؤذ  راء  دل وا ٍفصاحب ا ٍ، 

لم رجال بتذاكر العلم وصفته ا لمقال  أندية ا شوع ،ّيتعرض  ل با  قد 

ق) ص( .جنسلكن عجنخييعغ يجع هنمتحي
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ورع ومهُا فدق ،ّو من ا شومه وقطع منه ح  . عخلمق... من هذا خ

مةِ العربُ مناطقةَ نقلوقد صناعةَ هذه ا ن بصدِ واستعملوها  ا  هاِد ال 
وناني س با ّوال  يقاة ّ  .طو

دلوهذه لفظة  سبا يِ األلفاظُ أ صناعةِةّ العر  ما ؛ ِ إ مع هذه ا
قصودُسيأ توضيح جعمثمئلك عخفيععف هن ي جلمف ظني معيطمه نَّـمتلكم ظجنهيلكل. بهاِ ا هثلكهثمثمل لك  جعلكجنمث

ش حمهت  جنهيحيمل عجليطم ظهثسمك عآلجنهيلكل هبلكي نجنهئشعخفمتلكمكيعغ مض عجنمبميمل عجنخييعجعمثمل ظن عخفحلكنقغ
ناظرة ِلفظ من مثل ّح ظهثسمك حاورة وا باحثة وا نت،ا ن   ٍواحدة   و

صناعةُمنها تناسب ملةَ هذه ا مةُ كما استعم،ِ  ا ناظرة ُلت    هذه ا
صناعة ناظرة فقيل ً، أيضاِا عن عجنبلكغآداب ا :  حممئلكمشي ممخص ظمت عخفمهمت مض جلمت

ّوأل نظفعغ عخفمتلكمكيعغ ظمتلكجلمل عجليطم تونُفت بعضُ  . بهذا االسمِ ا
دل َوقد يطلقون لفظ ِ أيضا  نفس استعمالا

صناعةً ن عحك   ا حممثجيمبمئ
لكة جنهيىح عجليطم: ظهكما أطلقوه ُّـستخيهب عجليطم وهن جلمف يعجليطمظ   ِِ  ا استعما

ه آلشلك هنمبهئملش ُّـستجيمث عحكتخيخصم َّـىعن عجنمهمتلكجلملوظجفيطي مم جعلكجلتبلكق ظن جنمثيغ حتتلكف عمل  ي
َّـلك هن عجنهلعأليش عجنت ُّـمسجخ جلمف قمميعَّـلك عخف ن يمهمتجلمل عجنبيطجسمل نهثح يخميطق   مض ي

 مض جلهتيطن جلمبمث عجنسالنينحصىعع نقف مض عجنيعنعُّـلكغ ظن عآلهنلكن عجنمهلكفم . معخييعُّـ عجليطم
حممل نُّـمتلكمكيع  ل ممهبهسهن عجنجيلكمل  مملكن ُّـمسهنيع جعخيىش ظظحلكجع ظن رمبيغ مض هنسجيط عجنهئ

ىفجنمل نظهث ي ُّـهيح ظن ُّـ جنمئيطقمع جلمف عخفمتلكمكيعغ نعخفجلكشعجنخيمبخصظ و ى ي نظهث ُّـجيحق ني شمكوميمبي
حمط نمملكن ُّـمتهت جعخيٰههت جل قجنشُّـمئ ي نآلهث ُّـجيحق ش معمب عخفمبهئمل جنيطُّـيعي جنخييطن مع

ىحممشهث عقع جم. نُّـمئ و هنخيخلو هن هنىعَّـمكهمك جللكمسىمبي نهن َّـىعع عجنمئبمث خميط . مك هنىعَّـب هنخيىمبى جمشي
ن جفهئمث ي جنهئمت ي ُّـتهبهئ ويطي مغمثومل نجلمف حمهتهبهتلك جعمتحي عجنمقَّـلكهثمثيفجنمله خملكفقع جلمف عآلهُّـهئ ي

 عجنت جلجىغ عحلهئمث جل يفجنمل ُّـمئمت عخفمئلكجع جعلكآله نخميط ُّـمسجخ حفجيمثمكشهن عخممتلكل عخلمه هبلك

م عآلحفبلكق) ص( م عآلحفمثلكق عمل ظظ عجنيط عجنجهمثىط عجنبهتلكأل عجنخيلكهنحلشنظ .صصص ك: جن
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جعي آلهث شعخممتلكجل هبلك غ عجنىعه عحكتخيهبمب هلكُّـستخيهب هنخي ظحكمب  شتمب جل عآلحكمب

 ظن يحممئيط معجيمب مممبهبمل عجليطم جلمف عخفمبهئمل عجنت ُّـمئتيطق هبلك هن عجنيطحملكل جل عحل. عحلهئمث
 .يجلخص ُّـخيتمئيط هبلك

منهن ين عجنجيلكجنمك عجنىعه ي ريط مض هثهيس َّـىعن عجنمئيطقغ نعخفمبهئمل جلمف ع:  َّـمتلك هثمئ
ضخيلك ُّـرضي ي ُّـتشعخفمتلكمكيعغ يخىع هن هثهيس هن  . جعلكآلحكالن ظن جعلكخفىعَّـمكه

دون به حي ؤلفَالقول :ٍئذف َ ا سلماتّ شهورات أو ا لغ،ّ من ا لزم   ،ِ ا
صناعة اري  قواعد ا  .ع عآلخممثسململ هنبلكفيهنمئيطهنيممخص جعمثمتلكن مض  وا

دُلقياسا ً:وقد يقال  أيضا  أو شهمليلكمع مس معهئ ُّـمئمثمتمثيهنمئيطهني جعلكجلتبلكق ظن ّ ا
جة ُا دّ دُالقول أو ةّ ا صناعةّأما . ّ ا ِستعمل ا ُ ِ ْ َ ْ  ٌادل:  فيقال ُ

  .جدو
وضع ُمة .٢ ما يظهث :  حمهبخيمتلكنشيعذ ظفعحم جل نضخي: ي حممشهث جلمتيطهنلك معمئ

ض نعن و خفمهمبحملشيعحم جلخص معخيتمئيط جع ظن هنلك معمبتىغن جعمعيط ن مض قجن عجن  عخمتٰهمن ظن معهئ
و هنخيخلو مملكيجنتىغعن جعمسحمهئلكق جفىغغشهمس معهئ هنخيتمئيطع جع ي نجنهئ جعخص ظهث مض ش مس معخيتمئيط هبلكي

ي حممب حميعك ظهث ي نعيش معيطعحم جل معمب عآلحمهئلكقشضهب معمب عجنيطعأليعغ خكهئ جلمف معمب ىظى
خمخي ننضخي عجنىعه عآلحمهئلكق نمس معيطعحم جلمتهتلك حمهبخيمتلكن ظ يهث خمبمبمن عآلخكهئلكم جلمف هن

 .مليمل ظن عيمغتخصجلمثيظهثمن جلمبمث مض عحلىغغ ظن عحليعمممل عجنسمثلكحكمث
ض مض ظمتلكجلمل عجليطمعقنش  عآلهنيع عجنىعه معخيتمئيط جع ظن معمبتىغن جع نعن : عخفيععف هن عجن

 ظن معمتمئٰه نهتيطهن عن مس معهئ شه حمتيطعحم جلمت عن مممتمن هنخيتمئيطع جعشهمس معهئ هنخيتمئيطع جع
راد:  نجنىعع خملكمشههنلك جعههنخيتمئيطع ني هنمبتىغ ض مض ظمتلكجلمل : ظه بها هناُو  ُّـيععف جعهئمبهبمل عجن

رأي :عجليطم معتقد بهُا ُ ا َُ َ م به أو ْ مل ُا َُ َ لل،ْ ذاهب وا حلِ   ِ واآلراءِ واألديانِ وا
سياسي ك،ِةّ والعلميِةّ واالجتماعيِةّا   . وما إ ذ

سان رأيُ كما يعتنقُواإل دافعَ ا  آخر ٍه لغرضُ قد يعتنق،ُه عقيدتّ عنه ألنهُ و
م عمل هنمئلكنونهنمهمبحمل ظ و هنخيخلو مض هثهيس جعمسن ُّـيعُّـيط عجن  نمم ش حممثيطعحم جلمتشو ظن جفهئي
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ن جعلكحكتخصمعمل ع عمل يجفت ونمغيطهثلك هن َّـهسيظ عجنسلكحكمل جفمثهن قظُّـمتلكَّـ ُّـيطعحمخي  عقع نظمب

ن جلمت ع ُّـيطعحمخي ع هنلك مملكهث  .جملكُّـلكهت نظَّـيطعحمهت معيعمم
ُفيتعصب مّ ل ن عقيُ  و م ي ن  رأي. ًدةه و  ٌقدت معٌرأي:   قسمُ فا

لٌرأي و،به ُ منهما يتعلق و، بهٌمَ  دُ به غرضّ  عقع مملكن ُّـخيتمئيط جع  إلثباته ا
صناعةُفأراد أهل .هعقع مس ُّـهئ هنخيتمئيطع جعه ِأو نقضنُّـيطعحم جلمت  وا عن ِ هذه ا ّ أن يع

 فاستعملوا ،ٍ جامعةٍ واحدةٍلمةب ) نعجنيعظه عخفمبتىغن جعشعجنيعظه عخفخيتمئيط جع( القسم
وضع َمة  حملكخفجلكفم ُّـيطعحم جل نضخي ظن قظُّـ عجنىعه ُّـخيتمئيط جع ظن عجنىعه ً؛اختصاراا

دون به مطلق .ُّـمبتىغن جع ر مَو ل رأي ا ان معتقدا به أم الً سواءَ ا  .ً أ
سم ض نُّـيعُّـيطنن هنمت يعش: ظه ًون أيضاكما قد  ن عجن يجة ُّـجيمبمئ  ِ القياسَن

ه هن ظن جن هثتمثجملي ممخص قمميعهثلك مض عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذًوضعادل  ا  مملكهثمن خمب عخملكهنمل ي
غ ه نَّـمتلك ظُّـٰهلك خميط ش نجعخييط عخملكهنت ظلكمبمئمتلك جلمبمثهتلك عحك عجنمتتمثجملشيعجنمقَّـلكن معسهب عخفجيمب

ض نُّـيععف جع هثتمثجمل عجنمئمثلكق عجليطمظ ض:  ظن حممئشيُّـجيمب عجن  هنلك ُّـمتتهت عجنمث :عجن
س  .عخفجلكفم مض عحكتيطيجن هان ّو ال  ا ال ون و هذا. ًمطلو  مع ُي

وضع عوى ال يرادِا با من مع ا ُ قر أو إبطا هن خمب عخفخيتمئيط هبلك هاُ إثباتً
ُ

 هن ا
 .خمب عخلمه ظن عجنجييعم عيحفيع

)٢ (ؠ إ ءؠ   
هعن عآلهثسلكن ريط هثهيس جضتلكمغلك عمل عجليطم جعلكجنهيجييعغ ي آلن عجنخيلكمس جنمثيغ حميعفُّـشي  يعهثخصهلك ني

ي آلهث ش ُّـخيمثىس ضهب عخفجتهبيعهثخص نعآلهثسلكن ي ُّـخيمثىس جعهبهييعفن نشس عمغتخصجله جللكمسَّـ
يهث ي ُّـتهبهئ هن حكيطع نجفمثهن .هجضتلكف يآلهث  ش ستلكف عمل عيحفيعُّـش عجفتمثلكمغلكمع جعمتهيسيي

قسعمغتخصجل  . ظجلمسمع عحللكمغمل عمل عخفجتهبس جع َّـ حميعفهشه ي جعلكجنجيب ممخص َّـ هنجههت
هعن عحل حضتمبيشيجغ  ي عق جنمثيغ َّـ جللكمس عحل عجنىعه ي شمض َّـىعع عجنخيلكمس هن عجنبلكلك يي

نعن مملكن عجنبلكلك . شعحل حممث عمل مغلكهثمك عجنبلكلك ه جع َّـ جللكمس شقُّـمك ني جعلكلك حممث



  طضص .........................................................................ظمتلكجلمل عجليطم ظن ظفعغ عخفمتلكمكيعغ
 نحصىعع ستلكف عآلهثسلكن شي حممثحيهتيع جعهبحيهتيع عحلحتمه جن عجنمئيطقغي نجنهئمت خميط شهُّـىعَّـمك مغهيلكظ

م  .يمل عحل جنمثمه عشهعمل ظن ُّـخيمق هن عجنىغجعيط عجنىعه ُّـىعَّـمك مغهيلكظ نهن عجنبلكلك عجنىغَّـ
يظن َّـىعع عجنخيلكمس :  عجنثلكهثمثمل.سعآلهثسلكن عمغتخصجل: عآلنمل: ولكغيهنمئيطهني ظن َّـمتلك :يمثتٰهِّـحم

ن جنمبهبخيتمئيط جعحنظ:  عجنثلكجنثمل. جعلكجنبلكلكيخميط عحفتمبيش حممث عحل ي عجنخييطغ عجنهئلكحممثمل وظن ُّـهئ
حكمثمبمل عجنت ُّـيطعحم هبلك جل عجلتمئلكفن نجلخص ُّـتبمت هن قظه ينعجن  وجعلكآلضلكحممل عمل جفلكمغلكغش ي

 .مليمئيطهنخكلكظ عإل معخيلكمل مض عخفحفيع هثجهحق عجنمثهتلك عن ىظ
 و ممخص قمميعهثلك مض ظجعحلكغشنَّـىعع عجنهئتلكغ ل خملكم مض هنمتجي عجنجههيلكظ هن ممتلكغ عجليطم

 : ل ويطعغي نَّـ ُّـمئ مض ظقجعخيمل مصمبش ممتمك مض عآلحكالنو ظنحك ممتلكغ هنمتجي:وحكلكجعمئمل
ه نعخلجيلكغ هن عيحفيعُّـ عهثخص ُّـت يلكيعم عخفحلكمغجمل نلكيعم عجنيطجل  جل لكيعُّـ ي

 .عجنمقَّـلكن نعخلجيلكجعمل نعجليطم
قغ عجنمتحيتمئيطهنعحكتهييطهثلكن هن عيُّـمل عخفبلكقمممل عخفي جحلك ينجنخي َّـىعع َادع إ : مل هن حك

ِ ُ ْ

ك هو أعلم  ِ أحسن إن ر هم بال  سنة وجاد موعظة ا كمة وا ك با يل ر ُس َ ْ َ ََ َ َُ ْ َُ َ َ َ َِ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َْ ِ ِ ِ
مه يله وهو أعلم با ن س ْبمن ضل  ُْ ْ ِ ُِ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َتدينَ ِ َ. 

نجنبمثلكن عجنسبمك مض عحفتالم لكيعم عخفحلكنقغ نحفجيلكغ جعخيىش عجنمتلكق جعلكحلهئهبمل 
جلحيمل عحلسمتمل نعخلجيلكجعملنعجنمقَّـلكن  ش نجعخيٰههت جعلكجليطعم جعلكجنت َّـ ظجفسش نجعخيٰههت جعلكخف
ق ل نَّـ هن جلمبخصظ هنخن مض عآلجعحلكغ جنمبهبسمسجنمل يمعخييعك  ق عجعيععَّـمث هنىعمم عجنيطممت
ف َّـىعع عجنتمئسمث ل ُّـخيمت معمئسمثن: مل ممتلكغ هنمتجي عجنجههيلكظ حممئلكميهنمئيطهن ل مض مليعجنهيمبسهيمث  ُّـمئ

حمسجيلكألي نعجليطمظي عمل عجنمقَّـلكذيلكفغ هن جفمثهن عخفيعجنمئمثلكق عآلقحكجي  ي نعخلجيلكمحي نعجنس
وهثحييعُّـمل ل عمل ينعجنجهخييعه مغمثي جن  خملكم هبلك عجنهيلكقعمح نعجع حكمثمتلك وملي نعمغتخصجلمثوملي ظحفيعه حكمثهئ

ن مض عفقعممهت نهنيطه معمئبمبهت جنمبحجمي : مههتلكي نهنمبخشنعجع قخكيط يظن عجنمتلكق هنتهيلكنمع ي
ه جلمف معهيهت ي عمعوحمهبمتهت هن. عجنمقعَّـخلن يسخيمن جغمئلكحمت نعممتهب عفقعمم جعحمثهن ُّـمئ

 ضلكم جلمبهب و نهنمتهت هنش نجلمبخصظو هن حمالحكهيمليلكظملخلع نَّـهسيظ َّـ شمليعجنمقَّـمتمل عجنمثمئمثمتمث
قغ ق عخفسمبهبمل نعخفجههت نهن ظنضِّـ عآلهنثمبمل جلمف قجن . ينخمخن عفقعمم حممثمئمت جعلكآلهن
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ً فإنث ال تحخكنت أن حتئجخنث مجنلئ ني قج أصخئب اقلبقّمجئعئ اجلبقن ّ

ب ّوقمنث قج مل تخجف عمننئ ّ واملمكلحّ فئم اقبقنث اقنلنمحٍئّ بلنمنٍئّ ببائننٍئتّملبقب
 .ئ واقبمهئءّ واؤالء اث اقلئق،ئّ اخلكئبنئّدق وتملنج األٌ نئحاٌ وال فمبٌقج ثلئفئ

ّقئ فننئ أهنئ ّ وقث ،ئّ قج أبجاب اقربامئ اجلبقنٌئ يف اقجافت بئبّ اخلكئبنّدقئواأل
ً أفث شنبةٍئتّقلبقتلخمب عىل  ً وأفث رجخئنئّ وقج احلممئ أن خيئطئ اقمئس عىل . ّ

 اخلمت أن ختئطئ  وقج، ختخمت عج قلئ غرياثٌ قلئّخئصئفخمجن قم ...فبر علجهلث
 قام حيكث ٍ واحكبابٍ ويف ابا قئ فنج قج بمحمئ،اجلاماري بملئ اقلالسلئ واقلمامء

ّ ال بلنمنئ اقحئقت ظمئ قمج أن اجلئقحني ٍقحلت قج ببتلح املمرب وبأيت بمككمخئت ً ّ
ٌقمنث فالسلئ ٍ وقلمنث قلبحجن بئسخلامهلث اصكالحئت،ّ وقأن دببهنث ذقث،ّ  ال ّ

ّ عىل املخئطئ حنئ ببقة يف ذامج بأن ٌّ نليسٌوابا قج تأثري. خملجنبلنمنئ املح ّ
ٌاملخممث عئمل   الٍقمئنّ قث واؤالء قجججدون يف خمخمت قمئحح احلنئة ويف.  ال نكري قجّ

بمحلح ّ قت أن اهلبف األسمج ،ئ وجبب اقمئس إقننثّقكئحلنث اققخكنّ إال هلث ّاث
تحبو  فـ،ّ أن نممث اقمئس عىل فبر علجهلث ونخج قأقجرون،اقبعجة إىل اهللاأن بمجن 

َ ألن قّئئ واملبننّ اجلبل واخلكئبئ يف األقجر اقببمننئّأمه ٍ قلنيٍج بلخلبون بببجّ ّ 
ّقنحجا مجنلئ قج اقلمامء واملخل ٌ بث ثمئ،لنيً حجن بملئ َ قمنث عمامء واؤالء خيئطّ

ٍ قلنيٍ أو بختٍعمجم امللخلببج بببجّأقئ . اقربائن  ،حجن عىل فبر علجهلثَط فنخئّ
وال بةال هلام شأهنام يف دور ً ونخخئج إىل اخلكئبئ ثئننئ ً،الّفمخخئج إىل اجلبل أو

ّئ وبلجل عمننام يف اقلنئدات اقحنئسنّاقلكئء واملخئقة اقمنئبن  ....ئّئ واالجخامعنّ

.٤٠٣، ص٣ج: اققلئء، املمكث، ابج سنمئ) ١(
.وابا قئ سنأيت احلببئ عمج يف صمئعئ اخلكئبئ .املكبر اقحئبث )٢(
.املكبر اقحئبث) ٣(
.املكبر اقحئبث) ٤(
.املكبر اقحئبث) ٥(



  ٢٥١ .........................................................................ؠعفشق اجلكل أو آداب املعفشكة
ّ صفغه حيتفج ،أن تكرس قكه اضطعفشفت حلفجق اضكاشي إص اهللا إضغغفّالبك إذن، 

 ،ّ ضعظسه وحيتفج إص صغن ؠعفشق املظفضطق ضغتخعل ضن اضسظغنّ شىل األصماضربقفن
سانوحيتفج إص ؠعفشق اخلطفبق صـ َإن اإل تٍعن خالف ينفك ال ّ نه ٍ ومناز  ب

تِو غ ٌّ ملف ذضكغف ضن أغه اجتامشي،ِهه من أبناء ج ٌّ أوال وضن أغه كوجك حمّ ّ ً ّ 
يه ِ عقائده وآرائ ،ً ثفغغفٌوبفشم وهاٍةّ واجتماعيٍةّ وسياسيٍةّمن دي ُتألف فت، و ّ 

لم َظك به أو املعتَقو اضكأي املظت : واضوضل ضام صععف. طائفتانٍوضعّ  بالقياس إ
افظُ تناٌطائفة ٍوضلّ ضم  بفضعسبق إصّتغضم صت،به وأخرى  وتكاصل شعه  عليهُه و

د نجر.هَه وهدمَ نقضُتر ناظرة و ك إ ا مِدال واِ ذ ق  ُ فيلتمس،  ا  ٍفر
ل جَا أييدَةّ وا فحامِ نظرِ وجهةِ  مهورَه أمامِ خصمِه و  . ا

 غعتعل اجلكل وال غستظعم اضربقفن؟ َمل : إن قلت
ً ال كععن أن غععن اضعفس مجغظف يف ضعطم اضربقفن:قلت  صعن .ًآغظف ّتظكم ضام ،ّ

ً ـ ضثال ـ متسعف بغؠفضق اضوجود ٌود أؠغمّصري املظظول أن غثبق ضعجعغور أن اضوج ّ ً
ٌوبوحكته وأغه حظغظق وهلكا غجك اضظكآن ! ق ضألصالكّ أو بفحلكضق اجلوقككٌعقّ ضضعّ

ٍ ضن استكالالته مل كعن صفئام شىل أسفسٍاضعككن يف ضثري ّستكل  بم ك،ٍّ بكقفينً
هم بال : ك بكضم صظفلَ بم قو أض،ّ اجلكيلبفالستكالل َوجاد ْ ُ ْ َ ُ أحسنَ َ  وضكضم. ْ

 صظن ؛ ضن أجوبتغنٍ اجلكل يف مجعقشعغغن اضسالم أقم اضبغق ّئعقاستظعم أ
ّقم كظكر ربم أن جيظم :  صظفلشعغه اضسالم إص اضكضف ٌ جفء رجم:اضبلغطي صفل

يضة،نعم: ؟ صفلٍاضسعوات واألرض وضف بغعغام يف بغطق  وقد ، و أصغر من ا
سماء واألرض وما ،يضة من اّ و أقل،جعلها  عينك ينت ا ّ ألنك إذا فتحتها 

نهما ك ألعماك عنها،ب و شاء ر ًسفاال  شعغه اضسالم وسئم أضري املفضعش .ّ و
ّقم كظكر ربم أن ككخم اضكغغف يف بغطق ضن صري أن تطظك  :ًصككبف ضعه صظغم ضه

.)١٢ (، احلككق١٤٣ ص،٤ج :  األشغفرّئعقبحفر األغوار اجلفضظق ضكرر أخبفر األ) ١(
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ُإن اهللا تبارك وتعا ال ي: اضبغطق؟ صفلاضكغغف أو تعرب  ي سأ سب إّ  العجز وا

ون ٌ ألن ذضم حمفلال ي  .م اضظكرة بهّ واملحفل ال تتظع،ّ
 ٌ صغو جوابشعغه اضسالمجواب اإلضفم اضكضف ّأضف  ،ٌّ بكقفينٌوقكا جواب

ِ صفغه مل كعم،ٌّجكيل ّ أثبق أهنف تعون يف أؠظك ضن اضبغطق وقي شكسق ّإغام ذضم وّ
ّوصك ثبق يف حمعه أن اضطور ا. اضظش ٌحلسغق واملثفضغق جمكدةّ ّ  وال كععن أن تعون ،ّ

. ٌ كعلم اغطبفع اضعبري يف اضطظري وقو حمفلّوات واألرض يف اضظش وإالغظل اضسام
ّ صعو صكض أن اضسفئم ضفن ضن ،يّوضثم قكا اجلواب كظعل به اإلغسفن اضظفض

 .ًفّقفغغكعون بك ّال سم ّ صفن جواب اإلضفم، ضغضفم بن احلعن،اضظالسظق أو اضظعامء
س قال : ّ أغه صفلشعغه اضسالم وغحو ذضم ضف ورد شن أيب شبك اهللا  ّإن إبل

م ر ك  أن يدخل األرض بيضة: لع بن  ًأيقدر ر  ال تصغر األرض وال ت ّ
سالم ينا وآ وعليه ا يضة؟ فقال ع  ن لك إن اهللا ال يوصف بعجز: ّا ٍو

ّ، 
من ن أقدرَوم يضة؟ّيلطف األرض ّ  عظم ا  .ّو

 استظعم إص جعبه ،ّضام استظعم اضظكآن اضعككن االستكالل اضربقفينإذن، 
ّ صظىل ضكشي .شعغغن اضسالم وضكضم ضف ورد شن أقم اضبغق ،ّاالستكالل اجلكيل

 . قكه األسفضغف يف اضكشوة إص اهللا سبحفغه وتظفصواّاضظعن أن كتظعع
هان: األحوالّأي شىل و يلُال م قٌ س ضمونٌو طلوبٌ  حصيل ا ن ،   ول

لةِهناك من األسباب ما يدعو إ عدم األخذ واقعٍ به   بغن كعون  ؛ من ا
 ككشوو فغق وال كظغعّفت اضربقفغغّظكضّاضطكف اضكي ختفشبه ال كستطغل أن كتظبم امل

لجوء صإ يلِا يل، آخرٍ إ س دلُ وهو س ن بصددِ ا ي  بثق. هِ ا  ُاجة اُوهنا ت

.١٠، ح١٤٣ ص:فبمساضاملطكر ) ١(
ّصكس رسه اضسغك حمعك حسش اضطبفشبفئي هنفكق احلععق، اضظالضق: اغطك) ٢( ّ. 
.)٩ (، احلككق١٤٢، ص٤ج: بحفر األغوار) ٣(
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دل قة،إ ا ُ فإنه الطر فيدةّ هانُ ا اعيةُاألسبابّأما .  بعد ال  ِ إ عدم األخذُ ا

وربال   :ٌهان ف أ
هان .١ َإن ال خل عجنمقَّـلكن جلمف ي حممشقع ظخملكن ظجفيط عخفستيطجن.ٍسألةّ   ٌ واحدّ
جع  جعخالم عجليطم شجعلكخفميلكجنجيملي عي  جلمف حفالحمو ي ُّـستجيمث حفمههب عخملكهنمل جعيعَّـلكنشهنجيمب

قغولكغيهنمئيطهن جعمسن ُّـستمتيط ظجفيطرلك عمل شيخييطفي حممشهث ُّـتومض هنسمسجنمل  نُّـستمتيط عيحفيع عمل و هنجههت
قولكغيهنمئيطهن ن ه حملكجنمقَّـلكن نعجفيطعقن.  ظحفيعهوغ هنجههت ستعملُال يم من   َه أن 

تنازع ق ا ق،الفر ق،ٍحالّ   ٌ واحدّ ألن ا ن ا  مع أحد  فإذا 
ق ق فإن الفر َالفر دلُ يلتجئَ اآلخرّ يل ا أييدِ إ س  حممشقع ظخملكن .ِه مطلوِ 

 شهيحفيع ظن ُّـمئمث جعيعَّـلكهثلك جلمف حفالحم حمال ُّـستجيمث عشيظجفيطرلك عجنمقَّـلكن جلمف عجغبلكغ عحل
قغولكغيهنمئيطهنحممثمبتجإل عمل  و هنسمبهبملو هنجههت ن نُّـمئمث خممثلكحكلك هنهسجنهيلك هنمتهتلكي ه جلمتيط عجنخيهب  نهن يه

ق ي ُّـستجيمث ظن ُّـهبمثىغ جعخل عخف ن ظن عجلهبهت يعخفخيمب مل عجنت عحكتمتيط عجنمثهتلك يلكغ عجنمثمئمثمتمثيمئيطهني
 َّـىعع رمك  نجلمفشيلكغ عخفسمبهبمل عجنت عحكتمتيط عجنمثهتلك عخفجلكفميمئيطهنهنمئمث عجنمقَّـلكن نجعخل عخف

لكغ جمحق يمئيطهنمل عيحكتيطيم جعلكخفي ظقعف عجنيطحملكل جل عجلتمئلكفن ظن ُّـخييعم مممثهيمثوجلمف هن
ن مصلكفي مغمثشمليعجنمقَّـلكهثمث ي نظن ُّـهئ  . ُّـستجيمث عجنيطحملكل جل نضخييجفتهيطع ه

مهور. ٢ َإن ا ونُ أبعدّ هانيِاتّقدم اِ عن إدراكُ ما ي  ممخص ظخهثلك عمل قجن ِةّ ال
فمل يضمتلك جنمئٰهمثيجنمثلكغ جفمثهن معخييعيمض عجنبحهن جل عآلن مغ ف هن مغ ي عجنمئٰهمثمل ي حممشن َّـىعنشهعجن

ن جل عفقعم هنخيحي شوظجفيطي مم ي ُّـستجيمث ظن ُّـيطقممهتلك ق ظجعخييط هنلك ُّـهئ  جع عجلهبهت
شهوراتمل يعآلجعحلكغ عجنهيمبسهيمث ن من ا م ت ائعاتِإذا  نهمِ ا ن ، ب ي حممشهث خميط معهئ

ن عجنمتلكقيلكغ عجنمقَّـلكهثمثيمئيطهنعخف قعغ عجنت ُّـخييعحمهتلك جلهب يجل  نجنهئ مض عآلشمل هن عخفجههت
ن ممىعجن جادلُوغرض شعآلجممبمك ي معهئ  َمأماه ِ خصمُإفحامـ  األ ـ  ِ ا

مهور شهورةِاتّقدم هنا إ استعمال اُ فيلتجئِ،ا قةِ ا دِ بالطر ن ِّة ا ن   و
ق مكنِ  جانبا هانُه استعمالُه و ي نممخص ظخهثلك حكلكجعمئلك عمل ظهث عقع مملكن ُّـيعُّـيط ظن . ال ه

غيحكالن نجلمف عجنمييعك عآلحكلكخسلكحمىح جلمف عآل ظن رلكفم جعلكجنت َّـ ييجعيط  ش هن عجنيطجل
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 ظن و جعمشجفمثلكظ جعلكلكالجنىغن عجفمثلكظ جفي نعي شو ظن جعلكلكمبملو مملكقجعملولكغيهبمئيطهن ني رلكفم جعشظجفس

 .الجعمشهنلكمعمل جف
س .٣ هانٍأحد  ّإنه ل ي نعآلهثمهلكم ظن َّـىعع .ِه أو إدراكِ يقوى  إقامة ال

ق عجنجيبمثخيمث ف عإل معخيلكملي حممشهثشمليهن عآلهن و جن حكألمبمن جل عجنيطجنمث جلمف نمغ خص ي ي حميعجعشى
مغيط جلمتيطم جعيعَّـلكن ه هنهسجنهُّـ ه نجنهئمت جنيطُّـ جفجميشوملي ُّـمئمثمتمثولكغيهنمئيطهن هن ي هظفجنمل ني  ه هنبتمتمثملي

قغولكغيهنمئيطهنجلمف  و هنسمبهبملو هنجههت غش جلمتيط عجنسلكألي يظهث ي عي . ُّـهبهئمت ظن معثبمن هبلك عخفجيمب
 .ه جليطُّـيطغومث عُّـيععفعغ آلنقف جلمبشوجن حميعك جليعك فجنمثمب عجنىعه ظخمهبت جلمف جللكمس

وعن عآلهثسلكن ي ُّـهبهئمت عخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمف ممثحقيجغ   نَّـىعع ُّـخيمت شملي هن عجنمئٰهلكُّـلك عجلىغألمثي
وظن عخفيطعحم جل نض و هنخيخلي ض عجنىعه َّـ حممثشي  حممثمبتجإل شه ظُّـٰهلك ي جعيعَّـلكن جلمتيطن جلمف عجن

جع نازعُفيلتجئ:  ظن ممخص خملكمشعمل عجليطم آلجغبلكغ هنجيمب دلُ ا  لعجزه عن ؛ إ ا
 . جلمف عفقعم عجنمقَّـلكنو حفمههب جمحق خملكفقيعن: ظه ،ه عن إدراكهِهان أو لعجز خصمال

بتدئ. ٤ َإن ا وصولَ  العلوم قبلّ رجةِ ا نِ إ ا ُ ال يتم  ِ فيها من إقامةّ
هان طالب العلميِال تاجِ،ةّ  ا ُ إ ما يمرنُ  َه وقوتَ ذهنّ    االستداللَةّه العقليّ

طالب بطر هانِ غٍقة ا  شي جعلكجلتبلكق ظن هنيطعقمم ي معسهبِّـ جن جعمشخملكهنمل عجنمقَّـلكن ال
 هنلك مغلكظ جع عآلحكالن جعلكيحكتمتلكف ي نُّـيعُّـيط ظن ُّـخيتمئيط جعهئي ُّـخيتمت عجنيطُّـ عآلحكالهنوممهب
 حممثخيتهبيط جلمف عجليطم آلجغبلكغ َّـىعن ش ني خميطقغ جن جلمف عفقعم قجنوملي ُّـمئمثمتمثولكغيهنمئيطهنعمل 

تاججل مض عجلتمئلكفن  ُّـمتلكقه نعن مس ُّـهئ ظجفيطشعخفخيتمئيطعغ جنمتهيس َّـ  إ ُكما قد 
طالبِ واالطمئنانِصيل القناعة نَ قبلِ إ تلك ا َ أن يتم هان عليهاّ  . من ال
ع ُّـخيتمئيطنن جعيطُّـمتهتش هن عجنمتلكقونَّـىعع خكمسن ممثحق  نمتي ُّـتهبهئيظش يي عي ي حممشش نعن مملكهث

ق عيجلتخصف جلمف خميطقشهن عخملكهنمل عجنمقَّـلكن و هن ظهث ي ر يطيم مض  هن عيحكتو نعجفيطي
قعغ ظن عآلمجلكل وغيخييطف هنتو هن لكيعمولكغيهنمئيطهن نحصىعع ُّـستمتيط عمل شعجنخيمئلكأليط  مملكخفجههت

يل شنهثح قجن س  س كٌول يلّ إال  إ ذ دلَس   . ا
معرفة ا قوةُ تظهرِ هذه األسبابِو  ُ اجةّ دلِ ا ستطيع، إ ا مُ و  َ أن 
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ب:ّبأنه عرفةن تهمَ مّ ُ  افظُدن يرَم  وُه ا  ًيةـ  ِ  العقائد واآلراءَ أن 

دلِ عن صناعةَأن يبحثـ نت  نِ ا ِِ وقوان ن ي لكالييحكمثخص اها وأصو غ عجنخيمب
ن ظهثهيسهت فجللكغيعجنيطُّـمتمث ي حممشش ي شي عمل عآلحكالن نعحله عمل عإل نفجللكغهمل عجنىعُّـ ُّـمتمهب

ع َّـىعن عجنمهمتلكجلمل  .يُّـهبهئمتهت عجنمئمثلكن جعىعجن هنلك مس ُّـتخيمبهب
تكفل ُوا ك هذا الفن ّ ي عبذ ونانِالفالسفة وّتقد به مَُ ا  هنمتىع ّ من ا

ورة اإلسالميَونّتأخره اَوأهمل شقهنلكن ظقحكجي ّ إهماال ال مِةّ  ا  ٍ عدا فئة، َرً
ظمٍقليلة س ابنِ، العلماءِ من أ رئ واجةِ  نا وا ين الطوِ نصِ س  ِ إمام ا
حق ن .قّا يجعمثمتلك  نهبىعع هثهئ  .نمغ عحللكمغمل عمل عجليطمي

)٣ (ءؠ ؠ  ءؠ  
يُّـتخييعك عخفمهمت مض عخفمئلكن جنبمثلكن عجنهييعم جعخل عجليطم نعجنمقَّـلكن  هن ه نقمميع مجمبملشي

دل: قلنا:  حممئلكمشعجنهييعنم جعمثمتهتخص َإن ا ني ُّـخيمت َّـىعع  ، من االستداللُ آخرٌ أسلوبّ
قغ قغ يلكفغشمت مض عخف شتمب جليعهثخص نشيظهث شتمب جل عجنمقَّـلكن مض عجنمه  حمهب جفمثهن عجنمه

ن خممثلكحكلك ظُّـٰهلك هخميط ُّـهئ  ولكغيهنمئيطهن ُّـخيتهبيط جلمف يلكفغيظن عجنمقَّـلكن هن جفمثهن عخف  جملكُّـمل عآلهنيعشه
و هنسمبهبملولكغيهنمئيطهن نعجليطم ُّـخيتهبيط جلمف شومليُّـمئمثمتمث عظي عظهملي مملكهثمن ُّـمئمثمتمثه حك  مملكهثمن ه ظن ي نحك

عخم ظن يههنجيلكجعمئمل انية . جنمب رتبة ا هانِوهو يأ  ا  ِثمن ّالبد  ف، بعد ال
قارنة نهماِا يان، ب قان فيه فنقولِ و   : ما يف

 ، ما هو حقِ من جهة ال  حقِاتّقدم اّ إال ُ ال يعتمدَهانّ إن ال.١
عظنَّـىعع  لكغيهنمئيطهني جعحث مض ظنم يمعمئيطن نَّـ هنلك ش ظن يه نمغيط حفمهه َّـ عجنمييعك هنمت حك

قَتج طعجنمقَّـلكن دلّأما  ، ا سلمةِاتّقدم  اُ يعتمدماّإن فُا ِ ا  ما ِ من جهةّ
سلمة  ٌ عظّ عخم ظن يه مملكهثمن هنجيلكجعمئمله حك عظش جنمب : نجنىعع خملكم. هلك ظن يي مملكهثمن جفمئه نحك
ط ش ونُوال  نت حقا واقعاَ فيها أن ت ن  ً حقا و ً ًّ يظن هثحييع عخفجلكفم جنمثيغ عمل ي عي ،ّ

عخم نعمل ظشلك جف سهنجيلكجعمئتهتلك جنمب قُجادل اُإذ ال يطلب طي  ـ كما قلنا ـ  بما هو حق ا
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صمَ إفحامُ يطلبّإنمابل  زامِ ا سلمةّقدمه باَ و ِات ا سلمةً سواء،ّ انت  ً أ  عند ّ

مهور  شهورات(ا ائعاتُةّ العامُو ا قعغ يمعمئيطن نخميط )ُ وا  عجنهئالن مض عخفجههت
سلمة شنمعخييعُّـهيهتلك ًأم  ٍخاصة ٍ عند طائفةّ فّ صمُ يع سلمة أم، بها ا  ً  عند ّ

صمِشخص ًخاصة ِ ا هث هنمئمبو ممخص جن مملكن عخلمه ُّـخيجكم جعهبجيمبمك،ّ ويطع جنخيلكمسي جنهئ  ُّـمئب ه
هبلك آلجغبلكغ يستيطم  نُّـهمليهنمئيطهن حممثجخيمب شهثهيس ي ُّـمئبمبيستيطم يظن عخفي عي جعىعجن عخفجيمبمك

غ ظن عجعجيلكجن  .عخفجيمب
ن جعخل عآلهنلكن عجنيعضلك هنخمخيمن جضلكمغجمل  ال نهثخنعذجلمبمث عجنسالن مض مصمبيغ عخفمسهن

َّـمثمسخيتمئيط جعُّـ غ هثبمثمتلك جضهبجلمبمث عجنسالنمل جلمثس يجن ي نُّـمتهئيع هثب ي  حممئلكم يظمف عإل جلمبمث نظجنيط ي
قعغجلمبمث عجنسالنجن عآلهنلكن  غ هثبمثمتلك هن عآلهثجمث نعجنت ي جعخييط ظن ظجغبمن هثب ا: ي ؛ ّيا ن

ي آمن بمحم ؤمن بع ا ّواهللا إنا   وما ننقم  ع ،ّص اهللا عليه وآد ّ
ئا  ش نعإل جلمبهبوظحمسيطغ: خملكم عجللكجغمبمث .ّوقلة صيامه وصالتهضعفه ّ إال ًش

ى نهنلك مممتمن مكمتمتمنشينضخيهيمن ظهنيعم جلمبمث خملكم عجنيعضلك  .يظهث ظجلمب ظَّـ عآلحكالني عي ى
ك؟: عجنسالن يف ذ جن عن جلمثس مملكن ضخيمثهيلك خممبمث عجنمهمثلكن : خملكم عجللكجغمبمث و ههن خم ي

هنلك خميششنعجنمهالغ ي نهنلك ظحمجييع جلمثس ُّـ  ظلكأل عجنيطَّـيع خملكأل  نهنلك قعمشي خميشو نهنلك هثلكن جعمبمثشه
؟َفلم :جلمبمث عجنسالنخملكم عجنيعضلك  .عجنمبمث ص ن يصوم و  حمخيعق عجللكجغمبمث ّن 

 .نعهثمئجي
و جعمئٰهلكُّـلك هنسمبهبملجلمبمث عجنسالنيحكتيطم حملك  ظجعجي هبلك هنلك مملكن ُّـىغجلهب ي جلمتيط عجنمتخنعذي

َّـمثظ هن يعجنمتخنعذ ه نظجغبمن ظهث مملكن جلبيطع إل معخيلكملشجلمبمث عجنسالنمل جلمثس يجن  عق جن مملكن طي
هقجعلك  مض ظالهت نظمثلكهنهت نجلبلكفهت جلمبمثهت عجنسالنلكجن فُّـيطن مجمث عآلهثبمثلكظ خل ي

ه هنسمبه نَّـىعع ظهنيعشي نجعخص ظهث مملكن ظلكأل عجنيطَّـيع خملكأل عجنمبمثشعخللكجنمهمل جن معخيلكمل  جنيطه ي

 جلمف ظَّـ عجنهئتلكغ جلمبمث عجنسالنش عجفتجلكف عجنيعضلك ضضصش كصف: عيجفتجلكف عجنجيمقخ) ص(
.نقألمثيغ عجنمهلكجعألخل
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ن نُّـمهحلط حممشهث عن مملكن قجعلكشيعجنمتخنعذ ه حمسمسجن خف مملكن ُّـمه ي ي  شه ي ُّـخيبيط ظجفيطعي حملكجنيعغشي

 .هنعن مملكن جلبيطع حمهت ُّـخيبيط عإل
ه نعن مملكهثمن هنسمبهبملجلمبمث عجنسالنبلكفمع نهنسمسجنمل جل  ه جنيطه عجنجييعم عيحفيع نهنجيلكجعمئملي

عخم عخم نجليطن هنجيلكجعمئتهتلكه هثحييعجلمبمث عجنسالن جنهئ جنمثيغ جنسهنلكن شجنمب  ش عمل هنجيلكجعمئتهتلك جنمب
جنمليعهثخصن ه مملكن هثحييعن عمل ظشلك هنمئب  . جنيطه عجنجييعم عيحفيعي

دل. ٢ َإن ا  نَّـىعع هنلك ظخهثلك عجنمث جلمتيطهنلك .شخص متخاصمّ إال ُ ال يقومّ
 نخميط ُّـمئلكن جعخل شس ُّـمئمثمته سمه جن جلمبيجفتيعن عآلهثسلكن خميط ُّـمئمث عجنمقَّـلكن جنمتهيس : خممبمتلك

جعخل لكيعحمخل ي عي ي حممشهث ي ُّـمئلكني جعخالم عيحكتيطيم عجليطمظشلكيعحمخل جنمييعك معخيمبمث عجنميحق
ض عجنىعه حممث لكيعحم عخفمئلكجعُّـيعُّـيط هانّأما :  ظن ممخص خملكمش ظجفيطرلك هثمئىش ظن َّـيطن عجن  ُال

يصاِ الغِ لغرض تعليمُفقد يقام قائقِ و دلُ فيقوم، إ ا  ، ب شخص 
شخصُوقد يقيم ناُه ا علمَ به نفسَ  َه و صلّ قَها  ي عي حملكجليطم ي ُّـمئلكن .ّ إ ا

 نعجنمقَّـلكن خميط ُّـمئلكن جعخل خكخمهخل نخميط ُّـمئمثهب شجعخل خكخمهخل هنتخلكظهبخل ظن ظممثيع
ي جنمثتخيمب عحل عجنخنُّـِّـه نعجفيطهخكخيس  .م ممتلكغ عجنمقَّـلكني جعمثلكهث مض ظنيمعمئيطن ممخص شي

َتقدمّنه إ .٣ سابقّ حث ا هان:ِ  ا َ أن ال ن،ٍسألةّ   ٌ واحدّ  أن ُ ال يم
تنازع  هَيقيم ق ا  ولكغيهنمئيطهن عق خميط ُّـستمتيط عمل ط جعخالم عجليطم،من الفر

قغ دلّأما :  ظن ممخص خملكمش حممثستخيهبمب عجنجييعحملكنو حضتمبهيملوهنجههت نُا ُ فإنه يم ستعملّ ه َ أن 
زامُ الغرضمادام ً،قان معاالفر صمَ منه إ فحامِ ا ي ظن عجنمييعك هن عجليطم  ال،هَ و

ق ُ أنه يعتمدمادام و، بما هو حقا شهوراتّ سلماتِ  ا ِ وا
ونّ  ُ ال قد ي

عضِ اإلثباتِها  جانبُبعض وقتِها اآلخر  عُ و ن  ا ِ  جانبِ ا جعمسن معهئ
قعغلكغ عجنت ُّـخيتهبيط جلمبمثيمئيطهنعخف ن شوهتلك ظجفيط عخفجلكفجنخل مض عآلجغبلكغ هنجههت  نمعهئ
قغيمئيطهنعخف نه ظُّـٰهلك هلكغ عجنت ُّـستخيهبمبهتلك عيحفيع مض مغلكهثمك عجنمتهي هنجههت  ِ ألحدُبل يم

ق ا من األَ أن يقيمِالفر ِدلةً كث دّ وجبِةّ ا لحٍ بال  ي آلن ٍ واحدٍ  رأي، 
قغ نعخفسمبهبمل ممثحقغيمئيطهنعخف هلكغ عخفجههت همغيطع ي نما أن ستمتيط عجنمثهتلك مض مغيطعجن  حممثستجيمث ظن ُّـي ّب



 ق ه م  فم جغسل لترخط................................................................................ ققق
هان ونَال ُعدد ال يتً،واحداّ إال ُ ال ي سألةّ واحدةِ  ا ن تِ، ا َعدد و ِعددً ظاهرا بتّ ّ 

عِالعلل َتقدم ما  فشآلش ىلحخسإلزآلش ىلححظنصآلسنصش ىلتآل لحدسثذز األر هانّ ث ال   .  
َن صورةإ. ٤ هانّ ونِ ال َتقدم  ما ،من القياسّ إال ُ ال ت ث اّ هان   آللحس  .ل

يكظنم لألثغصألو يف لجلصو جدص بذظى جزسثس ىجص بذظى لثغدضلك لى متغزال ي ّأما :  جام جسوفي

جادل نُا ستعملُ فيم الستقراءَ وغَ القياسَ أن  جج  مثيلِه من ا دل، وا  ُ فا
هان م أعم صورةِن جهةِمن ال لألثغصألو آل إلى في لصخسآلسنمحرظ حظ ةزش لتآللثظ آل جام لسظ  ا

لألثغصألو يف آللحس .  ىشظ لحدزسني ىلةصيثضصطآل لأل  حزض حظآلسنميف لحتشسى حظ ةزش لت
يلجلصو جذظ ثصم ثضو َ أن أَغ فآل دلُ ما يعتمدّ   .  القياس واالستقراءُ ا

   ال) ٤(
يثضه لجلصو لكخالةس بذذامهتظ بخصم بخضصدسم آل ي آل  :آل

 يف جغسل لجلصو حظ حرخط نمحظ لالضإلزض  ىشظ حذحزص لحفلّالتعريف األو
 صرذررس هبس لى سسيت يحتحزط كرسثش:  شظآلجخضعرس لألى يف شضل لحدظ: جسو لححدسك
  لألثغصألألم: ىلى بذظى ه ليفي نلإلخشيسمآلحدصحيحس صظعط حخذظبس حظ آل جط  ثتشآلبسحلغ

ظ تالو  حي ىىلعصآلسم ه لنل لةعرس مل صستض حرس حس صرسجض بظ ىعخرسآلدصحىلت
سم لحضلإلخش لتحزظنم لحغع آلدصحلحدزظن لتستظنم يف شضل لحغخضصط لى أل بذظى لت

 صخغرص ثذززس لخلحظ حزرسجض هبس ىعخرس ىلبخسو يسعغرص لحززس يف لثغصألحرس برغظ
لى سدزظ لألثغصألو بام صغعش لحظعط : ش لإلىثآلجسخلحظكز. رسإلحخغدصلبرس ىكنل

هبس ثت تاله آلعغصو  صعغخزط لى صيشآلحدصح بجه لى أل صستض حرظ لحخضه لألتض
 .ىعخرس

ط آلش لحغع جغعزس حمدآلدصح ىشظ حظةظن يف لتف ىشظ إلنثخظ،التعريف الثاين
آللى جحصسس يف : جسو كجسلن لإلشظلفجغسل لجلصو حظ حرخط لححدسك لحصجغظن لمحص 

.ف لحدحط لحغسحش حظ لتدسحش لإلىث حظ جغسل لجلصوفق ه:لححدسكف لترخط) ف(
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يَّـىعع عجنهئتلكغ ظن هثستمتبيش لكيعُّـمئلك ُّـتهتمث ي مم ه خممثلكحكلك مضو قعألخيملولكغهنيهنمئيطمس جع ظن هثخيهب هن ه
عجعلكش معمئمهيطوهنسمسجنمل ن عقع ظمغبمتلك مغ  . خفلك هثخيتمئيطنال هنٰهلكفو حممث جعحنظى مس هثمسغشه نظن هثهئ

قغ ظهث قمميع حممثهتلك خنك عخفجلكفميمئيطهنيط مض عخفينعجلمث ومل عخفىعمم ى نخنك :  خملكمشي
 :همل خسسمليعجنمهمتلكجلمل عجليطجنمث

ًأوال مغيط جلمتيطَّـ  جفط مض جعخيىش عجنمتلكقيحلعيحكتخييطعف عجلب: ظه.  عجنهيجييعغ:ّ مثهن ُّـ
مغيط جلمتيطَّـيَّـىعن عجنمئلكجعمبمث  ههتلك ضخيمثهيمليمل جنهئمتي نجعخيٰههت جلمتيطَّـ عجنمئلكجعمبمثشمل نجعخيٰههت ي مع

َّـلك ن ظن ُّـمتهب ن هن قجني نجعخيٰههت ي ُّـتهبهئشينُّـستجيمثخي  .مت
ي جعخص ظن :هظ. لكغي عجنتجلكقغ عجنت حتمه هن عخفخصقحكمل نعيحكتخيخصم جنمبجىغألمث:ًةصششص
 . حممثه ممبحقه حملكخفخصقحكمل حصلك ظجغيعشسعجليطم حم

عهثخل عجنهئمب:ًةصخيص  . هنجيلكجنبيمثمل عجنت معخيتمق هنخيلكُّـحق ُّـمئمثيغ هبلك عجليطمظي عجنمئ
 .يلكفغ جليطن هنخيلكنخممل عخف:ًرابرص

ف:ًتصخىص ل عجنمييعك عخفمئمه  . عيجنمل عخفستخيطهنمل مض عجنمهمتلكجلمل جنبمب
 ُّـمهيطق جلمتهتلك معمسجنمث عجنمئمثلكق ظن عيحكتمئيععظ ه ظمتلكجلمل عجليطم هنمبهئمل:وؠزهة اخسهل

 .... جعميمثمل عحملكفغ عآلخممتلكل نعآلجنىغعنيعجليطمظ
ظهر يع ما ٍ بوضوحُو َتقدم من  ُصحة :ّ ف ّ دلِتعر ٌنه صناعةإ:  بما يِ ا ّ 

ٌعلمية ني نَّـىعع عجنتخييعُّـ ظحفىعن عخفمهمت ،ّ يخميطق   هن معخييعُّـ عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ نمس ُّـمسحفىعن ي
و حممشن عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ جليعحم جعمهمتلكجلملشهن معخييعُّـ ظقحكجي ي ن َ حسبـ معها ُقتدرُي ي  ـ اإل

جةِ إقامة ِ ا سلمةِاتّقدم من اّ ِ ا افظة شهييظن ُ يرادٍمطلوب أي  ّ  أي ِو 
ُيتفق ٍوضع ُ ال تتوجهٍ وجه نجنهئ شه جغلكهثمثلكّ  .مناقضةيستيطم  جلمف عخف:ظه عليه ّ

فَد قيّنماو عر نِحسب ِ بعبارةُ ا بيهِ اإل َ  أن عجزِ فألجل ا ّ 

.ضص ك:عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
.ضصلضصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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جادل صيل بعضِا طالبِ عن   هثحيحق هنمبهئمل ٍ صناعةَه صاحبِ  كونُح ال يقدِ ا

ن جنيطه مصتهتيطشعيمغتهتلكف ُّـو عق خميط معهئ مل ي هبلك هن عحكتمتبلكك عآلجفهئلكن عجنهييعجلمثي ُّـتهبهئهملي خم
حكشمليهتلك عجنتهيمهمثمبمثيظفجنتهن  ن هنت  حممشن شو جلمتيط جغلكجنهنه جلمتيط ظحفيع نضخيمثهيملهجيملي نخميط معهئ

وجلجىغ جل عحكتمتبلكك جفهئ نعخمخيمل و هث ظلكجفمك هنمبهئملشوو  نممىعع هنمبهئمل شو ي ُّـمئيطف مض مم
ن ضخيمثهيملعجنجه حكشو جلمتيط خكخيسهجلكجلمل خميط معهئ ن هنت ه جلمتيط ش جلمتيط ظحفيعهجيملي نمعهئ  نظخم

عمغ هنشوجغلكجنهن عمغهتمل و ظخكخلككو خسسمله ضخيمثهيمله جن هنمبهئملو حممئيط ُّـ  ني ُّـمئيطن جلمف هن
حكشوجلهلغ عمغهتمل هنألملي نُّـمئيطن قن عخفت عمغهتمل ظجنوجيمل جلمف هن   نقنشو ني ُّـمئيطن جلمف هن
ه جن خملكجعمبمثعخفمبهئمل عمغهتمل عجلهملي عآلخم مظ ني  نعآلهثيغ ي جلمف هن ينعجنخييعغ نعجنخيج ي ُّـ

 .جلمبمث عجنسالن جع ظمح لكلكجنمك ي جل ظهنحق عخفهسهنمتخل جلحلنه ممخص قشسج جل هنمئلكجعمبتهت
ن هنمبهئمل ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن مض ظجلمف فقمغلكهتلك:نجعلكجلهبمبمل  يعهثخص نش ي ُّـجهجكك ظن معهئ

ِ مثال عن مداواة بعضِكعجز الطبيبيستيطم جفسمك عهنهئلكن عخف راضً ّ فإنه ال ، األ

بَين كون   ً.اه طب
ن م عبُو دلُ ا ف ا دل: أخرى كما يٍ بعبارةِ عن تعر  ٌ صناعةُا

نُت ُم سانّ ججِ من إقامةَ اإل ؤلفةِ ا ِ ا سلمات أو مّ ِ من ا  ِ،ها حسب اإلرادةن ردّ
ناقضة زوم ا از عن  حافظةِومن االح وضعِ  ا  نَّـىعع عجنتخييعُّـ هثهييغ .  ا

ن عجنتخييعُّـ عجنسلكجع هن ع مغيط حممث هنجيمبمكهنٰههب ف ني ُّـ  .ه مغيطُّـيطهضلكحممل جعخيىش عجنمئمث
)٥ (ؠ ؠ  

يعن عحلهئهبمل عآلحكلكحكمث ُّـمل عيقعظ ي يمل هن ظمتلكجلمل عجليطم َّـ مخهئ عخفجلكفم هن معمئ
قُّـش نهن عجنىغعن عخفبجيمبخلشعجنمتلكحمخيمل  ممخص جن ظقفغ عجغبلكغ عهثحيععم ش نعجنميمببمل جلمف عخفجهخي

مشي حممشهث ي ُّـهبهئمت عجغبلكغ قجنوظقعظ خكخيس خص ي عق قجعط حممئيشههنمتحيعحمملظقععن :  جعمسن معمئ
ه جعىعجن ق ي ُّـخييعحمهتلكشملي عجنمقَّـلكهثمثيفجنمل نممىعجن ي ُّـهبهئمت عجغبلكمع جعلكآلشيُّـتمئ  شي آلن عجلهبهت

قغهلكغيهنمئيطهن نَّـ شلكغ ظمتلكجلمل عجليطميهنمئيطهنحمخيمبمث ظن معستمتيط عمل  ه هنسمبهبمله هنجههت  شي



  صضص .........................................................................ظمتلكجلمل عجليطم ظن ظفعغ عخفمتلكمكيعغ

ق هن حفالحصلك عهثحيععم ظقعأل نحمسلكف جلمئمثيطمع  يمعتهبهئومتألىع  نجفمثشجعحمثهن ُّـيطقم عجلهبهت
ُّـمل عحل جن.  نمعمسُّـمثيط عيقعظ عجنمتلكحمخيمليهن معمئ  :نَّـىعع هنلك جلمتلكن جعمئ

َتقدما ّم ا الفائدةُ تظهرّ دلُةّ األصليُ  قصودةُ ومنفعت،ِ من صناعة ا  ُها ا
ات ن،با َ و أن يتم جادلّ ةُ ا افعةِ اآلراءِ من تقو زام ،هاِ وتأييدِ ا  ومن إ
بطل شعوذين وذوي اآلراءِ والغلبة،ا مهورُ يدركٍ  وجهِ، الفاسدةِ  ا  ُ ا
ك صناعة . نَّـىعن َّـ عجنهيلكأليطغ نعحلهئهبمل هن عجليطم،ذ ذه ا  أُ فوائدِو

ُ
 ُقصدُ تُخر

 :هاَ بعضُنذكر ي جعلكجنىععغ منها بالعرض
اضة .١ تِ األذهانُر صيل اُ وتقو سابِاتّقدمها    ذو ُنّ إذ يتم،هاِ واك

صناعة ةِاتّقدم اِ من إيرادِا كث فيِ ا جة،ٍبابّ   ِدة وا ِ ومن إقامة ا ّ  
طالب العلمي  شي جلمف نضخي عخللككو عخملكهنمل جعيعَّـلكنهحممشقع ظقعف خكخيس .هاِ وغِةّا

ينمملكن حفمههب مصلكفي مغمث قغولكغيهنمئيطهنهيطع نعحكتجيلكل ظن ُّـستمتيط عمل ه و هنسمبهبملو هنجههت  ي
و حممشهث ُّـبمئ جعال حكالفشنهثمئىش فجنمثمب ه آلن عجنمقَّـلكن نعجفيطش جلمف نضخيو ظن فجنمثي لك يظهن. ي

قغولكغيهنمئيطهنعقع عحكتمتيط عمل  و هنسمبهبملو هنجههت ق آلجغبلكغ عخفيطجلي ي حممشهث جن شي ُّـمئبمبهتلك عجلهبهت
ههثمئىش فجنمثال ظخملكهن عحكتمتلكفع عمل جعخيىش عخف قغيمئيطهنه ه ُّـستجيمث ظن ُّـمئمث فجنمثال شلكغ عخفجههت

قعغ وظحفيع عحكتمتلكفع عمل هنجههت قعغ عخفسمبهبمل ش نَّـهئىعع... جمحقَّـلكه ي نقجن آلن عخفجههت ي
منجنىعع. ه نجنمثسمن نعجفيطغهغيخييطفهنت يعن خميطقغ عخفمتلكنقغ مض عيحكتيطيم عجليطمظ:  هثمئ  ي

همغيطع هنعحكخيمل ن عجنجييعُّـ عجنىعه معيعُّـيط ظن معشي ظي حممشهث خميط ُّـهئ ه جع عمل جميعض نعجفيطع يت
ن هنت عضِّـ ظن هنلك مملكن جن ظممثيع هن لكيعُّـشهعيخييطفنخميط ُّـهئ و نهن عجن م عجنمثي ظ  ش جنمب

عجنجييعُّـ ي عق هن حكيط ظجفيط عجنجييعم ُّـهبهئمت عيجلتخصف جلمف شه نعجفيطهجن لكيعُّـي جحلك ظحكهت
 .عيحفيع

 يجفتمل يلكيعُّـمئمل عجليطم معخيجي جنمبخيلكمس ظن عخفيطعحم عجنمئيطقغ جلمف عخفمتلكنقغ عجنخيمبهبمثعقنش 
يُّـتهبهئ هن عجغبلكغ هنيطجللكن جع  .يجفيطه عخفسمبخصغمشي

قُصيل. ٢ ق ا سألةِ وا سانُضَعرُ ال تِ  ا عأليطن : ظه.  اإل  هن حم
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هظهث ُّـخيجي خف ُّـيعُّـيط ظن ُّـتخيمب خكمثأللك عجنمئيطقغ جلمف جضلكمم ي  .هبمل هنلك ُّـيعُّـيط عيجلتمئلكف جعي

ن و ظهثلك هثخيمثىس مض قهنهنممخص َّـ هنخيمب  شمل حممئيشي ي عيقعظ عجنسمثلكحكمثش َّـ هنخيجكم عيقعظي
حمخيمف حكبمث عخفثلكم . يلكغ نعيقعظ مض عجنيطُّـ عآلحكالهنيجع مض عجنخيمئلكأليط نمض حضتمب عجنمتحييعُّـ

يجن نمغيطغ قظُّـلك ُّـخيتمئيط جعمسن عآل  شنن هن عإل حكبحلكهث نمعخيلكمليهنتحيط جلمبمثهت عجنسالن يألهبمله
ممع يمهحملهب جلمف عجنعحلهن جعلكغ ن وعهث جمحق هنمبتهيمن: مئ عقن ممالهني  نخضيط مض ش عمل جن

ن عهثسلكن هعخفمئلكجع هن ُّـخيتمئيط جعمسن عخفخيمه مض جلمههبت مض هنمئلكن عجنتهلُّـ ي عي ه جنمثيغ جن عهنتمثلكقي
 هن عآللكيععم النجنهئ.  ظحفيعهه نخضيط جعخل َّـىعُّـ عجنيعظُّـخل ظقعظشملينجعمثلكن عآلجفهئلكن عآلحصمث

ه ظقعظَّـلك نهنلك ُّـٰهخيهيهتلكيهتلك عجنت ُّـتهبس هبلك نعحكيظفجنت  .يتيطييهتلك نهنمتلكخمجهلكهتلك نهنلك ُّـمئ
م شحممشقع مس ُّـهئ جنجيلكجنمك عجنخيمب عجنمئيطقغ جلمف جضلكممهبمل َّـىعن عيقعظ ظ ي حممشهث ي ُّـستجيمث عجن

نهنمبهئمل عجليطم معخيجيمث عجنمئيطقغ جلمف جضلكممهبمل عيقعظ نهنخييعحممل عجنمهحمثِّـ هن . يعمل عحل نعجنمثمئخل
ه هنهتهبملهنَّـىعن جغهبيعغ. ي نعحل هن عجنبلكلكشعجنسمئمث  . جلمف هنخييعحممل َّـىعن عجنمهمتلكجلملمكي معجكمعي

عجليطَّـلك يمسه ي حممشهث ُّـمئب جعشهنهن ي ُّـخييعم َّـىعن عجنمهمتلكجلمل ني ُّـخييعم خكمثأللك هن خم
م ظهنحق عخفهسهنمتخل ش ُّـجييعم حكهبخيوخظ :  جنهئهبمث جع قُّـلكفجلمبمث عجنسالن ممخص ُّـجهحق عجنمث خم

ٌيا كميل؛ إن هذه القلوب أوعية ها،ّ ها أو كاف.  فخ اس : ّحفظ ع ما أقول  ا
م: ٌثالثة اٌفعا ٌ ومتعلم،ّ ر اةّ يل  عٌ وهمج،ٍ  س  يميلون مع ،ٍناعقّ   أتباعٌ ر

ح ٍ ر
ستضيئوا بنور العلم،ّ م  م يلج،  نؤ و ي عي  نهنلك قجن.ٍ وثيقٍوا إ ر

حص ُّـه عق جن مملكن جلمتيطَّـ هنمبهئملشجنٰهخي جلمئ ن هبلك جضلكممهبمل عيقعظ نمخمثمثىغ هملي خم  ُّـستجيمثخي
ع ن هنني  وهثلكجلي مم  ظمعبلكلظحمثحهتلك هن حكمئمثهبهتلك خفلك مملكهث ّفإنه  طوقُّـِّـي مم ُّـهبمثمب

دّبالقو صل نهنمبهئمل ظمتلكجلمل عجليطم ةّة ا سبب هذه  جنسهثسلكن : ظه ُال 
صناعة ن،ِا ُ يتم فّ ابَ من طر ِاتّقدم اِ من تأ سلبِ اإل سألةِ وا  .  ا

 . هن عجغبلكغ عخفسمسجنمل ظن هثهيمثهتلكي ُّـتهبهئ:ظه

.)ضضص(ش عحليطُّـهن صصص ك:مهيطنمعخلمهلكم جنمبجهمثىط عجلمبمث عآلخميطن عجن )ص(
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و هثمئ جل عجنجهمثىط عآل و خمٰهمثمل مضقحس عإلجلحي ى ي ظهث لكيعف هنسمسجنمل جنتمبهبمثىعُّـ وهنخييعنحممل ي

قغي خمٰهمثمل نظجفيطرلك عخفحققع عجنهئبحق ظلكجفمك ي ُّـثبمن وجنمثمبملي مم  نمملكن مضشعجنتمتبلكم عخفجههت
ن عجنتلكمظ نُّـمسجخ جعيطجنمثي جغ شهقظُّـلك مض معمب عخفسمسجنمل  نَّـهئىعع ظمت عمل ش ظحفيعوُّـمتمئٰه مض عجنمث

 و حتتلكف عمل هنيععقيعهثخصه حتمه مغىغعحملك نمل ييهبمثليطقغ عجنخيمبلىعن عجنمئلنهنث َّـ. هجغالجغخل جنمثمبمل
 .ي ُّـتهبهئ عآلهثسلكن هن حتمهمث َّـىعن عخفمبهئمليجفت

 عآلرلكغ نعجنسمبمك وهن لكيعمض: ظه منهما   عن حالِبعد الفحصٍئذ وحي
ل أ ِوا

قُ قد يلوح، فيهماّ ُ فيم،  ا ف، منهماٍطرفّأي ّ أنه  ّ ز ُ و  َ الطرفّ
اطل َاآلخر   .ا
سهي. ٣ بتدئ ُلال تعلم ا صادرات،ّ ا عرفة ا  . ٌطالبي هو   العلم اِ 

ن ظن جنهئ يهن عخفخيمب ن هنمهلكفقعغو جلمبي  يجفتظن ُّـخيتمئيط هبلك عآلهثسلكن ييجعيط  و هن عجنخيمب
ظن ييجعيط  شههنثال جلمتيطهنلك ُّـيطقق عجنجيلكجنمك عخفبتيطع جلمب عجنهيمبسهيمل. يُّـتخيمب قجن عجنخيمب

هُّـخيتمئيط جعمسن حصىعع عجنخيمب حملكأليطغ م عمل فقعحكت سمه جن عيجفت ي  نجنهئ هنلك ُّـخيتمئيط جع شجنجه
عأليطن جنمثسمن خمٰهلكُّـلك ظخملكن عجنمقَّـلكن جلمبمثهتلك ه جعلكجلتبلكق ظهث مس ُّـمئيعظ خكمثأللك هن شيظهث هن حم ي

 شظن ُّـخيتمئيط هبلكيالجعيط حم.  عجنمئلكأل جلمف معمب عخفمهلكفقعغيعجنمقَّـلكن ظن عجنيطجنمث عجنخيمئحل
ن جعسبمك يعهثخص نعجلتمئلكفن هبلك قغولكغيهنمئيطهن ُّـهئ يسهت لكغ ُّـيمئيطهن نعيجلتمئلكف هبىعن عخفشو هنجههت

دِاتّقدم امعمبسبب  نخضخيمب ُّـمئب جعتمب عخفمهلكفقعغ شجلمبمث فقعحكمل عجنخيمب  ِةّ ا
قغ لكغيمئيطهننَّـ عخف ُنه بادئإإذ  عخفجههت  ُّـمتهئيع عخفمهلكفقعغ : ظههاُ قد ينكرٍ بدءّ

ستوحش م ، منهاُو َ ألنه  هان عليهاُ بعدَوْقّ وصول إ ال جن ييجعيط ي هن ظهث   ا
م مض عجنخيمب عجنجيلكجنمك جنهن عآلُّـخصن هبلك خمب عجنيط دُاتّقدموا شحف ه ُ تفيدُةّ ا

صديق سهل، بهاَا ُ و خول فيطم، بهاَ عليه االعتقادّ ها قبل ا   العلم ِ إ
 . جعحثهتلك حممثخص حكبيمعمئيطن عجنت معثبمن معمب عخفمهلكفقعغ عجنت يفجنمل نعآلهاِ براهينِومعرفة

عأليط عخفهتهبمل جنمبجيطم ينَّـىعن ظُّـٰهلك هن عجنهي  جلمب عخفمتجي مثمليظر معخييعم يعهثخصي حممشهث شه
عهثمثمت عجليطنههنثال جعخييط فقعحكت نهنخييعحممل خم م حممث مس معخييعم ش نخم ي نجنهئمت خمب عجنيطحف
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قغهن حفالم هنلك معسهبخيي عي مثتيظر و هنسمبهبملو هن خمٰهلكُّـلك هنجههت  هنمتهتلك عخممتلكجل ش عجنمييعكي

عأليط عجنثالغ َّـ عخفهتهبمل مض عخفمئلكنظنعآلهثمهلكم  .يجعيطقعحكمل َّـىعع عجنهي ين َّـىعن عجنهي يظهنلك  نشي
 .مثمليرحممبمثسمن حصلك معمب عآلعجنبلكخممثمل 
صناعةُوتنفع .٤ َ أيضا طالبُ هذه ا ي حممشن عخفهت؛هِ  خصومِ الغلبةً  جنيطه عجنبخيىش ي

عظ  ممخص َّـ خكمسن جعخيىش عخفحلكهنخل مض شو ظن جعلكلكال مملكن جلمف جفهعجنميمببمل جلمف حفمههب حك
ممسمك عخفلكم نعجنميمببمل جلمف ي عي هتهبخلي نقعظ فحملكجلهت جل عخفتس عق جنمثيغ حص َّـطعخفحلكمم

عظعخلمه  ه مملكن عخفتهت عجنىعه نمممبهت جعلكجنيطحملكل جلمت جعيعُّـأللك ظن هنىعهثبلكهحك ه ي . و جعلكلكن ظال جلمف جفشي
حاورة طيحمهتىعن عجنمهمتلكجلمل معخيمبهب مممث ُّـميمبمك عخلمه خاصمةِإذ يقوى  ا  ِ وا

راوغة ق،ِوا ن ا ن  ستظهر،هِ خصمِ  جانب و ضعيفُ ف  عن ِ  خصمه ا
ارات ه و ي كِع  هذا الّالسيما ،ِهاد تُ ا ناز   اآلراء ُت فيه ا

سياسي   .ةّ واالجتماعيِةّا
س ُوتنفع .٥ رئ َأيضا ا لمحافظة  عقائدً تِ أتباعِ  بتد  جع نعن ه عن ا

 .ي حممشن َّـىعن عجنمهمتلكجلمل معمتهيخيهت جنمبهبحلكحمحيمل جلمف جلمئلكأليط ظمعبلكجلهتشومملكن ظمعبلكجلهت جلمف جعلكلك
سمونهم  هذا العُوتنفع .٦ ين  ِ أيضا ا ّ حام ً ين اا  ا

ّ
حا َ ماةذوا ا

فاع اسَوا مً مهنةِ عن حقوق ا ونّ فإنهم أشد،   هذه ِهم إ معرفةُ حاجتُ ما ت
صناعة ٌنها جزءإ بل ،ا قيقةِ من مهنتّ  هن عخفحلكهنخل ُّـيطعحم جل ونعجفيطي حمهئ ؛ِهم  ا
مم يجف هن  .مب حممثمئ عجليطعم جعمثمتهتخصي

)٦ (ؠؠ ؠؠ  
. عخفجمثمك نعجنسلكأل : عجنيطعقمغمل مض ظمتلكجلمل عجليطمجفلكغ عخفخييعنحمملهن عيظجيال

 نُّـجيمب ش ُّـخيتمئيط جع ظن ُّـمبتىغن جعو نقظهو سلكحمىح جلمف نضو هن:نُّـجيمب عخفجمثمك جلمف
ض نُّـيعُّـيط َّـيطهنو هن:عجنسلكأل جلمف  . ُّـيعُّـيط هثمئىش قجن عجن

هظن عجنىعه جن قظه: عخفجمثمك نلكجنسلكأل مض عجنتسهبمثمل جعينعجن ه هنخيخله نعجلتمئلكفي   ي جلالخمملشي



  ٢٦٥ .........................................................................صضظرظ اجلغل أو آداب اخضظرغة
ّ اسشخف اسغي عغعغ أن عضصف عغا االرتصظد واسوضق اخصز ّإطهل و،سه بظآلخغعن

ّعبغأ بظخضظسشظ واجلغال واستغرج بظألدئضظ استي عوج  ؛ططظ إز اخحظسف رد وضصهّ
 .ّ عسضم ببصالن وضصه ورأعه اسغي عصتصغ بهٍسضي عوصضه إز درجظ

ٍ شصزٍغم وضقـغ عـن عغعَسض  عو اسغي عبظدر بظسسظال شن اسشخف اسغي ّ
 ٍظت إز أن عشل إز طتطجظّصغشج شصه بظخّ سطسطسه وعتغر،عغعغ احلصظظ رد وضصه

ٌضغم اخجطظ بطن اسوضق اسغي عصتصغ به أو عضتغم به بظذلُبحطع ع ّ. 
يف زشظطضظ سضطف ّأشظ  ، سظطع جتغي يف األزشضظ اسصغعضظّإطهلوذغعصظ اجلغل عغه 

 ، أن عتصظبل ذخشظناخجطظ واسسظئلشن أحغ ششظدعق طصم، . األشغ سغسك
ّ سطسطسه وعتغرج شصه ،واسشخف اسغي عغعغ أن عضصف رأي صظحبه عبغأ بظخحظورة

 عضحش يف  سظجلغل يف زشظطضظ ال. ملغم وضصه ورأعه اسغي عصتصغ به أو عضتغم بهّحتى
ّظ احلظدة ّ شثل شظ طشظعغه شن اخضظسشظت اجلغسط،ّ بل سه رغة ششظدعق،ٍ واحغٍششغاق

 رد رأعه ّدسظ شن اختجظدسز األٍواحغّ سل َ ودوق،ّرد صصحظت اجلغائغ واخجالت
ٌ شق أطه ال عوجغ دظئل،وشظ عضتغم به  . بز اسصغسزٌ وال عوجغ استصظءٌ وال جمطظّ

َتقدم دلأ :ّ َن ا د، متنازعِ طرفَبّ إال  ال يتمّ سطف ـ   شخصان فا
افظ:هماُأحد  ـهل سظطظ جمضورتزّ بل رب،بظسرضورة أن عضوطظ ذخشز  ٍ  وضعٌ 

ل ية، ٌمو  ،وعبصل ارتصظده ورأعهه َفحمُ وال يُه الغَلزمُال ين  سعيه أُ و
ية. ٌ ناقض:وثانيهما فحمَحافظ اَلزمُ سعيه أن يُ و  .وعبصل رأعه وارتصظدهه َ و

ُواألول س ّ جيبّ  شهوراتُ عضونهُواعتماد. ا  اسضالم ّتصغماستي ـ  ِ  ا
ر وضع  ـًال يف شبظدئ األسطسظّرضطظ شصش شهوراتّما إ ،هِ تقر طلقةُا وعي  ُ ا

حدودة ،اخشطورات رضغ خلطق اسضظس سليمُأو ا سب  ٍ معينةٍ طائفةِ  ٍ شصزٍأو بضغ ّ ّ. 
ا سائلّس  وعو اسضظسف وا جيبِه  نقض وضعُ واعتمادَا   ما ِ ا

ُسلم جيبّ شهورةِاتّقدم من اُه ا ن  م ت ن    ً. و
ّواخسضهلت .  واخجطظ عصتضغ رد اخشطورات،ّسظسضظسف عصتضغ رد اخسضهلت
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 بغملجعغ ًفّتظون خمتض وً بم صق ال تظون صضعورة،ًال قضرتط أن تظون صضعورة

ّ وصثغصه صغ ذصكعغه صن أن سخضغ صق قظون صطظ،ّشطك وفو قسظظعغ ً ًقا آلخك وقظون ّ
ّرأي صطظقه اصقي قطتطق به سغذ ًا وعغدرا خمغصطغ آلراء مجعل اصطظامءّ ً ّ شغن فقا اصكأي ،ً

ٌصسظم ً شظقه صظظه صعك صضعوراّ ّ. 
 ،ّىل املسظامت شظق املجعغّشغصظغصك قطتظق شىل املضعورات وصظظه قطتظق شإذن، 

ّوصن خالل تظل املسظامت قتقرج صطه بغألسإلظف إش أن قظطك رأقه واشتطغده ّ. 
وضيح  سميةو جيبِ ال سائل وا ً وبعن اصسغإلم قسظى عغصضغ واملجعغ  با ّّ
ًقسظى حمغشطغ دل: نقول ،ّ َإن ا ن يتمّإنما ّ ر  صغن فقا ّإعام صظظغ .ٍ وجوابٍسؤال:  بأ

 وصعك األصك صقصل رمحه االّ صام صعقه اصضعق اصكإلعك ابن سعظغ ،ألزصظف اصطققظفيف ا
ّبعظغ صام ،يف صثم زصغعظغ ٌشغعه فظغك صضغدقل صظجقل صعك شععغ سغال ،ّ  .ٌ وال جوابّ

قصود ك ألن ا َوذ دل األصّ راحل  عندهم أن تتمِ من صناعة ا  بهذه ا
عاأل   :ر

دَ مَه أن يوج.١ ِ أسئلة إ خصم،ٍ وضع ماَقض نُن ير حافظً وضعِه ا ك ا  ،  ذ
ق االستفهام ٍ صطشٍ شغملحغشل شىل وضل.بطر َ وصظن ص،ً ال قطول سعإلغّ ن قكقق أن ّ

ًقظطك وضطه قوجه إصعه أسإلظف  ن كذا  أو هل هذا ذاك؟: َبأن يقولّ س إذا  أل
تدرج فكذا؟ ُو عيدِ باألسئلةّ قصودِ من ا ب إِ، عن ا د، منهِ القر  أن ُ حسبما ير
َيتوصل صمِ به إ مقصودّ سليم ا ّبحعف ال قضطك املحغشل أن اصسغإلم قكقق  ،ه من 

ّ شغعه صو سطك املجعغ بعن ،أن قستقرجه صظي قضم به إش عطك وضطه واشتطغده ّ
 ،ّغت صن أول األصكّطقصّ إش تظل اصظتعجف شال قسظم بغملّتوصم سعصه صعّإعاماصسغإلم 

ّ ال تظطف اعتبغه املحغشل إش أن ٍ شىل توجعه أسإلظفٌأن قظون صظسغإلم صقرةّبق الش ُ
ه َشعرُمن دون أن : وصام صغل ،اصسغإلم قكقق استقراجه إش عطك وضطه واشتطغده

د ُبأنه ير تّ شعرُشعرُ أو ،هِ وضعَه ونقضَ مها ن ال  ك ول ِه من أيةُه بذ  ٍ ناحيةّ
د تُير ّ قطظم بعن صه شقوًسغن تغرةّشغن األعه منها َ مها ًا قكقق صعغمجته وقطكف اجلعف ّ
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هن هنمتهتلكيعجنت ُّـجه وهئ ي ُّـخيمب هن ظُّـمل مغهتملي نظحفيعه ُّـخيمب جعخييطنن نجنش َّـج  جسلكمج ي

هنجلمف عجنمتلكخمىش ظن رخي عخفحلكحمىح هنتححقع. هحممثبمئ جفلكأليعع و ني ُّـجهخييعن هن ظُّـمل مغهتملشي  ي
تالَ ال يراوغّحجسلكمج  وابَ و لكغ عجنت معستمبىغن هثمئىش يمئيطهن جعلكخفوي ني ُّـسمب  ا

 .نضخي
ستل .٢ سائلأن   من ـ ُّـمسحفىع عجنسلكأل هن عخفحلكحمىح جلمف نضخي : ظههِ من خصمُ ا
اف ـ يدري وال يدري ُحيث سليمَاالع يجنهيمن ىظجن عمغتهبخيمن نات ال ّقدم باَ وال

حافظِ وضعَ نقضُستلزم شوجعجههئ خممثلكق ي جغ ومليهبمئيطهني جعمسن رخيمب ُّـسمب جع عليهِه ا
ي نرخيمب ُّـسمب و جغلكجنثملومليهبمئيطهنُّـمسجخ جعي جغ ش ظحفيعه نُّـمسحفىع هنمت عيجلجكعم هبلكومليهبمئيطهنُّـمسمعمث جع

هلكغ ُّـهسجن هنمتهتلك خممثلكحكلك ُّـمبىغن هنمت هثمئىش نض يمئيطهنجلمتيطن معمب عخفلك خضتهب يخفي جغ شهبلك ي
 . حممثهيحهب نُّـمبىغهنشعخفحلكحمىح نعجلتمئلكفن

م  عجليط عمل عجفتجلكمغلكغ عجنيعحك ل مض حمهت َّـىعن عجنمئ  نجلمف عجنجيلكجنمك عجنيعمغ
ي حممشن مض شجلمبمثهت عجنسالن ظَّـ عجنبمثمن يألهبمل نعجفتجلكمغلكغ ظيظمف عإل جلمبمث نظجنعآلجلحي 

عجليط هن ظمتلكجلمل عجليطم جنمثسمن عممتجهلكحملك نعجعيطعجللك آلطهعجنهئثحق هنمتهتلك معجيبمثمئلك حصىعن عجنمئ ه  جع شي
ق ي هثخييعحمهتلك جنهئمتهتلك حتتلكف معمتبمث عجنهيهئيع عجنبهلههَّـ ظهن نَّـىعع .  عجنمثهتلك نعيحكتهيلكفغ هنمتهتلكي

ي نعضحلك جلمتيط ظألهبمل ظَّـ عجنبمثمن  مملكنعآلهنيع  مض مصلكفيهت هن عخفمبحيطُّـ جلمبمثهت عجنسالنه
جلمبمثهت  يهبملألنحصىعع هثجيط عآل. ملينعجنىغهثلكفخممل نظَّـ عخفمب عآلحفيعه نعجنهييعم عآلحكالهنمث

ع ممىعجني مس ُّـتعجنسالن ش جعلكجنىغهثيطخممل هن ظش مملكهث ع رلكفجن ع عجنىعُّـ مملكهث  نقجن شيهتهب
هم هجلهبال جعلكيُّـمل عجنهئيعُّـهبمل  سنة وجاد موعظة ا كمة وا ك با يل ر ْادع إ س ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ََ ْ َْ ِ ِ

ُ َْ ِ ِ
َ
ِ

ك هو أعلم بمن ضل  ِ أحسن إن ر َبال  ْ َ َِ ُِ َ ْ َ ََ َُ ِْ ُ َ َ مهتدينِ يله وهو أعلم با َن س ِ َِ َْ ُْ ْ ِ ُ َ َ َ ُ َ ِ ِ َ  نَّـىعع .ْ
ي حممشهث مملكن خفجلمبمث عجنسالن هن عجفتجلكمغلكغ عآلهنلكن ظمح جلبيط عإل همكلكَّـيع لك ُّـيطحف جلمبمث ي

: حمخي َّـجهلكن جع عحلهئ خملكم. حكخصألهتظعخفالجفيطغ نعجنىغهثلكفخممل مملكن ُّـبيطظ جعلكجنسهسعم جل 
 حمخيعف عمل عخفيطُّـمتمل شه جلمبجلمبمث عجنسالن جعهبخن ُّـبمبمي جل ظمح جلبيط عإل همملكن قهثيطُّـ

ي حمخيعف عمل هنهئمل نهثح هن ظمح جلبيط عإل شيَّـ جعهبهئمل:  نخممثشجنمثمتلكمكيعن حممب ُّـمهلكفحم هبلك
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عم ل حميطهثلك هنمت نحكمب جلمبمثجلمبمث عجنسالن  .ي حملكهثتهت عجنمث ل نَّـ مض عجنجي

 .جلبيط عخفمب:  خملكمما اسمك؟: حممئلكم جن ظجع جلبيط عإل
تك؟: خملكم  .ظجع جلبيط عإل:  خملكمفما كن

ي أنت عبده: جلمبمث عجنسالنخملكم ظجع جلبيط عإل  لك ا لوك األرض ،فمن ذا ا  أمن 
سماء؟ و لوك ا سماءأأم من    أم عبد  األرض؟،خ عن ابنك أعبد  ا

يهن ظهث مملكن جعمشهنهئلكهث ظن  ...ط حمسهئمنقل: جلمبمث عجنسالنحممئلكم ظجع جلبيط عإل . حمسهئمن
م ي نجنهئ ش ظجع جلبيط عإلعحكهب جلبيط عخفمب نمممتمثت: ي ُّـىعمميع عحكهب ني مممتمثت ني ُّـمئ

ي هن ظن عجنسهسعم ط مملكن ُّـخييعم هنبمب عجنيعمغ هن عجنخيمبجلمبمث عجنسالنعآلهنلكن عجنمهلكفم 
مهلكشي جعيعَّـلكهثمثهعحكتيطييمس ُّـهئ جل عيحك  يعن ظَّـحل :  نمملكن جعمشهنهئلكن عجنيعمغ ظن ُّـمئ

ذ ني جلالخممل مظ هبىعع عآلهنيع  .يحكهب
نجلمبمث عجنسالننممىعجن عجفتجلكمغلكغ عآلهنلكن عجنيعضلك  تجلكمغلكغ نعجف.  مض مصمبيغ عخفمسهن

 . ممخص مض هنمتلكمكيعغ َّـجهلكن جع عحلهئ هن جلهبيعن جع جلبمثيطش نهنمتلكمكيععهتيألهبملمعالهنمثىع عآل
غ خملكم هثيغ جع ُّـخيمئ  هن ه مجلكجلملجلمبمث عجنسالنمملكن جلمتيط ظمح جلبيط عإل : جل ُّـ

هظظحلكجع حممثهت حسيععن جع ظجلخل نهنهسهن عجنجيلكم نَّـجهلكن جع حكلكمس نعجنجيمثلكق نمجلكجلمل  هن ي
يا : جلمبمث عجنسالنمئلكم ظجع جلبيط عإل  حمشس حممثهت َّـجهلكن جع عحلهئ نَّـ خكلكغشظظحلكجع

م عإل: ط خملكمهشام  .يجنبمث ُّـلك عجع قحك
ه؟: خملكم يف سأ  أال  كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ و

م عإلط عذ ظمغمب نىمغ: خملكم َّـجهلكن يخيمبمن حميطعم ُّـلك عجع قحك  ني شحكتحمثمثظي
 .ُّـخيهب جنسلكذ جعخل ُّـيطُّـ

ء: جلمبمث عجنسالنحممئلكم ظجع جلبيط عإل  م  رت  .علوه فافٍإذا أ
حك مض هنسجيط عجنبخنغجلهبيعن جع جلبمثيطجعمبميمت هنلك مملكن حممث : خملكم َّـجهلكن  ش نمغمب

.ضضك: عيجفتجلكف) ص(
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ن عجلهبخيمل نظمعمثمن هنسجيط شينجلحي قجن جلحل حمخيعمغمن عجنمث  نفحفمبمن عجنبخنغ ُّـ

فعظ هنهسمعىغقه جلمبمث خكهبمبملجعخيهبيعن جع جلبمثيط نعقع شو ممبحقغو حممشقع ظهثلك جعحمبمئملشعجنبخنغ  هبلك ه حك
م هثشو هنيعمعيط هبلكه نخكهبمبملوهن ظ ع مظشيعمغمن عجنمتلكق حملكحكتهي. نعجنمتلكق ُّـسمسجن  ش حممسحميعمغ

ن جلمف قممبتيجغ  هظجسلك عجنخيلكمسط ظهثلك قمغ :خممبمني جغ خمخييطغ مض ظحفيع عجنمئ  ظمعمسقن مظ شه جميعُّـمكي
ط خممبمن جن: ط خملكموحممسحكمب جل هنسمسجنمل و ظه خظيُّـلك جعمت: ط خملكمهظجن جلخل: حك  َّـىعع هن ي

ط حممئمبمنعقن شعجنسهسعم ط حك نعن مملكهثمن يُّـلك جعمت: حممئلكم. َّـىعن هنسمسجنت:  مممث معسمسم جلمت
ط حممئمبمن: حممئلكم مظ:  خملكمشظمغبمت حممثهتلك: خممبمن. مئهنسمسجنت حس : ط خملكمهظجن جلخل: حك

عن نعآلخكخلكك: حمخص معمهمت هبلكط خملكم: خممبمن: خملكم. هثخي : خممبمن: خملكم. ظقه هبلك عآلجن
ط خملكم: خممبمن: خملكم. هثخي: ط خملكمهظجن ظهث : خممبمن: خملكم.  جع عجنيععألحمليظخك: حمخص معمهمت جع

ط خملكم: خممبمن. هثخي: ط خملكمهظجن جنسلكن ط هظجن ظقن: خممبمن: خملكم. جعيظمعهئمب : حمخص معمهمت جع
عغ: حمخص معمهمت هبلكط خملكم: خممبمن. هثخي: خملكم ط ىظجن ُّـيطعن: خممبمن: خملكم. ظحكهب هبلك عآلظ
. ي نظجليعم هبخص عجنمبخل هن عخلجهشظجعجيىس هبخص: حمخص معمهمت هبخصط خملكم: خممبمن. هثخي: خملكم
هثتمئ هبخص هن ظ: حمخص معمهمت هبخصط خملكم: خممبمن. هثخي: ط خملكمىظجن قمغالن: خممبمن: خملكم

ط خملكم: خممبمن. هثخي: ط خملكمهظجن حم: خممبمن: خملكم. و عمل هنهئلكنوهنهئلكن ظجليعم : حمخص معمهمت جع
: خممبمن: خملكم. هثخي: ط خملكمهظجن خممبمك: خممبمن: خملكم. جع عخفجيلكجل نعخفجهلكقغ جلمف عحفتالحمهتلك

ط خملكم يظهنمثىغ جع مم: حمخص معمهمت جع عقف ي ظحممبمثيغ مض َّـىعن : خممبمن: خملكم. هنلك نقف جلمف َّـىعن عجل
عقف جممت جل عجنمئمبمكط خملكم ط ه حكمبمثهبملهم نَّـ ظحمثحملنمممث قع: خممبمن. ي: هعجل

عقف عقع خكهئمن مض خظ: خملكم وُّـلك جعمت عن عجل ي ي خكهبت ظن قظمع ظن قعخمت قفمع عمل عجنمئمبمكي  شي
ي ظخملكن عإل جلىغ نمغ عجنمئمبمك جنجه يمشهثخصحم: حممئمبمن: خملكم. ي هبلك عجنمثمئخل نظجعجي عجنجهيحمتمثمئ ي ي

عقفط خملكم عقفيهن عجنمئمبمك نعيييجعيط :  خممبمن.هثخي: عجل . هثخي: خملكم.  مس ُّـستمثمئ عجل
عقجفهئ ُّـلك ظجعلك هنيعنعنط: مبمنخم ه مغخي حصلك عهنلكهنلك يجفتي عن عإل معبلكقم نمعخيلكمل مس ُّـجكم مغ

ي نُّـجكم َّـىعع عخلمب مممب مض جفحقهت نخكهئهت شي نُّـمتهي هنلك خكهئمن حممثِّـ حصلك عجنمهحمثِّـيُّـمهح ي
ه ي ُّـمئمث حص عهنلكهنلك ُّـيعفنن عجنمث خكهئهت نجفحقهت نُّـمئمث جن عهنلكهنلك شنعحفتالحمهت يه ي
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عقجف معيعف عجنمث جفحقمع نخكهئ يجل  .هحمسهئمن نمس ُّـمئ مظ خكمثأللك: ط خملكمي

ط : حممئلكم مظ. ي: خممبمن: ظهثمن َّـجهلكنط خملكم: يعجنتهيمن عمظ حممئلكم مظي جغ :خملكم ظمغلكجنست
حممل: حمهب ظُّـ ظهثمنط خممبمن: خملكم. ي: حممئمبمن ي جغ . َّـعقنحممسهثمن : خملكم. هن ظَّـ عجنهئ

 . خمهبمنيجفتيضهبمت عجنمث نظخمخييطذ مض مصمبس نهنلك هثجي 
ُّـلك :  خممبمنّام من علمك هذا؟يا هش: خملكمي جغ جلمبمث عجنسالنحمٰهح ظجع جلبيط عإل 

م عإلط مغيعه جلمف جنسلكذ كتوب: خملكم. عجع قحك   صحف إبراهيم ٌيا هشام هذا واهللا؛ 
و  .و

هعن َّـجهلكهنلك مض  غ هن عجليطم هن جلهبيعن جع جلبمثيطعي  مغخي شيمعبلكجل َّـىعع عآلحكمب
ي هن ظن حكهسعجن عجنىعه عجعتيطظ جع مملكن شيعآلحفحق مض عجنمتتمثجمل ُّـخيجكم نُّـمئيع جعرضنقغ عآلهنلكهنمل

همغيطعهجيلك جعسمث ي جنهئمت معيطقف جعلكخفسمسجنمل عمل ظن ش جعحمثهن نظهي جلهبيعن جعلكخفسمسجنمل عحلهبمئي ي
 .مغخيمب ُّـخيجكم جعلكآلهنلكهنمل

ظمح مغخيهييع جضهبيط جع عجنمتخيخصن عجنىعه  نَّـهئىعع مملكهثمن عجفتجلكمغلكغ هنهسهن عجنجيلكم
و جلحل هن ظجن حكمثيَّـ ظخكيط : مض خكمسهثيخملكم عخلمبمثهيمل عجنخيبلكخ  نمملكن خميط ظهنيعن عآلهنلكن شي

حممل نسيط جعمسن رمبيغ جلمبمث عجنسالنعجنمهلكفم   .غ عجنمتلكق نسلكمغجهتيمض هنسجيط عجنهئ
يحمخيمف عجنجيلكجنمك ظن ُّـتخيمب لكيعم عخفحلكمغجلكغ جنمثخييعم مممث مملكن ظألهبمل ظم عجنبمثمن  ي

ن معالهنمثىعَّـ نجسمث جلمبمثهت عجنسالن يُّـيعجع ني عقف ونعجفيطي مم أل  هنمتهت يحفتمهلكظ نهن
غطهنخييعحمت نحمهتهب هثيغ جع ُّـخيمئ  : خملكمش ُّـمتبأل جعىعجن هنلك قنعن ُّـ

قف جلمبمث قمغنجلمبمث عجنسالمممتمن جلمتيط ظمح جلبيط عإل  :  حممئلكمش هن ظَّـ عجنجهلكنه حم
هعذ قمغ عمل ظن  ... نخميط مغألمن خفمتلكمكيعغ ظظحلكجعش نحميععألىشو نحممئو ظلكجفمك ممالني

هثيغ اب فم : لجلمبمث عجنسالنُّـخيمت عآلهنلكن عجنمهلكفم  ل خملكم: خملكم ُّـ ن ترى َاخرج إ ا
ت  .م فأدخلهّمن ا

.صصصلطصص ك:عيجفتجلكف) ص(
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مغيطغ حسيععن جع ظجلخل نمملكن سس عجنهئالن: خملكم  جع  نجضهبيطشحمخيعمغمن حم

م نمملكن هنتهئمب هبخل نمملكن ي نَّـجهلكن جع حكلكمس نخممثيغ عخفلكد نمملكهثلك هنتهئمبشهخصيهثخيخصن عآلجف
ي نمملكن خميط معخيمب عجنهئالن هن جلحلشهخممثيغ جلمتيطه ظجفسمتهت ممالهنلك  ش جع عحلسخلي

ي عحكتمئيع جعمتلك عخفجمبيغ نمممتلك مض حفمثهبمل آلمح جلبيط عإل ي حممبخصشحممسفحفمبتهت  مض جلمبمث عجنسالني
ومسُّـلكن جعي نقجن خمب عحلميش مض لكيعُّـ عحليعنولكيعم مغب جلمبمث  حممسحفيعف ظجع جلبيط عإل شي

: خملكم. يَّـجهلكن نقغ عجنهئخيبمل: خملكم. ي شمكو حممشقع َّـ جعبخيحقش قظحك هن عخلمثهبملعجنسالن
هنمممتلك مكمتمتلك ظن َّـجهلكهنلك قمغ ه ي  حممشقع شمل آلمح جلبيط عإلي نمملكن خكيطُّـيط عخفحبشو هن نجنيط جلمئمثي

ه حكمتلك َّـ ظمممق هنمتوهني عي  نجنمثيغ حممثمتلكشمن حلمثتيم هنلك عحفتجيي نَّـ ظنشَّـجهلكن جع عحلهئ  شي
حك جن ظجع جلبيط عإل  ده:  نخملكمجلمبمث عجنسالنيحم سانه و نا بقلبه و خملكم ي جغ نا

ُّـلك : خملكمي جغ شيحمهئمبهب حسيععن نمكهتيع جلمبمث ل يُّـخيمت عجنجهلكهن ل ي مممب عجنيعمغ:حلهبيععن
ط حمهئمبهب حمحيهتيع جلمبمث جضهبيلكلكخم ي مممبهب ي يمممبهب : خملكم حصجهلكن جع حكلكمسي جغ .يط جع عجنمتخيخصني

ط نظخمب ظجع جلبيط عإل : خفلكدخملكم جنمئمثيغ عي جغ .حمتخيلكقحملك  ُّـبتس هن جلمبمث عجنسالنيمممبهب
 ُّـخيمت ؛ّم هذا الغالم: يخملكم جنمبجهلكهني جغ . مض ُّـيطنيممالهنهتخص نخميط عحكتخىعم عجنجهلكهن

ي نَّـىعع هنخيمتلكن ظن ظألهب...هثخي:  حممئلكمشَّـجهلكن جع عحلهئ ع جلمبمثهت عجنسالنتمتلك ي  مملكهث
نيجسمث ني هن معالهنمثىعَّـ جفسمك عحفتمهلكظ مض خكتونعجفيطي مم أل  . عجنخيمب حممت

م ُّـمسجخ مض جضمب يعقع معسمبِّـ ي عي ي ظهث ي ُّـهبهئ جنمبهبهسهن ظن ُّـيطعحم جل عجنيطُّـ:ينحك
ق عحصلكأل مض ظمتلكجلمل عآلحكمبحمل ش ُّـهبهئمت ظن ُّـيطعحم جعوجعسالف ي نَّـلك هثح هثخيلكد عجنتجي

مغيط هنمتهتلك هنلك ُّـمئت عجنبهل ني ُّـ مل مملكآلحكمبحمل ي جلمف عييغ عحليعجعمثيهسجغيعجفمثهن ُّـ
فَّـلك نومل هنلكمممل عجنت ي حتتلكف عيمل عجنهيتيعجنمتمثجكنهثمث ي حممشهث هن شعغي جنمبمئلكقه معمسجخ جللكجعيعغيعهثخص ُّـمئ

عمغ ظحكمبحمل م ظن هث  مض قهنلكن  عخفسمبهبخليجعلكجنسمث نعجنيعهنِّـ جعحجمل ظنممهتىعن  هجمحق عخفخيمئ
م عإل  ن َّـىعن عآلحكمبحمليظمف عإل جلمبمث نظجنقحك ع ُّـستخيطهن  . مملكهث

.ضصصلضصص ك:عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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 نظيمع يلكظمل ظحكمبحت عخلو قهنلكني عق جنهئطيعن َّـىعع عخفخيمت حفالم عخفمتجي نعجنخيمئ

ينهثح عهثخص معجييع. فنعمع عجنت معمتلكحكبنظ ي عجنبحهن جع نجنمتبخل َّـىعن يخممتلك حصىعع عجنهئالن جنمتجيخيي
ي نهثبخل هنلك ُّـمتبمي جنمتلك ظن هثتسمبِّـ جع مض قهنلكهثمتلك هنمئلكجع خكبهتلكغ ظجليطعظ عجنيطُّـشعجنمتهئلكغ  شي

عييحكمث ي حممشن شههنبلكهثمثمتلك نظحفىعنع ُّـمتخيعنن هبلك هثخيععي مم خص ظجليطعظ عجنيطعحف عجنىعُّـ جليعحم
 ظجليطعظ عجنيطعحف ممخص هثيطعحم جلمت ظجليطعظ مض نمغمئيطهثلك هثيطعحم جل هنخيتظن عخفهييعنك جعمتلك 

 .عخللكقف
ي نقمميعهثلك ظن عجنيطحملكل شينخميط ظخهثلك عمل َّـىعن عجنمتمئجيمل مض ظنم ظجعحلكغ جلمب عجنهئالن

ن جعمتحييجعيط مل يظهنلكن عجنهييعم عآلحكالهنمث ييجعيط  نعجنيطحملكل ظهنلكن عآلفُّـلكن عآلحفيعه شوظن ُّـهئ
ن جعمتح  هن َّـهسيظ ونعجفيط ي مم نَّـهئىعع...و جغلكجنهنو نظهنلكن عخفمبحيطُّـ جعمتحش ظحفيعوظن ُّـهئ

ل حكلكأل عجنت هثيطعحم هبلك جل  الحفلكك وستلكف عمل هث هن عآلفنعغ نعآلحكمبحمل نعجن
 .عآلحكالن نعخفخيتمئيط

جلمبمثهت نهثح جلمتيطهنلك فحفمبمتلك َّـىعع عخفسمب عجنهلُّـ نَّـ هنسمب ظَّـ عجنبمثمن 
فع جنمبيطحملكل جل جفيعُّـ َّـىعع عحلمه عحلمهخلعجنسالن  .ه مغخيمبمتلك هن ظهثهيسمتلك مغمت

يعن عجلمتيطه ن مغمتيطُّـ عقع مس ُّـمببيغ يهنمل جفي ن جلمف ظمعشهلكييعجع ي ُّـهئ  ي حمخيمبمثمتلك ظن هثهئ
و آلن هنشيعيحكتخييطعف يجعسخل يهنمل عحليعغ هنيعمعيطُّـ َّـىعع عجنىغه  ُّـيعُّـيط عجنيطحملكل جل ي

عظ عجنيطحملكل جل عآلحكالنى ي ُّـشي هبىعع عجنىغهيعآلحكالن ني ُّـتىغُّـ نهن . يخييعم ظهث جفلكهن جن
م ن مغمتيطُّـ: َّـمتلك هثمئ يعقع نمغيط عآلهثسلكن هثهيس خملكفقع جلمف ظن ُّـهئ خيمبمث حمن عخفخييعمممل هلك مض َّـىعه

ن جلمف ظمع قُّـيظن ُّـهئ جن شمل نعيحكتخييطعفي عجلهت  يظمف عإل جلمبمث نظجن ممخص ُّـجهحق عجنمث خم
ق جعخل عجنهييعُّـمئخل م األرض: عخفجههت م أ م إذا تداعت علي  نجنمئيط معيطعجلمن كيف ب

 حمخيمبمثمتلك ظن هثيطحف هنمثيطعن عجنيطحملكل جل عجنخيمئمثيطغ شجلمبمثمتلك عآلهن هن مجمث ظخمجيلكق عجنيطهثمثلك
ن عآلهثسلكن ي نعيشجعخص ُّـمتلكحكمك جلخنهثلكي نظن هثتسمبِّـ شنعخفبيطظ  حممبمثيغ هن عخفمتجي ظن ُّـهئ
يلك ني جسمثيمغمتيطُّـ و هن جلمبهبمتلك ظن هنطلكغيمئيطهنه خكمثأللك هن عخفإله ي ُّـيعُّـيط ظن ُّـتمهيطه آلهنلكهنمل ي

ه جنمبيطحملكل جل ي ُّـيعُّـيط ظن ُّـتمهيطو حمهئمث جعهبشيَّـمبهسى معولكغيهنمئيطهن إليعجلخصجلمل جلمبمث ظن جسمث



  للك ......................................................................... نجلضى مي مهنن نثسصجطنلسصحص
 ك بسرقغ يف جقسغ محالم خزسقغإللث نال حزسغ يمخغف هجفى نال إلنألجالي نخطآل فك

إل بششرقسغ خغ متزغ يخضخفن جقصهبغ حزسسغ نخقالي مضغ نخقسص إلإلسصإليفكف م
إليثزط ملكصهبغ خطنبح يف جصثصن تسصهضغ نثرضه  .إل

َأن يؤلف. ٣ سائلّ ّياسا جد قُ ا ما ًاً فّ  َ وسلمَاع جيب(ه ُ به خصمّ بعد ) ا
افِفرض سليمِ اع صن ضقن بذذسص إلرضخ خغ نثألشن خغ جمسفحصإل حقذض مي هتس؛هِه و

إلع خسسص خسصجص تضخسإل يضشخألبقذظ جيبُ هذا القياسَكونآلص آل وضع ا يخغ  .ً ناقضا 
 حسض نخسصه ينثرقفخص ضسص ضقضم نثكصحظ بصخضحصو حغ يفذغ بصثدسفهنن نخطنإلذص

 : مي خام خصىكآلحسض ثدسغ مضذص
حافظَن يدافعأ. ٤ جيب (ُ ا تخلص حغ شرقغ )ُا َو ة ّ ها  ـ َ إن استطاعـ عن ا

ف قياس شهوراتٍبتأ إل حششغ كإل ألشغ ال ضسزغ مي ضذقسض حزسسصلإل ال خغ نثقزامنِ من ا
مي إلالبض  حك حغ شرقغ ضطضض مي ضضنحعإلمشامال ضطضض شرظ يفع نخسصخظ نثسصتغ ي

 نخسزقص يف مي إلقذضيخغ ضسص ت. ضييإلضققسض مح نثدسفهنن نخطنإلذص حسض نخسصه خسشض
آلضزفي خزسصخظ نالجقسصه مح نثقزامن ينثدسفهنن خذص إل يمي نثكسص ال ضسزغ مي كإل

ضعّالبد ال حث نثدسفهنن إل مال ضذقسض سائلَأن  ا ا مهورُ   . وا
قة واب من اُوهذه الطر قةِسؤال وا قصودةُةّ الفنيُ  الطر م  هذه ُ ا  

صناعة هارةُ و ال تظهر،ا ذقُ بها ا خلصِ األسئلةِ  توجيهُ وا ِ وا  من ّ
اف زامِاالع  ألصنإلخرضخسقطو إلص تفتسغ نألجإلزص خف تإلضف خذطحص خسرسإلسغ  حصث. واإل

سميةِهةومن هذه ا لضذجى هبص نثكصحظ خقرطو حزسغ همضع نت ال سائل ُ   با
جيب جرد،وا ِ ال  آل جسف نخسصخظ جصإلال إلششام ح؛ّاتفق ٍو أي بٍ وجوابٍ سؤالِ وقوعّ إل

إلينثكصحظ جمسقص ال ثكطه نخقشنى ينجلفنن  . بغ ألتغ تزع نخسزصن نثطخفهنكآل
قصود دلُوا قةِ تأديةُ إتقان: من صناعة ا  حسبما تقتضيه ِ هذه الطر

وضوعةُواألصول ُالقوان  . فيهاُ ا
ن يمكن َنا أن نتوسعُو صناعةِ  دائرةّ إل يف هخصشسص ألي ضطي نخدسصحص ال ِ هذه ا
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مغيط حفمهخصن ظجفيطرلك رمبيغ ظهنلكن عيحفيع جلمف لكلكنجنمل نُّـبيطظ ظجفيطرلك يختتيس  جعمسن ُّـ

ي جع خميط معمئ عخفمتلكخمجهلكغ جلمف ظهيحلكغ عخفجالغ نعجنمهح نعجنهئتمك شجعسهسعم عيحفيع
عخم عيجنهئجكنهثمثيعجنخيمبهبمث قة ممخص قمميعهثلك شمليمل نعخف َفنتعدى هذه الطر هاَةّتقدم اّ  ، إ غ

ت فَبأن ن سلماتِشهورات من اِ القياسِ بتأ ِ أو ا
قض وضعّ لمحافظةٍ   ِ أو 

صومِ لغرض إفحام،ٍ وضع ُيتفق ٍو أي  ، ا فّ أ عظ هذا ا  مملكن جعلكجنجييعُّـمئمل ه حك
ن ش ظحفيعهوعجنسلكجعمئمل ظن مملكن جعجييعُّـمئمل م ي ن  سؤال عجنمتمئىش ظن عحلهيلكل و و ا  ِ 

واب م يمر،ِوا راحل و عِ  تلك ا بِ األر ت   .هاِ ب
فّلعلو دلَ تعر ِتقدماـ  ِ ا وسعةـ  ّ ن  عخفجهلكق عجنمثهتلكَال يأ هذه ا  ُبل يم

َأن نتعدى إ أبعد ئذّ ك حي ص،ٍ من ذ صناعة فال  شافهةَ ا ّ بل نتعدى بها ،ِ با

تبة ر وا حر ة منها ّالسيماـ  ِو هذه العصور. إ ا شارـ  األخ ِ بعد ان
صحفِالطباعة ناقشات ُ أ،ِ وا ري ا جادالتُما  كتابةُ وا ت  ،  ا  وت

سلمات ِا
شهوراتّ قة،ِ وا هانيِ  غ الطر َتألف من دون أن ت،ِةّ ال ُ  صورةّ
سميها قياسات،ٍ وجوابٍسؤال ك  ٍ ومع ذ سمي،ًةّ جدّ ب أن  َ أو ي كّ  ،ها كذ

شمل دلِ من أصول صناعةٌها كثُو َِ ض فال،هاِ وقواعدِ ا ا  هذه   دخو
صناعة ِِا اِها وآدابِ قواعدَا بعض وشمو  جنمبهبحلكنقعغ عجنت ي ُّـمئ حممثهتلك : ظه،ها 

عغهحكهسعم  .ه ني مغ
   ؠءدُئ) ٧(

قعغ نعخفسمبخصغيهنمئيطهنيعن : خممبمتلك حممثخص حكب  :ه ظُّـٰهلكيمعمئيطن نشيلكغ عجليطم َّـ عخفجههت
قعغ ُّـستمتيط عجنمثهتلك  شنعخفجمثمك عخفحلكحمىح جلمف نضخيهن عجنسلكأل عجنمتلكخمىش  س مميظن عخفجههت

قعغ شينعخفسمبخصغ ُّـستمتيط عجنمثهتلك عجنسلكأل حممئيش ه نظن عخفجمثمك ُّـهسجن خممثلكحكلك هن عخفجههت يي
ق جنمثتخمبيس جل هنهتلكمجمل عجنسلكألييجعيط عجنت  نَّـىعن . يظن شٰه حصلك عجنسلكأل نعجلهبهت

قعغ عجنت ُّـستخيهبمبهتلك عجليطمظ ن جفمئيعخفجههت هلك نعخمخيلكي مض خممثلكحك خميط معهئ ن جفمئشه هلك ي نخميط معهئ
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ق ق ُّـسهب هنميلكجنجيملينعحكتخيخصم َّـىعع عجنمئس هن عحل. وجمحق هنجههت ه جمحق عخفجههت  .ي

نا فيما سبق: نجعلكجلهبمبمل َ إ أن مبادئَأ دلّ  عليها ُ ال تعتمدِّةّ األوِ ا
صناعة شهورات،ُهذه ا سلماتُ  ا ُ وا ي مم  مض هنبلكفع عآلخممثسمل معخييعُّـيمعمئيطن نخميط ّ

شهورات ش هنمتهتخص نجعمثلكن ظخمسلكهنهتخصونعجفيطغ ِوأن ا ةُ مبادئّ ش سبةٌ  سائل ِ بال  إ ا
جيب سلمات ش هنمتهتخص ظن ُّـستمتيط عجنمثهتلكو نعجفيطي حممثهبهئ جنهئوا ُوا تصّ سائلٌةّ   . با

شهورات نا إ أن ا ِكما أ وزّ ونُ  ً حقا واقعاَ أن ت ً ن هنجيلكجعمئملّ  ه نمعهئ
عخم نجنهئ عحكتخيخصم عجليطمظ يجنمب هشلك هنجيلكجعمئملع ي هن جفمثهن ش حصلكي عخمي مثهن  جع هن جفش جنمب

قغع هشلك هنجههت ن ييجعيط لكغ مض ظمتلكجلمل عجليطم يمئيطهنينجنهئ جعخص ظن عخف.  جعخل عجنمتلكقي ظن معهئ
قغ عظههنجههت عخم ظن جمحق هنجيلكجعمئمله مملكهثمن هنجيلكجعمئمله حك ه جفمئلك همليهنمئيطهن حممب عحكتخيهب شو جنمب ي

قغههنجيلكجعمئمل عخم جنهئمتهتلك جمحق هنجههت و جنمب ه حممشن َّـىعع ُّـخييط هنميلكجنجيملي ظن ييجعيط ي آلن عخفجلكفم شيي
هقغ مض خممثلكحك جنجههتيعهتلك ي آلشلك هنجيلكجعمئمللكغ عخفجههتيمئيطهنُّـستخيهب عخف عخمي  هن خمبمث ط جنمب

ن عخفييجعيط يهنلك قمميعهثلكن مض عجنمقَّـلكن هن ظهث  عخمه هنجيلكجعمئملهمليلكغ ُّـمئمثمتمثيمئيطهنظن معهئ ي حمسشلك ش جنمب
عخم ُّـخيتهبيط جلمبمثهتلك مض عجنمقَّـلكنههنجيلكجعمئمل عخم و جمحق هنجيلكجعمئملهمليهنمئيطهن حممب عحكتخيهب ش جنمب  جنمب

قعغ جنجههتيعهتلكيُّـستخيهب عجليطمظظن ييجعيط نمض عخفمئلكن ممىعجن . همملكن هنميلكجنجيمل يظجل  ش عخفجههت
ن هنجيلكجعمئمل عخم ظن جمحق هنجيلكجعمئملههن ظن معهئ عخمشو جنمب  جع ش حممبمثيغ جميعض هنجيلكجعمئتهتلك جنمب

قغ ن هنجههت جنملهجميعض ظن معهئ لجد ه هنمئب ستعملّو  ُاستعمالّأما . هِها  قياسَ أن 
ق شهورِ غا صناعةـ بما هو حق ـِ  ا دًطة مغالّ فإنه يعد،  هذه ا  .ّ من ا

ن عحكتخيخصم عخف: حمال ُّـمئلكم عخم هنميلكجنجيمليمئيطهنمممث ُّـهئ  طهمل عخفجيلكجعمئمل جنمب
قعغ : يحممشهث ُّـمئلكم شلك يظجل يعن عجنمييعك هن ظمتلكجلمل عجليطم عحكتخيخصم عخفجههت هن مم

عخم ظن جمحق هنجيلكجعمئملههنجيلكجعمئمل  و جمحق هنجيلكجعمئملولكغيهنمئيطهنني ُّـيععف هن عخفميلكجنجيمل عحكتخيخصم . و جنمب
عخم  عحكتخيخصم هنلك َّـ حفالم هنمئتهش:  ظن حممئشي جمحق جضمبهتلك مضولكغيهنمئيطهن جع عحكتخيخصم شجنمب

عخم  .هعجنمهمتلكجلمل نعن مملكن هنجيلكجعمئلك جنمب
ِ استعمال أية  ليعجليطمظل  ّألنه ٍ قضيةّ ر ّ ِال يد أنها  نفس األ

ّ نما ، حقّ ّ و
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م:يقول َ إن هذا ا قغي عجنمئٰهمثمل  نَّـىعع جفهئ،ةّ  هذه القضيٌ واضحٌ ظاهرّ  شعخفجههت

ف ع مُو ك ا ونُيع بذ مُ و ىُ ا  .ٍأحد  ً مقبوال 
ث إّثم  نا   شهوراتّنا أ لشهرة أسبابا توجبِا ُ أن  ً  ني ُّـجهجكك ظن هاّ

قعغ خمٰهلكُّـلك هنجيلكجعمئمل ن عخفجههت عخمهمعهئ ن هنجيلكجعمئملش جنمب عخم نخميط ي ه جع خميط معهئ  جنمب
ن قغيعهثخص نشمعهئ ن هنجههت و هنخيخلو جنسبمكه معهئ عخم حممئيط ُّـهئه حممشن مملكهثمن هنجيلكجعمئملشي ن ظجفيط  جنمب

ف نجنهئ يشظحكبلكغ خكهتيعهتلك هثهييغ هنجيلكجعمئتهتلك  ش هنجيلكجعمئتهتلكعمل مجمث ظحكبلكغ خكهتيعهتلك  معخي
خص مملكن حكبمك خكهتيعهتلك عخلمب ظن عجنخيلكفغ ظن عيهثهيخيلكم ظن عجنثمئلكحممل ظن عجنهيمبسهيمل ظن يحميعجع

ق عمل .عيمغتخصل ه عخفجههت  نهثح قجن هنلك قمميعهثلكن مض جعحهن ظحكبلكغ عجنجههتيعغ هن حمت
ه شظ عجنبأليع جعلكجنمتجلكحكمل جعلكهثهيخيلكم هنلكي نعخفحمئيعجنخيالهنملقهنلكن  ي حممشن َّـىعن عجنجههتيعغ حكببهتلك حمت

عخم نعي يعجنهيمئهتلكظ ي آلشلك هنجيلكجعمئمل جنمب  نهنث عجنجههتيعغ مض ش خفلك ظحمت عجنهيمئهتلكظ جعخالحمهتلكي
ههثحييعُّـمل نجنهئ مض عخفمئلكجع َّـمتلكم شعحلهئ جعلكحكتحلكجنمل عمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جل حفالم ي ي معيطي

م جعلكمغتخصجلهتخص ذنقهشقجن حممئيش س جع معيطجل ظن عجنمئ ي  نَّـهئىعع شعجنتمسقُّـىط هن جفتهبمثلكغ ي
قعغ ظحكبلكهبلك عخل. ي هن عجنجكَّـلكغ عجنت ُّـهسهن هبلكوعحللكم مض خكمسن ممثحق  ش هبلكيلكظملحممبمبهبجههت

يآلشلك جنمثسمن قعمعمث  .و حمتحتلكف عمل حكبمكه جللكقكه جع َّـ ظهنيعشز ي معخيمبهملي
شهوراتَوذكرنا أقسام شهرةِ أسبابِ حسب اختالفِ ا   وا.  فراجعِ، ا

شهرة ستغ عن اِكون ا َ أن شهرة:سبب ال  شهورّ ست ذاتيِ ا ر،ًةّ ل  ٌ بل  أ
رضو:  ممخص خملكمشهي حمهت هنخيمبالجليعيضي مم : نجفسمك عجنمئلكجليطغ،ٌرض  من ّالبد  ٍ 
ست  كحقية. ٍسبب ِول قّ ر ا لحق ذاٌ ال  أ ٍ بعلةُلعلُ ال ت 

 هن خمبمث ؛ّ
ف عحل فن قعجخش حكبحلكهث نمعخيلكملينمغ س حممشن نمغ فعغشي ُّـخيمب يي مغ  ش جعخالم جعلكخم عخف

فَّـلك جللكقك هحممشن نمغ و حمتحتلكف عمل جلمبملي  .ي
شهرةُوسبب ونّالبد  ِ ا را تألفَأن ي ُ أ سهولةُه العقولُ وتدرُه األذهانً  ٍ، 

م ن ا ا  ك  وال ذ مهورُو ِ مقبوال عند ا
نهمئ وشاً   .ًعا ب

ُ يتوجه،و هذا شهرة:  وهوٌ سؤالّ نت ا ستُإذا  سبب ال   فكيف ،غ عن ا
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شهورات بادئ األوِجعلتم ا سبة: أي،ِةّّ من ا ك ست  :  ظحفيعهو نجعخيبلكقغ؟ً ل

قعغ هن هنبلكفع عآلخممثسملظ يمعمئيطن ستمتيط عجنمث نَّـ ي ى نعخفبيطظ ُّـهبهئ ظن ُّـشين عخفجههت
م.  ظحفيعوُّـستمتيط عمل خظ  شعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل هن هنبلكفع عيحكتيطيم: ههنثال جلمتيطهنلك هثمئ

وتمتلكف عجنمث مض هنمئلكن عيحكتيطيم نجنهئمت ي ُّـستمتيط عمل خظ ُّـهبهئ عيحك:حمهبخيمتلكن  نخميط شي
قعغ هن هنبلكفع عيحكتيطيميمعمئيطن ن :ي نهنخيمت ظشلك هن هنبلكفألشي ظن عخفجههت  ظن ي معهئ

ن حصلك ظحكبلكغههنهئتسبمل ي نَّـىعع ُّـمتلكمض هنلك قمميعن عخفمهمت َّـمتلك هن ظن شه نظن ُّـهئ ي
قعغ  قغيعهثخصعخفجههت ن هنجههت حممث جعخل  حمهئمث ُّـهبهئ ش هن عآلحكبلكغو جنسبمكه معهئ عجنت

شلك هنهئتسبمل شلك هن عخفبلكفعهمغخيمبهتلك هن عخفبلكفع نجعخل مم ن :يط حممشن هنخيمت مم  ظن ي معهئ
قعغشههنهئتسبمل شلك هن عخفجههت ن هنهئتسبمل: نهنخيمت مم  . هن عآلحكبلكغو جنسبمكه ظن معهئ

ن يمهمتنظمغلكغ عخف يخميطق  ي حممشهث خفشي هتلكحممن مض عجنبخل:  جعخص جفلكظمبي لك مغخيمبمتلكَّـلك ي
ه ظشلك جنمثسمن هنهئتسبمل حمال هثخيمتشهن هنبلكفع عآلخممثسمل م يعآلن:  جع عخفبلكفع جلمف خمسهبخلشي

ي حممششلك جعيطجسمثطهعمغتخصل عجنمتمئمثٰهخل جضلكم: يخمٰهمثملههنلك ي حكبمك جن ظظال هن خمبمث   ي هجنمثملي ظنهملي
ي جعخالم هنلك عقع خممبمتلك مس ُّـمببيغ عجنمتلكق عجنمببلكق عجنهئىععألشحكبمك حصلك يآلن : ه هنثالط حممثجلكغو

 .مئس عجنثلكذنَّـىعع َّـ عجن.  حممثهبهئ عجنتخيمبمثشجللكفهت مغيعغ جلمف قجن
ل : م هن عخفبلكفعيعجنمئس عآلن:  ظحفيعهوجعخيبلكقغ ض م جنمبهب غ عخفحهب َّـ هنلك مملكن جغب

مع جن حممثهتلك جليعضمث: نعجنمئس عجنثلكذ. ي حمال ُّـخيمبشهلكيحممثهتلك قعمعمث .  حممثمئب عجنتخيمبمثشهلكيهنلك مملكن جغب
قعغ هن عجنمئس عجنثلكذ ق عجنخييعضمث: ظهشنعخفجههت  . ممخص قمميعهثلك حمتمئب عجنتخيمبمثشملي َّـ هن عآلهن

 ى حممبخصقع مغخيمبمن هن عخفبلكفعطش عقع مملكهثمن معمئب عجنتخيمبمث:صلحظ بىجنهئ 
ه عن عجنمئٰهلكُّـلك عجنت معمئب عجنتخيمبمث ظُّـٰهلك جلمف خمسهبخل:حشيشىك  :ي

جفهتلك جلمتيط عجلهبمثط هنمتهتلك ي حتتلكف عمل معخيمبمثهخمس ض  هن خمبمث عجنمئٰهلكُّـلك ش جن
ه حممشهث نعن مملكن حصلك عحكتيطيمشمليعجنهيجييعُّـ يظن خممثلكحكلكهتلك هنخيهتلك ي معميمثمك جلمتهتلك ي عي شه نخممثلكقي

جفهتلك ي حتتلكف عمل معخيمبمثشهألخصفع ض  .و نجن
 ي حممششلكشيقنعُّـلك عخفثمبهن معسلكنه خملكألهبتخل:  ممخص جن خممبمنشو هنمتهتلك ستلكف عمل معخيمبمثهنخمس
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هخمٰهمثمل و نجنهئ حكببهتلك جمحق نعضِّـهحصلك حكبمك ي ي جنمثثبمن ظن ي حممثمئلكن جلمبمثهتلك عجنيطجنمث عجنيعُّـلكيضشي

 . يقنعُّـلك عخفثمبهن معسلكنه خملكألهبتخل
 ه هنمتهتلك جن حكبمكهخمس: مبمث جلمف خمسهبخلعجنمئٰهلكُّـلك عخفهئتسبمل هن عجنسبمك نعجنتخيعقنش 

هجنهئمت نعضِّـ قشهيمن عجنمثو ي ُّـمبتي  هنمتهتلك حكببهتلك ه نخمسشي نمممسشلك ي حكبمك حصلك جنيطه عجلهبهت
قو حمتحتلكف عمل معخيمبمثوجمحق نعضِّـ قعغ هن عجنمئس عآلن.  جنمثمئبمبهتلك عجلهبهت م ينعخفجههت

 يمن عجنمث نمممسشلك جمحقو جلمتيط عجنمتلكق ني ُّـمبتهيه نَّـ نعضِّـه حصلك حكبمك: ظهشهن عخفهئتسبلكغ
 : ظن ممخص خملكمشخيمبمن هن عخفبلكفعى نجلمف َّـىعع عآلحكلكق مغط جنيطجسو هن حكبمكوهنهئتسبمل

واب َإن سبب: وا شهرةِ حصولّ مهورِ ا ى ا وضوحه  ونِ،   ُ أذهانُ ت
مهور فلةِا جف ي ُّـمبتهيشه حمهت حصلك حكبمك، عنهً  ض ق عجنمثى نجن وال  شمن عجلهبهت

ِ إ ُتلتفت شهور انتقا م ا شهورات فيبد،ا إ ا ا أن ا ِو  سبةُ غّ ك  ٍ   
ق: ظهّ كأنها،ٍمن سبب ها ْانتقلتها ِ نفسِمن تلقاء ش ظقَّـلكن عجلهبهت  عمل :ظه إ

قعغ عحكجيمل ظحكبلكهبلك عخلشعخفجههت  ُ يعتّنماو شيلكظملي هن ظن ظقَّـلكش عهثتمئمبمن عجنمثهتلك جع
مُكون سباِ ا ك ه بمالحظةُ االنتقالَ إذا صدرً،  بِ إ  يعهثخصيمثمل  عجنمئٰهي حممشن،ِه س

ن  ههثحييعُّـملمعهئ مغ عمل حكببي ظن ييجعيط  حمهي هنثلكم عخفثمبهن شي عقع مملكن جفهئهبهتلك ستلكف عمل عجنت
 يجفتيمل عجنت معثبمن ظن قنعُّـلك عخفثمبهن معسلكنه خملكألهبتخل يمل عجنيعُّـلكضمثيمعمبتهيمن عمل عجنخيهبمبمث

قغشمعمئب هبىعع عحلهئ ق جنهئ ش نجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن مض عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت ي حممشن عجلهبهت
 ِوهذا من قبيل القياس .ي ستلكف عمل عيجنتهيلكغ عمل عجنسبمك قغمل عخفجههتيُّـمئب جعلكجنمئٰهمث

ات ال قياساتا جر ُ  ا وضع،ها معهاّ  هن عجنمئٰهلكُّـلك هِ  ما أوضحناه  
ِفإنها مع كون شلكغيعجنهيجييعُّـ ا قياسّ سببـ  ٌها  قيُوهو ا صول العلم ا ـ  بها ِ 

بادئ غدَع سبةِوها من ا ك َإ أن حصولً نظرا ، ا   خٍ فيها عن سببِ العلمّ
لحوظِغ  ٍِ لعا يه؛ عنهٍم ومغفول  وضوحه   .  

س:ال ّثم  س   ّ أنه ل دلًشهوراّما   ه نَّـمتلك حكهسعم. هو من مبادئ ا
قي مم َّـ: ظحفيع نمعمئيطُّـيعن ق ني ُّـخييط هن هنبلكفع عجليطمط ظوهنجههت  جعخيىش ظخمسلكن عخفجههت



  طضص .........................................................................ظمتلكجلمل عجليطم ظن ظفعغ عخفمتلكمكيعغ
ط  يفنن جعخيىش ُّـخييط هن هنبلكفأل

عغع ق جن ظخمسلكن: جل هعن عخفجههت ي هن َّـىعن عآلخمسلكن ُّـخييط هن ه ننعجفيطهغيخييطف هنتي
 .عآلخمسلكن عآلحفيعه حماليظهنلك  نشعخفبلكفع
ضِّـ جنمتلك. ي خميط معخييط هن هنبلكفع عخلجيلكجعملشهثخي و ظن هن:ينَّـىعع ُّـ  ُّـيعُّـيط ظن ُّـتمئ َّـىعن ي

 شعجنمهمتلكجلمل نحتمه جن هنمبهئتهتلك ني ُّـمئ مض عخفميلكجنجيمل ظن ي معمبتبيغ جلمبمث عخفميلكجنجيلكغ
قعغ نظخمسلكهنهتلكظن ييجعيط   شي ُّـستجيمث ظن ُّـتخمبيس هن عخفميلكجنجيمليجفت شُّـمئ جلمف عخفجههت

قعغ شهرة طنظن ُّـيطعحم ظهنلكن عجنسلكأل عقع جملكجنيش مض هنث َّـىعن عخفجههت َفإن ا تلفّ  ُ 
شهرةِ تأثِةّ  كيفيِ األسبابِسب اختالف هذا االعتبار تنقسم. ها  ا  ُو

شهورات   :ٍ أقسام إ ثالثةُا
شهورات.١ عقيبُ شهرتُ و ال ال تزول،ُةّقيقي اُ ا أِها بعد ا  . فيهاِلّ وا

قغي عجنمئٰهمثمل يعن َّـىعن:  خممث جنحممب  خفلكقع ظلكقغ: مئخل معسمسمي حممشن مممتمن هن عخفحمئشههنجههت
قغ س نجعخييط قجن خضيط ظن عجنسبمك نعخمخيشط حمتبحهن جل عجنسبمكههنجههت  ُّـمئتيض ظن ي

قغ ن هن عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت  شيتمسهن نعجنهيحيس جلمت حمبخييط عجنتخيمئمثمك جل عجنسبمك نعجنشمعهئ
 .جل خكهتيعهتلك نمعبمئ جلمف جفلكحصلكي عجنمئٰهمثمل ي معىغنم

شهورات .٢ ي نَّـ ظهث جعخييط ظن معتخيمئُةّ الظاهرُا مك عجنسبمك نمعهيحيس جل ي
مغيط حكبمكه سمه جن علكهبألمتلكنشظحكبلكغ عجنجههتيعغ ه جعمسهث ي ُّـ  حمتىغنم َّـىعن ش حصلكه ظحمثِّـي

قغ جل جفمئمث شهورات: نجنىعع خملكم. تهتلك ننعخمخيهتلكمئعخفجههت رأي  بادئُو ا  ال ، ا
عقيبُ شهرتُتزول أِها بعد ا ِ،ِلّ وا ا أو مظلوما: م مثل قو ًان أخاك ظا ً. 

قغ عجنحيلكَّـيعُّـ ىمل ظظبحمن خكخيلكقع ُّـينَّـىعن عخفجههت ى نجنخيمب هنلك قعم ُّـشيعحمه ي نجنهئمت شمتلكفه جعي
ه حممثهتلك ي خضيط حكببلك ظحمثحلك حصلكيبهتلك نمعتمسهنيجلمتيطهنلك معتخيمئ ُفإنه يقابل طه شهورّ قيُه ا   ا

م: ووه ن أخاكَال تن الظا ن    . و
يهة. ٣ ش شهوراتُا صل،ِ با سببُشهرت ُ و ال  رضٍها   ٍ الزمِ غٍ 
شهرةُتزول ه نجنهئمت جغلكجعمنه جنجههتيعهتلك حكبمك: ظه،ِ بزواُ ا  شو فنن جفلكمو حصلك مض جفلكمي



هيب اجنلكمتيش................................................................................ ٢٨٠ ح مي  ٣ ـ ج  
يغد زواهي  مثل ،ٍ حالَ دونٍ وحال،ٍ وقتَ دونٍها  وقتُ شهرتُفتكون. ّوحمىسول جمهش

اسِاستحسان ِتقدم الع ا ِ ا شواربّ لوكِ إلطالق ا عض ا ِ تقليدا  راءً  ، واأل
سببَا زالّفلم ارب واهيمش ُ هذا ا ا اهيهئ ك واألمئيغاء مممشمس زالت هذه  ،ّألن اجنمش

 .ُ االستحسانَ وزالُالعادة
لجدلُوال يصلح نُلّ األوُالقسمّ إال   مثهشىح اهيمس َ حيهش. دون األخ  ىع

هيهيىط مئ اجنهئمك هيين واهي هيدئ اهيمسملهيس اجليعهلاهي ن مئهثهيهيمتهي،ّرات مل مئ ّ ميخل أن ،ً ىعهس
مثهشىح َمئ ن مئهثهيهيمتهي، مل صلكهيمهُّـ اهيمنيطهينًُّـّ جيخن ىعمسمللكملًُّـّمئمسيعمئ ىع  .ً ىعهس

طابةِ فقط  صناعةُ تنفعّإنما فُةّالظاهرّأما  يهةّأما  و، كما سيأِ ا ش  ُا
شهورات شاغبة خاصها ُ فنفعِبا غالِ كما سيأ  صناعة،با  .طة ا

)٨ (ّلت ا  
مكُّـ مل أن ُّـ اهي ٍوامميعّ ميىح ّال إجههسهيل وال جه هيدئ األخيمل  اهيهسالم ّحممسيعم مئ مئ

ن مئ ٍُّـّمئمسيعمئّ ميىح  وهيهس ال جيَّـ مل، هيمشمسملهيسًُّـّمئمسيعمئ ىعهشهس أن ىعمسىش ،مهلكمكهي  أن حمهس
هيدئ رات احلمسملمسمل: ً أىعهبهيّحممسيعم و،اجن ّأن اجنهئمك هيدئ اهيمسملهيس اجليعهلّ مئهي ّ وميىح ،ُّّـ مئ مئ

يعأ هنل ، هيًُّـّمئمسيعمئهيمهُّـ اجليعل ىعهشهس أن ىعمسىش  هيمبلكٌيط مئ هيئىح مهلكيعمئهي ىع ّ حيمين اهي
ىسم جم مسهيده ومئهي اهي مث وامه هيحييس مهحن و ملَّـ مهلكيعمئهي جيملَّـ هيمل لكيع ،واجن  ىعهشهسلك أن ىع

ٍ خيهبملُّـإٰه رة ّ يعالهيًُّـّمئمسيعمئ وجيمثمشمكهي ٍُّـّ مممسملمسملٍمئهئمك ّ ميىح  جيَّـ مل وهيهس ال، مل اهن
يعالل اجليعهلٍُّـّمئمسيعمئ هيدئ االهن ن مئ مئ مثهش حيملهشهس ،ّ أن حمهس  وهيهس ٌُّـّمئمسيعمئىح َأن حم

هيدئ ن مئ اجن ٌمنهتيغىعُّـّ ألهنهي ،ال حمهس رة احلمسملمسملّ ّ حيهسىح  ومهحن يطىغا؛ُّـّ حميغخمىش إٰه اجنهئمك
يعأ ِّـ،ًُّـّمئمسيعمئ ىعهشهس أن ىعمسىش ّ هيمشمسملهيس اجليعهلٍمئ يعٍُّـّمئمسيعمئّ ميىح  وهيمل  هيمشمسملهيس ًأ مئ

ُّـّمسيعمئ حيميذا ميهيمنِّـ اجن،ّاجليعهل يعأٍُّـ جيخن مئهس ًمنهتيغىعُّـ وإذا ميهيمنِّـ ،ٌ حيمك مئ ِّـ ّ  حيمك هيمل
ُّـ ّمسيعمئويطىغه اجن. ٍيعأجمهش يعأّالجميع  ّاهيلكهتيغىعُّـُّـ اجنهس هيدئ اهيمسملهيس ٍأن حميغخمىش إٰه مئ  مئ مئ

رةّالجميع :  أو حيمسىحّاجليعهل  جم مل صلكهيمهُّـ ّحممسيعم منهتخن مئهي ؛ٍُّـّ مممسملمسملٍأن حميغخمىش إٰه مئهئمك



  صطص .........................................................................ظمتلكجلمل عجليطم ظن ظفعغ عخفمتلكمكيعغ
ن جعيطجسمثيهنمئيطهني جفمثهن قمميعهثلك َّـمتلكم ظهث ي ُّـجهجكك مض شعجنمقَّـلكن  همليلكغ عجنمقَّـلكن ظن معهئ

ن شهجنمثمليظن ههثحييعُّـمل جع خميط معهئ  .وملي معيعمغ عمل جعيطجسمثي
 ما هو مبدأ
ٌ

لقياس معناه ُ أنه يصلح:  ب، ًةّمقدم َ أن يقعّ س  ن ل  ُ ول
ونٌةّمقدمما هو ّ   بادئَ أن ي ونّإما  ُةّقدم بل ا، من ا ها من ُ نفسَأن ت

بادئ ت إ ا بادئ أو ت دِ القياسُاتّمقدموعليه ف. ا وز ا ونُ    َ أن ت
شهورة ن هن عخفبلكفعًنفسها   . حمتهئ

وز ونُو شهورةَ غَ أن ت شهورةُ ترجعٍ  ات ّمقدم كما قلنا  ِ، إ ا
هان ون: ِال ُأنها ت ونًةّ بديهيّ ديهيًةّ نظرُ وت ت إ ا :  ظحفيعهو ظن جعخيبلكقغ.ةّ ت

ن جعمثمتمل هعهنلك ظن معهئ ي ه ظن هنبمثمتملي  .ي
رجوع شهُوا نِورة إ ا و جلهتلك جل لكيعُّـ عخفجهلكهبمل :مي عآلنعجنمتح :    شقمغ
جلهتلك جل لكيعُّـ: نعجنمتح عجنثلكذ ُّـ خملكم.  عخفمئلكجعمبملقمغ  :نجنبمثلكن َّـىعُّـ عجنمتح

سب. أ  نعجنت معيعمغ يعجنت عحكتهيمثيط هنمتهتلك مض عجنمئمثلكق عجليطمظل  يعجنمتحييعُّـملي عجنمئٰهمثمل َأن ت
قارنةَشهرت  ل هن عخفبلكفعوعمل نعجفيطغ سةِها من ا قا شهورة إِ وا س .  ا شهورةّو َ ا

قغ:ظه بالقرائن عحكجيمل عجنمئيععأل ظقمغخيمتلكَّـلك عمل هنجههت قارنة .وملي جفمئمثمئمثو جع  ّ ب القضيُوا
شابههماّإما  قغ عحلمئمثمئمثيمئيطهنعخف( ل قابل )مليمل نعخفجههت دود أو  من   و.هما فيهاِ ا

شابه قابلِال هنَ انتقالُ يوجبِ وا ِن تصور شهرةِ مِ ا  شيعجنمتحييعُّـململ يمئيطهن نَّـ عخفحداهماإ ّ
ِإ تصور شهرة انيةّ ن هذا االنتقالِ ا م ي ن  ن عهثتمئلكم  ً.  نفسه واجباُ و حمال ُّـهئ

ق خكهتيعغ  ق خكهتيعغ عآلحفيعه ذنقُّـعيعجنىعَّـ هن معمه يجفيطعرلك عمل معمه  جع خميط سمه شهلكي
ونّنماو شنخميط ي سمه شهرة األخرىً إحداهما مقرونةُ شهرةُ ت  . 

