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 برضه اهللا اضممحو اضمحفه

ّ اضظقملش واضطالة واضرضالم شىل سفلفق حمغّاحلغل هللا رب ىطش ّل وشىل آضو اضظفّ
 .اضظقكمكو

ّال خييطغن اثغقن يف أمهفق املغيعم املظميف ّطق امليعلد اضطفل حمغّضغظال ّ ل ررصق ّ
ّضلس رسه املظعم ُ؛ صعل سقمهك جغىده يف رصل وإثماء طعيطىطيطغق بفحل أسغم اضعيطق ّ
بفجمائو ) املغظه(اضيطي شمصيطغق اضظعىد األخرية، وكى ضيطقبو املىسىم بـ ّفقاملغظع

ًاضىعالثق، كلا اضعيطقب اضلي ال كمال حقرضا بقضلرس واضيطلركم يف شغىم حىزاتغق 
 .ّفقاضظغغ

ٍىعغقضتىصفه تلركم كلا اضعيطقب  ـ ّن األكقم يف سقضـوضل حطه ضغق   طو شغىطق ّ
ق ّوحقول احليع ،ّ يف حىزة ضه املعلسقّيف إشقر املصوع اضيطلركيس ّفقاضظغىم اضلكغ

ِّ أن كظل تغه اضلروس وكعم)دام تىصفعو( ّاضغىكغي فيعقح اضطفلاضعقرصه  ركق وخيمجغق ّ
 اسيطظقشك أن ترضيطىشق قّ أهنـ بظل طالحظيطغق  ـُصىجلت بقضطفعق املقثغق أطقطعه،
ٍ وحرضو بفقن، وطو ثه صغي تظرب شو جغلٍهلق بظغه ُاضيطعقصفه اضيطي شمرصك ّ  ّ صعميّ

 . بلضو اضعقتق طو أجه تىرصفل كله األصعقرّوشغغي
ّوإذ أبقرك ضو كله املىاكق، وأضلر صفو كله اضعقبغف ّقت، أدشى اهللا اضظش اضعلكم ّ

 ٍيف شمكه حتعفه وتغعفل دراسقت ،ّعلم واضيطّأن كفخل بفله ملق صفو املمكل طو اضمضي
 .ّو ويل اضيطىصفهّأخمى، إف

ق اضطفل شىطل اهللا األسظل يف جمقل ّطق احليعّوجتلر اإلسقرة إص جغىد اضظال
ّ ضطفقصق كلا اضعيطقب، ضام ضقم ططعىرا بىغه اضيطامركو ّاملماجظق واضيطلضفه اضظغغي ً
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آلذطه غيظ آلرض مخسسآل مفضدصض مرسكمرفغ   رع رفضحط ذفضبغ مخظبغهكآلقط رفآل يف محظ ذعآل
 . يخشصغ مجظيكآلغ ههيآلدشش

 يف آلمدفقضهي رع جصغهخض بظرغ مألخفضه خفط مرظفض  آليألبط رع تشططع مرزشظ
رشسشظ  خشصغ مرفكى فض مإلرضى مجلغمهآلك يذضهه رضخآل مخظمجسض يمرفطذصع مرشسغيجمضو

آلمرسصغ يف جمضو مإلحظمن  آلهذضآلألخصهل مألن رضي مرفشصهلى خض بظرغ رع جصط يك يمرقشضدض
آلملظم مرشفضنل مخضو مهللا تسضد مى طغدع مجلشصظ خض دصغ مخلخ يمرزكنك يمى قسع 

 .غ خشصظ مرطخضلآل رغجصغ مرشظطعك مصيمخهلملع حضرزض
 

 ذهلو محلصطهي
  وطكللكى محلظمى آل حمظك

 



 
 

ّّا ر  
  بسم ا الرمحن الرحيم

حم وآمعمه ّ مخىقحقمه أمجىفحض ىثيقّاحليقحم إل رب امعىفيكجسحض وامعجفالة وامعميالم جضحس أٍّف
 :ّامعخفحكىيحض امعخفيكملممىلجه، ومجىفحم

ّجعيكن جغجه دواجضجي حيوري ومطٌّممي أن أومطخن معييحقممىلمم درس مسحكحمخكيك األمسيييكذ آىلحل  َّ
ّاإل امعميحكحم جعمثل احلحكحمري، جغييىفاكيك اإل مجخفىهل مجحقيكإلمه، حج جعيييكب جغاكخفخن امعىفالجغحل احلٰرحل  ّّ ّ

ّامعمغحكجم ىثيقحم رخييك اجسمفيفمم ّحمس حيهُمظ ّ ُخممعخل ومسىفجي وأحخمفيه مجىفاكيكىلييمه امعمقممىليقحل، ومظحم مج ّ
ٍحج أن أمخممجخمه مجىفىييكرة مسجكىقحل  ٍمجحكاكحلٍ  ّامعميحكحمً، ىثيكمطمفيك جضحس مجحكيكن  حج جحىهخيحكيل اجسحقجفىهدّ

 .األمسيييكذ جغيك أجغمقجه
ّت جغييجه اجسجفاكحن ـ أوردومظحم  ًحج جغحقيكمصجن ـ أوالُ ًمحين أجضحقىيييمه مجمضح اجسخفيكمعجل ٍّحخيك  ّ ّ

ّجغىمجخحكيك واخيىفيك اجسييجه ملخمه اجسممة  ً ٍ ومجٌّيم حطيكجغخن[]مجحض جغىفحقىهمطييحض ً  جضجه ٍّح ٍييىقحن يثال
 .ًجحميجكحكال معىقخفيكمعجل، األمسيييكذ

  
ًممييىمجخيك جغجن ، ّ اجعيييفحكاكيك مجخمجعمم جغييجه اجسجفاكّحن جغممة واحخحمة،ّحج ملخمه امعخفىيىفحل اجلحمىلحمة واجساكحقٰىحل) ١(

ًحج جغحقيكمصجن أوال؛ حتيكحصحكيك معىقييمقممارّاجسحقممر وحخخممطاكيك جغيك أورده ومجحمون جغىفحقىهمطييحض،  امعمضح، ً ّ، 
ّمقجي ىللكيت امعمضح حج أجخىماء محالمححل جحخفيكمجخن األجخىماء امعٰذالمححل امعييجي مظميين اجسجفاكّحن إمعحكجكيك جعيييكمجمه، ومع ٍ

 . مجىقىهن أجثمميكجحجهّومعمقاكّيك جغحكىمخكيك خكجفىهص اجس
حتممىلمن : ـ أي جغييجه اجسجفاكّحن ِىكجضممابيك حج ملخمه امعخفىيىفحل مجّوال جحيفىهجحاكيك األحصيكرة حج اجسحقيكم إخض أخكاكيك مظيقاك

جفخل ملخمه امعخفىيىفحل ّ مطييٌّىق،ّومجخممعاكيك اجسىمىلحم جغجه امعحممظحل. ّىثحقحقحل ٍجغجن خكميٌّحلأوامخممه ـ إخييكمطحل إخض جغحقيكمجىقييمه 
ً مخيكصحل،حل أو امعميحقىهط أو امعىمىليكداتّ جغجه األمخخفيكء امعخفىييكجضحكٍجغجه جعٰذخس . خفيكت واجلحماولّ حج اجسٌّخفّ

 ).ّمكمسميحلاجس. (ءاّخكممجخىه مجخممعمن جححقحمىلين األمطحفىن معىقخفىقىيحل األجضىم
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ٌضسطل اإل خبحطضه وتشطد أن جيشصه بسطخظ رابحظ زضط، عوم ال عضشف رضه سطل وال  ً ً
 .ّ خصضم، وأن عورصضط خلعسظ دعضه احلضضفٍسن أتى اإل بصصظّ إال ،بضون
 

 ّالنوهنينجنح 
 عنيهن السالمّالسيهة زهنه / دممه

 ١٤٣٠/ّشنبنن املننو/١٣



 
 

  
ل حض  مكهل احمَّـجغ لك، ال مضمتس مضمسإلمقمسرة إجل هبحيهن  :احم

َّـخكهئمس:اضغعظق األوص م احم امض مي أن خكمي امغمئهنىح حممبيط جن احممهمي ا  ّ جن احم
ميهيمك ووحمَّـمنمس ملخيِّـمنخكميمسء مسئمي هل اإلحقالم،،َّ امغ ُ مض من خكمي دون ومثمههش جن ِّ ُ ٌ 

هبمسين ص جن ،ّجعمسءهبمس جن احمجيخيِّـ احممب جكمسحممبيط( ومضمسخلخن وهلَّـ حطِّـمث إجل ) أرحقهن
مسقمعمئمك (ّمبمشاحممهِّـمض ٍحض أدق حطِّـمثمش)  مض إحق ل أمن اخلخفةّ ، جممس هنحي  . حم

جكمسحممبيط( جن من :اضغعظق اضىعقففق مئمش ) أرحقهن احمُّـي هنمتجح ذجمِّـه خكجف األحم
جيمش، وحض  حفا حض امغمئهنىح، وحض احمجيمي مبمهمبمستًجم يس ّ، واإلخسمبّاحمهن مست؟ من من وا

يش خكمي امغمئهنىح؟ وجنمس من هلمبهيمش احمِّـجع حض احمِّـواهنمست ّخكمي امغمئهنىح؟ من من جنهتحم
ارد  ة خكمئَّـهبمس؟ وجنمس هلمبهي حض جمميمست األخكالم جن احمجيالحقجيمش وامغمئمسجكحيمش؟احم

هتال األ اب خك احم جكمسحممبيط؟ (ّولحض جنحيمسم اجل ّ، المضَّـ أن هبحنحف )َجن من أرحقهن
مسذهبمس احمحنمبهي مع زادة آجنلك   معجيجه اهللا، معمبلكإجل مضمهىغ احممئحيمسط احم ذجمِّـمنمس أحق

مك حقٍوخكمسش زمنمسء مظالث) م.  ق٣٨٤(ّإن والدحط جممسهبهش حقمئمش : هلمسل حض ّ وحق ّمئمش، وحط
 ).م. ق٣٢٢(حقمئمش 

مسب  مسين حض جم ل)امغمي واحممئ(هبحي ذحم خك احمحنهئِّـحق رس، :  معمبلك هنحي من هبمبحيمسجن
ر ، وإهبمس وحمَّـ حض ،ّولّ وامغمهمي األ،َّومن امغحيَّـم امغحنهئ ُ واحلخيمب احمجيمس امغهنميىح خكمئَّـمن ّ

يس خكحلة حقمئمشّمي أردمقحف مض زادة حض ملمسرس، ملميمسُ حقمئمش جنّأول ه ً أحطهش خكميمب حق  أحقميهي أمض
ن ملهيخيلك خكمئَّـه هبمبجيمس وخكحلهن حقمئمشإ ًجل أملالجك ّ. 

ّوإهبمس حقهي مضمسمغمهمي األ ّ مهمسحممب امغمئهنحيّولّ يس احم ة إجل ّمبمشّ ألهب وا ّ ومصِّـجعهئمس جن احمحي
  

جنمش، هل امغمئهنىح: اهبجهِّـ) ١(  .٦٢، ص١ج: ح امغمئجه



مسب امغمئهنىح................................................................................... ١٠ ح جم  ١ج ـ  

 

مشاحمجيمه يس خكمي احممئ حض احمميٰهمش، واحممهِّـوض حض احمحنمهِّـ، ملمثن هب  ّ، ومعخيهي معخي وا
مش احممئ إجل احمخيالم، و احممهِّـوض إجل امغمئهنىح إجل امغمهمسين احم من حض احمُّـمن من هب
مه  مسج إجل خكميهي احممئ واحممهِّـوض احمُّـي و ) احمجيِّـامنمبَّـي(احمحنمهِّـ، ملخيمس هب

مهِّـف خكجف امغمهمسين  .مضمهمي امغمئهنىحّ إال جمُّـحم ال هنهيخيمئمئمس أن هب
ل هليس احمِّـجع حض رواهنمسحطمئمس وورود ذجمِّـه ملمبهئمس، هبحي هتال خك جن هبحي : وحض جنحيمسم احم

مسب  مسذ مع زادة خك جم مئمس األحق ب(مقمب ب احمحيمي ، هلمسل) خص  جعمسء حض :حمميَّـهنميهي
ل اهللاّ خكجف حقمبّهنمشّإن خكهيِّـو مض احممهمسص هلَّـم جن اإلحقخيمئَّـر: األمظِّـ ّؠجف اهللا  َّـهبمس رحق

متحم خكميمب وآحم ن، :  حض جنمم؟ ملحيمسلّهنمشرأى حض اإلحقخيمئَّـرّ خكمس مل هنمي جنمس هن ّرأهنهش هل ً
جكمسحممبيط، حممهمئ اهللا ن معميحيمس وهنُّـجمِّـون رجعال هنحيمسل حم أرحقهن هيمه هئ جي ًرأهن ـ ومنُّـا ! ً

ّهنَّـل خكجف أن احق احمِّـجع حس ً هنخي جنمهِّـوملمس حمَّـى احممهِّـب، وحمُّـحم حممهمئ خكهيِّـو مض ّ
ل اهللا س : ّؠجف اهللا خكميمب وآحم احممهمسص ـ ملحيمسل حم رحق ّمه يا عمرو؛ إن أرسطوطال

يا فجهله قومه ًن ن ّ. 
يس احمحنمسمنَّـ ّوجنيس خلىغ احممئجهِّـ خك مم خكجف جن مئهئمس، هبحي مش جن ّ حقمئَّـ احمِّـواهنمش وؠ

حم هئ (ّؠجف اهللا خكميمب وآحم جنمئهئمس ومن هل مبمس مل ًجممسن هب جنّ  ). مي هل
ل: هلمسل احمَّـهنميهيّ مظ  مبَّـّوهنهتهنَّـ منُّـه احمِّـواهنمش جنمس هبحيمي : أهل  احمهنمسمنِّـ ذو امغمئمسهلهس ّاحم

مسمض  ّوامغجيمسجغِّـ ريض احمَّـهن خكلك مض جكمسووس حض جم م حض جنمهِّـملمش احلالل (ّ ملِّـج امغهئهي
مواحلِّـام مبمسء وأحقمسؤمن)  جن خكمي احممئ س جممسهبمس جن األهب ال مضمتن أمضِّـجغيط ومضهنميهيمب ّهل ً 

مبمسء، وحم هبمسهبًخيمئهئمس مغمس جممسهبهش أحقمسءمنُّـه أحقمسء األهب حيهئمس خكجف ّمبمش هن هنيس أن هبهن ّ، حس هب
رهبمس أن حطمي  خن ، مل دة حض احمحيِّـآن احمخيِّـهن جع ّاألحقمسء امغ مسصّ  آجغِّـهن ٍاألحقمسء ألمق

مبمسء احمُّـهن ورد ذجمِّـمن حض احمحيِّـآن احمخيِّـهن  .خلحف األهب
  

جنمش، هل امغمئهنىح: اهبجهِّـ) ١(  .٦٣، ص١ج: ح امغمئجه
مسمضىح) ٢(  .امغخنَّـر احم



 ١١ ...........................................................................................................محهئمبَّـ

يش إجل ذحم أهب ورد حض جمالم اإلجنمسم احمخنمسدق الم ّأ معمبَّـ  خكميمب احم ـ جممس حض حط
الم َّ مضمهَّـجنمس مضمك،ّو اجلمهجيٍ مض خكهيِّـَّامغجيمن د اهللا خكميمب احم مست وجع  حم احمَّـحممب خكجف إمظ

مسهب وحطمهمسجل خك جكِّـهنىح اإلحطحيمسن واحمخنمئيس حض هبجهمسم احممهمسحس ـ م: حق ن  هنمهمئ  (و
هبمسهبمبمك ق  اسمهٌ رجل)حمميمب م وجود اهللا سبحانه وتعا عن طر س، أثبت   أرسطوطال
حرك األ  .ّولّا

مسن اإلجنمسم احمخنمسدق) أرحقهن(إذن احق  المجعمسء خكجف حم ًأهنمنمس، وجمجي   خكميمب احم
ِّـة حط أو هبجيمبهئمس وإهبمس احمخيالم حض مضمبمسن .  حمًمضُّـحم جنجي مست هب مئمس حض امغحيمسم مضخنَّـد إمظ ّوحم ّ

اردة خكمئَّـهبمس وهلَّـ احطمنمي  .ّجنمئىطحم حض احمِّـواهنمست احم
مك هيهئمبَّـ مضُّـجمِّـ جنحيَّـجن  :ّوهب احم

ّؠؠ  :آ  ءءؠ ؠآ  
حف جن ا ا احمخي هن وامض جغميَّـون، خكجههي خي حيحيمك جممسحمحنمبهي احمِّـئمبيط وامض جن ّمغ ّ

هتال احمُّـي  اخس ملمب المضَّـ جن اإلجعمسمضمش خك احم ، وهل مضمبمسن أهل ِأرحقهن حطمهجهمبمس ال معَّـ حم ّ ّ ً
؟ من : ًأمظِّـهبمسه آهبجيمس ومن امض يس خكمي امغمئهنىح وجن من جنَّـوهب وجنِّـحطهس أمض ّجن احمُّـي و ّ ّ َ

جكمسحممبيط( يس خكمي امغمئهنىح وّأول) أرحقهن ، وأهب حس ّ جن دوّأول جن و امض ّهب ورحطهس أمض ّ
مس ـ جممس هن مي جنمهِّـوملمس أو جنَّـوهبمس وجنِّـحط ُهنخي هل ًّ ً ّ أهب جممسن مجيهئ ذحم جن مضمهىغ احمخيميمست ـ أًّ

َّجنمهِّـوملمس وجنَّـو مسرة خلحفه جن احمجيالحقجيمش؟،ًهبمس هل زجنمسهبً مسرحط وخك   جممس من رصهنمي خك
مش: مئحي خك أرحقهن أهب هلمسلُهن ّإهبمس جنمس ورمظمئمس خكهي حطحيَّـجنمئمس حض األهلمب امضيغ ّ إال ّّ

مش وإملِّـاد جم هلمبمسس ٍخلحف جنجيخنميمش، وأجنمس حطجيخنمب األهلمب ّ ّ  مضحلوجك ورضومض ومحمبمبىط ّ
، إجل خلحف ذحم جن األمعخيمسم، ملهئ أجنِّـ مك خك احممهحيمب مئمس ٌامغمئ  هلَّـ جمَّـدهبمس ملمب أهبجي

حيمسم خكجف منُّـا األجنِّـّ مع وأحقهئِّـهبمس أخكمبمئمئمس  ملمب ، هنمتجح مضمهَّـهبمسّ حجٍملمثن وهليس ألمعَّـ. احق
  

جنمش، هل امغمئهنىح: اهبجهِّـ) ١(  .٧١، ص١ج: ح امغمئجه
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، أو جغميٌ أو إؠالحٌزهنمسدة  .ََّّـه ملميمبٌ ملميمبخنمي
، مض جممسن حض   حس ٍ مضَّـئ جمهنجيّأولإذن حس هنخي خكمي امغمئهنىح خكجف أوجع وجممسحم

يص احممهميمسء احمُّـهن  ب، وخسُّـا جممسن أرحقهن هن هنمئمنمك وحس هنخن إجل احمخيمسل امغهنمي
َّـوا جم جغمي ، وهن ا منُّـا احممهمي ن مضمهَّـه مضمتن هنخيهيمي ٍهنمتحط ّ جعَّـ ملمبّ  . هن

ً احمِّـجع ال هنَّـخك أهب أحميش خكمي امغمئهنىح جممسجنال جمّوحمخي ّ ّ م، جن ّ مس من خكميمب احممب
مك مض حقمبمئمس احمُّـي مضميىش ّوجنيس منُّـا ملحيَّـ أهبخيِّـ احمحنمبهي احمِّـئمبيط أمض خكلك. احممفحطمبهس  احل

مهمسف جنمس جم ّمضمسمغمئهنىح األرحقهن هس حض جنمئهنىح احمحنجيمسء أ  إجل أوجع وجممسحم معمبلك جم
ن أمعَّـ ، أهبخيِّـ أن هنخي  هلَّـ زاد خكجف جنمس جم أرحقهن أو أؠميمي ملمب ٌأرحقهن حض جنمئهنحي

ًمقمبئمس أو وجعَّـ ملمب جغميال َّـة مضمك زجنمسن  أو أجغُّـ خكميمبً ل احمجيمفة امغهي ّ جنمتجغُّـا، خكجف جك ً
ٌإجل زجنمسن احمحنمبهي احمِّـئمبيط، ومن جنَّـة) أرحقهن( هنميمشّ  حطمئمسمنىط احممهحلة هلِّـون، ملخيمسن ٌ جك

مبمي واحلىح احمممهنمي مسم احمخيمسجن وامغمبىطان احمخن ّجنمس ذجمِّـه من احم ّ. 
مسنٌومنُّـه مقهئمسدة ٍ خصحيىحٍ جن إهب هس أوحقيس دورة،ّ حض منُّـا احمجيّ  ومن ، حض امغمئهنىحٍ جم

مسحمىش خكحلة حصميَّـاتجن ّمئهنىح احمحنجيمسء احمُّـي هنحييس حض أرمضمهمش حصميَّـات جن احمحنجيمسء احم ّ. 
مهِّـهنيش خكمي امغمئهنىح هلمسل ّأجنمس مهَّـ أن حطمهِّـض حم مسن ...: ّامض جغميَّـون، مل ّإن اإلهب

م واحمخنمئمسهنيس ملخيمسن ...:  إجل أن هلمسل...ّمغمس جغميىح اهللا حم احمجيخيِّـ احمُّـي مض هنَّـرك احممهمي
ن امغمئهنىح ن . ذحم هلمسهب حيَّـجن ّوحطخيمي ملمب امغ جيِّـهلمسلّأوّ جيِّـهلمس جن ا مض مثال وجن ً جنمس حطخيميهي ًّ ّ ً ّ .

مسئمي هبمسن ّ مع َّوحس هتُّـب جكِّـهل وحس جضهييس جن مسمع ) أرحقهن(حكهئِّـ حض هن َّملهئُّـب جن
حم وجعمهمي  مسئمي وملخن م احلخيهيّأولَّورحطهس جن هي ّمبمش احممهمي هئمس، وحمُّـحم هن ّ وملمسحت

هي احممئيعّولِّمضمسمغمهمي األ ص مضمسمغمئهنىح هن خن مسمض امغ ّ، وجم ّ.... 
  

مسمضىح) ١(  .٧١ص: امغخنَّـر احم
مسحملك و: ّجنحيَّـجنمش امض جغميَّـون) ٢( مسب األول، حض احمجيخن احم مسدس جن احمخي مسب احم ّاحممهحلون جن احم

ال من وجنمس هنمهِّـض ذحم جممي جن األمع مهميمب وجكِّـهل وحقمسئِّـ وجع م وأؠمئمسملهئمس واحم  .ّاحممهمي
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ء جنمس  مك حض  ّحطحيَّـم حط ًأوالّ ّ : ، هبمسن هل أرحقهن دا حض احممب جع ًأن امغمئهنىح جممسن جن ّ

م، ّخلمسهنمش األجنِّـ أهب َّـمنمس احممب مس وجنهتحمجيمس مضمسحمهنِّـهنحيمش احم هب ً حس هنخي جنهئُّـمضمس وحس هنخي جنمئحي ً ّ ً ّّ
حم) أرحقهن(ّوأن  مسئمي وملخن مسمع وحطِّـحطمبهس جن هئُّـهنهس جن  .هلمسم مض

رد: ًثقففق ٌأن منُّـا احممهمي جن هبمسن وحممبيط وحممبَّـ ملخيِّـ ّ ميهيمك،  جن احممب خكميمسء امغ
جكمسحممبيط(ّوأن  ، مض منُّـمض جممس حطحيَّـم، ومنُّـا ال هنمهمئ أن ) أرحقهن يس حم ا ّحممبيط من احم ّّ

خيمسرات ، مض جممسن خس امض ىطه أرحقهن ا مقمبئمس خكجف جنمس أهب ميهيمك حس هنمنمبجي ٌامغمئمسجكحيمش امغ ً 
ٌمنمسجنمش مئمس مع زادة آجنلكّ ُ خكَّـة، معمبلك ذجمِّـ خكَّـدا جنمئهئمس مقمب ً  حم ٍ حض معمسمقمبمشمعجيجه اهللا ّ

حم خيمب  امغمئئخكجف احم ىطواريجههيمش حممي ه ّاحم ّهلَّـس  ّ . 
ءؠ ّؠ :ؠ   ؠؠ  

اهبمك احم جعمسءحطمئمس جن احمجيخيِّـ  متجنميمك خكمئَّـ منُّـا احممهمي ومنُّـه احمحي ِّالمضَّـ أن هبحييش جن ّ
هبمسين اخكَّـهّاحممب حم وهل ميجيمش خك احمجيخيِّـ ّاجضمسمن وحم ، احمُّـي حم أؠ  ّاإلحقالجنمسحط امغ

مه الماحمحيِّـآن احمخيِّـهن وأمن( األؠمب وجنمئ مبهش خكميمبهئ أملمن احمخنالة واحم  حممئِّـى)  احم
هي إجكمسرهبمس  ؟م أّاإلحقالجن ّاحمجيخيِّـيمن هنهيخي أن هبحي خكمي امغمئهنىح    هبِّـملمن

مسج إجل خكمي امغمئهنىح وهبهتجن مض  مئمس من جنمهِّـملمش جنمس إذا جممئمس هب مهميىح مض ّإن جنمس هن ّ ّ
خي أهنمنمس مضمتهب جنمئ خي مضخن جممس ذمنهس احمحنمبهي احمِّـئمبيط، وهب ٌجنهنميحيمس وهب ّ ً  جنيس ًّ

، أو ّحقالجناإلاحمجيخيِّـ  مسج إحممب ملمئِّـملمن رملمنمس جنهنميحيمس جممس ّأهبمئمس ّ وأهب جغمسدجن ًال هب ً
مهمن وهبِّـملىغ مضمهمن اآلجغِّـ؟ ّاحمٰهِّـمضمبذمنهس مضمهىغ   مك، أو هبهتجن مض

هلىع هل مضمنمهمش هلِّـونّاألرحقهنّ أن امغمئهنىح :اجلَّـهنِّـ مضمسإلمقمسرة منمئمس  حض احمجيخيِّـ ٍ هب
ؠمس جن هل ً جنمئمسهلحنمشّاحمٰهِّـمج ً معمسدة، جغخن ن(ّ  ّاحمجيِّـهب) دهنخيمسرت( وّاالهبخيميمبىطي) مضمبخي

ًوخلحفمهمس، معمبلك هبحيَّـوه هبحيَّـا خكمئمبجيمس ّملمهخف خكمئ مضمهمنهئ مضمتهب مضمسجك. ً مهىغ اآلجغِّـ ،ّ  واحم
، وجغجيهش منُّـه امغمئمسهلحنمشّمضمتهب ؛ إلحقحيمسجك خك احمجيخيِّـ احمُّـي إلخيهي  ّ خلحف جنجيمبَّـ، وهب ذحم

  
جنمش، هل امغمئهنىح) ١(  .٦٤ـ٦٣: ح امغمئجه
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م هنجيخيِّـون مضحنخي مسمضحيمش، ومضَّـأ احمحي ٍحض احمجيمفات األجغحفة خك وجكمتهتمس احم  ال ،ّ أدقّ
 .ًمبال وحطجيخنًمضمسحمحنخي احمِّـاملىغ حم مثميمش

اب  حيمبىح ملمب حممئهيمبىط احمخن هلجيمئمس جضمسه خكمي امغمئهنىح واحم ّملالمضَّـ إذن جن جنمهِّـملمش جن ّ
لك اآلجح. ملمب جن اخلهنمت  .منُّـا جنمس حقمبخيحنجي احم

ؠ   ء  
مسم أو  َّـه احم ّجنمس هبحنحف إحممب حض حقهتاحممئمس منُّـا حممبيط مضمبمسن حطمهِّـهنيش خكمي امغمئهنىح مض ّ

مهِّـهنيش وأهب مضمسجلمئيط واحمجيخن احمحيِّـ ل احم مك، أو مضمسجلمئيط ّاحممئمسهليع، أو مضمبمسن ملخن هن
ف  ّومعَّـه أو مضمسحمجيخن ومعَّـه، أو مضمسحممهِّـض اخلمسص أو احممهمسم، ملمثن مثمبيس ذحم حق ّ ّ

مهِّـهنيش إن مقمسء اهللا حطمهمسجل، مك أن منُّـا احممهمي احمُّـي ّ وإهبمس هنمتجح حض مضمسب احم ّهبِّـهنَّـ أن هب ّ
يغ مض مبمستهبَّـرحق أمن جنِّـحط مبمهمبمست، أم مضمهمي احمخيالم أم مضّمسحمِّـهنمس  ؟ّمسحمهن

هتال هبُّـجمِّـ جنحيَّـجنمش  ن : ومنّحمإلجعمسمضمش خك منُّـا احم حمَّـ، هنخي مسن خكمئَّـجنمس هن ّأن اإلهب
ّجغمسحممبمس جن أي جممسل مسهب ،ً خنمب احمخيمسل، وأن اهللا حق مهَّـاد حم ى االحق ّ وحممبيط حم حق

، وهلَّـ مضمبمئمس ذحم  مس خكمئ را خكجف معهس احمخيمسل ومضمسمع مسن جغميحي جنجيهن ّوحطمهمسجل مغمس جغميىح اإلهب َّ ًّ ً
مسمظمئمس احمخيالجن مسن: وذجمِّـهبمسّمبمشحض أمض ر احم ملهنِّـ اهللا اإلهب  . خكميمبهئمسّ أن ذحم جن األجن

مسن حمميخيمسل ، وهنمئجيِّـ :ّ وجنمهمئ معهس اإلهب ُّ أهب هنِّـهنَّـ وإلهس األمقمبمسء احم حطالئ ذاحط ّ
مئمسملِّـ جنيس ذاحط مي. خك األمقمبمسء احم حط ا مسن مغمس جغميىح:وجن احم ُ أن اإلهب ّ ً حس هنخي واجعَّـا ،ّ

ٍألي جممسل مسنّ هبمس، وإال مغمس حقمسغ حمخي إهب مهَّـاد، جممس أ ى ذحم االحق ٍ حق لك خكمس ّ ّ أن هن
 .ّ وحقهي رومعملمب جممسل هبجي

ل حيِّـهنهس هبحي مبمه: وحممي جيمبهش هبمس، ملهي احمهن  ّحم جممسن حض جعمب أحميش دهنمئمسر واجم
لك خك أحميش ٍأهب ال حط ٍ مظمسهبمبمش، وحمخيمئ حم أردت أحميش دهنمئمسرّ ٰهمبهش إحممبهئمس ّ  أجغِّـى المض

مبال خفه جممسال ٌومنخيُّـا، ملجي احلمسحممش األوجل أهبهش واجعَّـ. ..ًحق ً حمميخمء احمُّـي حطِّـهنَّـه وحطمه
مسهبمبمش أهبهش  ، وحض احلمسحممش احم خنمب جممسلحم مه حم  .  آجغِّـٍحط
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مسن ملمسهلَّـ مهَّـا حلهيميهئمس، أو ٌملمسإلهب هئمس وجن را خكجف مع ً حمميخيمسالت وإن جممسن جنجيهن ًّ ّ

، : جممسن هنهيمي مضمهمنهئمس، وجنمئهئمس د ملمب جع لك خك احمخيمسل ملِّـارا خك احممئحييع امغ ًاحم
مسن، واحم جنمئحن دخكمش حض جم إهب ر احمٰهِّـهنىطهنمش امغ ّوحمُّـا جممسن معهس االجكالع جن األجن ّ منمس هتّّ

مسن إلهس أن ) ّمعهس احمخيمسل (ذحم األجنِّـ احمجيهنِّـي ّواخسِّـوب جن احممئحييع، ملمثن اإلهب ّ
ٌهنهنمييس حممبمهِّـف أن جنمس اجكمييس خكميمب جنجيمبَّـ ّ ّ ، أو ال هنجيمبَّـ جممسحم مض ّ ّ حمخيمسحم ملمبهنمي وإلخنمي

؟ مئ وجخِّـب جنمئ ، ملمب ّهنهتدي إجل هبحيخن ّ 
مسدر حقهتال ومن ء: ومنمئمس هن ٍأجم  ر ُّ مسن، أم إن مضمهىغ األجن ّ جمحنيش حمإلهب ُ

ملمش ، وٌجنخيحن الت ملال خكَّـ خسمس وال معمم؟ امغ ّأجنمس حمَّـهن  ّهئ
مي ا مسينّ أن:جن احم اب من احم مسن جمحنجيهش حم مضمهىغ :  ومن، اجل ُأن اإلهب ّ

مسج إحممبهئمس جممتداة  ر احم إل ر ـ  حمميّمبمشّأوحماألجن ِّـ األجن ل، وحمخي أجم هئ إن ّلك خك امغ
حممشـ حس هبحي احمٰهمسحمهس جنمئهئمس ، وإذا جممسهبهش جمُّـحم وجممسن حمَّـهن معهس االجكالع ٌ حصهئ ّ حمَّـهن ّ

ن ّاحممئمسمقئ جن معهس الت، وهنخي هئ مهِّـف خكجف حطمي امغ ّ احمخيمسل، ملمثهب هنِّـهنَّـ أن هن ّ
ل مس حمميخيحنيش خك جم حصهئ ٍجكمسحم ّ هنمبيس جنمه أن هنجيخيِّـ ٍ هنخنمسدمل حض معمبمسحط مضمئً ّ هن

جنمست احم من  ل مضهيحيَّـار جنمس خكمئَّـه جن امغمهمي هئ َّـل حمميخيحنيش خك ذحم امغ ّوهن
جنمست احممئجهِّـ خنمب امغمهمي  .ّهنمشرأس جنمسحم حم

ف هنمتجح  جنمست وجم خكَّـدمنمس، ومن من  جنمس منـ  إن مقمسء اهللاـوحق  حطمي امغمهمي
دة جع لك احمحيمبمسس واحمخفمنمسن، ٌجن مئمس حم مسن؟ وذحم خكمئَّـ حطمهِّـ ّ حض ملهنِّـة جم إهب ّ

مسمض هش اجم جنمست حممب ًمبمشّوحمخي ال مضمتس مضمسإلمقمسرة منمئمس إجل أن منُّـه امغمهمي  مض من جن ّ
ر َّـجخاألجن ورّمبمش احم خف أدواتّهنمش واحم ًمبمشّأوحم ٍ احم حطمه لّ هئ مسمعلك خك امغ مسن احم  ، حمإلهب

ل، ومن هئ ؠ إجل احمخيحنيش خك امغ هنمبيس جن جغالخسمس احم ّ جن حجمبىطاحط احم هن ّ
جيخيحف أو جغمسؠمش احمجيخيِّـ احم هنهي ّومن جغمسؠمش احم اهبمست، ملمثهبمئّ مس ال ّمسز هبمس خك حقمسئِّـ احلمب

الت أو حممبيط خسمس احمحيَّـرة  هئ اهبمست أهنمنمس خكمئَّـمنمس هلَّـرة احمخيحنيش خك امغ ًهبمهمي أن احلمب ّ
مب؛خكجف ذحم ن حممي ل أن هنخي ل إذ جن خلحف امغمهحي ؠ إجل ٌان حصهئ حنجي أو هن ّ هنخي
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اهبمست جن جممسالت مب َّـالل، وإهبمس جم جنمس حممي ٍجنمهِّـمل مضمسالحق ّ ّ هلَّـ رزهلهئمس اهللا إهنمسمنمس جن ّ
ءّولاآلن األ دمنمس وحممبيط خسمس  جع مسمجٌ حم ن جن احممهميمسء، ّ اجم حيحي ل امغ ّ، جممس هنحي

مبمنمش حطمهِّـف احممئجهمسم احمخيمسجن احمُّـي إلخي خكمسحس  ال جنمئُّـ جغِّـوجعهئمس جن احم ميمش جن ًملمسحممئ
مهمياحممئ مسج إجل احمُّـمنمسب إجل امغَّـرحقمش جم حط مئ اخلميّ، وال حت  أو جممبيش ّمبمش جممبيش حط

الف  ، مض حف خكجف وملحي ، وإهبمس جغميحيهئمس اهللا خكجف منُّـا احممئ وجعمهميهئمس حط ّجضمئ احممه
مسن َّـاللاإلهب جيخيحف واحمحيَّـرة خكجف االحق ة احم مسهب زوده مضمسحممهحي وجنمئ هل ّ ملمثن اهللا حق ّ ّ. 

ف خكجف ذحم احممئحن هل هي مضمسحمجيخيِّـ واحمُّـي ّاحمُّـمنمئمسط ّإذن ملالمضَّـ جن احم ّ امغ
مسج ملمب إجل احممهمي احمُّـي هب  مسوات، واحمُّـي إل مسن خكمس خكَّـاه جن خك مسز مض اإلهب ّاجن

، ومن خكمي امغمئهنىح لك ملمب  .مضخنَّـد احم
  ء  ؠ؟

ر:احمجيخيِّـ جنمشٍ من حطِّـحطمبهس أجن رٍ جنمهمي ل إجل أجن ؠ مشٍ حممي حممشٍ خلمسئ ف .  حصهئ وحق
لك احمحيمبمسسّأولهنمتجح حطجيخنمب ذحم حض  . مض

ل هنهنميىح خكميمبهئمسوحطِّـ هئ اجعهئمش امغ جنمش حض احممهحي خكمئَّـ جن ر امغمهمي  :حطمبهس حطمي األجن
َّـاللّمبمشخكهيمي جيخيحف أو االحق  . احم

ل هنخفز حقهتاالن هئ اجعهئمش امغ جنمست وخكمئَّـ جن  :وحمَّـى حطِّـحطمبهس حطمي امغمهمي
مسن هبمس إجل جنمهِّـملمش :ّولاضرضفال األ ؠ اإلهب جنمست احم هن ّ إن حطِّـحطمبهس امغمهمي ّ

ن مضمتي هب احطجيىح، أم المض ل أهنخي هئ ّامغ ن مضمئ جغمسص؟ّ َّّـ أن هنخي ّ 
مسط:اضرضفال اضىعقين ل ارحط هئ ن مضمبمئهئمس ومضمك امغ جنمست هنهيخي أن هنخي ٌ أهنمش جنمهمي ّ 

 ّجغمسص؟
جنمست مسن هنهيمي مضمهىغ امغمهمي ّحطحيَّـم أن اإلهب ؠ هبمس إجل جنمهِّـملمش ،ّ ّ ملمثن أراد احم

هئمس مضمئ اجعهئ ملمهميمب حطِّـحطمب ل احمُّـي هن هئ هيخي جن جنمهِّـملمش ّ وإال ،ّ جغمسصٍامغ ّملال هن
ل هئ  .امغ



 ١٧ ...........................................................................................................محهئمبَّـ
مبمي هب لوحممي ال ملمئحي يع: ًب جن  وحقحيِّـاط ٌ،حقحيِّـاط خكمسحس: إذا هلمسل مق

مسن مكٌإهب مسن: ّ، ملمثهب ال هنمئ ٍجم إهب ؠ إحممبهئمس من جن ٌ، خكمسحسُّ مش احم حط مب ّ ألن منُّـه احممئ ّ
مسه حض حطِّـحطمبهس امغمسدة األ جنمست (ّمبمشّوحمّاالمق َّـالل؛ ملمثن حقحيِّـاط خكمسحس) امغمهمي ٌاحمخنمسحلمش حمالحق ّ 

مسن اهليس، حمخي حطِّـحطمبهس امغمسدة جممسٌوإهب ّ حض احم مضمش،ًن جغهنمتّ مش امغهنمي مب  . ملال هنمههن احممئ
هئمس،حطمبهسّإهب هلَّـ ال خيهنئ احمُّـمن حض احممفّمظ   جممس إذا هلمسل ،ّ مض خيهنئ حض امغمسدة هبجي

رة احمحيمبمسس مسن: حض ؠ مسن،ٌحقحيِّـاط إهب ٍ وجم إهب حيِّـاط حكمسحسٌ، حكمسحسّ ّ ملمثن احمخيخفى ٌ، مل
ْ هلهنمهمس وإن ؠَّـهلهش اجلىطئٌ جممسذمضمشّمبمشّاحمخيمي مسن حكمسحس:  أخكمئ،ّمبمشً  .مضمهىغ اإلهب

مسينهلَّـ خيهنئ احمجيخيِّـ إذن  مشّاإلهب مب ن امغمسدة ؠ  وهلَّـ خيهنئ حض ،ّ حض اخسمبئمش جنيس جم
مش مب ن اخسمبئمش ؠ ف هنمتجح حطجيخنمب ذحم إن ،ً وهلَّـ خيهنئ ملمبهئمس جنمهمس،ّامغمسدة جنيس جم  وحق

 .مقمسء اهللا حطمهمسجل
مي اخلهنمت حض اخسمبئمش  ِّمنُّـا وهلَّـ وهليس اخلالف مضمك احممهميمسء حض أن امغمئهنىح من هنخن ّ

هئمس جنمهمس؟مّملحييغ دون اخلهنمت حض امغمسدة، أ ً هنخن ِّ 
مسرة احمحنمبهي امغجهجيِّـ هب(خكمئَّـ حطمهِّـهنجي حمميهيمئهنىح  رمخ اهللا احمجهمسمنِّـ جن خك  ّمبمشّمضمتهب آحممش هلمسهب

جيخيحف ع حض اخلهنمت حض احم هل م ) حطمهخن جنِّـاخكمسهتمس احمُّـمن خك احم ّأن خكمي امغمئهنىح هنحي ّ
هن اخلهنمت حض امغمسدة  .ّاخلهنمت حض اخسمبئمش واحممفحطمبهس وال خكالهلمش حم حض حطحي

ّواحم حض ذحم من أن امغمئ مهميىح مضمسجلمسهبهس ّاألرحقهنهنىح ّ ريّ هن ّ، وحمُّـا حقهي ّاحمخن
ريمضمسمغمئهنىح   .ّ، وال خكالهلمش حم مضمسمغمئهنىح امغمسديّاحمخن

ل مبمي :  آجغِّـ ذمنهس إحممب آجغِّـون ومنٌوحض جنحيمسمض منُّـا هل خن ّأن امغمئهنىح حطخيجي مض ّ
مسه حض امغمسدة واخسمبئمش جنمهمس ًاخلهنمت واالمق مئمس مغحيَّـجنمست ،ّ مك ذحم خكمئَّـ حطمهِّـ ف هب ّ وحق ّ ّ

لك احمحيمبمسسّأولً أهنمنمس حض  وهبحنحف إحممب،احمخفمنمسن مك أنّمع ، مض ّ هن  ّجضمسه جنيس االّ احلىحّ
مسين؟ّجضمسهل أم االّاألو   احم
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ؠ ؤ ءؠ  
سانُ اَخلق: مخ اهللار ّهلمسل امغخنمئيش طقَ اإل مسن إ :يأ .ً مفطورا  ا ّن اإلهب

خيميّمبمشحم هلمسمضمي دةّمبمشّن منُّـه احمحيمسمضميإ و،ُّ احم جع هش جن اهبمست ً حممب  حمَّـى حقمسئِّـ احلمب
لسانَوجعل. األجغِّـى ن ، بهاُ ينطقً آلةَ ا ك ـ  ول ُ إ ما يقومُتاجـ مع ذ ّ 

صلح،هَنطق كونُ و مَه  لغةُ   .هاُّم ال يتعلِه  طبق ا
مب خكمي امغمئهنىح مضمهمي احممئٌوملمب إمقمسرة مسج احمَّـارس إجل خكمي . إجل حطحن  ملخيمس إل

اخكَّـ احمميٰهمش احممهِّـمض ىح هل مس خكجف جك مب مس ؠ ن جمالجن ملخنمب ًاحممئ حممبخي  ملخيُّـحم ،ّمبمشً
مبمي احمجيخيِّـ أو مغمئمه جن اخلهنمت ملمب خن مسج إجل امغمئهنىح حم  .إل

ن حيحي ل امغ ّإن امغمئهنىح األرحقهن: ِّحمُّـا هنحي هبمسن من هبّ  وخكمي احممئ ، حمٰهمش احممب
مك؛ّمبمشمن جنمئهنىح احمميٰهمش احممهِّـمض حيمسرمض مك جن مب مسر أهنمس هنمههنمبمسن هب م .ّ مضمسخك ّ ملمهمي احممئ هنحي

 ِ هيئاتِمن ناحيةّ وخكمي امغمئهنىح هنمئجه امغمهمسين احم حتخي خكمئهئمس حطمي األحمجيمسظ ،األحمجيمسظ
وادِاأللفاظ ًأوال ُفيحتاج ،ها و درب:ّ ِ إ ا ي يعودّ ُ ا اّ  إ ً: وثانيا،هاِرسته  

ه يعصمُ يرجعٍقانون طأَهسان ُ إ حو، عن ا ك هو ا فُ وذ  . وا
ك خلق ذ سانُ اَو فكَ اإل جيخيحف وهلميمئمس.ً مفطورا  ا : ّ مضمبمئمس امغِّـاد جن احم

مسرة جنمستٌمن خك لُ هنٍ خك حطِّـحطمبهس جنمهمي هئ قلةٍةّه من قوَبما منح ّؠ هبمس إجل امغ  ٍ 
جيخيحف:أي لعجماوات ال ،ٍرةّمفك اهبمست احم ال هلَّـرة خسمس خكجف احم  . احلمب

د ك  ن مع ذ رَه كثُول طأ  أف جيخيحف إجن.ِه ا ن ّ وجنمئحنمت اخلهنمت حض احم مس هنخي
اد ّجغهنمت حض حطِّـحطمبهس امغ ادًمس جغهنمتّ وإجن،ً  . ّ حض هبجييط امغ

مسدا خكجف جنحيَّـجنمست مش اخك مب ؠ إجل احممئ مسن هلَّـ هن ٍملمسإلهب ّ ً مبّ  مشّ ال حطهتدي إجل حطمي احممئ
س بعلُفيحسب هس َجمهي ؛ًّة علٍّة ما ل هس مغِّـ أو حق حيَّـ أن هبمهمبهس احمٰهِّـاب حق ٌ هنمه ٌ ّ

ع األجنِّـ احمجيالين هل د معىسَ وجمهي، خكميمبّحم ء معمسحم من خكَّـم وجع حيَّـ أن خكميمش حق ٍّ هنمه  ، حمّّ
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ٌّ أهب حم جممسن حم معىسّملمبجه ٌ جعمبَّـّ مه أملمن حجّ ء ،مس من خكميمبّ حمخيمسن و هس أن خكميمش حق ّ ملمب ّ
ء ؛ ومنُّـا جنُمعمسحم حق َّـاللّ معجه جيخيحف أو اخلهنمت حض االحق  إذ حم خكِّـف ؛مئحنهته اخلهنمت حض احم

مش احمجيمسحقَّـةّمبمشجممبجي مب ؠ إجل منُّـه احممئ مبمي مغمس حط َّـالل احمخن  .َّ االحق
مسب احممهحيمسئَّـ احمجيمسحقَّـة ن أن،وجممتؠ مشّ هنىطخكهي مب مسدا خكجف ٌ خكحيمبَّـهت ؠ ً اخك

؛ هل مسهب وحطمهمسجل هلَّـ ذجنهئ حض احمحيِّـآن احمخيِّـهن ّحطحيميمبَّـ اآلمضمسء واألجعَّـاد، جنيس أن اهللا حق مسل ّ
نا  آثارهم مقتدون...: حطمهمسجل فوها إنا وجدنا آباءنا  أمة و َقال م ُ َ َ َْ َ َ َُ ُْ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ ٍَ
ُ َ ََ َْ ِ

ُ ْ  :احمىطجغِّـف(َ
َّـالل ملمي ).٢٣ مبميٌجممسن خسهتالء احق مش احمجيمسحقَّـة،ٌ ؠ مب ا إجل منُّـه احممئ ؠمي  ،ّ مغمس حط
نو حطحيميمبَّـ آمضمسئهئ :أخكمئ ن مقمبئمس وال هنجيحيهئ ا ال هنمهحيمي  .ًحم جممسهب

تيجةوما  س ب رٍل يجةِ ألف حممئمس،ًه ن ميمئمس مضحي  وحقحيِّـاط ٌحقحيِّـاط خكمسحس (:ّ جممس جن
مسن مسن،ٌإهب ٍ ملخي إهب مش مضمسجكميمش،) خكمسحسّ مب ٌ ملمثن منُّـه احممئ هنمت حض حطِّـحطمبهس امغحيَّـجنمستّ  .ّ؛ حممي

هان س ب مسن ملمبحيمسل حمً برهاناٍوما ل  مغمسذا : جممسحمهنمسحمهس احمُّـي هنِّـحقهس حض االجن
مبهس هش؟ ملمب مسب(: رحق د جم د واحمخي) خكمئَّـيٍحممهَّـم وجع جع  . خكمئَّـهٌمسب جن

رُوقد يعتقد حيَّـ مضمثجنمسجنمش خلحف َجمهي ؛ فاسدةٍماتّ من مقدٍ أو صحيحٍ فاسدٍ بأ  هنمه
المّخكلك ى هلمبمسم اإلمثمسع أو خلحفه جن امغحيَّـجنمست احمجيمسحقَّـة  خكميمب احم   .وهكذا... .ّمضَّـخك

اجة رُحّ إ ما يصحٍفهو إذن  رشدَ أف قُه و نتاِجِه إ طر صحيح االس  . ا
يغ مضمفحطمبهس اخسمبئمش ملحييغ ال  إجل ٌوملمب إمقمسرة هتال احمُّـي هنِّـحط ّأن امغمئهنىح جيمبهس خك احم

د. ّامغمسدة رِه  تنظيمُّرو   .هاِه وتعديلِ أف
ن:  أيوقد ذكروا مسمضحي َن علمأ خكميمسؤهبمس احم نطقّ ستعُ هو األداة:ِ ا  بها ُ ال 

سان طأِ  العصمةُاإل رِه إ تصحيحُ وترشد، من ا حو.ِه أف َ فكما أن ا ّ 
ف سانِمانّ ال يعلَوا طقَ اإل نما َ ا ِيعلمانّ و طقَ تصحيحهّ ك علم، ا  ُ فكذ

نطق سانُّم ال يعلِا فكَ اإل فكِه إ تصحيحُ بل يرشدَ ا   . ا
مسن :أي ؛ ألن اهللا جغميىح اإلهب جيخيحف وهنمتجنِّـه مض مسن احم ّ إن امغمئهنىح ال هنمهمي اإلهب ّّ

جيخيحف را خكجف احم مبمي وهنِّـمقَّـه إجل ّمبمشّميهي جممبجي مض خكمي امغمئهنىح هنمه،ًجنجيهن جيخيحف احمخن  احم
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مبمي أملخيمسره اهبمك امغِّـور،حطخن حف، مقمتهب حض ذحم مقمتن هل مسن مضمسمغ  ؛ّ ملمثهنمس ال حطمتجنِّـ اإلهب

حف ّمبمشّمس حطمهميهي وحطِّـمقَّـه إجل جممبجيّ وإهب،ِهنهيىعهنحنمت حس َّإذ من مصحف إن مقمسء جنحن وإن حس   احم
مبمي حض احمهنِّـهلمست معجيمسحكمس خكجف حقالجن مسن جممبجيّ وجمُّـحم امغمئهنىح هنمهمي اإل،ًاحمخن  ّمبمشهب

مش مب مسئمك احمخن ؠ مض إجل احممئ مبمي احمُّـي هن جيخيحف احمخن .ّاحم
نطقُإذن فحاجت رُ  تصحيح:ِنا إ ا   .!ها من حاجةَ وما أعظم،ناِ أف

مبمسن إمقخيمسل اهٌوحمخي هنِّـد خكجف منُّـا احم ّحم جممسن امغمئهنىح هنمهمي احممئمسس جكِّـق :  مل
جيخيحف مبمياحم ن حض األجغهنمسء؟ ، احمخن حفا جنمس هنحيمه َّـمن جم الملمستً ملميمسذا هب َّـ االجغ  ومغمسذا هب
حفة حف امغخنمئيش مضمك احممهميمسء؟احمخي مه طئون: و قلتمو: ّ ومض نطق و اس يدرسون ا َإن ا َُ َ َ ّ 

هم، فال نفع م .  فيهَ تفك اب خكمئ هبحيمنمسمضقلنا ل اس: ًمسجل َإن ا  يدرسون ّ
فَعل حو وا َّـمن، ا اخكَّـمهمس وجنيس ذحم هب ن هل حي خطئون  ُيف ّ ال هنهن

س ،نطقهم ك إالول ارسّ ذ َ ألن ا لعلمّ صلِ  لكةُ ال   أو ال يرا ،ِ العلمِ  
اجةَقواعد طئ،ه عند ا شذ،هاِ  تطبيقُ أو  صواب  ف   .عن ا

اب احممئحييضّوحمخي ٌ ال إل اإلمقخيمسل؛ إذ اإلمقخيمسل واردّ اجل خكجف خكمي ّ مع ّ
اب احللك ومعمسؠمي،احممئ ّ ملالمضَّـ جن اجل يع احمُّـي  ،ّإن امغمئهنىح ال خيهنئ: ّ مض احمحن

مش مب اخكَّـه مضمسحمهنِّـهنحيمش احمخن مههي امغمئهنىح هلَّـ ال هنِّـاخك هل هنئ حض حطجيخيحفه،هن  ، ملمب
م:وحمُّـا هنحيمسل اهبمبمئ مضمئ.ّ إن امغمئهنىح جنمهخن ّ جن هبمسمعمبمش امغمسدة ٍ جنمئمسحقهسٍ ملمثذا روخكمبهش هل

مب اخلهنمت،واخسمبئمش ٌ وإذا حس هنِّـاع ذحم ومعخن جغهنمت، هن ادَ حض أن ّال مق  مل،ّ حض امغ
هيمب ن اخلهنمت مع حف،ٌمس اخلهنمت حض احممفحطمبهس ملهئ هلميمبّ أجن،ًمسّهنخي َّـ جم  جن احممئمسس ًا وحمُّـا هب
هنمسء حض احممفحطمبهس  .ّوجن منمئمس هبحنمت مل امغٰهمسحمهنمش، أهل
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ؠ    
نطق بأنه ك عرفوا علم ا ّو َ ٌية قانونٌلةآ: ّ تُ تعصمّ را هنُ  ع عن َها ا هل  احم

طأ  الفكر حض مهِّـهنيش مضمس ذجمِّـهبمس .ا مئمس منُّـا احم .  حض مضمبمسن ملمسئَّـة خكمي امغمئهنىحَّوهلَّـ و
 ّوحمخي مغمسذا خكخف خكمئ مضمسآلحممش؟

اب يغ: اجل ٌألن خكمي امغمئهنىح جنِّـحط مّ مسهل احممهمي م:  وجممس هنحيمسل، مض . من جغمسدم احممهمي
مي مُ ملمي مل.ومنُّـا وا د حممهمي حممشٍِّـض أن ال وجع  مغمس جممسن ، هنِّـاد احمخيحنيش خكمئهئمسٍ حصهئ

مسجعمش إجل خكمي امغمئهنىحٌوجع  . حممي
رد خكمي امغمئهنىح، منُّـاوخكجف ؠامغ:  ملهي الت احم هنِّـاد احمخيحنيش خكمئهئمس واحم  ّهئ

هئمس مسج إحممبهئمس جنهنميحيمس،إجل جنمهِّـمل م وامغمهمسرف احم هب الف مضمهىغ احممهمي  جن خكمي ،ً مض
معمبَّـ احمُّـي ال هنهنمي مَاحم دة مضُّـاهتمس،ّىح خكميمب أهب جغمسدم احممهمي م امغحيخن  ، مض من جن احممهمي

دة حمٰهحفمنمس م امغحيخن  . وجنمئهئمس خكمي امغمئهنىح،حض جنحيمسمض احممهمي
هبٌآحممش(: ّ مضمتهبّخنمئيش امغّخكخف خكمئوحمُّـا  ٌمبمش هلمسهب متحممش؛)ّ مسر أن جم جن ٍ مضمسخك ّ مسئمي ّ  جن جن

ن ٌّ جملكٌمن هلمسهب ٌ خكمسجنمشٌ وهلمسخكَّـةّ هئمس جعىطئمبّ حفةُ وجنخنمسدهنىحٌمستّ حطمئَّـرج حت حطمهخن ( ٌ جم
اهبمك ،ً ال جنهنميحيمس) خك اخلهنمت حض احمجيخيِّـَمس احمُّـمنُجنِّـاخكمسهت  مض خكمئَّـ جنِّـاخكمسة حطمي احمحي

مبحيهئمس مضمئ اخكَّـ احممهمسجنمش وحطهن ٍواحمحي مبميّ  . ؠ
ّمس مضمبمئّ إهبّمظ مّمبمشمن خكهيمي: ًمس حقمسمضحيمس امغِّـاد مضمسحمجيخيِّـ معمبلك هلميمئمسّ ل جن جنمهمي ؠ  ٍ احم

ري ٍّحطخن لّ ريٍ إجل حصهئ ّ حطخن م،ّ لٍّ حطخنَّـهنحيٍ وجن جنمهمي ف ّ حطخنَّـهنحيٍ إجل حصهئ ، وحق
مسم احممهمي مئمس ألهل خنَّـهنىح خكمئَّـ حطمهِّـ ر واحم خن ّهنمتجح امغِّـاد جن احم ّ. 

مةْفانظر تها ِ إ  مهِّـهنيش را  فيها كما واعرف ا احم وردت حض احم
س .مناهقد َن تعلمَ م فل نطقّ طأ  الفكرَصمُ ع،َ ا جيخيحفّمبمش وخكهيمي عن ا  ، احم



  ٢٥ ..............................................................................................  امغَّـجغ
س  َن تعلمَ مّكما أنه ل حوّ لسانَصمُ ع،َ ا طأ  ا ةّبل البد ، عن ا را ِ  من 

الحظتِالقواعد اجةِ و عصمِها عند ا  .َهسانه أو َ ذهنَ 
أ ؠ  

فآلة ِمةوانظر إ  عر ل،ِ  ا ْ وتأ نطقُ فتعرف، معناهاّ َ أن ا ما هو ّ إنّ
دة حمٰهحفمنمس ال حمُّـاهتمس، ومقمتهب حض ذحم مقمتن خكمي  ةّ اآلم العلوِمن قسم ُامغحيخن
ل مسج إحممب احمجيحيمب حض خكهيمي،األؠ َّـالل خكجف احلخي احمجيِّـخكّمبمش ملخيمس إل  ّ احمحلخكّ االحق

م اآل،ّاحمخيلك صولُستخدمُال  ّمبمشحم ملخيُّـحم خكمي امغمئهنىح جن احممهمي يةِ   ُ  غٍ 
سائلِ نفسِمعرفة دا حمُّـاحط  العلمِ  ًألن احممهمي إن جممسن جنحيخن  جممسهبهش خلمسهن جنمهِّـملمش ،ّ
مسئمي معمبَّـ،جن د إخسمك امظمئمك ، جممهمي احممهحيمسئَّـ احمُّـي خلمسهن جنمهِّـملمش احم  وهبجي وجع

د إحم مست وجع ز ، جضهس جنمهِّـمل وجنمهِّـملمش ؠجيمسحطٍ وامعَّـٍوإمظ ز وجنمس ال جي  وجنمس جي
 . وامغمهمسد وخلحف ذحم، واإلجنمسجنمش،ةّ وجنمهِّـملمش احممئ،خكميمب

دا حمٰهحفه مسئمي،ًوإن جممسن جنحيخن  جممهمي امغمئهنىح احمُّـي ، جممسهبهش خلمسهن خلحف جنمهِّـملمش جن
َّـجنهش حمٰهمسهنمش م احم احق مٍمن جن احممهمي  وذحم إلخن ، من جنمهِّـملمش خلحفه جن احممهمي

مش مب اخكَّـه احمخيميمبمش مضمسحمهنِّـهنحيمش احمخن مبىح هل هن  .ّمض
ُ يتكفلفهو يانّ صحيحةِةّ العامِ الطرقِ ب قائقُ بها الفكرُلّتوصي ال ِ ا  ِ إ ا
جهولة ّهلمبَّـ امغخنمئيش .ا ه ّ ّهلَّـس  م حطحنمفك حض ؛ّاحمهنِّـق مضمسحممهمسجنمش ّ مبمسن أن مثمبيس احممهمي ّ حم

مسج إحممبهئمس م،حطمي احمهنِّـق وحت مهىغ احممهمي هنمش مض اخكَّـ امغِّـحط  ، وحمالمعمفاز خك مضمهىغ احمحي
خنمش مض من خكمي األؠ،جممهمي احمجيحي اخكَّـه احممهمسجنمش امغ ّ ملمثن هل ّ ّ وهلَّـ خكخفهبمس خكمئهئمس .لّ

مب حف احم مه ه مضمسهلِّـ احمخنَّـرّخصهيَّـ َّـ احمحنهئمبَّـ ّمض ّهلَّـس  احممهمي مضمسحممهمئمسرص امغحنمفجممش حض : ّ
مسطّمبمشخكهيمي مئ م:  وهلميمئمس، االحق مش امغمئهنىح إجل مثمبيس احممهمي  ،ّإن هب إجل خكمي احمجيحي جممئ

حيِّـ إجل جكِّـهل احممهمسجنمش  .ّمعمبلك حطجي
  

مسهبمبمش) ١( ل، احلميحيمش احم  .١٨ص: دروس حض خكمي األؠ
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ّمنُّـا وهبجهِّـ امغخنمئيش ه ّ ّهلَّـس  ُكما يبحث علم ا : لملحيمسحمميهيحيمسم مضمهمي اجلخف  ّ ُ

عادالت حلِعن طرق ُ ال بها يتوصلِ ا اّ ر جهوالت ا سابيِ إ ا   .ةّ ا
مب مئجهحف مح ؛ ملمثهبمس ال هبمهِّـف جنمس من اجلخف جم هبمهِّـف هب ٌومنُّـا احم ّ مضمسحمجيِّـد األجغجي

مب ل إجل خكمي احمجيحي ،مستّإجل احمِّـهنمس مش خكمي األؠ ّ وحم جن حمميهيحيمسم مضمس ذجمِّـهبمس جن هب
ميحمخيمسن   .أو

اخكَّـ خكمسجنمش: ومضمسجلهيميمش ٌملمهمي اجلخف هل مبّ  وحممبيط جلهيمبيس ،مست ملحييغّ حممهمي احمِّـهنمس
م اخكَّـ خكمسجنمش،احممهمي ل هل ٌ جممس أن خكمي األؠ  . حممهمي احمجيحي جمُّـحمّّ

َّومضمس أهب جن مضمسحمجيِّـد األجغجي هلمسل يان: ّ نطقُعلم:  أوضحٍو  َ القواعدَكُّم يعلِ ا
لتفكَةّالعام صحيحِ  تقلّ ح، ا رك إُ ذهنَ ي صحيحةِ األف يعِ ا  ، العلومِ  
ِك  أيةُّمفيعل تقل فكريٍ وترتيبٍ هيئةّ صورةُ ت ةِ من ا ا جنمش :أي  ا   امغمهمي
ورِذهن حممش خكمئَّـك: أي، عنكِ الغائبةِك إ األ هئ   . امغ

ه جنِّـاده ّهلَّـس  ّأن خكمي امغمئهنىح هنمهمي حطِّـحطمبهس اخسمبئمش ملحييغ: ّ اد ،ّ مهميىح مضهي ّ وال هن ّ
َّـالل مبمي جن احمجيمسحقَّـ جنمئهئمس ومضاالحق  .مبمسن احمخن

مسم رة،ّومن حممبيط مض مبمسن اخسمبئمش واحمخن خيجي خكمي امغمئهنىح مض  جمُّـحم ،ّ إذ جممس هن
مبمسن امغمسدة خيجي مض ّهن ري،ّ  .ّ جمُّـحم من جنمسديٌّ وجممس من ؠ

مسمض منُّـا مضمس ذجمِّـهبمس؛ معمبلك ذجمِّـ حض اجلىطء  مهمك جن جم ّواحمٰهِّـهنهس أهب رصح حض جن ّ
مسب مسين جن منُّـا احمخي لك حض احمحيمبمسس:احم لكّ أن احم هنٌ مض  : خكمئ جن هب

  .ّ جن جعهئمش جنمسدحط.١
رحط.٢  . جن جعهئمش ؠ

ان هس جنمسدحط ومنمبئأ: وهلَّـ جعمسء ذحم حتهش خكمئ مسم احمحيمبمسس مض  .ّهل
مسحملك وذحم حض محهئمبَّـ ٍوذجمِّـ ذحم أهنمنمس حض اجلىطء احم لك ً ل حض مض  حم هل احمَّـجغ

ٌملمب أن احمحيمبمسس مضمسدحط ومنمبئ داجغّال مق مس ّوحج: احمخنمئمسخكمست اخلهييط ّ  حض خكمي ّ
مسمظ امغهئهيامغمئهن ل احمحنمبهي احمِّـئمبيط،مشّىح وجن أمض امغمئهنىح من : رمخ اهللا ُّ هنَّـل خكميمب هل
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مبميّهنمشاحمخنمئمسخكمش احممئجهِّـ ن احلَّـ احمخن اد هنخي ر وامغ ّ احم حطمهِّـف خك أي احمخن ّ ، وهلَّـ ّ

مي احمممهنمي ا حم احم ٍوجم وامعَّـ...: ّهلَّـم خسُّـا مضحي ّ جن احمحيمبمسس أو احلَّـ، ملمثهب ّ ّ
ل ٌ وجنهتحميشٌجنمههي حممشّ ٍ جن جنمهمسن جنمهحي ن حمخي وامعَّـ، خصَّـودةٍ ٍ ملمبخي ٌ جنمئهئمس جنمسدةّ  جنمئهئمس ّ

رة،ّحميشُأ متحممبيش، وجممس أهب حممبيط جن أي جنمسدةٌ وؠ ٍ هبمس هن احم ّ ّ ّ ُ احطجيحيهش هنخنميمي أن هنُّ ُّـ ّ ّ
رةٌمضمبهش ، وال مضمتي ؠ ٍ أو جمِّـ ّ مبهش مضمبهش، وجن أن ّ احطجيحيهش هنهيخي ّ ّهن جن جنمسدة احم ّ

ّجنمسدة احمخيِّـ جمِّـ ّ ءّ ٍ، مض حمخي  ٌ جنمسدةّ رةّ ٌ ختخن وؠ ، ملخيُّـحم  مضمهمبمئهئمس ختّ ّخن
م ٍحمخي جنمهمي ٌجنمسدة) احمجيخيِّـ(ّ هنمهمي مضمسحمِّـوهنمش ّ رةّ ٌ ختخن وؠ ، جنمئهئمس هنخنمسر إجل ّ ّ ختخن

مسد حض اخت ّاحلحيمبحيمش، وجممس أن احمجي مبهش هلَّـ هنحييس جن جعهئمش امغمسدةّ رة ،ّمسذ احم  وإن جممسهبهش احمخن
رة وإن جممسهبهش امغمسدة ؠمسحلمش، وهلَّـ هنحييس جن  مش، وهلَّـ هنحييس جن جعهئمش احمخن مب ّؠ

مبهئمس مثمبمهمس، جمُّـحم احمجي ّمسد حض احمِّـوهنمش، هلَّـ هنحييس جن جعهئمش امغمسدة وإن جممسهبهش ًجعهئ ّ
رة وإن جممسهبهش امغمسدة ؠمسحلمش، وهلَّـ هنحييس  مش، وهلَّـ هنحييس جن جعهئمش احمخن مب رة ؠ ّاحمخن ْ

مبهئمس مثمبمهمس  .ًجن جعهئ
ّوهبحنحف منمئمس إجل أن احمحنمبهي امغهنهئ مسره امغخنمئيشّ ِّّـي أهنمنمس ذمنهس إجل جنمس اجغ ّ حمخي ،ً

ادي مئمس اجل مسن:  هلمسلذإذمنهس إجل جنمس ذجمِّـهبمسه اهللا معجيجه ّمقمب  ّولاأل: حض امغمئهنىح هل
رة واآلجغِّـ هل امغمسدة، هن ُهل احمخن َّـالل ّوللك حض احمحي األّ ر االحق واحم  خك ؠ

مسرة مبلك حطهتد،ّ خك منمبئمش حطمتحممبيش امغحيَّـجنمستٌمن خك احمحي  لك حضُي إجل احممبحيمك، وهنّ مض
َّـالل متحميش جنمئهئمس منمبئمش االحق مئَّـ إحممبهئمس وحط اد امغحيَّـجنمست احم حط مسين خك جن ّاحم ّ ّ. 

هّ امغخنمئيشهلمسل ّ هلَّـس  ا سموا هذا العلم: ّ َو ان :ّ عيار وَا وزن: من؛َا  ِ ا
مبمسن اخسمبئمش وامغمسدة جنمهمسٌ ومنُّـا دحممب.والعيار خيجي مض ً خكجف أهب هن ّّ مسج إجل ،ّ ّ ملمثهبمس جممس هب

  
ِّـ احممنالالت) ١( مسة جن احمٰهِّـق حض مض  .٨و٧ص: احممئ
م اإلحقالجنمبمشجنَّـجغ إجل ) ٢(  .٨١ص: ّاحممهمي
 .١٥٧ص: هبجهِّـهنمش امغمهِّـملمش حض احمحيِّـآن احمخيِّـهن) ٣(
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اد،امغمبىطان حض حطِّـحطمبهس اخسمبئمست مسج إحممب حض حطِّـحطمبهس امغ  .ّ جمُّـحم هب
ّوسموه بأنه م أل العلومُ خادم:ّ َّـم حض مثمبيس احممهمي ّن جكِّـهل احممهمسجنمش حط ّ وألن ،ّ

ٍجم خكمي مسج إجل خكمي امغمئهنىحّ ي شبهِ اُ علمّح . إل ْ ا ز، بهَنا هذا العلمّ  ُ يرت
سائلحل ال هنِّـحطخيىط معّمع و. ه وقضاياه عليهِ  ل احمُّـي رضمضمئمسه جن ّخكمي األؠ ً 

م،هلمنمسهنمسه خكميمب  . وجمُّـحم مثمبيس احممهمي
ناتِ من استعمالِهذا العلم ِ لطالبّفالبد ،وخكجف منُّـا مر ذه األداةِ ا  ، 

جراء راسةِها  أثناءِتّ عمليِو اضيِ العلومَ شأن، ا ر مسج إجل ةّ والطبيعيِةّ ا  احم حت
اخكَّـ ،حتخن حم جنميخيمش احممهميّ مع ، ومحِّـهنٍحجمسرحقمش مهِّـف خكجف حطمي احمحي جي مضمسحم ّ وال هنخي

د هبجي خكجف مع محمسرهنمئهئمس ّجن دون أن هنمه مسمنمس مضهيِّـور  حمخي حطمف،ّ ّحقهي حض ذمنمئ وال هنمئ
 .احمىطجن

ل مبمي هبحي د هبجي خكجف هلِّـاءة احمحيِّـآن احمخيِّـهن وواحكهس : وحمىطهنمسدة احم ّجن خك
هيِّـار جنَّـة ره مضمسحق ًخكجف معجيىس حق الف جن،ّ حطِّـحقهي جنمس معجيجه حض ذمنمئ، جن احمىطجنّ  َ مض

ّمعجيىس مقمسمنَّـا مقمهِّـهن مً ٍمس مغَّـة هن ّ جنمكً مسه مضمهَّـ ملمفة، أو هن ٍ ملمثهب هلَّـ هنمئ هب  وجنمس ، هلخنحفةّ
هيِّـار،جمُّـحمملمب  مسئ منُّـا احممهمي مضمسحق د احمهنمسحمهس هبجي خكجف مع جن ّ ملالمضَّـ جن أن هنمه ِّ ّ، 

ل أن هنجيىطع إجل ّوإال  هسملهي خلحف امغمهحي متحممشّ امغمئهنىح جمميجم هش حم جن مسئ  ٌمس خكِّـ  جن جن
مئ هئمس ودحممبميهئمس وأهب جن م األجغِّـى حمحفى ؠ ٌّاحممهمي ّ  أو خكجف ،أو اجلَّـل خكجف امغٰهمسحمهنمش ّ

مكٍأحقمسس مبميٍ ومضِّـمنمسنٍ جن ادٍ منمبئمستأو خكجف،  ؠ مش؟َّ وجن مب   ؠ
اخكَّـ، ال حتخن  ٌودرمضمش ٌملمس حس هنخي حمميهنمسحمهس حجمسرحقمش مسئ ومعجيىس احمحي ّخكجف مع امغ

م األجغِّـى،حم جنميخيمش احممهمي هيخي جن ملهئ أي خكمي جن احممهمي ّ وال هن  جممسحمجيحي ،ّ
جيمش ل واحممهحيمسئَّـ واحمجيمي م ملمهميهي هلمسمض،واألؠ ٌ وحم ملِّـض أهب حطمهمي وامعَّـا جن احممهمي ًّ ّ 

ن جممسألخك،حمميمنمبمسع مبمي جن ،ٍهي جن خلحف أداة مض هنخي  ال هنحيَّـر خكجف محمبمبىط احمخن
حيمب مسجك،احم جيمسع مض،ّ واحلىح جن احم  وال هنهيخي ،ّ وامغجيِّـوض أن احممهمي حمٰهِّـض االهب

مس حض احممئجييطّحتحيمبىح ذحم احمٰهِّـض إال مس راحق مب ً إذا جممسن احممهمي ؠ ً.
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  ةّتتم

حنجي أ:  مضمسحمُّـجمِّـ ومنٌ جعَّـهنِّـةٌمشّ جنهئهيٌ حض امغحيمسم هبحيهنمشمضحي  أرحقهنّن احمهنِّـهنىح احمُّـي اجم
مسئ امغمئهنحي َّـالل حض مضمهىغ امغ مم مضمههيميّمبمشحمالحق جيخيحفّمبمش ال هنمئ جغِّـ ُا ٌمش جكِّـقّ مض مظهي، احم

مش مب مسئمك ؠ ؠ هبمس إجل هب ّهن مئَّاألرحقهنّ وذحم ألن امغمئهنىح ؛ُ ن احمحيمبمسس ٌّ جن  خكجف جم
مش مب ؠال إجل هب ٍجن ٍمبمش هلهنمهً حيِّـاءّ الف االحق ؠ مض إجل ذحم، مض ّ ملمثهب ال هن ّإذا حطمنهي ّ إال ّ

مبّ حمخي،ًهلمبمسحقمس همضمسهلِّـ احمخنَّـرّخصهيَّـ َّـ احمحنهئمبَّـ ّ احم ّ هلَّـس  هش حض األحقيط امغمئهنحي ّ  ّمبمشأمظ
حيِّـاء مش:حمالحق مب حيِّـاء هنهيخي أن هنهتدي إجل هب ٍ أن االحق ّ ٍمبمش هلهنمهّ  ومنُّـا ،ْ وإن حس هنخي ملمب هلمبمسسّ

مسرة مشّمبمش أجغِّـى حض خكهيميٍ خك جكِّـهنحيمشٌخك مب ؠ هبمس إجل هب جيخيحف هن ٍ احم ّ مهمسهبمش،ّمبمش هلهنمهُ  ٍ جن خلحف احق
 .مضمسحمحيمبمسس

مبَّـّ إن :ال كعقل ه احمحنهئمبَّـّاحم ّ هلَّـس  هي مضهنِّـهنحي منُّـه امغمئهنىح  ّ  ّاألرحقهنهب
حي وجعٍخكجف هب مسجعمش إحممبٌ ال هن مه مضمهىغ، حممي ٌجممس حط ّ! 

مب:إذ كعقل ّ إن احم هَّـّ ّ هلَّـس  حنيش جكِّـهنحيمش ّ مييش ّمبمش أجغِّـى حض خكهيميًاجم جيخيحف خت  احم
حنيش جكِّـهنحيمس جنٰهمسهنِّـا خسمس ٌّوهنهيخي أن هنمتجح جنمئهنحي ،أرحقهن خك جكِّـهنحيمش ً آجغِّـ ملمبخي ً

جنمستهن الت جن جغالل امغمهمي هئ  .مهمك مض حمميخيحنيش خك امغ
مم مضمسحلمم احممهحيلكّمبمش ملمههيمي،إذن جيخيحف ال حطمئ  وإن جممسهبهش ، دون خلحفهٍ مضهنِّـهنىحّ احم
ممة حيِّـائًجنمئ ٍ وجم جكِّـهنىح،ّ مضمسحلمم االحق هي دائِّـحط اخلمسؠمشّ ّ هنهتدي دوره   .مض ّ
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ؠ  ع  
مسث احم حط هس امغمئهنىحًُّـجمِّـ خكمسدةُجن األمض ع خكمي امغمئهنىح احمُّـي مضمبمسن:  حض جم  جن
حم،ِّجن أجعمي دون منُّـا احممهمي مسئمي مع ر احمُّـي حطَّـور جن ّ حمخي امغخنمئيش، ومضمبمسن امغ ّ 

 .حس هنُّـجمِّـ ذحم وهب هبُّـجمِّـه حم رمخ اهللا
ل مبمي هبحي ر األحقمس: وحممي ل امغ لك مع معمبَّـ هنَّـور احم  ،ّحض مضمسب احم

د اهللا حطمهمسجل مست وجع حط،ومن إمظ ميّمبمش ومضمبمسن ؠجيمسحط احم ز وجنمس ال  ،ّمبمش واحم وجنمس جي
ز خكميمب م،جي ٌ حمخي خكمي؛ وجمُّـا مضمسهل احممهمي عّ يغٌ جن ٌ خيخن أو جنِّـحط رّ  حطَّـور ٌ مض وخص

مسمع حم جن ، وخكمي امغمئهنىح ،مع ال حض مضمبمسن ًأهنمنمس جمُّـحم ميجيهش األهل  وحمخي اجغ
حم مسئمي مع ر احمُّـي حطَّـور جن خك وامغ ٌ وأهب وامعَّـ،جن مهَّـدّ  .ّ أو جن

متجغِّـهن أن  حيحيمك امغ ر مضمك امغ ّامغحنهئ مشّّ ر من امغمهِّـف واحل ّامغ ا،ِّ ّإن :  وهلمسحم
يغ ٌامغمهِّـف جنِّـحط رِّ خن ر احم خنَّـهنحي،ّهنمشّ مضمسألجن ر احم مش مضمسألجن  إذ ال هنهيخي أن ،ّمبمشّ واحل

ءّهبحيمب احل مست  رهٍمش خكجف إمظ ر ،ّ جن دون حطخن خن ّ ملالمضَّـ جن احم ًأوال) ِّامغمهِّـف(ّ ّ، 
ىطواريهلمسل احلخيمب . ًمظمسهبمبمس) مشّاحل(إهلمسجنمش احمَّـحممب ّمظ   : اهللارمخ ّاحم

ـــِّـف ر جنمه ـــخن ـــ احم ؠ ُوجن ِّ مش  ّ ٌواحلخي مع اّ خكمس هلجيـ   ً ملهي
ا أن جمال:أي ّ اخكميهي ّ

ؠ إجل احلخيً    ر وامغ خن ؠ إجل احم خنَّـهنىح: أي،ّجن امغ   احم
ع خكمي امغمئهنىح، واأل مشّولمن جن مسين احل ّ من امغمهِّـف واحم ِّ. 

مسذهبمس احمحنمبهي مع زاده آجنلك  ال حض :معجيجه اهللاهلمسل أحق ع ّاخكمي أن األهل  جن
 :خكمي امغمئهنىح مظالمظمش

م:ّولاأل ؠ هبمس جن جنمهمي مسهبمبمش جن معمبلك هن الت احم ٍ أهب امغمهحي ّ ُ ل، ّ  اجل حصهئ
حيمبىح  .وذمنهس إحممب أمن احم



  ٣١ ..............................................................................................  امغَّـجغ
ري:واضىعقين خن م احم ّ أهب امغمهمي ّ خنَّـهنحيّ بُ جن معمبلك هنّ واحم  ٍؠ إجل جنهنمي

ري ٍّحطخن متجغِّـهنّ ِّـ امغ ، وإحممب ذمنهس أجم ّ وحطخنَّـهنحي ّ. 
ىح إحممب مضمهىغ األومنمسمّ معمبلك إهنّ أهب األحمجيمسظ جن:واضىعقضك  .ُّمس حطَّـل خكجف امغمهمسين، وهلَّـ حق

اب؛ ألن هبجهِّـ امغمئهنحي مسحملك حممبيط مضخن ّواحم امغمهمسين ّ إال  حممبيطّول مضمسحمحيخنَّـ األّ
حممش، ورخكمسهنمش جعمسهبهس األحمجيمسظ إهبمس من مضمسحممهِّـض  ....ّامغمهحي

  
جههيمش) ١( حمئ امغمئ  .٦٣ ـ ٦٢ص: احم
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ع خكمي امغمئهنىح من امغمهِّـف واحل ّمضمس أن جن ّ يغ،مشّ مهِّـهنيش جنِّـحط ر ٌ واحم  مضمسألجن
ر خن هنمشّ واحل،ّهنمشّاحم خنَّـهنحيٌمش جنِّـحط ر احم ّ ـ جممس ذجمِّـهبمس ـ حطمهِّـض امغخنمئيش إجل ّمبمش مضمسألجن ّ

هيهئمس ومن احممهمي خنَّـهنىح ومضمبمسن جنحي ر واحم خن لك احم ٍ ومضمس أهبمئمس ال هبمهِّـف أي خكمي،ّمض َّ ّ 
خنَّـهنىح ر واحم خن يغٌ ومن من خكمي،ّهنمئحي إجل احم ٌ جغمسص؟ ملميمئُّـجمِّـ جنمس من جنِّـحط  حض ّ

مسجن  :ّخص احمخيالم جن أهل
م،ّ احممهمي احمجيمهلك:ّولضعرضه األا جعَّـ هل امغمهمي  . ومن جنمس هن

م،ّ احممهمي االهبجيمهمسخض:اضعرضه اضىعقين جعَّـ مضمهَّـ امغمهمي  .  ومن جنمس هن
ل هيمك هبحي مبمي احمحي ّحم خكميهيهش أن احمخمء احمجيالين: وحم مسبّ الٌ من جم  ملهئ ،ً جن

ده أم مضمهَّـه؟،احممهمي احمُّـي معخن حم مض   معخن هل وجع
مسب  مي أهب ال حطمهمي مضمسحمخي ا دهّإالّجن احم  جن ٌ ملمهميهي اهبجيمهمسل. مضمهَّـ وجع

مسب مسب ال أهب أوجعَّـ احمخي د احمخي مسب أوجعَّـ خكميهي،ّوجع د احمخي  ومن مضهيمئىطحممش ، ووجع
م. واحممهمي مض مضهيمئىطحممش احمحيمسمض وامغمئجيمه،احمجيمسخك حم ٌمبمش ملمهميٌ ملمهمئَّـهبمس خكمي ّأن :  مضهيمهمئّ

جع مِاحممهمي هن مسٌ جممس إذا أراد جنهئمئَّـس،َّـ امغمهمي ً أن هنخنهي مضمب رحط ،ّ ًأوال ملحفحق ؠ   حضّ
ىح مصهنّ مظ،يغ حمّ وخيهن،ذمنمئ مئمب خكجف جك ّمس ال مق ملمب أهب ّ وحج،هنّ هن رة حس هنَّ متجغُّـ ؠ

اهليس  مبهش جن احم اهليسَّ حطخنّ مظّاخلمسرجعاحم  ،ّرمنمس حض ذمنمئ وهبجيُّـ ختهنمبهن خكجف أرض احم
د  جن احمٌّهبجيمهمسخض ا الٌّملمهلكخكميهي مض   .ّاخلمسرجعجع

ل مسرك وحطمهمسجل هل : وجعَّـهنِّـ أن هبحي جعَّـ َخيميىح خكمسحسأن ّإن اهللا حط ِ اإلجنخيمسن وهن
رمنمس احممهميهي،مثمبيس األمقمبمسء دة حمَّـهنّمبمش جممسن هنمهمي مضخن جع  ، حمَّـهنً وجممسهبهش معمسرضة، امغ
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مسهب وحطمهمسجل ملمهلك  .ًمسّ وحممبيط اهبجيمهمسحممبّملمهميهي حق

منمي احم ُّجن منمئمس هن مب احممهمي إجل االهبجيمهمسخضّ ّمضمبمسن أن :  ومن،ّ واحمجيمهلكّ وراء حطحي
ّ وأن احممهمي االهبجيمهمسخض،ّخكميهي حطمهمسجل ملمهلك خنَّـهنىح من احمُّـيّ ر واحم خن  .ّ هنمئحي إجل احم

رهن،رمخ اهللا ّومنُّـا حس هنُّـجمِّـه امغخنمئيش ن معمن ّ وإهبمس أمقمسر إجل أن احممهمي هلَّـ هنخي ّ  ،ًمسّ
مسرك وحطمهمسجل جيمش وخكمي احمخيالمٌ جممس من مظمسمضهش،جممهمي اهللا حط حممب، حض احمجيمي ن معخن  ،ًمسّ وهلَّـ هنخي

جنمئمس احمخي حفٌ ومضمبمئهئمس ملِّـق،ّمبمشجممهمي ميمشٌ جم  :ّ هب مضُّـجمِّـ مضمهىغ األجن
خيحم جعِّـمعهش  حنمهِّـ مضمسألحس،مكّهنَّـك مضمسحم رحطٌ ملمسألحس معمسرض. مل هش ؠ  ، خكمئَّـك وحممب

مبهس وأجغخفحط خك إؠمسمض وجنمس حطمهمسهبمب جن أحس هش إجل احمهن رة ،ملمثذا ذمن  حطِّـحط حض ذمنمئ ؠ
 .األحس ملمبخنيش حم احمَّـواء امغمئمسحقهس

مسرة أجغِّـى رة األحس ال هبجييط األحس: مضمه متحسّ وإال ،حتخن حض ذمنمئ ؠ  ال ،ّحمخيمسن من امغ
ر . أهبهش من اهلمهّاألحس حمَّـهن وحطمتمغمل هيمب ّ احم رياحممهمي ّ هب ل ،ّاحلمن  ومعخن

هيمب  مبهس هب رحط حمَّـى احمهن خضاحممهمي ّؠ يع. ّاحلخن هيمهمسن حض مق  جممس ، وامعَّـٍوهلَّـ جي
رحط مضمسهلمبمش،حم اهبَّـجن جعِّـح هنَّـك ٌ ملمبىطول خكمئ األحس حمخي ؠ  . حض ذمنمئّ

مضهش احممه اهلمه،وجممس حم  الوحط احم حنمهِّـ مض حي ، احلمسرضة حمَّـهنّمبمش مل  وحط
رمنمس خن رهتمس حض ذمنمئ حط مضّ مع  وال حطىطول،ّؠ  .حم ملِّـخلهش جن 

ع أو مضمسألحس مبيس مضمسجل مسس احمهنجي احمِّـ مسس ،وجممس حض إمع ِّـد اإلمع خي مضهي ّ ملمب
ّمس هنَّـل خكجف أهنمس معمسرضان حمَّـهنّ حج؛هبمس ّ. 

ري ءّإذن ملمسحممهمي احلمن خض،  ءّ واحممهمي احلخن ّ أهب وهليس احمخيالم حض ّ إال، آجغِّـٌ 
د خكميحيمش خض،مضمبمئهئمس ٍ وحطالزمٍوجع ريّ ومضمثجنخيمسن اهبجيخيمسك احممهمي احلخن  ّ خك احممهمي احلمن

 .وخكَّـم ذحم
  

مسئ: هنمسهنمش احلخيهيمش، حطمتحممبيش) ١( مسجك مك احمهن مبَّـ خصهيَّـ مع مسذ احممهالجنمش احم معمبلك . ٢٩٤ص: ّاألحق
م حمميمهمسحس إجنمس مضمسمنمب: هلمسل ر امغمهمي من هيمش معمسرصة؛ مل هيمك هل مسم احممهمي إجل احمحي ّواهبحي ّ ٌ ، ومن ٌ
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خض ّإن احممهمي احلخن ريّ ّ هلَّـ هنمئجي خك احممهمي احلمن ريّ ّ وال هنمئجي احلمن  خك ّ
خض  : ومضمبمئهئمس مظالمظمش ملِّـوق،ّاحلخن

ري: ّولاأل مسرةّاحممهمي احلمن ر هبجييط احمخمء حمَّـى احممهمسحس وحطِّـحطمبهس :  خكٌ خك معمن
مس،آمظمسره خكميمب متوهُّل األحس وحطِّـحط جممس حض جن  .ّهس آمظمسره خكميمب جن احممماخ واحم

خض مسرةّواحممهمي احلخن رة احمخمء وخكَّـم حطِّـحط:  خكٌ خك ل ؠ  ،هس اآلمظمسر خكميمبُّمعخن
رهبمس حمألحس احمحنَّـهنَّـ مضمهَّـ احمحنجيمسء خن ىح،ّجم رهبمس حمميخيجيِّـ واحمجي خن ن ؛ّ وجم ّ ملمثهب ال هنخي

رمهمس ِّـد حطخن مسن ملمسحقحيمس أو جممسملِّـا مضهي ّاإلهب ّ ً ً. 
ري: اضىعقين جعَّـ الّحض احممهمي احلمن د احممهمبمئّ إال  هن جع  واحممهمي ، حمألمقمبمسءّاحم

د جع جعَّـان مض م جمالمهمس هن خض، وامعَّـٍوامغمهمي الف جنمس مهمس خكميمب حض احممهمي احلخن  ،ّ مض
دهن جع جعَّـان مض رة: أمعَّـمهمس،ّملمثهنمس هن د احمخن  : ومظمسهبمبهئمس، حمميخمءّمبمشاحمُّـمنمئ  وجع

اهليس اخلمسرجع هي اّول، واأل حمّاحم مسين هن م مضمسحمُّـات، مضمبمئمس احم هي امغمهمي ّ هن م ّ مغمهمي
ِّـة احمُّـمنمئ.مضمسحممهِّـض جنمشّمبمش ملمسحمحن ِّـة : مضمسحمُّـات، أيٌ جنمهمي  جن دون واحقهنمش، مضمبمئمس احمحن

جنمشّمبمشاخلمسرجع ِّـة احمُّـمنمئ: أي، مضمسحممهِّـضٌ جنمهمي رة احمحن احقهنمش ؠ  .ّمبمش مض
خض: اضىعقضك اهليس اخلمسرجعّحض احممهمي احلخن رة واحم هنمسمضىح مضمك احمخن  ،ّ هلَّـ إلخن احم

ن اخلهنمت حض احمجيخيِّـ،وهلَّـ ال إلخن ري وحض احممهمي احل، ملمبخي هنمتّمن مسل حممي  ، ال امع
ٌألن احمخمء معمسرض ده اخلمسرجعّ جع مكّمبمش وال امظمئمبمئ،ّ حمَّـهن مض د إجن؛ حض احم جع مس ّ إذ امغ

 . حمَّـهن أو الٌمعمسرض
ّمس حطحيَّـم احطمنميّحج خض: ّ ّأن خكمي امغمئهنىح حصِّـاه حض احممهمي احلخن مبمي ّ ّ إهبمس من ألجع حطخن

ع ملمب هل مئمسب خك احم يغ مضمسحممهمي ،اخلهنمت حض احمجيخيِّـ أو حمالجع ري وال هنِّـحط  .ّاحلمن
ًواحطمنمي أهنمنمس خنَّـهنىح من احممهمي :ّ ر واحم خن ّ أن احممهمي احمُّـي هنمئحي إجل احم ّ

ري ده ومن احممهمي احلمن جع خض، أو مض ّاحممهمي احلخن َّـوي جن . ّ ّمنُّـا جنمس هنهتدي إحممب احممئجهِّـ احم ّ
ري، واحمُّـي جخَّـي إحممب احممئجهِّـ احممههيمبىح خض واحلمن مسم احممهمي احلخن ّاهبحي خض جنمئ : ّ ّأن احلخن ّ

ري هئ إجل خكمي معمن ٍأهنمنمس هنمئ ً . 
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خض ل امغخنمئيش. ّاحلخن ٰه أن هنحيمبَّـ مضحيمبَّـهن)ُاحممهمي( رمخ اهللا ّملحي  ّمضمسالهبجيمهمسخض: ّ جممسن هنمئ

خضّجنحيمسمض احمجيمهلك ريّ، ومضمسحممهمي احلخن  .ّ جنحيمسمض احلمن
مسب مل مسين حض معمسمقمبمش احمخي َّـرك احمحيمبَّـ احم بحوث :حيمسلّوهنجههئِّـ جنمئ أهب احق  عنه ُا

عُالعلمهو هنا  سانُ ا صوِ بالعلمِ الفالسفةِ عنه    ملمي ّولمس احمحيمبَّـ األّ أجن.ّ ا
مبمئ وإن أمقمسر إحممب مضمئ ٍهن ْ ل ، حصهيّ ن احمجيخن يض أن هنمهمئ لك حطحي مبمهمش احم ِ وحمخي جك

ل،مضمسمغهنمسحمهس احم هنِّـاد احمخفمنمسن خكميمبهئمس حتهش هبجييط احمجيخن ّإن :  ملخيمسن خكميمب أن هنحي
خض،ّ ال ملمهلكّاهبجيمهمسخض احممهمي ّ وإهب معخن ريّ خنَّـهنىح،ّ ال معمن ر واحم خن ّ وإهب هنمئحي إجل احم ّ. 

ضوريُا العلمّأم فسِ كعلم،ّ ا مسن هاِ بذاتِها القائمةِها وصفاتِ بذاتِ ا ّ ملمثن اإلهب
رهتمس حيمسش ؠ دمنمس، ،هنمهمي مضمئجي ومضحنهتوهنمس وهنَّـرجمهئمس ال مضمسهب رمنمس مضمئجييط وجع من  مض مض

ري الّومنُّـا من احممهمي احلمن خض مض حم،ّف احممهمي احلخن د:  جن هل جع  أهبمس ؛أهبمس جن
متحس دك هبمسمقئ؛ّجن جع  ٌ وخكميهي مضمسألحس هبمسمقئ، جن خكميهي مضمئجيٌ أهبمس خكهنحنمسن، ملمهميهي مض

خض رهنٌّجن هبجييط األحس ملهئ معخن ريّ وحممبيط معمن ّمس؛ ألن احلمن ّ متحسً  احلمسرض ّ من هبجييط احم
 . ومنخيُّـا... جن هبجييط احممههنىع احلمسرض خكمئَّـكٌ وخكميهي مضمسحممههنىع هبمسمقئ،خكمئَّـك

ل: مسمنَّـ خكجف ذحمواحمحن حي ر مل مييغ خكميمب األجن أهبمس خكهنحنمسن : ّأهب هلَّـ حطحن وخت
هش مضمههنحنمسن ع هلميهش ذحمٌ مض جعمسئيس،وأهبهش حم خن حم ،َّ وحمخي حمحنَّـة اجل  مل

اهليس ع حمخيمئهئمس ال حطهنمسمضىح احم رة اجل  .ّؠ
مسخسمس،وخكميمب ر وأجن هيمبيس منُّـه األجن خض، مل ، هلَّـ حطهنمسمضىح ّ احممئمسمقئمش جن احممهمي احلخن

اهليس وهلَّـ ختمسحمجي الف ا،احم ري مض مسل خكَّـم ،ّحممهمي احلمن  معمبلك ال حصمسل ملمب المع
اهليس جممس ذجمِّـهبمس ِ جن خكمي احممئجييط مضُّـاهتمس وؠجيمسهتمس احمحيمسئهيمش هبمس ،جنهنمسمضحيمش احم أفعا ا و

م فسيِها وأحاديثِوأح حمـ  ةّها ا رهن،أهبمس جنِّـهنَّـ جمُّـا: ّملمثن هل ّ حممبيط خكميمس معمن ًمس جممس ً
حف خضٌ مض من خكمي،ونامق جم هل إٌ هبمسمقئٌّ معخن  ،جل ذحم احمخمء جن إرادحط ومق

علم  ـ احلمسرضة خكمئَّـكّمبمش جن األملمهمسل احممئجيملمثرادحط مخلوقاتِ تعا بنفس اهللاِِو  ،ِهه و
هلمست معمسرضة مي ٌملمثن مثمبيس امغ دمنمسّ  .  حمَّـهن حطمهمسجل مضمئجييط وجع
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اثُفال تدخل كتابُ اآلتيةُ فيه األ مسث امغمئهنىح جن : أي.  ا ّ إن مثمبيس أمض
حم م احلخن م احلمنّمبمشاحممهمي هش جن احممهمي س حصو ؛ّهنمشر وحممب ُألنه ل مّ لعا سامِ   ِ بار

علومِصورة ضور،هِ  نفسِ ا علومِ نفسِ بل  ارِ بوجودِ ا ِّ العيّه ا لعا ّ فإن ،م 

واحد دَا ُ منا  ُه أنه يعلمِن نفسِ مّ درِونؤه وشِ بنفسّ ن ال ِ اإلدراكها حقُها و  ول
ء،هاِ صورِبانتقاش نما ا ُ و وجودّ اتٌو حا هُ ا ِه دائما بنفسِ  :  وحمُّـا هلميمئمسِه وجودً

ري خلوقات ،ّاحمٰهجيميمش ال حطمهحي حض احممهمي احلمن ذا ا ةُو القٌ حا  ِها بنفسِ 
صوُ الفرقُفيكون .هاِوجود ضوريّ ب ا   :ّ وا
صوأ .١ علومِ صورةُ هو حضورّن ا ِِ ا ى العا ضوري،م   ُ هو حضور وا
علومِنفس ىِ ا  ِ   .م العا

علومأ .٢ َن ا صوِ بالعلمّ علومأ و،ّه العيِ وجودُ غّه العلُ وجودّ ا َن ا ّ 
ضوريِبالعلم   .ّه العيِ وجودُ عه العلُ وجود ا
صوأ .٣ ي ينقسمّن ا صورُ هو ا ِ إ ا صديقّ ضوري، وا  ُ ال ينقسم وا

صور ِإ ا صديقّ  . وا
 :مكوهبمنمبيش ملِّـهل

ريّأهب .  أ خضّال هنحييس اخلهنمت حض احلمن  .ّ وهنحييس حض احلخن
حممش ّأن. ب ريٍاحمٰهجيميمش خلحف جنمهحي حممش،ّ حض احلمن خضٌ وجنمهحي  .ّ حض احلخن

ء جنمس حطحيَّـم احطمنمي ّحض  ّن احممهمي احمُّـي هنحييس احمخيالم ملمب من احممهمي االهبجيمهمسخضأ: ّ  حض ّ
ُن احممهمي احمُّـي هنأ و،ّجنحيمسمض احممهمي احمجيمهلك خضّ  حض جنحيمسمض ّلك خكمئ من احممهمي احلخن

ري ريأ و،ّاحممهمي احلمن ّن اخلهنمت ال هنمهحي حض احممهمي احلمن خضّ الف احممهمي احلخن  ؛ّ مض
رة احمُّـمنمئ هنمسمضىح مضمك احمخن م ّمبمشإذ هلَّـ هنحييس ملمب اخلهنمت وخكَّـم احم  وجن ،ّاخلمسرجع وامغمهمي

الت مضمئ هئ ؠ إجل احمخيحنيش خك امغ مئمس إجل خكمي امغمئهنىح حممي ٍأجع منُّـا امع  ال ّ
 .ّ معمبلك امغمسدةجغهنمت ملمب جن معمبلك اخسمبئمش وجن

ّوجن مظ ال هنِّـد خكجف امغخنمئيش ّ ّأن حطمهِّـهنيش احممهمي (:  جنهئجنمس ذجمِّـه مضمهمن رمخ اهللا َ
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ري؛ٍّخلحف حطمسم ّ ألهب ال هنحنهي احممهمي احلمن ّ ألهبمس مضمبمئمس أهب جممسن مضخنَّـد حطمهِّـهنيش احممهمي ؛)ّ ّّ

خض  . وحممبيط مضخنَّـد حطمهِّـهنيش جنهنميىح احممهميّاحلخن
مسن مضمسألمقمبمسء المضَّـ ّمظ َّ إن خكمي اإلهب حقمسئأن ّ ن مض مسن؛هنخي ٍ ألن جم إهب ّ  معمك ّ

ّ ال هنمهمي مقمبئمس حجّخيِّـج جن مضهن أجن حمً  وذحم مضمس جنمئ اهللا ،إلخن حم احممهميّ مظ ،مس مع
ة ٍجن هل هس احممئجهِّـ( ٍ خكمسهلميمشّ ميهيمك ّمبمش األرحقهنّهنمشمع رة خكمئَّـ ملالحقجيمش امغ  امغحنهئ
ُوا:  هلمسل حطمهمسجل؛)ومعخيمسئهئ م َ هات طون أ م من  ْ أخرج ُْ ُِ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ َ

ُعلموَال  َ ْ م َنَ ئا  ُ ش ً َ ْ َ

م ا ُجعل ل ُ َ َ َ َسمع واألبصار واألفئدةَ َ َ َِ
ْ َ ََ ْ َ  .)٧٨: احممئ( ْ

لٍوحمحيمسئ حيَّـجنمش:  أن هنحي حم حطمهمسجل حض اآلهنمش امغ حم ،ّجممبيش جيهييس مضمك هل  ومضمك هل
َفطر: حطمهمسجل ْ لق اهللاَةِ بديل  اس عليها ال  طر ا ِ اهللاِ ال 

ْ َ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ  .)٣٠: احمِّـوم( ...َ
امضملمبحي مسهبمبمش حقمئهي، جن احممهميٌحض اآلهنمش األوجل امغِّـاد حقمئهي: مسل حض جع  آجغِّـ ٌ وحض احم

مييش  .ّول خك األٌجن احممهمي مص
جنمست احممئجهِّـ: ّوخكجف أي معمسل هس مضمئمسء امغخنمئيش خكميمبهئمسّمبمش األرحقهنّهنمشّإن امغمهمي  ،ّ مع

اس اخلهييط احمجهمسمنِّـ مسن وإلخن خكميمبهئمس خك جكِّـهنىح احل هئمس اإلهب : ّهنمشّمن احم هنخي
مسرصة مش، واحم مسجنمهمش،احمالجن مسجكمئ.  واحمُّـائحيمش،ّ واحمحنمسجنمش، واحم اس احم ّأجنمس احل من ّمبمشّ  جممسحم

ف هنمتجح حض خصمي جم خكَّـدمنمس،واخلمبمسل ء،ّ مل مسن   آجغِّـ وراء احمجهمسمنِّـ ٌ ومن حمإلهب
مسجك أم ال؟  واحم

يغ احمهنجي مضمسحممهمسحس اخلمسرجعّأولو احق احم حطمئحي إحممب مثميمشّ جنمس هنِّـحط يغ مض ً هنِّـحط ّ 
مسخكمست  .جن االهبهن

ال ٍ خكجف احممئمسر إليط مضمئخكمئَّـجنمس هنمنيس هنَّـه: ًجن مسسٍّ جغمسصّ  وخكمئَّـجنمس هنمنيس ، جن اإلمع
ء ٍ إليط مضمئٍ مضمسردٍهنَّـه خكجف  مسحق األٍ آجغِّـ جنٰهمسهنِّـّ  وخكمئَّـجنمس هنمنيس هنَّـه خكجف ،ّول إلمع

ٍ إليط مضمئٍ جغحنٍء مسسّ ء، جن اإلمع ّ إليط ٍ هبمسخكٍ وخكمئَّـجنمس هنمنيس هنَّـه خكجف 
مسس مسمضىحٍ جنٰهمسهنِّـٍمضمثمع مسحق احم ر األ... إلمع احق ؠ مئجيمه هبمس ّ ومنخيُّـا حطمئحي حم مع مقمبمسء مل

ٍ هنمنيس حمخي وامعَّـٍ المعحيمشٍمضمهَّـ ذحم وحض جنِّـمعميمشّ مظ ،هبجي متمظحف ّ ّ جن األمقمبمسء احم حطمتمظِّـ هبمس احم
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ّامغمئمسحقهس حمجيجهمس خيخن م؛ً حي مسر أن إدراك احمهنجي حض منُّـه امغِّـمعميمش خلحف جن ٍ مضمسخك ّ  . مضمسألحمجيمسظّ
مس ّومنُّـه امغِّـمعميمش هبمهخف خكمئهئمس مضمسحممهمي اإلمع مسن ملحييغِّ يع مضمسإلهب  ،ّ ومن ال خت

اسمض هن اهبمست احم خسمس مثمبيس حطمي احل  .ّحنمفك جنمه حقمسئِّـ احلمب
حقيس جنَّـارك احمهنجيّمظ حكمش ،ّ حط جي حقمست امغ ممف حض امغ هيخي جن احم ّ ملمب ّ

هس مضمهمنهئمس إجل مضمهىغ رمنمس وهنمئ خن ٍحض ذمنمئ وهن دةّ جع  . أجنمسجنً وإن حس حطخي جن
ال ل األب المضمئ احمخنٰهحف: ً جن مش: معمك هنحي ف أمقمفي حممه  هبِّـاه هنجيِّـح  حمًحق

، وجن رةّمس ذاك إالمضُّـحم ً ألهب أدرك جنمس أمعيط مض حقمسمضحيمس وختمب ؠ ّّ مش حض ًّ مي احمميمه  حم
مهىغ احممي  .مههسُّذمنمئ هلَّـ أجغُّـمنمس جن جنحنمسمنَّـحط حم

هي مضمسحممهمي اخلمبمسخض ّومنُّـه امغِّـمعميمش جن اإلدراك حط مسن،ّ يع هبمس اإلهب  مض هلَّـ ،ُّ وال خي
اهبمست اهبمست حطمفك جنخيمسهنمس ؠ،هنحنمسرجم ملمبهئمس مضمهىغ احلمب حف جن احلمب ًمسمعمس ّ ملمثهبمس هبحنمسمنَّـ احمخي

مسء د إحممب جن  وهنحيهنيس آالف ّولٌ مض هلَّـ جخمسجعِّـ مضمهىغ جنمئهئمس وهنمفك جنخيمسهب األ،ًوحطمه
جنمفات ؛ّ مظ احمخيمبمي د إجل هبجييط جنخيمسهب رة امغخيمسن األّ حجمس هنمه مهمشّولّهنمهمئ أن ؠ  حض ٌ جنمئهن

حفـذمنمئ  مه جيىح ـ إن جعمسز احم مسن جن ٌ ومنمسحطمسن امغِّـمعمي  . خكميمبهئمس مضمك امغمئمسجكحيمش واحمجيالحقجيمشَّ
حقمست إجل إدراك امغمهمسين اجلىطئّ حطمفهل جنَّـارجم جنّمظ  وامغجيمسمنمب احم ال ّمبمش امغ

، وملِّـمع،ّجنمسدة خسمس وال جنحيَّـار ، ومعىطهب  إجل خلحف ذحم جن امغمهمسين ،ّ جن معهس واحمَّـهن حم
منُ احم هنّمبمشاجلىطئ ة احم مسن مضحي َّـ مضمهمنمس ،َّّـرجمهئمس اإلهب اهبمست معمبلك هب ً جمٰهحفه جن احلمب

مهىغ اآلجغِّـ مهىغ اآل،جنمئهئمس خيمسف جن احم ُّهنجيِّـ جن  هلَّـجغِّـ، ملمسحمٰهىطال  ومضمهمنهئمس هنمتحميش احم
هب  ، ملهئ ذو خكمي ومهاحمُّـئهس حمخي  . خسُّـا احممئ جن اإلدراكٍٍّهنَّـرك خكَّـاوحط حم

اهبمست خسُّـه ،هبمه جيمش حض إدراك احلمب  وهليس اخلالف مضمك خكميمسء امغمئهنىح واحمجيمي
 .ّمبمشامغمهمسين اجلىطئ

ة احممهحي ّمظ اهبمست حض هل هيمبىطا خك احلمب مسن ومعَّـه حض جنَّـارجم جن ّ هنُّـمنهس اإلهب ًّ
مهمبمش وهنَّـرك واحمجيخيِّـ احم مبمش واخلمبمسحممبمش واحم ممف جن جغالخسمس مضهيَّـرجممسحط احل ّ هن ّ ّ ّ

مبمي جن احمجيمسحقَّـ ّجنمهمسهبمبهئمس احمخيميمبمش وهنهيمبىط احمخن اب جن اخلهنمت،ّ .  واحمخن
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مب مسن هلَّـ هنَّـرك مقمبئمس جنمهمبمئمس مض: حط ّإن اإلهب ً ً ن إدراجم مضمسحممهمي ،ّّ  ملمبخي

ّاحل جعىطئمب ر مضمهىغ األمقمبمسء احم حس هنحنمسمنَّـمنمس هلمبمسحقمس،ًمسّ مب ؠ ً وهلَّـ هن رّ  ٍ خكجف ؠ
دة جع ن إدراجم مضمسحممهمي اخلمبمسخض، حض ذمنمئٍأجغِّـى جن ًمبمشَّـرك جنمهمسين جعىطئُ وهلَّـ هن،ّ ملمبخي ّ 

ر مه،ّهنمش خلحف جنمسدٍألجن ن إدراجم خسمس مضمسحممهمي احم م احلهس ،ّ ملمبخي ّ وحمخيمئ إذا أدرك جنجيهئ ّ
ٰهىغ جمُّـحم،مضمس من م احم مسملمش، أو جنجيهئ هس أمضمب ومضٰهىغ  ـّ إجل جنمهمك ٍ جن دون إ ّجم

ىطعـ ّخكَّـوه ّ امغمهمسين احمخيميمبمش جن حطمي اجلىطئمبّ ملمتهب هنمئ مسن خك ،مستّ مسز اإلهب  وهبُّـا هنهي
اهبمست مسز خك خلحفه مضمثدراك احمخيميمبمست:  وحمُّـا هنحيمسل،خلحفه جن احلمب مسن هنهي  .ّاإلهب

لمك مل،وخكجف منُّـا مسن خكمسمغمس، هبمهمئ جنمئ:  هبحي مسرك وحطمهمسجل جعمه اإلهب َإن اهللا حط ً ّ 
حممئمس ؛ هب هل ، أي: احمحيَّـرة خكجف حتخنمب احممهمي مسمع مسن  ٌمبمش هلمسمضميحم: اإلهب  ٌ وهلَّـرةّ

مسمع ، ال أهب  هنمبيس أن إلحيىح هبمس احممن ٌهن ّ حممئمسّ مسن : ً مضمسحمجيمه دائمس، وجمُّـا هل اإلهب
ٌجنجيخيِّـ ن جنجيخيِّـا وخكمسهلال ّ هنمبيس هبمس أن هنخي ، هبمهمئ مض أن اهللا حطمهمسجل زوده مضحيَّـرة هن ً خكمسهل ً ّّ ٍ ّ

ٌال أهب جنجيخيِّـ ّ  . مضمسحمجيمهٌ وخكمسهلّ
ن ذحم مضمسحمجيمه إذا أدرك احمخيميمبمست،هبمه ّ إهبمس هنخي ّ إدراجم خسمس مضمسحمجيمه  وحمخي،ّ

هس وحتخنمب احممهمي ن مضمهَّـ احمخي حيىح إدراجمهئمس، وجن .هنخي ّ ملهي دون احممهمي ال هن
اهبمست مسن خك خلحفه جن احلمب هيمبىط اإلهب اهبمس مضمسحمجيمه ،ّدون إدراجمهئمس ال هن ن معمب ً مض هنخي

مسهبمس مسهبمس مضمسحمجيمهًوإهب ن إهب هنمبيس أن هنخي ة؛ خلمسهنمش األجنِّـ أهب هن ً مضمسحمحي ّ  . ومن ال هنهيخيمئهئمس ذحم،ّ
مسهبمس؟: ل حطحيّوحممهمي مك جيمهمي إهب  ًأحممبيط امغخم خكجف رجعميمك امظمئ

ل مسهبمس: ملمئحي مك ال جيمهمي إهب ّوإهبمس مضمثدراك احمخيميمبمست ، ًامغخم خكجف رجعميمك امظمئ ّ
مسهبمس مضمسحمجيمه ن إهب  . ًومضمسحممهمي هنخي

مسن أملمن جن امغالئخيمش ال هن ُوجنمس ورد حض احمِّـواهنمست جن أن اإلهب حيخنَّـ مض جنهنميىح ّ
مسن وإن جممسن خكمسؠمبمس أو ملمسحقحيمس ًاإلهب يع  مض امغ،ً هي مضحن مسن األجمهي امغ ِّّـاد مض اإلهب

مبهشّوأئهي ّؠجف اهللا خكميمب وآحم احممئ الم مش أمن احم  .خكميمبهئ احم
الممنُّـا وورد خك أجنحف امغهتجنمئمك مسص  خكميمب احم صورة : حض وؠيش مضمهىغ األمق ا
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سان رحط احمجهمسمنِّـ: أي والقلب قلب حيوانٍصورة إ مسنّهنمش ؠ رة إهب ّ وحمخي مضمسجكمئ ٍ ؠ
ان مسهبمب،معمب هب جنمسمقمبمس خكجف رجعميمك حممبّ ملمثهب ُواحمحنمسمنَّـ خكجف ذحم أهب حم هلهنمههش . ًهش مضخي ّ

مسهبمس حي إهب مب وهنَّـهن هن متجممبَّـ خك أئهي،ًرجعاله وؠمسر هنىطمعيش خكجف رجم مش أمن ّ وخسُّـا ورد احم
مبهش الم احم مسهبمب،خكجف احممهمي خكميمبهئ احم مسن إهب ّ ألهن هنِّـهنَّـون أن خيِّـج اإلهب ُ ة ّ ّ جن احمحي

ة ٍإجل احمجيمه مضمس جنمئ اهللا جن هل ٍجنجيخيِّـة ٍ خكمسهلميمشّ  .ّ هنَّـرك هبمس احمخيميمبمستّ
د إجل جنمس ذجمِّـه امغخنمئيش سانَ تعا خلقّإن اهللا: قلنا: ؛ هلمسل حض امغّمضمهَّـ منُّـا هبمه  َ اإل

فك جيخيحف وهنخنَّـق خكميمب أهب جنجيخيِّـ: أيًمفطورا  ا هيخي هبمس جن احم ة هن ٌ جنمئ هل ّ َّّ ً ّ 
ة ّ وخسُّـا ال هنهيخي أن حطمهمي جكجيال أي،ّمضمسحمحي ً  هل أن هنِّـهل حض ّمبمش جن امغهنمسحمهس احممهميهيٍ جنهنميهسّ

ن جنجيخيِّـا مضمسحمجيمه  ًجنَّـارج احمخيمسل وهنخي حصيلّستعدّ ِا 
عارفً  بما أِ ا

ُ
 ٍةّعطي من قو

مهَّـاد،رة مفكٍقلة جنمست مضمس زٌ وحم احق مسب امغمهمي خنمب امغمهمسرف واجم ةُ حم ٍود جن هل ّ ّ 
ٍمبمشخكحيمي اهبمست بها عن العجماواتُيمتاز ّ منمس جن احلمب حيِّـ واحمٰهمئ وهب  . جممسحم

وطنِيان بَوال بأس اهبمست أ: ذجمِّـهبمس . هذا االمتيازِ  مسز خك مضمسهل احلمب مسن هنهي ّن اإلهب
الث األّ وأجن،ّمضمثدراك احمخيميمبمست ومن امغِّـمعميمش احمِّـامضمهمش ملحييغ جنِّـمعميمش : ل أخكمئَُومس امغِّـامع احم

من مسس واخلمبمسل واحم اهبمست أو مضمهمنهئمس حض مضمهمنهئمس،اإلمع  . ملمبحنمسرجم ملمبهئمس حقمسئِّـ احلمب
مبمسز من إدراك احمخيميمبمست و جك االجن ي نبحثِ العلمِمن أقساممن ّملهي  عنه ُ ا

فًمةّمقد عر يانِ العلمِ  نطقِ عالقةِ و ّ ألن خكمي امغمئهنىح آحممش ؛ مضمسحممهمي:أي  بهِ ا
جيخيحف مبمي اخلهنمت حض احم خن مبمي أملخيمسرهبمس:  مضـّ وحمُّـا خكِّـملمئمسه؛حم مئ حطخن   :فنقول. ّاحممهمي احمُّـي هن

سانَُإذا و .١ فس من  وهو خاُ يو،ُ اإل  جغمسخض : أيّ فعٍوعلم ٍ فكرة ا
ٍاحممئجييط جن جم خكمي خضّ  ّالفطرياالستعداد هذا سوى  وحممبيط حم ،ّ ملمهلكٍ أو خكميٍّ معخن

 .ّواحمحيَّـرة خكجف إدراك احمخيميمبمست
شأ فإذا 
َ

سمعُ ينظرَ وأصبح ذوقُ و شمُ و لمس و سُ نراه،ُ و  من َ بما حو 
  

مش ) ١( الخلمش، اخلهن  ) .٨٧(هنمك احم
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مسجك مضمسحممهمسحس اخلمسرجعاألشياء َّـأ ارحط احق مضّ ملمب احقهنمش مع مس جنمئهئمس ّ مض ًمبلك إن ملحيَّـ مع ّ

مك ملحيَّـَ وإذا ملحيَّـ،ً جكِّـهنحيمس جن جكِّـق امغمهِّـملمشََّـَملحي َ مع  ومنخيُّـا ملمثذا ملحيَّـمنمس ... جكِّـهنحيمكّ
ىح َمثمبمهمس حس هن ب ألرحقهن ، إجل امغمهِّـملمشٌ حمَّـهن جكِّـهنىحً ل امغمئ  َ ملحيَّـَجن ومنُّـا جنمهمئ احمحي

مس ملحيَّـ َمع ً جنمست وامغمهمسرف إهبً خكميمسّ ّ ألن حتخنمب امغمهمي اس اخلهييطّ ن مضمسحل  ،ّمس هنخي
 .َّـمنمس ال هنهيخي حتخنمب امغمهمسرفْ ملحيوجنيس

تأث أثُّرو ناسبَّر بها ا متمظِّـ مضمسحلِّـارةَ ا يس هنَّـه خكجف احممئمسر ملمب  أو إذا ،ّ جممس إذا و
متمظِّـ مضمسحمخفودة  ميمك ملمب مههئمس خكجف احم ُّ مضمسألمقمبمسء احم إليط هبمس : أيه بهاُ نفسُفتنفعلَّو

 .ّمنُّـا احممهمي اهبجيمهمسخض: وحمُّـا هلميمئمس
َ أن نفسُفنعرف ةّ نت خا مشًه ال  الةًشغولة أصبحت مضمبمنمسء ٍ جمخنجي  ٍ 

سمٍجديدة احقَيها العلمّ  ر األمقمبمسء احم أدرجمهئمس مض حيىع حض هبجي ؠ مئ  .ِّ مل
سّ اُو العلم ي هو ل فسحسّ إال  ا  ال تناِ باألشياءِ ا

ُ
واس  ا ا

مس ة:ُا ا سامعةُ، ا شامةُ ا ُ، ا ائقةّ سةُ، ا ال ال ّمعمسحق َ ملحيَّـَ ملهي.ُ، ا مم جن ًمش احم
ان هيمبمبىط مضمك األحم مههشّ إال ال هنهيخيمئ احم ءَإذا و منُّـا (:  وهلميهش حمٍ جغحنٍ هنَّـه خكجف 

هب أؠجيِّـ ن األؠجيِّـ؛ )جغحن(:  إذا هلميهش حمٍ ومعمبمئئُّـ)حم مسدر إجل ذمنمئ احممي  هلَّـ هن
اس احمجهمسمنِّـة جم ٌّومنُّـا هنمهمئ أن احل ّ مهَّـاهّ  .ّ جنمئهئمس حم حصمسحم احمُّـي ال هن

ُأولوهذا  مسمن احممهمي اإل وِ العلمِ درجاتّ الُرأسوهو  ،ّمع ميعِ ا  ِ العلومِ 
صل سانُال  يوُ عليها اإل ه فيه سائر ا شار ُ و واسُ يع هذه ا ا   ُانات ال 
اس ومن.ُأو بعضها مسمضيغ ملمبهئمس وال جنمبىطان؛ إذ هلَّـ ُّّـه األمقمبمسء احم حطمئمسخسمس احل  ال 

اس حض إدراجمهئمس وهلَّـ حطخنمبهس  .ّختهنئ احل
مسلّوهبحيِّـمض إجل األ  ًةّ واألجغِّـى معمسرًحم جممسهبهش إمعَّـى هنَّـهن مضمسردة: ذمنمسن مضهي
هئمس حض جنمسء مه مسردة مضمسحلِّـارة وهنَّـك احلمسرَ ملمسحطِّـ، حمحنمهِّـٍوو ّت هنَّـك احم  ،ة مضمسحمخفودةْ

ٰهمسهنِّـان مسخكمسن جن خن حض احممئجييط اهبهن اء ومن حطَّـور ،ملمب  وجمُّـا حم مقمسمنَّـهبمس جنِّـومعمش اخس
خكمش د دائِّـة،مض مب وجع ٍ ملمئ مهمئمس مقمبئمس حض هلَّـح،خنميمشّ جنّ مب أن ٌ ملمب جنمسءً وحم و ّ ملمئ ّ
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ر  .احمخمء جنخي
مك إجنخيمسن  حقمسهتمسأن ّوخكجف منُّـا حط اس حض خص مسج إجل جنمس ،ّختهنئ احل  ملمئ

اد يغ مضمسمغ مي ذحم اخلهنمت ومن خكمي امغمئهنىح امغِّـحط ّهنخن ّ. 
اه احم هنَّـرك هبمس األمقمبمسء: أيِ الطفلُ مداركّ تّثم .٢ ف  هل ُفيت ه  ُ ذهنّ
حسوساتِصور حفوظةِ ا  . عندهِ ا

ّجغمييغ امغخنمئيش منمئمس مضمك احممهمي اخلمبمسخض هس ّ ممملمش مع مبميمش أو امغ ة امغ ِّ ومضمك احمحي ّ ّ
ّ وذحم ألن احممهمي اخلمبمسخض؛اؠهنالح خكمي احممئجييط ر األمقمبمسء مضمهَّـ :ّ  من احممهمي مضخن

اهليس اخلمسرجع مبميمش،ّاالهبحيهنمسع خك احم ة:ّ وامغ ٌ من هل ّ ، ؠ واحمجيخن م مضمسحم  :أي حطحي
ر وامغمهمسين مضمهمنهئمس جنيس مضمهىغ، مسنحطِّـجممبهس احمخن  حم رأحقمسن، أو جعمئمسمعمسن، وحطجيخنمب ٍ جممثهب

مسن مهمسل احممهحي .. . ال رأس حمٍمضمهمنهئمس خك مضمهىغ، جممثهب ّمن امغجيخيِّـة جن معمبلك احق
مبميمش هي جن من إهنمسمنمس مل مهمسل احم ّإهنمسمنمس، وأجنمس جن معمبلك احق ّ ّّ ّ. 

مسرة أجغِّـى ر:ومضمه هيمبمبىط مضمبمئهئمس ومنٌ مظالمظمشٌ منمئمسك أجن  : ّ المضَّـ جن احم
مبميمش .١  .منمسّ وهلَّـ حطحيَّـم جنمهمئمس،ّامغ
ادمنمس ّاخلمبمسخض، احممهمي .٢ مسط احليط مضهي ر مضمهَّـ اهبحيهنمسع ارحط ّ ومن درك احمخن ّ
ِّـةُ، وذحم جممس حم جممئهشّمبمشاخلمسرجع الٍ أهبجهِّـ إجل مق ُ مظ أخلهيمنهش،ً جن ، ملمثهبَّ ّ خكمبمئ مئ ّ

منمس مظمسهبمبمش ر من خكميًهنهيخي أن أحق ، ّ هبمس، ومن احممهمي اخلمبمسخضٌ، ومنُّـا احلمن
ر احم  حف جن احمخن  . حقمسمضحيمشٍجمهئمس حض أزجنمئمشادرإّحط خض وجمُّـحم خكمئَّـجنمس أحق احمخي

ةو ، اخلمبمسل.٣ ًهنمهَّـ هل مسجكمئمشُّّ ى احممئجييط اخلهييط احم :؛ ومن جن هل
 . امغحنمفكّاحليط. أ

ر احم هنَّـرجمهئمس احليطّمهَّـهناخلمبمسل احمُّـي . ب ة احم حتجيىس احمخن ّ احمحي  امغحنمفك، ّ
ة ٌومن هل ٌ حصِّـدةّ رُ مقمتهنّ ى احممئجييط األجغِّـى، جممس من جنُّـجم ٌمس مقمتن جم هل  .ّ حض خصميّ

  
جنمش) ١(  .٧٢ـ٧١، ص٥ج: ح امغمئجه
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، وهلَّـ محهش اإلمقمسرة إحممبا. ج من  .ّحم
ة احم حتجيىس امغمهمسين اجلىطئواحلمسملجهمش، . د منّمبمشّمن احمحي  . احم هنَّـرجمهئمس احم

مبميمش، هلَّـ حطحيَّـم أهن.منـ ّ امغ ّ ة احم حطمههي حضّ ًجنمس خكمئَّـ اخلمبمسل وؠال وملخنال ّمس احمحي ً. 
مب رمنمس حض أ: حط يس هبجييط ؠ هبمئمس حطمئهن ّهبمس إذا هبجهِّـهبمس إجل األمقمبمسء وأخلهيمنمئمس خكمب

د خسمس،ّاخلمبمسخضُّـا من احممهمي  ومن،أذمنمسهبمئمس مب أمقمبمسء ال وجع ّ ملمئِّـجمهس رأس ،ّ وحمخي هلَّـ هب
مسن انٍإهب مئمسمعمكٍ خكجف مضَّـن معمب مي ، مض هلمس ال واهليس حم حض اخلمسرج مض ر مصمي خن ً وهب ّ
مم،ّمبمشاحمخيمبجي مبميمش وامغ ة امغ ّ ومنُّـه من احمحي ّ ن مضمهَّـ اخلمبمسلّ هس ،ملمش احم حطخي  ومع

مش اخلمبمسل:احمجيِّـض  . احمخيالم حض جنِّـحط
ّحمخي امغخنمئيش مسهبمبمش جن ،جغمييغ مضمك األجنِّـهن  رمخ اهللاّ مش احم  ملحلع حض مضمبمسن امغِّـحط

مسن مش اخلمبمسل احمُّـي إلخن :  أخكمئ،جنِّـاحطهس جنَّـارك اإلهب مبميمش احم حطمتجح مضمهَّـ جنِّـحط ة امغ ّاحمحي ّ
مسجكمئ اس احم حم،ّمبمشّمضمسحل مم: (ّ جممس دل خكميمب هل حقمست ّملمب ر امغ ف ذمنمئ حض ؠ
حكمش خكمئَّـه جي حكمش من اخلمبمسل )امغ جي رة امغ مم،ّملمثن احمخن ًف ملمبهئمس حممبيط جغمبمسال وال ّ واحم

ن حض منُّـه امغِّـمعميمش مبميمش،هنخي ن حض جنِّـمعميمش امغ  .ّ مض هنخي
سب ضوء، من ذاكُ هذا أطول:ها إ بعضَ بعضُفي  أو ِ من اآلخرُ أنورُ وهذا ا

ؤل... ُهمثل ونٍها من بعضَ بعضُف و فا قد ال ي ُ تأ ارجٌ  وجودً  ومنُّـه .  ا
مبميمش وا ة امغ ّوحكمبجيمش احمحي هش وحكمبجيمش اخلمبمسلّ ممملمش جممس ذجمِّـهبمس وحممب وحكمبجيمش ّ ألن ؛ّمغ

مس جنمش مضمسحممهمي اإلمع ر امغمهمي جيمسظ مضمسحمخن  .ّاخلمبمسل من االمع
ف صورِكتأ سمعِ األشياءِه  م يرها،  ، بها وال يراهاُ ال  ة ال  ّفيتخيل ا

ًؤلفة هنيّ صور ا ان، وهذا هو ّ من ا لب شاهدته  يا«ة عند  ل ص» العلم ا
سان بقوة  يال«ّعليه اإل مبميمش»ا ة امغ ّ مض مضمسحمحي مضمسحممهمي ّـ جممس هلمسل امغخنمئيش ـ  ال ،ّ

مسرةّاخلمبمسخض حكمش خكمئَّـه مضمهَّـ االهبحيهنمسع خك احليط ٌ احمُّـي من خك جي ر امغ ّ خك احمخن
، شار ّاخلمسرجع يواناتُه فيه بعضُوقد   . ا

حسوساتِه إ أ مِ  إدراكُعّ يتوسّثم. ٣ عاُ فيدرك،ن ا زئي ا  ال َةّ ا
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ا وال مقدارَةّال ماد ٌ جنحيمسمض جنمس حم جنمسدة،   احم حطحنٰه ّمبمشجممسألمقمبمسء اخلمسرجع ، وجنحيَّـارّ
ًمعمبىطا جن احمجيِّـاغ المظمشٌ وخسمس جنحيَّـار،ّ ل: جن األمضمهمسد احم  .احممههيىحو ،احممهِّـضو ، احمهن

ه  حب:مثل: هئمل ،ّ احم ال جنمسدة خسمس وال جنحيَّـارّمبمشمس امغمهمسين اجلىطئّوأجن  ، أبو
ائفِ وخوف،مبغضيه ِوعداوة اِ وحزن، ا ستِ وفرح، ا ّ حجمس وخلحف ذحم ... ا

من  .َهنَّـرك مضمسحم
مه منمي احمجيِّـق مضمك احممهمي احم ّوجن منمئمس هن مه،ّ واحممهمي اخلمبمسخضّ ّ ملمثن احممهمي احم ّ 
ر احم ال جنمسدة خسمس وال جنحيَّـار  ّمبمشّ وحمُّـا هنمهخف خكمئ مضمثدراك امغمهمسين اجلىطئ،ّمن إدراك األجن

ىح خكجف حفهناحم ال حطمئهن ر األمقمبمسء احم ال جنمسدة خسمسّاخلمبمسخض و، جم ر ؠ  ،ّ من معمن
مسب مضمتمضمهمسده،وخسمس جنحيَّـار حض احمُّـمن رة احمخي  خكمئ مضمثدراك َّ وحمُّـا هنمهخف،ّ جممس إذا ختمبميهش ؠ

حفهن ىح خكجف جم  .ّامغمهمسين احمخيميمبمش احم حطمئهن
ف اخلمسئيش  رمخ اهللاوجنمس ذجمِّـه مسل جغ مسجم،جن جن حل، ومعىطن احم  ال ، وملِّـح امغ

حلهنحيخنَّـ مض  مسجم أو امغ ر منُّـه األمقمبمسء حمَّـى اخلمسئيش أو احم  إذ احمخيالم حممبيط ؛معمن
ري خض،ّ جممس حطحيَّـمّحض احممهمي احلمن ل احمحيمسئ،ّ مض حض احممهمي احلخن  أو ٌأهبمس جغمسئيش(:  ملحي

ر اجلىطئ)معىطهن  .ّمبمشّ جنمهمئمسه أهب أدرك جنمهمسين منُّـه األجن
وهُوهذا هو العلم سانُصل احمُّـي  ا يوِ كغُ عليه اإل ِ ةّ بقوِاناته من ا

وهم ةّ احم وهليس اخلالف ملمبهئمس مضمك امغمئهنحيمبا هنمس هل ًمك واحمجيالحقجيمش حض جم مسل ً جعَّـهنَّـةّ  حض هل
متخس؛احممهحي واخلمبمسل همكّ هلمسل ؠَّـر امغ ّ هلَّـس  ّخكمي أن احمجيِّـق مضمك اإلدراك وا...: ّ

مه مسملمش إجل اجلىطئٍ جغمسرجٍات، مض أجنِّـ حممبيط مضمسحمُّـّ واحممهحيلكّاحم ، ومن مضمسإل  ّ خكمئ
مسحل.وخكَّـجن اع:حيمبحيمش مل من جممتهب خكحيٍ اإلدراك مظالمظمش أهب احس مظالمظمش، واحم ٌ جممس أن احممه ّ ّ 
 .... خك جنِّـحطٌحقمسهليغ
وضع ـُةّهذه القوـ  و اقُ  سانِ اف يوانِ اإل يوانَُكُ في، عن ا ه َ وحدُ ا

  
مهمسحممبمش حض األحقجيمسر احممهحيميمبمش األرمضمهمش) ١(  .٣٦٢ـ٣٦١، ص٣ج: ّاحلخيهيمش امغ



  ٤٥ ..............................................................................................  امغَّـجغ
تإ ُريدب وهمِدرا ف، فقطِه با ستطيعُ و ولِةّه من هذه القوُها بما  حدودِ وا  ؛ ا

ان هلَّـرة مب ًملمثن حممي منّمبمش خكجف حطَّـمضحف جنَّـرجممسحط اجلىطئً خصَّـودةّ مسن ، مضمسحم الف اإلهب  مض
جيخيحف واحممفهل ّملمثن هلَّـرحط خكجف احلِّـجممش واحم مئمسمنمبمشّ  . حض جنَّـارج احمخيمسل ال جن

سان ـ هو ُ يذهبّثم .٤ ق ـ ُاإل يوانَه وحدِ طر ا عن ا ِه متم
ً ِ بقوةّ   العقلّ

ٌومحمبىطه ال ألهب خكمسهل ّ مهَّـ مض، مضمسحمجيمهّ ن خكمسهلال مضمسحمجيمه مضمس جنادّ ألن حم احق ُا ألن هنخي ً مئمي ً
ة احممهحي  ا وال نهاية ال ال حدِوالفكرّجن هل َ بها دفةُفيدير ،  تّ سِ مدر  ِةّيّه ا

يا وهميِةّوا م،ةّ وا ُ و صحيحّ  ومنُّـا ، واحمخيمسل خك احممئحييع، منها عن الفاسدَ ا
هيمبمبىط انّ حجمس احم جعَّـ خكمئَّـ احلمب حف خكجف خلِّـهنىطحط جن دون محمبمبىطّ ألهب ؛ال هن  مضمك احمخيمسل ٍهن

مبمي واحمجيمسحقَّـ،واحممئحييع  . واحمخن
ع عا اُو زئيَيةّ ا لك احمخيميمبمست ،هاَ ال أدرِاتّ من ا ف هنمتجح حض مض ّ وحق

 ،ّمبمشّ وأن حممهحيمي احمحيَّـرة خكجف جضِّـهنَّـ امغمهمسين اجلىطئ،مضمبمسن جنمئحنمت حتخنمبمي خسمس حض اخلمسرج
ىطاع امغجيمسمنمب احمخيميمبمش  .ّواهب

س،هاُلّفيتعق ق تقل،ها  بعضَ بعضُ و نتج، إ آخرٍ من معلومُ و س  ُ و
م جنمسحط ،و ت ،إجل هنمسهنمشال  وحطىطداد جنمهمي  .ّة والفكرُّةه العقليُ ما شاءت  قدرتُفّو

مهحيلك: أيُوهذا العلم صل  ـّ ومن إدراك احمخيميمبمست ـّ احم ي  سانُا إل  بهذه ِ 
ة احممهحي واحمجيخيِّـ:أيـ  ةّالقو ملُو العلمه  ـّ هل سانُ األ ن به اإل ي  ساناُ ا ً  إ

ةإمضمسحمجيمه مضمهَّـ  مسهبمس مضمسحمحي ّن جممسن إهب ً. 
ل نموِوألجل ا  وُضعت العلومُه وِه وت

ُ
ه تفاوتت الطبقات،ُلفت الفنون  ُ و

استواختلف مييش جنمهَّـهبمس احمُّـمنهس واحمجيمنمش ـ حض منُّـه امغِّـمعميمش  ا ّ ألهن حس ـ ّجممس خي
ا أهبمسحقمس مضمسحمجيمه هل منُّـ هب ة،ه امغِّـمعميمش جن احمجيخيِّـًهنخي ا مضمسحمحي  . جممس ذجمِّـهبمس،ّ مض جممسهب

نطقُوعلم ً خوفا من ِةّ هذه القوِفاتّ تِ تنظيمِ ألجلِ من ب العلومَضعُ وِ ا

وهمِتأث يالِ ا اطِها  غِ ومن ذهاب، عليهاِ وا ستقيمِ ا اِ ا مس جممسهبهش ّ مغ: أي. 
هئّمبمشخكهيمي جيخيحف واحمخيحنيش خك امغ َّـالل واحم ة احممهمسهلميمش االحق جنمست مضمسحمحي  ،ّالت جن امغمهمي
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من واخلمبمسل مش حطمتمظحف احم مب مئمس إجل خكمي،وجممسن اخلهنمت هنحييس ملمبهئمس هب جنهئمس وهنمئجه ٍ امع ّ هنحي ّ
 .ّحطممملمسهتمس

مب ٌمظهيمش رصاع: حط من واخلمبمسلّ اردّ هنجههئِّـ جعميمب، مضمك احممهحي واحم  ،ًمس حض مضمهىغ امغ
ال هش:ًجن مسنَ حم جعمي ّ ملمثن خكحيمي إلخي خكميمب مضمتهب ،ّ جنمبهشٍ مضحيِّـب إهب َّـّ  ال ٌ جغمسجنَّـٌجع

ر،ّهن وال هنمئجييس مسن مض إجل ختمب ؠ ٍ حمخي ومه وجغمبمسحم جيمئ ّ معىع جنمئهئمس ّ  حط
مسف وحطمفك امغخيمسن  .مل

ًوجمُّـا حم دجغميهش جنخيمسهبمس جنمنمبئمس مبمسر احمخيهئِّـمضمسئ؛ًؠمسر جنجهميمسّ مظ ً الّ الهبحيهنمسع احم  ،ً جن
ّملمثن خكحيمي إلخي مضمهَّـم حطٰهحف ءّ ر أمقخيمسال ،  خن ً حمخي ومه وجغمبمسحم جيمهالهب حط ّ ّ

 .جنجيىطخكمش
َّـجغ ة اخلمبمسل هن امهمش وهل ة احم ّملمسحمحي ّ ة احممهمسهلميمش وإلِّـّ ّالن حض احمحي ملمسهنمس خك احمهنِّـهنىح ّ

مبمي حض خكهيمي َّـاللّمبمشاحمخن جيخيحف واالحق مئمس إجل جنمبىطان، احم هنمبيس مض محمبمبىط ٍ حمُّـا امع  هب
مبمي جن احمجيمسحقَّـ يغ مضمسمغمسدة واخسمبئمش جنمهمسّ حجمس احمخن ًهنِّـحط  . ومن خكمي امغمئهنىح،ّ

ؠ   
لك منمئمس حض أن حطمهِّـ مسجنمك أوّحممبيط احم ّهنيش احممهمي مضمسحلَّـ ومضمسحمِّـحق احم حض مضمبمسن  ّ

ده حم وهلمب ف هنمتجح،ملخن ن احممهمي هلمسمضال ّ وإهبمس،ّ ملمثن مثمبيس ذحم حق لك حض جم ً احم
مهِّـهنيش  مهىغ اآلجغِّـ(ال  ْ أو،)مكّجممس هنِّـى مضمهىغ امغمئهنحيمب(حممي ّ؛ هبجهِّـا إجل أهب )جممس هنِّـاه احم ً
 . ملال هنخيحنجي خلحفه، حمٰهحفهٌ مضُّـاحط وجممسمقيشٌجنمئخيحنيش

مئ مخ اهللار ّوجنمس ذجمِّـه امغخنمئيش مهِّـهنيش جن  .ّول خكجف احمِّـأي األٌّجن احم
حممش احمخيمبيش ن احممهمي جن جنحي م أن احمخيمبيش خكجف أرمضمهمش ،وخكميمب ملمبخي ّ وجن امغمهمي

مسم  :أهل
مسين:ّولاضعرضه األ مسخكمش، واحمخيِّـم، واحممبمتس، واحمِّـجعمسءّ احمخيمبيش احممئجي .. .، جممسحمحن

 .حمهيإ
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اس اخلهييط احمجهمسمنِّـة، جممسحلهيِّـة، واحمخن: اضىعقيناضعرضه س مضمسحل  جيِّـةّ احمخيمبيش امغ

 .حمهيإ...
مهَّـادي: اضىعقضكاضعرضه مهَّـاد احمحيمسئّ احمخيمبيش االحق  ُّ، واحمُّـي هنمهَّـ جنمئ جنهنميىح االحق

ّمضمسمغمسدة، وجمُّـحم احمخيمبجيمب مسم، جممسحمميمك، واحمخنالمضمشّ خنمش مضمسألجع  .ّمست امغ
يع مضمسحمخيهي:اضعرضه اضمابن مئمسء، وامغِّـمضيس، ،ّمبمشّ احمخيمبيش امغ حيمسجنمش واالهب ّ جممسالحق

اهبمش واخسِّـم، واحمىطوجع ميلك واألحقهن  .ّهنمشحمجيِّـد واّمبمشّوامغ
؟ٍ هلّ ملهي أي ن احممهمي   هنخي

ا مسين: هلمسحم ه مضـ،ّجن احمخيمبيش احممئجي رة احمخمء خكمئَّـ احممهحيّ وحمُّـا خكِّـمل ر ؠ  ،معمن
خض مهِّـهنيش أن امغِّـاد جنمئ احلخن مي جن احم ّووا ريّ ري؛ّ وحممبيط احلمن ّ ألن احلمن ّ 

مسرة ر هبجييط احمخمء حمَّـى احممهمسحس:  خكٌخك خض،معمن رة احمخمء حض ّ واحلخن ر ؠ  معمن
رة حض خكمي امغمئهنىح احمحنخي اخسمئَّـ وحمخي حممب،احمُّـمن  احمُّـي حم ّيط امغِّـاد جن احمخن
ل حفا جن األمقمبمسء ؛ًىطا جن احمجيِّـاغّ وهنحنٰه معمب،ٌ وخكهيىحٌ وخكِّـضٌجك ً ألهبمس جممس هبَّـرك جم ّ

رمنمس حض أذمنمسهبمئمسٌاحم خسمس واهليس  جمُّـحم هبَّـرك األمقمبمسء احم ال ، حض اخلمسرج وحت ؠ
مسري،واهليس خسمس حض اخلمسرج مئيس جمحلهن احم مئيسمث مل، جن إدراك امغهي ٌهب حج  حمُّـاحط وحممبيط حم ّ

رة ف واحمجيِّـح وجنمس مقمسهبهئ،ّ أهب جن امغَّـرجممستّ حض اخلمسرج إالٌؠ  جن مس وجن اخل
مه أو ،ّامغمهمسين احم ال مقخي خسمس وال جنمسدة مسن مض أو مض ّ وجنيس ذحم هنَّـرجمهئمس اإلهب

مبمسحم أو مضمهحيمي   .مض
رة جم جنَّـرك ٍملمسمغِّـاد جن احمخن َ مسن مضمسحليط أو مضمسحممهحي أوّ  مضمسخلمبمسل، ّ هنَّـرجم اإلهب

اء ر األمقمبمسء اخلمسرجعًحق  . أو جممسن جن امغمهمسين احم ال واهليس خسمس حض اخلمسرجّمبمش جممسن جن ؠ
مبمئ امغخنمئيش ّومنُّـا جنمس حس هن سأل :ّوإهبمس هلمسل  رمخ اهللاّ و:ُوقد  ٍ  أي 

صلّ سانُ  إل  ِ 
تإلهذه ا مهّمبمش اخلمبمسحمدرا  ؟ّمبمش واحممهحيميّمبمش واحم

ك  نا  ن قد قر و ّو تإل هذه اِحصول َما   ءَ بعضِدرا   . ا
احق احمجهمسمنِّـ مسن مض ل اإلدراك حمإلهب ىح من معخن  جن ّهنمشّجنمس ذجمِّـه حض جنمس حق
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د ر احم خسمس وجع رمنمس حض ذمنمئ،ّ جغمسرجعٌاألجن ر ؠ ر احم ّ وأجن، ومعمن مس األجن
د مسع احممئحيمبمنمك وامغمهمسين احم ال واهليس خسمس حض اخلمسرج،ّ جغمسرجعٌحممبيط خسمس وجع  ، جممسجع

مبمئهئمس ف هنمتجح احلَّـهنلك خكمئهئمس حض خصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجل ـ ّ مضمبمئ وهب،ّملمي هن ّمسمنمس ـ وحق
مسع احممئحيمبمنمك مسحممش اجع ل مضمسحق ع ،ملمهمئَّـجنمس هبحي ر امغ خن ًأوالّ خكميمبمئمس أن هب ّ مظ ،ّ

مسخكهئمس حض اخلمسرج خصمسل ، وامغجيِّـوض أن اجع خي مضُّـحم  ملخيمبيش إلخن حممئمس إدراك ،ّهب
؟  ذحم

ادة ز وضيحِو لفِ ا ُ ن ءَك أن تنظرّ وجُتطبقّ ثم كَ أماٍ إ  يك  ًها ّ عي

وَنفس ُك كأنك ال تزالَ  نفسُ فستجد،َهك   ومنُّـا من .ه إُ العي تنظرَ مفتوحّ
ّ ملمثهب جنمسدجنهش جن؛ّاخلمبمسخضاحممهمي  اهليس اخلمسرجعّ ّخنال مضمسحم  ،ّ ملمهميهي مع، وحطمهمي مضً

رحط حض ذمنمئ ت ؠ رت ذحم اخلمسرج ومع  ،ّملمثذا أخلهيمنهش خكمبمئمب وحطخن
 .ّملمهميهي جغمبمسخض

ك إذا سمعت ذ ساعةِاتّ دقَو  أَ سددتّ ثمـً  مثالـ ِ ا
ُ

وجَذنيك َها نفسّ  وً  ،هاَك 
ُك كأنك ال تزالِ من نفستحسسف سمعّ  . احمجهمسمنِّـةك حواسوهكذا  ... هاُ 

تإذا َ جر ورَ مثلّ سهلً،داّها جيَقتّ ودقِ هذه األ  أو َدراكإلّ أن اَ عليك أن تعرفُ 
خض العلم ُإنما هو انطباع  ـً جنهنميىح احممهمي جممس ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس الـّ احلخن   ِ األشياءِ صورّ
تَ ال فرق،كِنفس يعِ ب مدر راتبِك   اءهاِ  ًمبمش أم خكحيميًمبمشّ جممسهبهش معً حق  أم ّ
جع احممئجييط، ال أهنمس ،ّمبمشجغمبمسحم ر األمقمبمسء حض احمُّـمن مضمهَّـ حط ّ ملجي مثمبمههئمس حت ؠ ّ

يس جممس خكخف امغخنمئيش ّحطمئهن مش احممهحي ملمسرخلمشّملمثن خك رمخ اهللا ّ من أن ؠجي ٌمسرحط حط  ال هبحيىع ّ
م،ملمبهئمس رة امغمهمي يس ملمبهئمس ؠ ل احممهمي حطمئهن ّ إذ إن حطمي ؛ ومن جغهنمت. وخكمئَّـ معخن

مسمعمش مسن إجل جن مش ؠٰهحفة، ملمي هبجهِّـ اإلهب مبمهٍ مقمسحقمهمشٍاحمخنجي ّ مظ ّمبمش جن امغمئمسحكِّـ احمهن
جع منمسّأخلهيىغ خكمبمئمب جن مش احممهحي ،ًهئمس هبجي هب حفة حض ؠجي رهتمس احمخي يس ؠ  ملهئ حطمئهن

 ؟احمخنٰهحفة
مش:ملميمبيط جنمهمئ احممهمي ٍ أن احممئجييط جمخنجي ًمس خكميهيهش مقمبئمس مضمثمعَّـى ّ جمميٍ ملمسرخلمشّ
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رحط مههش ملمبهئمس ؠ اس اهبهن  . ّاحل

َّـئمك،هبمه مسب حمميهي رة،ّ مغمس جممسن منُّـا احمخي مسع احمخن ّ وهلِّـمض إجل احمُّـمن ،ّ خكخف مضمسهبهن
حم رآةِ األشياءُ صورُكما تنطبع :مضحي رحط .  ا  ملمي هبجهِّـت إجل امغِّـآة حمِّـأهنهش ؠ

مسوي حقمسجممشّحيمبحيمبمضمتمضمهمسدك احل مسوهنمش،ّ جنيس أن امغِّـآة ال حقمسجممش خسمس حط ن جن  ً وهلَّـ ال حطخي
هي  .حل

رة حض احمُّـمن ال هنِّـاد جنمئ جنمهمئمسه مسع احمخن مس ذجمِّـه ّوإهب ّحيمبحي احلّومضمسجلهيميمش ملمثن اهبهن
حيِّـهنهس ال واهلمه رمخ اهللا ّامغخنمئيش حيِّـهنهس إجل األذمنمسن، وإن منُّـا احم ّ ألن ، حمّمبمشّحممي

مسخكهئمس إن جممسن جن اخلمسرج ملال هن هنِّـاهبهن اسّمهحي أن هن  ،ّق إحممب اخلهنمت جنيس حقالجنمش احل
حفا ذة،ًوحمخي اخلهنمت هنحييس جم ن جنمتجغ مسرة. ً جن اخلمسرج دائمسً ملال حطخي  خك ٌومنُّـا خك

ٍمبمشهلمن جكّ ٍمبمش  مسخضّ رهتمس منخيُّـا،ّ معخي ملمبهئمس مضمسمغالزجنمش مضمك امغحيَّـم واحم حم جممسن :  وؠ
مسخض مضمسجك اس مغمس معخن اخلهنمت، واحم ر من اخلمسرج جنيس حقالجنمش احل  ،ّجنخنَّـر احمخن

هنالن مي حض احم  .ّملمسمغحيَّـم جن
ك عر: هلمسل خضفوا العلمّو ءِ صورةُ حضور:ّبأنه ّ احلخن  : أي عند العقلِ ا

مسخض ، ومضمسحم من واحممهحي ة احليط واخلمبمسل واحم ة احمُّـمن أخك جن هل ّهل ّ لمعمك: ّّ أهبمس :  أهل
ال، ملمتخكمئ أينّ مضمسحمخمء احمجيالينٌخكمسحس ّ جممسحممئمسر جن ده ٌ خكمسحسً رحط احم حطهنمسمضىح وجع  مضخن

مسقّاخلمسرجع هش خكمسمغمس مضمئجييط احمخمء، محمسم االهبهن رهنّ وإال ،ً وحم  ،ًمسّحمخيمسن خكميهي معمن
 حم خكميهيهش مضمسحممئمسر وجممسن ّ ملمثهب؛ ومن خصمسل،ٍومعمبمئئُّـ إل هبجييط احمخمء حض احمُّـمن

رهن  .ًمس المعمفق ذمنمئّخكميهي معمن
م  ًأوالملمسمغمهمي م مظمسهبمبمس ومضمسحممهِّـض: ومضمسحمُّـاتّ رة احمخمء، وامغمهمي ده :ً ؠ  وجع

ن َ ال فرق،ها  العقلُانطباع :أو فقل ّاخلمسرجع عب قصود  ب ا   .ا
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ّؠؠ   

ث خكمئ حض خكمي امغمئهنىح ومن احممهمي مئمس امغِّـاد جن احممهمي امغ  ّمضمهَّـ أن و
خض مبمسن امغِّـاد جنمئهئمس ،ّاحلخن مسجن ومض ل،هبحلع مضُّـجمِّـ أهل  : ملمئحي

خنَّـهنىحّهل ر واحم خن ا احممهمي إجل احم هي إحممبهئمس امغمهَ جنّأول و،ّهي مسينّميّ هل أمض   احم
مب حض .أرحقهن وحممبيط ،ّاحمجيمسرامجهبمم  حي ن منُّـا احم ميهي هيَّـ امغمئمسجكحيمش امغ  وهلَّـ اخك

رات  خن ه إجل احم هي هنهس امغمئهنىح، ملحي ه أحقمسحقمس حم مهمي متجغِّـة، مل ر امغ ّاحممهخن ّ ً ّ
خنَّـهنحيمست هنهس امغمئهنىح،واحم َّـاوال حض حط مب حس هنخي جن حي ً حض معمك أن منُّـا احم ّ. 
ّؠ  ءؠ  ء   
دمنمس أو مضمهَّـجنهئمس:ّاضيططىر جع ىطم مض مهِّـف خكميمبهئمس وال هب  أو ،ّ إدراك امغجيمسمنمب احم هب

ر: ملحي ٌمن حطخن ٌ حصِّـدّ يس إذخكمسهبمس ومعخيمس معمسؠال حض احممئجييطّ ً ال هن ً ال. ً إذا هلمب حم : ًجن
ميلك؟ هلميهش رة. جمُّـا: ّجنمس امغ َّـث حض ذمنمئ ؠ دا ٌمل جع هب جن ً حم جنيس هلهنيس احممئجهِّـ خك جم
هب هلمس،حض اخلمسرج أو ال مسوي جمُّـا أو جم ع زواهنمسه هن  .ئ احمىطاوهنمش وحصهي

مسنوإذا حقهيمههش حمجيىس  مسدر إجل ذمنمئ جنمهمئمسه امغمهمكاإلهب  جنيس هلهنيس احممئجهِّـ ،ّ هن
ده حض اخلمسرج أو خكَّـجن مس أو خكمسمغمس ،خك وجع هب هلمسئمس أو جعمسحم ً وجنيس خلىغ احممئجهِّـ خك جم ً ً ّ

ِّـد حقمسع ،ًأو جعمسمنال رمنمس احمُّـمن مضهي خن ّ ومنخيُّـا إدراك حقمسئِّـ امغجيمسمنمب احم هن ّ
خكمش خسمسأحمجيمسحكهئ ر.  جن دون إذخكمسن احممئجييط وحطخنَّـهنحيهئمس،مس امغ خن ٌ حصِّـدٌإدراك: ّملمسحم ّ 

 . وال حطخنَّـهنىحٍمضال جعىطم
اهليسٌ إدراك:واضيططلكه مش امغهنمسمضحيمش حممي ميىطم معخيمس وجعىطجنمس مضمسحممئ ً هن ال. ً ل معمكً،جن :  هبحي

مسملمش إجل جنمهمئ زهنَّـ، هلمسئٌزهنَّـ مسإل  ، جنٰهمسهنِّـةٌ جعَّـهنَّـةٌ حتَّـث حض احمُّـمن معمسحممش، وجنمهمئ احمحيمبمسمٍ مل
مش احمحيمبمسم إجل زهنَّـومن  اهليسٍهب حط حم حض احم  . وإذخكمسن احممئجييط مضُّـحم، أو هبجيمب خكمئ، ومظ

  
م اإلحقالجنمبمش: اهبجهِّـ) ١(  .٢٥ص: ّجنَّـجغ إجل احممهمي
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خنَّـهنىح جنِّـجمهسوحم ّميمهميمسء حض أن احم مبيغ،ّ النٌ أم مض ر؟ هل خن  :ّ جممسحم

ٌأهب جنِّـجمهس: ّولاضعىل األ ّ ع:  جن أرمضمهمش أجعىطاء منّ ر امغ ر ،ّحطخن ّ وحطخن
ل هي مش مضمبمئهئمس،امغ ل  وإذخكمسن احممئجييط وحطخنَّـهنحيهئمس ومعخيهيهئمس مض، واحممئ هي ت امغ

ع أو حقمي خكمئ ِّـ احمِّـازي، معمبلك هلمسل.حمميهي مبمسر احمجي ٍوجم حطخنَّـهنىح:  ومن اجغ ّ 
رات، حمميمهمي األ م مض وخكميمبّ مضمتنّوخضّملجيمب مظالمظمش حطخن خي  جن حس ، معحيمبحيمش احلخي وامغ

رة خن ًحطخي جن  .ّ حطمهُّـر ذحم احلخي،ّ
مب ل زهنَّـمعمك: حط رات، هلمسئٌ هبحي ر زهنَّـ: ّ ملهئمئمس أرمضمهمش حطخن ر ،ّحطخن ّ وحطخن

مش مضمبمئهئمس،احمحيمبمسم ر احممئ خكهئمس،ّ وحطخن مش أو خكَّـم وهل ع احممئ ر وهل  .ّ وحطخن
مبيغ: اضعىل اضىعقين ٌأهب مض المظمش جنحيَّـجنمستّ وحممبيط من إالّ ، واألجعىطاء احم ٌ اإلذخكمسن مضمسحلخي ّ 

هش داجغميمش خكمش.  حض معحيمبحيًحم وحممب هي متجغِّـهنٍومن مغ مبمي. ّ جن احلخيمسء امغ  .ومن احمخن
رّ ملمسحممهمي إجن،وجممبيش جممسن ٌمس حطخن ٌ حصِّـدّ ر خكّ خن هي مضمسحم ّ احلخي وهن مس ّ وإجن،ّ

ر ٌحطخن خنَّـهنىحّ هي مضمسحم يس معخيمس وإذخكمسهبمس جن احممئجييط وهن ّ هن ً ً. 
هيمك هلمسل امغخنمئيش مبمي احمحي  :رمخ اهللا ّوحم

دثً،ثاّ مثلَإذا رسمت رة ـ   ٌك صورةِ  ذهنُ  مسع ؠ ّألن احممهمي من اهبهن
ثلثُ علم  ـاحمخمء حض احمُّـمن س هذا العلم،ّك بهذا ا ُ و ٌ وهو تصور،ّصور باّ ّ 

ٌرد تبعّ س ً جزما واعتقاداُ ال  مسحطمس وال هبجيمبمس،ً يس إمظ ً وال هن ً. 
ثلث بهت إ زوايا ا ذا ت ِو ّ َ دث،ّ ا أيضا صورةُ   ٌ ً و أيضا من ،ِك  ذهنً

صور ِا جردّ يس معخيمس وال إذخكمسهبمسّ ا ً احمُّـي ال هن ً. 
ذا رسمت خطا أفقي ّو ً ّ َا وفوقَ ّه خطا عموديً ً دثّ  ، ُا مقاطعا  ً تان قائمتانً  ، زاو

تقش زاو  ذهنُ صورةُفت ط وا ِ ا صور و من ،كّ ِا جردّ ِ ا  ً. أيضاّ
ذا أردت ر اخلهنمك  ب القائمتَ أن تقارنَو ّ مضمهَّـ حطخن ديّاألملحيّ  ّ واحممههي

  
يع) ١(  .٧ص: ّجنمئهنىح امغمي
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موع ،احمُّـي هنحيمسجكمه ثلثِو سأل،ّ زوايا ا ان؟:كِ  نفسُ ف ساو   . هل هما م
ت ذحم: ملمثن هلميهش ىطم وحطُّـخك مض مسوهنمسن مل حط ّ وإال،مهمس جن  حتخي مضمهَّـم مظ

شك دثو هما،  ساو سبةٌ عندك صورةُ   نهماِ ل ساوي ب صور و من ، ال ِا ّ 
جرد ِا  ً. أيضاّ

هماَفإذا برهنت ساو صل،   ك حالةُ  لحاالتٌ مغايرةٌ جديدةٌ  سابقةِ   ، ا
رات احم :أي خن حيمسدٌحس هنخي ملمبهئمس جعىطمّ احم ع أو مضمهَّـجنٌ واخك هل  . مضمسحم

طابقةُو إدراك سبةِك  لواقعِ ال ستلزمِ  مِ ا فسِ  نِ ا ذ ها ِها وتصديقِ و
طابقة مش مضمبمئهئمس حطُّـخك احممئجييط وحتخي ؛با ل واحممئ هي ع وامغ ر امغ ّ إذ مضمهَّـ حطخن

مسحطمس أو هبجيمبمس مش حض اخلمسرج إمظ ع احممئ هل ًمض ً. 
الة طابقةُ صورة:أيـ  ُوهذه ا لواقعِ ا َ ال تعقلت،ِ  تّ س ـ ها َها وأدر ّ ال 

صديق ر:  أو ملحي،با ٌحطخن  . ومعخيٌ جنمه إذخكمسنّ
مسدر حقهتال ر: ومنمئمس هن خنَّـهنىح من حطخن ل احم ٌمغمس هبحي ّ ّهنمهمئ أن هئُّـا  مل، جنمه معخيّ

خنَّـهنىح جنِّـجمهس ٌاحم ر واحلخيّ خن ؟،ّ جن مقمبئمك مهمس احم مسجك   ملخيمبيش معخيهيمئمس مض
اب خض مب احممهميّإن حطحي: اجل خنَّـهنىح هلمسجكيسّ احلخن ر واحم خن ٌإجل احم  حمميحلجممش، ملال ُّ

ر حطخنَّـهنىح خن ٌاحم ر،ّ خنَّـهنىح حطخن ٌ وال احم مب احمخيميهيمش إجل احق؛ّ  ومعِّـف، ٍ وملمهٍ هبجهحف حطحي
ٍملمثن جم وامعَّـ ّ مسم ال هنخنَّـق خكجف اآلجغِّـ؛ إذ االحق خلحف احمجيمه وخلحف ّ  جن منُّـه األهل

:  ملمثذا هلميمئمس،حق واحمجيمه واحلِّـف خلحف اال، واحمجيمه خلحف االحق وخلحف احلِّـف،احلِّـف
ر خنَّـهنىح حطخن ٌاحم مس جن جعىط،ٌ جنمه معخيّ مئمسه جنِّـجم ً وملِّـ هيمك ،مكئّ ن أمعَّـ احمحي  حمىطم أن هنخي

ر واحلخي جعىطءا وامعَّـا ال جعىط،ًجعىطءا حض اآلجغِّـ خن ن احم ً ومن خصمسل، ملالمضَّـ أن هنخي ً ّ  .مكئّ
مسل لمعمك: ّوهبحيِّـمض إجل األذمنمسن مضهي ان جنيس احممئمسجكىح، ملال : هبحي مسن من احلمب  اإلهب

ٌ جنِّـجمهسّأهبهبمهمئ  ان:  مض هبمهمئ،جعىطئمك جن ّ مسن معمب  . وجنمس هب ملمب جمُّـحم. هبمسجكىحٌاإلهب
ر، خلمسهنمش األجنِّـ حطمسرة ًوخكجف منُّـا ملمسحممهمي جممي حطخن ّ را حصِّـداّ ن حطخن ً هنخي ًّ  وأجغِّـى ،ّ

ِّـد  ر امغ خن هيمبمبىط مضمبمئهئمس حقهيمبمئمس احم يس معخيمس وجعىطجنمس، وحممي را هن ّحطخن ّّ ًّ راًً ًحطخن ّ 
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ر جنيس احلخي  خن  .ًحطخنَّـهنحيمسّواحم

ستلزمٌراكّألنها إد فسَ تصديقُ  نِ ا ذ ء؛هاَ و ل سمية   ِ ي ال ِ الزمِ باسمً ه ا
خف امغخنمئيش . عنهينفك ر واحلخي الزجنمس وجنميىطوجنمس  رمخ اهللاّاخك خن ًاحم ً هس .ّ  وحمخي مض

هس ّ وإن جممئ، هنهيخي جعمه أمعَّـمهمس خكمك اآلجغِّـّاحلخي اخلمسرجع ّمس هبهيمبىط مضمبمئهئمس مض
ميمب احممهحيلك مهميهئمس مقمبئمكّاحم  . وهب

دراكُ إدراك،إذن ثلث، و ُ زوايا ا دراكّ ، و زاو القائمت سبةُ ا ساويِ    ال
نهما،  ٌتصوراتها ب ردةّ  ٌ بعّ مُ ال ي خنَّـهنىح. وتصديقٌها ح  حمَّـى  ملمسحلخي واحم

مس جمُّـحم خي جنمهمئ،ّامغخنمئيش جنمفادملمسن، وحممب خنَّـهنىح جنمهمئ آجغِّـ،ً مض حممي  .ً وحممي
ساوي صحيحُا إدراكّأم ٌ أن هذا ال لحقيقةٌ مطابقٌ واقعّ رِ  نفسِ   فهو ،ِ األ

ت،ٌتصديق ك إذا أدر ذ سبةَ و َ أن ال لواقعٍ مطابقةُ غِ  اّ  ُ فهذا اإلدراك،ِ 
حط.ٌتصديق مش مظ ن احممئ خنَّـهنىح أن حطخي ن حقمي،ّمبمش ملال هنحنمفط مضمسحم ًمبمش مض هلَّـ حطخي  خلحف ّ
اهليسٍجنهنمسمضحيمش حممئمس، حممي ّ ملمثهبمس إجن،ٌزهنَّـ هلمسئ:  جمحي حيحيمشّمس أن هبَّـرك أن ّ مش احمحيمبمسم إجل زهنَّـ جن ٌهب ّ 
مش اهليسٌومظمسمض  .ّمس أن هبَّـرك خكَّـم حتحيحيهئمسّ وإجن، حض احم
بيه   ت

كُ يظهر، ما َإذا الحظت صور:  َ أن ا ّ عٌها ألفاظ َ والعلمَ واإلدراكّ  ً 
ى العقلِ األشياءِ صورُحضور:  وهو،ٍواحد  . 

حنمك خكجف امغخنمئيش مضمتن احممهمي ال هنِّـادف ا ّأمقخي مضمهىغ امغ ّ رّ خن  .ّإلدراك واحم
ريّ مع حممبيط امغِّـاد جنهنميىح احممهمي: وملمب خض  مض امغِّـاد احممهمي،ّاحلمن : ومنّ احلخن

رة احمخمء حمَّـى احممهحي ر ؠ ِّـد،معمن ر امغ خن ّ ومن احم صديق ؛ّ ٌ أيضا تصورُفا ّ ً 
كن عهّو خكهئمس، ملهئ ٌ جنمئ والزمٌ هب مش وخكَّـم وهل ع احممئ ر وهل خن ٌتصورّ حم تبعّ س  ُ 

م ٍ وإذا جممسن جم وامعَّـ،هاَ وتصديقِفس اَ وقناعةَا را ملميمسذا حقهي ّ ّ جنمئهئمس حطخن ً ّ
  

مس احمجيمبمسيض: ّجنمئهنىح امغجهجيِّـ، حطمهميمبىح:  اهبجهِّـ)١(   .٤:  معمسمقمبمش١٤ص: احمحنمبهي خلالم ر
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را واآلجغِّـ حطخنَّـهنحيمس؟ ًأمعَّـمهمس حطخن ً حمّ  : منُّـا جنمس أجعمسب خكميمب مضحي
ن ميِما ألجلّو صورِ ا ِ ب ا جردّ تبعَ غ: أي ـّ ا س مِ ا لح و ـ  ِ 
صور ِا تبعّ س ، سِ ا ُولّ األُ  ًتصورا ّ ٌ ألنه تصورّ ّ ضّ ردٌ ساذجٌ   ٌ  ،ّ خك جم هلمبَّـّ

يس معخيمس ء جنمه وال هن ّ وحممبيط حصِّـدا خك امغمسدة،ًال  ً ٌ معمبلك إن احممهمي جممي حصِّـد؛ّ ّ ّ  خك ّ
ستحق. ّامغمسدة صور ِ لفظَ إطالقف ِا ردا من ّ ً عليه  ا ُ، وسٍ قيدّ  ًتصديقاّ ا

تبع س ُألنه  مّ صديقَ ا ء؛ كما قلناَ وا ل سمية   ِ  مغمس ٌ منُّـا حطخيِّـار.ِه الزمِ باسمً
ىح ر،حق خن خنَّـهنىح حممبيط الزجنمس حممي ّ وهلَّـ مضمبمئمس أن احم ً ّ ّ جممس أن احممئمسجكىح خكمك ، مض من خكمبمئ،ّ

ان وحممبيط الزجنمس حم  .ًاحلمب
صور: ا إذا قيلّأم ُا طلقّ ساوق: بهُما يرادّ فإنُ ا   فيعم،َ واإلدراكَ العلمُ ما 

ن صور ر مضمسمغ: أي،ّ ا خن ّ إذا هلمبَّـ احم صورهنميىح ملحفاد جنمئ جنمس هنحنهي ّ َا جردّ َ ا  عن ّ
م صور،ِا َ وا تبعّ س مَ ا لح صديق( ِ  ر امغهنميىح جنمس  )ا خن ّملحفاد جن احم

يس معخيمس أو ال مسوق احممهمي واإلدراك أخك جن أن هن ًهن ّ. 
 ؠءّؠ ؟ؠ   

هيمئمس احممهمي خض ّهل رّ احلخن ٍإجل حطخن ر من إدراك ّإن ا:  وهلميمئمس،ٍ وحطخنَّـهنىحّ خن ّحم
يس معخيمس وال إذخكمسهبمس ًامغجيمسمنمب ومن ال هن مسن حصِّـدا خك ،ً م اإلهب ً جممثدراجممئمس مغجيهئ ّ

خنَّـهنىح من إدراك ده، واحم ده حض اخلمسرج أو خكَّـم وجع جع يس معخيمس ٌاحلخي مض ً هن
ع احممهميًمسالزجن ر، واحممهمي إدراك، حممئ هيمئمسه إجل حطخن ٍ وحمُّـا هل ّ  ، وجمالمهمس إدراك، وحطخنَّـهنىحّ

  
حقق) ١( صديق هو خالصة آراء ا يان عن مع ا ف ّهذا ا ه ير تعر  من الفالسفة، و

تأ رسالة  و صدر ا م، وقد وضع ا س  اإلشارات بأنه تصور معه ح رئ شيخ ا ًا ّ ٌ ّ ّ

قيقه، سماها  ّضافية   صديقً صور وا شكك وأوهام ّرسالة ا ّ، فلتذهب خياالت ا

اح  ر غالط أدراج ا سبب... ا واضح  ر ا سائل وقد جعلوا هذا األ تهم من ا شكي  
بتدئ ستعصية  ا صة ا   .العو
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ر إدراكّنأ: خلمسهنمش األجنِّـ خن ٌ احم خنَّـهنىح إدراكّ يس معخيمس واحم ٌ ال هن مهً مش حض ٌىحّمي جن  حمميمئ

خنَّـهنىح أو خكَّـجن ،ّمبمش دون اجلهيميمش اإلهبحنمسئّهنمشاجلهيميمش اخلخف  وال ،ملمبهئمس إذ ال جنمهمئ حممي
د جغمسرجع منمي ذحم حض خصمي إن مقمسء اهللا.  حطهنمسمضحي أو ال حطهنمسمضحيّوجع ّوحقمب ّ. 

خنَّـهنىح مضمسالؠهنالح رد احم منمي أن جن ّجن منمئمس هن مش اخلخف من إد:ّ  ّهنمشراك احممئ
هئمس،  اهليس أو خكَّـم جنهنمسمضحي هئمس حممي ل خكمئَّـ احلخي مضهيهنمسمضحي هي ع وامغ احمحيمسئهيمش مضمك امغ

خكهئمس مش أو ال وهل ع احممئ هل يس إذخكمسهبمس جن احممئجييط وحطخنَّـهنحيمس ،ومنُّـا اإلدراك حم ً هن ً
مييش خك إذخكمسن احممئجييط مضمسحلخي ٌ ألن إذخكمسهنمس مض الزم؛خي خنَّـهنىح مضمسالؠهنالح ّ  حممي

خكهئمسإدراك:  أخكمئ،ّامغمئهنحي مش أو خكَّـم وهل ع احممئ ّ جنيس أن امغخنمئيش، وهل  رمخ اهللا ّ
لّجمِّـ خنَّـهنىح إدراكإ( :ر احمحي ٌن احم هيمبمشّ ميىطم حطخنَّـهنىح احممئجييط وإذخكمسهنمس حط  حمميخمء ً هن

خنَّـهنىح حض امغمئهنىح مض من حطخنَّـهنىح) مضمسحق الزجن يٌومن هبُّـا امغمهمئ حممبيط جن احم  .ّ حمٰه
خنَّـهنىح امغخنهنميمي خكميمب حض امغمئهنىح من إدراك ،إذن ع احم عال أو وهل   وهل

ل، ومن خلحف إذخكمسن احممئجييط ومعخيهيهئمس هي ع وامغ مش احمحيمسئهيمش مضمك امغ ّ ملمثن ،احممئ
لتصديق:  رمخ اهللا وحمُّـا هلمسل، حمٌإذخكمسهنمس الزم س  وردّ إالِل ُ يتعلقٌ واحدٌ    به وهوّ

ملةإدراك  سبة  ا مِّة اِال خنَّـهنىح ِ عند ا ن احمالزم حممي ها ِ بمطابقتُواإلذ
رة : أي،ومنُّـه احلمسحممش: ً آهبجيمسّ جنيس أهب جممسن هلَّـ هلمسل؛هاِ مطابقتِ أو عدمِلواقع  ؠ

اهليس احم حطمهحي هيّامغهنمسمضحيمش حممي هئمس من احم حط هئمس وأدرجم خنَّـهنىحّمي  ومن خكمك جنمس  مضمسحم
خنَّـهنىح احمُّـي هنميىطم جنمئ إذخكمسن احممئجييط وحطخنَّـهنحيهئمس  .ذجمِّـهبمس جن جنمهمئ احم

مسرة أجغِّـى مك: مضمه خنَّـهنىح خكجف جنمهمئمبمك جنخنهنمي  :هنهنميىح احم
اهليس أو خكَّـم امغهنمسمضحيمش إدراك:أحلمهق مش حممي  ّؠهنالمع ومن امغمهمئ اال، جنهنمسمضحيمش احممئ

مههي حض امغمئهنىح  .امغ
يً جنمهمئ:ثقففغام مههيمي احمجيالحقجيمش ومنٌّ حمٰه ميىطم حطخنَّـهنىح احممئجييط ٌإدراك:  احق  هن

  
مسب٥٢ص: اهبجهِّـ) ١(  . جن منُّـا احمخي
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ّ وهلَّـ هنمهخف خكمئ مضمسحلخي،وإذخكمسهنمس ُ. 
ر حض خكمي ٌومنُّـا امغمهمئ الزم خن خنَّـهنىح احمُّـي اهبحي احممهمي إحممب وإجل احم ّ حممي

مييش خكمئ وحممبيط خكمبمئ،هنىحامغمئ مئ حمُّـحم وال ختمييغ مضمبمئهئمس وجضمهميهئمس مقمبئمس ، ومن خي ً مل ّ
مسئمك جغمسجكئمش،ًوامعَّـا ّ ملمثن ذحم هنهتدي إجل هب ّ. 

مش حض ،وخكجف منُّـا خنَّـهنىح حض اؠهنالح امغمئهنىح من احممئ مهميىح مض احم رد احمُّـي هن ّ ملمسمغ
هئمس، ومضمهَّـ احلخي مضمتّهنمشاجلهيميمش اخلخف اهليس أو خكَّـم جنهنمسمضحي هئمس حممي معَّـمهمس  خكمئَّـ احلخي مضهيهنمسمضحي

هئمس مش أو خكَّـم جنهنمسمضحي  .حطُّـخك احممئجييط مضهيهنمسمضحيمش حطمي احممئ
صور ُوأما ا ّ ُ فيتعلقّ عةِ بأحدّ ورِ أر   :  أ

فرد .١ ّ احمخيميهيمش إجنمس ،حض خكمي احممئ .)أداة (ٍ وحرف،)مة( ٍ، وفعلٍ من اسمُا
هي حض امغمئهنىح مضمسمغجيِّـد، . مس معِّـفّ وإجن،ّ وإجنمس ملمه،احق المظمش حط مسجنهئمس احم ّومن مضمتهل

ف مهِّـض حم امغخنمئيشومن جنمس حق ّ هن مهَّـدة؛ ملحفى ّ مسجن امغ مب احمميجيىس إجل أهل  ّخكمئَّـ حطحي
 أداة، مضمسؠهنالح امغمئمسجكحيمش، واحمخيميهيمش من احمجيمه مضمسؠهنالح ؛ احق؛ّأن امغجيِّـد جمميهيمش

مسة، واالحق حمجيىس ٍ جنمهمكً خكجف جنمهمئٌّ دالٌاحممئ ف ، حض هبجيّ  واألداة من احلِّـف، وحق
مسم امغجيِّـد حض خصمي إن مقمسء اهللا  .ّهنمتجح حطجيخنمب أهل

سبة .٢ شك  اُال مش حض اخلخف أو .هاِم فيها أو توه عند ا  إذا جممسهبهش احممئ
جممش ل جنحنخي هي ع وامغ مش مضمك امغ جنمشًاحممئ من ر، ،ً أو جن خن ارد احم ّ جممسهبهش جن جن

خنَّـهنىح مسم احم من حض أهل ف هنمتجح مضمبمسن احمجيِّـق مضمك احمحن واحم  .ّوحق
مب ّمظ مسوي احمهنِّـملمك وهن ّ إن احمحن من حط حيىح إذأن ّ مش خكمئَّـ ٌخكمسنّهن  مضمسحممئ

مههئمسّاحمحن خنَّـهنىح،ّ ملمبهئمس أو خكمئَّـ حط ارد احم ن احمحن جن جن خنَّـهنىح؛ّ حمُّـا ال هنخي  ّ ألن احم
اهليس أو خكَّـم امغهنمسمضحيمش مش حض احم مسوى ،من إدراك امغهنمسمضحيمش حمميمئ ّ وحض معمسحممش احمحن هن

ِ، كتصورَحيث ال تصديقاحمهنِّـملمسن  سبةّ رِنا ل سك إ ا :  عندما يقالً، مثالِخّ ا
ر مش إجن.سكون ُخّا جممشّ واحممئ جنمشّ وإجن،ٌمس جنحنخي من خيمئ ،ٌمس جن د احم هي وجع  مضمتن إل

مش  مش % ١٠مضمئ دمنمس مضمئ هي خكَّـم وجع  وجن ،جنيس حطِّـجعمبمي أمعَّـ احمهنِّـملمك% ٩٠وإل
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مش حض اخلخف حطمسجنمش مي أن احممئ ا ٌاحم ت خكميمبهئمسّّ خي ر ٌ وداجغميمش،ّ هنخنمي احم خن ّ حض احم

هئمس حم اهليس وخكَّـم جنهنمسمضحي هئمس حممي مسر جنهنمسمضحي  .مضمسخك
سبة .٣ شاء ُال رِ اإل ورِإ آخر... ٍ واستفهام وتمنٍ ونٍ من أ شائيِ األ  ةّ اإل

مش ٍاحم حطَّـل خكجف هب ٍ حطمسجنمشٍ معمسدمظمشّ ت خكميمبهئمسّ خي ّ أهنمس ال واهليس خسمس وراء إهبحنمسء ّ إال، إل احم
ميجيىس هبمس ِّـد احم حيىح مضهي ، مض حط ّامغمئحنئ جم حطهنمسمضحي أو ال حطهنمسمضحي وحقمبمتجح حطجيخنمب ذحم . ّّ

 .هللاّحض خصمي إن مقمسء ا
ا وراءَال ال واقع: وخسُّـا هلمسل م، فال مطابقَ  لواقع خارجَ ا م، َ فيها   ا

ن َّ اؠهنالمعَفال تصديق ي، احلخي: أيَوال إذ خنَّـهنىح احمميٰه  .ّ ومن احم
ب .٤ ر ُا اقصّ ضافُ ا ضافِ  هِ وا يهخلالم زهنَّـ، :  جن إ ش ضافِوا  ِ با

ّومن جنمس احطخن مضمسمغمنمسف ومح جنمه وصولجمِّـ حض خكمي احممئ ُ جممس ذ،مئمسهّ صفةِ وصلتِوا  ِه، وا
وصوف ملةَ من طرٍ واحد، وِوا طيِ ا باتِر إ آخ... ةّ ا ر ِا

اقصةّ  ال ال ِ ا
تبع ُ تصورُس ناًها تصديقا وّ  ً.ذ

حممئمس ٌ جنِّـجمهسخلالم زهنَّـ: ملحي مٌ هبمسهليعّ ريٌ وجنمهمي ٌّ حطخن يس حطخنَّـهنحيمس مضمسمغمهمئ ّ ً ال هن
ع ؛ّهنالمعؠاال مش احمحيمسئهيمش مضمك امغ ت احممئ خي مض خنَّـهنىح هبِّـهنَّـ أن هب ّ ألهبمس حض احم

ل حمخيمئ هي هبمسن جممسمغجيِّـد جممس هلمسل ّوامغ مبَّـهئمس جنمئَّـحصمسن ملمبخي حض  رمخ اهللا  احمحنهئمبَّـ احمخنَّـرّاحم
مسجنمش واحممئمسهلخنمش ل حض جنحيمسم احمجيِّـق مضمك اجلهيميمش احم مش حض اجلهيميمش : ّمعميحيمست األؠ ّإن احممئ

مش ع جنمئَّـجنمك، ملهئمس جنجيِّـد: هنمهمئّمبمش اهبَّـجنمسجعٌاحممئمسهلخنمش هب ٌ أن امغ ٌ جنِّـجمهسّ مك ّ  جن جمميهي
مش جعَّـ مضمبمئهئمس هب حممئمسٌ هلمسئهيمشٌال حط يس حطخنَّـهنحيمس وإذخكمسهبمس، ملجي هل ً جم حط إن جممسهبهش احمحنهييط : ً

مشًجكمسحممهمش د، هب جع ّ ال حطجيمبَّـ حطخنَّـهنحيمس وإذخكمسهبمس، وحمخيمئمس حم معُّـملمئمس أداة ٌ هبمسهلخنمشٌ ملمسحممئهئمسر جن ً ً
ًمش حطمسجنمش، جممسهبهش احممئاحمحنهييط جكمسحممهمش: احمحلط وهلميمئمس يس حطخنَّـهنحيمس وإذخكمسهبمسّ ً حط ً. 

طّأوخسملمسجلهيميمش إذا جممسهبهش حض  رهنمسٍمس أداة  جنمس حطخن ً جممسهبهش جنمهمي ًّ ، وإذا معُّـملمئمس ّ
  

مسهبمبمش) ١( ل، احلميحيمش احم  .٨٨ص: دروس حض خكمي األؠ
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جنمس حطخنَّـهنحيمبمس ًاألداة جممسهبهش جنمهمي ْن َو:  تعاِف قو: رمخ اهللا ّوخسُّـا هلمسل امغخنمئيش. ًّ
ِعدوا نعمة ا  َ َ ْ ِ ُ َصوهاَال َ ُ ْ ط)٣٤: إمضِّـامنمب( ُ َتعدوا نعمة( ُ ا مش) اهللاِّ  ٌ هب

زاءّ تصوريٌمعلوم ملهئ ،ٌهبمسهلخنمش مس ً أيضاّ تصوريٌ معلوم)صوهاُال ( ُ، وا  وحممب
جنمك حطخنَّـهنحيمب ن .مكّجنمهمي نا معلوم تصورّو ّما  ك ّ ًجزاء ّ ألنهما وقعا كذ

ملة طا  ا ِو طيً جكمس.ةّ ا ً ملمثن حس هنحيمهمس جعىطاء و ٍ جممسن جم وامعَّـ،ً ًجنمس  جنمئهئمس جنمهميّ
مش ًحطخنَّـهنحيمبمس وهب ً ً حطمسجنمشّ اهليس أو ال حطهنمسمضحيّ إجنّ ال:  وحمُّـا هلمسل؛مس حطهنمسمضىح احم  ،هماِ ف أنفسّو

يس معخيمس وإذخكمسهبمسٌوالها  منهما معلوم تصدي ً هن  ٌ معلوم اهللاَِنعمة :ُوقو .ً
ضافّتصوري موعٌ  ملةُ، و  .ّ تصديٌ معلومِ ا

ؠ ءآ  
صديقُينقسم ، ، وظنٍ يق: قسم إُ ا من  ّوال هنمئحي إحممبهئمس وإجل احمحن واحم

ر خن مسم احم من جن أهل ّألن احمحن واحم ّ مب،ّ حي  ، حمميحلجممشٌهلمسجكيسـ  جممس هلميمئمس  ـ واحم
مش أو خكَّـجنهئمس ع احممئ خنَّـهنىح من حطِّـجعمبمي وهل مش احمحيمبمسم إجل زهنَّـ. واحم  ٍملمثذا أدرجمهش هب

ال ع احمحيمبمسم أو: أي،َّ ملمثجنمس أن جضىطم مضمتمعَّـ احمهنِّـملمك،ًجن خن حم احممبحيمك ، خكَّـجن وهل  ملمب
هيميهئمس جنمهمس،ألمعَّـمهمس ً وإجنمس حت مسوهنمش،ّ مش احمهنِّـملمك جن ْ وإن ،ّ ملهئ مقً ملمثن جممسهبهش هب

مش مش احمحيمبمسم راجع خنَّـهنىحٌ ومن داجغ،ٌّ ملهئ حكًجممسهبهش هب مسم احم  وإن جممسهبهش ، حض أهل
معمش ع احمهنِّـف اآلجغِّـ ملهئ ومنًجنِّـجع هنىط وهل مسم اجلهئ،ٌ جنيس جض  . ومن جن أهل

خنَّـهنىح : حمُّـا هلمسل هيمكهنمئحي احم صديقّ وحكٍهنحيمك: إجل هل َ ألن ا  ِ أحدُ هو ترجيحّ
وقوعِ، اَطر الوقوعُ وهما ا ن الطرفً سواء،ُ وا تمال أو الُ اآلخرُ   ً.  

جيحفإن ن هذا ال ً بتاِ اآلخرِ الطرفِ مع ن احتمالُ  ق: فهوً جعىطجنمس : أيّ  .ُا
 . إن مقمسء اهللامسّ هبحنحف إحممبهئمس حض خصميهئٌوحم اؠهنالمعمست

ن ن  ًضعيفا،  حض احمهنِّـف اآلجغِّـ ِ االحتمالِمع وجود حطِّـجعمبمي أمعَّـ احمهنِّـملمك و

 .ّفهو الظن
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كُوتوضيح ا من األخبارِ  نفسَك إذا عرضتّنأ:  ذ ، ٌ زهنَّـ: هبًك خ  هلمسئ

ن  خي لو عن إحدى حاالتأو امغِّـهنهي جن عٍفأنت ال    : أر
وّا أنّإم ًطرفا واحدا منهّ إال ُزّك ال  َ إما وقوع:ً ت هِ وقوعَ أو عدمِ اّ  جم

خيمئ حض امغِّـهنهي مش احمحيمبمسم إجل زهنَّـ وخكَّـم احم مك ال ،هب ع إمعَّـى احممئ ز وهل ّ معمبلك جض
ع مضمسمغمهمئ األخك هل ما أن  ،ّاحم ُو تمل َزّوّ   ً.هما معاَالطرف و

ُولواأل ع :أي ّ ع واحمالوهل هل ع أمعَّـ احمهنِّـملمك احم هنىط وهل ق جض   .هو ا
ا  زـ وا و لو ؛ٌ وومنٌّ ومقٌّحك ٍر صوُ ثالثـ ف  الطرُوهو   :ّألنه ال 

ساوى الطرفانأن ّإما  ع  ِ  االحتمالِي هل ع وخكَّـم احم هل جاحم هما  ُ أحدَحأو ي
س .اآلخر ساوى الطرفان فهو ا شفإن   .ّك با

ن ترجح َو راجح،هماُ أحدّ ن ا ضمونُ فإن  ي الظنه فهو َ ووقوعِ اَ   ا
صديقِو من أقسامه ن اخلخف ؛ ا الف جنمس إذا حس هنمفجعمي جنمنهي ّ مض حطِّـجعمي احمهنِّـف ،ّمض

من جممس هلمسل راجح: اآلجغِّـ ملهئ احم ن ا ن  خيمئ حض  َر اآلخَ الطرفُو جممفجعمبمي احم
وهمفهو امغِّـهنهي  ي هو من أقسامُا هلِ ا  .ّ الظنُ وهو عكس،ِ ا

االتُفتكون سةُ ا عا وال خا َ أر اً مسم ؛مبميومنُّـا حممبيط مضخن.   من جن أهل ّ ألن احم
مسم احممهمي ر جن أهل خن ر، واحم خن ّاحم ؟ هبمه إن جممسن ،ّ مسم اجلهئ ن جن أهل ْ ملخيمبيش هنخي

من حممبيط جن اجلهئ  ريّجنِّـاده أن احم خن ّاحم خنَّـهنحي،ّ يس ّ مض جن اجلهئ احم  احمُّـي ال هن
مبمي، ٌمعخيمس وإذخكمسهبمس ملهئ ؠ ً هب جمُّـحم ال خيِّـجع خك احممهمي ّ إال ً ريَّأن جم خن ّاحم ّ. 

ُإن جممسن جنِّـاده جن اجلهئ : واحلمسؠ مسجنـْ من جن أهل  ـ ّ احمُّـي زخك أن احم
ري امغحيمسمض حمميمهمي  خن َّاجلهئ احم ّ ريَ خن ّاحم مسم ؛ّ، ملهئ خلحف حطمسمّ من جن أهل ّ ألن احم

رياحممهمي  خن ّاحم خنَّـهنحي،ّ مسرحط حطمسجنمشّ وإن جممسن جنِّـاده اجلهئ احم ّ وخكميمب ملالمضَّـ جن ،ّ ملمه
خنَّـهنىح مسب ،حطحيمبمبَّـ اجلهئ مضمسحم مسرة احمخي مبمي خك مسم (إجل  وحطخن من احمُّـي من جن أهل احم

خنَّـهنحي ري ال اجلهئ ّاجلهئ احم خن ّاحم ن احلمسالت أرمضمهمس ،ّ ومن خكخييط احمجه،ّ خي ً مل
مش خسمس  .)وال جغمسجن
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ق .١ َصدقُ وهو أن ت:ُا هب ا ِ بمضمونّ اء جممسن جنمنهي ع أو ًحق هل  احم
ع تمل احمالوهل تملِ بعدمَقّصدُ أو ت،َه كذبَوال  ُصدقُك تّنإ : أي،َه صدقَه وال  ّ 
و زمِبه   صديقَ وهو أ قس. ا  . ا

ّخكِّـف امغخنمئيش ن اجلهئ امغِّـجمهس  رمخ اهللا ّ ، ملمبخي ّاحممبحيمك حض امغ مضمسمغمهمئ األخك ّ
ً وحمخيمئ ذجمِّـ حض احلمسمقمبمش اؠهنالمعمس آجغِّـ حمميمبحيمك ومن،ًهنحيمبمئمس مسملمش : ّ خنَّـهنىح اجلمسزم مضمث احم

اهليس ال خك حطحيميمبَّـ  وخكجف .ّ احممبحيمك مضمسمغمهمئ األجغيع ومن، مض خك دحممبٍهلمبَّـ امغهنمسمضحيمش حممي
خنَّـهنىح اجلمسزم جنحنمفك ّ مضمك احممبحيمك مضمسمغمهمئ األخك واحممبحيمك مضمسمغمهمئ األجغيع، ٌمنُّـا ملمسحم ّ

ٌاحممبحيمك مضمسمغمهمئ األجغيع مضمسؠهنالمعهئ جنحيمبَّـ: خلمسهنمش األجنِّـ ّ اهليس ال خك ّ  مضمسمغهنمسمضحيمش مضمسحم
ن امغِّـاد جن احممبحيمك مضمسمغمهمئ األخك اء: ّحطحيميمبَّـ، ملمبخي خنَّـهنىح اجلمسزم حق اهليس  جكمسمضىح احمًاحم

ن اجلهئ امغِّـجمهس هنحيمبمئمس مضمسمغمهمئ األخك ألهب حطخنَّـهنىح،أم ال ٌ وحمُّـا هنخي ّ ّ ً  جن دون ٌ جعمسزمّ
اهليس  .هلمبَّـ امغهنمسمضحيمش حممي

ٌحض اجلهئ امغِّـجمهس جن أهب جغمسرج رمخ اهللا ّ خكجف جنمس ذجمِّـه امغخنمئيشٌومنُّـا وارد ّ  خك ّ
را وحطخنَّـهنحيمس ًاحممهمي حطخن ً مي،ّ حم حض اخسمسجنىعٌ ومن وا  جن جنمهمئمسه ّومن أجغيع:  جن هل

اء جممسن خك ّر حض امغ ألنامغُّـجم اهليس حق خنَّـهنىح اجلمسزم امغهنمسمضىح حممي د مض احم ً امغحيخن
ِّـج اجلهئ  أو الٍحطحيميمبَّـ ر حض امغ مضمسمغهنمسمضحيمش حض احلمسمقمبمش حممب ّ ملحيمبَّـ احممبحيمك امغُّـجم

مسم احممهمي،ّامغِّـجمهس  ملال ،ً مض هنِّـاه جنحيمسمضال حم حطحيمسمض امغميخيمش وخكَّـجنهئمس،ّ ألهب ال هنِّـاه جن أهل
خنَّـهنىح ن داجغال حض احم مسم احممهميّإال  و،ًهنخي  .حمخيمسن جن أهل

خن اءمن ّاحممبحيمك مضمسمغمهمئ األخك : ّوامغ خنَّـهنىح اجلمسزم جنهنميحيمس حق ًمن احم  جكمسمضىح ً
اهليس اهليس )جممس ذجمِّـه حض امغ( ؟أم ال احم خنَّـهنىح اجلمسزم امغهنمسمضىح حممي جممس ذجمِّـه حض (، أم من احم

  
لواقع ال عن ، آخر  اصطالحهمًليق معو) ١( طابق  ازم ا صديق ا  وهو خصوص ا

ذكور  اّتقليد، وهو أخص طابق ّ؛ ألن من معناه ا ازم ا صديق ا قصود به ا  ا
ن عن تقليد أو ال   .ٍلواقع، سواء 
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 ).احلمسمقمبمش؟

مسم احممهمي،ّول هلميمئمس مضمسألإن مسين ملال ْ وإن هلميمئمس مضمس،ّ جممسن اجلهئ امغِّـجمهس جن أهل حم
مسجن ن جن أهل مسر امغخنمئيش،هنخي هِّ ومن مص ّ هلَّـس  مبميّول واأل،ّ  وجنمس ، من احمخن

اهليس أم  اء جكمسمضىح احم خنَّـهنىح اجلمسزم حق ًذجمِّـه خلحف حطمسم؛ ألن احممبحيمك مضمسمغمهمئ األخك من احم ّ َّّ
حيَّـ أن هنحيمبمئ جنهنمسمضىح ٌال، واجلمسمن مضمسجلهئ امغِّـجمهس هنمه ّ ن اجلهئ امغِّـجمهس ّ اهليس ملمبخي ّ حممي

خنَّـهنىح،ّاألخكجن احممبحيمك مضمسمغمهمئ  مسم احممهمي واحم ن جن أهل  ومنُّـا احمُّـي ذجمِّـهبمسه ، وهنخي
مسم اجلهئرمخ اهللا ّهلَّـ ذجمِّـه امغخنمئيش لك خكمئ جنجيخنال حض أهل ف هنمتجح احم ً وحق ّ. 

ضمونَحّ وهو أن ترج:ّنظال .٢ زَ أو عدمِ اَ  و  اآلخر، ِ الطرفِه مع 
صديق   .وهو أد قس ا

وهم.٣ تمل:ُا ضمونَ وهو أن    . اآلخرِ الطرفِه مع ترجيحَ أو عدمِ اَ 
شك .٤ ساوى احتمال:ا وقوعُ وهو أن ي  . العدمُ واحتمالِ ا
بيه   ت

مُرفيع رانَمّا تقدّ    : أ
ُولاأل وهمنأ: ّ شكَ ا سا من أقسام وا صديقِ ل هلِ بل هما من أقسامِ ا   . ا

ريإن جممسن جنِّـاده اجلهئ  خن ّاحم مسم احممهميّ ري  ملهئمس جن أهل خن ّاحم ، وجنمس ذجمِّـهبمسه ّ
خنَّـهنحي ّحض اجلهئ امغِّـجمهس جيِّـي منمئمس أهنمنمس، وإن جممسن جنِّـاده اجلهئ احم ً ً ملهئمس جنمئ معحيمس، ّ ّ

 .ّوجمالجن حطمسم
ا وهم الظنّنأ: وا ً إذا جممسن أمعَّـ احمهنِّـملمك حكمئمس :مضهيمهمئ ؛تعاكسانيً دائما َ وا ّ

ًجممسن اآلجغِّـ ومهمس، وإذا جممسن ومهمس جممسن اآلجغِّـ حكمئمس ً ّفإنك إذا توه .ًّ ضمونَمتّ ِ  اَ 
ذا كنتِ بعدمفأنت تظن ُ تتوهمَه، و   الظنُه، فيكونِ بمضمونّه فإنك تظنَ عدمّ

لطرفِحدأل ِ الطرف توهما  ً  . اآلخرّ
  

مسب٧٠حض ص) ١( هس منُّـا احمخي  . مع



مسب امغمئهنىح................................................................................... ٦٢ ح جم  ١ج ـ  

 

 
 

ءآ ؠ  
ّمضمهَّـجنمس مضمك امغخنمئيش مهميىح جمَِمض  رمخ اهللاّ ٌّ هن خنَّـهنىحّ ر واحم خن مسم ،ّ جن احم ّ ومضمك أهل

ع حض مضمبمسن اجلهئ خنَّـهنىح،  مسجناحم مش مضمبمئ ومضمك احممهمي، وأهل ّ ملمتملمسد مضمتن ، وحض مضمبمسن احممئ
ان أهب  وحمُّـا ال ، احممهميّمبمش حم هلمسمضميَاجلهئ خكَّـم احممهمي حض جن مب ِّـ أو حممي ّهنحيمسل حممي

مهَّـاده حمميمهميّ؛ حممهَّـم هلمسمضميمبجعمسمن  . واحق
خنيش مضمسمغميخيمشَ حض جن،ٍملمسحممهمي جنميخيمش، وجنحيمسمضمي ومن اجلهئ خكَّـم جنميخيمش  ،َّ مقمتهب أن هن

س ا: وحمُّـا هلمسل مِ العلمَعدمّ إال ُهلل لعلمُن  االستعدادّ  نِ  م ُ وا ال  ، منهّ
َأن جنهنميىح جن ن خكمسمغمسّ هنمبيس أن هنخي ان اجلهئ،ً ال هن مست، هنخنَّـق خكميمب خكمئ  ، جممسحممئ

ان،واجلمسد مهميّمبمشحممبيط خسمس هلمسمضميّ حجمس منمس وخلحف،ِّـ واحل، واحلمب  ّ مض خكَّـم امغميخيمش حج،ّ احم
هس اؠهنالح خكميمسء. خنيش مضمسمغميخيمشّهن  . امغمبىطانمنُّـا مض

هس جنمس جعمسء خك أئهيّوأجن مبهشّمس مض الم مش أمن احم ا اجلهئ  خكميمبهئ احم هي ّملمثهن هل ّ
هيمك  :إجل هل

 .خكَّـم احممهمي: ّولاحمحي األ
مسين  .احممهمي احمُّـي حممبيط وراءه خكهي: احمحي احم

الم  خكمئَّـمنّحيمبحيّن احممهمي احلإ :أي يس خكهيال  خكميمبهئ احم ًمن احممهمي احمُّـي هن
مه احممههي الم هلمسل أجنحف امغهتجنمئمك؛ خكمئَّـمن جعهئٍ واحممهمي مضال خكهي،أو هن :  خكميمب احم

ًوآخم ضل ترضغى شقملق وضفم بو  وفطق ،لّ وأرصقضفه طو رصال،ّ صقضيطىطم جغقئه طو جغقل،ّ
ٍضغغقس أىساضق طو حىطقل صمور  شىل ّ وشظن احله، ضل محه اضعيطقب شىل آرائو، وضىل زور،ً

 .ك األحفقءّوذضه طف.. .أكىائو
  

مسر األئهيمش األجكهئمسر) ١( ار اجلمسجنمهمش حمَّـرر أجغ مسر األهب  .٥٧، ص٢ج: ّمض
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م أن اجلهئ إن  ّجممسن أجنِّـا خكَّـجنمبّجن امغمهمي ّ ألن احممهَّـجن،ًمس ملال هنهيخي أجغُّـهً ً حممبيط مقمبئمس ّ

الم وجنمس خكمئمسه،جم هنهتجغُّـ  ّ هنهتجغُّـ حج،ٌهب جن احممهمي احمُّـي ال واهليس حم هنهنمسمضحي  خكميمب احم
ا مضمسحممهميمسء إال هي ّحط ا جنمئهئّ اهليس حممب ّ مض جن اجلهئمسل ومن جنمب األمعمبمسء،ّ أهن حض احم ّ. 

