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الث   ُالفصل ا

ات ماهيته إن وجود با ّ أن واجب ا ُ ّ ِ ِ َ   ُتهّ
ات ماهيته إن وجود با ّواجب ا ُ ّ ِ ِ َأن ال ماهية  وراء : ُته، بمعُ َ ّ

اص به   .ِوجوده ا
اهية ـ ن الزم ا نة بالعطف  ما تقدم ـ من أن اإل سألة ب ّوا ُ َ ّ ّّ ِ ٌ ُ 

كنة ٌف ماهية ف  ٍ نعكس إّ ن فال :ُ، و س بمم ٍ أن ما ل
ّ

واج ات وراء وجوده ا لواجب با ، فال ماهية  ّماهية  ِ َ ِ ِ
َ َّ ّ.  

ك حججا، أمتنها وا عليه مع ذ ُوقد أقا ً َ ات ّ أن:ُ لواجب با ن  و  ِه  ِ
ٌماهية ا، و ّ ن وجوده زائدا عليها عرضيا  اص به،  ًً وراء وجوده ا ّ ُ ِ َ

هاعر اهيته أو لغ ن وجوده معلوال، إما  ّ معلل، ف ّ ً ُ ا . ّ وهو (وا
لغ ة  علو ُا ات)ّ وجود با ِ ينا وجوب ا ِ َ ُ واألول .ُ ته (ّ ّوهو معلو

وجود )تهّاهي ِستوجب تقدم ماهيته  وجوده با ِ ّ َ ّ وجوب تقدم العلة ؛ُ  ِ ّ ِ ّ ِ
ورة وجود با ا با ِ تقدم ع .ِ معلو وجود ا ن هذا ا َ فلو  ُ ّ ُ

ء  نفسه زم تقدم ا تأخر،  وجود ا ِا ِ ُ َّ ّ ال،ِ ن غ. وهو  و  زم َ و َه 

ٍأن توجد ماهية واحدة بأ من وجود وا ِ
ٌ ّ ه؛ ،ٍحدَ ُ وقد تقدمت استحا ّ

تقدم وجود ا م إ ا ِ أنا ننقل ا ّ ِ َ ُ سلسل،ّ   . في
ون ماهيته علة مقتضية :َض عليهُواع وز أن ت ِم ال  ً بأنه  ً ّ ُ ّ َ ُ َ ّ

اهية  اهية، كما أن أجزاء ا ِوجوده، و متقدمة عليه تقدما با ِّ َّ ّ ً ّ ٌّ

ّعلل قوامها، و متقدمة عليها تقد ٌّ وجودُِ اهية ال با ِما با ّ   !؟ً
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َودفع و وجوده  :ُ علول   ورة قائمة  توقف ا ِ بأن ا ِ ِ ِ
ّ ٌ َ ّ

ِوجود علته، فتقدم العلة ِّ ُّ ّ علول، غ أنه أشد، فإن ،ِ و ثبوت ا   ّ ّ َ ِ ِ
وجود  ن تقدم العلة عليه  ا علول ثبوتا خارجيا،  ِن ثبوت ا ِ ّ ُ ّ ًُ ًّ ِ

ن  ، و ار كّا ًن ثبوتا ذهنيا فكذ ًّ.  
نت  ماهية   اته حقيقيا خارجيا، و واجب  ن وجود ا ذ  ٌو ّ ّ ًّ ً ِ ِ ُ

واجب أن  ن من ا وجوده،  وجبة  ِعلة  ٌ ٌ ُتقدم ماهيته عليه  تّ ّ َ ّ

حذور  حا اهوي، فا بوت ا ، ال  ا ار وجود ا ِا ُ ّ ِ ّ ِ.  
ٌحجة أخرى ّ ّ ماهية فإن العق :ُ ٍ ظر إ ذاتها أن ّ وز با ِل  ِ ُ ّ َ

ا من األفراد أفراد أخر ا وراء ما وجد  ُيتحقق  ٌ ِ َ ََ ؛  إ ما ال نهاية ،ّ
م يتحقق ن المتناعه بذاتهّفما  و  ، إذ  ِ من فرد فالمتناعه بالغ ِ ِِ ٍ، 

ًمنه فرد أصال ّم يتحقق ي  ماهية واجبا ُ فإذا ف.ٌ ًرض هذا ا ٌ ّ َ

ات نت م،ِبا ية  ًاهيته  ّ ُ ا وراء ما و،ّ  ُ ارِج َ ِجد من أفراده  ا َ

نما امتنعت  اهية، و ظر إ نفس ا وجود با ّأفراد معدومة جائزة ا ّ ِ ِ ِ ُ ٌ ٌ

علوم؛بالغ ات، :ِ ومن ا وجوب با امع ا َ أن االمتناع بالغ ال  ُ ِ
َ ّ

َوقد تقدم تنع بالغ فهو : ّ ِأن  واجب بالغ و ٍِ ٍ
ن، فإذن ّ

اص ات ال ماهية  وراء وجوده ا واجب با ّا ِّ َ َ.  
وز:َض عليهُواع ِم ال  ُ بأنه  َ ات ّ لواجب با ون  ِ أن ي ِ َ

ّحقيقة وجودي ِة غ زائدة  ذاته، بل ٌ ٍ ُ ِ ع ذاتٌ ُه، ثم العقل ُ ّ

ٍلله إ وجود
ُ ّ ، جزُ ، هو ماهيته شخٍ ومعروض  ُ غ  ّ ّ

ِ.  
وجود ال  ّ بأنه مب:َفعُود شخص با ق، من أن ال ِ ما هو ا َ ّ

اهية ، وسيأ  مباحث ا ِغ ّ ِ.  



د وامعمش ّأن حض مع  ٩...................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
ر ّفقد ت بما  َ ات حقيقة وجودية: ّ واجب با ٌأن ا ٌّ ِ َ ا ّ َ ال ماهية  ّ

وجود ِدها،  بذاتها واجبة ا ية ،ُِ ٍ من دون حاجة إ انضمام حي ٍّ ِ ِ
ٍتعليلية أو تقييد ةّ ورة األز ّية، و ا ُ ّ.  

رحلة األو ِوقد تقدم  ا َ شككة، : ّ ية  وجود حقيقة عي ّأن ا ٌ ٌّ َ ّ

رتبة من تلفة،   راتب  ٍذات  َ وجوديُ كمال ا د ا راتبها   ّ َ ُ ِ 
ا دونها ي  َ وتقومه، وتتقوم بما فوقها، فاقدة بعض ما  من ،ا ً َ ُ ّ ُّ

كمال اجة،،ِا قص وا راتب ال ُ وهو ا رتبة ال  أ ا ِ إال ا
ُ ّ

رتبة ئا منه، وتقوم بها   ٍد  كمال، وال تفقد ش ُ ُ ُ وال تقوم ،ًُ

ِء وراء ذاتها َ ٍ.  
واجبية  قيقة ا ُفتنطبق ا ُّ شكيك ـُ رتبة ِـ  القول بال ِ  ا

دها، وال  رتبة  س وراءها  راتب ال ل ّال  أ ا ٌ َ وجود ِ ِ ا
ها وال حاجة تقيدها شو ُكمال تفقده، وال  ذاتها نقص أو عدم  ٌ ٌ ُّ ٌ ُ ِ ٌ. 

سلبية  صفات ا ِوما يلزمها من ا ّ ِ سلب، وانتفاءُ ِرجعها إ سلب ا ِ ُ 
اجة قص وا ِا اب،ِ   . وهو اإل

اض أوردوها  القول بن  ك يندفع وجوه من االع ذ ِو ِ ٌ ُ

واجب با اهية عن ا ِا ِ   .اتّ
ما : منها ء  ساوي حقيقة  ات ال  واجب با ّأن حقيقة ا ٍ َ َُ ِ ِ ّ

ن ه تقت اإل َسواها؛ ألن حقيقة غ ِ
َ َ، وحقيقته تنافيه، ووجودّ ه َ

ن  أنه وجود م ٌساوي وجود ا َّ
ِ

ن .ُ ال  َ فحقيقته غ وجوده، و ّ ِ ُ ُ

ن واجبا ًوجود  
ٍ

ُ.  
واج: ومنها ن وجود ا و  ُأنه  َ اهية، فحصول ّ ردا عن ا ات  ُب با ّ ً ّ ِ ِ



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................... ١٠

اك  ن واجبا؛ الش ن وجود   اته،  ن  وصف  إن  ِهذا ا ًِ
ٍ

ُ َ ِ
ال وجود، وهو  اجة إ الغ.ٌا زمت ا ه  ن لغ ن  ِ و ِ

ُ والزمه ،ُ

ن   .ٌ وهو خلف،ُاإل
لممكنات: ومنها ات مبدأ  واجب با أن ا

ٌ
ِ َ رده عن .ّ ِ فع  ّ

ِاهيةا اته:ّ ته  نت مبدئ ِ إن  ُ ك، ،ّ ون  وجود كذ زم أن ي  ٍ َ َ

فسه ولعلله، وهو ب االستحالة ن علة  ُوالزمه كون   ّ ُِ ِ ً ّ
ٍ

ُ. 
بد ب ا زم تر جرد،  وجوده مع قيد ا نت  ن  ُو ّ َ ّ ِ ُ األول، بل عدمه؛ ِأِ ِ ّ

ِكون أحد جزئيه جرد  ـِ ُ وهو ا ًعدمياـ ّ نت.ّ ن  جرد،  و ط ا  ِ ِّ

ون  وجود مبدأ زم جواز أن ي
ً

ٍ َ ُ م  َ َ وجود، إال أن ا ّ  ّلفّ
جرد ط، وهو ا ّعنه؛ لفقدان ا ِ.  

ن نفس:ومنها واجب بذاته إن  َ أن ا َ ِ َ كون  األعيان، وهو ّ ِ ا
وجود واجبا زم كون   طلق،  كون ا ًا

ٍ ُ كون مع ؛َُ ن هو ا ن  َ و

واجب، مع أنه معِقيد ا ب ا زم تر اهية،  ًجرد عن ا ّ ُ ّ َ ّ ِ  عد ال ّ
لواجب ون جزءا  ًيصلح أن ي َ جرد، ؛ُ ط ا كون  ن هو ا ن  ّ و ِ َ َ

ات واجبا بذاته واجب با ن ا ِم ي ً
ِ كون  ؛ُ ن غ ا ن  ِ و َ

وجودا، فال يعقل  ون  زم أن ال ي كون،  ن بدون ا ُاألعيان، فإن  ً َ َ ِ
كونوج ِود بدون ا ب؛ٌ زم ال كون داخال،  ن ا ن  ّ و َ ً وا ،ُ  وا

طالن ها ظاهرة ا تقدمة  ُا ُ كون خارجا عنه، فوجوده ؛ّ ن ا ن  ُ و ًُ

طلوب ِخارج عن حقيقته، وهو ا اضات. ٌ ك من االع   .ِإ غ ذ
ِووجه اندفاعها فهوم: ُ أخوذ فيها، إما ا وجود ا راد با ُأن ا ّ ِ ِ َ  العام ّ

ي هو  ، ا واج وجود ا ، وهو مع عق اعتباري، غ ا دي ّا ِ ُ ّ ً ّ



د وامعمش ّأن حض مع  ١١.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
ة متواطئة ش ية  ما طبيعة  واجب، و ية خاصة با ٌحقيقة عي ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌّ ّ ّ ّ 

صاديق ة ا ساو راتب، .ُم تلفة ا شككة  وجود العي حقيقة  ُ فا ٌ ٌّ ُ

واجب با اص با وجود ا راتبها ا ِأ  ُ   .اتِ
س وصفا عدميا، بل هو  مع ن  اهية ل جرد عن ا ًوأيضا ا ً ًّ ِّ ُ ّ

اب راجع إ اإل سلب ا ي هو من سلب ا د، ا ِا ِ ِ ّ.  
ًوقد ت أيضا َ ة :ّ ورة أز ات  لواجب با وجود  ورة ا ٌ أن  ّ ٌ َِ ِ ّ

ّال ذاتية وال وصفية ٌّ.  
ة، و ورة ما  أز ٌفإن من ا ّ ِ حمول ُورة: ّ ِ ثبوت ا ِ

ا ِ ط، كقو ٍلموضوع بذاته، من دون أي قيد و ّ ِ ِ وجود : ِ واجب  ٌا ُ

ورة   .با
ّورة ذاتية، و: ومنها وض: ٌ ات ا حمول  ِورة ثبوت ا ِِ وع، ُ

وجود، سواء وجود ال با ًمع ا لمحمول، ِ وضوع علة  ن ذات ا  ً ّ ِ ُ َ

ا ِ ال: كقو ُ مثلث فإن زواياه ا ّ ٍ
ورة، ّ ة لقائمت با ساو ٌث  َ

وجودة نت  لمساواة إذا  ثلث علة  ِفإن ماهية ا ٌ َّ ّ
ِ ّ ن ذات ؛ّ م ي ُ أو 

ا ِ حمول، كقو بوت ا وضوع علة  ِا ً ّ ورة، : ِ سان با سان إ ٌ إ ٍ
فسه ء  ورة ثبوت ا ورة، فإن  ِأو حيوان أو ناطق با ِ ِ َ ّ ٌ ٌ، 

ك حال َبمع عدم االنف ِ ات علة ِ ون ا وجود، من دون أن ي ً ا ّ ُ َ ِ
  .ِفسه

ّورة وصفية، و: ومنها لموضوع، : ٌ حمول  ِورة ثبوت ا ِ ُ

ا ِ وجود، كقو وجود ال با ِبوصفه مع ا تب متحرك األصابع : ِ  ِ ُ ّ ٍ
تبا ورة مادام  هاً.با ٌ وقد تقدمت إشارة إ ّ.  
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ؘ  

د  ّحطٰهُّـ أن جم اجفمنهئّىح مع ع حض حتخيهب وحطهبهسن ،  وحجميٍإحل وامعمشاجف
هسم اصّوحن أهن، ّأجغميهسم حم جم حن هنِّـه األجم  وامعمش ّ أجغميهسم ومغ

د مع ده اخلهسص حط:اخم ّ أمت ال حنهسهنهبهش خم وراء ومع ّ د وامعمشّوأن، ّ مع   وامعمش اخم
د مع هبهسن، حن مثهبىش اجلمبهست اخم مك حض اخمحيمن اخمالجغ خم وامعمش ّ أن ولكخيُّـ اخم

د حن مثهبىش ا مع د وامعمش اخم مع  .جلمبهستاخم
ىس حطهسإلخسهبهست : وال خيحي د ميىطمظ مع اص وامعمش اخم مك حض أجغميهسم ومغ ّأن اخم ّ ّ

هسب هسمتهبهش لكخلة حن حم هنهسميهش احلميمئهش، جغهبمك  ّحطهسجفٰههئ األمغىغ، وهن اجفىطجغهيهش اخم
هسمتهبهش لكخلة خمهئحي اجفهسهنهبهش لك  هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخم ّمظٰهىطض اجفمنهئّىح حض اخمحيمن اخم ّ

اص و مش حض مظٰهىطض اجفمنهئّىح خل امعمش مظٰههسحل، واخم ّاخم د حض ّ مع امعمش اخم
هنهي حض  ّاإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األلك ومظميىطاره حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األمغىغ، مي ّ ّ ّّ

هسخمهبهش هسجغمك اخم  .اجف
)؏(  ؘّعؘ   

مثال اجفجهىطوح حض اجفخيهسم امعمش مظٰههسحل؟ّ اجفهئحيهبّاجفهسهنهبهشحنهس اجفىطاد حن : اخم  هش لك اخم
هنهي وخممي جلّ مي مثال ومي اب لكحف هنِّـا اخم هيٍ اخمهئيطاع حطخنميّخص ّاجل ّ الحطُّـ ، وا

ٰهمسالت  ث اخمّاجفهسهنهبهشحن حطهبهسن امق حيهب حض اخم  .ّهشحيهي
جي أن متخنخفذخموجم  ٰهمسالهتهس حض ّ، جع  خمجيهشّاجفهسهنهبهشحنٰههئ  إحل  ميهئ حطهبهسن امق

حيهش  .اخمحيهي
ٌاجفهسهنهبهش حض خمجيهش اخمٰهىطب حنمنُّـر ذ لك ّ متمهخف ) حنهس هن(أو ) حنهس هن(ّ معٰهمك حنهتمغ
مئهيهش حن  جمهيهش حن ) ىطجغهبحط اهللا اخمىطمخ اخم(ّاجفمنهسدر اجلٰههيهبهش، حمهسخم ال (واحل

ة إال حطهسهللا ل وال جم ّجغ ر : اجفٰههسين): مظهسج اخمٰهىطوس(جمهسل اخميطحطهبُّـي حض ). ّ هن اخممن
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ىش حطهثزائمبهس األخمحيهسظ رة احلهسؠهيهش حن جغهبمك إهنهس . ّاخمِّـهنهئهبهش حن جغهبمك و ّواخممن

مئ  خسهس حن اخمهيحييس حض اخمٰهخي مظ ، وحن جغهبمك جغمن مئ حنٰههئ ّمظخيمنُّـ حطهسخمهيحييس مظ ّ
خمهش حض حنهس، وحن جغهبمك إهنهس حنخي ّحنحيمب هتهس ً مئ حنهسهنهبهش، وحن جغهبمك جع اب حنهس هن مظ ّ مع ّ

ميهش مئ هن هبهسزهنهس لك األلكهبهسن مظ مئ جغخيهبخيهش، وحن جغهبمك احن ّحض اخلهسرج مظ ّ ّ. 
خيهش ٌوهنِّـه اخمهيحيمههش حنخن هسء خمهيمئمنُّـرميهش، ولكهئُّـ .)حنهس هن( لك ّ هش واخم ّ هلهسخمهبهسء خمهيهئ

ة، هلمنهسرت حنهسهنهبهش مئهش اخسهسء حم او، وأحطُّـخملك  خسهس جغِّـهللك اخم ّدمغ ّ ٰهيغ. ُ : وجمهسل اخم
هشّإن خمحيمه ٌهش اجفهسهنهبهش حنىطحم ّ هسء اجفمنُّـرميهش، هليطميُّـت ) حنهس( حن ّ هش واخم حيمبهسحنهبهش وميهسء اخمهئ ّاالمق ّ

هسحمهئجل، هلمنهسرت  خيهسء اخم مبهس إميهسه، هنىطحطهس حن اخم هسمت ًاخسمئيطة حطٰهُّـ األخمىح جف ّجع ) حنهسئهبهش(ّ
من اجفٰههئ اجفمنُّـري لك اخسمئيطة هنهسء، هل اب . ّجمهي ) حنهس هن(ّجع متخيهيلك إحل حنهس ميخيىش حض مع

هش إحل  لك إحل و) حنهس هن(واخمهبهسء خمهيهئ احطهس لكهئ) حنهس هن(ّإمتمس مت ًألهنهس مظخيىش مع ّ. 
ٰهمسواّهيمسهنهبهش ّأحنهس اجفٰههئ االؠجهالجغ خم حيهبهتهسالمق ث اخمحيهي ر ّ حض اخم هش، هلهسجفخنمب

ٰهمئ  :ّحض حنٰههئهبجل، أجغُّـمههس ألك حن اآلمغىط، ومههسّأهنهس مظ
اهية .١ ع األخصّا   ّ با

مثال حطـُوهن حنهس جي ل، )حنهس هن(هسب حط لك اخم هسن؟ حنهس هن : حممس مظخي اإلمت
مئ  مثال مي اب لك هنِّـا اخم ان متهسحك( وهن )ّحنهسهنهبهش(ّواخمِّـي ميخيىش حض اجل  .)جغهب

هسحط  هي اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض حم هسة(وجمُّـ أو هبٰههش مظهي اجفهسهنهبهش اخم مظخيىش ) اخمهئ ّحك
اب  ن خم أوؠهسفءّإن اخممم:  جغهبمك جمهسل)حنهس هن(حض مع اجغُّـ جمُّـ ميمي خفةٌ اخم  ٌ حم
ّحمهيمبهس ذامظهبهش اجغ)حنهس هن(ّخمميهئّ إمتمس هن ، ّ مبهس،  حنهئمبهسٍُّـ ال حط مئهي هسن ، حط حط هلهيهبىع اإلمت

هسمتهس انّ حطهتمت ًإمت امتهب متهسحكّ حطهتمت حط، جغهب ىش خمحييس.. .ّحنىش جغهب هنمئٌ حنحيىطدٌهلهثذا و  ّ مي
لـ  لك أجم يطم: خم م اخممم ـ ميهي  ءهلِّـخم اخمممء، ّمثهبىش اجفٰههسين اخمِّـامظهبهش اخم هبهس ميخي

س، خصمئُّـ حنىطمظمس اخميطحطهبُّـيمظ) ١( اهنىط اخمخيهسحن  .٧١١ ص١٩ج: هسج اخمٰهىطوس حن مع
ائُّـ) ٢(  .٢٩٣ ص١ج: درر اخمحي
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ل اب حنهس هنٌحنخي خمهئهس،  حض مع هسن: (حن جم مئ لكحف ، خميطميُّـ ولكمئىطو) اإلمت ّهلهثمت ميخن
ًحم حنٰههئ خمهبُّـ : حن،  خمٍّذاجح ٍ حنحيىطدّ جيِّـي واخمهئمئ واخم هنىطميهش واخم واخم ّاجل ّّ ّ

ة احلىع واحلىطحمهش واخمهئجه وملخف ذخم ّوجم ٌّهلال ميخنِّـ لكهئ حنهس هن ذاجح، ّ ء،  خميطميُّـ ّ
هسن وجغُّـه ان ال خمإلمت ر وملخفه ، وحمِّـخم احلهب هسن واخمحيىطس واخم خممي خمإلمت

هسل اخمخلحمهش مئ لكحف مثهبىش األوؠهسف ا، حط ّإمتمس ، ّخمِّـامظهبهش اخم خسهس حطهسخمخلحمهشّهلهثمت ميخن
ًميخنِّـ حنهئ حنهس خيىغ واجغُّـا واجغُّـا حنهئمبهس ً ن. ّّ اب حنهس هن هنميِّـا ميمي ل حض مع ، هلهسجفخي

اب حنهس هن هلمب حم ذاجح ّوأحنهس اخمُّـامغ حض مع ّ ّ. 
مثال حط:حطمئٰههئ اب اخم ّ أن اجفهسهنهبهش اخم مظخيىش حض مع هسرة لك حطهبهسن )حنهس هن(ـّ  لك

مئهبىش ذامظهبهسمظءمحهسم جغخيهبخيهش اخممم  حمهسن هنِّـا )حنهس هن زميُّـ؟(: ًال حنميخيهسلهلٰههئُّـحنهس ، ّ حط
منهش حطًال مقمثا ّلك محهسم اجفهسهنهبهش اجف مثال، ّ اب لك هنِّـا اخم ن اجل زميُّـ (: وميمي

هسن هسن محهسم)إمت منهش حطّ حنهسهنهبهشّ هلهثن اإلمت  ّ حنهسهنهبهشوهنميِّـا احلهسل حض، ّ زميُّـ اجف
ان( مثال لك محهسم احلخيهبخيهش اجفخنحقحمهش حطجل مثهيهش)احلهب احطهس لك اخم ٍ هلهثهنهس مظخيىش مع ً  حن ّ

ر وملخفهنهساحلخيهسئ هسن واخمحيىطس واخم هيحيهش حمهسإلمت . اجف
هسحطخيهشّمظخيُّـم و ل اخم ّ أن هنِّـا اجفٰههئ خمهيمسهنهبهش هن حنهس ميهئهسخم اخمٰهخي حن :حض اخمحيمن ّ

را  رهنهس مظمن دات اجفمئميهئهش لكهئُّـ مظمن مع ًاجف ّ  اخمِّـي ء خمهيممّهئجهخيّوهن احلُّـ اجف، ًهسّمظهسحنّ
ُّـودة دات اجف مع هتخسجل حض األمقحيهسر، ميهئٰهميىع حض اخمِّـهن حن اجف : ّجمهسل ؠُّـر اجف

هي، لكهئٌهشّلكخيهيهب ٌ هن جغميهسميهشٍءّ حم ّ حنهسهنهبهشّهلهثن  خمىطؤمي حض اخلهسرج ٌّ ذهنهئٌ وجك
ىش.  خمٌّوخك د ولكمي :  آمغىطٍوجمهسل حض حن مع مبهس مغهبهسل اخم ّهلهثن اجفهسهنهبهش متحي ّ

هبهشّٰهخيهيهباخمِّـي ميمهمبىط حنهئ حض اجفُّـارك اخم  .ّهش واحل

ىط اخمهنالالت ) ١( هسة حن اخمجيىطق حض حط  .١٢ص: ، احط مقهبهئهس)اجفهئجه(اخمهئ
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٢٣٦ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحطاجف) ٣(  .١٩٨ ص١ج: منُّـر اخم
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هنهي ٰهمئ إال حض: ّوحن هنهئهس مي ّأن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ ال مظ ّ ّ رد ّ  حن

دات اخمخيهسحطهيهش خمهيمئٰهىطهلهش اخمِّـهنهئهبهش، أي مع دميهشٌاخم خسهس جغُّـود: ّاجف ٌ ومع ٌ مغهسؠهشّ ّ 
دميهش اخم ال جغُّـ خسهس  مع ، وأحنهس مظهي احلخيهبخيهش اخم ّمظهئٰهميىع حض اخمِّـهن ّ امعمش ـ ّ حممس حض اخم

معُّـ خسـ مظٰههسحل  ّ حنهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغهسهلال مي ّ. 
ع األعم.٢ اهية با ّ ا ّ  

ّواجفهسهنهبهش هبِّـا  .وهنهس حطمس حط اخمممء هن هنّوميحي، ّ حنهس حط جكهبئهبهش اخمممء:وهن
ّاجفٰههئ ألك حن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ ّ د واخمٰهُّـم أميهنهس؛ هلهثن ، ّ مع ّوحن اخم ً

ً حنهسهنهبهشحنمنُّـاق اخمممء إن حمهسن هسنّ خيهبخي وحنهس حط هن هن  حمهسإلمت  .ّ هن اجفهسهنهبهش،هل
د هلمسهنهب اخم هبهس هن هن مع د ،ّوإن حمهسن حنمنُّـاق اخمممء هن اخم مع وإن  .هن اخم

 . اخمٰهُّـمهن ،ّهلمسهنهب اخم هبهس هن هن منُّـاق اخمممء هن اخمٰهُّـمحمهسن حن
دات اخم ال مع ّولكحف هنِّـا هلهسجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك مظخنمئ اجف  خسهس ّ حنهسهنهبهشّ

ًحطهسجفٰههئ األول أميهنهس امعمش مظٰههسحل، ّ امعمش حنهسهنهب إمتهب:  جغهبمك ميخيهسل،حمهسخم ّاخم : أي ّ
دهّ حنهسهنهبهشّإن امعمش هن ومع ّإن األول ال :ّجمهسل اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض اإلخسهبهست ؛ اخم ّ 

 .ّ خم ملخف اإلمتهبهشّحنهسهنهبهش
هتخسجل ر اخم مظهيهبهئهس خممي: ّجمهسل ؠُّـر اجف ٍّإن األحن ٌ حنهسهنهبهش حنهئمبهسّ ّواجفهسهنهبهش ، ّ وإمتهبهشّ

مثال حطـ مثال حطـ) حنهس هن(ُحنهس حط جيهسب لك اخم ُحممس أن اخمميمئهبهش حنهس حط جيهسب لك اخم ّ حم (ّ
.ّهلهبٰه اجلمئهبىش، ّوجمُّـ ميحي حطمس حط اخمممء هن هن)... هن

خمولك اجكهب لكحف األمقحيهسر حطخي ّإن أمغِّـ : ّهي اجفمنهئّىح لكحف هنِّـا اخمميالم حض جغ
هي ـ أحنىطا  ن اجفٰهىطف ـ حطهسخمحي ٰهىطميىح ميُّـل لكحف حم مثال حض هنِّـا اخم اب لك اخم ًاجل َّ ّ

ل حض اخمِّـهن ال معهسئيط احلهي ر اخلّإالوال ميهئجه هنِّـا ، ًحنٰهخي هش اخم ّهسرمعهب لكحف األحن

هسذميّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست، ا) ١( اجح ومقٰههبُّـ زاميُّـ: حط مقهبهئهس، حتخيهب األمق  .٣٤٤ص: األب جمهئ
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٢ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
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دهنهس و هبهش ومع مبهس دون جغهب هبهش حنهسهنهب ّجغهب ّ خس. اجفخيهسحطهيهش خمهيِّـهنمبهس ّمغهسرمعهبّ حنهس  (:ّوأحنهس جم
هبهش) حط اخمممء هن هن هسجم لكحف جغهب ز امتجه ز ،  األجكهبهسءّ حنهسهنهبهشّهلميمس جي حمِّـخم جي

دهنهس هبهش ومع هسين ألك حنجههيخيهس، ّؠُّـجم لكحف جغهب ٰهىطميىح اخم ن اخم ًهلهبمي ّ. 
حنهش ح اجفهئمه ُاجفهسهنهبهش مظجههي : ّوجمهسل اخمخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اآلحنمك حض مظٰههيهبخي لكحف  ّ

، وهن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ اخمِّـي ميخيهسلحنهس : هسلكحف حنٰههئهبجل؛ أجغُّـمه اب حنهس هن ّ حض مع ّ
د، وجعهسمتهبمبمس مع ، وهن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك اخمِّـي : حض حنخيهسحط اخم ّحنهس حط اخمممء هن هن ّ

د مع د ولكحف اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ اخم حض حنخيهسحط اخم مع ّميجههي لكحف اخم ّ ُ.
د ّ حن اجفهسهنهبهش حض اجفخيهسم هن اخمهئ األولواجفخيمن ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ: ، أيّ ّ ،
امعمش أميهنهس، ّال حطهسجفٰههئ األلك .ًاخم مظمنُّـق لكحف اخم

هنهيوهبِّـا ّأن خص: ّ مي  حض اجفخيهسم واخم ميىطاد متحيهبمبهس لك ّاجفهسهنهبهش اخمهئيطاع حض ّ
امعمش مظٰههسحل  .ّاألمغىغ حطهسجفٰههئ ّاجفهسهنهبهش هن ،اخم

)ؐ(ؘّ ؘّ ؙؙؤ ؘّ  ا؞ؘ ؘ؞؟ ء 
امعمش مظٰههسحل جمُّـ حكىطح حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ : ال خيحي ّأن متحي اجفهسهنهبهش لك اخم ُّ ّ

هتخسجل حض  ، وحمِّـخم حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األمغىغ، حممس هلٰه ذخم ؠُّـر اجف ّاأللك ّ ّ ّ
ٰه اجفمنهئّىح حض هنهسميهش احلميمئهش،األمقحيهسر مك حض . ومظ مش مظميىطار هنِّـا اخم ىغ مق هي ّ ومي

ا ٰهجل، حض أن اخمجيىطض حن متحي اجفهسهنهبهش لك اخم ّحمال اجف ّمعمش مظٰههسحل حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ ّ
، هن ألمع حطهبهسن د : ّاأللك مع هسج إحل ملخفه حض لكىطوض اخم امعمش مظٰههسحل ال إل ّأن اخم

ده، أي ّخمهيمسهنهبهش، ألمت مظٰههسحل ال حنهسهنهبهش خم وراء ومع امقجههش حض اخمٰهىطوض: ّّ ّأحنهس . متحي اخم
مك حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األمغىغ، هلمب ألمع حطهبهسن ّاخمجيىطض حن حكىطح اخم د : ّ ّأن ومع

هسج حض حتخيخي إحل ملخفه، أياخم الف اجفمئمي : ّامعمش ال إل ت، حط امقجههش حض اخم متحي اخم

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش )١(  .)١ ( احلهسجكهبهش رجم،٢ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
ائُّـ، ) ٢(  .٢٤ ص١ج: اخمخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اآلحنمكدرر اخمحي
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معُّـ، الحطُّـ خم حن وامقجههش خي ومي ٍهلهثمت خممي مي ّ مظ وحتخيخيّّ  .ّ حض جع

هسئ (وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجفمنهئّىح هسحك  لكهئُّـ حض جغهسجكهب لكحف األمقحيهسر )ّاخمجه
امعمش مظٰههسحل حض اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األ مك متحي اجفهسهنهبهش لك اخم ّحط : جغهبمك جمهسل، ّلكّ

هب اجفمنهئّىح  مك ال خصهبىغ لكهئ جغ لكحف مظخي هتخسجل[ّهنِّـا اخم د ]ّؠُّـر اجف مع  اجف
امعمش واجفمئمي د لك ذامظ حطِّـامظ، إحل اخم مع يطاع اخم يطالك حطمئالجغمههش ، حطهسمت وامت

امقجههش حض ، ملخفه دا حطهسخم مع ن حن هب ميمئمي أن ميمي خي ًهلهثن اجفمئمي لكحف هنِّـا اخم ّ
د اإلحنميهسين مع ت حمهسخم امقجههش، ّاخم امعمش ، ّ حض اخمٰهىطوض حمهسجفهسهنهبهشأو اخم هلهسخم

د مع امقجههش ،  مغهسرمعهشٍ حطِّـامظ حن ملخف وامقجههشٌحن ت واخم امقجههش حض اخم ّألك حن اخم
دّ، إالحض اخمٰهىطوض مع امعمش هن اجف د اخم ع اخممفاهنجل حن ومع ، ّ أن اخمِّـي مي مت

ده مع ت خم رده ، اخمِّـي ال وامقجههش حض اخم امقجههش حض اخمٰهىطوض حض حن هلهئحي اخم
مك هسج إحل هنِّـا اخم امعمش حنمنُّـاقجغ، إل ٌ مي خمهي ّ هبّ خي  . لكحف هنِّـا اخم

)ؑ(؛ؘ  ؘؿؘ   
مشهور قول . ١ ت   ّا

ل ميِّـهنمش امعمش مظٰههسحل خمّأن :  إحلهنِّـا اخمخي خمّحنهسهنهبخممي ّ حنهسهنهبهش، اخم  هش حصمب
هش إخمهبهئهس ف لكهيهبمبهس حممس هن احلهسل حض اجفهسهنهبهست ، اخمميهئ حطهسخمهئ جم ّوال ميمئمي اخم

ٰهىط ّاإلحنميهسمتهبهش اخم ميمئمي اخم مثال حطـفّ اب اخم . )حنهس هن( لكهيهبمبهس ومعٰههيمبهس حض مع
ىط اخمىطازي هسر اخمحي ميهيمئجلحكهسئحيهش حن  إحل  ومت،وهن مص  .ّاجف

ٰههسخمهبهش ) ١(  .)٢ (احلهسجكهبهش رجم ،٩٦ ص١ج: ّحض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
هتخمهش، خمِّـا ) ٢( هسر حض اجف ل اجف جل اخمخي حيمنهبهيهبهش، ومت ث اخم ال حض اخم ّمقهبهتجح مظحيمنهب هنِّـه األجم ّ

ال حنىش حطهبهسن  جن حض اجفخيهسم لكحف حطهبهسن أؠ األجم هسب اخمهئمبهسميهشحنهسمتخي  . معهسء حض حن حم
خيهس.د: ، حتخيهبّاجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش حن اخمٰههي اإلخس) ٣( هسزي اخم  .٢٩٠ ص١ج:  أمخُّـ جغ
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كماءقول . ٢   شهور ا
د الأ :جغهسؠهي مع هيهب اخمّ حنهسهنهبهشّن وامعمش اخم مش اخم ً ـ هلهنال ّٰهخيمك خم ـ حط

اجمىش اخل ، لك اخم الّهسرمع هسن حن الف اجفمئمي حمهسإلمت  هن ّ حنهسهنهبهشّهلهثن خم، ًوهنِّـا حط
ان اخمهئهسحك مت حض األلكهبهسن، احلهب دا هن حم  .ًوومع

حنهس هسر احلميمسء لكمئ ل هن مص اء حض اجفُّـرمقهش اجفخن، ًوهنِّـا اخمخي هسئهبهش أو احلميمئهش ّمق
ٰههسخمهبهش  .حممس مقهبهتجح مظحيمنهبهي، اجف

سألة . ٣ ختار  ا ا
هسر ل هن مص امعمش مظٰههسحل حنهسهنهبهش:  وجغهسؠهي،هسمتهنِّـا اخمخي ًأن خمهي ّ حطهسجفٰههئ األمغىغ ّّ

مش ا دا حط ده ًوومع اجمٰه اخمهئحيىع األحنىطي، وأن حنهسهنهب لكجل ومع هيهب اخم ّخم ّّ ّ
د حض  مع ، ألن اجف اجمىش اخلهسرمع ّاخلهسرمع حن دون مظخيُّـم أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط حض اخم ّ ّّ

يطلكهش د، واجفهسهنهبهش حنهئ مع ٌاحلخيهبخيهش هن اخم مكّ ، حممس مقهبهتجح مظحيمنهبهي حض آمغىط اخم  . لكهئ
)ؒ( ؙءؘ  ؿ ءؼ  ؚّ  ؘؙة؟ ءؘؙ  ّ  

اّأن : ًآمتحيهسّمظخيُّـم  ر احلميمسء ذهن امعمش مظٰههسحل الّن إحل أحنخنمب خم ّ حنهسهنهبهش  اخم
هيهب اخمّاألمغىغحطهسجفٰههئ  مش اخم اجمىش اخلّٰهخيمك ـ حط ، ً ـ هلهنال لك اخم وهنِّـا ّهسرمع

حنهس هسر احلميمسء لكمئ ل هن مص اء، ًاخمخي ٰههسخمهبهشّ حض اجفُّـرمقهش اجفخنًمق . هسئهبهش أو احلميمئهش اجف
اء ا جمهسئهيجل حطهتؠهسخمهش ًومق د أو ال حمهسمت مع هتخمهش ، اخم ن حض هنِّـه اجف ًهلهثهن مثهبٰههس جمهسئهي ّ

ّأمتهب مظٰههسحل حنهسهنهب(ّحطهتن  ىطد ّ حنهسهنهبهش أن ال:حطمئٰههئ) ّ د اخلهسص اجف مع ى اخم ّ خم مق ّ
د أؠ، ّلك حنخيهسرمتهش اجفهسهنهبهش مع ن حض أن اخم حيخي ٌوحممس أهن حن ّ ّ حمِّـخم ، هلهب مظٰههسحل ّ

د األؠهب إمتهبهش مع ن أن ذخم اخم حيخي ٌحن ّّ  . رصهلهشّ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، مظٰههيهب) ١( ٰههش وزارة : ّاحلميمئهش اجف جغ زاده اآلحنمك، حك
 .١٥٩ ص١ج: اإلرجكهسد



د وامعمش ّأن حض مع  ١٩.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
ّإن األول ال: َّّـ حض إخسهبهست اخمخنحيهسءجمهسل اخمخنهب  : حطمئٰههئّ خم وراء اإلمتهبهشّ حنهسهنهبهشّ

ن خم د ال ميمنهي أن ميمي مع ّأن وامعمش اخم ٌ حنهسهنهبهشّ دّ مع ب اخم  . ميهييطحنمبهس ومع
هسل هي هنِّـا اجفُّـلك حن مغالل حن ّجع أو منىح:هن، ّ ُّـأ مظٰههسحل مي ّ أن اجف ّ حطهتمت ّ

ُّـأ ـ حنهئمب واجغُّـا: أيواخمِّـي معٰههي ـ :  هلخيهسل،واجغُّـ ُّـأ َحنهلمئهئمب ، ًاجف  معٰه اجف
اجغُّـ اجغُّـ، ّاألول ال ذات اخم هسن، ًحط جكهبئهس هن اخم اء أو متهسر أو إمت  ٌحن حنهسء أو هن

اجغُّـ حن جغهبمك هن واجغُّـَوحنهئمب حن، واجغُّـ ُّـأ ذات اخم ء،  معٰه اجف  ٌال 
اجغُّـ ٍ حنهسهنهبهش إذن حطجلٌهلحيىطق، لكىطض خم اخم دّ مع اجغُّـ واجف وحطجل ،  ميٰهىطض خسهس اخم

د حن جغهبمك هن واجغُّـ مع اجغُّـ واجف معٌاخم .د وحن
ل ن لكحف اخممنحيهش اخم هلهبمبهس مظىطحمهبمش: هلهئخي ز أن ميمي د ال جي مع ، ّإن وامعمش اخم

ن هنهئهسك ٌ حنهسهنهبهشّجغ ميمي د،  حنهسّ مع هش اخم ن مظهي اجفهسهنهبهش وامع هي ، ّومظمي ن خم هلهبمي
مبهس ًاجفهسهنهبهش حنٰههئ ملخف جغخيهبخي د، ّ مع ب اخم ال .وذخم اجفٰههئ ومع  حمهسمتلك مظهي ن إً:حن

هسن ٌاجفهسهنهبهش أمت إمت ّ هسنّ ن أمت إمت د ملخف ،ّ هلهبمي مع .ّأمت وامعمش اخم
ات  ن  عب اهيةاختالف ا واجب تعاّا  عن ا

خفاهت حض حطهبهسن هنِّـه احلخيهبخيهش هيحيلك مظٰه ل امغ هسب هنِّـا اخمخي هسرة ، ّإن أؠ ًهل
خسواّلكمف د حطهسخمِّـات حنهسهنهب إمتهب:  لك ذخم حطخي مع ّإن وامعمش اخم ّ  وأمغىطى ،ّ

د ال: ّمف لكهئمبهسُلك مع ن حط اخمحيمن حض اجفخيهسمُ حممس لك خمّ حنهسهنهبهشّإن وامعمش اخم وهن . هئ
خم ّإن األول ال: ّاخمِّـي أجكهسر إخمهب اخمخنهبَّـ حض اإلخسهبهست حطخي  .ّ خم ملخف اإلمتهبهشّ حنهسهنهبهشّ

خفمي ـ ٌحن هنهئهس جغهسول مثهيهش ٰه  جمُّـ اخمهيِّـمي حن احلميمسء اجلمئىش حطجل هنِّـمي اخم
هن حنهئمبمس أن أجغُّـمههس مي ُمي ّ امعّ هش ميّلك اجفهسهنهبهش خمهي ىطاد ّمش واآلمغىط ميهئحيهبمبهس ـ أن اجف

ّمبهس اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلكحنهئ ّ ميىطاد حنهئمبهس اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغهشواخمهئهسهلهب، ّ جمهسل جكهبَّـ . ّ

هسحنهئهش) ١(  .٣٤٤ص: ّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست، اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفخيهسخمهش اخم
هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش) ٢(  .٥١ص: هنهسميهش احلميمئهش، اخمحيمن اخم
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اق ن اخمممء هن حنهس هن: اإل ُواجفهسهنهبهش جمُّـ ميٰههئ هبهس حنهس حط ميمي وهبِّـا اجفٰههئ ، ّ

هسري  ن خمهي خم د(ميخي مع د حجهس حط ُوجمُّـ خت) ّحنهسهنهب متحيىع اخم مع ّمنىغ حطمس مييطميُّـ لكحف اخم ّ
جن لكحف أجك، اخمممء هن حنهس هن خي اجغخيمبهسهل د حن خم مع هسر ، هبهسء اخم وهبِّـا االلك

ن خم دٌأحنىط: أي)  خمّ حنهسهنهبهشّاألول ال: (ميخي مع ن  . ميٰهىطض خم اخم خمِّـا لكهئ
ان مك حطٰههئ حط متحيىع : اخمجه هنِّـا اجف د وومع مع د وامعمش اخم ّإن ومع

.جغخيهبخي
هنهي م اجفهسهنهبهش اخم :ّوهبِّـا مي هيمش لكهئ ملخف حنحيمب م اجفهسهنهبهش اخم مظ ّ أن حنحيمب ُّ ّ

لك لكهيهب خم .مظ ٌإمت مظٰههسحل إمتهبهش: ّوهنِّـا حنهس أحمُّـه حطٰهيغ األلكالم اجفٰههسرصمي حطخي ّ ّ 
دٌرصهلهش لكٌ وومع حط وؠمئهش اجفهسهنهبهش أؠال،ٌ خصهنهشٌ وجغخيهبخيهشٌ حط ً ال مظخن هلهي ، ّ

ّهلهثن اجفهسهنهبهش هبِّـا ،  حنهس حط هن هن:أي، ّأحكهيخيلك لكهيهب مظٰههسحل هلمب حطمئٰههئهسهنهس األلك ّ
د أميهنهس مع ًاجفٰههئ ميمنهي إحكالجممبهس لكحف اخم ّوأحنهس . جممبهس لكهيهب مظٰههسحلّهلهبمنهي إحكال، ّ

اب حنهس هن ميخيهسل حنهس: ، أيّحطمئٰههئهسهنهس األمغىغ ب، حض مع هي . لكهئ مظٰههسحلٌهلمب حن
هتخسجل لكمف لك ذخم حطهئّإال ٍ أن ؠُّـر اجف ّ ّ ّحض أن وامعمش : جغهبمك جمهسل،  جعهسخممكّ

د إمتهب حنهسهنهب مع ّاخم خيُّـمي اإلمتهبهش لكحف   ّ ال اخمٰهميىع حممس ذحمىط اجفمنهئّىح ّاجفهسهنهبهش، ّحط
هسخم هسبحض اخمحيمن اخم ر،مك حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش حن اخممي  . وهن اجفخنمب

هش حض ذخم مش حطمئِّـاجم وحنخلحط:ّهلهيٰه اخمهئمي َحط وحنخلب حم حن، ّ أن هنِّـا أمت ّ 
دٌهن جمهسئ مع خنميهب اخم ّحط حطهتؠهسخم هلهب مظٰههسحل هلخيىس؛ ألن حنهس هن األؠ إمتمس ،  حط ّ

هبهي وحنخيُّـحنهش) ١( اق، مظمن لكهش حنمنهئّحيهست جكهبَّـ اإل هسب اجفخيهسوحنهست: ّحصمئ ، حم رحط : هنهئىطي حم
 .١٧٥ ص١ج

ن حن اخمحيمن األول حن اجفخيمنُّـ األول) ٢( الجع هسدمقهش واخم هتخمهش اخم ّحمخنىح اجفىطاد، اجف  .٦٢ص: ّ
هسب اجفخنهسرع واجفجههسرجغهست ) ٣( اق، حم لكهش حنمنهئّحيهست جكهبَّـ اإل  .٣٩٩ ص١ج: حصمئ
ٰههسخمهبهش حض األ) ٤(  .١٥٩ ص١ج: اخمخنهبَّـ جغ زاده اآلحنمك: ّمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، مظٰههيهباحلميمئهش اجف
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٥(  .٤٨ ص٦وج؛ ٩٦ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف



د وامعمش ّأن حض مع  ٢١.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
هش خمهب امع ّهن اإلمتهبهش ـ دون اجفهسهنهبهش ـ واخمجيىطض حض اجفخيهسم أن مظهي اإلمتهبهش اخم ّّ  ّإاللك ّ

هنهش لك واحلخيهبخيهش اجف د اخم مع .اخم
َوأحنهس لكحف حنخلب حن دإ ذهنمش ّ ٌحل أمت خمهبىع خم مظٰههسحل ومع حط   ـ خمٌّ مغهسصّ

د اخلهسصٌجغخيهبخيهش مع ّ ميٰهمفون لكهئمبهس حصهسزا حطهسخم ً ٌألن جغخيهبخي مظٰههسحل حنهئخنهت، ّ جعهسر حممس ّ  خم
د حمِّـخم مع م أجمىطب  ـّأن اخم خف اخمخي ٰه ّحنهسهنهب إمتهباألوحل : ، أيهل مش ّ  وهن أمت

هسين؛ً أميهنهسِّّـهنمش األجكٰهىطيحطمئ .ّ ألن حنِّـهن هن اجفخلب اخم
ّوهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اخمالهنهب حض حتىطميىط خص اخمهئيطاع وحطهبهسن اجفخلحطجل جغهبمك 

خس: جمهسل ده وإمتهب (:ّالكهي أمت ميمئمي أن ميحيمب جم امعمش هن ومع ّحنهسهنهبهش اخم لكحف ) ّ
:ومعمبجل

خ د خمهبىع خم جغخيهبخيهش:أهئ مع امعمش اخم ٌ أن اخم دّ حط ،  حطٌ جمهسئٌّ مغهسصٌ وومع
خم األجكٰهىطي حض  د اخلهسص حط هن جغخيهبخي لكحف حكىطميخيهش حنهس ميخي مع ّاجفىطاد حن اخم

د حنجههيخيهس مع ًاجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش حطهسخمخيهبهسس إحل اخم ّ أن ذامظ مظجيهئ ملهئهسء :وجغهسؠهي، ّ
ن خم د لكحف جمهبهسس حنهس ميخي مع ّإن مظٰههبهئ متحيىع ذامظ وإن ؠحيهسمظ لكجل ذامظ: اخم ّّ.

جه ٌ حنهسهنهبهش أن خمهبىع خم:وهي ّحط حنهسهنهب ، ّده اخلهسص حط وراء ومعٌ وجغخيهبخيهشّ
هسرة دٌوجغخيهبخي لك . حطِّـامظٍ جمهسئٍّ مغهسصٍ لك ومع

د، ّهلٰهحف األول مع دمي وحنمنُّـاق مخ حن مع ن حنهئهسط حن ٍميمي ّ لكهيهب إمتمس هن ّ
د حطِّـاهتهس مع يطع حنهئمبهس اخم هبمك ميهئ ن ذامظ حط ب حنهئهسب احلمنهش حن ، حم ّهلِّـامظ مظهئ

د اجفجههي واخمحيىطد حنهئ مع ده متحي، اخم ن ومع ن هنِّـا هن حنٰههئ حم .ىع ذامظوميمي
هسين د لكهيهب إمتمس هن ، ولكحف اخم مع دمي وحنمنُّـاق مخ حن مع ن حنهئهسط حن ّميمي ّ

د مع ن ذامظ هلىطدا مغهسؠهس حن اخم ًحم ّجمهسئمس حطِّـامظ ال حطمسهنهب، ًّ دا ، ً ن ذامظ ومع مي ًهل
هسرمي دا حطهسلك مع  .ًوحن

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، مظٰههيهب) ١( ّمتخيال لك احلميمئهش اجف  ١ج: جغ زاده اآلحنمك: ً
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)ؓ (دؘ  ؚّ  ؘؙة؟ ءؘ ؙّ   
امعمش مظٰههسحلّحض اجفخيهسم جعالجعهش أدخمهش خمهئحي مقهسق اجفمنهئّىح  :وهن، ّ اجفهسهنهبهش لك اخم

ل األول   ّا
ّأن حم حنهس خم حنهسهنهبهش : وهن ،اخمميالم لكهئمبهسّميهئجههي هنِّـا اخمُّـخمهب حن جمهسلكُّـة مظخيُّـم  ّ ّ

هسخمىح إحل ، وميهئٰهميىع حطٰهميىع اخمهئخيهبيغ اجف ّ أن حنهس خمهبىع حطمئمئمي هلال :هلمب حجمي
ب.ّحنهسهنهبهش خم ، وهن اجفجههي د حطِّـامظ ال حنهسهنهبهش خم مع امعمش اخم  .ّ هل

ّأحنهس اخمُّـخمهب لكحف أن ّ أن اإلحنميهسن :ّمس مظخيُّـم حنِهلهي،  هلمب حجميّ حنهسهنهبهشّ حم حنهس خمّ
ّألن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن، ّ خمهيمسهنهبهشٌّ ذاجحٌالزم د وال ، ّ مع ورة اخم منىح حط ّال مظ

ورة اخمٰهُّـم  .حط
خم ّإن اإلحنميهسن الزم اجفهسهنهبهش: وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجفمنهئّىح هنهئهسك حطخي إذ خم حس ، ّ

هش، ميهييطحنمبهس معهسز أن ختهي حنهئ هئٰههشًهلميهسمتلك وامع دة أو ،  أو حج مع مبهس حن هلميهسمتلك حض متحي
دة وال حنٰهُّـوحنهش، ّواجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن. حنٰهُّـوحنهش مع  .ال حن

ن اإلحنميهسن ذامظهبهس خمهيمسهنهبهش هن د حن حم ّواجفخيمن  :أي، حض حطهسب اخممفهنهسنّ اخمِّـاجح ًّ
ال لكهيهبمبهس يطلكهس حن جغهسق اجفهسهنهبهش خصمئ ًحنهس حمهسن حنهئ ّ ّ ل حطهسخمهنمئهبمئهش، ً مئ  ،حنخيهسحط اجف

يطالك  جمىح امت ءّاخمِّـي مي واجفىطاد :  إحل اخمِّـات؛ جمهسل اجفمنهئّىحٍومخهي لكحف امتهنمسم 
مت  ّأن هلىطض اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن: ًالزحنهس خسهس) اإلحنميهسن: أي(حطمي ميميحي حض ، ّ

. زائُّـٍ إحل أحنىطٍحن ملخف جغهسمعهش، ّامظمنهسهلمبهس حطهسإلحنميهسن
خم اجكهب لكحف األمقحيهسر حطخي يطواري حض جغ ال حنهئهسهلهسة : وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اخم

 .، احلهسجكهبهش١٦٠ص
ٰه )١( جغ زاده اآلحنمك، اخمحيمن : ّهسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، مظٰههيهبًمتخيال لك احلميمئهش اجف

هش هسخم  .٤٤ص: ّاألول حن اجفىطجغهيهش اخم
هسحط)٢( هش ،٤٤ ص١ج:  اجفمنُّـر اخم هسخم  .ّاخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخم



د وامعمش ّأن حض مع  ٢٣.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
ن اخمممء  لحطجل حم مئ هبهس حطمئٰههئ اخلهسرج اجف ًلكىط ّ َ يطلكهس حن متحيىع ، َ مت حنهئ ًوحطجل حم

ا حن. ّذامظ حمهسخمخنهبئهبهش ّ أن اإلحنميهسن ذاجح:هلمس جمهسخم ، حض حطهسب اخممفهنهسنّ اخمِّـاجح  اجفىطاد حط،ّ
ا ً إمت خمهبىع ذامظهبهس:وحنهس جمهسخم ّ معّ اخمِّـاجح  اجفىطاد حط،ّ هسمل هسب إمي .حض حم

مبهس حجميهئهش  منىح اخمممءّهلهسجفهسهنهبهش إذن حض متحي د ّإذ ال مي مع  حطال رضورة اخم
د واخمٰهُّـم مثهبٰههس  إذاّإال ،واخمٰهُّـم مع ا حن اخم ًحمهسن حض متحي مغهي ً ّ اجفهسهنهبهش ّإالوخمهبىع ، ِ

، هلمي حجميحن ٍ جغهبمك هن  وميهئٰهميىع حطٰهميىع اخمهئخيهبيغ ،ّ هلمب ذو حنهسهنهبهشّ
امعمش مظٰههسحل ال،إذن.  خمّ حنهسهنهبهشّ أن حنهس ال إحنميهسن خم هلال:ىحخمهساجف . خمّ حنهسهنهبهش اخم

ا ل ا ا
جلوميمئمي حطهبهس ّمت أميهنهس حن مغالل حنخيُّـحن ً: 

ىع األومن امعمش مظٰههسحل :ّاهب ٌ حنهسهنهبهشخم حمهسن خمهي ده اخلهسص حطّ خمميهسن ، ّ وراء ومع
هب ده زائُّـا لكحف ذامظ لكىط ّومع َ َ لك ً ّهس؛ وذخم ألن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن خمهب ّ  ّإالً

هشـ هن دة وال حنٰهُّـوحنهش ـ حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن مع  ّ، ال حن
ء اخمّإن: أي د واخمٰهُّـم خمهبىع  ذا حض جغُّـ ذاهتهسٌمع ّ حنهئمبمس حنهتمغ ن ، ً حطهتن ميمي

د واخمٰهُّـم: أي(أجغُّـمههس  مع منىح هبمس، لكهبهئمبهس أو معيطءهنهس) اخم . ّهلمب ال مظهتحط أن مظ
د ال هن لكجل اجفهسهنهبهش وال معيطؤهنهس وال هن الزم،إذن مع ٌ اخم اء،  خسهسّ ً حمهسن الزحنهس ًمق

هش خمألرحطٰههش ّاؠجهالجغهبهس حمهسخميطومعهبهش حطهسخمهئ ّأو الزحنهس ذامظهب، ًّ هش خسهسً  .ًهس حمهسإلحنميهسن حطهسخمهئ
ىع اِّـث ٍّن حم لكىطيضأ :ّاهب َ َ ّ ، حطمئٰههئّ د اخمٰههسرض خممي إلمئ : ّ حنٰههي مع ّأن اخم

هسج إحل لكهيهش ، إل ع اجفٰهىطوض خم هتخسجل. ّلكحف اجف ٍإن حم حنهسهنهبهش: ّجمهسل ؠُّـر اجف ّ ّ ّ 
هسج إحل  د، حت مع هنهس حنمنُّـاجمهس خمهيمئ د وحم مع د، هلحي امظمنهسهلمبهس حطهسخم مع ًميٰهىطض خسهس اخم ّ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .)١ (احلهسجكهبهش رجم ،١٥٧ ص١ ج:ّاحلميمئهش اجف
هشهنهسميهش احلميمئهش، اخمحيمن ) ٢( هسخم  .٤٤ص: ّاألول حن اجفىطجغهيهش اخم
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، هلهثن حم لكىطيض ٍمعهسلك ٍّجيٰههيمبهس حمِّـخم َ َ ّ مش،ّ حنٰههيّ د إحل مق مع مبهس حطهسخم هسج مظهي ٍ هلهب ّ 
امعمش، أو ملخفهنهس، وال جعهسخممك خسمس. ّولكهيهش د إحنهس حنهسهنهبهش اخم مع ىع اجفهسهنهبهش حطهسخم ّولكهيهش مظهي ّ ّّ ّ.

هس حطهسخمجيخف امعمش حطهسخمِّـات وامع ن اخم هسين خصهسل؛ ألمت ميهييطم أن ميمي ًواخم ّوجمُّـ مظخيُّـم ، ّ
هسين حن ا هسخم حض اخمحيمن اخم ن لكهيهش ، جفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههشامق جن األحنىط حض أن مظمي ّهلهبهئ

د هن اجفهسهنهبهش مع ىع اجفهسهنهبهش حطهسخم ّمظهي ّ خيُّـحنهش، ّ ٌوجغهبمك إن اخمٰههيهش حن ّّ دا ّ خسهس ومع ً لكحف حنٰههي
د اخمِّـي ميخيىش  مع ل ـ هلهئهئخي اخمميالم إحل اخم ّـ حممس مقهبهتجح حض حنىطجغهيهش اخمٰههيهش واجفٰههي

ّوؠحيهس خمهيمسهنهبهش هش اخمٰههيهش،ً د اخم، ّ اخم هن حض رمظ مع هش هن هن متحيىع اخم ِّـي ميخيىش حض رمظ
ل أم ملخفه؟ وال جك جعهسخممك ّخميطم مظخيُّـم ، هلهثن حمهسن أجغُّـمههس لكجل اآلمغىط. ّاجفٰههي

داخم دمع مع خسهس حطهسخم خيُّـم اخمٰههيهش لكحف حنٰههي ؛ خم ّ لكحف متحي ورةٌوهن حطهسحك، ّ .  حطهسخم
هش اخمٰههيهش د حض رمظ مع ل، هنّوإن حمهسن اخم هش اجفٰههي د حض رمظ مع  متهئخي اخمميالم ، ملخف اخم

هي هي حض اخمٰههي اخمحيهسلكهيهبهش حطهسحكّ أن:ّوجمُّـ مظخيُّـم، إخمهب هلهب جهالن  .ّ اخم وحط
د إحنهس مع ىع اجفهسهنهبهش حطهسخم هسمض ـ وهن لكهيهش مظهي ّاخم ّ ّ جه ّ حنهسهنهبهشّ امعمش أو ملخفهنهس ـ مي  اخم

امعمش:ّاجفخيُّـم وهن هنهي. ّ حنهسهنهبهشّ أن خمهي امعمش ال:ّوهبِّـا مي . خمّ حنهسهنهبهشّ أن اخم
خ ِّـ اِّـث ل لكمت اِّـ  اإلهس

ىط اخمىطازي ؠهسجغمش هنِّـا اإلجكميهسل هن نهئميُمب ميهل ،اخمحي ٍ حم لكهيهشىط حم ّ خيُّـ ّ  ًحنهشّحن
د  مع لحطهسخم هسمض ال، لكحف اجفٰههي ّخيُّـم؛ ألن اخمُّـخمهب اجفّ مي وحطهسخم هئ لكحفّ ّ أن اخمُّـخمهب مي

دخم ّلكهيهش ّهسهنهبهشجفا مع  .لكهيهب ٌهشّخيُّـحن حنوهن ،هي
خنمي؛حطهبهسن ذخم ل اجف ّإن اخمميهيهبهش :  ميخي لّ ٍن حم لكهيهشإ اخم مظخي ّ ّ خيُّـحنهشّ ٌ حن ّ 

خسهس د لكحف حنٰههي مع ارد ميحضّ ألمت هش؛ّمظهسحنملخف ، حطهسخم ل لكحف ّخيُّـم  حطٰهيغ اجف ّاخمٰههيهش اجفٰههي
ًمظخيُّـحنهس خيُّـحنهشوهن ّمسهنهبهش،  خمهيٌ هن لكهيّاجفهسهنهبهشهتمعيطاء هلّهسجفهسهنهبهش،  حطّ ٌحن ًمظخيُّـحنهس ّاجفهسهنهبهش لكحف ّ ّ 

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٤٨ ص٦ج: ّاحلميمئهش اجف



د وامعمش ّأن حض مع  ٢٥.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
دّهسجفهسهنهبهشحط مع ال . ال حطهسخم هسن ّ حنهسهنهبهش  أمعيطاءً:حن امتهبـ اإلمت ـ هش ّهش واخمهئهسحكخيهبّوهن احلهب

خيُّـحنهش ٌحن هسن حطّ حنهسهنهبهش  لكحفّ دّهسجفهسهنهبهشاإلمت مع ّخيُّـم  لكهيهب اخمَجههيُ وهنِّـا حنهس مي، ال حطهسخم
هنىط خيُّـحنهش ّاجفهسهنهبهش أمعيطاء ّهلهثن، حطهسخم ٌحن حنمبهس خمهبىع حض ّوخممي مظخيُّـّاجفهسهنهبهش،  لكحف متحيىع ّ

، هيمبهس إحل أمعيطاءّهلهسخمِّـهن إلهي، هلٰههئُّـحنهس مظهتجح إحل اخمِّـهن .حط حض اخمِّـهن، اخلهسرج
مي ال ـ مشّ هنِّـا اجفىطحمّنأ :هلهب هسن حن ٌجمىححن ـ ًحمهسإلمت امتهبّ هش ّ لكحف أمعيطائ وهن احلهب

خيىط، هشّهسحكخيهبواخمهئ ُّـ أن ّ اخمِّـهنهئ رّإذن حض لكهسحس اخم ، مبهسئ لكحف أمعيطاٌهشّجمحي حنّاجفهسهنهبهشّمت
هسرة احنمبهس؛ٌهشّجمحي حنّاجفهسهنهبهش: هشّ اؠجهالجغهبٍوحطٰه اجلهئىع واخمحيمن حن ّ ألن  لكحف لكهي جم

ن األمعيطاء ، هشّاخمٰههي اخمُّـامغهيهب خيُّـحنهشوال ميخنحقط أن مظمي ًحن د لكحف ّ مع ّاجفهسهنهبهش،  حطهسخم
هنىطّخيُّـم حط ميميحي اخم خيىط ّ اخمِّـهنهئحطهسخم  .ر اخمِّـهنهئّواخم

خنمي ل اجف خممي:ولكحف هنِّـا األمقهسس ميخي امعمش خم حمهسن خم:ّ إن جم  ّ إن اخم
هسمعلك إحل لكهيهشّحنهسهنهبهش مبهس إحنهس، ّ الجغ ّولكهي امعمش وإحنهس ملخفهنهسّ حنهسهنهبهشّ هلهثن حمهسمتلك ، ّ اخم
امعمشّ حنهسهنهبهشّاخمٰههيهش ل ...ّ ميهييطم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي، اخم هسر اخمخن : ميخي ّمت

ّ أن اخمٰههيهش متحيىع اجفهس: وهن،ّاألول ّهنهبهش وال ميهييطم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحيّ ٌهلمب لكهيهش، ّ ّ 
خيُّـحنهش لك حن ًوخمهب خسهسّ د لكحف حنٰههي مع خيُّـحنهشحط ،  حطهسخم ٌحن ولكهيهب هلال ميهييطم ّهسجفهسهنهبهش،  حطّ

؛ّ مظخيُّـم خصِّـور ِّـور متهسجكّ ألن اخمممء لكحف متحي ل حطهتنٌئهنِّـا اجف ّ مظخيُّـم ّ حن اخمخي
دّاجفهسهنهبهش مع د حطهسخم مع  . لكحف اخم

هسرة أمغىطى دٌهشجمهسحطهي ّاجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش :ٍحطٰه مع خيُّـم لكحف ، خمهي ّ والحطُّـ أن مظ ّ
ل اجفحيهسض لكهيهبمبهس د اجفخي مع ل ؛اخم خيُّـم اخمخيهسحط لكحف اجفخي حنىش ، ّحلمي اخمٰهخي حط

ن حطِّـخم يطحن ن،ّأمتمي ال مظهي خم ٌ إن اجفهسهنهبهش حنىش أهنهس جمهسحطهيهش: ومظخي ّّ معُّـ حطهئحيىع ّ  خمميهئّمبهس مظ
خيُّـحنهش لكهيهب لك حن ل اجفحيهسض وخمهب د اجفخي مع ًاخم ّولكحف هنِّـا األمقهسس هلهثن حنهس ، ّ

مت حض خم لمظخي د اجفخي مع معُّـ حطهئحيىع اخم ن اخمخيهسحط مي ّ وال ميخنحقط مظخيُّـم اخمخيهسحط ، حم
ل خم حض اجفخيهسم، لكحف اجفخي ل: وهن،متخي ّ أن اخمحيهسلك ال ميخنحقط مظخيُّـحن لكحف اجفٰههي ّ ،

ه حن خصِّـور خميطوم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي مئ حي حنهس جمهي  .ّوحطِّـخم ميهئ
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َّـيع لّ اهبىغ ىع  ِّـذهس
خنمي مغهيىس حطجلّإن   وحطجل، حض اخمِّـهنّاجفهسهنهبهش لكحف ّهبهشاجفهسهنأمعيطاء ّ مظخيُّـم  اجف

ّمظخيُّـم اخمٰههيهش اجمىش اخلّ ل حض اخم ،  لكحف اجفٰههي لّهسرمع ّخيُّـم  مظ، متٰه:هلحي اخمِّـهن متخي
ٌخيُّـم متهسجكئوهنِّـا اخمّهسجفهسهنهبهش،  حطّاجفهسهنهبهش لكحف ّاجفهسهنهبهشلكهي  حن حتهيهب اخمٰهخي وخمهبىع هلهب  ّ

اجمىش اخلّ، أحنهس ّ جغخيهبخيٌ ومظهتجعخفٌىطّمظهتجع هتجعّهسرمعحض اخم هتجعخف واخم ّ مظخيُّـم حنّالحطُّـ هل ىطّ ولكهسحس اخم
دّاخمٰههيهش مع ل حطهسخم  . لكحف اجفٰههي

ىغن أ إذا أردمتهس ،ولكهيهب خيُّـّحمهبحيهبهش ّمتخن هبىغ ولكهسء ّ، هلالحطُّـمّ اخم  حن مظخن
ل ل حض اخمِّـهنهثهل، اجفٰههي ن حمهسن إّأحنهس ، ّاخمِّـهنهئّخيُّـم ميميحي اخم، ن حمهسن ولكهسء اجفٰههي

ل حض اخلهسرج د؛ّخيُّـم اخمّ، هلالحطُّـ حن ولكهسء اجفٰههي مع د ّجغهبمك إن و حطهسخم ومع
امعمش مظٰههسحل ن ّ، هلالحطُّـ  حض اخلهسرجاخم دأن ميمي مع ًمظخيُّـحنهس حطهسخم ّ. 

ل ـ  هتخمهش اخمخيهسحط واجفخي خنمي حطمئ نّحطهتمت وحمِّـخم األحنىط حض متخييغ اجف خم : حممس مظخي
خيُّـحنهش  لك حن ل اجفحيهسض وخمهب د اجفخي مع معُّـ حطهئحيىع اخم ًإن اجفهسهنهبهش حنىش أهنهس جمهسحطهيهش، خمميهئّمبهس مظ ّّ ّ ّ

د اجف مع معُّـ حطهئحيىع اخم ن اخمخيهسحط مي مت حض حم خم ـ  هلهثن حنهس مظخي ل وال ميخنحقط مظخيُّـم ّلكهيهب ّخي
خم حض اجفخيهسم ل، متخي ل، :  وهن،اخمخيهسحط لكحف اجفخي ّأن اخمحيهسلك ال ميخنحقط مظخيُّـحن لكحف اجفٰههي ُ ّ

ه حن خصِّـور خميطوم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي مئ حي حنهس جمهي  .ّوحطِّـخم ميهئ
اب لكهيهب ل حض اخمٰهخي  حطجل حنخيهسمٌ مغهيىسّإمت :واجل ّ مظخيُّـم  وحطجل،اخمخيهسحط واجفخي

ل حض اخم ، اجمىش اخلاخمحيهسلك لكحف اجفٰههي د ّهسرمع مع خم حطهسخم ّهلهثن مظخيُّـم اخمخيهسحط لكحف حنخي ّ
ن لكهيهش ًإمتمس هن حض اخمخيهسحط اخمِّـي ميمي ّ ً حنهسدميهشّ رةّ ع حن اجفهسدة واخممن مئ ّهلهثن ، ّ خمهيمئ

ٌلكهيهش) اخمخيهسحط(ّاجفهسدة  ٌ حنهسدميهشّ رةّ خيُّـحنهش، ّ خمهيمئىطحممش حنهئمبهس وحن اخممن ٌهلهثن اجفهسدة حن ّّ ّ 
هنهس معيطء لكهيهش ىش خممي ٍحطهسخمجه رةّ  .ّ خمهيمئىطحممش حنهئمبهس وحن اخممن

لك لكهيهشأ ًحنهس اجفهسهنهبهش هلهيهب ّ ّ د ـ اخمِّـي هن معيطء اجفىطحممش ـ إذ خم حمهسمتلك ّ مع ّ خمهي
ًاجفهسهنهبهش لكهيهش ّ ٌ هلمب لكهيهش،ّ حنهسدميهشّ د هلخيىسّ مع د واجفهسهنهبهش ال خمهي مع ّ خمهيمئىطحممش حن اخم ّ ،

لك اجفهسهنهبهش لكهيهش ًحمِّـخم خمهب ّ دّ مع ّألن جمهسحطهيهبهش اجفهسهنهبهش ، ّ خمهيمئىطحممش حنهئمبهس وحن اخم ّ ّ
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هسر د إمتمس هن الك مع ٌخمهي د إحل حن حتٌ متهسجكئٌّلكخيمك ّ مع  ّ حنهسهنهبهشهيهب اخمٰهخي خمهيمئ

د د لكحف اجفهسهنهبهشُهلهب، وومع مع خمهئهس،ّمئ اخم د(:  حمخي مع هسن حن هلهسخمٰهخي جيٰه  )اإلمت
هس د لكهسر مع هس واخم ًاجفهسهنهبهش حنٰهىطو ً هي، ّ ا خيُّـم :وحن اخم ّ أن حن هنِّـا اخم  ال ّلكخيمك،ّ

خيُّـم  هييطم اخم د حض اخلهسرجّاحلخيهبخيّمي مع  .ّ خمهيمسهنهبهش لكحف اخم
ّهلهثن اجفهسهنهبهش، وحض اجفخيهسم لك لكهيهشّ ً جمُّـ هلىط ً هلهسلكهيهبهشُّ د اخمٰههبهئّ مع  خسهس ّإن: ، أيّ خمهي

هتجعخف  دّاحلخيهبخياخم مع خسهس، حض اخم د لكحف حنٰههي مع هييطم مظخيُّـحنمبهس حطهسخم هلهي ، ّ وهن مي
ًحمهسمتلك لكهيهش دهنهسّ مع مبهس، خم هنهي لكُّـم محهسحنهبهش حنهئهسجمخنهش . ّ خميطم مظخيُّـحنمبهس لكحف متحي ّوهبِّـا مي ّ

ىط اخمىطازي  .اخمحي
 :)ح اإلجكهسرات( اخمجه حض  حن احلميمسء؛ جمهسلٌ هنِّـه احلخيهبخيهش أجكهسر مثهيهشإحلو

هئ ٌّإن حمالحن هنِّـا حن دهنهسّ مظهس حض اخلهسرج دون ومع ره أن خمهيمسهنهبهش جع ً لكحف مظمن ّّ ّجع ، ّ
د إل هلهبمبهس مع ّإن اخم دهنهس، ّ ن اجفهسهنهبهش هن ومع ّوهن هلهسمقُّـ؛ ألن حم ّواجفهسهنهبهش ال ، ّ

د مع ىطد لك اخم د، ّمظ ن حض اخمٰهخي أميهنهس ومع ٌهلهثن اخممي ً ن حض ّلكخيمك،  ّ ّحممس أن اخممي
داخل ، حط إن اخمٰهخي حن جكهتمت أن ميالجغمهمبهس وجغُّـهنهس حن ملخف ٌهسرج ومع ّ مغهسرمع ّ

هسر خمٰهُّـحن هسر اخمممء خمهبىع حطهسلك د، ولكُّـم الك مع ّهلهثذن امظمنهسف . حنالجغمههش اخم
هبهسض؛ هلهثن اجفهسهنهبهش خمهبىع خسهس  د أحنىط لكخيمك، خمهبىع حمهسمظمنهسف اجل حطهسخم مع ّاجفهسهنهبهش حطهسخم ّّ ّ ّ ٌ

د د آمغىط، جغ، حنهئحيىطدٌومع د ومع مع مئ حطهسخم مبهس اجف ٌ وخمٰههسر مسع ّ مئٰههس امع ّ جي
دهنهس، واحلهسؠ هنهس هن ومع ل، حط اجفهسهنهبهش إذا حمهسمتلك هلمي ّإمتمس : ّاخمخيهسحط واجفخي

ن جمهسحطهيهش ن هلهسلكهيهشًمظمي دهنهس حض اخمٰهخي هلخيىس، وال ميمئمي أن مظمي د لكهئُّـ ومع مع  ً خمهي
ٍ مغهسرمعهبهشٍخممنحيهش دهنهس حض اخمٰهخي هلخيىسّ  . لكهئُّـ ومع

هسح اخمهبيطدي حض مظٰههيهبخي اب: وجمهسل اخمخنهبَّـ حنمن اخمخيهسحط لكحف ّ أن :وجغهسؠ اجل
مئجل ٌ هن لكهيهشٌّ جغخيهبخيٌجمهسحط: جم ٌ حنهسدميهشّ هيمبهس، ّ رة اخم ميخي ع حنهئ وحن اخممن مئ  خمهيمئ

هبمبهست) ١( هئ  .٣٩ ص٣ج: اإلجكهسرات واخم
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خيُّـم ٌوهن حن مت معيطء اخمٰههيهش، وجمهسحطّ ىش خممي ٌ حطهسخمجه هسريّ لكهسء ٌّ الك خم حط ىغ جم ّ خي
د إحل حنهسهنهبهش مع ، جغهبمك ميهئ اجف هيهب اخمِّـهنهئ ٍاخم ّ ّ ل ّ د، وهنِّـا اخمخي  وومع

ع اجفهس هسري ال ميٰههئ إال وجم ّااللك ّ ، هيهب هش لكحف ذخم اخم لكهس خمهيخيهنهبهش اجفحقمظ ّهنهبهش حن ّ ًّ
د مع هييطم مظخيُّـحنهس جغخيهبخيهبهس خسهس لكحف اخم ًهلال مي ًّ د . ّ مع ّوأحنهس هلىطض هلهسلكهيهبهش اجفهسهنهبهش خمهي ّ ّ

د مع هييطم مظخيُّـحنمبهس حطهسخم ، ومي ّاخمٰههبهئ هلمئٰههئهسه مظهتجعخفهنهس احلخيهبخي هلهب ّ د. ّ مع اخمِّـي  هلهسخم
خيُّـم ال، ،ّهن حنهس هلهب اخم د اخمِّـي هلىطض حنٰههي مع د ً خم حمهسن متحيىع اخم مع ّخميطم مظخيُّـم اخم

، وهنهي معىطا دا آمغىط متهئخي اخمميالم إخمهب ، وخم حمهسن ومع ّلكحف متحي ّ ً. 
حيهست ّواجفالجغمههش احلىطميهش حطهسالخم هتخسجل ـ لكحف اخمىطمل حن لكُّـم :َ ّ هن أن ؠُّـر اجف ّ

ُّـأ واجفٰههسد ىط اخمىطازي حض اجف خم جفهئهسجمخنهش اخمحي رود ّإالـ جم يطم حض األمقحيهسر حط ّ أمت اخم
هش ملخف وهنِّـه:  جغهبمك جمهسل،اإلجكميهسل هشٍهشّمظهسحنّ احل ٌ لكهئُّـمتهس ألهنهس حنهئخي ّ حطهسجفهسهنهبهش ّ

دة اخم حمهسمتلك خمهيمئمئميهئهست؛ إذ حممس أن هلهسلك اخمممء جيمش مظخيُّـحن لكهيهب  مع ّاجف ّ
.هلميِّـخم جمهسحط اخمممء

جي أن ،وحمهبحيمس حمهسن ُ حض حنخيهسم حنهس ذحمىطه اخمىطازي وحنهس أورد ميخيهسلّ هلهثن اخمِّـي ميهئ
هنهب( : إن حمهسن اجفىطاد حنّإمت :لكهيهب ّأن اجفهسهنهبهش حنخي دهنهسٌهشّ مع هنهسء ) خم  هن االجم

ّميهييطم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي أو ّ حطهتمت  لكهيهبٌهلهسإلجكميهسل وارد، هشّهسرمعهبّواخمٰههيهبهش اخل
هسل هي اجف هيهبهيهبهش اخمهئحيىع . اخم هنهسء واخمٰههيهبهش اخم ّأحنهس إذا حمهسن اجفىطاد هن االجم ّ ّ

ء، هشّأحنىطمي ّ حجهس مظخيُّـمٌهلال ميىطد لكهيهب  ّ. 
الث ل ا   ا

هئ هنِّـا اخمُّـخمهب لكحف اجفخيُّـ هسخمهبهشحنهست ّمي  :اخم

 .)٤٠٥(، رجم ٤١٨ص: مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
ُّـأ واجفٰههسد) ٢(  .٢٤ص: اجف
ٰههسخمهبهش) ٣(  .٤٨ ص٦ج: ّ حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
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ىع األومن ٌ اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن جمهسحطهيهش:ّاهب ؛ ألن حم حنهسهنهبهشّ خفمي ٍ خمهيمنُّـق لكحف حم ّ ّ ّ 

ٍحض اخمِّـهن هلمب حمهيهبهش، مظمنُّـق لكحف حم هلىطد ّ هسن حض اخمِّـهن ّ مبهس، هلمسهنهبهش اإلمت ّ ميُّـمغ حت
ال حمهيهبهش ٌحن ّ ، حط مظمنُّـق لكحف أهلىطاد حنهس ال هنهسميهش خمً خفمي  .ّ وخسهس جمهسحطهيهبهش اخممنُّـق لكحف حم

هئىش ،  ٍهلمب ألمع حنهسمتىشّاجفهسهنهبهش،  حن أهلىطاد هنِّـه ٍهلىطدّ حتخي وإذا احن  :أيّمغهسرمع
هئىش هئٰهٌحج د هلىطدّ ألمت  حطهسخمِّـات؛ًهس حطهسخمجيخف وخمهبىع حج هئىش ومع  ّاجفهسهنهبهش حن ٍ واجغُّـٍخم احن

هئهسع اخمِّـاجح دّ جغُّـ  حضّاجفهسهنهبهشهنِّـه ّأن : هلمبِّـا ميٰههئ، ّحطهسالحن مع وهنِّـا ، ذاهتهس مظهتحط اخم
 .ّاجفهسهنهبهش حن أهلىطاد مظهي ٍ هلىطدّأيّ حتخي ميٰههئ لكُّـم

هئهسعّ، هلهثن ولكحف هنِّـا األمقهسس دة خمهيمسهنهبّ حتخي احن مع ، ّهشحطٰهيغ األهلىطاد ملخف اجف
هئهسع هئهسلكٌهن احن  . حطهسخمِّـاتًهس حطهسخمجيخف وخمهبىع احن

ىع اِّـث امعمش مظٰههسحل :ّاهب ر هلالّ حنهسهنهبهش، خم هلىطض خمهي من خسهس أهلىطاد ّ مي
ٰهُّـ ّ ألن أدخمهشوذخم، دةّحن جهّ جغهبُّـ مظ امعمش مظٰههسحلّ حنهسهنهبهش أهلىطادّ مظٰهُّـد  اخم وهنِّـه ، اخم

هشّخيُّـحنهشجفا  . وا
ِّـث ىع اِّـث دة خمهيمسهنهب:ّاهب مع هئٰههشّ األهلىطاد ملخف اجف ن حج وهنِّـه ،  حطهسخمجيخفًهش مظمي

هيّخيُّـحنهشاجف  . األوحلّخيُّـحنهش حن اجفٌهشّ حن
اخيىش ىع اِّـ هئىشّ حم :ّاهب حض اخمحيمن ّ مظخيُّـم حممس،  حطهسخمِّـاتٌ حطهسخمجيخف هلمب حجميٍحج

هسحط  .اخم
لّ لكحف هنِّـه اجفخيُّـًوحطهئهسء  امعمش مظٰههس: حنهست متخي نمب هلّ حنهسهنهبهش، حلخم حمهسن خمهي  مظمي

ن خسهس أهلىطاد ال،هشّحمهيهب  ّنإو،  األوحلّخيُّـحنهشحض اجفّ مظخيُّـم حممس، هنهسميهش إحل  وميمئمي أن مظمي
هئٰههشّ حنهسهنهبهش أهلىطاد ن حج دة مظمي مع امعمش ملخف اجف  ّخيُّـحنهشحض اجفّ مظخيُّـم حممس،  حطهسخمجيخفًاخم

هش هسخم مل، اخم امعمش حجميهئهشّ حنهسهنهبهش أهلىطادّأن : هلهبهئ  ّخيُّـحنهش لكحف اجفًحطهئهسءّ، ألمت  حطهسخمِّـاتٌاخم
هئىشّحم : اخمىطاحطٰههش نهبهل،  حطهسخمِّـاتٌ حطهسخمجيخف هلمب حجميٍحج امعمش ّ حنهسهنهبهش هييطم أن مظمي اخم

هئهسجميغ،  حطهسخمِّـاتًمظٰههسحل حجميهئهش لك حن ؛هلهبهييطم اخم د هن وامعمش ّ أن جفهس جع مع وامعمش اخم
د مع هي،  حطهسخمِّـاتاخم ا ًأن حنهسهنهبهش: وحن اخم هشًواجغُّـة ّّ  ً حطهسخمِّـات وحجميهئهشً وامع
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هييطم،حطهسخمِّـات هئهسجميغٌ حن  . خمهي

هنهيوهبِّـا ب،خمّ حنهسهنهبهش امعمش مظٰههسحل الاخمّأن : ّ مي  . وهن اجفجههي
ل ِّـاإلهس ِّـ اِّـث   لكمت اِّـ

ل خنمي ميهئميىط اجفخيُّـحنهش األوحل اخم مظخي ٍإن حم حنهسهنهبهش: ّاجف ّ ّ ن حمهيهبهش، ّ ّ الحطُّـ أن مظمي ّ
ل ٍ خمهبىع حم حنهسهنهبهش:حط ميخي ّ امعمش مظٰههسحل، هلهي ّ ن حمهيهبهش، ولكحف األجم حض اخم ّ الحطُّـ أن مظمي ّ ّ

ٌحنهسهنهبهش ٌ خمميهئّمبهس حنهسهنهبهشّ ٌ معيطئهبهشّ منهبّ د ّ جك ّهش، ولكحف هنِّـا األمقهسس هلهثن اخمٰهخي إلهي ومع ّ
د امعمش مظٰههسحل إحل ومع ٍ وإحل حنهسهنهبهشٍذات اخم منهبهشّ ٍ جك  هلال ميهييطم خصِّـور ، ولكهيهب.ّ معيطئهبهشّ

امعمش حمهيهبهش، وميحيىطض خسهس  ن حنهسهنهبهش اخم يطام حطمي هئهسجميغ ميهتجح حن االخم هئهسجميغ، ألن اخم ّاخم ّ ّ
امعمش حجميهئهس حطهسخمجيخفًاأهلىطاد ن اخم هئٰههش حطهسخمجيخف، هلهبمي دة حج مع  .ً ملخف حن

ِّـورّحنأ ّ؛ ألن حنهسهنهبهش هس حض اجفخيهسم هلال ميهتجح هنِّـا اجف لكّ امعمش خمهب  هلمب، هشّ حمهيهباخم
ٌحنهسهنهبهش منهب ّ امعمش مظٰههسحل، واجغُّـٌهلىطدّ إال  خمهبىع خسهسٌهشّجك ر وال،  وهن اخم من  ّخسهس أيّ مي

هئهسع حطهسخمجيخفّجغ آمغىط ٍهلىطد ل حطهسالحن  . حنىش اخمخي
امعمش ن خمهي  .ّ حنهسهنهبهشهلٰهحف هنِّـا األمقهسس ميمئمي أن ميمي

اب   للكمت اإلهسّ اهبىغ مئ
هش هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن دًحطهئهسءّأمت : مقهبهتجح حض اخمحيمن اخم مع   لكحف أؠهسخمهش اخم

ىغ خن ّهلهثن اخم د ال حطّ مع ّ، هلهثن اجفهسهنهبهشولكحف هنِّـا األمقهسس، ّهسجفهسهنهبهش حطهسخم ً دائمس ّ
هسوجمهش ر حنهسهنهبهشوال ميمئمي، هبهشّ خمهيميهيٌحن ٍ مظمن ّ منهب ّ  .هشّجك
ن هنِّـا اإلجكميهسل ّاجفهسهنهبهش لكحف أؠهسخمهش ً حطهئهسء،متٰه ًمظهسحنهس ميمي ن ّمت  أل؛ّ ميمئمي أن مظمي
منهبًهشّ حمهيهبّ إحنهسّاجفهسهنهبهش ّ حض اخمِّـهن وإحنهس جك  حن جعمئىطات ٌوهنِّـه واجغُّـة،  حض اخلهسرجًهشّ

هسرمتهس حض  دمص مع  .أؠهسخمهش اخم

هتخسجل) ١( ح اخسُّـاميهش األجعخفميهش خممنُّـر اجف هسين، وحمِّـا حض   .٢٨٦ص: ّحممس رصح حط اجفٰههي اخم
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ّحجهس مظخيُّـم  هسخمهبهشّ هسئمل اخم هيىغ اخمهئ  :ميمئمي أن مت
ج األومن ت من ال هئ ِّـ: اِّـ امئ ميىش  .ّاِّـ

ج اِّـث ت امئ ميىش: اِّـ  .ّمن حورة أزِّـحورة اِّـ
دميّإن : أي مع د حن دون جغهسمعهشّهنِّـه احلخيهبخيهش اخم مع هش اخم  ٍهش هن حطِّـاهتهس وامع

هبهشإحل امتهنمسم  ٍجغهب ورة األزخمهب،هشّ أو مظخيهبهبُّـميٍهشّ مظٰههيهبهيهبّ  .هشّ وهن اخم
هبهشاجفىطاد حن احل: حطهبهسن ذخم ٰههيهبهيهبّهب نأهش هن ّ اخم ً لكهيهشن مظمي ل  ّ مئ خمٰهىطض اجف

ع ع،لكحف اجف خيهبهبُّـ هبهس هن حطهبهسن ،ً حن ملخف أمغِّـه جمهبُّـا خمهيمئ  هلهسخمجيىطض حن اخم
ت احلمي خمهيمئخيهبّلكهيهش  هسن( : ميخيهسلحمهتن، ُّـّجع ٰه ـ اإلمت  ـ ٌمشّحن جغهبمك هن حن
هسنّهلهثن) هسجغ ٰه ، اخمهنهسجغ هن اإلمت ٌ لكهيهشمشّواخم ، ض اخمهن لكهيهبوخمٰهىط ّ

ع خمهبىع هسنّ إال هلهسجف ٰه، ذات اإلمت مش إمتمس حط ، مشّال هن واخم ٰه ّاخم ٌ لكهيهشهنّ ّ 
ت اخمهن خمٌهشووامقجه، ض اخمهن لكهيهبوخمٰهىط هبهشّ حم :وخمِّـا ميخيهسل،  حض جع ٍجغهب ّ 

تٌ وامقجههشٍهشّمظٰههيهبهيهب  .  حض اخم
هبهش احلّأحنهس خيهبهبُّـميّهب ع هبهس هشّ اخم ع  ،هلمب اخم حطٰهُّـ مظخيهبهبُّـ اجف مظيطميُّـ لكحف اجف

ع حنخيهبُوجي، ًجكهبئهس لكهسّٰه اجف مت حن ًُّـا هبهس حض حم حن  ـ اجل( :حمهتن ميخيهسل، ً
مت أحطهبيغ ع خمهيمئىط) ّحنىطئ ـ جغهبمك حم لك ذات اجل وجغُّـهنهسّئهلهسجف حط ،  خمهب

مت ذا حطهبهسضّهن اجل اجفخيهب ن، ُّـ حطخيهبُّـ حم ع ٍجغُّـواّ حم هلهسجل واخمهي  ٌحنهئمبمس حن
ّ، إال أن ّخمهيمئىطئ هبهسضّاجفىطئّ  :أي،  حطهسخمٰهىطضٌّ واجل حنىطئ، حطهسخمِّـات هن اخم

وخمِّـا ، متمهخف إمقهئهسد اجلىطي إحل اجفهبيطاب، ّ وحصهسزيٌّ إحل اجل لكىطيضّإمقهئهسد اجفىطئ
هبهشاحل: ميخيهسل خيهبهبُّـميّهب  .  حض اخمٰهىطوضٌهش وامقجههشّ اخم

هبهش احلّأحنهس ع هبهسّاإلحكالجمهبهش ّهب ال مظيطميُّـ لكحف ،  هلمب اخم حطٰهُّـ مظخيهبهبُّـ اجف
ع جكهبئهس أؠال ًاجف خيهبهبُّـ هبهس حطهبهسن اإلحكالق لك مثهبىش حنهس لكُّـا ، ً واجفىطاد حن اخم
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ع هتحمهبُّـ، اجف هسن  (:حن أن ميخيهسل، هلمب حطمئهئيطخمهش اخم هسن  حن جغهبمك هنـ اإلمت ـ إمت
ان متهس هسن(حمهيمئهش ّ هلهثن )حكجغهب عٌمظهتحمهبُّـ) حن جغهبمك هن إمت  :أو ميخيهسل،  خمهيمئ

لكـ ّ حنهسهنهبهش حن جغهبمك هنـ  ّاجفهسهنهبهش(  حن جغهبمك هن (هش خمحيمهّهلهثن) هنّ إال خمهب
عٌمظهتحمهبُّـ) ّحنهسهنهبهش ّ أن اجفهسهنهبهش:وحنٰههئهسه،  خمهيمئ  حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك مثهبىش حنهس لكُّـاهنهس ّ

لك هبهش حطهسحلّهسجفهسهنهبهشهل، هنّ إال خمهب دةّاإلحكالجمهبهش ّهب مع  .  حنٰهُّـوحنهش والٌ ال حن
ورة األزخمهبّأحنهس  ل : هشّاخم مئ ن اجف ًرضورميهسهن حم ع خمِّـامظ حن ّ  خمهيمئ
طٍدون جمهبُّـ ّال، جغ أؠٍ أو  عً د اجف ف اخمخيهنهسميهس،  جمهبُّـ ومع ، وهن أ
ىغ داّوخت ع ومع هس ً حطمس إذا حمهسن ذات اجف ًجمهسئمس حطهئحي حط حط لكُّـم،ً  وال ٌ ال ميخن

امعّ حنهسهنهبهش، ّحتُّـه د اخم مع ؠىح حط حن ؠحيهسمظ  مظٰههسحلّوهن اخم ّ ومظخيُّـس هلهبمس مي
 .اخم هن لكجل ذامظ

ل جل ذخم متخي امعمش، هلال : ّوإذا مظ د إحل اخم مع هئهس اخم هسج ال إحل متإذا مت
هبهش ٍجغهب ده حن : أي(ّ مظٰههيهبهيهبهش، ّ د، هن هلىطض ومع مع د وامعمش اخم ّإن هلىطض ومع

د إلمئ لكهيهب حن دون وامقجههش: حطمئٰههئّدون لكهيهش،  مع ٍإن اخم ُ تّ  وال إحل ) حض اخم
هبهش ٍجغهب د: أي(ّ مظخيهبهبُّـميهش ّ مع ت وامعمش اخم د حن ،حنىش جع مع دون ُ إلمئ لكهيهب اخم

ورة األزخمهبهش، أي. ) حض اخمٰهىطوضٍوامقجههش د : ّوهنِّـا هن حنٰههئ اخم مع ّإن مخ اخم
امعمش مظٰههسحل  ، حن دون جمهبُّـٌّرضوريلكحف اخم طٍ خمِّـامظ ّ أؠال، جغ جمهبُّـ ٍ أو  ً

ع، وهن احل د اجف هبهشومع ع حن: ّ اإلحكالجمهبهش أيّهب  . لك مثهبىش حنهس لكُّـاهٌجههياجف
، هلمب رضوري د اجفمئمي د إحل ومع مع هئهس اخم الف حنهس خم مت  وخممي ٌّوهنِّـا حط

هبهشحطهسحل د إحل اجفهسهنهبهش هلهثن رضورة ّهب مع لك اخم ع، وإذا مت ٰههيهبهيهبهش خمهيمئ ّ اخم ّ ّ
د خمهيمسهنهبهش إمتمس  مع ّاخم ن حطهسحلمظّ هبهشمي خيهبُّـميهش، ّهب ًاجفهسهنهبهش حنخيهبُّـة  إذا حمهسمتلك:ميٰههئّ اخم ّ ّ 

د،  مع د: أي(حطهسخم مع منحيهش) حض اخلهسرجًةحن ن حن ً لكهئُّـ ذخم مظمي د، وخمِّـا ّ مع  حطهسخم

 .٤٦ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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؛ : ّمتهئهس إذا جمهيهئهسإجمهيهئهس هلهبمس مق  هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم د، هلمب مت مع هسن حن ٌاإلمت

حط د خمهبىع حنهئ مع بًهسّألن اخم د حنهئ مع هسن جغخيهبخيهش، حط اخم د ٌ إحل اإلمت  إحل ومع
هسن هسن ال إحل حنهسهنهبهش اإلمت  .ّاإلمت

منىح،إذن امعمشّ خممي مي مع اخم هسج إحل امتهنمسم  حطهسخم هبهشد ال إل ٍجغهب ٍ مظٰههيهبهيهبهشّ  حممس ّ
د اجفمئمي هبهش وال إحل ،حض ومع ٍجغهب ٍ مظخيهبهبُّـميهشّ ، وهنِّـا هن حنٰههئّ : ّ حممس حض حنهسهنهبهش اجفمئمي

ورة األزخمهبهش، اخم هن احل د حطهسخم مع منىح حطهسخم امعمش مي ّأن اخم ّ هبهشّ  .ّ اإلحكالجمهبهشّهب
ِّـث ج اِّـث ت ميب: اِّـ من ألكمت ىع امئ ميىش امي اِّـتيع جيًاِّـ د ىع ىع مئ  . اِّـ

د جغخيهبخيهش:  حض اجفىطجغهيهش األوحلّمظخيُّـم مع ٌأن اخم ٌ حنخنميميهشّ هيحيهشّ  ّ حطهسخمخنُّـة واخمهنٰهىح،ٌ مص
هش د حنىطمظ ٍولكحف هنِّـا األمقهسس الحطُّـ حن ومع هش، هشّمظهسحن ّ د حنىطمظ ر حنهس ٍحط ومع من ّ ال مي

امعمش مظٰههسحل،ّهن أمظ حنهئمبهس هش اخم هش،  وهن حنىطمظ د حنىطمظ هئهس ومع  ألكحف ٍوذخم خم هلىط
امعمش مظٰههسحل هش اخم امعمش مظٰههسحل خصُّـودةن مظأخمهييطم  حن حنىطمظ هش اخم ن حنىطمظ وهن ، مي

هنهس ال لك حن حم  . ملخف خصُّـودةً وحنجههيخيهش،خسهسّ جغُّـ مغالف حنهس جع
هيهش  دا حض مقهي مب ؠٰه دميهش الحطُّـ أن مظهئ مع مب إحل أن اجفىطامظمش اخم ًوهبِّـا متهئ ّّ ّ

دميهش مع هش، ّاخمٰههي اخم ٍ رصهلهشٍإحل حنىطمظ هشْ جممبهس حنىطمظ ر هل من إذ خم حمهسن ، ّ ال ميمئمي أن مي
هش جممبهس حنىطمظ جممبهس ذخم أو أحنمي أنٌهل ن هل هنهس ، خمميهسمتلك خصُّـودة،  ميمي وهن مغهيىح حم

امعمش مظٰههسحل ، خسهسّ جغُّـ ال هش اخم مسم، هشّمظهسحنهلمئىطمظ ق اخم ّجمُّـس  اجفمنهئّىح خمِّـا جمهسل، حط هل
ه ٰههيخيهس حطجيخفه، ّوملهسميهش حممسخسهس حنهس ال أمظ حنهئ: ّ ن حن ًوهن اخمِّـي ال ميمي وال ، ّ

ر حنهس هن أمظ حنهئ من ّمي ٍإذ حم متهسجمىغ، ّ ٰههيّ ٌ حن خيىطّ  .هسحن إحل محٌ حطجيخفه حنحي
خمخفخنميوإحل هنِّـا اجفٰههئ  يطواري حض جغهسجكهب لكحف األمقحيهسر حطخي اجفىطامظمش :  اخم

حنهش خي د حن مع ٌاألمغىط حن جغخيهبخيهش اخم ّ دميهسُ حنهس ومع ً مظخي ًّ خيىطة، ّ رميهس إحل ٌوحنحي ً هلخيىطا مت ًّ
ب اخمِّـاجح مع لك ؛اخم دات لكجل اخمىطحطىس واخمحيخيىط إحل اهللا مظٰههسحل:جفهس جع مع ال ، ّ أن اخم

 .٣٢٩ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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ٌأهنهس ذوات  . خسهس اخمىطحطىس واخمحيخيىطّ
هنهي  ّوحجهس مظخيُّـم مي ّ هئ احلميمسء اخمِّـي ٍامتُّـهلهسع مثهيهشّ هست لكحف حن  حن االلكحقا

امعمش الّن أ: حنحيهسده مك اخمالجغّحممس مقهب، خمّ حنهسهنهبهش اخم  .هنهي حض اخم
هست  هئُّـهلىشمظوحطِّـخم  ميهيمئجلالكحقا امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهش لكحف متحي ّاجف .  لك اخم

هست اخم أوردهنهس حطٰهيغ و ميهيهلهبمس ميمك متخلع حض حطهبهسن االلكحقا  لكحف احلميمسء مئجلّاجف
امعمش مظٰههسحل الحنهسهنهبّاخمخيهسئهيجل حطهتن  .معهسحطهش لكهيهبمبهسواإل، هش خمّ اخم
هست األرحطٰههش اخم مقهئِّـحمىطهنهس ميمئمي أن مظٰهُّـ :وال خيحي ّ أن هنِّـه االلكحقا ّ

هسمت ومظٰههسحل امعمش مق هست اجفهسهنهبهش خمهي  .ّحطىطاهنجل إلجع
ّاحلُّـ، أحنهس  حطمئٰههئ ّاجفهسهنهبهشاخمِّـي ميهئحيهب احلميمسء هن ّأن : وحن اجلُّـميىط حطهسخمِّـحمىط ّ

ناجف ن ّميهيمئ امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهش اخمِّـمي مي ا لكحف احلميمسء اخمخيهسئهيجل ، خمهي  والكحق
امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهشحطهئحي  امعمش مظٰههسحلّاحلُّـن ُميّأهن ال ميٰههئ ،  لك اخم حط ،  خمهي

هست واجغُّـ حنىطحميط هلهيهبىع،  آمغىطًن جكهبئهسُمي  .ًااخمهئحي واإلجع
)ؕ (ؘؘؙة؟ ءؘ  ؘؙّ ؼ  آؘ ؙؤؘ  

هستّٰهىطمظىح لكهئُّـ اجفمنهئّجمهسل  لك حنًحطهئهسء:  خسِّـه االلكحقا ّ أن  لكحف حنهس جع
امعمش مظٰههسحل هن هش اخمٰهاخم د اجفخنميُ اجفىطمظ مع ف مظهئُّـهلىش ، ميهشّهيهبهس حن حنىطامظمش اخم مق

هست لكحف متحي  امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهشااللكحقا هنهي حن اإلمعهسحطهش ّحممس مقهب،  لك اخم
هست هن، لكهيهبمبهس  :وهنِّـه االلكحقا

اض    ّاألولاالع
هئ هنِّـا اال ٍحنخيُّـحنهستلكحقاض لكحف مي  : جعالثّ

ىع األومن هسوميهش:ّاهب لك حن امعمش حطهسخمِّـات خمهب ملخف  جغخيهبخيهش  حنىشً جغخيهبخيهش اخم

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .)٢(، احلهسجكهبهش رجم ١٥ ص٦ج: ّاحلميمئهش اجف



د وامعمش ّأن حض مع  ٣٥.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
امعمش هش؛ّخيُّـحنهشوهنِّـه اجف .اخم دّ ألن  وا مع ّحنهسهنهب ـ : أي ـ جغخيهبخيهش وامعمش اخم

ب حطهسخمِّـات مع هسوي جغخيهبخيهش اجفمئمي، هن اخم  اخم هن اإلحنميهسن ،وهن ال مظ
امعمش حطهسخمِّـاّ هلهثن ولكهيهب. حطهسخمِّـات  ؛هئهسحض جغخيهبخيهش اجفمئمي حطهسخمِّـاتُت مظجغخيهبخيهش اخم

ب حطهسخمِّـات واإلحنميهسن حطهسخمِّـات مع  .خمهيمئهئهسهلهسة حطجل اخم
ىع اِّـث د ملخفه حن اجفمئميهئهست:ّاهب هسوي ومع امعمش مي د اخم ّإن : ، أي ومع

د اجفمئميهئهست هسوي ومع ده مي امعمش حض ومع دهبحمهيّ، ألن اخم جل، مبمس ومع : ّوهبِّـا مي
معّأن  امعمش واجفمئمي حن جغهبمك اخم حيهسوت حطجل اخم  .دلكُّـم اخم

ِّـث ىع اِّـث هسوي خمهبىع واجغُّـا، أي:ّاهب هسوي حنىش ملخف اجف ّإن جغخيهبخيهش وذات : ً اجف
هسوي حنىش ده، ألن اجف هسوي ومع امعمش ال مظ هسوي خمهبىع واجغُّـا، وحنهئ  ّاخم ًملخف اجف

هنهي امعمش وخمهب: ّمي د اخم هيىح لك ومع امعمش خت  ً.ا واجغُّـًئهس جكهبهسّأن جغخيهبخيهش اخم
امعمش حطهسخمِّـات:ّ لكحف اجفخيُّـحنهش األوحلًهئهسءهل هسوميهش جغخيهبخيهش اخم لك حن   حنىش جغخيهبخيهشً خمهب

امعمش حن اجفمئميهئهست هسمتهبهشّخيُّـحنهش لكحف اجفًوحطهئهسء، ملخف اخم هسوّإن :  اخم امعمش حن د اخم  ٍومع
د اجفمئميهئهست مع هشّخيُّـحنهش لكحف اجفًوحطهئهسء، خم هسخم هيىح لك ّن إ : اخم امعمش خت جغخيهبخيهش اخم

د ملومع امعمش؛ ميهئ ده، وحنٰههئ جغخيهبخي:  اخم ب ملخف ومع مع  ّأن جغخيهبخيهش وامعمش اخم
، هن  امعمش مظٰههسحلّ أن :لكولكهيهب هلهبّحنهسهنهب  .ّ حنهسهنهبهشخمهي

ل اجفٰهحقض، االلكحقاضا آمغىط معهسء حض مقهبهسق هنِّـٌوهنهئهسك الكحقاض :  وهن جم
ده( د،جغخيهبخي ملخف ومع هسٍحجميّ حم ّ وإال حمهسن ومع خم حمهسمتلك : وحطهبهسمت) ً وامع

امعمش متحيىع  دهجغخيهبخيهش اخم د حم حجمي،ومع ٍ حمهسن ومع هس، وّ هسمض حطهسحكً وامع ، اخم
ن جغخيهبخي:أي، ّهلميِّـا اجفخيُّـم ده حطجهالن حم هسوي ومع ن ّ الحطُّـ حط،  مظ أن مظمي

دهًئهسجغخيهبخي جكهب لك،  وراء ومع امعمشّ أن ولكهيهب مي  .ّ حنهسهنهبهشخمهي
هسمضّاجفخيُّـمحطهبهسن اجفالزحنهش حطجل ّ أحنهس  هسوي  هلمب،  واخم امعمش مي د اخم ّألن ومع

د د اجفمئمي حض أمت ومع هسمتهبهش حض االلكحقاض ّخيُّـحنهشهن متحيىع اجف، وّومع خيُّـم اخم  . ّاجف
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َّـيع االلكهثاض   ّاألولىع
معاجفهئهسجمخنهش هنِّـه  ب اجفّمظ لّخيُّـحنهش ؠ هسمتهبهش اخم مظخي امعمش : ( اخم د اخم ومع

د مع د ملخفه حن اجفمئميهئهست حن جغهبمك اخم هسوي ومع هسٍجغهبهئئِّـ و) مي  حنهس هن :لءمت
د اجفمئميهئهست امعمش حنىش ومع د اخم هسواة ومع م  هن ؛اجفىطاد حن حن هسواة حض حنحيمب اجف

د  مع ُّـجخّاخمٰههسماخم هسواة حض جغخيهبخيهش ،  اخمِّـي هن حض اخمِّـهنّ اخم دأم اجف مع  اخم
 وحنمنُّـاجم حض اخلهسرج؟ّاخلهسرمعهبهش 

د اجفمئميهئهست حض  امعمش حنىش ومع د اخم هسواة ومع هلهثن حمهسن حنىطادحم حن حن
د  مع م اخم هبهيّاخمٰههسم، حنحيمب د ّ، ألن وال إجكميهسل هلهب هلمبِّـا ؠ مع م اخم  ّاخمٰههسمحنحيمب

امعمش ولكحف اجفمئميهئهست؛ خممي ميىطد لكهيهب ُّـجخ ميمنُّـق لكحف اخم مك حض ّ أن:اخم  اخم
مك حض ا م مغهسرج لك اخم مّ ألن جفخيهسم؛اجفحيمب هئهس خمهبىع حض اجفحيمب حض ّ، وإمتمس حط

د حض اخلهسرج مع د ّأن : واحلهسل، حنمنُّـاق اخم مع م اخم مّاخمٰههسمحنحيمب  ٌ هن حنحيمب
هسري امعمش ، خم حض اخلهسرجّ حتخي الّ لكخيمك، ٌّالك م ال هن لكجل اخم ولكهيهب هلمبِّـا اجفحيمب

مك؛، وال هن لكجل اجفمئميهئهست م مغهسرج لك اخم مك حض اجفحيمب هئهس ّ ألن إذن اخم حط
دحض مع د وحض جغخيهبخيهش اخم مع مّ اخلهسرمعهبهش  حنمنُّـاق اخم  .ال حض اجفحيمب

د اجفمئميهئهست حض اخلهسرج (وإن حمهسن حنىطادحم حن  مع هسو خم امعمش حن د اخم ٍأن ومع ّ
د ):واجفمنُّـاق هسوي جغخيهبخيهش وحنمنُّـاق ومع امعمش مظ د اخم ّ أن جغخيهبخيهش وحنمنُّـاق ومع

احكهبهش لك حن د خمهب مع هبهي؛ ألن جغخيهبخيهش اخم ًملخفه حن اجفمئميهئهست، هلمبِّـا ملخف ؠ ّ 
هس لك حض خصهي حن؛ حض اجفمنهسدميًوميهشوحن هش: ّ جفهس جع دات حنخنميميهش، وحم حنىطمظ مع ٍأن اخم ّ ّ ّ 

ؠهب،ّخسهس جغميمئمبهس اخلهسص هبهس هشّ وإن حمهسمتلك مغمن اجغُّـة جعهسحط هبٰههش اخم ّ خممي أهلىطاد ًهش اخمجه
هبٰههش ؠهبهش احلخيهبخيهش اجفخنميميهش هن،مظهي اخمجه ّ خممي مغمن هش: ّ ٍأن حم حنىطمظ ّ  حن حنىطامظمش ّ

د واجغُّـة مع دميهش جفٌاخم مع مبهس حن اجفىطامظمش، أحنهس اجفىطامظمش ّ جلمئهبىش اخمميمسالت اخم ّهس حت
 .األدمت هلال ميمئمي خسهس أن حتمن لكحف حممسالت اجفىطامظمش األلكحف حنهئمبهس



د وامعمش ّأن حض مع  ٣٧.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
هنهي وهبِّـا ُّـالل اجفٰهحقض اخم ّخيُّـحنهشحطجهالن اجفّ مي هسمتهبهش اخم معهسءت حض امق  اخم

ل د ملخفه حن اجفمئميهئهستّنإ: (مظخي هسوي ومع امعمش مي د اخم هش ّ ألن ) ومع حنىطمظ
ب حطهسخمِّـات مع هنلك اخم امعمش اجم هئهسهنهبهشهس ّ؛ ألهناخم  وحنهس دوهنهس حن حنىطامظمش ،ال حن

هئهسهنهبهشٌاجفمئميهئهست هلمب خصُّـودة هئهسهنهبهش،  حن يض ّ أهنهس  هلال خصهسلًوإذا حمهسمتلك حن ال مظخي
ب مع هي، اخم ا دّأن : وحن اخم مع هسوي حجمي اخم د ال مي مع ب اخم  وهبِّـا، ومع

هنهي د اجفمئميهئهستّأن : ّمي هسوي ومع د ال مي مع د وامعمش اخم هنِّـا ّ هلهثن ولكهيهب، ومع
 .ّمظهسمااللكحقاض ملخف 
ا اض ا   االع

امعمش مظٰههسحلّأن : جغهسؠ هنِّـا االلكحقاض  منىح اخم ب حطهسخمِّـاتّ مي مع ، حطهسخم
هسٍجغهبهئئِّـ و هش خم مظٰههسحل هن ؠحيهش هن :لءمت هسحط ب حطهسخمِّـات اخم مع ده ٌؠحيهش اخم مع  خم

 ؟ّأم جفهسهنهب
هش ن حمهسمتلك ؠحيهشهثهل ب جعهسحط مع دهًاخم مع ن،  خم  َ وامعمشٍحجمي ُّ حمخميطم أن ميمي

امعمش واجفمئمي حض د؛ الجكحقاك اخم مع داخم مع هيٌوهن خصهسل،  اخم  . حممس هن وا
هش ب جعهسحط مع دهًوإن حمهسمتلك ؠحيهش اخم امعمش مظٰههسحل حطجيخف ومع هلهبهييطم حن ،  خمهي

امعمش ب حجمي ، اخمجيخف إحل ذخم جغهسمعهش اخم مع ن وامعمش اخم هلهبهييطم أن ميمي
د مع هسج حض حممسلّأن : جفهس مقهبهتجح حض اخمحيمن اخمالجغ ؛اخم امعمش خم اجغ  حن ٍاخم

امعمش حجميهئهسوإذا ؠهس .ًاخمجيخف خممنهسر حجميهئهس إحل حممسالمظ  ميهييطم مغهيىح اخمحيىطض حن ،ًر اخم
مت دحم مع ب. وامعمش اخم مع ت ؠحيهش اخم معمبهسن، هلالحطُّـ حن جع  ّ وإذا حطجه هنِّـان اخم
دةّاجفهسهنهبهشومظهي ، ّجفهسهنهب مع ب ،  حض اجفمئميهئهستٍ ملخف حن مع هنهسء اخم معُّـ اجم هلال مي

لك .ميهئهستمئحطهسخمِّـات خمهيمئ امعمشّأن : وهبِّـا مي  .ّ حنهسهنهبهشخمهي
خ َّـيع االلكهثاض اِّـث  ىع

، وجغهسؠهيمبهسوهن متحيىع اجف هسحط لهئهسجمخنهش لكحف االلكحقاض اخم حنهس هن :  اخمخي
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د اجفمئميهئهست حض : حنىطادحم حن د ميخنحقك حنىش ومع مع د وامعمش اخم ّأن ومع
، هلخفد  ُّـجخ د اخمٰههسم اخم مع م اخم د؟ هلهثن حمهسن حنىطادحم هن االجكحقاك حطمئحيمب مع ّاخم ّ

ٌأن هنِّـا مغهسرج: لكهيهب د اخلهسرمعهبهش ال حض ّ مع هئهس حض جغخيهبخيهش اخم مك؛ ألن حط ّ لك اخم ّ
د اجفمئميهئهست حض : م، وإن حمهسن حنىطادحم حناجفحيمب مع هسو خم امعمش حن د اخم ٍأن ومع ّ

هسوي جغخيهبخيهش هن : اخلهسرج واجفمنُّـاق امعمش مظ د اخم ّأن جغخيهبخيهش وحنمنُّـاق ومع
هبهي د ملخفه حن اجفمئميهئهست، هلمبِّـا ملخف ؠ د ٍوحنمنُّـاق ومع مع ّ؛ ألن جغخيهبخيهش اخم

احكهبهش لك حن هسوميهش ًخمهب لك حض خصهيًوحن ، جفهس جع دات : ّ حض اجفمنهسدمي مع ّأن اخم
ب حطهسخمِّـات؛ حن مع هنلك اخم امعمش اخم اجم هش اخم ّخنميميهش، وألكحف اجفىطامظمش هن حنىطمظ

هئهسهنهبهش وحنهس دوهنهس حن حنىطامظمش اجفمئميهئهست هلمب خصُّـودة ٌألهنهس ال حن هئهسهنهبهش، وإذا ّ  حن
هئهسهنهبهش هيهش هلال خصهسخمًحمهسمتلك حن ا ب، وحن اخم مع يض اخم ب : ّ أهنهس ال مظخي ّأن ومع

هنهي د، وهبِّـا مي مع هسوي حجمي اخم د ال مي مع د وا: ّاخم د ال ّأن ومع مع معمش اخم
د اجفمئميهئهست، ولكهيهب هلهثن هنِّـا االلكحقاض ملخف مظهسم هسوي ومع ّمي ّ. 