شُمثال  قوِابه ال
ُ

ن إطعام: م ضيفُإذا  هخمٰهمثمل يحممشن علكخيلكن عجنٰهمثل ً  حسناِ ا  ي
قغ  ي جنهئ خكهتيعغ َّـىعنًضا أيٌه حسنِ حواُفقضاء  ل هن عآلهنو جنيطه ممثحقههنجههت
قف حممثهتخص نعجفيطشعآلنملي عجنمئٰهمثمل جنمثسمن ممجههتيعغيعجنمئٰهمثمل  ه نجنهئمتهتخص هنتجهلكهبتلكن آلن عخف ي  ي

علكخيلكهن : مغمثمكى آلشهتيعغ عآلنمل جن حكمسجنمتلك جل حكبمك خك: جملكُّـمل عآلهنيعشنَّـ عجنٰهمث



 ك ه ن  قن خفصم مثسذع................................................................................ ككك
ي إلشغ غشعيثغع يحسغو مإلشغصو غشزص جفص. أل  ىضطم مخغفص ىلو خصو ق إلجرصخغي

 قأللو جشطم خذصل ثغمالفغ خشغض خدشطم لجرصخغأل لأل يخغتغنم يف خذصل ثغمالفغ
ُفإن ح ضيفِ إطعامَسنّ شهورِ ا شابه ب اإلطعام،ٌ  ل ستوجبِ وقضاءِ و وائج   ُ ا

قارنة نهما انتقالُا هنَ ب ضيفِ حوائجِ قضاءِسنُإ ح ِ ا  . ا
قابلُومثال  قوِ ا

ُ
ن اإلحسان: م ي خذشض ىضطىً، إ األصدقاء حسناُإذا   أل

 قق حسزصبع مخدطضع حطىقي ثغسص مخدطضع ىلنم خصو مإلثغصو لحقي لضذصيخدشغهم
ي ىخسع خشظ ضطم خذطنمقي حفسغو مإلجصلم لخشغ ثغسضقيىمإلثغصو لح مخرطى خفشط  قأل

 بح خغو مإلجصلم لح يص خصو مخفزصبع بح مإللطخصل ىمإلحطمل خصو تزصبالألغ ثأللشأللأل 
 إ ُنت اإلساءة: ىخام خصهي ىبح خغو مإلثغصو لح مخدطضع ثغسص ي ثغسضألمخرطى

ًاألعداء حسنة
قابل  َفإن ا ِ  واألعداءِ و األصدقاءِ واإلساءةِ ب اإلحسانّ

هنَ انتقالُستوجب سةّ القضي من إحدىِ ا قا قارنة وا   . إ األخرى با
ون أ.ب سبةُةّقدم اَن ت ك ؤلفٍها من قياسَ شهرتً   ٍ

شهورات ّ  من ا
اٍمنتج آل خغ لخزض:ي خفال.   ي حتدع حث شفشفضيضأل ثزشزشي خدشغهميصمألخزطخي خشصجص خع أل

أل إلو مخسفشفض تففقيخدشغهم ألجضصو خع لشغ أل خع خفشع خص تزطو يف مخكصمألزطخمثأللثظ ظ أل
 أللقض خسغفسدع يضأل بطهيشيصمألسزطخأل حصشغ ضسسع مألجفرصشض بقيصألخغ خصو مثذسغم شرطض

ون قألمثذسغم مخسرطي فروضةُةّقدم هذه اَبأن ت  ٍاتّمقدم من ً مأخوذةُ ا
ظرِةّقدم نظ ا؛ٍشهورة سبةِّة ا ك نت  هان إذا   .ٍةّ بديهيٍاتّمقدم من ً  ال

يشرطضضشصه ىلو خصشض حسفشفض مخز ي خسسشص خغفسطمأل  حفسغو قي خدشغهميصمألخزطخ لح أل
آل لضذص ىجترع يخدشغهم  .أل يف مخزشصه مجلطيليضألخزطخي

)٩ (ا   
ٍ قضية  سائلَن ّ أل حصشغ لنم ق مخطي ضطضط لو ضسزظ ىغظ مثقصحظ مثفشصُ ا

ي خذشضأللو ضذسع جصمخغألألبط جشخغ   ه يخفال ه  ىمخزفطضع محلغع: بشو ضزغه خغ أل



  ٢٨٣ .........................................................................صنوعى اجلدل أو آداب املنوظرة
ً قلنىّون أو ال؟ ويذا اكسهال يتلننّعممن قد أ ،ّ

َ
 َ أو أوردِها  حال سؤاَ عينَورد

س ،هاَمقابل ّ فإنها  دلَسألةّ  يي: ى يف االصلالحّلريف املسهكى اجلدكن وت، ا
سلم .اكتي يورديو اكسوئل يف سهاكه أو يورد كموبمنو ّاكملنى عد أن  َو جيبّ  ،ُ بها ا

ّ ألهه بلد أن يسمم هبو املجنو ينمن ،ًىّكمدكعنننو أو كموبمنو ّ اكملنى فتمون تمك ّ
عل:  قام قول أو، يمحم هبو املجنوٍّ جديلٍ كمنوسًىّكمدككمسوئل أن جيلمنو  ها َو

سائل س ُ  نفس،ً جزءا من قياسهُا دلَةّمقدمّها   هلريه يف ّتمدم قام . ا
ّاكتي يراد االستدالل عىل إثبوهتو جمرد ّ اكملنى ّ فههه قبل اكربيون تمون،اكربيون
ً قلنى وبلد إقوكته تمون،دعوى قبل إقوكى ّ اكملنى ّ فهن،واملموم قذكك. ًكلموبى ّ

 . كمجدلًىّكمدكّ وبلد تسمنم املجنو هبو تسنى ،ٌ يي كسهكىّاجلديلاكمنوس 
كَإذا عرفت ٍ قضية ف، ذ  وأرشهو إىل ذكك فنام ،ٍ أو بلندٍ كن قريوٌا ارتباط ّ

ّ حني ذقرهو أن اكسوئل يبدأ بهبلد اكملويو بحني ال يكلر املجنو بههه يريد أن ّتمدم ّ
ٍ قلنىّ فمل،ينمض وضله وضع ٌهلو ارتبوط ّ ي يرادِ نقض ا  َ أن تقعُ تصلح،هُ نقضُ ا

سائل سؤال ا ن،ًوردا  درَ بعضّ ول َ به أن يتجنبُ القضايا   كن هاَ بعضُ نذكر،هاّ
ّ حتكل ّحتى فهذا أردت أن تسهل ،ٍ جمودلّ كملّكنو املنلميّبوب اكوصويو اكتي يمد

أن ال تسهل عن  حوول ّ كممنوس اجلديلًىّكمدك ويمون اكسهال ،اعرتاف اخلكم
ّكك ّ ألهك إذا سهكى عننو فتمون قد جلمتنو يف كلرض اك،ّىاملكنورات احلمنمن

 :ويذا كو عنوه بموكه. د فننو وينمريوّ وهبذا تمتح اكلريق أكوم املجنو كريد،واكرتديد
عل:منها لسائل أن  ب  َ أنه ال ي شهوراتّ سؤاى ّ احلمنمنِ ا ّ فإن ،ًوردا 

سؤال ديد شكها  معرض اُمعناه جعل عنها َا شجع،وال ُ وهذا ما  جيبّ   َ ا
الفة ارها و شهورِإن  ًىّكمدكّ أن اكسوئل أورد تمك املكنورات وجلمنو فلو.  ا

 فمنذقريو ،ّ ألجل أن حيكل اعرتاف اخلكم هبوّوت اكمنوس اجلديلّكمدككن 
ّ ال يلنر كننو أهه يكمٍبلريمى جأفمو . ك فننوّ ا

َ
سائل  شهوراتِ إليرادُا يف  ِ ا

مهيدْفليذكر ،سهاكه يل ا لقواعدِها  س دِ  ستفيدُ ال ير قضَ أن   ِ منها 
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جيبِوضع ّشغصسغئل شظفصغ فسعل سعاال شظعجطل املضظور احلطعطي ،ِ ا  دصعل ً

ّ ال أعه جيطل عطق املضظور احلطعطي،سعاصه شهوراتً سعاال ّ ِباعتبار أن تلك ا ّ 
اف بها ال مفر، عنهاٌمفروغ  . من االع

 ،ّ أن ال فسعل شن حطعطغ األسعغء وشظعتظغ:وصن اصوؠغفغ اصتي تطغل صظظغشق
ٌألن اصسعال شن ذصل صقتبق ً بغصتطظعم واصتطظم وصعق صقتبضغ ببحغ ؠظغشغ ّ ّ

ّ ألعه فضظق ، أصغم اجلظظورهّ شغن سعل شن ذصل شغعه بسعاصه فضطك صوشط،اجلفل
ٌهلم أعه جغفل  أو ٍ وإذا أراد أن فسعل شن حطعطغ يشء.بحطغئك األسعغء وبطظظظغ ّ

 أو بظحو اصسعال شن رأفه ، شظعسعل بظحو االستطظغم شن صطظى اصظطك،ّدصعل شظعته
 : أو صام شغل،يف حطعطغ اصصء

ب :ومنها سألّ أنه ال ي ميت ، وحطعطتظغ األشياءِةّ عن ماهيَ أن  ِوال عن  ها ّ
ِعليت(  .)هاّ

ّبعظغ ًشعام سبك اصوجه يف تسظعغ اصظظعغ شظعغ ّ ّ ّألعه فطك يف جواب :  وشظظغ يف ذصلّ
َألن مثل ؛َاصسعال بظم سؤالّ علم واالستفادةُ يرتبطّإنما ِ هذا ا ِ با ةّ غا دل وا  ، ال با

سؤال اهيُبل ا و احتاجِةّ عن ا ب أن يضعَ  ه في يل االستفسارَ إ  عن مع ِه  س
لفظ سؤال أو ،ا يل ا اهيِ عن رأيه وقوِ س سأل،ةّ  ا ّ إن ُهل تقول:  هكذاَ بأن 

سان يوانَاإل اطقُ هو ا  أو ٌ عغشكٌفل اإلعسغن حعوان: وال فسعصه فطفا  أو ال؟ُ ا
ٌغ فضطق اجلظظور بععه جغفلّال؟ إذ صو سعصه هبفه اصطعطع سأل ،ّ ن :  هكذاَأو  م ي و 

سانحد يِ اإل اطقَوان هو ا  .؟إذنه  فما حد، ا
سؤال ك ا ذ لمية ُو علّالبد ّ  ا سؤالَأن   ال عن ، عن قو ورأيه فيهاَ ا

 .ّأصل العلية
   ال) ١٠(

دل  َإن ا سائلُ ينفعّ يع ا يِةّ واالجتماعيِةّ الفلسفيِ   ي  ِةّوالعلمي ِةّ وا
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سياسي يعِةّ واألدبيِةّوا عارفِ الفنونِ و ٍ قضية و، وا ك تصلح ّ ونُمن ذ  َ أن ت
ة ك قضايا ال تُو.  بهًمطلو ث من ذ دلُطلبُس   : با
شهورات :هامن قيقيُا طلقةُةّ ا قعغ ، ا  ي ُّـمتبمي جنمبسلكأل ظن ُّـسمسم جعلكخفجههت
قف عجنومتألىع ي آلشلك جفمثشمل عخفجيمبمئمل نَّـ عجنت ُّـمئبمبهتلك عجلهبمثيعحلمئمثمئمث ن مض هن يجه معهئ

ظن ُّـستمتيط يستيطم ي آلن عخفهييعنك جعلكخفشي حمال ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنمئمثلكق عجليطمظشنعجنجكفُّـيط
م طيطيم هبلك حممثهتلك ي ُّـهبهئمت عيحكتي حممشقع خكهئشعجنمثهتلك ّألنها  شهرةّ نت بهذه ا  : ظه،ا 

سع شه هنجيمبمئملهمليجفمئمثمئمث ارٍ ألحدُال  شكيكُ إن تاجّح بها ُها وال ها إ ُ إثباتَ 
ٍحجة هةُوحكم. ّ مِها من هذه ا ديهيُ ح قعغ عحلمئمثمئمثى جفهئ: ظه،اتّ ا مل ي عخفجههت

ي ظن عجنبيطجسمث حمهئخصشجنمثمل مض عجنمقَّـلكنيلكغ عآلني عجنبيطجسمثىعخفجيمبمئمل مض عجليطم جفهئ لكغ ي ُّـهبهئ ي
ي آلشلك َّـ هنبلكفع عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذشعخملكهنمل عجنمقَّـلكن جلمبمثهتلك قعغ شي  حمهئىعجن عخفجههت

ي آلشلك َّـ هنبلكفع عجنمئمثلكق ش جلمبمثهتلكيمل عخفجيمبمئمل ي ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنمئمثلكق عجليطمظيعحلمئمثمئمث
ُفإنها ال ت شيعجليطمظ هانُطلبّ مع.  بال قعغ عحلمئمثمئمث: ظهّها أنهاُو مل عخفجيمبمئمل ي عخفجههت

سبةُغ شمليعجنمئٰهلكُّـلك عجنبيطجسمثن ك جةُسبُ فال ت،ٍ   ٍ ّ. 
شهوراتُنكرُومن ي ٌ معه حجةُال تنفع شملي عحلمئمثمئمثِ ا ِ ألن مع إقامت،ٌةّ جدّ  هاّ

ي عخملكهنمل عحلجمل عجليطجنمث:ظه شهورةُإرجاع شملي  عجنجييعم عيحفيع هاُنكرُ وقد يِ،ه إ القضايا ا
نكر. ًأيضاجفسمك عجنهييعك  لمشهوِومثل هذا ا ةُالعقابّ إال   ال ردِرات  سخر  ُ أو ا

القِ عبادةِسنُ حَ مثلُنكرُ فمن ي،هُ أو إحساسُواالستهزاء ينِ عقوقِبحُ وقِ ا وا  ، ا
عذيبُه العقابفحق  نجل َّـىعع عخفمتهئيع خملكم عجنجهمثىط عجنيعألمثيغ ش ي عخملكهنمل عجنيطجنمث جن،ُ وا

ف: ُّـمئلكم جن شوخظي مم مضيخك يعذ ظ:  نخملكمهعقع مغلكظ خكخيس: قحس عإل مغ  هَّـ ظهثمن هن
فهسظهثلك خكلكم: ظن يط حممشن خملكم فشَّـ خكهئ:  حممثمئلكم جنش مض نمغ مغ من ظه هن :  يط حممثمئ

 جنىعع شينهنث َّـىعع ي معمتهي هنخي عحلجمل!  ين ظس ني ظجلمب َّـ ظهثلك خكلكمي مض خكهئسظهثلك خكلكم
 ني ش مض ظخفسظهثمن خكلكم:  ُّـمئلكم جنشمت عجنمتلكقتظخف: حممشن خملكم. حممبمثرضغ نجنمثحيعم جعلكجنمتلكق

هفجنمث جنيطُّـ جلمف ظن عجنمتلكق هنهسخفمل قعغ عحلمئمثمئمثوحمهب. ي عضحمل ي ُّـمتهئيع عخفجههت مل عخفجيمبمئمل عجن
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م عجنبهل  مغىغععن نلكيعُّـمئمل عخفحلكنقغ هنخي ظن شجنيطه عجلهبمث نعجنت معجيلكجعمئمن جلمبمثهتلك جلمئ

عضحلكغشُّـخيلكخممك ف عمل قخكيطن ني ُّـمتهئيع عجن ن جلمئلكجع جعهبثلكجعمل ظخيمئملشي جنخيمب ُّـخي  شو نُّـهئ
خموممهب ف عمل عحلمثلكغ  عجني خممبب جل عحليعمممل حممثٰهجييعي مع جيبمثمك عمل ظخيمئ جعلكجنهئهتيعجعلكظ جنمثخي

ههنيعغ َ أن القمرِ مثلُومنكر . ظحفيعهي ستمدّ شمسُ نور   ُضحكُ به وُسخرُ ،ه من ا
ارِ مثلُومنكر. عليه َ أن ا ٌحارة ّ حسُ ي،ّ رارتهاوى بها   .  

شهورُطلبُ قد ي،نعم دُ ا شاغبّ بالقياس ا  ُطلبُ كما تِ  مقابل ا
غالطُةّّاألو ُةّالقضي هان  مقابل ا يَّـىعع مممب مض .  نحكمثمسجخ جعحث مض عخفميلكجنجيمل، بال

قعغ عحلمئمثمئمث  .مل عخفجيمبمئمليعخفجههت
شهوراتّأما  حدودةُا ختلُ ا  عجنت يعجنمتحييعُّـملي عجنمئٰهمثمل  هن خمبمث، فيهاَُف أو ا

 من َمانعفال :  ظن ممخص خملكمش آلجغبلكهتلكي حممثمئلكن جلمبمثهتلك عجنمئمثلكق عجليطمظشمليمعيعمغ عمل عجنبيطجسمث
دطلبها جة ا ّ با شهورةَ  مقابل مِةّ فًن ال يراها  شهرتهاُ أو ال يع ب،   هَهّ 

وآلن هن ؛ وأشهرُها بما هو أعرفِ شهرت ه ُّـيعُّـيط ظن ُّـثبمن ظن ُّـخييعم خكمثأللكي ظن ييجعيط  شي
ن َّـ ظخكهتيع نظجليعم  .ُّـهئ

اضي :ومنها ر وُةّالقضايا ا نيةهاُ و ٌ ألنها مب ةوّس   اّ جر  فال ،ا
لجدل فيهاَمدخل شهوراتِ وال مع لطلب،  ندسة،ِها با سابِ كقضايا ا  ِ وا

كيمياء نيكِوا ي كِ وا و ذ   . و

)١١ (ءؠ  ؠتآد  
 ي حمهئمث سمهمبهتلكط شي ظن سمه هنمبهئمل ظمتلكجلمل عجليطمهعقع ظقعف خكخيس

ضمثِّـ عآلمغلكجعمل جل َّـىعع عجنسهسعم مشجنت يط عآلهثسلكن  ُّـيعُّـهمعلكقغ: ه هثرضغ هنثلكي حممتمئ
ن خكجلكجللك ن جليطنه ظن هنخييعمممله جعحمثهن عن نخمخيمن هنمبحهبملشهظن ُّـهئ  جلمف ال ظن نخم َّـج

ى ُّـمئيطننلكمت ي  ي ظحفيعه ُّـيعُّـيط ظن ُّـتخيمب هنلك َّـ معخييعُّـ عجنجهجلكجلمل نهن َّـ عجنجهجلكله نمعلكقغشى
مم ن خكجلكجللكشنهنلك َّـ حكمب  .ه ني ُّـيعُّـيط ظن ُّـهئ



  ٢٨٧ .........................................................................صعغشف اجلقل أو آداب اينعغشكة
 صظي احلغصف األوش حيتغج إش اصطعم ،ّأغل منالننل اصظكق زنش احلغصتش ّسل ال

 ،إش ضطكصف االصطالحّ إال  ورن احلغصف اصثغغعف ال حيتغج،ش اصطظم واينامرسف إزنغإلضغصف
ّن قطظم زنطك األسخغص غطكقَصع ّغ شٰى صوح اصظتغزنف صعظعّ ف ّغت اآلصعكصبف صعغدة اينً

ّصغن منطظم صن. ّصظعه ال قطكف اصظعغدة ّ  . آىنكٌ وممغرسف اصظعغدة يشء،ٌ اصظعغدة يشءّ
ٌن اجلقل ضظظف أّمنظقم:  غظول،ق فقاضّمناإذا  ً صغدرا شٰى ٌ قظون سخكصق و،ّ

ّ قكقق أن قتطظم أسغصعف اجلقل صعوضحعغ صه ٍزنعغن أدوات فقه اصضعغشف صضخك ّ ّ
ً صظعه غظسه ال قظون صغدرا شٰى اجلقل رن اصواصلّاصعطكقفزنغننسن اصطكق   إذ ال ،ّ

ًشالصف زنش أن قظون ممغدال وأن قظون ضطظام صآلىنكقن وضبععغ هلم ضغذا قع ّ ً ّ بطي ً
 .ف اجلقلّ وضغذا قعبطي أن ال قظول ضن دون أن قامرس شعظع،صظعجغدل أن قظول

ّ أن اصطغصف إذا صكأ أدوات فقه اصضعغشف واصوسغإلم اصتي هبغ ّقتضقوضن فعغ 
أن ّالزنق  قظون صقصل زنغصظطم ّننتى زنم ،ً ال قضري ممغدال زنغصظطم،حتضم اينظظف

ّحيضم األدوات وقامرس شعظع ً صغن صثريا ، صبعم شظم األىنالقوفقا ضن. اجلقلف ّ ّ
  صغصضجغشف واجلود،ّ صعتطظعون ضوارد األىنالق،ن صتف األىنالقو اصعغس قظكؤضن

ّ وصظععم ال قظوغون أسخعغء ضغ مل قامرسوا ، وغحو ذصل...واصسخغء وأداء األضغغف
 .ف اجلود واصسخغء رن اصواصلّشعظع

ُوهلقا غضق اينضعل  عى ضطكصف وصل فقه صعك ضطّ اصطغصف زنغغه رمحه االّ
ًاألدوات أغه قظون ننغصال شظععغ صطال ً ضن اصسطي صتحضعظعغ زنعظسه ّالزنق  زنم ،ّ

ً صظظي قظون اصطغصف ممغدال صطال شظعه زنغينامرسفًشعال واستحضغرفغ شعقه ً. 
دل:َعرفنا فيما سبق َ أن ا سلماتُ يعتمدّ ِ  ا

شهوراتّ صيلَ غ،ِ وا َ أن  ّ 
صناعةِلكة  زنم حتضعم ضظظتعغ اصتي هبغ قظون ،ال حتضعم اصطالننغهتغ ِ هذه ا

ّممغدال صوق ن( ًغً َبأن يتم جادلّ سلماتُ ا شهورات وا ِ من االنتفاع با
  وقت ّ

ّ ضظظف صوقف رن اصظعغس رن اصظكوع زنعحو صو أراد أن قثبف أن اّورد أن أزنغ ننععظف صغن ذ )١( ٍ ٍ ٍّ
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اجة از،  خصمه االحتجاِج عندِا يِ أو عند االح غلو س  )ةّ من االنقطاع وا ل
ر يحي  خف ُّـمئيعظ هنبلكفع عجليطم نُّـخييعم ظفنعمع حممث،ٍل وهلةّ ألو كما قد يبدو،ّ اباأل

ُّـ يهثهيس مصلكفي خم تاج شهلكه رانُبل  لٍ إ  صلّح ٍ طو لكةَ   ٍلكة  َ شأن،ُ  ا
ران. ٍصناعةّ   ذا ا واردِو عةُ  لملكةُ  أدواتٌ أر سانَ إذا استطاع،   أن ُ اإل

ا األثر، عليهاَوز َ فإن  لكةَالغ اّ دِن وتمِ  حصول ا  من بلوغ  ا
 . نَّـ عخفحلكحمحيمل جلمف نضخي ظن عجنمتمئىش جلمف عيحفيعُّـ،هِغرض

ن واصفون هنا هذه األدوات علم. و س مع وصف:ُ الطالبَو ِ أنه ل  هذه ّ
ونِاألدوات ُ أنه ي ً حاصال عليها فعالّ ه حممشن هنخييعحممل عيظجيالف خظ،ً ن شي  نمم
حصيلها بنفسّالبد بل  ش ظحفيعهظه مصلكفي خعآلهثسلكن س  ِه عمال واستحضارِمن ا

 هاً
َ فإن م،عنده شارُن يعرفّ ونِ مع ا ونُ ال ي يه وال ي ُ حاصال  ا ً ً نا

ي ي،لخشب نَه مُ بل ا َن تم صيلّ  بها   َ وعملِ اآللةِ نفسِ من 
شب قِ اآللةِ أوصافُمعرفةنعم، . ا حصيلها واٌ طر  همليهنمئيطهن حملكجنخيمب ، بهاِالنتفاع 

عُدواتواأل .جنتحمهمث عخفمبهئمل ةُ األر طلو   :  كما يُ ا
و ظن ظمتلكجلمل عجليطم مممسه ظمتلكجلمل:يمعمئيطن ي يظن ي عي شو حتتلكف عمل نحكلكأل نظفنعغي

 مملكهثمن شهمليهنلكفُّـ حممشقع مملكهثمن عجنمهمتخيمل شظفنعغ عجنمهمتلكجللكغ ختتمب جعلكحفتالم عجنمهمتخيمل
ي حممشن عآلفنعغ ش هنث ظمتلكجلمل عجنمتجلكقغشهمليهنلكفُّـظفنعهتلك عجنت ستلكف عجنمثهتلك قن عجنمهمتخيمل 

 نعقع مملكهثمن شيعجنت ستلكف عجنمثهتلك عجنمتجلكق َّـ عخفمتجهلكق نعخفجييعخممل نعخفسلكهنحق نهثح قجن
ي ل ممخص خممثيطهثلك ظمتلكجلمل عجليطم ل مملكهثمن ظفنعهتلك عجنت ستلكف عجنمثهتلك ظلكجفمك هملي جلمبهبمثهظمتخيمل

يخميطق يهن َّـمتلك ظحملكف عخفمهمت  . جعلكجنخيمب نعخفخييعحمملهَّـىعن عجنمهمتلكجلمل هنيعمعبجيمل ي جعمسن ني

ن هنهسحكسلك  مع عجنمئمثلكحكمثمل َّـىعن خفلك عحكتجيلكل ظن ُّـهئ ي خم ش نجن هعخلجهمك قَّـمك جنهيخي ي ي ي هنعهنلكهنلك ه
ينَّـىعع ُّـخيمت ظهث مس ُّـهئ ُّـخييعم عظجيالف عجنمئمثلكق حممئيشش جع مملكن جعلكآلضلكحممل عمل قجن . وخفىعَّـمك

.يُّـخصقق جلهبمبمثمل عجنمئمثلكق نعجنخيهب جعلكجنيعظه
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 :هعآلفنعغ عجنت ستلكف عجنمثهتلك عخفجلكفم مض َّـىعن عجنمهمتلكجلمل ظقجع

قعغ عحلمئمثمئمث:األداة األوح ن جللكقحملك جعمسظمتلكم عخفجههت ي ظن ُّـهئ ه نجللكقحملك ظُّـٰهلك شمله ه
ق عحلمئمثمئ يمممث ُّـهبمثىغ جعخل عخفجههت ي آلهث هن جليطن هنخييعحمت جعىعجن ي ُّـستجيمث ش جل جمحقني

يظن ُّـجههئ خممثلكحكلك مغيطجنمث ه يلك جنمبيطحملكل جلخص ُّـخيتمئيط جعي ظن آلجعجيلكم هنلك ُّـخيتمئيط جع عجنجييعم  شه
 .عيحفيع
قعغ ي ُّـهسفيمصيعفيظن ظن ُّـخيمب ييجعيط ن مكمثهيمل عخفيععفغ ي عجلهب خفلك َّـ هن عخفجههت ه عجن

ل ظمممقيمممبخص ن ل عضلكحممل عمل عجلهبييجعيط هن َّـىعن عآلفنعغ جع   مملكن شمملكن عخفجهب
هجفجمثملعخفجلكفم ظنحميع  قعجنتلكجنمثمل ل  مض هنمتلكنقغ حفمههبي  :هن قجللكُّـمل عآلهن

ع  عجنتهبمثمثىغ جعخل.ص قعغ جفمثهن خميط ستلكف جعخيٰههتلك فنن عجنبخيىشش نظن هثح ه عخفجههت ي
قعغ ُّـخيمثمت مض نمكمثهي  . فنن عجنبخيىشتهن عخفجههت

قغ.ص قغمع نظحفيعهش نو عخفىغعنمغمل جعخل هنجههت  . آلحفيعهوُّـمل جفهئ هنجههت
قعغ.ص جلمل نجليطن عجنتمسذ مض عحكتحٰهلكق عخفمتلكحكمك هن عخفجههت  .ي عجن

جن ستح:  األوُاألداة :نَّـىعع هنلك جلمتلكن جعمئ يَأن  شهوراتَه أصناف    منِ ا
ٍمادةّ   ومنٍبابّ  قعغ جلمبخص هنت ،  اختالفهاّ ن عخفجههت يحمتهئ همهال ي هنمتهيمهاله  شه

َّـممخص ُّـ قعغ هن عجنهئتمكش عجنبخيىشيت نعن مس سهيحيهتلك  ل ي هن ظهث عقع جليعم عخفجههت
هنُّـتىعمميع هنمتهتلك خكمثأللك ن مصلكفي ل ي ف شي هن ظن عآلهنيع حفالم قجنشهُّـهئ مغ ي حممشن عجنخيمب عخف

ن عجنمثهلكغ هنمتهيمهمض عجنهئت ن هنتيعهثخص نش ي ُّـهبهئ عجنيعمم همهال عقع مملكن خملكفقع جلمف ي ُّـهئ ه
قعغشعحكتحٰهلكقن نخممن عحللكمغمل عد شي جعمسن سرض عخفجههت وقت ِها  ذاكرتو ه 

اجة شهوراتَ وأن يفصل،ا طلقةِ ب ا وظهنملي نمم ومصتهبي مم عجنت ُّـمئبمبهتلك ،ِ ا و  شي
حدودة َ وأن يم،ٍهب أو مذٍصناعة  ِ عند أهلِا شهوراتّ قيقيِ ب ا  ِةّ ا

نبطَوأن يعرف ش ي معمئ عخفميلكجنجيمليجفت ،هاِوغ س شهوُ كيف   .َر ا
عض م ُّـمسجخ مض جعحهن عخف ض َّـ عجنمئلكجليطغ عجنت معستمتيط عجنمثهتلك :حك  ظن عخف

قعغ عض شهغيخييطف هنتهملي جفمئمثمئمثههنجههت  ُّـستجيمث يجفت نجلمف عخفجلكفم ظن سهيىح معمب عخف
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قعغ نخممن عحللكمغمل ُّـستمتبيش هنمتهتلك ظن مظشعخفجههت عجليطي هن خمبمث عمعمئلكن عجنهيمئمث عآلظ   عجنمئ

جنمث عجليط عجنهيمئهتمثمليعآلظ ي جعلكجلتبلكق ظهث ي ُّـهبهئ ظن سهيىح ظيم عخفسلكأل عجنهييعجلمثشملي نعجنمئ  شملي
نمض عخفمئلكن ي ُّـستجيمث .  هن عجنهييعنلو جنهييعليحممثستخيخل هبلك جلمف عحكتمتبلكك عحلهئ عجنهلجل

قعغ مض مجمث عي مم ظن سهيىح عخفجلكفم ن نعخفىععَّـمك نعخفمب عخفجههت جنمهمتلكجللكغ نعجنخيمب
عضشنعجنمتح قعغ: ظهشي حمخيمبمث ظن سهيىح نُّـتىعمميع عخف عجليط عجنت معستمتبيش هنمتهتلك هنجههت  ه عجنمئ

صل.هغيخييطفهنت شهورات بالقرائنُ و نقل،  ا مُ و شهرةَ ح ٍ قضية منِ ا إ  ّ
 .يجعلكخفجهلكهبمل ظن جعلكخفمئلكجعمبمل ممخص جعمثمتلكن حممثخص حكبيعهنلك  ،أخرى

ع   َفإذا كمل ك و شهورٍ إ استعمالَ فإن احتاج،ه عندهَذ ن ،ٍ   
يه متمكنا به من االحتجاج  خصمه ا  ًحا ّ ً. 

لجدٌ الزمةُ األداةوهذه قعغ حممئيط ُّـجههئ؛ّ  ه آلهث عن مس ُّـهئ جفلكحمحيلك َّـىعن عخفجههت  ي
ى حمتمتمئجي جفجت نُّـش عجنسلكألجلمبمث قي قعغ. ميمبمك ظهنلكن عجلهبهت  طحممثمتبمي جن ظن سهيىح عخفجههت

ب  أن ينقطعّألنه مهورَ أمامَ ال ي سنِ ا طلبُ وال  َ منه أن يتأ و ذكرّ َ ا  أو ّ
راجعة ُ فإنه يفوت،ا عد فاشال ش نَّـ عجنميمببمل جلمف حفمههب غرضهّ ًو يت؛ُ َ ألن  ٌه آنيةّ ّ، 

مهورَ  خصمه أمامُو الغلبة   العكس ،ه بفوات األوانُ غرضُ فيفوت، ا
قيقة هان بِمن طالب ا عجع جنمثيغ ظهثمثلك جنهئ ُّـ؛ال ى حممشن مغ هي قي   جعشميمبمك ظهنلكن عجلهبهت

عجع ظمعيمممبخص  يمعمسهث نمعمسهن مملكن مغ ي َفإن تأنيه وطلب:  ظن ممخص خملكمش نظممهبي ّ لتذكر ّ ّه 

ل أ قيقةَه وال ينا غرضُنقصُ ال ي،ّوا صيل ا و بعد ح،ه من   .ٍ و
م ب أن يّو لكة:َعلمُا ي َ أن هذه ا شهورِحضار استَلكة( ّ اجةِ ا )  عند ا

بعُوز و ممخص مض ظه جلمب،ضّ أن ت  شوعي نهنتجىغو هثحيحق عهثمئسلكن عيمغتهتلكف عمل هنجيمبط ظحفيعي
وحممشن عخفجتهتيط عخفجيمب عقع لكيعجفمن جلمبمث ظُّـمل هنسمسجنمل ي  ال خجلو جعتخيمثخل جفهئو هنيعمعبجيملوملي حممئهتمثي

عغ عجنت معيعمعبيش جعلكخفجتهبوجعلكغيظه مض  عظش هن عآلجع حكلكأله مملكهثمن هنيعمعبجيمله حك   جع
ل نعخفمئيعنظ ظن هنيعمعبجيمليعآلجلالن عخفيعأل  ظن جعتخيمثخل ش جعلكيخمتمهلكف نعجنسمثلكحكمله نعخفسهب

عخم عجنيطنجنمث  ش نعجنتخيلكهن هن عجنهلمملكغشمل مض عجنخيلكمس نمعمتحيمث عجنخيالخملكغ جعخل عجنيطنميعخف
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ُّـينمعمتحيمث عخفالجفمل عجنبحيعُّـ قي جحلك  عمل جمحق قجن...مليمل نعجل  مملكن جن شي مض جضمبهَّـ هنىعمم

ي ظن عجنهيمئمث مض قهنلكهثمتلك :نَّـىعع هنخيمتلكن.  هن معمب عخفسلكألونعجفيطغي مم مضيلكك قظُّـ عخل
عهثخل نُّـمئ جلمفييجعيط  ن نعخفخيلكقم ي مم ظن ُّـخييعم مجمث عجنمئ ن يجفتَّـىعن عجنخيمب  ُّـهئ

همصتهتيطع هنجيمبمئلك هالجللك جللكجعيععيالجل جلمبمثهتلك علكي ني ُّـهئهي علكشه حمهئخص . ي جع ُّـتخمهيس حممثهتلكشه
ن عجنمبميمل عجنخييعجعمثمل نعخفمتجي نعجنهئالن نعجنهيمبسهي ن عحليطُّـهن ستلكف عمل هنخييعحممل جلمب مل نجلمب

ن نعخفخيلكقم شه هن ظجفهئلكن عجنمهالغ هنثالويحكتمتبلكك جفهئ  ممىعجن ستلكف عمل حكلكأليع عجنخيمب
 جعخص ُّـمهمتخي جعخيىش و هنيعمعبجيملوملي عمغتخصجلمثوحممشقع ظقعف عحكتمتبلكك جفهئ هنسمسجنمل. عآلحفيعه

يعجنجهبلكغ مض ظهثهيسهت جفمثهن ُّـتحت جلمبمثمتلك عآلمغلكجعمل جلخص عقع مملكن هن عجنرضنقه ي  مغمبيطن ي
جلمثت جغمئلكحممثنمعخيىغُّـيعن ظن عظالجف جعلكجنمتمهِّـ ن ي جعلكجلتبلكق ظن مغمبيطن ظن عظالجف شهلكيمع

جلمثت جفهئ فو جلمبمث ظن ُّـستمتيط مض جفهئهب عمل فجنمثشس خجلهنمع نهن .  مض عخفمئلكنو هنهيمئ
عضِّـ ه ظن معجهخمثيس َّـىعن عحللكجنمل هنيعمعبيش:عجن نَّـىعع ستلكف عمل هنخييعحممل جلمب .  جعلكحللكممي

عق يجفت شغيخييطفعيمغتخصل نجلمب عجنمتهييغ جعهييعنجل عخفت ظن جليطهن ي ُّـتهبهئ هن عحلهئ جعلكجل
رلك هن عآلجفهئلكن عجنتهئمبمثهيمث  .ملينهثح

حكهن و نعجفيطومل مض خكخيسيَّـىعن عجنمئيطقعغ عجنخيمبهبمثي مم ني ُّـهبهئ ظن خضتهب  شي عجنت
ن  .مض مجمث َّـىعن عخفخيلكقم نعجنخيمب

جعلك جلمف يحمتلكغ جعخيىش عآللكب يظي معيعه ظهث معستهتج هنلك معجهلكَّـيطن هنهئت ه  يخييطفلكظ هن معي
! ملطيمل نعجنمتهيسمثيمل نعجنخيمهبمثيعجنمئمببمثمل نعآللكهيلكم نيمل نعجنيطعحفمبمثيعيحفتمهلكك جعلكآلهنيععك عجلمبيطُّـ

جلملونعجفيطي مم يهن ظن  . هن عيحفتمهلكظلكغو هن َّـىعن عجنهييعنل ستلكف عمل مصهب
ن هنمتلك عجنهلجلمث:نهن عخفخيمب ي ظن جلمب ن آلشلك هنيعمعبجيمليمل ظَّـي ه هن َّـىعن عجنخيمب  جعلكجللكهثمك ي

يظهث خفي عي ش هن عآلهثسلكنيعجنيعنجف قغ ي ه هنمتحي هلك مس معهئ عجنمتتلكألمي عجنت حتمه هن حفجيمس عجنهيت
ي آلن شتيتلكك مض حفجيمس عجنمتتلكألمي عخفيعمعبجيمل جعلكجنبيطن نظحى نسشهتلكن هبلكستى ُّـشخفيطه عجنمئيعُّـمكمض ع

جلمل ه معحيهتيع مض قنف شوظجغلكق عجنيطنعظ جمحق عخفمتلكحكمك معحيهتيع جع ي نعحللكم ظن ظجغلكق عجنهيت
 . عجنيطنعظ جمحق عخفمتلكحكمكي جملكُّـمل عآلهنيع ظشلك ي معحيهتيع مض عحللكم ممخص معحيهتيعظجغلكقشعآلهثسلكن



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صطص
ن خملكفقع جلمف ظن ُّـخيجي قظُّـلك مض ييجعيط عخفجتهتيط عخفجيمب :نجعلكجلهبمبمل هظن ُّـهئ  وهنسمسجنملي مم ه

ي ني ُّـمئتخن قظُّـ جلمف عجنخيبلكفعغ نعخفخيلكهنالغ آلشلك ش عخفجتهبيهن عخفسلكأل عجنت هت
 .عآلحكالني مم  هن عآلحكالن نجنمثسمنهمغىغظ

ن ش ُّـهبهئ عجنتبخيمثىش مض عيمغتهتلكفشهثخي ومصتهتيطع مض جعلكغعجنجهخيس  جعمسن ُّـهئ  هن ه
عغ عجنهيمئ ن ظنشظجع مملكجنبمث ش هن عخفخيلكهنالغو ظن مض جعلكغي عحلمي مملكجنمهالغ ظن عجنمه

َّـلك ن مصتهتيطع مض عجنخيالخملكغ عجنيطنجنمثش نعجنتجلكقغ نعآلمغلكقغ نهثح يني ُّـهئ  جنخييطن طهمل هنثاله
شى نحصىعع ي ُّـهبهئ ظن ُّـستهيت مض جفهئ عجنتجيبمثشهنخييعحمت جعىعجن عألمث  جفمثهن  هن ع

و نظُّـمل فنجنملشهجهتلك هثح قجنيهثجيط عجنخيلكمس هنت م فنن َّـىعع عحصيطم معخيىغم حكمثلكحكمثي جل هلك ي حت
ض عجنخيلكخف ي نجنهئ َّـىعع ي ُّـخيهيمثمتلك جل جعمثلكن جفهئ َّـىعن شهلكي نحتلكد عخمتمهلكفُّـيعجن

ه نظشلك مغلكألىغغشعجنخيالخممل هلك نهنلك يُّـيطنق عآلهنيع جعخل عحفتمثلكق عجنخيىغجنمل فنجنمثومتألىع نجفمث. ه خجللك ظن يي
سلكمع نخمملكمع نجعمتلكن يخميط ُّـمتج جل قجن هن جفمهلكق عخمتمهلكف عجنبمبيط نضخي هنهسحك

ي جعخيمثيطع جلخص ظن عحفتمثلكق عجنخيالخممل نجعمئلكألشمليعجنتحتمث  . قمميعه
ي ظن معجهخمثيس عآلَّـ:حممث يي خك لكينجح ق ي  خفمهمبحمل عجنبمبيط مض هنث َّـىعن عآلهن

عقُّـ عجنخيالخملكغ عجنيطنجنمثينعجنمئٰهلكُّـلك ُّـخيجىغ جلمت ظهنهتيع عجنسمثلكحكمث ن هن مل يخل عجنىعُّـ ُّـخييعحم
 شمل نعقمعبلكلكلكغ فنم عجنخيلكمس جعخيٰههتلك جعلكجنبخيىش عيحفيعينحكمثلكحكمل عجنخيالخملكغ عخللكقمغمث

ن هنخييعحممل حكمثلكحكلكغ جعمبيطعش عي ُّـيخمتمهلكفُّـنُّـستجيمثخي هلك يمل نحفجيجيهت آلجعمئلكظ عيخمتمهلكف خم
يهنتخصحكهئلك مم ي معمتهتلكق عخفهسحك  ممخص مغيعه مض قهنلكهثمتلك ش حمتخيمب جل عحمالحكهتلكشمليسلكغ عخفلكجنمثه

مل نمملكفغ جعخيىش عجنبمبيطعن يمل عجنخيلكخفمثي عجنخيلكمس مض عآلقهنمل عخفلكجنمثهنمهلكقمهن عشمثلكق ظممثيع 
 .خيمب عحمالحكهتلكظن معمل يعآلنقجعمث

 ني شجنمثيغ هن عحفتمهلكك عجنهيمئمثيعن عحلهئ مض هنث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك عخلجيحقغ 
 نعن مملكهثمن هنمبهئت شوخكخيسيظه يعمغ عجنمث حممثهتلك ني ُّـهبهئ لكمبمك عيحكتهيتلكظ حممثهتلك هن ىُّـ

ُّـيعيمغتهتلكفُّـ همغيطع همليمل مض جعلكغ عجنخيبلكفعغ خم  هنخيهتلك هن معيطقُّـيغ ممتلكغ ي جعحمثهن ُّـتهبهئشي
 .هعجنمهالغ هنثال عمل هنلك خكلكظ عإل
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ي ظن هنمبهئمل عيمغتهتلكف معتبخي: جنمتلكيُّـتٰهِّـهن َّـمتلك  جن حملكيمغتهتلكف  نعقع مملكن ممىعشىشي

عغ عجنهيمئ ل ي جعلكخفخيمت عجنىعه جعمثمتلكن هن عآللكالمعخفجيمب   لي عيمغتهتلكف عخفجيمب مض مجمث ظجع
 .ي مض عآلجل عآلجممبمكوي ُّـهبهئ حتمئمئ آلجفيط

لشوجفلكميظه نجلمف  ض ف عمل عخف مش هثخي جنمثيغ عخفيععف هن عحكتحٰهلكق هنمبهئمل :  حممتمئ
قعغ عحكتحٰهلكق ن نعخفىععَّـمك ني مم عخفجههت قعغ مض مجمث عجنخيمب  جع شعخفمب نعجنمتحعخفجههت

قعغ عخفيعمعبجيمل جعهبىعَّـمك و هنخيخلوعخفيععف عحكتحٰهلكق هنمبهئمل عخفجههت و ظن هنمبملي و هنخيمثمتملي و هنخيخلو ظن جلمبي  شي
ون اتَبأن ت ستح جادلُ  ًخاصة ِ ا ختصّ وضوع ا جادل، به با ور ُ فا   األ

ي ي ستحِةّا َ مثال ي أن  شهوراتً افعةِ ا وضوعه َ ا ًخاصة    ُادلن َ وم،ّ
سياسة  ستحّإنما ا شهوراتَ خصوصُ  ختصِ ا ابِةّ ا  َ صاحبُ فيكون، بهذا ا

سياسةٍلكة ذاهب واآلراء.. . فقطِ  جدل ا ب. وهكذا  سائر ا   ُوعليه فال 
د ختصّا ونٍ بموضوع ا لكتَ أن ت مُ  شهوراتًةّه  ميع ا يع العلومِ    ِ 

يعن عخفتمهيطه آلفعقغ عآلهنملي جغ .واآلراء ي  ُّـيعمغ عجنمث عجنمتلكق مض همعلكقغ شيخيلكن عخفيعمغ عجن: ظهشي
ق عجنخيبلكفُّـ ن َّـ عآلجلمبشمل نعخفخيلكهنالغيحكلكأليع عآلهن  . نعجنىعه ُّـجهجكك حممث ظن ُّـهئ

ي نجنهئ ش ُّـيعمغ عجنمث عجنمتلكقوهنيخيلكن ُّـيععف هن عخفيعمغ عجنمعلكقغ ه:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ
ه  نظحفيعه ُّـيععفشي جعلكجنهيمئ عآلحكالهنهت هنيعمعبجيمليهنيعمغخيمث  هنمت هنيعمغ عجنمتلكق مض عجنهيت
مل نعجنخيالخملكغ يمل نعجنخيالخملكغ عيمغتخصجلمثيمل نعجنسمثلكحكمثيمل نمض عخفسلكأل عيخمتمهلكفُّـيعجنهلجلمث
ق هنخيلكخكهت نهنخيلكفَّـهت يهبمل نمعمتحيمث خكهسنن عجنبالف نهنلك جسيعجنيطنجنمث  .مض ظهن

نيط عجنجههتمثيط عجنمهيطق يجلمف هنلك ظحملكفن عجنسمث ل نَّـ هبىعع عخفخيمت يخميطق  خىع يظن ُّـتييجعيط  ل ي
و هنهتهبملو معبمب جلهلغ عحفتمهلكظلكغهغيخييطف هنتهمليُّـ عحكتجهلكقهلكجللكهث ن عآلهثسلكهثمثي  مملكجنسمثلكحكمل شملي مض عجنخيمب

ن عجنيطنمظينعيخمتمهلكف نعيمغتخصل نعجنخيالخملكغ عجنيطنجنمث ن عخليمل نعجنمئلكهث  ...يلكك نعجنمئلكهث
ومض ظُّـمل هنسمسجنمليلكك  هن عجلجيلكظ عحلهئ عخليُّـستجهحقَّـ جنمثتهبهئ  . هن معمب عخفسلكألي

انيةُاألداة مي ب معا األلفاظ  ُةّ والقوُ القدرة:ُ ا ةِا ش نقولة ، ا  ِوا
شك تواطئةِكةّوا تباينةِ وا ادفةِ وا ها من أحوال األلفاظِ وا  يمعمئيطنعجنت   وما إ
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ستطيعٍها  وجهِ  تفصيلُوالقدرة شميم عجلىغظ عآلنيجعحثهتلك مض ظن  ما َ أن يرفعُ 

يطرأ
ُ

باهٍ من غموض  شو حملكقلوميلكجنجيمل ني ُّـمئ عجليطم جلمف ظهنيعيت ي معمئ عخف جف؛ فيهاٍ واش
ىممخص مض عجنمتىغعل عجنمئلكأل جعخل عخفسمبهبخل مض ظن عإل ُّـ يحممشهثلك هنلك مس هثحيطف هنخيمت عجنيععُّـمل . ي يعه ظني ي

ن عجنمتىغعل جنهيحيمث ن هنيععف عجنمئلكأل جعلكجنيععُّـمل َّـ عجنيععُّـمل عجنمئمببمثيُّـهئ يلكش حممثهبهئ ظن ُّـهئ ملش جلمف ه
جن  قائق اإليمان: جلمبمث عجنسالنيجفيط خم  هثهي :نهنيععف عجنمئلكأل جعلكجنمتهيش رأته القلوب 

ش عق عآلنيعجنيععُّـمل عجنبخنُّـ عخم مل عجنت ي يم ُّـثبمن عجنيععُّـمل عجنمئمببمثيملش حمال هثىغعل جعمثمتهتخص مض عجن
حمهبمتجهمس عجنمتىغعل . ميمل عجنت ي ُّـثبتهتلك عآلنيُّـمتهيمثهتلك عجنثلكذش نعجنثلكذ ُّـمتهي عجنيععُّـمل عجنبخنُّـ

نُّـخييعم يحمالجعيط ظن ُّـمئ عآلهثسلكن جلمف هنخيلكذ عآلجنهيلكل . جعمثمتهت مض حتيطُّـيط هنخيمت عجنيععُّـمل
ُّـيعخفجهجكمملكغ عجنمبهيحيمث ن جلمف جعمثمتمليمل نعخفخيمت وملش جنمثهئ  و هن عآلهنيع حممثخص عقع فحف مض جعحهني

ي جنمثجههئ خممثلكحكلك ُّـمتمئىش جع جلمف حفمههب ظن ُّـيطعحم جع جل نضخي نجلخص عجنتىغن جعالمغيطمظ ه  شي
ن هثىغعجل جنهيحيمث يجفت ي ُّـهئ ىلك ي ُّـي لىسهب ني ُّـه  .وميمت هن مغ

ه ظن عخفجلكفم نعخم:نَّـىعع هنخيمتلكن ن شلكل عجنمبميمل عجنت ُّـستخيهبمبهتلك جلمف هنخيلكذ ظجنهيي  نُّـهئ
ُّـ ُّـيجنمي يلك خم هث مغيطجنمثشهلكه  و ممهبشهلك هنخييعحمت جعبخيىش عآلجنهيلكل نعخفمهجيمبحلكغي ني ُّـهئهي مض مم

عجليط معمب وملي ظمغمتبمثوسهيىح جعخيىش ظجنهيلكل نهنمهجيمبحلكغ جنميمل ه نرلكفم خكخمهلك ُّـتمئ خم
م ُّـميمبمك يال خك حمشعجنمبميمل نعآلجنهيلكل عخفستخيهبمبمل حممثهتلك ىمض ظهث حك جن هن ييجعيط  عقن. ي

جردةَ ال يقتّح شلكذ عآلجنهيلكلهنخييعحممل هنخي عوى ا ِ  ا  بل ،هِها  حججِ  إيرادّ
ب ُي اكُ وجهّ شكيكِ االش ك من األحوالِ  أو غِ أو ال  .ذ

عرفةُرجعُي  قدُ وقواعدٌوهناك أصول ها  كِ إ ش لفظيِ ا ه عن ِ وتميّ ا
ك ش عنويِا عرفة با أحوال،ّ ا لفظِ و حممل عآلجنهيلكل عخفجكعفحممل نعخفتبلكُّـمتمل  نهنخييع، ا

علكألمل سع شنعخفت كتابُال  ختُها هذا ا نبه الطالب.  ا ُوألجل أن ي اثّ ذه األ  ِ 
كُنذكر   : فنقول،ً مثاال 

به ش لفظيٌ لفظَو اش ّ  كونه  ّا أو معنوً نً،اً ُ فإنه قد يم باهُ رفعّ ِ  االش
لفظ رجوع إ اختالف ا سب اختِبا مة، االعتباراتِالف  ي حممششلك ،ّقوة ِ مثل 
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ميخميط معستخيهب نُّـيععف هبلك خملكجعمبمث جنمتلكشمل عجنمئب غهعجنمتجيهيمل عهثسلكن:  هنث خم ن حصلك طي جعلكجنمئ  عق ُّـهئ

ن عهثسلكهثلكه نعحكتخييطعفهمليخملكجعمبمث حصشه آلن معهئ غهعجنبىعقغ خكجيعغ:  نهنث خم ي حممششلك جعخييط شي جعلكجنمئ
ق عجن غنضخيهتلك مض عجنجكعغ نحكمئمثهتلك جعلكخفلكظ نعحكتهيلكفهتلك هن هث ن حصلك خم هجههبيغ ُّـهئ  هملي نخملكجعمبمثي

ن خكجيعغهنعحكتخييطعف  .ه هنثهبيعغه آلن معهئ
جنمتلكشنخميط معستخيهب نُّـيععف هبلك هنبيطظ عجنهيخي غ عجنبخن:  هنث خم يحممشن هنخيمتلكَّـلك عجنحنظ . يخم

ن جعهيخي عآلجعمهلكق عضِّـ ظن ممال. س خملكجعحله ي هنبيطظس حملكجلحله حمهت هنبيطظشعجنىعه ُّـمئ ينهن عجن ي
هن  ه  

 َّـىعع حممب خكهئهئمتلك مض عحكتخيخصم َّـىعن عجنمبهيحيمل مض نجلمف. عجنهيلكجل نعجنمئلكجع هنتمئلكجعالن
شلك هنجهجكمملك جنهيحيمث ك ظجفيط عخفخيمتمثخل ظن مض مم يحفمه ُّـه يلك ظن هنخيمت ي ُّـهبهئ ظن هثجهخيس شهلكه

غ جعهبخيمت عجنمئلكجعمبمثشعخفخيمت عخفيععف هنمتهتلك هن حفالم عجنمبهيىح عخفمئلكجع ي جعمسن هثيعه عجنمئ مل ُّـمئلكجعمبهتلك ي
غ جعهبخيمت عجنهيخيمبمث يعجنمئ غ جعهبخيمت عجنمئيطقغ ن. جعلكجنهيخييعهنلك غ نيجعلكجنمئيعهنلك  عجنحنظ : ظهشملي يهثيعه عجنمئ

ه عخفمئلكجع هثستهئجه ظن عجنمئيطقغ هنجهجكميخييطفحمهب مع.  ُّـمئلكجعمبهتلك عجنٰهخييظن عخفبيطظ عجنهيلكجلحل  ي
هسجنهيحي  . خفلك عحفتمب هنخيمت عجنمبهيىح عخفمئلكجع حصلكي نعيشس ي هنخيمت

ن عجنمئ: عجنجيبلكلكبلكألخملكم  ض جعهبخيمت هنبيطظ عآلحمخيلكم ينعآلخكب ظن معهئ غ مض ظظ عجن
حك مض يجغ  ل ه خكيطُّـيطغهن عجنحنظ جعحمثهن ُّـمهيطق جلمت ظحمخيلكمظجلمت مم ل مل عجنجهيطُّـيطغيعجنجهلكخم يمع

ن عجنحنظ جعحمثهن ُّـمهخيمك ـهنخيمتلكَّـلك حممسلكمبمئمن جلمف هنبيطظ عيهثهيخيلكيغ عجنمهخيبمل   ظجلمت مم
َّـعهثهيخيلكجن جع فه ظن عيهثهيخيلكم ظجغيعيت مغ فه عجنهيخي نعجنتمسجغحق ظجغيعي مض هنبيطأل ممخص ظنه هن مغ  مض ه هن

ع يجغ  ل عجنهيلكجل حكخي غ جلمف هنبيطظ عيهثهييمع ع عجنمئ يخيلكم نجن مس ُّـهئ ظخيبلكش خفيحممسلكمبمئ ع ه لك قجلهب
جنت حكمتىط جعمل عيهثهيخيلكم نحكهت  .مليَّـىعع هنلك جلمتيط عجنخيلكهن ...س معجههئمثهئه نعجفيطهظن ظخي

عفغ عجنىغهنلكهثمثي عحلهئخصظ ظنهظ قلكينخف ق نعآلجليععك ي جنمبح  خمب ههئلكهثلكعهنمل هن عجنمه
م عجنت معسهب فَّـلك هنمتجيبمئلك جلمف جفمثثمثمل عجنمئب ينمغ غيمث عجنخيلكهنه همل خم ف عجنىعه يش حكهبي مغ جنمبحنظ ع عجن

ع هنبيطظ عجنهيخيشهغي عآلهنهئلكن خممض ع عجنمئشهغيخم ي ممخص حكهب  ....مليغ جلمف عجنخيمب عجنهيلكجلمبمثي حممسلكمبمئ

.طضصك: شلكُّـمل عحلهئهبمل) ص(



 ٣ ج ـ  رشح دتضب اجصسق................................................................................ ٢٩٦
ستعمل: وطظا رض حصضه بشوذه ُفإنها  ا ،ّ واجبظأ اذسضحخ بمع القدرةّ  :كقو

ستعمل ، اذشظرة حج خسل اجذ وخسل اذشصضم: أيً، مثالِ ا والقيامُةّقو  ُو
هيِةّبمع القابلي لوجودِؤّ وا ذرة و،ّ بالقوةٌ ناطقُاألخرس :اِ مثل قو،  ٌ  شجرةُا

وضوعة. ّبالقوة ٌفلو شككنا  أنها  عّ عن  حدة أو  أعمً   :يأ ،ٍ من ا
 رصصجم ٍ واجظّ ذشلٌّ ذسسيٌ أو ررحك، هلض رزظادضنٌّ رسصويٌض ررحكّيف أهنّرك ص

ن،رسصى ُ فإنه يم سّ لفظَ أن نق لفظ،ُه إ ما يقابلَ ا ثال أن ا ى  ا َ ف سبّ   
ُمع يقابل  س  مقابل،ُ آخرٌه لفظً ، ٌّحضم ٌ واجظً خشو دضن ذه رسصى.ٌ واحدٌ ول

 ،ًاّسظدّ رع أصصض صجظ اجشضبل هلظه اذشسسض رت،ًأطزض ٌّمحض ٌ واجظًذشضن جشضبشه رسصى
ًا أطزضّسظدخصشون رسصضه رت ِ القوةُفمقابل ،ً ع األوّ ضعف ): اذشظرة:أي( لّ با  ،ا

اُومقابل ع ا قابلّعددو. ةّالفعلي ):ض واالحتسظادّ اذشضبشص:أي( ها با  ِ ا
ا معن ال مع واحداُستظهر ً أن  ً ا مقابلّال و،ّ ن   .ٌ واحدٌ 

ن ك يم ذ ستظهرُو ل:َ أن  ّ أن  اك،فظة معنّ و االش لفظيِ    إذا ،ّ ا
َعددت عّ ر ِمثل لفظة ، معناهاّعددها بتُ  ّ خضهنض ،ر يف حشم األصولّ حج رض تشظ،أ

: ضل طش،ٍ وأجظى جتشع حج أرور،ضّ دجم يف األوارظ اذخحص، جتشع حج أوارظًتضرة
ّإرض  و،ٍيشءبشسصى ّإرض خصظه اذشسسض . ٍةّسظد بشسصى أحصضء رتٌةّسظد رتٌطظه أرور

ّفإنها بمع  ، بشظطصض اجتالف مجسصض؛ٌّ ذسسيٌخصي ررحك. اذواثضبشسصى 

معء ور  ُ  مع،أ معِ الفعلِطلب  و ر  ُ  ا . أوا ن  فلو 
كٌ واحدًمع ش ا ،ٌ  ن   .ٌ واحدٌع 

ا ما تقعإّثم  ُن كث ً تّ ناز سبب عدمُ ا قيقِ  لفظِ  رن :  وذظا صشول. مع ا
ّ دل ًال وطسظف رأيّاذصظاع أوّحمل َّ أن حيظر ٍ ددصقٍّشي حشٍبحطّأي اذواثض يف 

ٍخال تثبط أطض ثشظةّ وإال ،تصضدع اآلراءّ ثم ، رن اجتصضزحخٍواجظ  وال طشون ٍضّ حششصّ

.٦١ص: دسضطض األصول) ١(
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هجنمبمتىغعل ظه هنخيمت ش نعجنتخييعُّـ ظجفيط عآلحكلكجنمثمك عجنثالجغمل عجنت عحكتخيطهنهتلك حكمئيععك هن ي

جنمل فنن عخفميلكجنجيمل نعحل جلالظ خكمسن ع عمل ه عضلكحمملشمل عخللكفجلمليمث عخفمتجيمئمثظمغ عحلمثمب
 ي ريط عخلمه يجفتعجنهيجييعغ نعجنسمق نعجنتمئسمث جعهبخيمت عآلجفمهلكظ عجنيطخممث جنمبهبمهلكفُّـ 

يمصلكي جنمبهبيععنجممل نعجنتهبمبيس  .ه
ينممثحقع هنلك حتيطغ هنث َّـىعن عجنمتىغعجللكغ مض عآلجعحلكغ عجنهيمبسهيمث  جفمثهن ُّـثبمن ظجفيط شمله

 جفمثهن ظجغبمن عجنخييعحملكظ شمليأل عجنخييعحملكهثمث نممىعع مض عخفسلكشهعخفتمتلكقجلخل خكمثأللك نُّـمتهيمث عيحفيع
ف مغ عظهَّـ حسالغيمن ضيطيمتى نخكشنجفيطغ عجن م ش خكخي هنهت ظن عجنمئ ي عق حمهت حفمه

ف هنخيمتلكن مغ جفيطغ عجن ن نَّـي مم ي ظن:جع ي نعخم يظهث  نش ي نعخم جنه ظن حفمثلكمههنلك مض عجنهئ
 .  ظحفيعوخظيظه  ظن وعهثسلكنيه  ني آلجلمبمثهت عجنسالن يألهبملجنمبيعحكلكيغ ني جنسهثبمثلكظ نعآل

ف ي ُّـيعُّـيط َّـىعع عخفخيمتظآلهثمهلكم نع مغ جفيطغ عجن نجنالحفتالم مض . ين عجنمئلكأل جع
ف نجليطن حتيعُّـيع  مغ  نخم عجنمتىغعل جعخل عجنمئلكأل شعجنمتىغعليجض حمهت عخفيععف هن نجفيطغ عجن

جفيطغ عجنجهخمهمث ق  فينحو شمل نعخفمتهئيع حصلكيجعلكجن تنازع من من مع ٍفر ً من ا
لفظ قَ غِا تخي، اآلخرُ ما ينحوه الفر قصود  ُلّ و َمنهما أن ا ما معّ  ٌ واحدً 

وضع الفُهو  نهماِ ا ةَوم.  ب لفظٌن  خ ستطيعِ  أحوال ا شفُ   َ مثلَ أن ي
غالطات وقعِهذه ا صالحَ و قَ ا ن.  ب الفر م مثيلُو اع  ُ ا ك بال  

ةِسألة جواز ن، اهللاِ رؤ دُ فيم ةُن َ مَ أن ير رؤ ة : ا رؤ  :أي(ة ّ القلبيَا
نما أن  شيس هن عآلخكهئلكميجلمث جعخيىش عآلخكلكجليعغ جنمبتخمبي ممخص ُّـيط،) بالعقلَاإلدراك ّب

قصود مَا يلَ  ة،هاُن  رؤ ي نظهث معخيلكمل ي معيطقمم ، باِ بمع اإلدراكُ  ا
ة  معُفتفصيل شعآلجعمهلكق نَّـ ُّـيطقم عآلجعمهلكق رؤ يان ِا ا معنُو  قد ،ّ أن 

ل غالطةَالف اُيز ن.  وا اعُ كشفُوهكذا يم اثٍ  كثِ ال وهذا .  من األ

.صصصك: ههنسلكق عجنهيمبسهيمل مض عُّـيععن نعجنخيلكمس حفالم جلهلُّـ خميعهثلك) ص(
ك عيخف هنمئيط) ص( .صصص ك:حلهئهنمل خممثخنه جعيع حممه
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 .من فوائد هذه األداة

ةُاألداة ا مي ب ُالقدرة : سن األداة اسسطبصظ وعيٌ وعي زغعبظ، ا   ا
شابهات ٌ وأطه سسخك، سضغ احغاد استضضضغ بضضضط بطسصصف.ا  ،جي سشضويٌ أو سسخكجي سصشيّ

ٌ بطن عسطل خخف،غ بذ احتسطهبطت يف اسصشطعطبل استضضض ٍ زشضظ دن اسعسضل دحُ ّ 
ًرضغزغ دسضال سسطهبط أو سصطبال ّام عغعع أن عصول أن سط ذزغته وسط عسبضه عغجف إر ّ زطط،ًً

ّ وبام أهنام )بطء( عو )أسق( زام سو زضل اسعسضل دح ،ٍ واجعةٍ أو زطدعةٍ واجعٍزططون
ّأن عضضغ بذ ّستعل  ودح اح،ٍ واجعةٍن إر زطدعةجغرطن رضام ستسطهبطن رحجشط

ٍاحتسطهبطت يف أهنط تغجف إر زطدعة ميًسواء ، أو الٍ واجعةّ ن ا  بالفصول أو ُ 
ها ّرطهنام . ٌ خطئغٌ وجضوان،ٌ ططخقٌجضوان:  سثل زوسضط،عصوم سصطم اسصسولّ ممط ،بغ

 ٍّ خمتفٍاستسطبه سضضتصل سن جصمعغعع أن عستصضع سن عغا ّستعل  واح،ستسطهبطن بطجلضغ
ّ ودح اسشغف احصطبل أن عبذ اختبطه ، بطسضطخق أو بطسشصغٍّ خمتفٍبطسشطئغ إر جصم

ٌإن سط ذزغته سغتبف: حسضه بطن عصول ّظ وسضغ سغتبشط بطحلضثضّظ احختسّ بطحلضثضّ ظ ً
ٍّ ألن سصل،احتسطهبظ  ،ٌ سسخزظٌظّض وسه جضث، بهًظّ خمتسًّظ سن طوع اسشطئغ واسضطخق جضثضّ

ظ احسخزظ ألسصن االطتصطل سن ّ بطحلضثضًظّسو زططظ خمتسّستعل واألجصطم استي ذزغعط اح
ّأطه سضغ سغتبشط بطحلضثضّ إال ، إر سسطهبهٍسسطبه ً  ،ظّظ احختسّ بطحلضثضٌ سغتبفّإطامظ احسخزظ وّ

صل ،رال عضصن االطتصطل سن أجعمهط إر اآلحغ ُ هذه القوةُو لكة (ّ س  ) ُا با
شابهةِ ب األشياءِطلب الفروق با السيِ ا شابها قر  ّ ً صً  ِ اختالفِل وجوهيما  

م ءِأح ص،ٍ واحدٍ  باينة بل  شابهةِ ب األشياءِل بطلب ا سِ ا  . با
صيل الفصولِ هذه األداةُ فائدةُوتظهر واصِ   ألشياء وا ستع،  ك ُ ف  بذ

دود و رسوم ا  ،لّ سضضط يف اجلغء األوٍواجعّ زل  بضطهنط وبضطن أزسطمّتصعم استي ا
لمجادلُ الفائدةُوتظهر و اد،  مُ خصمّ كما  ما ح ئ  ٌه مثال أن ش ّ  ،ٌ واحدً

شابه ،ٌوجصم األسثطل رضام ٰهوز ورضام ال ٰهوز واجع س،هماِباعتبار  هما َ أحدُ فيق
م، اآلخر َ أو أن ا لّعام ل ٌ ثابتّ شا ماِا جادل :أي ـّ فإنه ،  َإذا م ـ ا ّ 
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شف نهما و نهما من فروقَب مَ تقت اختالفٍ ما ب باهُ ينكشف،هماِ أح ُ  اش

صم قالِا َإن قياس: ً  مثالُ و ي ادّ  . مع الفارقٌه قياسَعيتّك ا
َتقدم ما :ُمثا شهوراتّ ث ا سنِ  دعوى منكرِ    .ّلعقلي اِ والقبحِ ا

ً اسبحظ رضضام جضظ ذزغطط أن اسشصل عل ععرك جسن اسشعل سثال وزبع ّتصعموزع  ّ
ّأن اسشصل اسشضذ: أجعمهط: ّ ال ععرك؟ وذزغطط أن يف عغه احسطسظ زوسذماسشصم أ ّ 

 وعغا اسصول ذعظ إسضه .ّأطه ال ععرك ذسك:  واسثطين،ععرك جسن األخضطء وزبحضط
 حط وزف رضه ،حيصم به اسشصلّ ممط  سو زطن احلسن واسصبع:ّطهوا دصضه بطّاألخطدغة واختعس

ّ بذ جصضه عغا وبذ جصضه بطن اسصلٌ وحط زطن رغق،ٌاحتالف  ، أدشم سن اجلغءّ
 .ذّ دصصضن رال عصوطط،ٌ واسصغق بذ احلصضذ دطعغ،وسصن االحتالف وزف رضه

ل بطحلسن  بذ جصم اسشصٌرغق: ّوأجبضط دن عغا اسعسضل يف حمصه بام جطؠصه
ّواسصبع وبذ جصضه بطن اسصل ّ رطن سسطسظ احلسن واسصبع سن ، أدشم سن اجلغءّ

 اسشصل سعرزطت سن  أدشم سن اجلغءّاسصل وسسطسظ ،ّ اسشصل اسشضذسعرزطت
ّرطذا زطن احعرك سن سعرزطت اسشصل اسضشغي.  بذ احعرزذٌ ورغق،ّاسضشغي  رصه ،ُ

 آحغ خيتصق دن جصم ٌ رصه جصم،ّضذُ وإذا زطن سن سعرزطت اسشصل اسش،ٌجصم
ّاحعرك اسضشغي  . سف اسصطرقٌ وزضطس أجعمهط دح اآلحغ زضطس،ُ
ك األخطدغة ّإذ استدل  :ذّ دح إطصطر استحسذ واستصبضع اسشصصض: أي، ذ

ن عقلي و  ّبأنه  ن فرقّ ا  ٌا  نهً م )جصم اسشصل بطحلسن واسصبع(  ب  ِو ح
زءُم أعظّ بأن اِالعقل َ مع أن الفرق، من ا نهما ظاهرّ  اسشصل ّجتى إذ ؛ٌ ب

ّعستشضف أن ععرك أن اسصل ً أدشم سن اجلغء وال عستشضف أن ععرك أن اسشعل سثال ّ ّ
 رصضطس ، سثصهّصعم رطحٌواستطيل بطخل. ٌ رطسصغق بضضضام دطعغ،ٌ واسشصم زبضعٌجسن

 . سف اسصطرقٌأجعمهط دح اآلحغ زضطس
  )ّ واسشصل اسشضذّ اسشصل اسضشغي:أي(  العقلَأن حك ستدل اَفاعتقد

سأ من نوع مِبوجود الفرق ستدل وا،ٍ واحدٍا ار ح سألة ِ العقلِ  إن   
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سن قعغ:ظه( وقد أوضحنا هناك.  والقبحِا   ب العقلَالفرق ) مض عخفجههت

كم بما أبطل شي نعجنخيهبحليعجنمتحييعه ن قيا، قياسهَو ا وهذا . ًسا مع الفارق ف
ثال واردُ أحدُا  . بهذه األداةِ االنتفاعِ 

رابعةُاألداة شابهُ القدرة:ُ ا ختلفةِ ب األشياءِ  بيان ال ِ  عكس األداة، ا
ة ا  نَّـمتلك مض هنمئلكن حتمهمث ش جفمثهن مملكن عجنهئالن مض جعمثلكن عجنهييعنم جعخل عخفتجهلكهبلكغ،ا

ق شهنمبهئمل جعمثلكن عجنتجهلكجع جعخل عآلخكمثلكظ عخفختمبهيمل  هحمهي عآلفعغ عجنثلكجنثمل مملكهثمن َّـمتلكم ظهن
عهثمك عخكجكعمهحضتمبهيمل عهثمك عجنتجهلكجع جعخل شو نمعجهلكجعو جعمثمتهتلك مغ ي نُّـيععف عجنتخييعم جلمف مغ

 ُّـهبهئ عيهثتمئلكم هن جفهئ جعخيىش عخفتجهلكهبلكغ عمل جفهئ جعخيٰههتلك يجفت شعآلخكمثلكظ
ي عقع مملكن عحلهئ هنيعمعبجيلك جعحمثثمثشعيحفيع ي نجنمثيغ هنيعمعبجيلك جعحمثثمثشمل عجنتجهلكجعه مل عيحفتالم ه
شابهًسواء نعجنتبلكُّـ ن ال اتيُ  ل نعجنهيمه: ظه،اتّ با  اتّأو بالعرضي ش عجلمتيغ نعجنمت

 .مثلكغ عخلهبسملي جعحثهتلك مض هنبحهن عجنهئمبيمعمئيطنعجنت 
صل لكة (ُ هذه القدرةُو شابهِبطلب وجوه) ُا ورِ ال تباعدةِ ب األ ًا ّ جدِ ا

سة تجا اك،أو ا تحصيل ما به االش را عُ و ن أ ن   ً.اّدميً ب األشياء و
وز ونُو شابهُ وجهَ أن ي سبةِ ال رضةً   ش جنمثسمن هن قعغ عجنحنظهملي حفلكقمغمثً 

دود سبةُوا ن هنتيعهنلك نَّـىعن عحليطنف .  جعخل عخفتجهلكهبخل  ال  شه ظن هنمتهيمهمبملهمهمبمليظن معهئ
 . مهلكم نعيهثهيمهلكم عيخكجكعم مض عجنمتسبمل نجليطن عيخكجكعم حممثهتلكينهنخيمت عيمع

جنمتلكينهنثلكم عخفت ف مممتسبت عمل عجنخييطنهثسبمل عآلهنهئ: مهمبمل خم مغ ي نقجن آلن شلكن عمل عجن
فع : ظهشحفىعغ مض عخفهبهئ جلمف هثح عجنالجعهلكىعجنمتسبمل ظ مغ ن هن ه مس ُّـهسحفىع حممث ظن ُّـهئ

ف نعجنخييطن جلمف هثح جعهلك خظ شهني هنخييطنهنلك مغ  نهن شونمس ُّـهئ عجنيععجعيش جعخل عجن
ف نعجنخييطن عقع مس معهئ جلمف هثح جعهلك خظ مغ ن ظن عجنمتسبمل جعخل عجن وعخفخيمب ظن  يمشهنلك حمشي

ن جلمف هثح عجنالجعهلك ظن جعهلك ي ي آلن ش نجنمثسمن َّـ جلمف هثح جعهلك يشمعهئ
ن هنخييطنهنلك ههنخيمتلكَّـلك ظن عخفهبهئ مض عخفثلكم ي ُّـهئ ن جلمف هثح شه نَّـىعع جضلكمشي  حمتهئ

فشنعقع مملكهثمن هثسبمل عجنخييطن عمل عآلهنهئلكن ممىعجن. عجنالجعهلك مغ  ش حمهبمئلكجع عجنخييطن عجن
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ن هثسبمل عجنخييطن ل نَّـ عجنالجعهلك ل عمل عآلهنهئلكن فشحمتهئ مغ .  هثهييغ هثسبت عمل عجن

غ ف نعجنخييطنشهنعجفيطل  عآلهنهئلكن : ظه لنعخفمتس مغ  .ي آلهث هثسمك عمل عجن
غ عجنمث نعجفيطع ممخص جن خممث ن عخفمتس ف عمل عآلهنهئلكن : هَّـىعع نخميط ُّـهئ مغ هثسبمل عجن

غ عجنمث نعجفيطشمممتسبمل عجنخييطن عمل عآلهنهئلكن ه حممشن عخفمتس غ هنتي هخييطف نعخفمتس  نَّـمتلك ي شي
مغيط هثسبمل ن جعجييعحمخله نعجفيطغهمع ف جغالجغمل ظلكيععمش جع هثسبتلكنش معمئ مغ نَّـىعع . و نقجن جن

ف جفيطنف ن هنتش مض عجنمتسبملو هنجهجكممملوُّـخيمت نمغ أن ّإما  شحملكحليطنف مض عجنمتسبمل. همهمبملي حمتهئ
ون غ ي نمض عخفت،ً أو منفصلةًصلةّ متَت غ ظن عخفمتس ن ظجفيط عجنجييعحمخل عخفمتس مهمبمل ُّـهئ

فشهعجنمث نعجفيطع مغيط مض ظجفيط لكيعحممثهتخص نمغ  ه عيحفيع خظ نمضشه نجليطنه حمهتمتلك هثسبتلكن ُّـ
غ عجنمث هنتش نَّـ عآلهنهئلكنهنعجفيط غ نعخفمتس ن عخفمتس  شهعيخييطف نمض عجنمتسبمل عخفمتهيمهمبمل ُّـهئ

تّأما  ء،صلةّا ن  و  اٌ واحدٌ فكما  سو ف ً م مغ غ عمل عجن ه نعجفيطع مملكآلهنهئلكن عخفمتس
ه  الطرف شنعجنخييطن ا إ سو ف نعجنخييطن جعلكجنمتسبمل عمل عآلهنهئلكن،ًأو م مغ ّأو أنه  ش مملكجن

ه أحد ا إ سو ا م ا و ا سو ً الطرف م   :ٍ أقسامُ فهذه ثالثة،ً
و قيل:ِلّ األوُمثال نُسبة:  ما  تِ اإل س وجود ك   .ه إ العدمِ إ ا

اُومثال و قيل: ا سبةِ اُسبة:  ما  فس ك سمعِ إ ا هاِ ا يحممشن  ؛ إ
غ نَّـ عجنبخن نعجنسهب هنت هخييطفعخفمتس غ عجنمث شي يحمهئخص ظن . هنَّـ عجنمتهييغ نعجفيط نعخفمتس

غ هعجنبخن خم ه عجنمتهييغي  . حملكجنسهب ممىعجنش هن خم
الثُومثال جعلك عجنمث:ِ ا جعلك نمض عجنثلكذ هنمتس ه نَّـ هنلك مملكن مض ظجفيط عجنجييعحمخل هنمتس ما  :ه

قطةُسبة: و قيل طِ ا ط إ ا سبة ا سطح ك ي حممشن هثسبمل عجنمتمئجيمل عمل عخليش، إ ا  ي
يَّـ ظن عخليش ي عمل عجنسجيِّـ ظن عجنسجيِّـ ُّـمتتهت جعلكخليشيهثسبمل عخليش نش ُّـمتتهت جعلكجنمتمئجيملي  شي

هحمهئالرلك ُّـجههئ هنمتتهت  : جملكُّـمل عآلهنيعشي نممىعجن عآلهنيع جعخل عجنسجيِّـ نعجلس عجنتخيمبمثهبشي
ن جعمثمتهتخص مغهتمل عخكجكعمش َّـ هنمتتهت عجنسجيِّـي نعخليششيعجنمتمئجيمل َّـ هنمتتهت عخليش  شو حممثهئ

ه ممالرلك ُّـجههئ عهثتهتلكظمضن غ عجنمثيحممتسبمل عجنمتمئجيمل عمل عخليش .ي سبمل عخليش عمل  مممتش عخفمتس
ن عخليششعجنسجيِّـ جعلكي حممثهئ جنيُّـتٰهِّـنهن َّـمتلك . ه هنمتس  ي عحليط: ظهيظن ظهث:  هنخيمت خم
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يعخفجهجكم جعخل عجنجييعحمخل عجنىعه ظفه عمل عيمع جعلكمهلكم ي  ي مممتسبمل عخليشهمض ظجفيط عجنجييعحمخل هنمتس

جعلك عجنمثعمل عجنسجيِّـ   .ي مممتسبمل عجنمتمئجيمل عمل عخليشهنمض عجنثلكذ هنمتس
نفصلةّأما  مُا ك ففيما إذا  ش ءْ  و قيلً، أصالٍ واحدٍ الطرفان    : كما 

عةُسبة مانيةِ األر سبةِ إ ا الثةِ ك ستِ ا  ه حمبخل ظلكيععم عجنمتسبتخل عخكجكعم،ةّ إ ا
مغيط جعمثمتهتخص جفيطنفشنَّـ عجنمتمه  .ه هنجهجكمممله نجنهئ ي ُّـ

دود نحتمهمث ُ اقتناصِ هذه األداةُوفائدة رسومِا اك مع األداةِ وا ِ  باالش
س ن،ابقةا ّفإن هذه  شي حمبلكآلفعغ عجنثلكجنثمل نعجنيععجعخيمل هثستجيمث ظن هثحمه عحليطنف نعجنيعحك

سُ تنفعَاألداة حصيل ا سِ وشبهِ  ن هنمئلكن عجلمتيغ: ظه، ا ُ واألداة ش هنلك ُّـمئ
سابقة صيل الفصولُ تنفعُا واصِ    .ّتقدم كما  وا

اقُ هذه األداةُوتنفع م  َ آخرٍ القضايا ببعضِ بعضِ  إ شهرة أو  ح  ٍا
اك،آخر يان ما به االش وضوعيهماُ ب مَّل بعد أن يعل،   كُ ا ش ر ا  ِ باأل

مثيل  .ي عخفمتجيمئكما  ا
دُ هذه األداةُوتنفع و اد خصمً أيضا ا ُ فيما  م ب َه الفرقّ   ا

ئ  سحفلكك هجفهئنقعم عجنحنظ عيحفيع جن  شسحفلكك ه َّـىعع عجنحنظ جن جفهئ:جعمسن خملكم ،ش
ه أن ُفيمكن:  ظن ممخص خملكمش نَّـىعن عآلفعغ معمتهيخي مض ظن ُّـسمسجن جل عجنهييعم جعمثمتهتخصشهظُّـٰهلك

سلمّالبد  ش عجنهييعم: ظه،عن بيانه  عجنسلكألَ فإذا عجز، الفرقِ بإيرادَيطالب َأن  ّ 
م ال ذعن عامبا ن. و ن  جليطن جعمثلكن عجنهييعم جعمثمتهتخص ي هن مغهتمل عجنتجهلكجع مض  و

شخص خكمثأللك نعجفيطع جع هن مغهتمل جليطشعحلهئ هن مم حقيقسب  شه ونّ العلِا  ُ ال ي
ءـ ِ الفرقِ عدمِ نفسّح بل ـ ِ عن إيراد الفرقُالعجز اق  ٍ مقتضيا إل يهً ش ه  ِ 

م ن جنهئ،ا نجنهئ مض ظمتلكجلمل . جعيلكك  هنمتهتخص جفهئهب عخلو نعجفيطي جع ُّـهبهئ ظن ُّـهئ
يعجليطم ي ُّـتهئمب عقُّـ عجنخيمبهبمثى عخممل عيمل عجنمثمئمثمتمثي جل عخف  .خفجيلكجعمئمل جنمب

. صضصلطصصك: شلكُّـمل عحلهئهبمل) ص(
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)١ (ؠ   
ض قعغش آلشلك مض عجنمتتمثجمل يجعيط ظن :عخف ي َّـ عجنمئلكجليطغ عجنت معستمتيط عجنمثهتلك عخفجههت ي

ن هنستمتيطغ ق و ظن خملكجليطغو عمل حكبمكهمعهئ ش نَّـىعن عجنمئلكجليطغ عجنت ُّـستمتبيش هنمتهتلك عخفجههت
ض ض عجن. يظجفهئلكهن معسهب عخف م ُّـمسجخ مض جعحهن حملكأليطغ عخف مغ مض معسهبمثت نحك

 .جعىعجن
ض عجنىعه معمئيطن جعمثلكن هنخيمتلكنش شي ظن َّـىعع عيظجيالف:حممث يي خك لكينجح ي جمحق عجن

 .نَّـ عجنيعظه عخفخيتمئيط جع ظن عخفمبتىغن جع
وضعـلتعب ب ٌ خاصةٌيةّ أهما صناعةّ ب  ش ظمتلكجلمل عجليطم: ظه  هذه ا في

َأن نتقن لفظةّ جيُ ِدا مع هذه ا حثً مِ قبل ا ض: ظههِ عن أح  :فنقول ش عخف
وضع صناعةـ ُا  ُعّ ال تتفرُيةّ اُ والقاعدةُ هو األصلـ ِ باصطالح هذه ا

ىنمعستمتبيش نمعمتجهخيمك  و ي و شهورةيى  ُّـهبهئ ظن ُّـستهيلكف هنمتهتلك مض عيحكتيطيم ،ٌمنها قضايا 
قع ظهنهئ . يعجليطمظ ش حممشهث عن مملكن هنجههت ض نعهنهئلكن عيحكتيطيم جع هظهنلك هثهييغ عخف ي ي

قع ي مض عيحكتيطيم عجليطمظوهنمليعيحكتمتلكف عجنمث ممهبمئيط ش نعن مس ُّـهئ هنجههت ه جعسبمك خكهتيعمع
قغ عجليط عخفستمتبجيمل هنمت هنجههت عضِّـ ظهث ي رخي هنمئيطهنملهنمملكهثمن عجنمئ هش حمهب عجن ي  مض ي

عجليط عخفستمتبجيمل هنمت هنمئيطهنلكغ وعيحكتيطيمش نخضخي عجنمئ  .ي
عبارة وضعً: وضوحاَ أٍ ثانيةٍو م: ُ ا  ٍ ح

و مم خملكجليطغ:ظهل  ّ   لومثملي مممبي
شعب ُ منه وتتفرعُت مّ ةٌيةّ ٌ عليه أح زٍ واحد ،ٌ كث  ّ منها بمثابة ا

ك ا ّباإلضافة إ ذ اِ األصلّ ق مض هثهيس مممب،  سظهث ممحلي عي همثلكشي نعن مملكن َّـىعع عخفجههت ي  ي
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خم ممحلسعضلكمض س حم لي خمهش هن خمبمث عجلمتيغ عجنىعه َّـ هث عنش مغمتيغ : هنثط خفلك حم  عحلمث

لشجمحقنعآلهثسلكن ن خم هن عآلمغمتلكقه نهث وقت ش خفلك حم  من هذه ٍ واحد ِو ع ا
م شعبةِاألح ِ ا شهور،ّ ً مقدمةَ أن يقع يصح،  نفسهٌ  دّ سبب ّ  القياس ا  

 .ِهشهرت
ط ش وضعـ   األصل ُوال  قعغ  ـا  ظن عجنمئلكجليطغ عجنت َّـ ظظ َّـىعن عخفجههت

ون شهورا، فقد يَأن ي قع حممثهبهئ مغخيمب هنمئيطهنملُونً  نفسه  ه هنجههت  مض عجنمئمثلكق يه
ون يعجليطمظ قعُوقد ال ي ون شه هنجههت شهوراُوحينما ي    َ أن يقع صحً،  نفسه 

شعبـ م ا ً مقدمةـ منه ِ  دّ وضعا باعتبارُ، فيكونّ  القياس ا ي ظهث ً 
قعغ عجليط نهنجههت ًومقدمة ش ظحفيعههمعمتجهخيمك هنمت خم جن مض  نَّـ عحكتخيخص آخرٍ باعتبارّ

 .يعيحكتيطيم عجليطمظ
وضعُمثال  قوِ ا

ُ
ن أحد: م وضوعُإذا  وجودا   ضدين  ٍ ا ً ن ضد،ّ ه  

وضوعُاآلخر ك ا وجودا  ضد ذ  ّ ش حممشقع مملكن ي ضيط)جعلكظ( ن)ظجن( ممخص جن مملكن ً ُّـ
ل)ظجن( ض وضلك جلمف خظن جللكقيضيط )جعلكظ(ش مملكن و جلمف خظهلك ظن جللكقضو مض هن   ظحفيعشه

قغ. و نعجفيطون مض خظني رتهبخيلك ن هنجههت ش جنهئ ُّـستمتبيش هحمهتىعن عجنمئلكجليطغ خميط ي معهئ
قعغ ن هن عخفجههت عجليط خميط معهئ سُفهذه القاعدة .هنمتهتلك خم شعبًوضعاّ  ُ ألنه ت ّ 

ُمنها عدة مّ شهورةٍ أح تهاُ تدخلٍ   ،ِ ن اإلحسان: م مثل قو ألصدقاءُإذا    ِ
ل َّـ عآلظيطخملكظ ،ً أيضاً إ األعداء حسنةُفاإلساءة ً،حسنا ض  نعجنخييعك شيحممشن عخف

جللك ُّـٰهلكفشي نهنمئلكجعمب عآلحكلكظغ نَّـ ضيطنشَّـ عآلجفسلكن ض ي حمتخييعك هن ل ه ض  هن
عن يعقن عآلجفسلكن نعآلحكلكظغ ضيط.  عآلجليطعظ:عآلجفسلكنش نَّـ عخفمئلكجع جنسظيطخملكظش ظه

جلخل هنتٰهلكف ض م شُّـ نرلك عآلظيطخملكظ نعآلجليطعظيُّـخييعضلكن هن نت : وقو إذا 
ة هُمعا ومةِ العلماءُ فمقاطعة،ًومة مذِلاّ ا  شحملكخفخيلكخغ معمئلكجع عخفمئلكلكخيمل . مذ

ن عجنخيمبخصظينعجلهت جلخل ي نعخفخيلكخغ نعخفمئلكلكخيمل ضيطشلكم ُّـمئلكجعمب ض عن ُّـخييعضلكن هن
م شُّـيهنتٰهلكف ق: وقو اطلَ زهقإذا جاء ا م ا ت األغنياء: ، وقو ّ قلت ُإذا ك
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م.  وهكذا...الفقراء  وأمثاُفهذه األح

ُ
م م األوٌةّ جزئيٌا أح  ِلّ بالقياس إ ا

مّعام، ال شهورةٌيةّ ٌو نفسها أح ض حمهت مغىغألو عقع هثسبت: ظه،ٌ   سهتلك عمل عخف
قغهمثملي مممبه حمهت ظجفهئلكنش عجنمثهتلك جعخص َّـ َّـوش نعقع هثحييعغسعضلكمض  ُّـهبهئ ظن معمئ ه هنجههت

وهنمئيطهنلكغ  .ي مض عيحكتيطيم عجليطمظي
لموضعٌمثال  قو،ٍ ثان 

ُ
ن : م وجودا  وقتٌءإذا   ٍ

وضعً  أو ٍ أو حالٍ أو 
وجودٍوضوع ٌ، فإنه  ض نعجنمئلكجليطغ نعن مملكن ي ،ً مطلقاّ  نعجنخييعم ُّـمئب هبىعع عخف

وحممشن عآلهثسلكن عقع نمغيط خكخمهلك ظجفس عجنمث مض نخممن. مليمل عجنخيمئمبمثيُّـمئب جعحسمك عجنيطخم ه  شي
م جلمت ظهث جضس هُّـمههي جعلكآلجفسلكن نُّـمئ ي فعألخصش هن ظهث مس ُّـثبمن ظهث ممىعجني ي ي فعألخص نعهثخص ه ه

هجغبمن عجفسلكهث هنيعغ وخمٰهمثملهش نممىعجن جن نمغيط خكخمهلك خميط ظيطم هنخي مض ه نعجفيطغي ش خملكم ي
هجلمت ظهث ظلكفم ي فعألخصش هن ظهث مس ُّـمهيطم هنخيي ش نعقع جعخ هنخي يعجنمئٰهمثملمض معمب ي عي ه

َّـ ظهث جعخمثو مض نخممنهخكخيس ه ُّـت ي ف. ه فعألخصي مغ َّـ ظن قجن هن هحملكجنخييعم ُّـت ي  .ه فعألخصي
وقو

ُ
سب عرضٍء و: م نٍ  يل ٌ أو نافعٌ  نٌأو  ٌ، فهو مطلقا  ً 

يلٌأو نافع سُفهذه القاعدة ٌ أو  شعبًوضعا ّ  ُ منها عدةلي معتهييع: ظهّ، ألنه ت ّ 
م شهورةٍأح رجلَإذا كذب: مثل أن يقال. ٍ  رةُ ا  ً ذبّ ه ظن فعألخص مض ً مطلقاٌ فهو 

حص ش نخم سياو :يهثحييع عجنخييعم هن ظهث جنمثيغ ممىعجن ن ا ته،  اُ يذيعإذا    ب
ل مطلقاٌفهو مذيع  ً ن هن جعلكغ ،ّ ي ُّـهبهئ عخفمتلكخمجهمل مض َّـىعع عخفثلكم جعمسهث خميط ُّـهئ

ُّـملش حممشن عجنسمثلكخ عق ظقعل  جعمثت نمس سلكحمىح جلمبمث يعآلنجن  حمهب جعلكغ ظنمل ظن ُّـىعُّـ شي
عق عيحفيعُّـ هنجيمبمئلك  .هظ

حصو سانَإذا ص :خم شدةُ اإل نُّـهبهئ عخفمتلكخمجهمل .ًا مطلقٌ، فهو صابرّ  حال ا
 .حممث ممسلكجعمئ

حصو لك :خم سانَذا  كُ اإل يني هثمئلكك مض ظحمل .ً مطلقاٌ العقار، فهو ما
ن: ومثل أن يقال .َّـىعع عخفثلكم نعجنىعه ُّـمبمث تهدُ الطالبَإذا أم سألةَ أن    ٍ 

نُ فاالجتهادٍةّفقهي صدق وً  مطلقاٌ  ن ا ال االعتياديً نافعا ُإذا   فهو ِّة ا
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لةَإذا أحسنتوً قك ال كعون فقفعق ككلم .ً مطلقاٌنافع ا لقاء العدوُ  ِ   حال ا

شعب ككلم ً قك ال تعون حسغقً مطلقاٌف حسنة كُوهكذا ت وضع من ذ  ِ ا
مٌكث شهورةِ من أمثال هذه األح ّ ومن املعغوم أفه لفل ،اتهّ ال  من جزئيِ ا

 إذ مجفم األمثغق املككورة بقلغظل ؛اهلكف من ككه املشغورات مطقبعتغق لغواقم
 : كام ققل، لغواقمٌي خمقلعقّالكق

واضعُوأ شهورةِ ا ست   كام ٌشغورةّأن العواعك التي تغشعق مغغق مّإال  ً ل
شهرة: ققل نما ا ُو زئيّ كوا. اتها فقطّ  ّ يف أن أكثل املواضم التي : أي:  ذ

ّ، ألن الككن ال كستطفم أن ككرك ًتستغبم مغغق املشغورات لفسق مشغورة
ّفقت، إدراكه لغجلئفقت، ألن العيلّالعغومقت والعغ  بخالف ،ٍ حيتقج إىل جتلككّ

ّوهلكا ذكلفق ملارا أفق إذا بفغق مطغبق كغ. بقملثقل إذ كعغغه اإلفسقن ؛ّاجللئي ً ًّ ّ ًفق دقفعقّ ً، 
ّكطغق التغغفك مثقال لتوضفحه، ممق كعغي أفه مل كستوعبه وكلكك فغغه من خالل  ّ ً

ٌّواملوضم كيل. ّ اجللئي:املثقل، أي ّ، فتصوره أبعك عن ععول العقمّ ّق من تصور ّ
 :أو كام ققل. ّاجللئي
َن تصورأ. ١ ّ اص،ِةّ عن عقول العامُ أبعد العامّ ّ من تصور ا  َونّ، فالبد أن تّ
ة؛ منهأخصأقل من شهرة ما هو  م  ُشهرة َ ألن صعو صورّ ِ ا ةّ ستد صعو  َ 

صديق ّ ففن اإلفسقن إذا مل كستطم التصور كصعق عغفه التصككم؛ا وهذه  ،ّ
ة صعو شهرةُتمنع ،ّ صعوبق التصور: أيا ًغم أن كعون املوضم مشغورا  مت: أي، ا

م تمنع ن  ّ لو فلض أن صعوبق التصور مل متغم الشغلة: أي،هاْو ّفإنها تقل ،ّ  ها ُلّ
  .ّاألقل

ٍ يف املعقم ال العقم يف كن موردّأن العام. ٢ ّ ّ حتى يف العواعك الفعفغفّ ق، إذ العول ّ
ّبففه يف معلض الغعل يف العواعك الفعفغف ّتيض فعل كن ، كعّق بخالف اخلقصّ

واألمل . ّ، إذ مم فعضه ال كغعل العقمّقته، وعىل الععل من فعل اخلقصّجلئف
َيف املعقم بقلععل، ففن م ّن كقن يف حقلق اجلكال إذا استطقع خصغه أن كعلف ّ
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ض ق ظهث ُّـستمتيط عمل هن وعجلهبهت و هنخيخلال جللكني ش مملكن عجنخيلكن مض ي ض يش جغ ُّـمتمئىش جلمبمث عخف ي

ُّـخيلك جعخالم عخللكك يهنخييعك عجنمتمئىش  يش حممشهث هن هثمئٰه ُّـتهبهئه  هن ظن ُّـمسجخ ي
ي ظحفيعش نعن مملكهثمن مم عجلىغألمثالجعخلكك يظهنلك عقع هثمئىش عجنخيلكن . ونعجفيط اللكغ معيعمغ عمل جللكني ي

ل عجنمثهتلكهلكغيحمال معبمئ مغىغألمث ونيحملكجنخيلكن .  ظحفيعه ُّـهبهئمت عجنيعمغ قضُي  ِ  معرض ا
اصَأ َ، ألن نقضّ من ا  َّـىعع مض .وال عكس ،عام الَستد نقض اص اّ

قعغش حممشهث عقع جليعم عجنجييعم ظن حفمههب عحكتمتيط عمل عجنخيلكن عجنهئىععأل يعخفجههت ي ي  ُّـمتمئٰه شي
ذا  شيلكغ قجن عجنخيلكني هن مغىغألمثال مغىغأليتجيمث ظن ُّـستهيمثيط هن ظه حمال ُّـسشجلمبمث و

ون عَأسهل عام  كذب الُالعّ االطُي  .يالل جلمف ممىعغ عخللككيهن عيلك َ وأ
وضيح ربِوألجل ا  ُ كّ وضع األول ذ ِ  ا ذكورّ  نَّـ عقع مملكن ظجفيط ً آنفاِ ا

ليعجنٰهيط ض فع مض هن مغ وُّـ هن فع شه مغ ه مملكن ضيطن عيحفيع هن لش يمض ضيطي ض  قجن عخف
عف نعجنبمثلككش حممششخص ضيط يمملكجنس لي ض مغيط ظجفيطرلك ل مملكجنبمثلكك ل مض هن ش نجنهئ وعن ُّـ

ل ض مغيط مض هن عف يجعيط ظن ُّـ وَّـ عجنس  جعمسن ُّـخييعك عجنبمثلكك جلمف طمي جنسنال هنٰهلكفي
عف جلمف ضيطن  طيعجلس نُّـخييعك عجنس

ل ض ش جع ممالرلك ُّـخييعضلكن جلمف هن وخمجيخيلك جنمثيغ عآلهنيع ممىعجن ش و نعجفيطه  نَّـ عجلس
وحممشهث عقع جليعك ظجفيطرلك جلمف مغس  حملكجلسخصن جعخص رلك جنمثسلك شو نجليعك عيحفيع جلمف مغسي

ش نعن ظهنهئ عقمغلكجلهتخص عمل عجنتٰهلكفيهنتٰهلكف ض يش جعلكجلتبلكق ظشخص ي رتهبخيلكن مضيُّـ  وهن
وش آلن مم نعجفيطونعجفيط ي ه هنمتهتخص ُّـجهمي جفمثىغع نُّـستحمث ظن ُّـجهميال هنخيلك جفمثىغع نعجفيطعي ه ه يه  . ي

ض لشولنجلمف َّـىعع حملكجنبمثلكك ُّـخييعك جلمف هن ض عف ُّـخييعك جلمف هن  ال هنٰهلكفو نعجنس
ق جعلكجنمتح عجنىعه قمميعهثلكنش .  عجنتخييعُّـ حممثهتخصيمش حممثتيجنسن نُّـهبهئ معمهحمثِّـ عخفثلكم عخفىعمم

ل ض شخص هنتخيلكخمبخل جلمف هن ن مم ضيطشو نعجفيطونجنهئ مم ي ي ُّـستمبىغن ظن ُّـهئ  .ُّـ ممىعجني
الحظة ِفإنا عند  د،ِ األضدادّ سوادُ  َ أن ا ياضّ داد، مع  من األضـً مثال ـ َ وا

وضوع ٍأنهما معا يعرضان   ً سمٍ واحدّ جلمثملوُّـخييعضلكن جلمف لكبمثخيمل : ظه، وهو ا  و هث
جلمثش مملكجلسونعجفيطغ ي نعن مملكن هنخييعنضهتخص عجغمتخل ي نعجفيطع هث جله عجفيط عجنمت يلكش حممشن عجن ي  ي ه
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ل نعجفيطيُّـتمتلكحط هن عجنهئثيعغ عجنهييعفُّـ هملش مملكآلهثسلكن حممشهث هن جفمثهن عجنمت  نهن جفمثهن عآلحميععف ي

ههنتخييطف ل مض عخفمئلكن نَّـ عجنجيبمثخيمل عجلسهبمثنممىعجن . ي ض ي نجنهئمت هن جفمثهن همل نعجفيطيعخف
هعآلحميععف هنتخييطف ن عجلسخصن ضيط. ي  .ُّـ يحمهب َّـىعن عحلمثثمثمل ُّـهئ
حك مض هنخيمت عجنٰهيط نهن َّـمتلك يُّـهبهئ ظن هثت  و ي رتهبخيلكن مض هنهئلكنوُّـ جلمف هثحي

لونعجفيط ض عفش حممشن عجنبمثلكك ُّـخييعك جلمف هن وش مملكجنبمثلكك نعجنس عف ُّـخييعك جلمف ي  نعجنس
ل ض يجغلكن ضيط وهن ياض شحممثهبهئ عخفمتلكخمجهمل مض عخفثلكم ممخص قمميعهثلك مشي عآلنو َال أن ا  ُ يعرضّ
سم مثالٍ نوع سواد يعرضً، من ا وضعُ وا ُ  ضده، كما يقتضيه هذا ا ّ. 

وضعإذن،  ذبُهذا ا سهولةّفانظر كيف اط.  فيهَيةّ َ ال قاعدة،ٌ    ٍلعنا 
 .ّكذب هذا العام
م ُأما األح شعبةُشهورة اّ ِ  إ األصدقاء واإلساءةِكمثال اإلحسانـ  منه ُ ا

قغ ي جعهبخيمت عقع جعيطظهثلك عجنمئمثلكق عجليطمظ ـإ األعداء  هن حفالم َّـىعن عآلجفهئلكن عخفجههت
ض قض شعخفمتجهخيبمل هن َّـىعع عخف َفإن ا تقدمّ َ ا لموضعّ ستلزم،  ا قلناه؛هاَ نقضُ ال    :

َإن نقض ستد نقض عام الّ اصَال  يخيلكن ُّـستيطجل هثمئىش عجنيلكك ين هثمئىش عخلع ن،ّ ا
دً:مثال شني جلهئيغ ضدِ تعاقبَ امتناعُ  زوجيّ ا وضوعِّة والفرديِةّين، مثل ا   ٍ 

ونٍواحد رةٌ واحدٌ عددَ، بأن ي  ً رةّ ً زوجا و ّ عضِّـ ي ُّـخيمئ ظن ً، فرداً  نهن عجن
ن جليطف ه هنيعغه نعجفيطهُّـهئ ه قنمغلك نهنيعغي ي ي خفلك جغبمن مض جضمب ظنطه حميعفعه علي  ه هنيععمعمك عجنخييطف ظهث

لهمليهنستمئمب و ي ظشلك ظحميععف هث ن  خملكم عجنخيالهنمل عجنجيبلكلكبلكأل.و نعجفيطي يخميطق  نَّـ ...: ي
و جعلكجنمتحييع عمل ظن مم هنيعمعبملهمكلكَّـيع ي لي جلمثت هنبلكُّـس هنستمئه هن هنيععمعمك عجنخييطف هث ه مض هث  ي
سوادـ ِ األضدادِ أصنافِ بعضُفكون. ...جنميحقن ياض وا  هما ُ تعاقبُوز ـ ِ 

و هن ظهث هثهي خمب خممبمث،ٍ واحدٍوضوع لي ض عق معخيلكخمبهتخص جلمف هن  نَّـ و نعجفيطو مغ
ستلزم شعجلس ونُال  ك، فجازّ ضد َ أن ي ونَين كذ  ُ اإلحسانَ أن ي

.صضصك: شلكُّـمل عحلهئهبمل) ص(
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زوجيُ،واإلساءة ل،ّة والفرديِةّ من قبيل ا ض ال من قبيل  شو نعجفيطو ي ُّـتخيلكخمبلكن جلمف هن

سواد ياضِا لي حممششخص ُّـتخيلكخمبلكن ، وا ض عضِّـ. و نعجفيطوجلمف هن ي ظهث ُّـهبهئ :نهن عجن
يحممشهث ُّـهبهئ ظن ُّـتخيلكخممك . مثمل مض مجمث عآلهنثمبمل عجنت قمميعَّـلكيعخفمتلكخمجهمل هن عجنمتلكجفمثمل عجنيطخم

ل ض ىش نَّـ عآلهثسلكنش حممشهث عن مملكن ظيطُّـمئلك سو نعجفيطوعآلجفسلكن نعآلحكلكظغ جلمف هن ه س ي
ى نعن مملكن جليطنع ُّـشعجنمث ن ظيطُّـمئلك نجليطنه ش نهثهيس ُّـهبهئ ظن ُّـهئ يسلكظ عجنمث عقع ي عي شهعه

يهث خفع: خممبمتلك هلك مملكن ظيطُّـمئلك مملكن خكمثأللكي هع ظلكق خكمثأللك ظحفيعيلك ظلكق جليطني نخفشه  .ه
الحظةُبٍئذ وحي مِاتّ جزئيُ  شعبِ هذا ا وضعِ ا حمال هثمتحييع عمل  ، من ا

ش نعهثخص هثمتحييع عمل عجلىغألمث ض جعخص َّـ جنمتمتمئٰه يعخف م نع شلكغي نها ْفإذا الحظناها و  فيما ب
م نٍ نقض شهورْلعّط  و ق عآلن:ظه ،ُه يقابلَ آخرٍ   ّفالبد أن  شمي ُّـمئلكجع عخفجههت

ون سليمَي وضع ال ُ وال يلتفت،ِ   ارجةُ  . عنهِ إ األضداد األخرى ا
الصة َإن كذب: ُوا وضعّ م  ُ منه كذبُستكشفُ ال ، ا شعبِا  منه ِا

شهور   .ا

)٢ (ؠ ّ ؠ ء  
همغيطع هض نعضحمليعن حملكأليطغ عخف ن عجنيطُّـمتمثي يش حممشهث هن عآلحمٰه جنجيلكجنمك عجنخيمب   مل ي

عجليط عجنهيمئهتمث يل هنثال ل ظن سهيىح عجنمئ لكغش نمض عيحكتيطيم يمل نُّـستمتبيش هنمتهتلك عجلىغألمثه
ش حممشهث هن عآلحمٰه جنمبجيطمظيعجليطمظ ي ممىعجن ض نُّـستمتبيش هنمت ي ي ظن ُّـتخييعم جلمف عخف

قعغ ي ظهث سهيحيهتلك حممئيش  .يعخفجههت
َو ما تقدم ُ يتوجه،ّ سؤال ّ واضعمن فائدة ال عن ُا صناعةِا  إذا ِ  هذه ا

شهرة ست ُنت ا  ! ل
واب َإن الفائدة: ُوا َ  أن صاحب: منهّ صناعةّ ستطيعِ هذه ا  ُ أن يعدُ 

واضع فظَا َها عنده أصوال وقواعدَ و مً نبطًةّ  س شهوراتَ، ل افعةِ منها ا   َ ا
اجة دل عند ا  ش هن خمب عخفجمثمكٍإلثباتاأو  هن خمب عجنسلكأل ٍإلبطال ِ ا
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حصاء واضعُو ذكر من إحصاء جزئيُأسهل )ِةّ العامِالقواعد (ِ ا ّ وأجدى  ا ها ِاتّ

شهورات( شعبةِا  ). منهاِ ا
وا ا قا لمجادل: و ب  ح ن ال أي َي نبطّ ي اس وضع ا شهورَ با  ؛ منه ا

هَّـمثمتلك حكهتاليآلن معخنس جع رخي عجنمتمئىش جلمبمث  ه تفظ شي نه و نفسه، ُبل   ّح به ب
عل ردَال  لنقض وا ّه معرضا  ً َ، ألن نقضّ عُ أسهلـّ كما تقدم ـه ه وردّ  . وأ

َُومن أجل هذا س وضعّ وضعً؛وضعا ُ ا ٌ ألنه  لحفظ واالنتفاعّ   . واالعتبارِ 
ُإنما س: وقيل َّ وضعاّ ُ ألنه يصلحً؛  ونّ وضعَ أن ي  ٌوهو وجيه .ٍ ونظرٍث َ 

كُوقيل غ ً.أيضا حقيق وال يهم. ذ  . مض هنخييعحممل عجنتسهبمثمل: ظه، فيهُ ا
)٣ (ؠؠ ءآ  

عضِّـ و ظن مض مم جلمب:هن عجن ش جعهبخيمتيي عض  عن مملكن عآلهثسلكن :ه ظظمتلكحملك جنمبهب
ن مغيطجنمث عض جلمب عجنهئالنش نعن شهلك مض جلمب عجنهئالنيُّـيعُّـيط ظن ُّـهئ ي حمالجعيط ظن سهيىح هن

ن مغيطجنمثمملكن ُّـيعُّـيط ظن عض عجنسمثلكحكملشهلك مض عجنسمثلكحكملي ُّـهئ  ...ي حمالجعيط ظن سهيىح هن
عض مض عخفجيلكجنمك عجليطجنمث. نَّـهئىعع ومل معتخيمب جعحنظينمجمث عخف ي نَّـ عهنلك عجغبلكغ و نعجفيطي

ش ظن ممخص خملكمو جل خظو هن خمب عخفجمثمك ظن جعمشجعجيلكم خظو جنحنظوخظ  : هن خمب عجنسلكأل
واضعُيع دِ ا طالب ا ُ إنما تتعلقِةّ  ا ّ ءّ ءٍ بإثبات   أو نفيه عنه، ٍ 

ُ تتعلق:أي  نحفمههب ش ُّـيعُّـيط عجغبلكغ هنلك ُّـخيتمئيط جعش حملكخفخيتمئيط جعيعظُّـ، باإلثبات واإلبطالّ
 .ُّـيعُّـيط عجعجيلكجن

سهلِوهذا  إطالق ما ال  ُه  عدادُ ضبطّ واضعُه و سبهِ ا يهثلك هثخيمب ظن ع :هظ ،  ي
عض عجليطم معتخيمب جعلكآلجغبلكغ نعآلجعجيلكم ك  شخييعم حفمهلكألمههتلكي نجنهئمتلك ي هثشيمجمث هن ف

دَ  مَوجب واضعَ إعدادُن ير سهلَ وضبطِ ا كَها ل َ أن يصنف، عليه ذ الحظّ  َها 
ٍ  صنف

ناسبُ ما يليقّ واضع و ي نهثحييعع جنخييطن ظر.هُ به من ا عض ه مثمل َّـىعن عخف
ن يهثمئتخن جلمف جلبلكقغ عخفمهمت يخميطق  ش .  ني هثجيمثي عض مغمثهثخي  شهيطيمعمهمتمث عخف
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ضشيمعمهمتنجنهئ عن مس  ن مم هن و ُّـهئ  جعحسمك هنلك ُّـمبمث جع مض ظمتلكجلمل عجليطمش حممشن ي
عض مض جلمب عجنهئالن  .نَّـهئىعع ...مملكن هن جلمب عجنهئالن مملكن جلمف عخفجلكفم هنخييعحممل عخف

صنيف ابُوا سنِ  هذا ا ُ إنما  حموالتّ  بها  ُ حسبما يليقِ بتقسيم ا
صناعة ث . ظمتلكجلمل عجليطم: ظه،هذه ا نطقيَوقد  حموالتون هناّ ا  ِ عن أقسام ا

ناسب صناعةِباألسلوب ا ذه ا ن اختلف،ِ  عهودَ و ث ِ عن األسلوب ا   
ي عجنىعه معمئيطن مض عجلىغظ عآلنياتّا  .مي

ن ألجل أن نضع ابً خالصةَو باحثهم  هذا ا اثهم وفهرسا  ِ أل
سلك،ً  ُ 

قت قسيم فنقولَطر حمول :هم  ا عضّإن ا ون ّإما ش مض عخف ا َأن ي ساو  ً

س ونّما  ولموضوع  االنع نهنخيمت . ه هنسلكنُّـلك جن مض عيهثخيهئلكقأن ال ي
ل ض لي مممبخص يظهث: هنسلكنعمع جنمبهب ض  ُّـمهيطم جلمبمث شظهنهئ ظن ُّـمهيطم جلمبمث عخف

ل ض م ُّـمهيطم جلمبمث عخف مش نمممبخص ظهنهئ ظن ُّـمهيطم جلمبمث عخفحهب  : ظهشيعخفحهب
مغبمل  . هن عجنجييعحمخلهمثملي مممبهمعمتخيهئيغ هن

ل مض عيهثخيهئلكق: ظهلّاألوو ض م عخفسلكنه جنمبهب لو عن أحد  ش عخفحهب ال 
ن ر  :أ
ون .أ ً داالَأن ي اهيّ ال. ةّ  ا اهيوا ئُة أحدّ  ا  .ٌ أو اسم حد: ش

س جلمف عخفلكَّـمثمل عهنلك فعميعجنيطعم:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ يش نعهنلك فعمه جلمبمثهتلك جفمئمثمئملي ه جلمبمثهتلك عحكخص نجنهيحيلكشي  ه
لٌ ساقطُواالسم شييط ظن جعلكجنمبهيىحي معخييعُّـهيهتلك عهنلك جعلكحل:ظه َ عن االعتبار هنا، ألن  ه  ّ

ل وضوع  ُ، فال يتعلق ال حقي لفظيٌا جادلُ به غرضّ الُفينح.  ا    ا
اهي دة  ّا  . فقطا

ون .ب ً داالَأن ال ي اهيّ س هنا . ةّ  ا ًخاصةّو ي آلهث ُّـيعمعبيش جعلكآلجفهئلكن ّ

س) ١( لموضوع  االنع حمول  ساواة ا حمول :مع  ّ أنه يصدق ا ن أن ّ يع ما أم ًيا  

وضوع  صدق ا وضوع، و حمولّيصدق عليه ا ن أن يصدق عليه ا يع ما أم .ًيا  
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عقن س أيضا و. نعجنمب ًقد  ونًرسماّ ُ، ألنه ي اهيّ ف ا عر وجبا   ّ ها ِةً  بتمي

 .ّعما عداها
ا ل مض عيهثخيهئلكق: ظهوا ض م جمحق عخفسلكنه جنمبهب لو ش عخفحهب  ـً أيضا ـ ال 

ن ر  :عن أحد أ
ون .أ ق ما هوَأن ي ف قمميعرلك مض هنبلكجفهن ي َّـمتلكم عظجيالجفلكن ُّـجكف.ً واقعا  طر
عغ هنلك َّـ: لك مض عخفمتجي نريعجنهئحل عغ هنلك َّـشعجنيطعحف مض مغ عخم مض مغ  جفمثهن ش نعجن

عغ هنلك َّـ(يعن  م مض مغ مل عخفسهسنم جلمتهتلك جعلكخفجيلكجعمئملش ممخص عقع ي جلمف عخفلكَّـمثي َّـ عجنيطعمشعخفمئ
طحكأل جل عآلهثسلكن جعل عن عجنمتلكلك حممسمغمثمك جعلهنلك َّـ  يهنلكَّـمثمل جلمف ي ُّـيطمي حممشهثعحلمث

قع مض مغهعآلهثسلكن هنجيلكجعمئمل هش نظهنلك مغىغعن حممشن مملكن هنىعمم  :ظه ل عغ هنلك َّـ جعلكخفجيلكجعمئملي
ش حممشن هنعخمخيلك مض لكيعُّـ هنلك َّـيُّـسهب  ل  جلمبمث جعلكخفجيلكجعمئملي ُّـيطموجعمبهيىح عن ظن عجنمتلكلك ي مملكحلمث

عنهنخيمت  ل هنخيمت  عحلمث عنمغىغظ مصهب عغ عجنسهسعم عجنمتلكلك نعحلمث م مض مغ  عخفمئ
طجعل ق جعمبهيىح   جلهنلك َّـ عنعآلهثسلكن نَّـ هنىعمم  ي نعهثخصش جلمبمث جعلكخفجيلكجعمئملي عجنيطعمعحلمث

عغ  هنعخمخيلك مض لكيعُّـ هنلك َّـيحكهب  م مض مغ طآلن عخفمئ ش هنلك َّـ  َّـ لكيعُّـ هنلك َّـ
ش هنَّـ نعخم عغ ن حممث قع مض مغ طهعن مملكن هنىعمم  ي ُّـيطمو جعمبهيىح:ظه ل ي جعلكجنتٰههبهنلك َّـ

عغ  ل يجلمبمث جعلكجنتٰههب هُّـسهب فعحفال مض مغ طي ن عجلس عجنمتلكهن ظن هنلك َّـ  ممهبهيهت
عن عجنمتلكلكخيمت  مغىغظ هنيم جعلكآلقعفغش حممشهثيلكق ظن عخفتحيعيعحلس عغ عحلمث م مض مغ  عخفمئ

ط قهنلك َّـ عن حممث جعمبهيىح ه نَّـ هنىعمم  .)ي جلمبمث جعلكجنتٰههبي عجنيطعمعحلمث
س هنا  ساّو سًج  جعلكظجيالف جعلكغ عجليطم ي : ظه بهذا االصطالحُ وا

  ُ تظهرَيات، إذ ال فائدةّ اِ باصطالح بابَ الفصلُشمل شمثلكغيعجلمتيغ مض جعلكغ عجنهئمب
س ش عجليطمي حم: ظهّهذا الفن يجنهئ هثهبمثىغ عجلمتيغ جل عجنهيمه مض  ، والفصلِب ا
 .عآلجفهئلكن

عجليط عخفمت) ص( .ضصصلصصصك: ملش خمجيمك عجنيطُّـ عجنيععقهيمثسمل مض خف عجنجههبيجيمئمثحتيعُّـيع عجنمئ
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نما ن الفصلّو لموضوعِ من أقسامُ  س بمساو  ي ظن عجنهيمه :ي معمئيطن.ٍ ما ل

ل مملكآلهثسلكنش حممثمئلكمى سمملكجنمتلكلك ض ومم عهثسلكن: هب جلمف عخف وش نمم هثلكلكه هثلكلكي  ي
و نَّـىعع ُّـخيمت ظهث هنسلكن جنسهثسلكن.هعهثسلكن وهث جنمثيغ جعهبسلكن ع: َّـىعع حمهئمث خملكمنجلمف . ي ي

ل مض عيهثخيهئلكقط ض  جنمبهب
لي عجلمتيغ مض جعلكغ عجنهئمبشهثخي ض جنمتلكشومثلكغ جنمثيغ جعهبسلكن جنمبهب ومم عهثسلكن:  هثح خم  ي
عن عنهجفمث وش نجنمثيغ مم جفمث ل مض هلك عهثسلكهثي ض م هنسلكنُّـلك جنمبهب ن عخفحهب هش حمال ُّـهئ

 .عيهثخيهئلكق
عغ يظحملكف عخفمهمت مغ مض مغخيمب مض عجنمئس عجنىعه يظ: مض عجل  ُّـسلكنه ين عجن

ل مض عيهثخيهئلكق َّـ ظن عجنهيمه نعن مملكن هنسلكنُّـلك ض هعخف جعحسمك هنمهلكفُّـمئ  ل ي
جنمتلك ل مئمل مض عخللكقفينظحميععفن عخفتحمئ ل ممخص مض خم ض يش نجنهئمت هعآلهثسلكن هثلكلك: جنمبهب

ن  ش حمال ُّـهئ هن ُّـهبهئ حسمب جلمئال جلمف جمحق عآلهثسلكن جن مملكن جن عجنمتجي هجعحسمك هنهيهت
هنلك هنسلكنُّـلك جنسهثسلكن ههنهيهت علي نخميط معمئيطن عجنهئالشه يعحلهب نظن هن  ن مض َّـىعع مض ظهث

 .س ننضخيسعحلهب هنلك َّـ لكبخي
سب مفهوم ِفألنه  ن،ّبالقوةل ي جعحسمك هنمهلكفُّـمئ ل  ِهه وذاتّ  َ أن يقعُ يم

ختلفة قيقةِ األشياء ا عل ، با  حممثهبهئ ظن سهب عجنمتلكلك مض عخفثلكم جلمف عآلهث
ن عخفختمبهيمل جعلكحلمئمثمئمل  ن  تّ إال ُال يقعـ  ًفعالـ و قيقة، فإن ِفقةّ األشياء ا ّ ا

اطق ُ مثال ال يقعَا كنهّ إال ً فعالً سان، و سب مفهوم ـ ّ أفراد اإل ِبالقوة و  ـ هّ
سانُيصلح لصدق  غ اإل طقِ  ن  ا و  فعغ ي جن ظهنمت:هظ ،  مغ يلك جعمسن مم عخف
جن معخيلكملههثلكلكمئمل هن عجنمث خم ِ: ش ممخص ُّـ لودهم  وا  ْوقا ِ ِ ُ ُُ ِ َ طقنا ا َ وا أ م علينا قا ُم شهد َ َ ََ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ ِ

َ َ

ه ترجعون رة و م أول  ء وهو خلق طق   ي أ َا ُ َُ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ ٍَ َ َْ َْ ُ َ َ َ َ ٍ ْ َ ُ َ حمهب ) صص: يحممهمبمن( ِ
ن عجنمتلكلك ل عآلهثسلكنجفمثهن هنهيهت ه ِ صدقُ فرضُفال يمتنع ش ُّـهبهئ ظن ُّـمهيطم جلمف هث

سان ن. غ اإل سان  عجنهيمه فلم ي إل ا  ساو ًمفهوما  هذا االعتبار. ً ِ و
ساّس هنا  ل هبىعع عيجلتبلكق .ًج ض ن هنسلكنُّـلك جنمبهب  .هحمال ُّـهئ
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ون .ب ل َأن ال ي ض م جمحق عخفسلكنه جنمبهب ق ما هو،  عخفحهب ًواقعا  طر

س ي نَّـ ظجل هن عجنخييعك عجنخيلكن نعجنخييعك عخللكك.ًعرضا ّو ي  ُوالعرض: ش ممخص خملكمي
ل لعرض الٌشا ي هو  عام  لعرض ا وضوع، إذ أخصو ًن إ من ا ّ  ُ منهما غّ

لموضوع، كما أنه غ ُساو  ّ
 .  جواب ما هوٍ واقعٍ

حموالت عض و هذا فا عة مض عخف ٌحد وخاصة: ٌأر م عجنىعه ّ  مض عخفحهب
ل مض عيهثخيهئلكق ض س شُّـسلكنه عخف م عجنىعه ي ُّـسلكنه ٌ وعرضٌوج  مض عخفحهب

ل مض عي ض وع. هثخيهئلكقعخف ُأما ا موالُ فال يقعّ أن ّإما ّألنه  ط مض ظمتلكجلمل عجليطمً 
صنفَملُ شخص أو  ا و نخميط ظنضحمتلك عخفيععف هن مم نعجفيط،  ا  هنمتهتخص حممثخص ي

تَوال اعتبار شيمعمئيطن حميععمغ وضو شخص هنا، ألن  مله  ا  ِ دلِ مباحثّ  ِ ا
صنف. ٌياتّ ُوأما ا وعُ فحملّ ل عليه بمثِ ا وعِابة  لوازم، ألن ا َ ا س نو ّ ً ل

ل،لصنف فش جع َّـ هث جللك جنسجعمثىش نعآلحك ه حممشن عآلهثسلكن جنمثيغ هث ه عني  ش جنمبحمث
فهنجفمئمثمئمل وعُفيدخل ش جنسجعمثىش نعآلحك هةُ ا  ني   باب العرضِ من هذه ا

ن خمسخص هنستمئال يُّـهئ ل هه عقن عجنمت ن هن جن  .ش جع ُّـهئ
وع،وعليه موال  القضيُ ال يقع،ٌ بما هو نوعُ فا  ّ ُة، بل إنما يقعً وضو ّ  ً

 .ي مض جض عجنهئالنفقط
حموالتَ أقسامَإذا عرفت تقدمِ ا حو ا ِ  ا ي يهمّ د ا ّ، فاعلم أنه ال  ا

ُيتعلق جادلُ غرضّ خاصمةِ ا موِ  مقام ا َ  أن  ه ّ  ، منهاٍقسم أي  مطلو
م حممث حفلكظملي جميعض مض ظن عخفي ي ُّـتخيمب:ظه ن عخفحهب هض عجنىعه ُّـستهيمثيط هنمت مم  ظن ي

عظ هجليعضلك ظن مغمتسلكش جع حك ه ه جليعم ظهث حفلكظمله ي عضش ظن يي ي حممشهث جعهبجيعف ظن ُّـخييعم عخف  شي
 هنلك عقع مملكن ُّـستجيمث عجنهئالن جعلكجنمبميمل : هثحيحقط هن ظن شلكظ عجنجييعم عيحفيعيُّـتهبهئ

ي عخلمقش حملكخفهت ي جنهئمت ي ُّـستجيمث ظن ُّـخييعم عخفبتيطظ هنشعجنخييعجعمثمل عجنهيمهمثحمل جلمف عجنسمبمثمئمل
قغ وظهث سس عجنهئالن جعمه ي ظن ُّـجهخيس عخفبتيطظ هن ي نجنمثيغ هن عجنرضنقهو حممهمثحملي

رلك َه أن يتوصلِ غرضّفإن  شعخلمق نهثح مّ ّأنه ّما أ، ِ أو إبطاٍ إ إثبات ح
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س ٌ أو خاصةٌج تاج، آخرٍء أي أو ّ ك  س ذ هُ فل  . إ

تاج ي  نما ا ُو ه قبلّ خاصمةَ إ جادلةِ ا واضعُ أن يعدِ وا  نُّـتمئمتهتلك  ا
شهورات نباط ا خاصمةُ ال تنفعِالس عداد. ه عند ا واضعُو   هذه ِ هذه ا

صناعة حموالتُفّ يتوِا عرفِ حسب تلك األقسامِ  تفصيل ا مولّ َ   ٍ 
واضعُما يناسب يغ هن جعلكغ عخفمئيطهنمل ن،ه من ا حتمهمث ي حملكيجفتمثلكف عمل جعمثلكن عخفحهب

عض مملكم  .وعخف
واضع ص: منها،وعليه فا د ما  بِ ألجل إثباتُ فينظرـً مثال ـ  ا ُه  أنه  ّ 

ون ، وأنه واقعَأن ي ساو  وضوعه، وأنه  وجودا   ٌ ّ ّ
ٍ

ق ما هو، وأنه قائمً ٌ  طر ّ 
وضوعِ االسمَمقام اللة  ا  .  ا

ص:ومنها اصة، فينظر ما  ُ ا بِإثبات ألجل ّ ُها  أنها  ونّ وجودةَ أن ت   ً
ةاّوضوعها، وأنه ساو ، وأنهٌ  ق ما هوٍ واقعةُ غاّ   ِوهكذا با أقسام.. .  طر

حموالت  .ا
واضعُفتكون عةـّ  ما تقدم ـ ُ ا م حممثهتلك جفيطع :هظ ،ٍ أصنافَ أر ه هنلك مملكن عخفحهب ي

هظن حفلكظمل هش ظن مغمتسلكش ظن جليعضلكي جنتمهمتمث جنمثسهت جلمبمث عحلهيىحش نَّـىعع هن جعلكغ ع. ه
يحمال ُّـتخيمب جميعك عجليطمظينعي  يغ ممخص معمئيطني  .ي جعهبخييعحممل ظخمسلكن عخفحهب

واضع َثم إن هناك  ّ مّ إلثبات واإلبطالًةّ  صِ  حموالتَّـىعن َ أحد ال   ِ ا
عة صوصِاألر حموالتُ وتنفع، با يع ا س ،    ِ اإلثباتَواضعّ و

صنُفيضاف. واإلبطال سابقة، فتكونُف هذا ا سةُ إ األصناف ا  نحكمثمسجخ قمميع ،ً 
 .ظهنثمبتهتلك مض عآلهنيع عجنيععجع

ا ما يهم:ّثم الحظوا ً أن كث دّ حمولُ إثبات ا َ أن هذا ا ه أو  أشدّ  من غ
اصة، ألنها  ُ فرضّوهذا إنما يصح.  أوُ أو أو وغُأضعف ّه  األعراض ا ّ

فاوتُال تقبل م عقع مملكن جفيطع ي ُّـمئب عجنتهيلكنغ ؛َ ا هآلن عخفحهب ًفزادوا صنفا  شيي

عض ًسادسا  األَواضعّوسموه  مض عخف
َ

ُ أنه قد يتوجه:ّ ثم الحظواو واآلثر ّ  ُ نظرّ
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د ثّا ِاد االُ آخر، وهو إثباتٍ إ 

ّ
ئ  ش سّإما  ب ا وعِسب ا  ِ أو ا

وجودِأو العارض واِ أو ا ك َضعّ؛ فسموا ا ً شلضلشوا صكفل . هو هوَواضع  ذ
ٍوصم ذصنكل أصثن ضه ضنة. ًسلبعل ّ أن منا اصتضككه ال متعقّ  . ه بو شنض املجلدلّ

واضعُو هذا فتكون واضعُ، وتفصيلً سبعةُ ا تاجِ هذه ا ستقل إ فنُ    
سع رسالةُال  ةُه هذه ا خت ادلّ أن .  ا تصٍ  لفقيه ـ بفن  مِ  ت ِ وا ّ 

سيا حا وا ُ البد أن ي ـّوا ز فنَتقنّ دال، فيطَه قبل أن ي   ما فيه ُلعّ إ ا
شهورات سلماتٍمن  ٍ و

شهورات،ّ ون.  وما يقتضيه من ا  ٍ حاجةُ  كبُفال ت
واضع نطقِإ معرفة ا ضِ  علم ا قهِ و ّبه حتضريمل ضه أي  ،ها من طر

 . صلنٍسنمه
ونال ن  أوألجل بهَمنا الطالبَ قد حرَن ِ من ا واضعّ لمقصود من ا  ، 

واضعَ بعضُنذكر عض األصنافِ ا سبعةِ  تقدمةِ ا يل،ّ ا طولةه ُ و كتب ا ِ ا ّ 
ادة، فنقولَ إذا أراد هذا الفن   : االس

)٤ ( ات ولاا  
ّ تستحه اصوصوف شكممل، وصقه صقي ال ٌلّ شققكصكن يف منه املبلحم ضطلصل

ّصمس رسه ّ كقتص شىل شبلرة املضكه، يف اصقتلب مل كقنأهٌمبقى يشء  وكضري إش ،ّ
 :ّبعن اصكقلت يف حمقكل شكقول

حموالت مها ُ نفع،ِ واإلبطالِ اإلثباتُواضع يع ا ثباتِ  ُ كما تقدم، و ّ 
بطال ابنداخالوضوع  اصتي تعنض شىل امل األعراضُو  ُوأشهر. ً أيضاِ  هذا ا
واضع ابِا وضعا عدِ  هذا ا ن  ً ال كنصنمل مجكعل وإكام كنصن ضثلال ً،وها ع ّ ً
واضع ،ًواحما واضع اإلثبات،َ فيما سبقِوما ذكرناه من أمثلة ا .  واإلبطالِ  من 
َ اآلن مثاال واحدا غُونذكر ً  معنض ٌ وشلرضٌوع إذا صلن شكمكل ضوض:ها، وهوً

.٣٧٤ص: ضكطه اصتجنمماجلومن اصكضكم يف رشح  )١(
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عضِّـ ظن عجنخيلكقك عجنىعه ُّـخييعك جلمف هجلمبمث نمملكن جنمبخيلكقك جليعك ي ظحفيعش حمهب عجن

ل ظُّـٰهلك ض م ُّـخييعك جلمف عخف  :نحصىعع خملكم. هعخفحهب
َإن العارض رضّ حمول  نٌ  ا وضوعه، فيم بتُ   ءَ عروضَ أن ت  ٍ 

حمو ه آلن عخفتحيط هن ظجفيط عخفتحيطُّـ هنتحيط؛لموضوع بعروضه  ي ي ي حممشقع . يحفيع هن عي
همملكن عحتلكف مي جللك خفحهب ض م هن مش نظلكق عخفحهب ل نعخفحهب ض و جعخل عخف ي ظحفيعش حممشن ه

ل عآلنمش نُّـهبهئ ظن ُّـبجي  ض م عيحفيع سهب جلمف عخف ل يعخفحهب ض جليعنض جنمبهب
لموضوع بعدم عروضَ عروضَوتبطل: ممخص خملكم حموِه  مهور: ً فمثال يقال؛ه   ُا

مهورـ فط وضوعُا مولطو ،ٌ  حمول. ٌ   ـ ّوهو العاط ـ ُوهذا ا
ُ بأنه تقوى فيه طبيعةُيوصف ةّ حا جلمل: ظه، ا ي آلهث ي ستهئ عمل و سهئ عجنحنظ جع

بت شيعجنخيمئ نعهثخص ستهئ عمل عجنخيلكلكهيمل كُفي مهور: من ذ َ أن ا ّ بأنه تقوى فيه ُ يوصفّ

ةُطبيعة حا  . ا
قال أيضا سيا: ًو حمولإّثم .  نفّا َن هذا ا فـ ّ ّ بأنه ُيوصف ـ ّ وهو ا

اصةَ منفعتُمّيقد َه ا صلحة العامّ ي ظن َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك :ه نممخص َّـ نعضِّـ،ةّ  ا
قغ يش حممشن عجنسمثلكخهملي نجنمثسمن ُّـمئمثمتمثههنجههت ال مم هثهيخي:نَّـ ل ش نجنهئ عجنهئمقهس هثهيخيي  ي

ين هنمهمبحت عخللكظمل جلمف عخفمهمبحمل عجنخيلكهنيُّـمئيط هخمٰهمثمل ل ملي قغهنجه ي عخم نخميط شههت  خميط معجيلكجع عجن
قغ ل س هثهيخييعجنسمثلكخ: نَّـ ل نممىعع ُّـمئلكم مض عجنمهمييعه. ي معجيلكجعمئ هحممششلك هنجههت  خميط معجيلكجع ي

عخم نخميط ختلكجنهي بت شعجن سيا:ُفي اصةَ منفعتُمّ يقدّ أن ا َه ا صلحة العامّ  .ةّ  ا
قال صادق ً: أيضاُو دلُا حمول. ٌ  َثم إن هذا ا ّ  ُال يوصف ـ ُل وهو العادـ ّ

ا، أي ونه ظا ك كونُفيبطل.  عليه الظلمُ ال يعرض:ًب صادقُ بذ اِ ا  حمهتىعع ً، ظا
 .م جنسجغبلكغي نعخفثلكم عآلنشعخفثلكم جنسجعجيلكم

وضع نبط:ِومع هذا ا س ُ أنك  اّ شهورا ثا ن  شهور ً من   هن و جعمئمثلكقً
ق عآلن: مش عجنمهمييعهيعجنجههئ عآلن ق جللكلك :مش ظهيَّـ عخفجههت : ش نعجنهئمقهسهيعجلهبهت

ق عجنثلكذش ظه ه حممث لكبمثخيمل عخفحلكمملكغ :َّـ عخفجههت ه حممث  :ش ُّـمتتميمعمئ ق معمئ عجلهبهت
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شهوران هما شلكبمثخيمل عخفحلكمملكغ ل:وا حمولُ  وضوعهِ ا ُ واتصاف،   حمولّ  ِ ا

نبط)لّثال األو ( ٍبصفة س شهورُ ف لَ ا الث، وهو  حمولِ صفةُ ا   ِ ا
وضوع شهوران هما.ا ل: أو ا حمولُ  وضوعهِ ا ِ اتصافُ وعدم،   حمولّ  ِ ا

نبط شه عجنمهلكفم جللكفم:نَّـ هنثلكم )ثال األخ( ٍبصفة س شهورُف الثَ منهما ا  ، ا
ِ اتصافُوهو إبطال وضوعّ صفةِ ا م، بتلك ا  .وعجنمهلكفم جنمثيغ جعحيلكمس:  حمتمئ

)٥ (ؠ ؠؠ   
ابُأصل  عض عآلجغبلكغ نعآلجعجيلكم هن هذا ا ءُترجيح : هن  من ٍ واحدٍ 

ة شار نهما  ئ ب وجوهٌش مغيط جن مم هنلك ع :هظ ،  بعض ا ين ظجفيط عجنجهمثألخل ُّـ ي
مغيط جنسن مغيط جنمبثلكذ مم هنلك ُّـ يجنمبثلكذش ني ُّـ  ظجلمب هن ظحفيع هجن مملكن خكخيس: همش هنثالي

ي جنهئ عآلجلمب جن ممشيجعمتسبمل خسسخل جعلكخفلكألملش حممششخص ُّـجهجكمملكن مض عجنخيمب حفيع ني ي  هنلك جن
يجلهئيغش حممشن عيحفيع جنمثيغ جنيطُّـ مم هنلك جنسن ي ش نهنث عجنخييطف هنلكألملي  نعجنخييطف هم عآلجلمب

نش حممشن عجنخييطف هنلكألمل هخسس مغيط مض عخلهبسخل مم هنلك شه حممث مجمث عخلهبسخل نقُّـلكفغي ي ني ُّـ
مغيط مض عخفلكألمل  .ُّـ

م  نهن عجنخييطف شيجلمبهب ظخمي جح  ظنمل نظجغيعشه نعجنخييطف هنلكألملشي عن عآلجلمب:نَّـمتلك هثمئ
ُّـ. خسسخل يَّـىعع مض عآلهنثمبمل عجنخييطفُّـمل ظن عخفلكفُّـملش نظهنلك عآلهنثمبمل عخفخيمت ملش حمهئخص جن مملكن ظجفيط يي

ستعملةُواأللفاظ. عجنجهخمهخل ظمميعن ظن ظخكج هن عيحفيع تداولةُ ا فضيلُ ا  مض   ا
مةَّـىعع عجنبلكغ  د، وأ، وأفضل، وأو،آثر: ُ   مض  ّوأشد ش مض جعلكغ عآلجليطعف وأز

ق عجنهئمثهيمث ُّـفوأ شمليعآلهن ق عخفخيمت ق عجنىغهنلكهثمثوأقدم شملي مض عآلهن ري  شملي مض عآلهن وما 
ك .. . واألضعف واألقل واألخسِ األنقص: منها، مثلٍ واحد ُوما يقابل. رى ذ

فضيلو. وهكذا مات ا مُ يطولٌةّ هذه خصوصيِ من  حهاُ ا   . 
تاج نما  ُو ابّ واضع  هذا ا فاضلُور ال ال يظهر ف األ، إ ا  ُ فيها ا

ٍألول وهلة ق عجنت ي معحيهتيع حممثهتلك عخفهيلكضمبمل : ظه،ّ عض مض عآلهن  هثحتلكف عمل َّـىعن عخف
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ف ض عضِّـ ظن ضمثلكظ عجنجههبيغ ظوجع يش حممشهث هن عجن ق هنمهبلكفيخكيطي  و جعهبيععمعمك هن هث

عض ي ُّـستخيهب عيجغيع نعآلنمل نعجنتهيلكض آلشلك نعضحملش . الجللكفه ينمض هنث َّـىعن عخف
ممملش ممخص جن خكهئهئمتلك مض ظن حمالهثلك ظحمٰه ظن ينعهثخص ُّـهئ عقف عخفجههئ هن عجنتهيلكض مض عخف ي

ن حممثهتلك ظجفيط عجنجييعحمخل ظجلمب عجنخيمبخصظ ينعي . وظجلمب هن حمالن عقف عجنت ُّـهئ حمهي عخف
عضِّـ ظن عآلجلمب هنمئيطن هنعيحفيع مغلكَّـالش حمهب عجن ي ي ال: ظن ممخص خملكم.  جلمف عجللكَّـه  فما ّو

فاضل فيه ُهو ظاهر ا شمسإ:  مثل،ٌ َن ا ون،ً ضوءا من القمرُ أّ  ُ إيرادُ ي
واضع ًحشوا ولغوا )عجنتهيلكض(  إلثباتهِا عضحلكغ؛ً  .ي آلهث هن عجن

ا ما يقع ث ُو نازعً اس  تفضيل شخصُ ا ء،ٍ  شخصٍ ب ا ءٍ أو    ٍ ،
والت لبوساتٍمن مأ سكوناتٍ و راتبٍ و داتٍ وأخالقَ ووظائفَ و  . وهكذا...ٍ و

ناز قفعنعوا ون ًتارة:  جن هن ّ مع االتفاق  وجه ،ُ األفضلن هوَمّ أنه  ُي

و حمهئ نعجفيط،الفضيلة هظهث ي ُّـخيمب ظشلك جغلكجعتملي عي  هن عجنجييعحمخل جن هثهييغ عجنهيٰهمثمبملي ي ى  حصخص ي
عظالجلمف جفيط هش ظن ظشلك جغلكجعتملو حك حفيعهَّـ جغلكجعتملي جحلك ي ظخكيطو آلجفيطرلك جعمتحي  حممسظ . جن

هتمه َّـ ظجفيطرلك هن نجنهئش جعمثمتهتخصهعجنهيٰهمثمبمل هنجهجكم  هبلك ظممثيع هن عيحفيع ظن ي حمال ي
 نن ظو ظجلمب هن جلهبيعه نجنهئ ي هثخيمب َّـ قُّـيطشن جللكخفخله نجلهبيعهممخص جن مملكن قُّـيط. ُّـخيمب

نازع: ش ظن ممخص خملكمون ظجلمب هن قُّـيطهجلهبيع  ُ أ الطاَحاتم ّ شخصان  أنَكأن ي
كّتفاق مع االمعن بن زائدةًكرما أم  نهما  أن ا ا ّتصفّ وأنه قد ا،ٌ فضيلةَرمّ ب

اع. ًبها معا ّ إنما يتوِومثل هذا ال يَ حوادثِ  ثبوتُفّ شفٍةّ تار  عن ُ ت
س  هذا الفن،ةّاألفضلي  . ي جلالخممل جن جعمهمتلكجلمل عجليطم: ظه،ّ ول

ون اعُوأخرى ي يّ  وجه األفضليُ ال ناز  أنه  هما أو بأن ّة، كأن ي
كرمَيوصف ه ُّـمئ عجنمتىغعل مض ظن هنخي جع قعأليطغ مميعُّـ:ه ظ، با ش ه ظن جفلكمع عجنجيلكأل مميعُّـي

يي ظن عجنمتىغعل مض ظشخص مميعُّـخصن ني ُّـخيمب ظجسخص ظحمٰه هن عيحفيع مض عيمعمهلكم هبىعن  ي ي ي
ودً، مثالًمعنا ّ  أنّتفاقمع اال شعجنهيٰهمثمبمل ودًحاتما وِ بفضل ماُ  لُ   ما ّ ب

ِتفاقيملك، ومع اال َن ما جادً أيضا  أّ ثَ أٌمعن  بهّ الٍ ب ما ِ  تقدير ا  ّ
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مغيطهثلك ظن مميعن جفلكمع ظخكيط: ظهحاتم به َجاد ي جن ظحفىعهثلك عجنمتسبمل جن ش نجن ظحفىعهثلك ي

مغيطهثلك ظن مميعن هنخي ظممثيع ن :ههنثال. يعجنخييطف جن  نهنلك فُّـمتلكق جن مملكن هنلك ُّـهبمبهئ هنخي هنمبمث
ش حمهت وسخصألمل ظجن فُّـمتلكقش نعجنىغعأليط جلمف هنلك ستلكمغ هنخي خسوُّـهبمبهئ جفلكمع هنلكألمل ظجن فُّـمتلكق

و ُّـمتهي مم هنلك ُّـهبمب نَّـ عخفلكألمل ظجنهلكيش نجنهئ جفلكمخوُّـمتهي خسسخصألمل ظجن ش نهن ي
عضِّـ ه ظن هنخيمتلك خميط ظهثهي ظممثيعش نجنهئ جن يجفحيمتلك عجنمتسبمل هثجيط ظن جفلكمخلك ظهثهي ظممثيع :عجن ي ه ي

ش ش آلهث ظهثهي مجمث هنلك ُّـهبمب نَّـمتلك ُّـمئ عجنمتىغعل مض .  ظهثهي هثمه هنلك ُّـهبمبنهنخي يهنمت
ط يظه هنمتهتخص ظن يمل جعلكيمعمهلكم جعلكجنهئيعنش نظن هنمثىغعن عجنهئيعن َّـ َّـ عهثهيلكم مم هنلك ُّـهبمب ي ي

ط حممشقع خممبمتلك عن هنمثىغعن عجنهئيعن :يظن ظهث عآلهثهيلكم جعلكجنمئسيشش ظه ي عهثهيلكم هنلك قعف جل جفلكمغت
حكيش جلمف لكب  يملش حمهبخي ُّـتمه جعلكجنهئيعنش آلهث جلمف عجللكفي عآلقحكجيمثيعجنمتحييعُّـملَّـ عجن ي غ ي

حكجي   ظحفيع ي ومل جعهبمتحيلكقيمل عجنمههيلكغ عآلحفالخممثش نعقع هثحييعهثلك عو ني معهييعُّـيشوال عحميععكجععجن
ونٍئذ وحي. يش حممثتمه جفلكمع جعلكجنهئيعنيجلمف لكب عخفمتحيلكق عآلقحكجي اعُي   ُ ال

ة  األفضلي كرمّالع  من حاتم، َ أفضلٌ معنُ هل هو بمقدار العطاء، فيكون،ة با
 . أفضلٌ حاتمُ فيكونِ به مع اإليثارُأو بما يتحقق
ن م َ أن يتمسكُو قغو جعمئلكجليطغ: ظه،ٍ بموضعُلّ األوُل القائّ  هذا  و هنجههت

اب، وهو ُن ما يفيدأ :ا ا أّ َ خ .  أفضلٌ معنُ، فيكون وأو بالفضلُ فهو آثر،ً
ن م َ أن يتمسكُو ا بموضعُ القائلّ بعث : فيه، وهوَ آخرٍ ا ُأن ما ي  من ّ
فسَ أٍتضحية اجة وا .  أفضلٌ حاتمُون، فيك وأو بالفضلُ فهو آثرِ با

اب وضعان من هذا ا ن،ِفهذان  ستدلُ يم تجادالن أن  صمان ا  . بهما ا
ن واضعُ بيانَهذا أق ما أم طوالت  استقصائها إن ،ه من ا ّ وعليك با

وفيق  .أردت، ومن اهللا تعا ا
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ءؠ ؠ  
  ؠءء

)١ (ء ءت  
 و جنمبسلكأل نمعخيمبمثخصغو عجليطمش نَّـ مض معخيمبمثخصغَّـىعع عخفبحهن عآلحفحق هن هنبلكجفهن

ينخميط معمئيطن .  جنمبسلكأل نعخفجمثمك نظفعغ عخفمتلكمكيعغو هنجهجكممملوش نمعخيمبمثخصغجنمبهبجمثمك
ش نمض َّـىعع عخفمئلكن ُّـمتحيهبهتلك عخفمهمت وعجنهئالن مض مجمبمل ي هن عجنتخيمبمثخصغ عخفيعمعبجيمل جعلكجنسلكأل ي

 :نجنىعع خملكم.  ظحمٰهوجعحمثهن ُّـهبهئ عيحكتهيلكفغ هنمتهتلك جعمتح
َتقدم اب األوّ سائلن هو َ مِلّ  ا ه ُّـيعُّـيط ظن ُّـمتمئىش نضخيلك هنخيمثمتلكو نَّـ هن.ا  .يه

حصيل غرضـ وعليه صولِ  اف ُه، وهو ا جيب  اع عليماتَبعّ أن يـ ا  ِ ا
الثة   :ة اآلتيَا
َأن . ١ يه ُ سؤالِ قبل توجيهـ  وضع ـ ِ ا عجليط:ظه ا أو  ش عجنمئلكجليطغ ظن عجنمئ

واضع ستخرجَا َقدمة اُ ال منها  شهورةّ الزمةَ ا حممشقع مس ُّـخييعم . يحكتيطيجن  َ ا
ش ي ُّـستجيمث هثمئىش نض عجنجييعم عيحفيع عض  .عجنسهسعم نمس ُّـستجي عيحكتمتبلكك هن عخف

سؤالـ  نفسه َئّأن يهي. ٢ قةـً أيضا ِ قبل ا يلةَ الطر  بها ُلّ ال يتوسَ وا
جيبل قدمةِسليم ا يع،ّ با ش  ش ظخهثلك عجنمث حممثخص حكب نَّـىعع هنلك،  منكرهاِ وال

ه ظن جلمف عجنسلكأل ظن ي ُّـجيلكجنمك عخفجمثمك جعلكيجلجكعم جعلكخفمئيطهنمل هنبلكخغ:جفمثهن قمميعهثلك ي  شي
ش  م عجنمث ظ  .ي عخفجمثمك هن عجنتخمبيس هن قجنيجنتهبهئينعي ينظن ُّـخنف جن جعخص ُّـيعُّـيط عجن

الزم عليه . ٣ ن من ا ح ش عجنسلكأل:ظهّما  َأن ي ه  نفسه من ُ بما يضمرّ

َّـيع عجنمتٰهمثيط) ص( .ضطصك: عجل
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س ي  طلوب ا صمِ وضعَ نقضُتلزما ح،ِ ا راحلَ آخرَ فليجعل هذا ا  ِ 

مِأسئلت صم َبعد أن يأخذ  لي ُّـهييع عخفجمثمكي نعيشم ممالهنيني مض ظل  هِه و  من ا
اف سليمَاالع دَ وال ق،ُ بما ير تو َ و الِ من عدم بقاءّ ارٍ  إلن  . عنده 

طوط سيُهذه  ا رئ بُةّ األو ا سائلَبعّ أن يُ ال    .ّ  مهمتهُها ا
اف ِثم ألخذ االع ةٌ طرقّ بعٌ كث ب أن ي َ ي وصاياّ  ِ اآلتية إحدى ا

  :حقيقها
رّ من أوَال يطلبن أ. ١ سليمِل األ الزمةَ ال قدمة ا صم با ِ من ا قض ّ  
عبارة شييحكتجيلكل عخلمه ظن ي ُّـخيجكم جعتمب عخفمئيطهنملي نعي ،هِوضع ب: ٍ ثانيةٍو ن  أي

يدانَيقتحمال  دل  أول جولةَ ا ٍ  ا قدمةّ سؤال عن نفس ا ِ  ا ةّ طلو   . ِ ا
كوا جيب:  ذ َ أن ا ونٍئذ  حيّ ِ  مبدأ قوتُي باهّ نبهِه وان ُه، فقد ي  إ ّ

سائل عِمطلوب ا عاند ُ ف ار و  .يمض عيجلجكعم نعآلخميععق جعتمب عخفمئيطهنمل  اإلن
ذا انت. ٢ سؤال ش جعلكجنسلكأل: ظه بهو ب أيضا أن يوجهُا طلوب، فال ي َ عن ا ّ ً 

سؤال طلوب  نفس ً رأسا عنَا شعرَخشيةيجفت ُّـمتمئىش نض عخفجمثمك ا صمَ أن   ُ ا
اف، بل  مندوحة ك بٌفيفر من االع يلِ الطرقِحدباع أّتا عن ذ  : اآلتية أو ا

َ أن يوجه:)األو( رّ سؤال عن أ ه أعمٍ ا  حممشقع خمب عخلمه قجن ، من مطلو

جول ا) ١( زجتهم، فمنهم ا ا  أخالقهم وأ ختلفون كث اس  ّإن ا ً صلف، ّ وقح ا ، وا
نهما درجات صبور ا  اٌو ة، ومنهم ا ستخذي،  كث ضعيف ا دل، وا م وا
نهما درجات لسن، والٌو لبق ا ة أيضا، ومنهم ا ّ كث نهما درجاتً تلعثم، و ومنهم .  ا

عتد نهما درجاتّا ه، و طواع لغ ق ا تصلب لعقيدته، وا ّ برأيه ا  من هذه ٍ واحدّو. ّ
جادلةٌاألصناف  شأن ق ا صه  طر س،ّ  ب  ا ائل أن يالحظه، بعد أن يعرف  ي

نازل، لة خصمه ب هذه ا ّح ي م قةّ ٍبع أية طر ومن هنا .  من الطرق اآلتية ال تناسبهّ
شهور ثل ا . مقام مقالّ: قيل  ا

قّتاال ض  ) ٢( اصمة ذوي العناد واالستكبار  ا يل   .ّباع مثل هذه ا
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ف: ي ُّـتسمبس هنخي عمل عآلحفيسش ظن ممخص خملكمشيعآلهنيع عآلجل زمَفإذا اع َ باألعم أ ه ّ

اف باأل قة القياسخصًقهرا باالع اِ بطر  نخميط قمميعهثلك مض جعحهن عجنمئمثلكق ،ّ االق
ه ظهث جلبلكقغ:يعيخمجكعذ  .يىغأل عمل عجلينهن عجنهئحل شيلككعمل عخليخيلكن  جل عجنسحق هن عجني

انية( َ أن يوجه:)ا سؤالّ رَ ا فّأخص ٍ عن أ قة االستقراءَ، فإذا اع ِ  به، فبطر
هَ خصمَلزمُ أن يُستطيع ه ظهث جلبلكقغ:ي نخميط معمئيطن مض جعحهن عيحكتمئيععظ،ه بمطلو  جل ي

ي ظن هن عخللكك عمل عجنخيلكنشي عمل عجنهئحليعجنسحق هن عجلىغأل  .ي
ة( ا َ أن يوجه:)ا سؤالّ رَ ا ساوٍ عن أ جع جعجييعُّـمئمله  ش جغ ُّـمتتمئ عمل هنجيمب  ي نُّـجهلكهب

ش ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض عجنتهبثمث ف شيعجنتهبثمث مثيلَفإذا اع قة ا  من ُنّ يتمِ به، فبطر
زام مِإ ن  مثيلّه إذا  ً حجةَن يرى ا ّ. 