ادي مسذ اجل مئمس األحق هيمكٌحف حطمهّ دام حكميّمنُّـا وحمحنمب ات إجل هل  :ّ هل ملمب األجن
 . ومن جن ملمسرهلهش رومع احمَّـهبمبمس،ّ أملحيٌهشّجنمب: ّولاأل

مسين ديٌهشّجنمب: احم مبهس حممئَّـاء اإلحقالم وهبَّـاء ،ّ خكهي ّ ومن احل احمُّـي ال هن
حم حطمهمسجل،احمجيهنِّـة ِوما أنت بمسمع من  القبور:  جممس هنجههئِّـ جن هل

ُ ُ ْ
ِ ْ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ِ

ْ  )٢٢: ملمسجكِّـ( َ
حم حطمهمسجل َاست: مضمهَّـ هل ِِجيبوا ْ ِلِ مرَ و يي ِما  م  ْسول إذا د ُْ ُِ ْ ُ َ َ َ َ

 )٢٤: األهبجيمسل( ِ
ة مسن حمَّـخك هس اإلهب  .ّجنمبهش األمعمبمسءّأهب  ملمبهئمس معمبمسحط ؠَّـق خكميمب ٍملمثن حس هن

مادات سمُ والعجماواتُفا ةًيها جاهلةّ ال  ُالع فإنه عدم : مثل، وال  ّ 
س،ُبه أن يُن شأنَم  ِا جرّ فال  َوسيأ أن مثل.  أعُ ا سّ  ّ هذا 

لكةَعدم س،ُ أو اُه وهو العلمُومقابل.   َإن العلم:  فيقال،لكة ّ  هلّ  َ وا
لكةَمتقابالن تقابل   .هاِ وعدمِ ا

هل َ كما أن العلم،  قسمُوا ُ ألنه يقابل،  قسمّ   ُ فيباد،َ العلمّ
صورُل يبادً فتارة،هِوارد َ ا ون:أي( ّ وردُ ي صديقُ وأخرى يبادل،)هِ    :أي( َ ا

ون وردُي ناسبة فيصح،)ِه   سِ با َول األّ أن  هل :ّ صوَا ا،ّريّ ا  : وا
هل صديَا  .ّ ا

منمي مضمهَّـ مضمبمسن احمجيِّـق مضمك خكَّـم امغميخيمش واحممهَّـم امغهنميىح ّإن خكَّـم :  ومن،ّمضمبمسهب هن
رد ن حض جن د امغميخيمش ٍامغميخيمش هنخي ِّـ أهب ،ّهنخنمي ملمب وجع ّ ملال هنخنمي أن هنحيمسل حممي ّ

مهَّـاد، أو خكمسحسٌجعمسمن ٌ ألهب حممبيط حم احق ّ وجنيس خكَّـم إجنخيمسن حتحيىح امغميخيمش حض . حمميمهميّ
رد هئمس خكمئ،جن ّ وإال ، حمخي حممبيط امغِّـاد جن خكَّـجنهئمس احممهَّـم امغهنميىح،ّ ال هنخنمي حقمي

حيَّـم حم جممسن امغِّـاد جن اجلهئ خكَّـ.ًحمخنَّـق اجلهئ أهنمنمس مسل امغ  ،ًم احممهمي جنهنميحيمسّ ملجي امغ
ِّـ أهب حممبيط مضمهمسحس  .ّ وجنمهمئمسه أهب جعمسمن،ّحمخنَّـق خكجف احل
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منمي امغِّـاد جن خكَّـم امغميخيمش رد،ّوخكجف منُّـا هن ن حض جن ٍ أهنمس حطخي ّ هنخنمي أن هنّ ُ خنيش ّ
مسن معمبلك هنخنمي أن هنحيمسل حم ،هبمس مش إجل اإلهب مم واحممههي واحممهمي واجلهئ مضمسحممئ ّ جممسحم

 . أو أخكهيٌجعمسمن
خنَّـهنىح واحم،ّومضمس أن اجلهئ هنحيمسمض احممهمي ر واحم خن  ملخيُّـحم ،ّمهمي هنمئحي إجل احم

ن اجلهئ ،ً هنمئحي إحممبهئمس أهنمنمس)ومن اجلهئ(جنحيمسمضمي  ري وهنخي خن ّاحم ومن خكَّـم ( ّ
ر خن ريً جنحيمسمضال حمميمهمي )ّاحم خن ّاحم خنَّـهنحي،ّ خنَّـهنحيّ واجلهئ احم ّ جنحيمسمضال حمميمهمي احم ً، 

ا مسهنىط مضمبمئهئمسّ وإهب،ال محمسهنىط مضمك األخكَّـام مضمس من أخكَّـام: وحمُّـا هلمسحم ن احم  خكمئَّـ مس هنخي
دات هئمس إجل وجع مسمل مم هب:  ملمبحيمسل، أو جنميخيمستٍإ  وخكَّـم ، جن احممهَّـمٌخكَّـم احم

هييس هب ممٌاحم  .ومنخيُّـا.. .ً جن احممهَّـم أهنمنمس ومن خلحف خكَّـم احم
مبهنمس أو  ن مض مسرة امغخنمئيش أن اجلهئ جنهنميحيمس ـ أخك جن أن هنخي ًواحمجهمسمنِّـ جن خك ً ّّ ّ

مس ـ من احمُّـي هنمئحي إجل  ًجنِّـجم ريّ خن ّاحم خنَّـهنحيّ ّمسم؛ ألن اجلهئ  ومن حممبيط مض،ّ واحم ّ
حيمسد خنَّـهنىح وملمب اخك مسم احم ٌامغِّـجمهس جن أهل مسم احممهمي،  جعمسزمّ ن جن أهل مس ّ وأجن،ملمبخي

ر مبيغ ملهئ احمُّـي هنمئحي إجل حطخن ٍاجلهئ احم جنمس ذجمِّـه : واحمَّـحممب خكميمب.  وحطخنَّـهنىحّ
حيىح  مبيغ هنحيمسمض احممهمي حطحيمسمض احممهَّـم وامغميخيمش، وجنمه هلَّـ :  هلمسل؛ّاحمهنّامغ اجلهئ احم

، واجلهئ ا خن احممهمي ، وجنمه ال هنهيخي أن هن ّمغِّـجمهس هنحيمسمضمي حطحيمسمض احممنَّـهن ّ
هيمش هي هل مبيغ وهل ل منمسمنمئمس اجلهئ احم هئ ، وأراد مضمسمغ خن احممهمي ًهن  جنحيمسمضميمش إجل ّ

خنَّـهنىح ر واحم خن  ....ّاحم
ل رمخ اهللا ّملخيمسن خكجف امغخنمئيش مبيغ هنحيمسمض احممهمي حطحيمسمض : أن هنحي اجلهئ احم

هيمك،امغميخيمش وخكَّـجنهئمس ر:  ومن هنمئحي إجل هل ٍحطخن  .هنىح وحطخنَّـّ
ونّثم هل: ّ إنهم يقو َإن ا بٍسيط:  إ قسمُ ينقسمّ ر ٰه حم  .ّ و جممسن هنمئ

مبيغ وامغِّـجمهس  مب اجلهئ إجل احم ًأوالّحطحي ر ّ مظ ،ّ خن مبيغ إجل احم مب اجلهئ احم ّحطحي
  

ح احمحلح حمميِّـازي) ١( ، و حيىح احمهن مبهئمست، جنيس احمحلح حمميهي مئ  .٢٣ص: اإلمقمسرات واحم
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خنَّـهنىح خنَّـهنىح: أي، ال مضمسحممهخييط،واحم ر واحم خن مبهي إجل احم مبيغ ّ مظ ،ّ حطحي إجل احم

 .ّوامغِّـجمهس
قيقة هلإ :ِو ا َن ا صديّ ي ينقسمًةّ خاص ا هما ُ هو ا مب :أي إ  حطحي
مبيغ ٍ وجنِّـجمهسٍاجلهئ إجل مض يعّ خنَّـهنحيٌّ مص ريمس اجلهئ ّ وأجن،ّ مضمسجلهئ احم خن ّاحم  ملال ّ

ن مبهنمس ال حطخنَّـهنىح ملمبّ إالهنخي الف، وجنمس جممسن جمُّـحم ال هنمهحي أن هنمئحي إحممبهئمس،ً مض   مض
ٌاجلهئ امغِّـجمهس ملجيمب حطخنَّـهنىح حيمسدٌ وجعىطمّ  . واخك

ذا اقت أن َ نقسمو هلّ سم وتصديّ إ تصوريَ ا سميةّ و  .يهما بهذه ال
هلّأم صوريُا ا ونّ ا تضً،سيطاّ إال ُ فال ي   .حّ كما س

  :ّو القسم فنقول
هل .١ سيطُا هل:ُ ال سانَ أن  لتفتُ اإل ئا وهو  ٌ ش ، ه ِ إ جهلً وهنمهمي مض

الف اجلهئ امغِّـجمهس حيَّـ مضمتهب خكمسحس ومن أن جيهئ اإلهب،ّمض ٌمسن مقمبئمس وهنمه ّ  . مضً
مبيغ مضمسمغمهمئ احمُّـي ذجمِّـه حممبيط حطمسجنمس حفه اجلهئ احم ًوحمخي حطجي ّ يض أن ال ،ّ ّ ألهب هنحي

خنَّـهنحي هيمش اجلهئ احم ن هل مبيغ وامغِّـجمهس جعمسجنمهمشّحطخي ً إجل احم  خك ً حمألملِّـاد جنمسهبمهمشّ
هيمك،األخلمبمسر  . وذحم خلِّـوج اجلهئ خك خلجيميمش خك احمحي

مب مسن خلمسملال خك: حط مبهنمس؛ حمٰهجيمي ًحم جممسن اإلهب ن جعهئمي مض ً جعهئمي ملال هنخي
جيمسحط مس،وخكَّـم احم ن جنِّـجم ً وال هنخي حيَّـ؛ّ ن احلمم جعمسجنمهمس .ّ ألهب خلحف جنمه ً ملميخي هنخي

حف اجلهئ هبُّـه احمخيمبجي،ًجنمسهبمهمس مسن مقمبئمس: ّمبمشّ المضَّـ جن حطجي اء،ًأن جيهئ اإلهب  جممسن ً حق
مس إجل جعهئمي أم جممسن خلمسملال جي ًجنمي  .ّ جم هنحيمسمض اجلهئ امغِّـجمهسً

اءيعلم ّ أنه ال ُفيعلم نِنا بوجودِكجهل خكمي أم خلجي ًمض حق س ِ ا
خّ ر  ،  ا

هلّفإنا ك ونعلمُ  هلُ ذ ا إال،ناِ  س  مبيغ .ٌ واحدٌ جهلّ فل  وجممس هنمئحي اجلهئ إجل احم
مبيغ من.  ملخيُّـحم هنمئحي احممهمي إحممبهئمس،ّوامغِّـجمهس ري احممهمي: ملمسحممهمي احم مضمتن ّ احلمن

مسن خكمي ن حمإلهب ّ حمخيمئ ال هنمهمي مضمتهبٌهنخي خض.  خكمسحسّ ّواحممهمي امغِّـجمهس من احممهمي احلخن ّ، 
ٌ أن حطمهمي مقمبئمس وحطمهمي مضمتهب خكمسحس:ومن ّ مبيغً ، وجن ذحم احممهمي احم مسن : مض  إدراك اإلهب
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مسري حطمهمسجل ال حممي مسن،ًجن ٍ معمبلك جم إهب ن حض ّ ميجي ّ هنَّـرجم حطمهمسجل، خلحف أن احممئمسس خي
ِّـ، وجنمئهئ  ، ملهيمئهئ جن هنٰهجي ومن األجم جيمست إجل منُّـا احممهمي ّاص  ومن اخلـاالحم

ن أهنـجن أوحممبمسء اهللا حطمهمسجل ن احلىحّ هنَّـرجم هس جنمس خس ّ هنَّـرجم  حطمهمسجل، وذحم مض
مهَّـاد مهمش واالحق  .جن احم

هل .٢ بُا ر ُ ا هل:ّ ئا وهو غَ أن  ُ ش لتفتً ٌ إ أنه جاهلٍ   بل ، بهّ
ِ أنه من أهلُيعتقد

 ِ، الفاسدةِ االعتقاداتِ كأهل،ّ أنه ال يعلمُ فال يعلم، بهِ العلمّ
سبون ين  ونَا َ أنهم  قائقّ واقعَ وهم جاهلون، با وهبجهمسئِّـ منهتالء  . بها  ا

حفون حيَّـ ومن ،جم ن مضمسمغمه ن أهن خكمسمغ ّ ومن جن احممهميمسء مضمسمغمهمئ األخك احمُّـهن هنىطخكهي ّ
اهليس ن حض احم هئميهئ،جعمسمنمي ن مض سمون : جممس هلمسل، وجعمسمنمي َو باّ ر ً هذا  ب؛ّ ُ ألنه ي ّ ّ 

هل:من جهل هل،واقع باِ ا هلِ وا  ، القسمُ وأهجنُ وهو أقبح، بهذا ا
تص وردو صديقِ هذا   ون؛ِ ا ُ ألنه ال ي  . مع االعتقادّ إالّ

ّإجل منمئمس مضمك امغخنمئيش مبيغ واجلهئ امغِّـجمهس رمخ اهللا ّ  ومضحي ،ّامغِّـاد جن اجلهئ احم
مبيغ هنمئحي إجل أ:  ومنٌحض امغحيمسم أجنِّـ ريّن اجلهئ احم خن ّاحم خنَّـهنّ  ـ ّ جممس مضمبمئمسهـ ّحي واحم

مسم احممهميّوأجن مسم اجلهئ مض من جن أهل حيهش  ـ ّمس اجلهئ امغِّـجمهس ملميمبيط جن أهل جممس حق
ّ وحض اجلهئ امغِّـجمهس مظهيمش ،ّ وذحم ألن امغِّـاد جن اجلهئ خكَّـم احممهميـ اإلمقمسرة إحممب ّ

حيمسد اهليسٌ وخكميٌاخك ً وإن حس هنخي جنهنمسمضحيمس حممي مسم اجلهئ،ْ ن جن أهل مس من جن ّ وإهب، ملال هنخي
مسم احممبحي اهليس وخلحف امغهنمسمضىحأهل  .ّمك مضمسمغمهمئ األخك احمحنمسجن حمميهيهنمسمضىح حممي

هيمك،وخكجف منُّـا حيمسد اجلمسزم خكجف هل اهليسٌهل:  ملمسالخك  خيمسحمجي ٌ وهل، هنهنمسمضىح احم
منمسد،وال هنهنمسمضحي حيمسمضالن حطحيمسمض احم ، خلمسهنمش األجنِّـ مهمس جن  وحممبيط حطحيمسمض ،ّ وجمالمهمس خكمي

 .امغميخيمش وخكَّـجنهئمس
مبيغ، ال األخك جنمئ وجن امغِّـجم ، اجلهئ احم ّهبمه هس، من احمُّـي هنحيمسمض احممهمي حطحيمسمض ّ

  
مهمسحممبمش حض ا) ١(  .١١٧، ص١ج: ّألحقجيمسر احممهحيميمبمش األرمضمهمشاحلخيهيمش امغ
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ٌمس امغِّـجمهس ملهئ جغمسرجّ وأجن،احممهَّـم وامغميخيمش مسم اجلهئّ مبمي ، جن أهل ٰه حطخن  حمُّـا هنمئ

مسب إجل مسرة احمخي  ،ّإن اجلهئ جممس هنهنميىح خكجف جنمس هنحيمسمض احممهمي حطحيمسمض احممهَّـم وامغميخيمش: خك
مبيغ هي مضمسجلهئ احم خنَّـهنىح اجلمسزم احمُّـي ال ،ّومن احمُّـي هن ً هنهنميىح أهنمنمس خكجف احم

ا منمسد ،هليسهنهنمسمضىح احم اهليس حطحيمسمض احم خنَّـهنىح اجلمسزم امغهنمسمضىح حممي ّ وهنحيمسمضمي احممهمي مضهيمهمئ احم
مبيغ وامغِّـجمهسٌّ حمجيجهٌ ملمسجلهئ جنحنمفك،ال حطحيمسمض احممهَّـم وامغميخيمش  .ّ مضمك احم

ع امغخنمئيش هس وهل ّوحممه حق هئ جنمهمئ  رمخ اهللا ّ ره أن حممي مسه من حطخن ًحض االمق ّ ّ
حيمسد خلحف ،احممهمي خكَّـم :ّ جنيس أهب هنهنميىح خكجف جنمهمئمبمك،ًوامعَّـا ومن خكَّـم احممهمي  واالخك
اهليس ومن خكمي  .امغهنمسمضىح حممي

ؠ ؠ ؠ  ا  
َّـل امغخنمئيش ّاحق ّخكجف أن اجلهئ امغِّـجمهس حممبيط جن احممهمي مضَّـحممبميمك رمخ اهللا ّ ّ: 

ّ إن اجلهئ امغِّـجمهس هنحيمسمض احممهمي حطحيمسمض احممهَّـم وامغميخيمش:ّولاضلضفه األ  ومن ،ّ
مي رة احمخمء خكمئَّـ احممهٌوا ر ؠ من  حس ّوحض اجلهئ امغِّـجمهس. حي جن حطمهِّـهنيش احممهمي مض

رة ت ؠ رة احمخمء مض مع اهليسُ أجغِّـى هنٌحت ؠ رة احم حيَّـ أهنمس ؠ  .ّمه
ً مغمس جممسن اجلهئ جنحيمسمضال حمميمهمي:اضلضفه اضىعقين ن جن ،ّ ً ملمي جممسن خكميمس حمميىطم أن هنخي

، ومن مضمسجك مسم جنحيمسمضمي  .أهل
مب ال إجل احق: حط ٍخكمئَّـجنمس هبحي احمخيميهيمش جن ً هيمش جنمسهبمهمش ـ ٍ ومعِّـفٍ وملمهّ  ٌواحمحي

ن احمجيمه احقمس وال معِّـملمس، وال ـ حمميحلجممش ن االحق ملمهال وال معِّـملمس، وال هنخي ً ملال هنخي ًً ً
ن احلِّـف احقمس وال ملمهال ًهنخي ٌ ملمثن اجلهئ امغِّـجمهس جنحيمسمض، وجنمس هب ملمب جمُّـحم،ً ّ ّ 

ن خكميمس مسجن ومن خصمسلّ وإال ،ًحمميمهمي ملال هنهيخي أن هنخي  .حمخيمسن جن أهل
مبهس خكمئ ًأوال: وهب حمً فعظقّ مب :ً مضمس ذجمِّـه حقمسمضحيمس مضحي  ؛ّحطحيَّـم أجنِّـانّ حجمس هنمهِّـف: حطمئ

خنَّـهنىحّنأ :ّولاأل مسم احم مس جن أهل من واحمحن حممب مسم اجلهئ،ّ احم   مض مهمس جن أهل
  

مسب ٦١ص) ١(  .جن منُّـا احمخي
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ر خن مسم احم خنَّـهنىح ملهئمس جن أهل مسم احم هبمس جن أهل مسم ،ّملمثن حس هنخي ر جن أهل خن ّ واحم
؟،احممهمي مسم اجلهئ   ملخيمبيش جممسهبمس جن أهل

مسم اجل،وخكجف منُّـا من واحمحن جنيس أهنمس جن أهل ّ ملمسحم ّ أهنمس داجغالن حتهش ّهئ إالّ
رياحممهمي  خن ّاحم خنَّـهنحيّ حجمس ،ّ مسم اجلهئ احم هبمس جن أهل ّهنمهمئ أهب هنمئ أن هنخي  وإن ّ

مسم احممهمي  ريجممسهبمس داجغميمك حض أهل خن ّاحم ّ . 
ّوثقففق حال ً

َخك أن جنّاد رمخ اهللا ّ مضمتهب: ً  لّ ّإن اجلهئ امغِّـجمهس جن احممهمي:  هنحي ّ 
ّ مضمسجلهئ امغِّـجمهس، جنيس أن أحقمسجكمكٌجعمسمن ا خكجف أن اجلهئ ّ ّ وخكميمسء مل امغمئهنىح أمثمه ّ

مسم احممهمي مسم اجلهئ،ّامغِّـجمهس جن أهل  ّذحم إال وحس خيمسحمجيهئ حض ، وحممبيط جن أهل
هليش. ّامغخنمئيش َّـخك احم مش اجلهئ امغِّـجمهس إجل منهتالء األحقمسجكمك حط ّملمئ ّ. 

ٍ إن حمميمهمي خكَّـة جنمهمسنّمظ ّ ّ: 
جيمش وامغمئهنىح وهنِّـاد مض األخك:ّولاملظغى األ هس احمجيمي خض ّ جن هنهنميىح حض جم ّ احلخن

ري د احمخمء: أي،ّواحلمن  ، هنِّـاد مض جنهنميىح االهبخيحنمسف احمحنمسجن الهبخيحنمسف وجع
رحط حمَّـى احممهمسحس  .والهبخيحنمسف ؠ

خض:املظغى اضىعقين رة احمخمء : أي،ّ هنهنميىح وهنِّـاد مض احلخن  جنهنميىح اهبخيحنمسف ؠ
خنَّـهنىح،ّولّومن هبُّـا امغمهمئ أجغيع جن امغمهمئ األ.  احممهمسحسحمَّـى ر واحم خن ّ وأخك جن احم ّ. 

اء: اضىعقضكاملظغى حيمسد احمِّـاجعمي حق ً جممسن جنمسهبمهمس جن احممئحيمبىغ ً هنهنميىح وهنِّـاد مض االخك
خنَّـهنىح مضمسمغمهمئ األخك احمحنمسجن حمميمبحيمك واحمجه،أم ال ّ ملمبحنهي احم ن أجغيع جن ،ّ ّ وهنخي

مسمضىح خنَّـهنىح،امغمهمئ احم ر واحم خن مسمضىح هنحنهي احم ّ ألهب مضمسمغمهمئ احم  وهبُّـا امغمهمئ ،ّ
خنَّـهنىح ملحييغ  .هنحنهي احم

حيمسد اجلمسزم امغمسهبيس جن احممئحيمبىغ هنهنميىح وهنِّـاد مض:املظغى اضمابن  وهلَّـ هنهنميىح ، االخك
ّ ألن احمجه،ّ ومن هبُّـا امغمهمئ هنحيمسمض احمجه،ّخكميمب احممهمي مضمسمغمهمئ األجغيع حيمسدّ  ٌ اخك

مسحملكٌراجعمي ن أجغيع جن امغمهمئ احم  .ّ ال هنهيمئيس جن احممئحيمبىغ، ملمبخي
حيمسد اجلمسزم ال خك حطحيميمبَّـ:املظغى اخلقطم اهليسٍ هنهنميىح وهنِّـاد مض االخك  ، امغهنمسمضىح حممي
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مسمضحيمش،ّجلهئ امغِّـجمهسوهنحيمسمضمي ا مسم احم ّ أخك جن ّول وامغمهمئ األ،ّ ومن أجغيع جن األهل

مسم مسين أجغيع جنمئ،مثمبيس األهل مسحملك أجغيع جنمئهئمس،ّ واحم  .ّ واحمِّـامضيس أجغيع جنمئهئمس،ّ واحم
ء منُّـاوحض  ،ّ ملمسجلهئ امغِّـجمهس احمُّـي ال هنهنميىح خكميمب احممهمي من امغمهمئ اخلمسجنيط، 

مسهلمبمش ملمبهنميىح خكميمبهئمس احممهميّوأجن ٌوحمخي مضمس أن حمجيىس احممهمي جنحنمفك. مس امغمهمسين األرمضمهمش احم ّ 
ّ حك امغخنمئيش، مضمك مثمبيس منُّـه امغمهمسينٌّحمجيجه ّأن اجلهئ امغِّـجمهس هنهنميىح خكميمب  رمخ اهللا ّ ّ

ّ وهلَّـ خكِّـملهش أهب هنهنميىح خكجف امغمهمئ احمِّـامضيس ومن ،مضمسمغمهمئ اخلمسجنيطّ مع ًاحممهمي جنهنميحيمس
حيمسد حيمسد اجلمسزم؛ إذ حض اجلهئ امغِّـجمهس اخك ٌاالخك ٍ أهب خلحف جنهنمسمضىحّ إالٌ جعمسزمّ اهليس ّ  ،حممي

مسين واأل مسحملك واحم  ،اخلمسجنيط ملال هنهنميىح خكميمبّ إال ،ّولوجمُّـحم هنهنميىح خكجف امغمهمئ احم
مسق األخك ميىطم خكَّـم اهبهن مسق األجغيع ال هن ّوحمخي حصِّـد خكَّـم اهبهن ّّ. 

مسرة ميىطم جغِّـوجع:  أجغِّـىمضمه ل اجلهئ امغِّـجمهس حض امغمهمئ اخلمسجنيط ال هن  ّخكَّـم دجغ
مسمضحيمش ال هنميىطم جنمئ خكَّـم ّ احمجه يس خكجفّ جممس أن خكَّـم ؠَّـق امغمهمئ احمِّـامض،جن امغمهمسين احم

مسحملك  .ومنخيُّـا.. .ؠَّـهل خكميمب مضمسمغمهمئ احم
ٌ أن اجلهئ امغِّـجمهس خكمي:ّملمسحطمنمي ّ ً مضمسمغمهمئ احمِّـامضيس وحممبيط خكميمس مضمسمغمهمئ اخلمسجنيط ّ

رة احمخمء خكمئَّـ احممهحياحمُّـي ر ؠ اهليسٍ خلحف جنهنمسمضىحٌ جعمسزمٌ ومن حطخنَّـهنىح، من معمن  ، حممي
اهليس حطحيمسمض احممنَّـ حيمسد اجلمسزم امغهنمسمضىح حممي مسرة ،هنّوهنحيمسمضمي االخك  جممس من رصهنمي خك

ل،ّاحمهناحمحنمبهي  مبيغ هنحيمسمض احممهمي حطحيمسمض احممهَّـم وامغميخيمش:  معمبلك هنحي  ،اجلهئ احم
ّواجلهئ امغِّـجمهس هنحيمسمضمي حطحيمسمض احممنَّـهن ّ . 

دهن م أن احممنَّـهن أجنِّـان وجع ّوجن امغمهمي ّ هيمهمسن حض أجنِّـّ  وال ،ٍ وامعَّـٍمسن ال جي
 .هنهيخي ارحطجيمسخكهئمس جمُّـحم

مهَّـدة حمميمهميالع خكجف امغمهمسينّ جن االجكومغىطهنَّـ مسبراجعيس، ّ امغ  مضِّـمنمسن احمحنجيمسء  جم
  

مبهئمست) ١( مئ  .٢٣، ص١ج: اإلمقمسرات واحم
 .٥١، ص٣ج: احمحنجيمسء، امغمئهنىح، امض حقمبمئمس) ٢(
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مئحيمبميو متخسمك  حض امغمئهنىح حمخنَّـراحم اق األّ امغ ل حض اإل ، ّولاحمحنحفازي معمبلك هنحي
اءٌمس حطخنَّـهنىحّاحممهمي إجن: احمميهيمهمش األوجل حيمسد احمِّـاجعمي حق ّ مضميىش معَّـ اجلىطم أم ً ومن االخك

اهليس ملمبحيمك،ال هئ، ملمثن جكمسمضىح احم ّجلهئ امغِّـجمهس جن  ملمسّ جنِّـجمهسٌ وإن حس هنهنمسمضحي مل
مسم احممهمي هئُّـهنهس ومعمسمقمب،أهل ً وحممه منُّـا من احمجهمسمنِّـ أهنمنمس جن احم ّ. 

هس حط مسم ّومع َّـ هلمسئال هنىطخك أن اجلهئ امغِّـجمهس حممبيط جن أهل ّمهمئمس حمخيميمسهت حس هب ًّ
حم رمخ اهللا ّامغخنمئيشّ إال ،احممهمي هلَهم دخولُ بعضُيزعم :حض هل بِ ا ر ِ ا

 ِ  العلمّ
ّ إ أنه يتضمً نظرا؛هِه من أقسامُفيجعل زمَ االعتقادُنّ ن خالفَ وا واقعَ و  ، ا

كنا إذا دق ّو فّ زعمَ ابتعادُ نعرف،ِ العلمَقنا تعر صوابِ هذا ا  هذا :أي ـّ وأنه ِ عن ا
زعم هل ـ َا بِمن ا ر  .ّ ا

ن زخك منهتالء األخكالم جن اجلهئ امغِّـجمهس  ِ حضورّألن مع ّملمهجف رأهن هنخي
ءِصورة ءِ نفسُ صورةََ أن :ِل العقَ عندِ ا ك ا وجنمس ذجمِّـهبمسه جغحف  ِ، ذ

مسم احممهميٍدحممب مش ذحم احمىطخك إجل ،ّ خكجف أهب جن أهل ّ وحم حقمتحممئمس امغخنمئيش هبجي خك هب
اهليس، ّاجلهئ امغِّـجمهس امض جنهنمسمضحيمس حممي مست مغمس جممسن جع إذن ملال  ،ًملمثن أجعمسب مضمسإلمظ

اهليس ن جنهنمسمضحيمس حممي  .ًهنحنمفط حض احممهمي أن هنخي
تّأم ُ أنها صورتِه بزعمِ غُرة صوْا إذا ح ء بل صورةُصورة  َ فلم ،هّ  ُا

هلُ وهذا هو حال.ّأنها ً زاعما َ آخرٍء بِ ا ر فُ فال يدخل،ّ ا ت تعر  . العلمِ 
َ أن األرضُن يعتقدَفم سطّ م ،حةّ  سبةُ عنده صورةْ  واقعيِ ال ّ أن : و،ِةّ ا

  .ّة كروَاألرض
منمي جنمس  اهليس:هلمسحم جنّجن منمئمس هن حيمسد امغهنمسمضىح حممي ّ أن احممبحيمك مضمسمغمهمئ األخك من االخك ّ، 
ِّـج اجلهئ امغِّـجمهس ّ وهلَّـ ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس أن حطمهِّـهنيش احممبحيمك هبُّـا امغمهمئ خلحف حطمسم،ّحممب ّ ً. 

ن تّو سبةُ صورةْما ح واقعُلّ أخرى يتخيٍ    .ّ أنها ا
  

مئحيمبمي حض امغمئهنىح) ١(  .٦ص: احم
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قيقة هل :و ا َإن ا بّ ر َ ا ِه أنه من العلمُ صاحبُلّ يتخيّ س بعلم  وّ ّكنه ل

 .ّولّمضمسمغمهمئ اخلمسجنيط جممس حطحيَّـم، ومنُّـا من دحممبمي األ
حمّوأجن مسين ملحي يف: مس دحممبمي احم ون يصحَو ءَ أن ي ه؟ ِ مقابلِ من أقسامُ ا

مئمس خكمئ هبحيمنمس ومعال ّأجع ً
مسم اجلهئ:  وهلميمئمس، ً  من جن أهل ّإن احمحن واحم  وجنيس منُّـا ملهئمس ،ّ

ر خن مسم احم مسم،ّداجغالن حض أهل ر جن أهل خن  . احممهميّ واحم
ُ ال يغُواالعتقاد قائقّ شب.َ ا ي يعتقد،ن بعيدِ مُحَ فا اظرُ ا سانا وهو ُه ا ً إ

س سانل ُ ال يص، بإ قيقةُه االعتقادّ سانا  ا مبيغ.ً إ ّ وحمخي حطحيَّـم أن اجلهئ احم ّ 
ر ٍهنمئحي إجل حطخن ٌ وأن اجلهئ امغِّـجمهس داجغ، وحطخنَّـهنىحّ ّ مسم احممهمي مضمسمغمهمئ ّ  حض أهل

مسجن مضمسمغمهمئ اخلمسجنيط وإ،احمِّـامضيس .ن حس هنخي جن أهل
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ّ ؠّ   

ال قسميه ُ العلمُينقسم  صوـ  ب صديقِرّا   : إ قسم ـِ وا
ىح ر: ذجمِّـهبمس حض جنمس حق خض هنمئحي إجل حطخن ٍأن احممهمي احلخن ّ َّ  ومنُّـا ، وحطخنَّـهنىحّ

مب هيمب إجل رضوري، آجغِّـ حمٌحطحي مسجن مضخيال هل  .ّ جمٍّ وهبجهِّـي،ّ مضَّـجخٍّ ومن اهبحي
وري ر احم خن ّوامغِّـاد جن احم َّـجخّ ل امغَّـرك : ّ احم َأن احممئجييط حطمنهنِّـ حمحي ّْ ُ ّ

د ،ّ مضال حطمتجن وإخكمسل هبجهِّـ،وحطمهمي مض مضمسالرجضمسل وامغجيمسجعمتة جع م احم رهبمس مغجيهئ خن ّ جم
ِّـة معَّـة، واحمخي  ....واحممهَّـم، واحم

خنَّـهنىح وريواحم ع من :ّ احم مش احمحيمسئهيمش مضمك امغ مش احممئ ّ إذخكمسن احممئجييط مضخن
ل مضهي هي رمهمس جن دون إجعِّـاء أهنمش خكهيميوامغ ِّّـد حطخن ّ َّـاللّمبمشّ خنَّـهنحي ، احق  جم

مسع احممئحيمبمنمك مسحممش اجع مسل حطَّـرك مض إذ ؛مضمسحق رك امغ مسخكهئمس وحطخن رك اجع ِّـد حطخن ّهي ّ ّ
ل هي ع وامغ مش مضمك امغ مسخكهئمس،احممئ مسحممش اجع  ، وحطُّـخك هبجي مضمسحلخي ومن احق

ب  مش احم مب خنَّـهنحي مضمئ ّ ملمثهب حطَّـرك مضمتن ٌمس أرمضمهمشّوأهن) ٢×٢(وجم مشّ مب  ٌاألرمضمهمش هب
ٌهنمشرضور حممشّ هئ  .ّ حطمنهنِّـ حمإلذخكمسن هبمس مض

مش جن ،وخكجف منُّـا مش احممئ مش مضمبمئهئمس وحتخي مضخن ل واحممئ هي ع وامغ ر امغ خن ّ ملحيَّـ حط ّ
َّـجخمب، أو هبجهِّـٍدون إخكمسل ملخيِّـ خنَّـهنىح احم ر واحم خن هي ذحم احم ّ ملمب ّ ع ،مكّ ر امغ خن ّ وهلَّـ حط

مش مضمبمئهئمس إال ل واحممئ هي مسج إجل إهلمسجنمش احمَّـحممب ،خيّ أن هبجي ال حطُّـخك مضمسحلّوامغ  مض حت
خنَّـهنىح احممئجهِّـهن،واحمخفمنمسن ر واحم خن هي منُّـا احم ّ ملمب ّ ميلك وأهنمس ،مكّ ع زواهنمس امغ هي رك مغ خن ّ جم ّ ّ

مك مسوي هلمسئهي ر ،حط ل وحطخن هي ع وامغ ر امغ ِّـد حطخن ّ ملمثهب ال حطُّـخك هبُّـا احلخي مضهي ّ ّ ّ
مش مضمبمئهئمس مسج إجل وحقيغ،احممئ عٍ مض حت ل حمميهي هي مست امغ  .  إلمظ
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ؠإ  ّؠ ّؠ ؠّؠ ؠ   

ورهن خنَّـهنىح احم ر واحم خن ّاحمجيِّـق مضمك احم َّـجخمبّ خنَّـهنىح احممئجهِّـيّمك احم  ّ احمخيّمك واحم
مي َّـامنمشَرُمك إلخن امغَّـّوحم إذ حض األ،وا جع احممئجييط إحممب مضمسالرجضمسل واحم ِّـد حط ّك مضهي ّ ُ، 

هس هليش إذخكمسن احممئجييط  وحض ا، أو إخكمسل هبجهِّـٍوإلخن إذخكمسن احممئجييط مض جن دون جم مسين هن ّحم
هس واحممئجهِّـ ل وحطخن وال ،خكجف احمخي هي ع وامغ ر امغ مش مضمبمئهئمسّّهنخيجي حطخن  .ر احممئ

إ ؠ ّئؠ ّؠ ّئؠ ؠ  
خنَّـهنىح َّـامنمش حض احم ر خلحف احم خن َّـامنمش حض احم َّـجخ،ّاحم خنَّـهنىح احم ّ ألن احم  من ّ

خنَّـهنىح احممئجهِّـي،إذخكمسن احممئجييط مضال دحممب  ومنُّـا امغمهمئ .هنمس جنيس احمَّـحممب من إذخكمسّ واحم
ر احممئجهِّـي خن ر حض احم خن ّال هن ّ جعَّـ ملمب معخيّ ٌ؛ ألهب ال هن ُّـخك احممئجييط مضّ  ومنُّـا جنمس ، حم

َّـجخ،ّ إحممب امغخنمئيشْحلُحس هن مسرحط أهب أجغُّـ احم ّ مض حكمسمنِّـ خك خنَّـهنىح ّ ر واحم خن ّ حض احم
َّـجخ ّ جنيس أن،ً أهنمنمسٍ وامعَّـً ملمبهئمس مضهيمهمئّ وأجغُّـ احممئجهِّـي، وامعَّـًمضهيمهمئ  ّاحممئجهِّـيوّ احم

ميجيمسن خك ر خي خن َّـجخ ّحض احم خنَّـهنىحّاحممئجهِّـي وّ احم  !حض احم
هئمش ِّـ احمِّـازيٌوحض امغحيمسم مق حيَّـجنمك احمجي متجغ،ّ ذجمِّـمنمس جن امغ مضمهىغ ِّـهن ّ وجن امغ
ر احممئجهِّـي ومن،ملالحقجيمش احمٰهِّـب جمهئمب خن ّ حض هبجي احم إذا : ّول معمبلك هلمسل األ؛ّ

خفمنمس جن معمبلك من من،أدرجممئمس معحيمبحيمش  مضمسحممئجي  خكميمبهئمس الٍ جن خلحف معخي،ّ ملمثجنمس أن هبمه
مست  ر(واإلمظ خن خي خكميمبهئمس مضمئجي)ّومن احم مستٍ، أو هب خنَّـهنىح (ٍ أو إمظ  ).ومن احم

ّؠ  ؠت ؠؠ ءؤ   
ًوخكمئَّـي أن مقمبئمس جنمئهئمس  رات:أي(ّ خن هس) ّ جن احم جعهئمك؛ٍخلحف جنخي  :ّولاأل  حم

ر مض أ ؛ ألن جنمس ال مقمه مسل جكمي را مض احق ب إن حس هنخي جنحنمه ّن امغهنمي ً  حطخنحف  ال،ّمشحماّ
مش ؛ ألن حتخنمب احلمسؠ خصمسلًاحممئجييط جكمسحم مسل جكمي را مض احق ، وإن جممسن جنحنمه ّ حم ً. 

  
خن) ١( مسب امغ  .٨١ص: ّجم
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مسرة أجغِّـى ري: مضمه خن ّاحم ن معمسؠال حمميُّـمن أو ال، واألّ إجنّ ّ هنخنحفه ّولًمس أن هنخي
جع إحممب وجكمي ال ال هنهيخي احم ، واآلجغِّـ هنخنحفه حصهئ مسج إجل حتخنمب جنمس ال إل ّجنمهمي ً ّ ً. 

ر خن مب احم حي َّـجخ  إجلّوخكجف منُّـا، مل مبميّاحممئجهِّـي وّ احم  .حممبيط مضخن
ر خن منمي مضمهَّـ مضمبمسن احمجيِّـق مضمك احم اب هن ّواجل َّـجخ ّ ر ّ احم خن خكجف ّاحممئجهِّـي ّواحم

هّهنهئِّـيّجنمس ذجمِّـه احممهالجنمش امغ ّ هلَّـس  رأ:  ومن،ّ خن ّن احم َّـجخ ّ ال أجعىطاء حم ّ احم
ر احممئجهِّـي خن الف احم ّهنمئ إحممبهئمس، مض ّ ّ ملمثن حم أجعىطاء هنمئ إحممبهئمس،ّ ّ. 

مبمي هب الوحممي هنمئ: ًب جن خي ر احم دات اخلمسرجعّمبمشمضمهىغ األجن جع  ّمبمش وامغ
جنمش خسمس ّحطمئ إجل أجعىطائهئمس امغحي ّ جممسمغمسء ملمثهب هنمئ إجل خكمئممهن أحقمسحق،ّ مك ومهمس ّمبّ

مك واخسمبَّـروجعمك( ال) األوجم يغ جنمئهئمسّومنُّـان احممهمئممان ال هنمئ  ،ن إجل أجعىطاء أمض
دات اخلمسرجع جع الخسمس إجل أجعىطاءّمبمشومضمهىغ امغ يغٍ هنهيخي اهب  وامغجيمسمنمب ، جنمئهئمس أمض

منِّـ ٍ جنمئهئمس خلحف هلمسمضٌ ملحي، منخيُّـا مقمتهنمسّمبمشاحمُّـمنمئ يغ جنمئهئمس جممسجل ميمب إجل أجعىطاء أمض  حممي
هل جعمئيط، وهل ميمب إجل أجعىطاءٌ جنمئهئمس هلمسمضٌملهئ اجلمئيط احمُّـي حممبيط مل ّ مع  حممي

ميمب إجل جعىطءٍ خلحف هلمسمضٍهنخن إجل جعىطء يغ جنمئٍ حممي مسن احمُّـي ، أمض م اإلهب  جن جنجيهئ
ان و ِّـك مضمسإلرادةّ مظ ،احممئمسجكىحّهنمئ إجل احلمب مسس وامغ ان إجل احل ّاحلمب  واجل ،ّ

منِّـ ومن جعمئيط األجعمئمسس ّ مع ، واجل امغهنميىح،احممئمسجن ميمب إجل اجل هئ احم هنمئ
هل جعمئيط جنمش:  وحمُّـا هنحيمسل،احممهمسخض احمُّـي حممبيط مل مسن جنمهمي ٌإن معحيمبحيمش اإلهب  مضمسإلمثمسل ّ

حممش،جن جعهئمش جيخنمب جن جعهئمشٌ وحصهئ مس: أي، أجغِّـىٍ مضمسحم ر اإلهب ن جن معمبلك ّ حطخن
الحم إجل أجعمئمسحق ،ّجنمهمئمسه مضَّـجخ مهمبَّـة هبجهِّـي وجن معمبلك اهب حقهنمش واحم مش وامغ ّاحمحيِّـهن ّ، 

مسه ّ ملمثهبمئمس ال هبَّـ،وجن منمئمس هبحنمت اخلمييغ واالمق ل جن مثمبيس اجلهئمست : خكّ هئ م امغ ّأن امغجيهئ
ره ر من جنمس جممسن حم جعهئمش،ّهنهيخي حطخن خن م امغ ٌ مض امغجيهئ جنمشّ حممشٌ وجعهئمشٌ جنمهمي  جن ٌ حصهئ

جنمش حمهبمسمعمبمش احممهمئمسرص   .ّامغحي
  

جنمش) ١(  .٣٨، ص١ج:ح امغمئجه
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يغ جنمئهئمس رات احم ال حطمئ إجل خكمئمسرص أمض خن ّملمسمغجيمسمنمب أو احم رات،ّ هيمبهئمس حطخن ٍ هب ّ ّ 

م احممهَّـم:  جن،ّمبمشمضَّـجخ د وجنجيهئ جع م احم رات احم حطمئ إجل خكمئمسرصمنمس .جنجيهئ خن ّ واحم ّ
رات هيمبهئمس حطخن جنمش خسمس هب ٍامغحي ّ ن حم جعهئمش:  جن،ّهنمش هبجهِّـّّ مسن، معمبلك هنخي م اإلهب  ٌجنجيهئ

جنمش حممشٌهئمشً إمثمسال وجعٌجنمهمي هسٌ حصهئ مسج إجل جم ٍ حطجيخنمبال، ومن اجلهئمش احم حطخنحفه هبجهِّـهنمس إل ً ّ ً 
 .وحطمهِّـهنيش

وري .١ سا دي ً: أيضاّ و تاج: وهو،ّا  ٍ إ كسبِ  حصوُ ما ال 
ف هنمتجح احمخيالم خكمئ حض ،ّ وحممبيط مضهيمهمئمسه احممهِّـحضّؠهنالمعمضهيمهمئمسه اال ٍ وفكرٍونظر  وحق

 .ّخصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجل
داهةِ باالضطرارُحصلفي فاجأةِ وا الُ ال  ا  :أي .فّ من دون توقُ واالر

هليشإ حم جن دون حط ٍن احممئجييط حطمنهنِّـ إجل هل ّ ءّّ  . آجغِّـٍ خكجف 
ِكتصور فهومّ وجوِنا  مي األمقمبمسء  والعدمِد ا د جن أو جع م احم  ،ّملمثن جنجيهئ

ء هليش خكجف أي  رك حم ال هن ٍوحطخن ّ م اإل، آجغِّـّّ رك مغجيهئ الف حطخن مسنّ مض ّ ملمثهب ،هب
ان واحممئمسجكىح م احلمب ر جنجيهئ هليش خكجف حطخن ّهن ل،ّ رمهمس حطحي مسن من : ّ ومضمهَّـ حطخن اإلهب

ان واحممئمسجكىح ان مضَّـجخمب،اجلمسجنيس مضمك احلمب م احلمب ّ ملمثن جممسن جنجيهئ جي مضُّـحمْ  ،ًمس خكمئَّـك حطخي
لّ جممسن هبجهِّـهنوإن متل خكمئ وحطحي مسسٌمن جع: ًمس مل ٌ مع ِّـكّ ٌ جن  ،ٍ هبمسمٌ جع، مضمسإلرادةّ

منِّـ، جنهنميىحٌجع  .  جع
حقهنمش واحممهمسحممبمش مش وامغ ر األجعمئمسس احمحيِّـهن ان خكجف حطخن م احلمب ر جنجيهئ هليش حطخن ّملمب ّ ّ ّ، 

ءّأجن ر  هليش خكجف حطخن منِّـ ملال هن ر اجل ٍمس حطخن ّ احمُّـي من  ِوطعغىم اضضء:  وحمُّـا هلمسل، آجغِّـّّ
م جعَّـ مضمهَّـه جنجيهئ ٌأخك امغجيمسمنمب وال هن  . آجغِّـّ

تصديق زءُ أعظمّنا بأن اِو ر احمخي و:أي ِ من ا ّ مضمهَّـ حطخن ر اجلىطء جن ّ ّحطخن
مش مضمبمئهئمس،ّذحم احمخي ال جنهنميىح اجلىطء ر احممئ خي مضمتن احمخي أخكجه جن جعىطئ،ّ وحطخن ّ هب ّ. 

  
مسب٧٨حض ص) ١(  . جن منُّـا احمخي
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تمعان قيض ال  أن ا مسل جن األ .ّو ع ،مبمستّوحمامغ ر امغ ّ إذ مضمهَّـ حطخن
مش احممئ مش مضمبمئهئمس حطُّـخك احممئجييط وحتخي مضخن ر احممئ ل وحطخن هي ّوامغ   .مشّ

شمس أن ا َو مسل جن احل . طالعةّ  .مبمستّامغ
واحد َوأن ا مسل جن احمجيهنِّـهن. االثُ نصفّ  .مستّ امغ

ورهنوهكذا  احطِّـات وامغحنمسمنَّـات واحم ميمش امغ ف هنمتجح مضمبمسن مثمبيس . مستّجممتجن وحق
 .ّذحم حض خصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجل

وري،وخكجف منُّـا ءمن : ّ ملمسحم حم خكجف  هليش معخن ٍجنمس ال هن اءّ را ً حق ً جممسن حطخن ّ
هلمن : ّاحممئجهِّـيًأم حطخنَّـهنحيمس، و ءّجنمس هن حم خكجف  اءٍيش معخن را أم ً حق ً جممسن حطخن ّ

ًخنَّـهنحيمس أهنمنمسحط ً. 
ظريو .٢ تاج: ا ِ، كتصورٍ وفكرٍ ونظرٍ إ كسبُ حصوُوهو ما  قيقةّ  ِنا 
روح اءِا كهر ل .ِ وا دة: خكمئَّـجنمس هبحي جع ن ذحم مضمسحمَّـحممبّال مق  مل،احمِّـوح جن  حض ،هنخي

ء د  ل جن أهبخيِّـ وجع َّـن امغمسدٍجنحيمسمض هل  .يّ وراء منُّـا احم
تصديق َنا بأن األرضِو شمسَها وحولِ نفسَ حولٌكةّ أو متحرٌ ساكنةّ  ، ا

س كس ً: أيضاّو   .ّا

ؠ   
َإن بعض ورّ صلِ األ خسمس ال  ؛ٍ وفكرٍ نظرِ بها من دون إنعامُ العلمُ  ّألن معخن

ء هليش خكجف  ٍهن اءّ را أو حطخنَّـهنحيمسً حق ً جممسهبهش حطخن ً ّ. 
فس َهّتتوجأن  ِفيك  حصو ءُا خنَّـهنىح  ِ إ ا ر أو احم خن  ِبأحدّحض احم

وجهِأسباب ِ ا مش ، اآلتيةّ اس : ومن جس مسه وحقالجنمش احمُّـمن وحقالجنمش احل ّاالهب
هئمش وخكهيمي  .ّمبمش خلحف خكحيميّمبمشوملحيَّـان احمحن

مسب جع احممئجييط مضمتمعَّـ منُّـه األحق خنَّـهنىح أن حط ر أو احم خن ل احم ّملمبخيجي حلخن ّ، 
َّـجخمب َّـ مثمبيس احم ّخكجف احمِّـخل جن أهبمس هب مسبّمسج خكجف األهلمست حتّ  ، إجل مظالمظمش أحق
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اس مسه وحقالجنمش احمُّـمن وحقالجنمش احل مسج إجل أرمضمهمش،ّجممسالهب َّـ مضمهمنهئمس إل  ملال ، وهب

جع مسب احم د أمعَّـ أحق ر وجع ل احممهمي مضمسألجن د ،ّهنخيجي حلخن  مض هنخيجي وجع
َّـالل ،لناّ كما مثٍةّ فكرٍةّ عمليِطّمن دون توسمضمهمنهئمس  هليشٍأو جن دون احق ٍ أو حط ّ 

ء خنَّـهنىح حض احمٍخكجف  ر واحم  .ّخن
س ي  وريـ بّوهذا هو ا دي أو ّا ن تصوراّا ً سواء  ّ ر ؛ً خن  ّإذ احم

َّـجخ  ءّاحم حم خكجف  هليش معخن ٍال هن هليش خكجف ؛ًمسّمضَّـجخمبًأم تصديقا  ،ّ ّ ألهب ال هن ّ
َّـالل أهنمنمس  .ًاالحق

عض سانُها ال يصلُو سهولةِ إ العلمُ اإل ظِ من إنعامّ بل البد، بها   ِر ا
جراء َّـالل أو جن أهنمش خكهيميمبة ّ عقليٍاتّ عمليِو ّومن أخك جن االحق ّ ّ ألن ،مست أجغِّـىّ

خنَّـهنىح  ل احمخمء حض احم هليش خكجف خكهيميّاحممئجهِّـي معخن َّـاللّمبمشّهن ر ، االحق خن ّ وحض احم
رّاحممئجهِّـي  ر أجن هليش خكجف حطخن ٍهن ّ عادالت،ةّ فكرٍومعادالت أجغِّـ ّ  ،ةّ اِ 

علوماتُلّفيتوص ور ِلعلمإ ا عنده ِ با جهوالت( ِبهذه األ جنمش ٍجن جعهئمش )ا  وامغمهمي
الت،ّ جممس مضمبمئمس، أجغِّـىٍجن جعهئمش هئ هش جنهنميىح امغ ّ مغمس محخيمئّ وإال، وحممب لك ّ مس جن احم

جنمست الت جن مثمبيس اجلهئمستٍخك جنمهمي هئ ؠ هبمس إجل جنمهِّـملمش امغ :  وحمُّـا هلميمئمس،ّ حممي
ن جعهئمش ٌالمضَّـ أن حطخي جنمشّ حممشً جن اجلهئمست جنمهمي مسن وأجغِّـى حصهئ  حمخي ، حمَّـى اإلهب

جنمست وهنِّـى أهنمش وامعَّـة لك خك امغمهمي ٍهن م جن وجعّ  ٍ جنمئهئمس حطمئ جنيس امغمهمي
ل جن وجع هئ  . آجغِّـٍوامغ
ستطيع ِ بها رأسا من دون توسيطِ بالعلمَصلّيتأن  ُوال  علومات ً  هذه ا

ىطوهبمش خكمئَّـه  تقل، صحيحٍها  وجهِوتنظيمامغ هنَ  نُ ا هوال َ منها إ ما   ً

جنمست ّمبمش خكمي امغمئهنىح حض خكهيميمبمشّمهومنمئمس حطخيهي أ .عنده  احم من رأس ـ حطمئجهمب امغمهمي
مسن ل ،ّ جن معمبلك اخسمبئمش وامغمسدةـ جنمسل اإلهب هئ ؠ هبمس إجل احمخيحنيش خك امغ كما ّ حممب

س،لناّمث ي  ظريـ بّ وهذا هو ا كس أو ّا ن تصورا أو تصديقاّا ً سواء  ً ّ ً. 
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ّؠ    
وَ العلمإن:  قلنا تاجري ا ي ال  نعامِ إ الفكرُ هو ا ظرِ و نا ، ا  وأ

ّإ أنه البد ِ من توجهّ فسّ وجهِ أسبابِ بأحدِ ا تاج،ّ ا يانِ إ بعضُ وهذا ما  :  ا
ء َفإن ا ونّ هلّ بديهيُ قد ي ن  ُا ول سانً  .ه اإل
مب مسن وأن هبجيٌّ مضَّـجخّاحمخمء احمجيالين: مس هنحيمسلّمغ: حط رةّ حمَّـى اإلهب  ٌ جنجيهن
َّـجخ َّـجخمب،ّخكجف احم ّ ملال هنمهمئ أهبمئمس جغميحيمئمس واحم ْ ِ ُ دةّ جع ْجغميحيمئمس وهب ال ّ وإهبمس ، جنمهمئمسٌمست جن ِ ُ

اء ًهبمهمي مقمبئمس حق ّمس أم خلحف مضَّـجخّ جممسن مضَّـجخمبً حم حطمهمسجل،ً ُوا: ّ جممس دل خكميمب هل َ 
م  هات طون أ م من  ْأخرج ُْ ُِ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ َ

ئاَال  ًعلمون ش َ ْ َ َ َ ْ مهَّـاد  حق)٧٨: احممئ( َ ى االحق
جنمست خنمب امغمهمي ة،حم اس إلجغِّـاج جنمس من ،ّ ملمئ هبمهمي مضمسحمحي مسج إجل احل ّ وهب

د جع دٌجن جع ة إجل جن ٍ مضمسحمحي  . مضمسحمجيمهّ
جيمسوحطمشّومغ ل جن جيمسوحطمش، حض إدراجممسهتمسًمس جممسهبهش احممهحي جنمست جن  .ً أهنمنمسً جممسهبهش امغمهمي

ن  مسصاحمخمء جنوخسُّـا هلَّـ هنخي َّـامنمش خكمئَّـ مضمهىغ األمق جنمس مضمسحم ن جمُّـحم ،ًمهمي  وال هنخي
ِ توجهِ سببِلفقد ّ وجنمس ذحم إال؛خكمئَّـ مضمهمنهئ فسّ ب، ا ونُ فال  سانَ أن ي  ُ اإل
ميع ِا  ديهيً ٌ جنهئهيمشٌومنُّـه هبحيهنمش .اتّ ا مسه ملمبهئمس مثمسخكمشّ  جن احمجيالحقجيمش ٌ وهليس حض االمق

َّـجخ،مكّوامغمئمسجكحيمش احمٰهِّـمضمب ر احم روا أن األجن ّ معمبلك حطخن دةّمبمشّ جع مسن جنمئُّـ ٌ جن  جنيس اإلهب
دمنمس حض أ و،الملَ وهلَّـ خكِّـملهش جغ،والدحط جع ل مض ّ مض إن احممئجييط إذا ،احممئجييطّهبمس ال هبحي

رت ل وحطخن هي ع وامغ رت امغ جعهئهش إحممبهئمس وحطخن ّحط ّ مش مضمبمئهئمسّْ  حطُّـخك ، احممئ
مش  مش احممئ ك ببداهةوال يّوحتخي مضخن ديِ ذ  .ّ ا

ن م وجهِ أسبابُ حُو ِ ا ورّ ةِ  األ ا   : ا
باه .١ سبب.االن ٌ مطردُ وهذا ا يع ّ ديهيِ   قد  عليه ُ فالغافل،اتّ ا
واضحات ُأوضح ً وخيجي خكميمب ذحم ملمنال ،ّملمثهب هلَّـ ال هنِّـى احمحنهييط ومن جكمسحممهمش ا

حممش ر امغمهحي جيهش إجل األجن  .خك أن هنمي
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هنُسالمة .٢ َّـجخمبً أيضا ٌرد وهذا مط. ا هس ، مستّحض مثمبيس احم ّملخيمس هنهنِّـد احم

َّـجخمبّولاأل هس ّ حض مثمبيس احم مسينمست جمُّـحم احم ّفإن  ؛هنمهمئ خكَّـم جمجيمسهنمش أمعَّـمهمسّ حجمس ،احم

ن سقيمَم هنَن  شكِ ا ورِ  أظهر قد  شأ. هُ أو ال يفهمِ األ وقد ي
ُ

سقم  ُ هذا ا
رض طبيٍمن نقصان رضٍ أو  يةٍ    . فاسدةٍ أو تر

واسُسالمة .٣ ديهي وهذا خاص.ّ ا توقِاتّ با واسِفةّ ا مس  ا  ،ِ ا
َّـجخمب: أيحسوسات و ا ن جنهنِّـدا حض مثمبيس احم ّال هنخي ً َفإن األع أو ضعيف ؛مستّ ّ 

ا من العلمُ يفقدِا ِ كث نظوراتً ذا األصم، با ت و سمو ائقةُ وفاقد،  ا  ِ ا
ذوقات رة ألرحقهن وهكذا ... ا حممش امغحنهئ ىح امغحي مس ملحيَّـ َجن: خكجف جك َ ملحيَّـ مع ََ َ ً َ َّ

حفًخكميمس مسر أن جم اسًاّ مضمسخك جنمست جنمئحنهتمنمس احل مسَ ملحيَّـَ وجن،ّ جن امغمهمي ً مع ً خكميمس َ ملحيَّـ،ّ
هنمس مضُّـحم احليط ّجنِّـحط ً. 

هس األ مك اجكِّـاد احم ّمل َّـجخمبّولّ مسين حض مثمبيس احم اء،مستّ واحم هلجيمشً حق ً جممسهبهش جن ّ 
اس أم ال يعّأن  و،ّخكجف احل مسحملك مص هس احم َّـجخمبٌّاحم اسّ مضمسحم هنمش مضمسحل  .ّمست امغِّـحط

شبهةُفقدان .٤ شبهة. ا هنَف أن يؤل:ُ وا ال فاسدا يناقضُ ا ُ د ً  من ً بديهةً
ديهي غفلِاتّا غالطةُ و   .ّ عما فيه من ا

مسرة امغخنمئيش مش رمخ اهللا ّاحمجهمسمنِّـ جن خك مسب حض جنِّـحط ٍأهب جعمه مثمبيس منُّـه األحق ّ 
يض،وامعَّـة مش امغحي مش خكَّـم امغمسهبيس،ّ جنيس أن مضمهمنهئمس حض رحط هس األ. ومضمهمنهئمس حض رحط  ّول ملمسحم

مسحملك مسين واحم يضواحم مسه وحقالجنمش احمُّـمن وحقالجنمش ، جن مضمسب امغحي حيىح االهب ّ أخكمئ إن حس هن
َّـجخ يض إلدراك احم حيىح امغحي اس ال هن ّاحل ّ هئمش ّ أجن،ّ هس احمِّـامضيس ومن ملحيَّـان احمحن مس احم

د جع يض حمإلدراك جن حيىح اإلدراك،دخلحف جنجيحي وامغمسهبيس ٌملمسمغحي  .ّ ملال هن
مسل مس ّ ملمهَّـم امعمفاهل إجن)منُّـا احمخمء ال إلمفق (إذا هلميهش: ّوهبحيِّـمض إحممب مضُّـجمِّـ جن

د هبمسر يض حمإلمعِّـاق: أي،حممهَّـم وجع مضمش أو ّ وإجن، خكَّـم امغحي د امغمسهبيس ومن احمِّـجك جع مس حم
ٍجنمسدة َّـجخّ ملمثن، وجنمس هب ملمب جمُّـحم، محمئيس جن االمعمفاقّ َهنَّـرّ مع ّ احم ْ ّك المضَّـ أن ُ

دا هئمش جنجيحي دا، وامغمسهبيس ومن احمحن جع يض جن ن امغحي ًهنخي هئمش جممس خكِّـملهئمس امغخنمئيش،ً ّ واحمحن ّ 
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ً هنهتحميش احمُّـمن دحممبال ملمسحقَّـا هنمئمسهلىغ مضَّـجخمشمضمتن هللارمخ ا ً ً َّـجخمبّ  جممس وهليس حض ،مستّ جن احم
لكامغمئهنىح  مسع احممئحيمبمنمك واجعهسّاخسمب ٌ معمبلك زخك أن اجع ل  ٌّ ورضوريّ ـ حلخن

هئمش َّـجخ  حم حض جنحيمسمضٍمق مسحميش مضَّـجخّ احم مسخكهئمس، احممهحيّـ مل مسحممش اجع  . احمحيمسيض مضمسحق
شك ديهةب ف دث،هاِ بعدمُ أو يعتقدِتلك ا ا  العلومُ وهذا  ِ كث  ِةّ الفلسفيً

د هيمه وهنحيِّـأ  .اتّوا جيمش أن هنحيِّـأ خكمي امغمئهنىح مض ٰه مغ هنِّـهنَّـ هلِّـاءة احمجيمي ّحمُّـا هنمئ
مسج إحممبهئمس حض احممههيميمب،ًَّـاّامغٰهمسحمهنمست جعمب ّ ألهب إل َّـالحمّ جيّمبمشمست االحق حفا جنمس ،ّمبمش احمجيمي ً إذ جم

مس حمخي جنمسدحط مضمسجكميمش مب رحط ؠ َّـالل مضخن ن االحق ّهنخي ّ ً. 
ديهيّإنف وجودّن أ :ِ عند العقلِاتّ من ا قيض ال أ و، نقيضانَ والعدمَا ّن ا

ن، تمعان وال يرتفعان تَ بعضّول دخلت ّومن احمٰهىطاخض جن أمن احممهمسجنمش م ّ ا
شبهة ديهةُعليه ا د واحممهَّـم وحقمسمنمس احلمسل ِ  هذه ا جع احقهنمش مضمك احم هش احم  .ّملمتمظ

د الٌومن خكمئَّـمن ؠجيمست جع دةٍ مغ جع  .ّهنمش واحمحيمسدرّمبمش جن احممهمسمغ، وال جنمهَّـوجنمشٌ جن
مب ل ّمغ: حط ميّمبمش حم احممهمسمغٌزهنَّـمس هبحي َّـ احممهمسحس ومن ذات زهنَّـّ وهب ، هب  ،مي

دةّمبمشمس ؠجيمش احممهمسمغّ وأجن،واحممهمي ملحييغ جع هش جن ّ حمخيمئ جن؛ حض اخلمسرجً ملميمب  ، هبمسٌخنيشّ
دـ ٌملهئ إذن ؠجيمش جع دةـ ٍ مغ جع  اخلمسرج، وال مس حممبيط خسمس جنمس مضمثزاء حضّ ألهن؛ٌ ال جن

ٌ ألهنمس ؠجيمش؛ٌجنمهَّـوجنمش دّ جع  .، ملمسرحطجييس احممئحيمبمنمسن خكمئَّـمنمسّ جغمسرجعٍ مغ
هئمش َّـجخمشٌوحض احلحيمبحيمش منُّـه مق مسع احممئحيمبمنمك وارحطجيمسخكهئمس خصمسل، حض جنحيمسمض احم ٌ ألن اجع ّ 

وجود: رمخ اهللا ّ وحمُّـا هلمسل امغخنمئيش؛ًخكحيال َفحسب أن ا ما َ والعدمّ اها ّ وسم،ٌواسطة 
ال ستقيم.ها فهما يرتفعان عندا ن  َ ول فكّ ك وعجزَ إذا حدثِ ا  عن َ  ذ
غالطةِكشف قول يرد،ِ ا ٌإنها شبهة: ها و ديهةِ  مقابلّ   . ا
مبمسن أن جنمهِّـملمش مثميمش .ةّ عقليُ غٌةّعملي .٥ حف حم مه ٍومنُّـا احم َّـجخمبّ مست ّ جن احم

ِّـمضمش هليش خكجف احم َّـجخمب،ّحط ّ ملمثن جنمهِّـملمش أن احممئمسر خصِّـهلمش، جن احم ّ هئمس ّ حمخيمئ،مبمشّمست احلّ
  

 .٣٥١، ص١ج: ح امغحيمسؠَّـ) ١(
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هلجيمش ٌجن ِّـمضمش ومن خكهيميّ ٌمبمش خكجف احم َّـجخمبّمبمش خلحف خكحيميّ مست احم ّ، حض جنحيمسمض مضمهىغ احم

هئمس  هليش جنمهِّـمل َّـاللّمبمشجف خكهيميخكّحط  .ّمبمش خكحيميٍ احق
َّـجخمب َّـ جنمهِّـملمش احم مييشّحمُّـا هب ن ؛مست خت مسص، ملحيَّـ هنخي الف األمق ً هبجهِّـا الجغ

يع، هبجهِّـهنّاحمخمء مضَّـجخمب ّمس خكمئَّـ مق يعً ٍمس خكمئَّـ مق ملً َّّـجنمست ِّـ حمَّـهن امغحيّ آجغِّـ حس حط
َّـجخ ل إجل جنمهِّـملمش ذحم احم ؠ مسج إجل ،ّحممي ٍمبمشخكهيمي ملمئ  من ٍكث ّمبمش خلحف خكحيميّ

ديهي الستماعّا ن يمتنعِات،  كذبؤ تواطُ إ كث تواتراتِهم  ا ّجنيس أن  .  ا
احطِّـ َّـجخمبَاحم ر احم هليشّ حمخيمئ،ّ حض خصمي إن مقمسء اهللاّمش جممس حقمئّ جن األجن ٌ جن  خكجف ّ
ٍجنحيَّـجنمش دّ ِّـ ومن وجع اجكهتمن خكجف احمخيُّـبٍة جم  ملمثن حس حتخن حطمي ، حتمب احممهمسدة حط

احطِّـ  .ّامغحيَّـجنمش حس إلخن احم
ة جر يِو جر سانّ  ا س اإل شاهدةِات، و   ٍ صوتِ أو استماعٍ بالدِ 

حسوسات ك...ا سانَ فإذا احتاج. وما إ ذ لعلمُ اإل ءِ  ةٍ  ر لةٍ إ     ٍ طو
عل،ّ عمٍوعناءـ ًمثال ـ  ك علما نظرُ فال  ّه ذ مسجعمس :أي ً.اً مسن خص ً إذا جممسن اإلهب

هنميمشٍحمميمهمي مضمسحمخمء إجل جضِّـمضمش ِّـمضمش حطخنَّـهنحيمس هبجهِّـهن، جك هليش خكجف احم ّ ملال جيمهمي احم ً  مض ،ًمسّ
حي حطخنَّـهنحيمس مضَّـجخمب ّهن هلجيمس خكجف جنحيَّـجنمست ً ٍمس جن ّ ً ّ تاجً  ِةّ والعمليِ إ الفكرُمادام ال 

جيخيحف ّمبمش وحممبيط جنهنميىح خكهيميٌّ جغمسصٌجيخيِّـ اؠهنالحامغِّـاد جن احم: حمُّـا هلميمئمس .ةّالعقلي  احم
مسن م هبمس اإلهب  .احم هنحي

ىطواريومنُّـا جنمس أمقمسر إحممب  جنّاحم  : حض جنمئجه
مسجن ــ ــمسُّاالرحط    جنــ إدراك احل

   منـ احلخيـ ملحيـيغٌأو من حطخنَّـهنىح
 

ـــمس  ر ّإجن ـــخن ٌحط ن ّ ـــ ــــمسذجعمس هنخي   حق
ــ مل   هس احمــحنهنيغَجمــحفّوجنــ هنِّـجم

 

مبهش األ ل مضمتن احممهمي  مع؛ّولّجنخيمسن احمحنمسمنَّـ وخصمي من حض ؠَّـر احم َّمبلك هنِّـاد احمحي
مسجنّ حم إهبًُّـ امغمئهنىح آحممشّاحمُّـي هن خض: أي،ّمس من االرحط  ، وحممبيط جنهنميىحّ احلخن

خض اه، جن معّمض احممهحيلك ،ّاحلخن ٍّ جنمئ دون حق ، ملهئ ٍّ وجغمبمسخضّ  :أي ـّ وومه
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خض  ر ـ ّاحممهحيلكّاحلخن ٍهنمئحي إجل حطخن ،ُ هنٍ وحطخنَّـهنىحّ مئ مض  لك خكمئ حض امغمئهنىح وهنمه
مسمّوإال  هيمشملمتهل رٌ احممهمي األجغِّـى جنمئحي ٍ إجل حطخن  .ً أهنمنمسٍ وحطخنَّـهنىحّ

حم مسذ مع زادة آجنلك مضحي مئمس األحق  ّاحمجيخيِّـ امغخنهنميمي امغمئهنحي: وهلَّـ أملمسد ذحم مقمب
مسدئ مسدئ إجل امغهنمسحمهس، وحطمي احلِّـجممش ،ّمن احلِّـجممش احممهحيميمبمش جن امغهنمسحمهس إجل امغ  وجن امغ

ٌجنمهَّـة ّ ر احممهحيميُ َّـأ احمحيَّـ خكميمبهئمس جن اّمبمش حمميمئجييط احممئمسجكحيمش حض ملمبمنمسن احمخن .. . احلخيمبّمغ
حيمسل حمميمئجييط ر احممئمسس ملهئ جم اهب ّوأجنمس احمجيخيِّـ خكمئَّـ مثهئ ّ.... 

ؠ ؠ   
ام خكهيمي رّمبمشهل جيخيحف أجن  : مظالمظمشٌ احم

اجعهئمش امغحنخي: ّولاأل  . جن
مسين خك: احم  .جنمهِّـملمش هب

مسحملك ىطوهبمش خكمئَّـه ومضمسحممهخييط: احم جنمست امغ  .معِّـجممش احممهحي جن امغحنخي إجل امغمهمي
مب اع ّإهب : حط خك جن أي أهب ل وال حطمهِّـف هب هئ اجع امغحنخي امغ ّهلَّـ حط

الت هئ ؠ إجل من  ؛امغ حقمست؟ ملال حط الت أم امغ اع امغمهحي ّمن جن أهب
خك اجعهئ وحطمهِّـف هب ، وهلَّـ حط جنمست ٍ ومعمبمئئُّـ،جنمهِّـمل لك حض خكحيمي خك امغمهمي  حط

ؠ هبمس إجل جنمهِّـمل،احم حطمئمسحق هئمس وحطهتحميش مضمبمئهئمس حمخي حط ّ ملمفحط ّ ّ. 
اجعهئمش امغحنخي احمّمبمشملجي خكهيمي جنمست ّ مظ ،ّجيخيحف المضَّـ جن جن احمُّـمنمسب إجل امغمهمي

ىطوهبمش ومن رأس جنمسل احممهمي هئمس حممفى أهنمش وامعَّـة،امغ ٍ وحطِّـحطمب  ، من جن حقمئهي امغحنخيّ
ِّـجممشّمظ  حي مض لٍحطمئ هئ م امغمهمك حمميخيحنيش خك امغ مش جن امغمهمي  ٌملهئمئمس معِّـجممست .ّ مظمسحم

 :مظالث
جنمست امغ:األوص ل إجل امغمهمي هئ مش جن امغ ىطوهبمش حض احمُّـمن  احلِّـجممش احمُّـامن

 .ّاخلمسؠمش مضمسمغحنخي
  

جنمش، هل امغمئهنىح) ١(  .٨٤ص: ح امغمئجه
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جنمست:اضىعقففق  . احلِّـجممش احمَّـائِّـة حض امغمهمي
ب :اضىعقضىعق ل امغهنمي هئ جنمست اخلمسؠمش حمميخيحنيش خك امغ ّ احلِّـجممش احمِّـاجعمهمش جن امغمهمي

مُنعرف: ّوحمُّـا هلمسل امغخنمئيش .احممهمي مض ظرأ َا سبقّ  َن ا قصودـ َ أو الفكرـ ّ  : منهُ ا
علوٍةّ عقليٍةّ عمليُإجراء ةِمات  ا ا وصولِ ألجلِ ا طلوبِ ا طلوب إ ا  ُ، وا

جهولُهو العلم تعبِ با َإن الفكر :ّ أدقَ آخرٍ الغائب، و ة:  هوّ  ب ِ العقلُحر
جهول علوم وا ل  .ا هئ مك ملحييغ ومهمس احلِّـجممش األوجل جن امغ ّذجمِّـ امغخنمئيش منمئمس معِّـجم

م م إجل امغ،إجل امغمهمي ل ملحييغ واحلِّـجممش األجغحفة جن امغمهمي  وحس هنُّـجمِّـ احلِّـجممش ،هئ
حقهن جنمست:  أخكمئّمبمشاحم  .احلِّـجممش احمَّـائِّـة حض امغمهمي

ليل كُو سانأ:  ذ َن اإل شِ بعقلَ إذا واجهّ ّ أنه من َوعرف  ـَجهولاـ  َه ا

ِأي أنواع جهوالتّ مكـ   هوِ ا م:ّجن منمئمس هن ل جنمهمي هئ ٌ أن امغ ن ّ جع جنمس، وحمُّـا هنخي ٍ مض
لك خك امغمهمي ًخصِّـجممس إجل احم ، وحممبيط منُّـا جنمس هنجيمهمي ّ ىطوهبمش حض احمُّـمن جنمست امغ

ل جن جم وجع هئ علوماتُ عقلَفزع ـ ِّامغ ةِه إ ا ا  ؛ّوإهبمس هنجيىطع إحممبهئمس ، عندهِ ا
مسن دة حض جم إهب جع ءّجكّ ومن معهس اال،ّحمميٰهِّـهنىطة امغ مهِّـف خكجف جم  ّالع واحم  وخسُّـا ،ّ

جنمست احلمسرضة خكمئَّـه ال ملىطع خكحيمي إجل امغمهمي ًإن واجع حصهئ وعِناسبةا ،ْ شِ   ، ا
دُ يبحثٍوعندئذ نها بتوجيهُدّ فيها و ظرِ ب س إ تنظيمِ ا ها، و هنِ إ  ِها  ا

علوماتَّفيؤلّح  لُ ال تصلحِ ا ش  م ال هنخيحنيش  ؛ ا ّوذحم ألن جنهنميىح امغمهمي
ل ل، مض جم حصهئ هئ ٍخك جنهنميىح امغ عّ مسهب هب م هنخيحنيش خكمئٌّ جغمسصٌ هن  . جن امغمهمي

ك ووجدَإذا استطاعف حُف ما يؤلَ ذ ر،هِ غرضِليصه  ئذُ عقلَكّ   منها ٍه حي
طلوب، أع جهولَ معرفة:إ ا ش وحلِ ا   . ا

حليلإذن  ِ  العقلفتمر سةِبهذا ا   : أدوارُ 
شُواجهة .١ جهول( ِ ا حيمسلملال جنمهمئ ّإال و )ِا محمالهب   . إجل امغمهمي
شُ، فقد يواجهِش اِ نوعُمعرفة .٢ ّهنمهمئ أن امغحنخي ّ حجمس ؛هَ نوعُ وال يعرفَ ا

جع جنمس مض ن جنمهمي ًالمضَّـ أن هنخي ّ. 
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ة .٣ شِ العقلُحر علوماتِ من ا خزونةِ إ ا   . عندهِ ا
ة .٤ علومات ً،ثانيا ِ العقلُحر لفحصِب ا ف، عنهاِ   ُ ما يناسبُ وتأ

ش صلحَا لُ و   .ه 
ة .٥ ا ِل العقُحر ي استطاعً،ثا علوم ا فَ من ا مَ تأ طلوبّه    .ا عنده إ ا

مك ملحييغ   ـ جممس ذجمِّـهبمس ـّإن مثمبيس جنمس ذجمِّـه جن منُّـه احلِّـجممست هنحنحف ملمب إجل معِّـجم
مش: ومهمس مسحم  .احلِّـجممش األوجل واحم

الثةُوهذه األدوار ةُ ا تـ  ُ األخ ر الثُأو ا ظر، وهذا ُ  الفكر ـُ ا  أو ا
ة علومِ العقلِمع حر جهولِ ب ا ل إجل  . وا هئ مض من معِّـجممش احممهحي جن امغ

م لّ مظ ،امغمهمي هئ م إجل امغ .معِّـجم جن امغمهمي
مسةُوهذه األدوار سان قد تمرُ ا شعرِ  تفكِ  اإل ّحض جم : يأ . بهاُه وهو ال 

مشٍ حطجيخيحفّمبمشخكهيمي جعَّـ منُّـه األدوار اخلهي مسص  خلمسهنمش األجنِّـ مضمهىغ األ،ّ المضَّـ أن حط مق
ن جن امغحنخي إجل معمي حيمي مسزوهنمس ملمبمئ ن جن جنميخيمش احممهمي،ّجي هس جنمس هنهيميخي  ، مض

م َّـئمك حض حتخنمب احممهمي هن جن مسزوهنمس حمخي ن خكمئَّـ جم جنِّـمعميمش،ومضمهمنهئ ال جي ٍ ملمبحيجي ّ 
 .جن حطمي امغِّـامع

َفإن الفكر تازّ عُ  ا بأ ِها  حً سان، اِ من  لو منها إ ٌ  أنها ال  ّ  
ات تفِأ مسر أن مضمهىغ جن ؛ِهك َمضمسخك ةُ أّ ًخكهن هل ً جغمسؠمشّ مش ،ّ حي إجل امغِّـمعميمش اخلمسجن  هنمئ

مش واحمِّـامضمهمش مسحم مسوز امغِّـمعميمش احم ا قلنا. وهن سان: و َإن اإل فكٌ مفطورّ  .  ا
مب خض ّن احممهميأ: ًذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس: حط رّ احلخن ٍهنمئحي إجل حطخن هيمئمس، وحطخنَّـهنىحّ ّ جم ّ وهل

َّـجخ  جنمئهئمس إجلٍوامعَّـ ر:  وهلميمئمس،ّواحممئجهِّـيّ احم خن َّـجخّاحم م  :ّ احم مضُّـاحط احمُّـي ال من امغمهمي
هليش خكجف خلحفه خنَّـهنىح،ّهن َّـجخ واحم هليشمن معخي احممئجييط مضخنَّـهل وإذخكمسهنمس :ّ احم ٍ مضال حط ّ 
َّـالل ر ،خكجف االحق خن هليش احممهمي مض خكجف احممهمي مضٰهحفه :ّاحممئجهِّـيّ واحم  ،ّمن جنمس هن

خنَّـهنىح  خنَّـ :ّاحممئجهِّـيواحم هليش احلخي مض خكجف احم  .هنىح واجلىطم مضٰهحفهّمن جنمس هن
الث: امغِّـاد جن احمجيخيِّـ حض اؠهنالح امغمئهنىح: وخسُّـا هلميمئمس :  أي،احلِّـجممست احم
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دة خكمئَّـ احممهحي جع جنمست امغ م إجل ،احلِّـجممش جن امغحنخي إجل امغمهمي  واحلِّـجممش جن امغمهمي

ل هئ جنمست مغمهِّـملمش أي جنمئهئمس هنمئمسحقهس امغحنخي،امغ لك حض امغمهمي حيمسل جن ،ٍّ واحم  واالهب
م اخلمسص إجل مع ّامغمهمي  .حنخي امغّ

من َّهلَّـ هن م: ُ ل إجل امغمهمي هئ ًمعِّـجم راجعمهمس جن ّ مظ ،ّأن معِّـجممش احممهحي جن امغ
ل دور هئ م إجل امغ  . ومن مضمسجك،ٌامغمهمي

اب م: اجل ل جنهنميىح امغمهمي هئ م احمُّـي هنُّـمنهس احممهحي إحممب جن امغ  ،امغِّـاد جن امغمهمي
م ل جنمهمي هئ م احمُّـي هنِّـجعيس جنمئ احممهحي إجل امغ ل ٌّ جغمسصٌوامغمهمي هئ  هنمئمسحقهس امغ

هليش احمخمء خكجف هبجي،ّمسص احمُّـي هنِّـاد احمخيحنيش خكمئاخل  .ّ ملال هن
مسرة أجغِّـى م األ: مضمه جنمست احم هنجيىطع إحممبهئمس احممهحي ّولامغمهمي  من جنهنميىح امغمهمي

ع ٍمغمهِّـملمش أي هب جنمس جغمسؠمس.ّ جنمئهئمس هنمئمسحقهس مع امغحنخيّ يع احممهحي جنمهمي ً ملمثذا مق ًّ ّ، 
ب جنمهِّـمل ل اخلمسص امغهنمي هئ حي جنمئ إجل احمخيحنيش خك امغ  . ملال دور،ّاهب

مسهب وحطمهمسجل مضمهىغ احممئمسس هلمسمضميمبمنُّـ ٍمست وزودمن مضحيَّـرةّا وهلَّـ جنمئمي اهللا حق ّ 
ٍهنمشملخيِّـ ٍهنمش هلّ مسبّ ٍمبمش جعىطاملٍ ال ألحق مسجكّ ٍمبمش اخك حطمهمسجل خك ( حمىطم احم حض حقمسمع ّ وإالّ

حفا ا جم ًذحم خكمي مسب) ً ل ذحم احمجيمبىغ ّ حطهتمنميٍمض ألحق  .ّاإلخسهئ حمحي
مك األوحممبمك مضمت ن جضمسوز احلِّـجم هنمبمه ة هن مي احمحي ممّومض  ،ع جن مغمي احم

خك ا هب ِّـد أن هنمهِّـمل ن إجل مع امغحنخي مضهي حيمي مبلك هنمئ ّمض هي ،ّ ة حط َّ وحطمي احمحي ّ
َّـ احمحيمنمسهنمس احلَّـحق،مضمسحلَّـس َّـجخمبّمبمش وخسُّـا هب مسجنهئمس،مستّ حطحيمفب جن احم  .ُ مض جعمهميهش جن أهل

حم رمخ اهللا ّوأمقمسر امغخنمئيش ُن  قوةَنعم م :إجل جنمس ذجمِّـهبمس مضحي دسّ ستغ ِ ا  
ت األو ر مش واحمِّـامضمهمش عن ا مسحم اجعهئمش امغحنخي ،هنمهمئ احلِّـجممش احم مسر أن جن ّ مضمسخك

ائيغ حتحيحي خك جنمهَّـان حمميجيخيِّـ وجن  ّوخكَّـم جنمهِّـملمش هب اجعهئمش ّ وإال،ّ  ملهييس خكَّـم جن
خك حيىح احمجيخيِّـ أؠال،امغحنخي وخكَّـم جنمهِّـملمش هب ً ال جنمهمئ حم ّ. 

ن تقلماو ةُ ي ر ٍ رأسا 
علوماتٍ واحدةً جهولِ من ا ِّـجممش:أي . إ ا حي مض  ٍ هنمئ

ب احمخيحنيش خكمئٍوامعَّـة ل امغهنمي هئ م اخلمسص إجل امغ  .ّ جن امغمهمي
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دس مع وهذا ون،ا ك ي دسُ صاحبُ ف عّ القويِ ا ًيا ّ تلقَ أ

امِ بل هو م، والعلومِلمعارف ُأول وِن نوع اإل ى حض  .ِه درجاتّ ملخنمسمعهس اإلخسمسم أهل
م وامغمهمسرف ة،ّحطميحي احممهمي ّ حس هنِّـزهل اهللا إهنمسمنمس ال َ جنّ ملمثن،ّ جن احمُّـي حممبيط حم حطمي احمحي

جنمش خنَّـهنىح مضمتهنمش جنمهمي هيخي جن احم ٍهن ّ هيمبيس احلِّـجممست،ّ  .ّ جنمس حس هنهيِّـ مض
ل مسال ملمئحي ب جن حيِّـهنهس احمجيخيِّـة هب الجنمبُّـه ّإذا أراد امغمهمي: ًوحم  أن هنخيحنيش حم

ال ًمقمبئمس حصهئ ءّمتول مل،ً ن امغحنخيٍ  اجعهئ خكّ مظ ، هنجيمهمي جيمهميهئ هن ّ مظ ،ّهنمهِّـملهئ هب
ل إجل هئ حي هب جن امغ جنمست احم من رأس امغمسلهنمئ جنمست إجل ، امغمهمي  وجن امغمهمي

ل هئ هيمبيس امغِّـامع،هنخيحنيش خكمئّ مع امغ  .ّ ملمبهيِّـ مض
ة احلَّـسَ ملهي،وخكجف منُّـا مهمي وحس هنخي حم هل ّ أراد أن هن ن حطميحيمب حمميهيمهمسرف ،ّ ّ هنخي

ع حطميحيّأمضهنمت حج ن أ ة معمبلك هنخي ّ حم حطمي احمحي َّـ مضمهىغ احمهنال،ًمبمسّ ن ّ وحمُّـا هب ميحي ّب هن
جنمست وهنجيهئ خكمشامغمهمي هنمس مض هئمس إال،هي خك  .ًخكمبَّـت خكميمب جنِّـاراُ إذا أّ ومضمهمنهئ ال هن

ميّ هبحيميهئمس احممهالٌوهبُّـا امغمهمئ وردت رواهنمش مسق هلمسل،ّجنمش امغ هلميهش :  خك إحق
َّـ اهللا المألمج خك مهىغ جمالجن:  خكميمب احم  وجنمئهئ ،َّ ملمبمهِّـف جممي،ّاحمِّـجع آحطمب أجمميهي مض

حض جمالجن جممي ّآحطمب ملمتجمميهي مضمسحمخيالم ملمب ّخكلك جممس جمميهيّهنِّـده ّ مظ ّ  وجنمئهئ جن آحطمب ،َّ
ل أخكَّـ خكلك؟ ملحيمسل َّملمتجمميهي ملمبحي المّ م هذا؟:  خكميمب احم : هلميهش يا إسحاق أو ما تدري 

ي ت :هلمسل .ال هُا ك فيعرف  ّلمه ببعض  ته بعقلهُن عَ فذاك م،ّ  ،جنت طي
ي تّوأم كُا ا ستو  كّ ثم ّلمه ف ي ر،يبك     ب عقلهكُ فذاك ا

ي تّ وأم،ّبطن أمه م فيقولُا ا ي ر،أعد : ّلمه با ب عقله فيه  فذاك ا
 .ّأعد :  فهو يقول،بعدما ك

هي ن جمالجن جممي هل أن حط مش امغمهمئ حض أن مضمهىغ احممئمسس هنجيهئهي ّواحمِّـواهنمش وا ّ ّ، 
خس معمك اهبمهحيمسدمنمسُومنهتالء من احمُّـهن خك ة  ملمتخكهنمسمن اهللا احمحي،مئهش هبهنجيهئ مضمهحي ّ

  
ار) ١( مسر األهب  .٩٧، ص١ج: مض
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ة احلَّـس هئ هل ّامغجيخيِّـة وومن ن احمخيالم،ّ ملمب ّ إال  ومضمهمنهئ ال هنجيهئهي مضمهَّـ أن حط

خس ومن أجعمئمشُ ومنهتالء من احمُّـهن ر،ّجممي هش خكحي ٌجم ّ ن أجنّ  ومضمهمنهئ ال ،هئمسهتّ حض مضهن
ن احمخيالم إال ِّـ جن جنِّـةّهنجيهئهي هش ،ّ مضمهَّـ أن حطمهمبَّـه خكميمب أجم ّ ومنهتالء من احمُّـهن رجم ُ

خس مضمهَّـ أن جمخفوا مهىغ احممئمسس. خكحي ة امغجيخيِّـة معمك جممسن هبهنجيمشُ أمل ّخكهنمبهش حم احمحي ّ، 
 وذحم ؛ حم مضمهَّـ أن جمخفُأخكهنمبهش ومضمهمنهئ ،ً حم معمك جممسن جعمئمبمئمسُأخكهنمبهشومضمهمنهئ 

مست اإلخس ل حطمي اإلملمس مهَّـادمن حمحي هئ .ّمبمشحممنمهيش احق هئ حطمهمسجل جنمس جنمئ  وحس هنهيمئ
مسب،ًجعىطاملمس حيمسهلمستٍ مض ألحق وطٍ واحق حيىح  ٍ وحم لّ جم  .ّ إجل خصميٌ ملمبهئ حطجيخنمبميهئمس جن
دسيًك أيضا جعلوا و ديهيِ من أقساماتّالقضايا ا ف هنمتجح ـ ات ّ ا وحق

صل  ـّمضمبمسهب حض خصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجل ُألنها  ةّ ر علومٍ مفاجئةٍ واحدةٍ   إ ِ من ا
جهول واجهةِا شِ عند   ِ إ معرفةْتج فلم ،ّ فكريٍ وسٍمن دون كسب ، ا

شِنوع رج  وال إ،ِ ا علوماتِوعا فِ عنده وفحصِ إ ا  .هاِها وتأ
مسج حض احمحيمنمسهنمس احلَّـحق مسرة أهب ال إل اجعهئمش امغحنخي وال إجل ّمبمشّحكمسمنِّـ احممه  إجل جن

خك خك أجنِّـ،جنمهِّـملمش هب ٌ جنيس أن جنمهِّـملمش هب ؠ ّ وإال،ّ رضوريّ ّ جممبيش هنخيحنيش خكمئ وهن
؟  إجل جنمهِّـمل

واِوألجل  ّإن قضي:  هذا قا ونً واحدةًةّ  ًةّ نظر، شخص عندًةّ بديهيُ قد ت
مهَّـاد خكمئَّـ جم ؛ آخرٍعند شخص الف االحق ٍّوذحم هبجهِّـا الجغ ن ، جنمئهئمسً  ملحيَّـ هنخي

مهَّـاد يٌألمعَّـمهمس احق ن احمحيمنٌّ هل مبلك حطخي مهَّـاد ،ّمبمش خكمئَّـه مضَّـجخّمبمش مض ن احق  وال هنخي
هن َّـالل وإهلمسجنمش احمخفامنمك خكجف هبجييط احمحيمن،ًمسّاآلجغِّـ هل مسج إجل االحق ّ مع ّمبمش ملمب

هئمس ّهنخنَّـق هبمس وإلخي مضخن ّ. 
َّـجخ ال هنحنمفط حض مضَّـامنمشّأهب :  ومن،ّ جنهئٍ إجل جنهنميهسٌُّـا إمقمسرةوحض من أن ّ احم

ن مضَّـجخمب ة ،ًمس خكمئَّـ اجلهيمبيسّهنخي مهَّـاد واحمحي الف االحق هس اجغ مييش ذحم مض ّ مض خي
َّـجخ ّ جممس أهب ال هنحنمفط حض،ّهنمشاحمجيخيِّـ جنمسأن ّ احم ن جنمهمي ن احمخمء ؛ًهنخي ز أن هنخي  إذ جي
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ال حممئمس، ن حصهئ ًمضَّـجخمبمس وجنيس ذحم هنخي ً ءمغّ وإال ّ َّـجخمبٌمس جممسن  ال حممئمس، ّ جن احم ًمست حصهئ
 .ومن مضمسجك

َّـجخ ملمهَّـم إدراك مهَّـادّ احم َّـامن،ّإهبمس من حممنمهيش االحق  .ُّ وال هن ذحم مض
ك س ذ َولّألن األّ إال ول ِ عنده من قوةّ دسّ ظرِ ا ستغ به عن ا كسبِ ما   ، وا

ت األو: أي ر ستغ به عن ا شخص،ما  ا ِ دون ا تاج ا ُفإنه   إ هذه ّ
ت ر الثِا حصيلِ ا علوم بعد معرفةِ  شِ نوعِ ا  . ا

ؠ    
  العلم

  
  ّتصور                                   تصديق

  
وري         نظري     ّوري                           ّ  نظري               ّ ّ  

  ءت
ن .١ م ي اذا  صديق؟  شك من أقسام ا وهم وا   ّا
س قضايا بديه.٢ ه ّية اذكر  تاج إ  منها من  من عندك مع بيان ما 

مسةّأسباب توج فس ا   .ه ا
ئا ما.٣ ً إذا علمت بأن  الغرفة ش ا وجدته فعلمت ،ّ عد الفحص عنه كث ً و

ٌأنه فأرة تفيةّ وري،  حث  اصل بعد ا   ؟ّظري أم ن فهذا العلم ا
ك شبهة.٤ ٌ هل اتفق أن حصلت    .  مقابل بديهة؟ اذكرهاّ
دس؟.٥    ما الفرق ب الفكر وا

  
اخكَّـ امغمئهنحيمبمش) ١(  .٤٥ص: حتِّـهنِّـ احمحي



  ٨٩ ..............................................................................................  امغَّـجغ
إؠ  

من واحمحن:١ج خنَّـهنىح، ألنّ احم مسم احم مس جن أهل مسرةّ حممب  مي خك حطِّـجعمبٌ األجغحف خك
اءَأمعَّـ جكِّـحض هنىط احمهنِّـف اآلجغِّـٌ جممسن منمئمسك حصمسلً اخلخف حق  )ّ احمجهجممس من معمسل(  حم

من  ٍّ وال حصمسل حمميمفجعمبمي حض جم)جممس من معمسل احممبحيمك(أم حس هنخي جمُّـحم  جن احم
عّ حض احمحنّ، جممبيش وهلَّـ خكميهيهش أنّواحمحن ع واحمالوهل هل مسل احم مسوهنمس المع  ،ً حط

من أمضمهَّـ خك احممفجعمب ن احم خنَّـهنىحمي،ملخيمبيش ال هنخي مسخض خك احم  !؟ ومضمسحم
 :ّمبمش جسيط هلمنمسهنمس مضَّـجخ:٢ج
َّـجخ. ١ مسج منُّـه احم  إجل )ّمبمشّمس احلاحم من جن احمحيمنمسهن( ّمبمشاحمحنهييط جكمسحممهمش، حت

اس؛ ملمسألخكهي ال هنَّـرك أن  . وهلهش احمجههئحفةٌ احمحنهييط جكمسحممهمشّحقالجنمش احل
ىطحممش. ٢ مهىغ جن امغمه مسع وارحطجيمسع احممئحيمبمنمك، معمبلك هلمسل احم مئمسع اجع  مضمسحلمسل اجن

د واحممهَّـم، ملمسحمحيمسدرٌاحم من واحقهنمش جع دةّهنمش مضمك احم جع  وال جنمهَّـوجنمش، وذحم ٌ ال جن
جعّألهب مسزا خسمس ملهئ ال جن د جنمئ دة ملهئ ال ٌمس ؠجيمشّدة، وألهنً ال وجع جع  حمميُّـات امغ

د المضَّـ جع دةّجنمهَّـوجنمش، إذ ؠجيمش امغ جع ن جن  . أن حطخي
مسج إحممب احممئجييط حمخي حطَّـرك مضَّـامنمش منُّـه احمحيمن  حقالجنمش احمُّـمن :ّمبمشاحمُّـي حت

هئمش، معمبلك إن منهتالء مغ ّوملحيَّـان احمحن هنِّـ خكميهي حطمهمسجل مضمسألمقمبمسء هل ّ ىطوا خك حطخن مس خك
حيَّـون أن،اإلجيمسد مٌ احممهمي حطمسمضيسّ ومن هنمه د امغمهمي جع ا، حم األمقمبمسء هل  ّ مضمتن: هلمسحم

مست هنخفر حطمهميىح خكميهي حطمهمسجل هبمسّ حمخيمئٌاإلجيمسد جنمهَّـوجنمش مش، ومنُّـا احم ّهئمس مظمسمض ّ. 
مسج. ٣ مسج منُّـه احمحيمنمشّ إجل احممهميٌامغهيخي خص َّـجخّمبمش، حت خنّمبمش احم مسه واحم  رّ إجل االهب

مبمي حمهنِّـملمبهئمس  .احمخن
  

 .٢٦ص: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١(
مسمضىح) ٢(  .٢٨ص: امغخنَّـر احم
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مئمسع إخكمسدة امغمهَّـوم مضمهمبمئ. ٤ مسج إجل اهباجن مسجٍمسه، حت جيمست، وحت إجل ملحيَّـان   واحم
ل دون ذحم هئمش احم حت ل دون اإلذخكمسن هبمس، واحمحن هئمش احم حت حيمسد :احمحن  من االخك

ت إخكَّـام ٌمضمتن امغ  . امغمهمسد من إخكمسدة امغمهَّـوم مضمهمبمئّهش، وأنّ حمميهيمبّ
اهليس أو احممهمي. ٥ هنمش وإهبخيمسر احم جي اهلمهمباحم د احم ّ معمبلك إن وجع  ّمبمشمست اخلمسرجعّ

، وجمُّـّحجمس   :خكجف درك ذحم  واحمُّـي هنمهمك.حم احممهمي هبمس خكجف جنمس من خكميمبال رهنهس ملمب
،ّحقالجنمش احمُّـمن جن اخلمي امغمسد  ٌ جنحنمسجميطٌملمسمغمئخيِّـ جنمهمسهبَّـّ وإال ي، أو اخلمي احممئجي

مض أو حطمهِّـهنمن حمميمئمسر احم هنىطخك أهن ّهنمهمسحممك مض دةَ جع  . حض اخلمسرجٍمس خلحف جن
لك:٣ج ٍ منُّـا احممهمي احمُّـي حطمهميىح مضمسحمجيمترة واحمُّـي جممسن مضمهَّـ مض ٍمن حممبيط  وجنٍ حصهئَّـّ

حممبًخكميمسّ إال من ُّـول حممبيط جعهئَّـا ملخيِّـهن ّ، ألنًمسّ رضورهنًمسّ معخن ّاجلهئَّـ امغ  هنخنحفّ مع ًمسً
ّمس، وذحم ألهبّاحممهمي احلمسؠ مض هبجهِّـهن احقهنمش ّ احممهمي احمُّـي هنّ خكميهيهش أنً  حتخنمبمي مض

ٍمبمشخكهيمي ٍمبمش خلحف خكحيميّ ن هبجهِّـهن  الّ لك خك احمجيمترة حضّهنخي مسئهئمس احم هلَّـ ّجنجهمسن ًمس، واحم  اجغ
حفة ن جم ءّمبمش احممهحيميّمبمش جن احممههيميهش حممبًَّـةّ وجنمهحيًمقمسئخيمش وًحطخي  . حض 

هئمش:٤ج لك ٍ هنهيخي ذجمِّـ مق مسين حض مض ف خكمئَّـمنمس حض اجلىطء احم هل ف هن احم ّ حق
مسج احمحيمبمسس جن احمحنخي األ مهىغ منُّـا احمحيمبمسس خلحف ّولمضَّـامنمش إهب خف احم ، معمبلك اخك

مك، وذحم ألهب هئمش خكجف خكَّـم ّجنمئ َّـل ؠمسمعهس احمحن مسج إّ هنميىطم جنمئ احمَّـور، وهلَّـ احق هب
 .ّول مضمسحمحنخي األّول األاحمحنخي

ه هلمسل احمحنمبهي:٥ج ّ هلَّـس  هئ اآلن أن حطمهِّـف احمجيِّـق مضمك ّحممهمي: ّ  حطحن
هييس مهمبمئمشٌمس احمجيخيِّـة ملهئ معِّـجممشّأجن: احمجيخيِّـة واحلَّـس ملمسحق  ٌ جنمس حمميمئجييط حض امغمهمسين جن

ِّـ األجنِّـ مب حض أجم هنخنمسر مض إجل ّ حجمس  األوحقيغ أو جنمس جيِّـي حصِّـاهّ هنهنميهس هبمس احلَّـ،ّمضمسحم
ل معمسحممش هئ مسجك وجنمس جيِّـي حصِّـاه، ، احمجيحيَّـاحممهمي مضمسمغ ىطون حض احم مس حمميهي مهِّـا ً احق

  
مسمضىح) ١(  .٦٥ص: امغخنَّـر احم
مسمضىح) ٢(  .١٨٥ ـ ١٨٤ص: امغخنَّـر احم



  ٩١ ..............................................................................................  امغَّـجغ
هش، وأجنّملِّـمض ب ورمضمس اهب ّمس حطمتدت إجل امغهنمي ّ ّ هيّ  األوحقيغ ّ احلَّـّمس احلَّـس ومن أن هن

قٍىح جكميهسّمس حتحيّحض احمُّـمن إجن مبمسقّ وإجنٍ جن خلحف معِّـجممشٍ ومق  ومعِّـجممش، ٍمس جن خلحف امق
هي  . حم أو جنمس حض معخيهيٌ جنمه جنمس من وحقيغّوهن

ىطواريمب هلمسل احلخي هّاحم ّ هلَّـس   احمجيخيِّـ ّأن: واحمجيِّـق مضمك احمجيخيِّـ واحلَّـس: ّ
مسدئ إجل امغهنمسحمهس، واحلَّـس حكجيِّـٌمعِّـجممش مسدئ، وجن امغ  مضمسحلَّـود ٌ جن امغهنمسحمهس إجل امغ

حقهن دملمهمش جيمست إجل امغهنمسحمهس ومحًاحم  حمميهيهنمسحمهس حض احمُّـمن جنيس احلَّـود ّ خكمئَّـ االحم
رحطمك مك امغُّـجم حقهن جمُّـحم جن دون احلِّـجم  ،جممش األوجل من جن امغهنمسحمهس، احلِّـاحم

هئ:أي مسدئ امغ جنمست، : أي،الت إجل امغ مسهبمبمش من احلِّـجممش جن  امغمهمي واحلِّـجممش احم
حم مسدئ إجل امغهنمسحمهس، وهلَّـ أمقمسر إجل حطمهِّـهنيش احمجيخيِّـ مضحي  :امغ

ــمش ــِّـ معِّـجم ــمسدئٌواحمجيخي ـــمسدئ إجل امغـــِّـاد   إجل امغ   وجنـــ جن
 

مسرةإذن  ل إجل امغِّـادٌاحمجيخيِّـ خك ؠ مك هبمس هن احم ب : أي،ّ خك معِّـجم  امغهنمي
ل ومهمس هئ  :امغ

مسدئ. ١ ب: أي،ًاهبهنالهلمس جن امغِّـاد: إجل امغ  . امغهنمي
مسدئ إجل امغِّـاد. ٢ جنمس، : جن امغ مي جنمهمي ل حممبخن هئ م إجل امغ ًاحلِّـجممش جن امغمهمي

هييس أهن ف حط هيّومن جنمس حق هي: ّمس حط  احلِّـجممش األوجل ّمضمسحلِّـجممش احمِّـاجعمهمش، مضمبمئمس حط
مش  .مضمسحلِّـجممش احمُّـامن

حيمسلّإن:مع زاده آجنلك احمحنمبهي آهنمش اهللاهلمسل  ّ مضال حطِّـو، ومن إهبٌّ دملمهٌ احلَّـس اهب مس ٍّ
م احممئجهِّـ مس مغ حطجيخيِّـ حض احممهمي ّإلخن خلمسحم ّ وخلحفمنمس دمنِّـا جنَّـهنَّـا، واحلَّـس إهبّهنمشً ً  ٌمس من خكمسئَّـً

مههي وامغمسرحقمش، َّـرب واحم ِّـة احم ّجن معَّـة احمُّـمن ومقَّـة احمُّـجممسء وؠجيمسء احمِّـوح وجم ّ ّ ّ 
  

مبهئمست) ١( مئ  .٣٥٨ ص٢ج: اإلمقمسرات واحم
جنمش، هل) ٢(  .١٧٣، ص٥ ج: احلخيهيمشح امغمئجه
جههيمش) ٣( حمئ امغمئ هي مضمسحم مسمضىح، هل امغمئهنىح، امغ  .٥٧، ص١ج: امغخنَّـر احم
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مهيش احممئجييط وومن،واحمجيخيِّـ جنحيمسمض احلَّـس  جممسن، وحمُّـحم ّ احممهحي احممئجهِّـي ومن 
جيِّـاء اإلخس مش احلَّـس؛ ألنمكّ جنمئىطمنّمبمشاحم ق رحط ق ّ خك احمجيخيِّـ، مض خس مل مع مل  احم

ق امغخيمسمقجيمش واإلخسمسم؛ ألن امغهتهنَّـ مضِّـوح احمحيَّـس خلمئ،احلَّـس ٌّ مض مل ّ مهميّ  . ّ خك احم
ل حمخمء جم،ّ احمُّـي ؠمسر خص جنحنمبئمش اهللاّ إنّمظ ن، ملهئ حض ُ إذا أراد هنحي  ملمبخي

جم احممهِّـملمسينٌ، وجممسحمُّـي حم جعُّـمضمشّ حض احممهمي احممئجهِّـيٌي حم معَّـسملمهمي جممسحمُّـ  ،ّ حض حقمي
ي احمىطجنمسن وامغخيمسن حض ملمهمي بل  ؛هنهن يك به  ي عنده علم من الكتاب أنا آ َقال ا َْ َْ َِ ِ َ َِ

َ
ِ َ ِ ِ ِ ِْ ْْ ٌ ُ ِ َ

ك طرفك َأن يرتد إ َ َُ ْ ْْ َ ِ
َ َ ْ  . )٤٠: احممئهي( َ

ِّـ، واجلُّـمضمش حض احممهِّـملمسن ، واحلَّـس حض احممئجهجيمهّملهن األرض واحمىطجنمسن حض احم
مشً جنمئهئمس أهنمنمس هبجهِّـاءٍ وامعَّـّهبجهِّـاء، وجنحيمسمض جم ٍ، معمبلك إن احلَّـس حممبيط خكجف جنِّـحط ّ 

جيمسوت أمنمي ملمب مقَّـةٌّ جنحنخيٌ مض من أجنِّـ،وامعَّـة ً هن مهجيمس، وجمُّـحم احلمسل ّ ً و
مش حمميجيخيِّـ  .مضمسحممئ

  
اخكَّـ، حمخنمسئ احمَّـهن احممفجممش) ١(  ).٢(، حطمهميمبحيمش ٩٩ص: محهئمبَّـ احمحي
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ؠ ءآ  
مم احلمسجعمش إجل خكمي امغمئهنىح حض احممههيمي اّهنمش احممئجهِّـّهنمش احمجيخيِّـّمبمشحطمئ  جممسهبهش جن ًء حق

خنَّـهنىح، خلمسهنمش األجنِّـ ر أو جن احم خن ر : ّاحم خن مييش خك ّاحممئجهِّـي ّاحلمسجعمش إحممب حض احم خت
خنَّـهنىح احممئجهِّـياحلمسجعمش خنَّـهنىح المضَّـ جن احمحيمبمسم مضمههيمي؛ّ إحممب حض احم َّـاللّمبمشّ إذ حض احم   االحق

ب ؠ إجل امغهنمي ر ،ّحممي خن َّـاللّاحممئجهِّـي ّ وحض احم مسج إجل االحق مسج ،ال هب  مض هب
مهِّـهنيش ع خكمي امغمئهنىح من :ً ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس وهلَّـ،إجل احم  ألجع ِّامغمهِّـفّ أن جن

م حيمسل جن جنمهمي ريٍاالهب ٍّ حطخن لّ ري، ٍ إجل حصهئ مشّ حطخن اد ّواحل ّ ومن حطِّـحطمبهس امغ
م حيمسل جن جنمهمي لٍّ حطخنَّـهنحيٍواخسمبئمست حمالهب ّ وأن خكمي امغمئهنىح جممس ،ّ حطخنَّـهنحيٍ إجل حصهئ

مبمسن اخسمبئمش خيجي مض مش امغمسدة،ّهن خيجي مضخن ّ جمُّـحم هن ّ جف جغالف جنمس هنجههئِّـ جن جمالم  خك،ّ
خيجي مضمفحطمبهس اخسمبئمش ملحييغ: ّامغخنمئيش جن ّأن خكمي امغمئهنىح هن ٌ جنيس أن جمالجن منمئمس رصهنمي،ّ ّ 

مش إجل اخسمبئمش وامغمسدة جنمهمس مسج حض احل ًحض أهب إل ّ ّ ّ. 
نطقُعلم: هلمسل حصيلُتاجُما ّ إنِ ا ه  ظرِ العلومِ إ ّمضمسمغمهمئ احممهمسم احمحنمسجن ة ّ ا

خنَّـهنىح ر واحم خن  .ّحممي
موعةه خكمي امغمئهنىح :أيه ّألن حثِ الفكرِ قوانُو  مي أن  ، وا ا ّوجن احم

َّـجخ جنمست احم َّـالل جممس هلمسلّمبمشامغمهمي لك واالحق اهبمك احمجيخيِّـ واحم مسج ملمبهئمس إجل هل  . ال هب
ورّأم الُ بل  رأس،هاِ بنفسٌ ف حاصلة،ُاتّا ا سب العلوم ّ األصِ ا  

ع حمميّهنمشاحممئجهِّـ مبهئمس مضمسمغمسل امغ ن مضِّـأس امغمسل،مسرةً؛ حطحن مسرة حطخي  وخكجف ،ّ ملخيمس أن احم
هئمس وزهنمسدة أرمضمسمع أن هنىطهنَّـ حض رأس امغمسل وهنمنمبيش إحممب رؠمبَّـا جعَّـهنَّـاَجن حقمه ً أراد حط ً، 

َّـجخمب جنمستّجمُّـحم احم خنمب امغمهمي م هنمئهي مض  .مست رأس امغمسل األؠلك حمخيمسحقهس احممهمي
م،إذن سب  ملخيمسحقهس احممهمي حبه  ُي علوماتَل ظرِ ا فقودَّة ا  عنده َة ا
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منمي مضهنالن احممئجهِّـ ِّـهنّهنمشّوهبُّـا هن مسن إهبخكّ احم حطَّـّمبمش احم ّ أن اإلهب جنمسحط ّ هس جنمهمي مس هنخي
ِّـمضمشّجن احليط ر؛ واحم د أي حطخن ٍ إذ جنيس ملِّـض خكَّـم وجع ّ  ،ٍّ مضَّـجخٍ أو حطخنَّـهنىحٍّ مضَّـجخّ

جنمست؟ مسب امغمهمي  جممبيش هنهيخي اجم
َّـجخ،هبمه رات احم خن مسج احم خنّ إال،ّ إجل احليطّمبمشّ هلَّـ حت َّـهنحيمست ّ أن مثمبيس احم

َّـجخ مسج إحممبّمبمشاحم د رأس جنمسل، ال حت ٍ ملالمضَّـ إذن جن وجع ِّـمضمشّ هل احليطّ  جم ، واحم
ِّـمضمش خكجف أحقمسحق م احم هئمسّ وإال،َّحطحي م هبجي ِّـمضمش ال حطحي ِّ ملمثن احم مش ،ّ هش ؠ ّ ومنُّـا جنمس أمظ

لك،ّمبمش احممهحيميّهنمشاحممئجهِّـ  . امغمهِّـملمشّهنمشلك خكمئ حض هبجهِّـُ هنٌ ومن مض
سب ظرَفإذا اك ّ مقدارا من ا   .ِ ماُ رأسَ زادِاتً

جنمست: إن هلميهش هس جنمهمي مسن أن هنخي ًهنمش هبجهِّـٍجممبيش هنهيخي حمإلهب َّ ال خكَّـ خسمس وال ّ
مسوز خكَّـد األؠمسمضيس؟ٍ خصَّـودٍمعمم جن رأس جنمسل   ال هن

ال خكمئَّـه، ّجممي: هلميهش جنمس جممسن حصهئ هس جنمهمي ًمس اجم ادة زاد رأس جنمسحمً  ،ِه معلوماتِبز
ستطيع سبُف ح؛ أٍ معلوماتَ أن ي َ ألن ر اجرّ دًدة ِ ا ما زادت ّ ُ يز

اُثروت ّ ألن امغالزجنمش خلحف ،ّوجنمس ذجمِّـه إهبمس من جن مضمسب حطحيِّـهنهس احمجيخيِّـة إجل األذمنمسن ،ةّه ا
ٍحطمسجنمش ر امغمسدّ ً وإن جممسهبهش حطمسجنمشّهنمش حض األجن ر امغمهمئّ  .ّهنمش حض األجن

سبّ ِ العلمُوهكذا طالب دَما اك ارتُسعّ وت،ُةّه العلميُ ثروتُ تز  ُتضاعفي ف،ُه 
ضمونِ العلمُ بل تاجر،ُهر حُ  ر سابِ ا الِ ال كتاجر، باالك مضحلط أن هنحيِّـن خكميهي  ؛ ا

م احمحيمبمسجنمش وحم رأس جنمسل حفٍمضمههيمي جم إلحل هن ُّ جممس ورد احللك خكجف ذحم حض ،ًاّ جعَّـٍ جم
الماحممهَّـهنَّـ جن احمِّـواهنمست خك أمن مضمبهش احممهخنهيمش   .خكميمبهئ احم

َّـ اهللا المخك أمج خك  ومن عمل ،م عمللل، فمن ع بالعمٌالعلم مقرون:  خكميمب احم
ال،علم ل عنهّ والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه و   . ار

ُإن احممهمي إذا هل مسن وّ حيِّـ حض اإلهب دخكمسّإال ِّّـن مضمسحممههي احق جن ،ًجممسن جن  جممس هن
  

ل جن احمخيمسحض) ١( ، احلَّـهنلك رهل  ،٤٤ص١ج: األؠ مهمسل احممهمي  ).٢(مضمسب احق
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حم حطمهمسجل ستودع: إحممب هل ٌمستقر و َ ْ َ َْ ُْ َُ َ ن امغِّـاد )٣٩: األهبمهمسم( َ  ًمضمئمسء خكجف مخمي خكجف جم

حيِّـ دع :ّجن امغ مسمضهش، وامغ مك:اإلهنمسن احم مسمضهش، خكجف جنمس جعمسء خك احل   خلحف احم
جنمك الم امغمهخن  :خكميمبهئ احم

ب ّخصهيَّـ  روى مظحيمش اإلحقالم • مضمثحقمئمسده خك اإلجنمسم أمج   رمخ اهللاّاحمخيميمبمئمض هنمهحي
الماحل ي: هلمسل  خكميمب احم ّإن اهللا عز وجل خلق ا ّ ّ بوةّ ونون إال،ّ  ا  ّ فال ي

ياء ونون إال وخلق ا،ًأن وصية فال ي ّألوصياء  ا ر قوما إيمانا،ً أوصياءّ ً وأ  فإن شاء ،ً
م ن شاء سلبهم إي،ّتممه  ستودع: وفيهم جرى قو: قال. اهّ و ٌمستقر و َ ْ َ َْ ُْ َُ َ َ. 

هي جمالم ٍوجممسن هلَّـ ذجمِّـه حض جنحيَّـجنمش احمخيمسحض  هنّ  أراد اهللا َملهي:  جن مثمي،ٍ جك
ن إهنمسهب ملمبحي وأن هنخي مس جنحط مسب احم حطهتدهنً مظمسمض هس حم األحق ّحيِّـا حق ّ ً  إجل أن هنمتجغُّـ دهنمئ ّ
مب مسب اهللا وحقمئمش هب ّجن جم هش حض دهنمئ ٍ وهنحيمكٍمضمهمي ّ ؠجف اهللا خكميمب وآحمّ  ومضخنحفة، ملُّـاك أمظ

مسل احمِّـوا ذ َ وجن،جن اجل دخكمس ـ هبمه ن دهنمئ جنمهمسرا جن ً أراد اهللا جغُّـالهب وأن هنخي ً
مسب االحق هس حم أحق متوهنّمضمسهللا جنمئ ـ حق حيميمبَّـ واحم  ، ومضخنحفةٍ جن خلحف خكمي،مسن واحم

مسرك وحطمهمسجل أحط إهنمسهب  . وإن مقمسء حقميهس إهنمسهب،ّملُّـاك حض امغحنمبئمش إن مقمسء اهللا حط
الم وهلمسل أجنحف امغهتجنمئمك• ابت  القلوب:  خكميمب احم ستقر ا  ،ّاإليمان منه ا

صدور ستقر ال يزول، ومنه العواري ب القلوب وا ستودع،ّفا اعه  وا ّ البد من ار

روح بلحظة و قبل خروج ا  . و
مبمسئ ورحقمي مسحط أهب مسهب ومض م أن اإلهنمسن مضمسهللا حق ّؠجف اهللا خكميمب  ّوجن امغمهمي

جنمكّومضمسألئهي وآحم الم مش امغمهخن ن خكميمبهئ احم ، ال هنخي هئ أخكالجنمس حمَّـهنمئ ّ إال ًاحمُّـهن هبخن
حيِّـ،مضمسحممهمي ن هبمسملمهمس وجن ّ واحممهمي ال هنخي ل،مسمضىح حممضمسحممههي امغهنّ إال ًاً ّإن :  وحمُّـا هبحي

  
ل احمخيمسحض) ١(  .٥ وح٤ ح٤١٨ص٢ج: أؠ
 .٨ـ ٧ ص١ج: احمخيمسحض) ٢(
مم، حممي مض حقميمبمسن احللك) ٣(  .٢٤ص: ّامغ
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حيِّـ وحطمفحقهي حض احممئجييط م حط ّمضمهىغ احممهمي  ومضمهمنهئمس ومن ، ومن امغحيِّـوهبمش مضمسحممههي،ّ
م خلحف امغحيِّـوهبمش مضمسحممههي حط ٰههنمشّأولمئ خكمئَّـ ُاحممهمي  وخسُّـا ذجمِّـوا حض ، حض احمحيخفٍ 

ّهش أن هنمئمسدى مضمسحقهي واحق أمضمب وأجن ملمبميحي احمحنهئمسدحطمك واإلهلِّـار ّمعخيهيمش حطميحيمك امغمب ّ
المخكمي مشّمضمثجنمسجنمش األئهي ت معىح واحمحيخف معىح مبهئ احم ّوأن امغ ّ ٰههنمش احمحيخف .. .ّ ّإحمهي؛ ألن 

مب احمحنهئمسدحطمك ومثمبيس جنمس هنميحي مب احقهي واحق أمضمب وأجن وحطمئ َّحطمئ ّ، جنيس أن مثمبيس ذحم ّ
َّـجخ ر احم  . حض معمبمسحطّمبمشجن األجن

مسخكمش جنمس  م احم حي جنمه إجل هلمبمسم هن مسن ال حط هئمس اإلهب م وامغمهمسرف احم هنخي ملمسحممهمي
حيِّـار احممهمي جنحلوط،مسحممههيحس حطخي جنحيِّـوهبمش مض ّ وإن احممهمي ، مضمسالهلمفان مضمسحممههيٌ ملمسحق

مبهش،مضال خكهي الم  ال هلمبهيمش حم حض جنَّـرحقمش أمن احم  .خكميمبهئ احم
ِها: هلمسل حطمهمسجل سنة فله ع أمثا َمن جاء با َ ََ ْ َُ ُ ْ َ َ ِ َ َ َْ

ِ َ ْ  َ جن: أي)١٦٠: األهبمهمسم( َ
اب مئمش ملمي جن احم مسخسمس خكحلجعمسء مضمسحل هئمس وحقيغ ُأو هن مضحلط أن ال إلِّـهلهئمس ، أجن ُّـمن

 .احمهنِّـهنىح
 . خكجف ذحم حض احمِّـواهنمست احمحلهنجيمشىطجممبجممس ورد احممف

ل اهللا• اب األخكمسل خك رحق مسمض ّؠجف اهللا خكميمب وآحم  حض مظ طو : ّأهب هلمسل ألؠ
احلغل هللا صمس اهللا ضو هبق :  وطو ضقل،ّ يف اجلغقً سىطىغقن اهللا صمس اهللا ضو هبق سيعمة:ضقل

 ملحيمسل رجع جن ،ّ يف اجلغقًاهللا صمس اهللا ضو هبق سيعمةّ إال وال إض:  وطو ضقل،ّ يف اجلغقًسيعمة
حف: هلِّـهنىع ِّـهبمس حض اجلمئمش حمخي ل اهللا؛ إن مق ّهنمس رحق ّ وضعو إكقضه أن تمسغىا ،فظه:  هلمسل،ّ

 .ًإضفغق فريافق صيطىغمضىكق
الموهلمسل أجنحف امغهتجنمئمك •  فال ؛ّإن اهللا أخ سخطه  معصيته:  خكميمب احم

ئا من معصيت ًستصغرن ش  .ما وافق سخطه وأنت ال تعلمّ فر،هّ
  

حيىح احممئِّـاهل) ١( ائَّـ األهنمسم حمميهي  .١٥٢ص: خك
ار) ٢( مسر األهب  .٣٤٩، ص٧٠ج: مض
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َمس أمنمئهش وحممبمس جن أوحممبمسء اهللا حطمهمسجل وأهبهش ال حطمهمي جنّملِّـمض ً يغ مثمبيس ، منّ  مل

مئمش م احمحيمبمسجنمش،أخكمسحم احل  .ً وال جضَّـ جنمئهئمس مقمبئمس هن
حم ن احمِّـمضمي( :ّجن منمئمس هنمهمي أن هل  ،حممبيط خكجف إجكالهل )مض حطمسجعِّـ احممهمي جنمنهي

وجكمض  ل إجنمسجن،مضحلجك و مسّمئمس خكلكّ خكجف معَّـ هل حق احمِّـ الم مض جن حض   خكميمب احم
ميمش احمُّـمن مي  . فمن دخل حص أمن من عذا،اهللا حصّ إال ال  :ّمبمشمعَّـهنلك احم

المهلمسلّمظ  وطها:  خكميمب احم وطها،طها و  . وأنا من 
مسجعِّـ امغمسل هلَّـ خي خكميهي وهلَّـ هنِّـمضمي ملمب ن خكميهي ،ملهنمسحمهس احممهمي جم  ملمثن أراد أن هنخي

ن احمِّـمضمي  .ّ خكميهي اهللا جنمس حس هنمهمي، هنمههي مضمس خكميَ ملهي.هي مضمس خكمي ملميمبمه،جنمنهي
نطقُوعلم فِةّ عن كيفيُ يبحثِ ا علوماتِ تأ خزونةِ ا توص، عندهِ ا  بها َلّ 
ح ر جهوالتِ بتحصيلِإ ا ضافتِ ا الت احم:أي(ها ِ و هئ إ ما  ) خكمي هبمس امغ

  .عنده من معلومات
عًتارةخكمي امغمئهنىح  ُفيبحث صوري عن ا سّلوم ا عرف ّ و لتوص،ا  به ِلّ 

جهولِإ العلم صوري ِ با ّا رات احممئجهِّـ .ّ خن  ال ،ّهنمشّملمهمي امغمئهنىح هنخيحنيش خك احم
َّـجخ َّـجخ،ّمبمشاحم رات احم خن ّ ألن احم ٰهمئمبمشّمبمشّ  .فِّ خك امغمهِّـٌ جن

بحث علومُو صديِ أخرى عن ا سّ ا جة ّ و َا توصّ  ِ به إ العلمَلّ 
صديِجهولبا  .ّ ا

حث جُوا نح بنِةّ عن ا فِ هيئةِ من ناحيةًتارة: و  ِ وأخرى من ناحية،هاِ تأ
ّملمبمهميهي خكجف أي :  معمبلك هلمسلً مغمس ذجمِّـه حقمسمضحيمسٌ جمالجن منمئمس مصمسحميش. قضاياهاِةّماد ّ

مشٍّ ملخيِّـيٍ وحطِّـحطمبهسٍمنمبئمش ر احمٰهمسئ رة احلمسرضة حض ذمنمئ إجل األجن حي جن احمخن حس  و حطمئ
مئ حطِّـحطمبهس اخسمبئمش، ّن خكمي امغمئهنىح جممسإ:  وهلميمئمس،ّ جممس حطحيَّـمذحم هبحي مئ ّ هن ّجمُّـحم هن

  
معمبَّـ، حمميخنَّـوق) ١( معَّـهن واحممهمسرملمك، احلَّـهنلك  ،٢٧ص :احم اب امغ  ).٢٣(ّمضمسب مظ
مسب٢٦حض ص) ٢( هس منُّـا احمخي  . مع
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مبميحطِّـحطمبهس ٌ امغمسدة وهنمهميهيمئمس أهنمس جن احمحيمنمسهنمس ؠ ّ ًّ ً وأهنمس جنمئهئمس ملمسحقَّـّ ث؛ ّ تُوهو  صنا  ِ ا
مس   .ا
حثو عرفِ من ا جةِ عن ا ِ وا ٌ مقدماتّ ل حض  ّ مسج إحممبهئمس هل احمَّـجغ هب

مسمعلك امغمهِّـف واحل ّجن  .مشِّ
اث نطقُفأ مسخض  أبوابِةّها  ستُ نضعِ ا   :جممسحم

زء األ راتّولا خن   :ّ احم
اب   . األلفاظِ مباحث: ّول األُا
اب اُا   . ّ اِ مباحث:  ا
اب الثُا عرف:  ا ِ ا   . به القسمةُ وتلحق،ّ

ا زء ا خنا   :مستَّـهنحي احم
اب رابعُا م:  ا   .هاِ القضايا وأح
اب س ُا ا ج: ا فِ وهيئةِةّ ا   .هاِ تأ

الث زء ا   :خكمست اخلهييطمسمئ احمخنا
اب سادسُا ت:  ا صنا مسِ ا  . ا

 



  

  

  

  

  

  

  

  اب اّو
   اظ

:ثالثة فقولوفيه 
 احلاجة إىل قباحث األفقاظ: ّاألولافققل 
 افدالفة: افثاينافققل 
 تقسيامت األفقاظ: افثافثافققل 





 
 
 
 
 
 
 
 

 اّوا  
  ا إ  اظ

أوجه احلاجة إىل مباحث األلفاظ
دالتمهي 

 
 





 
 

 آءؠ ئء ؤ ءؠ  
هئمس حض مثميمش مش حطِّـجممب لك خك األحمجيمسظ وؠ ٍاحم منمس،ٍ جنجيمبَّـةّ هنمش احممفجممبهس جنيس جغمي ّ هل ّ 

ن مضميمبٰهمش خي متحممبيش ومصمسحمجيمش احمحيمبمسس حم مهيش احم مشًخك  ّ، إهبمس من جن وحكمبجيمش ً ملخنمب
َّـهنيس مبمسن واحم الخلمش واحم  وإذا ؛ وحممبيط جن وحكمبجيمش خكميمسء امغمئهنىح،خكميمسء احممئ وخكميمسء احم

مسمعلك األحمجيمسظ حض خكمي امغمئهنىح؟،مسن األجنِّـ جمُّـحمجم   ملمس وجع احلمسجعمش إجل جن
ردهن  :ذجمِّـوا حمُّـحم جن

رة : ّولاأل مسع ؠ رة احمخمء خكمئَّـ احممهحي أو مضمسهبهن ر ؠ من ّخكِّـملمئمس احممهمي مض
رة احمحنخي اخسمئَّـ:  وهلميمئمس،احمخمء خكمئَّـ احممهحي  ، مضمس حم جن أمضمهمسدّحممبيط امغِّـاد جن احمخن

رة احم حتخي مع اءمض امغِّـاد جنمئهئمس احمخن  أو جممسن جن ٌ جممسن حم مقخيًحيمبحيمش احمخمء حق
مسن وال جنمسدة خسمس وال مقخي ف واحلهس ،ّامغجيمسمنمب احم هنَّـرجمهئمس اإلهب ّ جممثدراك اخل

ٰهىغ واحممهَّـاوة يس خكمئَّـ احممهحي من امغجيمسمنمب احم .واحم رة احم حت أو حطمئهن  ملمسحمخن
 . حمميمئجييطّمبمشحتخي األمقمبمسء أو امغَّـرجممست اجلىطئ

ال رت مقمبئمس جغمسرجعمب: ًجن ّحم حطخن مسبًمس جمًّ مها ،مسحمخي رحط حمَّـهنهشهبهن  وحم ، ؠ
جنمس جعىطئمب ّأدرجمهش جنجيهئ ٰهىغً ف واحلهس واحم ّمس جممسخل مها.. .ً رحط حض ذمنمئ هشهبهن  ؠ

ّ جنيس أن منُّـه امغجيمسمنمب ال جنمسدة خسمس وال مقخي؛ًأهنمنمس ّ ملمثذا أردت أن حطمهخف خك امغجيمسمنمب ،ّ
ت خكمئَّـك مسج إجل أحمجيمسظ،وامغمهمسين احم مع ، حت  ،ّ حطَّـل خكميمبهئمسٍ وحطمئحيميهئمس إجل اآلجغِّـهن

َّـل خكجف جنِّـادك حمخيّمبمش جممسن مضمثجنخيمسهب إمعمنمسر مضمهىغ امغَّـرجممست اخلمسرجعْوإن  ّ حم
هب خلحف هلمسمضّمضمهمنهئمس هنخنمههس إمعمنمسره إجن هب جن ّ وإجن، حمإلمعمنمسرٍمس حمخي مس حممهَّـم جم

ر اخلمسرجع  .ّمبمش مضمتن جممسن جن امغجيمسمنمب اجلىطئ،ّمبمشاألجن
يس األحمجيمسظ إهب حممش احمحيمسئهيمش ّملمسحلمسجعمش إجل و مس من حمميَّـالحممش خكجف امغجيمسمنمب امغمهحي

 . حض احممئجييطجنمهمسهبمبهئمس
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رده األحمجيمسظ: واضىعقين رده امغجيمسمنمب وامغمهمسين وحممبيط جن ّ حمخي ،ّأن خكمي امغمئهنىح جن
مهميىح خلِّـض امغمئهنحي،َّـخك مضمسألحمجيمسظُحطأن ّ إال امغجيمسمنمب ال هنهيخي ّ مل  مضمسألحمجيمسظ ّ

َّـخكمسء َّـود ذحم االحق مئمسهٌ مغمس حم أمظِّـ،مض م احمُّـي هنِّـهنَّـه وهن  .ّ خكجف امغجيهئ
ّملمسحطمنمي أن خلِّـض امغمئهنحي ّ مييش ، احم حتخي خكمئهئمس األحمجيمسظ من امغمهمسينّ  ومن خي

ي ن خلِّـ احمميجيىس هبجيّخك خلِّـض احمميٰه  . معمبلك هنخي
نطّال شك : رمخ اهللا ّوخسُّـا هلمسل امغخنمئيش  ّ إاله األصُ غرضُّق ال يتعلّأن ا

عا ِبنفس حثوامغجيمسمنمب  ا ستغ عن ا كنه ال  ِو ًال إ ّ توصِ األلفاظِ عن أحوالّ

عا واضحّألنه من؛ ا فاهمِ ا َ أن ا اسّ رَ ونقلِ مع ا ونِ األف نهم ال ي ا إالُ ب  ّ ً 
لغاتٍ لغةِطّبتوس جيمسمن مضمك احممئمسس وهبحي أملخيمسرمن مضمبمئهئ إجن ؛ من ا ّوذحم ألن احم مس ّ

ن مضمثمعمنمسر احمخمء اخلمسرجع ن،مس مضمسإلمقمسرةّ وإجن،ّهنخي  .مضمسألحمجيمسظّ إال  وحض األخلميهس ال هنخي
غيُ قد يقعُواأللفاظ لطُ فيها ا فاهم فال يتم،ُ وا مههي  ، بهاُ ا ملحيَّـ هن

يع هس حمٰهٌمق ً حمجيجهمس وهنِّـهنَّـ مض جنمهمئ جنمهمبمئمس مع ًّ يع،ً مههيمي مق  آجغِّـ وهنِّـهنَّـ ٌ وهلَّـ هن
ًمض جنمهمئ جنٰهمسهنِّـا حمأل هس حمٰه أهنمنمسّولً مس،ً مع جيمسمن مضمك احممئمسس ؠمه ن احم  ؛ً ملمبخي

الف احمميٰهمست هس اجغ الف جنمهمسين األحمجيمسظ مض الـّ ملمثهبمس هبمهمي ؛الجغ جيمسمن ّ أنـ ً جن  احم
جيمسمن جنيس خلحف احممهِّـمج، آجغِّـ حقهئٍّ وخكِّـمجٍّمضمك خكِّـمج ّ حمخيمئ حم أراد هبحي أملخيمسره واحم ّ 

ّؠمههس خكميمب ذحم إال َ ُ حقيغ جنمفجعَ  .ّ مض
لك حض خكمي امغمئهنىح خك أحمجيمسظ: ومضمسجلهيميمش ؠميمشٍهب ٍ خكمسجنمشٍ إجل امغمهمسين جن جعهئمشٍ جن ّ 

م امغمهمسين امغمئهنحي مسر خكهي ٍ جغمسؠمشٍ وحممبيط جن جعهئمشّمبمشمضمسخك لك خك ،ّ ؠ جممسحم  ّمبمشجغخن
 .ّمبمشأحمجيمسظ جنمهمسين احمميٰهمش احممهِّـمض

نطَفاحتاج لفظِ عن أحوالَ إ أن يبحث ا مٍ من جهةِ ا ِ من غو ،ٍةّ 
لغات ٍ بلغةٍاختصاص ؠـ  من ا ٍ جم حمٰهمشّمبمشّألن جغخن هنمشّ  مضمهميمسء ٌ جن احمميٰهمست جنِّـحط

لتفاهم  ـ وال خكالهلمش خسمس مضمهمي امغمئهنىح،حطمي احمميٰهمش ن،ًإتماما  مَ ل مَ  ه ِ غَه و
 . صحيحٍبمقياس



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٠٥ ..................................................................................جن
مةٍمن جهة: وقلنا  ٍ نطقّ َ ألن ا تصٌعلم  ّ ن،ّ خاصةٍ لغةِ بأهلال  ن   قد  و

حثُتاج تصّ عمِ إ ا لغةا  ستعملِ با نطُ ال    .ّ  ما قلها ا
مسرة أجغِّـى مهميىح مضمسألحمجيمسظ إالّمس جممسن خلِّـض امغمئهنحيّمغ: مضمه ّ ال هن ؠ هبمس ّ ّ حمٰهمسهنمش احم

يع مضمتمن حمٰهمش، امغجيمسمنمبإجل ّ وإن خكمي امغمئهنىح ال خي اهبمبمئ خكمسجنمش،ّ ٌ وإن هل  حطمهخن جنِّـاخكمسهتمس ّّ
حلي ى اخسمبئمش وامغمسدةّاحمجيخيِّـ احم اء،ّ خك اخلهنمت خكجف جن حف خك امغجيمسمنمب ً حق مه  جممسن احم

لك خك األحمجيمسظ جن جعهئمش، أم مضٰهحفمنمسّمبمشمضمسحمميٰهمش احممهِّـمض ٍ جغمسؠمشٍ حس هنخي احم ٍ جغمسؠمشٍ مضميٰهمشّ  خسمس ّ
اهبمبمئهئمس وهل لك خكمئهئمس جن جعهئمش،اخكَّـمنمسهل ن احم ٍ خكمسجنمشٍ مض هنخي  ، حطحنمفك ملمبهئمس مثمبيس احمميٰهمستّ

لك خك امغحنمفك احمميجيجه يّجممسحم ّ ملمثن امغمئهنحي،ّ وامغمهمئ لك ملمبّ مسج إجل احم  وحض ، هلَّـ إل
خنمش مض اخكَّـه امغ اهبمبمئ وهل ٍأن ذحم حممبيط جن جعهئمشّ إال ،ّمضمهىغ هل  أو جن جعهئمش ،ّ خكمسجنمشّ

مبمسج خكمي امغمئهنىح ٍ جغمسؠمشٍ مض جن جعهئمش،امع مسمعلك ٍحطمسمضمهمش ّ مههيميهئمس احم  ِحثّ حمميٰهمش احم هن
فِالم ِعن داللة عر ن وأخوات، االستغراق ،ِ العربِ  لغةِ ا ها من ّها  أنِ وعن 

روفِاألدوات سلبِ العمومِ وعن أدوات،ِ وا ك... ِ وا   . وما إ ذ
ِ ستغ عن إدخا كنه قد  نطقّو ِ اعتمادا  علومِا  ا لغةً ّألهنمس جن   ا

مي احمميٰهمش هش جن اجلهئمست امغحنمفجممش مضمك مثمبيس احمميٰهمست ،ّاجلهئمست اخلمسؠمش مض  وحممب
جيمسمن هبمس جنيس احمٰهحف ن احم ل ،واحم هنخي لك خك امغحنمفك وامغِّـجض وامغمئحي  جممسحم

ر امغحنمفجممش مهمس جن األجن  .وهب
ٍأمن ملمسئَّـةهذه  مسمعلك األحمجيمسظ حض خكمي امغمئهنىح ومن جممس هلمسل ٍأو معمسجعمش ّ  :إجل جن

فاهمِأجله من ُحاجت  .ِه مع غِ ا
ٌومظهيمش ملمسئَّـة ّن امغمئهنحيأ: ّ أمن جنمئهئمس ومنّ مسمعلك األحمجيمسظ ال ألهب هنِّـهنَّـ ّ إهبمس ّ مسج إجل جن ّإل

جيمسمن جنيس احمٰهحف حمٍ مض ألجع خلمسهنمش،احم لمنط: ّ أجغِّـى أمقمسر امغخنمئيش إحممبهئمس مضحي  ٌ حاجةّو
، بل لعلها ه ِ من حاجت وأشدُه  أعظمِ نفسِ من أجلِ األلفاظِ إ مباحثأخرى ّاألو

  
نا) ١( س من منهاج دراس حث إ آخره ل ك. هذا ا ين يرغبون  و لطالب ا ّنا وضعناه  ّ
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سبب اثِ إلدخالقي اُ ا نطقِ هذه األ ًجنحيَّـجنمش  رمخ اهللاوذجمِّـ ،  ا هنميمشّ مبمسهنمسً جك  ، حم
ء: ملمتملمسد ٍأن حمخي  ّ مسءّ دٍ أرمضمهمش أهب جع د:  جن احم د،ّ جغمسرجعٌوجع د،ّ ذمنمئٌ ووجع  ٌ ووجع
د،ّحمجيجه ٍ وجم وامعَّـ،ّ جمٌ ووجع مبمي ذحم و. جنمئهئمس هنحيمسمض اآلجغِّـ وهنٰهمسهنِّـهّ رحط  : مضمتجن

ٍ إهب إذا خكميهيهش مضخمء:ّولاأل رحط حض ذمنمئٍّ جغمسرجعّ يس ؠ ف حطمئهن  ، مل
رحط احمُّـمنمئ رحط اخلمسرجعّمبمشوؠ الف مضمبمئهئمس حض احممئحنمتة ،ّمبمش من خكمك ؠ ّ وإهبمس االجغ

د جع ٍ ملمسحممئمسر حض اخلمسرج حطمفحطهس خكميمبهئمس اآلمظمسر جن معِّـارة.واحم مسءةّ  وإمعِّـاق، وحممبيط ٍ وإ
د اخلمسرجعّ حممفحطّ وإال،األجنِّـ جمُّـحم ومن حض هبحنمتة احمُّـمن جع  ، هبمه.ّهس خكميمبهئمس آمظمسر احم

جعٌمن معمسجممبمش رة احمخمء خكمئَّـ احممهحي،ً جنمس أهنمنمسٍ خكمئ مض ر ؠ من  .ّ وحمُّـا خكِّـملمئمس احممهمي مض
رة احمخمء ومن جنهنمسمضحيمش مسق وإهبٌملمتهبهش حطمهمي مضخن مسم االهبهن مسرج ال مض جعّ حممي  ٍمس مض

ّجنمس، معمبلك ال حطمفحطهس خكميمب اآلمظمسر احم جممسهبهش حطمفحطهس خكميمب مغمس جممسن حض هبحنمت ّ  .ة اخلمسرجّ
الت:اضىعقين رة امغجيمسمنمب وامغمهمسين وامغمهحي   ّجنمس مقئهش ملمهخف،  امغِّـاد مضمسحمخن

 ملمثذا أردت أن حطمئحي جنمس حض ذمنمئ جن امغجيمسمنمب إجل اآلجغِّـ ال ـ ًجممس ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس ـ
مسج إجل أحمجيمسظ،هنهيخيمئ ذحم جن دون احمميجيىس  . حتخي هبمس خكمئهئمسٍ مل

ا َّـخك امغمهمسين احم حتخي خك احم  وذحم ،ّهليس اخلمسرجعوخكجف منُّـا ملمسحمميجيىس هن
مسن جنَّـين ٌّألن اإلهب مهمسرفّ هس امغ يس مع مسعإ : أي، مضمسحمهن مه إجل االجع  ،ّهب هنهيمب مضهن
مهىغ مه إجل االهبجيِّـادإ :وخكجف رأي احم ورة دخك إجل احممهمبىع ّ إال،ّهب هنهيمب مضهن ّ أن احم

هيمهمست مبمسجعمسحط،هي حص مسر خكَّـم محخيمئ جن حقَّـ مثمبيس امع ّ مضمسخك ر،ّ  خكجف ٌ ملهئ جنجيهن
معَّـة وحممبيط جنَّـهب يسّمباحم  .ًمس مضمسحمهن

خك، معمسلّوخكجف أي مسج إجل أملِّـاد هب مسن إل مهمسجن ّ وهنمنهنِّـ،ّ ملمثن اإلهب  إجل احم
مسج إجل هبحي أملخيمسره إحممبهئ وملهئ أملخيمسرمن،جنمههئ ٍ ملالمضَّـ حم جن جكِّـهنحيمش، ملمب جيهئمب َّ  حممي

جيهئ ا هبمسّمبمش خس األمقمبمسء اخلمسرجعُمس أن إلّ وال خيمي إجن،ّواحم هئمس حمخي إل  ،ّ مضمئجي

ث  قيمته العلمية، السيما  مباحث أصول الفقه وسع حرصا  فائدتهم، وهو  ّا ٌ ً ّ.  
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مشٌومنُّـه جكِّـهنحيمش مب خكميمب إمعمنمسر مضمهمنهئمس؛ّمسهلمش ومقٌ ؠمه  أو ، حممهَّـم هلَّـرحط؛ إذ هلَّـ هن

د جغمسرجعّألهن  .ّمبمش جن امغمهمسين وامغجيمسمنمب اجلىطئ،ً خسمس أؠالّمس ال وجع
ة احممئهنىح:اضىعقضك مسن هل مسرك وحطمهمسجل أخكهن اإلهب َّ مضمس أن اهللا حط  ملَّـخك احلمسجعمش إجل ،ّ

ًأن هنمنيس حمجيجهمس مضمثزاء جم جنمهمئ ّ ًمعمسجممبمس خك  جن امغمهمسين، ملخنمسر حمميهيمهمئ احمُّـي جممسن ً
د  جع  .ّ هنَّـل خكميمب وإلخي خكمئٌ حمجيىسّاخلمسرجعاحم

ن احمميجيىس معمسجممبمس خك امغمهمئ  ًأوالًوخكجف منُّـا هنخي د ، ومضمسحمُّـاتّ جع  وخك احم
 .ً مظمسهبمبمس ومضمسحممهِّـضّاخلمسرجع

ً ومغمس جممسهبهش دائِّـة األحمجيمسظ جغمسؠمش:اضمابن ّ مك احلمسرضهنّ مسجك  وال حطحنهي ، مضمسمغ
جعَّـون ملمبمس مضمهَّـ مك وامغمهَّـوجنمك أو احمُّـهن حقمب   ملمثهنخنمسل األملخيمسر وهبحي امغمهمسرف،احمٰهمسئ

حقمبميمش ن مض ٍإحممبهئ المضَّـ أن هنخي مييش خك األحمجيمسظ واخلهنمسمضمست احمحنجيمسمنّ  ،ّمبمش أجغِّـى خت
ش اخلهن مسن احممئحي مسمضمش احلِّـوف واحمخيميمستّمبمشّملمسجغمفع اإلهب  . حممئحي أملخيمسره إجل اآلجغِّـهن، وجم

ء جنمس حطحيَّـم  ، واألحمجيمسظ حتخي امغمهمسين،ّ أن احمخيميمست حتخي األحمجيمسظ:ّ احطمنمي،ّحض 
د اخلمسرجعوا جع هش خكجف مقمسجمميمش،ّمغمهمسين حتخي احم د حممب جع مسء األرمضمهمش حممي ٍ وأن األهب ّ 

د : مسن ملهئمسّحيمبحيمبمس احلّمسن، أجنّمسن واآلجغِّـان حصمسزهنّمعحيمبحيمب امظمئمك جنمئهئمس ّ معمبلك إن؛وامعَّـة جع احم
د احمُّـمنمئّاخلمسرجع جع مسزهنّ، وأجنّ حمميخمء واحم ، واحممنمسمضهنمش ّ واحمخيّمسن ملهئمس احمميجيجهّمس امغ

ا يس احم ، ومعمبلك ال جنَّـجغميحض ذحم من و يس حض األّمبمشيس وخكَّـجن ا يس احم مك ّوحم حم
يس واؠهنالمع ملخيمسهبمس حصمسزهنّمعحيمبحيمبملهئمس  ا يس احم مك ّمسن، مضمبمئمس األجغحفان جعمسءا مض

مسرهن د اخلمسرجعّ أجن.مكّاخك جع يس حض احم مي، وجمُّـحم ّمس خكَّـم دجغمسحممش احم ا  حمميخمء مل
د احمُّـمنمئ جع مش حممي ، معمبلك إنّاألجنِّـ مضمسحممئ د احمُّـمنمئّ حم جع ِّـة جنّ احم ٌال وامعَّـ حمميحن  خكمئَّـ ً

َجم جن مسرّهنمشمس حصمسزّ هنحييش إزاءمنمس، وأجنّ الف احمميٰهمست ، األجغحفهنّهنمش واخك ّ ملمبَّـل خكميمبهئمس اجغ
امعَّـ مضهيجيِّـد مييش جن حمٰهمشٍ خكَّـهنَّـةٍ وأحمجيمسظٍاتّمعمبلك هنمهخف خك امغمهمئ احم  . ألجغِّـىٍ خت

مسز ل مضهي المظمش األجغحفة مضهيالكّهنمشحمخي هنهيخي احمحي مسء احم  آجغِّـ خلحف امغالك ٍ األهب
مس ر آهبجيمس حمميهي د ،ّزهنمشًامغُّـجم جع حي احم ، ملمب يس وخكَّـجن  حمميخمء من ّاخلمسرجع ومن احم
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مسهلمبمش، واحممنمسمضهنمش احم حطجيمه منُّـا احمجيمه من األؠمسحممش ّحيمبحياحل المظمش األجغِّـ احم ُ دون احم
د أؠمبّ األمظِّـ، معمبلك إنّمبمشوجنمئحنئ جع  . من جنمئحنمت األمظِّـ: أي، احم

ىطواريهلمسل احلخيمب  هّاحم ّ هلَّـس  ّ:  
ـــمبّإن ـــَّـهبمس أؠ د خكمئ ـــ جع ــ جغمس  ُ احم ــ جن ــدحممب ــمس خكميمب   ُحمجيمئ

 

الّملمسآلمظمسر امغمفحط مسءةٍ جن إمعِّـاق،ًمش خكجف احممئمسر جن د ٌمشّمس من جنمفحطّ إهب،ٍ وإ  خكجف وجع
هئمس،  هش حض خصمي أؠمسحممش ـ  األجنِّـ جمُّـحمملمثذا جممسنّاحممئمسر ال جنمسمنمب ، معمبلك مظ ّ ومن جمُّـحم

مسر د واخك جع د احمُّـمنمئوجممسن ـ ّمبمش امغمسمنّهنمشاحم جع د جنمسمنمب ّ جنمهمئ احم ّ حمميخمء من وجع
 حمميخمء خكميمبهئمس ومن خكجف حطمي ّمبمشهس اآلمظمسر اخلمسرجعّ احممئجييط جن دون حطِّـحطمضمهمبمئهئمس حض

ىطواري هلمسل احلخيمب ؛احلمسل هّاحم ّ هلَّـس  ّ: 
ن حض األخكمبمسن ن  ِحمميخمء خلحف احمخي   ِ مضمئجي حمَّـى األذمنمسنٌجم

 

رة احممهميهي مسحكمكّمبمشمنُّـه احمخن ىس مضمي ال حطمي  :ً حمميمئمسر جن
مسظ ّ، ملهئ حجمس مض هنمئّمبمش خك احممئمسر اخلمسرجعٌمعمسجممبمشّأهنمس  .١ جهِّـ، ومن هبُّـا احممي

د احمُّـمنمئ جع  .ّهنخنهنميمي خكميمبهئمس مضمسحم
جههئمس جن معمبلك من.٢  .ملمبهئمس هنمئجهِّـّ حجمس ّ جنيس هلهنيس احممئجهِّـ خكمس وراءمنمس، ملهئ، هبمي

مسظ األاحممئمسر دّ ال هنمفحطّول مضمسحممي ٌهس خكميمبهئمس أي جن اآلمظمسر، ملهئ وجع  هس خكميمبّ ال هنمفحطٌّ
دا ٌء د احمُّـي معمسحم منخيُّـا حممبيط وجع جع د إذ. ًمسّمعحيمبحيمبً جن اآلمظمسر، واحم جع ن ملمسحم

دّاحمُّـمنمئ د احممئمسر احمميجيجهٌّ حصمسزيٌ وجع  .ّ واحمخيّ جممس من معمسل وجع
جيخنمبلك، مضمهَّـ منُّـا  مبمسن احم ستع: معمبلك هلمسل  رمخ اهللاّهبِّـجعيس إجل جمالم امغخنمئيشّاحم  ُو

سانِ حاجةَ وجهُ نذكرّ ثم، نافعٍ تمهيدِنا بذكرِ مقصودِ توضيح ه إ ِ  نفسِ اإل
يِ األلفاظِ مباحثِمعرفة لتمهيدًجة ن   : فنقول، 

  
جنمش، هل احلخيهيمش) ١(  .٦٣ ص٢ج: ح امغمئجه
مسمضىح) ٢( د احمُّـمنمئ١٢١ص: امغخنَّـر احم جع  .، خلِّـر حض احم
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ؠ  
ألشياء ِإن  عةّ   .انّان جعليّ ووجودان اعتبار،انّحقيقيوجودان :  وجوداتَ أر

مك إال: هلميمئمس دّحممبيط حض احم دات،ٌّمعحيمبحي ٌ وامعَّـٌ وجع  ّهنمش وحصمسز،ّهنمش حصمسزٌ وجنمس خكَّـاه وجع
د احمُّـمنمئ جع مئمسه آهبجيمسّاحم هش جن جغالل جنمس خكِّـ ً احطمن ّ. 

حيىح  د إجل جنمس مضمسحمُّـات وإجل جنمس مضمسحممهِّـض حض اّاحمهنّوهلمسل امغ جع مسم احم : هبحي
ن مضمسحممهِّـضّمظ ن مضمسحمُّـات وهلَّـ هنخي د هلَّـ هنخي جع مسمضمش ّوأجن.. . احم د حض احمخي جع مس احم

مسزي مسرة ملهي  .ّواحممه
د احمُّـمنمئ جع دّملمسحم مش احمخمء إجل خلحف جنمس ، مضمسحممهِّـضٌ وجع د إحممب هب جع مش احم  وهب

مسز احممهحيلك،من حم د احمميجيجه وهب إجل، أخكمئ هب إحممب جن امغ جع  ّ واحمخيّ احم
مسز احمميجيجه ل،ّجن امغ جم  .ّ إجل خصميٌ وحطجيخنمب ذحم جن

ّوحممه امغخنمئيش ّخكمئَّـ حطمهِّـ حمحلح   رمخ اهللاّجنمش احللكّأجغُّـ جمالم احممهال  رمخ اهللاّ
اجعمش  مسرة اخل ل  رمخ اهللاّاحمهنخك دهن األ: معمبلك هنحي جع  ،مسنّمعحيمبحيمبمك ّوحمّحمخي احم
مسهلمبمك حصمسزهن د احمُّـمنمئّ حمخيمئ خكِّـملهش أمسنّواحم جع ّن امغمئمسجكحيمش هنمهخفون خك احم ِّ د ّ جع  مضمسحم

مسزي د جنمس مضمسحممهِّـضّامغ د احل . أو وجع جع مشّحيمبحيْوجعمهمي جممسحم  ًمت جنمئحنٍ وامعَّـةٍ مضهيِّـحط
مظمسر، جن دون محمبمبىط مسخصمشٍحم  .ٌ مضمبمئهئمس، جن

ُولاأل وجود: ّ ارُا وها من أفرادَ ال حوِ األشياءِك ووجودِ كوجود،ّ ا  ِك و
سان يواِاإل شجرِن وا جرِ وا شمسِ وا جومِ والقمرِ وا ك من ِ إ غ، وا  ذ

وجودات ارجيِا اَ ال ال حِةّ ا  .  
ا وجود: ا هُا ارجيِنا باألشياءُ وهو علم،ّ ا فاهيمِ وغِةّ ا  ،ها من ا

  
حيمسد) ١( ح جضِّـهنَّـ االخك  .١٠٨، ص)٢٩(متحممش احمجيخن األول، امغ: جمحنيش امغِّـاد حض 
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الت األ:أي ّمبمش أو امغمسمنمبمستّوحم امغمهحي مسّمبمش جممسمن،ّ مست واحم ان واحممئ مسن واحلمب ء  اإلهب
ِّـ مييش خك احممهمي مضمسمغجيمسمنمب،واألرض واحل الت خي ّ ألن ، واحممهمي هبُّـه امغمهحي

مسهبمبمش الت احم حممئمس،امغجيمسمنمب حطهنميىح وهنِّـاد هبمس امغمهحي ع: جمحي مسن هب ع ال ، اإلهب ّ ملمثن احممئ
د حم حض اخلمسرج إال د أملِّـادهّوجع جع  . مض

دٌمستّإذن ملجي احمُّـمن جنمسمنمب د خسمس حض اخلمسرج ،ّ جغمسرجعٌ خسمس وجع  وجنجيمسمنمب ال وجع
د أملِّـادمنمسّإال جع  . مض

سان: ًوقد قلنا سابقا إل ِإن  ً قوةّ ُ وهذه القوة، األشياءُ فيها صورُ تنطبعّ س ّ  ّ

هن وجودُ واالنطباع،ا س ا َ فيها  هّ ي هو العلم ا   .ُ ا
د احمُّـمنمئ جع ر األمقمبمسء ، حض االؠهنالح حممبيط من احممهميّمض احم  مض من ؠ

هش معحيمبحيمش احمخمء اخلمسرجعـ َّّـمجممس حطحي ـ ومن ،احلمسؠميمش خكمئَّـ احممهحي مس من ّ وإهبّ حممب
مسرة أجغِّـىٌمعمسجممبمش ، ومضمه د احمُّـمنمئ:  خكمئ جع د حض احمُّـمنّاحم جع  مض ، حممبيط جنهنميىح احم

د حض احمُّـمن احلمسجم خكمس جع مسقّمبمش وراءه خكجف هب احممهمبمئّاحم  . واالهبهن
وجودان ا وجودان هما ا اذا.انّقيقيوهذان ا سا بوضع؟  ِ ألنهما ل   والٍ واضعّ

ٰه أن هنحيمسل . معتِرباعتبا د احمُّـمنمئ: هنمئ جع مظمسرًمت جنمئحنّإذا حس هنخي احم ن ، حم  ال هنخي
دا  خف،ًمسّمعحيمبحيمبًوجع مسر جنمه يس وال مضمسخك يس وا دا ، وإذا حس هنخي مض ًمس، ّمعحيمبحيمبً جممسن وجع

مسخض ملمثن احل ٌ مضمئمسء خكجف منُّـا جنحنمفكّحيمبحيّومضمسحم رهنٌّ حمجيجهً  : هنهنميىح خكجف امغمهمئمبمك امغُّـجم
مظ.١ ن جنمئحنمت حم  .مسرً جنمس ال هنخي
يس.٢ ا يس احم ن مض  . جنمس ال هنخي

د احمُّـمنمئّحيمبحيملمسحل جع ب خك احم مي ًأوال ّ امغ مئَّـ إحممب ّحيمبحي واحل، مضهيمهمئّ  امغ
ًمظمسهبمبمس مضهيمهمئ  . آجغِّـً

الث وجود: ُا لفظيُا سان: ُه بيان.ّ ا َإن اإل مّ ن اجتماعيّ  ِا بالطبعّا  ضطرً   ً.اّ و
مسخكمبّإن مسن اجع ن اإلهب هييس جنيس جمّ جم يس ال جي مهمسجن جنيس ّهب جنمنهنِّـًمس مضمسحمهن ًا حممي
مسع ملهئ خلحف جنمنهنِّـ،اآلجغِّـهن يض االجع مه هنحي ّ ألهب إن جممسن جك ّ وإن جممسن جنمنهنِّـ،ّ ًا ْ
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مسع هث االجع  .ملهئ جغالف جنحي

مسال ب جن حيِّـهنهس ذحم إجل احمُّـمن هب ل ً،وحم ِّـا إجل األخكجف : ملمئحي ًإذا رجنمبهش مع
حييغ إجل األحقجي مضجيمه اجلمسذمض ف هن ط وال هنهيخيٌّ ملهئ جنمنهنِّـ،ّمبمشمل حي  أن  إجل احم

مه هث جك ن ذحم جن جنحي مه ، وجنمس هب ملمب جمُّـحم،هنخي مسن إذا جممسن جك ّ ملمثن اإلهب
ن جنمنهنِّـ مسع ملال هنخي لًا ّاالجع فاهمِلتعا  إن جممسن ،هبمه .هِ نوعِ مع با أفرادِ وا

تاجًا ّجنمنهنِّـ ٌفإنه  رِ إ نقلّ رِ وفهمِ،ه إ الغِ أف   . الغِ أف
قة ّو األُوالطر لتفهيمُةّ ارجيَ األشياءَُأن  : ِ  ومنُّـه  .هاِ بنفسَةّ ا

ٌمبمش مضَّـائٌجكِّـهنحيمش َّـائّ حممهّ مسن احم هيمه ّ اإلهب جيمسمن جنيس أملِّـاد حص مههيميهئمس حممي  حس جممسن هن
واسُ الغبها قة،هاَ فيدر بإحدى ا ن هذه الطر َ ول فهيمّ لفِ من ا ُ ت اّ ً ه كث

ًأوالمنُّـا  .من العناء ّ. 
عاِ األشياءِ أِ بتفهيمّ أنها ال ت :ًومظمسهبمبمس وجوداتّا ألنّ إم، وا ست من ا  ِها ل

ارجي نّ أو ألن،ةّا   .هاُ إحضارُها ال يم
م سانُ اَفأ قةَ تعا اإل عةً سهلةً طر فهيمً  ًقوةه َ بأن منح،  ا ّ  

م طقِا روفِ بتقاطيعِ وا ؤلِ ا   . منها األلفاظَّف 
مسن مضمتن جنّوحممه منُّـه احمهنِّـ خنمست اإلهب ُهنحيمش جن مص هنمبيس هبمس أن ًمئمي هلَّـرةّ  هن

جيمسمن جنيس اآلجغِّـهنٍ وأحمجيمسظٍهنمفجع امغمهمسين إجل جمميمست مسز خك ، حممب  وهبُّـه احمحيَّـرة اجن
اهبمست ان:  وحمُّـا هنحيمسل،مضمسهل احلمب مسن معمب  ال ، خكجف احممئهنىحٌ حم هلَّـرة: أي، هبمسجكىحٌاإلهب

ًأن حم هلَّـرة ّ خكجف جنمس مضمبمئمسه حض امغِّـمعميمش ،ت هلَّـرحط مضُّـحمُّ جممس مل،ّ خكجف إدراك احمخيميمبمستّ
م  . ملِّـاجعيس،احمِّـامضمهمش جن إدراك احممهمي

مرور زمنِو سانَ دعِ ا اجةَت اإل اع و أمـ ُ ا   َ إ أن يضعـ ِ االخ
تاجُ يعرفًمع فاهمُه و ً لفظا خاصا، عنهِ إ ا حلّ حجمس ؛ًّ مس ّ جمميّهنمشّهنمهمئ أن احم

جنهئمس يس األحمجيمسظ حمميهيمهمسين حض خكهيميّ حطحيَّـجنهش حض ،ّحطحيَّـجنهش حض جنمهمسرملهئمس وخكمي ٍمبمشو ّ 
هيِّـ مسن جممي،ٍ وحقمسقٍ خكجف هلَّـمٍ هلمسئهيمشٍةّجن حف جنيس اإلهب ر حض جنمهمسرملّ حط  .ّمس حطهن
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عا باأللفاظَحُ ِ بدال من إحضارِ ا
  .هاِها بنفسً

ُك أيها الطالبِ  ذهنَبتُ أن تِ وألجل رَ، هذه العبارةّ كُرّ أ َحُ: ها  ِ 
ع لها جيداهاِها بنفسِ من إحضارً بدالِ باأللفاظاا ً، فتأ ّ ّ. 

َّـخك ُ احم حطّمبمش من امغمهمسين احمُّـمنمئ:ّال خيجي خكميمب أن امغِّـاد جن امغمهمسين
اهليس اخلمسرجع؛ظمضمسألحمجيمس مسرمنمس حتخي خك احم دات اخلمسرجع،ّ مضمسخك جع  .ّمبمش أو خك امغ
ال ميجي:ًملهي ت امغمسء اخلمسرجع،ىس مضميجيىس امغمسءّ خكمئَّـجنمس حط ّ ال هنمهمئ أهب أمع  ، مضمسحمميجيىسّ

ىحّوإهب ت جنمهمئمسه جن معمبلك إهب جنمئهن ٌمس أمع اهليس اخلمسرجعّ مسق خكجف احم  .ّ مضمهىغ االهبهن
َ أن هذا اإلحضار:واعرف نّ إنّ ُما يتم سانّ سببُ اإل ِ قوةِ منه  لفظِ ارتباطّ  ِ ا

ع وعالقت هنِبا مسرة.ه به  ا يس حض خكمي ٌ ومنُّـه خك  أجغِّـى خك جنمهمئ احم
ل ّن إمعمنمسر امغمهمسين إهبإ : أي،األؠ هس خكالهلمشمس هنخيّ  مضمك ٍ أجممبَّـٍ ورمضيغٍ وجكمبَّـةٍن مض

مبلك إن أمع احمميجيىس،احمميجيىس وامغمهمئ ل مضمثزائ، مض مه حي احمُّـمن إجل امغمهمئ امغ  . اهب
حف حطمي احممهالهلمشًَّـهنَّـة خكٍمستّمنُّـا وهلَّـ ذجمِّـوا هبجهِّـهن جي  ،ّمبمشخكالهلمش احم:  جنمئهئمس، حم

مسط احمُّـاجح مضمك احممئمسر واحلِّـارة  مضمك ّمبمشخكالهلمش احمّ ألن ٌ مضمسجكميمشّهنمشومنُّـه احممئجهِّـ. جممسالرحط
ر امغمهمئ حصمسخسمس احمُّـمن ر احمميجيىس وحطخن ّحطخن  مضمك احممئمسر واحلِّـارة أو ّمبمشوخكالهلمش احم.. .ّ

ء حصمسخسمس احممهمسحس  ع احمحنهييط واحممن  وهلَّـ هبمسهلحنمئمس ذحم حض خكمي ّاخلمسرجعمضمك جكمي
ل ملِّـاجعيس  .األؠ

مسرّهنمشهبجهِّـ: وجنمئهئمس خفإ : أي، االخك مسر جنمه يس األحمجيمسظ حمميهيمهمسين مضمسخك ٍن و . ّ جنمهمكّ
مبَّـً أهنمنمس هبمسهلحنهئمس ّهنمشحممئجهِّـومنُّـه ا همضمسهلِّـ احمخنَّـرّخصهيَّـ  احمحنهئمبَّـ ّاحم ّ هلَّـس  ل  ّ حض األؠ

مسط مضمك احمميجيىس وامغمهمئ:معمبلك أملمسد م حض احمميٰهمش ّمبمشخكالهلمش احم أو ،ّ مضمتن االرحط  احم حطحي
ن جعَّـ وملحيمس حمحيمسهب ٍمضمك احمميجيىس وامغمهمئ حط حليٍّ خكمسمً اهبمك احمُّـمن احم  . جن هل
  

ل، احلميحيمش األوجل) ١(  .١٨٢ص: دروس حض خكمي األؠ
مسمضىح) ٢(  .١٨٤ص: امغخنَّـر احم
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مهمسل: وجنمئهئمس ِّـة االحق مهمسحم  حطمئحنمت :أي .جم ِّـة احق احممهالهلمش مضمك احمميجيىس وامغمهمئ جن جم

، مض خيميمبملمب ٍلك إذا ؠَّـر احمميجيىس جن جن مسجنيس إجل جنمهمئمسه،ّ حي ذمن احم ّ أو إذا حطُّـجمِّـه ، اهب
حي إجل جنمهمئمسه حم،اهب ّإن منُّـا اإلمعمنمسر إهب: ّ ومنُّـا جنمس أمقمسر إحممب امغخنمئيش مضحي هيخي ّ ّمس هن

مسط احمميجيىس مضمسمغمهمئ وخكالهل مض حض ة ارحط هس هل مسن جنمئ مض  ُوهذا االرتباط.  احمُّـمنّاإلهب
شأالقوي  ي

ُ
ة وضع و ٍملمثن مضمهىغ األحمجيمسظ اهلمفهبهش مضهيمهمسن  ؛ االستعمالِ من العلم با ّ

ٍجنمهمبمئمش ً جنِّـارا خكَّـهنَّـةّ رةً ٍمبمش حطميحيمسئٍ مضخن ٍهنمش خكجيّ ن ّ ورمض،ّهنمشمس احممهالهلمش احمميٰهمضمبمئهئ ملمئحنمتت ّ مس هنخي
مب جمميهيمش  َّـائ) آه(جن منُّـا احمحي مسن احم َّـام جنحيمسجكيس  مضمسحقّإذ جممسهبهش ختِّـج جن مل اإلهب

حيميهش أذمنمسهن إجل ّ مع ،احلِّـوف ا حطمي امغحيمسجكيس اهب ّحطمهمسرف مضمك احممئمسس أهن إذا حقهيمه
متحس  .ّجنمهمئ احم

هن القويُ هذا االرتباطَفإذا حصل ى ا لفظُ يصبح،ِ  ع ُ ا ّ عنده كأنه ا

مسرة،وحممبيط من امغمهمئ ٌ ألن امغمهمئ خك دّ د احمميجيجهٍ جنٰهمسهنِّـٍّ ذمنمئٍ خك وجع جع ، ّ حممي
ع لفظ، أيوا ء:ّ كأنه ا مَ فإذا أح، واحدٍ يصبحان عنده ك ت ُ ا لفظّ  َ ا

َفكأنما أح ع بنفسّ لسامعِ ا ون،ه  يٌ فرقُ فال ي ً خارجا َُه ب أن  

عَنفس وضوعَ لفظَُ و أن  ا سامع، َه ا َ فإن ا تقلّ ال ي  ُ   ا
عُذهن   .ه إ ا

ا قد  تقلو سامعُي غفلُ ا ع و لفظُ إ ا سمع،ه وخواصِ عن ا م  ْ كأنه   :أي .هّ
ٌّإن احممئجهِّـ إجل احمميجيىس آخض حيالحممبّ ٌّهب جنمئخنهسإ و،ًمسّ وحممبيط احق جممس حض احممئجهِّـ إجل  ، خكجف امغمهمئّ

د اخلمسرجع جع ر احممهميهي،ّاحم لّمبمشّ وخسُّـا إهب معمك حطمهمي مضمسحمخن أهبمس : ّ هنخنمي أن حطحي
اهليس اخلمسرجعأخكمي ٌّن هبجهِّـك جنمئخنهس أل،ّ مضمسحم مهمش حض ذمنمئ، خكميمبّ رحط امغمئهن  . ال إجل ؠ

رة احممهميهي  جمُّـحم احمميجيىس ،ٌ مضمسحمحيمبمسس إجل اخلمسرج جنِّـآةّمبمشّوخكجف منُّـا ملخيمس أن احمخن
تقل ،مضمسحمحيمبمسس إجل امغمهمئ جنِّـآة م ي ْمع أنه  ه إالّ ِ بتوسطّ إ لفظِ سماعّ   . ا

دة خضُوز َن هذا االرتباطأ:  ا علّ لفظُ  ءَ ا ع ك ّحمخيمئ  .واحد ٍ وا
 . وامعَّـً جمهيمهمئمسّخكِّـملهش أهنمس حممب
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َفإذا وجد لفظُ َما وجدّ فكأنُ ا عُ ا نقول.  ا لفظُوجود: ف عُ وجودِ ا  ، ا
كنه وجود ٌو لمع لفظيّ د ،  دا ٌّ حصمسزيٌومن وجع  .ًمسّمعحيمبحيمبً وحممبيط وجع

وجود:أي َ إن ا لفظًة حقيقّ عُ وجودُسبُ و، ال غُ هو ا سببه إ ا ازا؛   ِ
ً 

وضعِهذا االرتباط اشئ من ا هئمس هبمس حض :أي ، ا يس األحمجيمسظ مغمهمسهبمبهئمس وخكالهل  جن و
مس،احمُّـمن مب مئمس أو هل َّـ امغمهمئ إن جممسن مع ً وخسُّـا هب مي إجل احمميجيىس،ً حي احل أو احمحي  ، اهب

مب أن حط ّجنيس أن األحمجيمسظ هن  .خنيش هبمسّ
شاهد  واالِ  هذا االرتباطُوا

ّ
سنِلقبح اُانتقال: ِاد لفظِ وا ع إ ا  ،ِ من ا

العكس مئمس ِو ن جنمهمئمسه مع ن احمميجيىس جنمئجيِّـا حمميمئجييط وهنخي ًمضمتن هنخي ً ِّ. 
َفإن اسم حبوبّ حبِ األلفاظِ من أعذبِ ا ن  نفس،ّ عند ا ن  ًه لفظا ِ و

ُا ينفرّوحشي سمعً لسانُ منه ا مي احممهحيلك . وا ّحممه جنِّـاده خلحف احل واحمحي  ُواسم ّ
ن  نفس،ِج األلفاظ من أسمالعدو ن    ً.ستملحاًلفظا ه ِ و

ما زاد َو ّ جمميمس جممسن االحت:أي .ُ االنتقالَ زاد،ُ هذا االرتباطّ مسد مضمك احمميجيىس وامغمهمئ ّ
ع ى وأ حيمسل أهل ى جممسن االهب مهمي احمجيحي حض ،أهل ن جن ً أجنِّـه مضهنمبئمس حض ّأولّ وحمُّـا هنخي

حيمسل جن األحمجيمسظ إجل جنمهمسهبمبهئمس  .االهب
ا نرى اختالف عِ  األلفاظِلقبح اَو عا القبيحةِ ا عاب، بها عن ا و ا  ِ 

سانِعن عورة كناية،ِه من قليلُ أقبحِ االستعمالُ فكث. اإل  بل قد ال ً، قبحا أقلُ وا
ون ُ كما ك القرآن؛ٌ فيها قبحُي مّ كر ًملمثهنمس حطهنميىح خكجف جنمهمئ ؛ بالفروجُ ا  ،ٍّ جغمسصّ

ّحمخي احمحيِّـآن احمخيِّـهن جممئ يس هبّ حي ذمن ، حض احمِّـجع وامغِّـأةٍّ جغمسصٍمس خك و مبلك هنمئ  مض
مسجنيس إحممب ع حم حض احمميٰهمش،احم حي إجل جنمهمئمسه امغ  . وال هنمئ

ذا رصانة عبُو تِ ا دته ُ وعذو ع ال  اال  ا ُعطي  عبً يكِه  ا ر  ِ ا
ا ال،ا لفظُ فيض  ةِ ا اال وعذو ع  ً  ا منمبمست ً هس جنحي  حمميهيمهمئ مع

ال ال.األمع م احمحيمبمسجنمش مضمتحمجيمسظ:ً ملهي ميجيمشٍ ورد حض احمحيِّـآن احمخيِّـهن ذجمِّـ هن ّ جممسحمهنمسجنمش ، مص
ال واحمجيىطع  مع مضمسألمن منمس جن األحمجيمسظ احم خسمس جنمهمسن حط ٍواحمخنمسجغمش واحمحيمسرخكمش وهب َّ
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امن اهللا حطمهمسجل ّ حجمس ،واحمِّـخكهس حي حض هب ل حم هبجي مضمسحم ّهنحنخي وازخكمس ورادخكمس مغ حط ّ ً ً ّ

يوانَو:  هلمسل حطمهمسجل؛ؠمبمسوجنمه ار اآلخرة  ا ُن ا َ ََ َ ْ َ ِ
َ َ َ ِ ت( ِ  وذحم )٦٤: احممهمئخي

منمبمست ُحممب هيمي جمال احمميجيجهمك جن جنمهمسن روخكمبهش ملمبهئمس جنحي ٍحنمهِّـ مضمسحمجيِّـق مضمك جنمس إل
ال خكمبَّـ أحمجيمسظ،األمع هئَّـهنَّـ واحم ارد احم َّـجنهش حض جن معحنمشٌ معمبلك احق جممس  ـ ٌ مصمبجيمشٌ جن

َّـجنهش أحمجيمسظـ ذجمِّـهبمس اب احق خكَّـ واحم ارد احم خي واالجكهيئمئمسن  حطٌ وحض جن مع مضمسحم
د مسز احمحيِّـآن احمخيِّـهنٌ ومنُّـه وامعَّـة،واخلمي ه إخك  . جن وجع

رابع وجود: ُا كتُا ح.ّ ا َإن األلفاظ: هُ  لقيامَ وحدّ اجاتِها ال ت   ِ 
سان  .ها ِاإل

ح منُّـا احمحي مش  ّحطحيَّـم  مش احم  ،)١٠٥(حض ؠجي مب حي حض امغحيمسم مضمبمسن احممئ وهن
هنميمش ومنّهنِّـهنَّـ امغخنمئيش أن هن ّؠ إحممبهئمس جن جغالل منُّـه امغحيَّـجنمش احمهن مسن أ: ّ ّن اإلهب

مسط مضمبمئهئمس خكجف هب يس األحمجيمسظ حمميهيمهمسين وحتحيىح حمَّـهن االرحط ٍمضمهَّـ جنمس و مب جنمه ّ  هن
جيخيمب ع حمّ مع ،احم ِّـد أن هنِّـى ،ّجممتهب إذا أمع احمميجيىس أمع جنمهمئمسه امغ ّ ومضهي

ده  مسدر إجل ذمنمئ وجع يس حمجيجه ،ّاخلمسرجعاحمخمء هن مسئ جنمسءمش جممس حض و  خسُّـا احم
ء ام جم  ٍاحمحنجيمسف احمُّـي ملمب هل ّ رة حمجيجه إجل ،ّ معَّ مسدر ؠ ّ ملمثن حصِّـد رؤهن حطخيجي حم ّ

د احمُّـمنمئّهنمش وذحم حمميمهالهلمش احمحي،احمُّـمن جع د احمميجيجهّ مضمك احم جع يس ،ّ واحم  وهن
د احمميجيجهٌذحم خكالهلمش جع د اخلمسرجعّ أجغِّـى ومن احممهالهلمش مضمك احم جع ّ ملمثهب إذا ،ّ واحم
جع ّدا جغمسرجعمبرأهنهش جن ده احمُّـمنمئً حي إجل وجع هش مض حطمئ ّمس أو أمع ده ّ مظ ً إجل وجع

مسط مضمك جكِّـملمك وحممبيط مضمك جكِّـف،ّاحمميجيجه ّ وجممس هنَّـل احمميجيىس خكجف ، وامعَّـٍ ملمسالرحط
د جغمسرجعمس،امغمهمئ جع ً وهنَّـل امغمهمئ خكجف امغ  واحممهالهلمش ،ّ جمُّـحم هنَّـل اخلمسرج خكجف احمميجيىس،ّ

ٌمبمش ذاحطٌمشمضمبمئهئمس جممسحممهالهلمش مضمك احممئمسر واحلِّـارة واحمَّـجغمسن خكالهل ّ. 
احقهنمش األحمجيمسظ  هيخي جن إمعمنمسرمنمس مض حممش وهن مسن هلَّـ هنجيخيِّـ حض امغمهمسين امغمهحي ّملمسإلهب ّ

د مصمسجكهس ٍجنيس خلىغ احممئجهِّـ خك وجع ِّـد ، أو حقمسجنيسّ مب مضهي ِّـي أحمجيمسحكهئمس خكجف مقجي ّ مل
حممش ر امغمهحي د خكالهلمشّ إال  وجنمس ذاك،حطجيخيحفه حض األجن جع ُّ ال حطمئجي مضمك األحمجيمسظ ٍحم
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ٌمضَّـون األحمجيمسظ خكهيميمبمشّ ألن إمعمنمسر امغمهمسين ،وامغمهمسين ٌ مقمسهلمشَّ  واألحمجيمسظ إن حس ،ّ وجنمهحيَّـةّ
جيخيحف دهلمبحيمشّمبمش حس حطخي خكهيميًحطخي دهلمبحيمش  إذا ّملمسمغمئهنحي: هلمسل احمحلهنيش اجلِّـجعمسين.  احم

ل احمحنمسرح أو احلأن أراد  رهنمس أو حطخنَّـهنحيمبمس مضمسحمحي ال حطخن ّهنمهمي خلحفه حصهئ ّ ّ ًّ ً ً ّمش، ملالمضَّـ ّ
، وأجن ّ أن إلخن من حممئجي أمعَّـ مس إذا أرادّحم منمئمسك جن األحمجيمسظ حممبهيخيمئ ذحم

حممك مضمتمعَّـ احمهنِّـهنحيمك ملميمبيط األحمجيمسظ منمئمسك أجنِّـا رضورهنمس، إذ هنهيخيمئ حطمهحي  هئ ّامغ ً ًّ
ًامغمهمسين حصِّـدة حفّ ٌ خك األحمجيمسظ حمخيمئ خك دت ّ جعَّـّ ّا؛ وذحم ألن احممئجييط هلَّـ حطمه ّ ً

مهحي امغمهمسين وحطالمعجههئمس مبلك إذا أرادت أن حط  ،ّجنالمعجهمش امغمهمسين جن األحمجيمسظ، مض
مب األحمجيمسظ وحطمئ ً وحم أرادت حطمهحي امغمهمسين رصملمش.حي جنمئهئمس إجل امغمهمسينّحط ُ ؠمههس ،ّ
مضمش جعَّـانًخكميمبهئمس ذحم ؠمه ع إجل احم  ....ّ حطمسجنمش، جممس هنحنهئَّـ مض احمِّـجع

لك خك األحمجيمسظ جمهيحيَّـجنمشّ ملالمضَّـ،وخكجف منُّـا ٍ جن احم مسر أن ، حممهمي امغمئهنىحّ ّ مضمسخك
جيخيحف وإمعمنمسر امغمهمسين خكجف هبّمبمشخكهيمي ن،ٍ خلمسحمهسٍ احم د ؛جيمسظمضمسألحمّ إال  ال حطخي جع  حم

ي مسط احمحي َّـهلمبىح حض األحمجيمسظ جم ال هنحييس اخلهنمت .مضمبمئهئمس ّاحممهالهلمش واالرحط ّ والمضَّـ جن احم
ٍ وذحم ألن خسمس معمسالت؛حض احمجيخيِّـ مهمسخسمس ّ ّ هنهتدي خكَّـم احممهمي هبمس إجل خكَّـم احمَّـهلمش حض احق ّ

، ومن وُحض جنمس و مهمسل ُمههش حم ّمههش حمميهيمهمسين، ومنُّـا هنهتدي إجل خكَّـم احمَّـهلمش حض احق ّ
جعهس ،امغمهمسين ميمب امغ جيخيحف احم ِّـاف خك جعمسدة احم  .ّإجل اخلهنمت واالهب

ّن معمسجعمش امغمئهنحيأ:  احم هبمتجغُّـمنمس جن منُّـه احمجيمسئَّـةاضغيطفيعق مسمعلك األحمجيمسظ ّ  إجل جن
مبمي خكهيمي خن ّن اخلهنمت حض احمميجيىس هنهتدي إجل اخلهنمت حض احمجيخيِّـأ و، احمجيخيِّـّمبمشّإهبمس من حم  ؛ّ

ّن األحمجيمسظ ومعَّـمنمس ال حطميأ و،مسد مضمك احمميجيىس وامغمهمئّحمميمهالهلمش واالحت  مثمبيس معمسجعمست ّ
مسن مسجكهس جنيس امغحنمسملهئمك واحلمسرضهن؛اإلهب رة احم يع مضخن ّ ألن احلمسجعمش إحممبهئمس ال خت ّ، 

مسن مضمبمئ ومضمك هبجي مضجيمه أجنِّـ ٍمض هلَّـ هنجيخيِّـ اإلهب اه،ّ هنِّـجع خكحيميّ من ّ حجمس ، وخيمسحمجي من
حي مضجيخيِّـه جن جنمهمئ،ّمبمشجن امغجيمسمنمب وامغمهمسين احمُّـمنمئ  ،ّ إجل آجغِّـ ذمنمئً أو أراد أن هنمئ

  
اخكَّـ امغمئهنحيمبمش) ١(  .٨٣ ـ٨٢ص: حتِّـهنِّـ احمحي
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مسج إمعمنمس ًر جم جنمهمئملمب حقيغ حمجيجه اخلمسص مض واحمَّـال خكميمبّ ّ إجل حط ّ مس أراد ّ ورمض،ّ

مسجكهسَهبحي أملخيمسره إجل جن ً جممسن جنمهَّـوجنمس َ أو إجل جن،ً حس هنخي معمسرضا حض حصمييط احم
حي جعَّـ حض امغ مسج إجل اخت،وحقمب ؠ هبمس أملخيمسره إحممبهئٍمسذ جكِّـهنحيمشّ ملمب  . هن

مس: ّملمسحطمنمي خكجف منُّـا مسن جمميهئمسّأن األحمجيمسظ ومعَّـمنمس ال حطخيجي حمميحيمبمسم مض  ،ّجعمست اإلهب
تص شافهّألنها  ين سيوج، با َ أما الغائبون وا م من وسيلةّ ٍدون فالبد   أخرى ّ

هئمس ومعَّـمنمس ؛همِفهيم  خك ٌ وامعَّـةٌ وال رواهنمشٌمغمس وؠ إحممبمئمس هلِّـآنّإال  و،حممهَّـم جمجيمسهن
جنمك الم امغمهخن حيحيمكٌ وامعَّـةٌأو جمميهيمش خكميمبهئ احم مسر امغ   إذ،ّ خك احممهميمسء األخكالم وجم

د احمميجيجه جع جيمسء مضمسحم د احمخيّخكجف ملِّـض االجم جع مضمش إجل احم  ملال حطخن ،ّ ال حطخن احممئ
م وامغمهمسرف إحممبمئمس  .احممهمي

سان جأ اإل قوشَ أن يصنعُفا طَ ا َيةّ ا الةِ ألفاظِ إلحضارّ ِه ا عا ّ   ا
دات اخلمسرجع جع طق بها وخلحفمنمس ّمبمشّاحمَّـاحممش خكجف امغ  . مضمسألحمجيمسظ:أي ،ًبدال من ا

ن طف دا ّحصمسزهنً وجودا  ا ًمس وحممبيط وجع ِلفظًمس ّمعحيمبحيمبً دا  ،ّ ًجممس جممسن احمميجيىس وجع
مب،ًمس حمميهيمهمئّحصمسزهن دا خكِّـ ّ وجممسن امغمهمئ وجع د اخلمسرجعً جع ّمس حممي :  أن قلناَوقد سبق .ً

لفظ َإن ا ا نقول،لمع ٌ وجودّ َإن وجود:  ف طّ لفظٌ وجود ا لمع ٌ ووجود،ّ   
ّيط هلمبَّـا حمميهلمبَّـ حمميهيمهمئ وحممب .ًتبعا د،جيىسً د اخليغ وجع ٌ ألن وجع ّ كنه وجودجيىس ّ حمميّ ٌو ّ 
لفظكت  ِ عّ وجودّنإ : أي، وا كتابةً حقيقةَ ا وجودُسبُ و، ال غُ هو ا  إ ُ ا

لفظ وضعِا سبب ا ازا  ع  لفظُ وجودُسبُ كما ي،ً وا سبب ِ ا ازا  ع  ً إ ا

وضع   .ا
كتابة،إذن هنُُ ُ واأللفاظ،َفاظ األلُُ ُ ا عا  ا هني، ا عا ا  ُةّ وا

وجوداتتدل ارجيِ  ا رت امغمهمسين احمُّـمنمئ .ةّ ا تّمبمشّملمثذا حطخن  حض ذمنمئ ْ مع
رمنمس اخلمسرجع هس احمَّـهلّمبمشؠ جيّمبمشمش احممهحيميّ مض  .ّمبمش واحمجيمي

َفاتضح وجود:ّ َ أن ا لفظيّ كت ا از  وا لمعّان اعتبارّوجودان   ان 
وضعِسبب   . واالستعمالِ ا
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يجة يانَلقد سمعت: ا طولَ هذا ا َ ا وجودَنا أن نفهمُ وغرض،ّ لفظيَ منه ا  .ّ ا
مسن ال هنجيخيِّـ مضمسمغمهمسين ا إجل أن اإلهب ّاجلَّـهنِّـ مضمسحمُّـجمِّـ أن مضمهىغ ملالحقجيمش احمٰهِّـب ذمن ّ ّ، 

مسر أن جم حمجيجهمشّوإهب ٍمس هنجيخيِّـ مضمسألحمجيمسظ مضمسخك ّ ّ مسخكً حتهي جنمههئمس جنحفامظمس جن احمحيمنمسهنمسّ  ّمبمش االجع
حيمسمل هتمظ،ّمبمشواحم جيخيحفّمبمشِّـ حض خكهيميّ مل  . احم

ال احمميجيىس حطهتمظ: مس معخيمسؤهبمس ملُّـجمِّـوا مضمسحمممامعمشّوأجن ّأن أمع ال امغمهمسينّ  .ِّـ حض أمع
لفظ:وقد فهمنا َ أن ا ع ألجلّ ِ قوةِ وا نهماِ االرتباطّ ء، ب واحدِ   فإذا . ا

ت لفظَأح طقَ ا تّ فكأن،ِ با ع بنفسَما أح مسن ال :ومنُّـا جنمهمئمسه .هِ ا ّ أن اإلهب
حممش خكهيمي؛ّ مض هنجيخيِّـ مضمسألحمجيمسظ ملحييغ،ّهنجيخيِّـ مضمسمغمهمسين هئ جيخيحفّمبمش حم  . احم

ُ كيف يؤثر:ُومن هنا نفهم سانِ  تفكُ هذا االرتباطّ نه و نفسِ اإل  .هِ ب
ن  ذهنً مع أيُُك عندما َأال ترى نفس ُ البد أن ،ِك  ه َ معه لفظَّ

ك بل أً؟أيضا ون: من ذ هنيُ انتقاالتُ ت حيمسالت امغمهمئ:أي ،ةّك ا من  ،ّهنمش االهب
ِ بتوسطً إ معًمع هنِك أللفاظِ إحضارّ د. ها  ا ُفإنا  ا ّ أنه ال ينفكّ  ً

رُتفك ٍنا  أي أ
نّ يل،  ِ عن 

ِ وتصورِ األلفاظّ ُ كأنما نتحدث،هاّ ّ نا ِ إ نفوسّ
ُ نتخيل الِونناجيها باأللفاظ حيمبمبَّـ مضحيمبَّـ  .هاّ مساحم مسن هلَّـ ال ٌ إمقمسرةًخلمسحم ّ إجل أن اإلهب

حقيغ األحمجيمسظ ّهنجيخيِّـ مض حقيغ امغمهمسين ملحييغّ وإهب،ّ ّمس هنجيخيِّـ مض رة جعهئمي ،ّ  وذحم حض ؠ
 .مضمسألحمجيمسظ وخكَّـم جنمهِّـمل هبمس

تب ُف ُها نرتبِ و طبق،ناِ  أذهانَ األلفاظّ عا وتفصيالتّ مبلك إن  ،هاِ ا مض
م ، أجغهنمتهبمس حض امغمهمسين،جيمسظأجغهنمتهبمس حض األحم و كنا نت ُكما  ّ  .ناِ مع غّ

كيم شيخ  ُقال ا ُالعظيم ا حالطوُ هنيُاالنتقاالت:  اإلشاراتِ    ،ةّ ا
مهمش حض احممهحيّهنمش امغمهمئ:أي رة امغمئهن خن ون ،ّ وامغجيمسمنمب امغ  ؛ٍةّ ذهنيٍ بألفاظُقد ت

رسوخ ك  ذكورةِ العالقةِوذ شـ ِ ا لفظِقة إ عالُ  عِ ا  .ِ األذهان ـ  با
  

مبهئمست) ١( مئ  .٢٢، ص١ج: اإلمقمسرات واحم
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فكر ُفإذا أخطأ ا هنيِ  األلفاظّ تِةّ ا ْ أو تغ  عليه أحواّ

ُ
ُا، يؤثر ك ّ ر ذ ه ِ أف

هنيِوانتقاالت تقدمِةّه ا لسبب ا خ خكالهلمش احمميجيىس مضمسمغمهمئ ،ّ   .ومن رحق
وري تيبّفمن ا رِ ل صحيحةِ األف  ....ِ لطالب العلومِ ا

ع خكمي امغمئهنىححق ر خكمي امغمئهنىح احمُّـي حطَّـور : ىح أن ذجمِّـهبمس حض جن ّأن خص
مش لك امغمهِّـف واحل مسئمي خكميمب من مض ّجن  ً جنمئهئمس جنمهمئٍّ وحمخي،ّ ومضمس أهنمس حمجيجهمسن،ِّ

لك امغمهِّـف،ّخيخن حي جن َّـهلمبىح مضمسألحمجيمسظ جم هن م احم  وهنمهِّـف ،ِّ ملمهجف جكمسحمهس احممهمي
مبمي مضـ َّـالل احمخن  :جكِّـق االحق

مةٍ من وجهةِاأللفاظ ِ أحوالَ معرفةَسنُأن   ٍ ًخكجف احممئ احمُّـي مضمبمئمسه حقمسمضحيمس ،ّ ّ، 
نط زاما  ا ن  ّو ال األحمجيمسظ:أي ، عنهاَ أن يبحثً ًمقدمة ، خك أمع  ِ لعلمّ

نطق رِ بها  تنظيمً واستعانةِا صحيحةِ أف  .ه ا
ؠ ؠ   

لك األّمبمش هنحنحف ملمب إجل أمهٌجمالم رمخ اهللا حمميحنمبهي احمِّـئمبيط ٍحمجيمسظ جمهيحيَّـجنمش مض  حممهمي ّ
ًوألن مضمك احمميجيىس وامغمهمئ خكالهلمش:  هلمسل؛امغمئهنىح ال، جنمسّ ٌ رمضمس أمظِّـت أمع َّ  حض احمميجيىس حض ّ
ال .. .ً أهنمنمس أن هنِّـاخك جعمسهبهس احمميجيىس امغهنميىحّ ملميُّـحم هنميىطم امغمئهنحي، حض امغمهمئٍأمع

ٍخلحف جنحيمبَّـة مّ مٍ مضميٰهمش هل  . دون هل
حيىح  معّاحمهنّوهلمسل امغ ل:  حض  د: أهل دٌحمميخمء وجع  حض ٌ حض األخكمبمسن ووجع

د،األذمنمسن مسرةٌ ووجع د، حض احممه مسمضمش ٌ ووجع داتـ حض احمخي مسمضمش ـ ٌ أرمضمهمشٌ منُّـه وجع  واحمخي
مسرة مسرة حطَّـل خكجف امغمهمئ احمُّـمنمئ،ّحطَّـل خكجف احممه ّ واحممه ميجيمسن ،ّ مسن خت مهمب مسن و ّ دالحم

مسع الف األو ً هنَّـل خكجف اخلمسرج دالحممشّ واحمُّـمنمئ،مضمسجغ مبمهّ ًمبمش جك مييش أؠالّ .. .ً ال خت
حيمسالت احمُّـمنمئاال ن مضمتحمجيمسظّمبمشهب ٍمبمش ذمنمئٍ هلَّـ حطخي رة حض ؛ّ خ احممهالهلمش امغُّـجم  وذحم حمِّـحق

  
مسمضىح)١(  .٢٢ـ٢١ص:  امغخنَّـر احم
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هس رمض...األذمنمسن مسخسمس حض ّمس أدّ ملميهئُّـا احم من أجن ال اخلمسؠمش مضمسألحمجيمسظ إجل حط ّت األمع ّ
ال جغمسؠمش:أي ـ امغمهمسين ً إذا جممسهبهش األمع هتمظ، حض احمميجيىسّ من امغمهمئّ مل ٰهحف ـ ِّّـ حض حط ّ وحط

ٰهحفمنمس  .ّامغمهمسين مض
ال احمميجيىس هس أمع من احلمسؠ حمميهيمهمسين مض ره حض األحمجيمسظ ،ّواحم ّ هنهيخي حطخن

من امغمهمئ امغِّـاد جنمئهئمس،امغحنمفجممش ّ معمبلك هنهتدي امقمفاجمهئمس إجل حط ّ. 

  
مسمضىح)١(  . امغخنَّـر احم
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 ؠ  
ّ خكجف جنمس حطحيَّـم جن أن امغجيخيِّـ إذا أجغهنمت حض األحمجيمسًمضمئمسء ّ ّ أو حطٰهحفت خكميمب ّمبمشُّـمنمئ احمظّ

اخسمسأ ال احمميجيىس جن جعهئمش،ّ هنهتمظِّـ ذحم خكجف أملخيمسره،مع  ٍ خكميمب أن إل جنمهِّـملمش أمع
ٍخكمسجنمش مشّ مب ل هلمسئ، حممفحطمبهس أملخيمسره احمخن مسمعلك إن: ٌ وال حصمسل ألن هنحي  جممسهبهش جن

لك احمَّـالحممش خكميمبهئمس؟ّ ملميمسذا هلَّـ، احم ذجمِّـحطّمبمش مضمسألمهاألحمجيمسظ  م مض
لك احمَّـالحممش إهب ّملمثن احمٰهِّـض جن حطحيَّـهن مض مسجنهئمس ومضمبمسن ّ مبيع أهل حن ّأن مس من حم

مسمعلك األحمجيمسظٌ جنمئهئمس داجغٍ هلَّأي  . حض جن
ل ّإن احمَّـالحممش إجنمس خكحيميمبمش: وخسُّـا هبحي ّ مهمبمش،ّ ّ وإجنمس جك مهمبمش،ّ ّ وإجنمس و مهمبمش ّ مظ .ّ ّاحم

لك من احمَّـالحممش .ّمبمش واحمَّـالحممش خلحف احمميجيجه،ّمبمش احمَّـالحممش احمميجيجه:حطمئحي إجل ّ وخص احم
مه منهيّ وأجن، ملحييغّمبمش امغهنمسمضحيّمبمش احمميجيجهّمبمشاحم مسن احم ىطاجنّمبمشمئّمس احمَّـالحم مسن ّمبمش واالحم مسرجع  مل

م مهمسخسمس حض احلَّـود واحمِّـحق لك؛ حممهَّـم احق  .ّخك خص احم
ؠ    

ء: ّ خكمسمًامغِّـاد جن احمَّـالحممش مضهيمهمئ د  جع ء احممهمي مض د  جع هس احممهمي مض ٍأن هن ٍَ ُ ّ 
هي داالّولواألجنِّـ األ. آجغِّـ ّ هن ال، ً ّ مسين جنَّـحم هي  واحمخنجيمش احمً، واحم جعَّـ حض احمَّـال حط ّ حط ّ

حممئمس،دالحممش مب هل مسرة، خكمسحسٌزهنَّـ:  جن هل ٌ ملمثهب خك رّ  : خك مظالمظمش أجن
مش مضمبمئهئمس.٣ .خنجيمش مضمسحممهميّ احمُّـات امغ: أي، احممهمسحس.٢ . ذات زهنَّـ.١  . احممئ

لٌّمش دالّ مظهي،وحض امغحيمسم جمُّـحم هي دالحممشٌ أو معمسحممشٌ وؠجيمشٌ وجنَّـحم ّ حمميَّـال حط وال  ،ّ
ّهنحيمسل حمميَّـال أهب دالحممش هش من خكمبمئٌ أو معمسحممشٌ احمَّـالحممش ؠجيمشّ ألن،ّ ن حمميَّـال وحممب  .ّ حطخي

د خكالهلمشّمظ ٍ المضَّـ جن وجع لّ حي احمُّـمن إجل ّ وإال،ّ مضمك احمَّـال وامغَّـحم  ملال هنمئ
ل مسن(ّ ملمثهب حم حقهيمههش جمميهيمش ،امغَّـحم وجممئهش ال حطمهمي احممهالهلمش مضمبمئ ومضمك جنمهمئمسه ) إهب
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ان احممئمسجكىح مسدر إجل ذمنمئ ذحم امغمهمئ،ومن احلمب  احممهمي مضمسحممهالهلمش ّ ملالمضَّـ جن، ملال هن
ّمس ال مق ملمب أن خسُّـه احممهالهلمش احمُّـمنمئّوحج. مضمبمئهئمس حض احمُّـمن ن احممهمي ّمبمشَّ مبلك هنخي مس مض ً حق
د اآلجغِّـّمضمتمعَّـمهمس جنهتد جع  .ًهنمس إجل احممهمي مض

ن واهلمهًوحطمي احممهالهلمش حطمسرة ًمبمش حطخي هنمئّ يس  وأجغ،ّمبمش حطخي هس جك ن مض ِّـى حطخي
مسن مش و،اإلهب يسًمظمسحم يس وا ن مض هيهش إجل مظُ وألجع منُّـا هل، حطخي مسمّ ٍمبمشخكحيمي: المظمش أهل ّ 

مه ٍمبمشوجك مهّ َّـئهئمس وجنمئحنئهئمس:، أيّمبمش وو هس جن  . مض
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ؠ   
تقل،ِك بابَ طرقةَإذا سمعت ابـّال شك ـ  كُ ذهنُ ي ِ إ أن  ا ً شخصا ّ

يع خكحيميّ مغ.يدعوك د احمحن مسب ومضمك وجع ًمبمشمس جممسهبهش احمَّـالحممش مضمك جكِّـهلمش احم   هبجي،ّ
خكهئمس وحتحيحيهئمس ّاحمحن حض وهل ّ. 