الث اض ا   االع
هئ لكحف  هسخمهبهشّاجفخيُّـحنومي  :هست اخم

ىع األومن هش:ّاهب د اجفمئميهئهست، وهنِّـه اجفخيُّـحنهش وا مع ُّـأ خم امعمش مظٰههسحل حن  .ّ اخم
ىع اِّـث امعمش ميخنحقك:ّاهب د اخم د اجفمئميهئهست حن جغهبمك   ومع  ّنإحنىش ومع

دمبمسهبحمهي  . ومع
ِّـث ىع اِّـث امعمش حصىط:ّاهب هلال خيهي األحنىط حن جعالجعهش ّاجفهسهنهبهش، ًدا لك ّ خم حمهسن اخم

جهالهن،  حطهسحكهيهشّ، حمهيمبهسأومع لك أنهسوحط امعمشّ مي ّ حنهسهنهبهش، ألمت  خمهي  ّجضىطدإذا حطجه ّ
امعمش لك  لك ال خصهسخمهش،ّاجفهسهنهبهشاخم امعمشّ أن: مي وحطهبهسن هنِّـه األومع ّ حنهسهنهبهش،  خمهي
هسمض  :حطهسخمخنمي اخم

مئ األول ُّـئهب:ّاِّـ امعمش خمهيمئمئميهئهست خمِّـامظّ إن حمهسمتلك حن خمِّـات :  ـ أيهش اخم



د وامعمش ّأن حض مع  ٣٩.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
امعمش مظٰههسحل ن ـ اخم دّ حم خميطم أن ميمي د ّ ألن ً أميهنهس؛ًهس اجفمئمي وامعّجغ ٍومع ومع

هسمتهبهشـ اجفمئمي د ـ حممس مظخيُّـم حض اجفخيُّـحنهش اخم امعمش حض أن حمهيهبمبمس ومع د اخم هسوي ومع ّ مي ّ ّ 
ن اجفمئمي ً لكهيهشولكهيهب ميمي هي،خمهئحي وخمٰههيهي ّ ا ً لكهيهشن اجفمئميحمّأن :  وحن اخم ّ 

؛، خمهئحي وخمٰههيهي هب ً لكهيهشإذا حمهسن اجفمئميّ ألمت حن اخمممء لكحف ّ مظخيُّـم خمهئحي خميطم ّ
هبوهنِّـا دور ، متحي ً لكهيهشوإذا حمهسن اجفمئمي، وهن حن ميهييطم ، خمٰههيهي اجفمئميهئهش ّ

هب أميهنهسحمِّـخم اخمُّـور   .ًوهن حن
مئ  خاِّـ امعمش مظٰههسحل خمهي: اِّـث ُّـئهبهش اخم ن حن مئميهئهست ال خمِّـات مئّ أن مظمي

امعمش امعمش حنىش جمهبُّـ  ،اخم د اخم مع امعمش لك ّجضىطدحط خم  .ّاجفهسهنهبهش اخم
مع حطهسحك امعمشأميهييطم ّ ألمت ً أميهنهس؛ٌوهنِّـا اخم ن اخم هس ن ميمي ً حنىطحم هبّ ، جلّحن جغهب

د هبىسّأن : واحلهسلّاجفهسهنهبهش،  لك ٍدّ وجضىطٍومع امعمش مظٰههسحل حط ٍ حنىطحممشوملخف،  خصيغٌاخم ّ 
هسء اخمحقحمٍ متّحطهتي هسمتهبهش لكخل، مشّ حن أمت حط ميهييطم لكُّـم ة، حممس مقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش اخم

امعمش؛ ىطّ ألن اخم هبهش ّاجفهسهنهبهشد لك ّاخم ٌجغهب هسرةّ ألمت هش؛ّ لكُّـحنهبّ امعمش ّ لك مغهيٌلك  اخم
هيّاجفهسهنهبهش، لك  ا  ّحمهسن حمهي، ًّهس أو معيطئهب لكُّـحنهبئحنهس حمهسن أجغُّـ أمعيطاّأن : وحن اخم

ّخي إال ال ميّمي اخمّ ألن ًهس؛ّلكُّـحنهب مسم أمعيطاّ  .ئحط
ِّـ مئ اِّـث ُّـئهبميمظن أ :اِّـ امعمش مظٰههسّن حن مئميهئهست ال خمِّـامظ وال مئحل خمهيهش اخم

ده مع ىط حط حطخلط، خم مع وإن حس ميىطد لكهيهب إجكميهسل ّاجفهسهنهبهش، د لك ّاخم وهنِّـا اخم
الف اخمخيهبُّـٍ لك اجفخلوط وملخف دامغٌاخمخلط مغهسرجّ ألن  ـّاخمحقحممش   ـ هلهب حط

نّ أمت : وهن، أمغىطىٍ حن معمبهشٌ حطهسحكخمميهئّ دّ حم ميهييطم أن ميمي  ًوإن حمهسن حجميهئهس ٍومع
ىطدحطخلط  ُّـأّجفهسهنهبهش،ا لك ّاخم ن اجفمئمي ، اجفمئميهئهست  جلمئهبىشً حن واحلهسخمهش اخم ال ميمي

ُّـأهلهبمبهس  ط  هن، جلمئهبىش اجفمئميهئهستًحن ىطد ألمع هلخيُّـان   . حض اجفمئميهئهستّاخم

ذ: اخمحيىطق حطجل اخمخيهبُّـ واخمخلط) ١( ٌأن اخمخيهبُّـ حنهتمغ ، أحنهس اخمخلط هلمب مغهسرجٌودامغّ حض اجفخيهبُّـ ّ ٌ هلهب ّ 
الف اخمخلط، إذ ال ميهييطم حنهئ اخمحقحممشهللك اجفخلوط،  ّهبهييطم حن اخمخيهبُّـ اخمحقحممش، حط ّ. 
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هيـوحن ا هب  جلمئهبىش اجفمئميهئهستًُّـأـهئهست حنـؠخفورة اجفمئميّأن :  اخم ، حن

ُّـأّ مظخيُّـم خمهييطوم اخمُّـور يطم ـوميهي،  خمهئحيًاخمممء لكحف متحي هلهبمس إذا حمهسن اجفمئمي حن
ً لكهيهشحمِّـخم إذا حمهسن اجفمئمي  .خمجيخفه حن اجفمئميهئهست ّ

مع هسخمهشه،وإذا حطجههيلك هنِّـه اخم لك امق امعمش لك ّجضىطد  وجع لك ّاجفهسهنهبهش،  اخم مظ
امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهش ٍجغهبهئئِّـ  . خمهي
َّـيع ِّـِّـّ اهبىغ ىع  دلكهثاض اِّـث

هسهنجل هسحطّ مظخيُّـم  حنهس:ّ األول؛اجفٰهحقض وجمىش حض اجك  وهن، حض االلكحقاض اخم
خم د ميخنحقك حنىش اجفمئميهئهستواّإن : جم مع  .ّوجمُّـ محلك حنهئهسجمخن، معمش اخم

خم هسين حض حمالم اجفٰهحقض جم هسه اخم ىطد ّنإ :واالجك  ٌ جمهبُّـّاجفهسهنهبهش لك ّاخم
ّأن اجفهسهنهبهش: ّ مظخيُّـم جفهس؛ وهن حطهسحكّلكُّـحن د واحلُّـّ جغُّـ  هنّ مع ،  ٌ أحنىطّاخم ّلكُّـحن
هيمشّاجفهسهنهبهشمقهيمش ّ هلهثن ولكهيهب هي،  ميٰههئ مقهيمش اخم ا هيمش ّأن : وحن اخم مقهيمش اخم

 .اإلجيهسب إحل ميىطمعىش
رابع اض ا   االع

هسحط هب حطهساللكحقاض اخم امعمش ّنأ: وجغهسؠهي، وهنِّـا االلكحقاض جك  جغخيهبخيهش اخم
رمظهسن  :مظٰههسحل خسهس ؠ

رة األومن ت اخل:اِّـىغ امعمش لكجل اخم ن جغخيهبخيهش اخم  .ّهسرمع أن مظمي
رة اِّـث ت اخل:اِّـىغ لك اخم امعمش خمهب ن جغخيهبخيهش اخم ، أن مظمي  حط ّهسرمع

امعمش هن  .هشّاجفهسهنهب جغخيهبخيهش اخم
رة األوحلّأحنهس مسالت جعالجعهش،  اخممن  :هلحيهبمبهس اجغ

ت اخل:ّاالهئتجهل األول امعمش لكجل حنجههي اخم ن جغخيهبخيهش اخم ،  أن مظمي ّهسرمع
؛ مسل حطهسحك نّ ألمت وهنِّـا االجغ تّ حم ميهييطم أن ميمي  هلمب وامعمش ٌّمغهسرمع ٌحنهس خم جع

مع امعمش وملخفهّد، ألمت اخم د حطجل اخم مع  .ال هلىطق حض اخم



د وامعمش ّأن حض مع  ٤١.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
خ ن جغ:االهئتجهل اِّـث ت اخل أن مظمي امعمش لكجل اخم  حنىش جمهبُّـ ّهسرمعخيهبخيهش اخم

ىطد مسل حطهسحكّاجفهسهنهبهش،  لك ّاخم امعمش حن ّمظىطحممشميهييطم ّ، ألمت ً أميهنهسٌوهنِّـا االجغ  اخم
ت اخل ىطّهسرمعاخم هبىسّ أن حنىشّاجفهسهنهبهش، د لك ّ واخم امعمش حط ٍ حنىطحممش ملخفٌاخم  ّحطهتي ّ

هسء ٍمت ىطدًحنهنهسهلهس إحلّاخمحقحممش،  حن أمت ّ أن اخم ال ميمنهيهي ، ّلكُّـحن ٌ أحنىطّاجفهسهنهبهش لك ّ
امعمش ن معيطءا حن اخم ً، ألمت خم حمهسن معيطءاًأن ميمي امعمشّ هييطم أن ، حن اخم  المق

امعمش أحنىطا لكُّـحنهب ن اخم ّميمي  .ّلكُّـحنًهس هلمب ّحنهس حمهسن معيطؤه لكُّـحنهبّ؛ ألن ًهسً
ِّـ ت اخل:االهئتجهل اِّـث امعمش لكجل اخم ن جغخيهبخيهش اخم  حنىش ّهسرمع أن مظمي

ىطدط  مسل حطهسحكّاجفهسهنهبهش،  لك ّاخم هبهسج  ّ ألمتً أميهنهس؛ٌوهنِّـا االجغ ميهييطم اجغ
امعمش امعمش حجميهئهس، اخمخلط إحل اخم ن اخم : جفهس مقهبهتجح حض اخمحيمن اخمالجغ حن ؛ًهلهبمي

هسج حض حممسلّأن  امعمش خم اجغ ولكهيهب هلمبِّـا ، ًاخمجيخف خممنهسر حجميهئهس إحل  حن حممسالمظٍاخم
مسل حطهسحك  ً. أميهنهسٌاالجغ

هسمتهبهشّأحنهس رة اخم ت اخل ـ  اخممن امعمش ملخف اخم ن جغخيهبخيهش اخم  ؛ّهسرمعوهن أن مظمي
امعمش هن ّأن: حطمئٰههئ مسالت أميهنهسّاجفهسهنهبهش ـ  جغخيهبخيهش اخم  :ًهلحيهبمبهس جعالجعهش اجغ

امعمش هن:ّاالهئتجهل األول ن جغخيهبخيهش اخم تّاجفهسهنهبهش،   أن مظمي  ٍخممي دون جع
 ، ؛ّمغهسرمع داّ ألمت وهن حطهسحك مع امعمش حن ن اخم  .ًميهييطم أن ال ميمي

خاالهئتجهل امعمش هن: اِّـث ن جغخيهبخيهش اخم هئهس أن مظمي د: ّ اجفهسهنهبهش، واهلحق  ّأن ومع
امعمش حض امعمش ومعيطءٌ اخلهسرج دامغاخم  ّمظىطحممشميهييطم ّ؛ ألمت وهن حطهسحك،  حنهئٌ حض اخم

امعمش مظٰههسحل لك، اخم هبىسّ أمت وجمُّـ جع  .حط
ِّـ ن جغخيهبخي:االهئتجهل اِّـث هئهسّاجفهسهنهبهش،   هن أن مظمي د ّ أن:واهلحق  ومع

امعمش امعمش حض اخلهسرج خمهبىع معيطءا حن اخم امعمش ّأن : وهنِّـا ميٰههئ، ًاخم جغخيهبخيهش اخم
ّاجفهسهنهبهش اخلهسؠهش متحيىع  مع،حطّ ب ،  خمٌ لك جغخيهبخي الزمٌد مغهسرج واخم وهن اجفجههي

هسمظ ٰه إلجع مسالت حطهسحكهيهشّ ألن وذخم؛ اخمِّـي مت مسل األمغخفّ إال ٌمثهبىش االجغ ، االجغ
لك  امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهشوحط مظ  . خمهي
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َّـيع االلكهثاض اِّـ  اخيىع
هسحطخيهش ذ حض ّ أن:وهن، هنِّـه اجفهئهسجمخنهش لكجل اجفهئهسجمخنهش اخم د اجفهتمغ مع  اجفىطاد حن اخم

هستّحم حط و  ـهنِّـا االلكحقاض خيُّـحنهش ـ االلكحقا د ّإحنّ اجف مع م اخم  ّاخمٰههسمهس هن حنحيمب
ُّـجخ هسر،ّاخم هيّلكخيمك،  ٌ اخمِّـي هن الك ا د مغهسرجّ أن:وحن اخم مع م اخم  لك ٌ حنحيمب

مك د حض اخلهسرج ال حض اخمِّـهنّ؛ ألن اخم مع مك حض جغخيهبخيهش وحنمنُّـاق اخم  .اخم
د:ّحنهس هن ـ أيوإ مع ذ حض االلكحقاض ـ اجفىطاد حن اخم وحنمنُّـاق  جغخيهبخيهش : اجفهتمغ

هبٰههش د، وأمت حك مع ٌاخم ٌ حمهيهبهشّ احكهبهشٌ حنخنحقحمهشّ ، هلمب حطهسحكٌ حن هسوميهش اجفمنهسدمي ً أميهنهس؛ ٌ حن
د جغخيهبخيهش مع ٌألن اخم ٌ حنخنميميهشّ امعمش ّ هش اخم مبهس هن حنىطمظ هيحيهش اجفىطامظمش، وألكحف حنىطامظ  مص

دميهش مع هسوى حنىش ملخفهنهس حن اجفىطامظمش اخم هش ال مظ  .ّمظٰههسحل، وهنِّـه اجفىطمظ
مس رة األوحل، ولكحف هنِّـا األمقهسس ميمئمي أن متهتمغِّـ االجغ ّل األول حن اخممن

، وال ميهييطم حنهئ أن : وهن ت اخلهسرمع امعمش لكجل حنجههي اخم ن جغخيهبخيهش اخم ّأن مظمي
ت ن حم حنهس خم جع ٌميمي امعمش مظٰههسحل ال ٌّ مغهسرمعّ د اخم هش ومع هس، ألن حنىطمظ ّ وامع ً

هسوى وال مظخنحقك حنىش ملخفهنهس حن  هبهشمظ  . اخلهسرج واجفمنُّـاقّجغهب
)ؖ( ؚ  ؘؙة؟ ء دةؘ ّ  

امعمش مظٰههسحل رضورةّإن د خمهي مع ورة األزخمهبّأزخمهبهش،  ٌ رضورة اخم  حممس ـ هشّواخم
ع حطِّـامظ حن دون   ـحض حطُّـاميهش هنِّـا اخمحيمنّمظخيُّـم  ل خمهيمئ مئ ت اجف رضورة جع

طٍ جمهبُّـّأي خمهئهس، ّ حطُّـجخٌأحنىطهن  :أي،  و هب جم د اهللا:حن جم مع  أو اهللا ٌ مظٰههسحل حن
ورةٌّ وملهئٌ ولكهسحسٌمظٰههسحل جمهسدر امعمشإذا . حطهسخم د إحل اخم مع هئهس اخم هسج ، مت  هلال حت

هبهشإحل  ٍجغهب دّإن: ّمظٰههيهبهيهبهش، أي ّ مع د وامعمش اخم ده حن ،  هلىطض ومع هن هلىطض ومع
د إلمئ لكهيهب حن دون وامقجههشّإن : أيّلكهيهش، دون  مع تٍاخم وحمِّـخم ال ،  حض اخم
هسج هبهشإل ٍ إحل جغهب د هلمب إلمئ لكهيهب : ، أيهشّ مظخيهبهبُّـميّ مع ت وامعمش اخم حنىش جع

د حن  مع ورة األزخمهب. جههش حض اخمٰهىطوضوامقدون اخم : أي ،هشّوهنِّـا هن حنٰههئ اخم
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امعمش مظٰههسحل ّإن  د لكحف اخم مع طٍ خمِّـامظ حن دون جمهبُّـٌّرضوريمخ اخم  ٍ أو 
ّال، جغأؠ عً د اجف هبهشوهن احل،  جمهبُّـ ومع ع حنجههي: أي ّاإلحكالجمهبهش، ّهب  ٌاجف

 .لك مثهبىش حنهس لكُّـاه
امعمش مظٰههسحل د لكحف اخم مع هسج مخ اخم  ،ّ ذامظهبهشٍةرضور إحل وحمِّـخم ال إل

ورة  د هن :ّاخمِّـامظهبهشواخم مع ع حنىش اخم ل خمِّـات اجف مئ ت اجف  رضورة جع
د مع ن ّأن : حطمئٰههئ .ال حطهسخم ل إمتمس ميمي مئ ًرضورميهسّاجف مت ّ ع جغجل حم  خمهيمئ

دا مع دا:أي ،ًحن مع مش إحل ذات ٌجعهسحطلكّ أمت ال، ً حنهسدام حن ع وميهئ د اجف مع  خم
امقجه ع حط ل ، اجف مئ ن إمقهئهسد اجف ع حن حطهسب ّجغ ميمي إحل ذات اجف

ع لكهيهشّ أن وال،  إحل ملخف حنهس هن خمءإمقهئهسد اخممم د اجف ٌومع لّ مئ ت اجف ،  خم
دّ أن وال مع ع هن اخمِّـات اجفخيهبُّـة حطهسخم ع، ّاجف د حض اجف مع  ،هلال ميمثمغِّـ اخم

هبهشال حطهئ احل ٰههيهبهيهبّهب خيهبهبُّـميّ اخم هب اخممهىطهلهب، هشّهش وال اخم ّوإمتمس هن حن جم  .هشّهش احلهبهئهبّ
خف آمغ ٰه د إمتمس إل: ىطحط مع ُإن اخم ّ ورة ّ خي ّاخمِّـامظهبهشهسج إخمهب حض اخم ّ خم

ع هسج إحل ّ، أحنهس اجف ع هلال إل ل خمهيمئ مئ ت اجف ّألن ًال،  أؠٍءجع
ل مئ د وامقجههش ٌّ رضورياجف مع ن اخم ع حن دون أن ميمي  خمٰهىطوض ًخمِّـات اجف

مظ ل أو خم مئ ع،اجف ن جمهبُّـا خمهيمئ  احلميمئهش ّخمِّـا لكمف اجفمنهئّىح حض هنهسميهش. ً أو ميمي
خم هب أن : حطخي ل مي مئ دّميهئحيّإن اجف مع ع جغهسل اخم خمهئهس   لك اجف حمخي

ورة ان حطهسخم هسن جغهب امتهب، اإلمت ٌ ذامظهبهشّهشهلهسحلهب هسن ّ ٌ رضورميهشخمإلمت خم حنهسدام  ّ
دا مع هسمت، ًحن اله خمميهسن حطهسحك اخمِّـات ال إمت امتًهسوخم خمهئهسًهس؛  وال جغهب هب جم  ّحم :حن جم

هي هسوميهشّ هلهثن ٍمكّحن الث حن ورة  خمخيهسٌزواميهسه اخم جل حطهسخم ّاخمِّـامظهبهش، هلهثن ئمئ هيّ نّاجف  مك ميمي
ًلكهيهش هسواة ّ هي،خمهيمئ دا حض اخلهسرجّ هلهبمس إذا حمهسن اجف مع  .ًمك حن

دّ هلهثن ولكحف هنِّـا األمقهسس مع هسج إحل مخ اخم امعمش مظٰههسحل ال إل  إحل اخم
 .ّهش ذامظهبٍرضورة

امعمش مظٰههسحل إحل د لكحف اخم مع هسج مخ اخم ً أميهنهس، ّوؠحيهبهش ٍ رضورةوال إل
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ل  مئ ن اجف ًرضورميهسميمئمي أن ميمي هسن : حممس خم جمهب، ّ حنٰههبهئهشٍ حن جغهبمك ؠحيهشّ اإلمت
هش حنهئ ات اخمخيىطمي مئىش األؠ ّ اخمخيهنهبهش هلمبِّـه، ال ميىطى األجكهبهسء اخم أحنهسحن أو ال مي

هيهب خمهبىع حمِّـخم، حمهسذحطهش هسن اخم هسن اخمحيهسجمُّـ اخم: ّأحنهس إذا جمهب. ّألن اإلمت لك اإلمت
مئىش وال ميىطى) اجفجيمئ لكهيهب( وري،ؠهسدجمهشّ اخمخيهنهبهش هلمبِّـه، ال مي  أن ّ حط حن اخم

ن حمِّـخم مئىش أو ميىطى ّألن؛ ميمي هسن حض جغهسخمهش اإلملمسء ال ميمئمي أن مي وهنهئهس ، اإلمت
ل  مئ هي اجف ع أؠ ٰههئهس جمهبُّـ اإلملمسء خمهيمئ مئىش ـ لكهئُّـحنهس و وهن لكُّـم اخم

جن  ًرضورميهسـ واخم عّ  . خمهيمئ
خمهئهس هسّحم حمهسمظمش حن: (أو حمخي ًىطك األؠهسحطىش حنهسدام حمهسمظ ت حتىطك أؠهسحطىش ) ّ ّهلهثن جع ّ

هسحطهش رضوري،  ؠىح اخممي ع ـ اخمميهسمظمش ـ حط ّاخمهبُّـ خمهيميهسمظمش لكهئُّـ امظمنهسف اجف ّ
هسج إحل أحنىطمي ؠحيهبهش حت ورة اخم ع: ّهلهسخم د اجف ؠحي،ومع  .ّ وامظمنهسهل حط

 . حن هنِّـه اجفىطجغهيهشّاألولاإلجكهسرة إخمهبمبهس حض اخمحيمن ّ مظخيُّـحنلك وجمُّـ
ؘّ  فء

خم  ه جم ّجمُّـس  ت: ّ ت إ د ىع مئ ّوامئ اِّـ هتخسجل لكُّـل ؠُّـر ،ّّ لك ّ اجف
م حن خف اخمخي مش حطمئِّـاجم  وهنِّـا. ّحنهسهنهبهب ّإمتّ أن  إحلهبّ إمتّحنهسهنهبّأن : مظٰه أمت

دٌ هن جمهسئَحنّ حم حط وحنخلب، وحنخلحط مع خنميهب اخم  حط حطهتؠهسخم هلهب مظٰههسحل ، حط
ّمظهي اإلمتهبهش ّ أن :واخمجيىطض حض اجفخيهسم. ّهشهن اإلمتهبّ إمتمس حنهس هن األؠّ، ألن هلخيىس

هش امع هنهش اخم لك واحلخيهبخيهش اجف د اخم مع لك إال اخم  َلكحف حنخلب حنّ وأحنهس .ّخمهب
دّ أمت ذهنمش إحل ً ميٰهمفون لكهئمبهس حصهسزا ٌحط خم جغخيهبخيهش،  خمٌّمغهسص ٌخمهبىع خم مظٰههسحل ومع ّ

د  مع ّاخلهسص، ألن حطهسخم جعهسرٌجغخيهبخي مظٰههسحل حنهئخنهتّ د حمِّـخمّ أن حممس،  خم مع ، اخم

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس اجفجهمبىطي) ١(  .٨٦ ص٣ج: ّح اجفهئمه
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٩٦ ص١؛ ج٤٨ ص٦ج: ّاحلميمئهش اجف
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خف  ٰه م أجمىطبهل مش حطمئِّـهنمش األجكٰهىطي ، هبّ إمتّحنهسهنهب :األوحل، أي اخمخي وهن أمت

هسينّ؛ ألن ًأميهنهس  .حنِّـهن هن اجفخلب اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ٍهي ىع: ّ ّ  خم ٍحجميّ حم ّ أن:اجفىطاد حنهئ ، هي حمّ

خم هلّحنهسهنهبهش،  هخي ّجمُّـس  هسمتهبهش لكخلة حنخنخف إحل ّ هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخم  حض اخمحيمن اخم
جل هنهئهسك: هنهئهسحنهس ذحمىطه  ٌن حم حنهس خم حنهسهنهبهش أ:ّومظ ّّ ، وّ ّ أن حنهس :ميهئٰهميىع إحل هلمب حجمي

 . خمّ حنهسهنهبهش هلالٍخمهبىع حطمئمئمي
خم   هجم ّجمُّـس  ا لك ىع ذِّـ هئجج أىعت: ّ ىع جمهسل اخمخنهبَّـ  ،ًوَّـ أَّـ

هئهبهش: هسيضّاخمحيهب هبهش ّاألحن هش إحل حطخيهبّإهن: ، أيّهنهئهس مت مل ّهش األدخمّهس أحن حطهسخمهئ هش واحل
ٌإال هلمب مصُّـوجكهشو ،اخم ذحمىطهنهس معّ هس ّ حطهتن لكىطوض اخم ًد خمهيمسهنهبهش خمهبىع لكىطو ّ
ًمغهسرمعهبهس، و د اخلهسرمع إحل حنهسهنهبهشّإمتمس هن حض حتهيهب اخمٰهخيّ مع ٍ اجف ّ د، ومخهي ّ  وومع

هيهب ـ و د حض خكىطف اخم مع م ،ّلكحف اجفهسهنهبهش ـ هن اخمِّـهناخم  هلال ميُّـمغ حض لكمئ
ٍّحم لكىطيض( ع هنِّـه ا)ّ حنٰههيّ ّ هلهثن اجفىطاد حن اخمٰهىطيض حض حن ّخمخيهسلكُّـة إمتمس هن ّ

 . هلخيىسّهسرمعاخمٰههسرض اخل
د لكحف اجفهسهنهبهش وّهنِّـا لكحف حنهس هن احل حض حن مع  خسهس، حن لكىطوّهتخمهش زميهسدة اخم

ٌأهنهس زميهسدة ٌ ذهنهئهبهشّ هتخسجل وحنحممس ، ّ ذهنهئٌلكىطوض وّ َلكهيهب ؠُّـر اجف ّأحنهس و. ّ مظهتمغىط لكهئّ
د خمهيمسهنهبهش و مع ن لكىطوض اخم ل حطمي هس وّلكحف اخمخي هش ّهب لكهبهئًزميهسدةًزميهسدمظ لكهيهبمبهس لكىطو

هسع اجفخنهسئجل، و ن خسِّـا اخممفهنهسنّـ حممس هن حنِّـهنمش أمظ هي ـ ّهن اجفمثمق جهالهنهس وا  ٌهل
هئهسهنهس  .حطٰهُّـ حطجهالن حن

من هش مصُّـوجكهشّأن: ّهل ٌ احل ُّـائ، وًئهبهسهئهسحن ّ مبهس إمتمس هن حض اخمهئمهىط اخم ّؠ ّ ّ، 
هش :حممس خكمبىط ّ أن احل د لكحف اجفهسهنهبهش لكهبهئهسأّ مع لك لكحف أمقهسس هلميىطة زميهسدة اخم ًمق ّ ّ. 

ٰههسخمهبهشمظٰههيهبخيهش جغ زاده اآلحنمك لكحف احلمي) ١(  .١٦٠ ص١ج: مئهش اجف
ُّـجكمبهس حن اجلمبهش األوحل اجفال ؠُّـرا حض )٢( ّ وجمُّـ رصح حط  ٦، وج١٠٠ ص١ج: األمقحيهسر(ّ
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خم   هّجمُّـجم ا: ّس  ده زائ ن ومئ ً لك لكًُّـ ّألن اجفهسهنهبهش حن  ، هنّ ّ
دةجغهب مع ، ال حن لك إال هن ، خمهب ٌمك هن د دامغال: أي ،ال حنٰهُّـوحنهش وّ مع  ًخمهبىع اخم
ً ذامظهبهس خسهس،ّجغُّـهنهسحض  ّ حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش ،ملخفه، حمهسخمٰهُّـم وّ

هش  .اخلهسحن
ه  خم جمُّـس  ّجم م اِّـىطء لكمت : ّ س... ىحسّوالزىع مي تس اخمحيىطق  ،و

هي ٌّأن األول حطجهالمت رضوري: ّحطجل مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي واخم ّ هسين متمهىطيّ  .ّ واخم
خم   هجم ّجمُّـس  مئ ىع: ّ م أن مي ٌِّـ ةّ دٌ واهئ ُّـث ىع ومئ  ر واهئٍ خي

ِّـت ىع امستج  .األوحل حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن اجفىطجغهيهش ،ّوَّـ مي
خم   هجم ّجمُّـس  ىع: ّ ٌو ىعت ىع لكّ ً مي هبّ متهس ،ّ خي  إحل مق أن أ

لكهس، واخمِّـهن ألّإن : ذخم وجمهيهئهس ًمت حطهسجفهسهنهبهست، جيٰههيمبهس حن د ّ مع إلمئ اخم
خيُّـم. لكهيهبمبهس ع حن ٌهلهسجف خيىطر اخمِّـهنهئّ ل حض اخم مئ ّ لكحف اجف  وهن اخمِّـي ميجههي ،ّ

هنىطّخيُّـم اخم (:لكهيهب هنىطّخيُّـم اخم(أو ) حطهسجل يطواريّخي جمهسل اجف.)حطهسخم خم :  اخم
داتّ لك حمهسهلًهشّحنهئحيميّ اجفهسهنهبهست رّ مظخيىطمعهسز مع يطخمهش ـ هش اخم  خمميهسمتلك ـ حممس زلكمئ اجفٰه

خيُّـّحنهسهنهبهش  هنىط؛ وحمِّـا ّ حنهسهنهبهش جل لكحفحنّاجلهئىع واخمحيمن حن ع حطهسخم  لكحف ّاجفهسهنهبهشاخمهئ
هس ، الزحنمبهس د هلىط ن حنالك اخمّجغًوال ومع  .ّهتمغىطواخمّخيُّـم  ميمي

د اجفّهنهبهشّخيُّـم اجفهسواخمخيهسئ حط: وجمهسل حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر مع  ّخي لكحف اخم
هب  .ُّـ اخمُّـاحنهسدّاخمُّـواين واخم

خم   هجم ّجمُّـس  نُود: ّ ئّهي خي ورة َّـ ج ٌ اِّـ ل جي  َّـ اهبىش ّ لكمت مي

يطواري حض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر٥٠ص خي اخم ّ؛ وحمِّـا اخمخنمبهبُّـ اجفجهمبىطي ٥٣ ص٦ج: ّ؛ واجف
حنهش ح اجفهئمه جن لكحف  جغ اجف ّ مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف :امتمهىط. )٤٥ ص١ج: حض 

 .٢٠٤ ص١ج: حلميمئهشهنهسميهش ا
حنهش ) ١(  .، حض اخسهسحنيع٨٦ص): جم احلميمئهش(ح اجفهئمه
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .١٣٩ ص ٣ج: ّاحلميمئهش اجف
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ت ده لكمت لك ورة جمهسئمئهشّ أن  حممس:أي ،ّومئ هسجّ أن  لكحفٌاخم ل خص  ،ّ إحل اخمٰههيهشٌاجفٰههي

ورة جمهسئمئهش ل وّ أن  لكحفٌحمِّـخم اخم هسن ّاخمٰههيهشاجفٰههي هسمت ت حن  إذ، حض مت اخم
لّحم  لك خمهيمئٰههي ذ،حنهس جع ،  حن ٌ هلمب حنهتمغ ، ًحمهسن هلهسجمُّـ اخمممء حنٰهجههبهس خم ّوإالّلكهي

ورةٌوهن حطهسحك ل حنّاخمٰههيهش ،إذن . حطهسخم ت واجفٰههي هسن حض مت اخم وإن  هسمت
ل ذهنهئهبهثهل .ّ أجكُّـّاخمٰههيهشحمهسمتلك  د اجفٰههي د ،ًّهسن حمهسن ومع  وإن ،ًّهس ذهنهئهبّاخمٰههيهش حمهسن ومع

 .ًّهسمغهسرمعهب ّاخمٰههيهشد  حمهسن ومع،ًّهسمغهسرمعهبحمهسن 
خم   هجم ّجمُّـس  ّميهت أ أهس: ّ ر جغميمس ،ّ  ،ًاخمهنمئخف ميىطمعىش إحل حنهس هن اجفِّـحم

ت اخمٰههيهش أجكُّـ :حطمئٰههئ .ّاخمٰههيهشوهن  ّأن جع ّ ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  ٍُّـ ىع: ّ ّ تج ّ يس إمن ذاهل أن  ِّـ ز خي ن اِّـىش خ ّ هي ّ ّ

اد اد امبرهن وراء ىع ومئ هن ىع األهي ٍ حنهسهنهبهشّحمّإن : أي ، أهي  مظخي أن ٍهشّ حمهيهبّ
هئهسهن حن األهلىطاد  .مظمنُّـق لكحف حنهس ال مي

ل امعمش ذخم ميهئّ إن:وَّـ  م اخم مخييغ حطمئحيمب  أن ّ والحطُّـّ حممك،ٌ، هلمب حنحيمب
؟ هئهسهن حن اجفمنهسدمي  ميخي اخممنُّـق لكحف حنهس ال مي

اب ّ اخمميهيهبهش حن اخلمنهسئىغ اخمِّـهنهئهبهش خمهيمسهنهبهش، أحنهس ملخفهنهس حن اجفحيهسهنهب هلمب :اجل ّ ّ ّ
منىح حطهس عّال مظ ٍخمميهيهبهش، إال حطهئ ّ ه حض ّ مقىش، حممس مقهبهتجح حن اجفمنهئّىح جمُّـس  ّ حن اخم ّ ّ

هسرميهش ال : اخمحيمن اخمٰههس حن اجفىطجغهيهش احلهسدميهش لكخلة، جغهبمك جمهسل ّاجفحيهسهنهب االلك
ٍجغُّـ خسهس، وال مظمثمغِّـ حض جغُّـ حنهسهنهبهش ّ ّ هس خسهس، وحمِّـخم مقهسئىط اخممنحيهست اخلهسؠهش ّ ّ معهئ ً

ع ٍحطهسجفهسهنهبهست حمهسخمميهيهبهش، إال حطهئ ّ مقىشّ  .ّ حن اخم
مي:ذخم معوو ّ أن اجفحيهسهنهب ملخف اجفهسهن هسرةّ دهنهس اخمِّـهنهئ لك ًهش خمهبىع ومع  لك ّ

مبهس حض اخمِّـهن خسهس حطهتمتحي الف اجفهسهنهبهش، جغمن د حنهئمبهس حض اخمِّـهن هن  ّحط مع ّهلهثن اجف
د حنهئمبهس حض اخلهسرج، وحطٰههب مع ٌخمِّـا حمهسن خمهيمسهنهبهش أهلىطادهئ اجف الف ، هن هن حطٰههبهئمبهسّ  حط

 .هنهسميهش احلميمئهش، اجفىطجغهيهش احلهسدميهش لكخلة، اخمحيمن اخمٰههس) ١(
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الت  .مقهسئىط اجفٰهخي
خم   هجم ّجمُّـس  اد: ّ وىعٌأهي ىح اهبٌ ىعىش يس إمن  ِّـ د خي مئ ة اِّـ ئ  ،ّ مئ

د  مع د حطهسإلحنميهسن اخمٰههسمّأهنهساجفىطاد حن معهسئيطة اخم مع  .ّ حجميهئهش اخم
خم   هجم ّجمُّـس  م : ّ ِّـيشهت وحمتٍ وامئُّّـّوَّـ مي ِّـيشهت هي حمٍ خي  ، خي
هسحطّمظخيُّـم   .حض اخمحيمن اخم

خم   هجم ّجمُّـس  د ال ميهت: ّ مئ ِّـ ّأن اِّـتيعج خي مم جي ىعبرّ هئ  ومس
هش،ّاهب هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن  . حض اخمحيمن اخم

خم   هجم ّجمُّـس  مئىش إمن مس : ّ ب ىع ت اِّـس ىع ىع اِّـىغىح ّوىع 
هسرة هن ألمع دهلىش دمغ ،اِّـس ن، هنِّـه اخمٰه خم ّمت خمهبىع  إ:ّوهن أمت حمهبىح مظخي

د حممسل مع حطٌ أو لكُّـمٌخمهبىع حض ذامظ متخيىغ ميحيخيُّـه، وٌحض اخم ٍن هنهئهسك ؠحيهستهثهل،  ميخن ّ 
هبهش؟، هيمش لكهئُمظ هي مئ حطهسخممنحيهست اخم ّمظ ّ! 

خم   هجم ّجمُّـس  مئ : ّ ء اِّـ واحل تىح مئىش إمن مس اِّـس وا ىع
ب هست اخمميمسل وحطمئٰههئ ،و اإلخ معُّـان إجع  .اخم

خم   هجم ّجمُّـس  ه: ّ هي ومئ ِّـ  ّ مظخيُّـم  حطمس:أي ، ىع االلكهثاضٌوخي
هش ّحن أن  هش اخمٰههيهبهس حن حنىطامظمش حنىطمظ امعمش مظٰههسحل هن اجفىطمظ د اجفخنميميهشاخم مع  .ّاخم
خم   هجم ّجمُّـس  ىح اهب: ّ ل خي ه ىع االلكهثاض أوردو لكمت اِّـ  ،ّومئ

ن أدخمهشإ هست ميمئمي أن مظمي ًن هنِّـه االلكحقا امعمش مظٰههسحلّّ هست اجفهسهنهبهش خمهي  .ّ إلجع
خم   هجم ّجمُّـس  امي: ّ ن ِّـ ص ِّـ إن ُّـ ا اِّـ ل  اجفىطاد حن  ،...هيجىغ

ب حطهسخمِّـات مع ؠىح هن اخم  .اخم
خم   هّجمُّـجم ن ُّـ حم: ّس  ٍالزىع ُّـ ً لكّ ىحس وِّـىشّ  اجفىطاد حطهسخمٰههي ، ِّـ

 .هن اخمٰههي اجفمئميهئهش، حممس ال خيحي
خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ ىطد لك اجفهسهنهبهش  حطمئٰههئ،ّىع َّـ اِّـتج ّاخم ّحممس مقهبجنح . ّ

ه ّجمُّـس  خمّ ىطد لك اجفهسهنهبهش:  حطِّـخم حض حطهبهسن ومع االمتُّـهلهسع حطخي ّوأميهنهس اخم ّ ً. 
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خم   ّجمُّـس جم د: هّ ن ُّـ ومئ از أن  م مئ ٍِّـ دأ ىعبّ  ،ّ ِّـ ومئ
د اإلحنميهسين مع هسرة هن اخم د حض هنِّـه اخمٰه مع  .ّاجفىطاد حطهسخم

خم   هجم ّجمُّـس  ات وامئب: ّ ِّـ امئ خي اميًمن  اِّـ امعمش  ، خي ّهلهثن اخم
ن رضورميهس:حطهسخمِّـات ً هن حنهس ميمي ورة األزخمهبهشّ ن رض: ، أيّ حطهسخم ورة حنهس ميمي

ده ملخف حنخلوحك  .ط وٍهبُّـّ حطهتي جمٍهشومع
خم   هجم ّجمُّـس  ن: ّ ن جي األلك ن ميهت اِّـ امعمش ،وإن ُّـ ن اخم  هلهبمي

 .ّ حنهسهنهبهشمظٰههسحل
خم   هجم ّجمُّـس  ىع: ّ د لك اهب ِّـ وصىح لك ّاِّـتج ّ  خي  جي ىعىش ًرًّ
د، واحلُّـ أحنىط، ّىح احل مع ٌهلهثن اجفهسهنهبهش جغُّـ اخم ّ ّ ّ ، إذ هن متحيهسد اخمممء وّ مبهسؤهّ لكُّـحن  .امت
خم   ّجمُّـس جم ّحورة أزِّـ ال ذامي وال وصىح: هّ ّ ورة األزخمهبهش ،ّ  :ّاخم

ب حطهسخمِّـاتهسّ حنهس ميٰهمف لكهئمبهن مع حيهش هن متحيىع .  حطهسخم ب اخمِّـاجح حض اخمحيهي مع ّهلهسخم
ورة األزخمهبهش اخم حض اجفهئجه  .ّاخم

خم   هجم ّجمُّـس  ىحس: ّ ت اِّـىطء ِّـ ن حورة هيب ت اجلهئىع ُّلكُّـ ،ّهي  جع
ت اخممم ع حن جع هئّهسه، حيخمهئ ءأو اخمحيمن خمهيهئ خيهب لكحف حنهس مظ ّ، حن أن ّإمتمس مي

ع مخٍّاحلمئ حطجل حم من حممس مقهبهتجح حض اخمحيّ أومض، ٌ حن اجلهئىع واخمحيمن وحطجل اخمهئ
هش رو. اخلهسحنىع حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن ن احلمئ حطهبهئمبمس مخال ّأحنهس لكحف اجفخنمب ً حن حم

ت اخممم، ًجكهسئٰههس  . خمهئحيءهلهيهبىع حن جع
خم   هجم ّجمُّـس  مئ: ّ ِّـ د ال خي مئ ل هنهئهسإ :يأ ،دىع اِّـ مئ ً أميهنهس ّن اجف

دا مع مت حن ؠىح حض جغهسل حم منىح حطهسخم ع اجف لك خمهيمئ ًإمتمس مي ّ هسج، ّ د خص مع  ٌهلهسخم
ع و،ًإخمهب هنهئهس أميهنهس ت اجف عَإن حس إل خم ل خمهيمئ مئ ت اجف ، مل إخمهب حض جع

ٰههيهبهيهبهش وال خيهبهبُّـميهش وال اخم هبهش اخم ّ لكحف مت احلهب ّ امقجههش حض اخمٰهىطوضّ ، ال لكحف مت اخم
ورة اخمِّـامظهبهشجمهب لكحف ّهسس حنهس حنىط حض اخم ورة . ّ ؠحيهبهشهلهسخم هسج إحل أحنىطمي ّاخم : حت

ع د اجف ؠحي و،ومع  .ّامظمنهسهل حط
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خم   هجم ّجمُّـس  رة إِّـ ...ّحورة وصىح: ّ ىع إهس حض  ،ّوَّـ مي
هب األول حن اخمحيمن األول هئ ّاخم ّ. 

  ؘ ؼؘ ئؙا
امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهشاجفىطاد حن متحي    ّاألمغىغ حطهسجفٰههئ ّجفهسهنهبهشا هن : لك اخم

مثال حطـ  .)حنهس هنوهن حنهس جيهسب حط لك اخم
هتخمهش جعالجعهش  ال حض اجف  .األجم

ل األول ر :ّاِّـ ميهيمئجل،  جفخنمب امعمش مظٰههسحلّوهن ميمثحن حطهتنّاجف ّ حنهسهنهبهش،  خمهي
خمهش اخمميّحنهسهنهبخممي  هش إخمهبهئهسُ حصمب  .هئ حطهسخمهئ

خ ل اِّـث ر احلميمسء وهن:اِّـ د ال حنهسهنهبهش :  جفخنمب مع ّإن وامعمش اخم مش ّ ، حط خم
اجمىش اخلهسرمع هيهب اخمٰهخيمك، هلهنال لك اخم ّاخم ً ّ. 

ِّـ ل اِّـث هسر:اِّـ امعمش مظٰههسحل:وهن  اجف ّ حطهسجفٰههئ األمغىغ ّ حنهسهنهبهشّ أن خمهي
اجمٰه اخمهئحيىع األحنىطي هيهب اخم مش اخم دا حط ّوومع ده ،ً ّ وأن حنهسهنهب لكجل ومع ّ

اجمىش اخلّهسرمعاخل ؛ ّ حن دون مظخيُّـم أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط حض اخم دّهسرمع مع  ّألن اجف
د مع يطلكهش، حض احلخيهبخيهش هن اخم ٌواجفهسهنهبهش حنهئ  . لكهئّ

ٍأدخمهشحض اجفخيهسم جعالجعهش   اجفمنهئّىحمقهسق  امعمش مظٰههسحلّاجفهسهنهبهش  خمهئحيّ  :وهن،  لك اخم
ِّـ األول ّ أن حم حنهس خم:ّاِّـ وميهئٰهميىع حطٰهميىع اخمهئخيهبيغ ،  هلمب حجميّ حنهسهنهبهشّ

هسخمىح إحل د حطِّـامظ ال،  خمّ حنهسهنهبهشّأن حنهس خمهبىع حطمئمئمي هلال: اجف مع امعمش اخم  ّهش حنهسهنهبهل
ب، خم  .وهن اجفجههي

خ ِّـ اِّـث جل :اِّـ هئ لكحف حنخيُّـحن  :ّمي
امعمش مظٰههسحل: ّاجفخيُّـحنهش األوحل ٌ حنهسهنهبهشخم حمهسن خمهي ده اخلهسص حطّ ، ّ وراء ومع

هب ده زائُّـا لكحف ذامظ لكىط ّخمميهسن ومع َ َ  .ًهسً
هسمتهبهش ٍّن حم لكىطيضأ: ّاجفخيُّـحنهش اخم َ َ ّ ّ ، هسج مظهيّ حنٰههي مشّهلهب د إحل مق مع  .ّ ولكهيهشٍ حطهسخم
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جهالن اجف لكحف اخمُّـخمهب ُأورد هسين حط هسمتهبهشّخيُّـحنهشاخم نو ، اخم ٍ حم لكهيهشهن حم ّ خيُّـحنهشّ ً حن ّ 

ل خيُّـحنهش ّاجفهسهنهبهشأمعيطاء ّ، ألن لكحف اجفٰههي ٌحن دّهسجفهسهنهبهش، حطّاجفهسهنهبهش لكحف ّ مع . ال حطهسخم
خنمي مغهيىس حطجل مظخيُّـم أمعيطاء اجفهسهنهبهش لكحف اجفهسهنهبهش حض : اجفمنهئّىح أمعهسب ّحطهتن اجف ّ ّ ّ

اجمىش ل حض اخم ، وحطجل مظخيُّـم اخمٰههيهش لكحف اجفٰههي ّاخمِّـهن مك حض ّ ، وخص اخم ّ اخلهسرمع ّ
د مع ن مظخيُّـحنهس حطهسخم امعمش مظٰههسحل حض اخلهسرج، هلالحطُّـ أن ميمي د اخم مع ًاخلهسرج؛ ألن اخم ّّ ّ. 

ِّـ ِّـ اِّـث هئ لكحف أرحطىش حنخيُّـحنهست :اِّـ  :ّمي
ّاجفهسهنهبهش حمهيهب:  األوحلّخيُّـحنهشاجف خفميٌجمهسحطهيهش ٌهشّ  . خمهيمنُّـق لكحف حم

هسمتهبهش ر: ّاجفخيُّـحنهش اخم من امعمش مظٰههسحل حنهسهنهبهش، هلال مي ّخم هلىطض خمهي ُ ٰهُّـدةٌ خسهس أهلىطادّ  .ّ حن
هشّخيُّـحنهشاجف هسخم دة خمهيمسهنهب:  اخم مع هئٰههشّاألهلىطاد ملخف اجف ن حج  . حطهسخمجيخفًهش مظمي
هئىشّ حم : اخمىطاحطٰههشّخيُّـحنهشاجف امعمش ،  حطهسخمِّـاتٌ حطهسخمجيخف هلمب حجميٍحج هلهي حمهسن خمهي

ن ّ حنهسهنهبهشمظٰههسحل دةّوأن، هشّ حمهيهبمظمي مع هئٰههشٍ أهلىطادهنهس اخمجيخف حن ن حج  . حطهسخمجيخفً مظمي
مل ّأن أهلىطاد حنهسهنهبهش ا: ميهئ امعمش حجميهئهشّ امعمشهب حطهسخمِّـات، هلٌخم ن حنهسهنهبهش اخم  ّهييطم أن مظمي

 . وهن حطهسحك، حطهسخمِّـاتًمظٰههسحل حجميهئهش
هسخممك حطهثمتميهسر اجفُأورد لّخيُّـحنهش لكحف اخمُّـخمهب اخم ٍإن حم حنهسهنهبهش:  اخم مظخي ّ ّ أن ّ الحطُّـ ّ

ن ّ، ألن حنهسهنهبهش هشّ حمهيهبمظمي امعمش مظٰههسحلّ ٌ معيطئهبهشاخم منهبّ ولكهيهب هلال ميهييطم ، هشّ جك
ِّـور ىغاخم ّحطهتن:  اجفمنهئّىحوأمعهسب، اجف د ال حطّخن مع  .ّهسجفهسهنهبهش حطهسخم
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ّب ءؼ  
   ؘؿؘ  ؘ؛؍؏

م: ّالقول األول ت شهور ا ة  ّنظر ّ  
ىط اخمىطازي هسره اخمحي ميهيمئجلٍومت إحل حكهسئحيهش، ّوهن اخممههسهنىط حجهس امغ  .ّ حن اجف

هب ء: مظ د  مع ٌأمت حطٰهُّـ أن جغمي أن اخم َّ َ َ  حض اجلمئهبىش حطهئ ٌ واجغُّـّ
ي دات حطهئ االجكحقاك اخمهيحيمهوال، االجكحقاك اجفٰههئ مع ّرصح  ّ ميخيىش لكحف اجف

د اجفمئميهئهست مع هسو خم امعمش حن د اخم ٍحطهتن ومع د اجفمئميهئهست ، ّ ّجع إمت جفهس رأى ومع ّ ّ
هس جفهسهنهبهسهتهس ّأحنىطا لكهسر ً د ، ً مع هسو خم امعمش حن د اخم ٍوحمهسن جمُّـ جغمي حطهتن ومع ّ

امعمش أميهنهس لكهسرض، اجفمئميهئهست د اخم ٌجغمي حطهتن ومع ً ّهلمسهنهب ملخف ، ّ جفهسهنهبّ
ده هس جفهسهنهب، ومع امعمش لكهسر د اخم ّوخك أمت إن حس جيٰه ومع ًّ ن ، ّ ّخميطحن إحنهس حم

خمهش دات اجفٰههي مع هسوميهس خمهي د حن مع امعمش ، ًذخم اخم د لكحف اخم مع ع اخم ّوإحنهس وجم
د ملخفه حطهسالجكحقاك اخمهيحيمه  .ّوومع

د لكحف  مع مش خكهسهنىطه ـ ميِّـهنمش إحل اخميطميهسدة اخمٰههبهئهبهش خمهي ل ـ حط ّوهنِّـا اخمخي
وخممي حن ، خم لكهيهبمبهسّ اخمِّـهنهئ لك اخميطميهسدة واخمٰهىطوضًهلهنال ، ّاجفهسهنهبهش هلهب مظٰههسحل

هش إخمهبهئهسٍمعمبهش خمهش اخمميهئ حطهسخمهئ ّ أمغىطى ميىطى أن حنهسهنهب حصمب ف ، ّ جم وال ميمئمي اخم
ٰهىطف لكهيهبمبهس ومعٰههيمبهس حض  ّلكهيهبمبهس حممس هن احلهسل حض اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتهبهش اخم ميمئمي اخم ّ ّ

مثال حطـ  اب اخم .حنهس هنمع
ا كماء: القول ا شهور ا ة  ّنظر

د الأ: وهن مع هيهب اخمّ حنهسهنهبهشّن وامعمش اخم مش اخم ً ـ هلهنال ّٰهخيمك خم ـ حط

هبمبهست) ١( هئ  .٣٢ ص٣ج: اإلجكهسرات واخم
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اجمىش اخل ، لك اخم الّهسرمع هسن حن الف اجفمئمي حمهسإلمت ً حنهسهنهبهشّهلهثن خم، ًوهنِّـا حط  هن ّ

ان اخمهئهسحك مت حض األلكهبهسن، احلهب دا هن حم .ًوومع
حنهس هسر احلميمسء لكمئ ل هن مص اء، ًوهنِّـا اخمخي هسئهبهش أو احلميمئهش ّ حض اجفُّـرمقهش اجفخنًمق

ٰههس  .مظحيمنهبهي حض اخمخلح هلال متٰههبُّـّ مظخيُّـم وجمُّـ، خمهبهشاجف
الث سألة: القول ا ختار  هذه ا ا

هسحطخيجل جكهبئهس وميُّـع جكهبئهس آمغىط خمجل اخم ل ميهتمغِّـ حن حم حن اخمخي ًهنِّـا اخمخي ً ّأحنهس  .ٍّ
ذ حن األول هلمب امعمش مظٰههسحل:ّاجفهتمغ ً حنهسهنهبهشّ أن خمهي دا ،ّ حطهسجفٰههئ األمغىغّ ً وومع

اجمٰه هيهب اخم مش اخم دا  ؛ّ اخمهئحيىع األحنىطيّحط مت ومع مس حم ًوذخم ألن حنخي ّ
هسزا لك ملخفه منهبهس حج ًجك ً هسز لكمس لكُّـاه، ّ مت وامعُّـا جفهس حط ميمئ ّحم هبهسز حم ، ً ّوحنهس حط احن

د مع اب ٍحن ّوذخم ألن رصميهي  ؛حنهس هنّ لك ملخفه هن حنهسهنهب اخم مظخيهسل حض مع
د ٍاخمٰهخي ميخنمبُّـ حطهتن هلىطض ومع ن ّإال ال جغخيهبخيهش خم ّ ل حض األلكهبهسن ميمي ّ حصىطد احلمن

ً حنهسهنهبهشّحط الحطُّـ وأن ميحيىطض اخمٰهخي، ًخصهسال ٌجع إلمي لكهيهبمبهس حطهتهنهس جغهسؠهيهش،  وجغخيهبخيهشّ ّ ّ 
د، حض األلكهبهسن مع ٍهلهتحنهس هلىطض حن ْ ل حض ّإال خم وال جغخيهبخيهش خم ّ حنهسهنهبهش الّ ّ حصىطد احلمن

هش، األلكهبهسن هي اخمٰهخي اخم .ّهلمبِّـا ال ميخي
اجمىش اخل ّوأحنهس اجفحقوك حنهئ مش اخم ى اخميطميهسدة واخمٰهىطوض حط .ّهسرمعهلمب دلك

ذ هسينواجفهتمغ هبىس: حن اخم امعمش مظٰههسحل حط ٌ أن اخم ّوأن ، ً جغخيهبخيهش حض حن األلكهبهسنّ
ده اخل اجمىش ّهسرمعّحنهسهنهب لكجل ومع ّ حن دون مظخيُّـم أجغُّـمههس لكحف اآلمغىط حض اخم

، اخل دّهسرمع مع د حض احلخيهبخيهش هن اخم مع يطلكهش، ّألن اجف ٌواجفهسهنهبهش حنهئ وإذا معهسء .  لكهئّ
مش اخمٰهجل ـ لكحف  د ـ حط مع ّ أن :هلمئٰههئهسه، ّاجفهسهنهبهشّحض حمهيمست األلكالم مظخيُّـم اخم

خي حض حن األلكهبهسن خيىطر واخم د هن األؠ حض اخم مع ّاخم خيىطر ، ّ مت متحيىع اخم ّخممي
حنهش، هلهبمبهس ٌواجفهسهنهبهش حنحيمب يطلكهشّ د اخلهسصٌ حنهئ حنهئ مع ن هلىطلكهس ، ّ لك مت اخم مي ًهل

هسر د هبِّـا االلك مع هتجعىط، خمهي خمهبهش واخم ّال حطمئٰههئ اجفٰههي ّ.
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هسين ل إمت ال  ّوأحنهس اجفحقوك حن اخم د لكخيال ّهلمب اخمخي مع ًميمئمي حتهيهب وامعمش اخم
ٍ حنهسهنهبهشإحل دّ  . وومع

ٌواحلهسؠ حممس أن األجكهبهسء هن ذوات دّ مع لك خسهس اخم  حطجل ًهسهلىطجمهنهئهسك  ّأنو،  جع
د مع د، اخمِّـوات واخم مع امعمش هن جغخيهبخيهش؛هلميِّـخم وامعمش اخم ٌ جغهبمك إن اخم ّ 

د مع لك خسهس اخم امعمش وملخفه.جع لك خم : ، أي هلمئ هنِّـه اجلمبهش ال هلىطق حطجل اخم ّإمت مي
ديٌّذاجحًحنٰههئ  ّ اخمهئحيىع األحنىطيّٰهخيمكهيهب اخملكهئُّـ اخم ّ وحنٰههئ ومع  هلىطجم ّوخممي. ً

حنهش اجفهسهنهبهش واخمميهئ:لك ملخفه حن األجكهبهسء ّ هن أن حطهسجم األجكهبهسء حنٰههي ّأو أهنهس ال ، ّ
ٌأجم جمهسحطهيهش حنهبهشّ ال، ّ خمهيمئٰههي ل حن جههبىش أن متخنخف إخمهبمبهس حمِّـوات ومتخي هنِّـا : ًجغهبمك مت
د  مع مج وهنِّـا ب وهنِّـا أاجف ّأحنهس احل مظٰههسحل هلهثن ، ّ اجفهسهنهبهشّ واخممي حنٰههي ّ ّ

خمهش اخمميهئ ُحنهسهنهب حصمب . خمّ حنهسهنهبهشّوخممي هنِّـا ال ميٰههئ أمت ال، ّ
خس هنهي حنٰههئ جم ده :ّوهبِّـا مي د حن ّحنهسهنهب مظٰههسحل لكجل ومع ّ هلهثن اجفخيمن

اهنهس:ذخم ّ أن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتهبهش إذا جمجهٰههئهس اخمهئمهىط لكمس مق ّ ّ يض حطِّـاهتهس ، ّ ال مظخي
د وال اخمٰهُّـم مع د وال اخمٰهُّـمُهس ال ميّهنإ :أي، اخم مع يطع حن ذاهتهس اخم يطع ُمي، متٰه. هئ هئ

ٰههيهبهيهبهش هبهش اخم ّحنهئمبهس ذخم حنىش احلهب ن هنِّـه اجفهسهنهبهست حنهئخنهت، ّ ًلكهئُّـهنهس مظمي يطاع ّ  المت
د مع معُّـ:أي، اخم ٌلكهيهش  حطٰهُّـ أن مظ . لك ذاهتهسٌ مغهسرمعهشّ

د مع د حنهئمبهس حطخيجهىش ٌهلمب ذات، ّأحنهس ذات وامعمش اخم مع يطاع اخم  ميمئمي امت
اهنهس د حنهئمبهسهلمب حض، ّاخمهئمهىط لكمس مق مع يطاع اخم هش ذاهتهس حنهئخنهت المت . حنىطمظ

ل هبهسز اخمممء لك ملخفه:ال   وهن حنهس ،ّ حمهبىح ميمنُّـق لكحف اجفهسهنهبهش حنهس حط احن
مثال حطـ ميخيهسل اب اخم خم حض ّجغّمئميهئهئهس اخمٰههي حطمسهنهب ُ وال ميحنهس هنحض مع  متخي

اب  ؟حنهس هنمع
ل ن اخمممء خم:ّهي  اب ّ حنهسهنهبهش خمهبىع حنٰههئ حم أن  هن :حنهس هن مظخيهسل حض مع

خم خمِّـخم وإن حس متخيُّـر لكهيهب:ّوإمتمس اجفىطاد، ّمتخيُّـر لكحف حنٰهىطهلهش مظهي اجفهسهنهبهش ،  هن جم
ء ّهلهثن لكُّـم لكهيمئهئهس حطمسهنهبهش  مت ذاُميهئهسحضال ، ّ ٍ حنهسهنهبهش حم اجمىش ومتحيىع األحنىطّ . حض اخم
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 ؘ ؘآ ؙؼؘ  ؘؙّ ؘة؟ ءؙ؍ؐ

ّامظهنهي حجهس مظخيُّـم ُّـل هبهس:ّّ ّ لكُّـم محهسحنهبهش األدخمهش اخم امق ّ ّ اجفمنهئّىح خمهئحي اجفهسهنهبهش ّ
امعمش مظٰههسحل هست ذخم، لك اخم ف متٰهىطض دخمهبال آمغىط إلجع ّ أمت الحطُّـ ّإال. ًحن هنهئهس مق ّ

ٌحن اإلجكهسرة إحل أن هنِّـا اخمُّـخمهب ميهئحي اجفهسهنهبهش اخم هن حطمئٰههئ احلُّـ ـ اخمِّـي هن أحنىط  ّ ّ ّ
امعمش مظٰههسحل هسر اجفمنهئّىح حممس رصح حط حض ، ّلكُّـحن ـ لك اخم ّوهنِّـا اجفٰههئ هن مص

اجكهب لكحف األ خممقحيهسرجغ مت خصُّـودا إل:  حطخي ل حم د اجفٰههي ازم ومع ُإن حن خم ً مئ ّ
ء ءُ وميٌلكهيهب  دّإالّوال متٰههئ حطهسجفهسهنهبهش ، هيمش لكهئ  مع .ّ جغُّـ اخم

ل م لكحف أمقهسس هنِّـه اخمخيهسلكُّـة : ّإذا امظهنهي ذخم متخي ّإن هنِّـا اخممفهنهسن ميخي
حيهباخم امعمش حطهسإلحنميهسن اخمٰههسم هلمب جعهس: هش اخم حنحيهسدهنهسّحيهي ّإن حم حنهس أحنمي خمهي ّ  خم ٌحطلكّ

هست ذخم. حطهسخمحيٰه ّإن لكُّـم حمحيهسميهش  :جغهبمك جمهسل، وجمُّـ أجمهسم اجفمنهئّىح دخمهبهيجل إلجع
ب ؠحيهش ُّـلك جغهسمعٍاخمِّـات حض ومع هبهس إحل  ّ حن ؠحيهسمظ اخمميمسخمهبهش مي حض ومع

هش، والزحن) اخمجيخف: أي(، هلمب اخمجيخف مع امعمش حطهسخمِّـات :ّاخمٰههيهش اجف منىح اخم ّ أن مي
ب مع هسخم.ّاخمجيخفي حطهسخم .ّ وجمُّـ مظخيُّـحنلك امق

هتخسجلوجمهس د حن هنِّـا: ّل ؠُّـر اجف د خمهبىع هلهب :اجفخيمن مع امعمش اخم ّ أن اخم
ّهلهثن حم حنهس ميمئمي خم حطهسإلحنميهسن اخمٰههسم، ّ إحنميهسمتهبهشٌمعمبهش ّ وحن هلىطوع .  خمٌ هلمب وامعمش،ّ

ٌ أمت خمهبىع خم جغهسخمهش:ّهنِّـه اخلهسؠهش مهىطةّ ٌهلهثن ذخم أؠ،  حنهئ لكهيهب هنِّـا ّ ميحقمظمش ّ
خف،وخمهبىع هنِّـا لكهبهئ. احلمي ّ ذخم هن اخمِّـي ميٰهُّـ حن ّهلهثن،  حن اخمهئهسسٌ حممس زلكمئ حم

رميهش حط امعمش دون هنِّـا؛ المظمنهسف اجفحيهسرجمهست اخمهئ اص اخم ّمغ إذ خم حمهسن خمهيمئحيهسرق ، ّّ
مهىطةٌجغهسخمهش ٌ حممسخمهبهشٌ حنهئ خسهس هلهبّ هييطم حتخي،  ميمئمي جغمن ٰهُّـادياإلحنميهسن  ّالمق  ّاالمق

هسع اجلىطحنهسمتهب مئ ، هشّهلهب واالمتحيٰههسل لك لكهسحس احلىطحمهش واألو معمش جض ّوذخم مي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحط) ١(  .)١ (احلهسجكهبهش رجم ،٢٢٧ ص٧ج: ٰههشّاحلميمئهش اجف
 .٥٧ص: هنهسميهش احلميمئهش، اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش) ٢(
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مت حصىطدا ًومظميُّـره حنىش حم ّ رميهسّ ً مت  .هنِّـا مغهيىح، ّ
هسة اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض دهسأهلو ُّـالل لكحف اخمخيهسلكُّـة حطمس اخمهئ  حطٰهُّـ أن ذحمىط االمق
ٍإن هلىطض ؠحيهش: جغهسؠهي ٍ إحنميهسمتهبهشّ امعمش حطٰههيهش مظهي اخممنحيهش، ّ هييطم مظٰههي اخم امعمش مظ ّ خمهي ّ

حط اخمِّـاجح؛ جمهسل ّوهنِّـا ميهئهسحض ومع جل حن هنِّـا: ُ هتمغىط لك : ّمظ د ال مي مع ّأن وامعمش اخم ّ
د ده ومع ٌمهىط، حط حم حنهس هن حجمي حنهئٌومع ، هلال خم إرادةٌ خم هلمب وامعمشّ مهىطةٌ خم  وال ٌ حنهئ

هبٰههش مهىطة، وال لكهيٌحك مهىط، وال ؠحيهشٌ حنهئ مهىطةٌ حنهئ ن خمِّـامظ حنهئ  . حن اخممنحيهست اخم مظمي
امعمش حطهسإلحنميهسن اخمٰههسم،إذن ّ هلمي حنهس أحنمي خمهي  . خم حطهسخمحيٰهٌ هلمب جغهسؠ،ّ

ىطدٌّوهنِّـا احلمي لكهسم ّ خممي لكهسحس اخم هيَّـ لك احل،ّ ٰهُّـاد اجفهئ ة واالمق ، ّىطحمهش واخمخي
ىطد د اجف مع هئٰههس خمهيمئ ّهلمي حنهس حس ميمي حج ً خميطم ّ، وإال  خم حطهسخمحيٰهٌ هلمب جغهسؠ،ّ

ٰهُّـادياإلحنميهسن  ة واالمتحيٰههسلّاالمق ر، ّ واخمخي ٌ مغهسؠهشٌوهن أحن  .ّ حطٰههسحس اجفهسدةّ
ل إذا جل ذخم متخي امعمش مظٰههسحل خم هلىطض خم: ّمظ ُإن اخم  ؛ًخمميهسن خصُّـوداّ حنهسهنهبهش، ّ

ّألن اجفهسهنهبهش هن جغُّـ ّ هئ اجفمنهئّىحّ د لكحف حن مع ًحممس مظخيُّـم ـ وخم حمهسن خصُّـودا ـ  اخم ّ، 
ًوخم حمهسن األلكحف خصُّـودا أميهنهس. ميمئمي هلىطض حنهس هن ألكحف حنهئ ميمئمي هلىطض حنهس ، ً

هئٰههش لك حج ُّـودميهش خمهب ؛ ألمت إذا حمهسمتلك اجف ّهن ألكحف حنهئ ن حنهس هلىطض ألكحف حنهئ ، ّ ُهلهبمي
امعمش ؛ ألن حم حنهس أحنمي حطهسإلحنميهسن اخمٰههسم خمهي ّجغهسؠال حطهسخمحيٰه ّ ّ  حطهسخمحيٰه ٌمب جعهسحطلك هل،ً

د.ّـ حممس مظخيُّـم ـ مع ٌ ولكحف هنِّـا األمقهسس هلهي ومعُّـ حن امعمشُ خمميهسن ،  ألكحف حن اخم
ال خم امعمش حنٰههي ب حطهسخمِّـات. ًاخم مع خمهبهش مظهئهسحض اخم هنهي. ّواجفٰههي ّ أن :ّوهبِّـا مي

امعمش مظٰههسحل ال جغُّـ خم وال  .ّ حنهسهنهبهشّاخم
جمىح لكحف حنٰهىطهلهش اجفهسهنهبهش هتخمهش مي ّوحتخيهب اجف دي، ّ ٌّأهن أحنىط ومع دٌ مع جل  حطٰهٌ حن

د مع د اخم ه  حممس مقهبمهمبىط حن حمهيمست اجفمنهئّىحٌّأم لكُّـحن، ومع ّجمُّـس  ؟ هلهثن ّ

ٰههسخمهبهش) ١(  .١٢٢ ص١ج: حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش احلميمئهش اجف
ىط اخمهنالالت، اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع) ٢( هسة حن اخمجيىطق حض حط  .٥٥٣ص: اخمهئ



د وامعمش ّأن حض مع  ٥٧.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
ًحمهسمتلك أحنىطا لكُّـحنهبهس امعمش مظٰههسحل ال، ًّ ّألمت ميهييطم اخمحقحمهبمش ،  خمّ حنهسهنهبهشّهلال رميمش أن اخم

معُّـان واخمحيخيُّـان  .مقهبهتجح حض اخمحيمن اخمالجغ  حممسٌوهن خصهسل، حن اخم
يطلكهس حن ) ّاجفهسهنهبهش(ّوأحنهس إذا حمهسمتلك  دميهس حنهئ ًأحنىطا ومع ً د اخمممء مغهسرمعهس ًّ ًمت ومع

امعمش مظٰههسحل خم يطام حطهتن اخم هتخمهش ـ هلال خصِّـور حض االخم ّـ حممس هن احل حض اجف ٌ حنهسهنهبهشّ ّ 
خمهش اخمميهئ خمهئهس، ّحطهسجفٰههئ األمغىغ يطلكهش. ُوإن حمهسمتلك حصمب ًوجفهس حمهسمتلك حنهئ د ّ مع  حن اخم

ن مظهسحطٰههشّاخلهسص،  د)ّحض احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش ولكُّـحنمبهس( ًمظمي مع هلهثذا حمهسن هنهئهسك ،  إحل اخم
د ىش حمِّـخم، ّ لك اخمٰههيهشٌّملهئ ٌومع  .ّحمهسمتلك حنهسهنهب حطهسخم

هتخسجلجمهسل دهنهس: ّ ؠُّـر اجف د خمهبىع إال ومع مع د لكهئُّـمتهس حض ذوات اخم مع ّإن اجف ّ ،
دميهش دون اجفهسهنهبهش مع ّوهن األؠ حض اجف اء، ّ ال خمجيخفه أو ًمق د حصٰه مع ً حمهسن اخم

هس ال، ًوامع د اخمممء إذا حمهسن حصٰه ًهلميمس أن ومع خمهش،ّ ً حمهسمتلك حنهسهنهب حصٰه ، َىطضَ حطهسخمٰهّ
دًمظهسحطٰههش مع خمهبهش اخم ٰه ال، ّ جف د ال حصٰه مع ّحمهسمتلك اجفهسهنهبهش ال ، ًهلميِّـخم إذا حمهسن اخم

خمهش دًحصٰه مع خمهبهش ذخم اخم .ّ حطال حصٰه
 ؘآؙث ؘئؘؤ ؘّء؞  ؼؘ  ؘؙّ ؘة؟؍ؑ

ر حن احلميمسء ـ حن  امعمش مظٰههسحل ـ لكهئُّـ اجفخنمب هتخمهش متحي اجفهسهنهبهش لك اخم ّمظٰهُّـ حن ّ
خفاخمىطحمهسئيط األ هبهش خممي ٍمقهسمقهبهش واخمخيهسلكُّـة اخم ّ هسئ اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ ّ ّ حن هلىطوع وحن

هسئمل وجعمئىطاتّ ميحقمظمش جفهس ؛ّاألمغىغ خفةٍلكهيهبمبهس حن مت ًوهلهبمس ميمك متخنخف إمثهسال إحل ،  حم
هش لكحف ذخم مئىطات اجفحقمظ هسئمل واخم ّأهن مظهي اخمهئ ّ:

هسحكهش اخمِّـات . ١ هست حط امعمش مظٰههسحل، ميمئمي إجع ّامتجهالجمهس حن متحي اجفهسهنهبهش لك اخم ً
د معهئىعاإل ٍخسهبهش، ولكُّـم ومع دات األمغىطى، حممس ٍ حنخنحقكّ مع  حطهبهئمبهس وحطجل مقهسئىط اجف

ح ـ  لكحف ٍمتهيمئىع ذخم حط هسحك مظٰههسحل، حممس هلٰههي ُّـالالت اخمحيالمقحيهش لكحف حط  حن امق
هسحكهش اخمِّـات اإلخسهبهش حن مغالل متحي اجفهسهنهبهش  لك حط هتخسجل اخمِّـي أجع هسل ـ ؠُّـر اجف هب اجف ّمق ّ ّ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٤٩ ص٦ج: ّاحلميمئهش اجف
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ّحم حنهس ميحيمن: لكهئ مظٰههسحل، جغهبمك جمهسل د، ٍ ولكهسرضٍخمِّـهن إحل حنٰهىطوضهي اّ مع  هن اخم
ورة، حنحمهسن حض  دـ  حمهيهبهس حطهسخم مع ـ  حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك اخمٰههسرض اخمِّـي هن اخم هش ذامظ ًىطمظ ّ

ٌوحم حنهس خم حنهسهنهبهش ّ ن خسهس معيطئهبهستّ رهنهس ال ميهتحط أن ميمي ٌ حمهيهبهش، هلهئحيىع مظمن ّ ّ هئهسهنهبهشّ  ،ٍ ملخف حن
ٍإال جفهسمتىشّاخمهيمب  هس. ّ مغهسرمعّ ن ً حنٰههئ ملخف متحيً،هلهي حمهسن اجفحيىطوض وامع د، ميمي مع ىع اخم

ٌحنٰههئ حمهيهبهس خم معيطئهبهست ّ ً ّ هئٰههشً ن مثهبٰهمبهس حج هي اجليطئهبهست إحنهس أن مظمي ، هل مش اخمٰهخي ً حط ّ ّ 
هش ء.  خمِّـاهتهسً خمِّـاهتهس أو حجميهئهشًخمِّـاهتهس، أو وامع هب إحل األول، وإال جفهس حتخي  ٌال مق ّ ّ  حنهئمبهس، ّ

د هلىطد ءٍ وامعمشٍواخمميالم لكحف مظخيُّـميىط ومع هئىش  مبهس، ٌ حنهئمبهس، هلال ميمئ وال إحل ّ حنهئمبهس جفهسهنهب
جمىش اخممي هسين، وإال خم ّاخم اجمىش حجميهئهس ،ّ هسخممك، وإال خمميهسن هنِّـا اخم ً وهن خصهسل، وال إحل اخم ّ
ّأميهنهس، حنىش أمت وامعمش د وامعمش.  هنِّـا مغهيىح،ً مع  هلهيهبىع ، حطهسخمِّـاتٌهلهثذن إن حمهسن حض اخم

ٌخم حنهسهنهبهش دّ مع هبمك ميحيمن، وراء اخم د اخمجنفّ حط مع ، هلمب اخم .هي اخمِّـهن إحل أحنىطمي
ّ إن متحي اجفهسهنهبهش لك.٢ ُهئ مظٰههسحل ميميخنىح لك لكُّـم جمُّـرة اخمٰهخي لكحف حنٰهىطهلهش حمهئ ّ

هئهسه اجفهسهنهبهست هلخيىس، َّاخمِّـات اجفخيُّـمقهش جههبىش احم ّألن اخمٰهخي إمتمس مي ّ ّوحطٰهُّـ متحي اجفهسهنهبهش ، ّ
هئهسه حمهئ اخمِّـات اجفخيُّـمقهش؟ جههبىش اخمٰهخي احم  ّلكهئ مظٰههسحل حمهبىح مي

هسحطخيهش هسث اخم جههبىش أن ميٰهىطف جغخيهبخيهش  ّ أن اخمٰهخي:ّوجمُّـ مظخيُّـم حض األحط ال مي
امعمش حطهسخم مضاخم هتخسجل حض األمقحيهسرّٰههي احلمن امعمش : ّ؛ جمهسل ؠُّـر اجف ّإن جغخيهبخيهش اخم
حنهش مضٍ ألجغُّـٍملخف حنٰههي ريّ حطهسخمٰههي احلمن ٍهلمبِّـا حجهس ال مغالف هلهب ألجغُّـ، ّ اخممن  حن ّ

لك ، ُُّـ أجمهب لكهيهب اخممفهنهسنـوجم، احلميمسء واخمٰهىطهلهسء  مت ّإالحمهبىح وجغخيهبخي خمهب
ده اخمٰههبهئ اخلهسص حط ّومع د اخلهسص خمهيممء ، ّ مع ٰهُّـداّوخمهبىع اخم ًحن الف ، ّ حط

مب ّاجفهسهنهبهش ٌهلهثهنهس أحنىط حن ٌ د خسهسّ مع هسء اخم َ ال مظهتحط مظٰهُّـد أمت  ّإالواخمٰههي حطهسخمممء خمهبىع ، ُّ
ىطدةًامت د ذخم اخمممء خمهيِّـات اجف هسء ومع هلال ميمئمي خمهيٰهخي أن  .ّ حن أمت

ُّـأ واجفٰههسد) ١(  .٢٨ص: اجف
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .١١٣ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف



د وامعمش ّأن حض مع  ٥٩.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
ٰهىطف لكحف اهللا مظٰههسحل ّحن مغالل أمقمسئ وؠحيهسمظ اخمِّـامظهبهش واخمحيٰههيهبهش اخم هن ّ إال ّمي ّ

لك حنحيهسهنهب  ميهشخمهب  .ّهشلكخيهيهبّ وإمتمس هن حنحيهسهنهب ،ّحنهسهن
جغهبُّـه مظٰههسحل.٣ هست مظ ّ حن مغالل متحي اجفهسهنهبهش لكهئ مظٰههسحل مي إجع ًحنهنهسهلهس إحل ، ّ

هتخسجل حض األمقحيهسر جغهبُّـ؛ جمهسل ؠُّـر اجف ب اخم معمبهش ؠ مبهست اجف ّدهلىش حطٰهيغ اخمخن ّ :
ّوخمهبٰههي أن اخممفاهنجل اخمُّـاخمهش لكحف هنِّـا اجفجههيمش  َّ جغهبُّـه مظٰههسحل: أي(ُ اخمِّـي هن حن ) مظ

ل ا خفةأؠ هسجغمك اإلخسهبهش حم جمىح لكحف أن جغخيهبخيهش ، ّجف مئهب مثهبٰهمبهس حجهس مي ّخممي مظ ّ ّ ّ
لك اخمخيهسئ حطِّـامظ د اخم مع امعمش مظٰههسحل هن اخم هتحمُّـ،اخم د اجف مع ّ اجفٰهمف لكهئ حطهسخم َّ ،

ىطمي هسئىش األحم جكلك حط حك مش إحل احط ،ّوهبهس ميهئُّـهلىش حنهس مظخن هيُّـت أذهنهسهن حجهس ميهئ ُ ومظ ّ ّ
متهش ميمن ؛حممئ مبهش اخمٰه مبهسره حطهثحطُّـاع هنِّـه اخمخن خفة احلالجك  ،ّهش واخمٰهخيُّـة اخمٰه

امعمش مظٰههسحل هش لكحف متحي اجفهسهنهبهش لك اخم مئىطات اجفحقمظ هسئمل واخم ّوملخف ذخم حن اخمهئ ّ. 
  )ء   ؘءّ ّ (ؿؙ ) ّّ  (  ؿؙ؍ؒ

 اجفمنهئّىح  اخمِّـي مقهسجمّاألولحض اخمُّـخمهب ) ّ حنٰههيٍّلكىطيضّحم ( وردت جمهسلكُّـة
امعمش   لكّاجفهسهنهبهشخمهئحي  خمومظٰههسحل اخم امعمش: هن جم وراء ّ حنهسهنهبهش خم حمهسن خمهي

ده  هبّاخلهسصومع ده زائُّـا لكهيهبمبهس لكىط ّ حط حمهسن ومع  وهبِّـه ّ حنٰههيٍّلكىطيضّحم  و،ًهسً
هش ال هش اجفهئهسمق ل هنِّـه اخمخيهسلكُّـةٍهشّ إمثهسخمهبٍحطهتس حطهثلكجههسء جف  . جغ

ى مظهي ن لكميىع حن اخم هن لكميىع ّ اخمخيهنهبهش هنِّـه اخمخيهسلكُّـة ميمئمي أن مظمي
ّذاجح حم ( :هسئهيهشمتخيهبيغ اخمخيهسلكُّـة اجفٰهىطوهلهش اخمخي جي ) ًالّ حس ميمي حنٰههيٍءّ وخمِّـا ميهئ

مك  ًأوالاخم ّذاجح حم  (: لك جمهسلكُّـةّ مك حض ّ جع ً)الّ حس ميمي حنٰههيٍءّ حطٰهُّـ ذخم اخم
 .)ّ حنٰههيٍّلكىطيضّحم : (جمهسلكُّـة

ّذا  : (قاعدة .١ ن معلٍءّ م ي   ) ًّال 
هسرة هنِّـه ٍ جمهنهبهش لكٌاخمخيهسلكُّـة لك ٍ مخهيهبهشّ ع هلهبمبهسّميمثخم ّ  ).ّذاجح(حمهيمئهش  ىح اجف

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .١١٣ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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هنهي حنحيهسد هنِّـه اخمخيهسلكُّـة ف لكحف حنٰههئ ،ّوخممي مي جم جي اخم  ّ أمتحنىش) ّاخمِّـاجح( ميهئ
ُّـ أن حن ا، وخمِّـا مت َخمهبىع أحنىطا حنهب ّّ ً حطهست، وخمِّـخم ً خف حن اخممنٰه  جغهسول، الجم اخممي

اؠ حي حطِّـحمىط آجعهسره ومغ  .ّاحم
اص  :ّ اخمِّـاجحّوحن أحطىطز آجعهسر ومغ

مش .١ جيهئهسؤه لك اخم  .امق
مت  .٢ تحم  .ّحطجل اخم
مت .٣ هيٍملخف جمهسحط حم جيهبخفّ خمهي  .ىح واخم
مت .٤ ٰهخيّ اخمِّـاجح ذيّ حنهسهنهبهش لكحف ًهسّخيُّـحنحن حم  .ّحض اخم

اص مت حن ـ  واآلجعهسرّوهنِّـه اخل ًخيُّـحنهس لكُّـا األجعىط اخمىطاحطىش وهن حم ّ حنهسهنهبهش لكحفّ
ٰهخيّ اخمِّـاجح ذي هسرة ـ ّحض اخم ی حتٌلك الت اخم مئ هنِّـه اخمخيهسلكُّـة لكحف  حض مئُ لك اجف

ع هسرة ،اجف  ). ّذاجح ( لك حمهيمئهشٌواخمِّـي هن لك
ٰههسرميىحّأن : وال خيحي خيُّـحنهش هنِّـه اخم لك مظٰههسرميىح جغخيهبخيهبّ اجف  .ّهشخمهيِّـاجح خمهب

امم م اِّـ  ّأَّـس
ن ) اخمِّـاجح(ق حمهيمئهش حكالإ  :لكحف حنٰههئهبجلميمي

،  حض حطهسب:ّاهبىش األول مع هسمل وهن اخمِّـي ميُّـلك حطهسخمِّـاجح حض حطهسب  إمي
هسرة، ً أميهنهسهشهبهست اخلمئّاخمميهي ءٌوهن لك  هلمس هن خمهبىع.  خمهبىع مغهسرج اخمممءٍ لك 

نّ، إحنهس مغهسرج اخمممء ّ، إحنهس  وحنهس هن معيطء اخمممء.اخمممء أو معيطء اخمممءّ حم أن ميمي
ىغٍ أو معيطء محهسمٍ حنخنحقكٍهن معيطء محهسم عّاألولوميُّـلك ، ّ مص هسين ،  حطهسخمهئ واخم

هسخممك حطهسخمحيمن، حطهسجلهئىع  .واخم
خ هسرة،  حض حطهسب اخممفهنهسن:اهبىش اِّـث ءٌوهن لك يطع حن متحيىع ذات ُ ميٍ لك  هئ

هبُ وإل،اخمممء ُّـمئ لكهيهب حط ى متحيىع ذات ّمك ال مي يطالك مق ، خمممءامغ حض امت
يطع حن ذات اجفمئمي وإل  .مئ لكهيهبُحمهسإلحنميهسن اخمِّـي ميهئ



د وامعمش ّأن حض مع  ٦١.................................................................ّإمتهب ّحنهسهنهب حطهسخمِّـات اخم
هش حطجل معحض حطهسبّ اخمِّـاجح واخمهئ هسمل هسرة: واخمِّـاجح حض حطهسب اخممفهنهسن إمي  لك ٌ لك

م صٍلكمئ ّ، ألن اخمِّـاجح األول حنجههيٍ ومغمن ّ هسرةّ هسين أميهنهسّ اخمِّـاجح  لكٌ لك ، ًاخم
هسين جمُّـ الّ اخمِّـاجح ّوخممي ناخم ّ اخمِّـاجح األول ميمي ّ. 

ُّـّ ىع  اميّاهب  تّ وىعىش اِّـ
مك حنٰههئ  ىط اخمىطازي حط حيمنهب ّ اخمِّـاجح اخمحي هش هشّجغجل حطهبهسمت خمهيمسهنهبـ حطهسخم ّ اجفىطحم

ازحن جمهسلكُّـة  ـوأمعيطائمبهس ىطج حن خم ّذاجح حم  (:وامق ) ًالّ حس ميمي حنٰههيٍءّ
ّذاجح حم  (:وجمهسلكُّـة ت خمّ حطجلٍءّ ؠ).  اخم ّ الحطُّـ ٍهشّ حنىطحمٍجغخيهبخيهشّحم : ( إحلّومظ
هتخم رّأن مظ ام مظهي احلخيهبخيهشٍىح حن أحن هسحطهش لكهي جم  . هن حطمئ

هسرة ام لك ً، حنخيُّـحنهش لك أمعيطاء احلخيهبخيهشٌولكهي اخمخي . ً حض اخمِّـهن واخلهسرج دائمسّ
عّاجفهسهنهبهشحض أمعيطاء ّخيُّـم  هنِّـا اخم،إذن ازم إذا حمهسن حض اخمِّـهنٌ خمُّـمي مت ،  حن اخمهي

ع  . آمغىط إذا حمهسن حض اخلهسرجٌوخمُّـمي مت
خم  ذحمىطهوهنِّـا حنهس ىط اخمىطازي حطخي ل: اخمحي خيُّـحنهش:هلهئخي هنهس حن ً أمعيطاء احلخيهبخيهش خممي ّ 

خيُّـحنهش هنهس حن ًلكهيهبمبهس حض اخمِّـهن ميهييطحنمبهس الزم، وخممي  ٌ لكهيهبمبهس حض اخلهسرج ميهييطحنمبهس الزمّ
جل اخمممء:ّهلهسألول. آمغىط ت خمهيمسهنهبهش، ألن اخم هنهس حطهبهئهش اخم ّ هن حم ّ ّ هن اخمِّـي ال : ّ

ن حنىش ذخم أجمُّـمّواخمِّـي ال ميهئحي ا. ّميهئحي اخمممء لكهئ حض اخمِّـهن  ،خمممء لكهئ وميمي
ّهلمب أمغىغ حجهس ال ميهئحي اخمممء لكهئ ّ هلهس . ّ ؠ ن حن ف حطهسخلهسص ال خصهسخمهش ميمي ؠ ًواجف ّ

ن حطجل. ّحطهسخمٰههسم ّهلهسخمِّـي جيمش مظخيُّـم اخمٰههي حط حمهبىح ال ميمي تّ  . اخم
هسينّوأحنهس  مش:اخم هبهسمع إحل مق ّ ألن حتخي اجفهسهنهبهش هلِّـخم؛ آمغىطٍ وهن لكُّـم اجغ ّ  إذا ّ
هتمغ  هلخيُّـ حمهسمتلك مظهي ّاجفهسهنهبهش مظهي ّحتخيخيلك هلمئ ،حيىطدات اجفهيًىطا لك مظّحمهسن حن

ًأوال،  ًهشّخيخياجفحيىطدات حن هبهسمع حطٰهُّـ ،ًهسّخيخيحنهس ؠهسر حنّحم وّ هسل اجغ  إحل ّحتخيخي امق
ٍخصخي  . معُّـميُّـّ

هسجغمك اجفخلجمهبهش) ١(  .٥٤ ص١ج: ّاجف
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خيهس لكخيهيهبهس يطء احلخيهبخيهش جفهس حمهسن مقهسحطخيهس لكهيهبمبهس حض اخلهسرج واخمِّـهن مق ًوحطهسجلمئهيهش هل ً ًّ ّ، 
ّحمهسن ال خصهسخمهش جغهسؠال لكهئُّـ حتخيخيمبهس ٍجيهئ لك خصمن مي:واحلهسؠ .ً جيهئهسء .  معُّـميُّـّ هلهسمق

من اجلُّـميُّـ هن اجفٰههئ خم حض اخمِّـهن لك اجف مت حطجلّّجغمن جيهئهسء ّ حطمي ت، وامق  اخم
من خم حض اخلهسرج لك اجف مشّ اجلُّـميُّـ هن اجفٰههئّجغمن جيهئهسئ لك اخم  . حطهسمق

اجمىح ؠهسجغمشف ّلكىط وجمُّـ  هسمضا اجف ن ّإمت :خمِّـاجح حطهسخمخنمي اخم مي حطمي هس مت
هش ّاجفهسهنهبهش ًحنىطحم لٍهسس حن أمعهئّ خنهسرحمهشّ أهنهس هيُإذا لك،  أو ملخفمههسٍ وهلمن  خمجيخفهنهس حض ٌحن

هسخمحيهش،  لكهئمبهسٍ مغهسرجٍأحنىط ّأي ّذاجح رّذاجح خمِّـخم اخمجيخف حض ٌوحن  . حطهسجفٰههئ اجفِّـحم
ٰهىطميىح ميخنمئ معحض حطهسبّ اخمِّـاجح هنِّـا اخم هسمل حض ّ اخمِّـاجح وال ميخنمئ،  هلخيىس إمي

 .حطهسب اخممفهنهسن
يطواريّخي اجفّأحنهس ؠهب ّ اخمِّـاجحّيط هلمب ميمئهب، اخم من هشٍ جعالثٍهستّحط  : وا

ٍحنٰههيملخف  .١ جيّإمت : ، أي خمهيجيخفّ مشٍحن  . لك اخم
ٰهخيّ اخمِّـاجح ذيّ حنهسهنهبهش حن لكحفّمظخيُّـ .٢  .ّحض اخم
ت خمهيممءّحطجل .٣  . اخم

ل احلميهب اخسهبُّـمع ٌحطمس أن مظٰهىطميىح اخمِّـاجح أحنىط: ميخي ّ حطهش، هلخيُّـ ّ مب اخممنٰه  حض حنهئ
الث  اص اخم يطواري حطِّـحمىط اخل حي احلميهب اخم  .اخم ذحمىطهنهس اخمخيُّـحنهسء خمّاحم

ازم ّهلهسخمِّـامظهب: وجمهسل اخمحيهبيغ اخمميهسجكهسين حض اجفخيهسم هسج إحل ّاجفهسهنهبهشهست وخم  ال حت
دا ولكُّـحنهسّ اجفهسهنهبهست  جلٰهٌمبهس مظهسحطىشُحط معٰههي، ىطّ حنمثجعٍ ومظهتجعخفٍ جلهسلكٍمعٰه ًومع هلهثذا . ً
خمهشلكحمهسمت خمهشّ حمهسمتلك ذامظهب، اخمِّـات حصٰه ازحنمبهس حصٰه وإن ،  حطهئحيىع ذخم اجلٰهًهسهتهس وخم

هسجغمك اجفخلجمهبهش) ١(  .٥٤ ص١ج: ّاجف
اجمىح) ٢(  .٣٤٨ ص١ج: ح اجف
حنهش، جم ) ٣(  .٢٨ص: اجفهئجهح اجفهئمه
حنهش ) ٤( ح اجفهئمه  .٢٢ص: مظٰههيهب لكحف 
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خمهشحمهسمتلك اخم خمهشّ حمهسمتلك اخمِّـامظهبٍِّـات ملخف حصٰه ازم ملخف حصٰه  حطهسخمالمعٰه ٍهست واخمهي

هسحطلك خمهيِّـات  .اخم
حطهتجغُّـ ّ اخمِّـاجح ف األحنىطّهلخيُّـ لكىط  ؠهسجغمش اخمميحيهسميهش خصمئُّـ حمهسخك اخلىطامقهسينّأحنهس

اؠ ت خمهيِّـات هشّت رضورميّهس اخمِّـامظهبّهلهثن :هلخيهسل،  وآجعهسرهّمغ  .اخم
ُّـم هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حض حطهسب  ىطي، وجمُّـ امق مف ّاخم ىطوالك ىغ اجف ي ّاخمخن

ّمعُّـميىطا حطهسخمٰهخيهسب اإلخس دمي؛ً م اخمٰه حطهش حن . هيجهجيهبهسنخمو هشّ خلىطومع لك رمق هلهسخمٰهخي
ٰهُّـ لك اهللا مك؛آجعهسر اخم ميىطة  خل ء اخم هسحك ومق ء . اخم هسحك ومق مك اخم ومغ

ميىطة ٰهُّـادّ إمتمس اخم مس االمق هسصّ اخمِّـاجح هن حنخي  وهنِّـا هن لكجل األحنىط، خمألجك
ت خمهيممءّ رضوري اخمِّـي هنّاخمِّـاجح  ح اخمخيهنهسء ٍخف جمهسحطومل، اخم جيهبخف حض خم  خمهي
هييش اخمميالم إحل ).  اخمخيهي حطمس هن حمهسئّمعىح(جغهبمك  خيجهىش هئ مظّاخمِّـامظهبهستوجغهبهئمس مي

هسؤالت واإلمعهسحطهست خي، اخم مثال  ض رصح األهلميهسر اخمٰهمههبمئهشّومي وميهئخيجهىش اخم
َحسّ، وأمت َِحطهي هسر اخمميهسهلىط اخمميحيىط واجفمثِ مثال لكّ، هلهثمت  اإلميمسنحن امغ هسوق اخم ّ أن مي

هسن حس ميميِاحلمسر حس ِن متهسهنخيهس واإلمت ن متهسحكخيهسً  .ً ميمي
  ّمعلل ّعرّ  قاعدة .٢

ن لكميىع حن اخم هن لكميىع ّ اخمخيهنهبهش  مظهييهنِّـه اخمخيهسلكُّـة ميمئمي أن مظمي
هسحطخيهش وهن جمهسلكُّـة ّذاجح حم  :متخيهبيغ اخمخيهسلكُّـة اخم  .ًالّ حس ميمي حنٰههيٍءّ

ًومتمهىطا  ) خمألؠٌاخمٰهميىع حنالزم(:  اخمخيهسئّهئجهخيولكحف أمقهسس األؠ اجف
خس لكّمتإ :خمخي ٌ جمهنهبهش خم جع ُّـاهنهش ّ مبهس ، حنهس حطجهىطمي اخممفهنهسن أو اخم هسج لكمي هلهي إل

هست هسج جمهسلكُّـة  إحل إجع هست) ّحنٰههي ٍّلكىطيضّحم (ال حت  لكميىع لكميىعّ ألهنهس ،إحل إجع

ل اجفٰههسرف) ١(  .٤٣ص: أؠ
ل) ٢(  ٢٦١ص: حمحيهسميهش األؠ
هسحط) ٣(  .اجفمنُّـر اخم



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................... ٦٤
ء: (اخمخيهسلكُّـة اخمخيهسئهيهش ٍذاجح حم  ّ ً حس ميمي حنٰههيالّ يطواري ).ّ خي اخم حنىش  :ّجمهسل اجف

 .اخمٰهميىع ميجيهئ لك مقهئُّـ، ؠُّـق األؠ
ّذاجح حم (لكميىع متخيهبيغ اخمخيهسلكُّـة اجفٰهىطوهلهش ّأن : ُّـميىط حطهسخمِّـحمىطوحن اجل  حس ٍءّ

هسرة لك) ًالّميمي حنٰههي ن حنٰههيّحم (ّ جمهنهبهش لك ن ذامظهبّحنهس ميمي ّال ال ميمي ّ حم ّ إن:أي) ًهسً
ٍجمهنهبهش ٍ حنٰههيهيهشّ هب ّ  . ٌّهشلكىط

هئهس هنِّـه،إذن هسرة لك يحطجهىطمي لكميىع اجفّ اخمخيهنهبهش  خم لكمي  اخمِّـي هن لك
ُّـمي حكىطحض  ٌحنٰههي ٍّلكىطيضّحم ( : اخمخيهسلكُّـةحلمنهيهئهس لكحفّاخمخيهنهبهش، مظ ّ.( 

ل    وجوابإش
ل ّأحنهس هش ّ اخمخيهنهبهش  لكميىعّنأ : هلمباإلهس مع اءـ اجف ّهس أو معيطئهبّ حمهيهب حمهسنًمق   ـًهسً

هسرة هشٌلك مع هسزاين، هشّ معيطئهبٍ لك حن حي ل اخم هش: حمخي مع ًمعيطئهبهشمظهئٰهميىع ّ إمتمس واجف  ؛ّ
هسمض ل أو اخم مئ م اجف از لكمئ  .جل

ٌحنٰههي ـ جمهنهبهش ٍّلكىطيضّحم : أي ـ ولكهيهب هلمبِّـه اخمخيهسلكُّـة ّ هش ّ مع ال ميمئمي أن  ٌحن
ن لكميىع ن ّحم (ّ جمهنهبهش مظمي ًحنٰههيالحنهس ميمي ن ذامظهبّ  .ًّهس هلمب ال ميمي

ابّوأحنهس  هش ّاخمٰهميىع اخمُّـائ اخممنُّـق خمهيخيهنهبّ أن : هلمب، لكحف هنِّـا اإلجكميهسلاجل
هش مع ٌ جمهنهبهشهن اجف هش ّ مع ل حض. ّمعيطئهبهش ٌحن مئ ع واجف ٍ جمهنهبهشوخممي خم ؠُّـق اجف ّ 
هسوٍحنهس حطخنمي ن لكميىعهلمئ اجف، ٍ حن هش اخمميهيّ اخمخيهنهبهش مئمي أن ميمي مع هش هبهشّاجف مع  ًحن

هسن متهسحكّحم (هش ّ هلخيهنهب.ًهشّحمهيهب ال )إمت ٌ جمهنهبهشواخم هن ًحن هش ّ مع مبهس ، هشّ حمهيهبٌحن لكمي
هسنٍمتهسحكّحم ( ٌ جمهنهبهش) إمت هش ّ مع  .ً أميهنهسٌهشّ حمهيهبٌحن

ٍحم حنٰههي(ّ جمهنهبهش ،إذن ّ ن ّحم (اخم هن حنحيهسد ) ّ لكىطيضّ ًحنٰههيالحنهس ميمي ال   هلمبّ
هس ن جعهسحط هشٍّهش حمخيهنهبمظمنُّـق )ًميمي مع مبهس أميهنهس واخمِّـي هن . هشّ حمهيهبٍ حن ًحممس ميمنُّـق لكمي

حنهش، اجفهئجه) ١(  .٦٦ص: ح اجفهئمه
ُّـ اهللا) ٢( ، جغهسجكهبهش حنال لك  .١٠ص: ّهتِّـميمش اجفهئجه
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هسرة هشٍّهشحمخيهنهب )ّحنٰههي ٍّلكىطيضّحم ( لك ٌلك مع  .هشّ حمهيهبٍ حن

ٰهمئ ؠُّـر هتخسجل وجمُّـ امق  لك ّاجفهسهنهبهشهنِّـه اخمخيهسلكُّـة لكحف ؠٰههبُّـ متحي ّ اجف
د حطهسخمِّـات مع د إمتّ أن هلمن حض: جغهبمك جمهسل، وامعمش اخم مع امعمش اخم هب ّاخم

ٍ حم حنهسهنهبهش:ّحنهسهنهب ّ د هلحي امظميٰهىطض خس ّ مع هنهس حنمنُّـاجمهسّهس اخم د وحم مع ً منهسهلمبهس حطهسخم
مي حط لكهيهبمبهس هسج إحل معهسلك،خمهي ٌحنٰههي ٍّلكىطيضّ حم ّ هلهثن، جيٰههي حمِّـاٍ إل  ّهسجفهسهنهبهشحطّ إحنهس ّ

هش خم ء:هي حن جمُ وجفهس لك. لكهئمبهسٍ مغهسرجٍحطهتحنىطّ، وإحنهس اجفٰهىطو هئهسع مظهتجعخف   حض ٍ احن
ده حن معمبهش ّ أن اخمٰههيهشومع ن مظ جيمش أن ّ خيُّـحنهشمي ًحن د لكحف اجفٰهّ مع ل حطهسخم ّمظخيُّـم  و،هي

لّاجفهسهنهبهش د ملخف حنٰهخي مع دهنهس حطهسخم هسج مظهي ...  لكحف ومع  حض ّاجفهسهنهبهشهلال خصهسخمهش إل
دهنهس إحل أحنىط ده إحل أحنىطّحم  و، لكهئمبهسٍ مغهسرجٍومع هسج حض ومع  آمغىط هلمب حجمي ٍحنهس إل

د مع امعمش ذا؛اخم د ،ّ حنهسهنهبهش هلهي حمهسن اخم مع مت حجمي اخم  . هنِّـا مغهيىح،خميطم حم
ٰهمئ اجف يطّخيوامق هست  اخم ىطة وإجع ًواري هنِّـه اخمخيهسلكُّـة أميهنهس حض متحي اخممي

دّلكهبهئهب مع جغُّـة حنىش رصف اخم  :هلخيهسل، هش اخم
ـهس ىطة حس مظٰهىط د حم مع   رصف اخم

ــ وإال ــّهلمب ــمنالٌُّـ واجغ ــهس جغ    حن
 

ـــهس   ـــ إحن ّألمت ـــّ جغ ـــمسّاخم   ُّـ اجم
  الّأو حمـــهسن حض وجغُّـمظـــ حنٰههيـــ

 

 ٌّحنهس هن لكىطيضّ حم ّألن :وجمهسل احلميهب اخسهبُّـمع حض إميهنهسح اخمخنجهىط األمغخف
، إحنهس مب  هلٍخمممء ّحنٰههي هئىش، حطِّـخم اخمممءّ ّ؛ ألن اخمٰههيهشوهن حج ميّ  لكحف ٌمبهس مقهسحطخيهشّ هب

ل ومظٰههب ؛ّ مظخيُّـم هلهبهييطم ،ّهئاجفٰههي ن ّ وإحنهس اخمممء لكحف متحي حطجيخف ذخم اخمممء هلهبمي
هسمعهس إخمهب حض مظٰههب ّخص ٰهجلهئً دهّ إحنهس  خمهيممءّ، واخم هش ومع ده أو حض حنىطمظ  .لكجل ومع

ُّـأ واجفٰههسد) ١(  .٢٤ص: اجف
حنهش، احلميمئهش) ٢(  .١٤٣ص: ح اجفهئمه
حنهشمظٰههيهبخيهش لك) ٣( ح اجفهئمه  .٢٣٨ص: حف 
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رابع   الفصل ا

يع وجود من  ات واجب ا وجود با هاتّ أن واجب ا    ا
تأ : قال صدر ا

ّ
ه اهللا قصود من هذا: ر َ أن واجب :ُا ّ

ن العام،  ن  باإل نية، فإن  ما يم س فيه جهة إ وجود ل ِا ّ ّ ٌ ِ
  .ٌفهو واجب 

اصة ِومن فروع هذه ا ّ ك : ِ س  حالة منتظرة، فإن ذ ّأنه ل ٌ ّ

س هذا عينه،  م، ول تب عليه هذا ا َأصل ي ُ ّ ٌكما زعمه كث ٌ َ

واجب دون هذا؛  ي يعد من خواص ا ك هو ا اس، فإن ذ ِمن ا ّ ُ ّ

لمفارق حالة منتظرة  ن  و  ة به، إذ  ور فارقات ا ٌالتصاف ا ٌ
ِ ِ ِّ ِ ّ

ة ٌكما نّ ن االستعدادي ُ يم قق اإل ا فيه، الستلزم  ّ حصو ِ َ َّ ُ

رم ة واألوضاع ا ر م ا ِفيه، واالنفعال عن  ِ ِ ك يوجب َ ُانية؛ وذ ّ

د ّسمه وت َ ا، هذا خلفّ ردا نور ًره مع كونه  ّ ً ّ   . ، انتَِ
جة فيه ُوا ات :ّ لواجب با ن  و  ِ أنه  ِ

اهية ـ ّ ه عن ا ِا ِّ ـ ّ
سبة نية ِبال وجودية جهة إ كماالت ا ة من ا ٌإ صفة كما ٌّ ِّ ِ ٍ ٍ، 

ستقرا في ا،  ًنت ذاته  ذاته فاقدة  ّ ً ِ بة من ؛ُها عدمهاُ ر نت  ً ف ّ

اجة ب ا ات، والزم ال ب ا ُوجود وعدم، والزمه تر
ِ

ّ ُّ ُ ُ ٍ ُ، والزم ٍ

ن اجة اإل ُا ه؛ِ فروض وجو ُ وا   . هذا خلف،ُ
ٌحجة أخرى فية  وجوب : ّ ن  م ت و  ات  واجب با ِأن ذات ا ِ

ً ِ َ ّ

ن ة ال يم كما صفات ا ُء من ا ِ َ أن تتصف بهاٍ نت  ،ّ
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ات   واجبة با ات ا نا ا و اعت ئذ  ، وحي ِتاجة فيه إ الغ َ ًَ ٍ
ك الغ  ـِنفسها ظر عن ذ ِ مع قطع ا ِ نت ـ ِ ًوجودا وعدما، فإن  ً

صفة، لغت عل ّواجبة مع وجود تلك ا ْ ِ ، وقد فُةيً ك الغ ًرض علة، ُ ذ ّ َ

ل. هذا خلف زم ا صفة،  نت واجبة مع عدم تلك ا ن  َو ِ ًف أيضاً ُ.  
وأ
ُ

سب اعتبار العقل، ال : َورد عليها ِأن عدم اعتبار العلة  ِِ ِ ّ َ ّ

 ، اهية من حيث   ر، كما أن اعتبار ا ققها  نفس األ ِينا  ّ َ ّ ِ َ ّ ُ

ما، وخلو وجبة  وجود والعدم والعلة ا سب هذا االعتبار عن ا ِها  ِ ِّ ِ ِ
ارِج بأحدهما  ِال ينا اتصافها  ا َ ّ ِوحصول علتهُ

ّ َ.  
ٌ بأنه قياس مع الفارق:ّردُو يةّ فإن ؛ّ َحي اهية من حيثّ ِ ا ُ غ ، ّ

ية ِحي واقعّ ها من . ا ظر إ ق ا ها العقل و ائز أن يعت َ فمن ا َ ُ َ ِ
ها، من وجود وعدم وعلتهما، وهذا ،حيث  الحظة غ ِ من دون 

ّ ٍ ٍ ِ ِ
، فإن  وجود العي ّالف ا ّ ِ يةِ َحي يةُه ع ِ ذاتّ ِحي واقعّ ُ وم ِ ا

ن حقق، فال يم ُا يع ما يرتبط به من ّ ُ اعتباره بدون اعتبار  ِ ِ ُ

ط ٍعلة و
ّ.  