رابعة( سؤال عما َ أن يعدل:)ا ء إ ا سؤال عن ا ُ عن ا  منه، مثل ما إذا شتقّ
بتَأراد َن الغضبان أَ أن ي شتاقّ النتقامٌ  م،  ومم جمٰهبلكن:  حممثمئ  جنالهثتمئلكنش ه هنجهتلكمي

م ن جلمف ظجعمتلكألهت نجنمثيغ جنيطجس قجمبمل عيهثتمئلكن هنمتهت: حممثمتهئيع عخلمه نُّـمئ  شعيجعلكظ ُّـميٰهب
صمُفقد ينكر و سئلُ ا ك  َ أن األب ـًمثالـ ّ عنه، فيد َ ذ ه وال ُ يغضبّ   و

سؤال عن نفس الغضب إ ُ إ االنتقام منه، فيعدلُشتاق م جن هنبلكخغ،ا : ه حمال ُّـمئ
و جنالهثتمئلكنش نعهثخص سلكنم جعجييعُّـمئملهعجنميٰهبلكن هنجهتلكم  ش ظحفيعه نُّـمه عمل هثهييغ عجنمتتمثجملي

س الغضب: فيقال ش نعهثخص  االنتقام؟َ هو شهوةُأل ي حملكجنسهسعم َّـمتلك مس ُّـتخيمب جعمتهييغ عجنهيلكجل ي
ش حممثمئلكم غ عيهثتمئلكن: يمعخيمب جعمتهييغ عجنميٰهمك نمعخييعُّـهي ف شَّـ خكهت :  ُ به يقولَفإذا اع

النتقامُإذن الغاضب شته  فغ؛ٍ  مغ ه جعلكجلتبلكق ظن َّـىعن عجنمههيمل هن  . مض عجنميٰهبلكني
سة( ا سؤال بما يوهمَ أن يقلب:)ا صمُ ا دَ ا افَ أن ير  منه بنقيض َ االع

د ي جعمسن سلكنم ظن ُّـمسحفىع هنمت هنلك ُّـجهخييعن ظهث ُّـيعُّـيط عجنمتمئمثىشش حممشن عجلجكم ُّـمئب ،ما ير
غ و أرا طجعمتمئمثىش عخفجيمب ةَ إثباتـً مثال ـ َدكما  َ أن ا ست ا: ُ، فيقولٌ خّ  ُةّأل

ا؟  ست خ يغ حفحقعش آلن عخفجمثمك حكمثمبتهيمن نُّـمتهئيع يظجنمثسمن عجنمبىع: حملكجنسلكأل َّـمتلك مس ُّـمئًل ه
م جن ظجنمثسمن عجنمبىعغ ي معخييط حفحقعط  غش حممثمئ ش نعهثخص ُّـجهخييعن ظهث ُّـيعُّـيط هثمئمثىش عخفجيمب هقجن ي ي ي
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م م ُّـمئ ش: نعخفجمثمك جعلكجنبيطعَّـمل حك ش نَّـىعع َّـ هغ حفحقي جع عجنمبىعجنمثيغ عآلهنيع ممىعجن

غ عجنسلكأل سؤال شهنجيمب خاطبُ قد يوهمُفهذا ا د عجنسلكأل : ظهّ أنهَ ا افُير  َ االع
طلوب  ينَّـ ظن عجنمبىعبنقيض ا طلوب إذا ًدة عخفجمثمك فيبادر شهغ حفحقي اف با  إ االع

دُن من طبعه العناد ا ير سائل ُ  يجعلكجلتبلكق ظهث ُّـيعُّـيط ضيطه ا  .أل هنلك ُّـيعُّـيطن عجنسلكي
مس يل ا واضعِو من هذه ا عجليط ُّـهبهئ عيحكتمتلكف عجنمثهتلك يحكتمتبلكك    نخم

قعغ هنمتهتلك سائل.  األخرىُ فيها إحداها وال تنفعُقد تنفع شعخفجههت  أن  اِفع ا
قامُ ما يناسبَتار ي آلن جنهئ؛ ا  .ه هنمئلكيو هنمئلكني

قدماتَّبال يرتن أ. ٣ ِ ا با قياسيّ خاطبة ترت ّ  ا لخصم ُ يلوحٍ  وجهًاً  
سباق طلوبُا وي ُّـيعمعمك عخفمئيطهنلكغ جعمتح:  ظحفيعهو نجعخيبلكقغ.ها إ ا ي ُّـجهخييع عخفجمثمك ظهث ي

يجن حكمب هبلك ُّـمبىغن هنمت هثمئىش نضخي عخللكك شوش شي ب أن  َبل ي قدماتّ ِ ا لّ   و
اوغ بها ف ت طلوب  وجهَب وصول إ ا شعرٍ  ا صمُ ال   . ا

ستفهم الطالب َ أن يتظاهر.٤ ِ سؤا أنه 
لحقيقةّ قد،  إلنصاف  ِم ا  

ه حممثجهخييعن جعمسهث جنمثيغ لكلكجنبلك جنمبميمببملالغلبة ه نعهثخص َّـ لكلكجنمكشي بل  ش نعآلهثمهلكمي جنمبحي
ب أن يلوح يل ش عجنسلكأل: ظه، عليهَي وافقةِ إ مناقضة نفسُا  هِ خصمِه و

ملش حممشقع خكخييع يجفلكجنت عجنمتهيسمث جفلكجنمل عجنخيمتلكف جن نعخفهئلكجعيعغ هن هثلكجفمثمل جنمثخيعف عخلمه هن
ونُّـميمبب مض مم خظ يعخفجمثمك جعمسن عجنسلكأل ي ُّـيعُّـيط ظن ُّـمتلكخمٰه يش حمتخ جلمتيطن جفلكجنت ي

صمَنخدع طمل مض عجنخيمتلكف نعخفهئلكجعيعغيعجنمتهيسمث عاندُ به ا ه فيطمُ ا  ُسهلٍئذ وحي.  إ
افُعليه استالل   . منه من حيث يدري وال يدريِ االع

قدماتَ أن يأ.٥ يل ٍ  كثّ با ثلِب من األحوال  س  ي  أو اِ ا
د  قو ظهور شجلمف حكبمث عآلهثجهلكظ َو ك وشهرتّ جدِ العادةَه وجريَ ذ  َ عليه، 

صم َ أن جحدَا مهورَأمام شيمعمب عخفمئيطهنلكغ: ظه هاّ ما ِ ا  به َفاف االستخُيوجبّ 
، فيجَواالستهانة  ُ ارهاُ   . عن إن

لط .٦ مَأن  ش   مقصودهُ بما ال ينفعَ ا ك جلمف عخلمه ي ني معثبت جنمثجه
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َضيعغهكلط مفلالو  دّ صم ما ير ةه ُ  ا طلو قدمة ا ِمن ا صوصّ .  با

علُواألفضل شوَ أن  شهورا  نفسه، فإنه يضطرَ ا ّ حقا  ً ً ذا ّ سليم به، و  إ ال
َسلم مهورَ به أمامّ سليم بما هو مطلوبُ قد يندفعِ ا ضطرا إ ال  ٌ ً سياقا مع ّ ً ا

ي يفقد مهور ا َ  األ قوةُا ميّ لع مألىنقامه ألىيذم قى يفمغ رن ع . ا
يك غوو مإلهفىو رن فمغ مجىعيألزنىفكلع مجلمكف  منلغو فدهن مفقللري مى مفقمههز أل

أل زنكاله قى فغ فىو زنملرنىك غوهغ يفقكهع مو يقهقكأل عنغ رن مإلعع مإلغلىيقفلغزني ع أل
ي مغقع ممى فغ فىو رن ممقمعيرن مينكلغن زننقغ  .ي مى مجىعيأل

صوم م .٧ َإن من ا سلم مع، بعلمهٌرروغن هو مّ ئه، فال يبا أن  َتد بذ ّ  
ر أل غهكغ زنهو مفقفلهع زنمقع يذى مينلدقىن أل ،ل عليه من األسئلةُ بما يِمبدأ األ أل أل

ييوننر عٰى ىفكغ زنفم يك إلهغ قكرىهأل سائل زنام عندى أل َظنا منه بأن ا ّ ً نّ ُ ال يتم  من ّ
سليم ما يهدمَأن يظفر نَ وضعُ منه ب أنه يتم ُه، و ّ لجاج والعنادمٍئذ  حيّ  ،ن ا

ألىيذم مإلقر كقع رن مجلدمه زنني مفكىمل ىمجلىيعك غهكغ مفكىمل زنهو مجلىيع أل  أل
 .أليملغ مو يكلفغك فلنغ يكلى رن كىيي مينكىه

شخصُفمثل لسائل أن يمهدِ هذا ا ب  َ ي ّ عما ال جدوى ِ  بتكث األسئلةّ

نفّح مقصوده،  ك فلفىالع: مي يةَد إذا اس بِجهد َ  ُه قد ي ه ّ  :مي إ
لل كمينقهى ضجرُا ضعِ القصدُ عليه وجهُ فيضيعُ وا لُ أو    .سليم 
قض وضع. ٨ ه من االستلزام  صم، فعليه أن يعِإذا انت إ مطلو  َ ا

شك ُشعرُ ال ِ األداء قويٍبأسلوب ك مإلقر مفذي هلض زنغ ىفع مخلقع: ميعنه ّ با

ديد ألقكر مففىالع مينقهى ىمجلمهغه زنههغ قرتنآل أل ي: مي،وال ألآل آل  رن هلض ىفع ينآل
يل االستفهام، ُوال ي كألمخلقعك زنع ينفكف فغ مو يكرب عغ هلقغ زنىجلزو لقيه  س

َفإن االستفهام الزمةُه فيفتحَ أسلوُضعفُ هنا يّ ار ا اال إلن لخصم  ِ به   أو ً
ار جعِإن شهور، ف مُ ا شقو. ً جذٍ من جديدُ ا أن  ك مففىالع: مي عليهقد 

َيوجه رةّ َ هذه ا قصودً نافعةً أسئلةّ رهُغلبُ في،  ا  .  أ
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تَةّ نفسيَن يفهمأ. ٩ ما ماهِ ا متهييغ لكن جلمب عجني نَّـىعع هنلك ُّـتبمت، وا

ي نُّـهسجغيع مض هثهيسمثيبحهن حممث جل عجنهئالن عجنىعه ُّـمبمئمث عخفتهئمبى جفمثهن ُّـيعيمغتخصجل مل ي
ش ممخص سمه جللكفغ لهعخفجتهب ُّـمل نعجنيطُّـهبمئيععلكمثمل نخممن ي هن عحليعه مض عجنبمبيطعن عجنت حممثهتلك هث

يحخلش حملكخفيعخكِّـ عجنىعه ُّـستجيمث ي جعخل عخفيعخكهمل جفمثهن معمئ هنمتلكمكيععغيعيهثتخلكجعلكغ عجنيعأللكحكمث
عغ عجنمتلكحفبخل ن يعجلخصَّـحق َّـ عجنىعه ُّـخييعم هثهيسمثتهت نُّـخييعم ظن سمه جلمف ظظ

علكهيهت ض عيخمتمهلكفهمممث ُّـتالجلمك جعخي ي هنثال نمممثهيمثيش جعمسن ُّـتمتلكنم عجن مل حتسخل ه
ش نعن مملكهثمن ملشيعآلنضلكل عخفخيمثجهمث ي حمحقممىغ جلمف َّـىعن عجنمتمئجيمل حممثجىعغ عجلخصَّـحق عمل مغمتب

ض عيخمتمهلكفهيَّـمتلكم خمٰهلكُّـلك ظَّـ و جنهئ عجلخصَّـحق جمحق هنتمبهيتملي هن عجن ىغ ي عجنمثهتلكش حممشن قممي
 .ميمبمك مض ظحفيع عآلهنيعىجلمبمثهتلك عجنجييعم عيحفيع ُّـ

ساق ُمن جهة أنها ت ُتأثر إ اإلغراء وتّ مّ ستغلّح ِ ببهرجة ا ك    ذ
فروض َ أن الغرضُلتأث فيها، وا غلبَ األصيلّ دل ا ُ من ا صم أمامّ  َ  ا

مهور ب  أن يالحظ. ا رَو لبَ أف ن و ا َ أن هدفِ رضاهم بإظهارَ ا ه ّ
ت نفعةُهم وجلبُن سهلِ ا م، ل رَ  دُهم إ جانبه، ف عليه أن  ُسلموا بما ير ّ 

سليم ستطيع.  به منهمَال هذا  سليم َ خصمَ أن يقهرُو لجمهور   وافقة  ه  ا
ي عخلمه عخفجمثمك ريط مم عجلخصَّـحق معيعُّـيط عجنتسمبمث هبىعن عخفمئيطهنملش حمال .ّما سلموا به ي
ّألن  ط عمل عجنتسمبمث هبلكي ظهنلكن عجلخصَّـحق حممثٰهجييعيُّـمئلكنن عجنٰهمييش عجنمتهيدُّـستجيمث ظن 

مهورَالفة يبةُشعرُهم َوا عليه أمامّاتفق فيما ِ ا جل وا سان با  . اإل
سائلُوهو آخر. ١٠ صم العجزَ إذا ظهر:ِ وصايا ا  عن َه وانقطعِ عن جوابُ  ا

سن م، فال  سخرأن يلح ش هن عجنسلكأل: ظه منهُا  ممخص  فيهَ منه أو يقدحَ عليه أو 
وسمه مض جعخيىش عخفمتلكخمجهلكغ جفمثهن ُّـحيهتيع ظن ظجفيط عجنجييعحمخل خميط جممبمك جلمف ظهنيعنش حمال  ى ي

هسس هن عجنسلكأل عآلحللكف جلمبمث جعلكجنتخنُّـِّـ جعمسهث ي ُّـهيهت نظهث مغلكَّـ ي ن ي يش عق جنخيمب معهئ
هنمث ق جللكلكهيمثيَّـىعن عخفحيمب  هلك نُّـمئ هنيمل مض ظلكحل مض جعخيىش عآلجفمثلكنش حممثمتسلكم عجلهبهت

ش حمتمتخيهئيغ غش حممثمئ عمل مغلكهثب نش نريط ظن عجنسلكأل ُّـستهتىغع جعلكخفميمب ي عجنمئٰهمثمل يعخفحيمب
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غ جلمف ممهيمل عجنميلكجنمكش حمالجعيط هن عجنتمسمممثيط ينمعيعمغِّـ ممهيمل عخفميمب ي ي ي ظهث عقع قظه حفمههب خميط :ي

يجممبمك جلمف ظهنيعن ي ُّـٰهجييع سن شهن عمل عيجلجكعم دسلك جعىعجنى َ أن يعقبُبل ال  لّ  ّه ب
ك قد يَزه وعجَّت مغلوُظهرُ يٍم ُه، فإن ذ مهورّ سقطَ نفسَ ا َه و امُ : ظه هَ اح

دَ تقديرُعندهم فيخعجنسلكأل عجفجكعن  جاحُهم من حيث ير  . والغلبةَ ا
)٢ ( ءت  

عضِّـ ش آلن :هن عجن ه هن هنمتلكنقغ عخفيطعحم ي ظن هنمتلكنقغ عجنسلكأل عخفهتلكمغ فعألخص ظخم هي
ش نظ ين عخفيطعحم ي ُّـخيمب هن ظُّـ ُّـبيطظ عخفهتلكمغ عخفبلكفقغ ل مض عجنمتتمثجمل ل جعمثيط عخفهتلكمغ

هن جعلكآلحكألمبملش نحصىعع خميط ُّـميمبمك جلمف ظهنيعنش حممشن عخفجمثمك عخفيطعحم عجنىعه ي ُّـخيمب  يَّـج
وهن ظُّـمل مغهتمل ن فحملكجل ضخيمثهيلكش نستلكف عمل هثبلكَّـمليجهى ُّـي ن ُّـهئ و جلمبمث عحصج  .و جللكجنمثمله

يظن هثسبمل عآلهثسلكن عجنخيلكفه:  جعلكجنىعمميعش نَّـه مغيطُّـيعغهنَّـمتلك هثمئجيمل يظُّـمل  عمل عجنجهمثجيلكن ي
ط ظَّـ هثسبمل هنوهثسبمل و ُّـخيمب هن ظُّـمل مغهتملو َّـ ط ظن هثسبمل ي ن عجنجهمثجيلكن جلمبمث ن َّـج  ُّـهئ

طوهن   ي ُّـخيمب
وخمجيخيلك َّـ هثسبمل هن ن عجنيطحملكل ظهنلكن هنمييعُّـلكغ عجنجهمثجيلكن ه ش نحصىعع ُّـهئ  ي ُّـخيمب

هن جلسحقع نهنخيمئيطع مغيطعش آلن عآلهثسلكن عجنخيلكفه ينَّـج ي ه ه ي  ي جسلكمغ عجنجهمثجيلكنش جع َّـ يه
قف هفعألخص هن هنه  . حصج

ششهثخي ه عقع مملكن عآلهثسلكن نجنمثلك هن ظنجنمثلكظ عإل مملكن َّـ عخفهتلكمغ هنعجنجهمثجيلكن هنيطعحمخيلكش  ي
ينحصىعع هثجيط ظن عآلهثسلكن عقع جعمب قجن عجنهئخصم ُّـستجيمث ظن ُّـمس عجنجهمثجيلكنش ممخص ُّـجهحق 

جن ن  شيطا: يظمف عإل جلمبمث نظجن عجنمث خم ي جحلك ّ ح أسلم  يديّإن اهللا أ
 نجنىعع جلمف عآلهثسلكن شيظمف عإل جلمبمث نظجن  هن هنهتلكمجتيهبهئيُّـخيمت ظن عجنجهمثلكلكخل ي معت

ش جع ُّـمسمعمث هن  يظن ُّـخييعم هنيطعحف عجنجهمثجيلكنش حممشهث ُّـمسجخ عخفيعظ هن جعخل ُّـيطُّـ نهن حفمبهي
هعجنجييعم عجنت ُّـحي ظشلك جفسمتمل ي ه هنمئيعجعملي  . عمل عإل حكبحلكهث نمعخيلكملي

عق ) ص( يمل جنيطقق ظحفبلكق عآلألهبمل عآللكهتلكقش عجنخيالهنمل عخفجمبدعجللكهنخيجعحلكق عآلهث .ضصصش كضصف: ي
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جيبّإن  ة خصمٌ مدافعـّ كما قدمنا ـ َا سائل(ه ِ عن مها د). ِا ا ـ ُافعوا  ـً 
هاجم وأقربُأضعف ُ كفاحا من ا يً غلو ن ظحمٰه نحكمثمبمل:  نهن َّـمتلك خممث.ةّ إ ا وعن عحصج  ي

ن ظحمٰه نحكمثمبمل ينعي  جنمبيطحملكلش وجنمبيطحملكلش حممشقع ظقعف عآلهثسلكن ظن ُّـيطعحم جل هثهيس حملكحصج
جعلك مض عآلجل عآلجممبمك  يجنهئلكن هنميمب واّ إال   عقر دارهمٌي قومزُفواهللا ما غه  .ّذ

باد ستطيعَةأّألن ا هاجم، فهو  َ أن ينظمُ بيد ا شاء، َ هجومّ ه باألسئلة كيف 
ك شاءَو جيب.  منها ما  سائلٌ مقهور ـ األـ  ُوا اشاة ا حاورةِ    ،  ا

وحممثهبهئ ظن ُّـمسجخ عجنسلكأل جعهبمئيطهنلكغ ضهتلكش ي عضخيهتلك نعخكهئلكيهتلك نهثمئ  ُّـخييعم هنيطعحفمبهتلك نهن
ن عخف وجمثمك ضخيمثهيلك ظن جمحق هنمبتهيمننهن جعلكغ عجنمهيطحممل ُّـهئ ي عمل هنلك قمعب عجنسلكأل هن معمب ه

وعخفمئيطهنلكغش ممهب جلملى ُّـىعَّـمك عمل عجنخيلكمسي ن خميط جفرض مصهب ه نُّـهئ ي هن عآلحكألمبمل نقمعبهتلكش ي
ينحكمسجن هبلك حممسمغلكجع جل جعخيٰههتلكش حممثحي عجنسلكأل ظهث ظجلمب هن عخفسهسنمش هن ظهث جنمثيغ  ي ي

ن هن جعلكغ عيمعهيلكم نعجنمهيط ش عق خميط ُّـهئ ن ممىعجن يحممل ظن عخفسلكأل عجنت يجعلكجنرضنقغ ظن ُّـهئ
ش حممب حمسِّـهمس رب جلمتهتلك مس معهئ جفلكذغ مغمث ظحكألمبمل ى مض قَّـمت وعخفجلكم جنمبخيلكمس جعت  عمل عجنسلكأل ى

 .و نعجفيطو عخفجمثمك هن عآلمغلكجعمل جلمف حكهسعمي ي ُّـتهبهئو ُّـسمسجن هن جعلكغخصييعجعحم
هي ُّـتبلكفق عمل عجنىعَّـ ظن عجنسلكأل ظجلمب هن عخفجمثمك فعألخصش عقنش  هنحمهتي  هن  ُّـبيطظ َّـج

عقفَّـلكهعجنت ُّـخييعحمهتلكش نعخفيطعحم جملكحمعخفسلكأل   .ي جعلكجنمهيطحممل نعيمعهيلكم جل جعخيىش هن
جيبُةّ فمهم،و هذا الزم أشقِ ا ُ وأدق، وا ُ  عدةّ تٍ طرقّ سلكٍبةّ م ها ُ 

ج أو در ّال فأوّبا سلكً م  ْال، فإن  َ األولً اَ أخذّ و حسب .  وهكذا... با
تيب اِال  :هتلكجمثمك جلمف نحممئبهتلك عخفيمعي حمالجعيط ظن ُّـيع، ا
اول: ًالّأو فافَأن  سائلَ اال م هن جفلكجنمل عجنيطحملكل عمل جفلكجنمل   ا ي جعمسن ُّـتح
ن  . حممب جعمئ جلمف جفلكجنمل عجنيطحملكل حكمثميمبمكطعحصج

ور َبأن  مّ ائرةَ فيعكسـ َ إن استطاعـ َ ا اِ األسئلةِ بتوجيهَ عليه ا  ً. مها

. عجنمئلكجليطُّـي عجلهتلكف نقن جلمفيش هن حفجيبمل جن مض عحلهنصصص ك:شمي عجنبالجمملش جضهبيط جلبيطن) ص(
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سائل َوالبد أن ا ّ مٌ  وضعّ الفُ يل جيبَ وضعُ به  هاجمٍئذ  حيُ فينقلب، ا  ُا

دافعً،مدافعا اُ وا قة. ً مها هذه الطر ِ تمكنا من األخذ بزمامَ أُ يصبحِو ً ّ 
حاورة، بل يصبح سائلُا قيقة هو ا ي نجلمف َّـىعع جنخي هن ظحمٰه لكيعم .  ا

ش و حممسمغب جعسهسعمشه عقع حكمسجن هنهتلكمغ:ه هنثال.و عآلمغلكجعمل جعسهسعمشعآلمغلكجعمل  ُّـمئلكجع حكهسعجن
ش حمتمسحفىع قهنلكن عخفبلكفقغش حممشن مس رب مممتتخص حم ض عآلمغلكجعمل جل حكهسعجن ن مض هن مثهئ

غش ني ُّـهبهئمت ظن ستمي ي جلمبمث جعمسهث مس خضمك جلمف يهنتسلكنُّـخل ي جملكجنمك ني هنميمب
م نظهثمن ظُّـٰهلك مس خضبمتطحكهسعمظ ي عق ُّـهبهئمت ظن معمئ  . جلمف حكهسعمظه

اولَإذا عجز: ًثانيا فاف،  ، و اال قة األو اُ عن الطر سائلَك إر شغاِ ا  َ و
ور ُ تبعدٍبأ سافةّ لوقت، كيما يعَ عليه ا ِ كسبا  ُ َ عدتدً شاّ لجواب ا  جعمسن ُّـستهيهت ه 

هجل جعخيىش عآلجنهيلكل عخفجهجكمممل نعخفمئيطهنلكغ عجنت خملكحصلك عجنسلكأل جنهئ ُّـمسحفىع نخمتلك مملكحممثلك ه  :مثل شي
د ستفَأن  ش ف َ  أسئلته لفظا  ً ةً ش ُيفصله َ ِ عن معانيه ا ّها ثم ّ

َيتو تفصيل ش عخفجمثمك:ظهه فيها، أو هو ُيناقش ذكرّ عا يصحَها  سؤالّ أي ا  ، عنهُ ا
ي صل. ّها ال يصحو ةٌ فائدةُو هذه قد  ش عا ا ِ أخرى، فإنه بتفصيل ا بثقّ  ُ قد ت

قة لهرب عما يٌ طر  ُ سائلُلزمّ فُه به ا ي ال يلزم بأحد اـً مثال ـ َ بأن يع  ُعا ا
ي مغيطعش حممشهث خفلك ُّـبيطظ عخفجمثمك جعلكجنتهيمهمثالغش حممشن عجنسلكأل س هنهته نَّـىعع ظهنيع.هِ وضعُمنه نقض يه ي

 . عخفجمثمك هن هثمئىش نض عجنسلكأليُّـتهبهئومتألىع  هنمتهتلكش نجفمثوخميط ُّـجهتب مض نعجفيطغ
ا قة: ًثا م تنجح الطر انيةُإذا  قة، ا اكِ اإلشغالُ و طر اول، واإلر  إن ـ ُ 
ستلزمَ االمتناعـ َاستطاع اف بما  عن  ل  حمال ُّـخيجكم عخفجمثمك.هِ وضعَ نقضُ من االع
ب أن يعلم .يجعلكخفمئيطهنلكغ عجنت معمتمئىش نضخي ل عحكتجيلكل َ أنه ال ض:َو  عليه ّ

ن وضع شهورات إذا  اف با شهورا حقيقيُباالع ّه   عقع مملكن عجنسلكأل ُّـستمتيط عمل :هظً اً
قعغ قعغ عحلمئمثمئمثهش نمملكن نض عخفجمثمك ظُّـٰهلك وهنجههت  جنمبهبجمثمك ملش حمال ُّـمتبمييهن عخفجههت

قعغ عحلمئمثمئمث ش آلن عخفجههت قفَّـلك عجنسلكأل قعغ عجنت ُّـ يظن شلكم هن عخفجههت يمل مض عآلجل ي
قعغي عي شجعمثمتهتلكحممثخص عآلجممبمك ي معتخيلكقك  ا  ال ي طه جضيطنفغوعقع مملكهثمن هنجههت ُألنه  ً  ُتجّ
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شهور ُشهورا، فال يّ إال ُا شهورات أن تُعّتوً شهورَ وضعُ ما يناقضَتجُ من ا  .ه ا

رب س مع ا افِول افَ أن يمتنع: من االع لِ من االع ءّ ب ل ُ يٍ 
ي حممشهث جن عهنتمت هن عيجلجكعم جعهئ،عليه ق ُّـهيهت ظهث و خظي ش حممشن عجلهبهت ي ُّـمبمئ عجنمث ي

غ الة شي ُّـمتلكخمىسني جلمف ظهنيعنش نظهث ُّـخيلكهثيط ههنميمب َفإن هذه ا مهورَه أمامُ قد تظهرّ ِ  ا
عاند شاغبِبمظهر ا اولُ فيصبح،ِ ا قد، بل  ة وا لسخر وضعا   ُ ربً  من َ ا

صوص ما يوجب اف  يش ي ظهث ي ُّـخيجكم جعهئي عخللككهِ وضعَ نقضُاالع  .ي عخفمئيطهنلكغي
قةَإذا وجد: ًرابعا َ أن الطر ةّ ا قةَ ا ربُ ال تنفع، و طر اف ِ ا  من االع

ون( ك عندما ي سؤولُوذ ذرُ ا ي  شهورا مطلقا، ُ عنه ا اف به  ً من االع ً

َألن العناد ام بهُ  مثله أّ اره  َال يعلنن فعليه أ) ً قبحا من االل  عن إن
ه آلهث جن ظهثهئيع هنمئيطهنمل؛ًاحة ي قغهملي جعيطجسمثي هيمئيط ى ُّـسمئيش هن ظجلخل عجنمتلكق نمعهملي جفمئمثمئمثه هنجههت

ش حمخيمبمث عيجلجكعم جعتمب عخف هنلكمع م يعجنثمئمل مض مم هنخيمب جغ يمئيطهنمل جنهئ ي ُّـهيمئيط عجن
هنلكمع جن نهنخيمب ش . نعيلكهبألمتلكن جعمئ ك هثخي يعقع مملكن جليطن عيجلجكعم هبلك ي ُّـهسفه عمل حكمئ

ش حمال جعمسق جعمشهثهئلكقَّـلك هنلكمع جن نهنخيمب م جعمئ جغ  .حكهبخيت ظن جليطن عجن
و فعل َألنه  ك  مثلهّ ن كرامةَ أمامُ فهو ، ذ ا ه، و نفس ِ نفسَ ا

وقت مَ وضعُ ِا ل قِ أحدِباعّتامن ٍئذ   حيَفال مناص.  َه ا  : طر
افَأن يعلن: لّاألو ه جنمتهيس ني رخيمب عهثهئسلكقع ه نرخي عجلجكعحم مميععهنمل االع
جعمث مهملينهنميمب العذ لكلكجنمك جف: ش جعمسن ُّـمئ هنلكو نجفمئمثمئملي ي نخميط معبخل مظ ظذ شه نجنسمن هنخيمه ي

خمهي ظهنلكن عجلهبهتشحممشن حمخي قجن. ههنجهتب  َوال ضق  جفهيىح مميععهنت ني ُّـٰهخي هن
ك، ألنه إن دل ءّعليه  ذ مِ  ضعف وضعّ فإنما يدلٍ   ي يل  ال ،هُه ا

ن من وجهة. هِه وعلمِ قصور نفس ن  شفٍوهذا و  إذ ؛هِ عن قصور نفسُ ي
م امُيل ب االل وقفُ بما ال ي ك  هذا ا ال ذ ب   ن ي  وهو  ـ به، ول

واقفأدق نصفل تمر اِ ا جيب ا حبِ  ا لحق والفضيلة ا  ِ ّ أنه َأن يعلنـ  ّ

ؤثٌطالب لحق و إلنصاف والعدلٌرّ  ُه يعوضوهذا لعل.   أو عليه،ِ  ُ عما ّ ّ 
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رامت حافظة  وضعه باالحتفاظ  سمعته و  .ِهمن ا

ا افُ عليه إعالنّ أنه يعزَإذا وجد: ا ين عخفجمثمك ريط ظهث عقع  ظ: جعهبخيمت، االع ي
خمخي عجنخيمبهب ظلك عقع مملكن جلمف جفشيعجلجكم معسمئيش مميععهنت نُّـسمئيش هن ال حفمه  مض ه

عخم ن عخفجمثمك جلمف جفشهنَّـىعع ممثحقع هنلك سيطغ. عجن ي جنهئمت مض هنمئلكن ال جفمثهن ُّـهئ
يظهث ريط ي عي ى حممثميمبمك جلمف ظهنيعنششتيطيم ي ُّـستجيمث ظن ُّـمئ ظهنلكن حفمههب عجنسلكألعيحك

ن  لكلك جنيعظُّـ جن عجلجكم خلمههب ي ُّـهئ ن حكمئ لكلك جنجهخمه نعهثخص ُّـهئ هعجلجكعحم حكمئ يه
سعجنىعه ُّـخيتمئيط جعمسهث جف  .ي

يلكخفجمثمك ظن سلكنم هنهتخص ظهنهئمت عجنتخمبيس هن عيجلجكعم نعجنتسمبمث يطق جعنهن َّـمتلك ر
ي جفهيحيلك جنمبح عجنىعه ُّـخيتمئيط جعطجعخص ُّـيعُّـيط حفمههب نَّـىعع شتمب هن . هجفهيحيلك جنجهخمه  يشه

ه عمل ظحفيعش حممشهث جن حميعك ظن عخفجمثمك هنيعمغوخكخيس ي  ل ههنثال ل  هنيععمغ عجنجيلكألهيمل هني
ينحميعك ظن هنلك مملكن ُّـمبتىغن جع جنمثيغ ظحمثحلكش نجنهئمت جن عجلجكم جعىعجن ُّـسمئيش عجفجكعهن  ه ي وى

جن مض مجمث عخفخيتمئيطعغىجعخل عجنمتلكق ني ُّـ ظمث. مئب خم يعن هنث َّـىعن عخلمه لكغ مخمت ي
َفإن آخر شعخفجمثمك هن عيجلجكعم جنمبخمه َه أن يتلطفَ أن يفعل:هُ ما يمكنّ   أسلوب ّ

ك بأن يوريِاالمتناع اف، وذ َ من االع مه أو يقولّ َإن أصحاب: ـ ًمثال ـ  َ   ّ 
ذهب مِهذا ا ي ال ك،هَ ا فون بذ م جنمبسلكأل: ظه، ال يع يعن ظظحلكغ َّـىعع :  ُّـمئ

جن ن جعخص معمئ ارَ فيل تبعةشعخفىعَّـمك ي ُّـخيجكحم ه، أو يقولِ اإلن  َُبطلُكيف ي:   غ
اف ُم االع م أُ وأنا بعدّ ُ مقصودي، فيؤجلْحّوض  راجعةّ ك إ  شاورةٍ ذ ، أو ٍ أو 

رب ب ا ك من أسا افِو ذ ح باالع ار أو من ا ح باإلن  . من ا
سا يعبعد أن تعز: ًخا سبلُ عليه  افِ ا رب من االع  ني ُّـهبهئمت  من ا

م جلمف ظُّـمل نعجفيطغ وعحلمه ف هن َّـىعن عجنجييعم ي ع شهور، فإنه يبَو قّ با  ٌ  طر
ق ُّـستجيمث عجنسلكأل عجنمتمئىش جلمبمث؛ ال غٌواحد ش حممثبمئ جن ي آلهث عقع عجلجكم جعلكخفجههت

الزمةُوهو مناقشة ه نعجفيطهلكيعُّـ فِ ا ع شهور ا  جعمسن هِ وضعِ به و نقضِ ب ا
م جن ق ظحمثحلك نجعخل : ُّـمئ ن َّـىعع عخفجههت هحكمبهبمتلك هبىعن عخفمئيطهنمل نجنهئ ي هنالقهنمل جعخل مم ي ي
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ض عجنىعه ظ ن عجن شهورَقِلحُبأن ي ش حممثمتهئيع عخفالقهنملشههثلك جلمبمث جعلكلكالمم  ٍ بقيودـً مثال ـ َ ا

ائط علَو نُه ال ينطبقُ  ب ال يتم ك من األسا و ذ اع، أو  ورد ال   ُ ّ 
الزمة رحلة. بها من مناقشة ا ٌ شاقةٌ دقيقةٌوهذه  تاجّ  .ٍ وفطنةٍ ومعرفةٍ إ علمُ 

)٣ ( ء  ءتؠ آ ءؠ ؤدؠ  
هَّـىعن عجنتخيمبمثخصغ جنمثسمن حضتمهمل  جعمسجفيط عجنجييعحمخل فنن عيحفيعش جع َّـ جنهيلكأليطهتخص ي

 :ههنخيلكش نَّـ جلمف عجنجكمعمثمك عجنتلكمظ
ًأوال( و): ّ و مم نعجفيطَنأن ي ّماهرا  عدة أشياء هنمتهتخص ي ً: 
و حممب عحكتيطم عخفجمثمك جعمئمثلكق. القياسِ إيراد عكس. ١ ن عجنسلكأل ي ي حمالجعيط ظن ُّـهئ
ش نممىعع جن عحكتيطم عجنسلكأل جعمئمثلكقههنلكَّـيعع و مض عُّـيععف جلهئس ن عخفجمثمك هنلكَّـيعع مض ي ه حمالجعيط ظن ُّـهئ ي

ن شعُّـيععف جلهئس َبأن يتم واحدِ من جعل القياسّ عةِ ا سةَ أر سب تقابلٍ أق ناقضِ   ِ ا
ضاد ه جلمف هنلك معمئيطن جعحث مض عجنمئمثلكق هنهيمهال،ّوا ي  . مض عآلخممثسملونَّـىعع ستلكف عمل هنيععن. ي

ستوي وعكسِس إيراد العك. ٢ قيضِ ا حمولِ ونقضِ ا وضوع، فإن ِ ا ّ وا

وسُهذا يفيد ججّه  ا تِع بإيراد ا ه أوِةّعدد ا ي عُّـيععف عحلجمي عخفتخييطفغ   مطلو
  .ِه غِ مطلوبِإبطالجلمف 

ٍ إيراد مقدمات .٣ ةّ واضعٍ مطلوبإلثبات  ٍ كث عجليط  من   ٍتلفة نخم
ك إبطا ذ د إ غ،ِو ك من أشياء تز ِ  قوة إيرادُ ذ ججّ تِ ا  .ةّعدد ا

ون): ًثانيا( سنا منطقيَأن ي  ّ ً ِ ستطيعَ ُا  لبً باهَ أن  ن وأنظارَ ان ا هم َ ا
سن ميَهم به وتقديرَ إعجابَ أن يَوه، و اعته ا علك ،ةّهم ل  حممثثحق جل

ن هنخي جلمتيطهنلك ُّـيعنن خميطقمع جلمف عجنهئالن هث  . نجعيععجلت مض عُّـيععف عحلجميعجلخصَّـحق نُّـهئ
ا( َأن يتخ): ًثا زلةَ األلفاظّ تجنَ ا يكةعبارات  الَبّ الفخمة، و ر  ،يةّ العامَا

ينَّـىعع هنلك حكمثمسجخ جعمثلكهث مض جعحهن عخلجيلكجعملش حممشن عخلجيمثمك عقع عحكتخيهب عجنخيبلكقعغ عجلىغجنمل 
ت ش جلمف عخفستهبس هثهيده نَّـىعع جن ظجغيعشعجنهيخهبمل ُّـثحق عجلجلكغ عخفستهب جع  َمتمة اّو



  ٣٣٣ .........................................................................صمإخلئ اجلبل أو آداب احكمإحلةة
تقدم؛  األلفاظ واألسلوبَوالغلط لسبب ا  ّ. 

الَأن ال يدع): ًرابعا( صمه  ديِ االستقاللَ   حقخنئ امجن اخلكج ،ث با
 .ّج واكبه، فنكلة اجلمنجر حقأنج ال يشء خلمبه حكجايقنئ جككمجّاج احكخمم

ستغل باهَ أسماعف ن وان ا ، ألن استغاللَ ا َهم  ديثّ    االجتماعِ ا
 . عليهِ  الظهور  الغ والغلبةُيعّما 

سا( ون: ً)خا ِ متمكنا من إيراد األمثالَأن ي
ً شواّ صوصِهد وا شعر وا  ِ من ا

ي ي ماتِةّ والعلميِةّ والفلسفيِةّا وادثِ العظماءِ و ةِ وا صغ الئمةِ ا  كمملمئ  ا
اجة ،اكبي اةاد إىقحإمقج أو نلنج ك عند ا ب أن ي. ً طبعاِوذ ك ما َبل ي  من ذ

يالَوجد ه س  كج أكث  يف نلجس اجلامالك أقخةٌ وااكبٌّ يكلححٌ كخثّؤىقةّ فإنج قب اً إ
 يف نلت احكحخمت ٌ فنمجن هلإ أحقلإدٌئّ قكّؤىقة الإم خلخك ذكث احكلمئ، وقب مقٍحقةاإن

كمج ال .  حقإكجيقبانٌوابا كلةوف. ئّئ واكلممنّأقخة كج االىكخبالالت اكللمن
ّاخحإدر إىل ذامث صخئ كإ اب ّخلنج اكحلت كج أنج قب وصث إىل كةمقحئ اكلةفإن ّ

ٍحقخلممج األذقإر كج زاب ّكحخبال كج اكمإس ّ
ّ وقلئ يف اكخإراب، فإن كخث ابا ٍئّحقلك ً  

ّإ، ألن اكلكت اكخإرخينّاالىكخبالل واحب اكحلالن كمللن ّ ، واإلكمإن ٌئ ممممئً
ّ كممج حقإإلحإفئ إىل اكالاكلئ قب امجن أخلج ، كمجقجع حقإكمححئ كخمث احلإدىقئٌكحإوق ّ

ّممإ حقأن فالنإ صإاكئ اكلكّكمج، فمج ىكم ً  ،ث األذقإرئ اككث كج اكلةفإن كج جلةاّ
ّكممإ ال نحمج حقخكجكج حكج اب ّ ّخلح ذكث اآلن، واحكلةوض أن اكحؤال خلج اكبكنث ّ

ٌكجيقج ٍج ابخلح ذكث اآلن، فال كالزكئ حقمل اككجل اكلةفإن ككختَ إىل كّ  يف ّ
ّج ابخلح أنج خلةف قخإب َوقم.  اآلنٍاكةكج احكإيض وحقمل دخلجى اككجكج ككخت ّ

ّكحخبالّاألىكلإر األرحقلئ واج مل الةأ احكلبكإت 
ٌحقأن اكلمج نجر ً    البفج اإل حقلمئ كج ّ

ًاكإء، فإنإ نحمج حقإكممكى وأن قخلكا كج اكلمامء األمقلنإء اككمئ هلج كممئ اكلمج  ّ ّ ّ
ّ ألن اكجاقت اخلإريقح؛ كمجقجعٌ وإكمإن اككجهلإ هلج كحإوق،ٍ كحمةةاليف ىكج ب ّ اؤاّ

ّذكث، أكإ إكمإن اككجكج كممب  ومل اخحئ ،ٍ دكنثخلح فال احإوق اكجقجع وحيخإج إىلّ
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جنمث ن عحلمه يظن خكخمهلك خميط معخيمب َّـىعن عجنخيمب ي ه  نعن مملكن خميط ُّـهئتسمك جع شمل جعلكجنىعمميع حممئيشي

قع ظحفيعهش نجنهئ ي سمه جن هنمبهئمل عجنهيمئ هنثال جعهبجيعف ظن ُّـتمب جعخيىش ع يظهن ه آلقمملكقش ه
هظن ُّـمتلكن نُّـيعه قعُّـلك مض هنمتلكهن جغ ُّـمهبِّـ حممئمثهتلك ي مغلكهنخيلك جنمبهلعأليشش حممشن هنث َّـىعع مس ُّـمتمئ ي ه

همض عجنتلكقُّـىطش نعقع هثمئ حملكجلمب ظهث ممىعغ جنمثي ن عحلمه يش آلن عجنخيمب م ي مل مملكجنهيمئ نعآلظ
َّـلك هن عخفخيلكقم حتتلكف عمل مميط ش .  جفثمثثخلو نحكخيالنعجنهيمبسهيمل نهثح نمغيطهثلك جعخيىش هثخي

ع عجنمئيعظن ع  نجنهئ مس هثجيط مض شجلمبمث عجنسالن جنهئيعُّـ جعمقمممل عآلهنلكنعآلخكخلكك جفهيحي
حملك هعجنتلكقُّـىط ني مض قهنلكهثمتلك ظن خكخمهلك ظلكق حممئمثهتلك ظن حممثمبس ه ه ُّـخييعم عظجيالجفلكغ ... ي

ن نَّـ مس ُّـمئيعظ خكمثأللك هن هنمئيطهنلكهتلك يعجنخيمب  .ه
عَّـيط عجنجهخييعُّـظ :نعحللكظ ين عيحكتيطيم جعلكخفث نعجنجه خملكأل يمل نعجنمئمهيس عجنتلكقشمثي مل نعجن

عن ممثحقعهنعخم ه جنيطه عجنخي ُفإنه يعين .ي قيق مقصودّ ا   ِه كث ثل.   خصمهِه والغلبةً  ُوا
واحد فوس ما ال تفعلُ قد يفعلُا ججُ  ا نطقيُه ا سليمُةّ ا ه وال  ، بهِ من االنصياع إ

ن عجنمتلكق ني ريعه جلمف عخفيطخم  .مئخل هن عجنخيمبخصظيمئخل عخفحمئينَّـىعع ريعه جلمف جلهب
َأن يتجنب): ًسادسا( ةِشتم اَ عبارةّ سخر لعن وا كِ وا و ذ   واالستهزاء، و
وقظِ الغَ عواطفُيّما  قدُ و شحناء، فإن هذا يفسدَ ا ُ وا  من َ الغرضّ

ب جادلة ال  ونُا  . بال  أحسنَ أن ت
وفَه فوقَ صوتَأن ال يرفع): ًسابعا( أ تعارف، فإن هذا ال يِ ا َ ا ّ إال هُسبّ

قيمشن حمًضعفا موجعٰهخي هنُّـجهخييع   عجلهبهت م عخفمسجن مع حم ون ش ُّـيعحم ظ ّ إال ُوال ي

ي غلو شعور با ال  ا ّد بً ي  مَُل عليه أن يُة، بل ا  ال ِ قوي األداءَ ا
دُشعر ضعفِد واالرتباكّ بال ن أداه بصوتِ وا ٍ واالنهيار، و ّ فإن ٍ هادئٍ منخفضّ

ثُ أعظمِ هذا األسلوبَتأث صياحِ أسلوب من تأثٍ ب اخِ ا  . وا
تجنبِ  خطاب خصمَأن يتواضع): ًثامنا( َه، و اءِ عباراتّ ك عاظمِ ا  ِ وا

مات ابيةِوا  . القبيحةَ ا
لَأن يتظاهر): ًتاسعا( صمه، وال يبدأِ باإلصغاء ا  

َ
م من حيث ّ إال  با



  للل .........................................................................لصضرط نجلظو مي مهنن نخصضذظن
ت من بيان مقصود باقِي َه، فإن االس م سؤاالّ ه ُ خصمً وجوابا قبل أن يتمً إ ا

ك،هَم ُ ير حادثةَ  الطرف سُ عقدِ ا ُ و حثّ  َ غضبُ و،ٍ من جهةَ ا
صم  .ي زضشفى مزقظ رصضهن أخرىٍ من جهةِا
َأن يتجنب): ًا( نحد ـ ّ ادلةـ ِ اإل اءِ طالبَ  ر سمعةِ ا  ِؤثر وِ وا
َ ومد القوةِ والعنادِالغلبة ّ آل ألضف أل ظصشف مى ظصقعه سف دكع؛العظمة وّ زصظنل  آل

 .آل يهظضمآل يجضيآل ذضسط دصشطسشفضفآلنألرخنو بضحلغل 
ٍفإن هذا من جهة ساقسف حالو جمضهسقف  يعديه بمرضه ،ّ ً باألخ مقهورا ُفي

ون رضَإ أن ي يها به  هذا ا ِ ش ستطيعٍمن جهة و،ً  مع مثل هذا ُ أخرى ال 
شخص َ أن يتوصلِا يجة إّ رضيةٍ ن جادلةٍ   .  ا

و اضطر ادلة مثلو صم، فال ضِ إ  ستعملَ هذا ا يلَ عليه أن    َ ا
غالطِاورت ِ  مثل االستهزاءّح عليه  استعمال َه  حججه، بل ال ضَه و

ة سخر خجاِوا  . مسضى نجلصصفهِ و
وصيو ةُةّا  تصشع ي ل نسظظف نحلصضغ سف تشضسضغي سققشضنيطآليطف يلض  األخ
ن ـ ٍادل ونال ن  أ:ـ مهما  وصولّ إال ه همَي قَا يثارّ إ ا  ، اإلنصافَ و

ل حضط نخضعنى يف تشقخ نسشظمى نسسقضذقضإلف يف زقضن آلنسشالسطيطظن سض ضشصصضي رف 
ال نحلغ بضسضتط حغضفآلهزظ مى رخ نخكضهو مى أل ك  َفوأن ينص آل مي بضحضضم بضذغآل

تجنب لآل زضى يجظ نحلغ سشصغ زال ظشضضظ يظشضبظ،ه من نفسهَخصوم َو  َ العنادّ
طأ، فإنه خطأ ار  ا باإل
ٌ ب أن يّ ُ ثان، بل ي

طلبَعلنٍ ك و ه من خصمه َ ذ
اح شذّح ٍبإ ق ال   . واإلنصافِ والعدل الطرفان عن طلب ا

ءُوهذا أصعب سانُ يأخذٍ  ستعه، فَ به نفسُ اإل   نفسه َك عليه أن 
عونة ت، من اهللا سبحانهِبطلب ا ّ فإنه تعا مع ا نّ صابر  .ق ا

طظن متضى نسشالى يف لصضرط نجلظو يطف نسسصضرط نسقضضضط سف نسسصضرضن 
 . يظصضف مى دضم نإل تشضر نسقكط رف لصضرط نخلسضبطلنخلصع
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 هن ه خميعُّـبملهش نَّـ ظمتلكجلمله ممثحقهحممثهتلك جعحهنَّـ عآلحفيعه جنمثيغ ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل 

ن يمض جعخيىش عجنهييعنم عجنت ظخكلكق عجنمثهتلك عخفمهمتي عي ظمتلكجلمل عجليطم يخميطق   مض عآلظ ي
عن عجنهييعم جعخل عخلجيلكجعمل نع جليطمش نهن حفالم َّـىعن عجنهييعنم عحللكفه جلهل حتمن جلمت

مغيط حميعم هُّـتٰهِّـ ظهث ي ُّـ ي َّـيعهي يحممشهث خف.  جعمثمتهتخصس مغ لك مملكهثمن ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل نظمتلكجلمل ي
 عحكتيطجل قجن عجنتمتبمث جلمف مغهتلكغ عيحمجكعم ش هن عآلخكمثلكظولكن مض ممثحقممعجليطم ُّـجهجك

 . ُّـمئ عخلمبيش جعمثمتهتخصيجعمثمتهتخصش جنألال
ل مم ض لش حممشن هن ض الظهنلك عخكجكعممهتخص حمهي عخف ي  و جعخيمبو جمحق جضيطنفس جللكن هنمتهتخصي

يظهث ُّـمتهي مض مجمث عخفسلكأل : )ضطصك :ثلكجنهن عجنىغظعجل(ش ممخص خممبمتلك مض عجليطم ونهنسمسجنمل
ن نعخفخيلكقميمل نعيمغتخصجلمثيمل نعجنيطُّـمتمثيعجنهيمبسهيمث ش نهنلك . مل نمجمث عجنهيمت نعخلجيلكجعمل ممىعجن

النُّـجهجكمملكن ظُّـٰهلك مض عجنميلكُّـملش حممشن جملكُّـمل مم. ستثمت َّـمتلكى ُّـشستثمت َّـمتلكمىُّـ ي حمهئخص  . هنمتهتخص عجنميمببمله
ش ممىعجن عخلجيمثمك عف .يظن جملكُّـمل عخفجلكفم عجنميمببمل جلمف حفمههب ي نُّـجهجكمملكن مض جعخيىش هن

قعغ حممثهتخص ممخص معمئيطنطستمتيط عجنمثهتلك مض هنمئلكن عيحكتيطيمىخمٰهلكُّـلكرلكش عجنت ُّـ  .ي عق معيطحف عخفجههت
ق عجنثالجغمل هثهيسهتلك عف : ظهشيظهنلك عحمجكعخمهتخص حمهي َّـىعن عآلهن ل نعجنميلكُّـمل نهن ض ي مض عخف

 .عيحكتيطيم
لش.ص ض ى حممشن عخلجيلكجعمل ُّـ مض عخف جلهتلك عخفجيلكجنمك عجنخيمبهبمثي ض ن هن مل يستثمت هن جلهب

ي ظهث ُّـهبهئ عجليطعم مض عخفجيلكجنمك عجنخيمبهبمث:يعجنت ُّـجيمبمك حممثهتلك عجنمثمئخلش نخميط معمئيطن ي حممشن شملي
غ عخلجيلكمح ي عقع مملكن عخفخلكلكمك هبلك عخللكظملش نعن مغلكق ه هنستهتجه حممثهتلك هنخيمثمكيعآلحكمب

غ عجليطمظ عخلمه نعحمحلكهن ظن جنتخيمبمث مل آلجنىغعن ي مض عخفجيلكجنمك عجنخيمبهبمثيعحكتخيخصم عآلحكمب
يظن عجليطم ُّـستخيهب مض عخفجيلكجنمك عجنخيمبهبمث: حملكجنهييعم جعخل عخلجيلكجعمل نعجليطم. ألخلعخفبتيط ملش ي

جلمف  ل ي ممخص ظهثشمل مض عخلجيلكجعمل جنمييعك عآلخممتلكليني هنخيمت يحكتخيخصم عخفجيلكجنمك عجنخيمبهبمث
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مل نعخفسلكأل عجنيطخممثمئمل يي سس هن عخلجيمثمك ظن ُّـستخيهب عجنمقعَّـخل عجنخيمبهبمث ل عجنخيهئيغ

 .لكلجنمييعك عآلخممت
ي مض عجنميلكُّـملش حممشن جملكُّـمل عجليطمظ.ص عظش عجنميمببمل جعمشجنىغعن عخلمهي  عخمتمت جعمتهيس ظن مس ه حك

نعن مس حتمه جن جفلكجنمل عجنمئمتلكجلملش ش  نَّـ جممببمل عخلمه جعلكآلخممتلكلهنجنهئ َّـمتلك جملكُّـمل. ُّـمئتمت
 .نجملكُّـمل عخلجيلكجعمل عجنميمببمل جعلكآلخممتلكل

عف.ص ف جعمثلكن عجنهييعم حممثهتلكش عق خممبمتي مض عخف يعن : لكيش حممئيط معمئيطن مض عجنهئالن جل عجنخيهب
قعغ عحلمئمثمئمثعخلجيلكجعمل  ملش نمض عجليطم ي معستخيهبيمل نعجنحيلكَّـيعُّـي معستخيهب حممثهتلك هنجيمب عخفجههت

قعغ عحلمئمثمئيعي قعغ عحلمئمثمئمث. مليمث عخفجههت ينخميط معمئيطن عجنهييعم حممثخص معمئيطن جعخل عخفجههت ي مل ي
 .ملينعجنحيلكَّـيعُّـ

ي ظحفيعه ي جسهبمتلك عجنتخييعك حصلكهنَّـمتلكم حميعنم نحكمثمسجخ مض جعلكغ عجليطعف عخفمتلكحميععغ . ي
ك نعجنهييعم جعمثمتهتخص ممىعجنعجنتجهلكجع جعخل ع  .جليطم نعخفمتلكحميعغ جعلكخلمه

مغيط حميعنم:ينجلمف َّـىعع ُّـتٰهِّـ ه ظهث ي مع نهن َّـمتلك .  جعخل عخلجيلكجعمل نعجليطمهملي ظحكلكحكمثي
يظُّـٰهلك هثحلكنم عيخمتمهلكق هنهتخص ظهنهئ جلمف جلبلكقغ عخفمهمت مض جعمثلكن َّـىعع عجنهيمه عجنثلكجنهن  ه

 .مض ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل
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ؠ ؠّ  
ؠؠ ؠ  

)١ ( ءؠ ءؠ إ  
هعن عحللكمغمل عمل ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل نعضحمل ظلك جعخييط هنلك جلمبهبمتلك ظن عجنميلكُّـمل هنمتهتلك ي ي حفمه ه

وعخممتلكل عخفخلكلكمكش نمم هن ي يجعيط جن هن عخممتلكجلهت جعخص ُّـيعُّـيط ش ُّـيعمعبيش جلهبمب هن عجلخصَّـحقي
ا : نهن َّـمتلك خملكمطه نَّـىعع نعضِّـ.حتمئمثمئ تاجًكث ةُ ما  عون ود ُ ا بادئ ّ  ا

سياسي وهم إّوا ماهون و قيقِ إقناع ا دون  قيقَ فيما ير هم أو ِ فكرتُه، إذ 
مهورّ إال هم ال تتمِدعوت وحممشن هن ، بهاهمِ عنها وقناعتِبرضا ا  ي ش مملكن خكميمب ممىعجني

ق جعلكحكتيطييغ عمغ عجلهبهت ن حممثهت و فخممثمئملوملي هنمتجيمئمثوملي جلمئمبمثوُّـهبهئمت ظن ُّـ ش عق خميط ُّـهئ
جن و هني عجنىعه ي ُّـمئيعظ ني ُّـهئتمكش نحممثهتيهنىعآل  ي ُّـسلكجليطن عفقعمم جلمف حمهت هنلك ُّـمئ

نش نحممثهت وعخلجيمثمكش نحممثهت هن جن عجنسلكحكمل نعخفهلجل ي ي معخيمثمت جغمئلكحمت جلمف حمهت هنلك ُّـمئ
عجنمهميحق نعجنهئبحق عجنىعه ي جلالخممل جن جعهبث َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلكش نحممثهت عجنخيلكهن عجنىعه ي ريط 

هنخمتلك مملكحممثلك آلن ُّـهيهت َّـىعن عخفجيلكجنمك يق معتمسجن ينمض عآلجل عآلجممبمك لكبمئلكغ عجلهبهت. ه
عجلمثمل نلكمبمثخيمل عآلهنمل عجنت ُّـهبهئ حضلكلكبتهتلك ينعجنجيبمئمل عخفثمئ. هن َّـهسيظ عجنمتلكق يهيمل عجن

 .ي ُّـخييطنن جلمف عآلظلكجعيجعلكخفمتجي نعجنيطجنمث عجنخيمبهب
هنمم هنجيلكجنب فخممثمئمل ل  َّـمتلك هثجيط عجنمئيعظن عجنهئيعُّـ مض هنجيلكجنب عجنيطخممثمئمل عجنخيهبمثمئملنهن   لي

م ي جلمتيطهنلك ُّـتهئمب جل :هحمهبثال. يُّـرضغ عآلهنثلكم جنمثمئيعغ حمهتهبهتلك عمل عآلقَّـلكن نعجنخيمئ
جفمثيط و ُّـرضغ هنثال جعخيبيطشعجنت نه ًب ا مثال :  خملكم معخيلكملط حممث خمملكظ هنتجهلكممس َ َ ُ َ َ َ

مد  بل  ان مثال ا ستو ِرجل هل  شاكسون ورجال سلما  ء م يه  ْرجال  َْ َ َ َ َ َِ ُِ ُ ُ ُ ُْ َ ْ ً ً ًَ َ ِ ِ
ْ

ٍ َ ًَ َ َ ََ َِ َِ ُ ُ َ َ ُ ِ
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علمون هم ال  َأ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ه ذجع عإل جنمبهبهلم عجنىعه ُّـخيبيط ظقجعلكجعلك ههنثَّـىعع  ن)طص: عجنىغهنيع( 

ن حممثش حضتمبهيخلهنظحصمل نش حممثجهجكمم  شحممثمسهنيعن َّـىعع جعخص ُّـمتهتلكن جلمت عيحفيعش  نَّـ هنتمتلكقجل
جفيط عجنىعه َّـ حفلكجنيسسنمم ش نجنمبهب ه ُّـيعُّـيط ظن ُّـتهييعف حممث نشمه جعخيطهنمل هثهيس ي ي  و خفخيطنني

. ه عمل عحلحقغي ُّـهسفو هن جمحق معمتلكقلش ي ُّـجهلكقمم حممث جمحقن حممثخيطهن حممثخص ُّـيعُّـيط هنمتونعجفيط
جفيط َّـ عجنيعمغ عجنىعه َّـ  نش نعخف يحملكخفهلم َّـ عجنيعمغ عجنىعه حممث خمملكظ هنتجهلكممس

وحكمب جنيعمغ ه ُّـلكنش جع عجنىعه َّـ حكمب جنيعمغشوو و ي ُّـست ه  .ه ظجفس جفلكي هن ظلكجفبو
جن يعخميط جلمتيط عخفي نجنهئمتشمل عجنمتلكقي جحهئ عجنهيهت جنخيلكهنه حكلكقفهنَّـىعع هنث مل ُّـيعمغ عمل خم

يه: معخيلكمل  ن  ِو  ِ َ َ ْ ِهة إال ا لفسدتاَ َما آ َ ََ َ َ ُ ِ
ٌ ينجللكف جعيعَّـلكهثلك جلمف هثهي معخييطف  )صص: عآلهثبمثلكظ (َ ه

ينَّـهئىعع ذغ هنثال مض عجلمتمل. عآلقجعلكغ نعيحصمل عمل جمحق قجن هن عجنمقعَّـخل  ...ه
نش ممخص قمميعهثلك  .نعيحكتيطييغ عجنت هنمتجههسَّـلك عآلهنثلكم جنتمئيعُّـمك عخفجيلكجنمك عمل ظقَّـلكن عجنخيهب

ش حمال  ق جعلكيحكتيطييغ عجنخيمئمبمثنمض عخلجيلكجعمل ممىعجن مل ظن يُّـهبهئ حضلكلكبمل عجلهبهت
ف شمل عجنخنحممليملش ني حضلكلكبتهت جعلكخفهيلكَّـمث عجنهيمبسهيمثيعآلخممثسمل عجنمقَّـلكهثمث مغ  هنث ظظلكجنمل عجن

يملش حممشن هنث َّـىعع ي ُّـهيمثيط جللكهني ظظلكجنمل عخفلكَّـمثظن ي نعهثخص ُّـمتهي مض عخفجلكيغ شمل عجنمتلكقي
مهور : نجنىعع خملكم.يعخللكظمل ضعُوا هان وال يقنعُ ال  ل ي ي آلن عجنمقَّـلكن ي به ُ 

غ ه جلمف خم وست ش جع ى ُّـمبمئ عجنمث عجنمقَّـلكن جلمف عآلو حتهب هنوملي عخممتلكجلمثي قَّـلكن نعجنتمهيطُّـ
جن ظلكجفمك عجنمقَّـلكن جلمك هنلك ُّـمئ ضع شيآلهث ي ُّـست دُكما ال  لطرق ا ّة، ألن ّ 

مهور صَ أُ به العاطفةُمّ تتحَا س  ا ، بل ل ب عقل وا ُ من ا ّ ّ  
أ فكّا اكمةِل وا ِدلة األُ و فكّ نما هو سط ا ، و اه ِ وال

لتمي ّ ٌ فاقد 

قيق ُ تؤثر،ا اتّ غر اقةُه العباراتُ وتبهرُ فيه ا ُ ال الُه الظواهرُ وتقنع،ّ . بةّ ا
قيقِولعدم ص مي ا د،ه  ا ٌه إذا عرضت عليه فكرةُ  ْ

ِ
ن،ُ ُ ال يتم  من ّ

فكيك ب ص   .هاها ُها أو يرفضها ُ فيقبل،هاِها وسقيمِحيحا

.طضصلطضصكضصف : عخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظن) ص(



  ٣٤٣ ...........................................................................................صحسجضحئخض اخلهتجضزنخض
ٌ جتخسجسخضٌومظحسجض حصمحهتخض  ٰىحممعأ ًمسخضّمئ أمهْجنمع اإلىيالم أوّحصجض حصإ:  حصمخجحمض االحصخمحمجضه إهبمسخسجض، ومظملّ

َ أن مظجغا اٰىحممعأ مل جعحجمف:ّاالحصخمخنجضب ومل جعمغحبمتجل، وإن مبجضن ممجض جعمصىيمق هبجل ورأجعحسجض . ّ ىنمحجلّ
ّاخلجضص أن االحصخمخنجضب زنمسمع األجت ّ ٌخض وأن جتحممعأ والجعخض اٰىجممخجسخئ رمبمكّ ّ، واألجتخض ٌّ أىيجضمنّ

 ّمغجعخضاهبحسمثّ رجبلك أن ، جتمك األحئريً حئمك اهبمحمسجضدة، واهبمحمسجضدة هبمسجممض جتجحمغوهلخضٍهبمسجممض زنجسحججفل
ٌ حئري أن اإلجتجضجتخض واهبمحمسجضدة واحلجخحلجتخض جتجحمغوهلخضّاٰىحتخسحلرة منحسخف ّ مبجغهبحك، ممجض جعحجحسمل أن ّ ّ

ّاهبحتخنخف إذا صجضر حبمحمسخسجض ننجضجتحججض هبمخهئائمف حبخسحل وهبمسحك ييئمض أم أزنمسمض، وإذا ينجضهبجحخمجل  ً ً
ّ أو إذا احصخممحمعت حئجسمخجل حصمحمعا حئمخجسمس،حبمحمع ينجضهبجحمض اهللا  حئمخمسحسجض ٌّ حئمخمسخسلك رادّاداهبمغ: ًجض خبمسخك هبحكً

ومظجغا جتمك اٰىمججضهبهتجضت، إذ هبمسحف اٰىمحختحلد جتمك حصمحمع رأجعجل ! حئري اهللا ّ حئمخمسحسجض مبجضهبمغادّادواهبمغ
 .ّ وإحصام زنمسجضن االييخمحمجضه مم منمخحك اٰىجمخصهبخض، ىنمسحط جيحلز ذهبحك، حئمخمسجلّ اهبمغد، جتجضٍمم جتجمخصهبخض

 واحلجضمبلك، واحصخممحجضده مم ّوننحلب اإلجئجضحئخض زنجضحئخمحمجضره اهبحلرن: واحلجضصخك مظحسجض جتهتمخحمجضن
َ جتحق أحصجل هبمسحف مبخك جت،جتحلرد االييخمحمجضه ّ حبمسجل هنائمف اهبمحمسجضدة حبخسحل مك خبمغأ اهبجحمحجل واننخمجسحجمض ّ

ٌورن وخبجضئمع ّمك منحلحبمغت حبمسجل هنائمف اهبمحمسجضدة ومل جعجخمك َ زنخئ جتٌ مبحمزيٌوحبمغق.  زنجضهبجححجخكٌ وىنجضمبلكٌّ
َخبجضئمعا وزنخئ جت  .ًمك مبجضن خبجضئمعا زنجضهبجححجخكً

َجتخض جتُ إذا اينخمجضرت األ،حصحجلك ْمك منحلحبمغت حبمسجل اهبهئائمف وخبحممخخمّ ّجل خبجضئمعا ومنختمعى ّ ً
ً وهبمسجض صجضر،هبجغهبحك  هنائمف :لّ األو؛رمبحسخئجك زنحلننحلد ّوحئري مظجغا حبجضهبحلالجعخض منخمحنمح. ّ

ُواهبهئع احلحسمسمق جعحجمخلك أن األ. ّجتخضُ احصخمخنجضب األ:اهبمحجضئمع، واهبممجضجه ٍجتخض مم مبممزيّ  جتمك ّ
ُاألىنمسجضن ال جعحلننمع حبمسخسجض اهبمغييمع واهبحلحئمل اهبجخجضمم ىنخمخل جعحلمبخك إهبمسخسجض أجتمغ احصخمخنجضب اهبمحجضئمع  َ ُ ّ

َجتهتمخمحجض، وهلجغا مل جعنيمبخسجض ىيمعى منحسخمخنحض جت ً خض مم ّ اهبمعجعجسمحمغاجئمسّاهبحسمثمغجعخضمك منحتجضء، مبام مم ً
َجتخض واينخممسجضرمظجض جتُ إمئ األ االحصخمخنجضبّ ىنمسحط أومبخكّمغ اهبمجمغيباهبجحجخ مك ال أينالق هبجل وال ّ

ّمك منمغجعمع، وألن َ الينخممسجضرمظجض واحصخمخنجضهبجض جتٌ هلجضزنمفّحئالخبخض هبجل زنجضهبمحمسلك، ألحصجل ال جعحلننمع
ّاهبحجحمجضرات اهبمياخبخض واهبمثحلامظمغ اهبجخالجتمس  حئري ،ّجتخض واجلاممظزيُخض واٰىمجمغجعجضت اهبجخممزية منحمخسمغ األّ
ّحئجخحف جتجض منحمحسجضه اهبمعجعمك اإلىيالجتمل ٍ، ىنمسحط وهلحق صامجتجضت أجتجضنّ  ّ حبخصحئهتجضمظجض ىنجكّ

ٍاالينخممسجضر وهبجخحسجل خبمسمع اينخممسجضرمظجض هلجسمك إجئجضر ّ ٍ جعخمجسجخمك مبخك أىنمعّالهبئ ٍّ ينجضصّ ّ  جتمك ّ



 ش ـ ج  سح قراب اخكمكح................................................................................ صصش
ّما ترزلك اقلثق األجلاسوت. اقرالخلب مقمكمكتا قخ حكالل اقرأيقمك خللك خلخاحللنا ّ 

ة يف احلمخ ّ اقلثمقنّاقمكثتة ومقمل ة يف اققخرى واالنرسابّ اإلجلالقنّاقمكثتةمقمل 
 .واقذناجلة

ةش ّة اقلثمقنّاتا تد نلج اقثتملثاحلنّ احلمخ اقرد نررمّنكثتةّ أن :ّىقختخ اقرلج
ّفثس ده  اققننث اقكثرتثىوهلثا . ٌثا حككأـوت ٌن اإلقاقة قمكخمقةأ: ّ  اال  قخ فرحّ

ً أجلاجلا وال تممخ أن ّ يف زقخ احلكخر واقلنرةش واإلقاقة تد مقاقمج:أي ـ ًقكملا
ٌأقا يف زقخ احلكخر فخاذت. ىقمخن مقاالنرساب ٌ وأقا يف زقخ اقلنرة فمكبشّ  يف ّ

ٌ أن اإلقاقة يف زقخ احلكخر نكب:واقلارق مقنمنام ـ اقكلات  ويف زقخ ش يف اققسجّ
 .ّنت فنخ تثه اقكلات المقث أن تقلح تثا اخكخفحخ قاَفم.  يف اقكلاتٌاقلنرة نكب

ٍ فإذا ىقخفثت تثه اقكلات يف أقزث قخ واجكثشوخللك تثا ُ ىقرزلك إرادة األشّ ّقة ّ
ّ قمنخ ىقذممخ زقام أقثتاش ال ألن اقرافمل مل ىقرخفٍوانرساهبا قخاجكث ّ ث فننخ اقرشاإلجش ّ

ُمقح ألن األ َقة متنح إىل قّ  .خ احكرارىقخّ
ٌقة قثىقركةُإلقاقة يف األّنسخ نلرلث مقأن اإذنش   :لّ األوصملّ مقثقممل أجلاجلنّ

ّوقلمما هبثا نذركنح أن . اقرنلة واالنرساب:  يف اقلاإلثش واقزاشٍواكخد صلات
ّفإنا إذا راكلما إىل . ةقثرجلة اقكسامق ّنكثتةة ومقمل ّ اإلقاقنّاقمكثتةنزمح مقمل 

ّقة ال ُلخ األّ خللك اقرنلةش وقمخ صلات اقثي ىقراتثقنرنخ نزث فننا اقيكّنكثت
َمخن خلمناش مما تلمد أن األقة إذا احكرارت قّترمم ّ ّ ًخ قان فاجللاش قكت مقنلرخ يف ّ

اإلقام واقلاإلث وصلاىقخ ّأقا ش ٌقخاكخد  خللك اقرنلة واخكراتلةثقنفاقيك. األخلماق
 خللك اقلاإلث أو اإلقام ثقنة نزث اقيكّ اإلقاقنّنكثتةوخلمثقا نأيت إىل . اخلمن ٌفمللخل

ٌ أقا اقرنلة وتد اقثقخ اقزاش فمللخلشوصلاىقخّأو اخكرخحق   . خلمناّ
ٍنكثتةّ نرممخ قخ إخلكاء ماّ فإذا اجلركلما اجلمح مقمل تثتخ اقثقمملش فملم ّ 

 .ّ اإلجلالقدّ يف اقلمث اقذناسٍواذسة
ٍوخللك أي جكال ّفثس ده ّ فام ذقثه اخككمحشّ ّ قخ أن اجلمنخر ال شكح قمىكتان ّ
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ّوال ئلمب رنث وأنث زنجحم  ينإذا : ئثٍأو جينإ عٰى سؤال، ٍ ئكري رنث إىل نمجئ...ث اقلإطلئت رنّ
ِاجلمنثر ومل ئلكاإلسالم ا ّفن ّث احلة وئلجا قث اينجإل مم أن ئجقف قام ئكإء إىل أن َ ّ

، قام ئكري إقنث قكمثن اقبوائإت ّ قت اقبشا اقجنإيسًئكت اجلمنثر إىل قججثى
ّ قت أن األقئ زنكت إىل ، زنلإىل فبننثت اهللاّعج ئ اينمجلبّاقثاردة مم شأن ظنثر احلج ّ

ّأقإ فجت اقلنثر . ت اهللا زنلإىل فبننثّعج قججثى اقلكمئ رنحنئ ال ختكئ مم انجخإرنث
ٍ فمت يشء،قام مم زقإنمإ ّ ئؤمنب مم األقئّ  قت وسإئت اإلعالم واخلكإرنإت ونحث ذقت، ،ّ

ُفال قلمث إذن قنجلث اقجإب قلجثىنإ قأل َقئ مم انجخإب قً  .ت زنكإءّ
دَ مُ، فيحتاجوعليه أثُن ير ماه  إقناعهمَ ا سلك،  ا سل َ أن   ً

سلكَ غَآخر هانِ  دلِ ال تقدمِ وا َ ا ي يبدو أن الطرقّ َ، فإن ا ّ  َةّ العقليّ
اسٌجزة أث  عقائد ا لِ عن ا و أث  عواطفهم ؛هاِ و  لعجزها عن ا
تحك   . فيهمِمةّا

رُبل ال يقت هورُ هذا األ مهور بما هو   من أفراد ٍ فردّ، فإن ٌ  ا
ن قليلِةّالعام قافةَ إذا  عرفةِ ا ونُ هو أبعدِ وا  عن االقتناع بالطرق ُ ما ي

هاني دِةّال اصةُة، بل أّ أو ا ِ ا ثقف ّ عرفةـّ ا ن ظنوا  أنفسهم ا َ و ّ 
ة رأي َوحر قنعة ينجذبون إ الـ ا ؤثرةِطرق ا ِ ا نخدعون بها، ّ   العواطف و

ستغنون عنها  كثبل رغم  قناعتهم بمعرفتهمِ من آرائهم واعتقاداتٍ ال   هم، با
 .ّهم ال قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها الغايةِوثقافت

ّ أن اؠكالح اخلإؠئ واقلإق:اعمت ّ ، فال ئججإدر قمنام اقلإمل اينكمة ٌّئ نججثّ
ٌاجلإئت اينكمة، وإن قإن حيكت قاى اقجلب اقكلثر رنأنث عإملو  وقلإرنمث ٌ قكمةّ

 .ئؤسة قثّ ممإ ، وئباٌ قكمةٌننإئت
م،نعم: ًأئمثن اقلإمل ننإئال؟ فإل: عمنث اقجالم اإلقإم سئت  ٌ بما يعلم وجاهلٌ 

هلبما َفؤن ق .   ، فننإٌئت وننإٌّثّ، فنث عإقٍئّ فلننٍت ئجأل اقلإمل مم اقللث عت قجأقئّ
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ألذسغ ال طسشف طظن مصغ ثضطع ألام ذضي خقصقض مآل رششطحضك إل يف مجصع نذسشغيك بع هبإل أل
ألصسغي خضرصض دف طظطض مخ نذزقصض إل ملصض بضذظذضي مآل نحلشآلذظذع نذسسصغ ذغ إل

إلسغني ال طسح خغ نحلسصسضبضذ ضإلرضسخغ نذدضذقسقح . بكزغو هذع نجغهه  .إل
ونُفيجب خاطبةَ أن ت مهورّ ال يتلقُ ا آلطظن نذقسقح ي  ّ والعاُاها ا

ألض ألصغ ررسظإل دششض آلذصظ آلندسصذام ألدغىرظ إل إلذغ خح بضجلششغه مآل ك صسغ.  بضوههنم نآلجظطغأل
ونٍه من نوعُوشبه  ي ذسضي مجفغنجققشع رتفعةُ ال ت ً ارتفا بعيدا عن درجة ً  ً

ا قيل ل رقع طصالم نجلششغه: مآل،ِهمثل اسّْم: و َِ ا  إل ذام ططي.م  قدر عقو
ياء : إللج نهللا خشصغ آلمذغ خشصغ دغذغ أن معا األن

ُ
اس  لم ا  قدر ّرنا أن ن

م  .عقو
م تبق ا صناعةَو طابة، فإن األسلوبِ صناعةَ غَ هذا الغرضُ تناسبٌ  َ ا ّ 

طا ءُ أحسنا مهور والعاٍ  لتأث  ا ونَ استطاعٍ شخصو. ّ   َ أن ي
قصود  ع ا طابة  هذا الفن  ينذظآل صرح مذصغي ًخطيبا با ي ّمن ا ّ، فإنه هو ا

ستغل أُستطيع مهورن  أخذ عوام والَ ا  .ّ بأيديهم إ ا أو اَو
اسَ معاـنا ِ حاجتُفهذا وجه زمِ إ صناعةـ ِ ا طابة، و دَ  مَ ا  ُن ير

مهورَقيادة ك بع دط تسغي ألضإل حصضحصأل ذصظ بضذفآلهن مي تسغي دصضهن؛ إ اِ ا
إلغ طصيت مخ طظن نذزظطع ذصصغ هحط صسفغ ذسصضهن إلشك دألضإل مآل هطشصألضإل مآل ثسضدصألضإل خششصألدصضهن إل

إلنألرض خششص إلض مآل هطشصإل إلض مآل ثسضدصأل َأن يتعلمدصشظي خشصغ ألض أل صناعة، و عبارةّ  عن ٌ هذه ا
 . اإلقناعِمعرفة طرق

طابة َفإن ا حّ دلُ أ ها  اإلقناع، كما أن ا َ من غ زام أنفعّ  .  اإل
)٢ (او ا وظ  

َا تقدمّم  ستطيعّ طابة:َ أن نعرفُ  ِ أن من وظائف ا فاعّ رأيَ ا  : مآل، عن ا
ررغ آلخصسض نخلزصض نذطدضى خغ نذظمآل نذظآل طسقسط بغ بضدشضى نآلجظطغ  رأي َوتنو  ا
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رّ أي عامال ضٍ أ ور، وا ٍ من األ ض  االقتناع بمبدأ حر بادئ، وا  َ من ا

ساب الفضائل كماالتِ اك رذائلِ واجتنابِ وا سِ ا ثارةِئاتّ وا  ِةّ العامِ شعورَ، و
يقاظ وجدانَو ضمِ ا االختصار وظيفت.  فيهمِ وا فوسُها إعدادُو قبلِ ا  ما َ 

د طيبُير ي حممشهث عقع ظقفغ ظن معىغقل ظقضلك يجعيط هن هتمثألتهتلك ، بهَ أن تقتنعُ ا هي
ينجفيعجغهتلكش عق جن نضخيمن حممثهتلك جعىعقع هن جمحق ظن معمئمبمك معيعجعتهتلك نحتيعجغهتلك  ي معخيجيمث شه

ن يإل عآلقضمثينعخلجيمثمك ممىعجن جلمبمث ظن جسمث. عجنثهبيع نعن حكمئمثتهتلك مل عجنمهلكحلمل جنتهئ
حص. هحفجيلكجعت هنثهبيعغ  حمبمثملعجنتخمبمثمل جلخل عجنت: نهن َّـمتلك نقف مض جلمب عآلحفالم خم

يحمالجعيط ظن يي هن ظن هثخحل عجنمئمبمك هن عجنمههيلكغ عجنيعقُّـمبمل جفت ُّـتهتمثي ي يمس جنمبتححل جعلكجنمههيلكغ ه
وعن عآلهثلكظ عقع مملكن جحتمبأللك جعخصأل. عحلهبمثيطغ ه و هنخيخلي ي ظحفيعش نعهثخص و ي ُّـهبهئمت ظن مخسن جعخصُّـشي

غ عخفلكأل عجليطُّـيط جعهيجغلكق عخفلكأل ينعي  شيجحلك حممثينهثحيهيت معستجيمث قجن عقع ظحميعجمت  يمعمب
ه ظهثلك عقع ظقفهثلك عُّـخصهثلك نجلمئمثيطغ:يط عجنمئيعظن عجنهئيعُّـينخميط ظمم. عجنسلكجع  ه نهنخييعحممله ظحمثحملهي

جعمتلك ظني جلمبمثمتلك ظن هثمتحيشهمليجفمئمثمئمث نوا :  خملكم معخيلكملطهيي خممب هم ما  ُ بل ران  قلو َ َْ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ

سبون َي ُ ْ غش نهن عجنمهيطظ)ضص: هيخليعخفجيهي( َ ي حممشن عجنيعُّـ ُّـهسفه عمل ظيطظ عجنمئمب    ي
مغ ل يجفت نعن مع عقي عق عحصيطعُّـمل ل  عمل عإل نعهثخيهئسمن حممث عآلهث  .ي ُّـهبهئ ظن ُّـجهخييع جعمسهث

ن حفجيلكجعت هنهسجغيعغإلي جلمف عخلجيمثمك ظن جسمثشنجعلكجلهبمبمل ق جنتهئ ه عجلهبهت  . حممثهتي
هذا تعرف َ أن فائدة:ُو طابةّ ةٌ فائدةِ ا ورةٌ كب   حياة ٌةّ اجتماعيٌ، بل  

اس  .ّ العامةِا
ٌ شاقةٌ وظيفة،و بعد صناعةـ ُها تعتمدّنإ، إذ ّ  ـ ِ باإلضافة إ معرفة هذه ا

واهب طيبِ  شخصيِ ا ُ ال تصقلِةّ ا َ ْ جاربُ ن وا مر  بهذه ُسبُ وال تِ با
صناعة ن عآلهثسلكن حفجيمثبلك جعلكجنمئيععظغ حممئيشش جع يجعيط جن هن .هاِ وال بغِا ي حمال ُّـهئ ه

نما وظيفة شيعخفخصقحكملش ممخص معمئيطن مض جعحهن عجليطم ُو صنّ  تلك ُ توجيهِاعة هذه ا
واهب عداد،ِا عرفة طرقُ ما يلزمُ و سابِ  لكةِ اك مِ  طابة، مع ا لِرانِ ا  ِ الطو

ة جاربِو نصيص.  ا طابةُوسيأ ا شخصيِ  حاجة ا واهب ا  .ةّ إ ا
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)٣ (ا  نو ه ا   
، ّ شفوٌلىجل سففق شطغك ال ـ شام ذشمفق يف اشبحك اشسقبه ـلمه األبحقث 

ٌوشغو حتي ال لبعي يشء ً شو اشغتقب مل فتعمض شى فغم زغففق رسلعقّ ّ ّ. 
ن ما ُيم َتقدمّ  َ أن نتصيدّ فّ طابةِ صناعةَ تعر حو اآل حسبما ِ ا   ا
نطقيٌهو معروف ٌأنها صناعة: ّ عند ا ق شقفك اشصغقزك تغعسو إس ّ خةّ علميّ

 .كّغفغك ألخماج اشعّل صغقزك اخلطقبك بقشعغغفّف س،ٍكّغفغ وزٍكّزغغف
ن بها يم مهورُ إقناعُس ّ ألن اهللف األذقس شو صغقزك اخلطقبك لى ؛ ا

 .األسغقع وشفم اشعغبك زد اخلصو، وإن حصغك اشعغبك هبق زغفى
ي يتو ر ا صديقُ حصولُعّ األ نِ ا ّوسلر األشغقن سفلفق ـ   به بقدر اإل

ٌلل ألضق، ألهنق شغغكبى صغقزك اجل ً واخغغك ختتغه رلة،ًّ ف  ـً وضععقّ  ُهذا هو تعر
صناعةِأصل يتِ هذه ا لكةُها حصولُ ال  طابةِ  نِ ا ُ ال بها يتم شخصّ  ُ ا

طيب مهورُا راد.  من إقناع ا حصىل  :لّ األو؛ لغق أحل شعغفز من القناعةُوا
 اشغعم متفه إس ّ بى شغوٌحيصه شى ارغإلغقنأن ال : واشثقين. ّاالرغإلغقن بصحك اشعىل

صديقهو: سقخماد شو اشعغقزك. اشعىل أشثم شو شفغفق إس اشعىل اآلخم ء مع ُ ا  با
نماالعتقاد بعد ونِ إ صديق،ُ  ما ينقضَ أن ي ك ا ن  ذ  أو مع االعتقاد بإ

فسّ إال ،هُما ينقض َأن ا سبب الطرقُ تصّ قنعةِ  صديق من خالفهَلَ أميِ ا   إ ا
ّ ولما شق تعلم يف بحك اشفعز واشظو ـ شو خالف اشتصلله: أيـ : ، حفك ذشمفقّ

ٌأفى سل حيصه لعز  حيتغه ٌزلم احتامل اشفعز، وسل حيصه ازتعقد  شنٌ جقزمّ
س عندهم ُوهذا األخ .اشغعفن و ما تقدم،ّبالظنبـّ هو ا   َ  من هذا ّ

زء   .ىفقتيف بحك اخظغا
رادإّثم  س ا ُنه ل طابة من لفظ ّ صناعةُ ال وا ا هذه ا رد،ضعت   َ ّ 

طابة فهومِمع ا ّ سال لتصىر أن شعغقلق لى أن . من لفظها  هذا العِ ا ّ
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ّ شغذا وخيطك يف اشغقس، به لما أحل شصقدله اخلطقبك اخغطعفٌلمتعي رخن  ك،ً

ّسقن اخلطقبك تتحعّوإال  مت سففق رشاإلن ّت إذا تىسّقت اجلماإلل واخجال زد صعحهّ
شخصَوهو أن يقف ،وإن مل تغو بقختبقدرصغقزك اخلطقبك  مُ ا ت َ و  ُسمعُ بما ّ

جتمع ب نٍأسلوبّأي ا ٌ سغفم لما لى اخماد شو شعغي اخلطقبك ممق لى شتعقرف،  ّ 
يانُبل أسلوب ،يف لما اشمشو قاصدُوأداء ً،الّ أو ا ُتكفل بما يِ ا مهورَ إقناعّ   ا

ي يقوم ،ًثقففق ُهو ا طابةّ ّسفمان اشمشغقن مهق اشغمان لعىشقن شعغي  . مع ا
ناخلطقبك  ن  صلتو حاورة، كما  كتابة أو ا رافعةُ با اورة ا ِ  عند القضاةِ  
م  .ً شو اخلطقبك ألضقٌ ولما فحى.ّوا

صناعة ُ تتكفلُوهذه ا يان هذا األسلوب،ّ يف يتوصل ب ُ و اسّ  ِ إ إقناع ا
ساعدات ذا األسلوب من  م، وما  رتفعٍ من صعود؛ٍ وأعوانٍبا  ،ٍ صوتِ ورفع،ٍ  

ات ح،ّ خاصةٍون ما سيأ  ك  ُ وما إ ذ  .ّ يف شعىشقت اخلطقبك وأجماإلفقهّ
)٤ (اء اأ  

طابة  شتملُا ت اشتي لستعز هبق ّ ولى اخعلشقالعمود :زّفرإلفس ئ  جزُ 
ّ شقن اذتلالال سفقذفًاخلطفك شتشغفه االذتلالل ذىاء ّق أو اذتعماإلفً ّق أو متثفغفً ًق، ً

ّولمه اخعلشقت اشتي لعتغل زغففق اخلطفك شغىصىل إس اشغتقإلل اخطغىبك ألسغقع 
 ٌ أشىريول ـ وشق زاد زو ذشه،  أو لمه اخغغكّ لي زغىد لما اشعو،اجلغفىر

ّ بقزتبقر أهنق تعز اشعغىد شغىصىل إس اخطغىب، ولى ؛ي األزىانّتسغ ـ ٌشثدة
  .واألعوان: سقجلمء اشثقين شو أجماء اخلطقبك لى شق سقل زغى. إسغقع اجلغفىر

قصدون بالعمود هنا مادة). العمود(. أ َو طابةّ ّ بقزتبقر أن اخلطقبك  قضايا ا
ّ واالذتلالل لتعىم بقخقد،ٍ حتتقج إس اذتلاللٌشغغك ٍة واهلفإلك شفي اذتلاللّ .  آخمّ

ُال تتألف لي : سضقلق اخلطقبكّوشقدة جّ ج. ةّقناعي اإلُةّ منها ا س ا ّو  ُةّ
صناعةُةّقناعياإل بيت ِ باصطالح هذه ا ّك مجفعق تسغي ّ سقحلج.  ما سيأَا ً
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ّ واخقدة تسغي اشعغىد،اشتثبفك ّ. 

عبارة ٍو شقدة أٍ قول هو ُالعمود:  أخرىٍو ٍسضفك أو ّ اته ٍمنتج ال اهلفإلك ،ّ  
سب اإلقناع  ال سغبك اخلصو، به أللصقل اشطمف اآلخم إس ًلمطلوب إنتاجا 

نما س .األسغقع واشتصلله شن احتامل اشغعفن أو شن زلشى ُو ً عموداّ  فباعتبار :ّ
ُأنه قوام طابةّ  .  اإلقناعُ وعليه االعتماد، ا
قصدو). األعوان(. ب يئاتَ واألفعالَن بها األقوالو ارجةِ وا  ،العمود عن َ ا
عينة ساعدة،   اإلقناعَا أثَ وا هي،   ا لمستمع  قبوَئةّ ا  . 
ن و ر قيقة جزءيعد) العمود واألعوان( من األ لخطابة، ًا  ا ً مقوما  ّ

َألن العمود َه قد ال يؤدي تمامَ وحدّ  إشفى اشعىاشه ّ شق مل تغضو من اإلقناعِ الغرضّ
قيقهُبل  األ يفشل ،اخسقزلة قصود.    طابة هو ّ األصُوا  من ا

ٌ ما هو مقتض  دخيلّ تقدم، ف كماُاإلقناع ققهٍ ون،ّ   َ البد أن ي طابة ّ   ا
 ـ ولى األسغقعـ   يف حتعفه اهللف شو اخلطقبك وحتعفه سقلتفقّقثمّ سغه شق لً،دخيال
ارجة شو أجماء اخلطقبك لغىن ور ا ن من األ ن  ُ عن مادة القضايا ال تتألفِو ّ ّ 

ج  ).العمود (ُةّمنه ا
إلقناعٍمقتض: ا هناُوقو  ،ً وشعتقًفق شو أن لغىن شعتض به أعمُ نقصد 

ّإلق شتحعّأو لغىن شفف ًه اخعتيض، ألن اخعتيض تقرةً ً سضفك لغىنّ ه ّ سفتحعًعكّعشتح ّ
ّف شعلشقت حتعّ اخعتيض وال لىجل وشغو تتففّتفثمبعللق األثم، وأخمى ال ل  .عىّ

 ًةه اخعتيض بقشععه، وسل ال تغىن شىجىدّ سفتحع،ً سل تغىن اشغقر شىجىدة:ًشثال
ه اخعتيض شعىد اشغذلك واخلشك واشغعن، سقخعتيض شإلحماق شفم ّشن حتع

ّأن شعلّ إال ،ًشىجىدا بقشععه  . بقشععهٌعكّشقتى شتحعّ
 ٌإلكّشففّإشق  و، شإلسغقعٌلي شعتضفكّإشق سقألزىان أو اخسقزلات اخلقرجك 

ونّمّ سفي أزو ،ّخعلشقت شعتيض األسغقع فس اإلقناعُا ي ِ مقتضيا  ً أو مقتضيا ً

  ـّه اخعتيض ثو حتعه األسغقع بعل ذشهّال األرضفك شتحعّ هيف: أي ـالستعداد 
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ف قت  س العمودِس اإلقناعوا ُتخيلُما يّ كما رـه َ وحدَ ل شاهدُ بل شهادةـ ّ  ِ ا

ّأيضا تقتضيه مع أنها من األعوان ً. 
شاهدُوشهادة عة. ٍ حالُ وشهادةٍ قولُشهادة:   قسمِ ا ب ٍ أقسامُفهذه أر  ي

حث شهادة،العمود:  عنهاُا الُ وشهادة،ةّ القوُ وا الستعداد، ا قت  إلقناع وا  . 
ن م حثُ فتحُو قسيم بأن نقولَ آخرٍ فيها بأسلوبِ ا  :َ من ا
طابة شتملُا ُثم األعوان. ٍ وأعوانٍ  عمودُ   ٍبصناعةّإما :   قسمّ

 ُلّواألويظن حتتلكم جعتمب عخفمئيطهنلكغ ظن ي يعهنلك  ُّـخيمت ،ٍ وحيلةٍبغ صناعةّما ، وٍوحيلة
ن بصناعة سٍ وحيلةٍوهو ما   ِفع ثالثةي نظهنلك عيحكتيطقعمغلكغ ٍاستدراجات ّ و

سب القائلٌاستدراجات: ٍأقسام سب القول،  ستمع، أو  سب ا ، .  أو  ا وا
ن بغ صناعة سٍ وحيلةٍوهو ما  ة ّ  شهادةـو . ًشهادة وًن   ـ ُ ا

 :ٍة أقسامّفهذه ست. ٍ حالُ وشهادةٍ قولُشهادة: قسم
  .العمود. ١
سب القائل. ٢   .استدراجات 
سب القول. ٣   .استدراجات 
ستمع. ٤ سب ا   .استدراجات 
  .شهادة القول. ٥
ال. ٦   .شهادة ا

ست ونـ باألخ ـة  ّفهذه ا ُ ت حثَ أجزاءّ ب ا طابة، في ً  عنها واحدةُ ا
  .ًواحدة

  ؠد )٥(
َ وقد تقدمـ ُالعمود  يلكمش نظهنلك معهيمهمثمب حممئيط معمئيطن حممثخص حكب جعمتح عآلمجـ معناه ّ  :ي

م عخلجيلكجعملش نجنىعجن حسمبمن عآلقخملكن ) ص( عجليط نظظ .)صصلض(نخميط ظفقمغهتلك عخفمهمتي ضهب خم
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يظن هنلكفغ عيحكتيطيم مض عجنمقَّـلكن َّـ عجنمثمئمثمتمث ي ي ظن هنلكفغ عيحكتيطيم مض :يلكغش نمعمئيطني ي

قعغ عحلمئمثمئمث يظهنلك هنلكفغ عيحكتيطيم مض عخلجيلكجعمل حمهت ظجل هن . مليعجليطم َّـ عخفجههت يي
قعغ عحلمئمثمئمث هثلكغيمل نعجنحيلكَّـيعُّـيعخفجههت يغ نعخفحيمت  نجلمف َّـىعع ...يمل نعخفسمبخصغ نعخفمئب

عف عجنت معيطحف مض جلهبمبمثحم ييطعأليعغ عخفمئيطهنلكغ نعخف ي  و ظنحك جعهئثحقيمل عيحكتيطيم عخلجيلكمحي
ف عخلجيلكمح. هن فعأليعغ عجنمقَّـلكن نعجليطم ُيتألف يحملكجنخيهب قبوالتّ ظنونات أو ا  أو ِ من ا

شهورات ختلفةِا نهاِ أو ا حَوقد سبق.  ب عا تفصيال  مقدمة ُ  ّ هذه ا ً

ت صنا مس، فال نعيدِا  . ا
شهورات ُواستعمال طابةِا قعغ عحلمئمثمئمثي جنمثيغ حضتمه  ا يلك جعلكخفجههت ملش نَّـ ه

قعغ ن هنجههت ش جع ُّـهبهئ ظن معهئ وعجنت ي معىغنم جلمتيط عجنتخيمئمثمك نعجنتمسهن ش هملي مكلكَّـيعُّـي
سامع   باعتبار ماينَّـ عجنت معىغنم جلمتيط عجنتخيمئمثمك نعجنتمسهن  أث  ا ا من ا

ا. اإلقناع عف نعجنمئٰهلكُّـلكسبمك عحلمثثمثمل عجنحم :ظهل  و عجنمييعك  يت هثستخيهب حممثهتلك َّـىعن عخف
عظ ههنمتهتلك معمسجغحق معمب عخفمئيطهنلكغ مض عآلخممتلكل حك عظه مملكهثمن هنجيلكجعمئملي عخم ظن يش نحك  ه جنمب

قعغ ه حملكجنمييعك َّـ ظن عخفمئيطهنمل هنهسجغيعغ ل ظن يهملي جفمئمثمئمثومملكهثمن هنجههت يي  مض عخممتلكل عخفستهب ي
ق حمل ونّ إال  فيهاُال يعتظن عجلهبهت شهوراتَأن ت   جع ي ُّـجهجكك حممثهتلك،ًةّ ظاهرٍ 

قعغيعي  ن هنجههت ش . هملي مكلكَّـيعُّـوظن معهئ قعغهثخي ن هنجههت  وي ُّـجهجكك حممثهتلك ظن معهئ
قعغهمليجفمئمثمئمث ن هنجههت   جعخل ظن ُّـجهجككه ممبحقهنحميعم. هملي مكلكَّـيعُّـوش نجنهئ ي ُّـجهجكك ظن معهئ

قعغ ن هنجههت ومض عخفمئيطهنلكغ ظن معهئ قعغ عحلمئمثمئمثيجحلك  ل هملي مكلكَّـيعُّـي يُّـخيمت ظن عخفجههت مل ي ي
ق عحكتخيخصحصلك قعغل  ر ن هنجههت ي ظهث خميط ُّـخيمتي جحلك شهملي جفمئمثمئمثونجعخل ظن ي ُّـجهجكك ظن معهئ

ن جفمئمثمئمث ن مكلكَّـيعُّـهمليمعهئ مد .هملي نخميط معهئ مِ  بادئُو ال  ن  رأي و ن  ا  ت
  .ًةّ حقيقيٍشهورات

ق هذا تف طابةُو دلُ ا دل، إذ ا ستعملُ عن ا شهوراتّ إال  فيهُ ال   ُا
قيقي ك َوقد سبق. ةّا دل ذ ّإن الظاهر: وقلنا هناك . ا  فقط  ُ تنفعَةّ

طابة ك، ِصناعة ا نما قلنا ذ طابةّفألنّ و يتَ ا ت بما هو ،ُقناعها اإلُ  ُ و
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رأي وتذهبٌ أو مقبولٌشهور شهورا  بادئ ا ن  ن  ستمع و ى ا  ُ ه ُ شهرتً

عقيب  س فيها رد ؛ّواختصدلبا دلإذ ل ،  العكس من ٌوتعقيب ٌ ومناقشةٌ و
ب دل ا ب فيه استعمالّا ناقضة، فال ي حاورة وا شهوراتُ  ا ة، ّ الظاهرِ ا

كيإذ يعط ـ ض يف اجلطل طزري بظخك ّ خو اجتزشسشض اثدشورات اخرضطظط:أيـ   بذ
قضها وتعقيبًاال لخصم  رِ   .ّدها با

ظنونات ُأما ا قبوالتّ طابةُ اعتبارٌ فواضح، وا ق ّ إذا خضصض حتسها  عمود ا
 .اخزظض اثسذود وطو إخشضع اجلششور

)٦( ا  تراا  
ّ أن اخزشود طو دضدة االجتطالل اخلرضيب:ّتسطم ّ  أن :ّ، وتبح دن ثالل اخبحطّ

ّطظه اثضدة أحم دن اثدشورات احلسشسش ّض واثسبوالت واثسسامت وخل دض ّض واخرضطظطّّ ّ
ّطصدي إ شي أن خّأدض اخسسم اخثضين وطو االجتطراثضت بحسض اخسضإلل، . ح اإلخشضعُ

ّ طصتظ يف إخشضع اجلششور خالٍطرشظ اخلرشض بشرشظ  إذا خضن اثستشع :أيبحسبه،   ًّ
ّدن اجلشود دثال خضخظي طصتظ خشه خضإلطه ًوحج طظا خسو خظض أن جخذض خه دن . ً ّ
ّ، خصصه ال طسترشع الخشظ بزسسظيّ، وخسشه ّاثزسودضت أخثظ دن اخسضإلط اخزسسظي

ٍإخشضحشم، وإصام اخظي طسترشع ذخك طو اخسضإلط، وذخك خوثود جمشوحض  دن األدور ّ
 ....ذخك اخدخعيف  ًظةّ يف اخسضإلط وخشسض دتوخٍظةّدتوخ

ًوطسظا صجط خالم اثظثع اخسسشه دصتظا يف اخشضس أخثظ دن خالم دن مل طسن خه  ّ
ّسض اخظي خيضحبضن به اخشضس واثطا، ألن  واخسبضس، وإن خضن اثرّطظا اخظي سسضإلل خً
ّتصتظ يف اإلخشضع مل  ـ ضّض واخشسسشّخضثسبظ واخسالم واخشضثشض اخظوثش ـ ٍضتّثذوصش

وطظا .  آثظ وإن خضن دن ثشط اثزسودضت أخذل دن اخسضإللٍظ خطى جخعّتتوخ
 .طو اثظاد دن االجتطراثضت بحسض اخسضإلل

ّض اجلامطج ودض طصتظ يف صسسشّسشوهلظا طشبزي خسخرشض أن طزظف صس ضهتم ودض ّ
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ش جفت ُّـستجيمث ظن ُّـتهئمب ن عجنمث يُّـتمتهييعنن هنمت نهنلك ُّـمتجىعجع ي ش ي  جعخص رىعهب عجنمث حممثمئمتخيهت

 :نحصىعع خملكم .يي ظن ُّـمتهييعَّـ هنمت حمجكحمٰه نجعلكجنتب معيعحمىش قظُّـ
إلقناعَ ما يقت االستعدادِو من أقسام  ني معمئتيض هثهييغ عآلخممتلكلش ممخص  

ك بأن يظهر ش هن هثهييغ عخلجيمثمكي نمعيطحفٍ وحيلةٍ بصناعةُونوت شقمميعهثلك  َوذ
طيب وعُا طابة بمظهرِ قبل ا تحق.  عندهمِ القولِ مقبولِ  ا كُقّو  : ظه ذ

ق جعهبحيهتيع موعجنحيهت ن ش جلمتيط عجلخصَّـحقو هنمئب و  :  
بت فضيلة. ١ َأن ي َ ستمع ـه ِ نفسُ ى ا ن معروفا  م ي ي نظهث ـً إذا 

فسهّإما ي مض عخفجلكم عجنىعه ُّـيعُّـيط ظن ُّـتهئمب حممث ويسيظلكجفمك ختمه فه هو   نمعبمثمثمت بتعر
ف غيحفتمهلكظ  ُه يقدمِأو بتعر ناء، بأن يعرفّ م با َه  سبّ ه َه ومَه وعلمَ 

كَ أو وظيفتَةّاالجتماعي و ذ وظفا أو  ن  ًه إذا  ّ. 
عرفة شخصي طيبِةّو الغُ األثرِ ا نت  شخصيـ ُ ا مةٌةّ إذا    سهولة ـ ٌ 

ه واإلصغاءِانقياد ستمع إ ن ّ، فإنِ قوِ  وقبولِ ا اس تنظر جلهب ن قال، َ إ مُا
ع؛ال إ ما قيل حص : نحصىعع خملكجن ش مض جلمئ ش ي جلمث ش م عجنمتلكق مض جلمث  يش حممشنجلمئ

حص ش ني ُّـمتحييعنن جعخيمئ  ش ُّـيعه جعخيمئمبينعجنخيلكخم ُّـيعه جنهئمت. يعجنمتلكق ُّـهيهئيعنن جعخيمث
ن عجنمتلكق  و ي عمل هنشي هن ظن عحلهئهبمل َّـ ظن ُّـمتحييع عآلهثسلكن عمل هنلك خممثشجعخالم جلهب

 .مل عخفهسهن ُّـبحهن جلمتهتلك ظُّـمتخص مملكهثمنيخملكمش نعحلهئهبمل ضلكجن
ك  ً باّتا نعجنمتحييع عمل هن خملكم ي عمل هنلك خممث ل... عهثمئمثلكف عخفستهبخيخل: ل ظهوذ

ة حا تِلطبيعة ا ا سان، السيما   زة اإل مّ ال  من غر ستطيعَه   أن ُن 

ي ظمف عإل جلمبمث  مض حفجيبتهتلك عجنت ظجنمئتهتلك مض هنسجيط عجنمتبجلمبمثهتلك عجنسالنمبت عجنىغَّـيععظ ينَّـىعع هنلك مخث )ص(
 ي حمبخييط ظن قمميعغ عإل معخيلكمل نظجغمتمن جلمبمث نجلمف هثبمثيظمف عإل جلمبمث نظجن جعخييط قجفمث نعجنيطَّـلك نظجن

ل عجنىعه حفيعمغمنيظمف عإل جلمبمث نظجنعخللكمع  ض  قغ آلمغمب ظخكلك نخفلك ظقعفغ ظن معيطحف مض عخف
اس اعلموا أ... :  جلمتيط عخفخلكلكبخلو نهنمتىغجنملومل هنلك حصلك هن خميطقع مّأيها ا ًد، أقول عودا ّ فاطمة وأ 

دءا وال أقول غلطا وال أفعل شططا  ًو ً ً....
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عجابَسيطر شاعره و جتمعات العامِ   ّه، والسيما  ا َة، فإن غرائزّ سانّ    ِ اإل

ةـ حا زة ا صوص غر ا يـِ  و فغ أو تقوىِ  حال االجتماعا  مغ  ه حممثخص عقع مملكهثمن هن
ينَّـىعع هنلك ُّـسهب جعلكجنخيمئ عجلهبخي. و ضخيمثهيملوجعيطقمغمل ي ظهث ُّـهسجغيع مض جلمئ :ي نخميط معمئيطنشي ي

ينجنخيمب جن مملكن هنمتهييعفع خفلك عخت. هثسلكن نلكيعُّـمئمل معهيهئحقنعآل ه ش نجنهئمت ي يىع عجنمئيععق نخفلك خملكن جعلكجنخيهب
ولك مملكن ضهب عخفجتهب حممشقع ظهب عخفجتهب جلمف جلهب خظيخف  خملكن عجنهييعف جعمتهييغ قجن ي

ش هنثال هثجيط جعخيىش حكلكألمئ عجنسمثهعجنخيهب هنتلكجعخيمل ي جنمبهبجتهب لكقعغ ُّـمئ جلمف عخكلكقغ عخفيعنق ه
ن حسيععظ يجلكنقَّـلك عقع قظه جعلكخم عجنسلكألمئخل ُّـتجلكنقنشلك هن جلمبهب ظن ي نجنهئمت ُّـتشجلمتيطهنلك معهئ

ق حتهئ جلمبمث جعهبتلكجعخيتهتهخضلكنقَّـلك حفجيمس  .ش حمجيبمثخيمل جضلكمملكغ عجلهبهت
امَأن يظهر. ٢ وثوقِه، وتصديقِ بما يدعو إ تقديره واح  ممخص عقع  بقوِه وا

ش حممشهث ُّـمتلكم معمئيطُّـيعَّـ  ق نحفلكلكبهت ك عمل عجلهبهت يحفيعف قمغ عجنيطُّـ جعمببلكحك عخفخمه
ك نمعهئمب نعجف ش نجنهئمت جن حفيعف جعميحق جنبلكحك عخفخمه يجكعهنهت نُّـهسجغيع حممثهت ي ي

ش حممشهث ُّـمئن يحفلكلكبهت هن جلمبهبهت جعجهخمه ينهن َّـمتلك نقف ظن عجنخيلكمس عقع جنبيغ .  معمسجغحقني
 . حفلكجن عخفيعنظغيجنبلكق عجلمتيطه

ك ق جعخص ُّـيطجل جنتمئيطُّـيعن ن: ل ظه وذ ورُصلل ... عجنحيهت   :ٍ بأ
الزم )١(هُه وهندامُاس) منها( طيب أن يقدر  ُفا َا جتمع ونفسيّ هم ِاتّ ا

فقد  ش هن جفس عحصمتيطعن نعجنمببلكق عجنالأل جعحلكجن بهَ من مثله أن يظهرُرّوما يقد
لباسَيقت أن يظهر أحسن بزةِ بأفخر ا ٍ و  َ بمثله، وقد يقت أن يظهرُ تليقّ

زاهد اسكِبمظهر ا  . ا

عف هنميمتمثمل خمٰهمثمل )ص( جفمه  :ش خملكم)هن جلمبخصظ عجنمتج عآلخم( مض ممتلكجع ههثمئ عجنجهمثىط جضهبيط مغ
مل هثحييعغ عمل ي حممبخص فحف جلمبخصظ عجنخيلكهنشمل مض هنيطُّـمتمل خمي عآلهنلكهنمثمل نجلمبخصظي جعخل جلمبخصظ عجنخيلكهنهعمغتخصل

ىجلمبخصألمتلك جغ هثحييعغ مغيطغ هنحيهتيع جلمبخصألمتلك هنمئيطهني يش آلن ظنجنأل جلمف هنحيهتيع هلكي عمل جلمبخصألهت حم
نَّـىعع ُّـخيمت ظن جفس . يجعخيٰههت مملكن جفمبمث عجنمبحمثملش نجعخيٰههت جلهبت جنمثسمن جعلكجنجههئ عخفمتلكحكمك

هعخفحيهتيع ُّـهسجغيع مض عجنمتلكق معمسجغحقع ممبحقع ه ي



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ ضضص
  جع ظمح لكلكجنمكييعغ جلحلظظمبح عإل قمم: جلمبمث عجنسالن  آلمح جلبيط عإلهخملكم قمغ
 مملكن ُّـمببيغ عخلجه ُّـمببيغ عجنمئهبمثيس جعمسقجعخيمل فقعَّـ نهنلك ظخكب قجن جلمبمث عجنسالن

ّإن : يطط حممئلكم جنينهثيعه جلمبمث عجنمببلكق عجلمث سالم  بن أ طالبّ س  عليه ا ن يل
ك  زمان وم شهر به،عليه نكرُ ال يٍذ ك ا س مثل ذ و ل ّ و ُ. 

تلف عوةُوهذا  ن  وِ باختالف ا ا حممئيط معيطجل عآلهثسلكن آلن اختالف ا
مع ني ُّـهسجغيع  يُّـتمتخي مض عجنيطهثمثلك نجلمبمث جنبلكق عجنىغَّـيطش حممشن جنبلكحك ي ُّـتمتلكحكمك هن فجل ي ي

غ عمل عجنتمتخي ن عجنمببلكق ُّـتمتلكحكمك هن عجنيطجل ش حمالجعيط ظن ُّـهئ يممالهن حممثهت  مض عجنيطهثمثلكش ي
مع عمل عجنىغَّـيط نظهثمن معمببيغ ظحمخيع عجنثمثلكغ حمال ُّـتمتلكحكمك جنبلكحك هن  نعقع مملكهثمن فجل

 .يمع حمال ُّـهسجغيع ممالهن حممثهتفجل
ٍو  حال

ون،ّ ب أن ي طيبَ ي يئةَ مقبولُ ا نِ ا ا  ّح ، عند ا
َ تهكمَال ي ازّ قَهم أو اشم   .هم َهم أو 

نُه وتقاطيعِ وجهُالمح) منها(و تُه ونظراتِ جب يه وحر دنُ عي ه، ِ يديه و
ور ٌفإن هذه أ ةّ ٌ مع ؤثرةّ ٌ و سّ طيبَامع إذا استطاع  ا سنُ ا فَ أن  َ ا ّ 

د يان واإلقناعُبها حسبما ير   .ه من ا
عبارة حٍو ون:  أ ب أن ي ثَي وضع ّ  نا   ًال  مظهره، فيبدو حز ً

زن، وقد يلزم بدوَ  أن يبُا ، و با ور، َ أو ي وضع ا شا   ورا مب  ً ّ ً

بدو صالحَو واثقِ بمظهر ا ؤمن، من قوِ ا كِ ا وضع ذ  .وهكذا.. . بدعوته  
ث واعظ يٌو ُتأثر من ا اسّ ظرُ ا ِ بهم بمجرد ا هم قبل أن يتفوهواّ م . ّ إ و

عٍمن خطيب س ذكرى  ا شهداءِدّ سيِ   سالم  ا اسُيدفع عليه ا  إ َ ا
رق ء وا شاهدةِةّا ِ بمجرد  تّ   .ّمه قبل أن يتِه وسمتِ هي

م ) ص( ملش جعلكغ حكحقغ عآلهنلكن مض هثهيس يش ممتلكغ عحلجصضصش كصف: هن عجنهئلكمضش عجنهئمبمثمتعآلظ
.نمض عخفجيخي نعخفمببيغ عقع نمظ عآلهنيع
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)٧( ؠ  ءتؠؠ  
يُّـتٰهِّـ جنمتلك جح م:يمعمئيطنلك ي ي نظهث مممث ُّـتهئمب عخلجيمثمك ش عيحكتيطقعمغلكغ جعحسمك عجنمئ ي

علك عجلخصَّـحق نظجفلكحكمثسهت  ن خملكفقع جلمف ظن سيعم جل يهن عجنسلكهنخيخلش نظهث يجعيط ظن ُّـهئ ه ي ي
ينيجعيط ظن ُّـتخييعم جلمف عجنهئالن عخفهسجغيع عخفمتلكحكمك جنمبمييعك عجنىعه ُّـمئمهيطن ي  .ي

إلقناعَام ما يقت االستعدادًو أيضا من أقس  ي هنلك ُّـمئتيض عآلخممتلكل  
ون ونٍ وحيلةٍ بصناعةُوت ك بأن ت جةَ، وذ مُ  ؤثرةِ  ًه  ي ً مناسبةّ لغرض ا  

ِما برفع صوتإه ُيقصد فضه أو ترجيعّ سالِه أو  عةِه أو االس أ به أو ٍ فيه  ّ أو ا

ال. هِتقطيع سب ما تقتضيه ا ك  ستمع منُ ذ أث  ا  مملكن مض و حمهب. ا
و حمخيمبمث ظن ُّـتهئمب جعهئالنومصمبيغ حملكحتمل غ نجعلكيحفيعغ نجعلكهثمئجيلكل ي ي ُّـىعمميع عجنمتلكق حممث جعلكخف

يعغش حممشن معهئمب جعهبمبىعيعجنمبىع ن خميط ي ن عمل عجنيطهثمثلك ُّـهئ يعغ عحلمثلكغ عجنيطهثمثلك نجفيعضهت جلمف عجنيعمم
ن حفجيلكجعت هنهسجغيعغشجلهب حفالم هنمئتهش عحللكم نعخفمئلكن ه حمال معهئ  . حممثهتي

صوتُوحسن نِ اإللقاءُ وحسنِ ا م ُ وا اتّ ف ب ِ من ا صوتّ ه ِ وتغيِ ا
اجة ُ ما يتمّ من أهم،ِحسب ا طيبّ اجحُ به ا وهبة. ُ ا ك  أصله  انيةٌوذ ٌ ر ّ ّ 

  ل جنمبخجيمثمكي هن جمحق عجنهئسمك عيحفتمثلكقه:ظهل  ٍ من غ كسبِ بها بعض التص
قعجغمل ظن هن ينعي   نجمحق شعجنحييعنم ظن عجنبمثألمل عجنت ُّـخيمثىس حممثهتلكحمهت خميط حتمه جعلكجن

عهن عجنت هتمث جلمل. إل ممسمك قجنيقجن هن عجنخي ن هحمهتمتلكم مصهب عهن خميط ي معهئ  هن عجنخي
ي نجنهئمتهتلك ممسبمثهمليعحفتمثلكقُّـ  .ه ظُّـٰهلكهملي

ق عجنهئسبمث:  ظحفيعهوجعخيبلكقغ هثلك عآلهن يعن حم مل جعخص سمه جلمبمث عآلهثسلكن جعلكيحفتمثلكق ي
ن قجن ممسبمث هثلكَّـهلكش يحمال ُّـهئ عإل حكبحلكهث يلك جعلكجنهييعك عجنت َّـمثمسَّـلك يجعخالم هنلك جن حم

  عجنمههيلكغلك هنيظشش حمحت جن حميعضمتلك هثحيحق عجنجهجلكجلملنَّـىعع . جمحقنفنن  وجيمثمكخل نمعخيلكمل
ُّـ قعجغمل حصلك هنيطحفلك يظشنمل يعخفخيمت قغش جنهئ عجن هي مع يش نقجن آلهثلك جن و جفلكمي جلمف مم حممثهتلكي

ُّـ ضخخص ن نجنيطرلك هنثمبهتخص مض يي خك يش حمهبخصي عجلثمليحميعضمتلك ظن عآلجع  حممث ُّـهئ



 ٣ ـ ج  رشح دتضب اجشزق................................................................................ ٣٥٨
ّواألصسضن اذزخم ذسطذضت اذرجضحض ذصص. اذزخضذض ن دضن حوذه َ ذه، بخالف ذٌصةّ

ٌدصشو خظاذض، خضصه وإن دضن ذه دطرةًذجا وصرف ووزصه ثالثون  ّ  حج األدطام ذشن ً
ّاجسطذضت ذصسض ذصص ٌإذن اذخاإلع اجضدطض هلض ذطجل.  ذهًصةّ  إذن. ضّ يف األذور اجسشوطّ

ّذو اخجضشض أن اذسطرة حج اخلزضبض ال تورث، ذشن اذسظوف اذتي حتصع ّثتى  ّ ّ
 . ًإله ألن طشون جزصبضّبضألصسضن دط هتص

 ًاّ ودضدً وذدضءٍإذشضصضت اال حبحضصه وتسضخض، أودحصض ّذسششصوطشطا اذسشم ا
ّ حخرض مل هتصص ذه ذض ّخشو خظضشض أن. ّأطشصض ألن تشون دطذك، ً طضإلشضًضّ حششصٍودطرات ً

 اذشبوغ ذذك وطشون ذه ،اجسضم اذسضيلذذك طرل إخ ّص ذتشك اذسشم، خضصه دط ّهتص
ض، وططا حيتضج إخ ّة إخ اذسسشصّج ذن اذسوّ، وذشن ططا اذشبوغ طستسظ إخ األجظاّاذسشظي

ٍ، خضن دون األصسضن ابن خالنًضّ ذن اذخاإلع وطي ذصسض دسبصٍظ جمشوحضّتوخ ُّذه ُأ وّ
ٌ ذششصض أطزض ذظتبزض،ض ذصظ بضجتصضرهّ ووذط يف اذبصإلض اذسالصصٌخالصض ً  بضجتصضر اآلجظطن ّ

ّوطم اذبسظ ذن أن  آجظ، دام طتٍ دون حخظٍيف حخظاال  أودحصض ًضّوذصسض ذاتص ّ
ٍن اال وطبصض ذسالنأ : خشسشضهًضّ إهلصًذثل ططه األذور إذا دضصض ذوطبض  ذن اذشضس ومل ّ

ّ خضن األذظ ذصظ دطذك، بل طشضك جمشوحض رشاإلع إن توخ؛ آجظٍهيبصض ذرخظ ظت ّ
 .ً الجتصضر األبوطن خرضحطاٌ تضبسضٌضّ اجتصضرطٌ وططه اذخاإلع أذور،صت اذرخظّطص

علمّ أنها تَغ ن وا مر واهب،ّقوى وتنمو با شخصيِ كجميع ا س . ةّ ا ول
مُ قواعدهناك ٌ مدونةٌةّ  ن،ّ اتُ بها ضبطُ يم صوتِ تغي اتِ ا اجة،ِ ون  ه حسب ا

نما معرفة ُو بعّ ك ت طيبَ نباهةُ ذ صوتيةِ  اختيارِ ا ات ا لتغ ِه  ناسبةّ  ال ، ا
نُد مر ة وا جر ستمعًةّؤثر ِها با  .  ا

ا كيف يفشلُ يظهر،وألجل هذا اولُ بعضُ  طباء، ألنه  ُ ا سكّ  َ تقليدُ ا
لقائٍ ناجحٍخطيب جته و ُه، فيبدو نابيا سخيفا، إذ يظهرِ   ً تصنعِ بمظهرً ِ ا ّ 
ّ ألصه طشون ممثالفاشل ّل ذصام ثضول اذترشع طبسى ممثّ واجشث،ًالّ ّن هذا أ :وا ،ًالّ

ر ةُكَ يدرٌأ جر زة وا لغَكَ قبل أن يدرِ بالغر قليد   . با
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)٨( ءطؠ  ءتؠؠ  
َو أيضا من أقسام ما يقت االستعداد إلقناعً ون،   من ٍ بصناعةُ وت

طيب اول.ا ك بأن  ستمع وجلبَ استمالةَ وذ وِ عواطفَ ا ن،َههم  تم  َ ّ 
تهي فيهم ُقو هواؤّو إلصغاء إ  نقجن جعمسن ُّـهبيطجفهت نُّـثمت جلمبمثهت نُّـحيهتيع ، 

ش حممب حمخي جلهئيغ قجن نعجفتمئيعَّـ  ش جع عجفجكعهنهت ن عجنمث جن ني ُّـمهمي ن خم ي ُّـمئبمب
 .جلمف عجنخيهئيغ ُّـمتهييعنن هنمت

دث رقّسيً فيهم انفعاال نفَمثل أن  ّا مناسبا لغرضه  ً ة، أو القوةً ر ِة وا ّ 
برةٍهم بنكتةَضحكُوالغضب، أو ي نفتحٍ  إلقبال عليهُ نفوسَ   ومثل أن ،هم 

ٍهم بأنهم يتخلقون بأخالقَشعرُ
ّ كرمٍ فاضلةّ شجاعة وا  ِ والعدلِ واإلنصافِ 

يثار قِو وطنيّ ا ّ، أو يتحلون با صادقةّ ضحيةِة ا يِ وا كِل بالد  س و ذ  هم، أو 
ون. هَ غرضُيناسبّما  ناءُوهذا ي مودةَ أو بذكر سوابق، عليهمِ بمدحهم وا  ٍ 

 .همِم أو آلبائهم أو أسالف
ذا اضطر نو ا صومه ا ض  عر ُ فيظهر، إ ا ّ بأنهم األقلُ  ُ القليلةُيةّ

مل مض عجلخصَّـحق ل  فيهم ن : جعمسن ُّـمئ مظ خممبمثمب ن جنمئ هيطعمغعخفخيلكقض  عجنمئمبمث ي ي نَّـ ظخمشي
عجفيط جعلكخفلكألمل ظن عآلجنيُّـجههئ ن هثسبمل عجن ُ بأنه ال يعرفُأو يتظاهر شمب وجودون ّ ّ بأنهم 

َ االجتماع، أو أنهم ال قيمة م وال وزنّ اسَ   . عند ا
ء س  قَ أفسدٌول ستمع أو  ض بذم ا عر لخطيب من ا  ِ هم أو ّ

م ه ِا ِّ َفإن خطابهع رخي جفجلكجعلك جعمثمت نجعمثمتهت ي حممشن َّـىع،م بهم أو إخجا ه سيكون ّ
كَ أو عديمِ األثرَقليل ن يأ بذ ن  ي عجنتحمئحق نعجنتهتهئ نعجنتخييعُّـىش هب ًه أصال، و

ميِبقصد إثارة شنعحفجلكحص ةِةّ ا ورِ والغ َ فيهم، ألن هذه األ  ُ تـ بالعكس ـ ّ
رهَغضب ازَهم عليه و مهَه واالشم مي.  من    . هذهُ غ أخرىٌ طرقِةّوإلثارة ا

عبارة جاوب:ّ وأدقَ أشملٍو َ إن ا فّ طيب ا طِ ب ا ستمع   ٌ وا
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المهأسا أثر ب م فإذا ذم.ّ  ا َهم أو ته  هذا َ وخ،ّ بعدهم عنه، بهمّ

جاوب فَا و أضجر. ّ ا مَوهكذا  كرارِهم بطول ا ملِ أو ا عقيد،ّ ا   ِ أو ا
مَ ما ال نفعِ أو ذكر،لعبارةا  نحصىعع هثجيط عخفمتلكجعيع عجنت حممثهتلك .هَ أو ما ألفوا استماع، فيه 

ن حممثهتلك خضلكنغهمعهئيععق ش س هثهيده ي ُّـهئ ن جن  هن عخفستهبخيخل هن عخلجيمثمكش ني ُّـمتجىعجع
جن حص ظممثيع هن هنيعغ ع هنمت هنلك ُّـمئ وآلش حكهبخي ي ن عنحصىعع هثمتمهِّـ . ي عهثمتلك عجنىعُّـ ُّـيعمعمئ حف

ي نظن ُّـمسحفىعنع هنمتح ظحفيع مض عخلجيلكغ عجنيطُّـمتشمض عخفمتهتجمثمل عخفتخيلكقحممليعخفمتلكجعيع ظن ُّـميحقنع   ه
ع هن عجنتخييعينُّـمئمب جفمثيط شىغنع جلمف هنسلكأل عجنخيمئلكأليطيمل نُّـيعمميك جنمبمئٰهلكُّـلك عجنتلكقشمثيمب  مملكجنت

غ نعآلهنلكهنمل نعخفخيلكف عغشينعجنمتب عغش حممششلك ظجع ع جلمف معمب عآلجع ه نُّـخييعمغ ي  مس ه مغيطُّـيطغي
ع حكخصجلهتلك ممثحقعش قش نمس ُّـمسجنهي ي حممشقع معجييعم عخلجيبلكظ عجنمثهتلك ُّـمتجىعغ هُّـسهبخيهتلك عجلهبهت

ن هنخيهت  .عجنمتلكق عجنمثهت نُّـتجلكنجع
طيب اذقُوا اجحُ ا ستطيعَ م:ُ ا جُن  هيمنَ أن يم ستمع و  عليهم َ با

عل شعرون بأنه واحدَبأن  ٌهم  أنه يعطفُ منهم وّ اء، و اء وا ُهم  ا ّ ّ ّ 
صاِ منافع ر  بَهم و أنه  مهم ّهم، و طيبّهم، السيُو سياُما ا   ا

ربُوالقائد   .  ا

)٩( ؠ ءد  
م جن  َّـ ظن ُّـستجههتيط عخلجيمثمك :خكهتلكفغ عجنمئ  ُّـمئتيطه جع وهنجعهئالن جعخييط قمميع خم
جن مم نظن ُّـهسحفىع جعمئ و من أقسام  . ظخكبعجنخيمبخصظ نهن  ظنجلمبمث عجنسالن لكخفخيمه

ة ست بصناعةِا و .  اإلقناعَقت نفس، ومن أقسام ما يٍ وحيلةٍ ال ل
ّن يقتدى به مع العلم بصدقه، َ مِبقولّإما  ُصل  ظن واإلمام، أو مع الُ

شاعر،بصدقه كيم وا َّـ  ماهِبقولّما و ش نعجنخيلكمس نهثح مِ ا ا  أو ِ أو ا
ظارة لخطيب أو تأييدل يحكمثمسجخ هن َّـ عحللكمم نعجنمتحيلكقغ ل  ّا ك بتصديقهم  هم ِوذ
وهٍ أو تصفيقٍاف بهت سجالتٍ ثابتةَبوثائقّما و. ام أو  صكوك وا  ِ  ِ واآلثارّ
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ي ار وِةّا ن هن لكيعُّـمئتمتلك مض جعمثلكن هنجيلكجنمك عجنهئتلكغ ظهثمتلك هثىعمميع .هاِ و ي نممخص َّـ عخفخيمب

عم عجنخيمبخصظش نجحشجعخيىش عخفمهلكفق ي جحلك ُّـخيمت ظهثمتلك هثخيتهبيط جلمف ظخم يلك ي قُّـمك حممث ظن معمئيعُّـيعهثلك يي
هجن هنمتلك خظ نظحفىع عجنجيلكجنمك وخفجيمبمك   عجنجيبلكلكبلكأليعجنخيالهنمل نعحكتخصجل ظن خميععظمع هن ممتلكغ شي

ههنثال خظ م عجنخيمبهبههثتمثجملي عي  ظحفيعش نهنلك قجنه يمل عخفتجسيطغ مض ي نعحصمثبمل عجنخيمبهبمثي جنمبمئب
ق عجنمتلكقشظخكخلكك جلمبخصألمتلك عآلجلالن نحصىعع هثح . ي نعجنت حصلك معمسجغحقَّـلك عجنهيخيلكم مض هثهي

فغ:يهثهسمميط مض ظجعحلكجغمتلك مغ ه ظن َّـىعن عخفجيلكجنمك هن مئخل نهثح هثمتمئمبهتلك ي مض ممتمك عجنخيمبخصظ نعخفحمئي
يجفت حتمه عجنمئمتلكجلمل عجنخيمبهبمث ق لكالي ميمل مض هثهي  . يجعمتلك عآلجلىغعظ جعمهحمل هنلك هثمئ

شهادة ِ  أنها من األعوانـ ُوهذه ا
 هلك هنمئتٰهمثمليعش: ظه . بنفسها اإلقناعُ تفيدـ ّ

ن م عجنىعه ُّـمتمئمب هن عخفخيمه فعش آلن عجنمئ ن جلهب يجنسخممتلكلش جع خميط معهئ ُّـهبهئ ل  ههنثالل  ه
همغخيمب هنمئيطهنمل هش نمم هنلك مملكن هنمئيطهنملي مض عيحكتيطيم عخلجيلكمحي ي  شي مض عيحكتيطيم عخلجيلكمحي

فع ن جلهب ون: نحصىعع خملكم. هُّـهئ و صحُوقد ت ًها مقدمةُ أخذً بنفسها عمودا  ّ  
طابي جة ا ّا ونّ قبوالتمن قسم ٍئذ  حيُة، وت جةإ ال قلنا ِا َن ا ّ ّ 

طابي ُ قد تتألفَةّا ن ؛منها ّ م عخفخيمه  عجنىعه ُّـمتمئمب عخلجيمثمك جلمبمث عجنسالن يآلن خم
م  .ه جلمتيط عجنجييعم عيحفيع ظُّـٰهلكههنمئب

)١٠( ءؠ ءد  
ةًو أيضا من أقسام  ست بصناعةِا  ما ِ ومن أقسام،ٍ وحيلةٍ ال ل

شهادة.  اإلقناعَيقت نفس صلُوهذه ا سب نفس القائلُ  ِ إما  سب القولّ  . أو 
سب القائلما  .١ صدق واألمانةّإما :   شهورا بالفضيلة من ا ِكونه  ً 

عرفة ميِوا ُ، أو معروفا بما يِ وا امً قديرَه أو اإلعجابَ اح ا يقوَ به أو ا  ُ 
م ونُو طابيَ به، كأن ي اعة ا ّ معروفا بال شجاعةِةً ادرةِ أو با اءِ، ا ِ  أو بال

  نحصىعع ي هثمئ جلمتيطن نهثمئتخن جلمف جلبلكقغ عخفمهمتيشي جنسجعحلكغ عخفتمئيطهنملهَّـىعع عجنبحهن معهئيععق )ص(
ن يخميطق  .ي
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كث نكةِ،ا سياسي ِ أو با كٍ رفيعٍ منصبَ أو صاحب،ِةّا و ذ ّ إن :وقد قلنا.  أو 

طيبِعرفة الغَ األثرِ ا أثَ ا ا أو ِ  ا بو ن  ، فكيف إذا  ستمع ً  ا

قةِ اإلعجابَوضع ت سمعة. ِ أو ا ما ك ُو طيبّ نِ ا َ وتم ام حبّ ه من ُه واح
ن قو،القلوب َ قبوال وأبعدَ أُ    ً. أثراً

كونه تظهر ما  ُو صدقُ عليه أماراتّ اءـ ِ ا ن معروفا بأ م ي ن  ِ و عرفةً  ِ ا
سابقة رِ  وجهَ مثل أن تطفحـ ِا ورُه أسار ٍ إذا  ِ ا

وفُ، أو عالماتّ  ِ ا
لع  إذا أِوا

َ
، أو هيئةَنذر  ُ زنٍّ   .وهكذا.. .ُزنُ ّ عماَث إذا حدِ ا
قاطيع طيبِه وجِو الِ ا اتِ و ِ الفعالُه األثرِ صوتِه ون ستمعّ    شعور ا

ؤمنا به أو غُ ما يقوّبأن ن   َ ؤمنً وجه.  بهٍ  امدُوا عبُ القاحلُ ا  ال ِ من ا
ستمعُستجيب ا اشتهر. ُ  ا مة:َو َ أن ا  دخلت  ِ إذا خرجت من القلبّ