ك  س ذ َ ألن هذه الطرقةّإالول  ، يدعوكٍ شخصِعن وجود ّودحمهش كشفت ّ
ل ن شئت .ومن امغَّـحم ِإنها دلت  وجود:  قلتَو ّ   .هّ

ابُطرقة: إذن ا ُ ووجود،دال ِ ا شخص ا ول ا صفةٌمد  ال ُ، وهذه ا
لطرقة    .ٌداللةحصلت 

مي ا د احم:جن احم هش حمجيجهمس جم حطَّـل خكجف وجع مسب حممب ّ أن جكِّـهلمش احم ً يعّ  ،حن
د جع ل واحمَّـالحممش جن ّوجنيس منُّـا ملمثن واهليس احمَّـال وامغَّـحم مك،ّ ّ أن احمَّـالحممش هلَّـ :ّ وجنمئ هن

ن مضمسحمميجيىس أو امغمهمئ ملحييغ ْ مض من أخك جنمئهئمس وإن جممسهبمس جن أمضِّـز جنخنمسدهنحيهئمس،ال حطخي ّ، 
مس مسن خكجف األحمجيمسظ واحمخيميمست خلمسحم مسد اإلهب ّ واحمخيميمست حطَّـل خكجف امغمهمسين ،ًوذحم الخك

د جنخنمسدهنىح أجغِّـى خلحف دالحممش احمخيميمست خكجف  وال هنمهمئ منُّـا،ّمبمشاحمُّـمنمئ  خكَّـم وجع
حي جن احمخنمئيس،جنمهمسهبمبهئمس دا هبُّـا احمحنخي امغ جع مسن إذا خكمي مضمتهب حس هنخي جن ً ملمثن اإلهب ّّ، 

مسرك وحطمهمسجل د احمخنمسهبيس حط  .ّدل ذحم حمَّـهن خكجف وجع
د األمقمبمسء جمميمس جع هنمئٌتمل ٌمبمش حطخي ٌ داحممشّ حر :  هلمسل حطمهمسجل، خكجف احمخنمسهبيسّ ن ا و  ُقل  ْ َ ْ َ َ ْْ َ ُ

فِم مات ر  ِدادا ل َِ َ َ ِ َ ََ ِ بلَدً حر  َ ا ْ َ ُ ْ َ مات ر ْ نفد  َْأن  ُ َ َِ َ َ ْ َ ّن مثمبيس إ : أي)١٠٩: احمخيهئيش( َ
هلمسحط وملمهمي مضخيميهيمش  دات من جمميمست اهللا ومصمي جع هش مضخيالمجمامغ  جن ٍيشّ جنهتحمٍ وحممب

خيمي، ومعِّـوفٍأحمجيمسظ ٌ ألهب حطمهمسجل جن ّ مئ، أو جعمسرمعمشٍ ال مضملحممشّ  وال ٍمسمنمبمشّ وأن جمميمسحط خلحف جن
مسحم جنَّـادا،هنهيخي إمعخنمسؤمنمس ِّـ مض وأجن  . حممئجيَّـ هل أن حطمئجيَّـ جمميمسحط حطمهمسجل،ً وحم جممسن احم
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ء ،وهكذا تقل،هِ بوجودَ إذا علمتٍ  ءِك منه إ وجودُ ذهنُ في  آخر، ٍ 
ًسميه داال ّ ٌ خكمسجنمشٌومنُّـه هلمسخكَّـة .ّ هنمشّ هش جنِّـحط ء . مضمهمسحس األحمجيمسظ وامغمهمسينً حممب  ُوا

هيمب ُاآلخر والمّ هب صفةً،د   .  داللةْ ال حصلتُ وهذه ا
ُفيتضح كّ اللة: من ذ َ أن ا الةُكون : ّ ء   َ انتقل، بوجودهَ إذا علمتٍ ا

ءُذهن   . آخرٍك إ وجود 
د احمخمء آهنمش جع ءٌ وخكالجنمشٌمل د  ل احمحنمسخكِّـ، آجغِّـٍ خكجف وجع  : جممس حض هل

ـــ َوحض ِّجم ـــ ٍء ُ ـــمش ُحم   ٌآهن
 

ُّحطـــَّـل  ُأهبـــ خكـــجف َ   ُوامعـــَّـ ّ
 

ء: أي ٍحض جم   وخكجف خكجههي وهلَّـرحط ، حطمهمسجلّ خكجف ومعَّـاهبمبٌّ ودالٌ خكالجنمشّ
 .ّوإحطحيمسن ؠمئمه ودهلمش حطَّـمضحفه ومعخيهي

َّـم احمحيِّـآن احمخيِّـهن حمجيىس  لآهنمشوحمحيَّـ احق مههي حمجيىس امغمهمي مش؛ وحس هن  ٍ حممئخي
متجن حض آهنمست اهللا دحممب:  ومن،حمهنمبجيمش ٌأن احم ّ ده حطمهمسجلٌّ ملهنِّـيّ مست وجع ّ وأن ، خكجف إمظ

َّـ الت دحممباالحق  .ّ هبجهِّـيٌالل مضمسمغهيخيمئمست وامغمهمي
جن جمالم أجنحف امغهتجنمئمك الموإجل منُّـا هن ّما هللا آية أ م:  خكميمب احم ُ  إذا :يأ ٌ

ل إجل جنمهِّـملمش اهللا حطمهمسجل ملمتهبمس أجمخف اآلهنمست احمَّـاحممش خكميمب وخكجف خكميهي  ؠ ّأردحط احم
المّألهبّإال ذحم جنمس  و،وهلَّـرحط ومعخيهي ل اهللا  خكميمب احم اهللا خكميمب ّؠجف  هبجييط رحق

 .ّمضمئيع احمحيِّـآن احمخيِّـهن وآحم
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ؠ ءآ  
َأن انتقالّال شك  ءّ هن من  ءٍ ا ونآجغِّـ ٍ إ  س ، بال سببُ ال ي  ول

سبب هنَرسوخّ إال ُا ئ  ا ش هنُوهذه العالقة.  العالقة ب ا ُية ا ا ّ ً أيضا 

ب،ٌسبب ئ خارجُها العلمُ وس ش الزمة ب ا هنَ با  . ا
الزمة  ِ وجعلٍ أو بوضع واضعًةّ أو طبعيًةّ من كونها ذاتيِوالختالف هذه ا

اللةٍجاعل َ، قسموا ا   .ٍةّ ووضعي،ٍةّ وطبعي،ٍةّعقلي: ٍ ثالثةٍ إ أقسامّ
اللة .١ ال:  و،ُةّ العقليُا ن ب ا الزمةفيما إذا  ول  د   ٌةّ ذاتيٌ وا
ارِوجود هن ٌجنالزجنمش مضمبمئهئمس :يأ ّهما ا خي ؤث حض خكمسحس احم ّأو احممهميمش  رألثر وا

ل سانَلمَفإذا ع .وامغمهمي َ مثال أن ضوءُ اإل ّ صباح أثرً شمسِ لطلوع قرصٌ ا  ، ا
ضوء دارَورأى ا تقل،  ا شمس قطعاُ ذهنُ ي وال هنهيخي أن  ً،ه إ طلوع ا

مييش ذحم صبح داالُ ضوءُيكونف ،ّهن ً ا شمس داللةّ ه إذا ُ ومثل،ًةّ عقليً  ا
مَنا صوتْسمع ٍ مت

مِْملَ فعٍ جدارِ من وراءّ ٍنا بوجود مت
 . ماّ

مسرة أجغِّـى ل خكالهلمشّمبمشاحمَّـالحممش احممهحيمي: مضمه ٌ من ملمبمس إذا جممسن مضمك احمَّـال وامغَّـحم ّ 
ٌمبمشذاحط هنمئمسّ دمهمس : أي،ً حطخي  أو مضمك ، جممسمغالزجنمش مضمك احممئمسر واحلِّـارة،ّاخلمسرجع حض وجع

يس،ّمغهتمظِّـ أو األمظِّـ وا،احممئمسر واحمَّـجغمسن يس وا ٍ ملمثن منُّـه احممهالهلمش حس حطخي مض  وال ّ
يس منمبهئمس احمهن هن،هنحي خي مسرك وحطمهمسجل جعمهميهئمس مضمبمئهئمس حض خكمسحس احم إذا ّ مع ، مض اهللا حط

د احممئمسر أو ،ً أو رأهنهش أمظِّـا،ًمقمهِّـت مضمسحلِّـارة أو مقمسمنَّـت دجغمسهبمس ّ دل ذحم خكجف وجع
د امغهتمظِّـ ح مضمسهل احمَّـالالت إن مقمسء اهللا حطمهمسجل،ّوجع ف هنمتجح   . وحق

مهّجنأ لّ ملمبمس إذا جممسهبهش احممهالهلمش مضمك احمَّـال:  ملهئ،ّمبمشمس احمَّـالحممش احمهن منمب ّ حجمس  وامغَّـحم هنحي
مسن يس اإلهب مه أهب إذا أمعيط مضمسألحس ،جك ّ ملمثن جن جك ّْ ِ ل جمميهيمش أن ّ مس ال ّ ورمض،آخهنحي

خسمس وري ّ ألهب حممبيط جن،هنحي ّأهب جمميّ احم خسمس خكجف هبّالمضَّـ ّمس حطمتحسّ  ،ّ ال حطمئجي خكمئٍ أن هنحي
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َمبمشَمش ذاحطإذ ال جنالزجن مسس مضمسألحس ومضمك جمميهيمش ّ يض أهب آخ مضمك اإلمع مه هنحي ّ وإن جممسن جك
ت جنمهمكٍإذا أؠمبهس مضخمء حيىح ،ّ حمخيمئ حممبيط خكجف هب احمَّـوام،ّ أحكهئِّـه مضخن ّ ملحيَّـ هن

حيىح احمَّـال ل ومن األحس وال هن  .آخ ومن جمميهيمش  ّّامغَّـحم
مييش خك احمَّـالحممش احممهحيمي جيخيمب مضمك احمَّـالّمبمشوهبُّـا خت مب ملمبهئمس احم  ّ معمبلك هن

ل مييش،وامغَّـحم مييش وال حط مييش أمظِّـمنمس ،ّ ملال خت مب أن هن ال هن ّ ملمثن احممئمسر جن ً ّ
مب ، ومن احلِّـارة،خكمئهئمس مييش خكمئهئمس مضأن  وهن ن مضِّـودةمتن خي ّ إال  وجنمس ذحم،هنخي

مسن، مضمبمئهئمسّمبمشحمميمهالهلمش احمُّـاحط يس اإلهب منمبهئمس جك الف احممهالهلمش احم هنحي ّ ملمثهب هلَّـ ، مض
مييش أمظِّـمنمس خكمئهئمس متحس،ّهن مييش مضمتن ال هنمهخف ،ّجنمئ أهنمش جمميهيمش وال هنخنَّـر ّ مضمتن هن ّ وهلَّـ خي

متحس ل جمميهيمشآخ خك أمغ مضخيميهيمش ّامغ  . أجغِّـىً مض هنحي
مهّأجن يس:  ملهئ،ّمبمشمس احمَّـالحممش احم يس وا  ،ملمبمس إذا جممسهبهش احممهالهلمش مضمك احمحنمبئمك مض

د اآلجغِّـٍومضمسؠهنالح جنخنهنميمي ن دحممبال خكجف وجع د أمعَّـمهمس هنخي ً خكجف أن وجع ّ، 
ط احم و ن دحممبال خكُجممسخلهن خي مههش ُ وجممسألحمجيمسظ احم و،جف األحمجيمسظًمههش حم

ن دحممبال خكجف امغمهمسين احمُّـمنمئ خي مهمس،ّمبمشًحم  . وهب
المظمش من  مسم احم مب احمَّـالحممش إجل منُّـه األهل هبمس حقمسمضحيمس إجل أن احمٰهِّـض جن حطحي ّوهلَّـ أ ً

مه مسجنهئمسّمبمشاحمَّـالحممش احم مبمسن أي هل، وجنمهِّـملمش أهل ٍ وحم ن خصّ لك ّ جنمئهئمس هنخي  ومن احمَّـالحممش ، احم
مهّمبمشحمَّـالحممش احممهحيميمس اّ وأجن، ملحييغّمبمشاحمميجيجه مهميىح هبمس خلِّـض امغمئهنحيّمبمش واحمَّـالحممش احمهن ّ ملال هن ّ. 

مسم احمَّـالالت د إجل جنمس ذجمِّـه امغخنمئيش حض مضمبمسن مضمسهل أهل  : هلمسل،ّمضمهَّـ منُّـا هبمه
اللة .٢ الزمة:  و،ةّ الطبعيُا نت ا الزمةُفيما إذا  ئ  ش  ،ًةّ طبعيً ب ا

سانُ ال يقتضيها طبع:أع ءّ ال خيجي أن. اإل هث جم  ٍ جنحي هث ، مضّ ّ ملمثن جنحي
مسم أهب إذا رجنمب إجل األخكجف هبىطل إجل األحقجي ه جن األجع ِّـ وهب يس احل  ومن جنمس ،ّجك

يس مسن أهب إذا أؠمسمض امغِّـض أو األحس إ و،ّهنمهخف خكمئ مضمسحمجيمسخك مضمسحمهن يس اإلهب هث جك ّن جنحي ّ
  

هث)١( ، ملهئ  ومن احمجيمسخك احمُّـي ال خكمي حم مضجيمهمي وهنمتجح ملمهمي جنحي الف احمجيمسخك مضمسحمحي ، ومنُّـا مض مه  جك



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٢٩ ..................................................................................جن
خيمي مضميجيىس ٍهلَّـ هن خي،  آجغِّـٍ وهلَّـ هنمتجح مضميجيىس،ّ هنَّـل خكميمبّ خيهش وال هن ّمي مضمتيوهلَّـ هن ءّ  ٍ   

مييش مييش األمظِّـ احمَّـال وخي ّـ جممس مضمبمئمسه ـ ملمب ّ ُوقد يتخلف:  رمخ اهللا وخسُّـا هلمسل،ّ ّ 
تلف اسِ باختالف طباعُو سبة، ا ألثر بال ؤثِ ال  ي ال يتخلف إ ا ُر ا  وال ّ

مييش منُّـه احمَّـالحممش خك احمَّـالحممش احممهحيمي .ُتلف  .ّمبمشوهبُّـا خت
ة ُوأمثلة ك كث اس أن يقولِ طبع بعض ُضاء اقت: فمنها،ٌ ذ  عند آخ: َ ا

س ما وجعآه و، باأل أسّأف و،ّ عند ا ضج عند ا  ُ اقتضاء: ومنها،رف وا
عض أن يفرقع سأمَ أصابعَطبع ا ضجر وا ملَ أو يعبث،ّه أو يتمطى عند ا  ُ بما 

ه ب أ أَصبعإ َ أو يضع،هِه أو بأنفِ أو بلحيتَمن أشياء
ُ

فكِ وحاجبنهُذ  ،ه عند ا
ثاءب عاسَأو ي   .... عند ا

سانَلمَفإذا ع الزماتُ اإل تقل، بهذه ا ُ فإنه ي تالزم إ ُ ذهنّ ه من أحد ا
د امغالزجنمش حض اخلمسرج .اآلخر حيمسل،ملال هنخيجي وجع خن االهب  ّ مض المضَّـ جن احممهمي هبمس حممب

ل  . ّجن احمَّـال إجل امغَّـحم
سمع لمة ُفعندما  تق،آخ ب سَمّه إ أن متُ ذهنُل ي مها  ذا ، باأل  و
ُرأى شخصا يعبث   .وهكذا.. .ّ يعلم بأنه  حالة تفك، بمسبحتهً

اللة .٣ وضعيُا الزمة:  و،ُةّ ا نت ا شأُفيما إذا  ئ ت ش  ب ا
ُ

 من 
واضع واالصطالح  ونّ أن:ا اُ وجود أحدهما ي ال  وجود ا  حض جممس ،ً د

د احمميجيجه جع د احمُّـمنمئّدالحممش احم جع د احمخي،ّ خكجف احم جع د ّ ودالحممش احم جع  خكجف احم
هييسّ حجمس  وهب ذحم،ّاحمميجيجه مييش جن حص يس واالؠهنالح وخي ا  إجل ٍهنمئحنمت جن احم

ونُطوط ال اصط ،آجغِّـ ال  األلفاظَلح أن ت إشارات األخرس ،ً د  و
شارات السلِو ق وا وز ال ر ندسيِةّسابي اِ وا وزِةّ وا  ، األخرىِ سائر العلومِ ور
فسُ ال جِواأللفاظ ال  مقاصد ا   .ًعلت د

ى خكمئَّـ امغِّـض،ً ال خكمي حم مضجيمهمي أهنمنمسٌملمسخك مش احمحي مه جممسحممئجييط حض جنِّـحط  .ّ خلحف أن ملمهمي هنمتجح جغالف جك
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سانَفإذا علم الزمةُ اإل الَمِ وعل، بهذه ا تقل بوجود ا ء ُ ذهنُ، ي ه إ ا
ول د يس .ا ا ل احم مههش حمجيجهمش ( ملال هنخيجي أن هنحي مسئ امغمسءّإين و ال خسُّـا احم ً جن

يس)ّاحمحنجيمسف حي احمُّـمن جن ، جن دون أن هبمهمي مضمسحم  إذ جنيس خكَّـم احممهمي مض ال هنمئ
ع حم هش جنالزجنمش،احمميجيىس إجل جنمهمئمسه امغ ً ألن امغالزجنمش مضمك األحمجيمسظ وامغمهمسين حممب ّ 

د احمَّـال،ّمبمشذاحط جع ّ ملالمضَّـ جن احممهمي هبمس واحممهمي مض ل، ،ّ حي احمُّـمن إجل امغَّـحم  حممبمئ
خيمي حم جن مسخض ملمثن خكَّـم درجممئمس مغمس هنحي ٌومضمسحم ّ مهميهيهئمسٍٰهمش مضميّ ّ إهبمس هنِّـجعيس حممهَّـم خكميهيمئمس ،ّ حس هب

ِّـمنمس مسهب حمميهيمهمسين احم هبَّـرك أجم يس األحمجيمسظ احم جضِّـي خكجف حم  .مض
ؠ ؠ ءآّ  

اللة وضعيُوهذه ا  . إ قسمُ تنقسمُةّ ا
مه رمخ اهللا ّذجمِّـ امغخنمئيش مب احمَّـالحممش احم  إجل ّمبمشّحض اخسمسجنىع احم وراء حطحي

هيمك ٍن جم هلأ : ومن،منُّـهن احمحي خيّّ يع مض ٍ خي مييش خك احمحي اآلجغِّـّ  ملخيمس ، خي
ن حمخي وامعَّـ ٍهنخي مسم احمخيميهيمش ّ  ٌ معخيـ االحق واحمجيمه واحلِّـف:  أخكمئـ جن أهل

مسم معخي ن جلهيمبيس األهل ٌخيخن وال هنهيخي أن هنخي مبهيهئمس إجل ّ وإالٌ وامعَّـّ هن حطحي  حم
ا المظمش وجممسن حمٰه مسم احم مب احمَّـالحممش إجل احممهحيمي،ًاألهل ن حطحي مه واّمبمش جمُّـحم هنخي  ،ّمبمشحمهن
مبهيهئمس إجل احمميجيجه مسر أن جم وامعَّـة؛ّمبمش وخلحف احمميجيجهّمبمشوخكَّـم حطحي ٍ مضمسخك ّ يع ّ ّ جنمئهئمس خت

جعَّـ حض األجغِّـىٍمضمتمعخيمسم  . ال حط
مه: هلمسل مسم احمميجيجهّمبمشوحممبيط جمُّـحم احم المظمش اآلحطمبمش ّمبمش الهبحي مسجنهئمس احم  جنمئهئمس إجل أهل

مب حمميَّـالحممش إهب،ّمبمشدون خلحف احمميجيجه حي ّ مض جم منُّـا احم ٌمس من جنحيَّـجنمشّ الحممش  حمجيهئ احمَّـّ
  

ال فيهما قد ) ١( ن ا ن  ؛ ألن العقلية والطبعية ـ و وضعية فقط إ هذين القسم ّإنما قسمنا ا ّ ّ ّ ّ ّ

ون لفظا ـ ال ثمرة  تقسيمه َي ء دون اآلخرً ؛ لعدم اختصاص  قسم  ٍا إ القسم ٍ
ّ .

لفظية،  الثة اآلتية دون غ ا لفظية منها إ أقسامها ا وضعية؛ النقسام ا ك ا س كذ ّول ّ

لفظية وأقسامها وضعية ا اللة ا اللة إنما هو مقدمة لفهم ا قسيم  ّبل  هذا ا ّ ٌ ّ ّ ّ.  



  ١٣١ ..................................................................................ضبغىنف األضظغظ
ٍفقه اٰىظقضف صري ضظضودةّأن ّ إال  وأصسغضعغّعف اضظظطّعفاضوضط  رنل ،ً رنغضقات أصالّ

 ّ وضطقصف أىنظغضعغ اخلغصفّعفّ ألن اضطقض فو اضقالضف اضظظط، رنغضطقضٌ ضظضودةفي
 .اضتي غحتغج إضععغ مم شظم اٰىعطك

اللة .أ لفظيُا ال: ُةّ ا ن ا وضوعإذا    ً. لفظاُ ا
الل .ب لفظيُ غُةا ال: ةّ ا ن ا وضوع إذا  إلشارات، لفظَ غُا طوطِ   ِ وا

قوش وز العلومُصلّ وما يتِوا لوحات، بها من ر ةِ وا نصو قدير ِ ا   الطرق 
سافات عي اِا  أو 

ّ
لِاه ق إ  ة الطر ك .. .ٍ أو ب و ذ  ّعفضن اضقالالت اضوضطو

 . إش أينقىٍ وضن منظغصف، آينقٍ إش رنظقٍتظك دالالهتغ ضن رنظق اضتي ختّعفصري اضظظط
لفظ اللة ا ف ا   ّيةتعر

 ٍ صغذا شظععغ رنوضك ضظك،رنغضوضكّ إال  ال زنظونّعفّضن اضواضق أن اضقالضف اضظظط
ً وذضل ٰىغ ذصقغغ سغرنظغ ضن ، وشظععغ رنغٰىالزضف رنعععام حيضل ضعغ اضطظم رنغٰىقضولًٰىطعى

ّ وأن اضقفن اضبشي، رنش اضظظك واٰىطعىـ وضك رنطق اضـ وننود اضطالصف ً فقامهغ سعئغ ّ
 : وإش فقا أسغر رنظوضه،ًواىنقا

سابق يان ا سبب:ُ نعرفِمن ا َ أن ا لفظّ ع هو العلقةِ  داللة ا  ُ  ا
راسخة عُا لفظ وا هن ب ا شأ،  ا  وت

ُ
 اٰىوننود ُ واضظغغونُاضقاسخف ُ هذه العلقة

ً اضقي فقى اضضعئش اٰىتالزضش سعئغ واىنقا ّيمم اضقفن اضبش  من ـ َكما عرفت ـً
وضعية الزمة ا ِا نّ الزمةُن يعلمَعند م ، رنش اضظظك واٰىطعى:أي ،هماَ ب ال شعق  ، با

 .ّ ألن اجلغفل هبغ ال فعظن أن فعتظل ذفعه إش اٰىطعى شعق سامع اضظظك،ن جيعل هبغَض
فناُ يمكن،وعليه اللةُ تعر الةُ كون: ّة بأنهاّلفظي اِ ا لفظ  شأٍ ا  ي

ُ
 من 

قصودِالعلم بصدوره م ع ا م العلم با ت ِن ا ُ ِ ّ واٰىقاد ضن اضطظم فعغ األشم ضن . بهّ
ّاضتضوري ّ ورنحسغ صالم اٰىضعك أغ، واضتضقفظيّ عغ إذا شظععغ رنضقور اضظظك ضن ّ

 . شظععغ رنغٰىطعى اٰىظضود ضعه،ّاٰىتظظم
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خيمي وإرادحطّأن احمخيالم: وملمب مه،ّ حممبيط حض هلخنَّـ امغ ّ جنيس خلىغ ّمبمش مض حض احمَّـالحممش احم
هب هلمسؠَّـا مغمهمئ احمميجيىس أو خلحف هلمسؠَّـ مسمن،ًاحممئجهِّـ خك جم ّ ملمثن ، جممسحمٰهمسمل واحممئمسئ واحم

حي ذمنمئ إجل امغمسء جنيس أهب خلحف هلمسؠَّـ، ذحم جنمئَ وحقهيمههش)ًأرهنَّـ جنمسء(: احمٰهمسمل إذا هلمسل  .ّ اهب
ّأن خكَّـم حطِّـحطّ إال ،هس األمظِّـ خكجف جمالجنّ ال هنمفحط،هبمه حيمسل ّ هس األمظِّـ ال هنحيَّـح حض اهب

 ، مض حض دالحممش احمميجيىس خكجف امغمهمئ،هس األمظِّـّ إذ احمخيالم حممبيط حض حطِّـحط،امغمهمئ إجل احمُّـمن
ِّـد حقمسع احمميجيىس حي ذمنمئ إجل امغمهمئ مضهي مبلك هنمئ مسجكهس مضمسمغالزجنمش، مض  وإن ،ّوخكمي امغ

ٍجممسن ؠمسدرا جن آحممش ِّـً ِّـٍ أو جن رضب مع  . آجغِّـٍ مض
يس خكجف هبّمبمشّ من خصخن خكهيميّمبمشجيجهوخكجف منُّـا ملمسحمَّـالحممش احممي  إلخن جنمه ٍ احم

اء حيمسل احمُّـمن جن احمميجيىس إجل امغمهمئ حق مس وهلمسؠَّـا أم الًاهب جي خيمي جنمي ً جممسن امغ ً ّ. 
طابق: أقسامها ضمنّيا امّيةة، ا   ّية، االل

مي أي وامعَّـ ف هب ٍحق ن جنِّـَّ المظمش هنخي مسم احم لك مضمهَّـ حط جن منُّـه األهل ًهنمس مضمسحم
ىطاجنّن احمأ : ومن،ّمضمبمسن جنحيَّـجنمش رةّمبمشَّـالحممش االحم مسجنمش جنهنميحيمسٌ جنهئ ً حض احلَّـود احم ال :  أي،ّ

مههي حض احلَّـود جمال ّحط
منهيأو، ًومضمهمنمس ً   ّن احمَّـالحممش احم رةّمبمشمئّ ّ حض احلَّـود جمالٌ جنهئ

ال  ً  
مههي حض مضمهىغ احلَّـود:  مضهيمهمئ،ًمضمهمنمس  . ّأهنمس هلَّـ حط

لّإذا مح مب احمَّـالحم: ًذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس :ّهش منُّـه امغحيَّـجنمش هبحي مش ّأن احمٰهِّـض جن حطحي
مه ٍمبمشحمجيجه:  إجلّمبمشاحم ٍمبمشجنهنمسمضحي:  إجلّمبمش واحمميجيجه،ّمبمش وخلحف حمجيجهّ ٍمبمشّ وحطمنهيمئّ ىطاجنّ ٍمبمش واحم ، من ّ

لك ومن احمَّـالحممش احمميجيجه منهي،ّمبمش امغهنمسمضحيّمبمشّمضمبمسن خص احم ّ ال األخك جنمئهئمس وجن احم  ّمبمشمئّ
ىطاجن ، هنحنهئَّـ حم جمالم ،ّمبمشواالحم يس واحممهحي مسن جن احم مك جنِّـجم ّ ألن منمسحطمك احمَّـالحم ّ
حيىح  مسسّاحمهنّامغ ل، حض أحقمسس االهل يس :  معمبلك هنحي ّإن دالحممش امغهنمسمضحيمش مضمسحم

منهي،ملحييغ يس واحممهحيّ ودالحممش احم ىطام مضهيحنمسرجممش احم  . واالحم
الخلمش جن اخلمييغ مضمك احمَّـالحممش امغهنمسمضحيجن منمي جنمس ذجمِّـه خكميمسء احم ىطاجنّمبمشّ منمئمس هن  ،ّمبمش واالحم

  
مسس) ١(  .٨ص: أحقمسس االهل
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مهّ وحس هنمهخفوا خكمئهئمس مضمسحمَّـالحممش ّمبمشّمعمبلك خكخفوا خكمئهئمس مضمسحمَّـالحممش احممهحيمي  !ّمبمشاحم

مييش يس واحممهحيّ خكمس ومنُّـا خي مك جن احم هنمس جنِّـجم  ،ّذجمِّـه خكميمسء امغمئهنىح جن جم
ع حم ّوذحم ألن احمميجيىس إذا دل خكجف محمسم جنمهمئمسه امغ خي ،ّ  وجممسن حم أجعىطاء، ملمب

 .احممهحي مضَّـالحم خكجف جعىطء جنمهمئمسه احمَّـاجغ حض معحيمبحي أو اخلمسرج خكمئهئمس
لفظيدل ،وخكجف منُّـا ع من ثالثة ُ ا مسهنمئهئمس ال خكجف  ٍ متباينةٍأوجه  ا ّحمخي حط

مسهن احمخيلك ع حم: مض مضهيمهمئ،ّهب احم ّمس هنَّـل ّ ملمثهب،ّ إذا دل احمميجيىس خكجف محمسم جنمهمئمسه امغ
ّ دل احمميجيىس خكميمب ، حض معحيمبحيٌ داجغٌ وإذا جممسن حمميهيمهمئ جعىطء،خكميمب مضمسمغهنمسمضحيمش

منهي منهي،ّمضمسحم ن احمَّـالحممش احم خي جيِّـخكمش،ّمبمش مضمهَّـ امغهنمسمضحيّمبمشمئّ مل ً وجن ّن احمميجيىس إذا  أل، خكميمبهئمسّ
ٌدل خكجف احمخي وجممسن حمميخي جعىطء ّ ّ منهيّ ، دل خكميمب مضمسحم ّ داجغ  ٌ وإذا جممسن حم جعىطء،ّ

ىطامٌجغمسرج  .ّ خك معحيمبحي دل خكميمب مضمسالحم
وجه ُول األُا طابقة: ّ لفظ بأن؛ُا وضوعُ يدل ا طابقِ  تمام معناه ا  ،هُ  و

ع حم مسئ،جمَّـالحممش حمجيىس امغمسء خكجف محمسم جنمهمئمسه امغ ام  ومن احم  احمحنجيمسف احمُّـي مض هل
ء ٍجم  كتاب ِكداللة لفظ و،ّ معّ يعُ فيدخل،  تمام معناها ه ِ أوراقُ فيه 

داللة لفظ، وغالفٍوما فيه من نقوش سان ِ و يوان وهو ،  تمام معناهاإل  ُا
اطق اللة،ُا س ا ُ و ئذّ طابق ٍ حي طابق أو ّيةا لفظ وا؛ّيةا طابق ا   .ع 

اللة ُية األصلُو ا ةّ عانيهاُ وً  األلفاظ ال ألجلها مبا  ومنُّـه .ضعت 
اق ُاحمَّـالحممش من احم إل مسج إحممبهئمس حض خكمي امغمئهنىح، وهلَّـ اؠهنميمي خكميمبهئمس مقمبهي اإل

هئِّـوردي يس جنمس هلخنَّـ مضُّـحم احمميجيىسدالحممش احمحيخنَّـ مضـّاحم ا ذحم ّ إال ّ؛ وذحم ألن احم
 .امغمهمئ

وجه اُا ضم:  ا لفظ بأن يدلن؛ّا وضوع ِ  جزءُ ا ك، معناه ا اخل ذ   ا
زء  .  ضمنهُا

  
اقح مع) ١(  .٣٦ص: خيهيمش اإل
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خيمي إذا هلمسل ّال هنُّـمنهس احمُّـمن إجل أن امغ ان: ّ مسن معمب ان اإلهب ّ أهب هنِّـهنَّـ احلمب
ء،ملحييغ لك حض دالحممش ، واحمخيالم ال هنحنهيمي،ّ ألهب حممبيط جن احمَّـالحممش حض   إذ احم

 مضمك ٌ وملِّـقـ ّجممس حطحيَّـم ـ ّخيمي وهلخنَّـهاحمميجيىس خكجف جعىطء امغمهمئ وحممبيط حض إرادة امغ
ل احمحيمسئ ،ّإجكالق احمخي وإرادة اجلىطء مسب: جممس حض هل  ، وإرادة احمٰهالف جنمئ ملحييغجم

 .ومضمك دالحممش احمميجيىس خكجف جعىطء جنمهمئمسه احمَّـاجغ ذحم اجلىطء حض معحيمبحي
كتابِكداللة لفظ ورق وحدِ ا داللة،ه أو الغالف  ا سانِ و   ِ لفظ اإل

يوان اطق وحده ِا كتابَفلو بعت.. . وحدهِأو ا ي دخولُفهمَ يَ ا ش  الغالف َ ا
ّ وحطمئ خسُّـا جعمب.فيه َّّـا ملمثن حمجيىس ّ  إذا ؠَّـر جن احممئمسئ ملمبجيهئ جنمئ محمسم امغمهمئ مضمههشً

ّ وذحم ألن احمميجيىس إذا دل خكجف احمخي،ومحمسم أجعىطائ ّ ً دل خكجف اجلىطء أهنمنمس،ّ خي ؛ّ  مض
و أردت ،احممهحي ثَو س كتاب  ِ عليك بداللة لفظحتج الَ الغالفَ أن   ا

اللة. دخول الغالف س هذه ا ُو ضم ّ َيةنّا طابقٌ و فرعّ اللة ا  ،ّية عن ا
اللة َألن ا زءّ اللة  اَبعدمن    ا ّ جممس مضمبمئ،ّ ا ًمسه حقمسمضحيمس، وهلَّـ اؠهنميمي ّ

اق  .ءّ؛ وذحم إلمعمسجكمش احمخي مضمسجلىطدالحممش احلمبهنمش مضـخكميمبهئمس مقمبهي اإل
وجه الثُا ام: ُ ا لفظ بأن يدل؛ُاالل ، ٍ خارجً  معُ ا وضوع   عن معناه ا

تبعٍالزم س تباعُ   رفيقَه اس الزمِ ا ارِجِ ا واةِ لفظِ كداللة، عن ذاته ا   ِ ا
خكمش ،القلم ٌملمثن احمَّـواة جن يس ملمبهئمس امغَّـاد ٍ ألداةّ مسمضمشاحمُّـي هن مههي حمميخي  ، هن

ن احمَّـواة ال خي  . حمميحيميًزجنمشمل
م ينصٍه بدواةَ أن تأتيٌفلو طلب منك أحد واة وحدهاَ  القلم، فجئت و  ،ه با

تجا بأن طلبَلعاتب ك  َك  ذ ّ ً اللة  طلب القلمّ ف  ا واة  س هذه. ٍ ا  :ّو
اللة امَا َية االل مسن مضمسحمَّـواة ومعَّـمنمس جن دون  ؛ّ هس اإلهب ل أن هنخي إذ جن خلحف امغمهحي

الزم اخلمسرجع،مياحمحي جكمس حض احمَّـالحممش ّ مضمبمئهئمس، وجمُّـحم احمُّـمنمئّ وذحم حممي ً احمُّـي هنمهَّـ  ُّ
  

مسمضىح) ١(  .امغخنَّـر احم
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ىطاجن اهل. ّمبمشاالحم هنجي خكميمبهئمس مضـّوهلَّـ اؠهنميمي احمحنمبهي اإل ّألن ؛ وذحم ّدالحممش احم

، جممس أن احمهنجيمبلكٌ خك امغميىطوم حطمسمضيسٌاحمالزم جغمسرج َّ حم  . خسٌ خك اجلمسخكمش حطمسمضيسٌ جغمسرجّ
طابقً أيضا عن اٌو فرع اللةّ ألن؛ّيةاللة ا عَ ا  َ بعد،  ما هو خارج ا

ع اللة  نفس ا  .ا
ام اللة االل   ّيةط ا

ىطاجنمبمشّاحمحلط األحقمس  ّ وإال، هبمهمي مضمسمغالزجنمش مضمك احمميجيىس وامغمهمئأن: ّ حمميَّـالحممش االحم
حي احمُّـمن جن امغمهمئ امغهنمسمضحي ىطاجنّملال هنمئ ن منمئمسك ملحيَّـ حطّإال ، وّ إجل امغمهمئ االحم خي

ٌمبمش جغمسرجعٌجنالزجنمش حي احمُّـمن جن احممهمي مضمتمعَّـمهمس إجل احممهمي مضمسآلجغِّـ، ّ  مضمك مقمبئمك وال هنمئ
ٌألهب حس حطخي منمئمسك جنالزجنمشّ إال وجنمس ذحم ٌمبمش ذمنمئّ جعَّـ جنالزجنمشّ ٌمبمش جغمسرجعٌ مضمبمئهئمس، معمبلك حط  جنمس ّ

؛ وذحم ألهب ال خكمي حممئمس هبُّـه  ِّـ، حمخي ال هنَّـل حمجيىس األحقَّـ خكميمب ّمضمك جنمهمئ األحقَّـ واحم ّ
ان امغجيمفس احمُّـي وّمبمشمش، أو ال جنالزجنمش ذمنمئامغالزجن يس حم حمجيىس األحقَّـ وجنمس ُ جنمس مضمك احلمب

مسخكمش، معمبلك هنَّـل األحقَّـ خكميمبهئمس ان امغجيمفس واحمحن الف احلمب ِّـ، مض  وذحم ،ّمضمك احم
د امغالزجنمش احمُّـمنمئ جع مسخكمشُ جنمس مضمك امغمهمئ احمُّـي وّمبمشحم  .يس حم حمجيىس األحقَّـ وجنمس مضمك احمحن

الزم احمُّـمنمئ ّ؛ وذحم ألن ّ من حطالزجنهئمس اخلمسرجع مضمك مقمبئمكّوحممبيط جنمئحنمت احم
الزم اخلمسرجع هنّ إهبّاحم ن خكجف هب  :مس هنخي

ل.١ خض خكميمش.٢          .ّ مضمك احممهميمش وامغمهمي ٍ مضمك جنمهمي  . وامعَّـةّ
الزم احمُّـمنمئ الزم اخلمسرجعّملمي جممسن جنمئحنمت احم الزجنمك ّ من احم ُّ حمخيمسن جم جن

خض خكميمش ال، أو جنمهمي ٍذمنمئمبمس خكميمش وجنمهمي ّ ً ًّ ً ؛ وذحم ألن ّ ال مق وامعَّـة، ومنُّـا ّ ّحض مضهنالهب
حفهلاحممهال رهنٍمش جنمس مضمك جم هن امغُّـجم هش جن احممئ الزجنمست حممب  . جن امغ

هّ هنجههئِّـ جن امغخنمئيشوجنمس ّ هلَّـس  الزم ّمبمشمن امقمفاجك حمميهيالزجنمش اخلمسرجع ّ  حض احم
  

مسمضىح) ١(  .امغخنَّـر احم
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ىطاجنّاحمُّـمنمئ جكمس خلحف جممسف حض احمَّـالحممش االحم ٍ مضمك مقمبئمك، وإن جممسن   :؛ هلمسلّمبمشً
ط اللةُش الزمَون أن يِ  هذه ا لفظُ ا ارِجِ ب مع ا ع ا الزم  وا  ا
ّتالزما ذهني الزمً،اً ارج فقط من دون رسوخُ فال ي ا هنِ  ا ال،ه  ا ا ّ و  

هنُحصل انتقال   . ا
طُو ونـً أيضا ـ ُش الزمَ أن ي ناُ ا ً واضحا ب هنّ أن: بمع،ًّ  َرّ إذا تصوَ ا

لفظ تقل،مع ا ءٍ الزمه بدون حاجة إُ ي ٍ إ توسط   . آخرّ
ؠ  

اللة   ا
 

  ةّة                   وضعيّة                    طبعيّعقلي
 

  ةّ        غ لفظي                           ة ّلفظي                                                              
 

ّ       تضمني        ة   ّمطابقي                        امي        ة   ّ   ةّ      ال

  ءت
اللة .١   :ما يأ ّ ب أنواع ا

وقت.أ ساعة  ا   . داللة عقرب ا
صدر.ب م ا سعال  أ   . داللة صوت ا
ام القادم.ج س  اح ا   . داللة قيام ا

  
ع األخص : ّسيأ  مباحث ا) ١( ، وا إ ب با الزم ينقسم إ ا وغ ا ّأن ا ّ ّ ّ ّ

ٍ
ّ

قيقة امية  ا اللة االل ط  ا ع األعم، وا ّو با ٍ
نا : ّ الزم ب ون ا ًهو أن ي ّ

ع األ   .ّخص، ومعناه ما ذكرناه  ابا
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جل.د وجه  ا رة ا وجل وصفرته ، داللة    . ا
ة .ه رضا داللة حر سؤول إ األسفل  ا رضا،رأس ا   . و األ  عدم ا

الث .٢ الالت ا ٍوضع   قسم)  وأختيهاّيةالعقل(ً اصنع جدوال 
 ما ّ

  :ةييدخل فيه من األمثلة اآلت
سطح.أ صعود  ا سلم، داللة ا   .ّ  وجود ا

اٍذ سارق  أخ، داللة فقدان حاجتك.ب  .  
مش  ا، داللة األن.ج   .عور باأل
م.د ة ا رزانة، داللة ك ش وقلته  ا   .ّ  الط
ط.ه تب،ّ داللة ا   .  وجود ا
بض.و عة ا   .ّ  ا، داللة 
ؤذن.ز صالةوقت   دخول ، داللة صوت ا   .ا
د.ح بخ  ا أو تصع ا اء،ّ داللة ا ك   .  ا
ته أو قرب وصو، داللة صف القطار.ط   .  قرب حر
اء.ي رارة فيه درجة ا، داللة غليان ا   .ئة  بلوغ ا

لفظ.٣ اللة ا   : من األمثلة اآلتيةّية ع أقسام ا
مة  . أ فرد(داللة لفظ ا   ).القول ا

مة  .ب فرد( أو ،وحده) القول( داللة لفظ ا   .وحده) ا
دار.ج سقف  ا   . داللة لفظ ا
شجرة  ثمرتها.د   . داللة لفظ ا
سي.ه ركهاّ داللة لفظ ا   .ّارة  
ار  غرفها.و   . داللة لفظ ا
ها عند بيعها.ز ق إ خلة  الطر   . داللة لفظ ا

ى شخص.٤ ها فقال اٌ إذا اش ق إ يً من آخر دارا وتناز  الطر : ش
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ق داخل ةٌالطر د اللة ا ار، فهذه ا يع بداللة لفظ ا  أقسام ّ من أي،ّ  ا
اللة  لفظية ا ون؟ا   ت

لٌ استأجر رجل.٥ عمل ا ال  نّيل ً  ل ترك العمل عند الفجر، ّه، ول  العا
شمس،  وقت من الفجر إ طلوع ا ليل  ا ستأجر مدعيا داللة لفظ ا ًفخاصمه ا ّ

لفظفمن اللة ا ة؟ّيةّ أي أقسام ا د اللة ا ون هذه ا ب أن ت   ّ ي
ون.٦ اذا يقو امً داللةر الفم  األسدّ ال يدل لفظ :  ًية ال ّ، كما يدل ّ

شجاعة، مع أن خر الزمّ ا شجاعة؟ٌ ا ألسد     

إؠ  
هلهش دالحممش. أ: ١ج مسخكمش خكجف احم مهٌدالحممش خكحيِّـب احم ٌمبمش و ، وذحم ّمبمشجه خلحف حمجيّ

مييش، جممس من معمسل  مييش وحط مسره، ومن هنهيخي أن خت يس واخك ا ّألهنمس مضجيمه احم
ء األمخِّـ حض اإل ئدالحممش احممن فّمبمشمقمسرة احممن هل  . خكجف احم

مهمسل خكجف أحس احمخنَّـر دالحممش.ب ت احم مهٌ دالحممش ؠ ٌمبمش جك يس امغخنَّـورّ  ّ، معمبلك إن جك
مهمسل  .هنَّـملمه إجل احم

مك هنَّـل خكجف امعمفام احمحيمسدم. جعـ مهً دالحممشّهلمبمسم اجلمسحم ًمبمش و ، وجن منُّـا ّمبمش خلحف حمجيجهّ
ك هنمئَّـرج حتهش هل مي هي مضـٍاحم رات هن ، معمبلك ّخكمسدي مثيس مستّاحممهمسدهنّ جن امغحنهئ

حقمهمس  لك خكمئ جن ف هنحييس احم ، ومنُّـا جنمس حق هس جعِّـهنمسن احممهمسدة خكمئَّـمن ر مض ميهئمس اجلهيهئ ًهنحي ّ
مش ـإن مقمسء اهللا حطمهمسجل ـ مسدئ األهلمب لك حض جن مسحملك، وذحم خكمئَّـ احم  . حض اجلىطء احم

جع دالحممش. د جع خكجف اخل وؠجيِّـحط خكجف احم مهٌدالحممش مخِّـة احم ٌمبمش جك ، معمبلك ّ
جع معمسل اخل مضمبمئمس هنخنجيِّـ ّإلهيِّـ احم ، ومنُّـا ملمهّ جع ف واحم منمب ٌ خكمئَّـ اخل  هنحي

مبمسره ن مضمثرادحط واجغ مسن خكمئَّـجنمس هنجيمه ذحم ال هنخي يس، واإلهب  .احمهن
هتول . منـ املحيمشمضّحطَّـل معِّـجممش امغ مس وامغ  ّ حطَّـل مضمبمئمس،ِّـأحق إجل األحقجي خكجف احمِّـ



  ١٣٩ ..................................................................................هسبيعمنيس األمثهنيعظ
ضمن المثيغ امث ا هس جنيعب امث ن إهئ األهيمه، وىش هسيع حنهي  مبٰه ّىطيغهيمه هنالف ذمث هيِّـ

 .ًيعت أيشلكيعّ خم جنيعب امثمنيعديشهن، وحنّىطيغامثَّـهنمل
 :٢ج

المثيغالمثيغامث ع امث يط
د امث. أ د هيمه امثسمكىح هيمه وخن  .ّسَّـامثهشمن

ان منيعخنت هيمه أهن خييعرق. ب  . هليعٍهبمي
ر جنيعألمل. خنـ  .األيطمئ هيمه امثمشمن

، ومتَّـهتث. د زايطيغّة امثهيالم هيمه امثمكىط  .ت هيمه امث
د امثهييعحنىغّاخل. ىشـ  . هيمه وخن
 .ّهييغ امثِّـب هيمه احلُّـ. و
ت اجهىعذ. ز ل ومتىس امثهشالةّص  .ن هيمه دهن

 . هيمه امثهيجييشيعءّ امثتبخحي خم اجههث أو حنهشمنٰه اخل.ح
مث.ط ب وص هتت أو مت ب من  . صهنٰه امثميمكيعر هيمه مت
ارة هبىط درخنيغ اجهئيغ. ي غ احل  .مبَّـىطيعن اجهيعء هيمه جنَّـ

 ّىطيغهيميَّـ
 ّىطيغهيميَّـ
 ّىطيغميبمن
 ّىطيغميبمن
 ّىطيغهيميَّـ
 ّىطيغميبمن

 ّىطيغ مبٰه مثهنملّىطيغوضمن
 ّىطيغميبمن
  ّىطيغ مبٰه مثهنملّىطيغوضمن
ّىطيغهيميَّـ

اب حمتمسا هس هنالل اجهخمك ا اجل ض ىش ّويشُّـهي هي  : امثتيعممً
 الوالالت

 
 ةّ             الوضعي  ة   ّ   الطبعي               ةّالعقلي

 ط.      ز      ح      . و. د. ي          جـ. هـ. ب. أ                        
 :توضيه

ه،. أ المثيغ ىش ر خم امث هت صىطيغ مثَّـسَّـ اجه ّال هنهش د ّهبمي يشتحميّ وإال ّ  امثهشمن
ة ، هتجم مث صمن جنمكيعئ ٍهس دون خيَّـ ّ هسثال، وإيطجم اجهّ ًاد هسِّـ أن ىشِّـيعك واخيمكيغً ّ حن هس ّ
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د  .جغالخسمس احمخنمه
مسل حقمسمضحي. ب هس إذ هلَّـ؛هئمسمعمسل منُّـه احمَّـالحممش جم  آجغِّـ خلحف ٍ حطجيحيَّـ احلمسجعمش مض

هئمس حض جنخيمسن مبهئمس ؠمسمع هلمش، جممس حم هب  .احم
مسن . د يس اإلهب حفا، وجمُّـحم جك خيمي جم مسن احمهنمسئىع هنَّـملمه ألن هن يس اإلهب ًجك ّ

خنَّـ حض احمخيالم ه ألن هنحي  .احمِّـزهن هنَّـخك
مهمش خكجف أن ال هنخنجيّمعمبلك حط. ط ا معمك اهلمفامض ّ إال ِّـ احمحيهنمسرّ االؠهنالح وامغ

 .هل جنمئهئمسّجن خصهنمش احمِّـجممسب أو اهبهنال
 :٣ج

 قّاضلالضق اضغعظف
 

 قّاالضيطماطف   ق            ّغفّاضيطظغ   ق            ّاضيطظقبعف
 ز. و                ج. منـ. د.                                     أ                  ب

ٌ احمَّـالحممش امغَّـخكمسة جن هل امغحنمفي دالحممش:٤ج ىطاجنّ ٌمبمش احم  حمجيىس احمَّـار ّ معمبلك هنَّـلّ
ىطاجن د حجِّـّمبمشمضمسحمَّـالحممش االحم اء دارٍةَّـّملمتي ملمسئّ وإال ، إحممبهئمسٍّ خكجف وجع  ال هنهيخي ٍ جن 

جيمسدة جنمئهئمس ميمش خكجف احمهنِّـهنىح إحممبهئمس خكمئَّـ مضمبمههئمس، ومن . االحق واحمَّـالحممش جمَّـالحممش حمجيىس احممئ
مسمضىح  هتال احم  ).ز(ّجنمس حطحيَّـم حض احم

متجعِّـ دالحممش:٥ج ٌ احمَّـالحممش امغَّـخكمسة جن هل امغ حمميمب  حمجيىس اّ، معمبلك هنَّـلٌمبمشمئّ حطمنهيّ
هيمئمس ِّـ   .ًخكجف احمجي

ِّـ احمجي دالحممش:٦ج ىطاجنً وجع خكَّـم دالحممش حمجيىس األحقَّـ خكجف مض ًمبمش احم  من خكَّـم ّ
الزجنمك جغمسرجعمس، ّمبمشامغالزجنمش احمُّـمنمئ هنمس جن ِّـ احمجي جنيس جم ً جنمس مضمك جنمهمئ األحقَّـ ومض

ىطاجنّ خكِّـملهش أنّوذحم ألهب ط احمَّـالحممش االحم خ احمُّـمنمئّمبمش   جنمس مضمك امغمهمئ ّ من احمِّـحق
 .وجنمس مضمك امغمهمئ اخلمسرج خكمئيس حم احمميجيىس ُاحمُّـي و



 
 
 
 
 
 
 
 

 ابا  
  ةبت ابظ

 ّاملختل، املشرتك، املققول، املكجتل، احلقققك واملجقز. ١
 الرتادف والتبقكن. ٢
 ّاملفكد واملككك. ٣

 





 
  

الث  لك خك دالحممش األحمجيمسظ خكجف جنمهمسهبمبهئمس مضمثمعَّـى احمَّـالالت احم مضمهَّـ احم
حيَّـ مبمست األحمجي،جنمشِّامغ مههيميمشمس هنحييس احمخيالم حض حطحي هس جنمس خسمس جن جنمهمسن جن  ومن ،ٍظ مض

مسمعلك األحمجيمسظّجن أمن ل.  جن مبمي هبحي  :وحممي
ُإن احمميجيىس احمَّـال خكجف جنمهمئمسه هن ّ مب حطمسرةّ حي معَّـةًمئجهِّـ إحممب حض احم ً جنحيمبَّـا مضمسحم  ومضمس من ،ّ

يع:  ملمبحيمسل، وامعَّـٌحمجيىس ل، أو امغحنمفك،ّمن من جن امغ  أو ، أو امغِّـجض، أو امغمئحي
مسز؟  احلحيمبحيمش وامغ

ٌمئجهِّـ إحممب مضمس من جنحيمبَّـُى هن أجغِّـًوحطمسرة ِّـةّ مش، مضمسحمخي  ٌمئجهِّـ إحممب مضمس من حمجيىسُ هنً ومظمسحم
مهَّـدا ًجنهنميحيمس، وامعَّـا جممسن أم جن ً ًّ. 

مسرة هب وامعَّـاًحطمسرة:  أجغِّـىومضمه ىس احمميجيىس جن معمبلك جم معَّـة،: أي،ً هنمي   مضحلط احم
حف ىس مضمس من جم مش: أي،وأجغِّـى هنمي ِّـة، ومظمسحم ىس جنهنميحيمس، أيُ هنً مضحلط احمخي  ال :ًمي

معَّـة وال احمخي  .ِّـةمضحلط احم
مب األ حي حمّولّوهلَّـ أمقمسر امغخنمئيش إجل احم ِلفظ:  مضحي ستعملّ بما  من ـ  ِ ا

ع ُعدة ـ ا مةٍ تقسيماتّ  ٍ تصّ  مباحث األلفاظ  دون أخرى، و أهمٍ بلغة ال 
ث اللةِبعد  ن ذاكرون هنا أهم.  ا قسيمات، و ثالثةو لفظٌ تلك ا َ، ألن ا ّ 

سوب إ معناه ت قسيم بما هو لفظُنظرُ يًارةا ه  ا ٌجنحيمبَّـ ٌ واحدٌ إ معَّـةّ  ، مضمسحم
ًومن إجنمس حم جنمهمئ يعّ لٌ أو جنحنمفكٌّ مص  . وحصمسزٌ أو معحيمبحيمش، أو جنِّـجضٌ أو جنمئحي

حم مسين مضحي مب احم حي ٌوأخرى بما هو متعدد: وأمقمسر إجل احم لك خكمئ حض ُوهن ،ّ
مسهن مهَّـد إجنمس جنمفادف:  ملمبحيمسل،احممفادف واحم ّاحمميجيىس امغ مسهن و،ّ  .ّإجنمس جن

حم مسحملك مضحي مب احم حي ة: وأمقمسر إجل احم ن واحدا ً سواءً، مطلقاٌ بما هو لفظًوثا  ً

ًأو متعددا ّ.  
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)١(  
ّؠ،ؠ ،ؠ ،ؠ ،ءؠ ؠ   

لفظ َإن ا واحدّ الَ ا الث ا الالت ا تقدمةِ  معناه بإحدى ا ِ ا  ّمبمشامغهنمسمضحي ّ
منهي ىطاجن وّمبمشمئّواحم سةٍ إ معناه، فهو  أقسامَسبُإذا  ّمبمشاالحم ّ، ألن معناه إما أن ٍ  ّ

ون ً واحدا أيضاي س  ،ً ختصّو ما ا ون متعدداأن ّ، و ًي ٌ متعددًوما  مع. ّ ّ 
عة ك:  أنواعُأر لٌ، ومنقولٌش ر ازٌ، وحقيقةٌ، و سةٌ و  .ٍ أقسامُ، فهذه 

امعَّـ إجنأل ّن احمميجيىس احم ن حم جنمهمئّ يعهئ مض مل،ّ إال حممبيطٌ وامعَّـًمس هنخي مس حم ّ وإجن،ّمسمغ
مهَّـدة ٍنمسجنمه ن إجن،ّجن ال أو جنِّـجضال أو معحيمبحيمشّ ملمبخي ًمس جنحنمفجممس أو جنمئحي ًً  ملمبمئحي ،ًا وحصمسزً

يع إجل أرمضمهمش مسمّخلحف امغ مش؛ أهل مسم احمميجيىس جس مي أهل يع حطخن  :ّ وجنيس امغ
ختص .١ لفظ: ا س ُوهو ا ي ل  حديد: ُفاختص به، مثل ٌ واحدًمعّ إال  ا

يع .وحيوان هنمسن مضمسمغ مسالن ال هنِّـحط مسز؛ّمنُّـان امغ مهمسخسمس حض امغمهمسين امغ  .ّهنمش الحق
مب ل: حط حي مسهبمس مضمسحلَّـهنَّـ مل ًإهب هلَّـ حطحن إهب ّ ُ ٌ وحطِّـهنَّـ أهب ؠميهس، جممسحلَّـهنَّـٌزهنَّـ: ّ  ال ّ

ء مسزي،ّهنهتمظِّـ ملمب  مههيميهش حمجيىس احلَّـهنَّـ حض جنمهمئمسه امغ ن هلَّـ احق خي ل ملال،ّ مل  ٌن وهلَّـ حطحي
ان تإ : أي، جن احلمبمسة،جممسحلمب َ وحمخيمئ إذا هلميهش ذحم خكجف جن،ّهب ال هنهي  جممسن حض احمِّـجنىح ّ

مسز،األجغحف ان خكميمب جن مضمسب امغ ن إجكالق احلمب ت، ملمبخي ّ ألهب جنمبهش أو خكجف ومق امغ ّ. 
يع حمجيىس اجلالحممش،هبمه ميمش امغ ُ جن أجن ّ ْ يعٌ وامعَّـًجنمهمئّ إال  إذ حممبيط حم،ِ  ، مضٌّ مص

د،ّت احمخيمسل امغمئىطه خك ؠجيمست احممئحييع اجلمسجنيس جلهيمبيس ؠجيمسومن جع   ومن واجعهس احم
مسرك وحطمهمسجل َّـخكمش احم هنحنمسر هبمس إجل جنمهمئ،حط ٍ جنمهمكً وجمُّـحم األحقمسء امغ  ال امقمفاك ّ

 .ملمب وال ارجضمسل وال هبحي
  

ٌجممس من حمجيىس وامعَّـ) ١( ٌ. 



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٤٥ ..................................................................................جن
امعَّـ احمَّـال خكجف جنمهمئ: ّصقمليغيطم ًاحمميجيىس احم امعَّـ ّ وأجن، وامعَّـّ احمُّـي مس احمميجيىس احم

مهَّـدة ّحم جنمهمسن جن مسزامغ:  ملهئ هنمئحي إجل،ٍ ل وامغِّـجض واحلحيمبحيمش وامغ  .حنمفك وامغمئحي
يس جلهيمبيس امغمهمسين جن دون أن ُ وو،ّمن احمميجيىس احمُّـي حطمهَّـد جنمهمئمسه: واملطرتك

جغِّـ مه حم مه ألمعَّـمنمس خكجف و ىح و  .هن
ي،ّحمجيجه:  االمقمفاك حض احمميٰهمشّمظ يّملمسمغحنمفك احمميجيجه .ّ وجنمهمئ  حض ّ وامغمهمئ

الأن احمميٰهمش من  د جن جع لك حض حمجيجهمش احم  ٍ حمٰهمشّ احممهِّـب أو جنمس هنِّـادملهئمس حض أي حض حمٰهمش،ًهن
مُ من و،أجغِّـى ن هلَّـرا جنحنمفجممس مضمك جنخنمسدهنحي أم وٍ وامعَّـٍيس مضمثزاء جنجيهئ ُ هنخي ً يس ً

مسع مهَّـدةٍمضمتو ٍ جن ٰهمسهنِّـةّ مهَّـداتٍ جنحنمفكٍ مضال هلَّـرٍ جن حض حمجيىس ّ إال ّ مضمك حطمي امغ
د جع يامغ لك احمميٰه يس وحطمهَّـده، ملمثن جممسن ّ، ملمسمغالك حض احم ْ من ومعَّـة احم ّ

يس وا ياحم ّمعَّـا ملمسالمقمفاك جنمهمئ مهَّـدا ملمسالمقمفاك حمجيجهً ّ، وإن جممسن جن ً ، وجن منمئمس ّ
مييش االمقمفاك احمميجيجه يّخي الف احمميٰهمستّ وامغمهمئ  . مضمسجغ

يّمنُّـا خك االمقمفاك احمميجيجه ى احمميٰهمش واألدب، حمخيّ وامغمهمئ  منمئمسك ّ خكجف جن
يّ آجغِّـ حمالمقمفاك احمميجيجهًجنمهمئ ف، معمبلك امغَّـار ملمبهئمس ّ وامغمهمئ  ومهمس خكمئَّـ احمجيمبمي

، ملمثذا جممسن حمميجيىس جنمهمئخك ِّـحط ًجف ومعَّـة امغمهمئ وجم هي خكجف جنمس إلهي خكميمب ُ إلٌ وامعَّـّ
يٌجمُّـحم ملهئ جنحنمفك د جنمهمئ َ، ملهيّ حمجيجهٌملهئ جنحنمفكّ وإال ٌّ جنمهمئ جع ً هلمسل مضمتن حممي ّ

ُوامعَّـا إل ، ملهئ جنحنمفكُهي خكجف مثمبيس جنمس إلً اجعهس حطمهمسجل وامغهيخي ، جممسحم  ٌهي خكميمب
ي َ، وأجنمس جنّجنمهمئ ل خكميمب ّ ملحيَّـ زخك أنّ هلمسل مضمسمقمفاجم احمميجيجهّ هي د امغ جع  جنمهمئ احم

ل خكجف خلحفه هي د امغ جع  .حطمهمسجل خلحف جنمهمئ احم
، خيمب وجنمس خكمئَّـ احلّي مضمك جنمس خكمئَّـ احمميٰهٌّ حمجيجهٌ جنحنمفكّإذن ملمسمغحنمفك احمميجيجه
ي  . خكمئَّـمهمسّوجمُّـحم امغحنمفك امغمهمئ

ًوهلَّـ ذجمِّـهبمس ملِّـوهلمس خكَّـة ّ مهمسحممبمشمك حض َ مضمك امغخنهنميً ، دروس حض احلخيهيمش امغ
  

ائَّـ) ١(  .٤٢، ص١ج: درر احمجي
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مسم. ملِّـاجعيس مبمي مضمسهل األهل ف هنمتجح حط  . وحق
ك .٢ ش لفظ: ُا ي تعددُوهو ا لجميع َضعُ معناه وقد وَ ا  ً ، ٍ  حدةّ

سبق ن من دون أن  آلخرُ وضعَول عضها  وضعه  وضوعع ُ مثل،ه   ِ ا
ظر ِاسة ا

بوعّ هب ِ و اء وا سها ِ وغِا رات  .جممسجلمسحق ومثمبيس منُّـه امغُّـجم
ميمش يّ وأجن،ّ حمميهيحنمفك احمميجيجهٌأجن ميمش امغحنمفك امغمهمئ حمّمس أجن ون ُومثل:  ملحي وضوع ِا  ا

ك. ألسود واألبيض ش لغة العرٌ كثُوا  .ّية  ا
نقول .٣ لفظ: ُا ي تعددُوهو ا كَ ا ش لجميع  ِ معناه وقد وضع  ن،ُ   ول
ق وضعّ عنه بأنُيف سبوقَ ا وضع ٌ ألحدها  ناسبة،آلخر با الحظة ا  ب ِ مع 

عن  مسمضىح واحمالمعىحا  .احم
ل خك امغِّـجض أهنمنمس مش حض امغِّـجض ،ًوهبُّـا احمحيمبَّـ هنجيمفق امغمئحي  إذ ال حطالمعىس امغمئمسحق

الحقمضمك امغمهمئمبمك  وضع ا صالة ِ لفظُ مثل؛ِ ا وضوعا ًأوال ِ ا  ّ ثمِءحض احمميٰهمش  ّ
ع اإلسالَقلُن ذه األفعالّ  ا خصوصةِ  وعٍ من قيامِ ا وهاٍ وسجودٍ ور  ؛ و

ت لمع األِناس ِولها  ج ِ لفظُومثل ،ومن احمَّـخكمسء ّ وضوعا ًأوال ِ ا لقصدّ  ِ 
ّمطلقا ثم كَقلُ نً كرَةّ لقصد  خصوصةِ باألفعالِمةّ ا وقتِ ا عِ وا ِ ا وهكذا ... ّ

عُأ نقوالت  عرف ا ل احمجيحي مضمسحلحيمبحيمش  خكمئ حضَّومن جنمس هنمهخف ، ا  خكمي أؠ
خكمب،ّمبمشاحمحلخك ال  هي احمميجيىس جنمئحي ّ وهن ً جمُّـا حض خكِّـف و. ّ وذحم ألن هبمسهلمي احمحنمسرع؛ًمسّ
اب سيارةُ العلوم والفنون، ومنها لفظِأر اتفِ والطائرةِ ا وِ وا ذياع و ها من ِ وا

مب ، هذا العِصطلحات ّملمثن حمجيىس احم عّ ًأوال ٌمسرة جن  اآلحممش حي إجلُهبّ مظ ، حمميحيمسملميمشّ
ع،امغمهِّـوملمش هبحي إجل اآلحممش احم ّ مظ ، حض احمميٰهمش مغمس هنهنحفٌ وجمُّـا حمجيىس احمهنمسئِّـة جن

حل، واحمَّـامضمش ملمثهن ّأوجعَّـهتمس هنَّـ احم ُمس حض أؠ احمميٰهمش حمخي جنمس هنَّـب خكجف األرض مظ هبحي ّ َّ ّ ّ
المظمش  الت احم ٰهمسل واحلهيحف، ومنُّـه امغمئحي ائ األرمضيس جن اخلمب واحم إجل ذوات احمحي

  
مهمسحممبمش) ١(  .١٦٦، ص١ج: دروس حض احلخيهيمش امغ
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الت ّحم ألن احممئحي حط خكجف هنَّـ احممهِّـف وذ؛ّمبمش خكِّـملٌجنمئحي ل االّوأجن. ّ ، ّؠهنالمعمس امغمئحي

ال و ُملمثن حمجيىس احمجيمه جن ً ب، واألجم واحمحلب، ّ ، جممسحم ًيس احقمس مغمس ؠَّـر جن احمجيمسخك
مسة هب إجل احمخيميهيمش احم حطَّـل خكجف جنمهمئ ـّ جغمسصٍومن أمن خكِّـف ـ ملمثذا مضمسحممئ ً هنمئحيمي  حض ّ
المظمشٍهبجي جنحيمفن حممش جم وامعَّـومنخيُّـا مضمسهل األ.  مضمتمعَّـ األزجنمئمش احم ٍحمجيمسظ امغمئحي  جنمئهئمس حم ّ

 .ّول مغمهمئمسه األٍ آجغِّـ جنمئمسحقهسًحي إجل جنمهمئُهبّ مظ جنمهمئمسه حض احمميٰهمش
نقول ن العرف.ِه إ ناقلُسبُ يُوا فظ ٌمنقول عر:  العام قيل َ فإن   ،

سيارة نالطائرة وا اصَن العرف ، و ناطقةِ كعرف أهل ـ ا ع وا  ِ ا
حاة وهمِوالفالسفةِ وا وي، أو منط، ٌمنقول:  قيل  ـ و   أو فلس، أو 

  . وهكذا...
ر .٤ نقول بال فرق: َُلا م تّ إال،ٍوهو  ُ أنه  ناسبةْلحظّ عنُ فيه ا  . ب ا

شخصُومنه أ هي ؛ّية األعالم ا مه خلمنمئجيِّـاَّإذ هلَّـ هن مسن مضهن هي ،ً اجل ّ وهن
مب مضهن ادا أو جمِّـهنمساحم ًمه جع هي احمَّـجنمب مثمبال،ً ً وهن ِّـ األخكالم .. .ّ ومنخيُّـا جممتجم

خن مش مضمك امغمهمئ األُ احم حس حطّمبمشاحمحن ىس ملمبهئمس امغمئمسحق مسينّولمي  . وامغمهمئ احم
قيقة .٥ جازُا لفظ:  وا ي تعددُوهو ا َ ا وضوع، معناهّ كنه  ٌ و  ألحد ّ

عا فقط ّن احمميجيىس احمُّـي حطمهَّـد جنمهمئمسهإ :يأ ،ا مه حمميهيمهمئ األ هنخي،ّ  خكجف ّولن و
مسز،هب احلحيمبحيمش مسين خكجف هب امغ مهمسحم حض امغمهمئ احم مش؛ واحق  مضمبمئهئمس جن دون ٍ مغمئمسحق

ٍحطمهَّـد يسّ مسزي، حض احم يس حمميهيمهمئ امغ ن احم حيالحممبّ أو جن دون أن هنخي  .ًمسّ احق
مهَّـدا امعَّـ جن يس احمميجيىس احم ًملمي هنخي و يس امغحنمفك احمميجيجه،ّ ل ّ جممس حض و  وامغمئحي

ه لعالقةَعملُواستجكميىح ُ أ مض،وامغِّـجض ع األٍ ومناسبةٍ  غ نه و ا ِول ب وضوعّ  ِ ا
وضع حدَ من دون أن يبلغ، اِ ا ع ا يس حض  .  ا مهمسل معَّـ احم ّملمي مضميىش االحق

مش مضمك امغمهمئمبمك مسين جنيس جنالمعجهمش امغمئمسحق ال،امغمهمئ احم س  ً. حمخيمسن جنمئحي ع ًحقيقةّف   ا
اًازا و،ّولاأل لمع األ،  ا قال  ِول و لثا،حقي ً مع:ّ ازي: و  .  

جاز تاجُوا ُ دائما  نةً مسدر امغمهمئ احل ؛ٍ إ قر  ملمي . إجل احمُّـمنّحيمبحيوذحم حم
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ّ ثص تزح اثزشه اثظاد دن اثزصآل ،ً ومل طشذص خظطشضّاجوزشل ادسسع يف دزشصه اثىصزي
ف ٍذص خظطشضّ خالبط دن ص،ّطضاثىصز لفظُت ع اَ ا ُ وتعّقي عن ا ع ّ  ا

جازي جازا عا ا   .ّة من ب ا
  إن اجوزشلٌخشن ثسشسضّإال ً ادسسع دشسنال، وّزطط ّولن طزوج طىظ اثزشه األَ دّتم

 . وطن اثشسنل حشن، وجمصز إن اجوزشل يف ادىصآل وطن اثشسنل إدشنّوليف األ
  ن

ك.١ ش َ إن ا لفظيّ جاز ا  استعما ال يصحَ وا
ُ

دود اهِما  ا وطن  .ِ وال
ّواهط؛ إذ حشط اجوزامل اثذجك يف اثزظف واحلى  ال طزسم اثظاد دشن حح خسسع ،ضأل

نةِمع نصبّإال  أو اجلصجنس ، أو ادشصبزض،طل ثذنص ادوصية   إرادة ِ القر
قصود ع ا ًص بزرشم إح حطم اجوزامل اثىصز درسسص يف احلطود  وذط،طظا .ا

 .دة ّ دوزطّطضّ ألن اثزصآل اثىصز، دع ادسظطشض وبطوهنص،وادجاطح
 واثىصز يف حطم االجوزامل يف احلطود ّ دىل اثذجك ادسسزه:أي(هما ُومثل
لُنقولا )وادجاطح ر م ي،ُ وا ع األْهجرُ ما  ن ذَجرُ فإذا ه،ّول ا ه َك وحد 

نة اًقر ب ُ اجتنابُسن )ودع طظا: أي(ه ّ  أن.  إرادة ا جاز  األسا  ا
ِيةالعلم نةوثند   معّ حّ  . حطدشصً خرال حن، حج تزشح اثظادالقر
نقول.٢ ّ وتعيتعي:  إُ ينقسمُ ا قل؛ّ َ ألن ا ّ ونً تارةّ ٍ معٍ من ناقلُ ي

ّ 
 ّول صسسض ادسسع دن دزشصه األ ـّشض أو ادسشظطصئ،ّ ادروشضّشضخصجلشزـ  ٍشضّ دزشٍأو دن مجصحض
ٍإح دزشه تصن  خشسنن صسل ادسسع إح اثزشه ادىصآل ، بح اثزششحٍ دنثند دشصجوض، ثطططً

ٍ دزحٍدن صصخل نقوالت،هِباختياره وقصد ،ّ نقول،ِ  العلوم والفنونِ كأ ا  ُ وهو ا
عي وضعّنإ : أيّا ٍ معِ فيه بتعيَ ا

ّ.  
ون ٍ معٍ بنقل ناقلُوأخرى ال ي

ن، باختيارهّ ستعمّ و اعةُلِما  اس ٌ   من ا
  

 .١١٤ـ ١١٣ص: حتظطظ ادسناحط يف يح ادظجصدض ادذشهشض) ١(



  ١٤٩ ..................................................................................دوصثض األدسصظ
لفظ وضع،ّقي  غ معناه اَا ّودزل وهع ادذصرع اثسطس  . ِ ال بقصد ا ّ

ال بسذط ادشسل :  أحشه، خصن هبظا ادشين، دألرخصن اثيذنصضّدسع ادذالة واحلض
 .ّشضإح دزشصآلص اجلططط حج صين احلسشسض ادحح ّسشسه احلصآلصدن دزش
 استعماُ يّثم

ُ
شتهر نهمُم  و َيتغلبّ ح ، ب جازيّ ع ا لفظ  ا   ا

ع اُ فيكون، أذهانهم سامعُ يفهمّقي  نةُه ا شىظ ُخش ، منهم بدون القر
 ُفيحصل ،ّسشسه احلاثزشه ادىصآل خصثزشه وطسنن ، إح اثزشه اجلطططّسشسهاثزشه احل
هُاالرتباط لفظ ا عِ ب نفس ا لفظُ فينقلب، وا عً حقيقةُ ا .   هذا ا

نقول: وهو عيُا ّ ا ّ.  
ا  

واحد لفظ ا   ا
 

ك         ّتص                    ش ل       منقول            ر از         حقيقة و
 

  ّتعي                      ّتعي                                          
 بل ادسسع ،ّدسهم طظه ادسهشض ادوه خظخشص دششص دسون دشظ درسق ادسسع ادناثط: مالحظة

ّادناثط األحم، ثشض إن ادسسشض أو األداة ال طشسهامن إح طظه األخهصم اثظخنرة ّ. 
  ت

اب و لفظ  هذه ا.١ ستعملة  هذا ا ك. ّتص(أللفاظ ا منقول . ش
واحد؟ أي) إ آخره لفظ ا تصةإ :من أي أقسام ا ٌنها  ّ ةّ ش ك؟ٌ أو     أو غ ذ

ٍ  قسمٍ اذكر ثالثة أمثلة.٢
مسةّ واحد ا لفظ ا   . من أقسام ا

  
ّدظدك حشنن صصثص ادظجصدض ادذشهشض طظه ادسهشض بصخهصم االجم دن ثشض دزشصه) ١( َ :

 .١٠٨ص
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نقول؟.٣ ك وا ش   ّ كيف تم ب ا
تاج.٤ اذا  نة؟ هل تعرف  نقول إ قر تاج ا نة؟ وهل  ك إ قر ش   ا

إؠ   
مسب: ١ج مههيميمش حض منُّـا احم ل، امغِّـجض : األحمجيمسظ امغ يع، امغحنمفك، امغمئحي ّامغ

مسز أحمجيمسظ حممشٌواحلحيمبحيمش وامغ  . ومن خكِّـف أمن امغمئهنىح،ّاحممهِّـف اخلمسص  واحممئمسهل خسمس، جنمئحي
مسن:ّاضغعن امليغيطم: ٢ج حيِّـ، اإلهب  . احمجيِّـس، احم

 :ملطرتكاضغعن ا
ع حمميهنهئِّـ( ُاضعمء  ). واحلمبىغامغ
اء:اضظش مسرصة، وامغمسء، واحمِّـجممبمش، واحمُّـمنهس خكجف احم خكمش حممي  .ّ امغ

ع حمٰهِّـوب احمحنهييط، ومثيس :اضعموب  احمَّـحم احممهجهمبهيمش : ومن،)خلِّـب( امغ
ءة جيمنمش، وهلَّـ وردت منُّـه امغمهمسين ،امغهيمي منمسد امغمئ خكمش حممي ل احمحنمسخكِّـًمثمبمهمس  وامغ  :حض هل

ــمي ــمس وهن ــَهن ــ جن ىِ هلمي ــ ــ اخس    دواخك
ـــ ـــحفانَإذ رمع ـــِّـوبُ اجل ـــَّـ احمٰه    خكمئ

ــــَأحط اُْمه ــــ ــــَّـ أزجنمه ــــِّـحض وهل   هئ جك
   جمجيـــمبىغ احمٰهـــِّـوبَّ خكمبمئـــُودجنـــيس

ـــــمش ـــــمبهئ جكجيمي ا ومل ـــــمسهب ـــــِّـةٌجم ٌ مع ّ  
ــمف ــِّـوبُّحطجي ــمسمع احمٰه ــ أهل ــ جن    خك

 

 :املغعىل
َّاألرض، مظ  ّ جنمس هنَّـب خكجفّيس منُّـا احمميجيىس حض أؠ احمميٰهمش حمخيُ معمبلك و:ّاضلابق

ائ األرمضيس هبحيمي احممهِّـف ٰهمسل واحلهيحف، وهلّاحممهمسم إجل ذوات احمحي  إجل مب جن اخلمب واحم
  

 .٣٠٨ص: دراحقمست حض ملحي احمميٰهمش) ١(
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 .ّاحمجيِّـس جغمسؠمش

يس حض أؠ احمميٰهمش مغمس هنخنَّـر خك احمجيمسخك:اضعظه ب، و  ، جممسألجم واحمحلب واحم
مسة إجل  المظمشٍ حض هبجي جنحيمفنًخكجف جنمهمئ ّ دحمهشٍجمميهيمشَّمظ هبحيمي احممئ  . مضمتمعَّـ األزجنمئمش احم

ِّـجممشّ ملمثهب:اضلوران ل احمخمء حض األؠ حممي َّ مظ هبحيمي أمن احلخيهيمش واحممئجهِّـ ، مع
ح احممهميّحطِّـحطإجل  ال ـ معمبلك هنحيمسل مشمبّهس األمظِّـ خكجف جنمس حم ؠمي ل ـ ًجن  حطَّـور احلِّـجنمش مع

 .هس احلِّـجنمش خكجف اإلحقخيمسر وحطَّـور جنَّـارهّ حطمفحط:اإلحقخيمسر، أي
 :املمجته

دُ احمُّـي و:حتقل حم يس مغ ٍيس حض أؠ احمميٰهمش مغمهمئ مظ و مش مضمك َّ ىس امغمئمسحق  حس حطمي
 .يس حم حمجيىس اجلمسلُهنجي وامغمهمئ احمُّـي ومنُّـا احم

هي:صىطقح ّ أهنمنمس خكمئَّـجنمس هن دً حم مش مضمك امغمهمئمبمك، ٌ مض جن ىس امغمئمسحق  جن دون أن حطمي
هي مسحّ إلهسّجممس حم جممسن امغ َّـاول؛ حمجيىس ؠ ٌ ألهب جن ، ملحيَّـ هبميحي ّ ِّـة حض جنمئهنحي  مضخي

ا أمضمئمسءمن مضمتحقمسء ٍأهبمسحقمس هلَّـ حقهي ّ ٍمبمش أجعمئً ن جنمهمئمسمنمسّ  . ال هنَّـرجم
 ،ّ جممسن حمُّـحم احمُّـي رضب امغ األروع حض احمخيِّـم ومن معمسحط احمهنمسئ حض األؠ:حقته

د حم يس مغ جيمست إجل أهنٍهن ّ أهنمنمس جن دون احم مشمشً مشٌمس إذا جممسن منمئمسك حلمسظّ أجن. جنمئمسحق جممتن ـ  ٍ مغمئمسحق
مسر جنمس أحطمتجن ّأحقهي وحمَّـي معمسمحمس مضمسخك نًّ ال ـ أن هنخي ن حمجيجهمس جنمئحي ً ملمبخي ً. 

 :احلعفعق وامليعقز
انُجنمس و  حضٌ معحيمبحيمش:اضىعظغق مههي حض ُ خكمئَّـجنمس هنٌ، وحصمسزف جنمهِّـوٍيس حم جن معمب

 .احمِّـجع امغِّـاوغ
ــالوة مسن مع ــ ــِّـف احممي ــ جك ــ جن   ًهنمههنمب

ــهس مهمي ــِّـوغ احم ــمس هن ــ جم ــِّـوغ جنمئ   ُوهن
 

  
هس ألجنحف امغهتجنمئمك) ١( المهنمئ  . خكميمب احم
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ٌ أهنمنمس من معحيمبحيمش:اضلئق ، حمخيمئُجنمس و  حضً ن حصمسزا اّيس حم مههي حض ُ احقذاً هنخي
 .احمِّـجع احمُّـي هنهنٰه وهنمئهئىع وهنٰهَّـر

لومفك  جنمس مضمك امغحنٍمنمئمسك جعهئمش امقمفاك: ٣ج  جنمئهئمس هنخنَّـق ٌّ معمبلك جم،امغمئحي
ىح ُ امغحنمفك وّأنّ إال ّ حطمهَّـد جنمهمئمسه،ٌ وامعَّـٌ حمجيىسّخكميمب أهب هيمبيس دون أن هن يس حممي

مسرصة وامغمسء واحمُّـمنهس  يس حممي ال و جغِّـ، ملميجيىس احممهمك جن مه حم مهمنهئمس و مه حم ًو
اء مسرصة : أي،خكجف احم يس حممي ًأوال حس هن ّ مظ ومضمهَّـ جنَّـّ يس حمميمسء، ٍةَّ  جن احمىطجن و

ل احمُّـي هنمهَّـ حمجيجهمس وامعَّـا حطمهَّـد جنمهمئمسه وهلَّـ و؛ ومنخيُّـا الف امغمئحي ُمض ّ ًُّ هيمبيس جممس من ً يس حممي
مهىغ اآلجغِّـّ إال ،معمسل امغحنمفك مه حممي ىح و مهىغ حق مه حممي ملميجيىس احمخنالة . أن و

ع ؠمش، حمخيٌجن خن مسدة امغ مه حمميهيمهمئ األّ حمميَّـخكمسء وحمميمه مسينٌ حقمسمضىحّول و مه حممي  . حم
مسج إجل هلِّـهنمئمش:٤ج َّـهنَّـ امغٍ امغحنمفك إل يس خسمس ّ وذحم ألهب؛ِّـاد جن جنمهمسهبمب حم  و

اء، ملمفجعمبمي جنمهمئ  حطِّـجعمبمي ّ هنخنَّـق خكميمب أهبٍ جنمئهئمس خكجف آجغِّـ جن دون هلِّـهنمئمشًخكجف احم
ّمضال جنِّـجعمي، وأجن مسج إجل هلِّـهنمئمشّ ل ملال إل ِّـ امغمهمئ األٍمس امغمئحي  ّملالمضَّـّ وإال ،ّول إذا من

 .جنمئهئمس حض احمخيالم



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٥٣ ..................................................................................جن
 
 

)٢(  
ئءؠ ؠدؠ  

مهَّـدة خسمس  ّإن األحمجيمسظ امغ رحطمسنّ  :ؠ
ًأن حطَّـل خكجف جنمهمئ. ١  .احممفادفّهي حط و،ٍ وامعَّـّ
ٍ أن هنَّـل جم وامعَّـ.٢ ّ يعً جنمئهئمس خكجف جنمهمئّ مسهن ّهيحط و، مضٍّ مص  .احم

ؠ   
لك  د األملِّـاد حض  ـهنحييس احم ّخك احمميجيىس وامغمهمئ ملحييغ جنيس خلىغ احممئجهِّـ خك وجع

دمنمس َّـاجغميمش،اخلمسرج أو خكَّـم وجع هنمس جن ً وجنيس خلىغ احممئجهِّـ خك جم ن ،مسهنمئمش أو جنّ  أو جم
م امغهنميىح أو جن وجع مش مضمبمئهئمس احممههي مهَّـدة حطمسرةـ احممئ ً حض أن األحمجيمسظ امغ ّ ن جنمهمئمسمنمس ّ  هنخي

مهَّـدا،ًحض احمُّـمن وامعَّـا ن جن ً وأجغِّـى هنخي هي امغمفادملمشّول وخكجف األ،ّ :  جن،َّ حط
مسن ومضحل ٍ ملمثن جم وامعَّـ،إهب َّ ٍ جنمئهئمس هنَّـل خكجف معحيمبحيمشّ ان احممئمسجكىحٍ وامعَّـةّ  ، ومن احلمب

َّـاجغميمكٌ وامعَّـًن خسمس حض احمُّـمن جنمهمئملهئمس حمجيجهمس هنمس جن  أو ،ّ جنيس خلىغ احممئجهِّـ خك جم
منمسدهن مسهنمئمك،ّجن هس األرمضيسّ حجمس  وخلحف ذحم، أو جن لك احممئ  .هنمتجح حض مض

مسهنمئمش هي امغ مسين حط ص احمحيمسجكيس جن ،ّوخكجف احم ع خلخن  جن احمخنمسرم امغ
ف مب اء،احم َّـهنَّـة حق ع حممي مبيش امغ م  ومضمبمئهئمس ا، أم الً جممسهبهش هلمسجكمهمشً واحم حممههي

ص امغهنميىح ٍجم ؠمسرم:  وحمُّـا هنحيمسل،واخلخن مسهن مضمبمئهئمس جن ، وال خكخييطٌ حقمبيشّ  ملمسحم
م امغهنميىح جن جعهئمش ٍجعهئمش حطمهَّـد جنمهمئمسمهمس واحممههي  جنمئهئمس ٍّ أجغِّـى ومن جعهئمش ؠَّـق جمّ

لك حض امغمهمسين أخك جن ؛خكجف جنمس هنخنَّـق خكميمب جن أملِّـاد ّ حممهمك جنمس حطحيَّـم جن أن احم ّ ّ
َّـاجغ هنمس جن د األملِّـاد حض اخلمسرج وجن جم  .ميمشوجع
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مسرة امغخنمئيش مسن هبِّـجعيس إجل خك ّإذا احطمنمي احمحي ٍإذا قسنا لفظا إ لفظ:  هلمسل،ّ
 أو ً

رج،ٍإ ألفاظ تعددةُ تلك األلفاظُ فال  ُ ا   : عن أحد قسمّ
ونّ إم.١ وضوعةَا أن ت عً  هبمس إجل أن امغِّـاد جن امغمهمئ من .ٍ واحدً  ّ أ

مهمش حض احمُّـمن وحممبيط امغِّـ رة امغمئهن م أو احمخن  .اد جنمئ امغخنمسدهنىح واألملِّـادامغجيهئ
ادفةف  ن أحد األلفاظُا آلخر  مع، إذا  ً رديفا  ّ أملمسد امغخنمئيش .ٍ واحدً

ّحض اخسمسجنىع مضمتن اجلهييس امغمئهنحي الف اجلهييس حض خكمي احممئّ ِّـ مض  ، جنمس هنحنهي االمظمئمك ملمتجم
ِّـ  .ّملمثهب هنهنميىح خكجف مظالمظمش ملمتجم

ثٍ وسبعٍ أسدِمثل س،ٍةّ وقطٍةّ هر،ٍ و  .ٍ وٍان إ
مسئ احممهِّـمضّمبمشّاخكمي أن جنمئحنمت احممفادف حض احمميٰهمش احممهِّـمض الف احمحي  معمبلك ،ّمبمشُ من اجغ

مبميمش ٍجممسهبهش جم هل ً حطمنيس حمخي جنمهمئّ ً جن امغمهمسين حمجيجهمس جنمهمبمئمسّ يس حمجيىس األحقَّـ ،ًّ مهمنهئ و  مل
ان امغجيمفس مب يس حم حمجيىس حممبلك،حممي يس حم حمجيىس خلمنمئجيِّـ، ومضمهمنهئ و .. . وآجغِّـ و

ّ وهلَّـ ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس أن جعمه األحمجيمسظ حمميهيمهمسين جن ،ومنخيُّـا حقمسئِّـ امغمهمسين امغمفادملمش ً
مسر ر االخك مهّهنمشاألجن ِّـ جن جنمهمئ،ّمبمش احم امعَّـ حم أجم َّـ احمميجيىس احم ّ وأن ، وخسُّـا هب
مهمسحم حض جنمهمئ ٍ جنمهمكًاحق مّ هئٌ هبمسمقئٍ حمَّـى هل هي معَّـود مضمبئ مهمسل  ِّـة االحق  . جن جم

َّـ حض حمٰهمش احممهِّـب  ميمك حمميجيىس ٍجنِّـادملمستوخسُّـا ال هب الاحم وخكَّـم  حممئَّـرحط ؛ً جن
هئ ده حض مضمبئ مبيش واحمجيِّـس واألجكالل،وجع الف احم منمس جن األحمجيمسظ ، مض  وهب
 .ّ هنمتحمجيهئمس وهنمتهبيط هبمس وهنمهَّـمنمس جن جنجيمسجغِّـهّاحم جممسن احممهِّـمج
ادفوخكجف منُّـا  اك: ُفال تعددةُاش ِ األلفاظ ا .ٍ واحدً  معّ

ما .٢ ونأن ّ و عٍ واحد َي وضو  ً منها  تصً تب:  به ف   جن .اينةا
مسهن مضمك امغمهمسين  مي أن احم ا ًأوالّاحم مسر أن احمميجيىس مغمس ، ومضمسحمُّـاتّ ّ وهب إجل األحمجيمسظ مضمسخك ّ

  
نط) ١( مع ا و ا لفظ فصاعدا،   شمل ا مع  ّهذا ا نطق معناه . ً مع باصطالح علماء ا وا

به إ هذا االستعما ، فت ية ـ كما هو معلوم ـ معناه أ من اث لغة العر ّأ من واحد، و ا   .لٌ



  ككق ..................................................................................دغشثص لألدرشن
: مثل ودطل ثرظ ثزظ لثرسع دسرط قشم بشسسامي دع ليحتي ثذظ شفعقغط دسسرسعيو

اد، حيوان، أرض، سماء، قلم،كتاب   ....م صار، سيف، 
باين ون: ُفا ة مِ معا األلفاظَأن ت ًتك ِ بتكّ

راد. األلفاظّ باين ُ وا  من ا
سبُهنا غ ي سيأ  ال باين ا ي وجعن شغح يف حمسع خشظ ضزعه لدفغشضع . ا ي

ي وخض تزضه له لدفغشضع ضسش لحظقيف لثزشه خج لدفغشضع يف بفص لدسغص لألمبط ي ي وله قي
ي خشه دزظ قشغشه ولدسشجظ خشإلق وتزعه دذشمضزسش دفضلثسصىلثرشق خض تزعه دفغشضسص ي

ي له لدسغغص بشسسام حج دغفعو لثذشمضظ ضغ شغغص ي ليقىدسسام درسع ضغشضع درسع لآلثط
باين قلدفغشوى َفإن ا يوله شغغفع لح لثرشق  معناها ِدّ باعتبار تعدِ هنا ب األلفاظّ

ىلوي عا تلت قى وبشدطلم ولح لألدرشن تشششش وبشدرطني نت ا ن    بعض و
يعِأفراد سيف،هاِها أو  َ فإن ا صارمُ يباينّ راد،َ ا َ ألن ا صارمّ  القاطع ُ خصوصِ من ا

سيوف نا يلتقيان  األفراد،ً فهما متباينان مع،من ا ن   ٍصارم ّن إ إذ ،ْ و
سان.ٌسيف ذا اإل اطقُ و فهوم،ً متباينان مع، وا َ ألن ا فهومُهما غِ من أحدّ   ا

يع أفرادِمن اآلخر نا يلتقيان   ن  سانٍ ناطقّ ألن ،هماِ و سان و،ٌ إ  .ٌ ناطقٍ إ
ي خششص لدسغغص بشسسام ضغ لدفغشوى بشحفغشم كضه خظ دسسام حج خظ دش وله: ىل ٍّ

 .يله لثرسعه دع لإلشغشه خج لثرسعه دع لحلشعله لدسشجظي لي قضذضه حسشع لآلثط
ظ اا  :نن،ان، اا 

يلتذض يف غعل دش تزضه ق له لدفغشضع ضزعه بح لثرشق لثفرضمم:ي  وشغغفع لح قي
 لدفغشضع دسسرشق: وبرغشمم لثطو. شم بح لدسرط ولثرسعيام ضغ بسفشن ليحتي لشلألدرشن

ىلوي ضع وليثفالن  وضطل لدفغشقى وبشدطلمق وألدرشحسش لثعغعحص تشششش وبشدرطني
 : ودطل خشهق بسفع لدفزشبظى وتشدفصق ضزعه بسفع لدفامتظ ولثطو بسفع لدففشدظىتشمم

َتقدم َ أن األلفاظ:ّ تباينةّ تَ ا ْ  ما ت ِ معانيها بتكّ
ّن معانيها إ : أي،هاّ

  
 .كككيف ن) ق(
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حيمسمض:هنمهمئ ٌ،متغايرة مسحميش واحم مسمظ واحم ن حمميهيمهمسين ّ أن احم ًأوال هنخي ن ، ومضمسحمُّـاتّ  وهنخي
 .ّجممس حطحيَّـم ،ً مظمسهبمبمس ومضمسحممهِّـضمسظحمألحمجي

م غايرّو ن ا عا يقعُا  َ فإن األلفاظ،ٍ  أقسامُ ب ا سب معانيها أيضا ّ  ً

ا تلك األقسامُسبُت   .  
غاير قابل: ٍ  ثالثة أنواعُوا خالف وا ماثل وا ن وذحم ؛ا تغاير احمميُّـهن  ّألن ا

 ،ىس ملمبهئمس جعهئمش امقمفاجمهئمس حض حطمي احلحيمبحيمشميُمس أن حطّ إجنٍ وامعَّـةٍهنحنمفجممسن حض معحيمبحيمش
ُوإجنمس أن ال هن ىس ملمبهئمس ذحمّ الن:  ملهئمسّول وخكجف األ،مي مسين.امغ  ملمثن جممسهبمس جن ، وخكجف احم

حيمسمضالن مئمسملِّـ ملهئمس امغ مسحمجيمسنّإال  و،امغمهمسين احم مضمبمئهئمس محمسم احم  .ملهئمس امغ
ٰهمسهنِّـهن :وتىرصفىغ ىس ملمبهئمس جعهئمشُ هنً حطمسرة،ّإن امغمهمئمبمك امغ  ،ِّـجعمهمسن إحممبهئمس هنٌ جنحنمفجممشٌمي

ىس ملمبهئمس حطمي اجلهئمش ٰهمسهنِّـان،وأجغِّـى ال هنمي جهمسن مضمس مهمس جن ّخصهيَّـ :  جن،ّ وإهبمس هنمي
معىس ملمبهئمس جعهئمش امقمفاجمهئمس حض معحيمبحيمش،وجعمهجيِّـ ٍ ملمثهب إن حم ْ مسهبٍ وامعَّـةّ  ملهئمس ،ّمبمش ومن اإلهب
الن مسحمجيمسن وإن،امغ ٰهمسهنِّـان جن دون جنالمعجهمش جعهئمش االمقمفاك ملهئمس امغ معجهمس مضمس مهمس جن  . حم

هبمس جنحنمفجممك حض معحيمبحيمش حسإنّمظ   وجممسهبمس جن امغمهمسين احم ال هنهيخي أن ، وامعَّـةٍ هنخي
هييس حض خص حيمسمضالنٍ وامعَّـٍ حض زجنمسنٍ وامعَّـٍّجض  . ملهئمس امغ

ٰهمسهنِّـان  اكهما  حقيقةجعهئمش فيهما َا أن يراّإمملمسمغ ثالن فهما ٍ، واحدةٍ اش ، ا
ما أ كَ يران الّو ٰهمسهنِّـ مضمس من حس هنِّـاع جعهئمش االمقمفاك حض احلحيمب:أي ، ذ ىس احم  ،حيمش وهنمي
ش بالفعل  حقيقةًسواء نا  وناٍ واحدةٍ  م ي اء:أي ، أو   جممسهبهش مضمبمئهئمس ً حق

قدير . أم الٍجعهئمش امقمفاك اِو هذا ا ةِأي تقدير،  ا را هيمهمس حض ّملمثجن ، عدم ا مس أن جي
مسحمجيمسن، وإجنٍ وامعَّـٍّخص هيِّـ ملهئمس امغ اد حض احم هيمهمس حض جنخيمسنالن مس أّ جممسحلالوة واحم  ٍ جي

حيمسمضالنٍوامعَّـ ن اجتماع:  جممس هلمسل، ملهئمس امغ عا ال ال يم نا من ا لُفإن   هما  
نهما تنافرـ بأ ٍ واحدٍ  زمانٍ واحدةٍ من جهةٍواحد ن ب تقابالن ـٌ وتعاندٌن   ، فهما ا
ال تخالفانّو   . فهما ا

تاج ءُوهذا  وضيح فنقولٍ إ   : من ا
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ىس ملمبهئمس جعهئمش ّإن  ىس ملمبهئمس جعهئمش االمقمفاك، وهلَّـ حطمي ٰهمسهنِّـهن هلَّـ هنمي امغمهمئمبمك امغ

ؠمبمش جم وامعَّـ ِّـة جن معمبلك جغخن ٍاحمخي ّ  جنمئهئمس جنيس هلهنيس احممئجهِّـ خك اجلهئمش احم امقمفجممس ّ
ع،ملمبهئمس هيَّـ  جم، ملمثن جممسهبمس جنحنمفجممك حض احممئ مسهبّهي مسمظالن حض اإلهب ، ّمبمشوجعمهجيِّـ، ملهئمس امغ

مسن واحم وإن جممسهبمس جنحنمفجممك حض اجلمئيط، مسن، وإن جممسهبمس ،جيِّـسجممسإلهب مسهب  ملهئمس امغ
حنمسهبمسن مسوهنمسن، وإن جممسهبمس جنحنمفجممك حض احمخيمبيش ملهئمس امغ  .ّجنحنمفجممك حض احمخي ملهئمس امغ

ِّـة جن معمبلك  معىس ملمبهئمس جعهئمش احمخي ، وإذا حم معىس جعهئمش جنمس هنحنمفجممسن ملمب منُّـا إذا حم
ؠ مسحمجيمسنٍّ ذات جمّمبمشجغخن ؠ، جنمئهئمس ملهئمس امغ  ٌ جنمئهئمس جنٰهمسهنِّـةٍّ ذات جمّمبمشّ ألن جغخن
ؠ  :رمخ اهللا؛ هلمسل  ذات اآلجغِّـمشّمبخلخن

ثالن .١ ن  حقيقةا ش وحظٍ واحدةٍ هما ا ن، أي  ش  َُ واعتَ بما هما 
اك شخصَ اسمٍ وجعفرٍدّهما فيها، كمحمُاش شَ  سانَ   بما هما ،ّية  اإل

ن فيها  معىس ملمبهئمس جعهئمش جنمس هنحنمفجممسن ملمب:أي(ش خك، حم  ملهئمس )ّمبمش ومن احلحيمبحيمش احممئ
مسهب مسمظالن حض اإلهب سان والفرس .ّمبمشامغ إل اكِو يوانِ باعتبار اش  حض :أي( ّيةهما  ا

ال )ّمبمشاجلمئ معجههش ملمبهئمس :أي( ّو ىس ملمبهئمس اجلهئمش احم هنحنمفجممسن ملمبهئمس وحم  وإن حس حطمي
ِّـة مسحمجيمسن)جعهئمش احمخي  ِ مع قطع، ذاتيهماّية من حيث خصوصٌ وجعفرٌدّفمحم . ملهئمس امغ
ظر عما ا سان.  هما متخالفان، كما سيأ،ش فيهّا ذا اإل َّألهنمس حس  ُ والفرسُو

خك سانمثذن  ملّمبمشهنحنمفجممس حض احلحيمبحيمش احممئ وإن جممسهبمس  ، وفرسٌهما متخالفان بما هما إ
مسمظميمك جن جعهئمش امقمفاجمهئمس حض اجلمئيط  .جن

اك ماثلُواالش ن  حقيقةُ وا ٍية نوعٍ إن  ونا فردين من نوعـ ّ  ٍد واحٍ بأن ي
ثل باسم صُ ـ ٍ وجعفرٍدّكمحم تماثل أو ا ماَ آخرَ وال اسما ن  .   ن  و

سان والفرس إل س  سًيا أيضا مُ س،ِا ف هنمتجح مضمبمسن امغِّـاد جن اجلمئيط  .متجا وحق
مش إن مقمسء اهللا لك احمخيميمبمست اخلهي ع واحمجيخن واحممهِّـض احممهمسم واخلمسص حض مض ّواحممئ ّ ن  .ّ و

قدارـ ّمن  ال ساوًيا أيضا مُ سـ  أي  ا حممئمس م ّمنُّـا اخليغ جن ذاك : جمحي
ل أو حض احممهِّـض كيف  ،ّاخليغ حض احمهن ن  ا ن  تِتّأي  كيفيـ و يا مُ سـ هماِهما وهي



مسب امغمئهنىح................................................................................  ١٥٨ ح جم  ١ج ـ  

 

شابهًأيضا  حممئمس ،م هنمي جنِّـمضيس: جمحي هنمي جنِّـمضيس،ّمنُّـا احم  ٌّ ومنُّـا اجل معمسر،ّ وذاك احم
لجميع هو  العامُواالسم ، أو مضمسردٌّر وذاك اجل معمس،أو مضمسرد ماثل   .ا

مسمظ حطمسرة: أو ملحي ع ًاحم مسمظ حض احممئ هي خكجف احم ن مضمسمغمهمئ األخك ملمبحن ّ هنخي
ن مضمسمغمهمئ األجغيع ملال هنخنَّـق... ، واحمخيمبيش وّواجلمئيط واحمخي ّ إال ّوأجغِّـى هنخي

ع  .خكجف االمقمفاك حض احممئ
تمعان ثالن أبدا ال  مسخكهئمس جن مثمبيس اجلهئمستّألن  ، ببديهة العقل؛ًوا  ،اجع
ًجنمهمئمسه ؠحفورهتمس مقمبئمس وامعَّـا  . ومن خصمسل،ً

مسر هِّ امغخنمئيشةوحكمسمنِّـ خك ّ هلَّـس  حم ّ مسل ...ًأمضَّـا...: جن جغالل هل َّ أن امغ
مسمظ  مسم احم ع واجلمئيط واحمخي واحمخيمبيش: أيـهنحنهي مثمبيس أهل مسمظ حض احممئ  ومن ـ ّ احم

مسمظميمك حض احمخيمبيش ّخلحف حطمسم؛ وذحم ألن امغ مب جممسحممي هنهيخي ّ مسخكهئمس وال هن ن اجع
س، واحمهنمه جن احمخيمبيش امغُّـوق ن جن احمخيمبيش امغ ، ملمثن احممي ّواحمهنمه ّ. 

الن احم،هبمه َّـجخمش احممهحي امغ مسخكهئمس مض مب اجع  مهمس جنمس جممسهبمس جن احمُّـوات ،ميُّـان هن
هيَّـ جم مبّهي مسخكهئمس، أجنمس إذا جممسن ّوجعمهجيِّـ، أجنمس جنمس جممسهبمس جن األخكِّـاض ملال هن ّ اجع

الن جن جم جعهئمشًأمضَّـا جن جمميهيمش ُجنِّـاده ٍ من امغ مسلِّ دمهمس؛ وذحم ألن جنمس ٌ ملهي ّ وجع
ن وامعَّـا، وذحم ألن  حفا هنخي مئمسه جم ، مض جنمس ملِّـ ن جمُّـحم حفا ال هنخي مئمسه جم ّملِّـ ً ً ً
ِّـة ملال  ِّـة، وإذ ال جم الف جنهنميحيمس ملال جم الف، وإذ ال اجغ مسهنىط واالجغ ِّـة ملِّـع احم ًاحمخي

ِّـة ميمك امظمئمسن، ومهمس جم ميمك؛ ألن امغ مسخض ملميمبيط . ّجن ميمك أمضَّـا وجن ومضمسحم ن واحمهنمه جن ًاحممي
مسخكهئمس حف جن اجع  .ِّجم جعهئمش، ملال 

تخالفان .٢ تغايران من حيث هما متغايرانا معىس ملمبهئمس :أي ، وهما ا  حم
ىس ملمبهئمس جعهئمش االحت ِّـة وحس هنمي ٰهمسهنِّـ واحمخي معَّـةّجعهئمش احم معجههش حض ،مسد واحم  جممس حم

مسمظميمك ل منَوال مانع ، جنمئهئمس خك اآلجغِّـٌّ وهبُّـا هنجيمفق جم.امغ   اجتماعهما  
سانٍواحد صفات، مثل اإل نا من ا سانِ والفرسِ إذا  وهبُّـا  .ٌ وفرسٌ بما هما إ

اد  مسمظميمك إذا جممسهبمس جن احمخنجيمست أو األخكِّـاض جممسحم منمي جنمس ذجمِّـهبمس جن أن امغ ّهن ّ
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هيِّـ مسخكهئمس حض خص،واحلالوة حض احم مب اجع مسل احمُّـي ذجمِّـه ، وامعَّـٍّ ال هن  وامغ

مسن واحمجيِّـس ـ رمخ اهللا ّامغخنمئيش ٰهمسهنِّـهن جن معمبلك ذاحطمبهئمسـ أخكمئ اإلهب  وحممبيط ، حمميهي
ٰهمسهنِّـهن جن معمبلك احمخنجيمست مي،حمميهي يوان ، ومن وا ن  ا ش  ّيةال بما هما 

كو ؛ّكما تقدم اء:ذ واءُ ا ار،ُ وا ابُ ا شمس،ُ وال سماء،ُ والقمرُ ا  .ُ واألرضُ ا
ميمشومنُّـه  ٰهمسهنِّـهن جن معمبلك احمُّـاتٌمثمبمههئمس أجن  . حمميهي

سواد:ثلوم الوةِ ا رقِ الطولِ، وا شجاعة،ِةّ وا كرمِ ا ياض،ِ وا رارةِ ا ِ  وا
مسخكهئمس حض خص ٰهمسهنِّـهن جن معمبلك احمخنجيمست واحمخيمبجيمبمست احم هنهيخي اجع ميمش حمميهي ٍّأجن ّ 

مسخكمس وجمِّـهنمس حض آن،وامعَّـ هنال ورهلمبحيمس ومق ن جك مسن هلَّـ هنخي ٍ ملمثن اإلهب ً ً ً  ، وامعَّـًّ
ن احمخمء أمضمبىغ ومعمسرأن وهنهيخي  ًا أهنمنمسّهنخي ف األمضمبىغ واحمحيهن،ً  . جممسحمخن

خالف ونُوا شخصُ قد ي مسحميش:أي ٍ وجعفرٍدّم:  مثل،  ا ن احم   هلَّـ هنخي
ع ن حض اجلمئيط،حض احممئ ن حض احمخي، وهلَّـ هنخي ن حض احمخيمبيش،ّ وهلَّـ هنخي  جممس ، وهلَّـ هنخي

مسمظ ّ ملمثن خصهي،جممسن ذحم حض احم خنمبهئمسّ مسحمجيمسن جن معمبلك مق ًَّـا وجعمهجيِّـا جن هئمس ّ وحمخيمئ،ً
ع واهنحنمفجممسن مهمبَّـ حض احممئ حقيغ واحم نا :  وحمُّـا هلمسل،ّجلمئيط احمحيِّـهنهس وامغ ن  و

سان م ي،ّيةًش نو  اإل ن  اكْلحظُ ول معىس حمخيمسهبمس  ؛ هذا االش إذ حم حم
مسمظميمك ون ،جن وعُوقد ي سان،ِ  ا س،ِ والفرسِ مثل اإل ش  ا نا  ن   ِ و

يوان م ي،ُوهو ا ن  اكْلحظُ ول ون ، حض اجلمئيط امقمفاجمهئمس:أي ، االش   ُوقد ي
س جعَّـ مضمبمئهئمس أي امقمفاك:أي ،ا ٍ ال هن ش  وصف ، حض اجلمئيطّ نا  ن  هما ِو

مسحمجيمك حض اجلمئيط ،وخلحف جنحنمفجممك حض ذاحطمبهئمس ، عليهماِالعارض ّ ألهنمس إن جممسهبمس جن
ٍ وإن احطجيحيمس حض أجنِّـ،ًختمسحمجيمس حض احمُّـات أهنمنمس مش ، خكجف ذاحطمبهئمسٍ زائَّـّ ثل م ومن احمخنجيمش احممهمسر

لجِالقطن ش  وصف األبيضِ وا م يّ إال،ِ ا ُ أنه  كْلحظّ  . ذ
ّحممه هبجهِّـ امغخنمئيش ملهئمس ّإال  و،إجل خكَّـم امقمفاجمهئمس حض اجلمئيط احمحيِّـهنهس رمخ اهللا ّ

مهمبَّـ ّ إذ هنخنَّـق خكجف جم جنمئهئمس أهب جع؛جنحنمفجممسن حض اجلمئيط احم مب .ٍّ هي  وهنهيخي احم
ة واحلِّـارة مسحمجيمسن وال،ّحمميهيحيمسم مضمسألمض جعَّـ مضمبمئهئمس أهنمش جعهئمش امقمفاك ملهئمس جن ّ ألن ،ّ هن
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مسملمشّاألمض حممش اإل حممش احمخيمبيش،ة جن جنحي مسم ـ  واحلِّـارة جن جنحي مسهنمئمش مض الت جن  وامغحي
جيمشٌ جممس من مظمسمضهش،ذواهتمس خكمس ـّ حض خصمي حض خكمي احمجيمي خنمس وهب مسهنمئمسن مق ً ملهئمس جن ً

مس ّ وجنحنمفجممسن حض أن جمال،ًوجعمئ ّ
 .جنمئهئمس خكمسرض ً  

َ أن مثل:ُومنه يظهر مّ ظرمتخالفانّ عليهما أنهما ُ يصدقٍ وجعفرٍدّ   إ ِ با
مسحمجيمسن:هنمهمئ ،هما  شخصيهماِاختالف ٰهمسهنِّـ مضمس من مضمك ذاحطمبهئمس ملهئمس جن معىس احم  ، إن حم

مسمظالن معجهمس مضمس مهمس جنحنمفجممسن حض احلحيمبحيمش ملهئمس جن صدق:  جممس هلمسل،ْوإن حم  عليهما ُو
اكهما وتماثلمثالن ظر إ اش سانهما  اِبا سان . ُوع وهو اإل ذا يقال عن اإل و
سانِ من جهة تغايرمتخالفان هما :ِوالفرس  باعتبار مثالن و،ّية والفرسّيةهما  اإل
اك يوانِاش لجِ القطن: وهكذا  مثل،ّيةهما  ا يوان، وا باتِ ا جر،ِ وا شجر وا   . ا

ظهر خالفً: أيضاُو َ أن ا تصّ ئ ا ال  ش ن با تمعاُين يم  وجنمئ . أن 
مسحمجيمك إجن:هنجههئِّـ ّ أن امغ مسخكهئمسّ ز اجع هبمس جن احمخنجيمست ملمب هبمس ّ وإجن،مس أن هنخي مس أن هنخي

مسخكهئمس مب اجع َفإن األمثلة ،جن احمُّـوات ملمب ذكورةّ باَ ا ميمكً قر  ، جممسحمحيهن واحم
مست ان واحممئ ِّـ،واحلمب ِّـ واحل ن ، واحمحن ست ُ فيها االجتماعُال يم ّ مع أنها ل

تماثالت حسب االصطالحـ كما سيأ ـتقابالت من ا   . وال من ا
خالفّثم َ إن ا  جنمس : أي،ّ ملحيَّـ هنهنميىح وهنِّـاد جنمئ امغمهمئ األجغيع،حم اؠهنالمعمسن ّ

حيمسمض مسمظ واحم ّ وهلَّـ هنهنميىح وهنِّـاد جنمئ امغمهمئ األخك ملمبحنهي جم جنمس حس هنخي ،هنحيمسمض احم ّ
مسمظال ماثل ُ  ما يقابلَُققد يطل:  وحمُّـا هلمسل،ًجن شملَا قابل ُ ف  فيقال ً، أيضاَا

مسحميش ّ أنهما متخالفان :لمتقابل  هذا االصطالح ّمضمسمغمهمئ األخك احمحنمسجن حممي
حيمسمض  .ّمضمسمغمهمئ األجغيع وحممي

  
مبهنمش؛ وذحم ألن جمال) ١( ّوذحم ألهنمس أجعمئمسس خكمسحممبمش، واألجعمئمسس احممهمسحممبمش مض ّ ٌ  ً جنمئهئمس جعمئيط حممبيط  ّ

مسم  مسهنمئمش مض مبهنمش، وامغ هنمس مض مسم احمُّـات، وإال ملهئ جغمييش جم مسهنمئمش مض مسئيغ جن هل جعمئيط، واحم ّمل
رد وامعَّـ جن جعهئمش وامعَّـة ٍاحمُّـات ال حصمسل حمخنَّـهلهئمس خكجف جن ٍ ٍ. 
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ّ وهلَّـ حطحيَّـم جنمئمنُّـا ىس ملمبهئمس جعهئمش امقمفاجمهئمس:مسّ ٰهمسهنِّـهن احمميُّـهن حس هنمي  ّ أن امغمهمئمبمك امغ

مئهئمس محمسم امغمهمسهبَّـة وامغمئمسملِّـة وال هنهيخي ْ إن جممسهبمس جن امغمهمسين احم مضمب، وامعَّـةٍحض معحيمبحيمش
مسخكهئمس حض جعهئمش ميهس واإلجيمسب، ، وامعَّـٍ وزجنمسنٍ وامعَّـةٍاجع حيمسمضالن جن احم  ملهئمس امغ

د جم وامعَّـ د واحممهَّـم، ملمثن وجع جع ٍواحم ّ د اآلجغِّـٌ جنمئهئمس جكمسردّ جع  . حم
حيمسمض ومن منمي حممئمس جنمهمئ احم هنمسرد احمُّـاجح مضمك امغمهمئمبمك : ّوخكجف منُّـا هن مئمسحض أو احم احم

 .أمعَّـمهمس ـ احمميُّـهن مضمبمئهئمس محمسم امغمهمسهبَّـة وامغمئمسملِّـةـ ال جن 
تقابالن .٣ تنافران:  هماا عنيان ا ل مضمسحمُّـات ا تمعان   ان ال   ٍ. واحدا

حيمسمضميمكٌّذجمِّـ منُّـا احمحيمبَّـ رضوري مبمسض حض امغ اد واحم ّ وذحم ألن جنهنميىح ، إلدجغمسل احم
د حض جنخيمسن جع اد امغ د حض جنخيمسن،احم جع مبمسض امغ  ، ال حطمئمسملِّـ مضمبمئهئمس، آجغِّـٍ وجنهنميىح احم

ميجيمك هيمهمس حض خصميمك مص  .ّملمبهيخي أن جي
مسخكهئمس مب اجع   .ٍ واحدةٍمن جهة ٍ وامعَّـٍّ حض خصّوإهبمس هن

مئّ إلدجغمسل األمضٌهلمبَّـمنُّـا  حيمسمض أهنمنمسّة واحم هيمهمس حض ،ًة حض احم ّ ألهنمس هنهيخي أن جي
يع مكٍ وامعَّـٍمق ن ، جن جعهئ يع مضمتن هنخي يع ٌمق يع،ًأمضمس حمحن ٍ وامضمئمس حمحن  ، آجغِّـً

يعو مسخكهئمس حض مق مسحممش اجع  . وامعَّـةٍ جن جعهئمشٍ وامعَّـٍاحمخيالم حض احق
ن امغمسءٌهلمبَّـ ؛ٍ واحدٍ زمان ال  إلدجغمسل جن احمخفودة واحلِّـارة، ملحيَّـ هنخي  ،ًجن
ٍمعمسرا حض زجنمسن ً سان ،ً مضمسردا حض آجغِّـ،ّ ال إ سان وا مسل :إل مئمسهلمنمكٌجن حيمسمض امغ  . حم

ص مسل :واألع وا حيمسمض احممهَّـم وامغميخيمشٌجن مم:  هلمسل وحم، حم  حمخيمسن ،جممسحممههي واحم
دهن،ّأدق مسن وجع خنحف ؠجي ّ ألن األخكهي واحم منمسد،مسنّ مب حطحيمسمض احم حيمسمض مضمبمئهئمس جن هل  .ّ واحم

األو
ُ

ِبوة نوةّ مسل:ّ وا منمسهنجيمكٌ جن حيمسمض امغ  . حم
ياضِسوادوا مسل: وا حيمسمض احممنَّـهنٌ جن  .ّ حم

ّمنُّـا وهلَّـ مضمك امغخنمئيش هّ ّ هلَّـس  المظمش حض ،ّ د احم جع حض أجغُّـ احمحيمب  حطمهِّـهنيش احم
حم حيمسمض مضحي حلِوحدة ِفبقيد: احم قابلُ مثلَ دخل ا سوادِ ا ياضِ ب ا مِ وا ا ّ 

ن وجودُ اجتماعُيم ملُّـجمِّـ احمحيمبَّـ حممبَّـجغميهئمس  ؛ اِ وسوادِ القرطاسِ كبياض،ِهما  ا



 كن و  فن قغنم مملمكظ................................................................................  للك

 

 . همحع مهللاإلو عىل مملقمط معرتقظإل ال قمفرجمام قام تعقع كيف مقغلنبظ
قيد هةِوحدة ِو قابلُ مثلَ دخلِ ا  ب األِ ا

ُ
نوِةّبو مِةّ وا نّ   هماُ اجتماعُا يم

ل ونٍ واحد  ؛ إذ قد ي شخصٌ شخصُ من جهت ٍ أبا 
شخصً ٍ وابنا 

 ، آخرً
 . يمحدنألفمدخظ مملغكنيكني يف مقغلنبظ مهم مجغلكن يف جمن

قيد  زمنِوحدةو قابلُ مثلَخل دِ ا ودةِ ا رارة وال نّم ِ، ب ا  ُا يم
لُاجتماع ون جسم؛  زمانٍ واحدهما   ٍ باردا  زمانٌ إذ قد ي

ه ُ ونفس،ً
ٍا  زمانّحار
 .يهع يمعح ، آخرً

إلمعلظ مي هذي مقلمعن مقغالثن ال كإلثظ   بظ كآلغنن مقممن مجمكن يف مجمط مفغني مقغلنبظإل
 يكغنن ك ييحدن مقزقظإليحدن مملفظ:  يقنكغنن مىل مثمني قممن يف مجمط مألفغنيإلك

 .يحدن مجلمن:  فلط يف مملغكنيكني يهعألمىل يمحدن
ا أ  

عة   : أقسامُلتقابل أر
ألمي ملمض قظ فل إل  ييجعن مقغامل ك ال ممغني: فعجعن مإلمغني ملمكعك هفكعإل

 كق يمآلخر عدقعقمقرمي محدقن يجعنآل:  يمقملمكني.يهلذم.. . ال سامل:ملمكع
 عىل خالى قن ههن مقمع مبع ك يال يمسكن بمممامكآلال يرتككني قكنال قغلكني ي

إل قظ مقلعى بغعسط ك قظ مألشنعرنإل يمقلنيض يمجلعيمعكهنشظ يمتغنعع قظ مملكغزقن
قط بنقعجعن إل ال يغأل ملعجعنأل يهع عمدهظ لكنكمحلنى بني مملعجعن يمملكديي

  حمه هعلعمإلمملمكعإل يمملكديي معظ قظ كإل فملعي مقغنبه معظ قظ مملعجعنكيمقكدي
إليلعي قغكلظ مي ق يال كلع مقن كإلمي مهللا سغفنمع يتكنىل يكلظ بنألشمنل فغظ يجعنهن

إلعللع قعجعنم فمغغفمظ مقنني ألمع يغغلزي حتقمظ محلنلظ ن مي إل يمقك يهع حمنىكآل
آليلعي قغكلظ عللع قكديقن  .آل ميكنأل يهع حمنىكإل

  
 .لله: مملغنقن مقغنممن عرشن: ننفن جتريد مالعغل) ك(



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٦٣ ..................................................................................جن
ورةٌومنُّـا امغُّـمنهس مضمسجك د ّ ملمثن احممهحي ، مضمسحم جع ّهلمسض مضمتهب ال واحقهنمش مضمك احم ٍ

د وجنِّـادف،واحممهَّـم جع ت من احم ٌ وأن احم ً وأن احممهَّـم واحممئجي جنمفادملمسن أهنمنمس، حمّ ّ، 
ل جم اب جن  .ّ إجل خصمي جن خكمي احمخيالمٌوحطجيخنمب اجل

قيضُتقابل. ١ سلب ا اب، مثلِ أو ا سان، سواد وال :  واإل سان وال إ إ
حف مض .سواد، من وغ من مه رّ حجمس ّ أدقال جنمئحفـاحم مسرة امغخنمئيش ٌمن جنُّـجم ّ حض خك

مههي حض احمحيمن ل، وهلخنَّـهّمبمشّألن حمجيجهمش خلحف حط هي مش امغمهَّـوحممش امغ جع  رمخ اهللا  امغ
خن مش امغ مسحم ف هنمتجح حض أمعخيمسم احمحيمنمسهنمسّميمش، وملِّـق مضمك احمحيمنمبّاحم  .مك جممس حق

قيضان ران وجودي: وا وجوديٌ عدم:، أي وعدأ ك ا حيمبمبَّـمهمس جن دون حط ،ّ 
ط ٍمضمتي  د، ملمثن مضمهىغ األمقمبمسء خسمس هلمسمضميّمبمش جن هلمسمضميِّ جع د ّمبمشّ احم جع  ومضمهمنهئمس حممبيط حم احم
د،ّمبمشحطمي احمحيمسمضمي جع مئيس احمُّـي هنخنَّـق خكميمب أهب حممبيط مضهي مئمسهلىغ ال هنحنمفط  .ّ جممسمغهي ملجي احم

دّمبمشهلمسمضمي جع ع حممي ّ وهبُّـا هنجيمفق خك احممهَّـم وامغميخيمش، ملمثن احممهَّـم حض منُّـا احمحي ، امغ
ع مضمسمغميخيمش جممس حقمبمتجحّمبمش ملمبحنمفط هلمسمضمي،خنيش مضمسمغميخيمشّمقمتهب أن هنَ حض جن ٌخكَّـم  . امغ

تمعان وال يرتفعان نهماَ ببديهة العقل، وال واسطة؛وهما ال   ٌإمقمسرةوحض منُّـا  ، ب
د واحممهَّـم جع احقهنمش مضمك احم مست احم ل حض إمظ  .إجل مضهنالن احمحي

لكة وعدمُتقابل. ٢ زواِجهاِ ا ، ا ة،  والع لكةُا ف. والعزو  ٌ 
زواج،هاُوالع عدم لكةُ وا ةٌ  دي: ملمسحممهَّـم وامغميخيمش .هاُ عدمُ والعزو  ٌّأجنِّـان وجع

مئمسهلىغ حض امقمفاط هلمسمضميّ إالٌّوخكَّـجن ع حمالحطّمبمشّ أهنمس هنجيمفهلمسن خك احم خنمسف مضمسمغميخيمش ّ امغ
د جع مم جنميخيمش ـجممس ذجمِّـهبمس ـ أو مضمسحم مم واحممههي ملمثن احم ٌ جممسحم جن   واحممههي خكَّـجنهئمس حضّ

ن مضخنحفا، وحمخي حم جغمقمتهب أن  ُهنخي مسن وحممبيط حم هلمسمضميً مم ملمبخنَّـق خكميمب ّمبمشميىح اإلهب  احم
مئمسهلىغ مم احمُّـي من جن احم  . وال هنخنَّـق خكميمب احممههي احمُّـي من خكَّـم جنميخيمش،خكَّـم احم

وضعّ الع إاللأن  وال يصح  إجل احمجيِّـق ٌوملمب إمقمسرة ، فيه ا يصحٍ  
س هو عدمّألن الع ،مضمك حطحيمسمض احممئحيمبمنمك واحممهَّـم وامغميخيمش ّملمثن  ً، ا مطلقاَ ل

مم وحمخيمئ ِّـ هنخنَّـق خكميمب خكَّـم احم  ّ حممهَّـم هلمسمضميمب؛ ال هنخنَّـق خكميمب احممههيّاحل
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ممّحمالحط  .خنمسف مضمسحم
اص، وهو عدمِ اُبل عدم ُ ا ُه  من شأنّ ونَ اَه أن ي ة. ً بص ذا العزو  ُو

وضعّ إالُال تقال زواج، ال عدم يصحٍ   زواِجُ فيه ا قيض  مطلق ا سا  ًا، فهما ل

تمعان، بل هما يرتفعان ن يمتنع. ال يرتفعان وال  ن  جرُ اجتماعُو  ال ُهما، فا
، وال أعزب وُيقال فيه أع وال بص جرّ وال م َج، ألن ا س من شأنّ ه أن ِ ل

ون ا، وال من شأنَي ِ بص ونً وَه أن ي   ً.جاّ م
لكة: نإذ ران وجودي: هاُ وعدمُا تمعان، وعدأ وز، ال   أن يرتفعا  ُ و
لكة ال تصحٍوضع هس جنمهمئمسمهمس حض االؠهنالح امغمئهنحي . فيه ا مس حض ّ وأجن،ّمنُّـا مض

جي ِّـّاالؠهنالح احمجيمي  . وأخكهي،ٌ مضخنحف:ّ ملمبخنمي أن هنحيمسل حممي
ضدينُتقابل. ٣ سوادّ ا ودة، وا رارة وال ياض، والفضيلةِ  رذيلة، ِ وا  وا
هو فِرّوا ، وا قلّ وا  .ة وا

ضد تضايفّالفرق ب ا   ين وا
ن جمال منمسهنجيمك حض جم ٍّ ملِّـق مضمك احممنَّـهن وامغ دهنمسّ ً جنمئهئمس أجنِّـا وجع ّ أن احممنَّـهنّ إال،ًّ ّ 

هليش خكجف حطمهحي اآلجغِّـ ّهنجيمفهلمسن حض أن حطمهحي أمعَّـمهمس ال هن ّ ّ ال ،ّ اد جن ً ملمبهيخي حطمهحي احم ّ
مبمسض منمسهنجيمك،ّجن دون حطمهحي احم الف امغ مئّ جممسألمض، مض ّ ملمثن حطمهحي أمعَّـمهمس ،ةّة واحم ّ

هليش ٌجن مسل،ّ خكجف حطمهحي اآلجغِّـّ مب احمَّـور امغممح امغ هلجيهئمس حممبيط جن هل ّ وحمخي حط ّ  مض ،ّ
مب احمَّـور امغمه ّ مضهيمهمئ حطمهحي األمض،ّجن هل مشّ مئٍة حض رحط مش حطمهحي احم ّ من خلحف رحط  ملهئمس جن ،ةّ
حممك حممهميمش مب امغمهمي ٍهل مشّ ء، مظمسحم لٍوامعَّـّ إذ جم ؛ جممسحلِّـارة واحممن ّ أن ّ إال، حمميمئمسرٌ جنمئهئمس جنمهمي

هليش خكجف حطمهحي اآلجغِّـ ّحطمهحي أمعَّـمهمس ال هن ّ  .ّ مض جنيس حطمهحي اآلجغِّـ،ّ
 ّح واحمَّـور امغمهّمعمبلك جغمييغ مضمك احمَّـور امغمم رمخ اهللا ّوهلَّـ امق امغخنمئيش

د حطمهِّـهنيش احممنَّـهن ّخكمئَّـ حطمهِّـ حمحيمب هليش حطمهحي أمعَّـمهمس : ّ معمبلك أملمسد مضمتن هلمبَّـ،ّ ّال هن ّ
هليش خكجف حطمهحي اآلجغِّـ،منمسهنجيمكِّـج امغُ خيخكجف اآلجغِّـ ّ ألن حطمهحي أمعَّـمهمس هن ّ ّ  مضمبمئمس ،ّ
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منمسهنجيمك ّ جن حطمهحي أمعَّـمهمس جنيس حطمهحي اآلجغِّـّالمضَّـ :ّ مضمتهب،أملمسد حض حطمهِّـهنيش امغ ّ. 

مييغ مضمك  هليش حطمهحي أمعَّـمهمس خكجف حطمهحي اآلجغِّـمل ّهن ّ ّحطمهحي أمعَّـمهمس جنيس  ومضمك ّ
حفهنٌ وملِّـق،ّحطمهحي اآلجغِّـ مه ؛ ألن حطمهحي  هنميىطم احمّول إذ خكجف األ؛ مضمك احم مسجك َّّـور احم ّ

هليشّاألمض ٌة جن هليش خكميمبّ ة وخكجف جنمس حط مئ ّ خكجف حطمهحي احم ن حمالمض أب،ّّ  ، وجنمئ أن هنخي
هليش احمخمء خكجف هبجي هليش،ّملمب ة جن مئ ٌ وحطمهحي احم ّ هليش ّّ ة وخكجف جنمس حط ّ خكجف حطمهحي األمض ّّ

ن حم امض،خكميمب حيَّـم ومن خصمسل، وجنمئهئمس أن هنخي متجغِّـ وحطمتجغِّـ امغ ّ ملمبميىطم حطحيَّـم امغ ّّ ّ. 
ضدان وجوديهما : ّوا  .ّولمنُّـا من احمحيمبَّـ األ .انّا

وضوع تعاقبان   مسين .ٍ واحدٍا  .احمحيمبَّـ احم
مئمسهلىغ المضَّـ أن هنحيمبَّـا  مبمسض حمخي هنَّـجغال حض احم اد واحم ّوهلَّـ حطحيَّـم أن جن احم ّ ّّ

معَّـة امغ ع،ّمض هيمهمس حض خص، وومعَّـة امغ عٍ وامعَّـٍّ مضمتن جي  ، وامعَّـٍ وحض جن
 . ملال حطهنمسرد مضمبمئهئمسّوإال

ُوال يتصور ف،هما فيهُ اجتماعّ ُ وال يتو ُ تعقلّ ِهما  تعقل اآلخرُ أحدّ
احمحيمبَّـ  .ّ

مسحملك منمسهنجيمك،احم ّ وجممتن امغخنمئيش، ومن إلجغِّـاج امغ ّاحممنَّـان أجنِّـان : هلمسل رمخ اهللا ّ
دهن منمسهنجيمك.. .مسنّوجع ل،خلحف جن منمسهنجيمك(: ّ حمخيمئ مضَّـل أن هنحي منمسهنجيمك)خلحف جن  .ّ خكِّـف امغ
مة منو تعاقبان   وضوعا ونا :ُفهمُ يٍ واحدٍ  ضدين البد أن ي ّ أن ا ّ ّ

ع:هنجيهئ جن منُّـا احمحيمبَّـ .صفت مسن خكجف جن ٍ أن احممنَّـهن أجنِّـان هنمهِّـ ّ  ، وامعَّـّ
دّ مظ ،ّجممسجل ملمثهب هنمهِّـض خكميمب األمضمبىغ  .هنىطول وهنمهِّـض خكميمب األحق

منمي يع مضمسحمُّـوات: ّوجن منمئمس هن حيمسمض خي مسم احم مس جن أهل ّأن هل ً  ومن حطحيمسمض ،ّ
مسناحممئحيمبمنمك جممسإل مسن واحمالإهب يع مضمسحمخنجيمست ومن هنحنهي حطحيمسمض امغميخيمش ،هب مس خي ّ وهل ً

منمسهنجيمك  .ّوخكَّـجنهئمس وحطحيمسمض احممنَّـهن وحطحيمسمض امغ
 نّ شىل املطغٌإسعقل

مسرة امغخنمئيش أهب ملهئ جن هلمبَّـ  ّرصهنمي خك عّ مسن خكجف جن مهمسهل ّ أن : وامعَّـٍامغ
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ع مسن خكجف جن مسن هنمهِّـ مسن أو خكِّـ منمسدهن ؠجي ٍامغ مس جن ، وامعَّـّ ّ وأهنمس حممب
امنِّـ: أي،احمُّـوات مس جن اجل ّذجمِّـ حقمسمضحيمس أن امغحنمفك احمميجيجه: وحمخي هلَّـ هنحيمسل.  حممب ّ ً ُ 

مهمسرهنيش مههي حض احلَّـود واحم مسن وحمجيىس ،ال هن مهمسهل مسج امغ إجل ّ هنحنهي امغ امغ
ن جن امغحنمفك احمميجيجه ،احلمسل وخلحفه مهمسحم حض امغحيمسم؟،ّملمبخي   ملخيمبيش حقمسغ احق

ع جنمهمئمبمك: تىرصفىغو ع مضمسمغ: ّإن حمميهي ع مضمسمغمهمئ امغ ، وامغ ّمهمئ األخك
ّاألجغيع، أجن ده إجل جنمس إل ّولمس األّ حيِّـ حض وجع ُّ ملحفاد مض جنهنميىح امغ األخك جن امغجي ّّ

، معمبلك هنهي حمأل،ملمب ده خكمس إل ملمب ٰهمئ حض وجع ّ وجن امغ ُّ ّ مضمسمغمسدة احم من ّولّ
مسجٌّخص د حمميمسدٌ خص رة، معمبلك ال وجع ده إجل جنمس إل ملمب ومن احمخن ّ حض وجع ة جن دون ُّ

رة ر، وهنهيٍؠ ده خكمس إل ملمب ّ جن احمخن ٰه حض وجع مسين مضمسجل معمبلك من جن ُّ حممي ّ ٍ
مبمسض، واحلِّـارة واحمخفودة اد واحم ع ...جن أخكِّـاض، جممسحم ، إذن ملميجيىس امغ

رهن آهبجيمسٌّ حمجيجهٌجنحنمفك  .ً مضمك امغمهمئمبمك امغُّـجم
ن احممنَّـهن جن احمخنجيمست، وإهب،ّولملمثذا أرهنَّـ مض األ جعهس حمخي ّ ملال جن  حنهيمس هنّ

رحطمكّمع  ارد ؠ امنِّــ احمُّـوات معمبلك هنهيمئيس حط ر جع ٍ خكجف جنمسدةـ  واحمخن  ٍ وامعَّـةّ
رحطمك امغمسئّ خكِّـيضٍمضحنخي مسع حمميخن مسرّمبمش، ملال اجع عّهنمش واحم  وامعَّـ، ٍ خكجف جن

ع منمئمس من امغمسدة ده إجل جنمس إل ملمب،ّوامغ حيِّـ حض وجع ُّ ومن امغ امغجي ّ. 
مسين ّمنمسد حض دائِّـة األخكِّـاض ّ ملمبخنمي معممه حممي،وإن جممسن جنِّـاده امغمهمئ احم

 .واحمخنجيمست
َّـهنَّـ أمعَّـمهمس دون  هيَّـ خكميمبهئمس حم ّحمخي ال جنمهمك ألمعَّـ امغمهمئمبمك، وال هلِّـهنمئمش هنمه

ِّـ امغٰهمسحمهنمست إهبمس حطمئحنمت جن االمقمفاك ،ي إجل احمٰهمييغ ّومنُّـا هنهتد اآلجغِّـ، ّ معمبلك إن أجم ّ
ن مضمتهنمس،ّاحمميجيجه حيحي ّ وخسُّـا خكِّـملهئمس امغ دهن: ّّ مسن ّأجنِّـان وجع مهمسهل منمسهنجيمك جن مسن خلحف جن

عخك  . هلِّـهنهس، مضمبمئهئمس خلمسهنمش اخلالفٍ داجغالن حتهش جعمئيط،ٍ وامعَّـٍجف جن
  

مهمسحممبمش حض األحقجيمسر احممهحيميمبمش األرمضمهمش)١( مسحقيس جن امغِّـمعميمش ١١٢، ص٢ج: ّ احلخيهيمش امغ ، واحمجيخن احم



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٦٧ ..................................................................................جن
منمسد ال هنحييس إال،هبمه ّ جنمس أملمسده جن أن احم ّ ّأن حطمهِّـهنيش ّ إال ،ّ مضمك األخكِّـاض حطمسمّ

امنِّـ حم حممي ًاحممنَّـهن مضمس ذجمِّـ حممبيط جنمسهبمهمس خك مقهي ّ وامغجيِّـوض أهب ال حطمنمسد مضمبمئهئمس،ّ  جممس ،ّ
مك: (هلمسل هبمس ؠجي ّإن احممنَّـهن المضَّـ أن هنخي ّ سان وفرس .)ّ اتان مثل إ سم،فا يان  ال 

ضدين امنِّـ ،ّبا حم،ّألهنمس جن اجل منمي أن هل ّ وهبُّـا هن ع: (ّ مسن خكجف جن مهمسهل  ) وامعَّـٍامغ
امنِّـ أهنمنمس ع،ًهنحنهي اجل مهمسهلهس خكجف جن ٍ ألهنمس حط ع مضمسمغمهمئ ٍ وامعَّـّ  ومن امغ

خنمس مضمسألخكِّـاض،ّاألخك مهمسهلهس حممبيط مص ً وأن احم مهِّـهنيش احمُّـ،ّّ ي هبحيميمئمسه خك ّ وحمُّـا هلمبَّـهبمس احم
حيحيمك مضـ منمسدُ حممئاحمَّـاجغميمك حتهش اجلمئيط احمحيِّـهنهسّامغ امنِّـ خك احم  .ِّّـج اجل

ء جنمس حطحيَّـم احطمنمي ّوحض  ى امغخنمئيش:ّ ّ أن دخك منمسد ال هنحييس(ّمضمتن  رمخ اهللا ّ ّ إال ّاحم
مش) حض األخكِّـاض واحمخنجيمست مب ً أن حطمهِّـهنجي حمميمنَّـهن حممبيط جنمسهبمهمس خك األخلمبمسرّ إال،ؠ ّّ، 

يوان ذا ا جرُو وُ وا تخالفةُ هذه تدخلُ بل مثل،هما و عا ا  .ّ كما تقدم،  ا
لمة  فِو ُال يتو ُ تعقلّ ِهما  تعقل اآلخرِ أحدّ

رجّ تضايفانُ  ّ ألنهما ، ا

ران وجودي ن،ٍ واحدةٍهما فيه من جهةُ اجتماعُرّتصوُ وال يً،ان أيضاّأ َ تعقلّ ول ّ 
فِأحد ُهما يتو ِ  تعقلّ

منمسهنجيمك خلحف حطمسم .وسيأ.  اآلخرّ ّحطحيَّـم أن حطمهِّـهنيش امغ ّ ّ. 
تضايفُتقابل. ٤ مبمي مضمسألب واالمض هبجهِّـ .ِاألب واالبن:  مثل ا ّ ألن ،ٌحض مح

حممئمس ةٌ زهنَّـ:) أبٌزهنَّـ( جنمهمئ هل ف مضمسألمض ؠ حممئمس ،ّ امغ  خكهيِّـو :)خكهيِّـو امض( وجنمهمئ هل
ة مئ ف مضمسحم ؠ ع احمخنجيمش : ّ وخكجف منُّـا ملمبخنمي أن هنحيمسل،ّامغ منمسهنجيمسن حصهي من امغ

ف؟ أو ؠ   مهمس احمخنجيمش امغحيمسمضميمش حمميخنجيمش؟مامغ
مك:خكّامغَّـ منمسهنيش مضمك احمخنجي ف،ّ أن احم ؠ ع جن احمخنجيمش وامغ هي  . وحممبيط مضمك امغ

حف،وإذا جممسن األجنِّـ جمُّـحم مه ٰه أن هنمهخف مض ٍ جممسن هنمئ لّ ة : ّ أدق مضمتن هنحي ّجن األمض
ة مئ  مهَّـم هبجهحف جنمس ذجمِّـهبمسه حض احم، واألب واالمض جن احمُّـوات،ّ ألهنمس جن احمخنجيمست،ّواحم
حف األدق:  معمبلك هلميمئمس،وامغميخيمش مه مم:  أن هنحيمسلّاحم  جممسألخكهي:  وال هنحيمسل،جممسحممههي واحم

مسئ مسجك مك احمهن مبَّـ خصهيَّـ مع مسمضمهمش جن هنمسهنمش احلخيهيمش حمميمهالجنمش احم ّاحم هّ ّ هلَّـس  ّ. 
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خنحف مم جن احمخنجيمست،واحم خنحف جن احمُّـوات،ّ ألن احممههي واحم حيمسمض، واألخكهي واحم   واحم
 .مضمبمئهئمس حممبيط جن حطحيمسمض احممهَّـم وامغميخيمش

حت: وجمُّـحم جن تأخر،الفوق وا تقدم وا ّ ا علول،ّ ال،ّ العلة وا خلوق ا  .ق وا
حف األدق مه لّواحم هل: ً أهنمنمس أن هنحي متجغِّـ،ّمبمش واحمّمبمشاحمجي حيَّـم واحم ُّ احم ُّ.... 

دَوأنت إذا الحظت هذه األمثلة  :  
ًأوال َأنك إذا تعقلت: ّ ّ تقابل منهاَ أحدّ َ البد أن تتعقل، ا ّ  .ه اآلخرَ معه مقابلّ

ٌفإذا تعقلت أن هذا أب ّ َ أو علة، البد أن تتعقلّ ّ ّ ً أن  ابنا أو معلوال: معهّ ً ملال ّإال و ،ّ
ة مئ مهحي جنمههئمس احم ة وال حط مهحي األمض ّهنخنمي أن حط ّ ّّ مهحي جنمههئمس ،ّ مهحي احممهميمش وال حط ّ أو حط ّّ

ل  .ومنخيُّـا.. .امغمهمي
ئا واحدا ال يصح: ًثانيا ًأن ش ً ونّ لمتضايف من جهةَ أن ي وضو   ٍ

  . واحدةً
حيمسمضذجمِّـهبمس امعّأن هلمبَّـ :  حض حطمهِّـهنيش احم مسج إحممب إلدجغمسل ّ إهبَّـةاجلهئمش احم مس إل
منمسهنجيمك حيمسمضامغ  . حض احم

ونفال يصح شخصٌ شخصَ أن ي ٍ أبا وابنا 
ً مش ٍ؛ واحدً منمسهنيش هب ٌألن احم  مضمك ّ

يع،جكِّـملمك هيمهمس حض مق ون أبا ،نعمـ  وامعَّـة ٍ جن جعهئمش،ٍ وامعَّـٍ ملال هنمهحي أن جي ً ي

شخصٍشخص ٍ وابنا 
  . ـ آخرً

ذا ال يصح ونو ءَ أن ي ءً فوقاُ ا فسٍ  تا  ِ و ءً ك ا  ٍ  وقتِ ذ
ون. ٍواحد نما ي ُو ءّ ٍ فوقا  ءً تا  ، و ت  ٍ هو  ً  .وهكذا.. . هو فوقهَ آخرٌ

ا تقابل  بعضأ: ًثا ِن ا ذكورةِ هذه األمثلةّ ًأوالِ  ا وزّ مسرة . أن يرتفعاُ،   ومضمه
هيمك: أجغِّـى منمسهنيش خكجف هل  : احم

هييس و:ّولاضعرضه األ هلّمبمش جممسخلمسحمحي،ال هنِّـحطجييس ال جي مي ءّمبمش وامغ ٍ، ملمثن جم  َّ  حض ّ
هلمس، وحض احممهمي ن جغمسحمحيمس أو مصمي د إجنمس أن هنخي جع ّخكمسحس احم ً ً حممبمش، ملمثن احمخمء ال ّمبمشّ ّ وامغمهمي ّ

ن خكميمشّخيمي إجن ًمس أن هنخي الّ مسخكهئمس جنمهمس حض جعهئمشً، أو جنمهمي مب اجع ٍ وهن  حض ٍ وامعَّـةً
مب ارحطجيمسخكهئمس جنمهمس مضمتن ال هنٍزجنمسن هبمس خكميمشً وامعَّـ، وهن ًخي الّ  ً. وال جنمهمي



  ١٦٩ ..................................................................................لبنننه األكلنظ
 رننإلضنفه إىل وامنن ّنه واكتحتّنه ال جيتمع وقد يرزنلع، كنكلوق:اللسم الثمين

َفإن واجباكومنود،  وجودّ جرِ ا ت، وا ذا اتفق  . ن وال ابٌ ال أبَ ال فوق وال  ّو

ك ألنهما ّ أنِبعض األمثلة س ذ علول، فل تضايف ال يرتفعان  العلة وا ّ ا ّ

ص،متضايفان ر  ّرننميتبنر أن مم دار اكومنود ال يومند إال ؛هماٍ بل أل ٌ ميمهّ  ،ٌ وللمولّ
.  ينن ارزنللن مم رنلض اينواردّوكنس زيبن ميدم االرزنلنع كوهنام لتلنيلني، وإال

ّ كنس زيببن مم ميدم االرزنلنع وإنام هو فنكتلنيف ءّألن  : آىنر وهوٍسبنكً  ٍ 
ونٍوجود لو إما أن ي َ ال  ً علةّ ونّ   ً. معلوالَ أو ي

يان ف يصحِو هذا ا تضايف بأنهماُ تعر وجودي: ّ ا ان يتعقالن معاّا ًان ا ّ ُ. 
ّزنلمل أنندمهن : وكه ق: أي، وهو خيتمف مين زنلبريه اكسنرنقٌ صحنحٌوهذا زنلبري

ّيتوقف ميٰى زنلمل اآلىنر وضوع ،ّ كام رننمنّ تمعان    .ٍ واحدةٍ من جهةٍ واحدٍوال 
وز : فال حيتنج إىل إضنفه قند،ٌ لننعٌاكتلريف هبذا اينمدار مننلع  . أن يرتفعاُو

ا  
ل فظانا

 
ادفان                              متباينان                                           م

 
          متماثالن متخالفان                متقابالن                                                        

لكة      نقيضان                           متضايفان       ان  ّ ضد        عدم و

  ت
تباينة من ه.١ ادفة وا لغةّ ب ا دقيق  كتب ا كتاب : ذه األمثلة بعد ا

سان، فرِوس صقع، مقول و ساء، فرس وصاهل، خطيب و ، ع وناظر، ل و
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س، جلوس وقعود،  وسامعٍغص، شاعر وناظم م و ِمت د، نّ   .ّقد وقطع، ّكف و
تماثلة.٢ تخالفة وا   .ّ اذكر ثالثة أمثلة  من ا
قابل  األمثلة اآلتية.٣   :ّ ب أنواع ا

ور والظلمة،ّا وا سكون، ا ة وا ر رد، الظلم والعدل، ا لت واأل  ، ا
نتعل وا ساء،اا صباح وا ول، ا د ال وا صديق،ّ ا صور وا هل،ّ ا  ، العلم وا

علوم،القيام والقعود م وا  . العا
إؠ  

 :١ج
 األحمجيمسظ                                              

 
مسهنمئمش  امغمفادملمش  امغ

مسب وحقجيِّـ  جم
مسن ل وحم  جنحي

 خكمك وهبمسحكِّـ
 جغهنمبهس وجنخنحييس

 ملِّـس وؠمسمن
 مقمسخكِّـ وهبمسحك

خيمي   وحمّجن
د س وهلمه  جعمي

 ّهلَّـ وهلهنيس
مسء  حممب وجن

 جميش وهنَّـ
  وحقمسجنيسٍجنخنىش

 :٢ج
مسحمجيمش ل: امغ مسخكمش واحمهن اد واحمخفودة، احمحن  .احلِّـارة واحلالوة، احم

مسمظميمش مسمظالن مضمسمغمهمئ األخك: امغ مسن واحمجيِّـس جن  حض اجلمئيط، زهنَّـ وخكهيِّـو ّاإلهب
الن حض احمخيِّـم، أي مسن، زهنَّـ وخكهيِّـو جن مسمظالن حض اإلهب حنمسهب:جن ّمسن، وذحم ألن  جن

مسمظ حض احمخي ًيش هنمهَّـ حطحنمسهبمسمباحم ّ ُ. 
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 :٣ج
فىع اضيطعقبهاملىعقلفىع اضيطعقبهاملىعقل

 ّاخلحف واحمحل
ر واحمجهميهيمش  احممئ

ناحلِّـجممش خي   واحم
 احمجهمي واحممهَّـل

 امغمي واألجنِّـد
مه واحلمسحض امغمئ

منمسد  ّاحم
منمسد  ّاحم

 جنميخيمش وخكَّـم
 جنميخيمش وخكَّـم
 جنميخيمش وخكَّـم
جنميخيمش وخكَّـم

مسء مسح وامغ  احمخن
ل واّاحمَّـال  مغَّـحم
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منمسدّاخلحف واحمحل: ّأول تىرصفل مسر أنّ جن ديٌ أجنِّـّ احمحلّان خكجف اخك  جممس ٌّ وجع
مئ هئمش احم هيَّـ رأهن منُّـا حض دمليس مق ، معمبلك هنمه إحممب مس إذا هبجهِّـ ّ، وأجنّهنمشذمنهس إحممب أرحقهن

مسره أجنِّـا خكَّـجنمب ّمضمسخك نإًمس جممس ذمنهس إحممب ً حيمسمض مضمبمئ ومضمك اخلحف حطحيمسمض امغميخيمش ،ملالجك  ملمسحم
ن احمحل،واحممهَّـم  . خكَّـم اخلحفّ معمبلك هنخي

مش حمميجهميهيمش معمبلك هنحيمسل مضمتهن ديٌمس أجنِّـّوجمُّـحم األجنِّـ مضمسحممئ مهميىح اجلمه ؛ٌّ وجع ّ حم
سماوات واألرض وج :هلمسل حطمهمسجل. هبمس ي خلق ا َا َ ََ َ ََ ْ َ

ِ
َ َ ورِ َعل الظلمات وا َ ِ َ ُ َ ّ وإال ،َ

حيمسمض حطحيمسمض امغميخيمش واحممهَّـم  .وجمُّـحم معمسل احمجهمي واحممهَّـل .ملمسحم
ر :ٍتىرصفل ثقن خن َّـّ احم خنَّـهنىح  هس أرمضيسّان ألنّواحم مش ، احممئ  وحممبيط مضمبمئهئمس هب

مئمسهلىغ وال امغميخيمش واحممهَّـم، وذحم ألهن دهنّاحم منمسهنيشّمس وجع ّ وإال مسن، وحممبيط مضمبمئهئمس احم
هش هش أمعَّـمهمس مظ ىحّجمميمس مظ ، ملمي هن َّـهنّ إالَ اآلجغِّـ، وحممبيط جمُّـحم هبمس  ّأو حممهمي . ّ أن هنخي

حف وأهب امعَّـ واحمخي حيمسمض امغخنهنميمي ّهنحيمسل حض حطحيمسمضميهئمس جممس هلمب حض حطحيمسمض احم  حممبيط جن احم
ء حنخيمبخيّ وإهبٍحض  حيمسمض احم حيمسمض احمُّـي مضمبمئهئمس احم  .ّمس احم

  
 .١٩٩ـ ١٩٨ص: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١(
مسمضىح) ٢(  .١٣٩ص: امغخنَّـر احم
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  ؠد ؠا
ّء ء  

مهميىح:ّحطحيَّـم ّ أن خلِّـض امغمئهنحي هن مهميىح مضمسألحمجيمسظّ لك ،ّ مضمسمغمهمسين وال هن َّ وإهبمس هن
هئمس مضمسمغمهمسين  .خكمئهئمس حممهالهل

مس ّ وإهب، دون احمميجيىس،ّ وجنِّـجمهسٍجنجيِّـد: ّ اخكمي أن امغمهمئ من احمُّـي هنمئحي إجلّمظ
مسم احمميجيىس إحممبهئمس ي إجل اآلجغِّـ،ذجمِّـوا اهبحي َّـهن هن ّ ألن معخي أمعَّـ امغ ّ وجم ،ّ

ي إجل احمميجيىس احلمسجم خك امغمهمئٍمعخي  . ذجمِّـهبمسه هن
مبميو ّ أن احمميجيىس هنمئحي إجل امغجيِّـد وامغِّـجمهس إالٌؠ ّ اهليس من ّ ّ أن امغحي خسمس حض احم

مس إجل احمميجيىس ألجع االحت،امغمهمئ  .مسد مضمبمئ ومضمك امغمهمئّ وهب
ٍّوخسُّـا المضَّـ جن جنمهِّـملمش جنمهمئ جم ً جن امغجيِّـد وامغِّـجمهس اؠهنالمعمسّ منمي ،ّ ّ وحمخي هن

ًأوالّ هبُّـجمِّـ جنمهمئ امغِّـجمهس ،ذحم ح امغهنميهس جن جمال؛ّ رمخ  ّم امغخنمئيش حممهَّـم و
ل،اهللا ن أي:  ملمئحي مس ً جنمهمئّحمخي هنخي ً جن امغمهمسين جنِّـجم مسـّ ن احمميجيىس جنِّـجم مه هنخي ً ومض  ـ ّ

مل ّالمضَّـ جن حط وطّ  :ِّـ أرمضمهمش 
ن حممي.١ حممئمس،ٌجيىس جعىطءّ أن هنخي َّـ اهللا:  جن هل ٌ ملمثهب جنِّـجمهس،خك ّ َّـ:  جنّ  .اهللا وخك
ىطء جنمهمئ.٢ ن حممي عً أن هنخي يس حمخي حمجيىس، مضمثزائٌ جن ٍ جممس و  . مضمثزائًجنمهمئ ّ
ع جلىطء امغِّـجمهس داال.٣ ن امغمهمئ امغ ّ أن هنخي ن حمميجيىس دالحممش: أي،خكميمب ً  ّ ٌ حطخي ّ 

 .خكجف جنمهمئ اجلىطء
خيمي.٤ دا حمميهي ن جنمهمئمسه جنحيخن ّ أن هنخي ً. 

ّملمثذا اجغ أي طَّ ن جنجيِّـدا،ً جممسن امغمهمئ جنجيِّـدا، جن منُّـه احمحلوطٍ    ً ملمبخي
ال ـ يس مضمثزاء جنمهمئ ّ إالٌ أو إن جممسن حم جعىطء،جيىس جعىطءّ إن حس هنخي حمميـ ًجن ّ أهب حس هن
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يس مضمثزائ إال،ّامغِّـجمهس ّ أهب ّ خكميمب إالٌ أو جممسن حم دالحممش،ّ أهب ال دالحممش حم خكجف جنمهمئمسهّ أو و

خيمي دا حمميهي ّحس هنخي جنحيخن ً. 
لفظُينقسم ون واحدا أو متعدداٍ معتَغ :أي ً، مطلقاُ ا ً فيه أن ي ًّ:  

ً أن احمميجيىس حطمسرة:ًذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس ىس ملمب هلمبَّـ ّ معَّـة هنمي مب،احم ن حم حطحي  ً ومظمسهبمبمش، ملمبخي
مهَّـد ىس ملمب هلمبَّـ احم مب،ّهنمي ن حم حطحي مش،ً أهنمنمسٌ ملمبخي معَّـة ً ومظمسحم ىس ملمب هلمبَّـ احم  ال هنمي

مهَّـد خكجف هب احمالمضحلط   : قسمإ ملمبمئحي ،ّوال هلمبَّـ احم
فرد .أ قصد،ا نطقيُ و ّجغيع احمحيخنَّـ مضمسمغمئهنحيمبـ  :ون بهّ ا مسر أن امغجيِّـد ََّ ّمك مضمسخك

مئ واجلهييسٌهنالحّوامغِّـجمهس خسمس اؠ مسل امغ ن حض هل ، ومن جنمس هنخي  : ـّ آجغِّـ حمَّـى خكميمسء احممئ
ًأوال لفظ: ّ ي ال جزءَا اء مثل ، َ ا ِِا  ُ فعلِق و، بالقلمُكتبت: ك من قو

ر مسء حمجيىس ، و ي: منٍأ ٌملمثن احم الل ؛ ملهئمس جنجيِّـدان، وجمُّـا احمحيمسف، ال جعىطء حمّ  الجغ
مك وخسُّـا حس،مضمهىغ احمحلوط احم ذجمِّـهبمسمنمس هبمس جنِّـجم الف حمجيىس ،ّ هنخي مسن مض  معمبلك إهب

 .ّ ألجع منُّـا حس هنهي مضّ وحممهميحقمسن وإن:  مهمسجعىطئمكهنهيخي حتميمبمي إجل 
لفظ: ًثانيا ي  جزءَا َ أن جزءّ إال،ٌ ا لفظ ال يدلّ ع ح هو  ا   جزء ا

مسحملكٌ وملمب إمقمسرة، جلىطء امغمهمئ:أي ، ٌجزء مسين واحم أن :  أخكمئ، إجل احمحلجكمك احم
ن حممي عّ إال ،جيىس جعىطءّهنخي ٍأن اجلىطء خلحف جن ن حم جعىطء، مضمثزاء امغمهمئّ  ٌ وأن هنخي

ع منهيّ إال ، حمميهيمهمئٌوجعىطؤه جن ٍأن امغمهمئ خلحف جن َّ عّ هي مسن جن ، حض امغ  حمجيىس إهب
عإنّ أن مضمهىغ أجعىطائ ومنّإال) حقمسن وإن: ومهمس(حم جعىطءان  ـ جممس ذجمِّـهبمس ـ  ٌ جن

منهي مسن مغمهمئ ّمغمهمئ احمحلط ومن خلحف جن َّـ اهللا:  وجن،إهب َ احق خكميخك ّ ملمثن ،َ
َّـ ٍ أن جم وامعَّـّ إال،ً حم جنمهمئاهللا حم جنمهمئ وخك ّ ّ جنمئهئمس ال هنَّـل خكجف امغمهمئ امغِّـجمهس إالّ ّّ 

ع اجل ّ داالىطئمكإذا جعمهميهش حصهي
هي ً    .ّخكجف ذات امغ

ع اجلَ ملمثن هلخنَّـت،وخكجف منُّـا يعىطئمك جن حصهي  وإن ،ً جممسن جنجيِّـدا، احق احمحن
فهلخنَّـت ؠ َّـ؛ احمخنجيمش وامغ يع خك مسر أن احمحن ٌ مضمسخك د( هللا ّ مس)ّهنمشجن احممه ً جممسن جنِّـجم ّ. 

مي مسرة أو ل: مضمه ال: هلَّـ حطحي  احمُّـي أجنِّـ اهللا ّ وحطحيخنَّـ مض احممئ،ًمنُّـا ذمضمبمي اهللا جن
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مس،حطمهمسجل مضُّـمض ن احمميجيىس جنِّـجم ً ملمبخي خنمس احقهي ذمضمبمي اهللا،ّ ن ،ً وهلَّـ حطحيخنَّـ مض مق  ملمبخي
 .ًاحمميجيىس جنجيِّـدا

مي أن امغمهمئ ا ا مسينّولألّوجن احم مييش خك امغمهمئ احم  عبد ، قرأ،ّ ،مد: مثل ، خي
س،اهللا ٍخصهيَّـ جن حمجيىس ٍّملميخي ، عبد ا ٍ أن أجعىطاء جم وامعَّـّ أجعىطاء إالّوخكلك ّ ّ  جنمئهئمس خلحف ّ

خكمش مكّ أجن، مغمهمئٍجن َّـ احل َّـ اهللا وخك ٍ ملميخي وامعَّـ،مس خك خكمشٌ جنمئهئمس أجعىطاءِّ  ، مغمهمئٌ جن
منهيّإال ّ أن جعىطء امغمهمئ خلحف جن نا اسم :  وخسُّـا هلمسل، حض اجلهيمبيسٍّ ان إذا  وهذان األخ

زء،شخص لفظِ فأنت ال تقصد  س واهللا وعبد ِ ا ّألن  ً، أصالً معا
هي احمخي  ع مضمثزاء اجلىطء حممبيط جنِّـادا حض  ّامغمهمئ امغ علً موعُحينما  زَ   ئ ا

ًداال شخصّ زءُوما مثل.   ذات ا مم ِرف كحّ إالِ هذا ا  من ق وحرف ،دّ من 
ميجيمسن خك حمجيىس  ،قرأ َّـومهمس خي خكمس مغمهمئخك هب جن  .ً حض جم

وضع،نعم ضافعبدـ وتع بعبد اهللا : قد تقولَ آخرٍ    إ اهللا َ معناه ا
ع ،تعا َّـ جن منهيٌملمه مسظ أهب،ّ حض امغمهمئ احمخيلكٍّ مغمهمئ جن مس مضمي ن جنِّـجم ّ وهنخي ً ّ 

 ُ اهللا ورسوُعبد ّ ص اهللا عليه وآٌدّم: كما تقول ، إجل اهللا حطمهمسجلٌجنمنمسف
ئذ ونٍوحي با ال مفردا ي ر ً نعتا ال اسما، و ً ً و قلتّأم. ًّ   اهللاِد بن عبدّم: ا 

مٌ اهللا مفردُفعبد   .دّ هو اسم أب 
حواّأم شخصعبد اهللا ُ فعندهم مثل،ونّ ا ن اسما  ٍ إذا 

ب،ً ر  ٌ  ، ال مفردّ
هئمسّألن مش حطِّـجممب هئ من إخكِّـاب احمخيميهيمش ومضمئمسؤمنمس وؠ هة ،ّ خلِّـ َألن ا ةّ عت م َ ا  

سمية تلفِ هذه ال ةُ  عت هة ا ناطقةِ عن ا حوي؛ عند ا  إ ُ ينظرّ إذ ا
ناء ن  إعراب،اإلعراب وا ال، فهو مفردٌ واحدٌ أو بناءٌ فما  بّ و  كعبد اهللا ،ّ فمر

نطّأم.   إعراباهللا وٌعراب  إعبدّفإن  ً،ماَعل ع فقطُما ينظرّ فإنا ا   . ا
فرد،إذن نطُ ا لفظ:  هوّ عند ا س  جزءُا ي ل  معناه ِ  جزء يدلٌ ا

  
اللة : ساتذةّنبه األ) ١( اللة قيد القصد كما صنع بعضهم، ألنا نعتقد أن ا م نأخذ  ا ّأنا  ّ ّ
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مهِّـهنيش خلحف جعمسجنيس.ٌح هو جزء ٌ ألن احمميجيىس احمُّـي حم جعىطء؛ حمألملِّـادٍ ومنُّـا احم ّ 

خيمي ّوجعىطؤه هنَّـل خكجف جعىطء جنمهمئمسه وحس هنحيخنَّـه امغ مس،ّ ن جنِّـجم ً ال هنخي ن ّ وإهب،ّ مس هنخي
مهِّـهنيش ال هنحنهيميّ حمخي،ًجنجيِّـدا ال مضـ!  احم خنمس حقهي وحمَّـه جن ًملمي أن مق ّ ً ان ّ معمب
ّ وجعىطؤه هنَّـل خكجف جعىطء جنمهمئمسه، معمبلك إن، حم جعىطءٌ حمجيىسّ ملمثهبهبمسجكىح مسن، ّ حمَّـ إهب  احم

ان مسن معمب ن دالحممش ٌواإلهب ّ هبمسجكىح، حمخيمئ حممبيط مضمسحمميجيىس امغِّـجمهس، وذحم حممهَّـم جم ّ
ان خكجف جنجيهئ دةاحلمب  .ّمبمش معمسحممش احممهميهي: حض منُّـه احلمسحممش، أيًجن جنحيخن

ب .ب ر ُا س القولّ لفظ. ّ و ي  جزءُوهو ا  )ّولإمقمسرة إجل احمحلط األ( ٌ ا
مسحملك( ٌ معناه ح هو جزءِ  جزءيدل مسين واحم  .)إمقمسرة إجل احمحلجكمك احم

مر :مثل زءان ُا مر: ، فا مع  ِما  جزء منه  يدلّ وا
ب ر جموع،ِ العاجزُ جهدُالغيبة :ومنه. ّا بُ فا ر  ٌ بِ العاجزُجهد وّ ر  ٌ ّ 

ُن تَ مِ اإلخوان : ومنهً،أيضا جم، َفلُ بُعو فا ر  ٌ  ِخوان اإل و،ّ
ب ٌر ب َفلُن تَم وً، أيضاّ ر  ٌ ....ً أيضاّ

  آء ؠا
ب ر ُا ام.  وناقص تامّ شاءٌخ: ا   . و

مسم امغجيِّـد  ًأوالّهب ذجمِّـه ألّجممسن خكجف امغخنمئيش أن هنُّـجمِّـ أهل ّ حمخيمئ هلَّـم ،ّ مسم ّ أهل
ّامغِّـجمهس مضمئ احممييش ّ مضمتن امغِّـجمهس هنمئحي إجل ملمتملمسد، واحممئحلّ مسم واحممئمسهليعّ  .ّ احم

مسم اخلخفي: ّاضيطقمو ّمن امغِّـجمهس احم ّ ت خكميمبهئمس: أي،ّ خي  . اجلهيميمش احم إل احم
ت خكميمبهئمس، خكجف جنمس من امغمهِّـوف حض من: اضغقضمو خي  اجلهيميمش احم ال إل احم

صل بغ القصد ك. ال  هان  ذ اللة  ما  كفيل بال فنا  يوان فمثل . ٌوتعر ا
اطق سان، ال يدل جزؤه  جزء معناه، وهو مثل ا و جعل علما ألحد أفراد اإل  ّ عبد ً

نهما الاهللا   . فرق ب
مبمش) ١( ح احمِّـحقمسحممش احمحنهي اخكَّـ امغمئهنحيمبمش حض   .٩٧: حتِّـهنِّـ احمحي
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 . احممئ وامغمئهنىحَخكميهي
مهِّـهنيش مغمس جممسن خلحف حقميمب مسم هبُّـا احم ٍحمخي حتَّـهنَّـ امغِّـجمهس احم ّ ّ ّ ّ خكِّـمل ،هنِّـد خكميمبّ خكمس ّ

مش احلخيهيمضمهمنهئ مضـ مش مضمك احمهنِّـملمكّمبمشاحممئ ٌ مضهيمهمئ إن وجعَّـت هب ع ْ  مضمك امغ
ل هي ً جممسن امغِّـجمهس حطمسجنمس،وامغ ّ ل،ً جممسن هبمسهلخنمسّ وإال،ّ جم ل ملمب جن  .ّ إجل خصميٌ وحتحيمبىح احمحي

ام. أ اقصّا    وا
باتُ بعض.١ ر ت،ّ ا م أن ي لمت  َ سامعِ به  إفادةّ سامع، ا تظرُ وا  ُ ال ي

مسجنيس ِه إلتمام فائدتَ آخرٍ لفظَمنه إضافة ده إجل احم ص: مثل ،وإهنخنمسل جنحيخن  ُا
رئ ُقيمة ،ٌشجاعة ب فاعملَإذا علمت ،هُسنُ ما ٍ ا ر ُ، فهذا هو ا امّ  .ّ ا
عرف سكوتما يصح: ّ بأنهُو م ا لمت  ُ  . عليهّ

مسجنيس وإهنخنمسل امغمهمئ إحممب جممسجنال  خيمي هبمس حض إملمسدة احم جي امغ مهىغ اجلهي هنخي ًمل ّ
ت خكميمبهئمس خي خيمي ،ّوهنخنمي احم مش إجل امغ ت خكميمبهئمس مضمسحممئ خي ّ وحمخي مضمهمنهئمس هنخنمي احم ّ ّ

مسجنيس ملال هنخن إحممب امغمهمئ جممسجنالّ وأجن،ملحييغ ن ،ًمس احم  وهلَّـ هنمئمهخييط األجنِّـ مضمتن حطخي
خيميًاجلهيميمش هبمسهلخنمش مش إجل امغ ت خكميمبهئمس مضمسحممئ خي ّ وال هنخنمي احم مسدر جنمهمئمسمنمس ،ّ  حمخي هن

مسجنيس ٍإن حطمهِّـهنيش امغِّـجمهس خلحف حقميمب:  وخسُّـا هلميمئمس،إجل ذمن احم ّ وإن ،هنِّـد خكميمبّ خكمس ّّ
مهِّـهنيش احمَّـهلمبىح حم من  مش احلخيهياحم من : ّ وامغِّـجمهس احممئمسهليعاحمهنِّـملمك مضمك ّمبمشاحممئ

مشّهنمشاجلهيميمش اخلخف جعَّـ ملمبهئمس هب ٌمبمش معخيهيٌ احم ال حط  . مضمك احمهنِّـملمكّ
رئ ُقيمة: ا إذا قالّ أم.٢  ٍ جوابِ بغ...إذا علمت:  أو قال، وسكت...ٍ ا

ط سامع،ل َ فإن ا دّ ُ يب منتظرا و متمُيّ ح ًه ناقصاً س ُفمثل. هَ  ّ هذا 

با َر اقصّ عر ا سكوتما ال يصح: ّ بأنهُفّ و  . عليهُ ا
مسم جمميهيمش  رمخ اهللا ّذجمِّـ امغخنمئيش ّحض حطمهِّـهنيش امغِّـجمهس احم خيميّ جنمس :  ملحيمسل،ّامغ

ت خكميمب خي خيمي احم ّهنخنمي حمميهي  ملال هنمهمي ،ّ وحس هنُّـجمِّـه حض حطمهِّـهنيش امغِّـجمهس احممئمسهليعّ
ت خكميمب خي خيمي احم ّمن ال هنخنمي حمميهي مسجنم أ،ّ  يس؟ّ ال هنخنمي ذحم حممي
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ت خكميمب خي مسجنيس احم مسم ،ّملمثن جممسن جنِّـاده ال هنخنمي حممي ّ جممسن ذحم حض امغِّـجمهس احم ّ

ن جنمهمئمسه،ًأهنمنمس ت خكميمب:  ملمبخي خي مسجنيس احم  .ّجنمس هنخنمي حممي
شاء. ب   ا واإل

ب ر  ٍ
سبة تامّ سبة،ِه ب أجزائٌ قائمةٌ   س ال  َ امةّ َ ا  ً. أيضاّ

مب احمُّـي هنُّـجمِّـه امغخنمئيش حي ّهيِّـجمهس اخلخفيمن حممي رمخ اهللا ّاحم مسمّ  وحممبيط ،ّ احم
مسم واحممئمسهليع مبمس حمألخك جن امغِّـجمهس احم ّحطحي ّّ ً. 

مش احلخيهي مسجنمشّمبمشّواخكمي أن احممئ مش احم هي احممئ مسم حط ّ مضمك أجعىطاء امغِّـجمهس احم ّ ّ حممئمس،ّ :  جمحي
مش احلخيهي، جعىطءٌ وهلمسئ، جعىطءٌ ملىطهنَّـ، هلمسئٌزهنَّـ ت احمحيمبمسم حمىطهنَّـّمبمش واحممئ  ومنُّـه ، من مظ

مش ـ ومن خلحف احلخي حض ا خنَّـهنىح ـ حطمسرةاحممئ ن معمسجممبمشًحم ءً حطخي حيىحٍ خك   ،ّ واهليس جن
حيَّـم مسل امغ هي اخلخف،ّجممسمغ ن معمسجممبمش،ّ مل حممئمس، خكمئً وأجغِّـى ال حطخي ْهل:  جن هل ّ احمَّـال ُ

هي إهبحنمسء،خكجف جكميهس احمحيمبمسم ً مل مك،ّ مي احمجيِّـق مضمك هب جم جن احممئ ا  .ٍّ وجن احم
ا مش احمخيالجن: وجن منمئمس هلمسحم اهلمهً إن جممسهبهش جنهنمسمضحيمشّمبمشّإن احممئ مش احم  جممسن ّمبمش حمميمئ

 إذ حممبيط وراء احمخيالم ؛ّ وال هنخنمي ذحم حض اإلهبحنمسء،ًجممسن جممسذمضمسّإال  و،ًاخلخف ؠمسدهلمس
مش ٌمبمش جغمسرجعٌهب ّ وحمُّـا ال هنخنمي احط، حطهنمسمضحي أوال حطهنمسمضحيّ  .خنمسمل مضمسحمخنَّـق أو احمخيُّـبّ

ن احمخنَّـق واحمخيُّـب وؠجيمسن حمميحيمن  . ملحييغّهنمش اخلخفّمبمشوخكجف منُّـا ملمبخي
سبة   :وهذه ال

ون .١ ا ُقد ت د:أي هاِ  ذاتٌ ثابتةٌحقيقة  ن خسمس وجع  وراء احلخيمسهنمش ٌ هنخي
ظرمع غض ،خكمئهئمس لفظِ ا ن.  عن ا ونّو شفا عنها،ُ لفظُما ي ب حاكيا و ر ً ا ً ّ 

ت،  ما يأُ أو يقعٌ حادثَمثلما إذا وقع سماء، عنهَ فأخ :  فقلت، كمطر ا
سماء ميً. غداُ أو تمطر،ُمطرت ا مسر خك امغمسيض ّ أهب ال هنحنمفطٌ ووا ن اإلجغ  أن هنخي

حي،ملحييغ ع احلمسدث حض احمىطجن امغ مسر خك وهل مسر اهللا ،ّ مض هنخنمي األجغ  جممس حض إجغ
م احمحيمبمسجنمش ال هن  .حطمهمسجل خك أمن
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س  س أيضا اّفهذا  ً و من أن امغِّـجمهس  ،القول وةّيالقضّ ّملال حط ّ ّ
مسم اخلخفي ّاحم اهليس حض جعمسهبهس امغمسيضّ اهليس حض  وأ، من احلمسجم خك احم ّن احلمسجم خك احم

ن إهبحنمسء مسل هنخي حي ن خكمس وهليس حض احمىطجن امغمسيض،ًاالحق مسر هنخي ّ ألن اإلجغ ّ خكمس ّ وأجنمس،ّ
حي م احمحيمبمسجنمش،حقمبحييس حض احمىطجنمسن امغ ال هن مسر اهللا حطمهمسجل خك أمن مسر، جممس حض إجغ ٌ ملمثهب إجغ ّ 

مبيغ مضمهمسحس امغمسدة واإلجنخيمسن،حممئمس خك معحيمبحيمش مسرا حم حطمهمسجل، ملهئ امغ ّ وحممبيط إجغ ء،ً ٍ جم  ّ 
ٍ حمَّـهن مضال حطحيَّـمٌمعمسرض ٍ أو حطمتجغِّـّ حيمسل ذرّ  .ةّ وال هنمهىطب خك خكميهي جن

ب ونِ  اُوال  سبةَ أن ي ل ِ مطابقا  واقعةً  ُقها فيكونُ فقد يطاب، ا
ذباُها فيكونُ وقد ال يطابقً،صادقا  .ً  

ب:  هوُ ا،إذن ر ُا امّ ي يصح ا كذبَنصفأن   ا صدق أو ا  ُ وا.ِه با
نط ي يهم ا ُ وهو متعلق، عنهَيبحثأن  هو ا صديقّ مسرة أجغِّـى. ا مس ّمغ:  ومضمه

خنَّـهنىح مهميحيمس مضمسحم ًجممسن اخلخف جن ّ وأجنمس اإلهبحنمسء ،هبخنجي مضمسحمخنَّـق أو احمخيُّـبأن ّ ؠمي ،ّ
د واإلهنحيمسخكمست امن واحممهحي مهميىح هبمس خلِّـض امغمئهنحي،جممسألواجنِّـ واحممئ ّ ملال هن ّ وإهبمس ،ّ

مهميىح هبمس خلِّـض احمجيحيمب  .لك خكمئهئمس حض احمجيحيُ حمُّـا هن،ّهن
ون .٢ امةُوقد ال ت سبة ا ل  ِ ظر بغضٌ ثابتةٌ حقيقةّ لفظِ ا نما ، عن ا  و
لفظ ققُا ي  سبةُ هو ا وجدَ ال مُ و ت ل امغحلع.ّها بقصد ا ِأهل : ّ ملحي هل ِ َ

الاحمخنالة مش،ً جن جعَّـ هب ٌ حطمسجنمشٌ ال حط مشّ حيىح ،ٌ مظمسمض مش ّ ومضمهَّـه جنيس احمحيخنَّـ إحممب حط احممئ
ن وراءمنمس معحيمبحيمش ٌجغمسرجعمس وال هنخي مشً  . حطهنمسمضحيهئمس أو ال حطهنمسمضحيهئمسٌ مظمسمض

خيميّوإهب مش مضحيخنَّـ امغ ّمس هلمبَّـهبمس احممئ ِّـج اإلهبحنمسءات احمخنمسدرة جن دون هلخنَّـ،ّ ٍ حممئ ُ 
مسمن واحمٰهمسمل،ٍوإرادة ه ، جن اإلهبحنمسءات احمخنمسدرة جن احممئمسئ واحم ّ ملمثن احممئمسئ وهب

مش حض اخلمس،ال هلخنَّـ حم  .رجّ وال هنِّـهنَّـ حتحيىح احممئ
عبارة حٍو م:  أ ت َإن ا ّ ع بلفظُ يوجدّ بِ ا ر ّ ملمثن امغحلع مغ،حض احمُّـمن ّ ا ّ مس ّ

  
مة ) ١( ث القضايااتهستأ إضافة  شاء   ف ا واإل   .  تعر
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ل َّ ملمثن اجن امغخيمييش األجنِّـ حتحيحيهش احمخنالة،ِّؠ: هنحي حيىحّإال  و،َّ س  .ّملال حط فل
مَوراء سبةِ ا ا حقيقةٌ  مُ يطابقٌ ثابتةٌ    .ها أخرىُ وال يطابقً تارةُها ا

س هذا ا بّو ُر شاء ّ   :ِه ومن أمثلتَاإل
ر .١ واأل رسْاحفظ:     .َ ا
وا .٢ س:   ا ةْال  سوءَ د   .ِ ا
واالستفهام .٣ خ:   ر ُهل ا سكونّ   ؟ٌ 
داء .٤ وا م:     !دّيا 
م .٥ وّا َة فنا كرَ  أنَْو:   ِون مُكً مَنَ   نِمْؤُ ا
عجب .٦ وّا سان:     !ما أعظم خطر اإل
شاء عقدالعقد .٧ يعِ كإ حِ واإلجارةِ ا وهاِ وا و، و  ،ُجرتآ و،ُبعت:  

حت   ....ُوأن
وقفِكصيغة الطالق والعتق: اإليقاع .٨ وهاِ وا و، و .  طالقٌفالنة:  

  ....وعبدي حر
بات ر ُوهذه ا عانيها حقائق ّ س  لفظ ـ هاـ  بغضِ  أنفسٌ ثابتةُها ل ظر عن ا  ا

ل.هاُها أو ال تطابقُ عنها فتطابق مهَّـ مضمئجي حتخيمبهئمس:  جممسن خكميمب أن هنحي ٍّ ألن احمجيمه جن ّ
ً ملمثهب هلَّـ حطمئحي معخيمسهنمش،ًوحممبيط الزجنمس مئَّـةّ يعً جن ل،ّ جنمهمكٍ خك مق حي  ٌمعخي ملالن:  مل

متجح مضمسحمجيمه الزجنمس. خك ملالن ل،ًمل ًأن ملالهبمس معخي احل:  وهلَّـ حطحي ن احمجيمه ،خيمسهنمشّ  ملمبخي
مهَّـ نما معانيها تًهنمس ّجن ُو شأّ

ُ
لفظُدَ وتوج كذبُ وصف فال يصح، با صدق وا   . ها با

شاء ب:  هوُفاإل ر ُا امّ ي ال يصح ا ذبٍه بصدقَ أن نصف ا  . و
  آء ؠد

فرد    ٌ أداة؛ٌ اسم؛ٌمة: ُا
ل مسم امغجيِّـد هبحي دات حض احم: هل مضمبمسن أهل جع هيمكّاهليس اخلمسرجعّإن امغ  : خكجف هل
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ده حض هبجي.١ ، ووجع مسم،ً جنمس جممسن هلمسئمس مضمئجي امنِّـ واألجع دة، جممسجل جع ٌ ملمثهنمس جن ّ 
حيمي هئمسٌمشّجن  . مضمئجي

ده حمٰهحفه،ً جنمس جممسن هلمسئمس مضٰهحفه.٢ مسجعمش، جممسألخكِّـاض، ووجع ٌ ملمثهنمس خص ُّ إجل خص حت ملمبّ ٍّ. 
ل يس مضمثزائهئمس األحمجيمسظ: ّإذا احطمنمي منُّـا هبحي هيمكّإن امغمهمسين احم حط  : حطمئحي إجل هل

حيال:ّولاضعرضه األ ّ جنمس هنهيخي حطمهحيمي مضمئجي جن ّ
 . جممسألحقمسء،خك خلحفه ً  

ّ جنمس ال هنهيخي حطمهحيمي مضمئجي جن دون حطمهحي خلحفه:اضعرضه اضىعقين  ، جممسحلِّـوف،ّ
مهحي جنمهمئ احلِّـف  ّملمثهب ال هنهيخي أن حط الحضّ ل،هي مثميمشّ إال ً جن حي زهنَّـ حض :  مل

ل،احمَّـار ً ألن احمجهِّـملمبمش جنمهمئ،ار احمَّـّمبمشزهنَّـ احمجهِّـمل:  وال حطحي ّ  وحممبيط جن امغمهمسين ّ احقهيّ
ِّـ جن جنمهمئ ّاحلِّـملمبمش؛ هنحنهئَّـ خكجف ذحم أن مضمهىغ احلِّـوف خسمس أجم مسء معمبلك ،ّ  جممسحم

مش وحممي مههي حمميهيخنمسمع مهمبىغّمبمشحط مبمسن اجلمئيط جن و، وحممي مههي حم  معمبلك حط
مهمبىغ أهنمنمس َّـاء احمٰهمسهنمش وحممي  .ومنخيُّـا حقمسئِّـ احلِّـوف.. .ًوالمض

مهىغ األحمجيمسظ حطَّـل خكجف حياللّإذن مل  ومن احمخيميهيمش ، امغمهمئ وحطهنميىح خكميمب مضمسالحق
مسة : أيـ حيالل، واالحقـ احمجيمه مضمسؠهنالح احممئ هئمس خكميمب مضمسالحق  ،ّ ومضمهمنهئمس ال حطَّـل مضمئجي

 . ومن احلِّـوف
ّأن احمميجيىس احمُّـي هنَّـل : واحمجيِّـق مضمك احمخيميهيمش واالحق حض اؠهنالح خكمي امغمئهنىح ّ
ع احلَّـث حض زجنمسن حي مضمئجي إن دل خكجف وهل ٍخكجف جنمهمئ جن ّ هي جمميهيمش،ّ جغمسصّ  ،ّ هن

هس: جن مسمضمش حض احمىطجنمسن امغمسيضجم  ٌ وإن حس هنخي حم دالحممش.ّ احمَّـال خكجف معَّـوث احمخي
هي احقمس،ًخكجف ذحم أؠال ً ملمب ّ. 
مسم امغجيِّـد،وخكجف منُّـا ل حض أهل ًإن احمميجيىس حطمسرة:  ملمبهيخي أن هبحي ً هنَّـل خكجف جنمهمئّ ّ 

حي ً وأجغِّـى ال هنَّـل خكجف جنمهمئ، حض هبجيٍّجن حيّ  . ومن األداة، حض هبجيٍّ جن
مسمل إجل زجنمسنً حطمسرةّولواأل ن دالحم مضمث  وأجغِّـى ، ومن احمخيميهيمش،ّ جغمسصٍ حطخي

مسمل إجل زجنمسن  . ومن االحق،ّ جغمسصٍجن دون إ
مسةـّإن احمخيميهيمش ّمظ  ٌ خسمس جنمسدة ـ احمجيمه مضمسؠهنالح احممئ ٌمبمش حمجيجهّ  جن ٌ ؠمسدرةٌ وامعَّـةّ
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ٌمبمش حمجيجهٌ وخسمس منمبئمش، جنمسٍملمسخك هئمس خكجف احمىطجن امغمسيض ّ هس دالحم مييش ملمبهئمس مع حي  خت وامغ

مش احمهنمي هس جن ،ّمبمشواحممئ ع احلَّـث حض احمىطجنمسن امغمسيضجم هس و،ّ احمَّـال خكجف وهل  هنخي
حي ع احلَّـث حض احمىطجنمسن امغ هس و،ّاحمَّـال خكجف وهل مسمضمش حض اجم ّ احمَّـال خكجف جكميهس احمخي

 .احمىطجن احلمسرض
َّـمنمس حطحنمفك حض جنمسدة متجن حض منُّـه احمخيميمست هب ٍوخكمئَّـ احم ّ حكمشٍ وامعَّـةّ  حض ٍ خصجي

مسء: اجلهيمبيس ومن مسء واحم مسمضمش حض زجنمسن،احمخيمسف واحم ع احمخي ٍ ومن حطَّـل خكجف وهل ٍ جنمهمكّ ّ 
مسمضمش المضَّـ  ع احمخي ن ؠمسدرا جن ملمسخكأن َّووهل ملال هنمهحي ؠَّـور احمجيمه جن ّإال  و،ًهنخي

مئمسد  . جنمسٍ إجل ملمسخكٍدون احق
ٌملميميخيميهيمش حض خكمي امغمئهنىح جنمسدة المظمش ٌ جنحنمفجممشّ هس( مضمك األمعَّـاث احم هس،جم  ، هنخي

هس ميجيمشٌومنمبئمش) اجم ع احلَّـث جن ملمسخك جن ٌ مص  وخكمئَّـ ،ّ جنمهمكٍ جنمس حض زجنمسنٍمعمبلك وهل
مش َّـمنمس جنِّـجم ًحتميمبميهئمس هب مب ،ّ جن امغمسدة واخسمبئمشّ جعَّـ منمبئمشأن  إذ هن ٍ مضال جنمسدةٌحط  أو مضال ّ

ًهنمهمئ أن حمميهئمبئمش جنمهمئّ حجمس ،احق حيالّ ّ جن
 حممبيط ً وجنمهمئ،ًهلمسئمس مضمئجي ومن االحق ً  

حيال ّجن
 . مضمسحمٰهحف ومن احلِّـفٌ مض هلمسئ،مضمئجي ً  
هيمكملجي اهليس حطمئحي احمخيميهيمش إجل هل مس احمجيمه ملميمبيط ّ وأجن،االحق واحلِّـف:  احم

ع امغِّـجمهس جنمئهئمس،ًجنحيمسمضال خسمس هي ل،ّ مض من امغ مس ّامغمهمسين إجن:  وخسُّـا هلمسل خكميمسء األؠ
هيهش حض خكمي احممئ إجل االحق واحمجيمه واحلِّـف،ّمبمش أو معِّـملّمبمشاحقهي  .ّ وإن هل

ّحطحنمفك ملمب ومن امغمسدة  ً جنمهمئّ حمميخيميهيمش مضمسالؠهنالح امغمئهنحي،ِّوخكجف أي معمسل
ميجيمشٌ ومنمبئمش، جنمسٍاحمخنمسدرة جن ملمسخك ع احلَّـث حض زجنمسنٌ مص  .ّ جنمهمكٍ ومن وهل

ل هب،مسرب: مس احق احمجيمسخك هبّأجن وب:  واحق امغجيمه مهمس جن ،جن  وهب
حيمست ٌ ملهئ وإن جممسهبهش خسمس جنمسدة،ّامغحن ً حطَّـل خكجف جنمهمئّ حيّ ٌ وجنمسدة،ّ جن ّ حطَّـل خكجف ّ

مشّ إال،ّ خلحف جنمهمكٍاحلَّـث حض زجنمسن مش احلَّـث ملمبهئمس هب ٌ أن هب ن ، هبمسهلخنمشّ  وحمُّـا حطخي
حيمش حيمش، مضمسألحقمسءًجنمي ن جنمي  . مضمسألملمهمسلً وال حطخي
مة. ١ حاةُ و الفعلُا تب. كتب: مثل.  باصطالح ا   .اكتب. ي



مسب امغمئهنىح................................................................................  ١٨٢ ح جم  ١ج ـ  

 

ماتَفإذا الحظنا هذه األفعال الثِ أو ا  :دهامضمسؠهنالح امغمئهنىح  َ ا
ًأوال ك: ّ ٍ  مادةُش ٍية لفظّ فوظةٍ واحدةّ ميع ٍ  ف:   ا اء،ا  ، فا

اء كفا ش ً أيضا  معُ و كتابةٍ واحدً ستقلًوهو مع ، هو مع ا  .هِ  نفس 
ق: ًوثانيا الث  ُتف لفظِ هيئاتاحمخيميمست احم ِيةها ا وجنمهمسهبمبهئمس احم ال هنهيخي  ّ

رمنمس ٍمضمسدةّ إال ّحطخن ٍ جنمهمبمئمشّ رمنمس جن دون احمجيمسء ّ جن منمبئمش ملمسخك احم ال هنهيخي حطخنّ
ل واحق احمىطجنمسن وخلحف ذحم ،واحممهمك واحمالم  ً منها هيئةّفإن  وجن منمبئمش امغجيمه

قص سبةُها، وتف ها   ٍ أيضا  دال
ٍ تامةً ٍية زمانّ تلفّ  :أي  باختالفهاُ 

الف اخسمبئمست مش إجن،مضمسجغ ّ وذحم ألن احممئ نّ إجنّهنمش واخلخف،ّمبمشمس إهبحنمسئّ وإجن،ّهنمشمس جغخفّ  مس حطخي
حي أو حض احلمسلّ وإجن،هلَّـ وجعَّـت حض احمىطجنمسن امغمسيض واهبحيمنهش جعَّـ حض امغ َّ وإجنمس ،مس حط

حيىح مضمسحمميجيىس جعَّـ وحط مش . ّحط سبةملمسحممئ ستقلُ  ع ا ك ا ك ذ ش  فيها إ ِ ا
ٍ معِ ما، غٍفاعل

ٍ معٍ  زمانّ
سبة تدلكتب فـ، من األزمنةّ دثِ       ا

كـ ش ع ا ّألن جم معَّـث المضَّـ أن هنحييس جن ملمسخك  ؛ٍ إ فاعلـ ُ وهو ا ّ    ٍ واقعة،ماّ
مش احلَّـث ـ: ـ أي تبو.  ٍ زمان هب سبةي ددِ    ِ وقوعّ الِ ا  أو ِ  ا

سبةاكتبو.  إ فاعلها، االستقبال كتابةِ طلبِ   ال من فاعلِ ا   . ماٍ  ا
يان ستطيعِومن هذا ا نتجُ  س ا أ:َ أن  كَةّدّن ا ش ماتُ ال   ُ فيها ا

الث ك تدلُا ش ي  ع ا يئة، فيهُ  ا َ وأن ا قّ تلفُ ال تف   تدلُ فيها و
ق ي تف ع ا تلفُ ا الث جعهئمش امقمفاك . فيهاُ فيه و  ومن ٍملميميخيميمست احم

 . ومن اخسمبئمشٍ وجعهئمش املمفاق،ّامغمسدة
فوعليه يصح مةُ تعر لفظ :ّ بأنهاِ ا فردُا لك حض  .ُ ا ّذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس أن احم ً

ّ وهبجهِّـا إجل االحت،امغمهمئ وحممبيط حض احمميجيىس ي معخي امغمهمئ إجل احمميجيىس ً مسد مضمبمئهئمس هن
ال بمادته  مع ًا ّ ستقلّ ع إ فاعل  ك ا سبة ذ ته   هي  ال ٍ  نفسه، و

سبة تامة ًبعينه  ًية زمانًّ ّ. 
ا قو رجّ تامةًسبة: و شتقةُ األسماءُ  ُ ا فعولِسم الفاعلـ  ّ زمانِ وا  ِ وا
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ن ستقلّ فإنها تدل ـِوا ع ا سبة،ّ بمادتها  ا هيئاتها   ع و ك ا  إ  ذ

ن، ماٍ ال بعينه  زمانٍء سبةّ ول سبةَ ال ٌ ال تامةٌ ناقصةٌ فيها  ّ. 
، وهبمبئمسهتمس خكجف ّملمثهنمس : جممسن جن األملمن حم هلمسل حي ّحطَّـل مضمسدهتمس خكجف امغمهمئ امغ ّّ

مش ذحم ءهب حي إجل  ٍ امغمهمئ امغ  . ال مضمهمبمئّ
لفظاالسم. ٢ فردُ، وهو ا   .ُ ا

بأمن امغمهمئ امغجيِّـد حمخيمسن : حم هلمسل مسد ّ مغخيمسن االحت؛ّ حمخيمئ خكَّـل إجل احمميجيىس،ؠ
حيهش اإلمقمسرة إحممب،مضمبمئ ومضمك امغمهمئ ي معخي امغمهمئ إ، جممس حق  .جل احمميجيىس ملمب

ال ستقلً  معا شتملِ  نفسه غ  سبةٍ  هيئة تدلٍ  ٍ تامةٍ   ّ 
ٍيةزمان ٍن امغمهمئ امغجيِّـد هنَّـل خكجف منمبئمشإ:  أي،ؠجيمش منمبئمش ؛ّ ّ  آجغِّـ من خلحف اخسمبئمش ٍ مضمئّ

مش احممئمسهلخنمش، خكميمبهئمس احمجيمهّاحم هنَّـل هي احممئ هي خكميمبهئمس احق ،ّ حط  ومن احم هنحن
ل  خن،واحق امغخيمسن واحمىطجنمسناحمجيمسخك وامغجيمه هي خكميمبهئمس األخكالم احمحن  ّمبمش وال حطحن

سان؛دّم: مثل تب؛ إ شتمل،نعم.  سؤال؛  سبة تدلٍ  هيئةُ قد   .ٍ ناقصةٍ  
مسرة هيمك:  أجغِّـىٍومضمه  : األحقمسء خكجف هل

هش حطمسجنمشّ إالٌ وحم منمبئمشً جنمس جممسن ؠجيمش:ّولاضعرضه األ ً أن منمبئ حممب ًمبمش زجنمسهبّّ ّ. 
مسن وحقهتالّخصهيَّـ :  جن،جنمس حممبيط حم منمبئمش :اضعرضه اضىعقين  ّول واحمحي األ،وإهب

فعولِكأسماء الفاعل زمانِ وا وهاِ وا ا هذه ٍ  ذاتّ ألنها تدل، كما تقدم، و  
ادة بٌ ذاتمسربّملمثن  ؛ّا هش خسمس احم ىح جنِّـجمهس، مظ ٌ مضمئمسء خكجف أن امغحن ّ ّ ّ  ٍ جن ذاتً

حيمسق َّـأ امق مسمضهش حض،ٍوجن د ّ خكجف جغالف احلىح احم جع ىح جممسمغ جيمش جن أن امغحن ّ خكمي احمجيمي ّ
مبيغ د،مض جع َّـأ احم هش حم جن ، ومن مضمسجكّ وإال،ً وحممبيط ذاحطمس مظ مي إجل جنمس ال هنمسهنمش حم  . حط
حيًحممبيط حم جنمهمئّ حجمس ّ أن األداة:ّحطحيَّـمّ حجمس ّاحطمنمي .األداة. ٣  وهلَّـ ، حض هبجيٌّ جن

مب امغجيِّـد حي مئمس حم ّأن امغمهمئ إجن: ّذجمِّـهبمس خكمئَّـ حطمهِّـ حيالّ ن جن ّمس هنخي
.  أو ال،حض هبجي ً  

ن داالّ إجنّولواأل ّمس هنخي
مش ً   ن داال، ّ حطمسجنمشٍخكجف هب ّأو هنخي

مش ً    . هبمسهلخنمشٍخكجف هب
مسم حض خكِّـض مضمهمنهئمس،وخكميمب ن األهل ن االحق حض خكِّـض ، ملال حطخي  ملال هنخي
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رفداة األ حاةُو ا سبةوهو يدل.  باصطالح ا  : مثل.  ب طرفٍ  
الة ِا سبة الظرفّ ُّـ مبمثمكّمنَّـّ أن اهئهتيعمي:ّجنهسيطم .ّية  ال  مم ِّـ مب ،ًهيّ حنيعميمنً هئمن

ّ ألن امنمثمك احليعخم،ّمنَّـمهلكامنمثهيين اال َّـٌّ دالّ هئمكهي، ممحي ٰهيعميحيٍ جيهن هن  خم ٌزىطيط:  مب هي
ّ ميمين حنيعف اجليع،اهئيطار مسهيدة مب اهئيعممىس ممحي زىطيطّمنَّـ جيهن اهئهتيعميٌّ دالخم ّ  ، واهئيطارٍ امن

الة :مبو ِ ا سبة االستعالئّ ِية  ال الةهلو. ّ ِ ا سبة االستفهامّ ِية  ال ّ. 
سبة ُ دائما غُوال ستقلةً  ٍ

ُ ألنها ال تتحقق؛  نفسهاّ ّ   .بطرفيهاّ إال ّ
لفظ: ّ بأنهاُف تعرُفاألداة الُفرد اُا ستقلِ غً  مع ا  .  نفسه 

اء هيمبَّـ مه َّـ إخي األمهجمء واألميمثهيل اهئ ًِّـىعا مئهش ممهيهئمك ّ مثيطّ ًىطَّـ أمئهيهنُّـ مب  ، أم الزمبَّـّ
اهتهي،هي األميمثهيل اهئمكهيهيهبَّـّوأمب  وإن ، ميمل مب األدوات خم جيهش امنمكمتىح، مب مئهين وأخن

ٍ ألهنهي هئمنيغ هلهي مبمثهين مب،ّمنَّـمئهيهنُّـ مب األميمثهيل خم اهئهشهثَّـ اهئمثيعمم ٌهسهشَّـّ ملهيّ هسيع ، خم هنمس  وجنمس
ملهي جيهن احليطث خم زمبهين  .ّ مبمثحيٍإخي االمه واخلجه خم دالهئ

 ، ميمل مب األميمثهيل اهئمكهيهيهبَّـ، حتُّـ األداة خم امنمكمتىحٌ أميمثهيل امنهسهيرممَّـ داخنهشَّـومئىعهئ
هئ رمح اهللا ّوِّـىعا مبهي ذمئيعه امنهبمكيش  :خم هي

اقصةُاألفعال: الحظة ن وأخوات( ُ ا نطقي) هاِمثل  ـ   ّ عرف ا
حقيق ستقلً  معّ ألنها ال تدل،  األدواتُـ تدخل ا جردها عن ؛ا  نفسه   ّ

دث اللة  ا زمانما تدلّ بل إن،ا سبة ا ِية  ال ملهي جيهن حتهسىح  ، فقطّ هييش دالهئ ّمي ّ
َّـ اهئىغمبهيهن،اهئمتيعميحي هسىح اهئمك ّ ومبىش جييطم حتهسهسملجم ال جن ك ف جيهن احليطث، ّ وال جنيطلّمنَّـّ

دث يدلٍ إ جزءُتاج و،  ا مد:   مةً. قائماٌن   ، عليه  ال تدلقائم ُ ف
الِّـهي منهي مئهين هئهشمسمث دالهئَّـ ن مئهين حملكيط: ّ ميميهن هئ هيهشُّـ، جيهن احليطثٌوهئ َّ ومهمشُّـ، جنمش

ّ جنهيمبهي داالً ال جنمسمنيط مبمثمكًاجللكهشَّـ هنهيهيهبَّـ ً ن ّ حن ّ أن اهئهشمسيس:ّ وهييط جنهسيطم،جيهن احليطث ً  ّ ىطمش
ن داال،ًهشلكَّـمئ ّ المميط أن ىطمش  .ّ مبمثحيٍ مبهي خم زمبهينٍ مب ميهيجيٍ صهيدرٍجيهن حنيطث ً  ّ

حاة معدودة ، خم جييعف امنمكمتهسمنحيِّـىعا عض، من األفعالٌو عرف ا ناطقةُ و   ا
مات ّسميهاُ وجودِا هسيطم ّية ا ّمتمنمنىغا هلهي جي اهئمشهشلكَّـ ممهيالصمتالح امن  هيهيل احلمشمن. ً
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ىطواري هّاحم ّ هلَّـس  ّ: 

ً ملمهال هبمسهلخنمسُوجنمس رأى األدهنهس ً  
ــمسين ــَزجن ــَّـ امغمئهنحي   ّ األداة خكمئ

منمس: ّخلحف احمىطجنمسين   من من وهب

 جغمسحمخنمسٌ رمضيغمنملجي احمحيمنمسهنمس ً  
مك ملــِّـق ِمضــمك اؠــهنالح احمجيــِّـمل ِّ  

  وهلــَّـ أخكمسرمنــمس خســمس أوحمــ احممئهئــ
حيَّـه األدهنهس ملمهال هبمسهلخنمس، جمـّإن  :أي ًاحمُّـي اخك اهتمسً  من خكمئَّـ ،جممسن وأجغ

ٌ حصِّـد أداة، حمخيمئهئمس أداةّامغمئهنحي ّ ٌ زجنمسهبمبمشّ مسل األدوات احمٰهحف زجنمسهبمبمشّ ٍ حض هل ،  جمـّ ، من من
مسخض المضَّـ...مهمس، من هيمبمبّ، ومضمسحم ّ جم جن األدهنهس وامغمئهنحيَىط مضمك اؠهنالمع جن احم ٍّ، 

مشّوإال  ن األجنِّـ خكِّـ  . حمميٰهمييغ وامغٰهمسحمهنمشًملمبخي
ؠ  

لفظ   ا
 

ب                                مفرد                                     ر             ّ  
 

مة             اسم                  ناقص                        ّم   تا           أداة               
 

شاء                                          خ                                           إ

  ءت
بة.١ ر فردة وا ّ م األلفاظ ا ما ّ   :يأّ 

كرّك      در    ًا ّط ّتأب    مةّة ا
صادق    س     جعفر ا رؤ الق   لمنتدى ا    ا
ف    أبو طالب    لك العراق    جف األ   ا

  
جنمش، هل امغمئهنىح) ١(  .١١١ص: ح امغمئجه
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ئا    ن      ًهن ا     ّديك ا   ًص
شاء.٢ اقصة وا واإل امة وا بات ا ر ّ م ا ّ ما ّ   :يأّ 

  يا اهللا    مة القطب        اهللا أ   
م     صباح ا    سالم علي   ماء الفرات    ا
غضوب عليهم    ّا تزدد حبّغبزر      اهللاّال  إال   غ ا   ًاً
مده     ّسبحان ر      شاعر وناظم    العظيم و
شاءات واألخبار  سورة القدر.٣ م  اإل   . اذكر 
وجود.٤ حذوف دائما يعت  لفظ ا ً إن ا ا  العنوان،ّ نات: ( فقو ) تمر

با فماذا تظن ر ن  و  با؟ و ر ّأتعده مفردا أم  ً ًّ ّ ً   ّ أم تام؟ٌأهو ناقص: ّ
ضاد ب  .٥ ن أن يقع تقابل ا ل هل يم ّتأ اذا؟) األدوات(ّ   و

إؠ  
هتال األ:١ج هنّول هنهيخي اإلجعمسمضمش خك احم مسخضّ جن جغالل امغ  :يغ احم

                                             احمميجيمسظ
 

 ّجنِّـجمهس  جنجيِّـد
 ًمنمئمبئمس. ١
ا. ٢  ًحطمتمضيغ 
 اجنِّـؤ احمحيمبيط.٣
 رصدر. ٤
َّـى احممئحل. ٥  جنمئ
 ًؠخفا. ٦
 دهن اجل. ٧

 جنمشّجنخيمش امغخيِّـ. ١
الم جعمهجيِّـ احمخنمسدق. ٢  خكميمب احم
 جنمي احممهِّـاق. ٣
ف. ٤ يش األ  احممئ
 أمض جكمسحمهس. ٥



مسمعلك األحمجيمسظ   ١٨٧ ..................................................................................جن
َّـى احممئحل، ودهن اجلّيغ ّ حطمتمض:تىرصفل ّا، واجنِّـؤ احمحيمبيط، ورصدر، وجنمئ مس ّ، إهبً

مسص أو مغهتحقٌ امغِّـاد جنمئهئمس أخكالمّجيِّـد ألنأدرجعمئمسمنمس حتهش امغ َّـى  مش جممس من معمسلّ ألمق جنمئ
متمضاحممئحل، مس حمحنمسخكِّـّ مل ٍيغ ؠمسر حمحي ك،ٍّ جعمسمنلكً ملمسحقهي مظمسمضهش مض جعمسمضِّـ، وجمُّـحم ّ وإال  ؠمهمي

ًاجنِّـؤ احمحيمبيط معمبلك إن احقهي خكجف جنمس هنحيمسل حطمسرة مشّ جغمئَّـح وأجغِّـى خكَّـيّ ّ وأجنمس  جنميمبخيمشً ومظمسحم
ن جنجيِّـدا، ّرصدر، ملميمه مش حطخي هنمس رحط دار وجنمهمئمسمنمس احمحيمسئَّـ، ملهئ جن معمبلك جم ً أؠميهئمس  ً

خفت ؠجيمش ن حمجيجهمسًوإن اخك خي ّمس، وحممهّ جنِّـجمً مل در، أيً مسب: امغِّـاد هبمس   . أخكجف احم
مش حمَّـهن اجل ىطئ جعىطء جنمهمئمسه، ومن ٌ ملهئ حمحيهسّوجمُّـحم األجنِّـ مضمسحممئ  ال هنِّـاد مض
الم احمخيمي احلهييص َّـ احم  حممبيط احق ّملألهب) أمض جكمسحمهس(مس حطِّـجممبهس ّأجن .احمحنمسخكِّـ خك

 . جعىطؤمنمس خكجف جعىطء جنمهمئمسمنمسّ مض جممئمب هنَّـل، حمُّـاتٍخكمي
 :٢ج

 ّامغِّـجمهس                                    
 

مسم                             احممئمسهليع                            ّاحم
هيمش احمحيهنهس                                                               ب خكميمبهئ. جنمسء احمجيِّـات. هب  .خلحف امغٰهمن

 مقمسخكِّـ وهبمسحك                                                              
هبحنمسءاإل خفاخل

 ـ اهللا أجمخف
ّـ ال إحم إال اهللا

 هبَّـاء. ـ هنمس اهللا
الم خكميمبخي  دخكمسء. ـ احم

مس مس حطىطدد مع ًـ زر خل  أجنِّـ. ّ
هيَّـهـ مسن رمج احممهجهمب ومض هس. ّ حق مه  .إذا جممسن امغِّـاد جنمئ احم

مي رمج احممهجهمب إن جممسن امغِّـاد جنمئ ّوإال ّ ملهئ جنِّـجمهس حطمسمّأحق ّ 
ّجغخفي، واألو  .ل من األمقهئِّـّ

مسح اخلحف ـ دخكمسء. ؠ
  

مبيش) ١( هل  ر مق  .٢٣٦ص: حطمسرهنهي األدب احممهِّـمج، احممهمم اجلمسمنلك، دجم
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 :٣ج
 اإلفطقءاخلرب

، أإذا أرهنَّـ هبمس أمضَّـ. مض اهللا احمِّـمخ احمِّـمعمب
مهمك،أأو   إهبحنمسء إن أرهنَّـ هبمس ملهئّ وإال حق

مهإامضَّـأ، أو   .حق
 .إهبمس أهبىطحممئمسه حض حممبميمش احمحيَّـر

 .حممبميمش احمحيَّـر جغحف جن أحميش مقهئِّـ
 ّجن جم ّمضمثذن رهبل امغالئخيمش واحمِّـوح ملمبهئمس ّحطمئىط
ِّـّ مع  منٌمحقال .أجنِّـ .جنهنمييس احمجي

ّوجنمس أدراك جنمس حممبميمش احمحيَّـر، وذحم ألهنمس 
هس  .حطمهجهمب وحطمه

ّمنُّـه محِّـهنمئمست هنمهَّـ جنِّـجم: ٤ج ّمس حطمسجنُّ  .ًمسً
منمسد: ٥ج منمسدّ مضمك األدوات؛ وذحم ألنّال هنحييس احم ن مضمك أجنِّـهن ّ إهبّ احم مس هنخي
حيمي حيالل خسمسـ وجممس خكميهيهش ـمك، وحممبيط معمسل األدوات جمُّـحم معمبلك ّجن   ال احق
منمسدحطّمع  مش احم هسّجعَّـ مضمبمئهئمس هب  . أو خلحفمنمس جن احممئ



 
 
 
 
 
 

مب اا  
ا ّ  

 :مخسخ تثولوتحه 
  ّ واجلزئيّاتجت: ّاألولاتجثل 
 اةجحوم واةثداق :ثخيناتاتجثل 
 اتحسخ األربع :ثختخاتاتجثل 
 حخت اخلجسخّاتجج :رابعاتاتجثل 
 احلجل وأحواته :خثساخلاتجثل 





 
 
 
 
 
 
 
 

ا ّوا   
وا ا  

 ّاجلزئي واتجتثجحوم بثردف ّ 
ّاةتواةئ واةثجك 

 





 
 

  ّؠؠ   
، أمن جن مسمعلك احمَّـهلمبحيمش امغهئهيمش حض خكمي امغمئهنىح جنمهِّـملمش جنحي احمخيلك واجلىطئ ّ امغ ّ

؟  احمميجيىس أم امغمهمئ
ل هتال هبحي مسث : وحمإلجعمسمضمش خك منُّـا احم َّذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس حض مضمبمسن احمحيمسخكَّـة احممهمسجنمش حض أمض ً

رمنمس : امغمئهنىح لك من جنجيمسمنمب األمقمبمسء وجنمهمسهبمبهئمس وؠ ر احمُّـي هنَّـور خكميمب احم ّأن امغ
، مهمش حض احممهحي رحط حض ذمنمئامغمئهن ت ؠ ال مع مسب جن رت احمخي ً ملمثذا حطخن  وإذا ،ّ

يع رة إجل مق مسب حمجيجهمس هنَّـلٍأردت هبحي منُّـه احمخن ّ آجغِّـ المضَّـ أن حطمنيس حمميخي ً  ، خكميمبّ
ن احمميجيىس داال ّملمبخي
مً   د حض ذمنمئ ومن جنجيهئ جع مسب امغ  .ّ جعىطئٌ خكجف جنمهمئ احمخي

ٍوإذا رأهنهش جعىطئمبمست مهَّـدةَّ ً جن هش ملمبمس مضمبمئهئمس ووجعَّـت أهنّ  ٍحض معحيمبحيمشمس حطحنمفك ّ وهلمسهن
ىح خكجف جم وامعَّـ جنمس هنمئهن ىطخكهش جنجيهئ ٍوامعَّـة، اهب ّ م من احمخيلك،  جنمئهئمسً  .ّوذحم امغجيهئ

مس  ن امغمهمئ جنحي ىطئحمًوخكجف منُّـا هنخي ّ واحمخيلك وحممبيط احمميجيىس، خلمسهنمش األجنِّـ مهمس ّمي
مسط مضمبمئهئمس ومضمك امغمهمسين مسن إجل األحمجيمسظ مغخيمسن احممهميحيمش واالرحط  .ر مضمبمسهبّ جممس حطخيِّـ،هنمئ

م حض : إذن ن جمميمبمسامغمهمئ وامغجيهئ ًاحمُّـمن هلَّـ هنخي ن جعىطئمبمس،ّ ً وهلَّـ هنخي ّ. 
حفهن: ّواحمخيلك من مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم  .جنمس ال هنهي

حفهن: واجلىطئ من مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم  .جنمس هنهي
هيمش مضمبمئهئمس معمسرصة مستٌواحمحي م، حطَّـور مضمك احممئجي واإلمظ جعَّـ جنجيهئ  ال من ٌ إذ ال هن

ٌّجملك مئمسعّحمىطم ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك؛ ألن احممئّإال  وٌّ وال من جعىطئّ مئمسع واالجن  مش مضمك خكَّـم االجن
مئمسهلىغ؛ وذحم ألن مش احم م،ىغ احمخمء رملمهمب هبحيّمن هب جعَّـ جنجيهئ ٌّ جملكٌ ملال هنهيخي أن هن ّ 

مبمشٍ جن جعهئمشٌّوجعىطئ ٍ ومعمب  . وامعَّـةّ
مبمش،هبمه م جمميمبمس جن معمب ن امغجيهئ ّ هنهيخي أن هنخي ً مبمش،ّ ٍ وجعىطئمبمس جن معمب ّ الفًّ   أجغِّـى، واجغ
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مسع احممئحيمبمنٌ رامليسّمبمشاحلمب ف هنمتمك الجع  . ًجح المعحيمس جممس حق
سانُيدرك :ّهلمسل امغخنمئيش وجوداتَ مفهومُ اإل سِ ا   . بها ال 

حمَّـ:  احمحيمسئميمشّهنمشًمضمئمبمئمس حقمسمضحيمس خكجف احممئجهِّـ مسن هن ّ ومن ال هنمهمي مقمبئمس جممس دل ،ّإن اإلهب ً
حم حطمهمسجل ئا: خكميمب هل علمون ش م ال  هات طون أ م من  ًوا أخرج ْ َ َ ُ َُ ْ َ ْ ُْ ُِ َ ُ

ِ ُ ُْ ِ َ َ َْ َ
 معمبلك ...