جة بوجه آخر ر ا ن تقر م َو ٍُ ِ ات  :  وهو،ّ ِأن عدم كفاية ا ِ َ ّ

ها إ  ستد حاجته  وجو ة،  كما ِوجوب صفة من صفاته ا
َ ّ ِ ٍ ِ

وجبةالغ ُ، فهو العلة ا ُ وجوب:ُ، والزمهّ ات با واجب با ِ أن يتصف ا ِ ُ َ ّ 
ه ي، وقد تقدمت استحا ُالغ ّ ّ.  

سألةَوأورد ِ  أصل ا الحقة: ِ سب واإلضافات ا ِبأنه منقوض بال ِ ِ ٌ ّ 
واجبيِات تعلِ أفعاِ من قبلِةّ ا مكنةِ بمعلوالتِقةّ ا ادثةِه ا  ،ِ ا

سبّفإن نٌ تابعة،هاِ بأطرافٌ قائمةِ واإلضافاتَ ال ا  اإل لق،   ِ 



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٧١........................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
رزق هاِ واإلماتةِ واإلحياءِوا   . وغ

ندفع أخوذة منها ـ كما: ُو صفات ا سب واإلضافات وا َبأن هذه ال ِ ِ َ ّ 
عةٍ معان ـُهسيأ بيان اتِ ال من مقامِ الفعلِ من مقامٌ من   . ا

وجود،نعم سبِ   ،عا به ت واقٌ ارتباطِ واإلضافاتِ هذه ال
صفات أخوذةُوا ات منهُ ا يث ُ فكونه؛ِ بوجوٌ واجبةِ  ه تعا 

ون،ُلق يث يرزقُ و كِ إ غ ـُه  رج،ٌ واجبةٌ صفات ـ ذ عها ُ و
اقيِإ اإلضافة  فيه فيما سيأ إن شاء ِ القولُ وسيأ تفصيل.ةّ اإل

  .اهللا تعا
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ؘ  

د(هنِّـه اخمخيهسلكُّـة  مع د حن مثهبىش اجلمبهست و حطهسخمِّـاتوامعمش اخم مع ) امعمش اخم
حيهبهش، وجمُّـ مغمنىغ خسهس احط مقهبهئهس هلمنال  هسجغمك اخمحيهي رة حض اجف الكُّـ اجفخنمب ًحن اخمخي ّ ّ

ُّـأ واجفٰههسد هسب اجف ًمغهسؠهس حض حم خيال ّ ّوحمِّـخم مغمنىغ خسهس هلمنال حن ً هسةّ  . حض اخمهئ
ان  امعمش مظهسم(حتلك لكهئ ٌّحض أن اخم مهىطةٌ وخمهبىع خم جغهسخمهشّ ّوحض اخمخنحيهسء لكُّـ حنحيهسد )  حنهئ

امعمشهنِّـه اخمخيهسلك اص اخم ىش أمغىطى .ُّّـة حن مغ ا مبهس أميهنهس حض حن  .ًوحط
مش اخم حيهبوجمُّـ مظهئهسوخملك أملهيمش اخممي جنميهي ّحيهي ًمظهسرة هش هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حطهسخم

ميهي هي مبهس ؠُّـر، أمغىطى وحطهسخم هتخسجل وجمُّـ حط رةّ اجف   حض األمقحيهسرٍهيهشّ حنحيمنٍحطمن
ىش، هشّوحمِّـخم حض اخمهيمئٰههست اإلخسهب ىط حن حن مئُّـ لكهيهبمبهس حض أحم واخمميالم حض . والك

هسخمهبهشاخمخيهسلك هسجغمك اخم مئ اجف  :ُّـة 
)؏(ؘّ ء   

د حطهسخمِّـاتّإن مع ع هنِّـا اخمخيهسلكُّـة هن وامعمش اخم هي، حن  . حممس هن وا
لّأحنهس مئ د حض اجف مع ب األزمض، اجفىطاد حن وامعمش اخم مع  :أي، ّ هلمب متحيىع اخم

ورة  حيهب اخمّاخمِّـامظهبهشاخم امعمش  .ّهشحيهي واجفىطاد حن مثهبىش اجلمبهست هن متحيىع ؠحيهست اخم
 .مظٰههسحل

خف ٰه هيٍحط ل أو ّأن حم  :حنحيهسد اخمخيهسلكُّـة:  متخي مئ لكحفٍ جمهسحطٍوؠىحّ   خمهي

ُّـأ واجفٰههسد، احط مقهبهئهس) ١(  .٦ص: اجف
هسة) ٢(  .٥٥٣ص: اخمهئ
 .٣٧ص: هستّاخمخنحيهسء، اإلخسهب) ٣(
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٤(  .١٢٢ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
 .١٤٦، ١٣٠، ١٢٨ص: هشّاخمهيمئٰههست اإلخسهب) ٥(



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٧٣........................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
امعمش مظٰههسحل ورة األزخمهب  خمٌهلمب جعهسحطلك، اخم ن ذخم ، هشّحطهسخم وال ميمئمي أن ميمي

امعمش مظٰههسحل ؠىح حجميهئهس ذامظهس خمهي ًاخم ّ هلهثن حم ،ولكهيهب .حممس مقهبهتجح حطىطهنهسن ذخم، ً ّ
ل امعمش مظٰههسحلُ إلٍخصمئ ن جعهسحطّ إحنهس مئ لكحف اخم ورة ًهسميمي امعمش مظٰههسحل حطهسخم  خمهي

ب مع هئٰهّ، وإحنهس واخم د حلهسخمهش اإلحنميهسن اخمِّـاجح،  حطهسخمِّـاتًهسحج اخمِّـي هن ، ّوال ومع
د مع  .واخمٰهُّـم مقهيمش رضورة اخم

دّ، هلهثن ولكحف هنِّـا األمقهسس مع د لكحف وامعمش اخم مع ، ّأزمض ٌّ رضوريمخ اخم
ورة األزخمهبّاخمِّـامظهبهشوحمِّـخم مخ ؠحيهسمظ  هب ؛هشّ لكهيهب حطهسخم امعمش لكهسحس :حن جم  اخم

ورة األزخمهب ورة األزخمهب وجمهسدر حط،هشّحطهسخم  .هنِّـا هن حنحيهسد اخمخيهسلكُّـة . وهنميِّـا،هشّهسخم
)ؐ(ؙؿ  ؙـؘ ؙدؘّء ؘؙّؗ ؘؙؙة؟   ؙ ّ  ؘة؟ ػ   

هنهي خممي ِّـحمىط اخمحيىطق حطجل اإلحنميهسن ّ، الحطُّـ اجفجههيمشّ مي  واإلحنميهسن ّاخمٰههسمأن مت
ورمظجلّاخلهسصاإلحنميهسن ّأن : ّمظخيُّـموّاخلهسص،  هسرة لك مقهيمش اخم   مقهيمش:أي،  لك

د ورضورة اخمٰهُّـم مع هسرة هلمب ّاخمٰههسمهس اإلحنميهسن ّحن، أرضورة اخم  لك مقهيمش ٌلك
هسخمىح ورة لك اخمجهىطف اجف هئهسع والزحن مقهيمش، اخم اهلاالحن  .  لك اجلهسمتمش اجف

هب هسخمىحّاخمٰههسم  اإلحنميهسن:مظ ورة لك اجلهسمتمش اجف ّ، أحنهس  هن مقهيمش اخم
ت مي اهل هلمئ خمهئهسًال هلمئ.  لكهئٌاجلهسمتمش اجف هسن حمهسمظمش: جم ّاخمٰههسم، هسن  حطهسإلحنميٌاإلمت

هسحطهش لكهئ خمهبىع ّ أن :متٰههئ حط ًرضورميهس، مقهيمش اخممي هسحطهش خمهبىع ّ أن :والزحنّ ت اخممي جع
هئٰههس لكهيهب هش، ًحج هسحطهش وامع هسن أم حجميهئهشٌوخممي هن اخممي ؟ ّاخلهسص حطهسإلحنميهسن ٌ خمالمت

اهل ميمئمي أن ّأن : وهنِّـا حنٰههئهسه. ّاخمٰههسمحمالمههس ميهئ حنىش اإلحنميهسن  اجلهسمتمش اجف
ن دّ رضوري ميمي مع ن حجميهئهس حطهسإلحنميهسن  وميمئمي أن مي،اخم هسل . ّاخلهسصًمي حن
ىطك األؠهسحطىش حطهسإلحنميهسن: ّاألول ّألن جغىطحمهش األؠهسحطىش خمهيميهسمظمش حطمس ، ّاخمميهسمظمش حن

هسين .ّرضورميهش ٌهن حمهسمظمش هسل اخم ىطك األؠهسحطىش حطهسإلحنميهسن: وحن هسن حن ّألن ، ّاإلمت
لك هسن خمهب ً رضورميهشجغىطحمهش األؠهسحطىش خمإلمت هسن ّ هنِّـا إذا حمهسن ، حط حجميهئهش، حطمس هن إمت
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اهل هساجلهسمتمش اجف مع  .ً حن
د لك  مع ورة اخم هيمش خم ن اخم هس، هلهبمي اهل مقهسخم ًوأحنهس إذا حمهسن اجلهسمتمش اجف ّ

هسخمىح، أي اء: اجلهسمتمش اجف ده خمهبىع رضورميهس، مق ًإن ومع اهل  ّّ حمهسن اجلهسمتمش اجف
د حطهسإلحنميهسن اخلهسص، وهنِّـا حنٰههئهسه مع د، أو حجمي اخم مع هئىش اخم ّرضوري اخمٰهُّـم وحج ّ :

ب مظهسرة مع ًأن اإلحنميهسن اخمٰههسم ميهئ حنىش اخم ّ هئهسع أمغىطى، هلمب ألك حنجههيخيهس ّ ً وحنىش االحن ّ
، حممس مظخيُّـم حطهبهسمت ّحن اإلحنميهسن اخلهسص، واإلحنميهسن اخلهسص أمغىغ حنجههيخيهس حنهئ ً ّ ّ ّ. 

جل إذا لّ مظ ٍحم حممسل: ذخم متخي امعمش حطهسإلحنميهسن ّ  ٌ هلمب جعهسحطلكّاخمٰههسم، ميمئمي خمهي
ب مع ورة واخم ل: هلهيِّـا جمهسل اخمخنهبَّـ حض اإلجكهسرات. خم حطهسخم امعمش خصمئ  ٌواخم

 .لكهيهب هنِّـا اإلحنميهسن
هسرة هئٰههس حضّ إن: أمغىطىٍحطٰه ن حج هيمش لكهئ ُذامظ ومظّ جغُّـ ً اخمممء اخمِّـي ال ميمي

امعمش مظٰههسحل ت خم مظٰههسحلّ رضوري هلمب، رضورة اخمٰهُّـم لك اخم   .اخم
هتخسجل وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب ؠُّـر : جغهبمك جمهسل، حممس معهسء حض حن اخمهئمبهسميهشّ اجف

د حن هنِّـا د خمهبىع هلهب معمبهشّأن : اجفخيمن مع امعمش اخم ّهثن حم ّإحنميهسمتهبهش، هل ٌاخم حنهس ّ
 . خمٌ هلمب وامعمشّاخمٰههسمميمئمي خم حطهسإلحنميهسن 

ىط اخمىطازي جيخفّ أمت :حنٰههئهسه: وجمهسل اخمحي هئىش اخم  . حن ؠحيهسمظٍ حض ؠحيهشّحج
هسرة ؠُّـر هتخسجل واجفىطاد حن اجلمبهش حض لك هش ال حنجههي ّهن اخممنحيهش اخمميمسخمهبّ اجف

هتخسجل وميخنمبُّـ خمِّـخم حمالم ؠُّـر، اخممنحيهست ر اآلمظهبهشّ اجف جه إذ خم حمهسمتلك : حض اخم
مهىطةٌهيمئحيهسرق جغهسخمهشخم خم حض األمقحيهسرهشّ حممسخمهبٌ حنهئ امعمش خم حمهسن خم ّنإ:  وجم  اخم

 ....ّإحنميهسمتهبهش ٌ معمبهشٍهشّ حممسخمهبٍؠحيهش إحل حطهسخمخيهبهسس

هبمبهست) ١( هئ  .١٥١ ص١ج: اإلجكهسرات واخم
ن احلميمئهش) ٢(  .١١٥ص: ح لكهب
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٣(  .١٢٣ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٧٥........................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
حنهشوميخنمبُّـ ح اجفهئمه يطواري حض  خي اخم ل اجف ّ خمِّـخم أميهنهس جم  :وجغهسؠهي: ً

د:  ـ أيجمهبىع لكهيهبّأمت  مع ل اخممنحيهست اخمميمسخمهبهش ـ لكحف اخم  اجفمنهئّىح وحمِّـخم جم
امعمش حطهسخمِّـات اجفهئيط:  هنِّـا اخمحيمنحض هشّاجفهسهنهبهشه لك ّخم حمهسن خمهي  ٍؠحيهش إحل  حطهسخمهئ

دميهش حن اخمميمسالت ٍحممسخمهبهش مع  ....ّاخم
من ّ حجهس مظخيُّـمّومي د (جمهسلكُّـة ّأن : ّ مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع وامعمش اخم

هسرة) حن مثهبىش اجلمبهست امعمش ّحم (  أمغىطى لك جمهسلكُّـةٌهن لك حنهس ميمئمي خمهي
 .) خمٌ هلمب وامعمشّاخمٰههسمحطهسإلحنميهسن 

  ؘـؙ ػع )ؑ(
د (حن هلىطوع جمهسلكُّـة  مع د حن مثهبىش حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع وامعمش اخم

ء:)اجلمبهست امعمش مظٰههسحل  ٌ أمت خمهبىع خمهي منىح ّ منىح حط وحنهسزال حس مي ّ ميمئمي ان مي ّ
د حن مثهبىش اجلمبهستّجف:  وحطهبهسمت،حط مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع  ،هس حمهسن وامعمش اخم

معُّـ جغهسخمهش مهىطةٌخميطم أن ال مظ امعمش ٌ حنهئ منىح حط منهسفّحطهسالمظ خمهي ّ حطمي حنهس ميمئمي أن مي ّ
امعمش مظٰههسحل جغهسخمهش: (وهن جمهسلكُّـة .هشّمنحيهست اخمميمسخمهبحن اخم مهىطةٌخمهبىع خمهي  ). حنهئ

معُّـ جغهسخمهش:أي(هنِّـا اخمحيىطع ّأن : وال خيحي مهىطةٌ ال مظ امعمشٌ حنهئ خمهبىع لكجل  ) خمهي
خيُّـحنهشاخمخيهسلكُّـة د (وهن  ،ّ اجف مع د حن مثهبىش حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع وامعمش اخم
حيىط) اجلمبهست ل جمهسلكُّـة هل،  لكهيهبمبهسٌلكهشّحط هن حن د (ٰهُّـ جم مع حطهسخمِّـات وامعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست مع معُّـ جغهسخمهشمي) وامعمش اخم مهىطةٌهييطم أن ال مظ امعمش ٌ حنهئ  خمهي
 .مظٰههسحل

حنهش) ١(  .١٤٧ـ١٤٦ص: جم احلميمئهش، ح اجفهئمه
د ( جمهسلكُّـة ّأن: ال خيحي) ٢( مع د حن مثهبىش اجلمبهستحطهسخمِّـات وامعمش اخم مع ّأمغىغ ) وامعمش اخم

ن جغهسؠال خسهس حطهسخمحيٰهٌ حنهس هن حجميّحم(حن جمهسلكُّـة  ىطدات جيمش أن ميمي ً خمهيمئ هس) ّ متهبهش ّألن اخم
مكٌجكهسحنهيهش الف األوحل، حممس مقهئخنخف إحل ذخم حض آمغىط اخم ىطدات حط  . ّ جلمئهبىش اجف
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د حن مثهبىش اجلمبهست، : واخمُّـخمهب لكحف ذخم مع امعمش مظٰههسحل وامعمش اخم ّجفهس حمهسن اخم

ب، وحس  مع ورة واخم ن وامعُّـا جلمئهبىش حنهس ميمئمي خم حن اخمميمسل حطهسخم ًخميطم أن ميمي
ٍميمي هلهسجمُّـا خمممء مهىطا خمً  .ً حن اخمميمسل حنهئ

امعمش جغهسخمهش (جمهسلكُّـةّأن : ميمهمبىطّ مظخيُّـم ّمسهلمئ مهىطةٌخمهبىع خمهي حيىط) ٌ حنهئ  لكحف ٌلكهشّحن
د (جمهسلكُّـة  مع د حن مثهبىش اجلمبهستحطهسخمِّـات وامعمش اخم مع  ).وامعمش اخم

ل حن   جه جم هب اخمحيهس اجفهب، لكهبهئمبهسّ أهنهس لكّداوهبِّـا مي ُّـي اخمِّـي جمهسل حن جم
د (حض حطهبهسن جمهسلكُّـة  مع د حن مثهبىش اجلمبهستوامعمش حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع  :)اخم

لك خم جغهسخمهش: أي( مهىطةٌخمهب  .) ملخف جغهسؠهيهشٌ حنهئ
ٰهُّـّحنأ هسةـ  ذحمىط أن هس احط مقهبهئهس هل د حطهسخمِّـات (ـ  حض اخمهئ مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست مع ُّـل) وامعمش اخم جل:  لكهيهبمبهس جمهسلّوامق ٌهل ّأن :  حن هنِّـاّ
هتمغ د ال مي مع دّوامعمش اخم ده ومع مهىطٌىط لك ومع  خم هلمب ٌحجميحنهس هن ّ حم حط،  حنهئ

مهىطةٌهلال خم إرادة،  خمٌوامعمش هبٰههشٌ حنهئ مهىطةٌ وال حك مهىطٌ وال لكهيٌ حنهئ  حن ٌ وال ؠحيهشٌ حنهئ
مهىطة ن خمِّـامظ حنهئ  .اخممنحيهست اخم مظمي

امعمش جغهسخمهش( جمهسلكُّـة ،إذن مهىطةٌخمهبىع خمهي حيىط)ٌ حنهئ وامعمش (جمهسلكُّـة  لكحف ٌلكهشّ حن
د حن مثهبىش اجلمبهست مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع  .)اخم

لواجب حالة  (قاعدة س  جر) منتظرةل   داتّشمل ا
امعمش جغهسخمهش(جمهسلكُّـة ّأن : ال خيحي مهىطةٌخمهبىع خمهي وامعمش (حن جمهسلكُّـة ّألك ) ٌ حنهئ

د  مع د حن مثهبىش اجلمبهستحطهسخمِّـات اخم مع األوحل مظخنمئ ّ ألن وذخم) وامعمش اخم
ىطدات د حضٍءّمي هل، ً أميهنهسّاجف مع هئىش اخم  ٌهلمب جعهسحطلك، ذامظّ جغُّـ  خمهبىع حج

ىط ورةّخمهيمئ ىط، دات حطهسخم مهىطةٌهبمبهس جغهسخمهشدات خمهبىع هلّهلهسجف : ودخمهب ذخم، ً أميهنهسٌ حنهئ

 .١٧٢ص: ح اخسُّـاميهش األجعخفميهش) ١(
هسة) ٢( هسمقٰههش حن إخسهبهست اخمخنحيهسء: وامتمهىط؛٢٢٨ص: اخمهئ ّ اخمحيمن األول حن اجفخيهسخمهش اخم ّ. 



د وامعمش ّأن حض مع دا وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٧٧........................................اجلمبهست مثهبىش حن خم
ىطّأمت  مهىطةٌدات جغهسخمهشّخم حمهسمتلك خمهيمئ معُّـّ أمت: حطمئٰههئٌ حنهئ منىح نأ ميمئمي ٌء  مي ّ مي

منىح زال حسحط وحنهس هييطم، حطّ مي ىطد:المق ّ أن اجف ٰهُّـادّ  ذخم ّخي خمٍ خم جغهسخمهش امق
ؠىح خم ٰهُّـادياإلحنميهسن ّ حتخي :هسهٰههئحنوهنِّـا ، اخم ىطدات،  حض ّاالمق هييطمّاجف  والمق

ن  ًأميهنهس ىطدأن ميمي هتجعّاجف ًىطا وحنهئحيٰهال لك لكهسحس احلىطحمهشّ حن هييطم أن ، ً وهنِّـا حنهس مي
ن  ىطدميمي مسّاجف هييطم أميهنهس مظميُّـر ، ً مع ىطدًومي وهن مغالف ، ّ وخكهيمسمتهبّاجف

مت اخمحيىطض حن ً حصىطدا حم رامتهبّ مس،ًّهسمت  .ًّهس خكهيمسمتهبً وخمهبىع مع
ىط خم حمهسنّأمت  : جغهسؠ هنِّـا اخمُّـخمهب،إذن مهىطةٌد جغهسخمهشّخمهيمئ  ٍحممسل وٍ خممنحيهشٌ حنهئ

منىح ميمئمي أن ىطدخمميهسن ، حطّ مي ٰهُّـاد مظهي اخممنحيهش وذخم ً جغهسحنالّاجف  إلحنميهسن وامق
ىطدوإذا حمهسن ، اخمميمسل ن ّاجف ٰهُّـاد ومعمش أن ميمي ّحنهسدة، حجهس ً جغهسحنال خمالمق هييطم ّ مي

مس خكهيمسمتهب ن مع ّأن ميمي ّهس ال حصىطً رامتهبً ّدا مت ٰهُّـاد وحمِّـا االمتحيٰههسل لك ّ ألن ًهس؛ً االمق
مسين مئهبّاجل منىح اجل هن اخمِّـي ّ، هلهثنّهش ميالزم اجل ٰهُّـادّ مي ًوأميهنهس هن ، حطهسالمق

مسمتهبّاخمٰههيهشاخمِّـي ميهئحيٰه لك  ّ ألن اخمٰههيهشهش؛ّ اجل مسمتهبّ ىشّمظمثجعّ إمتمس ّهش اجل  ىط حطمئخنهسرحمهش اخم
هسحنهئهشـ  ىش خمممء ـ حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن اجفىطجغهيهش اخم هشٍوال و  إحل  حطهسخمهئ

ىطد،  ىطّاجف ىش خمهيمئ  .دّحممس ال و
هسرة مهىطة حض احلهسخمهش اجفّإن :  أمغىطىٍحطٰه ىطداتهئ ،  حطهسخمحيٰهٌحنٰهُّـوحنهشّ أهنهس  ميٰههئّاجف

هسج إحل  دٍءهل مع د إال حنهسدميهس،  حطٰهُّـٍ ملخف حن مع ن ذخم اجف ًوال ميمي ّ ّ إذ ، ّ
ىطد إحنميهسهنهس اخمِّـاجح معُّـ حطمئ ىطدات مظ ّاجف ّ دمي ،ّهلمي حنهس أحنمي حنهئمبهس. ّ مع ن حن ً امي

 .حنهئِّـ األزل
 ّاخمٰههيهشىطجغهيهش حممس مقهبهتجح حض حن ـ ّهش اخمحيهسلكهيهبّمظهسماخمحيهسلك اإلخس ّأن : حطمئٰههئ
ل ُّـ، ةّواجفُّـّ اجفهسدة ه اخمخيهسحط لكّولكهيهب خم مظهئيط ـ واجفٰههي   حضٌ وحنهسمتىشٌّوحس ميمي خمُّـمي 

د، ذامظّجغُّـ  مع ُّـأ اخم ده ميحيهبيغ حن حن مع جمىحّأي حن دون ،هل ٍ مظ ، ىطّ أو مظهتمغّ
هسس اخمحيٰههيهب ىع خم منّوميهي  .ّهش واخم

د حن مثهبىش اجلمبهستّأن : واحلهسؠ مع ىغ جمهسلكُّـة وامعمش اخم اّ خت معمش حطهسخم
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هسمتهبهش مظٰههسحل،  معُّـ جغهسخمهش: وهن(ّأحنهس اخمخيهسلكُّـة اخم مهىط ٌال مظ امعمشٌةحنهئ  هلمب الزم ) خمهي
ىطّألك  هن و،اخمخيهسلكُّـة األوحل خسهس خمهيمئ  .ًدات أميهنهسّخمخنمئ

جمهسلكُّـة وامعمش ّأن :  أمغىطى هنٍميمئمي حطهبهسن اخمحيىطق حطجل اخمخيهسلكُّـمظجل حن معمبهشو
د حن مثهبىش اجلمبهست مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع لك ّ اخمِّـاجح  مظهئحي اإلحنميهسن،اخم

د مع هسمتهبهش ّحن، أوامعمش اخم ىط(هس اخمخيهسلكُّـة اخم مهىطةٌدات جغهسخمهشّخمهبىع خمهيمئ هلمب مظهئحي ) ٌ حنهئ
ٰهُّـادياإلحنميهسن  ىطدات لك ّاالمق  .ّاجف

)ؒ (ؙـؘ  ؘؘ  
هست   اجفمنهئّىحمقهسق د حطهسخمِّـات وامعمش حطىطهنهسمتجل إلجع مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست مع  .اخم
هان    ّاألولال

هئهسئ ٍميمئمي مظخيىطميىط هنِّـا اخممفهنهسن حن مغالل جمهبهسس خم حمهسن :  حنحيهسدهٍّامق
د حطهسخمِّـات معمبهش مع امعمش اخم هبٌخم ٌإحنميهسمتهبهش ٌهشّ وجغهب  حن ٍهشّ حممسخمهبٍ حطهسخمخيهبهسس إحل ؠحيهشّ

دميهش، اخمميمسالت  مع د خمهييطمّاخم هش حن ومع امع ٍمظىطحممش اخمِّـات اخم هسمض ،  ولكُّـمّ واخم
هيّهسجفخيُّـم هل،حطهسحك هئهسئٍجمهبهسسّ حم وحض.  حن الزم حطجل ّ الحطُّـ ٍّ امق هست اخم  ّاجفخيُّـمحن إجع

هسمض  ًوال، أواخم هسمض جعهسمتهبهسّ  .ًوإحطجههسل اخم
هسمضّاجفخيُّـم حطهبهسن اجفالزحنهش حطجل ّأحنهس د :هلمب،  واخم مع امعمش اخم  خم حمهسمتلك خم

هبٌحطهسخمِّـات معمبهش ٌإحنميهسمتهبهش ٌهشّ وجغهب دميهش،  حن اخمميمسالت ٍهشّ حممسخمهبٍ حطهسخمخيهبهسس إحل ؠحيهشّ مع ّاخم
ن مظهي اخممنحيهش حجميهئهشّهلالحطُّـ  هش ًأن مظمي امعمش مظٰههسحل ّإن : أي، وملخف وامع ذات اخم
مظهبهش خسِّـه ٌهلهسجمُّـة امعمشّأن : وهنِّـا هن حنٰههئ، اخممنحيهش اخم ٌ حنىطحممشذات اخم د ّ ٍ حن ومع
 .ولكُّـم

ح اخسُّـاميهش األجعخفميهش:امتمهىط) ١(  .٢٩٣ص:  



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٧٩........................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
هسمضّأحنهس معُّـان واخمحيخيُّـان ّهلألن،  حطجهالن اخم هسحكهش ميهئهسحضّ اخمحقحممش حن اخم  اخم

د  مغمنهسئىغ وامعمشّاجفجههيخيهش اخم هن أهن مع  ّالزم اخمحقحممش احلهسمعهش؛ّ، ألن اخم
حيهب ٍخمخيهسلكُّـة ٍحنىطحممشّحم  : حنحيهسدهنهسٍّهشهلهي هسجّ هيىح حن وإن حمهسمتلك هلمب خص   احلهسمعهش خت
ٍحنىطحممش امعمش حجميهئهس، إحل آمغىط ّ مت ،ًهلهبهييطم ؠخفوة اخم  وهن مغهيىح اخمحيىطض حن حم

د حطهسخمِّـات مع  .وامعمش اخم
هش هب هش: اخمهئ مظهبهش وامع ن مثهبىش ؠحيهسمظ اخمميمسخمهبهش اخم  حطهسخمِّـات حمِّـامظ ًميهييطم أن مظمي

 .مقهشّاجفخيُّـ
حيهست إخمهبمبهس هن جي االخم اجفىطاد حن اخمحقحمهبمش حن ّأن : واجفالجغمههش اخم ميهئ

هب د واخمٰهُّـمَّجغهب مع مش  ، اخم ب واإلحنميهسن هن اخمحقحمهبمش حط مع أو حن معمبهش اخم
هيهب اخم  ٍءاخمٰهُّـم خمهبىع حطممّ، ألن ّ اخمٰههبهئّهسرمعوخمهبىع هن اخمحقحمهبمش اخلّٰهخيمك، اخم

هيهب اخمّ وإمتمس .ّ ميحقحممش حنىش ملخفهّجغ مش اخم وحنىطمعٰه ّٰهخيمك، اجفىطاد اخمحقحمهبمش حط
د ومتخيمن وخصُّـودمي مع ٰهىح اخم امعمش مظٰههسحل، واحلهسمعهش ّإحل   ّ حن أيٌهّ حنهئيطواخم

هسء اخمحقحمهبمشٍمت هسمتهبهش لكخل،  حن أمت هسمظ حض اجفىطجغهيهش اخم  .ةحممس مقهبهتجح إجع
د وهن :  اجفمنهئّىحجمهسل مع مبهس حض حنىطامظمش اخم األلكُّـام واخمحيخيُّـامتهست اخم مت

هبجههشٌأؠهبهيهش خفّ، إمتمس  وحط ٰه هب اخم د، هن حن  مع وحن ، ّوإال هلهسخمٰهُّـم متخيهبيغ اخم
هي حض حنىطامظمش متخيهبهن هب أن مي ل األلكُّـام حض وهنِّـا ا. ّاجف جفٰههئ ألكهئ دمغ

ُّـودة د اجف مع خسهس اجفمثدي إحل اخمجناهلهش،حنىطامظمش اخم هسحكهش ، ّ ولكُّـم دمغ ع حن اخم ٌمت
د مع ارد ،واخمحقحمهبمش حض اخم هسحكهش واخمحقحمهبمش اجفمنجههيهي لكهيهبمبهس حض حن  ملخف اخم

 .أمغىطى
ّإن اخمحقحمهبمش احلخيهبخي ال ميمنُّـق إال لكحف هنِّـا اخمهئ حن : حط ميمئمي أن ميخيهسل ّ ّ

خماخمحقحمهبمش، حممس أجك اجكهب لكحف األمقحيهسر حطخي يطواري حض جغ خي اخم : جمهيلك: ّهسر إخمهب اجف

 .٢٠ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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هيمش مقهيمش اخمميمسل  هيمش إذا حمهسن ذخم اخم هست واخم ُ اخمحقاحمهبمش هن اخمحقحمهبمش حن اإلجع ّ
ُّـلك  ، إذ اخمحقحمهبمش مي ّحممس هن اجفحيىطوض، حط إن مقئهيلك احل هلال مظىطحمهبمش إال هن ّ ُ

جل، أجغُّـمههس د واحلخيهبخيهش، واآلمغىط:مقهئ مع جهال: اخم د  اخمٰهُّـم واخم مع ن، إذ اخم
هبهسز هلهب لكجل حنهس حط االجكحقاك جل، جغهبمك إن حنهس حط االحن هس مقهئ د خمهب مع  .ّواخم

هتخسجل هس : ّجمهسل ؠُّـر اجف دا ووامع مع د حطِّـامظ حن مع ن وامعمش اخم ًميهييطم أن ميمي ً
هب مئهبىش احلهب هسرات اجفجههسحطخيهش خمهئحيىع األحنىط، وإالّحط هش، ولكحف مثهبىش االلك هب  ّهست اخممن

مسحنمبهس حنمنُّـاق مخ مت هلهسجمُّـا حس مظمي جغخيهبخي حط ب، إذ خم هلىطض حم مع د واخم مع ً اخم
هش دٍجفىطمظ مع منٍ وومع، حن حنىطامظمش اخم ه اخم ٍ لكهسدحنهس خمميمسل،ّ حن ومع  حن حممسالت ً

د، هلهي مظمي ذامظ حن هنِّـه احل مع د حطمس هن حن مع هبهشاجف خي ّهب د، هل مع ّ حنمنُّـاجمهس خمهي ً
ٌ إحنميهسمتهبهشٌحض ذامظ معمبهش هئهسلكهبهشّ حقحمٌ أو احن ، هل من ّ ختهسخمىح معمبهش اخمحيٰههيهبهش واخم مش ذامظ ّ

هب هئهسعّحن جغهب ب وملخفه حن اإلحنميهسن واالحن مع مه ذامظ حن :وحطهسجلمئهيهش.  اخم  مظهئ
دميٍمعمبهش ن واجغُّـا جغخيهبخيهبهس، وهنِّـا حنحيهسد أن ّ لكُّـحنهبٍ ومعمبهشٍهشّ ومع ّهش، هلال ميمي ً وامعمش ًّ

هبهست د حن مثهبىش احلهب مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع  .اخم
د: وجمهسل اخمخنهبَّـ جغ زادة ّأن حم : واجفخيمن هئُّـ ّ إخمهب حن ّحنهس ميمنهي أن مي

حطميهئهسحض ال : أي ـاخمميمسالت واخممنحيهست  حن ًوجغهسخمهشّ اخمِّـاجح  حض إمقهئهسدهنهس إخمهب ومع
د حطهسخمِّـات وخمهيِّـات مع  . هلمب حطهسخمحيٰه، خمٌ هلمب جغهسؠهيهش ـجغهسالت اخم

هان  اال   ا
هسيناخممفهنهسن  اجفمنهئّىح رّجمىط د ّأن : لكحفـ  اخم مع وامعمش حطهسخمِّـات وامعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست  مع خيىطميىطميـاخم  : حط

 .)١(، احلهسجكهبهش رجم ١١١ ص٦ج: ّٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف) ١(
هسحطاجف) ٢(  .١٣٥ ص١ج: منُّـر اخم
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٣(  .٢١٢ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش جغ زاده اآلحنمك لكحف احلميمئهش اجف
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هتخسجل  خممنُّـرصّ األولاِّـت ّأن اخممنحيهش اجفمئميهئهش : وجغهسؠهي ،حض األمقحيهسرّ اجف

ال  ن لكُّـحنمبهس أميهنهس حنٰههي امعمش ال خصهسخمهش، وميمي خمهش خمجيخف اخم ن حنٰههي هش مظمي ًاجفحيىطو ً
امعمش حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك ذخم اخمجيخف  مفمتهس ذات اخم خمٰهُّـم ذخم اخمجيخف، هلهي الك

دة مع ن مظهي اخممنحيهش حن دا ولكُّـحنهس هلهثحنهس أن مظمي ًومع ّ ً اً د  حض اخم معمش هلهبهييطم ومع
هي اخممنحيهش، وإحنهس  د اخمجيخف اخمِّـي هن اخمٰههيهش خم مف ومع ل حطال لكهيهش جغهبمك حس ميٰه ّاجفٰههي ّ ّ

ن حنٰهُّـوحنهش مف لكُّـم اخمجيخف ًأن مظمي ل حطال لكهيهش جغهبمك حس ميٰه ، هلهبهييطم لكُّـم اجفٰههي ّ هلهب
امعمش ال خيهي حض متحيىع األحنىط حن . ّاخمِّـي هن اخمٰههيهش خمٰهُّـم مظهي اخممنحيهش د اخم وومع

هبهيجل ، جل اجف مفت حطال أجغُّـ هنِّـمي اخمحيىط ب ذامظ إذا الك هسخمهش ومع  هلهبهييطم امق
دا ولكُّـحنهسط، أي حطال هسر ذخم اخمجيخف ومع ً الك جل. ً منهسهل ّ حض امظٌ ذامظ حمهسهلهبهشّ أنّهلهب

 .خم حن األوؠهسف  حنهسّحطمي
مل  . هبِّـا اخممفهنهسن أجعخف اخمُّـمي األهبىطي حض اخسُّـاميهش األجعخفميهشّاجغ

هتخسجلؠُّـر  أوردو خيىطميىط حن ا ً إجكميهسالّاجف  لكُّـم ّ حطهتن:خممفهنهسنلكحف هنِّـا اخم
د اخمجيخف وجمجهىش اخمهئمهىط لكهئ هسر ومع اجمىش ومتحيىع األحنىط، الك ده حض اخم ، ال ميهئهسحض ومع

هسره اجمىشّ حتخي  ال ميهئهسحض،وحمِّـا جمجهىش اخمهئمهىط لك لكُّـم اخمجيخف ولكُّـم الك ، اخمجيخف حض اخم
هسر ّإن : أي د ّاخمٰههيهشلكُّـم الك اجمىشّاخمٰههيهش ال ميهئهسحض ومع ن حمهسن هثهلٍجغهبهئئِّـ و،  حض اخم

امعمش  منحيهساخم ًحن د اخمجيخفّامظمنهسهل حمهسن ،اخمميمسل حطِّـخم ّ هئُّـا إحل ومع  وخم ،ً حط حن
د اخمجيخف مفمتهس لكُّـم ومع ن ، الك ًحنمثجعىطاولكهيهب ميمي نّ ا  اخمجيخف  وال ميهييطم حم  ّجغًخمجي

 .ميهييطم اخلهيىح
امعمش   منحيهسوإن حس ميمي اخم ًحن هي اخممنحيهشّ هئُّـا إحل ّامظمنهسهلحمهسن لكُّـم ،  حط ً حط حن

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .١٢٣ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
ح اخسُّـامي:امتمهىط) ٢( هتخسجل   .٢٩٤ص: ّهش األجعخفميهش خممنُّـر اجف
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش:امتمهىط) ٣(  .١٢٥ـ١٢٤ص: ١ج: ّ احلميمئهش اجف
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د اخمجيخف، لكُّـم اخمجيخف مفمتهس ومع ن اخمجيخف .وخم الك ن ، ًىطاّ حنمثجعولكهيهب ميمي وال ميهييطم حم
ا  اخمجيخف مف ّ هلهثن ،ّاجفهسهنهبهشوهنِّـا متمهخف  . ميهييطم مغالف اجفحيىطوضّجغًخمجي اخمِّـهن جمُّـ ميٰه

د واخمٰهُّـمّاجفهسهنهبهش مع ر اخميطائُّـة لكهيهبمبهس حمهسخم  ّاخمٰههيهشو،  حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك األحن
هش خسمس مع ّأن اجفهسهنهبهش: وهنِّـا ال ميٰههئ، اجف دةّ مع ،  وال حنٰهُّـوحنهشٌ حض اخلهسرج ال حن
هسظ مغهي د واخمٰهُّـمّجفهسهنهبهشا ّهلهي مع جل خسمسهبّ وخمٰههي، حن اخم مع ميهئهسحض  ال ،مبمس اجف

ّامظمنهسف اجفهسهنهبهش د أو اخمٰهُّـمّ مع ٍّميهئهسحض حتخي لكهيهش حموال ،  حض اخلهسرج حطهسخم ّ حنهئمبمس حض  ّ
ن اخمممء اخمميِّـائ دّاخلهسرج حطهتن ميمي مع هلهس حطهسخم ؠ هلهس ، ً حن ؠ ًواخمممء اآلمغىط حن

د:حطمئٰههئ، حطهسخمٰهُّـم جغخيهبخيهش مع  . وذاك حنٰهُّـومٌ هنِّـا حن
بأو هتخسجل ؠُّـرمئ  ّاجفهسهنهبهش جمهبهسس ّنأ: لكحف هنِّـا اإلجكميهسل حطمس جغهسؠهي ّ اجف

امعمش مظٰههسحل جمهبهسس هش ّ، ألن  حنىش اخمحيهسرقٌلكحف اخم اجمىشّاجفهسهنهبهشحنىطمظ هش اخم ،  ملخف حنىطمظ
اجمىشلك  حطخيجهىش اخمهئمهىط ّاجفهسهنهبهشهلهيهيٰهخي أن ميالجغيس  هسر :أي، اخم  حن ّاجفهسهنهبهش ميمئمي الك

هسر  الف اخم، مبهسّهس حطٰههيّمظٰههيخيمبدون الك  اخمِّـي هن لكجل ،امعمش مظٰههسحلوهنِّـا حط
اجمٰههبهش،  ٰههيّاخم ائجه وحن هب حلهسخك مغهسخمهبهس لك لكهيهي و ّومي  هلهي :ولكهيهب، خيهسمظً

خمهش لك حطٰهيغ ؠحيهسمظ حنٰههي هنِّـا محهسم  .ًخميطم هلىطض ذخم اخمجيخف أميهنهس،  خمهيجيخفًهلىط
اب اإلجكميهسل  .مع

مت رضورميهسّن هث هل،خممي ال خيحي حنهس هلهب ًحنٰههئ حم ًأزخمهبهس ّ ده خمهبىع :ّ ّ أن ومع
ٍحنخلوحكهس حطممء ًدا ولكُّـحنهس، و ومعً اءّ رضوري ّأمتً د مق مع ٍ حمهسن حم ملخفًاخم  خم ّ

دا مع ل. ً أم حنٰهُّـوحنهسًحنحيىطوض حن دة: هلهيخيهسئ أن ميخي مع ٌإن ذامظ مظٰههسحل حن اءّ  ً مق
دة مع هش حن ًأحمهسمتلك لكهيهش اخممنحيهش اجفحيىطو .  حطممءٍهلِّـامظ ملخف حنخلوحكهش. ُّـوحنهش أم حنٰهّ

ن حنخلوحكهشو ًإمتمس اخم مظمي معُّـ، حطجيخفهنهسّ د هن ؠحي مظٰههسحل جغهبمك مظ مع مبهس  حط ّ لكهي
ن حنٰهُّـوحنهشو مبهسًمظمي د لكهي  ملخف ٌءهلهثذا هلىطض أن خمهبىع هنهئهسك . ّ لكهئُّـ لكُّـم ومع

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش:امتمهىط) ١(  .١٢٥ ص١ج: ّ احلميمئهش اجف
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امعمش د،اخم مع ٌ هلمبمش أمت حن  . حن دون اخممنحيهشّ

خممي هس حن دون مظهي اخممنحيهش(: هلخي ) ّ خمجيلك لكهيهبهش ذخم اخمجيخف،ًإن حمهسن وامع
ع، لكحجهئ ٌ ألن حنهس ذحمىطمتهس حن ٌحنمثميُّـ وّ ّ خمٰههيهبهش ذخم اخمجيخفّ ّإن اخممنحيهش :  جغهبمك جمهيهئهس،ّ

 .هئُّـ لكُّـم ذخم اخمجيخف لكٌحنٰهُّـوحنهش
ت ن َّـ امعمش :هي د اخم مع  ٌحنخلوطـ لكحف حنهس هن لكهيهب حن لكُّـم اخممنحيهش ـ  هل

 .ّحطٰهُّـم لكهيهش اخممنحيهش
ء:َّـ امعمش  د اخم ٌ اجفحيىطوض أن ومع  لكحف ٌ زائُّـٌحنهس هن لكهيهب أحنىط و،ّ

ده د اخممنحيهش و إذ ومع؛ومع مع ن حنخيهبُّـا حط ًده ال ميمي ن  حممس ال،ال حطٰهُّـحنمبهسّ  ميمي
ّحنخيهبُّـا حطٰهُّـم لكهيهش اخممنحيهش و ً دهنال ّ مع امعمش حنىش اخممنحيهش أو حطُّـوهنهس حنىطحممشو. هسحط ٌاخم ّ 

هسري ب أو اإلحنميهسنٌّ مغهسصٌ خمهبىع خم جغميٌّالك مع  . حن اخم
هسح اخمهبيطدي حيهسد حن هنِّـا : وجمهسل اخمخنهبَّـ حنمن وحمهبىح حمهسن هلجيهسميهش حنهس مي

اب هيهب ـ اجل امعمش ـ لكحف هلىطض اخم هسر اخمجيخف حنىش اخم هسد هنِّـا ، هن خميطوم الك وهل
هسمض ٍملخف حطجل اخم جل حض ّ هش، احلّ وال حن هبهسج : أن ميخيهسلّ إال اخمهيمبّ حنىطمعىش ذخم إحل اجغ

امعمش إحل اخمجيخف ب ومعميهئهسحضوهن ، اخم هتحن، ده ومع  .ّهلهيهب
 آمغىط ال ميىطد ٍمظخيىطميىط اخممفهنهسن حطهئ إحل ّوخمٰههي خسِّـا اإلجكميهسل لكُّـل اجفمنهئّىح

 .لكهيهب هنِّـا اإلجكميهسل
خ ن اِّـث مث خ ِّـ امعمش خم حس مظمي حمهسهلهبهش ذاتّن إ :اِّـت اِّـث ت ًاخم  حض جع

هسمعهش،  خسهسٍحممسل هلال حتمن مظهي اخممنحيهش حض ، اخمجيخفّامظمنهسهلمبهس إحل  حض ًخمميهسمتلك خص
امعمش امعمش الزحن، حطهثجيهسب اخمجيخف خسهسّ إال اخم دهنهس حض اخم ّ امظمنهسف هلحيىطض ومع

ب  مع امعمش حطهسخم ّاخمجيخفي؛ ألن اخم امعمش مظٰههسحل إذا ؠهسرّ حطٰهيغ حنىطامظ  تاخم

 .٢٢٠ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
هسح اخمهبيطدي لكحف ) ٢(  ).٦٥(، رجم ٨٩ص: هنهسميهش احلميمئهشمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
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هش هس حطِّـامظ،  حطهسخمجيخفًوامع ده اجلهسحنىش وامع ن ومع ن ، ًهلال ميمي  حض ٌخمهيجيخف دمغحط ميمي
د اجلهسحنىش مع د اخم د وامع، ومع مع ن وامعمش اخم حض ّ مظخيُّـم وجمُّـ،  حطهسخمجيخفًهسهلهبمي

ب حطهسخمِّـات  مع هسخمهش اجلمئىش حطجل اخم هسين حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش امق اخمحيمن اخم
ء ب حطهسخمجيخف حض  مع  . واجغُّـٍواخم

خمّاخمحيهبهسيضوأورد اخمخنهبَّـ  خيىطميىط حطخي هب: هلهب:  لكحف هنِّـا اخم لكحف حنهس  ـ ّأن اجف
منىحهن  ـ ّمظخيُّـم ٌامظمنهسف حنهس هن حن ّ ب اخمجيخفي، و حطهسخمّ مع ب اخمِّـاجح حطهسخم ّمع هنهئهس ال ّ

منىح حط، ميهييطم ذخم ّهلهثن اجف ب اخمِّـاجح هن ذامظ مظٰههسحل، وّ مع ب اجفّهسخم مع ّمنىح حطهسخم
، و ؠىح زائُّـّاخمجيخفي هن وؠحي لٌاخم ف لكحف هنِّـا اخمخي ؠ  . لكحف اجف

هئهبهش هتخمهش ملخف حن اهلخيهش. ّ لكحف لكهبهئهبهش ؠحيهسمظ مظٰههسحل خمِّـامظٍواجف  ميخنمبُّـ خمِّـخم حن
 .األجكٰهىطي اخمخيهسئ حطيطميهسدة اخممنحيهست هلهبمبهس

هسذ دام خكهي هئهس االمق ٌإن حمالم اجفمنهئّىح متهسخكىط(: ّهنِّـا، وخممي جمهسل جكهب  إحل ّ
ّاالمظمنهسف، واالمظمنهسف ـ  ؠىح ـ ميىطمعىش إحل اخمِّـات: أيّ  ،متٰه. ّامظمنهسف اخمِّـات حطهسخم

هش:ميىطد لكهيهب ن اخمِّـات وامع ً أمت ميمئمي أن مظمي دهنهسّ  حن جغهبمك ً وحجميهئهش، حن جغهبمك ومع
ؠىح هبجههش،ّامظمنهسهلمبهس حط ٌ وال داهلىش خم إال أن اخمِّـات حط ّ هش األوحل،ّ  .)ّ هلخفمعىش إحل احل

هسح اخمهبيطدي خم، وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اخمخنهبَّـ حنمن  ّ أن:ميالجغيس لكهيهب: حطخي
ب حطهسخمجيخفّاجف مع امعمش،منىح حطهسخم اجمىش هن متحيىع اخممنحيهش اجفمئميهئهش ال ذات اخم ،  حض اخم

ء مسلكمبمس حض   . جغخيهبخيهشٍ واجغُّـٍهلال ميهييطم امع
مئهب وميمئمي: ّجع جمهسل ال : اخمجيخف اجفحيىطوضّ حطهتناِّـهن مظ ن حنٰههي ً إحنهس أن ميمي ّ

ال خم ن حنٰههي امعمش أو ال ميمي ال ّ واألو،ًخمهي امعمش حنٰههي ن اخم هييطم أن ميمي ًل مي
خم ن هلهسجمُّـا خم حض ذامظ: وحنٰههئهسه،جفٰههي خم حنهس ميمي حيهبُّـ حن حنٰههي  ّنأ حنىش ،ً أن مي

 .٢٢١ص: ١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
هسح اخمهبيطدي لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(  ).٦٥( رجم ٨٩ص: مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
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ل ال ميمئهي دهّلكهيحيهسد حن ُحنهس ميّ إال اجفٰههي مع هسين،  اجفحيهبهنهش خم هييطم واخم  مي

د وامعمش جغهبُّـ،  آمغىطٍومع  .ومظهئحيهب حطىطاهنجل اخم
)ؓ ( ؙ ؞ؘؙـؘ   

هنهي خممي جي مظخيُّـمي ّ مي ٍحنخيُّـحنهشهنِّـا اإلجكميهسل ميهئ  لك ؠحيهست ٍهشّ إمثهسخمهبّ
امعمش مظٰههسحل هبمسهتهساخم  : ومظخي

هسحنهس أوخمهبهس ـ أي. ١ ًمظهئخي ؠحيهسمظ مظٰههسحل امتخي ًّ  حطمس هن هن وحطخيجهىش اخمهئمهىط لك :ّ
ٍأي أحنىط مظهبهشٍ إحل ؠحيهست ـّمغهسرمع ّ ٍ جع هبهشٍ وؠحيهستّ  .ّ مقهي

مي ت اِّـثب منىح حط :ّاِّـىغىح ّ هن اخممنحيهست اخمُّـاخمهش لكحف اخمميمسل اجفجههي اخمِّـي مي ّ
امعمش مظٰههسحل د واخمىطزق؛اخم هب اخمٰههي واخمخيُّـرة واجل ًوهن مثهبٰههس مظىطمعىش إحل ،  حن جم
هست اخمميمسل . وهن ؠحيهش اخمجيهئٍ واجغُّـةٍوهن حطُّـورهنهس مظىطمعىش إحل ؠحيهش، إجع

بو ت اِّـس امعمش مظٰههسحل هن :ّاِّـىغىح هئيطه لكهئمبهس اخم هب ؛ّاخممنحيهست اخم مي  حن جم
ٍأمت مظٰههسحل خمهبىع حطٰههسمعيط هسهنّ . وخمهبىع حطمههسحسٍ وخمهبىع حط

مظهبهش ّ إن ّجع .٢ هسهلهبهشمظهئخي إحل ّاخممنحيهست اخم ّجغخيهبخيهبهش وإ ّ.
ت احل ن خسهس حنهس حطهثزاء:ّاِّـىغىح  خسهس :أي،  حض اخلهسرجٍ هن اخممنحيهست اخم ميمي

خيهيهشٌّهشمغهسرمعهبحنمنهسدمي  ٌ حن جن ومت ذخم حمهسخمٰههي واإل،ّ مئىش واخم ، رادة واخم
ر خيٌّمغهسرمع ٌ وخسهس حنمنُّـاق،ّ واجمٰههبهشٌوهن أحن  .ّ حن

هيو ت اإل هلمب ،  حض اخلهسرجٍ هن اخممنحيهست اخم خمهبىع خسهس حنهس حطهثزاء:ّاِّـىغىح
ر هسرميهشٌأحن ٌ الك هسرة لك متحيىع ؛  خسهسّمغهسرمع ال حنمنُّـاق ّ هسهلهش لك ّوذخم ألن اإل

هش حطجل أحنىطمي هي، هنهسّحطجل اخمِّـات اإلخسهبهش وملخف: ، أياخمهئ ا هش :وحن اخم ّ أن اخمهئ
.هشّهش واخمىطازجمهبّ حمهسخلهسخمخيهب،اخمخيهسئمئهش حطهسخمجهىطهلجل ال جغخيهبخيهش خسهس

هسح اخمهبيطدي لكحف هنهسميهش احلميمئهش )١(  ).٦٥( رجم ٨٩ص: مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
ح اخسُّـاميهش األجعخفميهش:امتمهىط) ٢ (  .١٧٢ص: ّ 



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................... ٨٦

مظهبهش احلخيهبخيهبهش و .٣ ّاخممنحيهست اخم مئجلّ هسهلهش،خصهنهش: لكحف جم . وذات إ
ت احل اهبجيغ جمىح ـ حنمنُّـاجمهس :ّاِّـىغىح ً هن اخممنحيهست اخم ال مظ ّ

حنهس ـ لكحف اخمجيخف خمهئهس، ًوحنحيمب هسج حض حتخيخيمبهس حض ّهلهثن ؠحيهش احلهب ّاهللا جغ :حمخي ّهسة ال حت
رهنهس امعمش وال حض مظمن ٌ لكحف أهنهس ؠحيهستٌهلمب لكالوة . إحل اخمجيخف،ّاخم ٌ جغخيهبخيهبهشّ ّ 

هسهلهش، حطِّـاهتهس معُّـ إ ٌهنهس ؠحيهستإ حض حنٰههسمتهبمبهس؛ إذ ٌال مظ ٌ جغخيهبخيهبهشّ  حض ٍ خسهس حنهس حطهثزاء،ّ
رهنهس إحل اخمجيخف،  حطِّـاهتهسٌاخلهسرج جمهسئمئهش هسج حض حتخيخيمبهس وال حض مظمن ّهلال حت ّ.

ت احل هيّاِّـىغىح هسهلهش حض ُ هن اخممنحيهست اخم أ: ذات اإل مغِّـت اإل
جمحيهش رهنهس حن حنمبهس، هلمب حض مظمن ٌحنحيمب ّ ر ّ من جههبىش أن مت ال، هلال مت ّ لكحف اخمجيخف حمهسخمٰههي حن ً

مههس م، وهنميِّـا األحنىط حض ؠحيهش اخمخيهسدر واخلهسخم ومت .ؠحيهش اخمٰههي حن دون حنٰههي
جمحيهش،ّهلهثن حمهسمتلك اخممنحيهش حن اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش ٌ هلمب حن رهنهس لكحف ّ ّ حض مظمن

جمىح حض حتخيخيمبهس لكحف اخمجيخف، اخمجيخف ّوإن حس مظ ّ.
جمحيهش،ّوإن حمهسمتلك اخممنحيهش حن اخممنحيهست اخمحيٰههيهبهش ٌ هلمب حن رهنهس ّ ّ لكحف اخمجيخف حض مظمن

حنمبهس وحض حتخيخيمبهس هنهس، ّوحنحيمب .حمهسخلهي واخمىطزق ومت
ّإحل ذامظهبهش وهلٰههيهبهشًأميهنهس مظخي اخممنحيهست و .٤ ّ.

امي ت اِّـ َ هن حنهس ميميحي امظمنهسف:ّاِّـىغىح ُ اخمِّـات اإلخسهبهش هبهس هلىطضّ  اخمِّـات ّ
ٍاإلخسهبهش وجغُّـهنهس حن دون جغهسمعهش حممنحيهش احلهبهسة ،  لك اخمِّـاتٍ مغهسرجٍ إحل هلىطض أحنىطّ

امعمش مظٰههسحل ال ميخنِّـ لكهئ أي حممسل، ّ حممسخمهبهشٌهلمب ؠحيهست، واخمٰههي واخمخيُّـرة ٍواخم ّ ّ 
دي .ّحممس مظخيُّـم، ّومع

ت اِّـىحىش ّأىع اِّـىغىح هسج االمظمنهسف هبهس إحل هلىطض :ّ ّ هلمب اخممنحيهست اخم إل
خيهس ًحتخي اخمجيخف حن معُّـ هللا مظٰههسحل مغهيهلمس ، ّ وحنهس حس ،  هلال ميمئمي وؠحي حطهسخلهسخم،ٌحس مي

وحنهس حس ميمي هنهئهسك ، ميمي هنهئهسك حنهس ميىطزجم مظٰههسحل هلال ميمئمي وؠحي مظٰههسحل حطهسخمىطازق
منىح حطمنحيهش اإلجغهبهسء وهنميِّـاٌء .ّ إلهبهب حس مي

خنمي، ذخمّجلمظإذا  ل اجف د حطهسخمِّـات وامعمش  ّإن:  ميخي مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم
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د حن مثهبىش اجلمبهست مع هش،اخم هسهلهبٌ حنهئخي خم حمهسن ّ ألمت وذخم، ّهش حطهسخممنحيهست اإل

د حن مثهبىش اجلمبهست مع د وامعمش اخم مع هس ، وامعمش اخم ن وامع معمش أن ميمي ًخم
مشّجغ هسهلهست   حن معمبهش اخمهئ هش حمهسخلهي ّحممس حض اخممنحيهست اخمحيٰههيهب، خمالجغخيهش خماواإل

هش ق اخم هن مت هي هش حطجل اخمىطازق ، حطجل اخلهسخم واجف واخمىطزق اخم هن مت
هنهس واجفىطزوق ُّـحطهبهئمس، ومت جيخفّ أن  مت هسهلهست جغهسدجعهش وحن مش واإل ة ّهنِّـه اخمهئ

هش هلهبمبهس هنّ ألن وزائهيهش؛ جمهست واجفىطزوجمهستحكىطف اخمهئ هي  وهن جغهسدجعهش ، اجف
جيخف ىش ، ة وزائهيهشّوحن هش مظ هس ،  اخمجهىطهلجلّأمغىغواخمهئ امعمش وامع ًولكهيهب هلهي ميمي اخم

هسهلهب،إذن .حن مثهبىش اجلمبهست د هش مظهئهسحض جمهسلكُّـة ّ اخممنحيهست اإل مع وامعمش اخم
د حن مثهبىش اجلمبهست؟وامعمش اخمحطهسخمِّـات  مع

لجواب صنف  اإلش   ّ ا
خيُّـ  هسهلهبهش اخممنحيهست ّ حطهتناجفمنهئّىح ميٰه ، ًمنهس لك هنِّـه اخمخيهسلكُّـةّ ختمنٌ مغهسرمعهشّاإل

هي هتحن  لكهئُّـٌوهنِّـا وا ُّـ،  حض اخممفاهنجل اخم أجمهسحنمبهسّاخم ىغ ّ أهنهس جغهبمك مت ّخت
مشّاخمِّـامظهبهشحطهسخممنحيهست  يطالكمبهس هلىطض اخمِّـات هل  واخمٰههسحس ّحمهسحل،  اخم ميميحي حض امت

هب ،ّهشهش احلخيهبخيهبّوال جيىطي حض اخممنحيهست اخمحيٰههيهب، هسدرواخمخي  حمهسخلهسخم واخمىطازق واجف
هنهس هنِّـه ّ؛ ألن هشّهش واخمىطازجمهبّهبخيهش حمهسخلهسخمّهسهلهباخممنحيهست اإل حض  وال،واجفمئهبلك ومت

يطالكمبهس إال حطٰهُّـ هلىطض اخمجيخف  ٍ حنحيىطوضٍملخفّ حم وجغهبمك حمهسن، ّاخممنحيهست ال ميمئمي امت
هتمغىطا لكهئمبهسًال حنٰههي ٰههسخمهبهش حن ًخمهيِّـات اجف هش لكحف هلىطض اخمجيخف ّجمحيحيهش اجفحمهسمتلك اخممن، ّ

هتمغىطة ًحن  :ّهش اخممنحيهست اخمحيٰههيهبّحطهتن اجفمنهئّىح وخمِّـا جمهسل،  لكهيهبمبهسً لك اخمِّـات زائُّـةّ
يطلكهشٍحنٰههسن ُّـ.  حن حنخيهسم اخمحيٰه ال حن حنخيهسم اخمِّـاتٌ حنهئ  مظٰههسحلّ أمت وحن هنهئهس مت

منىح  هب واجفمئهبلك ،هبِّـه اخممنحيهست وحنهس ميخيهسحطهيمبهسّمي هسمقىس واخمخيهسحطيغ واجف  حمهسخم
ىس واحلمش هس واخم هنهس ّواخمىط جييغ ومت الف اخممنحيهست ، واخم ّ هلهثمت ،ّاخمِّـامظهبهشحط

 .٥٧ص:  احلميمئهشهنهسميهش) ١(
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هب لكهيهب اجلمبّ امظمنىح إذا هبّ امظمنىح وإذا، حطهسخمٰههي مي لكهيهب  حطهسخمخيُّـرة مي

يط وهنميِّـا  .اخمٰه
من خي اخمجه حض متخيُّـ اجف ّجمهسل اجف خس،إذن :ّ :  خمهبىع حنىطادهن حن جم

امعمش خمِّـامظ وامعمش(  د حط اجفىطا،هشّ ميٰههئ اخممنحيهست اخمحيٰههيهب، هنِّـا) حن مثهبىش معمبهسمظٌاخم
ٰههي حط اجل حن مثهبىش ٌوامعمشّأمت  جمىح لكحف اخمجيخف،جغُّـهخمّمبهست مظ مت ، ّ وال مظ حممي

ُّـ هتمغىطا حنهئ،ًأًحنمنُّـرا وحن ن اخمجيخف ؠهسدرا لكهئ أو حن ً ال حممي هسرمي ّهلهثن، ًّ  حطجل االلك
 .ًهلىطجمهس

يطلكهش:إن َّـ ،  حن حنخيهسم اخمحيٰه ال حنخيهسم اخمِّـاتً إذا حمهسمتلك هنِّـه اخممنحيهست حنهئ
مبهس إحل اخمِّـات اإذن حمهبىح  ٰههسخمهبهش؟ّؠهي مت  جف

يطلكهشّ إن:َّـ لك ّ أهنهس ّإال،  حن اخمحيٰهً هنِّـه اخممنحيهست وإن حمهسمتلك حنهئ خمهب
خف،  خم مظٰههسحل جغخيهبخيهشٍحطمنحيهست ٰه ّمئ هن هبهس ُجههي لكهيهب مظٰههسحل وميُهلمب مظ:  آمغىطٍوحط

هي هي حطهسحلهبهسة واخمخيُّـرة وملخفمههس حن اخممنحيهست ،ىع حطمئٰههسمتهبمبهسّحن ملخف أن مي ّ حم
مبهس إخمهب مظٰههسحل هن . ّاخمِّـامظهبهش هش اخمحيٰه إحل ذامظوومع مت هسر مت  ً:الهلمئ، حطهسلك
قّ حطهسخلهسخمخيهبّامظمنهسهل هي ق خمهبىع إال متحيىع ، ّهش خمهبىع إال إجيهسده خمهيمئ هي ّوإجيهسده اجف

ق هي د اجف ق جغخيهبخيهشّ، ألن ومع هي د اجف هيحيهسن ّ، وإمتمس اإلجيهسد هن ومع خي
هسر دّجغهبمك إن، حطهساللك هش إحل متحي ومع ق حطهسخمهئ هي د اجف هش إخمهب ،  ومع وحطهسخمهئ

 .مظٰههسحل إجيهسد
هبهسن هسرانّإن:  آمغىطٍحط ق خم الك هي امعمش مظٰههسحل،  اجف هسحط إحل اخم هسر امت  :أي، الك

ب إحل اخمحيهسلكّحطهسجفٰههئ اجفمنُّـري ق،  اجفهئ هي هسحط إحل متحيىع اجف هسر امت : ، أيوالك
د اإلحنميهسين، حطمئٰههئ امق اجفمنُّـر مع  .ّوهن متحيىع اخم

، اخمجه) ١( من من اجفٰهىطوف حطهئخيُّـ اجف هبىغ اجف َّمظهي  .١٠٢ص: َّ
هسئ) ٢( هسحك خف اخمخيىطآن، اخمجه  .٣٥٢ ص٨ج: اجفهبيطان حض مظحي
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ل مش إخمهب مظٰههسحلُمظّ إمتمس  هنِّـه اخممنحيهستّإن: إذا لكىطهللك ذخم متخي ًال هس أؠخسّ ألن هئ

منىح    مظٰههسحلّ امظمنهسهلً:الهلمئّذامظهبهش، وذخم األؠ هن ؠحيهش ، حط اخمِّـات جغخيهبخيهشّمظ
مت ، هبلكُ حجٍ خصٌ رازقٌمغهسخمّحطهتمت  هبمك إن حمهسن هنهئهسك مغهيمظٰههسحلحنٰههئهسه حم ٌ حط  هلمب ْ
ٌأو رزق، مغهسخمخي وهنِّـه اخممنحيهست وحنهس ميهئهسخكىطهنهس مظُّـمغ ، وهنميِّـا.. . هلمب رازجمْ

ٍمثهبٰههس حتلك معهسحنىش  .هشّحيهش ذامظهب هن اخمخيُّـرة وهن ؠٍ واجغُّـً
يطلكهشّ هنِّـه اخممنحيهست اخمحيٰههيهبّ إنّجع  خم ٍ حن اخمحيٰه وؠحيهستًهش وإن حمهسمتلك حنهئ

هنهي وحط. ًٰهمئ حطمئٰههئ اخمخيُّـرة لكحف هنِّـه األهلٰههسل أميهنهسُجمُّـ مظّ أهنهس ّ إال،جغخيهبخيهش ّ مي
هسر أؠهيمبهس حض حنخيهسم اخمِّـات هلمبّأهنهس  لك حطيطائُّـة،لكجل اخمِّـات إذا أمغِّـت حطهسلك ٍ  وخمهب

منىح  هلال،لكهيهبمبهس هبهشحن هنِّـه احلّ مظ ُّـودمي حطّهب جيخف واجف ّهسحلُّـوث واخم هش وملخفهنهس حن ّ
دات اإلحنميهسمتهبُإذا أّ، أحنهس هشّاخممنحيهست اإلحنميهسمتهب مع هسهبهس إحل اجف هسر امت ، هشّمغِّـت حطهسلك

ن زائُّـة مي هتمغىطةًهل ً لكحف اخمِّـات حن هبهشمنىح حن هنِّـه احلّهل،  لكهئمبهسّ  حطهسحلُّـوث ّهب
جيخف وحنهس ميهئهسخكىطمههس  .ّواخم

هش ؠهسدجمهش لكهيهب مظٰههسحل ّوهنِّـه اخممنحيهست اخمحيٰههيهب: جمهسل اجفمنهئِّىح حض هنهسميهش احلميمئهش
ّؠُّـجمهس جغخيهبخيهب ؠهب، ًهسً ّهست جغُّـوجعمبهس ومظهتمغىطهنهس لك اخمِّـات ّخممي ال حن جغهبمك مغمن

ٰههسخمهبهش جيخف هلهب اجف ّ جغ ميهييطم اخم هبهست ـّمظٰههسحل ومظخيُّـسـ ّ ٍ ومظىطحممش ذامظ حن جغهب جيهسميىطةّ ٍ  حن
خفة ٰهمك لكهئًال  خسهس أؠّحط حن جغهبمك إن، حم هلمب ،  ومغخفٍحممسلّ حم حض اخمِّـات ميهئ

م حط هبمك ميخي حكهئ ٍ حجميٍحممسل ّ حممظٰههسحل حط  . حطّاخلهسص حض حن
هسمتهبهش لكخل حض  مظحيمنهبهيمبهسومقهبهتجح جكهسء اهللا   إنةاخمحيمن اخمٰههس حن اجفىطجغهيهش اخم

 .مظٰههسحل
تأصدر  خرآجواب  ا

ّ
  

هتخسجل حض  اب حس ميِّـحمىطه اجفمنهئّىح حض هنهسميهش احلميمئهش، وجمُّـ ذحمىطه ؠُّـر اجف ّهنِّـا اجل

 .٢٨٨ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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، وحض هنِّـا اب خيهسخمىح اجفمنهئّىح اخمِّـي جمهسل حطٰهيغ حم هسهلهبهش : اجل ّحطهتن اخممنحيهست اإل ّ

ً ختمنمنهس لك ٌمغهسرمعهش د حن مثهبىش ّ مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم
 .اجلمبهست

د حن مثهبىش  ّنأ: وجغهسؠهي مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم
ولكحف هنِّـا األمقهسس هلمب ّاخمِّـامظهبهش،  وملخف ّاخمِّـامظهبهش مظخنمئ مثهبىش اخممنحيهست ،اجلمبهست

هسهلهبهش خمهيمنحيهست ٌجكهسحنهيهش هنهسّواخمىطازجمهبهش ّ حمهسخلهسخمخيهبّاإل منىح اخم هن، هش ومت ّ أميهنهس مي ً
ورة األزخمهب امعمش مظٰههسحل حطهسخم  .هشّهبهس اخم

ورة األزخمهبّ إن:وهنّخيُّـم ولكحف هنِّـا األمقهسس ميهئ اإلجكميهسل اجف هش ال ّ اخم
جيخف ُّـّ واخمّمظهئ حنىش اخم هسهلهبهشل اخمِّـي ميجهىطأ لكحف اخممنحيهست ّل واخم  حممس هن ّاإل

هي هسهلهش هن اجفمئمي اّ، هلهثن وا  ٌ وزائٌ وهن جغهسدث،يّجفهسدأجغُّـ أحكىطاف اإل
جيخف ٌوحن ورة ُميهئهسحضوهن ، ٌلّ وحنّ  ؟ّاألزخمهبهش اخم

هتخسجل لكحف ذخم هئ حطٰهيغ احلميمسء : ّوأمعهسب ؠُّـر اجف هئهسحض ميىطد لكحف حن ّأن هنِّـا اخم
امعمش مظٰههسحل مظهسحطٰههش هسهلهبهش خمهي ًاخمِّـمي ميىطون اخممنحيهست اإل خسهس خمهيمئمئمي ّ ّ حض مظجيخفهنهس وحت ّ

هسهل  .هشّاجفهسدي اخمِّـي هن اخمجهىطف اآلمغىط حن اإل
هتخسجل  حطٰهخيهبُّـة ؠُّـرّأحنهس رّهلمب ميمثحن حطهتنّ اجف هسهلهست أحن مش واإل  ٌ هنِّـه اخمهئ

هشٌهشّحمهيهب لك ، جعهسحط ًمعيطئهبهش وخمهب جيخفّ خف، ةّ حن ٰه هسهلهبهش اخممنحيهست ّ إن: آمغىطٍوحط هييطم ّاإل  مظ
ٰههي ًأوال وحطهسخمِّـات  ّاخم ٍّ حممكٍحطهتحنىطّ رو،  وجعهسحطلكّ ٍجعهسمتهبهس وحطهسخمٰهىطض حطهتحن ٍمعيطئهبهش ً  ٍ حنهئُّـرمعهشّ

هسهلهسخممنحيهست ، ّحتلك اخمميمك هييطحنهشّهش واخمىطازجمهبّ حمهسخلهسخمخيهبّهلهبهشاإل ٰههيٌهش حن  ٍ حطهتحنىطّ خمهي
ق،ّحممك هسهلهبهشهنِّـه اخممنحيهست ّ هلهثن ولكهيهبّ حممك، ٌ وحنىطزوقّ حممكٌ وهن مصهي  حن ّاإل

هش جيخفٌاخلهسخم واخمىطازق هن جعهسحط  .ّ ال مظ
يطاع اخممنحيهست ّحمهبحيهبهش ّأحنهس هسهلهبهش امت امعمش واجفمئميّاإل هش حطجل اخم ،  حن اجفخيهسمي
هبمش يطعُهنِّـه اخممنحيهست ال مظّأن : هلهب هش ،  حن اجفمئميهئهستهئ امع حط متحيىع اخمِّـات اخم

يطالكمبهسٌحمهسهلهبهش خم، حض امت هسء حن جم ذامظ اخمحيهسجمىطة :  وهنِّـا حنهس ذحمىطه حطخي واالخم
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هب ّٰهخيهيهبهش اخمّاخمىطجك ُّـلك اخمحيهب،هشّ هنهسء حن هنّ أو حن جم اجم هسمقىس لكحف حنّهسض اخم  َهسب اخم

هسب هسهلهست ّأن : ّ هلهسحل،ميخنهسء حطجيخف جغ امعمش مظٰههسحل إحل اجفمئميهئهست إ ذات اخم
هش اخلال اّحنهبهش إخمهبمبهس وّجمهبهش اخمخيهبّومت دءأ مع هسحكٰههش لكحف اخمِّـوات اخمخيهسحطهيهش خمهي  ،ه اخم

لك  هتمغىطةخمهب ًحن هسهلهست ّمظهي اجفهسهنهبهست اجفمئميهئهش، و لك ّ هسئىط اإل هسهل حم لك إ خمهب
ن حطجل األجكهبهسء ن  اخم مظمي هتمغىطةومظمي ًحن ب إخمهبّ ن ّ إمتمس  حط، لك اجفهئ ميمي

هسهلهبهشحنمنُّـاق ؠحيهسمظ  يطاع ٌِّـامظ حمهسهلهبهشمظ حطمتحيىع ذاّأن :  ميٰههئ، ذامظ حطِّـامظّاإل  المت
هش و ب إخمهباخمهئ حطٰههيمئ اخمميمسمض اإلمثهسمض ميٰههي مثهبىش األجكهبهسء ّ أن  هلميمس،اجفهئ

مبهس إخمهب مظٰههسحل، وو  هلميِّـخم ذامظ ،هش اخمميهسحنهيهش ميخيهب مثهبىش اجفخيُّـوراتّهسحنحطخيُّـرمظ اخممت
اجغٌحمهسهلهبهش يطاع مثهبىش اخمهي مبهس وّحمهبحيهبهش و، حض امت جممبهس ومت مبهس إ حل هسهل خمهب مظٰههسحل، إ

حطهبّإخسهب وهلهيهبىع حض لكهسحس   حمهسخمٰهُّـم واإلحنميهسن ،ّ حن اجفٰههسين اخمٰهُّـحنهبهشٌء ّؠخيىش رحط
جنم واّواخممه واخسيطل واحلُّـوث و ُّـد واخم ّخميطوال واخم  .اخمحيخيىطّ

ؘّ  فء  
ه  خم جمُّـس  ّجم : ّ جمهسل اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض حض مظٰههيهبخي،ِّّـ هي مئ إىع: ّ

ي، أي أنميمئمي هبهشٌخمهبىع هلهب معهسمتمش: ّ ميىطاد حطهسجلمبهش هنهئهس حنٰههئهسهنهس اخمهيجي ٌ وجغهب  ٌ وؠحيهشّ
هسرة ٍإحنميهسمتهبهش، وحطٰه ن حجميهئهسٌخمهبىع هلهب حممسل:  أمغىطىّ  .ّ خم حطهسإلحنميهسن اخلهسصً ميمي

خسو د حطهسخمِّـات(: ّاخممههسهنىط أن اجفىطاد حطهسجلمبهش حض جم مع  وامعمش وامعمش اخم
د مع ، وميخنمبُّـ خمِّـخم ) حن مثهبىش اجلمبهست اخم خم هن هنِّـا اجفٰههئ هجم ّجمُّـس   حض ّ

هسحن حن هنِّـه اجفىطجغهي ّجفهس حطجل أن  ؛ّوال ؠحيهش إحنميهسمتهبهش هلهب مظٰههسحل(: هشاخمحيمن اخم ّ
د حن مثهبىش اجلمبهست مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع امعمش اخم ّ جغهبمك لكمف حض )اخم

هش حطهسخممنحيهش هب ّ حنىش أمت لكمف حض اخمميمف،اخمهئ هسن.  حطهسجلمبهستىّ  .ّهلهبٰههي أهنمس حنحقادهل
هّهن اخم ميٰهمف اجفمنهئّىح ّوميمئمي أن ميىطاد هبهس اجفهسدة ـ و ّجمُّـس   لكهئمبهس حطهسجلمبهش ّ

ٰههسخمهبهش خض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش االرحطٰههش) ١(  .١٢٨ ص ١ ج: ّاحلميمئهش اجف
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ٌ مظٰههسحل جمهنهبهشّال ميهئٰهخيُّـ حض جغخي:  ـ أيمسمظحض حمهي مبهس اإلحنميهسن، وّ هسرة أمغىطى معمب  :ٍحطٰه

ن حمهبحي ءال مظمي هش حطهبهئ مظٰههسحل وحطجل  ٍهبهش اخمهئ المظ وؠحيهسمظ اإلحنميهسن ّ  حن خصمئ
هش :اخممههسهنىطو. ّاخلهسص ّ أن اجفىطاد حطهسجلمبهش حض احل ه جغهبمك جمهسل األوحلّ ّجمُّـس  خم (: ّ

امعمش حطهسخمِّـات اجفهئيطه لك اجفهسهنهبهش حطهس ّحمهسن خمهي هش إحل ؠحيهشّ ٍ حممسخمهبهشٍخمهئ  حن اخمميمسالت ّ
دميهش معمبهش مع ٌاخم  . هن هنِّـا اجفٰههئ)ّ إحنميهسمتهبهشّ

ه  خم جمُّـس  ّجم ا: ّ امئ دون  اص اِّـ ىش ىع مب ي  ن ذِّـ  اِّـ ّهي ّ ّ ،
ده وامعمش: أي ب ومع اصٌومع امعمش مظٰههسحل، أحنهس ملخفه ّ حن مثهبىش اجلمبهست حن مغ ّ اخم

ده، واجفمئمي حض حمٌمظٰههسحل هلمب حجمي  . حن ؠحيهسمظ أوحل حطهسإلحنميهسنٍ ؠحيهشّ حض ومع
خم   هجم ّجمُّـس  ىع: ّ ع اجل ُّـ واألو من احل ل لك لك ىحىش  ّألن ،ّواال

مهىطة هن حنٰهُّـوحنهش امعمش مظٰههسحل لكهيهش، حطهسخمحيٰه ٌاحلهسخمهش اجفهئ ن اخم ًولكحف هنِّـا ال ميمي  ًهشّمظهسحن ّ
هسخمهش ختهيىح ؛خم ل لك لكهي اخم ّالمق هسج حض ، هشّهسحنّاجفٰههي ّهلهبٰههي أن مظهي احلهسخمهش حت

خيٍمبهس إحل أحنىطّخيخيحت ٍ ملخف حن ، وّ جي حطهسخمحيٰه خي حط ّإمتمس مي ىش احلهسرض إحل ّ ّخف اخم
ىش  .ّ حن دون جغىطحمهش، وال جغىطحمهش حن دون حنهسدةّال مظجيخف آمغىط، وٍو

خم   هجم ّجمُّـس  ة لك اهب: ّ ّاهب ا ،ّ ّاجفهئيطه لك ـمش مظٰههسحل حطمعوؠىح اخم
هس حن مثهبىش ّ لكهيهش مظٰههسحلّ حطهتمت خمإلجكٰههسر ّاجفهسهنهبهش مت وامع ّن مظهئيط إاجلمبهست؛ إذًحم هن ّ
ّلك اجفهسهنهبهش ال حطُّـ  مظٰههسحل هس حن مثهبىش اجلمبهست، وإال خمميهسن خصُّـودا، ّ ن وامع ًأن ميمي ًّ

ٍوحم خصُّـود ٌ حنىطحممشّ د وّ مع  .ّاجفهسهنهبهش حن اخم
ِّـ   هَّـ ّجمُّـس  ة: ّ َّـ ًمئ إىع ُّـ ذامي جي ذامي هي خف حطهتمت ، هنّ ٰه ّ اخم

ٌ إحنميهسمتهبهشٌخم حمهسن هلهب معمبهش ٍ خمهيمنحيهش، ألن اجفمئمي مغهسلًُّـة خمميهسمتلك اخمِّـات هلهسجمّ  حن ّ
دي، واجفمئمي اخلهسمض مع د واخمميمسل اخم مع د واخمٰهُّـم ميخيهسحطهي حنهس ورداخم مع   حن اخم

هبلك  اردة لك أئمئهش أهن اخم المّحض اخمىطواميهست اخم خف حطـ حنلكهيهبمب اخم ٰه . اخممنمئُّـ اخم
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د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٩٣........................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
جغهبُّـ اخممنُّـوق(هلٰه  خف )مظ ٌقل هو ا أحد حض حطهسب مظحي َ َ ُ َ ُ ْ هسجمىط ُ لكهيهب  جمهسل اخم

الم المّجغُّـجعهئ أمج زمي اخمٰههسحطُّـمي : اخم جل لكهيهب اخم الم لك أحطهب احل ّ أمت لكهيهب اخم
ي ال جوف : جمهسل صمد ا هي جمهسل .ا مقمئٰهلك أحطهس : وحطهثمقهئهسده إحل اخمىطحطهبىش حط حن

هس  الماحل اخمىط ي ال جوف :  هلخيهسلاخممنمئُّـ( ومقئ لك لكهيهب اخم صمد ا ا
ُّـ اهللا  هي لك أمج لك الم اخممنهسدق وحطهثمقهئهسده إحل خصمئُّـ حط حن  إحل لكهيهب اخم

خم س بمجوف:  حنهس اخممنمئُّـ؟ هلخيهسل:هلخيهيلك خم: جم ي ل  .ّا
م : جمهسل اخمحيهبيغ اخمميهسجكهسين حض ذمي احلُّـميمك األمغخف هسذمتهس حض اخمٰههي جمهسل أمق

خيخيجل ّاحلخيهبخيهب ده أحنىطا زائُّـا لكحف ّجف): حكهسب جعىطاه(ّهش ؠُّـر اجف ًهس حمهسن اجفمئمي ومع ً
مس ذامظ ء وحطهسحكهئ اخمٰهُّـم واخم،أؠ ذامظ وحنخي ف حمهسحلخيهش ،ال ّ هلمب ميخن األمع ُ

ء ،  خصيغءحطهسحكهئ اخمِّـي هن ذامظ ال  ّ ألن، واخمميىطة اجفحيىطملهش،اخلهسخمهبهش لك 
د اخمِّـي إلهبىس حط وإلُّـده هن ملخفه مع د ّ وأحنهس .ّواخم مع ب واخم مع اخمِّـي ذامظ اخم

هش لكُّـم ٰههسر خم اخممنمئُّـ،ُ وهلىطمعهش مغهيٍحن ملخف جكهسئ وخمِّـا ورد لك اإلحنهسم .  هلهب
الاخممنهسدق  ي آتا اهللا عز: ملكهيهب اخم لة ّو وجدت لعل ا ت ،ّوجل  ّ لف

صمد ائع من ا ين وا وحيد واإلسالم واإليمان وا  .ا
ه  خم جمُّـس  ّجم ة هن : ّ َّـ ىعًُّـ ذامي جي ذامي هي ا هي لك ًىعست خفه ،ّ  مظٰه

خيىطار لكُّـم اخممنحيهش حض اخمِّـات خمهيُّـالخمهش لكحف أن مظهي اخممنحيهش خمهب  مظٰههسحل،  حض ذامظلكّحطهسمق
خم هسخممك حن اجفىطجغهيهش األوحل حطخي ه حض اخمحيمن اخم خف رصح حط جمُّـس  ٰه ّوهنِّـا اخم ّّ :

جغهبُّـ خمهيمنُّـوق) ١(  .)٣(، احلُّـميمك ٩٠ص: اخم
هسحطاجف) ٢(  .)٧(، احلُّـميمك ٩٣ص: منُّـر اخم
احض) ٣( هسب اخم  .٣٦٣ ص١ج: حم
هسحط)٤(  . اجفمنُّـر اخم
هسحط)٥(  .٣٦٨ص:  اجفمنُّـر اخم
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مبهس حض : وخكهسهنىط ب واأللكُّـام واخمحيخيُّـامتهست اخم مت هي ّأن هنِّـه احلُّـود اجفالزحنهش خمهي
د، وهن أؠهبهيهش مع خفٌحنىطامظمش اخم ٰه هب اخم هبجههش، إمتمس هن حن  ّوإال هلهسخمٰهُّـم . ّ وحط

هب أن مي د، وحن اجف مع  .ّهي حض حنىطامظمش متخيهبهنمتخيهبيغ اخم
خم   هجم ّجمُّـس  هي: ّ ات ِّـ من مي ُّـ ِّـ د خي مئ امئ اِّـ  جي ًذات اِّـ

ب حء جهِّـ اِّـت  أن ميتىغ ملٍومئ ت اِّـ ّ ىع اِّـىغىح  حطهتن حمهسمتلك ،ّ
هش إحل مظهي اخممنحيهش هسوميهش اخمهئ هشًحمهسمتلك مظهي اخممنحيهش حجميهئهش: أي، حن  خم ٍ ملخف وامع

ّهلهثن اخممنحيهش اخم ميمئمي امظمنهس. مظٰههسحل امعمش هبهس حطهسإلحنميهسن اخمٰههسمّ إذا حس مظمي ، ّف اخم
هش ن ذامظ :الزم ذخمو. ّ خم حطهسإلحنميهسن اخلهسصًهسمتلك حجميهئهشحم،  خم مظٰههسحلًوامع  أن مظمي

دهنهس ومظٰه هش إحل ومع هسوميهش اخمهئ  .لكُّـحنمبهسهسحل حن
خم   هجم ّجمُّـس  د اِّـىش: ّ مئ ا خيجدف اِّـ د ،ّو مع  اجفىطاد حن اخم

امعمش مظٰههسحل:ّاخمٰههبهئ هنهئهس  . هن اخم
خم   هجمجم ُّّـس  ب : ّ مئ ِّـ ات خي ِّـ امئ خي تىغ اِّـ ّوالزىع أن 
ىعرّاِّـيشهتي هسين ،ّ وَّـ مي  .حض ذمي اخمحيمن اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ض: ّ تٌىع هي س واإل ِّـ هسهلهست ، خي  حنىطاده حن اإل

مش؛حض  هسهلهشّ ألن اجفخيهسم هن اخمهئ هبهش اإل خمهش اخمٰهىط لك هن اجفخي هن  اخم ّهنهئهس خمهب
ميىطئاخسهب هش اجف  :واخمخنهسهنُّـ لكحف ذخم. رةّهش احلهسؠهيهش حن اخمهئ

هسهلهش حطهتحكىطاهلمبهس ىحمنهئّجغمي اجف .١ هي، حطخيهبهسم هنِّـه اال ا ّأن اخمخيهسئ : وحن اخم
هش، و لكمبهسحطهسخمجهىطهلجل هن اخمهئ خمهش هلمب جمهسئمئهش حطمئ هسهلهش اخم هن اجفخي  . ّأحنهس اإل

خم  .٢ هجم ّجمُّـس  هسهلهست و: ّ مش واإل ذة حنهئمبهسهنِّـه اخمهئ ، اخممنحيهست اجفهتمغ
ذة هسهلهش،ملخفمههسهسخم واخمىطازق وحنهئمبهس، حمهسخل ّجغهبمك إن اخممنحيهست اجفهتمغ   حن اإل

 .حطهسجفٰههئ اجفمنجههيهي
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د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٩٥........................................مبهستاجل مثهبىش حن اخم
ن ،ولكحف هنِّـا هسهلهست هن اخممنحيهست اخمحيٰههيهبهش اخم مظمي مش واإل ّ هلهسجفىطاد حن اخمهئ

هسهلهبهش ًإ مفهنهس ّ هش اخم ميٰه ّ خصهنهش، حمهسخلهسخمخيهبهش واخمىطازجمهبهش اخم مقهبهتجح أهنهس هن متحيىع اخمهئ ّ ّ
ال ق حن هي جغهبهسء واإلحنهسمظهش حض واجفىطاد حطهسخلهي واخمىطزق واإل. ًاخمٰهخي حطجل اخلهسخم واجف

هحمالحن  ّجمُّـس  هنهسّ هبهش ومت ميهش واجفمئهب هب ّ هن اخلهسخمخيهبهش واخمىطازجمهبهش واجف ّ ّ ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  دهي: ّ المي اهب احل ىش ِّـ اهبتىش خي ، حن ّأهيىش

هي ا خف اجفمنهئّىح : اخم مش مظٰه ، أحنهس مق المظ هسري مظٰههسحل هن متحيىع حنٰههي ّأن أهلٰههسل اخم ّ
المظ هل ٰههيخيهش حطمئٰههي ّحطهتن أهلٰههسخم حن مف ّ هيهب اخمٰهخيمك، جغهبمك إن اخمٰهخي ميٰه مش اخم ّمب حط ّ

ل اخمِّـي ومعُّـ حطِّـخم اإلجيهسد، ،ًهنهئهسك إجيهسدا هن هلٰههي مظٰههسحل دا هن اجفٰههي ً وومع
د مع ، وإال ؛ّوميىطى مظٰههي ذخم اإلجيهسد هبِّـا اخم مش حتهيهب اخمٰهخي ّ حم ذخم حط ّ

هسر الف حطهبهئمبمس إال حطهساللك د حض اخلهسرج، وال امغ مع  .ّهلهسإلجيهسد لكجل اخم
خم   هجمجم ُّّـس  مي وميهت: ّ ء واإلىع زق واإلهئ خل واِّـ  :يأ ،ُّـ

ّحمهسخلهسخمخيهبهش واخمىطازجمهبهش، و هس وّالنّ ن مت هسهلهستً هنِّـه اخممنحيهست هن اخم مظمي  ٍإ
هسهلهبهشُمظ اخم هن و، حط مظٰههسحل حن جم أهلٰههسخمًالجغخيهش ّمئ حطهسخممنحيهست اخمحيٰههيهبهش اإل ّ ّ. 

مئ حطهسخممنحيهسّوأحنهس اخلهي واخمىطزق هلمب متحيىع األهلٰههسل، و ت ّهن اخم مظ
ّاخمحيٰههيهبهش احلخيهبخيهبهش ّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  مم خي: ّ ذة ىع ُّـجه مس مب ت اهب حض اخمحيمن  ،واِّـىغىح
هسمتهبهش لكخلة  .اخمٰههس حن اجفىطجغهيهش اخم

خم   هجم ّجمُّـس  ن: ّ م اِّـىحىشٍىعىش لك ىع ىع ت م اِّـر ىع  رات ال ىع ىع
هي اإل مئىش إمن اإل مياإل ،ّجاَّـوىع  :هسهلهش لكحف مت

هسهلهش ا:ّاألول د اإل مع دا حط مع ن اجفهنهسف حن خمهبهش، وحنهئهسحكمبهس أن ميمي ٍجفخي ً  ٍ حنجيهسميىطّ
هسهلهش د اإل مع  .خم

خ د :اِّـث دا حطٰهجل ومع مع ن اجفهنهسف حن اجمهبهش، وحنهئهسحكمبهس أن ميمي هسهلهش اإل ً اإل ّ
هسهلهش حن ملخف هلىطق  .اإل



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................... ٩٦
هسهلهشّنإ ّجع اجمهب  اإل دميمظأن ّ إحنهس ّهشاإل ن ومع هش مظ أن : وحنهئهسحكمبهسًهشّمي ن حنىطمظ مي

هسهلهش د اإل هش ومع ومع ل،د اجفهنهسف إخمهبملخف حنىطمظ ل ّ، هلهثن  وهنِّـا حمهسجفٰههي اجفٰههي
ىس ،  ٌحنىطمظ هسحك لكجل ذامظّخمميّحطٰههي ل .ً حنىطاراحنهئّ مظخيُّـم جفهس ؛ ارمظ هسهلهش اجفٰههي  إحل هلهث

هسهلهشّاخمٰههيهش اجمهبٌ إ ىس حط وهن ،هشّ إ هش اجفىطمظ هسط ملخف حنىطمظ هش هنِّـا االرمظ  ؛ّاخمٰههيهش وحنىطمظ
دا حن ف ومع ًألن اخمٰههيهش أ خسهسّّ هسهل ، حنٰههي ن إ مي اجمهب هل دميًّهشإ  .هشّ ومع

هسهلهش ّوإحن ن اإل اجمهبهشهس أن مظمي هش مظ أن : وحنهئهسحكمبهس،هشّ إجيهسدميّاإل ن حنىطمظ مي
د اجفهنهسف إخمهب هش ومع هسهلهش لكجل حنىطمظ د اإل جههش حطِّـات ،ومع  وهنِّـا حمهسألجكهبهسء اجفىطمظ

ٰههسخمهبهش؛ هش ذامظ اجف امعمش حض حنىطمظ جههشّ أهنهس األجكهبهسء حممسّ هلهثن اخم امعمش حطهئحيىع ٌحنىطمظ  حطهسخم
داهتهس اخلهسرمعهش جههش،ومع د  حطهئٌ حمِّـخم حنىطمظ هش ومع مبهس حنىطمظ داهتهس اخم حنىطمظ حيىع ومع

امعمش؛ جفهس معُّـ حض مغهسرج اخمِّـاتّمي خمّأن : ّ مظخيُّـماخم هش اخمِّـات،حنهس مي  .ً أؠال حض حنىطمظ
هسهلهش ّن إّ جع  اجمهبهشاجفىطاد حض اجفخيهسم حن اإل اجمهبهش هن ،ّاإل هش ال ّ اإلجيهسدميّاإل

دميهش مع  .ّاخم
هسهلهشهث هل،ولكحف هنِّـا األمقهسس لك إ امعمش إحل أهلٰههسخم خمهب هسهلهش اخم ًن إ خمهبهش حنّ ًخي ّ 

ُجغ مظ رة حن اإلّ يطع اخممنحيهست اجفِّـحم امعمش وهلٰههي ـ هئ هسهلهش اخمخيهسئمئهش حطهسخمجهىطهلجل ـ اخم
هسهلهشو ٌإمتمس هن إ اجمهبهشّ ٌ إ هسهلهشّ ن اخمحيٰه متحي إ امعمشً ميمي هلهسخممنحيهست .  إحل اخم

رة إمتمس مظ ُاجفِّـحم يطع حن اخمحيٰهّ  .هئ
ق هي ق، وإجيهسده اجف هي هيخي مظٰههسحل خمهبىع إال إجيهسده خمهيمئ َهل ّ خمهبىع إال متحيىع ّ

د ا ق جغخيهبخيهشومع هي د اجف ق؛ ألن اإلجيهسد هن ومع هي ًجف هسر، ّ هيحيهسن حطهساللك ّ وإمتمس خي
هش إخمهب مظٰههسحل إجيهسد د، وحطهسخمهئ هش إحل متحي ومع ق حطهسخمهئ هي د اجف  .ّجغهبمك إن ومع

خف حض ّأن اجفىطاد حطهسجفٰههئ: ّجع ال خيحي يطلكهشٍحنٰههسن( اجفمنهئّىح حطـمظٰه هن األحنىط  ) حنهئ
ؠىحهسئ حطهسخمجيخف، واخمخي  .هن اخم

خم   ّجمُّـس جم طرىش: هّ ت ارميب هي س واإل ه اِّـ د  مئ  خ واَّـىشٌ ِّـ
من ٍأن ؠحيهست اخمحيٰه وإن حمهسمتلك ؠحيهست:  جغهسؠهي،خي ميىش لك ً خمهيحيٰه جغخيهبخيهشّ  وخمهب



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ٩٧........................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
هش اخمحيٰه إحل ذامظ  وً خم مظٰههسحل جغخيهبخيهشٍحطمنحيهست هسر مت مش إخمهب مظٰههسحل حطهسلك ّإمتمس مظهئ

 ؛ت جغخيهبخيهش، إذ هن حن ؠحيهست اخمِّـاتّمنىح حط اخمِّـامظ ً خسهس أؠالّخممي، مظٰههسحل
 .ذخم األؠ هن اخمخيُّـرةو

مت مظٰههسحل حط ، وإن حمهسن هنهئهسك رزقٌهبمك إن حمهسن هنهئهسك مغهيهلمي  ٌ هلمب مغهسخمخي
هش،هلمب رازجم مبهسٌ وإن حمهسن هنهئهسك هن  حن  اخمخيُّـرةمعهسحنىش مثهبىش ذخم هن و، هلمب واهن

 .ؠحيهست ذامظ مظٰههسحل
، ٰهمئ حطمئٰههسمتهبمبهس اخم هن ؠحيهست اخمحيٰهمظ حن ؠحيهست اخمحيٰه حممس ٌّوحم

ٰهمئ حطمئٰههئ اخمخيُّـرة لكهيهب ّخمهبىع ذخم إال ألن اخمخيُّـرة أؠ مثهبىش ؠحيهست  و،مبهسمظ ّ
ٌذامظهبهش ٌ ؠحيهش)حطمئٰههئ اخمخيهسدر لكحف اخلهي(هلهسخلهسخم  ؛اخمحيٰه حض ذامظ مظٰههسحل هشّ  ٌ وامع

ب اخمِّـات، و مع هي ٌهن أؠحط هسخم حطمئٰههئ اخمحيهسلك خمهي  حن ٌاخمِّـي هن ؠحيهش( خمهي
 .) لك اخمِّـاتًهسؠحيهست اخمحيٰه مغهسرمع

خم   هجم ّجمُّـس  مم ميىحىغ : ّ جهمس ل هي هي ء اهللاِّـ مم إن هس من مس  ، ميىش
هسمتهبهش لكخلة  . حض اخمحيمن اخمٰههس حن اجفىطجغهيهش اخم





 
 
 
 
 
 
 

  ّء؞ؘ ثؙآؘ ؘؤؙد ةؘ ؘة؟ ؙؿ
  ؘة؟ ؘةد ؘ  ؙؤ

د حف )ز( امئ ومئ د اِّـ مئ  اِّـ
ة احل )س( هئ ِّـ من واهئ خي امئ ميىش  ّ اِّـ
د وال)س( ء ِّـ لك من خيس ال مئ امئ ميىش رمئً اِّـ  ً مب
من لكمل ذامي)س( مي ميىش   صىح
م)س( امئ  هبىس اِّـىش د اِّـ   ومئ

جي  ة: خيج إ لك جهت األلكدم جي اِّـ  جي ُّـ
 





 

ر ّوقد ت بما  ّ:  
ًأوال وجود:ّ َ أن ا واجّ فٌ وجود ا َ ال ماهية،ٌ   ؛ معهَ وال عدم، ّ

وجودٍ كمالفله    .  ا
ٌ أنه واحدً:وثانيا سم،افة اَ وحدةّ وحدةُاةّ و ا قةِ با  : بمع،ّ ا

ءَ امتاز، ًه ثانياَ ما فرضتّأن  ورة  كمالٍ عنه با س ِ من ا  ل
اتّ ف.فيه وضة، وعدمٍ من وجودُبت ا وجودِ وخرجت عن  ِ  ا

افت فاَرضُ وقد ف،ِهو يث . هذا خلفً،  حتة  ما ّ فهو  ذاته ا
ًد أوالً   ثانياَرضتَف راد.ّ ُِ وهذا هو ا ٌ إنه واحد:م بقو   . ال بالعددّ

ا سيطً:وثا ٌ أنه  ال ً،جا وال خارً ال عقال، َ ال جزءّ  عن َ خرجّو
وجودِافة فاَرضُ وقد فِ ا   . هذا خلفً، 

ُ أن ما انً:ورابعا  ؛هُ عنه وجودَعُه ما انِه هو بعينُ عنه وجوَعّ
يعا واجبة،ِه من صفاتٍ صفةّ أن :هُوالزم صفةُ ع،ً و   ِ ا

يعا ع،األخرى ُ و  اتً ةِ ا تعا   . ا
سا وجوبً:وخا َ أن ا وجودِونؤ من شّ واجِ ا وحدةّ ا  ُ غِ 

د،ِه من ذاتٍخارج ُ وهو تأ وجودّ رجعِ ا ي  احةُ ا ه ُ مناقضتًه 
  .يه علِ العدمّ طروُ فيمتنع؛ه ِ وطردِ العدمِطلق

وجود ن مناقً، أيضا اإلُوا ن  ّ إال أنه ،ً  مطارداِلعدمًضا  و ّ

ن رابطاّم سبةًا  ِ إ علتِ بال
واجبّ ات ـ بال ُه ـ ال  ا  با

ستقلُ غ، بهاٌ وهو قائم، أو معهاٍواسطة ن ، عنها بوجه  م ي  
مًكوما ِه إال بانضمامِ  نفسٍ  ِ علتّ

هّ ابٌهو واجب ف؛ه إ  ِ بإ
ِعلت
واجبّ اتُه ال  ا طردُ يأ العدم، با هِه بانضمامُ و  .ها إ
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ؘ  

لكهش هيىغ حجهس مظخيُّـم حصمئ ًمت ّ هسئمل حن هنِّـه اخمخيهسلكُّـة، وهنّ  : حن اخمهئ
   ؘةد ؘؘة؟ ةد ؾ)؏(

هنهيخممي  هشّمظ هب  وجمُّـ ذحمىطمتهس حض ،ّ الحطُّـ حن حطهبهسن حنٰههئ اخمجناهلهش، هنِّـه اخمهئ
د اخمِّـهنهئ مع معُّـ حنٰه ملخفهّ أمت حطمئٰههئ، رصف اخمممء مغهسخممنّنأ :ّاخم  . ال مي

ٰهمئ اخمجن  :هلهش حض حنٰههئهبجلاومظ
ص اجفهسهنهبهش حن حم حنهس هن مغهسرج:ّ حض اجفهسهنهبهش، واجفىطاد هبهس:ّاهبىش األول ٌ مغهي  لكهئمبهس ّّ

اء ارض اخمالزحنهش واجفحيهسرجمهش ـ مق ً حمهسمتلك حنهسهنهبهشًحن اخمٰه لكهبهشّ ً مت هبهش ـ إذا معىطدت ّ ّ أم معهئ ُ ّ
ارض ا منهشلك مثهبىش اخمٰه هبهسضٌ هلمب واجغُّـة.ّجفخن  هلمب ،ّ رصهلهش، متمهخف حنهسهنهبهش اخم

ٌحنهسهنهبهش هئهس خسهس جعهسمتهبهس لكهسد أوالٌ رصهلهشّ ميىطر وال جعهسين خسهس، وحمهيمس هلىط ً ال مظ ّّ ً وحن مغمنهسئىغ . ّ
د :ّرصاهلهش اجفهسهنهبهش ميىطر وال جعهسين خسهس، إال أهنهس ال محهئىش حن ومع ّ أهنهس وإن حمهسمتلك ال مظ ّ ّّ

ٍحنهسهنهبهش ّ ملخفهنهس، هلهثن حنهسهنهبهش اخمٍ أمغىطى رصهلهشّ هبهسض وإن حمهسمتلك رصهلهش، خمميهئّمبهس ال محهئىش ّ
ٍحن حتخي حنهسهنهبهش ّ ىطٍ رصهلهشّ هسن واخمخن اد وحنهسهنهبهش اإلمت ّ أمغىطى حممسهنهبهش اخم ّ. 