طيبَانّألن إيمّ إال وما هذا. ِالقلب المحُ يظهر، بما يقولِ ا اتِ وجهِ    ِه ون
، فيدركَ ر،ِهصوت ستمعُ أم أ ك حيُ ا زتٍئذ  ذ ُه، فيؤثرِبغر ه ِ  شعورّ

ةِبمقت طبيعة حا قليدِ ا  . وا
سب القول. ٢ لف: ِما   حدي كما  ِ والعهدِ  صدق قوِمثل ا ّأو ا

ي رمّدى ن سورةاتوأه أن يَ قومّص اهللا عليه وآ نا األ  ِ من مثل القرآنٍ أو آيةٍ 
جيد ج،ِا ك ا ذ عجزوا عن ذ اف بصدقؤ و دى . ِهوا إ االع و  ّومثل ما 

صانع وهُ أو الطبيبُا شاركَا خصممُ أو   ما ِ بمثلَه بأن يأِ   صناعتَه ا
قولُيعمل ف عم ِ عن مثلَإن عجزت:  ُ، و  .  لقوْ بفض عليك واخضعْفاع

)١١ (ؠ ءؠ  ؠ  
نت صناعةّم طابةُا  دلُ وصناعةِ ا ن  كثِ ا ش  ، من األشياءٍ 

اصة ال يصنعها شخصان أو أ ال يصح) ١( عة ا  واحد أن يعدل عنها ّ ّالعهد هو ا
.أو يتجاوزها
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بيه ك ا اقِ  جهاتَاستد ذ الِ االف نهما،  لطَ يقعّ ب نهماُ ا  . ب

اك ُأما اش وضوعّ وضوع، فإن  َهما ف ا م ّ دودُ غ منهما   ٍ بعلمٍ 
سألة دل أنه ينفعٍو ُ، كما قلنا  ا سائلّ يع ا يِةّ الفلسفيِ   ي  ِةّ واالجتماعيِةّ وا

يع عارفِ الفنونِو طابة. ِ وا ك، وما ُوا ث هناك ُ كذ ث هناُس ن . س ش و
ية َأيضا  الغاية، فإن  ّ ش. ُ منهما الغلبة ً وادو  قضاياهما، إذ ن  بعض 

شهوراتُتدخل  .ّ فيهما كما تقدمُ ا
اق ُأما اف الثةّ ور ا   :هاِ نفسِهما ف هذه األ

طابة. ١ وضوع، فإن ا َ ا وضوعُ ّ ث من عموم  طالبِس  ال ُةّ العلميُها ا
قُطلبُي َ، فإن األسلوبُ فيها ا طاّ ستهجنٌ فيها معيب ا خاطب ٌ  ن ا  ٌإذا 

اصة َبها ا ن جاز استعمالّ د ِ األسلوبُ، و زاما صمِ إل فحامِ ا عليمِ و  ِه أو 
بتدئ سنـ  العكس ـّ كما أنه ،ا طيبُ ال  ستعملِ من ا اهَ أن   َةّ العلميَ ال

سائل قيقةَوا  .ِ اإلقناعِ لغرضَ ا
ية. ٢ َ الغاية، فإن  دّ زامُلغلبة ا ا صمِ بإ صلِ ا م  ن   ُ  حالةْ و

ية طابةُالقناعة، و  . باإلقناعُ الغلبةِ ا
واد.٣ َ، فقد تقدمّ  ا م عن العمودّ طابة:  فيها، إذ قلناِ الفرقُ بيانِ  ا َإن ا ّ 

شهوراتُ فيها مطلقُستعملُ ستعملِّة الظاهرِ ا دل ال  قيقةّ إال ُ، و ا   .ُا
عرضٌناك فروقوه َ أخرى ال يهمنا ا ّ اّ نافراتِوسيأ  باب إعداد.    ِ ا
شابه دلُال نافرةِ ب ا صوصِ وا كُ والفرقِ با نهما كذ   . ب

)١٢ (ءؠ ءآ  
نيجنمئيط ظخكلكق عخفمهمت  يخميطق  ش  عمل ي ن هن فنهث ن جع عخلجيلكجعمل ني معهئ هنلك معمئ

يجعخص ظهثمتلك خجفمتلك َّـىعع عخفجيمبمك مض ظنم عجنبحهن حمال هثخيمثيط نهثهئتهي جعخيبلكقغ عخفمهمتي )ص( ن ي يخميطق  .ي
.يعجنجهمثىط عحلجمل جلبيط عإل عآلحكخييط: هن جعيطعُّـمل َّـىعع عجنبحهن عمل شلكُّـمل حممه ظمتلكجلمل عجنجهخييعش جعمئمب) ص(
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ق معستمتيط عجنمثهتلك  ل  عخلجيلكجعمل:ظه ل لكيشلكنط نقجن آلش نخميط نظهيهتلك جعلكآلقممه جغالجغملهنَّـ ظهن

ق عجنثالجغمل َّـ عجنتلكجنمثمل  :ني معمتهتىش هن فنشلكش نعآلهن
 .عخلجيمثمك. ص
 .عخلجيلكغ. ص
 .عخفستهب. ص

مش نعجنىعه ُّـسخي جعهئ هنلك ظنجخ هن : ظهشيظهنلك عخلجيمثمك حمهت عجنمئلكأل ي ظلكجفمك عجنمئ
قي هن عآلحمهئلكقش نحصىعن عخفهتلكقغ هنمئومئمت عخفخلكلكبخل جعهيهئيعغى جنهئ ُّـوهنهتلكقغ  معخيخل ههنلكهتلك نظهن

هنلكغ نمعيطجل ظهنيعَّـلك  .يعخفمئ
م عجنىعه ُّـتخيطن عخلجيمثمك نحكمثمبمل هنظهنلك عخلجيلكغ حمهت عجنمئ ي  جنتحمهمث جميعض عجنىعه ي

 .يجليعحممن ظهث عآلخممتلكل
م مض جضرضن  .ينظهنلك عخفستهب حمهت عجنىعه ُّـمبمئ عجنمئ

خم ينجنخيمب مممتمن معت ني ظن ُّـىعمميع عخفمهمت ي يخميطق  عن ي  عجنيعمم عجنثلكجنهن جعخيمت
ش نظمع جعمبهيىحيجنهئمت. يمل ي ظخميجهلكمممبمل عجنمبهيحيمثه جعمتلكظ جلمف عخفعخفخلكلكمك ي هنخيمتلكن ظجل و مس ُّـهيخي

يهنجيمبمئلك هن هنخيمت جنهيىح عخفخلكلكمكش نقجن آلن ق عجنىعه ه  عخفيععف جعلكخفخلكلكمك َّـ عجلهبهت
مغ عجنمث عخلجيلكغ هن ظمغ عخممتلكجل جعخص ُّـيعُّـيط عخلجيمثمك عخممتلكجل جع  و هنينجنمثيغ مم. زُّـ

مغ وحملكحلهئ.  عجنمث عخلجيلكغ ُّـيععف هنمت قجنزُّـ نَّـ عجنىعه سهئ جنمبخجيمثمك ظن   لههنثال ل و
مغ جن عخلجيلكغ ش ُّـ ه جنهئ ي ُّـيععف عخممتلكجل جعلكجنهيهئيعغ ظني نجعلكجنىععغشزجلمبمث مغشي  عجنمث ي جع ُّـ

 .ه ُّـجهلكمغيعن نُّـمتلكحميعن ظهنال مض عآلخممتلكلوعخلجيلكغ جنهئ سهئ جعخل عخلجيمثمك نجعخل هن
ن حكمبهيلك جعهبمئلكجنمل عخلجيمثمك ظحمل هلكقغ عجنىعُّـ َّـ ظخكخلككينممىعجن عجنمتحي ه هنمئتمتخي ه

يظن جعجيالهثلكش حممشش ش جع ُّـمئخن فنقَّـ جلمف ي جح ه ُّـسهب عخلجيلكغش جنهئ ي ُّـيععف عخممتلكجلهت
ع هنهسُّـ ُّـمل عخلجيمثمك نمعمسُّـمثيطن حممثخص جن مملكهث َّـمثمت نجضلكنجنمل عجفيععمغ يمعمئ ش ظن مع يطُّـ جن

حك  عمل يُّـهسفهيجحلك هلك ينعجنٰهمييش جلمبمث هثهيسمث ش جفمثهن ُّـت يعقجعلكمم نمعخيثيعن نعضخيلكحم ي
يعخفهسُّـيطنن ظخكهئلكي خكت ه عغ جلمف جضي هبيط نظم جضهبيطش ظن  جنمبتمسُّـمثيطش مملكجنتهئبحق نعجنمهمب
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ىيىت، وميرثىييف اجنِّنبرملمكن، جميق أمننبىيزبيلربيق يف أداء جيزثملربيق إ ...اىيامٌّرئزبىف، أو اىيٌّرئخن

اجنرثميمكر، ىمزبزت نتىلامِّىئىق اىييلِّىث اىيٰذاخ ىينئامٰىمكنتنث مهحن اخلَّزبىب أو رحييث 
ٍ حميئيتد جملك، وجيخن ذىييف ٰراك أمننبىيزبىب آيمرثةٍ ٰرمئاممكجميبٍىنِّنبرات ّ جمنبىيامَّمكر ٰريث ٰرزثور األنتّ  .نبمّ

ٍميىق خمنبينىبإذن،  ٍميىق ٰرىلامىئيث، وىيزبمث ٌ ٰرىلامىئيثّ  نتمئمكن ًاجنىلامىئيث حمنبرة ، جمىقٌ خمنبينىبّ
ًخمنبينيلنب، وأيمزثى ىمنبميحم وخمنبىيمميب  .ً مبنبجهزثاًً

ن :رهللك االىيرثىييف خينبل  طابةُأر قومة : أي، ا ُا اّ ّوٰراك اجنِّنئمكم أن اجنزئمكم ـ    ّ
طيب (ُالقائل: ٌثالثة  ـَ، ال نتمكمميت اىيييء ٰراك دومبلكٍىيييء وهو  (ُ، والقول)وهو ا

طاب ستمع) ُا   .ُوا
ستمع ّثم مٌاطب:   األٍ أشخاصُ ثالثةُا ونٌةارّ، ونظٌ، وحا  ُ، وقد ي

ّ أن األرمينبن اىيامىك الجميت ٰراك حممكحيزثمتنب يف اخلَّنبجميب متىك :ُ وملرثا نتِّنئيق.ًاطبا فقط ّّ
 :اىيامنبىيزبيب
 .اخلَّزبىب. ١
 .اخلَّنبب. ٢
 .اجنىلامىئيث. ٣

 ّ أن اىيّٰزثض ٰراك اخلَّنبجميب متمك اإلخييئنبع، وال إخييئنبع ٰريث جيخن:ّوذىييف ألمبيف مهزثحيرت
ّٰريب احلىهّوجمرثا خينبل اىيِّال. اجنمننبينىب ٰراك اجنىلامىئِّيه ّخييتس يكه ّ أخيمكل ٰريتار : ّ

 .اىيزئمكل، واجنزئمكل ىيلك، واىيزئنبإلىق: اخلَّنبجميب مهحن خمالخميب أىنزبنبء
 ومهنب جيخن ،ٌنبرةّ ومبٌُّ، وىمنبمييقٌّ ومتمك ىنوريٌخمنبينىب: ٌ خمالخميبواىيىلنبٰرِّمكن

 حيال ،يهّرنتجيخن ىنو ـ ّ احلنبمييق واىييئُّنبرة:أي ـ ّ، وجمحم أن األيمخننتاك...يهّىنورنت
نتمئمكمبنبن ٰراك األٰرمكر اىيامىك حميتور اخلَّنبجميب ٰريتارمهنب، ومترثا ٰرنب نتىئمئاك حممكملزبزنلك ٰراك 

 :يمالل اىيزئزبنبس اىيامنبيل ومتمك ٰراك اىيٰىمئىق اىيممنبين

.٤١٢ص: اجلمكمتزث اىييئٍّزبيت يف ننح ٰريئَّىف اىيامرنزثنتيت) ١(
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  ىلىنىتىمخيحقىيهبحقنبنيزنىي    مئهئ رثاك جمنئ يكحلخيملمئ نييكىلجهيمخيزنىل 

  هلخيمثزثنيزنىي       ىلىنىتىمخيحقىيجئ جمخي ٰذيئ جمٰىيكزنمئملزئ
حئ هئ رثاك جمنئ يكحلخيملمئ نييكىلجهيمخيزنىل حقينٰىيكزن   ىلىنىتىمخيحقىيمئ

مئنيىكرنيك ملخيزي يكجبجمٍّ ملٌّىلرئيث حلخنيئٰى يكجكخمجهِّ حقٰىنيزنيكزي يكخلىمخيحقىي ىكحك يكجكىبرتينُّ ىكيه ام ٰذيئ مئ
 .ام حقىئ يف ىثخيٰرىي ٰذٌّيك يكىلحنخمزئمئملٌّىلرئ يف يكجلينىنىي هئ حقخيجلينىنىييث نيٰذٌّيك جمخي ٰريل

خاطب (.١ وجه) ُا ُوهو ا طابّ ه ا مهور،ُ إ صمَ أو مُ وهو ا   ُن هو ا
فاوضة حاورةِا يي يقىهيي ٰرىبجنرب يكخلىمىهمي ىقخيٰذٰىيك حبخلجهخيمن ٰذحيهئاك ملىهجنخيِ، وا مئ لكىهام ىكرنيك يثيي

مئملخيزي يف يقخيٰى يكجكحنخينيمبىي نييكجكنتخينيزنىل يقىهيي ٰرمنيئزي يكجكىتخيمكمي حلىهمهام جمىبىننتخي حقينيئيكمم حتيئٰى  يي مئ
ييجهخيمن حقام ٰرٍّجمزب ىكىلىهىئ يكخلىمىهمييث نيٰذٌّيك حقىتجتىن يكجلينمهيئزن يكىلٌّىي ىقخياك جميئمكجهخي ممنيزي يكحبخل مئ

مئىكرنيك ىقخياك حقام هئ ٰرىمخيين نيهئ ٰررتنتينزئمئ ىكهئ يهحنىبىئ ىكحك يكهئخلرتجهخيمن حقام ٰرخنيئىلىئ يكخلىمىهمي   .خئ
م (.٢ ا م) ُا ي  لخطيب أو عليهُوهو ا سلطة،  ٍ إما  مّ    ٍةّ 

عي م  سلطة،ٍةّ أو مدنيٍةّا ك؛ف برضا الطرٍةّ خاصٍ أو  ضعان ّ إذ  مانه و
ن  سلطةَثقت م ت ن  مٌهما به و  حئ ٰرىنرتمتمب يكحلخيملمئ حقيك يكخلىمىهمي نيحقيك مكٍّىنمئىكيهام .ٌةّ 

 : ٰرخنجهجنىئ جبيقٰى مكجمٍّٰرنئحئلكاكٍّ نثخينيزنمي مكني ٰرحنخينيمبىئ مكني ملمهيئزن
 .يف يقخيٰى يكىلرتحممنىهرئ يف جمخنٰىزنىل يكخلىمىهمي مكني جممهخيزنمقىئ. ىف
 .مئيف يقخيٰى مكزنيكمم يكخلىمىهمي مكزي ٰرىمينخبنئ مكملزتٍّ جكخنٰىزنمقىئ نيجممهخيزنمقىئ. يف

 حئ نيرنىلرئ حقنتمميئزن يقخيملمئيثخنِّ يكخلىمىهمي نيٰرىنخنزب جمخي ىكجهٰىمي مكجمخيري خمخيمكيبىهىئ ٰريقىهيي
حقنتمنيئجمرتىئ جمنئ خليبزئ يكىلىمٍّحليك ملام يف يكحلخيىلىي يكجبنيجليث مكني جمنئ خليبزئ يكخلىمىهمي حلخنَّ  حئجمجنخكىن

  .ملام ٰذيئ يكجبجمٍّ يف يكحلخيىلىي يكىلزتخييهىهىي
ظ (.٣ تفر) ُارةّا ستمعون ا م شأنّوهم ا س  ين ل ةّ إالٌجون ا طيبُ تقو  ِ ا

وٍقوا باستحسانّن يهتفوا  أو يصف مثل أ،هُأو توهين دة،ِه و هم ِ شعبُ حسبما هو 
طباءِ تأييد وضعِ، ا سكتوا   أييدِ ومثل أن  ظهروا ُ أو ي،ِ واالستحسانِ ا

وٍه بهتافَتوهين ك إذا أرادوا توهين،ِه و  ٰرجيمقيئزي هئلكرتاممن جئ ملخيىكىي:مئيكىلجهيمخيزنىل .هَ وذ
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ن حكمبهيلكش  هعخلجيلكغ ي حصيطم عيخمتمتلكل جعهيهئيعغ عخلجيمثمكش نقجن عهنلك آلش هنمئتمتخي ي ي

ن جعهيهئيعغوجعجييعُّـمئمل و ظن جعمسحفيعهش ظن آلش هنمئتمتخي  جنمبهيهئيعغ عجنت سلكنم عخلجيمثمك و هنمتلكَّـٰهملي
ن همثمك جنمثىغفعف حسلكحكلك نعهثيطعحملكجللك مض يخكيط ظقق عخلجي عمل يعخممتلكل عحلٰهلكق هبلكش حممثخيهبيط عخفمئتمتخي ه

ولكيعف حمهئيعمع نجليعضهتلك جعهئ هنلك ظنجخ هن لكالخممل جنسلكن ى ش جعمثمتخص ُّـىعَّـمك و نجفس جعمثلكني
ن ش  عمل عخفخلكجنهي ُّـىس نعجلمببملش نقجن عهنخيلكهثلك مض عقجعلكم عخلجيمثمك نمعجهتمثتلك جنىعَّـمت هعجنتجه ه

ش حمال ُّـهسفه جميعض عمل يُّـهسفهيجحلك  ش نمعخيثيع جعمثلكهث يعضخيلكم لكيعجف  .ي
ظارة دةُوا وفةٌ  مٌ مأ يِ عند بعض األ حاكماتِةّ الغر ن ،  ا  جفمثهن ُّـهئ

عن ظهنلكن َّـمثألمل عخفحهئهبمل عجنت ُّـخييط عجنخيمتخن عآلَّـي عهنشعخلجيمثمك يلك هنيطجلمثلك ُّـيعُّـيط عجغبلكغ فجل ش  هي
يحممثهتلك َّـ عجنمتحيلكقغش نعهن هلك هنيطجلي ش جفمثهن ُّـسخي مم هنمتهتخص آلخممتلكل عخفحهئهبمل ي س جلمبمث

م شينعجنمتحيلكقغ جعخص ُّـيعُّـيطن سمّ ور،ِحاكمة  س اٌتأثل يجنمبمتحيلكقغ ل  و هم َونّما 
عد أو َالعدول ن ممهيمل عخفيطجل معلكقغ لّا هجفمثهن ُّـيعمغح ي ي ي ظن ممهيمل عخفيطجل جلمبمث ي ي

 .ظحفيعه
س وجود مُول ا ظِ ا يع أصنافٍالزمبِ ارةّ وا طابةِ   :  ظحفيعهو نجعخيبلكقغ،ِ ا

هنلك آلظ عخلجيلكجعمل نعهث يجنمثيغ عحللكمم هنمئ ه ني هخص َّـ هنمئ لي وص بل  خص ش هنمتهتلكو جنمت
شاجرات  .ظظمتلكم عخفخلكلكبلكغ:  نقجن مض عآلظ عجنالجف. كما سيأِا

  آء ؠءطءت) ١٣(
ه ظن جنمبخجيلكجعمل ظظمتلكحملك ظن ظخمسلكهنلك جليطغ:مض َّـىعع عآلظ ُّـيععف جعمثلكن ي ه ه ش نجنمثسمن َّـ جلمف ي

يش نقجن آلن عجنمييعك عجنيعألمثيغ عجنىعه معمهلكل آلمغمب عخلجيبمل عهثخص َّـ آلجغبلكغ و نعجفيطغوخكلكمممبمل ي
ن نعخمخيلك جفلكظال مض قهن شوحمٰهمثمبمل نهثهي خظ ه ظن ققُّـمبت نذقنش نَّـىعع عجنحنظ عهنلك ظن ُّـهئ ه ي

م) ص( َّـيع عجنمتٰهمثيط. (ظخمسلكن عخلجيلكجعمل: نخميط معمتلكنحصلك ظلكجفمك هنمتجي عجنتجيعُّـيط هن حفالم عجنمئ : عجل
).طصضك
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ٍإسصظء اخلصبظ أو حظصال يف زشظن ّ عدتظ رضطه، أو ال ٍ وعغاد تصططضه سوجود أثغ،ٍظض شً
عغا وال ذاك وسضن تسظق اخلصبظ شن أجل أن حيشل وعصف، وذسك خضصصته وزشطضته، 

ٍأو شن أجل أن عتجضظ وسوره وحشوسه، خظ زطه شن رذعضظ َّ ٍ وشرضةٍ وشصسغةُ ّ. 
ًمجظال؛ ، وعغا شظ عضضن رغضه إٌ أسسظمٍ سسمّ، وسضلًوهبغا تضون األسسظم ثالثظ

ًجحططغا ستضظوسه تصشطال الحصظ ًً: 
 اسسء  

 
  حيشل يف اخستصبل       حظصل يف اسغشن اخظيض           ًحظصل زصال                

 )اخشظورة(                       ) ظجغةشاخ(                        )اخضظزغة(                   
 

 ختغعف                      تغزطظ                                 ّذم                              غحش      
                                                              وإذن بظسصصل          وشضف شن اسصصل

 ظ                       ذضظع               ذضغ  
 

 ظ        ططظب           أصظسظ                 ططظبظ            أصظسظ                             
 عغاد هبظ اإلسضظع يف ٌزضخظذبظ: ّوأشظ اخضظزغة: رمحه اهللا سظل اسشطع :املنافرة
ٍ، أو ذشه بضصطشظٍ بصشطضظٍشغح يشء ، زظذا أثبع اخلصطظ شن خالل شضظزغته استي ّ

ًتتصضق بظحلظصل زصال زشطضظ ً دضطع شضظزغته شغحظ، وتضون ذشظ إذا ، ذسك اسصصلّ ًّ ّ
 .أثبع اسغذعضظ
 عغاد هبظ اإلسضظع ٌزضخظذبظ: اخشظجغةّأشظ و: رمحه اهللا سظل اسشطع :املشاجرة

ٌ بططه ال رضم، وربام مل تصف شضظزرظٍ، أو ارتغارٍيف ذضظعظ رضم ّ  يف سون األشغ طصسه، ّ

.٥٥ ص،٤ج: ابن دطضظ اسشصظء، اخضصق،) ١(
.شغر اسسظبقاخ) ٢(
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هث هثلكحمخيلك ظن جمحق هثلكحم ونجنهئ مض مم هث مكمبخص ظن جمحق مكمبه وش نمم ش ه ظن هثمئمثمهملهش ظن حمٰهمثمبمله
ن هثلكحمخيلك ظن ضلكق يعجنحنظ عجنىعه جفمه مض عخفلكيضش عهنلك ظن ُّـهئ يعش حممشقع مملكن هثلكحمخيلك حممشن هي ه ه

ن خكهئيععش عخلجيمثمك عجنىعه نظ عجنمث هثهي قجن عجنحنظ ُّـ ن خكلكمميععش نحضلكلكبت معهئ ههئ ه
هنعن مملكن قجن عجنحنظ ضلكقع ن خكهئلكُّـمل عهنشي ي حممشن معمتلكنم عخلجيمثمك جن ُّـهئ ه هلك ظظلكجنملش ي

هنقجن حممثخص جن مملكن عخفترضق َّـ عخلجيمثمكش ظن هثمثلكجعمل و عقع مملكن عخفترضق هني ي جسهب ظهنيعنش ي
 .نممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل خفخلكلكبمل عجنجههئيع

 ُّـيععف هبلك عآلخممتلكل مض هحمهت حضلكلكبمل:  عخفجهلكنقغيظهنلك: قحس عإل خملكم عجنجهمثىط :اتدصورة
ش ظن ظن ي ُّـهيخي جنرضنيظن ي ممىعع ُّـمتبمي ظن ُّـهيخي جنمتهيخي ى قغ. ى قه نعخفجه ن عجنجه  ي معهئ

ىمض ظهنيع خفلك سمه جعخييطش نُّـيععف هن حفالم معيطعققي عي نعجنتجهلكنق نعيحكتجهلكقغ ي  عيقعظ و
هنمتهيخيت ُّـخيهب جلمف  جعلكجنمتسبمل جنىعجن عجنحنظش حممشقع جفمه عيخمتمتلكل جعهيلكأليطمع نوظحفىع خميععق
ش قغ جنمثسمن عخفمتهيخيمل عحلمئمثمئمثي نعي حتمهمثمب ش نعخفمتهيخيمل عخفمتحي جنمل فنهث مل يحممثخيهب جلمف عحلمثمب

عخمخيمث جفحيمن هنمتهيخيملشمليعجن ش حممشقع جن ه جع َّـ عآلجل هن قجن  نقَّـمك شو هنستمئبو مض ظهنيعي
ش  قغ ُّـيععف هبلك عآلقن جعلكجنهيخي هعخلجيمثمك مض عخممتلكل عخفخلكلكبخل هبلكش مملكهثمن حفجيلكجعت هنجه

جفحيمن هنرضغنُّـيععف هبلك عخفمت ه حممثخص جن جن  .ي
ه خميط ُّـيعه عخلجيمثمك ظن هن عحلهئهبمل ظن ي ُّـمتهتهب هنبلكخغ:اخيدظطظات  جعتحمهمث ي

عظ يش نعهثخص ُّـيعه ظن ُّـمئيطن ه ظن هنجهلكمغيعغه ظن هنجهلكنقغه مملكن هنمتلكحميعغهجميعض هن عخلجيلكجعملش حك ي
ههنمئيطهنمل  مض عجليطعف عخفخلكلكمك نهتمثألمل قَّـمت جنالخمتمتلكل ه جعلكجنمييعكش نحصىعع فنقه حصلك هنسلكقي

ش نَّـىعن جللكفغجعخص سهبمب عجنمث ه فقف جلمبمثهتلك عجنجهخييععظ خميطُّـخص نعخلجيبلكظ ه عخلجيمثمك هن هنخيمت
هنمتلك َّـىععش  م جلمف فُّـلكق عآلجفبمل نظلكالحصلك يظهنلك ممىعجن عمل ُّـ خم ع جعلكجن يعجنجهخييععظ حممئيط عجنتىغهن

هنهتلك عجنيطعقحكملش ُّـتىعمميعنن عآلُّـ يعجنبلكجنمثمل نقحك ن حلحيلكغ عجنيعجفمث ي عمظ نُّـمههي لكن عخل
م نلكيعع  خم ع هن َّـىعع عجن مغخيملش جغ عقع هنلك خمٰه هعخف ع مض ي ش فحفمب ههنهييعنضلك جلمبمثهت

.مهيطق عجنسلكجععخف )ص(
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ش ع خممهلكأليطَّـ ىظن َّـىعن عجنخيلكفغ معي عي عجنمييعك عجنىعه آلمغمب هثحيهب يعمممنش جع ظلكقغ ي

 .يجضيش هثمئيط عآلفجعلكظ
ن مض عخفمئيطيظهنلك  ن قجن جفمثهن ُّـتهيمتمت ع ُّـهيخيمب يعخلجيبلكظ حمخصقعجن م يهنلكغ عخفهبهتي يطغ جنمبيطحف

ن جلمف عمغلكفغ عجنيعجعيشش نَّـىعع هنلك هثيععن مض عخفجلكجنيغ عحلسمثمتمثملشعمل ظجميععضهت  شي نسيعظ
ينمممث ُّـمئيطن عخلجيمثمك عحلسمثمت جللك جغي ض ي هن ظ جعخل و شتهب جعمبهيتمله ن جفمبمئمل عجن  معهئ

يهنلكغ عخفهبهتيطغ يهنث َّـىعن عخفمئيطط هنمل نعجنمييعك عجنىعه ظخييط عخلجيمثمك آلمغمب عخفمتمقيعخفمئيط
 .زمعسهب جعلكجنتمهيطُّـيععغ

نيخملكم عخفمهمت  يخميطق  صناعة األصَ الغرضّإن :ي صاحب ا طابيِ    ـة ّ ا
ءِضيلة فُ إثباتـ األغلب رِ نفعُ أو إثبات،ِه ما أو رذيلتٍ  جلمف : خملكمل  ِهه أو 

ش ممخص جن  مغ حفجيلكجع نَّـ ي ُّـيعمغ خكمثأللك هن قجن هعآلجممبمكش آلن عخلجيمثمك خميط ُّـ يي
ش حممشهث ي ُّـيععف جعىعجن خظيحفجيمك ظهنلكن عجنمتحي هلكقغ ظن عحللكمم حفلكن عخلجيمثمك جلمف يجحلك  ي يُّـت

ء  لعآلجممبمك ن ال أي  ٍول نّ ء،  ي  ُ بل ا رٌنفع ا لعموم بوجهٌ أو   ٍ 
وجوه وِمن ا خاطب وعالقةٌ  دخالةٍ   ُّـمئتٰهمث عحللكم هن َّـىعع هنلك  . بهمٌ  ا

ش ي ظهث سيطجغهت جعخص ي  ش جفمثهن ُّـتمتلكنم مض حفجيب هنلك ُّـخيمت حضلكلكبمث يعخلجيمثمك عحلهئمث ي
ل ض ش مممسن سيطجغهت نجعجههئ هن وُّـخيمتمثهت ق نهنيععحك قنعف ظهنملال هنستمئي و جل لكمئ  هن ي

ش   هن عييغ عجنت ي و مض خف ظمتلكجلمل ظجنملوغ حفجيمكيظن ُّـمتهتهب نشجيمك جليطعآلهن
عضمث هت عخفخلكلكبخلش  ش جع ُّـمتبمي جنمبخجيمثمك ظن ُّـتمتلكنم هن يمعستخيهب مض جعمبيط حضلكلكبمث
جل نعجنبمهحقغ حممثخص سس هب  ش نقُّـلكفغ عجن م خفجهلكمممبهت جعحمثهن ريطنن جنيطُّـ عحلمب

جل حممث نعجنبمهحقغ  .عجن
ء لو عن حاالتُوهذا ا   :ٍ ثالثٍ ال 

ون.١ طابةً، فعالً حاصالَ أن ي س ُ فا  ي ظن: جنمئيط حكهبخيمن،ًمنافرةّ فيه 
ش نمممسن َّـىعع و ُّـيععف جع عخممتلكل عخفخلكلكبخل جعهيٰهمثمبمل خظهعخفمتلكحميعغ حفجيلكغ ي نمغيط ظن جعمتمئمثمهت

م فنن قجن نُّـمتهييعَّـ هن  مغيط مض ظقَّـلكش هنلك س ش جفمثهن ُّـ يجنمثيغ جعلكآلهنيع عجنسهت



  صضص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل
يعيخمتمتلكلش حممثحلكنم عخلجيمثمك عخفجيمب جلمف هنخي جعملي  شوخملكغ عخممتلكل حضلكلكبمث ظن ُّـخيلكجلهتلك جعمسمغ

جعمل هن قفنفيجغ عمغ جع معمب عآلمغ  .و نعخكهئلكيغو ُّـيطحم هنلك ُّـهبهئ ظن مع
ون.٢ كنً، فعالٍ حاصلَ غَ أن ي اٌه حاصلّ و طابة،  ا س ُ فا ّ فيه 

ق مض جنسلكن عجنخييعغيعجنخيالهنمل خملكم .ًشاجرة ن...:  عجع هنمتحي ع: عخكتجيع عجنمئ . ختلكجنهي
عمغيع نهنجهتجيعغ هنقهنلكف ش نخكجيع جعمثمتهت عآلهنيع ه هنتيطعحفمبملهحضتمبهيمل: ه نهنتجهلكمغيعغهخك

هُّـجهجيع خكجيعع ى ع حممث: ى ك َفال: عجنخيىغُّـىغ عخفمتلكقجلملش نمض عجنتمتىغُّـ  نعخفجهلكمغيعغ...معمتلكقجل َ ور َ َ

نهم يما شجر ب كموك  ْال يؤمنون ح  ُ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ُِ َ ُ َ  حممثخص نخم هن :ظه: لكفي خملكم عجنىغمغ...ْ
ع حضتمبهيخلش نمض : ظهشعخكتجيعنع نمعجهلكمغيعنعي جفت هنلكغعيحفتالم مض عخلمه  معجهلكجعهئ

م وما شجر ب أصحاّإي: عحليطُّـهن ش عقن هنلك نخم جعمثمتهت هن عيحفتالم: ظه. ا
 نخم نجفمه مض عجنىغهنلكن عخفلكيض خفحلكممهبت و آلهنيعومل عحكتيطجللكظيحملكخفجهلكمغيعغ َّـ جلهبمبمث

عَّـيط نخميععأل  .نعحلهئ جلمبمث جعخص ُّـبيطن هن حفالم هنلك جنيطه عخلجيمثمك هن خك
يعجنتحىعُّـيع هن جضلكنجنمل هثبىس عخفلكيض نعحكتيطجللكأل حمهت عهنلك جنخييطن عجنثهبيعغ هن يظهنلك ن

ش ن يهنلك آلنعقجن  عجنمتبىس جنمثيغ مض ظلكجنِّـ عجنبخيىش حممثىعَّـمك مض عجنتحىعُّـيع هن عحكتيطجللكظ ي
جن معخيلكمل تم : عخفلكيض نُّـستخيخل جعمئ م ما كس ها ما كسبت ول ْتلك أمة قد خلت  ُْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َُ ْ َْ َ َ َ ٌ َ ْ ِ

م ون  سأ َوال  َ ُ َ ْ ُ عملونَ نوا  َا  ُ َ ْ َ ُ  .)ضصص: عجنبمئيعغ( َ
ون.٣ ً فعال أيضاٍ حاصلَ غَ أن ي كن،ً صلّ و ستقبلُه  طابة،  ا  ُ فا

س  ن جعيطنقيش نقجن آل؛ِ األصنافو أهم. ًشاورةّفيه   جنىعجن ال فحمخيولك معمئ
ه نقجن حممثخص جن مملكن هنرضعش نَّـشلكظعحلعجنحنظ جمحق  ن جعيطنق ل عخلجيلكجعمل ل ي  القحمخي ومعمئ

هحممثخص جن مملكن عجنحنظ عخفرض جفلكظالش ن جل ظممثيع حملكأليطغي ظنيي خكي  ه فحم عجنحنظ خمب نخم
ن جعيطنقيظهنلك هن قحمخي جعخييطنش ن  ال عجليطعفهوعخلجيلكجعمل عجنت َّـ جلمف هثح عخفجهلكنقغ حمتمئ

ه و هنسلكَّـوش ظن حممئ جعيطنقهلكظ حممثخص جن مملكن هنمتهيخيملعحلجعلكجنمتسبمل جنمبحنظ جمحق   جلمف هنست

ق)ص(  .ططصش كصف:  جنسلكن عجنخييعغش يجع هنمتحي
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ه عجنبمئلكظعحليطنغش جعمثمتخص عخلجيلكجعمل جع ن جعيطنق جلمف هنست جلمثهتلك عجنسلكجعمئخل معمئ  .ومت

فاوضات طابيُفا   :ٍ أصنافِ  ثالثةُةّ ا
نافرات (.١ تعل) ُا اصل فعالُقةّا  نقجن آلجغبلكغ حمٰهمثمبت نهنمتهيخيت ظن ً، با

طيبَرّفإن قر شآلجغبلكغ حفالم قجن ن قر،ًمدحايت ّمُه سَه أو نفعَ فضيلتُ ا  َرّ و
ك سضد ن.ًاّذميت ّمُ ذ َّـمبمل  همملك نهنىيطقىعقع مملكن عخلجيمثمك هني عي  نَّـىعع ي ُّـهئ عجن

عآلنمل هنمتهيخيمل قجن عجنحنظش نَّـ ُّـمتهتهب مض حفجيلكجع جنبمثلكن معمب عخفمتهيخيملش نقجن هن 
ط ظهنال مض عآلخممتلكلش وعآللكيععظ نعجنتحسخل جنىعجن عجنحنظ ظهنلكن هن حفالم ه ي ُّـمئيع جعىعجن ي

هنممىعجن عآلهنيع حممثخص جن مملكن عجنحنظ هنرضع  .ي
مغ عآلحملكخفمتلكحميعغ جلمف ع  عخلجيمثمك ُّـمسحفىع جلمف يش نقجن آلنههنيطجفلكي معسهب ينمجن

عخفمتلكحميعغ جلمف يظهنلك يجللكمعمئ حممثهتلك هنهتهبمل عجعيععق حمٰهلكأل قجن عجنحنظش نَّـىعع َّـ هنخيمت عخفيطفش ن
مغ عجنثلكذ حمتسهب  هقهنلكيعجن عخميس يط آلني ي عخلجيمثمك ُّـستخييعك هنسلكنع نهنٰهلكق نهث

 .يقجن عجنحنظش نَّـىعع َّـ هنخيمت عجنىعن
شاجرات (.٢ س ) ُا تعلً، أيضاِاتّصامياّو اصلُقةّ و ا  َّـىعع ً؛ سابقاِ با

م ه جحتيطغه نظجغلكقهعقع مملكن جن قُّـ قهنلكن عخلجيمثمكش حممثستيطجل قجن عجنحنظ عجنىعه مملكن  عمل ي
ش حمهت جعحسمك عجنمييعك مملكن  هجفلكظال خفحلكممهبت ي آلمغ عقمغلكجل نعخملكهنمل عحلهئ جلمبمث

هجفلكظالش نخميط جليطنش حمال ُّـهبهئ عقمغلكجل جنمبحهئ جلمبمث حكمببلك ظن عر يلكجعلكش نعهثه خص معهيخي ه
خم هنمت ه حكمثخص عقع مملكن جن ظجغيعشقجن آلحفىع عخف  .و حممثخص مغلكظ هن جعخييطن هن ظمغمثلكمي

ونّوالبد طابةَ أن ت رُ ا  أو ما فيه من ،هِه ونفعِ فائدتِ وصولِ ألجل تقر
نصافٍعدل ن نافعاٍ و رً، إن  رِ وصولِ وألجل تقر  ٍ أو ما فيه من ظلمِه 

هة .ٍوعدوان طابة األوِفمن ا س ا  ُ ِ إما أصالة عن نفسًشكرا ّ ً ًه أو نيابة ّ

ه ن. عن غ ك ألنّمُما سّو رّيت كذ طيبَ تقر ونِ ا لمخاطب ُ ي افا منه  ً اع

ءِبفضيلة ك ا ي نقجن حممثخص جن نحم هن حفالم هنلك ؛م منهٌ فيه نزاعُ فال يقعِ ذ
عَّـيط نخميععأل معهيمثيط ظَّـمبمثمل قجن عجنحنظ  هعحللكظ حكلكجعمئلكش حممثمئتمت يجليعض جلمبمثهت هن خك



  ٣٧٣ ...........................................................................................صعغشف اخلطغبف
 .ّاملعغزع وفقداد صعغشف املظتعك ضن أول األضق

انية هة ا طابةِومن ا س ا  ُ ية ّ ِ إما عن نفسه أو عن غًش دافع. هّ  ُوا
فًمعتذراّس  ع  سظغ : اصضظغفف واصضظغة واصضظغوة ضن.ًنادما به ُ وا

ًالعغ تضظوه سظوىَوسظوت ص. ً فضظو سظوا، وسظوى،اصقجل أضقه  ً وسظغففً
ًوسظعف  .َ إذا أخربت شعه بسوء صطظه بل:ً وضضظغةّ

ٌّصغذا وصك اخلطعغ فظقر وصول رضر ذصل اصضء احلغصل سغبظغ صعو سغك ً ّ، 
َ، شري أن املخغشبش ضععم ضٌصعو سغصقّوإال  ٍن فظق بام صقره اخلطعغ ضن رضرّ ّ ُّ 

َ صعظون عغدضغ، وضععم ضٍواصل ّ بام صقره اخلطعغ ضن ٍشري صغبلًن فظون ضقاصطغ ً
 . بغصعسبف صقصل اصضء احلغصلٌ صظطقر، صعو ضطتقرٌ صعو ضظتظكٍ واصلٍرضر

شاورات (.٣ تعل) ُا ستقبلُ بما يقعُقةّا الة. ِ  ا طابةّ أنَوال  ال ٍئذ  حيَ ا
ون عغ صقضعغه يف املستظبل، وضغ فو صقصل ّ وذصل ألع،هِه أو عدمِ وجودِ من جهةُت
ّ ضن شقضه، وإعام فتحقث شن إضظغن وجوده، أو شن وصوشه صعام صو صغن ٌضطقوغ ّ

ّملظن اصوجود ذاتغ ووصوشغ، وفقا اصبحف ال تععك به صعغشف اخلطغبف وإع ً ام صعغشف ً
س شأنّفإن ،اصربفغن صناعةَ هذا ل ونّبل البد. ِ هذه ا  ما فيه من ِ من جهةَ أن ت

ب أن ي،ٍ وفائدةٍنفع طابةَكون فت،َفعلُ في ذنا  فعلُ ا قا و شو ِ فيه ترغيبا و ً ً أو . هً
رِمن جهة ب أٍ وخسارةٍ ما فيه من  طابةَ فتكون،َفعلُ يالن  في ذيرا ُ ا ً فيه 

فا ومنعا من فعله و ًو  ّ صسغن حغل اخلطغبف اصتي في شىل عحو املضغورة أنّ وصغن،ً
ّجق صرتتغ شظعه صقا وصقا ضن ُو و اصقي ال وجود صه بغصططل اآلن، صّاصضء اصطالين

ً وضعغصك، صعغخق اخلطعغ يف تطضعل تظل اآلثغر واملعغصك حتطعقا ضعه ٍخريات
ًصظظخغشبش وحطغ هلم صبقل اصوسك يف املسغمهف يف إجيغد ذصل اصضء صظي فعطم  ّ

ُّ صغعه جيق ،ٌّ، وصقصل فططل صعام صو صغن اصضء صعه ضطغرٍ وضعططفٍاصعغس بام صه ضن خري ّ
 . املجغل صوجودها صال فطسحو،ّ بعغهنغ ضن أجل أن فعطق اصعغس ضعهيف

الثةُفهذه األنواع لخطيبُ ال تقعُةّ األصليُ  األغراضُ ا  ُلّ وقد يتوص،ِ 
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يانِإ غرض ورِه ب قُ تقعٍ أ ونِ  طر هُه وت لوصولًدةّ  ه ومعينةِ  إلقناع ً إ  
س  صديراتّو ًئا أو شخصا شَ مثل أن يمدح،ِا تقل،ً شاورةَ في ِ  منه إ ا

كِ أو لغَ بما وقعِلتنظ  جلمتيطهنلك ي نقجن ممخص ُّـهيخي حفجيبلكظ عخفمتمق عحلسمثمت. ذ
م مض جعمثلكن هنمهمثبمل ُّـيع ظجغيع وُّـيعُّـيطنن عجنيطحف ه هن هنمهلكألمك مميعجعالظ هنثالش نقجن ممتمه

 جلمف هنالألهئمل عجنسخصظش نقجن هن جلمبمثهتخص عجنسالنهنخنل ظمح عآلجفيععق عحلسخل جع جلحل 
ق عحلسخل حفال جلمبمثهتلك ي نَّـ ُّـبهئ جنهيمئيط ظهن عجنىغَّـيععظ جلمبمث عجنسالنم عحكتحٰهلكق ظ

ه حمحقنه عخلجيمثمك ظن هثيطعظ ظن َّـلكمعهيلك مغلكظ جلمبمثلك عجنسالن ه يي  ُّـجيمبمك هنمت معمتحمثمل جلمبمث عجنسالنه
عإل جنمئيط ظجعهئمثلك شجلمبمثهتلك عجنسالني جل ظهنهتخص حملكلكهبمل جلمبمثهتخص عجنسالنعحلس نعحلسخل   حم

علك ه هنمتلكحكبملهملنَّـمتلك ريطَّـلك عخلجيمثمك حميعظ. هنالألهئمل عجنسخصظ م مض هتمثمثمي جل  جنمبيطحف
جن عقن هنلك عجنىعه حمخيمبت هنالألهئمل عجنسخصظ نَّـ معيععم جلمف : عحللكذُّـ هن حفالم خم

 !يطه ُّـلك ظجعلك جلبيط عإلطيمعمب عحللكجنمل مض ظخيمثيط مميعجعالظ حكمث
يب ش ستعملُوال ي  شعراءُ ا ِ سابقا  صدر مداُه ا  ،ِهم من هذا القبيلً

دح األصَ الغرضّفإن يب و،ُ هو ا ش لتوصُ به القصيدةُرصدُ تُال هِلّ  ا .  إ ث ًو

ون شاعرُما ال ي نُ ا شقا و  ّ شبً ِبا لعادةّ به اتُهّما ي شعراءً  .ِ ا
 شيسمثمكش نَّـ ُّـجهبمك هبلكخملكم حممثهتلك عجنميىغم نعجنمت: مك جعلكخفيعظغي عجنتجهبمثمك هن خكبً:الّأو

ش يم هبيجنتميىغعجنمتسمثمك جعلكجنمتسلكظش نعجنمتسمثمك جعلكجنمتسلكظ َّـ ع:  ُّـمتسمك هبلكش نعجنتجهبمثمك:ظه
 .عجنمتسمثمك قخممث عجنجهخييع مض عجنمتسلكظ: نخميط خممث

ش مملكن ي جفت  هنلك مملكن ُّـهيخيمب عجنجهخييععظ:ًةصششص جعيطعُّـلكغ عجنمئيعن عخفلكيض جع ظنعحكجي
م جلمف ظلكالم مليعجنجيمبمبمثيعخفمئيطهنمل يُّـسهب جعل خم ه جفمثهن ريط عجنجهلكجليع هثهيس هنمبىغهنلك جعلكجن

هنهت عجنيطعقحكملش ُّـتىعمميع ظُّـيعآلجفب يمل نقحك ش نُّـبهئ جعهئلكظ هنيعع جلمف ي هلكهنهت ي ش نُّـتىعمميع ه يحميععخمهت
نش جلمل قجن عجنمث ن قجفمثمبهت نجن م ريط ي جغ ُّـ خم نجعخييط ظن ُّـمئيض نلكيعن هن قجن عجن

ن جفهئهبملههنمتلكحكبمل ن هنيطجفلك نخميط ُّـهئ م عمل جميعض عجنىعه خميط ُّـهئ ه جنمبيطحف ن ه  نخميط ُّـهئ
يحمخيععش ممخص َّـ جفلكم هنخيمب جعمل نهنلك ُّـمبمئلكن هنمتهتلك هن ه نش حممثىعمميع عخفحب مئمل جلهبيعن جع مممبث
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غوظيطنف ش حممشقع هنلك و نظمثلكهثملو نجفمهلكهثملولك حصلك هن عهنتالظش جفمثهن ُّـمه جضلكحكمتهتلك نهنو نمغهي

جل عجنىعه آلمغمب هثحي عجنمئمهمثيطغش جفمثهن ش َّـىععيظحميعل مغخيبت هن مم ض ي جليعف جلمف هن
هن نجعخص حص هن خكجلكجلمل و نخكيطغ جعمسقوُّـهيتخيع جعمئ ش مممث نخميط خمت و نقحمىشي  جنمبٰهمث

يعخفمب جلهبيعن جع َّـمتيط خفجيع هف ظهث حكهب ظهن عجنت مملكهثمن مغلكجنسملو ي  عخفمب معمهمثِّـ ي هن ظني
ي نمغهتتهتلك عجنمثهتلك ظنوملآلَّـلكهث ش حمخص مملكن هنمتي و هنخيمبوحكمث عمل ظن خملكني عي  عخفمب  حممئت جع شي

ن: حممئمث مض عخفث. عخفمب  :ظحمت هن جلهبيعن جع مممبث
   حمللال معخيجلل جلمبمثمتلللكوظجعلللك َّـمتلليط

قف عجنيععُّـللللكغ جعمثلللٰهلكيجعمسهثللل   هلك هثللل
ن    قجفلكهثلللكوهنتلل هثمتمئلل عمل خملل

 

  ينظهثحييعهثللللك هثخللللمقم عجنمثمئمثمتللللك 
  ه حسلليعع خملليط قنُّـمتلللكينهثللمهيطقَّـ

ع هث    مض عجنمبمئللكظ حصللك لكحمثمتللكُّـهئ
 

نُ خطباءُدّو هذا الع يمه سِ ا  ِهم من ذكر فاجعةِ مقصودَ أمامّ ا
ورالطف يان أ يٍ ب يٍةّ أو أخالقيٍةّ تار وعظةٍةّ أو دي وٍ من   ّ وما ذاك إال،هاِ و
باهِلب سامع أو إلثارةِ ان لغرض األصًمةّ مقد؛همِهم وانفعاالتِ شعورِ ا  من ّ 

ن قجعيش .ذكر الفاجعة ه َّـىعع هنلك خميط هنثمبمتلك جن ظهثهيلكش نظممثيع عخلجيبلكظ عمغلكفغ َّـ عجنىعُّـ ُّـتمئمت ه ي
هث هن عخفمهمثبمل عجنت ُّـيععف جليعضهتلك جلمف عحللكذُّـ ل عجنىعه ُّـتمتلكنجن ض  .عخف

)١٤ (ِأ ِءؠ ء   
 : َّـلكَّـمتلك آلهنيعُّـقحس عإلك يخييعمعجنمئيط 

ومل هن جفجململ هنلك معخيتهبيط جلمبمث عخلجيلكجعععآلخكلكقغ . ص  .ي
 : مض َّـىعن عجنمهمتلكجلملش نَّـ عجنتلكجنمثملو هنتيطعنجنملوعآلخكلكقغ عمل هنمهجيمبحلكغ. ص

 .عجنتثبمثمن. ص
 .عجنٰههبحق. ص
 .عجنتهيهئحق. ص

ش جعمئمب حمهسعف ظحميعع) ص( .ضصصش كصف: ن عجنبستلكذعخفجلكذ عحليطُّـثملش جل مصلكذ عآلغ خكمثخ
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 .عيجلتبلكق. ض
 .عجنمقَّـلكن. ض
ض. ض  .عخف

قغ جلمف عجنمئمثلكق ي حممئيط قمميع ظنشينميظهنلك عآلهنيع عآل ن هن جفمثهن عجنمه  عخلجيلكجعمل معمئ
هنعجنتهبثمث جملكجنبلكش نجلمف عيحكتمئيععظ ظجفمثلكهثلكش ن ن جلمف ه يظخكلكق عمل ظن عخلجيلكجعمل جلمتيطهنلك معمئ

حميع عجنهلنك عخفخيتمقغ  يعجنمئمثلكق هن حفالم خكهئ هن ظخكهئلكجن عآلقجعخيمل ي ُّـجهجكك حممث مع و
ش نقجن مغمك جلمف هنستخيهبمب ظن ي جفت ي آلهث ي ُّـيععف هن عجنمئمثلكق ُّـمئخلمض عهثتلكمغ يُّـت

 جفمثهن ُّـهبهئ جنمبخجيمثمك شنممىعجن عآلهنيع جعلكجنمتسبمل جنمبتهبثمث. وُّـيععجل هنلك جن هن خنك
ف عجللكهن جعخل عآلظ نعجنهييعل ظن جسهب  ش نقجن ممرضنقغ نمغ جعخيىش خنلك

 .عجنمبىعُّـ رلك قمممتلكن هن ظقمملكن عجنتهبثمث عآلقجعخيمل
ن حممئيط معمتلكنم شيظهنلك عآلهنيع عجنثلكذ يخميطق  ضمثِّـ هنمهجيمبحلكغي  مض و هنتيطعنجنملو مع

قغ ي عخفلكفغش نَّـ حكت يعخلجيلكجعمل هن جفمثهن عجنمه  خميط ظخهثلك عجنمثهتلك مض هنهيتتِّـ َّـىعع عجنهلفط هملي
يخميطق جنىعجن خملكم  عن ني ق( :َّـىعع عجنخيمت   ُّـجهلكق جع)لكى نهنمهجيمبحلكهتى عخلجيلكجعملى معمسجنمثىظ

 .هعآلهنيعُّـ عجنمبىعُّـ قمميعهثلكرلك ظهثهيلكعمل 
دل عوّنإ: ِقد قلنا  ا فَلّ ا ا  القياسِ صورِ  تأ ِه   و ِ، واالستقراءً

طابة مثيلِ  القياسُلّ ما يعوُ أِا ن است،ِ وا  نقجن ً، أحياناُ االستقراءَعملُ و
وآلن عجليطم نعخلجيلكجعمل هثح عحكتيطيم و نجفجملي مي ظ م عمل  جنمب ش نَّـىعع ال معمهيطُّـمئومصهت

وُّـتمسجن هن هنلكفغ يي خك عجنمتح هن عيحكتيطيم ي قغي  .و نظ
ن جلمف هنلكفعقنش   معسلكهثىط عجنيطنق عجنىعه ُّـهسحفىع جلمف جللكمعمئهتلك نَّـ عآلخممتلكلش وغيعخلجيلكجعمل معمئ

هنجنىعجن مملكهثمن عخلجيلكجعمل جفجمل  معخيخل جلمف ظفعظ قجن عجنيطنق َّـ يش نعخفلكفغ عجنتهملي عخممتلكجلمثي
قعغ قغ ل يممخص معمئيطن ل عخفجههت ن ظُّـٰهلك جلمف ظ ونمعمئ قغ نعحصمثألمل َّـ جملكجنبلك هنلك و نَّـمثألمله هش نعجنمه

ن خممثلكحكلك نمخثمثال نظجفمثلكهثلك عحكتمئيععظش جنهئ نممخص ظخكحق همعهئ ه  عجنمئمثلكق ظن عجنتهبثمث عجنمبىعُّـ يظن عمل هه
قغ حميع خنك مميمل عآلخممتلكجلمثي مض عحلجوُّـستخيهبالن مممه  .ال هنمتهتخص جعحىععحمحقَّـلكيمل ي ُّـجهجكك مع



  ضضص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل
ني عخفمهمت نجنىعجن خملكم يخميطق  ب: ي  : هناِه عند استعماِ  القياس وغُوال 

ون يَأن ي ِا من ناحيةّ يقي فً ب: أي،هِ تأ ونُ ال  ميعَ أن ي ِ حافظا  ائطً  ِ 
ون،اإلنتاِج فَ بل ي أن ي سبُ تأ ِه منتجا 

ن منتجا  ِ الغالب الظنً م ي ن  ًو

حف ي نَّـىعع عجنجكعحف نعجنتسلكَّـ مض خنك عجنمئمثلكق عهثً.ائماد يخص معهييعض لكبمثخيمل عجنمييعك عخفت
حميع مم عمل ي ستلكف ل نَّـ جميعضهتلك ل يهن عخلجيلكجعملش جفمثهن عن عآلخممتلكل يمع  خنك عجنمئمثلكقش ي

ينقجن آلشلك معهسفه عن عمل ي  .عجنمثمئخلش نهثح جميعضمتلك هن عخلجيلكجعمل ي ُّـيعخم عمل هنست
و تأل شً مثال ُ القياسَّفكما  و ا اِ  يخميط جلمبهبمن ظن عجنجههئ عجنثلكذ ل   ا

ن عحليط ي مض عجنهئمقه نعجنمهمييعهيَّـ هنلك ُّـهئ وجب  له عآلنحكيش حممث جضهب  كما ،من 
ضّ يم متأنٌفالن: يقال ر ٌيا فهو  وجبةُ فح.ً اه ا ض( و ُذفت ك ر  ٍ 

شّمع أن) ًاّيم متأني وطَ ا ا من  قدُه اختالفِ ا كيفّ ا  عقن ،مت با
ميعجنىعه جمهييع خضلكنق َّـىعع عجنهلك َّـ ظهث ظ خص هثح ي جع عهثشعجنمثمئخل عمل متلك جنسمتلك مض هنمئلكن عجن

ه  .يعجنىعه معهسفُّـ عخلجيلكجعملي عجنحي جعمهيطف عآلخممتلكل عجنىعه ُّـهئهي حممث عجنتمهيطُّـ جعهبست
ستعمل ك قد  ذ مثيلُو طابةُ ا ا من جامعِ  ا ٍ خا

  الظنُ حيث يفيد،ً
سر: َمثل أن يقال ً، هناك جامعاّبأن عٌ من هناك رجلِ باأل اٌ  ن هار  ً، و

وم ع يمرَوا  .ٌ فهو هارب، من هناُ آخرٌ 
ه جنمبتهبثمث ظقمملكهثلك ظقجعخيملي ظن:يمعمئيطن  :ه

ش نَّـ مض عخفمئلكني نَّـ عجلىغأل:األؠل. ١ غ عحلهئ جن ن جغب هن : ي عآلنم عخفخيمب
جللك نخميط مملكن َّـلكقجعلك ههنيع جعلكآلهنيغ هن ه  .ز

ش نَّـ مض عخفمئلكنيَّـ عجلىغأل ن:اخزظع. ٢ غ عجغبلكغ عحلهئ جن :  عجنثلكذ عخفجيمب
ن ل عيحفيع عجنىعه هنيع عجنمث  .يعخف

 . نَّـ مغهتمل عجنجهب جعخل عآلظ نعجنهييعلش ي مغلكهن مض عجنبخل:اجلصخع. ٣
 نَّـ مض عخفمئلكن :احلسم اترسهم بيىهبه يف األؠل واتظاد إةىصبه خسزظع. ٤

ل عجنثلكذ ه جعمسهث َّـلكقغعحصيعنغش جفمثهن ُّـيععف عحلهئ جلمف عخف  .ي
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ك  ذ ميعٍ فيها بدون استقصاءُ االستقراءُستعملقد و زئيِ   نهن ،ِاتّ ا

م جعهئمبمثمل وَّـىعع ُّـمئ مغبملي ن ظلكفخمملو هن هعقع مملكن عيحكتمئيععظ معلكهنلكش حمخص ي عي هش نَّـ ي معهئ ي
و : َمثل أن يقال شولكغيجعلكجن عقع مملكهثمن نجنمثيطغ هنالجفحيمل جعٰه مغىغألمث ون قص الظا

م الَ فالنّ ألن،األعمار و األعمارَ وفالنَ وفالنَظا ةٍاتّ جزئي فيعد، قص ً  كث
اقيظن م جعمئخن عجنخيهبيع جنهئ،ِ األغلب باألعمِ القليلَ معها إ  ي حملكجنىعه مغخيمب ُّـمئ
ُّـخيلك فنن ظن ُّـخيهبيعنعومكلكمس ع  ه َّـ ظهث جللكُّـ جليطفع هن عجنحيمبهبمل نخميط هنلكمع ه  .ي

ف سب تأ طابةِ صورِو صطلحاتِ ا ب بيانٌ    :لها فنقوُ ي
بيت (.١ قصود) ُا طابةًةّ حجُ يقعٍ قول : بهُوا ن،ِ  ا م  َ فيه أن يوقعُ و

صديق طلوبِ بنفسَا سب الظنِ ا ن قياسا أو تمثيالً سواء،   ً ي عحلجمل  عقن هنجيمب،ً
ن خممثلكحكلك نظحفيعه عحكتمئيععظهعجنتثبمثمنش نَّـ معلكقغ: عجنت معستخيهب مض عخلجيلكجعمل ُّـمئلكم جن ه ُّـهئ  .ه

ضم (.٢ قصود) ُا بيت: بهُوا ن ُ ا ي نجعلكجنتلكمظ حممشن عجنمتسبمل جعخل ًسا،قيا إذا 
ش جفمثهن عن مم ضهبحقعجنٰههبحق نعجنتثبمثمن َّـ هثسبمل  ك عخفجيمب ن نعخلمه وعجنخيهب ي  َّـ ي

ضم ش عجنٰههبحق>عجنتثبمثمن :  ظهش ني جلهئيغهمعثبمثمن ناطقةِ باصطالحُوا  ِ  بابِ ا
اهُ حٍ قياس :ِالقياس م. ذفت منه ك ن ّو الئقا  طابةُا ذف من ُ أن ِ  ا

الختصارِقياس اه  ى من جهةِ كذبِ وإلخفاءٍ من جهةِها ك ك  وا ّ سم، أخرىٍ ا
ا هنا ٍقياس ا ًضم ُ ألنه دائما أو  ً ً اهّ  :ش ظهو عجنٰههبحقش جلمف نقن حمخيمث.ذف ك

هيلكظ  نعخفمئلكجع جنمبحيلكَّـيعش نعجنىعه ظنقغ عجنمئمثلكق َّـىعن عجنمههيمل َّـ حفيعخفٰههبيع عخفخهي
ق مممقعن  :ُّـمبتجمس آلحفهيلكأل آلجفيط ظهنيعُّـي عهثخص عجنت نجليطن مكهت

قَّـلك جنيطه عخفخلكلكبخل نعجنىعه ُّـميمت جل قمميعَّـلك. ص  .مكهت
 .عحفهيلكظ ممىعهبلك. ص

ونجعمتلكظ جلمف َّـىععش حمهئ خممثلكق ي ظ جعه ش نقجن جلمف هثح ه ضهبحقيمسهث مض عخلجيلكجعمل ُّـ
يجفمثهن عن ظجممبمك عحللكيغ مض عخلجيلكجعمل معيطجل حلىعم عجنهئمقهش نجنمثيغ ممىعجن  عجنتميمبمثمكش

ه جع يجعيط هن جعمثلكشلك عقع مس معهئ جعمثمتملشمض عجنمقَّـلكن جفمثهن عجنميلكجنمك حممث قمميع عجنهئمقه ي  .ي
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فك (.٣ ضم) ُا س ،هُ نفسُوهو ا اّ و دِ اشتماِ باعتبارًتفك    ا

ي يقتضيه الفكرِاألوسط ش حمهئ عآلخممثسمل .ُ ا ي عقع مملكن عخفيععف جعلكيخكتخصم عجنتٰههب ي
ش ن  .ي جع عآلجعيععق نعآلمكهتلكق حمهت ظحفيس هن عجنٰههبحقعقع مملكن عخفيععفيظهنلك ممىعجن

قصدون به) ُاالعتبار (.٤ بيت:و ن تمثيالَ ا ون مثالً، إذا   ُساعد: ً فيقو
ر مة.  االعتبارِ هذا األ  وما أحسب ِ، عند الفقهاءِ االستعمالُعةئ شاُوهذه ا

ع منهاّ أنّإال دون هذا ا ه عقع مملكن مخثمثالش نجعلكجنتلكمظ  عيجلتبلكق َّـ عجنتثبمثمنش عقن.هم ير
وحمهت ظحفيس هنمت هنجيمبمئلكش عق مم عجلتبلكق ي ه  شه ني جلهئيغش عق جعخيىش عجنتثبمثمن ضهبحقه معثبمثمني

يمن عقع مملكن خممثلكحكلكش نجعلكجنتلكمظ حممشن عجنٰههبحق ُّـبلكُّـ عيجلتبلكقمث َّـ عجنتثبيظهثنعجنىعه جليعحممن   .ه
هان (.٥ تبعٍ اعتباروهو ) ُال س قصودُ  عةَ ا هانُ فهو غ،ٍ   ِ ال

هانِصطلحا مةنّفال تغر.  عليه  صناعة ال هان ُك  كتبِ  بعضِال  ِ ا
د طابيِّةا ُّـخيلكش نعيجلتبلكق: عجنمقَّـلكنش عقن.ِةّ وا  َّـ :ه َّـ عيجلتبلكق عجنىعه ُّـمتتمي 

ن َّـ عجنمقَّـلكن مض ظمتلكجلمل شهعجنتثبمثمن عقع مملكن مخثمثالش عقن ش حمال ُّـهئ  حملكجنمقَّـلكن َّـ عجنتهبثمث
 يعجنتهبثمث ُّـبلكُّـ عجنمئمثلكق عجنىعه ُّـمتيطقف حتت عجنمقَّـلكنش نجعلكجنتلكمظ حممشن يعجنمقَّـلكنش نقجن آلن

 .هنلك َّـ َّـلكَّـمتلكش نهنلك َّـ مض ظمتلكجلمل عجنمقَّـلكن:  جعخل هنخيمتمثخلس جنهيحيهعجنمقَّـلكن هنجهجكم
وضع (.٦ قصود) ُا ونٍمةّ مقد : به هناُوا  من ً جزءاَ من شأنها أن ت

بيت نت مقدً سواء،ِا ةِ بالفعلًمةّ  لمقدً أو صا وضعُوهو غ. ِةّميّ  صطلحِ ا  ِ ا
دلِعليه  صناعة وضع.  ا س ِومع ا اب، هناًنوّ هناك   ِ وسيأ  ا

ا جفلك َّـمتلكم.ا ن ظممثيع نض  .ه جفمثهن حكمثهئ
ضم حث عن ا مثيلِوال بأس با  عجنبحهن جل عجنٰههبحق ،ً اختصارا هناِ وا

 . مض ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل: ظهشَّـمتلك
)١٥ (ؠ  

وعجنٰههبحق نحفمه جعلكجنخيمتلكُّـملط خفلك جن هن ظجغيعي عخفمهمت  ظحميعفيعهثخص  مض حتمئمث جميعك ي
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ق قن جعمسهن ه جنمبتمهيطُّـ ظجفمثلكهثلكش نقجن هن حفالم و جمحق خملكجعمبملوعخلجيمثمك هن عخممتلكل مجهت

غ عآلمممق جنسظمييعش نَّـ هنلك  يجفىعم مممقه عجنمئمثلكق عجنت ُّـحيهتيع هن حفالحصلك جلمبمل جغب
ق ن حلىعحمهتلك ظهن ش نعجنىعه ُّـيطجل قن جع ه جليطغهُّـيعُّـيط عخممتلكل مجهت  :  َّـ عجنتلكجنمثملي

ُّـ. ص  .يعيحفتمهلكق نخضمتمك عجنتجي
ق ني ُّـهبمث عجنمثيعيجعتخيلكف جل عجنجييعف عجنخيمبهب. ص  .ي عخفخيمئيط عجنىعه ُّـخيلكحم عجلهبهت
ال ممحلوعحفهيلكظ ظيطم عجنهئمقه جلمف هثح. ص قفي وش نمض مم هن قفي  .و هن

صناعة خاصٌلضم شأن: جنىعجن خملكم ونّ فإن،  هذه ا طيب أن ي  َ  ا
ًِنا من إخفاّمتمك سته أو إهما اه  أق ُّـمبجمس عجنمث عخلجيمثمك مض ي عهثخص عآلرلكم .اء ك

 .هعجنىعمميعش حممثىعمميع عجنهئمقه هنهتهبمبمل عمل يجفلكم عضجييع
تّإن صنا اجةُذفُ قد ِ با ا ن ال  ستها ول ى  أق ك  ٍ وغرضٍ ا
جرد،خاص ِ بل  ازّ ىِ عند وضوحِ اإل ك م عمل  نخميط ظخكحق. ا ي عخفمهمت َّـىعع مض خم

عن مض ظنعحفيع عجلىغظ عجنثلكذ عإلقحس عجف عجنمئمثلكق: ش حتمن جلمت  .حفلكمخمل مض جن
طابة ِأما  ا ا ما يضطرَ إخفاءّ فإنّ طيبًها  ه ا ينعي ل  ٌ بما هو خطيبُ إ

ور ل  خفث َّـىعع عآلحفهيلكظ حممثخص جن مغمبيغ مصمبيغ عجنمقَّـلكنالحمهت جمحق هنٰهجييع   :ٍألحد أ
صدقِ عدمُ إخفاء.١ ن عجنهئمقه ظلكفخممل جفمثهن، فيهاّ اِ ا  مض عجلهبمبمل ي ه معهئ

يجللكظ عآلرلكغ عجنهئحلش عجنىعه ُّـيععف ي هن جفمثهن عفهَّـ مملكقجعمل:  ظحفيعهوجعلكجلهبمبملش نجعخيبلكقغ
م جنهئ حميعف وهن حفالجن عجغبلكغ عخفحهب ل ظن هنمهلكفُّـمئو حميعفي ض مثل أن  ش هن ظحميععف عخف

فٌفالن: َيقول اسَ غضب ي بوبِه عن ا   :فنه حمهت ُّـيعُّـيط ظن ُّـمئمث خممثلكحكلك هنهيلكٌ فهو 
 يُّـهئ جمٰهب جل عجنمتلكق        هحمالن

غ  ي ُّـهئ جمٰهب جل عجنمتلكق و هنيمم  هجضب
غه حمالن  ه جضب
و ّفإن ى و َحّه  ك بوبَ غضبن كفَ م با اس هو  مٌه عن ا   

دّر سامعُما ال  قفي مض مم: ظهً،ياًّ  صدقاً صادقةُها ا قفو هن يش ُّـمهيطم حممث مم و هن



  صطص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل
 .يم حممث عخفحبملعجنميٰهمك جل عجنمتلكقش معمهيط

نبه ُوقد ي ّ شخصا معيُ إذ قد يعرف،هاِ إ كذبٍعة عجنسلكهن ّ ّنا متمكً ًنا من ً

بِ غضبكف ك ال  اسه ومع ذ قفي نعجنهئمب،ُه ا ش جفمثهن و نعجفيطومثمل معهئىعغ مض هن
جللك جنسلكجنبمل ض قف هن وُّـهبهئ ظن رخي قجن عخف موملي مغىغألمثه ي ُّـهئ جمٰهب وجعخيىش هن:  معمئ

ن.  حممئيشههبىعع عجنبخيىش قُّـيطيي سب عجنمتلكقش نُّـيععف  ي ظن عجنسلكجنبمل عجلىغألمث:نهن عخفخيمب مل ي
مغبمل عجنهئمب مغبمل عجنهئمبيهثمئمثىش عخف  .مثمليمثملش حمهي جفلكم ظيطخمهتلكش معهئىعغ عخف

ن.٢ ونُبّ  ّا وعلميّه منطقيُ بيانَ أن ي ّا معقً مهورُ فال يميلً،داً ه ا ي ُ إ  ا
يلِ طبعمن صورُه ا ميِ إ ا واضحةِةّ ا عةِ ا فِ ا   عجنت معسلكم جعجييعُّـمئتهتِيفة ا

ن ظشلك جللكهنمثمليعجنخييعحممث همل عجنت ُّـحيمت ي ي ش نَّـ و جمحق حفلكضخيملي عجليط نظحكلكجنمثمك ظَّـ عخفمتجي  جنمئ
ش جفمثهن حكهبخيمن عخم ه عيظجيالف ي عجن  قحس عإلي هن عخفمهمت وممىعجن جلمف هنست

يظن عجنمتلكق هنمتجيمئمث  .ن هن جفمثهن ي ُّـجهخييعنني
ى يصبغَكرِ ذّ أن:وا ك مِه بصبغةُ ا نِ ا فّ العلّط ا ي ين  ُ ا

مهورِعن اإلصغاء ه ا طيب ظنِ حسنَهم وعدمَ شكوُبل قد ي. ُ إ  ِهم با
ن مض هنمئلكقهثمل ش نقجن جنهئثيعغ و جعمثمت نجعخل حفجيمثمكونُّـىعَّـب ق جلمف عجلجلكهب  عحكتح

جلهتلك نجنمبميت عخفحببمل عجنمئيعُّـبمل هن ظحمهتلكهنهت  هنلكمع نمعمت يهنخيمب م ،هم بهَتّأو سخري  حممثمئ
يمممسهث ُّـحين: هخملكألمبهت هنثال  .ال جلمبهبو ظن هنخيهتيطو شجيمك مض مغلكهنخيملي

ن.٣ لُبّ  طو ستغنيا عنهَكرِ ذّ فإن، ا ا يبدو  ى  ك ً ا ي نقجن عهنلك ،ً
جفهتلكش ظن جنىعمملكظ عخفخلكلكمك ض مهور. جن طيبّ أن إذا أحسُوا  ما ال ُ يذكرَ ا

كرِ إ ذكرَحاجة ع،ِراتّه أو يأ با للُ  ه ا ضجرُ إ .  منهُيحاش واالسُ وا
ُوقد يؤثر ك انفعاال معكوسا فيّ ُ فيه ذ ً همةِ  نفوسً  ش هثخي.ِ قوِ   صدقَهم ا

عخفمب نعجنٰهجيع  عمل ي ُّـهيخي َّـىعع عآلجغيعش جفمثهن ُّـهسفهشعجنتهئيععق عجنىعه ي حملكأليطغ هنمت
هنعيحكتمثحلككش نخميط ُّـهسفه عمل هثمئىش عجنمييعك ظُّـٰهلكش حمبيطم ظن ُّـمئتمت عخفخلكلكمك  ي

ه عخلجيمثمك ييخمتمتلكل جعخص ُّـمئلكجعمبهتلكش حممشقع مميعق عخلجيمثمك هنلك ي فعجل عمل  ُّـبلكفق عمل عشجعيطجل
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م جعمسن عمل يُّـهسفهي قجعخص يقمميعن حممشن َّـىعع ي عخلجيمثمك جن مملكن ظلكفخملك حممثخص ُّـيطجلمث خفلك يعجنمئ ه

عضحلكغ ضمثِّـ عجن  .عجفتلكف عمل مع
ن لخطيب دائما  ب  ك ي ّف ادةُبً حِ ز كرار،ِ ا ملِ وا  ُه يّ فإن؛ ا

همة  قحس عإلي جنمئيط خممثيط .هم منهَ وضجرِهم  قوَستمع وشكو اِ  نفوسَا
يعجنتهئيععق نقُّـلكفغ عجنهلف عجنت معهسجغيع َّـىعع عآلجغيع عجنسمبب  جعلكآلهنالم نعآلضجلكقش ني ي

ضمثِّـش نظن مم معهئيععق وظمكمت ظقعف جع عجنت ي ي ن ي ُّـهسجغيع َّـىعع عي آلجغيعش جع عجنتهئيععق عجنىعه ُّـهئ
ش ن يجحال  .جنتهئيععق حممثمتبمي معخيلكلكمثعقع مملكن عحللكم ُّـمئتيض عيظهنلك ي ه ُّـمتبمي خضمتب

عد هذا طيب فلو اضطر،و ى ُ ا ك ن حذف ـ إ ذكر ا و   أن ُها يوجبُكما 
ون ضاُ خطابَي ب أن يوردـ ًه  َ ح ال يظهرًها مهملةَ في نت ُ كذبّ و  ها 

و عقن جنمثيغ مم معهئيععق،ٍةّ جافٍةّ منطقيٍها بعبارةَال يوردن أ و،ًذبة ي ُّـهسجغيع قجن عآلجغيعش ي
ي جنخي عحللكم ُّـمئتيض عجنتهئيععقش نهن عجنتهئيععق عُّـيععف عجنهئمقه مض عجنهئالنش جنهئ ي جع

قفَّـلك هنبهتهبملشهنجيمب عآلُّـيععف  و هنيمم ممخص جن مملكهثمن ه عقع مس معهئ ظلكفخممله هنهتهبمبمله جع ُّـ
م مض ه عمل حمٰهمثحمل ي ُّـهسفشي نقجن آلن عُّـيععفَّـلك حفالم قجنهعجنمبمث حمهت حكلكقم ُّـجي

 وُّـيععف عجنهئمقه حمهت جليطن عُّـيععفَّـلك جعخيبلكقغعجنهلك عجنثلكذ آليظهنلك  ن.عخلجيمثمك نجليطن ظيطخم
ق هن عحكتخيخصم عيحكتيطيم عجنخيمبهبطومليهنمتجيمئمث خم عجلهبهت  ي نقجن خفلك جليعحمت هن هن

 .ينعخفمتجيمئ
طابةُوصنعة اُ تعتمدِ ا قدرةً كث ضمِ  إيرادِ  ا ىِ أو إهمالِ ا ك  فمن ، ا

ميل طيبِا تاج. ِه هذا  خطابَ أن يراقبِ با   .ٍ وحذقٍ وصنعةٍرانِ إ ُوهذا ما 
سد ك هو ا لهمُدّواهللا تعا قبل ذ لصواب ا لمعرفةُ  ه جعخص ظن عخلجيلكجعمل ظمتخيمل.ِ   ي

وُّـحيهتيع ظجغيعَّـلك جلمف ظمع نمغي جفت و نهنهتلكقعغوحمهت حتتلكف عمل جنمثلكخملكغ ش نَّـ هنلك ي  نظجفسمت
ُّـهئ ه عآلمعمثلكن جعلكجنمئمثلكق جضىعنحملك هنمت عجنهئمقهش َّـىعع عقع مس :يُّـتجمف مض عُّـيععف عجنٰههبحقش ظه

ش جنمثخيخل عرلكحصلك عخلجيمثمك مض مخيعُّـيع هنلك هحممثمسجخ هبلك هنهتهبمبملي نعي َّـمتلكم هنلك ُّـيطجل آلُّـيععفَّـلكش
ه عجنتمهيطُّـ عجنمثمئمثمتوُّـيعُّـيط عهنيععقن هن ظحمهئلكق  .ي ي معيعخم هنست
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و ظخكلكق عمل عآلهنيع عآلق نعآلحكلكق مض مم ظهنيعيجغ ي ي إال ... نَّـ ي ِوما تو ِ ِ ْ َ َ َ

ِبا ف (...ِ  .)طط: َّـ
)١٦ (ؠ  

ن عخلجيلكجعمل ظممثيع عجلتخصفع جلمبمث هن ومتلك هنىغُّـيط جلمتلكُّـملَّـَّـلك ش نقجن جنهئ ه جعلكجنتهبثمث
 : عجنمئمثلكقش نقجن آلهنيعُّـ

هث ظخميعغ. ص ق عمل مم  .ظقَّـلكن عجلهبهت
حكهت. ص هث ظهنهئ مض هثهي  .مم

قعن ُّـهبهئ عقمغلكجلهتخص هخممبمل عخفهسهثملش حملكآلخم هنهسهثمل عمل نعآلهنيععن عخفىعمم ي  هن عآلحمهئلكق ي
قش ن  عجنتهبثمث عجنىعه معخيتهبيط جلمبمث ي ظنيي خكَّـ ظخميعغ نظهنهئ جعلكجنمتسبمل جنمبجهبهت

هعخلجيلكجعمل ظخم هنهسهثمل و هن عجنمئمثلكق عجنىعه ستلكف عمل هنمئيطهنلكغي ن جلمبملوملي جلمبهبمثي ه معهئ  جنمبمتتمثجملش ي
 .ه ظنحكيش ظُّـٰهلكش نَّـ هنلك ي ستلكمغ عجنمئمثلكقالجفيط عمل ممخص ستلكف

ينهثحييعع آلر ي ظحفىع مض جعمثلكن ظهثحلكأل جعخييط ظن جعخل ظحمٰهمبمثشمثمل عجنتهبثمثه ت جعلكجنمتسبمل ي
 .جنمهمتلكجلملجنمبمئمثلكق مض َّـىعن ع
عن : ل ظه )١٤ الفصل ( أن قلنا َسبق: قحس عإلجنىعجن خملكم  ق ) ضص(جلمت ظ

طابةّنإ: معمسجنمث عخلجيلكجعمل نهنمهجيمبحلكمع ل مثيلِ  القياسُ تعتمدَ ا و . ِ وا
قيقة مثيلُ تعتمدِا ُ نظرا إ أنه أقرب؛ أِ  ا ّ نِةّ العامِأذهان إ ً   ُ وأم

ط. همِنفوس اءُ يقعِابةوهو  ا ه عجنىعه ظحق َّـىعن عآلهثحلكظ جغالجغمل.ٍ ثالثةِ  أ  َّـ ي
شمعخييطف ظهثحلكظ عجللكهن عجنىعه ُّـخييط ظجفيط عآلقمملكن عآلقجعخيمل عجنت معمبحىح مض عجنتهبثمث  .ي

ي هن ظهثحلكظ عجنتهبثمث َّـ عخفتخيلكقمش نعجنىعه معمئيطن قمميعن مض ظجعحلكغ ينمعجنمتح عآل
ق نَّـمثألمل معمسجنمثهيهتلكش حممشقع هنلك ظقعف عخلي عحلجمل عجنبلكغ عخللكهنيغ مض جيمثمك ظن ُّـمئمت عجلهبهت

ُّـمل جفهئ خظو ظن خكخيسو جلمف خظوجعحهئ وش عحكتيطم جلمبمث هن حفالم مع  و ظن خكخيسي

عمغ هثمهحق عجنيطُّـ) ص( .ضصضك: ممتلكغ ظحكلكق عيخمتبلكقش حف
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ف مغلكهن مغ ه جعمثمتهتخصش حممشقع هنلك ظقعف عخلجيمثمك هنثال ظن سهب ظن ُّـسمبمك وظحفيعش نقجن جن

 جلمف قجن جعحهبمبهتلك ظن حكمببهتلك جل جلهبيعنش نعجللكهن َّـ ي جل قُّـيطش عحكتيطمهظهيمل
 هخكجلكل ل ههنثال ل هش حمهئخص ظن جلهبيععو نعجفيطغ... ظنومليجعمث ظن جفىغوملي فُّـمتمثوهنيطقحكمل عمل عيهثتخصظ

ه عجنىعه مغخي جلهبيعع ُّـمئ ي ظجعيطعَّـلك مض نمغ عآلجليطعظ حمهئىعجن قُّـيطش نقجن آلنهخكجلكجلمل
خم َّـ  ي حتهن جلمف عجنجهجلكجلمل نعجنهييطعظش نممىعجن قُّـيطش و مض هنيطقحكملي معيعجعيظهثَّـىعع عخف

يحمهت يجعيط ظن ُّـتحمف ه جعخص ُّـتحمف جع جلهبيعي ين نُّـتمسجع جلخصي  .ىعجني ُّـتمسجع جلمت ممي
 :قحس عإلنجنىعجن خملكم 

ون.١ اكَ أن ي مثِ من أجل اش طلوبِل ا مً  معِ به مع ا  ُّةه العلّ أن يظن 
م مثِلح ش نقُّـيط عخفهبث نَّـ عجنهييعلش زث جلهبيعن َّـ عخفهب. بهِل  ا ش نَّـ عآلظ ي جع

عجفيطغش نَّـ  عمل نعحلهئ َّـ عجنجهجلكجلملش نعجللكهن َّـ عيهثتخصظ يُّـحي ظهث عخفيطقحكمل عجن ي
مثيل. مل جنجهجلكجلمل جلهبيعنيعجنخيمب حو هو ا نطُوهذا ا ي تقدم ا مَ ا  َ فيه آخرُ ا

زء اِا  . عجنبلكغ عخللكهنيغ: ظه. ا
ون.٢ شابهَ أن ي سبة فيهماِ من أجل ال ما ً: كما يقال مثال،  ال  ُ تواضعَزادّ 
تعل عةُ زادت معارفِّما ما ِألرض، ٍه  ياه،هاُفاض اَزادّ  ها ا درت إ ةُ ا كث  ُ ا

ُّـمل جفهئ عآلظ.ٍعة عقف عجنت معيطجل عخلجيمثمك يحكتخيخصم عجنتهبثمث جنت   هن عخف
ش َّـ عجنتجهلكجع مض عجنمتسبمل حممثهتخصي جلمبيظهث ي ُّـحيوعجنهييعل جللكهنعمل  لك ينخف. مل عحلهئ مض عآلظ

س نممىعجن عجنهييعلش نعهثخص مم هنمتهتخصو حملكآلظ جنمثيغ جعهبهييعفشعجنمتسبمل عمل ظخكلكق هخمٰهمثمل ي  هنمجمبمل ي
ن عجفيطعرلك  غ جلمتيطَّـلكش جفمثهن معهئ هال جع نعآلحفيعه هنثاليثجحيُّـمهِّـ عجنسهئ ش نعحلهئ ه

ُّـت جنسنملش نقجن جنمبجلكهن عجنىعه َّـ جعهبثلكجعمل عجنخيمبمل جنمبحهئ مض  يجنمبثلكهثمثمل ُّـيععف مع
ضمثح هن حفالم عجنتلكمظ  :عجنثلكهثمثملش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع

جلملهقعفغ عآلقك عهثخهيلكضلك عهثحيطقغ عجنمثهتلك عخفمثلكن عجنهئثي مممبخص :األؠل  .وحقغ جع
عض عخفتخيمبي مممبخص :اخزظع جلمليقعف مع  .و قعفغ هنخيلكقحم جع

م عجنمتهي عجنهئثحق:احلسم جلمل نظ  . 
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ف عآلَّـمبمث:اجلصخع  . عحكتحمئلكخم جعحسبسمل نعيحكتحمئلكمش نممي نمغ
عضخيعقنش  عض ُّـمه عجنمث عجنمتهي عجنهئثحق جعسبمك مع  نُّـىغفعف شعجنجيلكجنمك عخفت

عضخيلكي مممبخص ممىعجن  .هعقفعف مع
ون من هذين الو اكُقسم قد ي شابهُ االش سبةُ وال  جعحمثهن ًحقيقة ِ  ال

ن عآلحكمتلكف مض مم يلك نجنمثيغ مصلكقُّـي هنمتهتخص جفمئمثمئمثالُّـهئ هعقفعفغ عهثحيطعقع ي مممبخص هلكش نعآلقكه
ش جفمثهن هثجيط ظنهنظمبهتلك هنمثلكن عض  .س عآلحكمتلكف جفمئمثمئي ظممثيعش نممىعجن جعلكجنمتسبمل جنمبجيلكجنمك عخفت

ون واقعُوقد ي رأي ا سب ا م  : تعاِ كقو،ِ  م  وراة  لوا ا ين  ْمثل ا َْ ُ َ َ ُ ُ َ ِ ُ َ َ

مل أسفارا مار  ًملوها كمثل ا َ ُ َْ َ
ِ ِْ َْ َ

ِ َ َِ
ْ

ِ
َ َ نفقون :  تعاِ أو كقو...ُ ين  َمثل ا ُ ِ ْ ُ َ ِ ُ َ َ

بل تت سبع سنابل   س يل ا كمثل حبة أن هم  س وا َأ َ َُ ُْ ُ ُ ْ
ِ َِ

ِ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ
ٍ ِ ِ

َ ِ ِ ْ َ ٍة مئة حبةْ ٍَ ُ َ ِ.... 
هحملكحلخصق عجنىعه سهب ممتبلك ي ُّـمتلكجن هن حسمبهتلك خظ  ي ه نعخمهعجنتخيمكش نَّـىعع ظهنيعي عي ه

ش نممىعجن نعخم هن ي ُّـتحهب هنسهسنجنمثوقُّـمك حممث ن حصلك ظَّـالي جغ هملي  .هي ُّـهئ
ون سب رأيُوقد ي لوحُ يظهرٍ  ه ِتّ صحُ عدمُعلمُ و،ٍ وهلةِلّه ألوُ سدادُ و

عقيب طِعمر كقول ،ِبا سقيفةَ يومِابّ بن ا تمع: ِ ا  .نََر اثنان  قُهيهات ال 
ك  ـن َوالقر حر بل ـبا ي يُا انُقرنُ ا ع ك رد، به ا ِا  قول بعضّ قال ذ ً 

م أمٌا أمّمن: ِاألنصار نما أن،ٌ ومن رَ اإلمارةّه أنُ غرضَ هذا القائلّ ب رًةّ  ا و  ًةّ 
م ان  وقتَتمع ال  أن ،ل يهّ ح يصحٍ واحدٍ أم ش  اث  ِه باجتماعُ 
قغ عجنت جليعضمتلك عجنتهبثمث عجنىعه مغلكظ  .ٍقرن هظنيُّـهبهئ جليعك َّـىعع عجنتهبثمث جعلكجنمه  :ي

 .و نعجفيطو عمغتخصل جعخيحقُّـ مض خميعن:األؠل
 .و نعجفيطو عمغتخصل ظهنحقُّـ مض نخممن:اخزظع

 . عيحكتحلكجنمل:احلسم
 .همئيععقش هنثال عحصيعف نعخفيعف نجليطن عيحكت:اجلصخع
ن ظهنحقعن مض نخممنعقنش   هن خمب ظَّـ عجنسمئمثهيملش هط نعجفيطو نعجفيطوي ُّـهبهئ ظن ُّـهئ

 .نظحفيع هن عخفخيلكقضخل حص
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ف جعخيحقُّـ مض جفب مغ وحمهئخص ظهث ي مصلكم جن ف و نعجفيطي مغ ش حمهئىعجن ي مصلكم جن

 .و نعجفيطوظهنحقُّـ مض قهنلكن
ش ظهي عهثخص َّـىعع عجنتهبثمث ن جعىعجن ن ُّـجيلكجنب ن :يُّـمهِّـ حممثخص جن مملكن عخفخيلكقض  ُّـجيلكجنب

ف ظهنحقُّـ مض ظن مغ ش نعهثو نعجفيطوجع يش نجنهئ َّـىعع مس ُّـهئ هنمتهت خص ظقعفنع ظن ُّـمهبِّـ ظهنيع ي
 .عجنجييعحملكن جلمف عحلهئ عجنسمبجيمل جلمف هثح عجنتيطعنمش جعحمثهن ُّـتمتلكنغ

ُّـمل جفهئ عآلظ عجنمث هنجعلكجنتلكمظ حمخص مكمت عخلمبمثهيمل جلهبيع جع عخلجيلكغ حميعجللك ُّـيعُّـيط مع  شي
 .جنمثيغ ممىعجن جعخييط عجنتخيمئمثمك نعجنتيطخممث

 يُّـستيطم جلمبمثهتلك جعمبىغنن عمغتخصل جعخيحقُّـي جفت عحكتحلكجنمل حممثخص خملكجن عآلهثمهلكق ي نجعلكجنتلكمظ
ومض خميعن و  .و نعجفيطو

مثٍ استحالةُّةه أيّ أن تمع،ل به  ا ان  حبلَ وهو أن   ،قرنان بهُ يٍ واحدٍ بع
ن  آنَ اجتماعُ هذا القائلَو أراد مث ُ فاالستحالة؟ٍ واحدٍ أم ه ال  ِل نفس ا

ي خملكم ظن جفهئ عآلظ عجنىعه َّـ عمغتخصل جعخيحقُّـ عيحكتحلكجنملش جع ي و هن: ظه،ل بهمثا
ش نعقع مملكن جفهئ عآلظ عآلهنهئلكن حمال ُّـت عيحكتيطيم جع جلمف عهنتمتلكل  يهنجههئ مض عهنهئلكهث

ف ظهنحقُّـ مض ظن م جعخيىش عآلهثمهلكق قجنو نعجفيطونمغ  نجنمثيغ شش عن مملكن عخفيععف هن خم
 .جعىعجن

ون.٣ مثيلَ أن ي سب االُ ا اك  ر، باالسم فقطِش   ُ وقد ينط هذا األ
بِغ ت ثقِهّ ا ون،ٌوهو مغالطة. ِفّ ا طابة حيث ت ن ال بأس بها  ا  ً مقنعةُ ول

وجبة ستمع بصدقًو ِ لظن ا   .هاّ
ب:ُمثا طيبَبّ أن  مدحُ ا َ شخصا و َه ألن شخصا آخرً بوبً دوحٌ    هذا ٌ 

شاءم،ُاالسم ذمٍن شخص مَ أو ي ساوئ باٌه معروفُ  اسمَ آخرّ ألن،ه و  ، وا
م عخلجيمثمك مض عحللكجنمل عآلنمل ن خكجلكجللك نعحكهب جفمثيطقش  ل ههنثال ل حممثمئ هنمممث ي معهئ

يجفمثهن ُّـستيطم جلمف خكجلكجلمل جحيطنجف جعمسن ه عحكهب جفمثيطق مملكحك قجن عجنىعه ظجعيطه ذنجعلك ي
 : ُّـىغجليمسهثهن عجنبسلكجنمل نعآلخميطعن مض عخفخيلكقم نمم
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 خكجلكل     عحك قجن عجنجهجلكل  عحكهبو هنيمم

 عحكهب عحك قجن عجنجهجلكل          َّـىعع 
َّـىعع خكجلكل . 

ن هثىعي ونممىعجن مض عحللكجنمل عجنثلكهثمثمل جفمثهن ُّـمئلكم جنجهخيس ش نمممث ي معهئ ه ُّـيععف قهن ي
يحكلكخمجيلك نظهثمن قُّـيطش جفمثهن ُّـستيطم ه  و عحكهب قُّـيط جلمف عحك خكخيسي جلمف هثىععجنت جعمسنه

كش نمم  : ُّـىغجليمسهثزحكج عخفث عآلجلمف مض عجنمتىععجنمل نعجنسمئ
 ه حكلكخميشههثىعم  عحكهب عحك قجن عجنمتىعم عجنسلكخميش  و هنيمم

 عحكهب عحك قجن عجنمتىعم عجنسلكخميش          َّـىعع 
ه حكلكخميشه َّـىعع هثىعم. 

 .السىعم عجنهئمقه مض عجنمئمثلكحكخلش نقجن جنهئىعغ مم هنمتهتخص ل  عخلجيمثمك:ظه ل يجنهئمت
شبه ونُو ابَ أن ي    :جاّ األرُ قولِ من هذا ا
  مُهِعـدُ بِ دم  مقدارُيزداد

 

شهَتزايد  شمسَ إثرِب ا     األفقِ ا
 

م ايدَفح وعِ ب ِ قياسا  تزايد،ِةّ األحبِعدُ بِ  مقدارِ ا شهبً ِ  بمقدارِ ا
شمسِعدُ بِتزايد اك؛ِ  األفقِ ا وعِ الش شهبِ ا وع؛ِ باالسمِ وا س ا ُ إذ  ّ 

شهب ازاِبا اكً،  بيبِ والش شمسِ ا بيب؛ِ باالسمِ وا س ا ُ إذ  ازاّ ً شمسا  ً. 
ُّـمل جفهئعقنش  ومخمن مع  .ي عي يحفيعش جعسبمك عخكجكعممهتخص مض عيحك جنمثيغال مغىغألي
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 عخفجهلكمغيعغ نعخفمتلكحميعغ :هلك جغالجغمليظش جلمف ظظمتلكم عخفخلكلكبلكغ نيعخفمهمتجعخييط ظن ظنخمهيمتلك 

ض عخفمتلكحكمك جنهئش عخفجهلكنقغن يظقعف ظن ُّـمتب نُّـجهحق عمل عخف  َّـىعن عآلظمتلكمش  هنو ظمتي
عض مغلكَّـىغغ وحمبيطظ جعتهبهتمثيط ُّـبخل ذنقغ عهنتالم عخلجيمثمك خف  هن َّـىعن و ظمتي جنهئي

 .عآلظمتلكم
اب األو١٤الفصل   َمّتقد: قحس عإلجنىعجن خملكم  عن : ظهل  ِلّ من ا ) ضص(جلمت

وضعّأن: هن عجنهيمه عجنثلكجنهنش عجنبلكغ عجنسلكفق ل صناعةِ  اصطالحَ ا   :ِ هذه ا
ونِ من شأنٍمةّمقد بيتَها أن ت ِ جزءا من ا وضعُوهو غ. ً  ِ صناعةِ باصطالحِ ا

دل لةّبل إن، ا وضعِ ما هو بم دلِ  صناعةِ ا س هنا ِ ا :  ـ أي وهو،ًنوّ 
نبطُ ٍ قانون: ـ ُوعا واضعُس قد: أيُ منه ا طابيُماتّ ا ض هنجهجكم.ُةّ ا  ه عق عخف

ض مض عجليطم حمهت عآلظ ظن يظهنلك عخلجيلكجعملش نمض عجليطمش مض :  جعخل هنخيمتمثخلسجنهيحي عخف
قغيعجنمئلكجليطغ عجنهئمب همثمل عجنت معتهييعل هنمتهتلك خمٰهلكُّـلك هنجههت  مض عجنمئمثلكق ههنملي ُّـهبهئ حصلك ظن معمئ هنمئيطي

ض َّـلكَّـمتلك حمهت عخفمئيطيهنظش يعجليطمظ . ههنمل عجنت هن خكمسشلك ظن معمئ مغىغظع مض عجنتثبمثمنيلك عخف
لع: مل ُّـمئلكم جنيهنلكغ عخلجيلكجعمثينعجنىعه ُّـمتتمي عخفمئيط ض مض عجليطمطجنمت  عجنىعه ش حمهت مملكخف

ن جعيطنق عهثتلكف عخفمئيط  .مليهنلكغ عجليطجنمثيُّـمئ
قلً:مثال مِ يقال  ضدِ ا واضعُستخرجُ إذ منه ؛ٌنوع :ه إ ضد من ا    ُ ا

وصلة لمليهنلكغ عخلجيلكجعمثيعخفمئيطل  طلوبُ ا طاِ إ ا ن خااإذ: ً فيقال مثال،ّ ا  ٌ 
ستحقّعدو مَ،اءة اإلسًا فهو  ستحقّ فأخوه  ن صديقا فهو   فهذه. َ اإلحسانًا 
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ُالقضية هنمل ي عخفمئيط:ظه. ملي هن َّـمتلك هثجهألمث.نوعو من  شهملي حفجيلكجعمثههنملي هنمئيط: ظهٌوضع ّ

ل عجنىعه َّـ  قغ هثجهمسغ نعحكتمتبجيمن هن َّـىعع عجنمت معخفىعمم ضدِنقل ا  إ  من ا
 .يخييطن نعجنمهيطُّـعجن: عن رلكي نعحلهئ َّـ عآلحكلكظغ نعآلجفسلكنش نعجنٰهيط،هضد

ّثم إن مّ جادلّه  ن ا ضطرُا  واضعِ إ إحضارًاّ  عدادِ ا ها  ِ  ذهنه و
نبط تاجَس قدُ منها ما  شهورةِماتّه من ا طيبِ، ا ك ا  َه أن ُ يلزمُ فكذ

عد نبطَ األنواعيه و س تاجَ   واضع ُ منها ما  قدـ ه من ا قنعةِماتّا  ، ـ  ا
عض جعلكجنمتسبمل جنمبجيطمظن عل جعلكجنمتسبمل جنمبخجيمثمك ظن جفخن عخف يقجن آلن جفخن عآلهث  شي

يُّـخيخل ممال
ههنمتهتخص جلمف معىعمميع عخفمئيطهنلكغش نَّـ ظحكهت هن جفهيحيهتلك مجمثخيلك نعجفمهلكألهتلك ه   ي  .ي

ٍ  أي صنفٍ خطيبو فاوضاتِ من أصنافّ طابيِ ا  ٌةّ خاصٌ  أنواع،ِةّ ا
صٌيةّ ُوقواعد ستفيد  ه نقجن آلن عآلظمتلكم عجنثالجغمل هنتميلكُّـيعغ؛ِابه منها  خطُه   ي
ين مم هنمتهتلك جعمتهييغ عخفمئيطيش نهن َّـىعع ي ُّـخيمئ ظن ُّـتمئههنتبلكُّـمتمل ن هنمتهتلك يهنلكغ عجنت ُّـتمئس

 .هعيحفيعش َّـىعع حفمب
وجنهئ ظمتعقنش  ضي عجليط حفجيلكجعمثس حفلككه هن ه حفلكظملهملي ُّـستمتبيش هنمت خم  . هبلكي

ب ك اقت أن ن يناسِطابة اِ  أصنافِ هذه األنواعِ  بعضَهّف الس  ِ 
بيه لت واضع،هاِ  نظائرِو دلِ كما صنعنا    : فنقول،ِ ا

)٢(ؠ ؠؠت ؠءء   
ق عجنتلكجنمثمليعخفمهمتجنمئيط معمتلكنم   : عآلهن

 .عجنتىعممحق جعهبخيمت عخفمتلكحميععغ. ص
 .نمغ عجنجهب جعخل عخفمتلكحميععغ نعجليطم. ص
 .ظنمغ عيحفتالم جعخل عخفمتلكحميععغ نعجليطم. ص
م جلمف لكبمثخيمل َّـىعع عجنمهمت هن عخفخلكلكبملجعخييط عجن. ض عل ي معتشخم ٰهِّـ لكبمثخيمل عآلهث

 .عجنت ُّـمتبمي عحكتخيخصحصلك حممثهتلك



 ٣ ـ ج  رشح صتقب اينفطن................................................................................ ٣٩٠
حث   َمّتقد: رمحه اهللاضلضن صقل  مع  )  اينخقشبقتقفأصف( ١٣ا

نافرات ّ مدحا أو ذمُبتُها ال تّ أن:ا ألشخاصً،اً ِ إما  ألشياءّ  ما هو ِ باعتبارِ، أو 
اصل الُا طيبُرّ فيقر،ِ  ا دحَه أو نفعَفضيلت ُ ا هما   ضدُرّ أو يقرِه  ا

م ن. ا نافرٍمنافراتيت ّمُما سّو اسُ فألن بها ي تلفونُ ا روم، و  َهم قهرُ بعضُ و
يانٍبعض ٌ للا صام صلضفقه آقغق زنلصري.ِه بقو و ً  ورنسبك زنسفقك للا ، رنفعفى اينفقصمةّ

 .ضه اخلطقرنك هبلا االسن
احية شبهِومن هذه ا طابةُ  دلُ ا  للا اضضفم أومنل ومنه ، إذن.َ ا

ٌّي اخلطقرنك واجللل، ولو أن لفقك شمصش لسعى صن ضففام َ رنش صفقشتٍاسرتاك ّ
ن .ضفغفبك شٰى اضطمف اآلىنم   : من وجهُما الفرقّو

طابةّنإ .١ طيبُ ينفردِه  ا دل،ِه  ميدانُ ا ونِ و ا مُ ي لخصمُ ا   
دالًاّ وردًوابا وجًسؤاال ّ إال  مم اخلطقرنك ال لومنلّققه لفغه زنفخقم للا اضومنه رنً. و
ّ ولو اخلطقك، لو اضلي لغمر ولستلل ولستفتك ضه دون أن حيقور ٌ واننلٌشمف ّ

ّولمد شفقه، وللا رنخالف اجللل ننقك جيفم شمصقن ٌّ وصل منقء صن رنبضقشته ،ُ
 .وشتقده اضلي لملل ضه ىنالضه االقغضقض شٰى اآلىنم

طيبَ غرضّنإ .٢ ستمع  عملَ أن يبعثِ ا سنةِ األفعالِ ا نفِ ا  ِرّ وا
ئةِمن األفعال س جردِ ا ِ ال  دحّ مِ ا جادل وا س غرضُ، وا غلّه إالُ ل   َّب ا

س هم،هِخصم االختصار. َ أو ال يعملٌ به أحدَه أن يعمل ول طيبُ غرضِ:و  ِ ا
فضولِ ونقصِضل الفاِ بفضلِ الغُإقناع عمل،ِ ا كَ   ُ وغرض،  مقت ذ

جادل مِا افِ الغُ إر كِ  االع   . بذ
ّاضغقرق اآلىنم رنش اضضفقشتش لو شٰى ضستوى اضغمض، ننقك إن صمض 

 شٰى وصغه، وضقم ّاخلطقك ضه ىنطقرنته لو اإلصفقع اضلي لماد ضفه اجلمي اضعفش
 .ّ إالحقم واإلسغقت ضقمصلضن اجللل ننقك لماد ضه اإلصفقع اإلص

رفقُّب يتطلَلّ فإن األو،ٌ بعيدٌو األسلو بون لَ ا   َ واالستحواذَ وا



  صطص ...........................................................................................ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل
خاطبِشاعر ا ال  .خفلك خمب هنمت نخفلك مغيعه جلمف لكب هنلك ُّـيعُّـيطينعي  ، ورضاهِ ا وا

كُّبيتطل فه يتمَ غرضّ فإن؛ ذ و اع َ ح  صمّ رغما مقهوراُ ا  ً ً.  
كإذا عرف طيب ط عقع نخمهيمن جلمف لكبمثخيمل َّـىعع عجنمهمت هن عخلجيلكجعملت ذ  ِفع ا
نافرات ونِ ا ِلعا  أنواعّ مطَ أن ي الً   .هاِ وقبحِ األشياءِ 

عل ل:عآلهث ض مض عجليطمش نَّـ عآلظ عجنىعه هثستمتبيش و مج هث ش نَّـ هنمئلكجع عخف
 .يمل عجنت معهيمثيط مض عخفيطف ظن عجنىعنيهنلكغ عخلجيلكجعمثيهنمت عخفمئيط

ءو الٍ  سبهٌ وقبحٌ  قف .  ي مملكن هن عجنيطخممل جعهبهئلكن عُّـيععف َّـىعن عجلهبمبمل هن
م هنثال ش حممثمئ سان ط جعحسبه نخمبِّـه مجلكمو خظيعق جنهئ: هعجنتخيمبمث اِف اإل  ِ بالفضائلُ 

رذائلُوقبح ا األشياء،ِه با اِ و  
ُ

مال الئقةِ صفاتِا ب  .ها بنقصهاُ وقبح، بهاِها ا
سانّثم ونُ فضيلتـ ً مثالـ ُ اإل لكةَه أن ت اتَ تقت فعلٌ   سهولةِ ا  ٍ، 

كمةِكفضيلة شجاعةِ واإلحسانِ والعدالةِ والعلمِ ا كرمِةّ والعفِ وا مِةّرو واِ وا  ِةّ وا
لم رأيِ وأصالةِوا بع،ِ الفضائلُوهذه أصول.  ا ما يدخلُ و ُها  إليثارّ تها  ي ِ   ا
ت نوعُيدخل كرمِ  ون،ِ ا ما ي ُ أو  ياءّ ا  با  ِ س ونً ي ي لعفُ ا با  ّ س ما ،ةً ّ أو 

ون مِ األمِ كص، عليهاً عالمةُي رِلّ   يلِ ا ّ فإن ،ِ  األمانةِحافظة اِه  س

ص ي ظقعف عآلهنلكهثملش حممهمق عآلهنخل جلمف حتهب قحس عإلي نجنخيمب .ِ  العدالةٌ عالمةَهذا ا
ه ظهنلكهثت عجنيعحممث  .يعخفهئلكقن مض حكبمث عخفحلكحمحيمل جلمف عآلهنلكهثمل ُّـيطم جلمف هنست

ِوأما با األشياء سانِ غّ  فكماِ اإل
ُ

صول صفاتِا  ةِ ا طلو ثلِ ا وقد  ،هاِ 
ء :قلنا الٍ  سبٌ وقبحٌ  ارُل فكما،ِه  اِ ا  ـ مثال ـ و

ُ ًِ ا  ا باشتما
رافق حتاِجِا ها وسعت ا الءمةِ بنائِةّها وجدِ إ وق العامِ هندستِها و .  وهكذا،ّها 
مال دينةُو ا ـ ًـ مثال ِ ا و

ُ
سعة سيقِ شوارعِا  ةِها ونظافتِها وت ها ِق حدائِها و

راحةِ وسائلِوتهيئة   .وهكذا... هاِ دورِ بناءِةّها وجدِها وهوائِ مائِ وحسنِ فيها واألمنِ ا
ي جعخص ظن عخلجيمثمك عخفخيتهبيط جلمف َّـىعع عجنمهمت هن عخلجيلكجعمل ُّـخيتهبيط جلمف عخفيطف شعقن

ينعجنىعنش نرلك هنيعمعبجيلكن جعلكجلخصم نعجنمئبِّـش نجعخص ظن جنهئ ي  هن عآلخكمثلكظ مجلكجن نخمبح و خظي



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صطص
هيط جن هن عآلجفلكلكمل جلمبخص نهنخييعحممل حمالجعش جعيعخللكك ه  جعحس نخمبِّـ عآلخكمثلكظ عجنت ُّـيعُّـيط ي

يمعمتلكنحصلك هنيطجفلك ظن قهن  .هلكه
ك طيب باإلضافة إ ذ ون:و ا ِ قادرا  مدحَ أن ي  ٌ ما هو قبيحً

مهور قد يظنَبمحاسن ستحقّ أنُ ا ما  دحّها  ناءُ عليها ا  َرّ مثل أن يصو، وا
ِ بأنه من بابِ الفاسقَفسق

ةِ لطفّ عا روحِةّ وخفِ ا صو،ِ ا ها ّ أنِ األبلهَ بالهةَرّ و
رةُ وصفاءٍ نفسُساطة ورٍ مباالةُّة وقلٍ  نيا واعتباراتِ بأ ق جفلكممخص ظن ،هاِ ا ه نُّـمه ي

ههثحيلكهنلك حفلكهثخيلك حفلكضخيلك آلهنالظعغ عيحكتهئبلكق عجنخيلكخف جلمف ظهث جفهئمث ي ه ه  سجكن عجنهلجلمل ه
صو شمليعجنيطنجنمث بَرّو اس ِ عوراتِعّ مت مِا بَازّ الغمَازّ ا احةّ بأنه  ل ه ال ّ أو أنِ 
يلُتأخذ قِ قولِه  س ومة ا ق عجنىعه ُّـثحق عجنهيت هن حفالم عخفىغعف ،ٍ الئمُ  ي نُّـمه

يجعمسهث حفهيمث عجنحي جنجيمث عجنخيهلغ صو شي مَرّو ا رَ ا سهَ ا ّ بأنه  رشوةُلّ ِ  با
ور اسَأ ق حواِ ا ق...همَ و و عحللكمم عجنىعه ي جلهتيط جن جعهبخييعممملي جنهئ عقع ظ  ني و

لكمتمثي جفتوهنجيهب جن جعمتىغعم ن ظجن هنيعغي نعن عجلتيطه جلمف مميععهنت عجن ومل مض عجنمث يش جعجهت ي
عن عآلجنبسمل عجنخيسهئيعُّـ ش يظجن مع مع نمعمتتهت ظحكهي  يمل نعجنمتمثلكخكخل عجنت معبيطظ هن معيعخم

ق عخفمتجي جعمسنَّـ فقمغلكمع قغ هن ظ  .حممبخيهبيعه ي مصلكم آلفقعمغ حتمن ظ
ن رُوهكذا يم و رذائلٍ كثُ  قائصِ من ا شبه،ِ وا ونُ إ ما   من َ أن ي

كماالتِالفضائل مهورِ  نظرِ وا ل جفهئهبملمس ممِ، ا ق عخلمت هن ُّـمه  ش نعجنجهجلكجلمل نعجنبسلكجنملي
قع نهنميلكهنيعغ ههت ه ق ظهثهيلك هثحييعي جغ شي ق عخفىعمم هنَّـ جنمبجهبهت ه ه  نَّـ ُّـمئب َّـىعع عخفست

ُّـيعط  !!عجنهيلكضِّـ هن عجنتح
ك  ذ نـ ِ  العكسـو رُ يم و لةُ  شبه،ِ من الفضائلٍ   أن ُ إ ما 

ون رذائلَي قائصِ من ا مهورِ  نظرِ وا حافظِ كوصفِ، ا ه ّه بأنِ  دينِ ا
مجاف شجاعِ أو وصف، خرا أو رجٌتّ م نونِ ا ٌ بأنه   ِ أو وصف،ٌرّ متهوّ

م كر فِا ٌ بأنه  كث. وهكذا... ٌرّ مبذّ تاج من هُوا  .ِ نظرِعدُ وٍ إ حذلقةُذا 
ي هنلك خضيطن مغمبمثلك مض ظقهنمتتمتلك َّـىعن هن حفالم عجنهيٰهلكألمثنَّـىعع  هلكغ عجنت خضخي عجلبلكن خكجلكجللكهي
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قع ظن مغبلكهثلك ه هنمتمئجيخيمل عجنمتحيحقش نعجنجهجلكل خكجلكجلملهخكجلكجلمل ه هنمتمئجيخيمل عجنمتحيحق عهنلك هنتهت ه ي ي

 .ه خكجلكليظهثُّـمئلكم جلمت 
ذ دحِ مقتضياتَ عرفت وجوهو ن،ِ ا ت بَ أن تعرفُ يم  ِ مقتضياتَها وجوهِمناس

م ُ ألنها أضداد،ا  .هاّ
)٣(ؠ ؠؠت ؠءء   

عل عخفتخيمبيظهنلك   جنمبخجيمثمك ظن ُّـمئ جلمبمثهتلكش نظن يمئمل جعلكخفجهلكمغيععغ عجنت يجعيطيعآلهث
ن هنتهبهئمتلك هن عيجلتخصف جلمبمثهتلك جفخل عحللكمغملش حمهت عجنت ستلكمغهتلك مض عجنجههئلكُّـملش نجعخص  هُّـهئ ي

قف حصلك قيي  عيظن عجنجههئلكُّـمل ي هن ال حمالجعيط هن عخفلكن عخلجيمثمك جعهبمتلكخكإل ممشعجنحيمب نعجل  ي
ن عجنجههئلكُّـمل ظنخم ق جنهئ معهئ  شهنمتهتخص جنهئ رمثيط عيجلتخصف جلمبمثهتلك مض جعمثلكن عجنحيمب نعجل

 .ي نعجنىعن ظمميطشنعيجلتىععق ظهثهي
شاجراتَمّتقد: قحس عإلجنىعجن خملكم  اصلُّقها تتعلّ من أنِ مع ا ك . ً سابقاِ با وذ

يلٍ  وجهَ؟ هل حدثَحدث كيف َ ما حدثِيان دوحٍ  ومٍ أو  وجهٍ    ؟ٍ مذ
شاجرةُفتكون يةُ ا ً شكرا أو ش ً أو اعتذارا أو ندما واستغفاراً ًً.  

شكرو ونّ إنُا اسنِ بذكرُما ي ماالتَ ما حدثِ  سانا أو غِ و َه إ سانً  ،ٍ إ
يانَمّ ما تقدِ حسب اِ من ا اسنّ اإل ماالتِ األشياءِ عن  نافراتِ و  ،ِها  ا
دتَفال حاجة قههنملي َّـىعن هنمئيط.ِه إ إ غ جلمف ظهن ي معمئيطهنمن ُّـيععف هن حفالحصلك و عجفت
 . جنمببمتلكظ جلمبمثهتلك حممثخص ُّـيععف معمتلكنجن عين هن جعحهنطعجنتىعممحق هبلك

ن ب بيانّو ي ي تص:ُهما ا يةـ ب ما  ش دم وِاالعتذارّ ثم ِا   : فنقولِا
يةال تصح ش ورِ من الظلمّ إالُ ا  هن ه عق ي ُّـجههئ جللكخمطه نَّـىعع نعضِّـ.ِ وا

 .حفسلكقمع نعآلذعق جع عمل ينعن ظفهي جفت عجنخييطم عقع نخم جلمبمث
ورُوحقيقة ار: ِ ا يلِ بالغُهو اإل خالفةِ  س عِ ا ل رادةٍ بقصدِ   .ٍ و

ق هنَّـمتلك يجعيط هن جعمثلكن عخفيععف هن عجنهلُّـخيمل عجنت مغخيمبمن هنمئلكحكلك مض عجل يش جفمثهن عن ي
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قعش هعآلذعق عقع مغلكظ حضلكجنهيلك حصلك مملكن مغ  .همملكن جليطيي نعي ه

قصود ع من ُوا عة ما هو أعم:ِا ةِ من ا كتو ةِ وغِ ا كتو  ،ِ ا
ة كتو مُ مثل:ُوا لةِ األح يِ ا دني،ِةّ اإل وِةّ والقوان ا ةُ وغ،ِّة وا كتو  ما :ِ ا

عتدي منها، بعينهاٍةّ أمُ أو آراء، العقالءُ عليها آراءَتطابق ن ا  أو ِه قطرُ أو آراء و
وِهتعش كِ أو  ش نَّـ هنجيمب ش عقن. ذ ي عخفيععف جعلكجنهلُّـخيمل َّـ عجنهلُّـخيمل جعلكخفخيمت عآلجل

عهثخل عخفيعجلمث ومل جنيطه ظهنمليعجنمئ ني عظو ظن مجلكجلملو ظن حمألملو ظن خم  .هملي ظن نضخيمثهملي مملكهثمن عحصمثهش حك
ميع ُ عليها آراءَفما تطابق شهورات  ِا طلقةُا ي نخميط معمئيطن قمميعَّـلك ، ا

ا  من  . عآلخممثسملجلمتيطهنلك مغيعه عحليطُّـهن مض هنبلكفع اصوا شهورات ا  ؛ةّا
قعغ  قغومل هنجيمبمئملعيجفمثهن معمئيطن َّـمتلكم معمئسمث عخفجههت ن هنجههت  جلمتيط ه نَّـ عجنت معهئ

ش نعمل جضيطنفغ نوعجلهبمث قغ جلمتيط خم  . فنن ظحفيعُّـو نَّـ عخفجههت
هوة ِ: األخُومثال ةِ  العصورِ العراقِ عربِ باصطالحُا ّ فإنها عند ِ، األخ

تحِغ عةّ ا ةُ غٌن منهم  كتو قّ و أن،ٍ  لرجل ا  ِ ابنةِجّ تزوِ  منع 
و نمعسهب مض جعمبيطعن.ه من أجنعم يجفحق عجعمتمل جلهب:  حممثمئلكموعحلمثلكق ظحفيعه جعلوملي جليعجعمثي ش ي

و ي س آلجفيطيهن جغلك جن نيظشق  ظجلمب عجنمتلك:يظن جفحقَّـلكش ظه ن جلمف حفجيبتهتلكش ىمئيطى ظن ُّـي
ينجنخي عجع عجنخي ي سحق عجعمتمل جلهبي هخص معمتهئمثال نعذعقع ي نَّـ ي ُّـيعُّـيط عجنىغنعف هبلك نعهثي ه

ع جل عجنتمئيطن عجنمثهتلك و هبلك ظن جعجهخيسهنهثهئلكُّـمل ي جسهبهتلك ظهنيعنش حممشقع جلمب عجنمتلكق جعىعجن ممهي ي ي
عي نعي حفلكلكبخلش هن م ُّـهئي عي حمال ُّـمب ط نحك ن هنالهنخل مغيطع هن خمب ظهثهيسهت ههث ي

ن جلمف حفجيبمل عهنيعظغ ش عق مممث ُّـمئيطهن ي خميط جفحقَّـلك عجع جلهبوعخفجتهب  !!هتلكطي
ذن ابن عمِها من دون رخصةَّج إذا تزوّفاألجن ًهم جائرا ِه عدوه  عرفِها و

ُصبا وقد ي ن هذا العرف. هُ دمُرَهدً ن  عة يعدُو ةِ  ا كتو  ِةّ اإلسالميِ ا
ً ظلما وجورا وهاِوغ ا ّنأً ائرَا مُ هو ا  ُ الظا

خالفة ّثم عُا ل َ إما أن تقعِ  الّ فسِ أو العرضِ  ا ّ إما أن ّ ثم،ِ أو ا

ون اعةَ أو تقع،ّي معٍ أو أشخاصٍ  شخصَت ولةٍةّ اجتماعيٍ    ِ 
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وطن ةِةّ واألمِوا   ِ. والعش

لخطيب،و هذا ب  ورَشت أن يعرف اِ في واعثِ مع ا  ،َهه وأسبابَ و
تَ ال تقت سهوُوما  األسباب ون،هَه أو صعو  ،ٍ وقصدٍ عن إرادةُ وم ي

ون يف ي كُو اثو.  كذ طوُطلبُ تٌ واسعةٌ هذه فيها أ   جفمثهن؛التّ من ا
هعقفعف عخلجيمثمك علكالجللك جلمف َّـىعن عجلمتبلكغش مملكن جلمتيطن عخفجلكم عيمممبخص  آلنحك مض ي

هنمث  .مليعجنجههئلكُّـمل نعجغبلكغ عخفحيمب
نص:هُ فحقيقتُاالعتذارّوأما  ما ذكرُلّ ا  َ تظلّ شت ودفعُّمه ا . هِّم تظلُ ا

نُوهو يقع ر   : بأحد أ
ار.١   ً. رأساِ الظلمِ وقوعُ إن
ار.٢ ونٍه  وجهِ وقوعُ إن ً ظلما وجوراُ ي  نَّـىعع هنلك هثجيطن مض عخفمتلكخمجهلكغ .ً

عفغ مض عجنتلكقُّـىط عآلحكالهنعجنت معتمتلكنم نخملكأل ش جفمثهن عقع مس ريط عجنبخيىش ي نجف
يحضمبمهلك ُّـمقق هن حفالجن هنلك مغيعهش ُّـبلكفق عمل عهثهئلكق عحللكفجغمل عجنت ُّـيععف هن حفالحصلك  ه

قومعمئيعُّـيع مكمب ف و نمغ فغهظظال خفخييعمممل عجلهبش حمال نمغ مغ ه هنثالش ظن َّـ هن  ي نجنهئه
جملكظ هنجههئمبمل هن هش جفمثهن ظجغلكق جفهيمتملي عييعجنجييعحمخل عهثخص حفيعمغلك جنسظالف جنمثيغ  مض هعجنمي

ق جلمف ظحمٰه جلمبمث عجنسالن يعجنبخنغ حمخيعف جلحل ي نجللكألجهمل حل عخفجههئمبمل نحكلكقغ عآلهن
 !!ه جعمسقهههنلك ُّـيععن نمس ُّـمهمك ظجفيط

ا من األفعال إنّفإن ّ كث ً عدال حسنةُما تقعً ً وظلما قبيحة،ً وجوهً  ِ، واالعتبارِ با
ِإما من جهة ما من جهة،ِ القصدّ ِ و عةِ اختالفّ كِ ا ة ا عةِتو ِ  غِ مع ا

ة كتو هوةّ كما مث،ِا جنمثيط مس ُّـجهمس ظن ُّـهيخي هنلك يعن : همثمئلكم هنثال حمِ،لنا با حفلكجنيط جع عجن
ش نعهث ُّـيعغ هن عآلهنيع جعمئتمب نخمت ظظحلكجع خص نخم َّـىعع هثتمثجمل يحمخيمب هن هنلكجن جع هث

ش نَّـىعع : ملش جفمثهن خملكم حفلكجنيط جنمبحيعقيعحفتالم حصجلكغ عجنمبميمل عجنخييعجعمث عمم ع ظ عفحمأل

ش عجع حكمثمتلك) ص( .يش عجنهيمه عخللكهنيغش عجنحيمب نعيجلتىععق جعمسهث ي مكمبصطش كضف: عجنجههيلكظش عخفمتجي
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ش نو حصجمل خمبمثمبملُّـهيهت هنمت مض ي ظن عحللكقق عجنىعه ظهنيع هبىعع عآلهنيع مملكن هن يعمعهي عجنمئت
 .معمب عجنمئبمثمبمل

دمّوأما  افُ فهو اإلقرارُا س . ِ بالظلمُ واالع ك بأن . ًاستغفاراّوقد  وذ
ةَ العفوَيلتمس فضِ عن العقو وٍ من غرامةُ ما يلزمِ بإسقاطَلّ وا   .هاِ و

الستغفار واالعتذار حُ يطولٌب أساِو  ختتمب جعلكحفتالم عجنخيلكفعغ ش حمهتهاُ 
 .نعجنثمئلكحملكغ عجنت جنسهن

)٤ (ؠ ؠؠتؠءء   
عل عخفتخيمب يملش جع َّـ عآلَّـ مض يمئمل جعلكخفجهلكنقغ هن عآلجعحلكغ عخفهتهبيعجنبحهن مض عآلهث

يَّـىعع عجنبلكغش جفمثهن ُّـيععف هن حفالحصلك عحكتمتبلكك عخفمئيطهنلكغ عخلجيلكجعمث مل عجنت معسلكَّـ مض عخممتلكل ي
ق ظن عجل ش نجعخص ظهث جلمف عجلهبهت ش ظن معيعم هنلك ُّـمتبمي معيعمم ق جنهيخي هنلك ُّـمتبمي حمخيمب يهبهت

ش نَّـىعع ستلكف عمل هنمئيطهنلكغي جفت و جليطُّـيطغوُّـخيهب مض مصلكيغ وُّـمتهتىش جعهبجتهبخي  وملي حفجيلكجعمثي
و هنتخييطفغومليعخممتلكجلمث ن ي جعتخييطي يف معمب عخفجلكيغش حممبىعع يجعيط جنمبخجيمثمك عجنىعه ُّـيعُّـيط ظن ُّـهئ

ههنهسجغيعع َّـىعع عجنتمسجغحق عخلجيحق ظن ُّـهئ ون جلمف علكاللي عل خميطق عآلهنهئلكني  . جلمف َّـىعن عآلهث
ش هَّـمتلكم حمخيعقنش  قن جعمشهثجلكقن ظن عجنبخييط جلمت نمعيعمم  سلكنم عخلجيمثمك عخممتلكل مجهت

ش عق  ن هنمئيطنقع جلمبمث ش نَّـىعع عجنهيخي يجعيط ظن ُّـهئ هنعآلخمالل جلمت حممثخص جن مملكن هنتمببسلك جع يه ي
 .يي ُّـهئمب عحلهئمث جعخص ي ُّـستجيلكل

يّم: قحس عإلجنىعجن خملكم  نت  طيبُةا  شاورةِ ا مهورَ إقناعِ  ا   ِ ا
صلحتٌ ما هو خِفعل م وفيه  ورَ واإلقالع،همُ  ساوئ وا  ،هم وما يِ عن ا

ت اختيارُا يقعّعمّ إال َبحثُال ين  أَناسب اتِ  ورِهم من ا  أو ما  ِ، وا
ن  نفسه خارجا عن اختيارِ باختيارٌساس ن  ِهم و

  .همً
ألرضو ا  سبخةِهذا ا َـ فإن سوء ًـ مثال ِ ا رّ س باختيارَها و ِ ها ل

عغ عجنجهلكممصصك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(  .يش حممه مض عجنتمتمه نعيجلتىععق نمغ
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ِ زارع وال من أفعا ن،ما ن يم ونُ ول ساسَ أن ي ا  هم بأن ِ باختيارٌ 

زراعةّيتجن نً، فيها مثالَبوا ا طيبَ أن يوُ فيم دخلُ ا ك و  .هِ  غرضَ بذ
 :مظيش عجنتلكينَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عخفخجي

 عجنهيخي
 

         ي                    حتمن عيحفتمثلكق                                
 

          ي               جن هنسلكق جعلكحفتمثلكقَّـ                                                 
َّـمس حمهئينمعآليظهنلك  ن ظن ققعجلملوعجنخيمتلكُّـمل جعخيمب عمل ن ُّـيطجل  هن عجنىغقعجللكغ و هن عجنخيمب

حم  . جللكفهت جلمف جحلكقحكتهتلكىيع خنلكهتلك مض جعمبيطَّـ جنهئ مس خضيعيعجنت معت
ينظهنلك عجنثلكذ حمهئخص هنث جن ش نممىعجن ُّـهبهئ عجنتهبثمث جن جعخييطن قحس عإلي عخفمهمت ي

ق جعخل عجنهيمثمتمل نعآلحفيعهو جنمقمملكنو مصلكنقغوعجنسهئمت مض ظقك  . ُّـث
ش نقجن يجحلك عجنثلكجنهن نَّـ يظهنلك ن جنمثيغ جعلكحفتمثلكقَّـ ني جن هنسلكق جعلكحفتمثلكقَّـ

ش نقجن و ني هن جعخيمثيطومل نعجنت ي ُّـهبهئ حص حمخيمبهتلك ي هن خميعُّـمكيهبتمتخيلكغ عجنخييعحممثمملكخف
 .يي ُّـمتبمي جنمبخجيمثمك ظن ُّـتخييعك جنيجحلك  يحفيعش حمهتىعع و هن هنهئلكنومممتمئ مغب

نجنىعجن خملكم  يخميطق  ُأما ما ال يقع: ي ت اختيارّ ساس،همِ  س    به ٌ وما ل
لمشاورً،أصال س    . َضّ أن يتعرِ فل

شاوراتُّق تتعل الُواألنواع سِ با  ُّـهبهئ جليعك َّـىعُّـ .ّ  قسم رئ
عل عخفتخييطفغ هن حفالم عخفخجيينميعجنمئسهبخل نهنلك ُّـتهييعل جلمف عآل ي هن عآلخمسلكن جنسهث  :يش عجنتلكمظي

عل  عآلهث
 

ق عجلىغألمث ق عجنخيحيلكن              معتخيمب جعلكآلهن ي                معتخيمب جعلكآلهن ي  ملي
 

ق عخفلكجنمث  ي عحليعغ نعجنسمب    عخفحلكحمحيمل جلمف عخفيطن     عيمغتخصجللكغ عجنخيلكهنمليمل عجنخيلكهنمل    يعآلهن



 ٣ ـ ج  رشح حتصب اتسذق................................................................................ ٣٩٨
ورُقّما يتعل) ُلّ األوُالقسم(  األخور : اتطاد بصألخور اخرذصم.ِ العظامِ باأل

 خسخذشص اخطي ضطضط أن ضترصجصضص أن ّاخلذثة اختي ضزوم اتجتسع جسششص؛ البط
عة .ص األحسصعزص هبص ضرشسه يف جسسشّاترطحص اترس ًضستسك رصشطا خن   :ٌو أر

ور (.١ ةُاأل ا و.)ُةّ العامُ ا ولةِ صادراتِ من    ُقّ وما يتعل،هاِ ووارداتِ ا
وفاتِةّ األمِدخل طيب. هاِ و ب أن يطُفا صَلعّ فيها ي ها   القوان ال 

جارِ العلومو اِّة ا ادةٌ وما  دخلِّة وا وةِ  ز   وضسون خسخذشصهاِقص أو نِ ال
ٍ خن اخبذصل اخطي ال ضرضب ضطه يف تطحصٌخوحف  لّاتترذ  ضسزع هبص اتطضسص، وحطخك خنّ

 إج ص جن االتثاف، وحطخك خن اترسف ضرطل بهّاخطي أحرطبه اخظخصشص واخرس
 خستزطضط ّ، بل جسود اتشرسة اختشيتٍ جن اثتسثصر دتلٍ خشرسةّحسشظ حلاالجتطال؛ 

ضسبري أن ضسخف ّممص حشطا  .ضبسظ يف ذات اخشطّممص ّن اختزطضط اخلطج يف اخسززص، حص
ّن حصن خخثا يف بصب اخرطَ خُّ وحط.إخشه ّة، وضسبري أن حيشظ جسام بجظإلشً صت األتبصر ً

ٌوبرواإلط اختجصرب، حصهنص بطاحث وأخثصل ّ. 
رب (.٢ سلمُا طيب.)ُ وا ستغ عن معرفة، فيهُ فا  ِةّعسكر الِ القوانِ ال 

يِوالعلوم ر يوشِ تنظيمِ وأصولِةّ ا خِالعّ مع االط،هاِ وقيادتِ ا روبِ  تار  ِ ا
وقائع شو و،ِوا ادِ  وسائل،هاِها و الزمةِ وا لهجومِ ا فاعِ   به ُقّ وما يتحق،ِ وا

جاةُنّ وما يتم،ُا مةِ به من ا ز ون. ِ من ا ب أن ي رفا بمَكما ي  ُا يً 
ة ميَالغ نودِ  نفوسَةّ وا شج،ِ ا بُعّ وما  شحذ،همَ عزائمُتّهم و  ،همَ هممُ و
هو وتُنّو يلَ عليهم ا ون ألجلِ الغايةِ  س ار ون. هاِ ال  رفا بما َوأن ي  ً

وفِ األعداءِ  نفوسُي رهبةَ ا مَ وضعفَ وا أسِةّ ا  َعّ وتوِ من اَ وا
ز س  االصطالح،ِمةا ما  ك  و ذ ِ و ّ ديدّ   .ِ األعصابِحربـ بِ ا

 ،االشتدصرّ تتى ّاخلذشص اخطي ضطضط أن ضزسع اجلسط بصخزتصل واالثتبسصل حشه

.٥٩ص: اخخزصء) ١(



  ٣٩٩ ...........................................................................................صسصجص اخلذصبص
ٍالبط خه أن ضسون ذا خرطحص ٍ خسوجصٍ واثرصّ  : هبطا اخزرلٍ ذات خسصسّ

 .ٍال ضوادةزطخون بُ حش،ّاخطأي اخرسسطي اخطاةط اخطي ضذسإلن إخشه اجلسط •
ص اختي بذشط ّ واثتطجصء برظ اخسامذج اختصرخيش،اثترطاض برظ اختجصرب •

 .ّ ضبوا خسطحصع جن حطاختشم ححصزوا جت رشف اخطششص واآلتطةٍاشتدصر حوم
 . اخرذشم اخطي ضستذط اخخشطاء يف ثبشسه برصجّ جت اخحف األتطويظحشاخث •
ٍق اترتسط جت جسصرص حوة وخمصجبص األجطاء بسرص اخواة،اخثزص بصخسخ • بل ِ ال حّ
ٍ خن أخطه وبطحصٍ هبص، تشض جيرسه يف تثةّخسرطو ّ. 
حافظة (.٣ دنُا صُ والعلوم.)  ا طيب ال  ستغ ا  هاِ عن معرفتُها وال 

ناءِ هندسةُ علوم سحِ، ا شوارعِ وتنظيم،ِ وا تاج، ا ةُ وما  اري من ُه ا  
رِمياه ك،هاِها ونظافتِ طرقِها وتعبيدِها وتنو و ذ وت وخص جيطي زاخ... حتشخج . و

ّجمطاه خن آالت اخسبظ وأضص اخزدول، إذا اشحسسض خصدهتص ججظ جن تزع 
 إخششص، ةدصرحيتصةون يف اخالاتطضسص، وبسون ضطه األثشصء خسل بحسبه، واخسصس 

الحشسبري أن ضسون اتخث بدثا بسزطار تصةص حل وبشتوال أضل اخزدصإلل ، ال إج حلً
 ضسترصن به حشه بشضل اخزدصإلل واخدسصإلع، نوأضل اخثطوة خسشم، حشخث بام ضسبري أ

 .ضستذم به ثسل اتدسحصّممص وخص ضسبري أن ضسترصن حشه بشضل اخثطوة، 
ايع.)ُةّ العامُاتّاالجتماعي (.٤ سِ  يِ وا . ٍةّ أو سياسيٍةّ أو مدنيٍةّ من دي

صلحةف ي ِ ا ي لخطيبِةّا ب  ِ ـ مثال ـ ي
ونً عةَ أن ي رفا با  ِ سماوً  ،ِةّ ا

ِحافظا آلثار
لم،هاِرأًلعا  تّ مط،هاً ِا بأصولّ 

عةِ وفروعِ العقائدً   .ِ تلك ا
يةّأما ن خطيبا   و   ٍ

وهاٍةّ سياسيً ون، أو  ب أن ي صَ في ا بما   هاً خب
تنف ،ٍ وعلومَمن قوان خُوما ي   .ٍباتّ وتقلَ وحوادثٍها من تار

سيا تاجفا سياسيِ إ العلومُ  ةِةّ ا ورِ وا تاج واألخال،هاِ بأ  إ ُ 

.٦١ص: اتدطر اخسصبق) ١(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صصض
م،ِ األخالقِعلم ا حا إ القوانُ وا عيِ وا دنيِةّ ا  َّـىعع عجنمتح هن .ِةّ وا

قغ جن ش  عخفجه ُّـمل نفجل عجنيطنق عآلمممق مض عخفحلكحمحيمل جلمف عخفجتهب نقجن هن حفالم معمئ
ن عحللكمم يلك مملكن ظن حكخصنُّـي نضخيمثشعجنمئلكهث يلكش نممىعجن فجل عخفمتهتمي عخفتب مض معمتهيمثىعن ه ه

ينعجنسمثلكحكمل عحللكممهبملش نَّـىعع مممب ُّـتجيمبمك هن عخفتحيطغ حممث علك ي ي هالجللك نحفمقغي مملكن ي مممبخص شه
هظممثيع ختمهمهلك همملكن ظنخم نظخكيط معمسجغحقع مض عآلخممتلكل شي  .ي

ال طيبّنإ :ِو اإل ور َ ا د ِةّ االجتماعيِ األ ر ُـ السيما  حافظةّ   ِ ا
ون: فيهُ يلزمـ ٍ أو دولةٍةّسن طباءَ وأمهرَ أعلمَ أن ي نِ ا  ِاتّ بنفسيَ وأعرف، اآلخر

مهور صاِا وقف،همِ و مهورَ ألن  واقف من أدقِه مع ا ي نجع ُّـتحيطف هاِ وأصعبِ ا
ههنمهحقن هثجلكجفلك ظن حمجهال اب شه شاورة( ُبل هذا ا  ِ أبوابِ من أخطرِ  العمومِ)باب ا

طابة سقط،ها وأشقِا رجلُ فقد  يُ ا سيا ا مهورِ  نظر وا  ِ ألتفهِ ا
ي نقجن مممسن ُّـمئ ظجفيطرلك حفجيمثبلك حممثبمن مض؛ِاألسباب و خمٰهمثمله ظمث ي  جلمتيط همليحصلك حفمه

ق معمتلكني خفمتجيمئمل ق حممثمسجخ جعخص ُّـخييطن عجلهبهت وعجلهبهت ه و جضيعهنملي شي  حممثمئ جعخل هثلكقُّـ هثلكق  جنيطُّـ
ق نعلكهيلكظ جغلكأليعمععجنجكعمغ ش نهثلكق عقضلكظ عجلهبهت  . نَّـ عخلجيمثمك ظلكجفمك عخفمئلكن عجنيعحممث

س م شاهدنا وسمعنا رئ رشد،ٍ دولةَو ي،ٍ قطرَ أو  رجعا دي ّ أو  ٍا لفرقةً
نما ،ً  ب

رفيعِ وضحاها من برجٍةّ من عظمته إذا به يهوي ب عشيِةّهو  القم طِه ا ًما ّ 

ة ٍأةط بٍصغ ل ظن جنسخي نقعظ خكهتيعغهاَ ارت و جنخيمب جنت و ي  .ىحفلكجن معخييعم جلمف هنبيطظ ي
ر صالحَه أو قاَ فعلٍأو أل مهورَهمّ فات،ً معتقدا فيه ا يانةُه ا طلِ با  أو ،ِ أو ا

رَه أو رآه الفسادَوا فيما عملّظن  .ي نعجنتهتلكنن جعلكجنخيمئلكأليط عحلمئمل نعجنتهييعُّـيش هبلكَ وا
مهور عبِ أو تأجيلِ رأيهِ  كتمان َ ال صُوا  كما ال ،َ آخرٍ عنه إ وقتِ ا

لةُيعرف جا داراةَ ا داهنةَ وا ماشاةَ وا هانُ؛ وال يفهمَ وا لَ ال ئذَ وا  ّ إال،ٍ حي
سكتُةّالقو سيفُ  ق، يفنيهُه أو ا جنخييطن فقعُّـت جعحمئلكأل ي عي  نهنلك جليطن ظمق عجلهبهت

قش نجنميمببمل عجنخيلكلكهيمل جلمب ش حمهت جملكجنبلك هنلك ُّـستخيهب مض عجنمتىغعجللكغ نعجنخنعجللكغ عجنت عآلهن همث
ن هنبيطعَّـلك جلمبهبمث يلك ظن حكمثلكحكمثيُّـهئ جملكظه يلكش نقجن جنجهيطغ ظجغيعن جعخص سيطجغ هن ضجمل نجم ي  .ه
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ن ح،هذا َ و لخطيب ّ ب   ال ،ٍ من معرفةِاتّ االجتماعيِ  بابِ ما ي

ختُسع ق؛ُه هذا ا و جليطغو جفمثهن ريعه عحليطُّـهن مض ظهن  جعمسهنيع عجنسمت هسلكق حصلك هني
 :مليعجنخيلكهننعيمغتخصجللكغ 

عليهنلك ُّـمتبمي جنمب. ص  .سلكن ظن ُّـخيمبهب هن عآلهث
 :حكبمك عجنهيسلكف عجنمتلكمغ مض عخفيطُّـمتمل. ص

ه هن عخفيطجعيع آلَّـ عخفيطُّـمتمل نمعجهيطُّـيطهجلمت. ظ عمغبلكغي  .جلمبمثهت  مض ظهنيع عجن
 .ه نهنيععحفلكغه نحمسِّـه نهنسلكجضملهعرلكم. غ

 :ظظمتلكم عجنسمثلكحكلكغ. ص
جفيطعهثمث. ظ  .وُّـيعك عجنسلكأليغ حممثهتلك جعلكجنهلُّـمل عقع مس يعجنسمثلكحكمل عجن

 .حكمثلكحكمل عجنهئيععهنمل. غ
 .يحكمثلكحكمل عجنمئمبمل. مغل

 .مليُّـمل نعجنيطُّـهبمئيععلكمثيحكمثلكحكمل عحليع. ف
 .عخلحق حكمثلكحكمل. َّـل
 .حكمثلكحكمل عخفمب. ن

ن عخفجهحق جعمهحقع هبىعن عجنسمثلكحكلكغش نهنلك ُّـخييعك جنهئ نعجفيط وحممثمتبمي ظن ُّـهئ ي  هنمتهتلك هن ه
عقكش نهنلك ُّـهسنم عجنمث جفلكم مم ه. ... هنمتهتلك هن عخفهييغو نعجفيطيعجنخي نا إ   .و ما أ

د ه ِ بفرعُّق ما يتعل ِ بعد معرفةـ  ُ ما يلزم من أهم:ه  العمومّ هنا أنُونز
ختص ون:ـ به ا ِلعا  علم االجتماعّ مطَ أن ي فسِ وعلمً ةوأهم. ِ ا ك ا ُ  من ذ

شخيص،هماِ تطبيق ماه ِاتّ نفسيُ و ستمع  ِا خُة ومعرف،ا ه من َن سبقَ مِ تار
رؤساءِالقادة ارُ واالستفادةِ، وا ارًةّهم منضمِ من  شخصيِ إ  ك وأهم. ِةّه ا  من ذ

واهب:ه شخصيُ ا ها سابقاُةّ ا نا إ ي جفمثهن عن حصلك عجنيطنق عآلمممق مض هثجلكف عجنمئلكأليط ً ال أ

.صضك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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يظن عجنيعألمثيغش نَّـ عجنت معسهت جلمبمث عيلكالل جلمف معمب عخفخيلكقم . ش جع معيطحمخي جنتحمهمثمبهتلكي

م من خطيب ٍفإنه 
وهوبّ م يدرسِ العلماءَ أعلم يٍ  سوق،ِ االجتماعَ علومْ وهو  ه ُ إذ 