خض ّإن امغِّـاد مضمسحممهمي من احممهمي: مسهلميمئ اس ّ احلخن ّمضمسمغجيمسمنمب احم هبَّـرجمهئمس مضمثمعَّـى احل
مس ملحيَّـ خكميمسَجن:  وخسُّـا هلميمئمس،ّهنمشاحمجهمسمنِّـ ً ملحيَّـ مع ً اس ملحيَّـ احممهمي َ وجنّ ّ ملحيَّـ مثمبيس احل

دات جع هيمبيس امغ  .مض
كتاب،دّم: مثل وردة، هذا القلم، هذا ا جف، بغداد، هذه ا : ّإهبمس حس هنحي ... ا

يش، وهلمسلمنُّـه مضٰه ، ألن جمال: َّـاد، ومنُّـه احممئ مسب ومنُّـا احمحيمي ّمنُّـا احمخي ّ
مسب  ً   جن احمخي

ٌّواحمحيمي جملك ً وحممبيط جعىطئمبمسّ َّـ، ملهئ ّمس حمجيىس خصهيّإذا أمقحف إحممب مضمسحق اإلمقمسرة، وأجنّ إال ،ّ
يعٍاحق خكمي ،،ّ جنمهمكٍ حمحن حفهن اهليس هنهنميىح خكجف جم ّأهب إذا ّ إال ْ وإن جممسن احمميجيىس حض احم

يعُو مئيس ؠَّـهل،ّ جنمهمكٍيس حمحن حفهن هنهي ّ ملمثهب ال هنمهمسجن جنمهمسجنميمش حمجيىس ، خكجف جم
هيَّـّخصهي ، وهلَّـ خكميهيهش حض خصمي جن األمعخيمسم ّ احمُّـي هنحيمسل خكجف خلحفه جن امغ َّّـهن

ّإن أرهنَّـ مض احممئّخصهيَّـ ّ أن حمجيىس :ّمبمشاحمحلخك  جن معمبلك ٌملمي معخي ّؠجف اهللا خكميمب وآحم ْ
ء، وحممبيط األجنِّـ جمُّـحم ملمبمس حم جممسن هنِّـاد مض  ٌخصهيَّـّجن جن دون و آجغِّـ جن  ّ

هي ، واحمجيّامغ ّ وذحم ألن امغِّـاد جنمئ ، ال هنِّـجعيس حض منُّـا إجل احمميجيىس مضمس من حمجيىسمنَّـهن
يع احمُّـي حم ؠجيمست ٌ جنمهمبمئمشٌاحمحن الدة حض جنخيمسنّ حلة واحم ن احم ل وحم  ٍ جن احمهن

د احم حطمنمبىح دائِّـة جنخنمسدهنحي وأملِّـاده إجل .. .ّجنمهمك ال أن ّإجل خلحف ذحم جن احمحيمب
حي حم م احمخيمي وجنيس ذحم ملال خي، وامعَّـٌجنخنَّـاقّ إال هن  .ّمبمشِّّـج خك جنجيهئ

م ومن مك احمحيمسخكَّـة حض امغجيهئ مئ م: وجن منمئمس هب ٍجم جنجيهئ حفهن ٌ هلمسمضّ  حمميخنَّـق خكجف جم
دُوحم هل د جملك،ّ منُّـا ال خيِّـجع خك جمميمبّ ملمثن،ّمبَّـ مضملالف احمحيمب جع م واجعهس احم ال جنجيهئ ٌّ جن ّ ً 

اهليس إال ّوإن حس هنخي حم حض احم ن حم جنخنَّـاهلمسن، وامعَّـٌ جنخنَّـاقْ مب أن هنخي  . وهن
ِّـة إذا أمقحف إحممب مضمسحق اإلمقمسرة ،هبمه مئيس ملِّـض ؠَّـق احمخيلك خكجف احمخي ّإهبمس هنهي ِ ُ ّ، 



مسمعلك احمخيلك    ١٩٥ ....................................................................................ّجن
مئمسع احمخنَّـق ال حمُّـاحط هس اجن د امغمهمك امغحنمسر إحممب،ملمبخي جع مسجك مضمسمغ  .ّ مض الرحط

م خك اخلمسرج،إذن مسط امغجيهئ ن جمميمبمس هلمسمضال حمميخنَّـق خكجف ، إذا هلهنيس ارحط ً هنخي ً ّ
اهليس إال ِّـة، وإن حس هنخي حم حض احم  . وامعَّـٌ جنخنَّـاقّاحمخي

ّ وأجنمس اجلىطئ جيٌّ ملمي اؠهنالمعمسن جنمئهنحيّ  :ّ وملمي
م،ّمس حض االؠهنالح امغمئهنحيّأجن مسحض ٌ ملهئ جنجيهئ ٌّمن جملك:  أي،ّإ مسملمش إجل جنمس ّ  مضمسإل

هل جن األجعمئمسس جنٌّحت جن األملِّـاد، وجعىطئ مسملمش مغمس مل مسن:  مضمسإل م اإلهب ، جنجيهئ
ٌّملمثهب جملك ّ مش إجل األملِّـادّ مش إجل احلمبٌّ وجعىطئ، مضمسحممئ م :  وجن،ان مضمسحممئ  َّـّخصهيجنجيهئ

ٌّجملك مش إجل جنخنمسدهنحيّ مسنٌّ وجعىطئ، مضمسحممئ مش إجل اإلهب  . مضمسحممئ
جي ّوأجنمس حض االؠهنالح احمجيمي  .ّمبمشأو امغخنمسدهنىح اخلمسرجع ّحيمبحي احلّ، ملهئ اجلىطئّ

ّ ملمسحمخيلك واجلىطئ،وخكجف منُّـا هس االؠهنالح امغمئهنحيّ مسملمبأجنِّـان : ّ مع مسن جنيس ّإ
اهليس اخلمسرجع مّجعَّـ حض احمُّـمن إال وال هن.ّهلهنيس احممئجهِّـ خك احم مئيس ملِّـض ٌ جنجيهئ  هنهي

ِّـة إال ن اجلىطئٍ ومعمبمئئُّـ، إذا أمقحف إحممب حض اخلمسرجّؠَّـهل خكجف احمخي  . مضمسحممهِّـضّمبمش حطخي
ذا  لو َتأ دهاّ هبمس إجل أن حمجيىس . آخرٍ  فردُ منها ال ينطبقٍ واحد ُ   َّـّخصهيّ أ

جن وجنمهمئمسه يع، وحم ملِّـض خكَّـم ؠَّـق جنجيهئ ىح خكجف أي مق خكجف  ّ إالّهنهيخي أن هنمئهن
حفهن، وامعَّـٍملِّـد مسق خكجف جم مهَّـاد احمخنَّـق واالهبهن حي حم احق  وجن منُّـا ال ،ْ حمخي هن

ّهن مضخيميمب د أهب جملكّإال  و،ّ جع م واجعهس احم ٌّمغمس ؠَّـق خكجف جنجيهئ ّ جعَّـ حمّ  ّ جنيس أهب ال هن
وجودّ إالُوال يصدق.  وامعَّـٌجنخنَّـاقّإال  ك ا فهوموهذا هو .  وحدهِ  ذ زُا  ّ ا

صح فو فهوم: ّ بأنههُ تعر ي يمتنعُا ّإن : وهب هلميمئمس ،ٍ من واحدِه  أُ صدقُ ا
م  حفهن إال ـ مضمس منـامغجيهئ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم يغ ّ ال هنهيخي أن هنهي  إذا ارحط

مسط  .مضمسخلمسرج مضمئ ارحط
سانّ إنّثم ٍ إذا رأى جزئياتَ اإل ً متعددةّ ها َها إ بعض، فوجدَ بعضَ، وقاسّ
ك عٍدة واحٍ  صفةُش لٍ مفهومَ منها صورةَ، ان ٍ   واحدُ ينطبقٍ شا

 . منهاّ
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ء ٍهنحنحف إجل أن جم  ّ مّ اس اخلهييط من جنجيهئ ٌ هبَّـرجم مضمسحل ، وإذا جممسن ّ جعىطئّ
ل مض احممئجهِّـ،جمُّـحم م احمخيلك احم حطحي  ؟ّمبمش األرحقهنّهنمشّ ملهي أهن هبحنمت جنجيهئ

ل هتال هبحي خكمش: حمإلجعمسمضمش خك منُّـا احم مئمس  جن األملِّـادٍإذا هبجهِّـهبمس إجل حصهي  وهب
َّـمنمس جنحنمفجممش ءًمضمهمنهئمس إجل مضمهىغ، هب َّـ مضمهمنهئمس ٍ حض   ٍمييش خك مضمهىغخي وامعَّـ، وهب

ء ال زهنَّـ، آجغِّـٍحض  ٍ حمخي وامعَّـ؛ وجغمسحمَّـ، وخكهيِّـو، ومضخيِّـ،ً جن ؠمبمستّ ٌ جنمئهئ جغخن ّ 
مش واحم ل واحمخن ن واحمهن ّجن احممي ٍ ملمثذا جعِّـدت جم وامعَّـ،إحمهي.. .ّ َّ  جنمئهئ جن ّ

ؠمب ن مثمبمهمس ،ّهنمشمسحط احمجيِّـدّجغخن مً جضَّـمن هنحنمفجم ٍّ جملكٍحض جنجيهئ  ومن ، وامعَّـةٍ ومعحيمبحيمشّ
ان احممئمسجكىح حيحنحفّهنمش ومنُّـا من امغمهِّـوف مضمئجهِّـ،احلمب ىطاع أو احم ِّـهنَّـ أو االهب :  أي، احم

ؠمب ىطاع جعمسجنيسّهنمشمسهتمس احمجيِّـدّجضِّـهنَّـ األملِّـاد جن جغخن ىطع من ، حطحنمفك ملمبٍ واهب ُ وذحم امغمئ
م احمخيلك حم. ّامغجيهئ فهوم: وإحممب أمقمسر مضحي لُوهذا ا شا صورةُ ا عةُ أو ا من ُ ا  هو ُ

فهوم صح،ّ اُا ف و فهوم: ّهه بأنُ تعر ي ال يمتنعُا  من َه  أُ صدقُ ا
سان:  مفهومُ مثلواحد م؛ حجر؛ّ تفاحة؛ أبيض؛ معدن؛ حيوان؛إ س ؛ جاهل؛   جا

ار ف بذنبه؛ ا  . مع
م احمّالمضَّـ ل خكجف امغجيهئ هنِّـ جممبجيمبمش احلخن متحممش حطخن ّ أن هنمهمي أن جن مسئ ّ ّخيلك جن امغ

حيحنحف إهبمس من امغُّـمنهس احمِّـائمك خكمئَّـ معخيهيمش امغحنمسء َّـم احممئىطاع ملمبهئمس، واحم ّاحم امع ّ. 
ّؠ  ؠ   

ِّـة:ّحطحيَّـمّ حجمس ّاحطمنمي ىح خكجف احمخي م مضمس من هنمئهن م،ّ أن امغجيهئ جعَّـ جنجيهئ مئيس ٌ وال هن  هنهي
ِّـة إال مسهل خكجف احمخي يغ مضمسحمجيِّـد اخلمسرجعّاهبهن مسط جنٍ مضمئّ إذا ارحط ٍ ومعمبمئئُّـ ، االرحط

ي معخي احمجيِّـد اخلمسرجع مّهن اهليس .  إجل امغجيهئ ّ إن احمجيِّـد اخلمسرجعـ جممس هلميمئمس ـوحض احم ّ 
حفهن مسهل خكجف جم مب اهبهن ؠمبٍ جن زهنَّـ،هن خن ىح خكجف ،مسحطّ مض مب أن هنمئهن ّ ملمثهب هن

ل،خلحفه مش حمميهيمهمسين :  ملخيمس هبحي مسمض ًأوالّإن األمعخيمسم احم هس مظمسهبمبمس ، ومضمسحمُّـاتّ ً وحطمئ
  

 .٣٢٤ ـ ٣٢٢، ص٢ج: اإلمقمسرات) ١(
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د احممهالهلمش واالحت،جل احمميجيىسومضمسحممهِّـض إ جع مسره معمسجممبمس خك امغمهمئ حم ّ مضمسخك  ،مسد مضمبمئهئمسً

ل حض امغحيمسم م: ملخيُّـحم هبحي ؠمبمش، مضمس من،ّإن امغجيهئ ٌ حم جغخن ّ ال حطمئجي خكمئ ومن ّ
حفهن إالّمبمشهلمسمضمي مسق خكجف جم يغ مضمسخلمسرجّ االهبهن ن ملِّـض خكَّـم ، إذا ارحط ٍ ومعمبمئئُّـ ال هنخي

حفهن مضمسحمُّـات هس ارحطّ وإهب،ؠَّـهل خكجف جم  .مسجك مضمسخلمسرجمس مض
جعَّـ حم أملِّـاد: منُّـا وهلَّـ هنحيمسل ن جمميمبمس المضَّـ أن حط م حمخي هنخي ٌإن امغجيهئ ّ ً حفةّّ  حض ٌ جم

هنىح خكميمبهئمسّ مع اخلمسرج ّ جنيس أن مضمهىغ امغجيمسمنمب احمخيمي،هنمئ جعَّـ خسمسّمبمشّ  ٌجنخنَّـاقّ إال  ال هن
جعَّـ حم أي،وامعَّـ مئيس أن هن م ،ً حض اخلمسرج أؠالٍ جنخنَّـاقّ مض مضمهمنهئمس هنهي  جن جنجيهئ

مسري ملمبىح مضمك منُّـا امغمهمئ ومضمك حطمهِّـهنيش احمخيلك؟ ملخيمبيش هن،هن احم  ّهيخي احم
اب م احمخيلك : اجل ّإن جنجيهئ حفهن(ّ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم  هنمئحي )ومن جنمس ال هنهي

هس أملِّـاده ومضمس من معمسك خكمئهئمس ـ مسم  ـٍمض  :إجل أهل
مسري، حض اخلمسرج خكجف اإلجكالقٌ جنمس حممبيط حم ملِّـد:طغغق ْ ملمثهب وإن جممسن ، جمحلهن احم ّ

مب ّ إال حفهن احمخنَّـق خكجف جمّمبمشحم هلمسمضمي جعَّـ حم جنخنَّـاقأن ّأهب هن  ،ّ جغمسرجعٌهن
حفهن مسق خكجف جم مسع احممئحيمبمنمك ملمثهب وإن جممسن ؠمسحلمس حمالهبهن ًوجممسجع مب ّ إال ّ ّأهب هن

هيمهمك حض اخلمسرج دمهمس حص  .وجع
جعَّـ حم:وطغغق مسق خكميمبٌ ؠمسحمميٌ وامعَّـٌجنخنَّـاقّ إال  جنمس ال هن اجعهس ، حمالهبهن  جم

د ومن جن امغجيمسمنمب احمخيمي جع مئمس مضمهَّـ ّمبمشجممسن جن امغجيمسمنمب اجلىطئ إذ حم ؛ّمبمشّاحم  مغمس امع
ده حطمهمسجل مست وجع مست ومعَّـاهبمب،إمظ  .مش واحمخفامنمكّ مضمسألدحمّ إجل إمظ

حيَّـم هتال امغ هيمك حطمنهيمئهئمس احم مي أن جمال احمحي ا ّوجن احم ّ ّ. 
جعَّـ حم أي جنخنَّـاقأن  جنمس هنهيخي :وطغغق جعَّـ حم جنخنمسدهنىح حض اخلمسرج حمخيمئ ال هن ٍهن ّ ّ 

مسن م إهب م جع حم خكحلة رؤوس، وجنٍجن جنجيهئ ِّـٍجيهئ ىح، ملمثن ٍ جن ذمنهس، ومض ّ جن زئ
 .ّمبمشهئمس حممبيط خسمس جنخنمسدهنىح جغمسرجعّ امغهيخيمئمش حمخيمئّمبمشّمنُّـه جن امغجيمسمنمب احمخيمي

مئمسع حتحيحيهئمس حض اخلمسرج، إذن هس إجنخيمسن أملِّـاده واجن ّ احمخيلك مض ّ هنمئحي إجل خكَّـة ،ّ
مسم مسخضٍأهل هئمس جن جغالل احم  : هنهيخي خكِّـ
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 ّاحمخيلك
 

   ال                                                         حم جنخنَّـاق 
 

حف                                       وامعَّـ        د              جم جع مئيس احم  )٦(  ال   )   ٥(    حج
 

مسين مئيس احم مئمسه )     ٢(   ال )      ١(حج  )٤(ال          )٣(    جن
اجعهس حطمهمسجل ملخيّولاألّأجنمس  مسينّأجنمس ، ومسحم  جن ذمنهس، أو احممهمئحيمسء ٍ ملخياحم

مبمسرة، و اجمهس احم مسحملك جممسحمخي ل، وأجنمس احم ّواحمٰه سّأجنمس ّ  خكجف جنُّـمنهس ٍ هبمسجكحيمشٍاحمِّـامضيس جممئجي
مسري، وّأجنمس احلخيمسء، و ىح ّأجنمس اخلمسجنيط ملخيحلهن احم مسدس ملخيمسحمحنهييط خكجف جك احم

ىطوارياخسمبئمش احمحيَّـهنهيمش، هلمسل احلخيمب  هّاحم ّ هلَّـس  ّ: 
م ـــ ـــٍ آبٌجنجيهئ ـــمش جعىطئ جم  ُّ ً  

مئيسّ حجمس اق أوجن واجعهس امغخنَّـ   ْاجن
ــِّـ هلــَّـ وهلمهــهشٌأو وامعــَّـ    أو أجم

ــــ جنــــمس حس هنمت   ُّهبــــمس خكــــلكوجنمئ
ـــمش ـــمك أو حجخيمئ ـــيسٌحض احممه    وحس هنحي
س   َ هلَّـ جغميـهشٍحطمئمسمنهش أو ال جممئجي

هّحمخيمئ ّ هلَّـس  مش احم ذجمِّـمنمس حض احممئجه حممبمنمبيش إحممبهئمس  ّ ّأرضب خك احم
مس حقمسمضمهمس ًهل مي األجنِّـ جممس حض ،ً مئمسمن معمبلك هنخن حف احمالجن مش حمميخي  وذحم مضمسحممئ

مسخضاحم  ّ                                  احمخيلك:حنخي احم
 

حف  احمخي
 

مئمسمن  احمالجن
 

مسخك                                      ّحطمهمسهل      ّاجع

  
جههيمش) ١( حمئ امغمئ جنمش، احم  ).١(، جنيس احلمسمقمبمش رهل ١٢١ص: ح امغمئجه



مسمعلك احمخيلك    ١٩٩ ....................................................................................ّجن
هحمُّـحم هلمسل ّ هلَّـس  ب: ّ ونُال  وجودةُ أفرادَ أن ت ً ا   فقد ً، فعالّ

ُيتصور النطباقُ العقلّ ا  يا صا ِ مفهوما 
ً ً عٍ  أ من واحدًّ ه َ من دون أن ي

وجودةٍاتّمن جزئي ن، بالفعلٍ   .ه عليهاُ صدق يصحٍاتّ  جزئيُما يفرضّ و
مسبّأولذجمِّـحط حض : ّض خكجف امغخنمئيش ملمبحيمسلَمهمفُهلَّـ هن مسن ُإذا و  احمخي حمَّـ اإلهب

حمَّـ ومن جغمسخض احممئجييط جن جم ملخيِّـة ٍهن مهَّـاد احمجيهنِّـيٍّ ملمهلكٍ وخكميّ ى منُّـا االحق  ،ّ حق
هييس وهنحنملمث مي هنمئجهِّـ وهن حم جن األمقمبمسء ، وهنميهييطّذا هبحنمت وأؠ ّ هبِّـاه إليط مضمس مع

متمظ متمظّوهن مئجيمه هبجي هبمسِّّـ هبمس احم حي جنمهمسين األمقمبمسء اجلىطئِّـ امغمئمسحقهس مل مئ  ّمبمش اخلمسرجعّمبمش مل
احق احمجهمسمنِّـ مش مضمهمنهئمس ،ّهنمشّإجل ذمنمئ جن جغالل مع جنمس جمميمبمس مضهيحيمسهن ىطع جنمئهئمس جنجيهئ ً وهنمئ ًّ

د األمق،إجل مضمهىغ ىطع جنمئهئمس ،ّمبمسء حض اخلمسرج حمخي إليط هبمسّ ملالمضَّـ جن وجع  وهنمئ
ر احممهحي ّ مغمس ذجمِّـحط جن أهب ٌ ومنُّـا احمخيالم جنمئمسهلىغ،ّمبمشّجنجيمسمنمبهيهئمس احمخيمي خن ّهلَّـ هن

ِّـ جن وامعَّـ مسق خكجف أجم جنمس جمميمبمس ؠمسحلمس حمالهبهن ٍجنجيهئ ً ً ىطخك جن جعىطئمبمستًّ  ٍ جن دون أن هنمئ
دة جع  ٌ ومن جعىطئمبمستّمس هنجيِّـض حم جعىطئمبمست هنخنمي ؠَّـهل خكميمبهئمسّ وإهب، مضمسحمجيمهٍجن

ٌجنحيَّـرة  .ّهنمش هبجييط أجنِّـّ
لك خك جممبجي مسن خكجف جن منُّـه امغجيمسمنمب احمخيميّمبمشواحم ل اإلهب لّمبمشّ معخن جم  ٌ جن

 . امغمهِّـملمشّهنمشّإجل خصمي حض هبجهِّـ
اريمثل مفهوم ّ حمميخيلك :أي  ٍ واحدٍ فردّ حُ وجودُ قد يمتنعبل  ك ا

قيضومفهوم  ك  وال ياجتماع ا مسحممش وجع ،ِهتّّي  ذ  ٍد جنخنَّـاقمض احق
ّحمميخيلك ال هن مضخيمي ّ مّمبمشّ  .  امغجيهئ

مئمسع أملِّـاده مسظ اجن مسم احمخيلك مضمي حم،ّومنُّـا أمعَّـ أهل :  واحمحي اآلجغِّـ جنمس أمقمسر إحممب مضحي
متنعٌ واحدٌ فردّ  إالُوقد ال يوجد وجود ِ مفهومُ مثل،ِه غُ وجودُ و  لقيام ؛واجب ا

هان كِال م   ذ ٌملمثهب جنجيهئ ٌّ جملكّ حفهن حمميخنَّـق خكجفٌ هلمسمضّ مست ، جم مسج مضمهَّـ إمظ  وحمُّـا هب
  

 .٤٠حض ص) ١(
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ده حطمهمسجل إجل دحممب  .ّ خكجف ومعَّـاهبمبّ هنَّـلٍوجع
ن العقل َول و وٍ من فرض أفرادُ ال يمنعّ صدقُ  فهومَجدت    .ُ عليها هذا ا

جنمس جمميمبمسو هب جنجيهئ ًاحمَّـحممب خكجف جم ن مفهوم :ًّ وجود ُو  مئيس  ًاّ جزئيواجب ا هنهي
ِّـ جن وامعَّـ نت حاجة ،ؠَّـهل خكجف أجم هان ٌا  وحيدِإ ال  ُ و نفس،  ا

ِتصور ةِه  وقوعِ مفهومّ   . فيهِ ا
صار،وعليه د حطمهمسجل ٍ واحدٍ  فردُ فهذا اال جع مس جممسن ّ إهب،ومن واجعهس احم

م،مضمسحمخفمنمسن جن جملك، وحممبيط جن هبجييط امغجيهئ ٌّ ألن جنجيهئ ّ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف ّ  ال هنهي
ِّـ جن وامعَّـ خنمسر ،أجم رِلَِبما جاء من قّإن ملمسالهب فهومٍ خارجٍ أ ّ ال أن ، عن نفس ا

فهومَنفس ةٍه  أفرادُ صدقُ يمتنعِ ا   .ٍ كث
يان،إذن و بالفرض :ّ البد من إضافة قيد،ِ بمقت هذا ا زَ  تعرو  ّ ا

حممئمس حض حطمهِّـهنيش احمخيلك ؛ّوا ّوذحم ألن هل حفهن: ّ ىح خكجف جم من أهبهنمئهن  حمخي ّ هن
م جمميمبمس ن امغجيهئ ًهنخي د أملِّـادّ المضَّـ،ّ حفةٍ جن وجع ىح خكميمبهئمس مضمسحمجيمهٍ جم ّ جنيس أن مضمهىغ ، هنمئهن
د حطمهمسجل، وامعَّـٌملِّـدّ إال ّاحمخيميمبمست حممبيط خسمس جع م واجعهس احم  ومضمهمنهئمس ، جن جنجيهئ

ن حم ملِّـد مب أن هنخي مسري،ً أؠالٌهن هن احم م   . جن جنجيهئ
ز و باٍه  كثُ صدقُ يمتنعٌمفهوم: فا و ... ُعال يمتن: ّا و،لفرض و و

 .بالفرض
بيه   ت

ىح ٍ ملخي وامعَّـ، وأداة، واحق،جمميهيمش: ّ أن امغجيِّـد هنمئحي إجل:ذجمِّـهبمس حض جنمس حق  جن ُّ
مسم من من جن امغجيمسمنمب احمخيمي  ؟ّمبمش جن امغجيمسمنمب اجلىطئم أّمبمشّمنُّـه األهل

مشّ مغـ  احمجيمهـّأن احمخيميهيمش  :ّأملمسد امغخنمئيش ًمس جممسهبهش جنِّـجم ٍ وجنمسدةٍ جن منمبئمشّ َّـل،ّ  ّ مل
م هئمس خكجف جنجيهئ مّ وحطَّـل، ملمفجعيس إجل األداة،ّ جعىطئٍهبمبئ ٍ مضمسدهتمس خكجف جنجيهئ  .ّ جملكَّ

مهمن جن جنخنمسدهنىح امغجيمسمنمب احمخيمي،االحقّأجنمس و مسن،ّمبمشّ مل  ، وأحقمسء األجعمئمسس، جممسإلهب
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 .... ومضخيِّـ وجغمسحمَّـ،َّّـ وخكلكّ جن خصهي،ّمبمشومضمهمن جن جنخنمسدهنىح امغجيمسمنمب اجلىطئ

خكمشّ ملميمسـ  احلِّـفـاألداة ّأجنمس و حيًمس جنمهمئ حمميِّـمضيغ وحممبيط خسً جممسهبهش جن  ٌّ جن
مئيس وحم مضمسحمجيِّـضّمع  حفهن أو هنهي  ملخيمسهبهش جن امغجيمسمنمب ،ّهنخنمي ؠَّـهل خكجف جم
مب،ّمبمشاجلىطئ مئ  : ملحيمسل،ّ ومنُّـا جنمس ذجمِّـه امغخنمئيش حض احم

ل ٌية جزئُها مفاهيم ِ األدواتُمدا مات،ّ   بهيئاتها تدلـ  األفعال :أيـ  ُ وا
ٍية جزئَمفاهيم مواد،ّ حفهن  ةّي َها  مفاهيم و ا األسماء ّأمحطحي احمخنَّـق خكجف جم
ل تلفُفمدا ون،ُها  ون،ِ كأسماء األجناسًةّي ُ فقد ت ًية جزئُ وقد ت  كأسماء ّ
ضمائرِ اإلشارةِ وأسماءِاألعالم وهاِ وا جيهئمسم  و حممش وأحقمسء االحق ؠ  .جن األحقمسء امغ

ؠّؠ ّء  
ٍّ احطمنمي جنمهمئ جم،ّ خكجف جنمس حطحيَّـمًمضمئمسء  وحض ،ّحيمبحي احلّواجلىطئ ّحيمبحي احلّ احمخيلك جنّ

ىطئٌامغحيمسم اؠهنالح م:  ومن،ّ آجغِّـ حممي ٍجم جنجيهئ مّ مبيش إجل جنجيهئ  أوحقيس جنمئ ٍ إذا أ
ن جعىطئمب،ًدائِّـة مسملمبًمس ّ هنخي حممئمس،ًمسّإ ان:  جن هل ٌ هبمسم جعٌزهنَّـ معمب ً ملمثن زهنَّـا ، جنهنميىحٍ ّ
مسحض ٌّ وجعىطئ، حض هبجيٌّمعحيمبحي ٌّجعىطئ م؛ٌّإ  ومن ،حقيس جنمئ أوٍ الهبَّـراجع حتهش جنجيهئ

ان ان جعىطئ،احلمب مسحض ٌّ وجمُّـا احلمب مش إجل اجل احممئمسجنٌّإ ف هنمتجح .. . مضمسحممئ وحق
مسخض ملمثن اجلىطئ. ّمضمبمسهب حض خصمي ّومضمسحم ن جعىطئمبّمسحض اإلّ ن ،ًمسّمعحيمبحيمبًمس ّ هلَّـ هنخي  وهلَّـ هنخي

ًجمميمبمس جمُّـحم ّ. 
ز ي تقدما َ ا حثّ س ُ ا زّ عنه  منمي جن منُّـا ا .قي اا حمخيالم ّهن

ّأن امغخنمئيش ن جعىطئمب  رمخ اهللاّ م هلَّـ هنخي ّهنِّـى أن امغجيهئ ن جمميمبمس ،ًّمسمعحيمبحيمبًمس ّ ً وهلَّـ هنخي ّ
ن جعىطئمب،ًّمسمعحيمبحيمب م ال هنخي ّ واحلمسل أن امغجيهئ م مضمس من ال ،ّ جممس حطحيَّـم،ًّمسمعحيمبحيمبًمس ّ ّ ألن امغجيهئ

خن حفهن حض احمُّـمن وحم جممسن جن األخكالم احمحن مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم  جن ،ّمبمشهنهي
م خصهي د حض احمُّـمن ـ احمُّـي هنحنحف إحممب احمميجيىس ،َّـّجنجيهئ جع جنمس ،ّملمثن جنمهمئمسه ـ امغ حي جنجيهئ ً هن

ًجمميمبمس أوحقيس دائِّـة ً ن حم حض اخلمسرجَّـّخصهي جن ّ يع احمُّـي هلَّـ ال هنخي  ٌملِّـدّ إال  احمحن
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ِّـ جن وامعَّـ،وامعَّـ ٍ ألن ملِّـض خكَّـم ؠَّـهل خكجف أجم دّ إهبّ ِّـة احمحيمب  جن ،مس هبحنمت جن جم
هب امض ملالن د حض امغَّـهنمئمش احمجيالهب،جم حم ومنخيُّـا مضمسهل ... ّمبمش جن احممهحنحفة احمجيالهب،مشّمب امغ

د احم حطمنمب مسهل إالّاحمحيمب حي جنمهمئمسه جعىطئمب، وامعَّـٍ خكجف ملِّـدّىح دائِّـة اهبهن ًمس ّ وجنيس ذحم هن
مسملمب هلّإ مسملمش مغمس مل  .ًمس مضمسإل

لجزُ آخرٌوهنا اصطالح ز:  ُ يقالّ   ،ه إ ما فوقهِ إلضافت؛ضا اإلا
ون ك قد ي نُومع ذ يا إذا   ً َ من  آخرً دائرةَ أضيقّ ّ

  . منهَ أوسع
د: هُتوضيح ُإنك  طّ أن ّ ستقيما  ٌ مفهومَ ا

ّ
ٍ من عدة أفرادٌعَ من ةّ  ،ٍ كث

د جنمس جمميمبمس آجغِّـ حم أملِّـادّ أنُو ٌ جنجيهئ ً حفةًّ ط :، أخكمئ حض اخلمسرجٌ جم نحا ً أيضا َ ا

 ٌمفهوم
ّ

موعة أفرادٌعَ من جموعت إ ، أخرىٍ من   فإذا ضممنا إحدى ا
ن حيمسجنمش جن احمخيلك األ،هما من الفروقَاألخرى وألغينا ما ب  ،ّولّ مضمتن أحمٰهمبمئمس االحق

مئمسء مسين واالهب ع ،ّجن احمخيلك احم يا أُن َ مفهوما  ً فهوم األً سعةًّ  ،ّول من ا
يع أفرادُيصدق مئ جملك .هماِ   حيمب أو امغمئ ٌّملمسخليغ امغ ّ مسملمش إجل جنمس حت مضّ  ،مسإل
مسحض ٌّوجعىطئ هل ٌّإ مسملمش إجل جنمس مل ط ُوهو مفهوم مضمسإل فهوم. ّا الثُفهذا ا كبُ ا  ُ ا
ت نُس صغ فهوم ا سبة ،ه إ ا ن الفرد،هِ منهما إ أفراد نفس ك  ُ فكما 

صغ مئ  من ا حيمب أو اخليغ امغمئ ّجن احمجيِّـد جن اخليغ امغ صغ باإلضافة إّ  ا
صغّ فاً،اّه جزئيِنفس مئ  ُ ا حيمب أو امغمئ م اخليغ امغ ًأيضا باإلضافة إ ّجمهيجيهئ

كب ِا ا
م اخليغـ  ّ سبةّز  ـّجن جنجيهئ س ، من جهة ال  ًاّإضافيًا ّجزئيّ ف

قيقة ّ أهب حممبيط جعىطئمب:هنمهمئ .ال با  ألنه  نفسه ؛ًّمسمعحيمبحيمبًمس ّ
ّ   .ً حقيقةّ

ذ زو ي فوقِ من جهة إضافتقي اا ا َه إ ا ا س ،هّ ًا ّجزئيّ 

 .ًاّإضافي
س ً منه دائرةَ أوسعٍ باإلضافة إ مفهومٍ مفهوموهكذا   .ًاّإضافيًا ّجزئيّ 

  
خن احمحيمسر) ١( حيمسجنمش جن احمخيمبجيمبمست اخلمسؠمش مضمسحمخي امغ مئمسء واالحق ّاالهب ّّ ّ ّ. 
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د يوانإضا  وجز،  نفسهحقي ً مثال جزٌفز مئيس  ، بالقياس إ ا أو من حج

مسملمش جغالف ذحماحمخنَّـق ، وال حطخنحفه اإل حفهن يوان ،ّ خكجف جم ذا ا  بالقياس إ ُو
ا سم ا سم،ا سمُ وا ا بالقياس إ مطلق ا مئيس ملِّـض ؠَّـهل  ، ا ومن ال هنهي
حفهن مسملمبًمس ّوإن جممسن جعىطئمبّ مع خكجف جم ّ خكميهيهش أن اجلىطئّ وذحم ألهب؛ًّمسإ  ّمسحض اإلّ

ن جعىطئمبًحطمسرة ، واألًمس، وأجغِّـىّمعحيمبحيمبًمس ّ هنخي ً جمميمبمس جمُّـحم حفهنّولّ مئيس احمخنَّـق خكجف جم  ، حج
مسين حممبيط جمُّـحم  .ملمبمس احم

نإذن فُ يم زُ تعر ءاألخص: ّ بأنهّضا اإل ا فهوم أو  من  ضافُا  ُ ا
 .ًة منه دائرُإ ما هو أوسع
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ؠ ؠطؠ  
شككّ اُينقسم  تواطئ وا هيمئمس  ّ؛ ألنهّ إ ا ىححض  ـّهل  األحمجيمسظ إجل ـ جنمس حق

مسهنمئمش مب إهبمس من حمميهيمهمسين:  وذجمِّـهبمس،امغمفادملمش وامغ حي َّأن احم ُ وحمخيمئ هن،ّ هس إجل األحمجيمسظ ّ مئ
د االحت جع  .مسد مضمبمئهئمس ومضمك امغمهمسينّحم

مب اجكئ وامغحنخي جن منُّـا احمحي مب احمخيلك حض امغحيمسم إجل امغ ّوحطحي اجك،ّ  هتّ ملمثن احم
م حنخيمب وؠجيمسن حمميهيجيهئ ؠيش هبمس احمجيِّـد اخلمسرجعّ جنيس أهنمس حض احم،واحم  .ّاهليس هن

مسوي حض احمخنَّـق خكجف األملِّـاد املىح وامغ اجكئ جنمهمئمسه امغ ّ وامغحنخي جنمهمئمسه ،وامغ
مسوي جمُّـحم جيىح أو امغ  .ّخلحف امغ

خكمشٍحم جممسن خكمئَّـك خكحل حقمسخكمست: تىرصفىغو  جن دون ٍ وامعَّـةٍ خكجف مقمسجمميمشٌ جنخنمئ
د خكالجنمش ف خت،ّ محمبىط إمعَّـامنمس خك األجغِّـىٍوجع َّ ملهيمس ال مق ملمب حق مييغ خكميمب ّ

جيِّـهنىح مضمك جم وامعَّـة ر وال هنهيخيمئ احم ٍاألجن اجكئ، جنمئهئمسّ هي مضمسمغ  ،ّ وجن منُّـا هن
مسم مبمسض مضَّـرجعمستٌخنجيمشّ جنٍوحم جممسن خكمئَّـك خكحلة أجع جيمسوحطمشٍ مضمسحم ة ّ حض احمحنَّـٍ جن

هي مضمسمغحنخي،واحممنمهيش ّ ملهي منُّـا هن ّ. 
منمي أهنمس وؠجيمسن حمميهيخنَّـاق اخلمسرجع ّوجن منمئمس هن ّ م،ّ مس وؠجيمك حمميهيجيهئ  ، وحممب

مب م جنحنخيخيمسإذ هن ن امغجيهئ ً أن هنخي ٰهحف حض احمُّـاحطمب،ّ ّ وذحم ألهب هنهتدي إجل احم ّّ مست، ّ
ٰهحف حض احمُّـاحطمب ّواحم ُمست هنهتدي إجل اخلّ ّمييش، معمبلك جنمس ملِّـض ذاحطمبّ َ ن ذاحطمبُ ّمس ال هنخي وإذ ال . ًمسً

اجكئ هي إجل جن م جنحنخي ملال جنمهمئ حمحي ٍجنجيهئ اجكّ ؛ ألن احم ّ وجنحنخي حنخيمب هتّ  واحم
م  و،ّمبمشمظمئمبمئملِّـع اال ّاحمخنمسدق خكجف احمجيِّـد هنخنَّـق خكميمب ؠَّـهلمس ذاحطمبّألن امغجيهئ  وال ،ًمسً

 . مستّحطحنخيمب حض احمُّـاحطمب
مسرة اجك:  أجغِّـىٍمضمه حنخيمب وؠجيمسن حمألملِّـاد اخلمسرجعهتاحم ًأوال ّمبمش واحم  ، ومضمسحمُّـاتّ
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ي وؠيش احمجيِّـد اخلمسرجعُوهن مسر أن حم احلخيمسهنمش خكمئهئمس، ملمب م مضمسخك مسن إجل امغجيهئ ّمئ   إجلّ

م م إجل األحم،امغجيهئ ي معخي امغجيهئ ّ وهلَّـ حطحيَّـم أن ،جيمسظ احم حتخي خكمئ جممس هن ّ
مييش الف حض امغجيمسمنمبّ وإهب،األحمجيمسظ ال خت ٌ ومضمس أن األحمجيمسظ معمسجممبمش،مس االجغ  خك ّ

عُامغجيمسمنمب ملمب مش احمخمء إجل خلحف جنمس من جن الف إحممبهئمس مضمسحممهِّـض جممئ هس االجغ  . حمٌمئ
اجك حنخيمب وؠجيمسن حمميجيِّـد اخلمسرجعهتملمسحم ًأوال ّ واحم مسن إجل امغجيهئُ وهن، ومضمسحمُّـاتّ م مئ

حممئمس مب هل ، جن هل مهميحي مسل جن ؠيش احمخمء مض ّمظمسهبمبمس ومضمسحممهِّـض، جم ه هلمسئٌزهنَّـ: ً  . أمض
م : وخكميمب مـامغجيهئ ؠيش مضمسحمحنَّـة واحممنمهيش ـ  مضمس من جنجيهئ خنيش ّ وال هن،ّال هن

ل ّأهب مغّ إال ،ّمضمسحممهميمش وال مضمسمغمهمي ّمس جممسن معمسجممبمس خك امغخنَّـاق اخلمسرجعّ ي معخي ،ً  هن
ي معخي احممفادف واحم،امغخنَّـاق إحممب  .مسهن إجل األحمجيمسظ جممس هن

م إجل احمخيلك واجلىطئ مب امغجيهئ منمي احمجيِّـق مضمك حطحي ّوجن منمئمس هن ّ مب احمخيلك ،ّ ّ وحطحي
اجكئ وامغحنخي مب األ،ّإجل امغ حي ّ احمخيلك واجلىطئ:ّول إذ خكجف احم هبمسن وؠجيمك ّ  هنخي

م مسين،حمميهيجيهئ هبمسن وؠجيمك حمألملِّـاد : وخكجف احم اجكئ وامغحنخي هنخي ًأوالّ امغ  ، ومضمسحمُّـاتّ
مسن إجلُوهن م مظمسهبمبمس ومضمسحممهِّـضمئ  . ً امغجيهئ

ؠ ؠطإء ؠ    
ميمش هل جن أجن هيمبمش جن جغالل جنمس هب منمي وجع احم ّ ملمثهب حم حقهيمههش حمجيىس ،ّهن

ر مهب مسدر إجل ذمنمئ جنجيهئ ٌّ جملكٌ هن مسح احمُّـي درجعّ ر امغخن ىح خكجف هب  ،٥٠  هنمئهن
مسح احمُّـي درجع ر احمحنهييط،١٠٠ وامغخن ىح خكجف هب ر ، وجمُّـحم هنمئهن  ،احمحنهيمهمش وهب

جيمسوحطمش ر حم جنِّـاحطهس جن من أن حمجيىس ّ حجمس  ومنُّـا،ّ حض احمحنَّـة واحممنمهيشٌملمسحممئ هلمه حض حط ّهن ّ
ر جنحنمفك ٌ جنيس أهب جنحنمفك،ّ حمجيجهٌاحممئ يّ جيمسوحطمشٌ حم جنخنمسدهنىح خكَّـهنَّـةٌّ جنمهمئ ّ حض احمحنَّـة ٌ جن

 . من احمجهمسمنِّـ مضمئجي امغجههئِّـ حمٰهحفه جن األمقمبمسءٌ وامعَّـً وحم جنمهمئ،واحممنمهيش
اجكئ م مضمسمغ هيمبمش امغجيهئ جع حط ن احمميجيىس جنحنمفجممس مل من حض جم ً وامغحنخي من احم ّ ّ

هنّحمجيجهمب ّمس أو جنحنمفجممس جنمهمئ ً  .ًمسً
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مسمّمظ  ٍإن امغحنخي هنمئحي إجل أهل ّ حفةّ  : جنمئهئمس، جم
حنخيمب احممهمسجن.١ ث خكمئ حض خكمي امغمئهنىح،ّ احم  . ومن امغ
حنخيمب اخلمسيص.٢  .ّ احم
حنخيمب األجغيص.٣  .ّ احم

مسجنمست يس منُّـه االهبحي اجكئ أهنمنمس إحممبهئمس،ومض  .ً هنمئحي امغ
حنخيمب أرجممسن ٌوأهنمنمس حممي  : أرمضمهمشً

م :ّولاضمضو األ ف مضمسمغحنخي  ـّاحمخيلك ـ امغجيهئ ؠ  .ّامغ
م حض اخلمسرج:اضمضو اضىعقين ىح خكميمبهئمس امغجيهئ  . امغخنمسدهنىح احم هنمئهن

م حض اخلمسرجّ جعهئمش االحط:اضمضو اضىعقضك ىح خكميمبهئمس امغجيهئ  .جيمسق مضمك األملِّـاد احم هنمئهن
 .هنىح مضمك حطمي امغخنمسدٍ جعهئمش املمفاق:اضمضو اضمابن

مبمسض: ّملمثهب حم هلميهش مسو حمُّـاك احمجيِّـد حض احم الٍمنُّـا احمجيِّـد جن أن ّ ملالمضَّـ ،ً جن
ن مضمبمئهئمس جعهئمش احط حم،جيمسقّهنخي هث هل ن مضمبمئهئمس جعهئمش منُّـا وذاك:  وجنحي  من أن هنخي

الف ّ ملمثن حس هنخي مضمبمئهئمس جعهئمش احط،ّ حض احمحنَّـة واحممنمهيشٍ وحطجيمسوتٍاجغ خيِّـ ْ ّجيمسق جممسحم
حنخيمب مضمتن هنحيمسل خيِّـ: وامغميمي ملال جنمهمئ حممي ً أمقَّـ معالوةّاحم مي، جن امغميميّ  . ومن وا

منمي حممئمس ث خكمئ حض خكمي امغمئهنىح من امغمهمئ :ّوخكجف منُّـا هن حنخيمب امغ ّ أن احم
ن جعهئمش االمقمفاك جنٰهمسهنِّـةحطّاحممهمسجن معمبلك  مييش خك ، جلهئمش االملمفاقًخي  ومن خي

حنخيمب احمُّـي هن جيمشُاحم  .لك خكمئ حض خكمي احمجيمي
مس ّأهب: ومضمبمسن ذحم هيمك أمعَّـمهمس أمقَّـ مضمبمس ً حم المعجههش جع ميمك ّ جن اآلجغِّـ جممسحم
ال مبمسض ومن جن األخكِّـاض،ًواحمحيهن جن الف مضمبمئهئمس احم  وجعهئمش ،ّ ملمثن جعهئمش االجغ

هيّاالحط جيحيمسن حض آجغِّـ، ّمبمشجيمسق اجل ء، وهن ميجيمسن حض  امنِّـ، إذن ملهئمس خي ّ ومن جن اجل
مسرة مبمسز خلحف جنمس مض االحط:  أجغِّـىٍومضمه ن ًجيمسق واالمقمفاك، مضمئمسءّجنمس مض االجن  خكجف منُّـا هنخي

ًخكمسجنمبمس حنخي. ّ ث خكمئ حض خكمي امغمئهنىحومن احم  .مب امغ
حنخيمب اخلمسيص ّوأجنمس احم الف ّ ملهئ جنمس جممسهبهش ملمب جعهئمش االحط،ّ جيمسق وجعهئمش االجغ
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ًمقمبئمس وامعَّـا مب احمىطجنمسن جممس حض حطحيَّـ،ً م اجلهيمهمشُّ جن هل م اخلهيمبيط خكجف هن ّملمثن .. .م هن

ٍجم وامعَّـ متجغِّـ هنحنمفجممسن حض جعهئمشّ حيَّـم وامغ ٍ جن امغ ّ ميجيمسن ، ومن احمىطجنمسنٍ وامعَّـةّ  وخي
متجغِّـ حض احمىطجنمسن أهنمنمسجن معمبلك  حيَّـم واحم ًاحم ّ ّ. 

حنخيمب األجغيص ّ وأجنمس احم ّ ملهئ جنمس إذا جممسهبهش مغخنمسدهنىح احمخيلك جعهئمش احط،ّ  وجعهئمش ٍجيمسقّ
الف د، وامعَّـةٍاجغ جع د معحيمبحيمش، جممس حض جنِّـاحطهس احم جع ٌ معمبلك إن احم ّ جنحنخيخيمش، ٌ وامعَّـةّ

جيمسوحطمش:أي مش ّ مضمسحمحنَّـٍ ذات جنِّـاحطهس جن مسز امغِّـحط متجغِّـ، معمبلك مح حيَّـم واحم ّة واحممنمهيش، واحم ّ
د جغمسرجعمس خكمئّحمحنَّـهنَّـة مضمسحمحنَّـا جع هش احمحنَّـة منُّـه مقمبئمس جنٰهمسهنِّـا حممي ال، وحممب ًة جن ً ً ّ ً ،

هش حض خصمي أن ّمعمبلك مظ د ال خلحف حمّ جع مش جنيس خلحفمنمس جن  احم ، وحطحنمفك منُّـه امغِّـحط
د ومن جنحنمفك جع م احم د، إذن جنجيهئ جع يٌامغِّـاحطهس مضمسحم ّ، مضهيمهمئ أهب إلهي خكجف ّ جنمهمئ

ًجم جنمس إلهي خكميمب مضهيمهمئ مهَّـدة، منُّـه امغخنمسدهنىح هنحنمفك ، حم وامعَّـّ ّ جنخنمسدهنىح جن
مسخض ملمس  د أهنمنمس، ومضمسحم جع مهىغ مضمسحم مسز مضمهمنهئمس خك احم د، وهنهي جع ًمضمهمنهئمس جنيس اآلجغِّـ مضمسحم

مبمسز مضمك امغخنمسدهنىح خكمك جنمس مض االمقمفاك جمُّـحم  .مض االجن
الف مقمبئمكّإن جممسن جنمس مض االحط: ومضمسجلهيميمش حنخيمب احممهمسجنّهيُ حق،جيمسق واالجغ  ،ّ احم

ُوإن جممسن مقمبئمس وامعَّـا حق ً حنخيمب اخلمسيصّهيً ّ وإن جممسن جنمس مض االحط،ّ احم الف ْ جيمسق واالجغ
ُوامغخنَّـاق مقمبئمس وامعَّـا حق ً حنخيمب األجغيصّهيً ث خكمئ حض خكمي ،ّ احم  ومن امغ

جيمش  .احمجيمي
ل امغخنمئيش ًأوال: رمخ اهللا ّهنحي يا مثل: ّ َإذا الحظت  ً سانّ يوانِ اإل هبِ وا  ِ وا

َ وطبقت،ّوالفضة د،ه  أفرادهّ ُ فإنك ال  ِتفاوتا ب األفراد  نفس صدق ّ
فهومً  ِ ا

اجكئمس أو جنحنخيخيمس: جممس هلميمئمس ،اعليه م جن ن امغجيهئ ًال جنمهمئ ألن هنخي اجك،ًِّ  ال هتّ وأن احم
  

 .١٨ص: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١(
مسمضىح) ٢(  .٢٣ص: امغخنَّـر احم
مسمضىح) ٣(  .١٢ص: امغخنَّـر احم
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ن حفة وال أهلّ إال هنخي هبمس امظمئمك جم هنحيمسلّمضمك األملِّـاد احمخي مسو :  جن أن هنخي ٍمنُّـا جن
مبمسض،حمُّـاك م امغحنخي جممسحم مييش خكّ ملمثن،ّ وجمُّـا امغجيهئ ّ حمخي ، ذاك جنمهمئمسه منُّـا خي

م وامعَّـ اجك،امغجيهئ حنخيمب مضمك األملِّـادهت ملمسحم م مغّ إال ، واحم ّأن امغجيهئ ًمس جممسن معمسجممبمس ّ
ي معخي أمعَّـ امغ،مسدّ جن االحتٌخكمئهئمس، ومضمبمئهئمس هب  وإلخي ،َّـهن إجل اآلجغِّـّ ملمب

اجك م مضمسحم حنخيمبهتخكجف امغجيهئ  . واحم
د سانِإ آخر أفرادـ  ٌ وخاوٌ وعمرٌفز ساـ  ِ اإل ِنيةمن ناحية اإل هنمهمئ  ،ٌ سواءّ

ان احممئمسجكىح خكجف جم وامعَّـ م احلمب ٍجن جعهئمش ؠَّـق جنجيهئ ون ، جنمئهئّ  َمن دون أن ت
سان ُيةإ سانِ أحدّ ِيةهم أو من إ   َ آخرٍ تفاوت وال أي،َ وال أ وال أشد،ِ اآلخرّ

احية  .هذه ا
مسهبمب رمخ اهللا ّهلَّـ هنحنخي خكجف امغخنمئيش ن حض إهب ميجي َّـ احممئمسس خي ّمضمتهبمس هب  ،هئّ

مسهب مهمنهئ هنمفمضيس خكجف هلهيمش اإلهب ّمل مسن األجمهي،ّمبمشّ ّؠجف اهللا خكميمب  ّحممئ جممس،ّ وهنهي اإلهب
جنمكّاألئهيمشو وآحم الم  امغمهخن مسهب خكميمبهئ احم مهىغ اآلجغِّـ ال إهب ، مقمتهب مقمتن ّمبمشواحم  حم

ش احممنمسرهنمش ال من حم مع غ حض دجنمسء األمضِّـهنمسءّ إال َّاحم حم ّ ومنُّـا إهبمس هنَّـل،احم ّ خكجف أن ّ
مسهب منِّـ اإلهب مسن ، وحس هنجههئِّـ حض اآلجغِّـ،حض أمعَّـمهمس حكهئِّـ ّمبمشجع ن أملِّـاد اإلهب  ملخيمبيش هنخي

مسهب اء؟ّمبمشجن هبمسمعمبمش اإلهب   حق
مسن احمُّـي من  م اإلهب ان هبمسجكىحّأجنمس جنجيهئ رهن معمب هن امغُّـجم  ملمبخنَّـق خكجف احممئ

اجك ءّأجنمس ، وهتخكجف هب احم جيمسوت مضمبمئهئمس حض  مسهبمب آجغِّـ حض جنخنَّـاق ٍاحم مش، ومنُّـا ّاإلهب
مس خكجف جنمس ذمنهس إحممب ؠَّـر ن وا متخسمك ًهنخي هّامغ ّ هلَّـس  مسن جعمئيط ّ ٌجن أن اإلهب ّ 

اع  .حت أهب
نوا متفاوت ف نواح أخرى غ ذا  ِو سانيٍ لون،ةّ اإل فاوت بالطول وا  ِ 

ِوالقوة صحةّ ِ وا فكِ وحسنِ واألخالقّ ك...  ا ّ ملمثن أوحممبمسء ،جن اجلهئمست وما إ ذ
  

مهمسحممبمش حض األحقجيمسر احممهحي) ١(  .٢٢٥ وص٢٠، ص٩ج: ّميمبمش األرمضمهمشاحلخيهيمش امغ



مسمعلك احمخيلك    ٢٠٩ ....................................................................................ّجن
ل ُاهللا ال هن اخلمبهش مضمسحمهن ا جنيس احمهن ميجي مش واألجغالق مهحي أن خي ة واحمخن ن واحمحي ّواحممي ّ

جيخيحف ملحييغ منِّـ أهنمنمس،ومع احم ن خكمئهئ مضمسجل ميجي ل اهللا،ً مض خي منِّـ رحق ّؠجف   إذ جع
الم مشّواألئهي اهللا خكميمب وآحم منِّـ ّال مق وأوحممبمسء اهللا  خكميمبهئ احم مييش خك جع خي
ت وجن  . جممسن خكجف مقمسجمميَاحمهنمسخل

ذا أفراد يوانُو هبِ ا وِ وا ّومثل هذا ا. هماِ و توافقةُ  ،ِهه  مفهومُ أفرادُ ا
تواطئّاّس  توافقة: أي ا واطؤ،ه فيهُ أفرادَ ا وافق:ُ وا ساويُ هو ا منُّـا  . وال

حف مبمسن أنٍخكهنيش حطجي مسويّ حم املىح من احم  . احم
يا مثلَإذا الحظت: ًثانيا  َ ً ياضِ مفهومّ وجودِ والعددِ ا   .ِ وا

حنخيمب د حطحنهيمياحم جع حيَّـجنمش حض احم المظمش امغ مسم احم حنخيمب احممهمسجن،ّ األهل  ّ أخكمئ احم
ّواخلمسيص واألجغيص مبمسض حممبيط جمُّـحم،ّ حنخيمب مضمسحم رمخ  ّ ملخيمسن خكجف امغخنمئيش، واحم

ميمش حض خكِّـض اهللا إذا جممسن هبجهِّـه إجل احمحيمسخكَّـة ّ إال ّهئّ احممي، وامعَّـٍأن ال جيمه مثمبيس األجن
مسلّمبمشّاحمخيمي حنخيمب دون امغ  . حض احم

د،  أفرادههَتّوطبق سابق ُ  وع ا ً ـ تفاوتا ب األفراد  ِـ  العكس من ا

فهوم ة، عليهاِصدق ا ك وِ باالشتداد أو ا قدمِّة أو األو ِ أو ا مسم  ّ منمس جن أهل وهب
حنخيمب جيمسوت واحم  :مشّ ومن حق،احم

 .ّهنمش األوحم.١
 . احمٰهمئ واحمجيحيِّـ.٢
متجغِّـ.٣ حيَّـم واحم ّ احم ّ. 
 .ّ احمحنَّـة واحممنمهيش.٤
 . احمىطهنمسدة واحممئحيخنمسن.٥
ِّـ.٦  .ّمبمش واألهلميّهنمش األجم

هئمس مب ل: حط د امغمهمي د احممهميمش أوجل جن وجع ّإن وجع ّ وإن احلِّـارة حمميمئمسر أوجل خسمس ،ّ
ٌمبمشّ ألن معِّـارة احممئمسر ذاحط،جن احلِّـارة حض امغمسء ّ وإن احممهميمش أخلمئ ، ومعِّـارة امغمسء مضمسحمٰهميمبمسنّ ّ
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ٌ واألب قتكدم، الفتكهره إقننه؛ املكلضلقض   وضضء اققمس،ً زقهنه عىل وجضد االبضّ
ًنه واملرت اقضاحد أنكص فم،ّأشد قض نضر املقبهح  واقكدد عرشة أفثر ،يض قض املرتّ

 .وهكذا...  واألقص أفثر قض املهئه، أفثر قض اقكرشةه واملهئ،قض اقكدد واحد
ى بياض لجَف  َوعدد. ٌ منهما بياض و،ً بياضا من بياض القرطاس أشدِ ا

ائةَ أِاأللف القَ ووجود،ٌ منهما عدد و، من عدد ا خلوقِ ا  ، أو من وجود ا
ِلعلة اَووجود علولًاّ متقدمّ ءِ بنفس وجودِ  وجود ا  منهما  آخر، وٍه ال 

  .ٌوجود
تفاوتةّوهكذا ا س ،ه عليهاِه  صدق مفهومُ أفرادُ ا شككّاّ  ، ّ ا

فاوت س ُوا   .ًشكيّ 

  ت
ز.١ ّ ع ا وجودة  األبياّ ةّ وا من مفاهيم األسماء ا ا   :ت ا
ــه.أ ـرء يدر ُ مـا  مـا يتمــ ا ّ سفن  ّ شت ا اح بما ال  ر   ُري ا

طحاء وطأته.ب ي تعرف ا ــرم   هذا ا ــل وا ــه وا يــت يعرف   ُوا
ــن بمــا عنــدنا وأنــت بمــا.ج تلــفٍعنــدك راض    ــرأي     وا

شمس والقمر والعنقاء والغول وال.٢ نت ا ّ ب ما إذا  دي واألرض ا ّ وا
زئي ياتةّقيقيات اّمن ا سبب،ّ أو من ا   . واذكر ا

صديقك.٣ كتاب: ( إذا قلت  ن  يده كتاب) ناول ا فهوم من ، ماٌو  فما ا
كتاب هنا ؟ جز،ا  أم 

ّ
  

ك.٤ وس: (ُّتُ إذا قلت  وس،)بع كتاب القا مة القا ول    جز، فما مد
؟ أم 

ّ
  

ائع إذا ق.٥ ة من الطعام: (ال ا ص ًبعتك حقة من هذه ا بيع) ّ ؟ٌ جز:فما ا  أم 
ّ

  
ة.٦ ا يات ا شكك من ا تواطئ وا ّ ع ا ّ م :ّ تب. العا . العدل. القلم. ا
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سواد بات. ا اء. ا ور. ا ياة. ا مال. القدرة. ا عدن. ا   .ا
سة أمثلة.٧ لجزٍ اذكر  سابقً واخ ثالثة،ّضا اإلّ  ن ا مر   . منها من ا

إؠ  
 :١ج

 
ّاجلىطئّاحمخيلك

ل مضهيمهمئ احمُّـي جنيس : جنمس ؠ احق جن
ن جممي ّمبمس، وذحم ألنّؠمي هنخي م ً  جنجيهئ

هيمئ حفهنّجنمس هن  .مسه امغِّـء هنخنَّـق خكجف جم
جي معمبلك :  جنمس خكمئَّـهبمس،امغِّـء، احمِّـهنمسح، احم

حفهنخن  .َّـق خكجف جم
حف: جنمس خكمئَّـك  .معمبلك هنخنَّـق خكجف جم

حفهن: احمِّـأي .هنخنَّـق خكجف جم

 ومن ٍّ جعىطئمعمبلك أمقحف إجل: منُّـا احمُّـي
مك ّاإلجنمسم خكلك   مض احل

مبهش مبهش احلِّـام ومن : احم امغِّـاد مض احم
 .ّجعىطئ
) جنمس(خكمئَّـهبمس، وخكمئَّـك، جن دون ّأجنمس 

ىطئمب  .مسنّمل
 .ّجعىطئ: أهبهش؛ هب؛ ّاحل

م احمحنهييط جممس حطحيَّـ:٢ج ٌّ جملكمّ جنجيهئ  حمميحيهيِّـ ٍ وجمُّـحم احمحيهيِّـ إذا حس هنخي احق خكميّ
هيَّـ ءه جن احمحنهييط،ّاحمُّـي هن حفةّ وإال    .ملهيخنمسدهنىح احمحيهيِّـ جم

جنمسن جممي ل، جنجيهئ حفمبمسن ال هنهيّاحممهمئحيمسء، واحمٰه  ّ جنيس أهب،ٍمئيس ملِّـض ؠَّـهلهئمس خكجف جم
جعَّـ خسمس ملِّـد  . جممس حقهيمههشمبمشّ أو جنخنَّـاق، ومنُّـا ال خيَّـش مضمسحمخيميٌحس هن

ِّـهن ٌمبمشمنمب جعىطئمس واجلَّـي واألرض جنجيمسّاحم داتٍمس أحقمسء أخكالمّ ألهنّ جع خنٍ مغ  .ّمبمش مق
مسب احمُّـي حض هنَّـ احمخنَّـهنىح، إذا جممسن جنِّـاده:٣ج مئيس ّ ألهب،ٌّ ملهئ جعىطئ، احمخي  هنهي

حفهن  .ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم
س جعىطئ:٤ج مسب احمحيمسجن ل جمميهيمش جم سٌّ جنَّـحم ٍ إذا جممسن احقمس حمحيمسجن ّ وإال ،ّ جنمهمكً

َّـاّملهئ جملك اجنمبيط امغ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف احمحي َّـاوحممش حم وجعَّـت ال هنهي  .وحممش وخلحف امغ
مبيس جملك:٥ج ً معحيمشّ وذحم ألن؛ّ امغ حفهنّ  . حطخنَّـق خكجف جم
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     :٦ج
 األحمجيمسظ                      

 
حنخيامغ اجكامغ

 احمحيمي
مست  احممئ

 امغمسء
امغمهَّـن

، معمبلك  جيمسوحطمش مقَّـإاحممهمي ّهب درجعمست جن مهجيمسًةّ  .ً و
هس حض حصمسالت : احمخيمسحطهس إذا أرهنَّـ مض احمُّـي هنخي

اجكاحممهمي واألد  .ّب، وإال ملهئ جن
 .احممهَّـل

اد  .احم
ر  .احممئ
 .احلمبمسة

 .احمحيَّـرة
اجلمسل

 :ّمسحض اإلّاجلىطئ: ٧ج
مش حممي امغهنميىح. ١ ِّـ مضمسحممئ  .احل
ان. ٢ مب مش حممي  .احمجيِّـس مضمسحممئ
مش حممي. ٣ مبمسض مضمسحممئ  .نّاحم
مش حمميهيمهَّـن. ٤  .احمُّـمنهس مضمسحممئ
مست. ٥ مش حمميمئ ِّـ احمحيهن مضمسحممئ  .مق

مسمضىحّأجنمس و هيِّـهن احم المظمش جن احم  : ملهئاحم
مش حممي. ١ اد مضمسحممئ  .نّاحم
مسئ. ٢ مش حممي  .امغمسء مضمسحممئ
مش حممي احممئمسجن. ٣ مست مضمسحممئ  .احممئ



 
 
 
 
 
 
 
 

  اكناكل 
  اهم وااق

يلعيقو بني يملفهىآل أليملصويآل 
إليلعنىيأل أليملعنى  يأل ياللو يملفهىآل عىل مصويقى ألإلإل

 





 
 

ؠؠ ؠ إ ؠ  
رة احمُّـ:ّحطحيَّـم م من احمخن  وحممبيط امغِّـاد ، احلمسؠميمش خكمئَّـ احممهمسحس هبمسّمبمشمنمئّ أن امغجيهئ

م امغمسء امغمسءّ ملمثهب إذا حقهيمههش حمجيىس ،ّجنمئهئمس احمحنخي اخسمئَّـ مسدر إجل ذمنمئ جنجيهئ  هن
 .وجنمهمئمسه

مسدر إجل احمُّـمن خكمئَّـ حقمسع احمميجيىس:صقملعغىم  وخسُّـا هلمسل خكميمسء ، من امغمهمئ امغ
ل مسدر جن خكالجنمست احلحيمبحيمش: األؠ مسدر امغمهمئ إجل: مضهيمهمئاحم ً احمُّـمن حصِّـدا خك  حط ّ

ٍجم هلِّـهنمئمش مسدر إجل احمُّـمن من إ : من جن خكالجنمست احلحيمبحيمش، أيّ ّن امغمهمئ احمُّـي هن
 .يس حم منُّـا احمميجيىسُامغمهمئ احمُّـي و

رة احمُّـمنمئُمن معحيمبحيمش احمخمء احمُّـي هن: واملطلاق م أو احمخن ىطع جنمئ امغجيهئ  ،ّمبمشمئ
دا حض اخلمسرج دائمس حممب جع ن امغخنَّـاق جن ُوال هنحنمفط أن هنخي ً ىطع جنمئ امغً ممئ  مض هلَّـ ،جيهئ

د ن حم وجع رحط احمُّـمنمئُ وجنيس ذحم هن،حض احمُّـمنّ إال ٌال هنخي ىطع جنمئ ؠ ّ جن احمخيلك ،ّمبمشمئ
مبمه مسن،ّاحمهن د حمّ إال ، وجن جنخنمسدهنحي اإلهب مسن ال وجع م اإلهب  ،حض احمُّـمنّ إال ّأن جنجيهئ

د حض اخلمسرج جع مسن: ّوإهبمس امغ ً وال هنحنمفط أهنمنمس ،زهنَّـ ومضخيِّـ وخكهيِّـو إجل آجغِّـ أملِّـاد اإلهب
مب حتحيحيهئمس حض اخلمسرج،ّمبمشّن حمميخيلك جنخنمسدهنىح جغمسرجعأن هنخي ّ ملمثن مضمهىغ امغخنمسدهنىح هن ّ، 

م احممهَّـم م،جن جنجيهئ ٌّ جملكٌ احمُّـي من جنجيهئ د حمّ  .حض احمُّـمنّ إال  ال وجع
فهوموخكجف منُّـا ملـ ع بما هوُنفس: ُا صورةُ أي نفس، ا هنِ ا ِية ا عةّ ن  ِ ا

اء ِمن حقائق األشياء حيحيمشًحق ً أجممسهبهش جن دة حض ّ جع  . حض احمُّـمنًاخلمسرج أم جن
صداقو فهومُما ينطبق: ُا د حض اخلمسرج أو حض  ُ عليه ا جع ّاألخك جن امغ

ءُأو حقيقة ،احمُّـمن ي تِ ا صورةُعَُ ا هنُ منه ا ُية ا فهوم (ّ حيمبحيمش  .)ا مل
ًمبمشجغمسرجع ـ احمخمء ًمبمش جممسهبهش أو ذمنمئّ هي امغخنَّـاق ـ ّ الت خكجف ُ وخسُّـا هل،ّحط هيهش امغمهحي ّ
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ر إجلجنُّـ الت: منهس امغحنهئ الت،ّمبمشّأوحم ٍجنمهحي  .ّهنمش مظمسهبٍ وجنمهحي
جنمس جن أملِّـاد:تىرصفل اضعرضغش ىطخكهش جنجيهئ ٍ إهب إذا اهب ً ٍمبمش جغمسرجعّ  حطحنمفك حض ّ

ال ، وامعَّـةٍمعحيمبحيمش هي جنمهحي ىطع هن م امغمئ ً ملُّـحم امغجيهئ ىطخك جن ،ًمبمسّأوحمّ ّ ألهب اهب
د اخلمسرجع جع ىطخكهش جنمئ جن،ّامغ م جنخنَّـاهلمس واهب جنمس آجغِّـً ملمثذا جعمهميهش ذحم امغجيهئ  ،ًجيهئ

هنُحق ال مظمسهب ىطع جنمهحي م امغمئ ّهي ذحم امغجيهئ ً  .ًمسّ
ل الت امغمئهنحي: وجن منمئمس هبحي التّمبمشّإن امغمهحي م ،ّهنمش مظمسهبٌ من جنمهحي  جن جنجيهئ

د حم،ّاحمخيلك ال، احمُّـي ُ وهلَّـ اهب،حض احمُّـمنّ إال ّ ملمثهب ال وجع مسن جن م اإلهب ًىطع جن جنجيهئ
ًأوالىطع ُاهب َّـاء جن اخلمسرج، وجنمس حض اخلمسرج أجنّ ٌمبمش جعىطئٌرً وامض  حممبيط هنخنَّـق خكميمبهئمس ّ

ل  ل، ملهئ امغمهحي ان امغمهحي ًأوالخكمئ ل: أي،ّ هليش حطمهحيمي خكجف جنمهحي ٍ حس هن ّ  ،ٍ حقمسمضىحّ
م احمخيلك الف جنجيهئ مسن وجنالمعجهمش إجنخيمسن ؠَّـهل ّ ملمثهب،ّمض م اإلهب ال حطمهحي جنجيهئ ّ حم

حفهن م احمخيلك جنمئ،خكجف جم ىطاع جنجيهئ  .ّ مغمس أجنخي اهب
صورة هنيةُفا ُ ا س ّ رة االحق احمُّـي من :أي ، جزٌ مفهومدّمّ   ؠ

مسه ٌحمجيىس م ،ّخصهيَّـّ جن ً جممس مضمبمئمسه حقمسمضحيمس،ّمعحيمبحي ٌّ جعىطئٌجنجيهئ شخص ،ّ ارُوا   ا
مٌ ملهئمئمس حمجيىس.ُهصداق قيا م، وجنخنَّـاقٌ وجنجيهئ مسدر إجل : وامغجيهئ  من امغمهمئ امغ

هييس حمجيىس خصهي مسجنيس خكمئَّـجنمس هن حي احمُّـمن إجل امغمهمئ امغمهِّـوف،َّـّذمن احم  جن  ملخيمس هنمئ
حي إجل جنمهمئ احمميجيىس خكمئَّـ حقمسع االحق،احممئمسر خكمئَّـ حقمسع حمجيجههئمس  وامغمهمئ ، جمُّـحم هنمئ

م ٌّ جملكٌجنجيهئ ىح خكجف امغخنَّـاق اخلمسرجعّ  .ّ هنمئهن
مسرة امغخنمئيش منمي جنمس حض خك ّوجن منمئمس هن هّ ّ هلَّـس  مسخصمش ّ مب أن ،جن جن  إذ هن

ىح أجنِّـ ءٌّ ذمنمئٌهنمئهن   واآلجغِّـ حض،ّ ألن أمعَّـمهمس حض خكمسحس احمُّـمن،ّ جغمسرجعٍ خكجف 
مييش خك خكمسحس اآلجغِّـٍ جنمئهئمس حض خكمسحسٌّ ملخي،اخلمسرج  . خي

صورة هنُوا ُية ا يوانّ ع ا  ٌ مفهومِ 
ّ

وجودةُ وأفراد، تُ وما يدخلُه ا ه َ 
يات سان والفرس ـّمن ا إل منمي أهنمنمس .هُصاديقـ  ِ والطِ  ًوجن منمئمس هن ّ أن :ّ

ّامغِّـاد جن امغخنَّـاق من األخك جن اخلمسرجع حم ،ّ واحمُّـمنمئّ مسن مضحيِّـهنمئمش هل    ّ ملمثهباإلهب



مسمعلك احمخيلك    ٢١٧ ....................................................................................ّجن
م ـ ّجممس حطحيَّـمـ  ٌّ جملكٌجنجيهئ دّ جع د معحيمبحيمش، حض احمُّـمنٌ جن جع  . حض اخلمسرج أملِّـادهً وامغ

صورة هنُوا ُية ا ع ّ  ٌ مفهومالعدم 
ّ

 ُوهو العدمـ  عليه ُ وما ينطبق،
ّ أن احممهَّـم حممبيط حم أي:ّوهلَّـ حطحيَّـم .وهكذا... ُهصداقـ  قيا  ،حض اخلمسرج ٍ جنخنَّـاقّ

م احممهَّـم احمخيلك، جممهَّـم زهنَّـ، ّوإهب ّمس احممهحي هنجيِّـض حم جنخنمسدهنىح هنخنَّـق خكميمبهئمس جنجيهئ
هييس  ....وخكَّـم احم

ُ   
ثال األُعرفُي ِول من ا فهوم:َّـّومن خصهي ،ّ َ أن ا ونّ ونّ جزئيُ قد ي ُا كما ي ً 

ًيا عرف،ّ اُ و ثال ا رة احمُّـمنمئ ، من ا انّمبمشومن احمخن  َصداقّأن ا : مغمهمئ احلمب
ون  ،ّمسحض واإل،َّـّزهنَّـ وخصهي: جن ّحيمبحي احلّملمسجلىطئ ً.اّضافيًا وّحقيقيًا ّ جزئيُي

حقهنمش: جن هل جن األجعمئمسس امغ مسملمش إجل جنمس مل ان، مضمسإل  .ّاحلمب
مك،وخكجف منُّـا هيمك:ّ حط مسحض و،ّ جغمسرجعّمعحيمبحي ّجعىطئ: ّ أن امغخنَّـاق خكجف هل  ،ّإ

د حض خكمسحس احمُّـمن جع  .ّومن احمخيلك امغ
عرف الث منُو رة احمُّـمنمئ ، ا مسل احمخن صداق : مغمهمئ احممهَّـمّمبمشومن جن َأن ا  ال ّ

ونُب وجودةَ أن ي ور ا قائقِ من األ صداق،ّية العيِ وا  ما  هو ُ بل ا
فهومُينطبق را عدميُ عليه ا ن أ ن  ّ و ققً َا ال  ّ  .   األعيانً

ّال خيجي أن امغِّـاد جن األجنِّـ احممهَّـجن هنالن امغ:ّ مسري ،ىغ احم هن احم  جن 
مسع احممئحيمبمنمك،حطمهمسجل حف امغخنمئيش، واجع َّـو أن حض حطمه ّ وهن مسخصمش رمخ اهللا ّ ّ ألن األجنِّـ ،ًجن

ن حم جنخنمسدهنىحّاحممهَّـجن ّ ملمثهب جن ، جن خكَّـم امغميخيمش، وال خصُّـور ملمب، هنهيخي أن هنخي
ر احممهَّـجن دٌّ وحمخي حم معىسّمبمشاألجن جع ر احممهَّـجنّمبمش وجن امغمسمن، جن احم  ّمبمشّ ملمثهنمس جن األجن

هش أجنِّـا مضمسجكال خصمنمسحمخي ًمئهئمس حممب ًً َّ. 
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َؠ ؠؠَْ آ ؠ  ؠ د  
لك مسمعلك احمَّـهلمبحيمشّهنمهَّـ منُّـا احم حفةٌمشمبّ أمهخسمس ٌ وملمب اؠهنالمعمست، جن امغ  ، جم

ل مبمي هبحي  :وحممي
مسن م اإلهب ال ـ ّإن جنجيهئ حتخي خكميمب أن  ملمثذا أردت ،مبمشّجن امغجيمسمنمب احمخيمي ـ ًجن

خي هش حم خصهيٍمض ًأوالّ ملمثجنمس أن حط حم ً،ال وحط ل، ومضمسحمُّـاتّ مسن :  مضمتن حطحي اإلهب
ان هبمسجكىح اءأن ّ وإجنمس ،معمب ًمبمش جممسهبهش جغمسرجعًحط مغخنمسدهنحي حق ًمبمش أو ذمنمئّ مشّ  ، أو جنجيمف

حممئمس ُ ملمثن احممهَّـم احمُّـي ال خي،خف خكمئُاحممهَّـم ال خي: هب هل م احممهَّـم مضمس َّ خف خكمئ من جنجيهئ
ان ٌمن معمسك وخكمئ مسر راجعيس واحلخي مضمهَّـم اإل، حمميهيخنَّـاقٍ  . إجل امغخنمسدهنىحٌجغ

مسل األ ، جممس حض امغ م مضمس من ظ حض احلهي من امغجيهئ  : هنحيمسل حم،ّولملمثذا جممسن امغمي
م احلمسجم خك جنخنمسدهنحي،ّوخضاحلهي األ ظ حض احلهي من امغجيهئ  جممس ، وإذا جممسن امغمي

مسين مسل احم  .ّ احلهي احمحنمسهنيس احمخنمئمسخك: ملمبحيمسل حم،حض امغ
منمي حممئمس ع ّ واحمحنمسهنيس احمخنمئمسخكّوخضاألّ أن احلهي :ّوجن منمئمس هن  هلمبَّـان مغ

رّوخضّ وأن احلخي حض احلهي األ،ّمبمشاحمحيمن م مضمس من جنمهمئٌ جنحيخن دً خكجف امغجيهئ جع  حض ٌ جن
مهَّـ،احمُّـمن مسره معمسجممبمس خكمئهئمسّ وهلَّـ هن  وجممس ال هنهيخي احلخي خكجف ،ًاه إجل جنخنمسدهنحي مضمسخك

م جن دون إمعمنمسر حمجيجه احلمسجم خكمئ مسره جنمهمئ جمميمبمس،امغجيهئ ً مضمسخك ّ ُّـحم احلخي  ملخي،ً
مضمثمعمنمسر ّ إال ّ ملمثن امغخنَّـاق ال هنهيخي إمعمنمسره حمخي إلخي خكميمب،خكجف امغخنَّـاق

جن احلمسجم خكمئ  .جنجيهئ
ع ٍملمثهب إذا أردت أن حتخي خكجف جن خيهي حطمسرةّ جنً مل ن خكجف جنجيهئ  ، هنخي

جن ن خكجف جنخنَّـاهل جن جغالل جنجيهئ ع جنخنَّـاق،وأجغِّـى هنخي مٌ ملهئمئمس حمميهي  ٌ وجنجيهئ
ىح خكجف امغخنَّـاق م خكٍ معمسكٌ وحمجيىس،هنمئهن د احمميجيجه، امغجيهئ جع ّ وهلَّـ حطحيَّـم أن احم ّ ٍ معمسك ّ
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د احمُّـمنمئ جع د احمُّـمنمئ،ّخك احم جع د اخلمسرجعّ واحم جع ّ معمسك خك احم ملمثذا أردت . ٍ

حم مسن مضحي م اإلهب مسن جملك: أن حتخي خكجف جنجيهئ ّ ملمثن احمخيمي،ّاإلهب  حمميهيمهمئ ٌ وؠيشّمبمشّ
هش وؠجيمس حمميهيخنَّـاق اخلمسرجع د حض احمُّـمن وحممب جع ّامغ جعَّـ حض اخلمسرج،ً ّإال   إذ ال هن

حفهن ّحيمبحي احلّاجلىطئ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم  ملمثذا أردت أن حتخي خكجف ،احمُّـي هنهي
خيّمبمشامغخنمسدهنىح اخلمسرجع ل، جممسحممن، جنمسٍ مض مسن:  حطحي ٍجم إهب مسمعّ  ّ ملمثن، 

ٍ حمخي ملِّـدٌ ؠجيمشمسمع مسنّ ل، جن أملِّـاد اإلهب مسمعٌزهنَّـ: ً ومضَّـال جن أن حطحي  ، 
مسمعٌوخكهيِّـ مسمعٌ ومضخيِّـ،و  م،ِّـادومنخيُّـا إجل آجغِّـ األمل.. .  ٍّ جملكٍ حطمتجح مضهيجيهئ ّ 

مش احمخيميّمبمشخكجف هب احمحيمن ـ وحتهيمي خكجف األملِّـاد جع م دحممبال  ـ ّمبمشّ امغ ًاحم جممسن امغجيهئ
مسل،خكميمبهئمس مسن حض امغ مسن مضمسحلهي احمحنمسهنيس:  وهنحيمسل حمإلهب  .اإلهب

ؠ ؠ إ ؠّءؠ ؠ   
 ،ع مهمس وؠجيمسن حمميهيهن واحلهي احمحنمسهنيس احمميُّـّوخضاحمجيِّـق مضمك احلهي األ

ّ األوخض واحمحنمسهنيس احمخنمئمسخكّومضمك احلهي احمُّـاجح هيهن احمميُّـَّ  حض ّ أهب: مهمس وؠجيمسن حممي
ل هي َّاحلهي األوخض هنحيَّـم احلهي خكجف امغ ل،َّ حي ال ـ  مل مسن مضمسحلهي األوخض :  ـ ًجن َّاإلهب

ل،ّجملك مسن جملك مضمسحلهي األ:  وال حطحي مسن مضمسحلهي احمحنمسهنيس جعىطئ،ّوخضّاإلهب ؛ ّ مض اإلهب
عٌ وؠيشّوخضهي األّوذحم ألن احل مسن حض احلهي ، حمميهي  وامغِّـاد جن اإلهب
 . جنخنمسدهنحي وأملِّـادهّاحمحنمسهنيس احمخنمئمسخك

هي األ: واحلمسؠ  :مسنإجكالهل واحلهي احمحنمسهنيس ّوخضحممي
ع.١  . جنمس جممسهبمس وؠجيمك حمميهي
هي.٢  . جنمس جممسهبمس وؠجيمك حممي

مبمتجح مضمبمسهب حض ّأجنمس  و، حض امغحيمسمّولّوذجمِّـ امغخنمئيش امغمهمئ األ مسين مل لك امغمهمئ احم مض
مش جعىطه منمئمس،ّاحمخيميمبمست اخلهي ل، وهب يض ،امغِّـاد جن احلهي احلخي:  ملمئحي  ومن جممس هنحي

مّاالحت ل حض امغجيهئ هي ع وامغ هئمش،مسد مضمك امغ يض امغٰهمسهنِّـة مضمبمئهئمس مض  جن ٍ جمُّـحم هنحي
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ان: هب،اجلهئمست مسن معمب ان ، هبمسجكىحٌ اإلهب م احلمب مسن من مضمهمبمئ جنجيهئ م اإلهب ّ ملمثن جنجيهئ
مسن حصهي:  أي، مضمبمئهئمس مضمسإلمثمسلّأن امغٰهمسهنِّـةّ إال ،احممئمسجكىح م اإلهب ان ،جنجيهئ م احلمب  وجنجيهئ

هي احلهي احمُّـاجح،ّاحممئمسجكىح جنجيخن ع جن احلهي هن ّ ومنُّـا احممئ  .ّوخض األّ
ل مضمسمغخنَّـاقّ ملهئ االحتّاحلهي احمحنمسهنيس احمخنمئمسخكّأجنمس و هي ع وامغ  ،مسد مضمك امغ

م حممئمس،وامغٰهمسهنِّـة مضمبمئهئمس مضمسمغجيهئ مسمع:  هب هل مسن  م إ،اإلهب مسن خلحف ّ ملمثن جنجيهئ هب
مسمع م  مسنّ إال ،جنجيهئ ّأن جم جنمس ؠَّـق خكميمب اإلهب  . ؠَّـق خكميمب احممنمسمع،ّ

 ّوخض األّ ومضمك احلهي احمُّـاجح، واحلهي احمحنمسهنيس حض امغحيمسمّوخض مضمك احلهي األٌملجيِّـق
لك خكمئهئمسّواحمحنمسهنيس احمخنمئمسخك  . احمميُّـهن هنمتجح احم

ههلمسل ّ هلَّـس  ءَإذا حكمت: ّ ونٍ   م، قد ي م ُ نظرُ  ك  ا
فهوم وحدًصورا مق م .هَ ا د احمُّـمنمئ:امغِّـاد جن امغجيهئ جع اهليس ّ احم  احلمسجم خك احم

م  ـ جممس ذجمِّـهبمس ـ ّاخلمسرجع ونملمثذا أردت أن حتخي خكجف امغجيهئ قصودَبأن ي   َ هو ا
م سان: كما تقول،ا  .ٌ ناطقٌحيوان: ُاإل

مس مب مسل وإن جممسن ؠ ًمنُّـا امغ منّ إال ْ هس احم ّأهب هلَّـ هن ع مضمسحلهي ّ ألن ا،ّ مغ
خكمس مضمسحلهي احمحنمسهنيسّوخض األّاحمُّـاجح ن جن ل،ً هنهيخي أن هنخي : ّ ملخيمس هنخنمي أن حطحي

مسن مضمسحلهي األ انّوخضاإلهب م، هبمسجكىحٌ معمب ل، وحطِّـهنَّـ امغجيهئ : ّ جمُّـحم هنخنمي أن حطحي
ان مسن مضمسحلهي احمحنمسهنيس معمب مسن ، وحطِّـهنَّـ امغخنمسدهنىح، هبمسجكىحٌاإلهب ّ وذحم ألن اإلهب

مس:، أيّوخضمضمسحلهي األ م اإلهب ان جنجيهئ مسن مضمسحلهي ٌن معمب  هبمسجكىح، وجمُّـحم اإلهب
انـ  جنخنمسدهنحي : أي ـاحمحنمسئيس جنمس ّ هبمسجكىح، إذن ملحيَّـ احتٌمعمب مسن جنجيهئ ًَّـ معخي اإلهب

ى احلهي احمُّـي من هلمبَّـ ٌوجنخنَّـاهلمس خكجف جن ع، وامغخنمئيشً هّ حمميهي ّ هلَّـس  حض  ّ
جن ال جنخنَّـاهل  د مضمسحلخي من جنجيهئ ع ملمبمس حم جممسن امغحيخن جنمهِّـض مضمبمسن معمسل امغ

هليس ا مش ّمعمبلك هن مب ع ومضمك هب م امغ مش احلخي خكجف جنجيهئ مب ًحمهنمسحمهس أن جيَّـ ملِّـهلمس مضمك هب
مسل ال إلحيىح مقمبئمس جن ذحم خكجف ؠ وجممسحم ، ملمبمس منُّـا امغ ّاحلخي خكجف جنخنَّـاهل ً ّ. 

هس حمميهيحيمسم من أن هنحيمسل مسل األهب مسن مضمسحلهي األ: وامغ  :ّ جملك، أيّوخضاإلهب
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مسن ال هنهي م اإلهب م أن جنجيهئ مسن، وجن امغمهمي م اإلهب مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف ّجنجيهئ

، ومن جملك حفهن  .ّجم
مسن مضمسحلهي احمحنمسئيس جعىطئ: وأن هنحيمسل مسن، جمىطهنَّـ، :، أيّاإلهب  جنخنَّـاق اإلهب

ّ، وجغمسحمَّـ، ملمثن جمالوخكهيِّـو
حفهن ً   مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم  .ّجعىطئ  ملهئ،جن منهتالء هنهي

ّمظ إن ر َّ مسل امغُّـجم ًأوال امغ ً ال هنخنميمي حجمبىطا مضمك احلهيميمك احمميُّـهن مهمس هلمبَّـان ّ ّ
ع، جم هيمبمبىط مضمك احلهيميمك احمميُّـهن مهمس هلمبَّـان حمميهي مس خكِّـملهش، وجمُّـحم ال هنخنميمي حممي

ل، وال احلهيميمك احمميُّـهن مهمس هلمبَّـ هي ، ومنُّـا جنمس هنهيخي مضمبمسهب جن ّمبمش حمميحيمنانحمميهي
مسخض  :جغالل احم

مسن مضمسحلهي األ ان هبمسجكىح     ّوخضاإلهب  معمب
مسن مضمسحلهي احمحنمسئيس اإل ان هبمسجكىح    هب  معمب

ان هبمسجكىح  مسن معمب  ّوخضمضمسحلهي احمُّـاجح األ    اإلهب
مسل احمُّـي ذجمِّـهبمسه الف امغ  :مض

مسن مضمسحلهي األ  ّجملك     ّوخضاإلهب
مسن مضمسحلهي احمحنمسئيس احمخنمئمسخك  ّجعىطئ   ّاإلهب

مسن حممبيط مضخيلك ىطئ.. .ّوخض األّمضمسحلهي احمُّـاجح    ّاإلهب مهمس وحممبيط مض ّجك ً 
مسن جملك   ّمضمسحلهي احمحنمسئيس احمخنمئمسخك    ّاإلهب

ئذُفيقال سان حي إل سان: ٍ  مل األُاإل عٌيشملمسحلهي منمئمس وؠ .ّو با  . حمميهي
ُوقد يتعدى نظر م إ أبعدّ كَك  ا مضمتن ال حطِّـهنَّـ أن حتخي خكجف  ، من ذ

م وحطمئجهِّـ إحممب هبجهِّـة حيالحمًامغجيهئ ًمبمش آحمً مض حطمئجهِّـ إحممب هبجهِّـة،ّمبمش احق خي جن جغالحم خكجف ّ  حم
فهومَ إ ما وراءُفتنظر ،امغخنمسدهنىح فهومَ بأن تالحظ، ا جعلَ ا  صداقهًه حاكيا َ 

ال عليه   .ًود
هب جغمسرجعمب،ّحممبيط امغِّـاد جن امغخنَّـاق احمجيِّـد اخلمسرجع ّ مض امغِّـاد األخك جن جم  ،ًمسّ
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مبّأو ذمنمئمب ّمس وملِّـ مئمسه،ًمسً سان: كما تقول ،ّ جممس و سان أو ٌ ضاحكُاإل   ُاإل
مسن خ خي خكجف أملِّـاد اإلهب ش ،مل سانُف ه و ِ أفرادِ إ أشخاصِ بمفهوم اإل

قصودة مُا س ،  ا الول م وجعلُحظة  فهوم  ا وضو إالُ ا ّه  ً 
ِلتوصل

م  األفرادّ ّ إال إذ ال هنهيخي إمعمنمسر امغخنمسدهنىح واحلخي خكميمبهئمس ؛ إ ا
م، جنمس من احلمسجم خكمئهئمسمضمثمعمنمسر فهوم . ومن امغجيهئ س ا ُف ئذّ صداق،ًعنوانا ٍ حي  ُ وا

سانًناَمعنو ذا اإل قال  سان: ِ و شاُاإل مل ا   .عئ با
فرقة نِوألجل ا ظر   . اآلتيةَ األمثلةُ نالحظ، ب ا

مئمسهلىغ أل هئمسملهش واحم ميمش احم مب جن منُّـه األجن َّـهلمبىح ّولّهلَّـ هن  ومنميمش، وحمَّـى احم
هش جمُّـحم منمي أهنمس حممب ّهن ّ. 

حاة.١ ض، عنهُُ ال ُالفعل: ُ إذا قال ا ُ فقد يع رأيئ عليهم  بادُ  ، ا
م م إخبارُهذا القول: فيقال  ون ال ،ن الفعل عٌ من ُُ فكيف تقو وجن   عنه؟َ

ن مضخمء مسر أن هنخي م أهب ال هنحنمفط حض اإلجغ ٍامغمهمي جحّ ن مضخمء،ّ مظ  ،ّ حقميٍ مض هلَّـ هنخي
ل خك احمجيمه مضمتهب ال خي ُملمسحمحي مسر،خف خكمئّ مسر ؛ هنميىطم جنمئ اإلجغ  واجلهييس مضمك حقميهس اإلجغ

حط  . مضمك احممئحيمبمنمك ومن خصمسلٌ مثيس،ومظ
اب رمخ اهللا ّوأملمسد امغخنمئيش جنِّـادهبمس جن احمجيمه احمُّـي معخي خكميمب مضمهَّـم : حض اجل

مسر م احمجيمه: أي،ّوخض ال احمجيمه مضمسحلهي األ، احمجيمه مضمسحلهي احمحنمسهنيس:اإلجغ ّ ملمثن ، جنجيهئ
جن مضمسحلهي األ  .خف خكمئُ ال خيّوخضجنجيهئ

مسرة م احلمسجم خكمئهئمس:  أجغِّـىٍمضمه  ،معخيهيمئمس خكجف جنخنمسدهنىح احمجيمه جن جغالل امغجيهئ
م مضمس من خي خكجف امغجيهئ ل مل،وحس هب هي مئمس امغ . جلهيمبيس أملِّـاد احمجيمه )خف خكمئُال خي( متمظ

 :رمخ اهللا ّوحمُّـا هلمسل امغخنمئيش
واب ي وقع: وا َإن ا ِية  القضّ وضو  القض،ًا عنهَُ ّ  ُ هو مفهومّيةً و

ميهس ،ً ومن حممبيط ملمهال مض احق،ومن احمجيمسء واحممهمك واحمالم ،الفعل  ملمبهيخي أن حط
 . جنمئ وحتخي خكجف أملِّـادهّمبمشاحمجيمهمي
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مو س ا ن ل ً عنوانا وحاكيا َعلُبل ج ّوخضمضمسحلهي األ ٌ  بما هو مفهومُل ً

صاديقه وآلة الحظتهاًعن  م،  قيقةُ وا ًأوال   ا لمصاديقٌراجع ومضمسحمُّـات ّ  ، 
ب:و بَ  م أن احلَّـث خكجف وزن  .ُ و حفةٌ حم أملِّـاد)َجيمهَ هنََمهَمل(ّوجن امغمهمي .  جم

ل أن هنهتجغُّـ جم ٍ ملِّـدملهي خلحف امغمهحي ّ ملالمضَّـ جن أن ،خف خكمئُال خي:  وهنحيمسل، خكجف معَّـةّ
م ن حمميجيمه جنجيهئ ٌّ جملكٌهنخي ّ حمخي اإلمقخيمسل مضمسق حس إل، إلخي خكميمبّ ٍ َرضبّ ملمثن ،ّ َ ٌ ملمهَ ْ ِ، 

ًأوالملمبحيمسل ملمب جنمس هلمب  ُجن أهب ال خي: ّ مسر،خف خكمئّ ؟ُ ملخيمبيش ال خيٌ ومنُّـا إجغ  خف خكمئ
م احمجيمه ّمبمشًخكمس حض احمحيمنّملمثن احمجيمه احمُّـي وهليس جن، ّوجيمسب خكمئ مضمس حطحيَّـم  من جنجيهئ

مُفالفعل .ّاخلمسرجعٍ مضمس من معمسك خك امغخنَّـاق ّوخضمضمسحلهي األ ي  هذا ا  ُ ا
شايعُ هو الفعل،ًحقيقة مل ا مسرة. جنخنَّـاق احمجيمه:أي ، با احمجيمه :  أجغِّـى هنحيمسلٍ ومضمه

ّوخضمضمسحلهي األ جن:أي( ّ ، واحمجيمه مضمسحلهي احمحنمسئيس ُ خي) جنجيهئ  ، جممتجم؛ جنخنَّـاهل:أي(خف خكمئ
ب ْ وهنميمههس، وجم،و الف جعهئمش احلهيُ ال خي)ُ ، ملال حطمئمسهلىغ جنيس اجغ  .خف خكمئ

نط.٢ ذا قال ا ز:  و نُ صدقُ يمتنعا :  فيقال ،ُضَ فقد يعه  كث
ز نُ يصدقا ىطئ .  كث ّملمثن زهنَّـا حممبيط مض ً  وجمُّـا مضخيِّـ وجغمسحمَّـ إجل آجغِّـ ّ

ٍ إذ هنخنَّـق خكجف جم وامعَّـ،األملِّـاد مسنّ ٌ جنمئهئ أهب إهب مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف ،ّ  ملال هنهي
ِّـة ّإن اجلىطئ:  ملخيمبيش هنحيمسل،احمخي ؟ّ حفهن مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف جم   هنهي

اب م اجلىطئ: واجل مّوخض مضمسحلهي األّ ألهب،ّوخض مضمسحلهي األّحممبيط امغِّـاد جنجيهئ  ٌ جنجيهئ
ٌّجملك ِّـ جن وامعَّـّ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف أجم  . مضمسحلهي احمحنمسهنيسّ مض امغِّـاد جنمئ اجلىطئ، ال هنهي

مّوخض مضمسحلهي األّوخكجف منُّـا ملمسجلىطئ  جنخنمسدهنىح : أي، ومضمسحلهي احمحنمسهنيس،ّ جملكٌ جنجيهئ
نّاجلىطئ  .ّمبمشجعىطئّ إال ، ال حطخي

مس حض جمالم امغخنمئيشّورمض مهىغ أن مظهيمش هتمسمل من احم ّمس هن ً ّّ ّخكمئَّـ حطمهِّـ حمحلوط   رمخ اهللاّ
مب ان حطمئ مئمسهلىغ حتهش خكمئ ل،احم  ّاجلىطئ ّوخض مضمسحلهي األ: أيّ جعىطئّاجلىطئ:  معمبلك هنحي

ىطئ حم،ّ مضمسحلهي احمحنمسهنيس احمخنمئمسخك: أيّحممبيط مض  ّ اجلىطئ: ملخيمبيش هنهيخي اجلهييس مضمك هل
مئمسهلىغّ ومضمسحلهي احمحنمسئيس جعىطئ،ّ جملكّوخضمضمسحلهي األ وط احم حم حض   ّاجلىطئ: ؟ ومضمك هل
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ىطئ،ّ احمُّـاجحّوخض مضمسحلهي األٌّجعىطئ  ؟ّ مضمسحلهي احمحنمسهنيس احمخنمئمسخكٍّ وحممبيط مض
اب مك: واجل ّأن اجلىطئ: ّألهب ذجمِّـ حض امغحيمسم ،ال هتمسملهش حض احم  ّوخض مضمسحلهي األّ

ّأن اجلىطئ:  وذجمِّـ منمئمسك،ّجملك  إذ احلهي ؛ مضمبمئهئمسٌ وملِّـق،ّ احمُّـاجحّوخض مضمسحلهي األٌّ جعىطئّ
عٌ حض امغحيمسم هلمبَّـّوخضاأل هيٌ ومنمئمسك هلمبَّـ، حمميهي  . حممي

ر امغمئهنحيمب: ومضمسجلهيميمش ّإن مثهئ مئمسهلىغّ ا ومعَّـة احلهي حض احم ا،مك مغمس امقمفجك :  وهلمسحم
ٌّ جملكّ واجلىطئ،ّ احمُّـاجحّوخض مضمسحلهي األٌّ جعىطئّاجلىطئ  ،ّ مضمسحلهي احمحنمسهنيس احمخنمئمسخكّ

ع ا احلهيميمك هلمبَّـهن حض احلهي ال هلمبَّـهن حض امغ  وحس ،ّ وخسُّـا هب خكميمب منمئمسك،جعمهمي
ع،ّهنمئ خكميمب منمئمس هبمس وؠجيمك حمميهي هث احمحيمسخكَّـة ملمبهئمس أن هنخي مسر أن جنحي  .ّ مضمسخك

كتاب َألن هذا ا ك، جز و، جزٌدّم و، جزّ  : فكيف قلتم، جزُةّ و
ن؟ُ صدقُيمتنع   ه  كث

واب زُمفهوم: وا ز:أي( ّ ا مل األ ا : )ّو با
ّ

 :ومنُّـا جنمهمئمسه . ال جز،
هيٌ هلمبَّـّوخضّأن احلهي األ ع وحممبيط هلمبَّـا حممي نُفيصدق ،ً حمميهي ن ،  كث ّ ول

زَة حقيق:أي(ه َصداق مسبٍو ومضخيِّـٍ وخكهيِّـٍوجنخنمسدهنحي جمىطهنَّـ )ّ ا  ُيمتنع ، ومنُّـا احمخي
كثُصدق م،ه  ا لجزُ فهذا ا شايعّ باالمتناع  مل ا لجز،ِ با مل ّ ال   با

ي هو ّواأل  ا
ّ

. 
حممئمس ِّـة معخيّاجلىطئ: ملحي مئيس ؠَّـهل خكجف احمخي  ، خكجف جنخنمسدهنحي مضمسحلهي احمحنمسهنيسٌ هنهي

ٌّ ملهئ جملكّوخضأل مضمسحلهي اّاجلىطئّأجنمس و ِّـةّ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف احمخي  . ال هنهي
ذا قال األصو.٣ لفظ: ّ و جملُا ن غ: ُ ا عِ ظاهرَما    ُضَُع فقد ي ا

رأيئباد جمل:  ُ فيقال، ا ن ا عِ ظاهرَ غُإذا  فَ فكيف جاز، ا  ،هُ تعر
ف عر ونُوا ن ظاهرا معناه؟ّ إال ُ ال ي   ًا 

هي مضمسحلهي احمحنمسهنيس: وابوا هي مضمسحلهي ّأجنمس  و،جنخنَّـاهل: امغِّـاد جن امغ امغ
جملُمفهوم ملـ، ملهئ حكمسمنِّـ امغمهمئّوخضاأل جمل:أي( ِ ا ملَ ا  ُ ظاهرٌمب) ّو األِ با
ع صداق،ا ن  َ ل جمل:أي(ه ّ شايعَ ا مل ا ك،ِ با ش لفظ ا جردِ  ِ ا  عن ّ
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نة عِ ظاهرُ غ)القر فو.  ا عر لمجملُهذا ا شايعِ  مل ا  ومنُّـا جنمس هنهيخي . با

مسحممبمش مسرة احم مبخن مضمسحممه  :حطمي
هي مضمسحلهي األ ز حطمهِّـهنجيّوخضامغ مسخض جي  . حكمسمنِّـ، ومضمسحم

ز حطمهِّـهنجي هي مضمسحلهي احمحنمسئيس خلحف حكمسمنِّـ، ملال جي  .امغ
  ءت

و قال القائل.١ رف ال :   ض عليه عنهَُا ت عنه؟ : فاع ّ أنه كيف أخ

يب؟فبم   اذا 
ض  قول القائل.٢ و اع ت عنه اآلن عنهَُالعدم ال :    ،ّ أنه قد أخ

واب؟   فما ا
نط.٣ ض  ا و اع م: ّ بأنه كيف تقولّ  ٌإن ا  صدق  تامّ تمل ا  

كذب ك وا ذا اا وقو وضو  صدق ٌ فهو مفرد،ً جعلته  تمل ا  ال 
كذب   ؟وا

فس .٤ ك صاحب علم ا م: و قال  شابه  جمل : ّ وقال األصو،ا ا
نط،مب ز ّ وقال ا  ّا

ّ
وجود و ٍا غ  ارجّ مهم  با ّ فبماذا تف 

هافت الظاهر؟ تفع هذا ا   ل
و قال القائل.٥ علول متضا:    ًف يوجدان معايّو متضا. فانيّالعلة وا
تجوهذا علول يوجدان معا: ي ً أن العلة وا ّ يجة غلط. ّ ّ ألن العلة ، باطلٌوهذه ا ّ

ورة متقدمة ٌبا علولّ غالطة؟ٍ بيانّ فبأي،  ا شف هذه ا    ت
و قال تأخر متضا،فانياألب واالبن متضا: ومثله  تقدم وا ّ أو ا ّفان، و يّ

  ً.ف يوجدان معايمتضا

إؠ  
، ُ خيّوخض األ احلِّـف مضمسحلهي:١ج م احلِّـف احق ، وذحم ألن جنجيهئ ّخف خكمئ
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 .خف خكمئُواالحق خي
، ُاحلِّـف مضمسحلهي احمحنمسهنيس ال خي ، :  جنخنَّـاق احلِّـف جن:جنمهمئمسهخف خكمئ حض، جن

 .احمهي.. .إجل
، أيُ خيّوخض احممهَّـم مضمسحلهي األ:٢ج م احممهَّـم، احممهَّـم مضمسحلهي :خف خكمئ  جنجيهئ

، أيُاحمحنمسهنيس ال خي  . جنخنَّـاق احممهَّـم:خف خكمئ
اخلخف و ، وؠجي مضمسحمخنَّـق أو احمخيُّـبّ ال هنخنميٌ جنجيِّـدّوخض مضمسحلهي األ اخلخف:٣ج

 .ملال حطمئمسهلىغ.  وؠجي مضمسحمخنَّـق أو احمخيُّـبّ هنخنميٌهسّمضمسحلهي احمحنمسئيس جنِّـجم
حنمسمض مضمسحلهي األ:٤ج خيّوخض امغ ، مضمبمئمس مضمسحلهي احمحنمسهنيس حممبيط مضهي  : أي، خصخي

حنمسمض خصخي م امغ ، وٌجنجيهئ حنمسمض حنمسمضّأجنمس  خلحف جن  . خلحف خصخيٌجنخنَّـاهل ملهي
جن:أي ـ ّوخض مضمسحلهي األّىطئاجل مئيس ملِّـض ؠَّـهل ّجملك ـ  جنجيهئ ، معمبلك ال هنهي

حف، ملىطهنَّـ  .احمهي.. .ّ، ومنُّـا امغخيمسن جعىطئّ، ومنُّـا احمجيِّـس جعىطئّ جعىطئٌخكجف جم
  ً زهنَّـا ّنإ، معمبلك ّ حممبيط احمخيلكٌّجعىطئ ـ  جنخنَّـاهل:أي ـ  مضمسحلهي احمحنمسئيسّواجلىطئ

ىطئٌومن جنخنَّـاقـ  ن ـّ حممي  .ًمسّجعىطئمبّ إال  ال هنخي
اهب:أي ـ ّوخضحلهي األ مضمسّاحمخيلك جن وخكمئ د ـ  جنجيهئ جع  . حض اخلمسرجٍخلحف جن

د ـ  جنخنَّـاهل:أي ـ  مضمسحلهي احمحنمسئيسّاحمخيلكّأجنمس و جع ده حض ٌجن  حض اخلمسرج، ووجع
جعَّـ احمخيلكّاخلمسرج إجن ، أو هن د أملِّـاده وجنخنمسدهنحي جع مش: أي، حض اخلمسرجّمس مض  ٍ حض جنِّـحط

مش مش مغِّـحط مبلك حطمهَّـ جغمسرجعمس مضمسحممئ ٍجن جنِّـاحطهس احمُّـمن مض ً حممئمس أجغِّـىُّ  :، وذحم جمحي
ع مضمسحلهي احمحنمسئيس( مسن هب مسن جن:، أي)اإلهب ع، ٌَّـّ اإلهب دا جنيس احممئ ً جنخنَّـاهلمس ووجع ً

مش مسن حض جنِّـحط ع حض أجغِّـى، األوجل جغمسرج، جن احمُّـمنٍواإلهب مسهبمبمشٌ واحممئ مش إجل احم  . مضمسحممئ
ل مضمسحلهي األّ احممهمي:٥ج منمسئجيمسن ملهئمس جنمهّوخضمش وامغمهمي مش ّمس احممهميّ وأجن،مسن جن

ل مضمسحلهي احمحنمس ، مض منمئمسك حطحيَّـمملئيس وامغمهمي ٌميمبيط أجنِّـمهمس جمُّـحم  . مضمبمئهئمسٌِّـّ وحطمتجغّ
مش حمألب واالمض مس ّوخضً ملهئمس جنمهمس مضمسحلهي األ،وجمُّـحم األجنِّـ مضمسحممئ ، مضمبمئمس حممب

 . ملال هتمسملهش،جمُّـحم مضمسحلهي احمحنمسئيس



 
 
 
 
 
 
 
 

 اا  
را ُا  

ّألور متنندية 
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ّ رأ  
 :ًسص األربع شضخط أدورا ضسن شرشط خبل اخضثول يف بحص اخس

ّ اخسسص األربع إشحم تتدور بح اثرسودح اخززسح حرظ:النقطة األوىل ّ ّ وأدش ،ّ
ٍح حشخسسبص بسسسحم اختبشضن داإلحم خشخسسبص بح زضضّبح اثرسودح اجلطإلس إذا ّأدش .  وجسطوً

ٍشسبسش درسودش خزسش إح درسوم ً  اخذسوم واخلدوص  حرض تزون اخسسبص بسسسحم،ّ ثطإليًّ
ٍ وإذا شسبسش درسودش خزسش إح درسوم،اثذزق خشإلشسشن وزضض ً ال خحًّ ش ضزون ّ حشد، آثطّ

ش تزون ّ وإد،ّ وإدش تزون شسبص اخذسوم واخلدوص اثذزق،بسسسحم شسبص اختسشوي
 .ّ وإدش تزون شسبص اختبشضن،شسبص اخذسوم واخلدوص دن وثه

  ضسزنخزي ،ًّش وخسط اجترطاإلسٌّ األربع جرحّ إن احلخ يف اخسسص: الثانيةالنقطة
 يف خسسح ال تشخص جمحم ومهش ّسص جج شحو ثخ اثشص، ثشدسصٍاخرول بشضشحص شسبص

 ،ش توثض يف دوضوعّ حشد، إن وثضت يف اخلشرجّسصّ بشجتبشر أن اثشص، واخذطضاجلوصط
 ،اخسرط:  بخالف ترسسم اجلوصط إح هلسص أخسشم،ش توثض ال يف دوضوعّوإد

 وخضا ،ّ إذ احلخ يف صضه األخسشم اجترطاإلي، واخدورة،ّ واثشدة، واجلسم،واخذرل
 .اخض.. .ّترسسم اخذطض إح اخزم واخزسف واألضن واثتى واخوضع واإلضشحص

ٍحم ذخطشش ثخصش بشألربع خضحع دش خض ضتوصم دن إضشحص شسبصّوإش  وصي ، ثشدسصّ
 .خحم جسشملدن وثه،  ّألثط وا ّ األجمَ بح شرسيضّشسبص اختبشضن اجلطإلي

 ،ّن اخزرظ إذا خسط إح أخرشظأ: ّولً ذخطشش جشبرش يف اخبشب األ:النقطة الثالثة
ٍ وإدش ضزون خل واثض، وصي اثجادحص، واثضً ثذسىًش تزون األخرشظ دوضوجصّحشد ّ ّ 

ًدسسش دوضوجش ثذسى  . وصي األخرشظ اثتبشضسص بحسص اثرسوم، بهال خمتطً
  

 .، دن اثتن ثسص صضا اخزتشب٢٤٦يف ص) ١(
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مش حض احمحي األوال حصمسل حم م أمعَّـ احمميجيجهمك ،ّولميمئ ّ ألن جنمس ؠَّـق خكميمب جنجيهئ
مسرة م جنِّـادمل اآلجغِّـ، ومضمه ن : أجغِّـىٍامغمفادملمك هنخنَّـق خكميمب جنجيهئ مش إهبمس حطخي ّ احممئ

دة مش احمخمء إجل هبجيٌمضمك جكِّـملمك ومن جنجيحي ى احممفادف، إذ من جن هب  . خكجف جن
جعَّـّوإهب مسهنمئمش حض أهب من هن لك حض األحمجيمسظ امغ  مضمك ٌ جنهنميىحٌ حطَّـاجغّمس وهليس احم

جعَّـ حطَّـاجغمامغخنمسدهنىح، أ   جن جمميمبهئمس؟م جن أمعَّـ احمهنِّـملمك، أٌّ جعىطئٌ ال؟ ومن هن
مبمي ذحم ٍإن جم وامعَّـ: حط ّ عّ م جن هس امغجيهئ مسهنمئمش مض  ٌ جن األحمجيمسظ امغ

حممئمس ـ ّجممس حطحيَّـم ـ ّ خيخنًمغمهمئ ميمك أمضمبىغ: هب هل ميمك حمجيىس،احم ٌ ملمثن احم ً معمسك خك جنمهمئّ ٍ 
ٍجنمهمك ً وجمُّـحم حمجيىس أمضمبىغ معمسك خك جنمهمئ،مسرج حم جنخنمسدهنىح حض اخلّ ٍ جنمهمكٍ  حم ّ

ٍ وجم وامعَّـ،جنخنمسدهنىح حض اخلمسرج مسهنّ جغِّـ جن معمبلك حطمهَّـد امغمهمئٌ جنمئهئمس جن  .ّ حم
مسهن جن معمبلك  هس األرمضيس من احم لك احممئ مسهن حض مض د جن احم ّحمخي امغحيخن

مسالت،امغخنَّـاق  :  أرمضمهمشٍ ومن ال خيمي جن أمعَّـ امع
ن حطَّـاجغأن ّ إجنمس .١ مسوي،امغخنمسدهنىحً جنهنميحيمس مضمك ٌهنخي مش احم  .  ومن هب
ن حطَّـاجغ.٢ ٌ وإجنمس أن ال هنخي مسهن،ً مضمبمئهئمس جنهنميحيمسّ مش احم  . ومن هب
ن حطَّـاجغ.٣ ٌ وإجنمس أن هنخي م ، جن أمعَّـ احمهنِّـملمكٌّ جعىطئّ مش احممههي  ومن هب

ص امغهنميىح  .واخلخن
ن حطَّـاجغّوإجن .٤ ص، جن احمهنِّـملمكٌّ جعىطئٌمس أن هنخي م واخلخن مش احممههي   ومن هب

  .جن وجع
مسخكهئمس حض امغخنَّـاق وخكَّـجن  ملمسحممئ،وخكجف منُّـا هس اجع مسهنمئمش مض هس مضمك امغمهمسين امغ

مسوي: أرمضيس مش احم ص امغهنميىح،هب م واخلخن ص جن ، واحممههي م واخلخن  واحممههي
مسهن،وجع  . واحم

مس: َّ امغالمعىس جن جغالل جنمس حطحيَّـم:اضغعظق اضمابظق مسهن ؠمسر هل ًأن احم ّ جنيس أهب ،ّ
مسهن هس األرمضيس من احم مس، معمبلك إن جنحي احممئ ّجممسن جنحي جنمك احمخيميمبمك، ً ّ مضمك امغجيهئ

هيمش احمخمء إجل هبجي وإجل خلحفه، ومن خصمسل، وذحم ألهب ّ هنخنحف احمخمء ّومنُّـا الزجن هل



مسمعلك احمخيلك    ٢٣١ ....................................................................................ّجن
، ومن خصمسل مبمس حممئجي  .ًهل

هن مهَّـدة ال مضمتس مضمهِّـض امغ ازم امغ مبمسن منُّـه احممي ّوحم مسخضّ  :يغ احم
مسهن  احم

 
مسو        ص جنهنميىح        ٍ     جن م وجغخن م وجغ             خكهي ص جن وجعخكهي مسهن              خن  حط

مسهنّأجنمس  هس األرمضيس إهب،امغحي ومن احم ّ ملميمس خكميهيهش أن احممئ ن مضمك امغجيمسمنمب ّ مس حطخي
مسهنمئمش حممبيط مسهن احمُّـي من هلّأجنمس ، وّ إالامغ ّ احمُّـي محهش ّ ملهئ وحممبَّـ احلمم احممهحيلك،احم

هيمشّ وحج،ًاإلمقمسرة إحممب آهبجيمس مسث احمحي ف هنمتجح حض أمض ّ جم ّ أن امغحي إلهي خكجف:مس حق
مسم، ملمسحمخيميهيمش احم حطمئحي إجل احق هنٍ ومعِّـفٍ وملمهٍاألهل مك، حطخنَّـق خكجف ّ خكمئَّـ احممئ

ٍجم هل الّ مسجنهئمس، ملمبحيمسل جن ، وجمُّـحم ...االحق جمميهيمش، واحمجيمه جمميهيمش: ً جن أهل
ف هنمتجح أن مبمس، ملال ّحق ن هل جغِّـ هنخي مش حم مسهنمئمش، وأن احمحي مضمسحممئ مسم جن ً األهل ّ

 .ف، أو احلِّـف ملمهاالحق معِّـ:  خكجف آجغِّـ، ملال هنحيمسلٌهنخنَّـق هل
، ملمثن هلمب ، وجمُّـحم هل مسهن جنحي ، ملمثن احم دة إجل جنمس هب ملمب  وجنمس :ّمضمسحممه

؟   احممنحف حض ذحم
مسم، ملمبحيمسل: هلميمئمس مس حمخنَّـق خكجف األهل مسهن جنحي مسهن: ًحم جممسن احم مسوي حط  .احم

مسوي، ملال هنحيمسل خكمئَّـمنمس مبمس حممي مس حمخيمسن هل ًوحم جممسن هل ، أو : ً مسهن مسوي حط احم
مي مسو، وهنخن مسهن حط  : مسنّ خكمئَّـهبمس هلمنمبٍاحم

مسهن مسو حط ٍجم حط ّ. 
مسهن مسوي مض ء جن احم  .ال 

لك احمحيمنمسهنمس أهن ف هنمتجح حض مض منمسدان، ومعخيهيهئمس أهنّحق ّمس جن ، ً جنمهمسمس ال هنخنَّـهلمسنّ
 .إن ؠَّـهلهش إمعَّـامهمس جمُّـمضهش األجغِّـى
اب خكمئ مضمس معمسؠمي مئمس خكمئ : وهنهيخي اجل مس ومض مسهن احمُّـي جعمهميمئمسه جنحي ًإن احم ّ

مسم األحمجيمسظ إجل امغ محض اهبحي هس امغجيهئ مسهن مض مسهن ،مسهنمئمش وامغمفادملمش من احم  واحم
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هس امغخنَّـاق مسهن مض مس حض امغحيمسم من احم مبىح،ًاحمُّـي جعمهميمئمسه هل هن  مغمس ٍ حمهنمبيشٍ ومض
ل، واحلهي احمحنمسهنيسّوخضذجمِّـهبمسه حض احلهي األ مسهن مضمسحلهي األ:  هبحي  ، جنحيّوخضاحم

 :رمخ اهللا ّوخسُّـا هلمسل امغخنمئيش. ومضمسحلهي احمحنمسهنيس هل
َتقدم اب األ ّ ِول ا ادفةِ األلفاظُ انقسام:ّ قصود. ٍ ومتباينةٍ إ م باين ُوا  با

باين:هناك فهومُ ا سب ا ؠيش  .  مسهنمئمش وامغمفادملمش جممسن احم ّملميمس وؠجيهش األحمجيمسظ مضمسمغ
م م،حمميهيجيهئ ٍ ومعمبلك إن احمميجيىس معمسك خك امغجيهئ مسهن،ّ ّن إ :أي ،ّ احطخنيش مضمسحممفادف واحم

سبُكر وهنا سنذٌ،معانيها متغايرة لة ال ِ أن من  باينّ قصود،َ ا باين: بهُ وا  ُ ا
صداق   .سب ا

ُفما كنا نصطلح تباينةّ سبةُمّ هنا نقس، عليه هناك با عةَ ال نها إ أر  ِ ب
م،أقسام تباينةٌوقسم ، مض مضمس خسمس جن جنخنَّـاق، حمخي ال مضمس خسمس جن جنجيهئ  ؛ منها ا

هةِالختالف قصودةِ ا حثِ ا م ؛وال خصُّـور ملمب ،  ا ُفإنا كنا نت ّ ّ  هناك عن ّ
ِتعدد بالقياس إ ِتقسيم األلفاظ ع وا ّ ا

ّ
  .هِاد

هس األرمضيس:أي( ا هناّأم م ) حض احممئ سبةُفا عاِ عن ال  مض ،ال مضمس من  ب ا
صداق وعدمِباعتبار اجتماع ؛ّمبمشمضمس خسمس جن جنخنمسدهنىح جغمسرجع ُتصورُوال ي. هِها  ا ّ 

تغايرةّ إالُحثهذا ا عا ا ًألن امغمهمئ إذا جممسن وامعَّـا ؛ ب ا  جممسهبهش مثمبيس ،ّ
هتال،جنخنمسدهنحي وامعَّـة َّـاجغميمش: وال جنمهمئ حممي َّـاجغميمش؟م أٌ من من جن   خلحف جن

ً هنخنمي ذحم إذا جممسن مغمهمئ،هبمه ٍّ جملكّ ٍّ جملكً ومغمهمئ، جن امغخنمسدهنىحٌ حقمئهيّ  ٌ آجغِّـ حقمئهيّ
متلٍ ومعمبمئئُّـ،آجغِّـ َّـاجغميمش: هن تباينة:أي؟  الم أٌ من جنخنمسدهنحيهئمس جن عا ا سب ِ ا  

فهوم ُتصورُ إذ ال ي؛ا سبةُ فرضّ فهومِ ال   : فنقول،هِ ونفسِ ب ا
باينُ يغايرَ آخرً إ معَسبُ إذا ً مع   ً.ه مفهوماُه و

مسهنمئمش: ًذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس ٌأن امغجيمسمنمب جن مسم ذواهتمسّ مش :  ملال جنمهمئ ألن هنحيمسل، مض احممئ
مسوي أو احممههي ص امغهنميىحمضمبمئهئمس احم ص جن وجع،م واخلخن م واخلخن  ٍ أو احممههي

مسهن ٌ ألهنمس أمعخيمسم،أو احم هش حمميهيجيمسمنمب احمخيميّ  .ّمبمشّ حمألملِّـاد وحممب
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؟،وإذا جممسهبهش جمُّـحم هس األرمضيس إجل حطمي امغجيمسمنمب هس احممئ   ملميمسذا حطمئ

اب مسظ معمسل األملِّـاد، هبجهحف جنمس ذجمِّـهبمس حض احمخيلك ّإهب: واجل هش إحممبهئمس مضمي ّمس هب ُ
اجكئ وامغحنخي اجكّأن ا: ّامغ حنخيمب إهبهتحم هس حمميهيجيمسمنمب ،مس من حمألملِّـادّ واحم ُ وهب

ٌألهنمس معمسجممبمش  . خك األملِّـادّ
حممئمس ّامغجيمسمنمب احمخيميمبمش إجن: وحض امغحيمسم هل مسوهنمشّ مسهنمئمشٌمس جن م ٌ أو جن  أو مضمبمئهئمس احممههي

ص جن وجع م واخلخن ص امغهنميىح أو احممههي مسهنمئمش ّ إهب،واخلخن مس هبمهمئ مض امغجيمسمنمب امغ
هس امغخنَّـاق  .مض

 : آجغِّـ هنٰهمسهنِّـهً إجل جنمهمئً جنمهمئهسُ ملمثذا هب،وخكميمب
شاركّفإم ان،هِ  تمام أفرادَ منهما اآلخر َا أن  ساو مسن  ، وهما ا جن اإلهب
هس األرمضيس خكحيلك .واحممئمسجكىح ٌّوال خيجي أن احلمم حض احممئ  .مّجممس حطحيَّـ ،ّ
م شاركّو سبة،هِ  بعض أفرادَ منهما اآلخر َا أن  نهما  ان ب  ُ وهما ا

صوص وِالعموم د ، من وجهِا  .جن احمهنحف واألحق
شاركّمو يع أفرادَهما اآلخرُ أحدَا أن  ان ،ه دون العكسِ    وهما ا

سبة نهما  صوصُب ان:جن ً، مطلقاِ العموم وا مسن واحلمب  . اإلهب
م شاركّو تباينانً، أبداَهما اآلخرُ أحدَا أن ال  ِّـ:جن ، وهما ا مسن واحل  . اإلهب
فاهيم ب ُسبفال عِا ساوي: ٌ أر صوصُ والعموم،ال  ُ والعمومً، مطلقاُ وا

صوص باين،ٍ من وجهُوا   . وا
هس ّمظ  مك مض مك جمميمب جع جنمك حطمئ إجل جن مسوي مضمك امغجيهئ مش احم ّاخكمي أن هب ّ ّ

حم،امغخنَّـاق مسن:  هب هل ٍجم إهب مسمعّ م جم،  ٍّ ملمثن جنجيهئ مسن ّ  جن اإلهب
مسوهنمسن مسمع:  ملمبهيخي أن هنحيمسل،واحممنمسمع جن ٍجم  مسنّ حم، إهب مسن:  وهل ٍجم إهب ّ 

م جم،ّجنجيخيِّـ ٍّ ملمثن جنجيهئ م اآلجغِّـّ ٍجم جنجيخيِّـ:  ملمبهيخي أن هنحيمسل، جنمئهئمس خكمك جنجيهئ ّ ّ 
مسن مسن حطمهِّـهنجيمس وحمميهيجيخيِّـ حطمهِّـهنجيمس آجغِّـ،إهب ً جنيس أن حمإلهب ً ّأن جمالّ إال ،ّّ ّ

جنمئهئمس هنحنمسرك  ً  
مك،اآلجغِّـ حض محمسم جنخنمسدهنحيهئمس مك جمميمب جع ّ وخسُّـا ؠمي حطَّـاجغميهئمس مضهي ّ. 
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سبة.١ ساويُ  ون، ال ن  تمام أفرادُ وت ش ين  فهوم ا  ،هماِ ب ا
ضاحك سان وا مك جممس جنِّـ ؛ِإل مك جمميمب جع مه جنمئ جن ّإذ هنهيخي أن هب  ّفإن  ،ّ

سان سانٍ ضاحك، وٌ ضاحكٍإ ُونقر. ٌ إ يهّ ش طِهما إ الفهم ب  هما با
ين ينطبق ساو ا ن وضعَ تمامِخرهما  اآلُ أحدُا م سبةُ االنطباق، و  ِ 

صورة ساوي  هذه ا مسوهنمك  ، ح= ب : ال جنمك امغ معِّـملمسن هنِّـجنىط هبمس إجل امغجيهئ
خنمسرا مب،ًاجغ َباعتبار أن هذه العالمة ،مستّ جممس من امغمهِّـوف حض خكمي احمِّـهنمس ّ (=) 

ساويٌعالمة اض،  ال ر قرأُ وت،ّية كما   العلوم ا
ُ

ساوي: )  ح،ب(وطرفاها .  
ز ساوُحرفان ير فهوم ا   . بهما إ ا

سبة.٢ صوصِ العمومُ  ن ً، مطلقاِ وا جنمك احمميُّـهن هنخي ن مضمك امغجيهئ  وحطخي
ّ وحطمئ إجل هلمنمب،ّأمعَّـمهمس أخك جن اآلجغِّـ مشّ جع ٌ جمميمبمشٌمك إمعَّـامهمس جن هس احمخنَّـق ّ  مض

مش،ّاخلمسرجع ان،ّمبمش جعىطئٌ واألجغِّـى حقمسحم مسن واحلمب مشّ إذ حطمئ إجل ، جممسإلهب جع ٍ جمميمبمشٍجن ّ 
هس احمخنَّـق اخلمسرجع مسن:  ملمبحيمسل،ّمض ٍجم إهب انّ مش، معمب :  ملمبحيمسل،ّمبمش جعىطئٍ وحقمسحم

مسنمضمهىغ ان حممبيط مضمثهب ان: أو، احلمب ٍ حممبيط جم معمب مسهبّ ن احمحيمن،ًمس إهب خي   جن جكِّـفّمبمش مل
مش م األخك حقمسحم ًامغجيهئ ًمبمش جعىطئّ مش،ّ جع م األجغيع جن ً وجن جكِّـف جنجيهئ ً جمميمبمشّ هس ّ  مض

ين يصدقُونوت : وحمُّـا هلمسل؛ّاحمخنَّـق اخلمسرجع فهوم ا هما  ُ أحدُ ب ا
 . خلحف جنمس هنخنَّـق خكميمب اآلجغِّـ:أي ،ِه و غُ عليه اآلخرُيع ما يصدق
أل قال  ِولو لثا،ً مطلقااألعم: ّ سانً مطلقااألخص:  و يوان واإل  ؛ِ 

مسن وخكجف خلحفه ان هنخنَّـق خكجف مثمبيس جنمس هنخنَّـق خكميمب اإلهب هس ،ّملمثن احلمب  مل
ٌمبمشَّـق منمئمس هلمناحمخن مشّ جع مسن،ّ جمميمبمشٌ جن ٍ ومن جم إهب انّ ن جن ، معمب ّ ومنُّـا هنمهمئ أهب هنخي

ٌجكِّـف األجغيع إجيمسب ٌ وجن جكِّـف األخك حقميهس،ّ جملكّ مش،ّ جعىطئّ ٍ ملمبمئ إجل حقمسحم ّ 
مسن:  ملمبحيمسل،ّمبمشجعىطئ ان حممبيط مضمثهب ان :  ملمبحيمسل،ّ جعىطئٍ وإجيمسب،مضمهىغ احلمب مضمهىغ احلمب

مسن  .إهب
ِ والفضةِعدنوا مش.ّ جع ٌ أهنمنمس منمئمس جن ٌ جمميمبمشً مشّ ٍ ملمثن جم ملمنمش؛ّمبمش جعىطئٌ وحقمسحم ّ ّ  ، جنمهَّـنّ
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 .ّومضمهىغ امغمهَّـن حممبيط مضجيمنمش

سانَ ما صدقف يوانُ يصدقُ عليه اإل ُفإنه يصدق.  وال عكس، عليه ا ّ 
يوان سانُا ذا الفضة.  بدون اإل ُو عدنّ   . وا

ُونقر يهّ ش ط غِهما إ الفهم ب ِهما با ساوّ  ُ األَ وانطبق، ا
ن.  عليهَ وزادِمنهما  تمام األصغر م سبةُ وضعُو صورة اآلتيةِ هذه ال  :  ا

َباعتبار أن هذه العالمة؛  > ب َ  أن ما قبل تدل)>( ّ مها أعمّ ّ مطلقا   ،ا بعدهاً
قرأُوت

ُ
قرأُ كما تً مطلقا منأعم :

ُ
اض ر ِية  العلوم ا صح منُأ :ّ ها َ أن نقلب و

صورةَنضعو قرأُوت، ) ب< ح( :ها  هذه ا
ُ

قرأُ كما تً مطلقا منأخص :
ُ

  العلوم 
اض ر ِيةا َ  أن ما قبل فتدل منُأصغر :ّ مها أخصّ ّ مطلقا    .ا بعدهاً
سبة.٣ صوصِ العمومُ  هيمهمسن حض ،ٍ من وجهِ وا جنمك احمميُّـهن جي ن مضمك امغجيهئ  وحطخي

ن مضمك ،ّ ختخنٍهئمس خك اآلجغِّـ حض أملِّـاد جنمئٌّ وهنجيمفق جم،مضمهىغ أملِّـادمهمس  وال هنخي
ن إجيمسب،ّ جمميمبمسنٌ وال حقميهسٌاحمهنِّـملمك إجيمسب ٍ حض جم وامعَّـٌّ جعىطئٌ وحقميهسٌ مض هنخي ّ 

د،جنمئهئمس ّ ملمثهب هنخنمي أن هنحيمسل، جن احمهنحف واألحق د: ّ  ومضمهىغ احمهنحف ،مضمهىغ احمهنحف أحق
د د جكحف،حممبيط مضمتحق د حممبيط مضهنحف، ومضمهىغ األحق مش احممههي، ومضمهىغ األحق مئ هب م ّ مل

ص جن وجع مكّ إجل جعىطئمبٍواخلخن جع مكّ وجعىطئمب،مك جن  : وخسُّـا هلمسل،مك حقمسحم
ون صاديقُوت تمعان  بعض  ين  فهوم ا ق،هماِ ب ا ف   ُ و

صاديقِمنهما عن اآلخر صهَ   لط واألسو،  تمعان  الغراب،دَ   ّ فإنهما 
ٌ ألنه طً؛مثال ق، وأسودّ ف أو خلحف  ًمثالاألمضمبىغ مام َعن األسود  ا ُ الطُ و

د د،األحق ن أحق ّ وحممهمي ،ّ المضَّـ جنمئاألمضمبىغ وذجمِّـ منُّـا احمحيمبَّـ ،ّ ألن احلمسم هلَّـ هنخي
ا صوف األسودِ عن الطُواألسود. ًحقحييغ حقهئ قال . ً مثالِ  ا  من  منهما أعمو

  .ٍ من وجه وأخص،ٍوجه
ُونقر طّ يههما با ش تقاطع ّهما إ الفهم ب يلتقيان  ـ  )×( هكذاـ  ا

ةٍنقطة ش ق،ٍ  ف صٍ منهما عن اآلخر  نقاط ُ و ن وضع. ه  م سبةُو  ِ ال
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صورة   .ٍ من وجهٌ وخصوصٌعموم)  ح،ب( ب :أي . ح ×ب  : اآلتيةِ ا
سبة.٤ باينُ  هييس أملِّـاد أمعَّـمهمس جنيس ،ِ ا جنمك احمميُّـهن ال جي ن مضمك امغجيهئ  وحطخي

ن مضمبمئهئمس حقميهس،ًاآلجغِّـ حض احمخنَّـق أمضَّـا ٌّ جملكٌ وهنخي مسن ، جن احمهنِّـملمكّ  جن اإلهب
ِّـ مب أن هنخنَّـق خكجف أي،واحل مسن هن ّ ملمثن اإلهب ردّ ِّـ، ٍ جن  هنخنَّـق خكميمب احل

ِّـ مش إجل احل ّ ملمثهب ال هنخنَّـق خكجف أي،وجمُّـحم األجنِّـ مضمسحممئ ردّ ارد احم ٍ جن  جن امغ
مسن؛ وحمُّـا حطخنَّـق حض امغحيمسم حقمسحم مسن ملمبحيمسلهنخنَّـق ملمبهئمس اإلهب ء جن : ّمسن جمميمب ال 

ِّـ مسن مض مسن،اإلهب ِّـ مضمثهب ء جن احل  : وخسُّـا هلمسل، وال 
ون تمعُوت ين ال  فهوم ا  من األفراد ٍهما مع اآلخر  فردُ أحدُ ب ا

يعُوأمثلت. ًأبدا تقابلةُه  عا ا ثِ ا ِ ال تقدمت   قابلّ ذا بعض،ِ ا عا ُ و  ا
تخالفة جرُ مثلِا يوانِ ا شب.  وا ين ال يلتقيان ُهّو تواز ا ط ا ّهما با

ّأبدا مهما امتدا ن وضع. ً م باينُو صورةِ ا ّن ب إ :أي.  ح// ب :  اآلتيةِ  ا
 . يباين ح

مسخض هس األرمضيس خكجف احممئ احم مبيع احممئ  :هنهيخي حطمي
مسوي إجيمسب مش احم ٌإن هب ٌّ جملكّ مش، جن احمهنِّـملمكّ مسهن وحطحيمسمضميهئمس هب  ومن ، احم

ٌّ جملكٌحقميهس ص جنهنميحيمس إجيمسب.  جن احمهنِّـملمكّ م واخلخن مش احممههي ٌوهب ٌّ جملكً  جن جكِّـف ّ
ص جن وجع. ّ جن جكِّـف األخكٌّ جعىطئٌ وحقميهس،ّاألجغيع م واخلخن مش احممههي  ٍوهب

ٍ حض جم وامعَّـٌّ جعىطئٌ وحقميهسٌإجيمسب  . جن احمهنِّـملمكّ
ىح إمعَّـامهمس خكجف مك حطمئهن مسوهن مسوي مضَّـائِّـحطمك جن هنمبيس أن هبِّـجنىط حممي  ، األجغِّـىوهب

ىح إمعَّـامهمس خكجف األجغِّـى أمضَّـا مك ال حطمئهن حيمسمضمي مسهن مضَّـائِّـحطمك جن  وهبِّـجنىط ،ًوهبِّـجنىط حممي
ص جنهنميحيمس مضَّـائِّـة م واخلخن ٍحمميمههي حفةً م ، ؠٰهحفةٌ حض وحقهنهئمس دائِّـةٍ جم  وحمميمههي

ص جن وجع سٍواخلخن مك حض هل حيمسجكمه مي، جن احمَّـائِّـةٍ مضَّـائِّـحطمك جن ّ حجمس  ومن أو
ز مبٌحق وملمبمس هنلك ر،ّذجمِّـه امغخنمئيش جن احمِّـجن هس األرمضيسٌّ حط : حمَّـوائِّـ احممئ
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مسوي  احم
 

 
 س                                     ص

 
هنخنَّـق ) س(ّجم جنمس هنخنَّـق خكميمب 

 .ومضمسحممهخييط) ص(خكميمب 

 أ ب ج د

مسهن  احم
 
 
 

 ص             س  
ٍّحض أي جن أملِّـادمهمس ) ص(و) س(ال امقمفاك جنمس مضمك 

وال ) ص(أملِّـاد ّخكجف أي جن ) س(ملال حطخنَّـق 
 )س(ّخكجف أي جن أملِّـاد ) ص(

 أ ب ج د ع غ منـ و

ص جنهنميحيمس م واخلخن  ًاحممههي
 

     س
 
 
 

 
                                  ص

حطخنَّـق ) س( ملِّـد حطخنَّـق خكميمب ّجم
 وال خكخييط، معمبلك حطخنَّـق) ص(خكميمب 

 )س(وال حطخنَّـق ) ص( حض )د(

ص جن وجع م واخلخن  احممههي
 
 
 
 

                       ص     س
 

خكجف ج، د ) ص(و) س(ّحطخنَّـق جم جن 
) ص(حطخنَّـق خكجف أ، ب، دون ) س(حمخي 

 )س(منـ، و دون  حطخنَّـق خكجف) ص(و

 د
 منـ
 و

 أب ج
 أ            ج 

 ب 
           منـ

 د 
            و
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َ ا إؠؠ   
ن مضمك  جنمك جمميمبمك، هنخي هس األرمضيس مضمك جم جنجيهئ ت احممئ ّجم جنمس حطحيَّـم جن مظ ّ ّّ

ٌّ ألن هبحيمبىغ احمخيلك جملك،ًهبحيمبمنمبهئمس أهنمنمس ّ ّ هس األرمضيس حطمه جنمس . ً أهنمنمسّ ّوهلَّـ حطحيَّـم أن احممئ ّ ّ
مكّإذا جممسن احمخيميمبمسن جن مك أو حقمسحم  .جع

مئمس هبحيمبيض،وخكجف منُّـا الَ ملمثذا هب مسوهنمك جن ً احمخيميمبمك امغ مش ،ّ ن مضمبمئهئمس هب  ملهئ هنخي
مسوي أ مسهلمبمش؟ ماحم هس احم   خلحفمنمس جن احممئ

مسن:  إذا هلميهش:تىرصفىغو ٍجم إهب مسن،ِّ جنجيخيِّـُّ مسن:ّ ملمثن هبحيمبىغ اإلهب  وهبحيمبىغ ، ال إهب
مسوي،ّ ال جنجيخيِّـ:ّامغجيخيِّـ مش مضمك منُّـهن احممئحيمبمنمك احم ص  ملهئ احممئ م واخلخن  أو احممههي

ص جن وجعمامغهنميىح أ م واخلخن ن مضمبمئهئمس م أٍ احممههي ؟ إذ ال هنمهحي أن ال هنخي مسهن  احم
هس؛ مغمس حطحيَّـم جن  هس األرمضيس معممأن ّإمعَّـى منُّـه احممئ َّ؛ وأن مضمك ّ خكحيلكٌاحلمم حض احممئ

رة هس امغُّـجم جنمك جمميمبمك إمعَّـى احممئ ّجم جنجيهئ ِّ. 
مئمسهلىغ منمئمس، جنيس أن احمُمغمسذا هن: هلَّـ هنحيمسل ف هنمتجح خكمئ وخك ّلك خك احم لك حق

؟ مسين احم حطحنمفط ملمب معَّـات احم  احم
اب مئمسهلىغ حطمسرة: واجل ًإن احم راتّ خن ن حض احم خنَّـهنحيمست،ّ هنخي  ، وأجغِّـى حض احم

ر خن ر احم م أن احمخيميمبمست جن األجن ّوجن امغمهمي ّ وجك ،ّهنمشّ مئمسهلىغ و لك خك احم  واحم
خنَّـهنحي ر احم لك منمئمس،ّمبمشجن األجن لك حض ك ملال هنٰهمئ احم مئمسهلىغ خك احم مش  حض احم احممئ

َ احمخيميمبمك، وال هتمسملهش مضمك جعهئَمضمك هبحيمبيض لكّ الملهئمس؛ احم ي  ملـ، الجغ  ّ

نهما سبب عِ إحدى ال ونأن  البد ،ِ األر سبةَي ٌ ب نقيضيهما أيضا  سبً  ، من ال
ال جملك .كما سيأ مسن جن ّملال إهب ان جملك،ً ٌّ وال معمب ن مضمبمئهئمس،ً أهنمنمسّ  ّ ملالمضَّـ أن هنخي

هس األرمضيس مشإمعَّـى احممئ مسن( : مضمك أؠميهئمس أخكمئٌ جممس جممسهبهش هب ان( و)إهب  .)معمب
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سبة عي ال تاجِو ر ّألن ، برهانِ إ إقامةُ  مش حممبيط جن األجن  حطمهمبمك احممئ

َّـجخ ر احممئجهِّـ،ّمبمشاحم مسج إجل إهلمسجنمش احمخفمنمسنّهنمش مض من جن األجن ّ ملمهمئَّـجنمس هبَّـخك ، احم حت
مسنّأن مش مضمك إهب ٍ وجنجيخيِّـٍ احممئ مسويّ ً هبَّـخك أهنمنمس، من احم هئمس مضمك هبحيمبمنمبهئمسّ مش هبجي  ، احممئ

مسوي ال جنجيخيِّـ:أخكمئ مسن هن  . ّ ال إهب
مسهلمبمش: واحمخفمنمسن خكميمب الث احم هس احم هن مثمبيس احممئ ّ مغمس حطحيَّـم جن أن ؛من أن هب ْ ّ

هس األرمضيس معمم مش مضمبمئهئمس ،ّ خكحيلكٌاحلمم مضمك احممئ ن احممئ مهمك أن حطخي ّ وجنيس مضهنالهنمس هن
مسوي مش احم  .هب

قة هانُوطر قة االستقصاء بـُعرفُت هنا هاُبعّ ال نِ ال قةطر ورانِ أو طر  ِ ا
ديد  ثناها  مبحث ُوسيأ ذكرـ وال يعَو أن تفرضـ  ّالقياس االس  َ 
االت تصورةِا ِ ا لمسألةّ حيِّـائّوحتمممنمس مضمسحلمم احممهحيلك    ،ّ وحممبيط مضمسحلمم االحق

حيِّـأت احلمسالت حي معمسالتّ ملِّـمض،ّ جنمهمكٍ ال هنهيخيمئ معمممنمس مضمهَّـد،ّألهب جنهئمس احق  حس ٌمس حط
حيِّـئهئمس الف احلمم احممهحيلك،حط رة وال حطحنُّـ ،ّ مض خن حييص مض مثمبيس احلمسالت امغ ّ إذ حط ّ

يعا عدا واحدةُ فسادَوم ثبت ،جنمئهئمس وامعَّـة ٍها 
واحدة، منهاً َ فإن هذه ا   ال ّ

سألةُتنح بتُ ا ُ صحتُ بها وت   . هاّ
سبة ي َ ب نقيَفلنذكر ال  ّ   :  فنقول،ِهان مع الّ

ان أيضا .١ ساو ساو م مسن وامغجيخيِّـ:حممس جنًنقيضا ا مسوهنمسن،ّ اإلهب  ّ ملمثهنمس جن
مسوهنمسن أهنمنمسهبحيمبمنمسمهمس و،جن معمبلك امغخنمسدهنىح مسن ،ً جن ّ إذ جم جنمس هنخنَّـق خكميمب ال إهب

 .ّهنخنَّـق خكميمب ال جنجيخيِّـ ومضمسحممهخييط
ل مسحط هبحي مسوي امغجيخيِّـأامغجيِّـوض : وإلمظ مسن هن ّن اإلهب  : منخيُّـاوهبِّـجنىط خسمس . ّ

 معـ= ب 
مسوي ال جنجيخيِّـأن: خكّوامغَّـ مسن هن  :وهبِّـجنىط خسمس منخيُّـا. ّ ال إهب

 ال معـ= ال ب 
هس مش المضَّـ جن إمضهنمسل مضمسهل احممئ مش منُّـه احممئ هش ؠ ّوحمخي هب ل،ّ  :  مضمتن هبحي
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مسهن ال= ب  ال: حم حس هنخي مش احم م ،ّمعـ، حمخيمسن مضمبمئهئمس إجنمس هب ّ وإجنمس احممههي
ص امغهنميىح ص جن وّ وإجن،واخلخن م واخلخن حيمسدهنِّـ ،جعمس احممههي  وخكجف مثمبيس منُّـه احم

رد جعَّـ جن ٌالمضَّـ جن أن هن  ملجي ، هنخنَّـق ملمب أمعَّـ احممئحيمبمنمك دون اآلجغِّـٌ وامعَّـّ
مسهن المضَّـ أن هنخنَّـق ال ب جن دون ال معـ ص امغهنميىح إذا ،ّاحم م واخلخن  وحض احممههي

ارد ص جن وجع،ؠَّـق ال ب ال هنخنَّـق ال معـ حض مضمهىغ امغ م واخلخن  ٍ وحض احممههي
ارد وحض مضمهمنهئمس هنخنَّـق جن دون ال معـ إذا ؠَّـق ال ب ؠَّـق ال معـ حض  مضمهىغ امغ

مبمي ذحم . وحض مضمهمنهئمس هنخنَّـق ال معـ جن دون ال ب لأن وحط  :هبحي
ال ب دون ال معـ، : ال معـ، حمخنَّـق//  وجممسن ال بـال مع= ال ب : حم حس هنخي

هثوذحم  مسهنمئمك، ملمثذا ؠَّـق جنحي حمخنَّـق ) ال معـ(وحس هنخنَّـق ) ال ب(ّ احمخيميمبمك امغ
) ال ب(الرحطجييس احممئحيمبمنمسن، معمبلك ؠَّـق ّ وإال ،)ال معـ(هبحيمبىغ ) معـ(جنيس ) ال ب(

ء، وحس هنخنَّـق خكميمب  م أن ارحطجيمسع ) معـ(و) ال معـ(خكجف  ّومهمس هبحيمبمنمسن، وجن امغمهمي
 .احممئحيمبمنمك خصمسل
) ال ب(جنيس ) معـ(، وإذا ؠَّـق )ال ب(جنيس ) معـ( جن أن هنخنَّـق ّإذن المضَّـ

مسع احممئحيمبمنمك )ب(ّملمثهب ال هنخنَّـق جنيس هبحيمبمن  مسحممش اجع ) ال ب(، وذحم الحق
، ومن جغمييش احمجيِّـض، )معـ(دون ) ب(و) ب(دون ) معـ(، إذن هنخنَّـق )ب(و

مئمس أهن مسوهنمسن هنخنَّـق أمعَّـمهمس جمميّمعمبلك ملِّـ مسوهنمسن، وامغ مس ؠَّـق اآلجغِّـ، ّمس جن
مش مضمك هبحيمبيض مئمس أن احممئ َواحمُّـي أدى إجل اخلمييش من ملِّـ ّ مش ّ مسوهنمك من هب  امغ

مس أن مب مسهن احمخيلك، إذن حممبيط ؠ ّاحم ً  .ال معـ//  ال ب ّ
مش مضمك ّ حم هلمب أنوجمُّـحم األجنِّـ احمميُّـهن مهمس هبحيمبمنمس ) ال معـ(و) ال ب( احممئ

ص امغهنميىح، أي) معـ(و) ب( م واخلخن مش احممههي مسوهنمك من هب   ال معـ< ال ب :امغ
) ال معـ(ّومن األخك هلَّـ هنخنَّـق وال هنخنَّـق ) ال ب(ّملمثن ) ال ب( >) ال معـ(أو 

ّاحمُّـي من األجغيع، وذحم ألهب ّ إذا ؠَّـق األخك هلَّـ هنخنَّـق األجغيع، وهلَّـ الّ ّ 
ان مسن،هنخنَّـق، ملمسحلمب مسن، جممس ،ّ ومن األخك جن اإلهب  هلَّـ هنخنَّـق وال هنخنَّـق اإلهب
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ان خكجف احمجيِّـس، ملمثذا ؠَّـق  ) ال معـ(ّاألخك وحس هنخنَّـق ) ال ب(حم ؠَّـق احلمب

ّاألجغيع، ملمثهب هنخنَّـق جنيس هبحيمبمن  ، وذحم )ـمع(جنيس ) ال ب(، إذن ؠَّـق )معـ(ّ
مئمسع ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك، وإذا جممسن األجنِّـ جمُّـحم ملمثن  ال (حمُّـي ؠَّـق جنيس ا) معـ(ّالجن

 ٌومن جغمييش) معـ(وحس هنخنَّـق ) ب(، إذن ؠَّـق )معـ(ال هنخنَّـق جنيس هبحيمبمن ) ب
مش مضمك  مئمس أن احممئ مسوهنمك من ) معـ(و) ب( َهبحيمبيض) ال معـ(و) ال ب(ّحق ملِّـ امغ

ن  مبلك هنخي ص امغهنميىح مض م واخلخن مش احممههي وجمُّـحم ) ال معـ (ّأخك جن) ال ب(هب
 .ّمن األخك) ال معـ(األجنِّـ ملمبمس حم جممسن 

مش مضمك ّ حم ملِّـض أنوجمُّـحم م ) ال معـ(و) ال ب( احممئ مش احممههي من هب
ص جن وجع رد) ال ب (ّ ملمثن،واخلخن ، )ال معـ( ال هنخنَّـق ملمب ٍهنخنَّـق حض جن

مسخض حقمبخنَّـق جنيس  مسحممش االرحطجيمسع، وإذا ؠَّـق ؛هبحيمبمن) معـ(ومضمسحم جنيس ) ال ب( الحق
مسحممش )ب(احمُّـي من ) ال ب(حم هنخنَّـق جنيس هبحيمبىغ ) معـ(ملمثن ) معـ( ، وذحم الحق

مس مسوي امغجيِّـوض ) ب(وحس هنخنَّـق ) معـ(ع، إذن ؠَّـق االجع ومن جغمييش احم
رد) ال معـ(مضمبمئهئمس، وجمُّـحم احلمسل حم ملِّـض ؠَّـق  ف هنخنَّـق حض جن ٍملمثهب حق  ال ّ

مسخض هنخنَّـق )ال ب(هنخنَّـق ملمب  مسحممش االرحطجيمسع، وإذا ؠَّـق ) ب(، ومضمسحم ) ب(الحق
مسع، إذن ) معـ( ال هنخنَّـق جنيس ّملمثهب) ال معـ(جنيس  مسحممش االجع ، وذحم الحق هبحيمبمن

مسوي امغجيِّـوض مضمبمئهئمس) معـ(دون ) ب(َّـق ؠ  .ومن جغمييش احم
ن أن ال ب مضَّـون ال معـ، مضهيمهمئ : حمخنَّـق ال معـ= ال ب : حم حس هنخي ،إذن هنخي

رد وامعَّـ مسهن احمخيلكّ إجنجن ص امغهنميىح،ّمس مضمئ احم م واخلخن م ، أو احممههي  أو احممههي
ص جن وجع حيىح ّملالمضَّـ، ّ وإذا حتحيىح ال ب مضَّـون ال معـ،واخلخن ) معـ(ّ جن أن هن

ن إ :أي ،واحممئحيمبمنمسن ال هنِّـحطجيمهمسن) ال معـ(ّهب هبحيمبىغ أل ساّنه إذا  ساوي ناإل  
اطق سّ فإن ،ا ساوي انال إ  .خكّومنُّـا من امغَّـ .ال ناطق 

ك نقول هان  ذ ل   :و
فروض مسوي احممئمسجكىح: أي.ح= ب  ّ أنُا مسن هن  . اإلهب
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د مسوي ال هبمس: أي.ال ح= ال ب    ّ أن ّوا مسن هن  .جكىح ال إهب
ه ن: انال م ي   .ال ح= ال ب  :و 
سبن نهما إحدى ال اقيةِ ب مسهنِ ا مش احم صّ احمخيلك ومن هب م واخلخن   واحممههي

ص جن وجع م واخلخن   .امغهنميىح واحممههي
قادير يع ا َ البد أن يصدقِو  ملةِهما بدون اآلخرُ أحدّ  :يأ ،  ا

ال مضَّـون اآلجغِّـ ) ال ب(هنخنَّـق أمعَّـمهمس  اءً،إمثمسال) ال معـ(ًجن  جممسن ؠَّـهل مضمئ ً حق
مسهن احمخيلك ص امغهنميىحو أ،ّاحم م واخلخن ص ، مضمئ احممههي م واخلخن  أو مضمئ احممههي

  .جن وجع
ّملهي دون أن هنمهمك اهبجيخيمسك أمعَّـ احمهنِّـملمك خك اآلجغِّـ ارد جممس حض  ـ ُ حض مثمبيس امغ

مسهن احمخيلك ارد مضهنِّـف،ّاحم يع حض مضمهىغ امغ ٍ أو خي م ّ ؠ جممس حض احممههي خن  مض
ص امغ ص جن وجع،هنميىحواخلخن م واخلخن منمي  ـ  أو مضمسحمهنِّـملمك جممس حض احممههي ّهن

ل مضمتهب حم حس هنخي  .ًحمخنَّـق أمعَّـمهمس إمثمسال مضَّـون اآلجغِّـ؛ ال معـ= ال ب  :ّاحمحي
مسن مضَّـون ال هبمسجكىح:  حم ؠَّـق:أي ،ال ح بدون ال ب: َفلو صدق  ،ال إهب

ّملالمضَّـ أن هنخنَّـق هبمسجكىح ألهب هبحيمبىغ ال هبمسجكىح : هلمسل جممس ، واحممئحيمبمنمسن ال هنِّـحطجيمهمسن،ّ
قيض ال يرتفعانح مع ال ب: َصدق مسن خك ال هبمسجكىحّملمبمئجي ،ّ، ألن ا  . ال إهب

تمعان  ح مع ب َال يصدقن ه أُوالزم قيض ال  َألهب إن ؠَّـق ؛ّألن ا َ َّ 
مسن جنيس هبمسجكىح مسن جنيس هبمسجكىح،ال إهب مب أن هنخنَّـق إهب مسن ، ملمب ّ حمخيمئ حطحيَّـم أن إهب ّ ّ

رد ٍهنخنَّـق حض جم جن مسوي ّ هبمسجكىح ومضمسحممهخييط، وذحم ألهب هنخنَّـق خكميمبّ مئمس احم مئمس ملِّـ
مئمس  ، واحمُّـي أدى إجل اخلمييش من ملِّـ مس جمُّـحم مسوهنمك حممب مئمسمهمس جن أن ّمضمبمئهئمس، ملمس ملِّـ

مسوي مضمك   ).ال معـ(و) ال ب(ال حط
مسوي مضمك هبحيمبيض،وخكجف منُّـا مش احم مسوهنمك حمميىطم إجنَ ملمي حس حطخي هب مس ارحطجيمسع ّ امغ

مسخكهئمس وإجنّاحممئحيمبمنمك وإجن  :ّ جممس هلمسل امغخنمئيش، ومثمبيس ذحم خصمسل،جيِّـضمس جغالف احمّمس اجع
فروضُوهذا خالف   .ح= ب :  وهوِ ا
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ون ن أن ي ع حال  و،ال ب ب َوعليه فال يم سب األر  ُ غِمن ال

ساوي ونُ فيجب،ال طلوب . ال ح= ال ب  :َ أن ي   .وهو ا
نهما عموم واألخصنقيضا األعم .٢ ٌ مطلقا ب ن  ، ولً مطلقاٌ وخصوصً

َن نقيضإ : أي،العكس  .م أع األخصَ ونقيض أخص األعمّ
مأّ حطحيَّـم :تىرصفىغو ان خكهي مسن واحلمب مش مضمك اإلهب ٌن احممئ صّ  ّ ملخي،ً جنهنميحيمسٌ وجغخن

مسن انٍإهب ان، وحممبيط جم معمب ٍ معمب مسهبّ مش،ًمس إهب ن هب مش مضمك هبحيمبمنمبهئمس إجنمس أن حطخي  ّ واحممئ
مسوي مسهنّ وإجنمس ،احم م واخلخنّ وإجنمس ،احم صّ وإجنمس ص امغهنميىحاحممههي م واخلخن  احممههي

  .جن وجع
م: ّوامغَّـخك مش مضمبمئهئمس خكهي ٌأن احممئ صّ  : أي،ً جنهنميحيمس حمخي مضمسحممهخييطٌ وجغخن

ن هبحيمبىغ األخك  ان(ّهنخي ّأجغيع، وهبحيمبىغ األجغيع ) ومن ال معمب مسن(ّ ) ومن ال إهب
ان،ّأخك مسن وال هنخنَّـق خكميمب ال معمب ال هنخنَّـق خكميمب ال إهب حيِّـ جن ً ملمثن احم ن ال ،ّ  ملمبخي

مسن أخك جن ان ـ ًهنميحيمسّإهب ان وال  ـ ّوجممسن حض األؠ أجغيع جن احلمب ّألهب هنحنهي معمب
ان حم. معمب  :واحمخفمنمسن خكجف ذحم هل

ن مسن: أي. ح>ب : فإذا  ان أخك جن اإلهب  هنخنَّـق خكميمب : أي،ّ إذا جممسن احلمب
مسرة،وخكجف خلحفه مش خك ٌ ألن منُّـه احممئ  .ّ جممس حطحيَّـمٍّ جعىطئٍ وإجيمسبٍّ جعىطئٍ خك حقميهسّ

مسن، أي: أي. حال < ال ب خكّامغَّـ ن ان أجغيع جن ال إهب  :ّ جممسن ال معمب
ّهبحيمبىغ األخك أجغيع، وهبحيمبىغ األجغيع أخك ّّ ّ. 

يوان سان وا سانّ فإن ،ِإل الف  ال حيوانً مطلقا من  أعمَال إ مض
ان،األؠ مسن أجغيع جنهنميحيمس جن احلمب ً ملمثن اإلهب سانّألن  ،ّّ    ُ يصدقَال إ

ّألهب أخك وال عكس؛ ال حيوان َ فإن الفرس.ً جنهنميحيمسّ   ـِهإ آخرـ  َ والطَ والقردّ
سان عليها ُيصدق يواناتال إ   . و من ا

هنة ل ك نقولِو ان واحممئمسجكىح من  :  ذ مش احم مضمك احلمب حم مضحيمبهش احممئ
ارد، إذ حممبيط  مسن حض مضمهىغ امغ ان جن دون ال إهب هئمس مضمك هبحيمبمنمبهئمس حمخنَّـق ال معمب هبجي
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مسن ّمس ؠَّـق األخك ؠَّـق األّجممي ان جن دون ال إهب ّجغيع، وحم ؠَّـق ال معمب
مسحممش ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك، وإذا ؠَّـق  مسن، وذحم الحق ان جنيس إهب حمخنَّـق ال معمب

ان ملمثهب مسن جنيس ال معمب مسن:أي( ّإهب ان:أي(ال هنخنَّـق جنيس هبحيمبمن )  إهب وذحم )  احلمب
مسع احممئحيمبمن مسحممش اجع مسن ومن األجغيع وحس هنخنَّـق َ، إذن ؠَّـمكالحق ّق اإلهب

، ان ومن األخك ص امغهنميىح امغجيِّـوض مضمبمئهئمس ّاحلمب م واخلخن  ومن جغمييش احممههي
يض أهب ّمس ؠَّـق األجغيع ؠَّـق األخك وال خكخييطّ جمميّواحمُّـي هنحي مئيس . ّ أن إذن هنهي

ن هبحيمبىغ األخك أخك وهبحيمبىغ األجغيع أجغيع ّهنخي ّ ّ ّ. 
هس امغمئهنىح مضِّـمنمسنُوهلَّـ ذ مسمضىحٌجمِّـ حض مضمهىغ جم يغ جن احمخفمنمسن احم مي وأمض  ، أو

مش جنمس مضمك ن احممئ هن جن جغالحم أن حطخي ممعمبلك هن ٌ هبحيمبىغ احمخيميمبمك احمميُّـهن مضمبمئهئمس خكهي ّ 
ص ن هبحيمبىغ األخك أخك وهبحيمبىغ األجغيع ٌوجغخن مبلك هنخي هئمس مض ّ جنهنميىح، من هبجي ّ ّ

مسحممبمش  :ّأجغيع، ومنُّـا جنمس هنهيخي خكِّـ جن جغالل احمهنِّـهنحيمش احم
ان : اضعمض مسن >احلمب ان. اإلهب مسن معمب مسخض جم إهب  .ّومضمسحم
ان : ّامللشى مسن>مضهنالن ال معمب  . ال إهب

مسن ال  >ان حم جممسن ال معمب: اضربكقن ان خكجف اإلهب مسن، حمخنَّـق ال معمب إهب
هثوخلحفه، إذ من  م األخك خكجف األجغيع وخلحفه، جنحي ّ األخكهيمبمش معمبلك هنخنَّـق امغجيهئ ّ ّ
مسن، إذن مضمهىغ منمسمنمئمسّوخلحف األجغيع  ان خكجف اإلهب مسن، إذن هنخنَّـق ال معمب  من اإلهب

مسن، وامغجيِّـوض ان إهب مسنّ أن:احمالمعمب ٍ جم إهب انّ ّملمبحنخي خكمئَّـهبمس جن احمحيمنمب.  معمب مك ّ
رحطمك هلمبمسس  :ّول جن احمحنخي األٌامغُّـجم

ان مسن     مضمهىغ احمالمعمب  إهب
مسن ان       ّجم إهب  معمب

ان  مضمهىغ احمال ان     معمب  معمب
  

مبمش) ١( ح احمِّـحقمسحممش احمحنهي اخكَّـ اجلميمبمش حض  ّحتِّـهنِّـ احمحي  .١٨٠ص: ّ
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مسع انٌومنُّـا اجع مسن >  حمميمئحيمبمنمك، إذن حم جممسن ال معمب مسع ،ال إهب  حمميىطم اجع

ان مسع احممئحيمبمنمك خصمسل، إذن ال معمب مسن > ّاحممئحيمبمنمك، وجم جنمس هنميىطم جنمئ اجع  ،ال إهب
 .خصمسل

ص حمّأجنمس  م واخلخن مسهن أو احممههي مسوي أو احم مش احم ن مضمبمئهئمس هب  ملِّـض أن هنخي
مسع احممئحيمبمنمكّ ملمبميىطم خكجف مثمبيس منُّـه احلمسالت إجن،جن وجع  ،ارحطجيمسخكهئمسّ وإجنمس ،مس اجع

 :واحمخفمنمسن خكجف ذحم.  واجلهيمبيس مضمسجك،جغالف امغجيِّـوضّوإجنمس 
فروض ان أخك:أي . ح>ّ أن ب :ُا مسن ّ احلمب  .ً جنهنميحيمس جن اإلهب

د مسن ال:أي . ال ح< ال ب ّ أن:ّوا ان أجغيع جنهنميحيمس جن اإلهب ً معمب ّ. 
هان ن ال ب : ُال م ي   ال ح <و 

سب نهما إحدى ال اقيةِن ب صوصُ أو العمومِ ا ونً؛ مطلقاُ وا  ُ نقيضَ بأن ي
ّ مطلقا ال أخص أعماألعم مسمضىح،ً هن جنمس إذا ، ومن جنمس أمضهنميمئمسه حض احمخفمنمسن احم حي أن هب  وهن
مسويجممسن مض مش احم مسهن،مبمئهئمس هب ص جن وجع، أو احم م واخلخن  ومضهنالن ذحم ، أو احممههي

مسع احممئحيمبمنمك أو ارحطجيمسخكهئمس أو جغالف امغجيِّـوض  .ّمضمس حطحيَّـم ذجمِّـه جن حمىطوم اجع
ن مسوي ال  .ال ح= ال ب  فلو  ان هن مسأي ال معمب  .نإهب

ان، وهو خالف= ن ب  ساو ساو م ُح، ألن نقي ا :  ومن، الفرضّ
مسوهنمس حم، جن معـ> ب  .ً وحممبيط جن

سبة نهما  ن ب و  باينُو صوصِ ا   أعمال ب ّ أو أن،ٍ من وجهِ أو العموم وا
االتً،مطلقا يع ا لزم   الثِ  أمعَّـ احمهنِّـملمك مضَّـون اآلجغِّـ  َ أن يصدقِ ا
َ جممس حطحيَّـم حض مضِّـمنمسن هبحيمبيضً،إمثمسال مسوهنمكّ مسهن أو ، امغ مش احم  ملمي جممسن مضمبمئهئمس هب

ص جن وجعاحم م واخلخن ً الهبجي أمعَّـمهمس خك اآلجغِّـ إمثمسالٍمههي    : ملمبخنَّـق،ّ
   .حـبدون ال ب ال 

لزم ئذُو قيض ال يرتفعانـال ب مع ح َ أن يصدقٍ حي  معـ :ومهمس ،ّ؛ ألن ا
 .وال معـ
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   .بدون ب ـ حَ أن يصدق:ومعناه
مسن : أي. الفرضُ وهو خالف، بدون األعم األخصُ يصدق:أي  هنخنَّـق اإلهب

انمض مب،َّـون احلمب ان أخك جن ،ّ ألهب جغالف امغجيِّـوض؛ ومن جن ّ ومن أن احلمب ّ
مسن ّ وال هنهيخي أن هنخنَّـق األجغيع وال هنخنَّـق األخك،اإلهب ّ. 

ذا بطلت االحتماالت عةُو َ تع،ُ األر ونّ    . ال ح<ال ب  :َ أن ي
طلوب   .وهو ا

ّ متباينان تباينا جزئيٍ من وجه واألخصنقيضا األعم .٣  .ًاً
ص جن وجع:تىرصفىغو م واخلخن مش احممههي ٍ حطحيَّـم أن هب ّ جنمك ،ّ ن مضمك امغجيهئ  حطخي

هيمهمسن حض مضمهىغ أملِّـادمهمس ٍ وهنجيمفق جم جنمئهئمس خك اآلجغِّـ حض أملِّـاد،احمميُّـهن جي  ،ّ ختخنٌّ
د مك جعىطئمب. جن احمهنحف واألحق جع مك جعىطئمبّوهلَّـ أرجعمهمئمس ذحم إجل جن  .مكّمك وحقمسحم

مسهن اجلىطئ مش مضمك هبحيمبمنمبهئمس من احم ل،ّواحممئ مب هبحي مش :  وحم مييش احممئ خت
مَمضمك هبحيمبيض ٌ احمخيميمبمك احمميُّـهن مضمبمئهئمس خكهي صّ مسهنمئمس ، جن وجعٌ وجغخن ن حط ً ملحيَّـ حطخي

ص جن وجع م واخلخن ن احممههي ًجمميمبمس وهلَّـ حطخي مسهن اجلىطئ،ّ  ملمي ،ّ واجلمسجنيس من احم
ص جن وجع م واخلخن جعَّـهبمس مضمبمئهئمس جعهئمش ٍالمعجهمئمس احممههي مسهن احمخيلك حم ّ جنيس احم

ص ،اق وجعهئمش املمفٍامقمفاك م واخلخن مسهن احمخيلك هنحنمفك جنيس احممههي ّ مضهيمهمئ أن احم ّ
مش مضمك منُّـا اجلىطء واألجعىطاء األجغِّـى إجنٍ حض جعىطءٍجن وجع ن احممئ مسهن ّ جنمس وحطخي مس احم

ص جن وجعّ وإجنمس ّاحمخيلك م واخلخن  .احممههي
مسهن اجلىطئ،وخكجف منُّـا مشّ ملميمبيط احم مشً هب هس األرمضيسً جغمسجن  مض من ، جنحيمسمض احممئ

ان ص جن  حطمئَّـرج حت هبٌخكمئ م واخلخن هس األرمضيس، ومهمس احممههي مسن جن احممئ
مسهن احمخيلك ، واحم  .ّوجع

مك هس األرمضيس إجل هب مش مضمك :  مضمتن هنحيمسل،وحض احلحيمبحيمش هنهيخي إرجعمسع احممئ احممئ
مسوي أو ال جنمك احمخيميمبمك إجنمس احم ّامغجيهئ مسهن احمخيلك ،ّ مش مضمبمئهئمس إجنمس احم مسين احممئ ّ وخكجف احم ّ

مسين إجن،أو ال ن ّ وخكجف احم مسهنمس هنخي  واجلمسجنيس مضمك ،مبهئمسجن جمميّ وإجنمس جن أمعَّـ احمهنِّـملمك ٌحط
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مسهن اجلىطئ  .ّاجلهيمبيس من احم

ارد جنيس خلىغ ٍّوامغِّـاد جنمئ اهبجيخيمسك جم جنمك خك اآلجغِّـ حض مضمهىغ امغ ّ جن امغجيهئ
ارد األجغِّـى  .احممئجهِّـ خك امغ

مسهنمئمش ارد األجغِّـى جن مسهن احمخيلكًملمثن جممسهبهش امغ م ّ وإال،ّ ملهئ احم مبمئهئمس احممههي  مل
ص جن وجع مسهن اجلىطئ ومنٍواخلخن  .ّ احم

ص امغهنميىحّوأجن م واخلخن مس أمعَّـمهمس ّ وإهب،ّ ملال اهبجيخيمسك جملك مضمك احمهنِّـملمك،مس احممههي
ارد ّ ملمسحمهنِّـف األجغيع ال هنمئجي خك األخك حض مثمبيس ،ّهنمئجي خك اآلجغِّـ حض مضمهىغ امغ ّ ّ

ارد ارد،امغ ّ مض األخك هنمئجي حض مضمهىغ امغ ص:  وخسُّـا هلميمئمس،ّ م واخلخن مش احممههي  ّإن هب
مشّامغهنميىح حطمئ إجل  جع ٍ جمميمبمشٍجن مش،ّ جن جكِّـف األجغيعّ جع ٍمبمش جعىطئٍ وجن مشّ ٍمبمش جعىطئٍ وحقمسحم ّ 

مسهن  رمخ اهللا ّومن هنحنهيمي جنمس ذجمِّـه امغخنمئيش. ّجن جكِّـف األخك حض حطمهِّـهنيش احم
مش مضمك هبحيمبيض،ّاجلىطئ َ جنيس أن حض احممئ ٍ األخك واألجغيع جن وجعّ ّ مّ جعَّـ خكهي  ٌ ال هن

ص مش مضمك احمهنِّـملمك،ً جنهنميحيمسٌوجغخن مسهن احمخيلكّإجن ـ جممس خكِّـملهش ـ  مض احممئ ّ وإجنمس ّمس احم
ص جن وجع م واخلخن  .احممههي

باين زِومع ا واردِ االجتماعُ عدمّ ا  جن ٍّمض من اهبجيخيمسك جم   بعض ا
ارد ظرمع غض ،احمهنِّـملمك خك اآلجغِّـ حض مضمهىغ امغ وارد األخرى سواءِ ا نا ً عن ا  

باينفيعم ،ّمض هنمئجيخيمسن تمعان فيها أم ال صوصَعموم والّ اَ ا  ،ٍ من وجهَ وا
تمعانٍ من وجه واألخصّألن األعم  بعض ّ هنمئجي أمعَّـمهمس خك اآلجغِّـ  المض  ال 

وارد ذا يصح. ً قطعاِا يا أن يقالو تباي تباينا  َ  ا ً تمعان  بعض :ًّ ّ إنهما ال 

وارد ارد:أي ،ا جعَّـ جعهئمش امقمف،ّ هنمئجي أمعَّـمهمس خك اآلجغِّـ حض مضمهىغ امغ  ٍاك مل
مبمسز ص جن وجعٍوجعهئمش اجن م واخلخن مسهن احمخيلك واحممههي  .ّ مضمك احم

َ إن ب نقي:فإذا قلنا ّ تباينا جزئيٍ من وجه واألخص األعمّ ّميمبيط امغِّـاد أن ملً اً
مش مش جغمسجن ًمظهيمش هب ً هس األرمضيسً جنحيمسمضميمشّ ن ، حمميمئ ارد هلَّـ هنخي ّ مض امغِّـاد أهب حض مضمهىغ امغ

م و مسهن احمخيلكمضمك احممئحيمبمنمك احمميُّـهن مضمبمئهئمس احممههي مش احم ص جن وجع هب  وحض ،ّاخلخن
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ص جن وجع م واخلخن ن مضمبمئهئمس احممههي ارد هلَّـ هنخي  .مضمهىغ امغ
حم قصود: وخكجف منُّـا ملال معمسجعمش حمحي ِ به أنهما  بعض األمثلةُفا ونان ّ  قد ي

يا ًمتباي تباينا  عض اآلخر،ًّ نهما عمومِ و ا ون ب  .ٍ من وجهٌ وخصوصٌ ي
هبمسنّهبحيمبمنمس األخك: وحم هلمسل مسرة أدق.. .ّ واألجغيع هلَّـ هنخي  ،ّإجل آجغِّـه حمخيمسهبهش احممه

حمهلَّـوجمُّـحم جممسن خكميمب أن ال هنمتجح مضميجيىس  ميمش:  مضمهَّـ هل  .حض مضمهىغ األجن
ُولواأل يوانُمثل: ّ سانِ ا ال إ نهما عموما وخصوصا من وجه، وا ً فإن ب ً مش  ،ّ واحممئ

ان مضمك : أي،مضمك هبحيمبمنمبهئمس مسن وال معمب مسهن احمخيلك؛ مضَّـإهب هنميهئمس ّ احم ّحممب أهب هنهيخي حت
مك مك جمميمب ل،ّإجل حقمسحم مش :  ملمئحي مش جنمس مضمك هبحيمبىغ األخك وخكمك األجغيع من هب ّاحممئ ّ

مسخض ملمثهب مسهن احمخيلك، ومضمسحم ّاحم ان:  هنحيمسلّ مسن مضال معمب ء جن اإلهب ء جن احمال ،ال   وال 
مسن ان مضمثهب تمعان  الفرس ،معمب مسن ً، مثالّألنهما  ان وحممبيط مضمثهب ق ،ملهئ معمب ف  ُو

يوان سانُا سان  اإل الإ مسن ؛ عن ا ان جنيس اإلهب ق ،إذ هنخنَّـق احلمب ف سانُو الإ  ُ ا
جر يوان  ا ِّـ ً؛ مثالعن ا مسن خكجف احل منمي،إذ هنخنَّـق احمال إهب  ّ أن:ّ وجن منمئمس هن

م مسن خكهي ان واحمالإهب مش مضمك احلمب صٌاحممئ ، أو ملحيٌ وجغخن مش جنمس مضمك :  جن وجع احممئ
ّخكمك األخك وهبحيمبىغ األجغيع من ص جن وجعّ م واخلخن مش احممههي  . هب

يا ن ب نقيضيهما تباينا  ًول ًّ الحيوان،ّ َ فإن ا سانُ يباينّ ياَ اإل ً تباينا   ؛ًّ
مك مك جمميمب هنميهئمس إجل حقمسحم ّمضَّـحممب أهب هنهيخي حت  . جممس ذجمِّـهبمس،ّ

ا َ فإن نقيض،دَ واألسوِ الطُمثل: وا نهما عمومال أسود وال طيهما ّ  ٌ ب
تمعان  القرطاسً، أيضاٍن وجه مٌوخصوص إذ هنخنَّـق خكميمب ال جكحف  ً؛ مثالّ ألنهما 

د ق ،وال أحق ف وب األسوال ط ُو د وال جكحف ِدَ  ا  ،ملمبخنَّـق خكميمب األحق
ق ف مام األبيضال أسود ُو ٌإذ هنخنَّـق خكميمب أهب جكحف ؛  ا دّ  .ّ حمخيمئ حممبيط مضمتحق

امع صوص من وجهُوا باين وٍ ب العموم وا باين،ّ اِ ا زُ هو ا  .ّ ا
ك نقول هنة  ذ ل   :و

فروض ٍ جكحف أخك جن وجع:أي ح× ب  ّ أن:ُا دّ د أجغيع جن ، جن أحق ّ وأحق
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 . جن جكحفٍوجع

د ّتباينا جزئي ح  الُال ب يباين ّ أن:ّوا مش مضمك احممئحيمبمنمك ال جكحف :أي ً.اً  احممئ
مسهن اجلىطئ د احم مسهن ّوال أحق ص  ال احم م واخلخن مسوي وال احممههي ّاحمخيلك وال احم

ص جن وجع،امغهنميىح م واخلخن هس األرمضيس، وال احممههي  .ّ ملالمضَّـ جن إمضهنمسل منُّـه احممئ
هان ن: ُال م ي ّتباينا جزئي ال ب يباين ال ح :و   حم حس هنخي ال جكحف :أي ً.اً

مسهنمئمس جعىطئمبمس د حط مسهن ال أحق ًهن سب، ً نهما إحدى ال عِن ب صوصِ األر   : با
ن .١ د:أي .حال = ال ب      فلو  مسوي ال أحق  . ال جكحف هن

ونَلزم َألن نقي ح= ب    َ أن ي انّ ساو ساو م  ُ وهذا خالف، ا
م،الفرض ن مضمبمئهئمس خكهي صٌ ومن أن هنخي  . جن وجعٌ وجغخن
ن. ٢ و  د:أي ال ح <  ال ب  : و  .ّ ال جكحف أجغيع جن ال أحق

َ؛ ألن نقيض > ن ب ُوهذا أيضا خالف، ّ أخصّ األعمّ ومن أن  ،ض الفرً
م ن مضمبمئهئمس خكهي صٌهنخي م، جن وجعٌ وجغخن صٌ ال خكهي  .ً جنهنميحيمسٌ وجغخن

ن. ٣ و  مَ حم جممسن مضمك هبحيمبيض:أي فقط ال ح× ال ب  :و ٌ احمخيميمبمك احمميُّـهن مضمبمئهئمس خكهي ّ 
ص ص جن وجع، جن وجعٌوجغخن م واخلخن مش احممههي رد،ً أهنمنمسٍ هب ٍ حمخيمسن حض جم جن ّ 

مبلك هنحيمسل رد، مض رد، حمخيـال مع×  جممسن ال ب ـمع× مس جممسن ب ّميجم: جن ّ حض جم جن  األجنِّـ ّ
ارد َّـ حض مضمهىغ امغ ، معمبلك هب مسل ـال مع×  وحممبيط ال ب ـمع×  ب حممبيط جمُّـحم ، جممسمغ

ر معمبلك إن جنّامغُّـجم ان خكهي مسن واحلمب ؠًمس مضمك احمالإهب هش ًمس وجغخن ، وحممب  جن وجع
مش جمُّـحم مضمك هبحيمبمن مسهن احمخيلك؛ إذمباحممئ مش احم ان  :ّهئمس، مض هب مسن/ /ال معمب  .إهب

ن ال ب  ارد هنخي جعَّـ ، ـ ال مع×وحض مضمهىغ امغ د وال جكحف معمبلك هن جن ال أحق
م صٌمضمبمئهئمس خكهي مش مضمك خكمبمئمبهئمس، جن وجعٌ وجغخن د، جكحف:  جممس من معمسل احممئ  ،أحق

ون :وخسُّـا هلمسل ك دائما، مع أنه قد ي ُن ذ ّ نهما تباينً ، كما تقدم  مثالٌ ب  ّ ّ
 :

سان،ال حيوان   . و
ن. ٤ و  مسهنمئمس جمميمبمس :أي .فقط ال ح// ال ب  :و د حط مسهن ال أحق ً حم جممسن ال جكحف هن ًّ
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مسمضحي  : جممس هلمسل،ّملحيَّـ حطحيَّـم مضِّـمنمسهب واحمخيالم ملمب جم
ك دائما أيضا ًن ذ ون،ً ُ مع أنه قد ي نهما عمومّ  كما ، من وجهٌ وخصوصٌ ب

مسهنمئمك حط ؛ ال ط وال أسود:ّتقدم  مثال ارد جن هبمسن حض مضمهىغ امغ ًمسهنمئمس جمميمبمسإذ هلَّـ هنخي ًّ، 
م ارد خكهي ن مضمبمئهئمس حض مضمهىغ امغ صٌوهلَّـ هنخي  . جن وجعٌ وجغخن

ون َو هذا تع أن ي ّ تاينا جزئيالح ُباين يال ب ّ طلوبً،اً  . وهو ا
مش مضمك هبحيمبيض َمنُّـا وأجنمس احممئ مسهن اجلىطئّ مسهنمئمس جمميمبمس ملهئ احم مسهنمئمك حط ّ امغ ً ًّ، 

حيَّـم حض هبحيمبيض َواحمخفمنمسن خكميمب جممسحمخفمنمسن امغ ٍ األخك واألجغيع جن وجعّ ّ  ّ جن دون أيّ
ميمش جممس هلمسلّ إال  مضمبمئهئمسٍملِّـق  :حض مضمهىغ األجن

تباي متباينان تباينا جزئ .٤   ً. أيضاًاّيًنقيضا ا
هان سابقُوال هان ا ل ثالّ بال تغي إالِ عليه  ميمش ،  ا ٍملالمضَّـ جن ذجمِّـ أجن ّ 

مسهن مٌّ جعىطئٌمضمبمئهئمس حط صٌ ال خكهي مسحملك جممسٍ جن وجعٌ وجغخن ّألنا نرى أن ؛ حض األجنِّـ احم ّ 
نه ياِ بعض األمثلةا مب ً تباينا  وجو،ًّ عدومد  وجود ، وا ال  ونقيضاهما ا

المعدوم د من حممبيط مضال جنمهَّـوم ؛وا جع ّ وجم ال جنمهَّـوم من حممبيط مضال ،ّإذ جم ال جن
د جع عض اآلخرو .جن ً عموما وخصوصا من وجهِ ا جر،ً سان وا إل ملهئمس  ، 

مسهنمئ مسهنمئمس جمميمبمسجن ًمسن حط ِّـ،ًّ مسن مض ء جن اإلهب مسن، ملال  ِّـ مضمثهب ء جن احل  ، وال 
سان وال حجر:ونقيضاهما نهما عموم، ال إ ّ ألنهما ، من وجهٌ وخصوصٌ و

ِّـ ً؛تمعان  الفرس مثال مسن وال مع ق ،ّإذ هنخنَّـق خكميمب أهب ال إهب ف   ُو
قفا .ي حض أؠ اآلجغِّـأ ،نهما عن اآلخر  ع اآلخرم سان يف ال ُال إ  عن ا

جر مسن ،حجر  ا ِّـ أهب ال إهب سان   ،ّإذ هنخنَّـق خكجف احل ال إ ال حجر عن ا وا
سان ِّـ ؛اإل مسن هنخنَّـق خكميمب أهب ال مع ّملمثن ال إهب ّ. 