ميىطر: وحن هنهئهس ميخيهسل هئّ وال مي ٍأن حم حنهسهنهبهش:  حطمئٰههئّرصف اخمممء ال مي ّ ّ  حطخيجهىش ّ
مبهس ار ميهشً وجغُّـةٌ هلمب واجغُّـة،اخمهئمهىط لك لك ً حنهسهن حنهبهشّ ً وحنحيمب حك ّ ّ، وال خيحي أن حن

جغُّـة هن اخمِّـهن هلخيىس، ألن اجفهسهنهبهش حض اخلهسرج جمهسحطهيهشهنِّـه ا ٌخمجناهلهش واخم ىط ّّ مي ىطة حط ّ خمهيمي
هسدمقهش هسرات اجفهسهنهبهش حض اجفىطجغهيهش اخم مك حض الك  .ّأهلىطادهنهس، حممس مقهبهتجح حطهبهسمت لكهئُّـ اخم

خمميهبوهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب احل يطواري حطخي ّحنهس حس ميهئهن إخمهبمبهس حنهس ميجيهسميىطهنهس حن :  اخم
ع مههس، هلمب حمهسخميطحنهس، حطٍ الجغٍ أو أحنىطٍحن ،  ن واجفميهسن ومت هئّ ميىطر وال مي ّال مي

هيمل  هبهسض إذا حمهسن حض اخم هبهسض وذاك اخم ميىطر وميمنخف هنِّـا اخم ال إمتمس مي هبهسض حن ّهلهسخم ّ ً
هيمل ملخف اخمٰههسج هنهس، وجغهبمك حمهسن اخم هيمل ملخف ،واخمٰههسج واخمخيجه ومت ن حطهبهسض اخم  ميمي
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هيمل واخمٰههسج مظىطمظحيىش هنِّـه االجعهئهبهئهبهش جمجهٰه هبهسض لك اخم ًهس، ّحطهبهسض اخمٰههسج، وإذا معىطدمتهس اخم

هبهسض ٍ وحنميهسنٍ أو حنميهسن، آمغىطٍ وزحنهسنٍوحمِّـا إذا حمهسن حض زحنهسن ّ آمغىط، وأحنهس خصيغ اخم
ن ملخفه ّورصهل خصِّـوهلهس لكهئ حم حنهس ميمي ظ ،ً ن اجفهي ، ميمي ّ إذا الجغمه جع الجغمه

ظ أوال ًجعهسمتهبهس حطٰههبهئ هن اجفهي ّ ظ أؠالًّهش وال مظىطى اجعهئهبهئهب،ً  .ً حض اجفهي
خ د:اهبىش اِّـث مع د لك اجلمبهست :هسواجفىطاد هب،  حض اخم مع ص اخم  مغهي

مي  .هشّهش واخمٰهُّـحنهبّاجفهسهن
دّأىع  من ومئ امئ ميىش ن اِّـ الل لكمت ُّـ بً هي حهيًااالمست ج مي  : خي

ج  د:ّاألولاِّـ امعمش مظٰههسحل ومع ده ًهس،  رصهلًا خم حس ميمي اخم خمميهسن ومع
ن خم، ًخصُّـودا ّ حنهسهنهبهش؛ ألن اجفهسهنهبهش جغُّـ هلهبمي ّ دّّ مع لك حض اخمحيمن ، اخم وجمُّـ جع

هسحط ده مظٰههسحل الّن أ: اخم  .خمّ حنهسهنهبهش ومع
نهلهسخمجناهلهش هب أن ميمي ، اخمِّـي مي هسحكهش واخمالمظهئهسهن هسوق اخم د مظ مع   حض اخم

هييطم حتُّـميُّـ األول، ٍخم جعهسن هسين مي ّألن هلىطض اخم ّوجغهبمك إن األول ال جغُّـ خم وال ، ّ ّ ّ
هئهسه هئهسهن هن حنٰههئ . هلال ميمئمي هلىطض اآلمغىط، ٍحن هلهسخمجنف اجفالزم خمٰهُّـم اخم

جغُّـة احلخيهش  اجغُّـ حطهسخم هب حنٰهمبهس هلىطضّاخم ُإلمئ حمالم جكهبَّـ  ولكهيهب،  آمغىطُاخم مي
اق اخمخيهسئ د اخمِّـي ال أمظ حنهئ حمهيمس هلىط: اإل مع ّرصف اخم هلهثذا متمهىطت ، ّ

 .اخمممء إذ ال حنهبيط حض رصف، هلمب هن
خ ج اِّـث هش:اِّـ د، خمميهسمتلك ذامظ حنىطحم مع امعمش مظٰههسحل رصف اخم ً خم حس ميمي اخم ّ 
ء ءٍحن ومعُّـان   والزم ، اخمحقحمهبمش احلهسمعهش إحل األمعيطاء آمغىط، والزمٍ وهلخيُّـان 

د حن  مع مت وامعمش اخم امعمش حجميهئهس، وهن مغهيىح حم ن اخم ًاحلهسمعهش اإلحنميهسن، هلهبمي
 .مثهبىش اجلمبهست

حيهش٩٩ ص١ج: ملىطر اخمحيىطائُّـ) ١( الكُّـ حممك هلهي  .٣٥٥ص ٢ج): حطهسخمحيهسرمقهبهش( ّ؛ جم
إلهست) ٢( هي اق، اخم لكهش حنمنهئّحيهست جكهبَّـ اإل  .٣٥ ص١ج: حصمئ
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هبّنأ :وال خيحي د واخمٰهُّـمهسّ اجفىطاد حن اخمحقحمهبمش هن جغهب مع وهن  ، اخم
هيهب اخم مش اخم ّ، ألن ّ اخمٰههبهئّهسرمعوخمهبىع هن اخمحقحمهبمش اخلّٰهخيمك، اخمحقحمهبمش حط

هيهب ّ وإمتمس .ّ ميحقحممش حنىش ملخفهّجغ ٍءاخمٰهُّـم خمهبىع حطمم مش اخم اجفىطاد اخمحقحمهبمش حط
د ومتخيمن وخصُّـودميّٰهخيمك، اخم مع ٰهىح اخم امعمش ، واحلهسمعهش ّوحنىطمعٰه إحل  واخم

هسء اخمحقحمهبمشٍ متّ حن أيٌهّمظٰههسحل حنهئيط هسين لكحف ّ مظخيُّـمحممس،  حن أمت ً آمتحيهس حض اخممفهنهسن اخم
د حن مثهبىش اجلمبهس مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع حممس مقهبهتجح و ،تجمهسلكُّـة وامعمش اخم

هسمتهبهش لكخل هسمظ حض اجفىطجغهيهش اخم  .ةإجع
د ً حطهئهسء،إذن مع د حن مثهبىش اجلمبهست حطهسخمِّـات ّ لكحف أن وامعمش اخم مع وامعمش اخم

هنهي امعمش مظٰههسحل: ّمي د هن اخم مع  .ّأن رصف اخم
امعمش مظٰههسحلّأن : وال خيحي جن حطهسخم د ميهئ مع د ، رصف اخم مع الف اخم حط

دّحنميهسيناإل بٌ اخمِّـي هن ومع هيهب  حطهسخمهئخيهسئىغ واأللكُّـامٌ حنخن مش اخم  حط
د وخصُّـودمي إحل  اخمِّـي حنىطمعٰهّٰهخيمك،اخم مع اجمىش اخمٰههبهئّٰهىح اخم  .ّ حض اخم

لك دّ أمت وإذا جع مع لك،مظٰههسحل رصف اخم ن ٍحنحيىطوض ٍحممسلّ حم خمّ أن : مي  ميمي
ًرضورميهس لك خم: أي ـّوإال  خم مظٰههسحلّ خمميهسن ـ  خم ٍ حجميٍ حنحيىطوضٍحممسلّ حم  خم حس مي

دا رص،ًخصُّـودا مت ومع مت مظٰههسحل وامعمش ، ًهلهسً وهن مغهيىح حم وهن مغالف حم
د حن مثهبىش اجلمبهست مع  .اخم

خف وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجفمنهئّىح خم)اجفهبيطان( هحض مظحي هلهسآلميهست حممس مظىطى مظهئهسدي :  حطخي
هتهس ٍأن حم حممسل: حطهتلكحف ؠ ّ ءٍ حنحيىطوضّ  ّ إالٌ هلمب هللا مظٰههسحل حطهسألؠهسخمهش، وخمهبىع خمجيخفه 

، ذخم حن ملخف أن ميهئٰهيطل لكمس ميمئهيمي مئهيهبمي مظٰههسحل خم ، حممس متهئٰهيطل مت ّحط ّ وميمئهيمي

د، ألن حطٰهيغ ) ١( مع خي حض اخم خيهبهبُّـ حطهسخمميمسل اجفحيىطوض اجفمئمي خم مظٰههسحل، وخمهبىع حم حممسل حن ّاخم ّ ّ
ن حممسالت ، ٍاخمميمسالت مظمي هسن ومت ذخم هب اجفمم خمإلمت د، حن جم مع ٰهيغ حنىطامظمش اخم  خم

ن متخيمنهس امعمش مظٰههسحل مظمي لك إحل اخم  .ًوإذا مت
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ء هئهس جكهبئهس حن األجكهبهسء ذا  ٍحنٰههس اخلهيهبخيهش لكمس حنهيميهئهسه ملخفمتهس، هلميهيمس هلىط ً ّ ّ  حن اخمميمسل ّ

هسمت خصهنهس،  ميميهس، لكهسد حنهس حطهبُّـه حن اخمميمسل هللا مق ن جعهسمتهبهس خم و هسخم مظٰههسحل، خمهبمي ًحض جم ً ً
ء ّوهن احل اخمِّـي ميمئهي حم  هسحك اخمِّـي ال ميمئهي خمهئحي جكهبئهس،ّ  .ً وملخفه اخم

ِك إال وجهه: جمهسل مظٰههسحل ء ها ُال إ إال هو   َْ َُ َِ ِ ٌِ ٍ ْ َ ُ وجمهسل  )٨٨: اخمخيمنىغ( َ
وتا وال حياة وال ...: مظٰههسحل ملكون  فعا وال  ا وال  فسهم  ملكون أل َوال  َ َ َ ًَ َ َ ََ ًَ ًْ َْ ْ َ َ ُْ ُِ ِْ َْ ًُ ّ ِ ِ

َ
ِ

ًشورا لكهئُّـحنهس ّ أمت  لكهيهب وآخمّؠحف اهللا  األحمىطمّخي لك اخمهئُوخمِّـا مت )٣: اخمحيىطجمهسن( ُُ
هبُّـ حط رحطهبٰههش اخمٰههسحنىطي هبلك حن خم  :مقمئىش هنِّـا اخم

 ـ زائَهسخمهشـ ال خصٍهبـمتٰهُّ ـحمو   حنهس مغال اهللا حطهسحكٍء ُّأال حم
مة:  جمهسل ا شاعر  مة قا يدُأصدق   . حنهس مغال اهللا حطهسحكءّأال حم   

حيهبوهنِّـا حنٰههئ اخمخيهسلكُّـة اخم مبهس اخممفهنهسمتهبّحيهي ىش أمق هتخسجل  هش ؠُّـرّهش اخم و ّاجف
هبىس احلخيهبخيهشّأن : اخمخنخفازي إذ خم حس  ؛ حنهئمبهسءاألجكهبهسء ومحهسحنمبهس وخمهبىع حطممّ حم حط
ن ، األجكهبهسءّ حم ميمي مظٰههسحل ام حن حم منهيهش اخمخي ن ءّخمميهسمتلك ذامظ حن  وال حم

جل ،  آمغىطء هب هسر اخمٰهخي وحتهيهبهي حن جغهب مش الك ّهلهبحقحممش ذامظ وخم حط
جل هيحي لكُوجمُّـ هل، مص هبىس احلخيهبّ أمت ىطض وجع  .هنِّـا مغهيىح، خيهشحط

خف آمغىط ٰه هبّحم : حط امع هش اخم ن دون اجفىطمظ د ميمي مع هش حن حنىطامظمش اخم ، هشّحنىطمظ
هسرمي د :هلمب ذات الك د حطمس هن ومع مع هسر مقهئَّـ اخم مل إحل ، الك هسر لكُّـم حطهي والك

هئىش، اخمميمسل ومتيطوخم لك اخمجيهسميهش هسرمي ميمئ هسين االلك امعمش مظٰههسحل حطّ امظمنهسف هل  ،اخم
ّوحطهسألول جيمش االمظ، وهن خكهسهنىط د حطهسخمِّـات وامعمش ّ، ألن منهسفّ مع وامعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست مع  .اخم
هسئ) ١( هسحك خف اخمخيىطآن، اخمجه  .٨٩ ص٦ج: اجفهبيطان حض مظحي
هي) ٢( هبهي حن  .٢٢٥٦ ح ٤١ ص٤ج: ؠ
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش: امتمهىط) ٣(  .١١١ ص٨ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحطاجف:  امتمهىط)٤(  .٣٧٩ ص١ج: منُّـر اخم
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هبىس احلخيهبخيهش حم األجكهبهسء(خيهسلكُّـة خم ٍومقهبهتجح حنيطميُّـ حطهبهسن لكهيهبمبهس ّ ميحقمظمش  وحنهس)ّحط
مئىطات اجفمبمئ  .ّهست حطهسجفٰههئ األمغىغّهش حض اإلخسهبّحن اخم

)ؐ(ـ ؘ ؙ ؘ ؘؙة؟ ءؘ   
ف لكحف حنٰههئ جم جي اخم هش ميهئ هب جغُّـة احلخيجم حطهبهسن هنِّـه اخمهئ  .هشّ اخم

ر من ورميهش اخم جغُّـة حن اجفحيهسهنهب اخمٰههسحنهش اخم ّال خيحي أن اخم ّ ّ جيهئهبهش لك ،ّ  اجف
ٰهىطميىح هنهس؛ خمِّـا ذحمىط اجفمنهئّىح،اخم ب واإلحنميهسن ومت مع د واخم مع م اخم  : حممئحيمب

َأن حن جغُّـة ّ لكىطّ ٰهىطميحي ف اخم هب لكحف حنٰههئهسهنهس ،ّ خمحيمهٌمظٰهىطميىحّإحنهس هل هئ ُ ميىطاد حط اخم
اجغُّـ.  اخمهئحيىعيطومتهش لكهئُّـومحهبهبيطه حن حطجل اجفٰههسين اجف هن اخمِّـي ال ميهئخي حن  :هلهسخم

هبهش، ّجغهبمك إمت ال ميهئخي خيهبهبُّـ حطهسحلهب اجغُّـ ملخف  ّواخم  اخمِّـي ّاحلخيهبخيخمهبهئُّـرج هلهب اخم
ه مع خف، ميهئخي حن حطٰهيغ اخم  .ميهئخي ّ هن اخمِّـي ميهئخي حن جغهبمك إمت:واخممي

هسحطٰههش هسين حن اجفىطجغهيهش اخم  ّهئخي إحل احلخيهبخيميجغُّـ اّأن اخم: مقهبهتجح حض اخمحيمن اخم
اجغُّـ احلخيهبخي،ّوملخف احلخيهبخي جغُّـة خمِّـامظ حن ملخف وامقجههش: ّ واخم  ّهن حنهس امظمنىح حطهسخم
، هلهثمت خمهبىع حمِّـخم.حض اخمٰهىطوض الهل ملخف احلخيهبخي ّ حط ّ.

اجغُّـ  ىحمنهئّّجع ذحمىط اجف ٌإحنهس ذات: ّاحلخيهبخيّأن اخم جغُّـةّ ّوإحنهس ،  هن لكجل اخم
منحيهشٌذات ٌ حن جغُّـةّ هئّ وال مي،  حطهسخم ْواألول هن رصف اخمممء اخمِّـي ال مي ، ّميىطرّ

مئ وجغُّـمظ وجغُّـة ًومظ ء، ّ جغخيهشّ جغُّـة هنهئهسك  اجغُّـ واخم هسين ،  واجغُّـٌواخم واخم
هسن اجغُّـ حمهسإلمت .اخم

هنهي مئجل أمقهسمقهبجل مههس: ّوهبِّـا مي جغُّـة لكحف جم ّأن اخم جغُّـة : ّ جغُّـة احلخيهش واخم ّاخم
.ّاخمٰهُّـدميهش

جغُّـة احلخيهش، هلهسجفىطاد حنهئمبهس ّأحنهس اخم جغُّـة، حطمئٰههئ أمت ال : ّ ن اخمِّـات لكجل اخم ّأن مظمي

هسحطٰههش) ١(  .١٣٨ص: ّهنهسميهش احلميمئهش، اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخم
هسحط)٢( هسحطٰههش، اخمحي اجفمنُّـر اخم هسين حن اجفىطجغهيهش اخم  .١٤٠ص: من اخم



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ١٠٧......................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
ر زوال وجغُّـهتهس إال حطٰهُّـ زوال ذاهتهس، ميمئمي أن مظ من ىط حنىش حطخيهسء ذاهتهس، ولكهيهب هلال مي ّمي ّ ّ

جغُّـة  ، وخمِّـا لكىطف اجفمنهئّىح حض حطُّـاميهش احلميمئهش اخم جغُّـة ال ميمئمي هلىط ّهليطوال اخم
ّاحلخيهش حطهتهنهس هب حنٰهمبهس هلىطض: ّ جغُّـة اخم مي ىط ْاخم مي د،ّاخم مع ّ هلهثمت ، متمهخف اخم

د حطِّـامظ مع .حن
جغُّـة اخمٰهُّـدميهش، وهن اخم ّأحنهس اخم جغُّـة احلخيهش، هلمب اخم إذا ّ هسل اخم ّ مظخيىش حض جم ِ

ء . جعالجعهش، وهنميِّـاترهسّآمغىط ؠهسرا اجعهئجل، وإذا امتهن إخمهبمبمس آمغىط ؠ ّامتهن إخمهبمبهس 
جغُّـة اخمٰهُّـدميهش ّوحن أهن مغمنهسئىغ اخم مبهسء :ّ ُّـودميهش واالمت  ِهلمس حس ميهئ، ّاجف

هسين حطهش إحل اخم جغُّـة احلخيهش، ّاألول ال مظمن اخمهئ دة ّهلهثهنهس ملخف خصُّـو، ّلكحف مغالف اخم
هئهسهنهبهش ن خسهس جعهسن، وملخف حن هب أن ميمي معُّـ خم جعهسن. ٍهلهب امعمش مظٰههسحل ال مي وال ، ٍهلهسخم

ّألن وجغُّـمظ جغخيهش ٍ جعهسن؛ميمئمي أن ميحيىطض خم خسهس ، ّ اؠمبهس لكُّـم جم ّوحن أهن مغ ّ
ميىطر اجغُّـ هلهبمبهس مقهئَّـ واجغُّـ ال هنهسميهش خم، ّخمهي هسين، ّألن اخم هب أن ميخي اخم . هلهب

ل جل ذخم متخي هبّجف: ّوإذا مظ لك حض اخمهئ امعمش مظٰههسحل رصف: هش األوحلهس جع ٌأن اخم ّ 
هبىس هسء اخمحقحمهبمش، حطمئٰههئٌحط ّ ملخف حنىطحممش حطهتي مت حن أمت ّ : ، ًأن حم حنهس هلىط جعهسمتهبهس خم ّّ

جغُّـة احلخيهش رصف  اجغُّـ حطهسخم ن اخم هسز حطممء حن اخمميمسل خمهبىع حض األول، هلال ميمي ّاحن ّ
د واخمٰهُّـم خمهبىع  مع د واخمٰهُّـم، واجفىطحممش حن اخم مع د، حط هن حنىطحممش حن اخم مع ّاخم ّ

دا د ًومع مع هس حن اخم مت حنىطحم جه حم دا رصهلهس، هلهب مت ومع ً رصهلهس، وهن مغهيىح حم ً ً ًّ
لك ٌأن وجغُّـمظ وجغُّـة: ٍواخمٰهُّـم، وجغهبهئئِّـ مظ ٌ جغخيهشّ هب حنٰهمبهس هلىطض وامعمشّ  . آمغىطٍ مي

هسرة أمغىطى خيٌحمهسن خم حممسل، ٍ خم هلىطض خم جعهسن:ٍحطٰه امعمش ٌّ حن  حط ميحيخيُّـه اخم
منحيهس حطٰهُّـم ذخم اخمميمسل ا، ّاألول امعمش حن ن اخم ًهلهبهييطم أن ميمي امعمش ّ د حض اخم مع جف

دهميهئهسحضوهنِّـا ، اآلمغىط اجفحيىطوض  . رصاهلهش ومع
امعمش مظٰههسحل واجغُّـ،إذن ميىطرٌ هلهسخم ىط وال اخم مي جغُّـة احلخيهش اخم ال مظخي اخم ّ حطهسخم ّ ّ .

هسمتهبهش لكخلة) ١( هسين حن اجفىطجغهيهش اخم  .١٥٧ص: حطُّـاميهش احلميمئهش، اخمحيمن اخم
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هتخسجل حض  خف ؠُّـر اجف ٰه ار اآلميهست(ّوحط د اخمجنف ): أ مع ّحم حنهس جغخيهبخي متحيىع اخم

، هلهنال ، هلال ميمئمي هلىطض االجعهئهبهئهبهش هلهب ًاخمِّـي ال ألك حنهئ ّ عَّ از وجم   لك مع
 .اجفحيىطوض

هسمض  : وميمئمي مظخيىطميمش هنِّـا اجفٰههئ حطهسخمخنمي اخم
ىع األومن د:ّاهب د مظٰههسحل رصف  ومع مع لك حض  .وامعمش اخم وهنِّـا حنهس جع

هش األوحل هب  .اخمهئ
ىع اِّـث جغُّـمظ وجغُّـة:ّاهب ده رصهلهس هل ٌ حم حنهس حمهسن ومع ً ّ جغخيهش؛ وذخم ألمت خم حس ّ ّ

جغُّـة احلخيهش، ميمئمي ّميمي اخمجنف واجغُّـا حطهسخم ن خممي حنهئمبمس ً ّ أن ميحيىطض خم جعهسن، وميمي ٍ
خيٌحممسل منحيهس ٌّ حن دمي حن مع ن حم حن اخم امعمش األول، هلهبهييطم أن ميمي ً حط ميحيخيُّـه اخم ّ ّ ّ

ده د حض اآلمغىط اجفحيىطوض، وهنِّـا ميهئهسحض رصاهلهش ومع مع  .حطٰهُّـم ذخم اخمميمسل اجف
ج ت جغُّـة احلخيهش:اِّـ امعمش مظٰههسحل واجغُّـ حطهسخم ّ أن اخم ّ. 

)ؑ( ؘؙة؟ ءؘ  ءة  ؙةؙ  ـ   
هنهيخممي و هشّمظ هب هسم اخمحقحمهبمش حن األمعيطاءّ الحطُّـ  هنِّـه اخمهئ  .حن حطهبهسن أجم

هسمتهبهش لكخل مئجلّأن : ةمقهبهتجح حض اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش اخم  :اجليطء لكحف جم
 .ّلكخيمك وّمغهسرمع

رةّ اجفهسدة هن اخمحقحمهبمش حنّ اخلهسرمعهبهش واخمحقحمهبمش حن األمعيطاء  ّ أحنهس.واخممن
هسمّٰهخيهيهباخمحقحمهبمش حن األمعيطاء اخم هش أجم  :هش هلهي جس

س األول د واجفهسهنهبهش اخمحقحمهبمش حن :ّاِّـ مع هيهبهيهبهش: ، أيّاخم  .ّحن األمعيطاء اخم
خ س اِّـث هسن،  :اِّـ رة اخمٰهخيهيهب ّاخمحقحمهبمش حن األمعيطاء اخمٰهخيهيهبهش، وهن اجفهسدة واخممن ّ ّ

مئ أميهنهس حطهسألمعيطاء اخمِّـهنهئهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ ّومي ّ ً ّ.
ِّـ س اِّـث : ، أيهس اجلهئىع واخمحيمنومه، ّاخمحقحمهبمش حن األمعيطاء احلُّـميهش :اِّـ

يطواري) ١( ٰههسخمهبهش لكحفًمتخيال لك جغهسجكهبهش احلميهب اخم  ).٢(، رجم ١٣٤ ص١ج:  احلميمئهش اجف



د وامعمش ّأن حض مع د وامعمش حطهسخمِّـات اخم مع  ١٠٩......................................اجلمبهست مثهبىش حن اخم
، ّاحلُّـ اجف ٍ حنهسهنهبهشّهلميّهئجهخي م وهن اجلهئىعٌ خصُّـودةّ ُّـمي حن معمبهش اخمٰهمئ وحن ، ّ حط

ص وهن اخمحيمن  .معمبهش اخلمن
اخي س اِّـ من، ّاخمحقحمهبمش حن األمعيطاء اجفخيُّـارميهش :اِّـ ّوهن أمعيطاء اخممي اجف ّ ،

ن  ةً أمعيطاءّإالاخم ال مظمي مئ أمعيطاء ومههبهش، ّ حطهسخمخي ّومظ هسحنمبهسّإن: ، أيّ هن  امتخي ّ حط
اجمىش اخل، اخمٰهخي مش اخم  .ّهسرمعال حط

ك َّـس ىعٌو هسرميهش:حن اخمحقحمهبمش هن ٌ مب ، ّ اخمحقحمهبمش حن األمعيطاء االلك
د مع د واخمٰهُّـم حض حم حن مع ٍوهن اخم ٍحنىطحممش ٍحجمي ّ د واخمٰهُّـمّ مع  وهن ، حن اخم

ُّـودة دات اجف مع معُّـان واخمحيخيُّـان، اخم مئ أميهنهس حطهسخمحقحمهبمش حن اخم ًومي ّ. 
ّ أن هنِّـا اخمخي حن اخمحقحمهبمش أرمعٰه اجفمنهئّىح إحل :ّوحجهس جضُّـر اإلجكهسرة إخمهب

د واجفهسهنهبهش مع ٰهيغ، ّاخمحقحمهبمش حن اخم خياللكحف مغالف اخم مس حن ه جم ّ، جغهبمك معٰههي ً 
د واجفهسهنهبهش مع هسل اخمحقحمهبمش حن اخم هسمتهبهش لكخل، ّجم هب حض اجفىطجغهيهش اخم  .ةومقهبهتجح مظ

هسمّهلهسألمعيطاء حطهتمثٰهمبهس لكحف مق هسم خمألمعيطاء اخم،هش أجم هش أجم  ،هشّٰهخيهيهب وهن جس
 .هشّهسرمعهب واجغُّـ وهن األمعيطاء اخلجمو

ل جل ذخم متخي هبىس ال معيطء خم ال لكخيال وال مغهسرمعهس؛ : ّإذا مظ امعمش مظٰههسحل حط ًإن اخم ًّ
ٌوذخم ألمت رصف ّ ال لكُّـم حنٰه وال حنهسهنهبهش خم ـ حممس مظخيُّـم ـ ولكهيهب هلهيهبىع خم األمعيطاء ّ ّ

د واخمٰهُّـم مع هش حن اخم ُّـودة اجفىطحم دات اجف مع خي حض اجف هسرميهش اخم مظ ّااللك ّ   وال،ّ
د واجفهسهنهبهش، وال األمعيطاء اجفخيُّـارميهش؛ ألن اجفخيُّـار حم  مع هيهبهيهبهش، وهن اخم ّاألمعيطاء اخم ّ ّ ّ ّ

من امعمش،ّحن ّ واخممي حنهسهنهبهش، وال حنهسهنهبهش خمهي ّ ّ وال األمعيطاء اخمٰهخيهيهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ، .ّ ّ
هسن، ألهنمس  رة اخمٰهخيهيهب ّوهن اجفهسدة واخممن ّ رة اخلهسرمعهبـ ّ ّاجفهسدة واخممن هس ـ  جلّ دمغهي

، واجفهسدة هسن حطهسجل اخمِّـي هن حنهسهنهبهشّاخمِّـهن من هسن مص رة اخلهسرمعهب ٌ واخممن ّ ّ  حن ّ
ّاجفهسهنهبهست، هلمس ال حنهسهنهبهش خم ّ، جل خم رة لكخيهيهب ّ ال حنهسدة وال ؠ ّ وال األمعيطاء احلُّـميهش، وهن ّ ّ

هسن أ رة اخمٰهخيهيهب ؛ ألن اجلهئىع واخمحيمن مههس اجفهسدة واخممن ُاجلهئىع واخمحيمن ّ ّ مغِّـمظهس ال ّ
جل خم هلال رة لكخيهيهب ّحطخلط، هلمس ال حنهسدة وال ؠ جل حطمس .  معهئىع وال هلمن خمّ ّوجمُّـ مظ
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رة مغهسرمعهبهش خم ّذحمىطمتهس أمت ال معيطء ، إذ ال حنهسدة وال ؠ ّمغهسرمع خم ّ ّ. 

هنهي ّوحجهس مظخيُّـم مي ّ هس: ّ مئهبىش أجم هسحكهش حط هش مظّأن اخم ُحنمبهس اخم مل حن اخمجناهلهشّ . هئ
د: اجفحض خمِّـا جمهسل اجفمنهئّىح و مع ، ًىطض رصهلهسُجمُّـ هل و،ّوإال مغىطج لك رصاهلهش اخم

 .هنِّـا مغهيىح
هسمتهبهش لكخلة ـ حطىطاكوهنهئهس هتجح حض اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش اخم  هنجل أمغىطى ـ مق

امعمشإل هسحكهش اخم هست حط هسء اخمحقحمهبمشّحطهتيّ حنىطحممش مظٰههسحل ملخفّ، وأمت جع  .  مت حن أمت
)ؒ(ؘء  ؙء ؼؙء   

هبىس وملخف حنىطحممش حطهتي مت  هش حن أمت مظٰههسحل حط هسخم هش اخم هب ّحطهئهسء لكحف حنهس مظخيُّـم حض اخمهئ ّ ّ ّ
هنهي هسء اخمحقحممش، مي ّحن أمت ن : ّ ده مظٰههسحل مظمي يطع حن ومع ّأن ؠحيهسمظ اخمِّـامظهبهش اخم مظهئ ّ

، وذخم ألن هنِّـه اخممنحيهست ، هلمب إحنهس دامغهيهش ّلكجل ذامظ لك لكجل ذامظ حض  ّخم حمهسمتلك خمهب
هسن، خمميهئّ خمهبىع  ّاخمِّـات وحنىش ذخم هن ملخف اخمِّـات ـ حممس أن اخمهئهسحك دامغ حض اإلمت

ّولكحف األول ميهييطم مظىطحممش ذامظ مظٰههسحل،. لك اخمِّـات ّلكهبهئ ـ وإحنهس مغهسرمعهش ميهييطم أن ّألمت  ّ
ن لكهسجفهس حن  هبهشًميمي ٍجغهب هبهش ملخف ّ ٌ أمت جمهسدر، وجمهسدر حن ّجغهب هبهشّ ٍجغهب هبهش ملخف ّ ّ أمت لكهسحس، ّجغهب

هسحطخيهش أمت مظٰههسحل: ٰههئمي ِّـاوهن هش اخم هب امعمش حنىطحممش، وجمُّـ مظخيُّـم حض اخمهئ ّأن اخم ّ ّ هبىس ّ  .حط
هسين ن ذامظ مظٰههسحل متهسجممنهش ولكحف اخم مبهسً هلهسجمُّـةًميهييطم حم ،  حطٰهيغ حنهس خسهس حن اخمميمسل حض متحي

ّول أهنهس رصهلهش ال حنهسهنهبهش خسهس وّحنىط حض األحنىط األجمُّـ و  .ال لكُّـم حنٰهمبهسّّ
هنهي وإذا حمهسمتلك لكجل ذامظ وهن واجغُّـة، . ّأن مثهبىش ؠحيهسمظ لكجل ذامظ: ّوهبِّـا مي

يطع ؠحيهش احلهبهسة : أي.  حنهئمبهس لكجل األمغىطىٌّهلمي يطع ؠحيهش اخمٰههي وؠحيهش اخمخيُّـرة ومتهئ متهئ
د حن  مع يطع اخم هبهشومتهئ ٍجغهب ّأن هنِّـه : مق واجغُّـة، وهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطمتهس هلهبمس ّ

هسوجمهش هسوق ٌاجفحيهسهنهب حن هسوميهش حطهسجفمنُّـاق، ألن اخم د اخلهسرمع ال أهنهس حن مع ّ حض اخم ّ ّ
حنجل اخمهيِّـمي حطهبهئمبمس احتهسد  ن حطجل اجفحيمب هسوي ميمي هسوي، إذ اخم ّألكحف درمعهش حن اخم

م وحض  الف حض اجفحيمب هبهشّحنمنُّـاجم وامغ  . اخممنُّـقّجغهب
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هسواةّأحنهس هسوجمهش هلمب درمعهش ألكحف حن اجف هسهلهش إحل ّمت  ألوذخم،  اجف معُّـ حطهسإل مي

جغُّـة اجفمنُّـاجمهب ٌ احتهسدهشّاخم هبهش حض ّ هيحيجل، ً اخممنُّـق أميهنهسّجغهب حنهسن مص . وإن حمهسن اجفحيمب
هسوجمهش؛ّاخمِّـامظهبهشهلهسخممنحيهست   ،ًّهش حنمنُّـاجمهبًحطهبهئمبهس وجغُّـةّ ألن  حمهسخمٰههي واخمخيُّـرة واحلهبهسة حن

هبهشو م، ً اخممنُّـق هلهبمبمس واجغُّـة أميهنهسّجغهب هيحيهس حطهسجفحيمب  .وإن امغ
هسمتهبهش لك  .أومقىش خلة حتخيهب ذخم حطخنميومقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش اخم

هي هئومق ّحل لكهبهئهبهش اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش إٰهىطض خمهيىطواميهست اخم أجكهسرت حطخنمي وا
جن حض اجفخيهسم لكحف رواميهش امعمش مظٰههسحل، ومتخي  وهن لك هنخنهسم حط مقهسحس،  واجغُّـة،خمِّـات اخم

ُّـ اهللا: جمهسل المدمغهيلك لكحف أمج لك : جمهسل. متٰه: ؟ هلخيهيلكأتنعت اهللا:  هلخيهسل مض لكهيهب اخم
منخفهن اخم: هلخيهيلك. هات خلوقون: جمهسل. مئهبىش اخم ك فيها ا ش : جمهيلك. هذه صفة 

؟ هلخيهسل وت فيه، وعلم ال جهل فيه، وحق : هلميهبىح مظهئٰه ٌهو نور ال ظلمة فيه، وحياة ال  ٌٌ

جغهبُّـ. ال باطل فيه ىطمعلك حن لكهئُّـه وأمتهس ألكهي اخمهئهسس حطهسخم ص هنهئهس و.هل ك متمن
ن ذامظ ٌ داخمهش،أمغىطى مظخنهسرحممبهس حطهسجفهنمئ  . ؠحيهسمظ لكجل ذامظّ لكحف أن اهللا مظٰههسحلّ

ّ إذا حمهسمتلك اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش لكجل اخمِّـات اجفخيُّـمقهش:إن َّـ ل ،ّ  هلميهبىح ميخي
الم اإلحنهسم أحنخف اجفمثحنهئجل صفات عنه: لكهيهب اخم مال اإلخالص  ن ا  خمذو و

ّميُّـل لكحف مغهي اخمِّـات حن اخممنحيهست يطخمهش؟وهنِّـا ؛ّ ل اجفٰه ّ ميمثميُّـ جم
ص ا:ل اب الحطُّـ حن حنالجغمههش اخمهئمن هنهي اجل ّ خممي مي اردة ّ ألمغىطى اخم

الم لك اإلحنهسم هشلكهيهب اخم خنمي رؤميهش وا هبهي ، ّ ألمع أن مظ وخمهبىع حن اخممن
ص هش أو حطخيهبهش اخمهئمن هش حطمئٰهيطل لك حطخيهبهش اخلجه حيهسء هبِّـا اجفخيجهىش حن اخلجه ّاالحم ّ.

هنهي هش اخمخلميحيهش مي هسحطٰههش حطخيهبهش حنخيهسحكىش هنِّـه اخلجه ّوحطٰهُّـ حن لكهيهب  ّ أن حنىطاد اإلحنهسم:ّ
الم  اخممنحيهست اخميطائُّـة ال اخممنحيهست  هن حن متحي اخممنحيهست لك اهللا مظٰههسحلاخم
ّوذخم ألن اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش لكجل ذامظ؛ ّاخمِّـامظهبهش لك ملخفه جغ ميمئمي متحيهبمبهس ،ّ ّ وخمهب

جغهبُّـ، اخمخنهبَّـ اخممنُّـوق) ١(  .١٤٦ص: اخم
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هش، لكهئ مئهش اخلجه ل اإلحنهسم حض مظ َفمن وصف اهللا : ّواخمخيىطميهئهش لكحف ذخم هن جم

ّ ومن قرنه فقد ثناه،سبحانه فقد قرنه ّ ومن ثناه فقد جزأه،َ ّ ّ ومن جزأه فقد جهله،َ َ، 
هَومن جهل ه فقد حده،ه فقد أشار إ ّ ومن أشار إ ّ ومن حده فقد،َ  وحض ّعده َ

هش أمغىطى ّومن عده فقد أبطل: مغجه .أز َ
هي ا هئهب:وحن اخم إذا وؠىح؛  ّ أن اخممنحيهش إذا حمهسمتلك لكجل اخمِّـات ال ميهييطم مظ

ُّـ اإلحنهسم ف؛ وخمِّـا مت ؠ هئهبهش إمتمس حتمن هلهبمس إذا حمهسمتلك اخممنحيهش ملخف اجف ّألن اخم ّ 
خفة ميمنىح اهللا مظٰههسحل حطهسخممنحيهستالملكهيهب اخم ص أمغىطى حم هش ،  حض متمن هلحي اخلجه

ل الماألوحل ذاهتهس ميخي دود:  لكهيهب اخم صفته حد  س  ي ل وجود،ا  ،ٌ وال نعت 
دود،ٌوال وقت معدود هي. ٌ وال أجل  ا المّ أن حنىطاد اإلحنهسم:وحن اخم   لكهيهب اخم

ن لكجل ذامظ ألهلمس ذخم ّ، وإال ّحن هنِّـه اخممنحيهست هن اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش اخم مظمي
يطئهش واحلُّـ واخمٰهُّـ هئهبهش واخم ّإحل اخم ّ.

ل هش أمغىطى ميخي المُوحض مغجه وب،ٌم إذ ال معلوم:  لكهيهب اخم ر  ، ورب إذ ال 
.ومت ذخم .مقدور ٌوقادر إذ ال

هش هسئ حنٰههيخيهس لكحف هنِّـا اجفخيجهىش حن اخلجه هسحك ًجمهسل اخمجه هبهسن: ِّ ، وهن حن أحطُّـع اخم
ّوخصمن اخمخنجهىط األول حن ا ميمسخسهس إحل متحي :خمميالمّ مب حض امق ّ أن حنٰهىطهل مظهئ

خم، اخممنحيهست لكهئ حيىطع لكحف اخمخنجهىط األول ـ ألكهئ جم هسين اجف ّوخصمن اخمخنجهىط اخم ّّ 
الم هست ...َفمن وصف اهللا فقد قرنه: لكهيهب اخم هييطم إجع هست اخممنحيهست مي ّ ـ أن إجع

ُّـميُّـ ملخف اجلهسئيط لكهيهب مظٰههسحل جمحيهش لكحف اخم جغُّـة اخمٰهُّـدميهش اجف ّاخم مل اجفُومظ، ّ هسنهئ  :ّخيُّـحن
جغُّـة اخمٰهُّـدميهش لكهئ معمش متحي اخم ّأن حممسل حنٰهىطهل مظٰههسحل مي جغُّـة ، ّ هست اخم وإجع

هش األ) ١( الملهش، اخلجه .٣٩ص: وحلُهنمل اخم
هسحطاجفمنُّـر ) ٢( هش اخم .٢١٢ص: )١٥٢(، اخلجه
هسحط)٣( هش األوحل اجفمنُّـر اخم .٣٩ص: ، اخلجه
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الموهن حنىطاده، حطمئٰههئ آمغىط د اخمميالم لكهيهب اخم . حن 

خم: ِّوجمهسل ؠُّـر اخمُّـمي اخمخنخفازي المجم مال اإلخالص  ن :  لكهيهب اخم و
صفات عنه د اخمِّـات، ا دهنهس ملخف ومع ّوإال ، أراد حط متحي اخممنحيهست اخم ومع

ت اخمميمسخمهبهش واألوؠهسف اإلخسهبهش حن دون جمهبهسم  ّهلِّـامظ حطِّـامظ حنمنُّـاق جلمئهبىش اخمهئٰه ّ ٌ
ٌىطض أمت ؠحيهشُ حطِّـامظ مظٰههسحل هلٍ زائُّـٍأحنىط هلٰههيمئ وجمُّـرمظ وإرادمظ وجغهبهسمظ . ّ حممسخمهبهش خمّ

د ذامظ األجغُّـميهش،ومقمئٰه وحطجنه مع دة حط مع ّ حمهيمبهس حن جيهسميىطة ،ّ حنهسهتهس حن ّ حنىش أن حنحيمب
هسخمحيهش خفة ّهلهثن حممسل . وحنٰههسمتهبمبهس حن مبهس خمهيمئٰههسين اخممي دميهش حض معهسحنٰههب مع ّاحلخيهبخيهش اخم ّ

د مع .ّاخمميمسخمهبهش حنىش وجغُّـة اخم
ُجع ميهنهبىح خم: ّ المجم وصوف:  لكهيهب اخم ّشهادة  صفة أنها غ ا ّ وشهادة  ،ّ

صفة ّوصوف أنه هشٌ، إجكهسرةغ ا اء هل، إحل حطىطهنهسن متحي اخممنحيهست اخمٰههسر لك ُ مق ىط
خم األجكهسلكىطة أو جغهسدجعهشًجمُّـميمئهش هش حممس ميخي ً؛ هلهثن اخممنحيهش إذا حمهسمتلك لكهسر  ً حمهسمتلك حنجيهسميىطةّ

مئهبيط لك ؠهسجغ حطممء  د هلمي حنهئمبمس حن مع جيهسئىطمي حض اخم ف هبهس، وحم حن ؠ ّخمهيمئ ّ ّ
ن معمبهش  د، وخصهسل أن مظمي مع ٌوحنخنهسرك خم حطممء آمغىط، وذخم الجكحقاحممبمس حض اخم
جغُّـة حطمس  خفا، حط اخم اجغُّـ حطمس هن واجغُّـ حم هبهسز لكجل معمبهش االجكحقاك؛ وإال خمميهسن اخم ًاالحن ّ

ىطة، هنِّـا خصهسل هس حن معيطء حط . هن وجغُّـة حطٰههبهئمبهس حم ن حم حنهئمبمس حنىطحم ًهلهثذن الحطُّـ أن ميمي ّ ّ ّ
لك أمت  امعمش، وجمُّـ جع هبهسز، هلهبهييطم اخمحقحمهبمش حض ذات اخم ّاالجكحقاك، ومعيطء حط االحن

خم هبىس احلخيهبخيهش، هنِّـا مغهيىح، وإخمهب اإلجكهسرة حطخي خمَفمن وصفه فقد قرنه: حط :  إحل جم
ٍحن وؠحي حطمنحيهش: ، أيفقد جهله دٍ زائُّـةَ مع  وإذا جمىطمت . هلخيُّـ جمىطمت حطجيخفه حض اخم

هس ذا  د، وحمهيمس هلىط جعهسين اجعهئجل هلخيُّـ معٰههي حنىطحم مع ًحطجيخفه، هلخيُّـ معٰه خم جعهسمتهبهس حض اخم ًّ ّ
، هلميالحن هسميهئ د وحطهسآلمغىط مي مع الممعيطئجل حطهتجغُّـمههس ميخنهسرحم حض اخم  ـ إذ هن  لكهيهب اخم

خف اجفهبيطان) ١( .٩٢ ص٦ج: مظحي
ٰههسخمهبهش) ٢( .١٤٠ ص٦ج: حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش احلميمئهش اجف
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ار اجفٰهىطهلهش ـ متىغ م اجفميهسجكحيهش وحنمنُّـر أمت ىش لكهي ب  لكحف ملهسميهش مظهئيطجخ مظٰههسحلٌّحنهئ  لك جك
د حطهسحلخيهبخيهش  مع خيُّـميىع أن ال حن هئيطمي واخم اإلحنميهسن واخمحقحمهبمش، هلهبهييطم حن هنِّـا اخم
، وجمُّـ حنىطت اإلجكهسرة إحل  ائ س أ ره ولكمي احنىش مت اه، وهنِّـه اجفمئميهئهست حن خم ّمق
اجغُّـ احلخيهبخي حم األجكهبهسء، هلمب اخممي حض  ن اخم معمش أن ميمي جغهبُّـ مظ ّأن ملهسميهش اخم ّ ّ ّ

، وخسِّـا لكخيمش هنِّـا اخمميالم اخمِّـي حض  خمّوجغُّـمظ الممتحي اخممنحيهست حطخي َومن :  لكهيهب اخم

ه فقد حده هبهش:  أي،، إحل آمغىطهّأشار إ ًحن أجكهسر إخمهب حطهتي إجكهسرة حمهسمتلك جغ ّ ّّ  ،ّ أو لكخيهيهبهشَ
ُّـ مغهسص،حطهتن جمهسل هنهسهنهئهس أو هنهئهسك أو حمِّـا ّ وحمِّـخم هلخيُّـ معٰههي خصُّـودا حط ٍّ ّوحن جغُّـه . ً َ

ُّـ ٍ حنٰهجلٍّحط لك أن وجغُّـمظ ً معٰههي واجغُّـا حطهسخمٰهُّـد ال حطهسحلخيهبخيهش، وجمُّـ : أي،ّ هلخيُّـ لكُّـهّ ّجع
ُّـأ األلكُّـاد لك حن . وهن خصهسل، وواجغُّـ األهلىطاد واآلجغهسد،ّاحلخيهش خمهب

هنهي المّ أن حنىطاد اإلحنهسم:ّوهبِّـا مي خم لكهيهب اخم مال اإلخالص ن :  حن جم و
صفات عنه ّال اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش اخم ، هن متحي اخممنحيهست اخميطائُّـة لكحف اخمِّـات، ا

.هن لكجل اخمِّـات
   ةد ؘؘة؟ ـ ف ؘ)ؓ(

هسمض هش حطهسخمخنمي اخم هب  : وحطهبهسن هنِّـه اخمهئ
خمهئهس امعمش مظٰههسحل، حمخي د لكحف ذات اخم مع ب اخم اهللا مظٰههسحل وامعمش : إذا مخهيهئهس ومع

د، وأن  مع لك خسهس اخم ء، جع جع امعمش مظٰههسحل  د، هلمبِّـا ال ميٰههئ أن ذات اخم مع ّاخم ّّ
ب مع د حط مع هش اخم ب :  لكحف ذاهتهس، حط حطمئٰههئٍ زائُّـٍجغخيهبخي مظٰههسحل وامع ّأن ومع

د لك مع دهاخم هسوق ومع حط مظٰههسحل مي مع د، هل مع جغُّـة ،جل ذات وامعمش اخم ّ حممس أن اخم
د  مع هسوق اخم يطـ مظ حط ميهئ َحممس مظخيُّـم ـ وذخم ألن ومع ُ ّ يطّ َع لكمس ميهئ ُ ده، هلميمس ّ ع لكهئ ومع
يط ده ميهئ َأن ومع ُ هبهشّ ٍع حن جغهسق ذامظ حن دون أميهش جغهب ّ ّ ٍ مظٰههيهبهيهبهشّ ّ أو مظخيهبهبُّـميهش، هلميِّـخم ّ

حط امعمش رضوري: حطمئٰههئ؛ومع د اخم ّ أن ومع ورة األزخمهبهش، أيّ حن دون : ّ حطهسخم
ٰههسخمهبهش) ١( .١٤٠ ص٦ج: حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش احلميمئهش اجف
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هئىش حكىطو اخمٰهُّـم لكهيهب ط، هلهبهئهسجميغ حنجههي اخمٰهُّـم وميجهىطده، هلهبمئ ّأي جمهبُّـ أو  ّ. 

د هن جكُّـ مع ب اخم دّوحنٰههئ ومع مع دّإن : هلهثذا جمهيهئهس، ة اخم مع  هنِّـا اخم
هئىش لكهيهب اخمٰهُّـمّأن : هلمبِّـا ميٰههئ، وامعمش ده ميمئ ده حنهئهسجميغ ّإن : ، أيومع ٌومع

مئجلـهتجح حممس مقهبـ اخمٰهُّـم ّ، ألن جفجههي اخمٰهُّـم  : لكحف جم
س األول هسحنىش:ّاِّـ ده ؛ اخمٰهُّـم اجف مع هسحنىش خم ّ وهن لكُّـم اخمممء حض جغُّـ ذامظ اجف

مئهبىش اجفهسهنهبهست ّحطهسخمٰههيهش، حم مبهس حنٰهُّـوحنهش،ّ ٌ جغهبمك إهنهس حض أمتحي دةّ مع  ً وإن حمهسمتلك حن
هبهس، ولكُّـحنمبهس حطهسخمِّـات حمهثحنميهسهنهس مع دهنهس حطهسخمجيخف حم مع مبهس، هل  .ّحطٰههي

خ س اِّـث ، هن اخمٰهُّـم اخمو ؛ اخمٰهُّـم اجفخيهسحط:اِّـ د ومغهيهبحي مع ن حطُّـمي اخم ِّـي ميمي
هش أمغىطى أو زحنهسن آمغىط، حمٰهُّـم زميُّـ  ، حط حض حنىطمظ د وزحنهسمت مع هش اخم هلمب خمهبىع حض حنىطمظ

ده ، أو لكُّـحن حض لكهسحس اجفهسدة جم زحنهسن ومع دات لكهسحس اخمٰهخي مع هش حن ّاجفهسدي حض حنىطمظ ّ ّ. 
جل وإذا لّ مظ امعمش حنهئهسجميغ جفجههي اخمٰهُّـمّإن: ذخم متخي د اخم  اخمخنهسحن ، ومع

هسحنىش و ؛خمهيٰهُّـم اجف ب رضورياّ ألن وذخم اخمٰهُّـم اجفخيهسحط مع ّ خم حن دون أي ّخم
 .طجمهبُّـ و

هنهي وهبِّـا خمهئهسّأنّ مي د حطهسخمِّـات:  جم مع امعمش اخم د، اخم ّ جمهنهبهش ال ميٰههئ ومع
روة ّأن : وهن، واجغُّـة هلخيىس ع حطهسخم ل جعهسحطلك خمهيمئ مئ حط ،  هلخيىسّاألزخمهبهشٌاجف
مش حتهيهب اجفهئجه األرمقجه إحل جمهنهبّ اخمخيهنهبهش حنىطمعىش هنِّـه هش ّ اخمخيهنهب؛جلّحط

ورة :األوحل د خم مظٰههسحل حطهسخم مع ت اخم هسمتهبهشّ واخمخيهنهب،جع هب ّ أمت :هش اخم مظٰههسحل مي
ورة ٌمش ّاخمهبخيجل األرمقجه حنىطحمّ إن :وهنِّـا هن حنٰههئ حنهس ميخيهسل، لكهيهب اخمٰهُّـم حطهسخم

ع: حن أحنىطمي ل خمهيمئ مئ ت اجف ل لك ،جع مئ هسخمهش امتحيميهسك اجف  وامق
ع ٌ اجليطم األول معيطم ال مييطولّنإ و.اجف هسين معيطم ال مييطول اجليطّنإ و،ّ  ،ٌم اخم

 .مشّ حطهسخمهبخيجل اجفىطحمرمخ اهللا لكهئ حض حمهيمست اخمخنهبَّـ َّوهنِّـا حنهس ميٰهمف
ارق حطجل  مسلاجفهئجه األرمقجهًوهنهئهس أميهنهس مظمهمبىط إجغُّـى اخمحي  ّ وحطجل متمهىطميهش االجغ

ل لكهئُّـ اخمخنمبهبُّـ اخممنُّـر مئ ت اجف لك جع جههبىش أن مظ مسل مظ ّ، جغهبمك إن متمهىطميهش االجغ ّ
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ع ت،خمهيمئ ٌ وأمت جع هسخمهش امتحيميهسك ّ معيطحن هلخيىس، وّ هست امق جههبىش إجع ال مظ

ع أحنىط لكخيمك  ل لك اجف مئ هسخمهش امتحيميهسك اجف ع؛ ألن امق ل لك اجف مئ ّاجف ٌ ّ
هبُّـ  ُّـ أن اخم ، هلهيمبِّـا مت ىطحطهش لكهيهب مسل واخم ّوخمهبىع مغهسرمعهبهس، خمِّـا ال ميمئمي إجمهسحنهش االجغ ّّ ً

ه اخممنُّـراخمخنمبهبُّـ ّ جمُّـس  ّحض األمقىع اجفهئجهخيهبهش ميجنح ّ ّ حطهتمتهئهس ال متُّـلك حض متمهىطميهش :ّ ّ ّ
هست اخمهبخيجل اخمىطميهسيض، أياال مسل إجع ، : جغ خم حنهئجه أرمقجه ّاخمهبخيجل اجفهئجهخي اخمِّـي ميخي

ع لكحف مت اجليطم، وأحنهس  ل جعهسحطلك خمهيمئ مئ هسمظ هن أن اجف جههبىش إجع ّحط حم حنهس مت ّ ّ
هسمظ جههبىش إجع ع هلمبِّـا ال مت ل لك اجف مئ هسخمهش امتحيميهسك اجف  .امق

د وامعمش حطهئحي،إذن مع ورة :أي،  وامعمش اخم ن خمِّـّاألزخمهبهش،  حطهسخم ا ميمي
ده حنهئهسجمهن د اإل،  جفجههي اخمٰهُّـمًهسومع مع هلمب وإن حمهسن ، حنميهسينوهن مغالف اخم

هس؛ د حمهسجكىح ّ ألن ًوامع مع بلك اخم مع حط حطجيخفهّخممي، اخم هسج حض :أي،  ومع  إل
ده هبهشاحل إحل ومع ٰههيهبهيهبّهب  .هشّ اخم

د اإلحنميهسين مع ده حنهئهسجمهنهس وحكهسردا خمهيٰهُّـمّهلهسخم هس وومع ً وإن حمهسن وامع ً خممي ، ً
ده راحطجهّجف هشهس حمهسن ومع امعمش مظٰههسحلّ إحل لكهيًهس حطهسخمهئ  ّحطٰههيجمهسئ ّ، وأمت  وهن اخم

خيالوخمهبىع  ن حكهسردا خمهيٰهُّـم حطهئحي، لكهئمبهس ّحن  خمهيٰهُّـم حطٰهُّـ ٌحط حكهسرد، ًخمِّـا ال ميمي
د حطجيخفه،  إخمهبّلكهيامتهنمسم  مع امعمش مظٰههسحل وهنّلكهي وهن ،هلمب وامعمش اخم ،  اخم

ل حنهس ّن إ: حض اجف اجفمنهئّىح وهنِّـا حنٰههئ جم مي حض متحيًاجفمئمي حس ميمي خصمي  .حط
ؘّ  فء  

خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ مئ دا :أي ،ّهي ُّـ ُّـجهل جي اِّـ مت مظٰههسحل ومع ً خممي
دّ هلالحطُّـ ،ًهلهسرص مع ن خم حم حممسل حجمي حض اخم  .ّأن ميمي

لك خم مظٰههسحلّحماجفىطاد حطهسخمميمسل خمهبىع ّ أن :وال خيحي د مي مع ّ حم حط،  حممسل حن
دي حممسل د حن جغهبمك هنّ ومع مع ىس حطهتؠ اخم دحنىطمظ هب اخمٰههي  ؛ ومع حن جم

 .واخمخيُّـرة واإلرادة
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د د حطمس هن ومع مع ىس حطهسخم وهن ، ّأحنهس اخمميمسالت األمغىطى اخم ال مظىطمظ

د حمهسحلىطحمهش مع ٰهيغ حنىطامظمش اخم هش خم هسحط د اجفهسدي ،اخمميمسالت اخم مع ّ هلمب حممسل خمهي
ن احلىطحمهش حممسال خم، هلخيىس ًأحنهس ملخف اجفهسدي هلال مظمي ّ ً حط مظٰهُّـ متخيمنهس؛،ّ ن  ّ هب حم حن جم

دا ن اجفىطاد ّ الحطُّـ َّوخمهبىع حمِّـخم خمهيِّـحمىط؛ وخسِّـا، حممسل خسهسّ، هلهثمت ًاألمت وخم أن ميمي
د د حطمس هن ومع مع ىس حطهتؠ اخم  .حن اخمميمسل هن اخمميمسل اجفىطمظ

خم   هجم ّجمُّـس  ة احل: ّ هئ ِّـ ّ اهبسجهة خي جغُّـة اجفىطاد حن، ّ هن  :اخم
هلمبهساخم  ؠ ن لكجل ذات حن ىط هلهباخم، مظمي مي هب حنٰهمبهس هلىطض اخم هلىطامعىش . ّ مي

هسحطٰههش، واخمحي هسين حن اجفىطجغهيهش اخم هسمتهبهش لكخلة من اخم هسين حن اجفىطجغهيهش اخم حمِّـا اخمحيمن اخم
 .حن حطُّـاميهش احلميمئهش

خم   هجم ّجمُّـس  هن: ّ اد خي ا  اهب د: و ِّـىش  ّألن ،ّإ واهئ ال خي
جغُّـة ملخف  اجغُّـ حطهسخم هسم اخم اجغُّـ حطهسخمٰهُّـد حن أجم لك ـ حممس مقهبهتجحّاحلخيهش ـ اخم : وجمُّـ جع

جغُّـة ّأن  امعمش واجغُّـ حطهسخم خف اإلحنهسم أحنخف ّخيهش، احلاخم ذ حن مظٰه وهنِّـا اخمميالم حنهتمغ
الم ل عدد: جغهبمك جمهسل، اجفمثحنهئجل لكهيهب اخم  .األحد بال تأو

خم ع نهلهسذ :وخسِّـا أجكهسر اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حطخي د واجغُّـ ال حطهسخمهئ مع  وامعمش اخم
 .وال حطهسخمٰهُّـد

خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ مئ ُّـ اِّـ ب هنهئهس ّأن : ال خيحي ،ّو مي مع اجفىطاد حطهسخم
دواخمِّـ مع ث لكهئ حض هنِّـه اجفىطجغهيهش، ّي هن مظهتحمُّـ اخم ب اجف مع اخمِّـي ، ملخف اخم

د اجفخيهسحط خمإلحنميهسن و هن رضورة مع هئهسع؛ وذخماخم ب حض اجفخيهسم ّألن: االحن مع  اخم
د و مع خيالل اخم د، وميٰهمف لكهئ حطهسمق مع هتحمُّـ، ملهئهسهّؠحيهش اخم ّحممس ميٰهمف لكهئ حطهسخم ّ، أحنهس ّ

هئهسع واإل ب اجفخيهسحط خمالحن مع هسر مت إحل  هلمب ؠحيهش اجفحيمب،حنميهسناخم م حطهسلك

هش ) ١( الملهش، اخلجه .)١٥٢(هنمل اخم
هسة) ٢( ُّـأ واجفٰههسد٢٣٤ص: اخمهئ  .١٧ص:  خمهيخنهبَّـ اخمىطئهبىع،؛ اجف
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د مع دَّميحي وهن اخمِّـي ،اخم مع ورة اخم  .ّمظخيُّـمحممس ،  حط
خم   هجم ّجمُّـس  ات خيد وامسىس أو إمن: ّ ِّـ امئ خي ت اِّـت  اِّـ ّ لك

خف ميهئ حنىش ،ىعىش ٰه ُّـوي، و هنِّـا اخم ّأن :  هلمبّأحنهس لكحف اخمهئمهىط اخمُّـجمهباخمهئمهىط اخم
ل خم مظٰههسحل ّجمُّـس ّحممس ميجنح ، حطال وامقجههشّحنمثجعىط هلهبمبهس  وهن هلهسلك خسهس و،ّاخممي حنٰههي

ه هسمتهبهش لكخلةّ  . حطِّـخم حض اخمحيمن اخمىطاحطىش لكخل حن اجفىطجغهيهش اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ىعس: ّ هسئمل اجفمبمئ ،..:.ًومب مبهس اخمحيالمقحيهش  هشّحن اخمهئ ّاخم رمظ

ميهيمئجل ر اجف ّلكحف هنِّـه اخمخيهسلكُّـة مغالهلهس جلمئمب ُّـأ األول : هنً د اجف حس ّ وأمت ّدوام مع
ٰهجهّميهئخيجهىش وال ميهئخيجهىش هلهبهن لكمس اه أحطُّـا وال مي ّ مق  .ً لك اخمحيٰه دائمسً

هتخمهش دوام اخمحيهبيغ حن أهنُّّـَومظٰه هسئ اخم وجمىش هلهبمبهس اخلالف اخمخنُّـميُّـ ّ حن  اجف
ميهيمئجل ر اجف ّحطجل أئمئهش احلميمئهش ومثمب ّ. 

خي اخمجه حض  من(ّجمهسل اجف هتخمهش هن اجفٰهىطحمهش حطجل : )ّمتخيُّـ اجف هنِّـه اجف
ميهيمئجل واخمحيالمقحيهش اّ، ألمت ّاجف ن اخم يض حم هس حن معمبهش اخمحيهسلكهيهبميخي ّمعمش وامع ، هشً

ن هلٰههي جمُّـميمس ن هنِّـا، ًهلهبمي هيمئ ن ال مي ميهيمئ ّواجف ّ. 
مسين : الكهي: وجمهسل اإلحنهسم اخمىطازي حض اجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش ّأن هنِّـا اخمٰههسحس اجل

س خمهئهس، الجك أمت مع ٌاجف ّ فّ ؠ ؠهش، وذخم اجل هن ٍ حطمنحيهستٌ حن  مصمن
رة ل. ّاجفهسدة ومظهي اخممنحيهست هن اخممن ن خصُّـجعهس حطمسدمظ اخمٰههس: هلهئخي ّحس إحنهس أن ميمي ً ّ

د واخمهئمنهسرى  هيمئجل واخمهبمب ىط أرحطهسب اجفهي واخمهئ حن اجف ل أحم ، هلمبِّـا جم رمظ وؠ
هسلك  ل أرمقجههسحكهسخمهبىع وأمظ ، هلمبِّـا جم رمظ ن جمُّـميمس حطمسدمظ وؠ س، وإحنهس أن ميمي ّواجف ً ّ

، وحنهئمب أحط متجن اخمحيهسرامج وأحط لكمك حط مقهبهئهس هتمغىطمي خيُّـحنجل واجف ّحن اجف ّ. 

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  . ٢٨٢ ص٧ج: ّاحلميمئهش اجف
، اخمجه) ٢( من من اجفٰهىطوف حطهئخيُّـ اجف هبىغ اجف َّمظهي  .١٠٢ص: َّ
 .١٩ ص٤ج: ّهش حن اخمٰههي اإلخساجفجههسخممش اخمٰههسخمهب) ٣(
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هتخسجل ؠُّـروخمِّـا جمهسل  هس حطهسخمِّـات حض : حض األمقحيهسرّ اجف امعمش خمِّـامظ وامع ن اخم ًحم

ت مبهس متحيىع اخمِّـات حن ّ إمتمس  األوحلّاخمٰههيهش ّوأن، مثهبىش حنهس خم حن اخمهئٰه معمش لكهيهب ّحن
مهىطةٍدون جغهسخمهش اد اخمّوأهن، ٍ زائُّـةٍ أو دالكهبهشٍ حنهئ م اجل حنهبهش ّهسمّهس هن اخمخيهب ّ اخمخيهب
هش مبهس حن دون اجفجيهسّ لكهيّخيمظ ذاهتهس ّخيمظهس حطمس ّوأهن، واإلهلهس أو ّ اخلهسرمعهبهش ىطةميهب

هيهبّٰهخيهيهباخم مش اخم  .هش حط
هسحطخيهش: وجمهسل اجفمنهئِّىح حض هنهسميهش احلميمئهش هسث اخم جل حض األحط جمُّـرمظ ّ أن :ّجمُّـ مظ

ُّـئهب اهّمظٰههسحل هن حن ٰههسخمهبهش، ّ خمإلجيهسد ولكهيهب جفهس مق والزم ، وهن لكجل اخمِّـات اجف
مئىطار اخمىطمخهش ولكُّـم امتخيجههسع اخمٰهجههب  .هشّذخم دوام اخمحيهبيغ وامق
هبهسن ى هبِّـا اخم هست هنِّـه اخمُّـلك م إلجع ُّـل اخمخي د : ّوجمُّـ امق مع امعمش اخم ّإن اخم

ُّـل، و جيخف وال حن ه ملخف حن مع ّواجغُّـ حن مثهبىش اخم ال واألهلٰههسل، إّ خنهسحط األجغ ّمت حن
ء : حطمئٰههئ معُّـ لكهئ  د األجكهبهسء وحنٰه وحطٰهُّـه واجغُّـة، هلهثن حس مي ّأن جغهسخم جم ومع

ال حمهيمبهس لكحف حنهس  ّأؠال، حط حمهسمتلك األجغ مئىطار اخمٰهُّـم حممس ً ، ومعمش امق حمهسمتلك لكهيهب
د اخمٰههسحس هلمب خصهسل، ألمت وإنحمهسن،  مع هش خم مع رة حن ال اجفِّـحم ّ جضُّـد جغهسل حن األجغ ّ

هسري  دا، أو حطهسخم مع ن اخمٰههسحس حن ن األوحل هلهب أن ميمي ًخمهبىع حض اخمٰهُّـم اخمجنميهي جغهسل ميمي ْ
معُّـا، أو  ن حن ًأن ميمي ن ِ يضميمي حطهلهب جغهسل آمغىط مظخي خنهسحط احلهسل ومع  .، خم

ٰههسخمهبهش وإن حمهسمتلك مظمثحن هبِّـه  ّخممي ّ أهنهس ّإالّاخمهئمهىطميهش، حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف
ّمظجنح حطهتن ُّـلّاجفهسدي اخمٰههسحس ّ ٌ حن هتخسجلجمهسل ؠُّـر  ؛جغجلّ حم  حضٌ داجعىطٌ زائّ هنِّـه : ّاجف

خيُّـم:يأـ هست ّاجفخيُّـحن هبهسن اجف جهىطارميّجغخيهشّ حمهيمبهس ؠهسدجمهش  ـّ اخم خممي حنىش ذخم ال ، هشّ ا

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .١٩١ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
 .٣٢٦ص: هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٣( يطواري لكحف ٢٩٩ ص٧ج: ّاحلميمئهش اجف ؛ جغهسجكهبهش اخم

ٰههسخمهبهش  .٤٥ ص٤ج: ّ؛ اجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش حن اخمٰههي اإلخس)٣(، رجم ٢٩٩ ص٧ج: احلميمئهش اجف
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ّأن اجفهسهنهبهش: مئلك جمُّـ لكهيّهلهثمت، ُّـم اخمٰههسحسِميهييطم حنهئمبهس جم هسهتهس لكجل ّ ُّـدة جع ّ اجف
ُّـد ىش آمغىط. ّاخم هتخمهش : وجمهسل حض حن اجلمئىش حطجل احلميمئهش واخمخلميٰههش حض هنِّـه اجف

هسب لك ومع حطمنخفمظهئهس،ّال ميمئمي إال حطمس هنُّـامتهس اهللا إخمهب، اخمٰهمههبمئهش  ، وحمخنىح احل
هبٰههب، جفالجغمههش األحنىط لكحف حنهس هن لكهيهب ان اخمجه ّحن حتخيهب جضُّـد األحم مسمتهبّ  ،ّهشهش اجل

ادث هنهس حض ذاهتهس لك احل واخمٰههسحس ،  دائٍهلهسخمحيهبيغ حن لكهئُّـ اهللا حطهسق. ّولكُّـم مغهي
ُّـل ٌحن خيهسء األمتحيهسسّ، وإمتمس جغجلّ حم  حضٌ زائّ هسل حم ارد األحن  ة جغهبهسةّحض حنُّـ حطخيهسؤه حط

ىع، واجغُّـ حن اخمهئهسسّحم  لٍواخلهي حض خم مبهس لكحف ٍ وذهن هسل ومظٰههسجم  لك مظخنهسحط األحن
 .منهسلّومع االمظ

ُّـلهلخيُّـ ، حنىطوحمهبحيمس حمهسن األ حيهسهنجل اخمّ حمال االجضّامق  واخمميالحن حطهسخمٰهخي ّحيهي
هست حنُّـلكهسه الع لكحف ّوجفيطميُّـ حن االحك. وحكهسل اخمهئخييغ واإلحطىطام حطهبهئمبمس، ّواخمهئخي إلجع

هش لكهيهبمبهس هتخمهش واخمحيىطوع اجفحقمظ  ميىطامعىش حنهس حم اخمىطازي حض ،ّحنُّـى مقٰههش هنِّـه اجف
 .هسلحض هنِّـا اجف) اجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش(

ؘؘ ؼؘ   
د (ىطاد حن جمهسلكُّـة اجف  مع د حن مثهبىش حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع وامعمش اخم

ّأن حم ): اجلمبهست امعمش مظٰههسحلٍ جمهسحطٍوؠىحّ مئ لكحف اخم هلمب جعهسحطلك خم ،  خمهي
ورة   .ّاألزخمهبهشحطهسخم

امعمش حطهسإلحنميهسن ّحم (  هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حنىش جمهسلكُّـةّاحتهسد   هلمب ّاخمٰههسمحنهس ميمئمي خمهي
ٍحم حممسلّأن : حطمئٰههئ) وامعمش خم امعمش حطهسإلحنميهسّ  هلمب جعهسحطلك خم ّاخمٰههسم،ن  ميمئمي خمهي

ب مع ورة واخم  .حطهسخم

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٣٠٠ ص٧ج: ّاحلميمئهش اجف
 .٣٢٨ ص٧ج: هسحطاجفمنُّـر اخم) ٢(
  .٣٥٥ ص٤ج: ّاجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش حن اخمٰههي اإلخس) ٣(
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مهىطةّأمت ( جمهسلكُّـة  امعمش مظٰههسحل جغهسخمهش حنهئ وامعمش ( حن هلىطوع جمهسلكُّـة ،)خمهبىع خمهي
د  مع د حن مثهبىش اجلمبهستحطهسخمِّـات اخم مع ء ) وامعمش اخم امعمش مظٰههسحل  هلهيهبىع خمهي

منىح ميمئمي ان منىح حط وحنهس زال حسّ مي  .حطّ مي
مهىطة(جمهسلكُّـة   امعمش جغهسخمهش حنهئ د و(ّألك حن جمهسلكُّـة ) خمهبىع خمهي مع امعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهستحطهسخمِّـات  مع ىطدات ) وامعمش اخم ّوذخم ألن األوحل مظخنمئ اجف ّ
 .ًأميهنهس

ه اجفمنهئّىحمقهسق  ّ جمُّـس  هست  ّ د حطهسخمِّـات حطىطهنهسمتجل إلجع مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم
د حن مثهبىش اجلمبهست مع  .وامعمش اخم

ن األول د حطهسخمِّـات معمبهش و :ّاِّـمث مع امعمش اخم هبهشخم حمهسن خم  ّإحنميهسمتهبهش ّجغهب
دميهش، هش حن اخمميمسالت ّ حممسخمهبحطهسخمخيهبهسس إحل ؠحيهش مع هش  خمهييطمّاخم امع ّمظىطحممش اخمِّـات اخم
د ولكُّـم هسمض حطهسحك، حن ومع هيّهسجفخيُّـم هل،واخم  .  حن

خ ن اِّـث هئهس:ّاِّـت األول: اِّـمث امعمش مظٰههسحل حجميهئهش ّ أن  خم هلىط ذات اخم
هش  حطهسإلحنميهسن ً خمميهسمتلك مظهي اخممنحيهش حجميهئهش،هشّؠحيهش حن اخممنحيهست اخمميمسخمهب إحل حطهسخمهئ
هش خمّاخلهسص هش،  مظٰههسحل ملخف وامع هسوميهش اخمهئ ن ذامظ مظٰههسحل حن  إحل هلهبهييطم أن مظمي

د مظهي اخممنحيهش ولكُّـحنمبهس هسمعهش، ومع ن ذامظ مظٰههسحل خص اخمجيخف  إحل والزم ذخم أن مظمي
هي اخممنحيهش اخمميمسخمهبّامظمنهسهلمبهسحض  هسمض حطهسحك، هشّ حط هيّهسجفخيُّـمهل، واخم  . حن

هتخسجل ؠُّـر أورد  خيىطميىط حن اخممفهنهسن حطهتنًإجكميهسال ّ اجف هسّلكحف هنِّـا اخم ر  لكُّـم الك
د اخمجيخف وجمجهىش اخمهئمهىط لكهئ اجمىش ومتحيىع األحنىطهئهسحضميال ، ومع ده حض اخم  . ومع

هتخسجل   امعمش مظٰههسحل لك اإلجكميهسل ّأمعهسب ؠُّـر اجف ّحطهتن جمهبهسس اجفهسهنهبهش لكحف اخم ّ
امعمش مظٰههسحل  الف اخم اجمىش، وهنِّـا حط هش اخم هش اجفهسهنهبهش ملخف حنىطمظ ّجمهبهسس حنىش اخمحيهسرق، ألن حنىطمظ ّ

هب حلهسخك مغهسخمهبهس اجمٰههبهش، ومي ًاخمِّـي هن لكجل اخم ّ ، ٰههيخيهسمظ ائجه وحن ّ لك لكهيهي و
خمهش خمهيجيخف، خميطم هلىطض ذخم اخمجيخف أميهنهس لك حطٰهيغ ؠحيهسمظ حنٰههي  ً.ولكهيهب هلهي هلىط

خ ت حممسلّ أن :اِّـت اِّـث امعمش خم حس مظمي حمهسهلهبهش حض جع خمميهسمتلك ،  خسهسٍذات اخم
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هسمعهش حض  ب ّ امظمنهسف الزحن، واخمجيخفّامظمنهسهلمبهس إحل خص مع امعمش حطهسخم  ّاخمجيخفي؛اخم

د مع ن وامعمش اخم  .وهن خصهسل،  حطهسخمجيخفًهسوامعت حطهسخمِّـا هلهبمي
د حن مثهبىش أورد لكحف أؠ   مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم

هش حطهسخممنحيهست ّحطهتهن، اجلمبهست هسهلهبهش؛ ألن هس حنهئخي ّاإل هسهلهبهشاخممنحيهست ّ  جغهسدجعهش ّاإل
جيخف هس حن مثهبىش اجلمبهست، ة وزائهيهشّوحن امعمش وامع  .ًهلهي ميمي اخم
هسهلهبهش مغهسرمعهش خت  ّأمعهسب اجفمنهئّىح حطهتن اخممنحيهست اإل ًمنمنهس لك هنِّـه اخمخيهسلكُّـة، ّ ّ

منهسص اخمخيهسلكُّـة   .ّهسخممنحيهست اخمِّـامظهبهشحطالمغ
هسئمل  هش اخمهئ د حن لكحف ّ اجفحقمظ مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع جمهسلكُّـة وامعمش اخم

 .مثهبىش اجلمبهست
د رصف.١ امعمش ومع د اخم مع  . اخم
جغُّـة .٢ امعمش مظٰههسحل واجغُّـ حطهسخم  .ّاحلخيهش اخم
هبىس ال معيطء خم.٣ امعمش مظٰههسحل حط  ً. وال مغهسرمعهسً لكخيال، اخم
 .مظٰههسحل لكجل ذامظ ؠحيهسمظ .٤
امعمش متخيهبيغ جفجههي اخمٰهُّـم.٥ د اخم  . ومع
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ؙا   
   ؘ ؙؤؘؙـ  

مبهس حض اخمٰهُّـميُّـ حن آجعهسر جمُّـحنهسء هيهنِّـه اخمخيهسلكُّـة مت ميهيمئجل،مئ ُّـ أجغُّـّاجف ً ا وحس مت
 :حن حمهيمسهت حض اجفخيهسمحممس ميمهمبىط ، حن ألكالم اخمحيالمقحيهش الكحقض لكهيهبمبهس

حط .١ هسق إحطىطاهنهب حط مت ميهيمئجلِّـي هن حن جمُّـحنهسء اخم لكأحط إمق أهلىطد  :ّاجف
هسب ت( ًهلمنال حن حم مك حنحيهسد هنِّـه اخمخيهسلكُّـة )اخمهبهسجم  :وجمهسل هلهب، اخمخنمبخف خم

حط مظٰههسحل هئهسد ؠحيهسمظ إحل ومع هسدس حن امق هتخمهش األوحل: اجفخيمنُّـ اخم ل حض : اجف اخمخي
ده هلخيىسّ أن اخمُّـالخمهش لكحف ب ومع هش حن ومع  .اخممنحيهست جعهسحط

هسر األمق .٢ ُّـ اجل ميهي ـ ُّـ آحطهسدياخمخيهسيض أحط احل لك  ـ  حنٰهىطوفّوهن حن
مك هنِّـه اخمخيهسلكُّـة جغهبمك جمهسل مت جمُّـميمسّهلهثذا ؠهي: حط مش حم  جفهس هن لكهيهب ً ذخم هلهب

ّ، ألن حم حض ذامظ أو خمِّـامظ ف ّ ؠ لك خمهيمئ ىغاجغهسل ومع  هلهثذا حس مظمي . هبهسّمغ
مش ، هلهب ن خمِّـامظ أو جفهس هن لكهيهب حض ذامظ  أنحطهسخمحيهسلك جمُّـمي خمِّـامظ ّ أمت ّهلهثذا ؠهي. مظمي

هيومعمش، هئهسهّجفهس حطهب ن حن  . هلهبمس جكهسرحم حض اخمخيُّـم أن ميمي
هسخمىطمل :اخمحيهسرامج .٣ يس حضّنأ هل هسخمهبهش  هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حس مظهي : آجعهسره حطهسخممنهبجيهش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست( مع د حطهسخمِّـات وامعمش اخم مع حنحيهسدهنهس ّ أن ملخف )وامعمش اخم
هسمضميمئمي خم اخم ، حمخي ر لكهيهب حض حطٰهيغ رمقهسئهي ه:  اخمٰه مع  ،هلمب واجغُّـ حن مثهبىش اخم

ى ذامظ، حط لكخي هن حطِّـامظوجمُّـ لكخي ذامظ ن ذخم اخمممء ، ال حطممء آمغىط مق  ميمي

حط) ١( منهبهش حطهسرزة حن آل مت ميهي وجك ، حن حط هسق حط أمج مقمب اخمهئ ّإحطىطاهنهب حط إمق وؠحي . لكّ
هئهس األجمُّـم وإحنهسحنهئهس األلكمه(  حطـّاحلمك لكهش حنمثخمحي اإلحنهسحنهبهش: امتمهىط.)جكهب مق ّ حن  .١٤١ ص١ج: ّ

ح اخمهبهسجم) ٢( ت حض  ار اجفهيمي  .٩٩ص: تأمت
جغهبُّـ) ٣( اب اخمٰهُّـل واخم هسر األمقُّـآحطهسدياجفجيهئ حض أحط ُّـ اجل  .٢٥٠ص: ، خمهيخيهسيض لك
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هس حض مظٰهخي ّمق  وحن، ًلكخي لكهسجمالّ جغهبمك إمت  وحمهسن حن،حط لكخي ذامظ حطِّـامظ، هي ذامظً
الّجغهبمك إمت  ل ذامظ حنٰهخي لكخي ذامظ حطِّـامظ ال حطممء آمغىط ّ جغهبمك إن وحن، ًحنٰهخي

هسمي لكخيال   .جغميمئ حن ذامظّ؛ ألن وهن احلميهب اجفجههي، ًمغهسرج وحن
خيهسدّ أن :وحن اجفالجغيس هسرات اخمحيهسرامج هنِّـه مظميخنىح لك الك حطميحيهسميهش ذات ه لك

هسري مظٰههسحل حض  لكهسحن آمغىط حض هنِّـا ّ أيّحطمنحيهسمظ حطُّـون مظُّـمغّ االمظمنهسف اخم
دةٍؠحيهشّمي هل، منهسفّاالمظ مع ن حن دة،  حض ذخم اجفخيهسمً حن اجفمئمي أن مظمي مع  ٌحن

ب مع جغ حط اخم،حطهسخمحيٰه وحطهئٰهلك اخم  .خيهسلكُّـة وهنِّـا هن لكجل اجفٰههئ اخمِّـي مظ
مسدا لكحف حطىطهنهسن اخلهيىح :احط مقهبهئهس .٤ ٰهىطض هنِّـه اخمخيهسلكُّـة وحطىطهن لكهيهبمبهس الك ُ امق ً

، : ًأميهنهس، وذخم جغهبهئمس جمهسل مئهبىش معمبهسمظ د حط مع د حطِّـامظ وامعمش اخم مع ّإن وامعمش اخم
َوإال هلهثن حمهسن حن معمبهش وامعمش ٍ دّ مع َ وحن معمبهش حجمي، اخم د، هلميهسمتلك مظهي ٍ مع  اخم

، وال ختهي لك  ن خم ن خم وال مظمي ٰههي األحنىط هبهس اجلمبهش مظمي ، وحم حنهئمبمس حطٰههيهش مي ّذخم ّ ّ
د حطٰههي أحنىطمي ال خيهي حنهئمبمس مع ٰههيخيهش اخم ّرضورة، هلميهسمتلك ذامظ حن هلهي ميمي وامعمش . ّ

جل د حطِّـامظ حنجههيخيهس، حط حنىش اخمٰههي مع ّاخم دا واآلمغىط لكُّـحنهس،ً اء حمهسن أجغُّـمههس ومع ً مق  أو ،ً
دميجل هتمغىط لك: هنِّـا  حنّجلهل. ّحمهسن حمالمههس ومع د ال مي مع امعمش اخم ّأن اخم ده ّ  ومع

د هبٰههش ٌومع مهىطة، وال حك ، هلال خم إرادة حنهئ مهىط، حط حم حنهس هن حجمي خم هلمب وامعمش خم ّ حنهئ
مهىطة مهىطة،حنهئ ن خمِّـامظ حنهئ مهىط، وال ؠحيهش حن اخممنحيهست اخم مظمي  . وال لكهي حنهئ
مب ّ حطجل:أجعخف اخمُّـمي األهبىطي .٥  هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حنىش حطىطهنهسن اخلهيىح حض حنهئ

امعمش خمِّـامظ وامعمش حن  ً:اإلجيهسز جمهسئال  هلهبمس خم ٌذامظ حمهسهلهبهشّ، ألن مثهبىش اجلمبهستاخم
هس حن مثهبىش اجلمبهست،حن اخممنحيهست ن وامع ذامظ حمهسهلهبهش هلهبمس خم ّإن : جمهيهئهسّ وإمتمس .ً هلهبمي
ن ٌءخم حس مظمي حمهسهلهبهش خمميهسن ّ ألمت ،حن اخممنحيهست  حن ؠحيهسمظ حن اخمجيخف، هلهبمي

لكهش رمقهسئ اخمحيهسرامج) ١(  .٦ـ٥ص: حصمئ
هسة) ٢(  .٣٧٢ص: اخمهئ
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ر ذخم اخمجيخف لكهيهش ًجغهن د مظهي اخممنحيهش وملهب خمٰهُّـحنمبهسّ مع  حس ،وخم حمهسن حمِّـخم.  خم

ط ـ امظ مظمي ذ مفت حن جغهبمك هن حطال  دـ إذا الك مع وإذا حس . ..جيمش خسهس اخم
ط، دهنهس حطال  هس ً خمِّـامظ جيمش ومع امعمش وامع  .هنِّـا مغهيىح. َحس ميمي اخم

مب  ةوخمِّـخم هلمب حض حنهئ هسر حن ومعمبهش متمهىط احط مقهبهئهسّاخمخي ّ أمت وميىطى،  وااللك
معُّـ أمي ٍإحنميهسمتهبهش ٍهش معمبهشّال مظ مجّ هبّ حض اخمٰههسحس اخمىطحط امع  . هشّ واخمخنمثون اخم

ُّـ هسهلهشّوخممي حن معهسمتمش آمغىط متالجغمه مي ٍإحنميهسمتهبهش ٍث لك إ  إحل معهسمتمش ذات ّ
امعمش هسهلهش :جغهبمك جمهسل، اخم ذة حنىش إ ن ذامظ حنهتمغ هسمض حطهتن ميمي  حنهس حجميهئهش ٍوال مت

د هلهثهن مع لك ّ لكهيهش هس حن جغهبمك هنّاخم د زميُّـ خمهب مع دحطخم مع هش اخم حط حن ، امع
مج لكمههبّ أن وميٰههي، جغهبمك ذاهتهس ً معُّـااخمٰههسحس اخمىطحط ّ. 

هشّ أمت :اده حن ذخموحنىط امعمش وامع مف ذات اخم ّ جغهبمك إهنهس لكهيهش  حنًال ميٰه خميطميُّـ ّ
ال ن وامعمش ّأن : هسهٰههئحنوهنِّـا اخمميالم . ًحن د حطهسخمِّـات ال ميهييطم أن ميمي مع وامعمش اخم

د حن مثهبىش اجلمبهست مع خف ، اخم مشوهنِّـا مي ٰه جيىطابّاخم  اخممههسهنىطّ؛ ألن  واالمق
د هسحطهب اجفٰهىطوهلجلٍ مظهئهسجميغُومع هس: ، أي حطجل حنهس ورد حض حم  واخمخنحيهسء؟، ةاخمهئ

هتخسجل وجمُّـ أورد ؠُّـر  ّب األمقحيهسر ولكمفهسحمهيمئهش احط مقهبهئهس األمغخفة حض حمّ اجف
جيىطاحط خمِّـخم  . لكهيهبّمظمنُّـى خمهيىطدّ، جع لك امق

يطواري مظمفميىط حمالم احط مقهبهئهسوجغهسول خي اخم مس،ّ اجف  ً ومقٰه حم جيٰههي حنهئ
ازمي اخم م اجلهسّخمٰه :هلخيهسل، هشّهش واخمٰهخيهسئُّـميّٰهخيهيهبحنىش اجف هش ّلكهيهب حنىطاد اخمخنهبَّـ حنحيمب

هسهلهبهش هسرميّاإل م حطيطميهسدمظ وجغمنمن االلك مي ًجغخيهش ًهشّ خم مظٰههسحل معهسلكهيهبّهلهثن. هشّ اجف ّ 
هش إحل هلهبهن اجفخيُّـًجغخيهبخيهش ىسّ حض حنخيهسم ذامظ حطهسخمهئ د اجفهئ مع  ًهشّ جغخيًّهشومعهسلكهيهب، س واخم

حيهبيغًهبهشّخكهي هش إحل اجف هبمس هلهثهنّجك وال.  حض حنخيهسم اخمحيهبيغ حطهسخمهئ حنهبّ حض ومع  ّمس جمهب
 .١٥٩ص): حنىش حن اخسُّـاميهش(ح اخسُّـاميهش ) ١(
 .٥٩٤ص: هستّاإلخسهب. اخمخنحيهسء) ٢(
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٣(  .١٢٣ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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ب اخمِّـات،  اخمِّـاتبهبهس ومعوحل ومعُواأل، مظٰههسحل مع هبهس حط هسمتهبهش ومع ّ؛ ألهنهس واخم

خيالل خسهس وال جغمي لكحف جغهبهسخسهس يغ ّ إال حن ؠخيىش اخمِّـات ال امق مبالك اجف االمق
ٰههب ٌوخم معهسلكهيهبهش.  اخمجنهلهشهشّواخم هسهلهبهشّ ٌ إ ان خمألوخمجل،ّ م ذهنهئ ولكهئ ّ خصهنهش، هن حنحيمب ّ 

هسرميًمبهس أحنىطاّوحمهبىح ال وميمنخف اخمِّـات حن لكهبهئهب، وهن زائُّـة لكحف اخمِّـات . ًهسّ الك
ا حط حن زميهسدة اخممنحيهست ، وجمىع لكهيهبمبهس مقهسئىط حنحيهسهنهب اخممنحيهست هسهلهبهش هلمس جغميمئ ّاإل

هبّإمتمس  امتهست واجفٰههسين اخمهئ  .هشّهن زميهسدة اجفحيهسهنهب واخمٰههئ
هتخسجلؠُّـر .٦ مك هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حطخنمي حنحيمن :ّ اجف ً وأهلىطد خسهس هلمنال حن ّحط
هسب   . ومقهسق لكهيهبمبهس حطىطهنهسمتجل)األمقحيهسر األرحطٰههش(حم
 :يطواري ؠهسغ هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حض خمجيهش اخمخنٰهىط هلخيهسلاخمو

ده حطِّـامظٌحنهس وامعمش  د حن معمبهسمظ             ومع مع امعمش اخم  هل
هئُّـ  ارد اخم امق يطواري هلوحن اجف ى ّهنِّـه اخمخيهسلكُّـة جغهبهئمس مظمنُّـإحل هبمبهس اخم

هش جغهسدجعهش وزائُّـة ّؠحيهست اهللا احلخيهبخيهبّأن : احنهبهش ميىطونّاخمميىطّ؛ ألن احنهبهشّ لكحف اخمميىطّخمهيىطد
يطواري هبِّـه اخمخيهسلكُّـة إلحطجههسل لكخيهبُّـهت هنِّـههلهس، لكحف ذامظ ٰههسن اخم  .مق

هئُّـ إخمهبمبهس حض إحطجههسل لكخيهبُّـة  ميهيمئجلحممس امق هسري مظٰههسحل؛ّاجف ّ ألن  حض جمُّـرة اخم
ميهيمئجل هسرة لكّأن :  ميىطونّاجف هش جمُّـرمظ مظٰههسحل لك  وحطِّـخم ،اخمحيٰه واخمحقكّ ؠ

خيُّـون حطهسمتحيميهسك ٰههي ميٰه هئُّـ ، اخمخيُّـرة لك ذامظ مظٰههسحل حض وجملك حن األوجمهستّ حن هلهسمق
يطواري إحل هنِّـه اخمخيهسلكُّـة إلحطجههسل هنِّـه اخمٰهخيهبُّـةا خفه خممن،خم هش ّ وحن مغالل مظحي

 .اخمحيٰه واخمحقك حطهثحنميهسن اخمحيٰه واخمحقك

يطواري) ١( خي اخم ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، مظٰههيهبخيهش اجف  .١٢٦ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .١٢٣ ص١ج:ّاحلميمئهش اجف
حنهش) ٣(  . ١٥٦ص: ح اجفهئمه
حي:امتمهىط) ٤( الكُّـ حممك هلهي  .٢٢٨ص: ١ج:  جم
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سالفصل ا   ا

ء ة ا و م يوجد وفيه بطالن القول باألو ب  م    ّما 
َقد تقدم اهية:ّ َ أن ا ّ رتبةّ ست إال ِ ذاتِ   وجودة،ّها ل  وال ٌ ال 

ء وال أي،ٌمعدومة ة، آخرٍ  سلو ورةٌ  وجودُ عنها  ورةِ ا ُ  و
صيليًالعدم سلبا نً،اّ  ةِ العقلَ ف عند؛ وهو اإل ساو  ُ م

وجودِسبةال  من ٍها بواحدَسّ  أن تلُ العقلُ فال يرتاب، والعدمِ إ ا
وجود ند، والعدمِا س هاُ ال  ن؛ إ سبةِ استواءِ  صل، ال ُ وال أنه  ّ 
ف، سببِمن غ ُ بل يتو رّ اهيةَ وراءٍ  أ  ها من حدُرجُ ،ّ ا

رج،االستواء وجودُحّ و ا ا   .ّلة وهو الع،َ أو العدمَ 
س ترجيح وجودِ جانبُول ِ بالعلةِ ا ابّ ِ إال بإ

وجودّ وال ، ا  إذ 
اب م يتعُاإل وجودّ  اُ ا نت جائزة،  م ينقطع ، الطرفَ بل   و
سؤال ِ:ُا وجودةَمّ أنها  اِ العدمِ مع جواز، صارت   من  فال يتم. 

ِالعلة ادّ اب،ٌ إ ِ إال بإ
وجودّ لمعلولِ ا كَ قبلِ    . ذ

ِ  علةُوالقول عطائِ العدمّ لمعلولَها االمتناعِ و   ِ القولُ نظ، 
ِعلة وجودّ عطائِ ا وجوبِ و وجودُّة فعل.َها ا ً علة ال تتمِ ا ّ إال إذا ّ

وجبة ُعلة و،ًصارت  ً علة ال تتمِ العدمّ يث تّ نت  ُ إال إذا   ُفيدّ
َِامتناع ء؛ا معلو م يوجدُ فا ب  م  م ي ، ما  م يمتنع    .عدمُوما 

ُوأما قول علولِ وجودَ وجوبّ إن:همِ بعضّ ستلزمِ ا ِ العلةَ كونُ  ّ  
وجِاإلطالق يمِبفتح( ًبةَ  تارةَ غ)ِ ا واجبُ كونُ فيلزم،   تعا ِ ا
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تارَه غِ  فعلًباَوج ال،    . وهو 
وجوب:هُفيدفع َ أن هذا ا ي يتلّ علولُّس ا يٌ وجوبُ به ا  ،ّ غ
علولُووجوب عِ ا متنع،اهّه ال يتعدِ من وجودٌ من  َّر أن يؤثِ ومن ا
علول ِ علتِ  وجودُا

ت،هّ  . بهٌ عنه قائمٌرّ عليه متأخٌّب وهو م
َ بما تقدمَوقد ظهر وِ القولُ بطالن:ََََََََّ   .هاِ  أقسامِةّ باألو

ً أن قوما:هُتوضيح مّ ت َ أن القول: منهمً زعما ـّ من ا ِاتصاف بّ ّ 
ن م وجوبِا وجودِ أحدِحّ  ترجِ با ستلزم، ِ والعدمِ جان ا  ُ 

واجبَكون إلِّت  مبدئِ ا وجً فاعالِاده  يمِبفتح(ًبا َ   تعا ) ا
ك وتقد روِجِ أحدَحّ ترجّ ذهبوا إ أن ـَسّعن ذ ان     ا

اهية ِا انِ إ أحدِ االستواء عن حدّ ون، ا وجودِ ب  أو ، أو ِ ا
انَ أحدَ من دون أن يبلغ، أو ِالعدم   به من حدَ فيخرج، ا

ن وجودَحّ فقد ترج.اإل اهياتُ ا ِ من ا ونّ وجودِ ب  من ، أو ِ ا
عدوم، وجوبِغ ونُ وا   . وجوبِ من غ، أو ِ العدمِ منها ب

وّوقد قس ٍ ذاتية إَةّموا األو اهيةّ ُ تقتضيها ا  ها أو ال تنفكِ بذاتّ
ٍ ذاتيةِ وغ،عنها ُها العلةُ تفيدّ ارجةّ فيةّ من القسم إم و. ا  ٌا 

علولِ وقوع ما غ،ِ ا ُ و فيةّ  .  
وِ القدماءِ عن بعضَقلُون وا أو ّ أنهم اعت وجودَةّ  ِ  بعضِ ا

وجودات وَةّ أ،اهَ وأثرِا طاه أقلَه أو كونَتّه وقوَتّ أو شدِجود ا   ً
و،ِلوقوع وا أو وجودَيةّ أقل،َه آخر وأثرٍ  بعضِ العدمَةّ واعت  أو ِ ا

طاَه أَه أو كونَضعف لوقوعً   ِ.  
سبةِ العدمِها  طرفُهم اعتبارِ عن بعضَقلُون  ٍ إ طائفةِ بال
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وجودات وُرهم اعتباِ عن بعضَقلُ ون. فقطِمن ا سبةِ العدمِةّ أو  ِ بال

يع وجوداتِإ  مكنةِ ا كون؛ ا   ً. وقوَ أسهلِ العدمِ 
هذه أقوا

ُ
 ِ القولُ فساد:ّ وقد بان بما تقدم.هاِم  اختالف

و وَ حصولّ فإن،هاِ من أصلِةّباألو وجودَ جانِ  أحدِةّ األو ِ  ا
سؤال اآلِ الطرفِ وقوعُ به جوازُ ال ينقطعِوالعدم ِ  تعُخر وا ّ 
 األِالطرف

َ
ن ذهبت ،ِ  حاِ اآلخرِ الطرفِ مع جواز،ْو  و

و هايةِ إ غُاتّاألو ت، ا َ ح ي ُ إ ما يتعّ  ُ به الطرفّ
األ
َ

نقطع،ْو وجوبِ اآلخرِ الطرفُ به جوازُ و ّ  أن  ؛ وهو ا

وِالقول ورةً إبطاالِةّ باألو ِ توقفِ 
ِاهيات اّ مكنةّ ها ِوجود  ِ ا

وز؛ّها  علةِوعدم انبَ عليه أن يقعُ إذ  رجوحُ ا  ِ مع حصولُ ا
و لجانبِةّاألو ِ علتِِ وحضور، اآلخرِ 

امةّ َ وقد تقدم.ّه ا انب:ّ َ أن ا ّ 
رجوح واقعَا ستحيلَ ا ققُ   ُ ِ علتّ

ئذّ فِ فهو  وقوع،ٍه حي ُه ال يتو ّ 
ٍ علة

  . خلف هذا،ّ
م  رد  أٌ وجوهِ هذه األقوالّو

ُ
 أغمضنا ،هاَ أوضحوا بها فساد،خر

الِ ظهورَها بعدِعن إيراد   .ّ بما تقدمِ ا
ُوأما حديث وجوبِ استلزامّ يِ ا علولَ أع وجوب ـّ الغ  ِ ا

ِبالعلة ِ العلةِكونـ  ّ وجّ يم( ًبةَ   كما ،ِ الفسادُفواضح )بفتح ا
وج؛ّتقدم اعَوبّ ألن هذا ا علولِ عن وجود عقٌ ان   ٍ زائدُ غ،ِ ا
علول،هِوجود رِ حقيقتِ بتمامُ وا ِ  علتٌعّ متفرٌه أ

اتُ قائم،هّ  بها ِ ا
ٌمتأخر ِ  العلةَّر أن يؤثُعقلُه هذا ال يُ وما شأن؛ عنهاّ فعل،ّ   . فيهاَ و

سألةِومن فروع ُ أن القضايا ال جهت:ِ هذه ا وّ ست ُةّها األو  ل
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هاني ورةَ إذ ال جهة؛ةّب ُ إال ا نّ َ ا إال أن يرجع، واإل ع ّ  ا
شكيكٍإ نوع   . من ال

بيه   ٌت
، سابق  وجودها،  لماهية، وجوب بالغ وجود  ر من وجوب ا ِما  ٌِ ٌِ

ّ ِ ّ

ع عنه س . ٌمن وجودة، و اهية ا ّوهناك وجوب آخر الحق، يلحق ا ُ َ َ ّ ُ ٌ ٌُ

ورة حمولَا ط ا سة ؛ِ  تل لماهية ا ن  و أم ك أنه  ِ وذ ِّ ّ َ ّ

وجود  سةـ ِبا ًما دامت متل طرده،  ـّ ي يقابله و ُ أن يطرأها العدم ا ُ ُ

ال ، وهو  قيض ان ا ن اق ك إ ِن  ذ ُوالزمه استحالة . ُ ُ

س ومن حيثه ل وجود عنها مادام ا ك ا ِانف ُ ّ ِ وجود ؛ِ ك وجوب ا ِ وذ من ُ
ية ي   .ّهذه ا

عدومة لماهية ا الحق  ري  االمتناع ا يان  ِونظ ا ّ
ِ ِ ِ اهية .ُ ُ فا ّ

فوفة بامتناع عدومة  اهية ا ، وا فوفة بوجو وجودة  ٌا ُ ُ ٌّ ُ.  
وجوب:َْمعلُو َ أن هذا ا الحقّ وجوب، بالغٌوجوب َ ا َ كما أن ا ّ 

سابق ن بالغَا ن،  ك  اهيةِه من وجودِاع انِ وذ ِ ا  من حيث ّ
ِاتصاف اهيةّ ِ ا وجوب، بهّ َ كما أن ا سابقّ عَ ا  منه من حيث ٌ من
ساب ِه إ العلةِان   .  ِاضةّ الفيّ
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ؘ  
مب امعمش  امت هسحطخيجل حن حطهبهسن حطٰهيغ أجغميهسم اخم اجفمنهئّىح حض اخمحيمنهيجل اخم
د ّ وأن،خمّ حنهسهنهبهش مظٰههسحل الّ، وأمت حطهسخمِّـات مع د ات حطهسخمِّـ وامعمش اخم مع وامعمش اخم

ل اخمالجغخيهش حض، حن مثهبىش اجلمبهست ع حض هنِّـا اخمحيمن واخمحيمن هسم  و حطهبهسن أجم
 .  حن أجغميهسم اجفمئميٍاإلحنميهسن وحطٰهيغ

معُّـاخمممء حنهس حس جيمش حس(ىغ هنِّـا اخمحيمن حض حطهبهسن جمهسلكُّـة ّومغمن  هنو)  مي
لّحن اخمحيىطوع األمقهسمقهب ّمظٰهُّـ ن اخمٰههيهش واجفٰههي هش لكحف جمهسمت ّهش اجفحقمظ ّ. 