ؤه وفطرت ك االجتماعِه إ معرفةُذ ستطيع،هُّب وما يتطلُ ما يقتضيه ذ  َ أن يهيمنُ ف
سخ يانَرّعليه و سِه ب و نجنيعغ فعقق جنخيمب عيمغتخصل خم.ِهه بأسلوَرحه و يط ظحفىع حممث ي

ه ي ُّـسخي ظن س جلمئيطغشعجنجههتلكفعغ عجنخيمبمثلك ي  .ال جلهبحلو جعجههئهملي عمغتخصجلمثي
اُالقسم( رئ)  ا ورُّق ما يتعل:ّا زئيِ باأل ن خملكم عجنجهمثىط .ِةّ ا يخميطق  خميط : ي
عض عجنت هنمتهتلك معمتتىغل عخفمئيطيجحلك نخم  قُّـيجليطفهثلكن جلمف عخف ق عجنخيحيلكنيهنلكغ عخفجه  .مل مض عآلهن

قُّـينعين حممئيط س جلمب عض عخفجه ق عجنت يمثمتلك ظن هثمتتمئ عمل عجليطعف عخف مل عجنمتلكحمخيمل مض عآلهن
يظن مجمثخيهتلك ُّـجهجكم مض جفهئ ظن ي عي شوجعحسمك عآلخكخلككش نَّـ مض ظهثهيسهتلك جمحق هنخييطنفغ

قغ معمتح هثح ظالف عحللكم دودةُ غ عقن عخفجه لك يش نقجن آلٍ، وال معدودةٍ 
ن شونفغ ني هنخييطوجعحسمك عآلخكخلككش نعآلخكخلكك جمحق جضيطنفغ ك ال يم  ُف

ن،هاُضبط بعّ و طيبَ فيها نباهةُما ي كّ أنَغ. هَ وفطنتِ ا ش ءُها  مٍ واحدٍ    هو  
الِ صالحُطلب ك من جهة. ِ ا مٍف لخطيبٍةّ  ب  ق عجنتلكجنمثملَ أن يعرفِ ي  : عآلهن

 .هنخيمت ظالف عحللكم. ص
ق عجنت ُّـتحمئ هبلك ظالف عحللكم. ص  .يعآلهن
ق نعجفيطغلكيعم . ص  .ه نعجفيطغهعممتسلكغ َّـىعن عآلهن
ق عجنمتلكحمخيمل مض حتمهمث عخلحقعغ. ض  .عآلهن
 .هنخييعحممل عآلحمٰه هن عخلحقعغ. ض
الِمع صالح) ًالّأو( سانّ إن:َ مثل أن يقال،ِ ا  ِ الفضائلُ استجماعِه  اإل

فسي سميِةّا صول،ِةّ وا اتُ أو ا نافعِ  ا سعادةِ وا نيُ ال بها ا ا   ا
صولِ،واآلخرة شباعِاتّ  اُ أو ا شهواتُ و بِ ا امِ القلوبِةّ مع  اسِ واح  ِ ا

.ضضك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
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ضور ناءِ ا ِ  واألنظارِ اآلراءِ اختالفِوهكذا  حسب ...ِ عليه  الغيبةِ وا

سانِ حالِ مع صالح  جنمهالف عحللكم ه نقحكس جن جفيطال حمهئيعهو جفىغغي جفمثهن ممِ اإل
نشتمب جل عحلىغغ م و عيحفيعش حممهالف عحللكم جعلكجنمتسبمل جنسهثسلكن جلمتيط خم  َّـ عحلمه
ُّـيجلمف عجنهيٰهلكأل عخفلكف م يُّـمل نعخفخيمت م جلمف هنلك ُّـمتهي مض عحلمه مل نجلمتيط ظحفيعُّـ َّـ عحلمه

 .مل مض عجنيطعقُّـ نَّـهئىععيجلمف عجنسخيلكفغ عحلمئمثمئمث
ور) ًثانيا(و الُ صالحُقّ ال بها يتحقُاأل فسِ فضيلة: مثل،ِ ا كمةِ ا  ِ با

وِواألخالق ما تقدِ و ّها  دنِ فضيلة: ومثل،َمّ صحِ ا مالِ العضالتِةّ وقوِةّ با  ِ وا
يةِواعتدال كرِ ونباهةِ األصلِ طهارة: ومثل،ِ ا كرامةِ ا فِ وا وةِ وا ِ  وال

ة ظِ وحسنِ واألنصارِ األتباعِو ك ا و ذ  ُّـمتيطقف حتمن عجنهيٰهلكأل ي نعجنهئ. و
 .ه نجعخيٰههتلك حفلكقمغملههتلك فعحفمبمل نجعخيٰهشمليمل ظن عجنمتهيسمثيعجنبيطهثمث

ا(و سابُطرق) ًثا ورِ اك وسائلُ وأحسن، واحدةً واحدةِ هذه األ ها ُ وأسهلِ ا
صول كمةّ أنَ أن يعرف:مثل.  عليهاِ ا عرفةَ ا صلَ وا دُ  حصيل با  ِ وا
جرِواإلخالص اتِدّ هللا وا نياِ عن مغر صحّ وأن، ا صلَةّ ا اضةُ  ر  ِ وتنظيمِ با
والت أ وةّ وأن،ِا صلَ ال زراعةُ  جارةِ با صناعةِ أو ا ي جفمثهن عن ،وهكذا ...ِ أو ا

 ظحفيعه هبلكش حمال ُّـهبهئ عممتسلكغ و جنهئسبهتلك ي ُّـهبهئ ممسمك حمٰهمثمبمله نحكمثمبملو حمٰهمثمبمليجنهئ
حكمثمبمل عجنت معهئتسمك هبلك عحلهئهبمل نعخفخييعحمملش نجعلكجنخيهئيغ  .عجنثيعنغ جعلكجن

ور ً)رابعا(و افعةُاأل صيلُ ا عيِات تلك اِ   وسائلُنة وا س ِ  ها 
ضحيةِ الفرصِوانتهاز ثِ وا صدق،ِاتّ من اٍ ب عكس. ِ واألمانةِ وا ورِو  ُها األ
ضار ونُةّا ر راحةِ  كسلِ إ ا يثارِ وا لهوِةّ اِ و طالةِ وا كِ وا و ذ  جفمثهن ، و

حكمثمبمل عجنت ُّـت  حتمهمثمب هبلكش جع يي ُّـهئهي معجهخمثيس هنلك ُّـمهمبِّـ عحللكم نمعجهخمثيس عجن
حم ييجعيط هن مع قي يجن ظن ممخص مهمبِّـ عحللكمش ى مض حتمهمث هنلك ُّـهملي حصلك هنيطحفمبمثش ظحفيعهويع ظهن

يعهثسلكهثلك خكخيس ظن لك حتمه هن حفالم يظش نجليعم شمهمبِّـ جفلكجنى عحلهئهبمل نعخفخييعحممل معيه
عجنت معخييعك  ي نمس رهتيط هثهيس نمس ُّـستمي عجنهييعظملي مس ريطي جنهئمتشعجنيطقق نعجنبحهن
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 .و هثلكفقغوقه هنمئيطقغ و مممسن ُّـيطقق جل ظحكتلكقشجلمبمث

سا(و اتُما هو األفضل) ًخا ء،ُ واألنفعِ من ا أي  ٍ و  ،ُةّ األفضليُقّ تتحقّ
ل األعمّ أن:مثل شا شمولُ أفضلَ ا ما هو دونه  ا  ِ ائم خ،ّ ائمٌ وا  وما ،ِ من غ ا
ُ نفعا أحسنُهو أ ما هو أقلً تبع،ّ  س َ نفعا آخرُ وما  ما الُ أنفعً تبعّ  س  .هكذا و...ُ 

ي ُّـخييطَّـلك مض وهنلكغينخميط ستلكف عخلجيمثمك عخفجهحق عمل هنمئيط: قحس عإلخملكم عجنجهمثىط 
ش جع خميط ستلكف عجنمث جمحقن ظُّـٰهلكش  ش نَّـىعع عجنمتلكحم ظهثهي هعجغبلكغ ظن َّـىعع عخلحق ظحمٰه ي

عل عجنمتلكحمخيمل مض قجن يحممثمتبمي ظن ُّـخييط عآلهث  .ي
وحممسحمٰه عخلحقُّـ ظجلهبهتخصش ظن ظفنهنهتخص ظن ظممثيعرلك مغهتلكغ هثهي ونحفحقُّـمل ي  نظنيرلك ي

فع ن هنمئمه   ظحفيع حمهتو نعخلحق عجنىعه جلحيمثهب ظحمٰه هن جلحيمث حفحق...جنمتهيس هجعمسن ُّـهئ
ش هنث ظن  عجنخيحيمث هن عحلهئهبمل َّـ هنخييعحممل عإلش نعجنخيحيمث هن عجنخيبلكفغ َّـ عخفثلكجعيعغ يظحمٰه

عغش حملكحلهئهبمل ظحمٰه هن  عغش نهنخييعحممل عإل ظحمٰه هن عخفثلكجعيعغ جلمف عجنمهمب جلمف عجنمهمب
ش حممشهث عقع مملكن عجنمئيعظن ظحمٰه نهنلك مملكن ظُّـٰه. عجنخيبلكفغ ش حمخيحيمثهب ظحمٰه يلك هثهيس ظحمٰه ه

ش حمهيمهمثِّـ عجنمئيعظن ظحمٰه نظحممهِّـ هن حممهمثِّـ حفجيبمل عجنمتب ينظحممهِّـ هن حفجيبمل عجنمتب ش ي
 . حملكخفستتب ظحمٰه...ُّـ ُّـستتب عيحفيعينعقع مملكن ظجفيط عخلحق

لةهذه تعلِ األنواعُ  طابةِ بأصنافِقةّ ا الثةِ ا  شجهلكنقغ عخفمتلكحميعغ نعخفجهلكمغيعغ نعخفِ ا
ةٌوهناك أنواع ش مِ بطولٌ أخرى  الستدراجات ما يعدِ كأنواع، عليهاِ ا  وما ِ 

نُّقيتعل ورِ بإ نا عنها اختصاراِ، األ  حتمن عجنجههيلكظ نخميط جعحهن عجنجهمثىط َّـىعع مض ً. أ
عن ق عخلجيلكجعمث: جلمت عل عخفجهجكمممل جنسهن عل عجنت ُّـهبهئ مليمض عآلهث ش جفمثهن معمتلكنم عآلهث

 .عخفمتلكحميعغ نعخفجهلكمغيعغ نعخفجهلكنقغ: مل عجنثالجغمليمض عآلظمتلكم عخللكلكبمثعحكتخيخصحصلك 

.ضضلضضك:  عخفمهيطق عجنسلكجع)ص(
.ضضصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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ءؠ ؠ  
ؠؠ  

)١ (  
هنلكغ عخلجيلكجعمل ظقعف ظن شت عجنهئالن حممثخص ُّـتهبهبهتلك  يجعخييط ظن حميعل هن عجنهئالن مض هنمئ ي

عجع مض عخلجيلكجعمل ممخيمب .  مض ظفعألهتلك جنمبمييعك نحتمئمث عحصيطميطُّـُّـىغينسسمتهتلكش نَّـ هنلك  نعجنت
هنلكمععجنبيطُّـ مض ع حميع هنمئ يجنبالجممل جفمثهن سس عجنهئالن عقع هنلك ممهب جعت ي  .ي

قهنن  شيهنمتهتلك هنلك ُّـتخيمب جعلكآلجنهيلكل: هغي جليطهلك ُّـمبمئ جلمف عخلجيلكجعمل قفعظ عحلس نعجنتخصن ظهن
ينهنمتهتلك هنلك ُّـتخيمب جعهئمثهيمث عجني . مل هثحيهبهتلك نمعيعمممثبهتلكش نهنمتهتلك هنلك ُّـيعمغ عمل َّـمثألمل عخلجيمثمك نظجف

نجنىعجن خملكم  يخميطق   َ وذكرنا هناك أقسام،ِألعوان واِ مع العمود٣٥١ صَمّتقد: ي
شهادةِاألعوان ك من و. ِ العمودِ عن نفسٌ ال  خارجةِ واالستدراجاتِ من ا  ذ

طابةِأجزاء  .ِ ا
طابةِ أجزاءَوهناك وراء ورِ ا زٌ خارجةٌ أ ا وتابعةٌنةّ عنها  اٌمةّ ومتمٌ   ، 

أثِباعتبار ا من ا ستمع لقبِ  تهيئةِ ما  طيبِ قولِول ا  عقن جنمبخجيلكجعمل .ِ ا
هنملهظمغىغعظ ه هنمئ ن عخلجيلكجعمل هن فنشلكش نَّـمتلكم ظمغىغعظي هنمله ي معهئ و جمحق هنمئ ف عخلجيلكجعملي مغ  ش جن

 مض هتمثألمل س عجليطعفهه حصلكش نَّـىعع عجنتىغُّـخل نعجنتتهبمث جن فنقههبملي جنمبخجيلكجعمل نهنتهبهمتمليجع هنىغُّـ
م عخلجيمثمك نعخمتمتلكجلهت جع م خم ال .عخفستهبخيخل جنمئب  ِها بنفس ُ ترتبطِو  اإل

طابةِالقول س ب. ِ وا ك  وابعـّف س أيضا ِا ً و ناتّ حس نات وِا  .ِال
  :ٍ أنواعُو ثالثة

  .ِ األلفاظِ بنفسُقّما يتعل) ١(
بِ بنظمُّقما يتعل) ٢(   .هاُها وترت
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وجوهِ باألخذُقّما يتعل) ٣( عل  ِ. با حممشقع هنلك ظمغلكف عخلجيمثمك عحكتخيخصم َّـىعن عآلهث

  .وهنهئمت ظن سمه عجنمييعك عجنىعه ُّـيعنهن حفحق حتمهمثظ
ش ن  تيبُحّ ونوضِ إ هذه األقسامُو  : فنقولِها  حسب هذا ال

)٢ (ءؠ ء  
قنش نجعخص ظن عآلجنهيلكل جنمثسمن هخىع هن عجنمبهيىح نحكمثمبملي عخلجيمثمك ُّـتيجعخص ظن ي آلخممتلكل مجهت

يش هنهييعفغ مملكهثمن ظن هنيعممو نعجفيطغوجلمف خكلكمممبمل  معمهحق جعسببهتلك وغيش جفمثهن عن حصلك جفلكيهبمله
مغمل حكملهحصلك جفلكيغنش ه هنستهئيعَّـملهجحج  ي ظنيي خكش نه هنستهبمبحمله معمهحق جعسببهتلك هنمسهث

 ي ي حمال ظخمش فنن حتمئمث عخلجيمثمك جنمييعضىعآلجنهيلكل عجنت جلمف عجنجهلكمممبمل عآلنمل عن مس حت
حممئلك حممث ممخص ُّـيععفش نجنمثيغ ممىعجن عآلجنهيلكل حممثخص جن مملكهثمن جلمف عجنجهلكمممبمل عجنثلكهثمثمل ن هن هُّـهئ . ي

فغ نعجنىعه ُّـخيخل مغ عجليط عجنهئالن عخف فع َّـ قجللكُّـمل خم ه جلمف عمغيععظ عجنهئالن هنمبمثحلك هنستج ه
ن عجنخييعجعمث نو نجعالجمملو ندمومل عخفختمبهيملش هن هثحيمض جلمب  .و نجمحق قجن هن جلمب

راد: قحس عإلجنىعجن خملكم  لفظِ بهيئةُقّ منها ما يتعلُوا باِ ا ر ن أو  ً مفردا  ّ ً، 
ن عجنمبهي مغب ُّـهئ هىح هنهييعفع ظن هنيعممبلكنخميط نخمهيمن جلمف عآلحكلكق عجنىعه جعهب ب  .يه وال ي

ش جفمثهن عهث جليعحممن ؛لخطيب أن يراعيها ي نقجن جنتمسجغحق جفلكيغ عجنمبهيىح جلمف عخفخيمت
ورأهمو .هنيطه عحكتحهئلكن عجنخيالخممل نعجنمئيعغ جعمثمتهتخص   : اآلتيةُها األ

ون.١ لقواعدً مطابقةُ األلفاظَ أن ت حوِ  فيِةّ ا طيبِ  لغةِةّ وا  حمال ،ِ ا
ش ني ُّـهي هنلك جفمئيجنمتمهمكش ني ريعيُّـيعحم هنلك جفمئ ع ي هنلك جفمئ عجنيعحم  عآلفجملكنش نقجن يي

جنىممخص ظ  :حفىع جلمف ظمح عجنمتج مض خم
   عآلمغمبلليعحلهبليط إل عجنخيلحل

 

عجفيط عجنهييعف عجنمئليطُّـ عآلنم    يعجن
 

ن عجنخنمضه نمض َّـىعع حضلكجنهيملعآلمغمبيجفمثهن حم عآلفجملكن مض   عخفستمتبيش هن ي جنمبمئلكهث
 .ممالن عجنخييعغ

شعجنسمثيط ظحسيط عحصلكخكهب) ص( عَّـيع عجنبالجمملش مض عخفخيلكذ نعجنبمثلكن عجنبيطُّـ .صصك: مغ



  ٤٠٧ ...........................................................................................غصظغشغ اخلضغب
 ّ شىل صلٌ بل واجبغ، شىل اخلضعغ وحفهًعسغ واجبغوصقاشغة ففه اصطواشف ص

ٍصتظظم لحنّفإن ؛ّ شوَ والغلطَ ا طابُّه  ستمعِه  نفوسَ أثرُسقطُ وَ ا  وال . ا
 ٍ شقض بظطغً سواء، صظخضغبّ املفار شىل املحتوى اصطظظيّنإ :ن فطولَطبع بتربفق صُف

 .ٍ صتضطضطغٍ أم خمظخظغٍ شضعحغٍغّشقبع
ون.٢ شتمل،ً صادقةً معانيها صحيحةِ من جهةُلفاظ األَ أن ت  ً ـ مثال ـُ بأن ال 

بالغات كذبِ الظاهرِ ا   .ُ عليها ا
ونن  أ.٣ يكةَال ت ٍفا بها  وجه وال مت،ِ األسلوبَ ر

رجً حاورةُ  ِ  عن ا
خاطبةُال تصلح مهورِةّ العامِ  شىل إخقاج  ـ ًصثال ـ  صعن حيقص اخلضعغِ؛ وا

ٍ صتقصتغٍغّ جتوفففٍ صن خمغرجعغ بضقفطغقوفاحل ون، ّ ب أن ي  ًها معتدالُ أسلوَبل ي
و كةُ ترتفعٍ  اورةِ أسلوبَ وال تبلغ درجة،ّ العاِ األسلوبِ به عن ر اصِ   ِةّ ا

تفع ي ال ي مهورُا ال إذ البف صن صقاشغة حك صل؛ُ به ا ّ ّ صن اجلظعور وحك املطغم ّ
 .ّغ، شال فسق وال فتطغش صظخضعّاصطظظي

ون.٤ ادةً وافيةَ أن ت لٍ وال نقصان،ٍ وفضولٍ  معناها بال ز  أن : أي، 
 .ٌّ مملٌ وال إسظغبٌّ خملٌ صظظطغين، ال إجيغزًتظون األصطغظ صسغوفغ

ون.٥ ةَ أن ت شوً خا ي يفكِ من ا ملَ نظامُكّ ا  ُ أو يوجب،هاَ وارتباطِ ا
مَإغالق بطثقة تقصعق املستظطش، وجقفه  إش ّ شغحلضو فعدي،هِ فهمَة وصعوِ ا

 . هلم شن املطظى اصفي فقاد إصظغشعم بهٌ ال رابق بعظعغ، ويف ففا إهلغءٍوراء أشظغر
ما ،ً من معَ أَ واحتمالَ واإليهامَ فيها اإلبهامَبّ أن يتجن.٦ ك  ن ذ ن  ّ و

سن مُقد  شعريِ  ا سن،ّ ا كُ و دون أِانّهُ من ا ين ير هم ُ كذبَال يظهرن  ا
ب كن. همِؤاتّ ت سنّو طيبُه ال  ك من ا ن سياسيّ إالِ ذ ًا حينما يق ّ إذا 

سؤوَه عليه الفرارُوقف حِّة من   صف تطتك بغخلضغب، وفي اإلهبغم ٌآشغ .ِ ا
عور اصفي خظق األوراق صفى اجلظ إش يّاإلهيغم اصفي فعد إش ّاصفي صف فعدي

ُداإلام ت ّطرتض شغصعته اصتي ال تطعظه شىل اصتظغص املقاد صن بش االحتامالت املتطفً  .دةّ
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ش ُّـمهِّـ عآلهبلكن نعن ظفه يهثخي  : هشيطن جغالجغمل: ش ظن خموعآلجسلكن هن جغالجغمل عمل ي

يعجنجهلكجليعش جفمثهن عن هن ظحملكغ عجنجهخييع عجنٰهلكقغ حكمثخص مض عآلقهنمتمل عخفتمسحفيعغ. ص ي ي : ي
عيعخفبلكخغ نعخلجيلكجعمث  .ضحململ عجن

ظعمع جعخيبلكقغ: عجنهئلكَّـ. ص ظغ هن هثب وحممشهث عقع ظلكل هثب ه َّـ جعمسممثيع هن و نعضحملي  ي مع
ش جفمثهن ي هنهييع جن عقع هنلك عهثهئجه ممىعجعههنخيمت حفيعُّـ ن خميط حكمب قخمبت جن يش ُّـهئ  .ي

هنلك نظحفيعه هعآلهبلكن عجنىعه ُّـيععف هنمت عآلجسلكن معلكقغ: يعجنسمثلكخ. ص ن هنىعهن ه ُّـهئ
ن هن ينمعآليظهنلك هجحيطنجفلكش  ش نَّـىعع جفلكم ممثحق حمهت مملكجنىعه ُّـهئ ي هن حكمثلكحكمث وعجنهئلكَّـ

عجنثلكذ حمهت عجنىعه ُّـيععف هن حفالجن معٰهمبمث عخلمه يظهنلك ش نو نهنهئلكنو قهنلكنيمل مض مميعجنبهلُّـ
قو هن فنن هنستهبسو ننجلمثيطونعقحكلكم قحكلكأل هتيطُّـيط قو هنمبهب  .و جضس

ون.٧ از واإلطنابً معتدلةَ أن ت ازّ ألن،  اإل لَ اإل ع قد   ، با
ل طو للُ يورثَوا االت. َ ا تلفُوا كُ  ون،  ذ ستمعون ُ فقد ي هم أو  ا

ءٍهم  حالُأ عرفةِ من ا سنِ وا ازِ  خطابُ  ون،ُهم اإل طلوبُ وقد ي  ُ ا
يد أ كرارَستد ا لَ وا هو لُ فيحسنَ وا طو ستمع األذكياءُ ا ِ ح مع ا ّ.  

ب ،ٍ حالو  ببل ـ ي نـ ُ  كرارُبّ  ي ال فائدةِ ا يعَ ا واقعِ فيه    ،ِ ا
ك إيراد ذ ادفةِ األلفاظُو سنِ ا  نَّـىعع ي ُّـهبهئ جنمبخجيمثمك ظن . منهُ اإلكثارُ ال 

مت هن معجهخمثيس عخفمئلكن آلمغيععظ هنلك ُّـمبىغن ي مخهئو نقمغلكجفمل جلمئوعقع مملكن قع جفهئهبملي عي ُّـيععجلمث
ُّـ ههن عجنهئالن هنسلكنغش ظن عرلكقع ظن معجي  .هاله

ون.٨ ةَ أن ت بةِ من األلفاظً خا وحشيِ الغر تداولةِ وغِةّ وا ات،ِ ا عب  ِ ومن ا
شم ستمعونال  أللفاظ، منها ا عب فلو اضطر،ِةّ الفحشيِ   عن معانيها ِ إ ا

ستعمل  بدْفل
َ

كنايات جفجهمث،ِا ا ي حممشن عجن يمل َّـ هن عجنمههيلكغ عجنت معخيهئيع ظهي عجنمبهيىح ي
ش نعجنمييععجعمل معهسفهنمعىعَّـمك  ش جفمثهن حكمثتسلكظم جل عخفخيمت  عمل يجعيعنهثمئ عمغهتلكف قَّـ عخفستهب

ش نخميط معخييعك جلمبخصظ عجنبالجممل يعجنىعه نضخيمن جن حكمث يخص عقع مملكهثمن عجنمييععجعمل هن عجنخيمثلكق عجنثمئمث
ن عجنهئمبهبمل جميعُّـبمل ع عآلهنثمبمل عجنت ي ختمب هن مكيععحمملشهملي ظن نجفجهمثهخفالم مم ش نقجن ممخص و نهثمئمب
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ش حمهئتمك قخملكجللك نلكيعجفهتلك مض عخفسجيط مئ جل جعخيىش ظهنيععظ عجنخييعغ نخمىهث هيط عجلتمبمن ظهن ي ي

وش هنمئسألمتملو ظهثمئحمبملوش فجللك يهنيعظغ نقجلهظخل عهنيعع: عجللكهن مي  شش خميط هنمتمثمن جعمسمم عجنجييعهن
ش لكيعجلجهلكك نعآلجعيعجمجهلككي جعمسن ُّـهب عإل جلمبمثهتلك جعلكآلشحممسظلكهبلك هن ظمغمب عيحكتهبمهلكم

ق حفجيمثبلك يجحلك مل عجنبىعُّـألمل حمهت يعآلجنهيلكل عجنهيحجهمثيظهنلك ن خم هُّـسمئيش عجن وجغلك جعهبجمبيغيمملكن ظن هنتحيطى  ه
هش جفت نعن مملكهثمن معمب عآلجنهيلكل هنتيطعنجنملالحفلكك ق نجعجههئي  .ال لكبمثخيو جعخل عجلهبهت
ون.٩ شتملةَ أن ت حسً  ديعيِناتّ  ا جازاتِ واالستعاراتِةّ ا  ِ وا

يهات ش ا األثر هذه ّ فإن،ِوال كبُها  مِ  طراوةُ ا   .ِهه وحالوتِّت وجاذبِ ا
ن  حسِ االستعاراتّ أنَعلمُ أن يُبول وِناتّ وا لو عن غرابة،هاَ و  ٍعدُ وٍ ال 

اسِ فهم روج،ِ ا ب ا ي جفمثهن عن َّـىعع ُّـحيهتيع عخلجيمثمك ؛ِ االعتدال بها عن حدُ فال ي
يجعهبحيهتيع عخفتهئمب عخفتمهمت مض عجنهئالنش نَّـىعع جحلك شهي هن عآلخمبلكم جلمبمث نعيجلتمتلكظ جعخص ُّـيعُّـيط ي ي  .ي

ش هنلك ُّـهئ  ظجغيع نظهث ي حممشهثشين هن عخلجيمثمك هن َّـىعن عخفحسمتلكغ جلهي عخللكلكيعهثخي
ش ي ظن ُّـمبهيىح هجنيطه عخفستهبخيخلش ممخص جن نقف جعخل عحلخل نعيحفيع حكجخيتلكن ظن جغالغ

و حكجخيلك جعخييط حكجَّـلكظحفيع عمل لكيظنحصحفجيبت هن   .ه
ب أن يرا فض،ِةّ العامِ إ طبعَ فيها األقربو   ٌ منها ما هو مطبوعَلّ و

تصن تِعّا ل.  بهِّف ا و نحكجمثملو َّـ عجنهئالن عجنىعه ُّـمئلكم جل لكب:عجنهئالن عخفجيب ش ي
و َّـ عجنىعه ُّـمئلكم جل معهئمب:ينعخفتمهمت و نهنهئلكجعيطغ نعمغلكجنمل حمهئيعغي نجن جلمف ي جفت و

ل عجنىعه ُّـيععف لكيعجف ض  .جفسلكغ عخف
سن شبُو اءَهّ أن  سِها بالغر ا لو من َ فإن حضورِ األصدقاءِ   هم ال 

كن،ٍفائدة ِالبد أن يؤثروا ضيقا وانقباضا  نفوسهم ّ و ً ً ّ  َّـىعع عقع مغلكظغ ِ، األصدقاءّ
ومتلكغ جل معهئمبيمعمب عخفحس و نحكجمثملو ي جل لكبو نهنهئلكجعيطغي  جعخيىش عجنمييعجعلكظ حص يش حممشني

 .وهن جنجيلكحممل عجنيعنف هنلك رخيمبهت ظظيطخملكظ جعال عحكتمثىععن

عَّـيع عجنبالجممل) ص( .صصك: مغ
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ون.١٠ ملَ أن ت زدوجةُ ا وزونةً  قاطعَ  وزن. ِ ا وِومع ا س ا  َزن هنا ل

قصود شعرَا وجوهُ بل معادِ به  ا اء،ِ اآلتيةِها  ا  .ٍ متصاعدةٍ متفاوتةٍ و  أ
فن مض ممالن عخلجيمثمك َّـ عجليعق نعجنمتميهبمل عخفمتبخيثمل هن  قن عجنىعه ُّـمتبمي نمغ َّـىعع عجن

همتلكغ عجنت معبخيهن هثبٰهلك مض يش ظن هنلك خكلكمم قجن هن عخفحسوش ظن لكبلكموش ظن مغمتلكقوحكج
ُّـعجنهئالن قن مض عجنهئالن حملكأليطغهخكلكخممل نقهملي نجفمث ش نجنمب عأليط شه مض عجنمبهيىح نعخفخيمت  جع حم

هجليطغ ن حكهت عحلهيىحش آلنشي قع جضيطنفع ُّـهئ هث جضمه ي حمهت جنهئ ه  عجنىعَّـ ُّـمئ جلمتيطنش ه
قنهثلكينقجن خفحيطنفُّـ قنهثمل جعخالم هنلك جن مس ُّـهئ هن  .هت عخف

قغ عجنهئالن نقهثلك َّـ عجنتلكجنمثمل ن عجنت مع مغ  :هنعجن
 .معمئلكقغ هنمئلكلكمث عجلهب. ص
 .جليطف مممبخصغ عخفمئلكلكمثمعسلكنه . ص
 .معجهلكجع مممبخصغ عخفمئلكلكمث نممىعجن جفيعنحمهتلك. ص
 .يمعخيلكفم عخفمئلكلكمث مض عخفيط نجليطهن. ض
 .معجهلكجع جفيعنم عخفمئلكلكمث عآلحفحقغش ممخص َّـ عحللكم مض عجنسج. ض
ون.أ ملُ مقاطيعَ أن ت ةِ ا نت حروف،ِ والقِ  الطولً متقار ن  ها ُ و
مات ةَها غُو ساو قن عجنىعه ُّـيععف مض ممالن ههثمن هنتهيلكنمعملحممب مملكي نعي ،ٍ م ي يحفت عجن

ة: ِمثل قو ش نضلكجلمن عخفمتلكحكبمل هنلك جعخل هنمئلكلكمث عجلهبعخلجيمثمك ونِب صمت ت  ُ ا
يبة صفة،ُا ا واصلونُ يِ و مغيط معهيلكنغ، ا  هنلك جعخل َّـىعُّـ ه حملكجفىسه جفمثهن ي ُّـ

م نعجنمئخن  . هن معهيلكنهتخص مض عحليعنم نعجنهئمبخصغشعخفمئجيخيخل مض عجنجي
ون.ب ماتُ عددَ أن ي قاطيعِ  ةِ ا ساو وً م مةٌ وراثةُالعلم:    ُ واآلداب،ٌ كر

دٌحلل  . نممىعجن عجنثلكذو هن جغالغ مممبخصغينم عخفمئجي عآلي جفمثهن معمسجن،ٌدةّ 
ون.ج ماتَ أن ت شابهةِ باإلضافةُ ا ها م ساو و،ًها متعادلةُ وحروفً إ    :

ون صنُأقوى ما ي ه.ِه  آخرُ الطبعُون وأقوى ما ي،ِّ  أوُعّ ا  ه َّـىعع هنست
ُّـخل عجنسلكجعمئخلش جفمثهن عخكجكك حممث هنلك معمئيطن نقُّـلكفغ هظقخم هن عخفست  .ي
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ون.د قاطيعَ أن ت كُ ا د، مع ذ وًه متعادلةِ وعدم  ا ِ  العادةُطلب:  
رُأفضل سبِ، األف رِ األعمالُ أنفعِ الفضيلةُ و دَ األعمالُ تعادلُ فاألف  .  ا
 ىضغ خج ق لندغ رع لذطي حفظق جصض لححه دصع نطصمم يف لذفسصموي رففعيىضشص

 .آلرففعي لجط ىخطرع
ون. ه روفَ أن ت ةُ ا قاطيعُ األخ شابهةِ من ا سجً م نت  و  و،ًعةّ كما    :

ص ص،ٌ قناعةِ  الفقرُا لُ وا اعة  ا آل ذسط تسصمو لجسسسصو يف خطم لرعن.ٌ   رع آل
الصص لجطق ىذطذظ لذفزصبع يف لحلطه لألجح يف ذعمجشف  . رع لذسشصخض ىلذرلخضآل

ملِ األوزانُوأحسن ون:ِ  ا َ، أما ما زادمث أو ثالث ً متعادلةَ أن ت ّ  
سن ك فال  اُذ ساغً، كث س ونُ بل قد ال  مقوتِّف من اُ و صجفسصمذض  د.ِ ا

م ال: ذام يف دعذع تسصخ ْما ل ُ َ ً ترجون  وقارا َ َ َ َ ُ ْ م أطوارا*َ ً وقد خلق َ ْ َْ ْ ُ َ َ ََ  ىذطذظ َ
عل األرض كفاتا : آل ىثعآليف دعذع خظ م  ًأ َ ِ َ َْ َْ ْ ْ َ َ ً أحياء *َ َ ْ َ

واتا  ًوأ َ ْ َ ِ :  ىذسعذع تسصخقَ
ضود ٍسدر  ُ ْْ َ

ٍ ٍ وطلح منضود * ِ ُ ْ َ ٍ
ْ َ مدود*َ ٍ وظل  ُ ْ َ ِ َ.

)٣ (ّال اا و م  
آل طصمي لتيضشصه لنحصملم  آل متشع لخلسصض رع لذعكعو لخآلفصخصص لخ نطصمم دصإلطمآل

آلخ ألبط ذشقسصض رع لذفسطه هلامق ىقصآلرففسصىق دفصإلغصدض لخ ثظإلخ لحصحص  :آل
 .لذطذصع خشصصص. ك  .لذطخعي. ق

آلألبط رع لجصخض ضططع لجلظإلخ بعحظ آل طسعي مىنقص يف حتزصع لذسطه آل
آل ىضطل لذعحظ طفشفع بفعدط ىكالم لألرعن لذفالثض لذفصذصضلجسشعل رع لخلسصبضق  :آل

 .لخلصمتض. ك    .لألدفزصن. ك  .لذفزططط. ق
آلدطن غىذطذظ دصو  م: آل شتملٍ  َا أو غّ خطابيٍ مطلوبٍ  إيضاحُ  ً 

ّ البد أن يتأل،خطا ل،ّ أساسئ من جزَفّ عوى وا ظم.  عليهاُ هما ا  ُوا
لَ يقت تقديمالطبي عوى  ا صلحة،ِ ا  ،َ العكسِ اإلقناعُ وقد تقت 
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ر تِه إ نفسُ تقديرُ يرجعٌوهذا أ ه هنلك قمميعن حفلكظمل.ِّم ا ي هن عجنهئالن ي مم ه هثحي

ق عجنهئالن َّـلكَّـمتلك َّـ عجنهئالن عجنىعه ُّـسلكم آلُّـٰهلكف نعجغبلكغ يعجنهئالنش جفمثهن عن  جض
غ ه  ظن ُّـجييعف عيش نهنث َّـىعع عجنهئالن يجعيطوهنجيمب هظنيجنيطجل ُّـهلل ي جغ  نهنلك ُّـيعُّـيط عجغبلكمعي

ه ظن عخفيطجل و جليطُّـيطغومض عيحكتيطيم جلمبمثهتلكش نخميط هنيعقغ جعمسهنثمبمل ي جفمثهن معىعمميع عجنيطجل
هظني يظهث ي عي هُّـهسمع جعلكجنمقَّـلكن جغلكهثمثلكش نَّـىعع عجنجكمعمثمك ُّـمسجخ نحم عجنجيب نهنمئتٰهلكنشي جغ ي

ىنجنيطعل ظن يحفيع ُّـ غ عمل مبتجمسو ش نجنخي ظجفيط ي جغ عجنمقَّـلكن جلمف عخفجيمب عجنيطنعجل َّـ يجعمثلكهث
غ جلمتيطَّـلك  .هتمثألمل هثهييغ عجنسلكهن نعجليطعفَّـلك جنهئ ُّـيعحكىط عخفجيمب

ُأما األقوال طابيّ ناسبُةّ ا ا  األغلبُ فا زِ باإلضافةـ ِ   ئ إ ذينك ا
شتملـ ّاألساس ورِ  ثالثةَ أن  ن . ٌ وخاتمةٌ واقتصاصٌتصدير:  أخرىٍ أ و

ي ق ي معمئتخن.ها باالختصارٌنّن عم عخلجيلكجعمث َّـىعن عآلهن ي جع معتخييطعَّـلك جنميحقَّـلك شملي جلمف عآلخم
عمش مملكجنجهخييعُّـ ه خكلكجليعع مملكن ظن مملكمعبلك ظن يملش جفمثهن ُّـمتبمي جنمبهبتهئمبيملش نعجنهئتلكجعمثيهن عآلخم ه

ش نَّـ عض هن ممالهن  .شلكظيعيجعتيطعظش نعجنتخمبيسش نعآل: هسس ظمتخيلك مض جغالجغمل هن
صدير (:ُلّاألو مَ أمامُعوهو ما يوض) ُا كونًمةّ ومقدِ ا لةَ   ِ  اإلشارةِ بم
قصودِ بالغرضِواإليذان لخطيبِ ا  جفمثهن ي سس هنبلكجمتمل عخفخلكلكبخل جعلكجنمييعك ،ِ 

فش جع يجعيط هن معمئيطُّـ هنمئيطهنمل وعخفمئمه ي له حممثهتلك عخكلكقغي ض  ُ منه إعدادُوالفائدة . عمل عخف
ت ستمع وتهي وجُا و الغرضّهم إ ا شبه. ه  ؤذَ تنحنحُوهو  وعَ قبلِنّ ا  ِ ا

غَمّروت و نممىعجن هنلك مملكن ُّـهيخيمب عجنجهخييععظ هن هنمئيطهنلكغِ، الغناءِ  ابتداءّ ا  خمب ي
ش جفمثهن خميط  فغ عيجعتيطعظ نجفسمت ش نخميط ظمميط ظَّـ عجنبيطُّـ جلمف مغ ف عمل ظجميععضهت جن يعجن

ن جن عجنيطنق عجنهئبحق مض عخممتلكل عجنسلكهن ظن ظيطن ك  .يُّـهئ ذ رو  منه ُ يرادٍ ذي بالٍ أ
هِ األنظارُلفت ب ت، إ ءُصدير ي ؤذنٍه    . بهٍ 

طابةُواألحسن ون:ِ  ا صديرَ أن ي قصودُ ا شعرا با  ِ لوً ما ّه إنّ ألن،ًحا بهّ و
قبِ تهيئةِيؤ به لفائدة ستمع  قصودِ الغرضِلّ ا ي نَّـىعع جلمتيط ظَّـ عجنبالجممل ُّـسهب ِ. ا

ف جعلكجنمييعك ه حصلك هنسلكقو جفمثهن ُّـجههب عيجعتيطعظ جلمف ظجنهيلكلجعيععجلمل عيحكتهتالمجعل  .عخفمئمه
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نُ خطباءُوألجل هذا يفتتح سِ ا سِ خطاباتّ ا صالة  ا عليه  ِهم با

سالم فتتح.  ِّمظل واا كتُو سملةَ رسائلُابّ ا وِهم بال شوق،هاِ و سالم وا ا  ِ و
رس هِلَإ ا ما قد ، إ رادُشعرُ و وفِ، با أ رسائلِ عند أصحابُ كما هو ا   ِ ا

تقدِرالعصو   .ِمةّ ا
لخطيب ب  ن ي تبِول صديرّ ـ إذا رأى أنِ أو ا ما البدَ ا  ّ  منه ـ أن ّ

نَيالحظ ر   : فيه أ
خاطب أو يُرّه بما ينفَ خطابَيفتتحال ن  أ.١  ـً مثال ـ َ كأن يأ،همَ سخطُ ا

شاؤمب ُشعرُبما  وضعِال هنئةِ   ورِ والفرحِ ا ورُشعرُ أو ما ِ، وا   ِ با
ةِوضع عز زنِ ا َ أو يع،ِ وا كِ بتعاظمُشعرُ بما ّ و ذ خاطب و  نمض ،ه  ا

ش نيجعيط جنسهثسلكن ه هنمئلكم:ش ظهه هنمئلكمو هنمئلكنيجنهئ جنمبحهئهبمل عجنيععألجمل هَّـىعع معجيبمث ي ُّـمتلكحكب
ن ممالهن هنهسجغ ىيعع ظن ريعه حممهمثحلك هنجيلكجعمئلك خفلك ُّـمئتٰهمث عحللكمش نجنىعجن جليجنهئ ُّـهئ ه ه  ومثمكه

ع هنلك ُّـمئتٰهمث عحللكم وحقجلمف ممث ش جفمثهن مس ُّـيععجل  هن ظَّـ عآلفغ ممالهنهت جلمف حممهلكجفت
م عجع عخفمئلكمع  ش جفمثهن معيعه عجنبخيىش ُّـمسجخ جعلكخفيطُّـِّـ جعخص ُّـتجيحق هنمت نقجن مممئ يهنمتهت ى

هوعجنرضُّـيع مض هنجيمب خممهمثيطغ جليط ظجفبلكجع جعلكجنهييعخممل جميط:  ظهثجهيطَّـلك عجنيطعجل عجنخيمب  .ىهن
ش نجن عخفث عجنس: حممئلكم جن عجنيطعجل جليط ظجفبلكجع ُّـلك ظجلهب يظش نقنه ظُّـٰهلك ظهث هن ه

ن عخفهتيعمغلكن نظهثجهيط  :فحف جلمف عجنيطعجل مض ُّـ
ن عخفهتيعمغللكن  ي معمئ جعهله نجنهئ جعهلُّـلكن   يجميعغ عجنيطعجل نُّـ

 

ش نخملكم ن عخفهتيعمغلكن: يحمتجيحق جع عجنيطعجل ش : نخممث. ُّـلك ظجلهب معبتيطع هبىعع ُّـ جعجيح
عجع: ظجنمئلكن جلمف نمغهت نذجع خسسخل جلمهلكش نخملكم: ظه  .عظالف ظفجع ظجعمب هن جغ

ي :  مغلكظ جعهئمبهبمليظهث مغخي َّـىعع عجنجهلكجليع ُّـالخم َّـىعع عخفمهحق عخفهتخل َّـ نعجنىعه
ه هن جعمثمن ظممثيعن هنيطُّـِّـو نَّـ جعخيىش خكجييعمعمئ جعهله يش جنهئمتهتلك معبخيهن جلمف عجنتجهلكعن و

مش خف معمبخمثيس عخفهيتلكفش جنمبتهيتلكقعذش نهنخي جفلكخكمثمل عجليعمغ) ص( .صصضك: لكذيعخفجي
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ّوادرجة، خسصن حسشه أن ال طوردطص أصال جش  .ام يف طظا اثسصم ذسصم ادسظح وادرسورً

اول.٢ نَ جهدَ االختصارَ أن  طِ اإل نةٍ مفهومةٍه بعبارةَ أن يوردِ   ،ٍ مت
صديرَ اإلطالةّفإن ت ِ  ا

خاطبُضجرُ تقض ا وصولُ عليه الغرضُ في  إ ِ قبل ا
ن استدراجّ إال،ِهمطلو م يتوُ إذا  و أراد،ِ  اإلطالةُفّه  ً خصما  أن يذمَ كما 

ظض ذن ادترططظ طو إحطاد ز ادّ وذدك ألن،ه أو رأيهِ  نفسَ أو يً،أو فعال
ّادتوته، خصذا أحصل ومتصدى خشه خصص إخ اثستشزح وهتشإلتشم جوف طستشسط صذصحشم ه ّ

 خال طبسى دطهيم ذص طزشششم حث ، ذن ثالل االدتسصت إخ ترططظه ادروطلّادظطشي
ّ آثظ طتوخزون أن طرول خشه ادسالم أدثظ، طظا إذا ٍذوضوع إخ هـّاالجتشظار دستوت

ّدتودطت دطهيم ردّ وإال  يف ترططظه ادروطل،تصروه ٌ حمتجضٍة خزلّ   حث تزشج اثوضوعّ
 . دسزظضٌ طظا أو ذاك خسي تروطل ادترططظ تسوطضٌ دالجتامع إدشه، وجواء تصؤواادظي

 أن طسشع ال حشحٍ خسط طظطط وبذسل، ذن ادتروطلٌ خط طسون دسخرشض ذصرب،صزم
ً، ثشض حتشل ادوخوف حث رتسشه ذسشطا ٍاثستشزح ببرودض وصشود وصج جخظ ّ ّ

ل ذدك ذن حظذه وصجه،  وذن دون أن طشص،احلصإلع يف زصظاصض ادتزظطض إخ ًذذطودا
ل أحرصهبم األحصدض ّخصذا دصن اثستشزون اجلصدسون يف اثسصن اآلذن اثظطط مل تتحش

ٍ، خصي رتلٍيف ذوضوع  .ً حظطشضّصم إالّ ذدك ادظي مل طظده ادوخوف ألطّ
صديرّ إن:ٍ حال ـوع مَ ا كرِ با وفِرّ ا أ مَ أو إطاِ ا  من ،ِ الفارغِه با

طباءُه بعضُ ما يصنعِأشنع كتِ ا قدرةُ أِ وهو  العجز،ِابّ وا ال  ا ِ منه د ً.  
كِ  االعتذارَ األفضلّكما أن صديرَ أن ي ُ ألنه قد يً؛ أصالَ ا ه ّ بأن الظنُّ

د علُير هرَّل ا وابَبّ وا فاعِ من ا ّ خسسي طسون االحتظار آدط وأوخع البط ،ِ وا
ٍخشه بال ذسطذصتن ادطثول ذ ، وطو طذزظ اثزتظر إدشه برطق اثزتظر وإثالصه ّ

ّ بخرإله ادظي تصء طسطم االحتظار ألتسه؛ بخالف ذص دو راح طسطم اثسطذصتواختشصحه ّ ّ 
ّوطخح ذالبسصت اخلرص، خصن طظا طذزظ اثزتظر إدشه بزطم ادسشصحض بصالحتظار، وإص ام ّ

 .ً خط تسون ذظطبضٍطسزل ذدك ألجبصب



  ٤١٥ ...........................................................................................ؠطظذع اخلشظبع
ا صديقُذكرُ وهو ما ي)ُاالقتصاص(: ا ِ بيانا  ا

طلوبً ّ وشارحا  بقصِ با  ٍةً
ة دٍصغ ُ تؤ ّه، فإن القصّ ُقربُ، وِ  اإلقناعُُعي ما ِ من أروعَةّ  ،ِ إ األذهانَ الغرضّ

 .ِةّما عند العامّ عليه السيِّةها من أقوى األدلّكأن
ٍ غو إغفاد سشع:االستشظص : ًصر اجلضطور ذخ االستطظع به، زضثالتع وّ تظغغ اخوضوّ

ّسو سظن اخلشطع حيف اسطظس ذخ بف اسواسغغن وذغم استطصف سن وجودمهظ، زخغغ إسطظذطم  ّ ّ
َبظن س ه سضثل اسفي محل واسغه َُضثَل بضثضطظ سن أبطظئه، زطضون سَ غصظسًن غصظسل واسغغه سصظسضعّ

ٍاسصجوز يف دضع  سن زوجته، زبططام غو يف ٍوذسك بظحلظحراد أن غشصه يف أحغ اخسظجغ أ وّ
ًاسشفغق وإذا بوسغه غشطغ سستوسصظ واسغه، دظئال  !ّإر أغن تظحف جغي غظ أيب؟: ً

 .إر اخسجغ غظ وسغي: زطجطع األب
 .ِومل إر اخسجغ غظ أيب: زطسظل اسوسغ

 .ّ حخون دطصتطون به أسثفٌغطظك أطظس: زطجطع اسواسغ
 .ّي يف اخسجغ أذغ اسسضع سصك غظ أيبّتدك جغن أًإذا بصغ : زطضول سه اسوسغ

 !ّوسظذا تفغغ بظسسضع غظ وسغي؟: ٍزطسظسه اسواسغ بغغشع
ًسضي أمحضك هبظ إذا رصت ذجوزا وآيت بك إر اخسجغ سضي : زطجطع اسوسغ

 .ّغصتطي بك اسطظس اخلخون
ةِ  العصورُةّوأصبحت القص ّ أدبا وفنِ األخ ِا قائما برأسً ً ستعً ة بهُه  ُ ا د

ر ديثةِاألف لقِ ا ِ العامةِ  قناعّ نت من صنع،همِ و ن  يالِ و  .ِ ا
 يف اسدوغع سألزضظر وتفدطخطظ يف األذغظن، وسغ ادتصضضطظ ٌ سبخٌ وأثفٌع وسقّسضضش

، وذسك سصفض اسصخة، وسصفس بصف األزضظر أو ٍاسضفآن اسضفغم يف سواضق ذغغغة
 . أحسن اسضشفٍّ وسغ سظطع سششه بحقادتئشظهلظ سن اسسضوك واسثضظزع،

ًوسفسك أجظد بصف اسشصفاء يف ادتصامهلظ يف ذصفغم زشظزوا أزضظرغم ذصفا 
 : أطشغّضام ًع، وسغ أجظد أسخ اسشصفاء ذوسي يف غفا اخجظل سثخا، زّبظدضوب اسضش

ً غوســــظُبــــفز اسثصضــــع
   اسواذصططــــــظِيف ثطــــــظب   
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   جسلليطهىحمهبللجه مض عآلقك

 

   عخفلكمميعُّـمتللللللللكشنُّـلللللللسمك

 

**** 
  ي عنىنعقَّـلللليطنع مض عجنجيللللحق

ع عجنللليطُّـ   ي ُّـلللهسقنونعجعخيثللل
موحمللللمسمع عجنلللليطُّـ   ه قحكلللل

   جلمبمثللللوجللللليعك عآلهنلللليع
 

   عجنىغعَّـللليطُّـمتلكى جللللمثىسوعجنخيلللمثىس 
   حممثمتلللللكىجنللللمهالغ عجنللللمهبِّـ

   عجنمتلكحكللللهئمثمتلكىهنلللل عهنلللللكن
  نَّـلللل ُّـيعمغلللل ظن ُّـمبمثمتلللللك

 

**** 
  ي جلمتللللو عجنثخيمبللللمكزجعمبلللل

هنللللكهحضجيلللإل ه هنللل مكللل ُّـ   ي

 

  جللل مغلليطنفه عجنللمهلكحلمثمتلك 
   جنمبثخيمبلللللللمك فُّـمتللللللللكيظن

 

هَّـىعن خممهمل خم مض خكخييعن ُّـمتمئيط نعخمخيلك حكمثلكحكمثي ي ظنقفَّـلك خك يلك هنتمسقهنلكش جفمثهن عنه ه  عجنىعه يه
يُّـيطجل عحلٰهلكقغ نعخفيطهثمث ن جلمتهتلكي  .يمل نُّـيعُّـيط ظن ُّـخيمبهبهتلك جنمبمتلكق َّـ ظجعخييط هنلك ُّـهئ

سانِة طبيع ّ أن:وا ك .  بهاّ فيلتذِةّقص إ الِ االستماعَ شهوةِ اإل وذ
زةِإلشباع ك من غرائزِ أو لغِالعّ االط حبِ غر ال ُ وقد يعت،ِه ذ ًها شاهدا ود ً

ةِباعتبار ر ه ي مممبخص ملي نُّـىغفعف عجنتىععق عجنمئلكقع ظن عجنسلكهن جنمبمئمه،ً ناجحةًها  مملكهثمن حتت
قعف ي جغ هييظنخص عقع جعيطظ جعلكحلبهئمل نعخفجههئمبمل ي حكمثويطغي هنخيمئو نجفبهئملو هنتجهلكجعهئملوجلمف ظجفيطعغ

ش نَّـىعع هنلك ُّـسهب جعل يُّـهلف نُّـهيمه ل يش حممشنهعخلجي حفمبهيلكي خم  هنبلكجمتمل عجنسلكهن جع
م عآلهثسلكن نقجمبت جعهبخييعحممل هنلك مغيعهيعخفجههئ هن فنن جليعك هنمئيط  هنلكمع معثحق حمٰه

ق عمل هنلك نظمبمن عجنمث هن عقجعلكمنظمبمن عآليجفت   .و نمعخيمئمثيطوهن
طيبّثم تبُ ا ع،ِ بعد االقتصاصُ أو ا ب أن  دِبيان  َ ي  َ إقناعُ ما ير

مهور  هن يحمالجعيطينعي  حمهت ش حممشقع ظمغلكف نظجفس مض عجنتمهيطُّـيع نعيخمتمهلكك، بهِا
 .يععن جلمف قجنىقُّـلكفغ عخف

الث اتمة (:ا مَ ما سبقِصّ بملخَو أن يأ) ُا ما يؤذن، فيهُ ا  ِ بوداعُ و
خاطب ء،ا يٍ من د وٍةّ و وفَهما حسبِ و خفحبيش نعجنبلكجلهن جلمف  نهن ع،ٌ ما هو مأ



  ٤١٧ ...........................................................................................صصضخط اخلسضبط
ٍأن ظتششم اخلسصط بششامت:  ال ظسضقًارصشور إخ رستوى     اخلسبطّ تزسظ بضروداع وأنّ

ًام إذا ذضضط ذظ أتششط االخزضب حضرض وضجظاّحصـ   دضذا بضخلسصط ،آذضط بضضتصضء ـ ً
ّظودع وظستظر رشجصصور خن اإلخضرط، وإتالف ّ ثم  آجظ وظسصل دصهٍظظجل يف روضوع

ّبسض تواضسض رصه خج جظ جسبضضهخ ـ أوذضهتم ً  ...ظسضود رشخسضبط وارشالم، وطشظاّ ثم  ـً
اتمةّ أنّال شكو سٌ فيها تزـ صدير ـ َ ا لقول و ّ السيما  ، ٌ 

رسائل تباتِا  ذام طو جضل ،ّ رن اجواضع ارتي ظصبسي ارتضضق هبض اخلضمتط واالضتصضء.ِ وا
ًج اربشصغ أن خيتم ذالره حسظا ذضن أو جسبطدصجط خارتزظظظ واالذتزضص   أو ً

ً آجظ رض ظسصه ارسصع وظظتسم يف ارصشع، دضن ذضن خمتضرا ّضه؛ ألٍ بضجسن جضمتطًرحضرط
ّجسصض تششضه ارسصع واحتشظه ّ وإن ذضن ... ثح رض وذع دصام حبق رن ارتشزحّ جتى ً

 .دصام حبقّربام أضسضه اجحضحن اجوردة ّ جتى بخالف ذرك ذضن خج ارسشع
  ا ه) ٤(

وجوهِ باألخذُقصودا  طيبُ تظاهرِ: با ور ِ ا ؤثرة،ِ عن حاٍةّ معٍبأ ٍ و
ّ  

ستمع رن األرور ارتي تسضطم يف وصول اخلسصط إخ ارسظض ارظي ظظثوه رض  .ِا
ِّ وذظ خظدصض اجزصفاألجظ بضروثوهَّظسصى بـ  ٍ وتسضطظٍّعط تزصّ خصشص:ضّضهن برمحه اال ّ

ًظشوم هبض اخلسصط ظظظظ رن جالهلض حظ اجلصصور إخ دظضه متصصظا الذتصضخصم به ّ. 
ٍواروثوه طظه دح رشورط ٌ وإضام طي داخصط، حلشصشط اخلسضبطّ  يف أداء ٌ هلض ورسصصطّ

 :ارسظض، وطي خج ضوخخ
 .ّرض ظتسشق هبصإلضت األرشضظ. ١
 :م إخ ذسصخوطظه بظورطض تصشس، ّرض ظتسشق هبصإلط اخلسصط. ٢

ٌ دسشصطٌطصإلضت .ب    .ٌطّ ذورصٌطصإلضت .أ ّ. 
 .ً اروذوف خصظ طظه األضواع الجشضّوحوف ظتم

.٧٣٥ص: لّ اجسو)١(
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ونٍ  وجه طيبِ عن ذاتً خارجةُ ت ه ِ ألفاظِ عن نفسً وخارجة،ِ وأحواِ ا

ِ م هنمئلكجنت .اوأحوا نممىعجن ش هحملكخلجيمثمك هنثال خكهتيعمع نهنخييعحممل عجنمتلكق جع معسلكَّـ مض خمب
جنمثوجضلكنجنت جعجييعُّـمئمل ق هن حفالم عآلخكلكقغ عمل ي ظن ظحفيعه جنيطجل هنمئب ت جنيطه عجلهبهت

حي جنمبهبهييعفعغ ينممىعجن لكيعُّـمئمل معمبهيش نهنمئلكنهنمل عيحكتخيخصقش همعلكقش مض عجلهتلكف هنثال
ق  .معسلكَّـ مض عجنيطنق عخفىعمم

ون قك عخلجيمثمك جعسخصمغملي نعي ،ٍ وحيلةٍصناعةب ُوت ومع ق ي ي معهسفه عمل هنمئت نعجنمتهي
س هذش هنمت نعآلجليععك جلمت ك  رّو اءُا األ ً نفاقا ور قصودً س ا ه ّ به أنُ ول

ونال ن  أُب مةٌ  حقيقةَت فاق ُ كما قد تعطيه  اء وِا ر :  خميط ُّـمئلكم.ِا
ه نَّـىعع هنلك ش ي ظن عآلحفالخمي ي مض عيظجيالف عجنهئالهنيعجنمتهيلكم نعجنيعُّـلكظ جعلكخفخيمت عجنمبمي

ن نمممسش جلمفيهثيععن هن جعخيىش حفجيبلكظ عخفمتمق عحلسمثمت ي نخك ظن معىغَّـ ي جلمتيطهنلك ُّـجههتمئ
جلمل عخفمهلكغ ن نش ظهثهيسهت هن جن  َّـىعع عجنجههتمث حممث يجنهئش يي خكهثخي َّـ هنمهلكجع

.و هنتهيلكنمعملوه جميعض جعمتسمكينَّـ ُّـهسفش يعجنهئثحق هن عجنتهئمب
ر ورِ مع فرضُوهذا األ ارجةِه من األ طيبِ عن ذاتِ ا  فهو  ،هِ ولفظِ ا

ك  نوع،هماِ بأحدٌقّتعل   : فهو 
قصود،هِفظ بلُقّ ما يتعل.١ صُ وا لفظِ أداءَ هيئة به ما  يفيةِ ا طقَ و  ، بهِ ا

طيبّفإن اجحَ ا ستطيعَ مَ ا اتٍه بأصواتَ ألفاظَيّ أن يؤدُن   ٍ مناسبةٍ ون
فِالنفعال د، عندهّ ا ي ير دٍ ومناسبة، بهَ أن يتظاهرُ أو ا ا ير دثُ  ه  َ أن 

خاطب من انفعاالتِنفوس   .ٍ ا
 سمه جلمبمث هن حفالم يعهثخصيجنخي عجنمييعك عجنىعه ُّـيعُّـيط عخلجيمثمك ظن سمه جلمبمث 

شنَّـ ُّـخيمب ظن َّـىعع ُّـيطغ عحلخصق مض جليعنخمهتش عمكهتلكق جمٰهب جنمبجخصَّـحق  نجنهئش ي
 ُّـيعُّـيط حتيعُّـىش عجنمتلكق جلمبمث قعف شجيمك وغ جمٰهب نعحكتمثلكأل هن ظهنيعيُّـحيهتيع عخلجيمثمك خكيط

غوغي جفلكفوجعمبهتجمل قهو نظ يعن نجفىغهث يمكهتلكق معمسجغي جعخالم هنلك جن معخيمب جميعض جعمششال مغهت
و حممشهث ُّـمبجمس عمل هثمقغشنظحكلكن  : جنىعجن خملكمطه نعهثهئسلكقه ظحفيعه حممثهتلك جنخلي



  طصض ...........................................................................................ظمتلكجلمل عخلجيلكجعمل
قصودٍ مناسبةٍها بنغماتَوأن يلقي د،هِ  ي ير ع ا لمخاطبَ إفهامُ وا  ه 

عحممث هنلك حممث قُّـلكفغ عُّـٰهلكف م ُّـ ه مغمبمثلك هنلك جنمبمتمقغ ُّـحيهتيعجفمثهن ش  مض ظمتلكجلمل عجنجهخييعونحك ي
فع .مت جلمف عخفخيونعجنمتميهبمل هن فيجنمل وضعَ صوتُف شدِه عند   ً، مثالِ والغضبِةّ ا

فض وضعُو لِه عند  ع،ِ ا رُ و تأًةّ به  نغمة، أخرىّ و زنةٍ و رٍ  ً ةّ 
فسيِ االنفعاالتَوهكذا حسب ... أخرىٍومفرحة قاصدَ وحسبِةّ ا  .ِ ا

ي عخفحمبمبخل عجنمتهيسمثيجنىعجن هثجيط ظن غ خل ُّـمئيععنن جعخيىش عخفخيلكذ هن حفالم هثمقعي
ظلك مض قهنلكهثمتلك َّـىعع ل هنجنىعجن هثجيط ظُّـٰهلكش مل عجنمئلكألهتلكيعآلجنهيلكل نمممثهيمث يظن جعخيىش  ل هنحفمه

حكمثمبمل ع َّـىعن عجن و نهنلك معهسفُّـ هن جميعكشعخلجيبلكظ هن عجنسلكحكمل عجنىعُّـ ظفقمم ع  خميط شي جعمبمي
ه عآلقحم مض عمعمئلكشلك ن جعمسجلمهلكغ هنمتلكنألمثهت نعخفجكجعمهخلش عخفست ع ُّـمبخيب ه هب خع يحميععجف ي

ن هب خ معمتهئمث ونُّـمتهئمب ي  .ي
ورّنإ :ًد قلنا سابقا  االستدراجاتوق ا قواعدٌ هذه أ س  ضبوطةُ ل  ،ٌ ثابتةٌ 

شأ بل  ت
ُ

وهبة شاءَ تعا مُاها ُ يمنحٍ من  مُلَصقُ من عباده تُن   ِرانِ با
ة جر عهن جليطغ .ِوا فَّـلك جنمهلكجفبهتلك جل َّـبمل معسلكَّـ مض نمغ هَّـىعن عخف قعجغملي  . هن مجمبتهتلك عجن

ب ،ٍ حالو  ون ي ّا عمّ معُ اإللقاءَأن ي شً طيبِ  نفسُا   من ِ ا
ّا عم ومع،هاُّف أو يتٍةّ نفسيٍ وحاالتَشاعر دً دثُا ير  ِه  نفوسَ أن 
خاطب ون،ا ب أن ي ِا أيضا عن مقاصدّ معَ كما ي ً ميِه وأغراضً  .ِةّه ا

خم عجنتهيلكمع عمل هنلك رمثىس مض  نعخلجيمثمكي جلمف هنيطه هنخييعحممل نجغمئلكحممل نمعخيمب يَّـىعع ُّـت
ي ُّـيعُّـيط ظن ُّـيطق فهنخيمل عجلخصَّـحق و حمال ُّـهبهئ خلجيمثمكههثهيس عن مملكن رمثىس مض هثهيس خظ

يجفىغهثلك جلمف هنمهلكغ حكمث و مغلكحمملو نَّـ شجيمك جعجييعُّـمئملجلمبمث عجنسالنيط عآلجفيععق عحلسخل ه  ي ي
 .يمعهئجه جل معهيلكجلمب نمعمسجغيعن نعهثهيخيلكجن

لةّفإن  من ٍ خِها بلهجةُ نفسُل وقد ت،ٍ استفهامِل بلهجةُ قد تً واحدةً 
ٍ أي تغيِدون إحداث

صلُ والفرق،ِ األلفاظِ  نفسّ غمةُ  لهجةِ با   .ِ وا
 ظهنلكن مغسيط جلمبمثهتلك عجنسالنهحممشقع هنلك ظقعف عخلجيمثمك هنثال ظن ُّـحيهتيع نخمهيمل قُّـمتمك 
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م نلكخي عجنيعهنلكف ننكظ عخلمث جلمبمث عجنسالنعحلسخل   عجنىعه حمخي حممث ذغ عجنسمث

مش هنلك حمخي  عخلجيمثمك ُّـمئت َّـىعن عجنخيبلكقغ حممثخص جن ي ظنيي خك!! طظهثمن عجع نعجنيطه: حمتمئ
جن حكلكخمهتلك جعمبهتجمل عيحكتهيهتلكن نعيحكتمييععغ نعجنيطَّـجهمل يظهنلك نش حكلكخمهتلك جعمبهتجمل عآلحفبلكق

خم عخفهيج حفحق معخيبحقيظش مض يال خكنعجنمهيطهنمل حم ولك معخيمق جل عخف  .ي
م عجنجهلكجليع جلمف جنسلكن ظن :جلمبمث عجنسالن عجنمئلكحك يظن خم

  ه معمئيض جلمف خكلكلك عجنهييععغ مكهبزجعمت 
 

ع جعلال ممليطقط    !هنعخفلكظ ظخجع ظهي
 

ه عخلجيمثمك جنهيىح عجنجهجييع عجنثلكذ هن عجنبمثمن جعجييعُّـمئمل عآلحفبلكق جنهئلكن علكهيلكظ يحممب ظن
جلمل معمتهئيع جلمف هثهيسهتلك خغ عخفلكظ ش هنلكهبسلك هنمت جنيعنف هنخيمتلكن ينقجن آلن عجنثلكمم عخفهيج

وظلكحممثلك قيي جعخييط ظن خمهش نجنيطَّـلك مكلكهنمثلك نَّـ جلمف جعخييط ظهنتلكق ه  . هن هنلكظ عجنهييععغهه
 خغ عخفلكظ هن :ظهش جنمهحمثِّـ ظن ُّـمبمئ َّـىعع عجنجهجييع جعمتميهبمل عيحكتهيهتلكن حملكنشعق

وفنن جممهمل جلملي جنيطَّـلكه جعلكلكه جعخييطم ظهنيعو نجن  .جلمف معمب عحللكجنملش ال ي ُّـمئ هن ظن حمجخيمن جع
مِ  تأديةُوهذه القدرة عِ ا ِ ا اتِه ونغماتِ بلهجاتّ طِه ون  ٌ أساسٌه 

طيبِجاح ستطيع،ِ ا ك  جُ إذ بذ بادِبأرواح َ أن يم ستمع و  ا
َ

 َم العواطف
ذب هَو لقاء. هم إ مُو امدِ ا هم وال ُ  قلوُحّهم وال تتفتِ انفعاالتُُ ال يِ ا

عقو
ُ

ون،م الِ  العكسُ بل ي  ً زعجاّ  .ً  
 حممثخص جن مملكن هجنىعجن خضيط جلالهنلكغ عيهثجهيطعف نعجنتهيلكجل هن خمب عجلخصَّـحق نعضحمل

ش هثجهيطعفَّـلكعجن عآلجغيع مض مغىعغ عجلخصَّـحق نيجحلك ن عجنهلنك نجمحقَّـلك هعخلجيمثمك هنيععجلمثلك حصىع
ن معمسُّـمثيطع نمعمسمممثيطع هحممثهتتهي يي ُّـهبتمب معمب عجنمبمثلكخممل خضيطن ُّـستيطق  جعمثمتخص عخلجيمثمك عجنىعهش ه

م حصش عجنتمسُّـمثيط هن حفالم عجفيععف عجنمتلكق ش يطييط نظم جضهبيع جلمف جضهبيظمب: مممسن ُّـمئ
عغ جللكجنمثلك جعلكجنينجعجيبمثخيمل عحللكم حممشن م معيعحم عآلظ يط نظم يمهالغ جلمف جضهبه عجنمتلكق حك

 .ظن ُّـجيمبمك هنمتهت عجنتهئبحق جعخل عحلخل نعيحفيعش يطيجضهب
طيبُّق ما يتعل.٢ ص،ِ با تَ معرفت وهو ما  ستمع وهي ه َه ومنظرَه عند ا
ار كونا وهو  . ِه  االستدراجاتِ بعضُ ذكرَمّوقد تقد. ً مقبوالُ قوَ 
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هنلكغ عخلجيلكجعمل نعخفتخيمبمئمل جعىععغ عخلجيمثمكش هَّـىعن ظُّـٰهلك هن ع ق عخللكقمغمل جل هنمئ يآلهن ي
ق َّـىعن نعجنت معتخيمبش  مض حتمهمث جميعضوهتلك قعغ ظجغيعيجنهئمت  جعىععغ عخلجيمثمكش ي ينعآلهن

ش جلمف نمغهتخل مظ: جعمتح هثجيمئ نجنهيحي   .ال نحمخيحلالخم
ناءُ فمثلّأما القو ظهارِ ا  ُه أو ما يذهبِ خصمِ نقصانِ عليه أو  رأيه و

ه ر،إ قةِ اَ ما يقت اعتقادِ وتقر   .ِ بقوِ به وا
نقجن ش و قظهو نجفمهلكحمملو نخضيعجعملوجلمف هنلك جن هن حفمقغ  هيجلمتيطهنلك ُّـمئ عخلجيمثمك هنستيطي

عخم نخمهيهتلك نظقعظ ظفمل هبلك ف هن يظمعمن جغخصقَّـلك عجنمثلكهثخيملش حممشن َّـىعع ُّـسهتش هن حفالم   ي
ع هبط عمل ظقَّـلكن عخفستهبخيخلوهنيعنق هنلك ُّـيعُّـيطن هن ظحمهئلكق عهبُّـخيلك ن جنمثمئتمتخي  . جلمف نحممئهتلكمب

جف ق عجنت مع هجع معخنف ظجفمثلكهثلك ل نهن عآلهن جعهبهئلكهثمل عخلجيمثمك عرلكفن عخفمئلكقهثمل  ل ي
 يعآلذعق عجنت حكببهتلك حفمههب نعخلحقعغ عجنت مغمتلكَّـلك عجنمتلكق حممثثبمنش  نجعخل حفمههبجعمثمت

 .ننقعهث جلمئمبش يهن مغيععظ قمغلكجفمل قظُّـ َّـ
ينَّـىعع مممب ُّـهسفه عمل معمئيعُّـيع هنلك ُّـهسفه عمل عيخمتمتلكل نعجنثمئ ي نَّـىعع هنلك ُّـجيهبِّـ عجنمث ش مل جعي

 .عخلجيمثمك هن حفجيلكجعت
صعود:ُ فمثلّوأما الفع رتفعِ ا نٍ   شاهدةّ فإنِ،  طيبَ  ا أِ ا   ِ األثرُ 
ه الحقة،اإلصغاء إ سلسلِ و مِ  رِه واالنطباعِ  فسيِه وانفعاالتِ بأف  :ومثل. ِّةه ا

اسٍابّ جذٍ بمنظرِالظهور ك أيضا أثرّ فإن،ِهثل ٍ مقبولٍ و  َ الغً خاطبِ  نفوسَه ا .  ا
جنمث ن عجنت عن ظحفىع هبلك قعفغ هن هنمئب مغ قن يهن عجن ق جعيعنقن نمكهت مل عخلجيمثمك جنيطه عجلهبهت

هحكمثخص خميطُّـخص ل ه جللكفغينقجن ُّـتمسمعش ظهنلكهن ىحمحقه ش ي ُّـهسفه َّـىعع عجنمييعكو هنيعمعهيوجعلكقمعمئلكأل خفهئلكن ل ي
ق عجنجيلكجنمك جنيطقق عآلحكتلكق نَّـىعع ُّـهبش نَّـىعع ظنخم مض عجنمتهييغش سهبىنُّـ ُّـت عمل جفٰه هئ مع

هحممشهث ظممثيع هثهيخيلك نحملكأليطغش ههنبلكخغ ق عجنيطقق هن حفالم ظجنمل عجنتسجمثهي  . هن جفٰه
دِ اإلشارات:ُومثل رأسِ والعِ با تِ وا دنِ وحر وجهِ وتقاطيعِ ا الِ ا  ،ِه و

ُ هذه تع ّفإن قاصدِ عن االنفعاالتّ طيبَ إذا أحسنِ وا ها  َيضع أن ُ ا
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ً صضه احلضحشت جتضد سحشط احسشحدج أضخشوحثل .هاِواضع  تسص سجض بدط ،ّ

ًاخلخبشء إذا صدضوا اتزث يف صالة اجلزدش حثال ضخبحون حستض أجواده، وحضحك 
 .وبثة صوهتم احواتضة احتي ال بدضف اهلوادة واحرج

ًإسام برون احلضحشت حشدضش :رمحه االّ اتخزف وحام جشل، سدم ّ  حردضض إذا ّ
  ،ٍ فعلوهكذا  .ةشءت يف حوضدسش وحشسص ضزن اإلثشر اتزشثش حرزذشم

شاعرٌتأث وِ   سامع   ه  االستدراجاتِ ا نا إ   .ِ ما أ
مِ من نفسِ إ االستدراجاتُ أطوعوالعوام عقولِ ا نطِ ا سبب،ّ ا ذا ا  ِ و

هّ أنُد تقشَدّ ا ن فاسدِ  نفوسُسيطر َفّ ا ن  رَ أو غِ العقيدةَهم و   
َيئ أو سِالقول   .ِفاتّ اّ

 ًواالثتضراج بشرة: جذشل، ّف احلزذى جت احدوامَزج جخّثرخشن احلرامء واتترر
 ً بشالثتسزشس ورابدشًوةشحثش، وأتضى بشحتبدسض واحذبط، ضرون بشحتذضضش واحبسط

ّوصضا حش سالتخه جزضحش ضستضل ،  حالثتضراجًذى أحثض ثشجشّواحدوام واحلز. بشإلحيشش
حشذا : وإذا ثسحته،  هيضر حام احبحض اتشإلصّسسه حن اخلخبشء بٍبدخسم جت إججشبه بخخسش
 !ّوحدل ذحك حدزق حدزشه: ال أجسم حش جشل: ضذول، جرق بك حن صضا احبحض اهلشإلص

ب أن ّ إنّثم وجوهِ من باب األخذَعلُه ي ستع با ي  طيبُ ا   ُ به ا
أث شعر هو ِا د ـ كما سيأ ّه فإنُا أثُـ آ نِ  العواطفِ  ا   ُ وأم

ب أن تفوت .ِالقلوب طيبَفال ي شعرُ االستعانةَ ا مُ فيمزج،ِ با لطَ به   ُفّه و
ُ السيما األمثال،َه خطاببه مّ شهورا، منهُ وا ن  ً والسيما ما    . معروفَشعراء ّ

م حث اآل ا شعرُوسيأ  ا تسص ضخسض حن تالل بسشسه  . عن صناعة ا
 .ّ احذشإلضة احربثة واألةض اخلخث احضي ضشدضهثبسدش

 .٥٨٢ـ٥٨١ ص:أثشس االجتبشس )١(
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ققحس عإل يك عخفمهمتيجنمئيط معخييع  :ش َّـ عجنتلكجنمثملوغي جليطو هن حفالم َّـىعع عجنتهبهتمثيط عمل ظهن

فغهملي جنهيحيمثهعجنجهخييع ظمتلكجلمل. ص مغ  جنيطه مجمث عآلهن جلمف عحفتالم جغمئلكحملكهتلك ه هن
 .نجفٰهلكقعهتلك

حف هن َّـىعن عجنمهمتلكجلمل َّـ عجنتيعجنمييعك عآلحكلكخ. ص ق ي عخفت مسجغحق جلمف عجنمتهي
 . هن عهثهيخيلكحصلكينعجنتهبهئ
ش نجنىعجن جليط قمممتلك . ص ُّـيع نعجنتخمثمث ق َّـ عجنتمه هعجنىعه سمه عجنمييعك عخفىعمم ي ى

هنلك جنمبهئالن عجنجهخييعه يهنمئ ه عجنمييعك عجنىعه ي ي ُّـهسفيعجنهئالن عجنجهخييعه:  ظحفيعهوش نجعخيبلكقغهي
ُّـيعيظمث آلمغمب عي ونجنخي هن.  عقع عخكتهب جلمف عجنتخمثمث نعجنتمه ي قجل ظن عخفمتلكلكمئمل ي

هثلكهثمثهن عجن قن جعلكي ني عجلتبلكقع عهثخص مملكن جعسبمك خكيطغ جلمتلكُّـتهت يمث يخل ي ُّـخيحقنن جنمب ي ه ه
ش ُّـيع نعجنتخمثمث  قمميعَّـلك عجنجهمثىط مض عجنجههيلكظش ه جليطُّـيطغهخكخيلكقَّـ ظنقعنىحمسي نعي جعلكجنتمه

م هثستخييعك جعخيٰههتلك يجفمئلك  .هنحك
عف ينجعلكجنتلكمظ حممشن هن يمل َّـ عخفتخمثالغ عجنت نخمهيمتلك جلمبمثهتلكش نخميط ي عجنمهمتلكجلمل عجنجهخييعُّـي

مغمك معمهيطُّـمئلكش:  معخييعُّـهيهتلكخممث َّـمتلكم مض يظشلك ي عي هَّـ خمٰهلكُّـلك جنمثيغ هن خكمسشلك ظن مع
خم مض عجنمتهييغ ختمثمثالغ  .وملي هثهيسمثوه عمل عهثهيخيلكيغي معهسفومع

قن نعجنمئلكحممثمل ظخكيط مخسيجنمئيط مخس. ض ي عجنخييعغ جعلكجن  ش نقجن هن حفالم عجنمئمهمثيطغوي
فُّـ يلك نمغمييععحممثيش نممىعجن حمخي جمحقَّـ هن عآلهن عجنمئيعُّـبمل هنمتهت معلكقشمثمليعجنخيهب  قهلك مملكجنهييعه
ينخميط خكيطف عخفمهمت . نعجنجكم نَّـهئىعع رمك :  جلمف َّـىعن عجنهيهئيعغ جفمثهن خملكمقحس عإلز

ن قن نعجنمئلكحممثمل مض حتمهمث . ظن ُّـهئ ينخميط عحكتيطم جلمف قجن هن حفالم جعمثلكن فنق عجن
عجنمييعك هن َّـىعن عجنمهمتلكجلمل عجنىعه َّـ عهثهيخيلكم عجنمتهييغش نَّـهئىعع هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث هن 

 :حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ
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ومم هنهسجغيع ي ن    خيلكيغ عجنمتهييغ مض عجنتخمثمث نعهثهيش ههنمئ   جنمهمتلكجلمل عجنجهخييعي

قن نعجنمئلكحممثمل  يهنهسجغيععن مض عجنتخمثمث نعهثهيخيلكيغ عجنمتهييغ         عجن
هنلكن جنمهمتلكجلمل عجنجهخييع قن نعجنمئلكحممثمل هنمئ  ي عجن

قنش نقجن خفحيطنفُّـ يلكبخيلك جنمثيغ ظجغيع عجنمئلكحممثمل مض عجنمهمتلكجلمل مممسجغيع عجن مل مصلكحصلكش نَّـىعع ه
م جلمف هنخيمت عجنمئلكحممثمل خم م ُّـتٰهِّـ جلمتيط عجن  .يهنلك حك

ق ظمييععنش نخميط ظنضحهتلك عخفمهمت و جعمثلكننعجنىعه ستلكف عمل ي مض عجنمئمثلكق عخفىعمم
جن قحس عإل ق هنلك ي ُّـهيخيمب : جعمئ قنن ُّـهيخي مض عجنمتهي عضِّـ ظن عجنجهخييع عخف يهن عجن

ق قن نعجنمئلكحممثمل ُّـش عقنعجنهئالن عخفمتث مغيطعنش نجعلكخفمئلكقهثمل هنلك جعخل ويطقى َّـىعع عآلجغيع جنمب م جعلكجن
قنن نجمحقنش جفمثهن ُّـجكمعمك عجنمييعك هن عجنمهمتلكجلمل جلمف ي عآلنم فنن عجنثلكذش يعجنجهخييع عخف

قن مض عجنمهمتلكجلملينَّـىعع ُّـهئجه جل هنيطحفمبمث قن هنيطحفمبمث. مل عجن ي جفت نجن مملكن همليجع جنمب
جن شجلمف هثجيلكم ظنعحفيع عجنهئمبخصغ ممخص َّـ عحللكم مض عجنسج نقجللكُّـمل عجنهيلكظمبمل  ممخص مض خم

طيناك الكوثر : معخيلكمل َإنا أ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ
ر *ِ ك وا ِر ْ فصل  َ ْ َ ََ َ َ إن شانئك هو*َ ُ َ َ ِ َ

ُ األِ َ ْ َ. 
ينجعلكجنتلكمظ حممشن عخفمهمت ني ظن:شمبيس عمل ي ه عجنجهخييع هنتمئ  : جعمسهنيعُّـي

ُّـيع. ظ  .ه نختمثمثهمعمه
.ه نخملكحممثملهنقن. غ

ن قُّـ جلهب كهعق جعخل عآلهنيعُّـ عخفىعمم ش جفمثهن ُّـمبتمئمثلكن مض و هن نمغه نحفمه
ُّـيع نعجنتخمثمث  ن خكخييعع ي جمحقش نظهنلك عقع عحمجكم عجنتمه عقف نَّـ عجنت معهئ يجعخيىش عخف ه

قن قمم ل جل عجن قن حمال خكخييع مض عجنبخلش نممىعع عقع عحمجكم  ل خص َّـ جفلكم عجنجهخييع عخفمتث عجن
ن هثحيخص نجنمثيغ خكخييعع ُّـيع نعجنتخمثمث حمخص ُّـمهيطخملكن جلمبمث ُّـهئ هنعجنمئلكحممثمل جل عجنتمه  .ه

هنمثت جنمبجهخييع . ض قن عجنىعه مع عجغبلكغ هنمئ يعجن ن جعحسمك هنلك ُّـجهجككيز   حممث ظن ُّـهئ
قن نعجنمئلكحممثمليخميعقن عخلمبمث جع ظحسيط عجنهييععَّـمثيطه مض جلمب عجنخييعنكش جع عخفخيمث  َّـ لكق مض عجن

معمث يمم هنمئلكلك ظ و هنهسجغيعو نعُّـمئلكلو قعغ مغيعقوملي  . مض عجنمتهييغي
شعر: قحس عإل  خملكمجنىعجن َإن ا ستعملٌةّ لفظيٌ صناعةّ يعُ  مُها   هاِ  اختالفِ األ
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أث األصُوالغرض فوسُ منه ا ور: هاِ عواطفِ إلثارةِ  ا  ٍ أو حزنٍ وابتهاجٍمن 

لٍ وجٍ، أو خوفٍ وحقدٍ، أو غضبٍ وشجاعةٍ إقدامأو، ٍّموتأ رِ، أو تهو  ه،ِ وتعظيمٍ أ
ق ءِأو  ك من انفعاالتِ وتوهينٍ  و ذ فسِه، أو  َّـىعع هنلك ظخكلكق عجنمث  ن.ِ ا

 :عحلهئمث عجنسبىغنعقه
ىعن عجنمئمثلللكق عن ُّـ ي   ههيلليط خكللمثأللك حفللالي

  ...حملللللللللىععم خكلللللللللخييعه
ش ظه جلجبمتلللك نحفللمث يمعللمهيطُّـ   الي

.........
ش نقجن جعش نهيععف هن عجنجهخييع معمهيطُّـجفمثهن ي ُّـ ي ُّـيععف هنلك ُّـيطجل عمل عجنتخيجمك نعجنتخمثمث

يظُّـٰهلك عمل فنقَّـلك نعجنمييعك عخفيعمغ هنمتهتلك يهن حفالم عخفخمثالغ عجنت ُّـجهحق عجنسبىغنعقه  :ه
يحضمثالمعمتللللك عجنتللل هنللللك ظجغللليعغ يمعمهيطُّـمئلك عي  ي ه خمبٰهلك ظن جعسجيلك جغبمنه   ه

 

ن ر قومُوا ُ ا مّ ل شعريِ  ؤثرّ ا ُ ا فوسِ  انفعاالتّ شاعرِ ا ْ أن ىرمكها ِ و

ون ييلَي رٌ فيه  لتخييلٌ وتصو رِ؛ إذ  صو ُ األولُ األثرِ وا كّ  مض :ظه،  ذ
ق نهنجهلكجليعَّـلك ك قيل شعهثهيخيلكيغ عجنمتهي ناطقهَ قدماءّإن: كما سيأ بيانه، ف  ِ ا

ونان ادّمن ا قومةَةّ جعلوا ا َ ا لشعرّ ِخيالتت القضايا اِ  يط ظخكلكق نخم ، فقطّ
جنقحس عإل عجنسبىغنعقه  : حصىعع جعمئ

عظ   جعلكجنلللسج نعجنمئلكحممثلللمل قعف قنعظ  يجلللمف عخفخللمثالغ جنمبللجهخييع عجفتلل
 

قن  ه عجنجهخييع جلمف عجنمئٰهلكُّـلك عخفخمثالغ نُّـىغفعف قنهثمئلك نقنعظ جعلكجن هجفمثهن ست ه ي
هنلكغ  قن نعجنمئلكحممثمل هن عخفحسمتلكغش جع رلك هن هنمئ ينعجنمئلكحممثملش نَّـ ي ُّـيعُّـيط ظن عجن ي ي

ُّـيععجنجهخييع ممخص َّـ جفلكم عجن  .تخمثمث نعجنتمه
وا فيه وزنا وال قافية م يعت ًو ش نقجن هن .ً م ُّـمسجخ ظش عجلتمقنع قجن يحك

هنملش خمس عخفمتجي) ص(  .طصص لضصص ك: عجنسبىغنعقهي معمسجنمث عحلهئمث عخفتمسجنشخف عخفمتحي
 .طصص ك:عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
 .عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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 .ضّجالل األوزان ارتي ذضصوا طستشظون خشصصض يف صصضختصم ارزسظط

ُأما العرب مـ ّ لفٌ وتبعتهم أ كِرسُ أخرى ارتبطت بهم   ّ طسصي أنـ ِ وال
ّشضدصض جتى اجتشوا بضرسظب ارسظس وارحك مل طشوصوا طستصون بضروزن وار وارتبسوا ّ

شعر! هبم وا  ا وزنِفقد اعت خصوصَ ا عروَ ا  .ّي عند العروضَف ا
ٌ رتسظدةّ رشزسظ ارسظيبٌطصضك أوزان  اذتزسصض اخلشصل بن أمحظ ارسظاطصظي، ّ

ّسظف رن جالره ارزسظ اجتظن ُون طم خشامء ارسظوض وطو ارسشم ارظي طّوارسظوضص
 .جصشرسّشصظ خن اُوط

وا القافية م وِ القافيةِ  علمٌ  ما  معروفةَواعت   ُن اختلفت هذه األ
ً جصط خظدط ارشضدصض بضثصي خد ذوال أوالطض ذول اخلشصل ارظي طشضد ؛هاِاتّخصوصي ّ

ٍوطو أن ارشضدصض رن آجظ حضذنطشون طو اجستشظ،  ّ يف اربصط إخ أول رتحظّ  ذبل ٍكّ
رن آجظ :  أجظىٍ وبسبضرةّك األول وارسضذن األجحّبخ اجتحظ : بصصصام، أيٍحضذن
ٍصط إخ أول حضذن يف اربٍ حضذنٍجظف ،  طشصه رن ذبشه، رع احلظف ارظي ذبل ارسضذنّ

ًوخج طظا دشظ جتيء ارشضدصض ذششض، ذام يف ذول حوذي خمضخبض ارصصل ً: 
ٍرن أي خصظ ُ يف ارشظى تتـظدقّ ٍّوبضي ذف  ّ   ُن تسـظق يف اجـظائّ

 .ُدضرشضدصض دصه طي متضم ذششض تسظق
ّخ طظا يف ارشتض اجختزض ُوذظ ب. ، أو جتيء ذششتخٍوذظ جتيء بسع ذششض ّ

ًشصط ارشضدصض ذضدصضُوذظ ح ٍض تشسو أثظ ذل بصطّهن ألّ  . تتبع: أي،ّ
ً وتسزصال، وذظ ثظت ارسضدة خصظ أذثظ ً طتصضول أجواهلض مجشضٌورششضدصض خشم

ّ أن طظذظوه بسظ خشم ارسظوض دشضصه ارظدطف رهخ خجّارسظوضص ْ. 
س  وزن ٌوأما ما ل سمونٌ وقافيةّ َ فال  ن اشتملّ َه شعرا و خيالتً ِ  القضايا ا  مل .ّ

 .٢٥ص: ّاروايف بحل ارشضيف، يف خششي ارسظوض وارشوايف) ١(
 .١٣٧ص: رزسظ ارسظيبروحصشى ا) ٢(
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ن جفمثهن مملكهثمن جعيطعُّـمل هنلك ضضطصش نقجن هنمتىع جللكن هُّـخييط َّـىعع َّـ عجنيعظه عجنىعه ي ُّـمئلكجعمب قظه

ش َّـ نعن عهثجيمبي جغ شه نمض جعمييطعف حتيطُّـيطعييع عحليععجنجهخييُّـسهب جعل ش ُّـهبتيط مض عجلهتلكغ عآلقجع
قننظي عي ال حفلككومملكن قع نقن وهث جمحق هن ز نقهثلك حميععَّـمثيطُّـلكش نهنلك ي نقن حميععَّـمثيطهي هي جن حمهت ممال  ه

يخىع مض خكمسن َّـىعع عجنجهخييع عجليطُّـيطش جنهئمت مس ُّـخييط هثلكحمىع عحلهئ ممخص يَّـهئىعع مملكن عجنيعظه عخفت. نقن
ن ن هن عجنجهخييعش نَّـمتلكم جن ظ قجن عجنمب  جفمثهن خممهمثيطغ عجنمتثيع جعلي ظحفيع ُّـسهبهمملكن جعيطعُّـمل هثجه

مغيط حممثهتلك نقن ىجفت جن نق ل هي ُّـ خكلكجلمن مض  ظن عخفيعحك نخميط يمملكجنىعه َّـ جنمبجهخييع عحليع ل ني
ي حممسظبحمن جعخيىش عخفجيلكجع معمهيطق ممتبلك معٰه جعخل ...ه جميعجعمثمله مض جنبمتلكن جعيطجلملي عآلفمحيعجل ه

وفحملكهتلك هثثيعع لكبمثخيمثلك هنث ظه هثثيع ي هي ه نُّـهيتِّـ ). يعخكخي(ي ظحفيعش جمحق ظشلك معهئتمك جلمف ظجممبهيتهتلك مممبهبمل ي
قن نعآلُّـمئلكل  رلك ظهث حكمثجيط حممثهتلك عجنمئمهلكأليط هنث عجنمئمهلكأليطش حممثهتلك عجن يعجنمئلكقع معمب عجنهئتمك هنت ه ي

هنعجنمئلكحممثملش جمحق ظهث ي ريط هن قجن خكمثأللك ه نعهثخص ُّـجيلكجنخي مض عجنهئتلكغ هثثيعشي ي جحلك ُّـمئيعظ مض س عجلتمثلكفهي
جللكن هنلك ُّـالجفىح ظن عجنهئتلكغ حفمب. ممتمك عجنمتثيع هن و هن ظه ظجغيعي  . جنمبجهخييعي

ن ح ّول ي  َا شيخّ سُ به ا رئ شفاءِ  منطقُ ا ونانّنأ: ِ ا لعربّ ا  ِ 
وزن ون ا شعرَنوا يعت َ ح أنه ذكر،ِ  ا ّ ي نَّـىعع عن فم ، عندهمِ األوزانَ أسماءّ

هثلكهثمثوجلمف خظ ي حممشهثخص ُّـيطم جلمف جليطن ظحمل هنلك خممث هن ظن خميطهنلكظ عخفمتلكلكمئمل هن عجنمث يي ي خل مس ي
قن مض عجنجهخييع  .ُّـخيتمقنع عجن

 ه َّـ عجنتلكجنمثملش جفمثهن مملكن جنمبجهخييع ظجميععكقحس عإل نعآلنقعن عجنت قمميعَّـلك عجنجهمثىط
ش نجنهئ جميعك وجنيطجس  .ي جع ي ُّـمهِّـ عحكتخيخصجن مض جمحقنس حفلككه نقني

ي ُّـتٰههب قمميع عخلحق نعآلحفمثلكق نعخفمتلكخممك عآلهثسلكهثمثه جنىعُّـىعه مكيعُّـه جن نقن:جظاحهذطص  ملشي
و هنخيخلوُّـٰهلكم مجمث قجن عمل قألمثيغيجغ   . ُّـيععف هنيطجفي

وظهث ي شيس جع هنيطجفمل عهثسلكني عي  َّـ هنث عجنسلكجع:ةودطيظ ي و هنخيخلي و ظن ظهنملي و هنخيمثمتملي  ي
 .جع هنيطف عآلحفمثلكق جلمف عآللكالم

 .صصصك:  هثلكقم عخفالألهئملشخمٰهلكُّـلك عجنجهخييع عخفخيلكد) ص(
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 ططفمُ تنضن صقى اضصور واضنذائه واألمكجي، ومى اضني مٌ ومى كىع:قوموذيا

 .الكوميديا :شفقى يف شضكك
 ٍرات واألطثكل املتعكرصل بام منور حىل إكسكن تنضن صقى املطقىٌ كىع:دراماطا

  ذضنمكٍ وصري ذضه طو أكىاعدراما ّومسقي يف زطككقك.  طعفىطصٍ، أو أككس ٍخمطىص
 . يف اضطفكءرمحى اهللا اضطقم

ب ونُوهكذا  ّ البن أن مفىن اضىزن طتىصنا يف اضفالم حتي :أيـ َ أن ي ًّ ّ
لوزن أعظمّفإنـ ًمفىن شعنا  خييل ِ األثرَ  فسِ وانفعاالتِ ا ّ؛ ألن فيه من ِ ا

غمة وسي ما يِا شعورُلهبُ وا فزَ ا ُ و وسيُ وما قيمة،هّ وقيعّ إال  ا  ٍ  وزنِبا
وزنُ، بل القافيةٍمّ منظٍصوص رجةِ  ن جاءت بعده  ا ك و ِ  ذ وذضه ؛ْ

ٌألن طسكحل اضفكصقل يف اضبقل ضقفل ٌقك طكثنةّ ضفقّّ   .صكمل األثن ّ

واضحومن شعر: ا َ أن ا وزونّ قَ ا فوسُ يفعلّ ا مُ ما ال يفعلِ  ا نثور ُه ا  .ُا
ّومنا ممك ال مقفنه ضطقه اضنوح سىي اضسفقفل ّ. 

ن هذا الفرقًُسواء  سبب العادة؛ي واضفالم املقثىر ّ بص اضطعن املىزون املففُ 
وزنإذ وفا عند العربُ ا ِ صار مأ

يهم ذوقِبه وشً ٌهم وتر  ُ ثان غّ   ـ، أم  طبيٍ
سببـ األصح ن  ِ تأثرِ 

فسّ وزنِ ا زةِ والقافيةِ با ِ كتأثرِ بالغر
نظمةّ وسي ا ِها با ّ 

س شأنُ، والعادةٍبال فرق لقُ ل َها أن  شَ واألذواقَ الغرائزْ ها و  .يهاّ وتنمهاُذحّ بل تقو
ًإذن اضقكس مفنضىن متكطك ّي واضفالم املقثىر، بغن ّ طك بص اضطعن املىزون املففّ

 :اضقظن شو طقطك منا اضتفنمه، حقل مىجن رأمكن
َّ إكام صنق اضقكس طك بص املىزون واملقثىر بسبل اشتقكدمو شىل :أي :العادة ّ

ّاضىزن، وضىال ذضه االشتقكد ملك صم االستنالل شىل طفىطقل اضىزن بققه اضقكس  ّ
 .قثنإضقى أضثن طو اض

 .٣٠ـ٢٩ ص،٤ج: ، املقطهاضطفكء) ١(
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قنن عخفمئهيي عجنمتهييغ عهثخص مع:اخزظطظة يتمسجغيع جعلكخف  ممخص َّـ جفلكحصلك ال جميعُّـىغهال مغبحلو جعجههئي

مغ ش نعجنخيلكفغ ي مع حكمثمئ ق عجنهيجييعُّـىجعلكجنمتسبمل جنمبهب ملش َّـىعع يمل عجنمييعُّـىغُّـييط مض عآلهثسلكن عآلهن
شلك ممىعجن  .حفمب مم

م ُبل ح ا نثورّ قُ ا زدوجّ ا عادلةُ وا ونُل مملكجنسج ُ ا َه بدون أن ي ْ 
ه نعهثخص هثح شعريٌ وزن عظ ممخص َّـ عحللكم مض عجنسج ي قن حتيطجغ معمب عجنهي   هن عجن

فوسٌوقع هزِ  ا مَها، كما سبق و طابةِ عليه  توابعُ ا بالغة. ِ ا   ُنعم، ا
سجيع فا ِال ي يبدو مت ً ا حوـّ ي ألفته القرونِ  ا ةُةّ اإلسالميُ ا  ـ ُ األخ

م  .َهه وتأثَ رونقَأفقدت ا
ي هن عخفحسمتلكغ عجنمبهيحيمثيخييط عجنسجُّـ يمل جنمبهئالن ُّـىعمميع نُّـت عجنبحهن جلمت مض جلمب ي

ن عجنبالجمملش جفمثهن ُّـخييعم جعمسهث يعجنبيطُّـ هن جلمب علكهس عجنهيلكظمبتخل هن عجنمت: ي يع جلمف ثمع
م عجنسهئلكممو نعجفيطوجفيعم عمض مض ثحكجلكل مض عجنمتعآل: ش نَّـىعع هنخيمت خم يع مملكجنمئ

م عجنش هغي جليطهش نمعىعمميع جن ذنغخييععجنجه هن عذ ىعبيطُّـ عحصهبنهن جنجيمث عجنسج خم
نوممتلكغ وممتلكمح نعجنبحيع نعن مس ظقنش حممئيط حكهبخيمن حفمقنش نعجنمبمثهن :  جن عمل عجع حميعُّـمئ و وو ي

ونعن مس ظجنمئ ش نعخفمب عجنخيلكفم نعن مس ظمم جنمئمثتيي قغ حفمبمئ ى معمه و ش نهني و خميط جنمئمثمت ظمثت  ى
وقظه هن عجنسمث ظجغيعنش حممئيط قظه ظممثيعن عقع مغلكظ ي عي ني ُّـستحس عجنسجش و

عش حف ش نهن جغهجلهي ولكجنمثلك هن عجنتهئمب نعجنتمهمت يه ش ممخص ي ومثي ي خضيط جنبمبي ه ممالهنلك ي شمب هنمت
قغ جن معخيلكملى نعن خمخنغهختمب هنمت حك م ال ترجون  وقارا :  نقجن مممئ ًما ل َ ََ ِ ُِ َ ُ ْ َ ْ َ* 

م أطوارا ًوقد خلق َ ْ َْ ْ ُ َ َ ََ ف (َ جن معخيلكمل)صص: هث ٍوطلح منضود :  ظن مممئ ُ ْ َ ٍ
ْ َ ِ وظل *َ َ

ُمد ْ عخمخيمل( ٍودَ غ. )طص: عجن عظ نمعهئيعُّـيعهنعجنسج مض عجنمبميمل ظ  ممتمييعُّـيط ه هنخي حم
هعحلخصنش نخميط عجلتمثيط ظن ي ُّـمئلكم خفلك مض عجنمئيعظن هنمت حكجخيلكش نقجن قجللكُّـمل ه  جنسفغ ي

ن عجنبالجممل) ص(  .ضضض كشصف:  جنسهنلكن عخلجيمثمك عجنمئىغنُّـمتشعآلُّـٰهلكف مض جلمب
 .طضض ك:عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
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ينمعخيحيمثخص جنهئالن عإل معخيلكملش نقجن آلهث غ عحلخصن نَّـيطُّـمبيظهث جلمبهبمن ه  . مض عجنمبميمل ظ

وزن بُ والقافيةُو هذا، فا ُ أن يُ  ا من أجزاءعْ شعرِت ِ ومقوماتِ ا ه، ال من ّ
ِسنات نطِه وتوابعّ شعرما يهم ّ إنه، مادام ا خييلِه من ا ي نخميط خلمهمتلك َّـىعع .َ هو ا

ي هن عجنجههئ عآلنمش نقجن مض هنستهت عجنبحهن مض َّـىعع عجنتهبهتمثيطوهن حفالم خممثلكق  :ي
ومم هنهسجغيع ي ن     مض عجنتخمثمث نعهثهيخيلكيغ عجنمتهييغش ههنمئ   جنمهمتلكجلمل عجنجهخييعي

قن نعجنمئلكحممثمل   يهنهسجغيععن مض عجنتخمثمث نعهثهيخيلكيغ عجنمتهييغ        عجن
هنلكن جنمهمتلكجلمل عجنجهخييع قن نعجنمئلكحممثمل هنمئ  .ي عجن

يظهنلك عجنمهمييعه حمهت هنلك عحكتيطم جلمبمث عخفمهمت ي هن حفالم عجنتهبمثمثىغ جعخل ظجغيع عجنجهخييع  ي
قنن عخفمئهي ظ عمل هثتمثجمليعخف قش حم ي عآلنم ُّـهيخي هنلك ي ي معهيمثيط جعمسنو نظجغيع عجنهئالن عخفمتث
هنمثمل ممي عي  مض عجنمتهييغش نهنلك قجنُّـهيخيمب عجنثلكذ ش نَّـىعع ُّـيطم جلمف هنمئ قهث نخملكحممثت الجن يي  ي
 .هنمتهتخص جنمبجهخييع

راّو ا وتصو ن أقوى تأث ًما  ن أدخل،ً صح. هِرضغ  َ  ْ أن ـ   هذاـ و
وزندَعُ طابةَ نظِعواناأل ِ من قبيلُ والقافيةُ ا ُ أما العمود.ِ ال ذكرناها  ا ّ ،

خيالتُفهو نفس ِ القضايا ا طابةُ أجزاءُ، فكما تنقسمّ  ٍ وأعوانٍ إ عمودِ ا
شعر ك ا هعقفعف عجنجهخييع ختمثمثال نمملكن نقهث ظممثيع قخكلكخمملي مممبخص .ُفكذ ش مملكن ظنخم مض ه

فع مض  ن عجنحنظ جلهب هعجنمتهييغ نظفحف مض حتمئمث عجنمييعكش نخميط هنيع هنخي هنت ُّـهئ ز
عن هثلك هن عآلجل ن جل  .هعجنمهمتلكجلملش نهنت ُّـهئ

نظومَمّ إن ا،نعم شتملَ ا م  ق إذا  ْ ا رّ صو خييلِ  ا  من ديع ال ،ِ وا
شعر ناطقةِا ب أن ِ عند ا ُ، فال ي نظومسْ سائل العلميُ ا يةِةّ  ا أر ِ أو ا ّ 

جردة ِا يها به صورةً، شعراـ ً مثالـ ّ ن ش ن  ً و ً س شعرا عنْ ً، وقد  ، أو ِ العربدّ
ستعر عنّباألصح ه ظن هنلك ُّـمهحق عجنهئالن خكخييعع ظهنيععن: جنمئيط جلمبهبمن.د ا قن : يي عجن

ُّـيع هن مغهتملونعجنمئلكحممثمل هن مغهتمل نوش نعجنتخمثمث نعجنتمه مغيط جعمثمتهتخص جلهب  هش جفمثهن ُّـ
ك قننو هن نمغهنحفمه وش عق جنمثيغ مم هن هنلكغ ي ن خكخييععش ممخص َّـ جفلكم عخفمتحي ه ُّـهئ



  ٤٣٣ .............................................................................................صضطخط ازسشع
ّن ظعه أ :حشصومط يف احلصضط واحضشق وازتجوظع وازضحو، وذح ذزك، وسن اّازشصضض

ّ جتى ًجع ازعي ورف االحتالف يف زوطه خشعااحضشوسطت تسطغ خح بحع ازع
ٍذظط ازبشغ إد أطه برضب سن ازسجف أخبه ّأن مجضور ازشعوضضّ إال .ّ د ظعظط ّ

ًإد زوطه خشعا خبشط إذا توارع ازتخضضل وازتسوظع، ٍأي خطخعظطّ وإال ً ّ  يف رول ّ
 :ّ وظو ظتحعث خن أصطزط ازوجودرجخه اهللا احلصضم ازسبعواري

ُإن ازوجـــود خضـــعطط أصـــضل ّ  
  ِزضف وبـطزصون خـن اخـتواء

  ُدزضــل ســن حطزصضــط خصضــل
  ِرع حعجـظ رطخبـط األخـضطء

  ّ؛ زشعم ازتسوظع، ورع خضي ظعا ازبحعٌط سصصودةّ، وازسطخعظٌازوزن سوجود
 :ل احلشضئطّسف أطه زام رط.  زسضوزط ازضشم خصضهجخطر ازسشعاءبـ ـ  ازعجع:أي ـ 

  ّ خـصضهٌ وخوظلٌازسشع صشط
  َّذزظ به إد احلـسضغ رعسـه

  إذا ارتصى رضه ازعي ال ظشصضـه
ـــه ـــه رضشجض ـــع أن ظشعب   ْظعظ

ى ازشطري خن ازتخضضل ّط ازصالم احوزون احصصّازعي ظصول خصضه يف خطخعظ
ّوازتسوظع إطام ظو رول ازشعب ازشطربط ال احستشعبد، جضظ إن ازشعب ازشطربط ظم ّ 

ًازشعب اخلصغ سن ازشعب طسبط وزشط ً  بخالف احستشعبد ازعظن ظم دحالء ذح ّ
 طّذظط إد ازسطخعظطشم، . ًوازشعب ازشطربط ال جتع يف ازصالم احعزور خشعا.  ٍّحصغ

 .زضعه ٍأسوريف َّال ظشول خح ذورضم ّ جحن احستشعبون سن ازشعب وظم
ب أن ي ما ي ُو ْ صددَعلمّ وزنّنا عنأ ِ  هذا ا نا ا  ُ فال نقصدَ والقافيةَدما اعت

ك خصوص دةَبذ  َ فيهما  ما هما مذكوران  علِ العربُ ما جرت عليه 
ط هبم ازتسصضط هلم اخلصضل بن أجخع ّ جضظ زصشعب أوزاهنم اخلطص؛ِ والقافيةِالعروض

ًاختعرك تصضضعه األحصغ األوخغ بحعا ّ ثم ،ً رصططظ مخسط خذ بحعاّازصعاظضعي
 :ًط خذ بحعا، ورع مجشضط بشسضم يف ازبضتد ازتطزضدّآحع رصطن احجضوع خت

 .٧٣ص: ازسشع ازشعمحسوخضصى ) ١(
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حميع مملكهنل ُّـ ُّـهبيط عجنبلسيش جعللكجن هلك و ي   ش

ف حفهيمثهيلك ضلكقجللك معمئتٰهمك جنمتللك هحم   ه
جللك   نجسللىغف مض قمغللىغ نُّـيعهنلل هنلل

  يعمغتهن هن خميعغ جنتيطقم هنجيهبخيلكهن 
 

ش عخفيطُّـيطش عجنبسمثيشش :  جلمف خسسملميعآلنجفمثهن عخكتهب عجنمهيطق هن عجنبمثمن  ُّـ عجنجي
ُّـ:  جعمثمتخص عخكتهب عجنخيجىغ جلمف ظقجعخيملطعحميعش عجنهئلكهنعجن ش عجن  .عحصىغفش عجنيعمغىغش عجنيعهن

ه جلمف ظقجعخيمل وظهنلك عجنمهيطق عجنثلكذ حممئيط عجفت ش عخفٰهلكقلش عخفمئتٰهمكش : ي فش عخلهيمث عخفمت
هجعمثمتخص معٰههب عجنخيجىغ جغالجغمل  .ش عخفتمئلكقغش عخفتيطعقميعخفجتهن: ي

ل حكتعقنش   نَّـ عجلهبمث هنلك همل جلهل جعحيععش خسسمل جلهل عحكتمتبجيهتلك عخلمبمثيحملكخفجهب
 .جليطع عخفتيطعقم عجنىعه معيطعقمم عآلحفهيىس عجنتمبهبمثىع

ط هنمتهتلك يَّـىعن عآلنقعن ظجنهيتهتلك عآلقن عجنخييعجعمث عهن يمل نظهثسمن هبلكش نقجن جنخييطغ جل
عغيعجلمييععحممثلك نعخفحمثيش عجنىعه ُّـخيمثجه عآلهثسلكن عجنخييعمح و نهنلك ُّـخيمي جع هن ظظ  خضخيمب ي

 . فنن ظحفيعوُّـجييعغ آلُّـمئلكل نمغيعق
ي مملكن ُّـمتحي جلمف و جليطُّـيطغونخم جلمف عُّـمئلكجللكغحكمثمئ يعخلمبمث نجنتٰهمبخي مض جلمب عخف

عجليط نظحكيغ وحمهئ جعحيع. ونخمخيهتلك عجنجهلكجليعش حمٰهبجيهتلك ضهب خم  نقهث نمعهيخيمثالمع عجنت ي
حكمثمئمثو جل خمجيهَّـ جلبلكقغ و حممثخص جعمثمتهتلك ُّـتجههئ هنمتهتلك فنن معهيخيمثالغومل هنمتسجهبوملي هن  ي

هنمل مغيط مض خممهلكأليط ظحفيعه هنمتحي حكمثمئ ي ُّـ  . ظحفيعو جلمف جعحيعوظحفيعه جمحقَّـلك هثهبيش هن
حكمثمئمثمتلك هثجيط حميعيعهث يخملك هن ىلك نعضحلك هنلك جعخل َّـىعُّـ عجنبمثتخل هن عجنجهخييعش جفمثهن هثه ه يحي ه

ومم هنمتهتخص نحم هثهبيش حكمثمئس  : شتمب جل عيحفيعال هن
  خمهيلك هثب هن قمميعه جفبمثمك نهنمتىغم

جنلللمل    لكلللالم جعمقخملللمل جغهتهبللليطظخل
هنل م حمح ه جعخل عجنليطحف   جعسمئيش عجنمب

خكل مض مكللكَّـيع عجنمثليط ف ممبلكخم عجن   معمب
 

ن :تالؠض اخسالم قنهثلك هنمئهي ي ُّـجهجكك جنهئ ُّـهئ هعجنجهخييع هن ي عحممئلك آلنقعن ه ه ظن ُّـمسجخ هن ي

 .هن هنخيمبمئمل عهنيعع عجنمئمثيغ) ص(
 .هن هنخيمبمئمل لكيعحممل جع عجنخيبيط) ص(
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ا جرسبل  جعلكخفلكألملش هعخلمبمث هنألمل يقاعٌ ما  تفاعيل  و مثل ٌ و فس، و نود  ا  وما ا

كررة وش مثل ٌ قوا  اعيات وِحاتّا ر ِا ُ، فإنه يدخلّ شعرِ  عدادّ  ِ. ا
قن عجنىعه َّـ جلبلكقغ ل ظمغىغعظ جل مصهَّـىعع َّـ عخفالم مض عجن حكمثمئمثوهب  و نخمجيوملي هن

معمث ش معسهب جعلومليظ قل جلمف عآلجعحيع ىتهيخيمثالغعجني ُّـيععجلمثهتلك عجنجهلكجليع جلمتيط عجنمتحي ي عجنت معت
معمثو هن ظمغىغعظههيمليش نعجنتهيخيمثمبمل هنهسجنه ظن مصتهبخيملههنمتهييعفغمل يعجنجهخييعُّـ ه معسهب جعلكجنسبمك معلكقغوملي ظ  ي

معيط ظحفيعه م. نجعلكجن مم هنمعهيمهمث عجنهئالن مض مم َّـىعع هن  . عمل جلمب عجنخييعنكي
نو حمهت مج جعمتيط:اخىشهديظهنلك  ش نقجن هش نَّـ جن عن عجنجهخييع مس ُّـىعمميعن عخلمبمث  هن ظجن

ق وآلهث هثجهمس مض جلمه و هنتمسحفيعغي خل يمثمل هن عجنيطقق هن خمب عجنخييعنضمثيش نمس ُّـمسحفىع عآلري
ش نَّـىعع هنلك مغخيمب جملكهنٰهلك مض ظقَّـلكن عجنجهخييععظ نعآلفجعلكظش نَّـ هن عجنجهخييع  هعخفتمسحفيعُّـ ي

هنملو جمحق هنتيطعنموعجنىعه ُّـمتهتىش جلمف نقن مل جفمثهن ُّـستمتيط عمل جعحيع ي عجنهييععَّـمثيطُّـ مض عخفمتحي
 .هنهيلكجلمثمب هنهيلكجلمثمب: عحصىغف

قن قحس عإل يهنلك ُّـيعُّـيط عخفمهمت عجعيش عجن جن َّـ ظن جليطن عهثجيبلكم ظجفهئلكن نض ي خم
حكمثمئ هن ممالنش نجعلكجنتلكمظ حكمبمك  هعجنهييععَّـمثيطُّـمل جنمثيغ هنخيمثلكقع نجنمثيغ هنمققع جنسمبمك عخف يه

قنن جلمف جمحق هنلك ُّـجهتهت عخلهحملكجنبمتيط هنثلكم. عجنجهلكجليعُّـمل قهث  جنمبهئالن عخف ش نهن َّـىعع حم مبمث
 .يُّـهسفه عجنمييعك هن عجنمهمتلكجلمل

هت هن ظن نقهث جنمثيغ هنتيطعني مض عجنخييعم عجنهييععَّـمثيطهيقُّـمك مض خكلكجليعُّـ نَّـىعع عجنبمتيط ي  :ي
 ّأبرسم أم ال أن خسيض خظاذات؟

ْوحظ طرظر ال طرظل خن حشه حظاخص وةهى خصت ً 
 .حظا خظطض أربصب اخسامالت

 .حظع جشك خن اخسهم زتصرطف اتسصالت

 .ضطصلضطصك: خمٰهلكُّـلك عجنجهخييع عخفخيلكد) ص(
ش هن جعمتيط عجع عخلمبهيمل) ص(  .عخفمهيطق عجنسلكجع
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 ي حممئيط هثجهمسغ مض عآلهثيطجنيغ ظنعحفيع عجنمئيعن عجنثلكجنهن عحصجيعه:يصتّاتهثّوأخص 

م عجنميىغم  عضمثخيهتلك معيطنق جف ش جنىعجن هثجيط ظن هن ينقعمغمن هن قنعف عجنميمتلكظ نعجنمبهت
خكحلكغ ظنقعن. نعخلهبيعغ نعجنجيبمثخيمل هجنمبهب ي هنمتهتلك هنلك ي ُّـتهي هن ظنقعن عخلمبمث ه جليطُّـيطغي

ُّـيعو قن نقنهنهن َّـىعع حمهت خكخييع  :و نختمثمثو نمعمه
  لكش خكلللهبيغ ضلللحيجعللليطق معللل

ش هنلللللك ظنضللللحلك   يهنلللللك ظمعلللل
يي مغلللليعنش  هنلللل جنلهبلللللحلك و   و

 

  يجملللمه هثمئللللكش هنلللس خكللل 
  يهنللللللك ظنقخمللللللكش هنللللللك ظهثللللل

  يعنلىخمللليط جللللجهمئلكش خمللليط جفللل
 

ن:ّوأخص اخظبصجشصت  عحفجكجل عجنهييعق نعخمتبس عجنخييعغش شه هن عجنجهخييع ظُّـٰهلكه حمهت جن
ه هنيعممبمله نَّـ مممبهبملعجنيطنجعمثمننَّـ عجنىعه ُّـخييعم جلمتيطَّـ جعل  شظه عجغمتلكن:  فنط هن مممبهبتخلي

ش ُّـمئلكم جنسنم. يش نَّـ هنلك معتمسجن عجنمئمهمثيطغ هنمتهمجعمثمن هنخييعنن : ينُّـمتمئس عمل خكجييعُّـ
ن ظممثيع هن . هجلجىغ: ش نجنمبثلكذهظيطق ن هن عجنجهخييع ُّـمتحيهب جفمثهن مس ُّـهئ ظظحلكغ َّـىعع عجنمب

ن ي عجنبمثتخل ُّـجهتهبالن جلمف ظقجعخيمل ظخكجييعش جنىعجن حكهب جعلكجنيعجعلكجلي ظن:جعمثتخلش نهن عخفخيمب  :ي
  ُّـلللك هنلل جعللسمتلكن قحسلل خملليط لكخيمتلللك

   لكخيمتلللكهعقجفلل هثهيلللك مض حكللمتي خملليط
  ينعجنللمهلكقن هنلل حللكمكلل خمجيخيمتلللك

شهن جفب ي ُّـلمهمثب خمليش جلمتللك   ي
ن قجعلكجلمث يلكغ عجنجهلكجليع عآلُّـيععذ جلهبيع عخلمثلكنش جفمثهن معيعمجمن ينخميط عخكتهتيع هن َّـىعع عجنمب

وعمل عجنخييعجعمثمل جليطغ معيعمجلكغ  ظهنتمتهتلك نظمعمئمتهتلك َّـ معيعمجمل عجنجهلكجليع ظحسيط عجنمهلكمض يعن: ش خممثي
 :عجنمتجهي

يمملل قق   عغ َّـللىعن عآلقك مملكهثللمني
  وهتل عجنميبللكق جعيعحملىمغ جل نمغىظ

ق قعغ هبلللكظ   هظنمغهتلللك مملكجنللجههب
   جفللسمتلكظو جنهئلكجلللمكسحمهتلل حفلليط

 

حكمثمئ ) ص(  .صطصك: عجنجهخييعهن
 .صطص ك:عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
ش : يعُّـمكخي معشلكنيلكغ جلهبيع عخلمثيقجعلكجلمث) ص(  .َّـلضصضصظحسيط عجنمهلكمض عجنمتجهي
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مغ مض جليطن حميععَّـمثيطُّـ ن هن عجنجهخييع َّـ عخمتمهلكقن جلمف عجنبمثتخلش نقجن يعجن مل َّـىعع عجنمب

ن خممهمثيطغ عجنجهخييع عقع ظقُّـيط جن ظنيآلن ن ظخم هن حكبخيمل ظجعمثلكغه ُّـهئ و حمالجعيط ظن ي ُّـهئ ي ي نعي شي
قغ خملكألهبمليحملكجنيعجعلكجلمث  . هن ظنقعن عخلمبمث نَّـ عجنبحيع عخلهيمثون جلمف نقهمل عخفىعمم

شعرّأما  نثورُا صطلحُ ا ع ً، أيضاٌ فهو شعرِ عليه  هذا العُ ا كنه با ّ و

طلق ي قيل عنه يجلجعلكخفخيمت عآل :ظه ،ا صطلح:ا ُ أنه  ونان، فقدِ مناطقةّ نا َدَقَ ْ ا ً ر

نه وجزءا من أجزائ ِمن أر قن نعجنمئلكحممثهً يملش نُّـسهب َّـىعع عجنجهخييع جعمسحكخصظ عجنىعه َّـ عجن
عجنجهخييع  طعجنجهخييع عخفيعحك طعجنجهخييع عخفمتجيمب طعجنجهخييع عجنجيمبمث طعجنجهخييع عخفجيمب: وجليطُّـيطغ

عمض ق طعخفختمب عآلنقعن نعجنمئ عجنجهخييع  طعحليطُّـهنعجنجهخييع  طعجنجهخييع عجليطُّـيط طعجنجهخييع عخفمتث
قن حممث َّـ جليطن هثحيهب جلمف خكخييع عجنتهيخيمثمبمل طعجنجهخييع عجنتهيخيمثحل طيعحليع  ننمغ جليطن عجن
ق عجنجهخييع عخفخييعنحمملش هنوجعحيع عجفيطغ ظن عآلممثيعهحمهت خملكألي نعي  جعح  . جلمف نقن عجنتهيخيمثمبمل عجن

َن إهمالأ: ُواإلنصاف وزنّ شعرَ القيمةُضعفُ يِ والقافيةِ ا مَّة ا ل ضعفِ   ُ و
فوسَأثر خيي  ا ن جازِه ا شعرِ اسمُ إطالقَ، و ييليةِ ا نت قضاياه  ً عليه إذا  ّ. 

ي ظن عجنهئلكمعمك عخفخييعنم جلب: مض عخفمئلكننهن جنجيمث هنلك ُّـىعمميع ف عجنخيمئي    لكفيلكق جضهب
نل  فعغ نعجنهيمت يممتمك جلمف هنمبهيلكغ  ل نمملكن ُّـيعظق جلمتمل عجنجهخييع مض عخفجمبيغ عآلجلمف جن

ع خكخييعَّـ خكخييعع جفيعع هفنعنُّـ خكخييععظ ممتب ش نخميط مل عجنمتثيع جنالحفتمهلككمتعمل جل: يه
ن هن عجنجهخييع عجنىعه ُّـخييطن عجنبخي خم جنمبهبمتلكنألخل حصىعع عجنمب  هىش هنمتهت هنهسعهنيعغيقعم َّـىعع عخف

 .مل نظفعهبلكي عجنمبميمل عجنخييعجعمثيجفمثهئمن ضيط

حكمثمئ ) ص(  .ضصصك: عجنجهخييعهن
عن) ص(  .ضضك: هنملي هن عخفمئيطشهنمهجيهي مجلكم عجنيطُّـ: عجنيطُّـ
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ش جفمثهن مملكن مم هن يهنلكَّـمثمليجنمئيط عمعٰهحمن  ن جع س عجنجهخييع هن حفالم هنخييعحممل هنلك ُّـتمئ ي
ُّـيع هن مغهتمل قن نعجنمئلكحممثمل هن مغهتملوعجنتخمثمث نعجنتمه  عجنيعمممتخل عجنمبىعُّـ ش ظحفيعهو نعجن

ن هبخص عجنجهخييعش ني جممت  . هنمتهتخصويط جن جل نعجفهُّـمئ
قنش قحس عإل يهنلك ُّـيعُّـيط عخفمهمت ي عآلخكلكقغ عجنمث َّـلكَّـمتلك َّـ جعمثلكن هنلك ُّـتحمئ جع عجن

عم عخفمئهيلكغش ينظهث عهثخص ُّـتحمئ جعتسلكنه عآلخم ي ي قي نعي ي ش نجنىعجن و هنتمتلكحميعغوحمال نقن جعخل ظهن
و نمم خكجييعشخل ُّـمتمئس عمل خكجييعُّـيخضيط عجنبمثمن مض جليعم عجنخييعنضمث  هن ظمغىغعظ ي ُّـتمسجني

ومعسهب مم نعجفيطغ ي  وش نخميط عخكجكك مض عجنبمثمن عجنىعه ُّـمتحي جلمف جعحيععجنتهيخيمثمبمللجعمتهتلك  هني
هحمهبثال هثجيط عجنبحيع .  هن عجنجهجييعُّـال معهيخيمثالغ ممهسلكنتظن معهن عآلجعحيع عخفخييعنحممل 

ُّـ ُّـتمسجن هن جغخصذ معهيخيمثالغ وعجنجي قي  : هنمتهتلك مض عجنمهيطق نهنثمبهتلك مض عجنخيجىغهل ظقجعي معت
جن هنهيلكجلمب جن هنهيلكجلمثمب حمخي جن هنهيلكجل  حمخي جن هنهيلكجلمثمب حمخي   مبحمخي

يمعالجفىح ظن عجنجهجييعُّـ هنتسلكنُّـلكن مض جليطف عجنتهيخيمثالغ نمض ظنقعشلكش نعن لكيعظ 
ه جلمف ظجفيطرلك حممشهث لكهيمثهجللكقك حكمثمئي ي شيطك جعلكيمعي  جنمبتهيخيمثمبمل نَّـ يسلكم عخف

حكمثمئ ي عجنخيلكنش جفمثهن مخيع معهيخيمثمبمل يضهب عجنسمثلكم عخف مي ه هنثال نخميط لكلكجنتهتلك ُّـيط حمخي
عق نعجنىغجفلكم جنرضنقعغ و جليطغوعجل ي عجنجهلكجليعش هن فنن ظن معجهخييع  معهييعك هثهيسهتلك جلمفي

جخوعآلقن جعخمب ي ُّـخيهئيع عجنمههي عجنمه  . جنمببمثمني
َ ما تقدمو حّ ب أن نعرف،ِ من ا َ ي شعرْ مّإن:  بما يأَ ا يلٌه   ٌ ؤلفّ  ٌ ّ 

وزونةٍمن أقوال ةٍ  ساو قنن ٍاةّ مقفٍ م ن عخف  جفمثهن شيعف جعلكجنتخمثمث عجنهئالن عخفمتحي
هنلكغ هث خكخييععش نقجن مملكخفمتحي قن نعجنمئلكحممثمل ي عجنخيمبهبمثهجل مم مل عخفختمبهيمل نشيعف جعلكجن
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و مصمتِّـو عجنىعه ُّـجهتهب جلمف حفمثلكميعجنجهخييع عحليعيعجنهئالن عخفسهب جعل حكمثمئ ني هتلك يجنهئمت ههن

قش نممىعجن ختيعف خممهمثيطغ عجنمتثيع هن جعلكغ قن عخفتيطعنم عخفمسهث  . ظنملوجنمثسمن جلمف عجن
ة: وقلنا ساو ردم َ؛ ألن  ّ وزنّ ساو ب األبياتِ ا ِ من دون  صارعٍ ها فيه، ِ و
ون أثُال ي ك ا عقع جنخيمك عجنىغهنلكن نعخفهئلكن فنقرلك مض معميمثحق عجنثمئلكحممل عجنت ي عي ُ  ذ

ق هن ظنقعنه مض معميمثحق هنلك جن معمسجغحقهحصلك فنق حكمثمئو مض عجنمتهي يش معبمئ عجنمتهييغ هتتىغ  نهن
حكمثمئ قن نعخف قن نعخفيش جنهئجنمب إذ . يعجنىعه جسىغَّـلكحكمثمئ ي عجنهئالن مض معبيطم هنمهيطعم عجن

زُيفقد ظام َةّ  وزنُه، فتكرارَ أثرُ فيفقدِا ةٍ  تفعيالتِ ا ساو ي  األثرٍ م  ُ هو ا
فوسِ انفعال قنن،ِ ا و هن فنن معسلكنش ني معمسجغيع جنمبمتهييغ هن فنن نقنه حمال نقن هن ي  .و

ء  
ا  حيات لشعر نفعا كب ِ إن  ً ً ق عآلنملش جفمثهن ِةّنا االجتماعيّ ي حكمثخص مض عجنخيمه

يفمعمملكهثمن عجنمئبمثمبمل معمئمث   عجنمتلكخ ش حمهت عخفحلكهن عخفيطعحم جلمتهتلكطهنقهثلك جنمبجهلكجليع حمتحتهي جع
ك إل طخفهيجغيعَّـلك نهنهئلكقهنهتلك مض ظجفمثلكظ عجنخييعغ فوسِثارةوذ اجةِ ا ها، ِ  هياجِ عند ا

نافعٍ كثِحصيل سانِ  مقاصدِ من ا ُ فيما يتعلقِ اإل فوسِ بانفعاالتّ  ِ ا
حساسات سائلِو ِ العامةِها  ا ٍ أو اجتماعيةٍةّ أو سياسيٍةّيمن دي: ّ ورّ ِ ، أو  األ
شخصية ِا ن. ِّة الفرديّ م ورِ فوائد أهمُ تلخيصُو  .ِ اآلتيةِه  األ

اسُإثارة. ١ ندِ  روبِ ا فغ عجعمتمل جلخصقغ جع عآلخكجك ِ  ا م حك  نقجن مممئ
مثهتخص جلمبيمل آلحفمثهتلك نَّـ معثحق عحلخصق مض هثهيس جنمتخنغ جلحل جع ظمح لكلكجنمك يعحصهبيطعهثمث
ن ظهيخلعجنسالن  :ي ُّـ

  يخكللهبيع ممهيخيلل ظجعمثلل ُّـلللك جعلل جلللخصقغ
ينعهثلللخن جلمبمثللل   هلك نعحللللسخل نقَّـجيلللي

ن عجنجيخيللللكن نهنمبتمئللل عآلخمللليععن   ُّـللل
عنونعخمللللمهيط حصمتلللليط    نعجعمتهتلللللك هبلللل

م جلمف حملكأليطغ نهنمتهيخيمل عجنحنظ جعلكجلهن جلمف عآلخمبلكم جلمبمث عجعتيطعظ نممىعجن مض فنعن قجن  )ص( خم هعجن ه
ن مميعظق هن عجنيععنق عجنثخصهثمثمل حصىعع عجنمييعك  .وعآلخمبلكمش نخميط مملكهثمن معىعمميعغ هنمتهيخيمل نحملكأليطغ عجنخيمب
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يعن عآلهنللللكن ظحفللل عجنمتبللل جضهبللليط   ي

ىحممئللليط ى كو و ن ظهنللللكنو عجلمثللل عأللللي    جن
ىجلمبللل    عآلُّـلللخصنى عحصللليطه نهنمتللللكقغو

وخمللليطهنلك جعلللمسجعمثىش ظللللكقن نحكلللمتلكن و ه   ىى
يَّـىعن عخفيعظغ جلمف هنخيلكنُّـمل حمىعمميعَّـلك هبىعن عآلجعمثلكغ حممب معتمتهئيع حصلكنخميط نحميطغ   .ي

اسُإثارة. ٢ ماهِ  يةٍ لعقيدةِ ا ٍ دي وجيهِ عواطفُ، أو إثارةٍةّ أو سياسيّ ه ِه 
 نَّـ ُّـستمتهتىش عحصهب جنيعحمىش ي خملكم عجنجهلكجليع عجنخييععخم؛ِّة أو اقتصاديٍةّ فكرٍإ ثورة

ظلكُّـمل عخفهييعنضمل جلمف جعمبيطن  :عجن
  ى حس جلالم ُّـليععنُّـلك خكخيمك مممث

ن جلمف عجنخييععم نظللكُّـمل   هَّـ ُّـجيمبب
م جعخيليط عجنخيلىغ مممثل معل ىنجعمت   ىٰهلكني

  هجلجبللللك حمهتللل ظجعمتللللكعن ظُّـتللللكنط
ينَّـىعع عجنجهلكجليع عجنيععجف هنمهجيهي مجلكم عجنيطُّـ ُّـيعه حفالك عآلهنمل جحلك َّـ حممث  ي

وهن هنهيق نضمثلكل فهتلك عملو نعهثخييطعن نقنو ُّـ مض جل ي معجه هملي ظهنيعَّـلك عجنىعه عهثجيمبمئمن هنمت خم
قع نظجنمئلك جلمف  ههث  :عآلهنه

فه آلهنس ُّـمتجيمب هنمت عجنميليط   ىجل
فه جنلليطقجع ي ُّـللمهيطم ظهثلل يجللل   ي
لك   ينجعمسن ظهنس هنل هنتلكجللمك خكل

هحملكخفجللليط ي معيعخمللل عجنمثللل ظهنلللمل   ي

ىهنلللك خكلل مض فهنلل عجنمتبلل جضهبلليط ي ي    ي
ىجلللل نفقغ عيحفللليعُّـ هنخيبللليط ي   ه
هنلل هنلل ظللمئلكم ظهنلليعف   ىَّـلليعن نُّـ

  ىخييطىمس ُّـللب حممثهتلللك جعلكجنللٰهحلكُّـلك هنللمه
 

زعماءُتأييد. ٣ ناءِ ا دح وا قِ، با صومُ و مِ ا جاءّ با  ِ: وا
يعجنىغجلخصظ خكت نقجن جعحسمك عجنىغجللكهنملش نعآلنمل جعلكجنتمسُّـمثيط نعخفيطف نعجنثمتلكظ َّـ 

  نحفمبهيلكأل عآلهنلكمغيطشيظمف عإل جلمبمث نظجن ين هن ظهثبمثلكظ نجلمبخصظش حكمثخص عخللكمعي عآلحصمثعجنىغجلخصظ
جن معخيلكمل نك لع خلق عظ: مممث نخميط هنيطجف حفلكجن عجنهئالن جعمئ ِو َ َ

ٍ
ُ ُ َ َ

ِ  .ٍيمَ
م عآلجلحيقحس عإل  عحصمتيطهيط قضلكيخملكم عجنسمث جنيط عجنيعحك يظمف عإل جلمبمث   مض قمميع هن

 .صط كشصف: ي جضهبيط جع جلبيط قجع عآلهثيطجندشممتلكغ عجنخيمئيط عجنهييعُّـيط) ص(
عن) ص(  .ضصصلصصصك: عجنيطُّـ



  صضض .............................................................................................ظمتلكجلمل عجنجهخييع
 : نظجن

خمليط قن ُّـت ن ظضلح هثل   يظقه عجنهئ
ه عهثجه ظجلالن هنهسقهثللك عن مم هنظُّـ   ي
قع جعخييعخكللل ههثبللل ُّـللليععن عإل هثللل   ش

  هجلمبمثلل حكللالن عإل هنلللك خملللكن جللكجعلليط

  ى جعلل هثللحقعن حملللكقق ختهبلليطوآلهنلليع
ىجعللمسن جعمتلللكظ عجنلليطُّـ جللللكف ُّـللجهمثيط ي   ي

مغليطهنهنلك ممللكن خظ    مض عخلمبمثمئلمل ُّـ
   ُّـخيبليطهنللكفعنجعجمتِّـ عجنمبمث ُّـليطجل ن

م ظجع عجنجيمث  : مض هنيطف حكمث عجنيطنجنمل عحلهبيطعذقحس عإل مكينُّـمئ
يُّـلك حكمث عجنيطنجنمل قه عجلالم نهن جن   و

  يظن هنلللك معلليعه ظللهيخل مممثلل ظمعمثتهتلللك
وحمهئمسهثلل مغللمثىس عجعلل جفلليعغ   ى قجلتللي

شحفللحق عخلالأللل نعآلهثلللكن حكللهب   و
  يحملكهثجلللكغ جلمتهتلللك عجنخيللسهئيع عجنميلليعمح

شجفتلل مممسهثلل ُّـلللك جلللحل جلللحل ش ي   ي
 

قع  :هنخملكم جسج مملكحم
  ه جن ظحفهيمن عجنلمتهييغ حفلكحممثللكظقُّـ ظقيض

هنظحفالحملللك نجملليطقع نحفللسمل هظهنمثمتلللك ه   يه
همعحيللل عجعتلللسلكهنلكجخ قمغللللكظ   ه نجمبجيلللملي

  و جعخيمثلليطغونهنثمبلل ُّـللهسمع هنلل جعللالف

  نهنلك ظهثلك جل هثهيد ني جلمت قعضمثلك

هنمغبمتلك ظخكخمهلك حلمن مظ ظن حضلكقُّـللك   ه
  هنل قمغلكألمثللك ه ضللكجفينهنلك ظهثللك عي

عمممثللك   يجنمثٰهح قجعللكغ عحلليطعف عجنب
عثِ والطربِةّ اُهياج. ٤ ورُ و حض واالبتهاِجِ ا ورِ الطربِ  ، كما  ِ وا
س ش عجنهئثحق هنمتهتلك سهئ خضلكقغ حفلكضهتلك ه ممثحقغه َّـمتلكم ظخكخيلكقِ. الغناءِا  هن َّـىعع عجنمئبمث

هظلكجفبهتلك ني ريط مض جليعضهتلك جفيعمغلك ني جمٰهلكضمل يش نهن عجنجهخييععظ هنه  ي ُّـسهبِّـ جن و
ك جع عجنهئثحق هن عجنجهخييععظش جنهئمت ُّـمتحي ي نعيمغتخصجليعجنتىغعهن عجنيطُّـمت ك حممثخص ش ي ظن ش ي

عن عجن) ص( ه عحصمتيطهيسمثفُّـ حك  .ضصك: يط قضلك عخف
عن ظمح عجنجيمثيعجنخييعم عجنجيمث) ص(  .طصضك:  عجنجهمثىط هثلكظمث عجنمثلكقمغشمكيمك مض خف فُّـ
 .عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
 .عجنهئىعغ: عخفخل) ض(



هتب اجعخيحنيع................................................................................ ٤٤٢ ح خل  ٣ ـ ج  
ّاآلخفمنهتر مضميمكهت مقمع مقهتدة املخممنمياء خص حضخيهتول اآلمكمياض املخممنميمك منمندة امل حميس ً ّهث اجع

هتدر إخك اآلذلكهتن  ميهت املهنهيل ووؠىع اخلحيمية أو ملمنجيىش مكميمكمن حميس حممنهتمئهيميهت مكجغ حمهت مك ّمججي
مث اآلمئَّـ جض ّ، جلهبمئىش مكخيجمف ذلكيس ٌجخمي:  حميس حمممهتدمكيع اجعمنخيىح، جلهبذا حمهت حلهييغٍحيمممناقجض

جضىش، جضهيخيحس مكميمكمن جضىش ألكيغ اجعمنميجلهث ميم  هتحممنحك إخك امللكاب اجع مي امل ال ـ ّأخل  ًهتحممممناحل ـ ًحم
ىش امل  جضهئمضيشاء مقخممهميىس وحفٰهميلكىس؛ جلميهنا اجضيس املجههترض وحميس مظالل حضهتًهتّآمظمي مظهتؠ ّألهي

منحيإلهث جضهيمس ىش مكهنخلمي اخلحيمية وأخضميلكهت، وحمٍحصهتوزت امل  :هت مكجهمنجيىش املمنخميع خص ؠهتحط
ــهت احلــمث راحطــهث خي محهي ُحفــمه ّ ــّ    حممهجي

اهبـىسُجلهئومهمس ب    ّ ؠ أن 
هنخيهيمس مقيس حلمنحط وحميس   وجضهتحلمنق احف
هيهث ٍجلجه حطهتن حفٰهميي حطهتن خفٰهميي ملجه ِ  
هيمس وؠجيميهت يشي حضمههت   ّوجعهت امئمهمت ؠ
هتجضهث خفــهتلكمن   وحلجيــمس وحطــهتمص جضهتملــمم
ــيغ مكجهخيــ احلــمث حمخيــ جضمههيــهث ــ حل ًلك ّ ُّّ َ  

  ْمنمس أنْإن حمخي) مليس(ّوحمخي مقمع حفحيمن جضـ

يس مضجيـمس ِوخلهئ مسهيهت حميس مقيس احلـ ّ ْ َّ  
ّجضـــىش   ـــخمهتأل جضخيخنـــميةُّ   ِي خص امئ

  خفــحسألجيميهت ال حمــيس خفــحييشمص مئــخميشيت
ىس اجسـيشى حمـىط خفـميمييت   ّهبىس حضىس مص خلـ

ِّـ مظـخمهي حنميهت حل   ومخ مكهنخمخي خص جض
ـ   جيوومضمني هبهت حمهت حط واملجهمهـمن حم

جيجهــــمس   ّأراك هبــــهت مص مئخنــــمية اجع
ــ ــهنتَأراك جلحي ــجغي مل جك ملهن ــ ّيس حل َ  

 

مهولكهنا املمنهتمخ هي ّ امل هت اجسخيمنيّامل منهث رمحىش اال من ر ّ ومضميمكهت مقمع مقهتدة املخممنمياء اجع ً
حك ّإخك املمهمين اجعهتيض، مكمهىع خص حممهمن ىط هبهت مقمع حفهيمن املخمميمناء احل جه ّحمهث حلممهيمنحضىش امل مك ّ

المجضيس مقجك  هتب وحييس إملهيىش ومكمهمي جضمنمنم مقيشده وإن حطهتول مقجيهيميحس امل ُّمكهنخلمي املخم ّ: 
ــهتجضهت ــهنال وخف ــهيِّـ املمه ــهت اجض ــمن حم ّأوجضمن َ  

خيــ ؠــ ــهتُيشتلك ً جلحيــيس مكمنهيــمن مكيشامئهي ُ  
هي   ّحلــمن خلــهتن هيــمنهييس ملهيــيغ خفــ

ىس مكحنجيـىط خص املـمنمضىح يغ املخي   واملهنهيمن حم

يش مليشؠيغ املهنهيمن أو أحضـممهتجضىح؟   !أؠ
يس جضــهتزي اجعــخمهيمث    مكمياجضــهتّحيــ

  جلــجنجيجييس حطــحك رأمكــيس جلهيــىش خفــميهتجضهت
ــهت مل مكهتجض ــ ــيشء ؠ جيمش  ــ ــهبذا حض   ّجل

مث املمنجيحيهي) ١(  .هثّدمكيشان اجضيس املجههترض احلحييشي اآلؠيغ، دار املٰه



  ٤٤٣ .............................................................................................صفكشك اصضعم
ّال مبعــــمن وإن تغــــري ضــــقصه ْ َّ  
  وصغــم وصغــك وضــك وصغــو ضــماضعي
  ًصسجفك صقفـك ضـو دضـىشي دمفـك
ــمت حــش رأمتفــك ضفجــىرة ًوذص ُ  

ـــــم ـــــكت آل حمف ـــــٍأبق   ك رسىّ مل

ــك ــه األحبكب ــكن مىص ــكجلفن ص   ّب
ــك ــو ربكب ــه وصغ ــك ب   يف دار زمف
  ّوسجمت ضو حـم اصـنصري سـفكبك
ـــك   ّصقفـــك اصغـــماب مـــمدد اصتفعكب

  شففـك ابـو صكشفــك صعـمن مبكبــك
 

زنُهاجةإ. ٥ ءِ ا وجعِ وا ِ وا م وّ أ ِا سّ ا ّ سقجم اصتي تغكم ِ العزاءِ، كما  
ّختفقما صمصمى سق  لمه اصمصمى اصتي ،شفقو اصسالم م اصضفماء أيب شبم اال احلسشً