هس مضمك هبحيمبيض هس األرمضيس وحض احممئ جنمك مضمبمئهئمس َمنُّـا محمسم احمخيالم حض احممئ ّ جم جنجيهئ
هس  .إمعَّـى احممئ
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ؠ  
سبة     سبة     فهوم ب اُال   ب نقيضيهماُال

ساوي.١ ساوي       . ال   .ال
صوص من وجهُ العموم.٢ ز    . وا باين ا   .ّا
باين ا. ٣ ز      .ّا باين ا   .ّا
صوص مطلقا. ٤ صوص مطلقا بالعكس    ً.العموم وا . ًالعموم وا

  ءت
ع؟ وم.أ سب األر   اذا ب نقيضيهما؟ّ ب ماذا ب األمثلة اآلتية من ال

تب والقارئ.١   . ا
تب.٢ شاعر وا   . ا
م.٣ كر شجاع وا   . ا
صارم.٤ سيف وا   . ا
اء.٥ ايع وا   . ا
ادف.٦ ك وا ش   . ا
الوة.٧ سواد وا   . ا
لو.٨   . األسود وا
س.٩ ا ائم وا   . ا
م.١٠ لفظ وا   . ا

اه   واحدة.ب ح ال ٍ ا سب ب نقّ ي بعبارةَي من ال ٍ ا
ّ 

وز واإلشاراتٍصحيحة ر   . مع عدم استعمال ا
ر عليك .ج عّ اذكر مثال من غ ما  سب األر   . من ال
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إؠ  
 :)أ(ج
 .جن احمخيمسحطهسًجنهنميحيمس ّاحمحيمسرئ أخك . ١
م. ٢ صٌاحمحنمسخكِّـ واحمخيمسحطهس، مضمبمئهئمس خكهي  . جن وجعٌ وجغخن
مسع واحمخيِّـهن. ٣ مسوي، مضمبمئهئمس احمحن  .احم
مبيش. ٤ ماحم صٌ واحمخنمسرم، خكهي مبيش أخكّنإ جنهنميىح، معمبلك ٌ وجغخن ً جنهنميحيمس ّ احم

إذا جممسن امغِّـاد مضمسحمخنمسرم جنهنميىح احمحيمسجكيس ّأجنمس ً إذا جممسن حقمبجيمس، جن احمخنمسرم
ن  مبيش، أملمبخي خيّخك جن احم مبيشّ حمخيمئٌمك احمحيمسجكيس ؠمسرمّملمسحم  . حممبيط مض

م. ٥ صٌامغمسهنيس وامغمسء، خكهي  .ً جنهنميحيمس جن امغمسءّ ملمسمغمسهنيس أخك، جنهنميىحٌ وجغخن
مسهن:  وامغمفادفامغحنمفك. ٦  .ّ جملكٌحط
اد واحلالوة. ٧ مسهن: احم  .ّ جملكٌحط
د واحلمي. ٨ م: األحق صٌخكهي  . جن وجعٌ وجغخن
م: احممئمسئ واجلمسحميط. ٩ صٌخكهي  . جن وجعٌ وجغخن

م: احمميجيىس واحمخيالم. ١٠ صٌخكهي  .ً جنهنميحيمس جن احمخيالمّ ملمسحمميجيىس أخك، جنهنميىحٌ وجغخن
 : امليطرضقوكشَ اضغرضىطق بش فعفيض:)ب(ج 

مسن : اضعمض مسن، ال هبمسجكىح هبحيمبىغ هبمسجكىح=إهب مسن هبحيمبىغ إهب  . هبمسجكىح، ال إهب
مسن : شىّاملل  .هبمسجكىحال = ال إهب

مسن : اضربكقن مسحممبمش،ال هبمسجكىح= حم حس هنخي ال إهب هس احم  : حمخيمسن مضمبمئهئمس إمعَّـى احممئ
مسن . ١ مسن،ال هبمسجكىح >ال إهب  . ال هبمسجكىح<  أو ال إهب
مسن . ٢  .ال هبمسجكىح// ال إهب
مسن . ٣  . ال هبمسجكىح×ال إهب

هل ا مسخض مضحنحي ، ملمسمغحيَّـواحم رة مضمسجك ، إذّمغُّـجم مي مسن : نم جن  .ال هبمسجكىح= ال إهب



مسمعلك احمخيلك    ٢٥٣ ....................................................................................ّجن
هس أرمضيسّامغالزجنمش ملألنّأجنمس  هييس خكجف جمميّ مضمسحلمم احممهحيلكٌ احممئ مبمك وال حطِّـحطجييس ّ، ال جض

 :مضمبمسن مضهنالن احمالزمّأجنمس . خكمئهئمس
مسن : ّول األّاضطه مسن جن دون ال هبمسجكىح >حم جممسن ال إهب  ؛ال هبمسجكىح حمخنَّـق ال إهب

مسن وحس ّهنخنَّـق األجغيع هلَّـ ّ إذا ؠَّـق األخكّألهب  وهلَّـ ال هنخنَّـق، إذا ؠَّـق ال إهب
مسحممش  مسن جنيس هبمسجكىح، هبحيمبىغ ال هبمسجكىح، وذحم الحق هنخنَّـق ال هبمسجكىح ملمبخنَّـق ال إهب

 .جمُّـب أو ارحطجيمسع احممئحيمبىغ
مسن مسن هبحيمبىغ ال إهب مسن جنيس هبمسجكىح ملال هنخنَّـق هبمسجكىح جنيس إهب  ؛وإذا ؠَّـق ال إهب

مسع احممئحيمبمن مسحممش اجع مسن: مكالحق مسن وإهب  .ال إهب
مئ مسن وهبمسجكىح، معمبلك هنخنَّـق جممنُّـا جغمييش جنمس ملِّـ مسوي إهب مس ّ جنمئهئمس جمميٌّمسه جن حط

مسن  مئمس ال إهب إذن  ،ال هبمسجكىح >ؠَّـق اآلجغِّـ، واحمُّـي أوؠميمئمس إجل اخلمييش من ملِّـ
مش مضمسجكميمش  .منُّـه احممئ

مسنّأجنمس   هلَّـ هنخنَّـق دون ّ ال هبمسجكىح ومن األخكّال هبمسجكىح، ملمثن < حم جممسن ال إهب
مسن، ملمبخنَّـق هبحيمبمن ّاألجغيع مسن( ومن ال إهب مسحممش ار) إهب . حطجيمسع احممئحيمبمنمكالحق

مسن ملمثن مسن ال هنخنَّـق جنيس هبمسجكىح هبحيمبىغ ال هبمسجكىح، ّوإذا ؠَّـق ال هبمسجكىح جنيس إهب  إهب
مسع احممئحيمبمنمك مسحممش اجع مسن وحس هنخنَّـق هبمسجكىح، ومن إذن  .وذحم الحق ؠَّـق إهب

مسوي امغجيِّـوض مضمبمئهئمس  .جغمييش احم
مسن : ّاضطه اضىعقين ال هبمسجكىح حمخنَّـق أمعَّـمهمس دون اآلجغِّـ، وإذا // حم جممسن ال إهب

مسحممش ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك ؠَّـق أمعَّـمهمس دو ، ذحم الحق ن اآلجغِّـ ؠَّـق جنيس هبحيمبمن
مسن دون ال هبمسجكىح: أي مسهن امغجيِّـوض ـ حم ؠَّـق ال إهب هث احم حمخنَّـق  ـ ومنُّـا جنحي

مسن جنيس هبحيمبىغ رة، وإذا ؠَّـق ال ال إهب مسحممش امغُّـجم  ال هبمسجكىح احمُّـي من هبمسجكىح، حمالحق
مسن جنيس مسن هبحيمبمن  ملال هنخنَّـق،هبمسجكىح إهب  ومن جغمييش احمجيِّـض، هبمسجكىح جنيس إهب

مسن جنيس ّهبمسجكىح ملمثهب ألجنِّـ جن جكِّـف الا وجمُّـحم مضمش إجل خكَّـم ؠَّـق إهب هئ احممئ مئ  حق
ر أهنمنمس مسوي امغُّـجم  .ًهبمسجكىح ومن جغمييش احم
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مسنإال إذن  مسهن جمميهب  .ًمبمس ال هبمسجكىحّ ال هن
مسن حم جممسن : اضىعقضكّاضطه   حمخنَّـق أمعَّـمهمس دون اآلجغِّـ وحم ، هبمسجكىحال× ال إهب

، وإذا ص جن وجع م واخلخن هث احممههي ارد، وذحم جنحي   جممسن األجنِّـحض مضمهىغ امغ
مسن جنيس هبمسجكىح، وال مسجمُّـحم حمخنَّـق أمعَّـمهمس جنيس هبحيمبىغ اآلجغِّـ، جم  حم ؠَّـق ال إهب

مسن مسن وال هبمسجكىح احمميُّـهن مهمس هبحيمبمنمس،هبمسجكىح جنيس إهب مسخض ملميمبيط مضمك ال إهب   ومضمسحم
ص جن وجع م واخلخن مش احممههي مسوهنمك هب  .امغ

مسخض هن ن ّمكمهومضمسحم مسن( أن هنخي مسوهنمس حمـ) ال إهب هس ّ، وذحم ألن)ال هبمسجكىح(ًجن  احممئ
 .ّ مضمسحلمم احممهحيلكٌرمضيسأ

 : طظغهٌ وخطىصٌفش اضغلكو بفغغام شغىمّ اضعغَاضغرضىطق بش فعفيض
ان : اضعمض مسن>معمب ان  . إهب ان هبحيمبىغ معمب  .ال معمب

مسن مسن هبحيمبىغ إهب  .ال إهب
هس األرمضيس: شىّاملل مسن جمميمبمسن مضمبمئهئمس إمعَّـى احممئ ان، ال إهب  .ّال معمب

ان وال: اضربكقن مش جنمس مضمك ال معمب ل إجل احممئ ؠ مسن جن جغالل هنهيخي احم  إهب
مسم حيِّـاء احم هس احم من أرمضيسّاالحق مسحممبمش.  حمميمئ  :من احم

ان  ال.١ مسن= معمب  .ال إهب
ان . ٢ مسن× ال معمب  . ال إهب
ان. ٣ مسن// ال معمب  .ال إهب
ان . ٤ ان>ال معمب مسن، ال معمب مسن<  ال إهب  . ال إهب

مسل األّأجنمس  مبميّولاالمع ان ّ وذحم ألهب؛ ملميمبيط مضخن ال =  حم جممسن ال معمب
مسن ان  حمخيمسن،إهب مسن، وذحم ألن=  معمب مش مضمك هبحيمبيضّإهب مش َ احممئ مسوهنمك من هب  امغ

مسوي،  ان إذن احم ن معمب مسن ومن جغمييش احمجيِّـض= المضَّـ أن هنخي  .إهب
مسين أهنمنمس ّأجنمس و مسل احم مبمي، ألهبملهئ ًاالمع انّخلحف ؠ  ال  × حم جممسن ال معمب

مسحممش  ، وذحم الحق مسخض حمخنَّـق جنيس هبحيمبمن مسن حمخنَّـق أمعَّـمهمس دون اآلجغِّـ، ومضمسحم إهب
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ان اال ان ورحطجيمسع، ملمي ؠَّـق ال معمب مسخض هنخنَّـق ال معمب مسن، ومضمسحم حس هنخنَّـق ال إهب

مسن جنيس  ان ملال هنخنَّـق إهب مسن جنيس ال معمب مسن، وإذا ؠَّـق إهب مسن هبحيمبىغ ال إهب جنيس إهب
ان، منُّـا جغمييش؛ ألهب  .ّ وحس هنخنَّـق األخكّ ؠَّـق األجغيعّمعمب

مسحملك جمُّـحم مسل احم  .واالمع
مسل احمِّـامضيس ملمي مقحي ّأجنمس ان : مسنّاالمع مسن، أي ال إ>ال معمب  ،ّ أخكّ هبحيمبىغ األخك:هب

 .ّ أجغيعّوهبحيمبىغ األجغيع
ان  مسن، أي <ال معمب  .ّ أخكّ وهبحيمبىغ األجغيع،ّ أجغيعّ هبحيمبىغ األخك:ال إهب

مسن، ملمي جممسن جمُّـحمّولمس األّأجن ان جن دون ال إهب  ّ وذحم ألهب؛ حمخنَّـق ال معمب
ان وحس ّ هلَّـ هنخنَّـق األجغيعّإذا ؠَّـق األخك  وهلَّـ ال هنخنَّـق، وإذا ؠَّـق ال معمب

مسن مسن هبحيمبمن،هنخنَّـق ال إهب ان جنيس إهب مسحممش االرحطجيمسع، وإذا ؛ ؠَّـق ال معمب  الحق
ان ان هبحيمبىغ ال معمب مسن جنيس معمب مسن ملال هنخنَّـق إهب ان جنيس إهب  وذحم ؛ؠَّـق ال معمب

مسع، ومنُّـا جغمييش مسحممش االجع  .ّ وحس هنخنَّـق األخكّ ؠَّـق األجغيعّ ألهب؛الحق
مهمك م ّإذن هن مش احممههي مسن من هب ان وال إهب مش مضمك ال معمب ن احممئ  أن حطخي

ص ا ن هبحيمبىغ األخك،مغهنميىحواخلخن  ،ّ أخكّ وهبحيمبىغ األجغيعّ أجغيعّ مضحلط أن هنخي
ان :أي مسن< ال معمب  . ال إهب

 : طو وجوٌ وخطىصٌفش اضغلكو بفغغام شغىمّ اضعغَاضغرضىطق بش فعفيض
ان : اضعمض مسن، احمهنحف × معمب  هبحيمبىغ جكحف، ال أمضمبىغ األمضمبىغ، ال جكحف× ال إهب

ان.هبحيمبىغ أمضمبىغ ان هبحيمبىغ معمب مسن هبحيمبىغ ال إ.  ال معمب مسنإهب  .هب
هس األرمضيس: ّامللشى  .مضمك ال جكحف، وال أمضمبىغ إمعَّـى احممئ

مش احلحي: اضربكقن ف خكمئَّـ احممئ هل ّأهنمنمس هنهيخي احم مش جنمس مضمك ال جكحف وال أمضمبىغ جن ً
مسم حيِّـاء احم مسخضّجغالل االحق  . احم

ان . ال أمضمبىغ= ال جكحف . ١ مسن= ال معمب  .إهب
 . ال أمضمبىغ<  ال أمضمبىغ أو ال جكحف>جكحف ال . ٢
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ّ دائمس وحض جمال أمضمبىغ// ال جكحف . ٣ ردً ردٍ جن  . جن
ردّ وحض جمًال أمضمبىغ دائمس× جكحف ال . ٤ ردٍ جن  . جن

ن احمهنحف ّأجنمس  مش األوجل ملَّـحممب مضهنالهنمس حمىطوجنهئمس اخلمييش معمبلك حقمبخي األمضمبىغ، = احممئ
مش مضمك هبحيمبيضّوذحم ألن مسوي، وجكحف وأمضمبىغ هبحيمبىغ ال جكحف َ احممئ مسوهنمك من احم  امغ

مسوهنمك مس جن  .وال أمضمبىغ احمميُّـهن ملِّـ
ن وجمُّـحم مسهبمبمش معمبلك حقمبخي مش احم  ّ هبحيمبىغ األخكّ، وذحم ألنأمضمبىغ < جكحف احممئ

 .ّ أخكّ وهبحيمبىغ األجغيع،ّأجغيع
مش ملهيمسّأجنمس و مسحم  ،ال أمضمبىغ//  حم جممسن ال جكحف ّ وذحم ألهب؛حض جغهنئهئمسّال مق  ّاحم

مسخض حمخنَّـق دائمس جنيس أمضمبىغ ًحمخنَّـق دائمس ال جكحف دون ال أمضمبىغ، ومضمسحم مسخض مغمس ،ً  ومضمسحم
 .، منُّـا جغمييشًؠَّـق أمضمبىغ جنيس جكحف دائمس

مسوهن // حممبيط ال جكحف إذن وجمُّـحم جن جكِّـف ال أمضمبىغ،  ال أمضمبىغ وال هن
م صٌوحممبيط مضمبمئهئمس خكهي م،ٌ جنهنميىحٌ وجغخن هس أرمضيس جممس من جنمهمي  إذن مضمبمئهئمس ، واحممئ

م صٌخكهي  . جن وجعٌ وجغخن
ل جمميٍمشّ خكمسجنٍوحمخي ال هنهيخي حطمتحقمبيط هلمسخكَّـة  ال× معـ جممسن ال ب× جممسن ب مس ّ حطحي

ن ب مس حطخيُّـب حض مضمهىغّـ، وذحم ألهنمع ارد معمبلك هنخي معـ وحممبيط مضمك ال ب ×  امغ
م صٌوال معـ خكهي مسل اآلجحٌ وجغخن ، وذحم جممسمغ  :  جن وجع

ان  م× معمب مسن مضمبمئهئمس خكهي صٌال إهب مش مضمك ّ جنيس أن،ٍ جن وجعٌ وجغخن  احممئ
مسهن احمخيلك مش احم مسن هب ان وإهب  .ّهبحيمبمنمبهئمس ال معمب

ص جن وجع م واخلخن مسهن احمخيلكٍواحمُّـي جيهييس جنمس مضمك احممههي مسهن  منّ واحم  احم
ارد جنيس خلىغ  خكَّـم: أي،ّاجلىطئ ارد األجغِّـى، ّاحمخنَّـق حض مضمهىغ امغ  احممئجهِّـ خك امغ

مسخض ومنُّـا جنمس هنهيخي خكِّـ جن جغالل احمحيمبمسس  .احم
ارد ّ جمميّجم حيمبمسن حض مضمهىغ امغ مسهنمئمس جعىطئمب   مبمك ال هنمي مسهنمئمسن حط ّجن  ًمسً

مسن  ِّـ واإلهب ارد        احل حيمبمسن حض مضمهىغ امغ  ال هنمي



مسمعلك احمخيلك    ٢٥٧ ....................................................................................ّجن
 مسن ِّـ واإلهب مسهن         احل مسهنمئمس جعىطئمبجن ّمئمسن حط  ًمسً

حممئمسحم وجمُّـحم ملمبمس  حيمبمسن حض مضمهىغ : ّمضَّـحممئمس احمخنٰهِّـى مضحي احمهنحف واألمضمبىغ ال هنمي
ارد  مسهنمئمس جعىطئمبملامغ مسهنمئمسن حط ّهئمس جن ارد: أي،ًمسً حيمبمسن حض مضمهىغ امغ حيمبمسن   ال هنمي وإن جممسهبمس هنمي

مهىغ اآلجغِّـ حض  .احم
 مسهنمعـ جممسن مضمك ال ب × مس جممسن ب ّجممي  .ِّـمل مضمسمغمهمئ احمُّـي خكّاجلىطئ ومعـ احم

 ً:فقّفش امليطىطقكغش ضغّ اضعغَاضغرضىطق بش فعفيض
ِّـ : اضعمض مسن// احل د . اإلهب جع ِّـ وال // احم ِّـ هبحيمبىغ مع احممهَّـم، ال مع

مسن مسن هبحيمبىغ إهب د وال خكَّـم،إهب  . وجمُّـحم ال وجع
ِّـ مضمك ال : ّامللشى هس األرمضيسومع د وال خكَّـم إمعَّـى احممئ مسن وال وجع  .ال إهب

مسدا خكجف جنمس حطحيَّـم ال هن: اضربكقن مسوي ًاخك مش احم مسن هب ِّـ وال إهب جعَّـ مضمك ال مع
مسهن احمخيلك ص امغهنميىح وال احم م واخلخن صّ وإهبّواحممههي م واخلخن  ،جن وجع مس احممههي

ص امغهنميىح وال  م واخلخن مسوي وال احممههي مش احم د وال خكَّـم هب جعَّـ مضمك ال وجع وال هن
ص جن وجع م واخلخن مسهن احمخيلكّ وإهبٍاحممههي ِّـ  حم جممسن ّ، وذحم ألهبّمس احم مضمك ال مع

مسوي حمخيمسن مضمك هبحيمبىغ جم مش احم د وال خكَّـم هب مسن، ومضمك ال وجع  جنمئهئمس ٍّوال إهب
مسوي مش احم ِّـ :  أي،هب د = احل جع مسن، واحم  .منُّـا جغمييش. احممهَّـم= اإلهب

ِّـ  م <أو >وجمُّـحم حم جممسن ال مع مش احممههي مش مضمبمئهئمس هب مسن حمخيمسهبهش احممئ  ال إهب
ص امغهنميىح، أي ِّـ :واخلخن ِّـ  < جممسن مع مسن، أو مع مسن>إهب  جغمييش ومنُّـا.  إهب

د وال خكَّـم مش حمـ ال وجع  .ًأهنمنمس، وجمُّـحم األجنِّـ مضمسحممئ
ص جن وجعجنمضحي  م واخلخن مسن مهمس، احممههي هس هب مسهن احمخيلكٍ احممئ ، وجن ّ واحم

مي أهب ا ّ ال حطخنمي أيّاحم متحقمبيط هلمسخكَّـةٍ وامعَّـةّ لٍمشّ خكمسجنٍ جنمئهئمس حم مش مضمك هبحيمبيض:  حطحي  َاحممئ
مسهنمئمك جمميّاحمخيمي ص جن ّمبمك امغ م واخلخن مش احممههي مسهن احمخيلكٍوجعًمبمس من هب مش احم  .ّ أو هب

ح األوجل حمُّـحم ملألهنّأجنمس  د واحممهَّـم ّوجع خكَّـم ؠمي جع رد احم مس حطخيُّـب حض جن
مسهن جعَّـ مضمبمئهئمس حط ٌّ جملكٌمعمبلك هن جعَّـ مضمك هبحيمبمنّ ممب وال هن صٌهئمس خكهي ، ٌ وجغخن  جن وجع
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رد د واحمالخكَّـم حض جن حي احمالوجع اردجن ٍمعمبلك ال هنمي  . امغ
مسهبمبمش ملألهنّأجنمس و ح احم ِّـ معمبلكمس حطخيّوجع خكَّـم ؠمي مسن واحل رد اإلهب  ُّـب حض جن

مسهن أمعَّـمهمس اآلجغِّـ جممي مسهن احمخيلكّهن مسن احم ِّـ واحمالإهب ّمبمس وحممبيط مضمك هبحيمبمنهئمس احمالمع ً ،
مسن جنمهمس ِّـ وال إهب ال، ملهئ ال مع رد احمجيِّـس جن ًجممبيش ومهمس هنخنَّـهلمسن حض جن ً. 

ص جن وجعًحطمسرة ،إذن م واخلخن مش احممههي َّـ هب مبمك احمميُّـهن ّ احمخيميَ مضمك هبحيمبيضٍ هب
مسهن مسهن احمخيلكّجملك ٌمضمبمئهئمس حط مش احم َّـ هب مسهن ّ، وأجغِّـى هب ان اجلمسجنيس خسمس من احم ، واحممهمئ

مش مضمك هبحيمبيضإذن ، ّاجلىطئ مسهنميمبمك احمّ احمخيميَاحممئ ٌّ جملكٌُّـهن مضمبمئهئمس حط مسهن ّ  من احم
 .ّاجلىطئ

 : كغعو شمض كلا اجلىاب طو خالل اضيطقيل:)ج(ج 
 املىعقالن               اضغرضىطق     
مسوي ـ  مسن . ١              احم  احممنمسمع= اإلهب

مسن . ٢                 هس= اإلهب مه  ّامغ
ص امغهنميىح ـ  م واخلخن منِّـ . ١       احممههي  احممئجييط >اجل

منِّـ>خي هيامغ. ٢                   اجل
ص جن وجع ـ  م واخلخن  ّاحمٰهمئ× احممهمسحس . ١    احممههي

 امغِّـهنىغ ×اجلمسمن . ٢                
مسهن احمخيلك ـ   حمجيِّـدا// احمىطوج . ١              ّاحم

د مضمسحمُّـات . ٢                 جع اجعهس احم اجعهس// احم د احم جع  مضمسحمٰهحف احم
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 :هنحييس احمخيالم حض هبحيمسط

مش :اضغعظق األوص لك احمخيميمبمست اخلهي خف مض اب خكمي امغمئهنىحّأولّ هنمه م  ّ وجنمس حطحيَّـ، أمض
مسمعلك األحمجي ان امغحيَّـحض جن مش أهنمنمس ،جنمش حمميمهمي ّمسظ جممسن مضمهمئ لك احمخيميمبمست اخلهي ً جممس أن مض ّّ

لك حض خكمي امغمئهنىح خك جممبجي ّ معمبلك حطحيَّـ، حمٌجنمش ّجنحيَّـ ل ّمبمشّم أهب هن هئ ل إجل امغ ؠ  احم
ري خن ّاحم خنَّـهنحيّ ل احم هئ م ّ وامغ احقهنمش امغمهمي ري مض خن ّاحم خنَّـهنحيّ م احم  .ّ وامغمهمي

ّوخكجف منُّـا األحقمسس هل خكمي امغمئهنىح إجل مضمسمضمك   ومضمسب ،ِّمضمسب امغمهِّـف: ّمكأحقمسحقمبُ
رات وجممبجي،مشّاحل خن م أن مضمسب امغمهِّـف حض احم ّ وجن امغمهمي ّ جنمست ّمبمشّ حيمسل جن امغمهمي  االهب

ر خن رّهنمشّاحم خن الت احم هئ خنَّـهنحيّ ومضمسب احل،ّهنمشّ إجل امغ جنمست احم حيمسل جن امغمهمي  ّمبمشمش حمالهب
خنَّـهنحي الت احم هئ  .ّمبمشإجل جنمهِّـملمش امغ

ٍوحمخي وامعَّـ مسمضمك جنحيَّـجنمشّ اب أرمضمهمش ملمبخي،ّ جن احم ع األمض  هنمنمسف إحممبهئمس ًن حصهي
اد احمحيمبمسس لك خكمئهئمس ، ومن جسيط،ّجن اب خكمي امغمئهنىح احمُّـي هن ع أمض  ملمبخنحف حصهي

مه ابحط ع خكحل،مش أمض هي مسمعلك األحمجيمسظ هنخنحف امغ مسملمش جن اب وجنيس إ  .ة أمض
مكّوهلَّـ هبجه  : ملحيمسل،هيهئمس مضمهىغ احممهميمسء حض مضمب

ِمضخيمسملـــمست وهلمسملـــمست مظـــالث ٍ ٍ  
ــ جعئمئــمس ُوجنــمب مظــ مقــمك هب َّ ٍ  

 

ــمسء  ــ جغٍومض ــمب مظ ــ جع َّ مظ ـــٍَّ   ِمسءــــ
ــمسء ــمتجن حض احمِّـجغ ــىط هب ــمسب احممه ِحم ِّ  

ج

حمأراد مش: أيمضخيمسملمست:  مضحي حم،ّ احمخيميمبمست اخلهي   احمحيمنمسهنمسهلمسملمست مظالث:  ومضحي
حم،واحمحيمبمسس ومن مظالث حم، احمخفمنمسنمضمسء:  ومضحي حم، اجلَّـلجعمبّمظ :  ومضحي :  ومضحي

حم، اخلهنمسمضمشجغمسءّمظ  حم، امغٰهمسحمهنمشوجنمب:  ومضحي ع ، احمحنمهِّـمقمكّ مظ:  ومضحي  وامغ
اب مهمش أمض ابٍحط ع خكحلة أمض هي مسمعلك األحمجيمسظ هنخنحف امغ مسملمش جن  : وجنيس إ



مسب امغمئهنىح................................................................................  ٢٦٢ ح جم  ١ج ـ  

 

جعَّـ أرمضيس .فقت اخلغرضقّاضعغ: ّولاضىطقب األ جيمش أهب حط هش حض خصمي حض خكمي احمجيمي ّ مظ ّ
هيمبمسن مضمهمي: ّ حض خكمسحس امغمسدةٍخكمي مسن حط ّخكمي امّّ ر، احمحي ّ ومهمس احممهميمش امغمسدهنمش واحممهميمش احمخن  ،ّهنمشّّ

هيمبمسن مضمهميمسنّوخكمي ّ حط دّ جع  .ّمبمشّ واحممهميمش احمٰهمسئّمبمشّ ومهمس احممهميمش احمجيمسخكمي، احم
ام ل خكمي احمحي مش مع لك حض احمخيميمبمست اخلهي ّواحم لك هنحييس حض ،ّ ّ مضهيمهمئ أن احم

ر احم حت ل،ّمبمشهي خكجف امغمسمنُاألجن ِّـ هبحي مبمي أجم م مضمهمي ّمبمشجنمسمن:  وحممي حي ّ احمخمء حط ّ
مش ام ومهمس احمخيميمبمست اخلهي هي خكميمبهئمس وإل،ّاحمحي ُ مل  .هيالن خكميمبهئمسُ

ل ي: وجن منمئمس هبحي مش جنمسمن لك حض احمخيميمبمست اخلهي ٌّإن احم ّ  وال خكالهلمش حم ّ
دي جع لك احم لك احمخيميمبمست ّ وخسُّـا هلَّـ،ّمضمسحم لك احلهي خكجف مض ِّـ امغمئمسجكحيمش مض ّم أجم

مش مسم احلهي ،اخلهي ّ ألهب المضَّـ جن جنمهِّـملمش أهل ًأوالّ لك خك ّ مظ ، وجنمهِّـملمش أمعخيمسجنّ هن
مكّ مظ ،ّمخ مضمهىغ احمخيميمبمست خكجف مضمهىغ  جن م أّ احمُّـاجحّوخض من مخميهئمس جن احلهي األّهن

هب مقمسهنمهمسّاحمحنمسهنيس احمخنمئمسخك متل خكمئّ ؠمئمسخكمبً؟ وخكجف حطحيَّـهنِّـ جم من من مخ : ًمس هن
حيمسق   أم ال؟ٍامق

ّ أن امغخنمئيش:وامغالمعىس منمئمس لك احمخيميمبمست ،خكخييط األجنِّـ رمخ اهللا ّ ّ ملحيَّـم مض ّ
لك احلهي مش خكجف مض ّ جنيس أن احمهنِّـهنحيمش احمجيمئ،اخلهي لك خك احلهيّمبمشّ ًأوال  من أن هن ّ 

مشّمظ  لك خك احمخيميمبمست اخلهي ع: ّ وذحم ألهب إذا هلميهش،ّهن مسن هب  ومن جن ٌاإلهب
مش ان احممئمسجكىح،ّاحمخيميمبمست اخلهي هي خكميمب احلمب متل ٍئُّـ  ومعمبمئ،ّ وحطِّـهنَّـ أن حطمهِّـمل مل حط

ع احلهي من من مخ ٌّأوخض ٌخك هب  ؟ّ ؠمئمسخكٌ مقمسهنيسم؟ أّ ذاجحّ
لك خك احلهي حس هنمئمهحيَّـ مضمهَّـ خك ملال هنهيخي اإل،ّومضمس أن احم  ،جعمسمضمش خك جنمهِّـملمش هب

ّجنيس أن ملهئ امغمئهنىح وملهئ أي لكّ جيٍ مض نٍّ ملمي مضمهَّـ جنمهِّـملمش احلهي ومضمبمسن ّ إال  ال هنخي
ائهن ومضمبمسن أمعخيمسجن مسجن وذجمِّـ  لك . أهل ف هنمتجح مضمبمسن مثمبيس ذحم مضمهَّـ مض وحق

مش جعِّـهنمس خكجف جكِّـهنحيمش امغخنمئيش ّاحمخيميمبمست اخلهي ً  .رمخ اهللا ّ
ص احمخيميمبمس:اضغعظق اضىعقففق لك هنحييس حض جغخن ّ إن احم مش ال األخك جن ّ ّت اخلهي

ّاحمخيلك واجلىطئ ىطئ،ّ ّ وإذا حطمهِّـض حممي ّ مهمبمش، معمبلك حطحيَّـم أنُ مب احم ّ ملمثهبمس خكجف حق ّ ّّ 
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مهميىح خلِّـض امغمئهنحيّاجلىطئ ّ ال هن ، وذحم ألن خكهيميّ نّمبمشّ مض جيخيحف ال حطخي حض ّ إال  احم

مضمسّاجلىطئ: ّدائِّـة احمخيميمبمست؛ وحمُّـا هنحيمسل مس وال جنخي ن جممسحق ً ال هنخي ً. 
ل حمجيىس احمخيلك احم:اضغعظق اضىعقضىعق م وحممبيط مع ل امغجيهئ  جمميجيىس ،ّلك حض امغحيمسم مع

لك خك: أيجعمئيط لك خك احمخيميمبمست ) س(و) ن(و) ج(  حممبيط احم ّمض احم
مش مضمس من جنجيمسمنمب مسجكهس مضمسمغجيمسمنمب أو امغمهمسين ،اخلهي ّ وهلَّـ حطحيَّـم أهب ال هنهيخي احم ّ

ل،مضمسألحمجيمسظّ إال ّمبمشاحمُّـمنمئ اهليس خكمئَّـجنمس هبحي ٌّمنُّـا جملك:  ملجي احم  أو  ومن محمسم احمُّـاتّ
ٌ ومنُّـا جغمسؠمش، خكمئهئمسٌجغمسرج عّ أو منُّـا احمُّـاجح،ّ خكمسمٌ أو خكِّـضّ  ، أو ملخنٌ أو جعمئيطٌ هب

مسم أحمجيمسحكهئمس، ّإهب مسم وال هبمهمئ اهبحي مسم منُّـه امغجيمسمنمب احمخيميمبمش إجل منُّـه األهل ّمس هبمهمئ اهبحي
مههئمس  .ّوإهبمس حطمئحي أحمجيمسحكهئمس إجل جنمس ذجمِّـ مض

َّـجخ:اضغعظق اضمابظق رات احم خن لك احم راّمبمشّ ذجمِّـهبمس حض مض خن ّ أن ّهنمشت احممئجهِّـّ واحم
َّـجخ امغِّـاد جن ميمب إجل أجعىطاءّ احم من جنمس هنحي ّاحممئجهِّـي  و،من جنمس ال هنحي احم

ميمب إجل أجعىطاء هنمئّ وجن،احم خي ر احم مبهنمش ـ حض ّمبمش اخلمسرجعّمبمشميمئمس حم مضمسألجن  جممسحممهمئمسرص احم
يغ جنمئهئمس ميمب إجل أجعىطاء أمض ٌ وجممسمغمسء ملمثهب جنِّـجمهس،خكمي احمخيمبهيمبمسء ـ احم ال حطحي احم ّ ّ 

 .وهب ذحم.. .مبهنمك مضجعىطئمكجن 
ىطئمش واحممفجممبهس وجنمهِّـملمش أي جن  مش حض احم لك حض احمخيميمبمست اخلهي ٍّوهنحييس احم ّ

مبهنمشّمبمشّامغجيمسمنمب احمخيمي مشٌ مض ّ وأي جنمئهئمس جنِّـجم مش جنمئهئمس من من ّ مظ ،ٍّ ّجنمهِّـملمش أجعىطاء امغِّـجم
ٌ جغمسؠمشأجعىطاء ال. ّ خكمسجنمشم أّ ان احممئمسجكىح:ًجن مسن مضمسحلمب جن،ّ خكمئَّـجنمس هبمهِّـف اإلهب   ملهئ جنجيهئ

ٌمنُّـا جنِّـجمهس م م أّ مبيغ؟ وخكجف ملِّـض أهب جنجيهئ ٌمض ٌ جنِّـجمهسّ هيمبىط خك خلحفهّ مسذا هن  وجنمس ،ّ مل
مسوهنمش ان؟ م حم جممسحممئمسجكىح؟ أٌمن معحيمبحيمش أجعىطائ من من جن ّ أخك جنمئ وجن خلحفه جممسحلمب

مسم واحلَّـ احممئمسهليع مهِّـهنيش مضمسحلَّـ احم لك ذحم حض احم ف هنمتجح مض ّوحق اهبمبمئ،ّّ  . ومضمبمسن هل
مسث خك:اضغعظق اخلقطرضق مش جن أمض لك احمخيميمبمست اخلهي  من ممي امغمئهنىح؟ أّ من مض

لك جيٌمض  ؟ّ ملمي
لك ن أهب مض حيحي ٌذجمِّـ امغ جيّّ ف، وال خكالهلمش حم مضمسمغمئهنىحٌّ ملمي ل احمجيمبمي :  ملمهمئَّـجنمس هنحي
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ٌزهنَّـ جنِّـجمهس ام ـ إهبّ ان هبمسجكىح ـ خكمي احمحي لك ّ مظ، وملخنٍمي إجل جعمئيطّمس إلميّ جن معمب  هن
ٍ جن اجلمئيط واحمجيخن وخك أمعخيمسم جم وامعَّـٍّخك معحيمبحيمش جم  .ومنخيُّـا.. . جنمئهئمسّ

رةجن منمئمس  مسث احم حطُّـجمِّـ حض خكمي امغمئهنىح جنُّـجم حف جن األمض َّـ احمخي  حض خكمي ًهب
جيمش جي،احمجيمي لك احمجيمي ّ وإن احم ٌ جنهتمظِّـّ ٌ ملمبهئمس وجنٰهحفّ لك ، جن واهلمههئمسّ ّ ألن أؠ احم

دّهنمشمس إجل هبجهِّـّملمبهئمس هنِّـجعيس إجن جع ل ،ّمبمش أؠمسحممش امغمسمنّهنمشإجل هبجهِّـّ وإجنمس ، أؠمسحممش احم  ملمهجف احمحي
ن امغمسمن د حطخي جع مسرّمبمشمضمتؠمسحممش احم مسرهنًمشّهن اخك مش اخك لك احمخيميمبمست اخلهي ن مض ّ وهنخي ًمس ّ

ل مضمتؠمسحممش امغمسمن،ًأهنمنمس مسرهنّمبمش وخكجف احمحي د اخك جع ن احم لك احمخيميمبمست ّ هنخي ن مض ّمس وهنخي ً
مش   .ًمسّمعحيمبحيمباخلهي

حيال مس جن هئ مض َّـ احمجيالحقجيمش خكحيَّـوا حض جم ّوجن منمئمس أهنمنمس هب ً ً
ان  ً    ّمبمشامغمسمن(حتهش خكمئ

مس أو ملخنال أو هب)وأمعخيمسجنهئمس هنمس جعمئ ً احم جنمئهئمس جم مس جغمسؠمس أو خكمسجنمسً ًخكمس أو خكِّـ ً ً ًّ ّ. 
لك امغمئهنحيّ إهبمس وجمالجنمئمس حض امغحيمسم ى احم لك خك احمخيميمبمست ،ّمن خكجف جن ّ وإن احم ّ

هنِّـادي مش احق د ّ وخسُّـا حس هنخي هبجهِّـ امغمئهنحي،ّ جن مضمسب امغحيَّـجنمشٌّاخلهي جع  منمئمس إجل أؠمسحممش احم
جي،ّمبمشأو أؠمسحممش امغمسمن لك احمجيمي َّـ ملِّـهلمس مضمك احم ّ وحمُّـا هب لك امغمئهنحيً ّ حض احمخيميمبمست ّ واحم

مش مك،اخلهي ف هب جيّ وإن مقمسء اهللا حطمهمسجل حق لك احمجيمي جيمش أن احم لك احمجيمي ّ حض مض  حض ّ
مش من احلىح ّاحمخيميمبمست اخلهي لك امغمئهنحيّ  .ّ وحممبيط احم

مهِّـف خكجف امغمهمئ االؠهنالمع،هبمه لك خكمئهئمس حض خكمي امغمئهنىح ألجع أن هب ّ احم ّ 
ع واحمجيخن مئيط واحممئ مهمسرهنيش ا،حممي َّـهلمبىح حض حطمي احم  حض خكمي ّمبمشالؠهنالمعّ مضمبَّـ أن احم

مييش خكمئهئمس حض امغمئهنىح مهمسرهنيش أجغِّـ خت جيمش هلَّـ خيِّـج مض لك خكمئهئمس حض احمجيمي  .امغمئهنىح واحم
د هتمسملهش لك احمخيميمبمست َ مضمك خكميهيٍومنُّـا ال هنمهمئ وجع جيمش حض مض ّ امغمئهنىح واحمجيمي

مش جي،اخلهي لك احمجيمي ّ ألن األؠ من احم لك امغمئهنحيّأجنمس  و، جممس هلميمئمسّ  ٌ ملمهمبمسلّاحم
مشخسُّـا إذا أردهبمس أن . خكميمب لك خك احمخيميمبمست اخلهي لك خكمئهئمس حض مل ،ّهب ّالمضَّـ جن أن هب

جيمش  ًأوالاحمجيمي لك خكمئهئمس حض خكمي امغمئهنىحّ مظ ،ّ  .هب
مش معمم: اضغعظق اضرضقدسق ٌإن معمم احمخيميمبمست حض امغحيمسم مضمسخلهي ّ  وحممبيط ،ّ خكحيلكّ
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حيِّـائمب ّمعمما احق هنميمش،ًمسً مسث احمهن  . ومن جن األمض

ل ٍّجم جملك:  حض مضمبمسهبوهبحي ّ مئيس مل ـ ّ ِّـ جن وامعَّـومن جنمس ال هنهي   ـِّـض ؠَّـهل خكجف أجم
ن خكمك احمُّـاتّ ملمثجن،إذا مخ خكجف أملِّـاده ن جعىطء احمُّـاتّ وإجنمس ،مس أن هنخي ّ وإجنمس ،أن هنخي

ن جغمسرجعمس خك احمُّـات جيمسدة،ًأن هنخي المظمش جن مسم احم  مضمك ٍّ خكحيلكٍ جن معممٌ ومنُّـه األهل
ل، ال مظمسحملك خسمسمقمبئمك ال مغمس هبحي ّ جن ان هبمسجكىح: ً مسن معمب  مسن اإلهبّمبمشّ أن جنمسمن: هبحيخنَّـ،اإلهب

ان احممئمسجكىح،ومحمسم معحيمبحي  . من احلمب
ن جعىطء معحيمبحيمش احمخمءّمظ  ل هلَّـ هنخي هي ّإن احمخيلك امغ هيمك،ّ جعىطء :  ومن خكجف هل

ع  انّمبمشامغمسمنّاحلحيمبحيمش األخك احمُّـي هنخنَّـق خكجف امغ  هنخنَّـق ّ ملمثهب، وخلحفه جممسحلمب
مسن وخكجف خلحفه مسوي ،هنحنمفك جنمه حض منُّـه احلحيمبحيمشّ حجمس خكجف اإلهب  وجعىطء احلحيمبحيمش امغ

يع، جممسحممئمسجكىحّمبمشمنحمميمس مسن ومص مسو حمإلهب ٌّ ملمثهب جن ٍ  . مضّ
مس خكجف امغمسمن ن أجنِّـا خكمسر ًوهلَّـ هنخي  جن ،ّاحممهمسمّمهِّـيض  ومن احم، وخكجف خلحفمنمسّمبمشً

اهبمست مسن وخكجف خلحفه جن احلمب  .امغمس احممهمسرض خكجف اإلهب
مس جغمسؠمس حمميمسمنوهلَّـ ن خكِّـ ً هنخي مسنٌّ جغمسصٌ جممسحممنمسمع احمُّـي من خكِّـض،ّمبمشًّ   مضمسإلهب

 .ومعَّـه
المظمش مش ذاحطٌوخكجف منُّـا مل ع واجلمئيط واحمجيخن،ّمبمشّ جن احمخيميمبمست اخلهي  ، ومن احممئ

مبمش ّ ومن احممهِّـض احممهمسم واحممهِّـض اخلمسص،ّوامظمئمسن جنمئهئمس خكِّـ ّ. 
مسم هلمسل امغخنمئيش مبمسن منُّـه األهل مئمس  ّ وعرذا: ّا: رمخ اهللا ّوحم ّوهلَّـ و

ٍامغِّـاد جن جم وامعَّـ لك، جنمئهئمسّ حي مضمبمسن جغخنمسئخنهئمس ومن مض لٌ وهن جم  ّ إجل خصمي حضٌ جن
جيمش مهِّـض منمئمسك إجل أهب إذا ارحطجييس احمُّـاجح،احمجيمي ّ معمبلك هن ّ عّ حي معحيمبحيمش احممئ  ، ال حط

جي احممهِّـيض الف جنمس إذا اهب عّمض جي معحيمبحيمش احممئ  .ّ ملمثهب ال حطمئ
ا سٌنوع: ا   . وفصلٌ وج

  
مش جممسمقيش احمٰههنمسء) ١( ّهبحيَّـ اآلراء امغمئهنحيمبمش ومع جنحنخيالهتمس، حممي  .٢٣٦، ص١ج: ّّ
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ٌخاصة: العر مٌ وعرضّ  ّ .  
سأل سائل سانٌقد  ؠمب:أي ن هو؟َم:  عن شخص إ متل خك جغخن مسحط ّ هن

ميَّـ احمجيالينّ وأهب ،ّهنمشاحمجيِّـد د حض احم حم هتول خكمئ ّ حجمس ... احممهمسحس،ّامض ملالن امغ ّهنمهمئ أن امغ
جنمش مسنٌجنمهمي ؠمب،ّ معحيمبحي وأهب إهب ّ وحمخي جغخن خنّ حممشّمبمشمسحط احمحن . حصهئ

سأل عنه متل خك معحيمبحي:أي ما هو؟: وقد   . هن
؟  سؤال د فرقا ب ا هتالّأنّال شك ًفهل  َولاأل َ احم اته ّ عن ٌسؤال ّ

شخص واب.ّيةا ؤل،ابن فالن:  عنهُ وا  العمل ُ أو صاحب، كذاِ كتابُّف أو 
كذا صفة،ّا كذائِ أو ذو ا قصود بها تعي ُوأمثال... ّية ا ة ا ك من األجو  ذ

سؤول غلط. ِ عنه من ب األشخاص أمثاِا جيبُو و قالُ ا سان:   ّألهب حس  إ
مسن متل من من إهب ُ يمّألنه ال ال؟ م أٌهن سانهّ صطلح. عن أمثا من أفراد اإل  ُ و

سؤال بـِ هذا الع واب عن هذا ا و  ا شخصّةا مة ً مأخوذةّية ا  من 
سجلهو علومات ال  فوسُ  شخص  دف ا   . عن ا

اّأم سؤال ا سألّ فإن،ا ا شخصُما  هتول خكمئ إ :أي ، به عن حقيقة ا ّن امغ
خيميم أٌّ من معُال حطمهمي معحيمبحي من ٌ ال؟ ومن من جن مسر أن م أّ ّ ال؟ وذحم مضمسخك

ن خلحف مع ن معمبمس وهلَّـ هنخي د هلَّـ هنخي جع ّامغ ً خيميمس وهلَّـ ال ،ّ ن جن ً واحل هلَّـ هنخي ّ ّ
ن هتال خك جنمسمن،هنخي دهٌ احمخمء من حقهتالّمبمش ملمسحم مبمسزه مض خك ، خك هب وجع  واجن

ء د  ن أرّمبمشّ ألن امغمسمن، آجغِّـٍهب وجع مسهبمس وهلَّـ حطخي ن إهب ًمس أو حقمسء أو ً هلَّـ حطخي ً
مسحطمس، وحمخي وامعَّـة ِّـا أو هب ٍمع ّ ً دٌمست هبّ جن منُّـه امغمسمنمبً جع  . جن احم

يع  متل مض خك معحيمبحيمش احمحن مسين هن هتال احم ُل يتفقاملمسحم  بها مع األشخاص ّ
ن أمثا قصود،ِاآلخر سؤال تعيُ وا قائقِ حقيقتِ تمامُ با  حطمهمبمك :يأ .ه ب ا

هيمبىط مض جنمسمنمب ده اخلمسص احمُّـي حط ّوجع ّ  ُوال يصلح. ه ب األشخاصِال شخص ،ّ
سان: ُ حقيقته فتقولُ كمالّلجواب إال وهابن فالن دون إ واب .  و س ا ّو

سؤال   :عن هذا ا
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  ؠع 
ء مسٍحم حقمتحمهش خك  مب ن حقهتاحم ؠ ً المضَّـ أن هنخي اب خكمئ ّ مع ّ ن اجل هنخي

اب هتال هبخنيش اجل مس، وحمُّـا هلمب جنمهِّـملمش احم مب هبمس إجل،ًؠ لك  وهلَّـ أ  منُّـا حض مض
ًإن احمٰهِّـب حقمتل أهن اهللا؟ وجممسن حقهتاخس جغمسجكئمس: احممهحيمسئَّـ معمبلك هلميمئمس منمئمسك مه،ّ   ومض

مش جغمسجكئمش مب هئ إجل اإلحلمسد،ً هلهنمهمسًجممسهبهش احممئ د اهللا ؛ أوؠمي ا وجع ّ ألهن مضمهَّـ أن أمظ
ن خك جنخيمسهب،حطمهمسجل متحم ىطوا خك أن جيَّـوه حض جنخيمسنّ ومغ، أجغُّـوا هن ٍ جنمهمكٍمس خك  أو حض ّ
ا أن،ٍجعهئمش ميمبّ زخكهي مسء وال هنحي احم د حم حض األرض وال حض احم ً رمضمس ال وجع  حض ّ

خفات دامغ جع ا أهب حطمهمسجل ال هن! ً أؠالٍ حممبيط مضهي ُوجعهئمي متل خكمئ مضمتهن وال مضخيمبيش ّ
َّ ألهب أهن األهن وجممبيش احمخيمبيش،وال مضهي َّ  .، ملال أهن وال جممبيش حمّ

هتال أجنِّـّمبمشّ إن جنمهِّـملمش جممبجي،وجنهئمس هنخي اب حمخي حتخن جنمه ٌّ جنهئٌ احم  ٍخكجف جع
مبمي هتول ال هنهيمبّ ملِّـمض،ؠ ؟ وامغ متل مضهي من مبجنمس من وجن منىط مضمك ّمس حط  : ملمب
مسن متل خك امغهيمبإهب ّ جنيس أهب حط خنّ  .ّمبمشىطات احمحن

مس مب هتال ؠ ن احم مهمي،ًوحمخي هنخي ّ المضَّـ جن أن هن مسئ أجنِّـهنّ  : احم
متل:ّولاأل  . أن هنمهِّـف جممبيش هن

هتال :اضىعقين  .أن هنمهِّـف معَّـود احم
َّـ احمُّـهن حس هن. ّمن وحكمسئيش خكمي امغمئهنىح جن أٌومنُّـه وامعَّـة ا خكمي حقرَّـجن منمئمس هب

هئ ن حض ؠمبمسخلمش أحقئمي اب إن وجع إحممبهئ حقهتال،امغمئهنىح خيهنئ ن اجل ٌ أو ال هنمهِّـمل ِّ ْ، 
هتال مضـّوخسُّـا هبهتجم ؟َّـ رضورة جنمهِّـملمش احم ؟ وجن من ؟ وجنمس من جن  وأهن من

؟ وجممسن؟ يسّأي وجممبيش من ٌ ومن حم خكميمش حمٍ و ٌ أو خكميمش،ّمبمش خلمسئٌمشّأو خكمي ،ّمبمش ملمسخكميّ ّ 
ر ٌ أو خكميمش،ّهنمشؠ متل هبمس خك ُإجل خلحف ذحم جن األحقئميمش احم هنهيخي أن هن... ّ جنمسدهنمش؟ّ
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 . وامعَّـٍء
حي ،إذن اب خكجف جك ن اجل هتال حممبخي ال.ّالمضَّـ جن جنمهِّـملمش احم :  إذا حقمتحمهش:ً ملهي

مسم معحيمبحي اب مض ن اجل مسن :ّجنمس من زهنَّـ؟ المضَّـ أن هنخي ع: أي.إهب .  جيمسب مضمسحممئ
مسةُلّأووهو  يات ا ِ ا ف،ّ با تعر ُ وسيأ قر  .هً

ر احمجيهنِّـ من أن امغمئهنىح جن األجن ّهلَّـ هن ّ ، وإذا جممسن جمُّـحم ملال معمسجعمش إجل ّهنمشُ
.ّحطمهميهي

ض: وملمب ٌأهب جنمئحي مسهب وحطمهمسجل أجنِّـ:ّ معمبَّـ اهللا حق ٌ مضمتن حط  ملميمسذا جيهس ،ّ ملهنِّـيّ
مسحط مضمسحمَّـحممب واحمخفمنمسن؟  إمظ

يش إحممب ّأن األجنِّـ احمجيهنِّـي: أ ري جن احمجيهنِّـة واحممهميخيِّـج ّ مع ّ إجل ّ احلمن
حممب هب خكميمس معخن ّجم اخكَّـ احممهميهي، ًمسً ىح احمحي ن امغمهِّـملمش خكجف جك خي  . ّمبمشّالمضَّـ جن جنمهِّـمل حم

هتال  مب جغهنمت حطجييض إجل ّال مق ّإن جن منُّـا احم ن هب خي هب جغهنمت مل ًحض جم ً
الءات ن ،ٍ خكجهمبهيمشٍامض ا إلمسوحم َّـ خكميمسء احمٰهِّـب وجنجيخيِّـجخ جنمسزاحم ّ ملهئمس هب هب

هب جن أملخيمسرجغَّـاخكمئمس جن جغالل ٍ جنمس هن مسهلمك حض ،ٍاجنمشّ منَّـّ َّـمن حق ّ وجنيس ذحم هب
ر احممهميهي هن ّاحم جنهئّ ء، واالرحطحيمسء مضهيمهمسرملهئ وخكمي ّ وجنممهن خكجف جنمهِّـملمش جم  ّ، 

ن خكمئَّـهبمس جنمهِّـملمش ٌوال حطخيمسد ختجي حطممإلمسهت حض أهبمس إذا أردهبمس أن حطخي هبّ ٌمبمش جم ّ المضَّـ جن ّ
َّـاء مضمئجهِّـهنمش امغمهِّـملمش  .ّاالمض

لك  م أن احم  . امغمهِّـملمشّهنمش جن أحقيط هبجهِّـٌ وامعَّـّامغمئهنحيّ وجن امغمهمي
ل واحمجيحي هنَّـ،وخكجف احممئحيمبىغ جن ذحم َّـ مضمهىغ خكميمسء األؠ ن أن خكمي ّ هب ّخك
َّـجخ ر احم مسجعمشّمبمشامغمئهنىح جن األجن مئمس مض ّ جنيس أن ،ّ إجل جنمهِّـمل أو حطمهميمبهي وحطمهميهيٍ وحم

ِّـ األحقيط احمجيخيِّـ ميجيهش حض خكمسحس احمجيخيِّـ وامغمهِّـملمش حض زجنمسهبمئمس امغمهمسرصّهنمشأجم ّ وأن ، اجغ
َّـجخمبإهبخيمس ميمست واحم ّر امغ ر امغمهِّـوملمش؛ أال حطِّـى أهب إذا هلميهشّ منُّـا : ّمست مضمست جن األجن
؟:  هلمب حم،ّ أو ملهنِّـيٌّ مضَّـجخٌأجنِّـ  جنمس احمَّـحممب خكميمب

ا جممبجي،هبمه هتالّمبمشّ خكميمسء احمٰهِّـب حطمهميهي ا خكميمب، احم هل مئمس حض َّ ملمهمسد احممئجييس خكميمبهئ وحطجي
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حف م وامغمهمسرفٍجم ار احم، جن حصمسالت احممهمي حنمسف أ ن جممسحمخنمئمسخكمست واجم ّ ألهن ،خي

خس ا خكحي مس،ّرو مب َّـاجنمس ؠ منمس احق َّـجن ً واحق ً. 
مسهب وحطمهمسجل جن ّأجنمس  حممئمس وحس هبمههيميهئمس مضمس أراد اهللا حق ِّـهبمس خكجف خكحي ِهب مل ُ َ َ َ

مئ واحمحي حنمسف احم ل حمميمهحيّ وجممتهب،اهبمكاجم حي: مئمس هبحي  .؟ جن وحكمبجيْاحق
ّأهب إذا وجع:  خكجف ذحمٍوجغحف مقمسمنَّـ ّهئهش حقهتاال إجل أمعَّـ جكالّ م ب احممهميً

ل احمَّـهنّمبمشاحمَّـهنمئ  ّ وحض اخلخف احمجيالين،... جمُّـاّمبمشورد حض احمِّـواهنمش احمجيالهب:  هلمسل، خك أؠ
ِمضمسحممهحي خكِّـف اهللا حطمهمسجل؟ هلمب حم: ملمثن هلميهش حم... جمُّـا مم : ُ منُّـه خكحيمسئَّـ وهب هبحي

ص ا أن احممهحي جن األدحم،ملمبهئمس خكجف جنمس ورد جن احممئخن ّ وحطمئمسحق ل ّ مست أؠ مش خكجف إمظ
 .احمَّـهن مثمبمههئمس

حفٌ حم أمظِّـ،ّمب أن إهلمسحممش احممهحي وحطمههنمبمي خك وحكمبجيملّال مق مس ّوحج مييش ٌ جم ّ حض احم
مسخك حف جن احمحيمنمسهنمس االجع ر احممهميهيّمبمش واحمخنمئمسخكّمبمشحض احمخي هن ّ واحم ّ. 

ءأجنمس ردون جن احمٰهِّـب جم  ا هن ميهيمك جممبيش أؠ ٍ حطِّـى امغ اهبمكّ مع ّ  هل
ا حقمسدة احممهمسحس،امغِّـور مبهئ معمبمئمس جممسهب ا جنمس ن، وحطمئمسحق ا إلهيمي م جممسهب  احمجيخيِّـ  هن

دّاإلحقالجن مسن جن هبحف احممه مش احم حتِّـر اإلهب ا ِّ احممئحف وجنمئمسمن احم  ،ّ واحمُّـلّهنمشّ
د ر امغمهِّـملمش واحممه مسهب ّهنمشوجن حكالم اجلهئ واحمخيجيِّـ إجل هب امعَّـ حق  اخلمسحمخنمش هللا احم

 .وحطمهمسجل
ن معِّـّمبمشومنُّـا جن أخكمسجعمبهس احممهحيمبَّـة اإلحقالجن دّهنمش أن حطخي مسن خكمك احممه  ّهنمش اإلهب

ءّفإن م ،هللا حطمهمسجل  .ّن خاف اهللا تعا أخاف اهللا منه  
مسمضمس ّ ومن احم هتمب،ّإن احممهحيمبَّـة اخلمسحمخنمش أؠ احلِّـجممش حض احلمبمسة مسن أحق ًئ حمإلهب

حفة ؠمي إجل أخكجف احمحيهيًجم َّـأ جن هبجهِّـ، حط ن جمُّـحم جنمس حس هب  ّهنمش وال هنهيخي أن حطخي
ن وإجل ،مشّ وجنمهِّـملمش احممهحيمسئَّـ احلحي،امغمهِّـملمش مئمس إجل احمخي معمبمسحطمئمس  وحطمئجهمب أملخيمسرهبمس ورؤهن

  
مسب ) ١( مبمسل احممهحيمغىطهنَّـ جن االجكالع راجعيس جم ناخل  . إلمضِّـامنمب خلميمب
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رة حف مضخن مشٍحممئ مب  . ؠ
سأل سائلُوقد  دُ ا ؟... ٍو وخاٍ وعمرٍ عن ز   .ما 
سأل سائلُوقد  دُ ا ؟ ِ وهذا األسدِ وهذه الفرسٍو وخاٍ وعمرٍ عن ز  ما 

د ؟ ُفهل  سؤال   ً فرقا ب ا
ل ْتأ َولاألّ أن ُ فستجد، فيهماّ ٍ متفقةٍاتّ عن حقيقة جزئيٌ سؤالّ قيّ قة  با

او.  بالعددٍتلفة تلفةٍاتّ عن حقيقة جزئيٌ سؤالا قيقة والعددٍ    . با
ّ من احمخيلك احمُّـاجح:ّم أن اجلمئيط ّحطحيَّـ ٌ ألهب جعىطء، احمُّـي إلهي خكجف أملِّـاده وخكجف خلحفمنمسّ ّ 

حممئمس، ّأخك ان:  جمحي مسن معمب ان،اإلهب مسن وخكجف خلحف ٌّ ذاجحّ ملمثن احلمب  هإلهي خكجف أملِّـاد اإلهب
جيىح جنمه حضّحجمس  اهبّهن مسهنمئ مضمهىغ أجعىطائهئمس احمُّـاحط،ّمبمش معحيمبحي احلمب  .ّمبمش وحط

حيَّـ هتال امغ هتال خك زهنَّـ ّومنُّـا احم مييش خك احم ؟ معمبلك جيمسب خكمئ ٍم خي ال جنمس من ً جن
ع ملمبحيمسل مسن: مضمسحممئ مسن ال إلهي،ٌمن إهب ًخكجف األملِّـاد احم محمسمظ زهنَّـا حض ّ إال  واإلهب

مسهبمبمش مسم معحيمبّ وال إلهي خكجف امغمسمنمب،ّاإلهب مسهنمئ مض هئمسمست احم حط منِّـ ،حي مسهن مضمك اجل  جممس حض احم
جعَّـ جعىطء؛ ّواحمخي يٌ إذ ال هن ن األجعمئمسس ن  حمميىطم أّ وإال، مضمبمئهئمسٌ جنحنمفكٌّ جنمسمن ال حطخي

هلهئمس جعمئيط،ًاحممهمسحممبمش خكمسحممبمش منِّـ جعمئيط األجعمئمسس ٌ مضمسجكٌ ومن الزم،ٌ وحمخيمسن مل ؛ إذ اجل
هل جعمئيط ف هنمتجح مضمبمسن ذحم حض خصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجل،احممهمسخض احمُّـي حممبيط مل  .ّ وحق

ّإن جنمس هنهيمبّ مظ ّىط جمالّ
مسن وخلحفه ً   اهبّ حجمس جن اإلهب  من ّمبمشهنحنمفك جنمه حض احلحيمبحيمش احلمب

مسنٌ جممسحممئمسجكىح ملخن،ٍّملخن جم جنمئهئمس  ٌ واخلمسئِّـ ملخن، حمميجيِّـسٌ واحمخنمسمن ملخن، حمإلهب
حيِّـ  .ومنخيُّـا.. .حممي

ّ أن امغمسمنمب:ّوخكجف منُّـا ملحيَّـ احطمنمي مسم ذواهتمسّ مسهنىط مض مسهنىط مضمتجعىطاء،مست هلَّـ حط  ٍ وهلَّـ حط
ٍمبمشذاحط  .هئمسّ ختخنّ

جيّمبمشّواخكمي أن امغِّـاد جن امغمسمن  ،ّ حض امغحيمسم خلحف امغِّـاد جنمئهئمس مضمسالؠهنالح احمجيمي
د،ّملمثهنمس حطهنميىح مضمسؠهنالمعهئ خكجف جعىطء احمُّـات جع هيمبمبىط مضمبمئهئمس ومضمك احم  ، وإذا أرادوا احم

ن حم ال ـ ّاألجنِّـ احمجيالين: هنحي دهٌ داجغ: وجنِّـادمن، احمخمءّهنمش حض منٌداجغ ـ ًجن  ، حض وجع
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ن حم جيىح حض. ّمبمش امغمسمن: وجنِّـادمن،ء احمُّـاتمنُّـا احمخمء جعىط: وهنحي ّوحطحيَّـم أن األمقمبمسء حط ّّ 

مييش حض امغمسمنمب د وخت جع  .مستّاحم
ّمنُّـا واخكمي أن امغخنمئيش مسئ خك زهنَّـ: ّمغمس هلمسل  رمخ اهللاّ متل احم و ٍ وخكهيِّـٍوهلَّـ هن

 أراد أن ٌ ومنُّـا أحقَّـ،ٌمنُّـه ملِّـس: وهلمسل.. .وٌ ومنُّـا خكهيِّـٌمنُّـا زهنَّـ:  وحس هنحيٍوجغمسحمَّـ
مك أن زهنَّـا وخكهيِّـا ًهن ً ّ هس احمجيِّـض ،ّ واحمجيِّـس واألحقَّـ جمميمبمسن،مسنّجعىطئمب.. .ّ هتال مع  واحم

ميجيمشٍمستّخك جعىطئمب ٍّ ألن معحيمبحيمش جم، مضمسحممهَّـد واحلحيمبحيمشٍ مص  : منٍو وجغمسحمَّـٍ وخكهيِّـٍ جن زهنَّـّ
ان احممئمسجكىح ان احمخنمسمن: ومعحيمبحيمش احمجيِّـس،احلمب ان : ومعحيمبحيمش األحقَّـ، احلمب  احلمب

الف؛امغجيمفس ىطء ذات امغمسمنّ إهبمس  ملمسالجغ مسم ،ّمبمشمن مض  .احمُّـات ال مض
هتال خك معحيمبحيمش زهنَّـ اب احم مييش خك جع اب خي  معمبلك ،ٍو وجغمسحمَّـٍ وخكهيِّـٍومنُّـا اجل

حيمبحيمش ن مض الف أؠمئمسملهئ حض أهن هنحنمفجم مسن خكجف اجغ ٍال ملِّـق مضمك مثمبيس أملِّـاد اإلهب ّ 
ٌمبمش ذاحطٌ من أجعىطاء،وامعَّـة مسنّمبمش مغمسمنّ ان احممئمسجكىح، اإلهب رّ وإهب، ومن احلمب ن مضمتجن ميجي  ٍمس خي

ل واحم جم،ّمبمش خك ذات امغمسمنٍجغمسرجعمش د واألمضمبىغ واحمهن  .ومنخيُّـا.. .مهِّـضمسألحق
مسرة اب جنمس من زهنَّـ : أجغِّـىٍومضمه د ٌ وخكهيِّـٌ ومضخيِّـٌجع جع ن خك منُّـا امغ و؟ هنخي

دات جع حفةٌاحمُّـي حطحنمفك جنمه جن عٌ جم ِّـك مضمسإلرادة ومن هب مسس امغ حيمبحيمش احل ٌ مض ّ ّ 
ِّـك مضمسإلرادةجن مسس امغ اع احل ّ أهب ّ ومن احممئمسجكىح أو امغجيخيِّـ أو احمُّـي هنَّـرك احمخيميمبمست،ّ ّ. 

واب: هلمسلوحمُّـا ؟ ٍو وجغمسحمَّـٍ وخكهيِّـٍ خك زهنَّـ:أي ّول عن األُ وا قيقة جنمس من مال ا  ِب
ة ش نهاِا سان: ُفتقول .واألملِّـادّ اجلىطئمبمست :أي ، ب وعٌإ تقدمُ وهو ا ُ ا  ،ُه ذكرّ

مسن جملك ٌّملمثن اإلهب ّ لّ ل،...وٍ وخكهيِّـٍ ومضخيِّـٍ خكجف زهنَّـٌ خصهي ّإن احمخيميمبمست حطحييس :  وخسُّـا هبحي ّ
الت ُدائمس خكمئَّـجنمس هن ٍخصهي هئمسٍ داجغميمشٍمتل هبمس خك أملِّـادً مال .  حت ا أيضا ب ًوعن ا

قيقة ةِا ش نهاِ ا س،حيوان :ُ فتقول، ب   :ّ و
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ؠ   
مسة يات ا ن.ّوهو ثا ا فُ وعليه يم  :هما بما يأُ تعر

وع.١ ةُ هو تمام:ُ ا ش قيقة ا زئيات  بِ ا ةّ ا تك ِا واقع ،عدد فقط بالّ  ا
ل حض محمسم احلحيمبحيمش  جواب ما هو؟ د جن محمسم احلحيمبحيمش امغحنمفجممش محمسم .. .امغحي وامغحيخن

اب جنمس من زهنَّـ؟ معمبلك هنحييس ّمبمش جممسمن،ّمبمشامغمسمن ان احممئمسجكىح حض جع مسن ومن احلمب  اإلهب
اب إجن مسنّاجل انٍمس مضمثهب مب ْ وحقمبمتجح إن مقمسء اهللا .ّ جممس حطحيَّـم، هبمسجكىح، ال ملِّـق مضمبمئهئمسٍ أو مض

ان احممئمسجكىح: ّ احمُّـاجحّوخضهي األحض احل مسن واحلمب مضمسإلمثمسل ّ إال خكَّـم احمجيِّـق مضمك اإلهب
حيهش اإلمقمسرة إحممب ، جممس حق جيخنمب  .واحم

حم ِّـة مضمسحممهَّـد: وهل خي ًملمب أن زهنَّـا خلحف مضخيِّـّال مق ّ حجمس : مضمبمسهب،ّامغ ً ومضخيِّـا خلحف ،ّ
مسن...جغمسحمَّـ ِّـةّ ملمسجلىطئمب، ومنخيُّـا إجل آجغِّـ أملِّـاد اإلهب خي ٌمست منمئمس جن  . مضمسحممهَّـدّ
جيمئمس جمميهيمش ّوإذا المعجههش أهب  لمئمس أ حمامغحي اب جنمس من:  مضمهَّـ هل  ّ حممبحض جع

مهِّـهنيش ّ ألن اجلمسر،احم ل حض ّ هي ل مضهيمهمئ امغ مسم احلحيمبحيمش، وامغحي مهميحيمسن مض ِّـور جن ّ وامغ
؟ أو هنمنمسف  اب جنمس من هتالجع ل امغمئهنحيمبخكمئَّـ احم مهِّـهنيش ،نّ جممس هنحي  ملمبخنحف احم

ل حض: منخيُّـا اب جنمس منمن محمسم احلحيمبحيمش امغحنمفجممش امغحي هتال، جع  . خكمئَّـ احم
ع: ومضمسجلهيميمش ل حض حطمهِّـهنيش احممئ َّمن محمسم احلحيمبحيمش امغحنمفجممش مضمك اجلىطئمبمست : ّإجنمس هبحي

ُّـف جمميهيمش  ِّـة مضمسحممهَّـد، وهب خي اب جنمس منّامغ هئمس وهبمنمبيش جمميهيمش حض جع ّ، وإجنمس هب
ل اب مضـ: أيامغحي ن اجل مهِّـهنيش، ملمبخي ل حض آجغِّـ احم هي مسن امغ ع: أيإهب  . احممئ

هت ابوحم جممسن احم ؟ حمخيمسن اجل مسن جنمس من ان: ال خك اإلهب ّ مضمسحلَّـ : أي،ٌ هبمسجكىحٌمعمب
مسم مسم، ّاحم ّ ومنُّـا هنمهمئ أن احلَّـ احم مسن؟ ال جنمس من  ّّ اب حقهتال جنمس من اإلهب ً أهنمنمس هنحييس حض جع

ن حقهتاال جنمئهنحيمب هتال مض هنخي ع؟ ألن احم ّاحممئ ً ع،ًمسّ مهِّـهنيش احممئ ن مض اب خكمئ هنخي  . واجل
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س.٢ ةُ هو تمام:ُ ا ش قيقة ا زئيات  بِ ا ةّ ا تك ِا قيقةّ واقع  ، با ا

   ما هو؟ِ جواب
ت ذا ت زئيات ّو ُ ا قيقةّ َ فالبد أن تتك،با ّ ملال معمسجعمش إجل  ً، بالعدد قطعاّ

ِّـمنمس مضمسحممهَّـد ل جممس حطحيَّـم حض ،ّذجمِّـ حطخي مسملمش امغحي ِّـمنمس مضمسحلحيمبحيمش، والمضَّـ جن إ ّ مضمهَّـ حطخي َّ ّ
ع  .حطمهِّـهنيش احممئ

مي أهب إذا حقمتحمهش خك اإل ا اب ّوجن احم ن اجل حيِّـ واحمحيِّـد؟ هنخي مسن واحم هب
ان اب ،معمب ِّـة مضمسجلىطئمبجنمس منّ ومنُّـا هنمهمئ أن جع خي ّ محمسم احلحيمبحيمش امغ  ،ّمست أو احمخيميمبمستّ

مسرحط مضمهَّـ هلميمب مهِّـهنيش. جممس من رصهنمي خك حم حض احم  محمسم احلحيمبحيمش امغحنمفجممش مضمك: ملحي
ِّـةّاجلىطئمبمست  خي ً حممبيط حطمسجنمس...ّامغ ّ. 

امغحيمسمض  ّحيمبحي احلّ وحممبيط اجلىطئّمسحض اإلّاجلىطئّإن جنِّـاده : أن هنحيمسلّ إال ّهئّاحممي
ن جعىطئمبّ واجلىطئ،ّحمميخيلك هلّمعحيمبحيمبًمس ّ هلَّـ هنخي مسملمش إجل جنمس مل مسملمش إجل ،ًمس مضمسإل ً وجمميمبمس مضمسإل ّ

لك اجلىطئ ، جممس حطحيَّـم مضمبمسهب حض مض ّجنمس حت  .ّمسحض اإلّواجلىطئ ّحيمبحي احلّ
ىح: وملمب ن مضمسمغحنمفك احمميجي: ذجمِّـهبمس حض جنمس حق مهِّـهنيش ال هنخي  ّ واجلىطئ،ّجهّأن احم

 .ّ حمجيجهٌ جنحنمفكّمسحضواإل ّحيمبحياحل
ميجيهش: ملمثن هلميهش ل امغهنمسمضحيّ اجلىطئمبمست إذا اجغ ميجيهش احمخيميمبمست ّمضمسمغَّـحم ّ اجغ

ىطاجن ل االحم ٌّ ملمثن زهنَّـا جعىطئ، وحض امغحيمسم جمُّـحم،ّمضمسمغَّـحم ً مسنٌ داجغّ  ،ّ حتهش جملك اإلهب
ان احمخنمسمنٌ داجغٌّومنُّـه احمجيِّـس جعىطئ  . حتهش احلمب

مهِّـهنيش مضمسأ: وملمب ىطاجنّن احم ل االحم ّ أهنمنمس ال هنخنميّمغَّـحم ن ،ً ّ ملالمضَّـ أن هنخي
ل امغهنمسمضحي مهِّـهنيش،ّمضمسمغَّـحم لك احم  . جممس هنمتجح مضمبمسهب حض مض

ِّـة اجلىطئّ اجلىطئمبمست إن جممسن جنِّـاده جن: ومضمسجلهيميمش خي ّامغ ن ،ّحيمبحي احلّ  ملمبخي
مهِّـهنيش أجغيع جن  ّ وإن جممسن جنِّـاده جنمئهئمس األخك جن اجلىطئ،ّامغَّـخكّاحم  ّحيمبحي احلّ

ن،ّمسحضواإل مهِّـهنيش مضمسمغحنمفك احمميجيجه ملمبخي ِّـدة حض ّ ومن جغالف احمحيمسخكَّـة امغهن،ّ احم
مهمسرهنيش  .ّ وجغالف جنمس حقمبممح مض مضمهَّـ هلميمب،احم
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سأل سائلُ وقد  سان والفرسُ ا ؟:... والقردِ عن اإل هتال منمئمس خك محمسم   ما  احم
اب مضمسجلمئيط،ّواحمخيميمبمستّ اجلىطئمبمست احلحيمبحيمش امغحنمفجممش مضمك ن اجل  : أي، وحمُّـا هنخي

ان  .معمب
س سائلُألوقد  سان فقطُ ا ِّـ حض  ما هو؟:  عن اإل مي أن ال حطخي ا ّوجن احم

هتال خكمئ،احلحيمبحيمش منمئمس اب احم ان هبمسجكىح : وجع .معمب
ياتّن أ: ْالحظ ِا

سؤولّ رةُ  ا ون،ّ عنها هذه ا ب أن ي  َ فماذا ترى ي
واب ؟ عن ُا سؤال    من ا

ُولا األّأم: ُنقول مهَّـدة  ّ ّهنمهمئ احمخيميمبمست امغ ياتٌ سؤالفهوّ ٍ عن 
تلفةّ قائقِ    ا

مسم ذواهتمس مهىغ ذواهتمس ال مض ميجيمش امغمسمنمبمست مض ٍ ألهنمس حطحنمفك مثمبمهمس حض معحيمبحيمش،أو مص ً ّ 
اهبٍوامعَّـة قيقةُيجابف ّمبمش ومن احلمب ةِ عنه بتمام ا ش نِ ا سَ ب  ،ُها، وهو ا
ثالُفنقول سُعرفُ، ومنه يٌنحيوا:   ا َ أن ا سؤال بما ً أيضا جُ يقعّ ًوابا عن ا

ختلفةهو يات ا ِ عن ا ونّ قائق ال ت سؤالُ كما يقع،ً أنوا ُ با  ً جوابا عن ا
زئيات بما هو عن ختلفةّ ا قائقِا منمي جنمس هلميمئمسه حض حطمهِّـهنيش اجلمئيط  ؛ با ّوجن منمئمس هن

ِّـة مضمسجلىطئمبّجن أهب خي هتال خك احلحيمسئىح امغ اب احم ّ هنحييس حض جع  .ّمست واحمخيميمبمستّ
ااّوأم  بما هو عن ٌ فهو سؤال ا

ّ
ع أو  ،ٍ واحد اب مضمسحممئ ن اجل وحمُّـا ال هنخي

مسم،مضمسجلمئيط ن مضمسحلَّـ احم ّ وإهبمس هنخي ّ الف هبمس وال حطمهَّـدّ إذ ال احط،ّ  .ّجيمسق مضمسحلحيمبحيمش وال اجغ
منميوحض ء جنمس حطحيَّـم هن  ّ هتال مضمس من:ّ ر،ّ أن احم امض مظالمظمش أجن ع:  هنحييس حض جع  ،احممئ
مسمّ واحلَّـ،واجلمئيط اب جم جنمئهئمس ملال.ّ احم ٍّمضَّـ جن جنمهِّـملمش احممنمسمضيغ حض جع ل،ّ إذا :  ملمئحي

جيىح هتال خكمس من جن ٌجممسن احم ّ ع، مضمسحلحيمبحيمشّ اب مضمسحممئ ن اجل من ّ خكمس  وإذا جممسن؛ ملمبخي
مييش اب مضمسجلمئيط، مضمسحلحيمبحيمشٌمص ن اجل هتال خك جملك؛ ملمبخي ٍّ وإذا جممسن احم  ، وامعَّـّ

مسم اب مضمسحلَّـ احم ن اجل ّملمبخي ّ. 
وابوحق صحيحِ ا لِ ا ثالَقول أن نِ ا ن ٌ ناطقٌحيوان:   ا ّ ألهب هلَّـ هنخي

مسم أو مضمسحمِّـحق احممئمسهليع اب مضمسحلَّـ احممئمسهليع أو مضمسحمِّـحق احم ّاجل ُفيتكفل ،ّ وابّ  ُ ا
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ِيةبتفصيل ماه سؤولّ اّ اب ، عنهِ ا الف جنمس إذا هلميهش حض اجل مسن: مض  ملال ،إهب

هتال ،ٌ مض ملمب إمثمسل،حطجيخنمب ملمب اب ،ٌمبمي ؠٌ حقهتالٌجنمس من زهنَّـّ جنيس أن احم  واجل
ع مسم،ّخكمئ جممس هنخنمي مضمسحممئ ّ جمُّـحم هنخنمي مضمسحلَّـ احم ّ  ،ٌ أمعَّـمهمس حصهي: خلمسهنمش األجنِّـ،ّ

ليلّواآلجغِّـ ملمب حطجيخنمب جنمسمنمب  قيقةِو شارِها إ تمام ا  و ،ُهه فيها غُ ال 
صوص تُ ال بها يمتازّيةا شار قيقةِ عن   .ه  تلك ا

مسرة اب مضمسجلىطء:  أجغِّـىٍومضمه ن اجل هئٌ ومن أجنِّـ،ّ األخك ومن اجلمئيطهنخي  ٌ جن
هيمبىط مسو مغمسمنٌومن جعىطء) احممئمسجكىح( مضمسحمجيخن ّهن هتول خكمئّمبمشٍ جن موع ، احمخمء امغ س  ُو ّ 

واب د ِا اما ل ا مهِّـهنيش ه كما سيأ   لك احم  .حض مض
قيقةُوتمام ةِ ا ش زءِ ا ُول األُ ال  ا واب  ّ س من ا  وقد ا

صوصو. ّتقدم ُيةا مّ زءُةّ ا وابُ ال  ا ا من ا   : ، ا
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ؠ  
يع هبمسٌ جعىطءوهو م امغمسمنمبمش امغ مسو مغجيهئ ّ جن ّ هتال خكمئ ،ّ ومن مظمسحملك احمخيميمبمست،ٍ  واحم

ن مضـ مبيغجنمس منال هنخي ٌ ألهب مض مس جن جعمئيطّ ٍ وحممبيط جنِّـجم ً متل خكمئ، وملخنّ  ّمضمتي:  مض هن
منِّـهٍء ءّ أي: مضهيمهمئ؟ من حض جع اب حقهتال؟ ذاحط من حضٍ  ٍ ملمبحييس احمجيخن جع  خك َ

ؠمب مسز هبمس خك خلحفهّمبمشمست جنمسمنّجغخن هتال ؛ احمخمء احم هنهي ءّمضمتيّ وذحم ألن احم  ٍ 
ن خك جملك؟من ٍّ هلَّـ هنخي ن خك جملك،ّ ذاجحّ ٍّ وهلَّـ هنخي ا ،ّ خكِّـيضّ َّـمن إذا حقمتحم  وحمُّـا هب

ال مسن جن هتال،ًخك ملخن اإلهب ءّأي : جممسن احم منِّـهٍ   ، هبمسجكىح: ملمبحيمسل من حض جع
ءّهيمبىط خك حقهتال حممب ٍأي  اب خكمئ مضمسخلمسؠمش؟ من حض خكِّـّ ن اجل  ،ّ معمبلك هنخي

مسن، أو مضمسحم  .ّاحممهمسم جممسمغمسّمهِّـيض ّجممسحممنمسمع جغمسؠمش اإلهب
ياتُثالث  من:ملمسحمجيخن جممس هلميمئمس ُومن هذا يتضح. ّ ا َ أن الفصلّ  من ٌ جزءّ

اه مسنّمبمشجممسمن ّيةمفهوم ا ميمب جنِّـجمهس؛ اإلهب هس احم مسن مض ٌ ملمثن اإلهب ّ : جعىطئمك جن ّ
ٌ أخك ومن اجلمئيط، وجعىطءٌجعىطء مسو ومن احمجيخنّ زءّكنو ،ٍ جن ختصُه ا  :أي  بها ا
ي يم ّمبمشمضمسمغمسمن ُا يع ما عداهاّ س،ها عن  َ كما أن ا كُ جزؤّ ش ي ُها ا  ا

ون ُأيضا ي لماهيً ّ جزءا    .ات األخرىً
ء ب  ب ذكرٌو سأل: وهو،ُه ي ُ أنا كيف  قعّ ًه جوابا؟  وحدُ الفصلَ 

عبارة َإن الفصل:  أوضحٍو واب عن أي سؤالُه يقعَ وحدّ ٍ  ا   ؟ّ
ا عن خصوصُ الفصلُيقع: ُنقول ّ جوابا عما إذا سأ اهّيةً ِية ا  ُ ال بها تمتازّ
قيقةَ تمامَعرفن بعد أن ،هاِعن أغيار ةِ ا ش نِ ا ّ إهبمس : أي.هاِ أغيارَها وَ ب

انّهبمهِّـف اجلىطء األخك جممسحلمب ٍان وحمخي ال هبمهِّـف أي معمب فإذا رأينا  ، من حض ذاحطَّ
ٍشبحا من بعيد

ٌ وعرفنا أنه حيوانً سألِ فبطبيعت،هَتّ وجهلنا خصوصيّ  ّأي: ُ ونقولُنا 
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هتال مضـ ؟ِه هو  ذاتٍحيوان منمي أن احم ّوجن منمئمس هن ءّ ٍأي  ؟ّ ن  من حض ذاحط  ال هنخي

هس زخك هلَّـجنمسء امغمئهنحيمب ٍمبمشّ جم جنمسمنّ، معمبلك رأوا أنمكّهل جنمهِّـملمش اجلمئيط، منُّـا مض ّ 
ن خسمس جعمئيط،ٌخسمس ملخن و عرفنا أنه جسم . وجعهس أن هنخي ٌو  ٍ جسمأي:  فقط لقلناّ

ن هبمسجنمبمس ؟هو  ذاته ًألن اجل هلَّـ هنخي ن خلحف هبمسم،ّ ن ،ٍ وهلَّـ هنخي  واحممئمسجن هلَّـ هنخي
ِّـجممس مضمسإلرادة مسحقمس جن مسحطمس أو مع ًهب ً ًّ ن مثمسدا،ّ ن شئت قلت بدل . ً وخلحف احممئمسجن هنخي و

ع واحد؛ِهه أو حقيقتِ جوهر:  ذاته ٌ فإن ا ّ.  
واب مس جن مضمهمبَّـ ،ّول عن األُوا ٍومن إذا رأهنمئمس مق انً ٌ وخكِّـملمئمس أهب معمب  وجعهئميمئمس ّ

ؠمب سانُ وهو فصل، فقطٌناطق: ّجغخن  الفرس، ُ وهو فصلٌصاهل أو ، اإل
ا يوانُ وهو فصلً، مثالّحساس :وعن ا   . ا
َإن الفصل: َ أن نقولّيصح ،إذن ء ِ  جوابُ يقعّ ٍأي   عن ٌ كنايةٌءو ،ّ

ي عرف قبل ي ا س ا َا َ
ِ

سؤالُ فوعليه يصح.  عن الفصلِ ا  بما ِ الفصلُ تعر
اهُهو جزء: يأ ِية ا ختصّ   .ا به ا

ن حطمسجنمس مهِّـهنيش وهنخي خنمسر خكجف منُّـا امغحيَّـار جن احم ًهنهيخي االهل  اجلىطء ّ وذحم ألن،ّ
يع من ا مسوي حمميمسمنمبمش،ّامغ خنمس ملمبمس حم جممسن أخك أو ّ وإال ّمغ هب مص ّملهئ جغمييش جم ً ّ

ال يع أجغيع جن مسهنمئمس أو أجغيع، ملمي جممسن امغ ًجن ّ ّ ّ  ومن ، جن دوهبّمبمش جلمسز ؠَّـق امغمسمن،ً
حيىح امغِّـجمهس جن دون أجعىطائ هب جعىطءا خسمس، إذ ال هنمهحي أن هن ّجغمييش جم ّ ً. 

يع مسوي خسمس: ّوخكجف منُّـا ملمسمغِّـاد جن اجلىطء امغ  وجمُّـحم هنهيخي ،اجلىطء امغ
خنمسر حماالهل واقع:  خكجف هل ءّأي(  جواب ُا مهِّـهنيش أهنمنمس،) هو  ذاتهٍ  ً وهنخنمي احم ّ، 

بوهنجي اهليس ذ.  مضمسحمٰهِّـض امغهنمي مسرةَملجي احم ٍجمِّـ امغخنمئيش حطمهِّـهنجيمك حمميجيخن مضمه  ، وامعَّـةّ
خنمسر خكجف أمعَّـمهمس ملحييغ وال معمسجعمش إجل احمىطهنمسدة  .وجممسن مضمثجنخيمسهب االهل

  
اخكَّـ امغمئهنحيمبمش) ١(  .١٥٠ص: حتِّـهنِّـ احمحي



مسب امغمئهنىح................................................................................  ٢٧٨ ح جم  ١ج ـ  

 

  ءت
وع. ١   .اض وحقي: ُا
س. ٢ ب: ُا عيدٌقر .طّ ومتوسٌ و
وع. ٣ .ّ ومتوسطٌ وسافلٍل: ضا اإلُا
ب: ُالفصل. ٤ عيدٌقر ٌمقوم. ٌ و  . ومقسمّ

ّمضمهَّـ أن مضمك احمخيميمبمست احمُّـاحط ع،ّمبمشّ ّ ومضمك احمجيِّـوق ملمبمس ، اجلمئيط واحمجيخن واحممئ
مبمسهتمس ع حض مضمبمسن حطحي ع ،مضمبمئهئمس،  مسم احممئ ًأوال ملُّـجمِّـ أهل  هنمئحي إجل ّ وأملمسد أهب،ّ

هيمك مسحض وٍّمعحيمبحي: هل ع احل. ّإ مش: ّحيمبحيواحممئ ّ وهلَّـ حطحيَّـم ،ّمن أمعَّـ احمخيميمبمست اخلهي
ع اإل. مضمبمسهب هل جعمئيط: ّمسحضواحممئ مهِّـهنيش هبمسهليع،ّمن احمخيلك احمُّـي مل ٌ وحمخي منُّـا احم ّ، 

هل جملك ٌّوذحم ألهب حممبيط امغِّـاد جن احمخيلك احمُّـي مل ّ ّ ّ ألن جنهنميىح احمخيلك ،ّ جنهنميىح احمخيلكّ ّ
ّ واحمخيلك احممهِّـيضّاجحّهنحنهي احمخيلك احمُّـ ّ ملالمضَّـ جن حطحيمبمبَّـه مضٰهحف احمُّـاجح،ّ ّ. 

ل ع اإل: جن منمئمس هبحي ع احلّمسحضّإن احممئ مسن ،ّحيمبحي هلَّـ هنخنَّـق خكجف احممئ ّ ملمثن اإلهب
ع ال هب ٌجن هل جملك ومن اجلمئيط ،ّمعحيمبحي ً انّ وحمخي مل خكمس احلمب ن هب مسملمبً ملمبخي  ،ًمسّإ

خكمس  ن هب مسملمبًمس وّمعحيمبحيمبًملخيمبيش هنخي  ًمس؟ّإ
اب ع: اجل ع، مضمسحمحيمبمسس إجل جنمس حت جن األملِّـادٌّمبحيمعحي ٌمن هب مسحض ٌ وهب  ٌّإ

هل جن األجعمئمسس د. مضمسحمحيمبمسس إجل جنمس مل جع  .ملمسحمجيمسرق مضمبمئهئمس جن
وعُلفظ .١ كِ ا ش  ّ ال خيجي أن االمقمفاك.ّقيا: هماُ أحد، ب معنٌ 

 .ّمسحض اإلّواجلىطئ ّحيمبحي احلّ هبجهحف االمقمفاك مضمك اجلىطئ،ّمنمئمس حمجيجه
ن : وهنِّـد خكميمب مب إهبمس هنخي حي ّأن احم ًمس إذا جممسن امغحي جن امغحنمفك ّمعحيمبحيمبّ

ي مسجن مضهيمهمئ:، أيّامغمهمئ د : أي، وامعَّـً إلهي خكجف أهل جع ن امغمهمئ امغ َّ المضَّـ أن هنخي
مسم أهنمنمس دا حض األهل جع ًحض امغحي جن ن جم وامعَّـّ مع ً ٍهنخي مس مضمهمبمئّ  هبجهحف ،ً جنمئهئمس هل

مب احمخيميهيمش إجل احق ٍهنخنَّـق خكجف جم وامعَّـّ، ملمثهب ٍ ومعِّـفٍ وملمهٍحطحي مسم أهب ّ ّ جن األهل
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حكمس حض جمال ،ّامغحي جن امغحنمفك احمميجيجه: وحض امغحيمسم. جمميهيمش ن امغمهمئ خصجي ً ملال هنخي

هيمك ٍ مض حمخي وامعَّـ،احمحي مب ، هنٰهمسهنِّـ اآلجغِّـً جنمئهئمس جنمهمئّ حي ن احم  ًمس؟ ّمعحيمبحيمب ملخيمبيش هنخي
يش إجل ذحم ع اإلأ: أ مشّمسحضّن احممئ ّ حممبيط جمميمبمس جنحيمسمض احمخيميمبمست اخلهي ن  ّ معًّ هنخي

مس حقمسدحقمس ًهل ن ّ إهبمس  مض،ً مسملمبهنخي هل جن األجعمئمسسّإ  .ّ جممس حطحيَّـم،ًمس إذا هلمبيط إجل جنمس مل
حيحيمك ي:ّمنُّـا وذجمِّـ مضمهىغ امغ ّ أن االمقمفاك منمئمس جنمهمئ ؛ إذ ،ّ  وملمب جنمس ال خيجي

حم؛ٌّاالمقمفاك حمجيجه ي مضمك جنمهمئمبمكٌجنحنمفك:  مضحيِّـهنمئمش هل ّ ملمثن امغحنمفك امغمهمئ مسرةَّ  ٌ خك
ٍخك خكَّـة أحمجيمسظ  .ٍ وامعَّـً مضهيمهمئ حطحنمفكّ
ياتُوهو أحد ِ ا

مسةّ قصود،ّضااإل :وثانيهما. ّ وقد تقدم، ا ّا :  بهُ وا

ي فوق ّاحمُّـاجح سَا ّوذحم ألن احمخيلك أخك جن احمُّـاجح ؛ٌه ج ّ ّ  ٌفهو نوع ،ّمهِّـيض واحمّ
ي فوق س ا ن نو ً سواء،هَباإلضافة إ ا نمًا أّحقيقيً  م ي خكمس    ًحض هبجي هب

يوانًمسّحيمبمعحيمب سه وهو ا سان باإلضافة إ ج إل مسملمش إجل جنمس  ؛  مسن مضمسإل ّملمثن اإلهب
ع سم ،ّمعحيمبحي ٌحت جن األملِّـاد هب سه وهو ا يوان باإلضافة إ ج اُو  ؛ ا

خكمس  ان حممبيط هب ًملمثن احلمب ء،ًمسّمعحيمبحيمبّ جعَّـ حض اخلمسرج  انٌ إذ ال هن  . احقهي معمب
د،هبمه جع حي: امغ مسن واحمحيِّـد واحم اع... ِّـ واحمجيِّـس اإلهب  ،إجل خلحف ذحم جن األهب
ا عٌن جعمئيطملمسحلمب ، وهب مسحض ٌ إذا هلمبيط إجل جنمس حت هلٌّإ حم، إذا هلمبيط إجل جنمس مل :  وهل

ان.. .أو حس هنخي مسلوجممسحلمب ع خلحفٌ جن  .ّحيمبحي احل حمميمئ
طلق سم ا ا باإلضافة إ ا سم ا طلق،و سم ا  باإلضافة إ ِ و

وهر هل جعمئيطاحمُّـي من جعمئيط األ ا  .جعمئمسس احممهمسخض احمُّـي حممبيط مل
ع حي أن هبحنحف إجل احمجيِّـق مضمك احممئ ع اإل ّحيمبحي احلوهن ل،ّمسحضواحممئ  : ملمئحي

مسمظمس جنجيخن ّذجمِّـ خكميمسء امغمئهنىح أمض مش مضمبمئهئمس وأهنمس ، حض احمجيِّـق مضمبمئهئمسًميمشً ّ جمُّـجمِّـ احممئ
ص امغهنميىح م واخلخن مسوي أو احممههي ّ مع مكّ معمبلك ذمنهس إحممب هلَّـجنمسء امغمئهنحيمباحم

  
، امغحيمسحممش األوجل، احمجيخن احممهمس٥٧، ص١ج: احمحنجيمسء) ١(  .، امغَّـجغ
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ص جن وجعاحمحنمبهي حض جم م واخلخن مسهنٍمسب احمحنجيمسء، أو احممههي  ّ وحمخي، أو احم
يغ اه امغ  وخسُّـا هبمهِّـض خكمئ وهبحنحف ملحييغ إجل ،ّاحمخيالم ملمبهئمس خيِّـج احمَّـرس خك جن

ص جن وجع م واخلخن مش مضمبمئهئمس من احممههي ٍأن احممئ  خكجف جنمس ذجمِّـه مضمهمنهئ جممسحلخيمب ّ
ىطواري هّاحم ّ هلَّـس   : ومن، جنمئهئمسّولاألّمضمسهل احمجيِّـوق ملحيَّـ حطحيَّـم احمجيِّـق  ّأجنمسو. ّ

ع ع إجل جنمس حت جن األملِّـاد ملهئ هب هل جن ّمعحيمبحي ٌإذا هلمبيط احممئ ، وإذا هلمبيط إجل جنمس مل
ع مسحض ٌاألجعمئمسس ملهئ هب  .ّإ

مبمست اجلمئيط ّ ومن احمخيلك احمُّـاجح،ّأجنمس حطحي مسين جن احمخيميمبمست احم حطحيَّـم احمخيالم ّ ّ احم ّ
هي احممهميمسء إجل حقمسمل،خكمئهئمس ٍ ملحيَّـ هل حقيغٍ وخكمسلّ ٍ وجن حقيغٍ ومضمهمبَّـٍهنهس أو إجل هلِّـ،ّ ٍ وجن ّ، 

مبهيمك  .ّومنُّـا هنمهمئ أن حم حطحي
مهَّـ واحمحيِّـب احمميُّـان هن حيخنَّـ هبمس احمحيِّـب ُ هن، حض جمميمست امغمئمسجكحيمشًُّـجمِّـان خكمسدةُواحم

مب مهَّـ احممئ ءإ :مسن، أيّواحم مس إجل  ن هلِّـهن ٍن مقمبئمس وامعَّـا هلَّـ هنخي ً ً ً مش إجل ّ ً ومضمهمبَّـا مضمسحممئ
ان، آجغِّـٍء ٌ ملمثهب جعمئيط، جن احلمب مش إجل اإلٌ هلِّـهنهسّ مسن مضمسحممئ اجل احممئمسجن ّ مظ ،هب

منِّـ جعمئيطٌجعمئيط حقيغ، واجل ٌ جن  . مضمهمبَّـّ
يغ ع جن دون واحقهنمشٌملمسجلمئيط احمحيِّـهنهس جنِّـحط مهمبَّـ جنمس ال ٍ مضمسحممئ  مضمبمئهئمس، واجلمئيط احم

ة مس ع جن يغ مضمسحممئ ن مضمبمئهئمس واحقهنمش،ًهنِّـحط اء،ٌ مض هنخي مك أو مظالث أو ً حق  جممسن أمضمهَّـ مضمسمظمئ
ِّـ جن ذحم.. .أرمضيس مب. أو أجم  :وحط

لمعمك مسين،ٍ ومنُّـا مظمسن،ّأولمنُّـا :  هبحي  وجنحيمسمض ّول جنحيمسمض األ: ملحيَّـ هبحيخنَّـ مضمسحم
مسحملك واحمِّـامضيس اء،ّمتول جنمس حممبيط مض: وهلَّـ هبحيخنَّـ مض،احم مس أو رامضمهمس أو ً حق ً جممسن مظمسهبمبمس أو مظمسحم ً ً

مس مسينهل وجنمس هب ملمب جن ،ومنخيُّـا إجل آجغِّـ األخكَّـاد... ًجغمسجن َّ ملمثن اجلمئيط ،مب احم
مهمبَّـ من جنمس حممبيط مض اءّمتولاحم احقهنمشً حق ِّـ أو وٍ جممسن أمضمهَّـ مض مك أو أجم  .احقهن

مسملمضوامغِّـاد  ميمش األجعمئمسس: مسجلمئيط احم ّ ومن احمخيلك امغحي،جنمس وهليس أحقجي حقمي م ّ
  

جههيمش) ١( حمئ امغمئ جنمش احم اخكَّـ امغمئهنحيمبمش١٦٣ص: ح امغمئجه  .٢٠٠ص: ؛ وجمُّـحم حتِّـهنِّـ احمحي
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ميمش األجعمئمسس ومن اجلمئيط احمُّـي حممبيط حت جعمئيط َّـأ حقمي ع، أو جن ان ،حمميمئ  جممسحلمب

مسن مش إجل اإلهب منِّـ،مضمسحممئ هبخن ّ مع جنمس دوهب جن األجعمئمسسّ مظ ّ ملمثهبمس إذا مضَّـأهبمس جن اجل
ان( اجلمئيط احمحيِّـهنهس ميمش األجعمئمسسهب )احلمب جعَّـ حت جعمئيط،َّـه أحقجي حقمي  ٌ وال هن

مسن( مض حت ع )اإلهب عٌّمعحيمبحي ٌهب مسحض ٌ مضمسحمحيمبمسس إجل جنمس حت جن األملِّـاد وهب  ٌّإ
هل جن األجعمئمسس  .مضمسحمحيمبمسس إجل جنمس مل

حقيغمضوامغِّـاد  هل جعمئيط: ّمسجلمئيط امغ ٌاحمخيلك احمُّـي مل  جن اجل ،ٌ وحت جعمئيطّ
ان،احممئمسجن ق جعمئيط احلمب هل ،ّ ملمثهب مل ، جن دون ٌجعمئيط ومل  أخكجف جنمئ ومن اجل
ِّـ جن وامعَّـٍملِّـق حقهنمس وامعَّـا أو أجم مس جن هب جعمئ ٍ مضمك جم ً ً ًّ. 

مييش هلِّـمضمس ومضمهَّـاّمظ  حقهنمش خت ًمنُّـه األجعمئمسس امغ ً ءّ ملميمه،ّ  ،ٍ احمحيِّـهنهس جنمئهئمس إجل 
ء مش إجل  ن مضمهمبَّـا مضمسحممئ ٍهنخي  . آجغِّـً

هل جعمئيط: مسجلمئيط احممهمسخضمضوامغِّـاد  منِّـ وجنمس هن،ّاحمخيلك احمُّـي حممبيط مل حيمسمضمي جن  جممسجل
يس احممهِّـ الت احم ، واحمخيمبيشّمبمشامغحي مي. احمهي.. .ّ، جممسحمخي  .ومن وا

ء جنمس حطحيَّـم احطمنمي ّوحض  مب:ّ مهمبَّـ حطحي مب اجلمئيط إجل احمحيِّـهنهس واحم ٌ أن حطحي  ٌّ هبّ
حقيغ،ّمعحيمبحيال  مسمل وامغ مبهي إجل احممهمسخض واحم الف حطحي مبّ ملمثهب،ّ مض  ،ّمعحيمبحي ٌ حطحي

حق: مضهيمهمئ ن جن ّإن جممسن اجلمئيط حقمسملال ملال هنخي ً ن خكمسحممبمسْ ًهنمس وال هنخي ً وإن جممسن خكمسحممبمس ،ً ْ
ن حقمسملال و حقهنمسال ًملال هنخي ًجن ن خكمسحممبمس وال حقمسملال،ّ حقهنمس ملال هنخي ً وإن جممسن جن ً ً ّْ، 

حم رمخ اهللا ّوامغخنمئيش مبهيمك مضحي حي حقيغٌ ومضمهمبَّـٌهلِّـهنهس(: جغمييغ مضمك احم ٌ وجن َّملمثن )ّ
مب حي هنمسن مض مهمبَّـ جنِّـحط يغ،اجلمئيط احمحيِّـهنهس واحم حقيغ جنِّـحط ٌ واجلمئيط امغ مبّ حي  ،آجغِّـ ٍ مض

حقيغ مسمل وامغ مبهي إجل احممهمسخض واحم هي جممس ملمه ،ّومن حطحي ّ ملخيمسن خكميمب أن هنحي
مهمبَّـ حقيغ واحممهمسخض،امغمئمسجكحيمش إجل اجلمئيط احمحيِّـهنهس واحم مسمل وامغ  .ّ أو إجل احم

مسم احمجيخن هيمك حض أهل  ٌاحمجيخن هلِّـهنهس:  معمبلك هلمسل،ًوأهنمنمس جغمييغ مضمك احمحي
م. ٌومضمهمبَّـ ٌجنحي ٌ وجنحيّ ان ّ هيمك، وجممسن خكميمب أن هنُّـجمِّـمهمس مضمهمئ  ال أن خيمييغ مضمبمئهئمس ،هل

مس وامعَّـا ًوجيمهميهئمس هل ً. 
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مسب إجل مسرة احمخي مبمي خك حقيغٌحقمسمل: اجلمئيط: َّملالمضَّـ جن حطخن ٌ وجن  أو إجل ،ٍ وخكمسلّ
مبمي األ. هلِّـهنهس ومضمهمبَّـ خن ّ ألن امغخنمئيش خكمئَّـجنمس هنحلح ؛ّ أدقّولّواحمجهمسمنِّـ أن احم ّ

مسرحط حقيغ،خك مسمل وامغ مبمسن اجلمئيط احم َّـأ مض مك اجلمئيط احممهمسخض وا،ّ هن حمحيِّـهنهس ّ وحس هن
مهمبَّـ مسمل واحممهمسخض،واحم مسوهنمسن حممي مهَّـ جن ر أن احمحيِّـب واحم ّ وجممتهب حطخن ّ ّ جنيس أهب حممبيط ،ّ

ٍجم هلِّـهنهس ٍ وحممبيط جم مضمهمبَّـ،ً حقمسملالّ ارد،ً خكمسحممبمسّ  ومنُّـا ، وإن جممسن جمُّـحم حض مضمهىغ امغ
ص جن وجع م واخلخن مش مضمبمئهئمس احممههي  .ّهنمهمئ أن احممئ

يات يندرجٌ سلسلةُّفقد تتأل. ٢ ُ من ا ت بعضُ بعضّ تقدمة،ها  سلسلة ا  ِ ّ 
تدئ وهرُال ت ت با سان وت جعَّـ حت . باإل مسن ملألهب ال هن َّـئ مضمسإلهب ّوإهبمس حط ّ إال َّ

ع جعَّـ هب هس خكمي امغمئهنىح، حتٌأملِّـاده وال هن جيمش  ّأجنمس و، ومنُّـا مض ّحض خصمي جن ملمي
متخسمكؠَّـر هّ امغ ّ هلَّـس  مسن جعمئيطّ ٌ ملمثن اإلهب اعّ حفةٌ حت أهب جم، جم لك ملمب جن  ٌل واحم

مهمسحممبمش  .ّإجل خصمي حض احلخيهيمش امغ
ميمش خكاضربكقن مسّأجن ٍجف أن جم حقمي ّ مسنّ َّـئ مضمسإلهب منِّـ، حط هئ مضمسجل  جنيس ،ّ المضَّـ أن حطمئ

منِّـ أجعمئمسس: ّأهب هلَّـ هنحيمسل ن حتهش اجل   إجل جنمس ال هنمسهنمش؟ٌمغمسذا ال هنخي
منِّـ احمُّـي من جعمئيط: صفعقل ميمش إجل اجل مي ٌحم حس حطمئ احم هل جعمئيطِ  حمميىطم ؛ حممبيط مل

ن امغ مس جن جنجيمسمنمب ال هنمسهنمش خسمس ومن خصمسلأن هنخي امعَّـ جنِّـجم م احم ًجيهئ ّ إذ امغجيِّـوض أهبمس ،ّ
مسن م جممسإلهب سانًمتصاعدا بها َفإذا ذهبت. هبِّـهنَّـ أن هبمهِّـف ذحم امغجيهئ  ، من اإل

وع فمبدؤها سانُا ثالُ وهو اإل س،  ا عده ا ي هو مبدأُ و  األد ا
ُ

 ِ سلسلة
س . األجناس سّو بَا ُ ألنه أقر،َ القر وعّ س أيضا ،ها إ ا ً و سّ  َا

سافل يوانَا ثالُ وهو ا ًومنُّـا ال هنمهَّـ هلمسخكَّـة .  ا ً خكمسجنمشّ مبلك جمميّ مس جممسن اجلمئيط ّ مض
مس مس هلِّـهن ًحقمسملال جممسن جعمئ ً مس جممسن حقمسملالّ وجممي،ً ًمس جممسن هلِّـهن ْ وإن جممسن جمُّـحم حض مضمهىغ ،ً

ارد مبهيمك. امغ حي مييغ مضمك احم مسه وهب حمملميخي ال هبحييس مضمسالمق ُّـف هل هي :  هب ّوهن
  

مهمسحممبمش حض األحقجيمسر احممهحيميمبمش األرمضمهمش) ١(  .٢٢٥ وص٢٠، ص٩ج: ّاحلخيهيمش امغ
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مسمل ّ وذحم ألهب مغمس هلمسلاجلمئيط احم هي اجلمئيط احمحيِّـهنهس: ّ مسدر إجل ّوهن  ملحيَّـ هن

مس جممسن حقمسملال ًاحمُّـمن أن جم جنمس جممسن هلِّـهن ً ن ،ّّ مس وال هنخي مس هلِّـهن ن جعمئ ً جنيس أهب هلَّـ هنخي ً ّ
ٌ ملمثهب جعمئيط،ًحقمسملال، جممسجل مضمسحمحيمبمسس إجل اجل احممئمسجن ؛ إذ ال ٌ هلِّـهنهسّ  حمميمئمسجن

ٌخيمئ حممبيط حقمسملال مض من جعمئيطواحقهنمش مضمبمئهئمس حم ً حقيغّ  .ّ جن
سّثم  ان  ُهذا ا سَفوقومن احلمب ي ّ ح ... أٌه ج س ا ت إ ا ت

س فوق سَل س ٌه ج سّ و عيدَا س وَ ا ً أهنمنمس مضمك ٌومنُّـا جغمييغ . العاَا
مبهيمك حي ٍ ملمثهب حممبيط جم جعمئيط،احم ّ مس خكمسحممبمسٍ مضمهمبَّـّ ً من جعمئ ٌال جعمئيطّ ملمثن اجل احممئمسجن جن،ً ً 

مسن حمخيمئٌمضمهمبَّـ منِّـ ومن جعمئيط األجعمئمسس احممهمسخض احمُّـي ّ حمإلهب هل اجل ّ حممبيط مضمهمسل ألن مل ٍ
هل جعمئيط حم،حممبيط مل ُّـف هل مسه أهنمنمس هب مهمبَّـ: ً ملميخي ال هبحييس مضمسخلهنمت واالمق  اجلمئيط احم

مسرة منخيُّـا ن احممه هل جعمئيطّمع : وحطخي هئ إجل اجلمئيط احمُّـي حممبيط مل هي،حطمئ  :ّ وهن
سو  احممهمسخضَاجلمئيط وهرِاس األجنَج ثالُ وهو ا سافلّأم.   ا  والعا ِا ما ب ا
س  سّف توسطَا َ ا س ّ سمًبعيداّ و طلق، وا سم ا اِ  ثال ا   .  ا

س بـ هذا  ـ ُفا عيدٌ قر ٌ ومتوسطٌ و ل ومتوسط،ٌ أو سافلّ ٌ و ّ
حم ّأجنمس .ٍ : هل

حقيغٌ ومضمهمبَّـٌهلِّـهنهس ٌ وجن حقيغٍ وخكمسل ٌ أو حقمسملّ ٌوجن هنمت؛ ألن ّ  مضمهمبَّـ وهلِّـهنهسّ مل
حقيغو مسوي ّجن حقيغ وٍخكمسل وحقمسمل ال هن مي مضمبمئهئمس،ّجن ا  . حمميجيِّـق احم

ع األجغحف احمُّـي حممبيط حتّمنُّـا جممي مئمس ،أملِّـادهّ إال  إذا مضَّـأهبمس جن احممئ  وحم خكخي
ع مسحض ٌاألجنِّـ ومضَّـأهبمس جن اجلمئيط احمُّـي حت هب هل وجعمئيطٌّإ ع ، مغمس حتٌ مغمس مل  إجل احممئ

عاحم ع األ،ُّـي حممبيط حت هب ن احممئ هل  ـ ّول ملمبخي اجل ومن اجلمئيط احمُّـي مل
ع هل هب منِّـ وحممبيط مل اع ـ ٌاجل ع األهب هي هب اع وهن ميمش األهب ّ ألن مثمبيس ،ّمضَّـاهنمش حقمي

هئ إحممب اع حطمئ  .األهب
ذا ذهبت. ٣ سلسلة َو س األجناسًمتنازال  ا منِّـ( ً مبتدئا من ج إ  )اجل

ت إ اّ ح ،ما دونه تت س  ي ل مسن ،ٌه نوعَوع ا ومنُّـا جممس هلميمئمس ـ  ومن اإلهب
جيمش اإلحقالجن ّأجنمس و،ّحض امغمئهنىح األرحقهن متخسمكَّ احم معحيحيهئمس ؠَّـرّمبمشحض احمجيمي ّ هلَّـس ّ امغ
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ه خكمس،ّ مسن حممبيط هب ً ملمثن اإلهب اعٌ مض من جعمئيط،ّ حفةٌ حت أهب س  ـ جم ن بعد ج  ِفما 
س ِاألجناس وعّ  منِّـ جعمئيط األجعمئمسس احممهمسخض جممس أجكميحيمئمس خكجف العاَا  وجنمس ، اجل

اع حقهنمشٌمضمبمئهئمس أهب ٌ جن عّ مب اجلمئيط إجل احممهمسخض ، حقمسملٌ واألجغحف هب  وجنمس ذجمِّـهبمسه حض حطحي
مسمل جيِّـي منمئمس أهنمنمس حقيغ واحم ًوامغ وهو مبدأ .ّ

ُ
 وهو ،ةّضافي اإلِ األنواعِ سلسلة

سم طلقُا ثالُ ا سلسلةـ ها ُوأخ.   ا س  ـِأي منت ا  أو َاألنواع َنوعّ 
وع سافلَا سان،َ ا ثالُ وهو اإل سافلُا ما يقعّأم.   ا  فهو ِ ب العا وا

توسط ُا سم،ّ يوان وا اِ  سم.  ا سُفا ا ج ٌ متوسطٌ ا   .ّ متوسطٌ ونوعّ
وع:نإذ ٌ ومتوسطٍل: ضا اإلُ ا ع .ٌ وسافلّ مسين مضمك احممئ  ومنُّـا من احمجيِّـق احم

ع اإل ّحيمبحياحل ُ ملمثهب ال هن،ّمسحضواحممئ عّ ن احممئ حقهنمس  ّحيمبحي احلمهحي أن هنخي ًخكمسحممبمس وجن ًّ
 .ًوحقمسملال

بيه   ت
ُيتضح مّ ً أن :َا سبقّ  ّ توسطاتّ ِ من ا ونّ َ البد أن ي ا فوقّ َ نو  سا ،هً ً وج

ت ع اإل ،هَا  توسط .ّمسحضومن جنمس ذجمِّـهبمس حض احممئ ُوا وع :أي ّ سُا قد  ،ُ وا
ون واحد هل ً،اي مس مغمس مل خكمس مغمس حت وجعمئ ًوذحم إذا جممسن هب  آجغِّـ مضمك ٌ ومنُّـا ملِّـق،ً

ع اإل ع،ّحيمبحي واحلّمسحضاحممئ مس  ّحيمبحي احلّ ملمثن احممئ خكمس وجعمئ ن هب مب أن هنخي ًهن ً
مسرهن ع اإل،مضمسخك ياتُفت سلسلةّذا تألإ ّمسحض جممس من احلمسل حض احممئ ِ ا

عةّ  ، من أر
ون سلسلةَ أُوقد ي نت ا عةَ أُ إذا    . من أر
ِول األُفمثال اء: ّ ندرجُا ت ُ ا سائل  ندرِجِا ت  ا سم  ندرِجِا   ا

وهر ت ياض، أو ِا ندرجُا ت ُ ا لون  ندرِجِا ت  ا كيف  حسوسِا  ِ ا
ندرِج ت ا كيف    .ا

اُومثال سانُسلسلة:  ا ؤلِ اإل وهر ا سةُفةّ إ ا يات من   ٍ
 ومن .ّ كما تقدمّ

مسن انٌإهب ٌ هبمسم وجعٌ وجعٌ ومعمب منِّـٌ جنهنميىحٍ ، ، وجع ان جعمئ ع، واحلمب مسن هب  ملمسإلهب
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منِّـ جعمئيط  ، واجل ان، واجل امغهنميىح جعمئيط اجل احممئمسجن واجل احممئمسجن جعمئيط احلمب

 .األجعمئمسس احممهمسخض
ساقأو  ساوي ا ت م ندرج  ثلث ا ِا ندرِجّ ت  ا ش  ستقيِا  ِم ا

ندرِجِاألضالع ت  ا ش  ستويِا ندرِج ا ت  ا ش  ندرِجِا ت  ا  
م مس .ال مب مسل حممبيط ؠ ّ ألن احمحنخي حممبيط جن احمخي وإهبمس جن احمخيمبيش ،ًومنُّـا امغ ّ ّ

خن احمحيمسر يع مضمسحمخي امغ ّامغ ّّ هنميّ هيمك، احم م أن احمخي هنمئحي إجل هل ّ وجن امغمهمي ّ :
خن ٍجن مسم واحمخيمبيش إجل، وجنمئجيخنّ مسينٍجممبيش:  أرمضمهمش أهل سٍ وجممبيش،ّ هبجي  ، خص

مهَّـاديٍوجممبيش يعٍ وجممبيش،ّ احق خن وامغمئجيخنٍّ مص ّ مضمسحمخي امغ يع مضمسحمخي ،ّ ّ وامغ ّ
مسم خن هنمئحي إجل مظالمظمش أهل  .  وال زاوهنمشٍ وجنمس حممبيط مضحنخي، واحمىطاوهنمش،احمحنخي: ّامغ

يع مضمسحمخي،نإذ ّ احمحنخي جن احمخيمبيش امغ َّـهن جمميهيمش ،ّ  ّاحمخيّ ملالمضَّـ جن حط
 .خيمبيشاحمـمض

ّوجن معىح امغخنمئيش ل رمخ اهللا ِّ ميلك حممبيط جن احمحنخي: أن هنمهمفض وهنحي ّإن امغ ّ، 
ّوذحم ألن احمخي امغ ّ مسمّ ميلك حقهنمي،ٍّ وجغيغٍ وحقهنميٍمع: خن خكجف مظالمظمش أهل  ،ّ وامغ

ن جن احمخي مئمسجم،ّملمبخي هس جن ن مع حم ؟:  ملميمسذا حطحي ميلك مقخي  ّامغ
امض ل حض جع خي: ملمئحي ميمئمس اخكمفا ن احمخيالم احمحنخيّ المضَّـ جن معُّـف ،هل  ملمبخي

الع: خكجف منُّـا احممئّإجنمس  حيمب األ ي،امغمئَّـرج حتهش امغ  ، امغمئَّـرج حتهش امغ
هنمي ّ امغمئَّـرج حتهش احمخي امغ،امغمئَّـرج حتهش احم ن جمميهيمش ّ ، أو حط  احمحنخيخن

منمس مضمهَّـ جمميهيمش امغمئَّـرج حتهش  مه يع مضمسحمخياحمخيمبيشوحمخي  ّ امغ مبمي . ّ خن ومنُّـا احم
مسين من األؠمي ميلك جن ،ّاحم ّ ألن امغ هنميّ مسم احم  .أهل

سلسلةو ؤلفةُهذه ا  ٌ ياتِةّ من ستّ توسطةُ واألنواع،ّ  ُ ا ثلث: ٌ ثالثةّ ُا ّ، 
ش ستقيمُوا ش، األضالعُ ا ستويُ وا توسطةُواألجناس.  ا ُ ا : ً أيضاٌ ثالثةّ

  
مسدحقمش احمجيخن: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١( مسحقيس واحممهمس جن امغِّـمعميمش احم الت احممهحل(الن احم  ).امغحي
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ش ستقيمُا ش، األضالعُ ا ستويُ وا ش، ا  . وا
ونٍمن فصلّ البد  إضا ٍ نوعو. ٤ ِ جزءا من ماهيتُ ي ّ مُه يقومً ُها و ها ّ

 . األخرِعن األنواع
مبمست احمجيخن: مضمبمسهب مٌ ومضمهمبَّـٌ ومن هلِّـهنهس،احمخيالم حض حطحي ٌ وجنحي  وهلَّـ ،ِّ وجنحيّ

مبمست اجلمئيط معمبلك هلميمئمس مهمبَّـ حض جنمس ذجمِّـهبمسه جن حطحي مهمس : ّاحطمنمي جنمهمئ احمحيِّـهنهس واحم
مب مسنّمبمشىح جعىطء جنمسمن جممسحممئمسجكّمبمشواحمجيخن احمحيِّـهنهس من جعىطء امغمسمن. مسنّهب  احمُّـي ال ، اإلهب

مسن مسس ملمثهب ملخن،واحقهنمش مضمبمئ ومضمك اإلهب ٌ وجن احل ّ ان وملخنٌ هلِّـهنهسّ مب  ٌ مضمهمبَّـٌ حممي
مسن مهمبَّـ. حمإلهب ع واحقهنمش: واحمجيخن احم اء،جنمس جممسن مضمبمئ ومضمك احممئ مشً حق  ٍ جممسن حض جنِّـحط

مشٍمظمسهبمبمش ، امغهئٍ أو مظمسحم ٌ أهب مضمهمبَّـّ أو رامضمهمش، ال ملِّـق حض ذحم عّ مسحض ٍعّوجم هب.  جن احممئ  ٍّإ
ٌجنِّـجمهس ع، وملخنٍ جن جعمئيطّ ٌ ألهب هب هلٌ وجعمئيط، مغمس حتّ هيمبىط مض ، مغمس مل ّ واحمجيخن هن

اع  ع خك خلحفه جن األهب ة،ال  عرضهاحممئ ش ي فوقهِ ا س ا  . معه  ا
ال ـ ّملمثن احمجيِّـس مسن ـ ًجن حم،حض خكِّـض اإلهب حم ال جن معمبلك ، ال حض جك  أو من حض جك

د جع مش احم اخكٍ وامعَّـٍمس جن جعمئيطّ ألهن،ّهنمشامغِّـحط  . وجن أهب
ع ع اإل ّحيمبحي احلًومنُّـا أهنمنمس جن احمجيِّـوق مضمك احممئ ّ ملمثهب هنهيخي أن ،ّمسحضواحممئ

ع ن هب هل جعمئيطٌّمعحيمبحي ٌهنخي مس جن جعمئيط، حممبيط مل ن جنِّـجم ٍ وهنخي ً ن ، وملخنّ  وهلَّـ ال هنخي
ع اإل الف احممئ مبهنمس مض ن مض مس جنمئهئمس وهنخي ًجنِّـجم ً ن،ّمسحضّ مس جنمئهئمسّ إال ّ ملمثهب ال هنخي ًجنِّـجم ّ. 

ٌ وجنحيٌ ومضمهمبَّـٌمسحمجيخن هلِّـهنهسمل مِّ م هب،ّ وجنحي مبهي إجل امغحي وامغحي ٌّ وحطحي ّّ 
مسم. ًأهنمنمس ديٌوحم أهل جع مبهي إجل احم حي لّ واحممهَّـجنّ أجغِّـ جم جم لك خكمئ جن  إجل ٌ، واحم

 .ّخصمي
جنمس مس وجنحي هب جنحي ًوجنمهمئ جم ّ ً ًأن حم خكالهلمش: ّ  جنيس اجلمئيط ومن خكالهلمش امغحي أو ّ

خن مسجنمشّمبمشّ ألن امغمسمن،ّامغ خكّ احم خيّمبمش احممئ ع ٌ وحم خكالهلمش،ن جنمئ وجن اجلمئيطّ حط  مضمسحممئ
جنمس ن جنحي مسرمنمس هنخي ًمضمسخك ال. ّ مئمس :ًجن مسن ـ ومن احمجيخن ـ احممئمسجكىح إذا هب ن ،إجل اإلهب  هنخي

مسوهنمس مغمسمن جنمس جن ًجعىطءا جنحي ً جعَّـّمبمشًّ مسن، ومنُّـا ال هن عّ إال  اإلهب ام ،حض احممئ  ملهئ جن خكمي احمحي
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مئمسه إجل احلمب،ًجممس ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس مس حم ـ ٌاحمُّـي من جعمئيط ـ ان وإذا هب ًجممسن جنحي ّ. 

مبمي ذحم مسهبمس: حط ان جممسن إهب مبيش احممئمسجكىح إجل احلمب مبيش ،ًإذا أ  وإذا أ
ار جممسن مضحيِّـا،ًاحمخنمسمن إحممب جممسن ملِّـحقمس مبيش إحممب اخل هش .. .ً وإذا أ ل إذا هب ْملمسحمجيخن َ ِ ُ

هيهئمس جنهئمس،ِّإجل األجعمئمسس حطحي اع حطحي هش إجل األهب ّ وإذا هب ِ ُ. 
مش مئيط أجغِّـى إجلٌمنُّـا وحمميجيخن هب هي خصخنال حممي مسرمنمس هن ً اجلمئيط مضمسخك ّ ّ، 

جعَّـا حم ا خكجف احمجيخن احق احممهميمش احمجيمسخكمي،ًمضهيمهمئ جن ّ أو جعىطء احممهميمش ،ّمبمشّ وجن منمئمس أجكميحي
لّمبمشاحمجيمسخكمي جم مئيط، ومضمبمسهب جن جيمشٌ حممي  .ّ إجل خصمي حض احمجيمي

ُكما يقسم سّ هس احمجيخن إجل اجلمئيط:يأ ، إ قسمَ ا َ إذا هب ِ ّ إجنمس ّ ملمثهب،ُ
هيمكمس ّ وإجن،ّإلخنمي هي إجل هل ك الفصلُ نوع:هماُحدأ ،ّهنحي  ، ما عداه: وثانيهما،ِ ذ

ع جنمس خكَّـا :أي قوم ،احممئ ِساس ا ّ قسمّ لحيوان وا  ِ ا إ حيوان ّ لجسم ا  
ان جع ؛ حيوانِوغ ٌملمثن جعمئيط احلمب ِّـك ،ٍ هبمسمّ مسس امغ م حم احل ّ وملخنمي امغحي ّ ّ

سم: ُفيقال ،مضمسإلرادة ا حساسُا ٌ ا ان جممس ّ ٍ حساسُوغحلمب مست ّ  .جممسحممئ
ّحقهي ملخنال ألهب هنجيخنّ إهبمس احمجيخنّإن ّمظ  ّ ً اع احم ّ ع خك خلحفه جن األهب  احممئ

اله ال هنهيخي محمبىط معحيمبحيمش،ٍ وامعَّـةٍحطحنمفك جنمه حض معحيمبحيمش ٍ وحم  . أجغِّـىٍ خك معحيمبحيمشّ
ن الفصل َول ي يقومّ ُ ا ، البد أن يقومَ نوعّ ساوي  َه ا ّ ته من ّ ً أيضا ما 

 .عاألنوا
ّحطمهِّـض امغخنمئيش حض منُّـا احمخيالم وجنمس مضمهَّـه إجل مضمبمسن أمعخيمسم احمجيخن ّ وأملمسد مضمتن ،ّ

م م حمميمهمسخض جنحي ٌاحمجيخن امغحي ّ مسملّ ٌ خكمسجنمشٌ ومنُّـه هلمسخكَّـة، حممي لّ ّ ملمثن ، حض أمعخيمسم احمجيخن
مسس ال ـ ّاحل م ـ ًجن ٌجنحي مسنّ ان حت اإلهب ان، واحلمب مب جنمس ، حممي مسس جنحي ن احل ً ملمبخي ّ ّ

مسن أهنمنمس ِّـك مضمسإلرادةُّ وحمُّـا هنخنمي حط،ًحمإلهب مسس امغ مسن مضمسجل احممئمسجن احل ّمهِّـهنيش اإلهب ّ. 
مإذن  م حمميمهمسخض جنحي ٌامغحي ّ مسمل وال خكخييطّ ن : أي، حممي مسمل ال هنخي م حممي ّ امغحي

جنمس حمميمهمسخض ًجنحي م،ّ ٌ ملمثن احممئمسجكىح جنحي ّ انّ مب جنمس حممي مسن وحممبيط جنحي ً حمإلهب هي إجل ،ّ ّ مض هنحي
مسمل.  وخلحف هبمسجكىحٍهبمسجكىح ّوأجنمس احمحيمسخكَّـة حض اجلمئيط ملمسمغحي حممي ٌ جنحيّ  حمميمهمسخض وال ّ



مسب امغمئهنىح................................................................................  ٢٨٨ ح جم  ١ج ـ  

 

مسملإ : أي،خكخييط مس حممي ن جنحي ًن احممهمسخض ال هنخي ّ ِّـك مضمسإلرادة ،ّ مسس امغ ّ جن احل ّ
ٌجنحي م، حممي احممئمسجنّ ٌ وجنحي مس حمّ ان وحممبيط جنحي مب ً حممي ّ. 

ع ّأجنمس م،احمحيمسخكَّـة حض احممئ م حمميمهمسخض جنحي ٌ ملمسمغحي ّ مسمل وال خكخييطّ مئمس .  حممي وإذا هب
مس،احمجيخن إجل اجلمئيط ن احمجيخن جنحي ً ملمبخي مئيطّ ّإن امغحي :  واحمحيمسخكَّـة ملمب، حممي ّ

مسمل جنحي ٌحممي مسمل: أي، حمميمهمسخض وال خكخييطّ مس حممي ن جنحي ً امغحي حمميمهمسخض ال هنخي ّ ّ. 
ساس قومُفا ُ ا لحيوان يقومّ  ُ سانّ يوانَ وغَ اإل ّ ألن ً؛ أيضاِه من أنواع ا

قومَالفصل َ ا ونّ لعا البد أن ي  َ  ٌجزءِّّـوض أهب امغجي  والعا،ً جزءا من العاّ
سافل ان جعىطء من ا ٌألن احلمب مسنّ د، جن اإلهب جع ان جن ٌ إذ جم جنمس حض احلمب  حض ّ

مسن ل احلخيمسء واحمجيالحقجيمش،اإلهب ٌإن احمجيخن األجغحف جعمسجنيس:  ومنُّـا جنمهمئ هل ّ حمخي ّ
هل ل وأجعمئمسس جنمس مل د:  مضهيمهمئملخن جع ٌجم جنمس من جن لّ ق ٍ وأجعمئمسسٍ جن ملخن  مل

د جع من، ملمبٌاحمجيخن األجغحف جن ِّـك ، واجل احممئمسجن،ِّـ جممسجل مسس امغ ّ واحل ّ
د،مضمسإلرادة جع ان جن ال ، حض احممئمسجكىحٌ واحلمب مسن جن ً وحمخي ال هنمهمئ منُّـا أن اإلهب ّ
ٌجنِّـجمهس ن جعىطءّ مبلك هنخي منِّـاٌ جن منُّـه األجعىطاء مض مس هبمسجنمبمسٌ وجعىطء،ً جنمئ جع ً جع ً. ..
َ ال حطمهَّـد ملمبهئمسٌ وامعَّـةٌ مض من معحيمبحيمش،ومنخيُّـا ّمن أهبمس هبمهمي :  واحمحنمسمنَّـ خكميمب،ُّ
جعَّـ مسنمضمسحم ٍان أن جم إهب ّ احم أو حطحيَّـم مض ،ّ جنمئمسّ ّ هنِّـى هبجي وامعَّـا جنهئمس حطٰهحفت أمع ّ ً

َّـحمهش جغالهنمسه احلمبمش،احممههيِّـ ّ أو حط مسهبمس إذا ارحطخيهس جعمئمسهنمش،ّ ً ملمثن إهب ً ّ ومحخي جن إرجعمسء ّ
حي ملمفة ًحطمئجيمبُّـ احمحيخنمسص مض ء مض حممبمئجيّ مظ ، جن احمىطجنّ هييس جنمئ ُ ملال هن،ُّـ احلخي مضَّجع

َّـ: ْإن هلمسل هي منُّـا هلَّـ حط ّإن جع هش اجلمئمسهنمش، أو إين جممئهش ّ م ارحطخي هي هن ّل خك جع
اخض ملممت أخكمي احممئمسس ملمتهبمس اآلن خلحفي حض ّجعمسمنال وحطٰهحفت أمع ّ ملمثهب ،جنمس جنهث ً

مك هن وال حطٰهحفّإل َّـل حض أؠ من ُّ خكميمب مضمتهب جنمس زحمهش ملالهبمس ال حط ّ َ ُّ ًّ. 
م: ّوخكجف أي معمسل م حمميمهمسخض جنحي ٌإن امغحي ّ ّ مسمل وال خكخييطّ مسمل ، حممي ّ وامغحي حممي

  
مهمسحممبمش حض األحقجيمسر احممهحيميمبمش األرمضمهمش) ١(  .٣٥، ص٣ج: ّاحلخيهيمش امغ
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زءُوجزء حمميمهمسخض وال خكخييط ٌّجنحي ان ٌ جزءِ ا مسل جعىطء احلمب مسس حض امغ ّألن احل ّ، 

مسن ان جعىطء اإلهب قومُ الفصلُفيكون ،واحلمب ُ ا سافلّ لعا جزءا من ا ُ فيقوم،ً    .هّ
ُ العامةُوالقاعدة ُمقوم: َ أن نقولّ ُ العا مقومّ سافلّ  ال :أي . وال عكس ا

جنمس حمميمه مسمل جنحي م احم ن جنحي ًهنخي ّ جنمس ،مسخضّ مسن وحممبيط جنحي م اإلهب ً ملمثن احممئمسجكىح جنحي ّّ ّ
ان مب  . حض اجلمئيطٌ ومنُّـه احمحيمسخكَّـة جعمسرهنمش،حممي

وحظُوالفصل َ أيضا إذا  ساوي ً بُالفصل : قيل ، بالقياس إ نوعه ا  ،ُ القر
يوان اطق،ّساس بالقياس إ ا سانِ وا معىس احمجيخن . بالقياس إ اإل  وإذا حم

مهمبَّـّهيُ حق،خكمضمسحمحيمبمسس إجل خلحف هب  : وحمُّـا هلمسل، احمجيخن احم
وحظ ذا  ت نوعَو ي  وع ا عيدُالفصل :ه قيل ِ بالقياس إ ا  ُ ا

ٌملمثهب ملخن ّساس سان ٌ مضمهمبَّـّ   .بالقياس إ اإل
الصة َإن الفصل: ُوا واحدّ عيدا باعتبارَ ا با و س قر  ً ً  ومهمس أجنِّـان .نّ

مبمسن ن احمجيخن، جممس ذجمِّـهبمس،ّهب ع ملحيَّـ هنخي مس جن هب جنمس هلِّـهن امعَّـ جنحي ً احم ً ً ومضمهمبَّـا جن ،ّ
ع س مقوما ومقس ، آجغِّـٍهب ّو ً ّ  .نًما باعتبارّ

 وحطجيخنمبمي هنمتجح حض جنمس ،إحممبهبحنحف  رمخ اهللا ّ إحممب امغخنمئيشِ حس هنحلٌمضحي حض امغحيمسم أجنِّـ
خك: حممئمس هلمضمهَّـ ومن رة احممئ عّمبمشّإن احمجيخن من احمخن اله مغمس حتحيىح احممئ  ملمي ،َّ احمُّـي حم

خكٌيطمش جعمئّملِّـض مظهي حيىح هب مب أن هن ، ملهي امغ  جممس إذا ،ّ وحمخي ال ملخن حم
جعَّـ هبمسجكىح اهبمس جن دون أن هن مئمس معمب ٌملِّـ لٌ أو ؠمسمنً  ملهي ، أو خلحف ذحم جن احمجيخن

مسن أو احمجيِّـس حيىح اإلهب ل أن هن  ....ّخلحف امغمهحي
ع حيىح احممئ د احمجيخن حممب ّوإذا جممسن المضَّـ جن وجع ن ،ّ  ملهئ هنهيخي أن هنخي

مهَّـدا؟ أ ًاحمجيخن جن ن وامعَّـا؟ّ المضَّـ أمّ  ًن هنخي
ٍإن جم وامعَّـ: ًذجمِّـهبمس آهبجيمس ّ ٌ جنمئمس هنِّـى هبجي أهب وامعَّـّ ّ مهَّـدا جنهئمس حطٰهحفت ّ ّ وحممبيط جن ً ّ

احم ع: ومنُّـا هنمهمئ،أمع ن وامعَّـا ألهب هنمهخف خك معحيمبحيمش احممئ ّ أن احمجيخن المضَّـ أن هنخي ّ ًّ ّ، 
ع وامعَّـ ّأهب رمضّ إال .واحممئ مش:ُحنخيَمس هنّ ل جنِّـجم َّـ مضمهىغ احمجيخن ً مضمتهبمس هب ّ  جن مقمبئمك ّ
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ِّـك مضمسإلرادة ملخن جمُّـحمحممبيطومضمهمنهئمس  مسس امغ ٌ؛ ملمثن احل ّ ّ ان ومن جنِّـجمهسّ مب ٌ حممي ّ 
ِّـك مضمسإلرادة، واحممئمسجكىح ملخن: جن مقمبئمك مسس وامغ ٌاحل ّ مسن ومن وامعَّـّ  ! حمإلهب

اب ّإن امغمئهنحي: اجل امعَّـّ يع احمجيخن احم هنمبيس حض مضمهىغ األمعمبمسن أن هنحن  ،ّ هن
يع ذحم احمجيخن هنمبيس أن هنحن ازجن،ّوحض مضمهىغ األمعمبمسن ال هن مسوهنمش حم  ملمبمتجح مضمي  امغ

ؠ إجل ذحم احمجيخن ان ،ّحمخي هن مب ِّـك مضمسإلرادة حممبيط ملخنال حممي مسس امغ ً واحل ّ ّ
ازجن  .مض جن حم

ن احمجيخن : ومضمسجلهيميمش ٌمس ومن وامعَّـّمعحيمبحيمبهلَّـ هنخي ُّ دائمس ال حطمهَّـد ملمبً اهليس ،ً  ومن احم
ن جنمئهنحيمب،ّاخلمسرجع مهَّـداّ وهلَّـ هنخي ن جن ن وامعَّـا وهلَّـ هنخي ًمس، ومن هلَّـ هنخي ً ف ،ًّ  وحق

مبمي  .ّ منُّـا امغهنميهس حض خصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجلهنمتجح حط
ع:  ومن،ّمبمشّمنُّـا محمسم احمخيالم حض احمخيميمبمست احمُّـاحط ن خكمك احممئ  ،ّاحمخيلك احمُّـي هنخي

ع، ومن ن جعىطء احممئ مسوٌجعىطءّ وإجنمس ّ أخكٌجعىطءّ إجنمس ّواحمخيلك احمُّـي هنخي ومنُّـه من . ٍ جن
خسمس المظمش احم حطحيَّـم احمخيالم مع ّاحمخيميمبمست احم ع واحمجيخن،ّ  . ومن اجلمئيط واحممئ

   ؠّّؠؠ
مش لك احمخيميمبمست اخلهي ّحطحيَّـم حض مض ّأن احمخيلك من احمُّـي إلهي خكجف أملِّـاده: ّ  ومن ،ّ

ع ، خكمئهئمس ٌجغمسرجّ وإجنمس ، احمجيِّـدّمبمش حض جنمسمن ٌَّإجنمس داجغ ّ واحمَّـاجغ إجنمس خكمك احمُّـات ومن احممئ
ّوإجنمس جعىطؤمنمس األخك ومن اجلمئيط مسوي ومن احمجيخنّ وإجنمس ،ّ ومنُّـه من . جعىطؤمنمس امغ

حيَّـ المظمش امغ ّاحمخيميمبمست احم  .جنمشّ
مبمش ّأجنمس احمخيميمبمست احممهِّـ ّ ن داجغميمشّمبمش خكجف امغمسمنَهيُ ملهئ احم حت،ّ  ً جن دون أن حطخي

جنمش هئمس وال جنحي ًحض معحيمبحي هيمك، خسمسّ ّاحممهِّـض احممهمسم واخلمسؠمش:  ومن خكجف هل  ّ وحمميُّـاجح،ّ
لك احمخفمنمسن معمبلك ٌ خكَّـهنَّـةٌاؠهنالمعمستّمهِّـيض واحم ف هنحنحف إحممبهئمس امغخنمئيش حض مض ّ حق

ل منمئمسك ّحطحيَّـم أهب هنحنمفط حض جنحيَّـ: هنحي ّ الت ذاحطّ هي ن امغ ًمبمشجنمست احمخفمنمسن أن حطخي ّ 
خكمست، وحمميُّـاجح ّمك خكَّـة جنمهمسن أمعَّـمنمس احمُّـاجحّ حض خكِّـف امغمئهنحيمبّحمميهي ٍ مسب ّ  حض جم



مسمعلك احمخيلك    ٢٩١ ....................................................................................ّجن
مش جنمهمسنّ مظ ...احمخفمنمسن  :ٍذجمِّـ حم جس
 .ّومن خص احمخيالم. ّاحممهِّـيض وهنحيمسمضمي ،ّ حض مضمسب احمخيميمبمستّاحمُّـاجح: ّولاأل

 .احمٰهِّـهنهسمي وهنحيمسمض،  حض مضمسب احلهي واحممهِّـوضّاحمُّـاجح: اضىعقين
ع حض معَّـ ذاحط ،ً حض مضمسب احلهي أهنمنمسّاحمُّـاجح: اضىعقضك ّ ومن جنمس جممسن هبجييط امغ

ل مضَّـون معمسجعمش هي ىطاع امغ ٍجممسملمبمس الهب ءً ٍ إجل   :  ومن احمُّـي هنحيمسل حم، إحممبّ
ىطع خك جنحيمسم احمُّـات  .امغمئ

 حممئجييط ٌ حض منُّـا احمحي وؠيشّ وحمخيمئ،ً حض مضمسب احلهي أهنمنمسّاحمُّـاجح: اضمابن
لاحلهي ال حم هي  وهنحيمسمضمي ،ً أهنمنمسّوخض األ: وهنحيمسل حم،ّ احلهي احمُّـاجح:ملمبحيمسل.. .ميهي

 .ّاحلهي احمحنمسهنيس احمخنمئمسخك
 .ّجيمسهلّاالحط وهنحيمسمضمي ، حض مضمسب احممهميّاحمُّـاجح: اخلقطم

مسم حض مضمسب احمخفمنمسن إن مقمسء اهللا حطمهمسجل ف هنمتجح مضمبمسن مثمبيس منُّـه األهل ّوامغهئ . وحق
ّمضمبمسن خص احمخيالم حض امغحيمسم ومن احمُّـاجح هي،ّ مضمسب احمخيميمبمست حضّ مسب ّ ومن احمُّـي هن هب مضخي

جع مسخل ام امغمسمن:  وجممس هلميمئمسإهن  ،ّمبمشّمن احمخيلك احمَّـاجغ حض معحيمبحيمش احمخمء وجن خكمي هل
م مض ذات امغمسمن حي  ّ والعرّا :وخسُّـا هلمسل. ّ وهنحيمسمضمي احممهِّـيض،ّمبمشّمضهيمهمئ حط

تلفٌاصطالحات نطق  عرضوال يهم.  معانيهاُ  ا َنا اآلن ا هم  ِ الصطالحّ إالّ
اب تاب ،هذا ا سمونه ب ي  ساغوّ وهو ا يات: أيإ ِ كتاب ا

مسةّ  . ا
مهِّـهنيش وامغمهِّـف لك احم لك جن مضمسب امغحيَّـجنمش حم ّومنُّـا احم ً جممس ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس ،ّ

ؤسسِحسب وضع  ِ نطقّ كيم أرسطو( ِ ا ن علينا أن نتعرض. ا َو ذا االصطالحّ   
ثّأول  ،ّ احمُّـاجح:أي ياتِ  ِ ا

مسةّ وال ، ا قصودَأردنا إيضاحّأنا   ع ا  منه ِ ا
حِبتقديم ياتِ  ِ ا

الثةّ تقدمةِ ا   : فنقول،ّ ا
ا .١ حمول: ّا ي تتقومُهو ا ُ ا وضوعُ ذاتّ ملمهمئَّـجنمس  . عنهاٍ خارجَ به غِ ا
ل مسنٌزهنَّـ: هبحي مسهبٌ إهب جنمشّمبمش، ملمسإلهب حممش خكميمب جنحي هي ٌ امغ عّ  ّمس حطحنخيّ أهن:مضهيمهمئ ، حمميهي

ان واحممئمسجكىح جم وامعَّـ،ّمحمسم جنمسمنمب ٍ وجمُّـا احلمب مٌ جنمئهئمس جعىطءّ ٌ جنحي عّ ،  حمُّـات امغ
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ُما تتقوم ـب ونع وضوعُ ذاتّ َ أن ماهية: بهِ ا ّ وضوعّ ُ ال تتحققِ ا قوامها  فهو ، بهّ إالّ
مبلك حم ُرمليس حطِّـحطجييس امغمسمن َمض ٰهحفّمبمشِ ؠمب،ّ وحط  ّ احمُّـاجححض ّمبمشمست األحقمسحقّ ومنُّـه جن اخلخن

اهَن هو نفس ًسواء ِية ا حمولّ سان ا إل دِ  ع ، وعمروٍ  ز مسن هب ٌملمثن اإلهب  ومن ّ
حمول ،مش زهنَّـّمحمسم جنمسمنمب يوان ا ن جزءا منها  ِأو 

اطق  ً سان أو ا حمولِاإل  ِ ا
ان، أو ٍ جن دون ملِّـق،عليه مسوي جممسحممئمسجكىحّ مضمك اجلىطء األخك جممسحلمب َفإن نفس ،امغ ّ 

ِيةاها س َء أو جزّ  .ّ جن مضمسب احمخيميمبمستًاّذاتيّها 
ا،وعليه وعيعم : أي،حم جنخنمسدهنىح مظالمظمش ّ فا سَ ا وع، والفصلَ وا َ ألن ا ّ 

اهُنفس ِية ا اخلةّ س،  ذات األفرادِ ا   .هاِ جزءان داخالن  ذاتَ والفصلَ وا
مييع جغخنمسئيع احمُّـاجح ّوجن جغالل جنمس حطحيَّـم هب ّاحمخيميمبمست خكجف احممئ  حض مضمسب ّ

مسخض  :احم
رة: األوص مسب مضَّـاهنمش احلخيهيمش حمميمهالٌومن جنُّـجم مسئّ حض جم مسجك  رمخ اهللا جنمش احمهن
ل احمُّـاجحأ: ومعمسؠميهئمس هي مست امغ ّن إمظ مسج إجل واحقهنمشّ ع ال إل  ٍ أو دحممبٍ حمميهي

ال.ومضِّـمنمسن مست أن :ً جن ان هبمسجكىحّ إمظ مسن معمب مسج إجل دحممباإلهب ان ؛ ال إل ّ ألن احلمب
مسناحممئمسجكىح من ان احممئمسجكىح، اإلهب مسن من احلمب هش ، واإلهب الف جنمس إذا أردهبمس أن هب  مض

مسج إجل دحممب ال، ملمئ ًأن زهنَّـا خكمسحس جن ً ء،ّ ٌ ألن احممهمي  ءٍ وذات زهنَّـّ  . آجغِّـٌ 
مسج إجل خكميمشّإجيمسد احمُّـاجح: اضىعقففق ٍ ال إل عّ ّ ملمثن اهللا حطمهمسجل أوجعَّـ ،ّ وراء خكميمش امغ

مسن مسن من إجي،اإلهب ان احممئمسجكىحٌمسد وإجيمسد اإلهب مب  . حممي
حيَّـجنمشّمبمشاألجعىطاء احمُّـاحط: اضىعقضىعق ٌ جن را وحطمهحيالّ خكجف ذي احمُّـاجحّ ً حطخن ّ ً ّ. 

ؠمب ّ حض مضمسب احمخيميمبمست امغحيمسمض حمميمهِّـيضّمست احمُّـاجحّمنُّـه من جغخن ّ. 
ىطواريوهلَّـ أمقمسر احلخيمب  حم رمخ اهللا ّاحم ؠمبمست مضحي  :ّخسُّـه اخلخن

  
 .٧٧ـ٧٦ص: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١(
جههيمش) ٢( حمئ امغمئ جنمش، احم  .١٥٤ص: ح امغمئجه



  ككك ....................................................................................يرفصحض لذشخ 
ينليت قل مل طشهههههع رسشهههههال ي   ق

قودههصو لطههزص بههخ   آل لذففههغم ذههعى
  يسسهههالت رهههص طهههغفسع يودهههصو

  آل رسصبشهههعآلخهههظدعليوخظغهههصع 
حمول: ّالعر .٢ ارجُهو ا وضوعُ ا يورصطصفع لخسغرض ذع  ، عن ذات ا ي

يألصع آلبط رع وجغن نلم ؛ًالحقا  ي ىلوآل ي ق دالبط رع كي تفزظ هبصيوجغن لسضي ثع كي
ي ألو ثفغم قلكي طفزظ بصذغغلن لو لذفصصهذشغ يوجغن جغع   ثفغم دظهي ذذلي

  دظه ثفغم لخغغغه يف لذظتفض لذغصبسضك ثفغم لخفشغه ذششغغغه: رفعكلخففض ذع
ي ثع يثفض لذسظن: حط رشصص لذسغه لخرصغني لخسظودض لذفغ ليصضحغض لذسصخطم لذسشغس

ق دالبط رع حتسظ لخغغغه لصسظ ِبعد تقومق ميعّ الحق،ِه ذاتياتِه  ضاحك ا  ِ 
سان الحق،إل ا ا لحيوانِ وا تح،  ِ وا الحقّ لجسمِ ا  . 

ُوعندما يتضح يف بصم يسظيض  ولذي للسالم لذطليت: لى هذا االصطالحّ
ياتُندخل كيلذششصصم ث با ا ِ اآلن  

مسةّ  ،ّ العرُ منها أقسامَ وقد ب، ا
  : إُ ينقسمّفإن العر
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ّءؠّءض ؠؠ   
ع واجلمئيط واحمجيخنُمثمبيس جنمس ذجم مش اجلمئيط واحمجيخن إجل  ـ ِّـ حض احممئ جن هب

ع ّ وجن أن اجلمئيط من اجلىطء احمُّـاجح،احممئ مسوي ّواحمجيخن من اجلىطء احمُّـاجح، ّ األخكّ  امغ
جعَّـ حض خلحفمنمسّمبمشحمميمسمن ل ّمهِّـيض ّ ملمثن احم،ّجيِّـي حض احممهِّـيض ـ  وال هن هي من امغ

ل هي خك ملهئ احم،اخلمسرج خك ذات امغ  ،ّاحممهمسمّيض مهِّـ ملمثن جممسن هنمهِّـض حمٰهحف جن
خك وال هنمهِّـض حمٰهحفه ملهئ اخلمسؠمش خنمس مضهي ّوإن جممسن مص ّاحممهمسم ّمهِّـيض  ملمسحم،ًّ

عّواخلمسؠمش   واجلمئيط واحمجيخن،ّ جممسجلمئيط واحمجيخن حمخيمئهئمس جغمسرجعمسن خك ذات امغ
عّذاحطمب حم حض ّ إال ،مسن حمميهي مش من مضمهمبمئهئمس ال حطجيمفق، ملمس هلميمئمسه حض اجلمئيط هبحي ّأن احممئ

حم حض اخلمسؠمش وجنمس هلميمئمسه حض،ّاحممهمسمّمهِّـيض احم  .ّ احمجيخن هبحي
تصّإم: ّألن العر ي ا أن    ـِه لغُ أي ال يعرض ـ عليهَلُ بموضوعه ا

اصة: فهو   .ّا
ًجن امغالمعىس أن امغخنمئيش حطمسرة ّ حفهن ،وأجغِّـى مضمسحممهِّـضّمهِّـيض ّ هنمهخف مضمسحمّ مه ّ ملمتي احم

مبمي؟  من احمخن
ُإن احممهِّـض ال إل: ن واحمجيالحقجيمشّهلمسل امغمئهنحيمب مبمسض ،منِّـهي خكجف اجلّ  جممسحم

اد ّ ملمثهب ال هنخنمي ،واحم ادٌاجل مضمبمسض: هنحيمسلأن ّ : ّىح جنمئ ملمبحيمسلُإذا امقّ إال ٌ أو حق
د جيِّـهنىح مضمك جنمس هنحي احلهي ومضمك جنمس ال هنحي احلهي ،اجل أمضمبىغ أو أحق  وحممي

ا  . وجنمس ال هنحي احلهي من احممهِّـض،ّجنمس هنحي احلهي من احممهِّـيض: هلمسحم
منمي حف مضمسحم:ّوخكجف منُّـا هن مه مسخصمشّ أن حض احم ل،ّمهِّـض احممهمسم جن مبمي أن هنحي :  واحمخن

ّ ألن احممهِّـض احممهمسم واخلمسص ال إلهيالن خكجف ،ّاخلمسصّمهِّـيض ّاحممهمسم واحمّمهِّـيض احم ّ ّ
ع مسن :  ملال هنحيمسل،امغ ان جنخم،ٌاإلهب ىح جنمئهئمس ّ إال،ٌ وال احلمب ّ إذا امق
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 .احممنمسمع وامغمس

يس امغخنمئيش،هبمه حيىح  ِّ حط ّجكِّـهنحيمش امغ ح اإل رمخ اهللا ّاحمهنَ  ؛مقمسراتحض 
مههي مضمهمنهئ احممهِّـض وهنِّـهنَّـ احممهِّـيض: هلمسل  .ّوهلَّـ هن

ةٌسواء ساو نت  سانً  سبة إ اإل ضاحك بال وضوعها  ّومنُّـه اخلمسؠمش  . 
هي أهنمنمس اخلمسؠمش احمحنمسجنميمش ّحط ً ِّـة؛ّ ا جن احمخي مسن جنهئمس مضميٰه ّ ملمثن ،ّ ألن مثمبيس أملِّـاد اإلهب

دةّمبمشهلمسمضمي جع مي أن . ً ملمبهئ مثمبمهمسٌ احممن جن ا مسوهنمس ّوجن احم ًاحممنمسمع حممبيط جن
مسن مضمسحمجيمه ة،حمإلهب مسن،ّ مض مضمسحمحي ّ ألهب أجغيع جن اإلهب ّ إن جممسهبهش منُّـه اخلمسؠمش ، هبمه.ّ

ن مقمسجنميمش حقمس ًمضمسحمجيمه ال حطخي ن خك مسمعخيمس مضمسحمجيمه وهلَّـ هنخي ن  مسن هلَّـ هنخي ً ملمثن اإلهب ً ّ
هئَّـَمهُ ومنُّـا هن،جمُّـحم مبمي مضمسحمحنمسخكِّـ واخلهنمبهس وامغ ٍ ملمثن جم وامعَّـ،ِّـف مضحيِّـهنمئمش مح ّ ّ 

ن جمُّـ ن مضمسحمجيمهجنمئهئ هلَّـ هنخي ة وهلَّـ هنخي تصة :وخسُّـا هلمسل. ّحم مضمسحمحي نت  ًأو  ّ 
طيبِببعض أفراد شاعر وا جتهد، العارضةِه  سانِ  بعض أفرادِ وا ّملمثن  ، اإل

مسن ٍجم إهب مل ـ ّ مس أو ّمبمشحم هلمسمضمي ـ ِّّـت امغحيَّـجنمست حمَّـهنّإن حط ن مقمسخكِّـا أو جغهنمب ً أن هنخي ً
هئَّـا  .ًحص

نت خاصةٌوسواء  ً لنوع اّ سابقة ّقي  مب.ِألمثلة ا مسؠمش ٌ ومنُّـا حطحي ّ آجغِّـ حممي
مبهيهئمس إجل  .ّمشحيمبحيمب واحلّمشمسملمباإل: ومن حطحي

جعَّـ حض مضمهىغ األملِّـاد أو :مشّحيمبحيمبّوامغِّـاد جن اخلمسؠمش احل ّ من اخلمسؠمش احم حط
اع احل جعَّـ حض األهب جعَّـ حض خلحفمنمسمشّحيمبحيمباحم حط يع ، وال حط ّ جممسحمحنمسخكِّـ واحمخيمسحطهس امغ

مسن ملحييغ  .مضمسإلهب
اع وخلحفمنمس :مشّمسملمبّواخلمسؠمش اإل جعَّـ حض األهب توسط من احم حط س ا لج ِأو  ّ 

ِتح خاصة ّ سمّ ا خاصة، ا ِ وا يوانّ ٌملمثن امغمس خكِّـض ؛ ا مسنٌّ خكمسمّ  ، حمإلهب
ٌوجغمسؠمش انّ مب ءّ وحممهمي، حممي مسرةٌ حقحييغ  مبمي أن هنحيمسل. جن احممه مئيط : ّ ملمثن احمخن أو حممي

  
مبهئمست) ١( مئ  .٩٢، ص١ج: اإلمقمسرات واحم
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ان حقيغ أو احمحيِّـهنهس جممسمغمس جغمسؠمش احلمب ّامغ حقهنمسّ ألن اّ مس جن ان حممبيط جعمئ ًحلمب  مض ،ًّ
مسن جعَّـ مضمهَّـه،من أهلِّـب األجعمئمسس إجل اإلهب عّ إال  وال هن جممسمغمس :  أو هنحيمسل،احممئ

ع اإل عّمسحضّجغمسؠمش احممئ ان هب ٌ ألن احلمب مسحض ّ هل جن األجعمئمسسٌّإ  . مضمسحمحيمبمسس إجل جنمس مل
حقيغ ومن اجل ّوجن اجل احممئمسجن جغمسؠمش اجلمئيط امغ  اجل مشّ أو جغمسؠ،ّ

مبىط ٌ ألن اجل من جنمس هنحنٰه معمبىطا جن امغخيمسن حم أمضمهمسد،ّامغ ًّ ل:  مظالمظمشّ  ٌ وخكهيىحٌجك
منِّـ،ٌوخكِّـض جعَّـ حمٰهحفه جممسجل مسجنمس حت ،ّ ومنُّـه اخلمسؠمش ال حط منِّـ أهل ً ألن حممي ّ

دان وال معمبىط خسمس،احممهحي واحممئجييط: وجنمئهئمس جع ّ ألهنمس حصِّـدان؛ّ وجمالمهمس جن ّ. 
س األجناس وضوع،أو  وجود ال   ِ خاصةٍ  وّ منِّـ .هر ا  وحطمهِّـهنيش اجل

مسم أو حممبيط حطمهِّـهنجيمس  مسرة حممبيط حطمهِّـهنجيمس مضمسحلَّـ احم ًهبُّـه احممه ًّ رٌ مض من حطمهِّـهنيش،ًّمسمعحيمبحيمبّ  ٍ جغمسرجعمشٍ مضمتجن
رٌخك احمُّـات أو حطمهِّـهنيش مشٍ مضمتجن منِّـ ال جعمئيط حم وال ملخن، خكميمبهئمسٍ خكمسر ّ ألهب ،ّ ألن اجل
منِّـ،جعمئيط األجعمئمسس احممهمسخض ع جغمسؠمش اجل د ال حض جن جع ن امغ  .ّ وخسُّـا هنخي

ما وضوعَيعرضأن  ّو تصـ ًه أيضا ِ لغ   . العامُالعرض:  فهو ـ بهأي ال 
ل اب أن هنحي خك وخكجف ،ّاحممهمسم جممس ذجمِّـهبمسّمهِّـيض احم: واحمخن ّ ملمثهب هنمهِّـض خكجف جن

ن جعىطءا جنحنمفجممس ،خلحفه ً ملمبخي سانً مسن ا بالقياس إ اإل يع مضمسإلهب ٍّملمثهب خلحف مص ّ، 
وخلحفه   بالقياس إ الغرابِوالطائر ، اجلمئيطهنحنمفك جنمه حضّ حجمس مض هنمهِّـض خكجف خلحفه

ر تح ،جن احمهنمب ِوا يوانّ ا، بالقياس إ ا سم ا مبىط  . أو بالقياس إ ا ّملمثن امغ ّ
ٌجغمسؠمش ان، حممي احممئمسجنٌّخكمسم ٌّخكِّـيض حممي وّ مب مسن، وحممي ّإن :  وخسُّـا هلميمئمس، واإلهب

ن  مسملمبّمضمهىغ اخلمسؠمش حطخي  .مشّإ
ف ن تعر اصُوعليه يم  : بما يأ العامِ والعرضِةّ ا

اصة ُا ارجّا: ّ حمولُ ا اص، ا الف احمجيخن، بموضوعه ا  معمبلك ، مض
ىطء ٍخكِّـف مض يع هبمسّمبمش جن امغمسمنِّ  .ّ امغ
ارجّا:  العامُالعرض حمولُ ا وضوعه وغُ ا   .ِه  
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  ئءت ءت

هنمش مبهئمست جنِّـحط مئ حيهش اإلمقمسرة إجل ،ّمهمسماحمّمهِّـيض ّ مضمسخلمسؠمش واحمٌمنُّـه احم  وهلَّـ حق
مب األ مئ  : ومنّولاحم

ون.١ ءُ قد ي واحدُ ا ً خاصةُ ا وضوعّ ما بالقياس ،ٍ بالقياس إ  ً وعرضا  ًّ

ا،إ آخر ٌ فإنه خاصة،  ّ مٌ وعرض،لحيوان مضمسحمحيمبمسس ّ سانمضمسحمحيمبمسس    . إل
وجود:ُهومثل وضوعُ ا منِّـ ،ٍ ال   ّملمثهب جغمسؠمش اجل  مضمسحمحيمبمسس إجل ٌّخكمسم ٌّخكِّـيض و،ّ

ع،اجل دان ال حض جن جع مسر أن احممهحي واحممئجييط أهنمنمس جن ً مضمسخك  ملهئ هنمهِّـض خكجف ،ّ
تح ،اجل وخلحفه ُوا م ، حممي احممئمسجنٌّ خكمسمٌ وخكِّـض،ّجغمسؠمش اجل ّ وها  ا ّو

ن جعمئيطَ األجناسُيعرض ٌ ملمثهب هلَّـ هنخي ً جغمسؠمشّ مس خكمسجنمس ٍ مضمسحمحيمبمسس إجل جعمئيطّ ً وخكِّـ ًّ
 .مضمسحمحيمبمسس إجل آجغِّـ

اع احل ن جغمسؠمش،ّمشحيمبحيمبّوأجنمس جنمس هنمهِّـض األهب ً ملال هنخي عّ مس ٍ مضمسحمحيمبمسس إجل هب ً وخكِّـ
ًخكمسجنمس مضمسحمحيمبمسس إجل آجغِّـ مسن،ّ ّ جممسحممنمسمع ملمثهب جغمسؠمش اإلهب مس خكمسجنمس حمٰهحفه ،ّ ن خكِّـ ً وال هنخي ًّ

اهب اع احم حطحنمفك جنمه حض معحيمبحي احلمب هب جغمسؠمش ؛ّمبمشجن األهب ّألن منُّـا خيِّـجع خك جم ّ. 
ون.٢ ءُ وقد ي وُ ا وضوعّ عرضيُاحد ا ٍا بالقياس إ  ً وذاتيا بالقياس إ ،ً

ان خكِّـيض ،آخر ٌّ وحمخيمئ ذاجح،ّجممسمغمس مضمسحمحيمبمسس إجل احلمب ان احم ّ اع احلمب  جلهيمبيس أهب
اء مك أو خكجف أرمضيسًحطحنمفك مضمسمغخم حق  . جممسهبهش محخم خكجف امظمئ

مب ن خكِّـ ان هنخي مئمس امغخم إجل احلمب مئمسه إجل جنمس حت جن اّملمثذا هب اع ًمس، وإذا هب ألهب
ن ذاحطمب مسر أن حم أملِّـادا ،ًمسّأو األملِّـاد هنخي مك مضمسخك اخكمس جممسمغخم خكجف امظمئ ً وحمخي حمميهيخم أهب ّ ً ّ

حفة مس حت ، وامغخم خكجف أرمضيس جمُّـحم، محخم خكجف حطمي اخسمبئمشًجم ن امغخم جعمئ ً ملمبخي
اع حفةٌأهب ع،ٌ جم ٍ وحتهش جم هب حفةٌ أملِّـادّ ن ذاحطمب، جم اخك هنخي مئمس امغخم إجل أهب ًمس ّ ملمثذا هب
ْمل ّونُ ن خكجف وزن  َ او وحطحنَّـهنَّـ احممئ مي احم ن احمالم ومل ْخصّمضمن امغمب وحقخي ّهيِّـ ومن ُ َ

ن ن،ذو احممي ًأوالّأن احممئجهِّـ : واحمجيِّـق مضمبمئهئمس. ّ وحممبيط امغمي ن إجل ً ومضمسحمُّـات حطمسرةّ  هنخي
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ن ع احمُّـي حم حم ن:  ملمبحيمسل،امغ ٌمنُّـا احمخمء جنمي ّ َ ن إجل احمخنجيمش أيً وحطمسرة،ُ  : هنخي
د نّ ملمثن األمضمبىغ،األمضمبىغ أو األحق ان ال هنحيمسل خسمس جنمي ٌ وخلحفه جن األحم : ّ وإهبمس هنحيمسل،ّ

ن ٌّجنمي َ ْ ء: أي،ُ ادٌ  مبمسض أو احم ء، حم احم ال  ٌ ألن األمضمبىغ جن ً مبمسضّ ن احم  ، حم حم
ن مي أن احمخنجيمش ال هنهيخي أن حطخي ا جنمشّ إال ّوجن احم حي ًجن ل، مضمسحمُّـاتّ منُّـا :  وحمُّـا هبحي

هش خسٌاحمخمء ذات مبمسضمس مظ ن مضحيِّـهنمئمش، احم ّ ملمسمغِّـاد امغمي َ ْ حمُ ُإنه خاصةف: رمخ اهللا  هل ّ ّ 
سم سِا ٌ مع أنه ج ألبيضّ وهماِ واألسودِ  د إجل ّاحق إنّألن احممنهيحف   و  هنمه
ن ّامغمي َ ْ ء،ُ ٌ وألن اجل  ءّ ن أو  هش حم احممي نٌ مظ  ،ّ ملهئ جغمسؠمش اجل، ذو حم

دٌوجعمئيط ان جممسألمضمبىغ واألحق  . جلهيمبيس األحم
نّمظ  مبمسض أمن حم ٌحم حقئميهش خك احم امضّال مق ؟  أم خكِّـضَ ن جع خكِّـض؛ : هنخي

منِّـ امضّال مق  ،وحم حقئميهش خك األمضمبىغ. ّألهب حممبيط مض ن جع ن؛ ألهب : هنخي ّجنمي ّ َ ْ
هش حم األمضمبىغٌذات  . مظ

ُه مفرقُمثلو سم مع أنه فصل ّ فإنه عر،ِ اّ ٌبالقياس إ ا ألبيضّ   
مس حم مضمبمسضاألمضمبىغ  ّألن ،حمألمضمبىغ ٌّ ذاجح من:أي ٌحممبيط جع هبمس جنً ًهلمس ّجيِّـً وحممبيط جنمي

مم ن ، حم مضمبمسضٌ مض من جع،حممي ّجممس أن جنمي َّ ممْ د وملخنمي هلمسمضىغ احم  ، جعمئيط األحق
مئ ٍهنمش خكجف هبجهِّـٌّومثمبيس ذحم جن مبمهمبّ مسم امغِّـئ: احمحيَّـهنهيمشمستّ حض احمهن  ّمبمشّ أن اهبخيحنمسف األجع

ر احقهنمش احممئ ن مض مسم؟ أّ وحمخيمئ،هنخي  م من خيِّـج جن احممهمك وهنمئمهخييط خكجف األجع
ر ر خيِّـج جن احممهمك وهنمئمهخييط خكجف : ا هنمئمهخييط خكجف احممهمك؟ هلمسحمٌحممي هب ّإن احممئ

ا،اجل ٌ جنجيِّـقاألبيض:  وخسُّـا هلمسحم ممّ ر احم جيِّـق خكجف : أي، حممئ مم وهن ّ خيِّـج جن احم
َلون ملهئ ،اجل ْ   . اُقّ مفرُ

اصة والفصل .٣ ِ من ا
ونّ ونُ قد ي ُ مفردا وقد ي باً ر  ً فردُمثال. ّ  ِ ا

ضاحك:منهما اطقُ ا مسل اخلمسؠمش امغجيِّـدّملمثن  ،ُ وا مسل احمجيخن ،ّاحممنمسمع جن  واحممئمسجكىح جن
ّامغجيِّـد أهنمنمس خكجف هب احممييش واحممئحل امغِّـحطهس ّ بُومثال ،ً ر ِ ا

اصةّ سان،ّ من ا إل ا  :  قو
ةِ القامةُمنتصب خنهس احمحيمسجنمش ومعَّـه ملهئ  . بادي ال ملمي هلممهبمس احممئجهِّـ خكجف جنمئ
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جعَّـ حض خلحفهٌّ خكمسمٌّخكِّـيض حلة وجمُّـا احلمسل حض مضمسدي ا، وال هن معىس ،حم  وحمخي حم حم

خكهئمس جمهيِّـجمهس ٍحصهي ن خلحفه ّ مسن؛ إذ ال هنخي مسن ملهئمس جغمسؠمش اإلهب ّ مضمسحمحيمبمسس إجل اإلهب
حلة خنهس احمحيمسجنمش وحكمسمنِّـ احم  .جنمئ

بُومثال ر ِ ا
لحيوان:ِ من الفصلّ ا  ٌحساس:  قو ُ متحركّ وال  . باإلرادةّ

ٍ أهبمس إذا المعجهمئمس جم وامعَّـ:هنمهمئ منُّـا ّ مس حمميّ ن جعمئ ً جنمئهئمس جنمئجيِّـدا هنخي انً  وإذا ،مب
ن ملخنال ع امغِّـجمهس جنمئهئمس هنخي هي ًالمعجهمئمس امغ ٍ مض جم وامعَّـ،ّ خكهئمس ٌ جنمئهئمس ملخنّ  وحصهي

ازم احمجيخن احل،ملخن مبمئ مضمهَّـ هلميمب،ّحيمبحي مض مهمس جن حم  .ّ جممس حقمئ
خكمبمش من أن احمجيخن معحيمبحيمش هب مئمس حقمسمضحيمس خك حط ٌوهلَّـ أجع ٌ ّ ًّ ن أن َّ ملالمضَّـ ٌ وامعَّـةُّ هنخي

اب مضمئ ٍوامعَّـا، وهبمهمبَّـ اجل ل : ل ملمئحي، آجغِّـً مبيع احمجيخن هيخي جن حطحن ّإهبمس هلَّـ هب ّ
ٍوهبمهخف خكمئهئمس مضميجيىس هيخي أن هبمهخف خكمئهئمس مضميجيىس، وامعَّـّ ٍ وهلَّـ ال هب ّ  ملمئمتجح مضميجيجهمك أو ٍ وامعَّـّ

ِّـ ِّـك مضمسإلرادة،أجم مسس وامغ ّ جممسحل جعَّـ حمجيىس،ّ ٌ ملمثهب ال هن ؠ جنمهمئمسمهمسٌ وامعَّـّ  ، هن
مهمسل حمجيجهمك حمإلمقمسرة إجل ذحم احمجيخن امغِّـجمهس ّملمئمنهنِّـ إجل احق مئ،ّ  خكجف ٌّ ومنُّـا جن

ل ّ أجنمس خكجف رأي احمجيالحقجيمش ،مكّ جممس من امغمهِّـوف حمَّـى امغمئهنحيمب،إجنخيمسن جنمهِّـملمش احمجيخن
مهِّـف خكميمبهئمس ازجنهئمس وهبمئىطخسمس ّ وإهب،ّملال هنهيخي احم مهِّـف خكجف أجغيع حم ّمس هنهيخي احم ّ

هئمس ال ،جنمئىطحم هش ملخن اهليسًمشّمعحيمبحيمبً ومن حممب  .  حض احم
ال حم حقئميهش ُملهي منِّـ: ً مس ألنّال مق  خكِّـض؟ م أٌمن أهبهش جع هش خكِّـ ّأهب حم ً ّ 

مسج إجل جن م مض وهنمهِّـّاحممهِّـض إل حي َخيمت هن ٌمبمش ملمتهبهش جنمسمن،ض خكميمبّ دة ال حض ّ جع ٌ جن
ع ٌأهب جنِّـجمهسّ إال ،جن ّ مّ حي ٌ جن ان واحممئمسجكىحّ خن أو ، مضمسحلمب ع وامغ م حمميمئ ّ وأن امغحي ّ ّ

مئيط من احمجيخن خن. ّامغحي حممي حيهش اإلمقمسرة إجل احمجيِّـق مضمك امغحي وامغ ّوهلَّـ حق ّ، 
ن احمجي: وهبمنمبيش إحممب مس من أهب هنحي اجلمئيطّإن جنمهمئ جم ّخن جنحي ّّ انـ  ً حض  ـ جممسحلمب

هيمك هب .. .إجل احممئمسجكىح وخلحفه، أو إجل احمخنمسمن وخلحفه: خكمسحس احمُّـمن إجل هل وجنمهمئ جم
حيِّـ أو احمهنحف أو احمجيِّـس مسن أو احم د حض اخلمسرج من اإلهب جع ّخصخنال أن امغ ً ومنُّـا .. .ّ

حيىح حض اخلمسرج مضال ملخن ان ال هنهيخي أن هن ّهنمهمئ أن احلمب مسحمجي. ّ خن أهبهش مل ّخن امغ



مسب امغمئهنىح................................................................................  ٣٠٠ ح جم  ١ج ـ  

 

منِّـ منِّـ المضَّـ ،جع َّ وخصخن اجل ل احلخيمسءأن ّ منِّـا جممس هنحي ن جع وجن منمئمس هنمتجح . ًهنخي
مسن وحمخيمئ خكِّـض:  ومنٌحقهتال ٌإن احممئمسجكىح ملخن اإلهب ّ منِّـّ ّ وذحم ألن ، وحممبيط مض

مسرةّ إجنمس احممئمسجكىح مسينٌ واحممهمي جممبيش، وإدراجمهئمس خكمي،ّ خك إدراك احمخيميمبمستٌخك  جممس ،ّ هبجي
ًحطحيَّـم جنِّـارا مس،ّ خيمي واحمخيالم، ومن جممبيشٌرةّ وإجنمس خك ٌ خك احم سّ  وخكجف منُّـا ، خص

ن حم م:ملخيمبيش حطحي ٌ إن احمجيخن جنحي ّ منِّـ؟ّ منِّـ جع م اجل منِّـ وجنحي  ّ حممي
اب ٌإن احممئمسجكىح ملخن: اجل  ملهئ الزم احمجيخن ،ًمسّمعحيمبحيمبً وحممبيط ملخنال ٌّ جنمئهنحيّ

منِّـ ّحيمبحي احل واحمجيخن،ّحيمبحياحل هنمبيس أن هبمتجح مضميجيىس،جع ٍ وإهبمئمس هلَّـ هب  إلخي الزم ّ
هنمبيس،وهبمنمه جنخيمسهب ّحيمبحي احلاحمجيخن ِّـ حمخي ّ إال  وهلَّـ ال هب أن هبمتجح مضميجيجهمك أو أجم

ؠ إجل ذحم احمالزم  .ّهب
منمي حممئمس أن احمجيخن ّوجن منمئمس هن منِّـ ومعخن  ّحيمبحي احلّ د اجل م وجع ّمن جنمس هل ّ

د اجلمئيط حض اخلمسرج خكجف رأي احمجيالحقجيمش  .وجع
مهِّـض خسمس ألهنمس جن مضّ ملمسمغمئهنحي،ّحيمبحيمعحيمبحيمش احمجيخن احل ّأجنمس ّ ال هن د ّ جع لك امغ

د جع جيمش،مضمس من جن ع خكمي احمجيمي لك ملمب خك معحيمبحي وأهب جنمسمن، ومن جن ٌمبمشّ ملمب ّ 
د مهِّـ،أو وجع دا من هنهيخي احم ّ وإذا جممسن وجع  ف خكميمب أو ال؟ً

مش  مسئ حض امغِّـمعميمش اخلمسجن مسجك احمجيخن اخلمسجنيط جن مضَّـاهنمش حض ّهلمسل احممهالجنمش احمهن
حيمسهلّامغمئهنحي: هنمئحي احمجيخن إجل: احلخيهيمش ّ من أجغيع :ّجيخن امغمئهنحي واحم،ّ واالمق

ع ازم احم حطمهِّـض احممئ َّـأ احمجيخن امغمئهنحي: ّحيمبحيواحمجيخن احل.. .احممي  هنمهمئ ّمن جن
د حض اخلمسرج جع  .احمجيخن امغ

مبمستّمنُّـا وحمميجيخن امغمئهنحي حفةٌ حطحي احمجيخن :  هلمسل؛ أمقمسر إحممبهئمس احلخيمب اآلجنلك،ٌ جم
هيمكّ وامغمئهنحي،ّجنمئهنحيّ وإجنمس ٌّمعحيمبحيّإجنمس  ري ٌّملهيمئ جنمئهنحي:  خكجف هل م ٌّجنحنهئ  ومن جنجيهئ

ريٌّوجنمئ جنمئهنحي.. .احمجيخن مسس  ّحيمبحي احل ومن الزم احمجيخن،ّ خلحف جنحنهئ ّجممسحل
  

 .٧٩ص: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١(
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مسن ان، واحممئمسجكىح حمإلهب مب  ....حممي

ريٌّ جنمئهنحيٌملمسحممئمسجكىح ملخن ،إذن  .ّحيمبحي الزم احمجيخن احلٍّ خلحف جنحنهئ
اع جعمئأ: ّواحلمسؠ جن مثمبيس جنمس حطحيَّـم ع وهنهيمبىطه خك أهب م احممئ ّن احمجيخن هنحي ّ ّ، 

يع مض،ع اجلمئيطّوهنمئ م احمخيلك احمُّـي خت ّ واخلمسؠمش ال حطحي ّ ّأهنمس محمبىطه خك خلحفه وحطحيّ إال ّّ ّّ 
ق ذحم احمخيلك مبهيهئمس اجلمئيط،ّجنمس مل ن جممسحمجيخن جن جعهئمش حطحي خي ّن احمجيخن أ و، مل

ّواخلمسؠمش هنحيمسمضمي اخلمسؠمش حض احمخيميمبمست احممهِّـ ّ م هبمس احمجيخن حض ،ّمبمشّ حكمبجيمش احم هنحي  ملمسحم
م هبمس اخلمس،ّمبمشّاحمخيميمبمست احمُّـاحط ّؠمش حض احمخيميمبمست احممهِّـ حطحي م هبمس ،ّمبمشّ حكمبجيمش احم هنحي  واحم

م هبمس احم،ّمبمشّاجلمئيط حض احمخيميمبمست احمُّـاحط ّاحممهمسم حض احمخيميمبمست احممهِّـّمهِّـيض  هنحي  جن دون ،ّمبمشّ
ّاحممهمسم واخلمسؠمشّمهِّـيض  مضمك اجلمئيط واحمجيخن ومضمك احمٍملِّـق  اجلمئيط : خلمسهنمش األجنِّـ،ّ

ّاحممهمسم واخلمسؠمشّمهِّـيض  واحم؛ّمبمشّ جن احمخيميمبمست احمُّـاحط،واحمجيخن  .ّمبمشّجن احمخيميمبمست احممهِّـ ،ّ

  
ائَّـ) ١(  .٣١٧، ص١ج: درر احمجي
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ؠ  
اع:ّحطحيَّـم خك إجل أهب ٍ أن احمجيخن هنحي اجلمئيط وهنمئ ّ ّ مهَّـدةّ ٍ جن ّ وأهب مضهيمئىطحممش ،ّ

ٌّ حمخيمئ جملك،ّاحممهمسمّمهِّـيض احم ّ ّ وجمُّـحم اخلمسؠمش حطحي احم،ّ ذاجحّ اعّمهِّـيض ّ ٍاحممهمسم إجل أهب ّ 
مهَّـدة ٍجن مه معخنمش،ّ ً مل دةّ جع ً ومعخنمشٍ جنمئ حض جنخيمسنً جن ا  ومنُّـ، آجغِّـٍ أجغِّـى حض جنخيمسنّ

لك احمخنمئيش رمخ اهللا ّد امغخنمئيشارأجنمس   :؛ هلمسلمضمبمسهب حض مض
َ تقدم.٤ َ أن الفصل:ّ ُ يقومّ وعّ مَ ا ُ و سّ مس  هِه عن أنواع ج ع جعمئ ًألن حمميمئ ّ

ع وهنهيمبىطه ،ًوملخنال م احممئ ّ وملخنمي هنحي ُ يقسم:أيّ سّ ك ا ومنُّـا جنمس ذجمِّـهبمسه جن  ،َ ذ
ع وهنحي اجلمئيط م احممئ ّأن احمجيخن هنحي ّ ُينوع: و فقلأ ،ّ سّ ّن احمجيخن إ :أي ،َ ا

اع ٍهنحي اجلمئيط إجل أهب مهَّـدةّ خكمسن ،ّ جن مهمس احمميُّـهن هنمئ ّ جممسحممئمسجكىح واحمخنمسمن وهب
مسن واحمجيِّـس ان إجل اإلهب اصةّأم.. .احلمب ُا ا ُ فإنها ال تقومّ ّ تص به ّ اّ ي   ا

هش جن احمخيميمبمست احمُّـاحط ً،قطعا مبمش وحممب ّألهنمس جن احمخيميمبمست احممهِّـ ّّ ُها تمّ أنّإال ،ّمبمشّ ه عن ّ
مسن احمُّـي هنهيمبىطه خك خلحفه جن احمخيميمبمست،ّجن احمخيميمبمست ِهغ ّ جممسحمخيمسحطهس جغمسؠمش اإلهب ّ ّ، 

ّنها تقسإ :أي ك اُمّ لفصل. ّ ما فوق ذ حكمبجيمش ،ف  هبمس إحممب جن أن احم  ّومنُّـا جنمس أ
م هبمس احمجيخن حكمبجيمش احم هنحي م هبمس اخلمسؠمش من هبجييط احم ٌّ حمخي احمجيخن جملك،ّاحم حطحي ّ ّ 

ٌّ جملكّ واخلمسؠمش،ّذاجح احية  كونها تقسم ملهئ جن احمجيخن ،ّ خكِّـيضّ ُمن هذه ا ّ 
س مسن ،ا ان إجل إهب ٍملخيمس أن احممئمسجكىح هنحي احلمب ّ مسنّ  ملخيُّـحم احمخيمسحطهس ، وخلحف إهب

ان إجل جممسحطهس ٍهنحي احلمب ع، واخلمسؠمش  ٌّ ذاجحاحمجيخن:  وإجل خلحفه، خلمسهنمش األجنِّـّ ّحمميمئ
د ملهئ جممسحمجيخن ،ّخكِّـيض ُ عليه بأنها تقسمُوتز ّ ال ً  أيضا العامَرض العّ ًملمثن امغمس جن ّ
هيمكـ جممسحمخيمسحطهس ـ ّ واخلمسؠمش ،ٌّخكمسم ٌّخكِّـيض هي إجل هل ٍجنمسش جممسحطهس: ّهنحي مسنٍ  ، ومن اإلهب
مسنٍّ خكمسمٍ خلحف جممسحطهسٍوجنمسش مسملمش إجل أهنمس حطحي اجلمئيط ، ومن خلحف اإلهب ّ ملمسخلمسؠمش مضمسإل ّ ّ
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ًاحممهمسم أهنمنمسّمهِّـيض ّ حطحي احم،جممسحمجيخن حكمبجيمش،ّ ىطهنَّـ خكجف احمجيخن هبُّـه احم  . مل

حكمبجيمش احم زخك امغخنمئيش م مضمئجييط احم ، ملمثن احمجيخن هنحي ّوملمب جنمس ال خيجي  رمخ اهللا ّ
مب احممئمسجكىحّأهن ّمس معخيِّـ خكجف اخلمسؠمش، ملمس احممنحف حض حطحي  ٌومن ملخن امغمس ومن خكِّـض ـ ٌ

ٍإجل جنمسش هبمسجكىح ـ ّخكمسم مسن، وجنمسش خلحف هبمسجكىحٍ ٍ ومن اإلهب ال؟ٍ  ! ً ومن احمجيِّـس جن
ن احمجيخن ذاحطمب ّ إالّوحمُّـا ال ملِّـق مضمك احمجيخن واخلمسؠمش مبّحض جم ّمس واخلمسؠمش خكِّـ ّ ًمس ً

وضوع ي يقسم،وجود ال   ُ ا وجود ّ د ال  ره جوِ وغٍ إ جوهرَا جع ّملمثن امغ
ع جملك ومن جغمسؠمش ّحض جن ٌّ منِّـ،ٍ ع، وخلحف ٍ هلمسئ: أي،ّ ألهب هنمئحي إجل جع  ال حض جن

منِّـ عٍجع د حض جن جع دهٍ ومن امغ ٰه خكمئ حض وجع د . ٍ جن جع ًأهنمنمس جن وامغ
جي مسهبمبمش احمجيمي الت احم ن جنحي احمخيميمبمست ،ّمبمش خك امغمسمنٌ ملهئ جغمسرج،ّمبمشامغمهحي ّ وخكجف منُّـا ملمبخي

ّ ومنُّـا جغالف جنمس ذجمِّـهبمسه حقمسمضحيمس جن أن جنحي احمخيميمبمست من ،ّمبمش وخلحف امغمسمنّمبمشّأخك جن امغمسمن ّ ً
ل،ّمبمشامغمسمن جم لك جن الت األٌ وحطجيخنمب منُّـا احم مسم امغمهحي  ّمبمشّوحمّ إجل خصمي حض ذجمِّـ أهل

جيّمبمشامغمئهنحي مسهبمبمش احمجيمي الت احم منمي،ّمبمش ومضمبمسن جنمهمئمسمنمس وجنمهمئ امغمهحي د :ّ معمبلك هن جع ّ أن احم
جي مسهبمبمش احمجيمي الت احم د جن امغمهحي جع الت األ،ّمبمشوامغ  .ّمبمشّوحم وحممبيط جن امغمهحي

مسل احمُّـي  منمي حممئمس رمخ اهللا ّه امغخنمئيشذجمِّـملهي جغالل امغ ّ أن جنحي احمخيميمبمست :ّهن ّ
خنمس مضمسمغمسمنمب ّحممبيط مص  .هنحنهي خلحفمنمسمس هنحنهيميهئمس وّ وإهب،مستًّ

د ُ عليه أيضا بأنها تقسمُوتز ّ ّ وعً ك ا َّ ملمثن مضمهىغ اخلمسؠمش ومن اخلمسؠمش ،َ كذ ّ ّ
ع  مسوهنمش حمـ ّاألجغيع جن احممئ ع ـال امغ  جممسحمحنمسخكِّـ مضمسحمجيمه واخلهنمبهس ،ّ حطحي احممئ

هئَّـ جمُّـحم ٍ إذ جم وامعَّـ،وامغ ٌ جنمئهئمس جغمسؠمشّ مسن إجل مقمسخكِّـّ ٍ هنحي اإلهب  ، وخلحف مقمسخكِّـّ
هئ، وخلحف جغهنمبهسٍوجغهنمبهس هئَّـٍَّـ وحص تص ، وخلحف حص ك عندما  ِ  ببعض أفرادوذ

وع كما تقدم قسم،ّا شاعر ا  ِ سانّ إل قسيم.   س باصطالح ُوهذا ا لنوع   ّ

نطقي سٍ قسم و،ًتصنيفا :ّا وع  :  ملمسمغِّـاد جن احمخنمئيش.ًصنفا :ّ من ا
هيمك هي إجل هل ع وهنحي ّاحمخيلك احمُّـي هنمهِّـض احممئ  :ِّـهنجي وخسُّـا هلمسل حض حطمه،ّ
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صنف  : ُفا
ّ

وع كّخكِّـيض  ٍوهنمهِّـض خكميمب مضمئ ّ أخص من ا ش  مع ُو
وعِبا أصناف متاز،هاِ  تمام حقيقتِ ا رضُ و ر   .ةقيقا عن ٍ خارجٍ عنها بأ

هيمش اع احمحي  معمبلك هلمسل مضمهَّـ أن ًوجنمس ذجمِّـه منمئمس هنمهمسرض جنمس حقمبمتجح جنمئ المعحيمس حض أهب
خك هيمشَذجمِّـ هب  : احمحي

جنمش إذا جممسهبهش.١ ً اجلهئمش اجلمسجنمهمش جنحي رّ مسم ملميهئمس مظالث ؠ  :إجل أن هلمسل.. .: حمألهل
خكمس .ب مس أو هب ن جعمئ ًأن حطخي ارض احممهمسجنمش احمالمعحيمش ،ً ّ وجعهئمست االملمفاق احممه

هئ.. .حمميهيحي  .اهب
ع ٌملمثن امغمهِّـوض حض احمخنمئيش هب مب حطخنمئمبجيمس، ملحييغّ حي هي احم ً وهن  ٌ ومنُّـا هتمسملهش،ّ

هيمشٌحكمسمنِّـ اع احمحي ن ّجن أن امغ:  جنيس جنمس ذجمِّـه حض أهب مس وهلَّـ هنخي ن جعمئ م هلَّـ هنخي ًحي ّ
مبمي،ًملخنال ّجم جملك: ّ ملالمضَّـ جن حطمهِّـهنيش احمخنمئيش، جممس من احمخن ّأجغيع جن ّ إجنمس ّ
ع هئمسّ وإجنمس احممئ ع حض محمسم معحيمبحي  ،ّأجغيع جن اجلمئيط وهنحنمفك جنيس مضمسهل أؠمئمسف احممئ

مسز خكمئهئمس مضمتجنِّـ ّ أجغيع ّولّ وذحم ألن حطمهِّـهنجي األ خك احلحيمبحيمشٍ جغمسرجٍ خكمسرضٍوهنهي
ر حض هيمشجن حطمهِّـهنجي امغُّـجم اع احمحي  . أهب

صنيف عُوا نو عّ إال،  نو َ أن ا س باعتبار الفصولّ لج اخلةِ    حقيقة ِ ا
صنيف واصَاألقسام، وا لنوع باعتبار ا ارجة   كتصنيف ، عن حقيقة األقسامِ ا

سان هس امغخيمسن ّ وغر إ ِاإل م ،مض مسين ٍ وجاهلٍو  هس احمخيمبيش احممئجي  ،ّمض
َّـن أو امغمسدة  وأنٍكرو ذ هس احم الف مضمبمئهئمسّ وإال،ّمض هس احمِّـوح ال اجغ  إذ ، مل

ان د معمب جع ىح خكميمبهئمس جنمهمسٌ هبمسجكىحٌامغ  ومن ٍ وامعَّـةٍ وجمالمهمس جن معحيمبحيمش،ً ومن هنمئهن
مسن تصنيف الفرس ،معحيمبحيمش اإلهب خلِ وتصنيف، وهجٍ إ أصيلِو  ّ إ زهديِ ا

ن ر ور إ ما شاء اهللا من ا...ّ وعمراٍو ألنواع باعتبار أ رضةٍقسيمات   ٍ خارجةٍ 
  .عن حقيقتها

  
هيمش، ) ١( لك احمحي مسحملكحض جن مسب احم  .حض احم



 
 
 
 
 
 
 
 

 اا  
اوأم ا  

أنواع احلمل
العروض معناه احلمل 
ّنامت العريضتقس 
ّالكيل املنطقي، والطبنعي، والعقيل ّ ّ ّ 

  





  
  

ؠع ؠآ  
مسث امغهئهي اخك جن األمض هليش خكميمبهئمس ّجنمهِّـملمش احلهي وأهب َّمش حض خكمي امغمئهنىح وهن

حف ٍملهئ جم مسئميُ حف، جن جن هليش خكميمبهئمس ملهئ جم ٍ مض هن مّ مسئ مضمسهل احممهمي  وحمخي ، جن جن
مك امغخنمئيش ِّهن هّ ّ هلَّـس  اع احلهي جكِّـح أحقئميمش ّ جعىطمنمس مضمس هنلك وحطجيخنمبميهئمس ً مظالمظمشًأهب  هب

 : هنمتجح حض جنمس مضمهَّـ
ل إجنمس.١ هي ّ حطحيَّـم أن امغ ّ ّوإجنمس خكِّـيض ٌّ ذاجحّ ّ، جنيس أن األجنِّـ حممبيط جمُّـحم معمبلك ّ

ال حض مخ َّـ خصهي ٍهب مبمي، ال من ً حممئمسّوال من خكِّـيض ٌّ ذاجحؠ : ، وذحم جممس حض هل
مسن ان إهب مسن حممبيط ذاحطمبّ، معمبلك إنٌ ومثٌ وملِّـسٌاحلمب ان وال من ّ اإلهب مب ًمس حممي

؟، ّخكِّـيض ملىح مضمك ذحم  ّملخيمبيش هب
مس وال .٢ خكمس حم وال جعمئ ع جنيس أهب حممبيط هب مسم خكجف احممئ ً جممبيش إلهي احلَّـ احم ً ّ ّّ

مسرجإ :ًملخنال؟ وهلَّـ هلمي ٍن جنمس حممبيط مض رة؟ خكّ المظمش امغُّـجم ر احم   احمُّـات ال هنمهَّـو األجن
مسن جنيس أهنمس ال .٣ مس خكمسجنمس حمإلهب ن احممن جغمسؠمش، وامغخم خكِّـ ّ جممبيش هنخي ًّ ً ّ

، جنيس أن الت؟ّإلهيالن خكميمب هئمس اخلمسؠمش واحممهِّـض احممهمسم خصهي ّ احمخيميمبمست احم جن مثمي ّ ّ 
مشّأولذجمِّـهبمس حض  لك احمخيميمبمست اخلهي الت خكجف : ّ مض هي ّأن احمخيميمبمست من امغ ّ

خكمسهتمس خك،جن ل خكجف جن هي ّ وأن احمخيلك امغ ن داجغال حض جنمسمنّ إجنمس ّ عّمبمشًهنخي   امغ
ن جغمسرجعمس خكمئهئمسّوإجنمس  د حمخيلكّأهب:  ومنُّـا هنمهمئ،ًهنخي ٍّ ال وجع  ّمبمش حض جنمسمنٌ ال من داجغّ

ع وال من جغمسرج ل، خكمئهئمسٌامغ هي ّ ألن احمخيلك امغ جع ـ ّ ذاجحمنّ إجنمس ّ مسخل  مضمسب اإلهن
عـ  جعَّـ  ،ّخكِّـيضّ وإجنمس حمميهي  هنميىطم ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك ّ وإال، مضمبمئهئمسٌ مظمسحملكٌهلوال هن

مسخكهئمس ل،أو اجع د خصهي جع ن ذاحطمبُ هنٍ وذحم إذا هلميمئمس مض ع وال هنخي هس إجل امغ  ،ًمس حمّمئ
مسخكهئمس إذا ملِّـض أهب ،ملمبميىطم ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك  .ّوحممبيط مضمهِّـيض ٌّخكِّـيضّ أو اجع

د حمخيلك: مس هلميمئمسّوإهب ٍّال وجع ع والّمبمش حض جنمسمنٌ ال من داجغّ  خكمئهئمس، ٌ من جغمسرج امغ
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هش ذحم مك مضهنالن جمالم امغخنمئيش معمبلك أمظ ّحممئ مسرحطّ جممس هب،ّ ح خك  : حض 
مسة بـ.٥ يات ا حمولّ وصفنا  من ا اب حقهتال جنمس  ا ّألهب هنحييس حض جع

؟ أو أي ءّمن ؟ وهب ذحمٍ  ، ، من اب جنمس من ّ ومضمبمئمس حض خصمي أن جنمس هنحييس حض جع ّ ّ
ل هتول خكمئٌخصهي ع امغ لك احلهي المضَّـ أن هنحيَّـ و، حمميهي ّذجمِّـهبمس أهنمنمس أن مض ّ ّ م خكجف ً

مش لك احمخيميمبمست اخلهي  . ملِّـاجعيس،ّمض
نا إ أن ا ّوأ حمولّ اُ ينقسمَ ا ر. ّ والعرّ إ ا تاجٌوهذا أ  إ ُ 

يان وضيح وا مسخض .ا هئمس جن جغالل احمحنخي احم  :وجغالؠمش األجنِّـهن اآلهبجيمك هنهيخي خكِّـ
ُاحمخيميمبمست مش ّ ٌجمميمبمست    اخلهي حممش ّ  خصهي
ُاحمخيميمبمست حممشّ هي ٌمبمشمس ذاحطّإجن   امغ ٌمبمشمس خكِّـّ وإجنّ ّ 

احمخيميمبمست ُ مشّ ٌمبمشمس ذاحطّإجن    ُ اخلهي مبمشّ وإجنّ ٌمس خكِّـ ّ 
المظمش احم هنِّـهنَّـّحمخي  ِّ امغخنمئيش منُّـا احمحنخي ال هنمهمك خكجف مضمبمسن اإلمقخيمسالت احم
هئمس مسخض خكِّـ مسؤالت مظالمظمش أهنمنمس، وإهبمس احمُّـي إلحيحي احمحنخي احم ّجن جغالل حط ًّ ٍ: 

ٍّجم جملك ّ لُّ مش     خصهي  ّجن احمخيميمبمست اخلهي
ُاحمخيميمبمست مش ّ ٌمبمشمس ذاحطّإجن    اخلهي  ّمبمش أو خكِّـّ

 ٍّجم جملك ّ لُّ ٌّإجنمس ذاجح     ٌ خصهي ّ وإجنمس خكِّـيضّ ّ 
مسن، ملهئ جملكّولاإلمقخيمسل األ ّأجنمس ٌّ ملهئ احممئحيىغ مضمسإلهب لّ ان ٌ خصهي  خكجف احلمب

 .ّ وال خكِّـيضٍّوحممبيط من مضُّـاجح
مسين ملمبهيخي خكِّـ مضمهَّـ خكِّـض احمحنخي احم  :مسخضّوأجنمس اإلمقخيمسل احم

مسرج ٍجم جنمس حممبيط مض  ّذاجح   ّ
ّجم ذاجح عّإجن      ّ  ٌ أو ملخنٌ أو جعمئيطٌمس هب

  مسرج ٍجم جنمس حممبيط مض عّإجن   ّ  ٌ أو ملخنٌ أو جعمئيطٌمس هب
هي حممئمسّاإلمقخيمسل هن مسم جممس حض هل ّ مضمسحممئحيىغ مضمسحلَّـ احم ان هبمسجكىح، ملهئ : ّ مسن معمب اإلهب

مسرج مسن جنيس أهبٍحممبيط مض مئيطّ خك اإلهب ع، وال مض  . وال مضجيخنٍ حممبيط مضمئ



مسمعلك احمخيلك    ٣٠٩ ....................................................................................ّجن
مسرةا ّأجنمسو مسحملك ملمبهيخي خكِّـ مضمهَّـ منُّـا احمحنخي احمُّـي من خك  خك ٌإلمقخيمسل احم

مسمضحيمش مسث احم ّجنجيمسد حطحيَّـم جن جغالل األمض ٍ: 
ٍّجم جملك ّ ل     ّ  خصهي
ٌّجملك    ّاخلمسؠمش  ّ 

ُاخلمسؠمش ل    ّ  خصهي
ٌجنيس أن احممن جغمسؠمش مسن حمخيمئ ال إلهي خكميمبّّ  .ّ حمإلهب

المظمش َّـأ امغخنمئيش مضُّـجمِّـ األحقئميمش احم لّوجن منمئمس هن  :؛ ملمبحي
ًألن سائال سألّ وع:  فيقولُ قد  َإن ا ملّ سُ قد  مسن    ا جممس إلهي اإلهب

ع( ان )احممئ ل)اجلمئيط( خكجف احلمب مسن: ملمئحي ان إهب م أن ؛ أو ملِّـس، احلمب ّ وجن امغمهمي
مسن واحمجيِّـس ان أخك جن اإلهب مش مضمك هبحيمبيض،ّاحلمب ر حض احممئ َ وال هبمهمئ مضمسألخك امغُّـجم ّ 

ّاألخك واألجغيع امغهنميىح أو األخك واألجغيع  ّّ ّ ألن األخكهي،جن وجعّ  ّمبمشّ واألجغخنّمبمشّ
هس امغخنمسدهنىحًحطمسرة ن مض هس امغجيمسمنمب، حطخي ن مض  واحمجيِّـق مضمبمئهئمس هنمتجح ، وأجغِّـى حطخي

 .ّحض خصمي إن مقمسء اهللا حطمهمسجل
مسن حممبيط ذاحطمب ان أخك ملمثن اإلهب ّوإذا جممسن احلمب ّ ان وال جعىطءا، مض األجنِّـ َّ مب ًمس حممي ً

ان: أي،مضمسحممهخييط مسنٌوجعىطءّ ذاجح  احلمب مب وجمُّـحم ، حمإلهب ًمس خكمسجنمس حم وال ّحممبيط خكِّـ ًّ
ّهنمهمئ أن مظهيّ حجمس ،ّجغمسؠمش ًمش جمميمبمس إلهي خكجف جنّ  ومن ،ّوال من خكِّـيض ٌّ ذاجح ال منٍعّ

ل ّ وذحم ألن احمُّـاجح،ّ ألهب هنميىطم جنمئ ارحطجيمسع احممئحيمبمنمك؛خلحف جنمهحي ل :  منّ هي امغ
حيىح ع مض وال حط م ذات امغ حي ّاحمُّـي حط اء خكمئهئمسٍمض خلحف جغمسرجّ إال ّ  جممسن ذات ً حق

ع أو جعىطءا أخك أو أجغيع ّامغ ّ ل اخلمسرج خك ذات : ّ واحممهِّـيض،ً هي من امغ
هيمبيس ذاحطمب جن مض ع المعحيمس حم مضمهَّـ حطحي ّامغ ّ  .مسحطً

ىطء مسن حممبيط مض ان ملهئ حممبيط ذاحطمبٍواإلهب مب هب ،ّ مض من خكِّـيض،ًمس حمّ حممي  وجم
ًجغمسؠمش مبّ لكّ أو خكِّـ ٌمس خكمسجنمس مض ً يع ّمهِّـيض ّ خكجف أن احمٌ آجغِّـ؛ إذ ال مضِّـمنمسن هلمسئًّ ّخي

ّحممهمسم أو مضمسخلمسصمضمس مسمّ ملميمهمي،ّ جعَّـ أهل  . أجغِّـى حمٌ هن
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ان جن مخ احم:  معمسلّوخكجف أي مسن خكجف احلمب ّاحممهمسم خكجف ّمهِّـيض ّإن مخ اإلهب
ّ حمخي امغخنمئيش،اجلمئيط هبمس هل هلميمب ـ ّ مسن حممبيط ذاحطمب ـ جممس أ ّزخك أن اإلهب ًمس وال ّ
مب مبمي جنمس ذجمِّـهبمسّخكِّـ اب احمخن ّمس، ومن خلحف حطمسم، واجل ً. 