هيمبهسّ الحطُّـ هنِّـه اخمخيهسلكُّـةّأن : حيهستواجفالجغمههش اجلُّـميىطة حطهسالخم هي ن مظ  أن ميمي
مك حض، حطٰهُّـ اخمحيمن اخمالجغّ واجفهئمبّهئجهخياجف  إحل جغهسمعهش اجفمئميّ أن  وهن اخم

د واخمٰهُّـمّ ألن ؛ وذخمّاخمٰههيهش مع هسوى مت إحل اخم هسج إحل اخمجيخف ، اجفمئمي مظ هلهب
اء ىطمع لك جغُّـ االمق ّخمهب مئهب لكهيهش .ُ جمىح لكهيهب مت د اجف مع ّهلِّـاك اخم ّ  ءممواخم، ّ

جمىح لكحف اخمٰههيهش حنٰههي ّاخمِّـي مي مك حض جغهسمعهش اجفمئمي. خمًال ّ  إحل وحطٰهُّـ جغ اخم
مك حض ميخيىشّاخمٰههيهش،  لّأن : اخم د خمهيمئٰههي مع  هن مظحيهبُّـ ،ّاخمٰههيهش اخم مظحيهبُّـ اخم

ب  مع ّإن اخمٰههيهش: أم ال؟ وإذا جمهيهئهسًأميهنهس اخم لّ د خمهيمئٰههي مع  مظحيهبُّـ ، حممس مظٰهجه اخم
ب أميهنهس مع معُّـاخمممء حنهس حسّأن : هلمبِّـا ميٰههئ، ًاخم  . جيمش حس مي

خمهبّأحنهس ن اخمٰههيهبهش واجفٰههي ّ خم أمتميىطمتهس جمهسمت دّ مع  ّنأ وجمهيهئهس حطهسجفمنهسدهلهش و،هش حض متمههسم اخم
خي حطال لكهيهشٌاجفمئمي جمهسحط ّ خمهي هبهئِّـ، ّ حطهش إحل جمهسلكُّـة ٍهل حنهس حس   اخمممء:ال مظمن اخمهئ

معُّـ  .جيمش حس مي
ُّـجخهبّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اجفمئميّ هلهثن ،هش جغهسلّولكحف أمي ّ مظٰهُّـ لكهئُّـ احلميمسء حن اخم هست ّ

ُّـاللاخم  وحمِّـا ميهتجح ،هنهي حض اخمحيمن اخمالجغّ حممس مقهب، مظٰههي لكحف اخممفهنهئهش واالمق

 .١٥٦ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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هسحنهئهش  .حض اجفىطجغهيهش اخم
مك حض جمهسلكُّـة ّ، هلهثن ولكحف هنِّـا األمقهسس معُّـءاخممم(اخم  ميخيىش ) حنهس حس جيمش حس مي

هسجغمك هسخمهبهش مئ اجف  :اخم
)؏(ء ؙؿ ؗ ءؘ ؙة  ؟    

هنهي خممي ٰهىط،هنِّـه اخمخيهسلكُّـة ّمظ ّ الحطُّـ حن اخم رميهش  ف لكحفّ من هسدئ اخم ّاجف
ل حض اخمخيهسلكُّـة مئ ع واجف ب(و) اخمممء( وهن خمحييس، خمهيمئ مع  .)اخم

هسوى مت ) اخمممء(اجفىطاد حن  ؛ ألمت اخمِّـي مظ ع اخمخيهسلكُّـة هن اجفمئمي ّحض حن
ورة حنهئهسط  هئىش ملهئهبهسن لك اخمٰههيهش؛ ألن اخم امعمش واجفمئ د واخمٰهُّـم، وإال هلهسخم مع ّإحل اخم ّ ّّ

مش حممس مقهبهتجح هتخسجل لكهئمبهسخم. اخمجيهئ لك اخم ِّّـا لكمف ؠُّـر اجف اجفمئمي حنهس حس جيمش حس : ّ
معُّـ  .مي

ب(واجفىطاد حن  مع ب حطهسخمجيخفهن) اخم مع جن ،  اخم ب حطهسخمِّـات اجفهئ مع ال اخم
هسمت د مق مع خمّلكمف اجفمنهئّىح حض وخمِّـا . حض وامعمش اخم ب : اجف حطخي ّإن ومع

د خمهيمسهنهب مع بّاخم دهنهسٌ مقهسحط، حطهسخمجيخفٌهش ومع  . لكحف ومع
ل حض اخمخيهسلكُّـةإذا لكىطهلهئهس اجف مئ ع واجف رميهش خمهيمئ من ّهلهسجفُّـلك حض ، ّهسدئ اخم

د وال اخمٰهُّـمّ جغُّـ ّ أن اجفمئمي حض:هنِّـه اخمخيهسلكُّـة مع يض اخم هش ّوأن، ذامظ ال ميخي  مت
هسوميهش د واخمٰهُّـم إخمهب حن مع د، اخم مع اء إحل اخم ال ، ّوخممي خيىطج لك جغُّـ االمق

د لكهيهب مع ب و، ّميميحي أن مظحيهبيغ اخمٰههيهش اخم مع ورة ّحط الحطُّـ أن مظحيهبُّـه اخم اخم
هسء اخمٰهُّـم:حطمئٰههئ، ًأميهنهس اب وأمت ُّـ لكهيهب محهسم أحط ّ أن اجفمئمي حنهس حس ميهئ معُّـ، ّ  .ال مي

هي ا هئهسع اخمٰهُّـم،الزم ذخمّأن : وحن اخم د واحن مع ب اخم  .  هن ومع

ٰههسخمهبهش حض ا) ١(  .٢٢١ ص١ج: ّألمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
 .٦١ص: هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
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خف آمغىط ٰه هسحنهش: حط ّإذا حتخيخيلك اخمٰههيهش اخم ّ هسوي ،ّ ل لكحف إحنميهسمت ومظ خي اجفٰههي  ال مي

د واخمٰهُّـم مع معُّـ ،مت إحل اخم ورةّ حط الحطُّـ أن مي  . حطهسخم
هتخسجل ده حطجيخفه حس :ّهس مظهبخيجف: ّجمهسل ؠُّـر اجف ّ أن حم حجمي حنهس حس ميحقمعهي ومع ّ ّ

معُّـ هسن حم حن،ّ وحنهس حس ميحقمعهي لكُّـحن حمِّـخم حس ميهئٰهُّـم،مي ّ هلالحطُّـ خم حض رمع ّ 
مش ل.  لك متحيٍ مغهسرجٍاخمجهىطهلجل حن مق مش اجفىطمعهي حنهس حس :هلهسآلن متخي ِّ إن ذخم اخم ّ

ب حس ميمي  مع هييش مظىطمعهب إحل جغُّـ اخم هسّمي مش اجفىطمعهي حنىطمع ًاخم ّ ِّ. 
هسجغمك اخمٰههيهش  هنهي اخمحيىطق حطجل هنِّـه اخمخيهسلكُّـة وحطجل حنهس مقهبهتجح حض حن ّوحنهئ مي ّ

ل د اخمٰههيهش اخم:واجفٰههي ل لكهئُّـ ومع د اجفٰههي ب ومع ّهلهثن احلُّـميمك حض ، هشّهسحنّ حن ومع
ردمي وإن حمهسن ميُّـور لك اخمٰهالجمهش ورميهش حمال اجف خسهسّهسحناخم ّحطجل اخمٰههيهشّ اخم ، هش وحنٰههي

مك لكهئمبهس حض ّ أن ّإال،  لك اآلمغىطّميهئحي أجغُّـمههس ال ّوأن ورة اخم ميخيىش اخم اخم
ب حطهسخمخيهبهسس إحل اخمجيخف مع ل هن اخم ورة اخم ، ّحطهسب اخمٰههيهش واجفٰههي الف اخم حط

ب حطهسخمجيخف،مك لكهئمبهس حض هنِّـه اخمخيهسلكُّـةُمي مع  .ّ هلهثهنهس هن اخم
ر  حمهبىح:إن َّـ من ّ مي دهُ ب اجفمئمي لكحف ومع ده   وهن جم،مق ومع ومع
 حنٰهُّـوم؟

ب:َّـ مع هسرة لك  هنِّـا اخم هبهش لك هش ّجل مظٰهّجغهب ل حض حنىطمظ د اجفٰههي  .ّاخمٰههيهش ومع
هش  ل حض حنىطمظ هبهست اخم هن خمهيمئٰههي ،واحلهب هبهست اخم هنّحنخيُّـحنهش ّلكهي   لكحف احلهب

ل حض حنىطمظ اخلهسؠ  .هشّخمهيمئٰههي
هبهي ذخم حطهس آمغىط الجغخيهس خم : مظ ل ومع ، أن خمهيمئٰههي ًمقهبهتجح حض آمغىط اخمحيمن ً ّ

د مع هس حطهسخم هي ًحنهسدام حن مع. ّ ل حنهسدام حن ع، هلهسجفٰههي جم ٰهجل اخم د، حن مع ّدا وامعمش اخم ً
 .هنِّـا حن معمبهش

هش ذات ّن إ: وحن معمبهش أمغىطى د حض حنىطمظ مع ل هلمب حن لك خمهيمئٰههي  ّاخمٰههيهشحنهس جع

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٢١ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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د  مع ل حن ومعّاخمٰههيهش،حط خيالل خمهيمئٰههي معُّـ هلهب حن ّمي هل،  إذ ال امق حنهس مي
ذ حن  هبهست هلمب حنهتمغ ل ّ هلهثن ًوحطهئهسء لكحف هنِّـا،  اجفحيهبهنهشّلكهياحلهب د اجفٰههي ومع

حط اخمالجغ هش ذات ،وومع د حض حنىطمظ مع د ّاخمٰههيهش حن مع  ّاخمٰههيهشهس حمهسمتلك ّوجفّاخمٰههيهش،  حط
ل حطمئىطمظ د ّ اخلهسؠهش، مقهسحطخيهش لكحف اجفٰههي مع ل اخمِّـي هن حن ب اجفٰههي حمهسن ومع

د  ل حطمئىطمظ اخلهسؠ،ّاخمٰههيهشحطٰهجل ومع ّ مقهسحطخيهس لكحف اجفٰههي هسحط ، هشً ب اخم مع وهنِّـا اخم
د  د حطٰهجل ومع مع مع،ّاخمٰههيهشاجف خسب هن اجفىطاد حطهسخم حس  ء حنهس حس جيمشاخممم( : حض جم

معُّـ  .جكميهسل حنهئُّـهلىشهلهسإل .)مي
م يوجد:األقوال  قاعدة ب  م  ء ما     ا

مك حض حنىطجغهيهش هئهسّمظٰهىط لّاخمٰههيهش خسِّـا اخم جل، ّحطخنمي حنحيمن  واجفٰههي ّأن : ّومظ
ال حض جمهسلكُّـة  ٰهُّـ)اخمممء حنهس حس جيمش(األجم ال هلخيىس، دةّ حن ، وهلهبمس ميمك لكىطض األجم

مبهسّمظهسرحمجل أدخم ٰه إحل مبهس وحنهئهسجمخن هسحنهئهشحن  هومغالؠهش هنِّـ، مبهس حض اجفىطجغهيهش اخم
ال هن  :األجم

ل األول ميمسء واخمحيالمقحيهش؛ هسخمخيهسلكُّـة اإلميمسن حط:ّاِّـ ل خمهي  .وهنِّـا اخمخي
خ ل اِّـث ميهي؛ اخمخيهسلكُّـة رهليغ :اِّـ ل خمهيمئ هسروا ّوهنِّـا اخمخي مئجل اخمِّـمي امغ

ل حطهسأل ميهش، اخمخي  .هنهيّحممس مقهبّوخم
ِّـ ل اِّـث هبهسرمي:اِّـ منهسص اخمخيهسلكُّـة حطهسخمٰههي ملخف االمغ ل وهن؛ هشّ امغ ِّـا اخمخي
خمهب ٰهيغ األؠ هبّخيجل حمهسجفّخم ئ واخمخنمبهبُّـ اخممنُّـرّ اخمهئهسئهبهئ واخم  .ُّـ اخل

ل، خمهي:امتمهىط) ١( ح هنهسميهش احلميمئهش، حنىطجغهيهش اخمٰههيهش واجفٰههي هبُّـ حممسل احلهبُّـري، مئىطمعىش اخمُّـميهئّ  ّ اخم
هسدي:حطخيهي د اخمٰه  .١٦٩ ص١ج:  اخمخنهبَّـ لكمك مخ

د :امتمهىط) ٢( خيىطميىطات أمع ئ١٣٩ـ١٣٥ ص١ج: اخم هبُّـ اخل ، خمهي ل اخمحيخي : ّ؛ خصهسرضات حض أؠ
د ٥٤ ص١ج هبُّـ خصمئ هبُّـ اخمخنمبهبُّـ اخممنُّـر، مظخيىطميىط اخم ل، اخم ث حض لكهي األؠ ّ؛ حط ّ

 . ٣٧ ص٢ج: اخسهسجكمئ
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)ؐ(ؙـؘ  ؘ   

معُّـ(ّأن حنحيهسد جمهسلكُّـة : ّمظخيُّـم ُأن اخمٰههيهش حممس مظٰهجه : هن) اخمممء حنهس حس جيمش حس مي ّ ّ
ورة أميهنهس، أي ب واخم مع ل، مظٰهجه اخم د خمهيمئٰههي مع ًاخم هسحنهش ال : ُ ّإذا حتخيخيلك اخمٰههيهش اخم ّ ّ

خي ا د واخمٰهُّـم، حط خمهبىع خم إال أن مي مع هسوي مت إحل اخم ل لكحف إحنميهسمت ومظ ّجفٰههي
ٰهُّـدة،  هست هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حطهتدخمهش حن ُّـل إلجع ورة، وجمُّـ امق معُّـ حطهسخم ّمي ّ   اخمُّـخمهبمتحيىعحنهئمبهس ّ

هست جغهسمعهش اجفمئمي إحل اخمٰههيهش  :ّ ومظخيىطميىطه حن لكُّـد حن اجفخيُّـحنهست.ّاخمِّـي ميخيهسم إلجع
دة وال ىعىشّ هئ  جيّاهب .ز مئ  وىعذاهل ال ىع

ّخيُّـحنهش مظخيُّـم وهنِّـه اجف هسهتهسّ هسحطخيهش إجع ل اخم  ومقهبهتجح مظحيمنهبهيمبهس حض اخمحيمن ،حض اخمحيمن
هشّاألول ّ أن اجفهسهنهبهشوحنٰههئ،  حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن د ّ مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ  حن

د:واخمٰهُّـم هن مع دّ، ألمت خسهس وال اخمٰهُّـم ٌّ رضوري ال اخم مع ً رضورميهس إذا حمهسن اخم ّ
هسل لكهيهبمبهس اخمٰهُّـم، خسهس ً رضورميهس اخمٰهُّـموإذا حمهسن ، امق هسل لكهيهبمبهس ، خسهسّ امق

د مع دات ، اخم ورة حض لكهسجفهئهس اخمِّـي هلهب ومع ُّـه ومتهيمئ حطهسخم وهن مغالف حنهس مت
دةّ جع وومعُّـت، ومعُّـتّ جع حس مظمي مع لك حطٰهُّـ ذخم ملخف حن وحنىطمعىش ، أؠ

ي  .ّذخم إحل إحنميهسهنهس اجفهسهن
هسئّ اخمٰهالحنهش جمهسل هسحك ؟ ميخيهسل حنهس: وهن( ّاجفهسهنهبهش: اخمجه اب حنهس هن هس ّجف )حض مع

منىح ال مظهتحط أن ـ ذاهتهسّ جغُّـ  وحطهسخمهئمهىط إحل ذاهتهس حض،حن جغهبمك هن ـ هسمتلكحم هس ّحطهتهنّ مظ
دة أو حنٰهُّـوحنهش مع دةّ جغُّـ حمهسمتلك حض، حن مع دة وال ال حن مع  :حطمئٰههئ، ذاهتهس ال حن

د واخمالّأن  مع د خمهبىع اجف مع ذاٌءحن ن لكهبهئمبهس ،ذاهتهسّ جغُّـ  حضً حنهئمبمس حنهتمغ  حطهتن ميمي
 حطهتجغُّـمههس حض متحيىع األحنىط حطهئّ االمظمنهسف وإن حمهسمتلك ال ختهي لك، أو معيطءهنهس
 .اخمِّـات  لكٍ مغهسرمعهشٍحطمنحيهشّاالمظمنهسف 

 .٧٢ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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مئ.س ِّـ اِّـهثمئ ىع ميهت ىع  ّ امستج
ّخيُّـحنهش حطُّـجخهبهش وهنِّـه اجف  . احلميمسءُّـلكهئّ

ج .س مئّاهب اهئت مئهئ ج ألّ جي مي بمل إمن ىع   ميهتّاجل
جل ّهسجف هسّ وأهن، األوحلّخيُّـحنهش حض اجفّاجفهسهنهبهشجغهسل ّ مظ هش إحل هس حض ذاهتهس حن وميهش اخمهئ

د واخمٰهُّـم مع هسنّ، هلالحطُّـ اخم ّاخمٰههيهش؛  وهن ،ّاجفهسهنهبهش آمغىط وراء ٍمههس حن أحنىط أجغُّـخمىطمع
هسخمهش اخمحقمعهبهي حطال  هسمتهبهشّخيُّـحنهشحض اجفّ مظخيُّـم حممسّحنىطمعهي، المق  ّاجفهسهنهبهشهلهي حمهسمتلك ،  اخم

هئهسجميغًهشّحنىطمعحطِّـاهتهس  هييطم اخم جل المق هئهسّوذخم ألمت،  ألجغُّـ اجلهسمت ّ أهنهس هئهس هلىط
هش إحل  هسوميهش اخمهئ د واخمٰهُّـمحن مع معُّـ حطالّإهنهس : هلهي جمهيهئهس .اخم  أو مظهئٰهُّـم حطالّ لكهيهش مظ

هئهسجميغ؛ّلكهيهش  د واخمٰهُّـمّ ألن خمهييطم اخم مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ؠهسر ، حنهس هلىط حن
هسو ٍ لكهيهشمعُّـ حطالُوّ، ألمت ٍملخف حن هي، حن اخلهسرج ّ ا  يهسواجفّأن حطجل : وحن اخم

 .ًهس واًهس مظهئهسجمهنيهسواجفوملخف 
هسرة د اجفهسهنهب : أمغىطىٍحطٰه هنّهش حطال لكهيهش، ّومع هييطم لكُّـم حم هش هسمي هسوميهش اخمهئ  حن

د واخمٰهُّـم حض مع ن، ذاهتهسّ جغُّـ إحل اخم هئٰههش ّ إحنهس حط مظمي د أو حج مع هش اخم وامع
د مع مبهس حن دونّاجفهسهنهبهش ّخيهل، وهن خصهسل؛  حض اخمِّـاجحٌوهن امتخيالب، اخم   حطهئحي

ٍلكهيهش  . خصهسلٍمغهسرمعهش ّ
مئ ّاِّـىش ّإن. س ل اهب إمن ب اِّـت ألكىس اِّـ  اهبىش

بّاخمٰههيهش  ِحس مظٰهىس هيهل  مع ورةَاخم ل اجفمئمي أميهنهس َ واخم ن أميهييطم ، ًخمهيمئٰههي

هئهس إحل مظحيمنهب جمهسلكُّـة ) ١( هسخمهش اخمحقمعهبهي حطال حنىطمعهي(ّمظٰهىط ل، ) ّامق مك اخمٰههيهش واجفٰههي ّحض حط
جل مبهس، وهن : ّومظ خمجل؛ األول ميِّـهنمش إحل حطُّـاهن ّأن هلهبمبهس جم هسين ميِّـهنمش إحل أهنهس خمّ ميمسء، واخم ّهي
ىط اخمىطازي، امتمهىطخم وهن ،ّمتمهىطميهش ح هنهسميهش احلميمئهش:هيحي ل   اجفىطمعىش اخمُّـميهئ، ّ، اخمٰههيهش واجفٰههي

هبُّـ   .١٩٠ ص١ج: حممسل احلهبُّـرياخم
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هسوي اخمجهىطهلجلمي ن اجفمئمي حن د واخمٰهُّـم إحل مي مع د ،اخم  لكحف اخمىطمل حن ومع

ل إذا حس ميمنّ ألن ؛ّلكهي بّ إحل جغُّـ اجفٰههي مع هسوي اخمجهىطهلجل، اخم خي حن ، هلمب مي
هسوي اخمجهىطهلجل ل حن د ، وإذا حمهسن اجفٰههي ، حنىش هلىطض ومع حس ميهئخيجهىش ٍهبهئئِّـ هلّلكهي

مثال حط ُحس ومعُّــاخم َ  .ّ ألن اجفحيىطوض حطخيهسؤه لكحف إحنميهسمتِ
ال  .س ىس اِّـس ا(خيـإذا من  ُمن ومئ  َ م اِّـىشم ِ  ّ لك

مثال حطـ ُحس ومعُّـ هنِّـا(إن حس ميهئخيجهىش اخم َ ُ ميهييطم أن حنهس هلِ ًىطض لكهيهشّ هسّ ً وحنىطمع  خمهبىع ،ّ
؛ ألمت مغالف اخمحيىطض، ألن اخمحيىطض حتخي.ّحطٰههيهش هسمض حطهسحك ّ واخم ّ د اخمٰههيهشّ  وإذا .ّ وومع

مثال حطـ ، وهن امتخيجههسع اخم هي هسمض، هلهسجفخيُّـم حن ُحس ومعُّـ هنِّـا(ّحطجه اخم َ  وإذا امتخيجهىش .)ِ
مثال هييش مظىطمعهب إحل :  هلمبِّـا ميٰههئ،اخم د لكحف اخمٰهُّـم حنهس حس مي مع هش خمهي ّأن اخمٰههيهش اجفىطمع ّ ّ

ب ل حض اخلهسرج، وهن اجفجههي خي اجفٰههي ورة، هلهثمت ال حصهسل خم ب واخم مع ّجغُّـ اخم ّ ّ. 
د حطجيخفهّأن : هلخيُّـ حطهسن:  اخمىطئهبىعجمهسل اخمخنهبَّـ مع  هلمب حجمي ،ّحم وامعمش اخم

د مع ن .حطِّـامظ اخم د حطِّـامظ:وهنِّـا ميهئٰهميىع هلهبمي مع ّ هلهثمت إن جغمن ،ّ حم حجمي اخم
ده د ، ومع د حطجيخفه؛ ألمت ال خيهي إحنهس أن ميمنهي خم ومع مع ّحمهسن وامعمش اخم ّ ّ

د حطهسخمحيٰه،حطهسخمحيٰه ّ وإحنهس أن ال ميمنهي خم ومع د ٌوخصهسل، ّ ّ أن ال ميمنهي خم ومع
د ّوإال، هسخمحيٰهحط مع هئىش اخم د حطهسخمحيٰه، حمهسن حج خي أن ميمنهي خم ومع ّهبهئئِّـ إحنهس هل، ّهل ٍ

ده ده، أن جيمش ومع ده هلمب حطٰهُّـ حجمي ، ّوإحنهس أن ال جيمش ومع وحنهس حس جيمش ومع
د مع ده لك لكُّـحن،اخم مئهبيط ومع وال هلىطق حطجل هنِّـه احلهسخمهش هلهب واحلهسخمهش ، ّ حس مي

د، األوحل مع د حجمي اخم مع هسخم حممس حمهسنواآل، ّألمت جمُّـ حمهسن جم اخم  .ن هن حط
هسجغمك اجفخلجمهب ىط اخمىطازي حض اجف هسِاجفمئمي حنهس حس ميجنّإن : هشّوجمهسل اخمحي  حس ،ً وامع

معُّـ َمي مشّ أن :حطىطهنهسمت .ُ ن جغهسخم حممب ال حنىش اخم مش إحنهس أن ميمي أو ، ّاجفمئمي حنىش اخم

هسة حض احلميمئهش اإلخسهب) ١(  .٢٢٦ص: حط مقهبهئهساهش، ّاخمهئ
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ن حمِّـخم هس،ّواألول حطهسحك، ال ميمي مش مق ً ألمت خم حمهسن حمِّـخم حس ميمي اخم هنِّـا ، ّ
خيُّـحنهشوإن حمهسن ، مغهيىح هي احلهسخمهش اجف ّجغهسخم مصهسخمحيهس خم مش لكحف ،ً  وجمُّـ حمهسن ال حنىش اخم

هسوي هسوي وؠهسر أجغُّـ اخمجهىطهلجل حط ، ّجغُّـ اخم مش مغىطج لك جغُّـ اخم ّهلمئىش اخم
ل، َأوحل ع:هلهئخي جم هئىش اخم ح حج هسوميهس وحس ،ّ إن اخمجهىطف اجفىطمع ً ألمت جغهبهئمس حمهسن حن ّ

جغهس ل،ًميمي حنىطمع هئىش احلمن ن أجم،  حمهسن حج دا ال ميمي مع هبهئمس ؠهسر حن ى حط حض ًهل
ل هئهسع احلمن ل، َهلميهسن ذخم أوحل، احن هئىش احلمن ح حج ، وحن ؠهسر اخمجهىطف اجفىطمع

هسخمهش اخلىطوج لك حكىطحض اخمهئخيهبيغؠهسر ل؛ المق  . اخمجهىطف اخمىطامعهي وامعمش احلمن
د مع ّ هلهثن مظىطمعهبهي ،واخمميالم حض معهسمتمش اخمٰهُّـم متمهخف اخمميالم حض معهسمتمش اخم

ّ ال مي إال إذا حطهيجيلك اجفهسهنهبهش،ّاجفهسهنهبهش جلهسمتمش اخمٰهُّـم ّ ورةّ هئهسع واخم  وهنِّـا ،ّ جغُّـ االحن
ل اجفمنهئّىح حض اجف د ال ّٰههيهشهل: حنٰههئ جم مع معّمظ اخم ّ لكهيهش إال إذا ؠهسرت حن  ،هشّ

خسهسّ إال إذا ّمظ اخمٰهُّـم ال ّلكهيهشو هئهسع حنٰههي هبمك مظحيهبُّـ احن ّن اخمٰههيهش إذا حس إ : أيحمهسمتلك حط ّ
هييش ّهسجفهسهنهبهش إحل جغُّـ  حطمظ دّ مع ب حض معهسمتمش اخم مع هئهسع أو،اخم هسمتمش  حض معّ إحل جغُّـ االحن

ؠىح ّلكهيهش، هس ّ حطهتهنّاخمٰههيهشهلال ميمئمي أن متمنىح مظهي ، اخمٰهُّـم ّاخمٰههيهش حطهسخمٰههيهبهل ن ّ هش ميمي
خمهشّاجفهسهنهبهش أن مظمن : وهن،حض جغهسخمهش واجغُّـة ب حض معهسمتمش ّ إحل جغُّـ  اجفٰههي مع اخم

د مع هئهسع وإحل،اخم  . حض معهسمتمش اخمٰهُّـمّ جغُّـ االحن
ّأن لكهيهبهش: وال خيحي خمهبّ هسرميّ اخمٰهُّـم وحنٰههي د حممس هن ،هشّ الك مع الف اخم  حط

نّ، ألن هيوا ً لكهيهشاخمٰهُّـم خمهبىع حطممء خممي ميمي ال ّ  . ًأو حنٰههي
مثال ولكُّـحن وحنٰههئ هب ًاخمٰهخي إذا حكىطح مقمثاالّ أن :امتخيجههسع اخم َحس ( حن جم ِ
اب ) اخمممءُومعُّـ هنِّـا هس هلهثن معهسء اجل هب مثال   هلهسخمٰهخي ال،ًوحمهسن ؠ ميٰههبُّـ اخم

هسّ، أحنهس ة أمغىطىّحنىط هب اب ؠ هسدر اخمٰهخي ُهلحي هنِّـه احلهسخمهش مي ًإذا حس ميمي اجل
ً اُّّـدمقمثال اخمٰهخي حصّأن : وهنِّـا ميٰههئ،  أمغىطى وأمغىطى وال ميهئخيجهىشًةّمثال حنىطحطهسخم

هسجغمك اجفخلجمهب) ١( ىط اخمىطازيّاجف  .١٣١ ص١ج: هش، اخمحي
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اب خمهبىع ّ أن لكحفّميُّـل   ً.هسّمظهسحناجل

هسوي ومظمنّ جغُّـ  إذا حس ختىطج حنّاجفهسهنهبهش: وحض اجفخيهسم بّ إحل جغُّـ اخم مع ، اخم
ن  دةّاجفهسهنهبهشوحنىش ذخم مظمي مع مثالُهلحي هنِّـه احلهسخمهش مي،  حن   حط ال،هسدر اخمٰهخي حطهسخم

مثال  دة(حطـميهئخيجهىش اخم مع َحس ؠهسرت حن هييشّألهنهس ) ِ هسوي وحس مظ ّ إحل جغُّـ حض جغهسخمهش اخم
ب مع دهنهس  ّحنىطمعهي،واخمحقمعهبهي حطال  اخم مع هبهل  .حن
ل  ل القاعدةّاألول اإلش    د

ميهيمئجل أورد حطٰهيغ  يطخمهش(ّاجف ، ًلكحف هنِّـه اخمخيهسلكُّـة إجكميهسال) وهن حن اجفٰه
معُّـّ أن حطهئهسء لكحف: جغهسؠهي ن ،اخمممء حنهس حس جيمش حس مي هشّخمٰههيهشا ميهييطم أن مظمي مع    َ حن

هي اجلهبـ  هسرة ـ حطحي لك مص  .خمهب
هييطام  ميهيمئجل: حطهبهسن االمق ر اجف خيُّـه حنخنمب هسر حممس ميٰه ِّإن اخمحيهسلك اجف ّ هن حنهس ميمنهي ،ّ

هي ـ وهن حنهس  معمش ـ حطهسخمحي اء، وميخيهسحطهي اخمحيهسلك اجف َحنهئ اخمحيٰه واخمحقك لكحف جغُّـ مق ٍّ
ن اخمحقك حجميهئهس خم ، هلال ميمي ًأومعمش لكهيهب اخمحيٰه  اخممنُّـور حن ّوجفهس حمهسن اخمحيٰه وامعمش. ُ

خي حصهسل  معُّـ، هلال مي مس جمهسلكُّـة اخمممء حنهس حس جيمش حس مي هسحنهش، حممس هن حنخي ّاخمٰههيهش اخم ّ
ل إحل هش حم حنٰههي ن مت ، وهنِّـا حنٰههئ حم هبهسر اخمحيهسلك ب ّالمغ مع  . ّلكهي هن اخم
امعمش مظٰههسحل  ن اخم دات(ولكحف هنِّـا األمقهسس ميهييطم أن ميمي مع ) ّاخمِّـي هن لكهيهش اجف

لك  هسر، وهن خصهسل؛ جفهس جع هس ملخف مص مع ًحن هسر: ّحض خصهيَ امعمش مظٰههسحل مص ٌأن اخم ، وإذا ّ  حض أهلٰههسخم
جه جمهسلكُّـة هبهئئِّـ مظ هس، هل مع امعمش حن ن اخم ٍحطجه حم ً معُّـ:َ  . اخمممء حنهس حس جيمش حس مي

هسخمهبهشّاجفخيُّـحنجكميهسل حن مغالل وميمئمي مظخيىطميمش هنِّـا اإل  :هست اخم
ىع األومن هس جم اإل:ّاهب ل وامع ّ أن لكهيهلالزحنجيهسد، ً إذا ؠهسر اجفٰههي  ملخف ّ

هسرة  .مص
هش؛ّخيُّـحنهش اجفوهنِّـه ن اخمحقك واخمحيٰه حجميهئهس خمّ ألن  وا هسر حنهس ميمي ، ًاجف

ل حجميهئهس جم اإل معُّـّجيهسد، هلالحطُّـ ًواحلهسل إذا ؠهسر اجفٰههي ّأن : وهنِّـا ميٰههئ، أن مي
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هسرةّلكهي  . ملخف مص
ىع اِّـث د:ّاهب مع داتّ لكهيهش  وامعمش اخم مع حممس مقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش ، اجف

هسمتهبهش لكخل  .ةاخم
ىعتمل ميمل اهب ج  هس جم اإلجيهسدّنإ :ّت ل إذا ؠهسر وامع هلالزحن أن ، ً اجفٰههي

مع امعمش مظٰههسحل حن ن اخم هسرًهسَميمي هسمض حطهسحك . ملخف مص د ّ، ألن واخم مع وامعمش اخم
هسر لك حض  ـ مص هيّهسجفخيُّـمهلّخصهي ـ حممس جع هس جم :أي،  حن ل وامع ً حطجهالن ؠخفوة اجفٰههي

معُّـ:وهنِّـا ميٰههئ حطجهالن جمهسلكُّـة .اإلجيهسد  . اخمممء حنهس حس جيمش حس مي
ميهيمئجل إحل إمتميهسر هنِّـه اخمخيهسلكُّـة و مئهيهش حن اجف مبهش هن اخم أدت حط ِّهنِّـه اخمخن ّ

ميًال، أؠ جل حن ملخف أن ميمن إحل جغُّـ هبهش حض مظىطمعّواإلميمسن حطهسألوخم ّهي أجغُّـ اجلهسمت
ورة حممس مقهبهتجح ب واخم مع ل إحل إمتميهسر ، اخم ٰهيغ خصخيخي لكهي األؠ ّوأدت حط ّ

هبٰههبهش دون األهلٰههس هبهسرميإحكالق اخمخيهسلكُّـة ومظخيهبهبُّـهنهس حطهسجفٰههسخمهب اخمجه وجمُّـ ، هشّل االمغ
مك حض حنىطجغهيهش ّهلمن لّاخمٰههيهشهيهئهس هنِّـا اخم  . واجفٰههي

ب اهبىغأ احطجل  لكحف اإلجكميهسلّمئ  :حط
اب األول هبهسر، وحطهبهسن :ّاجل معُّـ ال مظهئهسحض االمغ ّ إن جمهسلكُّـة اخمممء حنهس حس جيمش حس مي

جمىح لكحف امظمنهسف : ذخم امعمش مظٰههسحل ـ مي هسر ـ حمهسخم ّإن ؠُّـور اخمحيٰه حن اخمحيهسلك اجف ّ ّ
ب مع هسر هلٰههي حطهسخم ب لكحف اخمحيٰه هن متحيىع اخمحيهسلك اجف مع : أي(، واخمِّـي ميهنحي اخم

امعمش ؠ اخمحيٰه إحل جغُّـ) اخم هبهسره مي ن ؠُّـوره لكهئ حطهئ ٍّهلمب مظٰههسحل حطهسمغ  ميمي
ب مع امعمش مظٰههسحل( هلهسخمحيهسلك .اخم ، وهنِّـا )وهن اخم ب خمهيحيٰه مع  هن اخمِّـي ميٰهجه اخم

ل ملخفي د اجفٰههي ب ومع ٌّحنٰههئ أن ومع هسر:  أي،ّ  .حن متحيىع اخمحيهسلك اجف
ي متّ إن:ٍهسرة أمغىطىحطٰه هسر مظ  اخمحيٰه واخمحقك حطهسخمهئمهىط إحل  اخمحيهسلك اجف

هسرّ، وأحنهس ذامظإحل   وخمهبىع جيمش لكهيهب اخمحيٰه ، جيمش حنهئ اخمحيٰهّمتهثهل، مههس أجغُّـإذا امغ
مع ن حن  .ًهسَخممي ميمي

هسرة هشٍوحطٰه هش ملخف :  جعهسخم مع ن اخمٰههيهش حن هييطم حم ل إمتمس مي د اجفٰههي ب ومع َإن ومع ّ ّ ّ
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هسرة، هلهبمس إذا حمهسن ومع ل، وخممي احل أمت حممس مص هئُّـا إحل ذات اجفٰههي ل حن ّب اجفٰههي ّ ّ ً

دا ملخفميهس  ل ومع د اجفٰههي ًحمهسن ومع ٰههي إجيهسد حط حن : ـ أيًّ هئُّـا إحل اخمٰههيهش، وحنهس حس مي ٌحن ّ ّ ً
معُّـ ل حطهثجيهسحط حن  ـّاخمٰههيهش حس مي ل ملخفميهس، وحنهس حس جيمش اجفٰههي ب اجفٰههي ً حمِّـخم حمهسن ومع ّ

اء حطهتحنىط ٍاخمٰههيهش، وحس خيىطج حن جغُّـ االمق ّ معّ ىع حطهسخم هي ، حس مي د ؛بّ وراء ذامظ مع  هلهسخم
هئُّـ ب حمالمههس حن مع هبهسرهنانواخم متهسن حض امغ  .هسّ إحل اخمٰههيهش، هلهبمي

اب ذحمىطه خم اجفمنهئّىح وهنِّـا اجل ب اخمِّـي ّنأ :هلهبُّـهلٰه حطخي مع  هنِّـا اخم
ىعمي بّهي ل ومع  .ّملخفي ٌ حط اجفٰههي

خ اب اِّـث خم:اجل يطع حن :  وهن اخمِّـي أجكهسر إخمهب حطخي ل حنهئ ب اجفٰههي وومع
ٰهُّـومع هئىش أن ميمثجع،اهّده ال مي د ٰهىط اجفّ وحن اجفمئ ل حض ومع ٌحقمظمش وهن حن،ّلكهيهي ّ 

ٌهتمغىطلكهيهب حن  . حطٌ لكهئ جمهسئّ
هسمض  :وميمئمي مظخيىطمي حطهسخمخنمي اخم

ىع هش: األومنّاهب ل هن أجعىط اخمٰههيهش، وهنِّـه اجفخيُّـحنهش وا د اجفٰههي ب ومع ّ ومع  ؛ّ
ل أجعىط ّ أن حممسّألمت  د اجفٰههي حط أجعىط ،ّاخمٰههيهشومع  .ّهيهشاخمٰه حمِّـخم ومع

ىع اِّـث ل حض :ّاهب هسخمهش مظهتجعخف اجفٰههي ؛ امق ل حنّ ألن  وذخمّلكهي  ّهتمغىطاجفٰههي
، لك  هب مظهتجعخف اجفّلكهي خيُّـم،  حض ّهتمغىطومي هسرة أمغىطىوّاجف ل إ ّ إن:ٍحطٰه هسر اجفٰههي مع

دهّجمىح حنّٰههيهشخمهي ده حن ، لكحف ومع  ّاخمٰههيهشوإجيهسد ،  خمّاخمٰههيهش لكحف إجيهسد ّجمىحوومع
هسر اجفٰههيّجمىححن هسر لكحف اإلّجمىح حنجيهسداإلّأن : ّهنهيهلهبّٰههيهش، ل خمهي لكحف إمع ، مع

هسرواإل  . وهن خصهسل،هلهبهييطم اخمُّـور،  لكحف اإلجيهسدّجمىح حنمع
ج ت ل :اِّـ ب اجفٰههي ن ومع هب أن ميمي ًحنمثجعىطا مي مقهيمش حض  و،ّلكهي حض ّ

هبهسر حنهئمبهس  .االمغ
ل، جغهبمك  حنٰههئ : جمهسلّوهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجفمنهئّىح حض حنىطجغهيهش اخمٰههيهش واجفٰههي

مت مظٰههسحل هسراً هلهسلكالحم مع   جيمفهء خمهبىع وراءه مظٰههسحل ّ أمتً مص لكحف هلٰه أو مظىطك هلهب
، هلهثن ل خم وإحنّ اجفحيىطوض إحنء اخمممّلكهيهب ل هس ملخفّهس حنٰههي هسين خصهسل، ألمت.حنٰههي  ّ واخم
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امعمش آمغىط جغهبُّـّ وأدخم،وامعمش آمغىط أو هلٰه خم جههي هش اخم  ؛ خصهسلًل أميهنهسّ واألو.مظ

ده اخمخيهسئ حطهسخم مع ل حط هييطاحن مظهتجعخف اجفٰههي هتمغىطّٰههيالمق د لكهي،لكهئمبهس هش اجف   اخمّ حض ومع
د مع حيهبيغ لكهئمبهس اخم هسرا. مي امعمش مظٰههسحل مص ن اخم  ال ميهئهسحض إجيهسحط ،حض هلٰههي ًهلمي

مت،اخمحيٰه اخممنهسدر لك متحي هسرا هلهب  وال إجيهسحط اخمحيٰه ميهئهسحض حم  . مص
يطواريميهبجمهسل احل معّهلهسحل:  اخم  ٌ هلهسلك:أي )حطمي اجلهب(مش ِ مظٰههسحل حن

هبهسرهجيمش هلٰههي حطخيُّـرمظ ل.  وامغ اخمممء حنهس : وهنِّـا لكحف حنِّـهنمش احلميهب جغهبمك ميخي
معُّـ  .حس جيمش حس مي
حن هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حض وجمُّـ ؠهسغ خم، حنهئمه  :حطخي

ميـــهش معـــُّـ اخمـــممء حطهتوخم   ّال مي
اب ـــمن ـــحف اخم ـــهش أو ال لك ِحمهسهلهب ً  

هبهش ــ ُخمهب ــهش ّ هسمتهب ــ اخم ــ مظهئحي   اجفمئمي
ـــجل ـــ حن ب الجغ ـــ ـــ ومع ُجع ّ ٌّ ٌ  

 

ــــهش  ًملخفمي ــــهشّ ن أو ذامظهب ــــ   ّ مظمي
  ِهسبّالحطُّـ حض اخمحقمعـهبهي حنـ إجيـ

ميهش ـ   ًرأمقهس حمِّـا األوحل حطخيهسء اخم
ورمظجل جغىح اجفمئميـ هسخم ُهل ّ

 

من معاخمممء حنهس حس جيمش حس(جمهسلكُّـة ّأن : ّهل هلٰه   خم جكمئهيلكّجغ )ُّـ مي
امعمش مظٰههسحل هبهسره مظٰههسحل، اخم  . هلمب ال مظهئهسحض امغ

ا   ل ا ل اإلش   القاعدةد
، ًهس خمهيحيهسئُّـة متِّـحمىطه إمحهسحنهئهس خمميهئّجفحض ا اجفمنهئّىح هنِّـا اإلجكميهسل حس ميِّـحمىطه

هسحطخيهشّ مظخيُّـم :وجغهسؠهي هسجغمك اخم امعمش واجفمئميّ أن حض اجف د ميهئخي إحل اخم مع ، اخم
د مع ب وؠحيهس خمهي مع ن اخم هي، ًولكحف هنِّـا ميمي ا هتمغىط ّأن : وحن اخم ؠىح حن ّاخم

ف ؠ د ّأمت : خنميُوحن هنهئهس مي، لك اجف مع هتمغىطا لك اخم ب حن مع ًإذا حمهسن اخم ّ

هسحنهئهش،هنهسميهش احلميمئهش) ١( هسخممك، اجفىطجغهيهش اخم  .٢٠٨ص:  اخمحيمن اخم
حيهش) ٢( حنهش، جم اخمحيهي  .٧١ص: ح اجفهئمه
هسحط) ٣(  . اجفمنُّـر اخم
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خيُّـم لكهيهبُهلميهبىح مي اجفمئمي جم ّأن :  هنِّـه اخمخيهسلكُّـةّألن اجفحيىطوض حض؛ ّٰهخي أن مي
ده ب،ومع مع هسوي وميُّـمغ حض جغُّـ اخم ّ حنهس حس خيىطج لك جغُّـ اخم هب أن ،ّ  مي

د مع دا، ميٰهىطض خم اخم ف ومع ؠ ؠىح لكحف اجف هسل مظخيُّـم اخم ًوحن اجف وال ، ّ
ل: ميخيهسل ميمئمي أن د اخمٰههيهش واجفٰههي هس ملخف ومع ّإن هنهئهسك أحنىطا جعهسخم ً ً هلهس ،ّ ؠ ً ميخيىش حن

هست  هسحط ب حمهسخم مع هسده وحطجهالمت ً؛ال حنّخمهبهشاألزخسِّـا اخم  . ّجفهس مظخيُّـم حن هل
ىط اخمىطازي ب وؠىح: جمهسل اخمحي مع هس، هلهي حمهسن ٌ جعهسحطلكٌاخم هلهس جعهسحط ؠ ُّـلك حن ً هلهب ً

ف ؠ ت اجف ت اخممنحيهش مقهسحطخيهس لكحف جع د، خمميهسن جع مع ب مقهسحطخيهس لكحف اخم مع ًاخم ً. 
ل ا اإلهس ٰهُّـدةُأمئ لك  ه حن مع  :خنخف إحل حطٰههنمبهسُ مت،ّ حط

اب األول يطم حط:ّاجل ب إمتمس هن وؠىح متهي مع ٌهتن هنِّـا اخم ّ  اجفمئميهئهش ّمسهنهبهش خمهيّ
فٌهلمب وؠىح، ًجغخيهبخيهش ؠ هسل متحيىع اجف ل،  حط ب : هلٰههئُّـهنهس متخي مع ّإن هنِّـا اخم
يطع هيهب اخمٌحنهئ مش اخم حطهش  إذاّاجفهسهنهبهش حن ّٰهخيمك حط جغمهلك حنهئ د اخمٰههيهش ًخم ّ إحل ومع

ن، اجفحيهبهنهش خسهس د لكهئُّـ ذخمّ رضورميهش ّهلهثهنهس مظمي مع يطع حنهئمبهس ُميّ أهنهس حممس، اخم هئ
دهنهس ولكُّـحنمبهساإل جغمهلك حض ذاهتهس حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك ومع ب . حنميهسن إذا خم مع هلهسخم

يطع هسحط حنهئ هبهش ّاجفهسهنهبهش لك ٌاخم هب ب اخمالجغ اخمِّـي مقهبهتجح ّ أن حممسّمظٰههيهبهيهبهش، ّ حط مع اخم
يطع،احلُّـميمك لكهئ هبهش لكهئمبهس حطٌ حنهئ هسح حض  .ّمظخيهبهبُّـميهش ّهب وهنِّـا حنهس ذهنمش إخمهب اخمخنهبَّـ حنمن

 .مظٰههيهبخي لكحف هنهسميهش احلميمئهش
خ اب اِّـث يطع:اجل هسحط إمتمس هن حنهئ ب اخم مع ٌ إن اخم ّ د اخمٰههيهش ووؠىحّ ٌ حن ومع  خسهس ّ

هسل  ؠىح حط ل هلمب حن حطهسب اخم مش إحل اجفٰههي فُحطهسخمِّـات، وإذا مت ؠ ٰههي اجف  .ّحن
هب ُّـئهبّن إ :ومظ مبهس وحن ّاخمٰههيهش إذا محلك لكهيهب ّ ائجهمبهسّّ مئهبىش أمعيطائمبهس و  ،مبهس حط

هبهسره خمهيحيٰه خي خمهيحيٰهّ، هلهثمت وحنهئمبهس إرادة اخمحيهسلك وامغ معُّـ مغهسرمعهس ال مي ً إال أن مي ّ

ىط اخمىطازي) ١( هسجغمك اجفخلجمهبهش، اخمحي  .١٣١ ص١ج: اجف
هسح مييطدي) ٢(  .)٧١(، جغهسجكهبهش رجم ٩٤ص: مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش، حنمن
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ورة هئهسع اخمٰهُّـم لكهيهب، حطهسخم  .ّوخممي ال حطهسخمِّـات وإمتمس حطهسخمجيخف، والزم ذخم احن
ل هبهسن حنحيهسد هنِّـه اخمخيهسلكُّـة متخي ٰهجل حطهسالؠجهالح اخمخيىطآين خم ّإن : إذا أردمتهس أن مت

هسرا مت هلهسلكال مص هسر حم ًاحل مظٰههسحل حطهسلك ً هب أن ) حم(ً إذا أراد جكهبئهس وجمهسل خم ،ّ مي
هيىح اخمحيٰه لك  خم ّمي خفه حض ذمي جم هسئ حض مظحي هسحك ن، جمهسل اخمجه إرادمظ مظٰههسحل وال ميمي

يكون :مظٰههسحل ن  قول   ئا أن  ره إذا أراد ش ُإنما أ ُ ْ َ ُْ َ ََ ْ ُ َُ َ ُ ْ ََ َ ًَ
ِ خم إذا ): ٨٢: ميىع( ُِ ِجم

ًأراد جكهبئهس، أي ْ ََ ء: َ ّ حممس ميٰهجههب مقهبهسق اآلميهش، وجمُّـ ورد حض لكُّـة حن ،ٍإذا أراد إجيهسد 
خم،حنميهسن اإلرادةاآلميهست اخمخيهنهسء  يكون:  حمخي ن  قول   را فإنما  ُإذا ق أ ُ ُْ َ ََ ََ ًْ ُ َ ُ ُ

ِ ِ
َ 

، واخمخيهنهسء واحلمي  )٣٥: ، حنىطمي٤٧: آل لكمئىطان( خف، هلهسخمخيهنهسء هن احلمي وال 
ء هبمك خمهبىع خم حن اهللا ٌواإلرادة حن اهللا  د حط مع ن اخمممء اجف  واجغُّـ، وهن حم

معُّـ، هلمئٰههئ إذا أردمتهسه هسمت إال أن مي َمق جمىح مظٰههي اإلرادة :ّ خم. ّإذا أوجمحيهئهسه حن : وجم
ن قول   ْأن  ُ ُ َ َ ُ َ ْ م. ُْخيهسحك حطميهيمئهش حم: ، أيَ أن خمهبىع هنهئهسك خمحييس : وحن اجفٰههي

ده إحل خمحييس هسج حض ومع ، وإال اجغ هيحييس حط ٍمي ّ هيّ ً آمغىط وهنهي معىطا، هلهب ّ ّوال أن هنهئهسك . ّ
معُّـ؛ ألدائ إحل اخلهيىح مئىش اخلجههسب هلهب هس ذا مقمئىش مي َمصهسحك ً. 

هبهلهسخمميال ءٌم مح د اخمممء حن ملخف جغهسمعهش إحل   وراء ذامظ ٍ إلهلهس مظٰههسحل ومع
ٰههسخمهبهش، وحن ملخفختهيىح وال حنمب ّأن اخمِّـي ميحيهبيغ حنهئ مظٰههسحل ال : وحن هنهئهس ميمهمبىط. ّاجف

ُّـال وال مظجيخفا، وال متمهىطةًميخي حنمبهيهش مئ مظ ً وال مي ّ ًّ خم حض آمغىط اآلميهش . ّ ُيكونوجم ُ َ َ 
هسخم ألحنىط حم، خمجههسلكهش اخمممء اجفىطاد خم مظٰههسحلٌحطهبهسن دُْ واحن مع  . وخم اخم

ب إذا حمهسن وؠحيهس خمهيٰههيهش: خيهسل ميوخممي جمُّـ مع ّإن هنِّـا اخم ً مش إحل ُهلهيمسذا مي، ّ هئ
ل  .اجفٰههي

اب ؠىح وإن حمهسن خمهيٰههيهش جغخيهبخيهشّ إن :واجل ّ وخممي ال خمِّـات اخمٰههيهش ،ّهنِّـا اخم
هسظ محهسحنهب حط، حطمس هن هن ّخمهيٰههيهش حطهي ل حنهئمبهسّ  . مبهس خممنُّـور اجفٰههي

هسئاجفهبيطان) ١( هسحك خف اخمخيىطآن، اخمجه  .١١٦ ص١٧ج:  حض مظحي
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ىط اخمىطازي  هسجغمكجمهسل اخمحي هسحط ميٰهىطض خمهيحيهسلك : حض اجف ب اخم مع ّإن هنِّـا اخم

ب أن ميمنُّـر لكهئ ذخم ، حض مظهتجعخفه حض اخمحيٰه مع حنهس لكهيهب حط ًإذ اخمحيهسلك ميمنخف خصمي
خم .اخمحيٰه حنهس لكهيهب( :وخمهبىع اجفىطاد حن جم ّال مغهسرمعهبهنهئهسك لكهسحنّ أن )ًخصمي ًهس ً

ّهيهش ال مظ اخمٰهّأن : ّوإمتمس اجفىطاد، جم اإلجيهسد ّألن احلُّـميمك، ّميهنجهىطه إحل اإلجيهسد ّ
هس إجيهسحطهب ل مظىطمعهب مبهس خمهيمئٰههي مبهس حنهس حس ميمي مظىطمعهب ّلكهيهب ً  .ًهسّ

ل اخمخنهبَّـ حض ّاخمٰههيهش خمِّـاهتهس ّأن : ّإمت جمُّـ حطهسن خم: اخمخنحيهسءّ إخسهبهست وهنِّـا حنٰههئ جم
ل هش اجفٰههي مع ن حن ل دائمس، مظمي لك اجفٰههي  .ًهلهثن داحنلك أومع

اجكهب لكحف هتخسجل حض جغ ّأن : ً مقهسحطخيهسّوجمُّـ حطجل: اخمخنحيهسءّ إخسهبهست ّخمِّـا جمهسل ؠُّـر اجف
ِاخمٰههيهش حنهس حس مظجن ً لكهيهشّ ب واإلجيهسب حس مظجنّ مع ً لكهيهشِ حطهسخم  ِوحمِّـا حنهس حس ميجن،  حطهسخمحيٰهّ

معُّـ لكهئمبهس حطهسخمحيٰه هس هبهس حس مي ل وامع هلمس داحنلك اإلرادة وحنهس جيىطي حصىطاهنهس ، ًاجفٰههي
رةًٰههبحيهش هسر،ً أو حنخيمب معُّـ لك اخمحيهسلك اجف  . حس مي

هنهي لكُّـم محهسحنهبهش هنِّـا اإلجكميهسل ب خمهبىع وؠحيهس ّألن ، ّوهبِّـا مي مع ًهنِّـا اخم
ل جغ د اجفٰههي مع ف : ميخيهسلّخم ؠ ؠىح لكحف اجف خيُّـم اخم ّوإمتمس هن  ؟ّحمهبىح مي

لٌوهن مقهسحطخيهش، ّ خمهيٰههيهشٌوؠىح دهنهس لكحف اجفٰههي مع  .هلال خصِّـور،  حط
)ؑ (ؙآؙؿ ؘّ ّ  

ميهيمئجل جف: ّمظخيُّـم ّأن حطٰهيغ اجف ِّ ل حطخيهسلكُّـة ّ ر أن اخمخي ّهس مظمن اخمممء حنهس حس جيمش حس (ّ
معُّـ هسمي) مي مع امعمش مظٰههسحل حن ن اخم ًهييطم أن ميمي هسرا،َ  حنهس  وهن ميهئهسحض،ً وخمهبىع مص

لك لكهئُّـهن ن اخمُّـميهئهب،جع خيهس خمهيمئ ّ وحك امعمش مظٰههسحل خم اخمخيُّـرة واالّهش حطهتنً هبهسر اخم ، مغ
ا  معُّـإحل هلٰهحف هنِّـا األمقهسس ذهن واإلميمسن ، إمتميهسر جمهسلكُّـة اخمممء حنهس حس جيمش حس مي

هسجغمك اجفخلجمهبهش، اخمىطازي) ١(  .١٣٢ ص١ج: اجف
هسمقٰههشّخسهباخمخنحيهسء، اإل) ٢(  .٣٧٣ص: ّهست، احط مقهبهئهس، اخمحيمن االول حن اجفخيهسخمهش اخم
خنهسرات حطهبُّـار) ٣( هتخسجل لكحف إخسهبهست اخمخنحيهسء، امت ّمظٰههيهبخيهست ؠُّـر اجف  .١٦٥ص: ّ
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ميًال حطُّـ ل جم ومعّأن : حطمئٰههئ، هشّلكهئمبهس حطهسألوخم منىح حطهسألاجفٰههي ميهشّده مي ّ جغ ال ّوخم
د واخمٰهُّـم حن معهسمتمش مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ن حن ن حطهسخمجيهس جغُّـ ، ميمي ّوال ميمي ً

جهىطار اخمحيهسلك حن معهسمتمش آمغىط هييطحنهش ال ورة اجف  .اخم
هبهي ذخم د واخمٰهُّـم، أ: مظ مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ مبهس حن ّن اجفهسهنهبهش حض جغُّـ متحي ّ ّ

جل هن اخمٰههيهش، وحن مبهس إحل أجغُّـ اجلهسمت ّواخمِّـي ميىطمع ّأن :  ومعمبهش متمهىط اخمحيالمقحيهشّ
خي خسهس  د أو اخمٰهُّـم ـ وجم أن مي مع جل ـ اخم ّاجفهسهنهبهش جغهبهئمس مظحقمعهي إحل أجغُّـ اجلهسمت ّ ّ
ب حض معهسمتمش  مع ورة واخم د أو اخمٰهُّـم، الحطُّـ أن مظمن إحل جغُّـ اخم مع ّاخم ّ

د مع هئهسع حض معهسمتمش اخمٰهُّـم ،اخم ورة واالحن  .أو اخم
ميهيمئجل ومعمبهش متمهىط ّأحنهس حن د أو اخمٰهُّـم حن ّخي ميّاجفهسهنهبهش ّنهثهل: ّاجف مع  خسهس اخم

خسهس ورة إحل دون وؠ هش اخم جل هن األّىطمعهيواجف، حنىطمظ ميهش، أي ألجغُّـ اجلهسمت  :ّوخم
ميهش د لكحف اخمٰهُّـم أو اخمٰهميىعّأوخم مع  . اخم

ام اخمحقّ هلهثن ولكحف هنِّـا ٰهجلهيّمعجم ورة واخم لكهئُّـ ّ، أحنهس ّ لكهئُّـ اخمحيالمقحيهش هن اخم
ميهيمئجل هلهثن  ّاجف ام اخمّ ورةّحقمعهيجم لك اخم ميهشحط األ،  خمهب  ّىطمعهيحن ّ أن:حطمئٰههئ، ّوخم

د حض  مع د ّأن : ّاجفهسهنهبهشاخم مع ّ أن : معهسمتمش اخمٰهُّـمّحنىطمعهيو،  حن اخمٰهُّـمأوحلاخم
دأوحلاخمٰهُّـم  مع  . حن اخم

ةأقسام األ و   ّو
مئجل ميهئخي إحل  هنهس إحل ذامظهبهش وملخف ذامظهبهش، وحم حن اخمخي مئ ميهش ميخي ن حطهسألوخم ّاخمخيهسئهي ّ ّ ّّ

ميهش اخمميهسهلهبهش وملخف اخمميهسهلهبهش، هل ، مههس األوخم مئجل آمغىطمي هسم أرحطٰههشّجم ع األجم مئ  :مئ
ميهشاأل .١  . اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم
ميهشاأل .٢  . ملخف اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم
ميهشاأل .٣  . اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ملخف ّوخم
ميهشاأل .٤  . ملخف اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ملخف ّوخم
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خي حنخفزا حنمبُّـي  حنهشاآلّجمهسل اجف ح اجفهئمه هبهسين حض مظٰههيهبخي لكحف  هسم : جك أجم

ميهشاأل مسل اخمّوخم مش االجغ ّألهنهس إحنهس،  أرحطٰههشّٰهخيمك حط ّوحم واجغُّـة ، هشّأو ملخفميّ ذامظهبهش ّ
د أو ملخف حمهسهلهبهش هلهب مع مسع . ّحنهئمبمس إحنهس حمهسهلهبهش حض اخم مسل امع  حنىش ّاخمِّـامظهبهشّوأحنهس اجغ

مسل حطُّـوي، وإن حمهسن حنٰه مظمنخف جعمسمتهبهش، هش واخمميهسهلهبهش حنىش ملخف اخمميهسهلهبهشّاخمجيخفمي  ّهلمب اجغ
حيهست هبمستهلال ميخيُّـح حض احلجن حممس حض مثهبىش، ميىطمظحيىش حطهتدمت اخم خي وإخمهب .  اخم

هسم هبهي هنِّـه األجم  :مظ
امي ّوِّـاأل .ز  ّاِّـ

 : انخفوخسهس مظحي
ميهش األّ إن:ّاِّـتىحسهت األول مس ذات ّوخم اخمىطاحطجههش ّ أن :حطمئٰههئّاجفهسهنهبهش،  هن حنخي

ميهشحطجل األ لّاخمٰههيهش هن راحطجههش ّاجفهسهنهبهش وّوخم  . واجفٰههي
خ ميهش الزحنهش:اِّـتىحسهت اِّـث ٌ األوخم ميهش لكُّـم امتحيميهس: ّ خمهيمسهنهبهش، أيّ  .ّجفهسهنهبهشلك اّك األوخم

ارق، جغهبمك جمهسلؠهسجغمشىطه ذحموهنِّـا حنهس  ميهش :  اخمخن ّجع إن مقهبُّـ اجفُّـجمخيجل أمغِّـ األوخم ّّ ّ ّ
ٍاخمِّـامظهبهش لكحف ومع د أو اخمٰهُّـم ّ مع هئىش حنهس جيمش اخم امعمش واجفمئ ّ آمغىط، وهن أمت حممس أن اخم ّ

ل اخلمن ب أجغُّـمههس، حمِّـخم ميخي يض ذامظ ومع ، ال حنهس ميخي ّإن : حطهسخمخيهبهسس إخمهب متحي
د أوحل وأخمهب حط حطهسخمهئمهىط إحل ذامظ حن اخمٰهُّـم حض متحيىع اجفمئمي حن مع د؛ ألن اخم ّمع

ن هنهئهسك لكهيهبهش ٌاألحنىط، حن ملخف أن ميمي هنهسءّ ٍوجغهبهئئِّـ ال ميمئمي إحطجههسل .  حن اخمِّـاتٌ واجم
هنهسء واخمٰههيهبهش مئهيهش لكحف جغُّـميمك االجم مسل حطهسخمُّـالمي اجفخن ّهنِّـا االجغ ّ.... 

معُّـ ومعّ حم ولكحف خفميٌ حنخنحقكٌجغهسل مي حي ميهشاألّن  أ:وهن  حطجل اخم  ّوخم
ّاخمِّـامظهبهش إحنهس  ل خمهيّ  .الزحنمبهس  أوّمسهنهبهشحنٰههي

ميهشاألّأن : ًوذحمىطمتهس آمتحيهس مئجل إحل  مظهئخيّاخمِّـامظهبهش ّوخم  :جم

حنهش احلميمئهش خم) ١( ح حنهئمه ٰههيهبخيهش لكحف  هبهسيناخم يطواري، حنخفزا حنمبُّـي اآلجك  .٣٢٨ص: هي
ارق اإلخسهسم) ٢(  .٩٢ص: جك
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س األول ميهش األ:ّاِّـ ميهشوهن األ،  اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم ع ّوخم جم  اخم مظميحي خم

ل  .اجفٰههي
خ س اِّـث ميهش األ:اِّـ ميهشوهن األ،  ملخف اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم هلهبهش  ملخف اخمميهسّوخم

ل ع اجفٰههي جم  .خم
مئجل حن األميهبجمهسل احل يطواري حض حطهبهسن هنِّـمي اخمخي ميهش اخم : ّاخمِّـامظهبهش ّوخم

، ّ اجفمئمي حطِّـامظ وحنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك لكهيءاخمممّأن :  مظٰههئِّّـامظهبهشـاخم ّميهشـوخماأل
ده  مع ن خم ميهشميمئمي أن ميمي ٌأوخم خف آمغىط،  لكحف لكُّـحنّ ٰه ميهش :وحط  متهسجكئهش حن ّأوخم

ل لك متهسجكئهش حن ، ذات اجفٰههي ن ، ّراحطجههش اجفمئمي حطهسخمٰههيهشوخمهب ل حطِّـامظ ميمي هلهسجفٰههي
د أوحل خم حن اخمٰهُّـم مع د، اخم مع ن، أو اخمٰهُّـم أوحل حن اخم هي ّ أن هلمبمثالء ال ميخي

د واخمٰهُّـم مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ن، ّاجفمئمي حض جغُّـ ذامظ حن خم ّ إن اجفمئمي :حط ميخي
د واخمٰهُّـم مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ن مت إحلإذ، ّحض جغُّـ ذامظ ملخف حن   جمُّـ مظمي

د أرمعهي أو إحل اخمٰهُّـم أرمعهي مع ميهشومييطلك حطٰهيغ اخمخيهسئهيجل حطهسأل. اخم ّاخمِّـامظهبهش  ّوخم
ٌأهنهس حمهسهلهبهش د اخمممّ مع مفوهنهس حمهسهلهبهش،  اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهشوهن ء،  خم  ًوحطٰههنمب حس ميٰه

د اخممم مع هسمع إحل اخمٰههيهشء،خم ا حط  . ملخف اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهشوهن ، ّ حط جمهسخم
َّـيع امي ّوِّـِّـدّ اهبىغ ىع  ّاِّـ
مع ال ل حطَُّـ حنمي ميهشألهس ميخي ُّـاد حطهسب ّ، ألهنهس  اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم معمش امت مظ

هست اخممنهسمتىش هي ،إجع  .حممس هن وا
يطواري حض حطهبهسن ذخمميهباحلجمهسل  معُّـ جمهسئ : اخم ّألهن ،  هبهس حنهئمبٌال مي

ّحنهيهب  .ؤون حن اإلحلهسدّن أهن اخمىطجكهسد وحنمفّ

حنهش) ١(  .١٥٠ـ١٤٨ ص٣ج: ح اجفهئمه
يطواري) ٢( هتخم اخم جغمبهس، احلميهب اجف حنهش، جم احلميمئهش، ملىطر اخمحيىطائُّـ و  :هبٰههي، مظّح اجفهئمه

هسين، مظخيُّـمي وحتخيهب د حكهسخم: ّجغ زاده آحنمك، اخمخي األول حن اجليطء اخم ٰه  .٤٠٦ص: حن



معُّـ حس جيمش  حس حنهس اخمممء  ١٥١..................................................................................مي
هتخسجل ن متحي: ّوجمهسل ؠُّـر اجف ن اخمممء حنمي مييط متحيىع حم ّهلهتحنهس جض ّ ، ّ وحنخيىطر ذامظ

خل جضخن ذخم حنهس حس ميمي حنىطمييغ اخمهئحيىع،ّحنىش حطجهالمت اخمِّـاجح ر حن اخم من ّ هلال مي ّ. 
ميهشوجمُّـ أجكمي اجفمنهئّىح لكحف األ ً حنجههيخيهس حمهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم  : حمهسمتلك أو ملخف حمهسهلهبهشً

د حطهسحكهيهش اخمِّـاتّاجفهسهنهبهشّحطهتن  مع يض جكهبئهسّجغهش خسهس ّ ال جكهبئهب، جم اخم  .ً مظخي
خي هب حممس ذحمىطه اجف ارقّومظ  :ّ حنال إمقمسلكهب األؠحيمبهسين حض جغهسجكهبهش اخمخن

ل حض األ ميهشّإن اخمخي ً حطهتي حنٰههئ حمهسنّاخمِّـامظهبهش ّوخم ن خص،ّ ر وميمي من ّ إمتمس مي  خمهيهئيطاع ّالّ
يطالكهب د أحنىطا امت مع ّإن حمهسن اخم د حض اخلهسرجً مع د ، ًهس ملخف حن مع ّوأحنهس إذا حمهسن اخم

يطالكهبّاجفهسهنهبهشوًال أؠ ر  هشّ امت من ميهش ّهلال مي هسج حض دهلّأوخم ميهيحيهست ُإل ّٰهمبهس إحل اخم
خنمست لك ، ّواخم د جكهبئهس حن األجكهبهسءّاجفهسهنهبهشإذ خمهب مع ، ً حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك اخم

ن حمهسهلهبهشّجغ ميهش حض األً مظمي هي.  حممس الخيحي، أم حس مظميّوخم ا حنهس ّأن : حن اخم
هئ ذحمىطه يطالكهبّ حن د وامت مع خيهبّاجفهسهنهبهشهش ّلكحف أؠهسخمهش اخم ولكحف هنِّـا ،  حممس هن اخم

هن خي خم ميهش األّاألمقهسس ال مي د حس ًال حنهئخنهت أؠّاخمِّـامظهبهش ّوخم ؛ إذ حنهس حس ميمي ومع
ن خسهس األّ حنهسهنهبهش، مظمي ميهشّجغ مظمي  . أو ملخف حمهسهلهبهشً حمهسهلهبهشّوخم

هتخسجل  هسن حن جم: ّجمهسل ؠُّـر اجف ّأن لكالجمهش اجفهسهنهبهش إحل معهسلك : أخمهبىع جمُّـ امق ّ
ىش د، إمتمس هن مظ مع ٌاخم د حطهئحيّ مع د، واخم مع ُحنحيهسض حممس أمت حطهئحي حنحيهبيغ   خمهي ُّ

ٰهحيهسحط ة و الهل حممسال ومتخيمنهس وجم ًمش امغ ًّ مبهس ال لكالجمهش . ً ّواجفهسهنهبهش حض جغُّـ متحي ّ
لك هن  هبهس خمهب ال لكىط د دمغ مع ًحطهبهئمبهس وحطجل ملخفهنهس، هلمس حس مظُّـمغ اجفهسهنهبهش حض لكهسحس اخم ّ ًّ

م حنهس إخمهبمبهس مبهس، جغ مظمنهيهي إلمقهئهسد حنحيمب مبهس جكهبئهس حن األجكهبهسء جغ متحي ّحض متحي ّ ً. 
ن َّـ  ّ مظخيىطرّحطهتن، ّخمالجغخيهش حض حنخيهسم لكُّـ اجفىطامظمشّإمت مقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش ا :هي

خيُّـحنهشءاخمممّحنهسهنهبهش  مبهس حن ٌ وإحنميهسهنهس وجغهسمع دهنهسّ ن،  لكحف ومع خم ّ إهنهس :هلميهبىح مظخي
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٠٠ ص١ ج :ّاحلميمئهش اجف
هتخم) ٢( جغمبهس، اخمٰههسرف اجف حنهش و متُّـ اخسهبُّـمعّمظٰههيهبخيهش لكحف اجفهئمه  . احلميهب اآلمغ
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٣(  .١٩٩ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
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دهنهس حس مظمي جكهبئهس حن األجكهبهسء ٌهلهثن هنِّـا مظهئهسجميغ، ًجم ومع لّ  . حض اخمخي
،  :َّـ دهنهس اخلهسرمع هسر ومع د حس ميمي حطهسلك مع ر لكحف اخم ّإن مظخيُّـم هنِّـه األحن ّ ّ

دمتهس هش، جغ وحس ميمي حنخيمن خيُّـم حطهسخمٰههيهبهش واخمِّـات واخميطحنهسن واخمخلف واخمىطمظ ّ هن اخم ّّ
ر خمهيمسهنهبهش ذاتُمي ٌمن ّ د، وميّ مع د، حط حمهسن ُ حطُّـون اخم مع ر مظخيُّـحنمبهس لكحف اخم ّمن ّ

دهنهس حض اخمِّـهن هسر ومع ّ جغهبمك إن اخمِّـهن دار اجفهسهنهبهست، وحن معمبهش لكُّـم ،حطهسلك ّ
الف اجفهسهنهبهست خيهسئخيمبهس حط دميهش حض اخمِّـهن حط مع ل احلخيهسئ اخم ّإحنميهسن جغمن ّ ،

م، أي دهنهس حطهسجفٰههئ واجفحيمب هش ومع ًومظخيُّـحنمبهس أميهنهس حض رمظ حن جغهبمك حلهسظ اخمِّـهن : ّ
هلهش ؠ ًلكهئُّـ معٰههي اجفهسهنهبهش حن د ؠحيهشّ مع د واحلخيهبخيهشً واخم مع  . خسهس، ال حطهسخم

هتخسجل حض األمقحيهسر ل ؠُّـر اجف ّوجمُّـ لكهيمئلك مظخيُّـم اجفهسهنهبهش : ّوهنِّـا حنٰههئ جم ّ
ف ؠ مبهس مظخيُّـم اجف دمي مع مش اخمٰهخي لكحف حن ّحط ّ، هلخيىع لكهيهبمبهس مظخيُّـم لكحف اخممنحيهش ّ

دميهش مع اخسهس اخم اخسهس اخمِّـامظهبهش لكحف أجغ ّأجغ ، هلال . ّ هسر اخمٰهخي ّوأحنهس حض اخلهسرج حن الك
مئهبيطا حم ف وال ؠحيهش حن ؠ ٌّحن ً د ّ مع ء واجغُّـ هن اخم ، حط   حنهئمبمس لك ؠهسجغ

هيهب إلمي حطهتن  ٰهمئ واخم ب حن اخم د، جع اخمٰهخي حط مع د حطمس هن حن مع ّواجف ّ ّ
د ميخيحقن حط حنٰههئ  مع د، وميمنىح أجغُّـمههس ًحطٰهيغ اجف مع د واجف مع ملخف حنٰههئ اخم

ٰههسحمىع هلهش ّ ألن وذخم حطهسآلمغىط حض اخمٰهخي واخمٰهجل لكحف اخم ؠ ّاجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن حن
ف خسهس  ؠ د حض اخمِّـهن ؠحيهش خمهيمسهنهبهش وحض اخلهسرج حن مع ّوحض اخلهسرج ؠحيهش، واخم
ل،  ف ملخف حنٰهخي ؠ ّهلال ميىطد لكهيهب حنهس أورده حطٰههنمب حن أن مظخيُّـم اخممنحيهش لكحف اجف ّ

د، جع : جمُّـ لكهيمئلكّألمت  مع خي حض متحيىع األحنىط أوال وحطهسخمِّـات خمهبىع إال اخم ّأن اخم ّ ً ّ ّ ّ
ذة  دميهش اجفمنُّـرميهش اجفهتمغ مع يطع حنهئ اجفهسهنهبهش حض جغُّـ متحي وإلمئ لكهيهبمبهس اجف ّاخمٰهخي ميهئ ّ ّّ
دميهش اجفمنُّـرميهش، وحنهس  مع د، هلمس هن ؠحيهش اجفهسهنهبهش احلخيهبخيهبهش هن اجف مع ّحن متحيىع اخم ّ ّ ّ

حنهش احلميمئهش) ١( ح حنهئمه يطواري،مظٰههيهبخيهش لكحف   .٣٢٩ص:  خمهي
 .٢٠٠ ص١ج: ّٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف) ٢(
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د احل مع خيُّـم لكهيهبمبهس حطهسخمِّـات هن اخم د واجفهسهنهبهش لكحف جمهسلكُّـمظهئهس حض . ّخيهبخيّمي مع هسل اخم ّهل

ر هسرميهش حطٰهميىع جغهسخسمس لكهئُّـ اجلمئمب هتؠ وااللك ّاخم ّ. 
د  مع مئ حطهسخم دميهش اجفمنُّـرميهش اخم هن ؠحيهش خمهيمسهنهبهش حض اخمِّـهن مظ مع ّواجف ّ ّ ّ

د احلخيهبخي مع مئ حطهسخم ف حض اخمٰهجل خمهيمسهنهبهش مي ؠ د اخمِّـي هن حن مع هسجح، واخم ّاإلجع ّ ّ ّ .
هتخسجل يطالك اخمٰهخيمك، حن : ّجمهسل ؠُّـر اجف د جمُّـ ميجههي وميىطاد حنهئ اجفٰههئ االمت مع ّاخم ّ ُ ُ

مئ  حنهست اجفمنُّـرميهش اخم ال حتخي خسهس حض متحيىع األحنىط ومي هسمتهبهش واجفحيمب الت اخم ّاجفٰهخي ُ ّّ
هسجح، وجمُّـ ميجههي وميىطاد حنهئ األحنىط احلخيهبخي اخمِّـي ميمئهئىش حكىطميهسن اخمٰهُّـم  د اإلجع مع ّحطهسخم ُ ُ

ّواخمالجكهبئهبهش لك ذامظ حطِّـامظ ولك اجفهسهنهبهش حطهسمتهنمس ، ،حن إخمهبمبهسّ د احلخيهبخي مع ّ وهن اخم
هسحكهبهس دا حجميهئهبهس مظٰههيخيهبهس ارمظ هبهس أو ومع دا ؠمئُّـميهس وامع اء حمهسن ومع ًمق ً ً ً ً ً ًّ ّ ّ ّّ. 

ميهشاألّ أن :واحلهسؠ ّاخمِّـامظهبهش حطُّـجخهبهش  ّوخم جهالن وهلجهىطميّ هسخمهشّاخم  حممس ،هش االمق
خيخيجلٌذحمىطه مثهيهش  .ّ حن اجف

 ّ اِّـيشهتّوِّـاأل .س
ميهش اخم مظهتجح حن وهن ميهش اخلهسرمعهبهشّ األوخم ّمعمبهش اخمٰههيهش، وميجههي لكهيهبمبهس األوخم ّ ُ ّ ،

ّأن اخمٰههيهش: حطمئٰههئ ل األُ هن اخم مظّ ميهشٰهجه اجفٰههي هسنّوخم  َاجفٰهجه وخمهبىع،  واخمىطمع
ورة، وحن  ب واخم مع ميهش مظهئخي هنِّـه األّجم اخمٰههيهش هن اخم ًأميهنهس إحل حمهسهلهبهش ّوخم

 .وملخف حمهسهلهبهش
ميهيمئجل ىط اجف ميهش هن أحم ّواخمخيهسئ هبِّـه األوخم خي اخمخلميىح، جغهبمك وحنهئمب  ّ ّاجف

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٤١٥ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحطاجف) ٢(  .٦٤ص: منُّـر اخم
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، مظٰههيهب:امتمهىط) ٣(  .٣١٧ ص١ج:  جغ زاده آحنمك:ّ احلميمئهش اجف
خي:امتمهىط) ٤( ىطميُّـ، خمهيمئ الجعّ اجفخيمنُّـ األو،ّألول اخمحيمن ا، اخمجهّ اخم هتخمهش احلهسدميهش واخم  .نل، اجف
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش:امتمهىط) ٥(  .٢٢٢ ص١ج: ّ احلميمئهش اجف
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هبهسج إحل حنىطمعهي: جمهسل ع اخمجهىطف اخمىطامعهي ،ّجمُّـ ميمئهئىش االجغ حي حض وجم َ حس ال ميمي ِ
هئىش  هئىش حطُّـجخهش؛ إمتمس اجفمئ هسمت احلهسؠ حن مظهي اخمٰههيهش اخلهسرمعهبهش؟ وخمهبىع هنِّـا حطمئمئ ّرمع ً ّ ّ

ع أجغُّـ ح ًحطُّـجخهش وجم هسوميجل أو اجفىطمع  .اجف
ةأقوال أخرى  األ و لوجود والعدمّو    

ٰهيغ اخمحيالمقحيهش اخمخيُّـحنهسء لكحف حنهس متخيهي ؠُّـر جماألهنِّـه  هتخسجلال خم  :ّاجف
دّأوِّـ .ز مئ دات اِّـ مئ م جي خيىش اهب   ىع اِّـىش

د هلهبمبهس أوحل حن اخمٰهُّـمّإن : أي مع ن اخم دات ميمي مع وأجعىط هنِّـه ، حطٰهيغ اجف
ميهشاأل داتّوخم مع ىط لكُّـد حن اجف ع أحم دهنهس أجكُّـ، وجم ّ أن  أو،ى وأجمّ أو ومع

دهنهس   .ّأجمائىس ومع
ن حطٰهيغ اجفمئميهئهستّحن اخمهئهسس حن مع: ّهتخسجلاجفجمهسل ؠُّـر  ده ّ حجهس ز حم ومع

خيهسر إحل اخمجيخف  ال لكحف ومع خي،أوحل حن لكُّـحن حطهسخمهئمهىط إحل ذامظ ّىطج لك جغهبيط االهل
ُّـو مت حنىش ذخم حض جغُّـود اإلحنميهسنّمي هست اخممنهسمتىش خم خممي  حط لكحف ومع ، حط إجع

ُّـلك أ ده حطهثجيهسب اخمٰههيهش ومي ع ومع ىطميهش وجم ّحم هش اجلهسلكّ داّ أو أجكُّـ،إهلهس  ،ً ومع
حكهسّأو أجم عً  جم  . خمهي

ميهشواجفىطاد حن األ ل هن  حضّوخم ميهش األهنِّـا اخمخي حممس ،  ملخف اخمميهسهلهبهشّاخمِّـامظهبهش ّوخم
خم ارق حطخي ميهشحنىطاده هن األّ أن  اخممههسهنىطّإن: متخي ذخم ؠهسجغمش اخمخن  ّاخمِّـامظهبهش ّوخم

 .ملخف اخمميهسهلهبهش

ارق اإلخسهسم:امتمهىط) ١( ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش٩٣ص:  جك  ١ج: ّ؛ احلميمئهش اجف
يطواري٢٢٢ص خي اخم  . ّ، مظٰههيهبخيهش اجف

ٰههسخمهبهش حض) ٢(  .٢٠٣ ص١ ج: ّر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش األمقحيهساحلميمئهش اجف
ارق اإلخسهسم) ٣(  .٩١ص: جك
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دات اهبّأوِّـ .س مئ د ِّـبىش اهب مئ م ىع اِّـ   اِّـىش

دّإن : أي مع ن اخمٰهُّـم أوحل خسهس حن اخم جمهسل ؠُّـر ، حطٰهيغ اجفمئميهئهست ميمي
هتخسجل ميهش هنِّـه األّوحنهئمب حن خك: ّاجف  حض حكىطف اخمٰهُّـم هلخيىس حطهسخمخيهبهسس إحل حكهسئحيهش ّوخم

ؠمبهس من  .حن اجفمئميهئهست حط
داتّأوِّـ .س مئ ئىح ىع اهب د ِّـىس مئ م ىع اِّـ   اِّـىش

هبهسخمهشّإن : أي دات اجفمئميهئهش اخم مع دات وهن اجف مع  حمهسحلىطحمهش ّحكهسئحيهش حن اجف
ت د،واخميطحنهسن واخممن مع ن اخمٰهُّـم خسهس أوحل حن اخم  . ميمي

ارق اإلخسهسم هب: جمهسل ؠهسجغمش جك  ،هسخمهشّوجمهب اخمٰهُّـم أوحل حطهسأللكىطاض اخم
خيهسء لكهيهبمبهس هئهسع اخم ت وؠحيهسهتهس؛ حطُّـخمهب احن  .حمهسحلىطحمهش واخميطحنهسن واخممن

ل  ل ال ّ أن  هن:مقهسحطخيوواخمحيىطق حطجل هنِّـا اخمخي ميهشهنِّـا اخمخي هشّأوخم  إحل  خم حطهسخمهئ
داتء حن مع هسحط،  اجف ل اخم الف اخمخي ميهشخم ّ جغهبمك إن حط هشّأوخم  إحل  حطهسخمهئ

دات مع  .حطٰهيغ اجف
هتخسجلو هن: ّجمهسل ؠُّـر اجف هن حن ّورحطمس مظ ّ هبهسخمهش : ّ دات اخم مع ّأن اجف ّ  

ات واألزحنهئهش واحلىطحمهستـ  ّجك أن اخمٰهُّـم أوحل هبهس، وإال جلهسز   ال ـحمهسألؠ ّ ّ
 .حطخيهسؤهنهس

دّأوِّـ .س مئ م جل اهب  ات اهب اِّـىش
ٰهيغ ذهنمش إحل دات ّأن : اخم مع هش خمهيمئ د حطهسخمهئ مع اخمٰهُّـم أوحل حن اخم

دّ ألن وذخم، ّهشحنميهسمتهباإل مع لكهس حن اخم  . ًاخمٰهُّـم أمقمب وجم

ٰههسخمهبهش حض) ١(  .٢٠٤ ص١ ج : األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
ارق اإلخسهسم) ٢(  .٩٠ص: جك
ٰههسخمهبهش حض) ٣(  .٢٠٥ ص١ ج : األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
هسحط اجف:امتمهىط )٤(  .٢٠٤ص: منُّـر اخم
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ارق اإلخسهسم ّإحنهس ًخيهس، اخمٰهُّـم أوحل حطهسجفمئمي حنجههي: وجمهب: جمهسل ؠهسجغمش جك

هن لكُّـم  مشّخم ل اخمٰهُّـم إحل مق ّإحنهس ألن احلهسمعهش حض حكىطف  و،احلهسمعهش حض جغمن ّ
حيهسء  ؛ُّّـم أجماخمٰه خم حطهسمت دّهسحنّ حن أمعيطاء اخمٰههيهش اخمءحلمن مع ، هلمب أمقمب هش خمهي

لكهس، و د إمتمس هنًوجم مع  .ّ إحل حتخي مثهبٰهمبهسّاحلهسمعهش حض حكىطف اخم
اجمىح حض رد ح اجف لّوجمهسل ؠهسجغمش  خمهش ّوهن حنىطدود حطهتن:  هنِّـا اخمخي  مقمب

مي إحل لكُّـحنمبهس حطهسخمهئمهىط يض أوخم  . خمِّـاهتهسّملخفهنهس ال ميخي
الّهتخسجلاجفجمهسل ؠُّـر و خي:  حطٰهُّـ متخي هنِّـا األجم ن هبِّـه األجمهسومي ّواجف خم

حيهش هلهبمس جمُّـ جل إحل اخمحيهي ا حن اجفهئ هبهي احلميمئهش حمهسمت م حن اخميطحنهسن، جم مظمن
 .إحممسخسهسو

ة مناقشة ةاألّ نظر و    ّو
لك د وال ّ جغُّـ اجفمئمي حضّأن : حطُّـاميهش هنِّـا اخمحيمن حض جع مع يض اخم ذامظ ال ميخي

لك، اخمٰهُّـم دخممي خيىطجّ أمت وجع مع اء إحل اخم هييش ، ّ لك جغُّـ االمق ّالحطُّـ أن مي
ورة حنىطجغهيهش ب واخم مع ل ، اخم ن دخمهبال لكحف حطجهالن اخمخي ًوهنِّـا اخمُّـخمهب ميمي

ميهش، حطهسأل ميهش، دخمهبهيجل إلحطجههسل األم اجفمنهئّىح ّوجمُّـّوخم حض حطُّـاميهش ّمظخيُّـم  ّاألولاخمُّـخمهب ّوخم
مك جن لكحف ذحمىطه حنهي، اخم هسينّ، جع ًمنهسّخمِّـا متخي ٰه حطهسخمُّـخمهب اخم  .مت

َّـيع   ّوِّـاألومن ِّـداهب
ّ مظٰههبجل اخمجهىطف األوحل حن اخمجهىطف اآلمغىط، ألمت حنىش ّحمهبحيهبهش: جغهسؠ هنِّـه اجفهئهسجمخنهش

د لكحف  مع ميهش اخم هئهس أوخم خي ـ حممس خم هلىط ميهش أجغُّـ اخمجهىطهلجل حض اخم ّهلىطض مظٰههبجل أوخم ّّ
ُّـ أن اخمجهىطف اآلمغىط  خي أميهنهس، وإحنميهسمت ) وهن اخمٰهُّـم(ّاخمٰهُّـم ـ مت ًمعهسئيط وحجمي اخم ّ

ارق اإلخسهسم) ١(  .٩٠ص: جك
اجمىح) ٢(  .١٤١ ص١ج: ح اجف
ٰههسخمهبهش حض) ٣(  .٢٠٤ ص١ ج : األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
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، هلمس هن ميهشٍحطهسق لكحف جغهسخم ميهش حطٰهُّـ أوخم اب؟ هلهي أمع حطهتمت حتمن أوخم ّ اجل ّ  حن ؛ّ

ميهش حن متهسجغهبهش لكهي اجفهسدميهش ن خمهيمئمئمي أوخم هب أن ميمي ّجم ميهش أمغىطى حن متهسجغهبهش ،ّّ ّ وأوخم
ّلكهي اخمحيهسلكهيهبهش هنهس،ّ ائجه ومت خفة حن متهسجغهبهش حنٰهُّـامظ و ميهست حم ّ وأوخم مئىط ،ّ  ّومظ

مب إحل مظٰههبجل اخمجهىطف األوحل  ميهست إحل أن مظهئ ال(ّهنِّـه األوخم د حن مع ) ًوهن حكىطف اخم
ع اخمجهىطف اآلمغىط  از وإحنميهسن وجم هئىش حط مع هلهي حمهسن ) وهن حكىطف اخمٰهُّـم(وميمئ

د إحل حنىطجغهيهش ،حمِّـخم مع ل حكىطف اخم خي حنهس متىطميُّـ، وهن وؠ ل حط ّ خميطم اخمخي
غ اجفمئمي إحل درمعهش  خي هن حطهي ده، هلهسجف مع هنهبهش خم ب اجفخي مع ورة واخم ّاخم

ب ورة وهن اجفجههي ب واخم مع هنهي،اخم ميهش حطهسحكهيهش:ّ وهبِّـا مي ّ أن األوخم ّ. 
خم خيهسد حطخي ح جضىطميُّـ االلك ّوهنِّـا حنهس ذحمىطه اخمٰهالحنهش احلمك حض  هئهس هنِّـه : ّ ّإمتهس إذا هلىط

خيخيهش ميهش حن ًاألوخم ّ د اخمجهىطف اآلمغىط اجفخيهسحط خمجهىطف ّ هش، هلهثحنهس أن ميمئمي حنٰهمبهس ومع ّ جعهسحط
حطهس، واألول ميهييطم حنهئ  ميهش ومع ن األوخم يض أن مظمي هسين ميخي ، واخم ميهش أو ال ميمئمي ّاألوخم ّ ًّ

هسوي لكحف اآلمغىط ال جفىطمعهي؛ ألمتهس إذا اجف ّهسل وهن مظىطمعهبهي أجغُّـ حكىطحض اجفمئمي اجف ّ َ
هش ميهش جعهسحط هئهس األوخم ًهلىط منهبىغ ،ّ ح، هل د اخمجهىطف اخمىطامعهي واجفىطمع  ميمئمي حنٰهمبهس ومع

هسين مظىطمعهبهي ع دون اخم جم جل حطهسخم جم ّأن :  هلخيُّـ خكمبىط. وهن خصهسل،ّ حن ملخف حنىطمعهيٌأجغُّـ اخم
ميهش ال مظميحي حض اخمحقمعهبهي، حط الحطُّـ حن ّاألوخم ب، وأن حم حجمي لكحف اإلحكالق ّ مع ّ اخم ّ

ب مع مبهسء إحل اخم ده إال إذا ومعمش، هلالحطُّـ حن االمت ّال ميمئمي ومع ّ. 
َّـيع اِّـث ِّـد  ّوِّـاهب

ميهشاألّن أ: هئهسهلىطخم  ع وّوخم جم ّأن اخمٰههيهشو،  أجغُّـ اخمجهىطهلجلّحتخي حمهسهلهبهش خم ّ 
لّرمع د اجفٰههي ن اخمجهىطف اآلمغىطّ، هلالحطُّـ لك ومع ) وهن حكىطف اخمٰهُّـم (أن ميمي

ميهش لكحف األًحطهئهسءّ؛ ألمت ّحتخيخيًحطهسجمهبهس لكحف إحنميهسن  ن اخمجهىطف اآلمغىط حجمي ّوخم  ميمي
، اخم ع واخمالوّخي جم ح لك اخم ،  ميهئخيجهىش معهسمتمش اجفىطمع ّ إحنهس وحض هنِّـه احلهسخمهشّخي

خيهسد، حتخيهب اآلحنمك) ١(  .٨٠ص: ح جضىطميُّـ االلك
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ن دّ لكهيهش وهن لكُّـم (اخمٰهُّـمّ لكهيهش أن ميمي مع ن ، هشّخصخيخي) اخم ن هثهل، هشّخصخيخيأو ال مظمي

مسع اخمًهشّخصخيخياخمٰهُّـم ّ لكهيهش حمهسمتلك ّأن لكهيهش : اجفحيىطوضّ ألن هئخيهبهنجل؛ خميطم امع د ّ مع اخم
دّ لكهيهش اخم هن لكُّـم(  اخمٰهُّـمّلكهيهشو مع  .هسنّخيخيحن) اخم

خيخيهس حن دون أن  ل حن ن لكُّـم اجفٰههي ًوإن حس مظمي لكهيهش اخمٰهُّـم خصخيخيهش، خميطم أن ميمي ّ ّ ّ
دا ولكُّـحنهس لكحف لكهي ل ومع جمىح اجفٰههي ورة مظ ؛ خم ن لكهي خصخيخيهش، وهنِّـا حطهسحك ّمظمي ًّ ً ّ ّ. 

خمّخي اجفإخمهبوهنِّـا حنهس أجكهسر  هسنّإن:  اخمجه حطخي ،  اجفمئمي حنىش ذخم اخمىطمع
ح لكهيهب أ ن ،  ال؟ هلهثن أحنميوّإحنهس أن ميمئمي حكىطميهسن اخمجهىطف اجفىطمع ّهلهثحنهس أن ميمي

مش مش أو ال خم مش. حكىطميهسمت خم هسن حمهسهلهبهس حض حطخيهسء ،هلهثن حمهسن خم ً حس ميمي اخمىطمع
ح، اخمجهىطف اخمىطامعهي مش اخمجهىطف اجفىطمع وإن حمهسن ال . ّحط الحطُّـ حنٰه حن لكُّـم مق

مش ح ال خمٰههيهشهل، خم ى حن ؛  وهن خصهسل،ّخيُّـ وجمىش اجفمئمي اجفىطمع هسوي أجم ّألن اخم
ح هسوي، اجفىطمع ع جغهسل اخم جم هئىش اخم جغهبنهثهل، ّهلهيمس احن هئىش جغهسل اجفىطمع هش حمهسن ّ ميمئ

ح. أوحل هئٰههس، وإن حس ميمي حكىطميهسن اجفىطمع ح حج هس واجفىطمع ًحمهسن اخمىطامعهي وامع ً . 
ميهش ردود وحنهئهسجمخنهست أمغىطى خمألكوهنهئهس  .جفمنهئّىحا خسهس ّٰهىطض حس ميّوخم
يطخمهش ّأن : ّ مظخيُّـموجمُّـ ا ّدامثهسلكهش حن اجفٰه اخمممء حنهس حس جيمش حس (جمهسلكُّـة ّأن لك

مع هسرا) ُّـمي هس ال مص مع امعمش حن ن اخم ًالزحنمبهس أن ميمي  امثووخمِّـا جل،  وهن خصهسل،ً
ل حطهسأل ميهشخمهيخي  .ّوخم

يطاعّأن : ذحمىطمتهس جغهبمك لكهسءّد االاحطجهالن هنِّـّمظخيُّـم و ل امت ب اجفٰههي ّلكخيمك،  ٌومع
د اجف:أي يطع حن ومع ل حنهئ د اجفٰههي ل وهن ملخف زائُّـ لكحف ومع ل ّوأن، ٰههي  اجفٰههي

)١ ( ، من من اجفٰهىطوف حطهئخيُّـ اجف هبىغ اجف ّمظهي ّ امع متمنخف اخمُّـمي اخمجهُ ؛ ١١٩ص: خمهي
 .١٤٦ ص١ج: هنهسميهش اجفىطام حض لكهي اخمميالم

ح اجفخيهسؠُّـ:امتمهىط) ٢( هش واخمٰهخلون ١٢٩ـ١٢٧ ص١ ج:  هسخم هسن اخم هتخم ارق اإلخسهسم، اجف ؛ جك
هسجغمك اجفخلجمهبهش ّواخمىطاحطٰههش واخمٰهخلون حن اخمحيمن األول؛ اجف من٢٢٣ـ٢٢١ ص١ج: ّ : ؛ اجف

 .٥٣ص
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مسم جغخيهبخي أحنىط حيىطٌحط امعمش مظٰههسحل(ّلكهي ع لكحف ّ حن ٌهتمغىط هبهس حنٌجمهسئ) وهن اخم ،  لكهئمبهسّ

ن اخمحيٰه اخممنهسدر حنهئ مظٰههسحل  هب أن ميمي ًحنمثجعىطاوحن اجف ّ ألمت  لكهيهب مظٰههسحل؛ّ
هسل؛ هييطم اخمُّـور اجف امعمش مظٰههسحل لكحف هلهسلكهي وهن اّجمىحمتحيىع اخمحيٰه حنّ ألن مي ، خم
امعمش مظٰههسحل لكحف ذخم اخمحيٰهًا وحصمفًىطاّهلهثذا حمهسن اخمحيٰه حنمثجع جمىحميهييطم ،  خمهي  ّمظ

هسل، لكحف اخمحيٰهّجمىحواخمحيهسلك حن، اخمحيٰه لكحف اخمحيهسلك  . وهن حن اخمُّـور اجف
)ؒ ( ؙع ؿػ)؟  ؙ ءؘ ة (  

لك جمهنهسميهس :حن هلىطوع هنِّـه اخمخيهسلكُّـة ميهش خمهب مبهس األوخم ّ أن اخمخيهنهسميهس اخم معمب ّ
ميهش ؛ ّهنهسمتهبهشحطىط ّألن األوخم جلـ ّ لكـ حض هنِّـا اخمحيمن  ّحممس مظ ّوجفهس حمهسمتلك ّ رضورميهش؛ خمهب

ورة واإلحنميهسن، وّملخف رضورميهش هلمب  إذا حمهسمتلك حجميهئهش ّحجميهئهش، إذ ال معمبهش إال اخم
لك حطمفهنهسمتهبهش ن رضورميهشّ، ألن ّهلهيهب ائىس حنخيُّـحنهست اخممفهنهسن أن مظمي ّحن  ّحممس أن . ّ

هب  .ّرضورميهشً أميهنهس مت
ع حن : حض اجفىح  اجفمنهئّجمهسل وخمِّـا ّاخمهيمب إال أن ميىطمعىش اجفٰههئ إحل مت ّّ

خنميهب ميهش خم حمهسن اجفىطاد حن األ:ي أاخم خنميهبّوخم ن حن ٍهبهئئِّـ  هل، اخم مظمي
  .هشّاخمخيهنهسميهس اخممفهنهسمتهب

اع: حطهبهسمت خنميهب لكحف أمت ىطميهش : ّإن اخم ٰهحيهبهش واألحم خنميهب حطهسألجكُّـميهش واأل ّحمهسخم ّ ّ ّ
ّواألجمهيهبهش واألجمُّـحنهبهش ولكُّـحنمبهس خنميهب حطهسأل. ّ لوحنهئمبهس اخم ميهش ولكُّـحنمبهس، حممس مظخي اهللا : (ّوخم

ميهش مظٰههسحل د حطهسألوخم مع خي اخمِّـي ) ّحن هتحمُّـ اخمخنُّـميُّـ اجف د اجف مع ّجغهبمك إمت اخم ّ ن مظّ مي
ميهش هبِّـا اجفٰههئ ال مظهئهسحض  ده، واألوخم مع حنهش حط خي دة حط حن مع دات حن مع ّمقهسئىط اجف ّ

ميهش هبِّـا اجفٰههئ حطىطهنهسمتهبهش إذا حمهسمتلك رضورمي ورة، هلهسخمخيهنهسميهس اخم جمهبُّـت حطهسألوخم ّاخم ّ ّ  . هشّ
هسل آمغىط دة حطهسألّاخمٰههيهش ّإن: حن مع ل حن د اجفٰههي ميهش،  جغجل ومع نٍهبهئئِّـ هلّوخم  مظمي

ميهشاحلهسحمهبهش لكهئمبهس األّاخمخيهنهبهش   .هشّهش حطىطهنهسمتهبّ ميخيهبهئهبّوخم
خنميهب اجف:وال خيحي خنميهب هنهئهس اخم  .ّهئجهخيّ أن اجفىطاد حطهسخم
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)ؓ (؞فؗ ءؘ ؙفؘ ؠةؘ   
د مع ٍحم حن فٍ حجميّ مش حنخيهسم اخمِّـات خصحي حطٌ حط مع ّ والحطُّـ حن ،جل حط

ب اخمالجغحطهبهسهنمس؛  مع هسحط واخم ب اخم مع  .ّميٰهمف لكهئمبمس حطهسخم
الحقتعر سابق وا وجوب ا   ف ا

خي ب اِّـس مئ ورة اخم ختىطج حنهسهنهبهش :اِّـ ب واخم مع هسرة لك اخم ّ هن لك
د مع ؠهيمبهس إحل حنىطجغهيهش اخم د واخمٰهُّـم، ومي مع هسوي حطجل اخم  .ّاجفمئمي حن جغُّـ اخم

ّإن حنهسهنهبهش : وجمهيهئهس ،اخمميالم لكهئ حض هنِّـا اخمحيمنّ مظخيُّـم جمُّـو  إحل اجفمئمي ال مظمنّ
ب مع ورة واخم ّ حتخي اخمٰههيهشحطٰهُّـّ إال حنىطجغهيهش اخم  ّاخمٰههيهشإذا حس مظمي ّ، أحنهس هشّهسحن اخمّ

دةّهسحناخم مع ٰهِّـ، هش حن هسويّاجفهسهنهبهشر مغىطوج ّهلمئ اجف  . حن جغهسخمهش اخم
ب اِّـدهئو مئ ب اخمِّـي ميٰهىطض لكحف :اِّـ مع هسرة لك ذخم اخم  هن لك
دّ االمظمنهسف  حطٰهُّـّاجفهسهنهبهش مع هئهس مغىطوج: أي، حطهسخم ّ جغُّـ اجفمئمي لكّ حنهسهنهبهش خم هلىط

د واخمٰهُّـم مع هسوي حطجل اخم دة اخم مع لك حن د ، وأؠ مع ن ؠحيهش اخم مي مق
هش ورضورة خمهي دّمسهنهبهشوامع مع د وحطخلط اخم مع وريّ؛ ألن  حض زحنهسن اخم  ّحن اخم

ف جغجل ؠ د اخممنحيهش خمهيمئ  .ّمظمنهسفوحطخلط االّ االمظمنهسف ومع
ورة مي ن حن اخم مش االؠجهالحُوهنِّـا اخمهي ورة حطخلط  :ُّـلك حط اخم

ل؛ ولكهيهب مئ ب اخمالجغّ هلهثن اجف مع ورة حطخلط :اخم هسرة لك اخم  هن لك
ل مئ ورة ال ختهي لكهئ أي، اجف ال، حن اخمخيهنهسميهسّ جمهنهبهش ّوهنِّـه اخم زميُّـ : ًهلمئ

لّمههس جمهنهب،  أو اجل األحطهبيغ أحطهبيغ،اخمخيهسئ جمهسئ مئ  ّنإو، هسن حطخلط اجف
ل رضورة مئ ت اجف عٌجع د اجف،  خمهيمئ ط ومع لخممي حنىش   . مئ

يطواريميهباحلجمهسل  ب:  اخم بٌهنهئهس ومع  وهن ، الجغٌ آمغىط ميخيهسل خم ومع
ٌأميهنهس حنمفهن جلً د حطهسخمحيٰه،ّ لكهيهب وحن مع ل اخم  وهن ، ميهي اجفمئمي حطٰهُّـ جغمن
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ل: خمميخيهسلاخمِّـي  مئ ورة حطخلط اجف  . اخم

ب اخمالجغ مع د اخم هش:واخمُّـخمهب لكحف ومع هي ّ هن أن اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش اجف ّ د،  ّ مع حطهسخم
د ميمئمي أن ميجهىطأهنهس اخمٰهُّـم اخمِّـي ميخيهسحطهي وميجهىطده، هلهبهييطم :خم جمهيهئهس مع مبهس حطهسخم ّ إهنهس حنىش مظهي ّ

د واخمٰهُّـم ـ وهن خصهسل، ولكحف هنِّـا األمقهسس  مع حن ذخم إحنميهسن اجمحقان اخمهئخيهبهنجلـ  اخم
د، وهنِّـا هن حنهس ميجههي مع هش حطهسخم هي د لك اجفهسهنهبهش حنهس داحنلك حن مع هب امتحيميهسك اخم َمي ُ ّ ّ 

ورة حطخل:لكهيهب ، أو اخم ب اخمالجغ مع ل اخم مئ  .ط اجف
لكملاهب ىعت ف خي وم مهىح   اهبىش

هبهسن اجف دّخيُّـم متمهخف اخم مع ً هلمب أميهنهس ،اجفٰهُّـوم  جيىطي حض اجفمئمي،حض اجفمئمي اجف
هئهسلكجل ف حطهسحن  :خصحي

هئهسع :ّاألول هسحط لكحف لكُّـم اجفمئمياالحن ل لكهئُّـ ، اخم د اجفٰههي  وهن لكُّـم ومع
ّ ألن اجفهسهنهبهش؛ّاخمٰههيهشهش ّلكُّـم محهسحنهب هئىشّ مبهسهئهسع حن معمبهش احنّ إال  ال مح ّ لكهيهش  لكُّـم وهن،ّلكهي

د مع  .اخم
خ هئهسع :اِّـث دهنهسّاجفهسهنهبهش وهن لكُّـم ، اخمالجغاالحن مع : أي،  اخمجههسرد حطهسخمِّـات خم

ّإن حم حنهسهنهبهش  ّ د حطخلط اخمٰهُّـمّ مع هئٰههش اخم ن :أي ،حنٰهُّـوحنهش هلمب حج  حطخلط أن ميمي
خسهس  .اخمٰهُّـم خصمئ

هتخسجل حض األمقحيهسر دا أو حنٰهُّـوحنهس: ّجمهسل ؠُّـر اجف مع اء حمهسن حن ًحم حجمي مق ً ّ 
، وال  مش حنالجغمههش اخمٰهخي هئهسلكهسن حط حطهسن واالحن مع هئحي اخم ّخمهئحي أو خمجيخفه، هلهثمت ميمي

هسر ّميمئمي اخلهي د وال حطهسلك مع هسر اخم مش متحيىع األحنىط أؠال، ال حطهسلك ً لكهئمبمس حط
هسع اإلحنميهسن  مبهس وحطمس هن حط لكحف حك ّاخمٰهُّـم، وإن حمهسمتلك حنهسهنهبهش اجفمئمي حض متحي

ّأحنهس لكُّـم اخلهي لك.  لك اجلمئهبىشًاخمجنف، مغهسخمهبهش دا ّ هسحط ومع ب اخم مع ً اخم
هسحط اخمالزم خم هلخيُّـ حنىط هئهسع اخم ّولكُّـحنهس، وحمِّـخم االحن هئهسع . ً ب واالحن مع ّوأحنهس اخم

 .١٠٦ص: ح ملىطر اخمحيىطائُّـ) ١(
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د  مع ال حمهسن أو راحطجههش ـ ّاخمالجغخيهسن هلألن اخم د ،ميهئهسحض لكُّـحنـ ًخصمئ مع  واخمٰهُّـم اخم
د اجفخيهسحط خم: أي[اجفخيهسحط خم  مع َهلألن اخمٰهُّـم ميهئهسحض اخم  هلهثحنميهسن اخمٰهُّـم حض زحنهسن ]ّ

 ، د وحنٰه مع هسخمهش ذخم اخم از االجمحقان حطجل اخمهئخيهبهنجل، هلهبهييطم امق هسوق مع مي
هسوجم هسخمهش اخمٰهُّـم اجف يض امق هسخم مظخي ب حنخيهسحطهي اخمِّـي هن هشاإلحنميهسن، وامق مع  خم

لك حنهس ادلكهبهئهسه ، هلخيُّـ جع د اخمممء جغجل لكُّـحن د، وحمِّـخم جغمي إحنميهسن ومع مع  .ّاخم
هسحط خمهيمئمئميّ أن حممسّ أمت :ّوحجهس جيمش أن ميٰههي ب اخم مع هلميِّـخم ، حطهسخمجيخف اخم

هنمس مثهبٰههس حطهسخمجيخف، ًحط اخمالجغ أميهنهسومع هئهسلكجل حض حم  .ًوهنميِّـا جمهبهسس االحن
وجوب الحق الفرق ب ا سابق وا   ا

ب اخمالجغ حن ومعمبجل مع هسحط لك اخم ب اخم مع هيىح اخم  :خي
ب اخمالجغ هن ّ أن :ّأوهنجه مع ع اخم دّاجفهسهنهبهشحن مع ذة حنىش اخم ،  اجفهتمغ

هسحط ب اخم مع الف اخم لك هن ،حط ذة حنىش أجغُّـمههسهشّاجفهسهنهبّ هلهثن حن ،  ملخف حنهتمغ
د اخمٰههيهش أو لكُّـحنمبهس حنٰهمبهس، وإن أمغِّـت حنىش ملخفمههس هسر ومع ّ أن حممس. ّوهن الك

ع اإلحنميهسن هن  ذ ، حن جغهبمك هن هنّاجفهسهنهبهشحن  ً.ال أؠٌء حنٰهمبهس ٍملخف حنهتمغ
جه د ّ أن :هي هش ومع هسحط جم رمظ ب اخم مع هش اخم : هلهيِّـا جمهبّاجفهسهنهبهش، رمظ

معُّـتّاجفهسهنهبهش لك هلهتومعُّـت هل ب اخمالجغحط  أومع مع هش اخم حطٰهُّـ ّ هلهثمت ،الف رمظ
دهنهس  .ومع
َومتٰه حن اخمْ يطواري حض حنهئمه حيهب حنهس جمهسل احلميهب اخم ث ّحيهي منهس حط ًهش حنهي ِّ

خم  :هنِّـا اخمحيمن حطخي
معــــُّـ اخمــــمم ميــــهش حطءال مي   ّهتوخم

 

ــــهش  ًملخفمي ن أو ّ ــــ ــــهش مظمي   ّذامظهب
ـــهش  اب  أو الًحمهسهلهب ـــمن ـــحف اخم   ِلك

 

  ِحض اخمحقمعـهبهي حنـ إجيـهسبّالحطُّـ  
 

ٰههسخمهبهش ) ١(  .٢٢٤ ص١ج: ّحض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
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هسمت هبهش اجفمئميــ مظهئحيــ اخم ُخمهبــ   هبــهشّ

 

ميهش  ـ ُرأمقهس حمِّـا األوحل حطخيهسء اخم ً  
ـــ  ـــجلّجع ـــ حن ب الجغ ـــ ُ ومع َّ ٌ  

 

ــ  ىح اجفمئمي ورمظجل جغ ــ هسخم ُهل ــ َُّ  
 

دُحمهبىح مي :إن َّـ مع ن خم حطهسن؟ٍ واجغُّـٍٰهخي أن ميمي   ومع
اب حطجل خممم:اجل مسع ومع هسل امع واجفخيهسم ، ٍ واجغُّـةٍ حن معمبهشٍ واجغُّـٍءّ إن اجف

معُّـ لكهئُّـمتهس جمهنهب، خمهبىع حمِّـخم ّألمت مظ ع هلهبمبهس حنهس : إجغُّـامههس: هسنّ ن اجف ميمي
هشّاجفهسهنهبهش هب ً حن هبهش حطّ ٍهب ٍمظٰههيهبهيهبهش ّ د هلهبمبهسّ مع  حنهس :مبمسوجعهسمتهب . حن دون اجكحقاط اخم

ع هلهبمبهس  ن اجف دّاجفهسهنهبهشميمي مع هسحط هن حنهسدة.  اجفخنحقحكهش حطهسخم ب اخم مع  ّواخم
ب اخمالجغ هن حنهسدة، األوحلّاخمخيهنهبهش  مع هسمتهبهشّ اخمخيهنهبهش ّواخم هسر ،اخم هش الك  وحنىطمظ

هتمغىط هسين حن هسر األول لك حنىطةّاخم هش الك خف آمغىط. ّمظ ٰه هست ّإن: حط د إجع  اجفخيمن
حطجل مع مبمس،مظجيهسميىط اخم لكمبمس حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك مظجيهسميىط رمظ جيهسميىط حن ،  وهن مظهسرة حط

لكمبمس مبمس حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك مظجيهسميىط حن جيهسميىط رمظ  .وأمغىطى حط
ؘّ  فء  

خم   هجم ّجمُّـس  م: ّ ميب ذاهل:َّّـ مي ّ أن اهب جي ىع س إال ّ  ،ّ ِّـ
ُّـالل لكحف جمهسلكُّـةّاخمحيهبهسيضأورد اخمخنهبَّـ  معُّـاخمممء ( حض االمق  ) حنهس حس جيمش حس مي

لك إال هن حطخيهسلكُّـة هش ذاهتهس خمهب ّاجفهسهنهبهش حض حنىطمظ ّاخمميالم هنهئهس حض امظمنهسف ّهتنحط :ّ
د أو اخمٰهُّـم مع د أ و،حض اخلهسرج ّاجفهسهنهبهش حطهسخم مع ًو اخمٰهُّـم مغهسرمعهس ّإن حمهسن حم حن اخم

خمهئهسو. ّهبهسهتهسّلك ذات اجفهسهنهبهش وذامظ لك إال هن(: حنٰههئ جم ّاجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن خمهب ّ( 
حنهسهتهسّأهن ّهس حس ميمثمغِّـ حض جغُّـهنهس ملخف ذاهتهس وحنخي مبهس ميهئهسحضال و. ّ هنهس حطهئحي  ذخم حم

حنٰهُّـوحنهش، ـ حن جغهبمك هن ـ ّهلهسجفهسهنهبهش .  لكحف ذاهتهسٍ زائُّـٍ حض اخلهسرج حطٰهُّـمًحنٰهُّـوحنهش

هسح اخمهبيطدي لكحف ) ١(  .)٧١(، رجم ٩٤ص: هنهسميهش احلميمئهشمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
يطواري، خصمئُّـ مظخي اآلحنمك) ٢( حنهش خمهي ح اجفهئمه ائُّـ، مظٰههيهبخيهش لكحف   .٢٤٤ ص١ج: درر اخمحي
 .ّحض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش) ٣(
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ذاو ّحيمن األول حن هنِّـه ّ هلمب متمهخف حنهس حنىط حض اخم،ّ حض جغُّـهنهسًإن حس ميمي اخمٰهُّـم حنهتمغ
ّ أن هلىطض اجفهسهنهبهش حن جغهبمك:اجفىطجغهيهش حن إن ّ ميميحي حض امظمنهسهلمبهس حطهسإلحنميهسن و، هنّ

ذا هجمهسل . ّ حض جغُّـهنهسًحس ميمي اإلحنميهسن حنهتمغ ّجمُّـس  هسين حن اجفىطجغهيهش ّ  حض اخمحيمن اخم
مفهنهس اخمٰهخي حن جغهب إن حمهسمتلك إذاّهنهبهش وهلهسجفهس(: األوحل ّمك هن حس مظمي إال هن ال الك

دة مع هسر ـ وحنٰههئهسه وال حنٰهُّـوحنهش، خمحن مش هنِّـا االلك د لكهئمبهس حط مع  :ّمي ارمظحيهسع اخم
ذ د ملخف حنهتمغ مع ٍأن اخم ّهس لك جغُّـهنهس  مخهي لكهيهبمبهس مغهسرمعميهئهسحضال  ـ ّ حض جغُّـهنهسّ ً

هس خسهس مب)ًلكهسر هجمهسل و.  امت ّجمُّـس  هسمقٰههش حن ّ هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخم  حض اخمحيمن اخم
ًاجفهسهنهبهش وإن حمهسمتلك مغهسخمهبهش( :حطُّـاميهش احلميمئهش د وّ مع خيىطة، اخمٰهُّـم لك اخم مبهس ًحنحي ّ حض مظهي

ّ حنىطمعهي، خمميحطهتجغُّـمههس إحل هنهس حنٰهُّـوحنهشّ د ولكهي حمهسف حض حم مع ٍ لكُّـم حنىطمعهي اخم ّ ّ .
هسرة أمغىطى د واخمٰهُّـم و :ٍوحطٰه مع هنهس حض جغُّـ ذاهتهس لك اخم ّمغهي مبمس لكهئمبهس إمتمس هن ّ ّمقهي

مش احلمئ األو  ) حطهسحلمئ اخمخنهسئىشٍجغهبهئئِّـّامظمنهسهلمبهس حطهسخمٰهُّـم  ميهئهسحضهن ال ّمض، وّحط
ل د وّ أن اجفال رميمش: هلميهسن األوحل أن ميخي مع مبهس إحل اخم ي مت  ؛اخمٰهُّـمّهسهنهبهش مظ

حطهشٌميهئهشّألهنهس حج هي د وٌ حن مع ٰهخي هلمب لكهئُّـ اخم، رضورة اخمٰهُّـم لكهئمبهس رضورة اخم
د و مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ  .اخمٰهُّـمحن

خم   هجم ّجمُّـس  ب اِّـىش : ّ مي د أال  مئ اهئ ىع اِّـ بس خي ّن مي
م هسخم،ّال أ ذىغ ىع ميهت مسب ...واِّـىش من هش ذخم حممس مقهبهتجح حض اخمحي المق

هسحنهئهش، و خمّاألول حن اجفىطجغهيهش اخم هسدس حن هنِّـه اجفىطجغهيهش جم : مقهبهتجح حض اخمحيمن اخم
ىطوج لك ،  وراء متحيٍال ألحنىطّمييط امظمنهسهل حطهتجغُّـمههس ال خمهئحي وّوأحنهس جض هل

هسمتهبهش  .ّاخمحيجهىطة اإلمت
ه  خم جمُّـس  ّجم م: ّ ل جي لك اِّـىش د  ...ّواِّـ مئ ل جي لك اِّـ ّيسهت اِّـ

بوإلك مئ ئ اِّـ د، وخمهبىع ،ىس مع خف حطهتن اخمٰهُّـم لكهيهش اخمٰهُّـم متمهخف لكهيهش اخم ٰه ّ اخم ّ ّ
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ن لكهيهش،  هسرميهش، إذ اخمٰهُّـم خمهبىع حطممء خممي ميمي هش الك خمهب هيمبهس؛ ألن لكهيهبهش اخمٰهُّـم وحنٰههي ّحن ّّ ّ ّ

ن لكُّـحنهس حنهنهسهلهسّخممي د هلهبمي مع ً اخمٰهخي رحطمس ميهنهبحي إحل اخم ً د، ،ّ مع ّ خم جغيس حنهس حن اخم
مئهبيط حطِّـخم لكُّـم ٌهلهب هب ؛ حن لكُّـمّ مئىش، ولكُّـم  حن جم جن لك لكُّـم اخم محهبهبيط لكُّـم اخم

مئهبيط حن لكُّـم اخمحيىطس، وجغهبهئئِّـ ميىطمظمش اخمٰهخي لكهيهب حنهس ميىطاه حن األجغميهسم  هسن اجف ّاإلمت ٍ ّ
د مع هبلك حنهس إلهسذجخهس حن أجغميهسم اخم ورميهش، وحنىطمعٰهمبهس حطهسحلخيهبخيهش مظ  .ّاخم

مبهس حطهسخمٰهُّـم إحل  هسمعهش اجفهسهنهبهش اجفمئميهئهش حض مظهي هب جغمي اخمٰهخي حط ّوحن هنِّـا اخمخي ّ
ّلكهيهش هن لكُّـم لكهي دّ مع ر اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن. هش اخم ّهلهثن اخمٰهخي إذا مظمن ّ هسوميهش ،ّ  اجف

ورة أن  ُّـ حطهسخم د واخمٰهُّـم، هلهب مع مبهس إحل اخم د واخمٰهُّـم، جع ميخيهب مع هش إحل اخم ّاخمهئ ّ
خيخيهش دهنهس حن دة، وخم حس مظمي لكهيهش ومع مع جمىح لكحف لكهيهش حن د حن مع ّحتمنهيمبهس حطهسخم ّّ ّ حس  ّ

مي حطهتن اجفهسهنهبهش اجف خمهش، هلهب معُّـ اجفهسهنهبهش اجفٰههي ّمظ هسج حض امظمنهسهلمبهس ّّ ّمئميهئهش إلحنميهسهنهس حت
د  د ومع مع ، وحنىطمعهي اخم د واخمٰهُّـم إحل حنىطمعهي ميىطمعهي ذخم مع ّحطممء حن اخم ّ ّ

ّاخمٰههيهش، وحنىطمعهي اخمٰهُّـم لكُّـحنمبهس ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ مئ مئب ّهيىش اِّـ رت ىع ّال ميت لك إال إذا ص ّ :  أي،ّ

ّإن لكهيهش  دّ مع ن لكهيهش مظهسحنهش اخم ّال مظمي ن اخمٰههيهش و. ّ  .هشّمظهسحنّاجفحيىطوض حم
خم   هجم ّجمُّـس  مئب: ّ ن اِّـىش لكمت اإلمشدق ىع م ُّـ اجفىطاد حن  ،ّست

هييطم ؠخفورةّ أمت ذخم هن هسرة مي مع اخمٰههي اجف ّألن اخمٰههيهش مظهئخي إحل ، هشَحن ّ
هسرة مع مص هشهش، وَوحن مع ّخمهبىع حم لكهيهش حن ّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  ده: ّ ع ىع ومئ ت ل ىع ب اهبىش اه وىع روومئ تىش ّ ال 
هي ت أن  تّاهب د لك ل جي ومئ ل خمهيّإن : أي ،ّ اهبىش ل حنٰههي ب اجفٰههي ّٰههيهش، ومع

ل خمهي ده حنٰههي ب أجعىط اخمٰههيهشّٰههيهش، ّحممس أن ومع مع هئىش أن ميمثجع، ّهلهسخم ىط حض ؠخفورة ّهلهبمئ
مع َاخمٰههيهش حن ل. هشّ د اجفٰههي يطع حن ومع ب اجفهئ مع ل هن اخم  .هلهسجفىطاد حطهسجفٰههي

خم   هجم ّجمُّـس  ألوِّـ: ّ ل خي م خيىسدن اِّـ ّ لكمت ّوَّـ هش خيجه مي
ىع هسرةّاخمحيهبهسيضأورد اخمخنهبَّـ ، أَّـس خم  لكحف هنِّـه اخمٰه ّإن اخم حنىط اخمميالم : حطخي ّ
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ميهش ا ّلك حطجهالهنهس إمتمس هن األوخم ّخمميهسهلهبهش، ذامظهبهش أو ملخف ذامظهبهش، وّ ّأحنهس ملخف اخمميهسهلهبهش ّ
ل هبمك ال مظميحي حض حتخي اجفٰههي ل جغ ميمئمي اخمىطد،ّهل معُّـ هبهس اجفٰههي ّ هلال مي   لكهيهبمبهسّ

مثالال ميهئخيجهىش هبهس اّحطهتمت  َحس: خم از اخمٰهُّـم خسهس؟ِ دة حنىش مع مع  ّ ؠهسرت اجفهسهنهبهش حن
ميهش اخمِّـامظهبهش حطمس معهسء حض ؠُّـر اخمحيمن حن أن  ّوخمٰههي امظمي حض حطجهالن األوخم ّ ّ ّ ّ

هش  دة وال حنٰهُّـوحنهشّاجفهسهنهبهش حض حنىطمظ مع ، ال حن لك إال هن خم  : أي،ّذاهتهس خمهب ّجمُّـس جم
ه ميهش واأل(:  حض حطُّـاميهش احلميمئهش حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههشّ ّوخم

هسحنمبهس حطهسحكهيهش ميهشّأحنهس األ. حطهتجم د حطهسحكهيهش اخمِّـات ال ّوخم مع ّ اخمِّـامظهبهش هلألن اجفهسهنهبهش جم اخم ّّ
مي يض أوخم ّجكهبئهبهش خسهس جغ مظخي د حمهسهلهبهش أو ملخف حمهسهلهبهشّّ مع هسرة أمغىطى. هش اخم  :ٍوحطٰه

ء ّاجفهسهنهبهش حن  دة وال حنٰهُّـوحنهش وال أي  مع لك إال هن ال حن ّجغهبمك هن خمهب ّ
خي حطٰهُّـ اخمميالم حض حط و)آمغىط ميهش اخمجيخفميهش ملخفخممي مي ّجهالن األوخم ُّـو . اخمميهسهلهبهش ّ ومي

ل هبهس و ل أن ال حنهسمتىش حن اخمخي د لكهئُّـ جغمن مع يطام حطهتن اجفهسهنهبهش مظمنخف أوحل حطهسخم ّاالخم ّ
ىطهنهسّهسحنّحطٰهيغ أمعيطاء اخمٰههيهش اخم  .هش أو أحم

خم   هجم ّجمُّـس  ا : ّ اهل أو ال ِّّـاألوَّّـس تيغ اهب خي ّ إمن ذامي مي ّ
ىح خفه  ، لكّمي خف إحل  إجكهسرة) لكهئمبهسّال مظهئحي(ـحطمظٰه هبُّـ جكمئىع اخمُّـمي  مظحي ّاخم

هبُّـ اجفُّـجمخيجل ر حط ميهش:  جغهبمك جمهسل،ّاخمخنخفازي اجفخنمب هس خمألوخم ن مق ّاخمِّـات ال مظمي ً، 
ميهش متمهخف األحنىط حض ومع امعمشّحط األحنىط حض األوخم ده ال ّجغهبمك إن، د اخم  ّميهئحي ومع

ن لكهي دّلك ذامظ حن دون أن ميمي مع  .هبهش حطجل اخمِّـات واخم
امعمش لكجل ذامظّ، هلهثن اخمخيهبهسس حنىش اخمحيهسرق ّ حطهتن:هبوأورد لكهي د حض اخم مع  ؛اخم

ر هلهيِّـخم ال من هنهسء ولكهيهبهشّ مي الهل، ّهنهئهسك اجم  .هنهئهسهس هنحط

 .٢٣١ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
ارق اإلخسهسم: امتمهىط)٢(  .٨٤ص:  جك
ارق:امتمهىط) ٣( هش واخمٰهخلمي حن اخمحيمن األول حن اخمخن هسخم هتخمهش اخم  .٨٤ص: ّ اجف
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خم   هجم ّجمُّـس  ت إمن ميهت اِّـ: ّ ب األوِّـ ّأن : ال خيحي ،ّوإن ذ
ميهست إحل ملخف اخمهئمبهسميهش  ميهنّحنىطاده حن األوخم هبّ األوخم هب أن  ؛هشّهست اخمٰهىط حن جم

ميهش حن معمبهش ذامظمظ ن خمهيمئمئمي أوخم ميهش حن معمبهش و،ّمي د لكهي اجفهسدميهش ّأوخم ّومع ّ، 
ميهش حن معمبهش لكهي اخمحيهسلكهيهبهشأو ّوخم خفة حن معمبهش و،ّّ ميهست حم حطهتن حتمن ، ّحنٰهُّـامظ ّأوخم

د حم حن اجفٰهُّـاتخم أو ميهش حن ومع ّخم ّ ائجه جغ  و،ّ د  ميهش حن متهسجغهبهش ومع ّأوخم ّ
ميهست ال هنهسميهش خسهس ن هنهئهسك أوخم  .ّمظمي

ميهش خمهلهسجفىطاد حن هبهش حمهيمبهس أوخم ميهست لكىط ميهست أوخم ّ األوخم ّ ّ د اجفمئمي أو ّّ مع
ة، و هس ن هنهئهسك لكُّـحن حطهسجف منهسلكُّـة حطهتن ميمي خمهبهش اجف ميهست اخمجه ّخمهبىع اجفىطاد هبهس األوخم ّ

ال د اجفمئمي حن مع ميهش خم ًأوخم ن لكهي اخممظّجع ، هشّهسحنّحن متهسجغهب لكهي اخم، ّ هش ّهسحنّمي
ميهش  دة حطهتوخم مع مبهس،ّحن  .هنميِّـا وّأمغىطى جغمنهيلك خسهس حن متهسجغهبهش لكهي

خم   هجم ّجمُّـس  ا ال: ّ هي جي اِّـىش وىع هس  ّىش أن  ىحىش هيرّ ،  و
هسمقٰههش مقهبهتجح حطهبهسن هنِّـه حنىش ، اخمحيخيىطة حض مغهسمحهش اخمحيمن اخمىطاحطىش لكخل حن اجفىطجغهيهش اخم

خف الف مي  .امغ
خم   هجم ّجمُّـس  س خيمثإ: ّ ت األوِّـ ِّـ يغ اِّـت مئ ّن اِّـ ّ ّ ،

هسط خسهس حط:حطمئٰههئ لك حن حنخيُّـ، هسخممفهنهسن ال ارمظ هسئحنهسمظ وّهلمب خمهب  .ال حن مت
ه  خم جمُّـس  ّجم ن: ّ ورة واإلىع حن اجلمبهش هن  ، اجفىطادّإذ ال مئ إال اِّـ

ّاجفهسدة حممس حنىط حض متمههسئىطه ورة حض اجفخيهسم هن األلك حن رضورة . ّ ّواجفىطاد حن اخم
ب مع د وهن اخم مع هئهسع، وحطِّـخم ؠهي احلجن،اخم  .ّ ورضورة اخمٰهُّـم وهن االحن

ميهش حممس ميهئميىط رضورةو د لكهي اخم ّاخمخيهسئ حطهسألوخم مع ل حط د اجفٰههي  ،هشّهسحنّومع
.ميهئميىط رضورة لكُّـحن حطٰهُّـحنمبهس

خم   هجم ّجمُّـس  ب: ّ جه ومئ خيٌِّـ ِّـيشهت مس عٌ خي ت د ىع  ٌ لكمت ومئ
دهنهسّإن : ، أيلك يطع لك ومع ب حنهئ مع هّحممس ميجنح ، هنِّـا اخم ّجمُّـس   حط حطٰهُّـ ّ

خم هسّحممس أن اخم: أمقجهىط حطخي ب اخم يطع حنهئمع مش  وحط حنهئ ّذخم ألن اخمٰهخي إذا مت
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هش د اجفهسهنهبهش إحل اخمٰههيهش اخمحيهبهس ّومع َ ميىطى أمت وامعمش حض حنخيهسحط حن،ّّ ل إمت أوحلّ  .ّ ميخي

معُّـ، وذحمىط : خيحي وال ّأن اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض أمتميىط جمهسلكُّـة اخمممء حنهس حس جيمش حس مي ّ
هس ورة اخم ورة اخمالجغخيهش ال اخم منهش حطهسخم ٰههيمبهس مص معهب اخمخيهسلكُّـة حط ّأمت ميمئمي مظ حطخيهش ّ

ح هنهسميهش احلميمئهش حض حنىطجغهيهش  مك حض هنِّـا اجفجههيمش حض  ل، وجمُّـ هلمنهيهئهس اخم ّلكحف اجفٰههي
ل، جغهبمك مق  .ّق جعالجعهش أدخمهش لكحف إمتميهسر هنِّـه اخمخيهسلكُّـةهسّاخمٰههيهش واجفٰههي

يطع : حض مظٰههيهبخي لكحف هنهسميهش احلميمئهشّاخمحيهبهسيض وخمِّـا جمهسل  ب اجفهئ مع ّاحل أن اخم ّ
د اجفهس ب اخماللك ومع مع ّهنهبهش خمهبىع إال اخم يطع وأ. جغّ ، هلمب حنهئ هسحط ب اخم مع ّحنهس اخم

حطهش خكهش حنهئ ًلك اجفهسهنهبهش اجفهي هش خسهس؛ هلهثهنهس جضمش، أيّ د اخمٰههيهش اخمحيهبهس ّ إحل ومع ّ ن : ّ مظمي
د لكهئُّـ ذخم مع يطع لكهئمبهس اإلحنميهسن جغجل مظالجغيس ذاهتهس حنىش . ّرضورميهش اخم ّحممس أهنهس مظهئ

د ال  مع هسحط لكحف اخم ب اخم مع دهنهس ولكُّـحنمبهس؛ وذخم ألن اخم ّجمجهىش اخمهئمهىط لك ومع
يط هتمغىط لكهئميمئمي امت د اجف مع يطع لك : ّهلهسحل. ّالك لك اخم هسحط حنهئ ب اخم مع ّأن اخم

هبهش مظخيهبهبُّـميهش هب يطع لكهئمبهس حط ب اخمالجغ حنهئ مع هبهش مظٰههيهبهيهبهش، حممس أن اخم هب ّاجفهسهنهبهش حط ّ ّ ّ  حممس ،ّّ
ٰههيهبخيهش خي ـ دام خكهي ـ حض اخم هئهس اجف ّذهنمش إخمهب جكهب ّ. 