ًال تفطغإل رشه املحكوالت اصتي مل هتمأ صممجم وحممثك، ولي صجم صقه صقفك ً: 
  ذصــماك تفطغــإل اصــسفش وتغــمب
  ال اصظفه مفىي ضو شجمح رضاضفـك

ــمى اصب ــكذص ــك صففكرل ــك صقفف   طىص
  َّذصــماك ضمرســك اصــممو تعمضــىا

ــلذان اصنضــكن لــمممك  ــّدوى ب   ـاص

ــك ــىد تفف ــه اخلف ــىل ص ــك ش ّوهل ّ  
ــك ــضجمإلم حيج ــم اص ــما وال حغ   ًأب
ــك ــمضكء وتفف ــو اص ــقج ب ــكح ت ُض َ ّ ٍ  
  صفسىط حيغه يف اصضعىب صـقرشبىا

صكيف وضكءت ضو سـفكه األحغـك
 

فمضك مغه األقسكن شىل لمه وصقه ال هيقل احلنن ومغكد مفغطم اصغقاد ش
ُ مممتش شفقو بعم أن رصشفقو اصسالم ّاصضىرة اصتي تضىر حماإلم احلسش ُّع وصه ْ

 : صقو ضك تغغمهُ جتمٍواحمة
ـــمة ـــضفوٌصىاح ـــو ت ـــى شفق   ّ حتف

   بغقن اصفحم تضبه وجففكوأخمى
   تفـىذ بجفبـوٍوأخمى شىل خـىف

ــه ــكصمداء تظف ــو ب ــمى شفق   ّوأخ
ــه ــمى تغب ــو وأخ ــمى تغمم ّوأخ ّ  

  أخمى ملك صم قكهلك صـقن تعغـهو
 

 .شفقو اصسالم احلسشاألضكم  يف رثكء ،ّدمىان اصسقم رضك املىسىي اهلفمي) ١(
 . ضضطغى مجكل اصممو،اصممىان) ٢(
 .٣٨٣ص: ّم شبم اصمزاق املغممّ اصسق،أو حممل صمبالء احلسشاألضكم ضغته ) ٣(



 ٣ ـ ج  رشح ستطب اخضشق................................................................................ ٤٤٤
شوقُإهاجة. ٦ بيبِ ا شهوةِ إ ا سيِ أو ا يبِةّ ا ش ل  : واستشبطظ،ِلغزل واِ، 

ّ زطل زطضط اسصغل واسضسطظ، وإذضطر حمطدضضط وذعة حبضط، وزع : أي،ّسن ذبظ بطخغأة ّ
دحطل اسضصغ رضطضط ورخ أعضضط وعتك حغستضط وإرغاء إّادتعل رخ حغسته بضغوسه 

ّاسصسطق هبط، وععا سط ال تغضطه اسضصوس األبطظ ّ. 
ًوععا اسغسطن عشع دوزط رائجظ ً  استشبطظ بطسشضطف اخطجن اخلضطف،  هلعا اسضون سنُّ

 ّ سن اسششغ اسصععم زطصصي اخغور رخ سشضصظ اسغئ اسصطغ واسضطبصظ اسعبططين ورخمهطّوأسط
 .ظّسن ذشغاء اجلطعضط

ّوسشل إطسططط عتصغ ً  ٍ وأدضوبٍ الئصظٍ بشطضضط، وبضصغداتًل دون أن عشضي اسغأةّ
ًوطشود سغة. ّ، زضعا ممط ال بطس بهٍحمتشم  :رمحه اهللا  اهلضعيطرضع ّسط أحغى سضّ

  ّأسصضــــظ ثصــــغك أم جـــــوعغ
  :زــــع زــــطل سثصــــغك صــــططشه

ــــسك ــــعك أم س ــــطل بخ ٌواخل ّ  
ــــع ــــعاك اخل ــــطل ب   ّأم ذاك اخل
ــــعسو ــــه ت ــــط ســــن مجغت   ًرجب
ـــغض ـــو مل عض ـــط س ـــم أرز   ًأرح

  ّورحطـــق رضـــطبك أم دـــصغ
ـــــوثغ ـــــطك اسص ـــــط أرشطض   ّ إط
  ّطصشـــظ بـــه اســـورد األمحـــغ
ــــغ ــــخ جمض ــــع ر ــــظ اسض   ّزتط

ـــــدق اسش ـــــط ال حي ـــــخوهب   ض
ـــسضغ ـــك مل ع ـــطس جصوط   بضش

 

 رمحه اهللا ّع حمضع دشطع احلبويبّوسضشطمل اخجطعع وذطرغ اسشغاق يف رسه اسسط
 :يف اسصغل اسغازي األططق

ـــالح ـــظ وراء اخ ـــط زض ـــطم ع ُحت َ ّ  
  سم رارـك اسوجـع وسـم جئتضـي
  َّجــع اهلــوى عــط زضــظ زــطجغع بــه

   ذصوى ضشطف اهلـوىٍسن حطسل

ــغاح ــط ب ــعك راح ــن وج ــشصق س ْت ً  
  ْسن سغعف األجصطن تـشصو اجلـغاح

ــ ــطس مح ــغاحٍطمِس ــن س ــه س ــط ب   ْ س
  غ األجصطن ذطسي اسسالحـن ططرـس

 .ع رضط اخودوي اهلضعيّاسسطدعوان ) ١(



  ٤٤٥ .............................................................................................ؠخيهتمقهث املخممنمي
هيـيغ املـهني   مكهت ؠهتحطمث اخلجم املخي
ـــىش ـــيغ خص ردجل مه ـــيشاه امل ـــىح حل   أولك
ًحضجهمنمكىغ مئجهـَّـ املـمممث حمميـال جلمهـمن ّ  

ــهتملحنهيىع الح ــىش جض ــهتال حمخي ــ مظهي ْحيٰه ً  
ـــمنجهىش ملجييشخفـــهتحجلـــ   ْمياح مكـــخمٰهيش 

منت حم   ْيس خلهتن حطجيهيىع املـممالحَأجل

 

نكراتِ عن فعلُعاظّاالت. ٧ ادِ ا شهوات، أو تهذيبُ و فسُ ا ضِ ا ها ُ وترو
اتِ فعل واعظَِ، ِ ا هتحطهث.ِ واآلدابِم وا ٰهحيهث واجعيشمقخنهث حم  ٌ ملمهمن خلهتن ملجي

ً مكمهمنم املخمهتمقمي حصميجضهث، حطهيهس اآلداب اآلمظميىخلهنملىغو ّ خص أدجضخيهت املمنمييبٌواحفمنهث  خص احلهيهتة ّ
ىش مظمغة هئمئًامل أخل جما خص اآلحميشر، جلمياح مك ّ وحض ً جكّ جيىس ومكمنمقيش إخك امل ّىح ومك  جضهنملىغ ّ

هتن وحضخنميميه جضحيخنميمي جيىع املجهجنهتأليغ امل حضهيمكيس األمئ ٍوجضحي مثّ ٍ مس مظميمكيسّ  : مل
خي مقيس اخلحنـيغ   أؠهتملهث املميأي ؠهتمئ
ع ًخســمني أمظــجغا وخســمني أوال  ّ ً  

خيــ ملــ   منى املمنحنــيغوحطجيهيــهث املجهــجنيغ زامئ
ىح خلهتملخمحيَّـ خص املحنجهيغ َجلهتملخمحيَّـ راد املجن ّ ْ  

مي خفمنميه جلهيميهت،  ميمي جضمنِّـ املخممنمياء جضهئمئىش حميس خفمنمياء احلٰهحيهث؛ حطهيهس خل ّجضيغ ملمهمن اخف
مي أو  منِّـ جضهتملجه ميمي امل جيجههثهيلهناملخلحس اخف  . أو مكجغ ذملىغ حميس أمكمياض املخممنمي اجع

هتحطهث ىش وحلىع جلهيميهت وامقخنهت ً واحفمنهثًجلميهنا زلكجغ جضيس أيب حفجيحيىح حلمن أجلميد حم ً حميس حممنجيمه ّ
ٍمنا جضخي حليشحمىش املهنمكيس دمظجييشا خص حطميبحمميخف حيهيهتن ً داحممس أرجضمنحك حفخيهثً ّ حميس أمضيغ جلميحفحك مك

َّـاملهنمغاء وداحطَّـجضـ ىح ،ٍ حمىط جضخي مق ّ وجلمنجيمس هبىس احلميب حمهت جلمنجيمس حميس جلخنهتألىط حط
حيهث امل حمهت ومل ّحلهيِّـ اال جسىس رمضجيحك حطٰههيحيحك جلهئهنهيهت لكهنه اجعجي املمنحمهتر ّ إال منت آللكجيميهتّ

حيمنحطميحس مكحلهتل املخيهتجضهنهث . ف، ولكميم جضيس حفخيهتناحلهترث جضيس مقيش: واجسالك، واملميمضالن مههت
ٍومكهنخلمي جلجنجيميحس ولكيش مكخمخيىط مقمع احلميب ومكخنميمي حمهت حصميه مقمع ألكجيميهت حميس ومكالت ّ ّ: 

هي ّمكحيهيخيــهت ملــخيمنىس املــ   منان ومضــمنمتهتً
ــمنحمهت ــهتن جضمن هت وذجضهي ــ حس مق ــمنارخل   ًحض

ىسّوحمهت احلميب إال ىس وذحلـ   ُ حمهت مقجيحيـ

هييغ ٍمقمع خليغ حطهتل حميس حفـ    وحمـمغمّ
  َ حمخيـخمىسمقحنـميجضهيـخيميىس ّودحليشا حضجههتمئيشا 

  ّلكـيش مقخيميـهت جضهتحلـمنمكهس اجعـميمضىسوحمهت 

يشيب) ١( هيمن مسحيمن حفمنهيمن احل  .٢٦٦ص: دمكيشان امل



هتب اجعخيحنيع................................................................................ ٤٤٦ ح خل  ٣ ـ ج  
 :ْإخك أن مكمهيشل

ــيشر ــممهتمئىط خص أحم ــيس ال مك ٍوحم ْ ــجغةَ   ٍ خل
ـىشَوحم   يس ٰهمنيغ اجعمنميوف حميس دون مقمي
ـيغ جضجهـجنجيىشٍيس مكىغ ذا جلـجنيغَوحم    جلهي

ــ ــىشأيس لكــهتب َوحم ــهت مكخيجيخي هتب اجعخيهتمك ــ   حف
  يس ٰهمنيغ اجعمنـميوف خص مكـجغ ألكجيـىشَوحم

ٍوحمميحس حضٰهيس مقخيمن احمـميئ   ٍ حمـيس مظجيهيمهـهثَ
ىح مئممىع هتن املجه    جلـمبداهٌ، ومئممىعٌمل

س ٍمكــ ىسٍ جضهئمئهيــهتبّ    ومكيشمفــهئ جضحيخيــ
ْمكجهميه ِ ىسَوحمـ َ ىس مكـخم ـيع املـخم   ّيس ال مك

هنيس مقخيــىش ومكــهنحمىس َمقــمع حليشحفــىش مكــ ُ َ ُ  
جيىس ــ حسء جض ــ هتب امل ــ ــميق أحف ّوإن مك َ ْ  
ًمكٰهــيس محــمنه ذحمــهت مقجيهيــىش ومكخيــمنم ّ  
  ُوإن مظهتجسهت ختجهىح مقمع املخيـهتس حضمنجيـىس

يع ىس واملمنمَجلجيىس مك ّ إال ؠيشرة املجي
 

 

ميحضىش، ووجلميحضىش وجليشرا: ًوجلميت املهلء أجلميه وجلميا) ١(  .ًأخل
 .ّحممنجيمههث املخيهتجضهنهث املهنجضهيهتين) ٢(



  ٤٤٧ .............................................................................................ئ افقكبصنإخل
 
 

ُا  سا  ه  
ٍ خلاة أغباضرمحث اال ّفكا ىكإق اخكقنة ّ اؤدهيإ افقكب افبي احكثم مقإألقباث ّ ّ

ّافحخييت، وافثزن، وفا خللمئ أن دور : ّمل افلباث ىقكام ذفبمهإ، ومهإّاألىكإىكي
ٌافحخييت ئث األئت، إذن فلحخييت دور ّ يف جكقثل ىقلت األغباض افحج ىقت خلبجهإ ّ

ٍ وإنجم فإن افثاكث يف ىقباكيحهإ خللك غمكئإ قث أغباض،خللك ىكجيت اخكحإل ال احلف ّ 
 .فقيثخلهإ وفحبة ىقااوهلإ

 يف فثام افقكب ّافقثء أفحب خللك ئبا افبفث األىكإيس أن الكج رمحث اال أراد
ًومقنإإلث، وئبا قإ امكث خلبجث أوال قث حكالل األقباث افحإفيمل ّ: 

.األيقب افبي حيايقث افحخييت. ٢.               اخكباد مقإفحخييت. ١
ّأقإ األول غمكاد مقإفحخييت ٍ قث اخككإين اخكحبدة مققثرةً إفجإس قكنث:ّ  قث ّ

ّثد هلإ وال حتكت فجت ئبا اإلفجإس، وآفيئ اإلفجإس إنجم ىقكثن افقثر افحج ال واك ّ
ٍ قحكادةٍقث حكالل وصت أو غقت صثر  فلمكنث اخكباد إحلهإره قث ٍ ذات قنإىكجئّ

ّ فث وىققجيهإ، وافكثة افحج ىقكثم هببا افكمت ئج اخكحخيلئ، وئج ًحكالل افقثر حمإفإة ّ ً
ّثة خللك اخكحإفإة ّإجكاى فثى افنكب وجكثاىكهإ افجإجلنئ؛ جكيئ اكجلئ ئبه افك

، ٍحهإ، ال مقأس مقإإليكإرة إفيهإ مقكب إيكإرةّة وقاحكليّيئ ئبه افكثّوألمه. وافحقثاب
 .ّونثفت افحكقيت يف أقبئإ إىل حملث اخكنإىكإ

 : قث حكالل افحإحقّامكث ىقكجيت احلثاس اخلمب افجإجلنئ :ّة املتخيلةّالقو

 فجمل احلياري، ّاخكباكة افاانج افجياًىقكبابا فاروس : ّمقحثث يف خللت افنكب افكلجكج) ١(
 .٥٧ص: خلجا اال األىككا: مقكلت
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عق    عجنبلكلكمتمليعحل

ه هنيطقمممل           ه هنخيمثمتمل                            خم       خم
ق        هنخيمثمتمل جعلكحلهيىح       هنخيمثمتمل جعلكحلهيىح     هنيطقمممل جنمبهبخيلكذ     هنيطقمممل جنمبمه

  م نعجنتخن              حممئيش    )             يعحليغ عخفجهجكم(                               
 ي       هنهيهئيعغ          ي  هنتخمثمبمل                            هنيطقمممل جنمبهبخيلكذ     هنيطقمممل جنمبهبخيلكذ         

َّـ(عجلىغألمثمل  )        عجنخيمئ(يعجنهئمبمثمل    )عجن
ق              جفلكحمحيمل جنمبهبخيلكذ          جفلكحمحيمل جنمبهبخيلكذ    جفلكحمحيمل جنمبمه

 )عحللكحمحيمل(   عجلىغألمثمل      ) عجنمئيطخ(ي  عجنهئمبمثمل               ) عخلمثلكم(
عق عجنبلكلكمتمل عخلهبيغ َّـ عجنتلكجنمثمل ش عخلمثلكمش عحللكحمحيملش : يعحل َّـ يعحليغ عخفجهجكمش عجن

 .يعخفتخنحممل
َّـي َّـ عجنمئ:ينعحليغ عخفجهجكم قغ قُّـيط نجلهبيعنش نعجن قش مممه  :غ عجنت معيطقم عجنمه

غ عجنت معيطقم عخفخيلكذ عجلىغألمث يَّـ عجنمئ غ عجنت حتهيىح :يملش ممهبحمك قُّـيطش نعحللكحمحيملي ي َّـ عجنمئ
ق عجنت ُّـيطقممهتلك عحليغ عخفجهجكمش :ملش نعخلمثلكميعخفخيلكذ عجلىغألمث غ عجنت حتهيىح عجنمه ي َّـ عجنمئ ي

ه َّـ عجنت معتخنم نظال معلكقغ:ينعخفتخنحممل ه ه نحممهال ظحفيعهش نَّـ هنتخمثمبملي ي  عقع مملكهثمن ه
ش نهنهيهئيعغههنمتمئلكفغ َّـ ه جنمب  . جنمبخيمئه عقع مملكهثمن هنمتمئلكفغي

عق عجنبلكلكمتمل نظشي ظن:ييجعيط ظن معخيمب ق جنمبح ي عجنتمئسمث عخفىعمم َّـ جلمف ي عهثخص شلك خسيغي
غ عجنخيمئ عمل هنىععم عحلهئهبمل عجنيععألجملش جفمثهن قَّـبمن قغ فنن خم ه عخفىعمم يهنلكفُّـمل عجنمئ . ي

ه عخفلكفُّـملش نعهثخص قمميع عجنخيمئ مض َّـىعن عجنمئسهبمل معتهبمثخص حصلكش نممىعجن  هحملكخفمئس َّـ عجنمئ ي ي
ن ظَّـ عآلخعم جعل ل يقغعآلهنيع جعلكجنمتسبمل خللكقهث عجنىعه َّـ عجنمئيطخ نعجنىعه ُّـيطجل  عجنمت

 .يعجنخيمئ عجنهيخيلكم: يُّـجيمب جلمبمث عخفجهلكعنن مثمتخص جعيعآلهثسلكذ
فغ حممث نظال نحممهال  مغ ق عخف غ عخفتخمثمبمل معخيهبيط عمل عخلمثلكم حمتتخنم جعلكجنمه هعجنمئ ه ي ي ي
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قغ هجنتجههئ ظ ش نقجن مممشهثسلكنه مغيطُّـيطغي ظ نعجنهيمه  جن و ي نعخم حصلك خمب َّـىعع عجن

ش نَّـىعن وقظحكلكن ظن مغمتلكجفلكن ظن مممشهثسلكن غ ي قظق جن جنمليعجنمئ غش حمهت  جلمف عخفحلكمملكه مصب
مكمثهيمل عحلهئمث  قع حتلكمم هبلك عخفخيلكذ عخفجيعفغش نخميط ظخكلكق حصىعن عجن يمعمهمت ظ ه

جنقحس عإل عجنسبىغنعقه  : جعمئ
ق معثبتهتلللللللك مممبمثللللللمل    يحمللللللمه

  يآلن لكبخيهتللللللك جعللللليطع جضلكمممثللللللك
غ عجنتخمثلللل مغىغألمثلللل يمض خملللل ي   ملي

ق مغىغألمثلللل   مل هنخيلكهثمثلللللكيجعللللمه
ن هبىعع عجنيطنق مض عجنمثمئحيمل نعخفمتلكنش ظهنلك مض عجنمثمئحيمل حمهت معخيخل ع جنجهلكجليع جلمف ينَّـ معمئ

حكمل عجلىغألمث ق عخفحس يعجنبلكق عخفخيلكذ عخفجيعفغ جعمببلكق عجنمه يملش حمهبثال معمببي ييغ معيععمم عحص ه
س ممحلهعجنىعه َّـ هنخيمت ه مصيعفي قغي و هنهسجنهيملو جعمه قي و هنتخييطفغو هن ظ فغي مغ  مض حفلكقن و هن

ق عجنىعه ُّـسهب جعل ش مملكجنسهتلكنش نعجنمتبلكمش نعجنمتمهلكمش نعجنهيهسعفش نعجنميجهلكظش عخلمثلكميعجنمه
قغيحممشقع ُّـجكعمم عحص  معثحق عجنخيجمك نعجنيطَّـجهمل مض عجنمتهييغش نقجن جلمتيطهنلك ه ُّـمببيغ ظ

يُّـسهب ظلكجفمك عجنىعنم َّـىعُّـ عجنبمثتخل آلمح عجنجيمثمك عخفتمتب  :ي
  يقهنللللكذ عجنللليطَّـيع جعللللكآلققعظ جفتللل

هحملللخنغ عقع ظظلللللكجعتمت حكللللهتلكن   ى
   هنللل هثبللللكموحملللهسعفه مض جملللجهلكظ

غ عجنمتمهلكم جللمف عجنمتلمهلكم   يمعهئ
قغ مكمثهيتهتلك عآلهظ جغحقغ جنيطجسلك نَّـ عخفحلكمملكغش ي ي نعخم حصلك خمب خممثلكن عخفتخمثمبمل جع

قغ وجفمثهن معيعخم عجنجهلكجليع هن ظ ي معيعه حممثهتلك عخفمهلكألمك جمجيمن عجنهيهسعف ممخص ُّـميجي عجنميجهلكظ ي ي ى
ش جع ظهنخي مض عجعيععق معيععمم عخفمهلكألمك نمعيطعحمخيهتلك جلمف خممبب  ىخكمثأللك نشهيمث جعحمثهن مس ُّـخييط ه

ض  . ُّـمتمييعق حممث حمحقمعجي جعسلكجعمئ حممثمتهئ عجنسهت جلمف عيحفيعهجنمبسهت هن
 هن عخفخيلكذ جفلكم هحممشقع هنلك ظفقمممن عجنمتهييغ هنخيمت.  معمبخيبهفنقينظهنلك مض عخفمتلكن حممبهتلك 

هنمل) ص( : ظُّـمل عإل جفس قعفن عيهنحل: مثخيمبمعجميعق عجنهييععأليط نخجفهتلكش  هبملهئ خمس عحلشخف عخفمتحي
 .صصص كضف

عن عخفتمتب) ص(  .يفُّـ
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ش نقجن  قغ عجنمبب قن جعمه ن مملكجنخيمب هنثالش حممششلك معخيهبيط عجنمث حمتحلكمممث نمعمه يعجنمت ي يآلن ه

ق عجنخيمبهبمث ق جمىععظيعجنمه ي ممخص ظن عجنمبب ش جنمبمتهييغ عجنمتلكلكمئملهمل عخفحىعنم جلمتهتلك عجنىغنعأليط نعجنمئجه
َّـيع  حملكخفمتلكحكبمل .ىعه َّـ هنثلكم عجنمتهييغ جنمببيطن عجنه جمىععظشه حكلكأله جنىعُّـيطه جنجيمثهعجنىعه َّـ مغ

فغ مغ  ....هجعمثمتهتخص هن
ق عجنت  يعآلهنيع عجنىعه ي هنمتلكك هن عيجلجكعم جع ني مصلكم آلهثهئلكقنش َّـ ظن عجنمه

جنيط جعهيخي عخفتخمثمبملش حصلك نعخم همعت ي   جلمتيطهنلكو معمتيطَّـىس نمعخيجمك جعمشهثسلكني جمحقنش ظي معيعه ظهثي
ش نَّـىععش مممسن رمثيط لكيعُّـمئمل جنهيحي نُّـتمئ و عجنهئالن جعمتهييغ لكيعُّـمئمل عهثسلكنرمثيط مع  معمئمبمثيط ظ

ي ظهنيعع جللكفُّـيهنلك ي خضيطن عي غ عحلمئمثمئه يلك جلمتيطهنلك ُّـمهيطق هن ظلكجفمك عجنمه شط ظهنلك هنلك عجنه  ي
ط ُّـيع نعجنتخمثمث جنيط جل عجنتمه  زمض َّـىعع عيهثهيخيلكم جل عخفحلكمملكغ عجنت معت

هَّـىعع َّـ حفلكظمل شعجن مض عك عآلهثسلكن عجنت َّـ عجنتخيجمك جفمثهن ي ي هن حف ُّـتب ي
يمل معسهب جعلكجنتخيجيهيخيلكجنمثفقعمم عآلخكمثلكظ عجنمتلكفقغ جفلكجنمل عهثع  ظن ...مك نُّـتبخي عجنٰهحي

 .يجفلكجنمل ظحفيعه هنمتلكحكبمل جنمبسبمك عجنىعه ظجغلكق عجنتخيجمك نجعخيث
و جع ُّـتب مم جضلكمملكغشينجنمثيغ َّـىعع عآلهنيع حفلكظمل عجنجهخييع ني ه ظُّـلك مملكن هنمهيطقَّـلكش حممئيط ُّـهئ  ي

ش جفمثهن ل ممخص هثح حممث ل هنمهيطق عخفحلكمملكغ نحكببهتلك عجنجهخييع ن حكببهتلك عجنيعحك  معثحق نخميط ُّـهئ
هق عهثيطَّـلكخكلك نمعخيجبلك نمعمسجغيعع ي سمه خفجهلكَّـيطَّـلك حممثخص جن جللكُّـ قجسلك مض عجنهئثحق هن عجنمه ي ه يه

ق  ش نهن قجن عجنمه ش ظن هنلك معجهحق عجنمث عخم قُّـعجنعجن ن حكبمك مليهئلكقُّـهئلكمع ش نخميط ُّـهئ
ن ظن عجنسمثمتخص نهنلك ُّـجييعف حممثهتلك هن هنجهلكَّـيط معهيخي مض  ف ظن عجنتمبهيىغُّـ يعجنتخيجمك عخف

عخم  .عجنمتهييغ هنلك ي ُّـهيخيمب عجن
عد معرفة سألِئد تلك الفواِ و ئَ، يب أن  ِاألول:  عن ش سببّ ِ   تأثِ عن ا

شعر فسِا ه نَّـىعع هنلك خميط مع عجنبحهن حممث مخلكهنلكِ تلك االنفعاالتِ إلثارةِ  ا ا  شي وا

هنمل) ص(  .صصصك ضف: خف عخفمتحي
 .صطش كطف:  عآلقجعخيمليعجنخيمئمبمثملعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق ) ص(
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ون شعرُبماذا ي م ُّـًال؟ّي :ً شعرا، أيُ ا يبحهن يجفمئلك هنستمئالى نَّـ عجنىعه حك ه

  . ه 

واب سؤالُوا ِ األولِ  ا شعرّنإ: َ أن نقولّ خييلُ قوامَ ا ق:ظه،ُه ا  و عرلكف ظ
وجلخصم عخفتخمثمبملش هنلك حمجييعغ جلمبمث هن جضلكمملكغعي نعخم حصلك خمب  خييل شي ديُوا  ّ من ا

ؤثرةِ األسبابّأنه من أهم ِ ا فوسّ خييلّ ألن؛ِ  ا رُ أساسَ ا صو جفمثهن ل  ُه ا
ق ومعخيهبيط عخفتخمثمبمل عمل هنلك جلمتيط عخلمثلكم هن ظ ظ ظن عجنهيمه نمعخيهب حممثهتلك ي   لعجن

ة حا مثيلُوا ا يرادُ وا عبُ  ر،ً عن معِ من ا صو وقعِ وا فوسِ  من ا  ِ  ا
ية س  واقعِما ل رِ بأداءِ ا ردا عن تصو ِ معناه 

ً ه معيعه َّـىعع نعضحلك مض ي نجنخيمب.هّ
جلمل حميعحك م عهنيعع عجنمئمثيغ نَّـ ُّـمه   :خم

  نخميط ظجمتيطه نعجنجيلحق مض نمممتلكهتللك
  ه هنخيلللكه هنلليطجعيعه هنمئبللس هنهيلليعسهنهئلليع

  و نحكلللكخملك هثخيلكهنللملوُّـجيللال مكبللظجنلل 

   خممثللليط عآلنعجعللليط َّـمثهئلللوجعهبمتجللليعف
ف ظخيع ى جفجي عجنسمث هنل جللوممجمبهب   ي

جفلللكن ي نمعمئيعُّـللمك معتهيللونعقحفلللكظ    و
فغ مض َّـىعن عآلجعمثلكغشيحممشن مغ جلمل عخف قغ عجن يظنخم مض عجنمتهييغ جحلك جن  يي خك  ظ

ق هجليعك هنخيمتلكَّـلك مصيعفع جل َّـىعن عجنمه جلت ُّـمهبِّـ مملكجنمئمثيط خممثيط عآلنعجعيطش حمهت جن: ي يجهيطغ 
ك عجنت  جف جلتَّـلكفُّـجيلكقجنمب ي سيط هن جفيععممهتلك جنجهيطغ   .ش

جلت همعيععن معلكقغ: ه هنخيلكه هنيطجعيعههنمئب جللكن هنلك معيععن هنيطجعيععش حمهت جنجهيطغ  ي هنمئبال ن ه ه
يرهب جعخل عجنهئيع نعجنهييع نعآلخمبلكم نعآلفجعلكق  .ي

ف ظخيع ف عجنثمئمث جلمتيطهنلك ُّـيطجفيعمغ عجنسمث هن هنهئلكن: وممجمبهب و جللكم وَّـىعع عجلمبهب
جلمليحممشهث ه جع  . خكيطُّـيطُّـو نعهثيطحملكلو جس

جفلكن جلمل عجنمئمه:  نمعمئيعُّـمك معتهيوعقحفلكظ  ش عجنىعه ظجللكهث جلمف عجن ه جنمثلكخممل جعيطهث
 نممىعجن حكلكخملك عجنمتخيلكهنمل معخيمثمت مض عجنخييطنش ش معىغُّـيط مض قخكلكخمتو مكبيجفمثهن عن جن حفلكدجخ

ينجنىعجن عممتسمك هنهتلكقغ عجنثخيمبمك مض عجنخييطنش جفمثهن ُّـٰه قمغمبمث هنهئلكن ُّـيطُّـ ظجغمتلكظ 
يألمك مض عقحفلكأل نجليطننعجنخييطنش نجنمثلكخممل عجنىع  .و

َفإن الفرق شاهدةٌ عظيمّ ءِ ب  شاهدةِ  واقعِ ا صورةِ تمثيلِه و  ِ ه با
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ته ءأو بمحا ُ يمثلَ آخرٍ  ّ وهذا يتكق فع فن أشنر إفمه افقمخ األفرب يف .هّ
 ، تكنغ يف صورة األمسنن افلنفل وهو يكنفه فسمفن ظمور االغقوص احللم

 آخر يلون ٍ رؤين اففء مكسه بلكسه فن هي فثل رؤيته مكسه يف أفرّغنن: حمه غنل
ّ يكقممن املحل امللقور غمه ممن مل يلن يقمر فه ٍه تقمر فه مكسه يف صورةّفه فنملرآة، غنم ّ

ّفن غري وجود هذا املحل وال جتلمه فه ّ، وفذفك يممس األمسنن بقورته غمكلكمن ّ
 . علمهٍ عزيزٍة إمسننّيف صدر افبمن ويلتذ هبن، أو صور

ر صو مثيلُإذ ا فسُ يُ وا عجِ  ا خييلَبّ ا ، ُ به وترتاح فتلتذَ وا  
واقع س  وادثِول صوِ ا مثِرة ا رِلة وا ك األثرِها وتمثيلِ قبل تصو ِ ةّ من اُها ذ

و شاهدِواالرتياح سانَ  وفإلك ّ غنين افوضوح سمام علد أٌ وهذا واضح.ُها اإل
 .ٍ راقٌّ وغليٌّ أديبٌافذين فدهيم ذوق

اكون غَواعت ك فيمن  شيةَ ذ شادٍ أو قولٍهم   ةٍ أو إ و ٍ أو حر  أو 
ك ً علدفن مجد طكال صكريا حينفي حرفنت وافده وهو ً ملتلإل سكندةلنأفس .ذ ً

ّيقع أو حينفي فقمته أو حينول أن يلبس فبنسه، فع أن  هذه األفور فو صدرت ّ
ّ بكد أن يقبح شنبن ملن حرفن غملن شمإلن فام حقل ملن فنن ّافقبيفن مكس ذفك  ً ًّ ّ

ّصكريا صبم ٍوفذفك مقكر بلذة. ًنً ّ علدفن مسلع شخقن يكلّ  ٍنّد صوت شخقمً
ّ فثال أو غري سمنسمٍنّ سمنسمٍفكروغن ُفإنه ي ؛ٍنً تَعجابإ ّ َنا و ّنا أو ضحكنا، مع أنه ّ

صل ك األثرُال  فُ ذ و شاهدنا نفسُ وال بعض ا حكيَه  غلو .همِ  واقعّ ا
ٌغلد شخص ٍ خقنب طنغمنّ  ّ اخلقنب افواغكيّ فن طكنة افدممن ألضحللن، فع أنَ

 . ال يقنقٌفلكس ذفك افقنغمن سله
ك إالوما  خييلّ ذ رُ ا صو ةُ وا حا  فذفك فنمن غقص فلملن ِ؛  ا

  امللنهضّل افسمنيسّ فو سمكن األحداث بلكن املحل أفرب غمامٍ وأثرٍ ذات وغعودفلن

 .٢١٧ـ٢١٦، ص١ج: آين اال حسن زاده اآلفع: ص احللم، حتكمقرشح غقو) ١(
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عخم  .يش مملكجنىعه جللكخك هنهسجن معمب عجنمئمهيسو حملكحكيطال حكمثلكخوجن
ما ،و هذا رّ  صو ّ دقيقا معُن ا ن أبلغً،اً فسً أثراَ  ومن هنا . ِ  ا

نما من أعظم س ؤثراتِنت ا ِ ا
فوسّ اح وهو ،ِ  ا قبالِ  مهورِها و ِ  ا

ق؛عليها راعةِ تعبِةّ  يتُ ال يرادِ األشياءِها عن دقائقِ تمثيلِها و   .هاُ ح
الصة شعرَ تأثّنإ: ُوا فوسِ ا ابِ  ا ر،ِ من هذا ا ِ ألنه بتصو

 ُه يّ
خييلَ واالستغرابَاإلعجاب قغ مض عجنهئالن عجنيطنق عآلمممق مض ظحقنقمع.َ وا   عقن حممبمبمه

يخكخييععش نجنىعع مملكهثمن جضيش ي جفمثهن مخمن فقعحكمل ش جلمتلكُّـمل ظَّـ عجنتحمئمث مض عآلفغه
ش نجلمتيطهنلك ُّـمئلكم مغ عآلمع هنلكهتلك نهنلك رخيمبهتلك معهسفه عجنمييعك جلمف عجن يهنمئ ي  عجنتخمثمث يعن: ي

ن ههنمئ يمل عجنهئالن عهثخص َّـ هن قمميع عخفسبمك نعقعفغ عجنسبمكش نقجن آلهثي جنجهلكجليعُّـي  يي
ُّـيع جنمثي عهثخص يجلمبهبمن ظن حكبمك عجنتخمثمث عخفثحق جنسجلجلكغ قغ نعجنتمه  .ي عييغَّـ عجنمه

فسفتلتذ ُ وتتأثرُ به ا أثّ  حممئيط ُّـثحق عجنٰهح نخميط ُّـثحق ِ به حسبما يقتضيه من ا
. عحلىغن نعجنبهئلكظش ظن عيخكهبألىغعق نعآلهثهئلكقش نجمحق قجن هن عهثهيخيلكيغ عجنمتهييغ عجنخييطُّـيطغ

وا ا قا شاعر: و َإن ا صورّ  ِ ِ الفنانّ ي يرسمّ شتُ ا صورِ بر عَه ا  جع عجنجهلكجليع َ،ةّ ا
قهظُّـٰهلك ه هنمه ق عجنت معسهت مض عجعيععق يش عيه حممتلكني عهث عجنهئمبخصغ عجنت ُّـجههئ هنمتهتلك عجنمه ي ظن ظجن ي

قش نجعخيبلكقغ ق:  ظحفيعهوعخفخيمت نمعيعحكمثخ مض عجنمتهي وجنهئ هنمه ي قني عهث عخفمتلكحكبمل جنمه  . ظجن
ئذَ أن نقولوحق شعر: ٍ حي َإن ا ميلةِ من الفنونّ رُ، الغرضِ ا عا ُ منه تصو  ا

راد عبُا كون عنُ ا شاعرَها  ؤثرا    ِ
ً اسّ كنِ ا رّ، و  َّـمتلكم ش عقن.ِ باأللفاظٌه تصو

ي قجن خفلك عحكتمئلكن عجنهئالنش جفمثهن ُّـجهجكم مم هنمتهتخص جعمسهث هحميعم قغش نجن ي جعخل عخفخيمت نعجنمه س
جنقحس عإل  هن هنيطقمملكغ عجنمتهييغش نَّـ هنلك ظخكلكق عجنمث عحلهئمث عجنسبىغنعقهههنيطقم  : جعمئ

وهنلليطقمممتلك عهنلللك هنخيلللكن ي قو يآلنم عجنهئحل نعجلىغأل حكلمقنع   ظن ظلل   ي
عحكجيمل عجنخيمئ عن مملكهثمن مممبمثمل هظهنلك عخفخيلكذ حمهت عخفيطقمملكغ عجنت معيطقم جع ي َّـ ي ش ظن عجن

هنمل) ص(  .صض كشضف: خف عخفمتحي
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ق حممششهمليعن مملكهثمن مغىغألمث ن عييش جعمثمتخص عجنمه ش نَّـ عخفيطقمملكغ عجنت هن هملي مغىغألمثيلك ي معهئ

عق عجنحيلكَّـيعغ جلمل. يخكمسشلك ظن معيطقم جعمشجفيطه عحل س ممحلهظهنيع ل ههنثال ل حملكجن م  ي ُّـيطقي
ق  جلمل جعمببلكق عجنمه ش جعمثمتخص ُّـهبهئ عجنبلكق عجن جلمل قُّـيط ممىعجن عق عجنحيلكَّـيعغش ن يجعلكحل

ف ظخيع جلمل عجنهييعق ممجمبهب عق عجنحيلكَّـيعغش حم وعجنت معيطقم جعلكحل ي جفجي عجنسمث هن ي
 .ن مض ظجعمثلكغ عهنيعع عجنمئمثيغيش ممخص معمئيطوجل
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  ءؠ  ؠ ؠ؟
خل لكيعجفهتخصش َّـلك  هن حكهسعجنشي جل عجنسهسعم عآلنمقحس عإل يجعخييط ظن ظمغلكغ عخفمهمت

ش جفمثهن مملكن هنهيلكف عجنسهسعم ي ظهث هنت :َّـ ُّـهلل مض جلالف عجنسهسعم عجنثلكذ جنسمغلكجعمل جلمبمث
ن عجنجهخييع خكخييعع ه حضمثالط: ظهشهُّـهئ  ي

قغ عخفثمف جنمبتخمثمثنخميط قغ جنهئ عجنمه ن جعسبمك عجنمه ي جلمبهبمن ظن عجنتخمثمث عهثخص ُّـهئ ي  ي
ن عي قيي معهئ  :و جعثالجغمل ظهن

قن نعجنبحيع عجنىعه ُّـ. ص ق مض جضمب ل جفمثهن نحممئ عجنجهخييعش متحيىعجن  ل ينممخص َّـ هنىعمم
جلمك هنلك ي ي عي ي ُّـمتحي نحم عجنبحيع ُّـ هنثال ُّـست ش حملكجنبحيع عجنجي عضمث عجنت معمتلكحكب هعخف

قش حمهت ُّـتس جنمبهيخيع نعحلخصحكمل نعخفيطفش جفمثهن عن جلب جمحقن هن عجنبح يُّـست  ه حممث قجفلكجعملي
عفغ نعخفميلكهنيععغ نعآلُّـ ف عحل جلمك عجنهئثحق هن عيحكتخيلكقعغ ن ع لكنش نجنىعيخضخيمب ُّـست

يخضيط ظممثيع عجنمئمهلكأليط عجنىععألخيمل عجنمهمثمن خميطُّـخص نجفيطُّـثلك معمتحي جلمف َّـىعع عجنبحيعش ممهبخيمبمئمل  ه ه
 ي هن خممهلكأليط عخفتمتبوعهنيعع عجنمئمثيغش نلكيعحممل جع عجنخيبيطش نيهنمثمل عجنخييعغ جنمبجهمتهييعهش نممثحق

حكمثمئ نظمح حميععقش جعمثمتخص  خص َّـ ظهثسمك جنمبخيمت يعخفتمئلكقغ ي معخيخل جلمف قجن نعهثهن
ش نجنىعجن خضيط ممثحقع هن لكمتمثهنعحلخصق عخللكلك ش نهن ي عآلهثلكخكمثيط عجن مل خميط هثحيهبمن نحممئ

يقنعأل هنلك هثحي ممىعجن جلمثمتمث ي عَّـيعهى  :جلمبمث عجنسالن  مض عآلهنلكن عحلسخليمل عجل
عم هنللل هنلللٰهج ق جعلللللللكآلجعمبمي عآلقنل  حمللليطعظ خفثللل   زمعمتلللللل

حكمثمئ يجحلك ُّـيعحميط . ص ش عجنجهخييع جمحق عجنبحيع عجنىعه ُّـمتحيهن  نحممئ نُّـمتسج هن جميعض
حكمثمئلكَّـلكش حمهب عآلجنهيلكل خم: َّـ مغيعق عآلجنهيلكل نهن . عجنخيىعغ عجليعقش عجنيعخممث عجن

حكمثمئ يعجنميمبمثىح عجنىعه ُّـمتىغم جلمف عجنسهب ممخص عجنمهلكجلمئملش نمم َّـىعع ُّـيعحميط : نهنمتهتلك هن
حكمثمئ هنلك ي  خمخيهتلكش حملكجنمهلكحفمل حممثهتلك هن عجنخيمت عخف يعجنجهخييع عقع عحكتخيهبمبمن عجنهئمبهبمل مض هن
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 ٍ جطء يف خضطره، بضضام تسشع بعرعرظّطه أل، يف رودظ اإلعصطعٌه ذطعظّ زصضعوصف

ٌ زصصغ وجعه خمغون،إذن. دعب ذعات:  دضعسط تسضف رصضظٍواطسضطب  ععذع جي صوخلّ
 .ورعزك عسضم يف تشضح صورته إذا أجسن وضشه يف سواضشه. ازسشعسوخضصى 

ّطصغ ازصالم احخضل وازصسطعط ازتي ال دور هلط إال. ٣ ّ إثطرة ازتشجط وازعظسظ ّ
ٍواالختشعاب، ورع ورصظ دح طامذج ذضام تصعم سن رالم ّ. 

 اء، األوجعي سن ازسشعّ ظعه األسور ازثالثظ ال ٰهضع صضطدتضط إالّ احشصوم أنوسن
 أن عصون ازسطدع ّ ذطجسن ملثضصضط بطحامرخظ وازثصطذظ، جضظ البعًازعي جطز سوظبظ

ّستصضط زشصوم ازشعبض ٍظ طحوا ورصذط وبالذظ وذح ذزك سن دصومً ً ً ّ، وسن أمهضط دصام ً
ٌازسشع زضغ دضال خضال خطذجط رام عشتصع رثح: وزعا رضل. ازشعوض وازصطذضظ ً ً  سن ً

ٍهلط يف رل زشظ جتتضف ٌ ذطعظ ازتشصضع، ظو صضطدظٌعّ سشصٌازضطس، بل ظو دضل  ٌ خطئصظّ
ّعغال ازضصطد سضع أرخشو خطزضغ حيطوزون أن  سن احسشصحطت وازتصطزضع، وسط

عسصوظط بام عصضضون دصضضط سن سعاصع وسصطعضغ، ورع عصون سن ازشععط أن 
ضطظط  دضع ازضوططن ازصعسطء سشخطدعذصصضظ . ّ، وزصضه ازوارفًطجشل ازسشع صضطدظ

ط طعاظم عصعطون يف أبحطثضم ازسشع إد ازسضطدطت وازصضون ّ، وزعزك رضٌصططف
 ....وسوخضصى. ..ٍ وتسوععٍاجلضضصظ سن طحظ

سؤالْدُ فلنع،َمّ ما تقدَإذا عرفت ا فنقولِ إ ا ون:  ا شعرُبماذا ي ً شعرا ُ ا

ي:أي   ً؟الّ 
واب رّنإ: ُوا صو شعرَ ا عنا  ـ ِ  ا مهيدكما أ ه  ا صلـ ِإ   : أشياءِ بثالثةُ 

وزن .١ عب عن حالٍ وزنّ ّ فإن،ُا ٍ شأنا  ا
فسِ من أحوالً تِ ا ا  ،ه ِ و

 سن األصوات ٍاه إد رثحّ بل عتشع، احتشطرفّوظعا ال عصتز دح ازوزن احوخضصي
، وسن ٌ سععغهّأط، وسن أحعى ٌ جطئفّأطهجضظ طشعف سن حالل طخة بصطء ازشصل 

 .١٣ص:  ازعرتور خوري ضضف،ّعحلشّازصن وسعاظبه يف ازسشع از) ١(



  ٤٥٧ .............................................................................................ؠلنحلن افقكر
 ٌن يقنئكنّأهن، حقش وحقكس احلمصامنت مستكلص فص جكالل ممكة ؠصخلن ٌ فقنفسّأمص ٍىقنفثن

 .ٌأو جكنئكن
سبب ذا ا فسُ يوجبِو ِ انفعاال  ا ُ، فمثال بعضً شُ يوجبِ األوزانً  َ الط

فة َوا َّ فجم هص اكنل حقحر احككتقن افذي يكد فص األحقحر افلندرة افتض فش افلكص ّ ُّ
 : يف افقبنع وافسجمع، وحللمص يكصل أحقص مناسًص فستحخكّل فل،حللممن

ـــــن ـــــصى مقك ـــــش اهل   ُاكنف
ـــــكلض ـــــص يك ـــــمل ف   مقكجب

ــــــــرب ــــــــستخكص افق ُي ّ  
ــــن ــــض افكج ــــحتض ه ُؠ ّ  

عض وقارُو دوءَها يقت ا  وذفش فنفبحر افقصيش، وافبسمس وافلنفش، َ وا
ّأفن األول غلكصل افقلكرى يف الفم ّ  :ن افكربّ

  ألذىً األرض فلمى فللريص حلص اويف
   حلخك افرئٌ فن يف األرض ضمشفكلرك

  ّوإن فدت األيدي إىل افـزاد مل أفـص
ــن ذاك إال ــسقنّوف ــقشٌ حق ــص مقك ٍ حل ّ  

  ّوايكتش مقرب األرض فمال يرى فـص

ــز ــخك فتك ــنف افك ــص جك ــن حك   ُلّوغمم
ُضى راهبــن أو راغبــن وهــص يككــش ً ً  
  ُحقمحلجلمص إذ أيقـقس افكـصم أحلجـش

ــق ــقش احكتك ــنن األغ ــممص وف   ُشّحلل
ــخل ــص افَّحل ــرؤ ف ــصل اف ــصلٌق ُ فتق ّ  

 :ّوأفن افثنين غلكصل فكن حقص زهلك
  حقنمه يككند غكلبـض افمـصم فتبـصل
  وفن يككند غـداة افبـمل إذ راكلـه

ـــمص ٌفت ـــصلّ ـــد فلب ـــن مل يك   ُ إىقره
  ّ أغص غقمس افقرف حملـصلّإال
 :حللمص افسالم  حقص احلسملّأو فكصل افكرذق يف فقمدة يلدح غممن حلخل

  مّين يكنئخل ايص اكـش اجلـصد وافلـر
  هذا افذي مقكرف افبقحنء وجلممقـص

  َفص هـذا؟ حقـقنئره: وفمس فصفش

ــنن إذا جلال ــدي حقم ــدفصاّحلل ــص ف   حق
ــرم ــش واحل ــص واحل ــه يكرغ ُوافبم ّ  
ُافكرب مقكرف فص أملرت وافكجص ََ ُ  

 :ّوأفن افثنفه غلكصل حللىكه



 ٣ ـ ج  رشح ختصب اتشذق................................................................................ ٤٥٨
ــصش ــض ح ــام جسس ــج ب ــي ج ّأةش ِ   شيّ

  ٌ جسســي بصثــلّوإذا جسســض حــصن
   خمـــصخستي إذا مل أجســـم ٌثـــسط

ـــم ـــم اخرسس ـــه خذر ـــظ خظاخت   ٌّخ
 .ً جصطظاّ يف اخبح إالٍتشض جتظ احلظم واحلسم واخوخصر، وإن مل طسن خن طظوء

عض زنُها يناسبُو شَ ا  : وذخك خسول اخدشط ابن جظيب، وا
ــصشوا ــدث إذ ب ــصن اخ ــظاء وب ــصن اخر   ب
  :ُثصختشم جن خسشل اخظخض؟ خشل خشـص

  ُثـثي واحلسـي هبـم: حسسض خسظطط
ٍشم ثـالخص خـن أتـي ثـجنّوبسزـش ً  

  ّبصشوا وطم يف ثوطظ اخسسـض ثـسصن
  خسشسشم تشـض حـصح اخـدشط واخبـصن

ــصهن ــصنّح ــك خذ ــل األط ــظ ج ّم جش ّ  
  صنجأثــيف خسبــه خــن حــظاق اخســوم 

 

عض ورَ الفرحُها يناسبُو ً خششئص برع أثصبظبهّظ احلبويبّ خام خصل اخسش،َ وا ّ: 
ـــدرور ـــل اخ ـــظت أخصخش ـــل اشرس   ط

ــ ــع خ ــزظت بظاخ ــل ث ــسشقوط   ٍن ث
ــــظور ــــض واخب ــــث األطس ــــت ح   ّج

   وشـــورٍجـــت اخوةـــظان خـــن شـــصر
 

ــــــثا ــــــصين ش ــــــك اختش ّأزف خ ُّ  
 

ٍ بــشرم خــن جــظوسٍت    يف ثــذورّ
 

وزن سبٍ حال ـ  ُفا تِ ـ  وسيقيٍ ما  من إيقا خييلُ ي،ٍةّ   َ ا
فوسَةّوا ّ وخظا تظخض ات،ِ  ا  ض، واخذظب اخظيّسشاختي بثث اخدشوة اجلشوثشسى ُ

 بثث ٍ طظه األؠوات بسصطم يف تسق ؠورّطظجو إح اخلالجض واتجون، وذخك ألن
 .اخزظطظة، وإذا ةصرت اخزظطظة دحرض بدصتبشص إح خص بستذشه

ر زيٌوهذا أ سان غر ذا أِ  اإل ، و
ُ

َدي وزنّ  ٍه مع صوتُ تناسبٍ ونغمةٍ بلحنُ ا
ن أ،ٍيل فس تً إيقا وأشدَ  ا  ا ِأث ّ وخظا طصخظ جت أثسوب إخسصء اخدرظ ؛ً
ُ خه دورا يف ةظب اجلسشور إخشه، تشض جتظ اخدصجظ اتّوأن جشظ هيظر ؠوبه يف ً

ّخواضع بتذسض طظطظا ورجظا، بششام طظق وطشسصب خام اخسصخشض اخظخظاخض يف خواضع  ً ً ّ

 .٤٧ص:  اخظطن بن جج بن اخرظيبيخسدشط اإلخصم حمش: بظمجصن األثواق) ١(
 .١٥٦ص: ظ احلبويبّدطوان اخسش) ٢(



  طضض .............................................................................................ظمتلكجلمل عجنجهخييع
ش نَّـهئىعع جفلكم عخلجيمثمك ظُّـٰهلك هعجنيعخممل نعجنمبخل نعجنيعحم  .ي

ش قعجفمن معستخيهب هن عخفجهلكَّـيط عجنتهبثمثمبمثحكمثمئ غ ظجغيع عخفينجنجهيط يمض معخيهبمث عجنتخمث مل ي
ش حممشقع هنلك مملكن عخفجههتيط هنجههتيط حكجي خمملومض عخفىعُّـلكل نعجنيععأل حكمثمئ ش مملكهثمن عخفو ن

عظ عجنيعجلمك نعحصمب نعجنجكخممكش ظن معسلكَّـ مض معخيههنسلكرمل  وهبمث هنجههتيطي مض عجغلكقغ ظمغ
حكمثمئ جلمف و ضلكجفوحكلكحفيع قن نعآلُّـمئلكل عخف و ظُّـٰهلكش نجمحق قجن هن هنخيلكن ُّـخيهب عجن ه

 .معمسمممثيطَّـلك نمعخيهبمثمئهتلك ظممثيع
ّالسيما أن ا عن حالٍةّ صوتيٍ نغمةّ ّ ٍ أيضا تعب

ً غمة.ً ُ تعً، مثالُ الغليظةُ فا  عن ّ
غمة،ِالغضب رقيقةُ وا ورُ ا شوقِ وهيجانِ عن ا غمة،ِ ا زنُةّشجي اُ وا فإذا . ِ عن ا

غمةّانضم وزنُت ا شعرُ أثرَ تضاعفِ إ ا خييلِ ا د،ِ  ا ك  كثَ االختالفُ و  َ ا
شعرِ تأث شادِ باختالفِ ا غٍه بلحنِ إ نِ و ي نجنىعع عحكتحمك جنمئلكقع عجنمئيعظن ظن ؛ 

غ اختالف.  ُّـخيمثمت جلمف عيجنتهيلكغ عمل هنخيلكهثمثيهثش نقجن آلوُّـمئيعظن جعمه  ِان األِرق طِو
شادِوطرق ُ ح قد يبلغِ اإل شوةِ إ درجةّ طفةُ، فيِ والطربِ ال صفةً عنيفةً   ً. 
سموع.٢ ً أيضا نغمةٍ حرف ّ فإن،هاَ نفسَ يع األلفاظ،ِ من القولُ ا ا عن ً ً وتعب

َ، كما أن تراكيبٍحال كّ ا ذ فس واالختها  عب عن أحوال ا ُالف   االختالف  ا

سمع، وألفاظ  أث فيها، فهناك مثال ألفاظ عذبة رقيقة، وألفاظ غليظة ثقيلة  ا ٌا ٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌ ً

ن ... هنَّـىعع ظهنيع .ّمتوسطة يجفحي جلمبخصعهثلك هن هنمتلكحكبمل عحليعنم عجنخييعجعمثمل خفخيلكهثمثهتلكش نهنلك خفح
جفمثملش عق مس ُّـخيمتيمض عحليعم عجنخييعمح ى هن عجنمئمثهبمل عجنتخيبحقُّـمل عخف وهت هن مم جفيعمي ش هغ ظيظهث ي

غ َّـىعع عحليعم ظهث هنخيمقينعهث هخص جلمتلكَّـ هن ظ ي همل هنيعممبملي عجنهئمبهبمل عجنخييعجعمثيش نظنو جل جميعكي  هن ي
معمثيَّـىعن عخفلكف جلمليغ عجنمه ومل عجنت ُّـهبهئ جف ظمغىغعألهتلك عمل مصهب ي هن عآلجفيعم عجنيطنعم عخفخيمقغش ي ي

وحمهئ جفيعم ه هنمتهتلك ُّـستمئ جعبمثلكن هنخيمتي غال حفلككي و هنلكفعن ُّـستمئ جعمشجفيطعغ ظ و هنخيخلي ينمم . ي
وش عق مملكن جنهئ جفيعمه نعخكخيلكلس مك جنوجفيعم  ....ه نعُّـمئلكله ظيطهي

ق ظبح عجنمهلكجنِّـ:فقعحكلكغ مض حممئ عجنمبميمل عجنخييعجعمثملش معمسجنمث) ص(  .صضصك:  عجنيطممت



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صضض
ّثم إن لّ سموعِفظّ  خييل،ً أيضا تأثِ ا ِ إما من جهةًا  ا  قعمع هن : ظه،ِه جوهرّ

مغيط مض عجنهئالنش نقجن مممبهيىح  ى جنيععل حكو مض ممالنخيخعحصفنن ظن ُّـ ش و أل جل هثلكخمت
ش ظه: حممئلكم ونأكطجععآل معيعجللكن هلك هثبلكمع:ىمعيعمممن هثلكخمت معمسمم عحصخيخ ً فصيحا َن ي

ه مغىغم عجنيعظهش نعخفيعظغ مغىغجنملهقمغ:  ُّـمئلكمً.جزال يمغمثيطغ عجنيعظهش نهنلك ظجعخل : ي جعمثمتمل عجلىغعجنملو
فغ عجنيعظهش نعجنهئمبهبمل عجلىغجنمل: ظهشعجلىغعجنمل حممث ي َّـ عجنهئمبهبمل عجنبمثمتمل عجلمثيطغ عخفستسلكجممل : مغ ي

ش ي هنلك قمميعهثلكنش حمهت هنثلكم ي مخمثىغ يهث ظيي خك جنمبهئمبهبمل عجنسهبجمل عجنثمئمثمبملش نهعجنسهتمبمل عجنمتجي
همغيطع ه نعهثسمثلكجعلكش جعمثمتخص هملي معمئجييع معمبمئلكألمثه مغىغجنملهحكهبحمل  عخفىغهثملش نعجنبخيلكمش حملكآلنململ هنلك جعخل جنهيحيي

غ مع ن مجمثالش نقجن خفلك جليعحممن ىعآلحفيعه حكهبجمل عجنمه هدظ عمل عخفخيمت عجنىعه خميط ُّـهئ
ش جفمثهن ُّـهسجغيع ظجفيطرلك مض عيحفيع نُّـتمسجغيع جع جغمثمئمل هنلك جعخل عجنمبهيىح نعخفخيمت يهن عجنخيالخممل عجن  .ي

يبٍ حيلةِأو من جهة ن عجنمبهيىح قع جفس.ه ب جفمثملوملي معخيبحقُّـو نفيجنملو خميط ي ُّـهئ  مض و هن
ش جنهئمت يجفيط قعمع نهثهيس و عقع هنلك عهثٰه عمل ظجنهيلكلي و هنخيخلال ممالهنو ظحفيعه مض معيعمممثمكي ش عممتسمك ي

هقنهثمئلك نمغىغعجنمل شنجليطنَّـلك هن ) هظُّـٰهلك(هخميطُّـخص مميعن عآلفجعلكظ مممبهبمل حمل. ي مس معهئ جن خفلك مملكن نجفيطنه
وش جفت مكهتيع جعمثمتهت هنو ظن هثثيعو هبلك ظخمالهنهت مض خكخييعى خضيعظجنهيلكل عجنخيمبخصظش حممب  : خملكمي

م وقغ نقخملللكظ َّـتلل    مض عجنللٰهحلكي
هقممللليعغ ظجنهيللللك نفَّـللليعع حكللللكجنهيلك ه   ه

ه ظجليعحمهتلللللكيجمللللحق ظذ    جعلللللكجل
 

   ظلليطجفمن مض حمللمتوقعغ خكللج
وحمبهئللمن جفىغهثلللك حمهتلكمغللمن جفللىغذ و   ه

ه معخييعحممتلهظُّـلٰهلكنَّـ     جعللكجل
عَّـلك ني ُّـتمئبو مض هنهئلكنهظُّـٰهلكض حم ي ي ُّـتجيمبمك حك  جمحقَّـلكش نمملكن حصلك هن ي

 .عجنيعنجلمل نعحلس مض هثهييغ عآلفُّـمك هنلك ُّـخيجىغ جلمتهتلك عجنبمثلكن
ونقغ ممالن ي مملكن مض هثهيس جفسمتلك حفالي ي جفت عقع مغلكظ مض جمحق هنهئلكهث نحكمئيش مض شهجعلكه

ش حفيعف جل جفيط عجنبالجمملش نمملكن جميعضلك جنسهتلكن عجنمتلكخميطُّـ هجمحق هنسمئجي  ....ي
 مض عجنجكمممثمك جنمبهيىح جلمف فنقن مض عجنتخمثمث هن حفالم عهثخيععلكع سمهنجنهئ 

عضحمل) ص(  .طك: عجنبالجممل عجن
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ٍ شغىارل شغمرةضنخيّ البل أن ،ّاشفغظي  ِكما  أنواع ، شو رفىم اشبالسكقّ يف حمففّ
ديع ذكورةِا يه ، يف رفو اشبللن: أي،هِ  علمِ ا ش ل ةِ واالستعارةِو ور ، ِ وا

و ذكورةِو يانِ  علمِها ا ّ تغللو شق حغى أن لتقخمّ حقك إن؛ِ ا لسقلو  ـ ًشثال ـ ّ
ياك ً ابتلاء، سغىشى تعقز ً به يف إجيقد شعفي،شقم سغن يف تعفقه اخعفي عبد و َإياك  َ

ِ َ ُ ُ ْ َ
ِ

ُستع ِ َ ْ ّ رفقى ولى االختصقص واحلش، واشغىل بقن ّ ال شغن لللً رد شعفيّ لللَ
 .ّ آخم وتصىره ولى اشغممً لسقلو يف إجيقد شعفي،سثد اشمشقد ًازلل

 به لي شو ،يف رفو اشبققن ولي شقسك شفى ّجفق اخصفهغل أدرسّوأشق اشتىرلك 
ّاخحسفقت اخعفىل ك شفغالم، اشتي تمسم يف رفو اشبللن، وشو أشثفتفق سىل رساج ّ

 :ّاشللو اشىراق
  ٍأصىن أدلو وجفي رو أقـقس
ٌورب اشـشعم رفــللو بغــقن ّ  

 

  شغقء اخـىت رفـللو األدلـك
  ُوشـــى واىف بـــى هلـــو حبقـــك

أحلمهق : ّيف رجم اشبقك اشثقين تلل رد شعفقز حبقك حقك جقءت سففك
 لى ٌوثقققفجم بعقل. بغقن ّ ولى شق للل رفقى رقلم اشفغن بغملفكٍ سد شمادٌسملك

 ٌ، وهلمه اخغمدة دوررمحى اال ّاخماد، حقك لى اذو اششقرم اخعموف أيب متقم اشطقإلي
 .يف ختققه اشغالم

مُنفس. ٣ خيِ ا فيدةِم معا ا:، أيِلّ ا لتخييلُ ا  القضايا ُ، و نفسِ 
خي ال  ، وٍم شو أبحقثّ واإلذقرة إز دورلق سقجم تغل،ّ وسل شم تعملغفق.ِالتّا

شعرِ  قوامُالعمدة ِ ومادتِ ا ٍ سه صفقركّ حقك رففك أن، منهاُه ال يتألفّ ّ البل ّ
ًهلق شو شىاد ذىاء  سففق ٌششعم سجم رمسك صفقرك، واًكّ أو رففقًكّ رففقً سققك صفقركّ

ٍشىادلق اخلقصك هبق، حقك ال لصفل أي يشء ّ ّ ً أن لغىن شقدةّ ٍ ألي صفقركّ ، وذشه ّ
ٌ اشعالسك شق بز اشصفقرك وشىادلق رالسكّألن  ًكّ وشقسك جعفق،ٍكّ قغم أشملٌكّ حغقغقّ

ً اصطالحقكًكّارتبقرل ّ. 
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ذا اجتمعت هذه العنا الثةُو شعرُ ا ن ا الُ  س ّ وحقً،  شعرّ أن   َا

ام ها يتفاضل. ا شعراءُو سمو قيمتُ ا راتبُ و ضيضُ أو تهبطِه إ أ ا   .ِ إ ا
تلف ها  شعراءُ رتبُو لِ ا ري وال ٌفشاعر: همُ درجاتُ وتعلو وت  ىرُ 

ستطيع،معه فوسَفّ أن يتُ ف ادّح ِ  ا ونَ ي لةُ ت ياءُ  م  من ِ األن
أثِاحيةن ماهِ ا ستحقٌ وشاعرِ،  ا قَأن تصفعّ إال  ال  ادّحه َرّه و  َ ي

ون ةُي لمسً أضحو نهما درجات،هزئت  ق عجنثالجغمل عجنت مع . ال ٌ و ي عآلهن
 :عحكتخييععضهتلك حصلك فنقعن مض عجنجهخييع

عن عجنجهخييعط حمهب فنشلك ي خكخييعيظش :ّاألول  .لك خم
حميعغش يظش :اخيصأل ي جنيعخم عجنجهخييع ظن ه َّـ حكبمك:همملكن عجنهئالن خكخييععش ظهيلك عن مع

فغ فع نمغ ن عجنجهخييع نمغ هعهثحيطعقنش حمهت معمئ ه  .ي
روا ّإن:  ظخكخييع عجنجهخييععظوهن:  نخميط حكألجلمبمث عجنسالن خملكم ظهنحق عخفهسهنمتخل م   القوم 

ضل،ٍ حلبة لك ا ن والبد فا ّ تعرف الغاية عند قصبتها، فإن   عهنيعع :ظه يلّ
هنلكغ ي عمل عجلمتبمل عجنهيمتمبمث عجنسالنجل عجنمئمثيغش جفمثهن ظخكلكق عحميع حممث هنمئ يمثمل هن خكخييعن جفمثهن معت

نوعجنجهخييع مممهمتلكجلمل وش نممىعجن هثب جلمف هنلك مض خكخييعن نمض هنسمبهئ هن مص  .و نحفالجلملي
 آآ  

ه نظهث جلبلكقغش مض ظمتلكجلمل عجنجهخييعوجعخييط ظن جلمبهبمن هنلك جنمبتخمثمث هن فنق  جل ظمتلكجلمل ي
قغ يمهال ظن نظالش جع نمممبي ي نعخم حصلك خمب عجلخصم عخفتخمثمبمل فنقَّـلك حموظ ه خص عقفعفغ ه

قغ وعخفتخمثمبمل عهنخيلكهثلك مض عرلكف ظ ه ش ي ش مملكن عجنجهخييع ظقخم نظهث عخم حمال خكخييع ينعي  ظجعخييط جل عجن
هنلكغ ومل مض ممالنيني خكلكجليعُّـ ش نخميط جلمبهبمن ظن عخفمتحي عخم جعهبهييعفعمع ممخص َّـ ي ُّـتمتلكنم عجن

ن خكخييععي ُّـجههي حصلك آلن نجفيطن يعن َّـىعع ي عي  هنلكشو خملكهنمن جلمف نقنمل نعنيعجنخيمبهبمث  جع شهمعهئ

عجنهئمبهبمل عجنهئمبخصغ عجنمئمهلكقش ش ض ف:حكتلكق عآلهنلكن عجنجهمثىط جضهبيط جلبيطنشمي عجنبالجمملش خف عآل) ص(
 .)طصض(قخم 
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هش نخميط حكهبخيمن ظن عجنمتحي ظجل هنجيمبمئلك هن عجنجهخييعوجضىش هثحيي عي هنلك َّـ  .يي
وهنمل خميط خليس مض جلبلكقغيَّـىعع عجنىعه جلمبهبت مض عآلجعحلكغ عخفتمئيط ي و هنخيمقغو حضتخنغى  جل ي

فغ حضلكجنهيمل عقفعي مممبخص :ظه ظجلىعغ عجنجهخييع ظممىعجع: نَّـ. و عجنجهخييع حفحق معخيبحقجفمئمثمئمل
ش عقفعفغ خكلكجلعجنهئالن عخم قنن جنمب  .ت نجلىعنجعتييعُّـ عخف

هنَّـىعع خميط ظجغلكق جفهيمثحيمل جعخيىش ظَّـ عآلفغ جفمثهن جليطنن عحكتهبالجفلك جنمبهئىعغ عجنىعه  ي
ش نمممث ُّـهبهئ ظن ُّـستخيطن عجنجهخييع عجنىعه َّـ ممىعغ يي خك  ل ههثحييعع جنخيىعنجعت ل همض خمبح

عخم هن ظهث ي ُّـهبمن عجنمث جعمهمبمل ُّـيع عجن ومض معمه ي ُّـيع :  ظنضِّـوش نجعخيبلكقغي مممث ُّـهبهئ معمه
عخم جعهئالن عخمو جمحق هنجيلكجعوعجن طوجيلكجععخفيش جفمثهن عن عجنهئىعغ َّـ عجنهئالن جمحق  جنمب عخم   جنمب

يمل عجنتيطجعيع مض جفمئمثمئمل عآلهنيع يَّـىعع عآلخكهئلكم عجنمتلكخكإل جل خممب يجنمئيط جللكجنمي عخفمهمت
ُّـخل هن عخفيععف هن عجنهئالن َّـيعنش نقجن هن حفالم عجنتهبمثمثىغ جعخل هنست  :نمغ

يعخفيععف عجليطه. ص    .يعخفيععف عيحكتخيخصمظ. ص  .ي
يظهنلك عآلنم حمحقعف جع مصيعف عحكتخيخصم ع يآلجنهيلكل حممثخص نضخيمن حصلكش نعجنىعه ُّـجكمعمك جلمف يي

جنمل خفجيعف حكخصل عآلجنهيلكل عجنت نضخيمن حصلكش  ق عخفخيلكذ عخفيطجن يَّـىعع عيحكتخيخصم َّـ معمه ي
يش حممشقع هنلك مملكن عخفتهئمب وظن هن هثلكأل ل ههنثال ل يجفت نجن ظيطقغ هن عظجيهئلكم جفجيعُّـ

عخم نظن عآلشهخملكظيطع هن عقعفمع َّـىعن غ عجنمتسبمل مض عجن  هن  هنلك ظحكمتيطنيحفبلكق جل جغب
م ل جغلكجعمنوجضهب ض ش مملكن َّـىعع هنمت عقعفغ يي خك ه عمل عخف ه مغيطُّـملهحممث هثلك هملي معمهيطُّـمئمثي  معيطجل

عخم عخفمتلكحكمك حصلك جلهتلك مض عجن غ عجنمتسبمل ننخم  .عمل عجنتمهيطُّـ نعآلقجللكن جعثب
م عخفتمتب غ نعجنيعقعُّـلك جلمف يحممشقع قمغخيمتلك عمل خم ق معىغعجف عخلجي ي هنثال نَّـ ُّـمه ه

م  :حمهسعفن جفمثهن ُّـمئ
  يجفتلقهنلكذ عجنليطَّـيع جعللكآلققعظ 

  هحمللخنغ عقع ظظلللكجعتمت حكللهتلكن
 

  حمللهسعفه مض جمللجهلكظ هنلل هثبلللكم
غ عجنمتمهلكم جلمف عجنمتمهلكم   يمعهئ

 :جنهئالهن َّـىعع هنيععفعن
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 َّـمتلكم ش عقن. ظقعف عحكتخيخصم عآلجنهيلكل حممثخص نضخيمن جنيظهث نَّـ يعيحكتخيخصمظ. ص

ه ُّـيعهن حكهتلكهنلك َّـ عآلققعظش نهثتمثجمله َّـ حمهسعف عجنجهلكجليعش نَّـمتلكم فَّـيعهحمهسعف  ي ظن: َّـه
.و هن هثبلكمو نجمجهلكظو جمجيلكظمض قجن عجنهيهسعف ظلكق

يحممب مملكن جميعك عجنجهلكجليع َّـ َّـىعع عخفيععف نُّـيعُّـيط هن حفالجن ظن ُّـهئجه جل حتمئ 
 :و جليطُّـيطغوهثسمك

ش عجنمتسبمل جعخل عجنهيهسعف نظحقنقمع مض جمجهلكظ  .وعجنمتسبمل جعخل عجنيطَّـيع نعجنيعهن
هعجنمتسبمل جعخل عجنسهتلكن نعآلققعظش جفمثهن عجلتمق عآلققعظ حكهتلكهنلك نهثبلكي  .ه

 .لكم جلمبمثيعجنمتسبمل جعخل عجنهيهسعف نمعهئ عجنمتمه
ل َّـىعن عجنمتسمكش جنهئلكن مملكقجعلك مض  خم هجن مملكن جميعض ظن رخيمبمتلك هثمهيطم نهثىعجل جع ي

 .يمم عآلحفبلكقعغ عجنت حكلكخمهتلك جنمبهئجه جلمتهتلك
ي عآلهنيع جمحق قجن مخلكهنلكش نعهثيجنهئ هثلك جنسحفىع ه يخص جميعض نهنيععفن عجليطه نعجنىعه ُّـيطجل

ش نخميط عخت ن جلمف خممبب بلكجنميمل ىع عخفيجع نعجنتهيلكجل هنخي َّـ عآلحفبلكق جل ممثيعغ نمعتلكجع عحصهب
عخم عجنىعه سمثلكن عجنجهلكقلش حممشقع مملكن جفلكم  همض عجنتجهبمث حكبمثال جنمبهئجه جل َّـىعع عجن

 . ي قُّـمك حممثهعجنجهلكجليع ممىعجن حمهبيععفن عجنثلكذ ظلكفم
ف ق جلمف عجنهئىعغ نَّـ جمحق هنمئمه  هن و نهنيععفونجعلكجنتلكمظ حممئيط عخكتهب عخفثلكم عخفىعمم

لكجليع خص ظقعفن جنجكحكمثىط عخفيععف عجنثلكذ نَّـ عجنهئجه جل نعخم عجنجهي نعهثهجفمثهن َّـ ممىعغ
 .عخفمسحكلكنه

ظنجم عجنجهخييع مض عجنهئىعغ جعلكخفخيمت ي مممبخص )ظممىعجع ظجلىعجع(: قحس عإل يجنىعجن خملكم عخفمهمت
 .ه نجفالنغه نقنجلمله عقفعف جلىعنجعملشعخفجهلكق عجنمث

شهورات لغةِ عند شعراءِمن ا يةِ ا  قوِ العر
ُ

شعر: م ذبُا ، وقد ُهه أعذبُ أ
حدث بهذا القولِ األدباءُ بعضخفاست ُّـيش آل نقجن،ِ ا و مس ُّـهبمثىغنع مغمثيطع جعخل هنست ي  هي

يش نعجليطهيعيحكتخيخصمظ: ُّـوعجنهئالن عجنىعه ُّـمهيطق جل عجنجهلكجليع نهنيععف ش ظن حممه هنلك ي عجنتمهيطُّـمئي
هش نعآلنم نحكمثمبملي نعيحفيع عجنمتهتلكأليجعخل هنيععفن عيجعتيطعأل  عجنثلكذ عجنىعه نحكلكأل عجعيععق هن ي
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هسلكمم عجنجهلكجليع ظيطخملك نممىعجعلك جلمف نحممئ  .ه

ّذهابا إ أن كذبً ونِ األشياءِ من أقبحَ ا ستملحاُ، فكيف ي  نَّـىعع عجنيطجنمث ً. 
يُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخلط نممالرلك هن عجنجههئ عآلنمش عي  ي ظني

يعآلنم هن عجنرضغ عآلنم  : نعجنثلكذ هن عجنرضغ عجنثلكذشي
 خمبمثِّـ        عجنهئىعغ

 ممىعغ      عجنجهخييع
عجنجهخييع خمبمثِّـ  

 :  هثجخي عجنمتتمثجمل ظمييعه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظيجغ
 خمبمثِّـ       جهخييع عجن

 جعهبستهبمبِّـ   ي خظ هن عجنمئبمثِّـ
ي خظ هن عجنجهخييع جعهبستهبمبِّـ  

ّضافا إ أن لشعرَ القيمةً رّ إنِ  صو ؤثرِما  با ِ ا
س  ّ ذبا فل ن  ً، فإذا 

كذب رِا واقعٌ تصو ءِ  :  ظحفيع آلنجنأل عآلفجعلكظ عجنىعُّـ مس معيعخمهت جلبلكقغهَّـىعع فجنمث.ِ ا
سعآلنم عخمجكعذ: جليعض هن حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخلنَّـىعع هنلك ُّـهبهئ . ظممىعجع ظجلىعجع  ي

 :سمهلكمظي عمعس هن عجنجههئ عجنثلكذش نعيحفيع عحكتثمتلكألسحسحل
عخم  ُّـيع عجن عخم    معمه  جن هنسلكق جعلكجن

عخم  ي خظ هن عجنهئىعغ   جن هنسلكق جعلكجن
عخم جعهئىعغ ُّـيع عجن   ي خظ هن معمه

هحممب مملكن عجنجهخييع ممىعجعلك خفلك مملكن جن هنسلكق ش نجن مس ُّـهئ جن ه عخم عخم ههنسلكق جعلكجن  جعلكجن
ُّـيععش جنهئمت يمس ُّـهئ معمه ُّـيعه عخمهش عق جن هنسلكقه معمه  .ه حممبمثيغ عجنجهخييع ممىعجعلكنش نعق. جعلكجن

قد راد حقُوهذا ا ن ا و  شعرُ  ذبِ من ا ردِ ا  َ واقعِ اإلخبارّ ً كذبا، ِ عن ا

شعرـ مّكما تقد ـ ِ هذا اإلخبارَ مثلّ أنَغ س من ا ءِ ل ن صادقاٍ   ن   ً، و
جنمتلكومليمل خكلكجليعُّـيحممسُّـ هنلكغ يش نخميط جليعحممن ظنه ظلكفمه عحفبلكقيظهث هن هثلكن قُّـيط:  مض خم  عخفمتحي
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قن عجنجهخييعهو جل ممالنهمل جلبلكقغيعجنخيمبهبمث عحميع حممث عجن ه جلمف خمٰهلكُّـلك ظلكفخمملي مع  و نخميط عجفت

وجنهئمت جنمثيغ هن عجنجهخييع مض خظ ن شي شعرّو رُما ا صو خييلِ با بِ وا ن   أن ُ، ول
رّ أنَنفهم واقعَ تصو ن ًة تارِ ا قيقة ُّـهئ واقعةِبما  من ا نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ ل  ِ ا

ُّـيع عخفبلكخ ر  لمعسهبمثت جعلكجنتمه و ءِ وال إضافةٍبال   فيه ٍه وال مبالغةِ  صورتٍ 
ونِ  تمثيلٍأو حيلة أثَ ضعيفُه، ومثل هذا ي فسِ ا  ُ وال يوجبِ  ا
ذاذ طلوبَاال مملكهثمن آلرلكغ ي عهثخص مثهن نَّـىعع حفمب عخفيععف هن َّـىعن عجنمهمتلكجلملش جف،َ ا

هعيجنتىععق نعجنتىعنم خمبٰهلك ظن جعسجيلكش  ه ونًوتارةي ييليٍ بصورةُ أخرى ي   ما ـ ٍةّ 
ونـحه فيما بعد ّنوض رتوشَ بأن ت  ِ لصورُصنعُ ال تّ ّ إما ِةّ الفوتوغرافيِ 

واقعّ مع أن،ٍ أو بتقبيحٍبتحس المحَ ا صورِ من  فوظِ ذي ا صورةٌ  ِ  فيها، أو 
اتور ر شخصَ ال  صورةِةّا مِ بمالِ ا  عليها ُ مع ما يفيض، ِةّه ا

صو فات  ِ من خياُرّا ر رِه أو حاالتِ أخالقِ عن بعضِلتعبٍمن  ه أو ِه أو أف
ك م،و ذ ش حمهت ي ُّـيعُّـيط ظن وش حممثجخيمبهتخص حممث مممسقذ حممثه ممخص جن مملكن مض ظقهثمث لك

م عخم َّـهئىعينع :ُّـمئ م عجنهيينعي ع جعحىععحمحقن  عجن يجنهئلكن مملكقجعلك نحفلكقمغلك جل ظظ ه  .ه
ش جفمثهن َّـ ي معهئىعغ ونهنلك معهيخيمب عخفيعظغ جعمتهيسهتلك هن قُّـمتمل  ُّـمتيطقف حتمن قجن

 .جلمتيطهنلك معمهب نمغمتتمثهتلك جعلكآلحسيع
عب ر  ُفهذا ا صو ذبٍ، ومن جهةٌ صادقٍمن جهةأو ا كنٌ أخرى  ه  ّ، و

ذبا هو صادقِ كونِع ٌه  ه جنمثيغ هن عجنخيجمثمك ظجعيطعط عق عجلهتمل !ِ، وهذا من العجيبً
ن شهحضتمبهيمل رادّأن:  معناهّول دي َ ا قصود: أيـّ ا ً وجدا ًه واقعاُ بيانَ ا  من هذا ـّ

خييل َن نفسأ ِ،  حٌ صادقِا خييلّ رادِ ا سميه ا ب أن  ي ي َ ا   االستعماّ
قغ مملكقجعمل.ٌذب  هن حمخيمبهتلك نعجنىعه ي عيحكتخيخصمظ جن مملكهثمن معمئ جلمف عخفيععفه حملكخفيعظغ عخفىعمم

م مض نظ عحلهبي نمغمتتمثهتلك حسيععنعنش نممىعجن ُّـهئىعغ عخفتمتبيُّـخيمت ظن  :ي جلمتيطهنلك ُّـمئ
وظجعمتمن عجنليطَّـيع جلمتليطه ممل جعمتلمن ي   و

 

  حمهئمث ظمعمثمن ظهثمن هنل عجنىغجفللكن
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 وتخ ٌ عليخ فركاثثةٌفجدمحة ـ  فقاإلرخ:أي ـ  بنات افثتثّحيت تجعخ أن

ّا االزدحام فيح أفكخ فلسمد أن تفح  فج تثّأنخًب وترذاءل فذركثبا فخ ّترقز ّ
 .طثتكها إفيخ

ت ع تأَضحّو ك هذا ا رَ نظْلّ  صورةِه  تصو اتورِ ا ر  ّ فإن؛ةّ ا
صو صورةَرّا اءِ  الغضب ما يدلِ قد يض  ا ك المحِ أو ا يَ من  ها َلّ 
صو ست  حقيقيُرّا صاحبًةّ ول صورةِ  شِ ا ي ِ با ي  صوَلّا  و ،ُرّه ا
ذب استعماٌراد  ٌ.  

راد ُأما ا دّ شخصّ أنُوهو بيان ـ يّ ا ٌ أو متكٌ غضوبَ ا عبّفإن ـ ّ  عنه َ ا
ون ا، فإذن إنما ً صادقاُي ا أو متك ك، أي غضو شخص واقعا كذ ن ا و   ّ ً ّ ً ً ُ

راد االستعما ال ا ذب وقع  ا خييل ا ّا َ ُ ّديُ  غاملثأة املثفخرة مل تثد املثاد .ّ
ّ حرد تكال بكثهبا وإنّاالسرقاميل  غيها فخ احلذخ فا ّام تثتث فخ غقلها تثا بأنّ

 ومل تقث تناك ٌ فقاإلرخ فزريةّد فثفح غهخ تثتث أنّش واملرنرّ فيج إالٍسراج إع عناتة
فخ خالل ز تثا املقند ّغهخ تقج. ّ فلمقاإلب حرد تنجل أخثى عىل غلرخٌجمال

 .د إفيخ عىل رغخ االزدحام املثفخر فلمقاإلبّانثتاشخ فخ حقخل فقيرة احلم
ك نقول ذ شعرُو ّ وغث اتقث ذفح فخ خالل فا تكث.ِ  ا  حيت أغيث ذفح شمّ
ّسيما أنوال شٍفخ خالل أفزلة خييلَ أّ بالغاتُ ما يأ فيه ا بالغةـ ِ با  ِ 

دح مِبا  :ُة باملثح غككخل أيب نخاسّأفا املرافك. أو ا
ّوأخكت أتح افغكش حرـد إنـخ ّ َ  

 

ِفرساغح افنقح افرد مل ختلـح َ ُ  
 :ّوفكخل أحثتخ يف افثم

ُ فلـرهخُاألذياف إذا اسرنرث ٌغخم َ  
 

ُفهخُغافخا أل ِبـخيل عـىل افنـار: س ّ  
ّغهؤالء غث بلج افرسح فنهخ فرلكا حرد راحخا تقكالخن افنريان فكد ال هيرثي  ً

 .شششص: اإلتقاح يف علخم افرالغة) ش(
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يمثهت لكالغ عحللكمغلكغش نجنجهيطغ جعخمبهت حممششعجن ي ن عخفلكظ جلمف عجنمتلكق آلخسلكفَّـلكي  . ي ُّـمبمئ

قبيحِحساأو  بالغة ـِ أو ا رادُ وا ست كذبا  ا ِ ل دً نّ ا ه ُ واقعَي إذا 
ك ن ظلكفخملكش ،كذ ه حممشقع مملكن جحيطنف ظمح هثهسعق خكجلكجللك حملكخفيععف عجليطه ُّـهئ حمهت ينعي يه
و حكبب هثح مخمبشهمملكقغ عغ و ظن فحم ذقولكغجفهنيطع  ظني ش نَّـىعع هنلك هثيععن مض عجنمئمت

ق عجنىغجلمث جعلكجنمببلكق عجنخيسهئيعهوعجنيعحكهبمثمل جنهئثحق ي هن فنم جللكخفمتلك جفمثهن ُّـمه ز  عخفختمب ى
ش نظقض جضتمبمل ن ظممتلكحم عنش نعجنمتمثلكخكخل مخس ظيطقنش نعجنمتج هعآلجن ش ني خممثهبمل جن ني ي

 .نقن مض جفسلكجعلكغ عجنيطنم
كن ذبةهاّو راد االستعماٌ  كذبو. ّ  ا س هذا من ا ومِ القبيحِل ذ   مادامِ ا

رادا جد س  ّهو ل ُيا يرادً   .ً عنه حقيقةُ اإلخبارً
شبً:مثال شعراءُهّ قد  قيقَ اُ ا شعرةَ ا قيقةِ با ر،ِ ا قٌ فهذا تصو  ِةّ 

فإن أ. ِا
ُ

د ّا عن أنّ وجدً حقيقةُ به اإلخبارَر شعرةٌ دقيقَ اً  ّنإ : أيِ، 
را دَدا كيّ ا م فنخممبمل عخفمتبج .ٌ وسخيفٌ باطلٌ فهو كذب، هو ذ  نممىعجن خم

 :ظلكجفمك عجنمثتمثهبمل
  و جنلل ظقفغ جنللهنحصلللك جعمتلللكن

 

يجلمئيطع جعهئهي ظهنهئل عجنخيمئليط   ه
طحممب ش جنهئلكن عحفبلكقن هن عجنهئىعغ عجنىعه ي ُّـجيلكم ني ُّـتحهب ز ظقعف عآلحفبلكق ممىعجن  ى

هن ُّـخيمئيط جعمتلكن ظحفيع ممخص جن مملكن حفمثجيلكطظ وعق مممث ُّـهبهئ آلجفيط  !و
س فيه أي فسٍ تأثول ييلِ  ا  ي نقجن آلهث، فال يعد شعراٌ وال 

ُّـيعيجليعحممن ظن عن عجنجهخييع جعلكجنتخمثمث نعجنتمه  . خم
قيقة ن  ا رادّ أن:ول دَ ا لخٍ صورةُعطاءإي منه ّ ا قيقِ  يان؛ِ ا  ِ 

دُه يتجاوزِتّه  دقَ حسنّأن وف ا أ اسَ ا ف ظلكجفمك  نَّـهئىعع مملكن هنيعع،ِ  ا
ق ظن يعجنمثتمثهبملش جفمثهن ظقعف ظن ُّـمه م ي جعمل جعمبميمن هن عجنمبخل نعجنمتٰهلكقغ حم  ظظلكجع عخفحب

م مض جنخل عآلظلكجع  .يعحليط عخفمسجن
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ن ونّو ن اُما ي ذبا إذا  ُ هذا  واقعّ ألن،ٍ دقيقَ غً الفَ ا رادُ   َ ا

د راد. يّا ُأما ا يه االستعماّ ش شعرةُ وهو ال ذبِ با  فيه وال َ وال ض،ٌ فهو 
رادَقبح وصُ مادام ا عبَلّ به ا رادِ إ ا ك ا ديِ عن ذ صورةّ ا ياِ بهذه ا  .ِةّ ا

ن عجنهئىعغ فعجلخص جنمبمهيطمش جع ني سمب وعقن َّـىعع هن عجنيعنجلمل مض هنهئلكن ه جفمثهن ُّـهئ
ش جع هعخكتيط عجنهئىعغ عُّـميلكيش ظجنمئ قنهثمئلك جلمف عجنمهيطم نقنعظي مممبخص عجنمهيطم هن فنهث ه ه  .ي

م ونِثلو عبُ هذا ي ا وصورةُ ا ستغر ييال   ً ً شبهًةّ خياً حالُ قد   ،َ ا
باهُفتجلب ن.هاِ لغرابتَ االنفعالُ وتَ االن حم جلمف جن  و نَّـىعع هنلك معمئ جلمبمث جنيطه نخم

عن عجنتجهبمث عخفسهب جعلكجنتجهبمث عجنٰههبمت يهن ظجن ي حممث عخفجهب نعخفجهب ضي ُّـ جفمثهن شي ي
قغ ق عجنتجهبوجع مض ظ ل . مبهبحلكن مض عجنجكمممثمكىمث عخفخييعنحمملش جع ُّـ هن ظ نَّـىعع عجنمت

ه عحلهئ عجنىعه ظحكمتيط عمل عخفجهب جحهئيُّـهسمع جع جنمثهيمثيط ظن م ظمح عجنجيمثي مك يش نقجن مممئ
 :ي مض هنيطف حكمث عجنيطنجنمل عحلهبيطعذيعخفتمتب

وحمللمشن معهيلل عآلهثلللكن    نظهثللمن هنللمتهتى
 

  ى عخفلس جعخيلىش فن عجنميلىغعميحممشن
هعجنيطنجنمل حكمثثحق عحكتمييععجعلك نفَّـجهمل هنبلكجنميت مض هنيطف حكمث يلك خكخييع ظنيجفمثهن خف ط عق ه

ش جللكجنمي َّـىعع عيحكتمييععغ جعلكآلمعمثلكن ي جغ  َّـ هن عجنمتلكقومممث جنجهخيس ن هنثمبهت ي ُّـهئ
عخم يش جفمثهن عن عخفس َّـ مض عآلظ جعخيىش فن عجنميىغعم جنهئمتو هنجهلكجع وجع  جعخييط ظن ظلكق ي

ههنسهئلك ظلكقغ جن خممثهبمل  عجنىعه ُّـسهيِّـ جعمثمتخص عخفس ُّـجيمبمك عجنيطن جنمثسمن آلظمب ه
عق  .ُّـيعنسهيىح مض عجنمئ

صورةّو نت ا ياُما  بةُةّ ا ونً، بعيدةً غر ذاذَ أُ ت ِ أثرا  ا فسً  ِ ا
عجاب ا نقول. هاِو شعرّنإ :و ما َ ا كذبّ  ِن مغرقا  ا

راد االستعماً  ّ  ا
كذب ع من ا ك ا ن أ،ِبذ ةَ  م عجع عجنهيلكقك مض .ً عذو  نَّـىعع هنلك خضيطن مض خم

 :هيمعلكألمثت عجنهئمق

عضحمل) ص(  .ضضك: عجنبالجممل عجن
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  يحممب َّـ هنهئيعنن عجنيعفه مح خفللك فقه

 

  يهنهئلكذ نهن عحفهيلكظ جفب حفهيمثتل
م وحممبجهيطغ هنلك ظظلكجع هن هثح عجلجي  حفهي نمس شي جعسبمك هنلك ُّـهئلكجعيطن هن جفيعم عحلمك نجن

غ جنهُّـخييط ُّـيععن ظجفيط يش جع جفت عخف ه جع ي ُّـخييعم جن هنهئلكهثلكو َّـي ش ي جنجهيططي جن غ حفهيلكأل جعسبمك هثح
هن عحفهيلكظ عحلمك ظخكيط هنٰهلكضملينحكبمك َّـىعع عخلهيلكظ َّـ عحفهيلكظ عحلمكش جفمثهن ع يي  .ي هن عحلمكي

ونممىعجن حمخي عخفتمتب مض خكخييع  :س جن نَّـ ظبي
ه جعليطذ ن عجنمتل ه ظحكهيلك ُّـ   هظجعمف عحص

  ي معللليعفف مض هنثللل عخللللالم عقعهقنف
ي ظهث يممهي جعجسهب هثح   همتل قمغله

 

حكل   ينحميعم عحصجيع جعخل عجلهيل نعجن
غ مس ُّـلب   ظلكلكقغ عجنيعُّـِّـ جلمت عجنثل

ي حضللللكلكبت عُّـللللكم مس معللليعذ   يجنللل
ف عخلالم نقنجف  يجنمئيط هثح نقنه ظحكهيلك نجفىغهثلك جلمف حميععم عآلجفبمل حممييطع مغسهب ممخي ه ه

جن نخكيطغ حكمئهب ش نمس ُّـمئ جلمتيط َّـىعع عحليط مض جعمثلكن هثح يمعجكفف حممث ي  جع ظهنخي مض عخفبلكجنميمل شي
م جفيطع هنلك جللكف ُّـخييعحم هنيظهثحمىغجل  و جعمب هن عجنمتح ه مع نجفيطُّـثي ي حكخصل ظ  . رلكجنس جن

ذبه أعذبهوهذا مع  عرفةٌ  ثابتةَدمَن ال قَ مُه بعضنظ كما  الأ . ِ  ا
خييلّ أن ذبا حقيقةَ ا ن  ن  ً و ي هنثال مس ُّـمه عمل قجن عحليط هن ي حملكخفتمتب.ً ه

م دي:أي شعجنمتح راده ا فسَ أثرُه يأخذّ فإنً، أيضاّ   ه  ُحّ، كما سنوضِه من ا
حث  . اآلِا

 .صك: يعجنخييعم عجنجيمثمك) ص(
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ء ؠءؠّءأ ت  
هجعحثلك مغيطُّـيطع يي ُّـتمتلكنم َّـىعع عخفمئجي هن ممالن عخفمهمت ه نعهثخص َّـ معخيهبمثشه  جنمببحهن ي

ش جفمثهن معمئيطهعجنسلكجع نمعيطجلمث ش يعي جنمثيغ  عجنىعه ُّـيعُّـيطن عجنجهلكجليع هن خكخييعني ظن:ني جن  عجنتخمثمث
ونعجنتخمثمث عهثخص ُّـيععف آلجفيطعغ ظجغيع و مض عجنمتهييغ نمغخيمبهتلك معمئب جلمف ظهنيعي ش ى  ظن معيطجعيع جلمت نمعمتهييع هنمت

ش نخميط حكلكم نَّـىعع عآلجغيع جنمبتخمثمث عخم ن فعألخص جفت نعن مملكن مصلكهثبلك جنمبحمئمثمئمل نمصلكحممثلك جنمب ه ُّـهئ ه ي ه
عخم جللكمغىغع ظهنلكن معمسجغحقنحممثهتلكش  خميط ظجفيطغ عجنتخمثمث ظجغيعن ه ظهنثمبملقحس عإل  .هننخم عجن

قغ هعجنجهلكجليع جنبمثيط  ي نعخم حصلكش مغخي وحمبمه  جع عخفمتىعق ُّـمتهييع هن ظلكجفب وعجنمتخيخصنى
م نه ني هنجيلكُّـبملهعجنيعجعمث نمس معجههي جن هنمتلكفهنمل و نَّـىعع عن فم جلمف خظ.و ظحبملىلك خص ي حممشهثي

غيُّـيطم جلمف   :قحس عإل  جنىعجن خملكمط عجنتمسجغحق عجنت شتىغشلك عجنتخمثمثيخم
د خيّإن: ُ فنقولَمّ  ما تقدُونز س تأثِالتّ ا فسُ ل ها ّنأ ِ من أجلِها  ا

ُتتضمن و عُعتقدُ يًحقيقة ّ ُ بها، بل ح  ذبَلمّ أثّها فإنِ ب ك ا ا ذ نتظَ   َرَ ا
خميعن:  ظحفيعهو نجعخيبلكقغ.منها لكلك نهنت ي معمسجغحق َّـىعن عجنمئٰهلكُّـلك جنمثيغ هنمت عخمه  ههيلك جلمف هنجيلكجعمئمل عجن

 َ القصدّه مادام أنّألن ط هن َّـىعن عجلهتملونعيخكتخصم جلمف عحلمئمثمئملش جع َّـ ي جعهلك
أث فوسَمنها هو ا ون فال يهم،هاِها وانفعاالتِ  إحساساتِ  ا ، ً صادقةَ أن ت

س الغرضإ صديقَ منها االعتقادُذ ل  . بهاَ وا
 َّـ عجنهئالن عجنىعه معىعجل جن عجنمتهييغ حمتمتبسيش :ينعخفخمث :قحس عإل خملكم عجنجهمثىط

ق قن شوجل ظهن  معمتهيخي جن : نجعلكجلهبمبمل.و نعحفتمثلكقو نحمهئيعوملي هن جمحق قنُّـشومعمتمئبىش جل ظهن
يعهثهيخيلكي هثهيسلكهثمث اللك جمحق حمهئيعهه عظشه م هنمهيطخملك جع ظن جمحق هنمهيطه حك ز مملكن عجنمئ  ي حممشنش جعومهي

هث هث حضمثهخملكي هنمهيطمم يال ظن جمحق حضمثي جع جمحق مم مز خميط ُّـمهيطيش حممشهثوه عم وم جعمئ  هن عآلخم
ي ظحفيعه حمهئثحقع هنلك ُّـهسجغيعو َّـمثألملمف ظحفيعهش نجلهغي حممشن خممث هنيعشني ُّـمتهيخي جلمت  عيهثهيخيلكم ه

ييطغ معمهيطُّـمئلكش نقجعىني س هخص مملكن عخفتمثمئ ممىعجع حضمثاله ي  .ي
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ن هم عجنمتهييغ نَّـ مملكقغييعنعقع مملكهثمن جضلكمملكغ عجنحنظ جعميحقنش حت ش حمال جلجمك ظن معهئ
 .ش جع قجن ظنمغمكهم عجنمتهييغ نَّـ ظلكفميظهيمل عجنحنظ جلمف هنلك َّـ جلمبمث حتيع

ك يعن:  ظحفيعهونجعخيبلكقغ ن نعخلمه ي عجنمتسبمل جعخل عخفخمث نعجنمهيطم َّـ هثسبمل عجنخيهب
و جعخيىش عخفخمث جنمثيغ جعمهلكفميش جفمثهن عنوهن نمغ هش نجعخيىش عجنمهلكفم جنمثيغ حضمثالش ي ي

ك عمل حكلكجنبتخل مغىغألمث ي حكهبخيمن ظنينقجن آلهث ن نعخلمه يهنيعف عجنخيهب  : تخلي
مهور فوسُوا هذُ وا ُ تتأثرُبةّ ا تخيالتّ ِ با قائقِّر من تأثَ أّ ، ِةّ العلميِها با

مهورّألن هذبَ غَ أو الفردَ ا ِ ا
طّ ونَ أ  ا، وهو أطوعَ من أن ي ُ متب ً ّ 

 عحكتمتهئيعَّـلك نَّـيعغعقع حكهب عجنتمهيطُّـمئلكغ  ل قعجنمتلك ل  هنمتهتهنممثحقِ من اإلقناعِلتخييل
ق مملكخفهييعنل ي هن عجنتخيجمثمك جنمثيغ جنمبمهيطمط آلنههنمتهتلكش نجنمبهبحلكمملكغ خظ  عجنمهيطم عخفجههت

م جمحق هنمبتهيمن. ..هنمت م عجنمهلكفم عقع جفونعجنمهيطم عخفجهت ش نعجنمئ ييعم جل عجنخيلكفغ ى عجنمث
ش نقجعي معستمسهثيغ جع عجنمتهييغش حميعجعه جع خظحلىظن  خمثمثخص خكمي عجنتيخص ظحملكف عجنتمهيطُّـ نعجنتخمثمث

ق جع  .جل عيجنتهيلكغ عمل عجنتمهيطُّـ نعجنجهخي
مّأال ترى أن خيَ ا شعريَلّ ا ب ا لنفسُبّ قد  را مبغوضا  ِ أ ً  ُضّ وقد يبغ،ً
ا ا  بو ئا  ًش از. ً ك  اشم اسِ بعضِواعت ذ لةِ ا يذةٍ من أ   َ قد أقبلٍ 

ل هت  ّ أو شبـ ًنفساء مثال ـ ُفسه اُ ما تعافُ فيها بعضَه وقعّنإ: ها فقيل ِأ
هوِببعض ه ظن حكهبمثمن ظمممبملِتّ ا ني همغيطع و خمبمثِّـو جعلكحكو جلمتيط خم ش نَّـىعع يطجلمت ي ن ظحفيعُّـ  خم

يالّفإن شي جعخل ظخمجيلكق عخفهلم نعخفمييعغ عجنخييعمحههنتيطعنم  ، منهُنّقد يتمٍئذ  حيَ ا
و علمّحها ُفيعاف ذبَ و   .لي ما قِ ب

س شهورَةّ القصَوال ت لكَة ا ةِ  عمان( ِ ا نذرِا يعِ مع نديمِ) بن ا ر  ِه ا
ن لوقد  يدَ معه، فجاءُ يأ شاعرٌه  قمميعن عجع حكالن عجلهبح مض  ل ٌ وهو غالمُ ا

 .ضصك شضف: عجنجههيلكظ) ص(
 .عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



  ٤٧٣ .............................................................................................صفكشك اضطعم
ًوضكن ضبقم زنو رزنقعك، أزنى شغه، صكرسك : ك، صغكلّ اضثكضثك طو سعماء اجلكلفقاضطبغك

ًسكشما سجكشك ّ ولى لعم طو ...غالم وضكن شمب اينفطه، رصقه ىنىايش اض،ً
النتقامِمع قوم  ـّأصحكب اينعفغكت يعِه  ر شهورةٍةّ  قصِ من ا امعٍ    ِ 

يدِاألمثال لنعمانٌ، فقال  اطبا   ِ
ً: 

لعـنـًمهال  َ أبيت ا ـلــ َ    معـهْ ال تأ
ــــ ــــه ي ن ُو ــــبعهُدخلّ ــــا إص    فيه

 

ـــتا إن ـــَس ـــرصِه م ـــهلمُ ٍن ب   ع
ــ ــجعِدخُي ــوارى أش ــ ي َلها ح   هّ

ٌأزنقك اضفعو، مجفك: ّأطك صىضو  لماد هبك اضمشكء زنكضبعم شو اضفعو ٌكّ اشرتاضقَ
ّواينمطك، وصم ضكن لما االصطالح طتماوال رن اضعض اجلكلش ً  ىنقل ورد رن ّ

 :اشتمار اضفكزنغك اضمزنقكين طو اضفعامن
  ه ينتفـيّأقـ ـ أزنقك اضفعـو ـ أمنكين

 

  ّومنفه اضتي منسته طففك اينـسكطن
 

ّصفى طو زنكب ستو وضقم طو زنكب أسك ضام أصكد ذضه اضعال: سكاالّوأطك  َ طك َ
 .ازنو اينفظىر رن ضسكن اضعمب، ولى لفك زنفعفى ىنفغك اضمزنم

َوأطك األسجن رن اضقم واضمننه اضعطك اينفمود طو زنش اضمسن إص أصىل : ّ
 .لكلفكسكننن رؤوس األصكزنن، ولى اينماد األ: وصقه .األصكزنن

ّوممك لقضم ضالم اينطف ّ  لمشى ّأقو و، اضتخققه ضو دور اضتفغري طو اضضءّأن نّ
 . اضفغم قغمت طو رشح لملو اضبقتش وشكصتوّ أن:اضفغم ضتعكصو

عمانَفرفع َ وتنكر،ِه من الطعامَ يدُ ا ديمّ ستكشفِ   هذا َ صدقَه هذا، وأ أن 
رغمِالقول احِ فيه با   :ًثال من أبياتوقال  ما ذهب م  ـإحلكح اضمزنقن: أيـ  هِ من إ

ك إن حق ن كّقد قيل ذ َا و   ؟ إذا قيالٍك من قولُفما اعتذار               ًباِذً

 .ّ اضسغم األول:منقضقن ممفم زنو سالم اجلفحي: شبغكت صحىل اضطعماء) ١(
 .٢٨٨ص: دضتىر سىصي ضقن، اضعض اجلكلش: ّمنكرلل األدب اضعميب) ٢(
ّن األطم لتطفك اضتحغهإ:  احلكننك، أيشٰىزنكضمصه : رن زنعن اضفسل) ٣( ّ. 
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ش هنلك جللكف ُّـهبح ظجغيعن خظ :ظه ش نعجنىعه خممث جعخص سهبمب هن هجعخييط ظن خممث هنلك خممث

ش نَّـىعع و نخمبِّـوجعجهلكجلمل هش مس ُّـجكم مصلكي جنمبمتهييغ جنهئ معستهي جل جفمئمثمئمل عآلهنيع ننعخمخي
خص ينقجع: ( مض جلبلكقمع عآلحفحقغ عجنت هثمئمبمتلكَّـلك هن عجنجههيلكظ عإلقحس هنلك ظخكلكق عجنمث عجنجهمثىط

ق جع ه جع قجعخص دم دحملك ي )خكمي عجنتخمثمث جل عيجنتهيلكغ جل عجنتمهيطُّـ نعجنجهخي ي
عف ش ممخص مملكن هن عخفمب عجنمتخيخصن جع عخفمتىعقغَّـ  . حممث

ك أيضاِواعت غ(ً  ذ م جلمف هنثلكمهفجل خم  )ي ظحفيع ُّـحيهتيع حممث ظجغيع عجنتخمثمث عخفمتهييعو جنمب
سانِر تصو صورةِ اإل لفظيِ بهذه ا شعةِةّ ا  ٌ جيفةُهخرآ و،ٌ مذرةٌ نطفةُّأو: ِ ال

ملو وه،ٌقذرة ك  ن مملكجعحلك ي عهثخص ، العذرةُ ما ب ذ قغ جنتهئ هحكمثمئمن َّـىعن عجنمه
ش مممث نخميط  ن حكببلك جنمئيعم عآلهثسلكن هن هثهيس ش ي جنتهئ هجنسهثسلكن جلمف جميعنقن نجلجب

ُّـ  .ملي حلهب عآلهنلكهثمل نعخلالحممل عآلحصمثهش نمغخيمب ظَّـالوحفمبمئ معخيلكمل مض ظجفس معمئ
سانٌةّ حقيقيٌ هذه صورةّفإن إل كنِ  ست ّ و لنفس ،ٍ ما  من صورها ل  ِو

اسنٍ حال  ب أن يُ  ِ السيما من صاحب، بهاَعجبُها ال ي عجاب،هاّ رءُ و ِ  ا
ا وحب،هِبنفس ش عجنىعه  جفمثهن حمجييع عإل عآلهثسلكن جل،هاه ِ حياتُ أساس،ه  يمف جفمك قعمع

يآلَّـمب عآلهثسلكن هثهيس جعهئ ي نعي ُّـيطحمخي آلن رمبمك حصلك عخفمتهيخيمل نُّـيطحم جلمتهتلك عجنرضقش
جنمل ل عجنبهلهو نُّـوحكهت يش نَّـىعع ُّـهسفه عمل عهثمئيععك عجنمت ش نَّـىعع حفالم عجنخيمتلكُّـمل ي

 .سمل عجنت خمٰهمن ظن ُّـمه مم عمل ممخصجن عجنالأل جعيعآلحصمث
ن رَ مثلّول صو ك ا شعِ ذ نفرَ أثرِفس من اُ، يأخذِ ال ِه من ا

ازّ ، ِ واالشم
ن أبعد و  َح  ءّ أثٍ  صديقِ  ا قارةِ واالعتقادِ  ا فسِ   ي قجم ظنِ ا

يعآلهثسلكن ُّـمهيطم نُّـىعجل جعمسن ه عآلهثسلكن هنهئيعني ش جنهئ ُّـبمئ ظجغيع َّـىعع ي  هن خمب حفلكجنمئ
ق جعلكحلمئلكقغ نعيخكهبألىغعق هن عجنمتهييغ ُّـيع ُّـثحق عجنجهخي  .عجنتمه

أثرُوسبب ِ هذا ا
فّ خيلّ ا ُ هو ا ي قد يّ تكُقلعُ ا َ ا ه ِ عن غطرستّ

ف قصودِه بنفسِعجابإ من ُفّو مة مثل منُه، وهذا هو ا  .ِ هذه ا
ينجنخي فنق عجنتخمثمث نظجغيعن مض دم عجنمتهييغ جل عيجنتهيلكغ عمل جفمئمثمئمل عآلهنيعش 
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َّـ جفمثهن ُّـمهيط  .ي عجنمتهييغ جل عآلقجللكن جعلكجنمتتمثجمل قجم عخميععقن جعلكخفمئيطهنلكغيمميطنق عجن

شعرِواعت ِ أيضا با
م رفع،ّ العرً م أثارً، رفيعاَ أو وضعً وضيعاَ ف  َ و

روب م قر!َ وأورى األحقادَا تعادينَبّ و تباعدين وآ ب ا  ٍ بيتورب!  ب ا
ةًةّ سبَصار   .ٍ لقومً صار مفخرةَوآخر، ٍ لعش

م يغ ّ أن ك  ً واقعا وال اعتقاداّ ذ رد. ً ك و  ِه إ االنفعاالت ذ
فسي مهورُها أعظمّنإ : وقد قلنا. وحدهاِةّا ا  ا ِ تأث

طً ي هو   ،هِ بطبع ا
هذِ غِو األفراد بَ أُ عليها العاطفةُّب ال تتغلِبةّ ا ِ من ا ن ي عهثخص .ّ ُّـهئ

هعجنتهتىعُّـمك جعتحيعُّـيع عجنمتهييغ هن خمبٰهمل عحليغ نعخلمثلكم نمغخيمبهتلك هنمتمئلكفغ  .يجنمثيغ عي جنمبخيمئ ي
الصة رّنإ: ُوا صو خييلَ ا ؤثرَ وا  ٌ فسّ ذبا بل ِ  ا ن  ن   ـ َ وقد سبقـً و

صورةّما  نت أبلغ،َ وأغربَ أبعدُنت ا ِ أثرا  إعجابَ 
فسً ذاذِ ا  ُوأحسن .هاِ وا

ك قصصٍمثال لةِ ألفُ  لةٍ  يلة،ٍ و ديثِ  األدبُ والقصص،َ ودمنةَ و   .ِ ا
سبب قيُوا فسِ النفعال ا خيِ ا صلُ االستغراب،ِالتّ بالقضايا ا ي   ُ ا

ه فيما تقد،هاِا بتخييل نا إ  نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالم ،مّ  ما أ
 :عجنجييعُّـمئمل عجنتلكجنمثمل

ي عجنجهخييع َّـ عجنهئالن عخفخمث ظن عخفهسجن هن عجنمئٰهلكُّـلك عخفخمثالغ:اخزظض  .يي
  جعلكجنجهخييعهيعغي هنتمسجغهعجنمتهييغ هنمتهيخيمبمل: ّاتظجو

 :يُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخل نرلك هن عجنجههئ عآلنم: اخثطصن
ومم ظهنيع هنستمييعغ   ُّـهيخي مض عجنمتهييغ نُّـثحقَّـلك  ي

 ظهنيع هنستمييعغ     يعجنهئالن عخفخمث
ي عجنهئالن عخفخمث ُّـهيخي مض عجنمتهييغ نُّـثحقَّـلك 

 : هثجخي عجنمتتمثجمل مممقه مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظيجغ
 ُّـثحقَّـلكُّـهيخي مض عجنمتهييغ ن  يعجنهئالن عخفخمث 

 يممالن حضمث    عجنجهخييع 
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عجنجهخييع ُّـهيخي مض عجنمتهييغ نُّـثحقَّـلك  

همملكن عيحكتمييععغ مض عجنمئمثلكق عآلنم نعحكجيملعقنش  غ عهثهيخيلكم عجنمتهييغ ي  جنثب
ينمعمسجغيعَّـلك جعلكجنهئالن عخفخمث عجنىعه هن مجمبت عجنجهخييع غ. ي  .نَّـ عخفجيمب

تّأال ترى أن ضح وادرِ ا فسَ أثرُ تأخذ،هاِ سماعِلّ عند أوَ وا  ِحية من ناِها  ا
ساطِةّا رَ أ،ِ واالن و ت ما   ّ زُبل قد تفقد. هاَ سماعُ اآلذانْفتِرت وألّ ها َّت 

فس ال تهً باهتةً تافهةُوتصبح اُ ا ُ بل قد يؤثر،  رارّ للُ ت ازَها ا ي عهثخص قمميع .َ واالشم
جل جنمب ل جلمتيط نخم خم عفق نعخفٰهحهئلكغ ممهبمهلكفُّـ جنسهنيع عخفستمييعغش حملكجنمتلكفق عجن َّـمبمل عجنمت

ش جفمثهن عن عجنٰهح نجنمثيط عجنتخيجمك  يعآلنمل ُّـثحق عيحكتمييععغ نممىعجن عآلهنيع عخفٰهح ي
 :هنعيحكتمييععغش نَّـىعع عخفخيمت ُّـهبهئ جليعض هن حفالم جنميمل عجنمئمثلكق ظُّـٰهلك

 ُّـثحق عجنمتهييغ نُّـهيخي هبلك  يمم ظهنيع هنستمييعغ 
عفق نعخفٰهحهئلكغ  ق  عجنمت   هنستمييعجعملهظهن

عفق نعخفٰهحهئلكغ معثحق عجنمتهييغ نمعهيخي هبلك  . عجنمت
عفقييعحممشقع هنلك معهئ عفق حمال معبمئ هث قع ظممثيعُّـشقغ عجنمت ي جع ظلكقغ ظهن ش نجعلكجنتلكمظ ي همله

ق عخفستمييعجعملش نممىعجن عخفٰهحهئلكغ ن هن عآلهن  .معهئ
شعرو نإ :ِذا قيل  بعض ا

سكه ّ  ِ فهو من مبالغاتُعّه يتضوَرتّ ما كرُهو ا
شعراء ذا صح. ِا نو ك فيم ك ألحدُ ذ   : وجهِ ذ

ون:)لّاألو( ت فيه مَ أن ي زايا وا رِلّ ألوُضحّ ما ال يتِن ا ُ أو ال يتمثلٍةّ  ّ 
رً.داّ جيِلنفس زاياه بصورة،َ أيمرُ است،ُهرت قراءتّ فإذا ت شفت   ، أجٍ وان
ستمعِه بنظرُ قيمتُدّفتتجد   .ِ ا
ا( ةّ أن:)ا لفظَ عذو تٌه ال تفقدَ وجزاِ ا ز كرارَ  خييلِها با ست   .ِ ول

قف جلمف هنلك معمئيطن نَّـو فحم عخكهئلكمقحس عإل مت هنَّـىعع عفق نعخفٰهحهئلكغي ظن:ي ُّـ   عجنمت
مه هنثحقغهي معبمئ هنستمييعجعمل  :ي جنمبمتهييغ حممثخص جن معهئيعقغش جفمثهن خميط ُّـجههئ عجنبخيىش حممثمئ

عقف جليطغيعهث ومتلك ي هثجيط َّـىعع مض هن شش هن مجمبتهتلك جعخيىش عجنجهخييع عجنىعه ي هثهب هن معهئيععق ي
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يخميععظمع نمعيعفُّـيطنش نمض مم هنيع خميعظهثلكنش نخميط خممث مض ي مممبخص هغ جعيمتلك هثىغفعف جنىعيجنخيمب جع شي هثمبتىعوغي

ش جفمثهن عنيعن: َّـىعع ش ي مممبخص  عخفسي عجنجهخييع مملكخفس َّـىغقغ خملكقنقمع عهثتهلغ قعألحت
 :قحس عإل حممثجمثمك. يمميعقغ خميععظمع عقفعف عآلهثيغ نعيجنتىععق جعي مممبخص نقجن عجنجهخييع

ًأوال  . عجنجهخييع نقنجلتي جل قخمهخص َّـ مممتلكُّـملي نعهثشه جفمئمثمئملو َّـىعع عجنتجهبمث جمحق ظحمثِّـي ظن:ّ
همميعقهثلك عجنجهخييع عقففهثلك جع خكميهيلك ي مممبخص ه جن مملكن َّـىعع عآلهنيع ظحمثحلك جعحمثهن:ًوةصششص ي

ينمعىعنخملكش حممشهث ه خص َّـىعع ي عيحكتمييععغ ُّـىغُّـمب عجنتهئيععقش نعهثي جنمثيغ جنالحكتمييععغش نقجن آلني
 :ُّـيعمغ عمل ظجفيط ظهنيعُّـ

 عيحكتمييععغ َّـ حكبمك ي ظن: نخميط جلمبهبمنش جنبمئلكظ عيحكتمييععغ هن عجنتهئيععق:ّاألول
 .يخيلكم عجنمتهييغ نمعمسجغيعَّـلكعهثهي

ه عجنتهئيععق ُّـىغُّـ عيحكتمييععغش نهثح خميط حميعضمتلك خكخييعع ي عن: ظمس ُّـمئ:وإن حسض
 .قيمعهئيع

ش نقجن آلن:ه طسصلّحصش ف جعخييط عجنتهئيععق جمحق عجنىعه مملكن خمبمب مغ  ي عيحكتمييععغ عخف
هه جلمف هنخيمتىعجنمئلكقع مض خميععظمع عآلنمل مس ُّـمئ  ظقخم هن عخفخيمت عجنىعه ه ظن جلمف هنست

هو مغيطُّـيطه ننخم جلمف هنخيمتهظ عجنجهخييع جغلكهثمثملخميعظنش حممشقع هنلك خميع  ظقخم هن ه ظن جلمف هنست
يعخفخيمت عجنىعه نخم جلمبمث مض عجنمئيععظغ عآلنملش عحكتمييعغ نعهثيطَّـىس نعهثجهيط نعجنتىع  .ي

 . مغيعق عآلجنهيلكل نجلىعنجعتهتلك ُّـبمئمثلكن هن فنن ظن شيطك هبخص عجنتهئيععق:اخيصأل
ّء ؠء ء ءك ت؟  

 : جلمف عآلهنيعُّـ عجنتلكجنمثخلقحس عإل يُّـجهتهب َّـىعع عخفمئجي هن ممالن عخفمهمت
هنلكغ عجنجهخييع عجنثالجغمل. ص قن نعآلحمهئلكق نعخفخيلكذش نعآلخكلكقغ عمل : يعجنتىعممحق جعهبمئ عجن

حمحقَّـلك ن عجنت معخيخل جلمف مع  .عجنخيمب
قغ . ص مغ مض جليطن جضيطنفُّـمل عخفخمثالغ ممخص َّـ جفلكم عجنمئٰهلكُّـلك عخفجههت يجعمثلكن عجن ي

هثمل  .عآلحفيعه عخفحيمت
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شعرَ قوامّ أن:َمّقد تقد :قحس عإل جنىعجن خملكم ورِ بثالثةِ ا وزن: ٍ أ عا ِ واأللفاظِا  وا

خي دّ فالبد،ِلةّا ن ير شعرَ صناعةَ أن يتقنُ  رجوع،ِ ا  ُ ال تضبطِ إ القواعدِ من ا
ور و جفلكجن جفلكم ظه ظمتلكجلمل،َهذه األ . ه عجنجهخييع ظمتلكجلملي ظن:ني هن عجنمهمتلكجللكغش نخميط معمئيطي

وزن :فنقول ُأما ا ضبوطةُ فلها قواعدُ واأللفاظّ نٍ معروفةٍ  فنونٌ  رجوعُ يم هاُ ا  ، إ
س  علم نطقِول وضعِ ا نطق،هاِ ذكرُ  َ ألن ا ظرما يهمّ إنّ شعرُه ا  ٍ من ناحيةِ  ا

وزن . فقطٍةّييلي ُوأما ا وسيِ عنه  علمُبحثُما يّه فإنِتّ ماهيِ من ناحيةّ  عجنىعه  ا
جل عجنمتمي ض هث هثسبلك جليطفُّـُّـمتيطقف حتمن جلمب عحلسلكغش هن ي هن جفمثهن مم  .ه هنتمتلكحكبملهمله

يفيِ استعماِومن ناحية  .ِ العروضِ عنه  علمُه فيبحثِتّ و
 هن ه مملكن عخلمبمث جع ظحسيطش نَّـ قمغيجغ...: ىخملكم جضهبيط جع حكالن عجلهبح

مس حميععَّـمثيطههَّـىعع قمغ: ُّـمئلكم ل عآلقف هن حميععَّـمثيط هثيغ ُّـمئ فه: ش نُّـ سحميعَّـ ى ي : ش هنثى
سحميعفخ ى ي  نمس هف عجنخييعنك نعحكتمتبيش هنمت نهن جلمبمب هنلك مس ُّـستخيعف ظجفيطحملكحكتخيع ل ى

هنخميط نمغيطغ ظقعظ هنتخييطفغش ي هن عجنخيمبخصظ مممبهتهُّـسبمئ عمل هنثمب حكلكجع ي معبخل حكبمك ي
 :همليش نخميط مملكهثمن حكتعجنخييعنكمعسهبمثت َّـىعع عجنخيمب جعل

 .ي عجنجهخييع ُّـخييعك جلمبمث حممثحيهتيع عخفتىغن هن عخفمتهئيعيآلن .ص
همت عجنمتلكجفمثملش نقجن آلن عجنجهخييع هثلكجفمثمل هن عجنخييعنك جعهبخيه هنستخيلكقيهثظن آل. ص  ي

ن نعآلفغ عجف عجنخيمب  .هن هث
 عجنخييعنكيحص َّـىعع عجنخيمب نعممتجههي جعهبهئمل عجنت هن ظحكخصألهتلك ىظيظن آلن عخلمبمث . ص

 .يحمسخصن عخلمبمث هبلك
حكخيلك نلكمببلك جنمبخهيملش نقجن هن عجلىغظ عآلحفحق هن ظيطق عجنبمثمن عجنىعه . ض يظن مع ه ه ي

هُّـسهب جليعنضلك  .ي
يف جعلكجنخييعنك عجنمتلكخممل عجنمهخيبملش حممثسهب َّـىعع عجنخيمب جعلكحكهبهتلك  عخفيععي عن:ونهن خملكأل. ض

م عجنجهخييععظش عجنسهييع عآلنم) ص(  .صصك: يلكبمئلكغ حمح
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 .ححخعبغظ

ألىمصش بخخزظ لث لو حظ حخشف لحخضىن لحخضصط يف لجلغظف ىلحغغعن . ق
 . لث لحزخظيثضه

ألىلجضل صضى لإلنلك لث لححعلل لالىهف جسذعو ححغذش حظ لحخضن الو ي أل  لححخض أل
 .صخضن ىصذشن ثت حسضلسظ

ُوأما األلفاظ لغةِ علومِ شأنف من: ّ الغةِ وعلومِ ا ديعِ ا  ثرعو لحردش .ِ وا
ألع لتخشف ىلحغسشوف تسص لو لحغصصط حسض حظ آلجخرظ جذظ لحردشف ىثرعو لحغالجش جخرر

 .ثرعو لحغالجش ىلو ةضم لحخشمم ثت لحلشجظ هبش
لشاعرّ فالبد،و هذا فيةٍ من معرفةِ  سليقةإ .ِ بهذه الفنونٍ  ِما با  أو ّ

عل مارسةِمّبا ستطيعٍ مع ذوق،ِ وا لفظَ جزالةَ به أن يدركُ  فر،هَ وفصاحتِ ا  ُقّ و
تِ من ناحيةِب األلفاظ  جسزغذع حززش حش صخدع ثت لتخزع ،هاِها وسالستِ عذو

أل لو لحردط صسةض يف لتخزع ىصغسةض بظف ىمحط تش :ط ثضجشأل تسص لسفي ىجسشتشينىثش أل أل
 .آل لجسصمآل نلتفشآلبسززام حظ ثالجش

اس ِ تفاوتا عظيما  أذواقُ تتفاوتُوا ً ن ،هاً ن   ٌ ذوق،ٍ لغةِ أهل وٍةّ أمّ و
كم ش آل صحض حٌ  يام لحغدشىم لتضجعن صذعو جسظ ثصمألظ جشو مىسظف ىلسف ي ىعخدشف ىحش أل

 .أل لالمسع جسظ إل صخعه ثرسظألحسض حصصظ لحلص
لممارسة شعرِ وقراءةِو كثِ ا وقِ  تنميةُكب اُ األثرِ، ا حذص .ِه وصقلِ ا
لحضىه لحغرسظ صع لحخرصم يف حخضجش لحذرامم ىتالتغزشف ...: ألجشه لصظ لحدظ

ف ي لالحدشه لكعلمألىمتسسض حش جسزش حظ ىةعى لحغحشثش ىحخشصض لإلتغذضلىك الو
جشحضي صخضل ححعم لحغرغظ ىصزدض حظ كعم لحغعو ىلحدضبشوف صزغع ترخظ ثظ 

 صرشلحص ىأللتضسش جررغع أل لإل بضي لو. حغزشجضم لحلضىهيجضصغشلحذررش لمل جشسش 

 .ققن: لححخض لحخضيبحعتسذع ) ق(
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ش جعخالم مممبهبمل ه جلىعجعملهجنمبسحلكجعمل عخفهبجييعغش مممبتلكرلك حكهتمبمل  ُّـسهئ عجنمثهتلك عجنسهب

هييعفعغ  مض هنه عيقعنش نظهنثلكم قجن ممثحقي معمههلك خمبمثحملي عجنت مض هنخيمتلكَّـلك حممششىعجنبخيلكم
م مض  جلمف عجنىعنم عن عقعجنمبميملش معستجيمث ظن معيطقممهتلك جعلكجنىعنم  عجنجهخييع معخيلكلكيخفخي

 : ُّـهبهئ جليعضهتلك هن حفالم عجنتلكمظت عخفثمف جنتمتهبمثمليعيجنمثه نهثمئيطعش نهممتلكجعمل
 .يط نجضلكنجنمل جفهيىح عجنهئثحق هنمتيخميععظغ عجنهئثحق هن عجنجهخييع عجلمث. ص
عحميع حممثهتلك خنك عجنهيمهلكجفمل وجفهيىح هنلك معمئ جلمبمث عجنخيخل هن هنهييعفعغ. ص  نمعيععمممثمك معت
 .نعجنبمثلكن
مكمث َّـىعن عخفهييعفعغ نعجنجك. ص عمممثمك هن حفالم عحكتخيخصحصلك مض عجنهئتلكجعملش جضلكنجنمل مع

حصلك ممهبهييعفعغ حفهتلك نفحف وجفمثهن ُّـهسفه َّـىعع عمل قحك ه ي ق عجنمبمي سفُّـمك جن معميمت عجنمئلكهن
ش مغيعغ جلمف عجنمبسلكن جعهئ حكالحكمل. نمعثيعُّـ وجفت عقع هنلك مملكن حصلك قجن ي  .و نعهثسمثلكغي

خيّأما  ا قاعدةُالتّالقضايا ا س  ضبوطةٌ فل نٌ  رُ يم ر رجوعُ  هاُها وا  ؛ إ
شهوراتأل ست من قبيل القضايا ا ِنها ل ظنوناتّ نِ وا يانُ حُ يم  .هاِ أنواعُها و

 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عيحكتيطيم هن حفالم عجنمئمثلكحكخل عجنتلكجنمثخل
ق عخفستمييعجعمل  قغ  عآلهن  جعخيمثيطغ هنميهب

ق   يي سيط ني سخن    عجنبخيمثيط عخفميهب
ق عخفستمييعجعمل ي حتيط ني حتخن  ي عآلهن

 : مض عجنمئمثلكق عجنتلكمظ هثٰه َّـىعن عجنمتتمثجمل مممقهيجغ
ق عخفستمييعجعمل   يي حتيط ني حتخن  عآلهن

ق هنستمييعجعمل     يعخفخمثالغ  ظهن
ي عخفخمثالغ ي حتيط ني حتخن  ي

جنقحس عإل نخميط ظخكلكق عمل هنهيلكف َّـىععش عجنجهمثىط هثمل :  جعمئ نعجنتمهيطُّـمئلكغ عخفحيمت

عضحمل) ص(  .ضك: عجنبالجممل عجن
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قغ ش نظهنلك عجنتخمثمثالغ نعخفحلكمممثلكغ ه هنتمتلكَّـمثملهجضمه عض عجللك نهن ض ظهث ي ُّـهبهئ ظن مع ه

ق ظن عجنمئيعُّـمكش مممثي ني حتيطحمال حتخن ق َّـ عخفجههت  . نعخفحمه
 :ينَّـىعع ُّـهبهئ جليعض هن حفالم عجنرضغ عآلنم هن عجنجههئ عجنثلكذ

ق  ق      يمم جضمه   خميعُّـمكههنجههت
ق    ي خظ هن عجنتخمثمثالغ   خميعُّـمكوجعهبجههت

قعغ جعتخمثمثالغ   ي خظ هن عخفحمه
ُّـلك عمل حكلكجنبملينَّـىعن عجنسلكجنبمل عجنهئمب ومثمل معمتخيهئيغ جلهئسلك هنست ه  :هلك ظُّـٰهومثملي مممبه

ق  .وي خظ هن عجنتخمثمثالغ جعهبحمه
هظهنلك مممقه عجنمئمثلكق حمبمثمتمل ي يش نظهنلك ظمييععن حممئيط جعمثمتمن حممثخص معمئيطي ي  ين جفمثهن مملكن عحليطي

ضمثح ظممثيع هن . عآلنحكيش جنخييطن خكهتيعهتلك نخميعهبلك َّـ عيحكتمييععغ نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ مع
 :يحفالم عجنرضغ عجنثلكذ هن عجنجههئ عآلنم

ق      عجنتخمثمثالغ    هنستمييعجعملهظهن
ق خميعُّـمك    ي خظ هن عخفستمييعغ   جعهبجههت

ق خميعُّـمك   ي خظ هن عجنتخمثمثالغ جعهبجههت
خي ما  ـ كما سبق ـُالتّإذ القضايا ا بةً نادرةًنت بعيدةّ  بعدةً وغر س  ،ً 

خييلَنت أ ا  ا ِ تأث
ذاذً فسِ وا ُ أيضا بيانَوقد سبق. ِ ا سببً قيِ ا  ّ ا

فسِ انفعال  ينعجنسبمك عحلمئمثمئ: قحس عإل ي جفمثهن خملكم عخفمهمت، بهذه القضاياِ ا
 .جعتخمثمثمبهتلكييهثهيخيلكم عجنمتهييغ جعلكجنمئٰهلكُّـلك عخفخمثالغ عيحكتمييععغ عجنىعه سمه حصلك 

خيالت،وعليه ُ فالقضايا ا نّ ضبوطةَها  قواعدُ حُ ال يم شعراءٍ   ُ، بل ا
َ  واد يهيمون ُ ِ َ ٍ َ ُ

س )ضصص: عجنجهخييععظ( ِ قول م طر ستقيمٌ واحدٌ    .ٌ معلومٌ 

 .ضصك: عجنجههيلكظ) ص(
عنيمعمئيط) ص(  .يعجنمئٰهلكُّـلك عخفخمثالغ نمعمسجغحقَّـلك: ن حتمن جلمت



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صطض
 
 

 آ ؟ؠ    
ى حكهسعي نمس رقحس عإل يجنمئيط حكمسم عخفمهمت ى عجعلك جللكهنلك هنبهتخصش جفمثهن يمك جلمبمث عيه ه مغ ه يه

َّـبمليظشقَّـمك عمل  ه قجعلكهثمثملهلك هن عَّـبي ش  ل معخيلكمل ل  ممسلكأليع هن هشتيس هبلك ظهثلكحكلك فنن ظحفيعُّـ ي
عغ سيعك جلمف عجنسهسعم ظممثيع نَّـ يمس عحفتيس َّـهسيظ فنن َّـهسيظش: يجع َّـىعع عجل و  ى

م جلمبمثهتلكينمممسن َّـبمل ي فنق جن مض عحلمه  !ي هن عحفتيس جعلكخف
عغقحس عإل يجنخيمب ش نعهثخص عجنىعه طي مس ُّـهيمه مض عجل ي آلن عحللكم ي ُّـمئتيض قجن ي

وُّـمئتٰهمث َّـ ظن هن َّـبمل حمهت قن جفىحي ال شتمه عإل معخيلكمل هبىعن عخف  .و جلحيمثي
ونعن مملكن ُّـهبهئ عآلخكلكقغ عجنخيلكجعيعغ خفخمهيس قعجغمل هنثالي هن عخفخمهي ش ظن همهلكغ مملكجن

حكيش عخفحمثيش جعلكجنجهخيس حصخص فنق . ي مض َّـىعع عيحفتمهلكك عجنيعجعلكذ جعىغُّـيط فنن جلهبيعنهعجن
ك مض قجن  عجنبحهن ي ظن:َّـ ل نجن جلمف هثح عآلخكلكقغ ل ينجنخي عجنىعه فجللكن جنخييطن عخل

َّـبملط عق عجنبحهن جنمثيغ جعحثلك مض حمخي  ف عخف مغ مغبمل جن هجنمثيغ جعحثلك مض عجنخيمب عخف ه
َّـبمل  ف نمممثهيمثهجعخص َّـ ظهنيععآلهثسلكنش جع عآلهثسمك َّـ عحليطُّـهن جل عخف مغ مل ي هنهييعنل عجن

هش نجنمثمتتهي ظلكجفبهتلك هبلكط جنىعجن خملكم  نيمعمتهبمثتهتلك جنتجهتيط نمعمئ يخميطق   ُ غُال يزال: ي
ا ٍواضح شعراءِ ندرة  قيقيِ ا خل معمئمثمثيط ي معمئمثمثيط عجنجهخييععظ جعلكحلمئمثمئمث.ٍةّ أم  ّ ا

 يلكقجنمل جلمف خممبمك عخفتمتبخل ظممثيع هن عجنسهتلكن عجنمتيحملكجنجهخييععظ جمحق عحلمئمثمئمثي نعي شسعجفجكعقه
 .وعجنىعه ظلكق مملكجنميجهلكظ هن هثبلكم

و جليطغ ظحكبلكغيغيمعمبهبجع ُّـهبهئ   : حصىعن عجنمتيطقغش نَّـ عجنتلكجنمثملي
َّـبمل. ص ف عخف  .جليطن نمغ
 .جليطن عممتجهلكحمهتلك. ص
 .جليطن عجنخيمتلكُّـمل هبلك جفلكم عممتجهلكحمهتلك. ص
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حكيش عخفحمثيش جعحنظ. ض  عحكهب عجنجهخييعش ممخص َّـ جفلكم قهنلكهثمتلكش جفمثهن وجليطن هنبلكيغ عجن

هنلك نحممتلكهثخل عحكتخييععضمثظحفىع عخفجتهب عمل  هث هثج جلمل نعيهثبهتلكق جعخص ُّـسهب يجغمئلكحممل عخفمث ي ه  .خلي
د صلَ مٍةّ أم من ُبل ال  شعرُةّ  قوُن  ةٍ  رتبةِ ا بغ،ٍ  تمُ في  ُنّ فيه و

اعِمن اإلبداع ادرّ إال ،ِ واالخ اتَ القليلَا   .َ القرونُ قد تبلغٍ متباعدةٍ و ف
لكة هذهّ أن:ِ العجيبومن شعراءٍ  ما بها من اختالفـ َ ا  ـً  وضعفاً قوةِ  ا

ُال تتو اسِ  أّ شعراءِ ا وا ا ن شار شعرِقّ  تذوَ و ارستِ ا  .هِّمه وتعلِ و
يَّـىعن َّـ حفلكظمل عيحكتخييطعف ظن عآلهنهئلكن عيحكتخييطعفه ي جفمثهن عحكتيطم جلمف ي

فنش نجلمف   و نخميعغو نضخيوغي خكيطي ُّـتمه جعمههيلكغ عخللكقف هنيهث آلس حفلكقمغيظهثنمغ
ي عجنت حممثهتلك عهنهئلكن ظن معمهحق عهثسلكهثلك ظخميعغ عمل عآلهثسلكهثمثحملكجنمتجيهيمل ونجعخييط مل هن عجنميىععظ ه

هعجنىعه ُّـتبيطم هثجيهيمل ش نممىعجن جفلكم هنمبهئمل عجنجهخييع يش نعآلهنهئلكن حممثهتلك ظخكيط هنمت حممثي
ع جلمف  يحمهت جحلك ُّـتهيلكنغ حممث عجنجهخييععظ جعخييط عخكجكعممهت حممثهتلكش نعجنمتلكق عجنىعُّـ مس سمهمب

َّـبمل ُّـت هثَّـىعن عخف ن عجنجهخييع نُّـستسمثمي ن جعخل خكخييعشيىعنخم  . نظحفيعو جع نُّـهيلكضمب
لكةُ ما نعلمو وهبةّ أن:ِه عن هذه ا واهبِ كسائرٌانيةّ رٌها  ه تعا ال ِ 
يمل جفتخصش نعهثخص ي فنن عجنبخيىش عيحفيع ي جلمف هثح عآلقعفغ عجلىغعحممثِه عبادَ بها بعضتص ه

مغيط خظ فع جلمتيط جمحقَّـهُّـ مغ  هبىعن عحلمئمثمئمل جليطن ي ني ُّـرض.ه جلمتيط َّـهسيظ جنمثيغ هن
حممتلك معهيمهمثال جلمف قجن عجنحنظ  .هنخم

يانِ حسنِكموهبة طابةِ ا رِ أو ا صو مثيلِ أو ا ما .. .ِ أو ا ك  ّوما إ ذ

ميلةِ بالفنونُقّيتعل   .هاِ وغِ ا
رِ هذا االختصاصِومن أجل َ اعت،اّ ا شعراءِ ه لكبخيلك جنمثيغ مض . الَ نوابغُ ا

يش نجنخي عآلهنيع عجنىعه ظجلجي عجنجهلكجليع ظرقهنلكهثمتلك َّـىعع  ظممثيع هن جمحقن َّـ فنقن مض همثملي
ىعآلقهنمتمل عجنميلكجعيعغ جفمثهن مملكن ُّـخييط عجنجهلكجليع نقُّـيع عجلالن عجنمئبمثمبملط ُّـيطعحم جل مصيطَّـلك نُّـخيحل  ي

 .يش عخفيعجفمبمل عجنخيلكخغش عجنهيمه عآلنمبلكلكبلكأليجعيطعُّـمل عحلهئهبملش عجنخيالهنمل عجنسمثيط جضهبيط جفسخل عجنجي) ص(
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يهن خكمسشلك جعخل عجنمئبلكأل هن حفالم معخييطعف هنهئلكقهنهتلك نهنهيجغيعَّـلك نظُّـلكهنهتلك عخللكجنيطغش نُّـيعف مممثيط  ي

مغمث عآلهثحيلكق  ُّـهئمثيط حصلكش عجنمهلكل ظلكجلخلش َّـىعن عحللكمغوهن يمل عخفلكحكمل جنمبجهلكجليع حكلكرمن مض مع
ش نخميط ظحفىعغ   ه فنق عجنجهلكجليع مض َّـىعع عجنىغهنلكنش جفمثهن عقع ظقعفغ خمبمثمبمللكغيعجنهيٰهلكألمثعجنمث

عجفيط نعجنخيهلُّـ َّـ جفهئهملي جليعجعمثه فنجنمل:ظه ل همليجليعجعمث هش جفمثهن عن عحلهئ مض عجنمئيعن عجن  ي
ي معبلكقمم نمعيطجلهب عجنيطنم عجنت معخيجي فقنحكلك مض عجنيطُّـهبمئيععلكمثسخمبحل معمتلكم هن ظن  ل مله

ي جغ لكهتلك جلمف عجنمئبمثمبمل عآلحفيعهشيتهتلك ظن حمٰهلكألمثي ظن معهيتِّـ هثحقعن حمٰهلكألمثي عيظحفيعهش حمخص جلمبمثهتلك
م ظهيلك نعجفيطع مض نمغ جليطنومعمبتمئ عجنمئبلكأل مض خمهب خم ال معتحيطغ جل عجنتٰهلكهن نعجن ه ه ي  ي

عغ يظ هن حفالم خممت ف نعجن وُّـبلكفجن هنخيحيهبهت عجن ُّـملي و   .و جنمبميلكُّـملش نقجن عمل جفخلي
نت تع كَوقد وجدنا العرب شعرائيف  وا ،ٌ شاعرٍ  قبيلةَ فإذا نبغ،هاِ   أقا

ن يتم.  األخرىُها به القبائلُئّوتهن ،ِ االحتفاالت و  اسُ أُنّو  من أن ِ ا
ونوا شعراء ا صحَي شاعرُت منهم هذه العنايةّ  ا عدوه نبوِ  ًهم و ّ.  
همعمئيطن ظهثهيلك مغ عآلهثحيلكق عجنمث  عحللكمغمل عمل عجنجهلكجليع مملكن حصلك عجنيطي ظن:ي ينق عآلمممق مض مع
ش حممب ع هنلك نعجنخيمتلكُّـمل جع ع خكخييععظ مض قهنلكهثمتلك َّـىععش خفلك جنمئ هث ي مخهئ ظممثيع عجنمتلكق هن ظن ُّـهئ

ومملكن ُّـمبمئلكن عجنجهلكجليع خميطُّـخص هن معمئيطُّـيع  .و نمعبجمثه
وهبةّ أنَغ واهبِ كسائرـ َ هذه ا ـ تبدأ  األخرىِ ا

ُ
ن و فسِ  ت  ،ِها  ا

سِذرة ُ صاحب بها ح ال  شف،هاّ  وسقاها ًه صدفةِها من نفسُها صاحبَ فإذا اك
عليم نِبا مر ستمر،ِ وا مو تنمو و ُ ح قد تصبح  ا  تؤ أً باسقةً شجرةّ

ُ
ها َل

 .ٍ ح
نجنمئيط عجلتهبيط  يخميطق  مه مض معمئيعُّـمك هنخيمتي قش حمهئخص و هنخيمئ  جلمف عجنتجهبمث جعلكخفحس

يظن عجنبىعقغ جنهئ معجه لكيعُّـمئهتلك مض دع و يجعيط حصلك هن جلمتلكُّـملشمليك عجنجهجيعُّـي ش و نقجللكُّـملي
َّـبمل ستلكف مض جفلكم عممتجهلكحمهتلك  عجنبىعقغ حتتلكف ي حمهئخص ظنشو نقجللكُّـملوعمل جلمتلكُّـمل حمهئىعجن عخف

َّـبملط عق جنهئوعمل هنلكظ ش ال حمهئىعجن عخف َّـبمل عجنتخيمب نعجنتهبيعُّـ ش نهنلكظ عخف ي هنلكعن عخفمتلكحكمك جن
يني ُّـستميمت جعمسجفيطرلك جل عيحفيعش عق مصيعف معخيمب يمم عخفيعمغ ىمب ُّـهسجخ عآل عجنحنظ ي رخيي ى
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ش جع يجعيط ي مصيعف ي ظن:وش نخميط حكهبخيمن مض معخييعُّـ عخفمتجيو نقجللكُّـملو نهنثلكجعيعغوهن مخيعُّـ يهنمت