سانُيوانا: ً مثالُكما يقال لٌ وفرسٌ إ سان،إ آخره.. .ٌ و َ مع أن اإل  بالقياس إ ّ
س ذاتي يوان ل س تمام،ًا ّا َ ألنه ل قيقةّ ًا خارجا عنهّ وال عرضي.هاَء وال جزِ ا ً.  

مب هب خكِّـ جع حض خكَّـم جم مك احم ّحس هن انّ ًمس جغمسرجعمس خك احلمب  وهلَّـ ذجمِّـهبمس حطمهِّـهنيش ،ً
ل احمَّـاجغ حض معحيمب،ّاحمُّـاجح هي ع خلحف جغمسرج ومن امغ الف ، خكمئهئمسٍحيمش امغ  مض

عّمهِّـيض احم ل اخلمسرج خك ذات امغ هي ع جغمسرج،ملهئ امغ  خك معحيمبحيمش ٌ واحممئ
ع  خفه خلحفّ إال ،ّ ملهئ خكِّـيض)اجلمئيط(امغ ّأن امغخنمئيش اخك  ،ّوال خكِّـيض ٍّ ذاجحّ

اب  مسج إجل جع اٌأفهناك واسطةوخسُّـا امع    أم ماذا؟ّ والعرّ ب ا
سأل د:  فيقولـًـ ثانيا ُوقد  امّإن ا مل ا سُ  وع وا اب ،  ا  حض جع

مسن؟ ملمبحيمسل: حقهتال ان: جنمس من اإلهب مك: هبمسجكىح، أيٌمعمب   جيمسب مضمسجلمئيط واحمجيخن احمحيِّـهن
مسم ّومن احلَّـ احم ّ. 

ّؠ  ءؤ  
ّأن امغخنمئيش:  مضمسحمُّـجمِّـ ومنٌ جعَّـهنِّـةٌومنمئمس هبحيهنمش من ّ حجمس ،أجكميىح حمجيىس اجلمئيط  رمخ اهللاّ هن

ّأن احلَّـ مسملُ إلّ حقيغ واحم ّهي خكجف اجلمئيط احممهمسخض أهنمنمس، وجممسن خكميمب حطحيمبمبَّـه مضمسجلمئيط امغ  ؛ً
ٍألن حمخي وامعَّـ ّ الف اجلمئيط احممهمسخض،ًا إلهيالن خكميمبّ جنمئهئمس معَّـّ ّ ملمثهب ال معَّـ حم ، مض هي ُمبملّ

منِّـٌ مض حم رحق،خكميمب ع: ، وخسُّـا هنحيمسل حض حطمهِّـهنيش اجل د ال حض جن جع  .امغ
سان: كما يقال مسملٌحطمهِّـهنيشمنُّـا  . ناطقٌ حيوانُاإل مئيط احم ع وحممي يوان ، حمميمئ  ُوا

ٌ نام حساسٌجسم ّ ٌ متحركٍ د.  باإلرادةّ اموعليه فا   ا
ّ

مول  ِ حقيقةُ وهو تمام، 
سا وال فصال،هِوضوع س نو  وال ج ً مع أنه ل ً ً ان احممئمسجكىح معَّـ .ّ ٌّملمثن احلمب  ٌّ حطمسمّ

مسن ومن محمسم معحيمبحي ًأهب حممبيط ملخنالّ إال ،حمإلهب مسّ خكمس وال جعمئ ً حم وال هب هتال ،ً ّ ملخيمتن احم



  ككك ....................................................................................آلخغشتص محرج 
  يخش صضمكآل ألى محلسعمى محسشثظ صع مإلسغشىكمسغشى: ثع ترسرش مإلسغشى صرشو يف ةعمبع

يةغعن مححل حسذغعك خط لى متذشصضم فهآلمآل  آل يخع صسش لنمن متخسظ كآل يف لفش محلزظآل
آللى صخرظ ثت لفش محظ محلض محفشو ثت محسعه حفزظ محلسعمى مح آل  كسشثظ ثت مإلسغشىآل

آلل جشسع ... خش صع هصض يبرض يثزضي:آلألسع سذط متعغعهك يصضم بفاله خش حع جسظ
 .مسغشى: قشم

يمحلض محفشو حسط سعثش حقسغشى بظ صع مإلسغشى سذغع كمنى آل ي يحسط ةسغش يصع كآل
آل يجض خض ثشبرش لى محرج متفزعو ثت خعغعثع مخشكي يحسط جخالكييمغص آلآل آل حع  ق نميتي

ي مخش سعهآل يمحضميتكآلش ثضيضآليمخ ي يمخش ةسطآل آل ييف مترشو محلض محفشو حسط كآل يمخش جخظآل آل
ب أن  كبشتضصش اَعلفي ً قسما رابعاّ  حسط صع بشحسعه يآل بشجلسط يآل  ً
آل بظ صع محلض محفشوكبشحذخظ  . آل

قمى محلح يف مخلزغش ثرج: آل بفص محرزسشن مخلزغشآلليويحرع جض جزسش يف   كآل
يلصخش صخشه جغظآلدضيض ل يحزي نمبطي جغظآلظ صرعى حزضميتجرس  جسرعى جمزط ي

يمحرزسشن ثغدش ب :  جشوكط خع صضم مإلثرشوآليحرغ صففز!  آل مخغشآل بل ال ي
اُسميت ُ ألنه هو نفسّه با ءّ ات، وا لى  نمحع مهللا  جشنمن، إ نفسهُسبُ ال يُ ا

يصففزط خع لى محلض محفشو حسط ةسغش يآل آلآل آل آل جخال يآل سعثش خط لسعآل ي  كحززعغعه ق نميتي
آلشك حدضو متذشصضم بج متعغعه يمتفزعو يف محضميتآلهلضم سذع لى صرعى نمبس وال  ي

ارجّبالعر س  ٍ ألنه ل وضوعهّ فج آل حسغفش نمبسآلسش يمحسشثرآلسشآلألى محلسعمس ؛ عن 
ونُيجبف كفجآلحقسغشى يآل ثضغس اً واسطةَ أن ي يبسشل ثت  ّعر والّ ب ا

 . يصع حمشوكحعقام سرسخج
ل صنف  اإلش شأ وقوع ا   ّم

آليف صضى محخغسش ألسع تزط بج متدسع محزذعي  نمحع مهللاآلام يجط متخسظآلمس  يمتدسع آل
 محلسعمى لي محسشثظ:  جدسضخش صرشوكةضل محضمن: ك يخدسشى يف محزذشآل حزضميتآلمآللدالتغ
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مسن ٌّذاجح ٍ وامعَّـّ ملهيمهمئمسه أن جم،حمإلهب مسنٌ جنمئهئمس جعىطءّ ان احممئمسجكىح ، جن ذات اإلهب  واحلمب
مسن مسن مض من هبجييط اإلهب  .ًحممبيط جعىطءا حض اإلهب

ّ ملميمئِّـجعيس إجل جنمس هلمسحم امغخنمئيش مضمهَّـ حطمهِّـهنيش احمُّـاجح،جنمهمئمسه حض االؠهنالح ّأجنمس ّ، 
ع واجلمئيط واحمجيخنّوخكميمب ملمسحمُّـاجح: هلمسل مسمّ هنمه احممئ ّ وخكجف منُّـا ملمسحلَّـ احم  ٌّ ذاجحّ

هس خكمي امغمئهنىح ع واجلمئيط واحمجيخن ،مض هس جنمهمئمسه  ّأجنمس و،ومن هنحنهي احممئ مض
ي مضمك امغمهمئمبمك  رمخ اهللا ّق امغخنمئيشّ وحس هنجيِّـ، ملمبحنهي اجلمئيط واحمجيخن ملحييغّاحمميٰه

مسه هليس حض االمق ل،مل ان احممئمسجكىح معَّـ:  وهب خكمئَّـجنمس هبحي  حض ّ هبحيخنَّـ احمُّـاجحّ حطمسمٌّاحلمب
مش،خكمي امغمئهنىح هس جنمهمئّ وال هبحيخنَّـ احمُّـاجح،ّ مضمسب احمخيميمبمست اخلهي  ،مسه حض احمميٰهمش مض

ّألهب حض احمميٰهمش حممبيط ذاحطمب  .ًمسّ
ف هنمتجح ال ـ ّ أن احممئمسجكىح :منُّـا وحق مـ ًجن هس امغجيهئ مسن مض مسوهنمس حمإلهب  ،ًحممبيط جن

هس امغخنَّـاق مسوهن مض ًأن األخك واألجغيع حطمسرة: ّ وهلَّـ ذجمِّـهبمس حض جنمس حطحيَّـم،وهن ّ ّ ّ 
هس امغخنمسدهنىح ن مض هس امغجيمسمنمب،هنخي ن مض  . وأجغِّـى هنخي

سأل ا ـ فيقولُوقد  نطقيإ: ً ـ ثا ّن ا ونّ ضحك:  يقو َإن ا ُ خاصةّ سان، ّ  اإل
مٌ عرضَوا ضحكً،  مثال  َ مع أن ا سانُ ال َ واّ ّجنيس أهنمس  مالن  اإل

مش من :ّ وهلَّـ حطحيَّـم،ّمبمشّجن احمخيميمبمست احممهِّـ ّ أن احمخيلك جن مضمسب احمخيميمبمست اخلهي ّ ّ
خك ل خكجف جن هي مسنإلهيالأن ّ حمخي احممن وامغخم ال هنهيخي ،امغ  ، خكجف اإلهب

مسن : ملال هنحيمسل مسن حممبيط مضمن:  مض هنحيمسل، أو جنخمٌاإلهب  وحممبيط ٍاإلهب
مب،مضهيخم ن امغخم خكِّـ ّ ملخيمبيش هنخنمي أن هنخي ًمس خكمسجنمس واحممن جغمسؠمشّ ً ًّ ّ ومهمس جمميمبمسن ّ

مسن؟ ل امغمئهنحيمب! وال إلهيالن خكجف اإلهب جع حض هل ّإن احممن : مكّوجنمس من احم
مسن وامغخم   ؟ حمٌّخكمسم ٌّخكِّـيضّجغمسؠمش اإلهب

سان: ُفال يقال منِّـ،مض حممبيط مضمن ٌ ضحكُاإل مسن جع  واحممن ،ّ ألن اإلهب
منِّـا،أو امغخم خكِّـض مس واحممهِّـض جع منِّـ خكِّـ ن اجل مب أن هنخي ً وهن  وذحم ؛ً
منِّـ جنمسمن ع، ُجعَّـت حض اخلمسرج وُ إذا و،ّمبمشّألن اجل مس احممهِّـض ّجنأجعَّـت حض ال جن



مسمعلك احمخيلك    ٣١٣ ....................................................................................ّجن
ٌمبمشملهئ جنمسمن ع، ملمي جممسن اجلُجعَّـت حض اخلمسرج وُ إذا وّ مس، جعَّـت حض جن ًمنِّـ خكِّـ

ء منِّـا، حمخيمسن  ؠيش جع ٌواحم عٌ وامعَّـً دا حض جن جع ٍ جن دا ال حض ً جع ً وجن
ع دا ال حض جن جع ع، أو جن ٍجن ع، ومن جممس حطِّـىً دا حض جن جع  .ً وجن

يات ِوقد ذكرتم أن ا
ّ موالت ّمبمش واحممهِّـّمبمشاحمُّـاحط ّ تهاٌها  وضو  فما ،  

ك؟ا     ذ
سائل ن هذا ا َول قصودَضحّ إذا اتّ مل من ُ  ا مُ ينقطعا يه ا وال  ُ 

حي حمَّـهن أي حقهتال مل ؛ّهن َفإن ا راد،ٍ تقسيماتُ  ثالثةّ  خكمئَّـجنمس :أي  منه هناُ وا
ل  خكهبحي مسم احلهيّاحمخيلك إلهي خكجف جن  ُبعض مض ، ملميمبيط جنِّـادهبمس مثمبيس أهل
قسيماته  ِأقسام  : فنقول. من ا

مسم احلهي هش أهل ُ وأهب خكمئَّـجنمس إل،ّإذا احطمن ّهي األجغيع خكجف األخكّ ع ،ّ  أو احممئ
ع،خكجف اجلمئيط ّاحممهمسم خكجف ّمهِّـيض ّ أو خكَّـم مخ اخلمسؠمش واحم، أو اجلمئيط خكجف احممئ

مسن جنيس أهنمس جغمسؠمش ٌاإلهب ّ منمي،ّخكمسم ٌّخكِّـيض حم وّ ّ أن امغِّـاد حممبيط جنهنميىح احلهي :ّ هن
مه مهّاحمحنمسجن حمميهن ّ أو األخك جن احلهي احمُّـاجح،ّ واحم  ،ّحمحنمسهنيس احمخنمئمسخك واّوخض األّ

حيمسق اجكمسة واالمق ّ مض امغِّـاد جن مخ حطمي احمخيميمبمست مضمهىغ حطمي ،ّأو األخك جن امغ
مهىغ اآلجغِّـ مسم دون احم  : وخسُّـا هلمسل،األهل

١ .ّطئ ؠّ   
هتال األ اب خك احم ع:  معمبلك هلميمئمسّولّحطحيَّـم اجل مسن مضمسحمحيمبمسس :أي ـ ّإن احممئ  اإلهب

ان ل خكجف،ّخكمسم ٌّخكِّـيض ـ إجل احلمب هي خك إجنمس  وامغ ن ذاحطمبأن ّ جن ّمس وإجنمس ّهنخي أن ً
مب ن خكِّـ د حمخيلكّهنخي ٍّمس، وال وجع ّ ع حممبيط مضُّـاجحُ هنً هس إجل امغ  وحممبيط ٍ أو جعىطء ذاتّمئ

ّ ومضمس أن امغخنمئيش، خك احمُّـاتٍجغمسرج ٍّمهِّـيضمض هّ ّ هلَّـس  ابِحس هنِّـحطىغ ّ  ملحيَّـ ، منُّـا اجل
اب ٍحطخيمييش مض جنمس خكجف األجغيع جنجيهئًحطمسرة:  معمسؠمي، آجغِّـّ ّ إلهي األخك جنجيهئ ً ًجنمس، ّ

جنمسًوحطمسرة جنمس خكجف األخك جنجيهئ ً إلهي األجغيع جنجيهئ ًّ ّ. 
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ًواألخك واألجغيع حطمسرة ّ هس األرمضيسّ لك احممئ ن : أي،ّ هنِّـاد هبمس جنمس حطحيَّـم حض مض  هنخي
مسظ األملِّـاد وامغخنمسدهنىح اخلمسرجع ّاألخك واألجغيع مضمي مسظ ً وحطمسرة،ّمبمشّ هبمسن مضمي  هنخي

لك منمئمس،امغجيمسمنمب مضمس من جنجيمسمنمب د مضمسحم  . ومن امغحيخن
جنمس ملمثذا ،خكجف منُّـا جنمس خكجف األجغيع جنجيهئ ًمخميمئمس األخك جنجيهئ ًّ م ،ّ  جممس حم مخميمئمس جنجيهئ

مسن وهلميمئمس م اإلهب ان خكجف جنجيهئ ان: احلمب مسن معمب مسن ملهئ ،اإلهب م اإلهب ّ ومعميميمئمس جنجيهئ
مس أ َّـه جنِّـجم ًهب مبهنمس؟مّ  ً مض

مسج إجل مضمبمسن جنحيَّـجنمش دة حض احمُّـمن :  ومن،ّومنُّـا إل جع ّإن مضمهىغ امغجيمسمنمب امغ
مبهنمش مش،ّمبمشّوحم حطِّـجعيس إحممبهئمس امغجيمسمنمب األٌمض ٌ ومضمهمنهئمس جنِّـجم ل ،ّمبمشّأوحم جن جنجيمسمنمب ّ ال مغمس هبحي ّ جن ً

ان مسسٌجع: حض حطمهِّـهنيش احلمب ٌ هبمسم مع ّ ِّـكٍ ٌ جن منِّـّ مبيغ، مضمسإلرادة جع منِّـ مض ٌ ملمثن اجل ّ 
ٍخلحف جنِّـجمهس ان جنِّـجمهس، وحمُّـا هنحيمسل حم جعمئيط األجعمئمسس احممهمسخض، جن أجعىطاءّ ٌ واحلمب  جن ّ

مي،أجعىطاء ان إذا أردهبمس أن هب مس جن خكَّـة ّوحممي إجل خكمئمسرصه األّ ملمسحلمب َّـه جنِّـجم ّمبمش هب ً ّ ّ
َّـجخّأول وخسُّـا هلميمئمس حض ،جنجيمسمنمب رات احم خن هيمبمبىط مضمك احم مسب حض احم رات ّمبمشّ احمخي خن ّ واحم
ر: ّهنمشاحممئجهِّـ خن ّإن احم َّـجخ ّ يغ جنمئ وإن احمُّـمن ّ احم ّمن احمُّـي ال هنمئ إجل جنجيمسمنمب أمض ّ

ة مس مهِّـف خكميمب جن ر ،ّهن خن ر احمُّـي ال هنهيخي جنمهِّـّاحممئجهِّـي ّ واحم خن  ملّمن ذحم احم
ميّإال  مسنّملمي ملِّـض أهب. مضمهَّـ جنمهِّـملمش جنجيمسمنمب هل م اإلهب  ، وحقمتحممئمس خكمئ،مئمس ال هبمهِّـف جنجيهئ

ان هبمسجكىح :ملمي هلمب حممئمس ان،معمب متحممئمس خك جنمهمئ احلمب :  ملمبحيمسل، وجنمهمئ احممئمسجكىح، حم
ان جع مسسٌاحلمب ٌ هبمسم مع ّ ِّـكٍ ٌ جن منِّـّ واحممئمسجكىح من احمُّـي هنَّـرك .  مضمسإلرادة جع

مسئ جنمهمئمسمنمس وهب ذحم جن امغجيمسمنمب احم ،ّاحمخيميمبمست  وال هنِّـى خسمس ،ال هنمهِّـف احم
دا جغمسرجعمب ّوجع د معحيمبحيمش،ًمسً جع ً زهنَّـا ومضخيِّـا وخكهيِّـاً مض هنِّـى امغ ً حيِّـ واحمٰهمئ .. .ً واحم

مسئ اجلمسمن  مسدر إجل ذمن احم اهبمست احمُّـي حط واحلمسر واحمجيِّـس وخلحفمنمس جن احلمب
منِّـ ان واجل احممئمسجن واجل مسن أو احلمب م اإلهب حيمبحيمش أو جنجيهئ  . مض

ر امغِّـ خن هبمش حمّملجيهئ احم مبهنمش امغخي هليش خكجف ملهئ خكمئمسرصه احم ّجمهس هن ّ ّ. 
هش منُّـه امغحيَّـجنمش هبمتجح إجل خص احمخيالم ّإذا احطمن ّ ل،ّ مسن : إذا هلميمئمس:  ملمئحي اإلهب
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ان مسن جنِّـجمهس، هبمسجكىحٌمعمب ٌ ملمثن اإلهب ّ ان واحممئمسجكىحّ ل ، جن احلمب هي ان امغ  واحلمب
ذ عٌجنمتجغ م امغ مسن ـ  حض جنجيهئ ان جعىطء ـ اإلهب م احلمب م اإلٌملهيجيهئ مسن جن جنجيهئ  ،هب

ان جنمس جن احلمب مسن أجغيع جنجيهئ ًوحمخي اإلهب ّ م،ّ ٌ ألهب أجغُّـ ملمب جنجيهئ م ّ  آجغِّـ ومن جنجيهئ
ان مئمس األجنِّـ ومخميمئمس األجغيع خكجف األخك،احلمب ّ وحم خكخي مسن خكجف : أي،ّ  مخميمئمس اإلهب

ان وهلميمئمس مسن: احلمب ان إهب ان،احلمب م احلمب مسن جعىطءا جن جنجيهئ ن اإلهب ّ ألهبمس ،ً ملال هنخي
ان إجل خكمئمس مس جن جعّإذا معميميمئمس احلمب جعَّـهبمسه جنِّـجم ٍرصه حم ً مسسٍ هبمسمّ ٍ مع ِّـكّ ٍ جن ّ 

منِّـ مسن حممبيط جن منُّـه األجعىطاء،مضمسإلرادة، جع  . واإلهب
ل ّاحمحيمسخكَّـة حض جنمهِّـملمش األخك واألجغيع من: وخكجف منُّـا هبحي م األخك : ّ ّأن جنجيهئ ّ

م األجغيع م األجغيع من احمُّـي أجغُّـ ملمب ،ّمن احمُّـي حس هنهتجغُّـ ملمب جنجيهئ ّ وجنجيهئ
م األخك  .ّجنجيهئ

ن مضمك اإل موحمُّـا هنخي هس األرمضيس خكهي ان جن احممئ مسن واحلمب صٌهب  ٌ وجغخن
مسن وال خكخييط: أي،ًجنهنميحيمس ان أخك جنهنميحيمس جن اإلهب ً احلمب مش مضمك األخك ،ّ ّ وحمخي احممئ ّ

حيَّـجنمش هس احمحيمسخكَّـة امغ ّواألجغيع حض امغحيمسم مض هس ،ّ مش مضمبمئهئمس حض احممئ مييش خك احممئ  خت
ال،األرمضيس مسن واحممئمسجكىح من:ً جن مش مضمك اإلهب م األخك: احممئ ّ أن جنجيهئ  ـ  احممئمسجكىح:أيـ  ّ

مسن م اإلهب مسن،ّأخك جن جنجيهئ م اإلهب م احممئمسجكىح أجغُّـ حض جنجيهئ ّ جنيس أن مضمبمئهئمس ،ّ ألن جنجيهئ
مسوي مش احم  .هب

هس  مش األخك واألجغيع مض هيِّـة حض جنحيمسم احمجيِّـق مضمك هب جههئِّـ احم ّوخكجف منُّـا مل ّ
هس األرمضيس: أي،امغخنمسدهنىح هس امغجيمسمنمب، جن احممئ مش األخك واألجغيع مض ّ ومضمك هب ّ، 

مش حض :أي حممئمس،جنحيمسم احلهي احممئ مسن:  جمحي م احممئمسجكىح أخك جن ،احممئمسجكىح إهب ّ ملمثن جنجيهئ ّ
مسن م اإلهب مسن جنمئهئمس،جنجيهئ ن اإلهب ّ ألهب إذا معميميهش احممئمسجكىح إجل أجعىطائ ال هنخي ّ ّ، 

هس امغخنمسدهنىح مسوي مض مش مضمك احممئمسجكىح واحممنمسمع احم ٍ إذ جم هبمسجكىح،وجمُّـحم احممئ ّ 
مسمع،مسمع ٍ وجم  م احممئهنىح حض امغحيمسم حممبيط جنمت، هبمسجكىحّ ذا جن ّ حمخي جنجيهئ ًجغ

م احممن ّ ألهبمس إذا معمي،جنجيهئ م ّ َّـ جن أجعىطائ جنجيهئ م احممن ال هب ميمئمس جنجيهئ
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ء،احممئهنىح م احممن  ٌ ألن جنجيهئ هش حم احممن ، جنمسّ جيمست،مظ هب ٍ جن خلحف احم  إجل جم
ن جعَّـارا،ًهبمسجكحيمس أو خلحف هبمسجكىح ء،ً ملحيَّـ هنخي م احممئمسجكىح  هش حم احممئهنىح ، جنمسٌ وجنجيهئ  ،مظ

جيمست مسمعخيمس أو خلحفٍجن خلحف احم هب  مسمعً إجل جم هب جن ّ وإهبمس ،  جيمسد احممئهنىح وجم هن
مسن م،إهب  . جن جغمسرج امغجيهئ

مش مب جعَّـ حض خكمسحس امغجيمسمنمب: واحممئ مش األخك واألجغيعّ إال ال حط ّهب جعَّـ ،ّ  وال حط
مش مسويٌهب مسهن واحم ل، خلحفمنمس جممسحم هي م امغ م ّ إجنمس ّ وإن جنجيهئ هنهتجغُّـ حض جنجيهئ

ن أخك ع ملمبخي م اّ وإجنمس ،ّامغ ن جنجيهئ جن ملمبخي ع أخكال هنهتجغُّـ حض جنجيهئ  .ّمغ
ل حض خص احمخيالم مه: ّمضمهَّـ منُّـا هبحي ٍّإن احلهي هنمئحي إجل جك مهّ  ،ّ وو

مه جنمس:  منّواحمهن جنمس خكجف احمخيلك األجغيع جنجيهئ ًجنمس إلهي ملمب احمخيلك األخك جنجيهئ ًّ ّ  ومن ،ّّ
مسن يس اإلهب منمب جك د،جنمس هنحي جع ل جن هي جنمس امغ ٌ ألن األخك جنجيهئ ً جنمس ّّ ً حض األجغيع جنجيهئ ّ

ع مس،امغ حممئمس اإلهب ان هب هل اهب،ن معمب دةّمبمشّ ملمثن احلمب جع مسنٌ جن  . حض اإلهب
مه جنمس: ّواحم جنمس خكجف احمخيلك األخك جنجيهئ ًمن مخ احمخيلك األجغيع جنجيهئ ًّ ّ  جممس حم ،ّّ

مسمضىح وهلميمئمس مسل احم مئمس امغ مسن: خكخي ان إهب د،احلمب جع مسن خلحف جن ٍ ملمثن اإلهب انّ  ، حض احلمب
جنمس جنمس خكجف األخك جنجيهئ مسن هنمتمض أن إلهي األجغيع جنجيهئ يس اإلهب ًوجك ًّ ّ.  

مولّاعلم أن   فهو ٍ 
ّ

ي حقي  ّأخك جن احمخيلك امغمسمن ّ جيّ ّ أو احمخيلك احمجيمي ّ ،
دي جع جيّجممسحم مسهبمبمش احمجيمي الت احم ز ّمبمش احمُّـي من جن امغمهحي  بما هو قي اّألن ا

مسئ اخلالف مضمك امغمئهنحيمب .ِه  غُملُ، ال جز متحممش جن جن  معمبلك ،مكّومنُّـه امغ
ا حض أا ميجي ّن احمخيلك واجلىطئجغ ّ ال جمميمبّ  ،ّ أو هنحييس أمعَّـمهمس ملحييغ ومن احمخيلكً،هئمس هنحييس خصهي

ن: هنِّـى رمخ اهللا ّوامغخنمئيش ل ال هنخي هي ًجمميمبمس ملحييغّ إال ّأن امغ مسرة ّأجنمسو. ّ ع مل  ًامغ
ن جمميمبمس وحطمسرة ًهنخي ً ن جعىطئمبّ  .ًمسّ أجغِّـى هنخي

 و
ّ

فهوم أعم سب ا هس امغخنَّـاقٌهلمبَّــ    مول  ـّ إلجغِّـاج احمخيلك مض  ٌفهو 
يوانً، منه مفهومابالطبع  ما هو أخص سانِ كحمل ا ان أخك .  اإل ّ ملمسحلمب

مسن جنمس جن اإلهب جنمس،ًجنجيهئ مسن أجغيع جنجيهئ ً واإلهب مسن أ،ّ م اإلهب ُ ألن جنجيهئ جغُّـ ملمب ّ
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ان م احلمب  .جنجيهئ
سان مِواإل حممئمسٍدّ   مسنّخصهيَّـ :  جممس حض هل م ّ معميمي مل،إهب  ّخصهيَّـميمئمس جنجيهئ

جعَّـهبمس هبحم حم وخكِّـ وخكهيحي وحم جنمس جنمئ ومن .. . جك مسن أخك جنجيهئ جعَّـهبمس اإلهب ًوحم ّ
لّأجغيع  اطقِبل و سانِ ا مسن .  اإل جنمس جن اإلهب ًملمثن احممئمسجكىح أخك جنجيهئ ّ جنيس أن ،ّّ

مسوي جممس حطحيَّـم مش احم مش مضمبمئهئمس حض امغحيمسم .ّمضمبمئهئمس هب  وجن منمئمس حطجههئِّـ مظهيِّـة احمجيِّـق مضمك احممئ
هس األرمضيس لك احممئ هس حض مض  .ومضمك احممئ

س مثل ُو ّال طبعي هذا ّ جنمس  ؛ وال يأباهُ اقتضاه الطبع: أيًاً ًألن جم أخك جنجيهئ ّّ ّ
ّإلهي خكجف األجغيع ُ. 

ل،ُا العكسّوأم ّ مفهوما  األعم األخصُ وهو  مسن: هبـ  ً ان إهب   ـاحلمب
ال طبعيفل ّس هو  علً،اً وضع وا ُ ألنه يأباه الطبع، بل با ك ؛ُه وال يقبلّ  ف
ّال وضعيّ س   .ًاّجعلي أو ًاً

راد فهوماألعمبهم ُو سب ا صداق األعمُ غ،ِ  سب ا ي تقدِ  مَمّ ا  ُ ا
سب  ه  أفراد األخصِ باعتبار وجود منه األعمُ قد يرادّ فإن األعم،عليه  ال

سانِ أفرادِوغ يوان بالقياس إ اإل عدود،ه،  سب   ُ وهو ا ّوهلَّـ حطحيَّـم ال
فهوم منه األعمُقد يرادو ،احمخيالم خكمئ سب ، فقطِ باعتبار ا ا  ساو ن  ن  ً و

وجود ل:يأ ،ا هي م امغ ع جنجيهئ ع أخك جن ، حس هنهتجغُّـ حض امغ ن امغ ّ ملمبخي
هس احمخنَّـق اخلمسرجع ل وإن جممسهبمس مض هي مسوهنمكّامغ اطق بالقياس إ  ، جن

سا ّملمثن احممئمسجكىح أخك جنجيهئ ناإل مسنّ مسوهنمسن جن معمبلك ،ًجنمس جن اإلهب ّ حمخيمئهئمس جن
َن مفهومفإ ،امغخنَّـاق ء:هّ ٌ أنه  طق، ماّ فات،ُ  ا ك ٍ من غ ا  إ كون ذ

ء ساناِا نً إ م ي ىح  أو  ّألهب جنحن ىح ،ّ مس جن ذاتـ ّ وامغحن ٍخكجف رأي جن هنِّـاه جنِّـجم ً ّ 
َّـأ ء: ـوجن حيمسقٌ من  َّـأ االمق هش حم جن مسرب: هب، مظ هش حم ٌء وجنمهمئمسه ،   جنمس مظ

ء ب جن جم  ب؛ إذ هلَّـ هنخنَّـر احم مبيع جن ؠَّـر جنمئ ّ وإهبمس ،ّاحم جيمسد حطحن َهن
مّجن امغخنَّـاق اخلمسرجع ن: وخسُّـا هلمسل.  وحممبيط جن امغجيهئ ستفادّو اطقُ كونُما   ِ ا



مسب امغمئهنىح................................................................................  ٣١٨ ح جم  ١ج ـ  

 

فهوم سانا دائما من خارج ا ًإ ً.  
اطق فهومُفا سب ا سان أعمِ  ضاحك، من اإل ك ا ذ س، و نا  ن  ب  و

وجود ساو ِا يع.. .  شتقاتُوهكذا  ِ ا ٍية  خصوص ال تدلّ  ما تقال عليه ّ
م  م ٌءمسمعّملمثن جنجيهئ ، وجنجيهئ هش حم احممن ءؠمسمن مظ هش حم ٌ   مظ

ؠ،احمخنهئمب م جغخن مسنٍّ جمّمبمش وحمخي ال حطمهِّـف جن جغالل امغجيهئ ٌ جنمئهئمس وأهب إهب  أو ّ
اغمص ّجن جغالل امغخنَّـاق اخلمسرجعّ إال ٌملِّـس  ِاهل بالقياس إ الفرس، وا

صادح لحيوانِلغزال، وا ا  لبلبل، وا  .  
َإذا اتضح كّ وابُ يظهر، ذ سؤال األُ ا جعَّـ حمَّـهنمئمس جملك لّو عن ا ٌّومن جممبيش هن ّ 

ل ع؟ معمبلك احطمنمي أن احمخيلك ّمهِّـيض  وال مضمسحمّ ال من مضمسحمُّـاجحٌخصهي مش حمميهي ّمضمسحممئ ّ ّ
ل احمُّـي من إجنمس هي مهمب ٌّيضخكِّـّوإجنمس  ٌّ ذاجحّامغ ّإهبمس من جمُّـحم ملمبمس حم جممسن احلهي جك  ،ًمسّ

حممئمس مهمبمس جمحي ًال جنهنميىح احلهي وإن جممسن و مسن: ّ ان إهب  .احلمب
قصود َألن ا ياتّ حمول  ا ِ من ا

مسةّ حمولِ ا وحم  ً. بالطبع ال مطلقاُ ا
ان  جنمس واحلمب مسن أجغيع جنجيهئ جعَّـهبمس اإلهب مسن حم ان خكجف اإلهب مسل مخ احلمب ًحطمتجنميمئمس حض جن ّ ّ

جنمسّأخك حممش،ً جنجيهئ ّ ومغمس هلميمئمس إن احمخيميمبمست خصهي ٌمبمشذاحطّ إجنمس  ومن،ّ  ملهيِّـادهبمس جن .ّمبمشخكِّـّ وإجنمس ّ
مه:ّاحلهي حض احمخيميمبمست مهّ احلهي احم ّ ال األخك جنمئ وجن احمهن  ومنُّـا جغالف جنمس ،ّ

مسحممك.  رمخ اهللاّذجمِّـه امغخنمئيش مبمي هبُّـجمِّـ جن  :وحممي
ل.١ مسن جنمسش:  خكمئَّـجنمس هبحي جنمس،ٍاإلهب ً ملمثن امغمس أخك جنجيهئ مسنّّ  ومن ، جن اإلهب
 . حمٌّخكمسم ٌّخكِّـيض
ل.٢ مسن هبمسجكىح:  وخكمئَّـجنمس هبحي جنمس جن احممئمسجكىح،ٌاإلهب مسن أجغيع جنجيهئ ً ملمثن اإلهب ّّ، 

ذ ٌألن احممئمسجكىح جنمتجغ مسن حض احممئمسجكىحّ مسن وحس هنهتجغُّـ اإلهب  . حض اإلهب
منمي أهب ّوخكجف منُّـا هن لّ ُاحمخيميمبمست حت: مئمس معمبمئمس هبحي خكمسهتمسّ  ملهيِّـادهبمس هي خكجف جن

ن أخك ل مضحلط أن هنخي هي مه،ّامغ هي احلهي احم ّ وجن منُّـا احلهي هن  ال ّ
مه ّ جممس حطخيميجي امغخنمئيشّاحلهي احمهن  .رمخ اهللا ّ
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مسين هتال احم امضمس خك احم ًذجمِّـ امغخنمئيش منُّـا احمخيالم جع ّهي احلَّـ ُ ومن جممبيش إل،ّ
ع واجلمئيط مسم خكجف احممئ مس وال ملخنال،ّاحم خكمس حم وال جعمئ ً جنيس أهب حممبيط هب ً ً  ؟ّ

اب ُ معمبلك خكمئَّـجنمس إلهي ،ّن جنمهمئ احلهي من منُّـا ذاكأ: ّوأملمسد امغخنمئيش حض اجل
ال وهنحيمسلاحمحيمبمسم حيىح: ملهيمهمئمسه،ٌزهنَّـ هلمسئ: ً خكجف زهنَّـ جن ٌ أن احمحيمبمسم جن ّ  ًازهنَّـّأن ، وٍ جنيس زهنَّـّ

حيىح ٌجن ل، جنيس احمحيمبمسمّ مسن وحطحي ان احممئمسجكىح خكجف اإلهب : ُ وجمُّـحم خكمئَّـجنمس إلهي احلمب
ان مسن معمب ان احممئمسجكىحّ االحت ملهيمهمئمسه، هبمسجكىحٌاإلهب مسن واحلمب ّ وأن منُّـا ،مسد مضمك اإلهب

ن امظمئمبمئ يض أن حطخي ٌمبمشذاك، ومنُّـا هنحي مكّ  . حض احم
د جعهئمش جنٰهمسهنِّـة: ّحض جم مخإذن  ٍالمضَّـ جن وجع ل، ّ هي ع وامغ  مضمك امغ

د جعهئمش احت ٰهمسهنِّـحطمسنّال مق مس ّ وحج،مغمس جممسن منُّـا ذاكّإال  و،مسدّووجع مك جن  ،ّملمب أن اجلهئ
مسع احمّوإال  ّ ألن جنمهمئ جعهئمش االحت،مئحيمبمنمكحمىطم اجع مس وامعَّـ، وجنمهمئ جعهئمش ّمسد أهنّ

ن احمخمء وامعَّـا وامظمئمك حض آن مب أن هنخي ٍامغٰهمسهنِّـة أهنمس امظمئمسن، وهن ً  . وامعَّـّ
مسرة ن معمبُال هن:  مظمسهبمبمشٍمضمه  حمخيمسن ّ وإال، امغٰهمسهنِّـةّمبمشمسد هبجييط معمبّ االحتّمبمشمهحي أن حطخي

ًاحمحنمبئمسن مقمبئمس وامعَّـا ال مقمبئمك ً. 
ن احلهي جنجيمب مسملميخي هنخي مب ًَّـا وؠ ط االحت،ً ّ المضَّـ جن حتحيىح  ُّ  ،ٍمسد جن جعهئمشّ

 ، احلهيّوإذا ؠمي. جممسن جن مخ احمخمء خكجف هبجيّإال  و، أجغِّـىٍوامغٰهمسهنِّـة جن جعهئمش
لّؠمي  .منُّـا ذاك، أو مخ من من:  أن حطحي

مّجعهئمش االحتّإن ّمظ  ل إن جممسهبهش حض امغجيهئ هي ع وامغ ّ ملالمضَّـ أن ،مسد مضمك امغ
مسر ن امغٰهمسهنِّـة اخك ًهنمشحطخي هي احلهيّ د ،ًمسّمبّأوحمًمس ّذاحطمبٍ معمبمئئُّـ ّ وهن جع ْ وإن جممسهبهش حض احم

مّاخلمسرجع هي احلهي، أو امغخنَّـاق ال حض امغجيهئ ّمقمسهنمهمس ؠمئمسخكمبٍ معمبمئئُّـ ّ ملمب  .ًمسً
حممئمس:  ومنٍوجضَّـر مضمئمس اإلمقمسرة إجل هبحيهنمش مسد حض ّاالحت: ّإن امغِّـاد جن امغخنَّـاق حض هل

هس جنمس مضمب،ً أهنمنمسّامغخنَّـاق جنمس هنحنهي امغخنَّـاق احمُّـمنمئ مسمضحيمش حض ّ مع مسث احم مئمسه حض األمض
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م مضمسمغخنَّـاق ًأن امغخنَّـاق حطمسرة: خكالهلمش امغجيهئ هس ّ  هنهنميىح وهنِّـاد جنمئ امغخنَّـاق مض
د اخلمسرجع جع د احمُّـمنمئ،ّاحم جع هس احم  ،ّ وأجغِّـى هنهنميىح وهنِّـاد جنمئ امغخنَّـاق مض

د اخلمسرجع جع خنمس مضمسحم ّملميمبيط امغخنَّـاق مص ً ن احمخمء حض خكمسحس احمُّـمن ،ّ  مض هلَّـ هنخي
حكمس جمهيخنَّـاق ن جنمي حممئمس. ًوهنخي ال ـ ملمسمغخنَّـاق حض هل مسن جملك:  ـ ًجن ٌّاإلهب  مضمسحلهي ّ

ده احمُّـمنمئّاحمحنمسئيس احمخنمئمسخك جع مسن مض دا جنيس ّ من اإلهب مسن وجع ً، معمبلك احتَّـ اإلهب ّ
حممئمس الف هل مسمع: ّاحمخيلك، مض مسن  د ّ ملمثناإلهب جع مسن من امغ  جنخنَّـاق اإلهب

مسن احمُّـمنمئّ وإال ،ّاخلمسرجع  .ّال جنمهمئ حممن اإلهب
ّإن معمم احلهي مضمسحمُّـاجح:  ومنٍ مظمسهبمبمشٍ إجل هبحيهنمشًوجضَّـر اإلمقمسرة أهنمنمس  ّوخض األّ

هيمك جن امغمئهنىح األرحقهن،ّ خكحيلكٌ معممّواحمحنمسهنيس احمخنمئمسخك حنجيمئمس منُّـهن احمحي  ،ّ جممس اجم
حيِّـائٌأو معمم مهمسحممبمشٌ جممس من مظمسمضهشٌّ احق د هل،ّ حض خصمي حض احلخيهيمش امغ  ٍ مظمسحملكٍ جن وجع

هي مخ احلحيمبحيمش واحمِّـهلمبحيمش هي هن  ،ٌّ ؠمئمسخكٌ مقمسهنيسٌ وال مخٌّخضّأو ٌ ال من مخ،ّحممي
د االحت مش احلهي ومن وجع ّوذحم هبجهِّـا إجل حتحيىح احممنمسمضهنمش حض ؠ ّ ّ  ٍمسد جن جعهئمشً

ن جعهئمش االحتٍوامغٰهمسهنِّـة جن جعهئمش مسد حض ّمسد حض منُّـا احلهي االحتّ أجغِّـى، معمبلك حطخي
د جع ، وجن منُّـا احلهي مخ  ّأجنمس و،أؠ احم الف حض جنِّـحط ٰهمسهنِّـ ملجي االجغ جعهئمش احم

ل خكجف احممهميمش، معمبلك مهمس جنّاحممهميمش خكجف امغ ل ومخ امغمهمي ّمهمي ميجيمسن ّ د مص جع َّـان حض احم
مش  .حض امغِّـحط

ل ّجن حتحيىح االحت: جن منمئمس هبحي ّ أجغِّـى، ؠمي ٍ وامغٰهمسهنِّـة جن جعهئمشٍمسد جن جعهئمشّ
 . مخ أمعَّـ احمحنمبئمك خكجف اآلجغِّـ

مل ِواعلم أن مع ا
 هو االّ

ّ
ئُاد مك  ،ّن هذا ذاكأ: ّ ألن معناه، ب ش مل

ل ان احممئمسجكىحمخ: هبحي ال خكجف احلمب مسن جن ّ ملهيمهمئمسه أهبمس معخيهيمئمس مضمسحت،ًميمئمس اإلهب  ،ًمسدمهمس جغمسرجعمسّ
ل جن هي ع وامغ ّوأن امغ َّـخك ،ّ وحمخي جنمهمئ منُّـا ذاك أهنمس امظمئمسن،َّـانّ  ملمب

د جعهئمش جنٰهمسهنِّـة ً حمخيمسهبمس مقمبئمس وامعَّـاّ وإال، مضمبمئهئمسٍذحم وجع مب مخ احمخمء ،ً  وهن
 .خكجف هبجي
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ع كما يتطل  االُّبوهذا ا

ّ
ئَاد ش غايرة، ب ا ستد ا نهماَ  كونا ، ب  

ئِحسب الفرض هس احمجيِّـض وهلمسل . ش اهليس وحس هنحي مع هس احم ّ، ألهب هلَّـ مع
مسن،إلهي احمخمء خكجف هبجي مسن خكجف اإلهب  . جممس حض مخ اإلهب

مش منُّـا احلهي،هبمه مسحمٌ ملُّـمنهس مثمسخكمش،ّ وهليس اخلالف حض ؠ ّ ألهب حس ، إجل احق
ًهنحيَّـم مقمبئمس أو  َّـحم،ّملمسئَّـة، وذمنهس آجغِّـون إجل ؠّ مسن حض ّ واحق ّا خكميمب مضمتن اإلهب

مسهبمس ن إهب مب أن ال هنخي مسن وهن اهليس من اإلهب لك،ًاحم  معمبلك ،ّ جممس حض امغمئهنىح اخسمب
ميهس خك هبجي،ّإن احمخمء حض هبجييط اآلن احمُّـي من ذحم احمخمءورد  ال. هن : ً جن

مسن هلهش احمُّـي هنخنَّـق خكميمب أهب إهب مسن حض هبجييط احم مسن هنخنَّـق خك،ّاإلهب  ،ّميمب أهب ال إهب
مسع احممئحيمبمنمك هس خكجف منُّـا حتحيىح اجع  .ّملمب

مسل من هبجييط ّ ملِّـمض،وإذا جممسن األجنِّـ جمُّـحم مسن حض امغ مهىغ أن اإلهب ّمس هنِّـى احم
مسن مب مخ احمخمء خكجف هبجي،اإلهب مهىغ اآلجغِّـ أن ، وهن ّ وحض امغحيمسمض هنِّـى احم

مسهبمس ن إهب د حض خكمسحس احمُّـمن هلَّـ ال هنخي جع مسن امغ حيىح جنٰهمسهنِّـة،ًاإلهب ٌ مل ٌمبمش ملِّـّ  ال ،ّ
ٌمبمشواهلمه ٌمبمش جغمسرجعّ ل،ّ هي مسن امغ ع واإلهب مسن امغ ّهنخنمي ٍئُّـ  ومعمبمئ، مضمك اإلهب
منمي احمَّـهل. احلهي ّوجن منمئمس حط ل امغخنمئيش ّ هس احمجيِّـض مقمبئمكّمش حض هل  وإن جممسهبمس مع

اهليس مقمبئمس وامعَّـا هس احم ًمض اهليس وهبجييط ،ً هس احم ان احممئمسجكىح مض مسن واحلمب ّ ملمثن اإلهب
ء مسن حصهي احلّؠميّ وإهبمس ، وامعَّـٌاألجنِّـ  مسر أن اإلهب ان احممئمسجكىح ،ّهي مضمسخك  واحلمب

ان احممئمسجكىح مقمبئمس آجغِّـ،ّجنجيخن مسن مقمبئمس واحلمب ن اإلهب مسر هنخي ً وهبُّـا االخك ً. 
وال مك:أي هاو ن إال ، امغٰهمسهنِّـة مضمك اجلهئ ءّم ي ئانٌ واحدٌ  ملال  . ال ش

ن احلهي جنجيمبَّـا وإن ؠمي مخ احمخمء خكجف هبجي ّهنخي ً. 
مل من ا،وعليه الّ البد  ا

ّ
غايرٍاد من جهة ال جن   أخرىٍ من جهةِ وا

مسع احممئحيمبمنمكّهبجييط حطمي اجلهئمش وإال ملكيما يصح ، حمىطم اجع ا ال . وهنجيمبَّـ  ا و
مليصح تبايُ ا  إذ ال ا؛ ب ا

ّ
نهماَاد مسن  . ب ِّـ خكجف اإلهب ّملال هنخنمي مخ احل

حممئمس ِّـ: جمحي مسن مع  .اإلهب
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ل ءُوال يصح  ء إذ ؛  نفسهِ ا  وخكجف منُّـا ملمثذا جممسهبهش .هَ نفسُ ال يغايرُا
ٌ حطمسجنمشٌمضمبمئهئمس جنٰهمسهنِّـة ، وإذا جممسن مضمبمئهئمس احتّ ّ ملحييغ، ال هنخنمي احلهي ً ملحييغ ملال هنخنمي أهنمنمس، ٌمسدّ ّ

د احت ّملالمضَّـ جن وجع  . أجغِّـىٍ جن جعهئمشٍ وجنٰهمسهنِّـة، جن جعهئمشٍمسدَّ
 إن هذا االّثم

ّ ونّ إمَادّ فهومَا أن ي خنَّـاق وال مسد حض امغّملمبميىطم جنمئ االحت   ا
مّ االحت:مسد حض امغخنَّـاقّ ال هنميىطم جن االحت: أي،خكخييط : ّ ملمثهب إذا هلميهش،مسد حض امغجيهئ

هس امغخنَّـاقّ ملهئمس جن، هلمسئٌزهنَّـ مّ وال احت،َّـان مض هس امغجيهئ ّ ألن ؛مسد مضمبمئهئمس مض
ء م زهنَّـ  ءٌجنجيهئ م احمحيمسئ  الف جنمس حم هلميهش، آجغِّـٌ وجنجيهئ ان:  مض مسن معمب  ٌاإلهب

م أمعَّـمهمس،ٌهبمسجكىح م اآلجغِّـّ ملمثن جنجيهئ جنمس وجنخنَّـاهلمس؛ إذ ّ ملهئمس جن، خكمك جنجيهئ ًَّـان جنجيهئ ً
مسن ٌجم جنمس ؠَّـق خكميمب إهب ان،ّ م ّاالحت:  وخسُّـا هلميمئمس؛ هبمسجكىحٌ ؠَّـق خكميمب معمب مسد حض امغجيهئ

 .مسد حض امغخنَّـاق وال خكخييطّهنميىطم جنمئ االحت
غايرة ونأن  البد ُفا هش جغمسرجع ًّة اعتبارمضمبمئهئمس َت هس حتميمب احممهحي وحممب  ،ّمبمشمض

قصد ئذ باُو َ أن مفهوم:ٍمل حي وضوعّ حمولِ مفهومُ هو بعينه نفسِ ا ِ وماهيتِ ا  .هّ
مسخصمش ع من مضمهمبمئ ؛وحض جمالجن منُّـا جن م امغ ن جنجيهئ د مضمسحلهي أن هنخي  إذ حممبيط امغحيخن
ل هي م امغ هس احمجيِّـض أهنمس ،جممسن جن مخ احمخمء خكجف هبجيّإال  و،هبجييط جنجيهئ ّ ومع

ء د أهن، وامعَّـٌمقمبئمسن ال  د جنٰهمسهنِّـةمل ،َّـانّمس جنّ مض امغحيخن  . مضمبمئهئمسٍمبمهحي وجع
ّاخكمي أن احلهي احمُّـاجحّمظ  خنمس مضمسمغجيمسمنمب امغمسمنّوخض األّ ً حممبيط مص مك ّهنمشّ ِّ احم حط

جي،معحيمبحيمش احمخمء حممش،ّمبمش مض هنحنهي امغجيمسمنمب احمجيمي د احمُّـي ال هنَّـجغ حتهش جنحي جع  ٍ جممسحم
الت ل،جن امغحي د: ّ ملمثهب هنهيخي أن حطحي د وجع جع مسن،احم مسن إهب ل اإلهب  . جممس حطحي

م مضمسمغمسمن رمخ اهللا ّوامغخنمئيش ّ جنيس أهب أخك جنمئهئمسّمبمشّمل امغجيهئ لك حض ،ّ  وحطجيخنمب احم
 .ّخصمي

هةُبعد أن ي ن  هاتٍلحظا متغاير ِ؛ من ا سان: ا مثل قو  ،ٌ ناطقٌ حيوانُاإل
َفإن مفهوم سان ّ جن  ٌ واحدٍ ناطقٍحيوان َ ومفهومِاإل ن جنجيهئ مب أن هنخي مض هن

ان م معمب مسن حصهي ،هبمسجكىح ٍخكمك جنجيهئ م اإلهب ٌألن جنجيهئ ان هبمسجكىح ّ م معمب  وجنجيهئ
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هي خكمك امغجيخن،ٌّجنجيخن ن امغ ، . ّ وال هنهيخي أن هنخي غايرّإالَّـان ّمهمس جنهبمه َ أن ا ّ 

فصيل ال وا نهما باإل وع،ب سُ وهذا ا مل  ّال ذاتي :ّ من ا ّأوًا ً ّ وحقهي .ًاّ
الت جمميهئمس ذاحطّذاحطمب هي ّمس ألن امغ ّ الت احمُّـاحطّأوحم ّ وحقهي،ّمبمشً هي ّمبمس ألن امغ  جنمس ّأول من ّمبمشً

 .هي خكجف احمُّـاتُإل
م ونّو  االَا أن ي

ّ
صداقُاد وجود وا غايرة،  ا فهومُ وا سب ا وجممس  . 

ّ مض األخك جن اخلمسرجع، ملحييغّذجمِّـهبمس حممبيط امغِّـاد امغخنَّـاق اخلمسرجع متن  وخلحفه، مضّ
دا حض خكمسحس احمُّـمن جع ن جنخنَّـاهلمس جن ًهنخي ن امغٰهمسهنِّـة ملِّـال ٍئُّـ  ومعمبمئ،ً  مض ،ّمبمشحطخي

ن  رجع ًمشّمعحيمبحيمبحطخي ملُو ئذُ ا وضوعِ إ كونٍ حي حمولِ من أفراد مفهومِ ا  ِ ا
صاديق ِِو سان: اه، مثل قو مسن جنخنَّـاق: وهبمهمئ مضن حيواُاإل ٌ أن اإلهب  جن ّ

ان احممئمسجكىح م احلمب م مض معمسك : ً وهلميمئمس حقمسمضحيمس،جنخنمسدهنىح جنجيهئ ٍإن احمميجيىس حممبيط من امغجيهئ ّ
َإن مفهومف ،خكمئ سان ّ ان جعحيوان ِ مفهومُ غإ م احلمب ٌ ألن جنجيهئ ٍ هبمسم ّ

مسس ٌمع ِّـكّ ٌ جن جغِّـّ ملمتمعَّـمهمس حممبيط ذاحطمب، مضمسإلرادةّ ن ،ًمس حم  عليه َ ما صدق :ْول
سان يوانَ صدق،ُاإل   .ُ عليه ا

وع س ُوهذا ا مل  ملّ من ا شايعَا صناَ ا مل أو  ا تعارفَا  .َ ا
لكومنمئ ع ٌمس مض حيحيمك حض أن مخ اجلمئيط واحمجيخن خكجف احممئ ّ مضمك امغ  ٌ مقمسهنيسٌمن مخأّ

ّأوخض ٌّ ذاجحٌ مخم أٌّؠمئمسخك  ؟ّ
مسئّهلمسل احممهال مسجك ّأن جمال: ًوهنجههئِّـ مظمسهبمبمس: رمخ اهللا جنمش احمهن ّ

جن اجلمئيط واحمجيخن  ً  
ل ع مخال ٌخصهي ع : هنمهمئًمسّمبّأوحمً خكجف احممئ ا(ّ أن مخ اجلمئيط خكجف احممئ هي احلمب ن جم

مسن ع ) خكجف اإلهب مسن(ومخ احمجيخن خكجف احممئ هي احممئمسجكىح خكجف اإلهب  ٌّ ذاجحٌ مخ،)جم
ن مضمبمئهئمس احت: أي،ّأوخض مٌمسدّ هنخي جعَّـ مضمبمئهئمس احت، حض امغجيهئ ّ جنيس أهب ال هن جنٌمسدّ  ٌّ جنجيهئ

مسن،ًواهلمهمس م اإلهب م احممئمسجكىح خلحف جنجيهئ ان وجنجيهئ م احلمب  وذحم مضحيِّـهنمئمش جنمس ،ّ ملمثن جنجيهئ
  

 .٧٨ص: مضَّـاهنمش احلخيهيمش) ١(
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ّذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس جن أن احممئ ءً ؠ جنمس ٌمسجكىح من  مك جغخن هش حم احممئهنىح وأهب ال هن ّمظ  ّمبمشّ
ٍّهنمهمئ أهب حممبيط مضُّـاجحّ حجمس ،احمخمء مسنّ هس امغخنَّـاق اخلمسرجع، حمإلهب  ّ وإن جممسهبمس مض

ًمقمبئمس وامعَّـا ً . 
م ،ّحمخي احمخيالم حممبيط حض خكمسحس امغخنمسدهنىح مسل جنجيهئ ، وحض امغ  مض حض خكمسحس امغجيمسمنمب

م اآلجغِّـ وإن احت ر. َّـا حض امغخنَّـاقّأمعَّـمهمس خلحف جنجيهئ  ،ومنُّـا من رأي امغحنهئ
هي منُّـا احلهي مضمسحمحنمسهنيس احمخنمئمسخك ّوهن شايع ّ ُألنه هو ا تعارفّ   ِ  االستعمال ا

  .صناعة العلوم
ذا اتضح َو يانّ وابُ يظهر،ُ هذا ا ا أيضاُ ا سؤال ا هي ُ ومن جممبيش إلً عن ا

ع وخكجف اجلمئيط مسم خكجف احممئ ّاحلَّـ احم خك وال،ّ خكمس مغ ً جنيس أهب حممبيط هب مس وال ّ ً جعمئ
مسم َّـه احم مسن مض ّملخنال؟ جممس حم خكِّـف اإلهب ِّّ َ ُ ان احممئمسجكىح ـ ً َأو خكِّـف  ـ أخكمئ احلمب ِّ ُ

منِّـ ان مضمتهب جع مسسٌ جعٌاحلمب ٌ هبمسم مع ّ ِّـكٍ ٌ جن مسم خكجف ، مضمسإلرادةّ ّ ملمثن مخ احلَّـ احم ّ ّ
مهِّـهنيش، مخ ع واجلمئيط، أو احلهي حض احم ٌّأوخض ٌّ ذاجحٌاحممئ ً دائمس وحممبيط مخال مقمسهنمهمس ّ ً ً

قصود ؛ًمسّؠمئمسخكمب َألن ا ياتّ حمول  باب ا ِ من ا
حمولّ شايعُ هو ا مل ا  ِ با

صنا ل،ّا دُ و ام ا ا ا مل ا ّو األّ من ا ل،ّ مك هبحي ع(ّمنُّـا احمخيلك :  مل  جممسحممئ
ال ع واحمجيخن وجمُّـا مضمسهل احمخيميمبمست (ّإلهي خكجف منُّـا احمخيلك ) ًجن ّجممسجلمئيط أو جممسحممئ

مش لكٌج ملهئُّـا احمخيالم جغمسر،)اخلهي ٍ ألن مخ مضمهمنهئمس خكجف مضمهىغ،ّ خك خص احم ٌ مخ ّ
مه مه،ّجك  .ّ اجلمهلكّ واحمخيالم حض احلهي احم

، جغمسرج،وخكجف منُّـا خك مسم خكجف جن حيَّـم خك مخ احلَّـ احم هتال امغ ٌ ملمسحم ّ ّ  خك ّ
 .ّخص احمخيالم

مسحملك هتال احم اب خك احم مسرة،ّأجنمس اجل ن  : أجغِّـى ومنٍ وهبخنمبٰه مضمه ملحي ِّجممبيش حط
ل مضمتن اخلمس َاحممهمسم جن احمخيميمبمست ومن حتهيّمهِّـيض ّؠمش واحمّمضمك احمحي خكمسهتمس، ّّ  خكجف جن

  
مهمسحممبمش) ١(  .٢٣٨، ص٢ج: دروس حض احلخيهيمش امغ
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اجكمسة : مضمس معمسؠمي  رمخ اهللاّ امغخنمئيش خكمئملحيَّـ أجعمسب هيمبمبىط مضمك مخ امغ ّالمضَّـ جن احم
حيمسق جع حض خكَّـم مخ احممن خكجف ،ّ ملمثذا احطمنمي احمجيِّـق مضمبمئهئمس.ومخ االمق منمي احم ّ هن

مسن جنيس أهب جغمسؠاإل ّهب الٌ وملِّـق،ّ هب خصهي مس وجم هب خكمسر ً مضمك جم ف هنمتجح ،ً  وحق
مسدس مب احم مئ  .احمجيِّـق مضمبمئهئمس حض احم

اجكمسة ل وحطمنيس ّ من االحط:وامغ هي ع وامغ مبلك هنهيخيمئ أن حطِّـمليس امغ جيمسق مض
ٍجنخيمسن جم وامعَّـ ن جن مخ ، جنمئهئمس جمميهيمش منّ منَّ وهلَّـ هنمهخفمن من ملمبخي ؛ ّهنمش خكمئ مضمسخس

ل: أي، هنمهمئ منُّـا ذاكٌّ جعمهلكٌجنخنَّـرومن  هي ع هبجييط امغ  . ذات امغ
مبلك ال هنخنمي احلهي جن  حيمس مض ل جنحن هي ن امغ حيمسق من المضَّـ أن هنخي ّواالمق ً ّ ّ

حيمسق مسملمش ٍدون امق حيمسق مضـ خكمئَّ وحمُّـا هنمهخفذو أو إ  أو مخ ذو من ومخ االمق
ُّـف من ذو من ن من وحمخي مض خنمسرا ملمبخي ّهب  حمإلمقمسرة إجل أذو منً األوجل اجغ

ىح جنمئ احقّ إال ال هنهيخي احلهي ٌإذا امق مبجيهش جمميهيمش ّ  .ذو أو أ
منميوخكجف ُ أن احممن ال هنهيخي أن إل:ّ منُّـا هن مسنّ  ّ ألن احممن،هي خكجف اإلهب

ءٌء مسن  مسمع، آجغِّـٌ واإلهب ىح جنمئ  ّ وحمخي هنخنمي مخمي إجنمس أن هنحن ّ ّ وإجنمس ،ّ
مسن ذو :  ملمبحيمسل)ذو(هنمنمسف إحممب  حيمس،اإلهب ن جن مخ االمق ومنُّـا . ق وهنخي

مسخض حم احم ّجنمس مضمبمئ امغخنمئيش مضحي ّ: 
٣ .ءؠ ؠطء ؠ  

سان: إذا قلنا ملُ فمثل،ٌ ضاحكُاإل س ِ هذا ا واطاةَلّ   هو َل أو ٍ 
َ أن ذات: ومعناههو وضوعّ حمولُ نفسِ ا ذا شئت.  ا مسرة أدقـ  و  :فقل  ـّمضمه

واطاة. هذا ذاك: معناه يع. فاقّ االت: معناهاُوا ياتُو ِ ا
مسةّ ها  ُ بعضُملُ ِ ا

ملِبعض و أفراد ع خكجف اجلمئيط ،ها بهذا ا ع،جممس حض مخ احممئ  ، واحمجيخن خكجف احممئ
ع  مسن(وجممس حض مخ األملِّـاد جمىطهنَّـ خكجف احممئ  .، واحمجيخن احممئمسجكىح)اإلهب
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س ُ آخرٌوعندهم نوع مل  لٍ اشتقاقَلّ من ا ّمضمبمئمس أن  .ذو هو َ أو  منُّـا ّ
خنمسرمن ذو من مض مخ ذو مناحلهي حممبيط مخ   ، ومعُّـملهش جمميهيمش من األوجل حمالجغ

ضحك سانِكحمل ا سان:َ أن تقولّ فإنه ال يصح،  اإل ميـ  ٌ ضحكُ اإل   ـجممس من وا
لُوس.  أو ذو ضحكٌبل ضاحك  َ حمول، وذو هوٍ اشتقاقّ َ ألن هذا ا  شتقُ بدون أن ّ

ضاحك أوٌمنه اسم ه َ يضاف  ل ال يصحذو إ وضوعهُ  لمشتق ُ فيقال،ه    ّ

مول:ضاحك واطاةٌ  لمشتق، با ضحك و مول:ِ منه  ّهنمهمئ أن ّ حجمس ؛ باالشتقاقٌ 
ع جنمس حس هنُاحممن مضمئجي ال إل ىح جنمئ احق احمجيمسخكُهي خكجف امغ ل . ّحن هي وامغ

مش جم مسم احمخيميمبمست اخلهي حيمسق ال هنَّـجغ حض أهل  :مس هلمسلّمضمسالمق
قصود حمولُ بيانُوا َ أن ا سّ ضحك وا وا   ُ ال يدخل باالشتقاق 

يات ِأقسام ا
مسةّ خكمسهتمس  ا : يقالأن فال يصح  .ّألهنمس ال حتهي خكجف جن

ضحك ٌ خاصةُا سانّ إل لون،  ٌ خاصةُ وال ا لجسمّ ، وامغِّـاد  ال هنمهِّـض :أي   خكميمب
خيمس ملحييغّ وذحم ألن اإل،جن احممهِّـوض احلهي مسن حممبيط  ءٌ مض ،ًهب  ٌ و

، . آجغِّـ ان: إذا هلميهشهبمه مسن معمب اهبّ ؠمي، هبمسجكىحٌاإلهب ء وراء احلمب  ّمبمشّ ذحم ألهب ال 
ّ ألن ذحم محمسم معحيمبحي وجنمسمنمب،ّمبمشواحممئمسجكحي مس ،ّ ان جنحنمبمس ملحييغ أو مع ً وجمُّـا حممبيط احلمب ًّ

مسملمش إجل احليط،ملحييغ مسسٌ من جعّ مض مضمسإل ٌ هبمسم مع ّ ِّـكٍ ٌ جن  . مضمسإلرادةّ
خكمسهتمس جنمس حس هنُال حت ،ذنإ اجنَّـ خكجف جن ىح جنمئهئمس احقُهي منُّـه اجل  وحمخي حم ،ّحن

ال ملهئ  ان جن  وحم المعجهمئمسه مضمسحمحيمبمسس ،ّخكمسم ٌّخكِّـيضًالمعجهمئمس امغخم مضمسحمحيمبمسس إجل احلمب
اخكمس،ّإجل جنخنمسدهنحي ملهئ جملك ً وخسُّـا ذجمِّـهبمس حقمسمضحيمس أن حمميهيخم أهب ّ مك ،ً  جممسمغخم خكجف امظمئ

هن،وخكجف أرمضيس ع وجم، وجممسحمىطمعيش خكجف احم ٍ هب اع حت أملِّـادّ حفةٌ جن منُّـه األهب  إجل ٌ جم
مك هنمئَّـرج حت جنميمبمسرات،جنمس مقمسء اهللا ٌ ملمثن امغخم خكجف امظمئ مسنّ  وامغخم ، جن أملِّـاد اإلهب

اهبمست أهنمنمس هئمس امغميمبمسرات جن احلمب هن هنمئَّـرج حت إذن  .ًخكجف أرمضيس واحمىطمعيش خكجف احم
ر ال حت خكمسهتمسُمنُّـه األجن ّ جنيس أهنمس جن ،ّجملك ٍ ال حطمهِّـض خسمس مضمئ: أي،هي خكجف جن

اخكهئمس جممس مضمبمئمسّمبمشّاحمخيميمبمست احمُّـاحط هش ذاحط،ّ ألهب ًمبمش وحممب الّ ان جن مسن أو احلمب  .ً حمإلهب
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مش مسم احمخيميمبمست اخلهي ّ، خكجف إجكالهل خلحف حطمسم؛ ألن احليطّهنَّـجغ حض أهل ّ ال مضمسحمحيمبمسس ّ ً جن
ان  مسن إجل احلمب ، وجمُّـحم احممن حممبيط جمميمبمس حمإلهب ًحممبيط جمميمبمس حم وال هنمهِّـض خكميمب ًّ ّ

ٌ مض من جمميمبمست،وال هنمهِّـض حم اخكهئمس جممس مضمبمئمسّ  . ّ ألهب
ّإهب هلَّـ حطحيَّـم جن امغخنمئيشّمظ  ّ مسن، وامغخم  : رمخ اهللاّ ّأن احممن جغمسؠمش اإلهب ّ
مسحملكٌّخكمسم ٌّخكِّـيض هتال احم ، جممس حطحيَّـم حض احم مسخصمش،ّ حم مسراهت منمئمس جن ٌ وحمخي حض خك ْ 

مشو هنمس جغمسؠمش،ا مسن ومضمك جم هنمس ال إلهيالن خكجف اإلهب ً وذحم حمميجيِّـق مضمك جم ّ 
مب ًمس خكمسجنمس حمّوخكِّـ هب جغمسؠمش،ًّ ً ملمثن جم ّ ألن اخلمسؠمش حطمهِّـض ، ال هنمئمسحض خكَّـم مخمي خكميمبّّ ّ

ع وحمخيمئ هش ذاحطّخكجف امغ ًمبمشهئمس حممب منِّـّ ع جع ، ألن امغ ٌ حم  .ٌ ومن خكِّـضّ
ع إذن  منِّـّامغِّـاد جن اخلمسؠمش جنمس هنمهِّـض خكجف امغ يع مض حض جنحيمسمض اجل  ،ّوخي

ّحمخي امغخنمئيش خكخف مضمسحممهِّـوض خك احلهي ّ ميٌ وملِّـق،ّ ؛ إذ ٌ وا حفهن مه  مضمك احم
مسين ال إلهي خكميمبّولاحممن خكجف األ مسن، وخكجف احم  ملهيِّـادهبمس جن ، هنمهِّـض اإلهب

منِّـ وحممبيط احلهي: احممهِّـوض  .احممهِّـض حض جنحيمسمض اجل
ال،إن جممسن امغِّـاد جن احممهِّـض من احلهي: وخكجف منُّـا  ال إلهي ً ملمسحممن جن

مسن منِّـ واحمُّـي ،خكجف اإلهب د حمٰهحفه امغحيمسمض حممي جع  وإن جممسن امغِّـاد احممهِّـض امغ
ىح جنمئ ،هنمهِّـض خكجف األمقمبمسء مسن وهنمهِّـض خكميمب إذا امق ال جغمسؠمش اإلهب ّ ملمسحممن جن ّ ً

 .احق
ّحض جنمس مضمهَّـ جن أن امغِّـاد جن احممهِّـوض   رمخ اهللاّومنُّـا امغمهمئ هنحنحف إحممب امغخنمئيش

مسر: خلمسهنمش األجنِّـ،احلهي ال احممهِّـض خيمس ملهئ : أي، احمجيِّـق مضمبمئهئمس مضمسالخك ً إذا جممسن 
ز مخمي مسمعخيمس ملهئ ال مضحلط،مضحلط ال، ملال جي ز مخمي: أي،ً وإن جممسن   وخسُّـا ، جي

ميمشهلمسل س:  حض مضمبمسن مضمسهل األجن لحيوان ٌ فصلوال ا ضاحك ال إلهي خكميمب :أي   ُبل ا
لون اصةوا ساس،ّ هو ا ُ وا مسس من احمجيخن مضمهَّـ  احل:أيوهكذا .. .ُ هو الفصلّ ّ

حيمسق احق  . جنمئٍامق
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ذ مات القومَا وقعو ءِ   ي ،ِ من هذا القبيلٌ  عب ا ساهل  ا  فمن ال
شوش ُقد  رّ بتدئ َ أف خس :هنمهمئ ا ٌ جغمسؠمشاحممن هل  ، جنِّـادمن احممهِّـوض،ّ

مسمن حض ،وجنِّـادمن جن احممهِّـوض احلهي ال احممهِّـض وجنمهِّـو  ومنُّـا جن احم
حف احمُّـي هنحن مه َّـئمكاحم ش أملخيمسر امغ ُهم يعَإذ ترى بعض ،ّ دّ ر ضحك و  منه ُ با

ضاحك هذا يظهر. ا وابُو الثُ ا سؤال ا   . عن ا
لون ،نعم ياض بالقياس إ ُا  ا

ّ
س، ّال هنخنمي أن :  خسُّـا هلميمئمس؛ ٌ وهو ج

ن حممبيط مضخيلك: هنحيمسل مبمسض من . مض من جمُّـحم مغمس حت جن األملِّـاد،ّاحممي مئيط احم  مل
ناحم ن ّأجنمس و،مي ّجعمئيط األمضمبىغ ملهئ امغمي َ ْ ن إلهي ّ ومنُّـا جنمس هنمم،ُ ّح مض منمئمس جن أن احممي

مبمسض ل، وال هنهيخي أن إلهي خكجف األمضمبىغ،خكجف احم ن جعمئيط : ّ ملال هنخنمي أن حطحي احممي
ن ّاألمضمبىغ ألن امغمي َّ ْ مل:  وخسُّـا هلمسل،نّ جعمئ ال احمميُ ُألنك  لّ واطاةَه عليه   ، 

ياض: فتقول ونُا لّأم. ٌ  ياضُونا ا سمُ وا يات ، بالقياس إ ا سا من ا ّ فل

حمولة ّ جنهنميحيمس ال مخال ذاحطمب عليهِا ً مبً ّمس وال مخال خكِّـ ً منمي احمجيِّـق مضمك ،ًمسً ّ وجن منمئمس هن
هي خكميمب ان ملمب اد وخلحفمهمس جن األحم مبمسض واحم مس حممي ن جعمئ ن احممي ن ،ًجم  ومضمك جم

ن ّامغمي َ ْ  . جعمئيط األمضمبىغُ
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ؠ ء ضؠ  
مهِّـض حض اب خك ّهن مسه احمُّـي مضمبمئمسه حض جنمس حطحيَّـم حض اجل لك حمِّـمليس االمق ّ منُّـا احم ّ

مسحملك مضمس معمسؠمي هتال احم ن: احم حم مسن:ّإهبخي حطحي ال جغمسؠمش اإلهب ّ إن احممن جن ً  ملهئ ،ّ
ٌّجملك  وهلَّـ ، وإذا جممسن جمُّـحم ملهئ هنمهِّـض خكميمب واحممهِّـوض جنمهمئمسه احلهي، جغمسرجّ

ع ّحطحيَّـم جنمئخي أن اخلمسؠمش ال حتهي خكجف امغ ّ ؟ّ ملخيمبيش هن،ّ   حمخي ذحم
اب ًحطحيَّـم أن احممهِّـوض حطمسرة: اجل د حض ، هنِّـاد مض احلهيّّ جع  وأجغِّـى هنِّـاد مض احم

منِّـ مس جنحيمسمضال حممي د جمُّـحم خكِّـ جع ًاحمخمء احمُّـي هنخنحف امغ ً  ،وال جنالزجنمش مضمك امغمهمئمبمك. ّ
، أي مسن وهنمهِّـض خكميمب ّملمثن احممن جغمسؠمش اإلهب جعَّـ حم حمخيمئ ال إلهي خكميمب:ّ  ،ّ هن

ع هبُّـا امغمهمئ،هيملمسحممهِّـوض حض امغحيمسم هنِّـاد جنمئ احل  ،ّ واخلمسؠمش ال حطمهِّـض خكجف امغ
د ملمبًمض حطمهِّـض خكميمب مضهيمهمئ جع  . آجغِّـ ومن احم

به.٦ ش ُ ثم ال  رّ م قلتم:  فتقول، عليك األ ارجّا :ّإن إن  جممسحممن ُ ا
اصةَرضُع وضوعه فقط فهو ا   ُ ال،ّ م أن  ّ العامُ فالعرضّ و ّوجن امغمهمي

مسن و ٌّمن جملكّاحممن جغمسؠمش اإلهب مسن جنمهِّـوضٌ ملهئ خكمسرضٌ جغمسرجّ  ، خكميمبٌ واإلهب
؟،واحممهِّـوض جنمهمئمسه احلهي   ملخيمبيش هلمي ال إلهي خكميمب
مسرة اب مضمه مسن مضهيمهمئ أهب:  أجغِّـىٍواجل ، ّهنمهِّـض احممن خكجف اإلهب جعَّـ حم  هن

مسن مضهيمهمئ أهب مس، وال هنمهِّـض خكجف اإلهب ن خكِّـ ّوهبُّـا هنخي ً َ  ال إلهي خكميمب مخ َ
اجكمسة ضحك. جن تص ُيعرضّال شك  ُوا سان و  ملمسحممن خكِّـض . به اإل

مسن  منِّـه اإلهب ونُبإذن فجع ً خاصةَ أن ي مسن ّ ّوحمخيمئخي . وإلهي خكجف اإلهب
ٌ احممن جغمسؠمش:ّال هنخنمي أن هنحيمسل: ّجنمس حطحيَّـم ذجمِّـحط حض مسنّ   وجنمس منُّـا احمخيالم حمإلهب

، وذحم حمميجيِّـق مضمك ّإال  من  . ومضمك احممهِّـض وجنمهِّـوال إلهيّخصىغ حط
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ُفإنا نرفع باه هذا االّ يانَش قصودِ العروضِ ب ابِ ا راد، به  ا َ فإن ا  منه هو ّ
مل ال عرضيُا  ّ ّا ال ذاتيً ال ذاحطمبًا ً ّملمثن احممن حممبيط خصهي ً ال ّ مسن وال خصهي ًمس حمإلهب ً
مب مسن حممبيط مضمن،ًّمسخكِّـ ضحك،وعليه .ّ ألن اإلهب سان بهذا ُ ال يعرضُ فا   اإل

ع امغِّـاد مضمسحممهِّـض من احممهِّـض امغحيمسمض ّ ألن ، احممهِّـوض مضهيمهمئ احلهي:أي ا
منِّـ ع،حممي مسج إجل جن مسلٍ وامغ خك حض امغ مسن منّ إل ملمب وجن  وخسُّـا ، اإلهب

ذا قيل يعرض: هلمسل سان فبمعُو لعروضَ آخرً  اإل وجود،  ّ أن :هنمهمئ ، فيهُ وهو ا
مسن د احمُّـي هلمسم مض احممن من اإلهب جع  .م ومنُّـا امغمهمئ خلحف جنمهمئ احلهي حض امغحيمس،احم

سبُ آخرٌوعندهم تعب باهُبّ   وهو قو، االش
ُ

ارجّا: م   خاصٌ عرضُ ا
مٌوعرض مش ملِّـاجعيسّأولّوهلَّـ مضمبمئمسه حض    لك احمخيميمبمست اخلهي  َ العرضَطلقونفي .ّ مض

ّ ا ارجّ ضحكّ ثم، ا ثل ا ون  ، واحممهِّـض جممسحممن ّنه عرضإ :ِ يقو
ّامغجيِّـوض أهب جملك خكمسهتمسّ واحمخيميمبمست من ا،ّ الت خكجف جن هي ّ وحمخيمئ مضمس من ،مغ

ٌجغمسؠمش خكُ ال إلّ مسهّهنّ حجمس  ومنُّـا،هي خكجف جن  .هس االمق
مبمي ن خكميمب خكِّـ:واحمخن ّ أن جنِّـادمن جن احمخيلك اخلمسرج واحمُّـي هنهنميحي  ًمسّؠ جغمسًمسّ

هب خكجفّمهِّـيض  وجنِّـادمن جن احم،ّامغحيمسمض حمميُّـاجحّمهِّـيض  من احمًمسّ خكمسجنًمسوخكِّـ  احمُّـي هنهنميحي
منِّـ احممهِّـض امغحيمس:احممن قصود:وخسُّـا هلمسل. مض حممي عب األُ وا ِول بالعرض  ا ّ: 

اُ مقابلهو العر قصود،ّ ا اُ وا وجود: بالعرض  ا وضوعُ هو ا  ،  ا
وهرَمقابل وجودِ ا وضوعِ ا  . ال  

 وهلَّـ هنهنميىح ،ّحض جنحيمسمض احمُّـاجحّمهِّـيض هلَّـ هنهنميىح احممهِّـض وهنِّـاد جنمئ احم: ومضمسجلهيميمش
منِّـ احمُّـي وجعَّـ احممهِّـض ملمبوهنِّـاد جنمئ ا ّ وخسُّـا المضَّـ جن ،حممهِّـض حض جنحيمسمض اجل

حف احمجيالحقجيمش جيمست إجل حطمه حفهن،االحم مه ن جمال احم مههيمي  هنِّـهنَّـون ًهئ حطمسرةّ حمخيمئ، إذ هن
مسين،ّولامغمهمئ األ  . وأجغِّـى امغمهمئ احم

هي خكجف ُاحمُّـي إلّمهِّـيض  ملمسمغِّـاد مض احماحممنمسمع خكِّـض:  حم هلمب،هبمه
خك مبجن ّ مخال خكِّـ ًمس ال مخالً ن  احممنمسمعّأن:  مضهيمهمئ،ًمسّ ذاحطمبً ً جعىطءا حض ال هنخي



مسمعلك احمخيلك    ٣٣١ ....................................................................................ّجن
مسنّمبمشجنمسمن  . خكميمبٌ خكمسرضٌمن أجنِّـّ وإهبمس  اإلهب

لونُومثل اِ ا ع ا س عرضا با  ً ن خكِّـض:ملمهمئَّـجنمس هنحيمسل ،ّ   ملميمبيط امغِّـادٌ احممي
 مض امغِّـاد مض احممهِّـض امغحيمسمض ،ّ ألهب ال إلهي خكجف اجلّجن احممهِّـض امغحيمسمض حمميُّـاجح

منِّـ وضوعٌوجودّألنه  ؛حممي ن ال يصح،   ع األ ول س عرضا با ً أن  ِولّ ّ 
ّألهب ال إلهي خكجف اجل مخال ذاحطمبً أبدا ً مبّ ّمس وال مخال خكِّـ ً سم  ؛ًمسً ّألنه بالقياس إ ا

لُلَمُال  تَ عليه  القياس إ ما  واطاة، و ياضَ  سواد وا  هو ِه من األنواع 
س ا كما تقدمٌج ئذ ذا  ح فهو،ّ  ن إجل اجل ال ُملمثذا هب .ال عرٍي هس احممي

ن ذاحطمب مبّهنخي ّمس وال خكِّـ اع احم حت ُ وإذا هب،ًمسً مبمسض ومضمسهل األهب اد واحم هس إجل احم
 .خسمس ٌّ ذاجحملهئ

ن جعمئيط اجكمسةٌملمسحممي مبمسض مخ جن اع جممسحم  ومن ذات ٍ ومخمي خكجف جنمس حت جن األهب
اد مبمسض أو احم حممئمس ومقمتهب حض ذحم مقمتن اجلمئ،احم ع جن هل ل خكجف احممئ هي : يط امغ

ان مسن معمب مسن وذاجح،اإلهب ان إلهي خكجف اإلهب ٌّ ملمثن احلمب  .ّ حم جنيس أهب جعمسجنَّـّ
 وهلَّـ هنهنميىح وهنِّـاد جنمئ ،ّحض جنحيمسمض احمُّـاجحّمهِّـيض ملحيَّـ هنهنميىح احممهِّـض وهنِّـاد جنمئ احم

منِّـ مسه واخلهنمت،امغحيمسمض حممي جيِّـهنىح مضمك اإلجكالهلمك جنمئحنمت االمق  . وخكَّـم احم
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ّءت ؠ  
مسمّمهِّـيض ميحم د ٌأهل ٰه أن هنمهمي أن امغحيخن ّ ذجمِّـمنمس احممهميمسء، وهل مضمبمسهنمس هنمئ

منِّـّحض جنحيمسمض احمُّـاجحّمهِّـيض حض امغحيمسم من احمّمهِّـيض مضمسحم  ّ وإال، ال احممهِّـض حض جنحيمسمض اجل
مبمست احممهِّـض: حمحيمسل مسجن امغمهِّـوملمش ومنّ مظ،حطحي األهن وامغ واحمخيمبيش :  هنُّـجمِّـ أهل

يس   ....واحمجيمه واحم
ع احمُّـي هن: ـّجممس حطحيَّـمـ ّمهِّـيض واحم مهِّـض خكجف ُ من اجلىطء اخلمسرج خك امغ

خك وإل مبمستّوهلَّـ هل. هي خكميمبُجن ه حطحي  :ّ خكَّـةٍهي
خكّمهِّـيض احم: ّولاضيطعرضفه األ  أو هنحنهي ،احمُّـي هنحنهي مثمبيس أملِّـاد جن

مهىغ اآلجغِّـ حممئمس،مضمهمنهئمس دون احم مسن جممسحطهس : جن هل ة ،اإلهب ّ ملهئ احمخيمسحطهس مضمسحمحي
مسن أمٌمقمسجن مسن جممسحطهس مضّ أن جلهيمبيس أملِّـاد اإلهب حممئمس؟مهىغ أملِّـاد اإلهب  : وجن هل

مسن مقمسخكِّـ مشّهنمش ملهئ احمحنمسخكِّـاإلهب ة مظمسمض ٌ مضمسحمحي مسن أّ مهمنهئ م جلهيمبيس أملِّـاد اإلهب  حم
مسرة؟ملحييغ لك اخلمسؠمش، ومضمه ٍ وحطحيَّـم احمخيالم خكمئ حض مض ّ هيمش حض :  أجغِّـىّ أحقمسس احمحي

ل احم مسر مقهي مب من اخك حي حمّمهِّـيض منُّـا احم  .حمميهيمهِّـوض وخكَّـم مقهي
مسظ جنمهِّـو وأهب جنمسمن ّمهِّـيضاحم :اضيطعرضفه اضىعقين ٌمبمشّمضمي دّ د ّ مظ ،ٌ أو وجع جع احم

ن ذمنمئمبًحطمسرة ّمس وأجغِّـى جغمسرجعمبّ هنخي د ًحطمسرةّمهِّـيض ّ وذحم ألن احم،ًمسً جع ن الزجنمس حممي ً هنخي
ٌ ملمثن احلِّـارة الزجنمش، جممسحلِّـارة واحممئمسر،ّاخلمسرجع د اخلمسرجعّ جع  وجن ، حمميمئمسرّ حممي

م احمخيلك أهنمنمس ملهئ الزمّمبمشّاحمخيمي مسن امغجيهئ مش حمإلهب مسمض ٌ احم ً مسن احمخيلكٌّ ذمنمئّ مش،ّ حمإلهب  ً ومظمسحم
دهن جنمهمس جع ن الزجنمس حممي ًهنخي ازم امغمسمن،ً ّ ملمثن األرمضمهمش ، حمألرمضمهمشّمبمش جممسحمىطوجعّمبمش جن حم

اءٌزوج مسامنُّـو. جعَّـت حض اخلمسرج أم حض احمُّـمنُ وً حق  ّ حس هنُّـجمِّـمهمس امغخنمئيشنن احمحي
مسحملكّوإهبمس  مس وامعَّـا ومن احمحي احم ًذجمِّـ هل ً. 
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خكُاحمُّـي هنّمهِّـيض احم: اضيطعرضفه اضىعقضك ّ إجنمس  وخكِّـو خكميمب،مهِّـض خكجف جن

ٍ وحمخي وامعَّـ،جنجيمسرقّ وإجنمس مضمئ احمميىطوم مسمّ هيمك أهل  .ٌ جن منُّـهن احمحي
اجن مب ـ ّمهِّـيضّإن احم:  منمئمس هلمسحم ن خكِّـ ّأخك جن أن هنخي مبّ ّمس جغمسؠمس أو خكِّـ ًّ ًمس خكمسجنمسً   ـًّ

ٍ مضمكٍالزم:  واحمالزم هنمئحي إجل، وجنجيمسرقٍالزم: هنمئحي إجل ٍ ومضمك،ّ مضمسمغمهمئ األجغيعّ ّ 
ء احمىطوال ً واحمىطائ حطمسرة،ٍ وزائٍدائ:  وامغجيمسرق هنمئحي إجل،ّمهمئ األخكمضمسمغ  مضهن

هنيس احمىطوال مسم هلمسل،وأجغِّـى  مبمسن منُّـا األهل  : وحم
ؠ ٌء   

الزم.١ جي جنمهِّـو،ّاحمُّـي حم اهبجي خك جنمهِّـوّمهِّـيض ومن احم :ُ ا ٰهحف، اهب  ّ وهن
مش إجل األرمضمهمشّمبمش جن احمىطوجع، جممسن خكميمبّخكمس ٌ ملمثهنمس الزم، مضمسحممئ مبلك حم اهبجيخيهش ّ ّ خسمس مض

جي األرمضمهمش المظمش الزم،خك األرمضمهمش حطمئ جيهش ٌ وجن احمجيِّـد حممي جي اهب مبلك حم اهب المظمش مض  حممي
المظمش  .احم

مب اهبجيخيمسجم خك جنميىطوجن جغمسرجعمس وخكحيال: ملمسحمالزم ً من جنمس هن  جن احمالزم ،ً
حممئمس د :جن هل جع مب اهبجيخيمسجم خك ،اهللا واجعهس احم د هن جع ب احم ّ ملمثن وجع

مسهب وحطمهمسجلاحم  معمبلك حم جممسن ؛ٌ ومن خصمسل،خنيش حطمهمسجل مضمسإلجنخيمسنّ الحطّ وإال،مسري حق
مسجعمس حض  ورحطمك حمخيمسن خص د حجخيمئمس حم حطمهمسجل مضمسإلجنخيمسن احمُّـي هنِّـاد جنمئ حقميهس احم جع ًاحم ً

ده إجل احمٰهحف، واهللا حطمهمسجل خلمئ جنهنميىح  .ٌّوجع
جيمسء جنميىطوجن ٌّخكِّـيضّوحمخي مظهيمش  مش  جن زرهل،ّحم اهبجي ملال هنميىطم جن اهبجيخيمسجم اهب

جيمبمسن،احممهمبمئمك ّ ملمثهنمس حم اهبجيخيهش خكمئهئمس ال حطمئ هش الزجنمس خكحيميمب،ّ ّ ملمسحمىطرهلمش حممب ّمس وال حطمئجي ً ً
د احممهمك ا امغجيمسرق إجل دائ؛  دائٌ جنجيمسرقٌ ومن خكِّـض،خك وجع هي ٍوجن منمئمس هل ّ 

اهليس: أي،وزائ هس احم مسجن مض ه إجل أهل هي  . ّ هل
ِّـ مبمي أجم ل،وحممي ال آجغِّـ ملمئحي ب جن ى أ: ً هب حي و إذا معخنميهش جنميخيمش احم

مسن مب اهبجيخيمسجمهئمس خك اإلهب مسخكمش ملال هن اه ،جنميخيمش احمحن جي خكَّـاحم وحطحي  إذ هلَّـ حطمئ
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ىٍمضجيمه حي جي، هنمئمسحض احممهَّـاحممش أو هنمئمسحض احم مسهبمس وال هنمئ حي إهب مسن هن ً حمخي اإلهب  وجن ،ّ
ميهي جنميىطوجن،َّهنمهخف خكمئ مضٰهحف احمالزمّمهِّـيض منُّـا احم ميهي الهب ً ألهب حم جممسن الزجنمس واهب ّ. 

مسخكمش واحم،هبمه ى  جن جنميخيمش احمحن ء احمىطوالٌزائ ٌّخكِّـيضحي الف ، مضهن  مض
ف جع امغالزجنمش حممي خكمشّ ملمثهن، أو مخِّـحط امغالزجنمش حممي،ؠجيِّـة احم . مس هنىطوالن مض

كُما يمتنع من ّملمسحمالزم احممهحيلك وضوعهُ انف لثالثةِالفرد كوصف ،ًه عقال عن   ِ 
زوِجو عةا ألر ار وِ  لنارِةّا  ....  

مسل األجغحف جمالم الم احممئمسر احم أحمحي ملمبهئمس إمضِّـامنمبّملمثن؛ حض امغ حس حطخي   خكميمب احم
مس جنجيمسرهلمس،ًمعمسرهلمش ً ملمثن جممسهبهش هبمسرا وحس حتِّـهل جممسهبهش احلِّـارة خكِّـ ً وحمخي هنهيخي . ً
ل ن ّ إهبمس :احمحي مسهب وحطمهمسجل وأهب من احمُّـي خكهن هلمسهب ّجممسن خكَّـم حطمتمظحفمنمس مضمتجنِّـ اهللا حق ّ

ّ ملخيمسهبهش مضِّـدا وحقالجنمس وحت،اإلمعِّـاق امغالزم خسمس ً  واحمخيالم حممبيط حض جن ،ّحمهش إجل جعمئمشً
مبمهمش ن احمهن ارد اخلمسرهلمش حمحيمسهب مب. منُّـه امغ ن احلِّـارة خكِّـ خي ًمس ّوإذا جممسن جمُّـحم مل

ل أن ،ًالزجنمس حمميمئمسر ن  إذ جن خلحف امغمهحي ن خصِّـهلمشًهبمسرااحممئمسر حطخي ن  أو ً وال حطخي حطخي
حممئمس،معمسرة مب هل ن جن هل خي المظمش مظالمظمش:  مل حي احم مب أن حط هش مضجيِّـدًهن ّ مض إن ، وحممب

مسهب ىطه،ً وحطمهمسجل ال هنهيخي أن جيمهميهئمس زوجعمساهللا حق  حطمهمسجل خك ، ال حممهَّـم هلَّـرحط وخك
حفاّذحم خكمي ًا جم ىطّمبمش مض حممهَّـم هلمسمضمي،ً  .  حض احمجيمسخكٍ احمحيمسمض وحممبيط حممه

فارق.٢ كُما ال يمتنع: ُ ا وضوعهُ انف مئمسع جن :أي ،ًه عقال عن   ال اجن
سان ،االهبجيخيمسك شتقةِكأوصاف اإل ِ ا  قائم وقاعد ونائم : مثل،ِ من أفعا وأحواّ

ك،وصحيح وسقيم ن ال ينفك، وما إ ذ ن  اهليس اخلمسرجعً  أبدا و هس احم  .ّمض
د وال هنمئجي حض اخلمسرجّمهِّـيض  جممسن احموإن :أي جع ّ أهب ال ّالإ ،ّامغجيمسرق دائ احم

ًهنمئجي خكحيال حم،ّ هئمسملهش مضمك هل حف هنميىطم احم جي مئيس اهبجيخيمسجم:  إذ خكجف منُّـا احم  جنمس ال هنهي
حم ً هنمئجي أمضَّـاال: ومضمك هل مسرحط األوجل؛ّ د مضمه ً أهب هنهيخي اهبجيخيمسجم خكحيال: ملمسمغحيخن  وحض ،ّ

مسهب مسرحط احم د اخلمسرجع:مبمشخك جع َفإنك ترى أن وصف .ّ ال هنهيخي اهبجيخيمسجم حض احم ّ  ِ العّ
زرقاء ال ينفك دمنمس جغمسرجعمس وحممبيط :أي ، عن وجود العبا ً ال هنمئجي خك وجع ّ
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مب أن هنمئجي خكمئهئمس خكحيال ًهن كنه مع ذ ،ّ ًا مفارقاّعد عرضيُك يّو و أمكنت ،ً ْ ألنه  َْ َ ّ

زرقة ِحيلة إلزالة ا ا امتنعٌ ك،  د احممهمك هبجييط ً، عيناُ وتب الع ذ حي وجع  ملمب
د جع َّـلّمبمش هبجييط امغمسمنّمبمش وامغمسمن،احم شبه .ّ ال حط الزمُوهذا ال   .احمالزمّمهِّـيض  احم: أي،َ ا

ٌفلو قدرت حيلة ْ ّ سلخُ الثةِ الفردِ وصفِ  ن ، عن ا الثةَا أم  ،ًة ثالثُ أن تب ا
ميهي احممئمسجكحي هنمههش أن حط مسهبمسّمبمشوجممس حم احق مسن إهب مسن مغمس مضحي اإلهب  حمخي ال ،ً خك اإلهب

ٌهنمهمئ منُّـا أن احممئمسجكىح خكِّـض مسنٌ الزمّ مئ، حمإلهب  .ّ مل
و قدر رارةِ وصفُ سلخَو ارِ ا طل، عن ا ارُ وجودَ  ّ أن : ومنُّـا هنمهمئ. ا

ىطم  رمخ اهللاّامغخنمئيش ٌ مضمتن احلِّـارة خكِّـضٌجنمي ىطم مضمتن احممئمسر ، حمميمئمسرٌ الزمّ ّ ملالمضَّـ أن هنمي ّ
الماحم أحمحي ملمبهئمس إمضِّـامنمب اخلميمب ىح  خكميمب احم ٌ هبمسرا وحس هنخي ملمبهئمس معِّـارةَحس حط  وال ً

مسرك وحطمهمسجل جعمهميهئمس مضِّـدا وحقالجنمس،إمعِّـاق ً وأن اهللا حط ً مب ّإال  و،ّ ّملمثن احممئمسر هن
ك االِوهذا مع امتناع .اهبجيخيمسك احلِّـارة خكمئهئمس   ً. عقالِنف

الزم ب ٌا   ّ وغ بّ
ُا ٌب: ّ ع األخصّ ٌ و،ّ با ع األعمّ  .ّ با

ة: تىرصفل األضرضقم مس ر احلِّـارة جن خن ال حط رت احممئمسر جن ًإذا حطخن ّ  جن دون ًّ
ءٍمعمسجعمش حقيغ  ٍ إجل حط ىطاجن، آجغِّـّ لك احمَّـالحممش االحم  معمبلك ،ّمبمش ومنُّـا جنمس ذجمِّـهبمسه حض مض
ر ا: ذجمِّـهبمس ّأهب هنخيجي حطخن حيمسل إجل احمالزمّ مك مضمسمغمهمئ ،مغميىطوم حمالهب هي احم ّ ومنُّـا هن ّ

د ،ّاألجغيع جع ر احمميجيىس؛ حم ِّـد حطخن حيمسل احمُّـمن جن احمميجيىس إجل جنمهمئمسه مضهي ّ هبجهحف اهب ّ
 .احممهالهلمش مضمبمئهئمس

حيمسل إجل احمالزم ّأجنمس ره حمالهب مك مضمسمغمهمئ األخك ملال هنخيجي حطخن ّاحم ّ ّ مض المضَّـ جن ،ّ
مش مضمبمئهئمس ر احممئ مشإلخن اجلىطم مضمسمغّ مع ّحطخن مب ل إجل احممئ ؠ  .الزجنمش واحم

ُ ا.١ ع األخصّ ِ من تصورُا يلزمممن  :ّ با لزومّ ُه تصورِ   إ ٍ بال حاجة،هّ
ِتوسط ءّ ّومنُّـا جنمس حطحيَّـم جن امغخنمئيش . آخرٍ  ىطاجن  رمخ اهللاّ ط احمَّـالحممش االحم  ّمبمشحض 
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مس مضمبمئمس: معمبلك هلمسل الزم وا ن احم ًوهنحنمفط أهنمنمس أن هنخي ً  إذا ّ أن احمُّـمن: هنمهمئًّ
ر جنمهمئ احمميجيىس حي إجل الزجن مضَّـون معمسجعمش،ّحطخن ءٍ هنمئ حقيغ  ٍ إجل حط  . آجغِّـّ

ُ ا.٢ ع األعمّ ِ من تصورُا يلزمممن  :ّ با ِه وتصورّ لزومّ ِ وتصورِ ا سبةّ  ِ ال
نهما زم:ب الزمةُ ا عةُ نصفِاالثنان:  مثل؛ با عِ األر مانيةُ أو ر  ملال هنخيجي أن ، ا

ر األرمضمهمش أو ا خن مسهبمبمشّحط مش مضمبمئهئمس ،حم ر احممئ ر االمظمئمك أهنمنمس وحطخن ّ مض المضَّـ جن حطخن ًّ ّ
مش ومنومضمك مب مسهبمبمش حمخي حطخن إجل احممئ  ّ أن االمظمئمك هبخنيش األرمضمهمش: األرمضمهمش أو مضمك احم

مسهبمبمش  .أو رمضيس احم
ر امغمهمئ جن احمميجيىس هلميمئمس،هبمه ع: ّ حض حطخن ال جن ٌإذا خكميهيهش أن حمجيىس امغمسء جن ً ّ 

مسئ احمحنجي ِّـد،مسفّخسُّـا احم هي حي ذمنمئ إجل جنمهمئمسه جن ّ مل ر حمجيىس امغمسء هنمئ خن ّ أن حط
مش مضمك احمميجيىس وجنمهمئمسهٍدون معمسجعمش حقيغ احممئ مي أن منُّـا خلحف جنمس حض ،ّ إجل حط ا ّ وجن احم

ّفإنك إذا تصورت االث ؛امغحيمسم عةُها نصفّ عن أنُ قد تغفل،ّ عِ األر مانيةُ أو ر  ، ا
ن إذا تصورت َول مانيةّ َ أيضا ا َ وتصورتً، مثالً سّ نهماَبة ال زم، ب عُ  ُ أنها ر . هاّ

ذا إذا تصورت َو عةّ سبةَ األر نهماَ وال زم، ب ُ أنها نصفُ  سبة ... هاّ وهكذا  
زوم. ها إ بعضِ بعضِاألعداد اب  قدمةِ وجوبُومن هذا ا ء ّمبمشاحمحلخك ّ ا  جممسحم

قدمةوجو ء،جممسحمخنالة ّب ذي ا ر احم ب احمخنالة وحطخن ر وجع ّ ملالمضَّـ جن حطخن ّ ّ 
خي مضمسمغالزجنمش مضمبمئهئمس هلجيهئمس خكميمب حمخي هب ر حط ّوحطخن ب احمخنالة ال ّ وإال،ّ ر وجع ّ ملمثن حطخن ّ

ء ب احم ر وجع ّهنهتدي إجل حطخن َفإنك إذا تصورت ،ّ ّ صالةَ وجوبّ َ وتصورت، ا ّ 
وضوء َ وتصورت،َا سبةّ صالةَ ال نه و ا فـ  ِ ب ُو تو صالةّ واجبةِ ا   ـ عليهِ ا

الزمة ب وجوبَحكمت صالةِ با   .ِه ووجوِ ا
ن ن هذا القسمّو ِ من اُما  ُ ألنه ال ي،ّ أعمّ ونُقّفرّ ُ تصورَ فيه ب أن ي ّ 
لزوم الزمِا فيا  تصور ا  ِ ّ هنِ وانتقالً هِ ا مك مضمسمغمهمئ األجغيع  إ ّومن احم و  ،ّ

ونالن أ فياَ ي ِتصورّ بل البد من ً،  الزمّ ِتصور وِ ا سبةّ م باِ ال لح  .الزمة 
ل ّمضمك مضمسمغمهمئ األجغيع: ّوجضَّـر مضمئمس اإلمقمسرة إجل أهب خكمئَّـجنمس هبحي ّ ال هبحيخنَّـ أهب ّ
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مك مضمسمغمهمئ األخكٌجنحيمسمض ّ حممي جيمش،ّ  حطهنميىح خكجف أمعَّـ ّمبمشّأن امغمسمن:  هبجهحف جنمس ورد حض احمجيمي

ّ مضمسمغمهمئ األجغيع ّمبمش وامغمسمن؛ّ مضمسمغمهمئ األخكّمبمش وامغمسمن،ّ مضمسمغمهمئ األجغيعّمبمشامغمسمن: جنمهمئمبمك
هش حض هل ٌمبمشجنمسمنّ إجنمس ّمبمش مض امغِّـاد امغمسمن،ّ مضمسمغمهمئ األخكّمبمشمسل امغمسمنحممب  ّ مضمسمغمهمئ األجغيعّ

 ،ّ مضمسمغمهمئ األجغيعّمبمشّ مضمسمغمهمئ األخك حطحنهي امغمسمنّمبمشّ ملمثن امغمسمنّ وإال،ّمضمسمغمهمئ األخكّوإجنمس 
مسهنمئمسن مسة،ّوامغجيِّـوض أهنمس جن ل احممئ  ٌملمهّ وإجنمس ٌاحقّ إجنمس احمخيميهيمش:  وجمُّـحم هبجهحف هل

ٍ وامعَّـّ ملمثن جم،معِّـفّوإجنمس  ا. ً جنمئهئمس هنٰهمسهنِّـ اآلجغِّـ جممس ذجمِّـهبمس جنِّـاراّ ّإن : جن منمئمس هلمسحم
مسهنمئمش مسم جن  .ً دائمسٌاألهل

ل: ومضمسجلهيميمش ٌمضمكّ إجنمس منُّـا احمخمء: خكمئَّـجنمس هبحي ٌمضمكّ وإجنمس ّ مضمسمغمهمئ األجغيعّ  مضمسمغمهمئ ّ
ن أمعَّـمهمس حض خكِّـض اآلجغِّـ،ّاألخك مبلك هنخي مب مض حي ّإن : هنحيمسلّ مع  ملميمبيط جنِّـادهبمس احم

مك حطمسرة مك مضمسمغمهمئ األجغيع هنهنميىح وًاحم ّهنِّـاد جنمئ احم مك مضمسمغمهمئ ،ّ ّ وأجغِّـى هنهنميىح وهنِّـاد جنمئ احم
مك مضمسمغمهمئ األجغيع وملِّـد ٍاألخك احمحنمسجن حممي ّ ّ ر امغميىطوم جممسملمبمس الن أ آجغِّـ، ومن ّ ن حطخن ً هنخي ّ

ر احمالزم ء،ّحض حطخن ر  ٍ مض المضَّـ جن حطخن ّ  .ّ ملمثن منُّـا امغمهمئ خلحف جنِّـاد، آجغِّـّ
ن ونماّو ُ تصورُ ي لزومّ فياِ ا الزمً  ِ  تصور ا هنُ عندما يألفّ الزمةُ ا  َ ا

ئ ش ر احمالزم ،ب ا ر امغميىطوم جممسملمبمس حض حطخن ن حطخن ّملال هنخي  ٌإذا جممسن حطالزمّ إال ًّ
ىطاجن، مضمبمئهئمسٌّذمنمئ رت أن ،ّمبمش هبجهحف جنمس ذجمِّـهبمس حض احمَّـالحممش االحم ّ ملمثهب إذا حطخن ّ ّ

خنمس واهليش ٌمق حي ذمنمئ إجلّال مق ّ حتهش امغمسء ملهيمس ً  الزم ذحم ومن ملمب أن هنمئ
تالزمان، فإذا وٍ وجهمضميمي مضمسمغمسء  هنُ أحدَجدُ يتدا عنده ا  َجدُ و،هما  ا

الزمةُ فتكون،ً تبعا ُاآلخر ئذ ُ ا ًيةذهنٍ حي  ،جممس حض امغالزجنمش مضمك احمميجيىس وامغمهمئ ّ
حيمسل احمُّـمن جن حمجيىس امغمسء مسل اهب ِّـد حقمسخك ـ جممس ذجمِّـهبمس حض جن  .إجل جنمهمئمسه ـ ّمضهي

مك مضمسمغمهمئ األخكمنُّـا جم مك مضمسمغمهمئ األجغيع واحمالزم احم ّمي حض احمالزم احم ّ ّّ  ّأجنمس و،ّ
مييش خك حقمسمضحيمب مك ملهئ خي ر امغميىطوم ،ّخلحف احم ر احمالزم وحطخن ّ ملال هنخيجي ملمب حطخن ّ

خي مش حممي ر احممئ رمهمس وحطخن ىطم مضمسمغالزجنمش، وال هنخيجي حطخن ّحممي ّ مض المضَّـ جن إهلمسجنمش ،ّ
ر ا مسملمش إجل حطخن مش مضمبمئهئمس ّاحمَّـحممب واحمخفمنمسن مضمسإل ر احممئ ر امغميىطوم وحطخن ّحمالزم وحطخن ّ
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مست امغالزجنمش رهبمس امغميىطوم ّ وإال،إلمظ رهبمس احمالزم وحطخن مسهتمس وإن حطخن ّ ملال هنهيخي إمظ ّ
مش مضمبمئهئمس؛ وخسُّـا هلمسل  :واحممئ

ِ اُ غ.٣ ِ اُوهو ما يقابل: ّ مك مضمسمغمهمئ األجغيع :أي ً مطلقاّ ّ أخك جن احم ّ ّ
مك مضمسمغمهمئ األخك ّواحم و ،ّ صديقَنبأن ي زمُ ا الزمة ال ي فيه تصورُ وا ُ با ّ 

سبة تاجِالطرف وال نهما، بل  الزمةُ إثباتُ ب لِ ا  :، مثلا عليهِ إ إقامة ا
ثلث م بأن ا َا ّ ساوي قائمت،ّ رت أن ّملمثهب ، زواياه  ميلك وحطخن رت امغ ّ إذا حطخن ّ ّّ

مش مضمبمئ رت احممئ مك وحطخن مسوي هلمسئهي ع زواهنمسه حط ع زواهنمسه وحس حطحيّحصهي  ِ ومضمك حصهي
، ال هنهيخيمئ اجلىطم مضمسمغالزجنمشّاحمَّـحممب اخسمئَّـ زم ، خكجف ذحم َفإن ا الزمةّ  ِ بهذه ا

ف ُيتو ندّ هان ا ُ وال ي تصور،ّ  ال ثلثّ ِ زوايا ا ُ وتصورّ  القائمت ّ
ُوتصور سبةّ ساوي ،ِ ال م بال لح مسوي احمحيمسئهي  ميلك وزواهنمسه احم حط  .مكّمضمك امغ

الصة ِمع ا: ُوا زومً: مطلقاّ ن  َّـجخ ً.اّه بديهيُ ما  مكّواحم جنمس :  خكجف درجع
ر احمالزم ر امغميىطوم جممسملمبمس حض حطخن ّجممسن حطخن ر احمالزم ،ًّ ر امغميىطوم وحطخن ّ وجنمس جممسن حطخن ّ

خي  مش مضمبمئهئمس جممسملمبمس حممي ر احممئ ًوحطخن ِ اُوغّ زومّ ن  مسج إجل دحممبً ّاه نظرُ ما   .إل
مسمّمهِّـيض احم ّأجنمس و،احمالزمّمهِّـيض  حض احمّمنُّـا جممي  جممس ٍامغجيمسرق ملهئ خكجف مظالمظمش أهل

حيهش اإلمقمسرة إحممب دّ إجنمس :حق جع د: أي،ً دائمسٌجن جع هس احم دّ وإجنمس ، مض جع  ٍحممبيط مضهي
ءّ إجنمس  وزواحم، زائ: أي،ًدائمس مهىغ جمال. هنيسّ وإجنمس ٌمضهن ّوهنحي احم  ٍجنمئهئمس إجل حقهئ ً  ّ

هيِّـة اخل هئ جم هنيس احم ، ملمسحم ء وجنحنخي هن هنيس امغحنخي جممسإلخلمسء، واحم ، واحم
ء امغحنخي جممسحممهحنىح حض مضمهىغ احممهحنمسق واحمىطجنمسهبمش هن مسب، واحم هئ جممسحمحن  .ّاحم

فارق ع،ٌدائم: ُا زوالُ و طيئ،ِ ا   هُ و
ائم ًحممبيط امغِّـاد جنمئ احمُّـي ال هنمئجي خكحيال :ا هس جنمئ مض امغِّـاد ،ّ  احمَّـائ مض

د جع ً وإن جممسن هنهيخي أن هنمئجي خكحيال،ّ اخلمسرجعاحم ّ ،  وزائٌامغجيمسرق دائّمهِّـيض ملمسحم ،ْ
هش حض خكِّـض،مضهنمبئّ وإجنمس هنيس احمىطوالّ إجنمس واحمىطائ المظمش حممب مبمست احم حي  ٍ ومنُّـه احم
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لٍوامعَّـ ن خكجف معَّـ جن هنحي مبلك حطخي  ،جنمنمسرعّ وإجنمس ٌملمهّ وإجنمس ٌاحقّ إجنمس احمخيميهيمش: ّ مض

مب  حي مسم ،ّحض أهب جغهنمتّال مق ّملمثن منُّـا احم ّ ألن امغمنمسرع حممبيط حض خكِّـض األهل
مب احمخيميهيمش إجل االحق واحمجيمه واحلِّـفّإهبمس  و،األجغِّـى مضمهَّـ ّ مظ ،هنخنمسر إحممب مضمهَّـ حطحي

مب احمجيمه إجل جنمسض حي إجل حطحي مسم االحق هنمئ  وجنمس هب ملمب ، وأجنِّـٍ وجنمنمسرعٍمضمبمسن أهل
 ،مضهنمبئّ وإجنمس هنيس احمىطوالّ إجنمس  واحمىطائ،زائّ وإجنمس ٌدائّ إجنمس ّ ملمثن امغجيمسرق،جمُّـحم

شمسِكوصفواحمَّـائ  تحركةِ ا مبمهمبًمضمئمسء ّ با ّمست احمحيَّـهنهيمش أن احمحنهييط حض ّ خكجف احمهن
هليش جنمئُّـ األزل وإجل األمضَّـ، ٍ دائهيمشٍمعِّـجممش زرقاءِ العِووصفّ ال حط مسل  . با منُّـا امغ

مي جن حقمسمضحي ؠيش دائ،أو ٌ ألن منُّـا احم  . ال هنىطولّ
زوالُع جل: ِ ا وفِ وصفرةِكحمرة ا ّملمثن اخلمسئيش هنخنجيِّـ ِ ا هب واخلّ  ِ حم

هب أهنمنمس حمخيّإلهيِّـ ّ حم خكمشً  . ذحم هنىطول مض
زوالُبطيء سان: ِ ا إل  .ّ ملمثهنمس مضهنمبئمش احمىطوال،أو جمهيميخيمش احممهَّـاحممش شباب 
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ؠّؠ ،ّئؠ ،ّؠ   
مش وحممبيط حض هل لك حض أمعخيمسم احمخيميمبمست اخلهي ٍاحم ٍ وجم وامعَّـ، جنمئهئمسٍّ جغمسصّ ّ 

مبمهّامغمئهنحي: جنمئهئمس هنمئحي إجل ع جنمئهنحي:  ملمبحيمسل،ّ واحممهحيلكّ واحمهن مبمهٌّاحممئ  ٌّ وجك
مبمه،ّوخكحيلك مبمه،ّ وخكحيلكٌّ وجنمئهنحيٌّ واجلمئيط جك  . ...ّ وخكحيلكٌّ وجنمئهنحيٌّ واحمجيخن جك

ّومنخيُّـا احمجيخن واخلمسؠمش واحممهِّـض احممهمسم ٍ جم وامعَّـ،ّ  جنمئهئمس هنمئحي إجل منُّـه ّ
المظمش مسم احم لك ّ ومنُّـا جنمس هنحنحف إحممب امغخنمئيش،األهل : ّوامغِّـاد جن احمخيلك. حض آجغِّـ احم

مبمه حم  رمخ اهللاّ جممس و،ّ واحممهحيلكّ وامغمئهنحيّاحمهن مسن جملك: إذا هلمب(: مضحي ّإن  )ّاإلهب
مسن وؠجيهش مضمسحمخيلكّمبمشجنمسمن ع،ّ اإلهب مسن هب ٌ ألن اإلهب مسن :ّ ملخيمتهب هلمب،ّ ومن جملكّ  اإلهب
ع ع جملك،ٌهب ٌّ واحممئ ِّـة:ّ واحمخيلك،ّ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف احمخي مسن مضمس ، من جنمس ال هنهي  ملمسإلهب

مسن ُ جنيس خلىغ احممئجهِّـ خكمس إلٌمن إهب مبمهمب هن،هي خكميمبّّ ّهي جمميمبمس جك ً ّ ن ،ًمسّ  ومن هنهيخي أن هنخي
ِّـ أملِّـاده خي ِّـة حم خنيش مضمسحمخي هي أملِّـاده وهن حيحيمس حض اخلمسرج حض  ّجن ً ن ،ّّ  وهنهيخي أن هنخي

دا حض احمُّـمن وال هن جع ّجن مً ِّـة ألهب جنجيهئ ٌخنيش مضمسحمخي ٌّ جملكّ  . وامعَّـّ
مسرة خنيش :  أجغِّـىٍمضمه د أملِّـاده وامغ جع حيىح حض اخلمسرج مض مسن امغ ع جممسإلهب ّاحممئ ّ
ِّـة، إ ن جنمضمسحمخي رهبمسه حض خكمسحس احمُّـمن هنخي ّذا حطخن معَّـةّ مبمه. ًخنجيمس مضمسحم ّوحمخي احمخيلك احمهن ّ ّ 

ن وامعَّـامأمن  ٌ وامعَّـأمضمئجي  حفا ال هنهيخي أن هنخي حف؟ ملمثن جممسن جم ً جم ً ْ وإن جممسن ،ْ
حفا ن جم ًوامعَّـا ملال هنهيخي أن هنخي حف وامعَّـاّ وإال،ً حفا واحمخي امعَّـ جم ً حمخيمسن احم  ومن ،ً

حيمسمضالن ِّـة جن معَّـة واحمخي  .ّخصمسل؛ ألن احم
اب خك منُّـا اإلمقخيمسل مبمه: واجل ّإن احمخيلك احمهن ّ معَّـة وال ّ ال هن، مضمس منّ خنيش مضمسحم

ِّـة خكجف هب ال مضحلط ٌّ من جملك: أي،مضمسحمخي ِّـةّ معَّـة وال مضحلط احمخي  . مضمئ ال مضحلط احم
ال وهلميهش مسن جن منمي ذحم إذا خكِّـملهش اإلهب ًوهن ّ ان: ّ ان احممئمسجكىح ، هبمسجكىحٌمعمب ّ ملمثن احلمب
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ِّـة حس حطهتجغُّـ حض جنمسمن معَّـة واحمخي مسنمشّمبواحم ن وامعَّـة، اإلهب حفةً إذ هلَّـ حطخي ن جم  ؛ وهلَّـ حطخي

ا مسن: وجن منمئمس هلمسحم مسن مضمس من إهب ٌإن اإلهب مبمه: ـ أيّ ّ احمخيلك احمهن حفٌ ـ ال وامعَّـّ  خكجف ، وال جم
اب خك حقهتال هن: ّمعَّـ اجل مسن جك هن: هلخنحف؟ معمبلك هنحيمسلم أٌمن اإلهب  وال ٌ ال جك

ل واحمحيمم حس هنهتجغُّـا حض معحيمبحيمش اإلهب: مضهيمهمئ،هلخنحف ؠيش ،مسنّ أن احمهن  ملمبهيخي أن هن
هن د اخلمسرجع،مضمسحمهن جع ى احم ؠيش مضمسحمحيخنحف؛ وذحم خكجف جن  .ّ وهنهيخي أن هن

مبمه ّومنُّـه أمن أمعخيمسم احمخيلك احمهن حفا ،ّّ ن جم ن وامعَّـا وال هنخي ً ومن أن ال هنخي ً
ِّـة حس حطهتجغُّـا حض جنمسمنمب،مضمئ ال مضحلط معَّـة واحمخي ّ وأن احم  ملمثن وجعَّـ حض اخلمسرج ،ّ

ِّـة ملال هنهتمظِّـ ذحم خكجف  مسهبمبّمضمئ احمخي ّ وإن وجعَّـ حض احمُّـمن وامعَّـا ملال هنهتمظِّـ ،ّإهب ً
ذ هب خلحف جنمتجغ ٍذحم أهنمنمس حض جم  .ً أهنمنمسّمبمش حض امغمسمنً

مبمه ،إذن ّحممبيط امغِّـاد جن احمخيلك احمهن ِّـةّ مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف احمخي  مض ، جنمس ال هنهي
مبمهمش احمخيمي دة حض اخلمسرج مضمئمسء خكجف احممئجهِّـّمبمشّامغِّـاد جنمئ احمهن جع مسن ال :  احمحيمسئميمشّهنمشً امغ ّإن اإلهب

د حض اخلمسرج حممبيط ملحييغ ،حض اخلمسرجّ إال جعَّـهن جع حيمبىح؛ إذ امغ  ومن جغالف احم
د،األملِّـاد جع مسن أهنمنمس جن ٍ ملمثن جم وامعَّـ،ً مض اإلهب ّ مسنّ ٌ جن األملِّـاد هنخنَّـق خكميمب أهب إهب ّ 

مسن مسن، وحمُّـا ال هنحيمسل منُّـا ملِّـد اإلهب مسن:  مض هنحيمسل،وهنخنَّـق خكميمب معحيمبحيمش اإلهب  .منُّـا إهب
مبمهأن ّمس حطمئيع خكجف إمعَّـامه: مسنّواحلمسؠ حض امغحيمسم هبجهِّـهن د حمميخيلك احمهن ّال وجع ّ َ 

د أملِّـادهّإال  جع ده وحتحيحي حض اخلمسرج،مض هئمس حطمئيع خكجف وجع ّ ومظمسهبمب ّ. 
ّاحمخيلك امغمئهنحي ّأجنمس م حمجيىس : أي،ّ مئيس ملِّـض جممسف، الم، هنمسء جنجيهئ  ملهئ جنمس ال هنهي

ِّـة ّ حصِّـدا خك جم جنمسدة،ؠَّـهل خكجف احمخي ّ ً ّ. 
د حم حض اخلمسرج:وجن أمعخيمسجن دمس ّ وإهبّ أهب ال وجع جع  وذحم ، حض احممهحيٌمن جن

د حض اخلمسرج  جع ، وامغ ، جن أمعخيمسم امغجيمسمنمب ِّـة وخكَّـجن مسق خكجف احمخي ّألن االهبهن
جنمسٌجنخنَّـاق مبمه. ً وحممبيط جنجيهئ ّوهبُّـا هنجيمفق خك احمخيلك احمهن ّ. 

هيمب مضمسحمخيلك امغمئهنحي ّووجع حط لك خك امغجيمسمنمب احمخيمي:من ّ ّ أن خكمي امغمئهنىح هن  ّمبمشّ
د خسمس حيىح حض اخلمسرج،حض احممهحيّ إال احم ال وجع لك خك امغ  . ّ وال هن
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ّاحمخيلك امغمئهنحي ،إذن د خسمسّمبمش جن امغمهمسين احمُّـمنمئ،ّ  .حض احمُّـمنّ إال  احم ال وجع
ّاحمخيلك احممهحيلك ّأجنمس ف،ّ ؠ ؠيش وامغ ع جن احم هي  . ملهئ امغ

مب ّإذا مخميهش احمخيلك: حط مبمهّ ّ امغمئهنحي خكجف احمخيلك احمهن حممئمسّّ مسن :  جممس حض هل اإلهب
ّجملك ع،ّ ف( ّ ملمثن امغ ؠ مسن امغ ٌّجملك )ومن اإلهب مبمهّ ل ،ّ جك هي ؠيش( وامغ  )احم
ٌّجملك ع ،ّ جنمئهنحيّ هي ف، ومنُّـا امغ ؠ ؠيش وامغ ع جن احم هي  واحممهحي هنالمعىس امغ

هي جمميمبمس خكحيميمب ّهن ً ّ  .ًمسّ
مسم هلمسل مبمي منُّـه األهل سان: إذا قيل: وحم  ُاإل

ّ
:  أشياءُ فهنا ثالثةً، مثال

سانُذات سانِ اإل ُ احممئجهِّـ خكمس إلّجنيس خلىغ ٌ بما هو إ ءّ  ،هيُ أو ال إلٌهي خكميمب 
ّ اُومفهوم  بما هو ّ

ّ
خي خكمئ مضخيمسف والم وهنمسء  فاتِمع عدم ،امغ إجل  ِ اال

ل خكميمب  هي سانا أو غِإ كونامغ َه إ سانً ّومن احمخيلك امغمئهنحي ٍ إ سان ّ  ِ بوصفُواإل
ياِكون ًه  هي جمميمبمس خك ّ ف هن ؠ ؠيش وامغ ع جن احم هي ًوامغ ّ  ُ األشياء:أو فقل ،ًمسّحيميمبّ

الثة وصوفُذات:  ُا رداِ ا  ً وصفُ ومفهوم،ّ رداِ ا  ً جموع،ّ وصوف ُ وا  من ا
وصف ٍوجم وامعَّـ ،وا دّ جع المظمش خلحف جن مسن ؛ حض اخلمسرجٍ جن منُّـه احم ّ ملمثن اإلهب

ؠيش احمخيمي د حض اخلمسرج حممبيط مض جع خنمبمشّ وإهبمس ّمبمشّامغ ؠيش احمحن  وجمُّـحم ،ّمض
ؠ ع جن امغ هي دا حض اخلمسرجامغ جع ؠيش حممبيط جن ، . ًف واحم مبمههبمه ّاحمخيلك احمهن ّ 
الن جممس حطحيَّـم  .ّملمب هل

فاتٌ قادرُ والعقلـ ُ العقلَ فإن الحظ.١ ِ  هذه ا هنمبيس أن :أي ـ ّ  هن
مسن مسن مضمس من إهب ىس اإلهب ىس احمخيلك مضمس من جملك،ٌهنمي ٌّ وهنمي ّ ّ جنيس خلىغ احممئجهِّـ خك ،ّ

ؠيش ىس ،احم وصوفِ ذاتَنفس ملمبمي ظرِ مع قطعّ باِ ا وصفِ ا  :أي  عن ا
ف ؠ ف مضمس من جن ؠ ىس امغ أن ب ، خكميمبّمبمشّ جنيس هلهنيس احممئجهِّـ خك خكِّـوض احمخيميٌهنمي

سان َيعت سانـ ًمثال ـ  اإل فات،ٌبما هو إ  إ أنه ٍ من غ ا
ّ  ُ أو غّ

ّ
ك ،  وذ

م ٌ عليه بأنه حيوانُعندما  ّ
ل . ناطق ان: ملمهمئَّـجنمس هبحي مسن معمب ملهئ  ، هبمسجكىحٌاإلهب

ان مسن احمخيلك من معمب ٌاإلهب مسن اخلمسرجعم أ، هبمسجكىحّ  ؟ّ اإلهب
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د حض اخلمسرج  جع د حض احمُّـمن أو امغ جع مسن امغ ال ملِّـق حض ذحم مضمك اإلهب

ان وصوفَ ذات: أيـّإنه ف . هبمسجكىحٌملخيالمهمس معمب الحظة ِ ا س ـ بما هو عند هذه ا  ّ

ءُ به طبيعةُقصدُ و الطبيّا  . احمخمء مضمس منّمبمشجنمسمنأو   بما ِ ا
وجود الطبيّوا ارج بوجود أفرادٌ  د ِه  ا حيٌوحممبيط حم وجع  ٌّ جن
مسز ؠمب،جنمئ ؠّ ومنُّـه إمعَّـى جغخن مسهبمبمشّمبمشمسحط احم ذجمِّـهبمسمنمس، واخلخن إذا وجعَّـ :  احم

معَّـة جعَّـ مضمئمههش احم ِّـة، وإذا وجعَّـ حض احمُّـمن هن جعَّـ مضمئمههش احمخي  .حض اخلمسرج هن
ن الحظ.٢ َ با وحدِوصف اَ مفهومُ العقلَ و م احمخيلك ملحييغ :أي هّ ّ هنالمعىس جنجيهئ

نِ صدقُ فرضُما ال يمتنع: َ مفهومَوهو أن يالحظ ردا عن ه  كث  ً  ّ مادةّ
ٌإن حمجيىس احمخيمسف واحمالم واحممبمسء حمجيىس: ّألهبمس هلميمئمس مئيس ملِّـض ؠَّـهل خكجف ّ جن جنمس ال هنهي  وجنجيهئ

ء ال خكجف  ن خصهي ِّـة حصِّـدا خك أن هنخي ٍاحمخي ً ً ل أو خلحف خصّ سانحمجيىس مثل  ،هي  ٍإ
هاٍ وحجرٍوحيوان الحظةَ مفهوم: أيـّ فإنه ، وغ ِ ا بما هو عند هذه ا س ـ ّ  ّ

نطّا د خسمس ّ ا ع خكمي امغمئهنىح امغجيمسمنمب احمخيميمبمش احم ال وجع ّألن جن حض ّ إال ّ
مسهبمبمش امغمئهنحيَّ ومن احم هنمهخف،احمُّـمن الت احم ن احطّمبمش خكمئهئمس مضمسمغمهحي خنمسملهئمس ّ احم هنخي

هئمس حض احمُّـمن هيمب مضمسحمخيلك امغمئهنحي،وخكِّـو ّ ومنُّـا من وجع حط الف احمخيلك ،ّ ّ مض
مبمه ُ ملمثهب ال هن،ّاحمهن جيمشُهنّ وإهبمس لك خكمئ حض خكمي امغمئهنىحّ  .لك خكمئ حض خكمي احمجيمي
نطّوا م؛  العقلّ  إالَ ال وجود ا ّ ألنه  عّ فرضُا ي  فهو من ،ُه العقلُه و

هن عا ا ِيةا صةّ ا وطنِ ا ا خارجَ ال ال  هن َ  جك خسمس:أي ا   .احممهحيّ إال  ال جن
ن الحظ.٣ جموعُ العقلَ و وصوفَ ا وصف وا  َ ذاتَ بأن ال يالحظ، من ا

وصوف رداَ وحدِا ًه  مبمه ّ ّجممس من احلمسل حض احمخيلك احمهن وصوف ،ّ  ِ بوصفٌبل بما هو 
ية سانُ كما يالحظ،ّا  بما هو َ اإل

ّ
كثُ صدقُ ال يمتنع  :ّ فإنه ـ أي،ه  ا

وصوف وصوفَا س ٌ بما هو  ّ با ـ  ع جن احمخنجيمش  ّ العقّاّ هي ومن امغ
ف  ؠ َنه ال وجودألوامغ مسن :أي ِهصافّ الت؛ِ  العقلّ  إالّ   عقٍبوصف اإلهب

مسين أن احمخيلك وؠيش،ّومن وؠيش احمخيلك ٌ وهلَّـ حطحيَّـم حض األجنِّـ احم ّ ّ د حم ٌّخكحيلك ّ  ال وجع



مسب امغمئهنىح................................................................................  ٣٤٤ ح جم  ١ج ـ  

 

نّ ملمثذا احط،حض اخلمسرج مب أن هنخي ، هن ف مض ؠ خنيش ـ خنيش امغ ٌمضمس من جن  ـ  مضّ
دا حض اخلمسرج جع وجودّفإن  ؛ًجن ونٍ  ارج البد أن ي َ  ا   ً.اّحقيقيًا ّ جزئيّ

مسخصمش حف جن مه ىح،وحض منُّـا احم ّ أن احمخيلك واجلىطئ:ّ ألهبمس ذجمِّـهبمس حض جنمس حق ّ هيهئمس ّ  جنحي
م م إجنمس جملكإ : أي،امغجيهئ ٌّن امغجيهئ ّ ّ هس احمجيِّـض،ّجعىطئّ وإجنمس ّ احمخيالم حض :  ومع

د اخلمسرجع جع ل،ّامغ د:  ملخيمسن خكميمب أن هنحي جع ٍجم جن ن ّ ّ حض اخلمسرج المضَّـ أن هنخي
خنمب خنمسّمق حن ًمس أو جن ًّ. 

شبه ُو الثةِ هذه االعتباراتّ سطح: ها بما إذا قيلِ ألجل توضيحَ ا  ، فوقُا
سطحَذات َفإذا الحظت شتمل بماِ ا وٍ وخشب عليه من آجرُ  ت ِ و هما وق

ظر كَا لتفتَ غ،  ذ تٍ  يه،ّ إ أنه فوق أو  ّ با الطبيٌ فهو ش ّملمثن  ؛ّ
هنمي مضمس من حقهنمي نٌاحم ٌ جنخي ّ وإحقهيمئهش جنيس هلهنيس احممئجهِّـ خك أهب ٍ وجغحنهسٍّ جن آجعِّـّ

ق أو حتهش  .مل
ءَ وحدِالفوق َ مفهومَذا الحظتو ردا عن  ٍه  ً يه،ٌو فوق هّ ّ با ٌ فهو ش

نط ّوحممبيط من احمخيلك امغمئهنحي ّا د،ّ جع ق جن ٌ ألن احمجي ّ ملمثهب خكمئَّـجنمس ، حض اخلمسرجّ
ل  قحطحي حييش مل حيحيمس حض اخلمسرج: ملهيمهمئمسه،احم ق جن ً أهب هبجهِّـت إجل احمجي ّ  وهلَّـ ،ّ

ّ أن احمخيلك امغمئهنحي:ّحطحيَّـم ّ د حم حض اخلمسرجّ  . ال وجع
ذا الحظت سطحَ ذاتَو يه،ٌوقّ أنه فِ بوصفِ ا ّ با العقٌ فهو ش ّألن احمخيلك  ّ ّ

د حم حض اخلمسرج أهنمنمسّاحممهحيلك  .ً ال وجع
يع:واعلم َ أن  ياتّ ِ ا

مسةّ ز،هاَ وأقسامِ ا ّألن احمخيالم ـ  ً أيضا بل ا
هيهئمس وامعَّـ،ّ مض حض اجلىطئ،ّحممبيط حض احمخيلك ملحييغ ٌ وحطحيَّـم أن جنحي مّّ  تصح  ـ ومن امغجيهئ

الثةُفيها هذه االعتبارات   ومنط طبيٌنوع: ّ  قياس ما تقدمُ فيقال،ُ ا
س،وعق  ٌّجعىطئ: ّوجمُّـا هنحيمسل حض اجلىطئ إ آخرها.. . وعق ومنط طبيٌ وج

مبمه  .ّ وخكحيلكٌّ وجنمئهنحيٌّجك
وع سانُ مثل: الطبيُفا سان بما هو إ د حض اخلمسرج أملِّـاد  ٌ إ جع ّألن امغ
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مسن مبمهاحم ّأجنمس و،اإلهب ع احمهن دّمئ جع ل، حض احمُّـمنٌ ملهي ع:  وحمُّـا هبحي ع هب ٌإن احممئ ّ 

مبمهمبٌّجنمئهنحي  .ًمسّ أو خكحيميمبًمسّ وحممبيط جك
وع نطُوا قيقة ُ هو مفهوم: ا ةِتمام ا ش زئيات بِ ا ِ ا ة ّ تك ِا ّ 

الت : وجن منمئمس هلميمئمس .بالعدد  جواب ما هو مش جن امغمهحي ّمثمبيس احمخيميمبمست اخلهي
د خسمس ومن،ّمبمشامغمئهنحي ميمب احمُّـمنمئّ إال  ال وجع  .ّحض خكمسحس احم

وع سانُ هو مفهوم: العقُوا قيقةُ بما هو تمامِ اإل ةِ ا ش زئيات بِ ا ِ ا ّ 
ة تك ِا ل ... بالعددّ مك هبحي ع:مل مسن هب د،ٌ اإلهب جع ع جن  م حض اخلمسرج أٌ ملهئ احممئ
د جع ؟ ٌجن دّال مق  حض احمُّـمن جع ٌأهب جن حيمبمبَّـ . حض احمُّـمنّ ع أو مضمسحمخيلك،  مل مسن مضمسحممئ ّاإلهب

د حم حض اخلمسرجّأهب هنمهمئ   .ال وجع
ياتُوهكذا يقال ِ  با ا

ز،ّ  ً. أيضاّ و ا
ؠ   

لك ّن احمخيلك هنمئحي إجل احمُّـاجحأ: وجغالؠمش احم ّ  هنمئحي إجل ّ، واحمُّـاجحّ واحممهِّـيضّ
ع عٍ وملخنٍهب مسحض وجعمئيط، واحممئ ّ إجنمس معحيمبحي وإجنمس إ ّ ٌّ ّ وإجنمس ٌحقمسملّ إجنمس ّمسحض، واإلّ

حقيغ ٌجن ٍ وإجنمس خكمسلّ ع، وّ مسم احممئ  ٍ ومضمهمبَّـٍاحمجيخن ملمبمئحي إجل هلِّـهنهسّأجنمس ، ومنُّـه من أهل
م ٍوجنحي حقيغٍ وحقمسملٍ ومضمهمبَّـٍاجلمئيط ملمبمئحي إجل هلِّـهنهسّأجنمس و. ّ وجنحيّ ٍ وجن ٍ وخكمسل، ّ

مسم احمُّـاجح ّومنُّـه جمميهئمس أهل مسم احمّأجنمس ، وّ ٌجغمسؠمشّ إجنمس ملهئّمهِّـيض أهل ٌّ وإجنمس خكِّـيض ّ ّخكمسم، ّ
مب ٌمضمكّ إجنمس واحمالزم. الزمّ وإجنمس ٌجنجيمسرقّ إجنمس :آجغِّـ ومن ٌوحم حطحي مكّ وإجنمس ّ  ّجنجيمسرق، واحم

ٌمضمكّإجنمس  ٌمضمكّ وإجنمس ّ مضمسمغمهمئ األجغيعّ ، وامغجيمسرقّ . زائّ وإجنمس ٌدائّ إجنمس ّ مضمسمغمهمئ األخك
 .مضهنمبئّ وإجنمس هنيس احمىطوالّ إجنمس واحمىطائ

مسجن إجل هيمبيس أهل مبمه: ّوجمُّـحم هنمئحي احمخيلك مض ّاحمخيلك احمهن  .ّ واحممهحيلكّحي وامغمئهنّ
هيَّـ اهللا احمخيالم حض جنحيَّـجنمست خكمي امغمئهنىح، وهنميمب ّ إجل منمئمس حط مسمظ ومن ّأولّ مض  أمض
لك امغمهِّـف مسحملك ِّمض مسب احم مئمسوحم حض احم  .إن مقمسء اهللا حطمهمسجل) اآلجح(، ومن جنمس حقمئ
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  ءت

يذ الطعم مغذ: إذا قيل) ١( مر  سكرا سانات ومن أقسام مأّ من ا  ،ول اإل
ولبل أ سم، جامدٌ وهو جسم، مطلق ا وهر، فيدخل  مطلق ا طلوب، بل ا   فا

يات متصاعداّأن ترت ًب سلسلة األجناس  هذه ا ً وسلسلة األنواع متنازال، ،ّ

ا مي ب ا ك أقسام األنواع اإل. ّ والعرّبعد ا  من هذه ةّضافيواذكر بعد ذ
يات وأقسام ال   .ات منهاّعرضيّا

ذا قيل) ٢( مر جسم: و سكرٌ مايعٌا رمٌ   ٌ ٌ  سالبّ لعقل ً صحة   ّ با

ٌمهدم لقوىّ ا،  طلوب أن تم ا ّ فا يات واستخراج ّعر  من الّ ّ هذه ا

يات متصاعدة ًسلسلة ا   . أو متنازلةّ
ذا قيل) ٣( ديد جسم: و عادن ال تتمدٌ صلبٌا صنع ُرق وال تبالطد ّ من ا

اء يات متصاعدة،منها اآلالت وتصدأ با ف سلسلة ا طلوب تأ ً فا  ً أو متنازلةّ
سلسلة س من ا   .مع حذف ما ل

ذا قس) ٤( رفوعّو رورٍ ومنصوبٍمنا االسم إ   فهذا من باب تقسيم ، و
س ك مع بيان ا وع إ أصنافه؟ اذكر ذ س إ أنواعه؟ أو تقسيم ا  .ببا
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إؠ  
هن:١ج اب جن جغالل امغ مسحممبمكّ هنهيخي خكِّـض اجل  :هنمك احم

هن مبمسن احمُّـاحطمبّوليغ األّامغ مبّ حم  :مستّمست واحممهِّـ
 ّاحمخيلك                                     

 
 احمُّـاجح 

منِّـ  اجل
 اجل امغهنميىح
 اجل اجلمسجنَّـ

خيِّـي  اجل احم
هيِّـ  احم

 احممهِّـيض
 حمُّـهنُّـ احمهنمه

 جنٰهُّـي
مسن ل اإلهب  جنمتجم

لجنهنميىح امغمت  جم
 

 
 

 ّ خكِّـض خكمسم

اع واألجعمئمسس ميمش األهب مبمسن حقمي مسين حم هنيغ احم  :امغ
 
 

ميمش األجعمئمسس      حقمي

منِّـ  اجل
 اجل امغهنميىح
 اجل اجلمسجنَّـ

خيِّـي  اجل احم
هيِّـ  احم

َّـأ جن اجلمئيط احمحيِّـهنهس، أي ميمش األجعمئمسس حط  اجلمئيط احمُّـي ال جعمئيط مضمهَّـه :حقمي
خي خنمهَّـ إجل اجل احم مسم اجلمسجنَّـة جنمئهئمسّحم خيِّّـي، وذحم ألن األجع ِّـي وجنمئهئمس خلحف ّ احم

خي مسئ حض  َِّّـي، مظ حطخنمهَّـ إجلّاحم اجل اجلمسجنَّـ احمُّـي هنحيمسمضمي اجل احمٰهحف جعمسجنَّـ جممسحم
ميمش دمنمس إجل ٍحقمي ميمش ؠمه مي اؠ احم َّـؤمنمس امغمسء، جممس حطحيَّـم، مظ حط ن جن َّ أجغِّـى هلَّـ هنخي

منِّـ احمُّـي من ّاجل امغهنميىح األخك َّ جن اجلمسجنَّـ وخلحفه وجن احممئمسجن وخلحفه، مظ إجل اجل
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هلّ، وذحم ألهبّ األخك جنّاألخك   جعمئيط األجعمئمسس، أو اجلمئيط احممهمسخض احمُّـي ال جعمئيط مل

ن أخكّمع  مسمل واجلمئيط احممهمسخض ومن اجل اجلمسجنَّـ .  جنمئّهنخي وجنمس مضمك اجلمئيط احم
حق مس جن ن جعمئ ّاجل امغهنميىح هنخي  .ًهنمسً

اع اإل ّأجنمسو ميمش األهب َّـأ جن اجل امغهنميىح، وذحم ألنمشّمسملمبحقمي ع ّ مل  احممئ
ٍّ مضمسحمحيمبمسس إجل جملكّلك من احمخيّمسحضاإل خكمس ّ منِّـ هب ن اجل مسخض ال هنخي ً أوحقيس جنمئ دائِّـة، ومضمسحم

مسملمب ّمس؛ إذ ال جملكّإ ،ّ وأخكً أوحقيس جنمئ دائِّـةً مس خكمسحممبمسّ وإال  جنمئ هب جعمئ ًملهئ جغمييش جم ً. 
ع ٌمظ هنميمب اجل اجلمسجنَّـ ملهئ هب مسحض َّ خيّإ ِّـي، وجمُّـحم ّ، وجمُّـحم اجل احم

ع هيِّـ ملهئ هب مسحض ٌاحم مش إجل اجلٌّإ خي مضمسحممئ عّ احم  ، ومنّمعحيمبحي ٌِّـي، وجمُّـحم من هب
مسمل ع احم ع مضمهَّـه،احممئ  . واحمُّـي ال هب

ع هل هب ع احممهمسخض احمُّـي من اجل امغهنميىح واحمُّـي حممبيط مل مسحض ٌوجنمس مضمك احممئ  وجنمس ٌّإ
اع مسمل أهب ع احم مسملمب ٌمضمك احممئ حقٌمشّإ خيٌهنمشّ جن  .ِّـيّ جممسجل اجلمسجنَّـ واجل احم

هتال مضمئجييط احمهنِّـ:٢ج هنحيمش احم أجعمبهس هبمس خك  هنهيخي اإلجعمسمضمش خك منُّـا احم
مسمضىح األ هتال احم  :ّولاحم

 ّاحمخيلك
 

 احمُّـاجح
منِّـ  جع

 جع
خيِّـ  جنمسهنيس جن

 اخلهيِّـ

 ـاحممهِّـ
خكمس  ًخصِّـم 
 حقمسحمهس حمميمهحي

مشّجن   مضمسحمخن
ىّجنهئَّـ  م حمميحي

ميمش األجعمئمسس اإل ّأجنمس نمشّمسملمبحقمي  ومن جنمس ،مستّحض دائِّـة احمُّـاحطمبّ إال  ملال حطخي
هنمبهنهيخي حط مسخضّ جن جغالل امغ  :يغ احم
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منِّـا         جل
 اجل امغهنميىح       
 اجل امغمسهنيس       
خيِّـ         امغمسهنيس امغ
 اخلهيِّـ       

َّـأ جن اجلمئيط احمحيِّـهنهس احمُّـي من امغمسهنيس  ّأجنمس خنمسخكَّـة مل ميمش األجعمئمسس امغ حقمي
خيِّـ مظ أخكجف إجل امغمسهنيس جنهنميحيمس مظ أخكجف إجل اجل امغهنميىح مظ إجل اجلمئيط احمُّـي  َّامغ َّ ًَّ

هل جعمئيط ميٌحممبيط مل مي منِّـ، وجنمس مضمك اجلمئيط احمحيِّـهنهس واجلمئيط  حض منُّـه احم مش ومن اجل
هل جعمئيط جعمئيط األجعمئمسس احمُّـي حممبيط مل حقٌاحممهمسخض احمُّـي من مس جن ن جعمئ ّ هنخي  .ًهنمسً

 .اجل امغهنميىح. ١
 .اجل امغمسهنيس. ٢
اع اإل ّأجنمسو ميمش األهب ع احممهمسخض مشّمسملمبحقمي َّـأ جن اجل امغهنميىح احمُّـي هنمهَّـ احممئ ّ مل

ع حت ومن ا ع احمُّـي ال هب هئ إجل احممئ ع وحطمئ ميمش، وجنمس مضمك احممئ مي خلهيِّـ حض منُّـه احم
اع ع األهب  :احممهمسخض وهب

 .اجل امغمسهنيس. ١
خيِّـ. ٢  .امغمسهنيس امغ

خكمسن ّ إال جنمس مهمس مسملمبهب حقّإ  .هنمسنّمسن جن
مب ّأجنمس رة ملهئ جن احممهِّـض احممهمسمّاحممهِّـ خكمس ال ّمست امغُّـجم ً، وذحم ألن احلِّـجنمش  ّ

ب اخلهيِّـ ملحييغ مهَّـ،حتهي خكجف   ٌحي ملهئ أجنِّـاه إجل خلحفه وجمُّـحم حقميهس احممهّ مض حط
مبُّـ واحمجيحي هيِّـ ـ جممس هنحيمسل ـ مسعّإلَّـمظ احممئ مس مض  .ٍومهمس حممب

ىّوجمُّـحم اإلرضار مضمسحمخن  .مش، ومنَّـم احمحي
هتالّ مضمس أن:٣ج هتال من احم مهميّ وإهبمس  احم الف حض امغ اب من ،ىحّاالجغ  ملمسجل
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مهمي الف امغ اب جنيس اجغ  .ىحّاجل

  ّ  احمخيلك                                                    

 
 
 

ميمش  حقمي
 األجعمئمسس
خنمسخكَّـة  امغ

 احمُّـاجح
 اجل امغهنميىح

 خنميهساجل احم
 امغمهَّـن
 احلَّـهنَّـ

 

 
ميمش  حقمي
اع  األهب

مسملمبمش  اإل
مئمسزحممش   امغ

 ـاحممهِّـ
هيَّـد مضمسحمهنِّـق  .ّخكِّـض خكمسم: ـ احم

 .ّخكِّـض خكمسم: ـ حطخنمئيس جنمئ اآلالت
ن جغمسؠمش : ـ حطخنَّـأ مضمسمغمسء ّرمضمس هنخي

ل إجل أمن  جم احلَّـهنَّـ، وأجنِّـه جن
ّخكمسم إن ّاخلخفة، وإال ملهئ خكِّـض 
 .جممسن خلحف احلَّـهنَّـ هنخنَّـأ مضمسمغمسء

هئ هئمسمنمس احم َّـئهئمس وجنمئ ميمش األجعمئمسس هنحنحف إجل جن اع ،حقمي ميمش األهب  وجمُّـحم حقمي
 .مشّمسملمباإل

ع إجل األؠمئمسف؛ :٤ج هيمش احممئ رة جن هل مسم امغُّـجم هيمش االحق إجل األهل  هل
مسن من محمسم معحيمبحيمش ّوذحم ألن مسم جممس أن اإلهب ّ امغحي ومن االحق محمسم معحيمبحيمش األهل

مبمسز مضمتجنِّـ خلحف،مسم، واخلهنمبهسّواحمِّـحق حنمسخكِّـ واحمخيمسحطهس،احم ٍ وإهبمس االجن مش ّمن اخلمسؠ ٍّ ذاجحّ
هيمشّاألجغيع ، وهل مسجنهئمس جمهئُّـه  ٌ احم من احمحنمسخكِّـ مضمسحمجيمه واحمخيمسحطهس مضمسحمجيمه ن أهل حطخي

ّأؠمئمسملمس جممس حطحيَّـ  .مً
ع،وجنمس هب ملمب جمُّـحم هي اخلمسؠ، ملمسالحق هب  . ملخيمسهبهش األؠمئمسف،مشّ هل





  

  

  

  

  

  

  

لال ال  
  مك ً القوٌَ اف

 :نالفصّمقيمى ووفوأل 
 ّيف مطلى مو وأي ويآل ومل: مىّقيامل

 إلعييآل ال: ّولالفصآل األ
القألمى: الالفصآل الإلو

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُقهَا :ٍُ   ى ٌين ٌِل هم ه ٌأ
متهوي 
مياحآل حتصوآل املعيفى

 





 
 

  
مسمضحيمش مسث احم ّن امغمئهنىح هنمئحي إجل مضمسمضمك أحقمسحقمبأ: ذجمِّـهبمس حض األمض مسب : مكّ احم

مسينّولاأل مسب احم ِّ امغمهِّـف، واحم مسمع: ُ ّمش، ومضمبمئّلك احلجن حكمبجيمش ّ م مض ِّمس أن امغمهِّـف هنحي ّ
الت  هئ رهنمشاحمخيحنيش خك امغ خن ّاحم جنمست ّ رهنمش جن جغالل امغمهمي خن ّاحم ، ومضمسب ّ

جنمست ّاحل خنَّـهنحيمبمش جن جغالل امغمهمي الت احم هئ حكمبجيمش احمخيحنيش خك امغ م مض مش هنحي
خنَّـهنحيمبمش مسب األذحم حض ّوخكخفهبمس خك . احم احمجيخيِّـ : مش، وهلميمئمسّمش احمجيخيِّـهنّ مضمسحممههيميمبّولاحم

مسرة ل، ومضمبمئ ٌخك هئ م إجل امغ م، وجن امغمهمي ل إجل امغمهمي هئ حيمسل جن امغ ّخك االهب  ًمس أهنمنمسّ
جيخيحف احم هنهيِّـ هبمس احممهحي  .ّجنِّـامع احم

ئ ءؠ   
هئمش ل خلحف حجخيأ:  جنجيمسدمنمسٌوحض امغحيمسم مق هئ ٍن احمخيحنيش خك امغ ّ أؠال، ألهب المضَّـّ ّ ً 

ل حجخيمنجن أن هبمهِّـف  هئ مهِّـهنيش أو احمخيحنيش خك امغ مئمس  مل؟ الم أٌ احم مثن أمظ
ؠ إحممبٍ معمبمئئُّـ ،إجنخيمسهب لك خك احمهنِّـهنىح امغ مشن وإ.هب مئمس حض رحط مسحممش ٍ حقمسمضحيمشٍ أمظ  احق

مئ أحقمسحقمس  مهِّـهنيش، ألهب هن لك احم ل حض مض ل، ملال جنمهمئ حمميَّـجغ هئ ًاحمخيحنيش خك امغ ّ
ل  هئ ريخكجف ملِّـض إجنخيمسن احمخيحنيش خك امغ خن ّاحم مسحم ّ ، وخكجف ملِّـض احق

لك امغ ل احمحنمسرح أو مض لك خك احمحي مب احم مسل ذحم ملال هن ِّمهِّـف، وإذا احق
ل هئ  !هنهيخي احمخيحنيش خك امغ

شبهة شأ ا   م
ال جنهنميحيمس جن جم ل إن جممسن حصهئ هئ هئمش جن أن امغ ّهبحنمتت منُّـه احمحن ًً ْ  اجلهئمست، ّ

ؠ هتال خكمئ حمخي هب ره حض احمُّـمن أؠال، ملال هنهيخي احم ّملال هنهيخي حطخن  إجل ًّ
م  رياحمخيحنيش خكمئ جن جغالل امغمهمي خن ّاحم جنمس جنهنميحي.ّ ً وإن جممسن جنمهمي را ،ًمسْ خن ً جممسن جن ّ
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جنمس ن جنمهمي ال مض هنخي ن حصهئ ًحض احمُّـمن وال هنخي ا.ً ن ّالمضَّـ:  وجن منمئمس هلمسحم  أن هنخي
ر مضَّـجخمب خن ّاحم ن هبجهِّـهنّ ّمس وال هنخي  .ًمسً

ِّـ احمِّـازيومنُّـه هئمش ذجمِّـمنمس احمجي رات، احمحن خن لك احم ّ وهلَّـ جنِّـ احمخيالم خكمئهئمس حض مض ّ 
خنّاحممئجهِّـهن َّـجخمبّمش واحم  ....مش ملِّـاجعيسّرات احم

واب   ا
اب  هي اجل ّمنمئمس ألهبمس ملخنوهب لّميمئمسه حض خصميّ ل  :، ملمئحي ل  ّإنّإهبمس ال هبحي هئ امغ

ري خن ّاحم لّ م،ً جنهنميحيمس جن مثمبيس اجلهئمستٌ حصهئ ً جنهنميحيمس جن مثمبيس اجلهئمست ٌ وال جنمهمي
ل ٌأهنمنمس، مض من حصهئ مٍ جن جعهئمشً الٍ جن جعهئمشٌ وجنمهمي ّ حم خكميهيمئمس أن حمجيىس :ً أجغِّـى، ملهي

ع لّ حمخيمئمس ال هبمهمي امغمهمئ امغً مغمهمئٌاحمٰهمنمئجيِّـ جن ، ملميمبيط من حصهئ  ٌع حم
ل،ًجنهنميحيمس الّ هبٌ مض حصهئ  وحس هبمهمي معَّـود ذحم ٍ حم خكميهيمئمس جنمهمئ حمجيىس:ً، وجن

مسن من جنمهمئمسه جم ، جمميجيىس اإلهب مبلك جن جممسن ،مك ملحييغ هنهيخم خكجف امظمئَ جنّامغمهمئ  مض
اهبمس هبمسجكحيمس ـ هنهيخم خكجف أرمضيس ًوإن جممسن معمب هيـ  ً مسهبمس، أو أهب هنحنهي معّال هن ّ إهب ّ  جن ً

مّ ملمسحمحن؟مكمظمئ خكجف اِحس هنهيىع مسن جنيس أن جنمهمئمسه جنمهمي . ّ منمئمس حض معَّـود جنمهمئ اإلهب
حمّوجن منمئمس هنحييس احمحن مي األملِّـاد وخكَّـم مقهي ل جنمهمئ ذحم احمميجيىس حم  . حض مقهي

هيخي مهِّـهنيش هب لك احم احقهنمش مض ٍّ جن جنمهِّـملمش أي جن األملِّـاد هنحنهيميهئمس امغمهمئ ّومض
 .ٍّوأي جنمئهئمس ال هنحنهيميهئمس

مسرة أجغِّـى ؠ: مضمه مهّهب مهِّـهنيش إجل جنمهِّـملمش احم ِّـهنيش اجلمسجنيس حمألملِّـاد امغمسهبيس  مضمسحم
هئمشّخك األخلمبمسر، وامغَّـ مسل حطمي احمحن ل : خك حض هل هئ ّأهبمئمس ال هبِّـهنَّـ احمخيحنيش خك امغ

م امغهنميىح ألهب ال جعهئ ،ّامغهنميىح ألهب ال هنمتجح إجل احمُّـمن ّ وال هبِّـهنَّـ احمخيحنيش خك امغمهمي
، وإهبمس هبِّـهنَّـ  ؠأن ّملمب مهِّـهنيش إجل جنمهِّـملمشّهب لٍ أجنِّـ مضمسحم مٍ جن جعهئمشٍ حصهئ  جن ٍ وجنمهمي

جنمس جن جعهئمش؛ أجغِّـىٍجعهئمش ال وجنمهمي ن احمخمء حصهئ ٍ إذ ال هنمهحي أن هنخي ً  وامعَّـة، جممس ً
  

.٧٣ص) ١(



ِّامغمهِّـف ىح ُ هيمش مض وحطمي  ٣٥٩ ..................................................................احمحي
مسن، ملمثهبمس هبمهمي أهب هنخنَّـق خكجف زهنَّـحضذجمِّـهبمس  مسل اإلهب ٍ جن ّ  وحمخي خكجف ،ٍو ومضخيِّـٍ وخكهيِّـّ

مبمش احمخنَّـق أهب هنخنَّـق خكجف جن َملِّـض أهبمس ال هبمهمي جن معمب ّ مك ملحييغ أو  هنهيخم خكجف امظمئّ
مسن ّومنمئمس المضَّـ.  هنهيخم خكجف أرمضيسَهنخنَّـق خكجف جن  جن جنمهِّـملمش معَّـود جنمهمئ اإلهب

 .ّ وجنمسهبمهمبّواحمخيحنيش خك جعمسجنمهمب
ل  هئ ريوخكجف منُّـا ملمسحمخيحنيش خك امغ خن ّاحم مبال، مض من أجنِّـّ ٌ حممبيط جن  . حجخيً

 ؠ ؠ ءإؠ ؠ  ء  
مسخضّ جن امغهنمسحمهس المضَّـٌ حض امغحيمسم مثميمشّمظ هئمس خكجف احممئ احم مب  : جن حط

مت مئّإن األحقئميمش احم هب متلًخكمش، إذ حطمسرةّل هبمس خك األمقمبمسء جن مسن : حط  جنمس من اإلهب
متل ال؟ وأجغِّـى حط مش:ًجن د؟ ومظمسحم جع مسن جن دهً من اإلهب متل خك خكميمش وجع  ً ورامضمهمش؟ّ حط

متل حم أو وزهب:حط مش؟ جم جك متلً وجغمسجن دمّ خك جممبجي وأهب أمضمبىغ أ: حط  ً وحقمسدحقمش؟ أحق
متل دمن  أهن :حط جع مسءم حض األرض أ؛جن متلً وحقمسمضمهمش؟ حض احم   جعَّـ وحض ُ جن و: حط

حفة...  زجنمسن؟ّأي مس ّ جمميٍّاحم هلَّـ ال حطحييش خكمئَّـ معَّـ ـ إجل خلحف ذحم جن األحقئميمش احمخي
م ّحطحيَّـ التوـ  جنهش احممهمي د حصهئ ئ خك وجع حفةٍاحم حطمئ ؠٍ جم هئمس  إجلّ هنِّـاد احم   .جنمهِّـمل

مي أهب هلَّـ هن ا ُوجن احم هتالّ جي مض ل، وهلَّـ ٍ وامعَّـٍخي هئ مهِّـف خكجف احمخمء امغ ّ حممي
ِّـ جن متل خكمئ مضمتجم ءّ وجممي. حقهتالهن ِّـت األحقئميمش خك  ِّـ ، مس جم هب أجم جمحنجيهش خك جم

حممب مسئًمشّحصهئ ال. حمَّـى احم هتالُ هلَّـ هن:ً ملهي مسن مض  أو حقهتاحممك أو ٍمتل خك معحيمبحيمش اإلهب
جي مضُّـحم امغحيَّـارُخكحلة، وهن مبخن؛خي مسن هنهيخي حطحن ده ؛ وذحمّ ألن اإلهب جع  حم

ع مض أن األحقئميمش خك امغالئخيمش حطّوحتحي ّحي جغمسرجعمس، وحمخي جن امغحيهن ِّـً ن أجم  ؛خي
هن هتول، وحممهمي ألجع ذحم هلمبَّ خلحف جنحنحمخي مسئ وامغ مس ّجممي: ّخنمك أجنمسم احم

مسن خكميمس ازداد جعهئال،  ًازداد اإلهب ءّ جمميّألهبً  جعهئ مض جن ، جن جعهئمشٌمس اهبخيحنيش حم 
ِّـت األحقئميمشّملخيمي . خكَّـهنَّـةٍجعهئمست حممشّ جمحنيش ذحم خك حطمهَّـ،مس جم هئ   .د اجلهئمست امغ

متلّمضمهَّـ منُّـه امغحيَّـ خيجي اإلجعمسمضمش خك مثمبيس منُّـه األحقئميمش؟من خكمي : جنمش، هب  ّامغمئهنىح هن
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اب مسل جنمسدإن: اجل مسن حض امغ مبمهمب،ًة ملحييغّ جممسن اإلهب م احمهن َّـن ّ ملمسحممهمي هنمش مض مش امغِّـحط
هتال مسن من احم جضمبهس خك احم مس جن جنمسد.اإلهب ّ وإن جممسن جنِّـجم ً  ملمهمي ، وجن روحٍةّ

جيمش من احمُّـي جيمبهس خك  مسمضهش احمجيمي مسن احم ٰهمبحفاحماإلهب  .ٰهحف هلمسمض حممي
مب مسث احممهميهيمبًمشوهب َّـ اخلمييغ حض األمض ّمش، معمبلك خكَّـ مضمهمنهئ أن خكمي ّ حمُّـحم هب ّ

جياحممئجييط احممئجييط احلَّـهنلك هنٰهمئ خك خكمي  مسث احم ّ ادحم، وحمُّـّاحمجيمي ا أن األمض ّخك
جيِّـ ِّـهنّع جنمئهئمس خكحلات احمجيِّـوع احممهميهيمبَّهنهنِّـمعهئمس خكمي احممئجييط هن  ّمش، جممهمي احممئجييط احم

جي جيمش ذحم هنٰهمئ ّ وجم،إجل خلحف ذحم.. .ّوخكمي احممئجييط احمجيمي  .خك احمجيمي
مش جعهئمشُ جنمس هنّوحمخي م احلَّـهن مئمسوحم ، جن اجلهئمستٌلك ملمب حض جن منُّـه احممهمي  وجنمس حط

جيمش جعهئمش امض  ٍحقهتالّملِّـب  أجغِّـى، ٌاحمجيمي اب حض جضَّـ جع ن اجل جيمش، وهلَّـ هنخي حض خكمي احمجيمي
مب ن حض خكمي احمجيمبىطهنمسء أو احمخيمبهيمبمسء أو احمِّـهنمس مبمهمبّخكمي احممئجييط وهلَّـ هنخي  ،مستّمست أو احمهن

ر امغمسد:أي خيجي...هنمشّ  األجن م حط  جيمبهس ّ اإلجعمسمضمش خك األحقئميمش، ملمهمسّ وإذا جممسهبهش حطمي احممهمي
 خكمي امغمئهنىح؟ أو جنمس من وحكمبجيمش خكمي امغمئهنىح؟
ّإن خكمي امغمئهنىح هنمهمي جممبجيمبمش اإلجعمسمضمش َ ملمي حقئميهش.ّ مسن:ُ  أن ّ المضَّـ؟ جنمس من اإلهب

هيخي مهِّـهنيش جم حط وط احم مشّحطمهِّـف  مب ّ جنمس هنمهمئ أهب إن حس ؛ جن اإلجعمسمضمش احمخن
ن جعمسجنمهمس حمألملِّـاد وال جنمسهبمهمس  احمحلوط ال ِحطِّـاع مس، مضمتن ال هنخي مب امض ؠ ن جع ًهنخي ً ً

مهِّـهنيش، جيهس ذحم . خك األخلمبمسر وط احم خكجف ًأهنمنمس وجممس جيهس خكميمب جنِّـاخكمسة 
مب ف وخكمسحس احمجيمبىطهنمسء واحمخيمبهيمبمسء واحمِّـهنمس   ....مست واخسمئَّـحقمشّاحمجيمبمي

مسن،نإذ ٍ ال هنهيخي ألي إهب ٍ أن هنميمك أي خكميّ م وجيمبهس خك ّ  ٍحقهتالّأي  جن احممهمي
مهمي ل ّوإال.  مضُّـحم احممهمي جنمس حس هنحيِّـأ وهنمهِّـف خكمي امغمئهنىحٍىحّجن أن  ملهي خلحف امغمهحي

حف جن األحقئميمش وهنِّـهنَّـ اإلجعمسمضمش خك  اجعهئ احمخي ال وحط جيمش جن مئمسول امغِّـء خكمي احمجيمي ًهن ُ
اب امغمئمسحقهس حمٍ حقهتالّجم  جن دون أن هنمهِّـف خكمي امغمئهنىح وهنمهِّـف جممبيش ، مضمسجل

رة هتال مضخن مشٍجيمبهس خك احم مب  . ؠ
ع ّملالمضَّـ ل إجل أي جن احمِّـجع مش اإلجعمسمضمش ّ مغمهِّـملمش جممبجيمب، خكميّإجل خكمي امغمئهنىح هل احمَّـجغ
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زهت حقيش غخلسهئغنص همشمنن مش همفميهنهت مصحهث غمظخنهنميغخلخنٰهجيمي  حقٰهىش حص يهن همش غخلبهبغ غألصى

نص هعهيو حقٰهىشيغمظحيجنيغص همش ي رميمت حقيش غألجفئٰههت غمظجنهنهمضهت حص عه هت يىش حلميهنمييمخ هشخنٰهي جميش غخلخنٰه
 هقغظ جضسجيميتىح يمملك غخليص هجميش مشحيهب هشت جمىع جمهنغحقهبغ غخلخكهل غمظخنتجغغهت غخلخمحميحهتخضهبمصغإل

ن حتميخنهب جمهب خفبميخنميصهمصخهبقن غخلخنٰه صهب حقٰه ي جمىع جلجنىع غخلحيحنهن حقيش حل  هغص عه جمهنجضبجنهتي مصهبمظهبقه جمهنجضبجنهتههته
ن حص عهظمصمخ هقغظ غخلجنبميخنهت  جميش يهنمصخنمل غيهيتخيهبظ جميش غخلبهبغ غألي عي و حقٰهىشي عق ي هشخنجهيس غخلملحط

غغححيهبص هجميش غخلبهبغ غخلثهبذ غخلمنه رميمت حقيش يغمظحيجنيغ حلمخ ه  .قخلمييس غجل
ن عحك عه: احلإصته مصخنمل غخلهنهنغل جميش ققغجفهت حقٰهىش ي عي و حقٰهىشيي هشجيمهيش غخلملحط

ي عحلثهن غمشتمخجمهب جمحيي غخلمنهنمتىغمظحيجنيغص هجخمنغ هيجمل غخلخنهبمح   عمظححيهب عحك قخلىسص هجلملخنٰهىش غمظحيجنيغمصهب ه
ين غخلمنهنغ عهيع: هجلٰهحيهب ههبمصجههبجف ن هجضجهملي ق حص غخلخنٰه يمخ جضجن ن حص هيحنهنهشهت غمظخنهنمكهت يخلتهنهبجتىش عحك ي

قمشهبص وقغيٰهىش غمظحيجنيغ هققغجفتىح هعرهبق جمملغقك جمتخنمليعرميهت حق ي جضتحيهبهن عمصحهبحضىح هجضجن
ييس عن غمظحيجنيغ غخلمنه عجفي مضميهث جمهب قخلحيهب هيتخميصهيحيش غمظسٰهجيجكهحطالمكهب خلحيهب  سىح عقجفجن ي

 .ي حص غخلهنمههن غخلبخكهوقيخضمل جميش جضجنى جمهب هي خلمهيسوحلهبم
عحك مشمنن غخلحيجهجنهت مضميهث هخضمل   قمجىح غهللامصهبجلهن غخلخمملقيحسجيمل  يغخلسميمليهجلمل جضحيبىح غخلحمخيميمل 
قهف هجمهب  ي خلميهي حلهبمكميهب مظسهبهشهنغ غخلهنمههن غخلبخكهصقحطيس حقٰهميىح جميش جضخنملهشالفىغغمظحيجنيغ غمظ ص ه

حص هت يغألجفهي غمظحيجنجهميىغ مكميىح حلتهبمصىح ي حص حقٰهىش غمظحيجنيغ هعخله خضملهشملغههي هيحنهنهشهتيهخلمنغ عجف
هبم مكميىح خفهنجلهب خضملهشملغغيجفتجههنغظ ه غخلمنه ع يص ي عهيىح هيسمك غمظحيجنيغ ي خلٰهتهنمهمع غخلبخكهه

ين غحلهل مصهبمظحيجنيغ خلميهي مضهلغ حقجهٰهمي جميش مشحيهب جلٰهحيهب عظ عه عمصجنٰهىحيغألقجفجن ه ن جلمل مصيس صههبي  جضمه
غغ مصمنمع غخلجنهنهشجههت غمظخنهنهمكهت حص غمظحيجنيغ غألقجفجني جضتمههنوهبفيغ هيحنهنهشيحقمل  ي هحقجع حليسصييس غجل

ن جميش عمشيس غخلتحجهمييغ عن سجهىجم هعهييغ ييش هشهنهشمل عن هشمه  حص هيحنهنهشهت غمظخنهنمكهت هحص حقٰهىش غمظحيجنيغ ي
مصتىح حقجع عجفهبيخلمه هشستجنميىع عن هشبحي جمسهبئٰهىح غخلخنٰهجيمي  هيحنهنهشهت غمظخنهنمكهت ين ألظ جمتجكوكهت هعخض

غغ حقيش عهيهحقٰهىش غمظحيجنيغ هشتمههن نو حقٰهىشي هجميش عهو جفهئغنيالن مصبميهبن حلميهنميهت غجل  . جميش غخلخنٰه
ق عحك جمهب قحلهنن غمظخمحيصمصخنمل مشمنغ غخلتجيخيميمل  .زىغ حص مصحهث غمظخنهنمي هيخن
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غك ا كا  
ي جميش خضخيهت: يعمكهبق حص مشمنن غمظجهملجمهت وعن غإلهيسهبن عقغ هغخضىح جسخي ه جمهب جمي  ويش خضخيهته هجمخنٰه

و حلمخ خل هغخضىح خلهنحنهب جميش عهشهت خلمنهتصعحطهنه ي ي حلهبنص مكميجيهن مصخجيهي جمهنغمضيسص حقٰهميىح غخضتميهبقمشهبص ه
غ ه هقخلىس ألهيىح جضهبقغظخلميخميس عحك جمخنهنمكهت غمظجنٰه لي و هشخنٰهىش عن غخلٰههنيط جم ص هجضهبقغي  ه مظخنحي
ل وعحطهنه هشخنٰهىش عهيىح جم ي خلمهحيىح ي هشخنٰهىش ألهه مظخنحيي ىعص ى جميش غمظخنهبذ جلمل هه جمخنحيي

هعهيمكميسمئن   جمثيس جمخنحي لكممحيهنهن عه جفجيميملل صىع خلىح قخلىس غخلٰههنيطىغخلمنه ه حقيش غمظخنحي ي
ن ي هحقيش غخلثهبذ جفميو عجفمليهنحص غخلٰهمنهت غخلخنهنمصميهتص مكميجهبغ حقيش غأل يملص هحلمئهيمخ غمظجميمت هشجه

يعن جمخنحي غألجفمل عه جمخنحي غخلسمي: خلٰهسهبئيس ىع خلمهيس جمحيخيمخ خلهنيطمل غخلمنه جضخنهنمكىحي و جلمل ه ٍّ 
يعحطهن لكمع خلهنيط غألجفمل هخلهنيط غخلسميملص هغخلٰه حقهبن خلٰهجيخنحيميجكي قهشيش هنحنهبن غمظ خض  غمظ

 .غخلمنممحيهنهن هغخلسجيميملل: هعظال حص قمشحيىس رهب
همكهبمظجميمت ي هشهنهشمل عن هشخنٰهىش غخلسهبئيس جمخنحي ي ألهيىح هشخنهنم جمخنحي غألجفملص ظه خضملهشملغي

لعن يهعهيمخ هشهنهشمل  وهشخنٰهجيىح عن مشمنغ غخلٰههنيط جم ني  مكهبخلسهئغن حص . خلمنخلىس غمظخنحي غمظخنٰه
ه قغ عحتهبخلميسغمظجههبن خلمن ق جمخنحي غخلٰههنيط جضخم ي دمص ألن غخلسهبئيس جضخم ي هي   مشمنغي ههشسجيصههبي

و عه خف غيجفىشص ألهيىح حقبهبقغيغخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن: غخلتخنهنهشىغ  و حقيش خف غخلٰههنيط مصٰههنيطي
ن لوعحطهن جمخنٰه و خلمله غمظجميمت عهيىح جم ن خلمله غخلسهبئيسي خلٰهي  :ظ جلهبنهنيط غمظجخي

ضت ِ من أيةٌك لفظةْإذا اع سٍ لغةّ نت، فهنا  راحلُ  ة، البدَ  ك ّ متوا  
عرفة حصيل ا يهت غمظهبهيخنهت ي جمجنٰهيغ غمظخنهنمكهتص ألن غمظهنهنهك عهيىس غجلهبجمخنمن اجتيازها  ي

 .ي خلمهحيىس ي جضخنهنم جمخنحيهبنههنيط جمخنحييجضخنهنم خلٰه
صوري ُ العلمُطلبُي غمظهنغمضيس :عههاِ بعض ّا  ىجنٰهمتى هشِها اآلخرِ، و بعضّ

صديُلعلما   .ّ ا
رحلة َ فيها تصورُطلبَت:  األوُا لفظّ اِ مع ا ّ تصورا إ ً سألّ ُا، ف  عنه ً
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ّال لغوسؤا ن تدري أليً م ت فا، إذا  ّا  ً عا قد وً معً وابُ من ا  ُ يقعُضع، وا

ع يدلَ آخرٍبلفظ ك ا لجفجيميمللي مكمئهيمث جضخنٰهىش عن خلهنيط .  ذ و جمثال جم  ه مظخنحيه
يخلمهحيىس ي جضخنٰهىش أله غغ مصٰههنيط:ىعص مكتسمئنى جلمل هه جمخنحيي  و جمهب مش غخلسجيميمللظ مكميجهىع غجل

ق جمه حقجع جمخنحييعحطهن هشملن ، غضنفر ِ عن مع لفظَكما إذا سألت ص حص غخلمنمشيشوهنحل
س. وهكذا.. .دّسي: ُ، فيجابسميدعوعن مع . أسد: ُفيجاب وابُ مثلّو : ُ هذا ا

ف عر لفظيَا   .يجفجييهجلمل هشسجي مصخكف غي .ّ ا

س لغةُوقوام تعهِ ا لفظيُدةّ  ا ف ا عار مكٰه حلحيمث جضخنٰهىش جمخنحي خلهنحنهت  .ةّ با
لمشيسيحيىس ي جضخنٰهىش غخلبخك خلمه غإلهيسهبن مصخكص :  مكميجهبغظ خلسهيسهبنو مشمنغ غمظخنحي جم

س هخلمهيش خل مح جضمهيش جضخنهنم مضملهق مشمنغ غمظخنحي عهيىح خستُّـ.م غإلهيسهبن مصهبخلبخكزمكميخنهن  ي
يش هشجيمل حقجع عقمصىعص مكتسمئن جمهب مش غإلهيسهبنظ ىجك عه هشحمجييس جمتمصهبألمكهنغق غخلت مثمل حقجع غحضحي

 جمهب مش ص غخلٰههنيط غخلمنه حقهنمكحيهب جمخنحيهبنيهجمثيس مشمنغ غخلسهئغن هشجهىع مصمخ غخلحمهبقمضهتص همش جضخنحي عن
ن خض غغ حقحيىح يمصمل عن هشمه هجمخنهب جمهبهيخنهبهبيخمضىح هجضهنخمميٰهىحص هغجل  .عن عجممهيش قخلىس صه

ذا تصورت َو اال فزّ لفظ إ َ مع ا   :ك إُ نفسْعتً
انية رحلة ا َ تصورُُبطلَإذ ت: ا عِ ماهيةّ  مضملهق غمظخنحي غخلمنه :عه  ا

ىجضخنهنمكمث االُ عليه االسم ما دلَصيل تفُ تطلب:أي صه حقٰهميىح عحتهبيي  جضستجنميىع يمضت ً إ
همثميميمين حقيش لكمعن مثميميميغ قجلميجههب هجضخنهنم جمت هشخمملم حقجع عمكهنغقن ه   ه ه عن غ مي

ا تام هن تمي ّا خضمل حص غخلهبقف عه ي ً؛اً سألصيمصهبحقتبهبق عهيىس ي جضخنٰهىش مشيس هش  عنه ُف
لمة  ن ييمصملهت ه هشجهىع غخلسهئغن حقحيىح مصمخ غخلحمهبقمض:عه ما هو؟.. .: فتقولماب  عن هشمه

غغ خضهبجمخنهب جمهبهيخنهب هغجل  .ه
  

ق حص خلسهبن غخلخنهنغ) ص( ىغخلسجيميمللص مصهبخلهنتلك: جفجيميملل: يجلهبن غخلخنالجمهت غمصيش جمحيحن ى ى يغخلمههنهشىش غخلسميمل : ز
خفمئ غألحلتهبم  يغخلسجيميملل مصممىش غخلسجك: مش غخلحمجهبلص هي جضجهيس: هجلمييس... يغجلجيمييس غجلسميىش غمظ ى . ىش

غئجىح جفجيميملل: هغخلمنئمت هشجههبن خلىح هشىع حص مض حقتىحص هغخلهنخضيس غخل وجفجيميملل خل ى ى ى ى .ى
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سما وهذه شارحة ّ  ُ ألنها ؛ا لفظُسألّ ح مع ا واب.  بها عن   ُوا
س ن حص ز غخلمنه جضجهمليجفجيهمشمنغ غمظخنحي شتٰهىغ حقيش خف غي. االسمَح: عنه 

ن خضهبجمخنهبى غخلمنه ي هشيغخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن  مصخالم خف ه جمهبهيخنهبصهحممغل مكميىح عن هشمه
ي مكمبهيىح يمصملص مشحيهبجفىشغي ن خضهبجمخنهب جمهبهيخنهبي ه عن هشمه  .ه

ن همشمنغ هجلمل هجلىع غخلٰهىط حص حلٰهمخجتىش مصجك غخلتخنهنهشهنجكص مضميهث هيجملمشىش جضهبقغ  هشجنٰهجه
هيىح ههشهنهشملهن مصىح خف صيخف غيجفىش ههشهنهشملهن غخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن  هعحطهنه هشجنٰهجه

هيمل غخلهنغجفهبذ يص حلمخ حطٰهىط مصميحيخيمخ غمظحجهي عه غخلتخنهنهشىغ غيجفجييغيجفجي يغ غآلحط
تعب:  قمجىح غهللاىغيص هخلمنخلىس جلهبن غمظخمحيظهبمضمت غخلمههنهبهشهت ف :يهشسجي َ آخرٍو عر  َا

يمثميميميغ خلىح حقيش غخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن ّاالس وابُواألصل .ه ع َ أن يقع:  ا س ا  
سِوفصل د: ًه القر معا، و اما م هشمئجضميىس جضهنخممييس مشمنن .ّ االس ا  هجف

 .غيظجنالمضهبف حص عجلسهبن غخلتخنهنهشىغ
صح اب أو اصَ بالفصل وحدَن  ًهما منضما إ ِها، أو بأحدَة وحدّه أو با ّ

عيد س ا اص،ا ًة منضمةّ أو با بّ س القر س.  إ ا ةّو ً  تارةُ هذه األجو
د اقصبا رسم ا اقص، وأخرى با امِ ا كنّ أو ا . ّباالسًيعا  ُها توصفّ، و

 .ميهبن عجلسهبن غخلتخنهنهشىغ عن حفهبظ غهللا جضخنهبحكحص مص هذه االصطالحاتُوسيأتيك تفصيل
و ف سؤولَرضُو َ أن ا بَ أجابّ س القر ِ خطأ با

ً
و قال َ وحد  شجرةه، كما 

خلة جواب  سائل؟ما ا َ فإن ا وابُ ال يقنعّ يمصيس هشحيجهجنىع غخلسهئغنص ألهيىح   بهذا ا
ز خلمهحيىح ي هشخنٰهىش عهصيهشهنغمشهب عجمهبجمىح ههشخنٰهىش عصهب حفجهنغ لي ي هعصهب ظ مش جميش غألحفجهبقو هي

غغ  هجمهب مش حضمخظ ين عوجمثجيهنغ ُوتتوجهقمشهبظ جخمنغ ي هشجهحيىع غخلسهبئيس مصهبجل ه إ ُ نفسّ
سؤال عن  ها، فيقولِاتّا ُأية: ها عن غ ن غخلسهئغن حقيش     ذاتها؟ٍ شجرةّ مكميمه

ن  أوميمشهب حقيش لكمعمشهبيغخلهنخميس غخلمنه هشجيمي ُأية: هشجه هقحلهنهيهب جفهبمصجههب .تها؟ّ   خاصٍ شجرةّ
ههشهبن قهقغ هغمضملغيخيمخ هشهئقميهت حلٰهيهبظيعن غخلهنخميس هغخل س لكهبهشهت غألجمهن عن غخلهنخميس قغهتصه  ي

وابُفيقع .يهت حقهنيضيهغخلهبظ مرُمثمرة: ه، فيقولَ بالفصل وحدّول عن األُ ا ،  ا



ِّاينكبف  ٣٦٥ ..................................................................افكجمئ رنث وزنلحت ُ
اص ا با سعفُذات: ة، فيقولّوعن ا وقع ً. مثال ا سؤالُوهذا هو   ِلمة بِ ا

اصُها الفصلُوجوابئ، ّجأل هبإ عث افكقت وعث اخلإؠُ افحج اّأي   .ةّ أو ا
ذا حصل ك العلمَو ع تفزعُ  ح ا   :ك إُ نفسُ 

ة ا رحلة ا  عث َفام فث سأفئ، ف عٰى فكنج افلكةّوئج رنكا أن زنحكب :ا
 افكلإ جّت رنحمية األشكإل ننحّ احقكٌّ نإريٌمنجث: ، غححإبّفكنج فكة اجلث

ّ فكنت زنباا أن ،ًب فكنإه فاات زنكقيال، وزنكبف نناودهّ، غيحقخواخلنباب
 ،ّنت زنقلإ افحقاات رنثمنثدهإ :ّزنكلث أنث فثمنثد، غحجأل ئت ئث فثمنثد؟ أي

 . افججيقئئتغحجأل عنث 
 وافجؤال عنث ً، افججيقئ اكثن رنكا افجؤال عث اينكنج إمجإالئتغإفجؤال رنـ
، ّ، ومم اينبننلئ افحإفحئ زنقااكجّريّع اينبننلحع افقلإ زنقثإ ئإزنحًزنكقيال، ومم فل
قلإ افكلث ُ اينباننت ـ ا:مم رنكقهإ ـ أي:  افجحئ ننيئ غإلّأولوئبا فإ عنإه مم 

ّافحقثري ّم أن افكلث إفإ ّ وغا زنكاّقلإ افكلث افحقااكجُ ومم رنكقهإ اآلىنب ا،ّ ّ
ٌزنقثر ّ وإفإ زنقاات، وافحقثر ال اجححجكث ننكث، وافحقّ  فة ننكث، ٌرّاات زنقثّ

ّوفكنج ذفت أن فلفء فقااغإ مم اخلإرج، وئت افججيقئ إن ً جأل هبإ عث ومنثد ُام اّ
ً اكثن اينحمثل مم افجؤال ئث افثمنثد دائام، وئج زنكرتق عث ئت :، أياففء

ّجئ رنأن اينحمثل مم افحإنيئ غري افثمنثد وإنّاينبف ام اجأل هبإ عث افحقاات رنحجثت ّ
 ئت زاا اينثمنثد عإمل؟ :  اينثؠثف، نحث غثفنإ رنكا غبض ومنثدٍؠكئ

صديقُ طلب اينبننلئ افحإفحئ :رنإجلملئو سألِ ا ء، ف  عنه ُ بوجود ا
س،هلـب سيطة ّ و وجود؟َجدُهل و: ، فتقولهل ال   . كذا؟ أو هل هو 

)( اّ  
ّاحكبض اينقن ّئنإ إغ أنث مم أفحب اينثارد أو مم األعث  رمحث اهللاتّ  األغلإ ّ

 رنكا فكبغئ فكنج :ًغمحال.  افججيقئ رنكا افجؤال رنام افقإرننئئتاكثن افجؤال رنـ
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قنصهغخلملظ جضهنخمميال خض ق:سمئن هبيس غخلبسميجنهتى مكميصى هشجنٰهمت غخلتخمملهشيغ مص خض  ص مشيس مش جم
قن ههشىعه ه غقق عحطهنه جلمل هشتخنهنم حقجع هخض ىخضملظ هحص جم ى ىى ز يم مصىح هخلمهيش مضجهميجهتىح لكمع زخمملى

جمهت مصهبهللا  غخلحمهبقمضهت مصخنمل مشيس غخلبسميجنهتظ هيحنمع غإلهشمخن جمهبم مصهشجهىع غخلسهئغنوئمن  همضميحيصجمخنٰه
قن هعحضبهبف عهيىح جمتمهٰه خض يجفبحهبهيىح هجضخنهبحك هغخلتخمملهشيغ مص ي جمثالص خلمهيش غخلسهبئيس وىش عه جمهنهشملي ه

يرخييس مصمئن حلالجمىح هعقغقجضىح جضخنهبحك جمثيس حلالجمحيهب هعقغقجضحيهبص مكميسمئن جمهب مش حلالجمىحظ ههيحنمع 
ق غمظالئمههت هغجليش خض ق غجلحييحقٰهجيحيهب مص هت هغخلحيهبقص ههشجهىع غخلسهئغن حقحيخيهب مصمخ مش ي ههخض

 هتيجهميجهميغحل ي مشحيهب جضسجيجمهبهتظ هجمهب مش غخلحيهبقظ هي مش غجلحيظ هجمهبيغمظٰهىسظ هجمهب مش غجليش
غغ حقيش  غغ حقحيخيهب هيهنهي غجل  ه جفهبمصجههتجمهب لكهبهشهت غألجمهن عقغ حلهبهيمث جمهب غخلحمهبقمضهتهغجل

ق غخلملظ هجضمئحط خض  هعقغ .غخلحمهبقمضهت ي جضسجيصهن غحلجهميجههتيحقجع غخلخنٰهىش هغخلتخمملهشيغ مص
ق خض يعهيحيهب عقغ :  همشوهتيسهنمي مكٰهو حقجع هيجهجنهتسهمشمنغ جمبحي. هتيجهميجهميغحل ي جضسجيصحلهبهيمث مصخنمل غخل

ن جفهئغخلحيهبظ مشيس هيسمئن حقيش خضحيهي غخلملظ غمظسهئهن حقحيىح عه صعققهيهب عن هيسمئن ي حقىش هشمه
حقىح عه مضملن غخلتهبن يهي غن عه حقيش ي هيسمئن حقيش جمهبمشمي:ظ عهي تىح همضجهميجهتىحص عه حقيش حقٰهيس غخلجه

 !يغ هبهب غمظهبمشميهتظيهت غخلت جضتحجهيغخلخنٰهيس غخلملغحطٰهمي
ق(هحقجع جمهب جلهنعجضىش حص غخلهنٰهسهنهت  خض  مخي حص عحجىالمغخل: )حص مصحهث عظهبخلهت غخل

ق عن غمظهبمشمي خض ق يغألظمييسظ غخل خض هتظ مضميهث هجلىع غخلحيميغل مصجك جمملقجفهت عظهبخلهت غخل
ن مصمئظهبخلهت يغمظخنهنهم جميش قعه غمظحجه. هتيهجمملقجفهت عظهبخلهت غمظهبمشمي جهجك جميش غحلمهمخظ غخلجه

ق خض و هعن غمظهبمشميهت عجمهنصغخل ق غخلملظو جمحيتميلي  . جميش هخض
يعن حليس: تثجيحث قو خظي خض و عهيىح لكمع جمتحيهبنص  يص مصحملهقو حسملهقص حص غخلهبقفو جم ي

ن عهي. تىحيهجميش مشمنن غحلملهق هيحيتميل جمهبمشمي  ي صيغ غخلملظ حص غخلهبقفيىح جلبيس حتجهيهجميش غمظخنٰه
 .تىحيجمخنحي خلٰهسهئغن حقيش جمهبمشمي

يي جمخنحي خلٰهسهئغن حقيش غحلمل جلبيس حتجه:  عحطهنهومصخنبهبقغ ق ي ييغ غمظحملهقص ألن هخض
وغحلمل جمتهنهنل ي ق غمظحملهقص هغخلسهئغن حقيش جمهبمشميي ق ي حقجع هخض  غخلملظهت غخلملظ مكهنل هخض

غ. جهىح حص غخلهبقفيهحتجه يعن غخلسهئغن حقيش مضجهميجههت غخلملظ عن حلهبن مصخنمل غخلتخمملهشيغ : هجخمنغ جلهبخل ي



زغمظخنهنم  ططض ..................................................................غخلجهسجيهت مصىح هجضٰهحيغ ى
قنص مكخي جفهئغن خض ي هقخلىس ألن غخلملظ عقغ حلهبن جمتحجهص حقيش مضجهميجهتىحومص هجههب حص غخلهبقف هخلىح ي

قن ي مضجهميجههت خلىح حل هش. تىح همضجهميجهتىحيسمئن حقيش جمهبمشميىمضملهقص مكمي سمئن حقحيخيهبص ىهجلبيس هخض
ن غخلسهئغن حقيش خف خلهنيط يهعهي سمئن ى هشصه همصخنمل جمخنهنمكهت جمخنحيهبن جضهنخمميال.قخلىس غخلملظمخ هشمه

لك. حقيش مضجهميجهتىح ن ى هشه مصجك غمظجنٰهبجكص عق جضهبقغوهغخلهنهنم هغ جنٰهمت خف غمظهنغق جميش جمهنخي
ىخلهنيط غإلهيسهبن جمثالص هعحطهنه هش  .جنٰهمت خف همصميهبن مضجهميجهتىحه

قغ عحتهبخلمي ق جمخنحيهبن جضخم يهحقجع مشمنغ مكمبن حلهبن غخلسهئغن حقيش خف غيجفىش هجضخم ي  صههبهي
غغ مصهبخلتخنهنهشىغ غ ن غجل  هعن حلهبن حقيش .جمهب غخلحمهبقمضهت هغخلسهئغن حقحيىح صيخلٰههنحنهشمه

غغ مصهبخلتخنهنهشىغ ن غجل ق حص غخلهبقفص هشمه خض  هغخلسهئغن حقحيىح يجهميجه غحلمضجهميجههت غخلملظ غمظ
 .ي ألن غمظسهئهن حقحيىح مضجهميجههت غخلملظ غخلثهبمصتهت حص غخلهبقفهتيجهميجهميجمهب غحلمصم

خلىح حىح مصجه بي :يهمشمنغ غخلمنه قحلهنهيهبن ه انية :هت رحلت ا َإن هات ا اّ  َة وا
قدت  همشيس غخلبسميجنهتص جمهب غخلحمهبقمضهت:هشخنحي أخّتعاقبان  ا ن مشيس ي جضتجهملهمكتهبقغِرّم وا

 ُمّفقد تتقد صهن حقحيخيهبص هجلمل قحلهنهيهب هيحنهبئهنني هعحطهنه جضتمئحطصغخلبسميجنهت حقجع جمهب غخلحمهبقمضهت
انية تيب، ناهماّ  حسب ما رتا ي يقتضيه الطبعُوهو ال  خفبىع :عه  ا

قي حقيش جمخنحي غخلٰههنيط حضىشهييعهيغإلهيسهبنص مكمبن جميش خفبخنىح عن هشسمئن  خض و هشسمئن عهيىح جم  ن عي
ةُمّوقد تتقد ظي ا ون  مشيس غخلبسميجنهت: هشخنحي ا ك عندما ي سائلُوذ  ّأول من ُ ا

ر ءِاأل ا بوجود ا  ِ سؤولً ّأو أنه  خالف   حلهبألجمثٰههت غخلت قحلهنهيهبمشهبعنه ِ ا

سؤالَم قدِالطبع جمهب خلملهشىح خلمهحيىح حقجع ع : عه ا يهيىح مح هشمهيش جمخنٰه ه ن زحطالم خفبخنىح جلملي
عن وجوده فأ غخلسهئغن

ُ
  .جيب

ئذ ء:ٍوحي ا بوجود ا ن  ِ إذا  لِ قبل العلمً لفظَ بتفصيل ما أ الُه ا   ا
سماّ، فإن ما عنه بـَ سألّعليه، ثم وابةّقيقيا ّ هذه   ُ عنها نفسُوا

واب شارحة عن ِا نهماٍ بال فرقما ا شارحةِمّمن جهة تقدّ إال  ب   العلم ِ ا
  . عنهِةّقيقي اِرّوتأخ غخلملظ :عهه ِبوجود

غغ غخلسهئغن غخلمنه قحلهنهيهبن جلهنهشبهب ي جميش عن غخلملظ جمهب مح هشتحجهصهههشبجه خض يغ حص ي
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هعهيخنهنم مضجهميجهتىح ىغخلهبقف حلميىغ هشجيمهيش عن جض  جهىحظي جلبيس حتجهخيهبسمئن حقحيىظ هحلميىغ هشي
غغ حقحيىح هيمغحلىح عحك حسٰه  .ىحيهغجل

ن قيقةَسؤالّ ألن اًةّحقيقييت ّمُما سّو ابتةِ بها عن ا جههت حص يغمظتحجه :عه ا
قيقة صغخلهبقف ناطقةُوا اهيةِ باصطالح ا وجودةُ  ا هت جميش يهخلميسمث مش غمظهبمشميُ ا

قغي مصيس غمظهبمشميصمضميهث مش خض يحقٰهمخ عن غحلجهميجههت خلميسمث مش غمظهبمشمي. يهت مصجهميمل عصهب جم ي  مصيس صهته
ق حص غخلهبقف حص خض غن غخلحيهبخفيغ غمظ جييش جمخمهبقهشجهىحمضجهميجههت غإلهيسهبن مش غحلمي  . 