هسذ أميهنهس مصهسخمىح جفهس ذحمىطه اجفمنهئّىح وخمميهئّ ـ دام خكهي  هئهس االمق ّوجكهب لً ّإن  :ـ ميخي
د اخمٰههيهش، وهن وؠىح يطع حن ومع ب حنهئ مع ٌهنِّـا اخم منىح حط ّ ّ خسهس حطهسخمِّـات، ومي

ٰههي هسل اجف ؠىح حط ل حن حطهسب اخم هسجغمك اجفخلجمهبهش . ّاجفٰههي هسر اخمىطازي حض اجف ّوهن مص
 .ًأميهنهس

ؘؙ ؼؘ   
معُّـ(ّاجفُّـلك حض جمهسلكُّـة   ذامظ ال ّ جغُّـ ّ أن اجفمئمي حض:)اخمممء حنهس حس جيمش حس مي

ح هنهسميهش احلميمئهش:امتمهىط) ١( ل  هبُّـ حممسل احلهبُّـريهيمئىطمعىش اخمُّـميهئ، خمّ، اخمٰههيهش واجفٰههي  ١ج: ّ اخم
 .١٧٣ص

 .٢٣٦ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
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يض د وال اخمٰهُّـمميخي مع د،  اخم مع اء إحل اخم ّالحطُّـ أن ، ّوخممي خيىطج لك جغُّـ االمق

ورة حن  ب واخم مع  .ّلكهيميحيهسض لكهيهب اخم
دّاخمٰههيهش ّ لكحف هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حطهتنُّّـلُامق  مع ل  إحل  اخم ألكجهلك اخم اجفٰههي

ورةِاجفمئمي خم حس مظٰهىس ب واخم مع ل اجفمئمي أميهنهس  اخم ن مين أميهييطم ، ًخمهيمئٰههي مي
هسوي اخمجه د  إحل ىطهلجلاجفمئمي حن د واخمٰهُّـم لكحف اخمىطمل حن ومع مع هلهي  ،ّلكهياخم

مثال حط ُحس ومعُّـ(ـميهئخيجهىش اخم َ ِ(. 
معُّـّ أن  لكحفًحطهئهسءّ حطهتمت :ورد لكحف اخمخيهسلكُّـةُأ   ميهييطم أن ،اخمممء حنهس حس جيمش حس مي
ن  هشّاخمٰههيهشمظمي مع هي اجلهب ـ َ حن هسرة ـ حطحي لك مص امعمش مظٰههسحل ،خمهب ن اخم  هلهبهييطم أن ميمي

هسرا؟  ًخمهبىع مص
اب هسر ميّنأ :ّ األولاجل ّ امظمنهسف  لكحفّجمىح ؠُّـور اخمحيٰه حن اخمحيهسلك اجف

ب مع هسر، هلٰههي حطهسخم ب لكحف اخمحيٰه هن متحيىع اخمحيهسلك اجف مع  واخمِّـي ميهنحي اخم
امعمش: أي( ؠ اخمحيٰه) اخم هبهسره مي ن ؠُّـوره لكهئ  ٍّ إحل جغُّـهلمب مظٰههسحل حطهسمغ ميمي

ب مع  .حطهئ اخم
هسينو اب اخم ب ّ إن:اجل ل اجف ومع هب أّجع  وحن، ّخمٰههيأجعىط ٰههي ن مي ن ميمي

ل  ب اجفٰههي ًحنمثجعىطاومع هبهسرحض  وّلكهي حض ّ ن ّ، ألمت حنهئمبهس مقهيمش االمغ ميهييطم أن ميمي
ًخيُّـحنهس حنّهتمغىطاجف  .وهن خصهسل ،ّ

ميهيمئجل جف  ّحطٰهيغ اجف رِّ ل حطخيهسلكُّـة ّ أن ّهس مظمن معُّـءاخممم(اخمخي  ) حنهس حس جيمش حس مي
هس مع امعمش مظٰههسحل حن ن اخم هييطم أن ميمي ًمي هسرا، َ ا ، ًوخمهبىع مص إمتميهسر إحل ذهن

ميهشلكهئمبهس حطهسألًال واإلميمسن حطُّـ، خيهسلكُّـةاخم  .ّوخم
ميهش ن حطهسألاخمخيهسئهي  هنهسّميخيّوخم مئجل ّحم وّذامظهبهش، وملخف ّ إحل ذامظهبهش مئ حن اخمخي

مئجل آمغىطمي إحل ميهئخي ميهشمههس األ، جم  . اخمميهسهلهبهش وملخف اخمميهسهلهبهشّوخم
هش خمألّأحنهس   ميهشحطهسخمهئ ُّـاد ّ، ألهنهس  هبهسهسئ اخمميهسهلهبهش هلال جمّاخمِّـامظهبهش ّوخم معمش امت مظ

هست اخممنهسمتىش هي ،حطهسب إجع  .حممس هن وا
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ميهشحنهئهسجمخنهش األّوأحنهس   اء ـ ً حنجههيخيهسّوخم هلىطض حض ّأن : هلمب ـ أو ملخفهنهسّ ذامظهبهش مق
ميهشمظٰههبجل  ُّـّخي أجغُّـ اخمجهىطهلجل حض اخمّأوخم  ّخياخمجهىطف اآلمغىط حجمي اخمّ أن  مت

ل هثهل، ًأميهنهس من ميهشن جمهي حط ميهش حطٰهُّـ ّأوخم مبّأوخم مظٰههبجل اخمجهىطف  إحل  إحل أن مظهئ
از وإحنميهسن،األوحل هئىش حط مع ع اخمجهىطف اآلمغىط هلمبِّـا خمهبىع  وميمئ ميهش، وجم  حط ّأوخم

ب ب،رضورة وومع  . وهن اجفجههي
لك جمهنهسميهس :حن هلىطوع هنِّـه اخمخيهسلكُّـة  ميهش خمهب مبهس األوخم ّ أن اخمخيهنهسميهس اخم معمب ّ
ميهش إحل أن ميىطمعىش حنٰههئ األّ إال ،ّحطىطهنهسمتهبهش خنميهبّوخم  .اخم
دّحم   مع مش حنخيهسم اخمِّـاتٍ حجميٍحن ف، حط حطجلٌ خصحي مع  : حط

هسحط:ّاألول ب اخم مع ورة اخم خت ؛ اخم ب واخم مع هسرة لك اخم  ىطجُوهن لك
هسويّ جغُّـ حن اجفمئميّحنهسهنهبهش  د إحل اخم مع  .حنىطجغهيهش اخم

هسين ب اخمالجغ:واخم مع ب اخمِّـي ميٰهىطض لكحف ؛ اخم مع هسرة لك اخم  وهن لك
دّ االمظمنهسف  حطٰهُّـّاجفهسهنهبهش مع مش االؠجهالحُوهن حنهس مي، حطهسخم ورة :ُّـلك حط  اخم

ل مئ  .حطخلط اجف
هبهسن اجف  دحض اّخيُّـم ومتمهخف اخم مع  هلمب ، جيىطي حض اجفمئمي اجفٰهُّـوم،جفمئمي اجف

هئهسلكجل ف حطهسحن هسحط لكحف لكُّـم اجفمئمي: ّ، األولًأميهنهس خصحي هئهسع اخم  وهن لكُّـم ،االحن
هسين ل لكهئُّـ لكُّـم محهسحنهبهش اخمٰههيهش؛ واخم د اجفٰههي هئهسع :ّومع  وهن لكُّـم ، اخمالجغاالحن

دهنهسّاجفهسهنهبهش مع ّ، هلهثن حم حنهسهنهبهش  اخمجههسرد حطهسخمِّـات خم ّ دّ مع هئٰههش اخم  حنٰهُّـوحنهش هلمب حج
خسهس:أي، حطخلط اخمٰهُّـم ن اخمٰهُّـم خصمئ  . حطخلط أن ميمي
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ؙػب 
   ؿؘ ؙء   ؙ؟  ةؘ ّء؞ؘ  آؙث؍؏

يجة األو وجود:ا م ا م   وجوب حا ورة وا    نظام ا
هش لكحف هنِّـه اخمخيهسلكُّـةّأهنحن  هسئمل اجفحقمظ اخمهئمههسم احلهسحم حض اخمٰههسحس هن ّأن : ّ اخمهئ

ورة وا باخم مع مض، خم ّاجفٰهمف لكهئ حطهسجلمف اخمٰهمك واجفٰههي ّاخمٰههيهش ّأن : ومتٰههئ حط. ّّ
امتٰهمبهسّهسحناخم ائجهمبهس وارمظحيٰهلك مثهبىش حن مئهبىش أمعيطائمبهس و ّهلهثمت الحطُّـ ، ّهش إذا حتخيخيلك حط ّ

ل حطٰهُّـ ذخم  .ّحن حتخي اجفٰههي
ن هنهئهسك أحنىط: ّواجفىطاد حن اخمٰههيهش هن عٌ واجغُّـٌأن ميمي رُ أو حصمئ  إذا ٍ أحن

هبٰههش حن ٌحتخي لكهئُّـهنهس أحنىط، ًالّحتخيخيلك حض اخمجه لّ مئهب اجفٰههي مي ؛ّ آمغىط مت  حط
هسرب ىطحطهش لكحف، اخم ٌحمهيمس حتخي اجغحقاقّ أمت حمُّـالخمهش اخم ّ هي ّ خي هنهئهسك جم ّ خميطم أن مي

ٌلكهيهش هشّ مع وحن هنهئهس حمهسمتلك  ؛ خم حن متهسر أو جغىطحمهش أو اؠجهميهسك أو مت ذخمٌ حن
هيىح ّاخمميهيهبهش ولكُّـم اخم ازحنمبمس،ّ خمهبهش وخم  .ّ حن أجغميهسم اخمٰههيهبهش واجفٰههي

مئهبيط هبهس متمهىطميهش اخمحيالمقحيهش و  ّمظٰهُّـ هنِّـه اخمهئخيجههش إجغُّـى اجفحيهسؠ األمقهسمقهبهش اخم مظ ّ ّ َّ ُ
ميهيمئ األجكهسلكىطة ّلك متمهىطميهش حن هتخمهش وجمٰهلك خص. ّ ُّـ أن هنِّـه اجف  خمهيهئخييغ ّالّخمِّـا مت
مئ حض اخمٰههسدة : ّ جمهسل األول؛واإلحطىطام حطجل اخمجييطامض واحط رجكُّـ ّإن االجمحقان حطجل حنهس مي ّ

هس وحنهس مي ُمق هسً خيُّـ حن ًٰه ًرميهس خمهبىع رضو،ّ ّحم جكهبئجل خمهبىع : ًوجمهسل أميهنهس .لكهئُّـمتهس ّ
هست اآلمغىط، وال متحيهب  هنمئ إلجع هست أجغُّـمههس حن ّهنِّـا ذاك، وال ذاك هنِّـا، وال إجع

خف) ١(  .٧٤ ص١ج:  اخمخيىطآناجفهبيطان حض مظحي
مبهسهللك، احط رجكُّـ، ق) ٢( ميهيمئجل واخمحيالمقحيهش ٧٧٧ص: ٢هتهسهللك اخم هبهش حطجل اجف م اخم ّ، لك حنحيمب ّ

 .٢١ص: معخفار معمبهسحن. درامقهش وحتهيهب د) حطجل اخمجييطامض واحط رجكُّـ(



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ١٧٢

د اآلمغىط، وال حن  د أجغُّـمههس ومع هنمئ خمهئحي اآلمغىط، هلهيهبىع حن رضورة ومع ّحن
هسين. رضورة لكُّـم أجغُّـمههس لكُّـم اآلمغىط ىط حن : وجمهسل اخم واخمٰهخي خمهبىع هن أحم

هسب هلخيُّـ رهلىش اخمٰهخيإدراحم اجف هسهبهس، هلمئ رهلىش األمق دات حطهتمق  .مع
خم َوجمُّـ لكهي اخمخنهبَّـ حمهسجكىح اخمجيجههسء لكحف حمالم اخمٰههيمئجل حطخي ّأحنهس أحط جغهسحنُّـ : َّ

مس أمت أجكٰهىطي، ميىطى ّهل هبٰههبهش: ّ متهبهش حك ًأن هنِّـه األهلٰههسل اخممي ّّ ً أو إرادميهشّ ٌ، حمهيمبهس أهلٰههسلّ ّ 
خمهبهشٌمعهسئيطة ّ ال مظىطمظهبمش خسهس وال متمههسم وال لكهيهبهش وال حنٰههي دات  مظ،ّ مع هسئىش اجف هنهبمبهس حك خي

ف مس أمت هلهبهي امتهست، أحنهس احط رجكُّـ هل ٌأو لكيطائ احلهب ّ ّأن األجكهبهسء حمهيمبهس :  هلمب ميىطىّ ّ
ىس ٰهيغ لكحف متمههسمٌحنىطمظ خيٍ حطٰههنمبهس حط هست ٍ وإحطىطامٍ حن هسب وحن ، وحمهيمبهس أمق ّ خصمي ّ

مبهس األوحل وهلهسلكهيمبهس  مب إحل لكهي هيهش، جغ مظهئ هي الت حنحقاحنهبهش حن ّولكهي وحنٰههي ّ
ٍ حض حم حمهسئّاألزمض اخمِّـي أودع هنهسءٍّ مغهسصّ هبهشً اجم ً مغهسؠهس ومق ًّ ّ مغهسؠهش، هلهثذا أجعىطت ّ ّ

هئُّـ مبهس، هلِّـخم األجعىط حن اجمىش  إخمهبمبهس لكحف احلخيهبخيهشٌأجعىطهنهس وألكمئهيلك وخكهبحي  .واخم
هبٰههش اجفهئجههيخيهست َحن: ِّخمِّـا جمهسل حطٰهيغ اجفحيميىطمي اجفٰههسرصمي  جكهسء درامقهش حك

هئهسّاخمحيميىطمي ميهيمئجل واخمحيالمقحيهش خم ّهش اخم ارمظمييط لكهيهبمبهس حم حن اجف ّ اخمِّـهنهئ ء لكهسجفمبّ
المظ هيمسمظ، حطمئخي ّوحن جع اخمُّـميهئ حطمئ جمىح حم، ّ مك حض حن  حنهئمب ٍّومعمش لكهيهب اخم

هبهش هبهش جغ م اخم ًحن حنحيمب جمىح إزاء حن هنِّـا ّ أن ذخم. ّهش حمهسمتلك أم إخسهبّ اجف
هب ع هن اخمِّـي إلُّـد خمهئهس حنهئمب ّاجف ف حض متمهىطمظ إحل ّ ميهي واخمحيهبهي ّهش حم حن اجف ّ

ّوميمئميهئهئهس حن االحكالع ، اخمٰههسحس هسن جمُّـرةّلكخيهيهبلكحف ّ ميمئمبمس اإلمت  ً وإرادةًمبمس ومظخي
 .ًّهسحنٰهىطهلهبًال ولكخي

ميهيمئجل واخمحيالمقحيهش،) ١( هبهش حطجل اجف م اخم ّحنحيمب  .٢١ص: معخفار معمبهسحن ّ
هسحط) ٢(  .٢٥ص: اجفمنُّـر اخم
جل آل حمهسجكىح اخمجيجههسءاخمُّـمي واإل) ٣( ة اإلمقالحنهبهش، خصمئُّـ جغ  .٣١ ص٢ج: ّمقالم أو اخمُّـلك
ميهيمئجل واخمحيالمقحيهش) ٤( هبهش حطجل اجف م اخم ّحنحيمب  .١٥ص: ّ
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خيُّـ االجض حيهسه اخمّوميٰه ن اخمٰههيهبهش ّ أن هن : اخمخيىطآن اخمميىطميُ حنهس ميّأن: ّحيهي ّجمهسمت

نّاخمٰههسم ز خم حض متحي أن ّ وأن، حض األجكهبهسءٌّلكهسم ٌ حض األجكهبهسء هن جمهسمت ّ حم حنهس جي
معُّـ معُّـ وأن ال مي معُّـ لك ، مي د حنىش لكُّـم ، ملخفهّهلمب إمتمس مي مع هئىش اخم ل حج هلهسجفٰههي

 .ّلكهي
خفهّ اخمٰهالحنهش جمهسل هسئ حض مظحي هسحك هش وجمُّـ أحنمس اخمخيىطآن اخمميىطمي: اخمجه هنِّـا ّ ؠ

حن ن ولكمئ هس أو وخم حس ميمي، اخمخيهسمت هب اردّ ختهيىح ًؠ ّ حس مي ،حض حطٰهيغ اجف
ُّـالل حط أؠ د اخممنهسمتىش ووجغُّـامتهب ً؛الاالمق ُّـل اخمخيىطآن حط لكحف ومع ّوجمُّـ امق ّ 

ده حنىش ّ أن وحممس.  ومقهسئىط ؠحيهسمظوجمُّـرمظ ولكهيمئ هئىش ومع ل حن األجكهبهسء ميمئ اجفٰههي
د لكهي، ّلكُّـم لكهي ده حنىش ومع ّجمهنهسء حل اخمىطاحطجههش ، ّحمِّـخم جيمش ومع دميهشً مع  ّاخم

خفة، اخم حطهبهئمبمس ارد حم هسمت حض حمالحن حض حن ُّـل هلهبمبهس حن ، وجمُّـ أمتحيِّـه اهللا مق ّامق
ت آجعهسرهنهس وحنٰههسخمهبمبهس هي .حكىطمي حنهس خم حن اخممنحيهست اخمٰههيهبهس لكحف جع ّ هلهسخمخيىطآن مي

ن اخمٰههيهبهش  حنهش جمهسمت دّاخمٰههسمّجغمي مع دة ءّمي  خمّوأن،  حض اخم مع  حن األجكهبهسء اجف
مبهس ار ادث اخمميهسئهئهش لكهيهش ولك ًوخممي جغهسدث حن احل ّ ع لكهي هبهس جيمش ّ  أو حصمئ

ده ده،ومع هئىش ومع ُّـحطىط،  وحطُّـوهنهس ميمئ ّهنِّـا حجهس ال رميمش هلهب حض حطهسدئ اخم ّ. 
امتجل اخمميهيهبهشّ أن ّإال مبهس ّورميهش  اخمّهنِّـه اخمخي لك حض أمتحي اخم حتمي اخمٰههسحس خمهب

هنهسء ورة  حن ذواهتهس هن حمِّـخم ٍوحطهسجم هسمت لكهيهبمبهس حن اخم حط حطمس أهلهسده اهللا مق
حنهش اخم، واخمهييطوم هش حن معمب مظٰههسحل وحطهتحنىطه ّهش اخمخيجهٰههبّٰهخيهيهبوإذا حمهسمتلك هنِّـه احلمي

جل، وإرادمظ وال ميجيهي ، ى متحيّهلٰههي مظٰههسحل ال جيمفه مظٰههسحل لكحف حنمثدّأن : ّهلمئ اخم
هسمت اخمخيهسهنىط اخمجيهسخممش، حض ذامظ مب إخمهب مظٰههسحل حن حم ، هلمب مق ّهلميهبىح ميجيهي حنهس ميهئ

خيىط إخمهب حض لكهبهئ وأجعىطه  .معمبهش وميحي

خف اخمخيىطآن) ١(  .٧٤ ص١؛ ج٢٩٤ ص٧ج: اجفهبيطان حض مظحي
 .٢٥٥ ص٦ج: اجفمنُّـر متحي) ٢(
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انية يجة ا ف القدرة: ا   االختالف  تعر
هش لكحف اإلميمسن هبِّـه اخمخيهسلكُّـة أو متحيهبمبهس هن حنهس مقهبهتجح حض ، ّحن اآلجعهسر اجفحقمظ

هسمتهبهش  هسخممك لكخل حن اجفىطجغهيهش اخم ، حن اخلالف حض مظٰهىطميىح اخمخيُّـرة، لكخلةاخمحيمن اخم
ا اخمخيُّـرة حطهتهن ّجغهبمك إن اخمحيالمقحيهش اجفمثحنهئجل هبِّـه اخمخيهسلكُّـة لكىطهل ّ ن اخمحيهسلك حض  :هسّ حم

هبمك إن جكهسء هلٰه وإن حس ميخنهت حس ميحيٰه ن اجفهئميىطون خسهس ذامظ حط ميهيمئ ِّ ولكىطف اجف ّ
هش اخمحيٰه واخمحقكّاخمخيُّـرة حطهتهنهس   .ّؠ

خف خمهيخيُّـرة واالاوجمُّـ  حي هسر احلميمسء هنِّـا اخم هبهسرمغ  ّخلحكهبهشاخمّ اخمخيهنهبهش ّألن، مغ
حكمبهس ميحي جغهسل  ورة أو ، ّال مظ ورة أو حنٰهُّـوم حطهسخم د حطهسخم مع وهن هن حن

هبهسرّخلحكهبهشاخمّ اخمخيهنهبهش ال؟ هلمئ حنهس ؠُّـجملك ّ أن ىطضُإذا هل ّ، جغ هلخيُّـ ؠُّـق االمغ
ال وهن اإلرادةـ اخمخلط  ًرضورميهس،حمهسن ـ ً حن ًرضورميهس هلميهسن اجليطاء ّ  أو ، حطهسخمجيخفّ

هئٰههس هلميهسن  هئٰههس حطهسخمجيخفًحمهسن حج ب ، ًاجليطاء حج ن ومع حن دون هلىطق حطجل أن ميمي
هسن هئهسلك حطهسخمجيخف حممس حض اإلمت هسري ، اخمخلط واحن مت حض جغ اخم ّأو حطهسخمِّـات حممس ميحيحق

هش حطهسخمِّـات ألهنهس لكجل ذامظ، مظٰههسحل ّألن ؠحيهسمظ وامع ّ . 
هتخسجل ُّـه ؠُّـرّوهنِّـا حنهس أحم خمّ اجف  ّخلحكهبهشاخمّ اخمخيهنهبهش هلمنُّـق: حض األمقحيهسر حطخي

ب ميهئهسحضال ) إن جكهسء هلٰه (:اخمخيهسئهيهش  خم ّ ورضورة اخمٰهخيُّـ احلمئمكّاجفخيُّـم ومع
ًأزخمهبهش ًرضورة هسخمهش ) إن حس ميخنهت حس ميحيٰه: ( اخمخيهسئهيهشّخلحكهبهشحمِّـا اخم، ً دائمئهشّ ال مظهئهسحض امق

هئهسلكهس ذامظهبّاجفخيُّـم ّ احن  .ّأزخمهبهش ورضورة متخيهبهن رضورة ،ًهسً
ر ميهي مظمن ّوجغهبمك إن اجف ّ هييطم: ّ امعمش ّأن اإلميمسن هبِّـه اخمخيهسلكُّـة مي ن اخم  أن ميمي

خف حي هس وحصمفا حض هلٰههي حممس مظخيُّـم، أمتميىط اخمخيهسلكُّـة وآحن حط مع ٍمظٰههسحل حن ّ ً ً  آمغىط خمهيخيُّـرة َ
ب  الٍحطهئ مع ورة واخم هنمئهئهس خمهي ن حن ًميمي هش اخمحيٰه واخمحقكهن :  جمهسل؛ّ  .ّؠ

ل، اخمخنمبهبُّـ اخممنُّـر) ١( ث هلی لكهي األؠ  .٣٠ ص٢ج: حط
ٰههسخمهبهش حض األ) ٢(  .٣٠٩ ص٦ج: ّمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
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هتخسجل وجمُّـ أجكمي ؠُّـر خمّ اجف ٰهىطميىح حطخي از : لكحف هنِّـا اخم هش واجل ّإن اخممن ّ

هسل لكهئُّـ ، ىطمعٰهمبمس إحل اإلحنميهسن اخمِّـاجححن) اخمحقك(حض اخمحيٰه وحنخيهسحطهي  وجمُّـ امق
د وال حنهئ مع خي حض وامعمش اخم دا ّإحنميهسمتهبهش، معمبهش  ّاحلميمسء أن مي ًألن هنهئهسك ومع ّ

حطهس حطال إحنميهسن، حطال لكُّـم ةّوهلٰههيهب، ًوومع ز هنِّـه اخمهئخيهسئىغ لكهئُّـ جضّوإمتمس ، ّهش حطال جم
 . لكحف ذامظ حمهسألجكهسلكىطةًحن جيٰه ؠحيهسمظ زائُّـة

مك   .ّهست حطهسجفٰههئ األمغىغّاإلخسهب حضومقهبهتجح مظحيمنهب هنِّـا اخم
ةؠ غ  ؿٍأ؍ ؐ  ؘـ  ّ ؙؿؘ ؼ ف   آ  ؘ  

هسحطخيهش وهن معُّـ:حطهئهسء لكحف اخمخيهسلكُّـة اخم مظهئ جمهسلكُّـة ،  اخمممء حنهس حس جيمش حس مي
هتخسجل ؠُّـر حكىطجغمبهس أمغىطى هسمضّ اجف هسحط حطهسخمخنمي اخم  :حض هنهسميهش حط اخم

د واخمّحم  مع ب خمجيخفه حض وجملك حن األوجمهستحجمي حلخي اخم حممس ّ هلهثمت ،مع
جملك هئىش لكُّـحن حض ذخم اخم هئىش لكُّـحن حض حنجههي متحيىع األحنىط، ميمئ  :أي، حمِّـخم ميمئ

هسمي اجمىش حنجههيخيهس حطال مظخيهبهبُّـه حطهسألوجمهست اجف جملكهئًارمظحيهسع لك اخم ّ، ألن هش خمِّـخم اخم
اجمىش اجمىشّميمنهيّ إمتمس ارمظحيهسلك لك اخم واجفحيىطوض ،  حطهسرمظحيهسلك لك مثهبىش حنىطامظمش اخم

از اخمٰهُّـم خمهي، هلمئٰههئ مغالهل ازهمئمع د حض وجملك مع مع  حطهسخمهئمهىط إحل ،مئمي اجف
اجمىش ال حطهسخمهئمهّحنهسهنهب  .ىط إحل اخم

مف هنِّـه اخمخيهسلكُّـة ميهباحلو يطواري ميٰه ً معُّـاّحنمبمئهش اخم ل،ّ هنِّـه  : جغهبمك ميخي
د حطهسجفمئمي حض وجملك:  حطهبهسهنهس،اخمخيهسلكُّـة متحيٰهمبهس لكمههب مع  هلال ميمئمي ،ّأمت إذا حل اخم

مس اخمارمظحي جملك حطمئخي ب اخمالجغهسلك ال حض ذخم اخم  وال حض ملخف ذخم ،مع
جملك اجمىش حنجههيخيهس،  ميمئمي ارمظحيهسلكّجغإذ حس ميخيىش هلهب ، اخم هبٰههش ، ًوال لك اخم إذ اخمجه

 .مظىطمظحيىش حطهسرمظحيهسع مثهبىش أهلىطادهنهس

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٣٠٩ ص٦ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحطاجف) ٢(  .٢٣٠ ص١ج: منُّـر اخم
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هستّ أن وهنِّـا حنهس جمهب هسدئ اخمٰههسخمهبهش وامع هش إحل اجف هستٌاألجكهبهسء حطهسخمهئ ًهلهنال ، ٌ جعهسحط
هسدئ ُّـأ اجف ر والٌه جغهسرضّحض جغُّـ ٌّميهل. لك حن هش إخمهب خمُّـمي وال دجع  ، زوال حطهسخمهئ

هئ ءَميهس حن(: وحن أمقمسئ احل ُّـ) ال ميهئخيىغ حن مغيطائهئ  ل حض لكهي اهللا ّ وال مظ
 .مظٰههسحل

    ِةَةؘ ء   ؙؗ ؿؙ؍ؑ
معَمعُّـ حنهس حس ميءاخممم( :هنهئهسخم جمهسلكُّـة أمغىطى وهن ،  اجلهبمي حط)ُّـِ حس مي

مثال اجفجهىطوح هنّخممي  حنهس حس جيمش حس ءمماخم(لكجل جمهسلكُّـة   هن هنِّـه اخمخيهسلكُّـة: اخم
مع هي حط)ُّـَمي  أم ملخفهنهس؟ ،  اجلهبحي

الف اخمخيىطاءة ر أهنمس جمهسلكُّـة واجغُّـة حنىش امغ ٰهيغ مظمن ّاخم ح اخسُّـاميهش ، ّ حممس حض 
خيخيجل ذحمىطّأن ّ إال خمألهبىطي هسمتهبهش اخم هن حطمي ّأن : ّحطٰهيغ اجف اخمخيهسلكُّـة اخم

ّإمتمس هن جغمنهبهيهش جمهبهسس حن اخمخنمي األول، اجلهب حس  حنهس حس جيمش ءاخممم(: ؠجيىطاه، ّ
معُّـ هي اجلهب)َمي معُّـءاخممم(: وحممفاه،  حطحي معُّـ حس مي ِ حنهس حس مي هي اجلهب األوحل )َ  حطحي

هسمتهبهش هش هن، وحم اخم هب معُّـءاخممم(: واخمهئ  . )ِ حنهس حس جيمش حس مي
مبهس اخمخيهسيض لكهنُّـ اخمُّـمي اإلجي حض  اجمىح(هنِّـه اخمخيهسلكُّـة لكىط مك ) اجف وحط

 .هلهبمبهس 
هسر احلميمسء اجف ّحنال إمقمسلكهب واجغُّـ اخمٰهجل ـ أجكهسر إحل هنِّـه  هيمئجل ـوهن أجغُّـ حم

هسب  ُّـأ واجفٰههسد(اخمخيهسلكُّـة حض جغهسجكهبهش حم هئُّـ إخمهبمبهس، المقهبمس لكحف ) اجف هتخسجل وامق ّخممنُّـر اجف ّ
مئهبهش، جغهبمك جمهسل لكهبهش واجل ر اخمهئ ّؠٰههبُّـ اخممن ر : ّ لكهبهش (ّإن هلٰه مظهي اخممن ّاخمهئ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١( يطواريميهباحل، مظٰههيهبخيهش ٢٣٠ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف  . اخم
حي إمقالحن) ٢( حي در هلهي الكُّـ حممك هلهي ّجم جل دمتهب، ّ  .٣٠٣ ص٢ج): حطهسخمحيهسرمقهبهش(هسين ملالم جغ
هيُّـ األول ) ٣( هسخممك حن اجف ادي آحنمك، اخمخي اخم م، مع  .٢٥٣ص): حطهسخمحيهسرمقهبهش( ّرجغهب مص
اجمىح ) ٤( ح اجلىطمعهسين(اجف  .١٠ ص٣ج) : حنىش 
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مئهبهش مبهس، واخمممء حنهسحس ) ّواجل احنمبهس حض متحي ف لكحف جم جم ومظهتجعخفهنهس حض ملخفهنهس، حن

معُّـ حط معُّـ حس مي ِمي  .مي اجلهبَ
يطواري محميهباحل الجعهش ّ اخم هست جمُّـرة اهللا مظٰههسحلّأدخمهش حط اخمُّـخمهب ،  إلجع

م لكحف هنِّـه اخمخيهسلكُّـة هسخممك حنهئمبهس ميخي  :اخم
معُّـا معُّـ حن حس مي  ُّـاـهس حطـهبهسر حنـامغ ٍهبهسرـوحطهسمغ          واخمممء حس مي

د: أي مع د، اإلجيهسد هلىطع اخم  إذ  ـخمهيمئمئميهئهست حض ذواهتهسّ جغخيهبخي  وإذ ال ومع
ن خمهبىعاجفمئمي  ن أميىعّلكهي وخم حن ،حن ذامظ أن ميمي ّ جغخيهبخي  هلال إجيهسد ـ أن ميمي

 .خسهس

ُّـأ واجفٰههسد) ١(  .١٢ص: جغهسجكهبهش لكحف اجف
حنهش) ٢( حيهش، ح اجفهئمه  .١٧٩ص: جم اخمحيهي
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حن)ز( مئ اهب إمن اِّـىش أىع خي ّ هئ ّ 
ج اهب إمن لك)س( ط اهئت  ّ ىع
الت اهبت) س( نّإهس مئ  اإلىع ن ىعدك احل  مل لكمت ُّـ

مك جي   ت اِّـّخيج ميىحىغ وهئ جي ىعدك ّيس مئ اهبىس هئ
 ّاهب إمن لك

د .ز يس اهب ّاِّـ ّ 
دىع .س يس اِّـ ّاِّـ ّ 
سىح .س يس اِّـىح ّاِّـ ّ 
يس .س ِّـّ   احل اهبتىش

  





 

  
سادس   الفصل ا

ن إ العلة م   ّ حاجة ا
ّوأن علة حاجته إ ال دوثّ ن دون ا   ّعلة هو اإل

ن  م ِحاجة ا
وجود أو العدم : أيـ ُ سه با فه  تل ِتو ِ ِ ُ ر ـ ّ ٍإ أ

ِوراء ماهيت ّ صديق بها  ، هَ ف ا ة ال ال يتو ات األو ور ُمن ا ُ ّ ِ ّ ِ ّ

ا ِ مو وضوعها و د من تصور  ِأز ِ ّ اهية بما أنها .َ ّ فإنا إذا تصورنا ا َّ ّ ّ

ستو فٌكنة  وجود والعدم، وتو تها إ ا س َي  ّ ِ ِ ُ ترجحُ ان ّ ِ أحد ا
ر سها به  أ ٍا وتل

م نلبث دون أن نصدق بهُ اهية،  َ وراء ا ُ ْ ّ َ. 
ف   وجود والعدم، متو ، أع ا وصف ن بأحد ا م ٌفاتصاف ا ّّ َ ِ ِ

ُ

ر وراء نفسه ِأ َ سميه العلة، ال يرتاب فيه عقل سليم،ٍ ٌ و ُ ّ ّ ز .ُ و ُ وأما  ّ

ِاتصافه  سبة إ الطرفـ ّ ستوي ال ن  ِوهو  ِ بأحدهما ال  ـٌ
سانية ر وراء نفسه، فخروج عن الفطرة اإل ّفسه وال أل ِ ٌ ِ َِ ٍ.  

ُوهل علة ِه إ العلةِ حاجتّ نّ دوثُ هو اإل ع؟ أو ا  من ٌ قال 
م ت َا اّ ق. با كماء،ّ هو األولُ وا ه قالت ا   . و

اهيةّ بأن:وا عليهّواستد َ ا ةِ وجودِ باعتبارّ ور ُها  وجودّ  ِ، ا
اعتبار ةِ عدمِو ور ُها  ورتانِ وهاتان، العدمّ طِ  حمولِ   ، ا

ورة ِ عن العلةِ الغُ مناطُوا سببّ دوث، وا ِ  وجودُ هو كونُ وا
ء ن شئت،هِ عدمَ بعدِا ُ هو ترتب:لُ فقَ و ورتّ   ِ إحدى ا

ورة،األخرى سببِ الغُ مناطَ كما عرفتُ وا م ت. عن ا  ْعتُ فما 
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اهية ُا نّ م يرتفع،هاِ بإ م تتحقق،ِ الغْ  ْ و اجةّ ّ وال تتحقق ،ُ ا

اجة إال بعلت ِا
ن،هاّ ا إال اإل س    .ّ ول

ٌحجة أخرى سبوقا بالعدم ـ صفة : ّ وجود  دوث ـ وهو كون ا ُا ِ ً ِ ُ ُ

وجود ا وصوف  ِا قدم ا علول؛  سبوق بوجود ا ِاص، فهو  ِِ ّ ٌ

علول،  سبوق بوجوب ا اد  اد العلة، واإل سبوق بإ وجود  صفة، وا ِا ٌ ٌُ ُّ ِ
اب العلة  ما تقدم سبوق بإ ه  ّووجو ِ ّ

ِ ٌ سبوق ؛ُ اب العلة  ٌ و ِ ّ ُ

نه سبوقة بإ علول  علول، وحاجة ا ِاجة ا ٌِ ُ
م ي؛ِ و  كنا إذ   ً،ن 

وجوب واالمتناع مناط الغ عن العلة تنعا، وا ما  ّن إما واجبا و ِ ُ ُُ ً ًّ ّ. 
لحاجةفلو دوث علة  ن ا  ً ّ ورة ـُ ا با ِ ً والعلة متقدمة  معلو ُّ   ـّ

ال ِن متقدما  نفسه بمراتب، وهو  ً ن، إذ ال . ّ ُفالعلة  اإل ّ

لعلية ما يصلح  ِسبقها  ّ ُ ّ اجة تدور معه وجودا وعدماُ ه، وا ً غ ً َ ُ ُ ُ.  
ج دوثَ تن كونُةّوا فِ ا ما يتو  ُ ّ اجةّ ميعُ عليه ا  ِ 
دوثِ من كون،ِهاحتماالت ً علةِ ا ون، وحدهّ ِ العلةِ و نّ  َ هو اإل
دوث يعاَوا ونً،  دوثِ و ً علةِ ا نّ طاِ واإل ونً،  نِ و  ِ اإل

ًعلة دوثّ طِ وا دوثِ أو عدمً،ا    ً. مانعاِ ا
نِيةّوا  ن علّوقد استد لحاجةِ اإل ن ، وحده  و  ّ بأنه 

ُعلة اجةّ ِ إ العلةِ ا نّ دوثِ من دونَ هو اإل  َ أن يوجدَ جاز، ا
زماُالقديم سبق ا ي ال  ال ـّ زماٌه عدمُ ـ وهو ا ّ فإنه ؛ وهو 

لعدمِوام يل  ِ وجوده ال س َ تاج  رفعه إ علة تفيضِ ه، ح  ُ إ ُ ٍ
ّ ِ َ ّ 

وجود وجودُ فدوام.َعليه ا ِغنيه عن العلةُ يِ ا ّ.  
دفع وضوعأ :هُو َن  اجةّ اهيةِ ا ُ هو ا كنةّ ٌ بما أنها   دون ،ّ
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اهية ِا وجودةّ اهية،ّ بما أنها  ُ وا نِ بوصفّ فوظةِ اإل وجود ٌ  ِ مع ا
ائم فوظة،ا ٌ كما أنها  اهية،ِهمع غ ّ ُ فا وجودُ القديمةّ تاجِ ا  إ ُ 
كنة،ّالعلة اهية،ٌ بما    ِ ادثةّ وجودِ ا وجود، ا ائمُ وا  ٌ مفاضُ ا
وجود،عليها ادثِ  اهية. ا ُ وأما ا ّ وجودةّ وجودُ ا  فلها ة،ّ بما أنها 

ورة طُا حمولِ  ورة، ا  :ع بم،ّالعلة  عنِ الغُ مناطُ وا
وجود َأن ا وجود،ّ بما أنهّ وجوديُتاجال      . أخرى تطرأ عليهٍّة إ 

راد َ أن  دوثّ اجةِهم من ا طوه  ا ي اش دوث:ِ ا  ُ ا
زما ي هو كون،ّا وجودُ ا سبوقاِ ا  فما ذكروه ،ّ زماٍ بعدمً 

زمانِ بنفسٌمنتقض كون، ا زمانِ إذ ال مع  سبوقاِ ا   .ّ زماٍ بعدمً 
َ أن إثبات:ًضافا إ زمانّ ٍ ماهية َ قبلِ ا نيةّ ٍ إ ةٌ إثباتّ لحر  ِ 

راس لزمانِةما ٍ متحركُ وفيه إثبات.  ةُ تقومّ ر  ُوفيه إثبات،  به ا
سم تحرِا ادِكّ ا صورةِةّ وا اهيةٌ وجودَرضُما فّ ف، وا  ٍ كنةّ  ، 

ن عندها ماهيةٍ زمانُ قطعةْرضتُما فّ و، زمانُه قطعةَنت قبل  ٌ ّ 
زمان،كنة   .ّ زماٌه عدمُسبق  الُ فا

قضُ بعضَوأجاب زمانّ بأن:ِهم عن ا رَ ا  ال ،ّ وه اعتباريٌ أ
سبةَبأس وهمَ  وراءَ إذ ال حقيقة؛هإ ِ القدمِ ب   .ِ ا

ٌ أنه هدم:وفيه ا ّ ن إ حدوثِ حاجةِوه من إسنادَنَ  م ه ِ ا
زما ادث؛ّا   . عليه واحدُ والقديمُ إذ ا

زمانّ بأن:َ آخرونَوأجاب عَ ا واجبِ عن وجودٌ من  فهو ، تعاِ ا
بدِمن صقع   .هِ بقدمَ ال بأس، تعاأ ا

زمانّ بأن:ّدُور ٌ متغَ ا اتّ اع، با واجبِه من ذاتُ وان ات ِ ا  با
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طرٌستلزم غِقّ  ِ ا   .سّه تعا وتقدِ ذاتإ ّ
كُعودف ائزّ بأن: ذ عَطابقُ أن ال يِ من ا ن ع ا صداقُ ا  َ ا
ع ن   .هُ فيباين،ٍ جهة منه من َا
و : وفيه ع منه سفسطة؛ إذ  لمن ع  ن فهوم ا ز مباينة ا و ٌأن  ِ ِ ِ َ ّ

صديق العل من أصله يان ا لمصداق، النهدم ب فهوم  ِجاز مباينة ا ّ ِ ُ َ َِ ُ.  
بيه   ت

َقد تقدم َ أن العدم:ِ العدمِ  مباحثّ ضٌ بطالنّ ئية،ٌ    َ ال ش
َ أن العقلَ غ؛ فيهَوال تمايز ما يضيفّ ُ ر وجودّ   ُ فيحصل،ه إ ا

وجود وحظ،ّ ما ذهٌثبوت ُ فيتم، ما من ا ك عدمّ  ؛ من عدمٌ بذ
تمِ اِكعدم ِ ا سمعِ من عدمّ سانِ وعدم، ا تمِ اإل ِ ا  ِ من عدمّ

ت؛الفرس مُ العقلُّب ف ةِ عليه ما يراه من األح ور رجع،ّ ا ها ُ و
قيقة بيتِبا مُ ما ُ ت وجودِاذيها من أح   . ا

سها  مكنة  تل اهية ا اجة ا م العقل  ِومن هذا القبيل ح ّ ِ ِ ِّ
ِ ُِ

وجود ِبالعدم إ علة  عدم علة ا ّ ُّ اهية من . ٍ َفالعقل إذا تصور ا ُّ َ ّ

وجود حيث ها ا صل ـ ثم قاس إ ال حصل وا ة من ا ا َ  ـ ا َّ ّ ِ
َ

وجودة،  ف  علة  وجود متو صلها با ورة أن  ٍوالعدم، وجد با
ّ ٌّ ِ َِ ّ ّ َ

تبعه س علولة؛ فيتم :ُو اهية ا م توجد ا م توجد،  و  ّ أن علة وجودها  ُ َّ ِ ّ ّ

تاج  نها  مكنة إل اهية ا م بأن ا ُا ِ َ َ ّ ّ ء من ُ ٍ اتصافها  ِ ّ

وجود وجود العلة،  رجح ا ك، و رجح يرجح ذ وجود والعدم إ  ّا ُ ّ ّ ِّ ُِ ُ ُ ٍ
رجح العدم عدمها، أي ُو ِ ُ اهية : ّ م توجد ا وجدة،  ُو انتفت العلة ا ُّ ُ ّ

علولة، وحقيقته ف  وجود علتها: ُا مكنة متو اهية ا ِأن وجود ا
ّ ِّ ِ ٌِ ّ َ ّ.  
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ؘ  
مئ اجف،منهئّىح حض هنِّـا اخمحيمن حطٰهيغ أجغميهسم اجفمئميمظهئهسول اجف جغمك هس 

هسخمهب  :حيمنهباخموإخمهب ، هشاخم
)؏(ؘ ؙة ؘ  ّ ؚ   

مكّخص دهنهس،  اجفمئميهئهشّاجفهسهنهبهشحض   اخم هسج حض ومع وجمُّـ ّ إحل لكهيهش، هلمب اخم حت
خف حط ٰه ُّـل اخم ل( أو )احلهسدث( أو )اجفمئمي(ـمي هسجّحم حجمي( :هلهبخيهسل )اجفٰههي   إل

هسجّحم (أو ) ّحل لكهيهشإ هسجّحم ( أو )ّ إحل لكهيهشجغهسدث إل ل إل خف )ّ إحل لكهيهشحنٰههي ٰه  واخم
هسجّ حم : وهنّاألول،اخمُّـجمهب هن   .ّ إحل لكهيهشحجمي إل

ُّـجخهبّ إحل لكهيهش ّوميٰهُّـ أؠ جغهسمعهش اجفمئمي ر اخم خمهبهست ّحط حن األو، ّهشحن األحن
ر اخم ميميحي حض مظمنُّـميخيمبهس هشّ مظمن ل واخمهئ مئ ع واجف مسع ّحن خصهسخمهب، اجف هش امع

مه، ومقهيمش اخمممء لك متحي،وارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل  .هس ومت
هبهي ذخم هسجّحم (: وهنّ اخمخيهنهبهش رمتهس حنحيىطدات هنِّـهّإذا مظمن: مظ  حجمي إل

دهّإحل لكهيهش  هش)حض ومع هب رة ؠ منُّـمي هبهسّجمىحال متٍهبهئئِّـ هل،  حطمن ،  حض اخم
 :هنّ اخمخيهنهبهش وحنحيىطدات هنِّـه

هشّاجفهسهنهبهش هن :اهب .ز هسوميهش اخمهئ د واخمٰهُّـماخم إحل  اجف  .مع
د .س مئ اجمىش اخمٰههبهئ :اِّـ  . جفهئخنهت اآلجعهسرّهن اخم
د هن :ّاِّـىش .س مع د اجفمئميٍأن مظٰهجه جف مع  . حنهس اخم
ج .س جعهسر ّنأ :حطمئٰههئ، االهئت ن وامعُّـا خم دميهشً اجفمئمي خم ميمي مع  حطُّـون ّاخم

 .ّاخمٰههيهش
هسن ىشاخمِّـي  هلهسإلمت مئ هيهب إذاّمي هبهي واخمٰهخي اخم ر  حطهسخمحيميىط اخممن هنِّـه ّ مظمن

رة هشاجفحيىطدات حطمن هب ن خمُّـمي أدمت مظهتحن، ؠ منُّـمي حطهتنّ ومظىطدّ هلهي ميمي  ّد حض اخم
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ده هسج حض ومع  .ّ إحل لكهيهشاجفمئمي إل
هنهيوهبِّـا ٍ إحل لكهيهشجغهسمعهش اجفمئميّأن : ّ مي هسج ٌّ حطُّـجخٌأحنىط ّ ُّـالل  إحل ال إل امق

 .وحطىطهنهسن
ّجغهسمعهش اجفمئمي إحل لكهيهش حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش إحل ّوجمُّـ مظٰهىطض اجفمنهئّىح  ّ

هسحنهئهش، وجمُّـ مظٰهىط حيمنهبّاخم ّ أن حطُّـاهنهش جغهسمعهش اجفمئمي إحل : وذحمىطمتهس،هئهس خسِّـا اجفجههيمش حطهسخم
هب خسِّـا  هئ ًلكهيهش وإن حمهسن أحنىطا حطُّـجخهبهس، خمميهئّ ال ميهئهسحض إجمهسحنهش اخممفهنهسن لكهيهب حن حطهسب اخم ًّ ّ

ا لكحف حنجههيمش ن لكحف ذخم ال ميىطميُّـون أن ميمفهنهئ ُّـخم ، هلهسجف ُّـجخ ٍاألحنىط اخم ّ ّ متمهىطي، ّ
ري، اخمجيىطض حنهئ حتهيهبٌحط خمهيمفهنهسن معهسمتمش هئهسوخم ؛ اجفجههيمش وجضيطئّ ؠ  خممي مي

هي، و هسرة أمغىطىاخمٰهخي حطخنمي وا هب إ: ٍحطٰه هئ ُّـالالت حن حطهسب اخم ّن هنِّـه االمق
ُّـجخ  .ّخسِّـا األحنىط اخم

هب احط مقهبهئهس وؠُّـر ُّـالل احلميمسء حن جم هسحنهئهش امق  وجمُّـ ذحمىطمتهس حض اجفىطجغهيهش اخم
هتخسجل  هسئّواخمٰهالّاجف هسحك ّ، جع مظٰهىطحنهش اخمجه هبُّـ إجكميهسل إحل هئهسّ  اجفخيهسماخمخنمبهبُّـ حض ّ اخم

ُّـالل جن حض اجفخيهسم لكحف لكىطض امق هسئ حض جغهسمعهش ّ اخمٰهالحنهش ولكهيهب متخي هسحك اخمجه
 .ّ إحل لكهيهشاجفمئمي

صنف استدالل نّ ا م   ّ إ علة حاجة ا
ُّـالل حطهسجف جلميمئمي مظخيىطميمش هنِّـا االمق هسخمهبّخيُّـحن  :جل اخم

ىع األومن دة وال حنٰهُّـوحنهش:ّاهب مع ّ اجفهسهنهبهش حض جغُّـ ذاهتهس ال حن  ّاجفخيُّـحنهش وهنِّـه؛ ّ
هش،  هسهتهس حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن ّمظخيُّـحنلك حنىطارا، وحمِّـخم ميهتجح إجع ً ّ

د واخمٰهُّـم، أي: وجغهسؠهيمبهس مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ ّأن اجفهسهنهبهش حن د : ّ مع ال اخم
هسل لكهيهبمبهس اخمٰهُّـم،  د رضورميهس خسهس، امق مع ًرضوري خسهس وال اخمٰهُّـم، ألمت إذا حمهسن اخم ّ ّّ

هسل لكهي ًوإذا حمهسن اخمٰهُّـم رضورميهس خسهس، امق ُّـه ّ د، وهن مغالف حنهس مت مع هبمبهس اخم

ح هنهسميهش احلميمئهش، اخمٰههيهش واجفٰه:امتمهىط) ١( لّ   .٣٥ ص١ج: هي
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دات حس مظمي جع ومعُّـت، وومعُّـت  مع ورة حض لكهسجفهئهس اخمِّـي هلهب حن ّومتهيمئ حطهسخم

ي دة، وحنىطمعىش ذخم إحل إحنميهسهنهس اجفهسهن مع لك حطٰهُّـ ذخم ملخف حن ّجع أؠ ّ. 
هسئّ اخمٰهالحنهش جمهسل هسحك ؟ ميخيهسل حنهس: وهن( ّاجفهسهنهبهش: اخمجه اب حنهس هن هس ّجف )حض مع

منىح ال مظهتحط أن ـ ذاهتهسّ جغُّـ ذاهتهس حضحن جغهبمك هن وحطهسخمهئمهىط إحل  ـ حمهسمتلك هس ّحطهتهنّ مظ
دة أو حنٰهُّـوحنهش مع دةّ جغُّـ حمهسمتلك حض، حن مع دة وال ال حن مع : حطمئٰههئ، ذاهتهس ال حن

د خمهبىع ّأن  مع د واخمال حن مع ذاٌءاجف ن لكهبهئمبهس ّ جغُّـ  حضً حنهئمبمس حنهتمغ ذاهتهس حطهتن ميمي
 حطهتجغُّـمههس حض متحيىع األحنىط حطهئّ االمظمنهسف وإن حمهسمتلك ال ختهي لك، أو معيطءهنهس

 .اخمِّـات  لكٍ مغهسرمعهشٍحطمنحيهشّمظمنهسف اال
ىع اِّـث هبهسج :ّاهب جل إحل  أجغُّـ مبهس إحلّمظىطمع حض ّاجفهسهنهبهش اجغ  ّحنىطمعهياجلهسمت

جل ّهسجف؛ ملخفهنهس هش إحل ّ األوحل وأهنّخيُّـحنهش حض اجفّاجفهسهنهبهشجغهسل ّ مظ هسوميهش اخمهئ هس حض ذاهتهس حن
د واخمٰهُّـم مع هسنّ، هلالحطُّـ اخم ّخمٰههيهش، ا وهن ّاجفهسهنهبهشمههس حن أحنىط آمغىط وراء  أجغُّـخمىطمع

جل ّحنىطمعخم حمهسمتلك حطِّـاهتهس ـ  ّوإال هئهسجميغـ هش ألجغُّـ اجلهسمت هييطم اخم هئهس ّوذخم ألمت، المق
هئهس د واخمٰهُّـمّ أهنهس هلىط مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ معُّـ حطالّإهنهس : هلهي جمهيهئهس، حن  أو ّ لكهيهشمظ

د مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ هئهسجميغ؛ ألن حنهس هلىط حن ّمظهئٰهُّـم حطال لكهيهش خمهييطم اخم ّ 
هسو، واخمٰهُّـم هي، حن اخلهسرجّ لكهيهش ومعُّـ حطال ّ، ألمتٍؠهسر ملخف حن ا ّأن : وحن اخم

 .ًهس واًهسهسوي مظهئهسجمهناجفهسوي وملخف اجفحطجل 
هسرة أمغىطى ن :ٍحطٰه هييطم لكُّـم حم د ّاجفهسهنهبهش مي مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ  حن

ن، ذاهتهسّ جغُّـ واخمٰهُّـم حض دّ إحنهس حط مظمي مع هئٰههش اخم د أو حج مع هش اخم وهن ، وامع
 .وهن خصهسل، امتخيالب حض اخمِّـاجح

خي اجف مبهس حن دون لكهيهشّهل ٍهسهنهبهش حطهئحي ّ ميهش، ٍ مغهسرمعهشّ ل حطهسألوخم ّ خصهسل، إال لكحف اخمخي ّ
 . حطجهالهنهسّمظخيُّـمو

هش، اخمحيمن األولهنهسميهش احلميمئهش، ) ١(  .٧٢ص: ّاجفىطجغهيهش اخلهسحن
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ج ت داتّإن :اِّـ مع د واخمٰهُّـمٍ هنهئهسك حن مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ هسج ، حن  حت

دهنهس إحل ٍ لكهيهشحض ومع مئ،  لك ذاهتهسٍمغهسرمعهش ّ هسج إحل اخمجيخف مي الّواجف ، ً حنٰههي
ل حض ّجمىحواخمِّـي مي مئّحتخيخي لكهيهب اجفٰههي  .ّلكهيهش ّ مي

خمّ اخمٰهالحنهش وجمُّـ ذحمىط حيهش حطخي ل اخمحيهي ُّـالل حض أؠ هسئ هنِّـا االمق هسحك  :اخمجه
ًأوال لك هنهئهسك:ّ هل ـ لكحف اإلحكالقّ حنهسهنهبهش ـ  خمهب دّمظ مع دون أن ، ىط لكحف اخم

دهنهس هل، جيمش ومع ورةّومظ  .ىط لكحف اخم
دّ إن:ًهي مع امقجههش حن ب حتمن لكهيهب حط مع  ّهسجفهسهنهبهش هلّ، وإال آمغىطٍ هنِّـا اخم

د واخمٰهُّـمحطِّـاهتهس مظ مع مبهس خمهي  .هسوى مت
هئمل ّ حجهس مظخيُّـممت د واخمٰهُّـمّحم : ّ مع هسوى مت إحل اخم د مظ مع ّ هلهثن حن

ب مع هسوي اخم ده اخمِّـي مي د آمغىط ،ومع مع خف  ]ّاخمٰههيهش[ ميهئخنهت حن حن ٰه وميمئمي اخم
هسخمهبهش هسرة اخم هش حطهسخمٰه هب دهّ لكهيهش  خمهيمئمئمي حنّالحطُّـ(: لك هنِّـه اخمهئ لكحف  .)حض ومع

هبهسن اجف أو خكهسهنىطة حض اخمٰههسحس ميهييطحنهئهس   جغهسدجعهشّهنىش اخمهبُّـ لكحف أيجغهبهئمس متّخيُّـم أمقهسس اخم
ل إهن دةّاخمخي مع ؠهب، هس حن وحكمبهس ومغمن مئ  دهنهس  ّ رضوري هسهتهسّوومع

مئ اهنىط األمغىطىّهس ومعُّـت معىطّوإهن، ّجغ لكهش حن اخممه ُّـ ومظٰههسون حصمئ  اء مظٰههس
مبهسوخم حس مظمي  )ّاخمٰههيهش( معُّـّلكهي دة حس مظ مع هسرة أمغىطىو،  حن ل:ٍحطٰه :  ميهييطحنهئهس اخمخي

د  ّاخمٰههيهش لكهيومع لهش ّ د اجفٰههي مع  .خم
هنهيوهبِّـا دهّأن : ّ مي هسج حض ومع  .ّ إحل لكهيهشاجفمئمي إل

)ؐ(ؘ ؙجآؘ ؙ     
هسحط ذحمىطمتهس حض مك اخم ّأن حم : اجف دّ مع هسجٍ حجميٍحن دهٌ هلمب خص  إحل  حض ومع

هنهس حن اجفمئميهئهست،ّلكهيهش مسء، األرض ومت ىط، اخم ىط، احل هسن، اخمخن هب اإلمت  ، حن جم
دهنهسًهلمب مثهبٰههس خص  .ّ إحل لكهيهشهسمعهش حض ومع

، مظىطمثهش) ١( اجمٰه حيهش واجفهئمبمل اخم ل اخمحيهي هبُّـ لكمسر أحط رملهبىح:أؠ ّ اخم  .٢٣٣ ص٢ج: ّ
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مك لك حنهئهسط جغهسمعهش اجفمئمي إحل لكهيهش، وحنهس هن حض و مك مي ّهنِّـا اجف

هسج اجفمئمي إحل لكهيهش؟ ؠهبهش حض اجفمئمي اخم لكحف أمقهسمقمبهس إل ّاخلمن ّ 
معُّـ أرحطىش اب مظ جل ّخمهئمهىطميّمظٰهىطض اجفمنهئّىح وجمُّـ ، هستّ متمهىطميوحض حنخيهسم اجل

ٰهىطض هنِّـه اخمهئمهىطمي، هلخيىس ل حض، هستّوهلهبمس ميمك مت ّ، إال  مظحيهسؠهبهيمبهسحن دون اخمُّـمغ
 .هستّ حض حطخيهبهش اخمهئمهىطميًهبهس مظحيمنهبهيًهسحطهئٰهخيُّـ ومقاجفمنهئّىح،  خم ّمظٰهىطضحطهسجفخيُّـار اخمِّـي 

ظر نّا م طروحة  وجه حاجة ا   ّ إ علةات ا
د .ز يس اهب ّاِّـ ّن لكهيهش احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش هنإ : وجغهسؠهيمبهس،ّ ّ  ّ اخمخنهبئهبهش، هلهسخمممءّ

د مع د حطمس هن حن مع هسج،أو اجف  .ّ إحل لكهيهش إل
سىح .س يس اِّـىح ّاِّـ ي هنّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اخمممءّ لكهيهش ّ إن:ّ ، ّ اإلحنميهسن اجفهسهن

د واخمٰهُّـمّ رضوري مس هن ملخفحطهلهسخمممء  مع هسج،اخم  .ّ إحل اخمٰههيهش إل
دىع .س يس اِّـ هلهسخمممء حطمس هن ،  هن احلُّـوثّ إحل اخمٰههيهشاحلهسمعهشّ لكهيهش ّإن :ّاِّـ

هسج د حطهسخمٰهُّـم اخميطحنهسين إل مع ق اخم  .ّ إحل اخمٰههيهشحن
رّيس  .س ِّـ ّن لكهيهش إ: وجغهسؠهيمبهس احل اهبتىش  هن ّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اخمممءّ

هسج، اإلحنميهسن اخمحيخيىطي  .ّ إحل اخمٰههيهشهلهسخمممء حطمس هن لكجل احلهسمعهش إل
هش اخم  ّاخمهئمهىطميهشوهلهبمس ميمك مظحيمنهب  هسخم هسمتهبهش واخم هش ّحطخيهبّ اجفمنهئّىح، أحنهس  خسمسّمظٰهىطضاخم

مك حطهبهسهنهس حض هست هلهبهتجح ّاخمهئمهىطمي حيمنهبمك اخم  .آمغىط اخمحيمناخم
يسميىحىغ اِّـبج جي  سىح اِّـّاِّـ  ّىح

ميهيمئجلي ّهتمغىطن حن حنّخيخيذهنمش اخمحيالمقحيهش واحلميمسء اجف حنالك ّ أن  إحلّاجف
يّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اجفمئمي  دخمهبهيجل لكحف اجفمنهئّىح وجمُّـ مقهسق،  هن اإلحنميهسن اجفهسهن

 :ذخم
ِّـ األول هسمض: ّاِّـ معمش : وميمئمي مظخيىطمي حطهسخمخنمي اخم ورة مظ ّال خيحي أن اخم

ارق اإلخسهسم:امتمهىط) ١(  .١٥٣ ص١ج: ؛ هنهسميهش اجفىطام حض لكهي اخمميالم٨٩ص:  جك
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هسر لكُّـحنمبهس اخمجيهئ لك  د، وحطهسلك مع دهنهس رضورميهش اخم هسر ومع ّاخمٰههيهش؛ ألن اجفهسهنهبهش حطهسلك ّ ّ ّ
، هلهثن حمهسمتلك  هسحط ّرضورميهش اخمٰهُّـم، حممس مظخيُّـم حض اخمحيمن اخم ّورة ذامظهبهش، حمهسمتلك اخمّ

ّحنهئهسط اخمجيهئ اخمِّـاجح، وإن حمهسمتلك رضورة ملخفميهش، هلمب حنهئهسط اخمجيهئ اخمجيخفي، أي ّ ّإن : ّ
مئ ورة حطخلط اجف لك خسهس اخم د خسهس حن معمبهش ّاجفهسهنهبهش اخم مظ مع هسر اخم مش الك ل حط

ورهتهس،  مبهس خمهبىع إال خم مبهس إحل لكهيهش أمغىطى، وارمظحيهسع جغهسمع مبهس، ارمظحيٰهلك جغهسمع ّلكهي ّ ّ
جيهئهبهس لك اخمٰههيهش؛ ألن اجفهسهنهبهش إذا حمهسمتلك  ن اخمممء حن ورة محهسم اجفٰههبهسر حض حم ّهلهسخم ّ ًّ

مبهس إحل لكهيهش هسمع مبهس، هل مش لكهي دة حط مع ٍحن ّ  . أمغىطى حتمنهب جغهسؠّ
مشّهنهبهشاجفهسوحمِّـخم إذا حمهسمتلك  هسجلكُّـحنمبهسّ لكهيهش  حنٰهُّـوحنهش حط ّ إحل لكهيهش هلال حت

 .حتمنهب جغهسؠّ ألمت أمغىطى خمٰهُّـحنمبهس؛
جيهئهبهس لك اخمٰههيهش ن اخمممء حن ورة هن اجفٰههبهسر حض حم ّهلهسخم لك جغهسمعهش هل ً هثذا جع

ّاجفهسهنهبهش إحل اخمٰههيهش، هلالحطُّـ حن رهلىش رضورهتهس، أي ّ د أو اخمٰهُّـم،  :ّ مع رهلىش رضورة اخم
هي ا ورمظجل لك: وحن اخم ولكهيهب هلهسإلحنميهسن . ّ اجفهسهنهبهش، هن اإلحنميهسنّأن مقهيمش اخم

هسمعهس إحل اخمٰههيهش ن اخمممء خص ّهن اجفهئهسط حض حم ً. 
هسمعهشّأحنهس ن حنٰههبهسرا خمهي اجفىطاد ّ ألن ؛ّ إحل اخمٰههيهشً احلُّـوث هلمب ملخف ؠهسخمهي أن ميمي

جمهس ،ّحطهسحلُّـوث هن احلُّـوث اخميطحنهسين د اخمممء حن ن ومع هسرة لك حم ً وهن لك

خف) ١( خف حطٰههيهش اخمٰهُّـم مظٰه ٰه ٌاخم ّ حصهسزي حممس مظخيُّـم، ّ دّ مع د حنهئ امتٰهُّـام لكهيهش اخم  .ّواجفخيمن
ورة حنهئهسط اخمجيهئ لك اخمٰههيهش، خممي :ال خيحي) ٢( د اجفمئمي وإن حمهسن خم رضورة، واخم ّ أن ومع ّ ّ

د ميجيهئ اجفمئمي لك اخمٰههيهش اجلُّـميُّـة مع د . ّاخم مع ّوال ميٰههئ ملهئهسه لك اخمٰههيهش حنجههيخيهس؛ وذخم ألن اخم ً ّ
هي ا ّاإلحنميهسين خم حنهسهنهبهش، وحن اخم هسهنهبهش، والزم اإلحنميهسن هن احلهسمعهش، ّأن اإلحنميهسن الزم اجف: ّ

د اجفمئمي هن  ، هلحيىطض ومع د الزحن احلهسمعهش، واحلهسمعهش إحل لكهي ال مظهئحي لكهئ مع ّهلِّـخم اخم ّ
هنهي ، وهبِّـا مي ّهلىطض جغهسمع إحل لكهي د إن أملهئ اخمممء لك اخمٰههيهش، هلمبِّـا ميٰههئ : ّ مع ّأن ذخم اخم ّ

ًأمت أملهئهسه لك اخمٰههيهش اجلُّـميُّـة، ال اخمٰههيهش حنجههيخيهس، وحنٰههئ ملهئهسه لك ا ّ ّ دميهش،ّخمٰههيهش اجلُّـميُّـةّ مع ٍ ملهئهسه لك حن ّ 
ده حنىطة مع د، واخمٰههيهش خم مع ًأمغىطى، ألمت حن ّّ  . أمغىطى ميهييطم حنهئمبهس حتمنهب احلهسؠّ
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هسحط حض اخمممء احلهسدث حن الكّ، هلالحطُّـحطهسخمٰهُّـم د اخمالجغ حطٰهُّـ اخمٰهُّـم اخم مع ، هسر اخم

د خمهيممء حس مي مع مف اخم د خمهيممء،  خم احلُّـوثّخيهلمس حس ميٰه مع مف اخم  ،وإذا الك
لٍهبهئئِّـ هل مئ ورة حطخلط اجف ورة حنهئهسط ّنأ: ّمظخيُّـمو، جغمن لكحف اخم  اخم

دا،وحطهئهسء لكحف هنِّـا .اخمجيهئ لك احلهسمعهش مع ن حن وإذا حمهسن ، ً هلهسخمممء احلهسدث ميمي
دا مع ن اخم، ًحن دميمي ً رضورميهس مع ن جغهسمعهش، خمّ هش احلُّـوث ٌولكهيهب هلال مظمي  حض حنىطمظ

الف اإلحنميهسن، هلمبخممي هسمعهش، حط مف احلُّـوث حنهئهسحكهس خمهي ّهيمسهنهبهش خم خمهبىع ً متٰه
د مع د اجفمئمي ّخيحس ميّ أمت وحطمس،  حطمس هن هنّمسهنهبهشحط هن وؠىح خمهي، ةاجف  ومع

هش هش، حض هنِّـه اجفىطمظ هسج حض هنِّـه اجفىطمظ  خمإلحنميهسن خمِّـخم ميمئميّ إحل اخمٰههيهش، واجفمئمي إل
ن هن اجفهئهسط حلهسمعهش اخمممء  .ّ إحل اخمٰههيهشأن ميمي

خم ب ؠحيهشّإن: وهنِّـا حنهس ذحمىط اخمخنهبَّـ جغ زادة حطخي دٍ ومع مع أو ،  حنهس حمهسخم
هئهسع ؠحيهش د حطهسخمخيهبهسس إحل اخمِّـات ٍاحن مع  لك ّاجفهسهنهبهش ميجيهئهبهسن )ّاجفهسهنهبهش :أي( حنهس حمهسخم

خيهسر إحل اخمٰههيهش د خمهيّ، ألن ّاالهل مع ب اخم  هلمب ،ّهنهبحنهسّإمتهب ّ أن  حنٰههئهسهّمسهنهبهشومع
د خمهيّوأن، وامعمش حطهسخمِّـات مع هئهسع اخم ب اخمٰهُّـم خسهس:أي( ّمسهنهبهش احن ّ أمت  حنٰههئهسه) ومع

د حطهسخمِّـات مع هئىش اخم هئهسد  ؛حج رمظجل إحل اخمجيخف ّاجفهسهنهبهشهلهسمق  )ّ اخمٰههيهش:أي( حض اخممن
هب ذا حض لكهيهش ، ّ هنِّـه اجفخيُّـحنهشلكهلهثذا لكهيمئ. حن ن احلُّـوث حنهتمغ ّهلهي هلىطض حم ً
خي، احلهسمعهش د واخمٰهُّـم ّأن : هلمئٰههئهسهّخمٰههيهبهش، هسحط ّالوحمِّـا إذا هلىطض حن مع ؠحيهش اخم

بّمسهنهبهشخمهي مع هب اخم لك لكحف مق ّاإلحنميهسن وجغُّـه هن لكهيهش ّأن : هلمنل األحنىط إحل،  خمهب
 .وهن اخلهيىح، حلُّـوثا ّاحلهسمعهش إحل اخمٰههيهش ال

خ ِّـ اِّـث هسخمهبهشّاجفخيُّـحنوميمئمي مظخيىطمي حن مغالل : اِّـ  :هست اخم
ىع األومن د: ّاهب مئ ىطء اهب وث وص ِّـ احلُّـوث هن ّألن  وذخمص احل

جمهس حطهسخمٰهُّـم ن اخمممء حن د ّ، هلالحطُّـًحم مع هسر اخم  حض اخمممء احلهسدث حن الك

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٣٢٥ ص١ج: ّجغهسجكهبهش جغ زاده آحنمك لكحف احلميمئهش اجف
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هسحط د خمهيممء حس مي، اخمالجغ حطٰهُّـ اخمٰهُّـم اخم مع مف اخم  . خم احلُّـوثّخيهلمس حس ميٰه
ىع اِّـث مئ: ّاهب هبهي ذخمص اِّـىطء ىع من خ من  د اجفمئمي : ومظ ّإن ومع

جمىح لكحف إجيهسد اخمٰههيهش، وإجيهسد  ّحن ّ ، د اجفمئمي ب ومع جمىح لكحف ومع ّاخمٰههيهش حن ّ
؛ ألمت  جمىح لكحف أمت حجمي جمىح لكحف إجيهسب اخمٰههيهش، وإجيهسب اخمٰههيهش حن ب حن مع ّواخم ّ ّ ّّ ّ

هئٰههس هلال جغهسمعهش هس أو حج ًإذا حمهسن وامع ً. 
ِّـث ىع اِّـث ىع رميب: ّاهب ل مي ىع لكمت اهبىش ًاِّـىش ىعت ًّ ّ ّ هش ص ّ ّوهنِّـه اجفخيُّـحنهش وا

هسحنهئهشال إجكميهسل هلهبمبهس، ومقهبهتجح مظحيمنهبهي  .مبهس حض اجفىطجغهيهش اخم
ل ّخم حمهسن احلُّـوث هن اخمٰههيهش واجفالك حلهسمعهش : ّولكحف أمقهسس هنِّـه اجفخيُّـحنهست متخي

لك حنىطامظمش، وذخم ألن احلُّـوث  خيُّـم لكحف متحي حط ّاجفمئمي إحل اخمٰههيهش، هلالحطُّـ أن مي ّ ّ ّ ّ
خيُّـحنهس لكحف احلهسمعهش ن حن ًميمي خيُّـحنهش لكحف اإلجيهسب،ّ ب،ّ اجف مع خيُّـم لكحف اخم خيُّـم ،ّ اجف ّ اجف

د،لكحف اإلجيهسد مع خيُّـم لكحف اخم خيُّـم لكحف احلُّـوث، هلهبهييطم مظخيُّـم اخمممء لكحف ،ّ اجف ّ اجف ّ
هنهي ، وهن خصهسل، وهبِّـا مي ّأن احلُّـوث خمهبىع هن اجفالك حض احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش، : ّمتحي ّ

ي ألمت ال مي احلهسمعهش إحل اخمٰههيهبهش ملخفه،  ّحط اجفالك خمهبىع إال اإلحنميهسن اجفهسهن ّّ ّ
دا ولكُّـحنهس ًهلهسحلهسمعهش إحل اخمٰههيهش مظُّـور حنٰه ومع ً ّ. 

يطواريجمهسل احلميهب مف  :ّحض حطهبهسن اخم واخمحقمظمش حطجل هنِّـه اجفىطامظمش  اخم حنهس حس ميٰه
د واخمٰهُّـم مع مش ذاهتهس لك اخم هنهس حط خيىطر وحس ميالجغيس مغهي ّمتحيىع جكهبئهبهش اجفهسهنهبهش وحس مي ّ ّّ، 

هسوميجل حنهس حس ميحقمعهي أجغُّـمههس .ِحس ميهتت اإلحنميهسن مف اإلحنميهسن وأن اجف ّ وإذا الك ّ
جغيس مظخن، و، وحس ميخيىشحطمئهئحيمن وحطٰهُّـ ّ إحل اخمٰههيهش،  جغمي حطهسحلهسمعهش، حطهتجغُّـمههسمبهسّخم

هتجعخفّاحلهسمعهش إخمهبمبهس وحنالجغمههش حمهبحيهب ُّـّ وأمت هش اخم رّحطهئ اخم جه   جغمي حطهسإلجيهسب، اجف
بّجع  مع هسر لكحف اخمميّحقمظمشحم، حطهسخم دّ، جع  االمتمي مع  .حطهسإلجيهسد واخم

هسمعهش جلمئهبىش : وال خيحي هسين ميهئحي ؠخفورة احلُّـوث حنالحمهس خمهي ًأن اخمُّـخمهب اخم ّ

حنهش، جم احلميمئهش) ١( يطواريح اجفهئمه  .، اخسهسحنيع٧٦ص: ، احلميهب اخم
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مسال ن احلُّـوث هن اجفالك حض احلهسمعهش إحل اخمٰههيهشاالجغ ّت، ألن حم مسالت،ّ هش اجغ  .ّ هلهب مق

مسالت اجفمنهئّىح وجمُّـ ذحمىط هش اجغ ّحممس أن حنهس ذحمىطه حض حطُّـاميهش احلميمئهش ، حض اجف جس
هش أميهنهس رة  خمميهئّ،ًجس مسالت اجفِّـحم مسل األول حن االجغ ُّـاميهش االجغ ّ حس ميِّـحمىط حض اخم

ّ، إال أمت هنهئهس هّ ّجمُّـس  مسّ ن احلُّـوث لكهيهش ذحمىط هنهئهسك اجغ  ولكُّـم اإلحنميهسن ،ّل حم
 .ميِّـحمىطه هنهئهس حسًحنهسمتٰههس، و

هش مسالت مق ع االجغ ن حصمئ رة ، ّوهبِّـا مظمي هش اجفِّـحم مسالت اخلمئ هن االجغ
ن احلُّـوث لكهيهش ولكُّـم اإلحنميهسن حنهسمتٰههس؛ وهن مسل حم ًهئهس، حنىش اجغ مسل ّ هن لكميىع االجغ

مسالت هن، اخلهسحنىع  :وهنِّـه االجغ
 .حلُّـوث هلخيىس هن اّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهشّنأ :ّاألول
خ يض :أي،  هن اإلحنميهسن واحلُّـوثّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهش:اِّـث ن اجفخي  حم

ّ لكهيهش مظهسحناخمِّـي هن لكمبمسّ ن، هش حصمئ يضّ حم هلهبمي  .حنهئمبمس معيطء اجفخي
ِّـ  . هن اإلحنميهسن حطخلط احلُّـوثّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهش:اِّـث
اخي  .ولكُّـم احلُّـوث حنهسمتىش،  هن اإلحنميهسنّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهش:اِّـ

حك،  هن احلُّـوثّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهش:ىعاخل  .واإلحنميهسن 
دس  .ولكُّـم اإلحنميهسن حنهسمتىش،  هن احلُّـوثّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهش:اِّـس

جل وإذا لّ مظ هسين ّإن:  اجفمنهئّىحذخم ميخي ن احلُّـوث مي اخمُّـخمهب اخم هئحي أن ميمي
مسالمظ اخم مئهبىش اجغ خيُّـّحط  .حنهشّهش اجف

  ؘؙ  ؙؤ ؘآؘ    ؙة) ؑ(
ن أورد  ميهيمئ لإجكميهسالتّاجف  حنالك جغهسمعهش ّحطهتن: ّ لكحف متمهىطميهش احلميمسء اخم مظخي

ي ّاجفمئمي إحل لكهيهش هن اإلحنميهسن اجفهسهن مع،ّ  هشمبّ وهنِّـه اإلجكميهسالت وإن حمهسمتلك حن
ب متمهىطميهش احلميمسء ميهي خمميهئّ،ّؠ مف أدخمهش خمهيمئ ّمبهس مظٰه  ّمئجل لكحف أن حنالك جغهسمعهش اجفمئميّ

 : وهنِّـه اإلجكميهسالت هن.هن احلُّـوث ال اإلحنميهسنّإحل لكهيهش 
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زما معلوال .١ صار القديم ا الك  ن هو ا ن اإل و   ً ّ  
ل  خم حمهسن اإلحنميهسن هن اجفالك حض جغهسمعهش اجفمئمي: جغهسؠ هنِّـا اإلجكميهسل ميخي

الّخممنهسر اخمخيُّـمي اخميطحنهسينّإحل لكهيهش  هئ  . وهن خصهسلً، حنٰههي هبهي هنِّـا اإلجكميهسل مي ومظ
اهنهسّحنخيُّـحنهش لكحف حطهبهسن  ميهيمئجلهئُّـ لك ّاخمخيُّـمي اخميطحنهسين :هل هسجّاجف  .ّ إحل لكهيهش ال إل

جمهبهش اخممم :اجفىطاد حن اخمخيُّـمي اخميطحنهسينّإن : ّحطهبهسن اجفخيُّـحنهش  حطهسخمٰهُّـم ءّلكُّـم حن
خيُّـحن زحنهسن وال زحنهسين، حممئجههي اخميطحنهسن، ّاخميطحنهسين ّاخمِّـي ال مي لك اخميطحنهسن ، ّ ّوإال جع

حي ن إحل أن وذهنمش . حن جغهبمك امت ميهيمئ ّاجف هسجّ  ًاخمممء إذا حمهسن جمُّـميمس هلمب ال إل
هئُّـوا حض ذخم إحل جمهسلكُّـة لكهئُّـهن حنمثداهنهسّحل لكهيهش، إ لك جم(: ّوجمُّـ امق ِحم حنهس جع ُّـحن ّ

هئىش لكُّـحن هئىش لكُّـحن هلمب وامعمش، احن ا )ّوحم حنهس احن  ولكحف أمقهسس هنِّـه اخمخيهسلكُّـة جمهسخم
هسخمهش اخمخيُّـم اخميطحنهسين لك جمّحطهسمق امعمش مظٰههسحل؛ ألمت إذا جع ِ خمجيخف اخم هئىش لكُّـحنّ  ،ُّـحن ميمئ

ده ب ومع لك ومع هئىش لكُّـحن مي ّاألدخمهش جمهسحنلك لكحف وجغُّـامتهبهش ّوجغهبمك إن ، وحنهس احن ّ
امعمش مظٰههسحل؛ هلٰهحف هنِّـا خم ومعُّـ اخمخيُّـمي اخميطحنهسين امعمش مظٰههسحل، ّاخم خمهييطم ، ملخف اخم

امعمش امعمش، وهن ميهئهسحضّمظٰهُّـد اخم ّ أدخمهش وجغُّـامتهبهش اخم ّ. 
هش خمو هب اًمت هبهسج هن اإلحنميهسن: ِّـخم جمهسخم  ألحنمي أن ،خم حمهسن حنالك االجغ

معُّـ اخمخيُّـمي اخميطحنهسين  ّد اخمخيُّـمي اخميطحنهسينّوجغهبمك إن ومع. حجمي حطهسخمِّـاتّ ألمت ّمي
امعمشّ مظٰهُّـد خمهييطوم ؛خصهسل هبهسج هن اإلحنميهسنهسمقا، اخم ن حنالك االجغ  . ل أن ميمي

هستو ميهيمئجلّ حنُّـلك إجع ت أحنىطمي  لكحفّجمىح ميّاجف هست  وحطهبهسن اجفالزحنهش :جع إجع
 .اخمالزمحطجهالن 

ن اهبدزىع ل إحل  :خي هبهسج اجفٰههي  اإلحنميهسن  هنّاخمٰههيهشخم حمهسن اجفالك حض اجغ
معُّـ اخمخيُّـمي اخميطحنهسينألحنمي أن  ،ّاخمِّـاجح هبهسج خمهبىع هن ّ ألن ؛ّمي حنالك االجغ

 حض ّخيحممس ميمئمي أن ميّ اخمِّـاجح واإلحنميهسن، ّ حط اإلحنميهسن اخمِّـاجح،ّاحلُّـوث اخميطحنهسين

 .١١٥ص: احلميمئهشحطُّـاميهش ) ١(
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ّ أميهنهس حض اخمخيُّـمي اخميطحنهسينّخيهلمب مي ّاحلهسدث اخميطحنهسين ً. 

لً حطهئهسء:خيىسدن اِّـدزم حيهبهش اخم مظخي لك جمُّـحن : ّ لكحف اخمخيهسلكُّـة اخمحيهي ّإن حم حنهس جع ّ
هئىش  ء جمُّـمي حطهسخميطحنهسن احن لك  ، هلهثذا جع هئىش الكُّـحن هئىش لكهيهب اخمٰهُّـم، وإذا حمهسن حج حن
هسج إحل  ،اخمٰهُّـم د هلال إل مع د، وإذا حمهسن رضوري اخم مع ن رضوري اخم ّميمي ّ

مع ّاخمٰههيهش، وإذا ن وامعمش اخم مل إحل لكهيهش ميمي ّحس إل ّ وهن خصهسل، ألن أدخمهش د،َ ّ
جههي امعمش مظٰههسحل مظ هنهي.ّوجغُّـامتهبهش اخم  هن اجفالك حض ّأن اإلحنميهسن خمهبىع: ّ وهبِّـا مي

 .ّاحلهسمعهش إحل اخمٰههيهش
هسرة أمغىطى هبهسج هن اإلحنميهسن اخمِّـاجح، ال احلُّـوث : ٍحطٰه خم حمهسن حنالك االجغ

د اخمخيُّـمي اخميطحنهسين ً ألمت إذا حمهسن جمُّـميمس ال ،واخمالزم حطهسحك. ّاخميطحنهسين، خمهييطم إحنميهسن ومع ّ
هسج إحل لكهيهش د واجغُّـ ال ،ّإل مع د، وهن خصهسل؛ ألن وامعمش اخم مع ن وامعمش اخم ّ هلهبمي

ٰهُّـد هي هل،ّحن ن اإلحنميهسن هن اجفالك حض احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش:  أي،ّهسجفخيُّـم حن  .ّال ميمي
ل َّـيع إهس مل ىع  ّاهبت

احطجل لكحف هنِّـا اإلجكميهسل اجفمنهئّىح أمعهسب  . وأمغىطى حطهسخمهئخييغَّمظهسرة حطهسحل: حط
اب احلمك ي هس معٰههيهئهس اإلحنميهسنّهئهس جفّمتإ :ّاجل ّهن لكهيهش احلهسمعهش إحل اخمٰههيهشّ اجفهسهن ّ ،

هب أن ّمسهنهبهش، خمهيّجحذا ٌ هنِّـا اإلحنميهسن الزمّوأن ّ لكهئمبهس حممس مظخيُّـم حض ّميهئحي مي
هسحط لك اخمخيُّـمي اخميطحنهسين، اخمحيمن اخم ّهس لك اخمٰههيهشّ ذخم ال جيٰههي ملهئهبّ هلهثنّهلهي جع ً. 

خف آمغىط ٰه د اجفمئمي ال حنُّـمغهيهبهش خم حض جغهسمع إحل : حط هسحط لكحف ومع ّإن اخمٰهُّـم اخم ّ
خف اخم،ّاخمٰههيهش ٰه معُّـ هنِّـه :  اخممنُّـرخنمبهبُّـ وحط متهش ال ميحيحقق خمُّـى اخمٰهخي أن مظ حض (اخم

جههيمش لكحف ) ًحنهسء حس ميمي مقهسمغهئهس رة دائمئهش، هلهثمت مي دة حطمن مع ن حن ّحطٰهُّـ اخمٰهُّـم، وأن مظمي ّ
هس مغهسؠهس خسهس ًحم جغهسل مق ًّ د حطٰهمئىط اخمممء ومظهسرخي إحل أحطٰهُّـ اآلحنهسد ال ميمفر . ّ ّهلهسخممنٰه

ده جيهئهبهس لك اخمٰههيهش،ومع ّ وال جيٰههي حن متهش احلهسدجعهش : وحطميهيمئهش أمغىطى. ً د اخم ّإن ومع
هسمعهش  ىطميىطه حن هنِّـه احلهسمعهش أن متمئُّـده، ألن محُّـميُّـه ّجفهس حمهسن حط مش، هلال ميميحي خم ّإحل مق ّ
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مئُّـميُّـ ٰهلك لكمئهيهبهش اخم مثال لك اخمٰههيهش حنمبمس امظ ف جيٰههيهئهس متمنٰهُّـ حطهسخم ّمق ّ ّ. 
د ّ أن :واحلهسؠ مع جمهس حطٰهُّـم أم حس ميميّاخلهسصاخم اء حمهسن حن  ّميمثجعىط ال ،ً مق

خمهب ّ إذا حمهسمتلك حض جغُّـ ّجفهسهنهبهشّ أن ا:اخمِّـي خم محهسم األجعىط هنّ، وإمتمس هش واحلهسمعهشّحض اجفٰههي
د واخمٰهُّـم مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ معُّـ وميمئمي أن ال :أي، ذاهتهس حن  ميمئمي أن مظ

معُّـ هسج إحل لكهيهش، مظ ٍلكهئُّـهنهس حت دٍ مغهسرمعهشّ مع دا دائمس أم ،  مظٰهجه اخم اء حمهسن ومع ًمق ً
د جمُّـميمس زحنهسمتهب،ال مع ّ حط إذا حمهسن اخم ن أجكُّـ حجهس خم حمهسن جغهسدجعهسّ هلهثن،ًهسً ً احلهسمعهش مظمي ّ ّ. 

خم ذحمىطهوهنِّـا حنهس  ّوالكهي أن اخمحيهسلك اخمِّـي ميحيهبُّـ اخمممء : اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حطخي
خم أحنىطان، لكُّـم ن جفحيٰه ، ميمي دا حطٰهُّـ لكُّـحن ٌومع د حض احلهسلً ، وومع ٌ جمُّـ مق ََ .

 ، ل حنهئ د اخمِّـي خمهيمئحيٰه مع هسحط مظهتجعخف، حط مظهتجعخفه حض اخم وخمهبىع خمهيحيهسلك حض لكُّـحن اخم
ده حن ملخفه، خممي لكىط ل ألمع أن ومع ل إمتمس هن حنحيٰه َهلهسجفحيٰه َ ّ ض أن حمهسن خم ّ

، وخمهبىع ذخم حن مظهتجعخف اخمحيهسلكٌلكُّـم هتجعخف اخمِّـي حمهسن.  حن ذامظ مههئهس أن اخم ّهلهثذا مظ ّ، 
، حط رحطمس حمهسن دائمس ـحن اخمحيهسلك د اآلمغىط حنهئ حس ميٰهىطض حطٰهُّـ لكُّـحن ً وهن أن ومع ّ   ـّ

ًحمهسن اخمحيهسلك أهلٰه ألمت أدوم هلٰهال ّ. 
يض األول اب اِّـ جم:ّاجل مسع ّزحنهسين ٍ حطٰهُّـمًهس إذا حمهسن اخميطحنهسن حن  خمهييطم امع

ل، ّهثمتهئهس متىطمعىش اخمميالم إحل اخميطحنهسن متحي؛ هلاخمهئخيهبهنجل  خم حمهسن حنالك احلهسمعهش: هلهئخي
خييغ حطهئحيىع اخميطحنهسن؛ّمتهثهل،  هن اإلحنميهسنّإحل اخمٰههيهش ل ّ ألن  ميهئ متحيىع اخميطحنهسن حنٰههي

هسج ن اخميطحنهسن ّ، هلالحطُّـ  هن احلُّـوثّاخمٰههيهشوإذا حمهسن حنالك ّ إحل لكهيهش، وإل أن ميمي
جم ّزحنهسين، ألن  ٍ حطٰهُّـمًهسحن جمهباحلّ وإذا حمهسن ّزحنهسين، هش اخمممء حطٰهُّـم ُّّـوث هن حن

جم مسع اخمهئخيهبهنجلّزحنهسين،  حطٰهُّـم ًهساخميطحنهسن حن د اخميطحنهسن ّ، ألمت ميهييطم امع ميهييطم ومع
جمهبّ، ألن جغهسل لكُّـحن د ّن إ: يأ ،ّزحنهسينهش اخميطحنهسن حطٰهُّـم ّهلىطض حن مع اخميطحنهسن حن

هئهس، خصمئ) ١( حي  .٢٧٣ص: ُّـ حطهسجمىط اخممنُّـرّهلهي
هسة حض احلميمئهش اإلخسهب) ٢(  .٢١٣ص: هش، احط مقهبهئهسّاخمهئ
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د وحنٰهُّـومجم مع ده حن ده، وهنِّـا ميٰههئ أن اخميطحنهسن جم ومع  . وهن مظهئهسجميغ،ّ ومع

خاجل يض اِّـث ّخي خمهييطحنهسن  هلال ميّ خم حمهسن اجفالك احلُّـوث اخميطحنهسين:اب اِّـ
ُّـأ،  اب حن مغالل حن هبهي هنِّـا اجل هسخمهبّاجفخيُّـحنومظ  :هشهست اخم

ىع األومن ٍ حم حنهسهنهبهش:ّاهب ّ جمهشٍحجميهئهش ّ  ً حطهئهسءّخيُّـحنهشهنِّـه اجفو ؛ّزحنهسين ٍ حطٰهُّـمٌ حن
هئ  ميهيمئجللكحف حن ، ّ احلُّـوث اخميطحنهسين هنّ إحل اخمٰههيهش حنالك احلهسمعهشّ اخمخيهسئهيجل حطهتنّاجف

نّ الحطُّـ ولكهيهب ٍ حم حنهسهنهبهشأن مظمي ّ جمهشٍحجميهئهش ّ ّزحنهسين، ألن  ٍ حطٰهُّـمً حن احلُّـوث هن ّ
جمهب د اخمممء حطٰهُّـّحن  .ّزحنهسين مهش ومع

ىع اِّـث ىطحمهش:ّاهب هييطم خمهي وهنِّـا حنهس مقهبهتجح حطهبهسمت حض اجفىطجغهيهش  ؛ اخميطحنهسن حن
هسمقٰههش هسجغمك احلىطحمهش، اخم جههش حطمئ  . احلىطحمهش حنخيُّـار اخميطحنهسنّوأن، اجفىطمظ

ِّـث ىع اِّـث هسمعهشٍجغىطحمهشّ حم :ّاهب هسجغمك احلىطحمهش، كّخصىط إحل ٌ خص  .حممس مقهبهتجح حض حن
اخيىش ىع اِّـ ّىطك الحطُّـ  اجف:ّاهب مسّ ن مع هسجغمك  ؛ًأن ميمي وهنِّـا حنهس مقهبهتجح حض حن

ة إحل مغىطوج حن  احلىطحمهش هنّأن :  حن،ًاحلىطحمهش أميهنهس ة حن ّواخمخي، اخمحيٰهّاخمخي
رةّ حنهسدة والّاجفهسدة، جكمثون  رة هن اجلّ اجفهسدة مش حنّحمواجفىط، حطُّـون اخممن  .واخممن

ج ت هنهيً حطهئهسء:اِّـ ّ لكحف اجفخيُّـحنهست آمتحيهش اخمِّـحمىط مي ّأمت إذا ومعُّـت حنهسهنهبهش حجميهئهش: ّ ّ، 
د زحنهسن ّ جفهس مظخيُّـم حض اجفخيُّـحنهش األوحل حن؛ّهلالحطُّـ حن ومع ٍ أن حم حنهسهنهبهش:ّ ّ ّ  ٍ حجميهئهشّ

جمهش هييطم اجفهسهنهبهشٍ حطٰهُّـمٌحن هسمتهبهش مظ ُ زحنهسين، وحطهئهسء لكحف اجفخيُّـحنهش اخم ّ ّ دةُهئهش اجفمئميّ مع  ُ اجف
د خيهسٍ جغىطحمهشَومع هيمبهس، وحك هش ً جم هسخم ٍحم جغىطحمهش(ّ خمهيمئخيُّـحنهش اخم هسمعهشّ ّالحطُّـ ) ّ إحل خصىطكٌ خص

د خصىطك، ولكحف أمقهسس اجفخيُّـحنهش اخمىطاحطٰههش  ّحن ومع مس(ّ ن مع ىطك الحطُّـ أن ميمي ًاجف ّ ّ (
د ِهلالحطُّـ حن ومع هيمبهس، وجغهبمك إن اجل حنهسهنهبهشٍ معّ ٌ جم ّ أميهنهس، هلالحطُّـ أن ٌ حجميهئهشّّ ً

جمهس حطيطحن ن حن ىطكًميمي هييطحنهش خمهيمئ ىطحمهش، واحلىطحمهش حن هييطم خمهي  ،ّهسن، واخميطحنهسن حن
مس، واجل حنهسهنهبهش ن مع ىطك الحطُّـ أن ميمي ٌواجف ّ ً ّ جمهس ٌهش حجميهئّ ن حن ً الحطُّـ أن ميمي ّ

ُّـأ، ،حطيطحنهسن خي خمهييطحنهسن حن ُّـأ، ولكحف هنِّـا األمقهسس ال مي مب إحل حن ّ وهنميِّـا ال ميهئ
ن اخميطحنهسن جغهسدجعهس زحنهسمتهبهس، وإذا حس ميمي اخم هب أن ميمي ًولكهيهب مي ًيطحنهسن جغهسدجعهس زحنهسمتهبهس، ًّ ًّ
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ن اخميطحنهسن جمُّـميمس زحنهسمتهبهس، حممس:لك حنخيهسحطهي وهنميّالحطُّـ أن  ً أن ميمي ّ ذحمىطه اجفمنهئّىح حض  ً

ّاخمخيُّـم اخميطحنهسين وهن لكُّـم ] ّميخيهسحط احلُّـوث اخميطحنهسين: أي[وميخيهسحطهي : حطُّـاميهش احلميمئهش
جمهبهش اخمممء حطهسخمٰهُّـم اخميطحنهسين ّحن خيُّـحن زحنهسن وال زحنهسين، ،ّ ّ حممئجههي اخميطحنهسن اخمِّـي ال مي ّ

حيّوإال لك اخميطحنهسن حن جغهبمك امت ن اخميطحنهسن جمُّـميمس   هنِّـا مغهيىح، جع لك حم ًوإذا جع
امعمش مظٰههسحل منهسر اخمخيُّـمي حطهسخم ميهيمئجل حن امت ل اجف ّزحنهسمتهبهس، هلمب ميهئهسجميغ جم ً ّ. 

والت  ملمه هنّاهبت ع لك إهس هي   ِّـ
اب احلميمسء اخمهئخييض ـ ن خمىطد مع ميهيمئ ّمظمنُّـى اجف ّ ّ جل ّ هسوخم  :ّوخمهبىع احلمك ـ حطمئ

وِّـ األومن  خم حمهسن احلُّـوث هن اجفالك ـاخمهئخييغ اخمِّـي أورده احلميمسء  :اهبج
ًحض احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش خمهييطم ؠخفورة اخميطحنهسن جمُّـميمس زحنهسمتهبهس ّ ً  أورد لكهيهب ـ وهن خصهسل ،ّ

ميهيمئجل ًحطهتن اخميطحنهسن وإن حمهسن جمُّـميمس ، ّحطٰهيغ اجف نال ّ دميمي مع ، وذخم  وامعمش اخم
هسري ال إلمي لك دا جغخيهبخيهبهس، حط هن أحنىط الك مع ّألمت خمهبىع حن ٌّ ً ً ّ أحنىط واجمٰه جغخيهبخي ّ ّ

مه هب اخميطومعهبهش واجفهيميهبهش ومت ّحض اخلهسرج، هلمب حن جم هسرميهش اخم ّ ر االلك ّهس حن األحن
ر يطاع، وإمتمس هن أحن ٌال حنمنُّـاق خسهس حض اخلهسرج، وخمهبىع خسهس حنهئخنهت امت هسرميهشّ ٌ الك مفهنهس ّ  الك

هسري ومه هئمههب جغهبهسة اخمهئهسس، هلهسخميطحنهسن أحنىط الك ّاخمخنهسرع خم هتؠ وال :  أي،ٌّ ّال هن حن
، وإذا حمهسن حمِّـخم هلال خم يطاع، ولكحف هنِّـا هلهسخميطحنهسن أحنىط لكُّـحن ال واجمىش خم ّ حنهئخنهت امت ٌ

هسر اخميطحنهسن جمُّـميمس ر، إذ ال حطهتس حطهسلك  .ًميىطد متخييغ احلميمسء اجفِّـحم
هسر اخمٰهخيالئ:ِّميىط حطهسخمِّـحمىطوحن اجلُّـ هسر هنهئهس هن االلك ّ أن اجفىطاد حطهساللك  اخمِّـي ال ّ

يطاع هتؠ وال خم حنهئخنهت امت  .ّهن حن
وِّـ األو َّـيع اهبج هسرميهس ومههبهس، ميٰههئ: منىع ن اخميطحنهسن أحنىطا الك خممي حطمي ًإن جم ً ً ّّ ّ :

د جغخيهبخيهش، وهنِّـا حض احلخيهبخيهش هنُّـم مع ٌأن اخميطحنهسن ملخف حن ه حن إمقهئهسد جغهسمعهش ّ  جفهس حطهئ
ٍاجفمئمي إحل اخمٰههيهش إحل احلُّـوث اخميطحنهسين؛ إذ حمهبىح ألحنىط ّ هسريٍّ ومهّ  ال جغخيهبخيهش خم ٍّ الك

هسخممك) ١( هسمقٰههش، اخمحيمن اخم  .حطُّـاميهش احلميمئهش، اجفىطجغهيهش اخم
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هئُّـ إخمهب أحنىط جغخيهبخي لك يطاع خم أن مي ّوال حنهئخنهت امت هسمعهش اجفمئمي إحل اخمٰههيهشُ ، حم ّهبهئ ّ. 

هسرة أمغىطى هسرميهس، ّ ومههبًا خم حمهسن اخميطحنهسن أحنىط:ٍحطٰه ًهس الك ن اخم ًّ خمهييطم أن ميمي
هسرميهس  أحنىطّاخميطحنهسين ًا الك ن، ًأميهنهسًّ هش ميمي هب ًا حن احلُّـوث واخمخيُّـم أحنىطّ حم وحض اخمهئ

هسرميهس  ًالك د، مسحطال هلىطق حطهبهئمب، ًأميهنهسّ مع قٌهلهسحلهسدث حن ، ّ حطهسخمٰهُّـم اخميطحنهسينٌ حن
دوا مع قٌخمخيُّـمي حن  ٌّ ومهٌاخميطحنهسن أحنىطّجغهبمك إن وّزحنهسين،  ٍ حطٰهُّـمٍ ملخف حن

هسري هسري، ٌّالك مهّواألحنىط االلك ن حنهئخنّ اخم مل، ّ جغخيهبخيٍ خمحيىطقًهت ال ميمي ّأن : ميهئ
ن احلهسدث جمُّـميمس أميهنهس، احلهسدث واخمخيُّـمي ال هلىطق حطهبهئمبمس ًهلهبمي ل حط، ً  وهنِّـا ال ميخي

هنهي وحطِّـخمأجغُّـ،  ميهيمئجلحطجهالن خصهسوخمهش ّ مي رّ رد حضّاجف  . اخمهئخييغ اجفِّـحم
وِّـ اِّـث هيىغ حن هشهسوخمخص: اهبج ميهيمئجل حن األجكهسلكىطة اخم ّ حطٰهيغ اجف ِّ

ل حطهتن اخميطحنهسن خمهبىع أحنىطاّخيُّـم اخمهئخييغ اجف ًحن مغالل اخمخي هسرميهس ال واجمىشّ ً الك ّوإمتمس ، خم ّ
يطالك ّهن أحنىط امت امعمش مظٰههسحل، ٌ يطالك اخم  ًهلهسخميطحنهسن وإن حس ميمي جغخيهبخيهش، وحنهئخنهت امت

هتؠهيهش ًحن ً لكهبهئهبهشّ يطاع،  اخلهسرج حضّ دٍخممي خم حنهئخنهت امت مع ن ،  جغخيهبخيهشٌ حن ولكحف هنِّـا ميمي
يطالك د حنهئخنهت امت مع دا جغخيهبخيهش حط مع امعمش مظٰههسحل،ًاخميطحنهسن حن جمهبهش ،  وهن اخم ّحمهسخمحي

لكمبهس د حن دة حطٰهجل ومع مع هبهش اجف  ،وإذا حمهسن حمِّـخم هلال حطهتس حطخيُّـحن، ّواخم
امعمش مظٰههسحل اخم هن لكجل ذامظ  .حممنحيهست اخم

امعمش مظٰههسحل لكىطوض ّ حطهتن الزم :ُوالكهثض لك يطاع اخميطحنهسن حن اخم امت
يطالك هش األحنىط االمت هسمت امعمش مظٰههسحل؛ جف جيخف خمِّـات اخم ّاخم يطالكّ هلهثذا حمهسن ،  جفهئخنهت امت

يطالك جيخفا ّاألحنىط االمت ً حن  لكهسرض ّمن جمهسرّ حنّاخميطحنهسن حمّ؛ ألن وهن اخميطحنهسن(ِّ
ىطحمهش هسمقٰههش، خمهي ّهلالحطُّـ أن ) حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن احلهسدي لكخل حن اجفىطجغهيهش اخم

ن  جيخفا أميهنهسميمي امعمش مظٰههسحل حن يطالك وهن اخم ًحنهئخنهت امت ً  .وهن خصهسل، ّ
ا االلكهثاض يطالك:ُوأمئ لك  ن األحنىط االمت  ّ حطهتن ال خصِّـور أن ميمي

يطالك جكهبئهس آمغىط، ًجكهبئهس يطالك، ًوحنهئخنهت امت يطع حنىش حنهئخنهت امت ، هلال رضورة جفجههسحطخيهش اجفهئ
امعمش مظٰههسحل يطالك، وهن اخم ن األحنىط االمت جيخفا ملخف مقهبهسل ّهلخيُّـ ميمي ّ حن ً وحنهئخنهت ّ
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جيخف يطالك جعهسحطلك ملخف حن ِّامت ٌ. 

يطالك:ُوأمئ ل حطٰهُّـم خميطوم حنجههسحطخيهش األحنىط االمت ّ إن اخمخي يطالك ميٰههئ ّ  جفهئخنهت امت
م جمهسئمئهش لكحف اجفجههسحطخيهش  ؛ ألن مثهبىش اخمٰههي الكُّـ اخمٰههي جههش وهنُّـم خمخي حي يطام حطهسخم ّاالخم

يطالك يطالكّحطجل األحنىط االمت اص اجفهسدة حن ملخفهنهس ،  وحنهئخنهت امت يطاع حنهس هن حن مغ ّهلهسمت ّ
جههشّمقهب امعمش مظٰههسحل مقحي هشٌمس اخم  .ٌ وا

يطواريميهباحلجمهسل  م:  اخم هن د خم حض اخلهسرج خممي:اخميطحنهسن اجف  خم ّ حنهس ال ومع
يطاع امعمش مظٰههسحل، ،حنهئخنهت امت د اخمٰههسحس حطخيهسء اخم يطالك جم ومع ا حطهتن حنهئخنهت امت هن ّ ومظحي ّ

يطاع، وال خيحي لكحف اخمىطمع احلميهب  د خم وال حنهئخنهت امت هن حنهس ال ومع ّواخميطحنهسن اجف
خيهسء حطجهالن ن اخم ، وحمهبىح ميمي مع جل، وحم واجغُّـ حنهئمبمس أحطجه حن اآلمغىط حط ّ حمال اجفِّـهن

ء ء و حنُّـي اخمِّـي ال ميمئمي أن ميخيهسل هلهب  ُّـاد اخمجيخف ،ّاخم يطاع االحن  حنهئخنهت امت
ُّـ حطهسب اإلميمسن وارمظحيىش األحنهسن حن اخمٰهخي ّاخمخيهسر، وإال خميطم اخسىطج واجفىطج وامت ّ ّ. 