ظ عمل عجنخيمههبمل هن عخلجيمس مض عجنهيهئيعش جع يجعيط هن عجنيعجللكُّـمل نعخفيععجللكغ  يمعخيمبهب ي ُّـ ي
عجليط عجنت سمه جلمبمثهتلك جعلكجنتخيمب  .ينعجنتهبيعُّـ جلمف معجيبمث عجنمئ

ن شافّول وهبةَ اك ر لِ ا ِ اِس باأل شف،ّ  قبل ُ العارفُها الغُ وقد ي
ُّـ.هِها نفسِصاحب م جلمف ي نَّـمتلك ُّـمتمهِّـ عجنجكجع خم ن عيجعلكظ جعهبتلكجعخيمل نهنيععخمبمل ظجعمتلكألهت جنمب

حص نجحلكقحكلكهت مض عجنمبخيمك عَّـبهت نعممتجهلكحمهتلك هن ظمغ معمتهبمثتهتلك حممثهت شهنمث  خفخييعحممل هن
 .و جمحق هنبلكخونجعجههئ

واهبُوقد تذوي وتموت فوس مٍ  كثُ ا  إذا أِن ا
ُ

سن بكهملت  ا  ِرّ ا
عَّـمك خمتمبهتلك عآلرلكم نحكحمئتهتلك عجنميهيمبملش حمخصغ خكلكجليع.هاِصاحب ش ه نعجليطه نمم هن هن
 .جنىطع. ..ش نه هنلكَّـيعهش نلكبمثمكه جفلكقمهنحضجكل

ءطؠ ء ؠ   
م عخفمتب عجنىعه ُّـهيمثىش جلمف عجنجهلكجليع خكخييعع نظن ظهنيع  يعحليطُّـهن َّـلكَّـمتلك ُّـيطنق جف ه

شي جعمثيط ظممثيع عجنجهخييععظط نقجن آلن عجنجهخييع جنمثيغعحكتحٰهلكق   ي حكمبجيلكن جنمبجهلكجليع جلمف عخفمتب
ق هبلكش نعهثو جعخيمثيطغوعق َّـ مض هنمتجيمئمل فَّـلك هن حفالم ظجغيعَّـلك ي جل عجنجهخي خص ُّـيطقم نمغ

 .عخفمتبخيهن جلمتهتلك
ش نخميط عجلتمثيط ه نظحفيع جعلكلكهمكلكَّـيع:  جنسهثسلكن جلمئمبخلي ُّـىعَّـمك عمل ظنوَّـمتلكم هنعقنش 

 جعخيٰههت َّـىعُّـ عجنخيمئمبخل جنيطه ينخميط خكب. حميعنُّـيطجلمف عحكمتلكف َّـىعع عجنتمئسمث عمل 
م ه ظميحقه مغىغظي عيمل ي ُّـحيهتيع هنمتيجعجب عجلمبمثيط عجنجيلكمض مض عجنبحلكق عجنمئجيبمثعآلهثسلكن   حم

هعخفلكظش ظهنلك عجلىغظ عآلمممق حممئيط عهثميهبيغ مض عخفلكظ ي ُّـيعه هنمت خظ يعن ظجممبمك جفيعمملكغ . ىي
 ....يُّـسحقَّـلك َّـىعع عجلىغظ عخفمتميهبيغ هن عجنخيمئ عآلهثسلكن نحكهئمتلكمع

عق عجنجهخمهمث) ص( قش ظن ظ عقم عجنالخكخي قفهيحف ق جلحل عجن  .ضصك: مل عجنمتلكمغحملش عجنيطممت
 .صصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ ضطض
هيعم عآلهثسلكن هن فنن ظن ريط عآلهثسلكن حصىعع عخفحيعم معهيسحقعش َّـمتلكم هنلك سعقنش  ي ي

ش ظخكخييعن قجن جعيععجفمل حممشقع هنلك عهثسلكم عآلهثسلكن جعحيعممت جعخص  ي ريط وُّـمتسج هن عقعفمع
هحصلك حكببلك مكلكَّـيععش  .و نعهثىغجللكفوحمبلكهثمئبلككي نعي ه

ونجنخي َّـمتلكم هن ق عجنت عختي ي ُّـجيب هنمتجيمئمل عجنالخكخي ي هنمتهتلك عجنميهن هغيىعغ معهيلكحكحق جليطي
 هن وخلش جلمف عجنخيخل عجنثلكجعتمل جنسهثسلكنش نَّـ جفمئمثمئت عآلنمل عجنالقهنمل يحكنهنمتهتلك عجنسهب

يعآلحكخصظش حمهت عخفحيعم عحلمئمثمئ ن فنق عآلهثسلكن نجلمئمب عجنحيلكَّـيع َّـ ي ش جفمثهن ُّـهئ  جن
ق  .و نممخصيغوعحكتمتتسلكف هنلك جنيطُّـ هن ظ

نجنىعجن خملكم  يخميطق  ق: ي شاعرّ أنوا ارعَ ا طيبَ ا ارعِ  ستمد،ِ ا    
اطنِ من عقلهِإبداع الشعوريِه ا شعرُقّ فيتد،ّ ا سانُ ا امِ   إل  من حيث ِه 

لشعراءٍ عظيمٍ  اختالف،يدري وال يدري طباءِ  احيةِ وا  .ِ  هذه ا
م جلمتيطرلك جعلكحفتمهلكق خم  :وَّـمتلكم ظهنيععن سس عجن

قه. ص  .يعجنخيمئ عجنالخكخي
 .عآلحصلكن. ص

َّـمبمل عآلنمل  ىظهنلك عآلنم حممئيط ُّـهيهت هنمت جنمب ي يعجنتهتلكحممن مكلكَّـيععش جفمثهن عن عجنخيمئ ُّـخيمت ي ه
ق نعجنيطقم جع ظ عجنجهخي ق نعجنيطقمش حمهئمث ُّـ قهيمسهثعجنجهخي  .س ي خكخي

ل عمل معمئسمث عجلهت عمل جعسمثيش:اجلهاب و نهنيعمممكو جعلكجنيعمغ  يط نممىعجن عجنخيمب حممشهثي
و نهنيعمممكوُّـمتمئس عمل جعسمثيش ش ي معخيمب ني معخيمب ظهثيش نعجنخيمب عجنبسمثيش َّـ ظهثي  معخيمب

قهمئنعجنخيمئ عجنبلكلك هنمت حمهت جل قي جنهئمته نخكخي ش نظهنلك عجنخيمب عخفيعمممك و جمحق هنجهخي ي جع ي
 . معخيمبي نمعخيمب ظهثش معخيمبيهت ظهثحم

جف ع جعخل عآلحصلكن نعجن ينظهنلك عجنثلكذ حممئيط حميعخم ي عآلحصلكن خميط سمه هن عحل يعن: ي
ف مغ مغ عخللكك عجنىعه جن هن مم هن ومعخيلكمل جعميحق نعحكجيمل عخفمب جعلكجن ي يو جف سمه و ش نعجن

عحكجيت جف(مل جعليعآلجفلكفُّـهن عجنمئيطحكمثيش نجنىعجن ي معسهب جع  نعن مملكهثمن) عجنمئيعظن(ن) عجن
عك... عإل معخيلكملممالن جف هن حف ي نظُّـٰهلك عجن غشه عك...ي عجنمتب يُّـملشي نعآلحصلكن هن حف   عجن



  غفغ .............................................................................................فصضخط قرسشع
يوقظسض ظو زدون  .... بضرططصضغ لوه قإلهلضهي

خ هلم ظعو قحلضرط زن قألحطصعقل زن قرششل قرطضخنع آل قرسشعقف قحلشضشضآل قهيفظضظ
يشضوتوه يف زضطوى ظعق قألحطصعقل خعكصم ظطآلرشص ي وضششضع وهبعق ظصطضلوهع وجضهلم آل

 .يف قألحطشضلك زن قرششل قرطضخن ن بل تشضوك قرصضم ن يف ظعق جضهلم يف تشضوهتم
شعر س ا طابةُول تِ كسائرُ وا صنا صانعُ األخرى ال يبدعِ ا  عن ُ فيها ا

ي وظو عوم يف رل ظفيعك جضط ذع ظصصم قرسضخع ذشً، دائماٍلّ وتأٍةّرو  آل قألآل
ي ورضغ رعرك قفظضق قرسصضخضك قألحعى رضرصطضلك زطالع ذصشي ظطعن قرسشعع

يقرصطضل ألبع ره زن لوظط آل ي وتضزلآلآل  .آل ذع ظصطع وظسوهآل
مُ صحارَو هذا أشار ةَا سأّ العبدي  الغة: ُ معاو م؟ فقالُما هذه ا :  في

تلجٌء ته أُ فتقذف،ناِ  صدورُ  حرُنا كما يقذفُس ررُ ا خطط آلقآلقضام  .َ ا
آلزشضوظط بطالدط فظضل بن خضضم قرشطعى ح  .ظض قلله: ض ذضه رهآل

: زشضوظط: ضهذقرعظط قمحعع : ظض قمحعع ذضه:  قللهع ذضهآلقرطضلى: ذشضه فظضل
 يزض ظعو قرطالدط ذضشم خطع قرشضغف

ض رام ظشعن قرطظع  عطصظ يف فعولضض ذطشعذه قرضصطصيظف: ذشضه خصعظض فظضل
 .قه ضشوه ذال ضظسئع وضطضط ذال ضطسئ: ذام قرطالدط خصعرمف ذضه: ذشضه. آلقرعبع

ها بفطرتّ من هذا األعراٌ بارعةٌوهذه لفتة   .ِهتّ سجيِها  طبعَرّ وصو،ِه أدر
شاعرِ ما قلناه من استمدادِومن أجل الشعورِ من منطقةِ ا دِ، ا اتيه ؤه قد ال يُ 

شعر ون وهو  أشدُا لحِ ورغبتِّةه الفكرِ من يقظتُ ما ي شائِةّه ا آل وقررس .ِه  إ
 دح ي تصك قحصسشط رضضط حتط حضسعك فضجطصضع رضف وظي زصسشطآل قه:يف لرك

 .غغعع معك: ظك ذسوم قحلشمع لقول قرشضزى) ع(
 . عغع مغك: رطضق قرششع قرشعظع) غ(
آلذعم رسو ورضغ قرعلل رام ضشل قحسصآلف عآلجضف يف قرششع قرشعظع قرعبع) غ(  .آل
 .قحسعل قرضضبق) غ(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ ططض
ق قع هنيعممبلك جفت ُّـت عجنمتمث هنمتهتلكوهنجهخي ي هبلك خكخي ي ه  عآلحللكف يظقعف عجنجهلكجليعش جع جنخيي مممبخص يه

هجللك نعجفجلكهنلك جل عجلجيلكظ هنلك ُّـيععف هنمتهتلكهجلمبمثهتلك ُّـىغُّـيطَّـلك عحكتخيمهلكظ نعهنتمتلك  .ه
سُ وقلعُ اقد يأ : ُقال الفرزدق  ِ بيتِ من قولُ عندي أهونٍ 

ي ظهنلك عجنهييعقفم حممئيط جليطن جضهبيط جع حكالن عجلهبح مض عجنجيبمئمل عآلنمل هن لكبمئلكغ .ٍشعر ي
يش نعحكهب رلكن جع جملكجنمك جع ظخيمهخيمل جع هثلكمغمثمل جع وعآلحكالن عجنت َّـ جلهل لكبمئلكغ

ش نعهثجلمئلكم يخص حكهب عجنهييعقفم آلهث خكب نمغهت جعلكخلبىغغش ي جع مصيط جع حكهيمثلكن جع مصلكخك ي ي
عجنجيبمئمل مغيعُّـيع نعآلحفجي جلبمثيط جع جفمهخل  ش نُّـجهجكم هنخي مض َّـىعننَّـ حميعقفخممل

 .قعجل عآلجعيعخفسهب جعل
العكس شعرُ قد يفيضِو تدُ ا سانُقّ و شاعرِ   ،  فكريٍؤّ تهيِ سابقِ من غِ ا

شعراء قيقةِةّهم يعرفون مدى صحَ وحدُوا نخميط جليعم َّـىعع هن  .همِ من أنفسِ هذه ا
نهثهيس  يخميطق  ه آلن جن جعلكجللك مض ظفعغ عجنمبميمل نعجنجهخييعي  .ي

 ٍ شاعر ّ أنـ ًةّأو شعراؤهم خاص ـ ُ العربَ زعم، هذاِه من أجلّ أنُوأحسب
ّشيطانا أو جن شعرً َيا يل عليه ا ب. ً يَ بعضّ أن:ُوالغر ُمثلُ يًه شخصاَلّهم  ّ ، 

صوصٍوأسماه باسم ك ألنو. ٍ  شعرّهم أنِهم رأوا من أنفسّ ذ ِ اتيهم  األؤ يَ ا
شعورِ منطقةِمن وراء شيطانِه بغِ وعجزوا عن تفسِ، ا نِ ا   . وا
يفقم عجنخييعغ خميطُّـخص ظنظ شعقن ي ظمئخيلك مض ظهثهيسهت ُّـهبيطَّـ جعلكجنجهخييع هن فنن ظن ه ه

قش نخميط عجلتلكف عجنخييعغ ُّـيعننش نَّـىعع َّـ هنخيمت عجنخيمئ ش ظن هنمتجيمئمل عجنالخكخي  عجنبلكلك
غ عجنبيطعألمث ن يعآلنعأل نجمحقَّـ هن عجنجهخي مل ظن معسمتيط عآلحمخيلكم نعيجغلكق عجنت ي ُّـيطقمم

ه عجنت ي معيعهش نَّـ : ظهشي عمل عجل نعجنجهمثلكلكخلو نعضِّـوهنمهيطقَّـلك جعجههئ ى عمل عجنمئ
هُّـخيتمقنن ظن هنمهيطعم هنلك ي ُّـيعه هنمتحخن  .يلكنعجنجهمثلكلكخل نعجل:  هبىعُّـ عخفمهيطعخمخلي

د) ١(   . ٤٢١، ص٣ج: راجع العقد الفر
م عجنجهخييععظش عجنسهييع عجنثلكذش عجنجيبمئمل عآلنمل) ص(  . لكبمئلكغ حمح



  ططض .............................................................................................ظمتلكجلمل عجنجهخييع
شعرَةّ قوّ فإن،ٍ حالو  وجودةِ ا نت  رج،ِ الفردِ  نفسً إذا   كما ـ ُ ال 

ِ اعتباطا من دون سابقِةّ الفعلي إ حدِةّ القو من حدـ َمّتقد
نً ارسةٍ تمر لشعرٍ و  ِ 

اولة،ٍمّ وتفهٍفظ رِ نظمِ و  . بعد أخرىًةّه 
غ ف َّـلكَّـمتلك جعهبخيمت عيحكتخييطعفش جفمثهن يعجنمئ مغ ف ل يُّـمئس عخف مغ   لههن جفمثهن َّـ هن

ش حملكجنبىعقغ خكجيعغيعمل هنلك جعلكجنمئ غهغ نعمل هنلك جعلكجنهيخي  ه َّـ جنمثسمن خكجيعغ: ظهشي جعلكجنمئ
يجعلكجنهيخي جفت ي معجكمعمك ظجغلكق عجنجهجيعُّـ ي هتلك معجهتهب جلمف عحكتخييطعف ظن يمل جلمبمثهتلكش نجنهئمتي

غ (يجنمثخيمب ظن نهمعمهبِّـ خكجيعغ م يممخص معجيمب جلمف جفمثثمث) غيهنلك جعلكجنمئ(ظن ) يعجنمئ مل عجنمئب
هجن معجيمب جلمف جفمثثمثمل عجنهيخي عقع مملكهثمن خكيطُّـيطغممىع م ي ش نممخص معجيمب جلمف هنبيطظ عجنمئب

ش ممىعجن معجيمب جلمف هنبيطظ عجنهيخي  ....عجنمئلكأل جع قجن
ن عآلهثسلكن خكلكجليعع ظن ُّـهبتمب عيحكتخييطعف نعجنمئلكجعمبمث ينجعلكجنتلكمظ ي ُّـهئهي جنهئ ُّـهئ ملش ه

مل هن يُّـييط َّـىعع عيحكتخييطعف جفت ختيعف عجنجهلكجليعي جن ظن ُّـتخيهتي يجعيطش عمل قجنهجع عضلكحممل
غهنيعجفمبمل  ن حصلك يعجنمئ ي عجنت ي ُّـجكمعمك جلمبمثهتلك هثحي عجنجهخييع عمل هنيعجفمبمل عجنهيخي عجنت ُّـهئ

ش نَّـىعع ُّـت هن حفالم  :يقجن
 . هن عجنجهخييع عخفختلكق عخفمتتمئو ممبحقغومثلكغيجفهيىح ممهب. ص
ن عجنت حصلك هنسلكق. ص ش نعجنبالجمملش هجضلكنجنمل عجنمتحي جعخييط عمعمئلكن عجنخيمب  جعلكجنجهخييع مملكجنمتح

 .نعجنخييعنكش نعجنمئلكحممثمل
يُّـمثمسق عخفحلكنم حممثخص جن ظحفهي نجن هنيععقعط حممشن َّـىعع ي ُّـخيمت جليطن نرمك ظن ي  ه

ي مض عجليطعف عجنمتهييغ جنهئسمك عخفىغُّـيط هن عجنمبمثلكخممل عجنت معمئيعجع ظممثيع هن هعجليطنهش جع جن فنق
 .عهنتالم هثلكظمثمل عجنجهخييع
شعراءُوقد أو بعض تعلً ناشئاِ ا شعرَّم  فظَ ا ختارَ أن  ا من ا ِ قسما كب

ً ً 
ناساه مدّمنه ثم لةًةّ ي رجّ ثم،ً طو دائقُ  ستلهمِاءّ الغنِ إ ا ك فعل،هَ ل ذ  َ و

 .جعيطعُّـمل عحلهئهبملش عخفيعجفمبمل عجنخيلكخغش عجنهيمه عجنسلكفق جلهل) ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صطض
اشئ ك ا اُذ ً فصار شاعرا كب  عحلس جع َّـلكهثإل عخفخييعنم يظهثي ظهنلك عجنمتلكخكإل حمحقنه .ً

ش نخميط حمخي وجعمسمح هثهسعقش حممئيط ظنظلكن ظحكتلكقن حفمب عآلحسيع ظن سهيىح جلهلُّـ ظجن جعمثمن
:  ظهثجىغ هنلك ظقعفنش حممئلكم جنيمسهثهب جعمغلكظ ظحكتلكقن ُّـخيمبي جغ مل ظخكهتيعشيقجن عحلس حفالم حكت

ش. هعهثسهتلك مجمثخيلك ق ظذ: خملكم جن عآلحكتلكقي جغ حممسمغلكجع حمتمتلكحك يمعمه و هنمنش حمجكجغمثمت جعمئمهمثيطغي ش ش
هنخل نخميط ممتمك جعيطم عجنمئمهمثيطغ عجغمتتخل  .حمخيلكف ظجع هثهسعق جعخييط ُّـ

رّإن فظَ األ اطنِ  العقلٌ عميقةٌه وتناسيه فلسفةِ  ك َلّ توص،ِ ا ها ذ  إ
شاعر تِت بفطرُا ر لعقلِةّ القوُ هذا هو شحنّإن: ِهه و اطنِ  تِ ا هي امِ   ِه إل
شعور احِ  ساعةِا تِ واالنطالقِ اال اطنِ العقلِظّ تيقِ ال  إحدى سا  ِ ا
فِوانفتاح جرى ا الشعورَ ب منطقّ ا شعورِ ا ت أو باألصحِ، وا  ِ إحدى سا

ِادا
ّ

نطقت تِن أفضلبل  م.  ا سا جرى  ِ انفتاحوما أعز.  تلك ا  هذا ا
سان  .ٍ فيؤاتيه بال اختيارًماَلهُ َِقلُ من خّ إال ،ِاإل

ش نقجن عجغيععظ و َّـلكألالعآلهنيع جعحهيىح مميظهنلك  ه هن عجنجهخييع عخفختلكق حمهت جحلك يجعيط هنمت ي ي
ق هجنمبمئلكهن ي جعلكآلجنهيلكل نعجممتلكظ جنمبهبتخمثي عجنمبمي ق عجنهئثحقغش نظهنلك عآله  هنيع جعلكجنمتسمثلكنيمبمل جعلكجنمه

مكلكغ نجليطن عحكتيطجللكألهتلك:ظهل  هحممشهث ُّـهسهن حميعظمل ل  جليطن عيجنتهيلكغ عمل عخفحهي ي  ي
ق نمخهئ ف َّـىعن عجنمه قَّـلك جفت يجنيعحك يمتهتلك هن عجنمتهييغ نمعهيلكجلمبهتلك مض هنمتجيمئمل ي خكخي

قع ظحفيعه ُّـستيطجل جعخيٰههتلك جعخيٰهلك جعسبمك عجنخيالخممل عجنت  همعتالخم نمعتالخمِّـ جنتمتتمي ظ ه
غ عخلمثلكم مكمل مض خم ق عخفحهي ن جعخل عجنمه  .يمعمئ

ش نظحفىعغ جفمئهتلك هن  ق هن عخلمثلكمش نعآلجنهيلكل ممىعجن يحممشقع مخهئمتمن معمب عجنمه ي
ن نعيحكتمئيععقش مملكهثمن مملكجنثهبيعغ عجنت عن مس معمئجي جعمثيط عجنهيالف َّـ معمبمئ  يعجنيعمم

ش هنخيمبمتملهجعمتهيسهتلك معلكقمممل يلك حتمن معخنم يظشلك جعمبميمن هنيعجفمبمل عجنمتٰهميش نيظش ه عجنميمه
ق نعآلجنهيلكل عجنت جملكظمن مض جلهب ي  ق عخفجهتهتخلش نممىعجن جفلكم عجنمه خكخي

يلك معمبِّـ جلمبمث جعخل عحلخل نعيحفيعش جفت معسجكجل عهثتبلكَّـ نمعمبهيمن هثحييعن يعآلهثسلكنش حممشش ي
جنمليظهثعمل   .و نهنتخيملو نُّـو ظلكق جعلكآلهنهئلكن عجنمئجيلكم جعسهت



 
 
 
 
 
 
 

ءؠ ؠ  
ءؠ ء  

  :وفيها ثالثة مباحث
قد: لّاتىيض األو  ماتّا

اتي: اتىيض اخيصأل صناعة ا  ةّأجزاء ا
صناعة العرضي: اخيصخضاتىيض   ةّأجزاء ا

 





 
 

ّؠ ؠ  
ّءتؠ  

)١(  ؠء ءؠ   
ش ظه: َّـ ل ممخص حكمثمسجخ معخييعُّـهيهتلكل  عخفميلكجنجيمل يظن معمئمث خممثلكحكلك ُّـجهب عحل ي عهنلك ُّـجهب :ه

ي نعهنلك ُّـجهب عجنمئمثلكق عجليطمظي عجنمقَّـلكذعجنمئمثلكق ي ظن عخلجيلكجعمل :ينخميط قمميعهثلك حممثخص معمئيطن. ي
ي نعهثخص عآلرشومثمليظر يحصخص ظُّـمل جنمثيغ نعجنجهخييع   يش نخميط هنمثىغهثلك ي نعجليطمظيمبمئمثلكق عجنمقَّـلكذجنمثمل ي

و عجنمقَّـلكن ُّـخيتهبيط جلمف هنمئيطهنلكغ:نخممبمتلك )يعخفلكفغ(يجعمثمتهتخص هن جفمثهن عخفمئيطهنلكغ ل حممثخص حكب ل   ي
و نعجليطم ُّـخيتهبيط جلمف هنمئيطهنلكغشومليُّـمئمثمتمث قغي  .وملي جفمئمثمئمثو هنجههت

ش حممبهئ عحفتمبيش حممث عشينهثح هثخيمب ظن عجنخيلكمس عجنىعه هثخيمثىس حممث يحل جعلكجنبلكلك  ال جفي
ش نحصىعع خملكم عإل معخيلكمل هجعلكلك سماء ماء فسالت أودية بقدرها :  ُّـجهبهت َأنزل من ا َ

ِ
َ ََ

ِ
ٌ ِ ِْ َ َْ َ ََ ً َ ِ َ َ َ ْ

د مثله  ار ابتغاء حلية أو متاع ز ما يوقدون عليه  ا يا و دا را سيل ز ُفاحتمل ا ُ ْ ِ ٌِ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ َ ْ َ
ٍ

ْ
ِ َ َ ِ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ َ ََ ُ ِ ُ َْ ً
ِ َ ً ُ َ

يمكث  اس  نفع ا يذهب جفاء وأما ما  د  ز اطل فأما ا ق وا ب ا ا ِك ي ُكذ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ُ َُ َْ َ َ ََ ًَ َُ ْ َ ََ َِ َ ْ ْ ُ ِ َ

ب ا األمثال ِك ي َ األرض كذ َ ْ َ َْ ُْ ُ ِ
ْ َ َ َ َ ِ ْ ي هنلك ظخكب عحل : عجنىغجعيط عجنيععمح)ضص: عجنيعجليط(ِ

َّـ عجنبخيىش ينجنمثيغ َّـ عحل ممخص مع ه نقف مض معهيسحق عجنجهبهتمل ظشلك عهثخص حكهبمثمن خكبهتملنخميط. ي ي  :يي
ق ّألجل أنه بمزج ا قّ شبه ا اطل  ّ إما بصورته أو  مادتهّ مع ا  ننقف مض ّ

م جنمل جلهبيع جع جفمتحيمبمل خم شبهات خ: جلمبمث عجنسالنعآلهنلكن  هنمئب وقوف  ا  من ٌا
ت ل جنمثاالقتحام  ا جنمثخل جلمفي نعن مملكن خميط حسمبهتلك جعخيىش عآلظ  شملي عجنجهبهتمل عآلظ

ن ي نجنهئ عجنجههتمثيط عجنمهيطقشي عجنجه:ظه يخميطق  ي ظحملكف جعمسهث جنمثيغ عخفيععف هنمتهتلك عجنجهبهتمل ي

مل جضهبيط ظلكجنِّـ عخفلكقهثيطقعذ) ص( م عجنهئلكمض جنمبهب .صصص كضف: خف ظظ
.ضض كصف:  عجنبحيععذي عجنمتلكذغ جنمبهبحمئعحليطعأل) ص(
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جنمث هملش نعهثخص عخفيععف هنمتهتلك هنلك ُّـجهب عحل نجنمثيغ جفمئلكيعآلظ ي ي  .ي

هحملكجنجهبهتمل معجهب عحل هن جفمثهن عجنحيلكَّـيع نجنهئمتهتلك جعلكلك ي ش ممخص مض ي  هن جفمثهن عجنبلكلك
هق عمل قَّـ عجنمتلكمكيع عجنمثهتلك ظشلك قَّـمك جفمثهن ُّـتبلكفشمل جعلكجنىعَّـمكيجعخيىش عخفخيلكفن عخفجيمبمث  ي

ه هن ظن مكلكَّـيعَّـلك قَّـمكشهحفلكجنيس ه نجنهئ جعلكلكمتهتلك هنخييطني نهن َّـمتلك نقف جل ظمح .  ظحفيعي
هب والفض:  خملكمجلمبمث عجنسالن جلبيط عإل اس معادن كمعادن ا ن   َ فم،ةّا ن 
اهلي   ي خضيطشيحممشهث عقع هثحييعغ عمل مكلكَّـيع عجنمتلكق ٌ فله  اإلسالم أصل،ٌة أصلّا

وظه عحفتالم و عق مم عهثسلكنط حممثخص جعمثمتهت هن هثلكجفمثمل عخلمبمئمل نعآلظي  ُّـيعمغ عمل عجغمتخل ي
علكمتهتي عي و نظنوظغ ن مض جع  .يظش شتمبهي

قفعقنش  ومض مم هن ي هثستخيهب خممثلكحكلك ُّـجهب عحلي عظ ل ه  ي عجنمقَّـلكذي مملكن ُّـجهب عحلهحك
قغشيظن عجليطمظ هُّـسهب هنميلكجنجيمل ل ي جعلكخفلكفغ ظن عجنمه  .ي

ي َّـىعع عجنمئمثلكق عجنجهبمث جعلكحل ظن جعلكجنمئمثلكق عجنمهحمثِّـ معميمبمثيش نعجنمييعك هن عخملكهنمل
ش حملكخفميلكجنيش شيعجنجييعم عيحفيع ظن هثمئىش نضخي عخفخيخل  نَّـ قظُّـ عخفخيتمئيط جع ظن عخفمبتىغن جع

هُّـيعه ظن عجنجييعم عيحفيع جن نض ه هنخيخلي ي جفمئلك ي ُّـهبهئ عخملكهنمل عجنمقَّـلكن عحلمئمثمئي ه  جلمف ي
هحفالحم آلهث هنجيلكجع عخمي ين عنجفمثهن . يب عحل جنمثمتمئٰه ُّـجهو عمل عخملكهنمل جعيعَّـلكني حممثٰهجييعش جنمب

ن جن خميطقغ ي جلمف عجنتهبمثمثىغ جعخل عجنمئمثلكق عحل نعجنمئمثلكق عجنجهبمث هعجنجييعم عيحفيع خميط ي ُّـهئ
َّـ ظن َّـمتلكم جعيعَّـلكهثلك جلمف حفالم نضخي عجنىعه ُّـخيتمئيط جعشجع ه حممثت ي  .ي

ظمثنَّـىعن ن حصلك ظحكخصظ ختتمب جعلكحفتالم عخلمه  :لكغي عآلخممثسمل عجنت ُّـمئمثهبهتلك عخفميلكجنجي
ي ظن :نعآلظ مض قجن. ش نعجنخيمتلكف نعخفجهلكجمبمليهئمثمن عجليطمظش نعجنتبيمملكجنتبهئمثمن عجنمقَّـلكذ

ال ُّـمئمث خممثلكحكلك ظن عحكتيطيي خكبمثهتلك جعلكحل نجنمثيغ جعحيعخفميلكجنجي ي ه ش نجفمثهن هه عخم ين ع مض عجن

ن عنقن شصصطضش فصطصش كضف:  ي سرضن عجنهيمئمثو هنطضضصكط:  فضطصف : عجنهئلكمض) ص(
م عإليهنلكظَّـ عجنخي اهلي :يظمف عإل جلمبمث نظجن نحممث مل جل قحك ة خيارهم  ّخيارهم  ا
م عإل معخيلكملش  قعمغ ظحمثِّـ عجنبخلكقه.اإلسالم ن  ي :جعلكغ خم ُلقد  ِْ َ َ َ خوته آيات َ ٌوسف و َُ ِ ِ َ ْ

ِ َ َ

َِلسائل ِ .صصصش كضف: ِ
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 ك بغي ىخش صف جقسغك جث مخقسسسض بح خش صف تعيمخذضه مألثض خض أل صزفو خغ خضنم

يجتٍ قياس: ىهلضم خشه. تسذج جزسغ مخزذقش ونه ُ ن وضعُت ٍ نقضا 
 ِ من األوضاعً

نطقيِباصطالحّس  ٌباعتبار أنه تبكيت ًتبكيتا ّ ا  ي مى ترضصعي ىتذسسعّ
وضعبشخزالو  ك ا  .آل مثذح مخضي صذقرض مى صزقضو بغصاحب ذ

واد نت  آل خفمن مخرسشه مخضي ص: مي ههفإذا  ي خذحيسرط بغ ىفعآل يه  آل قي  ،اتّمن ا
شهورات . برهاٌتتبكي :قيل  نت من ا ذا  سلماتش آل محلرسرسو ِوا

 : قيل ،ّ
 . جدٌتبكيت

يخش نخضى مح صسش خشو بذسفمو مثرضخش خقسشو خذسف مثرشخذش ىمل صزغ بققش جسسش آلمخش . آل
واد :مخققص جسسش حرفخغ ن  م ت ذا  يو قي وال من  آل يف مخققزسص مخثصشكاتّه من ا

شهورات سلمات وِا ِا
نت منها آل يف مخققزسص مجلضيلّ  منم خششص خغ مخسرسسسشن : مي،أو 

يمى مثدسفنمن مى مثفزامنك ىخششص لفنم مخرسشه بشجزش ض حسسش مخحمإلط آل مل تقفحكآل
يمثذقثمك حقفسف خرشخذش يك إلو مثرشخط صشيت بسرضخشنآل آل آل تدقغ مثرضخشن مخسرسسسآل ش يف آل

آلرضخشن مثدسفنم مى مثفزامن يف مخققزسص مجلضيل مى تدقغ مثآلمخققزسص مخثصشك آل  صضم .آل
ي ىمخش خغ تسص مخدفنم حسشيت برسشهكآلخغ تسص مثشنم ض حسغ مخحمإلط مثذقثم يف آل مل تقفحآل

ن صورة: مإلجزشه مإلنبذش مى كىهبشك مى خام خشه م ت ن    ً صحيحةِ القياسُول
ونـه ِن قوانِ حسب ـ  َ فالبد أن ي قٍئذ ي حُ القياسّ يبها با قًش  ي صسالشِ وا

يىخشنم آلىنخغ إلو مخرسشه مخدقسغ بشحلع. آل . ي ىصرحك يف خرشبغ مخرسشه مخضي صف تعكآل
آلجقسسش بشحلع(: حرفخغ أو  كآل مح مثشنمي مجشنم)بشخسرح( مح صسالش مخرسشهك ىخفخغ ي مجشنم)ي

شهور مادة يها با ًش ّ سً أو هيئةً رُ، فيلت خُ أ روجه  ا آلحسقدفن مشغ  عليه ُاطب و آل
ونكتع سليمِ عنده  معرضُ و  صزفو مخرسشه مخضي :مي ،ٍ فيه أو غفلةٍ لقصورِ ال

ي خغ تسص مثشنم مى خغ تسص مخدفنم إلشغ صدقغ محلع خفزام جسض مخذضه يحسغ ثزغ آل آل آل آل

بكيت لغة) ١( ع: ًا سيفا سوط أو ا ع إما با قر ازا. ّنيف وا م  عنيف با ستعمل  ا ً.و
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ق ال و حممث ظن جنميهيمبملوعيحفيع جنمئمه ستحقّو س قياسا فال  ً أن  يُّـهئ ُّـجهب عحل ي حممشهث عقع مس ّ

ههنلكفغ قغي ي ي ُّـسهب خممثلكحكلك جعيعَّـلكهثمثشه نظ ه يلك ني مغيطجنمثي  عخفميلكجنجيمل مض عجنمئمثلكق عجنىعه يحمتتحمئ. هلكه
يُّـجهب عحل عجنمقَّـلكذ ي ظن عحل عجليطمظي ه هنلكفغي قغي  .ه نظ

هانو يها بال ن ش ِ هذا، فهو إن 
 .ًسفسطةه ُ، وصناعتًاّسفسطائيّ ُ سً

 و جل عحكتخيخصم خممثلكقهجيالف عجنسهيسجيمل مض عخفمتجي جلبلكقغي ظن عظ:ينهن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ جنمتلك
ي جعلكحل عجنمقَّـلكذوخكبمث  .يش نَّـىعع عيظجيالف شتمب جل عيظجيالف عجنهيمبسهيي

ن ن  دل س عجنمئمثلكق و يها با ُش  .ًشاغبةه ُ وصناعتًاّشاغبيّ ً
مونجنمئلكأل   عآلهثسلكن عمل عجنسهيسجيمل ظن عخفجهلكجمبملطيخفلكقع ُّـٰهجييع:  ظن ُّـمئ

ي نعهنلك جعلكجنميهيمبمل نعيخكتبلكن شيعيضجييععق عجنمثهتخص عهنلك جعلكيحفتمثلكق نعجنخيهبيطيعن : حممثمئلكم جن
ش نعهنلك ظهث ُّـحي ظن عخفمئيطهنمل عجنت ُّـستخيهبمبهتلك . نعجنميمبيش يحمهت عهنلك ُّـيعُّـيط ظن ُّـميمبيش عيحفيعُّـ يي ي ي يي

ش جع خكبمثهتملهمليمض عجنمئمثلكق ُّـمئمثمتمث عخم ن و هبلك خفمتلكحكبمله نَّـ جنمثسمن ممىعجن مض عجن  هنلكش حممثهئ
ن هنميمبجيلك جن هجملكجنجيلك مض هثهيس ني ُّـهئ جن. مبميحقيه  :نعمل َّـىعع ُّـجهحق خم

سفسطة ُوسبب شاغبةِ من ا لو عن أحدِ وا ئِ ال  ُإما الغلط:  ش  ً حقيقةّ
س عقُّـ هنلكفغِمن القا ن جللكقحملك جعلكخف ه جعمسن ي ُّـهئ ي قغه ُتعمدّما و ه ني ظ ِ  الغِ تغليطّ

يقاع باهِه  الغلطِو ي جنهئمت ُّـميمبيش عيحفيعهحمهت هنمبتهيمن ِه إ الغلطِ مع ان يُّـ آلهث ي ي
 منهما يقال  و  عجنمقَّـلكن نعجليطم يُّـستجيمث هثمئىش نضخيهت جعلكجنمئمثلكق عحلمئمثمئ

وضعِ، باعتبارٌمغالطةه ُ، وقياسٌمغالط ون ناقضا  ال ي ٍ أنه   ا
ً  . ماّ

غالطةو هذا، فـ :  القسمُشمل )مض ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل(  ال نعنيها هناُا
َوتعمدميلكجنيش  هن هثهييغ عجنَالغلط غليطّ ك االعتبارِومن أجل . هن عخفميلكجنيشِ ا  :أي (ِ ذ
وضعِ نقضِاعتبار َ مغالطيٌتبكيتقيل  )  ماٍه  يش آلن عجنتبهئمثمن س جعيعَّـلكذه ي معبهئمثمنُ

ه هنلكفغال جعيعَّـلكذو جلمف ظحكلكقه خملكأليعجنمقَّـلكذ قغي ي آلن عجنتبهئمثمن شيش ني معبهئمثمن مغيطمظه نظ
عهثخله خملكأليعجليطمظ همل هنلكفغي عجليطجنمث جلمف ظحكلكق عجنمئ قغي يش نعخفهييعنك ظهث مس ُّـمئ جلمف معمب ه نظ

عهثخل عحل ن جلمف ظحكلكق عخفجهلكهبمل جعمثمتهتلك نجعخل خم عهثخل نعهثخص ُّـمئ يعجنمئ ن  ش نعجليطمي عجنمقَّـلكذي و
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قيقة ً تضليال ال تبكيتاِن  ا ي نعهثخص حكهب معبهئمثتلك حمهب جعلكغ عخفجهلكهبمل نعخفجهلكمممبملش عهنلك ،ً هي ي

زآلهث هنٰهمب ى ي مض هثهيس نعهني هلك آلهث جللكقمه ي جنهئمت ُّـٰهمبي سبب ش جمحقني  ٍ غرضِكما قد يقال  
و نَّـىعن مصيعف عظجيالجفلكغ. كما سيأٌعناد أو ٌامتحان َآخر ه نعجفيطينعي  شي  .هحملكخفحت

َ أن سبب:واعلم وادِ وقوعّ ِ تلك ا ي يصح ي عخفميلكجنجيِ  القياسّ ًه قياسا ُ جعلا

عف: ظههاُهو رواج ي عخفمئيطهنلكغ نعخف رواِجُوسبب.  العقول شي شابهت ا لحقُ   مض ها 
شهورعجنمقَّـلكن  بهُوال تروج ش مض عجليطمِأو ا ش الُ  العقول ف وال قلة،ُ عليها ا  ُ ّ 

مي باهُ وضعفِا قِ االن م عيحفيعُّـ جنمبهبجهلكجع جنمبح ظن عخفجههت  شي ُّـخيمت قنعمغهتلك نخمب
ين عآلجل عآلجممبمك ع جفمثهن يحكبب ُّـمتجهمس هن خممبمل عجنتهبمثمثىغ نضخي عيهثتبلكن جلمتيط عآلممثيعش ي

يي ُّـهبمثىغنن جعخل عحل ق نعجنجهبمث جعي  . نعجنجهبمث جع نعخفجههت
ن جعخيىش عخفتمتبشينجنخيمب آلمغ َّـىعع ي هثجيط جعخيىش عجنمتلكق ُّـمهيطخم ىألخل عجنىعُّـ ريعنن ي

ه ظُّـيطجس هنلك ُّـتخمثمب عجنبخيىش هنخيجىغغجلمف  جنخيجىغَّـ جل عجنتهبمثمثىغ جعخل عخفخيجىغغي عي نهنلك قجن. ي
ب جعخيىش عآلجفىغعغ ظن عخفمب نعجنمتح ي ُّـتو هنمل نجعخل هنلك ُّـجهبهتهتلكش ممىعجن جفلكميعحلمئمثمئمث

لك عخكتب ينجنمئمبمل مخمثمثىغَّـ جعمثمتهت. يُّـجهب عحلينعخفىععَّـمك عجنبلكلكمبملش حممشش نمغيطنع حممثهتلك هنلك 
ع ظشلك جف سجلمبمثهت نمكمت ع هبلكيي عخم حمهيهنمت  . مض عجن

ىظن عجنجهبهتمل عهثخص حك: نحصىعع نقف ي ههبمثمن خكبهتملي ي آلشلك معجهب عحل ممخص معمئيطني ي حمخيمف عآلهثسلكن . ي
ق هنلك ُّـجهب عحل جفمئلك نعخمخيلكش ظن ي ُّـجهتب جلمبمث عآلهنيعشون ُّـخيتمئيط جعخيمئمثيطغعقع ظقعف ظ ه حممثتمه ه ي ي . ي

ونمم جنمبح هن خكبمث عم ظظحلكغ عجنمتحييعُّـ. ي لكغ نظظحلكغ ينَّـىعع هنلك هثمبهبس هن ظخم
و هنمتهت ظهث جلمف جعلكلكه جفمثهن مس ُّـمئ ظجفيطشعخفىععَّـمك مع جفي سش جع مممبهت ُّـيطجل ظن فجل ي ي نهنمتجهمس . ي

ن َّـ جملكجنجيلك مض هثهيس حممثجهتب جلمبمث ظن هنلك  : ظهطقجن ظجفيط عآلهنيعُّـ عجنسلكجعمئخل يعهنلك ُّـهئ ه ي
هنعهنلك َّـ هنمييعك. هش نَّـىعع خممبمثس جفنُّـخيتمئيط م عمل هنمئلكني ظ  ظن و ظن مغلكنو ُّـبتمي جعىعجن عجن
ن جعمئمبمل عجنتهبمثمثىغ نضخي عيهثتبلكنش نهثح قجنوحكمبجيمل ي حممثميمبيش عيحفيعُّـ عجنىعُّـ ُّـتمههي  .يي

خيمب نعخفخييعحممل  جلمف عجنجلمبمثهت عجنسالني هن ظألهبمل ظَّـ عجنبمثمن يهننهن َّـمتلك هثجيط عحل
قش نعقع جفمه عخكتبلكن ش جفت ي معجهتب جلمبمثمتلك عآلهن هنعجنتهيمئ ي همغيطع ه حمهت هثلكفقي ش جعخالم ي



 ٣ ـ ج  رشح كحإب ايننطت................................................................................ ٤٩٨
ٍأولئث الباث احصفجن رنقلئ الحميية فإهنث أزنحإع كث نإعت ّ ّّ ٍ اميلجن مت كث راب،ّ ّ ،

اس ثالثة: عليج الحالم كام مم قجل أمري اينؤمنني اٌم: ٌا ٌ ومتعلم،ّ ر يل ّ   س
عٌ وهمج،ٍاة ٍ أتباع  ناعق،ٌ ر

ح،ّ ٍ يميلون مع  ر
ّ. 

ًومث انإ احضب لنإ أاضإ  ليحئ لج ،ّ أن رنحئ اينغإلطئ مث ننيئ االصطالح:ّ
ّأنج مث ننيئ اينححجى مث األرنحإث األسإسيّ إال يئ،ّزنلث األمه ئ مم علث ايننطت، ّ

ٍفإن اإلنحإن إذا أراد أن اعحقب رنيشء ٍأن كث قيإسّ عليج أن ال احجاث ،ّ ّ  أقيث عٰى ّ
ٌ، رنث عليج أن اعبف أنج رنباإنٌّ رنباإينٌ اج قيإسًدعجى ّ رنإلرباإن أو أنج ٌ أو شحيجّ

ّورنإجلملئ فال زنبوج عٰى العقجل فيشححج عليهإ احلإل لجال قلئ .  رنجٌ أو شحيجٌمنبل
هنُفيخلط الحميية وجعت االنححإه علُ ا شابه و مُ ب ا  اص اَ ا

آلخرِبأحد شعرِ، من غِهما  ك، سواءَ أن  ن قلةً بذ  ُ ميّ لطِ ا  ِ من قبلِ وا
سِنفس خاطبِ أو من قبلِ القا كُ إذ يروجِ ا   . عليه ذ

و وضعُ نظوهذا اسبَ ما   مهإَ أننبُفيضت) ٣(و) ٢( كإلعبد  العددينَ أحدُ ا
شابهةِ اآلخرَن بهٍ  ش نهما ف سابُلط  الغُ عليه، فيقعُ ب معِ  ا  ٍ أو طرحٍ 

و  .هماِأو 
و أن أحدا تمثلً:مثال  َ ّ ً كًه معِ  ذهنّ ش وضعِ من معا ا  َ آخرً معِ  

فل ع اآلخرِ عن استعماٌ، وهو  الةِ  ا ي تمثلَ، فال  لمع ا ُ يعطي  ه ّ
م ختصُا ع اآلخر ا ك ا ُوقد يتعمد. ُ، فيغلطِ بذ وقعّ ك  ه َ غِ بالغلطَ ذ

مي ٌ كام مم لفت البؤائ، ننيئ أشإر القبآن الكباث إىل أهنإ ممكنئِمن قلي ا ّ إال ،ّ
ّأهنإ قب زنححعمث واباد هبإ البؤائ الحرصا . ئّئ وقب زنححعمث واباد هبإ البؤائ القلحيّ

 .ّوالغإلة احعمب أن جيعث أننب اينعنيني مكإن اآلىنب
الصة وأ: ُوا ُال قلةّنه  ميّ باهُ وضعفِ ا هُ والقصورِ االن ق، ا ا  قت ّ 

ا صناعةٌمغالطة ا تمت  ٌ و ٍ نظري كث علث،ّ ّ، فلجال أن النإس اشححهجن فيححعملجن ّ
ّمإ اجاث ينإ اننحإمنجا إىل الطئ  .منبت صنإعحجُ وينإ وّ
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ظِومن سوء َ أن ال ا سّ رت ِ إ قمةٌ  غالطاتِ رأسّ الفات ِه با  ِوا

هِ القصورِسبب اد عام الّ ا ي ال ي سانُا لو منه إ و قليال ـ ٌ  ن َمّ إال ـً و
تُه اخص اسِه من عبادِ تعا بر ين هم  ا صا ا قطةِه ا حرِ   ِ  ا

ضم سان ل خ  .ا ٍإن اإل
ْ ُ ِ

َ َ َ ين آمنوا وعملوا *ْ ُإال ا ِ َ َ ُ َ َ ِ اتِ ِ صا ِ ا : عجنخيخن (...َ
ى نعيقمعهئلكق هن قمميغش نعجنيعمميغ.)صلص يو يخممبمك عجنحنظ جلمف قظحك ظن قف ظنجن جلمف : وو ي

ق هظحفيعنش قممس ُّـيعممس قممسلك حمهت هنيعمم ه و   .ه نقمممثيغو

)٢( ءؠض ؠآ  
غالطة ن ِ تعمد: بمعُا  حممئيط شه نَّـ هبىعع عخفخيمت حصلك ظجميععكِ، الغِ تغليطّ
ن ن جعسبمك معخيهبيط شهييغ عجنمئلكُّـيغ جعسبمك جممبيش هثمعهئ ش نخميط معهئ ي نَّـىعع ي جلالخممل جنمتلك جع

صلحةٍ صحيحٍ عن قصدُ قد تقع:عجنمئلكأليغش ممخص خملكم مودةٍ   ِه وامتحانِ، مثل اختبارٍ 
س ِمعرفت ه جن عفجل ظهث جللكمس ممخصًامتحاناّه، ف ي ي حممتميلكجنجي جنمتختمق جلمبهب نهنخييعحمت نظهث ي

ق عجنجهبمثهتمل جعلكحل ظ مل جنمتيعه يحممتىعمميع جن جعخيىش عجنمئمثلكحكلكغ عخفميلكجنجيمث يش نيمعمتجيحل جلمبمث عآلهن
يَّـ ُّـستجيمث ظن ُّـهبمثىغ جعخل عحل نهنلك ُّـجهبهت ظ  يش حممشن نمغيطهثلكن ُّـستجيمث عجنتهبمثمثىغ جعمثمتهتخص ني

ش جلمتيط قجن ُّـهبهئ ظن ُّـمئلكم جنمبمتلكق عمع نش ينُّـخييعم عجنمهحمثِّـ نعجنبلكلك ّفإن العارف بخي

س لوا ننهن عخف. ي جنبيغ عجنبلكلك جعلكحل:ش ظهو مج جنبيغبزمانه ال تهجم عليه ا  :خيمب
هن عجنبلكق عجنبلكلك جعلكحل جلبلكقغظ ي . ي جعلكحله لكالظ: ظهشه جل مغخي عجنبلكلك جن معجيمبمثملي

عجعيغ نمعجهتب يحملكجنمييعك هن عخملكهنمل عجنمئمثلكحكلكغ عخفميلكجنجيمث مل جنمتخييعم َّـ هتج جلمبمث عجنمب
ق ن هنهسَّـحم. جلمبمث عآلهن يال آلن ُّـتيمشن مس ُّـستجي عجنتهبمثمثىغ جعمثمتهتخص حمال ُّـهئ بخي عجنمتلكق نعن ه

همملكن جللكخفلك حملكضال جللكجعيطع ق ن خكخيس. هعَّـيطعهه هحممشهث خميط ُّـهئ ه جللكخفلك جللكقحملك حممئمثهتلكي ه جنمث ه هلك يظظ
هجفهئمثخص نقجللك قعَّـيطع جللكجعيطع ه ه حم...ه ي هن ظهيلكغ عجنهئخصمش جنهئمت خميط هيعغ حممث مجمبملي خميط مع
جلمل ق جع  .ينهنث َّـىعع جنمثسمن جن عآلَّـمبمثمل جنمئمثلكفغ عآلهنمل. ومعمتجيحل جلمبمث عآلهن

ق) ص( .صصصش كصف: جنسلكن عجنخييعغش عجع هنمتحي
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مظ ظن ُّـ خم ظهث ُّـجهجكك مض عخفت يهنثال قمميع عجنهيمئهتلكظ مض ممتلكغ عجن ي ن جن حفمقغه  ههئ

خمهنجعمهحقغ خم ي جنألالش مض عفعقغ خكهسنن عجن قش جعمسن ُّـهسمغيع هنمتلكحم عجن ي معمتجيحل جلمبمث عآلهن
وهنثال جعمسمغيعغ ع عخلمقنُّـشو خممبمثمبمله ش جع يجعيط هن عخلمقغ مض ي جع عخكجكلك عغ عجنهيمئ يمل مض مجمث ظجع

ق عحلمثلكمعمث ن عخفميلكجنجيمل جنمييعك. مليمجمث عآلهن جنونممىعجن خميط معهئ ه ِأو مدافعت:  ظحفيع نَّـ خم
ن مبطال ِوتعج ّه إذا  ِا  باطلً س ً  .حممتيطحم جعلكلكمب جعتميمبمثجي .ًعناداّه، ف

 هنث ممجه عجنجييعم و ظحمثِّـو ني معمئ جل جميعكٍ فاسدٍ عن غرضُوقد تقع
ش جع معمئ جنمييعك همل ظهنلكن عيحفيعُّـ قُّـلكظش ي مممشجعيععق خميطقمع عجنخيمبهبمثو حملكحكيطوعيحفيع ظن فحم جعلكلكمب

اء: ممخص خملكم ر عرفةِ بالعلمِمثل ا ظاهر ِ وا فوقِهما، ومثل طلب  حبِوا ِ ا  .ِه  غّ
ي يدفع سانُوا اءَ اإل ر فوقِ وطلبِ إ هذا ا ِ ا قصُ شعورّ احيةِه با  ِ من ا

نل  ي نعخفهييعنك ظن عجنخيلكمسِةّالعلمي جن هعقفعفغ جغهبيعع عقفعفغ ي مممبخص مملكجنجهجيعغ ل ممخص ُّـمئ
عضخيلكش نمممبخص خم يمع ي  ه ممثحقسمملكن حممثهتلك جفمكي مممبخص وسمتبمبمل جغهبيعَّـلك عقمعهيخيمن ظجممهلكشلكش ظن ممه

ي نمممبخص حفمبمن هن عحلمكشلكمسلكمسغ و عقمعهيخيمن نظهنلكجنتهتلك عجنيعُّـِّـ هن مم مغلكهثمكي  .ي
ن  عجنجيبلكلكبلكأليعجنخيالهنمليُّـمتمئ ظن  يخميطق  يظلكجفمك معهيسحق عخفمثىغعن مس ُّـهئ ُّـتهئمب  ي

مغ عجنمث حكهسعم ههنلك مس ُّـ  َّـ عجع جعجيطهتلك نعهنلكهنهتلك عقع و مض هنسمسجنملس جفلكفهنخم هثمئلككنعن  شي
ع مض عخفمئيطغ عجنىعُّـ يجعخيىش عجنجيالجلمف جلهئيغ  حممثهتلكش يسمئظقعف ظن  هنلكغ يهنلكقعجن

ك مض هنسلكأل جلمبهبمثن حص عمل عخل ق جعهبحيهتيع  و فخممثمئملومليُّـيطحمخيهت حمٰه عجنخيمبخصظ نعجنحيهت
يتيطحف ظجفيط مث حموملي ختمهمهمثو جعخل لكبمثبخل مض ظجعحلكغه هثحيحق هنلك عقع نخم هثمئلككطنعجنهيمئهتلكظ

م حمالن: ممئُّـغ جعحهن عخللكقف نيلكال ي ظن يعم َّـىعع عخفسهئخل ُّـخي نيشو جنمثيغ جعمهحمثِّـوخم
 .عآلهنيع ي ُّـخيمتمث نجنمثيغ هن عحفتمهلكظ

ف مض هثهيس حممثحهيىح جعخيىش ع :نعحللكظ مغ ين عجنبخيىش ُّـيعُّـيط ظن ُّـسجك جلمف عجنمتمئيس عخف
وعخفسلكأل عخفخيمئيطغ جغ ُّـمسجخ عمل جللكمس ي ي مض مصمبس عجنخيلكنش نُّـسمسجن مض معمب عخفسمسجنملش جنمثبخل جنمبمتلكق ي ي

هظهث جللكقم ي نظن عجنخيلكمس مس ُّـتهبهئي دحكهسعجن  هن عآلمغلكجعمل جلمف ي ه أن ِ نفسِ  دخيلةُف
َيعوض قصّ ذ يعرف. ِ عن هذا ا ضَه العجزِ من نفسُو عو قِ عن ا ستقيمِ بالطر ، ِ ا
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علم ُوهو ا عرفةّ قيقيُ وا ظاهرُ يلتجئُةّ ا سدِ إ ا  .هِه بزعمَ نقص بما 

شبه دَ مُوهو  هذا  سُن ير َِ نقصَ أن  ق ِةّه االجتماعيه  م  ِبطر
ك ِا عاظمّ سِ وا اسِ بالطعنِةّه األخالقيِه  عيوَ نقصَ، أو  تِ  ا   .همِ وغي

ك يلتجئ سانُو بـ ُ هذا اإل ر ي فيه  ُ ا قصّ  َ طرقَ إ أن يلتمسـ ِ ا
يل غالطاتِا واجهةِ وا ظهرِ العلمِ أهلِ عند  اسَ أمامَ،  مِ بمظهرِ ا  ِ العا

صيلَ نفسَد، فيجهِالقدير غالطةِ أصولِه   كونِ وقواعدِ ا لكةَها،  ك ُ    ذ
صاولةُوالقدرة ادعةِ  ا م يدرِ ا سكـ ِ، و جاءـ ُ هذا ا َ أن اال اءّ ر ِ  إ ا

ظاهر جاءِوا ال كِ  ِ إ ا اسِ ونقدّ منِ عن نقصٌ صارخٌ تعبِ ا وقتِه ا  ِ  ا
د ي ير فس خـ فيه ُا ِدا 

سـه ً ظهرِ  نقصَ أن  كمالَه و   .ِ با
ذنا اهللا تعا من األباطيل اطِ واألحابيلِأ ستقيمَ، وهدانا ا   .َ ا

)٣( ءؠ  ء  
عأليط جليطُّـيطغ  :ش ممخص ُّـحلهجنمهمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل حم

ي ظن ُّـتجمتمك عآلهثسلكن عجنمئمثلكق عخفميلكجنجي:اخزصئظة األوح ي حممشقع ظقعف ظن ُّـستيطم .ي
ي هن جمىش عجنمتحييع جلخص عقع ظخممث شي جلمبمث ظن ي ُّـمئمث عجنمئمثلكق عخفميلكجنجيشال عجغبلكغ جفجلمف ي

ي هن جمىش شحملكجنثهبيعغ عآلنمل مض عخفميلكجنجيمل هنيعمغخيهتلك عمل هثهيس.  ظن يس هنميلكجنجيهجلمبمث خممثلكق
ل مض عجنبلكلكطعجنمتحييع جل عيحفيعُّـ خم  . جنمثحهيىح هثهيس هن عجن

 ه نظخملكن خممثلكحكلكهخكخيس جن عخكتب :ه هنثال. ممجه هنميلكجنجيلكغ عيحفيعُّـ: اخيصششضاخزصئظة
ولك هن جمحق معخيهبيطيهنميلكجنجيمث ي ي حملكجنخيلكقم جعلكخفميلكجنجيمل ُّـستجيمث ظن ُّـهئجه قجن نُّـهبمثىغن جل شه

 .يعجنمئمثلكق عحل
ه نَّـ هنهتهبمل:اخزصئظة اخيصخيض ي عي يظن عجنسحيع ي ُّـبجي: حمىعمميعنع  مض جعلكغ عجنسحيعشي

عق معخيمبهب ممهيلكُّـمل. جعلكجنسحيع هنهن َّـمتلك جفهئ عجنهيمئهتلكظ جعج ش ي ع جعحيعهنمل معخيمبهب ي نعن جفهئهب
ش خملكم معخيلكملوجعسحيعي عي خيٰه ي ُّـبجييآلن جع تدوا :  ُّـمئلكجعمب م فا تدى علي ُمن ا َ َ َْ ْ َْ َْ ُ َ َ َ
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قوا  م وا تدى علي ُعليه بمثل ما ا َ ْ ُ ْ ْ َْ ََ َ ََ َ  واعلموا أن َاْ

َ ُ َ ْ متقَاَ َ مع ا ُ ْ َ : عجنبمئيعغ( َ
ن فحملكجل عجلتيطع )ضطص يظش نعهثخص يهن ظن عخفخيتيطه جلمبمث جلمتيطهنلك ُّـيطعحم جل هثهيس ي ُّـهئ ه

يحكهب ممىعجن هن جعلكغ عخفجهلكمممبمل جعلكجلتبلكق ظهث ي ُّـيعفن ي  هثحيحق هنلك عقع ط ُّـمئلكجعمبهعجلتيطعظي عي ي
قغ عآلهثسلكن جعمسحكمبحمل و هنخيمثمتملوجف عقع جفلكقغ ي عي يش حممشهث ي ُّـستجيمث ظن ُّـيطعحم جل هثهيسي

هن جعمتهييغ معمب عآلحكمبحمل ش حممب نمغيطغ عهثسلكهثلك ُّـميلكجنيش مض . حفمه هنعخفمئلكن ممىعجن
ش حممشهث ي معستجي يش جعلكجلتبلكق ظهث ي معستجيمث ال هنميلكجنجيوجعمئمثلكقي عي يمث ظن معيعفنيعحكتيطيجن
يظن معيعفن جعلكجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ  .ي ظن جعلكجنمئمثلكق عجليطمظي

صناعةومع  ِ ما قلناه، فإن  غالطةّ ستهانً فائدةِ ا ى أهلُ ال  ، ِم العلِ بها 
ك من ناحي   :وذ

ّنه قد يتمإ. ١ احثُنّ جاةُ ا وقوعِ من ا فظِغلط  الِ من ا ه من َ نفسُ و
اطل َ، ألنه إذا عرفِا واقعّ غالطةَ  قُها يعرفَ ومداخلِ ا ربَ الطر  من ِ إ ا
باهِالغلط   ِ. واالش
شفِ من مدافعةُنّبها قد يتم ّهنإ .٢ غالط و  .همِ غلطِ مداخلِ ا

احثُو هذا ففائدة ِ من تعلمِ ا غالطةِ صناعةّ ِعلم  تِ الطبيبِ كفائدةِ ا ه ّ
ن وخواصِلسموم ُها، فإنه يتم ّ ازّ ك من االح ستطيعِ بذ رُ منها، و ه َ غَ أن يأ

از داوي مِباالح اَ و ناو  .ن ي
صناعة ذه ا ِثم  غالطِ بها  مغالطةَ أخرى، و أن يقدرٌ فائدةّ  ِ ومقابلةِ ا

غالط شعوذين بمثلا قتِ ا ثلِ طر شِهم، كما قيل  ا ديد: ِهور ا َإن ا ديدّ  ِ با
 . عحليطُّـيطي عحليطُّـيط ُّـجه: ظه،ُيفلح

َإن ال:  أن قلناَوقد سبق سّ رت ِ إ قمةٌ  غالطاتِ رأسّ الفاتِه با ، فما ِ وا
قَ طالبَأحوج سابح ا رِ ا عارفِ   حِ ا دَ أن يز ز اءَ الطافحَ عنه ا  جلمف : ظهِ،  ا

ُالفلح بفتحت) ١( َ شق: َ شقاثّلحرّ ومنه الفالح ّا ي  . األرضّ ا
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، بمعرفةِغلطات ِمن رواسب شهنلكظ عحلمئمثمئمل اض غالطون من أوهامُ ما يصطنعِ ا  .ٍه ا

ن سليمةِ ذوي الطباعّول ستقيمةِ واآلراءِ ا واضعِ عن معرفةً  غِ ا  ِ 
ِ بتعلمِالغلط صناعةِ القوان واألصولّ ي حممشن جعخيىش عجنمتلكق قنفَّـ عإل ؛ِ  هذه ا ي
ن عمل معخيمب  نهنشي جلخص ُّـجهبهتي جلمف مخمثمثىغ عحلو نخميطقغو حكمبمثهبملوجعهيجييعغ يث َّـهسيظ ي ستلكمغ

م ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل  عهثخل نظظ شخصيخم م بمواهبهم ا ّفإن  كفايةِةّ ن ال ،َ ا ن   و
صناعة ادةُلو هذه ا ةِ من ز مٍ بص  . 

  ء  ؠء ؠّد )٤(
يهن حفالم هنلك معمئيطن عمعٰهِّـ جنمتلك عف هنخيمثمتمل:ي ه ظن َّـىعن عجنمهمتلكجلمل جنمثيغ حصلك هن يي ي نعهثخص ي

عف عف عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذيهن يَّـلك معجهب هن وضوع :نجنىعع خملكم. ي نعجنمئمثلكق عجليطمظي س   ُل
صناعة ءِهذه ا دودا   ٍ ناول خاصً هانُ به صناعةُقّ ما تتعل ُ، بل ت  ِ ال

دل تِوا تِها بإزاءُ، فموضو وضو سائل،هماِ  سائلِها بإزاءُ و  ّن مباديهاإ بل هما،ِ 
 .يخفمئيطهنلكغ عجليطم نعجنمقَّـلكن: ظه باديهما ٌشابهة شي هنمئيطهنلكهتلك:ظه

صناعتَغ   ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل: ظهتان، وهذهّ حقيقي عجنمقَّـلكن نعجليطمّ أن هات ا
شابهة هملي نجنمثسمن نعخمخيمثٌّة ظاهرٌةّصور َألن ا رواِجّ سب ا  ً، كما قلنا سابقا،ِ والظاهر 

ِ قوةِ ضعفِمن جهة ميّ هِ والقصورِ ا  .ّ ا
واد صناعة هو شبهاتِذه ا ُ  ا ي نخميط معمئيطن مض ش عجنت َّـ هن هنبلكفع عآلخممثسملّ
ي ُّـخيتمئيط هبلك آلشلك معجهب عجنمثمئمثمتمثهَّـ خمٰهلكُّـلك مملكقجعمل:  حصلكيمهمتمعخييعُّـ عخف يى لكغ ظن و

قعغ مض عجنحيلكَّـيعش حممثميلكجنيش حممثهتلك عخفستيطم جمحقن ق مخمثمثىغ قجن عجنميحق جعخل هنلك طيعخفجههت  جنمئمه
ق هثهييغ عخفشَّـ َّـ  .ش ظن جنميحق قجنيستيطم نجعخل هنلك َّـ جمحقنش ظن جنمئمه

ونعخفجهلكهبمل عهنلك هن هثلكجفمثمل ه هنث هنلك جن مملكن عجنمبهيىح هنجهجكمملك ظن مصلكقع حملكخكتب شوملي جنهيحيمثي ه
ش نعهنلك هن هثلكجفمثمل وعحللكم حممث ُّـي وش هنث هنلك جن نض هنلك جنمثيغ جعخيمبملوملي هنخيمت ه جلمبملي  . نهثح قجني

يش آلن هنلكفغ عخفميلكجنجيمل َّـ عخفميلكجنجيملنمعهيمهمث ظحكبلكغ عيخكتبلكن ُّـمسجخ مض ظمتلكجلمل  ي
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رمثيبعخفجه  .هتلكغيهتلك عخفجهبي نظرشلكغيهتلكغ نعجن

وهمي ه نَّـ جلمف هنلك قمميعن عخفمهمت حكلكجعمئلك:اتّوا رمث: ي ف هبلك عجنمئٰهلكُّـلك عجن مل يعخفمئمه
غش حمال ُّـمئب ي عي هنَّـ خمٰهلكُّـلك مملكقجعمل. عجنخنحممل َّـ ُّـمئيض هبلك خمٰهلكظ خكيطُّـيط عجنمئ يظن عجن ه ي

يضيطَّـلك جفت هن خممثلكن عجنمقَّـلكن جلمف حفالحمهتلك عآلهثسلكن مض يعن : ه نذجعمتلك حصلك هنثلكي نخممبمتلكي
و هنمثمنوعجنمبمث ي ُّـستجيمث ظن ُّـمتلكن مض عخفمئمقغ عمل مغلكهثمك خكخيس هش هن ظن عخفمثمن مجلكفي  ي

َّـي عي نهنلك قجن. نَّـ ُّـستجيمث ظن ُّـمتلكن مض جعمثت عمل مغلكهثمك عجلخصف غ عجن ي هن ظن شيجنمئ
ه جعمسهث مجلكفه جفلكمميعجنمقَّـلكن عجنخيمئحل  . جمحقنو ني حميعم جعمثمت نجعخل مجلكفي

عف ظمتلكجلمل عخفمي:نعحللكظ ي عن هن رمثيلكجنجيمل َّـ عخفجهبي ناه  لكغ يهتلكغ نعجن ّ ما ب

ِمقدمة تّ صنا وهميِ ا شبٌ داخلةٍ من وجهُاتّ، وا ِوهم اِ، باعتبارِهاتّ  ا ّ فيها أن ّ

عقوالت مِا ا ح حسوساتُ    .ِ ا

)٥( ءؠ  ؠءآ  
صناعة  ذه ا زِو طابةِ  صناعةئ جزءان    ِلعمود) هماُأحد: (ِ ا

طابة غالطة ها تقتِ، و القضايا ال بذاتِا ي ظن : قمميعهثلك مض جعحهن عخلجيلكجعمل.َا
ف عن ظن ظمغىغعظ عخلجيلكجعمل حمال معمئتٰهمث جعمتهيسهتلكش عجنخيهب ي جعمتهيس ُّـمئتيض عآلخممتلكلش نظهنلك عآلجل
 جل خمٰهلكُّـلك جعىععهتلك هم هن ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل جلبلكقغينعجلىغظ عآلن.  جنسخممتلكلهملألي هنهتمثينعهثخص َّـ
ف مض عخلجيلكجعمل هن جفمثهن عخمتٰهلكأل جعىععمع عآلخممتلكل عخفميلكجنجيمعمئتيض ن مملكجنخيهب نحصىعع . مل حمتهئ

سمُو نفس: خملكم بكيت، ول صناعةَأجزاءها  ا اتيِ ا  .ِةّ ا
طابةِألعوان) ثانيهما( غالطةِ  ا ورِ بالعرضَ، و ما تقت ا  ُ، و األ

ارجة بكيتُا يعِ عن ا ش ل خاطبِ،  شِ  ا شو ر أِ و  ِ واالستهزاءِه بإخجاِف
ك و ذ ما به، و سم. سيأّ  صناعةَأجزاء: هاول  .ِةّ العرضيِ ا

بحث اَوقد عقدنا ا اتيِ  األجزاءَ اآلَ ا بحثِةّ ا الثَ، وا  ِ  األجزاءَ ا
  .ِةّالعرضي
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ءؠ ؠ  
ّؠؠ ءؠء ؠآ  

  
َاعلم أن الغلط وّ بكيتِ  نفسَاقع ا غالطيُ، وهو القياسِ ا  َأن يقعّإما ، ّ ا

ِ مادتِمن جهة قدماتُه و نفسّ ِ ا فِ صورتِ، أو من جهةّ أ نهاُه و ا  : ظه ب
هت معايجعخل عخفمئيطهنلكغ  ن خكبمثهتلك : ظهً،أو من ا قغ هنخيلكش حممثهئ ه هن عخفلكفغ نعجنمه ه ي

قغ يجعلكحل هن جفمثهن عخفلكفغ نهن جفمثهن عجنمه ُن هناك غلطا يقعّثم إ .ي ً ن ّ   القضايا و
ه نعن مس ُّـتمسجن هنمتهتلك خممثلكق: ظهً،ف قياسام تؤل  .ي

ُثم الغلط واقعّ ِ  مادةُ ا  :ٍ أنواعِ  ثالثةِ القياسّ
ي هنلكفغ عجنمئمثلكق عخفميلكجنجي: ظه،هاِ كذبِمن جهة. ١ ست ِ نفس ي ها وقد أل

ُ

صادقة ي جعلكخفمئيطهنلكغ عجنمقَّـلكهثمثه َّـ خكبمثهتمل: ظه،ِبا ست ِها  نفسِشناعتأو  شملي ها وقد ا
شهورة ي جعلكخفمئيطهنلكغ عجليطجنمثه َّـ خكبمثهتمل: ظهِ،با  .ملي

ست غِمن جهة. ٢ َ أنها ل يجةّ عف ي عي ً واقعاِ ا يظن عخفميلكجنيش ُّـحيهتيع ظن َّـىعن عخف ي ي
ن هنمهلكفقغ هنعخفمئيطهنلكغ جمحق عجنمتتمثجملش حمتهئ غي ِمع توهم: ظن ممخص خملكم.  جلمف عخفجيمب  ّ أنهاّ

عف نعخفمئيط:ظه ي عخف صادرةُفتكون جمحق عجنمتتمثجمل :ظه ،هاُغ شهنلكغي طلوبً   .ِ  ا
ست أعرفِمن جهة. ٣ َ أنها ل يجةّ ُأنها أعرف هن عخفميلكجنيش  مع ظنِ من ا هن  ّ

 .عجنمتتمثجمل
وع َثم إن ا ّ كذب (َلّ األوّ شناعةُوهو ا باسُ أو ا صادقةُ واال شهورةِ با ) ِ أو ا

ونًوهو تارة. ِه من جهتُغالطات اُ ما تقعُ وأ،ِ األنواعأهم لفظِ من جهةُ ي  ِ ا
عِوأخرى من جهة ن عخفميلكجنجيلكغ جنهيحيمث ؛ ا ُّـهملينحصىعع معهئ  .هملي نهنخيمت
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لة  .ِ الغلطِ أنواعُفهذه 
ن ُثم يم ل عجنثلكذ نعجنثلكجنهن : ظه، األخرىِ األنواعُ إرجاعّ  من ِ الغلطّح عجنمت

 ِ من جهةِإ الغلط  لي جفمثهن عخفلكفغيجعلكجلتبلكق ظن عجنبحهن مملكن هنل  ِ القياسِ صورةِجهة
ع ُفتقسم. ا غالطاتُ أنواعّ سِ ا  . ممخص خملكمّ إ قسم رئ

لفظي. ١ غالطات ا   .ةّا
غا. ٢ عنوا  .ةّلطات ا

ث  :فنعقدها  
)١( ّءت ؠءؠ  

عل عخفميلكجنجيلكغ معيعمغ عمل خمسهبخل:يمعمئيطن  غمل نعخفميلكجنجيلكيعخفميلكجنجيلكغ عجنمبهيحيمث: ي ظن ظهث
ُّـ ن ينحمهتيعحكهتلك عخفمهمت. ومل جلمف ظخمسلكنينعخفميلكجنجيلكغ عجنمبهيحيمث. مليعخفخيمت يخميطق    مض عجنتهبهتمثيطي

 .يعخفتمئيطن نمعيعم قمميع ظهنثمبتهتلك حصىعن عآلجعحلكغ
و ظن عخفميلكجنجيلكغ ي معمتحخن مض جليطف:ش نَّـونَّـمتلك هثجهحق عمل هثهئتمل و هنخيخلي ش حمال ُّـتبلكفق عمل ي

عجلهتلك ن مض هنمسهنشيظقَّـلكهثهئ ظهث عقع جليعحممتلك عخفميلكجنجيلكغ نظهث  هنمتهتلك مض مصلكم عيحكتيطيم و هثهئ
عجلهتلك ي ُّـهبهئ جفخنَّـلك مض جليطفشنعجنمئمثلكق و هنخيخلو جع ظهث عل عخفجلكق . ي نَّـىعع هن خمبمث ظهث

ظ عجنمث جلمبخصعهثلك  ينعيحكتخيلكقغ نعجنهئمتلكُّـملش حممشهث عهثخص مع ي عن عإل معخيلكمل جلمبمثهت(ي  )قض
عل عخفجلكق جنمثيغ جفخنع جلمئمبمث:ي جحلك ُّـخيمتطجعلكيحكتمئيععظ مض قهنلكش ي ظن عحلخن مض ظهث ه ي هلك ي
ش جع عحلخن حممثهتلك عحكتمئيععألوُّـهبهئ عضلكحممل خظ علس عجنمث  ه ُّـهبهئ ظن ُّـٰهلكم عجنمثهتلك ظهث

عل عخفميلكجنجيلكغش حممشن .  هن عخفجلكقعغ نعيحكتخيلكقعغ نعجنهئمتلكُّـلكغهمغيطُّـيطغ ينممىعجن ظهث
عل عجنت قمميعغ ظ عجنمث جلمبخصظ عخفمتجي جعلكيحكتمئيععظشعآلهث ينَّـىعع ُّـخيمت ظهث خميط . ي َّـ هنلك مع

عل مغيط ظهث نش ممخص هثجيط قجن مض عخفمتجي عجنمييعمحيتتب ظحفيعه سمه جلمبمثهتلك عخفهمع  ي مض عجنخيمب
علىجفمثهن نمغ هيطغ ظهث ي عل عجنت هثىعمميعو  .َّـمتلك َّـلك ظحفيعه هن عخفميلكجنجيلكغ ي عقمعبلكك حصلك جعلكآلهث

َإن الغلط لفظَأن يقعّإما  ٍةّ لفظيٍ من جهةّ فردِ  ا بِ ا ر ِ أو ا
ّ:  
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لفظ:ُلّاألو فردِ ما  ا  :ٍ أنواعِوهو  ثالثة. ِ ا

لفظِ  جوهرُونما ي. ١  ضسع نذسشظ يف صسط نذشسظ أل يف ضصئلق يأل : ني،ِ ا
اكِمن جهةيف جصذق يأل يف نخطنبق  س . ً من معَه ب أِ اش اكّو  َاش

 .ِاالسم
ون.٢ لفظِ  حالُ ما ي تِ ا  ي يجصو نذشسظ ينهلصئض رطتكظ،هِه  نفسِ وهي

يرص نخ هذف ممص ضك رطتكظ ينإلخطنن ينذسصخق ينحسسكو يبصذلرضف ض نذشسظ ئ هبصآل
سبب ا مأل يف صسكق يجكضطى باه  الش ك  ِادوذ

ّ
 خشق نذشسظ آلنى: ني ،ِه ش

آلل يذشق ضصئلق ختلشف رق جصويينجط  . نخ نحطي ذام حصصيت بصصصقآل
ون. ٣ لفظِ  حالُما ي تِ ا آل ينصام ألحكصنٍّ هنحخآل يذشق أل ذككضِه وهي  آل حصهجضآل

سبب:  ذام دصول يضصئلقآلخق رصهتق ن  ورِول رضةٍ خارجةٍ أ ك .  عليهٍ عنه  وذ
باه سببِالش  . يحصصيت هذط نرلشلقل ذصذطدع ينذشزض،ِ واإلعجامِ اإلعرابِ اختالفِ 

 ني لآل ني نخ رصهتق يضصئلقل رشق رص ضطجع نخ صسط نذشسظلنذسشظ يف نذشسظنهىل 
 . خشصشامآل خصهكضآل حصهجضآلنخ نركه
ا لفظو ني نذسشظ و  ا م:ا بِ ا ر ِ ا

 ً: أيضاٍ أنواعِ وهو  ثالثةّ
ون .١ يبُ نفسُما ي غالطةِ ال س . َ يقت ا ماراةّو  .َا
ون. ٢ ُتوهم ُما ي يبِ وجودّ  صسط نذحذصض أل ضسليض آلنى: ني . يقتضيهاِ ال

آلنصق ضلكضق يجكه نذحذصضآل نأل نحسصذزض  م دسظيتسزصقآل نأل ط ييف نذكندع أل ضكجلآل
ون ك بأن ي يبَوذ ُتوهمً معدوما فيُ ال وجودّ ٌ أنه  س . ّ يبّو فصلَتر ِ ا

ّ. 
يق يف نذكندع رسزقآلنص: ني آل ذششق ضلكضق يجكه نذحذصضآل  .آل

ون .٣ ُتوهم ُما ي ق آلنص: ني ل يضطن نذشكه خشط نذشكه نذكصبف.ه يقتضيهاِ عدمّ
آلنصق ضلكضق يجكهآل نأل يضكجط تطذصض  مآل دصلكضق خطرقي نذلسزصق يأل ضكجط تطذصضآل

ون ك بأن ي يبَوذ وجودا فيُ ال ُتوهمً  ٌ أنه معدومّ س . ّ بَتفصيلّو ر ِ ا
ّ. 

غالطات لفظيُفا تيبْ، فلٍ أنواعِةّ  ستُ تنحـ إذن ـ ُةّ ا ها بال تقدمِ إ ِ ا ّ: 
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اك االسم.١ غالطة باش    ا
ي ظن عخفيععف هن عخكجكعم عيحك جنمثيغ هنلك :يخفمهمت َّـمتلكيُّـتٰهِّـ هن حفالم هنلك قمميعن ع

م نعخفيعخض نعحلمئمثمئمل نعخفجلكقيَّـ عخفمئلكجع جنمبهيىح عخفختيس ي عجنت معمئيطن قمميعَّـلك ش نعخفمتمئ
 هنخيمتلكن :ظه. يمش جع عخفيععف جعلكيخكجكعم هنخيمتلكن عآلجليمض عجلىغظ عآلن مض معمئسمثخصغ عآلجنهيلكل

ه عجفيط عجنىعه معجهجكم حممث جليطل  يعجنمبمي عظ وغ هنخيلكنينَّـ عجنمبهيىح عجن   ل نض حصلك ظن يهحك
عظ. يي عيظجيالجف َّـيعن ظن مض جفلكجن ل  مملكن هنمتجهمس عيخكجكعمهحمس  ل مض عجنمبهيىح مض مغ

م ظن عخفيعخض ظن ي ظن جعسبمك عجنمبهيىح عخفختيسيجعسبمك هنخيمتلكن عيظجيالجف  ظن عخفمتمئ
 :ش ممخص خملكمعحلمئمثمئمل نعخفجلكق حمهت عخفيععف َّـمتلك

راد س ا اك هناُل اك ش مض عخفميلكجنجيمل باالش لفظيَاالش تقدم ا َ ا زءّ ِ  معناه  ا
راد٣٧ صِلّاألو ونُ، بل ا لفظَ منه أن ي اللةُ ا ا  ِ صا  ً من معِ  أً

عظٍواحد م عجنمث ظن جعمتح ه حك م نعخفمتمئ  مملكن جعمتح عحلمئمثمئمل نعخفجلكق ظن جعمتح عخفمتمئ
اءٍوّأي ب نعيحكتخيلكقغ اللةِ من أ سببً، سواءِ ا نت  لفظيِاك االشِ  نَّـ  ّ ا

قل يعيخكجكعم عيظجيالجف جازِأو ا يهِ أو االستعارةِ أو ا ش شابهِ أو ال  أو ِ أو ال
قييدِاإلطالق وِ وا ك ِ أو  يهن عآلحكبلكغ عآلحفيعه عجنت ظخهثلك عجنمثهتلك مض هنمئيطهنمل  ذ

 .َّـىعع عجنهئتلكغ
خم عآلهثسلكن مض عخفميلكجنجيمل:يحملكخفهت عجفيط جعخل هنخيمتمثخل ُّـ  نهن .ي ظن عخكجكعم عجنمبهيىح عجن

يمثمل حتيعُّـيع جض عجنمتىغعلش نَّـ هنلك هثهسمميطن مض مم ظجعحلكجغمتلكش حممشهثلك عقع ظقفهثلك جعمثلكن يَّـمتلك معمسجخ ظر ي يي
عحم نعخفخلكجن حممثهتلك نظفجنمل عجنجييعحمخلوهنسمسجنمل ي يجعيط ظن هثحيطف جض عجنمتىغعل شي نقمميع عخف ي ي

عحم نخفوجنمتخييعم خف خم.  هثخلكجنو هث ينحتيعُّـيع جض عجنمتىغعل ُّـت  جلمف هنخييعحممل عآلجنهيلكل ي
عقفغ مض معمب ف :ه هنثالط عخفسمسجنملعجن مغ ي عقع ظقفهثلك ظن هثخييعم جض عجنمتىغعل مض هنسمسجنمل ظن عجن ي

هنملخف) ص( مظ عخفمتتحيهبمليش خمس عخفمتجي عخفسهب جعل عخفمتحي .ضضصش كصف: عجن
.َّـىعع عجنهئتلكغجعحسمك ش ضضصك )ص(
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و عق جن جليطغ هنخيلكنط جلمبمثمتلك ظن هثخييعم هنخيمتلكنشس عجلتبلكقهن ظهظظمث ف عجنىعَّـمتي مغ  ي مملكجن

ف عخللكقمغ مغ مينعجن ف ظظمث: ش حمخيمتيطهنلك هثمئ مغ هعن عجن جغلكق همس هنمتجه: ظهشي ي حممسه شجن
ف ط ظَّـ عجنىعَّـمتونمغ هن:ظه( ي َّـ  ط) هنمهيطعخم:ظه( يمغ ظن عخللكق) هنهيهت

ف هنجهجكم مغ هنممىعع عجنمتىغعل مض ظن عجن هي ط خملكم س هنخيمت هن يش نظهث هنمهيطعخم ظن هنهيهت
هنت خمس عحلهئهبمليعحلهئمث هنال  : َّـلكفه عجنسبىغنعقه مض هنمتحي

هن هن ظجليعم عآلخكمثلكظ يهنهيهت ى ى ونمممتهتللل مض جملكُّـلللمل عخلهيللللكظ  يو ى ى يو   ى
ف نعضِّـ:ظه مغ ن عجن ى جنهئ ممه هنهيهت  ني معمتلكمض شمتهت نهنمهيطعخم مض جملكُّـمل عخلهيلكظي

ف ظظمث:ينخميط قمميعهثلك مض جضمب. جعخل عخفجيمببخل مغ ه ظن هنمهيطعم عجن هن هنجهجكمي  ه نهنهيهت
ه م. سهنخيمت هنجنهئمت عقع مس حتيطف جض عجنمتىغعل ننمغيطغ جعخيٰهلك ُّـمئ ي ي ف ظظمث: ي مغ هعن عجن  ي

هنجنمثيغ عجلتبلكقُّـلكش مي مغ: ه نجعخيٰهلك ُّـمئ ش حمال معخييعم هنلك َّـ عخفيععفش هن سف عجلتبلكقهيعن عجن
ف عجنمئلكأل هظهث ظظمث(: يظن هنمئمه ف عخللكقمغ)ي مغ  يظهث(: ش نهنيععف عجنمئلكألي َّـ عجن

ف عجنىعَّـمت)سعجلتبلكقه مغ ن عجن مظ ينجعخيبلكقغ عحلهب عآلن ط ني هثىغعل جعمثمتهتخصشي َّـ هنهيهت
مينعجنجهلكأل عجنمهمتلكجل ل هثمئ ض ن خممثيطع جنمبهب  :ه عجنىعه ُّـهئ

ف جعلكحلهب عآلن مغ ف:ش ظهومظ جنمثيغ جعمسظمثيعجن مغ ن عجن  . هنهيهت
ف جعلكحلهب عجنجهلكُّـ ظظمث مغ  . هنمهيطعخم نجفمئمثمئت:هش ظهعجن
 ظجغبتهتلك و هثهيلكَّـلك جل عإل معخيلكمل نهنو نعخلالم جعخل هنشملينممىعع عجنمتىغعل مض عخفيععف هن عخفلكَّـمث

همشن عجنمتىغعل ُّـبمئ خملكألخص هنلك حمشجن ي مس معخييعم ظن جنمبخصَّـمثي يمل جعلكخفخيمت عآلحفيس يعخفلكَّـمث: مل عظجيالجفخلي
ط نعخفلكَّـمث عغ هنلك َّـ   عجنحنظ َّـ َّـهنلك جع: ُّـيععف هبلكنيمل جعلكخفخيمت عآلجل ينَّـ هنلك ُّـمئلكم مض مغ

يمل هبىعع عخفخيمت مملكهثمن ظجل هن عخفلكَّـمثينعخفلكَّـمث  :ولك قعغ هنمهلكفُّـ جغالجغمليش آلطميمل جعلكخفخيمت عآلني
 .يمل جعلكخفخيمت عآلحفيسي عخفلكَّـمث.ص
ُّـ.ص فُّـي عحص مغ ن عخللكقمغمثمعمل عجنت يمل عجن  .مثتيت عهثي معخيلكمل هنلكَّـمثيمل جلخل قعهتلكش مملكحليهئ

هنملش خمس عحلهئهبمل) ص( .طضش كصف: خف عخفمتحي
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 . كخصطظطم وكسطي شن مجضطضط شصضوه كسشعه.غ

يوقه شغكل كسضطيف ششضطظط كألحغ كل كخططظ ي سهع وقه شغيشطظطظ زطإل تشطر ي عي
ىششضطظط كألذم زضي ثطبطظ زطمك يف ششغزظ مسك ذخ حتغعغ حمل كسضغكنع يزططوس.  سه تشطري

ي بر كآلمكفع ومل ظعل كحلقىم تطصى كخشغسظ سطإلضظيغيمل ظ  .ال شف قو شن كسشغزري
يظع زطه كألشغ يظ كذطططمعي ذضعشط طصوه كخطظط:ىع شطاليوسعك كسضغكن يف كألشغ كيذطططمو

ي سه ذعك ششطهيذطططموكي ظف ي بطذطططم كسشصالف سطذطططم كخضصطهع زضل ظي بصغم كسصطمم قي
ي ظي زخ مسك شن ششطظ كيذطططمف قه ششغزظ سل مسك شطوسهق  .ي ذخ حتغعغ حمل كسضغكنىصظيي

 عي يبع زطضط شن حتععع كخصشول شن كسضصغعوظصعك كحلطه يف كخلالزطك يف مجطف كسشضوه
 .ظ وكيدطعيه ذخ كألثططك قو كسضصييوه يف كألبططل كسشضضطذضعظط عضصن كسعح

ىقه سطخك شن كخصطسشطك شغجشضط قر كيدخكن كي . ي بطخشضى كسعو بطضطهيدضيي
ى سه ششطه شطشعلكي وجول سصغ:قو ي  قحغع ى وعصشع كسضطيف ششضىىع عصشع كخططظ ششضىي

ي عصشعه كسضطيفع بطذطططم قه ى حطظ عصشع ششضى زخ كخشضى كسعوعسطخططظ سغقعطه تشطر
ظحمل كسضغكن مل ظغ  فظي كسغقعظ كسصضططهظ قي ومل عشغن ظل كخغكل كسغقعظ كسطسععمي

باهُوأ اسِ اش  ُ يرجعِ، العصورِهم من أقدمِهم وخالفاتِهم ومغالطاتِ وغلطِ ا
احية لفظيِإ هذه ا ُ، ح أنه نِةّ ا ّ كيمَقلّ َ أنه وضعِ عن أفالطون ا ًتابا   كّ

غالطةِ صناعةِخصوص نطقِ دون با أجزاءِ ا  من ِها  هذا القسمَ وح،ِ ا
غالطات لفظيِا  .ي أله كألسضطه كسططسطظ شغجشضط قر ظعك كسصضم با األقسامَ وأغفلِةّ ا

زمِومن أجل ن أ ءُ هذا  لباحث أن يوضحوا وٍ  عبّددّ  لفظَوا ا  ِ با
ثهم قبل ِعن مقاصد مّح، ٍ  ُ ال يل ا ى ططسشط زخ وكضع ِه  عواهنُ

هَ إطارٍ لفظّفإن  فكخصشول شضه تلف اص اه ا ي قد   ِ باختالفُبه ا

. غغع مغل: طهع قعظ كإل جوكلو قشذمحطق خمطوهع ظل حصضظ شطشطس) ع(
.فعغم: عطعظ كحلصضظ) غ(
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ئاتِالعصور  .ِ، بل األشخاصِ والفنونِ أو العلومِ أو ا

 آراء وذظ احتشسط. شد ارصصي خن ارتسسح بضرظأيظًزثال ورد يف رتض ارسظ
ٌد يف ذصم احظاد بضرظأي، زع اتسضذصم خح أن ارشظآن ارشظظم ذضبلَي احظرختّزسرس ّ ّ 

ٍرشسصم، وأصه ظششن اختخظاج زسضصصه زن خضطظه، وأصه خح أذسضم ّ زصض ّ، صشخٍ أربسطّ
 :رك خح ارصحو ارتضيل

ّ تششف ارشول ذصه وال ٍ اهللا تسضد بضرسشم به، ذال جيوز ألجظّ زض احتع:أحددخ
رساها قل : تسضخي زسظذته، وذرك زثل ذوره تسضد يان  ساعة  ونك عن ا ْسأ ُ َ َ َ ََ َْ ُ َْ َ

ِ ِ
َ َ

م  ي سماوات واألرض ال تأ قلت  ا ِوقتها إال هو  ليها  ما علمها عند ر ال  ْإ ُْ ِْ ِ
ْ َ َُ ْ َ َِ َ َ َِ

َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َِ
ْ َْ ُ ْ ِ ُِ

ما علمه نها قل إ نك ح  ونك ك سأ غتة  َإال  َ َ َ َُ ْ ِ َ َ َ َ ََ ً
ِ ِ

ْ ُ ْ ِ
َ ََ ْ اس ال ْ ن أ ا ِا عند ا ول َ َ ْ َ

ِ َ َ ِ َ ْ ِ
َعلمون ُ َ ْ ّذرك هلض احتع  وصحو)١٨٧: األخظاف( َ  . اهللا تسضد بشسظذتهّ

َ زض رضن خضطظه زسضبشض حسصضه، ذشل ز:وثخخخخخ ّ ن خظف ارشسط ارتي حوخض خلض ً
م ...: خظف زسصضطض، زثل ذوره تسضد ق ذل فس ال حرم ا إال با قتلوا ا ْوال  ُ ِ َ َ ْ ِ ِ ُ َ َ

ِ
َ ْ ُْ ُ َ َ

عقلون م  م به لعل َوصا ُ ِ ِْ َ ْ ُْ َُ َ
ِ َقل هو  : وذوره تسضد)١٥١: األصسضم( َ ُ ْ ٌ أحدُاُ َ َ 

 .وصحو ذرك )١: ارتوجصظ(
: ًال زثل ذوره تسضدّ ال ظصبئ خضطظه خن احظاد به زسزٌ زض طو جمشل:وثخحثخخ

ُوأقيموا ا َ َة وصالَ ةَ ز َآتوا ا َ اس حج : ذورهزثل و )٤٣: اربشظة( ُ ِو  ا ِِ َِ َ َ

يت من استطاع إ ْا َ ِ َ َ ََ ْ
ِ ِ ْ َ يالْ ًه س

ِ َ شأ جنات : وذوره )٩٧: آل خشظان( ِ ي أ ٍوهو ا َ َ ََ ْ ِ َ ُ َ

شابها  رمان م تون وا ز له وا تلفا أ زرع  خل وا ًمعروشات و معروشات وا ً
ِ

َ َ ََ َُ َ َ َْ َ َ َ َُ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ
ِ ْ ُ َ ْ َ ْ

ٍ ٍُ َُ ََ َ

مر وآتو مره إذا أ وا من  شابه  ُو م َ َ ََ َْ َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ ُْ ُ ٍ ِ

َ َ ُ َ ب َ فوا إنه ال  ِْا حقه يوم حصاده وال  ُ ُ ُِ
ُ
ِ ْ ُ َ ِ ِ َ َ َ ََ

م َا ِ ِ ْ ُ ّ وصحوطض، ذضن تسزصل أخظاد ارزالة وخظد ررسضملض )١٤١: األصسضم( ْ
  ال ظششن اختخظاجه، يف ارظرضة ورشوخه وزشضدظظ ارصزضبّ زصضخك احلطوتسزصل

ّ زن جصط اهللا، ذتششف ارشول يف ذرك ٍ ووجيّصح اهللا خشصه وآره ّببصضن ارصبيّإال 
 . رهًط زصه، وظششن أن تشون األحبضر زتصضورٌ هلصوعٌحسض
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ن ه هنلك مملكن عجنمبهيىح هنجهجكمملك جعخل هن:ورابرشص خيمتمثخل حمخص قعف جلمتهتخصش نُّـهبهئ ظن ُّـهئ

ومم نعجفيط ي هنمتهتخص هنيععفعش حممشهث ي ُّـمتبمي ظن ُّـمئيطي ي مه يعن هنيععف عإل حممث : ن ظجفيط جع حممثمئ
م هثبي عي جعخيىش هنلك ستهب نو ظن عهنلكنالجعمئ مو هنخيمه يعن عجنحيلكَّـيع : ش جع ُّـمتبمي ظن ُّـمئ

ش نعإل ويطلي نمم نعجفشوقلستهب آلهن ن هنيععفع جلمف عجنتهيمهمث ق ظن ُّـهئ ظجلمب ه ر
ينهنت مملكن عجنمبهيىح هنجهجكمملك جعخل خكمثألخل ظن هنلك قعف جلمبمثهتخصش نفم عجنيطجنمث جلمف ظهث . جعلكخفيععف ي ه

ق ظن ُّـيعُّـيط هنمغهتلك نعجفيطعش مغلكق ظن ُّـمئلكمي عي ي ر عخفيععف: ه  .يعهث َّـ
عَّـيع عجنمئيعظن  ينجنخيمب آلمغ َّـىعع قَّـمك جعخيىش جلمبخصألمتلك عمل ظن عيحكتهيلكفغ هن مك ي

يهيسحقن جعلكحليطُّـهن نعجنيعنعُّـمل حممئيش ني ُّـهي يش نعقع مملكن ممىعجن حمالجعيط هن معهعجنهئيعُّـ قظه ى
هش يجفتخصم ظن عخفخلكلكمك هبلك ُّـيعُّـيط خكمثأللك جمحق هنلك ُّـتبلكفق هنخيمتلكن هن يجعلكجنمبميمل ظن جعلكجنهيهت عجنخييعمض ي

ل مض عجنتهيسحق جعلكجنيعظه خم حملك هن عجن ش حف  .هعجنمبميمل نعجنخييعمش نظَّـ عجنبمثمن ظجليعم جعخص حممث
ي ظهث جنمثيغ ي ُّـتٰهِّـشجنهئ جلمتيط عجنتيطخممث مض عجنيعنعُّـلكغ عجنمتلكَّـمثمل جل عجنتهيسحق جعلكجنيعظه

ه يش نعهثخص عخفيععف هنخيمتلكن عيظجيالجفيعخفيععف هنمت هنخيمتلكن عجنمبمي ي نقجن آلهث مض قهن طي
 ل نَّـ هنيطقحكمل ه ضخهبمله مملكهثمن َّـمتلكم هنيطقحكملجلمبمثهتخص عجنسالنعآلهنلكن عجنبلكخميع نعجنمهلكفم 

وعجنيعظه مض خمبلكم هنيطقحكمل عحليطُّـهن ل معهي عجنمئيعظن جلمف ظحكيغ و هنخيمثمتملي يش جع معهي عآلحكالن ي
مملكن  جلمتيطهنلك ظهثهئيعنع معهيسحق عجنمئيعظن جعلكجنيعظه  عجنسالنجلمبمثهت مليحملكآلألهب. جلمف ظحكلكق عجنيعظه

عجليط  هنيععفَّـ عآلخكلكقغ عمل هنيطقحكمل عجنيعظهش نجنمثيغ هنيععفَّـ عجنمتهت هن معهيسحقن جلمف خم
َّـلك ي ُّـهبمن عمل يعجنمبميمل نعجنمتح نعجنهيهت عجنخييعمض ق نهثح شش حممشن عيجلتخصف جلمف َّـىعن عآلهن ي

   ف جعلكجنيعظه عجنىعه ُّـثبت عجنمئلكأل جعيق جض عجنمتىغعل نجعمثلكن عخفيععزلك مس سيعيجنهئ خف. وعجنيعظه جعحنظ
نخم عخلالم جعخل  ل  َّـ جمحق عخفخيمت عجنىعه ُّـيعُّـيطن عجنمئلكأل جعلكجنمتهيهجفمثهن ُّـيعُّـيط جع هنخيمتل 

ال ني قُّـمك ظن هنيععف ممشعجنيعظُّـخل نهثح هثمتهي عجنيعظه عجنىعه معخيتهبيط .  هنمتهتخص جمحق عيحفيعي
ه يجلمبمث معمب عخفيطقحكمل عخللكظملش نهثثبت جعهبخيمتلكن عجنمبمي  .ي

خ مغخيهييع جضعجنتبمثلكن مض معهيسحق عجنمئيعظنش ظجع )ص( .ضش كصف: هبيط جع عحلس عجنجي
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ن ل مبمتلكممخص خم ل نهنث َّـىعن عجنمتىغعجللكغ ظلك مض عآلجعحلكغ شخضيعه مض مجمث عجنخيمب ه حفمه

ش حمالجعيط ظن هثسمسم مض عخفمئيطهنمل جلمتيطهنلك ُّـجيمب عجنبلكجفهن يعجنخيمئمبمث عض يملش آلن حتيطُّـيطَّـلك جعمثيط عجن ي ي
ف ظن عخفلكَّـمث مغ ف هنمتهتلكشهمل ظن عجنبسمثيش هنثاليمممبهبمل عجن عجفيط (: نممىعع جلمتيطهنلك ُّـمئلكم.  جل عخفمئمه عجن

ف هن)هنعجفيطي عي ي ُّـمهيطق هنمت عجفيطش عق جن هنخيلكني يجعيط ظن هثهيهت عخفمئمه ه هنتخييطفغو عجن  حممثجيمب شي
عجفيط عحلمئمثمئ جلي نعجنخييطفهيجلمف عجن ك شي نعجنمت عجفيط جعلكخلمه ن نعجن عجفيط جعلكجنخيهب  نعجن

م خكخيس...مثملينجعلكجنهئمب  نُّـمهيطق ه ظهثلك نعجفيط:ه نخميط ُّـمئلكق قجن جلمف عآلحميععف جفمثهن ُّـمئ
ههنمت ممثحق حصش عقن. هن عآلحمخيلكم عخفختمبهيملي عجفيط:  حمخص َّـ هنيععف عحلهئخصظ هن خم  ي عجن
عجفيطش هنعجفيطي عي ُّـمهيطق هنمت عجفيط عجنىعه ظيطق هنمت عجن ف هن عجن يط نيجعيط هن حمهت عخفمئمه

ش جفمث عجفيط عجنىعه ظيطق جلمت عجفيط َّـ جعسمثيش عحلمئمثمئمل عجنىعه ومتألىع نهن عجن يُّـهيهت ظن عخفيععف هن عجن
عجفيط عجنىعه ظيطق هنمت َّـ مم  يظيطقغ جلمت مم عآلخكمثلكظ نَّـ عإل معخيلكملش نعخفيععف هن عجن ي

عجفيط ع  نظيطق هنمت جللكمس عآلهنهئلكن نَّـ ه جعسمثيشهحملكإل نعجفيط. يجنخييطفهجللكمس عآلهنهئلكن ي عجن
عجفيطينهبىعع ُّـتمتمئ. هنعجفيط و نظهث ُّـجيمب جلمف هنخيلكنشِّـ هنخيمت عجن و هنتخييطفغي ي هن حتيطُّـيط ظن ينيجعيط شي

عجفيط مض جعلكغ عآلجليطعفش ممخص ُّـيطم عجفيط عجنبسمثيش ي عجن م ظهنحق عخفهسهنمتخليعخفيععف هنمت عجن   جلمبمث خم
م عن عإل نعجفيط:  حممئلكمشن عجلهب ُّـسجليععمحظ جلمتيطهنلك خملكن عجنمث جلمبمث عجنسالن هظمعمئ يا : ط خملكمي

ٌ؛ إن القول إن اهللا واحدّعراأ ّ عة أقسامّ وزان  اهللا عز: ٍ  أر  ّ وجلّفوجهان منهما ال 
بتان فيه وزان عليه فقول القائل واحد. ووجهان ي ان ال  ٌفأما ا  يقصد به باب ّ

م...األعداد هجعمسن عإل نعجفيط:  حملكجنمئ عجفيط هن جعلكغ عآلجليطعف جنمثي ف جع عجن  .يغ عخفمئمه
طول ذا القسمِ األمثلةُ علينا ذكرُو مةُوحسب.   وجودُك  اهيِ ا  ِ  علمِةّ وا

مةِالفلسفة سنُ، و ةِ والقبحِ ا رؤ مِ  علمِ وا مة. ِ ا ةُو ر ِ ا وطنّ   ِ وا
ستطيع. وهكذا ...ِاتّاالجتماعي ةً أمثلةوفن ٍ علم من َ أن نلتقطُو كً كث  . 

.صطصك: شلكُّـمل عحلهئهبمل) ص(
.ضصصك: عخفمهيطق عجنسلكجع) ص(
م عجنيطُّـ جنمبسمثيط جلبيط عإل خكمقيجف) ص( .ضصك: ي عجنمثمئخل مض هنخييعحممل ظظ
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اتي.٢ لفظ ا غالطة  هيئة ا   ةّ ا
ن ى ّمس ال حقوهلنإلى اخلوريقنّى قمّض احكلوقلى احكذمقبلى حقوهلنإلى اقداجكمنوي و فيما إذا 

لفظ ُعدد يتُا فِ معناه من جهةّ ثِ تذكِه أو من جهةِ ت  أو ٍ فاعلَه اسمِه أو كونِه وتأن
باهُ يقع،هما عن اآلخرِ أحدِ تميِولعدم. ٍ مفعولَاسم مُ، فيوضعُ والغلطُ االش  ُ ح
آلخر، مثل لفظهِأحد : ّ فهن اقلدل هلنإلتص اكوقتون؛ٌزيد خلدل: قجم قص فمى العدل ِما 

ّ يف احكبوقلى يف امقكوفص حقوقلدل، وفد مقستلنش :فمد مقستلنش حقنلنص اقصؠس، أي
ّ، ألهص حقرشط ٍ قمحنش محش كصاجلوةٍ غلك فوحقشٌواحككدر قجم يص كلمصم. حقنلنص احككدر

، وفد مقمكد كص اقلدل ؠمتص ٍزيد ذو خلدل: ، فنمولٍ فنحتوج إىل مقمديذ ككوف،ال
ّوقمص يذه اقكمى كتنم ٍ قههص ؠور خلدال، وينمص محمص خلخك زيدٍ كص زيد حقنحصٌنىّ ً ّ 

ٌحقلنصان أهص ؠمى مقمس احكلوقلى حقننش وحقمل غلكك، اكني مقذى إكمون محمص ٍنإلذ ، واكنّ
ٌحقلنصان أهص ؠمى ٌ، ويذى اقللك اىكتحوقى إكمون محمص حقلنصان أهص ككدرّ ه ِ كونِةمن جه ّ

رة ًصدرا  ّ لمذكِ كونِ من جهةتقومولفظ   أخرى،ً وصفةً ّه خطابا  رةِرً  ً لمؤنثّ ِ و ّ 
 ، أهى أو يض: أيمقمصم فتمس احكلوقلى يف احكذاد كص احكمكصد حقوقملش  أخرىِالغائبة
ختارولفظ  عتاد وِا رةٍ فاعلَ اسما  ً  . وهكذا... أخرىٍ مفعولَ واسمّ

غالطة .٣    اإلعراب واإلعجام ا
ّويذه احكلوقلى ال مقذمقبس حقوحكودة وال حقوهلنإلى اقداجكمن ٍى، وإهجم مقذمقبس حقهكصرّى اقذامقنّ ّ 

ّ خلخك اقممس، قوقذفس واقنكو واجلذ، فهنٍخلورضى حقش   قممس،ًّى يذه األاكصال قنسى ذامقنّ
ّحكو اهممى خلص اقممس ومقللكت حقتللكّوإال مقلذض خلمنص حقحسو كصفلص يف اجلنمى،  ّ ّ 

ً خلص اقممس كودةٌ جكوريقىٌإذن يض أكصر. فلص يف اجلنمىكص و فيما  :أو قجم فول. ً وينإلىّ
لفظ ن ا ُ يتعددُإذا  سببّ ورِ معناه  رضةٍ أ ً كودةِه عن ذاتٍ خارجةٍ  هيئةٍ   ً وينإلىّ

لفظَفبأن يصح ً نطقا أو خطاُ ا ، يريد وحقذيد حقـجيو حقـى قتكحنس قمنى حقحًّ
ًويذا اقتكحنس قثلكا كو . ىّفس يف حقلز هسخ اقمتو احلجذيوقوقتكحنس اقصا
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 . يف فنش خلبورات مقمش اقمتوٍة ااكتجمالتّ قلدًهّيكصش اقذيص اكني يمصن كنك

ّأن مقلذف اقمملى اقكحنحى وأن اقتكحنس كص : وقمنش اقتكحنس جلذيمتون
ّهمر احكهقس ال يكتبويص حقمل اقتذقلك واقتههني كثال، أو أن مقلذف أن االيكتبوه ً  كص ّ

ّىكنص اقنسوخ أو اقلبوخلى، وكص ينو مقتلدد االاكتجمالت كص اقلبورة ويف اقنتنجى مقتلدد  ّ ّ
تٍبإعجاماقرشوح  س. ِه  صيغته أو إعرابٍ أو حر رئ نا بما ُ ابنُمثل ما قال ا  س

كماء: معناه َإن ا واّ ُت وجودهّنه تعا إ : قا ُ ٍص قنر كذقبو كص ويقصدّإه: أي ٌ ً ّ 
ّورصف اققء ال يتثنص وال يتمذر ٌ رصفٌفنص ويقصد، ٍىّوكوين  ٌ حمزٌ فنص ويقصدّ

َفصحف ّهم، فظن أنهم قصدوا ُه بعضّ ّفههنش حك هُ وجودُبّ ّو حلنصا أن اال مقلوىل جيو ّ ّ
ٍحكوذا جيو ويقصده؟ وإهجم ىكهقصا ذقش ألن قش كصيقصد: ويقصده ىكهقصا  ّ ّ  حيتوج إىل ّ

ٍخلمى  ّوج إىل اقلمى؟ فنش يذا ختكنز هلذه اقموخلدة؟، وإذا قون قذقش فمجمذا ال حيتّ
 )جيو ويقصده(و همصل ّ ال يذد اقسهال، وحك)ٌاال حقحى ويقصده(: و همصلّحكإذن، 

ٌيذد، كس أن رضورة اقصيقصد رسء  . آجكذٌ وحقحى اقصيقصد ورصفص وحقسوجلتص رسء،ّ
  تنبهـه

قيقة ن يرجعان  ا وع األخ ِإن ا باهّ   ِاك االشِ من جهةِ إ االش
لفظ ًن كنكه االيكمكاك خيتمس، فهن كنكهه مقورةأّ إال ،ِا ّ ّ يمصن كودة اقممس، وأجكذى ّ

ى، فنذيقلص إذن ّ األكصر اقلورضى اخلوريقى خلص ذامقص قوحلذقوت األخلذاحقنًينإلتص، وىقوقثى
ِ أنهما من جهةَغإىل ايكمكاك اقممس  تّ ّ واهلنإلى إكو جكوريقن،ِه ال جوهرِه هي  أو ٌىّ

م .ّ مقمدم قجمٌىّداجكمن وعّو ن ا لفظِ إ جوهرُ يرجعُلّ األوُا  ِ خصوه باسم،ِ ا اك ّ  ِاش
َ، بل إن األنواعِاالسم الثةّ اكٍ من وجهُ ترجعَ اآلتيةَ ا لفظِ إ اش :  وكص ينو فول؛ِ ا

ًإن أفالجلصن احلمنش وضس قتوحقو يف جككصص ؠنوخلى احكلوقلى دون حقوفض أيقراء  ّ
ّ وأكو كثول احكلوقلى اقنويكإلى ...ىّ اقمسش كص احكلوقلوت اقمملناحكنلش واكقيو يف يذا

 حقمض ٌوِاقصايقو حقوقذات كصيق: ّفنثش أن احلمجمء فوقصا، خلذاب يف األهوبكص االيكت
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ّاجلنش، ألهص أويقو فهويقد، واققء كو مل جيو مل يصيقد وال يصيقد حقوألوقصي  ،ىّ

 .ٌافمكاءّ إال وإلس وإن يص حقمتح اجلنش، قوقلبٌوَ خلنديش كصيقّأهصفذيو اقصيش إىل 
ماراة.٤    مغالطة ا

ويض أن حتكش احكلوقلى كص همر مقذقنو أقموظ اجلنمى وكنكه االيكتبوه 
 :حقسبو كذيقس اقكنلك، قجم فول

ون غالطةُو ما ت دثُ ا يبِ  نفسُ  م . ِ األلفاظِ تر ك فيما إذا  وذ
اك ن اش باهِ األلفاظِ  نفسٌي ّ قوقملص فههص ؛ٌوحكستلنش فنص وااكدف . فيهاٌ وال اش

يب يف اقلذد كص رمحى اال وال ايكتبوه فنص ٌكستلنش ن ب فِول صلِها وتأ  ُها 
اك باهُاالش ٌو مقمكقو حيكش ايكتبوهّ األقموظ حكّإن: أي ُ، واالش  ، حقسبو خلصد اقكنلكّ
مٍ عقيلِمثل قول ة بن أ سفيان أن يعلنّ   بن أ  أخيه  سبَا طلب منه معاو

سالم ٍطالب نَ، فصعدعليه ا ة:  وقالَ ا ر معاو  ًا أال فالعنوهّ عليأن أسب ُأ
ً فنمصن يص احكمكصد واكويكو خلمنال خلمنص اقسالم فهن خلود اقكنلك إىل أكلك احكهكنمل

ّأن يملص أجكوه، وقمنص مل يمكده حقش فكد غلكه اقذي ىكص يذه اقسنى اقسن ّّ إلى فهكذ ّ
ّخلجمقص حقسبص  . قلرشات اقسنملحقذوناحك خلخك ّ

ٍوخلخك أي اكول ّ وإهجم خلمنص اقسالم  أن يملص أجكوهٍ مل يمكد خلمنش حقص أيب جلوقوّ
 ِ جاء من جهةُوهذا اإليهام .ّاىكتخدم احكجمراة وأويش كلوويى أهص اىكتجوب قدخلصمقص

اك ضمِ عودِاش ى، فلكيقس ّ وخلصد اقكنلك فد يمس يف اقمنوىكوت االىكتدالقنِ، ا
ّيتصيش اقلذف اآلجكذ أهص أريقلص إىل اقكنلك و ) ب(ويص يمكد إريقوخلص إىل ) أقس(ّ

َ أنه استجابَفأظهر .فتمس احكلوقلى عوةّ ةِ  نما قصدَ معاو َ و  ُ هذا جوابُومثل. هَ لعنّ
تَم:  بعده؟ فقالّص اهللا عليه وآ  اهللاِ رسولِ أصحابُن أفضلَم: ن سئلَم ه  ُن ب

ته  ّؠخك اال خلمنص وآقص ش اجكتممصا يف أفكش أؠحوب رىكصل االّ أهنٌوقجم يص كلمصم. ب

.٣٤٨ص: سش احكنلشرشح احكنلصكى، ف) ١(
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ممخص قَّـمك عجنمث جعخيىش عخفخيتىغجنمل مممسمح مغخيهييع  جلمبمث عجنسالن جعخييطن ظَّـ ظهنحق عخفهسهنمتخل

حفهتيعآلحكهئلكمض غ معي عي  نجمحقن هن خكمث ع ظن ي فجنمث جلمف نمغ مئيطُّـ يظش قجلهب
ع جعخل  ش حمجهبخي م جلمف عجنهيلكض مش جع ُّـهبهئ ظن ُّـتمئيطن عخفهيٰه يعآلحمٰه جلمف عخفهيٰه

ع حفالحممل عخلمبهيلكظي نظحجلمبمث عجنسالن مل ظهنحق عخفهسهنمتخليظحمٰهمبمث ي ظن عآلحمٰهمبمثنظط ح مل ي
 جعلكجنخيمئلكأليط نجنمثيغ ه نهنث َّـىعع هنيعمعبيشطملي ممخص قَّـمك عجنمث ظَّـ عجنخيلكهنشجعحسمك معيعمعمثمك عخلمبهيلكظ

قُّـمل مض ه حممب حكأل خكخيسجعلكخفمتجي نجنهئ قمميعن هن جعلكغ عخفثلكمش  جل قجن نعحكتخيطن عجنت
عجع حممئلكم ش حممشن جللكف عجنٰههبحق مض وهن: مغ م) جعمتت( جعمتت مض جعمثت يظمف عإل جلمبمث  عمل عجنيعحك

مجلمبمث عجنسالن هلكي مملكن عآلحمٰه جلمبمثنظجن  نَّـ حملكلكهبمل يظمف عإل جلمبمث نظجن ي آلن عجعمتمل عجنيعحك
ش نعن جللكف عمل جمحقن نَّـ عآلجلمبمثهتلك عجنسالنعجنىغَّـيععظ  فين مض جعمثت . م نعجنثلكذ مملكن َّـ عخفمئمه

ينهن َّـىعع ُّـهبهئ عخفمتلكخمجهمل مض عخفثلكمش حممشهث جلمف قظه عجنبخيىش ظن جلثخصن ظُّـٰهلك معىغن ه ي ف عجعمتت ي
م ن جلحلي قخممثيظمف عإل جلمبمث نظجن عجنيعحك ن حممثهئ نعن .  نجلثخصن ظحمٰه عجنمهحلكجعمليمل نظن مممبث

 .جلمبمثهتلك عجنسالنيمملكن جلمف عجنتحمئمث مس ُّـثبمن ظن جن هن عجنبمتلكغ جمحق عجنىغَّـيععظ 
ماراةِومن قسم ةً: أيضاِ ا ور ذكور ُ واالستخدامُ ا ديعِ  أنواعناا  نجعلكغ ِ ا

قُّـمل(عحلمث  ه عحلحل مض خعأل عآلحكالنش هنثاليعجنىعه قمميعن عخفحمئ) عجنت  جن حكمسجن :ي
مهخكخيس ش حمتمئ قشهثخي:  نُّـيعُّـيط هنمت ظن خضمثب جعمتخي يه هبلكش جعلكجلتبلكق ظشلك معستخيهب ي نمع

عغ ُّـيسمتحيُّـمل معخييط هن عخفقت حملكجن.و نمعستخيهب مج ظهثخيلكنوجفيعم مغ مل جنمبهئالنش يلكغ عخفخيمت
قُّـمل مض نَّـ هعجنمبميمل هنمهيطق نقُّـمن عخلمق مع و  .عقع حكجكمع نظمكهتيعغ جمحقن: ي

ه جنهيحيلك هنهييعفع جن هنخيمتمثلكنيَّـ ظن ُّـىعمميع عخفتهئمب: هنعظجيالجفلك  جمحق هظجفيطرلك خميعُّـمك: ه
ف فهش نعيحفيع جعخيمثيطه نفيجنمل عجنمبهيىح جلمبمث مكلكَّـيعغشوهنمئمه ش نفيجنمل عجنمبهيىح جلمبمث ه هنمئمه

هحفهيمثمل َّـ عجنسلكهن ي  وُّـيعُّـيط عخفخيمت عجنبخيمثيط جعمئيعُّـمتمل ي ُّـيعُّـيط عخفخيمت عجنمئيعُّـمك نَّـ عهثخصيظهثيش حممثت
 .ىح عجنهيجييمعجهحق عجنمث ني معحيهتيعن نمعسجكن جل جمحق عخفتمثمئ

ن ظحسيط عحصلكخكهب) ص( ش عجنسمثيط عخفيعجف عَّـيع عجنبالجمملش مض عخفخيلكذ نعجنبمثلكن نعجنبيطُّـ .صضصك: مغ
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فص.٥ يب ا   لّ مغالطة تر
ون غالطةُو ما ت سببُ ا ِتوهم ِ  فِ وجودّ فردةِ ب األلفاظٍ تأ ، وهو ِ ا

س بموجود ف معيعمممثمك حممثجهتب،ٍل عخم ي معيعمممثمك جعمثمتهتلك و نمغ ك  جعخل عآلجنهيلكل نمض عجن وذ
ون مَبأن ي ِ القضية ُ ا الحظةِمع عدم ّ فِ  أ ن حس : ظهً، صادقاِ ا  ُّـهئ

لش ض ل ظلكفخملك هن معهيمهمث عخف ض م جلمف عخف ن مملكقجعلك هن ي عي هعخفحهب هظن عحلهئ ُّـهئ ي
ل هنيعممبلكش ممخص خملكم ض ههنالجفحيمل عخف الحظت :ي ذِومع  ُبا، فيصدقه  مً ً مفصالُ ا ّ، 

ل هنهيمهال:ظه ض م جلمف عخف ه ُّـمهيطم حس عخفحهب ك س ي با، ف ر ُال  ً وعّ ُ هذا ا ّ 

يبَمغالطة فصلِ تر ِ ا
هآلهث مض نعخمخي هنهيمه ّ ي ه نجنهئمت ُّـيعمممك عخكتبلكَّـلك ي ي شيخي ُوسماه ا ّ 

عمغ هثمهحق عجنيطُّـ  ّالطو ننَّـ عخل يخميطق  غالطة ي اكَا  .ِسمة القِ باش
ن و ونّإما : وهو   فصيلَأن ي يبُ ا وضوعُ وال حمولِ  ا  ،ِ أو ا

ل نُّـه َّـ معهيمهمث:ظه ض َّـ مض عخف م نُّـه حممث عجنجكمممثمكش نمعهيمهمثيت َّـ مض عخفحهب  يت
 .هحممث عجنجكمممثمك ظُّـٰهلك

ون) ُلّاألو(ن وضوعَأن ي ُ  عدةُ ا مٍ جزء و،ٍ أجزاءّ ،  خاصٌ منها  ح
سب ُمواألح جفحيمن عآلمغىغعظ جعخص َّـ ممٌ صادقةٍ جزء  ن س نجنهئ جن جن ش ي ُّـهئ

عن جنمثيغ جعمشهثسلكن: ه هنثال.هعحلهئ ظلكفخملك و نعجنمتلكلك ظُّـٰهلك جنمثيغ جعمشهثسلكنوعحلمث ي آلن طه
عن خظ ن عحلمث ن عآلهثسلكن خظشههنهيهت ن عآلهثسلكن خظش ظحفيعه نهنهيهت ن ه نهنهيهت  نهنهيهت

و ظحفيعش حممشقع هثحييعغ عمل مم مغىغظهعجنمتلكلك خظ ش نَّـ همملكن جن جفهئ ل هخص َّـ هنمتهيمهالجع ل ي
ش نعقع هثحييعغ عمل عآلمغىغعظ وجعخص مض مم هنيعمممك ل عجنمتهي ي ين ظ ظحفيعش نَّـ همملكن حصلك جفهئ ل ي

ف مض عآلهثسلكن عهثسلكن مغ عن عخف ف حممث عهثسلكنهعحلمث مغ  .ه ظُّـٰهلكه نممىعجن عجنمتلكلك عخف
وضوع ذا جعلنا ا بَو ر َ ا بِ من األجزاءّ ر ٌ بما هو  م،ّ نت األح سُ  ه ِب 

مسة ً:، كما يقال مثالًذبة  حملكخلهبسمل جعحسمك عجنتهيمهمث نعجنتحمبمث ؛ٌ وفردٌ زوجُا

َّـيع عجنمتٰهمثيط) ص( .صضصلصضصك: عجل
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ه عحلهئ جلمبمثهتلك جعمسشلك قنفي ُّـمهِّـشوجغمتخل نجغالجغملععمل  ه آلن عيجغمتخل قنفطه نحميعفي  نعجنثالجغمل ي
هنجنهئ جعخص َّـ هنيعممبمل شهحميعف  .هش جع َّـ حميعفهع نحميعفهلكقنمغ جنمثسمن َّـ شي

ن زوجا وفردا فهو زوجو ٌ ما  ً  ؛ُ فهو أصفرٍ وحلوَ أصفر: مثل أن يقال ؛ً
عن:  هنلك جن خممبمنهن خمبمث عهثيش نمم هنلك مملكن ه نهثلكلكهعآلهثسلكن جفمث  حمهت هلك نهثلكلكمئهلكجفمث
عن عن مغىغظطهجفمث ه آلن عحلمث ش نعقع ه حملكجنهئمقه ظحمثحملشحممشقع خممهيطغ عجنتهيمهمث.  هنمتي

 شهنممىعجن عجنمهمييعه عقع خممهيطغ عجنتهيمهمث ظحمثحمل. هخممهيطغ عجنجكمممثمك حمهت جعلكلكمبمل
ف هن . همهيطغ عجنجكمممثمك جعلكلكمبملنعقع خم حملكخفميلكجنجيمل مض عجنمهمييعه نعجنهئمقه جعسبمك عخفمئمه

 .ي نظهث جعحسمك عجنتهيمهمث ظن جعحسمك عجنجكمممثمكشه نحميعفهعخلهبسمل قنف
مسة   زوجُ ا

 ي جعحسمك عجنحيلكَّـيع ي جعحسمك عجنحيلكَّـيعهعجنجههئ هن وَّـ مغلكظغ نجنمثيطغ خممثلكق
ش جفمثهن مس ُّـتهئيعق عحليط عخم يجعحسمك عجن جن قنفي عآلنحكيش نقجن آلني  مغلكظ مض ه نحميعفه خم

 . جعهبخيمت جمحق عخفخيمت عجنىعه مغلكظ جع مض عجنهئمقهشعجنمهمييعه
يجة ذبةُوهذه ا قدمتِ مع صدقٌ  كوا. ّ ا صغرىّ أنه  :  ذ  :ا

وضوع مسةـ ُا وحظـ ُ وهو ا سبَ إذا  فصيلِ  حليلِ ا إ  ي ُّـخيمت عقع جفمبِ وا
م صحٍاث وثالثة سب ـ عليه ُ ا ٌ بأنه زوجـ ٍ جزء   االثنان :، أيٌ وفردّ

الثةٌزوج وحظ. ٌ فردُ وا ل نَّـ عخلهبسمل ّأما إذا  ض يبِسب عخف س ِ ال  فل
مسةُعدد سةِ ا ُفردا، فيكونّ إال ٌ بما   مً ٌ عليه بأنه زوجُ ا ذباٌ وفردّ  .ً 

ى ك ك  ا ذ وضوع:و ن زوجا وفردا ـ ُ ا ً وهو ما  وحظـً سبَ إن    
فصيل حليلِا مٌ وحلوُ ما هو أصفرِ، كمالحظةِ وا ُ عليه، بأنه أصفرِ  ا ّ ،

مصح ٌ عليه بأنه زوجُ ا وحظ. ّ َأما إذا  يبّ سب ال مِ  ّ عليه بأنه ُ فا

ذبٌزوج بٌ  ر َ، ألن ا ّ زوِجّ  .و عخلهبسمل مض عخفثلكم نجنمثيغ جعىغنف نَّـٌ فردِ والفرد من ا
وضوع ُأما ا مسة (ِيجة  اّ ل)ٌ زوجُا ض  ممخص مملكن ش عخفيععف هن عجنمتتمثجمل عخف

ل مم ض ي هنمتهتخصش حمهي هثتمثجمل عجنمئمثلكق يجعيط ظن ُّـهسحفىع العخفيععف هن عجنمهمييعه نعجنهئمقه هن
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جلهتلك جعخص َّـ هنيعمممك ض هفعألخص هن ي ه ي جعخص َّـ هنهيمهه يش آلن عخفهييعنك ظن هثحمه جلمف ي

ل هنهيمه.و نعجفيطغوهثتمثجمل ض  ههثتمثجملي عي نعجنمئمثلكق ي ُّـمتتمي شهال ظهثتمي هثتمثجتخلي حممشقع مملكن عخف
ش حمتمتتجلكن هثتمثجمل. هنعجفيطغ هظهنلك عخفمئيطهنتلكن حممثحتهب حممثهتخص عجنجكمممثمك نستهب عجنتهيمهمث ي  ي
ل مض عجنمتتمثجمل . هحفلكلكألمل ض  ِسبّ إال َ أن يؤخذفال يصح )هعخلهبسمل قنف(يظهنلك عخف

يب ي هن ظن عخفمئيطهنتخل ُّـهبهئ ظحفىعرلك جعلكجنتهيمهمث نعجنجكمممثمك،ِال م طي َألن ا ّي   أّ
ٌ بأنه زوجٍعدد وحظّ إال  ال يصح، فقطٌأو فردفقط  ّ بَإذا  ر ٌ بما هو   أن وال يصح ،ّ

ل مض عجنمتتمثجمل يالحظ ض حليل عخف فصيلِسب ا مّ إال ِ وا ً عليه بهما معا َإذا ح

ٌأو بأنه زوج ٌ أو بأنه فردٌ وزوجّ  خل عقع مملكن عحلهئ جعحسمك عجنتهيمهمث عجغمت: ظهٌ وفردّ
م شجغمل نجغالجغمل ظن جغالخلنعجغمت ن ا مسةُومن هنا  ٌ بأنها زوجِ  ا ذباّ  .ً 

وضوع:ّفتحصل َ أن ا وحظّ ى  ك صغرى وا فصيلَ  ا سب ا حليلِ  ، ِ وا
نتا صادقت ا  يجة. و وحظِو ا يبَ  سب ال ذبةِ  نت   : حملكجنمتتمثجمل،ً ف

َّـ ظهث هنيعمممك هظن عخفهيمه ُّـت و ى يي ي يو  .ي
به ر َفإذا اش خاطبُاأل س أو ا بِ  القا َ ور ٌ ما هو مفصلّ غالطة،ّ  ُ وقعت ا

ن الغلط  .ُو
ا( ون) ا حمولَأن ي ُ  عدةُ ا نَّـىعع هثهييغ عجنبحهن عجنسلكجع جعال ل  ٍ أجزاءّ

لي عي  جعمثمتهتخصوحميعم ض م نَّـمتلكم مض عخف  إذا ٍ جزءو  ليظن عجنبحهن َّـمتلك مض عخفحهب
م وضوعَح ِ به منفردا  ا م ً ذا ح َن صادقا، و ميعً سبِ با يبِ   ِ ال

نها م : ظه،ب ب: أيـ جعخل ظمغىغعظ عخفحهب ر ب بما هو  ر ٌ ا ّ ذباـ ّ ن   .ً 
د :ُمثـا ن ز َ شاعرا غٌإذا  ن ماهرا  فنِ  شعرٍ ماهرً وهو  ـ َ آخرًه، و
ياطة مّ فإنه يصحـً مثال ُا صحٌاعرّ بأنه شٍ عليه بانفرادَ أن  ً أيضا ً مطلقا، و

م ٌ بأنه ماهرٍ عليه بانفرادَأن  جلخلً. مطلقاّ ض   ظن ي: عخفيععف جعلكآللكالم مض عخف
مويط جعحنظيُّـمئمث عت شه نَّـ هنلكَّـيعهَّـ خكلكجليع:  حمتمئ كمَفإذا  جنخل: ظه، ب ا  : عخفحهب

د:  وقلتٍ واحدةٍ عبارة )عجنجهخييع نعخفهتلكقغ( َّـ ظهث هنلكَّـيعٌ وماهرٌ شاعرٌز ه حممث  مض ي
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َفإن هذه العبارةذشعي  مُ توهمّ َ أن هذا ا يبَ وقعّ سب ال  ِ ، كم  ب ا

ٌنه شاعرإ :أي م. ِه  شعرٌ ماهرّ ذبٌوهو ح ن. ِ حسب الفرضٌ  وحظول   إذا 
فصيلِسب حليلِ ا ٍ مقيدُهما غُ إ حكم أحدِ وا ن صادقاِ باآلخرّ  .ً 

ب.٦ ر   ّ مغالطة تفصيل ا
أل ني نسكصشضف شقجقه:ط يف نسصقف نسقطبفهسعط إل ينخصطسغ عكقظف نسكطسضغ إل

ألنشط يف ظعن نسصقف سطالشع بطسشصغل سطي نسدسضظ شقجقه. ينسدسضظ إل  ينخصطسغ إل
ألعكقظف نسكصشضف ينسككضضفل يسالكط شصطسشظ إل تقظف نسكصشضف يف شقهه أل ذقنم:ل نآلإل

 .إلنسدسضظ ني تقظف نسدسضظ يف شقهه نسكصشضف
ونوهو ما غالطةُ ت سببُ ا ِتوهم ِ  فِ عدمّ أ يبرعي وِ ا  ِ، مع فرضِ ال

ك م شغ سعو يجقه نسكطسضغ ينسدسضظ: نآل،هِوجود ون:وذ مَ بأن ي   ُ ا
ِالقضية فِسب ّ أ يبِ ا سبِ وال ِ صادقا، و

فصيلً حليلِ ا ذباِ وا  ،ً 
با ال مفصالُفيصدق ر  ً ّ ً ا س. ّ بُ تفصيلَمغالطة ُوعّ هذا اُف ر ِ ا

ّوسماه . ّ

شيخ غالطة الطو ُا اكَا فِ باش أ  .ِ ا
مسة: ُمثا ألسططف تطهن .ٌ وفردٌ زوجُا ف إل ى شغ تقكأل يسعهألنخلضقظ ويه:  تصقىإل

إلني نسدسضظ زد شقجقه سال عصقي ظعن . أل يظق سعهأل ى تصشع نخلضقظ ظق ويهإل
إلنحلصف مطهسطل الي نسشعه نش إل أل ينشط سعهألط ويهأل إلينخعآل تصشع ني نخلضقظ بكقظ . إل

ألنسككضضف عضصق ني تصقي ويجط يسعهنل نآل ل سضصقي نحلصف إل نز نثضر يثالثظإل تضكف:أل
ألمكضكطل شغ ني نسشعه ملقظ شعسظ إل إل أل بطرككطه ني نخلضقظ شعتكظمأل  . شق شعنتظ نسشعهإل

ألنخلضقظ شعسكظنهيل  إل شغ نلط لألعه يسألظق ويه: إل ينطظ تكقظف نسكصشضف سكصقىإل
ألنشط ويه أل ينشط سعهإل  :يهلعن سطى. إل

ّفإنه إنما يصح يبَلُإذا  أل يسعهألنخلضقظ ويه:  سقسفّ سب ال زءان معا  ِ ا
ً 

ون مسة، بأن ت نهما  ا واوَب طفةُ ا ع،ً  أل نخلضقظ شعسكظ: عشضقِ، األجزاءِ بمع   إل
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ه ي ظشلك قنفشو نحميعفوهن قنف ار بأنها آجرم  شه نحميعفي  عق ؛ٌ وخشب وجصّ ا

ف ظن عجنيطعق مغيس سجنمثيغ عخفمئمه ه نعهثخص َّـ هنيعممبمله ظن حفجهمكس ظن ظمغيعي ي ل َّـىعن ي  هن مصهب
عن عجنخيجي ف ظن عجنيطعق مغيسشعآلمغىغعظش حمتجهب جعمثمتهتلك جع س جعخالم هنلك عقع مملكن عخفمئمه  حممئيش ي

هش حممشن عحلهئ جلمبمثهتلك جعىعجن حفجيمسه ظن حفجهمكسظن ظمغيع رإ :أي:  ممخص خملكمي ٌبةّنها  موع ّ  من 
ل. هذه األجزاء َأما إذا  ز ّ سبِ بانفرادئ من ا فصيلِه  حليلِ ا ، بأن ِ وا

ون واوَت طفةُ ا معً  صفاتِ بمع ا  َّـىعن عجنيطعق :هظي عجلهب جعخل عآلمغىغعظش  ِ ب ا
مل ي ظهيت عجنىغنمغمثه نظهيتهتلك عيمغيع نظهيتهتلك عخلجهمكش نعجنخييطف خسسمليظهيتهتلك عجليس

م شمليُّـنظهيت عجنهييعف مُن ا ذبا،   ِ ٌ بأنه شاعرٍ  شخصً تبّ َ، ألن عددٌ و ّ 
مسة سِا ستحيلّ إال  ل ُفردا، بل  ونً ً فردا وزوجا معاٌ واحدٌ عددَ أن ي ً ً. 
ملَن الحظَفم ِ القضية هذهِ  مثلَ ا فصيلِسب ّ حليلِ ا  َمّ توه: أي ـِ وا

يبَعدم لطا أو ـ  ِ ال ن   ً.مغالطاًفقد 
ُّـشمليَّـىعع مخلكن عجنهئالن مض عخفميلكجنجيلكغ عجنمبهيحيمث  .ملي نُّـمبمث عجنهئالن مض عخفميلكجنجيلكغ عخفخيمت

ؠ  
لفظي غالطة ا   ةّا

 
فرد                           ب                                          ا ر   ّ     ا

 
لفظ          لفظ        جوهر ا يبّبتوه               م وجودّبتوه          هيئة ا   م عدم ال

اك االسم( غالطة باش يب                      )       ا ب    (            ) ٥ (  ال ر   )ّتفصيل ا
        )٦                        (                                                                )      ١(  

يب                                                                             باقتضاء نفس ال
اتي            ماراة   (  ة    ّ    العرضي                           ة      ّا   )٤) (ا

غالطة ( اتيا لفظ ا غالطة  اإلعراب واإلعجام()       ةّ هيئة ا   )ا
             )٣          (                                  )   ٢(  



  ملم ...........................................................................................مصضخط نحشضرسط

)٢( ّت اا  
أل نظسض ينذكشق نحزصغ بظذظ خكسطأليطق ذكحن إل آل رصصضل ينخكسظقصض نيال خح أل نضفنوآل إل

آلطل ثف هذظطض تشزضال رغ هذظ نركصكصضل دشضىإلضكف نإلملضى ذجم مصغ يف نحشضرسضه نرصشسض  :إل
غالطة ُنقصد عنوِبا  رف نرصشغ آل رضقط ضضخالط: نآل،ٍةّ لفظيِ غٍ مغالطة :ِّة ا

آلال رضهن ِكما قدمنا، و  سبعة آلطإل يال حضهجضآلطإل هنحصضآل يال طضالطإل ُ، ألنها تنقسمٍ أنواعّ ّ 
  : إ قسمِةّ األوِبالقسمة

فُما تقع .أ أ ْ ب جزِ  ا ٍ قضيةَ ألذسضط  تشفي: نآل،ٍواحدة ّ  هلض ألينجظن إل
أل ني رشظيأل يحمصفىألرفقفو  . يتشغ نحشضرسط يف نركضرضغ بضصصجملأل يتضىإل

ف ُ ما تقع.ب أ  .إلنرشسضطق إل ال بد جعإل ب القضاياِ ا
عةٍ أنواعُ  ثالثةُلّواألو ا  أر وهو  )لّاألو( :ّ، ألنُةفهذه سبع. ٍ أنواعُ، وا

فُما يقع أ ِلقضية اَ ب جزِ  ا ، ألنه ِةّ األوِ بالقسمةُينقسم ّ ّإما ّ إ قسم

للَأن يقع زئ معاٍ   :آل ن،ٍ واحدٍأو  جزء يف نحفقفو ينحكصفى : نآلً،  ا
 .ظشغ نخلصغ يف نحفقفو هيي نحكصفى ني ظشغ يف نحكصفى هيي نحفقفو

ا( زءَذفُأن ّإما  )وا إل رشضضفل ألي نركظى  ظظذظ بظى نجلعم: نآل،ِ ببدُ ا
إلرشف بجم ني ) نرغ(خكضف نجلعم دضسسف رشضضفل ذجم رف ذضي نحشظيو يقغ  ) بضم(إل

ب نجلعم يرشف : نآلَذكرُأو يظزكصف دضسسف رشضضف  س  ما ي  ُفهذه ثالثة. ل
 :ٍأنواع

سُإيهام( .١  ال لأل ينجظأل رف خظىآل رفجكطآلضطإلذصإل نرشسضط  ذجم رف ذضضط) االنع
ألذغ نرضي:  دكظى ني تشفى.ظدد رف خآلرفجكط أل ذغ خلع:ل نآلأل طف رسزفيإل  ثككط إل

ألرضع ذغ رسزفي:  يال خشعل تشفىألط دصف رسزفيإلنرضركف نرسضر  ني لشف .آلضنرضر إل
ألبضي ذغ رفي أل خفنه بصضم خح ني ذغ خفنهإل إل إلف هني نضقضضض نبضع ظشكط دسف إل ذصأل رفيآل آل

حمول) ١( وضوع وا زءان هما ا قدم وا،ا .ا أو ا
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وظن مم مملكمعمك ش حممسحفىع عآلجعمثىش هنهئلكن عآلهثسلكي ن ممىعجن  .ن ُّـهئ

للَوهو أن يقع ك بأن يُ ا زئ معا، وذ ُ  ا وضعَعكسً َهما فيجعلُ  ُ 
وضوع العكسُا موال و  ِ قدمَعلُ، أو ً ُ ا العكسّ ا و   .ً تا

نِ ما بالعرضُأخذ(. ٢ اتَ  لَوهو أن يقع) ِ ما با زءُل ا ، بأن ٍ واحدٍ 
زءَذفُ نَذكرُ وُ ا ه ُالزمّما ه، وُه أو معروضُرضجنبيطم  عاّ، إمُه ما هو بدَ 

لزوم  .هُأو 
ملِ اعتبارُسوء( .٣ للَوهو أن يقع) ِ ا زءُ ا س  ما  َذكرُ، بأن يٍ واحدٍ  ل

 ، ب س منه وال من قيودل عجلىغظ ل   معهَبأن يوضعّإما ي منه   ما هوَذفُه، أو ِما ل
وطِومن قيود ف خملكقعوهب ممهِه و مغ ه ُّـمسحفىع جمحق عخف في مغ ه هنجيمبمئلكش جفمثهن ي و جمحق هن

ف خملكق مغ ف هنجيمبمئلكيُّـمبىغن هن جليطن عجن مغ هع جليطن عجن ه جع ُّـمبىغن هنمت عجنخييطن هنمئمثيطعش نعجنىعه شه ي
ل جلمف جمحق هنلك ُّـمتبمي ض  نَّـ شي جفمثهن خممثيطن جعلكجنمئيععقشظنخم مض عخفميلكجنجيمل َّـ عُّـيععف عخف

ق يجحلك ي ُّـمهِّـ جنهئ سهئ جلمبمث جعلكحلهئ عخفىعمم  .ي
ا  فُما يقع هن عخفميلكجنجيمل وهوـ وا أ و خمٰهمثمل ي جعخل مغىغظ ب القضاياِ  ا  ي

 : إ قسمِةّ بالقسمة األوُ ينقسم لونعجفيطغ
ونّإما  فَأن ي أ ي ُّـمئ عجنتمسجنمث جعخل عجنمئٰهلكُّـلك جنهئمت ي ُّـيععف : ظه، قياَ غُ ا

م عمل هثتمثجمل ظ ال جعمثمتهتلك معمسجنمثهيلك جمحق خممثلكخيش حممثهسجنوهن معمسجنمثهيهتلك عجن ش نمعمئ عخفميلكجنجيمل مض ه
ُ ال تؤلف:أي شعجنتمسجنمث ونّما ً تلك القضايا قياسا، وّ فَأن ي أ . ًاّ قياسيُ ا
ا للَأن يقعّإما هلك ي نَّـ هنلك عقع مملكن عجنتمسجنمث خممثلكحكمثوا فِ  نفسُ ا قدماتِ تأ ِ ا ّ 

قغش ه هنمئيطهنمليجعمسن معمسحفىع مض عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ يهن جفمثهن عخفلكفغ ظن هن جفمثهن عحصمثألمل نعجنمه  ي
قغ قغ جعلكخفمئيطهنمل عجنمثمئمثمتمثهملي نجنمثسمن ُّـمئمثمتمثههنجههت ي جنجهب عخفمئيطهنمل عخفجههت ي  حمتمئ عخفميلكجنجيمل مض شملي

ه ظن معمسحفىع عجفيطه عخفمئيطهنتخل حكلكجنبملشيهنلكفغ عجنمئمثلكق مغبملي  ظن شهمثملي مممب نخضخيمبهتلكشهملي مغىغألمثه ظن هن
روج حمتمئ عخفميلكجنجيمل مض َّـمثألمل عجنمئمثلكق شهمليمثمل مغىغألمثيخضخي عجنهئمب ك   ِ عن األصولهِوذ

قرِوالقواعد لقياسِرةّ ا هان ش) جعلكحصمثألملهمعبيشنَّـىعع هنيع( ِ  دلِوال  )ي جعلكخفلكفغههنيعمعبيش( ِ وا
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قدماتِ بمالحظةَأن يقعّما و ِ ا يجةّ ا. ِ إ ا  هنلك نخم جعهبالجفحيمل : ظهوا

يجةّإما يعخفمئيطهنلكغ  َألن ا قدماتُ عّ ن هنمهلكفقغّ إحدى ا غ ه حممثهئ  جلمف عخفجيمب
يجةّما و َألن ا ةُ غّ عة. ِ بالقياسٍ مطلو .  جعلكجنمئس عجنثلكذه هنيعمعبجيملٍأنواع ُفهذه أر

جنينعجنمئس عآلن  :م خم
سائلُع(. ١ سألةِ ا للَ أن يقع:وهو )ٍ واحدةٍ   فُ ا أ  ب القضايا ِ  ا

ف س تأ َتوهمًا، بأن يّها قياسيُال ل ٌ قضيةّ أن تلك القضاياّ   .ٌواحدة ّ
فُسوء(. ٢ أ للَ أن يقع: وهو)ِ ا فِ  نفسُ ا ِقدمات اِ تأ روجّ  :ظه ،هِ 

هانِ القياسِ وقواعدِ  أصوليحفيعنف معمسجنمث عخفمئيطهنلكغ دلِ وال   .ِ وا
صادرة(. ٣ طلوبُا للَ أن يقع: وهو)ِ  ا قدماتُ ا ِ  ا يجةِ بمالحظةّ  ِ ا

ي جلمتيطهنلك معمئلكق عخفمئيطهنلكغ عمل عجنمتتمثجمل هثجيط عجفيطه عخفمئيطهنلكغ جلخل عجنمتتمثجمل عجنت :ظه ي
م عجن ظ قدُعل  عجنمتتمثجمل :ظهل  ّ أنهاِباعتبار:  ممخص خملكمشمثهتلكهثيعُّـيط عجن   .ِماتّ إحدى ا

س بعلةُوضع(. ٤ ٍ ما ل
ً علةّ للَ أن يقع:وهو) ّ قدماتُ ا ِ  ا  ِ بمالحظةّ

يجة ةِ باعتبارِا ست مطلو ً أنها ل  . منهاّ
ك سبعة لمغالطاتٍ أنواعُفكملت بذ عنوِ  فصيلُ نذكر،ِةّ ا   :ِها با

سإيها. ١   م االنع
ه خمٰهمثملهنَّـىعع عجنمئس ُّـمئ عجنميمبيش حممث ممثحقعش ممخص جن مملكهثمن مغبمل ي  و هن لكيعمهمثملي مممبههن

جنمتلكشونعجفيط َّـ ظشلك ممىعجن هن عجنجييعحمخلش هنث خم ي حممثت ومم عهنلكن: ي ني  نجنمثيغ ه حمهت هنخيمه
ن ومم هنخيمه ن نجنهئمتهت جلمبمثهت عجنسالني حممشن عجنهئثحق هن عآلهثبمثلكظ طو جعمشهنلكني هن ي هنخيمه
ع جعمسألهبمل وجنمثس  .ي

مغبمل عجنهئمب:حممئيط ُّـتبلكفق عمل عجنىعَّـنجعلكجلهبمبمل  ي ظن عخف  معمتخيهئيغ و نعجفيطومثمل هن لكيعمي
مغبمل ه ينهن َّـمتلك عخكجكك عخفمتجيمئمث.  هن عجنجييعحمخلومثملي مممبوعمل هن ن مض عجنخيهئيغ عخفست

مغبمل عجنهئمب مغبمل:مثمليجنمبهب ه ل هملي مغىغألمثه ظن معخيهئيغ هن ي ل ممخص معمئيطن جعمثلكهث مض عجنخيهئيغ عخفست
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آلىنذع ألو مذسطن محفصس  ىدط آل تشغوك خصسفذ خح يصضآلشغو دشضك خسط تآلع رشصض مجلطئصآل

 .ع ذشغ آل تسظ محسضذزضآلمذسطن محفصس
حمولَ أن يوضعـ مناّ كما قدـوهو  وضوعُ ا قدمُ وا ا وا ُ أو ا هما ُ أحدّ

شأ. ِ اآلخرَن وهذا ي
ُ

ميِ من عدم الزمِ ا لزومِ ب ا  ُوأ. عاموال اص واِ وا
وُما يقع ك  األ سِر ذ  .ِيةّ ا

ن ّم: ًمثال ً وسياال، فقد يَ أصفرٍ عسلا   ُ ما هو أصفرّ أن الظان ظنّ
ٌوسيال  . ىذصظ مألرط دطذعٌ فهو عسلّ

ونٍ سعيدّ أن الظان ظنقد ي: ُ آخرٌمثل َ البد أن ي شاهدٍ ذا ثروةّ  ُ، حينما 
يدع نى ثطىم:  خصسغهٌ سعيدٍ ذي ثروةّأن  يك ىضفغضع لو دع حسصطيط حسصآل آل آل ك ي ذغ ثطىمآل

 .آلرظ لقض آل تشسشظ. ي خصغ حسصطيع ذغ ثطىمي رآلدع :لخ ضشطمآل مذسزصض خصسشظ
ورُوأمثال ا عند العامُ الغلطُ يقعِ هذه األ ّ فيها كث طِوألجل. ِةً  َه اش

نطقي لموجبةِون  العكسّا ستوي  وجبةَ أن تعكسِيةّا ِ ا ًنبا ، ٍةّ جزئيٍ إ  ّ

صدقِعن هذا الغلط ِ وضمانا 
آل ألصغ مذسطن محفصس؛ِ العكسً  .عآل

ات.٢ ن ما با    أخذ ما بالعرض 
يىذششغ ذصظ رغغغخض يف آل مذسزصض يف ه ي رغغغخض:لى ه يدام ذغ ندطم جطلم آل

يمحلسصسض ىلصام ذرفصغ بضحغغغه جتسشغ رغغغخضك خفهصحط رض بضذسطه رشضو رض  آل
ِ القضيةِ جزءَ بدلَهو أن يوضعو :لى دام دضه. بضذطمم قي ّ ما ُه غّا بهّ   ، بهُش

لزومِه، أو الزمِه ومعروضِكعارضآل ممض ضرضهبغ :لى وارد. هِه و كِومن    : ذ
ونأ. ١ وضوعَن ت ُ عدةٍ واحدٍ    آل خشغ خطغشض لو محضل، ٍةّ ذاتيَ عوارضّ

يلجطقض لصغ خضضط: ذغ خضنغضو ه يرفال ه   آل ضشسسع بشالدضم مذشفضحض آللصغ: ك ىمذفضقآل
يلنم بشظ دطم  ىآل ضشسسع ك ىضغ محضل ىذغ خضنغضو ىقض مذزضضطيخضحغغغه ىمجط. آل

يبشالدضم مذشفضحض لنم بشظ دطمك خففسع محغغغه ذسطو مآلصسسضه بضذشفضحض خضنه  آل



  ضصض ...........................................................................................ظمتلكجلمل عخفميلكجنجيمل
م هي ُّـمتهيخي جعهبالخملكغ عجنمتجلكحكمل عقع جعمب مميععو لكلكَّـيعيمم :عخفلكظ نَّـ عجنجيلكَّـيعش حمتمئ نَّـىعع . ي

هش حممشهث جن مملكن هنلكظهحفجيمس ه حممشهث لكلكَّـيعال جعمب هنمئيطعق مميعه هنٰهلكمي ي جنهئمت ُّـمتجيغ جعهبجيعف ي ي
جللكش هن ظن عحلهئ . عخفالخملكغ ض ل نمغخيمب هن ض يحملكيخكتبلكن هثجهمس هن ظحفىع جللكقك عخف ه

ه ي ُّـمتهيخي جعلكجنمتجلكحكمل عقع جعمب مميعع جفهئ عخفخييعنكنَّـ  عخفلكظ نجنمثيغ جفهئ : ظهشي
ِتوهم، بِ اآلخرِ  العارضِ هذه العوارضُ أحدُحملُ في عجنجيهتلكقغ: ظهشعجنخيلكقك ّ أنه ّ

قيقة،هِمن عوارض نما هو  ا وضوعِ من عوارضِ ب  .هِه ومعروضِ 
 نعجنجيلكَّـيع َّـ عجنخيلكقك ش عخفلكظ َّـ عخفخييعنك.ٌ طاهرٍ ماءّإن : ًمثال يقال

ن  .ميعآلن نجٍ ماءّو جاسةِ بمالقاةُسّ ال ي ً إذا بلغ كراِ ا  نَّـىعع َّـ عجنخيلكقك ،ّ
ك الظاند يظنفق .عجنثلكذ نج ش نَّـ عجنخيلكقك جلمف عخفلكظٍ طاهرّأن :  من ذ  ُسّال ي

جاسةِبمالقاة ً كراَ إذا بلغِ ا جللك ّ ض ّ أن  يظن:يعه حممثجخي عجنخيلكقك جلمف عخفلكظ هن

نجِ عدمَيةّخاص جاسةِ بمالقاةِسّ ا كرِ عند بلوغِ ا لطاهرٌةّ خاصي  ا  بما هو ِ 
ي هن ظشلك حفلكظمثٌطاهر لماء:  عخفلكظش ممخص خملكمملي َ أن الطاهرُ، فيحسب الطاهرِال  اءُ غّ ِ  ا

ايعات م مملكخفٰهلكم ِمن ا ن  هذا ا ُإذا بلغ كرا  ً ّ. 
وضوعَذفُد حفق اء وهو ُ هنا ا رضَ بدَضعُ، ووُا   .ٌطاهره وهو ُ 
ون. ٢ وضوعَأن ي رضٍ  ذا العارضٌ  رضِ، و م ين حمهي عخفثلكم عآل.ُ آخرٌ 

ل ض ه ي ظن ظجفيطرلك هنتمئيطنش جللكقضلكن ظجفيطرلك مض جليعك عيحفيعو نعجفيطومملكن خف ي  جلمف ي
ل ض ن خف م عيحفيع وعيحفيعش نَّـمتلك ُّـهئ ي جللكقضلكن ظُّـٰهلك نجنهئ ظجفيطرلك مض لك  ُفيحمله

وضوعِ العارضُرض ِتوهم، بِ  ا  : ظه،هِمن عوارض ش جللكقك عجنخيلكقك: ظهّ أنهّ
ل ض عقك هثهييغ عخف َّـ ظهث هن جل يُّـت قيقة شي نما هو  ا  .هِ عوارضِ من عوارضِب

سم: ًمثال يقال ُ عليه أنه أبيضُعرضُ يُا  ٌقّ عليه أنه مفرُعرضُ يُ، واألبيضّ
ومم مغس:  جن خممبمن: ظحفيعهو نجعخيبلكقغ.ِلب ي ُّـخييعك جلمبمث عجنبمثلككش نمم ظجعمثىش ي

هحمهت هنهييعم ق عجنبخنش حمهئ مغسي و جنمت ه هنهييعمي ق عجنبخنش هن ظن عجلس جنمثيغ هنهيي هيعخملك ي جنمت ي
ل نَّـ عآلجعمثىش ننض هنخييعنض  ض خمخيمن عخفميلكجنجيمل هن جفىعم عخف ق عجنبخنش حم جنمت
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 .ممىعهي وىط اجل
هيرة : ّ األومهىش، حيميمن خيمشُّـّمنمبهنت اهنمثهيهيمتَّـ هئ ٰهىعم جنهسىغار احلىع:  أمنىغىٍوممهت

ل خم اهيهسجهى ملهيض واهنهثىغوض أن جنمس ُومي هئهي ٰهىغض ٰهمشمل : اجل يطهتىغض ٰهمشمل اهي ّ
ملهيض حيمك هئهثىغ مئٌقّاهي ر اهي يع، هيلك ًميىغه ميهيهئال ال جنيعميىغ حنيغءا واخنىعا، وهي ذميىغجن ميهيهئال  حي ًً ً

ن اهيهسجهى ميهيذممَّـ ّ إذ هيملىس مي هئهي يطهتىغض ٰهمشمل األمممليس ىط هئهثىغخي؛ًجنهس مئًهيّ ر اهي  . هيلك
ّمنمبهنت اهنمثهيهيمتَّـ ألن احلىع :واحلهيص هسىغرّ حيمش خنيعحيلكهي هئ اهيهبمثىغى . ّ األومهىش مل يط
ِّـيطهتىغض ٰهمشمل وخنيعحيلكهي هئ اهيهسجهى يطهتىغض ٰهمشمل ٌ اجل هئهثىغق: حيمللك مئّ .  هيمش

ّحيهث اهنمسىعهئَّـ األوجي ميهين اجل يطهتىغض ٰهمشمل أمن أمممليس هيمنملَّـ األمممليس ،ّ  وخم اهي
هسىغر احلىع ّيطهتىغض ٰهمشمل أمن أمممليس، حيمش يط  . األومهىشّّ

سم: فيقال ٌ مفرقُا لبّ نما . ِ  َن األبيضأب قيقةّ فرقِ  ا ُ هو ا لبّ ، ال ِ 
سم  .ٌ بما هو جسمُا

وضوع ُفقد حذف هنا ا َ  هئهتىغوض : أي،هُ معروضَ بدَ، ووضعُبيض وهو األُ
ٰههي خنمسملمسَّـ ىعل أن جيهت األمممليس هئ ًاألمممليس، حي ٰههي ُهت هئهتىغوُ حن،ً وهو ً هئ

سم ن شئت قلت. ا حمول: و َحذف ا ِ  َ بدَضعُ ووُوهو األبيضّ خم اهنمسىعهئَّـ األوجي ُ
ٌه وهو مفرقُرض لبّ ِّـُ ٰههيرضَيش ممىعهيُيعف األمممليس ووُ حيِ   : اهيهتهيرض، حيهنمن

ٌ هئهثىغقاجل مئّ ر اهي ، حيميمن هيملىس مي حن، هيلك ٍ وهيملىس مييعهي ّ مئّ ر اهي ً هئهثىغخيهي هيلك ّ .
هيُاجل خن: ويطهشهس أن يطمسهيل لُ ٰههيرضَيش ممىعهيُ وو،يعف حمهش هش  وىط ، اهن

مئ ٌهئهثىغق: أو يطمسهيل. ّاهنهثىغق هيمش مئّ ر اهي ٰه هيلك يش ممىعهي ، خنيعف هئ  وو
ٰه  .هئهتىغوض هئ

مل.٣    سوء اعتبار ا
َ كما تقدمـوهو  زءَن يورد أـ ّ ك بأن يوضعُ ا ، وذ ب س  ما ي  ، معهَ ل

س منه أو ٌقيد هئيش اجليغء :أي طِ منه ما هو منه كقيدَذفُ ل  .هِه و



  ٥٢٩ ...........................................................................................ؠجحمسىيحص اٰىختمسمئهبحص
ُتوهممثل ما قد ي ، جبمغ اجلمظء مئجخجع جبجححكٌ ومصخك أن جضخكجلمغ حئجخخض:ُلّفاألو ّهم أن ُه بعضّ

وضوعةَاأللفاظ لمعاٌ  ّ زنهتخضم مم اجلمظء األو.   مئحجمجحتمسحن ٌخكىيحصّ أن األمئمتمسظ جبخكجل:لّ
ًاألىيمق جبجك خئخكهنمس جبخكننخكدة ٌ، جئخسمخحك جبخكجلخكعٍ مم امئمضمصجك أو مم اخلمسرج، جبجمحق مئمتجغ إمخخلمسنّ ّ 

ً خئمسن جبحتجحلك امئحجمتجغ جبخكننخكدا ً ومصخك مصمضا اٰىخكننخكد امئمضي مئحك مصمضه اٰىخكاؠمتمست ميخكاءًٰىحتجحلك
ًمم امئمضمصجك أم مم اخلمسرج، ومئمثجحمف إذا أردت أن زنمبمغ مئمتجتمس ٰىحتجحلك ً  زنخلهلخمحل ذمئمف ،ّ

ّجك أن زنمبمغ مئمتجتمس مئحجمجحتجحلك اخلمسرننمكّزنهلمجمثاٰىحتجحلك مم ذمصجحمف، إذ ال  رنخكاميهبحص ّ إال ،ً
ٌ أن امئحجمتجغ جبخكجلخكعّهلخكمصمقؠخكرزنحك احلمسخئجخحص ىيجك اخلمسرج، جئهل  مئحجمجحتجحلك رنهتجخخض خئخكمخحك مم ّ

جئجححبجست . وىيري مصمضا جئخسذا وننخض اٰىحتجحلك مم اخلمسرج جئال جضهبحجخف ىيحججخحك امئحجمتجغ. امئمضمصجك
ّحتمع أن األمئمتمسظ  امئملّهلخكمصمقًخضا رنحك مم امئخكاحئمغ، جئجخّ مئجخجع جبهتجخٍاٰىختمسمئهبحص جبجك زنهتجخجخخض اٰىحتجحلك رنهتجخخض

وجودة مئحجمجحتمسحن ٌجبخكجلخكىيحص هنٌبما   َ، فأخذِ  ا ُ
وضوع  ُقيدـ  اٰىحتمسحن :أيـ  ِ  ا

وجودة هنٌبما   وضوع ،ِ  ا نما أن ا َب اّ ا  :  قو عا وضعت  ا
عا بما  معان من حيث ُاأللفاظ  مم امئمضمصجك أم ً خئمسمخخص جبخكننخكدةً ميخكاءٍ  ا

وجودة مم اخلمسرج هنٌال بما    .ِ  ا
ا واردُصل ،مضف جبجححك جبمس مصخك جبجححك خئهتجخخضه وممنيحكُأو من: ومصخك حئخكمئحك :وا   ِ 

وحداتِاختالل مانِ إحدى ا ذكورةِ ا وطِ ا ناقضِ    همُه بعضَ، مثل ما حسبِ ا
اء َأن ا نجّ ّ مطلقا ال ي جاسةِ بمالقاةُسً ٍّ جبمغ أن اٰىمسء إذا رنحججف حئخضر خئحط،ِ ا  ،جعّ ال جضهلجححمّ

صحيح: خئام حئمسل.  جبجححكٌمضف حئجخخضُ جئخم،ًال اٰىمسء جبهبحجهتمس نما أن ا َب اءأ ّ َن ا  َإذا بلغ ِ بقيدّ
ًكرا م،ّ ً كراَإذا بلغ ُ قيدَذفُ، فحُ  هذا ا ّ. 