وابو سُا فا  ّ عنها  سُ، وهو نفسًاّحقيقيًتعر ن  ي  فا اسمي ّه ا ّتعر  ًاً
واِقبل العلم ا قا وجود، و دود:  با لياتُا ِ قبل ا سيطةّ  و ،ةّ اسميٌ حدودِ ال

ليات ِبأعيانها بعد ا   .ةّحقيقيً حدودا ُ تنقلبّ
غغ مص عق عمكهبق حص عظظ جمحيىحوهمشمنغ حقجميمت ن مصهبحلملجمهب غخلحمهبقمضهتميس غجل  ي عن هشمه

ن مصهبخلهنجفىش عهشممهبص هعقغ حلهبن حلمنخلىس مكمههبنيغخلتهبن نه هجلمل هشمه غحلملهق :  حقٰهميىح عن هشجه
ن ن مصهبحلملهغخلهنجف غغ جمهب غخلحمهبقمضهت ي هشمه ي ألن خض مشمنغ عن . ه مصيس مصهبخلهنجفىش عهشممهبص مكجهىطي

نص هعن حلهبن غمظهنغق جمحيخيهب غمظخنهنم غخلمنه مش  ي عحقىشيحلهبن غمظهنغق جميش غحلملهق جمهب جلهبمصيس غخلهنجف
ه:عه( هجميش غخلهنجفىش يجميش غحلمل  هغخلحيهبجلُّـ ي غخلتهبني جميش غحلملي غخلمنه مش عحقىشي غمظخنحي غخلٰهمن

 . حلهبن حقٰهميىح مصميهبهيىح) هغخلحيهبجلُّـيهغخلهنجفىش غخلتهبن
ذا حصلت راحلْو ك هذه ا   : بالطبع إَ انتقلت،ُ 

رابعة رحلة ا صديقُو طلب: ا بوت صفةِ ا ءٍ أو حالٍ ب ل سأل ُ و، 
ن ًأيضا،هلعنه بـ بة:  هذهُّس ول ر همكمبهيىس مصخنمل عن جضثبمث عن قهشملغ  ؛ّهل ا ي ي

ق خض قع : خضهبمشيسظ عهن عو مشيس مش حقهبمح: جضسمئنصه جمثالوجم وهيىس جضسمئن حقيش هخض ص و حضهبني
ق حلمخ مصميحيهبن: هجخمنغ جلٰهحيهب خض ن مكميخيهب لكمع غخل زغمظحجي  .ي

قهشيشظيغمظهنحلبهتمشيس مشمنن  يهجضسجي ق : عمضملرهبظي ألهيىس جضسمئن هبهب حقيش هخض خض  غخل
لص هحضهبهيميخيمخيغيغمظتحجه ق غخل: خلٰهجي لص هغخلسهئغن يخنهنيض  هخض غخلخنهبقك حقجع غمظ

ق غألص غخلبسميجنهتمشيس يهنحقيش غأل خض  يهخص عه غخلمهمخن غأليهني هغخلمنه هشخنجغهن حقحيىح مصهبخل
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ه ق غخلثهبذ عه غخلمهمخن غخلثهبهي خض ي ههشخنجغهن حقحيىح صي غمظهنحلبهتمشيسمص هحقيش غخلثهبذ مصيجمجههبمصيس غخل

ه ق غخلثهبذ عه غخلمهمخن غخلثهبهي خض سألّألن يمصهبخل ءُه  ءٍ بها عن ثبوت   بعد فرض ٍ 
ف خظ ؛هِوجود وألن حضب ف غمظثبمث خلىحص خلملظي ف غخلخنٰهىش. مكهنل حضب  م حص غمظثهبنم   مكثب

ف غإلهيسهبن غخلمنه مش حص قجضبهت ي مكمهمئهيىس جفمئخلمث جفهئغخلجك قجستخيمخ . جفهبمصجههتومكهنل حضب
يهخضخنٰهتخيمخ جفهئغي هغمضملغص ألن  ه مشهنص همشيسه ق غجل  مشيس غألهحك جضسمئن هبهب حقيش هخض

ق غخلخنهنيضغ  .يخلثهبهيميهت جضسمئن هبهب حقيش هخض
سيطة ءُسألُ ُوال سيطة مثالُ فقط، فيقالِ بها عن ثبوت ا لسؤال بال  ً :

وجود؟ ق غخلجههنعذ !هل اهللا  ْقالت :  جلهبن جضخنهبحكظ حطجنمئيهمشمنغ غخلسهئغن همكيغ غمظحيحن َ َ

ِرسلهم أ اهللا ْ ُ ُ ُ سموات واألرض ُ ِشك فاطر ا ْ َ ِ َ َ
ِ ِ َ خض. )صص: عمصهنغمشميىش(َ قن جضخنهبحك لكمع مك

ق:ميسمئنمك ي خلٰهحمىسوجلهبمصيس خض  ظي ن عو مشيس مش جم
لسؤال : يمصهبمظهنحلبهتظ جلهبن غخلسهئغن حقيش ظهنهبجضىح جضخنهبحك يهيخنىش هشخملك كو بة بعد ذ ر  ّبا

قن مكميسمئن:عه وجود : مصخنمل عحضبهبف هخض د؟ُهل اهللا ا ر   خلىحظوهمشيس مشمنغ غخلمهمخن حضهبمصمث  
سؤولَفإذا أجاب سيطةُك ا بةِ عن هل ال ر ِ أو ا  :ك إُنفس ُعَت ّ

سة ا رحلة ا ق غخلملظ هجضثبمث :عه .ّ العلةُو طلب: ا  مصخنمل عن جضثبمث هخض
غغ حقيش ى عه مضهبخلهتص جضسمئن حقيش غخلملخلمييس عه غخلجغمشهبن حقجع جمهب مضمهجيمثوخلىح ظهنهت  مصىح حص غجل

ق  ق جمخنهبص خلمه جضخنهنم غخلسبمت حص هخض خض همشيس غمظهنحلبهتص عه جضسمئن حقيش حقٰههت غحلمهىش هغخل ي ي
ف غخلخمهنهت عه غحلهبخلهت خلىح  غجلىعغخلملظ هحضب ىمح هغخلسهئغن حقيش حلال غألجمهنهشيش هشجهىع مصم.حص غخل  ي

 .هتيغيجفتهنخيهبجممي
ُا علةمإ مّ غغ مشيس غمظهنحلبهت فقطِ ا هان:أي ي حص خض مُ ال  به َ  ما ح

سؤول واب عن هلُا و غمظهنغق مصخنٰههت غحلمهىش مش غحلمل غألهجفىط غخلمنه مش هغجفجنهت.  ا ي  ي
خلحيهب ف غألحلجغ خلسظمنهنص هقخلىس حلجه ف غقجضهنهبل ققخضهت غحلهنغقغ هت حضبيجمهب مش حقٰه: خلثب

 . قيهت قخلىس غخلتجيمليحقٰه: جخمنن غخلجهجنخنهت جميش غحلملهشملظ مكميجههبن
وحقٰههت يجيملق غخلتصعقن ي مظملحق غقجضهنهبل ققخضهت و خلٰهخنٰهىش مصهبقجضهنهبل ققخضهت غحلهنغقغص همصهنمشهبني



 صف م  خف حلتهبغ غمظحيجنيغ................................................................................  صطض

 

وحقٰههت حص مشمنغ غمظثهبن يجيملقغحلهنغقغص هغخلت ق غيقجضهنهبل خلٰهحملهشملغي خض  . خلٰهحمهىش ي خل
ُو علةأ مّ ُ وعلةِ ا وجودّ ن يعجمهبًا معِ ا هحقٰههت جمهب هشمه ق جمخنهب مكخي ي خض ه خلٰهحمهىش هغخل

خلحيهب  :حلهبقجضهنهبل ققخضهت غحلهنغقغ حص جل
 يجيملقجمت   جمهنجضهنىع ققخضهت غحلهنغقغ و مضملهشمليحليس

 جمهنجضهنخنهت ققخضهت غحلهنغقغ    مشمنن غخلجهجنخنهت جميش غحلملهشمل
 غيجيملقجمت     مشمنن غخلجهجنخنهت جميش غحلملهشمل 

وحقٰههتيمضميهث عن غقجضهنهبل ققخضهت غحلهنغقغ   يجيملق حص عحضبهبف غخلتو هغجفجنهت: خلٰهحمهىشص عهي
وحقٰههتص همش خلٰهحملهشمل ق غخلتي خض و حص غحلملهشمل حطهبقخضهبص مكخي مصحيهبظ حقجع مشمنغ هغجفجنهتيجيملق خل  حص هه

ف هغإلحضبهبف جمخنهب  .هغخلثب
م هشهنخميس غخلمهالن مكميىح حص ظحيهبحقهت غخلجغمشهبنص عن حفهبظ غهللا جضخنهبحك  .يهمشمنغ جمهب جف

سببَعرف ءِ  حصولَ ا ك ا  من الغرض جل  ألُسألُو. ً واقعاِ ذ
لمة ِ لطلب علةُة، فتقولّ االستفهاميَِم :ِب مّ ن ا: ً مثالِ ا ُِم  داَ ر  ً

 . جضسمئن حقيش غخلملخلمييس حقجع قخلىسصي مصمئن غهللا جضخنهبحك جمهنهشملى مصخنمل عن مضمهجيمث:عه
ِ مثال لطلب علةُوتقول ّ مً ِ وعلةِ ا وجودّ س: ً معاِ ا غناط ن ا ُِم  ً جاذبا َ

و مكمهمئهيىس حتخنمث مصجك جفهئغخلجك مصسهئغنلحديد؟ و كنت  هغمضملي هل : َ قد سألتَكما 
س غناط لحديد؟ فأجابٌ جاذبُا سؤولَ  غغ عهي. بنعمُ ا ن مصخنمل ي همشمنغ غجل مخ هشمه

هيىح خضهبقمصهبص مكمهمئهيىس جفمئخلمث  قص هجضسمئن حضهبهيميهب حقيش غخلملخلمييس حقجع حل خض يغخلسهئغن حقيش حقٰههت غخل ه ه ي
ق هحقٰههت غحلمهىش جمخنهب خض هحقيش حقٰههت غخل ي سألّفإن حق ي ُ ثانيا عن العلة فتقولَك أن  ّ .َِم: ً

  ؾابق وب
ي غخلبحهث حقيش غمظهنغمضيس غخلجيهي غخلت هشجيهن هبهب غخلمنمشيش غخلبخكهيعحك مشحيهب جضىش ي خلٰهتخنهنم حقجع ش

ن قهوجسخي ٍّ جضخم ني ن عحك جمخنٰه ظ قهو خلٰه ي جضخم ني وص هخلٰهتخنهنم حقجع جسخي  ٍّ جضخمملهشجهي
ن ن عحك جمخنٰه ظ مَظهرمص مكي جضخمملهشجهوخلٰه ِ لطلب تصورما ّ أن:َا تقدمّ  ء، ِةّ ماهيّ  ا
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شارحةُوتنقسم صدرشتقُة، وّقيقي وا إ ا  :ومعناه. ةّمائي: ُ، فيقال صناٌ منها 
واب صدرةّماهيّ، كما أن ما عن ُا   .ما هو من  صناٌ 
ن جلبيس جمهب غخلحمهبقمضهتي هغمضملص لكهبهشهت غألجمهن عن ههت مصجيخنحييهبمشميغمظهت هيهبئميهبمظمك مشيس  جضمه

 ي حقيش غحلمل غخلحمهبقمضهتجمهبمغخلسهئغن مصيمكمبن ن ي همش هيهنسخيهب مصخنملمشهبص هحلمخ جضجهملغخلبسميجنهت
 . عه مكجهيس حقيش مضجهميجههت غخلملظصيغخلتهبن

ي حص عن هللا جضخنهبحك جمهبئميهجميش مشحيهب عقغ قخضخنحيهب عحك غخلهنهغهشهبف هيجملمشهب دسهت ي هعهيميهتص ههتي
قوهتي خلىح جمهبئمي:عه مكٰهىح : ئيسى جف حقٰهميىح غخلسالن غخلخمهبقميقهه عن غإلجمهبن مضميهث صو هخلىح هخض

وهيميهتع ٍبؤنيئّ إال  نكث ال اححئ افقء:ي هجمهبئميهتظ جلهبني ص هخلمهيش جضحيحممئ جميش مشمنغ ...ّئيئ وقإّ
مشيس هللا :  هجلىع غخلالم مكميخيهب مصجك غخلهنالجفهنهت هحقٰهمخظ غخلمهالنص همشوهتي عجفهبجفميوجمحممهٰههت

 هتظيجضخنهبحك جمهبمشمي
يقمشمت حقٰهمخظ غخلمهالن عحك عن خلىح جضخنهبحك جمهبمشمي غههتي ي : ص ههيهنهبمشهب غخلهنالجفهنهت حقحيىح هجلهبخل

نيغحليغيعن همصميهبن . هت خلىحيجمهبمشمي حل و جمىع عه جميش غخلهنهنهشجهجك جم : ص مضميهث هشجههبني عحك حسٰهىحٍّ
ق جمهبمشميتىح عهيميتىحص مصجيخنحي خض يهغخضمت غخل قن غخلهبكعن  :ي  . مصىحيي جمهبمشميهت خلىح هقغظ هخض

ءِلطلب تمي أيو شارِ ا ُ عما  ا ذاتيّ س تمي ّه  ا ّا أو عرضيً ًا، بعد ً

سهِالعلم  .  
طلبٍسيطة إ ُ تنقسمهلو صديقُ و ء أو عدمه، ُ بها ا  بوجود ا

بةو ٍر
صديقُطلبُو ّ ءُ بها ا بوت  ءٍ ب صدرشتقُه، وِ أو عدمٍ   ٌ منها 

لية: ، فيقالّصنا ُا سيطةّ بةُ ال ر ي غجخٰهميهت غخلبسميجنهت جضهنميمل جمهنهبق حلهبن غخلتهبجم.ّ أو ا هتص ي
يهغجخٰهميهت غمظهنحلبهت جضهنميمل جمهنهبق حلهبن غخلحيهبجلخمهت  .ي

ُ علةً بها تارةُطلبُ يَِمو صديقّ ُ فقط، وأخرى علةِ ا وجودِصديق اّ . ً معاِ وا
  

ن غخلمههبحص) ص( ن مصمئهيص مصصف: عظ .)ط(ىح خظص غحلملهشهث يهبغ عخفالم غخلجه
.ص غمظهنمضٰههت غخلهنغمصخنهتص غخلهنخميس غخلثهبخلهثطضك: مصملغهشهت غحلمهجيهت) ض(
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صدرشتقُو ٌيةّم: ، فيقالّ صناٌ منها  يمّ شديد ا اء، مثل ِ ب ّكمية وا  من ّ
م. ةّ االستفهاميم ِيةّفمع  ءّ ُيتّعل: ِ ا ق غخلملظ :عه هّ ي غخلسهئغن حقيش حقٰههت هخض

 .يعه حقٰههت غخلتخمملهشيغ مصهبحلمهىش غخلثهبمصمث خلىح
  غوع افا

  هغخلسهئغنص هغخلسهئغن هبيسصغخلسهئغن مصمخ: ك غألجفئٰههت حضالحضهتي عن عجفهب:نيهب جضجهملي ختيغجضمملك
يمصٰهىشص هجلمل حقجغ حقحيخيهب غحلمهميىش  ى خلىحيغخلسبميهغقهي جمتىح مصجه  : حص جمحيحن

يعك غمظجنهبخلممممت حضالحضمممهت حقٰهمممىش ي ى و ي ي جمجنٰهمت محصى جمجنٰهمت مشيسصىجمجنٰهمت جمهب  :ى ي  ى

يعن حقٰهىش غمظحيجنيغ ي رميمت حقيش عه : ني حقحيخيهبص هجلمل قحلهنهيهب مكميمخ جضجهملوهغخلبهبجل مكهنهل ي
يجفئٰههت عه غمظجنهبخلمت غخلثالحضهت هي حقمخ هشتهنهن جميش مشمنن غألوهغمضمل يمخ هشخنٰهجيحيهب عقغ يعهيل حقٰهميخيهبص هي

هجفئٰهحيهب مصمخ عه هبيس عه مصٰهىش حلميىغ هيجميمتص مكجيثال ى  حقٰهىش غمظحيجنيغ ي رميمت حقيش جفهئغن جمهب :يى
قن عه حقٰه يمش غخلمهتهبغ هي حقيش حقٰههت هخض هت غحلمهىش حقٰهميىح مصملظص مصيس غخلمنه رميمت حقيش ي

ن غخلجنبميخنمي ن جميش غخلخنٰه ن غخلهنميميهشهبئميهت عه غخليمشمنن غألجفئٰههت جلمل هشمه  ....هتيهت عه غخلمهميجيميهبئمييخنٰه
 ُم  أصولّما تقد يعن :مملكيجضغي مكمبن عجفهبك غمظجنهبخلمت حضالحضهتص هجلمل و مضهبنيهحقجع عه
طالب ال  ىمح همشيس هجمهبهمش  سأل عنها بتلك األدواتُا طالب ي  ُو ا

يع العلومُبحثُ ال يُيةّا ن مكٰهسهنمييعحقىش  عنها   هتص يسهنمي عه لكمع مكٰهههتي جميش عن جضمه
يمكمبن حليس ن غمظختٰههنهت هشتمههني غغ حقيش غخلسهئغن غمظتخنٰهي حقٰهىش جميش غخلخنٰه حقىحييس مصهبجل  .يغ مصجي

غغص هعهيمملك خلحيهب عريهجميش مشحيهب جضت يس ي هشتمههنو حقٰهىشيميهت جمخنهنمكهت غخلسهئغن هحلميهنميهت غجل
غ هشحنحي:ه مكجيثال.مصهبإلخضهبمصهت حقيش غخلسهئغن ين جفهبمصجههب عن غخلسهئغن حقيش غألمكالم هحلىش حقملقمشهب ي حلهبهي ه

غ عحك غخلجغغمشجك غخلهنٰهسهنميو جمهنجضبىطهبف غخلجهملهشجيهتيعه حقيش غخلجنبميخنمي هتص خلمهيش ي مصهبخلهنٰهسهنهتص هجخمنغ مكميحق
ظيس   .هبف غخلجهملهشجيهتي غصهبقف حتميىع غخلجنبميخنمييغخلخنٰهمخظ عحك غخلخنٰهىش غخلتجهنهشبيمصخنمل عن جض

ن ميلك عحلثهن هيجه حص حلتهبمصىح غخلحمهنهبظ عحلثهن جميش   قمجىح غهللاعجلهبن غخلحمميمك غخلهنئميهي: هخلٰهت
ن مكميىح حطهنموقخلمييس و حقجع عن غخلجهجيهن ي هشجيمهيش عن هشمه ي ههشخنحي مصمنخلىس عن غخلجهجيهن . هغخلتئهبني
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جهتجنىع جميش مضجهبقغ غألقكص ى جميش مضجهبقجضىحص حلمخ هشوجهتجنىع جمحيىح جلجنخنهتى ألن هشولكمع جلهبمصيس

ق خض وهقخلىس ألهيىح جم ق غألقكو مصحيحي  . عحطهن لكمع هيح هخض
يهعهيمخ هيحممئ مشمنغ غيحفتبهبن جميش ختمييس عن غخلهنٰهسهنهت مش غخلت جضثبمث قخلىسص هجميش  ي ي

ق ي قمصىط جخهب مصهبخلهنٰهسهنهتص هعن غخل لك عن مشمنن غألجم غ يغخل خنٰهىش غخلمنه هشثبمث قخلىس مش ي
 .يغخلخنٰهىش غخلتجهنهشب

 ي و حقجع جمسمئخلهتي إلجلهبجمهت غخلملخلمييس غخلهنٰهسهنه هجلىع غخلخنٰهمخظ مكميىح هيتميجهتو جميش غحفتبهبنيهحلىش
يحقالجلهت جخهب مصخنٰهىش غخلهنٰهسهنهتص هيح حطالمكخيىش حص عن غإلمصخمهبق مشيس هشتحجه قي  جميش و حطهبقفويغ مصحي

ق ي جميش غألخضسهبنص مكمبن غخلحيحنهنهشو ظهبققوغخلخنجك عه مصحي غ  حص قخلىسص ألوقغيهبف جمتخنملي يصىش حلهبهي
ن مكخيىش حقجيٰهمي  يجضتخنٰهيغيهتص جمىع عن غمظسمئخلهت يهت غإلمصخمهبق جميش حطالن غخلجغغمشجك غخلهنٰهسهنمييسهبهخل

يههيحيش مصميحي.  عحطهنومصخنٰهىش نيهب قخلىس حقحيمل جضخنهني وعن غألمصميِّـ جمهنهنم: حيهب خلٰهجه ق غخلبهلص يي  خلحي
جمهت غحلمهميىش  م حقجع غآلقغظ حص جمسمئخلهت غإلمصخمهبق قغخضىع جمحيحن جل  مكجهمل صيغخلسبميهغقههخلٰه

ي همصجك جمهب مش غحليغحقهنك غآلقغظ حص غمظسمئخلهت  : مضميهث جلهبن مكميخيهبي
  مصهبيهيجنبمهبل مصمخمهبقغإل :يسميجلمل جل

  هغإلخغم غخلمحيهنهي همصهبهيتسهبغ
  غخلخمملق قعه مش غآلقغ هظملق

  حفممخنهبل جممميش مصهبخلممهبقف يسميممهجل
  غإلخغجلم خلممله وخلهبقف جمحيخيهب

  هشملقه هغخلحيهنهي قعهشهب مكخي مصجخنيس
غ عجفئٰههتيههيح غحفتبهبن غخلخنٰهمخظ غخلمنهنمصمي غ حقحيخيهبههتي مكٰهسهنميهجك حقحيملجمهب جفمئخل  جميش  هعخضهبمص

ن غخلجنبميخنمي غ يغخلخنٰه غ حص هيهنهي غيحفتبهبن حقحيملجمهب جفمئخل ن هجلخن هتص هحلمنخلىس غخلخنٰهمخظ غمظسٰهجي
مصهتههتي خفبميخنميهعجفئٰههت غ حقحيخيهب مصمئخض  .هتي مكٰهسهنميو هعخضهبمص

ي مكمبهيمخ هشملنو حقجع خظيهمشمنغ عن قن هت ي حقجع غخلٰهىط هحقملن غخلتجيميميمي مصجك غخلجهممهبهشهب غخلهنٰهسهنميي
ن  . عحطهنهوهغخلجهممهبهشهب غمظهنجضبجنهت مصخنٰه

  
جمهتص جلسىش غحلمهجيهت) ص( .طضص كضف:  خف غمظحيحن



 صف م  خف حلتهبغ غمظحيجنيغ................................................................................  ضطض

 

ن حسجهجههب هجخمنغ حقجع جميش هشهنهشمل عن هش همه ن غخلجنبميخنميعن ي هت يهشٰهتهنمث عحك مضملهق غخلخنٰه
 يهت حص مضملييش جميش غجفتخنمخن غألقغغ غخلهنٰهسهنميي خلمه هشتجيمهصهت همضملهق حقٰهىش غخلهنٰهسهنهتيغخلتجهنهشبمي
ن غخلجنبميخنميي هعقغغ غخلخنٰهىش حص مضملصغخلهنٰهسهنهت يهتص ألن عقغغ حليسيهت غخلتجهنهشبميي غخلخنٰه  ي جضمنحي و حقٰهىشي

ن جممههبن غألقغغ  . غألحطهنهحقيش عقغغ غخلخنٰهىش غآلحطهنص هي هشجيمهيش عن جضمه
 مش  عحك غخلهنٰهسهنهتحيهبخض جفبمت غمضتميهبينع: جكيهنهشيش غخلمنهنمصميي جميش غمظهنمهو حتٰههتقعهمشمنغ هجلمل 

يعن غألجفبهبغ غخلجنبميخنمي خلهتي ن هملخل ههت حلهبهيمث جسخي ن عجفبهبغ جضمه غ هشخنهنمك ي غخلبخكص مكمخ حلهبهي
ن قخلىس عحك غمظالئمههت عه عحك غجليش غ هشحيسب  عه يغمظجنهن هعجفبهبغ هيميهخلىح جميش غخلسمخظص مكمههبهي

خلهت جسوهتي لكميبميوعحك عجفبهبغ ن هحلميهنمييهت جضحممهيغخلخنٰهمخظ حلميهنميمضجك غحلتحمىغ  هخلمهيش صخي هت ييس غخلمنمي
غهيجك غخلجنبميخنهتص مح هشهنهغ قغحقميهب خلٰههنٰهسهنهت  !همضهنحلهت غألمكالم هجل

غ مضمليمخ هشملنيهمشمنغ عهي ي حقجع عصىش مح هشخنهنمك غ مضملي  . غخلهنٰهسهنهتي غخلخنٰهىش همح هشخنهنمك
ي عن مشهئيظ غخلمنهشيش هيتمهٰه:مكميىحيي حفىس  هبيهخت نيىش حقحيخيىش مشىش جميش غمظهنمهي  يهنهشيش غخلمنهشيش هشملحق

يعصىش عظحهبغ جمحمهبقهشىع مكمههنهش خجيهتوهتي  حص غخلخنهبمحص مصيس هجمحيخيىش جميش جخىش جمحمهبقهشىع حص و 
مصهن عجمثهبن ي هغإلجفالجميغخلخنهبمح غخلخنهنمت قهشهي هحلهبقهيهبغ هحل  جم

جخىش مصخنملن غحلهبخضهت عحك غخلهنٰهسهنهتص مش عصىش مظ يههشبمله عن غخلسبمت هقغظ جل ي غ ي هب قغخضخن
غققغ حص جلسيحلتبحيهب غخلهنٰهسهنمي يهمصمخ عصىش هبفص يىش غخلجنبميخنميهت قعهغ غخلمهثمع جميش غإلحفمههبيف غخل

غ حقملن غخلهنمصىط مصجك غخلجنبميخنمي يهبف هغخلهنٰهسهنهت هعن غخلجغغمشجك غخلهنٰهسهنمييغحلتحمهن  قخلىس هت حقجعي
قهغ عن يخلميسمث مصخمحميحهتص جضخم  ي جميش غخلجهممهبظ حقٰهميخيهب هجفمليخيهب حطجنمئ هيمصملي غخلهنٰهسهنهت حلٰهي

ن غخلخنٰهىش مصملهشال جخهب  .همصهبهبهبص ههشمه
قهغ يهخلمهيش غألجمهن خلميهي حلمخ جضخم سهنهتص هي غخلهنٰهسهنهت ي مكمبن غخلخنٰهىش ي هشمنحي حقيش غخلهنٰهظي

يجضمنحي حقيش غخلخنٰهىشص هخل مكهنك عهيحيهب هظٰهحيهب عحك جمهب هظٰهحيهب عخلميىح جميش غخلخنٰهىش مكخييس هيمنٰهيغ 
مصهبغ غخلهنٰهسهنهتظ عه هظٰهحيهب عحك جمهب هظٰهحيهب عخلميىح حص غخلهنٰهسهنهت مشيس هيمنٰهيغ مصهبغ غخلخنٰهىش 

خضميهب هغخلخنٰهىش غخلتجهنهشبهغخلخمحيهبحقهت هغخلتمهحي  .هظ جلجنخنهب ييخل
م ُسألُ أخرى ُوهناك مطالب يف وأين وم و  ُمطالبو . ومن عنها ب
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ست من أمإ :ة، أيّجزئي ّنها ل سائلِهاتّ طالب األوِ ا  ِ لعدم عموم؛ بالقياس إ ا
يمكمبهيىس جلمل جضسمئن حلىش حقملق خفال ؛هاِفائدت هغ غمظملقجفهت جمثالظ هحلميىغ مش غمظملقجفهتظ هعهشيش ي

 حيميمثظىخضملف عه مصىجممههبصهبظ هجمت ه
هت حقيش حتميىع مشمنن غمظجنهبخلمت هبيس غمظهنحلبهت جم يش مضميهث يهخلمهيش هشجيمهحيىس غيجفتخنهب

 .غخلميجمهبن عه جميش مضميهث غمظمههبن
يفُسألُال ـ ًمثال ـ   َةّال كيفي ّفإن ما حلهبخلسهئغن حقيش غهللا جضخنهبحكص  ، عنه ب

ىمكمبهيىح ي هش ي ألهيىح جضخنهبحك حلميىغ غخلمهميىغص حلمخ جفبجهمث غإلحفهبقغ عخلميىحصظسمئن حقحيىح مصمهميىغي يعن ي عي ي
يش غخلسهئغن حقحيىح يغ عهيىح هشجيمهيه مفحيي غخلمهميىغ حص غخلخنهبمح غمظهبقهغهب هخضملي مظجكي غخلمنهنمصميهشيشهنيهنمهغمظ

غ مصجك غخلبحهث غخلخنٰهجيصجضخنهبحك مصمهميىغ  .ي هغخلبحهث غخلهنٰهسهني مكخٰهجن
ن ن مصحيهنهي يههجلىع غخلمنهنمصمي . عنه بأين ومُسألُ ال ،َ  أو زمانَوما ال 

ن خلٰهخهبخليغ جضخنهبحك جممههبن غ عن هشمه وغيحفتبهبن غخلسهبمصيغ مضميهث مفحي ي سملغهيىحص ألصىش و عه قجمهبني ي
غ حقحيىح حص حقٰهىش غخلجنبميخنمي ل جمصهبف مكٰهىش رملهنيمصحث وىع عن غخلبحهث جمهنمص ص  مصخنٰهىش غخلهنٰهسهنهتي

غغ حطجنهمئمكميىح عن حلهبن غخلسهئغن حطجنيي حفىس هب يهخت  .ه عهشممهبهمئ حلهبن غجل
وز ُ أنه  ا بمطلبُ أن ّ ِستغ عنها 

بةً ر َ فبدال عن أن تقول.ّ هل ا ً 
ون: ًمثال كتابِ ورقُكيف  كتابُهل ورق: ُ تقول...ع؟ِبُ هو؟ وم طَ؟ وأينِ ا  ِ ا

كتبة؟ وهل ط؟ وهُأبيض ا وصفوا هذه .  وهكذا... هذا العام؟ِعبُل هو  ا و
طالب  . بالفروع، وتلك باألصولَا
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 :ؼافة ؤ ا  
ا ما تقع ُكث تً ناز سائل العلمي ُ ا سياسيّها حِ وغِةّ ا .ةّ ا

 صهتي غإلمكخمهبف حقيش عقغئىح غخلسميهبجفمي مكميخيهب ي هشجيمهحيىحوهشخنميَّـ حص مكمغغ  قمجىح غهللاحلهبنخلجهمل  
غص)غمظحيجنيغ(يممجيحيخيهب حص حلتهبمصىح مك  ي عمشيس غخلجغغ هعمشيس غخلهنيشه هشستخنجيٰهىح حقهبقغو همش عجفٰه

ن حص قجمهبن غجفتميالظ غحلهبحلىش غخلحنهبمح حقجع جمجههبخلميمل غحلمهىش هغ هيهنهنغقن مصهبخلجههنغق غخلمنهشيش هشخنميحم
ن غخلحمميمك غمظحنهن. يغخلسميهبخ قهشيشص مضميهث غهيهنتلك حقجع ي جميش غمظجتخيملهشيش غمظجمليخنملىهن هشيهغمظهنمض

غجلىع غخلخنٰهجي ك مصهبخل يغخلخنهبمح هجفهبمشىش عجفخيهبجمهب حلبمعغ حص غخلحيخي ه قغ غخلحيجىغ ه  حص مض
ن غخلهنجهىحص هعجفهي حلٰه مصىح غجلملهشمل هعظ يغألخمص مكمهتمت غمظحيجنيغ مصمئجفٰه ى ى هت جمحيتمله ميى

وهت غخلت ختهنف جمحيخيهب عجفهبجضمنغيجيميسهبف غخلخنٰهي همش جميش غمظهئجفصغخلحيخك ن حص ي جمتخخمي خم
ن غإلهيسهبهيمي  .هتيخستٰهىغ جسهبيف غخلخنٰه

ل حفميخحيهبيمخ هشملنيهمشمنغ عهي يغ حص مشمنغ زجمىح حقجع قجمهبهيىحص هجلمل همكش هجضجهمليغخلهنمههنه  حقجع هيب
ن صإلحطالظىح هجضهنهبهيميىح حص حطملجمهت غإلجفالن غخلخنحنميىشي عي  هجمهب قغم.غمظجهبن  ههيخك حقٰه

ن غهللا جمميتىح غمظهعمشيس مص يظجع غهللا حقٰهميىح هعخلىح قجف غخلمنهشيش عقمشمت   حقٰهميخيىش غخلسالنجكخنخم
 .ههنمشىش جضجنخيمعغيغهللا حقحيخيىش غخلهنخضهي هخفخي

ل غمظحيهبقحقهبف حص غمظسهبئيس غخلخنٰهجيميى غخلسبمت: مضهبنيهحقجع عه هت يهت هغخلسميهبجفميي حص هجل
اليعهيمخ مش  هتيهغيجلتخمهبقهش ستعملونِ  مفاهيم األلفاظِألجل اإل  ُها، فيضطربَ ال 

فاهم ُحبل تنازِفاقّ لعدم ات؛ا لفظ ا   ههيحنمعنصحص غمظحهبهقغف ع  حدود مع ا
ن افثفثف :  حقٰهميىح غخلسالن عجممع غمظهئجمحيجكغيحطتالم حص مكخيىش غمظهنغق جميش غخلحمبخيهت حص جل

خلميي مضميهث مكخي قث االفححإم يف اهلللإتٌعنا افقحهإت خري ن جمخنحي يىش غألظ
ن  ي هشهنهشمل هبهب غمظخنحي غمظخمجنٰهلكم ه جلجنخنهب م يغخلحمبخيهت مضسمت غظجنالمضخيىشص خلمهيش غمظخنخم

يهعهيمخ عقغق هبهب جمهب عحفبىح غحليغ  حقٰهميىح غخلسالنغجلملهشمل غمظستحملف مصخنمل حقهلن  حلهبخلخنجههبئمل صي
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ن. همصهبخفحيخيهب مصهبخفيسسغخلبهبخفٰههت غخلت مفهبمشهنمشهب مضيغ عقغق مصهبخلحمبخيهت   حقٰهميىح غخلسالن مكهبمظخنخم
جل خنٰهىش ى غخلخنجههبئمل غخلت ي هش:ىش مكميخيهبيىغ حقحيملمشهب هغيمضتميهبل هحقملن غخلتجهحيغخلت رمت غخلت

خصتخيهب همكسهبقمشهبص ي غيمضتميهبل غخليظح  حقحيمل قهقغن غألجمهن مصجك يغخضمت خلمله غألظ
غ هغحلهنجمهت عه غحلٰه خض  .ميهت هغحلهنجمهتيغخل

ف جمخنحي غخلٰههنيط غمظستخنجييسص مضميهث مش  غمظتحيهبقحقجك غحطتالم جفبمت نعق حقملن ه
لعدم  ظه شتٰهمس حص حطهبخفهنن جممنهبهشهنغ مظهب هشهنخيجيىح غخلسهبجمىعه ههشهنهشمل جمحيىح جمخنحيومصخنِّـهشجنٰهجهىح 

لفظ، ِفاقّات تنازع  حدود مع ا تلجٍ فرد ُفيذهب ا   ُ منهم إ ما 
ون. خاطره من مع رسومةٌ واضحةٌ ألحدهم صورةُوقد ال ت لمع  ضبط ٌ   با
وحة ذهن ساهلـ ُه، فيقنعِ  طموسةـ ِهه أو لقصور مدارِ ل صورة ا غمظبخيجيهت  ِ با

ة، و عليها منطق ضطر فَا ز  .ّه ا
بع ُوقد ي دّ ساسةّ ا ً ألفاظا خالبةـ ٍ وحيلةٍ عن عمدـ ُون وا ّ دودةَ غً   ِ

دود ع  م غإلهيسهبنص مضميهث هشستمنيس حتهبن زهيحنمع جمهب هشخنجغٍ واضحةٍا ن مصحجه ي حقحيىح غخلمي ى
ن جمهب مضال جخىش مصجيخنهبهشمع جمهب عهيمين غهللا هبهب جميش  غخلٰههنيط خلٰهتمئحضمع حقجع غمظجتجيخنهبفص مكميخنجيٰه

غ صجفٰهجنهبن ه ههيحنمع حلٰهجيهت غحلهنهشهت غخلت عظبحمث حفخنهبقغ جضهنمكخنىح حفخن يش قهن غخلخنهبمح جمي
خفيشهبمشهبخنحيجم مظمله مضملهق وجمخنهنمكهت عحك لكمع قخلىس جميش غألخلهنهبل ... ص ههيحنمع حلٰهجيهت غخل

صهب خلمنهبهشهت غ هشستخملجم جفخيىش وغمظبخيجيهت غمظخنهبذ غخلت غجفتخملجمخيهب غخلسهبجفهت هجمهب قغخل  جمهب حص هيهن
اون ّستغل

َ
بهام وا َا و مهور، و لتأث  ا ُ يفكرٍ واحدها   فيها بما ّ

اُشاءت  خواطر مةُطئةه ا صحيحة، فيب مع ا رِ أو ا اس ِ ب أف  ا
ضطرب ذا تأث. حر ا رٌ عجيب سحريٌو   .  األف

مةِومن هذه األلفاظ ر ُ   ال أخذت مفعوةّا
َ

سية،  ورة الفر ّا من ا

بِوأحدثت االنقالبات ولة العثمانيَارةّ ا أثّ والفارسيِةّ  ا ِ ُة، وا ا ا ه إل
ِ ا سطو ال  الفاتن،ا ا ستطيعّ و دُ العلمُفال  د أن  تفقٍ معقولها   ُ ّ   . عليهُ

مةُومثل وطن ِها  البةا ِ ا قِ الغربُها ساسة ال استغلّ مز ولِ بعضِ   ِ ا
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ولة العثماني ى  ك جممية ّا يعق عقف مشمنن غخلمهٰهجيهت عحك غخلحيخنهنغف غخلجه ف عحك يهت غخلت عقي

 .هتيغهيحالن غخلملهخلهت غخلخنثمخهيمي
احث أن يعرفُرّما يتعذّور نا يتَ  ا   ٍ واضحٍ واحدًفقان  معّ اث 

مةِ ظهورَ يومِفاقّاالت هضةِ هذه ا وس ا ديثةِ  قا هت ي هشخنحي غخلحيخيممهت غألهقمصمي ا
جممي غ مصىح مصيس ظملقهن عحك قهن غصهتيغخلت هيحممئ جمحيخيهب حفخنهبق غخلجه خلخنهبمح غخلثهبخلهثص هحص ز همح هشخنجيٰه

جلمث مضميمل غخلملهن غألهقمصميغخل غجتىش خلت يهب هغجلتخمهبقهشيهت جفميهبجفميي غخلهنغمشيش غقجضهنخنمث عظ  ههب همصملعهغه
ن جضسجي يص ههمضملهغ حقجيٰهتخيىش يهبق غألهقمتي مصملهن غيحتيمصتحيهنميمن قخلىس هعظبحمث عهقمصهب غخلمي

غ حقٰهميخيهب غجفىش  قههعخفٰهجه غمضملغ عحك قههشالفغخلمي غ غخلملهخلهت غخل و هحص جمجههبمصيس مشمنغ جمميجل  ي
غ خلمهيس.. .ظمنمعغ ي جمحيخيهب خلمنتخيهب هجفميهبجفتخيهب هحقجيٰهتخيهب هجممنمشبخيهب هقحجهب و هغمضملغيهخضخنٰه
 . غألخفهنهبني مصهبف هشخنهنمكخيهب مضتوألمشملغم..! .يغخلهبك

وطنُاتّفما   جمىحى شخلمه ؛ ا لغة ؟تٰهىغ حقجع جمهنخي جتُأ ا ها؟ أم ُ أم 
لباس ساحة؟ُا ؟ِ القطرُ أم اسم؟ األرضُ أم  . وا

ن خضمل عحك غآلن جمهنخي لكوي هش  ٍ مفهومُ هذا غبل  ص قخلىسيق خلحيهب حليسي سملو هغ
يعُقِفّ يتٍ اآلن  وجهّح اسُ عليه  مِ ا د.  واأل ك  ّ منا  ٍ واحد ُومع ذ

الد يةا ونُ يدافعِ العر الدُ عن وطنه، فلماذا ال ت يُ ا الدُةّ العر  ُةّ اإلسالميُ أو ا
ًها وطنا واحدا ن غمظحنهنمشمنغ مش جمجنٰهمت غمظهن ؟ً نهنيمض ي جلملك  غ عحك ي  همش غخلملحق

مضميمل غألجم ظ عحك غخلتهنهنجلهت هغخلتمههنمعيغإلجفالجمميهت يجض  .هتص ي حلمخ هشملحق قحقهبغ غخلس
واجب  م قائقَ االشتغالَن أرادَفمن ا شتغلُ يرتطمّال ـ ِ با  معه ُ هو وا

شا ح، ٍ سهلٍه  قالبِ مقاصدِ مفرداتَ أن يفرغـ ِ ا حديد وا  من ا
ع  آنيةُفيحفظ ما يدور ه من ا  ا عليهُ به ال تفيضٍ من األلفاظ وافيةٍ  خ

ن حتملهشملن خضهبجمخنهب:عه ،هاُجوانب سامعَنقل ظه جمهبهيخنهبه هشمه  أو القارئ كما ِه إ ذهن ا
زونا  ذهن ِن  ضبطً يعن هيجهيس غمظخنحي مصحملهقن عحك قمشيش غخلسهبجمىع حلمخ مش ي عي ،ه با

ق خض م هيبجكومهيش حص غخلمنمشيش لكمع ختوجم خضىح مكميىحي مضسمت غمظحيجنيغ غمظخنهبدص هجف  . غخل
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تو فكُ يِ هذا األساس ا سليمُ ا ىش جمخنهبذ يهمش عن هشحيجهيس غمظتمهٰه ،ُ ا
 .عخلهنهبمفىح مصحملهقمشهب غمظخميههيهت حص قمشحيىح مصهبخلممبىط

سانَّبوألجل أن يتغل سانُ اإل   من معرفة ّ البد،ِهه وتفكِ  قلمه و
فِأقسام عر وطِ ا ستطيعِ وقواعدِ وأصوهِ و تفظَه، ل صورة َ أن    ذهنه با

واضحة ألشياء ِا ًأوال  ر غَ، وأن ينقلّ نا ُفهذه حاجت.. ً. ثانياًه صحيحةِها إ أف
ف عر  .باحث ا

ي غخلتخنهنهشىغ مظهب يجميش قحلهن مشمنن غمظجهمل  قمجىح غهللايلكهنك غمظخمحيىغ يجمهت غخلتمنحلمع مصمئهيىح خل
يمظهنغق جميش جمخنهبذ غألخلهنهبلظ مصهبحقتبهبق عن غألخلهنهبل مصجيثهبمصهت هنهبم حقجع غيعجممهيش غخلتهنهبمشىش عه غيجض

جمهبف و عحطهنص عه قغمصىطو هقمشيش مكهنقو مصجك قمشيش مكهنقو قغمصىطوخض جمهبف مشمنغ هجمخنٰه  مصجك جمخنٰه
مصهتيقغمص مكالمصمل ن غألخلهنهبل غمظستخنجيٰههت جمسمه  مصجههبخلمت غمظخنهبذ غخلت ي جضهنميِّـ ه عن جضمه

تخنهبقم خلحيجهيس  مصهبخلمنهنكص مكهبخلجنهنهشيغ غمظهحقجع غمظهنغق خلتحيتجهيس عحك غخلجنهنم غآلحطهن هغمكميهت
قغ حص قمشيش  خض  عحك قمشيش غمظخهبخفمت عه غخلسهبجمىع مش غخلٰههنيطص غمظٰهجهغمظخنهبذ هغمظهنهبمشميىش غمظ

قصي عن سمليمكالمصمل ي ي هعي ق جمخنحيهبن غخلملجلمييغ خلميستجنميىع عن هشخنهنم غمظخهبخفمت غمظخنحي غمظجهخم
ن جضهنغمصىط  . مصجك عمكمههبق غخلحيهبكوهشجيمهيش عن هشمه
م حقجع جمخنهبذ غألخلهنهبل يهت غخلتخنهنيق حلميهنميي عق مصىح حتملظميهت غخلتخنهنهشىغيجميش مشحيهب جضجغق عر

ههجضخنهنهشهنخيهب جضخنهنهشهنهب ظحميحهب خضهبجمخنهب جمهبهيخنهب ه ه  . ه
يمشمنغ هجلمل قحلهنهيهب جفهبمصجههب عن غإلهيسهبن هشهنمه ي غجفجنهت غألخلهنهبل مكميستحرضمشهب حص ه هن مص
هقمشحيىح مصمخ جخهب جميش جمخنهبنص مكمبن حلهبهيمث جمبخيجيهت ص حلو حهت غمظخنحي ن جضهنمهمعن هب لكمع هغ

يجمممجنهنمصهبص مكميممجنهن  . عحك غخلتخنهنهشىغ خلتحملهشمل غمظخنهبذه
هعهيخلتخنهنهشىغ خلٰهتهنهبمشىش مصجك غخلحيهبك  غحلهبخضهت عحك غنعق هص هخلٰهتهنمهمع غخلخمحميلك حضهبهيميهبص ي

ىمكمبن جم ييش مح هشخنهنم غمظخنهبذ ي هشجيمهحيىح عن هشهنجضمت جمجهملي  . حص قمشحيىحه ههيتهبئمس ظحميحهتوجمهبفي
م حقحيمل حليسيمكالمصمل جل خلىح هغخل  ي جميش جمخنهنمكهت عجلسهبن غخلتخنهنهشىغ هخهخفىح هعظ

غ جفٰهميمخ ظحميحهب مصميحيحيهب همصجك غآلحطهنوهغمضملغ ه جمحيخيهب خلحيستجنميىع عن هيجهميىش خض هشيش جميش حطالن هه
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ي جمحيهب هشتمهٰهو هغمضمليهشبجه حليسي هعي غألخلهنهبل هجمخنهبهيميخيهب غخلخمحميحهتص  ص مصىحيىش حص حقهبمظىح غخلهبكي

يمكميمنحلهن عخلهنهبمفهب عه حتال ههشهنهشمل جمحيخيهب جمخنهبذ حطهبظ ه  مصىحص هغخلجنهنم غآلحطهن هشهنخنيس هيهنهي ههته
ل غيحطتالم حص حقٰهىش غخلمهالن حص  شمكخنٰهىحص ههشحمتمل غخلحيميغل مصميحيخيمخظ هيحنمع جمهب قحلهنهيهبن جميش هجل

ي عحك عصهب خلميسمث جميش هنجميش ظهنهبف غخلمنغف عن يص مضميهث قمشمت حلثمعيغإلقغقغ هعصهب 
غخضمت جضخنهبحكص هقمشمت مصخنممخيىش عحك عصهب جميش غخلخمهنهبفص هجلمل مصميحي يظهنهبف غخل ي هب حص صهبهشهت ي

ه عن غخلحيهبمكجك هشجهخمملهن جمخنحي:غمظجنهبم يخل عن مخ يقمص عحطهنص هه هغمظثبتجك هشجهخمملهن جمخنحيصي
ي جميش غخلجنهنمكجك مصجك جمخنحيهبمشهب حقجع غخلتحملهشمل هغخلملجلو هغمضمليحليس  .هب غحطتٰههنهب مظصهتي

ن يهشحيبمن خلٰهجنالغ غألحقمي: هجخمنغ هيجه غ حص غمظجهبقخلهت حص عهي  و مصحهثيغظ جلبيس عن هشملحطٰه
غ غحلملهق غخلخمحميحهت مظخنهبذ عخلهنهبمفخيىشصيحقٰهجي  . عن هشخنهنمك

ن نغمظغإلجمهبن  :ه جمثالمكخنحيملجمهب جضجه  جلمل هشخنمغك حقٰهميىس  هغآلحطهنيهنمش غأل خنخم
ن وجمخنمغك ن حلمنخلىس ههيحيش هيخنٰهىش عهيىح ه: مصهبخلجه ىحلميىغ هشمه  حص يحصى هجضحلمنغخلمل حص قجمهبن ي

ن حص حسيسجض عن يظ مكالمصملحلمنغقجمهبن  يبجك غمظخنحي غمظهنغق جميش خلهنيط غمظخنخم  يعهنىح ي هعهيىسص حلالجمي
ن غهللا  .همشمهمنغ.. .هحطهنمشىش حقخيملغ مصىحعه يظجع غهللا حقٰهميىح هعخلىح هغمظهئجمحيجك جمثال مصهنجف

قغي جميش حتهنهشهن حسيسي يمصملنعق نو جمسمئخلهتي حص عهو قجلميجههتو غخلحيميغل مصخم   جميش جمسهبئيس غخلخنٰه
جميش ي عي  قخلىسيحك غخلحيتهبئمس غخلخمحميحهت هغألمكمههبق غخلسٰهميجيهتص هي هشتمئجض خلحيخميس عيحلهبمكهتص

 .حطالن مكخيىش غخلتخنهنهشىغ هجمخنهنمكهت عجلسهبجمىح هخهخفىح
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  أؽ افةؼ
فهشحيجهسىش  عر  . ورسمّحد: عحك ُا

د جميش سهحليس رسمّا  . وناقصّتامهشحيجهسىش عحك   وا
ن حص عظيس غمظجنٰهمت   حص غخلهنهنم مصجك:جمهتص همشي جميش مصميهبن جمجهملي يمصملصهجلبيس غخلملحط

 . هغمظحيجنيغ غمظخنهبديغمظحيجنيغ غألقجفجن
وجضتخنهنم حقجع مضجهميجههت خظعن يعهيىس عقغ عققف : حىح مصجيثهبنيههي قجلهت غخلت ي  حلهبخل

ن مش حتهبقص خلمهيش غجلمخق حلثمع وجضمهتمت حقٰهميخيهب مكتجه ن غخلجنبميخنميي  عحك هت خلتحٰهميٰهخيهبي مكتستخنجك مصهبخلخنٰه
هيهت جخهبص حلمنخلىس جضهنخضىع عحك حقٰهىش وحقحيهبدمشهب غمظمه غئملمشهب غمظمغجضي خيهبص بهت حقٰهميي عحطهن خلبميهبن مك

غئملمشهب جضهبن قجلهت همصهن مشيس غمظخنهنمكهت :  عحطهنهو هيهبجلُّـظ همصخنبهبقغن عسهخلمهيش مشيس حقٰهجيىس مصهبخل
جلخيهبص ع قجلهت ي جمخنهنمكهت مك خضمل جمخنهبقم عحطهنه هخل مصنىمصحجهميجههت غخل  مكمغغظخنمل  هشجيمهيش عن جض

ظ لك عهيىس ي مسمين مصمئن غمظخنهنمكهت غخلت جض غ يجميش غخل ي  عخلميخيهب مش غمظخنهنمكهت غخلمههبجمٰههت ىٰهمثي
جلخيهب جمخنهنمكهتص جمخيمخ خفهبن ن مك  . غخلميجمهبنمصحميهث ي جضمه

يجمخنهنمكهت غخلحمجيهي هغخلجهجيهنص مكمبن غإلهيسهبن حص :  عحطهن همشوحىح عحلثهن مصجيثهبنيههي
غ حلهبن هشسجيىع غخلجههنعن همش هشتحملف حقيش غخلحمجيهي هغخلجهجيهنص هحلهبهيمث جمخنهنمكهت  يحقهل غخلحيب ي

 حقحيخيمخ حص غخلهنميميهشهبظ ى مصسميجنهتص هخلمهيش حص قجمهبهيحيهب غمظخنهبد خل جفمئخلمثهغمظسٰهجيجك هبمخ جمخنهنمكهت
جمهبف ي جضوغحلملهشثهت هشمئجضميىس جفمييس ف يملغف غخلممخجيهت همش جضتحمليمههنميخيهب غمظجٰه جميش غمظخنٰه

غق هيهت جخمخيحقيش غمظ قغ مكميخيمخ هحقيش حقحيهبدرهب غمظمه خض ز هغآلحضهبق غمظمغجضبهت حقٰهميخيمخ صي غمظ
جخمخ غئملرهبص هغقجضبهبخفخيمخ مصمخ مض  .ههنرهب عهشممهبي هجضمئحضصألحفميهبظحص غ هجضمئحضمعرهب صهمك

جمهبجضحيهب حقيش غخلملظ عحلثهنيمكمهٰه  صيمث عجليسمخ حلهبهيي هحلٰه.ي حلهبهيمث جمخنهنمكتحيهب مصىح عقمصمخ حلهبهيمث جمخنٰه
خنىغ جمهبجضحيهب مضملغ جمخنمي.حلهبهيمث جمخنهنمكتحيهب مصىح ع ي همشمنغ هشخنحي عن مظخنٰه ه ي مكٰهخنيس جمهب هظٰهحيهب عخلميىح .هحيهبيي
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 مكمبقغ .ه جمثالهحقهبجمهب هيخميس عحك جمهب مش عحلثهن جمحيىح مصخنمل جحسجك صجميش غمظخنهبقم حص قجمهبهيحيهب غحلهبخص
وعققف عن جضتخنهنم حقجع خضميظ حيهب عن عخضميغظن جممغغمصجنهتص مكهبمظخنهنمكهت ز ي جميش عخضميغظ غخلخنهبمح همكهن

ن مصجيخنهنمكهت حتميىع غألخضميغظص هجميش لكمع جمخنهنمكهت حتميىع غألخضميغظ يٰهجميظ عهيغخلمههبجمٰههت خل مخ جضمه
ن غمظخنهنمكهت حلهبجمٰههتص هيحنمع غحلتحمهبم مصخنِّـ غألقههشهت صهغيقجضبهبل غخلمنه سمهجيخيهب  ي جضمه

خضىع غخلهنعك جمثاليغخلهبمكممهت خلٰهحهنغقغ عه غمظممهبق  جضمئحضمعغجتهب و مضميهث هشمهتحمىغ مصخنمل مكمغغصهغ خل
فص هي هشجيحيىع غخلخكل جميش جضحيهبهن يهت غخلت جلمل جضهئقه عحك غألجمهنغك غخلبميثهت عه يغخلسٰهبمي غمظ

 .هشهنيض عحك غخلتخيٰهمههتحضبمث عهيىح يىح سهنجمىح عقغ يخلمهحيه عقجمحيهت غحلتحمهبمكىحص يعهن حص  حلخيمنغوقهغظ
ٍّن غمظخنهنمكهت مصهبألحفميهبظ ي جضجهىغ حقحيمل مضملع: هغحلهبظيس ين غمظخنهبقم حص عي جمخنجكص هي
ق ُوفوق :  جلهبن جضخنهبحكظف غخلجههنعن غخلمههنهشىش هبمنن غحلجهميجههتي هجلمل د.يغققهشهبق هجضجن َ ْ َ ِ ذي َ

ِعلم عليم َ ٍ
ْ جفىغ(ِ ي مكٰهميهي مصمبجممههبهيىس عن جضملحق عن جمخنهنمكتىس مصهبألحفميهبظ )طط: هش ز

ق وهظٰهمث عحك عحطهن ققخضهت ي حص جفٰهىش غمظخنهنمكهتص هحلمنخلىس ي هشجيمهيش عن جضملحق حقملن هخض ي
غقوحقهبمح ق أل و عحطهن هقغظ حقهبمظحيهب مشمنغص عه جضملحق عن ي هخض غق ي  حص حقهبمظحيهب لكمع غأل

غق مكملقخضهبف . غخلهبخليغ جفبحهبهيىح هجضخنهبحكي عي مكخيهب ي هشخنهنوغخلت غحلتحمهنحيهبمشهبص مصيس مشحيهبم ع
 م هجمثالم  ي هجخمنغ خل جفجيىع غخلخنهبجم. عه جلسجيجك عه حضالحضهتوغمظخنهنمكهت ي جضحيحهل حص جلسىش

ن غخلحيجهيص مصميحيمخ خلمله عمشيس ي عي  ي هشتبهبقق عحك قمشحيىحغخلملنحلٰهجيهت  غخلسهبئيس غألمجهن غخلٰه
هيهبف وغيحطتخمهبك خلىح جممه يش  همفميهنتخيهب مجهبهشهت غجلسىش جمو مصميِّـوهبفي ههشحيجهسىش عحك حلهنهشي

ن مصخنِّـ عمشيس .. .ىش غجلهنهفي مجهنص هظهنهبئلك جضهنجموهبفيغمظميمههنهمصهبفص هحلهنهش همضسمت جل
عقغ عققف عن جضخنهنم حقحنجيهت غهللا جفبحهبهيىح هجضخنهبحك مكهبهيحنهن عحك غخلملن هحقهبمظىح : غيحطتخمهبك

ن هبهبيغخلهبك يهشجيمهيش عن هشملهن جمخنهنمكتىح حقيش غخلملن حلخيمنغص  وعهيسهبنه . ههمفهبئهنىح غخلت هشجه
جممث غيحلتحمهبمكهبف يمخ جضجهمليغمظخنهنمكهت حلٰه هجضميقغق مشمنن صمخ عحلثهني عه جسٰهملهشيش هقمصومليمصجيجٰه

 . مكال جضتجهبهق جمخنهنمكتىح جفجنهنهشيشيهب غخلخنهبجميهتص هعجميغخلخنٰهجيمي
يهحقجع مشمنغ مكال هشجيمهيش جمخنهنمكهت غخلملظ مصحملن غخلتهبن  همشمنغ . عه جمخنهنمكهت مثهبن مضجههبئجهىحي

ي هغمظحيجنيغ غمظخنهبدص مكمبن غمظحيجنيغ غألقجفجنيعمضمل عهخضىح غخلهنهنم مصجك غمظحيجنيغ غألقجفجن  ي
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ن غمظخنهنمكهت غخلتهبجم خضمل ص خظيهت غخلملظ ههشخنميخلىح حقيش حليسهت مصحجهميجهيرمين مصحخم ي هحلمئهيىح ي جض
ظومضجهميجههت نيس عخلميخيهبص ي هقغظ غحلجهميجههت غخلت جض  مصميحيمخ غمظحيجنيغ غمظخنهبد ي رمين مصحخم

ق خظيغمظخنهنمكهت غخلتهبجمهتص هي هش خض وجههن مص  و خظش حقيش غألحفميهبظ غألحطهنهص مصيس حليسو جمحيخنمينش
 .هني جمىع لكمعن حقجع هيح غخلتمئحضمع عه غخلتمئحضوجممغغمصىط

يهخلخنيس مشمنغ غيمس ن غخلجنبميخنميو هغمضمليمظحيجنجههبن غي ي جميش غألجفبهبغ حص جضمئحطهن غخلخنٰه هت حص ي
 .يغخلهنمههن غإلجفالجم

يعن هشهنه  هشخنتجغ غمظخنهنمكهت حص مصملغهشتخيهب هي غمظحيجنيغ غمظجههبمصيس خلٰهجيحيجنيغ غألقجفجننعق
 .ي حص جفٰهىش غمظخنهنمكهتوغخلهنحُّـ هغخلتملجلمييغ جضمههبجميسيعن يغخلبحهث ي هشجهىغ حقحيمل مضملص ه

ىعن جلٰهمث خلحيهب: ي  غهللا هغمضملظ: مشيس رهنه جمهب قحلهنف حص جل
غمضمل : غغغجل ص مكجهمل هشهنغق مصىح غخل غمضمل عحلثهن جميش جمخنحي يهيخنىش رهنه قخلىسص ألن خلٰه

غلص عه جميش غجلحيهيص عه هشهنغق مصىح  غمضمل جميش غألهي  وهغمضملجميش غألحقملغقص هجلمل هشهنغق مصىح غخل
ي حلمخ هقق حص غخلهنهغهشهبفص هخلمهيش غخلهنٰهسهنهت غحلملهشثهت جضخنجيخلميهي مصجهٰهمييس جهمث حص غمظخنحي غمظهنغق ي

مضملغ غحل يهمصميحيمث عن غمظهنغق مش غخل مضملغ غخلخنملقهشهت ييجهميجهميز  .هتي غخل
ن يعن غمظخنهنمكهت ي جضتخنجي: يمصخنمل مشمنغ حلٰهىح مشيس هشجيمهيش غخلجه ه حقٰهمخ صق هجضتمههبجميسييغ هجضتجني

يعن مكجنهنغ غإلهيسهبن حتثىح حقجع غجلمل ي غظيس هجضملمكخنىح خلٰهتجهملي ن عحك ي هغيخضتخيهبق هغخلبحهث غمظت
 غألجمهبنظ
ي غخلمنه شهبخفمت غإلهيسهبن عهيىس هظٰهمث عحك جمخنهنمكهت غخلملظ يهب غمظحيجنيغ غألقجفجنيعجم
جلهنىح حقحيمل مضمليص مكال هشملمكخنىح عحك غألجمهبن هعهيهتي جضهبجمهجمخنهنمكهت ي جمخنجكص هجمهب هيمنحلهنن جميش جضجهسميىش ٍّمخ هش

مخ مش مضسمت ي هغخلحيهبجلُّـ عهيي جمحيخيمخ عحك غخلتهبنٍّ هغخلهنجفىش هجضجهسميىش حليسيغخلتخنهنهشىغ عحك غحلمل
 .يغمظحيجنيغ غألقجفجن

فنا َ أن ذكرَسبق عر لفظيَا حث وال يهم ا  مضميهث ، عنه  هذا العلمُنا ا
ظ مخ هشبحهث حقحيىح حص حقٰهىش غخلٰهمنهتيص هعهييحيىح خلميهي جميش همفميهنهت غمظحيجنجهيقحلهنهيهب عن غخلبحهث حق

ُألنه ال ينفع لفظِعرفة وضعّ إال ّ ستحقِ ا عناه، فال  فُ اسم  عر من باب ّ إال ِ ا
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جاز وسع وِا ِا ن .يألهيىح جميش جلبمييس غمظمغغقمكهبف هخلميهي عحلثهن جميش قخلىس ؛ّ نطُما غرضّو  ّ ا

فمن  عر علوما صورُ هو ا وصليّ ا هولُ ا واقع،ّريّ تصوٍ إ   عن ً جواباُ ا
شارحةما خضمل حص  ةّقيقي أو اِ ا غجلخنهت جلبيس مشيس غخلبسميجنهت عه مصخنملمشهبص هي هش غخل

نيغخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن قهو جسخي لكصي جضخم  مشمنغ غخلٰههنيط يعنيعهيىح ي هشخنٰهىش ي عي و مصيس غمظخنحي هغ
ل قس .ه خلىح عهشممهبوجم   . وناقص تام منهما إ ورسم، و إ حدُمّو

ي جميش حقبهبقجضىح عهيىح هشهنه عن غحلملغخلحنهبمشهن غمصهب حقيش جمهب غخلحمهبقمضهتي غخلتهبنيي  ه هغخلحيهبجلُّـ هشجهىع خض
غمصهب حقيش جمهب غخلحمهبقمضهتص م ىحييغ حص حسٰهيحلمخ مش غمظحجه م ص هغخلخمحميلكهتيجهميجهميهغحل هعهيىح ي هشجهىع خض  ي

غمصهب حقيش جمهب غحل ههعهيمخ هشجهىع خض يهتص ألهيىح جلبيس مشيس غخلبسميجنهت مح هشتحجهيجهميجهميز ق غخلملظ ي يغ هخض
ن حقحيملهيهب جمحممغحلهبفون خلىح خضحيهي هشمهخلمه قن هشمه ف هخض  و همكخميسص همصخنمل حضب

ي  يجهميجه غحلي هغخلحيهبجلُّـص هجمجهسجيخيمخ غحلملي غخلتهبنيهبفص همصخنمل قخلىس هشمئهت غحلمليهخستخم
 . قمجىح غهللا حلمخ مش مفهبمشهن حقبهبقجضىحي هغيجفجييجهميجه جميش غحليغألحقىش

يعن غحلمل:  عحطهنهومصخنبهبقغ  عحك  مش غخلمنه هشحيجهسىشصي مصهبمظخنحي غألحقىشي ي غحلملصيجهميجه غحلي
 . ي جمجنٰهيغ غخلتخنهنهشىغ يجهميجه غحلخلتخنهنهشىغغجلسجيجكص مكهبخلتجهسميىش خلبميهبن 

١.ّا ّافة   
يعن جضخنهنهشىغ غحلمل غغ جمهب غخلحمهبقمضهت عه غحلي غخلتهبني  هت حقجع جمبحيهبنيجهميجهمي غخلمنه هشجهىع حص خض

خضمل خظي مش جمهب غحفتجييس حقجع حتميىع قغجضميقمجىح غهللا وهبف غمظخنهنمص جمهب هشخنحي عهيىح ي هش يز  ى
جلخيهب ن غحلظمك غن جمثال هشحمتجييس حقجع حتميىع غألخضحيهبك مضتي مصهبحقتبهبق عن جمهنخي يمي  جضحيتخي ه

مشهن همش خضحيهي غألخضحيهبك غخلخنهبخصص همضهبخلىح حص قخلىس مضهبن  جفٰهسٰههت غألخضحيهبك عحك غجل
بهت عحك عخضميغئخيهب غخلبسميجنهت غخلت ي جضجهبيس غخلتحٰهمييس عحك عخضميغظ عظمنهن جمحيخيهب يغخلخنحيهبد غمظهنحل

قهشهتهيهب حقحيخيهب مصهبمظهنهبمشميىش يهغخلت حقجغ يغخلتخم  .هتي غخلبملحجميي
زهبف غمظخنهنم جفجييهيهب حص غخلتخنهنهشىغ حتميىع قغجضميهحقجع مشمنغ مكمبقغ عحطمن ز ي جضخنهنهشهنهب مصهبحلملى  ه

غن غخلحيهبخفيغص غخلمنه هشجهىع مصهبجلحيهي هغخلهنخميس غخلجههنهشبجكصيغخلتهبن  ص جمثيس جضخنهنهشىغ غإلهيسهبن مصهبحلمي
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مشهن هغجلسىش غخلحيهبجم هغحلس غن هشحيملقف مكميىح غجل ن غحلمي يألن جمهنخي م مصهبإلقغقغص يهبك غمظتحهني
ي خلمهحيىح ي غخلتهبني هجلىع مصهبحلملوظحميلكهمشمنغ غخلتخنهنهشىغ . يمكتهنخميس غإلحتهبن حص خلهنيط غإلهيسهبن

س مضملهوجضخنهنهشىغ  .ي عحتهبخصي
ن غخلتخنهنهشىغ مصهبحلمل ه عحلثهن جضهنخمميالص حلمخ خل جلٰهمث حص جضخنهنهشىغ ي غخلتهبنيمشمنغ هجلمل هشمه

ن ومي جمتحهنوهبكي مضسو هيهبنوغإلهيسهبن خضسىش غن مصهبإلقغقغ هيهبخفيغص مكبملن عن جضجه  جضممىع مضمي
هشيسو همشمنغ جضهنخممييسصجممههبهيىح جمخنحيهبن ي مكتخنهنم غإلهيسهبن مصحملص هجضجن  هحلال .يغخلتهنخمميمق ين غخلتهبني

جمهب هجمخمملغجلهب: عهص خضخيهتيغخلتخنهنهشهنجك هشسهبهه غمظحملهق جميش حليس ه هشسهبههشىح جمهنخي  .ه
 همش غخلت صهتيجهميجهمييعن غحلملهق غحل:  همشوهتي جمخيجيو جميش غإلحفهبقغ عحك هيجهجنهتي يمصمليحضىش

ن خلٰهمخمشميهبفص هعجمهب جمهب ي جمهبمشميص يجضخنهنم غألحفميهبظ مصهبجلحيهي هغخلهنخميس يعهيمخ جضمه زي هت خلىح مكال ي
ن خلىح مضملنجمخنحي أل  مكال جمخنحي صهت خلىحيغهللا جضبهبقم هجضخنهبحك ي جمهبمشمي: ه جمثال.يجهميجهمض س هشمه

ن خلىح مضملجمهب مش مصم: عهصتىحيسمئن حقيش جمهبمشميىألن هش ص حلمخ يمضجهميجه سص عق ي هشجيمهيش عن هشمه
ن خلسهيسهبن  .هشمه

ن خلٰهمخمشمييجهميجهميمكهبحلملهق غحل ن .هبف مكجهىطيهت جضمه  هجميش مشحيهب عقغ هيحنهنهيهب عحك حقٰهىش عظ
ن خلي هيجملن ي جمهبمشميصهغخلهنجهىح جمثال ص هجخمنغ غحطتٰهىغ غخلخنٰهمخظ حص يمضجهميجه سىح مضملهت خلىحص مكال هشمه

 .ي هشخنحي عن حتميىع غخلتخنهبقهشىغ مش خلخكف غيجفىشهمشمنغجضخنهنهشهنىحص 
لك غ ي عن غحلمل:هجميش غخل غظي ن خضهبجمخنهب عن  ي يمصملصههبيجفجيميعههب عن يمضجهميجهمي حلهبن ه جف ههشمه

يهجمهبهيخنهب هي مكهنم حص قخلىس مصميحيخيمخص هعن حلهبن غخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن  و جميش خضحيهيومتي لكمع جمهنحله
ن خضهبجمخنهب خلسمكهنغق هجمهبهيخنهب حقيش غأللكميهبقيمليعهيىح يمصي عي وهمكخميس ه عن هشمه  .ه
ن غمظخنهنم جميش غمظهبمشمييجهميجهمي هشحممغل حص غحلملهق غحلنعق يهت عن هشمه مكال ي هعي هبفصز

ههشخنهنم جضخنهنهشهنهب  ن غمظهبمشمييمضجهميجهميز يهبص هحلمنخلىس هشحممغل عن جضمه ههت جمهنحلبهته ن مصسميجنهتي  ه هي جضمه
مكخميسص هحقجع يص ألن غخلبسميىط ي خضحيهي خلىح هي ...حلهبخلسمخظ هغألقك هغإلهيسهبن هغخلبجههن

يف غخلخنهبخلميهت مضملهق ن خلٰهجيجه ههتص ألصهب خلميسمث جمهنحلبهتيمضجهميجهمي ومشمنغ غألجفهبك ي هشمه ي  جميش ي
ن قصغألخضحيهبك هغخلهنخم  . مصسميجنهتو مصيس مش عجم
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ظ مشمنغص عقغ جضمهٰهجيحيهب حقيش غحلمل غخلتهبن هغحلمل غخلحيهبجلُّـ  زحص  زز هعهيي عن هيتخنهنم يالمصملمكي  ي

حقخيمخص هجلمل جضجهمل  ي جمحيىح هجميش غيجفجييألحقىشي غ يجهميجه غحلي جمجهسجيخيمخ غحلملين عنيحقجع جم
ن خلٰهمخمشمي ن مصخنمل مشيس غخلبسميجنهت غخلت جضمه ن جلبيس مشيس غخلبسميجنهتص مصيس جمهب هشمه هبف يغخلمنه هشمه
غ خضمل خظص هجميش مشحيهب جلهبخل قغظ ألن جلبيس غخلسهئغن هبيس غخلبسميجنهت ي هش خض يعن : يغمظ

قغي مصهبمظهبمشمييغخلسهئغن مصمخ غخلحمهبقمضهت ي شتُّـ خض قغ عهشممهب صهبف غمظ خض ه مصيس هشحمجييس لكمع غمظ
 .ييش مضجهىس عن جضسمئن حقحيىح مصمخ غخلحمهبقمضهتي مكمبن جمصحلهبمظخنملهن
ق حص غخلهبقفص ي عي هت مكال هشجيمهحيىس عن جضسمئن هبهبيجهميجهمي غحلجممهبيعجمهب  خض حقيش غمظ

 حص غجلحيهي هغخلهنخميس عه : عهص غخلحيهبجلُّـي هغحلملي غخلتهبنيمضسمت غخلهنهنك حص غحلملغخلبحهث ه
 .يجهميجه غحليجمجهسجيخيمخ غحلمليعن : حص مصخنممخيمخص هجلٰهحيهب

ي حلمنخلىس هشجيميمين حقيش مصهبجل صغمظحملهق حص غخلمنمشيشي حلمخ هشبجك مضجهميجههت ي غخلتهبني غحلملي عنيحضىش
قغ حص غخلمنمشيشص حلمخ خل عققف عن جضتخنهنم حقجع مضجهميجههت غإلهيسهبن مكسمئخلمث  خض يغمظهنهبمشميىش غمظ

غظ نهجمهب مش غإلهيسهبنظ جف خضمل حص قمشحيىس جمهنخي غإلهيسهبن :  عحطهن عن يص مكميجههبن خلىسو هش
غن هيهبخفيغص هخلمهيش مصمخ عن حص غخلمنمشيش جمهنهبمشميىش حلثمعغ ن صيمضمي ن غألقك هجمهنخي  جمثيس جمهنخي

قغ حص قمشحيىسص همشمنغ .. .مخظغخلس خض جمىح حقيش غمظهنهبمشميىش غألحطهنه غمظ يجضهنهشمل عن مثميمي جمهنخي
 : مصمئمضمل عجمهنهشيشيغخلتجيميميمي هشتىش

 . حلهبإلهيسهبن حص غمظثهبنصيهبف غمظخنهنم عه غمظحملهقيعن جضمنحلهن حتميىع قغجضمي: ّولاألقب األ
ميهتصعن جضمنحلهن جمهب هشخنهنك حقٰهميىح: األقب افحإين قن غخلخنهن  . عه عجم

ن ن  حقيش لكمعن جميش غمظهنهبمشميومكتجيميميمي جمهنخي قغ جمخنىح حص غخلمنمشيش عجمهب هشمه خض يىش غمظ
غظىح غخلت جضخنهنك حقٰهميىح يمصمنغجضميهبجضىح هعجمهب مصخ  .زز

يمكمبن حلهبن غخلتجيميميمي مصمنغجضميهبجضىح جفجي غحلمل ي ي تىح ي غخلحيهبجلُّـص هعن حلهبن مصخهبظي هغحلملي غخلتهبني
 . هغخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـي غخلهنجفىش غخلتهبنيجفجي

 يغخلتخنهنم حقجع:  هغخلحيهبجلُّـص مشي هغخلحيهبجلُّـ هغخلهنجفىش غخلتهبني غخلتهبنيهغخلحيتميجهت جميش غحلمل
تىحص ي يهبجضىح عه جميش حطالن حطهبظي مصخنمل مثميميمين حص غخلمنمشيش جميش حطالن قغجضمييغخلهنهنق غخلهبقخض
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قي هي شتُّـي هشحمجييس غخلمهيسيغخلخنهبنيخنهنيض يألن غخل صيغخلخنهبنيخنهنيض غخل خض .  مصخنميحيىحو مصجي
ن  .... جميش غجلملغقو همشمنغ مكهنقص جميش غخلبجههنو همشمنغ مكهنقص جميش غإلهيسهبنو مشمنغ مكهنق:مكحيجه
ًوالأ صي هشبجكي غخلتهبني غخلتخنهنهشىغ عه غحلمل:نعق نص ه:ّ ي هشجيميمين حقيش :ًثإنيإ مضجهميجههت غمظهنخي

ي هشجيميمي غألمكهنغق غخلهبقخضمي:ًثإفحإلكمعن جميش غمظهنهبمشميىشص ه ن حقيش ي هت غخلملغحطٰههت حتمث قخلىس غمظهنخي
ن ن هبهب .  عحطهنوغألمكهنغق غألحطهنه غخلملغحطٰههت حتمث جمهنخي مفهبئىغ غخلت هشجه همصحسمت مشمنن غخل

 . هغخلحيهبجلُّـي هغخلهنجفىش غخلتهبنص هغخلحيهبجلُّـي غخلتهبنيغخلتخنهنهشىغ هشحيجهسىش عحك غحلمل
يعهيهب مصهبحلمل: يس جميش حتميىع جمهب قحلهنهيهبيتحخمهغمظ ن غخلملظ ي غخلتهبني ي هيتخنهنم حقجع جمهنخي

يههيجيميمين حقيش لكمعن جميش غمظهنهبمشميىش مثميميميغ قغجضمي يهبص ههيحمخُّـ عمكهنغقن حص غخلهبقفهي  .ه
جلىغ حقحيمل مضمل ٍّهخلمهيش مصحيهبظ حقجع جمهب جضجهملن جميش عن غمظخنهنمكهت ي جضت يي ي ي جمخنجكص ي هشجيمهيش ه

ظ  هشميهشمل حص جلملقجضحيهب حقجع و خضملهشملوميص مصيس هشجيمهيش عن هيحخميس حقجع جمخنهني جضهبنٍّيس عحك مضمليغخلت
يعن غمظهبق: غظ مكميجههبني خل جفمئخلحيهب جمهب غخلهنهنم مصجك غخلجنهبجلهت هغمظهبق:ه مكجيثال.غخلتحمخميُّـ  وغ خفهبجلهتي

ين غخلجنهبجلهت جمهبقع :جممغغحلجيهتص عه ي ألن عمضملغرهب جضتحو لكمع جممغغحلجيهتوغي . ن عحك غألحطهنهي
 ييش جميش غخلتخنهنم حقجعي همش مضجهميجههت غخلجنهبجلهتص مكمبقغ مح جضتجيمهس جمخيىشوهجميش مشحيهب مصهنق مصحهث

غ حص غخلسهبمصيغ . ي ي هشجيمهحيىس عن جضتخنهنم حقجع مضجهميجههت غخلجنهبجلهتصغيمضجهميجههت غمظهبق هجلمل حلهبهي
نيهشجيمي خل جلمث غحلهبخص مظوغ خظي هغمظهبقوغخلجنهبجلهت خظ: ميهن مصميحيخيمخ مكميجه هب ي عحطهنص هحص غخل

غ حقجع مضجهميجههت غمظهبق يجضخنهنمك غ عصهب هيهنهي غخلجنهبجلهت خلمهحيي يغ حقهنمك  . عحطهنوخيهب مصٰهبهبكي
يعهيىح مظي عي صي جضهبنوغ جضخنهنهشىغيمظهبقجضخنهنهشىغ غيخنتجهمل عن ىص حلهبن هش حص غخلسهبمصيغصنعق يهب جضخنهنمكحيهب ي

ي حقهنمكحيهب عن غخلتخنهنهشىغ غخلجهملهشىش مح هشمهيش صي هعصهب مش غخلجنهبجلهت غمظمغغحلجيهتو قجلمييغوغ مصحيحيحقجع غمظهبق
 .ههبيجضهبجم

نىميهت غخلتخنهنهشىغص عق جلمل جضيهجميش مشحيهب جضجغق عر وملحطيس مكهنقغ حتمث جمهنخي ه مصحيهبظ حقجع ه
ن مصحيهبظ حقجع جضخنهنهشىغىجضخنهنهشىغص هخت وهنخضىح جميش حتمث قخلىس غمظهنخي يمكميىح عهيىح يي حفىس يهنص هختهب  عحطه

ن عه غمظهبمشمي يهشمغجضمت حقجع حلال غألجمهنهشيش عحضهبق عمضمههبن غمظهنخي  غخلهنهنق حتتخيهب ىهت غخلت عقحطٰهمثي
ن غخلسهبمصيغىهعحطهنخضت ي حقجع مكهنك عهيىس حقهنمكمث غإلهيسهبن مصهبمظهبخ :ه جمثال.ىح جميش حتمث غمظهنخي ي
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جمىحص مكتحقجع غحضحي ن مصمنخلىس يال حفىس جك مكجهىطص هعحطهنخضمث غمظهبخ حقجع عقمصىع جميش جمهنخي جضمه

 جميش غإلهيسهبن حقيش قغئهنغ غخلتمهٰهميىغ همش غإلهيسهبن غخلمهسميلك عه غمظخمهبغ هعحطهنخضمث مكهنقغ
ن غمظسجهىط خلٰهتمهٰهميىغص مكٰه ظحقجع عقمصىعي عي  هشخنجمي جمخنىح حقيش غمظملومصجيهنك  هيحنمع غجلحي

نوخضمل حفخُّـى ه عنهنكىمك ن عن خنٰهميحيهب مك ظ ي هيخنهنم مشيس مش جسحي ن غمظجحي يهيحملق جمهنخي
يمكجيخنهنمكهت عن مشمنغ  ظ هشهنمكىع حقحيىح جلٰهىش غخلتمهٰهميىغ عن ييخلحيهنه عهشحيجنبيغ حقٰهميىح غخلتخنهنهشىغ مضت

ن عه قغحطيسوغخلهنهنق قغحطيس خلهت عه غخلمهمقو حتمث مشمنغ غمظهنخي  خلميهي جميش صي حتمث مشمنن غمظجه
هت يهت هغخلمهالجممييهت هغخلهنٰهسهنمييهت هغخلخنجهٰهميي عق غخلمهثمع جميش غآلحضهبق غخلخكحقميظيغخلمغم غخلهنمههنه

 .مت حقجع قخلىسيهت جضمغجضيهغخلخنٰهجيمي
ي عقم هعظلكو حلهبن جضحمخميُّـ غألمكهنغق مصحيحصهمخ حلهبن غخلتخنهنهشىغ قجلميجههبي حلٰهصنعق  ظي

ن حقجع جضٰهىس غألمكهنغق عه ي هيهنجضخل يبخيهب حقٰهميخيهبص همشمنغ هشخنحي عن يحيستجنميىع جضهنجضميمت عحضهبق غمظهنخي
يهتص ألن جضهنجضميمت غألمضمههبن عهييهت هغخلخنٰهجيميي حص ظجيميىش مضميهبجضحيهب غخلخنجيٰهميوغخلتخنهنهشىغ قغحطيس مخ ي

ن جميش حطالن جضحمخميُّـ غألمكهنغقص مكمبقغ جفمئخلحيهبم مشيس هيتهبئمس غخلخنٰهىش هشجهميحيمي   يظن عوهتيهشمه
 ظ عق ي حضجيهنغ حص قخلىسظي مكهنم: مكمبن جلٰهمث
هعن حلهبهيمث هشجهميحيميهت: جلٰهحيهب خلىس وهنك عهيىس جمخمهبغى همكيي ىغ خلىس غخلجنبميمت ى ههظو مصجيهنكي

هجمخنميحيهبص هقهغظ  ص مكميجمت حقٰهميىس عن جضسجيىع حلالجمىح هجضجنميخنىح حص  جمهبوعه جمحيخنىس جميش جضحيهبهن خفخنهبني
وعهغجمهننص ألهيىح حفخُّـ ي ه هشهنميمل غخلميجهجك هغيخفجيئحيهبنص هغخلهنجهميىح عهشممهب و قغظم هقهغظم مصجنهنهشيغي

خلىحص هستمس ن جل  .قخلىس جميش عخلجههبظ غخلحيهنهي مصهبخلتخيٰهمههت همش مضهنغن ي حقٰهميىس مصمئنيهشٰهميجمىس مصجهب
خلىح هي مصحمهىش غخلهنجهميىح صهتيهعن حلهبهيمث لكمع هشجهميحيمي  مكال رمت حقٰهميىس غيخلتميغن مصجه
 . مصحهنجمهت حقجيٰهىس عه خسهبخلهنتىس

و حقحيملجمهب حقهنمكحيهب غخلخنٰهىش مصحيحصنعق و ي هشهئقه عحك هيتميجهتي هتص ي هشجيمهيش عن هيخنتجيمل ي هشجهميحيميي
حقهبف غألمضمههبن غخلخكحقمي ل عحك غخلتخنهنهشىغ  جميش غخلي مكالمصملصهتيحقٰهميىح حص جضحمخميُّـ جم هنخض

ف.ي غخلتهبنيعه غحلمل عر ميع ذاتيُوهو ا عرفِاتّ  مفهبمشهن مشمنن : هجلٰهحيهب . ـ  بالفتحـ ِ ا
يهت عهيىح هشجيمهيش غخلتخنهنم حقجع حتميىع قغجضمييغخلحيحنهنهش ي م هشحممع غمظخمحيي يهبف غمظخنهنمص هجف  قمجىح ىغز
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يعن غخلتخنهنهشىغ مصهبحلمل غهللا  .ههبي حقجيٰهميو لكمع ختمهيشي غخلتهبني
قع س والفصليهبن تيغخلتخنهنهشىغ مصهبحلمل غخل ُو ن جميش يمكالمصمل ، القرِبا  عن هشمه

ن جمهنحلبهب جميش غجلحيهي هغخلهنخميسصيغمظهبمشمي ههبف هعن هشمه مكهبخلبسميىط ي هشجيمهيش جضخنهنهشهنىح ي هعي ي
ي عهيمخ مش ي غخلتهبنيمصهبحلمل يجهميجه غحليمملك عن غخلتخنهنهشىغيهجميش مشحيهب هشت. مصهبجلحيهي هغخلهنخميس

يع ذاتياليهبف غمظهنحلبهت جميش غجلحيهي هغخلهنخميس يخلٰهمخمشمي ما   يمكمبن  َعرف اِاتّشتما
 ويشي حتميىع غألخضحيهبك غخلت جلبٰهىحص هغخلهنخميس غخلجههنهشمت جمتممجيويشيغجلحيهي غخلجههنهشمت جمتممجي

ن غخلت جلبٰهىح مصهبإلحتهبن  .هعهشممهب جلجيميىع غخلهنخم
سان؟: ذا قيلفإ   ما اإل

يبُفيجوز ًأوال ـ َ أن   ما ُ فيه تفصيل،ّ وهذا حد تام.ٌ ناطقٌحيوان: ّ بأنهـ ّ
ل لفظَأ سان (ُه ا  مصهبخلحيسبهت عحك و مصهبخلحيسبهت عحك غإلهيسهبنص هعحتهبنومييس جضهنخم: عه،)اسم اإل

ن غإلحتهبن هغخلتهنخممييس هيسبمي غنص مكميمه سن غخلتخنهنهشىغ جضهنخمميمقع :ههبص عهيغحلمي  مصهبخلحيسبهت عحك ي
شتمل ص عحطهنو مصهبخلحيسبهت عحك خلهنيطس هعحتهبخصوخلهنيط يع ذاتيُو  هبف غإلهيسهبني قغجضمي:عه ِهاتّ  

َن مفهومأل يوان ّ وهر: ينطوي فيهِا سم،ُ ا اُ وا س، ا تحرك،ُاسّ وا ُ وا ّ 
سانٌاتّ وذاتيٌ هذه أجزاء و.باإلرادة إل  . 

وز يبُو ٌ متحركٌاسّ حسٍ نامٌجسم :ّ بأنهـ ً ثانياـ َ أن   .ٌق ناط، باإلرادةّ
ههمشمنغ مضمل جضهبن عهشممهب مكميىح عحتهبنص س مشهن س وألن غجلسىش خض م غجلسىش و حضالحضهتو خلىح عمصخنهبقي  همك

ن غإلحتهبن جميش مشمنن غجلخيهتص هغخلتهنخممييس جميش حليسخضحيهي غألخضحيهبك غخلخنهبخصص مكمي  خضخيهتص يمه
مشهن :عه سان  تاموهذا حد صيهبك غمظتحهنم مصهبإلقغقغي غحلسحيهبجمغخلسىش غجل غجل إل ً أيضا 

ِول األُع فهومّ ُأنه أّ إال ،  ا مشهن ً تفصيالّ َألنك وضعت ظجميش خضخيهت غجل نّ  َ 
ام حدحيوان ِمة ل. ّه ا هَ ال حاجةٌ وفضولٌوهذا تطو  ّإاليش هشخنٰهىش ىمصهبخلحيسبهت مظ  إ

نت ماهي يوانُةّإذا  هولةِ ا لسائلً    . فيجبِ 
وز يبُو اـ َ أن  الثةٌ قابلٌجوهر: ّ بأنهـً  ثا ألبعاد ا ٌ متحركٌاسّ حسٍ نامِ  ّ 

نُفتضع . هي جضهنخممييس عحلثهن جميش مشمنغ.ٌ ناطق،باإلرادة مةَ  ام حدجسم ِ   ّه ا



ِّاملطكف  ٣٩٣ ..................................................................اصظسظف به وتظحل ُ
جموعُفيكون ، ثالثفٌ اجلوفك اصقي صه أبطغدوفو ّا تامّ حدُ ا سان أً إل َا   ً تفصيالً

، وأ ا واب ا نت ماهيّ إال ً فضوال،َمن ا سمُةّإذا  هولةِ ا لسائل، ً  ً أيضا 

ً.وال قظون صطوالفيجب 
ن ا هوال تضعُوهروهكذا إذا   ُ نً امه حدَ  ّوعحن بعع . ـ إن وجدـ ّه ا غ ّ

ٌّأن اجلوفك صعك صه حق ّ ألعه بسعك، وبععٌّ تغمّ ّ ّغ أقطغ أن احلقّ ّ غت ّ قظون صظامفعّ اصتغمً
ّاملكصبف، واجلوفك صعك بامفع  ًّف ضغفعن قكاهَام فو ضطعوم، وصظن شىل ضبعى ضّف، وإعّ

 صظطعى فّاإلعسغن ضغفع :ّ ألعغ إذا صظعغ؛إن وجق:  صغل بسعطف، وهلقاٌفّصعو ضغفع
جق يف زضغن ُزقق أبطغده اصثالثف صقا، وو: ّعغ إذا أردعغ أن عطكف أصكاده عظولّفقا أع

ف، صغذا مل ّى ضغفعّخق يف تطكقل األصكاد قسظُاصقا وضظغن صقا، وفقا املطعوم اصقي 
ً شكف صعغ زققا:ل صعام صو سغصعغكًغ، وذصّقغخق يف تطكقطعغ صال قظون اصتطكقل تغض ّ   

ّتطكقطغ تغض ـ ًضثالـ  ، بغضغصف أبطغده اصثالثف ٌ عغسلٌحعوان: ًغ، صتظول يف اجلوابً
ّغ ضطعوم اصضء صال قضقق شظعه أعه ضغفعّأض. وشوارضه.. .وضظغعه وزضغعه ّف، صغن ّ

ً سظي ضطعوضغ،ً ضثال،ف إن مل تغخق يف زققّاصضعئع ّ. 
ّأن صال: ف واملطعوم، وفوّق بش املغفعطق اصطكّوشىل فقا قت ّ

ّضععام قغخق يف حق ً   
ّأصكاده، صظن املعطظع ّأهنم قطظظون ّ إال  أصكاده،ّش واصطالسطف ال قغخقون املطعوم يف حقّ

ف، وقطظظون املضقاق شىل ضغ قعطبل شظعه املطعوم، ّاسم اصطكد شىل ضغ تعطبل شظعه املغفع
 .ف، وفقا اصضء ضن ضضغدقل املطعومّغفع فقا اصضء ضن أصكاد امل:صعظوصون

ًصظظي قظعكوا بعععام قسظون ضغ قعطبل شظعه املطعوم ضضقاصغ ّ  وضغ تعطبل شظعه ،ّ
ّ وفقا األضك صثريا ضغ وصل صعه اخلظك يف صظامت األصوصع.ًف صكداّاملغفع ش، صام صطم ً

شظم  حعف خظك بش اصتطبريقن يف تطكقل ّاملحظل اآلخوعق يف صطغقف األصول
ّ؛ ضل أعل شكصف أن ال  إش أصكاده أو ضضغدقظهّفو عسبف اصظش: بظوصه األصول

  
. ٧ص: صطغقف األصول) ١(
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ن هجمخمهبقيجضهنغقم مصجك غخلمهمق هحلمنخلىس . جهىحص عق مشحيهب هيسبتهبن خستٰههنتهبنهش هعمكهنغقنص هغمظهنخي
نص مكتحيبىح مظهب قحلهنهيهبن هغلكتحيىش  .يهجلىع غخلٰهىط مصميحيخيمخ حقحيمل لكمع حقٰهمخظ غألظ

ين هيسبهت غمظهبمشميع : غحقٰهىشيحضىش  ههيسبهت . عحك مكهنقني هيسبهت غخلمهمقصهت عحك جمهب جضحيجنبيغ حقٰهميىحي
ن عحك جمهب هشحيجنبيغ حقٰه  . عحك جمخمملغجلىحي هيسبهت غخلمهمقصميىحغمظهنخي

يعقغ عققهيهب عن هيخنهنم غخلهنهنق مكالمصمل: هغحلهبظيس يهت حص مضملنص هعقغ ي عن هيمئحطمن غمظهبمشميي
ن حص مضملنص هجخمنغ خل جفمئخلحيهبم حقيش قهشملمكيعققهيهب عن هيخنهنم غمظخمملغم  وال هيمئحطمن غمظهنخي  ي

غغ ن حص غجل ظ مكال جضجه ق حص غخلهبقف جمهب مش خض غنوخظ: غمظ ش هيهبخفيغص مصيس هشخملك عن و مضمي
مش: جلٰهمث مشهن جمهبمشميوئمن هنص همضميحيخض ن غجل ى ألهيىح عظههتيهشمه  همشمنغ .زحطمن حص مضمل غألمكهنغقي

ن جم ن حص جمجههبمصيس جل مشهن جمهبمشميىغخلجه ن غجل نص هغخلحيميغل ههتييش عهيمههن عن هشمه ي هعحضبمث عهيىح جمهنخي
ن حل مشهن جمهبمشميي حقجع عن سىح حص غخلهنٰهسهنهتص هحلالجمحيهب مشحيهب جمبحيي عحك حسٰهوحص مشمنغ غألجمهن جم  وهتيغجل

خلهتومصسميجنهت يهبهيىح مضملن غخلتهبنمكميممىع جممهص  خلٰهسهبئيسو جسخي رّح ي ت األ فاهيم  ُ ي إ ا
ديهية ِا ِ الغنيةّ ف كمفهومّ عر وجودِ عن ا ءِ ا ن ...ِ وا ق جمهنخي خض  هخلميهي ومكهبمظ

هحقهنم قهشملغ: يهتص ألهيىح حقحيملجمهب هشجههبن خلىسيمصمخمشمي غغي ن حص غجل غن:  مكال جضجه  و هيهبخفيغومضمي
ق خض ق خلميهي قغحطال حص جمهبمشميوجم خض يص ألن غمظ ه  . مجٰهىح حقٰهميىحي ظلكص هعنوهت قهشملي

يانَوقد ظهر   : من هذا ا
ًأوال سأ: ّ َن ا يعَ والفصلّ عرفِاتّ ذاتيُ القر تنطوي فيهما  ِ ا شذَ   ال 
ا سٌمنها جزء ُ أبدا، و دًّ  .ًاّتام بهما  ا

دودَن ال فرقأ: ًوثانيا فهوم ب ا امِ  ا طوِةّ ا ةهت يغخلتهنخمميٰهمي ِلةّ ا خت وا
طوّإالصغإلحتهبخلميهت ّ أن ا فُ فيكونً، تفصيالُ أَلةّ عر عقغ حلهبهيمث  ً بها واجبا تارةُ ا

خلهت جمهتًوفضوال أخرى خلٰهسهبئيس هجسخي  . خلٰهسهبئيسه عقغ حلهبهيمث جمخنٰه
ا دأ: ًوثا امّن ا حدود ا ساوي ا ادفَ  فهوم  ه قحلهنهيهب جفهبمصجههب حص .  ا

وعن مشمنغ غخلملظ جمسهبه خلمنخلىس غخلملظ هحقميحيىح :يعن غمظسهبهغغ جضخنحي: غخلحيسمت غألقمصىع  هي صي
ن غمظسهبهغغ حص مصهبغ غخلحيسمت غألقمصىع حص غمظهنهبمشميىشص هجلهبن   همح هشجهيس )حلهبمظمغغقمكجك(جضمه
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خضمل عحتهبن)رهب جممغغقمكهبن( وص ألهيىح ي هش ي مصجك غمظمغغقمكجكص مكمبن غإلهيسهبن هغخلبخك و هجضهنخممييسي

خلحيهبصجممغغقمكهبن هي عحتهبن مصميحيخيمخ غن:  مصخالم جل  غإلهيسهبنيص مكمبن و هيهبخفيغوغإلهيسهبن مضمي
غن هصوجسجييس  . حلهبمظمغغقمكجك: مكميىح جضهنخممييسص هجخمنغ جلهبنو هيهبخفيغومضمي

ن  َه فائدتَ بأن يفيدِ االسمَ مقامُفيقوم :  جلٰهمثعهيسهبنيمكمهمئهيىس مصملن عن جضجه
غن ن  هيهبخفيغومضمي غنص عه مصملن عن جضجه  ي مكهنم مصميحيخيمخ جميش عهيسهبنص جلٰهمث  هيهبخفيغومضمي

دلهبجتمخ يمضميهث قغجضمي االُليه االسم ع  ما يدلو   ً. إ
دأ: ًورابعا امّن ا طابقة  يدل ا حدود با  س مكمهيس. مشمنغ قغم:يألن جمخنحيهبن  ا

يجمحيخيمخ هشملن حقجع غآلحطهن مصهبخلمليخلهت غمظجنهبمصجهمي  .يهت غخلت جضجهملن غخلبحهث مكميخيهب حص مصحهث غخلمليخلهتي
٢.ّا ؽاف   

ه عن غخلتخنهنهشىغ هشخنهنم غمظحملهق جمخنهنمكهت:نيجضجهمل  غخلمنمشيش حقيش مصهبجل ي حلهبجمٰههتص ههشجيميمين حصيي
مكهن مكميىح قخلىس يغمظهنهبمشميىش غألحطهنهص ههشحمخُّـ عمكهنغقن حص غخلهبقفص مكمبن جض ي جفجي مضملصي هغ ي

هغ هيهبجلخمهبي مضملي جفجيصههبص هعن هيجهُّـ جمحيىح عمضملمشهبيجضهبجم  : هجخمنغ جلهبن حص جضخنهنهشهنىحظه
فو عر معرفِاتّ ببعض ذاتيُهو ا ِ ا َ يهيىس جضخنهنمكمث حقجع غمظحملهق ع : عه ـ  بالفتحـ ُ ي

ي همش غخلتخنهنم حقجع غمظحملهق مصججيميىع قغجضمييهنألجمهن غألهبجضىحص مكهبهيخهنن غيمصبخنِّـ قغجضمي يهخلمهحيىس . هبجضىحي
يجضستجنميىع عن مثميمين حص غخلمنمشيش حقيش لكمعن هجضحمخ يعن مشمنغ غخلتخنهنهشىغ ي عي ُّـ عمكهنغقن حص غخلهبقفصي

 .هبجضىحي عحقحي مثميميمي غمظحملهق حقيش لكمعن مصججيميىع قغجضميصي غخلتهبنيي هشحمتجييس حقجع مكهبئملغ غحلمل
شتمل َوالبد أن  بّ ن مضمليمضت ّقل  األِ  الفصل القر يألهيىح عن مح ص هغي هشمه

ن جضخنهنهشهنهب مصهبخلمنغجضمي يهشحمتجييس غخلتخنهنهشىغ حقجع غجلحيهي عه غخلهنخميس ي هشمه ن يهبفص هعهيه مخ هشمه
ن جضخنهنهشهنهب مصهبحلملوئمن  همضميحيصيمصهبخلخنهنيض يي هشمه ن جضخنهنهشهنهب مصهبخلهنجفىشي هعهيه  .همخ هشمه

ن مصهبخلمنغجضمييغخلتخنهنهشىغ عجم: مصخنبهبقغ عحطهنه مييهب هشمه ن مصهبخلخنهن هبفص هحقجع يهبف عه هشمه
ن مصججيميىع غخلمنغجضميهب هشي عجميهنغأل  زهبف مكميسجييهب مصبخنِّـ غخلمنغجضمييص هعجمي غخلتهبني غحلملزهبف مكميسجييمه

ي غخلحيهبجلُّـص هقخلىس مكميمخ عقغ حلهبن غخلتخنهنهشىغ مصهبجلحيهي غخلبخنميمل هغخلهنخميس غخلجههنهشمتص مكمبهيىس يغحلمل
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غن: )جمهب مش غإلهيسهبن(خل عخضبمث حقيش جفهئغن  ن جضخنهنهشهنهب مصهبحلملمضمي ي مكجهىطص ي هشمه يص ألهيىح ه
يي هشجيميمين حقيش لكمعن خت غهيميهب هشحممغم جمخنىح حصي  .خمىح حص غخلهبقفيهتص هي هشحمخي غحلمي
ن غخلتخنهنهشىغ مصهبحلمليهحقجع مشمنغ يمصمل ي غخلحيهبجلُّـ جمحمتجيال حقجع مصخنِّـ غخلمنغهتي عن هشمه  ه

ا س يغألحطُّـ عيد ًتارة ُوهو يقع. ً ناقصاُو س ا ب، وأخرى ِ والفصلِبا  القر
يألن غجلحيهي غخلبخنميمل ي هشحمتجييس حقجع حليس هَبالفصل وحد  مخ هشحمتجييس حقجعي غألخضحيهبك هعهيي

 .مصخنممخيهب قهن غخلبخنِّـ غآلحطهن
ِول األُمثال سانُتقول: ّ حديد اإل  صهمش جمثهبن غجلحيهي غخلبخنميمل ٌناطق.. .ٍ نامٌجسم: ِ 

دَفقد نقصت صهغخلهنخميس غخلجههنهشمت ام من ا ذكور ا تقدِ ا ا ا واب ا هشخنحي  مّ  ا
خلىح ق عن مسميمت حضهبهيميهب: جل  و دةّ متحرك باإلرا،اسّحس َصفة مضميهث هيجهُّـ جمحيىح ههر

يوان، وقد وقعُفصل قصَ ا نُ ا قطَ  ملناطق و ٍ نامٍجسم ب ِ ا  ْ، فلم ي
سانُفيه مفهوم  .هبفي مح هشمهجييس مكميىح جميش مضميهث غخلمنغجضمي:هع ، اإل

اُومثال سانُتقول:  ا حديد اإل د َ فقد نقصت،ٌناطق...: ً أيضاِ   من ا
ام سا بَ ا ِولً نقصانا من األُفهو أ. ه َ القر   . كما ترىّ

يانَوقد ظهر  : غخلحيهبجلُّـي حص غحلمل:عه ، من هذا ا
دأ: ًالّأو اقصّن ا حدودَ ا ساوي ا شتملَ ال  فهوم، ألنه  ُ  ا  ِ  بعضّ
 مصيس هشحمتجييس حقجع مصخنممخيهب صهبف غمظحملهقي ي هشحمتجييس حقجع حتميىع قغجضمي:عه .هِ مفهومِأجزاء

صداق ه  ا ساو كنه   .ّو
دأ: ًوثانيا اقصّن ا لنفس صورةَ ا لةًةّ ذهنيً ال يعطي  لمحدود مطابقةً   ً 

د ن ا ام، كما  ون ا ُ تصورُ، فال ي قيقته، بل أّ لمحدود  ُه تصورا  ً  ُ ما يفيدّ
ا ذاتيُتمي يع ما عداه تمي ّه عن    .ًا فحسبً

ا طابّنه ال يدلأ: ًوثا حدود با ام، ألنه من باب داللة  ا ِقة، بل باالل ّ 
زء ختصِا قغ حص غمظحملهق لكمع ؛ّ  ا ا خض ي هقخلىس ألن مصخنِّـ غألخضميغظ غمظ

قغ خض  . حقٰهميىح مصهبيخلتميغنيمخ هشملني حقٰهميىح مصهبمظجنهبمصجههتص هعهييص هجخمنغ ي هشملني حص غحلملوجم
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٣.افة اف   
يحتميىع جمهب جضجهملن عهيمخ مش مكميمخ عقغ غجفتجنخنحيهب عن هيخنهنم غخل ز زهبجضىحص عجمهب عقغ يملظ مصبخنِّـ قغجضميز

يمح هيستجنىع عن هيتخنهنم حقٰهميىح هبهبص مكحيخنهنمكىح مصهبجلحيهي هغخل  صيغخلخنهبنيخنهنيض خلمهيش ي غخليخنهنيض ي
مي مصىح غمظحملهق حقيش لكمعن هي ي ي هشتجيمييغخلخنهبنيخنهنيض يهتص ألن غخلتخنهنهشىغ مصهبخليمصيس مصهبخلهبظ

خلحيهب حص جضخنهنهشىغ غإلهيسهبني حص غخلهبقفص مكهبمضتميمس عحك غخلهبظُّـيهشتحمخ  :هت غمظسهبههشهتص هيح جل
غنمض هبمضىسص همشمنغ جضخنهنهشىغومي  :  هخلمنغ جلهبنظي مصهبخلهنجفىش غخلتهبني ههشسجيصس قجفجيو 

ف عر سُوهو ا ن خضحيسهب جلهنهشبهب عه مصخنميملغ عه وجميش قهن مكهنم  با ه مصجك عن هشمه ه ه
جفجنهب هجمت  .ز

اص سان؛ةّوا ف اإل اَ فاشتملٌك ضاحٌحيوانّ بأنه ِ كتعر همش  ّ  ا
غنص يعن مشمنغ غخلمنغهتي عي غحلمي سألهيىح قغهتظ ىح ي جلميجيهت خلي  .ي عحقىشي

ا س؛ّوالعر   ً.اّ تامُّ و
غن غخلحيهبخفيغ جضخنهنهشىغ وهحص غخلحيتميجهت هيجمل عن جضخنهنهشىغ غإلهيسهبن مصهبحلمي يص جمىع عهيىح ي قجفجيي

 .هبف غإلهيسهبنيهشحمتجييس حقجع مصخنِّـ قغجضمي
٤.ؽاف اف   

ف عر اصُوهو ا سان،هاَة وحدّ با ف اإل   َ فاشتملٌضاحكّ بأنه ِ كتعر
ي مصمئن حص غخلتهبنيمكميهنمغم غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ حقيش غخلهنجفىش غخلتهبنً.ن ناقصافقط، فّعر ال  ي

ن غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهبظي عحك غخلهبظي غألحقىشي غخلمنغهتيهشحيممىش هت يهت غمظسهبههشهتص هحص غخلحيهبجلُّـ هشمه
 .ي غألحقىشي عخلميخيهب غخلمنغهتي جميش قهن عن هشحيممىش:مكجهىطص عه

حلمخ  غخلبخنميمل ي غخلجههنهشمتص ي حقجع غخلمنغهتيعن غحفتجييس غخلتخنهنهشىغ غخلهنجفجي:  همشوهمشحيهب مصحهث
  عه غخلحيهبجلُّـظص يعقغ غحفتجييس حقجع غجلحيهي غخلبخنميملص مكخييس هشملحطيس حص غخلهنجفىش غخلتهبن

ف:وقيل: جك حص قخلىسص هخلمنغ جلهبنيهجلىع غخلالم مصجك غمظحيجنجهمي عر َ إن ا س ّ  با
عيد اص صي قغهتوهمش عجمهن ِا اقصٌ معدود،ِةّوا رسم ا  هحقجع مشمنغ غألجفهبك . من ا
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اميختصف ؤل ا بِف با س القر اصِ من ا ي همشمنغ هشخنحي عن غخلتخنهنهشىغ . فقطِةّ وا
ن جميش غخلهنجفىش غخلتهبن ن جميش غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـي هعهييمصهبجلحيهي غخلبخنميمل ي هشمه  .مخ هشمه

رسم:ال و َ أن ا دّ اقصً مطلقا  عرفَتميّ إال ُ ال يفيد،ِ ا ِ ا  ـ بالفتح ـ َ
يع همشيش مثميميميغ زهقخلىس خلخنملن مثميميمي غمظخنهنم حقيش لكمعن حص غخلمن ؛ ما عداه فحسبِعن 

ُ أنه يمّإالههبص يقغجضمي ّ ا عرضيّ ّه تمي هً ساو فهومّ إال ًا، وال  صداق ال  ا مصخنبهبقغ و  ا
غئمل غخلتخنهنهشىغ جمتحجه: عحطهنه مثميميمي غخلهنهنق حقيش لكمعن :  مشحيهب همشوجههتيغخلهنهبئملغ غخلثهبخلثهت جميش مك

نص . يهعهيىح هشسهبههشىح حص غمظخمملغم ههحقجع مشمنغ غألجفهبك عن مح هشمهيش جمسهبههشهب خلىح حص غمظهنخي
ي حقجع غمظحملهق حلهبجمال مصهبمظجنهبمصجههتص هعن قني غحلمليميملنمك ّ إال  عليهال يدل حقجع مصخنممىح مكمه

ام مٌ هذا ظاهر. باالل  .ّا قدمناهّ 
  إنارة

َإن األصل دّ ف هو ا عر ا  ا   .م ا
ي عن حقٰهىش غمظحيجنيغ ي رميمت حقيش عه:نيجضجهمل هبف يعقغ حلهبن غخلسهئغن حقيش قغجضميي عي و جفهئغني

 مكمبقغ جفمئخلحيهب جمهب مش غإلهيسهبنظ .تىح هجمهب مش خضحيسىح همكخمٰهىح غخلجههنهشبجكغخلملظ همصميهبن مضجهميجه
ن غخلجنبميخنمي  يهت حلخنٰهىش غخلجنمتيهخفٰهبحيهب مصميهبن خضحيسىح همكخمٰهىح غخلجههنهشبجكص مكال مسميمت حقحيىح غخلخنٰه

مي ن غخلجنبميخنمي.. .هبفيهغخلمهميجيميهبظ هغخلهنميميهشهبظ هغخلهنهشهب يألن غخلخنٰه حقخيهب غجلسىشص ي هت جم
مي ن غخلهنهشهب حقخيهب غخلمهىشيهغخلخنٰه هبف يغخلهنٰهسهنهت عه غإلجخميحقٰهىش ي عي ىمكٰهىش هشبيغ.. .يهت جم

يص هجخمنغ حقهنم حقٰهىش ي غخلتهبني غخلسهئغن حقيش غحلملجع مش غخلمنه رميمت حقصيمصهبمظخنحي غألحقىش ى
غجلىعيمصمئهي: غخلهنٰهسهنهت  . ىح غخلخنٰهىش مصحجههبئيغ غألحفميهبظ حقجع جمهب مش حقٰهميىح حص غخل

م مشيس هشجيمهيش جضخنهنهشىغ غألحفميهبظ مصحملهقمشهب : هحقجع مشمنغص مكٰه جفمئخلحيهب غخلهنميٰهس
 هشجيمهيش جضخنهنهشهنخيهب مصحملهقمشهب غخلحيهبجلخمهتص  ي هشجيمهيش قخلىسص هحلمنخلىس ي:هتظ ألخضهبمصحيهبيغخلتهبجم

يألن غحلمل  هي هشجيمهيش جضخنهنهشىغ غألحفميهبظ ص غخلحيهبجلُّـ مش غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهنخميس غخلجههنهشمتي
جمخيهبص هجميش حطالن عحضهبقمشهب  جخهب غخلجههنهشبهتص هعهيمخ هشجيمهيش جضخنهنهشىغ غألحفميهبظ مصهنجف زمصهنخم
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غقجمخيهب جخهب غخلجههنهشبهت مكٰهميهي مصجيجهملهق . هخل زعجمهب مضجهميجههت غألحفميهبظ همصميهبن عخضحيهبجفخيهب همكخم

ق ههيجمل مكميىح جفحيخهب جميش هبحيخيغخلهنٰهسهنهت غإلخضهبمصهت حق خض هص لكهبهشهت غألجمهن مظهب هيبحهث حقيش غمظ ي
قغ خض قهغآلحضهبق خلميسمث جم خض  لكمعنص هيحمهىش حقٰهميىح جميش حطالن جضٰهىس غآلحضهبقص حلمخ حص و حص جم

ومضمهجيحيهب حقجع غإلهيسهبن عهيىح هيهبخفيغ ي عه هشتمهٰهىشص ختي قغفيهب هشخنحي عهيي خض وحيهب مح هيتخنهنم حقجع جم  ي
جلمث غحلهبخص مكجييش حطالن غجفتجههنغظ . يجضتمهٰهىش مصمهالجمحيهب مضسمت جمبٰهمنحيهب جميش غخلخنٰهىش حص غخل

قغف غخلت هيخنهنمكخيهب عه غخلت هيتخنهنم حقٰهميخيهب خض ظميى ي هيجمل جمصيغمظ هت ييش مكميىح مشمنن غخلخم
ن  .غإلهيسهبن هيهبخفيغ: لكمع غإلهيسهبنص مكحيجه

هيهب غخلحيهبخفيغ مصهبمظتمهٰه يمشمنغ عن مك هيهبن مصجييىشص عجمي ىهب عن مك هميهبف مكمئهشممهب ييش هشملقم غخلمهٰهي
قغف مح هيجمل جمحيخيهب لكمعهيهب جم خض هحلمخ قحلهن . ميهتيخلهبظيش خلىح مشمنن غىمصحسمت غيجفتجههنغظ خلٰهجي

هت ي هبهب غإلهيسهبن حص حقجيٰهميي غخلمهتهبغ حص مصميهبن غمظهنغمضيس غألقمصىع غخلت هشجيهنيعهنىغ حص يغمظخمحي
ي هعهيىح مصخنمل غمظهنمضٰههت غخلهنغمصخنهت هشمنمشمت حص خفهنهشجهىح همضملن جمتجيميصغخلتهنمهمع غن مصجهي يميغ حقيش غحلمي غ ه

همكمبن مشمنغ عهشممهب مضسمت غيجفتجههنغظ.. .ميهبفيغخلخنجهيس هعققغم غخلمهٰه ق قخلمييسظي عحك  و خلخنملن هخض
غهيهبف جضملقم غخلمهٰهغآلن  يحقجع عن غحلمي قغي خض غهيهبف غمظ  .ميهبفص مصحسمت جمخنهنمكتحيهب مصهبحلمي

غظي غخلحيهبخفجهميصنعق غل جف ل حقيش لكمعن جميش غألهي ههت غخلت مثميمي مشمنغ غخلحي  حلهبهيمث مصجيخنحي ي
غقجمىح صميهبفيىش عن مصجيخنحي عققغم غخلمهٰهيغخلتمهٰه  خلميسمث مش مضجهميجههت غخلهنخميسص مصيس مش جميش خل

ن غحل يخفيغ مكخمال جمحيجنجهميميحيهب غخلحيهبيهتص هخلمنغ جفجييجهميجهميغخلت جضمهحمىغ حقيش غخلهنخم ههبص همش جمهب ه
ىع حص مضمل غخلملظ  .زهش

ل غمظسهبههشهت ي غخلهبظ غقن غخلحي ص مصٰه م رميمت حقيش جفهئغن جمهب مش  هي صهتيمكهبخلهنميٰهس
غقن غخلهبظ يرميمت مصهبجلحيهي هغخلهنخميس غخلجههنهشبجكص ألن غخلتخنهنهشىغ مصهبخلٰه ن جضخنهنهشهنهب ي ههت ي هشمه

يهبص هألن غخلتخنهنهشىغ غخلهنجفجييقجفجيمي ي هت لكمع ي غخلخمحميلك مش جمهب غحفتجييس حقجع غخلهبظه
خضىح حص حقملن وهتي حقجع مصهنغمشجك مكٰهسهنميسهمشمنغ غخلمهالن جمبحي. مظسهبههشهتغ ن مكميخيهب غخل ي هشبميحي

غقجمخيهب غخلمههبحفهنهت حقيش  يغخلتخنهنم حقجع مضجههبئيغ غألحفميهبظص هعن غخلتخنهنم حقٰهميخيهب جميش حطالن خل يي
ن غحل  .هتيجهميجهميغخلهنخم
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ن غحل:همضهبظيس غخلتحجهمييغ قغف غخلهبظهت :هتيجهميجهميي عن غخلهنخم خض ي مش عهيحهبظ غخل
ن غمظميميغهيميهت  حقحيخيهبص و همضمههبهشهبفو هعجمهبقغفو مش حقالجمهبف:]يغمظحيجنجهميهت: عه [يخلسحفميهبظص هغخلهنخم

خلهتص ألن م غمظجه قغف مكخي مك خض مشهنيمكمبقغ حلهبهيمث عهيحهبظ غخل ق خلميهي مصج خض  هي و غخل
قص همشمهمنغ حص هيحنهبئهن.. .حقهنك  ....مشهبمصيس غخلهنخميس مصهبحلجهميجههت مش غخلمنه جمبملع مشمنن غألجم

غقق ي هشمههن يقن وهعن حص مصخنِّـ غمظ هت مصالقجمجك عه  حص جمخنهنمكهت غخلملظص مكحيمئو هغمضملي
غنص مكمبهيهب عقغ جلٰهحيهب عن يحضالحضهت مضت لص جميش جلبمييس غحلمي غقن غخلحي ي هيحخميس حقجع حتميىع خل ي

غن مكخمال جمحيجنجهمي يخلٰهحمي يهبص ألنيمضجهميجهميههب هخلميهي ه يهغمضملص مكمبقغ عققهيهب عن هيخنهنمكىح  يجهميجه غحله
ههبك غمظتحهنم مصهبإلقغقغص هقخلىس ألهيىح خلميهي مكخمال يهيممميىغ غحلس ي غقن يمضجهميجهميي ههبص مصيس جميش خل

غنوالقجمجك مضسمت غخلهنهنك لكمع حلهبم هعمضمل غخلصغخلهنخميس هنحيهب عخلميىح ص خلتخنهنهشىغ غحلمي  مكمئ
ييقجمهب عحطهن خلميتىش ل غخلالقجمجكص هيحنمع جمهب خل حقهنه ى غخلتخنهنم حقجع مكخمٰهىح جميش جسجي ومكحيهب عن خلميهشملي  ي

ظمييحقمل هص : ص جمحيخيهبوهبفيغ حطخم ن مصخكجضىح عمصميِّـص هجمحيخيهب عهيىح هشمهتمت مصهبخلميمل غخلمي يعن خل ي
ن:مكمبقغ جفمئخلحي حفخُّـ هيىح عمصميِّـظ مش ق:  جميش مش قهشملظ مكخييس هشمههن عن عجل غف خل

قصهجلجنخنهب ي هشمههن قخلىس خض ظىغ جم و ألن قخلىس غخل ن. ه عهشممهبو حص لكمع قهشملي : عه عجل
ه ن ظغخلمنه هشمهتمت مصميملن غخلمي ه عهشممهب ي هشمههن قخلىسص ألن حلثمعغ جميش غخلحيهبك هشمهتب ي ه

ظهنجكمصهبخلميمل هص هخلمهيش خل حتخنحيهب مصجك غخل هص غألمصميِّـ: غخلمي  ص هغخلمنه هشمهتمت مصميملن غخلمي
ق لكمعن حص مصٰهملن خلىحىهمك ظهنهبنهنك حقملن هخض هجمهب .  مكميجيمهيش جضخنهنهشهنىح مصمنخلىسص مشمنغن غخل

غقن عهيي جضخنمليهيحيش مكميىح جميش مشمنغ غخلجهبمييسص مكمبن يمخ مش مصهبحقتبهبق عن قحلهن مصخنممخيهب لكمع يق غخلٰه
يحلهبمص هجخمنغ هيمئهت مصمئحلثهن جميش حطهبظ قمشهب ي غخلت حقحيمل جضخنمليهت غألحقىشي عه مصهبخلهبظو جمسهبههشهتوهتو

ن جمسهبههشهت ي خلٰهجيخنهنمص حلمخ عقغ حتخنحيهب مصجك غحلسهجضمه يمكمبن قغص م مصهبإلقغيهبك هغمظتحهني
هنحيهب عخلميىح غمظتحهنصيهبك عحقىشيغحلس  .ي خلٰهجيخنهنمه جمسهبههشهتههتيم مصهبإلقغقغ ظهبق حطهبظي همضجك ع

ىعن مشمنن غخلتخنهبقهشىغ غخلت جض: هغحلهبظيس جمهبي   مصهبخلحيحنهنغصهمنحلهن حص غخلهنٰهسهنهت هحص غمظحيجنيغ حقجي
  

جمهتص جلسىش غحلمهجيهت) ص( .ضضضص كضف: خف غمظحيحن
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مخ هشحيحنهن عخلميخيهب مصمخ مش يص هعهيو عه هيهبجلخمهتوهتي جضهبجمو عن ي هشحيحنهن عخلميخيهب مصمخ مش مضملهقيغخلملجلميجههت يمصمل

ن جخهب يهغمظخيىش.  عه هيهبجلخمهتوهتي جضهبجموقجف غقجمخيهب غخلت جضحممع عحك مكخم  مش جمخنهنمكهت غألحفميهبظ مصٰه
جلخيهب جمخنهنمكهتص مصيس عهيجهميجهميغحل خضمل مك  جميش و جمهنجضبهتيهتص هخلميسمث جمخنهنمكتخيهب مصحجههبئجهخيهب غخلت ي جض

جلخيهب ققخضهتجضغمظخنهنمكهت هيخميس عخلميخيهب  ن مك  .ن مصميهبهيىحي حلمخ جضجهملص عحطهنه جميش غمظخنهنمكهتومه
قصود َألن ا ران األصّ ف أ عر   : من ا

ُولاأل ُتصور: ّ عرفّ تكوـ بالفتح ـ ِ ا قيقته  فس صورةَنّ   ٌةّ تفصيليٌ   ا
نخضمل جميش عن هشيعحقىش ٌواضحة خضملو جمهنخي  .ي عحطهن جضهنهشمل عن مثميمين عه ي هش

ا ا تامُ تمي:وا ه تمي هن عن غ ّه  ا نيهغخلتجيميميمي غخلتهبنً،اً مصججيميىع ي عي  ي هشمه
 . غخلحيهبجلُّـي مكهبحلمليغخلتهبن يق غحلمليهبفص هعقغ جضخنمنيغخلمنغجضمي

ران دّ إال ّوال يؤدى هذان األ امبا ذ يتعذّ ا رُرّ، و ُول األُ األ ت ُ يّ
ا تكف ص غخلحيهبجلُّـي غحلمل:عه ،با دُلّو اقص به ا رسمُ ا  ص هغخلحيهبجلُّـيغخلتهبن  بقسميهُ وا
ال ا ذاتيُ تميَمُد قّو ّه تمي ؤدً،اً د و ك با اقصى ذ أ فهو ِ ا

َ
رسم  .و من ا

ص ي غخلتهبني مش غحلملو جمهنجضبهتيمئهنخل يمضحنحيهب غحلملهق مصحسمت غمظهنغجضمتص مك: همصخنبهبقغ عحطهنه
رسم .ص همصخنملن غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـي هشٰهميىح غخلهنجفىش غخلتهبني غخلحيهبجلُّـص حضىشيههشٰهميىح غحلمل امُوا  أو  ا

اقص   .من ا
عروفّإال َ أن ا ّأن االط :هشخنحي غخلهنالجفهنهت  العلماءَ عندّ  ِ األشياءِ  حقائقَالعّ
ِ ستحيلةوفصو ور ا تعذِا من األ  يشىجمي عحك جمهب قحلهنهيهبن جميش عن وهمكميىح عحفهبقغ .رةّ أو ا

ميي غخلتهبنيرميمت مصهبحلمل غ مشىش حقٰهمخظ غخلجنبميخنهت عه غخلهنهشهب م مش .. .هبفي خلميس مصيس غخلهنميٰهس
يغخلمنه رميمتص هخلمهيش غيخف ق غمظتخنمني جخهب جميش غألجم ق يالل حقجع مضجههبئيغ غألحفميهبظ همكخم

خص مصهبخلخنٰهىشحلسبخيهب شفٌ الزمةّ من الفصول فإنما  خواصُذكرُ ما يو صي غحلخم  ُ ت
ن غحلع :عه ةّقيقيعن الفصول ا ق غخلهنخم مكمبن ي هعي هتصيجهميجهمييصهب جضمهحمىغ حقيش هخض

ن غألجمهن جميش جلبمييس غألحليس جميش  ن غخلجنهنهشيغ ههشمه يحلهبهيمث جضمهحمىغ حقيش مضجههبئجهخيهب مكٰهمخقغ هيجن
ق  مفميهبيىش عه مصجيخنحي عققغم غخلمهٰهيمصجيخنحي غخلتمهٰهم يغخلجههنهبص مكمبن غخلحيجنيغ   هشمهحمىغ حقيش هخض
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هب هيجمل يميهبفص حلمخ عقغ هيحنهنهيهب عحك غخلحيهبق مكمبهييه عحضهبق غخلمهالن عه عحضهبق عققغم غخلمهٰهي هشهئقومكخميس
ظص همشمنن غآلحضهبق خلميسمث مش غخلحيهبق  مصيس جضمهحمىغ حقيش صعحضهبقمشهب همش غحلهنغقغ هغخلمم

ق غخلحيهبقص همشمهمنغ غمظهبظ  ي هيسمئن حقيش مضجهميجهتىحص مكمبن حقٰهىش غخلمهميجيميهبظ سٰهمضجكهخض ٰهىح عحك ي
 هشهت همش مصميهبن حقحيهلهشىح غألهحلسججكيهب ي هيهنهشمل جمخنهنمكهت خفبميخنتىح غمظهبقين هعخضميغئىحص خلمهحيحقحيهبد

غمشهن مضت يهغجخميملقهخضجكص ألن مشمنهشيش غخلخنحيهلهشيش ي هيملقه مشيس رهب جميش غجل ن ي  جضمه
ه غمظهبظ حقجهال عه خضسمخ عه هيهنسهبص عمضجهميجههت ه ن جميش غخلمهىشي جميش غألحقهنغك مضتنه   هغخلمهميىغي جضمه

هش...هغمظت هغألهشيش  غخلت جضمهحمىغ حقحيخيهب عحضهبق هتص همشيص مصيس هيهنهشمل جمخنهنمكهت مضجهميجهتىح غمظهبمش
 .غمظهبظ هجمحيخيهب قمكىع غخلخنجنَّـ

خلهتي مضجهميجههت غمظهئحضصنعق خصوهن جسخي ي هي هشجيمهيش غخلتخنهنم حقٰهميخيهب مصهبخلخنٰهىش غحلخم  .ي
ففا وجودةُعار شبهٌها رسومها أو ُأحص غمظحيجنيغ هغخلهنٰهسهنهت   ب أيديناُ ا  ُ 
دود  . عه هيهبجلخمهتههتي جضهبجمههتيمضجهميجهميههخلميسمث مضملهقغ  ا

فَع من أرادف صهحقجع مشمنغ غألجفهبك عر تارَ ا اصَ أن  الزمةَةّ ا نةَ ا َ ا ّ 
ع األخص غقنص هعقغ حلهبن غألجمهن ّبا يألن مشمنن غخلتخنهبقهشىغ قخضخنمث حص غخلحيتميجهت عحك غخلٰه

يحلمنخلىس مكهبألمكمميس عن هيخنهنمكخيهب مصهبخلالقن غخلبجك مصهبمظخنحي غألحطُّـ ي   حقيقة ّألنها أدل ظي
عرف، وأشبه رسومُوهذا أنفع .ن مصميهبهيىحزحلمخ جضجهمل  بالفصلُا فِ ا عده .  األشياءِ  تعر و

لة فِ ا عر اصُ ا الزمةّ با نةِة ا ِ ا ع األعمّ   .ّ با
فّأم عر اصُا ا فيّ با نة، فإنها ال تفيدِ غِةّة ا ُ ا ّ فّ ءَ تعر  ٍ أحد ِ ا

ثلَتّفإذا عرف .مخ جضهنميمل غخلتخنهنهشىغ خلبخنِّـ غألحفخهبك قهن غخلبخنِّـ غآلحطهنيهعهي ّ بأنه َث ا

ساوي قائمتٌش م تعرف زواياه  ْ فإنك  ّ ستغ عنهّلهندّ إال هّ هب لكمع يعجم ، ا
ن يغجخحيملخ اللص مكال هشمه  غخلمنه ي هشخنهنم غخلميهغهشهب غخلجههبئجيهت هي هشخنهنم جمخنحي غأل

سغخلتخنهنهشىغ جمهنميملغ خلىحص ألهيىح حطهن ي  .  مصهبخلحيسبهت عخلميىحه
 . هغخلحيهبجلُّـيغخلتهبن  هغخلهنجفىشصهغخلحيهبجلُّـ يغخلتهبن يمصهبحلمل غخلتخنهنهشىغ حقيش غخلبحهث يجضىش مشحيهب عحك
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  وافؾ اةؾاّ افةؼ إل
ي عحطهن جميش غخلتخنهنهشىغ همش غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبنص مكمبهيهب هيجمل غمظحيجنجهميومشمنغ جلسىش جك مضميحيمخ ي

ن خل ن حقيش غخلتخنهنهشىغ هشجه يعن غخلتخنهنهشىغ عجمهب هشجهىع مصهبحلمل: هشبحث ي ي هعجمهب مصهبخلهنجفىش هعجمهب ي غخلتهبني ي
ي غخلمهىشظ مكمئجفتخنجك حقجع جضخنهنهشهنىح مصمنحلهن عمضمل عمكهنغقن جمهب مش: مصهبمظثهبنص حلمخ خل جفمئخلتحي

غغ ن حص غجل ن: هجمخمهبقهشجهىحص مكمئجل  . هحقجييغو هحقهنكوغهيحنهن عحك مشمنغ غخلمهتهبغ خلىح خف
يمكبملن عن عحقهنم خلىس غخلمهىش  جمهب مش :ه عقحلهن عمضمل جمخمهبقهشجهىح جمثهبي خلىحص هحلمخ خل جفمئخلمثصي

ن مشهنظ مكمئجل لخلمهيغهيحنهن عحك مشمنغ غخلملظ مكمبهيىح : غجل خضمل مشيس ستهبف عحك جم  و هش
هيىح مكمبهيىح ستهبف عخلميىح خلميتمهئيهشت ي حقٰهميىح عه سيس مكميىحظ مصخالم خل ي يمهئ حقٰهميىحص مكتتخنهنم حقجع ي

مشهن مصمئهيىح حطالم غخلخنهنك لصيغجل غجلىع عهيهب مح . مكميىحي سيسو ي ستهبف عحك جم  هحص غخل
ن مشهن هعجل لص هعهي: يعحقهنم غجل ق ي حص جم خض همخ قحلهنف جمخمملغجلهب جميش يمش غمظ

 .ههت جمثهبي خلتخنهنهشهنىحيجمخمهبقهشجهىح غخلهبقخضمي
ن مصمنحلهن جمخمملغميهبمظثهبن عجممكهبخلتخنهنهشىغ مص  صغ جمخمهبقهشيغ عه عجمثٰههتي عه مصخنملو هغمضملوهب هشمه

 .عحك عن سخميس غخلممهبمصىط جميش حطالن قخلىس
ن مصهبألجمثٰههت  يهخلخنيس مشمنغ غخلتخنهنهشىغ مش غألهيسمت ألقمشهبن غمظبتملئجك ألصىش هشمئهيس ي

ن مصهبمظهنهبمشميىش غخلمهٰهيهغمظخمهبقهشيغ عحلثهن خت  .ميهتيهب هشمئهيس
ن عن غألجفتهبق حقحيملجمهب هشبجك مصخنِّـ غمظجنهبخلمتهعهيتىش ي جضالمضحن غحقملي  ص عه هشمنحلهن مصخنِّـ غخلجه

ن مصجيثهبن  خلمه صحقجع غخلجههبحقملغ غخلت قحلهنمشهب  حقجع جمجنٰهبىح عهوهشجنهبخلبىح جضالجمميمنن عه غخلسهبجمخن
نص هخلميهي مصهبخلخنمههي . مملك حقحيملمشىشيجضت هغخلسبمت حص غيمصتملغظ مصهبمظثهبن هغيهيتخيهبظ مصهبمظهنخي
ن ههشحيتخي مصهبمظثهبن:عه(  غخلحممعغقهي غمظتمئجخجك هت ظملقي حقجع هيحنهنهشس جمبحي) ي هشبملع مصهبمظهنخي

يمصمئن غخلحيهنهي خضسمخهيمي: قمجىح غهللا غ هجضحيتخي يهت غخلبجههبظص جضبتملغ جميش غمظهبقي قهمضهبهيميفهت غحلملهي
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ي همصمخ عن غخلحيهنهي خضسمخهيمي.يمصهبمظجهنق  ص جميش مضميهث غيمصتملغظوهشهتيجميش مضميهث غحلملهف هجمهبق وهتي
غن يحلهبن غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن جمهنميملغ ألقمشهبن غخلخن هجلمل عحفهبق عحك غمظمنغمشمت .  هغمظبتملئجكه

نيغخلسبميهغقهيغمظتخنملقغ حص مشمنن غمظسمئخلهت غحلمهميىش  ي جلملك   : مضميهث جلهبني
  هتيغخلممحيهنهي حص غحلممملهف خضممسمخهيمي

ق خضممممسجيخيهب حفممممبخيخيهب يمكمممممئحق   ي
ن قهمضهبهيميممهت   يهحص غخلبجهممهب جضمهمم
يحلمممخ سممملمشهب غخلمممنه هيميمشخيممهب   ي

ن عمشيس غحلمهجيهت غمظتخنهبخلميهت حفميخنهت ظملقمضميهث غمكتتلك غآلقغظ مصم ي جلملك ي غمظتمئجخجكجل
ن يجميش عصهب خضسمخهيمي ي ن ههشجنهبمصيغ هت غخلبجههبظص هحقٰهميىح غخلخنهنيهت غحلملهف قهمضهبهيميي مكهبظ غخلحمهبخس

غمشهن جميش غآلهشهبف هغألحطبهبق حلمخ ي شهن حقجع جم َّثث  :ييش جضملمصهن غآلهشهتىجمىع مف ُنقأنإه أُ َ َْ
َخللإ آخب َ ًَ ن جميش ْ ن غخلهنهف جميش غخلٰهحىش هغخلخنحنىش هلكمعرهب غمظتح ي غخلحنهبمشهن حص حت ي

خلهت جميش غخلحيجنهنهتص مكهبخلحيجنهنهت مصخنميحيخيهب مش غخلت ظهبقف  خلهت جميش غخلخنٰهجههت غمظتح يغخلحيجنهنهت غمظتح ي
ه مكهبحلتسمث حلمخ هلكمعن مكمئهيحممئف حطٰهجههب عحطهنهجيمممنهت مكهحقٰهجههت  ....ه

نص هخلمنغ هيجمل جميش خفهنهشجههت يهب مصهبخلحيسبهت عحك غمظحجهيعجم ن مصهبمظهنخي يغ غخلخنهبمح مكهبخلتخنهنهشىغ هشمه
ن حقيش غمظثهبن هعهييغخلخنٰهمخظ هغمظحجه يجهجك عصىش ي هشسمئخل ن مصممهبمصىط غمظسمئخلهت غخلت ي مخ هشجنهبخلب

جخهبص خلمعهغ غهيجنبهبم غمظثهبن حقجع غخلجههبحقملغ عه عهي ن مض ي حقحيخيهبص هقخلىس خلخنيس وىح حطهبقفيهشتبهبمضث
وعمضملمشىش هشمنهبخلىط حص جمثهبخلىحص مكميجنهبخلمت مصجيثهبن  . عحطهن حقجع خفبجهخيهبى

ييغ هشتخنهنم غألحفميهبظ جميش حطالن غخلجههبحقملغ غخلخنهبجميمكهبخلخنهبمح هغمظحجه ميهت يهت هغمظهنهبمشميىش غخلمهٰهي
يمصخالم غمظبتملغص مكمبهيىح ي هشتخنهنم مضجههبئجهخيهب  :هجخمنغ جلهبن. جميش حطالن غألجمثٰههتي عي ي

د ا ما  ُكث ء ـِ علماء األدبماّ السيـ َ العلماءً ف ا ستعينون  تعر  ِ 
صاديقِ أفرادِ أحدِبذكر سم. ًه مثاال ِه و فيه ّوهذا ما  عر ثالَا  ُ وهو أقربِ با

بتدئ  فهمِإ عقول ن غمظتخنٰههاِ وتميِ األشياءِ ا  .جهجكيجيجك غمظملجلي جميش حقجه
  

جمهتص ) ص( .ضصصص كضف: جلسىش غحلمهجيهتخف غمظحيحن
غئمل) ض( .ضضضكص ضف: ققق غخلهن
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ف عر ثالِومن نوع ا قة:  با خلحيسبهت مصجك غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن  هغ.ُةّ االستقرائيُالطر

ك غمظجنٰهيغص مكمبن حليسيهغخلجنهنهشجههت غيجفتجههنغئمي ن هغخلخم يهت غخلخنجي  وهتي غجفتجههنغئميو خفهنهشجههتي
 .هتي غجفتجههنغئميه مصهبمظثهبن خفهنهشجههتو جضخنهنهشىغي هخلميهي حليسص مصهبمظثهبنوجضخنهنهشىغ

ا علماءِ  هذا العُعروفةا  اشئةُ ال يدعو  فهيم ا ية،   ِ وترسيخِ ال
عا اِالقواعد رِيةّ وا   .همِ  أف

ؤلَُأن ي: و درسُف ا ُ أو ا فـ ّ عر  ِ من ذكرـ ِ أو القاعدةِ قبل بيان ا
ناتِاألمثلة مر ههبمنغ ختتٰهىغ حقيش غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبنص عق حص غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن هشمنحلهن  . وا

يعمضمل غمظخمهبقهشيغ جمثهبيص هحص غخلجنهنهشجههت غيجفتجههنغئمي  ظهت هشمهثهن جميش قحلهن غألجمثٰههت هغخلتجيهنهشحيهبفه
نبط س فهومُ الطالبَل عدئذ.  أو القاعدةّ اَ بنفسه ا يجةَ تعطٍو  ٍ بعبارةُى  ا

طابق؛ٍواضحة نبطَ  س يجةَ هو، و ما يعطُ ب ما   و هجلهبحقملغٍى  باألخ من ن
 .هجضخنهنهشىغ

ف عر اصُوا ف با عر ف، بل هو من ا لتعر سا  س قسما خا ثال ل ّ با ً  ةً
ن مصهبخلهبظعه غخلتخنهنهشىغ  غخلتخنهنهشىغ : هت غمظسهبههشهت هحلمخ قحلهنهيهبيمصهبخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـص همش هشمه

يهتص ألن غخلهبظي مصحسمت غمظخمهبقهشيغ غخلهبقخضميو جمهبهيىعوهبهب خضهبجمىع خضمل ىخضملف هى هيهت عهيي
 .جمٰهميهجمخيهب

ن غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهبظي مشمنغ مكبحسمت جضخنهنهشىغ غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ هغخلهبظهحقجع  هتيهت هشمه
يخضهبجمخنهب جمهبهيخنهب مصحسمت غمظخمهبقهشيغ غخلهبقخضمي ه ن حلمنخلىس يهتص هخلمهيش غخلتخنهنه هشىغ مصهبمظثهبن جلمل هشمه

ن ن جضخنهنهشهنهب مصهبخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـص هجلمل ي هشمه  .همصيس جلمل هشحيجنبيغ حقجع لكمع غمظحملهقص مكال هشمه
ي جمهب عمكهبقن جميش عن غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن هشهنخضىع عحك غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ لكمع جضهبننعق ص هقخلىس ي

يألن غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ حقجع جمهب مصميحي ي هت غمظسهبههشهت همش يهب مش غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهبظي
ن صهب غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن هحلمنغ غخلتخنهنهشىغ مصهبخلتحمبميىح حلمخ جفميمئهتي عجم. جمهبهيىعوخضهبجمىع  جلمل هشمه

ن  .حلمنخلىس هجلمل ي هشمه
و عقغ حقهنمكحيهب غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ مصتخنهنهشىغصهيخنىش جهجك هجمحيخيىش ي جميش غمظحجهوقحلهنن حتٰههتم  عحطهن ي
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خيغ يغمظحجه ن:  عن هشجههبنص غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ: عهصشهمضملن: نهب مضميهث جليغخلجن  ومش جل
يفوىغزجمهئخل ن قغجضميو جميش حسجي يف جلمل ي خت مصمئحتخنخيهبههتي ي جضمه يهب هشخنحي عن جضٰهىس غمظحجي

ن جمسهبههشهت نهجضمه يف خضهبجمخنهب هجمهبهيخنهب م هجلمل ي جضمه ن غخلتخنهنهشىغ هبمنن غمظحجي ه مكال هشمه  .ه
ن غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ لكمع خضهبجمىع ي هي جمهبهيىعص خلمهيش غمظخمحيىغو هحقٰهميىح هشمه  قمجىح ي

ّألن خلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن  حطٰهىط مصجك غخلتخنهنهشهنجك خلٰههنجفىشص مكمنحلهن حص جضخنهنهشهنىح جمهب ي هشحيجنبيغ حقٰهميىح غغهللا

ثال مَا تصّ  فهوما  ك ا خضمل بذ خضمل مكميىح هجلمل ي هش جع ص مصيس جلمل هش رسم:  إُف  ِا
اقص ههجلمل حقهنمكمث عهيىح مصحيهبظ،ا  ي هشهنخضىع ص حقجع غمظخنحي غخلمنه قحلهنن حص جضخنهنهشىغ غخلهنجفىشي

يمخ هشهنخضىع عخلميىح مصحيهبظ حقجع جضخنهنهشىغ غمظحجهيهت عخلميىحص هعهييغخلتخنهنهشىغ مصهبخلهبظ خيغ ه  . قمجىح غهللايغخلجن
وز،وعليه ف من دون ذكرُ أن يُ  عر فِت به  ا عر نبط إذا ِ ا س  ا

ثال صوصيُن ا ّ وافيا  مثً ظمي ، ِلات ا ن غمظثهبن هغمكميهب مصخخم يهجلمل ي هشمه هبجضىحص مكال ه
ن  . هي هشهنخضىع عحك غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـصههتيحطهبظو مضميحيئمن هشمه

  
.ضصصك :غإلحفهبقغف هغخلتحيبميخيهبف) ص(
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ئفةؼ إافة  
نيحضجي قوهت جل ملغقمشهبص مكمبهيىس عقغ ين غألحفميهبظ ع:  مشو جمحمخي يجضخنهنم مصحيحنهبئهنمشهب عه مصمئ

مل سحقهنمكمث جمهب مش غخلبميهبك جمثال هحقٰهجيمث عهيىح  ي غق عهشممهبه غقص جضخنهنمكمث حقجع غخلس ه خلٰهس  .ي
دخلُا يلحقّمهمشمنغ  ثال و ف با عر اقصُ با رسم ا   ً. أيضاِ  ا

ه مصحيهبظ حقجع جمهب صيعن غخلتخنهنهشىغ مصهبخلتحمبميىح: ن حص غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبنص مكميجههبنزههشهنق حقٰهميىح جمهب جضجهمل
يغ ي ي هشملحطيس حص غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـص هحقجع جضخنهنهشىغ غمظحجهصقحلهنجضىش جميش جضخنهنهشىغ غخلهنجفىش

خ ف هشملحطيس مكميىح يغخلجن عر يهُا ش شبه:وهو.  بال َ أن  ءّ قصودُ ا فُ ا ءُ تعر  ٍه 
هة؛آخر نهماٍ شبهِ  ن عن . ب ن يهجميش غمظخنٰه  غخلتخنهنهشىغ مصهبمظثهبن هغخلتخنهنهشىغ مصهبخلتحمبميىح هشمه

وجمجههنمصهب جميش خضخيهت ه ه هجمبخنملغ جميش ي ون غمظثهبن هشجههنغ جميش خضخيهتع: هخضخيهبفص هجخمنغ قحلهنهغ جمهنغقغي ي  ي
ي هعهيهب حقحيملجمهب هيرضغ جمثهبي عهي.يههشبخنمل جميش عخلىغ خضخيهت يمخ هيهنهشمل عن هيجههنغ غمظحملهق عحك قمشيش هي

جمهت حقحيملنص هخلميهي جميش جمجنٰهيغ غجلخيهبف ون صغخلجنهبخلمت جميش غجلخيهت غمظخنٰه ط أن ي  َ 
شب خاطُها َ به معلوما عند ا َ بأن  جهةِبً شبهّ جمهب خلملهشىح .هذه ِ ا  مكال صهمكمبن مح هشمهيش جمخنٰه

 .جلميجيهت خلٰهتخنهنهشىغ مصهبخلتحمبميىح
يه:ُومثا ش وجودُ  ورِ ا ظمي با ك جميش خضخيهت حطخم وعهيىح مفهبمشهن:  همشصتىحيغمظحس  ي

ق حلمنخلىس مفهبمشهنومصحيهنسىح هجمحنخيهن خض قغص هغخل خض  و مصحيهنسىح هجمحنخيهنو خلمنمعن جميش غألحفميهبظ غمظ
قغ:عه صي خلمهحيىح هشحنخيهنمشهبصخلمنمعن خض خضمل مصخنمل عن مح جضمهيش جم ق  همشص جض ن غخلحي  حقجع مشمنغ هشمه

ق غحلديجهميجهغحل يص هعجمهب غخلحي هنخضىح جميش مفٰهمخف غخلخنملن عحك ىحنخيهنن هشى مظهب هشو مكخي حستهبفي
ق ق : عهصمكممهبظغف غخلحي ك هيستخنجيٰهىح حلثمعغ خلهنخيىش غألجم قص هغخلتحمبميىح مصهبمظحس خض ه غخل

غ خلهتص هجخمنغ جلهبخل ك: غمظخنجه ن مصهبمظحس ي هقخلىس ألن مشمنغ غألجمهن جميش جلبمييس جضحمبميىح غمظخنجه
جفهت عه غألجمثٰههت عحلثهن جميش غمظهنهبمشميىش غخلمهٰهغإلهيسهبن هشمئهي ق غمظحس يف يهي مصهبألجم ميهت عه غمظخنجه
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ق ق غخلمنه حفبخيحيهبن مصهبخلحي خض ن غخل  .يحلجيهنخي
شبهُوجهة نهماِ ا ً أن : ب ّ هٌ مظهر، بنفسهٌ منهما ظاهرّ ق حقبهبقغ لغ وجمىع عن غخلحي  ي

ق عهشممهب حقبهبقغ خض وحقيش ققغفص هغخل ه و حقيش ققغفي و خلمهحيخيهب جممنهبهشهنغي ق مضسي مت ي خلمنقغف غخلحي
ق حقهنكو هغمضمليحتٰهمييس حقٰهىش غخلهنميميهشهبظ خلمهيس و جمحيخيمخص هي حقالجلهت ألمضملرهب مصهبآلحطهنص مكمبن غخلحي  ي

مشهنص خلمهحيهب يمضحنحيهب خضخيهت غخلحمبىح مصميحيخيمخ خلحيجههن ق خض خض زهغخل ق عحك ي خض ن غخل غ جمخنحي جمهنخي
 .غخلمنمشيش

وع ف  ُوهذا ا عر فةُينفعمن ا عقوالت ا ا  ا  غمظهنهبمشميىش غخلت ي :عهً كث
ك يعي  هيستجنميىع عن هيهنخيجيخيهب بُعندما يرادجميش حطالن قحلهن غمظحس ها إ الطالب ُ تقر

يه ش حسوساتِب ن ي هشو خلمهثمعوهمشمنغ جفبمت.ها با ى جميش غمظمنهبخلجنهبفص ألن غمظخنجه ي عي هنخيىشي
ك ن عحلثهن جميش و جلخيهت حفبخيهتظجميش حطالن غمظحس ي مصميحيخيمخص هخلمهيش خضخيهبف غخلحمبىح جلمل جضمه

ق هخضىح غخلحمبىح هجضجهىع حص غمظمنهبخلجنهتص وهغمضملغ حطي مكتخجنئ حص جضخم  زهجخمنغ هشحيبمن خلحيهب عن هيت
ن يغخلملجل ك هقحلهن خضخيهت غخلحمبىح غخلت هشحمبىح هبهب غمظخنجه ن مصهبمظحس هت حص جضحمبميىح غمظخنجه

ك حسوسات ظغمظحس ِألن ا صور،ُ إ األذهان أقربّ ِ و ي عن غألقمشهبن : هشخنحي.ها آلفّ
جفهبف عحلثهن خت ق غمظحس يجضتخم يفيهب جضتخمي  . مكخي عخلىغ عخلميخيهب جمحيخيهبصق غمظخنجه

شَوقد سبق ع  ُيهّ منا  سب األر رِمن ال سوسٍ بأ اٍ  با   :م عه ً تقر
خلهت  ك .عحك قمشيش غخلجنهبخلمتم خلٰهحيسمت غألقمصىع غمظخنجه يه:فمن ذ ش ط ُ  تباي با ّ ا

تواز ألنهما ال يلتقيان أبدا ًا اب. ّ ثالِومن هذا ا تقدُ ا يهُمّ ا ش وجودُ وهو  ِ  ا
يه ش ور، ومنه  صورُبا ِ ا لفظـ  اآلّ ِ كتصور ا عً آلةّ صور ا ظر إ ـ ّ   با

ظر رآة بقصد ا نطبعةِا صورة ا  .هخلميهي مصجهخممل غخلحيحنهن عحك هيهنهي غمظهنعغ فيهاِ إ ا
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  و افةؼ
ف ُالغرض عر عرِ مفهومُ تفهيمـ مناّ  ما قدـ من ا ه ُ وتمي)بالفتح (ف ا

صل. ّعما عداه سٍوط ّ إالُ هذا الغرضُوال   .ة 
ميتىح حص يتىح هعريمملك خلحيهب جميش غألمصحهبف غخلسهبمصجههت مضجهميجههت غخلتخنهنهشىغ هحلميهنمييجضغمصخنمل عن 

نص هشجهىع غخلبحهث حص خهخفىح غخلخنهبجم ن مصخنِّـ يهت هخلميهي حص حتميخنخيهبص عق قمصيحتميىع غخلخنٰه مخ جضمه
غقق جمخكهخفهت قهغمظ هبمكهبفو مصخكغئىط هجلمي ققي مصميهبصهب ستهبف عحك قحلهن حليسو عه ع  حقجع و جم

نصمضملغ حل  .ىحيٰه عحك حسو همش جم
ز يمصمل عن هيالمضيط مشمنن غخلخكهل غخلخنهبجمهت غخلت صيمكمبقغ عققهيهب عن هيتخنهنم حقجع خظ ي

 :مصخجيسهت هجمحيخيهب  قمجىح غهللايمضهلمشهب غمظخمحيىغ
ن غمظخنهنم جمسهبههشهب خلٰهجيخنهنم زعن هشمه ىز ن قحلهنن حص مصهبغ يهغمظهنغق مصهبمظسهبهغغ جمهب جضجهمل. ه

ين غخلحيسمت غألقمصىع عهيع: غخلحيسمت غألقمصىعص مضميهث قحلهنهيهب ن مصٰهحهبل غمظخمهبقهشيغصي  مخ جضمه
زمكهبمظهنغق جميش غخلتسهبهه مصجك غمظخنهنم هغمظخنهنم غخلتسهبهه مصحسمت غمظخمملغم  .ز

ن غمظخنهنم جمبهبهشحيهب خلٰهجيخنهنمص :مملكيهحقجع مشمنغ غألجفهبك هشت ز عهيىح ي هشجيمهيش عن هشمه هز ي
ن عحقىش عه عحطُّـعن هي  يهشمه ي هألن غمظتبهبهشحيجك ي ص هقخلىس مظالمضحنهت غمظسهبهغغ مصميحيخيمخظ جمحيىحي

يهشخملك مجيس عمضملرهب حقجع غآلحطهنص هألن غخلتخنهنهش ن جمهبهيخنهب حقيش يىغ مصهبألحقىشش ه ي هشمه
ن خضهبجمخنهب خلسمكهنغقيغأللكميهبقص هغخلتخنهنهشىغ مصهبألحطُّـ  . ه ي هشمه

يهشجيمهيش عن هيخنجغ حقيش مشمنغ غخلخكل مصمئهيىح: همصخنبهبقغ عحطهنه مكهن خهل :ي ش يمصمل جميش جض ز
ن جميش خضخيهتيغيحت: زظحهت غحلجييسص هجمحيخيهب ل هغمظحجي  هغيحطتالم جميش صهبق مصجك غمظ

ن غمظخنهنم هغمظخنهنم جمته عهشممهب جميشي عحطهنهص هحص غمظجههبن يمصملوخضخيهت ي عن هشمه ز حملهشيش جميش ز
هيهب جمتحملهشيش مكال هشجيمهيش عن سجييس و هخستٰههنجك جميش خضخيهتوخضخيهت ي عحطهنهص ألصمخ عن مح هشمه ي
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وغمظخنهنم حقجع غمظخنهنمص جمىع عن غخلتخنهنهشىغ حقبهبقغ ي ز جمهب مش :  حقيش غحلجييسص مكخنحيملجمهب جضسمئنز
غغ ن خلىس حص غجل غن: غإلهيسهبنظ هيجه غغ جمهنحلمتومضمي و هيهبخفيغص همشمنغ هشخنحي عن غجل ي يش  جمي

لوحتٰههت نص همش غإلهيسهبنو مكميخيهب جم غن غخلحيهبخفيغص هحقجع مكهنك عصمخ و هحسجي ي همش غحلمي
يحلتخنهنهشىغ غإلهيسهبن مصهبمظهبخ حقجع قخضٰهجكص مكمبن غخلمهثمع جميش  صيعمضملرهب عحقىشيعن جمتبهبهشحيهبن عه 

غهيهبف مثمل حقجع غحضحي غنيجكص عه عحطُّـتغحلمي و جميش غآلحطهنص حلتخنهنهشىغ غإلهيسهبن مصمئهيىح مضمي  ي
يىشص مكمبهيىح خلميهي حليسيجمتخنٰه  هحقجع مشمنغ مكال هشخنجهيس عن ظىشيم حقٰهميىح غإلهيسهبن مش جمتخنٰه جمهب هشخمملي
 . هبق هخضخيهت غمظمنهبهشهنغ مصميحيخيمخييغ خضخيهت غيحتيجضتحجه

ن خضىح حص غحقتبهبق خضخيهت غمظمنهبهشهنغ مصميحيخيمخص عن غمظهنهنهك عن غمظخنهنم جسخي وهغخل ز ي  خلملهشحيهب ي
خلميو هغمضملي مكمبقغ حلهبن حليسصههيهنهشمل عن هيخنهنمكىح حطهن حص جمخنهنمكميتىح هجسخي ي جمحيخيمخ جمسهبههشهب خل ي تىحص ه

ن حليس حطهنسمكال هشمه ه جمحيخيمخ جمخنهنمكهب خل  .ز
ن جمسهبهغغ: همملك عهشممهبيهجميش مشحيهب هشت وعهيىح ي هشحممغل عن جضمه ه مصميحيخيمخ جمجنٰهجههبص جميش حتميىع ي

يمح هشمهيش عمضملرهب جمخنهنمكهب هغآلحطهن جمخنهنمكهبص مصيس عجمي هعي غجلخيهبفص ز هز جمهب ه ن حلالرهب جمخنٰه ههب هشمه
ييهعجم ن حلالرهب جسخي جك هشٰهمين حسمنهقص مكميٰهمين حقجع مكهنك . ههب هشمه هحقجع حلال غخلهنهن
نيعصمخ ظ ين عن ي هشتحجهيغ غخلتخنهنهشىغص هغمظهنهنهك عن غخلمنهنك جميش غخلتخنهنهشىغ غخل ي جسخي  ز

ن  قهجميش غمظخنٰه يغخلتخم ن ي قه عحك غمظجخي يغخلتخم جمهبنيص هحقجع مكهنك عصي  ي صمخ جمخنٰه
حطهنىجمخنحي ألن ر هخنيس عمضملرهب جمخنهنمكهب خل  . ز

ن غمظسهبهغغ مصميحيخيمخ جميش خضخيهتي مكالمصملصنعق ي عحطهنهص هعن و هغمظمنهبهشهنغ جميش خضخيهتص عن جضمه
 خضخيهتص حلمخ هشحممع عخلميىح يهنغق مصهبمظسهبهغغ مصميحيخيمخ غمظسهبهغغ حص غألمكهنغق ي غمظسهبهغغ جميش حليسغمظ

 .حص غخلخكل غخلثهبذ غآلهت  قمجىح غهللاىغيغمظخمحي
 مصهبمظسهبهغغ جميش مضميهث غألمكهنغق صيهن جميش جضجهميميمل غمظسهبهغغ مصميحيخيمخ حص غخلخكل غأليمكالمصمل

ققي حليس:عهص يهغخلخمملم غخلهبقخض ي ظملم مكميىح غمظخنهنم يمصملو جم ز غمظخنهنمص  عن هشخمملمز
ققيهحليس ي مح هشخمملم غمظخنهنم يمصملو جم ققي حليس:ه جمثال.ز عن ي هشخمملم غمظخنهنمز  ظملم و جم
غن عن هشخمملم ي يمصملعهيسهبنمكميىح  ققي هحليسص هيهبخفيغومضمي  مح عهيسهبن مح هشخمملم مكميىح و جم
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يجمهبهيخنهب عه جمحيخنمهسهب هجمجن ه  .ههنقغه
 : جلهبنظيهنىغ حص قحلهن غخلخكل غأليمصخنمل مشمنغ خلحيمئهت عحك حقبهبقغ غمظخمحي

ُولاأل ون: ّ عرفَأن ي ك( ُ ا لمعرف )با ا  ساو صدق)بالفتح(ً   ،  ا
ب:أي ص حص ظملم غألمكهنغق حص غخلهبقف:عه ونُ  عرَ أن ي ك( ُف ا ً مانعا )با

ن شئت قلت. ًجامعا ًردا منعكساّمط :ي هغخلحيخك غمظهنجضمتيحقجع هيح غخلٰهىغ و ه جمهبهيخنهب :عه ،ً
 .هخضهبجمخنهب

شمل:ردّمط أو مانعومع  ُ أنه ال  عرفَأفرادّ إال ّ  من ُ فيمنع)بالفتح( ِ ا
 جامعومع  .ز غمظخنهنم عمكهنغق ي هشخمملم حقجع عمكهنغق لكمع:عه ،ه فيهِ غِدخول أفراد

شمل:منعكسأو  ُ أنه  يعّ عرفِ أفرادَ  شذ) بالفتح( ِ ا ،ٌ واحدٌ منها فردال 
ن غمظخنهنم خضهبجمخنهب جلجيميىع عمكهنغق غمظخنهنميالمصملمك ز عن هشمه مكال ي هعي مكهنغق لكمعنصأله هجمهبهيخنهب صهز

ن غخلتخنهنهشىغ ظحميحهب  .ههشمه
وز،فع هذا فُ ال  عر ور اآلُ ا   :تية باأل

ونّ ألن األعم؛ّ باألعم.١ سانُ ال ي ف اإل ِ مانعا، كتعر
 يم ٌحيوانّ بأنه ً

لة، رجل ً فإن  يوانات تم  رجلّ ن غخلتخنهنهشىغ   من ا هعهشممهب مكال هشمه
ن لكمع عمكهنغق غإلهيسهبن  .هجمهبهيخنهب حقيش حفجي

ونّ ألن األخص؛ّ باألخص سانُ ال ي ف اإل ِ جامعا، كتعر
 ٌحيوانّ بأنه ً

س ّمتعلم سانَ ما صدقّ، فإنه ل   .ّ هو متعلمُ عليه اإل
باين.٣ تباي ال؛ با ل يصحّ ألن ا ً هما  اآلخر، وال يتصادقان أبداِ أحدُ 
ق خضخيهت غحتييمصمليألهيىح  ز مصجك غمظخنهنم هغمظخنهنموهبقي جميش هخض  هخضخيهت جممنهبهشهنغص مكمبقغ حلهبهيهب صز

 . غخلتخنهنهشىغي مجيس عمضملرهب حقجع غآلحطهنص هي هشخملكيجمتبهبهشحيجك ي هشخملك
ا ون: ا عرفَأن ي ك( ُ ا ُ أج مفهوما وأعرف)با خاطب مً ن  عند ا
عرف ق جمثالظ مكتجميمت: مكٰه جفمئخلتىس.ي هيسبوهمشمنغ غخلخكل عجمهن)بالفتح( ا  :ه جمهب مش غخلحي
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غ ومصمئهيىح جل قيي خض  . جضحمبىح غخل
ن ن حتٰههت: خلمنغ هيجه ن حلمنخلىس وجلمل جضمه ه جمخنهنمكهب مصهبخلحيسبهت عحك خسهبخفمتص هي جضمه ز

ن جمجنٰهمتومصهبخلحيسبهت عحك خسهبخفمت جمهب مصهبخلحيسبهت عحك حفخُّـو عحطهنص هجلمل هشمه لك جمهنخي و عه  ه
ن جمخنهنمكهب همكميمه ن حلمنخلىس حقحيمل حفخُّـ صز ن جمخنهنمكهبص همشمنغ غخلجهميمل وهي هشمه ه عحطهن مكال هشمه ز

جمهب حقحيمل غمظخهبخفمت(: عحقحي ن غمظخنهنم عخضجع جمهنخي هعن هشمه  يهني مح هيجهميمل مصىح غخلخكل غأل)ز
ح مفهومُ الغرضّ فال يتمّالو وزِ من  فـ   هذاـ ُه، فال  عر ن ُ ا ر  باأل

  :اآلت
فا.١ ساوي  الظهور وا ن هقخلىس أل ؛ء با ظ ين غخلمنهنك جميش غخلتخنهنهشىغ غخل

ن قهوعحك جسخي ٍّ جضخم ني قهو جميش جمخنٰه ي جضخم ق هغخلهنهبظص ي ص مكمبقغ حلهبهيهب جمتسهبههشجك حص غخلحنخي
ن قخلىس جضخنهنهشهنهب نص هي هشمه ن عحك غمظجخي  .هي هشجيمهيش غيهيتجههبن جميش غمظخنٰه

ق عحلثهن مصجيثهبن لك غمظجهخم وههي ني يعهيىح : غمظخنهنهم حص غخلهنجهىح حص مصحهث غخلتجهٰهميمل:  مكحيجه
ل غخلخن ق قخض خضىح مكميىحي ر يألهيىح عن قخضىع : هبمح عحك غخلخنهبمح عه جضجهٰهميمل غخلخنهبمح خلٰهخنهبمحص هغخل

يعمضملرهب عحك غآلحطهنص مكال هشخمملم حقٰهميىح عهيىح حقهبمحص هجلمل قن ل ي غق قخض  غخلملخلمييس حقجع خض
وغجلهبمشيس عحك غخلخنهبمح عه غألحقٰهىشص هغمظهنهنهك عهيىح حقهبمح  . عن هشخنجييس مصهبخضتخيهبقني مكالمصملي

نيعجم ل غخلخنهبمح عحك غمظخنخم ل غجلهبمشيس جمجنٰهجههب عحك مكخي جم  حقٰهميىح غخلسالنهب قخض هيش قخض
ل غخلخنهبمح عحك غخلخنهبمح حقٰهمخظ م  يحص عن حتميىع غخلحيهبكيي حفىس ه. غألحقٰهىشص هخلميهي جميش قخض

غ جمتهنهبهجضجك حص  م هلكمعمشىش نص هعن حلهبهي جمتسهبههن حص غجلخييس مصهبخلجهميهبك عحك غمظخنخم
يققخضهبف غخلخنٰهىش مصهبخلجهميهبك عحك عهيهنسخيىشص مكمبن غخلخنهبجم و جلمل هشسمئن جفهئغي حقيش خفخيهبقغ خظي  ه

ويش غخلخنهبمح هشسمئن حقيش جمسهبئيس قجلميجههتعه هيجهبجفتىحص هخلمه .  هقخلمييسويسي هجضمئجمو حتتهبف عحك مكمههني
ميهت غخلخنهبمح همكممٰهىح حقجع غجلهبمشيسص جميش مضميهث جلملقغ غخلخنهبمح حقجع غجفتحيجنهبم يهجميش مشحيهب جضجغق عر

غغ جمحيىح مصخالم غجلهبمشيسص هجخمنغ هقق حقيش عجممع غمظهئجمحيجك  غخلجههنعن غخلمههنهشىش هعحطمن غجل
:  حقٰهميىح غخلسالنهنهشىش همكممٰهىح مشي خلىح مصجك مكميخيهب مكمميس غخلجههنعن غخلمهوحص حطجنبهت حقٰهميىح غخلسالن

حك غمظهبقهيملقغذ. أخربفث بث...فإسحنكلثه وفث انكت فلث ن جلهبن غمظ ي جلملك  حص  ي



زغمظخنهنم  ضصض ..................................................................غخلجهسجيهت مصىح هجضٰهحيغ ى
ي مصجك عهيىح ي يعجمهنمشىش مصهبجفتحيجنهبجلىح هغجفتمخل عحطبهبقنص عجمهن جضخنجميميص حضىش: خف مشمنن غخلمهٰهجيهت ي

قن ألهيىح هيهبخفيغ وهشحيجنيغ جخىش عمصملغص ي خلجهخم ي  مصٰهمييعص هشحيهبقه غخلحيهبك عحتخنجك وىشي هجمتمهٰهو مكخمميلكه
مشىش عحك جمهب مكميىح ظالمضخيىش حص غخلملهيميهب هغخلملهشيشص مصيس صييش خضهبهيمت قغ غخلخنهبمظجكجم  هشملحق

غمشىش غألظٰهميظٰهىشهت هخضهنهشهبن ي حص عجفمخل عقغصىش غخلخنجهٰهميوخلجنهنهشهبن ظجيىش هتص ي حقجع جل
ن مصميهبهيىحص مكجههبن ن خلسهبهيىح هي هشملقحل هب يص مظأنإ أخربفث بث: مكخمهبقهغ مصحميهث ي هشهنخيجي

 حقٰهميىح ييس غيجفتئحيهبم عهيىحعحفهبق حقجع جفبمي ،ّنث ال انكتإ : هجلهبن.عجمهنمشىش مصهبجفتحيجنهبجلىح
نص ألهيىح خلسهبن غخلجههنعن هحقٰهميىح مصميهبهيىحهشجغ هيميهبمصهت غخلسالن  . ...ي حقحيىح خل غجفتحيجنجه

 عن هشسمئن غخلجههنعن ههشستحيجنجهىح ههشمئحطمن و عهيسهبني عن خلميهي مصجيجهملهق حليس:همشمنغ هشخنحي
غغ جمحيىحص مصيس هشسمئخلىح مجٰهتىح غخلمنهشيش غظجنهنهبمشىش غهللا جضخنهبحك  .غجل

ن غغ جمحيىح عن حلحيهب جمهئمشجيحيهب حلميىغ هيسمئن غخلجههنعنص ي حتميخنخيهب جضخنٰههغخلخنٰه زههيمئحطمن غجل  ٰهجكي
هيىح خلمهحيخيىش ي يخلمنخلىسص هجخمنغ هيجمل غخلمهثمع جميش غخلحيهبك هشجههنعهن غخلجههنعن هقمص يمخ سهنحن

غ عحقمخقمشىش حص مكخيىش  هشجهملقهن حقجع غجفتحيجنهبجلىح حلمخ هشستحيجنجهىح مجٰهتىح عه غخلخنٰهمخظ غخلمنهشيش عمكحي
جمىحص هجضهنسمع هنغجمجم ق جمخنهبقمكىح هحقٰه ق جمخنهبهيميىحص هغجفتخهنغف حلحي ك حص مصح ميىحص هغخلمن

 .هشهبجضىحعهشهبجضىح مصهس
ق عجمثهبن مشهئيظ غخلخنٰهمخظ غألمكمنغق ن عئجيي عي صهجمىع هخض يعن هيسبهت حقٰهجيخيىش عحك حقٰه هت ي

ن غهللا  يظجع غهللا حقٰهميىح هعخلىح يغجخمله هحقملن غخلجههنعن هعمضمل غخلثجهٰهجك غخلٰهمنهشيش حطٰههنخيمخ قجف
يحص عجمتىح هعجمهنهيهب مصهبخلتجيسىس هبىش خلئال ي ى و هيمميس حص قهشهبخضمع غخلحنالنص حلجهجنهنغ جمهبظي .  جميش حسميىطي

 غجلخييس جمجههبمصيس حقٰهىش غخلثجهيس غألظمنهنص هعن حلهبن هشهنمغم هجخمنغ هشتسهبهه غجلجيميىع حص
ن غألو حقيش خضهبمشيسوخضهبمشيس ي عحقٰهىش جميش غخلثهبذ خلمهيش حقٰهجيىح مصهبخلجهميهبك يهن عحطهنظ مضميهث هشمه

ن غخلثهبذ خضهبمشال عهشممهب مصهبخلجهميهبك ي خظمحل حقٰهميخيىش غخلسالن هتيعحك حقٰهىش غألئجي هص ههشمه ه
ن عحقٰهىش ختيهنعحك غأل ي خلمهحيىح جلمل هشمه  .همشمهمنغ.. .ه جمحيىح حقٰهمخييش مش عجليسي

  
ن غخلمههبحص) ص( .ططضص كضف: خف عظ
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ق هغخلهنهبظ ي ي هشخملكص مضهبني عههحقجع ف  غخلتخنهنهشىغ مصهبمظسهبهه حص غخلحنخي كتعر
زوج بواحدُ ينقصٌعددّ بأنه ِالفرد ق   عن ا يمكمبن غخلهنهنق هغخلميهف جمتسهبههشهبن حص غخلحنخي

حيهب حفخخمهب هشخنهنم غخلميهف خلمهحيىح ي  يهغخلهنهبظص هجمهب قحلهنن جميش مصهبغ غمظثهبنص مكٰه مكهن ه
ملص هشستجنميىع عن هشخنهنم غخلهنهنقص  هشحيجهُّـ حقحيىح هغمضوغخلهنهنق قهف: هشخنهنم غخلهنهنقص مكمبقغ جلٰهحيهب خلىح

ق عهي هيهبن يمخ هشتىشيهغمظثهبن غمظمنحل ي حقجع مكهنك عن غمظخهبخفمت ي هشخنهنم غخلميهف هغخلهنهنقص مكميمه
ق هغخلهنهبظ زوج صجمتسهبههشجك حص غخلحنخي َفإن ا س أوضحّ ، بل هما َ ل  من الفرد وال أخ

عرفة ان  ا ساو ف أحد صحقحيمل غمظخهبخفمت م تعر تضايف باآلخر، وأنت إنِو ما ّ ا
ُعقلتت ى عن غمظتممهبهشهنجك رهب غخلٰهمنغن هش:ني جضجهملً.هما معاّ شالن جمخنهبص ي عن جضخنجهزتخنجهي ي  عمضملرهب ىيسه

جلىغ وجمت ف األبي حقجع جضخنجهيس غآلحطهن حلمخ حص مصخنِّـ هيسمك غخلمهتهبغ ي  ُ وا:ّ بأنهِكتعر
ف الفوق تعر س بتحت:ّه بأنِاالبن، و   . ل

ور،ً باألخ معرفة.٢ ف ا ٌ قوة:ّ بأنهِ كتعر شبهّ وجودُ  ق عحطهن  . ا خض يمكمبن غخل
ق مصجههنهشحيهت جمهب جضجهمل ق عجمهنيجميش غخلحي ون مصميهبهيىح جميش عن غخلحي ق عجمهني خض كص هغخل نص و حسس  جمخنجه

ق هيحمبخيىح مصمئجمهن خض ومكمبقغ عققهيهب عن هيهنخيىش مضجهميجههت غخل ك ي كص ي عن هيحمبىح غمظحس ي حسس
ن ههيخنمههي غألجمهنص عجم ق مكخي جميش عحقهنم غألحفميهبظيمصهبمظخنجه خض ن غخل  .هب جمهنخي

ونن الأ: ُالثا عرَ ي ك( ُف ا عرفَ ع)با فهوم)بالفتح( ِ ا  .  ا
هيهب جمتسهبههشجكصيهنيعن مشمنغ غخلخكل هشتحيهبجلِّـ جمىع غخلخكل غأل: ال الإل  ص همش عن هشمه

ن عن  خل ن عمضملرهب حقجك غآلحطهنص هحص غخلخكل غخلثهبخلهث جضجه يهعن جمخنحي جضسهبهحجمخ عن هشمه
ن عمضملرهب حقجك غآلحطهنص همشمنغ جضحيهبجلِّـ لكوي هشمه  ! هغ

يمصميحي: اجلثاب ن يهنل غألهب حص غخلخكي ي جمخنحي غخلتسهبههص هقحلهنهيهب عن غمظهنغق مصىح عن هشمه
ص هحص غخلخكل غخلثهبخلهث غمظهنغق ي حص غخلخمملم غخلهبقخضو هخضخيهت غحطتالموهبقيمصميحيخيمخ خضخيهت غحت

ن  ن عمضملرهب حقجك غآلحطهن حص غمظهنخي ف مصميهبن خضخيهت غيحطتالم مصميحيخيمخص مكال هشمه كتعر
ة ر سانِا فا ِ باالنتقال، واإل يمكمبن جضخنهنهشىغ غإلهيسهبن  ّظيًا غ لفّحقيقيً بال تعر

غجمميهي غخلٰهمنهت جضبجك خلحيهب عن مشمنغ غخلٰههنيط صي خلهنحنومصهبخلبخك جضخنهنهشىغ ي هجلمل قحلهنهيهب جفهبمصجههب عن جل ي يه



ِّاملقرف  ٤١٥ ..................................................................افكسمى بص وتلحش ُ
 . هلذا املقنض، ويذا ال حمذور غهص فص يذه اجلهىٌفصضصع
ّ، ألن ّ وفهس بتومٍغهص غري ؠحهحًو ّحكهكهً فص فون تقريكص بوفبرش تقريكو ،هقص

ّافكرض فص افتقريش يص افتقرف ميىل املكهصم غري املقلصم ميندهو، إذ فص فون 
ّفقلصفو ال فقنض فلتقرف ميلهص ألهص حتقهش احلوؠش ّ ً. 

َّ فون املقرف فسوويو فلمقرف فص مجهس اجلهوت فلزم فنص لصوميىل يذا غ ًِّ
ِّحتقهش احلوؠش، ألن املكروض أن املقرف  ّ  غهكصن ،َّ ويص ميني املقرفٌفقلصمّ

ًاألخري فقلصفو أيقو ٍ غهي يشء،ً  تريد فقرغتص بقد؟ أو تقريش املجهصل بوملجهصل ّ
 .ميىل غرض اجلهش بكلههجم

يكصن ٍالذ  فديش غحهنٍ غري فقلصفىٍ جديدةٍف ميىل فرتبىّ فص أردت أن تتقر،هقص
ب:  وجهى اختالف، وهلذا فولٍودّبهنهجم جهى احت ويذه يض جهى هماُ تغايرُبل 
فصيلّإماملكويرة بهنهجم  ال وا دِا باإل ام كما  ا ف ب أو ،ّ ا عر فهوم كما  ا ا

ه ّألن افتقوريش ال تكصن بوحلد ؛بغ ً أو افنوفس داإلجم، وذفش غهجم إذا مل يكص ّ افتومّ
ّاملقرف فويه ّ فرفبى، بش فون فكهصفو، واملكهصم فهس فص حدًىَّ ً ص يكصن بجم ، وتقريكّ

َّ أن يكصن املقرف غري فكهصم املقرف،ّافقورحى، وهلذا البد غال يكصن افتقريش ّ وإال ِّ
 .ًؠحهحو

َّ أن يكصن فكهصم املقرف فكويرا ملكهصم املقرف وأوضح فنص، ّ البد،نإذ ًِّ
 .وافتكوير بهنهجم بوإلمجول وافتكقهش

ّأن أحكوم املكويهص : ويض يف املكويهص ًىّ ميوفًفوميدةـ م ّغهجم تكدـ يذا وذفرهو 
دان فص حّجم فتّة، فثش اإلهسون وافبرش، غوهنحدّ وإن فوهى فقوديكهو فتٌخمتلكى

ّ ؠدق ميلهص برش، فكص فكهصم ، فو ؠدق ميلهص إهسونّ إذ فش؛حهي املقداق
ّاإلهسون غري فكهصم افبرش، وفثش فكهصم اإلهسون وفكهصم احلهصان افنوزيش، غون 

حديص أو أحدمهو ميني اآلخر يف ّاآلخر، وإن فوهو فتفكهصم أحدمهو غري فكهصم 
 .ّافقدق اخلورجض
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ف عر و صح ا عرفُو وجب،ِ بع ا ونَ  ونَ أن ي َ معلوما قبل أن ي ً 
ن مصم) ع(يمكمبقغ عققف عن جضخنهنم  ً.معلوما ن جميش جضخنهنهشىغ ) غ(غمظجخي نص مكميمه غمظخنٰه

لك ن همش هغ ن مصهبمظخنٰه حيهب عن ظغمظجخي ي خلٰهتمنهبهشهن مصميحيخيمخص هعقغ حلهبن ي جضمنهبهشهن مصميحيخيمخ همكهن
جل) ع(جمخنهنمكهت  جل) غ( حقجع جمخنهنمكهت وهنهتيجمت هجميش حتٰههت جمهب ) غ(ىغ حقٰهميىح يهحقجع حتميىع جمهب هشت

جل جل) ع(مش ) غ(ىغ حقٰهميىح يهشت ن غخلملظ حقجع هيهنسىحص يمكميتجهمل) ع(حقجع ) ع(ىغ جمخنهنمكهت يمكتت
جمهب ن جمخنٰه جمهب جلبيس عن هشمه ن جمخنٰه هههشٰهمين عن هشمه  . همش حسهبنصه

 .ن غخلملظ حقجع هيهنسىحيي حسمنهق جميش جضجهمل: فؤن فلئ
ق: فلئ خض يحيجهميممجكص هقخلىس ألن خلميهن غخضتمخل غخل:  مشحيهب همشومصيس غمظحمنهق جم
ن هيهنسىح جمتمئحطيجمخنحي جضجهمل ن جمتجهملين غخلملظ حقجع هيهنسىح عن هشمه يهنغص مكمهميىغ هشمه هجمهبظ مصيس عن ه
ن جمتمئحطيحلهبن جمتجهمل يجمهب مكال هشمه يهنغص هعن حلهبن جمتمئحطه ن جمتجهمله يهنغ مكال هشمه غخضتجيىع ي هعي هجمهبصه

يغخلحيجهميممهبن همش حسهبنظ ألن غمظهنهنهك عن جمخنهنمكهت  جل) ع(ي هحقجع ) غ( حقجع جمخنهنمكهت وهنهتيجمت
جلحتميىع جمهب جض م حقٰهميىح حقجع يمكميٰهمين جضجهمل) ع(هجمحيخيهب جمخنهنمكهت ) غ(ىغ حقٰهميىح جمخنهنمكهت يت جل ن غمظ
م جل ن غمظتجهملصغمظ يهيىح جمتجهملعجميش مضميهث ) ع(ن همش ي ههشٰهمين عن هشمه جمهب جلبيس وني ه جمخنٰه

ن) غ(هن يغمظتمئحط جمهب و مضميحيئمن مكميمه ن جمخنٰه جمهب جلبيس عن هشمه هجمخنٰه لزمه ءَفّ أن يتوَو  ُ ا
ال وألهيىح جمستٰهمين ؛ نفسه، وهذا  يمخل غخلحيجهميممجك ألن غمظتمئحط يخضتي غخلمنه خلميهي هن ي

ن جمتجهملن يمصجيتجهمل وجمهب حص عنيهشمه سمون مثل . هغمضمله َو يجة هذا ّ ورَن ي سيأ ِ ا  ا
 . مصيس يقجمىح قخلىسصن غخلملظ حقجع هيهنسىحيخلميهي غخلملهق جضجهمل .ُهبيان

ون: ُرابعا ورَأن ي ا من ا :  عحطهنص همشون مصميهبهيىح ههيخنميملن مصبميهبني هجلمل جضجهمل،ً خا
نعقغ عققف عن  هجضخنهنم غخلمهٰهجيهت جمثال مكميستحمييس عن جضجه ى زمش غخلمهٰهجيهت مكتمئحطمن غمظخنهنم : ز

ن غمظخنهنم جمخنهنمكهب همشمنغ مش غخلملهقص هجخمنغ هشحممغل  هحص غمظخنهنمظ ألهيىح هشٰهمين جمحيىح عن هشمه ز ز يز
ز مصهبمظخنهنم حص غمظخنهنمو جمهنجضبىطوعن ي هشهئحطمن خظ  .ز

ورُوصورة فِ ا عر ون:   ا عرفَأن ي ك (ُ ا فسه، وال ًهوال  ن) با
عرف ّ إال ُفَيعر قصود.)بالفتح(با نما أن ا َ فب ف هو تفهيمّ عر عرفُ من ا  ِ ا
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عرف) بالفتح( ك (ِبواسطة ا عرف ) با ذا با ك(و وقت نفس) با ما ّه إنِ ا
عرفُفهمُي عرُفينقلب صن مصميهبهيىحي هجلمل جضجهمل)بالفتح (ِ بواسطة ا ً معرفا) بالفتح (ُف ا
ك(   ).با

ال ُ، ألنه يؤولٌوهذا  ونّ ءَ إ أن ي ونُ ا َ معلوما قبل أن ي ً معلوما، ً

ءَفّأو إ أن يتو ن ؛  نفسهُ ا ز ألهيىح مظهب هشهئحطمن غمظخنهنم حص غمظخنهنم يمصمل عن هشمه زي ز ي
جمهب جلبيس  ن جمخنٰه نص مكميٰهمين عن هشمه جمهب جلبيس غمظخنهنمص هغمظهنهنهك عن غمظخنهنم جسخي هجمخنٰه ي زه ز

جمهبعن هشمه  .هن جمخنٰه
ور س،ٍ واحدةٍبمرتبةًتارة  ُ يقعُوا ّدورا  ّ و خضمل مكميىح:عه ًحاً ي عي  ي هش

قع صخفهنمكهبن ت أو أأخرى  ُو س،بمرت ضمرا ّ و ًدورا  خضمل حص عحلثهن جميش  ً ههش
 :خفهنمكجك
ور.١ حُ ا ُ ا ف: ُ مثل،ّ شمسِتعر بّ بأنها ِ ا هارُ يطلعٌكو هار  ا  ُ وا

شمسّ إال ُعرفال ي هارُ إذ يقال؛با ف ا شمسُ تطلعٌزمان: ِ  تعر  ُ فيه ا
شمسُ معرفةُفّفتتو هار، ومعرفةِ ا هارُ  معرفة ا  ٌفةّ متوقِ الفرضَ حسبِ ا

شمس تو.  معرفة ا توقُفّوا ء، متوِفّ  ا ء ٌفّ   ك ا حلمخ   ذ
يمصميحي جلي جل) غ (حقجع) ع(ىغ يهبن حص جمثهبن جض هجميش ) غ(ىغ حقٰهميىح جمخنهنمكهت يهحقجع حتميىع جمهب جضت

ن ) ع(حتٰهتخيهب جمخنهنمكهت  جمهبص عه مكجهيس حص ) ع(مكميٰهمين عن هشمه ن جمخنٰه جمهب جلبيس عن هشمه هجمخنٰه ه
ر :جمثهبن غخلحمجيهي ت األ ونُفي شمسُ معرفةَ باألخ إ أن ت   ًفةّ متوقِ ا

شمس جمهب ،معرفة ا ن جمخنٰه جمهب جلبيس عن هشمه ن جمخنٰه ن غمظجخي همكميٰهمين عن هشمه  .ه
ور .٢ ضمرُا ف: ُ، مثلُ ا زوج. ّأول ٌ زوج:ّ االث بأنهماِتعر  :ّ بأنهُ يعرفُوا

ساوٌمنقسم ان يعرفان بأنهما.  بم ساو ّوا ئان أحد:ّ .  اآلخرُهما يطابقُ ش
ئان يعرفان بأنهما ش جع.  اثنان:ّوا رُف ف االث باالثُ األ   . باألخ إ تعر

ضمرٌوهذا دور راتب، ألن تعدِ  ثالثٌ   ّ راتبَدّ وسائطِدّ باعتبار تعدِ ا  ِ ا
تّح ورةَ ت عرفُ ا وسائط. ّول األ)بالفتح( ِ إ نفس ا ثالُوا :  ثالثِ  هذا ا
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ئان ش ان، ا ساو زوج، ا   .ا
ن م ورُ وضعُو ثالِ ا ائرة،  ا رسومةِ  صورة ا ، ِ ا ش   هذا ا

سهام عرفاتُجهّ فيها تتُوا كـ ً دائما إ ا   :ـ  با

  
  
  

  

  

س ا ون: ُا ستعملةُ األلفاظَأن ت ف ناصعةُ ا عر  َ ال إبهامً واضحةً  ا
رهب .فيها  .يجضجهملن مصميهبهيىح حص مصحهث غمظحممغم هغمظجهبق ههيح

وحشيِ األلفاظُ استعمالفال يصحهحقجع مشمنغ  ضةِةّ ا بة، وال الغا  وال ِ والغر
ش جازات ِةا نةِوا   . بدون القر

نة فال بأسغجفتخنمخن غمظجهبقغف  ّأما كمناّكما قد ،مع القر ش ث ا ك    ِ ذ
سن ن  ن  جاز، و جازُ اجتنابـ ٍ حال  ـ ُوا بِ ا ف واألسا عار  ِ  ا

ق غخلجههنهشحيهت حقجع جضخنميجك غمظهنغق جميش غمظجهبق عه غمظحممغميمضت ةّالعلمي  . جمىع هخض
ىهب جمالم لكهنغمصهت ههمضحمميهت غألخلهنهبل مكخي جمهب هشيهعجم بحهث ى مضميهث هشصتحيهبهن حص غخلباللكهتي

ن غخلمهٰهجيهت مكخمميحهت  وهنخضخيهب حقيش غخلهنخمهبمضهت جميش همضحمميهتى هجمهب شهمشحيهبم حص جمالم حل
 . حقجع غخلسجيىع هغخلحيجنيغوص هحضجهيسوهلكهنغمصهت



 
 
 
 
 
 
 

اا م  
ا  

فنئههتن وتلههممن 
أصول المسمه 
أنواع المسمه 
أسنلنن المسمه 
التلههو بنلمسمه 

 





 
 

ببوغ ػ  
ػب  

ن حص مصميهبن قخلىس  يهشتخنهنك غمظخمحيىغ مشحيهب عحك مصميهبن مكهبئملغ غخلجهسجيهتص هجلبيس غخلملحط ي
ن ن: هيجه  مكمخ مش خضحيسخيهب همكخمٰهخيهبظ ههتيهتظ هعقغ حلهبهيمث جمهبمشميي جمهبمشمين عومشيس غخلجهسجيهت جمهنخي
ىمكمبن جم غقجمىحصيش غخلتمين مصملظي  . غخلتمين مصٰه

غغ ن حص غجل جميش هنهبمشميىش ه مصيس مش جميش غمظصهبفيخلميسمث غخلجهسجيهت جميش غمظهبمشمي: ههيجه
 :حص جمخنحيهبمشهب خلمنهت  قمجىح غهللايهجخمنغ جلهبن غمظخمحيىغ.  عه هيهبجلُّـس جضهبنس خلميهي جخهب مضمليىشىحض

ءُقسمة زئت: ا قُ  ورُه وتفر خضىح حص قخلىس ، متباينةٍه إ أ م هشمئهت غخل هجف
ن مصجك غألجلسهبن جضملغحطيس ن غخلتجهسميىشص هعهيىح يمصمل عن ي هشمه يحقحيمل مصميهبن عظ  .ي

ديهيةو عا ا ِ من ا ِ الغنيةّ فّ عر   ي ستهبف عحك جضخنهنهشىغص:يهغخلبملحج. عن ا
ف ين غخلتخمع:  جفهبمصجههتوهقحلهنهيهب حص مصح يهغخلبملحجميهت ي ي ههيحنهنهشهتص وهتيقغف جضحيجهسىش عحك مصملحجميي

ق خظ قمشهب حقجع جضخم جلىغ جضخم وهشت ي ي قغف غخلحيحنهنهشهتصص جلبٰهخيهبي ي مصخالم غخلتخم    هغخلجهسجيهت ي
لكم  ق غخلبملحجميهتص هحليسم  وحلمخ مش هغ يجميش غألجم ني ن خلىح مضمل يصي مصملحجو جمهنخي  عه س جضهبنس هشمه

وهيهبجلُّـص ألهيىح مصسميىط  . عحك عخضميغظ عمصسىط جمحيىحي ي هشحيحيسي
فو س إال لفظيٌما ذكرناه فإنما هو تعر مش.ّ ل يىش عن مشمنغ ي هحقجع مشمنغص مكال هشت

س عه مضملهجمهب غخلحمهبقمضهتم مصسغخلتخنهنهشىغ قجفجي  صي خلهنحنوص مصيس مش جضخنهنهشىغهتيجهميجهميجمهب غحلم مصي
  

باحث ال ع )١( ديثُالقسمة من ا ناطقة  الع ا باحث ال ُوظ،  بها ا ّن أنها من ا ّ

بيه عليها، وقد ذكرها . ّتفتق عنها الفكر الغر ّغ أن فالسفة اإلسالم سبقوا إ ا

شيخ الطو ال سابها، وأوضحها العالمة ا دود واك حصيل ا د  جر ّعظيم  منطق ا

حه ّا ضيد(   وهر ا ).ا
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يملن مصميهبهيىح حص غمظهنمضٰههت غألهحك حص جمجنٰهمت جمهب هعه هيحنمع جضخنهنهشىغ غإلهيسهبن مصهبخلبخكص هجلمل جضجه
يهمشيس همحص همش غخلت هشجنٰهمت مكميخيهب جضخم قغ عحتهبخلميي يق جمخنحي غخلٰههنيط جضخم ههب مكتسمئن حقحيىح هي

هش يجفهئغي خلمن ههب دمكهبه يهب عهيىح ي حججييحيي مصمييحضىش.. .ه هشي يهت ألهيىح ي يحيهب غخلبحهث حقيش غخلتخنهبقهشىغ غخلٰهمن
ىع غخلٰههنيط مظخنحيهبنص همشمنغ حطهبقفي عي هشحيهنىع  .يهت غمظحيجنجه حقيش همفميهنومظخنهنمكهت ه

قهن عق ن جضخم سعقغ حضبمث عن غمظهنخي ي ن خلىح جضخنهنهشىغي مصملحجي س مضملهوص مكال هشمه  هي ي
يمخ هشخنهنم جضخنهنهشهنهب خلهنحنمييص هعهييجفجيع ه مضملغ هغخلجهملن ي غ هغخل خض ق هغخل خض ن غخل ههبص جمثيس جمهنخي

يجضخنهنهشهنهب خلهنحنميي عي يهت غخلت ي جضخنهنميهحتميىع غمظهنهبمشميىش غخلهنٰهسهنمي  .ههبه
س ءّو ور ال انقسمٍ واحد، وًمقسما ُ ا س َ من األ ها   ًقسماّ إ

قسمًتارة ن ص هخلميهي مصهبخلهنتلكص مصهبخلمهِ بالقياس إ نفس ا حقجع قهيهت غجفىش غمظهنخن
ه من األقسامًقسيماو ن غخلملظ جمجهسمخ هجلسميمخ   أخرى بالقياس إ غ همكميمه ه

خلحيهب  س هحليسهب مضهنمص مكهبخلمهٰهجيهت جمجهسىشصي هعجموهب مكخنيسي هعجموهب غجفىشيغخلمهٰهجيهت عجم: مصٰهحهبمفجكص هيح جل
 مصهبخلجهميهبك عحك غآلحطهنص مكهبخلملظ و جميش غخلمهٰهجيهتص هجلسميىشوجميش غيجفىش هغخلهنخنيس هغحلهنم جلسىش

 هعقغ .ه جلسميمخي هعقغ جلميهي عحك غألجلسهبن غألحطهنه جفجيصه جلسمخيعقغ جلميهي عحك جمجهسجيىح جفجي
ن جمجهسمخ مصٰهحهبل وجلسجيحيهب غيجفىش عحك عجلسهبجمىح غمظتخنملقغ حلهبن جمجهسمخص همصهبخلتهبخص هشمه ه ه ي ه هجلسمخ ي

َفإذا قسمنا العلم همصٰهحهبلص هجلسميمخ مصٰهحهبل خص ّ ُ مثال، فالعلمٍ وتصديقٍرّإ تصوي غحلخم ً 
صور ُمقسم، وا لتصديقٌ وقسيم، من العلمٌ قسمّ صديق.    . وقسيمٌ قسمُوهكذا ا

بغ  
 يعن غإلهيسهبن ي هشستجنميىع عن هشهنخيىش غألحفميهبظ: يعمكهبق غمظخمحيىغ حص مصميهبن مكهبئملغ غخلجهسجيهت

يمصخنمل عن هشجهسجيخيهب هرمييعي  وجضحيهب جمبحيميهتين مضميهبعئخيهبص هي  حقجع غخلتجهسميىشص هجميش قههيىح ي هيستجنميىع ي
وعن هيهئجفهي عه حقٰهىش ز  . خظز عه هيهنخيىش عهز

ُتأسست حياةمكجهمل  سانّ ور الفطرّها  ِ اإل  ال ِةّ القسمة، و من األ
ي ههشالقجمخيهب عهيىح عقغ عقغق عن هشهنخيىش وهشهتيهمضميهبغ غإلهيسهبن جمهبق ، معه  األرضْشأت
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َأولّفإن غألحفميهبظ  ءّ وجوداتّ وأرضيٍّة إ سماوِ األشياءُ تقسيم،هُع يصنٍ   ِة، وا

ُوهكذا يقسم. هاِ وغٍ ورمالٍ وجبالٍ وأحجارٍ وأنهارٍ وأشجارٍ إ حيواناتِةّاألرضي ّ 
قسم ُو مّ ُ و ٍ ونو عن نوعً عن معً معّ صلّ حً موعةَ  عا ٌ    من ا

فاهيم ظيس عخلميخيهب جميش حطالن غخلتجهسميىشهت غخلت هيهنهشيمكهبخلحيجهجنهت غألجفهبجفمي ...وا  عن :يمل غخلت
حقهت ىع وهيحخميس حقجع جسجي قغ حص حقهبمح غخلمنمشيش هغخلت جض ي جميش غمظخنهبذ هغمظهنهبمشميىش غمظتخم

كُوما زال ال .مصمبقغئخيهب غألخلهنهبل  من ٍ واحد َ أن يضعَ استطاعّ ح،  ذ
عا ال توص قسيم لفظا من األلفاظَلّا ها  ا وال القسمة. ً إ ت ّا ت ُو

عا وال األلفاظ ي عن غألخلهنهبل عهي:مملك خلحيهبي هجميش مشحيهب هشت.عنده ا هنف يمخ جضمهثيمخ جضميقغق حلٰهي
مخ غققغقف جضجهسميمخجضىح خلسحفميهبظ يهن حص قمشحيىح حلٰهيمخ جضتمهثيغمظخنهبذ حقحيمل غإلهيسهبنص هغمظخنهبذ عهي

 .هتيغخلهبقخضمي
يهجميش مشحيهب عهشممهب هيستجنميىع عن هيتخنهنم حقجع مضممهبقغف غألجمىش غخلسهبخلهنهت هغخلبملغئمي ي هتص ه

ك خلمنهت عجمهتيهيجنمكجهمل  وٰهىع حقجع جلهبجم ه حقجع عخلىغ حلٰهجيهتص هجلمل هيجنوهتي مصملغئميي ٰهىع حقجع ي ي س
ك عجم ه عخلىغ عخلىغ حلٰهجيهتو عحطهنه قغف مضممهبقغوهتيجلهبجم  . عه عحلثهنو مكحيجملن س

غجمميهي غخلٰه ل عحك جل يهجخمنغ هشخنمل غخلهنخض  غخلجنهنم خلملقغجفهت غحلممهبقغف يمنهبف جميش عمشىشي
غجمميهي غخلٰهمنهت ألجمغخلسهبمصجههت  صه جميش غألجمىش جمخنهبذ حلثمعغوهتي حص قجمهبهيحيهب غحلهبخصص مكمبقغ هخضملهيهب حص جل

ن عهي غ حقجع جمهنهبمشميىش حلثمعغص هغمظهنخي يحقٰهجيحيهب عصىش هجلهن ن مظخمملغمص مكميملني  حقجع يمخ هشمه
مكخيىش هغخف غ مصمبقغظ حليسجمخمهبقهشيغالحقخيىش حقجع يهجل خن ي حلثمعغص هحقجع عصىش ه  و جمخمملغمي

ص همصمبقغظ حليس جمهب هجمخنحي يجمهنخي  .ه خلهنحنهبه جمخنحيه
غجمميهي خلمنهت عجمهت وهحقجع غخلخنمههي مثهبجمهب عقغ هخضملهيهب حص جل ي  حلحمىغ قخلىس ص جمخنهبذ جلٰهميٰههته

 .غخلملظ غخلجهٰهمييسي عي يحقيش عصهب مح جضمهيش جضخنٰهىش جميش مشمنغ غخلخنهبمح
ق حص يهخل يمضحنحيهب مضميهبجضحيهب هيحيش غخلمنهشيش هيخنميَّـ حص مشمنغ غخلميجميش غخلمنه مصٰهيع مكميىح غخلتجن

و هجلهبقهيهب مصجك جمهب حقحيملهيهب جميش جمخنهبن ألقهغفص غخلمنقهغو خظيحليس و  مح جضخنهنمكخيهب غألجمىش و هعيفي
خضملهيهب غخلهنهنم غخلحمهبجفىع مصصيغخلبملغئميهت  يجك جمخنهبقمكخيىش هجمخنهبقمكحيهبص هخلخنٰهجيحيهب عن حقملق غألقهغف خل
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 عحك جك حستهبخضغهيي هشتجهبهق حقملق غألظهبمصىعص هجخمنغ مح هشمهعهخلئىس غخلت حلهبن هشستخنجيٰهخيهب 
ن مشمنغ و جميش عقهغفىشمصجيجهملغق جمهب خلملحجي عي غخلٰهمنهت ي هعيفص هجلمل جضجهملن غخلمهالن مض

ل حص عمصحهبف ون غخلٰهمنهت مفهبمشهنغع:  مضميهث قحلهنهيهبو جفهبمصجههتوغمظ  يي عن هخلصوهتي غخضتمخحقميي
جييش غمظجتجيىع مظهب غمضتهبف عخلميخيهبص ه ون غمضتميهبخضىح هيهبمصىععغإلهيسهبن هشخنميَّـ   جميش غقجضبهبخفىح ي

 .مصهبآلحطهنهشيش هجضخنهبجمٰهىح جمخنخيىش ههيجهيس عمكمههبقن عخلميخيىش همكخيىش عمكمههبقمشىش
هيهنخضىع عحك جضهبقهشمك غخلٰهمنهت غخلخنهنمصميهت حص غخلميجمهبن غخلمنه حلهبن هشخنميَّـ حقحيملجمهب ههعهشممهب 

ه ي جميش غخلتجيملن جمتملهيهغخلخنهنغ مكميىح جمست هي خلٰهجيمغغقمكهبفص هجمهب  هيجملمشىش عحلثهن غجفتخنمخصهميهبش
ق جمخنحيي عي قخلىس خض غ عخلهنهبلص مصخالم جمهب هيحيش حقٰهميىح حص ي حقحيملمشىش خلىح حقملو هغمضملهخل

ظيقجمهبهيحيهب غحلهبذ مضميهث جليس  .ٰهحيهب عخلميخيهبي غجفتخنمخن غمظمغغقمكهبفص خلمهثهنغ غمظخنهبذ غخلت جض
يعن حلثهنغ غألخلهنهبل جضمهحمىغ حقيش جضخنمل: هغحلهبظيس ق غمظخنهبذ حص غخلمنمشيشص هحلثهنغ ي

غجلىع غخلهبقخضو ألحفميهبظ حلثمعغغمظخنهبذ جضمهحمىغ حقيش مكخيىش غإلهيسهبن  .ي حص غخل
ا ذاتيِ وتميِ تلك األنواعِ  تدقيقِ بالعلوم والفنونَ استعانّثم ّها تمي وال . ًاً

سانُ العلمُيزال شفِ عند اإل كثُ ي طأ  تقسيماتَ  ا عاتِ من ا ه، ِه وتنو
ا ق عن غخلجهسىش غخلهنالذ؛ّفيعد ي عق جلمل هشتخم ي ي هشتبجك خلىح عهيىح جميش يص حضىشيالذ حص غخلبهبغ غخلهنو قغحطيسي ي

ن .  عحطهنو حص حقٰهىشو عحطهن عه قغحطيسوعجلسهبن مصهبغ ههيحيش عخهيهب عحك مشمنغ حص مصحثحيهب حقيش غخلخنٰه
وقهن عصهب قغحطٰههتيهت مضميهث حلهبن غخلخنٰهمخظ هشتخميغخلجنبميخنمي  حص غخلهنٰهسهنهت هحقٰهىش غمظحيجنيغص هخلمهيش مصخنمل ي

يغخلتجيملن غخلمنه مضخميس خلٰهجيجتجيخنهبف غخلبخكهشهت جضبجك عصهب خلميسمث جمحيخيمخ حص خظ ي جميش  هي صش
شفغمظحيجنيغ غخلمنه سمهىش غخلهنٰهسهنهت  ن قد عرفُو م ي َ  أنوا  وجوداتً  ِها  ا

ورّالطبيعي عِة، أو األ ؤلُ ال  سائلُّفها منها و   . والفنونِ العلومِها، أو 
ستع صيلُوسيأ كيف  دودِ بالقسمة   رسومِ ا سبِ وا   حد ها، بلِ و

ؤسّإن رِلّأو من ٌسما هو  غئمل  القسمةِ فوائدوهذا أهم.   القسمةِ األ  هعن حلهبن جخهب مك
يعن عمشىشي عي صعحطهنه ني غئملمشهب حتخممييس غحلملهق هغخلهنجف  . مك
نُ القسمةُتنفعو ن ي خضملس جمخيىشوهمش عجمهن والفنونِ العلومِ  تدو يغ مكمبن جمخنهنمكهت حل ه
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ل ن جمسمئخلهتوهي غمظحيجنيغ  عه ي جميش غمظسهبئيس سمهجيخيهب غمظحيجنيغ غخلخنجهمقو جميش غخلخنٰهىش عه حل

ن مصهبخلجهسجيهتص مكمبهيهب عقغ حقٰهجيحيهب عنيغخلتجهنهشب ي عهيمخ جضمه ي  مش غخلمنه سمهىش جضٰهىس ي غمظحيجنيغ غخلخنجهمقي
ل غخلخنٰهىش ي جميش عن هيجهميىش مصهنمشهبهيهب حقجهٰهميي مكالمصملصغمظسمئخلهت عه هي يهب حقجع ظحه يعن تخيهبص هعقغ حقٰهجيحيهب ه

 . عن هيخممخنخيهب خلٰهتجهنمصهت مظخنهنمكهت مضجهميجهتخيهبي مش غخلمنه سمهجيخيهب مكالمصمليغمظحيجنيغ غخلتجهنهشب
ن :عههاَجعل ن هغخلهنحي سائل غخلجهسجيهت مسخنيس غخلخنٰه َأبوابا وفصوال و ً ةً ً متم ّ ،

ستطيع احثَل ونُها، بل العلمِ عليه من القضايا  بابُ ما يعرضَلحقُ أن يُ ا  ُ ال ي
ٍعلما ذا أبواب

سائلً مَ و ُبالقسمة، فمدونّ إال َ وأح حوِ علمّ َ أن يقسمّالبد ًمثال ِ ا ّ 
مة ًأوال َا رةَ االسمَمّ يقسّثم، ّ ٍ مثال إ ن عرفةيهشجهسىش  وٍ ومعرفةً  إ أقسامها، َا
قس ضارعٍ إ ماضَ الفعلَمّو رٍ و رفٍ وأ ك ا ذ ذكرٍ واحد َ وأقسامَ، و  ُ منها، و

ختصَ حكمٍ قسم يع العلوم.. . بهه ا .غألحطهنهوهكذا  
اجرو غئمل غخلجهسجيهت حص غحلميهبغ ً،أيضا ُا  إ ُيلتجئ يغيخضتمخحقميهتهمشمنن جميش مك

سجيل دف واِه وتصنيفِالقسمة   سهلِ أ ه ِ حساباتُ عليه استخراجَ، ل
ب. ِهه وخسارتِ رُومعرفة ر يت، و ك با ا ذ ُو قيقةِ األدواتّ ستعِ ا  ُ  

اس. ه بالقسمةِإتقان عمل زمنّ من القديم قسُوا  ٍ وأشهرَ وسٍ إ قرونَموا ا
تٍامّوأي عرفوا أعمارَ ودقائقٍ وسا تفعوا بأوقاتهم و   .همَهم وتارَ 

كتبةُوصاحب ؤلِ العلومَها حسبُه قسمتُ تنفعِ ا ، ّ أو ا  ٍ كتاب أيَدخلُف
ستخرجٍجديد سهولةَ يأتيه  بابه، ول شاءٍ كتاب أيٍ   .  