هنهي ميهيمئجل اخمخيهس: ّوهبِّـا مي ّأن متمهىطميهش اجف ّ ّئهيهش حطهتن حنالك احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش ميهييطم حنهئمبهس ّ ّ
امعمش مظٰههسحل،ًؠخفورة اخميطحنهسن جمُّـميمس هسمتهبمب اخم حتجن اخمخيُّـمي حطهسخم  . ال ميهئ حنىش حن

ل الف متمهىطميهش اخمحيالمقحيهش اخم مظخي ّإن حنالك احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش هن : ّوهنِّـا حط ّ
هي ا د اإلحنميهسين : اإلحنميهسن، وحن اخم مع ن اخم ّأن هنِّـه اخمهئمهىطميهش حممس مظهئ حنىش حم ّ ّ

ده وال آمغىط، ألمتهئهس حطٰهُّـ أن  مع مت جمُّـميمس حطهسخميطحنهسن ال أول خم هئهسخض حنىش حم ّجغهسدجعهس، ال مظ ّ ً ً
جمهس  ن اجفمئمي حن ًمعٰههيهئهس اإلحنميهسن حنهئهسط احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش، ال هلىطق حطجل أن ميمي ّ

دا حنهئِّـ األزل مع ن حن ًخمِّـا ال جضُّـ هنِّـه اخمهئمهىطميهش حنهسمتٰههس حن . ًحطهسخمٰهُّـم أو ميمي خيهسد ّ االلك
د جغخيهسئ جمُّـميمئهش زحنهسمتهس، حض مع خمهشًحط ن هلهب حنٰههي جملك اخمِّـي مظمي امعمش ً متحيىع اخم  خمهي

ل اخمخيهسهنىطة حطهسؠجهالح احلميمسء  .ُمظٰههسحل، وميجههي لكهيهبمبهس اخمٰهخي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .١٤٣ ص٣ج: ّاحلميمئهش اجف
حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس اجفجهمبىطي) ٢(  .٢٤٢ص: ّح اجفهئمه
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  ّ احتياج األعدام إ علة.٢

ُّـأ ًحطهئهسء خمهبّاخمٰههيهبهش لكحف حن هسج، هشّ واجفٰههي ده ولكُّـحناجفمئمي إل  .ّ إحل لكهيهش حض ومع
د اجفمئمي ّأحنهس هبهسج ومع ٍ إحل لكهيهشاجغ هيّ ا د اجفمئمي ّ ألن ؛ هل  ٌّمغهسرمع ٌأحنىطومع

ر اخمٰههيهشولكهيهب ميمئمي، ّوواجمٰه ّ مظمن هنهسّ هش ومت حيهس ل واجلٰه واالمق  ، واجفٰههي
ر وميمئمي،  اجفخنميهيهش حض معهسمتمش اخمٰهُّـمّخممي اإلجكميهسل حض معهسمتمش اخمٰهُّـم حض ّ مظمن

رمظجل  :ؠ
رة خمهئهس: األومناِّـىغ ل: ( لكحف أمقهسس جم  حمهبىح إذ ؛)ّلكُّـم اخمٰههيهش ملخف لكُّـم اجفٰههي

مئهب لّاخمٰههيهشيط لكُّـم ّمي حض اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش ّ مظخيُّـم ّمتأحنىش ،  لك لكُّـم اجفٰههي
 ال محهسمييط حطجل األلكُّـام؟ّأمت األوحل 

رة اِّـث لاخم :اِّـىغ هسجّ حطهتنخي  اخمٰهُّـم ّلكهيهشو، اخمٰهُّـمّ إحل لكهيهش  لكُّـم اجفمئمي إل
دّ لكهيهش هن لكُّـم مع مثال اخمخفمي، اخم ّ أن لكهيهش حنهس هن اجفىطاد حن: هسمض اخم اخمٰهُّـم هن ّ

د؟ّ لكهيهش لكُّـم مع حض ّ مظخيُّـم وجمُّـ، هش ال حنٰههئ خسهس حض اخمٰهُّـماجلٰه واإلهلهسّ ألن اخم
ّاخمٰههيهش لكهيهش لكُّـم (  جمهنهبهشّنأ :اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش األوحل  ال )خمٰهُّـم اجفمئميّ

 خسهس حض اخلهسرج؟ ّحنجههسحط وال خصمي
هبهي أمت ال محهسمييط حض األلكُّـام وأن اخمٰهُّـم خمهبىع حطممء : ب لكحف ذخماواجل ّؠ ّ

ن خم لكهيهش، خممي اخمٰهخي رحطمس ميهنهبىح اخمٰهُّـم  ُخممي ميمي ّ ّ ن لكُّـحنهس حنهنهسهلهس ّ د، هلهبمي مع ًإحل اخم ً
مئهبيط حطِّـخم لكُّـمٌّخم جغيس د، هلهب مع ٌ حنهس حن اخم جن لك ّ هب محهبهبيط لكُّـم اخم  حن لكُّـم، حن جم

مئهبيط حن لكُّـم اخمحيىطس، ولكحف هنِّـا األمقهسس ميىطمظمش  هسن اجف مئىش، ولكُّـم اإلمت ّلكُّـم اخم ُ ّ
ورميهش اخم ميىطاهنهس، د أن  :حطمئٰههئ ّاخمٰهخي األجغميهسم اخم مع هئُّـ أجغميهسم اخم  وهن(مظ

 .حن حطهسب إمقهئهسد اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم) وهن اجفهنهسف(إحل اخمٰهُّـم ) اجفهنهسف إخمهب
هنهي هسر لكُّـم : ّولكحف هنِّـا األمقهسس مي خف اخمُّـارج لكحف األخم حن الك ٰه ّأن اخم

ً لكهيهشٍء ءّ د  مع ال خم ٍ أو حنٰههي ً آمغىط، ميىطمعىش حض احلخيهبخيهش إحل أن احلمي أوال ً ّ ّ
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مع د هن اخمِّـي حس ميخيىش لكهيهش خم مع ّوحطهسخمِّـات ميىطمعىش إحل أن اخم  :د ذخم اخمممء، حطمئٰههئّ
هسخصهشأ مف حطهسجف د ذخم اخمممء حض اخلهسرج، جع متٰه دميهش لك ومع مع ّمتهئهس متىطهلىش اخمٰههيهبهش اخم ّ ّ ّ :

ل دا مغهسرمعهبهس، هلهئخي ًأن خمهيٰهُّـم ومع ً ٌإن لكُّـم اخمممء اخمحيالين لكهيهش: ّّ ء آمغىط، ّّ  خمٰهُّـم 
ل ال جغهبهئمس متخي مفمتهس لكُّـم : ًهلمئ ، الك هبلك حطميهسحنهي ِإن مقهبهسرة اإلحكحيهسء حس مظهتت هلهسجغحقق اخم ّ

، ألن حص ، حنىش أن األحنىط حس ميمي حمِّـخم هبلك حطهسخمميهسحن هبهسرة لكهيهش الجغحقاق اخم ّء اخم ّ ّ
د اخمهئهسر  اد اخمخيهسحطهيهش خمالجغحقاق وومع د اجف ٰهُّـدة، حنهئمبهس ومع احن حن هبلك خم لك ّاجغحقاق اخم ّ

احن هش وملخف ذخم حن اخمٰه خف اخمخنهبَّـ اجفجهمبىطي.اخمخيىطمي ٰه دميهش : ّ حط مع احن اخم ّاخمٰه
هش هنِّـا  هب هتجعخف هلهبمس حطهبهئمبهس، ومت هسدل اخم هتجعىطمظ هتجعخف واخم خفة جغىطحمهش األجكهبهسء، :ّاخم ّ مظجيخف حن

ل اخمِّـي ميمئ هنهسميهش احلىطحمهش، حض جغجل خم  خي األجعىط اجفٰههي جيخف ال مي امقجههش هنِّـا اخم ّوحط ّ ّ
ارد  مبهس، هلهسألجعىط حض حن هنِّـه اجف هش متحي هب هتجعىط حلمنهيلك اخمهئ هتجعخف واخم ّحس ميخيىش ذخم اخم

متهئهس متهئ مي حم دة ال اجفٰهُّـوحنهش، وخممي حط مع احن اجف هش مظهي اخمٰه هب هيهش مت مهىط إحل مقهي
احن األوحل حض  ، وأجعىطت اخمٰه احن احن أمغىطى، ميمئمي أن مظمثجعىط حض مظهي اخمٰه ّلك ّ
د األجعىط اجفحيىطوض، حض  احن األمغىطى لكهيهش ومع ل إن لكُّـم اخمٰه هش أجعىطهنهس، خمِّـا متخي هب ّاخمهئ ّ

احن األوحل ة خمهيٰه هس هش حن هب اجمىش هن مت  .ّجغجل أن األجعىط اجفحيىطوض حض اخم
ل هش خمٰههيهبهش األ: ولكحف أمقهسس ذخم متخي دي خمألحنىط اخمٰهُّـحنّحطهسخمهئ مع ّحنىط اخم ّ، 

ل هلمبهئهس هسين لكهيهش خمٰهُّـم اجفٰههي احن حن اخممنهئىح اخم ل ،ّمتحيىطض اخمٰه ّ حض جغجل أن اجفٰههي
احن األوحل ة خمهيٰه هس هش حن هب مت ،مت ٰهُّـى حم احن األوحل حطُّـوره ال مي ّ ولكُّـم اخمٰه

هيهش خف مقهي ىطى وحن احن ًمظجيهبخفا جف  .لك
ح اجفهئميهب هنِّـا اجفٰههئ أجكهسر احلوإحل يطواري حض  خم اخم حنهش حطخي  : مه

هبو          ّاأللكُّـام ال لكهيهبهشحمِّـاك حض  خيىطمي ا هل  هشّإن هبهس هلهسهن
معُّـ حض األلكُّـام لكهي:أي خس لكُّـم ، ّهشهبهش جغخيهبخيهبّ ال مظ ّاخمٰههيهش لكهيهش هلخي خمٰهُّـم ّ

حنهش، اخمخنهبَّـ اجفجهمبىطي، مظىطمثهش)١( ح اجفهئمه  .١٧١ص :ّ لكمسر أحط رملهبىح:ّ 
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ل  هب(اجفٰههي هسز:أي) هشّمظخيىطمي خيىطميمش واجف هب اخم ل لكحف مق  ّهسخمٰههيهبهش احلمي حطّ هلهثن، جم

خنهسحط اجفهيميهست هسر،خمٰهُّـم اجفجهىطهش ّ لكهي لكُّـم اخمجيهب:هلهثذا جمهب. لكهيهبمبهس حط ّ أن  هلمب حطهسلك
هسحلخيهبخيهش جمهب،اجفجهىطّ لكهيهش اخمجيهب خي  حس: هل دمي ّمظ مع  .ّاخمٰههيهبهش اخم حمهسمتلك حطجل اخم

هس هنِّـا حممس جيىطي أجغميهسمو مع اخممش حض اخمخيهنهسميهس هلهبخيهسل تاجف هش:لكحف اخم   مقهسخم
هستّ حم . أو ملخفهنهس،منهيهش أو حنهئحيمنهيهشّ حن،ّحكهبهشأو ّمخهيهبهش  مع خنهسحط اجف  .ذخم حط

لّاخمٰههيهشك مظالزم حطجل لكُّـم  هنهئهس،متٰه ل ّ أن ال،  ولكُّـم اجفٰههي لكُّـم اجفٰههي
الزم واخم ؛ّاخمٰههيهش لكحف لكُّـم ّجمىححن  هن ّجمىححنٰههئ اخمّ ألن ؛ّجمىحخمهيحيىطق حطجل اخم

ن دّ إال أن ال ميمي مع مش هنِّـا اخم، حض اخم هش ّجمىحوميهئ  إحل األلكُّـام حن حطهسب مت
هسز اخم: أي،اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم  .ّٰهخيمك اجف

خم) ١( ن : ّولكهي اخمخنهبَّـ جغ زادة ذخم حطخي خيُّـحن ّألن اخمٰهُّـم خمهبىع راحطجههبهس، وحمهسن اخمحيالمقحيهش اجف ً ّّ
هش احلميمئهبهش حض حم جمهنهبهش  ّلكحف أن اخمهئ ّّ هش ـ ّ هش حمهسمتلك أو مقهسخم مع اخممش ـ حن هش حض اخم مظهبهش، وال مت ّجع

هش اإلجيهسحط هش وحنحيهسده خمهبىع إال وراء اخمهئ هسخم ل اخمخيهنهبهش اخم هست؛ وأن حنُّـخم مع ّهبهش اخم هن حض اجف ّ ّّ
هش اإلجيهسحطهبهش، وخمهبىع هلهبمبهس مخ ورحطىس، حط مقهيمش ومخ وجمجهىش ورحطىس، وإمتمس ميخيهسل  ّرهلىش مظهي اخمهئ ّ

هب خن هسز واخم د هن حنٰهىطهلهش جغخيهسئ اخمميهيمست :هلهسلكهي ...ّخسهس احلمئهيهبهش لكحف اجف مئ ّ أن اجفخيهسم اجف
جي خمجههس دميهش، هلهبهئ مع مك لكهئمبهسّاخم هسخم إخمهب أن مي م هن ؛خم واخم مفة حض اخمٰههي  هلهسخمخيهنهسميهس اجفٰه

ال إخمهبمبهس،  هش مظهي األجغ هش لك مت هسجغ هسحنهبهش واخم ال مظهي اخمميهيمست اخم هست احلهسحمهبهش لك أجغ مع اجف
مش، ال أن  هش هلهثمتمس ميٰهمف وخيمف لك مقهيمش مظهي اخمهئ خف حطخيهنهبهش مقهسخم ٰه هسئىط اخمٰههيمئ اخم ّهلهثن أجم خمهي ُ ّ ُّ ّّ

اخممش خسهس أؠهسخمهش حض  هش اخلهسرمعهبهش؛ وذخم خمٰهُّـم اخم هش حتمي لك اخمهئ هسخم ّاخمٰهجل؛ واخمخيهنهبهش اخم ّ
، أخمخيهبهئهسه لكهيهب إجيهسزا هلهسهلمب مي وجغمي جغميهب هيمش حض اخلهسرج رأمقهس، وهنِّـا أؠ جم ًاخم وأمتلك . ً

هسمت جمُّـ حنأل ره مق ءّمظٰههي أن مت ره،ّ حم  ن ،ّ هلمس حض اخمٰهجل خمهبىع إال مت  هلهتمي اخمٰهُّـم جغ ميمي
ّراحطجههبهس؟ وال ولكهسء خم إال حض  ً ه حطهتن حض ّ هن واخلهبهسل، هلمئ مظحي ب حن دلكهسحطهست اخم ّاخمِّـهن حط ّ َ

جن ّ معُّـا هل هش اإلجيهسحطهبهش هلمب حطمئٰهيطل لك احل هبهش هن ملخف اخمهئ هش مقهي هش مت هسخم ّاخم ً ّ ّ ح ّ  
يطواري، حتخيهب حنهش، احلميهب اخم  .)٣ (مظٰههيهبخيهش رجم، ١٧١ ص٢ج:  جغ زادة آحنمك:اجفهئمه

حنهش، ) ٢( يطواري، حتخيهبخمح اجفهئمه  .١٧١ ص٢ج:  آحنمك جغ زادة:هي
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بهئ اِّـىش خي مّاهب ّت ِّـىش   خي
ع ّ مظخيُّـم حنهس د إحل  اخمٰهُّـمأجغميهسمحض رمع مع جغمي اخمٰهخي   حمِّـخم حضيجيىط، اخم

دّاجفهسهنهبهشلكحف جغهسمعهش  مع مبهس حطهسخمٰهُّـم إحل لكهيهش وهن لكُّـم لكهيهش اخم ّ اجفمئميهئهش حض مظهي ّ ّ ،
ر ّجغهبمك إن  هش ، حن جغهبمك هنّاجفهسهنهبهشّاخمٰهخي إذا مظمن هسوميهش اخمهئ د  إحل اجف مع اخم

مبهسّ، جع واخمٰهُّـم مع إحل ميخيهب مي، د واخمٰهُّـماخم جمىح ّ أن هلهب د حن مع ّحتمنهيمبهس حطهسخم ّ
دهنهس حن، ّلكحف لكهيهش معُّـ  ،هشّخيخيّوخم حس مظمي لكهيهش ومع خمهشّاجفهسهنهبهشحس مظ مي ،  اجفٰههي هلهب

هسج حض ّاجفهسهنهبهش ّحطهتن د واخمٰهُّـم إحل ء حطممّامظمنهسهلمبهس اجفمئميهئهش إلحنميهسهنهس حت مع  حن اخم
ّحنىطمعهي ميىطمعهي ذخم هي، ّ ا د اخمٰههيهشّأن : وحن اخم د ومع مع ّحنىطمعهي اخم  ولكهيهب، ّ

ن حنىطمعهي اخمٰهُّـم هن لكُّـم دهنهسّ لكهيهش ّميمي حيلك:أي، ومع د ّ لكهيهش  خم امت ّاجفهسهنهبهش، ومع
معُّـ اجمىش دون اخمٰهُّـم ّلكهيهبهش وجغخيهبخيهش ذخم هن، هلال ميمئمي أن مظ د حض اخم مع  اخم

هسحك ىع :وهنِّـا ميٰههئ، اخم ّ أن مظهي مبهسّاجفهسهنهبهشّ جمىح لكحف لكهي د حن مع ّ اجفمئميهئهش حطهسخم ّ ،
مبهسّهن أن لكُّـحن و،ّزحن ذخم احلمي اآلمغىط اإلجيهسمجهلهبال جمىح لكحف لكُّـم لكهي ّمبهس حن ّ . 

ؘّ  فء  
ه  خم جمُّـس  ّجم مئت إمن اِّـىش: ّ ّوأن لك هئ ّ خسّ ) ّلكهيهش احلهسمعهش: (ّ، اخمٰههيهش حض جم

اء حمهسن حنجيهسميىطا خمهيممء اجفحيىطوض أو  هسرة لك اجفالك حض حتخي اخمممء حض اخلهسرج مق ًلك ّ
، هلهثن حنالك حتخي اخمممء حض اخلهسرج إحنهس لكهي اخلهسرمعهش لكهئ ّلكهبهئ ّ ّ هش إحل ّ امعمش حطهسخمهئ  حمهسخم

، هلهثن حنالك  د متحي هش إحل ومع امعمش حطهسخمهئ ال، وإحنهس متحيىع اخمممء حمهسخم ّاخممنهسدر األول حن ّ ً ّ
امعمش حض اخلهسرج متحي ال األحنىط اخلهسرج لك متحي  .ّحتخي اخم

هسرة أمغىطى حطهسخمهئمهىط إخمهبمبهس إلمي  اخم  هن اجلمبهش) احلهسمعهشّلكهيهش( اجفىطاد حن :ٍحطٰه
هبهسج إحل اخمٰههيهش هيهب اخم وهن ا،ّاخمٰهخي حطهسالجغ مش اخم  .ّٰهخيمكّخمٰههيهش حط

خم   هجم ّجمُّـس  وث: ّ ن أو احل اجفىطاد حن ّأن : ال خيحي،  اإلىع
ن حطهتمت ّهلهثمت اخمِّـي ميىطاه ، ّاحلُّـوث هنهئهس هن احلُّـوث اخميطحنهسين ميهيمئ ّاجف هسمعهشّ ، ّلكهيهش خمهي
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مك حيمنهبمكحممس مقهبهتجح حض اخم  . اخم

ه  خم جمُّـس  ّجم ت: ّ ٰههيّإمن أىع وراء ىع هسمعهش اجفمئمي خيهشّ، هنِّـه اجلمئهيهش حن  .حط
ه  خم جمُّـس  ّجم لك: ّ ر ىع َّـ اِّـتىغ مل لكمت أز ىع ميىغ ت ّال  ّ 

هن ورميهش   وذخم،ومه ّألن اخم رّاألوخمهبهشّ منُّـمي هبهس حطٰهُّـ مظمن ّ إمتمس إلمن اخم ّ 
ر ذات مث هش، وأحنهس حصىطد مظمن ل واخمهئ مئ ع واجف ّهبىش أمعيطاء اخمخيهنهبهش، حن اجف ّّ ّ

ع و لاجف مئ منُّـميهلال مي، ذات اجف ل اخم هب اجفخنهسهنُّـة ، ميحي حض جغمن حن جم
هب،حض اجفخنهسهنُّـات ىطمي ىطحطهش حض اخم مسع حض ،هستّ واحلُّـس حض احلُّـمقهب،هستّ واخم  واخم

امظىطات  .هستّ واخمحيجهىطة حض اخمحيجهىطمي،اجف
خم   هجم ّجمُّـس  وثص: ّ ن أو احل مئت إمن اِّـىش  اإلىع ّ لك هئ ّ ،

هنهيهن اإلحنميهسن وجغُّـه أو احلُّـوث وجغُّـه، أو احلُّـوث: أي  .ّ حنىش اإلحنميهسن، حممس مقهب
خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ مئ د حور اِّـ ر ومئ لكتب ّاهب خي ر رّ لكتب  وخي

م ىع حور اِّـىش هسحطّ مظخيُّـم  حممس،ّلك هب اخمحيمن اخم  .حض مظهئ
خم   هجم ّجمُّـس  ط : ّ ورة ىع : ال خيحي، ّ لك اِّـىش واِّـسباِّـيشواِّـ

ميّأن  ورة لكحف مت ورة اخم:ّ، األولاخم ن حنهئهسط   اخم؛ وهنِّّـامظهبهش اخم ميمي
هسين. ّاخمجيهئ هلهبمبهس ذامظهبهس ورة اخمجيخفميهش:واخم ن حنهئهسط اخمجيهئ هلهبمبهس ؛ ّ اخم وهن اخم ميمي

ًملخفميهس مش اخمجيخف، ّ د ال :أي، حطمئٰههئ ارمظحيهسع احلهسمعهش حط مع د حطمس هن حن مع ّ إن اجف
دميهش  مع هسج إحل حن  . مظجهىطأ لكهيهبأمغىطىّإل

ورة اء حمهسمتلك ذامظهبهش أم ملخفميهش هلمب حنهئهسط واخم ّ مق مش؛ّ  ّاخمجيهئ لك اخمٰههيهش واخم
دَّ رضوريٌء إذا حمهسن :حطمئٰههئ مع هسج إحل،  اخم ده، هلمب ال إل مع ّ لكهيهش، ال خم

نّألمت هئىش وال ميخي أن ميمي ، ألمت حج ، وحتمنهب احلهسؠ خصهسل؛ وال خمٰهُّـحن  ّ جغهسؠ
ّأجعىطا خمهيٰههيهش؛ و دهّإذا حمهسن رضوريً هش إحل لكُّـحن وومع  . اخمٰهُّـم، هلميِّـخم حطهسخمهئ

خم   هجم ّجمُّـس  ورميمل لكمت :  هسئ هيوإن: ّ ى اِّـ مي إهئ ّ مي
ى د لكحف رضورة اخمٰهُّـمّمظىطمظمش :أي ،األمب مع . رضورة اخم
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خم   هجم ّجمُّـس  ر: ّ ىع مف اجفهسهنهبهش   إذا:حطمئٰههئ، ّهيجه من ميىشتمث اهب خي ّحس مظٰه
د واخمٰهُّـمـ هبمك هن حن جغ مع  جغهبمك ّهن اجفهسهنهبهش حن و ـحنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك اخم
دهنهس ،هن هن مع  .هن اإلحنميهسنوال خمٰهُّـحنمبهس، و ال رضورة خم

ه  خم جمُّـس  ّجم نوال: ّ ت وِّـ هن إال اإلىع مئ إال خيىش ّاحل ّّ ،
ب : حطمئٰههئ مع ّأن اخمِّـي ميهئ حنىش احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش هن اإلحنميهسن هلخيىس، ال اخم ّ

هئهسع ع اخمهنمئخف إحل احلهسمعهش، أي. وال االحن مئ رمع مش احلهسمعهش إال : وإل ّوخمهبىع مق
 .اإلحنميهسن

ورة:ّ أن خمهبىع خسهس إال اإلحنميهسنواخمُّـخمهب لكحف اء حمهسمتلك  ـ ّ هن أن اخم مق
د مع ، حنهئهسط  ـ أم رضورة اخمٰهُّـم، رضورة اخم خي إال حنىش اخمجيهئ ّهلهسحلهسمعهش ال مظ ّ

ورمظجل  .هن اإلحنميهسن، ومقهيمش اخم
خم   هجم ّجمُّـس  د اِّـىش: ّ خ ق خي د ىعسب مئ  :أي، اخمالم خمهيٰهمبُّـ، ّواِّـ

ل د اجفٰههي  .ومع
خم   هجم ّجمُّـس  خي: ّ موومئ ب اِّـىش لكمت ىع مي خ ق خي ّ ىعسب ن ، ّ هلمي

جمهس د حن مع هسحط،حض ؠُّـر هنِّـا اخمحيمنّ، مظخيُّـم  حطهسإلجيهسدًاخم ،  وحمِّـا اخمحيمن اخم
لواإل ب اجفٰههي مع ق حط ق حطهثجيهسب ،جيهسب حن ل حن ب اجفٰههي ّاخمٰههيهش،  وومع

هسحطّ مظخيُّـم حممس  .حض اخمحيمن اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ن: ّ ِّـىش  اإلىع سب حمرّهي ىش ّ إذ ال  ىغ ِّـ  ّ ّ

 .اإلحنميهسنهبهش ملخف ّميمنهيهي خمهيٰههيّ حجهس ال مي احلهسمعهش :حطمئٰههئ، ميهته
ل : وال خيحي ل حطهتن لكهيهش احلهسمعهش هن اإلحنميهسن، ميهئ حنىش اخمخي ّأن اخمخي ّ ّ

يطاع  هتؠهيهش لكحف اخمحيىطض ـ حمهسهلهبهش حض امت ّحطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش؛ ألن جكهبئهبهش اجفهسهنهبهش ـ وهن اجف ّ ّّ
مبهس إحل اخمٰههي ّاإلحنميهسن لكهئمبهس، خممي جغهسمع د خسهس اخميطائُّـ لكهيهبمبهسّ مع  وحنهس ،هش حطٰهُّـ حلهسظ اخم

خيُّـم لكحف جغهسمعهش اجفهسهنهبهش إحل اخمٰههيهش،  خيُّـم لكحف حنهس حطهسخمجيخف، هلهسإلحنميهسن اخمِّـاجح حن ّحطهسخمِّـات حن ّ ّّ ّ
ن لكهيهش احلهسمعهش هن اإلحنميهسن ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش حض أن مظمي ّهلال إجكميهسل لكحف اخمخي ّ. 
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هسمعهش؛ أل ن اإلحنميهسن لكهيهش خمهي د، هلال ميمي مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ّأحنهس لكحف اخمخي ّن ّ

هتمغىط  د حن مع ، واخم د األؠهب مع هتمغىطة لك اخم هتمغىط لك اجفهسهنهبهش وهن حن ّاإلحنميهسن حن ّ ّّ
ن  هتمغىطة لك لكهيهش احلهسمعهش، هلهبمي هتمغىط لك احلهسمعهش، وهن حن ّلك اإلجيهسد، وهن حن ّ ّ
هسمعهش خمهييطم مظخيُّـم اخمممء  هتمغىطا لك لكهيهش احلهسمعهش حطمئىطامظمش، هلهي حمهسن لكهيهش خمهي ّاإلحنميهسن حن ّ ّ ً ّ

ّهتخسجل إحل أن لكهيهش احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش لكحف متحي حطمئىطامظمش، وحن هنهئهس ذهنمش ؠُّـر اجف ّ ّ ّ
مك ي، حط اإلحنميهسن اخمحيخيىطي، حممس مقهبهتجح حطهبهسمت حض آمغىط اخم لك اإلحنميهسن اجفهسهن ّخمهب ّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  ه: ّ وث لك وهئ ن احل ّأن احلُّـوث : حطمئٰههئ، ّىع ُّـ
يغ  .هشّهسحن اخمّٰههيهش خمهيٍهلخيىس حنخي

ه  خم جمُّـس  ّجم ىش: ّ وث جم ن واحل ن اِّـىش  اإلىع ّأن : ، حطمئٰههئّوُّـ
لكمبمسّحمال مئ يض  حن اإلحنميهسن واحلُّـوث حطمئ ن حم حنهئمبمس معيطء اجفخي ّلكهيهش مظهسحنهش، هلهبمي ّّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  مئ: ّ ج ه ِّـ ن وهئ ىح لك اإلىع ا لكمت  ِّـ ّوَّـ امست ّ ،
جغُّـة ألمع حطهبهسناإلحنميهسنمظخيهبهبُّـ  ميهيمئجل: حطهسخم ّ أن حطٰهيغ اجف ن حطُّـمغهسخمهش  ّ ميمثحنهئ

هبهسج هئٰههس حجء ميمي اخمممّألمت خم حس، اإلحنميهسن حض االجغ هس أو حج ًميهئهس، خمميهسن إحنهس وامع ً ًّ، 
هسج إحل اخمٰههيهشٌءو خيُّـون. ّ حنهئمبمس ال إل ّإال أهن ميٰه هبهسج اجفمئمي ّ حطهتمت ّ ّال حطُّـ حض اجغ

ًإحل اخمٰههيهش حن جغُّـوجع زحنهسمتهس  .ً أميهنهسّ
خم   هجم ّجمُّـس  خ: ّ ىع مئ اِّـ اِّـ ز أن  ل ...ّمئ : أي، و مه

منهسر اخمخيُّـمي لكهئُّـ  ؛ّإجيهسد اخمخيُّـمي اخميطحنهسين خصهسل ميهيمئجلالمت امعمش مظٰههسحلّاجف  . حطهسخم
خم   هجم ّجمُّـس  نّوُّـ: ّ نرجه هي َّـىسىش زىع ، ّلك ىع حم  ُّـ

رةّ، واجفهسدة، واجل: هن، ّحط حنهسهنهبهست، هش واجغُّـةّخمهبىع حنهسهنهب  .اخممن
خم   هجم ّجمُّـس  م: ّ هئ اِّـىش م جي ىعب م خيىسدن:َّّـ مي ٌ أن اِّـىش ،  مهّ

 .اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش األوحلحض اخمحيمن ّمظخيُّـم 
خم   هجم ّجمُّـس  م خيىسدن: ّ ىح إمن  ... مهٌاِّـىش يغ ّميهت أن اِّـىش رخيجه  ّ

ت ىع ذ جىغ ِّـ هيب د هي مئ ت  ،ّاِّـ ّخمهبىع اجفىطاد أمت إلمن خمهيٰهُّـم جع
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حن حض اخمِّـهن هسئىط ا، ّحنحيمب م اخمٰهُّـم جعهسحطلك حض اخمِّـهن حم اء ّألن حنحيمب ، مق جفحيهسهنهب
د و مع هبىح إحل اخم ت حط إلمن خمهئحيىع اخمٰهُّـم. ىحَهنُأم حس مي، اجفهيميهستُأ حض  حنهس جع
هسر اخمِّـهن د اجفهنهسف إخمهب خكىط؛اخلهسرج حطهسلك مع مف خكىطف اخم ًهلهس ّ جغهبمك إن اخمٰهخي ميٰه

دًخم إذا حمهسن مغهسخمهبهس مع  .  لك اخم
د إمتمس هن  مع هسهلهش إحل اخم هسج هلهب اخمٰهُّـم إحل اإل حيهست إحل أن اخمِّـي إل جي االخم ّوميهئ ّ

مسمييط ،. اخم هسر اخمٰهخي مظ حطهسلك دّوأحنهس جع مع هسهلهش إحل اخم ّهلهثن خمهيٰهخي .  هلال جغهسمعهش خم إحل اإل
مظهس، حممس رصح اجفمنهئّىح متحي  مف خمهيٰهُّـم اجفجههي جع ّأن ميٰه هً ّجمُّـس   حطِّـخم حض اخمحيمن ّ

م اخمٰهُّـم، : اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش األوحل جغهبمك جمهسل ر حنحيمب من ّهلحي مثهبىش ذخم مي
مئهبيط  م هلهب ، جع ميخيهبُّـ اجفحيمب ّوميحيىطض خم حنمنُّـاق لكحف جغُّـ مقهسئىط اجفحيهسهنهب ّ ّ  .اجفمنُّـاقّ

ؙدؘ ؼؘ   
 .ّ حطُّـجخٌ أحنىطّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اجفمئمي •
 .ّ إحل لكهيهش اجفجهىطوجغهش حض ومع جغهسمعهش اجفمئميّ اخمهئمهىطميهست•

د .ز يس اهب ّاِّـ ّ إن لكهيهش احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش:ّ ّ د  هنّ مع  اخمخنهبئهبهش، هلهسخمممء أو اجف
د مع هسج إحل لكهيهش،ٌحطمس هن حن  .ّ إل

سىح .س يس اِّـىح ّاِّـ يّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اخمممءهش ّ لكهيّ إن:ّ ، ّ هن اإلحنميهسن اجفهسهن
د واخمٰهُّـمّ رضوري مس هن ملخفحطهلهسخمممء  مع هسج،اخم  .ّ إحل اخمٰههيهش إل

دىع .س يس اِّـ هلهسخمممء حطمس هن ،  هن احلُّـوثّ إحل اخمٰههيهشاحلهسمعهشّ لكهيهش ّإن :ّاِّـ
د حطهسخمٰهُّـم اخميطحنهسين مع ق اخم هسج،ّحن  .ّ إحل اخمٰههيهش إل

يس .س ِّـّ   هن اإلحنميهسن ّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اخمممءّ لكهيهش ّ إن:احل اهبتىش
هسج،هلهسخمممء حطمس هن لكجل احلهسمعهش، ّاخمحيخيىطي  .ّ إحل اخمٰههيهش إل
 هن اإلحنميهسن ّ إحل اخمٰههيهشحنالك جغهسمعهش اجفمئميّ أن دخمهبهيجل لكحف اجفمنهئّىح ذحمىط •

ي  :ّاجفهسهن



 ٢٠٩.................................................................................ّاخمٰههيهش إحل اجفمئمي جغهسمعهش حض
ِّـ األول معمش اخمجيهئ لك :ّاِّـ ورة مظ لك جغهسمعهش ّاخمٰههيهش،  اخم ّاجفهسهنهبهش هلهثذا جع

ورة، حن رهلىش رضورهتهسُّّـ ّإحل اخمٰههيهش، هلالحط  رهلىش رضورة :أي ـ ورهلىش اخم
د واخمٰهُّـم مع ن اخمممء  .هن اإلحنميهسن ـ اخم ولكهيهب هلهسإلحنميهسن هن اجفهئهسط حض حم

هسمعهس  .ّ إحل اخمٰههيهشًخص
خ ِّـ اِّـث ّ إحل اخمٰههيهش،  واجفالك حلهسمعهش اجفمئميّاخمٰههيهشخم حمهسن احلُّـوث هن  :اِّـ

لك لكحف متحيّخيُّـم  أن ميّهلالحطُّـ خيُّـاحلّ ألن وذخم؛  حنىطامظمشّحط ن حن ًحنهس ُّّـوث ميمي
خيُّـحنهش لكحف احلهسمعهش ب اجفّخيُّـم لكحف اإلجيهسب اجفّ اجف مع لكحف اإلجيهسد ّخيُّـم لكحف اخم

د اجفّخيُّـم اجف مع وهن ، اخمممء لكحف متحيّ مظخيُّـم هلهبهييطم، لكحف احلُّـوثّخيُّـم لكحف اخم
 .خصهسل
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ّا ءؼ  
  ؘ ؙة   ؘ ؙؤؘّ   

ُّّـم أن اخمهئمهىطميهسمظخي ّ جل ّمتمهىطمي اجفمنهئّىح وجمُّـ مظهئهسول،  اجفجهىطوجغهش حض اجفخيهسم أرحطىشتّ
 : هنّاخمهئمهىطميهستوهنِّـه ، حنهئمبهس

  ؘؙّدؘّ  ؍؏
دّ أن : مظىطىِّّـه اخمهئمهىطميهشهن مع د حن جغهبمك هن حن مع هسج إحل لكهيهش اجف  .ّإل

دّمي  خمٌّذاجح ٌ أحنىطّاخمٰههيهشاحلهسمعهش إحل ّ أن :وحنٰههئ هنِّـا مع حن هنهئهس ال ميمئمي أن  ؛حن
دا ملخف حن ر ومع من ًمت لّ ، ميمسن حطهسخممنُّـهلهش هن اإلّاخمهئمهىطميهشىغ حن هنِّـه ّمححنهس و. ٰههي

هبُّـ خنخف إخمهبُوهنِّـا حنهس مي ل، اخممنُّـراخمخنمبهبُّـ ّ اخم حيهش ّ اهتّهنإ :جغهبمك ميخي ا اخمحيهي مئ
ُّـأ، مظمثحن حطهسخممنُّـهلهشّ أهنهس هشّاإلخسهب د حن مع خيهسدهنهس حط ٍمتمهىطا إحل الك حس ميهئخنهت حن ّ أول ً
مش خيُّـحن ٍمق م خمإلخسهب. ّلكهيهشّ وحس مظ د اجفيطلك مع ُّـأ ّجف، هشّهلمبِّـا اخم ًهس حمهسن جكهسذا لك حن ّ

لك اخمٰههي. ّاخمٰههيهبهش هلمب ؠُّـهلهش د:وجمُّـ أجع مع هلال ميمئمي  ؛ أن ال ؠُّـهلهش حض اخم
ُّـأ اإلخس د اجف مع هيهب حط هسهلهبيطّاخم حيهش اجفهب  .هشّخيهبمي اخمِّـي مظيطلكمئ اخمحيهي

ى هست هنِّـه اخمُّـلك هئُّـوا إخمهب إلجع ّهن األمغِّـ حطمس دخملك ، واخمُّـخمهب اخمِّـي امق
هسرب  هيىح حنهبهسدميّاخمٰههيمئهبهشلكهيهبمبهس اخم ن حض مص د حطخنّ أن حن،  اخممي مع امت ّاخم  أخم

ىطحطهش جيهئ لك ، وأجكميهسخم اخم حمخنحيلك لكهئمبهس اخم مشّاخمٰههيهشال ميمئميهئ أن مي ،  واخم
ُّـأ ّأن : ٰههئميوهنِّـا  نّاخمٰههيهبهشحن دّمي  خمّلكهسم ٌ جمهسمت مع د، اخم   خمهبىع خمٍواهلحقاض ومع

ٌلكهيهش ُّـأ  ،ّ ن متهسجمهنهس خسِّـا اجف  .ّاخمٰههسمًميمي

هئهس، خصمئ) ١( حي  .٢٧٢ص: ُّـ حطهسجمىط اخممنُّـرّهلهي
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ادية ة ا ظر ّمناقشة ا ّ  

َّـيع األومن هبُّـ  أوردهنهس اخمهن :اهب هاخمخنمبهبُّـ ّ اخم ّجمُّـس   ّنأ :وجغهسؠهيمبهس ،ّ
ٰههسمتهش ّ إحل اخمٰههيهش، هس أرادوا حنٰهىطهلهش حنالك احلهسمعهشّميجل جفّاجفهسد حمهسن مغجههتهن هن االمق

هسرب  هسرب ّنأحنىش ّاخمٰههيمئهبهش، حطهسخم ّ اجفهسدة  وهن لكهسحسٌ خصُّـودٌ خسهس متجههسقّاخمٰههيمئهبهش اخم
خم، هلخيىس ميخنهسف  حن جغجل هنمثالء أمغجههتوا ّإن :وهنِّـا حنهس ذحمىطه حطخي ّ أرادوا امق

هسرب ّ وحنُّـى امظّاخمٰههيهبهشّاحلهسمعهش إحل اخمٰههيهش وحنٰهىطهلهش جغُّـود  هسلكمبهس لك حكىطمي اخم
هسرب ال مظٰهمئ إال حض جغخيهيمبهس ّهلهثنّاخمٰههيمئهبهش،   ّيّ حنهسدٌ وهن متجههسقّاخلهسص،ّ اخم

ُّـأ ُوجم، خصُّـود ع األجكهبهسء حض ذخم اخمهئجههسق جف منهسرى حنهس مظميخنىح لكهئ هن مغهن
هسر أو اخمجيهيهبهسن أو اّاخمٰههيهبهش،  الجغحقاق أو احلىطارة أو احلىطحمهش أو حنهس إحل ذخم هلهسالمتحي

هبٰههش اهنىط اخمجه هسب،حن خك معُّـ دون أمق  ّاخمٰههيمئهبهشوخمهبىع حض اإلحنميهسمتهست .  ال مظ
ُّـخمهب لكحف ىطحطهش اخم رة لكهسحنٌ حمهسحنّاخمٰههيهشّ احلهسمعهش إحل ّ أن خمهي د حطمن مع  .هشّ حض اخم

ان  هس حض أخم ن اخم جعهسحط ًهلمئ اجلهسئيط أن ميمي دّمغهسؠهشّ مع ن ،  حن اخم وأن مظمي
ىطمياألجكهبهسء هسل اخم ان اخلهسؠّ اخم خكمبىطت حض اجف وإذا حمهسمتلك . هشّ حن مظهي األخم

ُّـودة جمهسرصة ىطحطهش وومقهسئهيمبهس اجف هتخمهشًاخم هش حض هنِّـه اجف مي إمعهسحطهش وا ،  لك مظمي
مش درمقمبهس لكحف األمقىع اخم رة ّٰهخيهيهبهلهب حيهبهش وحطمن خيهيّهلهي  .هشّهش حن

خف ٰه حيهش( حض منهئّىح اجفوحط ل اخمحيهي دمتهس : )أؠ حيهبهئهس حطمئخيُّـار جكمب إذا احم
لو هسمقهئهس جيمش أن متخي ٰههسجممش حنىش حطٰههنمبهسّ إن :إجغ ادث مظ  .حطٰهيغ اخمخيهنهسميهس واحل

ل ٰهيغّإن : وال ميمئمي أن متخي ٰهيغ اآلمغىط؛ ألمتّ لكهيهش اخم جههبىش أن متُّـرك ّاخم هئهس ال مت
هسسّاخمٰههيهبهش هئ ّ إحل أن ًحنهنهسهلهس ... لك حكىطمي اإلجغ ملهسميهش حنهس ميمئمي أن مت

ىطحطهش هن هسس واخم امقجههش اإلجغ ّ أن حم حط دات اجفخنهسهبهش حنىشّ مع دات اجف مع  اجف
ىط هسجّاجف ٍ إحل لكهيهشحطهش خمُّـميهئهس حت ىط ّ دات اخم حس ّوخممي، حطهشّمظخنهسحط اخمٰههي اجف مع  اجف

هئهس) ١( حي  .٢٧٣ص: هلهي



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٢١٢

ن حنخنهسهبهش هئهس وال مظمي دامظهئهس وخمهبىع خمُّـميهئهسًمظُّـمغ حتلك جضىطحط الع ّحطهسألمقهسس احك  جفخنمب
ن مغهسرمعهش دهنهس مظمي هسمظهئهسّ لك خصهسلًلك ومع  . متحيهبهئهس وإجع

َّـيع اِّـث مئ لكهيهب ُحنهس إلّأن :  اجفىطجغهيهشّحض اخمحيمن األول حن هنِّـهّ مظخيُّـم :اهب
د مع لك،  وحجميٍ ميهئخي إحل وامعمش،اخم هست حطهسجفٰههئ ّحممس مقهبهتجح حض اإلخسهب ـ هلهثذا جع

ّاألمغىغ ـ أن  د واخمٰهُّـمّ مع هسوى مت إحل اخم دا ال مظ حط ذامظ لكجل ، ًهنهئهسك ومع
د مع هتلاخم هسج إحل لكهيهش، خممي مي هبهشّ أمت حنهس هن مظهي احل:ّ، لكهئُّـ ذخم ال إل   واجفالكّهب

هبهسجاخمميهسحن  اجفمنهئّىح حطُّـأ حض اجف ّ لكحف هنِّـا األمقهسس رأميهئهس أن؟ وراء هنِّـا االجغ
هتخمهش هسج إحل لكهيهشّأن : حطمئ هش إل هسوي اخمهئ هسؤلّ، جع ّاجفمئمي اجف  .حكىطح هنِّـا اخم

هس،ًإذا حس ميمي حجميهئهسّوأحنهس  هسؤل،ً حط حمهسن وامع ع جف هنِّـا اخم  . هلال حن
  ؘؘّّ  ؍ؐ

 اجفالك ّ مظمثحن حطهتنّاخمهئمهىطميهشهنِّـه ّأن : ح وذحمىطمتهساخمميالم هلهبمبهس حض اخمخلّ مظخيُّـم وجمُّـ
د حطٰهُّـ ّحض جغهسمعهش اجفمئمي إحل لكهيهش هن جغُّـوجع مع  واجفىطاد حن احلُّـوث هن اخم

خم، اخمٰهُّـم ىط اخمىطازي حض اجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش حطخي ال ّ أمت ّال جك: وهنِّـا حنهس ذحمىطه اخمحي
ُّـث خف اجف ّ إال حطهتمت َميمئمي مظحي خي ملخفهّ ّ جع إحنهس .اخمِّـي مق ن ذخم اّ هسحط أن ميمي خم

دا ًلكُّـحنهس أو ومع ن : ميخيهسلٍهبهئئِّـ ًهلهثن حمهسن لكُّـحنهس هل، ً ُّـث هن اخمِّـي ميمي َإن اجف
جمهس حطهسخمٰهُّـم ده حن دا هل، ًومع هسحط ومع ّإن  :ميخيهسلٍهبهئئِّـ ًوإن حمهسن ذخم اخم

د  خي ومع ُّـث هن اخمِّـي مق خف األول أوحل،  آمغىطءَاجف حي ُّـث ّ؛ ألن ّواخم َاجف

حيهش وروش رئهسخمهب) ١( ل هلهي  .١٩٦ ص٣ج: )حطهسخمحيهسرمقهبهش (أؠ
خيهسد، اخمالهنهب: ميهئمهىط) ٢( ح جضىطميُّـ االلك ارق اإلخسهسم حض  هسجغمك اجفخلجمهبهش٨٩ص: جك : ّ؛ اجف

هست، خمهيمئخف داحنهسد١٣٤ ص١ج هسة٣١٣ص: ؛ اخمخي ٰههسخمهبهش حض ؛ احل٢١٣ص: ؛ اخمهئ ميمئهش اجف
؛ اجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش ٢٥٢ ص٣؛ ج٢٠٣ ص٢؛ ج٢٥٦ ص١ج: ّاألمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش

ىط اخمُّـمي ا، ّحن اخمٰههي اإلخس خيهس. خمىطازي، حتخيهب دخمحي هسزي اخم  .١٣ ص٤ج: َّأمخُّـ جغ
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جمهس ،َخصُّـثّ إمت حن جغهبمك ده حن ن ومع وال جيمش حن  .حطٰهُّـحنً جيمش أن ميمي

د ملخفه،َجغهبمك هن خصُّـث مع جمهس حط ده حن ن ومع لك ّ، ألمت ً أن ميمي حنهس حس مي
دّ أن حطهسخمُّـخمهب مع ُّـث وحن هئىش أن ال إلُّـث إال جف ُّـث ميمئ ِاجف ّ لكّ، هلهثمت َ ّ أن ال مي

د ملخفه مع جمهس حط ن حن ُّـث الحطُّـ وأن ميمي ًاجف ّ اء جمهيهئهسّ أحنهس .َ ُّـث ّإن: مق َ اجف
جمهس ّ، هلهثمت خمهئحي وال خمجيخفهأو ال ، إلُّـث خمهئحي أو خمجيخفه ن حن ًجيمش أن ميمي

لك، حطهسخمٰهُّـم ُّـثّ أن هلهب خف اجف جمهس حطهسخمٰهُّـمّ حطهتمت َمظحي ن حن  ،ًاخمِّـي جيمش أن ميمي
خفه جمهس حطجيخفهّ حطهتمت أوحل حن مظحي ن حن  .ًاخمِّـي جيمش أن ميمي

ّ، إال أن ٰههبُّـُ حض اخمخلح هلال متّاخمهئمهىطميهشحنهئهسجمخنهش هنِّـه ّ مظخيُّـحنلك وجمُّـ اخمممء اخمِّـي ّ
ر  ؠهسرت حنهئخنهت ّاخمهئمهىطميهشهنِّـه ّأن  :خمهبمتىطحن اإلجكهسرة إ هتخمهش خممهمب اخلالف حض حن

ميهيمئجلحطجل  ّاخميطحنهسين خمهيٰههسحسُّـوث احل ،  واخمحيالمقحيهش حن معمبهش أمغىطى، حن معمبهشّاجف
نجغهبمك ذهنمش  ميهيمئ ا ّزحنهسين، اخمٰههسحس جغهسدث ّ أن  إحلّاجف حنخيهسحط اخمحيالمقحيهش اخمِّـمي جمهسخم

 .حطخيُّـحن
خيُّـ االجضهسه اخمميالحن ّميٰه ّأمت ال حصىطد ملخف، ّ حطخنمي لكهسمّ امعمش مظٰههسحلّ ولكحف ،  اخم

اه هلمب مع ٌهنِّـا هلمي حنهس مق مسينّ هست احلُّـوث . ّ ومع ا إجع وحن هنهئهس جغهسوخم
ى اهللا مظٰههسحلّاخميطحنهسين هبٰههش حممس هن ، ّ خممي حنهس مق ص لكهسحس اجفهسدة واخمجه هسمظ خلمن ّال إجع

هسين احلميمسء  .لكحف حن
ّأن اخمٰههسحس اإلحنميهسين: وجغهسؠ حنهس ذحمىطوه حض اجفخيهسم ّ حنهئخيجهىش األول ملخف حنهئخيجهىش ّ

ٌألن اآلمغىطة دائمئهش، اآلمغىط ّأحنهس اخميطحنهسن هلمب ملخف حنهئخيجهىش األول وملخف ،  ملخف حنهئخيجهٰههشّ ّ
ن ؠُّـر اخميطحنهسن مغهسخمهبهس حن اخمٰههسحس، حنهئخيجهىش اآلمغىط  ٌ حنمس زحنهسن:أي، ًولكحف هنِّـا هلهبمي

ل حطهسخمٰههسحس ن اخمٰههسحس جغهسدجعهس زحنهسمتهبهس، حنهس وهن ملخف حنخنجي ًهلهبمي ًّ. 
هئُّـوا لكحف احلُّـوث اخميطحنهسين  ّحم : ّمثداهنهس لكهئُّـهن حنٍخمهيٰههسحس إحل جمهسلكُّـة ّوجمُّـ امق

)١ ( ، خيهس. حتخيهب دخمهيىطازي، ّاجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش حن اخمٰههي اإلخس هسزي اخم  .١٣ ص٤ج: َّأمخُّـ جغ
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هئىش لكُّـحن لك جمُّـحن احن هئىش لكُّـحن هلمب وامعمش، حنهس جع ولكحف أمقهسس هنِّـه . ّوحم حنهس احن
هسخمهش اخمخيُّـم اخميطحنهسين ا حطهسمق لك جمُّـحن ّاخمخيهسلكُّـة جمهسخم امعمش مظٰههسحل؛ ألمت إذا جع ّ خمجيخف اخم

هئىش لكُّـحن ده،ميمئ ب ومع لك ومع هئىش لكُّـحن مي ّوجغهبمك إن األدخمهش جمهسحنلك ،  وحنهس احن ّ
امعمش مظٰههسحل؛ هلٰهحف هن امعمش ، ِّـا خم ومعُّـ اخمخيُّـمي اخميطحنهسينّلكحف وجغُّـامتهبهش اخم ملخف اخم

امعمش، مظٰههسحل امعمش، وهن ميهئهسحضّخمهييطم مظٰهُّـد اخم ّ أدخمهش وجغُّـامتهبهش اخم ّ. 
ا حطهتن ىط ُوهنِّـا حنهس ميّزحنهسين،  ٌ اخمٰههسحس جغهسدثّولكحف هنِّـا األمقهسس جمهسخم خنخف إخمهب اخمحي

خم هتخمهش : اخمىطازي حطخي ميهيمئجل واخمحيالمقحيهش حض حن الف حطجل اجف ّحن هنهئهس متخنهت االمغ
ن. ٰههسحس خمهيّاحلُّـوث اخميطحنهسين ميهيمئ ل اجف ٌإن اخمٰههسحس جغهسدث: ِّميخي هئهس ّ أمت:حطمئٰههئّزحنهسين،  ّ

مي جيىطق زحنهئهس حك راء وإن حمهسن ذخم مي ًحمهيمس رمعٰههئهس إحل اخم هسب ًال ّ ٰه احل ال مي
خلي وحس ميمي خمهيٰههسحس ، وخممي مقهئمن حض اخمهئمبهسميهش إحل حلمههش جغُّـوث اخمٰههسحس، اخم

د هيمبهسٌومع ن.  جم خم ّإن اخمٰههسحس خم حس ميمي جغهسدجعهس زحنهسمتهب: ميخي ً ّحمهسن جمُّـميمس زحنهسمتهب ،ًهسّ وإذا ، ًهسً
جيهبخفات ، ّ لك اخلهسخم واخمٰههيهشٌّحمهسن حمِّـخم هلمب ملهئ ُّـالت واخم ّحض جغجل متالجغيس اخم

خمهب، اخم مظجهىطأ لكحف اخمٰههسحس ده وحنٰههي  .ّوهن لكالحنهش إحنميهسن ومع
ّأحنهس احلميمسء اإلخسهب خيُّـونّ ل ّأن : ميٰههئ، اخمٰههسحس جمُّـميّ أن ن هلمب ميٰه أؠ

ُّـأ ّ زحنهئهبّوحمهيمس رمعٰههئهسّأزخمهبهش، وأرحمهسن اخمٰههسحس  راء هلال متمن إحل حن ّزحنهسين، هلال ًهس إحل اخم
قٍجغهسدثّمي هل، اميهش خمهييطحنهسن وال هنهسميهش خمحطُّـ  .ّ وحنُّـةٍةّ حطمسدٌ حن

مسوميهش مثهبٰههس جمُّـ أمثٰهلك لكحف احلُّـوث اخميطحنهسين : وجمُّـ ذحمىطوا ّأن األدميهسن اخم ً ّّ
ل اخمىطازي د: خمهيٰههسحس، ميخي هيمئجل واخمهبمب ىط أرحطهسب اجفهي واخمهئ حن اجف ل أحم  هلمبِّـا جم

س هي و.واخمهئمنهسرى واجف لك حطهثمثهسع أهن اجفهي : جمهسل اجف ّهلهثن اخمِّـي جع
امظىطة ص اجف ده حض معهسمتمش :واخمهئمن ى احل مظٰههسحل، أزحنهئهش ومع ّ هن أن مثهبىش حنهس مق ّ

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس اجفجهمبىطيح اجفهئ) ١(  .٢٤٢ص: ّمه
 .١٩ ص٤ج: اجفجههسخممش اخمٰههسخمهبهش) ٢(
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هئهسهنهبهش صٌاألزل حن د مصمن مع مبهسء اخم ُّـاء، واألزخمهبهش ولكُّـم امت ده احط مع ٌ وخم ّ حطهسخمىطب ّ

اء ، مق هسمت ادث زحنهسنًمق مٌ حمهسن جم احل هن  . أو دهنىطٌ حن
ل حطخي ن مصهسخمحيهس إلمثهسع األدميهسنُّّـم اخمٰههسحس ودوام اخمحيهبيغ اإلخسِهلهسخمخي  .ً ميمي

هسخممك واخمٰهخلّمظٰهىطوجمُّـ  مك حض اخمحيمن اخم هسمتهبهش ميهئهس خسِّـا اخم  حن اجفىطجغهيهش اخم
 .ّاخمهئمهىطميهش وذحمىطمتهس حنهئهسجمخنهش احلميمسء خسِّـه ،ةلكخل

  ؼؼؘؘّ ّ ؍ؑ
مي هتمغىطي اجف ن حن حن خيخي ّذهنمش احلميمسء واجف ي اإلحنميهسنّ أن ّهيمئجل إحلّ ّ اجفهسهن

ُّـالل لكحف هنِّـه ّمظخيُّـم و .ّهن حنالك احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش  حض جعهئهسميهس ّاخمهئمهىطميهشاالمق
مك جل، اخم لك اخمخيُّـمي اخميطحنهسينّ أمت ّومظ ّ ذخم ال جيٰههي ملهئهبهس لك اخمٰههيهشّ هلهثنّخم جع ً .

ب، أمع مع ًاخمِّـي ميمنخف اخمٰههسحس ملهئهبهس هن اخم ّ خف  .ّال اخمخيُّـم اخميطحنهسينّ اخمِّـاجح ّ ٰه وحط
د اجفمئمي ال حنُّـمغهيّإن: آمغىط هسحط لكحف ومع  .ّهبهش خم حض جغهسمع إحل اخمٰههيهشّ اخمٰهُّـم اخم

د ّ أن :واحلهسؠ مع جمهس حطٰهُّـم أم حس ميميّاخلهسصاخم اء حمهسن حن  ّميمثجعىط ال ،ً مق
خمهب ّ أن اجفهسهنهبهشاخمِّـي خم محهسم األجعىط هنّ، وإمتمس هش واحلهسمعهشّحض اجفٰههي ّ إذا حمهسمتلك حض جغُّـ ّ

د واخمٰه مع هش إحل اخم هسوميهش اخمهئ معُّـ وميمئمي أن ال :أي  ـُّـمذاهتهس حن  ميمئمي أن مظ
معُّـ هسج إحل لكهيهش  ـمظ ٍلكهئُّـهنهس حت دٍ مغهسرمعهشّ مع دا دائمس أم ،  مظٰهجه اخم اء حمهسن ومع ًمق ً

د جمُّـميمس زحنهسمتهب،ال مع ّ حط إذا حمهسن اخم ّهس هلهثنً ن أجكُّـ حجهس خم حمهسن جغهسدجعهسً ً احلهسمعهش مظمي ّ ّ . 
دوث ا ا زماّ ا دوث ا   ّبدل ا
ا احلُّـوث اخميطحنهسين اخمحيالمقّهلهثن: ّ مظخيُّـم لكحف حنهسًحطهئهسء  ّأهنّإال ، ّحيهش وإن رهلهن

ار اجل) ١( هسر األمت هسر األئمئهش األحكمبهسرحط  .٢٣٧ ص٥٧ج: ّهسحنٰههش خمُّـرر أمغ
ح هنهسميهش احلميمئهش:امتمهىط) ٢( ّ، اإلخسهبهست حطهسجفٰههئ األمغىغ  هبُّـ حممسل هيمئىطمعىش اخمُّـميهئ، خمّ ّ اخم

 .٤٢٤ ص٢ج: احلهبُّـري
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ا احلُّـوث حطمئٰههئ آمغىط هي جمهب: وحنحيهسدهّ اخمِّـاجح وهن احلُّـوث، ًجم د ّحن هش ومع
د حط،  حطهسخمٰهُّـم حض ذامظءاخممم مع دات اجفمئميهئهش اخم خسهس اخم مع مئهبىش اجف ٍٰههيهشحم ّ 

الف احلُّـوث ، اخمٰهُّـمّ إال  ذاهتهسّمبهس وجغُّـّوخمهبىع خسهس حض حنهسهنهب،  حن ذاهتهسٍمغهسرمعهش حط
ن اخم هلهبّاخميطحنهسين  .حطهسخميطحنهسن  اخمِّـي ميمي

هب د حطٰهُّـ اخمٰهُّـمّجف: مظ مع ٰهُّـمي، هس حمهسن احلُّـوث هن اخم هيهبّهلهسخم هش جمُّـ ّهش حمهسخمخي
ن حطهسخمِّـات ن حطهسخميطحنهسن وجمُّـ مظمي  جيمش خم ٍ حض ذامظ حطهئءهلهثذا حس ميمي اخممم. مظمي

د مع معُّـة حنٰهُّـوحنهس،اخم هسر ذامظ حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك لكهي اجف ً حمهسن حطهسلك ّوإمتمس ، ّ
معُّـ حطهسخمٰههيهش هي.ّمي ا ، اخمِّـي حطهسخمِّـات جم اخمِّـي حن ملخف اخمِّـاتّ أن : وحن اخم

ن خم ل حض ذامظّمي هلهبمي ًأوال ،حنٰههي ٌأمت خمهبىع: ّ ، ٌأميىعّأمت : ًوجعهسمتهبهسّاخمٰههيهش، ّ مظ لك ّ
ن ل خصُّـجعهسّ حم هلهبمي د حن ملخفه حطٰهُّـحنهس خم حض ذامظ أن ال : أي،ًحنٰههي مع حيهبُّـ اخم  حن

دا مع ن حن ن، ًميمي ل حض ذامظ خصُّـجعهسّ حم هلهبمي ال هسنوإن حم، ًحنٰههي حض مثهبىش اخميطحنهسن ً حن
معُّـ هلمب خصُّـث د حن حن مع حيهبُّـا خمِّـخم اخم دا حن مع ًحن ده حن حطٰهُّـ ال ّ، ألن ً ومع

ده حطٰهُّـمي هن حض آن ّ إمتمس وخمهبىع جغُّـوجع، وحن اجلمبهش اخم ذحمىطمتهسهنهس، هش حطهسخمِّـاتّومع
 .حط هن خصُّـث حض مثهبىش اخميطحنهسن واخمُّـهنىط، حن اخميطحنهسن هلخيىس

د احلُّـوث حطهسجفٰههئ اخمِّـي ال مي: وجمهسل اخمُّـاحنهسد معمش اخميطحنهسن هن ومع
لك حطٰهُّـميهش حطهسخمِّـاتءاخممم ً حطٰهُّـ رصف اخمٰهُّـم اخم ْ ده ، ِ هش ومع ن حنىطمظ حطهتن مظمي

هب اجفجههيخيهش حن جغهبمك متحيىع ذامظ اخمجيخف اجفهئهسهلهبهش  هش خمهب ّاحلهسؠ حطهسخمحيٰه حطٰهُّـ حنىطمظ
هش اخمحيهسلك إميهسه، هش اخمِّـات حن مظهيخيهسء اجلهسلكّخمحيٰههيهب د حطهسخمحيٰه حطهثهلهس مع ّوحتخي اخم ّ .

مئ جغُّـوجعهس ع هن اجف ًوهنِّـا اخمهئ هب ، ًّهس ذامظهبّ هش لكحف اخمُّـوام لكحف هنِّـا اخم واإلهلهس
مئ لكهئُّـهن إحطُّـالكهس ًمظ د حض متحيىع األحنىط حن معمبهش ّوال مظمنهسدم حطجل اخمحيٰههيهب. ّ مع هش واخم

 .٢٣١ص:  هنهسميهش احلميمئهش:امتمهىط) ١(
هسة حض احلميمئهش اإلخسهب) ٢(  .٢٢٣ص: هش، احط مقهبهئهسّاخمهئ
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هش اخمحيهسلك هئهسد إحل إهلهس هب، االمق جهالن واخمهيهب هنىط ّواخم مش متحيىع مع  .ّاجفهسهنهبهشهش حط

د اخمممء حض اخميطحنهسن  ن ومع معمش خمهييطحنهسن هلمب حم ّوأحنهس احلُّـوث حطهسجفٰههئ اجف
ميمئمئهش زحنهسمتهبهش، حن هيهبهش حن اجمىش حض اخميطحنهسن اخمخي جم هبهسل اخم خيُّـر اخم ّجمهس حطٰهُّـحن اخميطحنهسين اجف ّ ّّ ّ ّ ً

ُّـاد  هبهسل اخمُّـامغ حض معهئىع االحن خيُّـر اخم ّوإجيهسد اخمممء حض اخميطحنهسن حطٰهُّـ لكُّـحن اخميطحنهسين اجف ّ ّ
مئىطار واخمالواخمال ُّـاد واالمق مياحن مي مئ حطهسخم مئىطار هن اجف ومقهبهتجح مظحيمنهبهي . ّامق

 .ةحض اجفىطجغهيهش اخمٰههس
  ؘ ؘآّ ؙ ؍ؒ

ي اإلحنميهسنّ متمهىطميهش هس حمهسمتلكّجف ل حطهتؠهسخمهش ّ اجفهسهن الءم إال حنىش اخمخي ّاجفهسهنهبهش، ّال مظ
خيخيجل ُّـ، ّحممس أجكهسر إخمهب مثهيهش حن اجف هتخسجل ؠُّـرّ أن مت اخمخنخفازي حطٰهُّـ أن ّ اجف

، ًأميهنهسّ اخمِّـاجح احلُّـوثّ متمهىطميهش ِحس ميىطمظيغ، ّاحلُّـوث اخميطحنهسينّ متمهىطميهش أجكمي لكحف
هسمتهب اخموجغهسو جل حنالحمهس آمغىط ميهئ حنىش حن ًل أن مي حيهبّ دّحيهي مع  وهن، هش حض أؠهسخمهش اخم

ديّمتمهىطميهش  مع خيلك اإلجكهسرة إخمهب هلهب، ّ واخمحيخيىطيّاإلحنميهسن اخم . ّمس مظخيُّـموجمُّـ مق
هب دات اإلحنميهسمتهبهش: ومظ مع الت وهن اجف ّإن اجفٰههي دات ّ هسرة لك ومع  ٍلك

هسحكهبّمظٰههيخي امعمش مظٰههسحلّهش حطٰههيّهبهش وارمظ هسط  ذخم ّوأن، مبهس وهن اخم ٰههي واالرمظ ّاخم
م ٌحنخي دهنهسّ هب االمتحيميهسك لك .  خمميهبهسهنهس وومع مبهس، ومي ِّـخم ال ميمئمي أن هيهلّلكهي

معُّـ خيهيهشمظ ً حن مبهسلك  ّ  .ّلكهي
هبُّـ وخمِّـا مي ّٰههي اخم لّاخمهئمهىطميهشاخمخنمبهبُّـ لكحف هنِّـا ّ ّاخم ّ أن وهنميِّـا متٰهىطف:  حطهسخمخي

هبهسج هنِّـه احلخيهسئ مشّ اخلهسرمعهبهش حض اجغ خمهبىع هن جغُّـوجعمبهس ، اخم متٰههسرصهنهس إحل مق
ٌحط اخم حمهسحن، هسهتهسّإحنميهسن حنهسهنهبوال  ديّ مع  ّهلهثن.  وؠمئهب حمهبهسهنهسّ حض حمهئمبمبهس اخم

مبهس هسطّ اخلهسرمعهبهش جغخيهبخي ٰههي واالرمظ هسط ال ميمئمي أن ، ّلكجل اخم ٰههي أو االرمظ ّواخم

هست، خصمئ) ١(  .٤ص: ُّـ حطهسجمىط اخمُّـاحنهسدّاخمخي
ٰههيهبخيهش رجم ٩٦ص: مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(  .)٧٢(، اخم
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جيهئ لك  ىسٍءمي ٰههي حط وميىطمظ جملك أميهنهس. ّ مي  احلخيهبخيهشّ أن :ًومتٰهىطف حض متحيىع اخم

هسحكهبًإذا حس مظمي جغخيهبخيهشّاخلهسرمعهبهش  ُّـأ اخمٰههيهبهش، ًهبهشخيّمظٰههي وًّهش ارمظ هلهيهبىع . ّهلال ميخنمئهيمبهس حن
د اخل مع رة ّهسرمعاخم ُّـأ اخمٰههيهبهشّلكهسحن حطمن حنهس حطمئ ّهش خصمي ُّـأ اخمٰههيهبهش ّ إمتمس حط، ً ّإلمي حن

دات اخم مع ٰههيّٰههيخيلكحف اخم هسط واخم مبهس لك االرمظ ّهبهش اخم مظٰهمف حض جغخيهبخي ّ. 
ديّ متمهىطميهش وهنِّـه هن مع ف اإلمقالحنّاإلحنميهسن اخم خف ؠُّـر ّ خمهيحيهبهي  اخممي
ُّـأ اخمٰههيهبهش متحي ومغىطج حن حتهيهبهي ، زياخمُّـمي اخمخنخفا ّوجمُّـ امتجههي هلهبمبهس حن حتهيهب حن

ّخكهسهلىطا حطهسخم مش ، ً ىط ،  حلهسمعهش األجكهبهسء إحل لكهيهيمبهسّاحلخيهبخيّهلهي ميميهيحي اخممهحيىط حطهسخم أحم
ُّـأ اخمٰههيهبهش هلمبمس  ًحن هلمب حن حيهبّ .ًلكمئهبخيهس ًّهسهلهي

خمّاخمهئمهىطميهشوجمُّـ أجكهسر اخمخنخفازي إحل هنِّـه  لك:  حض األمقحيهسر حطخي  هنِّـهّ أن هلهثذا جع
ُّـوثّ إحنهس احلهسمعهش  حطخي ،وجمُّـ حطجه أجغُّـمههس وهن احلُّـوث، خمإلحنميهسن أو خمهي

معهس ال ملخف ن اإلحنميهسن خص ل. ًاآلمغىط وهن حم ّ احل أن :أجم حنهئخنهت احلهسمعهش إحل ّ
مش ال هنِّـا وال ذاك ن اخمممُحط حنهئخنهت، اخم جههس ءهنهس حم حنهس حطجيخفه حنىطمظ خي ً مظٰههيخيهبهس حن ً ًّ ّ

خس. إخمهب هسحطّاجفهسهنهبهش إحنميهسن ّ إن:وجم دهنهس حن اجفىطامظمش اخم  وإن حمهسن ،خيهش لكحف ومع
هس هب خيُّـمّ أن ّ إال،ًؠ د حن مع ٌاخم ة،ّاجفهسهنهبهش لكحف ّ ّ مظخيُّـم اخمحيٰه لكحف اخمخي رة ، ّ واخممن

دلكحف ٌ اجفهسدة، إذ حنهس حس ميمي ومع خي حنهسهنهبهش،ّ ٌ حس مي د أميهنهس ّّ مع ً أؠال، واخم  ـّحممس حنىط ـ ً
ىغ خن معُّـّ حنهس حس ميخنءواخممم، ّلكجل اخم هتمغىط، ىغ حس مي ٌواإلحنميهسن حن  ّاجفهسهنهبهش لك ّ

مبهسخم مت ؠحي ن لكهيهش اخممم، مي هس حطٰهُّـ ذخم اخمممءّهلميهبىح ميمي ء، ً وهن اإلحنميهسن هلىط
د متحي مع  .ألكهئ اخم

رّٰههي ميّجع معُّـ :اخمحيالمقحيهش  لكحف حنهس ذحمىطه حنخنمب هسج هل خمحط أحنمي هلهسجغ  ّإن: خي
ر إخمهب هن جغهسل هنِّـا هبهي إذا حمهسن اجفهئمه ّ لكهئُّـ جضىطدهنهس لك ءاخمممّ حنهسهنهبهش ؠ

هئهس، خصمئ) (١ حي  .٢٧٦ص: ُّـ حطهسجمىط اخممنُّـرّهلهي
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٢٥٣ ص٣ج: ّاحلميمئهش اجف
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ب حن مظٰهمئ اخمٰهخي د حط مع ن إحنميهسن ومت ال. ّاخم ً لكهيهشّاجفهسهنهبهش متهئميىط أن ميمي ّ 

دهنهسّ أن ّجفهس حنىط ؛ىطّحلهسمع إحل اجفمثجع دّامظمنهسهلمبهس: ، أيإحنميهسهنهس جم ومع مع ّ، ألن  حطهسخم
د اخل، ًأميهنهس حض اخمِّـهنّ االمظمنهسف هنِّـا مع مش اخم  حممس ّهسرمعوإن حمهسن حط

 .مق
هوجغهسؠ حمالحن  ّجمُّـس  مك لك  احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش حض ًهئهس مظهسرةّ أمت:ّ ّ مت ّ

د اخلاخم مس اخمخيهسلكُّـةّهسرمعمع اجمىش ّ، ألن  حممس هن حنخي مك لك اخم حيهش مظ اخمحيهي
ّ حممس مظخيُّـم حض اجليطء األول حن هنِّـا اخمخلحّهسرمعاخل هي حطهئهسء لكحف ، ّ ا ًهلمئ اخم
ي ال ميمئمي خمإلحنميهسنّأمت  ،ذخم ن هن حنالك احلهسمعهشّ اجفهسهن ًحطهئهسء لكحف ّ، ألمت أن ميمي

د هلهثن مع هسحطُ حممس أجكّاجفهسهنهبهش اإلحنميهسن الزم ّأؠهسخمهش اخم ، خف إخمهب حض اخمحيمن اخم
جمهشّاجفهسهنهبهشو دٌ حن مع دّ، ألهنهس  حطهسخم مع حيىطع، ّجغُّـ اخم د حن مع ٌواخم إحل ،  لكحف اإلجيهسدّ

ًهلهي حمهسن اإلحنميهسن لكهيهش. ّاحلُّـوث اخميطحنهسينّ متمهىطميهش ّآمغىط حنهس ذحمىطمتهسه حض رد هسمعهش ّ  خمهي
ىطءّخميطم مظخيُّـم اخممم هبهسج .  لكحف متحي حطمئىطامظمش أحم مك لك لكهيهش االجغ ّوأمغىطى مت
مش حنخيهسم اخم ٰهمئ اخمحط هيهب واخم خيُّـم ّمسهنهبهشّهلهثن خمهيّٰهخيمك، ِّّـهن واخم ا حن اخم ّ مت ً

د مع ل، لكحف اخم هسظ ميمئمي جم يّ متمهىطميهش وهبِّـا اخمهي  .ّاإلحنميهسن اجفهسهن
خمـ حض حطُّـاميهش احلميمئهش ـ أجكهسر اجفمنهئّىح  وهنِّـا حنهس  :ءًوأميهنهس مقهب: إخمهب حطخي

دّأن  اء حمهسن جغهسدجعهس أو جمُّـميمس ومع ل مق د اجفٰههي ٌومع ً ٰههي اخمِّـاٌ راحطىسً ، ّت حطٰههيّ حن
خيملخف  ٌ ذامظهبهشّهلهسحلهسمعهش إحل اخمٰههيهش،  دوهنهسّحن  . خمٌحنالزحنهش ّ

هسمتهبهش لكخل لك لكحف ّأهن حنّأن : ةومقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش اخم هسئمل اخم مظىطمظ ّ اخمهئ
هنىطميّ اخممنُّـرائهبّاخمهئمهىطميهش هست احلىطحمهش اجل هتخمهش حطٰهُّـ إجع هش اخم مقهبهتجح ّهش حض هنِّـه اجف

ةاحلُّـميمك لكهئمبهس حض اخمحيمن احلهسدي لكخل حن اجفىطجغهيهش ا  اخمٰههسحس حن رأمق ّأن: خمٰههس

ٰههسخمهبهش حض ا) ١(  .٢٥٣ ص٣ج: ّاألمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشحلميمئهش اجف
هسحن) ٢(  .حطُّـاميهش احلميمئهش، اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش، اخمحيمن اخم
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مئىطار حض جغهسل جغُّـوثّ أن :ميٰههئ، ّ مظُّـرجيٌإحل جمُّـحن جغُّـوث ٍ وجضُّـدٍاخمٰههسحس حطهسمق ّ 
مئىطة.  أمغىطىٍ حن متهسجغهبهشٍ وهلهئهسءٍوحض جغهسل زوال، حن متهسجغهبهش ٌوهنِّـه احلىطحمهش حن ّ 

هتخسجل هلخيُّـ متهسرص ؠُّـر. ودائمئهش هئهس خم رمعٰههئهس ّاحلميمسء حن متهسجغهبهش أمت متمهىط ومعمبهشّ اجف
هسخمهش ذخم حض ، هلال متمن إحل متخيجههش حطُّـء وخم متمنراء إحل اخمًهس ّزحنهسمتهب إذ حنىش امق

ٰههسرض حنىش اخمٰههيهبهش اخم، متحي هسن حض ذات ّهسحنّهلمب مي مئىط وجمُّـم اإلجغ ّهش واخمحيهبيغ اجف
هسري مظٰههسحل لك حن متهسجغهبهش أمغىطى، اخم د خمهيخيُّـمي اخميطحنهسين  أن:وأجع  حض لكهسحس ّال ومع

هبٰههش ه ، اخمجه هسـ هلهسخمٰههسحس حطهت هنىطا ولكىط ًمع هس، ً هبجههس وحنىطحم ًحط ًدة، حنهسًّ رة ّ  ٌ ملهسرق ـًوؠ
د اخمخيُّـمي ّ متمهىطميهش َوحن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش متهسرص، حض احلُّـوث ميهيمئجل اخم مظهئميىط ومع ّاجف

سّاخميطحنهسين  . حض اخمٰههسحس اجف
هتخسجل جمهسل ؠُّـر ان ّ اجف د ال ّإن(حض األمقحيهسر حتلك لكهئ  دوام اخمحيهبيغ واجل

دهئهسحضمي مع هتخمهش حن لكمهّ أن الكهي: )ّ جغُّـوث اخمٰههسحس وجضُّـده حض اخم هسئ هنِّـه اجف
لّواخمُّـميهئهبّ احلميمئهبهش ّاجفمبمست وال ميمئمي ، ّهش اخم جيمش مظخيىطرهنهس حض األذهنهسن واخمٰهخي

ىطة واخمهئخيمنهسن إال حطهثمظخيهسن هنِّـه  جغهبُّـه ومظهئيطجخ لك اخممي ل إحل حنٰهىطهلهش اهللا ومظ ؠ ّاخم
هتخمهش اخمخلميحيهش لكحف ومع امتجل اخمُّـميهئهبّ احلميمئهبهش جههسحط اخممفاهنجلُ ميٍاجف اهل اخمخي ، هشّومي

ل  ٰهحيهسء اخمٰهخي ىط  هن أحم ر حن ّوجمُّـ مي يطحنجل ّأن : اجفمفمقمئجلواجلمئمب ال اجفهي أجم
الكُّـ م اخمّ احلميمئهبهش خمهيخي مب مصهسخمحيهشُهش وجغّٰهخيهيهبواخمٰههي ٌمب وأدخم هش ّ خمهيخلائىش اإلخسهبّ

هبهسء ن، وجفهس معهسءت حط األمت خم  ٌ اخمٰههسحس جمُّـميّإن: وأن أمقهسحكجل احلميمئهش األجمُّـحنجل ميخي
خمهبّنأوّميهيهبهش حطهسخم رهنهس وهنهب احممش وؠ حل اخم، هسهتهسّ األهلالك واخممي ٰههئهسرص حط هنهب
ميٌ جمُّـميمئهش،هسهتهسّحمهيهبو منهبّ حطهسخس مئىطة، ّهشهست اخمخن ٌحن منهبّ داهتهس وجك مع ال ، هسهتهسّ حط
 . وال هلهسمقُّـةٌ وال جغهسدجعهشٌ وال زائهيهشٌىطةجعدا

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس اجفجهمبىطي) ١(  .٢٤٣ص: ّح اجفهئمه
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٢٨٢ ص٧ج: ّاحلميمئهش اجف



 ٢٢١.................................................................................ّاخمٰههيهش إحل اجفمئمي جغهسمعهش حض
هسحطخيجل األوٌاهلحقاء  هنِّـاّ ميِّـحمىط حطهتنّجع ارهن ، خمجلّ لكحف أوخمئ اخم ّجمُّـس اهللا أمت

هسخمىح جفهس معهسءت حط اخمىطمق وأوخمهبهسّلك هنِّـا اخممه هئميىط اجف هبهي اجف  ؤهن لكهيهبمب اخمخي
ا إحل،متٰه .الماخم ده دائ وهلهبهن ملخف حنهئخيجهىشّ أن  ذهن  اخمٰههسحس ّوخممي، مع

ُّـد حنىش األمتحيهسس خم لكيط ذحمىطه. ّمي مع جم ٍ يوم هو  شأن: ّوحن هنِّـا اخم
ْ َ ِ َ ُ ٍَ ْ ُ 

لك جكمثومت إال أهلٰههسخم وجضهيهبهست أمقمسئ حممس مق حطهبهسمت )٢٩: اخمىطمخ( ّوخمهب ّ. 
يطواري إ حن وجمُّـ أجكهسر احلميهب اخم هسث هنِّـا اخمحيمن حض حنهئمه حل أحط

حيهباخم خمّحيهي  :هش حطخي
ــهسن ــهسر خمإلحنمي خي ــهسن االهل ــُّـ حم   ِجم

ً لكهيـهش ُخمهبىع احلُّـوث   حنـ رأمقـّ
  ِحنهس حلـ وحمهبىح واحلُّـوث حمهبىح

 

ــــهسن  ــــُّـمي حطهسخميطحن ــــ اخمخي ٰه   ِهلهيهب
ًحكـــهس وال جكـــجهىطا وال حطهئحيـــ ً  

ــ ــمش امظ ــُّـ اجفىطامظ ــىط إذ لك ّخمهيحيخي ّ
 

ّوهلخيهس خمهئمهىطميّ اخمٰهُّـم هن حنالك اخمجيهئ لك اخمٰههيهش ّأن: ّ امظهنهيإحل هنهئهس ، ميجلّهش اجفهسدً
ًُّـم حنالك اخمجيهئ لك اخمٰههيهش وهلخيهس خمِواخمخي ميهيمئجلّهئمهىطميهشّ ب، ّ اجف مع ّ اخمِّـاجح واخم

هئهسع ًحنالك اخمجيهئ لك اخمٰههيهش وهلخيهس خمّ اخمِّـاجح واالحن هلخيهس خمهي.  احلميمسءّهئمهىطميهشّ  ّهئمهىطميهشًهل
هسدث أو اجفمئمي هسوميهس خمهي د حن مع ن اجف د واحلهسدث ، ًاألوحل ميمي مع هلهسجف

هس ميّهئمهىطميهشًووهلخيهس خمهي. وميهشواجفمئمي حنحيهسهنهب حن د لكحف مت مع ن اجف هسمتهبهش ميمي ،  اخم
هسو،  وجمُّـمي أو وامعمش،جغهسدث أو حجمي هسو،  خمهيمئمئميٍهلهسحلهسدث حن  ٍواخمخيُّـمي حن

امعمش د ألك حنهئمبمس، خمهي مع ء ّ أحنهس .ّواجف هشّاخمهئمهىطميهشحض  هسخم د لكحف ،  اخم مع هلهسجف
مي مئجل، وامعمش وحجمي: مت امعمش ، جغهسدث أو جمُّـمي: واجفمئمي لكحف جم واخم

جن  . حض اخمخيُّـمي هلخيىسٌحنهئ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشا) ١(  .٢٨٢ ص٧ج: ّحلميمئهش اجف
 .١١ص:  ملىطر اخمحيىطائُّـح) ٢(
حنهش) ٣(  .٢٤١ص: ح اجفهئمه
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ء  وهي وخي مئ اهب إمن اِّـىش هئ ًاألدِّـ لكمت هئ ً ّ ّ 
مل  ر اهبت مك جي ٰهت ّخيج ميىحىغ ّ 

 





 

 
 
 

سابع   الفصل ا
تاج إ العلة بقاء ن  م ًا ها حدوثّ تاج إ   ًاّ كما أنه 

ك ألن علة َوذ ّ ن:ّه إ العلةِ حاجتّ الزمُ  إ اهيُه ا  كما ،ِهتّ 
َتقدم اهية،ُه بيانّ ُ وا فوظةّ فوظة،ً معه بقاءٌ  ٌ كما أنها   ً، معه حدوثاّ

ِ إ العلةٌفله حاجة وجودِاضةّ الفيّ قاءً حدوثا،هِ  طلوب،ً و   . وهو ا
و: أخرىٌةّحج يُةّ ا ء ُةّ العي اصُ هو وجودٍ   ، بهه ا
اهية ُوا عةٌةّ اعتبارّ َ كما تقدم، منهٌ من نُ ووجود،ُه بيانّ م  ِ ا
علول ُ متعلق،ٌ رابطٌ وجودِا اتّ ِ بعلتِ ا

  َ بها ال استقاللٌمّ متقو،هّ
سلخ،هاَدون شأنُ ال ي ء، عن هذا ا  ؛ه إن شاء اهللاُ بيانُ كما سي
اجةُفحا قاءً حدوثاِّة إ العلِ  ا اجة،ٌ واحدً و الزمةُ وا  ٌ .  

جَ بُوالفرق ُ أن األو ت:ِتّ ا طلوبُبتّ قَ ا  ِ من طر
ن اهويِاإل سبةِ بمع استواء،ّ ا اهيةِ  ِ ا وجودّ  ، والعدمِ إ ا
انية قَوا نِ من طر وجوديِ اإل وجوديِ بمع الفقر،ّ ا تقوّ ا  ِمّ ا

  .ّ العلةِبغ
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هسحط  ّمظٰهىطض اجفمنهئّىح إحل أن حض اخمحيمن اخم  ّ إحل اخمٰههيهشاجفالك حض جغهسمعهش اجفمئميّ
ميهيمئجل حنخيهسحط ،هن اإلحنميهسن اّاجف  هن ّ إحل اخمٰههيهشحنالك احلهسمعهشّ إحل أن  اخمِّـمي ذهن

حيمنهب  خيُّـماحلُّـوث أو احلُّـوث حنىش اإلحنميهسن لكحف اخم  .ّاجف
مثال مع:ولكحف هنِّـا األمقهسس ميهئ هنِّـا اخم هسج هن اجفمئمي اجف  ّ إحل اخمٰههيهشد إل

 ؟حض حطخيهسئ حممس حمهسن حض جغُّـوجع
هسجّأن :  إحلذهنمش احلميمسء ً جغُّـوجعهس وحطخيهسءّ إحل اخمٰههيهشاجفمئمي إل حطٰهيغ ّ، أحنهس ً

ميهيمئ هسرجلّاجف هسجّأن :  هلهسمغ  . حض جغهسخمهش احلُّـوث هلخيىسّ إحل اخمٰههيهشاجفمئمي إل
هتخمهش جعهب اخمخيهسئ حطجل هنِّـه اجف هسط اخم د إحل االرمظ مش حض ذخم ميٰه هتخمهش  واخم واجف

هسحطاخم جغهبمك ، ّوهن حنالك احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش، ّ مظخيُّـم اخمميالم لكهئمبهس حض اخمحيمن اخم
ميهيمئجل اخمخيهسئهيجل حطهتن لكهيهش احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش هن احلُّـوثّإن  ّاجف ّ خيُّـون،ّّ ّ أن : ميٰه

هسج حض حطخيهسئ إحل لكهيهش ل ال إل حيهبهشًمتمهىطا ؛ّاجفٰههي ٌ إحل أن لكهيهش احلهسمعهش حنهئ خيهسءّّ إذ ،  لكهئُّـ اخم
د حطٰهُّـ اخمٰهُّـم، و) هش احلهسمعّ لكهيهشاخمِّـي هن (احلُّـوث مع خيهسء هن ّخمميهن اخم  اخم

د مع د حطٰهُّـ اخم مع  .اخم
ّجمهسل اخمٰهالحنهش احلمك ميهيمئجل إحل أن اجفمئمي : ّ هتمغىطون حن اجف ّذهنمش األوائ واجف ّ ّ

ميهيمئجل مش، ومتحيهسه جمُّـحنهسء اجف هسج إحل اخم  .ّجغهسل حطخيهسئ خص
هست اجفمنهئّىح إحل وحض هنِّـا اخمحيمن ميىطحن  ّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اجفمئميّ أن إجع

ميهيمئجلحنخيهسحط ، حممس هن حنِّـهنمش احلميمسء، ًجعهس وحطخيهسءجغُّـو ا حطهتنّاجف  جغهسمعهش ّ اخمِّـمي آحنهئ
خيهسءّ إحل اخمٰههيهشاجفمئمي  . حض احلُّـوث هلخيىس دون اخم

. ّخمهئمهىطميهش احلميمسء هلخيىسـ حض حن اخمهئمبهسميهش  ـ ّمظٰهىطضّأن اجفمنهئّىح :  خيحيوال

 . ١٥٧ ص١ج: هنهسميهش اجفىطام حض لكهي اخمميالم) ١(



هسج اجفمئمي  ٢٢٧................................................................................حطخيهسء ّاخمٰههيهش إحل خص
ف ًأوال ّٰهىطض متومق هست حنِّـهنمش احلميمسء اجفمنهئّىح  اخم مقهسجممبهسّدخمهش خمألّ ، إلجع

هسر خم ذوحطٰهُّـ  ل مص ميهيمئجلمتٰهجهىح اخمميالم جغ  .ّاجف
ؘد  ؘ ؙةؘ ـًؙء  ؙإ   

هست اجفمنهئّىح مقهسق ً إحل اخمٰههيهش جغُّـوجعهس وحطخيهسءجغهسمعهش اجفمئميّ أن دخمهبهيجل إلجع ً ّ: 
ِّـ هئ لكحف:ّ األولاِّـ ياإلحنميهسن  مي هبو .ّ اجفهسهن لك حض اخمحيمن ّجف: مظ هس جع

هسحط هسينّمظهنهيواّاخمٰههيهش، معهش إحل اإلحنميهسن هن حنالك احلهسّأن : اخم ّأن :  حض اخمحيمن اخم
هب أن ّمسهنهبهش خمهيّذاجح ٌهنِّـا اإلحنميهسن الزم لكهل،  لكهئمبهسّميهئحي ومي ّأن : ٰهحف هنِّـا مي

خيهسء حممس هن حمِّـخم جغهسخمهش احلُّـوثّاجفهسهنهبهش لك ّميهئحياإلحنميهسن ال  إذن .  جغهسخمهش اخم
هسج حيهبيغ،ًوحطخيهسء ً جغُّـوجعهسّاخمٰههيهش إحل ٌهلهسجفمئمي خص جل حنٰههسٌ حن  ً. حض احلهسخم

هسمضحطميمئمي ؠهبهسملهش هنِّـا اخمُّـخمهب و  :هسخمخنمي اخم
ىع  هبهسج:مناألوّاهب  . هن اإلحنميهسنّ إحل اخمٰههيهش حنالك االجغ

ىع اِّـث ً جغُّـوجعهس وحطخيهسءّمسهنهبهش اإلحنميهسن حنالزم خمهي:ّاهب ً. 
ج ت ً جغُّـوجعهس وحطخيهسءّ إحل اخمٰههيهش جغهسمعهش اجفمئميّ إن:اِّـ ً. 

خي اخمخلميىح د حض زحنهسن جغُّـوّ امظمنهسف ّإن: ّجمهسل اجف مع جع حممس حس اجفمئمي حطهسخم
مس ذامظ هش ذامظ إحل حكىطحض ؛ميمي حنخي اء مت ده ولكُّـحنَالمق حمِّـخم امتهنمسم ،  ومع

د إخمهب وحطخيهسء  مع مس ذامظّامظمنهسهلذخم اخم هسين خمهبىع حنخي اء ّ؛ ألن  حض اخميطحنهسن اخم امق
د حض ، ّ خم حض جغُّـ ذامظٌ الزمٌمت إحل حكىطهلهب أحنىط مع هنهسؤه اخم هسل اجم هلميمس امق

هنهسؤه،ّ األولاخميطحنهسن هسل اجم دـ ّ إميهسه  امق مع هسين ـاخم ّوحممس أن .  حض اخميطحنهسن اخم
هئُّـ إحل اجفمثجعّامظمنهسهل د حض زحنهسن احلُّـوث حن مع  حط حض ّامظمنهسهلحمِّـخم ، ىطّ حطهسخم

هسين دّامظمنهسهلهن ّول واأل، اخميطحنهسن اخم مع هسين هن ، حطهتؠ اخم خيهسء ّامظمنهسهل واخم  حط
د مع هسج. اخم مئىطاره خص ُّـاء وحض امق ده احط ٌهلمب حض ومع ه ىط اخمِّـي ميحيهبُّـّ إحل اجفمثجعً

د ومي مع ُّـاء ، ُّـميمئ خمُاخم هسمع إخمهب حض احط وجغهسمع إخمهب حض جغهسل دواحن وحطخيهسئ حم
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ده د حن اخممنهسمتىش مظٰههسحل لكحف اخمٰههسحس حض . ومع مع ر اخم هلهي هلىطض امتخيجههسع هلهبهنهسن مت
داِ حس مي،آن مع هنهسء حطمئخيهسحطهيهش ، ً حن هسرك حطمس امق ّوميٰههبهئ لكحف مظٰهخي ذخم الك

مش لكهئمبهس زال ّ، هلهثمت اخمخنمئىع  .هؤّحمهيمس جغ
ِّـا خِّـ هئی لكحف:  اِّـث  ّوميمئمي حطهبهسمت حن مغالل اجفخيُّـحنهست .ّاإلحنميهسن اخمحيخيىطي مي

هسخمهبهش  :اخم
ىع األومن اجمٰههبهست اخلهسرمعهبهش:ّاهب خمهبهش حن اخم ّ اخمٰههيهش واجفٰههي ّ ّ حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش ، ّ

د مع اجمٰههبهش اخلهسرمعهبهش ؛اخم ّ هلهثن اخم ّ د األجكهبهسءّ ّ اخلهسرمعهبهش واألجكهبهسء، هن متحيىع ومع
لّ لكهيهش حطٰههنمبهس ن وخم، وحطٰههنمبهس حنٰههي خمهبّاخمٰههيهبهشِّـا مظمي اجمٰههبّ واجفٰههي هست ّهش حن اخم

هسحنهئهشّومقهبهتجح حطهبهسهنهس حنحيمن، هشّهسرمعهباخل  .ًال حض اجفىطجغهيهش اخم
ىع اِّـث دهّ حم ّهش واجمٰههب:ّاهب ّخيُّـحنهش مظخيُّـحنلك وهنِّـه اجف .ء متحيىع ومع حض ّ
اجمٰههبهش ّ وأن،اجفىطجغهيهش األوحل دّاخم مع دهّ حم هشّوواجمٰههب،  لكجل اخم  حممس، ء لكجل ومع

 .هسين حن اجفىطجغهيهش األوحلحض اخمحيمن اخمّمظخيُّـم 
ِّـث ىع اِّـث د:ّاهب ل ومع د اجفٰههي ل لكجل ّإن : ، أي راحطىسٌ ومع د اجفٰههي ومع

هسط ، واالرمظ هسطإّ حطٰههي ًن جغخيهبخي متحيىع اخمىطحطىس حطهسخمٰههيهش، خمهبىع جكهبئهس مغهسرمعهس لك االرمظ ً ّّ 
هسمتهبهشّاألولحض اخمحيمن ّ مظخيُّـم حممسّهسخمٰههيهش، حط ومقهبهتجح مظحيمنهبهي حض ،  حن اجفىطجغهيهش اخم

هسحنهئهش  .اجفىطجغهيهش اخم
ىع اخيىشّاهب الخ لك اخمىطحطىس: اِّـ د اخمىطاحطىس ملخف جمهسحط خمالمت مع  ّ وهنِّـه اجفخيُّـحنهش. اخم

هش د اخمىطاحطىس هن لكجل اخمىطحطىسّ؛ ألن وا مع هشّخيُّـحنهشحض اجفّ مظخيُّـم حممس، اخم هسخم وإذا ،  اخم
هب مقهيمش اخمممء لك متحي  .حمهسن حمِّـخم هلهب

ج ت دّ جغهبمك إن :اِّـ ل ومع د اجفٰههي هبهسجّ وأمت ، راحطىسٌومع  إحل لكجل االجغ
ملّهيهش، اخمٰه لّ أن :ميهئ هبهسج اجفٰههي لّذاجح ّ إحل اخمٰههيهشاجغ  وال ميخي امتحيميهسك ، ولكجل اجفٰههي

ارق اإلخسهسم) ١(  .١٣٨ص: جك
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ل لك احلهسمعهش ، اجفٰههي خيهسءّ إحل لكهي اء حض جغهسل احلُّـوث أو حض جغهسل اخم  .مق
هي ا لك جغهسمعهش ّأن اخمُّـخمهب: وحن اخم ًمي د ُ ّ جغخيهبخيهبهش، ألن اخمحيخيىط هن لكجل ومع ّ
ل، وهن أحنىط هسريٌاجفٰههي ّ جغخيهبخي ال الك ٰههيهبخيهست جغهبمك وهنِّـا حنهس . ّ ّحطهبهئ اخمخنهبَّـ حض اخم

، حممس أن : جمهسل م خم ٰههيخيهس حطهسخمجيخف هن حنخي مت حن حيهسد حن اخمجيخف، حم د اجف مع ّاخم ًّ ّ
د حطِّـامظ مع امعمش اخم م خم جيهئهسء لك اخمجيخف حنخي ز أن . ّاالمق م خمهيممء ال جي ّواجفخي

، إذ هن ذاجح خم  .ّميحيهسرجم
ىش آمغىط د: وجمهسل حض حن مع هسمعهس إحل اخمجيخفّ إحنهس اخم ن خص ن هل ،ًأن ميمي مي

حنهش خم جيهئهبهس لكهئّ، وإحنهس ّجغهسمع إحل اخمجيخف حنخي ن حن حنهس خم، ًأن ميمي ن ذخم حنخي ًهلهبمي ّ ،
هسجّوال ميمنهي هسج ملخف خص د اجف مع معُّـ اخم معُّـ ّ أمت حممس،  أن مي ّال ميمنهي أن مي

هسمعهس جيهئ خص مبمسّ، وإالًاجف م حطجيخفه وحطُّـل جغخيهبخي ّ جم ّ. 
هتخسجل هسمتهب  ّوهنِّـا حنهس حطهئ لكهيهب ؠُّـر اجف خفا حن حن حيهبهش، وحنهئمبهس جغهسمعهشًحم اجفمئمي  ّاخمحيهي

ًإحل اخمٰههيهش حطخيهسء، جمهسل هئهسد اجفمئمي : ّ ن امق حمهئهس حن حم ح هلهبمس لكهيهب مقهي وهنِّـا جكُّـميُّـ اخم
، هلهئحيىع  ، ال حن معمبهش حنهسهنهب د هلهسلكهي مع م حط خي ده اخمِّـي مي ّإحل اجلهسلك حن معمبهش ومع ّ

، أي م خم هسحك إحل اخمحيهسلك حنخي ، وارمظ ىس إحل اخمحيهسلك د حنىطمظ مع ،: ّاخم ر حطُّـومت من  ّال مي
ٰههي حطممء هن حطهئحي  د اخمجيخف اجف مع د، حممس أن اخم مع د هنِّـا اخم مع ّوإال حس ميمي اخم ّّ

د مع د ذخم اخم مع ٰههي حطهسخمجيخف حس ميمي اخم ، هلهي لكىطض خم اخم خيهسر . ّحمِّـخم هلهسالهل
هسمع  خيهسء مثهبٰههس، هل مئىطار واخم ٰههيخي جعهسحطلك أحطُّـا جغجل احلُّـوث وجغجل االمق د اخم مع ًخمهي ً ّ

هسمع حض احلُّـوث حطال مظحيهسو خيهسء حم هسل ذخم لكحف ومع. تحض اخم ر :ٍ حطٰههبُّـٍحن  هلهبهنهسن مت
هسم لك  مش حطٰهيغ األمع ، هلهي جغ هسم اخمخيهسحطهيهش حطال حنهئىش وحط اخمخنمئىع لكحف األمع

مبهس ، خمميهسن حن معمب ال حن معمب ُهلهسخمِّـات األجغُّـميهش ال مظيطال مظيضء . ورود جكٰههسلكمبهس لكهيهب ّ
هبمك خم  د، حط مع ر هنهسر اخم ُهنهبهسحم اجفمئميهئهست، وختىطمعمبهس حن خكهيمئهش خمهب اخمٰهُّـم إحل مت

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١( ّمتخيال لك احلميمئهش اجف  .٤٦ ص١ج: ً
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هن د حلمههش، خمٰههسدت إحل خكهيمئهش ذاهتهس هلىطض اخم مع هش اخم ّ أمت مظٰههسحل ميمئ لكهئمبهس إهلهس
ي اخمخيُّـميىط احلميهب اخمِّـي  هسن اخمخي ّاألزخمهبهش، هل سماوات واألرض أن تزوال ...ّ ُمسك ا َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َِ َ ُ ِ ْ

عده سكهما من أحد من  ا إن أ ِول زا ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ٍْ
َ َُ َ ََ ْ ْ

ِ َ ََ
 .)٤١: هلهسحكىط( ...ِ

ِّـو ق خيمل اِّـ لك جغهسمعهش اجفمئمي إحل اخمٰههيهش جغُّـوجعهس :ملاِّـىح ً أن اخمُّـخمهب األول مي ّّ ّ
ب حن  لك اجفجههي هسين هلمب مي ي، أحنهس اخمُّـخمهب اخم ُوحطخيهسء حن حكىطمي اإلحنميهسن اجفهسهن ّّ ً

، وهنِّـه : ّحكىطمي اإلحنميهسن اخمحيخيىطي، أي ل لكجل اخمحيخيىط واحلهسمعهش إحل لكهي ّإن اجفٰههي ّ
اء حض احلُّـ ال، مق هيَّـ حنهئ حطهتي جغهسل حن األجغ خيهسءّاحلهسمعهش ال مظهئ  .وث أم اخم

 :هلىطجمجل إحل هنِّـا اخمحيىطق ميىطمعىش حض جغخيهبخيّأن : ّاخمحيهبهسيضوجمُّـ ذحمىط اخمخنهبَّـ 
لك جغهسّاألولّ أن اخمُّـخمهب :ّاألول ، و مي اخمُّـخمهب ّمعهش اجفمئمي حطهسخمهئمهىط إحل حنهسهنهب

هسين مي دهُاخم  .مبهس حطهسخمهئمهىط إحل ومع
خ مقىس حضّ أن :اِّـث ي، واخم هسمتهبّ األوحل هن اإلحنميهسن اجفهسهن هش اإلحنميهسن حض اخم

دياخم  .ّمع
ل  ة اإلش اهويّ نظر ن ا   ّاإل

ي، أمت  ّاإلجكميهسل األمقهس اخمِّـي ميمئمي إميىطاده لكحف متمهىطميهش اإلحنميهسن اجفهسهن ّ ّ ّ
ّأن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن: مس مقّمظخيُّـم هلهب هسرميهش،ّ ٌ الك ّ لكهئُّـ اجلمئهبىش، جغ اخمخيهسئهيجل ّ

اجمىش واحلمئ اخمخنهسئىش إحنهس  مش اخم ّحطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش؛ وذخم ألن اجفهسهنهبهش حط ّ دة أو ّّ مع حن
د واخمٰهُّـم،  مع مفهنهس حن جغهبمك هن وحطخيجهىش اخمهئمهىط لك اخم ّحنٰهُّـوحنهش، وإمتمس اخمٰهخي ميٰه
هش إحل  هسوي اخمهئ منىح حطهسإلحنميهسن اخمِّـي هن مظ ا حنهئمبمس حنٰههس، هل منخف حطِّـخم مغهي ّهل ً ً

د واخمٰهُّـم مع هسظ، هلمس . اخم هسرميهس هبِّـا اخمهي ًوجفهس حمهسن اجفٰهىطوض وهن اجفهسهنهبهش أحنىطا الك ًّ ّ ّ
هسرميهس أمي ن الك ًميهي هبهس ميمي ّهنهس حطال رميمش حممس مظخيُّـمّ ً. 

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢١٩ص: ١ج: ّاحلميمئهش اجف
 .٢٤٦ ص١ج: ّخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش مظٰههيهبخيهش اخم:امتمهىط) ٢(
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ن ّأن : ّوميحقمظمش لكحف ذخم هش لكهئ أميهنهس مظمي ًاحلهسمعهش اجف هسرميهشّ . ّهش ال جغخيهبخيهبّالك

مش وراء لكُّـول اخمخنخفازي حن هنِّـه  ّ متمهىطميهش  إحلّاخمهئمهىطميهشّوخمٰه هنِّـا هن اخم
دي مع ي اإلحنميهسنّأن : ّ ال حنهس مظخيُّـم حن حطٰهيغ،ّاإلحنميهسن اخم الءم حنىش ّ اجفهسهن ال مي

د مع خي ؛أؠهسخمهش اخم ُّـ، ال خصِّـور حض ذخمّ أمت هبحط اخم اخمخيهسئهيجل حطهتؠهسخمهش ّ أن خمِّـا مت
د  مع ا إحلـ ًهسئجل أميهنهس ّحمهسجفخنـ اخم ي اإلحنميهسنّ متمهىطميهش ذهن حض حطهبهسن احلهسمعهش إحل ّ اجفهسهن

ً جغُّـوجعهس وحطخيهسءّاخمٰههيهش  . حطهبهئمبمسٍ مظهئهسفّوحس جيُّـوا أي، ً
ّوحجهس مظخيُّـم   :ن أحنىطاّهنهيميّ

هش :ّاألول ُّـالل حطهسحل د األوحل حطّ أن ال هلىطق حض االمق مع ل حطهتؠهسخمهش اخم جل اخمخي
ل حطهتؠهسخمهشو ع ا و؛ّاجفهسهنهبهش اخمخي ، ّذخم ألن حن ّإلحنميهسن هن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن
هسرميهشو ٌهن الك خمجلّ  . لكحف حمال اخمخي

خ ُ أن حطجل احل:اِّـث ًجل هلىطجمهسّ هّ حجهس ذحمىطه اجفمنهئّىح  أحممفّ ّجمُّـس  ّ أن :هن و،ّ
لك جغهسمعهشاألوحل ً إمتمس مظ هسرميهشّ لك جغ، ّ الك هسمتهبهش مظ  .ّ جغخيهبخيهبهشًهسمعهشحطهبهئمس اخم

ؘّ  فء  
خم   هجم ّجمُّـس  م خي: ّ مئت إمن اِّـىش  إىع ُّـجه مي ّلك هئ ّ  حض ،ّ

هسحط حطهنمئهبمئهش حنهس هسين حن هلىطوع اخمحيمن األولّ مظخيُّـم اخمحيمن اخم  .ّحض اخمحيىطع اخم
خم   هجم ّجمُّـس  م خي: ّ لك ىع ُّـجه مي ت ر ىع ّواهب الكتب  حض ،ّ

هسين حن ا  .جفىطجغهيهش األوحلاخمحيمن اخم
خم    هجم ّجمُّـس  ل راخي: ّ د اهب اهبىش تٌومئ ات خيىش ّ ىعتىش اِّـ ّ... 

ء خي ج هسحنهئهش،ُّـجه مس  .ّ حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ء واهئ: ّ وهي وخي مئ إمن اِّـىش هئ ِّـ جي احل ًهيج ً  رّ

مئ ىعدزىع ِّـ هب اجفالز، واحل لك حن جم هش ّحنهش حطجل اخميطومعهبهنِّـه اجفالزحنهش خمهب
د واخممنحيهست ّ اخمٰههسحنهش حط هن حن اجفالزحنهست، واألرحطٰههش مع معُّـ حطجل اخم اخم مظ
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هش خمّخيهبخيهبهشاحل هسحط حنهس إال إهنهس ،  اخم ف حنحيمب ؠ ّوهنِّـه اخممنحيهست وإن حمهسمتلك ملخف اجف ّ ً
ل ّخيهبخيهبهشهس حمهسمتلك احلهسمعهش واخمحيخيىط حن اخممنحيهست احلّوجف. ًلكهبهئ حنمنُّـاجمهس د اجفٰههي مع  خم

حنهسهلمب وإن ملهسميىطت اخم، ّحممس مظخيُّـم د حنحيمب ّ، إال أهنهس ًمع جمهسل . ً حنٰه حنمنُّـاجمهسٌُّـةّحنّ
دّ حم ّإن: اجفمنهئّىح مع د حن جغهبمك هن حن مع اجغُّـ ّهلهثن،  أو حطهسخمحيٰهٌ واجغُّـ،ٌحن  اخم

حنهس خمميهئّ لكهبهئ حنمنُّـاجمهس د حنحيمب مع ًوإن ملهسميىط اجف ً. 
خم   هجم ّجمُّـس  ي: ّ ن اهب سب اهب إمن رّاإلىع اء  ىش امست ّ خي

م د واِّـىش مئ خفا هنِّـ، اِّـ ورمظجل خمإلحنميهسن، وٌمظحي ّجمُّـس جمهسل . هن مقهيمش اخم
ه هسحطىش حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش حنّ وأؠ اإلحنميهسن :  حطُّـاميهش احلميمئهش حض اخمحيمن اخم

جل إن حمهسن هنِّـو هي د، و[مي اخم مع  ّخممي ]مقهيمش رضورة اخمٰهُّـممقهيمش رضورة اخم
جل  هي هشو(اخمٰهخي ميهنىش الزم هنِّـمي اخم اء اخمهئ د ا) هن امق إلحنميهسن حنميهسهنمس؛ هلهبٰه

مظهبهس، وحنٰههئ  ًجع جل حنهئحيهبهسّ هي ع اخم ًإن حمهسن حصمئ ّ. 
ؘؙ ؼؘ   

هسجّ إحل أن ذهنمش احلميمسء ً جغُّـوجعهس وحطخيهسءّ إحل اخمٰههيهشاجفمئمي إل نً ميهيمئ ّ، أحنهس اجف ّ 
هسروا هسجّ أن هلهسمغ  . حض جغهسخمهش احلُّـوث هلخيىسّ إحل اخمٰههيهشاجفمئمي إل
هست اجفمنهئّىح مقهسق  :ًخيهسءً جغُّـوجعهس وحطّ إحل اخمٰههيهشجغهسمعهش اجفمئميّأن : دخمهبهيجل إلجع

هئّاألولاخمُّـخمهب  ي؛ ألن اإلحنميهسن  لكحف مي ّ اجفهسهن هبهسجّ  ّ إحل اخمٰههيهشحنالك االجغ
ً جغُّـوجعهس وحطخيهسءّمسهنهبهشاإلحنميهسن حنالزم خمهي، وهن اإلحنميهسن ً. 