اب يل:ِومن هذا ا َ ما  هم أن قوُه بعضّ
َ ز: م ّ زّا س  ناقض ل  ،ِ من ا

ّ، جئخسن اجلمظئمكخن مئجحمتخلحك جنوريّوذمئمف ألن منملخكت امئهئء  رنمسمئحلورة، وإذا خئمسن خن ننمظئمكّ
ً أن مم اٰىخكجلخكع حئجخخضا مل :؟ جبجك امئخكاجلحضٍّ مئجخجع رنحممظئمكّمكاجلمظئ: خئمضمئمف جئمثجخحف جضهتمسل ّ

ّجضحسينمض، ومصخك حئجخخض خئخكمخحك مم امئمضمصجك، جئخسن اجلمظئمك ًمس، ّ مم امئمضمصجك مئجخجع ننمظئجخٌ رنام مصخك جبمتمحخكمّ
خنرنحق مصخك خئيي ّ ىنهللك خئخكمخحك مم امئمضمصجكجلخكع رنهتجخخض ّ، جئالرنخض جبجك زنهتجخجخخض اٰىخكٌ مئحك جبخبمسدجضخف خئجمزيةّ



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صصض
ن عجلىغأل:ظه ل مظي جعلكحلهب عآلنيعجلىغأل:  عحلهئ حممثمئلكميُّـمهِّـ سممحل ل ي هنهيهت  جنمثيغ : ظهشي
ال جنمثيغ جعهئحل: ظهشس جعلكحلهب عجنجهلكُّـ مغىغأليعجلىغأل: ه نُّـمئلكم ظُّـٰهلكشالجعجىغأل إذ  جنهئ .ي

وضوعُ قيدَذفُح َّـ عجنتمتلكخمىش ِ ا قصودي ُّـمئ مع نما أن ا َب ّ أن :ِمل هذا اِ  مثلّ

ز فهوم ـ ا زـ ِبما  من ا س  ، ألنه  ل
ّ صداق،ّ زُ ال  ن يعن: ظه ،ّ ا  هنهيهت

ز:أي ي جع هن هنمهلكفُّـ عجنهئحلشي جنمثيغ هن هنمهلكفُّـ عجلىغأليعجلىغأل ملّ ا  ِ با
شايع  .ِا

فرقةُفعدم ملِ ا شايعِ ب ما هو با ملِ ا  ب : أي ـّّ األوِ و ما هو با
عنون ملِ اعتبارِ من سوء يعد ـِ والعنوانِا  .ِ ا

سألة واحدة.٤ سائل   ع ا    
لل واقعُوهو ا ست بقياسُ ا  .ٍ  قضايا ل

ُّـ عل عخفميلكجنجيلكغ عخفخيمت يهنلك معمئيطن هن ظهث ومل عجنثالجغمل مملكن هنيعمعبجيلك جعلكجنتمسجنمث جعخل مغىغألي  ه
وخمٰهمثمل عل عجن. ونعجفيطغ ي ل نعآلهث  . جعلكجنتمسجنمث جعخل عجنمئٰهلكُّـلكههنيعمعبجيملي معمبمث مممبهتلك تنَّـىعع عجنمت

ن عجنتمسجنمث جعخل عجنمئٰهلكُّـلك عجنت جنمثسمن خممثلكحكلك: م نَّـينعجنمئس عآلن  َبأن يقع :هظن ُّـهئ
لل ِ القضية ُا واردة ّ وِا سؤالِ   سبِ ا :  ممخص جن حكمسجنمن؛هاِ نقيضِ اعتبارِ 

ط هلكجليع ظن خكهظقُّـيط مصتهتيط: يظهنلك جن حكمسجنمن! ي ظن يط حممثجلكغ عهنلك جعمتخي ظن يهظقُّـيط جللكمس
عجعخلش آلن عجلهبمبمل نعن مملكهثمن مض مكلكَّـيعَّـلك ه خمٰهمثمليحمتحتلكف عمل مغ يظشلك مض ي عي هنعجفيطغ ي

عخم خمٰهمث ه ظشلك مض مكلكَّـيعَّـلك حكهسعمه نظحمثِّـشتلكنيعجن عخم حكهسعينش لكيظشي عي ه نعجفيطي  مض عجن
ف ي ظن يط َّـىعع نخميط ُّـميلكجنيش عجنبخيىش حمال ُّـيعفهظقُّـيط خكلكجليع:  ظن يط نه ظقُّـيط مصتهتيط:نرلك

ي نعهثخص ُّـيعفش نعآلجغبلكغعجنسهسعم جعخل عجنمتهي و هنتخييطفغوفن جعخل ظلكيععمي ن مكلكَّـيع ي  حممثهئ
عخم جغالجغمل ظحكألمبمليعي  هعجنسهسعم نعجفيطع وظهث جعحسمك عجن  ظن ظممثيعش حممثمئ عخفجمثمك مض ي

وعخفميلكجنجيمل ني ُّـيطقه جلمف ظه حكهسعم عغ جل جعخيٰههتلك جعمتخيي  شي رمثمكش نجنخيمب ُّـمئ عجل
ش نجفمث وجعمسه نمغومتألىع نمض جعخيٰههتلك جعال نمض جعخيٰههتلك َّـ ي ُّـخيمب م جن عخفميلكجنيش ري  :مثمك ُّـمئ
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ّخالبظ .  ادظي ثوابه ال، خصن أثضب بشزم، ذدظ ده ادسصالٍثوابك دشظ بذحشط
ٍإذن أن طسون اثجشض خضدرا حج حتسشل ادسصال إخ أجإلسض ٍ ذتزظدةً ّوإال  ،ّ، تم جيشضّ

 .وخع يف اثزضدرض
طشبزي دسشجشض أن ّأصه  ذدظوه يف اثشرق احلظطط، وطو ٌ درشفٌوطشض ذرسض

: ُ جإلسضإذا :ًذثال. ًصّل خشه دزسه طسون ثرّل ادسصال خبل األثضبض حسشه، وطتصذّحيس
ٍظا ادسصال ثرص ألصه تزضخ دشظ بجسمـّ ال؟ خصن طماال ده حششضن أ ّ ضب ّ ثتى جيٌ

 وطو تزضخ دشظ ٌرصصال ثّ ال؟ خصن ادسم أٌوطظاال ث: ظا دو جإلسضبشزم أو ال، ود
ٍ وال أي يشءٍ وال حظضٍبجوطظ ضت، ّ آثظ، واجلوطظ ذن األذور اثظتبرض بضثضطشّ

ٌذضطشض ّأصه ُ آثظ خجًإذا أرطظ بضجلوطظ ذزشىّال  إضّواال تزضخ خوق اثضطش  إذا وثظت ّ
 بشزشى ٌ ثوطظّأصه، خسظ ذطض أطل اثزظخض إخ ٍيف اخلضرج وثظت يف ال ذوضوع

 .احلسشسض اثتبوحض
ّخالبظ إذن ذن ادتصذ ّته وحظذشض، تم طشرظ خشه ّل يف صسظ ادسصال ذن ثشض ؠحّ

ٌأصه واثظ سائلَكأن يورد ، الم أٌض وحضطظه واثظ اتشضن أو أدثظ يف احلسشسم أّ  َ غُ ا
قيض لسؤالِا ِ طرفا 

نً قيضَ   أم ال؟ ٌأزطظ جضحظ:  بصن طسول دام يف اثثضلِ ا
ًدسشه طورد خج ادشسشع حظخض دسسصال  بّ نما  ونُب قيضَ أن ي ، َ هو الطرفُ ا  

ك حقيقةُ األسئلةُفتك م يوردً عنده بذ ْ مع أنه ظاهرا  ً ُسؤاال واحدا، فتجتمعّ إال ّ ً ً 
سائلٍئذ حي سألةُا وطظا طو اثزظوف يف دسامهتم بشزضدرض مجع  .ٍ واحدةٍ  

 .ٍ واثظةٍاثسضإلل يف ذسصدض
كُتوضيح سائلأ:  ذ َن ا س َ عن طرَ إذا سألّ تناقض فل  ٌ واحدٌسؤالّ إال  ا

اب سلبِعن الطرف اإل د: َ، مثل أن يقولِ وا ون أم ال؟ٌشاعر ٌأز   عندهُ فال ت
اٌ واحدةٌسألةّإال  س  ُ، إما اإلثباتٌ واحدٌجوابّ إال  ول  .ال أو نعم ُ أو اّ

.٩٥، ص١ج:  آطض اال ثسن زاده آذح:رشح خذوص احلسم، حتسشق) ١(
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ّأما إذا رد سائلَدّ تناقض مثل أن يقولِ ب غُ ا د: َ ا تٌ شاعرٌأز  ؟ٌب أم 

َفإن سؤا سأ، إ سؤال هذا ينحلّ سأَ و اتب: هماِأحد: ه إ   هو أم ٌأ
سألةُ هو أم ال؟ فيكونٌأشاعر: ال؟ ثانيهما سأ   عا   ٍ

 .ٍ واحدةً
ما ت سؤولُت األطرافّعددّو سائلّعدد ت، عنهاُ ا سبُت ا ي نمعخييطفغ هاِ 

جعمل جعحسمك معخييطف عآلحكألمبمل  .يعآلمغ
ن مج عخفسلكأل مض هنسمسجنمل: مبمنعن خم يآلن :  هن عخفميلكجنجيملط خممبمتلكو نعجفيطغوخفلكقع ُّـهئ

ش ممخص خملكم جعت  :عخفجمثمك ُّـمئ مض عخفميلكجنجيمل مض ظمغ
ونَو أن نعرف اذا ي غالطةُ   ٍ واحدٍ سؤالَدوّإن ور: ؟ فنقولِ هذا من ا

ِ إ عدةينحل َ ُ قد يوجبٍ أسئلةّ جيبّ واِه  الغلطَ ووقوعِ ا س . ِب با ول
غليط فِ كونِ من جهةُهذا ا أ سؤال ب هذه القضايا ال ينحلِ ا ها ا  ُ إ

مغيط خممثلكقً،اّقياسي ه ظظال آلشلك ظحكألمبمله جع ي ُّـ ي ً قياسا، ُّفبل  بالفعل ال تؤل ه

وع  ك جعلنا هذا ا ِمقابال ألنواع )و نعجفيطغومج عخفسلكأل مض هنسمسجنمل(ف للً  ِ ا
واقع أِا  . عخللكهنيغ نعجنسلكفق نعجنسلكجع:ظه ،ِ اآلتيةّ القياِف  ا

وش جعمسن خضهب جليطغ ظحكألمبملو نعجفيطغوعمل َّـمتلك عجنهئالن مض مج عخفسلكأل مض هنسمسجنمل  مض ي
نو نعجفيطوحكهسعم يظن ي عي شي ظن عجنسهسعم ُّـستبجي هنخيمت عيحكتهيهتلكن:ه مكلكَّـيععش نهن عخفخيمب

ع َّـىعن عجنيطعأليعغ جنتجههب عخلمق ظُّـٰهلكش حمىعمميعنع  هجعخيىش عخفمتلكلكمئمل نحكخي مغيط جعخيىش ي يظهث مع
ن هن خمبمث مج عجنمئٰهلكُّـلك مض و خمٰهمثملعجنمئٰهلكُّـلك معهئ نَّـىعع عجنمئس ُّـهبهئ ظن ُّـمئ . ونعجفيطغ ي

 .ال خممثلكخومض معمسجنمث
 مض ه خمس)عيحفتمهلكك جعلكيحكتهيهتلكن( ظه شمينجلمف َّـىعع عآلحكلكق حملكخفخيمت عآلن

ظ ظ عجنتمسجنمث خمبلكم حك ش نعخفيععف هن حك ظن ُّـمئ عخلمب مض معمسجنمث ل ممخص حكمثمسجخ ل  عجنتمسجنمث
ظ عجنتمسجنمثي عجنمئمثلكقش نعقع نحكيهنمئيطهنلكغ ن خمسخص مض خمبلكم حك  .هخيمتلك عجنيطعأليعغش حمال ُّـهئ

وحممشن مج عخفسلكأل مض هنسمسجنمل: ينهن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ جنمتلك عجنهييعم جعخل عخفسمسجنتخل  و نعجفيطغي
ي ظن عخفسمسجنمل عحكتهيهتلكهنمث:هنخيمتلكن ن خمسخص هنمئلكجعال جنمبمئس عخللكهنيغ هملي ه نمعهئ ظ عجنتمسجنمث(ه  )حك
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و خمٰهمثمليظهنلك مج عجنمئٰهلكُّـلك مض  .يمل ظجل هن عيحكتهيهتلكن نعخلمقيمث حملكجنمئٰهونعجفيطغ ي

هخمٰهمثمل حممشقع مملكهثمن شنجلمف َّـىعع يش آلهث ي ُّـهبهئ ظن ه هنمتهتلك خممثلكقز ظهنهئ ظن ُّـهسجنشي
ن عجفيطه هنمئيطهنلكغ عجنمئمثلكق عحكتهيهتلكهنمث يمعهئ يش حممشهث هملي حفمقُّـهش جعخالم هنلك عقع مملكهثمن مجمبملهملي

هُّـهبهئ مغخيمبهتلك هنمئيطهنمل  . مض عجنمئمثلكقي
ومثمل خمٰهمج عجنمئٰهلكُّـلك مض: ينعقع نحكخيمتلك عجنيطعأليعغ جعمسن خممبمتلك ن َّـىعع ونعجفيطغ ي ش حمال ُّـهئ

عل عجنت ي ُّـتمسجن هنمتهتلك خممثلكق ههن عآلهث مج عخفسلكأل مض : يش نعقع ضمثمئمتلك عجنيطعأليعغ نخممبمتلكي
جللك هنستمئالو نعجفيطغوهنسمسجنمل ن َّـىعع هث يش حممثهئ ههنمئلكجعال جنسخمسلكن عجنت ُّـتمسجن هنمتهتلك خممثلكق  هه ي  .ه

و ظن مغخي عخفسلكأل مض هنسمسجنمل:ينعجنمهحمثِّـ جلمف هنلك قمميعن عخفمهمت   َّـ هنلك مسو نعجفيطغي
ن خمسخص مض خمبلكم عجنمئس عخللكهنيغ هُّـهئ فعحفال مض هنمئيطهنلكغ عجنمئمثلكق جفت ُّـهئ ي ي  .ه

ٌ قضية قد تنحل،نعم ِ،إ قضي ّ د: م مثل قو تبَ وحدٌز  نَّـىعن نعن .ٌه 
ه خمٰهمثمل مض جلمب عجنمتحمملكهثمن يظشلك جعحسمك عجنتحمبمث نعخفخيمت خمٰهمثي عي هنعجفيطغ ي : تلكني

ٌ قضيةّفإنها ومعمك جمحقن جنمثيغ جعهئلك: نعآلحفيعهشه قُّـيط مملكمعمك:جفيطعرلكع ً ظاهرا، ٌواحدة ّ

كنها تنحل د: ّ إ قضيّو تبٌز َ وأن م،ٌ  اتبّ س ب ن أن . ٍن سواه ل م و
عَيقال سائلُ عنها  سألةِ ا ه نجنهئمت معخيبحقٍ واحدةٍ   ه آلشلك جنمثسمن هنسمسجنملس مصلكقهي  ي
ه خمٰهمثملينعهثخص ن ٍةّ قضيّ أن ِباعتبار هملي نعخفسمسجنمل عحكتهيهتلكهنمثشهمليحفمقُّـ ي س ُيم ّ أن 

ُ أنها قد تطلبِ باعتبارًسألة ُ سألّ يش نجنهئمت ُّـهبهئ ظن همليمل حفمقُّـيحملكجنمئٰهمث . عنهاُ و
ن هنسمسجنمل  .ه مصلكقعهمعهئ

و أنك جعلت مثل َو َ فإن القياسٍ قياسَها جزءّ ن هنمتتجلكّ ن شه ي ُّـهئ  جع معهئ
ي يتألفحملكجنمئمثلكق . ههثتمثجت مملكقجعمل ُا ونّ ونُ منها ال ي ُ سليما و  ي حممبخص.ً مغالطةً

و خمٰهمثملظهنهئ مج عجنمئٰهلكُّـلك مض مج عخفسلكأل مض مض يظهنلك . و ظهنهئ معمسجنمث خممثلكقشونعجفيطغ ي
و قيل  و حممب ُّـهبهئ معمسجنمث خممثلكقو نعجفيطغوهنسمسجنمل سان: كما  ٌه ضحاكَ وحدُاإل  و. ّ

ٍضحاك تج. ٌ حيوانّ سان:ُي يجة.ٌه حيوانَ وحدُ اإل ذبةُ وا قدمت ِ مع صدقٌ  ّ ا

ه و جنمثيغ جعٰهحلكمسلكن عآلهثيآلن حك و خمجيخيلك نمم ضحلكمي ي ي عنه ي خمجيخيلكش جنهئ عجنمتتمثجمل ه جفمث ه
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ه خمٰهمثملي مض عجنمهمييعه آلشلك جنمثسمن نعخفميلكجنجيملشهمملكقجعمل ي نعهثخص َّـ خمٰهمثهنعجفيطغ ي نحصىعع . تلكني

 :خملكم
لل َألن إحدى مقدمتّ إال ُوما هذا ا ّ عِيه من بابّ سائلِ  سألةِ ا   ٍ 

و خمٰهمثمل جع هن جعلكغ مج عجنمئٰهلكُّـلك مض،ٍواحدة ُ القضيةُإذ تصبح طونعجفيطغ ي واحدة ّ  َ أُا
ؤلفا من ثالثُ فيكون القياسٍةّمن قضي  ِ

ً ُ مع أنه ال يتألف، قضاياّ ّ سيطٌ قياسّ  ٌ 
 .ي ممخص معمئيطن جعحث مض هنبحهن عجنمئمثلكقّ من مقدمتَمن أ

ن،وعليه ع:  أن يقالُ يم َإن  سائلّ سألةِ ا حكخيمل ه جعمتلكظٍ واحدةٍ    جلمف مع
ا ّم شهظُّـٰهلك نعحفيععمغهتلك هن عيحكتهيهتلكن جنتجههب عخلمقي عجنمئٰهمثمل مسجنمل جنتجههبفعأليعغ عخفس

فُيقع وجب قياٍ  تأ غالطةُ و َوألجل هذا مثل.  ا معُ بعضّ سائلِهم   بهذا ِ ا
ثال تقدمِا ِ ا ّ. 

ق ن ا عغّول ثالأ : نعجنمه َن هذا ا ه عآلهثسلكن نجفيطن ضحلكم:ظه( ،ّ س  )ي ل
ُّـطثمبمل عجنمئس عجنيععجع ظن هثجخيمب هن ظهنٍبصحيح ن وقعمل ي عخفميلكجنجيمل عخفخيمت  من ٍ  كثَو

نطقِكتب ةِ ا عت للِ ا َ، ألن هذا ا قيقةّ فِسوء إ ُ يرجعِ  ا أ  : ظه، اآلِ ا
ُّـ ن هن ظهنثمبمل يُّـيعمغ عمل عجنمئس عخللكهنيغ هن ظخمسلكن عخفميلكجنجيمل عخفخيمت ملش ني ُّـمتبمي ظن ُّـهئ

ن ظن ش عق هن عخفخيمب وش ممخص معمئيطن جعمثلكهث ظممثيع هن هنيعغه عآلخمسلكن هنتبلكُّـمتمليعجنمئس عجنيععجع ي ش حمال ي
. ه ظن جعخيىش عحليعم حمخيه ظن جعخيىش عجنهيخي عحكشه ظن ُّـمئلكم جعخيىش عيحك جفيعميُّـمهِّـ

هثلك مج عخفسلكأل مض هنسمسجنمل وحممشقع حم و خمٰهمثمل جعخص ُّـجههب مج عجنمئٰهلكُّـلك مضو نعجفيطغي  شونعجفيطغ ي
ونُّـمبىغن هنمت معيطعحف عآلخمسلكن  قعخكلكقغ عمل عخفثلكم  ل  هذاُوال ي ًنو مقابال  ل عخفىعمم ً

صِألنواع ف ال  أ عخم مض عجنتمسجنمث  القياَ ا ن هن ظهنثمبمل عخلمب عجن ي نعهثخص ُّـهئ
عن َّـهئىععيعجنمئمثلكخ يش جعلكجلتبلكق ظش جلمقنع جل عجنخيمت  نجن .و نعجفيطغومج عخفسلكأل مض هنسمسجنمل: ي

ع و خمٰهمثملمج عجنمئٰهلكُّـلك مض: همملكن َّـىعع عخفثلكم فعحفال جنمئلكجن يخفسمسجنمل ظحفيس ي آلن عطونعجفيطغ ي
قفع هن َ أن الظاهر .ي عجنمئٰهمثملههن سألةِ من تعبّ ابِهم با سألةَ إرادةِ  هذا ا  ِ ا

لغوي قيّبمعناها ا َ القضيةال هعجنت حممثهتلك عحكتهيهتلكني عجنمئٰهمثمل : ظه،ّ ا ن  ّ ًمطلقا و
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ا البخزل اخلث واالثتذسشم ّ احرخسش ّ ألنًنت خ سنّو واَ   القضايا ُع:  أن يقو

ٍ قضية  .ٍصة واتٍمجع اتسشئل يف حسشحش:  ال أن صروحواٍواحدة ّ
ف.٥ أ    سوء ا

 حص صبزغ حن ّسهّش اتسزش؛ وذحك ألّ اتدسوصشحخشذّصدص ثوء احتشحسف حن أسواع ات
 . وبالجسه جزسهّن جث اخلشصش حن احدزامء حن احوحوفّتزرص ال ًش درةشّاخلذشء واحصح

 :ط احتشيلّ صزرن جضضسش حن تالل اتخخٌةّ جصٌثوء احتشحسف حه صور
  احواحع يف احرخشصشّاحذزط اتدسوي                                                      

 
ّ        جث حسشيس                      ّحسشيس  

 حش صرع يف احرسشس سذسه                       ال                     
   احسدض جن احستسجشّبذط                    

 ّ   حتدزق بشحخورة           ّدة     ّحتدزق بشتش      
ٍ صرع يف احرخشصش اتخرزش جت صسئش حسشسٌّ حدسويٌثوء احتشحسف جزطإذن،  ّ إحش ّ

ّجت حستوى اتشدة أو احخورة، وصضا جيدزه تشرةش جت احرواجص اترضرة حزرسشس  ً ّ
 .واحثصشن واجلصل

ّوأحش ثوء احتشحسف جت حستوى اتشدة  جسه ّرببش اتدشينبحسص إذا  جام صرون ،ّ
ّ صرون صشدحش مل صرن حسشثش، وإذا ربٍجت وةه ً ً صرون حسشثش مل صرن ٍبش جت وةهً

، وال يشء حن احسشثق حن ٌ حن تسص صو سشثقٌ سشثقٍ إسسشنّحل(: ًصشدحش، حروحسش
 جسسام برضب )ٌحن تسص صو سشثق( إذ حع إةبشت حسص )ٍ بحسوانٌتسص صو سشثق

ٍحشصسشّ حل ّ ال جث؛ ألنٌ سشثق،ٌ صو سشثق؛ إذ احسشثق حن تسصىاحخذض  حن تسص ّ
ذابه، واألةضاء اتحزوحش ّ إال  يف حضببش ذابه حسضٍيشء ّصي، وحلّ إال  حسسش،صي

ٍحتذشصضة اتذشصسم، جرل إسسشن  وحع تضجه ،ً ال بجط، وحسض سشثرش بجط الٌ سشثقّ
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 احتعظق ،سفُتصكِ شعخىتعلب اشعخى، وإن حلف شن اشصظلى وأثبق يف اش

 . شظكم اذداك األودل؛صورة اشعغفس
ّوأشف اختظع ل ّ؛ وذشم شظكم توسٍ سخ شغتقًرضبفم بفشصورة سغو سغجم شو جفء ّ

ّرشائل االغتفج سغه، شجم شو تفشم شن جلئغ  .تز، أو دفشبتزّ
ّسكس رسه شلشم سفل َ كما تقدمـوهو : ّ فٌ خللَ أن يقعـ ّ ّإما  ِ القياسِ  تأ

ِ مادتِمن جهة ّ وكو كظلز اشعول بفن.ِهه أو صورتّ  بشفون اشعغفس شن ى اخغطم كظغّ
ٍ وشفدةٍصورة  م شن دون دالشقّ شن اشعغفس ال كتحعّ اشظلض اخلجوّ؛ وذشم ألنّ

ون.  شغغجمٍّشم قررةِالقواعد ً خارجا ُإذ ي ِ ا لّ هانِقياس  دلِ وال  حغق ،ِ وا
ٍّ شن دون صحق صورة وشفدة شمٌعلثال بلكفن وال جكل ش ّ  . شغغجمّ

عرف فُ سوءُو أ ائطِ من معرفةِ ا ائطِ القياسِ  َ، فإنه إذا عرفنا   ،هَه وقواعدّ
لل  تظلف أكعه، وكغف ّارلف احلم: ، وذشم رخ شبكأ منهاٍ واحدِ بفقدَفقد عرفنا ا

رعن اخغطم ودوره يف تعغغن األسعفر وشظلسق اشصحغك وملغغله رن  ّغقععن شغلاغت
ون .اشسعغن ّ واضحا جليُوهذا قد ي ونً ُا، وقد ي ُ خفيا دقيقا، وقد يبلغً ًّ للً  من ُ ا
فاء ِلخاصةّ إال ُ ال تنكشفً درجةِا ّجم غحلكلا شفشسغَعَ حغق غجك رِ؛ من العلماءّ ً ك ً
م احلفدي رس عّ وكو اخععف بفشظرق اششعوسششفم اخلواغسفري صفحف ّاخحع
اجلواب رن ذبغق ّ إال  شغهً خف ذعبق شظجلة)ّرجم اهللا سلجه(ّ احلجق شو رغل: كعول

ّ، حغق دعغق كله اششبغق اخثفرة حول توحغك واجف اشوجود وغقّابن شع
ّسكس رسه ّاختفهلز وسك تغفوهلف صكر زذفذبغق استخفر اششغبفشلات بـ  شتفبه  يفّ

  .رجن ذغطفناشعبخ األدظفر ورفجلغف حتق رغوان 

.٣٥٠ـ٣٤٩ص: سسن اخغطمرشح اخغظوشق، ) ١(
. ٢١٤ص: ك رز اشعفيضّاشظلدوس األرخ، حمعك حسز شفذم اشظطفء، تظعغعفت اشسغ) ٢(
.١٣١، ص١ج : األربظقّاشظععغقاحلععق اختظفشغق يف األدظفر ) ٣(
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ُّـ: نهنهيلكف عجنجهبهتمل ن َّـمتلكم َّـ ق ظن ُّـهئ يظهث خفلك ي ر جنتلك عجنهئمت ي تلكن جعسمثجيتلكن مصهت

ن ممشحضتمبهيتلكن جعتخصن عحلمئمثمئمل ف جعىععمعس ُّـهئ مغ ن ش هنمتهتخص نعمغمك عجن ن هنهيهت  نُّـهئ
ي جليعضمثلك ي جلمبمثهتخص خم ف هنمتتىغجللك هنمتهتخص هنمئ مغ هنعمغمك عجن يه ه  ....ه

ظ عجنتمسجنمث جنهئمتمتلك حكمئمتلكن هنثلكي خلهيلكظ نفخم ينعجنهئالن َّـىعع خميط ي ُّـمهمبِّـ هنثلكي جنس ه مل يه
وردُوالقياس .جعخيىش عخفميلكجنجيلكغ سبُ ا غالطةِ  س بقياسِ ا يه،قيقة ا ٍ ل  ٌ بل ش

ل مض عجنميمبيشش جنىعجن خممث حكهبمثمن عجنجهبهتمل خكبهتملبه خم ه نَّـ عجنىعه ُّـسلكَّـ مض عجن لك يش آلي
وخيخل عخفيطجنيغ مض مخيعُّـيع هنلك ُّـيعُّـيطن هن ظحمهئلكقمعبهتمل  عجنجهينعش جفمثهن يمعجهب عحل  .عمل عآلقَّـلكن ي

ون ذا ي يهاُو هانً  ش دلِبال طالقِ وا شخص ِاسم ِ كإطالق،ها عليهِسمائأ ِ، و  ِا
ِمثال  صورت قيقةُ وصورت،ٌهذا فالن: ، فنقولِةّه الفوتغرافيً سِه  ا اه ّ إيت ل

: خفلك ُّـمئلكمي نعي لكشجس جل قوحممثهتلك هثح جفهئلكُّـمل ي نعهثخصًيقةً  وجودا وحقٌ مباينة، بهٌهةيبل ش
  فنن جمحقنطهَّـىعع حمالن

نما تتحق ّو قيِالقياس ُ صورُقّ ستحقّ ا  عليه إذا ِ القياسِ اسمَ إطالق و
ور   : ُ اآلتيةُاجتمعت فيه األ

ون.١   .ّ  مقدمتانَ أن ت
ون.٢ قدمتان منفصلتَ أن ت   . إحداهما عن األخرىّ ا
ون .٣ قيقة َأن ت قدمت  ا ِ من ا ً قضيةّ  إ ها تنحلّ ال أنً،واحدة ّ

ٍ قضية منِأ ُ ال يتألفَ القياسّ، ألنٍواحدة ّ ن ّ إال ّ من مقدمتِ من أّ إذا 
ب ٍ قياس: أي،ٍ واحدٍ من قياسَأ   .ّر

ون.٤ َقدمتان أعرفا َ أن ت يجةّ نِ من ا ساوت، فلو   أو ً معرفةا م
تضائف،َنتاجإ ال ،أخص   . كما  ا
ون.٥   .ُ واألوسطُ واألُ األصغر: أيً،ه متمائزةُ حدودَ أن ت

.سلكجععخفمهيطق عجن) ص(



 ف ن ل  غل جعسك كترخض................................................................................ ففف
َ أن يتكرر.٦ دّ ، أيُ األوسط ا قدمت بّنإ :ّ  ا قدمت  ُ ا ش  ّ  أن 

د   .ِ األوسطا
ون.٧ اكَ أن ي قدمتُ اش يجةّ ا د وا ا ِ) واألِاألصغر( ينّ  ا ً اش

  ً.اّحقيقي
ون.٨ ونً منتجةِ القياسُ صورةَ أن ت ةَ، بأن ت ائطً حاو لِ    ِ األش

عة مِ من ناحيةِاألر كيف ال هةِ وا  .ِ وا
يشصو كألحطم بدصحش جزام بدصه حط قبعسل آل ي قحس بحغس ىآل يحس بذطغسف جسجدزسم قآل آل

آلآلبص قو بذطو جط حدصحعسو آل حط جخسشس جام بدصه يف بخصشدطف يضآل حسجيم شط جطه ققآل
آل ىبسجعسيل جال شحصه ةص كجدزسم فيجسزش ىكةصكآل ىقآل آلىآلبص حط كزدحسه كجدخسشس

ي كجعظ شعسجض حررس كجدزسم آلبص قو بذطو ىكةصكآلىكجدخزشف ىبخصشدط آل   قمك جسو كجدزسمآل
آلبظزخسف ىقحس  يش كتدصحعث لىو حظسىكهتام جخال ثط تحآلثصجزقي آلسئحرام جسزط كتعامغ آل

 آلف ىشصك آل شعطي ةصشصكيحض كجخصم كجصي شحسن ألةذط كجدزسم ىشط ةحطه حخصجش
يجة .آل بذطزط قتدظحض كتظسىكك ى نت ا ذبةُفإذا  قدمت ِ صدقِ مع فرضً  ّ ا

ون ّفالبد ورِأحد  ِها لفقدُ كذبَأن ي تقدمةِاأل ِ ا حثُ، فيجبّ كشفعن ُ ا  ِه 
غالطة نبَيه إن أراد فِا  َ خلِ الغلطّ غالطةَّص وا  .ِ من ا

آل قمك قصجش كتدصحسك آلبص حط قصه كجرعزعشف آلقزط :آلبدصه يف قبعسل كجدزسم آل
آلىقحس قمك جصبش آل شذصه حط جصهبس جصك كجرعزعشف جذر يرس قمك ىجدرس ثت حدصحسكآل  آل

آل جالبص قو شخذط قوي جسمبشي ىزعزعشيقسلجش   حط جحض تظظرسآل آلبصي يف كألحص حخسجخشآل
 آل قصه كتدصحسك شدعيض قصه كجرعزعشآلوق :قتصى يىكجطجطه ثت زطثرسف ىبخظسمك

ي ىكتسزض ىكحلسئض شذطو زطثس حط قزطكن كتخسجخش كجعظ في ىةسه ةسئضيقمك حرض حسزضآلقآل 
 .آلىجدش ثت قجعصشس جزام بدصه

 يجرط ثظزطآلقآل  ىغ ةدزدظين كتصجطمك شط جزسمىص جزط كجثآلكجدزسم كجصي بعطجقموف 
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ش نَّـىعع هنلك ُّـهبهئ ظمثلكجمت هن حفالم عجنمئمثلكق ى ي حفحق ُّـهجعلكجنمئمثلكقش نَّـ جلمئمث يعمغ هنمت
 :عجنتلكمظ

حم        َّـىعع خممثلكق  قغيمع  يعغ حممث عجنهلعأليش عخفىعمم
حمو خممثلكقيمم قغ ي مع  يخممثلكق جفمئمثمئ  يعغ حممث عجنهلعأليش عخفىعمم
ي َّـىعع عجنمئمثلكق جفمئمثمئ. 

طلوب.٦ صادرة  ا    ا
نيخميط خملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه ي عهنلك ظن ُّـمئ مض يمئمل جعلكجنتمسجنمث عجنمئمثلكخيحملكخفتخيمب: يق 

ش نخميط حميعجممتلك هنمت جنمبت ل عجنمئمثلكق هثهيس ي جعمئمثلكحك عمل هثتمثجت ظ عجنتمسجنمث  ل ينَّـ هنلك ُّـخييعم جعس
ش حممثمتمئس عمل ...ظن ُّـمئ حممث جعمئمثلكحك عمل هثتمثجت عخمخيمل مض عجنمئمثلكق جعلكجنمئمثلكق عمل هثتمثجت ي نظهنلك عجن

ن عجنمتتمثجمل هنميلكُّـيعغمعهنلك ي   جلمف هنلك مض هقعأليط همغىغعظ عجنمئمثلكقش حمال سمه جلمبآلجفيط ظ ههئ
هعخفمئيطهنلكغ نُّـسهب هنمهلكفقغ غيي  : جعخل هنخيمتمثخلسجنهيحي هنعخفمهلكفقغ هنجهجكم. ... جلمف عخفجيمب

 .يلكَّـلك عخفتخيمب جعلكآلهثهئلكق نعجنخيمتلكفي َّـ عخفبلكفع عجنت ُّـتمبمئ:أتظإلص
ش جعحمثهن ُّـمبىغه هنميلكُّـيعغه َّـ عجنمئمثلكق عجنىعه ي ُّـمتتمي هثتمثجمل:وةصشششام ن  آلجفيط ظمغىغعأل

ش نهنثلكم قجن عجنمئمثلكق عجنتلكمظ غ جع  :هنمت عيحكتيطيم جلمف عخفجيمب
 جعهل     عهثسلكن يمم
 هثلكلك      جعهل يمم
ي مم عهثسلكن هثلكلك 

غش نجعلكجنتلكمظ حممئيط  ل نَّـ عجنهئمقه ل يجفمثهن مملكهثمن عجفيطه عخفمئيطهنتخل جلخل عخفجيمب
خم عجفيط نَّـيمع ن عجنحنظ عجن ش نَّـىعع ُّـمبىغن هنمت ظن ُّـهئ غ جلمبمث يمم (:  عجنخيمب جعلكخفجيمب

هنلك)ه هثلكلكوعهثسلكن نشه هنخيمب  .و نجمحق هنخيمب

هنملش ) ص( .صضصلطضصك: خمس عخفمتجيخف عخفمتحي
.ططك: عخفمهيطق عجنسلكجع )ص(



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صضض
غو  ون : عخفمهلكفقغ جلمف عخفجيمب قدماتَأن ت ِ إحدى ا يجةَ نفسّ ً واقعا ِ ا

نت بالظاهر ن  سبِو   : ً ـ مثال ـها، كما يقالَ غِ العقولها ِ رواجِ 
سان      ٍ إ

ٌضحاك    ٍ  ّ  
تج سان :ُي ٌ ضحاكٍ إ ّ  
يجةّفإن ى اُ  عَ ا نما يقع فيهك ُ، و باهّ  ِ فلتغايرـ ِه  مثلَو وقع ـ ُ االش

سان وِالي َلفظ وجًهما متغايران معّ أن، فيظنِاإل ك  ضعيفُ، ف  ِ ذ
مي م جعمسرِ،ا ي عقن مملكن عجنجكعفم نقعظ َّـىعن عخفميلكجنجيملش نَّـىعع ُّـخيىغق عجنمئ م جلمف ي خم مثمل عجن

ش نخميط هنيع جلمبمث ولكيغ جنمبهيىح جفيهنبلكجفهن عآلجنهيلكلش جفمثهن جلمبهبمن ظن ي معهسجغيع جلمف حمهت عخفخيمت ي
ش نخميط ي َّـ عيخكجكعم عجنمبهيحيوي هنهئثومك عجنميمبيش جعجههئي عجفيطه عحللكيغ عجنت معسبيظن

 ه جفمثهن مملكن حصلك فنقش نَّـ عجنجكعفمش ظحفيعه هن جفلكيغ عآلجنهيلكلونخمهيمن عين جلمف جفلكجنمل
ف هثح  عجفيطه ي هن عجنميمبيش نَّـ عخفمهلكفقغش نعجنجكعفم مض عجنمئمثلكق ُّـمبىغهن حفمبومض نمغ

ش نَّـىعع ُّـمبىغهن ظن ي ض  مض عجنبخلش نجعلكجنتلكمظ معبمئي خمٰهمثمل يهنمئيطهنتمث هن جلمئيطه عحلهب نعجن
هعآلحفيعه عجنت معخييط هنمئيطهنمليعجنمئٰهمثمل  ي هنملي غه هنخيمب م نَّـ هثهييغ عخفجيمب  . عخفجهت

صادرة ونُوا ونً ظاهرةُ قد ت  :ًةّ خفيُ وقد ت
سيطِ  القياسُ تقعِفع األغلب) ُالظاهرة(ّأما  ثالِ ال ِتقدم اِ،  ّ. 

في(ّوأما  سةُ تقعِفع األغلب) ُةّا بةِ  األق ر ِ ا ونّ يجةُ، إذ ت  فيها ُ ا
قدمةًبعيدة ِ عن ا كرّ ون. ِ  ا غفلَ أُوألجل هذا ت خاطب ا ّ رواجا  ا ً .

نت ما  كرَأبعدي عخفمئيطهنمل ّو صادرة،ِ  ا نت ا  .ِ إ القبولَ أخ وأقربُ 
كُمثال قو:  ذ

ُ
ندسةِم  علم   ُّـهبهئ جليعك َّـىعع عيحكتيطيم هن حفالم:ِ ا

 :ملعجنتلكجنمثعجنجييعُّـمئمل 
عقُّـلكن ُّـمئجيخيهتخص ي حفجي فشغ: اخزظض يش نُّـجههئ َّـىعع عجنتمئلكلك قعنُّـتخل )ظ(لكن هنت



  ٥٤١ ...........................................................................................صظغشغ املطغصضغ

>

ٌص صهل فو ضبش ،داخظتش س  : يف اصضطل اصتغيلّ
 )أ(

 ب          
 س         
 ص         

 ج          
 . درجغ١٨٠ :صغإلظتش أي= س، ص : عىّاملد

غ ّن صطغإلظتش، وفو املضظوب وإضغّاصقواوفتغن املفصورتغن إضغ ضسغوفت: الربهان
 .شري ضسغوفتش صطغإلظتش

 صبعغن بضالن شفم ضسغواة ٍ حيتغج إش دصعلٌصعذا صغعتغ ضسغوفتش صطغإلظتش صظو أضق
 :ًطغ اصتغصعغ أفضغ صطغإلظتش وفو ضغ فظطن شقضه ضن خالل اصضقف)ص( و)س(جمظوع 

 . شن اصتطغسق املفصورش شري عغجتت)ص( و)س(: الفرض
 .اضتظغع ضسغواة جمظوشظهل صطغإلظتش: املدعى
 :ّ اصطعغس اصتغيل وفو ضن اصضطل األولفظطن شقضه ضن خالل وفو ضغ: الربهان

 ال فسغوفغن صغإلظتش     )ص( و)س(
 غمهغ ضتالصعغنّخض   زاوفتش صفصك ّصل
غمهغ ضتالصعغنّ س وص خض 

 :ععخف اصظتعجغ صظجطظظغ صطقى يف اصطعغس اصتغيل
 غمهغ ضتالصعغنّخض     )ص( و)س(

 ًثغّالن ضثظّفضط     زاوفتش صفصكّصل
 )ًثغّالن ضثظّ فضط)ص( و)س 

 سعطون ّعهوذصك أل ؛ٌ ضن اصقاوفتش املفصورتش، وفو حمغلٌغّل ضثظّتضطإذن، 



 ٣ ـ ج  رشح صتغب املظضك................................................................................ ٥٤٢

ظتش ومهغ  ضسغوفتغن صطغإل)ص( و)س( ّ وذصك ألن،جمظوع زوافغه أصرب ضن صغإلظتش
رتش ووإصعك ضقاحل االستفالل شىل ضسغواة اصقاوفتش املفص. زاوفتغن ضن زوافغه

 :صطغإلظتش بظسغواملهل صطغإلظتش
غ، ّل املثظّاضتظغع شفم املسغواة بسبغ اصتالصي، واضتظغع اصتالصي بسبغ تضط

 .غ بسبغ ضسغواة اصقوافتش صطغإلظتشّل املثظّواضتظغع تضط
ّإعهل فتم(  متوازّ خط خطَإذا قاطع ش ّ صظخضّ اصطالم إذا صغن صضق اخلقّ

موع )ٍ ال ضغإللال شظوديٍبضطل َفإن  ادثّ زاو ا ّ ضن جقاء ذصك اصطضق  ا
اخلت من جهة ساوي قائمتٍ واحدةٍا طلوب  يجة:أي (ُ هذا هو ا  : أي) ا

ستد .ّاملفشى اصفي فقاد إصغضغ االستفالل إلثبغته بٍ عليه بقياسلوقد  ر  ٍ
 بأن يقال ّ

موع: ًمثال ن  م ي انُو  تواز طان ا ال ا ساوي قائمت  و تالقيا . ّهما  و
ٌدث مثلث ساوي قائمتّ تان منه فقط  ثلث؛ٌهذا خلف.  زاو َ ألن ا ّ موعّ ُ دائما  ً 

 ًدرجغ ١٨٠ : أي،تساوي قائمّدى إصعه اصتغيل املفصور أ ال زاوفتش صهل هازواياه 
ٍ صل زوافغّنإحعغ   .ً درجغ٩٠ تسغوي ٍ صغإلظغّ

ِفإنه باألخ
موع استدلّ ساوي  اخلت من جهةِ   زاو ا  ٍ واحدةٍ ا

لقائمت هما  ساو صادرة. لقائمت ب غفلٌ باطلةٌو  ِ قد   ا
ب؛ّ ِ ل

ّ 
يجةِعدُ وِاالستدالل قدمةِ ا ِ عن ا   .هاُال  نفس ّ

صادرةّواعلم أن دُما تقعّ إنَ ا اك ا سبب اش د  مع أحدِ األوسط  ين ّا
ن  واحدة قدٍاآلخر ، فالبدّ من ا قدّمت ون هذه ا مو ُمةّ أن ت

ُ
ا 

وضوع ئاُو قدّأم. ً حقيقةً واحداًها ش انيةُمةّا ا ونّ فالبدُ ا طلوب َنفس َ أن ت  ا
يجة ـ سيطّكما يت ـ ا ك  مثال القياس ال   .ضح ذ

صادرة قيقة إ أنُ ترجعـ  هذا ـ ُوا ونَ القياسّ  ا  من ًفاؤل  فيهاُ ي
  . واحدة ٍمةّمقد
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س بعل.٧   ًةّ علٍةّ وضع ما ل
ن خملكم عحلهئمث عجنسبىغنعقه يخميطق   :ي

جع حمخمب نض جفمهال  ظن مض عجنمئمثللللكق جعمئمثلكحكللل عمل   هنجيمب
غ جفمثهن ُّـمتتمي حفالم عخفيععف  خميط ُّـمئ عجنميمبيش مض عجنمئمثلكق جعلكجنمئمثلكق عمل:ظه  عخفجيمب

ش نَّـ نض هنلك جنمثيغ جعخيمبمل وعجغبلكمع غ جلمبملي ه جنمبهبجيمب ش نجعخيبلكقغي هثتلكف عيجلمبمل جليطن :  ظحفيعهو جن
غ َّـ  ش حممشقع مملكن عحلال عجلتهبيط جلمف جفيطيظهثعجنمئمثلكق جنمبهبجيمب  َّـ ي ظنحكيش ي جلالخممل جن جع

يظن مم غ  ن ظنفهثتمي ق غ ظ عجنمئمثلكق ي جنهئه ظلكفخمملفي  يهثهلك آل جعمثمتهتخص معمتلكخمٰهيش هن عخفخيمب
ش فهثتمي ق غ ظ عآلنحكيش عجنىعه عحكتخيهب مض عجنمئمثلكق عجنىعه يظن ُّـخيمب ظن عحليطييجعيط 

هجنمثيغ جلمبمل ه جنمبخيمب جعسمبمك عآلمممق جل عآلظمييع نعهثخص َّـ جلمبملي ي معي ي حممب عحكتيطم جلمف ش جنثب
 ه ظلكفخمملفي مم غ يظيطم ق غ ف جعلكجنمئمثلكق عجنتلكمظ نَّـ هن عجنجههئ عجنثلكذ هن ظن

يمغىغهنلك حممشهث غ :  ُّـمئلكمه ه نجنمثيغ جلمبملغ جنل فين َّـ جلمبمل جغب  : جنسمبب جلمتي
 ن    ي غ 
 ن    ل ف 

 ف ق غ 
ه نض جلمبملَّـلكَّـمتلك) ن(عقن   . جنمثيغ ممىعجنيظهث هن ي
َتقدم ثّ هانِ   هان: ِ ال َأن ال ُ يتقومّ ونّ ً علةُ األوسطَ بأن ي لعلمّ بوتِ   ِ ب

ألصغرِاأل عظِ  ه مملكن جلمبمله حك يي غ عآلمممق جنسظمييع ظن مملكن هنخيمب كما  ه مض عخللكقف جنثب
ناسبةُعتُيّأنه  يجةُ فيه ا قدماتِ ب ا ِ وا ه جلمبمليهث نقجن آلّ يش نيجعيط هن عخفمتلكحكبمل ي

مش ن ظه خظي نعي ينعخفسلكهثخمل هنلك جعخل عجنخيمبمل نعخفخيمب وجنمهِّـ ظن ُّـهئ ي ه جلمبملي و آله خظي ش ي
ونظه خظ ي آله خظي و هنخيمب ي ي مغىغهنلك حملكخفمئيطن هنثهش نعجنتلكمظ جعلكلكه  يط عق يجعيط هن عخفمتلكحكبملمبه

م ور شينعخفسلكهثخمل هنلك جعخل عجنخيمبمل نعخفخيمب قدماتّو ِة ا م مض : ظه،ّ ن عخفحهب  ظن ُّـهئ
جلهتلك ذنقغزذنقه يخمٰهلكُّـلك عجنمئمثلكق عجنمقَّـلكذ ض غ خف ي عهنلك قعمعمثه عجنثب  .يمثملظهيي نعهنلك نهملي
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ورُ أحدفإن اختل وِ هذه األ دِ و ظن أن ا ّها بأن  َ ٌ علةَ األوسطُ بوتّ ِ  األِ 

ناسبة،ِألصغر ظن ا ُ أو  َ يجةُ قدماتِ ب ا ِ وا ورّ ّ أو أنها  ست   ٌةّ ، ول
واقع َوهمُ وتنُ كما ظِا ونّ فإن ؛ّ ك ي س بعلةِ وضعِ من بابُ ذ ٍ ما ل

ً علةّ ون. ّ  ُو
ؤلفِ القياسُجعل ِ ا

ًها برهانا مغالطةِ  حسبّ وجبةً وهمً   ِ ٌ أنه برهانّ  . حقيّ
تقدم من جوازِ الفالسفةُه بعضما ظن: ُمثا ِ ا

ها إ ِ بعضِ العناِ انقالبّ
َ أن العناِ باعتبار،ٍبعض عةّ اء: ٌ أر واءُو ا ارو ُ وا ابُا واُ وال  ِبانقالب ، فقا
واء اءِا ِ ماء وا ِوا  األولّواستد. ً هواءً شاهدّ ُ بما  معُ ِ من  ِ ذراتّ اءّ  ِسطح  ِ ا
ارِاإلناء واءّه، فظنِ برودتِ عند اشتدادّ ا َوا أن ا  نَّـىعع عيحكتيطيم .ً ماءَ انقلبّ

 :هن حفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ ُّـهبهئ جليعض
حكيش  ه هنلكظمكُّـمتمئمب   جعلكقف وعجنبخلكق عخفالخم جن

حكيش جعلكقفو هنالمهجعخلكق        َّـىعع    جن
َّـىعع ُّـمتمئمبمك هنلكظ  

ونَّـىعع عجنمئمثلكق ُّـتٰهِّـ ظممثيع جعخييط معمئيطُّـ هنمئيطهنمل ي جمتهتلك هن حفالم  ُّـهبهئ ظمثلكي
 : عجنمئمثلكق عجنتلكمظ

 عغ عخفلكظيقق    عجنبخلكق 
عظ  عغ عخفلكظيقق  َّـ
عظ   عجنبخلكق َّـ

شاهد ا بما  ُو ا ِ من تبخرُ
اءّ رارةِ عند ورودِ ا شديدةِ ا ّ عليه، فظنوا ِ ا

اءّأن   :هحفالم عجنمئمثلكق عجنتلكمظ ظُّـٰهلك نعحكتيطيحص َّـىعع ُّـهبهئ جليعض هن .ً هواءَ انقلبَ ا
 ف عحليععقغ عجنجهيطُّـيطغ جلمبمثنيع جلمتيط نقيخُّـتب       هنلكظ يمم
عظ  يع ممىعجن ي هنلك ُّـتبخيمم  ُّـمتمئمبمك َّـ
عظ ه مم هنلكظ ُّـمتمئمبمك َّـ  ي

استدال س بعلةِو ٍم هذا قد وضعوا ما ل
ً علةّ َ، إذ حسبوا أن العلةّ ّ  ِ  االنقالبّ



  ننن ...........................................................................................نمنعن همللنكلن
مع ُهو  ِ ذراتّ اءّ ُ وتبخرِ  اإلناءِ ا نما أن ما حسبوه علةّ اء، ب ً ا ّ س بعلةّ ٍ ل

 حنه ،ّ
 عك إلل لالقنو هكلمني هكذأل هل علنيو هألآلسط هإل هحلدإلي هيإليه يف هكمنني هألآلهي

 إل بملجلل ثللو هالنماله هملذكلي كمامهن بنمام جنه هحلدإلهو هملنهن حنه تكإلع ىيإلجتم
ر عمد آليآلى ىيجن هحلرهيو هكلديدون آلكنس هأللر إلهألآلسط يف هكمنني هكمنم هكملم

أله هآلسط عمنإل فام حلللآل حدنكذكك يف هكمنني اء ن هل كنس كذككإلأل َفإن ا ّنما  إّ

ُيتجمع ِ من ذراتّ خارّ وجودةِ ا واءِ ا خارِ  ا ُ هو ذراتُ، وا اءّ اءِ ا واء ـ  ُ، فا ـ ال ا
َول اءإ :، أيٍ إ ماءّ َن ا معّ  َ بخر. ّ ك حينما ي ذ ُو اءّ رارةُ ا ُ يتحولِ با ٍ إ ذراتّ ّ 

ة اءٍصغ خارِ من ا اءُ  ا ولُ، فا َ قد  اءّ واءِ  إ ا اءإ :، أيِال إ ا َن ا   .ّ تفرقّ

ا  
غالطة ا   ّةعنوا

 
ف ب أجزاء القضية ا          ف ب القضايا                ا             ّأ   أ

 
ف غ قيا        ما يقع  جزء واحد        ّما يقع ب جز القضية ف قيا        ّتأ   ّتأ

س(      سألة واحدة(            )                                  إيهام اإلنع سائل     )ع ا
)       ٤             (             )                                                  ١ (  

ورد بد ذف و ب                    أن    أن يورد ال  ما ي
ات( ن ما با مل (           )   أخذ ما بالعرض    )سوء اعتبار ا

       )    ٣                     (   )                        ٢( 
يجة  نفس القياس          باعتبار ا

ف( أ      )           سوء ا
                                             )٥( 

ون  قدماتنفس أن ت ةّأال         ّإحدى ا ون مطلو   ت
طلوب( صادرة  ا س بعلة علة       (      )  ا ّوضع ما ل ّ(

  )٧(               )                            ٦(  
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ءؠ ؠ  
ؠء ؠآّؠ ء  

ه ظن ظمغىغعظ عخفخيلكقضمل معلكقغ:يمعمئيطن ن قعمعمثي  همل معلكقغيىععمعمثش نعجنهملي نظحفيعه جليعضمثهملي معهئ
ن جنهيحيمث ُّـهمليمعهئ م عآلمغىغعظ عجنىععمعمثهملي نظحفيعه هنخيمت يش نخميط مع عحليطُّـهن جف مثهتلك يمل جعهئال خكمئي

هيعجنمبهيحي م عآلمغىغعظ عجنخييعضمثي عي  نهنلك جعمئشي نعخفخيمت مل جنمبهبميلكجنجيمل نَّـ يعحليطُّـهن جف
اللك مملكن ظن جمحق جفي جفمئش جعلكجنيطجنمثن ي جعلكل جن مض مصلكقعغ جضلكنقو هنيعهثخص ُّـخيتهبيط جلمبمثهتلك  شه

حممثمبجمس َّـىعع عآلهثسلكن عجنخيلكمغىغ خفخيلكقمممل حفمههب جعمسحكلكجنمثمك ي ُّـيععَّـلك ظَّـ عجنخيمب نعخفخييعحممل 
ش نَّـىعع هثسهبخي نهثيععن مض َّـىعن عينهثمل نممىعجن هثمئيععن جفمثهن ُّـمبجمس هنهيألمئمل  ي و جعجهمسش

م ني خم عمل عجنتهتيعُّـمي نعجنخنعف جعلكجنيعظه جنيعظه مل نعيجعلكحلجي عحلجمل لكقجلملمئغ جن جلمف هنيجف
يلك ظنينعجنجهتلكأل نعيحكتهتىغعظ جعلكيحفيع مكمت غ سهيىح هنلكظ نمغهت نه  ُّـستمثجي يظهث َّـىعع عآلحكمب

يظن ُّـسج هثمئلكلكلك جلمبهبمث هنهي  .خلي عجنهيهئيعُّـمل جلمف حفمه
ينجنخيهبيعه َّـىعع عجنحي هنمهيطعم عجنحي عجنىعه َّـ  ش ه نخكمتلكقه نجللكقهجغعي  جلمف ظلكجفب

همل معيعمعيط حكمببلك جليسمثهئجفمثهن هثجيط هثتلكألج عجنخي ش حممثمهبِّـ هنمئمثمن عجنجيمبخيمل جغمئمث ش مف ظلكجفب
ش نقجن آلُّـىعآللكالجنمل ي ُّـخيبمس جع ني جعخص  جن حكيهثمئ جعلك ي ي نحكمثمبملي مع ه نعجلتهبيط ظحكمب

 . ي معمئلكننومليخممتلكجلمثع وغيفن جعمئيمل عجنت معىغني عخفخيلكقم عحلمئن جلمتيطوُّـخيتهبيطن هن
ن يجنىعجن خملكم عخفمهمت يخميطق  ورمل يظمغىغعظ عجنمهمتلكجلمل عجنخييعضمث :ي ارجةُو األ  ُ ا

بكيتِ مِنفسعن  وجبةِ ا ك  وقوعٌ، ومع ذ  .ِ  الغلطِ الغِ 
لتجئ هاُو َا م  إ اراةُ باعُن يقً مِ خصمِه عن  قبولِه با  ِ والقياسِ ا

ي عليه سمة هانُا دلِ ال قد.ِ أو ا صمُ وا عصبِ  ا ُ وا رأيّ أو  ٍ األع 
ان يدعوان خفيف ٍمذهب عرفةِان اَهما ا  إ اِ  ا

ّ
سبلِاذ غالطةِ هذه ا ، ِ  ا
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غالطةُحينما يعجز بكيِ القياسِ  نفسِ عن ا قل آل حفك فظل كشغطخ شو سضقئف؛ّ ا

آل تعله كخعلشقل كشعلللك يف آلو شغطظك كشععقئلىآللمك كشمشقه كشطي تطصل ق تعطغل آلقعآل
و آلغغت ويصه هبق ذظنآلشق كت مكق وكششظغقق وكشطعضققغ سقآلكخغطه وتططعل رو كشطعص

آلىكه قفعطفو ذىذىك رغفىغ وكه مل لطططفعىك وبظىه وقسهتبام آل   . يف وجفىآلغىك كخلنعآل
يكفام لعظه ش(  .) وعطقل كس كشظغو كشضعفهغو عقن كشعىلآل

َ أن أ:َ أن نذكرِ القولِومن نافلة لخصامَ مّ ِن يتصدى  دلّ  ِ  العقائدِ وا
قد ردِوا ِ وا ذاهب ّ سياسيِةّ االجتماعيِ ا انِةّ وا ك خفي ا  شام ،ِ هم من أو

آلق وشطظلعآلوجلفق بعضفو حفك ره لمسن رعختى جمعظ ىلق ولى شفم قلال شغطظك ى ى
يآل ذغال وآل شضغىفقغ سطو جتقلغى وش آل  آلكشمليف كشعمكم آلو شقه رخ ذقشغطى كس قه سم ى

 وآل آلغظلرىك بقسدكئى كشمى آل لغهىلقتى حمقق رخ كألحملو حشفك قه لآلرخ تم
آللغهغ سقمتل  .آل تعقس وسىتىكهللا  كشطظم رخ كشطقحم بظىهآل
و آل آل سقعقشكفوكجلعقوموه قله كشطعقلك  رغلشق جتل قله كشعغوكمهغ 

آل لقآلق وكفام عقموه كألحملو حطي آل لععىك سملعقمومه  .ك كشطضغفه وكألشقملقطآل
ال ثقفون أُ فالعلماءّو مُّ وا ِ أدبا وصونا  ً ِهم وحرصا  سالمةً ن ِ بيانً هم، و

لطوا ُأما طالب. ّتعصبوا و ّ قّ خلصون  من العلماء ا خبةِ ا ختارةُ فهم ا  من ُ ا
ين يندرِال اسَةهم ندرُ وجودُ ا ِ ال يتعصبون لغ،ِ  الفحم ا

قّ   وال يغالطون، ا
قّإال  موه شعى حفطام لكمغ وآل تفحملو يف لمك شىشك وطغطفو لل سآل سقحله، ا

غىه آلسفطىدآل وكآل غيبقشخلقه قرطىه بال شفغكآل كآل آلطىقه كشفىي آل لآلغ سقمك شقه كحلهيآلئو
 ي سخ شطقظكيغ سقخعقشطك رغللو ذملهآلكشطمن كخغقدطك كشطي تىقه كس كحله

ة آلشغىقىه كس كحله اسًر  .همِ  عقائدً وشفقةِ با
آلغ لعغه جقللك شغي لمدي محفويفهعك كشعقمل كخظغنغ ذآللمه لي شطقوشف ل ى

آلله كشعغامق كخظغصىه يف سرعقئل كشغقم كشطي لمتطن هبق شصخلو وشكهلوغ وسل 
ىدطفه مشه حطي كألموكل محفصك طغىك يف دطفه يو سآلع سغضىك ذفلكق دعلكق ألغآل
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قيقة . كخطغهآلكهللا كشمى لى كحله يعَ عندهم فوقُوا هم ُال تأخذ، ِ االعتباراتِ 

ومة  : سىشك قيب سمكمآلملل وشطقه حقهلو لٍ الئمُفيها 
  يسغفطننه حتغننى وكحلفننقك شملننمك
  وشفك كشمى بفغي وبفغه رقشم

  ضقكسوشفطه تمض وكألفقه 
  وبفغي وبنز كشعنقخز حنمكك

ورٍ حالو  َ، فإن هذه األ ارجةّ بكيتَ ا وجبة، ِ عن ا لمَا  ِغالطة 
ن ورِها إ سبعةُ إرجاعُيم  : ولي شق لغغو رمضى شو حاله كشطقيل،ٍ أ
 . كشطشغفن رخ كخلصو.غ
 . لسن كخلصو كس سىه كشطقذه.غ
 . كثقمك سضق كخلصو وكمبقشى.غ
 . كدطعامه كألشعقن كشعملطك إلمبقشى وكلعقرى يف كحلخك.ف
 .ي وسخ شدكبطكيىشك سخ شعفي تشطفك ملو كخلصو شو حاله كشططىله يف قشىم.ف
ى جقق ذفئق سملقآلففى كدطعامه حمشقل تىحي شغظصو ب.ف  .آلى
آل تعفخ كخلصو بطعن كشعفىك وكشغعن كشعقفق يف حتطفو فعطفطى.ف وشمشه . ى

آلسلم رسه آلسقه كخصغه  :آل
يع. ١ ش صمُال سلمِ  ا ٌ بما هو  فّ سبَ عنده أو بما اع ك بأن ي ه َ به، وذ

الفِإ القول شهورأو  ق اِ  ن ما سلمً، سواءِا  َ فّ  هو ً به حقيقةَ به أو اع
قُخالف شهور ا ُ أو أنه يظهرِ، أو ا ك تنكيال بهّ   . ًه بذ

ونَوهذا ال فرق يعَ ب أن ي ش رٍعليه بقول هُ  ن قد قا سابقا أو  ه ً  ه إ
وٍسؤال َه، مثل أن يوجهِ أو  ه سؤاال يردّ ّ إ ردِ طرف غه بُدً دين ب ا  

ما وجهُفيكون، ِواإلثبات صمُ ال يذكرٌ أو رابعٌ ثالثٌ  فيه  ا ّ أن ّال شكو. ِه و

غ شو سصفلك شى قمدغفق ففم: كشلشطىم رز بى شغظو :للىكه قيب سمكم كحلغلكعغ ظل) غ(
آلكس دفه كشلوشك ولى قدخ لعقتطى ألفى كشطغن رو كحمكل شغه كشموه كآل بعلكق رقه .آل
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ديد ئ فقطَال صم ظن فيهما، فقد يَ اٍ وهلةِلّ ألوُ يوهم، ب ش  ،َ اُا

يعُه بما يوجبُفيوقع ش   . عليهَ ال
كومةَ طاعةّ أنُهل تعتقد:  َكأن يقول ء  ٌ الزمةِ ا ست الزمةم؟ أٍ   ً ل

ّأبدا؟ فإن قال باألو كومةُ فقد تفرضِلً الفةُ ا يِه أو واجبِ ضمَ  وطّه ا ، ّ أو ا
يع ، فإن هذا قد يوجب. ٌوهذا ش ا ن قال با ُو ظامَخالل اإلّ وقوعِ با كَ أو ا ها ، ِ  ا

يع ُ أيضا، فيكونٌوهذا ش اف اً يعُالع ش ل اال  ِ به  صمُوقد يغفل.  عليهً  ُ ا
سؤول فصيلٍ ثالثٍ عن وجهُا نقذُ فيه ا رأي  ورطةَ نفسَ ب ا   .ِه من هذه ا

قغ عخفحلكنقغ جعخل حفمههبخل لكن مثجهُّـخي يي خك نعجنمث َّـىعع عجنمتح هن عجنتميمبمثيش جعمه
هلك ني نقهثلكي ي ُّـمئمث جنسهثسلكن جفمئشال هنستبيطو مغلكأليعو هثحيلكن جفهئي مكمض   ممخص َّـ جفلكم ظممثيعشه

 :ي نعآلحكالهنيظهثحيهبمل عحلهئ مض جللكخفمتلك عجنخييعمح
هنمل: قُّـيط م ُّـلك جلهبيعن مض لكلكجلمل عحلهئ و َّـ رمك لكلكجلتهتلك مض مم خظشهنلكقع معمئ  ظن ي

ورمك حضلكجنهيتهتلك مض مم خظ هنمل حممثخص ي حممشن خممبمن جعلكآلنطي يم عقن يجعيط ظن مختث ظهنيع عحلهئ
ن نعجنخيبلكفغ هنجيمبمئلك خضيعع ن م جعلكجنثلكذمئمع ي ظمكمت ني.هجن ظهنيعمع جعخييطن عجنمهالغ نعجنمه

هجفت جلمف عجنتهيهئحق مض هنث َّـىعع حمٰهال جل عجنمئمثلكن جع  .ي
يجممبجيلك ظن جلهبيعن عجنىعه عجلتمئيط  ه هنيعففغهمليعجنمئسهبمل جغمتلكألمثه  جعخل عجنمتهي نعآلجغبلكغ حكمثمئ ي

ش ظهنلك عآلنال جعخل ظهنيعُّـ ُّـمبىغن هن ممومض جفحقغ ي هنمتهتخص عجنتجهمتمث جلمبمث  ي لكلكجلمل يم حممشهثي
م ش نظهنلكوخفخمب ل مض هنهتلكجن ُّـخييعحمهتلك هن ي مض هنخيمهمثمل عخللكجن خم  عجنثلكذ حممثمبىغن هنمت عجن

جنيُّـخيمثىس مض مك قغ عجنت جلمتلكَّـلك عجنجهلكجليع جعمئ  : عآلهثحيهبمل عخفىعمم
   جنللللسلكهث ظجللللليظجللللل

هث عن    حفللللىعغىظي ُّـللللسمسجن
غ جنمبهبللللللتهئمب   ىيحملللللللكخف
  ىظظجغهبللللللمن ظن مس معللللللمسجغ

يظهنلك عقع مملكن جلهبيعن هثبمثهتلك حممشهث ه م جنىغُّـيطي مغيط وعجنمئسهبمل جمحق جفلكدغ:  ُّـمئ ش جفمثهن ُّـ
عقفش ه جغلكجنهنسخك هنمل مض هن عقف ظحفيعهشنَّـ ظن هثجيمث عحلهئ  . ني هثهيخي قجن مض هن

و صمَ ارتباكُه قد يوجبُوهذا و تِ ا ضيعِِهه ورأيِ  اختيارُه، فيغلطَ وح  ُ و



 ص ل ف  خف ممتلكغ عخفمتجي................................................................................ صضض
صوابُعليه وجه   .ِ ا

اطلِه إ القولَأن يدفع. ٢ يعِ ا ش دعِ أو ا قولَ، بأن  فلَه  ك وهو  ، ٌ ذ
سؤالّماإ، ِه  الغلطَفيوقع اورةٍ  واقعَه فيها خالفُ يوهمٍ أو  شهورِ ا  غ نعخفحلكنق.ِ وا

غ هن ظحكلكجنمثمك عخفميلكجنجيمل عجنخييعضمثهعجنتلكجنمثمل هنثلكم ملش جفمثهن فعقغ هنلك جعخل ي جلمف َّـىعع عآلحكمب
حمسجيلكألوقمغ  .و عجع مممبمكيظهثم جنمبثلكذ يجغبمن عآلنظش جفمثهن و نظحفيع حكلكقفال حك

 ه جنيطُّـ مممببلكطينعخممبمن : يجيلكأللحمسلعجنس •
 .ه خقه مممبمكيظمغ جنيطه: قفعجنيعمغ عجنسلك •
حمسجيلكأل •  طهعظيعنَّـ جنمبهئمبمك مغ: يعجنس
 . جعخل عجليععظ نظجعمثهت عجنهئمبمكه ممبحقههثخي نَّـمتلكم خكب: عجنيعمغ عجنسلكقف •
حمسجيلكأل •  هنقجن عجنهئمبمك ظغ جنتمب عجليععظط: يعجنس
 .هجفتخص: عجنيعمغ عجنسلكقف •
حمسجيلكأل • طيَّـ معمئب ظن: يعجنس  ه قجن عجنهئمبمك ظغ نَّـ جن
 .هجن عجنهئمبمك ظغ نَّـ مظهخمجيخيلك ق: عجنيعمغ عجنسلكقف •
حمسجيلكأل • م: يعجنس  .عقن قجن عجنهئمبمك ظجع
شعورَه الغضبِ  نفسَأن ي. ٣ كِ بنقصَ أو ا َه وتوجهَ عليه تفكُه، ف ّ 

شتمِذهن جلَه أو يقدحَه، مثل أن  قرَ فيه أو  َه أو  ستهزئّ سفهَه أو  َ به أو  ه أو ّ
هلَ عن أشياءَسأ ن إ ما فيه من عيوب َ نظرُها أو يلفتُ  ا  أو ٍةّ جسميٍا

  .ٍةّنفسي
فيُّـهسحك جن ظنيجحلك  مغ غ هن عجنتخيلكهن هن عآلحمهئلكق هن ه خميطُّـخص ه َّـىعع عآلحكمب
ن عجنبحهن حمهئيعُّـ هنجفيطُّـثلكش  هلك جعخل لكيعحمخل حممثمبجمس عجنجييعم عجنىعه ي لكلكخممل جنيجفمثهن ُّـهئ

ك مض قجن عجنبحهن نَّـ ُّـيعُّـيط عجنميمببمل ظهنلكن عحللكذُّـ عمل ظحكلكجنمثمك ي مخمن  يجلمف عخل

.صصلصصك: هنميلكجنجيلكغش جلحل ظظمييع حفمتيطعن) ص(
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 ي جلهتيط حصلك و هن جللكألمبمليمسهثيش مممسن ُّـستيطم جلمف حفجيمس ممالن عخلمه جعوعمل عجنبحهن جعمهمبمل

م جن هنثالو حممئحقغوجعلكجنخيمب نعخفخييعحمملش ظن هن جللكألمبمل  وهنمتىع هنت دغ ظَّـ جغمئلكحممل: ه حممثمئ
عونهنخييعحممل هنهتيعنجنخل هن عجنمهبلكف عمل عخفسلكظ نقعظ ي عي  نظجعلكعم نظمغيطعفم هنلك مملكهث

ع  طُّـيطقممي هقجممث عخلمق نجملكجنبلك هنلك مملكهث  !!هث
م: همبخمه عجنىعه ُّـخيلكذ ضخيهيلك مض جعخنن نخميط خملكمجنلكم مئظن ُّـ : ظهثلك ظقهش جعلكجنمئ

حكلكفغ جغخمتهتلك همممث معيعه نظهثمن معٰه هثحيلكقغ! معيعهط ط ظن ُّـمئلكم مض هنخييعك هثمئيط مملكجن
حملك نخميط حممه هن جلهبمب آل ن حممثمبس نط مممث ُّـهئ  . عجفتلكم نعحفتمبيغيهثهحميعهثسمثيغ جعمثهئ

ستعمل. ٤ بةَ معه األلفاظَأن  صطلحاتَ الغر تداولةَ غِ وا  ِ والعباراتِ ا
غلقة َح، فيَا يبّ ُه وال يدري ما    .ُ به، فيغلطُ
شوِم  أن يدس. ٥ زوائدَه ا ارجةَ وا صددَ ا غ ِ عن ا م عخفجيمب  َأو ا

فهومَغ َ أو يطولِ ا مّ الِ   ال  ًه تطو علًّ ميعَ اإلحاطةُه يفقدُ، بما  مِ   ِ ا
ط ش ن.ِهذيله بِ صدرَور ُّـ ه جنىعجن يجعيط جنمبخمه ظن ي ُّـهيتِّـ مصلكي خفث َّـىعع عجنتجي ن عي

ن خميط هثد هنلك معهئمبيخمثيس هنلك ظحملكفنش حممبخيمبمبمس ُّـهيمبِّـ حممبمثجيمبمك هنمت مع جن ي ُّـهئ  جع جنجي
خم عخلمه مض عحلهييعغ عجنت جفهييعَّـلك جنيهث نآلشهييظن  .ه ي ُّـخيمتمث جغلكهثمثلكش حممث

ستع. ٦ اكَأن  ر ته و صوتِه برفعِ  إس تِاخ واِ ا دين ِ وحر  ا
ب وِ والقعودِهما باألخرى والقياماحدإ ِو تِ، و ر ةِها من ا ث هيِ ا  ِجةّ ا

ة ر شي جن عجنخييعك جنجهيطي جستىغو مغلكظ جعمسهنيعيظهث جفمثهن خميط ُّـجهخييع عخلمه .ِوا ي نعي غ جممبجي
قغط  هنلك عجنىعه ُّـيطجل حفمههب آلن ُّـمقم نُّـيعجليط هبىعن عجنمه

َأن يع. ٧ ُ تفقدّ تبدو أنهاٍه بعباراتّ ةُ صمِ آراءَ م ، ِةّ العامِتها  نظر وصحِ ا
مل شكيكُأو  زهدِه  ال ر.  فيهاِ أو ا ستعملٌوهذا أ تخاصم من ُه أُ   ا
يتِ آلِ أتباعِ خصومِمثل تعب. ِالقديم سالم  ِ ا رافضةعليهم ا  نخميط ِعنهم با

عن مكمتلك ههيمن ممتمكيجنىظ ه حتهب َّـىعع عجنخيمت ه مض عجنيعحمىش حكبملي ظظحلكهبلك ظنهني ش نهنلك َّـ ي
 :يش نحفحق هنلك رلكغ جع جلمف ظظحلكغ َّـىعع عجنحي هنلك ُّـمتسمك عمل عآلهنلكن عجنجهلكحمخيوجعسبمل



 ٣ ـ ج  رشح قجؤب اىنمكة................................................................................ ٥٥٢
  ّرنؤىنحكإ قـت قمـثفب ًئؤ راقجؤ 

  ًبا إذا فؤض احلجنئ إىل قمـثَريح
ــا ــإ آل ممم ــكؤ من ــؤن رف ُّإن ق ً  

  وائجب رنثؤقت نننلنؤ واقمـؤئب
  ًفنكؤ قممجكت اقلـبات اقلـؤئب

  ّرافـــيضّفمنـــكنا اقـــجلالن أين 
سلطانِوتعب قوقِ ذوي ا طا  وارِهم  هذا العِ عن ا ِ با  ِ أو العصاباتّ

فسدين أو قطاع ِأو ا قّ :  أو ئلؤل قمبافكني قمننممإ اىنلؤوقني قالريجمجؤر ِِ الطر
ك، وتعبقلجاقتن منمامء : قلؤقبون، قام ئلؤل قمخؤنلني اخلؤثلني و ذ ِ أو 

ة جدِد ينِهل عن أِدّ ا رجعيِ ا رافاتِ القديمةِ، وعن اآلراءّ با ِ ، وتعبِ با
تمسك بالقديم ِا ةّ تجدِ االصالحَ د زنادقةّ با ن أو ا فر وهكذا .. .ِدين أو ا

صمٍ خصم ُخذّيت ة ٍه عباراتِ  ًمع ةّ ً ومع ما هِه ومقاصدِ آرائِ عن بطالنّ  ّ

حُيطول  .هُ 
غالطات تعاُاعصمنا  زورِ وقولِ من ا رمِ؛ ا ُ إنه أ سؤولّ  ٍ.  

الث( زء ا   )انت ا
 

ّوآننب دميتانؤ أن احلما هللا رب اقلؤىنني، وصين اهللا ميين ممما وآقت اقكنجني 
 .اقكؤئبئت

ًإ اقائت احلمنب زيأنؤ نجؤح رنت اقكنا ممما منثت رنت اقكنا َقَ نناّقججت أفة
اة زئمإ رنمئ ّ نبئة دقكة رنجتار اقثن،ّميجتد رنت اقكنا قناي اقمتئمث اقلباوي

مجؤدى /٢ اقلباغ قمت ميق ئتم األمنا ّ وفا زنت.ميمننام اقثالمأقٰى اىنؤقمني 
 م١٦/٥/٢٠١٠ اىنتافة قـ ئـ١٤٣١/ اآلننبة

 



 
 

ءؠ ءد  
ق ظحسيط جع جلحل جع ظمح لكلكجنمك عجنجيمقخبمبخجنعيجفتجلكفش .ص  هن جلمبخصظ شحق ظمح هنمتمه

ش يعجنمئيعن عجنسلكفقش عهثتجهلكقعغ عخفهئتبمل عحلمثيطقُّـ  .َّـلضصضصملش خم
خشجنظحكلكق عيخمتبلكقش .ص  ي عخفمبمئمكيسمبجيلكن عحلهئخصظ نعخفتهئمبهبخل جضهبيط جع عحلس عجنجي

عمغ هثمهحق عجنيطُّـجعل هش هثهل:  معمهحمثِّـحف  عجنجيبخيمل  مغلكهنخيمل لكهتيععنش:يهنيطقق قض
 .نضططص لك ضضصصعخللكهنسملش حفيعُّـ حكمتمل 

 فعقحكمل مغيطُّـيطغ جنالحكتمئيععظ معستهتيطم عممتجهلكم ...يعآلحكيغ عخفمتجيمئمثمل جنالحكتمئيععظ.ص
ن عجنجيبمثخيمث عيعآلحكلكق عخفمتجيمئ سهنلكن عجنجههتمثيط جضهبيط جعلكخميع جنمل نجنسُّـخصن جعلكإلش يخفجهجكم جنمبخيمب

نعجنمهيطق  يخميطق  نعخفجهب عجنخيلكخف جنمبجههتمثيط عجنمهيطق : ش هثهلي يخميطق  سمل يهنهسحكش ني
ش   .َّـلصصضصفعق عجنهئتلكغ عآلحكالهن

 مض ينمعآلخكلكقعغ نعجنتمتبمثهتلكغش جنمبجهمثىط ظمح جلحل جفسخل جع جلبيط عإل جع حكمثمتلكش عجلىغظ عآل.ض
ش هن عجن خ هثمهحق عجنيطُّـ جضهبيط جع جضهبيط جع عحلسيهلف جنمبهبحمئجلمب عخفمتجي ش  عجنجي

 هثهل عجنبالجمملش هنمل خمجيمك عجنيطُّـ جضهبيط جع جضهبيط جع مغخيهييع عجنيععقهشينخف عجنهلف جنمبخيال
 .نضططص لك ضضصصعجنجيبخيمل عآلنملش 

م عجنخيلكهن.ض يط يهنمل عجنسمثيمبخيالجن هنيطحف عمل فقعحكمل عجنهيمئ عخفمئلكقنش ...مل جنمبهيمئ عخفمئلكقنيعآلظ
ش حتمئمثجضهبيط  ش عجنجيبخيملجلمبمثهت عجنسالن عخفجهب عجنخيلكخف آلَّـ عجنبمثمن : معمئ عحلهئمث

 .َّـلطصضصعجنثلكهثمثملش 
م عجنهيمئ.ض  ).نضضطصلضصطص(ي عجنجهمثىط جضهبيط قضلك عخفحيهييع يمبخيالهنملجنش ظظ
غ عجنهئمبمثمت عجنيععقهش ظح.ض م هن عجنهئلكمضش آلمح مغخيهييع جضهبيط جع ُّـخيمئ ح يعآلظ

يعجنجهمثىط هثج عجنيطُّـ عيهنحلش خميطن جن نجلمب جلمبمث: نخملكجعمب  جلحل ظمممق عجنميهيلكقهش: ي
قعغ عخفهئتبمل عآلحكالهنمثمل  .هنمتجه

ن.ط ش عجعيععَّـمث جممبمث  .عجمتمثلكم عجنخيمئ
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عجنسمثيط جضهبيط جعيطق عجنيطُّـ : ش جلحل جع عحلسخلش معمهحمثِّـ نمعخيمبمثيط عخفيعمعهشيمبسمثجن شهنلكمظعآل.ط

ش عجنجيبخيمل  قعغ هنهئتبمل ظُّـمل عإل عجنخيحيهب عخفيعجلحن عجنمتجهي ش هنمتجه عجنمتخيسلكذ عحلمبب
 . َّـلضصصص شىعآلنمل

ن عجنبالجمملش جنسهنلكن عخلجي.صص ش خف نمعخيمبمث نمعمتمئمثِّـعآلُّـٰهلكف مض جلمب : مثمك عجنمئىغنُّـمت
ش عجنهلمممل عجنخيلكخفمث جضهبيط.ف مل جنمبهئتلكغ ك ن مش عجنجيبخيمل عجنثلكجنثملش يجلبيط عخفمتخي حفهيلكمغ

 .نطططص
عق عجللكهنخيمل جنيطقق ظحفبلكق عآلألهبمل عآللكهتلكقش .صص حمخيع ي عحلجمل هنمليمبخيمب عجنخيالجنيجعحلكق عآلهث

مل عجنجهمثىط جضهبيط جعلكخميع عخفجمبد يعآلهن نمل عخف يخميطق   محشجكعغ عجنخييععجنش فعق عجفمثلكظ ي
 .ي عجنجيبخيمل عجنثلكجنثمل عخفمهححمل جنبمتلكنشلجعحقنغ 

مش معمئيعُّـيععغ عجنجههتمثيط عجنسخيمثيط عآلحكتلكق ظُّـمل عإل عجنخيحيهب .صص غ مض جلمب عآلظ جعح
نيط جضهبيط جعلكخميع عجنمهيطق يعجنسمث يخميطق  ش هثهليمبسمثيطجنش ي ف عحصلكخكهب  هنيعممىغ عجنمييطُّـيع : جضهب

 .َّـلضصضصجنمبيطقعحكلكغ عآلحكالهنمثملش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش 
غ مض جلمب عجنمتهييغ عجنهيمبسهي.صص يمئيعُّـيعع جنيطقنق حكمثيطهثلك عآلحكتلكق ممخصم عحلمثيطقهش  معشيجعح ه

 .َّـلضصضصجلبيط عإل عآلحكخييطش فعق حميععخميطش عجنجيبخيمل عآلنملش : جعمئمب
نجضهبيط جفسخل عجنجيبلكلكبلكأل يط يعجنسمثهنمل يعجنخيالسحكتلكق جنجعيطعُّـمل عحلهئهبملش .ضص يخميطق  ش ي

سمل عجنمتهل يعجنىغعقجل عجنسبىغنعقهش هنهسحك عجنجهمثىط جلبلكق جلحل: حتمئمث نمعخيمبمث
ش عجنجيبخيمل عجنسلكفحكمل جل  .َّـلطصضصهلش عآلحكالهن

عضحمل.ضص ُّـ...عجنبالجممل عجن ش جنمبهبيطعقق عجنثلكهث  عجللكقن خيحلجنملش ي عجنبمثلكن نعخفخيلكذ نعجنبيطُّـ
ش عجنجيبخيمل عآلنمل: نهنمهجيهي ظهنخلش هثهل  .حكمثيط عجنجههتيطعظش خم

ش فعق عخفخيلكقم جنمب عجنخيخن عجللكَّـحلش ...معلكقُّـىط عآلفغ عجنخييعمح.ضص خم ضمث ق خك يطممت
 .جعهبخنش عجنجيبخيمل عجنسلكجعخيمل

حك جع جلحل عخفجيهتجنش هبخل مض ظجفهئلكن عجنيطُّـيمعبخنغ عخفتخيمب.ضص  ييع عحلحليمبحس جع ُّـ
ش هثهل يط ظحسيطيعجنسمث: ش حتمئمثيلكجنخيالهنملعخفخييعنم جع  مصهب عجنىعحفلكأليع عآلحكالهنمثملش :عحلسمثمت

 .َّـلطصضصعجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش 
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خش هثهلجهمثىط عجنجيلكألهيمل جن عجنتبمثلكن مض معهيسحق عجنمئيعظنش.طص  :ظمح مغخيهييع جضهبيط جع عحلس عجنجي

ش عجنجيبخيمل عآلنملش   .لَّـطصضصهنهئتمك عآلجلالن عآلحكالهن
عجليط عخفمتجيمئمث.طص  ملش جنمئجيمك عجنيطُّـ جضهبيط جع جضهبيط عجنيععقهش مض خف عجنيعحكلكجنمليحتيعُّـيع عجنمئ

ش عجنجههبسمثمل   خُّـ عجليعمغلكذشيعجنسمثيط: معخيمبمثش جنمتج عجنيطُّـ جلحل عجنهئلكخ عجنمئىغنُّـمت
 .َّـلضصضصعهثتجهلكقعغ جعمثيطعقش معمهحمثِّـ نحتمئمث جضس جعمثيطعقحميعش 

ش .صص يعهش مغلكهنخيمل يهتجههتمثيط هنيعمعهش هنجيجنع: يعقجعلكنش معمهحمثِّـ نمعخيمبمثخفبهتهبمتمثلكق جع عجنعجنتحمهمث
 .نضططص ل كضضصصلكهتيععنش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش 

عم.صص جلبيط :  جنمبجهمثىط عآلهنلكن جض عجنيطُّـ جع جلحل جع عجنخييعمحش عجلتمت جعشمعيعمجلكن عآلخك
 .َّـلضصضصعجنيعحس عخفمهجيلكنهش فعق عخفخيلكقمش جعحقنغش عجنجيبخيمل عآلنملش 

ق جلبيط عجنيعحس جعيطنهش هنهئتمك عآلجلالن :يجع حكمثمتلكش جفمئمئيعجنتخيمبمثمئلكغش .صص  عجنيطممت
 .عآلحكالهن

عجليط .صص جفمثيط(مخهتمثيط عجنمئ عجليط عجنت ش جنمهلكأل عجنيطُّـ جلحل )ممتلكغ عجنتهبهتمثيط مض خف خم
يح نجلمب جلمبمث عآلحكتلكق عجنخيلكقم عجنخياليعجنجكممملش ظح : هنمل جفس قعفن ظهنحلش هثهلي

 .نصصصص لك صطصص عجنجيبخيمل عآلنملش ش هنمثظجن ين
ش .ضص يط يعجنسمث: ش جعمشخعم) ظيطقعيهنال(مهيطق عجنيطُّـ جضهبيط عجنجهحقعقه جنعجنتمتمئمثِّـ مض عخفمتجي

ش معمهحمثِّـ نحتمئمثجضهب قش هن هنمئيط: يط حفلكهنمتأل ق ظحسيط يجمالن قضلك ُّـلكخ جع هنمل عجنيطممت
ش هثهل ك طضصصحكالهن ظيطقعش عجنجيبخيمل عآلنملش جعمتمثلكف جفهئهبمن ع: حميععهنيعق خميععهنمبهئ

 .نطططص ل
جغمئ.ضص ه معمئيعُّـيعع آلجعحلكغ عآلحكتلكق عآلجلحي حكخصجفمل ظُّـمل عإل شعجنتمتمئمثِّـ مض خف عجنخييعنغ عجن

ش معمسجنمثيعجنخيحيهب عجنسمث أل حكخصجفمل ظُّـمل عإل عجنجهمثىط جلحل عجنمييعنهش : يط ظجع عجنمئلكحك عخل
أل يهنهسحك: هثهل نسمل عجفمثلكظ ظجغلكق عآلهنلكن عخل يخميطق   .ي

جفمثيطش جنمبجهمثىط عجلمبمث عآلخميطن عجنمهيطنم ظمح مغخيهييع جضهبيط جع جلحل جع عحلسخل جع .ضص عجنت
ش ظحح نجلمب جلمبمث ُّـ عجنمئهب يجعلكجع ي يط َّـلكخك عحلسمثمت ي عجنبلكقل عجنسمثيعخفحمئ: ي

ش عجنجيبيعجنجيهتيععذش هنهسحك  .َّـلضصضصخيمل عجنتلكحكخيملش سمل عجنمتهل عآلحكالهن
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عَّـيع عجنبالجممل.ضص ش ...مغ ش فعق يمبسمثجن مض عخفخيلكذ نعجنبمثلكن عجنبيطُّـ ن ظحسيط عحصلكخكهب يط عخفيعجف

 .عجفمثلكظ عجنجكعغ عجنخييعمح
َّـيع عجنمتٰهمثيط مض خف هنمتجي عجنتجيعُّـيطش .طص حك عجنخيالجلعجل هنمل يخصم عجنيطُّـ جفس جع ُّـ

 .َّـلصصضصجضس جعمثيطعقحميعش عهثتجهلكقعغ جعمثيطعقش : ش حتمئمث نمعخيمبمثيعحلحل
حك عجنبحيععذ ي جنمبهبحمئشمتلكذغعحليطعأل عجن.طص ش جضهبيط معمئ عآلُّـيعنعذ:  حتمئمثش ُّـ

ش عُّـيععن  ش لهنهسحكسمل عجنمتهل عآلحكالهن  .كصضصص خم
م عجنيطُّـيجف.صص  .ي جنمبسمثيط جلبيط عإل خكمقش عجنمثمئخل مض هنخييعحممل ظظ
م يهي عحلهئمث عآلحصيخفهسجنمل عآلقجعخيملش يعحلهئهبمل عخفتخيلكجنمثمل مض عآلحكهيلكق عجنخيمئمبمث.صص  نعجنهيمثمبس

عجنجكعغ  ف عجنهيمبسهيمل عآلحكالهنمثملش فعق عجفمثلكظيجنجهحقعقهش مصيطيعجنيعجعلكذ ظيطق عجنيطُّـ جضهبيط ع
 .َّـلصصضصش نعجنجيبخيمل عجنيععجعخيملش نصططصعجنخييعمحش عجنجيبخيمل عجنثلكجنثملش 

 جنمبجهمثىط عجلمبمث عآلخميطن عجنمهيطنم ظمح مغخيهييع جضهبيط جع جلحل جع عحلسخل جع شعخلمهلكم.صص
ُّـ عجنمئهب ي ظحح نجلمب جلمبمثشيجعلكجع  سمل عجنمتهلي جلحل ظمممق عجنميهيلكقهش هنهسحك:ي

 .َّـلضصضص عجنسلكجعخيملش  عجنجيبخيملشعآلحكالهن
ق.صص عقم عجنالخكخي عق عجنجهخمهمث( حف قفهش جنش )مل عجنمتلكمغحمليظن ظ ق جلحل عجن مبيطممت

قعغ حكخيمثيط جع مغبحقش عُّـيععن ش عجنجيبخيمل عآلنملش  ل هنمتجه  .َّـلضصضصخم
ق ظبح عجنمهلكجنِّـش فعق عجنخيمب جنمبهبالُّـخلش جنفقعحكلكغ مض حممئ عجنمبميمل عجنخييعجعمثملش .ضص مبيطممت

 .عجنجيبخيمل عجنتلكحكخيمل
عأليط.ضص هنمل جنمبسبىغنعقه خميطنَّـ معخيمبمثمئمل جلمف خ ...فقق عجنهي  :نش معمسجنمثيق يف عخفمتحي

نعحللكف عجنجهمثىط جضهبيط معمئ عيهنحل  يخميطق  سمل فعق عجنتهيسحق جنمبجيبلكجلمل نعجنمتهلش يش هنهسحكي
 .َّـلضصضصعجنجيبخيمل عجنثلكجنثملش 

 ممخصم عحلمثيطقهش يمبسمثيطجن خف ممتلكغ جعيطعُّـمل عحلهئهبملش ...عخفتخيلكجنمثمل فقنق مض عحلهئهبمل.ضص
 .َّـلطصضص فعق حميععخميطش عجنجيبخيمل عجنيععجعخيملش :هثهل

مش فقنق مض.ضص يط جضهبيط جعلكخميع يسخصجفمل عجنجههتمثيط عجنسخيمثيط ظُّـمل عإل عجنخيحيهب عجنسمثجن جلمب عآلظ
نعجنمهيطق  يخميطق  ش : ش عحلمبمئمل عجنثلكهثمثملش حتمئمث نمعخيمبمثي مصهب عجنهيهئيع عآلحكالهن
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 .َّـلصططصعحلمبمئمل عجنثلكجنثملش فعق عجنهئتلكغ عجنمببمتلكذش  ن.نصططص

عن عجع عجنهيلكقك.طص ش شفُّـ ه عآلظ  جلهبيع جع عحلسخل خم عجنيطُّـ ظجع جفهييس عحلهب
 .َّـلصصضصملش عجنجيبخيمل عجنثلكجنثملش ي عجنهئتمك عجنخيمبهبمثفعق

ش فعق .طص ق جلحل جع هنمبح جع نخجف عجنيطممت عن ظمح حميععق عحلهبيطعذش خميطن جن نجع يفُّـ ي
 .نصصصصنهنهئتبمل عحصالمش 

عن عجنسمث.صض ه عحصمتيطهش مجخييفُّـ حك هش قعمغخي نجلمب يعجنسمثيط: يط قضلك عخف حك حك عخف ي هن
ق عجنسمث: جلمبمث هش فعق عجنهئتلكيعجنيطممت حك  .غ عآلحكالهنيط جلبيط عجنمهلكجفمك عخف

عن عجنسمث.صض قعغ هنهئتبمل عجنخييعحملكنش جنمهلكجفبهتلكييط جضهبيط حكخيمثيط عحلبيفُّـ عحللكف : محش هنمتجه
 .جعيععَّـمث قُّـ جللكيصع

عن.صض ش عجنمتلكخخف شعجنيطُّـ  . عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملشيعخفهسجن: مهجيهي مجلكم عجنيطُّـ
ش هثهل:  معخييعُّـمكشلكغ جلهبيع عخلمثلكنيقجعلكجلمث.صض عخفهلم جنمبثمئلكحممل : ظحسيط عجنمهلكمض عجنمتجهي

 .َّـلضصضص عجنجيبخيمل عآلنملش شنعجنمتهل
ن.ضض ش ...قجفمث حضت عظش ي خف جفهئهبمن هنتخيلكجنمث عفه ظهنحلش هثهل ع ُّـمل عإل مغ

 .نصصصصلك صطصصعجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش 
م عجنهئلكمضش .ضض مل جضهبيط ظلكجنِّـ عخفلكقهثيطقعذش هن عجنتخيمبمثمئلكغ عجنمئمثهبمل جنخف ظظ يمبهب

سمل عجنتلكقُّـىط عجنخييعمحش فعق عجفمثلكظ عجنجكعغ عجنخييعمحش يجنمبهبحققع ظجع عحلس عجنجهخييععذش هنهسحك
 .َّـلطصضص شمثملعجنجيبخيمل عجنثلكهث

ف جع جلهبيع عجنجههتحق جعسخييط عجنيطُّـ عجنتهيتلكقعذش حتمئمث .ضض خف عخفمئلكظيطش جنمبخيلكمس عآلهنلكن هنسخي
ق جلبيط عجنيعحس جلهبحقغش معمهيطُّـيع حمٰهمثمبمل شهنمل مض جلمب عجنهئالنينمعخيمبمث هن هنمئيط  جنمبيطممت

قعغ عجنهلُّـ عجنيعيض حك خمش هنمتجه  .عجنجهمثىط ظلكجنِّـ هن
هنملش .ضض ش جلبيط ع: يعهش معيعمجمليسحكتلكق عجنجههتمثيط هنيعمعهش هنجيهتجنخف عخفمتحي جلبلكق عجنيعحملكجل

 .َّـلصصضصسمل عجنبخيثملش عجنجيبخيمل عآلنملش يحكهنيعممىغ عجنجيبلكجلمل نعجنمتهل مض هنهس
هنمل.طض  يمبحهئمث عخفتمسجنجن خمس عحلهئهبملش جميعق عجنهييععأليط نخجفهتلكش ...خف عخفمتحي

ن عجنسبىغنعقه يخميطق   : ظُّـمل عإل جفس قعفن عيهنحلش معمئيطُّـ نحتمئمث:يش جلمب جلمبمثي
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ش هثهل ف لكلكجنب  .َّـلصصضص هثلكغش عجنجيبخيمل عآلنملش :هنسخي

هنمل.طض مظ عخفمتتحيهبمليخمس عخفمتجي عخفسهب جعل ...خف عخفمتحي يمبحهئمث عخفتمسجن جن نخجفهتلكش عجن
نعجنسبىغنعقه  يخميطق  :  ظُّـمل عإل جفس قعفن عيهنحلش معمئيطُّـ نحتمئمث:يش جلمب جلمبمثي

ش هثهل ف لكلكجنب  .نصصصصهثلكغش عجنجيبخيمل عجنيععجعخيملش : هنسخي
ف مملكققنذ ي جفهئهبمل عآلخعم حكهتيعنقفهش جنمبخيالخف.صض  عخفخييعنمهنمل جضهبيط جع هنسخي

ش مغلكهنخيمل لكهتيععنش خمجيمك عجنيطُّـ عجنجهحقعقهجعل قعذش هنهتيطه جضمئ ي جعلكَّـتخصن جلبيط عإل هث
 .نصصصص

ن عحلهئهبملش .صض سهنلكن حمخيع عجنيطُّـ عجنيععقه جضهبيط جع جلهبيع جع عحلسخلش جنخف جلمث
قعغ هنهسحك: حتمئمث ق عجنجهمثىط ظحسيط جع جفجلكقه ظحسيط عجنسمئلكش هنمتجه يعجنيطممت سمل ي

نش عجنجيبخيمل عآل  .َّـلضصضصنملش عجنمهلكفمش لكهتيععنش خكلكقل هثلكد حف
ش .صض ك عحلهئ ظُّـمل عإل جفس قعفن عيهنحلش : يطعنف عجنمئمثخنهش حتمئمثجنخف حممه

حكتلكن ممتلكغش عجنجيبخيمل عآلنملش   .َّـلضصضصجع
ك عحلهئيخف هنمئيط.صض حكمثيط مغالم عجنيطُّـ عيخكتمثلكذش هثلكخش : هنمل خممثخنه جعيع حممه

حكتلكن ممتلكغش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش   .نصصصص لك صطصصجع
همت عآلحفيسش معمئيعُّـيعع جنيطقنق لكغ جعلكخفخيي عآلحصمث...خف شلكُّـمل عحلهئهبمل.ضض يط ممخصم يعجنسمثظُّـمل عإل ي

ف عجنخيبلكفهش فعق حميععخميطش :عحلمثيطقهش جعمئمب  .َّـلصصضص عجنجهمثىط جلحل حس
ش عجنجههيلكظ.ضض قعغ هنهئتبمل ظُّـمل عإل عجنخيحيهب عخفيعيش عخفمتجي شجع حكمثمتلكش هنمتجه  خم جلحن عجنمتجهي

 .َّـلضصضصحكملش يعخفمئيط
جعمث.ضض عَّـيط عجنيعجع مممثيعجنجه يطق عجنيطُّـ عجنجهحقعقه هن حهبيط جع عجعيععَّـمث ظخفملش يمل مض عخفمتلكَّـمي عجنسمب

عخ عحلهئمث عخفحمئ  : َّـلكفه عجنسبىغنعقهش معخيمبمث نمعمهحمثِّـ نمعمئيطُّـي عحللكف هناليجف
 .نضضطصيط مغالم عجنيطُّـ عيخكتمثلكذش لكبخيمل مغلكهنخيمل هنجههتيطش يعجنسمث

م عجنجهخييععظ.ضض  . جضهبيط جع حكالن عجلهبح: معمسجنمثشلكبمئلكغ حمح
عن ظمح عجنجيمثيعجنخييعم عجنجيمث.طض ه عجنجهلكي جنمبخيلكمس عجنخيالشمكيمك مض خف فُّـ ق هنمل عجنمبمي جليع عخفجههت

ش جعحقنغ ش فعق عجنمئمب  .جنبمتلكنش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثمل ل عجنجهمثىط هثلكظمث عجنمثلكقمغ
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ي جلهبيع ظحسيط جع جضهبيط جع جلبيط قجع عآلهثيطجندش جفمئمئ نخجف نجليعم جعآل شعجنخيمئيط عجنهييعُّـيط.طض ي ي

ش فعق ظلكفقش :ظجلالهن هثج ق جضهبيط عجنت  .نصصصص عجنيطممت
عأليط عآلُّـ.صض هنيعممىغ عجنمتهل : ش ظحسيط جع جضهبيط هنهتيطهش لكب نهثهل عجنمتيععخمي جنمبهبحمئشلكنيجل

ش   .كضضصصش َّـلضصضصعجنتلكجع خفهئتمك عآلجلالن عآلحكالهن
يط جلحل يحهبيط جفسخل مملكخك عجنميجيلكظش معخيمبمثمئلكغ هثهيمثسمل جعمئمب عجنسمثخفعجنهييعفنق عآلجلمفش .صض

يعجنمئلكيضش ظحح نعَّـت ش فعق عخفحجي عجنسمث: جعمتهلني مل ييط جضهبيط جفسخل عجنجيبلكلكبلكأل
 .َّـلصصضصعجنبمثٰهلكظش عجنجيبخيمل عآلنملش 

ش معمئيعُّـيعع آلجعحلكغيق عآلقجعخيمل عآلحصمث خف ممتلكغ عآلحكهيلك...عجنهيمبسهيمل.صض  هلكغ جعلكخفخيمت عآلجل
ش هثهل: جعمئمبشيط ممخصم عحلمثيطقهيعجنسمثعخفيعمغ عجنيطُّـمت  فعق :  عجنجهمثىط خممثخن عجنتهبمثهب

 .َّـلطصضصحميععخميطش عجنجيبخيمل عآلنملش 
 عخفجهب عجنخيمبهب جنمبجههتمثيط عجنمهيطق :يط جضهبيط جعلكخميع عجنمهيطقش هثهليمبجههتمثيط عجنسمثجنحممبسهيتمتلكش .صض

ن يخميطق   .َّـلطصضصش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش ي
ش فعق عخفخيلكقمش عجنجيبخيمل جن شيعجنهي نهنىععَّـب مض عجنجهخييع عجنخييعمح.ضض خم ضمث ق خك مبيطممت

 .عحللكفُّـمل جلهلغ
قعغ مغلكهنخيمل لكهتيععنش يمبسمثجنعجنمئبسلكغش .ضض ش هنمتجه يط جضهبيط جعلكخميع عجنيطعهنلكف عحلسمثمت

.نضططص
: هن جفس قعفن ظهنحلش هثهليحكتلكف جلالظخميعظن نجليعحملكن عق َّـ مغيطعُّـ هثيطعقهثيطش .ضض

 .نصصصص ل كصطصصش ملعهثتجهلكقعغ خممثلكنش عجنجيبخيمل عجنيععجعخي
عجنجيبخيمل عجنسلكجعخيملش ش متلكقم عخفالألهئملش فعق عجنخيمب جنمبهبالُّـخلجن شخمٰهلكُّـلك عجنجهخييع عخفخيلكد.ضض

 .نصططص
عجليط ممحل.طض ش فع فق حممبسهي ي حممبسهييخم هنخيهتيط ش  فُّـمتلكذجعيععَّـمثهبعجمالن جفسخل . حكالهن

ن عآلهثسلكهثمث  .نصصصص عجنثلكجنثملش ش عجنجيبخيململ نعجنيطقعحكلكغ عجنثمئلكحممثملش عُّـيععنيعجنخيمب
يهئلكق عخفتمئيطهنخل نعخفتمسحفيعُّـ هن عحلهئخصظ نعخفتهئمبهبخلشي نَّـ جضمه ظحم...ي عخفحمهممتلكغ.طض ي  ي

ق عجن:  جلبيط عإل جضهبيط جع جلهبيع جع حمخيع عجنيطُّـ عجنيععقهش معمئيطُّـ نحتمئمثمحآل يطممت
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ش  قعغ عجنهلُّـ عجنيعيضش خم  .َّـلصصضصجفسخل ظهثلكهش هنمتجه

يش ظحح نجلمب جلمبمثيهنمل عحلحليمبخيالجن ممجه عخفيععف مض خف خضيعُّـيط عيجلتمئلكفش.صض ظُّـمل عإل : ي
ش عجنجيبخيمل عجنتلكحكخيملش ين عيهنحلش هنهسحكعجنجهمثىط جفس قعف  .َّـلصصضصسمل عجنمتهل عآلحكالهن

مش .صض هثيط عجنجهمثىط يسحكتلكق عآلجلحي عخفحمئجنممهيلكُّـمل عآلظ جضهبيط مملكمك  عآلمممق عيحف
ن عخليععحكلكذ يخميطق   آلجفمثلكظ عجنجكعغش جلمبمثهت عجنسالنسمل ظم عجنبمثمن ي هنهسحك:ش حتمئمثي

 .َّـلضصضصعجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش 
قش فعق ظلكفقش ع.صض  .نضططصجنجيبخيمل عآلنملش جنسلكن عجنخييعغش يجع هنمتحي
مش عحلجمي نعآلهنلكقعغش معمئيعُّـيععغ عجنجههتمثيط عجنسخيمثيط .صض هنبلكجفهن عحلجمي نعآلظ

ف عحصلكخكهبيمبسمثجنش )لكلكغ جغيععن(عجنمهيطق عآلحكتلكق ظُّـمل عإل عجنخيحيهب جضهبيط جعلكخميع  ش يط جضهب
 .َّـلضصضصملش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش يهنيعممىغ عجنمييطُّـيع جنمبيطقعحكلكغ عآلحكالهنمث: هثهل

قعذ حتمئمث جلبيط عإلش يجع حكمثمتلكشعخفبيطظ نعخفخيلكف.ضض  . هث
ش جعمئمب...عخفجلكذ عحليطُّـثمل.ضض ش عهثتجهلكقعغ  حمهسعف ظحميععن عجنبستلكذ: جل مصلكذ عآلغ خكمثخ

 .َّـلطصضصش عجنجيبخيمل عجنيععجعخيملش قنه عجنمئيعجع
 .يعخفختخنش جنمبحس جع حكمبمثخصن عحلحل.ضض
ن عآلحكالهنمث.ضض ش شمليهنيطحف عمل عجنخيمب  :يعهش معيعمجمليهنجيهتسحكتلكق عجنجههتمثيط هنيعمعهش جن عخفمتجي

ش هنيععمغخيمل ش عجنسمثجلبيط : جفس جلحل عحصلكخكهب يط جلحل هنجييعش فعق عجنهئتلكغ يعجلبلكق عجنيعحملكجل
ش عجنجيبخيمل عجنثلكجنثملش   .َّـلضصضصعآلحكالهن

يط جضهبيط يعجنسمثسحكتلكق جنههنسلكق عجنهيمبسهيمل مض عُّـيععن نعجنخيلكمس حفالم جلهلُّـ خميعهثلكش .طض
ش عهثتجهلكقعغ جعمتمثلكف جفهئهبمنش عجنجيبخيمل عآلنملش   . نضصصصعخللكهنمتأل

م.طض ف جع جلهبي خف معمبخمثيس عخفهيتلكفش جنمبخياليعخفجي  يع عجنتهيتلكقعذشهنمل حكخييط عجنيطُّـ هنسخي
ييط عجنهلُّـ عجليعمغلكذش ظحح نجلمب جلمبمثيهنمل عجنسمثينهنخي جفلكخكمثمل عجنخيال يظحسيط جلىغن : ي

 .جلمتلكُّـملش فعق عجفمثلكظ عجنجكعغ عجنخييعمحش عجنجيبخيمل عآلنمل
عفه ظهنحلش هثهلي ش) عخفخييعحممل مض عجنمئيعظنيهثحييعُّـمل(هنخييعحممن خكمتلكحك فق خميعظن .صط : ُّـمل عإل مغ

عظش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش   . نصصصص ل كطضصصع
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حكتلكن ممتلكغش عجنجيبخيمل عجنثلكجنثملش يخيحل ظظمييع حفمتيطعنش هنهسحكجنهنميلكجنجيلكغش .صط سمل جع

 .نضصصص ل كضطصص
ن يمبخيالهنملجن ش ظن جفيطُّـهن مميعجعالظجلمبمث عجنسالنهنمئت عحلسخل .صط ي عحلجمل عخفحمئ عخفيعجف ي

ش عهثتجهلكقعغ يعجنسمث ه عخفمئيعنش هن خممهمثيطغ جنمبحلكف َّـلكخك عجنهئخيب حك ييط جلبيط عجنيعقعم عخف
 .عجنهلُّـ عجنيعيض

عن عخفبتيطظ ي نَّـ هنمئيطهنمل...يهنمئيطهنمل عجع حفمبيطنن.صط ي عجنهئتلكغ عخفسهب ممتلكغ عجنخيمق نفُّـ
ينعخلمق مض ظُّـلكن عجنخييعغ نعجنخيج نعجنمقجعيع نهن جللكدَّـ هن قنه عجنسمبجيلكن عآلمممقش  وي

 ).َّـلطصط: غ(يجنمبخيالهنمل جلبيط عجنيعحس جع حفمبيطنن 
 .َّـلصصضصلكيضش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش يعجنجهمثىط جمالن قضلك عجنهيمث: يمبهبحيهييعش معخيمبمثجن شمتجيعخف.ضط
ش جلمبمث عجنسالنيععقهش مغلكهنخيمل عآلهنلكن عجنمهلكفم هيخيع عجنيطُّـ عجنجنيهنمتجي عخفمبخيسش .ضط

 .َّـلصطصص
ُّـ حملكقخ.ضط ق جلبيط عخفحس هنجههئلكغ عجنيطُّـمتجنش هنمتجي هث نَّـ مض خف . مبيطممت

 .يعجنمبهبخيلكغ جنمهيطق عخفتمسحصخل عجنجهحقعقه
: سحكتلكق جضهبيط معمئ هنمهبلكف عجنمثىغفهش معيعمجملجنعخفمتهتمي عجليطُّـيط مض معخيمبمث عجنهيمبسهيملش .ضط

ش سمل عجنمتهل عآلحكاليجضهبيط جلبيط عخفمتخي عخللكخملكذش هنهسحك  .َّـلطصضصهن
حكمثمئ .طط قعغ : ي عحفتلكقَّـلك نجلمب جلمبمثهتلكشعجنجهخييع عجنخييعمحهن قهش هنمتجه ف حملكحف جضهب

 .َّـلضصضصل ضصضص شمغلكهنخيمل جفمبمك مممبمثمل عيفعغ
سمل ي هنهسحكشيط جضهبيط جفسخل عجنجيبلكلكبلكأليهنمل عجنسمثيمبخيالجنعخفمثىغعن مض معهيسحق عجنمئيعظنش .طط

 .حكخصجلمثمبمثلكنع
ن عحلهل مض خف عجنبلكغ عحللكفه جلهل.صط قهش جفمئمئ  جنمبهيلكض عخفمئيطعف عجنسشعجنمتلكحم ُّـ يمث

ش هثهل. فجن ينخميطن ه:ي هنهتيطه جضمئ ُّـمل  ( ظحكتلكن خميطق قض قعغ عجنخيتبمل عجنيعض هنمتجه
 .نصططص ل كصضصصش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش )يعخفمئيطحكمل

جع حكمثمتلكش عهثتجهلكقعغ مغلكهنخيمل لكهتيععنش ي عجنمتجلكغ هن عجنمييعم مض جعحيع عجنٰهاليغش.صط
 .نش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملصصصصلك طضصصحفيعُّـ حكمتمل 
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ش عخفخييعحممل مض عجنمئيعظن عجنهئيعيهثحييعُّـمل.صط عفه ظهنحلش معيعمجملي ُّـ  فعق :ُّـمل عإل عجنجهمثىط مغ

عظ جنمبتحمئمث نعجنمتهلش عجنجيبخيمل عجنثلكهثمثملش   .َّـلطصضصعآل
يهثمئيط عيقعظ عخفمتجيمئمثمل نجف هنجههئالهتلكش .صط يسخصجفمل عحلجمل عجنجهمثىط جلحل مملكخك عجنميجيلكظش جني

قُّـيهنهسحك  .سمل عجنمتخيخصن جنمبجيبلكجلمل نعجنمتهل نعجنت
نش  يلكلكبلكأل خميطقيط جضهبيط جفسخل عجنجيبي عجنسمثيعجنخيالهنملجنسحكتلكق شلكُّـمل عحلهئهبملش .ضط ي

يظحح نجلمب جلمبمث سمل عجنمتهل ي هنهسحكعجنجهمثىط جلبلكق جلحل عجنىغعقجل عجنسبىغنعقهش: ي
ش  .َّـلضصضصعجنجيبخيمل عجنسلكجعخيمل جلهلش  عآلحكالهن

جلمل هنلك عحفتلكقن عجنهلُّـ عجنيعيض ...شمي عجنبالجممل.ضط جلمبمث  ي هن مممبخصغ عآلهنلكن جلحليمصهب
ي ضبيش هثمه نعجعتهئيع حمهتلكقحك عجنخيمبهبمثملشعجنسالن جيعغش ظبح عجنمهلكجنِّـش فعق عحص. ف: ي

ش :خف عآلحكتلكق عآلهنلكن عجنجهمثىط جضهبيط جلبيطنش هثهل نشخم  هنهئتمك عآلجلالن عآلحكالهن
 .َّـلصصضصعجنجيبخيمل عآلنملش 

عمضش خفهيت عحليعن عخفهئ.ضط عمض جعح عجنهئلكمض مض جلمبهب عجنخييعنك نعجنمئ يعجن  نعهنلكن عخفسجيط ي
ظحسيط . ف. ظ: جلبيط عجنيعحس جع جلمثس جع هنيعخكيط عجنمتهبيعهش حتمئمث نفقعحكمل: عحليععن

ش فعق عجنهئ هنمثجلهيمثهي جغلكأل عجنمئ  .َّـلضصضصمل جعلكجنمئلكَّـيعغ ل يتمك نعجن
يمبهيمئمث عخفحيطغ عجنجهمثىط جضهبيط جع عحلس جنش  عمل حتمهمث هنسلكأل عجنهلُّـخيملنحكلكأل عجنجهمثخيمل.ضط

. آلجفمثلكظ عجنجكعغجلمبمثهت عجنسالنسمل ظم عجنبمثمن ي هنهسحك: عجنخيلكهنحلش حتمئمثيعحليع
م عآلحفبلكق.طط م عآلحفمثلكق عمل ظظ عجنيط عجنجهمثىط عجنبهتلكأل عجنخيلكهنحلشنظ  . جن
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 فع.................................................................إلممنلكفملم )ع(

 فغ...............................................................إلكأليفمنل. ع
 فغ..............................................................كملقنهدكل. غ
إلكفططريضمنل كي كملطر. غ  غغ.................................................بنلإل
 فغ...............................................................كملطصكتركل. غ
 غف..............................................................إلكحلدسمنل. غ
 عف...............................................................إلكفكقرينل. ف

 فف....................................................................متريمنل
 فف....................................................................كألجصبه

 عف.................................................................كملكمصمنل )غ(
 غف................................................................كملقمصمكل )غ(

 فف..........................................................كفضنى كملقمصمكل
 عف....................................................كفصكجضنل كفلضصو. ع
 عف.................................................إلكفطنميضنل كفقالحمه. غ
 فف............................................................إلكخلللمنل. غ
 غعع.......................................................كالمككنفمنل. غ
 غعع..........................................................إلكفكنمينل. غ
 فعع......................................................إلكالسطلركإلمنل. ف



 غ ه ل  ظم فطنل كملمقش................................................................................ غفغ
 فعع..............................................................إلكفصظمهنل )غ(
 عغع...............................................................كملضلهعامل )غ(
 فغع...............................................................كمللضصالل )ف(
 فغع...............................................................إلكملقضمنل )ف(
 عغع...............................................................اللإلكملظم )ف(

 غغع..................................................إلكفضنى كألفمضه بطضن كملنمل
 فغع.................................................................كخلالقه

 فغع.........................................ل كخللس عىل كإلمجنوغنإلدل كفقمنعن
 صفقظق اعربكقن: ّاعفغل األول

 غغع..........................................................حلمله كفربهنى )ع(
 غفع...........................................................آلكفربهنى فمنن )غ(
إلكفربهنى فهلص يكظ )غ(  غفع.......................................................إل
 عفع......................................................إلكفضنى كفربهنى كإلظ )غ(
 غفع...............................إلكفقريش كألسنن كفكلري فططقمش كفربهنى )غ(
 غفع.........................................إلكفربهنى كفللص فقلش يغري فقلش )ف(
إلفكمص كفكله يف كفربهنى كفللص )ف(  ععغ.............................................إل
يتكلمن يتصضمح يف كخذ كفكلش حديمك يسقص )ف( إل إل آل  فعغ............................آل
 فعغ.................................................إلين فلدفنل كفربهنىظ )ف(
 فغغ...........................................عفكمص كفذكيت يف فطنل كفربهنى )عع(
 غغغ...........................................................إلفكمص كألييل )عع(

 صفقظق اجلكل أو آداب املفقظكة: اعفغل اعثقين
 فغغ.......................................................................إلكمللدفه

 غغغ............................................كفلصكعد يكألقصو: إلكملضطه كأليو



  غفغ ..........................................................................................كمرن  كف
 غغغ............................................فققلطنل هذي كفقمنعه) ع(
 فغغ................................................نجه كىل كجلدويجص كحل) غ(
 غغغ...........................................كمللنممه بني كجلدو يكفربهنى) غ(
 فغغ.......................................................تكريس كجلدو) غ(
 عفغ.........................................................غصكإلد كجلدو) غ(
 غفغ....................................................كفضنكو يكجلصكل) ف(
 غفغ........................................................ألفضنمك كجلدو) ف(
 عفغ......................................................إلفلدفنل كجلدو) ف(
 غفغ........................................................فضنإلش كجلدو) ف(
 غفغ......................................................فقنفن كجلدو) عع(
 ففغ...............................................كميكل هذي كفقمنعه) عع(

 غعغ.......................................................كملصكضس: كملضطه كفطنظ
 غعغ........................................................فكمص كملصضس) ع(
 فعغ...........................................إلغنإلدل كملصضس يض كفطضلمه) غ(
 ععغ.....................................................كقمنه كملصكضس) غ(
 فعغ............................................كإلبقنوفصكضس كإلثضنل ي) غ(
 فعغ................................................ألفصكضس كأليىل يكآلثر) غ(

 عغغ......................................................كفصقنين: كملضطه كفطنفه
 عغغ......................................................تكلمامل فلضنإلش) ع(
 فغغ....................................................تكلمامل فللطمن) غ(
 غغغ....................منظرلتكلمامل فقرتفه فلضنإلش يكملطمن كي قمكل كمل) غ(

 صفقظق اخلغقبق: اعفغل اعثقعق
 فغغ........................................................................متممد



 غ ه ل  ظم فطنل كملمقش................................................................................ ففغ
 عغغ............................................كألقصو يكفلصكعد: وإلكملضطه كألي

 عغغ..............................................يجص كحلنجه كىل كخلقنبه) ع(
 فغغ............................................يظنإلس كخلقنبه يغصكإلدهن) غ(
 فغغ.............................تكريس هذي كفقمنعه يبمنى فكمص كخلقنبه) غ(
 فغغ........................................................كجزكق كخلقنبه) غ(
 عغغ..............................................................فكلصمك) غ(
 غغغ........................................كالسطدمكجنل بطضن كفلنإلش) ف(
 فغغ.........................................كالسطدمكجنل بطضن كفلصو) ف(
 فغغ.....................................كالسطدمكجنل بطضن كملظنطن) ف(
 عفغ.........................................................شمنمل كفلصو) ف(
 عفغ.......................................................شمنمل كحلنو) عع(
 غفغ..........................................كفكره بني كخلقنبه يكجلدو) عع(
 غفغ......................................................كمفنى كخلقنبه) غع(
 ففغ.................................................كقمنه كملظنطضنل) غع(
إلقصم تنفمس كخلقنبه يفققلطنتص) غع(  غفغ...................................إل
 ففغ............................................................كفقلري) غع(
 غفغ............................................................كفطلطمش) فع(

 ففغ........................................................كألمصكه: كملضطه كفطنظ
 ففغ................................................................متممد) ع(
 ففغ............................................إلصكه كملطكلله بنملمنغركلكألم) غ(
 غفغ..........................................إلكألمصكه كملطكلله بنملقنجركل) غ(
 ففغ...........................................إلكألمصكه كملطكلله بنملقنيمكل) غ(

 غعغ.......................................................كفطصكبس: كملضطه كفطنفه



  ففغ ..........................................................................................كمرن  كف
 غعغ................................................................متممد) ع(
 فعغ........................................................نحنو كألفكن) غ(
 ععغ........................................إلمكش يترتمن كألفصكو كخلقنبمه) غ(
 فعغ......................................................كألخذ بنفصجصي) غ(

 صفقظق اععغك: اعفغل اعكابل
 غغغ........................................................................متممد

 فغغ........................................................تكريس كفقكر يغنإلدتص
 فغغ............................................................تكريس كفقكر

 فغغ....................................................................غنإلدتص
إلكفضضن يف تنثريي عىل كفمكصن  فغغ.................................................أل

 غغغ.....................................................يمك يلصى كفقكر شكركقبام
 غفغ..............................................................كفذبص كعذبص

 عفغ...................................................إلكفلقنين كملظمالل يتنثريهن
 ففغ.......................................إلهش همنو فنعدل فللقنين كملظماللق

 غفغ...................................................إلفش كيش تطصفد فلله كفقكرق
 غفغ................................................قله كفقكر بنفكلش كفضنطش

 صفقظق املغقعغق: اعفغل اخلقعك
 غفغ.....................................................إلكمللدفنل: إلكملضطه كأليو

 غفغ...........................................إلفكمص كملكنفقه يباممك تططلش) ع(
 ففغ.....................................................كغركن كملكنفقه) غ(
 ععغ...................................................غنإلدل هذي كفقمنعه) غ(
 غعغ.......................................إلفصضصه هذي كفقمنعه يفصكمهن) غ(
 غعغ..................................................كجزكق هذي كفقمنعه) غ(



 غ ه ل  ظم فطنل كملمقش................................................................................ ففغ
 غعغ.........................................إلكجزكق كفقمنعه كفذكتمه: كملضطه كفطنظ

 غعغ....................................................................متممهد
 فعغ....................................................إلكملكنفقنل كفلككمه) ع(

 فعغ............................................كملكنفقه بنشرتكو كالسش. ع
 غعغ.......................................إلكملكنفقه يف هماله كفلكس كفذكتمه. غ
 غعغ.....................................كملكنفقه يف كإلعركل يكإلعطنى. غ

 غعغ...............................................................تمضمهص
 فعغ.....................................................فكنفقه كملاممكل. غ
 فعغ.............................................إلفكنفقه ترفمن كملكقش. غ
 عغغ.............................................إلفكنفقه تكقمش كملرفن. ف

 غغغ.................................................................كخلالقه
 غغغ....................................................إلكملكنفقنل كملكمصيه) غ(

 غغغ....................................................كهينى كالمكلنن. ع
 فغغ...................................كخذ فن بنفكرن فلنى فن بنفذكل. غ
 فغغ.................................................لشسصق كعطضنم كحل. غ
 عغغ.......................................مجس كملضنإلش يف فضنفه يكحدل. غ
 غغغ......................................................سصق كفطنفمس. غ
 فغغ.............................................كملقنممل عىل كملقلصل. ف
ييضس فن فمس بكله عله. ف إل  غغغ.............................................آلإل

 غغغ.................................................................كخلالقه
 فغغ......................................إلكجزكق كفقمنعه كفكرضمه: كملضطه كفطنفه

 غغغ..............................................................فقنمم كفلطنل
 غفغ.................................................................كفكمرن