واسطة يةُ علماءَ استعانِ القسمةِو موا علوم، فقس الِ  توجيه طالبِ ال
دارس ةٍةّ وثانوٍ إ ابتدائيةَا ضعوا ٍ إ صفوفٍ مدرسة ّ، ثمٍ و  ّ صف 
ُ منهاجا يناسبٍومدرسة عليمً   .ه من ا
ة، وال ّ واالعتياديِةّنا العلميِون حياتؤ من شٍ شأنّ  ُ القسمةُدخلتذا كوه

سان،  ُمهمتوستغ عنها إ ستعَرفأن نع :هنا هانا منّ صيل ُ كيف   بها  
دود رسوِا  .يهمشمنن مش همفميهنهت غمظحيجنجه.موا
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ل افؾأ  
ن ن غخلجهسجيهتص هيجه ن حص مصميهبن عظ غهيجك حلثمعغص يخلٰهمنمشيش غخلبخكه: جلبيس غخلملحط  جل

يهمصميحي غهيجكوهب قخلىس حص عمصحهبفي وعهيىح عقغ غقجضبىط خظ:  جفهبمصجههتص هجميش مشمنن غخلجه  عحطهن و مصملظي
يهبظ غيقجضبهبلص مكمبهيىح هشحيتجهيس قمشحيىح حقحيمل جضخم جميش عهيحو هيحي مصمئهوخلمله عهيسهبن ق عمضملرهب عه ي

هشحيى هعمضمل.ق غآلحطهنيهنن عحك جضخميجضمنحل ن غخلتمه ي غخلمنه قهق غهللا مصىح ي جمخمهبقهشيغ مشمنغ غخلجههبهي
غهيجك غمظخيجيى غيقجضبهبلز غخلبخكهىغخلمنمشيش يعن : ههت عهشممهبي مصجك غمظخنحي هغخلٰههنيطص هجميش جضٰهىس غخلجه

يجمتحيهبمشميهتص هقخلىس ألن قمشيش عقغ حلهبهيمث ي عي غإلهيسهبن ي هشستجنميىع عن هشهنخيىش غألحفميهبظ
  حسملهقص هغمظحملهق ي هشستجنميىع عن هشهنخيىش غخلال جمتحيهبمش عه لكمع غمظحملهقصوغإلهيسهبن جمتحيهبن

 . خلمين عن سميىط غمظتحيهبمش مصهبخلال جمتحيهبمش همش حسهبنيهعي 
ميلك يعقغ جلسي عي هي هشستجنميىع عن هشهنخيىش غألحفميهبظ غمظتحيهبمشميهت يجيخيهب هخضميعمشهبص هخلٰهت

و خل جلملن خفخنهبن:ههيرضغ جمثهبيص همش ز قن حلميٰه لكهنغن ى ي مكمبهيىح ي هشستجنميىع عن ص خلحمخُّـومص
و مصيس حقٰهميىح عن هشجهسجيىح عحك خلجهجيهتص هغمضملغوهشمئحلٰهىح مصٰهجهجيهت  مصخنمل عن هشهنهنل جميش غألهحك ي حضىشو خلجهجيهتي

 . و غخلجنخنهبن جمتحيهبنيخلميسخييس حقٰهميىح جضحيهبهخلىحص جمىع عن.. .هشمئحليس غخلثهبهيميهت همشمهمنغ
 هن جميش قصهت حقجع جمهب مش حقٰهميىحي ي هشستجنميىع عن هشهنخيىش غحلجههبئيغ غخلهبقخضمييمكهبخلمنمشيش غخلبخكه

وعن رميئخيهب ههشجهجنخنخيهب عحك عخضميغظ ي هشحيىح غخلحيهندو جمهنجضبىطو هجلجنىعص همشمنغ عجمهني يألهيىح هقخلىس  ظي مصتمه
قغ جمهبق خض يهشبملع جم ه جسهنقغص هعقغ حلهبن  يصههشهبه ي عن هشجهجنىع غحلجههبئيغ غخلهبقخضميي مكالمصملحلمنخلىسي  مصجيخكمضهت هتي

ي هشهنخيجيخيهبص جمىع عن غخلجغغمشجك غخلحيجهٰهمييغخلمنمشيش مضت هت يغحلجههبئيغ غخلهبقخضميي حقجع عن يهت قخلمثيهت هغخلخنجهٰهميي
ه هخلميهي عحفميهبظ جمتمهثهنغو هغمضملوىح عجمهنيعه حقهبمح غإلجممههبن حلٰه يعن غإلهيسهبن خلمه هشهنخيىش مشمنن ي عي صي

قغفيغحلجههبئيغ يمصمل خض و عن هشجهسجيخيهب عحك جم ميي قغف يهتص ههشجهسيجفمخههشعحطهنه  هوهتي عق خض ىش غمظ
غحلمت هعجلمخقيغخلسمخههش مييههشجهس.. .ي هجسهنغفو هعمكالموهت عحك حل  و هعصهبقوهت عحك خضبهبنيىش غألق
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غهيهبفهقهب هظحو همشممهبغون هجفخيوهمصحهبق غهيجك ع غخلتجهسميىش نعق.. . همضمي مضمل جل

 . خلمه هشستجنميىع عن هشهنخيىش غحلجههبئيغيغخلمنمشيش غخلبخكه
١.ّإ     

مكيعقغ عققهيهب عن هيجهس يىش غألحفميهبظ يمصمل جميش جض ق ي يمصمل:يهن غألظهن خهلز  جميش هخض
ني هعي  خلٰهتجهسميىشصوحضجيهنغ  وىش غخلملظ عحك عجلسهبني مصيس جميش غخلٰهمن عن هيجهسصمكجييش لكمع غمظخنجه
: ه مكجيثال خل جلٰهحيهب.ي حطهبكو عه مضمهىشوهتي حطهبظو جمحيخيهب حضجيهنغو جلسىشيمت حقجع عهي هي هشمغجضوقغيجمتخنمل

ق هعجميهب عمصميِّـ هعجميغإلهيسهبن عجم بمث حطخمهبئُّـ ي جضهنجضيهب عمجهنص مكمبنيهب عظهنهن هعجميهب عجف
ن ي هعي  جميش مشمنن غألظحيهبم حلهبهيمث غخلجهسجيهت قغف حضجيهنغصو ظحيىغي حقجع حليسوهعمضمههبن مكميمه

غص ألن حليس يغخلتجهسميىش خلمن ي ص  هغمضملوغألمضمههبن غخلت عحضبتحيهبمشهب خلخمحيىغ غخلخمهبئُّـ هه
قغصهت مصىحيهخضخنٰهحيهبمشهب حطهبظ خض  . حص حتميىع غألظحيهبمو جم

سنهحقجع مشمنغ  لتقسيم ثمرةّ إال ُ القسمةُال  ن  قسم، بأن ٌ نافعةٌإذا  ّ  غرض ا

مُ األقسامَتلف مّ  ا قصودةِات واألح وضع القسمة، فإذِ ا َ قسما   حويّ   ا
الثة إ أقَالفعل ّألن غخلتجهسميىش ظحميلك  فـِسامه ا تصٍ قسمّ  َا إذا أرادّأم.  بهً حكما 

َأن يقسم ضمومَ الفعلّ ا إ  كسورِ ومفتوحِ العِ ا سنِها و ك ُها، فال   منه ذ
ىح هي هشمغجض يألن غخلتجهسميىش ي هشتخنٰهيغ مصمنهن ي هت حضجيهنغص مصيس جمثيس مشمنغ غخلتجهسميىش هشحيهنىع حص يمت حقٰهميىح عهشي

ي هشهنجضمت مضمهمخ حطهبظيحقٰهىش غخلهلمص ألهيىح ه ف ي ن غخلخنجك هجمهنت ههب حقجع غخلهنخنيس غمظهبيض جمممجي
قمشهبص عجم ه مكال هشحيهنخنىح قخلىسيغخلخنجك هجممهس َألن األقسام ظهب غخلحيح م ّ ا ح   ٌ واحدٌها 

حو ناء، فيكون،علم ا قسيمُ هو ا ً عبثا ولغواُ ا الف مدون،ً  ِ فِ علمّ ّ فإنه ،ِ ا

قسيمُ  مثليصح مةِع النتفا؛ِ هذا ا ف ا   .ه  غرضه  ت
م نقسم ا  ْو ال العقليّ ن ا اب األ ـ َةّ والطبعيَةّ   ٍةّ إ لفظيـ ّول ا

َوغ لفظية، ألنه ال ثمرة نطُ تّ قسيم  غرض ا نا إ ّر من هذا ا ، كما أ
عليقة ك هناك  ا  .ذ
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٢.ّإ ؽا بئ    
ي عن غخلمنهنك جميش غخلتجهسميىش مصميهبن غحلمهىش غخلهبك:يهنن حص غألجمهن غأليجضجهمل  ي خلمهيسي

ن خلمهيسه جميش غألجلسهبنص مكمبقغ حلهبهيمث غألجلسهبن جمتملغحطٰههتوهغمضمل  جمحيخيهب مضمهجيىح ٍّ ي هشمه
ن مصخنِّـ غألمضمههبن جمحممغحلهتص ههيحيش جلٰهحيهبيغخلهبك ن :  مصىحص مصيس جضمه يعن غخلتجهسميىش عهيمخ هشمه ي

يظحميحهب عقغ حلهبن خلمهيس  . مصىحي مضمهجيىح غخلهبكو جلسىشه
ن غألجلسهبي يمصملنعق ههث هشخمملم جلسمخن جمثال مي مصحص لكمع جمتملغحطٰههتهن جمتبهبهشحيهت عن جضمه

قق غققص حلمخ حص مصحهث غإلجخميوحقجع جم ن غألمضمههبن يهبف مصهبمظخنحي غألحقىشي جميش غمظ  مضميهث جضمه
قغيغخلخنهبجم خض لكههت جم  جميش حطالن جضجهسميىش غخلهنٰهسهنهت عحك و حص حتميىع غألجلسهبنص همشمنغ هغ

قيهن غخلجهسىش غألظجلسجيجك خض ق مصمخ مش جم خض هيىح  ي عحقىش:عه م و هشبحهث مكميىح حقيش غمظ جميش حل
ههغخضبهب عه ختمهحيهب عه ختتحيخنهب ه قغوخلىح عمضمههبن م ه خض  جميش و جلسىشي خلمهيسي حص حتميىع غألجلسهبنص حضىشو جم

هعهيي مصىحص مكحيجهسىش يغألجلسهبن مضمهجيىح غخلهبك ق هختمهيش ي خض ق عحك هغخضمت غخل خض  غمظ
ق غمظجههبمصيس خلٰهجيخنملهنص حضىش خض ق ههيثبمث جخمخ مضمهمخ همش غمظ خض يغخل غخضمت ه ي هيبجك عمضمههبن غخل

 .ههت مصىح عهشممهبيجيمهيش غمظختخمهت مصىحص هعمضمههبن غمظيغمظختخم
نت األقسامّ إال ُ القسمةوال تصح  ُ متداخلة، ال يصدقَ غً متباينةُإذا 

قيمكمهيس . عليه اآلخرَها  ما صدقُأحد خض ي  م هجمثالم   جمهب ظملم حقٰهميىح هغخضمت غخل
ق خض  .هشخمملم حقٰهميىح ختمهيش غخل

ش فِ إ هذا األصلُو َ فإذا قسمت؛هُ نفسِ القسمةُ تعر نصوبّ  من َ ا
قسيمٍ، وظرفٍ، وتميٍحالو، ٍمفعول: األسماء إ َ، ألن الظرفٌ باطلُ، فهذا ا  من ّ

فعول ونِأقسام ا ون عنهُومثل. ً قسيما ُ فال ي  منه أن ُيلزم:  هذا ما يقو
ون ءُقسم  َي طالنً قسيما ِا ديهيُ و يألن جمهنخضخنىح عحك غخضتمخل  اتّه من ا

و غمظهنهنهك عهيىح جلسىش:هنمغخلحيجهميممجكص مكهن جمثهبن غخلحن غ جميش ي غألجفمخظ هغخلت  جميش غمظحيخم
ن ن قغحطال حتمث غمظهنخن نص مكميٰهمين عن هشمه نص هغخلحنهنم جمهنخن ن هجمحيخيهب غمظهنخن  هي هشمه
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يقغحطالص عجم خلىح مكسهيىح جلسىشه وهب هخضىح قحط جلسميىشص ي جميش عجلسهبجمىحص هعجمهب هخضىح حطهنهخضىح مكخي ي

ن غخلحنهنم غخلمنه مش جمهنخنصنعق.  خلٰهجهسميىشوهغخلجهسميىش جمبهبهشيش جميش ( مكميىح نه مصحيهبظ حقجع مكهنك حل
ن ن هلكمع قغحطيس)عجلسهبن غمظهنخن ن قغحطال حتمث غمظهنخن ه جلسميمخ خلىحص هشمه  .ه

و قس: هذاُومثل ر :  إِ العراقَنّمنا سّ  علماء وجهالء وأغنياء وفقراء و
قع. ّوأصحاء قسيمُ مثلُو نطقيِ هذا ا ا لغ ا ّ كث م،ً مُن يرسلّ الغافل    َ ا
كنه ال ينطبقٍّجضهنه يس هيجميش قهن جضمئجم عواهنه ُو ي قرِ  هذا األصلّ  ي يمصملي عهيىحهمش رناهّ ا

َألن األغنياء ظجميش جضبهبهشيش غألجلسهبن ر أو ّ البدَ والفقراءّ ونوا علماء أو جهالء،   أن ي
 إدخاّأصحاء، فال يصح

ُ
رة ًم  ن مشمنن غخلتجهسميمخف   آخرٍ  قسمً ثانيةّ يألهيىح ي هشجيمهيش عن جضمه

هب علكحيميهبظ يهب خضخيالظ هعجميهب حقٰهمخظ هعجميغآلحطهنص مكٰهميهي عمصحيهبظ غخلخنهنغم عجممصخنممخيهب حص حقهنك غخلبخنِّـ 
هب ي جمحيخيمخ عجمسهب خضخيالظص هحليسيهب حقٰهمخظ هعجميعمصحيهبظ غخلخنهنغم عجم:  غخلتجهسميىش خل جلٰهحيهبيمخ هشخملكيهعهي. هب مكجههنغظيهعجم
ن غخلتجهسميىش غأل.. .هب مكجهمعي هعجمسلكحي ن غخلتجهسميىش غخلثهبذ حص خف  .يهنهمشمهمنغص مكميمه

ثال ثالث َ  مثل هذا أن نقسمُواألصل.  واحدةٍت  قسمةعُ ٍ قسماتُو ا ّ 
س ًأوال َنّا ً ّثم وجهالء، َعلماء:  إّ عةُ وفقراء، فتحدثَ منهما إ أغنياءّ ، ٍ أقسامُ أر
ر وأصحاء، فتكون ّثم عة إ  ُ من األر ر:  ثمانيةُ األقسامّ  ،علماء أغنياء 

ىح جميش حطالن غمظخجنىط غخلتهبخصه .إ آخره.. .ّعلماء أغنياء أصحاء  :يمشمنغ جمهب هشجيمهيش حقهن
  هبن غخلخنهنغميجفمه

                          خضخيالظ                                                                حقٰهمخظ           
        مكجههنغظ                        علكحيميهبظ                                  مكجههنغظ                      علكحيميهبظ         
     جمهن        هبظ ي  جمهن    عظح     هبظ   ي    عظح         جمهن     هبظ    ي   جمهن     عظح     هبظ  يعظح

 : حضالحضهتومشمنن جضجهسميمخف حضالحضهت همكيغ عجفهي
 .هت جميش حقٰهمخظ هخضخيالظي غحلهبخلهت غخلخنٰهجيمي.ص
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 . همكجههنههت جميش لكحيي غحلهبخلهت غيجلتخمهبقهش.ض
و غخلخمحميهت جميش جمهنك غحلهبخلهت.ض  .هتي هظحي
ْتفطنف ا يردّ الُ   .  مثل هذه الغلطاتُ تقعّ عليك من القسمة، 

تفرع ُو ورّ   :ٌ  هذا األصل أ
وزّنأ .١ علُه ال  ءَ قسمَ أن  عل: مثلـ مّ كما تقدـً قسيما  ِ ا  َ أن 

ن وغخلمنه مش جلسىش الظرف لمفعولقسي جميش غمظهنخن  . ًما 
وز .٢ عل أنُوال  ءَ قسيمَ   أن :مثل صيهنحقمههي غألجمهن غأل ، منهً قسماِ ا
الَعل فعوَ ا ن مكخي لكمع قغحطيسيمكمبن ؛لً قسما من ا و غحلهبن عقغ حلهبن جلسميمخ خلٰهجيهنخن  ه

وحتتىحص هعقغ حلهبن جلسمخ جمحيىح مكخي قغحطيس ن خظ قغحطال هلكمع ص حتتىحه ه ههشستحمييس عن هشمه و
ن جلسمخ وقغحطيس ه مصهبخلحيسبهت خلملظ هغمضملص هجخمنغ ي هشمه  .جمحيىحو
وز.٣ َ أن تقسمُ وال  ءّ هب ي هعجموهب حلٰهجيهتي غخلمهٰهجيهت عجم:حلمخ خل جلٰهمث ِه إ نفسه وغَ ا

ىهب مضهنمص مكمبن غخلمهٰهجيهت ي هشجيمهيش عن جضملحطيس حتمث غخلمهٰهجيهتي هعجموهب مكخنيسي هعجموغجفىش ىغ عخلميىح . ي ع
يعن غخلجهسىش عحطُّـ ن غخلملظ عحطُّـي جميش غمظجهسىشص هي هشخملكي  . جميش هيهنسىحي عن هشمه

خلىحيهغخلسبمت هقغظ قحلهن غمظخمحيىغ مشمنغ غ  :ألجمهن مش غإلحفهبقغ عحك جمجنٰهمتص همش جل
صديقِ العلمَ تقسيمّنأهم ُ بعضَوقد زعم صور وا ِ إ ا اّ  جميش :عه ب من هذا ا

يجضجهسميىش غخلملظ عحك هيهنسىح هعحك لكمعنص هقخلىس ألن غخلخنٰهىش هشحيجهسىش عحك جضخم  صهجضخمملهشيغ وقي
ق حقبهبقغ وهغخلخنٰهىش هغخلتخم قغ غخلملظ خلمله غخلخنجهيس همش هيهنهي غخلخنٰهىشص ي ن ظ  حقيش مضخم

ن غخلملظ عحطُّـمكميٰهمي  جميش ين جمحيىح جضجهسميىش غخلملظ عحك هيهنسىح هعحك لكمعنص ههشٰهمين عن هشمه
 .هيهبن عحك مشحيهب همح هيمنحلهنن حص جضخنهنهشىغ غخلخنٰهىشمئهيهنسىحص همشمنغ غإلحفمههبن عقخض

غمصىح ق غخلمنه مش جلسىشع: هخض ون غخلتخم ي قصي  ص هغمظجهسىش غخلمنه مش غخلخنٰهىشظ مصٰهحهبلو جممئحط
ق ق غ: عحطهن همش حلهبل ي مصخكلص عهو مصٰهحهبلوجممئحط حلمهىش هي حقملن  مح هشٰهحيط مكميىح هخض

ق غخلمنه مش جلسىشيغحلمهىشص هعجم وهب غخلتخم   حقملن غحلمهىشصمصٰهحهبل مصخكل جميش عجلسهبن غخلخنٰهىش مكخي ي
وهغخلتخمملهشيغ عهشممهب جلسىش و خلمهحيىح مصٰهحهبل خل غحلمهىشص مكمهال غخلجهسجيجك جمجهميمله ي  مصخكلص ي
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ومصخالم غمظجهسىش مكمبهيىح لكمع جمجهميمل ي  مكال هشٰهمين عن هشحيجهسىش غخلملظ عحك هيهنسىح هعحك لكمعنص  مصخكلصي

ق جمجهميملوملي لكمع جمجهميو جمجنٰهيغصو غخلمنه مش جمجهسىشغخلخنٰهىش: همصخنبهبقغ عحطهنه و مصملظص هغخلتخم ي  ي
ومصخنملن غحلمهىشص هغخلتخمملهشيغ جمجهميمل  : مصهبحلمهىش حلمخ جلهبني

ون العلمجك ي غمظحيجنجهمي:عه ّأنهمغخلبخنِّـ  ا رأىّم َيف صور ّ طلقّ با  وهمش جلسىش ا
قهغ عن مشمنغ جميش جضجهسميىش غخلملظ عحك هيهنسىح همش غخلخنٰهىش يجميش عجلسهبن غخلخنٰهىشص جضخم  هعحك لكمعن صي

ن غألجلسهبن جمتبهبهشحيهتص مكمبقغ جلسهمش  قيغخلتخمملهشيغص مكتمه وجيمث غخلخنٰهىش عحك جضخم ي حلمئهيىس و هجضخمملهشيغي
قغ حص ي عق يمصملظجيتىح عحك هيهنسىح هعحك لكمعن غمظبهبهشيش خلىحص همش حسهبنيجلس خض ن غمظجهسىش جم ه عن هشمه

ق خض  .حتميىع غألجلسهبنص همش حص غخلتخمملهشيغ لكمع جم
م يتفطن ْو صديقّ كنه ٌرّ مع أنه تصو، إ مع ا ّ أيضا و ٌتصورً ٌ مقيدّ مّ  ، با

َكما أن قسيم صورُه خصوصّ ِ ا ساذِجّ قي ا مِد ا حناه سابقا، بعدم ا ا ّأم. ً كما 
قسم صورُا ما فهو ا  ُ طلقّ ي هو نفسُ ا غخلمنه مح هشهئحطمن مكميىح جلميمل غإلخفالمص  العلمُ ا

ق هغخلتخمملهشيغص هحلمخ جلهبنيخلمههبن جمجهميي هعي حقجع هيح غخلالمصخكلص يملغ جمثيس غخلتخم  غخلجهجنمت ه
 :غخلهنغقه

غمصىح ق هشجنٰهيغ مصهبيحفمغغم حقجع جمهب غحقتجغ مكميىح حقملن غحلمهىشع: هخض ين غخلتخم همش  (ي
ق غخلسهبقف ق غخلمن)يغخلتخم ق غخلمنمشحي:هغحلهبظيس.. .ه جمجنٰهجههبيمشحي هحقجع غحلمم ي عن غحلمم  ي

ق عجمهب عن هشخنتجغ  يجمجنٰهجههب مش غخلخنٰهىشص هغخلتخم ي  ههشجههبن خلىح غخلتخمملهشيغص ص غحلمهىش:عه) مصخكل خظ(ه
ق غخلسهبقف عه ص حقملن غحلمهىش:عه )مصخكل ي خظ(عه  ) ي مصخكل خظ(ي ههشجههبن خلىح غخلتخم

 ....ظق مصخكل ي خيغخلتخم: قص مكهبمظجههبمصيس خلٰهتخمملهشيغ مشيهمش جمجنٰهيغ غخلتخم
٣. و  ّإ س افؾأ

ب ب: واحد، أيٍ  أساسُ القسمةَس أن تؤسُو قسم َظَ أن يالحُ    ا
ونٌجهة اعتبارها ي قسيُ واحدة، و  عن جضٰهحيط ييمصملىش ي عقغ عققف عن جضجهس:هع ،م ا

  
غحقمل غمظحيجنجهميهت )ص( .ضضك :حتهنهشهن غخلجه
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ي ي عهيىس جضٰهحيط حص حليسص هغمضملغهحص غمظجهسىش خضخيهت  قمجىح ييس خلىح غمظخمحيىغي خضخيهتص حلمخ جمثو جلسىشي
يمصمئهيىس عقغ عققف جضجهسميىش حلتمت غمظمهتبهتص مكمبجم غهللا يجضجهسجيخيهب حقجع عجفمخظ غخلمهتمتص عه  عنهب ي

نصيحقجع عجفمخظ غمظهئخل ن هغخلهنحي  . غألجلسهبنخلمين جضملغحطيسي هعي هنجكص عه حقجع عجفهبك غخلخنٰه
َفإذا قسمنا كتب كتبةّ  ِ والفنونِا  أساس العلومّها إمَ تقسيمَسّ أن نؤسّبد فالِ ا

ؤلِأو  أسماء كتبِف أو  أسماءّ ا نها فاألقسامّأم.  ا  ُ تتداخلُا إذا خلطنا ب
تل كتب، مثل ما إذا خلطنا ب أسماءُ نظامو كتبِ ا ؤلِ ا ، فنالحظّ وا   ُف

ً مثال تارةِحرف األلف كتابَ اسمً ؤلَ وأخرى اسمِ ا نما أن كتابّ ا َف، ب  ُه قد يدخلّ
  . آخرٍ حرف

ء واحدُوا ونُ ا ّ مقسما لعدة تقسيماتُ قد ي  هغ خضخيهبفص مكتهبقغي جميش حقملً
يجضجهسىش مصملن غإلهيسهبن عحك جلسجيجك جميش مضميهث غخلخمح يهت هغمظهنكص هعحطهنه جضجهسجيىح جميش ي

ن هغخلجههلص هحضهبخلثهت ن عحك عمصميِّـ هعجفجيهن جميشهمضميهث غخلجن همشمهمنغ .. . مضميهث غخلٰه
يجضجهسجيىح حلٰه  خلٰهجخيهت غألحطهنه غخلت همخ يمضحنمث غجلخيهت غمظخنتجغغ حص غخلتجهسميىش جممنهبهشهنغي

هةِباعتبار اختالف يهن حص غخلتجهسميىش غأليمضحنتخيهب ةِ ا عت   ـ القسمةِ أساس:أيـ  ِ ا
لفظّكما قس رةَمنا ا  ً تصّ ادف إ  ه، وأخرى إ م ة ومتباين، وٍ وغ  إ ًثا

ما قسٍمفرد ب، و ر ّ و ب:  إَمنا الفصلّ عيدٍقر رةٍ و ٍ و مقوم،ّ  ٍ ومقسمّ ّ 
 .هاِ  العلوم وغٌومثله كث.. .أخرى

٤. ن افؾأن بـ  ّإ    
ن غخلتجهسميىش خضهبجمخنهب جلجيميىع غألجلسهبنييمصمل  لكمع و مصحميهث ي هشبجه جلسىشصه عن هشمه

ب صهبق مصحميهث ي هشملحطيس حص عجلسهبن غمظجهسىش لكمعمشهبهقغحطيسص هجمهبهيخنهب حقيش غأللكمي   ُو
ون موعَالقسمة أن ي لمقسم فتكونِ األقسامُ  ا  ساو  ُ  ًجامعة: ً مانعةً جامعةً

ن ة:أي( فيه من األقسام َ أن يدخلُميع ما يم اً حا شذ،  ء ال   ،) منها 
  .ه فيهِ أقسامِ عن دخول غًمانعة
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اع افؾأ  
ن أساسيلقسمة   :انّ نو

١.ؽ أو  افـك ،اأ ؤ ِافؾّئاف ِ  
نيحقخكغ قحلهنمشهب غمظحجهجلمل جضبٰهيع  م ومكهنهمي حقملغ قحلهنف  يمصجك غخلمهيس م  حص حلتبخيىشجه

هبفص هي مصمئك مصهبإلحفهبقغ عحك ي غخلمنه هشحيجهسىش عحك خضميئمييغخلمنه هشحيجهسىش عحك عخضميغظ هغخلمهمق
 :مصخنممخيهب

ق غخلمهيسينع: ّولافلبق األ ق غجلميظ حسهبنص ألن غخلمهيس جميش قهني هخض ي هخض و جمهنحلمتي  ي
ن حلمقيص مصخالم غخلمهمقي همصهبهيخنملغن غجلميظ هشحيخنملن غخلمهيسظجميش مشمنن غألخضميغظ س مكمبهيىح جلمل هشمه ي  ي

ن مصميهبهيىح حص ي حلمخ جضجهملو حلثمعغوهبفي عه خضميئميو هغمضملس حص غخلهبقفص عه خلىح خضميئسخلميهي خلىح خضميئ
 .غألمصحهبف غخلسهبمصجههت
ين عخضميغظ غخلمهيسع :افلبق افحإين نييمصمل ي قغ عن جضمه يص ألن غخلمهيسه حسخم  صو جمتحيهبني

ن جمتحيهبمشميهتص مصخالم خضميئميييمصملمكمئخضميغعن  ن يهبف غخلمهمقي عن جضمه ص مكال هشحممغل عن جضمه
قغ  .حسخم

ين غخلمهيسع :افلبق افحإفئ هيهت خلىحوهني جمتمئحطي ي حقيش عخضميغئىح قغئمخص ألن عخضميغظن مش غمظمه ي  صه
جمجكص هغخلمهمقيحلمخ حص جضمه ن جمتمئحطين غمظهبظ جميش حقحيهلهشىح غمظخنٰه  مصيس صهبجضىحيئميههنغ حقيش خضميي ي هشمه

ق خض قمشهب حص غخلهبقفوجم  .... مصحيهنهي هخض
غل غألجفهبجفميي عحطهنه ي ذهقغ خلمنحلهنمشهبص هغمظخيىشوهمشحيهبم مكهنهم هت ي مش قحلهن غألهي

حقهبنيخلٰهجهسجيهت همش حلمخ جضجهمل هبجضىحص ي عحك خضميئميي عحك عخضميغئىحص هجلسجيهت غخلمهمقيجلسجيهت غخلمهيس: ن هي
  

ن غحلمهجيهت) ص( .طضص كصف: خف حقمي
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م هيمنحلهنن عن حفهبظ غهللا.  حقجع مشمنهشيش غخلتجهسميجيجكو حلثمعغومت عحضهبقيخلمغجض  حص جمحيخيهب جمهب جف
جف هبمكهت عحك جمجنهبخلمت حلثمعغيجنميهت هغحلهنحلهت غخلجهجنخنمييغحلهنحلهت غخلت مت ي هشجيمهيش عن جضمغجضوهت مصهبإل

 .حقجع مشمنغ غخلتجهسميىش
ن حقجهٰهميه عحك عخضميغئىحص مكتهبقغي همش جلسجيهت غخلمهيسصيهنهب غخلتجهسميىش غأليعجم  ههتي قمشحيميههتي جضمه

ن خفبميخنميههت جضهبقغي عحك عخضميغئىح غخلهبقخضمييهتص هجلسجيهت غخلمهيسيهعحطهنه حطهبقخضمي  هعحطهنه ههتي جضمه
 .هتيظحيهبحقمي
سانهت مكمي عحك عخضميغئىح غخلخنجهٰهمييهب جمثهبن جلسجيهت غخلمهيسيعجم :  إ جزئيهِكقسمة اإل
يوان حليلِا سب ا اطق،  ن غإلهيسهبن حص غخلمنمشيش حليس .ّ العقِ وا سمكمبن جمهنخي  هخلىح ي
ن غإلهيسهبن خظ: خضميظغن لك عن جمهنخي غ غن هغخلحيهبخفيغص هجميش غخل وغحلمي ن ي  هجمهنخي

غن غخلمنه مش غجلحيهي خظ ن غخلحيهبخفيغ غخلصغحلمي  عحطهنص ومنه مش غخلهنخميس خظ هجمهنخي
غن هغخلحيهبخفيغ همش عخضميغظ هتص هحتٰهميٰهىح عخلميخيهب جميش جضجهسميىش ي قمشحيميومكمئخضميغظ غإلهيسهبن مش غحلمي

هي .  هبمنغ غخلحيح جميش غخلجهسجيهتو جمهنجضبىطيهتص هغخلبحهث غمظحيجنجهي عحك عخضميغئىح غخلخنجهٰهمييغخلمهيس
هجميش مصهبغ غخلبميهبنص همش عهشممهب جضهبقغي عي ي غخلهبقخضيحقالجلهت خلحيهب مصتجهسميىش غخلمهيس ن جمهنحلبهب ه ه هشمه ي

يهنحلميبهب خفبميخنميجض يهب هعحطهنه ظحيهبحقميه يهبص مكمبقغ حلهبن غمظهنحلمت خفبميخنميه ي يهب مكميحيحيسه  عحك عخضميغئىح ه
هيهت خلٰهملظص هعقغ حلهبن ظحيهبحقمييهخلهت همش غخلخنحيهبد غأليغخلجنبميخنمي يميهت غخلبسميجنهت غمظمه يهب مكميحيحيس ي ه

قغ حص حقهبمح غخلجنبميخنهت حلمغحلميمت غخلسمييعحك عخضميغئىح غخلخمحيهبحقمي خض هبقغ جميش يهت هحقحيهبدن غمظ
 .هتي هغألقهغف غخلهبقخضميعقهغجتهبص ههيح قخلىس جميش غآليف

حليل قسيم وا   الفرق ب ا
 مكمخ مش غخلهنهنم غخلتجهسميىش هغخلتحٰهمييس: هت جضخنبمعغنيهشستخنجييس حص غخلجهسجيهت غخلجنبميخنمي

يمصميحيخيمخظ جمىع عصمخ هشت ون غخلتجهسميىش جضمهثمعع :هع صغخلتمهثمع:  همشو هغمضملغوهنجههبن حص خضخيهتي  حص ي
 حص غخلتجهسميىش جميش عحقجع يعن غخلتمهثمعي عي ه حص غألجلسهبن عهشممهبصوغألجلسهبنص هغخلتحٰهمييس جضمهثمع

يغخلخنحيهبد عحك عجفهنٰهخيهبص جمثال حقحيملجمهب هيجهسىش غجلحيهي عحك عجلسهبجمىح هيبملع مصهبخلتجهسميىش جميش  ه
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يغألحقجع عحك غألجفهنيسص هحص غخلتحٰهمييس مصهبخلخنمههيص جمثال حقحيملجمهب هيحٰه يس غمظهبظ عحك حقحيهبدن ه
ن ي هيبملع جميش غألجفهنيس عحك غألحقجعص هحلمنخلىس حقحيملجمهب هيحٰهصميهت ههيهنخضخنىح عخلميخيهبيهخلغأل يس جمهنخي

غن هغخلحيهبخفيغ م ىحغإلهيسهبن عحك خضميئمي ن عحك  م غحلمي ظ هيبملع جميش غألجفهنيس عحك غألحقجع خلٰه
لُإذ العقلعخضميغئىح غخلمنمشحيميهت  سانَ مفهومُّل  يهجميش مشحيهب هيهنخيىش عن  ، إ مفهومِ اإل

جمىح غخلمنمشحي ن جمهنخي ق حطهبقخضهبص هعهيمخ مض خض ن غإلهيسهبن غمظ يغخلبحهث خلميهي مض ي ي غمظهنحلمت ه
سِمفهوم: خضميئجكجميش  كِ ا ش ي  تصِ الفصلِه، ومفهومُ معه فيه غُ ا ي    ا

ون سانُبه و ساناُ به اإل جمهبف غخلمنغجضميً  إ يألن غخلهنخميس جميش غمظجه ي  صهت خلسهيسهبن حص غمظثهبني
حليل ً مفصالّ العقِوسيأ مع ا س. ّ ئذ ُ األجزاءّو يألن  ةّأجزاء عقليٍ حي

 . مصهبخلخنجهيسوغخلتحٰهمييس جمهنجضبىط
 يجنبميخنميهت مكخي حلتحٰهمييس غخلملظ عحك حقحيهبدنهت غخلي عحك عخضميغئىح غخلهبقخضميي جلسجيهت غخلمهيسي هعجمهب

اءيميهت غخلبسميجنهت يهخلغأل قسمة ا ن  م حتٰهميٰهىح:ي عقموهمصخنبهبقغم  و  األ:إ عن
ُ

 ِسج
حليل سب ا  ، يدروج  .يي مصحسمت غخلتحٰهمييس غخلخنجهمق ّ الطبيِوا

اب وجود ُ قسمةِومن هذا ا ه األٍ  ّو إ عنا سيطةِةّ   عحكيغخلت ي جضحيحيس  ال
سعخضميغظ عمصسىط جمحيخيهب  هيهت  ّة أو عنًةّ طبيعيُ األجزاءّو يألصهب مش غخلخنحيهبد غمظمه ي

 هبف غخلجهملهشجيهت مصهبخلخنحيهبدي حقحيخيهب حص غخلجنبميخنميزهت غخلت هشخنجغيص همش جميش غخلخنحيهبد غخلجنبميخنمييخلٰهجيهنحلمت
غظ(: غألقمصخنهت غجلىع)غمظهبظ هغخلمغغغ هغخلحيهبق هغجخ ي عن :ص عه غخلثجهميالن هغخلهنميهنهبنص هحص غخل

هجنهت قمصمخ مصٰهيع حقملقمشهب عحك عحلثهن جميش جمئهت هحقخكهشيش حقحيهلغ حص غخلخنٰهىش غخلخنحيهبد غخلبسمي ي
و عهيىح حقحيهليمصيس جمهب حلهبن هشحنيشص  غحلملهشهثيغخلتجهنهشب هبف غخلجهملهشجيهت غهيمهحمىغ ي حص غخلجنبميخنميو مصسميىطي

يعهيىح جمهنحلمت ن غخلبحهث حقحيخيهب جميش صي ن جميش غخلخنحيهبد غخلت ي هشمه ن ههيح  جمثيس غخلجغهجض
م هغمظحيجنجه ن غىص مصيس هشيهمفميهنهت غخلهنميٰهس  .هت عه حص غخلهنميميهشهبظيخلجنبميخنميبحهث حقحيخيهب حص غخلخنٰه

لوٍةّد وماٍ إ ماءِقسمة او لك ً. مثالٍنة  غ ي عهيىح ي رخنيس غمظهبظ حص :هجميش غخل
ن حص جممههبنوجممههبن ن حقهنكو هغخلٰه و عحطهنص ألن غخلٰه حقىح ألن ي ي ي هشجيمهيش جفٰهبىح حقيش جم
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قن جلهبئىش حقىحوهخض ل مكٰه جفٰهبتىح حقحيىح مصجهص مصجي قن و مصال جم ي همش حسهبنص ألن هخض
ق غخلمنه هشجنهنق غخلخنملن حقيش جمهبمشمي(حص هيهنسىح  خض قن خلمنمعن )هت هيهنسىحيهمش غخل  حقجك هخض

حقىح( ههمش غخلمنه هشجنهنق حقملجمهب جمالقجمهب مظ هبص . )ه ن حقهن همكهبخلخنٰهىش جمثال مضميحيمخ هشمه ه
قن حص هيهنسىح  قن )يهمش غخلمنه هشجنهنق غخلخنملن حقيش جمهبمشميهت غخلخنٰهىش(هخض  مش حقجك هخض

ق هشجنهنق حقملجمهب جمالقجمهب خلٰهخنهبمح همش خض حقىح همش غخلخنهبمحص همشمنغ غخل همظ .  غجلخييسه
يهمضسمت مفهبمشهن حقبهبقغ غمظخمحيىغ عهيىح غمكمغك غمظهبق ي مشهنغيغ غمظٰهي  .ههيهت خض

ن جميش خضسىش: ال الإل وعهيهب هيستجنميىع عن هيهنمكىع غخلٰه  عحطهنص و ههيممخنىح حقجع خضسىشي
هب ن حقهن مشهنص هي هشمه مشهن حقجع غجل ىع غجل ن جميش ه  .هههشمه

 ي غخلخنهنك غخلملغقف حقجع ي غخلخنهنك حص غيظجنالف غخلهنٰهسهنىحيعن غمظهنغق جمحي: فيلإل
قن جلهبئىش: يخنهنمص همش حص غيظجنالف غخلهنٰهسهنعخلسحيهت غخل ق غخلمنه هخض خض  مصمنمعن وغمظ

 .همظهب هشهنهنك جلهبئمخ مصمنمعني هعي ههشستحمييس عن هشحيسٰهمك جميش مشمنن غحلهبخلهتص
هيهتوغي هجمهبقوهجضجهسميىش غحلجغ عحك جمهبظ و جمٰه ن مصحسمت غخلتحٰهمييس غخلخنجهمقي عهيي ص يمخ هشمه

ق عحك عخضميغئىح غخلهبقخضميهت خض  .يهحلالجمحيهب حص جضجهسميىش غمظ
ورقحلجهسجيهت و زجاِجٍ قطن إِا ل ونورة، وا  وثا أٍ إ ر

ُ
سلِسيد . كونِ ا

حليل سب ا ك  صناِوذ يبّ ا صناِ  مقابل ال سُواألجزاء. ّ ا ً أجزاء ّ 

  .ةّصناعي
قسمة ا حليلِو سب ا ارِ إ أجزائه  شابهة، أو ،ّ ا  إ األجزاء ا

ر سامِكقسمة ا شب وا ار ِ إ ا حليل ا ِ  إ األجزاء غّسب ا
شابهة يتُومثله قسمة. ا صّ إ اآلجرِ ا شب وا ديد، أو إ الغرفة ِ وا  وا

داب سطحِوا ساحة، وقسمةِ وا سيارةِ وا بةِ ا ر ِ إ آالتها ا سانّ  إ ِ منها، واإل
 حقيش همفميهنهت وخضهت هحتميىع مشمنن غخلتجهسميمخف حطهبق... وأعصابٍ وجٍ وعظمٍم ودم

مص هقغحطٰههتيغمظحيجنجه ن غخلجنبميخنميو هغخلهنميٰهس  .هتي حص غخلخنٰه
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٢.افـق ؽ ّ ؤ  أو بّؾا افؾ  
وجود قيحليس: ص همشيه يعه جمهبق ٍةّد إ ماِكقسمة ا خض غ جميش ي خلىح عمضمههبن غمظهبقو جم

غ عحك غخلهنخنيس هعهيىح هشحممنيس مضميميغ جميش غخلهنهنغل عو حطهنهف: عهص همضهنحلهتومضجىش ه جميش غخلجه ي ه يي
ههشحممنيس جممههبهيهب جمخنميحيهبص ههيح قخلىس رد صيه ٍو ادِةّاداو  هعحضهبقمشهبصةّاد عن اّ  ٍ ونباتٍ إ 

فرد صهتيمضجهميجهميهحتميىع مشمنن غخلتجهسميمخف  وحيوان قسمة ا .. . وحرفٍ وفعلٍاسم:  إِو
قيمشمنن غخلتجهسميمخف غحقتبهبقهش .وهكذا وهتص ألن غيجفىش هغخلهنخنيس هغحلهنم عجم  وهتي غحقتبهبقهشي

غوجضهبمصخنهت  .ىع يحقتبهبق غخل
نطقيُ القسمةُوتمتاز  يعه جلسجيهت غخلمهيس ةّعن الطبيعيهبجضىح ي عحك خضميئمييعه جلسجيهت غخلمهمق ةّ ا

َأن األقسام: عحك عخضميغئىح نطقيّ وزّ  ا لُة  لُ  قسم و قسمُها  ا هيح  ، عليهاِ ا
خلحيهب قص هغمظهبق: جل خض يغمظجهنق جم قص همصهبخلخنمههي عهي خض ق جسهنق: ه جم خض وغمظ ق ي خض  هغمظ

فردُاالسم: ُولفنقهص يجمهبق وز. ٌ اسمُ مفرد، وهذا ا ملُوال  ه جمجنٰهجههبص مكال ةّ  الطبيعيُ ا
ني حقجع غجلميظ هي غجلميظ حقجع غخلمهيسيسجييس غخلمهيس ق عن جضجه عهحلسججك :  غمظهبظ:ص مكال ر

ن:همشميملقهخضجكص عه غألهحلسججك هغجخميملقهخضجك  غإلهيسهبن : جمهبظص هي جضستجنميىع عن جضجه
غن عهيسهبنص ألن جمهنخي غنص هغحلمي ن غآلحطهنص هعن حلهبن هشجيمهيش عن يمضمي ن عمضملرهب لكمع جمهنخي

ن غإلهيسهبن جميش  ن غإلهيسهبن مصهبحلجييس غخلحمهبهشىع ههشمه غن حقجع جمهنخي ن غحلمي سجييس جمهنخي
غن غجلىع غخلهبقخضي عي صجمخمهبقهشيغ غحلمي يعن مشمنغ غحلجييس مصحسمت غخل  ي حقيش حسيسوص همش حطهبقفي

 .غخلمهالن
 هحص مظجهسىشصهت سجييس غمظجهسىش حقجع غألجلسهبنص هغألجلسهبن حقجع غي حص غخلجهسجيهت غمظحيجنجهمينعق

غظيغخلجهسجيهت غخلجنبميخنمي ههت ي سجييس جمجنٰهجههب جف  عن مصحسمت ي حلهبن مصحسمت غخلتحٰهمييس غخلخنجهمقه
يهب حلهبن عن ظحيهبحقمييص خفبميخنمييغخلتحٰهمييس غخلهبقخض  صغيحفتبهبنيهي شٰه حلالن غمظخمحيىغ جميش . ههبه

غق غحلجييس حص غخلجهسجيهت غخلجنبميخنمي  مصحسمت هت جمهب حلهبهيمث غألجلسهبنيمضميهث غجفتثحي جميش حقملن خض
حليلاعد: ص مكجههبنيغخلتحٰهمييس غخلخنجهمق سب ا نت  يهجلمل حقهنمكمث عهيىح ي  ّ العقّ ما 
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ّجيوز احلزل حخرذش بشحتحرسل احدذث ّ، ألن احتذسسم بحسش احتحرسل ّ واخلشرةيً
احلسوان يشء،  وحذسوم ٌحذسوم األسسشن يشء:  بشتذشصسم، وحهل جرزشٌ حضببطّاحدذث

 بج صضه اتذشصسم، وإن حشسص ٌ آتض، وال صوةض بضادفٌوحذسوم احزشثق يشء
: بحسش اخلشرج أةضصش صخضق ثت اآلتض، واحخشصض ثت احتدشصض بج اتذسوحج

ّأسك بدضف احزشثق بزحو  خيترف ثزسهل، ٍ واحلسوان بزحو، آتضٍ واألسسشن بزحو،ّ
شرة ثج حشحسزتسش وال ّ ال احسس،شّش احخبسدس يف احذسزّجرهل بحسش احتحرسل اخلشرةي

 ال حذسوم األسسشن ثج حذسوم ّحشحسزتسش ثسزسش، حضحك بحسش احتحرسل احضصزي
ّ أن صضا :ّ ألن حدزى احلزل؛احزشثق وال حذسوم احزشثق ثج حذسوم األسسشن

 ّهل صرون بج احرثّ بزذط وةود اتذسوم اآلتض، وصضا احلزل إسٌاتذسوم حوةود
ّشبه، ألسه حسط حررثّسوةضإل  وأةضاإله جال ّش يف احرلّشبه، أحّ وراء وةود ةضإلسٌ وةودّ

ّصتخور ذحك ألسه حتست ّ وز ثن أةضاإله ً حضببشٌضّ يت : أن تقولُفال   أو ٌ سقفُا
دار وال رجدا   .ٌ بيتُا

نطقيّوالبد كٍ جامعةٍحدة وِ من فرض جهةِةّ  القسمة ا ش قسم   فيها ُ  ا
ب،ُقساماأل س ملها يصحِ و قسم واألقسام ُ ا ّم، جشسش ثزضحش سضصض ّحهل بذض ب ا

ٍبذسسم اححء إج أجسشحه البض أن سزخض إج ةسش  ّ يف اتذسم ثت أثشثسش صتمٍ ةشحدشّ
 اليّ احلزل بج اتذسم وأجسشحه، سحو بذسسم اتوةود إج حشدّاحتذسسم وصخص
ّوجمضد، جشن اتشد ّ  حزسهل ال ملل حلّوحضا صخص، سهل حوةودان يف اتذسمس حرّي واتجضدّ

ّ، جشن حلٍ وةضفٍ وجدلٍاثم: ثت اتذسم، وسحو بذسسم احررزش إج  حن ٍ واةضّ
 . وصي احررزشٍ ةشحدشٍصضه األجسشم صختك يف ةسش

ِكما البد من فرض جهة اقّ ونٍ  األقسام  وجهٍ اف  ٌ جهةٍ قسمّ ُ ي
 ٍ جسمّيف حلشت اتوةودة ّ وةسش االجتاق صي اخلخوصس،ر اآلخِ القسمَ جهةُتباين

ال ،حن األجسشم ا صحّو ٍ ةسزإلض  برونّألن األجسشم ؛ األقسامُ وفرضُت القسمةّ 
هة ،حتضاترش امعة  ُوتلك ا ونأن ّإما ُا ألقسامًمة مقوَت  حن ثرل :يأ ، 
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غن حلمخ جفبيغ مصميهبهيىح ون:أي صغخلجه مً داخلةُ ت ، و سا أو نو نت ج ّ  حقيقتها بأن  ً ا ً

ون خارجةأن  ن يعجم:  غجلهبجمخنهت مصجك غألجلسهبنغجلخيهت:  عحطهنهوهمصخنبهبقغ . عنهاًت هب جضمه
ل هغخلهنخميسص هعجمههتيقغجضمي ميي حلهبجلحيهي هغخلحي ن حقهن  . حلمخ جفبيغ مصميهبهيىحههتيهب جضمه

هة.١ نت ا امعةُإذا  ً مقومةُ ا ألقسام، فلها ثالثّ   : صورُ 
ون.أ ساَ أن ت غنص عق هشجهسىش عحك ً ج جمهتوعهيسهبنص همصجههنص همش خضخيهت: يحلهبحلمي و جمجه  ي

اقُوجهات صهت غمظحممغحلهت مصميحيخيمخهمش مثهبن غحلجهميجه جخمخ وهتيقغجضمي قومةُ الفصولِ االف ُ ا ّ 
فرد هص خلٰهبجههنو هغخلهبئهن مكخميسص خلسهيسهبنوحلهبخلحيهبخفيغ مكخميس ألقسام  إ االسم ِكقسمة ا
رفِوالفعل جمهب يهشجيمهيش غخلتمئجم ....ِ وا هيس حص مشمنغ غمظثهبن ألن غخلمهٰهجيهت عه غمظهنهنق خلميهي جمجه يي
هش يهب هخلميسمث جمهنحليجمهبمش وبهب جميش خضحيهييىش خلميهي جمهنحل همكخميسص هحلمنغ غيجفو جميش خضحيهيهبهته  مش ه

 .ي جمخنميحيهتو حقجع قغفي مش جمهب قنو هجميش مكخميسصغخلمهٰهجيهت
س ص حقجع غخلمنغف مصجيحيميخلهت غخلهنخميسي غخلمهٰهجيهت مصجيحيميخلهت غجلحيهيص هجمهب قنصهيخنىش قسيمّف  ُ ا

عا  .ًأنوا ُواألقسامًتنو
ون .ب ، وجهاتَأن ت سا أو نو ُ ج ً اقً الحقةُةّ العامُ العوارضِ االف  ُ ا

غقك جمهنجضبجنهت قحلهن.لمقسم ههيهب جفهبمصجههب عن مشحيهبم حق ي ه مصهبمظجهسىش هعمضمههبجمهب جمهنجضبجنهته  ي مصمهيسه
غظوجلسىش ق جف خض قص هجمحيخيهب عن غخل خض غقك غمظجهسىش غخل ه جميش غألجلسهبنص هجميش عمضمههبن حق  ي

سهشهب عن جسهنقغ هيجهميِّـ غخلخنملنص هحليسيحلهبن جمهبق ه  ِكقسمة االسم خلٰهجيجهسىش سحقهبن سحقهنيض جمحيخيمخ يه
رفوع رورٍ ومنصوبٍإ  جميش  ي هغخلهنمكىع هغخلحيخممت هغجلهنصيمكمبن غيجفىش جمجهسىش  و

ىح غق س صحق قسيمّف  .ًأصنافا ُ واألقسام،ًتصنيفا ُ ا
ون.ج سا أو نو أو صنفاَ أن ت ً ج ن ي غخلتجيمييخلمهيش ًً مي مصجك غألجلسهبن ي هشمه

غقك اقُوجهات: هت خلٰهجيجهسىشص حلمخ جلهبني غخلخنهبجممصهبخلخن شخصيُ العوارضِ االف الحقةُةّ ا  ُ ا
قس قغ حص غمظهبقخلمهيش ي مصمخ مش مصاديق ا خض ه هغألمضمههبن ي جمجهسىشص حلهبألمضمههبن غمظ

قغ حص غمظجهنق  خض سيغمظ قسيمف دا ُ ا سانًأفرادا ُ واألقسامًتفر  ِ، كقسمة اإل
د: إ ٍمدو وٍ وعمرٍز يمكمبن حتميىع غألمكهنغق ي مكهنم مصميحيخيىش  إ آخرهم.. .ٍوحسن ّ
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ي غإلهيسهبنص هخلمهيش حليس: عهصمصٰهحهبل غمظجهسىش ىح  جمحيخيىش هشهنمغو هغمضملي غق م حقيش غآلحطهن مصخن
هيىح غمصيش مكالنيغخلحمخخممي ىحص هحل خلىح هحقهن هيىح هخف شخ صهت حلٰه  ّصات ّباعتبار ا

 .  همش غإلهيسهبني جميش غخلمهمق:عه ، منه جزجز
جمهتيمشمنغ حلٰه هىح عقغ حلهبهيمث غجلخيهت غجلهبجمخنهت جمجه  :هب غخلجهسىش غخلثهبذ همشي خلسجلسهبنص هعجمي

هة .٢ نت ا امعةُإذا  ف كقسمة  صمضجهميجهتخيهبهحقيش   عن األقسامً خارجةُ ا
لج والقطنِاألبيض ئنِ وغِ إ ا قسمة ا قغف. الفاسدِهما، و خض  ي جلسىش غخلخنٰهمخظ غمظ

قغف: عحك خض قغفو حلهبئحيهتوجم خض هت ي حقجع هيحنهنهشس همش جمبحيو مكهبجفملغو حلهبئحيهتو لكمع مكهبجفملغص هجم
نيغمظحم خل ي عن حقهبمح غمظهبق:هبئجك غخلمنهشيش هشجه ن هغخلهنسهبقي ن يعقغ حت غمظهبظ :ه جمثال.غ مش حقهبمح غخلمه

قجضىح غخلهبظصعحك مصخهبق قغ غمظهبئميهتص هي هشهنجهمل ظ قغهشيهت مصىح همش غخلخم  عحطهنه وحيتجهيس عخلميىح ظ
قغ غخلثهبهيميهت ن عحك غخلخم قغ غخلبخهبقهشهتص هي هشجيمهيش عن هشتح يهمش غخلخم عقغ مكسملف ي عي ي

قغ مش غخلهنخميس قجضىح غألهحكص هغخلخم ي ههيحيش قحلهنهيهب عن غخلهنخميس مش غخلمنه سجه.ظ يغ ي
ق غخلملظ حص غخلهبقفص ههشخنجغه قغ مصهبحطتالم غخلٰهحهبلص هجخمنغ يهخض ن حقحيىح مشحيهب مصهبخلخم

غ حقجع غخلخنهبمح ن هغخلهنسهبقىعخفٰهجه ق حقٰهميىح هجضمنمعن جميش خلتخنهبجلمت ظ غجفىش حقهبمح غخلمه ي غخلخم
قغ مٍ وحيوانٍ ونباتٍإ معدن عحك عحطهنهص وظ قسمة العا  أو إ ٍ وفقّ إ غِ، و

ي هعخلميىس حطالظهت جمهب جضجهملن جميش حطالن غمظخجن.وهكذا.. . وغر  :تهبخصىط غخلي
 غجلخيهت غجلهبجمخنهت                                                             

 
جمهت خلسجلسهبن                حطهبقخضهت حقيش غألجلسهبن  يقغحطٰههت جمجه

 
ل          غجلحيهي       ل هغخلهنخميس      غجلحيهي هغخلحي  غجلحيهي هغخلحي
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ا افؾفأ  
َ نقسم أنِألجل  ءّ يفاءّدب ال،ً صحيحةً قسمةَ ا يعِ من اس  ما  من ِ 

ن خضهبجمخنهت األقسام هألهيىح هشحممغل حص غخلجهسجيهت عن جضمه رابع،َمّكما تقد جمهبهيخنهت ي    األصل ا
ونبمع ةُ القسمةَ أن ت ميع جزئيً حا عقغ  أو أجزائه هميهبيعقغ حلهبن غمظجهسىش حلٰه هاتّ 

يحلهبن غمظجهسىش حلال
ان. ه  ك أسلو   : و

١.اف افؾ ؾط   
خلحيهبهمش جضمله ق عجم: ق مصجك غخلحيهن هغإلحضبهبفص هيح جل خض  عه يص وهب عهيسهبنيمشمنغ غمظ

مث غمظحيهنومكحيهني هعي صهمكمبن حلهبن عهيسهبهيهب مكخي عحضبهبف ه عهيىح خلميهي عهيسهبهيهبيص غمظخيىشي جمخيمخ مكهن  .ي
خلحيهب ق مكخي :ههيح جل خض ق عه يص مكمبن حلهبن هغخضمت غخل خض ق عجمهب هغخضمت غخل خض ي غمظ

غظ حلهبن غمظحيهنومكحيهني هعي صعحضبهبف غخلجهسجيهت ي همشمنغ غخلتجهسميىش هشسجي .ه عه ختتحيخنهبه ختمهحيهبي جف
ن غمظجهسىش قغحطال حص غإلحضبهبف يغحلهل غخلخنجهمقص هغخلثحيهبئميهت هص يجفتحهبخلهت عن هشمه

ص ألهيىح جميش غخضتمخل غخلحيجهميممجك ن قغحطال حص ن  همش حسهبنص هيجفتحهبخلهت عصيهغخلحيهن هي هشمه
 .ي ألهيىح جميش غقجضهنهبل غخلحيجهميممجكظغإلحضبهبف عه غخلحيهن

هت يهت عه غخلهنمصهبحقمييهب غخلجهسجيهت غخلثالحضمييعجم.  مصجك حفميئجكيهل غخلخنجهمقمكهبخلجهسجيهت غخلثحيهبئميهت جضهنميمل غحل
خضمل عجلسهبنيمكال جضهنميمل قخلىسص عق قمص.. .هتيعه غخلمخجفمي ن غحلهل ومخ جض  لكهنٰهحيهب حقحيخيهبص هجخمنغ هشمه

 .ههبص هجلمل عخهيهب عحك هيحنهبئهنن حص غألمصحهبف غخلسهبمصجههتيمكميخيهب غجفتجههنغئمي
قة ديد ب ا واإلثباتُو طر ق هغخلخنملن:هع ، ال خض  ُواص  مصجك غخل

قيضانـ  ُواإلثبات ون:أي( ال يرتفعان  ـوهما ا ما قسمُ ال ي  وال ) ثالثٌ 
ونان قسما واحدا:أي(تمعان  ً ال ي ن غخلملظ قغحطال حتمث  ،)ً هعق هشستحمييس عن هشمه
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ن قغحطال حتمث عمضملرهبصغإلحضبهبف هغخلحيهن الة صه ههشستحمييس عن ي هشمه ونَفال   ُ ت
س ّ ثنائيُهذه القسمة ونُا أة، أي ل ، وت ةُ من قسم ، ً مانعةً جامعةً حا

لحيوان إ ناطق غن ي شهنف حقيش عمضمل مشمنهشيش  ، ناطقِ وغٍكتقسيمنا  يمكمبن غحلمي
غظص عه لكمعنص همش غإلهيسهبنوهب هيهبخفيغيعجم: غخلجهسجيجك ه حلهبن لكمع غإلهيسهبن مصجههنغ عه لكحيمخ ه جف ه

و عهيىح قغحطيسي عحطهنص غمظخيىشو خظيعه عه  ما  فيه ُ يدخلِاطق اُغو . حص خفهنم غخلحيهني
يوانِ من با أنواعُفرضُي سانِ غِ ا شذِ اإل لطيور ٌ عنه نوع ال  تقسيمنا  ، و

سانِ وغٍإ جارحة م. ّ عرِ وغ إ عرِ جارحة، واإل ِ  وغٍ إ فقيهِوالعا
ف  عق هشجيمهيش عن جضمئحطمن خفهنم غإلحضبهبظ حص غخلتجهسميىشٍّ مضململي جضجهىغ حقحي وهكذا.. .فقيه

 عحك جمهب حفهبظ غهللا خلىس صحلمنخلىس جضجهسجيىح عحك جلسجيجكهجضجهسجيىح عحك جلسجيجكص هخفهنم غخلحيهن 
 .ييغ مصمنهنك غمظجهسىشي جضتخنٰهو حضجيهنغمتي جضمغجضمثجميش جضجهسميمخف غخلجنهنمكجكص جمهبقغجم

نّثم ستمرُ يم ُ فنقسم،  القسمة أن   أو ِ اإلثباتَ ا أو طرفَ طرفّ
، ثمٍ إثبات:يهما إ طرف  جميش حطالن جضهنقهشملمشهب مصجك ة األخُ هذه األطرافّ ون

علُوزغخلحيهن هغإلحضبهبف  ّها أيضا مقسما فتقسَ أن  ً ِها أيضا ب اإلثباتُمً
.. . واً

نت هناك ثمرة مصخكل ّ إ ما شئت أن تقسمُوهكذا تذهب قسيمٌإذا    . من ا
مة، فتقولَميقست إذا أردت ً:مثال   : ا

مة. ١ ات،ّما دل    : إُ تنقسمُا ه   ا   وغ
زمان،ّما دل   : إ)الغ( طرف ا .٢ ه   ا   وغ

ا ثالثةُفتحصل ات وهو ّما دل:  أقسامُ  زمان ّ، وما دلاالسم  ا   ا
م يدلُلالفعوهو  زمانّ، وما  ات وا رف وهو ِ  ا   .ا

عب وفُوا أ ؤلُ ا مة: َف أن يقالّ عند ا ات أو ال، ا أن تدلّ إمُا   ا
ُولواأل ا إمّ زمان أو ال، واألّا أن تدلّ االسم، وا ُول  ا رفّ ا ا  . الفعل، وا

ن وضع م حوِ هذه القسمةُو   :  هذا ا
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مة   ا

  
ات                         ه                       ّما دل  ا      غ

  
زمان                                              ه                        ّما دل  ا      غ

يهمفهبمشهن مشمنن غخلجهسجيهت عصهب حضالحضمي يهتص خلمهيش مضجهميجهتخيهب غخلمغقهشمل مصجك غخلحيهن هغإلحضبهبف ي
 عحلثهن جميش خفهنمكجكص مكخي خلميهي ٍّ حقجهمقو مصجك خفهنمكجكص هعقغ هخضملهيهب حص مضهلوقغيمكخي جمهنق

هجضجهسميمخ هغمضملغ  .مصخنهت مصيس جضجهسميمخن عه حضالحضهت جضجهسميمخف عه عقصه
 هعقغ حلهبن خلىح عحلثهن ص خفهنمكهبن مكهبخلتجهسميىش هغمضمليعقغ حلهبن خلٰهحهل غخلخنجهمق: هغحلهبظيس

ق هختتحيىع وجميش خفهنم خض ق هختمهيش غخل خض ق عحك هغخضمت غخل خض  حلمخ حص جضجهسميىش غمظ
ق مكخي هيتميجهت جضجهسميجيجك خض  .غخل

وَإذا أردنا تقسيم: ٍ ثانٌالمث يف غأله مصحيهبظهر ا هيىح جميش غمظخنجه يهعهيىح ميهت يهخل حقجع حل
غل هصو حقهبنوخضحيهي غن غخلمنه مش خضحيهيص خلىحوجمهب حتتىح عهي غلص جميش جلبمييس غحلمي  خلىحص  و هجمهب حتتىح عهي

غهيهبفص مكمهمخ هشخملك:جمثيس غن عحك ي غإلهيسهبن هغخلبجههن هغخلمنحيىش همصهبجل غحلمي  جضجهسميىش غحلمي
غحقىح غخلت حتتىحص حلمنخلىس هشخملك مشهن عه خضحيهي غألخضحيهبك غخلخنهبخصص هعجميعهي  ههب مصحيهبظي جضجهسميىش غجل

هش يف غخلثهبهي هيىح جميش غمظخنجه ن جميش غمظهنهبمشميىش همشمنن يهت مكال هشخملكيحقجع حل ي قخلىسص ألهيىح هشمه
ن جمخمهبقهشجهىحص هجلمل قحلهنهيهب مشمنغ غخلبحهث جمهنخم قغف جضمه يال مكميمخ جفبيغص هجمميميهيهب مصجكيغمظمنحل  ه

يف غأل هشيهخلغمظخنجه يف غخلثهبهي هصهتيميهت هغمظخنجه ن غمظهبمش هي عه غمظخنجه ن لكمع غمظهبمش  .ي هغمظخنجه
مشهن جميش غألخضحيهبك غخلخنهبخلميهت عه خضحيهي غألخضحيهبك:همصهبجلجيٰههت ي مصحيهبظ حقجع عن غجل  ه

غلوغخلخنهبخصص هحتتىح عخضحيهبك هت يقغص مكمبقغ عققهيهب جضجهسميجيىح مصجنهنهشجههت غخلجهسجيهت غخلثحيهبئميي جمتخنملو هعهي
ن، أنواعهإ حوُ تقسيمُ فيم  : قمجىح غهللاي غخلمنه قحلهنن غمظخمحيىغه  هذا ا

وهر إ ُينقسم .١ ون  : ا ألبعادُما ي ه ً قابال    .وغ
ن (ي هيجهسجيىح عحك غجلسىش غخلجههبمصيس خلسمصخنهبق غخلثالحضهت :عه  )هغخلخنهنك هغخلخنجييغغخلجن
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ن جلهبمصال خلسمصخنهبق غخلثالحضهتصهلكمعن ق غمظجهنق هخلميهي خلىح صه همش جمهب ي هشمه خض ي حلهبخلخنجهيس غمظ
يعمصخنهبقص ألن مشمنن غألمصخنهبق جميش عحضهبق هجفحيمك حقهبمح غمظهبق  .غي

ي هيجهسىش خفهنم غإلحضبهبف :عه هٍنام وغ  : إ)القابل( طرف اإلثبات ّ ثم.٢
 . ههيهنوعحضبهبف: حك خفهنمكجكىح عجيي هيجهس: عهصوهمش غخلجههبمصيس خلسمصخنهبق عحك هيهبن هلكمعن

ا( طرف ا ّم ث.٣ ه  ٍجامد  :إ) غ ا   وغ
قسيمّ ثم.٤ ه ٍاسّحس :إ) ٢(  طرف اإلثبات  ا   وغ

ن ستمرُوهكذا يم ستوّ بالقسمة ح أن  سَ أقسامَ  يع ِاسّ ا  إ 
يوانِأنواع ك أيضا أن تقسم.  ا َو ّ امدً سَ وغَ ا ّأيت أنا قسمنا وقد ر. اسّ ا ّ

  . اَ اإلثبات، وأخرى طرفَطرف ًتارة
ن م حوهذا  هذه القسمة  ُ وضعُو   :ا

وهر                                           ا
  

ه ألبعاد                                 غ                                                 قابل 
  

هٍ          نام                                                               غ
  

ه     جامد                      اس    ّحس       ه                      غ         غ
  

ه      ناطق                   غ
  

ه         صاهل                      غ
  

ه              ناهق                                 غ
مشهن عه خضحيهي غألخضحيهبك غخلخنهبخص عحك جمهب مش جلهبمصيس  خلسمصخنهبق ومكميجيمهيش عن هيجهسىش غجل

يىش غخلجههبمصيس خلسمصخنهبق عحك هيهبن حلهبخلحيبهبف هلكمع هيهبن حلهبجلمخقص حضىشي هيجهسيغخلثالحضهت هلكمعنص حضىش و  و
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ي هيجهسىش غخلحيهبجم عحك مضسي حلهبخلسهبئيسص حضىشو هلكمع خضهبجمملوىش لكمع غخلحيهبجم عحك خضهبجممليهيجهس هبك ي

غن هلكمع مض ي هيجهسىش غحلسيهبك حلهبخلحيبهبفص حضىشيسحلهبحلمي ىش ي هيجهسي هلكمعنص حضىشوهبك عحك هيهبخفيغي
 حلهبحلمخق وىش لكمع غخلخمهبمشيس عحك هيهبمشيغي هيجهسي حلهبخلهنهنك هلكمعنص حضىشولكمع غخلحيهبخفيغ عحك ظهبمشيس

 . همشمهمنغ.. .هلكمعن
نائيةُ القسمةوهذه ي ال تنحُ تنفعُ ا ء ا ن ُ أقسامُ  األ  ا ه و

 حلتجهسميىش و حضالحضهتوغص مصخالم جمهب خل حلهبن خلىح عجلسهبن حلثمعو خلىح عجلسهبن: عهًةلّنت مطو
يغخلمهٰهجيهت عحك غيجفىش هغخلهنخنيس هغحلهنمص مكمبهيهب ي هيحتهبف عحك مشمنن غخلجهسجيهت غخلثحيهبئمي هتص مصيس ي

ق هختمهيش صهتيهيستخنجييس غخلجهسجيهت غخلتهنخمميٰهمي خض ق عحك هغخضمت غخل خض  هحلتجهسميىش غمظ
قص هعن حلهبن مشمنغ غخلتجهسميىش مصحسمت غخلملجل خض ق هختتحيىع غخل خض يهت مضهلغ حقجهٰهمييغخل ىع ههب مكمعخضه

يعهيىح مصحسمت غخلخنبهبقغ هيستهنميملن جميش غخلجهسجيهت غخلتهنخمميٰهميي عي صيعحك غخلتجهسميىش غخلثحيهبئ ّألنك هت ي

ن أن يّ َأن هت ي عه مصهبخلجهسجيهت غخلثحيهبئميستطيع بها  من األنواع أو َفرضُ ما يم
لمةِاألصناف ه ِ ب ثال األخ ترى .غ اهقَغ ف ا يعُ يدخل ا  ما ُ فيه 

اطقةِ غلحيوان من األنواع صاهلةِ ا اهقةِ وا  هشملحطيس حص غجلحيهي حتميىع :عه  وا
غهيهبف لكمع غخلحيهبخفيغ هغخلحيهبمشيغ هغخلخمهبمشيس غل غحلمي  ما  َ أن َفاستطعت صعهي

غل غجلحيهي: عه،لحيوان من أنواع  . حتهل حتميىع عهي
دُ هذه القسمةُوتنفع َ أيضا فيما إذا أر ا عقليِ األقسامُ حً ّ ح  ًا كما يأً

يغ غجفتجههنغئميهخلميهي مضهل  .ههبه
هت مكميمخ عقغ حلهبهيمث غألجلسهبن حلثمعغص يهب هيستهنميمل جميش غخلجهسجيهت غخلثحيهبئميحيي عهي:مملكيهحقجع مشمنغ غجض

يهحلحيهب هيهنهشمل عن هيحخميس حقجع غحلهل غخلخنجهمق  هحلهبن هص مصخالم جمهب عقغ حلهبهيمث غألجلسهبن جلٰهميٰههتي
يهبص مكمبهييغحلهل غجفتجههنغئمي هت هي هيستهنميمل جميش غخلجهسجيهت يحيهب هيستهنميمل جميش غخلجهسجيهت غخلتهنخمميٰهميه

 .هتيغخلثحيهبئمي
دُوتنفع صيل ا رسم، ً أيضا   كُسيأ بيانو وا ن  ذ  حص غخلمهالن مض

مشهن حص غمظثهبن غخلسهبمصيغ عحك غخلجههبمصيس خلسمصخنهبق غخلثالحضهتص صيغخلتحٰهمييس غخلخنجهمق ي مكمبهيهب مظهب جلسجيحيهب غجل ي
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يهجلسجيحيهب غخلجههبمصيس عحك هيهبن هلكمعنص هجلسجيحيهب غخلحيهبجم عحك مضس ي ي هلكمعنص هجلسجيحيهب وهبكوي
 جميش مشمنن غألجلسهبن و هغمضمليمخ غجفتهنملهيهب جضحمخميُّـ حليسيهيع.. .هبك عحك غخلحيهبخفيغ هلكمعنيغحلس

ن غخلتجهسميىش غخلثحيهبئ نيجميش مكخمٰهىحص مكميمه ه عهشممهب جمهنميملغ حص غحلملهق هغخلهنجف  .ه
٢.ّقافةػ افؾ ؾط   

َقسمتك بأن وذ ءّ يع أقسامَ ا ِ ابتداء إ  حصورً غظةه ا  حلهبهيمث ه جف
قغ و أ ي عن مصهبحلهل غيجفتجههنغئي مصهبحلهل غخلخنجهمقهحسخم مة ّ أن تقسمَردتكما     ا

ناـ ّ بدال من تقسيمها ا تقدً  ٍ إ نوعّا ّ وحرف، أو تقسمٍ وفعلٍاسم:  إ ـمّ ا
س هب ي هعجمسهب قغحطمقيهمش عجم. ي همشمنغ غحلهل حقجهمق.م ٍ وعرضٍةّ وخاصٍ وفصلٍوج
و جمسهبهص هبي هعجميهب عحقىشي عجم:ه عهشممهبيهغخلهبقخض. وهب جمسهبهي هعجميهب عحقىشي عجم:يهنص هغأليحطهبقخض

 . جحسهتومكخيمنن عجلسهبن
فصيليُسمةوالق   :ةّ واستقرائيٍةّعقلي:   نوعُةّ ا

 أن ُ العقلُو ال يمنع هتيمصهبخلجهسجيهت غخلثحيهبئميي عي ي هشجيمهيش حتخمميٰهخيهب ةّ العقلي.١
ون ا قسمَي  ِمةاقسمة كلكمع غألجلسهبن غمظستهنهبقغ جميش غخلتجهسميمخف غخلثحيهبئميهت  خر آٌ 

تق جضحيجهسىش غخلمهٰهجيهت : ن غخلمهالن حقحيخيهب همشيهنهت غخلجهسجيهت غخلت جضجهملظ يغمظتجهملجمهت .مةّدا
هشحيجهسىش م  خفهنم غخلحيهن :عهم  حقجع غخلمنغف ي حقجع غخلمنغف هلكمعنص هلكمع جمهب قنيجمهب قن: عحك
يس خلحيهب جميش مشمنن غخلجهسجيهت حضالحضهت عجلسهبنص غيجفىش ي حقجع غخلميجمهبن هلكمعنص مكتحخميجمهب قن: عحك

 .هغخلهنخنيس هغحلهنم
ون يتّ إال ًةّ عقليُ القسمةُوال ت  حقجع :عه ،ا  أساس ا واإلثباتهَإذا ب

نائي( عجفهبك َ أن القسمةِفألجل إثبات .جمهتيغمظتجهمل )ةّالقسمة ا فصيليّ  ،ٌةّ عقليَةّ ا
نائي ائرةِةّيرجعونها إ القسمة ا  حلمخ ظحيخنحيهب مكميمخ جفبيغ حص  ب ا واإلثباتِ ا

ق عحك خض ق هختتحيىع غخل: جمثهبن جضجهسميىش غمظ خض ق هختمهيش غخل خض قص مضميهث هغخضمت غخل خض
وعن غحلهل حص مشمنن غألجلسهبن مضهل: جلٰهحيهب نت األقسامّثم .ي حقجهمقي  ، من اثَ أُ إذا 
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َيقسمون طرف ت األقسام، ّوهكذا .. . إ ا واإلثباتِ أو اإلثباتِ اّ ما ك

نائية غخلجهسجيهت   مصميهبهيىحمّ ما تقد  .ا
 من فرض ُ العقلُال يمنعال  :هت عهي مصخالم غخلجهسجيهت غخلخنجهٰهمية، وّ االستقرائي.٢

اٍقسم مشهن هغجلحيهي هعجلسهبن ص خلسجلسهبن: عه آخر   جميش جلبمييس جمهب قحلهنهغ حص عجلسهبن غجل
قغ خلميهي مضهلغ حقجهٰهمي يغخلخنهنكص مكمبن غحلهل حص عجلسهبجمخيهب غمظمنحل ه  مصيس مصحسمت غجفتجههنغئحيهب صههبي

قغف عحك حقجهيس خض وجلسجيحيهب مشمنن غمظ خضمل عجلسهبن.. . هحلميىغٍّ هحلىشو ههيهنهيي وهخلخنٰهىح جض  عحطهنه ي
ن .يهنم حقٰهميخيهب مصخنملمح هيتخن واقعةُ األقسامُما تذكرّو بِلمت باالستقراءُ ال عُ ا ع، ّ وا

سماوِكتقسيم األديان هودي:  إِّة ا اني،ِّةا تقسيم مدرسةّة، واإلسالميّ وا  ٍة، و
ٍمعينة َأول صف:  إّ ونٍ وثانّ صفوف فيها، مع ُ غُ وثالث، عندما ال ي  هذه ا

ن حدوث  .هاِ غِإ
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فؾؼ إافة  
ميع أنواعّإن رضةِ القسمة  لمقسم  نفسهاٌها   ٌ، خاصة  اّ  ي مكمبهيىسً، به 

ىخل جلسجيمث غمظجهسىش عحك عجلسهبجمىحص مكهبخلجهسجيهت جف: عهص حص هيهنسخيهبي  ى عحطهنوىط خظي مصملهن جض
يف جضخنهنك جضهبقغصوحقهنك ه مكتحتهبف عحك جمخنهنهكص ألن غمظحجي لي و جمخنجكو مظ  ي

جف جفىط خظص هعحطهنه يمصت  .ىط خظيجضخنهنك خلىح جميش قهن جض
ق عحك هغخضمت:ّولقحإل األ خض غ و جضجهسميىش غمظ خض ي هختمهيشص مكمبن غإلجممههبن هغخل

جف ق جميش قهن جض خض هبن خلٰهجي  حقجع ي مجيس غخلبهبقق عه غحلهبق:وقحإل افحإين .ىط خظيهشخنهن
ن قص مصمئن هيجه خض ق عجم: غمظ خض جفي هعجمسهب مضهبقيغمظ هبن خلىح مصت  .ىط غجلسىشيهب مصهبققص مكميخنهن

هت خلٰهجيجه ن مظجهسىشمضجكيصهب ع غأللكٰهمتص هيسىش حص غألحقىشمكهبخلجهسجيهت حقهبق  ي ص جضمه
ن حص جمجهسىش غقق جمتحمهبهبهتوجضمه  . عحطهنو هجمجهسىشو حص جمجهسىشه عحطهنص هعن حلهبهيمث حص مصخنِّـ غمظ

م ونّو نا  القسمة أن ت ةِ بمجموعُ فاألقسام، مانعةً جامعةَا اعت ساو  ٌها 
ن غمظجهسىش جمسهبههشهبحقحيملجمهب:  عحطهنهو همصخنبهبقغ.لمقسم  جخهب جميش مضميهث ه هيججيىع غألجلسهبن هشمه

 مكميخهنف مصخنِّـ غألجلسهبن صه جمهبهيخنهتهمظهب حلهبهيمث غألجلسهبن خضهبجمخنهتي هعي غخلخمملم حص غخلهبقفص
 .ن غخلمهالن حقحيىحي خلٰهخكل غخلهنغمصىع غخلمنه جضجهملوههشملحطيس مصخنِّـ غأللكميهبقص همشمنغ خسهبخلىغ

ون غألجلسهبن : عهّكما أنها ُا ت ي ألن غمظجهسىش مصمخ ظ جميش غمظجهسىش: عه منهَ أعرفً
ص ي هشجيمهيش غخلتخنهنم حقٰهميىح  وهب جمهبظيغخلسهبئيس عجم: جميش حطالن غألجلسهبنص مكٰه جلٰهحيهب خلىس ي عييمش

هشحيهلم يىس ي جضخنهنم غخلسهبئيس هغخلميئبيغ هغمظهبظص مكمبن قمشحيىس يهنك عهيىهب قئبيغص همكيهعجم
م حقجع يهت همش غألجلسهبنص هجميش حطالن غألجلسهبن جضتخنهني عحك غمظخمهبقهشيغ غخلهبقخضميهجمبهبخغ

ن غألجلسهبن عحقهنم جميش غمظجهسىشص  غقق ي جضمه خضمكغمظجهسىشص هخلمهيش حص مصخنِّـ غمظ  قهبخل
غخضمت هغمظجيمهيش: هبهر(ىح مييهت هخلمهيش جلسجييغمظهنهبمشميىش غخلبملحجميهجمثال جميش   ستهبخضهبن عحك )غخل
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 . جمحيخيمخو هغمضملييس مكميخيمخ همصميهبن غمظهنغق جميش حليسيعحقمخن غخلهنمههن هغخلتمئجم

وز فُوعليه  قسمُ تعر ين ع:  جضجههنهشهننو همشحيهب جفهئغن.ِهه إ أنواعه وأصنافِ بقسمتِ ا
هت ن جضخنهنهشىغىىشيب خلٰهجيجهسىشص مكوغألجلسهبن حقهبق   مصهبخلهنجفىشظن عيمصهبحلملع ظمصمئجلسهبجمىح  غمظجهسىش هشمه

غغ ون. جضخنهنهشىغ غمظجهسىش مصمئجلسهبجمىح مصهبخلهنجفىش: غجل فُو ءِ من باب تعر ِ  ا
ف. ِهتّاص عر فُوهو ا عر ن ا اقص، كما  رسم ا ابُ با ثال من هذا ا  حلمخ  با

 .نيجضجهمل
ك ك مثال  ب  اء: ًو َإنا إذا قسمنا ا ّ حليل الطبيّ سج إ أّ با  َو

، وعرفنا أن زه من األجسام ال ينحلَ غّوهيدروج  َ، فقد حصلئ إ هذين ا
اءُتمي ا عرضيِ ا ّ تمي اصً ه بهذه ا ّا عن غ و همش عهيىح جمهنحلمت،ةً ي  جميش عهحلسججك ي

لماء نطمُفيكون صهمشميملقهخضجك عرفة  ك نو من ا هاً ذ و عرفنا أن .  إ ذا  ّو

ورق ورة إ ينحلَا ونً، مثالِ القطن وا ها  نطمًفناه معرفةّ قد عرُ ن ُمت إ ه ّ
يع أنواع... ِهعن غ ن غألجلسهبن  م حلمخ قحلهنهيهب م  هخلمهيش القسمةِوهكذا   ي جضمه
هجمخنهنمكهت غل غخلجهسجيهتي  . خلٰهجيجهسىش حص حتميىع عهي

فؾؼ إا افةأو ؿ ـ   افةّرّ فةك ال ؿؼ ػ
يعن حقٰهىش غمظحيجنيغ هشبتحي حقجع مصهبمصجك عجفهبجفميقحلهنهيهب مكميمخ جفبيغ  يمصهبغ غمظخنهنم همصهبغ : جكي

ن حص حلميهنمي: هبهتص هقحلهنهييغحلج يعن غخلبحهث حص مصهبغ غمظخنهنم عهيمخ هشمه ي ز ن عحك ي ظ هت غخل
ن نٍّقهي جضخموجسخي و غهيجنالجلهب جميش جمخنٰه قهه ي جضخم هت يهت غخلبحهث حص حلميهنمييص هحص مصهبغ غحلجي

ن ن عحك جسخي ظ نٍّ جضخمملهشجهوغخل و غحقتمخقغ حقجع جمخنٰه ي عهيىح :هص هقحلهنهيهب عهشممهبيملهشجه جضخمه
ن  قهيهشجيمهيش غخلتخنهنم حقجع غمظجخي يغخلتخم ي مصجيخنهنمكهت مضملن غخلتهبني قجفجيىح  هع عه غخلحيهبجلُّـ ي

ي عه غخلحيهبجلُّـص هخلمهيش عحك مشحيهب مح هشبجك خلحيهب غمظخمحيىغيغخلتهبن هت حتخممييس غحلملهق يحلميهنمي  قمجىح غهللاز
ن عه جمخنهنمكهت خفهنم حتخمميٰهخيهب  هعن حلهبن جلمل قحلهن جمخنهبهيميخيهب هخهخفخيهبص هجخمنغ صهغخلهنجف

ي جمستجهالهحقجهمل مكخمال
يهت حتخممييس قخلىسص هذغ خلحيهب جمثهبي حقجع قخلىس مصمئن يخلبميهبن حلميهنمي ه   ه
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ق هعخضميغئخيهبص مصيس غخلمنحييغخلمنحي يش هشخنهنم خفهنهشجههت ى جمي خلميهي مش غخلمنه هشخنهنم جمخنحي غخلحيجه
ى مكٰهميهي حليس جمص مكميمهسبخيهبص هجمهب هيحيش مكميىح حلمنخلىسحلسبخيهب ني  ىيش حقهنم جمخنحي غحلملهق هغخلهنجف

ن يحقهنم حلميهنميص هخهخفخيهب هعخضميغظمشهب ن عحك غمظجخي ظ قههت غخل يغخلتخم حق حص ي هغق.ي
يغحلهبحفميهت مصمئن غخلمهتمت غألحطهنه مح جضتخنهن  هيحنهنن عحك ي هخلخنيس.هت حتخمميٰهخيهبيك خلبميهبن حلميهنميي

 عحلثهن ومث جخمنغ غخلبحهث مصحيحيهت غحلملهشثهت مكجهمل جضخنهنيهب غخلمهتمت غمظحيجنجهميي عجمصجمجكيحلتمت غمظتجهمل
يجضهنخمميال خت  . قمجىح غهللايهب جضخنهنك خلىحه

علوم:ُأنت تعرف: يهحقجع عه مضهبنص جلهبن َ أن ا صوريّ  ال  منه ما هو بدي،ّ ا
وجودٍ إ كسبُتاج ءِ، كمفهوم ا ي ههيحيش جمميميهيهب حص مصحهث غمظهنهبمشميىش مصجك . وا

ق ق غخلحيحنهنهي غخلبملحج يغخلتخم يهغخلتخم ق جميش غمظهنهبمشميىش ي خض ن غخل قهشهتص هجمهنخي يغخلتخم  هتي غخلبملحجميي
لك مضهب وغخلت ي هيحتهبف ألخضيس جمخنهنمكتىح عن هيستخنجك مصمنمعنص مصيس مش هغ ه حص هيهنسىح ه

مصجض ي لكيىح عهشحم ق هغ خض ن غخلملظ غمظسهبهم خلٰه   مصخالمص حص هيهنسىحوهت حفهبئبهتص هحلمنغ جمهنخي
ن غخلسمخظ ن غإلهيسهبن هجمهنخي قهشهت جميش غمظهنهبمشميىش مخ مكخيصجمهنخي يغخلتخم هت غخلت حتتهبف ي غخلحيحنهنهشي

 . ههيحنهنوجمخنهنمكتخيهب عحك حلسمت
تاجومنه ما هو نظري   . ونظرٍه إ كسبُ معرفتُ 

كسبِومع حاجت ُ أن معناه غ:ك فيه إ ا دودُك وغِ  ذهنٍ واضحّ  ٍ 
ي مصميحي.ّمتوم ن ع: هب مكميمخ جفبيغي قهين غمظخنٰه يغخلتخم لك جمجنٰهجههبيغخلحيحنهنه  ي غ  مصيس صهخلميهي مش لكمع غخل

لك لكو جميش خضخيهتومش لكمع هغ حهب مصمئهو جميش خضخيهتو ههغ ي عحطهنهص ألهيىح عن مح هشمهيش هغ ه  و ققخضهتي
ف ن جمخنصجميش ققخضهبف غخل جمهبص هحلمنخلىس ي هشجيمهيش عن هشمه ن جمهنخي جمهب ه هشستحمييس عن هشمه هٰه

ن. ن عه قجفجيىحيمظهب غمضتجمث عحك جضخنهنهشهنىح همصميهبن مضملي هعي هجمجنٰهجههب ي هخلمهيش و جميش خضخيهتومكخي جمخنٰه
نص ي هشحيجنبيغ حص غخلهبقف عه جمهب مش جمخمملغجلىحص حليسو خظين هقجفجيىح هحقجع عهيمضمل  قخلىس لكمع جمخنٰه

يك وال معروف، فيحتاجٍ مفهومُغ: أو فقلمصحيح غخلسهبخلبهت غجلميئميهتص  ف، ُ  عر  إ ا
ي يعرف ُوا ده ّ رسمهن هو ا د صمصجهسجيميخيمخ  وا س ا رسمول لنظريُ أو ا وضو ّ   ً

ق  متناول دِ الطر  ي هغخلهنجفىش خلميهي مصجيجهملهق حليسيحتخممييس غحلمل: همصخنبهبقغ عحطهنه . ا
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ظوعهيسهبن ن ي هقجلو ستهبف عحك عحقمخن مكمههنو مصيس مش عجمهنصيس عخلميىحي عن هشتحيهبهخلىح ههشت هت هيحنهنص هيحنمع جل

 حقحيملجمهب هشخميس عحك مصحهث صمظجٰهمل غخلثهبخلهث جميش هيجيىط غخلخنهبقمكجك غصغخلحمميمك غخلهنئميهي حص غإلحفهبقغف
ن مضميمل هشجه يخضيس خضحيهبغ غحليغ: غخلت ن خحقهتي  و عمضملي خلميهي حليس:عه . هغققي خلمهيسه عن هشمه

مضميمل ه هت هعحقمخن غخلهنمههن ي جميش غخلملجليجمخنهنمكهت عمصحهبحضىحص مصيس يمصملهشحيهبن هشستجنميىع عن هشجنمئ مضهنهشىش غخلت
يمكمبن ي هعي خلهنمههن هغخلحيحنهنص هخفخيهبقغ غخلجهٰهمتص هجمهب هيحيش مكميىح حلمنخلىس ستهبف عحك عحقمخن غصهغخلحيحنهن

ن خلميسمث عجمهنغ جمٰهجه هجمخنهنمكهت غحلملهق هغخلهنجف ن جمهب ي عمضملص هجلمل جضجهملي حقجع غخلجنهنهشيغ هشتحيهبهخلىح حليسه
ن غحلمهمخظ جميش عن جمخنهنمكهت غحلملهق لكمع ختمهحيهتص هحليس يهيجهٰهحيهبن جميش جل و جمهب هشجههبن خلىح عهيىح مكخميسي  عه ي

ل لوهي غقن غخلهنخميس هغخلحي ال  مكخي جميش خل ه هحلهبن عجمهنغ و ههيحنهنو هشمهيش ستهبف عحك مكمههن هعن مح: عهّو
هوالّه نظرَضتَفما فر هجفخيال ًا  ك،ً ن كذ م ي ن بديهي،  ًا معروفاّ بل  ظري. ً  فا

س هو قيقة ل هلّ إال عندك  ا ي    .هَه أو رسم حدُا
همنإذ ر أن نعرف ا قةَ  األ صلَ الطر ُ ال  دّ رسم بها ا  َمّ ما تقدو.  وا

عر اث  ا اثمن األ قيقة أ دٌف   ا رسم عن مع ا وطِ وا هما أو ِ و
فُه غَوهذا وحد. هماِأجزائ قة،ٍ  م نعرف طر صيلِ كسبَ ما  س ِهما و ّهما، فإنه ل

ي يعرفالغ قودُ هو ا يف تتألَ وأجزاءِ مع ا  ُ من يعرفف، بل الغّها و
قة ضُها فيكسبِ كسبَطر ر س ا واءَش إذا عرف ُها، ول ه، َ وأجزاءِ فقط مع ا

صلَ أن يعرفّبل البد ُ كيف  ناوّ  .َه 
نطقيٌ كثَوقد أغفل احية، و أهمّ من ا ء هذه ا ابٍ   :عه .  ا

غع ن ع: يصىش جلهبخل قهين غمظجخي يغخلتخم جمهب جضخمي ن جمخنٰه ي هشمه يقهشهب عقغ حقهنمكحيهب مضمله ن عه ه
يقجفجيىحص هخلمهيش مح هشبجك عه  .هت حتخمميٰهخيمخي جمحيخيىش حلميهنميومل هغمضي

فك ي به نتوصِبل  األساس، و مع ا جهوالتإ ُلّ ا  . ا
نطقُتّومهم يهمشمنغ خلميهي مضهلغ مظخيجيم  نا  ا ن يهت غمظحيجنجهه  مصجيخنهنمكهت حلسمت غخلخنٰه
قهشهت يغخلتخم نىغي حلمخ مش مفهبمشهن حقبهبقغ غمظخمحيي ي جلملك  جمهبف ي جميش جمخنهنمكهت غمظجهمليمصمل مصيس يصي

كسبُرّ كيف نفكَ نعرفأن  مي هيهنمههنيتي هيبجك جمهبقغ هيهنهشمل مضيحضىش صورَ العلومَ  ّ ا  َةّ
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صديقي ن ي هيهنمهخلمهي مكحيحتهبف عحك عن هيبجك جمهب هيهنهشمل ،َةّوا ن عحك حلسمت غخلخنٰه ظ هن خلٰه
قهشهت يغخلتخم يعن حقٰهىش غمظحيجنيغ هشخنٰهجيحيهب حلميىغ :  جفهبمصجههتوهتص هجلمل قحلهنهيهب حص عمصحهبفي هغخلتخمملهشجهميي ي

جلىغ وهيهنمههنص هخلمهيش قخلىس جمت يجمهبف مصهبغ غمظخنهنم يهنهيهب جمجهملز حقجع جمجهملجمهبفص هجخمنغ قحلي
م هيمنحلهن جمجهملجمهبف مصهبغ غحلج  .هت عن حفهبظ غهللا جضخنهبحكيهجف

قة َوسيأ أن طر فكّ حصيلِ ا صديِ العلمِ  هانُ هو االستداللّ ا  ؛ وال
ظي حقجع غمظحيجنيغ غألقجفجنهمصحيهبظ ي جميش عن غيجفتملين هغخلجغمشهبن مش خفهنهشجههت غخلت يس عحك ي

ن غخلتخمملهشجه ظهب حقجع قيص هعجميجمخنهنمكهت غمظخنٰه ن يعه غخلبخنِّـ مكجهمل هشت يس عحك جمخنهنمكهت غمظخنٰه
 ي جميش غخلخنٰهمخظ هشخنتجهملهن عنوهت غيمضتمخنص هجمهب قغن حلثمعي مصهبخلتجهنمصهت عه مصحيحنهنهشيغخلتخمملهشجه

يف غخلتخمملهشجهمي هت ي غخلجهممهبهشهب غخلتجهنهشبميي مضتص مصهبخلجغمشهبنوهت جمحيحهليغخلجنهنهشيغ مظخنهنمكهت غمظجخي
مشهب نظههيح تخنمخن لكمع هجمهب قحلهنهيهب جميش عجممههبن غجف. مصهبخلجغمشهبني عي ي مكمبن جمخنهنمكتخيهب ي جضمه

ن غخلتخمملهشجه غققغ حقجع غمظحيجنيغ ي هشخنملصيغخلجغمشهبن خلمهسمت غمظخنٰه  جميش غإلحفمههبيف غخل
جضحمهن ظملغل غخلهنعك عي عقهشمل عن عحقهنم مضبهت غخلملهغظ مشمنن : خل جلٰهمث:ه مكجيثال.يغألقجفجن
غ جميش غخلخمملغلظ ن عص عمضمليحقحيمل حليس  حقحيمل غخلمنهشيش عخضهنهشمث حقٰهميخيىش غخلتجهنمصهت مكجهىط هحفهن

ي عن حليس:هرميمت غخلخنٰهىش ىح حلى جمي هت غخلخمملغل جضحمهنميىح جميش عيجمىحص ي مكحبصمنخلىسيش حلهبهيمث عحقهنغ
حقهت وجمىع عن غخلتجهنمصهت عخضهنهشمث حقجع جسجي ن غخلمهمق. جميش غألحفخهبكي  و جمستهنهبقي همشمنغ غخلجههبهي

ن غخلمنه يجميش غمظحيجنيغ غألقجفجن  :عهم  مصهبخلجغمشهبنص جميش حطالن مسهنمصتىح عحضبتحيهبنيعهيهب  :هشجه
حقهت عحفخهبكم غخلملهغظ  غ مثهبجمهب جميش عمح غخلخمملغلص همضميهث وحقجع جسجي ه ههخضملهيهبمشىش جلمل حفهن

ن قغئجيميين ع  . مكسبمت غخلحمهنهبظ مش مشمنغ غخلملهغظصهتي هي عحلثهنهشههتيغخلخمملمكهت ي جضمه
جخىشنعق ن قغئجيميهش ي هنهبميجضغي(:  جل ن)ههبي هي عحلثهنهشههبيمه و حلجغه مضخمٰهحيهبمشهب جميش جلهبهي  ي

ن مصىح غخلتجهنمصهت ظمنهنه خلتٰهىس غخلمهجغهصيحقجهمق و مكميحيحنىش حقحيملهيهب جلميهبكص هجمهب جضجه  جميش غخلحممهيس ي
ه عن مضبهت غألجفجغهشيش جمثال حف: هيتميجتىحيهنغأل ي  ي هخلمهيش. عمضملي حقحيمل حليسو ظملغلي خلمهيسوهبمكميهتي

  
م هشمئهت غخلمهالن مكميىح حص غجلميظ غخلثهبذص مضميهث هش) ص( ي عن غحلمل: مصىحهنغقىجف ي غخلمنه مش حقٰههت ص غألهجفىطي
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ن غخلحمخيميمل غخلخمملقيغخلسميمل ي جلملك  يمصمئهيهب : هت خلالجفتجههنغظيعمكهبق حص حلتهبمصىح غألجفهي غمظحيجنجهمي ي
 غظصهت خلالجفتجههنيهت غألجفهي غمظحيجنجهميي حقيش خفهنهشيغ جضحيهبجم غيمضتمخن حص هيحنهنهشوميهتي عحك هيتهبئمس حلٰههيخميس

 .ي حقيش خفهنهشيغ غخلجغمشهبن هغخلجهميهبك
 يهنهشجههت غخلتهنمهمع خلتحخممييس غخلخنٰهىش غخلتخمملهشجه خفيىغ جميش عني مكمخ قحلهنن غمظخمحيصحقجع مشمنغ

صيلّأم صي حقجع غمظحيجنيغ غألقجفجنسمخ مش جمبحيي عهيصمش غيجفتملين هغخلجغمشهبن  ِ العلمُا 
صوري نَ فقد اشتهرّا د:ِطقةا عند ا هانُسبَُ ال يّ أن ا  يجمهنغقن جميش غحلمل . بال

ي عن غحلمل:ه جلبهبن غخلهنجفىش هخلميهي غمظهنغق جمحيىح غخلتخنهنهشىغص هجلمل قحلهنهيهب جفهبمصجههبحص  و خلىح غظجنالمضهبفي
 ي غخلتهبني غحلمل: غألحلجغ هغألهجفىط هغألظمنهن حص مصهبغ غخلجغمشهبنص هجمحيخيهبي غحلمل: جمحيخيهبظحلثمعغ

 : هغخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـص هجمحيخيهبي غخلحيهبجلُّـ حص مصهبغ غخلتخنهنهشىغ حص جلبهبن غخلهنجفىش غخلتهبنيهغحلمل
نحجك مك.غمظهنغق جمحيىح غخلتخنهنهشىغ ي عن : هشجهخممل مصىحمهتسمت مصهبخلجغمشهبنىغحلملهق ي جض : هشجه

ن مظغخلتخنهنهشىغ قهوجخي ٍّ جضخم ن مصهبخلجغمشهبنصٍّ هيحنهنهي قهق عحفمههبيفظ ي هشجيمهيش عن هشمه  و خل
غص هغمظخمهبققغص خلميهن غخلتسٰهسيس هغخلملهق: جمحيخيهبص حلثمعغهحسهبقهشهن  ص هحقملن غجفتحيتهبف غمظجنٰه

م هيبميحيخيهب حص حسٰه... يعحك غخلمنغهتيخنهنيض هغهيجهالغ غخل يهجف خيهب عن حفهبظ غهللا جضخنهبحكص همشمنغ جمهب ي
نيغخلسبميهغقهعمكهبقن غحلمهميىش  ي جلملك   :خلىحمصجه ي

  يسمتىمهتمىخلميهي هش يغحلمل مصهبخلجغمشهبن
ن غحلتمممسهبمصىح عه   قغئمممهنغ هشمهممم

  ي قمشممتىعق ي عحك غخلحيخيهبهشهت غألجممهن
همضمملغ عحطمهنغ هشمهيش غألهجفىط عن    ي

ي عهيىح غحفتخيهن مصجك :حقجع هيح غإلحتهبن  قمجىح غهللاي عمكهبق غمظخمحيىغص مضهبنيهحقجع عه 
رسممهتسمت مصهبخلجغمشهبن ى ي هشي غحلملي عن:غمظحيهبخفجههت ذا ا  حص جمجههبمصيس يهمشحيهب غجفتخنجييس غحلمل .و

نص خلسظمنهنعحضبهبف غألحلجغ لص حص غخلخممنهنهو حسجي غن غخلمنه و جم  حص غخلمهجغهص هقخلىس حلهبحلمي
 : ه جمثال.هيثبمث جميش حطالخلىح غجلسىش خلسهيسهبن

غنو عهيسهبنيحليس غنيحليسهص و مضمي .و خضسىشو عهيسهبني حليسص و خضسىشو مضمي
جمهتص ) ص( .ضضضك: جلسىش غمظحيجنيغخف غمظحيحن
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ن غمظهنغق ي هشمهتسمت غخلتخنهنهشىغ : غخلهنجفىشص هحلهبن مصمبجممههبهيىح عن سمنم غخلهنجفىش ههشمه
قو .مصهبخلجغمشهبن هان؛ معهما َ ألن ال صوصّ سابٌ  صديقِ الك  غحلتسهبغ : عه ا

ن غخلتخمملهشجه ن يغمظجخي قه ي غمظجخي يغخلتخم ن صي م  وقتْو  ألُ بعدُ ا
ُ

َب لطالب  ّ  
ك ن  جفبمت حقملن غحلتسهبغ غمظ: عهذ قهجخي يغخلتخم  ظ مصهبخلجغمشهبنص همش حلمخ عمظححيهبي

ن... يجفتٰهميغجمىح غخلملهق عه غخلتسٰهسيس عه غمظخمهبققغ م ي ذا  هانْو قةو هُ ال  َ الطر
قة ص هغخلهنجفىشي حص غحلتسهبغ غحلملهنا حصيلِ تفكُفما  طر دود ِنا  رسومِا ؟ ِ وا

ونّبدًوطبعا ال قةَ أن ت قةُ هذه الطر  غحلتحمهنىح س مكجنهنهوجمهني ألن غمظحيجنيغ عةّ فطرً طر
ه هخلميهي حفميئهب خسمغحقهبصغإلهيسهبن مصهنجنهنجضىح سانها ُيصنع مصيس مش خفهنهشجههت صه   دخيلة ٍ إ

طئ،هِنفس تاج.  فيها أو يصيبُ  ن  كونُول اللة عليها  ةَ إ ا   ٍ  بص
نطقِ علمُوهذا هو هدف. صناعتها د.  ا   :ه، فنقولَ بيانُوهذا ما نر

ق حليل العقِةّ الطبيعيِالقسمة:  من القسمة بنوعٌ منحُالطر ، ّ با
س قةّو حليلَ طر نطقيِ، والقسمةّ العقِ ا نائيِةّ ا نا  غضون ّ ا ن أ ة، و
ف والقسمةِم عر ك،نا  ا  :ه فنقولِ بيانُوقد جاء وقت.  إ ذ

ن حص عظيس غخلبحهث هيجهمل يمصميحي:  همشهجمهتين جمجهمليجلبيس غخلملحط جمخنحي م يغ مكميمخ جفبم هب ي
ن ن صغحلملهق هغخلهنجف قهي هعن غمظجخي يغخلتخم جمهب مصهبحلملي عهيي ن جمخنٰه يمخ هشمه  عه غخلهنجفىشص ه

ين حلميهنميع: مشحيهب  قمجىح غهللاىغيهقحلهن غمظخمحي ن مصجنهنهشجهتجكيهت حتخممييس غحلملي  : هغخلهنجفىش جضمه
 .ي خفهنهشجههت غخلتحٰهمييس غخلخنجهمق:األوغ
 . هتيهت غخلثحيهبئميي خفهنهشجههت غخلجهسجيهت غمظحيجنجهمي:افحإنيئ

حليل العق. ١ قة ا   ّطر
همش غمظخنهنهمكهت مصجنهنهشجههت غخلتحٰهمييس .  جميش مشهبجضجك غخلجنهنهشجهتجك مش غخلجنهنهشجههت غألهحكيهغمظخيىش
 .هغخلمغحلميمت

ي عهيىح ي هشجيمهيش حتخممييس غحلمل:هن عهشممهبيملهجضجه  يجفتٰهميغجمىح ظ مصهبيجفتملين هغخلجغمشهبني
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ن حقيش خفهنهشيغ :  غخلملظيمنحلهن مظخنهنمكهت مضملىهحلمنخلىس جميش غخلجنهنم غخلت جض جمخنهنمكهت غمظجخي
ملنص هخلمهيشيجمخنهنمكهت مضمل ي  قص غيخلتميغن هبمنغ غخلجنهنهشيغي   ي هشجيمهيش غيخلتميغن هبهبصو هشٰهمين جمحيىح عجم

م هشمئهت عهيىح حقجع جلسجيجك  ههيهبجلُّـص سجضهبن: يهجمحيخيهب جمخنهنمكتىح حقيش خفهنهشيغ غيجفتجههنغظص هجف
ن غخلخنٰهمخظص هغخلحيهبجلُّـ ي هشهنميمل غخلميجهجكص ي ي هشجهىع جميش غخلحيهبمضميهت غخلخنجيٰهمييهغخلتهبن هت حلمخ هشجه

ن يمكتحيحهل جمخنهنمكهت مضمل قه غمظجخي يغخلتخم  .يس هغخلمغحلميمت مصجنهنهشجههت غخلتحٰهميي
نيجضغعقغ  يمصميحي: مملك مشمنغ هيجه يعن :  غخلمهتهبغ حص جضخنهنهشىغ غخلحيحنهن عه غخلهنمههنيعهنهب حص ي

نيحقجيٰهمي قهوهت غخلهنمههن حقحيمل غإلهيسهبن خلتحخممييس جسخي ٍّ جضخم ني قهو حقيش خفهنهشيغ جمخنٰه ٍّ جضخم  ي
 :يمثهن مصخجيهي جمهنغمضيس
نص مصمئن هيتخم :املبحلئ األوغ غخضخيهت هيهنهي غمظحممهيس غمظجخي . قن حص غخلمنمشيشيجم

غخضخيتىح ي هعيههشمئهت حص غخلمنمشيشص  .مكال هشجيمهيش جم
حقىح :املبحلئ افحإنيئ غخضىح غمظحممهيس هي جضخنهنم هي ل غمظحممهيسص عق جلمل جض غخضخيهت هي  .جم
جمهبف غمظخميههيهت حص غخلمنمشيش :املبحلئ افحإفحئ  . مضهنحلهت غخلخنجهيس جميش غمظحممهيس عحك غمظخنٰه

جمهبف خلٰههنحُّـ حقحيخيهب هجضمئخلميىغ جمهب : املبحلئ افبابكئ همضهنحلهت غخلخنجهيس حضهبهيميهب مصجك غمظخنٰه
لي عن جضخنهنم عهييمصمل صيمكبخنمل عن جضحمخُّـ غمظحممهيس. ىحيهشحيهبجفمت غمظحممهيس ههشخمٰهلك حلٰه  و هي

جمهبف جضهنجضبىط مصجيخنهنمكتىحص مكمبن حليس يجميش غمظخنٰه جمهبف ي هشجيمهيش غيجفتهنهبقغ جمحيخيهب حص ي  غمظخنٰه
نص مصيس حليس نيجمخنهنمكهت غمظجخي جمهبف غخلت جضحيسجىش جمخنىح حص س حطهبكو خلىح هيحو جسخي  جميش غمظخنٰه

 .يغخلمنمشيش حتٰهىح هجضمهحمىغ حقحيىح
ن غخلمنه غجفتجنهبل جضمئخلميهنىح خته مضهنحلهت غخلخنجهيس حضهبخلثهب جميش :املبحلئ اخلإقجئ  صهب حقحيملنيغمظخنٰه

غ  .عحك غمظجنٰه
نص يهغحلهنحلهبف غخلثالف غألحطمعغ مش غمظخيجي ن عحك غمظخنٰه هتص عحقحي غيهيتجههبن جميش غمظجخي

جمهبف هغخلهنحُّـ حقحيخيهبص حضىشيحضىش نص همشمنن ي غخلبحهث حص غمظخنٰه ن عحك غمظجخي  غيهيتجههبن جميش غمظخنٰه
ن مصخنمل عن  جميش غمظج: حص حلٰهمخجتىش مصهبحلهنحلهت غخلمنغمشبهتص عهيغحلهنحلهبف جضسجي ن عحك غمظخنٰه خي
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ل غمظحممهيسص هغحلهنحلهت غخلملغئهنهشيجضخنهنم قغ ي حقجع هي خض جمهبف غمظ هتص همش غخلبحهث حص غمظخنٰه
نص حضىشيحقحيملن خلميستجنميىع جميش حطالجخهب غخلتخنهن ق عحك يم حقجع غمظجخي خض ن غمظ  غيهيتجههبن جميش غمظخنٰه

ن غخلمنه هشهنهشمل غحلتحمهبم مضملن  يهبخك هبهب غخلهنمههن غخليمشمنن مش غمظهنغمضيس غخلت هشجيهن. يغمظجخي
نيخلٰهتخنهن قهوم حقجع جسخي  .ي جضخم

ظهب حص غحلهنحلهت غخلملغئهنهشصهغخلجنهنهشيغ خلٰهجيخنهنمكهت ي حطخم  هتي حقجيٰهمييهت غخلتحٰهمييس حضىشي مش حقجيٰهميصهته
يهت هشستجنميىع غخلمنمشيش عن هشتخنهنم حقجع مضمليغخلمغحلميمتص هجميش حطالن مشمنن غخلخنجيٰهمي ن ي  غمظجخي

قه يغخلتخم  .ي
حيهب عهيىس هغخضخيمث حلٰهجيهت: همملك غمظجنٰهمت هيرضغ جمثهبي خلىسي هشتهخلمه هخل مكهن   هحلحيمثي

و همضهنمص خلمهحيىس جضهنهشمل عن جضخنهنم عصهب مكخنيسو همكخنيسو جضحيجهسىش عحك غجفىشيجضخنٰهىش عن غخلمهٰهجيهت ي  ي
وجمهبك عه جمممهبقلص مكمئهيمث حص غخلجنهنهشجههت غخلسهبمصجههت غخلت حقهنمكمث هبهب عجلسهبن غخلمهٰهجيهت جضخنهنم 

يس غخلهنخنيس غمظهبيض مكتجملن يجمهب غيجفىش هجمهب غخلهنخنيس هجمهب غحلهنمص هحص غخلجنهنهشجههت غخلثهبهيميهت حتٰه
  حقجع غحلملف حص غخلميجمهبنيملن حص غخلميجمهبن غمظهبيضص همسمل غخلهنخنيس غمظممهبقل هشو حقجع مضملفيهشملن

 قيخلتخيمخ حقجع غحلملف حص : همشوص مكخنحيمل حتٰهميٰهىس خلٰههنخنٰهجك مسمل خضخيهت غحفمغغمهبذغحل
ل غحلملف حص غخلميجمهبن غمظهبيضي غمظهبيض هشملنيعن:  همشوغخلميجمهبن هخضخيهت غمكمغغم  ص حقجع هجل

ل غحلملف حص غخلميجمهبن يهغمظممهبقل هشملن غمظستجهبيسص مكتستجنميىع عن غحلهبذ عه  حقجع هجل
ن مصجيحيميخلهت يغمظحممغحلهت مصميحيخيمخص همشمنن غجلخيهت عجمم حقجع غجلخيهت يجضتخنهن جمهتص مكتمه ن جمجه يهب عن جضمه

ن حطهبظيغجلحيهيص هعجم ن مصجيحيميخلهت غخلهنخميسي ي جضحيهنىسههتيهب جضمه  .ص مكتمه
ٰهمث غخلهنخنيس غمظهبيض حطهنخضمث مصحمميئجكص هحلمنخلىس حقحيملجمهب يحقحيملجمهب مضٰه: هغحلهبظيس

يٰهمث غخلهنخنيس غمظممهبقل حطهنخضمث مصحمميئجكص هجميش مشمنغ غخلتحٰهمييس جضستجنميىع عن جضهنحلمت يمضٰه
خلمنه جضهنهشمل جمخنهنمكتىحص همشمهمنغ حص مصهبجل غألحفميهبظ حقحيملجمهب هيهنهشمل عن مضجهميجههت غمظحملهق غ

 ي مكهنم مصميحيخيمخص عق ي عه مصهبخلتحٰهمييس غخلهبقخضي مصهبخلتحٰهمييس غخلخنجهمقو خظييس حليسيٰهخيهبص هيحٰهيهيحٰه
ههب عه ي هجميش حطالن غخلتحٰهمييس حقجهٰهمي. حلمخ قحلهنهيهبيي هشحيحهل غخلتحٰهمييس مصهبخلتحٰهمييس غخلخنجهمق

يهيتخنهنم حقجع غمظختخمص ههبيحطهبقخضمي ي حطالن جمخنهنمكتخيمخ هيهنحلمت هبف هحقجع غمظحممغحلهبفص هجميشي
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غجفجنتخيهب عن هيتخنهنيهمشمنن مش غخلخنجيٰهمي ن غألحفميهبظص يهت غخلت هيستجنميىع مص م حقجع قجف
ن هيتخنهنم حقجع هيهنهي غألحفميهبظ هب جمخنهنمكهت مضملهقمشهبص مكجهمل يعجم. يهجميش حطالن جمخنهنمكهت غخلهنجف

ي عن غخلتخنهنم حقجع مضملهق غألحفميهبظ عه غخلتخنهنم حقجع :قحلهنهيهب مكميمخ جفبيغ ي جخهب جمحممهيسي  ومكخم
وغص مصيس خلخنٰهىح لكمع هغجلىعيخضمل ي  .هتي جميش غخلحيهبمضميهت غخلخنجيٰهميه

ْإذا توجهت جهولُ نفسّ و ا صوريِك  ّ ا م( ّ فرض)شُا اءه َ، و  ً، مثالَا
ق غخلهبقخضمي ق غخلمنمشحيمييهمشمنغ غمظثهبن جميش غألجم ون صهتيهت هخلميهي جميش غألجم هوال ُعندما ي  ً

ور( .يك يىح عحك غمظحممهيسص هخل مح هشمئف عحك قمشحيىس يخض همش غخلت.)ّول األُوهذا هو ا
هعظال مكمئهيمث ي جضهنهشمل جضخنهنهشهنىح عهشممهب ُأولف .ه بّ خضُ ما   هخلميهي  مىح عحك غمظحممهيسي مصخنمل غخلت

خلىح هَ نوعَأن تعرف  حقبهبقغ م جمهنغمضيس غخلتهنمهمعيعهن هغمظهنغق .  جمهب رمتيعهن حطجغ جل
ل مشحيهب خلميهي جمهب حلهبن جمجههبمصال خلٰهجحيهي هغخلهنخميسص مصيس جمخنهنمكهت عن غمظحممهيس ق يمصهبخلحي  وغحطيسه

مشهنٍّحتمث عه و جميش غألحفميهبظص هعهيىح خض  هجمهب مش خضحيسىح غخلبخنميمل عه غخلجههنهشمت عه صو عه حقهنكي
جف ق حص غألحقىشظىطيغمظت و غأللكٰهمت جمحمخخمهتي همشمنن غألجم ي عجمهبجمحيهبص ألن غخلهنمههن غخلبخكهي  ي

غخفهب حلثمعغيخلميهي حص مصملغهشتىح هعهي همخ جلجنىع عحف  ّ  أيٌداخل غمظهبظ ّ أنهَ تعرف:أي.  حص غمظخنهنمكهته
س ة من األجناس اٍج جفما دونها وأ ِلعا  .جنهتي حلهبألخضحيهبك غمظت

مشهنيميك غمظحيجنجهيهشتخنهن جمهب خلسخضحيهبك غخلخنهبخلميهت هعصهب جضحيجهسىش عحك خض ون حص حلتبخيىش حقجي ي  ه
هت ي يعن مشمنن غخلجهمممي :هب هشهئجفىغ خلىحي جمحيخيمخص هخلمهيش ختٍّ هشمنحلهنهن عجلسهبن حليسي حضىشصهحقهنك

خضمل  يهنص ههيحيش حلثمعغ جمهب قحلهنهيهبمشهب خلمهيش غخلجنهبخلمت مح هشخنهنمكخيهب جميش مشيحص جمحيجنيغ غمظحنهنجض منغ ه
  

يقهغق غخلت مثهن حقجع ي عن غأل)غخلمهتهبغمشمنغ  مضسمت جمتيش ضطك( جضخنهنهشىغ غخلهنمههنيجضجهملن حص جمبحهث ) ص(
ن جحسهت ي مش غخلهنمههن غخلت جفجيميحيهبمشهب و خلٰههنمههنص هحضالحضهتوجمهتيغحضحيهبن جمحيخيهب جمجهمل: غخلخنجهيس خلتحخممييس غمظجخي

قه ن غخلتخم جلىع جضجنبمييغ مشمنن غألقهغق حقجع حتخممييس غمظجخي . يمصهبحلهنحلهبفص همشمنغ غخلبحهث مشحيهب جم
ن غخلتخمملهشجه جلىع جضجنبميجهخيهب حقجع حتخممييس غمظجخي خنىح جم حقىح . هجفميمئهت حص جم همشمنغ غخلبحهث مصجيججي

. جلمل غجمتهبق مصخكمضىح حلتهبمصحيهب حقجع حتميىع حلتمت غمظحيجنيغ غخلجهملهشجيهت هغحلملهشثهتصهمصميهبن غألقهغق
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صهب جميش حلتمت   قمجىح غهللاي عحطهنهص هحلهبن حقجع غمظخمحيىغوغخلمهتهبغ هعن حلهبن مصخنممخيىش هشخنهنمك
مشهن وعن هشبميحيخيهب ههشمنحلهن عجلسهبجمخيهب هعصهب جضحيجهسىش عحك خض ي مشهن يص حضىشو هحقهنكي  هشمنحلهن عجلسهبن غجل

قغجتهب ي عقغ عجض حقجع قحلهنمشهب هشخنهنم غخلجنهبخلمت غمظهنغق جميش جضخميهعجلسهبن غخلخنهنكص مضت
جمميهت قغ حص يغمظهنخي خض  .قمشحيىح غمظ

اءتعرأن ك َف أن ا سوائلـ ً مثالـ ّ ور: وهذا هو(.  من ا اُا هعهي صن عق.) ا  :ي
غخضخيهت غمظحممهيسص هحضهبهيميهبييمصمل حقىح هعهيىح خضهبجممل:ه جميش جم و جمخنهنمكهت هي مشهنو عه جفهبئيسي  عه و خض

 .وحقهنك
سّو ن ا ي عرفتُما  جهولَ دخولَ ا باِ ا ته قر قً،  ن الطر  َ أقُ 
دعرفة رسم ا ن : عه ُضحّتوس. أو ا قهغمظجخي يغخلتخم يص ألهيىس خل حقهنمكمث ي

غن ن عهيىح مضمي وغمظجخي حقىح هعهيىح عهيسهبني عي مكال هشبجه م هجمثال م ي وعن جضحمخُّـ هي ي  عه و عه مصجههني
غ.. .مكهنك وهب عقغ قعهشمث حفبحهب جميش مصخنميمليعجم.  مظخنهنمكتىحو هغمضملغومكتبجه حقحيملم حطجن  هي ه

وجضخنٰهىش عهيىح هيهبن عه خضهبجممل و هعقغ حلهبن هيهبجمميهب مشيس مش هيبهبفظي ن غخلجنهنهشيغ ظغن مضمين عه  مكميمه
هشال مظخنهنمكتىح غن.هخف ي مكٰه جضحمخُّـ خلملهشىس عهيىح مضمي ن جلمل جلجنخنمث عحلثهن غخلجنهنهشيغ همح صي  مكتمه

غني عي  خلملهشىسىهشبيغ وعن جضخنهنم عهيىح مضمي غجفجنهت غخلتحٰهمييس عه ... ظ ظهبمشيسن عو هيهبخفيغي همص
غنزغخلمغحلميمت جضخنهنم عه ن جلمل جضىشو مضمي ص مصخكل عن هشمه  جمهب و جفهبمصجههتو حقحيملم حص قجضبهتز مش

غنيحضىش ...غخلحيهبخفيغ هجمهب غخلخمهبمشيس و جضمئهت هجضجنبيغ قخلىس هجضخنهنم عهيىح مضمي ي  عن حلهبن و هيهبخفيغي
 . عن مح هشملقحلخيهبوميهبفص هظهبمشيسيهشملقم غخلمهٰه

ت ذا اج ورَو ي البدَ ا ا ا فك بأيَ من أرادّ منه ّ ا قةِّة ا نتٍ طر   
غظ  إ َانتقلت صهتي حلهبهيمث خفهنهشجههت غخلتحٰهمييس عه خفهنهشجههت غخلمغحلميمت عه خفهنهشجههت غخلجهسجيهت غخلثحيهبئميهجف
تارالطر لتفكُقة ال  الثةُ فيها األدوارَلّ أن تتمثّ والبد،ها  ةُ ا  أو ُ األخ

ت ر الثُا لفكرُ ا اهبة:  ال ذكرناها  ائرُا راجعةُّة وا  . حلمخ عخهيهبُ وا
نا اآلن  ن اخ ذ  قةو حليلَطر ًأوال ّ العقِ ا   ًلةّ، فلنذكرها متمثّ

الث ت ا ر   :ا
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تازّفإنك ع ورُندما  اَ ا الث غخلملهق  إُقلت ت، ا ةوهو ، ا ر اهبةُا  ُ ا

ة علوماتِ العقلُحر جهول إ ا ن ي خضملوهتي همشمنن غحلهنحلهت جمخيجي. من ا هغص عق جلمل هشمه
ن  قهغمظجخي يغخلتخم قي و جمهنجضبجنهب مصمئجم قص هجلمل ي مسهنهشبميه زهتص مكالمصمل عن جضبحهث حقحيىح مصجك جضٰهىس غألجم

ق ن جمهنجضبجنهب مصمئجم وهشمه جمهبف غخلجغمشهبهيمييهتص مكالمصمليٰهمي حقجهه هتص ي يهت غخلخنجهٰهميي عن جضبحهث حقحيىح مصجك غمظخنٰه
نيعن جضهنت ق غمظهنجضبجنهت مصخنهبمح غخلخنجهيسص هي و جمهنجضبىطٍّقهي جضخموَّـ حقيش جسخي  مصهبخلتجهنمصهت مصجك غألجم

وَّـ حقيش جسهنق جمهنجضبىطيجضهنت ق غخلتجهنهشبميي ن عه قجفجيىح يم حقجع مضمليهتص خلتتخنهني مصخنهبمح غخلخنجهيس مصجك غألجم
ن  جميش جضحمخميُّـن عقيعه مضجهميجهتىحص مكالمصمل قه غمظجخي يغخلتخم ي هعهيىح هشهنخضىع عحك عهي  جميش و جفحيمكي

جمهبف غمظخميههيهت حص غخلمنمشيش ههشحيسجىش جمخنخيهب  .غمظخنٰه
ة ر حليلِومع هذه ا قة ا قصودِ بطر ك إ ِ  ذهنَ هو أن تنظر:هاُ بيانِ ا

اخلةِيع األفراد سِ ا ك ا ت ذ ي فرضتِ  شَ ا تهَ ا  مكتحيحنهن ً داخال 
ظمييعخلميخيهب خلتتخنهنم حقجع ظمييهبجتهبص حضىشي حطخم قغي خلمغه جضٰهىس غخلخم خض و  ص عه يههبف جم

ثال تنظر سوائلِ إ أفرادُا نت ماء أو غً سواءِ ا  َ   .ها سوائلّ باعتبار أن ؛ٍ ماءً
تقل رابع، وهو غخلملهق   إُوهنا ن ةا ر ائرُا ة:أي ُةّ ا  ب ِ العقلُ حر

علومات غجفجنهت مشمنن غمظهنمضٰههت . تفكًها دائما   وأهمِ األدواروهو أشق. ا    همص
 .هت غخلمغحلميمتيجضستجنميىع عن جضخميس عحك حقجيٰهمي م هت غخلتحٰهمييسيهمش حقجيٰهميم 

ح فكرَفإن  ُ ا ور األخَ فيه، انتقلّ ي به حصولِ إ ا ال  العلم،ُ ا  َبّ و
نه يدور علوماتُ  . من غ جدوىِ  نفسه ب ا
ي عن غمظخمحي:غمظالمضيط ي ألن همفميهنهت ظهمشمنغ مش غخلخمحميلكص  مشحيهب مح هشمنحلهن عجمثٰههتىغي

ز هشخنٰهجيىس حلميىغ جضخنهنمصيس مشي عن هشخنهنم خلىس غخلملظ خلميسمث يغمظحيجنجه م قخلىس غخلملظص ي
ن غخلجنبميخنمييهشخنٰه يجيىس عقغ عققف عن جضخنهنم حفميئهب جمهنجضبجنهب مصهبخلخنٰه ه يهت غخلتخنهنم حقٰهميىحص يهت حلميهنميه

ي جضخم يهعقغ عققف عن جضخنهنم جسخي يقهشهب حلميهنميه .هت قخلىسه
ة ر ائُوهذه ا علوماتُةّر ا قة، ِ ب ا  ُفكر الَالحظُ أن ي:  هذه الطر

سِ أفرادَاميع ي دخلِ ا تَ ا شَ  موعةُ، فيفرزُه ا موعة، فألفرادًها   ِ 
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جهول موعة، ولغِا سِ  موعةٍ واحد ، األخرىِه من أنواع ا .  من األفرادٌ 
ثال يالح اميعُظِو ا سوائلَ  هن، إ آخرها:  ا ، وا ل زئبق، وا اء، وا  وعند ،ا

الحظة الحظتها  ك يبدأ   يهيىح هشبملع سٰهع :عه  دقيقةًذ  همصخنمل غخلتحٰهمييس صٰهخيهبي
يهشستجنميىع عن هشحمخُّـ غمظحممغحلهبف هغمظختخم هبفص مكمبن غجفتجنهبل عن هشخنهنم غمظحممغحلهبف ي

ظيس عحك جمخنيمت غحلملي غجفتجنهبل عن هشهنجضصهبفيهغمظختخم  هنمكهتي عه غخلهنجفىش غخلمنه جميش حطالخلىح هشت
ن قه غمظجخي يغخلتخم موعةُ ما تمتازَعرف ظي شِ أفرادُ به  سبِ ا ها ِ ذاتِ 
سب عوارضهاِوحقيقت جاميع األخرى، أو  اصِ عن ا  و جمهنجضبىطيهن غأل. بهاِةّها ا

 . مصهبخلهنجفىشو هغخلثهبذ جمهنجضبىطصيمصهبحلمل
قيقّبدوال ةِ هنا من الفحص ا جر  مصحسبىحص مكمبن و خظييس حص حليسي هغخلتمئجم وا

ين عجمهنغ حقجهٰهميحلهب ق غخلخنجهٰهميه ن حص غألجم يهب مكهبخلتملجلمييغ هشمه ههب مكهبخلتملجلمييغ يهتص هعن حلهبن مسهنهشبميه
ق غخلتجهنهشبمي ن حص غألجم صوصيَعرف ظهتيهشمه ثال ا اتيَةّ  ا  ال َةّ أو العرضيَةّ ا

اءُيمتاز ونه وطعمُ بها ا سوائل،   ه من ا ه، أو  ِه، أو  وزنه وثقلِ عن غ
 .همش غألهحلسججك هغجخميملقهخضجك ةّأجزائه الطبيعي

احث ستغ ا اسُوال   همشمنغ مش ،همِ وعلومِ والعلماءِ عن االستعانة بتجارب ا
يص ألن غمظهنهنهك حقجع حليسيغمظخيىش ه عهيىح هشجيتٰهىس حضهنهغو مصهبمضهثي يهتص مثمهحيىح جميش حتخممييس ي حقٰهجيميي

نص ييش حلهبن حطهبخص غخلمنمشيش هعقغق عن هشتخنهنىمكجيي هعي غمظجخي  .يش جميش قخلىسيم حقجع خظص ي هشتجيمهى
ِأول كما قلنا  ـ من القديم ُوال وا بفطرتهم  ّ اهتمـ  القسمةِ مبحثّ

زمنِ بعضِ األنواعِ وتميِتقسيم األشياء م بمرور ا  ِها عن بعض، فحصلت 
ل  هي هشجيمهيش عن  ال ورثناها من أسالفناُةّنا العلميُ  ثروت،ٌمةّ قيٌ معلوماتِالطو

جمهبف عجفالمكحيهب غخلت جضحيُّـمكٰه قمكي هعي هيخنمين عهيهنسحيهب حقيش قخلىسص  غمظهبظ ي حقجع عنيممحيهب جمخنٰه
 .يخلهنخضخنحيهب عحك جمهب جلبيس غخلهنمههن غخلبخكه م هجمثال م وجفهبئيس
ستطيعو عديلُ ما  شأن هو ا حث  هذا ا نقيحُه من ا وة، ُ وا   هذه ال

شاف كنوزِ بعضُواك م يهتدِ ا زمنِ من األنواع ال  رور ا سابقون   ها ا  ِ إ
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عارف ِمّوتقد   .ا

ورَ أن ينجحُ الفكرَفإن استطاع ائر(ِ   هذا ا ة ا ر  غجفتجنهبل عن : عه،)ّةا
ن  ُ ما يمَبأن عرفيهشحمخُّـ غمظجخي جهولّ ا ذاتيَ ا ّ تمي ، أو )َه فصلَ عرف:يأ(ًا ً

ُ ما يمَعرف ا عرضيّ ّه تمي ُّـ ي عقغ غجفتجنهبل عن هشحمخ: مصجيخنحي)هَتّ خاصَ عرف:أي(ًا ً
ن   همشمنغ مش جمخنحي جضمههبجميس غخلهنمههن صهجلمل شجنئ عه هشخمميمت م ي ههشجيميمينيقهيغخلتخمغمظجخي

ن مصخنمل غخلتمئجم م يغخلبخكه وىح قغحطيس حتمث يمشمنغ غخلملظ جضخنهنهشهنىح حلمنغ ألهي: هتييس هغخلملجليمكميجه
حقهت حقهت غخلمهمنغئميوهتص همشمنغ غخلملظ قغحطيسي غخلمهمنغئميغمظججي ظميهتي حضىشصهتي حص غمظججي خضمل حطخم ه هش  ي

ن  قهجخمنغ غمظجخي يغخلتخم ن غي خضمل حص قخلىس غمظجخي كف صآلحطهن ي جض ّ أنه :ّإن مع ذ

لَاستطاع جهولَّل أن  سِ مع ا سٍ وفصلٍ إ ج ٍ وخاصةٍ أو ج ليال عقليّ  ّ  ً،اً
  حقحيمل قخلىس هشستجنميىع عن هشحيتجهيس عحك غمظهنمضٰههت غخلهبجمسهتص همكخميسوٰهىح عحك خضحيهييمكمبقغ مضٰه

دُفيكمل ام عنده ا رسم ا امُ أو ا ف ا مِ بتأ حليلّه  ه ا و ك. ا انت إ ما 
اءف ّعر ثال بأنهَا ونٌ سائل:ّ  ا ةَ  وال طعمَ بطبعه ال   هقخلىس جميش ، وال را

ن خلىح هي خفخنىش هي قغئحهتحطالن هيىح ي خل ق غخلجنبميخنميمص و جمهنجضبىطصي غخلتجهنمصهت ألن حل  صهتيهبألجم
ٌأو أنه  ثقل صوص نوّ ُ أو أنه قوام،  ء ّ خلىح جضخنهبحكو همكميىح عحفهبقغ.ّ ٍ   : عحك جل

َجعلنا من اَو ِ َ َْ ء َمَ َاء   ٍ ْ َ ُ يعن مشمنغ غمظهبظ :  هجضجههنهشهننوهمشحيهب جفهئغن )صض: غألهيبميهبظ(ِ
ق خض   ههشحمجيٰهىح غجلخنيس هغخلٰهجههتظصميهي مش مصملظ عخلصغمظ

غغ ي مشمنغ غمظهبظ عهيمخ مش جميش قغمص هي هشخنجهيس ى همضميهبغصومشحيهبم جمهبظ جلبيس مشمنغ غمظهبظ: غجل
ن غمظهبظ غأل ق حصيهنعن هشمه خض  . حقهبمظحيهب مش مشمنغ غمظهبظ غمظ

دِومع كمال رسم ا ور األخَ عقلّ أن: عندهِ أو ا  وهو ِه قد انت إ ا
ة ر راجعةُا ة: أي ا جهولِ العقلُ حر علوم إ ا فك.  من ا ت ا  ُوعندها ي

جهول صيل ا وصول إ الغاية من  قه با يغخلتخم  .ي
هذا ات حليلَضحّو ي وعّ العقِ مع ا يان ا ًه سابقا  القسمة ِدناك ب

ن عهيمخ جضتىشي عن:ه قحلهنهيهب جفهبمصجههب.ةّالطبيعي ي جمخنهنمكهت غحلملهق هغخلهنجف غجفجنهت غخلتحٰهمييسص ي  مص
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غظ حلهبهيمث خفبميخنميهتيهت جضتيهمشمنن غخلخنجيٰهمي ن غألحطهنه جف همملك عهشممهب حص غخلخنٰه يه  .ي عه مكٰهسهنميهته
ن  مصجنبميخنتىح هشحيسهبم هقغظ ي مسمل غخلهنمههن غخلبخكهصيمكمبهيىس حقحيملجمهب جضهنخضىع عحك جضٰهىس غخلخنٰه

ي هعن همفميهنهت غمظحيجنيغ غألقجفجنصهتيٰهمييس هغخلجهسجيهت غخلجنبميخنميغخلتح  مش جضخنٰهميىش خفهنهشجههت ي
خضمت حقٰهميىس مكخنيس عجمهنص هغمظحيجنيغ  م هحلمخ عمظححيهب عخلميىح جمهنغقغ م غخلتهنمهمع غخلخمحميلك ي عن هش

و هخلميهي غحطمغغحقهبص همش جمجغجممسوغحلتحمهبم  عهيسهبنص هجمهب ي حقحيمل حليسي خلمنخلىس غألجمهن غخلهنجنهنهه
خض ن مصىح عهيمث حقحيملجمهب هش ههبل جمثال عه هيجهبجفتىحص ي خفخيهبقغ غخلهنجه حقيشس مكجهخيوىح عخلميىس جفهئغنيجضجه

ل عحك  جمهبف غخلهنجهخيميهت حص حلتهبغ غخلجنخيهبقغص ي غخلهنخض ل عحك خسميههيىس جميش غمظخنٰه يمش غخلهنخض
غغ غخلخنبهبقغف هغمظخنهبجمالف هغإلهشجههبحقهبفص حضىش  جضبحهث يحلتهبغ غإلقف عه لكمعن جميش عمص

غحقمل غخلت ققجفتخيهب مشيس ي حقمخ حص حلتهبغ غخلجنخيهبقغ هشحيهبجفمت غخلسهئغن خلمغه مصحسمت غخلجه
 هحتمهىش صي غحلهبخلتجك عهيمث مثميمي غمظسهئهن حقحيىحتهب هحقجع حلٰهظه مصحيجهبجفتىحسمهىش مصجنخيهبقجضىح ع

 ظ جمخمهبقهشيغ غخلحيجهينيحقٰهميىح مصمئهيىح جميش جمخمهبقهشيغ غخلجنهبمشهن ع
غخضخيتىح هيخنهنم يهمشمنن غخلخنجيٰهمي غخضخيهت غمظحممهيسص مكبخنمل جم ن هبهب حقحيمل جم هت هيهنسخيهب هيجه

حقىحص حضىش جمهبف غمظخميههيهت حص غخلمنمشيشص حضىشيهي ل عحك غمظخنٰه جمهبف ي غخلهنخض  غخلبحهث مصجك غمظخنٰه
نص همشمنن مش خفبميخنهت حليسي غخلتخنهنم يحضىش ي حقحيملجمهب هشسمئن هشجيهنو عهيسهبنيحقجع غمظجخي  هبمنن ى

يغمظهنغمضيسص مصيس مضميهبجضحيهب هجضهلمكهبجضحيهب حلٰه هحقٰهىش غمظحيجنيغ هشجيحيخيمس .  حقجع غمظحيجنيغوهتيخيهب جمبحيميي
هت يجيحيهب حلميهنميي مكجهىط هشخنٰهي هخلميهي غمظحيجنيغ غألقجفجن.يههشحمخُّـ مضملهق مشمنن غمظهنغمضيس

ظيس عحك غخلحيتهبئمس غمظو مصيس مشحيهبم خفهنمصغخلتهنمهمع مصهتص جمثيس خفهنهشجههت  غحلتحمهنخيهب غإلهيسهبن جض جنٰه
ف مكالنو مكٰه عحطجغم حفخُّـ.غيجفتجههنغظ هغيمضتمخن  خضهبظم لكمعن ي جميش غخلحيهبك حضىشو مصجي

جضىح مضتص هقغمصىعو عحطجغم حضهبخلهثيهعحطجغم مصمنخلىس حضىش ه غمضتمخن جم   هشخميس عحك هيسبهتي مكميجه
 عحك عن جضخميس غحلهبخلهت ص مضخميس غيخفجيئحيهبنصمخ قغق غيمضتمخنيهمشمهمنغ حلٰه .شططشطط

 . همصهنغمشميحيىحيغمظحيجنيغ غألقجفجنمصهبإلهيسهبن عحك حقملن غيحقتمخق حقجع 
ن مصجك خفهنهشجههت:خلمهيش جمىع مشمنغ هيجه و خلمهيس جميش غألجفٰه و جمخنجكو ههيجيىطصهت غخلتهنمهمعي حص حقجيٰهميٍّ  ي

ه عهيىح قعه عهيسهبهيهب مصخجيسهت قعهكص و خل عحطجغم حفخُّـ: مكخنجع جفبمييس غخلهنهنك.جميش غخلتهنمهمع ي
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قغ حقجع غمضتمخني قمص:يقمصمخص عه: خلجهٰهمث خض ن جم ومخ هشمه خنميىغص مكٰه عحطجغم حفخُّـه  و حضهبنو 

قنص مكجهملهمشمهمنغ.. . هقغمصىعوحضهبخلهث يمصمنخلىس حضىش خض  يخلمهيش.  سخميس خلىس غخلميجهجك عه غيخفجيئحيهبن مص
هت غخلتهنمهمع حقجع عجفهبك غخلتحٰهمييس عه غخلجهميهبك ههيهن غخلخمملمكهتص ي مصحي حقجيٰهمييغمظحيجنيغ غألقجفجن

يحق مصمئن غهللا جفبحهبهيىح يحقجع حطالم جمحيجنيغ غيمضتمخن غخلمنه هشهنمكِّـ مكمههنغ غخلجهميهبك ههشمل
ه غيخفجيئحيهبنز مصحميهث حلٰهو حقجع هيحيىش غخلهنمههن غخلبخكهزهجضخنهبحك ظجي ه غيمضتمخن جل  .ىمخ جل

ن لك خلىس غخلهنمههنغ عحلثهن مكحيجه يمكميىح عن غخضتمخل غخلحيجهميممجك حسهبنص يي حفىس هب يخت: زههي
غظي ي جضتمنمعوهتي حقجهٰهميوهتيهمشمنن جلمممي و عحطجغم مصهبيجفتحهبخلهت حقهبمحه جف  عه غحضحيجك عه و هغمضملي

غجضهن هشهنميمل غخلميجهجك همش جلمممي يعيمص هعن غخلت هتص هخلمهيش ي هخلميسمث حقجهٰهميوهتي غجفتجههنغئميوهتي
ن غإلهش وحطبهبق جمستحيملغ عحك حتهبحقهتحممغل مكميىح عن هشمه غخفه مشىش حقجع ىهئى حتمييس غخلخنهبقغ جض

ظىغ حص خفبجههت.غخلمهمنغ غجضهنغ مصيس حطجغ ص جميش غخلجنبجههبفو مكٰه مح هشمهيش مشمنغ غخل ه مح هشمهيش جمت
ن مصحجصزغخلحنيشميمل هنهش مصيس ى هحطجغ غآلمضهبق ي هشهنميمل غخلميجهجكصعمضهبق  .ميتىحي حقجع غخلجه

ونّوهو إن تُما ي شار تباينِ باعتبار ا الحظةإ :ات، أي وا ِنه بعد  تّ شار  ِ ا
س يفرز وزُبا اميع، أو فقلُعّها و مً،أنوا: ها  سب ما فيها من ا تباينةّ   ،ات ا

ستخرج سِةّ من هذه العمليُف دِ مفرداتَ والفصلَ ا سّ ا اصِ، أو ا  ِةّ وا
رسم، فكنتِمفردات ك حلَ ا فهومّ بذ رادَلت ا فَ ا ىح خل حلهبن ي مشمنغ حلٰه. إ مفرداتههُ تعر

غنيغمظحممهيس غمظتبجه و حفميئهب هغمضملغص مصمئن حقهنمكمث عهيىح مضمي ه و همح جضخنهنم عهيىح هيهبخفيغيه  عه لكمع هيهبخفيغص ي
ن غخلجنهنهشجههت جمخنجهملغ ههيهبن عه لكمع هيهبنص مكتمه ي و يو  .ه هعحلثهن خف

 تنحيث
م َإن ا تقدّ رابعَمّ ا ور ا مّأول من َ كنتا فرضناه فيما إذ،ِ  ا ر  ا ّ األ

شَت نوععرف سَ عرفت، ا اجةَ ج ن  ب، فلم ت لبحث عن ّ إال ٍه القر
ةّ ش ك  معه  ِاته عن األنواع ا سذ   .ا

و كنتّأم سَ قد عرفتَا  ي حلمخ خل حقهنمكمث عهيىح خضسىشص هخلمهحيىس مح ه العاَ فقط ج ي
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يجضخنهنم مشيس مش هيهبن عه لكمع هيهبنص مكتت و يُّـ عهيىح هيهبنص حضىشيبىع هيهنهي غخلجنهنهشجههت مصمئن جضحمخو و  ي
يُّـ عهيىح مضسيجضحمخ كأن :  عه حلمخ جلهبنصيُّـ عهيىح عهيسهبني جضحمخي مصهبإلقغقغص حضىشومي جمتحهنوهبكي

اءَعرفت َ أن ا ملٌ جوهرّ ، فإنك ألجل أن ت َ ال غ عرفةّ ك ا  َ أن تفحصّ البدُ 
ًأوال( عرف)ّ شّ أنَ  توسِ األجناسّ من أيَ ا  ٍها عن بعضِ بعضِطة، بتميّ ا

ا أو خواص حليليّو العمليها  بفصو سابقة، حِةّة ا اءَ تعرفّ ا َ أن ا  ٌ جوهرّ
  . جسم: أي،ذو أبعاد
ليليٍةّ بعمليً)ثانيا( َ تفحصّثم عرفٍةّ  بةِ األجناسّه من أيَ أخرى   هو، ِ القر
  .ّ أنه سائلُفتعرف
ا( َ تفحصّثم حليليّ بتلك العمليً)ثا مّة ا َة  سوائل األخرى بثقله ّ ه عن ا

ُ مثال، أو بأنه قوامّوا ّ ء ً  ٍ ّ.  
فُّففيتأل حو مثالُ عندك تعر اء  هذا ا   ُ قوام،ٌ سائل، ذو أبعادٌجوهر ً: ا

وزّ ٍء تُ و ك فتقولَ أن ت ء ُ قوام،ٌسائل: ُ عن ذ   ًا مقتّ ٍ 
ب س القر  . غألخضحيهبك غخلت جلبٰهىحي خلمهيسومت خضهبجمىعين مصميهبهيىحص ألن غجلحيهي غخلجههنهشي حلمخ جضجهملا

قة لةُوهذه الطر حليل ُ الطو ِ عن عدةٌال  عبارة ـ من ا ليالتّ  ـ ٍ 
سانُيلتجئ ها اإل نت األجناسُ إ سلسلةُ إذا  ن يعرفً م م ي احثُ و  ُ ا
جهولَدخول س العاّ إال ِ ا هب عقغ حلهبن هشخنهنم غجلحيهي غخلجههنهشمت مكال ستهبف يعجم ، ا

ي غأللكٰهمت هيحيش ي هيحتهبف عخلميخيهبص ألن غخلهنمههن غخلبخكهيهبص هحص غألحقىشعخلميخي  و مكميىح حضهنهغي
ن عحك خضحيسىح غخلخنهبخصص هجمىع مشمنغ مكمبن غخلمهثمع جميش و حلبمعغوهتيحقٰهجيمي ي جضمنحيميحيهب حقيش عقخضهبل غمظجخي

ريغألحطجنهبظ جمحيحمهئمشهب جضٰهىس غخلثهنهغ غخلخنٰهجيمي يهتص ألهيهب جض يتخيهب حلٰهخيهب هعجفيحيهب ظحي سحيهب حقٰهميخيهب ي
غجميحيهب جضجهمليهب عهييغجفتحيتهبخضهبجضحيهب همفحيحي غجلىع حتٰههتهحيهب حطجن غجضحيهب و عحك غألجمهبن هحص غخل  جميش حطجن

خلهت ن هيتميجهت جضهنمهمعهيهب حطجنمئ ألصهب جمبحيميص حقحيملهيهبوجسخي جمهبجضحيهب حقحيخيهب حطهبخفئهتص مكتمه ي هجمخنٰه ي  وهته
جمهبف غخلهبخفئهت حقهت جميش غمظخنٰه ن حقجع عجفهبك جضٰهىس غمظججي ليالتّول  ال ِ الِ 

نا  أ،ورثناها جهوالت عن إرجاعها إ األجناس الِ تغن تاج ا ة، فال   ُعا
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عرفٍ واحدٍليلإ ّ إال  األ جهولُ به ما يمتازَ  هُ به ا   . عن غ

وز ُ أنه  ستغّ ك أن  سَ  توسِ بمعرفة ا ي ألهيىح حص مصخنِّـ طّ العا أو ا
ن غخلتهبنيم حقجع مضمليغألمضميهبن ي جضهنهشمل عن جضتخنهن ص مصيس ي عه غخلحيهبجلُّـ عه قجفجيىح غخلتهبني غمظجخي

و غخلحيهبجلُّـص مصمئن جضهنهشمل عن جضخنهنم عهيىح قغحطيسجضمهتهن مصهنجفجيىح حقهت عه جضٰهىسي فال  ص حص مشمنن غمظججي
مً واحدةًةّعمليّ إال ريُ لتحليل   َ شّ مَ ا يع ما عداه  كّ عن  ش  معه  ُا 

س ك ا توسِذ ّ غ أن هذه العملي.طّ العا أو ا ًا ناقصا أو رسما ّحدّ إال  ال تعطيناَةّ ً ً

ن مصهبخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـص هخلمهحيىس عقغ صمث غجلحيهي غخلخنهبخص مكمبقغ حقهنمكً.ناقصا ي مكهبخلتخنهنهشىغ هشمه
خلىح  قمجىح غهللاىغيقخضخنمث عحك جمهب قحلهنن غمظخمحي  حص جضخنهنهشىغ غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـص خلخنهنمكمث خسهبخلهنهت جل

هت همضملمشهب يغخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ مش غخلتخنهنهشىغ مصهبخلهبظ(: مشحيهب خلتخنهنهشهنىح مشحيهبم مضميهث جلهبن
هبمضىس :  جلهبنيحضىش. هجلخمهبهيهبمكجهىط مكمههبن يخنهنيض  مكهبحفتجييس حقجع غخليحلتخنهنهشىغ غإلهيسهبن مصمئهيىح 

يهجلمييس عن غخلتخنهنهشىغ مصهبجلحيهي غخلبخنميمل هغخلهبظ(  مصميحيمخ قحلهن )هت جمخنملهق جميش غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـي
جف:مشحيهب ي عن جمخنهنمكهت غجلحيهي غخلخنهبخص عه غمظت  هيهبجلُّـص مكمخ قحلهنن جميش وهت قجفىشيىط جميش قهن غخلهبظي

 .يهيىح جلمل قمكىع هشملن حقحيىح هحلمئص ي هشحيجنبيغ حقجع جمهب قحلهنن مشحيهبصجضخنهنهشىغ غخلهنجفىش غخلحيهبجلُّـ
قة القسمة ا. ٢ نائيّنطقيطر   ةّة ا

يجضجهملن غخلمهالن مصمئن خفهنهشجههت غخلجهسجيهت غخلثحيهبئمي ز غخلمغقهشمل مصجك : هت جضملهق مصجك عجمهنهشيش رهبز
ص هجميش حطالن مشمنن غخلتجهسميمخف غخلثحيهبئمي يهت هيستجنميىع عن هيتخنهنم حقجع يغإلحضبهبف هغخلحيهن

ِإنك بعد االنتهاءمضملهق غألحفميهبظ مكم ن األّ ور واجهةِ دور:أي( ّول من ا شِ   ِ ا
ك أن تعمد)هِوع نِ معرفةِودور قةَ  تلفٍ إ طر فك  سابقةُ أخرى من ا   عن ا

ههمش خفهنهشجههت غخلتحٰهمييس عه غخلجهسجيهتص ههيحيش قحلهنهيهب جفهبمصجههب غخلهنهنم مصجك غخلتحٰهمييس هغخلجهسجيهت 
هت غخلتحٰهمييس هيبملع جميش غألجفهنيس عحك غألحقجعص هحص غخلجهسجيهت هيبملع جميش يحص حقجيٰهمي: مضميهث جلٰهحيهب

يهمصميحي. غألحقجع عحك غألجفهنيس  .هب قخلىس مكهنغخضىعي
س ظرةَابقةّفإن ا نت ا ةُ  ش سِ فيها إ األفراد ا ك ا  مكتبملع جميش   ذ
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ُ ما يم الستخراِجٍها عن بعضُها بعضُ تميّثمغألجفهنيس عحك غألحقجع  جهولّ   . ا
ُا هذه فإنك تتحركّأم ّ ي عرّ س ا َه فتقسمَفتّ إ ا نطقيّ نائيِةّه بالقسمة ا  ِةّ ا

 . غألمكهنغق: عهص جميش غجلحيهي عحك غألجفهنيس: عهصحقجع مكتبملع جميش غأل ونٍإ إثبات
ُ بما يمُاإلثبات جهولّ ا ذاتيَ ا ّ تمي ُا أو عرضيا، واً ً ن .  بما عداهً ك إذا  وذ

عروف سُا بَ ا غن مصهبخلجهميهبك عحك غإلهيسهبن هلكمعن جمثالص عه غخلسهبئيس  القر ه حلهبحلمي
 .مصهبخلجهميهبك عحك غمظهبظ هلكمعن

اءِ  مثالُفتقول ٌ أنه سائلَي عرفت اِ ا سائل: ّ لونُا عديمّ إمُا مِ ا  ُها غّ و
دُستخرجف ك ا ام بذ رسم ا امَ أو ا صلّ ا تُ، و ر يك ا الثُ   ها ُ ا

 .هت غخلتحٰهمييس مكجهىطين حص حقجيٰهمييمصهبخلحيح غخلمنه جضجهمل
سّأم ن ا و  ي عرفتُا  سَ ا توسَه هو ا ُ، فإنك تأخذَطّ العا أو ا ًأوال ّ ّ 
س ُ العا مثال، فتقسمَا ّ مً سب ا اتيِاتّه  ُ تقسمّثمة، ّ أو العرضيِةّ ا سّ  َ ا

توس ي حصَطّا قسيم األَلتّ ا قسيم َ إ أن يصل،ّوله با سافلة ُا   ؛ِإ األنواع ا
ي مث حو ا نائيِلنا به  القسمةّا لجوهرِةّ ا  .هبن قخلىسن غخلمهالن حص مصميي هجلمل جضجهمل، 
هذا تص تيبًها معلومة ُ الفصولُو ن .  ال ن مش غخلهنخم  هغمظهنغق جميش غخلهنخم

ن غحليغمظحيجنجهمي ن غحليجهميجهميهت ي غخلهنخم  وهت جمحممهيسيجهميجهمييهتص هقخلىس مظهب قحلهنهيهب جميش عن جمخنهنمكهت غخلهنخم
ق ي مثمهيش جمخنهنمكتىح مصهبخلخنٰهىش يخضمل خض قص هغخل خض ن عحك غخل يغص هجفبمت قخلىس عن جمهنخضىع غخلهنخم ه

خص قهمخيص هعهييغحلخم جمحيهبي جضخنهنم مضجهميجهتىح مصهبخلخنٰهىش غحلمم  م عن مح جضمهيش حتميخنخيهب م ص هعحلثهن حقٰه
قهش خلميصهتيخلميسمث مضمم يعُفتعرفهت ي مصيس مش مضخم ك  جهولِاتّ ذاتيَ بذ فصيلِ ا  .  ا

 . قمجىح غهللاهني جميش جمحيجنيغ غمظحنهنيهنمشمنغ مثهبن غخلمهالن حص غجلميظ غأل
هيىح جضخنهبحك هغحلجيمل هللا قغ  . غخلخنهبمظجكزههشٰهميىح غجلميظ غخلثهبذ حص غخلجهممهبهشهب مصخن

  ق افةؼ وافؾ ت
فات اآلتية و) ١( عر نّانقد ا طأ إن    : ما فيها من وجوه ا
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يض: الطائر .أ ل .و    .حيوان ي   .ة سائلة مغذيةّماد: ا

سان .ب ي: اإل ة: العدد .ز     .ّحيوان  تمعةٌك   . من آحادٌ 
اء .ح  . يقذف  القلبٌنور: العلم .ج   . مفيدٌائلس: ا
ء: ّالقدام .د ي خلفه  ب جرم .ط               .ا كو   . من سماويٌا
ع .ه ر اٌش: ا زواياٌ قائم ر وجود .ي   . ا ابت الع: ا   .ا
ف تعّمن أي) ٢( عر ء  (ّ العلم بأنه فر أنواع ا حصول صورة ا
ب بأنه )العقل ر ف ا ّ؟ وتعر ّ؟ و )زء معناه ح هو جزء لفظه  جّما دل(ّ

س مذكورا فيها أم ال ن ا   ؟ًما إذا 
مة بأنها ّمن أي) ٣( ف ا ف تعر عر ف ا )قول مفرد(ّ أنواع ا ؟ وتعر

كذبٌقول(ّبأنه  صدق وا تمل ا   ؟) 
حو) ٤( ّعرف ا فاتّ مة بعدة تعر   :ّون ا
عٌلفظ .أ   . مفردً وضع 

وضوع مفرد .ب   .لفظ 
  .قول مفرد .ج
  .مفرد .د

ن لل  أحدها إن  نها، واذكر أوالها وأحسنها، وا   .فقارن ب
ّو عرفنا األب بأنه ) ٥( ف فاسد)من  و(ّ عر ن هل ٌ، فهذا ا ً قطعا، ول

ٍتعرف من أية جهة ور أو ّ ن يلزم منه ا ذا  ور؟ و  فساده؟ وهل ترى يلزم منه ا
ستطيع أن تعل   ك؟ل ذّال يلزم، فهل 

ض بعض األصو) ٦( لمقيد بأنه ّاع قابل  طلق ا لفظ ا ف ا ّ  تعر ّ

سهٍ  شايعّما دل( ف غ مطرد: ، فقال)  ج ٍإنه تعر ّ  وال منعكس، فهل ّ
ال؟ وأنت إذا حق اض من أساسه  اإل رد هذا االع ق  ّتعرف الطر ّقت أن هذا ّ

س ف ماذا  عر واب،ّا سهل عليك ا   !ّ، فتفطن 
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ف الفصل بأنهٍ حديثٍجاء  كتاب) ٧( لمنطق تعر موع ٌصفة( ّ   أو 
يةٍصفات  ٍ

ٍ بها تتم أفراد حقيقةّ ة ، واحدةّ ش قائق ا ها من ا  من أفراد غ
س ف ).  واحدٍمعها  ج لل فيه  ضوء ما درسته  تعر انقده واذكر وجوه ا

ف عر وط ا   .الفصل و
سمّإن ال) ٨( سمّيها باّ  ن أرسطو  مسة  حموالت(يها ّيات ا وعنده ) ا

حمول البد ّأن ا ؤلّ ضه بعض  مسة، فاع ون من أحد ا نطق ّ أن ي  ا
حموالت، ألنه ال يدخل فيه مثل  يع أنواع ا توي  مسة ال  ديث بأن هذه ا ّا ّ

سان(   ).ال هو اإل
يب عن هذا االع طلوب أن  ث فا مل (اض،  ضوء ما درسته   ا

ه أرسطو) وأنواعه   .ّو صواب ما ذهب إ
تقد) ٩( عض ا ّوعرف هذا ا تقابل بأنهماّ لفظ ا ان ال ( ّم ا لفظان ا ا

ء قابل  ) واحدٍ  آنٍ واحدٍيصدقان   ث ا انقده  ضوء ما درسته  
ف عر وط ا   .و

حليل العقّكيف تفكر بطر) ١٠( فرد ّقة ا مة وا ف ا  الستخراج تعر
ع؟ ر ثلث وا ّوا ّ  

نطقي) ١١( قة القسمة ا نائيّاستخرج بطر ف الفصل تارةّة ا وع ًة تعر  وا
  .أخرى
ّفرق ب القسمة العقلي) ١٢( فصيليّة و االستقرائيّ قسيمات ا ة اآلتية ّة  ا

ك ل  ذ   :مع بيان ا
سنة إقسمة .أ يع:  فصول ا فٍ وصيفٍر   . وشتاءٍ وخر

وم إ .ب  ٍ وعشاءٍ وأصيلٍ وعٍ وظهرً وضٍ وصبحٍفجر: قسمة أوقات ا
  .وعتمة

ضارعٍماض: قسمة الفعل إ .ج رٍ و   . وأ
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رة: قسمة االسم إ .د   . ومعرفةٍن
رفوع:قسمة االسم إ .ه رورٍ ومنصوبٍ    . و
م إ .و راهةٍ واستحبابٍ وحرمةٍوجوب: قسمة ا باحةٍ و   . و
صوم إ .ز ستحبٍواجب: قسمة ا كروه و رمٍ و   .ّ و
صالة إ .ح اعيٍةّ وثالثيٍةّثنائي: قسمة ا   .ةّ ور
ج .ط فرادٍ وقرانٍعّ تمت: إّقسمة ا   . و
ستقيم: إّطقسمة ا .ي   . ٍ ومنحن ومنكٍ 
قسيمات إ قّثم ن من هذه ا ة، واستخرج منها ّ ثنائيٍسمة اقلب ما يم

سة  األقل عض األقسام، واخ  فات  عر   .ّبعض ا

إا  
غغ جميش حطالن غجلملهن غخلتهبخص:١ج  : هشجيمهيش حقهنك مشمنغ غجل

 وجث اخلكأ فيث افحكبات
غن : غخلجنهبئهن. ع مضمي

 هشبميِّـ
م غألقكصعقغ  ي حلهبن جمالم غخلجنمعهشهت مش غخلجنمعغن هغخلتحٰهمييغ مك

 ِّـص عقن مكهبخلتخنهنهشىغ لكمع خضهبجمىعص خفهبئهنص همش ي هشبميهبكيمكهبخلهن
ي مضميحيئمن حطهبظهت عحطُّـ مصهبخلحيسبهت خلٰهجنهبئهنص عجمهب عقغ حلهبن هشبميِّـه ي وي و

ن غخلهنهبك خفهبئهنغص هي حطجنمئ  هجمالم غخلجنمعهشهت غخلهنهشَّـص مكال هشمه ي ي
 .يحص غخلتخنهنهشىغ جميش مضميهث غجلهبجمخنميهت

يهمصحيهبظ حقجع غمظالم غألهن خلٰهجنمعهش م هحلمنخلىس ن لكمع  م هته هشمه
غهيهبف جضبميِّـص ي جمىع عصهب ي جمهبهيىعظ عق مشحيهبم غخلمهثمع جميش غحلمي
م غألقكص هقخلىس حلهبخلممهنمللص هغألمكخن  .عخلمك... يحتٰهيغ مك

غإلهيسهبن . غ
غن مصخكه  يمضمي

 :يهشٰهمين جميش عحطمن غخلبخكه حص جضخنهنهشىغ غإلهيسهبن يقجمهبن
يهيسبهت غخلملظ غحك هيهنسىحص غإلهيسهبن مصخكهص مضميهث عن . ص ي
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 .هغإلهيسهبن هشهنغقم غخلبخكص مكخيمخ خلهنحنهبن جخمخ جمخنحي هغمضمل
جلىغ جمخنهنمكهت : هشٰهمين غخلملهقص عه. ض  .غخلملظ حقجع هيهنسىحيجض

ق . ف غخلخنٰهىش هي
 هشجهمنم حص غخلجهٰهمت

صيهشتجيثيس و هخضىح غخلجنمئ حص مشمنغ غخلتخنهنهشىغ حص عهيىح جضخنهنهشىغ مصهبألحطهن  ي
ص  ق غحلجهميجه ق غخلمنه حقهنم مصىح غخلخنٰهىش مش غخلحي يهقخلىس ألن غخلحي ي ي

جمىح غخلمنه مش : عه ق جمهنخي خض قص هخلميهي غمظهنغق مصهبخل خض غخل
يجميش عحقهنم غمظهنهبمشميىش هعمصملمشخيهبص هعهيمخ غمظهنغق مصىح جمخمملغجلىح 

 .مش حص لكهبهشهت غخلهنهبظغخلمنه 
غخلمنه : يغخلجهملغن. ق

 حطٰههنىح خظ
ههخضىح غخلجنمئ حص مشمنغ غخلتخنهنهشىغ مش عهيىح خضهبظ جضخنهنهشهنهب مصهبمظسهبهه  ي

ق هغخلهنهبظص همشمنغ يقجمىح غخلمغخضميلك مصال جمهنخضلك  .يحص غخلحنخي
حفمهيس : يغمظهنمصىع. مشم

يقمصهبحق جلهبئىش 
 غخلميهغهشهب

يمشمنغ جضخنهنهشىغ مصهبألحقىشص هقخلىس ألهيىح لكمع جمهبهيىعظ مضميهث هشملحطيس  ي و
همهيس قمصهبحق هجلهبئىش غخلميهغهشهب عهشممهبمكميىح غمظستجنمييسص مكخي حف س  .و

يجمهبقغ : غخلٰهبيش. ه
 يجفهبئٰههت جممنمنهشهت

يغخلتخنهنهشىغ لكمع جمهبهيىعظ ألهيىح جضخنهنهشىغ مصهبألحقىش ومكهبخلخنسيس جمهبقغ . ي ي
ن خلبحيهبص هحلمنخلىس حقخمهبئهن  هجفهبئٰههت جمهبهشخنهت جممنمنهشهتص مكخييس هشمه ي و و

غق جفهبئٰههت جممنمنهشهت جمىع عصهب خلميسمث مصٰهبيش غحلىح جم يغخلهن و ي و  .ي
حلثهنغ : غخلخنملق. ق

 جستجيخنهت جميش عمضهبق
غمضمل مش جمبملع غخلخنملقص هجمبملع مشمنغ غخلتخنهنهش يىغ جمبحي حقجع عن غخل س

غمضمل ي هشخمملم حقٰهميىح عهيىح حلثهنغص يغخلملظ خلميهي جمحيىحص هعي مكهبخل  ي
هحقجع . يهقخلىس ألهيىح ي هشجهبيس غيهيجهسهبنص حلمخ مش مضهبن غخلمهثمع

ومشمنغ مكهبخلتخنهنهشىغ جمبتجع مصتمههنغق ي خفهبئيس جمحيىحص مكهبخلمهثهنغ مش  ه
 .يغيخضتمخل جميش غآلمضهبق خلميهي عي

جفهبئيس : غمظهبظ. ف
 جمهنميمل

 .يالن مكميىح مش غخلمهالن حص جضخنهنهشىغ غخلٰهبيش غمظتجهملنغخلمه
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حلمت. ل : غخلمه

سخضهنن جفمخهه جمحيمع  و
جلىغ حقجع جمخنهنمكهت غمظهنغق  يمصميهبن هخضىح غخلجنمئ حص مشمنغ غخلتخنهنهشىغ هشت

قهشيش مكميىح  :جميش غألجمهنهشيش غمظمنحل
 .غجلهنن. ص
 .غإلهيهبقغ. ض

غظ حلهبن ظٰهبهب حلهبخلجهجيهنص  هعقغ حلهبن غمظهنغق مصهبجلهنن مش غجلسىش جف
ي مصهبألحقىشظ مضميهث هشملحطيس حص هعه لكهبقهشهب حلهبخلحمجيهيص مكخي جضخنهنهشىغ

غحلمت جمهب خلميهي مكميىح حلهبخلحمجيهي : عجمهب عقغ حلهبن غمظهنغق مصىح. غخلمه
ك غخلخمٰهمت خلميهي عيص مكخي جضخنهنهشىغ مصهبمظسهبهه عقغ ه .يحطخم

غظ حلهبهيمث  يحلهبن غمظهنغق مصهبإلهيهبقغ غإلهيهبقغ مصهبمظخنحي غألحقىشص عه جف
غجفجنهت  غجفجنهت حلمخ مش مضهبن غخلجهجيهنص مضميهث عن عهيهبقجضىح مص يمصهبخل

ظ غخلحمجيهي حقٰهميىحص عه جميش قهن  هغجفجنهتص حلمخ غهيخنمههبك 
 .مش مضهبن عهيهبقغ غخلحمجيهي

ق. ه خض : غخل
 غخلثهبمصمث غخلخنجك

ص مكخي جمبتجع مصهبخلملهقص هقخلىس  يعقغ عقهشمل مصىح غخلتخنهنهشىغ غحلجهميجه
ف خلهنحنهبن جممغقغمكهبنص هعجمهب عقغ عقهشمل مصىح  ق هغخلثب خض يألن غخل ي
غخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن مكال مصمئك مصىحص مصيس مش غمظهنغق جميش جضخنهنهشىغ 

ق هبمنغ غخلتخنهنهشىغ خض  .يغمظتمهٰهجيجك خلٰه
يهب غخلتخنهنهشىغ غألهن مكٰهىش هشمنحلهن مكميىح غجلحيهيص هعهيمخ قحلهن مكميىح جمهب هشجيمهيش حقملن ي عجم:٢ج  ي

يحطهبظهتص مصحيهبظ حقجع عن غخلخنٰهىش حلميىغ هيهنسهبذ ي ه  .ي
ههعجمهب غخلتخنهنهشىغ غخلثهبذ مكجهمل قحلهن مكميىح جمهب هشجيمهيش حقملن خضحيسهب م هعن حلهبن جمبخيمخ م همش  ه ي ي

 .يعه غخلملظ غخلمنهص هجمهب مصجه جميش غخلتخنهنهشىغ مكخي حطهبظهت جمهب
 .يعن غألهن هيهبجلُّـ هغآلحطهن جضهبني عي :جفمخنهمصحيهبظ حقجع مشمنغ مكهبخلتخنهنهشهنهبن ق

  
.صصك:  مصملغهشهت غحلمهجيهت)ص(
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ن مصجيحيميخلهت غجلحيهي : ٣ج ن جمهنهنق مصجيحيميخلهت غحلمل غخلتهبنص مكهبخلجه يجضخنهنهشىغ غخلمهٰهجيهت مصمئصهب جل ي
 .غخلجههنهشمتص هغمظهنهنق مصجيحيميخلهت غخلهنخميس حلمنخلىس

يعجمهب جضخنهنهشىغ غخلجغ مكخي قجفىش جضهبنص ألهيىح جضخنهنهشىغ مصهبجلحيهي هغخلهبظهتظ مضميهث غمضتمخن  ي ي
ن غخلمنه مش حطجغ  .يغخلخمملم هغخلمهمنغص حطهبظهت خلٰهجه

ن : ٤ج قغ خلٰهمهٰهجيهت مش غخلجه غألهحك هغألمضسيش جميش مصجك غخلتخنهبقهشىغ غألقمصخنهت غمظمنحل
ن هبيمصمئص ي جمهنهنقص همش غخلتخنهنهشىغ غخلثهبخلهثص هقخلىس ألهيىح هشحمتجييس حقجع غجلحيهي هغخلهنخميس وجل

يغخلجههنهشبجكص هجميش حضىش مكهبخلتخنهنهشىغ جضخنهنهشىغ مصهبحلمل غخلتهبنص همش غألظيس حص غخلتخنهنهشىغ حلمخ جمهن  يي
 .حقٰهميىس

ين غألهن جمحيخيهب لكمع جمهبهيىعص ألن هخلميسمث غخلتخنهبقهشىغ غألحطهنه حلمنخلىسظ هقخلىس أل ي
ىع مظخنحي حقبمل غهللاحلٰهجيهت  ن جمهنهنقغظ ألصهب خلهنيط ه ى عقغ حلهبهيمث حقٰهمخ خلحمخُّـص جفتمه ي ه و ه

يجمهنهنقص همش غخلحمخُّـ غمظخنجكص جمىع عصهب خلميسمث حلمنخلىس حقحيملمشىشص مكجهمل حقٰهجيمث عن جمالم  ي ي
. يغخلمغحلميمت هغإلمكهنغق حقحيمل غخلحيحهبغص هغجلخيهت غمظخنتجغغ حقحيملمشىش عهيمخ مش غإلحقهنغغ هغخلبحيهبظ

ن عن. مكجيهنحلمتي هعي  خلىح عحقهنغغ عه مصحيهبظ هغمضملص مكخي جمهنهنقصمكمخ حلهبن  )حقبمل( يهجميش غمظخنٰه
 .حقهنغغ عحطهنع خلىح )غهللا(خلىح عحقهنغغص ه

غحفتجييس حقجع غجلحيهي غخلبخنميملص ي غخلجههنهشمتص حلمخ مش مضهبن غخلثهبخلهث : يهألن غخلثهبذ
ن مكخي جلهنهشمتص هقخلىس . غألمضسيش هغألهحك ل خضحيهي مصخنميملص مصميحيمخ غخلجه مكهبخلٰههنيط غمظ

ن خلهنيطص هخل يألن حليس جل يي هميهي حليس خلهنيط جل  .ي
 .يغخلهنخميس غخلجههنهشمتص مكخي جضخنهنهشىغ مصهبحلمل غخلحيهبجلُّـي عي يهألن غخلهنغمصىع مح هشمنحلهن مكميىح

جلىغ جمخنهنمكهت : ٥ج يهيخنىشص غخلتخنهنهشىغ مكهبجفمل جلجنخنهبص هقخلىس خلٰهميهجمىح غخلملهقظ مضميهث هشت ه
خلمل حقجع جميش خلىح عغ جلىغ جضخنهنهشىغ غخل جلهنمث جمخنهنمكهت . يغألغ حقجع جميش خلىح هخلملص ههشت يعقن جض

يعن جضخنهنهشىغ عمضمل غمظتممهبئهنجك : ىغ غحك قخلىسع. غألغ حقجع هيهنسىحص همشمنغ يقن غخلملهق
ق غخلت ختملك مصهبخلتخنهنهشىغص حلمخي عهيمخ مصهبآلحطهن  مش جضخنهنهشىغ مصهبمظسهبههص همشمنغ جميش غألجم

غ همكخنالص هجمخنهنمكهت قغ هحقملجمهبص هجل هحقهنمكمثظ هقخلىس ألن غمظتممهبئهنجك جمتمههبمكئهبن هخض ه ه هي  .ي
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خلميجكص مضسمت جمهب عمكهبق: ٦ج ق خلٰههنيط غمظجنٰهيغ ألحلثهن غألظ  يخلجهمل حلهبن غخلتخنهنهشىغ غمظمنحل
غهيجكظهبمضمت ن غخلجه ي جلملك  ق حقجع غخلتخنهنهشىغ ي يص هعجمهب ظهبمضمت غإلحفمههبن غمظمنحل

ن ق مكخي ظهبمضمت غخلهنخم نغمظمنحل ي جلملك  يص هجلمل عخضميمت حقجع مشمنغ غإلحفمههبن مصمئن ي
وغخلتخنهنهشىغ عهيمخ مش جضخنهنهشىغ ص عه خف غيجفىشص هجلمل حقهنمكمث عن خف غيجفىش ي ي خلهنحن ي

 : مصجك جمخنحيميجك جميش غخلتخنهنهشىغس خلهنحنوجمحممغم
 .يجهميجه جميش غخلتخنهنهشىغ غحليغخلتخنهنهشىغ غخلٰههنحن غخلمنه ي هشخنمل.ص
قن يجهميجه غحلغخلتخنهنهشىغ.٢ خض ن خلٰهملظ جلبيس غخلخنٰهىش مص .غخلمنه هشمه

 .هنغق هغيهيخنمههبكي جمحيىحص حلهبيخفيحجهميجهي غخلت جضمنحلهن خلٰهتخنهنهشىغ عهيمخ مش خلٰههغخلخكهل
ق خلميهي حلمنخلىس و هعهيمخ مش جضخنهنهشىغصهغخلتخنهنهشىغ غمظمنحل ظ جلهبن ي عي خلٰهجيجنٰهيغ خلميهيس خلهنحني

هيمل غخلهنغجفهب نذغآلحط ي جلملك   جمثٰهىح خف غيجفىشص ي عن: حص لكمع جمجههبنيهجلمل هيبخيحيهب: ي
ن مصجيجنهنقيهمش ختهب  ق عن ي هشمه ور   . ... هي مصجيحيخنمههيي

ق خلٰههنخميس: ٧ج خضميىح هيجهملهشيش خلٰهتخنهنهشىغ غمظمنحل  :هشجيمهيش جض
ل ظهنهبف: لّاألو ن مصمئن غخلهنخميس جسجي وغخلجه  ص ييص هشحيسجىش جمىع غخلهنخميس غمظحيجنجهي

ن مظهبمشميهت يجهميجهغحل وغخلمنه هشجههبن مصبسهبخفتىحص هعهيىح هشجيتحيىع عن هشمه  . عحلثهن جميش مكخميسوملغ هغمضي
يهيىح جضخنهنهشىغ مصهبألحقىشع: افحإين يمكهبخلخمهنهت عه غخلخمهنهبف غمظجيميميغص جضحمجييس غخلهبظهت هغخلهنخميسص. ي  ي

ن مكخمالص عن  همضميهث مح هشمنحلهن ظهنهت غخلخمهنهت غمظجيميميغص مشيس مثميمي غألمكهنغق مثميميميغ قغجضميهب مكتمه ه ه ي ي
ن حطهبظهتظ ميهب مكتمه يمثميميميغ حقهن هي  ه

ن خلمه :٨ج غغ هيجه ص هشجيمهيش حق: يهشتمملك غجل ىح جميش يعن جمهنهبق حلالن عقجفجن هن
خضبهت غخلتهبخلميهت  :يحطالن غخلمهٰهميهت غمظ

ن ي حلمق جميش غخلمهٰهميهبف غخلجيسهت غمظخنهنهمكهتصيحليس حسجي لص غجلحيهيص غخلهنخميسص : ي غخلحي
يغخلخنهنك غخلخنهبنص غخلهبظهت  .ي

  
نص )ص( .ص غمظجهخممل غخلهبجمهيضضضك: جمخمملق جفهبمصيغ حلهنهبهشهت غألظ
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وحليس مجيس ن مكميىح حلٰهميهب جميش غخلمهٰهميهبف غخلجيسهت صو ظحميلكي ن غمظحجي ي يمصمل عن هشمه هي ي
 .غآلهيهنهت غخلمنحلهن

ن هن مكميىح خلميهي هغمضملغ يحص ظحتىحص هغمظحجييي حفىس مشحيهبم مجيس : غمظستحممهيس هشجه
 :عقن حقحيملهيهب جلممميتهبن. يجميش غخلمهٰهميهبف غخلجيسهت

ن مكميىح عمضمل غخلمهٰه: مش جمهنهبق حلالن عقجفجن: األوغ يحليس مجيسص غمظحجي  .ميهبف غخلجيسهتوي
ن مكميىح خلميهي عمضمل : همش جمهنهبق حلالن غمظستحممهيس: افحإنيئ مصخنِّـ غحلجييسص غمظحجي

 .يغخلمهٰهميهبف غخلجيسهت
م هشمئجضميىس م حص غجلميظ غخلثهبذ م عن خضبهتص هغخلثهبهيميهت جفهبخلبهت ي غألهحك حلٰهميهت جميهجف

هخضميئميهتص هعن مصميحيخيمخ جضحيهبجلممهبص مكخيمخ عقن ي جضخمملجلهبن جمخنهب هي جضمهمنمصهبن حلمنخلىس ه  .ي
غغ خضبهت غحلجييس : غجل يي جضحيهبجلِّـ حص غخلبجكظ هقخلىس ألن جسهنه غخلمهٰهميهت غمظ غخلحمهبهشىع ي

ق عن حلهبن مجال ص ي جمجنٰهيغ غحلجييس غخلمنغهت غألهخصص هغمظثهبن غمظمنحل ي مكخي مجيس قغهت هغخلخمحيهبحق
نيعهخص ن مكميىح عمضمل غخلمهٰهميهبف غخلجيسهتص ي هشمه قغ ي غمظحجي  .غمظمنحل

ق خلميهي مصجهبجمىعظ مضميهث حطهنف جميش غمظتجههبمصٰهجك غمظتممهبهشهنهبنص : ٩ج غخلتخنهنهشىغ غمظمنحل
همكميهشمل جمثال . يهقخلىس ألصمخ هشخمملجلهبن حقجع خظ هغمضملص هحص عن هغمضملص خلمهيش جميش خضخيتجك

 .و خلهبخلملوهص هغمصيشو خلخنجيهنوص مكخي عغو هغمضملغو هغمضملص خلمهحيىح خلميهي جميش خضخيهتو حص عنو هغمصيشوعغ
ى عن حلثمعغ جميش غألمضمههبن غخلت جض: خلجهمل حقٰهجيمث حص غألمصحهبف غخلسهبمصجههت:قالحكئ ه حيسمت ي

هعهييخلسخلهنهبلص عهيمخ مش خلٰهجيخنهبذ  هص هجخهب حضهبهيميهب همصخنهنك غخلخنالجلهت غخلهنغجفخهت جمهب مصجك غخلٰههنيط ي
حيسمت خلالخلهنهبلص مصميحيمخ مش خلٰهجيخنحي ىهغخلتجههبمصيس عمضمل مشمنن غألمضمههبن غخلت جض. هغمظخنحي

يىش غخلبخنِّـ غخلٰههنيط غحك حلمق هخضميئيميهث هشجهسيص هحلمنخلىس غخلمهٰهميهت هغجلميئميهتص مضهعظهبخلهت  .ي
ص يجفتخهنغف يهشجيمهيش حقهنك جمهنغمضيس غخلتهنمهمع مصجنهنهشجههت غخلتحٰهمييس غخلخنجهمق: ١٠ج

قغ جميش حطالن غمظخجنىط غخلتهبخصص مضميهث جضحنخيهن مكميىح غمظهنغمضيس  يجضخنهنهشىغ غخلمهٰهمخف غمظمنحل
 .جمهنمضٰههت مصخنمل عحطهنه

ن غخلتخم. ص خضىح غخلحيهنهي غحك غخلمهٰهجيهت غخلت مش غمظجخي يجمهنمضٰههت جض ص مضسمت مشمنغ يقهي
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 .همش غخلملهق غألهن. غخلسهئغن
لص ههيحيش جفحيبملع جميش جمهنمضٰههت جمخنهنمكهت : غخلملهق غخلثهبذ. ض جمخنهنمكهت غجلحيهي عه غخلحي

 .غجلحيهيص هغخلمنه مش غخلٰههنيط
حخيهب غمظخجنىط غخلتهبخص. ض م هش يغألقهغق غخلتهبخلميهت جف  :ي

 ّاحلبفئ افبائحئ                                            افللمئ ـ حمهثل تقثري    
 

 فلة قجحكمت                           فلة قهمت                                                           
  داب                          ذئإ، فبس، إغ                   دور احلبفئ افاائبة        

 
      ال                      ّفث قكنج قجحلت                                      

 
         ال                ّفث قكنج وئيئئ تال عىل نجحئ 

  يفّاملكنج إغ فإعت غري قكغ
 أحا األزقنئ          

جمهبف غخلهبظهت مصهبمظحممهيسص مضميهث لكهنمصٰهمث  يمشمنن مش عحضهبق غحلهنحلهت غخلملغئهنغ مصجك غمظخنٰه
ىح ىهغمصخنمل جمهب خلميهي خلىح قحطهبخلهت حص جضخنهنهشىغ غخلمهٰهجيهتص حلهبخلٰههنيط غمظخييسص هحلهبخلٰههنيط غخلمنه خلميهي خل

ي جمستجهيسص جمثيس غحلهنهمص هحلهبخلٰههنيط غخلمنه خلىح جمخنحي جمستجهيسهجمخنحي عهيىح ي مشميئهت خلىح ي عي ي
جمهب ن جمخنٰه قص ههبمنغ هشخمبلك غمظجخي  .همصهبمظخنحي غمظمنحل

ن: ئكاحلبفئ افباج خلهتص مكتمه : ىمضميهث سجييس غخلتخنهنهشىغ خلٰهمهٰهجيهت غخلت حلهبهيمث جسخي
يخلهنيط جمستخنجييس قه جمخنحي جمستجهيسص خلىح مشميئهت جضملن حقجع هيسبهت جضهبجمهت جمهب مصجك غمظخنحي  ي يغمظستجهيس ي

وهمكهبحقيس لكمع جمخنجك  . حص عمضمل غألقجمحيهت غخلثالحضهتي
ن غحك جضخنهنهشىغ غمظهنهنقغف غمظتبجهميهت ظ غف خلٰه يههشجيمهيش غجضبهبل مشمنن غخلجن  .ي

غغ : جضخنهنهشىغ غخلهنخميس مكم يعجمهب: ١١ج غجلىع حص خض يمش خضميظ غمظهبمشميهت غمظختُّـ هبهب غخل
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 :ههشجيمهيش حقهنك خفهنهشجههت غجفتخهنغخضىح جميش حطالن غمظخجنىط غخلتهبخص. جمهب مش
 ّقإ حيمت عىل املإئيئ                      

 
          ال                       )      ١(عينهإ     

 
    ال                                                           بككهإ                       

 
 ّافكبض افكإم   ّ   افكبض اخلإص                              املجإوي هلإ       األعث قنهإ     

 )٥     (                )       ٤          (            )    ٣( هبإ ّ   املخحب         )       ٢(     
و هبهبص جمسهبه جخهبص سىح مصخنممخيهبص همش خستُّـيهت ألهييمكخي خضميظ غمظهبمشمي: غخلثهبخلهث مش غخلهنخميس

ف ميهقخلىس ألن غمظهبمشميهت يجك عمضملرهب عحقىش جميش خضميئي عي  ي جضتمئخلىغ مي حص حسٰهىحو حلمخ مش جمبح
مش يي حفىس ي هغمظختُّـ مصملظص ظ هبهبص همش غخلهنخميسسجمحيخيهب همش غجلحيهيص هغآلحطهن خستُّـ

هيىح خستخمهب مكخيي هعي وجمسهبه خلىحص هحطٰهىغ حل ص حلمخ جضجهملن. ي غغ جمهب مش يهغخلهنخميس ختهب هشجهىع حص خض  .ي
ل مكخي يغمظتمهثهنغ مصهبخلخنملق ي غجلميئميهبف غحلجهميجههت غمظحممغحلهت مصجك مثهبن: يهعجمهب جضخنهنهشىغ غخلحي

غجلىع حص ص همشمنغ جمهب هشجيمهيش مصميهبهيىح جميش حطالن غمظخجنمكجهىطص غخل غغ جمهب مش  :ىط غخلتهبخصي خض
 )قإ(املجؤول عنث بـ                             

 
    فحري                                           واحا                      

 
ّفع   لت يف احلليلئخمح   )       ٣(لت يف احلليلئ ّقح)          ٢(جبئج )          ١(ّ

 
ّفع                                                         )٥ (ّ       جبئج   )٤(ّ

غغ حقحيىح مصمئهي:ن مكجيثهبخلىحيغأله يعجمهب غن :ىحي غإلهيسهبنص هغجل  .و هيهبخفيغومضمي
غغ حقحيىح مصمئهيوقهشمل: غخلثهبذ مكجيثهبخلىح يعجمهب غنوعهيسهبن: ىحيص هغجل  .و هيهبخفيغو عه مضمي
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غغ حقحيىح عن هشجههبن.. .وهص هحطهبخلملوص هحقجيهنوقهشمل: غخلثهبخلهث مكجيثهبخلىح يعجمهبه  .عهيسهبن: هغجل
غغ حقحيىح: غخلهنغمصىع مكجيثهبخلىح يعجمهبه غن: غخلهنهنكص غإلهيسهبنص غخلبجههنص هغجل  .غحلمي
هص مشمنغ غخلهنهنكص مشمنغ غخلمنميغنص هرهبغ حقحيىح وص حقجيهنوقهشمل: غخلهبجمهي مكجيثهبخلىح يعجمهبه

غن عهشممهب  .همصهبحلمي
مصهت حضالحضهتجمهب مشعقن رهبغ حقيش غخلسهئغن مصم لص هغجل:  مصمئمضمل عخض  يحيهيص هغحلملغخلحي

 .غخلتهبن
 :١٢ج

 افافيت نثعهإ
 هتيغجفتجههنغئمي.ع
 

ن عه جضجهٰهميٰهخيهب جميش حطالن  هقخلىس ألهيىح هشجيمهيش جضمهثمع غخلهنخم
 .غحقتبهبقغف عحطهنه خلٰهتجهسميىش

 هتيغجفتجههنغئمي. غ
 

يهقخلىس ألن غخلجهسجيهت غخلخنجهٰهميهت جضملهق مصجك غخلحيهن هغإلحضبهبفص عه 
قغظ عق حلٰهخيهب  ق غمظمنحل يمصجك غخلحيجهميممجكص هي جضحيهبجلِّـ مصجك غألجم

ق قهشوعجم  .هتي هخض
 يحقجهٰهميهت. ف

 
 : مش غخلتهبخلميهتوهتي حضحيهبئميوهب هخلميملغ جلسجيهتيألصهقخلىس 

 وفثع افلكت
 

          ال    يف افبقإن املإيض                                
 

          يف احلإرض                              ال                                     
خضمل جلسىش  . قغمصىعومضميهث ي هش

 يٰهميهتحقجه. ق
 

يمكهبيجفىش عجمهب جمخنهنمكهت هشملن) مضم(يمظهب جضجهملن حص  . ي حقجع جمخنجكص عه يي
 .هي هغجفجنهت مصميحيخيمخ
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 هتيغجفتجههنغئمي. مشم
 

ق جلسىش ن و قغمصىعومضميهث جمهب غمظهبهيىع غخلخنجهمق جميش هخض  خلالجفىش هشمه
يجسميهجمهبص عي عن غمظتتبىع خلسجفمخظ حص غخلخنهنمصميهت مح هشخنثهن حقجع لكمع  ي يه

قغ  .غألجلسهبن غخلثالحضهت غمظمنحل
 .قغ مصجك غخلحيهن هغإلحضبهبفي غخلثحيهبئميهت غمظهنقألن جمبملعمشهب غخلجهسجيهت

 يحقجهٰهميهت. ه
 

 ّ    احللث افغعج      
 
       ال      )     ١(جيإ  
 
           ال )             ٢(  حيبم         
 

         ال )         ٣ (ّ               اجححإ           
 

  )٥ (اإلبإحئال )          ٤(البه 

 هتيهنغئميغجفتجه. ق
 

نمعق ي هشجيحيىع غخلخنجهيس جميش هخض خضو جمبهبفوق ظ  قم هعن حلهبن غمظ
 .حص غخلخكهشخنهت مشمنن غألقمصخنهت

 .هيهنهي غخلملخلمييس غخلسهبمصيغ هتيغجفتجههنغئمي. ف
 .هيهنهي غخلملخلمييس غخلسهبمصيغ هتيغجفتجههنغئمي. ل
وألصهب هخلميملغ جلسجيهت هتيحقجهٰهمي. ه  :هتي حضحيهبئميي

 ّاخلة      
 

              ال    قجحليث                                      
 

                          الٍ                       قنحث                          



 
 

  اس
  ع...............................................................شكخ وتقحيخ

يغقحغى قملقخل   ع...............................................................ي

  غ.......................................................................متههح

  ظظ.................................فعسقه قعفلامف يف فلسفس: يقملقحغى قألوظ

  ظظ.................................قملسقعذ غز طلز قملنفذ: يقملقحغى قعصوههى

  عظ......................................................قملنفذغو يس طلز 

  عظ.........................................................غو يس قعفكخغ

  اترتل

  ظظ.........................................................قحلوجى فظ قملنفذ

  عظ.......................................................تفخيذ طلز قملنفذ

  عظ.............................................................قملنفذ فعى

  غظ...............................................................يتصمى

  ظظ......................................................غسشسم طلز قملنفذ

  ظظ..................................................................قعفنلنز

  ظظ.................................................................متههح

  عع.........................................................تفخيذ قعفلز

  ظع.......................................................يقعصغسل وقعصغحيذ

  ظع........................................يغو يس قعصغسل وغو يس قعصغحيذ

  ظع...............................................................تنصهس

يباملق يصفلذ قعصغسل وقعصغحيذغ   عع........................................ي



 ظك ن  ضك عصوق قملنفذ................................................................................  ظغع

 

  غع.......................................................فعشوه قعصغحيذ

  ظع...............................................................تنصهس

  ظع...........................................................قجلهر وفعشوغس

  عع..........................................يعهخ قجلهر قملخعو غز قعفلز

يقعفلز ضولو وهفخو   ظع...................................................ي

يقعفخن بظ قعصغسل وقعصغحيذ قعشوليظ وقعصغحيذ قعنفخو ي   ظع...........ي

يقعفخن بظ قعصغسل قعصحهيس وقعصغحيذ قعصحهيس ي   ظع..........................ي

  ظع...................................يقعقسه يف قعصغسلقق ن فغكوه قملفخعى

  عع......................................................تسشهح قعقشمظ

  غع.................................................يتسشهح يف قعشولو

  ظغ..................................................تفخيذ قعنفخ وقعفكخ

  غغ..................................................خالغى تقشهز قعفلز

  غغ...............................................................متخينوق

  غغ...............................................................قألجسبى

  ظغ............................................................فبضوك قملنفذ

  ّاثبخب األول

  ثبخةذ األثجخظ

  احلخةد إث ثبخةذ األثجخظ: ّجثل األولاث

  ظظظ........................................فوجس قحلوجى فظ غصوحي قألعفوم

  غظظ.................................................................قعصمههح

  غظظ..................................................عاله قعغهح قعخإلهخ

  اثرالثد: اثجثل اثثخين

  ظظظ............................................................غفنس قعحآلعى



  عفغ ..........................................................................................  فهذمقع
  ععع................................................تشصيح غفنص قعدألعة

  غعع..........................................................تفذيس قعدألعة

  غعع...........................................................قعضاه قعدألعة

  ععع...............................................آلقعضاه قعدألعة قعشصفية

  ععع............................................آلتفذيس قعدألعة قعلففية

آلقملفابقيةظ قعضغمنيةظ قألعضرقغية: قعضاغها آل   ععع...........................آل

  غعع...........................................آلم قعدألعة قألعضرقغيةط

  غعع.............................................................قخلالفة

  غعع..............................................................متذيناك

  فعع..............................................................قألجشبة

  تظلغامه نأللظغه: نلظصك نلمغلف

  عغع....................................................................متهيد

  غغع..................قملنقشهظ قملذجتسظ قحلقيقة وقملطالآلقملطضزظ قملغرتهظ  )ع(

 فغع...............................................................تنضيهاه
 فغع.............................................................قخلالفة

  فغع..............................................................ذيناكمت

  عغع..............................................................قألجشبة

  عغع....................................................قعرتقلن وقعضضايش )ع(

  عغع.....................................................تشصيح قعقضمظ

  غغع...................قملضالهظ قملضطاعفاهظ قملضقاباله: عضمة قألعفام قملضضاينة

  عغع........................................................قعضاه قعضقابس

  غغع....................................آلقعفذن بظ قعغديش وقملضغايفظ

آلقشكاه طىل قملغنس   غغع...........................................ي



 عك ن  طك عضاق قملنفس................................................................................  عفغ

 

  فغع.............................................................قخلالفة

  فغع..............................................................متذيناك

  عغع..............................................................قألجشبة

  عغع......................................................آلعبقملفذل وقملذ )ع(

  عغع..........................................................آلعاطدك طاغة

  غغع........................................................آلقعضاه قملذعب

  غغع..................................................آلقعضاه وقعناعز. ق

  غغع................................................قخلرب وقإلنغاف. ق

  فغع..........................................................قعضاه قملفذل

  غفع.............................................................قخلالفة

  غفع..............................................................متذيناك

  غفع..............................................................قألجشبة

  نلمغه نلمغن

آلنلظعولممغحف    آل

  آلنلظيل ينجلقئل: آلنلظصك نأليى

آلتفذيس غفهشه قجلرئص وقعكظ   عفع............................................آل

آلتكملة تفذيس قجلرئص وقعكظ   غفع.........................................آل

  ععع..............................................................تنضيش

آلقجلرئص قإلصايف   ععع......................................................آل

  غعع......................................................آلقملضشقطئ وقملغكس

  غعع...............................آلوجش تضمية قملفهشه باملضشقطئ وقملغكس

  ععع..............................................................متذيناك

  ععع..............................................................قألجشبة



  عفغ ..........................................................................................  فهذمقع
  نملظعلي ينملصقنى: لظصك نلمغنن

  غعع............................................قعفالعة بظ قملفهشه وقملغدقن

  غعع............................................................يعفت نفذ

يقعفنشقه وقملفنشه قو لألعة قملفهشه طىل غغدقعش   فعع............................آلي

  فعع...............................آلقعفذن بظ قحلمس قألويل وقحلمس قعغايز

  غعع..............................................................متذيناك

  غعع..............................................................قألجشبة

  ينلعلغ نألهبك: نلظصك نلمغلف

  فعع.............................................................آلقغشل متهيدية

آلقعنضب بظ نقييض قعكليظ   فعع...............................................ي

  عغع.............................................................قخلالفة

  عغع..............................................................متذيناك

  عغع..............................................................قألجشبة

  آلنلظعغغه نخلعلف: نلظصك نلقنبك

  عغع....................................................................متهيد

  غغع...................................................................قعنشن

  عغع..................................................................قجلنر

  غغع..................................................................قعفغس

  فغع.............................................................تقضيامك

  غفع..............................................................تنضيش

آلقعذقيت وقعفذيض   عفع......................................................آل

آلقخلافة وقعفذم قعفاه   غفع..................................................آل

  غفع................................................تنضيهاك وتشصيطاك



 عك ن  طك عضاق قملنفس................................................................................  غفغ

 

  ععع.................................................................قعغنس

  نحلعك ينغلنعل: نلظصك نخلغمق

  غعع.............................................................قنشقن قحلمس

  ععع..................................................آلقشكاه طىل قملغنس

  ععع...................................آلغنغأ وعشن قملغنس يف قإلشكاه

آلقحلمس طضفص ووصفص. ع   ععع............................................آل

آللقيت قويلظ وشايز فناطص: يقحلمس. ع يظ   فعع.................................ظ

  غعع...........................................قحلمس غشقطاك وقشضقان. ع

  فعع...................................................قعفذوم غفناو قحلمس

  ععع.......................................................آلتقضيامك قعفذيض

يقعفذيض ألله وغفالن   ععع................................................ظ

آلقعالله بظ وظري بظ   غعع...............................................يآل

يلقئشظ وصيز قعروقهظ وبفيئش: يقملفالن ي ي   فعع.............................ي

آلقعكظ قملنفقصظ وقعفضيفصظ وقعفقظ آل آل   عغع.......................................آل

  غغع.............................................................قخلالفة

  غغع..............................................................متذيناك

  فغع..............................................................قألجشبة

  نلمغه نلمغلف

ننملظقو يتعمك بل نلظلعف   ي

آليف مطعغ مغ يني يفك يمل: آلنملظقمف   آل

  غغع....................................................................متهيد

  غغع........................................................شضهة يف قملقاه

  غغع......................................................غنغأ قعغضهة



  غفغ ..........................................................................................  فهذمقع
  فغع...........................................................قجلشقق

  فغع..........................آلقألسئلة قعضص يضكفس طلش قملنفس قإلجابة طنها

  عغع...................................................غذقحس حتغيس قملفذعة

  غغع.........................................................آلقحلقيقية) غا(

  عغع....................................................تلطيز وتفقيب

  عغع........................................................عذون قملفاعب

  نلمظقفوك: آليىنلظصك نأل

  فغع...............................................قحلاجة قظ قعضفذيس: متهيد

  غفع..........................................................قعضاه قعضفذيس

آلقحلد قعضاه. ع   غفع.........................................................آل

  غفع......................................................آلقحلد قعناعز. ع

  غفع.......................................................قعذسش قعضاه. ع

  غفع....................................................قعذسش قعناعز. غ

  ففع..............................................................قنالك

  ععغ....................................آلقعضفذيس باملضاه وقعفذيقة قألسضقذقئية

  غعغ........................................................قعضفذيس باعضغضيش

  فعغ.........................................................طوم قعضفذيس

  عفونلظل: نلظصك نلمغن

  ععغ.........................................................تفذيفها وعائدهتا

  ععغ..............................................................تفذيفها

  ععغ...............................................................عائدهتا

  غعغ..........................................................قفشه قعقضمة

  غعغ.....................................................آلألبد غش ثمذك. ع



 عك ن  طك عضاق قملنفس................................................................................  غفغ

 

  فعغ............................................آلألبد غش تضايش قألعضاه. ع

  ععغ.....................................آلألبد غش وحدك قسام قعقضمة. ع

ىجاغفة غانفةآلألبد غش قه تكشه قعقضمة . غ   ععغ............................ى

  ععغ............................................................قنشقن قعقضمة

ظعضمة قعكس قظ قجرقئشظ قو . ع يقعقضمة قعفضيفيةي   ععغ......................آلي

  غعغ......................................قعفذن بظ قعضقضيش وقعضطليس

آلعضمة قعكظ قظ جرئياتش قو . ع   غعغ.......................آلقعقضمة قملنفقيةآل

  عغغ.........................................................قساعيب قعقضمة

  عغغ.............................................طذيقة قعقضمة قعضنائية. ع

  غغغ..........................................آلطذيقة قعقضمة قعضفغيلية. ع

  فغغ.......................................................ضفذيس باعقضمةقع

آلعضب قعضفذيس باعقضمة قو عيس نفكذ عضطغيس قملطهشه قعضغشلى آل   فغغ...آل

  غغغ..........................................آلطذيقة قعضطليس قعفقظ. ع

  عغغ...........................................................تنضيش

آلطذيقة قعقضمة قملنفقية قعضنائية. ع   غغغ..................................آل

  غغغ.......................................متذيناك طىل قعضفذيس وقعقضمة

  فغغ..............................................................قألجشبة

  فغغ................................................................قعفهذم

 