هئ لكحف هسين مي د راحطىس، وأمت  اخمُّـخمهب اخم ل ومع د اجفٰههي ّاإلحنميهسن اخمحيخيىطي، ألن ومع ّ ّ
مل هبهسج إحل اخمٰههيهش، ميهئ ل إ: ّلكجل االجغ هبهسج اجفٰههي ل وال ّأن اجغ ّحل اخمٰههيهش ذاجح ولكجل اجفٰههي ّ

خيهسء اء حض جغهسل احلُّـوث أو حض جغهسل اخم ، مق ل لك احلهسمعهش إحل لكهي  .ّميخي امتحيميهسك اجفٰههي

 .٥ص: هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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ّا ءؼ  

آؘ ؙآ   
خيُّـ  نالك ميهيمئ ّ حنهئهسط احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش هن احلُّـوث اخميطحنهسينّ حطهتنّاجف اء ، ّ مق

حكهس ًحمهسن وجغُّـه أو حنىش اإلحنميهسن جكجهىطا أو  جيهئهسء هلمب، ً ل حطهسمق مثالء ميهييطحنمب اخمخي
ميهيمئجل جغ ، ّاجفمئمي لك اخمٰههيهش حطٰهُّـ آن احلُّـوث يطم حط مثهيهش حن اجف ّوهنِّـا حنهس اخم ِّ

د اخمٰههسحس: ّرصح حطٰههنمب هسري مظٰههسحل اخمٰهُّـم جفهس رض لكُّـحن ومع  ّخم معهسز لكحف اخم
ّاخمٰههيهش إمتمس  اخمحيهسلك وّألنوذخم  ن خمهيممّ هسج إخمهب خمهبمي د حطٰهُّـحنهس حس ميميءإل ،  ومع

معُّـ اخمممءاخممموإذا ومعُّـ  جيهئهبهس حطهئحيءّ هلهي هلخيُّـت اخمٰههيهش خم  :ّ حن خكّهلمه، ً حن
هسج إحل اخمٰههيهش حض جغُّـوجعّء إمتمس اخمممّأن  جيهئ لك ، ّإل هلهثذا جغُّـث وومعُّـ هلخيُّـ امق

ن لكهئُّـه اخمٰههي لكهي احلُّـوث هلخيىس ؛ّاخمٰههيهش مي  .هل
ّإمت جمُّـ مق إحل األوهنهسم اخمٰههسحنهبهش: جمهسل اخمخنهبَّـ حض اإلجكهسرات ّأن مظٰههي اخمممء : ّ ّ

مت هلهسلكال، هن حن معمبهش اجفٰههئ اخمِّـي اخمِّـي مئ ال حطهسخمممء اخمِّـي مي مت حنحيٰه مئ ً مي ّ ًّ
ال واخمحيهسلك هلهسلكال ل حنحيٰه مئ حط اخمٰههسحنهش اجفحيٰه ًمي ً ّ ُومظهي اجلمبهش أن ذخم أومعُّـ . ّ ّ

ُوؠهئىش وهلٰه ، وحم ذخم ميىطمعىش إحل أمت جمُّـ جغمن خمهيممء حن ،ُ ّ وهنِّـا أومعُّـ وهلٰه ّ َ َ
دٍء ن.  حطٰهُّـحنهس حس ميميٌ آمغىط ومع خم ُ إذا أومعُّـ هلخيُّـ زاخملك احلهسمعهش إحل ّإمت: وجمُّـ ميخي

دا حممس ميخنهسهنُّـومت  مع ل حن خي اجفحيٰه ، جغ أمت خم هلخيُّـ اخمحيهسلك معهسز أن مي ًاخمحيهسلك ّ ّ
ل هسجك أن ميخي خفا حنهئمب ال مي هئهسء، وجغ أن حم ام اخم هئّهسء وجم ًحن هلخيُّـان اخم ّ خم معهسز : ّ

ارق اإلخسهسم) ١( هتخمهش ١٣٨ص: جك ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش)٣٦(، حن : ّ؛ احلميمئهش اجف
 .٢٢٠ ص١ج

 .٢٦١ص: اخمخنحيهسء، اإلخسهبهست) ٢(
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د اخمٰههسحس، ألن اخمٰههسحس لكهئُّـه إمتمس ا هسري مظٰههسحل اخمٰهُّـم جفهس رض لكُّـحن ومع ّلكحف اخم ّ هسج إحل ّ جغ
هسري مظٰههسحل حض آن أومعُّـه، أي د، جغ حمهسن حطِّـخم : اخم مع ّأمغىطمع حن اخمٰهُّـم إحل اخم

د لك اخمٰهُّـم، هلميهبىح خيىطج حطٰهُّـ ذخم إحل  مع ًهلهسلكال، هلهثذا جمُّـ هلٰه وجغمن خم اخم
هسج إحل اخمحيهسلك د لك اخمٰهُّـم جغ إل مع ا. ّاخم هسري مظٰههسحل : وجمهسخم خيىط إحل اخم خم حمهسن ميحي

د مع د، خمميهسن حم حن مع ٍحن جغهبمك هن حن دّ مع خيىطا إحل حن ٍ حنحي هسري أميهنهس ً ً آمغىط، واخم
د مع  . وحمِّـخم إحل ملخف اخمهئمبهسميهشٌحن

هسرة اخمخنهبَّـ  جغ خمٰه ن(جمهسل اخمىطازي حض  خم ن( ُوحس ميخي): وجمُّـ ميخي خم  )وميخي
ن حطِّـخمّألن  خم ميهيمئجل ال ميخي هنىط جغهسل حطخيهسئ ، ّاجف ا اجل ّوذخم ألهن وإن حس جيٰههي

هسمعهس إحل اخمحيهسلك هسمعهس إحل ، ًخص ه خص معُّـهنهس اخمحيهسلك ، ألكىطاض ملخف حطهسجمهبهشًخممي معٰههي مي
خيهسء لكهئُّـ حن مي،هلهب مئ حطهسخم ُ حمهسخمٰهىطض اجف أو ملخفه حن مقهسئىط األلكىطاض ،  حنهئمبّ

ده. ُلكهئُّـ حن ال مي هسمعهس إحل اخمحيهسلك حض ومع ه خص خممي ، ًهلمبمثالء وإن حس جيٰههي
ده هسج إخمهب حض ومع هسمعهس إحل اخمحيهسلك هلهبمس إل ه خص هلهثذن هن ملخف جمهسئهيجل حطيطوال . ًمعٰههي

ن حطِّـخمّ، وأحنهس هش حطٰهُّـ احلُّـوثاحلهسمع  .حن لكُّـاهن هلمب اخمخيهسئهي
آؘ ؙآ ؙؿ  

جمخنلك حنخيهسخمهش  ميهيمئجلمت  :  ميمكمس حطّاجف
َّـيع األو ن : خس ميخيهسل  أن:مناهب  حض جغهسل ّاجفهسهنهبهشال خيهي األحنىط حن أن مظمي

خيهسء مش ، هلهثن حمهسمتلك لكهبهئمبهس.  ملخفهنهسو حض جغهسل احلُّـوث أّاجفهسهنهبهشلكجل  اخم ّهلهثحنهس ميهئ
هسين ّاألولجغمي  ز واجغُّـّألن( لكحف اخم ز وحنهس ال جي هسل هلهبمس جي هلهبهييطم )  جغمي األحن

خيهسر  ب ّاجفهسهنهبهشاهل خيهسء وهن اجفجههي هسين لكحف األول ّ، وإحنهس حض اخم مش جغمي اخم ّميهئ
جيهئهسء  وإن حمهسمتلك ملخفهنهس هلهبهييطحنمبهس . وهنِّـا مغهيىح  حض جغهسل احلُّـوثّاجفهسهنهبهشهلهبهييطم امق

هبمبهست، احط مقهبهئهس) ١( هئ  .٦٨ ص٣ج: اإلجكهسرات واخم
هسحطاجفمنُّـر ) ٢(  .٦٩ ص١ج: اخم
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 .وهن خصهسل) هستّحض اجفهسهنهب(االمتخيالب 

َّـ هسين لك اجفمثجع :يع اِّـثاهب ده حض اخميطحن اخم جيهئ اجفمئمي حض ومع ، ىطّخم امق
هس مش، ًخمميهسن وامع ده لك اخم جيهئ حض ومع ى اجف امعمش مق ، إذ خمهبىع حنٰههئ اخم

هسخمهش؛هلهثن حمهسن خمِّـامظ هلمب خصهسل امعمش خمِّـامظ  المق ب، ّمظٰهُّـد اخم مع  ّوجضُّـد اخم
بء، خمهيممّاخمِّـاجح   .وإن حمهسن خمجيخفه هلمب اجفجههي

 آؘآؘؘد    
ُّـل ن ّامق ميهيمئ اهن حطمس ومعُّـوا ّاجف معُّـ ّأن  لكحف دلك خفا حن اجفٰههسخمهب مظ ًحم

معُّـة خسهس خي جغ حطٰهُّـ امتٰهُّـام لكهيهيمبهس اجف لّأن : وحنٰههئ ذخم، ّومظ هسج ّ إمتمس اجفٰههي إل
مئىطارا دا ال حطخيهسء وامق ًإحل اخمٰههيهش جغُّـوجعهس وومع ً ًً ّوإال خم حمهسمتلك احلهسمعهش إحل اخمٰههيهش ، ّ ّ

مئىطة ًحن خيهسءّ جغ حضّ ل لكهئُّـ لكُّـم لكهي،  جغهسخمهش اخم وهن ، ّخمميهسن اخمالزم امتٰهُّـام اجفٰههي
معُّـان هئهسءّ أن جغهبمك متىطى، مغالف اخم ال َاخم هئّهسءً حن ده إحل اخم هسج حض ومع  إذا ّ، جغإل

جيهئ لكهئ حض حطخيهسئ ر هنمثالءّوجف. حطهئهسه امق اخمٰهالجمهش اخمخيهسئمئهش حطجل ّأن : ّهس حمهسن حض مظمن
ل هن حن مقهئَّـ لكالجمهش اخم معُّـة واجفٰههي هئّهسء وحنهس ميّاخمٰههيهش اجف ا، خنهسهبمبهسُهئهسء حطهسخم يطحن  اخم

د اخمٰههسحسّحطهتمت  امعمش مظٰههسحل اخمٰهُّـم جفهس رض لكُّـحن ومع َخم معهسز لكحف اخم ّمظٰههسحل اهللا لكمس ، ّ
خفا ا حم ن لكهي خم ًميخي ً ّ. 
ممناقشة استدالل  ت   ّا

ُّـالل مغهيجهّإن د واخمٰههيهش ّخيهبخيهبهشّ حطجل اخمٰههيهش احلًهس حض هنِّـا االمق مع ّ اجفحيهبهنهش خمهي
هب. ُّّـةُِٰهاجف هسحطٰههش ّ أمت:ومظ هسين حن اجفىطجغهيهش اخم ّخمهيٰههيهش ّأن : مقهبهتجح حض اخمحيمن اخم

هسحنهست هسحنمبهس إحل اخمٰههي احلٍامتخي  هن :ّواجفىطاد حن اجفٰهُّـة، ّ واجفٰهُّـةّخيهبخيهبهش وحنهئمبهس امتخي

حنهش، جم احلميمئهش، مظٰههيهب:امتمهىط )١( ح اجفهئمه  .٢٦٣ ص٢ج :ّ جغ زاده اآلحنمك، اخمخي األول: 
ّهنهسميهش اجفىطام حض لكهي اخمميالم، اخمٰهالحنهش احلمك) ٢(  .١٥٧ ص١ج: ّ
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هبّاخم هتهب د لكهيهب حن اخمٰههيهش اخمحيهسلكهيهبءهش خمهيممّئ األر مع هش اخم ّ ومظخيىطحط إلهلهس ّ هش اخم ّ
هسم اخمٰههي احل هسرحمهش حن هنهئهس جمهسخملك اآل. ّخيهبخيهبهشّمظٰهُّـ حن أجم رثونميهش اجف تم ما  َأفرأ ُ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ ََ 

زارعون* ن ا تم تزرعونه أم  َ أأ ْ ُُ ُ ُ
ِ َُ ْْ َ َ َ ََ َ ْ اجمٰههش( ْ مش احلىطث ّهلهثمت  )٦٤ـ٦٣: اخم مظٰههسحل مت

ِّـر هلهبمبهس إحل اخميطارع هست ، وهن اخمٰهمئ حض األرض وإخمخيهسء اخم مش اإلمت وخممي مت
هييشّجغ ّواخمهئمئ رع خممي خيىطج حن اخميطّأن : وحنٰههئ ذخم، اخمجيهسميهش إحل متحي  مي

هست واخمهئمئ،األرض هش اإلمت ّ الحطُّـ حن حتخي مثهيهش حن اجفخيُّـحنهست اخم هتهبئ إلهلهس ّ ُ ّ ّّ 
مههس هب، ومت ن حض األرض اخممنهسحلهش خمهييطرالكهشّأن : حن جم ِّـرة الحطُّـ أن مظمي  ،ّاخم

اء واخمخنمئىعٍ حمهسفٌوميٰهجه خسهس حنخيُّـار ّوهنِّـه اجفخيُّـحنهست هن اخم ،  حن اجفهسء واخس
 .ّميمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسخمٰههي اجفٰهُّـة

هجمهسل اجفمنهئّىح  ّجمُّـس  ّومظهئخي اخمٰههيهش إحل اخمٰههيهش احل: ّ وحض ، ّ واجفٰهُّـاتّخيهبخيهبهشّ
مئهبهش اجفٰهُّـات لكهي زًال ّمظ لك لكهي، ّجض ٌهن حنخيىطحطهستّ، وإمتمس ًجغخيهبخيهشًال هلهيهب  ّ مظخيىطبّ

هش اخمحيهسلكّاجفهسدة   .إحل إهلهس
هئّهسءّمظهنإذا ا هئهسء واخم هسل اخم هئّهسء لكهيهش، ّلك هنِّـه اجفخيُّـحنهش متهتجح إحل حن ٌخمهئىطى هن اخم ّ 

هئهسء أم هن حن اخمٰههي اجفٰهُّـة؟ٌهشّهسلكهيهبهل معُّـة خمهي  ّ حن
اب  :واجل

ًأوال هئهسء، وإمتمس هن :ّ معُّـة خمهي هئّهسء خمهبىع هن حن اخمٰههي احلخيهبخيهبهش اجف ّ ال رميمش أن اخم ّ ّ
خف آمغىط ٰه هئهسء، وحط مسع حطجل أمعيطاء اخم هئّهسء : ّحن اخمٰههي اجفٰهُّـة حلُّـوث االمع جغىطحمهش ميُّـ اخم

ٌلكهيهش ىش إحل آمغىطّ ّجع إن.  حلىطحمهش األمعيطاء حن حن خيىطارهنهس حض ّ مسع األمعيطاء وامق  امع
ن لكهيهش ٰهمبهس ميمي ا ًحن ن اخلمنهسئىغ اجفهسدميهش حض هنِّـه ّ هئهسء، جع مظمي ّ حلُّـوث جكمي اخم ّ

خيهبهش خم  هنهس، هن اخمٰههيهش اجف ىع ومت منهسق واخمهب مسمق واالخم هسر حن جمهسحطهيهبهست اخم ُاألجغ ّ ّ
ٍإحل حنُّـة هي. ّ حنٰههبهئهشّ ا ٰهمبهس واخلمنهسئىغ : وحن اخم ا هئهسء حض حن خيىطار أمعيطاء اخم ّأن امق

 .٨٦ص: حطُّـاميهش احلميمئهش) ١(
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دلك مبهس لكحف األجكهبهسءاجف هئ اإلخسهبهش اخم أهلهس  .ّهش هلهبمبهس، إمتمس هن رامعٰههش إحل اخم

منهب خي حطٰهُّـ األبّ أن ّواخمِّـي ميمه: جمهسل هبمئهئهبهسر حض اخم هئهسء ،االحط مي  واخم
هسين خي حطٰهُّـ اخم خي حطٰهُّـ اخمهئهسر،مي متهش مظ مش هلهبّهلهثن،  واخم لك ّأن :  اخم هنِّـه خمهب

هئّهسء ّهلهثن، هس حطهسخمِّـاتواخمجيهيىس حض ذخم أمغِّـ حنهس حطهسخمٰهىطض حنميهسن حن، حطهسحلخيهبخيهشًال لكهي  اخم
ِجغىطحم لكهيهش حلىطحمهش خم َ مت حنهس ّ ن ذخم اخمهيّ لكهيهش ّجع مقمي مي مبهسء مظهي ، ِخم وامت

مسع حنهسّ لكهيهش احلىطحمهش مسع لكهيهش خمخنمي، المع حيهسظ ذخم ّ حنهس، جع ّوذخم االمع امت
مسعمظِاخمخنمي هلهيمس  هست لكحف مت االمع هبٰههش اخمهي حن اخم هنهب حك وحمِّـخم اخمهئهسر . ِخي

ُلكهيهش ٍ مظّ متهشال أن ،  حنهسّ جه اخممفودة اخم حمهسمتلك حنهسمتٰههش، مظحيهبُّـ اخم  حن ًحط أن مظ
متهش ل اخم ر جغمن لـ .. .حض اجفهسء حن معمبهش واهنمش اخممن اخمٰههي ّوأحنهس   ـإحل أن ميخي

هسحطخيهش هلمب حنٰهُّـات وحنٰههبهئهست  . حطهسخمٰهىطض هلهبٌوحطهسجلمئهيهش لكهي، ّاخم
هئّهسء: ّ خم مظهئيطخمهئهس وجمهيهئهسّجع هئهسءّ لكهيهش ّإن اخم معُّـة خمهي خيّ لكهيهش هلمب، حن ، هبهشخصُّـجعهش ال حن
مئجلّألن  اجكهب لكحف األمقحيهسر ، اخمٰههي لكحف جم يطواري حض جغ حممس ذحمىط احلميهب اخم

نّ أن الكهي: ًالجمهسئ الت حنهس ميمي هئهسءّ لكهيهش جغُّـوجع ملخفّ لكهيهش حن اجفٰههي  ّهلهثن، حطخيهسئ حمهسخم
هئّهسء و ىع اخمٰههئجنّلكهيهشّلكهيهش جغُّـوجع اخم ن.  حطخيهسئ مي  جغُّـوجع هنّ لكهيهش وحنهئمبهس حنهس ميمي

 .ّ حمهسخمخيهسخممش اجفخنمي خمهيمسء،حطخيهسئّلكهيهش 
د واخمٰههي اجفٰهُّـةّأن : واحلهسؠ مع ا حطجل اخمٰههي اجفحيهبهنهش خمهي  .ّهنمثالء مغهيجه

ا:ًوهي مه امعمش مظٰههسحل واخمٰههسحسّأن : ّ مظ هئهسء ، اخمٰهالجمهش حطجل اخم هب اخم حن جم
هئّهسء خمهسأجكهسر إخمهبمب،  آمغىطٍلكالجمهش حن متّ أهنهس حنىش، واخم :  ؠُّـر اخمُّـمي اخمخنخفازي حطخي

هش اإلجيهسد إحل اجفمثخمىح: ءومقهب ِّأن مت هبلكّ هئّهسء خمهي ب،ِّ اجفىطحممش حمهسخم  ،ّ واخلهبهسط خمهي
وأمغِّـ حنهس خمهبىع ،  متخنهتت حن لكُّـم اخمحيىطق حطجل حنهس حطهسخمِّـات وحنهس حطهسخمٰهىطضٌحنجيهسخمجههش

ٰههيهب حنىطمظمس حنجهمبىطي) ١( ، هبمئهئهبهسر حط اجفىطزحطهسن، حط منهب  .٥٢٦ص: ّاخم
يطواري لكحف احلميمئهش اجف) ٢(  .)١( رجم ،٢٢٠ ص١ج: ّٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشجغهسجكهبهش اخم
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ه،. ّ لكهيهشّٰههيهشحط هتخمهبىح واخمحقحمهبمش حممس زلكمئ ن هلٰههي حصىطد اخم هسري أمع حن أن ميمي ّواخم ّ 
ن د واخممي مع وخمهبىع اإلحطُّـاع واإلمتخنهسء . حط هلٰههي اخممنهئىش واإلحطُّـاع وإمتخنهسء اخم

هس  دٌ وإمغىطاجٌحط مظهتمقهبىع، ًوال مظهتخمهبحيهسًمظىطحمهب مع  . حن اخمٰهُّـم إحل اخم
رميو هسل حض األحنىطمي اجفِّـحم هسحطهش اخمميهسمظمش( اجف ميهي وحم  أجغُّـمههس ّهلهثن، )ّحمالم اجف

هسك دون ،  واآلمغىط ميخن اخمحقحمهبمش،اإلجيهسد ميخن ّهلألمع هنِّـا حطجه األول حطهسإلحن
هسين ميهي حطجه اخمميالم، اخم ّهلهثمت إذا مقميلك اجف جه  وإذا مقميلك اخمميهسمظمش ال مي،ّ

ب هسري . اجفمي د اخمٰههسحس لك اخم مع ميهيـ ّمع حصُّـه ـ هل د اخمميالم لك اجف مع . ّحم
دات اخم مع هبهش واإلمتهبهست اخمىطوجغهبّٰهخيهيهبهلهسخم ّهش واخمهئحي مئهبّ ّهش حمهيمبهس حمهيمست اهللا ّهش واجل

خم مظٰههسحل؛اخم ال مظهئحيُّـ و أن:  خمخي و
َ ْ َ مده  َ حر  ُما  األرض من شجرة أقالم وا ُ ٌ ََ ُ َ َْ َ ْ ْ َ

ٍ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ
ِ

ْمن ز حكيمِ مات ا إن ا عز ر ما نفدت  عده سبعة أ  ٌ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ِ
َ ََ َِ ُ َِ َِ ْْ َ ُ

ٍ
ُ َ ْ ْ. 

هبالتّأن : ّواحل مئ خفات وأجكمئَّـ حن هنِّـه اخم ٰه  األحنىط أرهلىش حن هنِّـه اخم
خيهسهئحممس جمهسل جكهب هسذ اجف  . جغ زادة اآلحنمكّ األمق

  ؘآ ـؘ  ؙّء؞ؘ آؙث
جيهئهسء اجفمئمي حطخيهسء لك اخمٰههيهشّحن أهن لك لكحف متمهىطميهش امق هسئمل اخمٰهخيُّـميهش اخم مظىطمظ ّ اخمهئ ً ّ ّّ :

ا إحل يطخمهش، جغهبمك ذهن هسين اخم جمهسخملك هبهس اجفٰه مييغ حض اخمحيٰه اإلمت حي ّمتمهىطميهش اخم ّأن اهللا  :ّ
مب اجفجههيخيهش لكحف مت  هسد حض أهلٰههسخس وجغىطحمهسهت إحل مقهيجههئ ض اخمٰه هسمت ومظٰههسحل جمُّـ هل ّمق

خيالل، حطال ن حنهس ٍ ومقهيجههئهشٍ دمغ إلرادةاألؠهسخمهش واالمق  أمغىطى هلهبمبهس، وهن ميحيٰههي
ٰههسمتهش حطخيُّـرة ن حنهس ميىطميُّـون حن دون جغهسمعهش إحل االمق  ٍ أمغىطى ومقهيجههئهشٍميخنهسؤون وميٰهمئهي

خف آمغىط. جعهسمتهبهش ٰه خي حطهسإلجيهسد واالمغحقاع، وخمهبىع : وحط يطخمهش حن ُّـ لكهئُّـ اجفٰه ّاخمٰه

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٢٠ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
حنهش، جم احلميمئهش، اخمخي االول) ٢(  .٢٦٤ ص٢ ج:ّح اجفهئمه
ل اخمحيخي) ٣(  .٧٧ ص٢ج: خصهسرضات حض أؠ
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مش هسمت ومظٰههسحل حن هنِّـه األهلٰههسل إال مغهي اخمخيُّـرة هل هسري مق  .ّخمهي

يطخمهش حض ذخم إحل متمهىطميهش أن  جغهسمعهش اجفمئميهئهست إحل اخمٰههيهش هن  هئُّـ اجفٰه ّوجمُّـ امق ّ ّ ّ
خيهسء لك احلهسمعهش إحل اجفمثجعىط، حممس  جيهئهسء اخم هسج إخمهبمبهس أؠال، المق ّجغُّـوجعمبهس، وحطٰهُّـه هلال حت ً

هش. ّمظخيُّـم حطهبهسمت ل اخلمئ ح األؠ هسر حض  ُّـ اجل ّحطهتن لكهيهش ذخم هن : ّجمهسل اخمخيهسيض لك ّ
د(احلُّـوث  مع جنهلهست حض جغهسمعهشّوأن ) ّجضُّـد اخم ٍهنِّـه اخم ّ إخمهبهئهس، ألهنهس إحنهس أن ٍ دائمئهشّ ّ

د  مع ُّـد اخم د أو خم مع مئىطار اخم مئىطار اخمٰهُّـم أو المق ن المق وال ). احلُّـوث(ّمظمي
هسمعهش ن خص ز أن مظمي متهئهس جمهسدرمي وهن ًجي ىطج لك حم د، ألمتهس مت مع مئىطار اخم ّ إخمهبهئهس المق

هسمعهش ن خص د، هلهي مي إال أن مظمي مع مئىطة اخم ًحن ّ َ ُّـد ّ د ّ إخمهبهئهس حط مع  .)احلُّـوث(اخم
هسخمهش  لك حن امق هنهي حطجهالن هنِّـه اخمهئمهىطميهش لكخيال؛ جفهس جع ًوخممي حجهس مظخيُّـم حطهبهسمت مي ّ ّ ّ ّ
هبلك  لك اخمىطواميهست لك أئمئهش أهن اخم حيهس ، ومتخيال؛ جغهبمك امق لك ّأؠهيمبهس اجف ًّ

الم الملك اإلحنهسم اخممنهسدق . ّ خمهئحي هنِّـه اخمهئمهىطميهشلكهيهبمب اخم جمهسل :  جمهسللكهيهب اخم
ل اهللا  سوء والفحشاء فقد كذب : خمّؠحف اهللا لكهيهب وآرمق ر با ّمن زعم أن اهللا يأ

شية اهللا فقد أخرج اهللا من سلطانه ّ اهللا، ومن زعم أن ا وا بغ  ّ ّ .
ُّـ: وحمِّـا لك حنمبيطم، جمهسل الماهللا اخممنهسدق  جمهسل أحط لك ّأخ عما اختلف : لكهيهب اخم

نا؟ِن خلفك مَفيه م وا حي: جمهيلك:  جمهسلن  :  جمهيلك.فاسأل: مييغ؟ جمهسلحض اجلمف واخم
هسد لكحف اجفٰههسيص؟ جمهسل َأمعمف اهللا اخمٰه ك: َ م من ذ ؟ : جمهيلك. اهللا أقهر  ض إخمهبمب ّهلحي

ك: جمهسل  .اهللا أقدر عليهم من ذ

هسين) ١( هسب أؠ اخمٰهُّـل لكهئُّـ ً، متخيال لك٨٩ص: هنهسميهش اإلجمُّـام حض لكهي اخمميالم خمهيخنمبىطمق  حم
يطخمهش، مظخيُّـمي مقىح:اجفٰه ، هنهسجك إحطىطاهنهب مي ر لكهسحكىح ؠُّـجم  .١٢٥ص:  اخمُّـحم

هسر) ٢( ُّـ اجل هش، اخمخيهسيض لك ل اخلمئ ً، متخيال لك أؠ اخمٰهُّـل لكهئُّـ ٣٤٣ص: ّح األؠ
يطخمهش  .١٢٤ص: اجفٰه

مييغ) ٣( حي جغهبُّـ، اخمخنهبَّـ اخممنُّـوق، حطهسب متحي اجلمف واخم  .)٢(، احلُّـميمك ٣٥٩ص: اخم
هسحطمنُّـر اجف) ٤(  .)١١(، احلُّـميمك ٣٦٣ص: اخم
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ات)ز( ِّـ امئ خي ات ىع اِّـ ِّـ ت خي م اهب خي أهئ  مي
ات لكج اِّـىش لك إدراك هئ)س( ِّـ ت خي   اهب
ِّـيشهت)س( ىش خي ن حمت ات ال  ِّـ ت خي  ً اهب
ات)س( ِّـ ِّـيشهت حم خي ت خي   اهب
ِّـيشهت)س( ات حمت خي ِّـ ت خي م ِّـ   اهبست
ات)ش( ِّـ ىشمل خي ت وىع خيمل اهب د لكدَّـ ِّـ م ومئ  ّ لك
ات)ش( ِّـ ت خي ات واهب ِّـ وىع خيمل اهب خي  ّ ال لكدَّـ ِّـ

 





 

 
امن   الفصل ا

ات بعض متنع با م ا    أح
ن االمتناعّم اتُا  ورةِ با ظرِ العدمَ هو  ءِ إ ذاتِ با ِ  ا

فروضة ن مقابال،ا لوجوبً  اتِ  ورة،ِ با ي هو  وجودُ ا  ، ا
ظر ءِ إ ذاتِبا يِ ا م،ةّ العي ري فيه من األح  ُ ما يقابلِ 
م وجوبَأح اِ ا   .ّ ا

مَبعدـ  ِقال  األسفار َ   أن العقلٍ   َلّ أن يتعقُكما ال يقدر ّ
واجبَحقيقة اتِ ا دِ لغاية؛ِ با ائِ تنا عظمتِ وعدم،هِ   ،ِهه و

ك ال يقدر َ أن يتصورُكذ متنعّ اتَ ا تنع،ِ با اتٌ بما هو   ِ لغاية؛ با
وضة،هِنقص ئ،ِه بطالنِ و قق : ـتهّ وال ش ما  َو واجّ  َبّ أن ا

ات ونِبا ِ واجبا بغُ ال ي
متنع،هً ك ا اتُ فكذ ونِ با  ُ ال ي

ِتنعا بغ
يانِ بمثل،هً ك ا ون. ذ ما ال ي ءُ و انٍ واحدٍ   ، وجو

غِبذات ون،ه فقطِ أو بغ،ه فقطِ أو بذات،ِهه و رُ فال ي  ٍ واحدٍ أل
ك ن كذ   .امتنا

بان وصوفّ أن:َفإذن قد اس وجوبِ بما بالغَ ا  ِ واالمتناعِ من ا
اتٌن ستلزم. با متنعُ وما  اتَ ا تنعِ با الةٌ فهو   من ، ال 

ستلزمٍجهة متنعُ بها  نت  جهة،َ ا ن  نيةٌ و ٌ أخرى إ ن ،ّ  ل
س االستلزام لممتنعُل هةِ  ِ إال من ا سمُ كونً: مثال.ةّ االمتناعيّ  ِ ا

ستلزمِ متنا األبعادَغ اتُ  تنعا با حصورُ هو كون،ً   َ غِ ا
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رجع،صور ي  ءِه إ كونُ ا  َه عِ مع كون،هِ نفسَ غِ ا
الُ فأحد،هِنفس اتٌهما  الُ واآلخر،ِ با الة، بالغٌ  ونَ فال   ُ ي

متنعِ عالقتِ اعتبارِ غٍ باعتبارًكنا اتِه مع ا  ما ِ  قياس،ِ با
ءِم  استلزاَعلمت لواجبِ ا اتِ  س من جهة، با ِ فإنه ل ّ 
ِماهيت نيّ   .ّه اإلِ وجودِ وجوبِ بل من جهة،ةّه اإل

ملة ا َ فكما أن االستلزام؛و وجودّ وجوب  ِ  ا ئ ِوا ش ب ا
ك االستلزامّالبد ، فكذ تالزم ة ب ا ُ  من عالقة علية ومعلو ٍ ٍّ ّ ِ 

ئَ بِ واالمتناعِ العدم ٍ عن تعلق ال ينفك، ش
نهماّ ارتباّ   . ب

ونا متالزم م ي و فرضنا  واجب  ما أن ا  متصاحببل  ،ّو
ختِسب الزم،فاقّ واالتِ ا ك ا ون،ّ االصطالُ كذ  ب ُ ال ي

اتِتنع تنعَ بل ب، با اتٍ  تنعِ با الة، بالغٍ و  َ وهو ال 
اتٌن   .ّر كما ،ِ با

هذا يفرق لزو اُو ّ األول ّ فإن،ّفاّ االتّ عن ا ا
ا وضعا ورفعاِفيه بصدق ُمُ ً ا قدمِ صدقِ  تقدير،ً ِ ا ً وضعا ّ

ٍ ذاتيةٍ لعالقةً؛ورفعا نهماّ ا ، ب ك من غُمُ وا ِ  فيه كذ
زوميٍعالقة وافاةِدّ بل بمجر،ةّ  قدمَ بِةّفاقيّ االتِ ا ِ ا اّ   . وا

مة ِفما فشا عند  دّ ناظرةِ  أثناءّ ا رِ فرضَ عندِ ا  ٍ أ
توص،ستحيل رِ به إ استحالةَلّ  ورٍ أ يانِ، من األ  أو ّلُ اِ با

ستحيلَ مفروضّإن( :َقالُ أن ي،ّاالستقا ستلزمَ فجاز،ٌك   َ أن 
كون،اهّه إيَعيت استلزامّ ما ادَنقيض حالِ  الُ قد يلزمِ ا  ٌ منه 

حالّ فإن، الفسادُ واضح)ُآخر ستلزمَ ا الّ أيُ ال  نٍ  ً اال بل ، 
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ون،هماُ وجودَرُّدإذا ق نهما تعلقُ ي ٌ ب س سّ   . انتّ و

متنع:َفإن قيل اتُ ا ضِ با س إال ما يف ُ ل ُُ و،ه العقلّ  عنه َ
تنع ٌبأنه  اتّ ِه  تعقلِ قدرتِ عدم فما مع؛ با   ؟هّ

رادّ إن:قيل كَ ا يَ ال حقيقة أن: بذ َ ح يتعلق، َةّ عي ّ  ؛ به علمّ
ي نفرض ُح أن ا ّ اتّ تنعا با ِه 

م،ً كُ و تنع، عليه بذ  ٌ 
ات ملِبا كوم،ّ األوِ با كنةٌةّ علميٌ وصورة، عليه باالمتناعٌ   ٌ 

ملٌوجودة شائعِ با   . ا
ناقضِ  دفعُ ما يقالُا نظوهذ ِِ ا اءى  قو عدوم :ا ا  ُا
طلق ُُ ال ُا عدومِ  ن اإلخبارحيث يدلـ   عنهَ  ِ عن ا
طلق عدومِ اإلخبارَ نّ إن: ـ عنهٌه إخبارِ وهو بعين،ا طلقِ عن ا  ،ِ ا
مل شائعِبا ئي، ا ُ  ح َةّ إذ ال ش َّ ءَ ه ِ وهذا بعين، عنه 
عدومٌإخبار طلقِ عن ا ملِ ا وجود،ّ األوِ با ي هو  نٌ ا  ٌ 

  .ذه
ن قيل ي ذّ إن:و متنع( َكرُ ا َأن ا نهما إال ّ س ب ات ل ّ با

صحابة نوع)ُفاقيةّ االتُا عا ال ي؛ٌ  ُ ألن ا ها َ امتناعُ العقلُبتّ
واجب اتِ ا ك، با اهِ  ِية وا يبّ كِ وغِ وال ب، ذ  ُ 

ون تنعةٍ صفاتَأن ت اتً   تنعة، عليه با نت  و   ، بالغً إذ 
كنة اتًنت  نيةَ وال صفة،ّ كما تقدم،ِ  با َ إ ا ؛فيه تعا ّ  

َُ واجب:ّ َ أن ا وجودّ اتِ ا وجودُ واجبِ با هاتِيع  منِ ا ّثم  . ا

صفات ُ القائمةُججُا متنعةِ ن هذه ا   ما أ،ِ ا
ُ

ه   ش إ
ِأول كتابّ سلكٌيةّ إنُ براه، ا قُ  الزماتِ من طر  ؛ّ العامةِ ا
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صفاتُو امتناعـ  ِفللنتائج زوميٌ عالقة ـِ هذه ا قدماتٌةّ   ،ّ مع ا
يعا معلولة ٌف  ا وراءهاً تنعة،  هاٌ  تنعةُّ وقد ، بغ ٌ أنها  ّ 

  . هذا خلف.هاِتبذا
صفاتّ بأن: عنهَأجيب متنعةِ ا اهَ ا  عن ُيةّ اإلنُ ال تنفيها ال

واجب اتِا رجع،ِ با وجوبُ  يعا إ ن ا ِها 
اً ي هو ع،ّ ا  ُ ا

واجب اتِا سبٌ ف واحدة، با صداقِ  فروضِ ا اِ ا ن ،   و
صفاتً؛ت مفهوماّت ِ كما أن ا بوتيّ لواجب َةّ ا اتِال    ، با

وجودُع حتِ ا واجِ ا صداقاّ ا نت متكً،  ن    ً. مفهوماًةّ و
كُفعدم صفاتِ االنف سلوك،ِ ب هذه ا هاُ وا ها ِ من بعض ال

ن؛ِإ بعض سبِ وحدتِ  صداقِها  فروضِ ا ن  ، ا ن   و
الزمِصورة سبِ ا نها  فهوم  ب رّ كما أن ا.ا صفاتَأل  ِ  ا
بوتي كِةّا ع، كذ صفاتّ عنه بأنُ و اتيةِ ا َ ا ا ِوجوبـ  ّ ّ ا

ات ـًمثال اقتضاء،ِ با اتٍ و  ب َيةّ وال علَ وال اقتضاء، من ا
ء لّإن : وهذا مع ما قيل.هِ ونفسِا قِ  وجودَ ا بد ا  ِعِ ا

ون ُإنما ي يانٍ بنحوّ يه اِ من ا هانِش لِ بال   .ّ ا
اهيةُفامتناع ِ ا ق،ِه ال سلكنا إ بيانّ نِ امتناعِ من طر  ِ اإل

نُ هو وامتناع ـًمثالـ عليه تعا   ِ إ بطالنِيرجعانًيعا  ِ اإل
وجوب ا عليه تعاِا وجوبِ بعرضُه العقلَ وقد استح،ّ ا  ِ ا

ا ع،ّا ن اتِ عن عِ ا   . ا
ُواعلم أنه كما يمتنع الزمةّ تنعُ ا اتَِ ب  ك يمتنع، با  ُ كذ

نُاستلزام م متنعِ ا اتٍ  ققَ جوازّ فإن؛ِ با  ِ
لزومّ نِ ا م  مع ِ ا
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الزمِامتناع اتِ ا الزمةُ وقد ف، با نهما  ققُستلزم، ٌرضت ب  َ ّ 
لزوم الزمِ مع عدمِا الزمةُ وفيه ن، ا   . هذا خلف، ا

علولَ عدمّ بأن: عليهَِدوقد أور ن،ّ األولِ ا ستلزم،ٌ وهو   ُ 
واجبَعدم اتِ ا تنع، با اتٌ وهو  ائز؛ با ستلزمِ فمن ا  َ أن 

ن م اتُا تنعا با ائز،ً  ِ كما أن من ا
كَ عكسّ ستلزام، ذ  ِ 

واجبِعدم علولَ عدمِ ا   .ّ األولِ ا
دفع راد:هُو َ أن ا نّ م اهية هِ با ُو ا ةّ ساو سبةُ ا إ  ِ ال

وجودَجان علوم، والعدمِ ا َ أنه ال ارتباط:ِ ومن ا اتّ ءِ   َ وراءٍها 
ابتةِذات اتِها ا ملِ  ُ فماهية،ّ األوِها با علولّ ِ األولِ ا  َ ال ارتباطّ

واجب نها و ا اتِب رتبطُ وجود، نعم. با  ٌ واجب،هِ بوجودٌها 
رتبطُ وعدم؛ِهبوجو تنع،هِ بعدمً عقالٌها  س ،هِ عدمِ بامتناعٌ   ول
كناٌء سبةً، منهما  ساوي ال وجودِ بمع ا   . والعدمِ إ ا

نَهم وجودّوأما عد م كناِ ا نً،   ِ فيه بمع الفقرُ فاإل
علق ِوا

وجودّ ا  ِ ا اهيةّ ِ ا نَ دون،ّ العلةِ بوجودّ  بمع ِ اإل
سبةِاءاستو وجودِ ال ل، والعدمِ إ ا  ِ بوضعٌ مغالطةِ ف اإلش

ن وجوديِاإل وضعّ ا نَ  اهويِ اإل   .ّ ا



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٢٤٨

 
ؘ  

مب مك لك أجغميهسم اجفمئمي حطهسخمِّـات  اجفمنهئّىح امت هسحطخيهش حن اخم ل اخم حض اخمحيمن
امعمش حطهسخمِّـات امعمش ّ، أحنهس وحطٰهيغ أجغميهسم اخم ٰهيغ اآلمغىط حن أجغميهسم اخم اخم

هتجح حض اإلخسهب  .ّاألمغىغهست حطهسجفٰههئ ّحطهسخمِّـات هل
هئىش حطهسخمِّـات ّ، إال أن وحض هنِّـا اخمحيمن مظهئهسول أجغميهسم اجفمئ هئىش ّ حطٰهيغ أجغميهسم اجفمئ

هسحطخيهشّ مظخيُّـحنلك جمُّـ حطهسخمِّـات ل اخم هسحكمبهس ، حض اخمحيمن هئ ٰهيغ اآلمغىط حنهئمبهس ميمئمي امق واخم
رة مقمبهيهش حطهئهسء هسجغمكّ مظخيُّـم  لكحف حنهسًحطمن  آمغىط حن األجغميهسم ًهسخممي حطٰههن، حن حن

ّول حنىطةأل اجفمنهئّىح حكىطجغمبهس  .ّهنهيحممس مقهب، خمحيمن حض هنِّـا اّ
ِّـحمخف حطهتمتهئهس مق و جي اخم مك ميهئ ج حض اخم خم مبهئهسأّوجم اخم مك حض : ّن مت ّأن اخم

مك هس، حط حط حيهبهس حط هس هلهي هئىش حطهسخمِّـات خمهبىع حط ٌاجفمئ ً ً ، جمهسل ًّ ٰه هّ مظ ّجمُّـس  ّ :
مك لك  امعمش واجفمئمي واخم د إحل اخم مع هسم اجف د حطهسخمِّـات هلهبمبهس حطهبهسن امتخي واجفخيمن

اؠمبمس مك لك . ّمغ هسينّوأحنهس اخم ىش وحطهسخمخيمنُّـ اخم د حطهسخم اؠ هلمئخيمن هئىش ومغ  .ّاجفمئ
مش اخم  مك اخمّٰهىطضومق حي خم حض اخم  : ميمئمي حطهبهسمت حن مغالل أحنىطميّحيهي

هبّنأ :ّاألىع األول هي هئىش حطهسخمِّـات مظٰهُّـ حن ّ حطٰهيغ اخمخيهنهسميهس اخم هسحطٰههش خمهيمئمئ ّهش اخم
هسد هسئ اجفّئ األوخمهبهش اجف حيهبهش واخمّهئجهخيهبخمهيمئ هب، ّهشحيهي مسع ّ جمهنهبهش حن جم هسخمهش امع امق

هيوا هسخمهش اخمُّـور واخم مه، رمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل وامق هس حن اخمخيهنهسميهس اخم ومت
ميحي هسهتهسّمظ حيهش حطهثجع مك اخم،  اخمحيهي حيوحن هنِّـه اجلمبهش مظهئهسول اخم مك حض ّحيهي  اخم

هئىش حطهسخمِّـات هسحطٰههش خمهيمئمئ  .حن هنِّـه اخمخيهنهسميهس اخم
خ امعمش مظٰههسحل وؠحيهسمظ ّنأ :األىع اِّـث حيهش هن حنٰهىطهلهش اخم  اجفخيمنُّـ األؠمك خمهيحيهي

مظهب هب، هي واخمخيُّـرة واحلهبهسةهش حمهسخمٰهّاخم هي مي ّوحمِّـا اخممنحيهست اخم هسخمهش  هش متمهخف امق
مه مس ومت مت مع هسري ولكُّـم حم ورميًاخم هي، هشّهس حن اخمخيهنهسميهس اخم ا ّأن : وحن اخم

هب هي ت ذامظهس خمهيّاخممنحيهست اخم هئٰههش اخم ّهش حج معمش ، مظٰههسحل ً وحن هنِّـا اخمجهىطمي امق
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ث اخم هئىش حطهسخمِّـات حض اخم مك حض أجغميهسم اجفمئ حيهباخم ميمك مظحيمنهب وهلهبمس ، هشّحيهي

هسخمهبهش هسجغمك اخم مئ اجف  :اخمميالم 
)؏( ؘؤؙ آؘ ؙؚ ؘؤ  ءـؘؙؙة؟ ؘ  

هئاالحنٰههئ  ء آمغىطّاخمِّـات حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك أيّأن  :ع حطهسخمِّـاتهسحن   ،
هب  هستمي د خسهسإجع مع ، اخمٰهُّـم حض متحي حطهئحيّء رضوري اخمممّإن : أي،  اخم

حيهست إحل ّإمت : أي حيلك إخمهب حن ملخف اخم ن اخمٰهُّـم، ملخفهإذا اخم ً رضورميهس ميمي حن ، خمّ
هسالت  هب رضورة اخمٰهُّـم خمهيمئ هشّاخمِّـامظهبهشجم د خمِّـاهتهس اجفحيىطو مع ،  اخم ال مظخي اخم

مسع اخمهئخيهبهنجل وارمظحيهسلكمبمس ومقهيمش اخممم مسع ّ، جغهبمك إن لك متحيءحمهسمع  ذات امع
دٍ ملخف جمهسحطهيهش،اخمهئخيهبهنجل حطمس هن هن مع هب امتحيميهسحممبهس لك اخمٰهُّـم،  خمهي  . ومي

هئىش حطهسخمِّـات هشّ أن هن :هلهسجفمئ حض حنخيهسحط ، اخمٰهُّـم خمِّـاهتهسّ رضورميهش اخمِّـات اجفحيىطو
د اخمِّـي ميٰههئ مع مبهس حنىش جمجهىش اخمهئمهىط ّنأ :وامعمش اخم د حطهئحي مع يض اخم  اخمِّـات مظخي

هبلك مثهبىش األ د لكهيهبمبهس، هستّملهبهسر واحلهب مع يض مخ اخم مبهس مظخي  وهبِّـا، هلمب حطهئحي
هنهي د حطمئٰههئّنأ: ّمي مع مبهسّأن :  وامعمش اخم دّ رضورميهش اخمِّـات جغخيهبخي مع  .اخم

هنهي أهنمس ولكحف امعمش حطهسخمِّـات مي هئىش حطهسخمِّـات واخم ٰهىطميحيجل خمهيمئمئ ّ أمقهسس هنِّـمي اخم ّ
هنمس  هئٰههس حطهسخمِّـات وميخيهسحطهي ) حطهسخمِّـات(ميخنحقحمهسن حض حم ن أجغُّـمههس حج ًوحن هنِّـه اجلمبهش ميمي

خيهسحطهيهش خنهسهبهش حن ن أجغميهسحنمبمس حن خيهسحط حطهبهئمبمس مظمي ب حطهسخمِّـات، وألمع اخم مع  .اخم
حيهست إخمهب هن جي االخم دّأن : واخمممء اخمِّـي ميهئ هسخمِّـات حض اجفخيهسم خمهبىع حط اجفخيمن

اب حنهس هنخيهسل مظ اخم ّاجفهسهنهبهشهن   حن ّاألولحض اخمحيمن ّ مظخيُّـم  وذخم جفهس؛حض مع
الزحنهسن، وال إحنميهسن حض ملخف اجفهسهنهبهست:  اخمىطاحطٰههش حناجفىطجغهيهش ّأن اجفهسهنهبهش واإلحنميهسن حن ّ ّ ،

معُّـ هئىش حطهسخمِّـات ّ أن واحلهسل، حن دون إحنميهسنّ حنهسهنهبهش وال مظ امعمش حطهسخمِّـات واجفمئ اخم
د حن ، خسمسّ حنهسهنهبهش ال  حنهس :أي، ّ حطهسجفٰههئ األلكّاجفهسهنهبهش حض اجفخيهسم هن )حطهسخمِّـات(هلهسجفخيمن

 .حط اخمممء هن هن
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هئىش حطهسخمِّـاتّإن: خممي جمُّـ ميخيهسل معُّـ خم ، ال ذات خمٌ خصيغٌلكُّـم  اجفمئ  وال مظ
 هش؟ّ واجمٰههبٌجغخيهبخيهش

اب هبهي أ: واجل هئىش حطهسخمِّـات ال ذات خمّن ٌؠ  اجفىطاد حن ذات ّخممي، اجفمئ
هش ا هئىش هن اخمِّـات اجفحيىطو مفهنهس اخمٰهخياجفمئ وهنِّـا ّخيهبخيهبهش، ال اخمِّـات احل، خم ميٰه

د اخمِّـي خم ذات مع  .هشّ ولكهبهئهبٌّهشهب جغخيهبخيٌمغالف وامعمش اخم
هنهي هسرميهش : ّوهبِّـا مي هبهش االلك هئىش هن اخمِّـات اخمحيىط ّأن اجفىطاد حن اخمِّـات حض اجفمئ ّ ّ

امعمش مظٰههسحل، اخم  الف اخمِّـات حض اخم هسري، حط ّاحلهسحمهبهش لك اجفمنُّـاق اخمحيىطيض االلك ّ
، وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجفمنهئّىح حض اجف ٍ حنمنُّـاق لكٌ جغهسحمهبهشٌهن ذات ّ واجمٰه وجغخيهبخي ّ

خم هش: حطخي هئهسع حطهسخمِّـات هن رضورة اخمٰهُّـم حطهسخمهئمهىط إحل ذات اخمممء اجفحيىطو  .االحن
   تؘ ـ  د ؘــؘ آ ؘؙؤ)ؐ(

امعمش حطهسخمِّـات ر اخم ّحممس أن اخمٰهخي ال ميمئميهئ مظٰهخي ومظمن ّ ده ملخف خصُّـود ،ّ ّ ألن ومع
بّخمٰههيوحض ملهسميهش ا مع ر واخم ُّـ واخمٰهمهمئهش وجكُّـة اخمهئ جههبىش اخمٰهخي ؛ّ واجف  حمِّـخم ال مي

هئىش حطهسخمِّـات ر اجفمئ ّمظٰهخي ومظمن يغ،ّ جهالن اجف  .ّ ألمت حض ملهسميهش اخمهئخيىغ واخم
هئىش حطهسحلمئ اخمخنهسئىش،:  خيحيوال هئىش حطهسخمِّـات هن اجفمئ ّأن لكُّـم مظٰهخي اخمٰهخي خمهيمئمئ ّ 

م حض اخلهسرج:أي هئىش حطهسّ، أحنهس  حنهس إلميهب هنِّـا اجفحيمب م اجفمئ  حطهسحلمئ :أي(خمِّـات حنحيمب
هئٰه، )مضّاألو الت ٌحط هن حجمي،  حطهسخمِّـاتًهسهلمب خمهبىع حج  حطهسخمِّـات وهن حن اجفٰهخي

هسمتهبهش هب حطخنمي، اخم ىط حض االلكحقاض ٍومقهبهتجح مظ احطّاألول أحم  . ومع
هسحطخيهش وذحمىطمتهس ل اخم ّأن اخمٰهخي ميمئميهئ مظٰهخي األجكهبهسء : ّوهنِّـا اجفٰههئ مظخيُّـم حض اخمحيمن ّ

ُّـودة  ّ حكىطمي مظٰهخي حنهسهنهبهسهتهس، لكاجف امعمش مظٰههسحل ّ ّأحنهس األجكهبهسء اخم ال جغُّـ خسهس حمهسخم ّ
جههبىش مظٰهخيهيمبهس د خم والّأحنهس .ّهلال مي يغ اخمِّـي ال ومع حطهسجفٰههئ ّ حنهسهنهبهش  اخمٰهُّـم اجف

 .ّمظٰهخيهي هلال ميمئمي ّاألمغىغ
هسمض  :وميمئمي ؠهبهسملهش هنِّـا اخممفهنهسن حطهسخمخنمي اخم
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ىع األومن هئىش حطهسخمِّـات :ّاهب امعمش حطهسخمِّـات ال جغُّـ خسمس، هلهسجفمئ هئىش حطهسخمِّـات واخم ّ اجفمئ

د خممي ال جغُّـ ال امعمش حطهسخمِّـات هلهي ومع ، أحنهس اخم د خم أؠال، ولكهيهب هلال جغُّـ خم ّ ومع ّّ ً
هسمتهبهش لكخلة ، حممس مظخيُّـم ومقهبهتجح حطهبهسمت حض اجفىطجغهيهش اخم  .ّخم

ىع اِّـث دات اخم خسهس:ّاهب مع ُّـودة هن اجف دات اجف مع حطهسجفٰههئ ّ حنهسهنهبهش  اجف
 .ّاألمغىغ

ِّـث ىع اِّـث دات :ّاهب مع  .ّ حنهسهنهبهشاخم خسهس اخمٰهخي جمهسدر لكحف إدراك اجف
ج ت هئىش حطهسخمِّـات:اِّـ  .خمّ حنهسهنهبهش الّ ألمت ، اخمٰهخي لكهسمعيط لك إدراك اجفمئ

)ؑ(غؙ ؙآ   ؘؤؙ آؘ   
هسين حن  هس حطهسخمجيخف حممس مظخيُّـم حض اخمحيمن اخم ن وامع امعمش حطهسخمِّـات ال ميمي ّحممس أن اخم ً ّ

هئٰههس حطهسخمجيخف ن حج هئىش حطهسخمِّـات ال ميمي هبهسن ًاجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش، حمِّـخم اجفمئ ، حطهئحيىع اخم
هس حطهسخمجيخف ن وامع امعمش حطهسخمِّـات ال ميمي خيُّـم، وجغهسؠ حنهس مظخيُّـم حض أن اخم ًاجف ّ ّ ّ هن أن :ّ

حطجل حطهس واجغُّـا أو ومع ن ومع حط حطِّـامظ وحطجيخفه إحنهس أن ميمي ًومع ً ّولكحف األول هلهثذا . ّ
هئهس ارمظحيهسع اخمجيخف خي ،هلىط حط أو ال مي امعمش لكحف ومع خي اخم هلهثن . ّال خيهي إحنهس أن مي

، هلال حط ده ولكُّـحن وجمُّـ هلىطض حنمثجعىطا، ؛ مظهتجعخف خمهيجيخف هلهبحطخي لكحف ومع اء ومع ً المق ّ
حط. هنِّـا مغهيىح هس حطهسخمِّـات، هنِّـا مغهيىح،َوإن حس مي لكحف ومع ولكحف . ً حس ميمي وامع

جل حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن  دان، وهن خصهسل حممس مظ ن خم ومع هسين ميهييطم أن ميمي ّاخم
مسع ا ميىطر ألمت ميهييطم امع اجغُّـ ال مي د اخم مع ّاجفىطجغهيهش األوحل؛ ألن اخم ّ هيجل وهن خصهسلّ  .جف

ب حمهبحيهبهشإ: حطهبهسن اجفالزحنهش مع ٌن اخم د إحل اخمممّّ مع هش اخم  هلهثذا حمهسن هنهئهسك ؛ء خمهئ
حطهسن خممم هسن إحل ، واجغُّـٍءومع خي خم مت دان جغ مظ ن خم ومع هييطم أن ميمي ّ امق ّ

د مع هش إحل أوخسمس و: اخم هش أمغىطى إحل جعهسمتهبمبمسّمت ّ أمت جفهس حس ميمئمي :احلهسؠو. مت ّ
دءخممم ٌ واجغُّـ إال ومع هش،ٌواجغُّـ ّ ر هنهئهسك إال مت من ٌ حس مي ّ ن خسهس ،  واجغُّـةّ هلال ميمي

ٌإال حمهبحيهبهش ّ  . واجغُّـةّ
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هئىش حطهسخمِّـا هبهسن جيىطي حض اجفمئ هب؛توحطهئحيىع هنِّـا اخم هئهسع حطِّـامظ :  ومظ ّإن االحن

هئهسلكهس واجغُّـاو ن احن ًحطجيخفه إحنهس أن ميمي ً هئهسلكجلّ هئهس ارمظحيهسع و.  أو احن ّلكحف األول هلهثذا هلىط
هئهسع خيّهلال خيهي إحنهس أن مي،  حطهسخمجيخفاالحن هئهسلك أو ال مي هئىش لكحف احن هلهثن حطخي . خي اجفمئ

هئهسلك هلال مظهتجعخف خمهيجيخف هلهب هئهسع حطهسخمجيخف ولكحف احن د االحن اء ومع وهن ، لكُّـحن؛ المق
ن ّ ألن ،مغهيىح اخمحيىطض هئهسع حطهسخمجيخف حنمثجعىطااخمحيىطض حم ًاالحن  لكحف َإن حس ميو. ّ

هئهسلك هلمبِّـا ميٰههئ هئٰههس حطهسخمِّـات، هنِّـا مغهيىحاحن ً أمت خمهبىع حج هسينو. ّ  ّإن: أي ـ لكحف اخم
هئىش حطهسخمجيخف اجعهئهسن ال واجغُّـ هئىش حطهسخمِّـات واجفمئ ن خمممءميهييط ـ اجفمئ  ٍ واجغُّـٍم أن ميمي

هئهسلكهسن، و معُّـ خمممءّ ألمت هن خصهسل؛احن دانٍ واجغُّـٍحممس ال ميٰهخي أن مي     ومع
هسخمهش مظميىطـ  دّالمق مع ن خمممء  ـر اخم هب أن ميمي هئهسلكٍ واجغُّـٍحمِّـخم مي  .نهس احن

هئهسعّأن : حطهبهسن اجفالزحنهش  ٌ حمهبحيهبهشاالحن هش ّ   هلهثذا حمهسن هنهئهسك،ء إحل اخمممهئهسعاالحن خمهئ
هئهسلكهسن خممم هسن إ، واجغُّـٍءاحن خي خم مت هئهسلكهسن جغ مظ ن خم احن هييطم أن ميمي ّ امق حل ّ

هئهسع هش إحل أوخسمس و: االحن هش ّمت ن ّ إمت وجغهبمك.  إحل جعهسمتهبمبمسأمغىطىمت ال ميٰهخي أن ميمي
هئهسعٍ واجغُّـٍخمممء ٌ إال احن هش، واجغُّـّ ر هنهئهسك إال مت من ٌ حس مي ّ ن خسهس،  واجغُّـةّ ّ إال هلال ميمي
ٌحمهبحيهبهش اجغُّـة هن ،  واجغُّـةّ هش اخم هئهسعوهنِّـه اخمهئ  ولكحف هنِّـا األمقهسس،  حطهسخمِّـاتاالحن

هنهي  ب حطهسخمجيخفّمي مع هسخمهش اخم  .امق
خم هتخسجل حطخي ن خمممء: ّوهنِّـا حنهس ذحمىطه ؠُّـر اجف حطهسن حطِّـامظ ٍ واجغُّـٍحممس ال ميمي  ومع

ن أميهنهس ألحنىط ٍوحطجيخفه أو حطِّـامظ هلخيىس أو حطجيخفه هلخيىس، هلال ميمي هئهسلكهسن حمِّـخمٍ واجغُّـً  . احن
   ؘآ ؙغ  ؘؙؤ)ؒ(

هسينّمظخيُّـم  هئ :حض اخمحيمن اخم ن حج هئىش حطهسخمجيخف ال ميمي ًهس وال وامع، حطهسخمِّـاتًٰههس ّأن اجفمئ
مسع اخمهئخيهبهنجل ؛حطهسخمِّـات د و( خمهييطوم امع مع خي) اخمٰهُّـماخم هئىش حطهسخمجيخف هلال مي  خمهيمئمئ

ن حجميهئهس حطهسخمِّـاتّإال   .ًأن ميمي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٣٦ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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هئىش ال خصهسخمهش ّإن: أي هئىش حطهسخمِّـات هلمب حج هييطم اجفمئ هئىش جلهسز ، حنهس مي إذ خم حس ميمئ
لك هئىش حطهسخمِّـات، وجم ع اجفمئ جم هييطم خم لك حن هئىش حطهسخمِّـات، ووجم ع اجفمئ ّ حطُّـجخ ووجم

جهالن هئىش، اخم هئىش حطهسخمِّـات حج هييطم خمهيمئمئ هئهسلك حطهسخمِّـات، هلهثذن اجف حط ، خممي خمهبىع احن
هييطام حطجل اخمخنهبئجلاالّأن : حنّ مظخيُّـم حطهسخمجيخف؛ جفهس ً لكهيهشإذا حمهسن أجغُّـمههسّ إال  ال ميخيىشمق ّ 

مغىط خمحمهسمت أو ،خم ٍخمٰههيهش جلهس حنٰههي هس حمِّـخم،  واجغُّـةّ هئٰههسن حطهسخمِّـات خمهب  ّ، وإالواجفمئ
الّحمهسن أجغُّـمههس لكحف األجم هئٰههس حطهسخمِّـات، ً حنٰههي هئىش ، ًهلهي ميمي حج هييطم خمهيمئمئ هلهسجف

هئىش هئىشّحم و،  حطهسخمجيخفٌحطهسخمِّـات حج هئ،  حطهسخمِّـاتٌهلمب حجمي،  حطهسخمجيخفٍحج هييطم خمهيمئمئ ىش هلهسجف
مئىش هلهب اإلحنميهسن اخمِّـاجح وحطهس هئهسع ّخمِّـات جي لكّاخمجيخفي، االحن هييطم ّأن : هلهثذن جع اجف

هئىش حطهسخمِّـات هييطم،خمهيمئمئ هئهسلك ٌ حن  ال حن معمبهش إحنميهسمت ّاخمجيخفي خم حن معمبهش احن
هئىش حطهسخمِّـات، ّاخمِّـاجح هسر لكالجم حنىش اجفمئ ن حجميهئهس حطهسخمجيخف حطهسلك ّ ألن وذخم؛ ًهلهبمي

ن هئىش حطهسخمجيخف ال ميمي  .اتًحجميهئهس حطهسخمِّـّ إال اجفمئ
هئىش حطهسخمِّـاتّأن : وال خيحي هئىش حطهسخمجيخف خمهيمئمئ هييطام اجفمئ  خمهبىع حن معمبهش ،امق

هئهسلك ، ّإحنميهسمت اخمِّـاجح هئىش حطهسخمِّـات حن ّ ألن ؛ّاخمجيخفيحط حن معمبهش احن هييطم خمهيمئمئ اجف
لّ حنهسهنهبهش، ٌ معمبهشي هنِّـاخمّ اخمِّـاجح معمبهش إحنميهسمت ن حن هنِّـه ، ً واجمٰههسٍملخف حصٰه هلال ميمي

ال  هييطام حطهبهئ ّجغًاجلمبهش حنٰههي هئىش حطهسخمِّـات ميخيىش االمق هييطام ، وحطجل اجفمئ لكحف ملىطار امق
امعمش حطهسخمِّـات امعمش حطهسخمِّـات خمهبىع حن ّ، جغهبمك إن اجفمئمي خمهي هييطام اجفمئمي خمهي امق

ّحنهسهنهب اإلحنميهسمتهبهش حن معمبهش ّ، ألمت ّهشحنميهسمتهب اإلّحنهسهنهبمعمبهش  ل واجمٰههسّ هلال ، ًملخف حصٰه
امعمش د اخم مع ده خم هييطم ومع امعمش خممي مي ال خمهي ن حن هنِّـه اجلمبهش حنٰههي  .ًميمي

امعمش ّ أن حممس: ح اخمهبيطديهسحنمنجمهسل اخمخنهبَّـ  هييطم اخم د اجفمئمي مي ومع
هئىش حطهسخمِّـات،حطهسخمِّـات هييطم اجفمئ هئهسع اجفمئمي مي ّ أن اجفحيىطوضّ، ألن  حمِّـخم احن

هئهسلك ميمي ّن حطهسخمجيخف، وحم حنهس حطهسخمجيخف الحطُّـ واحن مب إحل حنهس حطهسخمِّـاتّ خممي . أن ميهئ
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ذةّ أن حطهسخمهئمهىط إحل اد حن ٌهنِّـه اخمٰههئهسومي حنهتمغ د مئ هلهبمبهس ُ اخمخيهنهسميهس اخم إلّحن مع اخم
د ومظٌ هلمب ؠحيهست،هش أو حنهس حض جغميمئمبهسّلكحف اجفمبهب مع هسل اخم مش إحلُ حط أو ّ اجفهسهنهبهست هئ

امعمش حطهسخمِّـات حطمسّهسجفهسهنهبهشهل. اجفحيهسهنهب حطهسخمٰهىطض هييطم اخم هش أو ّهنهبهسحنّ أهنهس  اجفمئميهئهش ال مظ
دةّ أهنهس  حط حطمس،حجميهئهشّ أهنهس حطمس مع هس حطهسخمجيخفٌحن دهنهس وامع ن ومع حمِّـخم ال ، ً وميمي

هئىش حطهسخمِّـات  هييطم اجفمئ دهنهس ٌحنٰهُّـوحنهشّ أهنهس حط حطمس،  حجميهئهشٌهشّهنهبهسحنّ أهنهس حطمسمظ ن ومع  وميمي
هئٰههس حطهسخمجيخف ورة حطهسخمجيخف ؠحيهشّإن: وإن جكئلك هلخي. ًحج  خمٰهُّـحنمبهس حطهسخمِّـات ٌ اخم

مش إحل اجفُومظ هييطم ّهسجفهسهنهبهشهل. هش اجفمئميهئهش حطهسخمٰهىطضّهنهبهسهئ هئٰههش حطهسخمجيخف مظ  اجفمئميهئهش اجفمئ
هئىش حطهسخمِّـات هئٰههشّ أهنهس  ألمع،اجفمئ  . حجميهئهشٌهشّهنهبهسحنهس ّ أهن حطهسخمجيخف ال ألمعٌحج

هسل هبٰههبهست لكحف حطجهالن ٍوجمُّـ حطىطهن اجفمنهئّىح لكحف ذخم حطمئ هي دخمهبال حض اخمجه ّ أؠ ً
هئهسهنهبهش وهن حنهس ميجههي لكهيهب حطمفهنهسن اخمهيمئ ّاألحطٰههسد ملخف اجف هسمضُ : ، ومظخيىطمي حطهسخمخنمي اخم

هئهسهن األحطٰههسد ُّـ،خم حمهسن هنهئهسك مع ملخف حن  واجغُّـ ٍأ ألحنمي أن خيىطج هلهب حن حن
ُّـا وؠهسرا ألكمهٍ واجغُّـٍلكحف مت ّمغجههسن هيمك، وحمهيمس احن ّ حمهتهنمس مقهسجمهس حن ّ ّ ٰهُّـ ،ّ  ؠهسر اخم

ُّـا إحل ملخف. حطهبهئمبمس أزميُّـ ٌّمعُّـ حطجل اخلجهجل مغىسُاخمهئمبهسميهش، و ّهلهي احن هئهسهٌ جعهسخممكّ ، ٍ ملخف حن

مظىط ر ّوهن مغىس اخم هيمك، وجغهبمك إمت خصمن خيهسحكىش وجمهسلكُّـة اجف ٌخميطاوميهش اخم  حطجل ّ
هسخم ن اخلىس اخم هيمك، هلالحطُّـ أن ميمي ، ومههس مقهسجمهس اجف ّجغهسرصمي ّ هئهسهنهبهس، ّ هيمك حن ًمك خمهيمئ ّ

هئىش حطهسخمِّـات هئهسه وهن حج هئهسهنهبهس وملخف حن هسخممك حن ن اخلىس اخم ٍهلهبهييطم أن ميمي ً ّألمت مظهئهسجميغ، ،ّ
هسمض حطجه اجفخيُّـم، أي وإذا هئهسهنهبهش: ّحطجه اخم ن أحطٰههسد اجل حن هئهسع أن مظمي  . احن

هسرة أمغىطى هئهسهن األحطٰههسد:ٍحطٰه ل زاوميهش خسهس ، خم حمهسن اجل ملخف حن  جلهسز جغمن
الّمق هئهسهنهبجلّحن مغجه ،ًن درمعهش حن هلهي جغمنهيلك هنِّـه اخميطاوميهش خممنهسر ، جل ملخف حن

هسح اخمهبيطدي لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١( ).٧٧(، رجم ٩٩ص: مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش:امتمهىط) ٢( هسحطىش حن ٢٣ ص٤ج: ّ احلميمئهش اجف ، واخمحيمن اخم

هش حن اخمحي األول  هسخم ّاجفخيهسخمهش اخم هبٰههبهست اخمخنحيهسءّ  .ّحن حك
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هي ّاخلىس هسخممك خمهيمئ ُّـّاخم هئهسهنهبجلّمك اجفمئ هئهسه،  حطجل مقهسجم اخميطاوميهش ملخف اجف ؛ ً أميهنهسٍملخف حن

ُّـّإذ إلمن حن اخميطاوميهش وذخم اخلىس هيّ اجفمئ العٌمكّ حطجل مقهسجمهبمبهس حن هسوي األ  ، حن
هيّأن : واجفحيىطوض هئهسهّهيىش اجف ُّـّاخلىسّ، ألن ٍمك ملخف حن  ملخف هس حطجل مقهسجمهبمبّ اجفمئ

هئهسه هئهسهنهبجل ملخف حن رّ أمت حنىش، ً أميهنهسٍاجف هسجمجلٌخصمن هسجمجل،  حطجل اخم ر حطجل اخم من  واجف
هئهسهنهبهسّالحطُّـ  ن حن ن ذخم اخلىس، ًأن ميمي هئهسهّهلهبهييطم أن ميمي هئهسهنهبهس وملخف حن مظىط حن ٍ هن اخم ً ،

هئىش هسمض حطجه ، مظهئهسجميغّ ألمت  حطهسخمِّـاتٌوهن حج هئهسع أن : ّاجفخيُّـم، أيوإذا حطجه اخم احن
ن أحطٰه هئهسهنهبهشمظمي  .هسد اجل حن

    ةد ؿ ؘ آ ؘؙؤ)ؔ(
هسمض ُّـالل حطهسخمخنمي اخم  :ميمئمي مظخيىطميمش هنِّـا االمق

ىع خي ّاخمٰهالجمهش اخمهييطوحنهبهش ال : األومنّاهب خمجل ّمظ ل أو حنٰههي ّإال حطجل اخمٰههيهش واجفٰههي ّ 
ٍخمٰههيهش  . واجغُّـةّ

ّخيُّـحنهش مظخيُّـحنلك وهنِّـه اجف هسين حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههشّ : ىطمتهسجغهبمك ذحم، حض اخمحيمن اخم
ّجمحيهش لكحف اخمٰههيهبهش حنّاخمٰهالجمهش اخمهييطوحنهبّأن   ٍهبهشّهلهثذا حمهسن حطجل اخمخنهبئجل لكالجمهش لكهي، هشّ

خمهب خمحمهسن  أو ٍهشّوحنٰههي ٍخمٰههيهش جلحمالمههس حنٰههي بّ، هلهثن  واجغُّـةّ هش حطهبهئمبمس ومع  ٌاخمهئ
ن حطهبهئمبمس لكالجمهش، حطهسخمخيهبهسس ن حطجل اخمخنهبئجل مظالزم، هشّ خميطوحنهبٌوميمي إذا حس ّ، أحنهس وميمي

خمهبهبهشّاخمٰههيميمي حطجل اخمخنهبئجل لكالجمهش  مضّ واجفٰههي متهس حنٰههي  هلال ،واجغُّـةّ لكهيهش َهش وحس ميمي
معُّـ حطهبهئمبمس لكالجمهش هتخسجل وهنِّـا حنهس ذحمىطه ؠُّـر، هشّ خميطوحنهبٌمظ خمّ اجف اخمٰهالجمهش : حطخي

خيهشّٰهخيهيهباخم ّ إمتمس مظ رّ ن حطٰههنمبهسٍ حطجل أحن ً لكهيهش ميمي هش ّ مع ٰهيغ آمغىطًحن ر، خم  ٍ أو حطجل أحن
خمهش ن حنٰههي ٍخمٰههيهش ًمظمي هشٍ واجغُّـةّ مع مقىسٍ حطال وامقجههشٍ حن رّ أن هس متٰههيّمت هلهث، أو حط  األحن

خيهسر و خمهبهش واالهل لك حطهبهئمبهس لكالجمهش اخمٰههيهبهش واجفٰههي ّاخم خمهب هسط حطجيخف ومقىسّ  أو ٍاالرمظ
مقىس د حطٰههنمبهس حنهئحيمي،ٍحط ز لكهئُّـ اخمٰهخي ومع  . لك اآلمغىطًهسّ جي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش:امتمهىط) ١( . ٩٤ ص١ج: ّ احلميمئهش اجف
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ىع اِّـث هئىش حطهسخمِّـات خمهبىع:ّاهب ً لكهيهش اجفمئ هئىش اآلمغىط ّ الن ، خمهيمئمئ وال مههس حنٰههي

ٍخمٰههيهش  . واجغُّـةّ
هسدس حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههشحض اّ مظخيُّـم وهنِّـا حنهس جل،خمحيمن اخم ورة ّ أن :ّ ومظ اخم

جيهئهسء لك  هئٰهّاخمٰههيهش، حنهئهسط اخمجيهئ واالمق هسج، حطهسخمِّـاتًهسوإذا حمهسن حج ّ إحل لكهيهش  هلال إل
هئهسلك  .حض احن

ج ت معُّـ لكالجمهش:اِّـ هئىش اآلمغىطٌهشّ خميطوحنهبٌ ال مظ هئىش حطهسخمِّـات وحطجل اجفمئ ،  حطجل اجفمئ
هئٰه هييطم حج هئىش حطهسخمِّـات ال مي امعمش حطهسخمِّـات،  آمغىطًهسولكهيهب هلهسجفمئ ّ مظخيُّـم حممس، متمهخف اخم

هسين حن معُّـ خم لكالجمهشّأن : حض اخمحيمن اخم امعمش حطهسخمِّـات ال مظ  حنىش وامعمش ٌهشّ خميطوحنهبٌاخم
هسن وٍ آمغىط حنحيىطوضٍدومع منهسجغ مئٰه، حط مههس حن مش هسحص ب حط مع ن حض اخم

لك واخممنُّـهلهش واالمظ  .حيهسقّاخم
هئٰه معُّـ حطهبهئمبمس حنالزحنهشهسوحمِّـا اجفمئ  متٰه، ّ حطهسجفٰههئ االؠجهالجغٌن حطهسخمِّـات ال مظ

معُّـ حطهبهئمبمس لكالجمهش  . حيهسجمهبهشّ امظٌمظ
معُّـ مظالزمّأحنهس هئىش حطهسخمجيخف هلهب هئىش حطهسخمِّـات واجفمئ وذخم ، ٌّجغ اؠجهالٌ حطجل اجفمئ

د لكالجمهش  مع خمهبّاخمٰههيهبهشخم هئىش حطهسخمجيخفّ واجفٰههي هئىش حطهسخمِّـات واجفمئ هئىش ّ؛ ألن هش حطجل اجفمئ اجفمئ
هئهسلك هسج حض احن ٍ إحل لكهيهشحطهسخمجيخف إل ن  وهنِّـا اخمجيخف إ، هن اخمجيخفّاخمٰههيهشوهنِّـه ، محهئٰه ّ

هسج هئٰههس حطهسخمجيخف أميهنهس هلهب ًحمهسن حج هئهسلك إحل ً مب إحل أوهنميِّـا، ملخفهّ إحل لكهيهش احن  ن ميهئ
هئىشإحل  هئىش حطهسخمِّـات حنالزحن،  حطهسخمِّـاتٍحج هييطم اجفمئ هئىش حطهسخمجيخف مي ّ ألمت لكهي، خمًهسهلهسجفمئ ّ 

هئهسعاجفحيهبهنهش لكهيهب  امعمش حطهسخمِّـات ؛االحن امعمش حطهسخمجيخف واخم الزم حطجل اخم ، متمهخف اخم
امعمش حطهسخمجيخفّألن  هسجّ الحطُّـ اخم ٍ إحل لكهيهشأن إل هش ّ ّ، ألن حم  حطهسخمِّـاتٍوامع  حنهس حطهسخمجيخفّ
مبّالحطُّـ   .حنهس حطهسخمِّـات إحل أن ميهئ

هنهي اخمحيىطق حطجل اخمخلحك اخمهييطوحن ّوحجهس ّ مظخيُّـم مي ّ ّ ّاخمخيهنهبهش اخمخلحكهبهش : أي(ّ ّ
ّاخمخيهنهبهش اخمخلحكهبهش االمظحيهسجمهبهش: أي(ّ االمظحيهسجم ّوحطجل اخمخلحك) ّاخمهييطوحنهبهش ّ  ّّهلهثن اخمخلحك) ّ

ن اجفخيُّـم و ّاخمهييطوحن ميمي الزحنجلاخمّ ّاخمخلحك االمظحيهسجم وهن مغالف، هسمض هلهب حن ّّ 
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لك و مش اخم هسمض هلهب إال حط هش اجفخيُّـم واخم ن حنمنهسجغ ّاخمِّـي ال ميمي  .ّاالمظحيهسقّ

ىش حتهش ّ اخمهييطوحنهبّخلحكهبهشاخمّاخمخيهنهبهش ّ هلهثن  مش و هسمض حط ىش اخم مي حطىطهلىش وو
ٰههس حنّوإنّاجفخيُّـم، ورهلىش  هسمض رهلٰههس وو ً ؠُّـق اخم ً رهلٰههس ّاجفخيُّـم لكحف ؠُّـق ّجمىحً

ٰههس ل، ًوو دًإن حمهسمتلك اخمخنمئىع حكهسخمٰههش: (حممس متخي مع  هلخيُّـ جغميمئهئهس ) هلهسخمهئمبهسر حن
د لكالجمهش خميطوحنهب مع هسمض خم هسمضّاجفخيُّـمهش حطجل ّلكحف اخم  ّخلحكهبهشاخمّ اخمخيهنهبهش حضّ، أحنهس  واخم

مش رهلىش ًهنهس هلهتمي حيهسجمهبهشّاالمظ ٰه حط هسمض وو مي هلهبمبهس حطىطهلىش اخم ٰهّاجفخيُّـممت ،  وو
هسمض مظهسحطىشّوإن ٰههسّاجفخيُّـم خممنُّـق ٌ ؠُّـق اخم ً رهلٰههس وو خممي حس ميمي هنِّـا احلمي و، ً

د لكالجمهش مش ومع ٍ ذامظهبهشٍهشّ خميطوحنهبٍحط هسمضّاجفخيُّـمحطجل  ّ ىط،  واخم د ّحط هنِّـا احلمي جف
اهلهسة االمظ هسمضّاجفخيُّـمحيهسجمهبهش واخممنُّـهلهش حطجل ّاجف  . واخم
هنهي وهبِّـا مبىط لكهئُّـ اجلُّـخمهبهسحطجهالن حنهس هلخنّ مي يطخمهش واألّ واجك جكهسلكىطة جل حن اجفٰه

حنمب لكهئُّـجل حض أجعهئهسء حنهئهسخكىطهت ّميهيمئواجف ُّـل اجفهئهسخكىط وحنىش مغمن ًميحيىطض أحنىطا ّحنهس مي
ؠ هبال خمهب ّحن هسخمهش إحل  حطً اء مظىطحطجه حنىش ، آمغىط خصهسلٍأحنىط امق  ٌ لكالجمهشّاألول مق

اخمميهئّ،  أم الٌهشّخميطوحنهب ا أو معمبهي لّأن : مب ملحيهي ؠ هسخمهش أحنىط إحل اخم  ال ،ٍهلىطض امق
ن خم لكالجمهش إحل  حطّؠُحط مي،  آمغىطٍ خصهسلّأي إحل  حطّؠُمي هسل اخمِّـي مظمي  ٌاجف
هسل ٌهشّيطوحنهبخم ّاألول، هلهثن  حنىش اجف هسن مخهسرا وهن خصهسلّ ن اإلمت مت ، ًحم هييطم حم ال مي

ٌؠهسهنال وهن خصهسل هسل اخمِّـي خم لكالجمهشّ إمتمس حط،  آمغىطً هييطم اجف  حن ، حطٌهشّ خميطوحنهبٌمي
هسن متهسهنخيهس ن اإلمت هييطام أن ميمي هب امق  .هشّهش واحلمسرميّخمهيمئالزحنهش حطجل اخمهئهسهنخيهب ؛ًجم

خيهسل حن خصخمميهئّ ا إحنميهسن االمت  ِّـوهّواخت، ًخصهسل آمغىط حنجههيخيهس إحل هسلمب زلكمئ
ال،  اخمخيهسحكٰههشّدخمهشّ ورد األ، إلحطجههسل اخممفاهنجل اخممنهسدجمهشًذرميٰههش ل ًهلمئ  :احلميهب ميخي

د مع هب ومع هئهسهٍمي هب؛ حطجل احلهسرصميٍ ملخف حن خي حن هنِّـا اجف  إحل  خمهبهئ
هئهسهنهبهش هسخمهش األحطٰههسد ملخف اجف هب آمغىط وهن امق هست حن ُّـالل  .إجع هلمبِّـا االمق

هبهي هبهيجلّحتخيخي خممنُّـق اخمٰهالجمهش و؛ٌ وؠهسدقٌؠ خممي ، مبهس حطجل األحنىطمي اجف
مئُ حن أمع أن ميّاجلُّـمض هش مي هب مهّجه هنِّـه اخمهئ الزم حطجلّ حطمس مظ د اخم   حن ومع
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ؠ،ًخصهسخمجل حنجههيخيهسّحم   وإن حس ، خصهسل آمغىطّأي إحل  خصهسلّ حن أيّ وإحنميهسن اخم

معُّـ حطهبهئمبمس لكالجمهش حيّهلمبِّـا اجلُّـمض .هشّ خميطوحنهبٌمظ ٰه معهسهنُّـا أن مي ّ اخمخيهنهبهش هبُّـ حنً مي
هسحطخيهش وهن د مع: اخم هسخمهش ومع هئهسهٍامق هست مغالف ؛  حطجل احلهسرصميٍ ملخف حن إلجع

ؠ هئهسهن واألحطٰههسد ملخف ّحنهس مظ ٰهُّـ ملخف اجف د اخم هسخمهش ومع  إخمهب احلميمسء حن امق
هئهسهنهبهش ؠّ، ألن اجف هسخمهش مظهيّاحلميهب مظ د : وهنّ اخمخيهنهبهش  حن امق هسخمهش ومع امق

هئهسه هسخمهش األحطٰههسد ملخف اجفا، إحل  حطجل احلهسرصميٍمع ملخف حن  وهن خصهسل ،هئهسهنهبهشمق
هسخمجلّخمهيٰهالجمهش اخمهييطوحنهب ؛ًأميهنهس ؠ جلّاجلُّـخمهب ّخممي، هش حطجل اجف ا حن ّمظ هسخمهش هي امق

هئهسه د مع ملخف حن از  إحل ، حطجل احلهسرصميٍومع ء آمغىط وهن مع هسخمهش  امق
هئهسهنهبهش هش ال مظىطحطجهمبهس لكالجمهشّ أن  حنىش،األحطٰههسد ملخف اجف هب هسل ٌّهش خميطوحنهبٌهنِّـه اخمهئ  حنىش اجف

 .ّولاأل
ُّـل حنهس ،إذن هسدّحط اجلُّـمض ّامق هي اخمحي هييطم أيّ؛ ألن  وا هسل ال مي  ٍ خصهسلّاجف

هسل اخمِّـي مظىطحطجه لكالجمهش، آمغىط هييطم اجف هسل ٌهشّ خميطوحنهبٌحط مي   .ّاألول حنىش اجف
هسرة أمغىطى هسخمهش مظهئهسهن :ٍحطٰه ّاخمِّـي ميُّـلكهب اجلُّـمض(األحطٰههسد ّ جفهس حس مظمي امق ّ( 

هسخمهش لكُّـم مظهئهسهن األحطٰههسدو هسل  )مئّاخمِّـي ميُّـلكهب مغمن( امق هييطام اجف مش امق ّإال حط
مسع اخمهئخيهبهنجلو(اجفحيىطوض  هييطم أي ، ّإميهسه) هن امع هسل حض متمهىط اجلُّـمض مي ّوحمهسن اجف ّ

ل اجلُّـمض ؛ حمهسنٍخصهسل هسل : ّميخي هييطحن اجف هسل اخمِّـي مي ن اجف ز أن ميمي جي
 .ال لكُّـم مظهئهسهنهب، هن مظهئهسهن األحطٰههسد، اجفحيىطوض

هتخسجل وهنِّـا حنهس ذحمىطه ؠُّـر خمّ اجف جل أن ّهش اجلُّـخمهبّلكهسحنحن لكهسدة ّ أن الكهي: حطخي
ا خم هييطم  معهسز أنً،هس حمهسن خصهسالّ هنِّـا اجفحيىطوض جف:ميخي ٍ خصهسال آمغىط، أي خصهسل حمهسنمي ّ ً. 

ًهبهي حمهيهبهشهنِّـا خمهبىع حطمنو هسل و؛ّ هييطام حطجل ّاجفمئمي حض أن إذ ال هلىطق حطجل اجف  االمق
لك،جكهبئجل هبمك ال ّهلهثن ؛ّ ذامظهبهشحطٰهالجمهشّ إال  ال مي ن اخمخنهبئجل حط  حنٰههئ اجفالزحنهش هن حم

عـ  إحل ذامظهبمبمس ًمتمهىطاـ مئمي حض متمهىط اخمٰهخي مي ر وجم ّ حجهس هنِّـا و.حيميهسك حطهبهئمبمساالمتّ مظمن
ُّـلك اخمٰهالجمهش  خسهس، وإحنهس مي ّاخمٰههيهبهش اإلجيهسحطهبهش، إحنهس حطجل متحيىع اخمٰههيهش وحنٰههي ّّ حطجل ّّ
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مض ٍ لكهيهشَحنٰههي ن .واجغُّـة ّ هييطام ال ميمي از االمق ازّ إال هل مس ّميهي هل،اخمٰهالجمهشّ حتخي حط

ن حطجل ّؠهي ٌ ذامظهبهشٌمبمس لكالجمهشّحتخيخيجل لكحف مظخيُّـميىط َهسخمُاجف لكهئُّـ اخمٰهخي أن ميمي ن  ّ ميمي
مبهس اخمهييطوم هييطام حطهبهئمبمس، وإال معهسز أن ،حط  .ّهش حطجه حطّإلمي حطهسالمق

هييطم خصهسال،هلهثذن هسل جمُّـ مي اء حمهسمتلك ّ ذامظهبهش، ٌ آمغىط إذا حمهسن حطهبهئمبمس لكالجمهشً اجف مق
حنهش هئٰهجل ذامظهبجل حتخي أجغُّـمههس، وحمًحنٰههي ع حج هييطام حتخي حصمئ ورة حمهسمق ّ حطهسخم هييطامّّ  هسمق

الٍهش زميُّـّمخهسرمي  .ّ متهسهنخيهبً حن
ة اتّ تصور ّإش لممتنع با   العقل 

هئىش حطهسخمِّـات حطجهالن:  حنحيهسدهُأورد إجكميهسل خممي حطهتن اجفمئ ٌأن جم ّ ّ وأن اخمٰهخي ٌ خصيغّ
ره  من هئىش حطهسخمِّـات ومي خممي حطهتن اخمٰهخي ميحيحقض اجفمئ ، ميهئهسحض جم ّملخف جمهسدر لكحف إدراحم ُّ

هئىش ٌوخيمف لكهئ حطهتمت حج ّ ٌأن اخمٰهخي جمهسدر: وهنِّـا ميٰههئ حطهسخمِّـات، ُ هئىش ّ ّ لكحف مظٰهخي اجفمئ
منُّـمي هسر ميالزم اخم ر، هلمس حنٰههئ ،ّحطهسخمِّـات، ألن اإلمغ ّ وال مظمنُّـمي إال لك مظمن ّ

هئىش حطهسخمِّـات خممي حطٰهُّـم جمُّـرة اخمٰهخي لكحف مظٰهخي اجفمئ  ؟ّ هنِّـا إال مظهئهسجميغهن و؟ّجم
للك  مئوأ ر وّمظٰهخي اجفىطاد حطٰهُّـم جمُّـرة اخمٰهخي لكحف ّإن :اإلهس  ّمظمن

هئىش حطهسخم ر ِّـات هن لكُّـم جمُّـرمظ لكحفاجفمئ هئىش حطهسخمِّـاتّمظٰهخيوّ مظمن ،  جغخيهبخيهش اجفمئ
ّجغهبمك إن مظٰهخيو ر ّ إمتمس  جغخيهبخيهش اخمممءّ هن ن حط هلال ،  خمُّـى اخمٰهخيّحنهسهنهبميمي

هئىش حطهسخمِّـاتّمظٰهخيميمئمي  ٌ حنهسهنهبهش وخمهبىع خم، خصيغٌلكُّـمّ ألمت  اجفمئ ن خم  ّ خممي ميمي
رة  .ّهشلكخيهيهب ٌؠ

هسر لكهئ حطهتمت ّأحنهس هئىش حطهسخمِّـات واإلمغ هئىش حطهسخمِّـات، هلمب حطهسحلمئّ احلمي لكحف اجفمئ  حج
هئىش حطهسخمِّـات:أي، مضّاألو م اجفمئ هي،  حنحيمب ا هئىش حطهسخمِّـات ّأن : وحن اخم م اجفمئ حنحيمب

هئٰه رة ،  حطهسخمِّـاتًهسخمهبىع حج دة حض اخمِّـهنّلكخيهيهبحط هن ؠ مع  ّنأحممس ، هش حجميهئهش حن
رة مسع اخمهئخيهبهنجل ؠ م امع  . حض اخمِّـهنٌ حجميهئهشٌّهشلكخيهيهب ٌحنحيمب

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  ٢٤٠ ص١ ج: ّاحلميمئهش اجف
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هئهسجمّ مظخيُّـم وهنِّـا متمهخف حنهس مبهش اخم مبهش اجفٰهُّـوم اجفجههيحض دهلىش جك خمهئهس، يغ وجك  حض جم
هسرّ اخمخيهنهبهش هنِّـهّ أن  حنىش)مف لكهئُاجفٰهُّـوم اجفجههي ال خي(  لك اجفٰهُّـوم ٌحطٰههبهئمبهس إمغ

؟ُال خيّ حطهتمت اجفجههي  مف لكهئ
هئهسجميغ حطهتنأوجمُّـ  هئهس لك هنِّـا اخم خمهئهسّمع هسر حض جم اجفٰهُّـوم اجفجههي ال (  متحي اإلمغ

هبهي حطهسحلمئ اخمخنهسئىش)مف لكهئُخي هش خم وال ّجفجههي ال جكهبئهباجفٰهُّـوم اّ ألن وذخم؛  ؠ
 : أي،مضّمف لكهئ هلمب حطهسحلمئ األوُوحنهس خي، مف لكهئُحنمنُّـاق خم حض اخلهسرج خممي خي

د مع م اجفٰهُّـوم اجفجههي اخمِّـي هن حن  .هلال مظهئهسجميغ،  حض اخمِّـهنٌ حجميٌحنحيمب
ل نق متنعاتّإش الزم ب ا     عدم وجود ا

ّ أمت مظخيُّـمجغهسؠ هنِّـا اإلجكميهسل هن معُّـ  ّأمت: ّ هئٰههست حطهسخمِّـات حطجل اجفال مظ مئ
معُّـ لكالجمهشّ، وإمتمس ٌهشّ خميطوحنهبٌلكالجمهش هبٌهبهشّامظحيهسجم ٌمظ ولكحف هنِّـا األمقهسس ميهئخييغ ، ٌهشّ مظمنهسجغ

هب هي خنمي حطهسخممنحيهست اخم امعمش مظٰههسحلّاجف ل، هش خمهي امعمش مظٰههسحل ّ إن :جغهبمك ميخي خمهي
هبٍؠحيهست ل خم مظٰههسحلًّهش مقهي هئٰههش احلمن هئهسعوهنِّـا ،  حج هيّذاجح،  االحن ، حممس هن وا

هئٰههشخم حمهسمتلك هنِّـه اخممنحيهستّألمت  لك؛ حطهسخمِّـاتً حطهسخمجيخف خمميهسمتلك حجميهئهشً حج ّأن :  جفهس جع
هئىش حطهسخمجيخف هن اجفمئمي حطهسخمِّـات امعمش مظٰههسحل خمهبىع خم ؠحيهش، اجفمئ ٌإحنميهسمتهبهش ٌواخم  جفهس ؛ّ

لك د حن مثهبىش اجلمبهستّأن : جع مع امعمش حطهسخمِّـات وامعمش اخم ء حنهس، اخم  ولكحف 
د لكالجمهش خميطوحنهبّمظخيُّـم  هئٰههست حطهسخمِّـات ّحن لكُّـم ومع ملهش حطجل اجفمئ ن:ميهئ   أن ال مظمي

هب هي هبّ أن حنىش، هشّ خميطوحنهبٌهش لكالجمهشّحطجل هنِّـه اخممنحيهست اخم هي ع هنِّـه اخممنحيهست اخم هش حض ّوجم
ك حن حطٰههنمبهس هي د اخمٰهالجمهش اخمهييطوحنهب إحل اخممفهنهسن واخم هش ّحطٰهيغ ميميخنىح لك ومع

ّاخمٰههسحنهش، هي هلهب حن حكىطمي اجفالزحنهست ُ ميّ إينٌاخممفهنهسن لكهيهبمبهس حطىطهنهسنّ؛ ألن حطهبهئمبهس
ٰه حطٰههنمبهس جغُّـ ُّـلّهلهب ّا أومقىس ومي  .مغىط آٍ لكحف حطٰهيغً

ل،إذن امعمش مظٰههسحل ؠحيهستّإن:  جغهسؠ هنِّـا اخمهئخييغ ميخي هبٍ خمهي هئٰههشًهشّ مقهي  ً حج
د ، هشّ خميطوحنهبٌوحطجل هنِّـه اخممنحيهست لكالجمهش، حطهسخمِّـات خممي حطٰهُّـم ومع وهنِّـا ميهئهسجميغ جم
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هئٰههست؟ٍهشّ خميطوحنهبٍلكالجمهش   حطجل اجفمئ

هسرة أمغىطى مل لكحف متحي : ّ لكحف حنهس مظخيُّـم حنًحطهئهسء: ٍحطٰه ُأن اخممفاهنجل واحل ّ
ا هبهش لك اخم هي ٌمعمش مظٰههسحل هن حطىطاهنجل إمتهبهشّاخممنحيهست اخم هي حن حكىطمي اجفالزحنهست ّ  مظ

اد اخمخيهنهسميهس، حممس مظخيُّـم حض األحنىط اخلهسحنىع حن حنخيُّـحنهش  ّاخمٰههسحنهش حطجل حن ّ ّ هسب، وجغهبمك اخمّ مي
هئٰههست هبهش حج هي ٌإن اخممنحيهست اخم ّ ملّ هئٰههست :  حطهسخمِّـات، ميهئ د مظالزم حطجل اجفمئ ومع

د مظالزم ٍ خميطوحنهبهشٍ ولكالجمهشٍحطهسخمِّـات، وهن مغالف حنهس ذحمىطمظ حن لكُّـم ومع جل  حطّ
هئٰههست؟  اجفمئ

للك  مئوأ هئٰههست حطهسخمِّـات اىطحن ّ إن:اإلهس الزم حطجل اجفمئ دمتهس حن متحي اخم
هئٰههست حنمنُّـاقّمي  خمإذا حمهسنهن هلهبمس  هسريٌّ ذهنهئٌحن هنِّـه اجفمئ ّمي  حطٌّ مغهسصٌّ الك

هئٰههست حنمنُّـاق ٍّميخمـ  وهنِّـا اخمخيهبُّـ، حنهئمبهس  حض ّخيحس مي  ـ هبهسٌّمغهسص ٌحن اجفمئ
هب هي امعمش مظٰههسحل؛ّاخممنحيهست اخم هب ّ ألنهش خمهي هي هسري  هشّمثهبىش اخممنحيهست اخم حمخلمي اخم

مئهب هنهس ّواخمحقحمهبمش ومتحي اجل ء واجغُّـ وهن متحي  إحل  مظىطمعىشّحمهيمبهسهش ومت
ب مع هش، خسِّـه اخممنحيهستّ اخمِّـاجح اخم هب هبّأن : واخمهئ هي  إحل هش مظىطمعىشّمثهبىش اخممنحيهست اخم
بٍ واجغُّـٍحنمنُّـاق مع حنهستّىطخسِّـه اخممنحيهست وإن مظميّ اخمِّـاجح  وهن مقهيمش اخم  ،ً حنحيمب

مئهب هبّاجفهسهنهبهشمش واإلحنميهسن وّخمحقحمهش واّحن متحي اجل هي هنهس حن اخممنحيهست اخم ، هشّ ومت
مظهب هنهس اخم مظىطمعىش،هشّحممس هن احلهسل حض اخممنحيهست اخم   حمهسخمٰههي واخمخيُّـرة واحلهبهسة ومت

هش وهنٍ واجغُّـٍءإحل  هنهس وامع امعً حم د اخم مع ىطت ّوإن مظمي، ّ حطهسخمِّـات ولكجل اخم
 .حنحيهسهنهبمئمبهس وأخمحيهسخكمبهس

ّأن خص: واحلهسؠ خمهئهس لكُّـم اّ مك حض جم هئٰههست اخم الزم حطجل اجفمئ  هن حنهس إذا :خم
رلكحمهسمت ٰهُّـدة  أحن ّا حن ّ أن واحلهسل،  حنهئمبهس حنمنُّـاجم اجفحيىطوضٍواجغُّـّمي حطهسخمِّـات خمً

هب هي امعمش مظٰههسحل خمهبّاخممنحيهست اخم  حط مثهبىش هنِّـه اخممنحيهست مظىطمعىش،  حمِّـخملكهش خمهي
ب،ٍ واجغُّـٍحنمنُّـاقإحل  مع امعمش مظٰههسحلّ اخمِّـاجح  وهن متحي اخم  .اخمِّـي هن لكجل اخم

مظهب ّحممس أن اخممنحيهست اخم ى حنمنُّـاقّ  وهن ٍ واجغُّـٍّ لكهبهئٍهش ال حنمنُّـاق خسهس مق
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ٰههسخمهبهش خفة، اخمِّـات اجف يطلكهشٌوإن حمهسمتلك خسهس حنحيهسهنهب حم هيهب اخمٌ حنهئ مش اخم  ّٰهخيمك حط
هسري مف اخمٰهخي حطجل هنِّـه اجفحيهسهنهب لكالجمهش، ّااللك  .ّهش خميطوحنهبًوميٰه

ىطةحمِّـخم احلهسل حض اخممنحي مي هبهش هلمب حن هي ٌهست اخم ّ حنهس وّ الزحنهشً حنحيمب مش ٌحن  حط
م ٰه حط،اجفحيمب هست حطٰههنمبهس اآلمغىطًاّٰههنمبهس جغُّـ هلهب حممس هن اخمخنهتن حض ،  أومقىس إلجع

ال. ّمثهبىش اجفالزحنهست اخمٰههسحنهش هبهش ميىطمعىش إحل  ً:حن هي متحي ّاإلحنميهسن حن اخممنحيهست اخم
ة هس ب اخمِّـاجح حطهسجف مع مبهس ،ّاخم امقجههش حنالزحن ً واجفهسهنهبهش مظىطمعىش إخمهب أميهنهس وخممي حط ّ

ُّـودميخمإلحنميهسن، واخمخلمي ميىطمعىش إخمهب حمِّـخم و هييطاحن جف امقجههش امق هش ّخممي حط
مت ذا امعمش اجفالزحنهش خممي هئهسع اإلحنميهسن جغُّـا؛ّ حنهسهنهبهشاخم ٰه احن ً هلهب هست ّ  أومقىس إلجع

هئهسع اجفهسهنهبهش، و هئهسع اجفهسهنهبهش جيٰه جغُّـاّاحن ًاحن ّ هئهسع اخمخلميّ هست احن  . أومقىس إلجع
)ؕ(ّ ؿ  ؘؤؙ آؘ ؘؤؙ ؘ    

د لكالجمهش ّ مظخيُّـم حممس هسحط حن لكُّـم ومع مك اخم هئٰههست حطجلّخميطوحنهبهشحض اخم ،  اجفمئ
معُّـ لكالجمهش  هئىش حطهسخمِّـاتّخميطوحنهبهشحمِّـخم ال مظ اجفمئمي ّ؛ ألن  حطجل اجفمئمي وحطجل اجفمئ
هئٰه هييطم حج لك و،  حطهسخمِّـاتًهسحطهسخمِّـات خم امق ز وجم مي إحنميهسمت جي ، ّحتخيخيهلهسجفمئمي حط

هئىش (وحس ميخيىش الزحن) اجفهييطوم (وخم وجمىش اجفمئمي  حن ٌحس مظمي حطهبهئمبمس حنالزحنهش) اجفمئ
د واخمٰهُّـم؛ وخم حمهس مع ع ،ٌمتلك حطهبهئمبمس حنالزحنهشمعمبهش اخم ع أجغُّـمههس وجم  خميطم حن وجم

ورة ع حنهييطوحن وهن ّمتأحنىش ، اآلمغىط حطهسخم ع اجفمئمي وجغُّـه دون وجم هئهس متىطى وجم
هئىش هئٰههس، اجفمئ ن حج حي أن ميمي هئىش امت  .ًوخم وجمىش اجفمئ

هئىش حطهسخمِّـات،ولكهيهب  . هلال حنالزحنهش حطجل اجفمئمي حطهسخمِّـات واجفمئ
هسمض  :وميمئمي مظخيىطميمش ذخم حطهسخمخنمي اخم

هييطم اجفمئمي خم هئىش حطهسخمِّـاتامق  حن دون) اجفمئمي( اجفهييطومّ حتخي  جلهسز، اجفمئ
هئىش (اخمالزمّحتخي  هسمض ) اجفمئ هيّهسجفخيُّـمهل، حطهسحكواخم  . حن

هش هسمضّ، أحنهس واجفالزحنهش وا ازّنألهل حطجهالن اخم حنىش ) اجفمئمي (اجفهييطومّ حتخي  مع
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هئىشّ حتخي لكُّـم ل،الزحن وهن اجفمئ ، الزحنّ حتخي اجفهييطوم حن دونّ حتخي  ميٰههئ جم

د حنالزحنوهنِّـا مي د ،  حطهبهئمبمسهشٰههئ لكُّـم ومع ، هشالزحناجفوهن مغهيىح اخمحيىطض حن ومع
هئهسجميغ إحل وحنمنخم د حنالزحنهش:أي، اخم د حنالزحنهش ولكُّـم ومع  . ومع

ل  وىععدم عالقة  اإلش متنع بِّّـ ات و ا ن با م ات ب ا   ا
د لكالجمهش  ل حطٰهُّـم ومع هئىش ّخميطوحنهبهشأورد لكحف اخمخي  حطجل اجفمئمي حطهسخمِّـات واجفمئ

ل ّهتنحط، حطهسخمِّـات هي،  حجمي حطهسخمِّـاتّاألول اجفٰههي ا هييطم ّ أن:وحن اخم  لكُّـحن مي
امعمش حطهسخمِّـات؛ وذخم امعمش حطهسخمِّـاتّ ألن لكُّـم اخم ّ لكهيهش مظهسحناخم ل ّ ّاألول، هش خمهيمئٰههي

ل ّ هلهثن ولكهيهب هييطم لكُّـم ّاألوللكُّـم اجفٰههي امعمش : أي،هشّهسحن اخمّلكهي مي  لكُّـم اخم
دةّهسحن اخمّاخمٰههيهشخم حمهسمتلك ّ، ألمت حطهسخمِّـات مع د حن، هش حن خمومعمش ومع حممس مقهبهتجح ، ٰههي

هسحنهئهش هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخم هنهيوهبِّـا، حض اخمحيمن اخم ل ّأن: ّ مي  ّاألول لكُّـم اجفٰههي
هييطم لكُّـم  ؛ّهسحن اخمّاخمٰههيهشمي هب لكُّـحن امعمش حطهسخمِّـات اخمِّـي مي لكُّـم ّ ألن هش وهن اخم

هئىش حطهسخمِّـات امعمش حطهسخمِّـات حج  .اخم
هسوزهّاحلُّـ، األحنىط لكهئُّـ هنِّـا ّجمىحوحس مي هئىش حطهسخمِّـاّأن : حطمئٰههئ،  حط مي ت اجفمئ

امعمش حطهسخمِّـات هييطام لكُّـم اخم هييطم حجميهئهس حمهسمق هئىش حطهسخمِّـات( ًجمُّـ مي ) اخمِّـي هن حج
ل   ).وهن حجمي حطهسخمِّـات(ّاألول خمٰهُّـم اجفٰههي

للك  مئوأ خمهئهسّإن: اإلهس هييطم ( : اجفىطاد حن اجفمئمي حض جم اجفمئمي ال مي
هئىش حطهسخمِّـات هش حطجل ّاجفهسهنهبهش : أي، هن اجفمئمي حطمس هن حجمي)اجفمئ هسوميهش اخمهئ  اجف

د و مع هيّاألومض،  حطهسحلمئ ّاجفهسهنهبهشاخمٰهُّـم وهن اخم ا ّأن اجفهسهنهبهش: وحن اخم  حطمس هن ّ
هسط وال ،هن امعمش  ؛ خسهس حطممءّمظٰههي ال ارمظ هسط حطهبهئمبهس وحطجل اخم  ّجغولكهيهب هلال ارمظ

ن متحيهبمبهس امعمش، وميمي هييطحنهس خمهئحي اخم مبهس حن خنمي حن اخمً حطهئحي الزم حنهس ذحمىطه اجف
امعمش مظٰههسحلّحطجل لكُّـم اخمٰهخي األول و هبهي؛ملخف، حطجل لكُّـم اخم لكُّـم اخمٰهخي ّ ألن  ؠ

هئىش حطجيخفه هئىش حطِّـامظّ أن حممس، ّاألول حج امعمش حج مش، لكُّـم اخم  مظالزحنمبمس هن حض واخم
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ل  ّأن لكُّـم اخمٰهخي األول حنٰههي امعمش مظٰههسحل، وّ امعمش مظٰههسحل لكُّـم اخم ّجفهس حمهسن اخم

دا مع ب اخمِّـاجحًحن مع هئهسع اخمِّـاجح، وّ حطهسخم هئىش لكُّـحن حطهسالحن هئىش لكُّـحنّ، احن ، إذا احن
هئىش لكُّـم اخمٰهخي األ امعمشاحن ّول حطٰهُّـم لكهي اخم هن لكُّـم اخم ّ. 

د ،متٰه امعمش حطهسخمِّـاتّاجفهسهنهبهش ومع د اخم مع ىس حط د ّ هلهثن ولكهيهب،  حنىطمظ ومع
ل  هييطم، حطهسخمجيخفٌ وامعمشّاألولاجفٰههي امعمش حطهسخمِّـاتٌ حن أن ّ الحطُّـ حنهس حطهسخمجيخفّ؛ ألن  خمهي

مب  .حنهس حطهسخمِّـات إحل ميهئ
هييطمّاجفهسهنهبهشلكُّـم ّوأحنهس  امعمش؛ٌ اخميطائُّـ لكهيهبمبهس هلمب حن لكُّـحنمبهس ّ ألن  خمٰهُّـم اخم

ل امعمشٌاخميطائُّـ حنٰههي هييطم،  خمٰهُّـم اخم ل حن  .ّاخمٰههيهش خمٰهُّـم ٌواجفٰههي
ل ّأن : واحلهسؠ د اجفٰههي امعمش حطهسخمِّـاتّاألولومع د اخم هييطم ومع ،  مي

ل  هئىش حطهسخمِّـاتّاألولولكُّـم اجفٰههي هييطم اجفمئ  اجفمئمي ّنأوخممي هنِّـا ال ميٰههئ ،  مي
دا أو لكُّـحنهس؛ هئىش حطهسخمِّـات ومع امعمش حطهسخمِّـات أو اجفمئ هييطم اخم ًمي د وّ ألن ً مع

ل  هشّاألولاجفٰههي اء اخمهئ د واخمٰهُّـم إحل ً ولكُّـحن خمهبىع حجميهئهس حطمئٰههئ امق مع  ،اخم
د واخمٰهُّـمّمسهنهبهش خمهيٌاإلحنميهسن وؠىحّألن  مع  . ال خمهي

خفّمتإ :إن َّـ ُّـ حم د حطهسجفمئميًاهئهس مت مع ن اخم خس، حن احلميمسء ميمنحي  : حمخي
د اإل مع دّحنميهسيناخم ؟ٌ ومع   حجمي

اب ،:اجل د حطهسجفمئمي مع ّ هن اإلحنميهسن اخمحيخيىطي اخمِّـي ّ إن حنىطادهن حن وؠىح اخم
ي ، وخص اخمميالم هن اإلحنميهسن اجفهسهن هسط حطٰههي ٰههي واالرمظ ل لكجل اخم ّميٰههئ أن اجفٰههي ّ ّ ّ ّ. 

ا اإلحنميهسن ، حض هنِّـا اإلجكميهسل حنجيهسخمجههشّ هلهثن ولكحف هنِّـا األمقهسس ٰه جغهبمك و
يّاخمحيخيىطي ىش اإلحنميهسن اجفهسهن  .ّ حن

هسرة أمغىطى هييطمّاإلحنميهسن اخمحيخيىطيّإن : ٍحطٰه ده حن د اخمٌ ومع مع امعمش  خم
ميّ ألن حطهسخمِّـات؛ امعمشّٰههي لكجل اخمّهن ّ حتخي  خمحيىطضٌ حنالزمّحتخيخيهلحيىطض ،  حطهسخم

امعمشّٰههيحنهس مي هييطم،  حط اخمِّـي هن اخم امعمش حطهسخمِّـات؛ٌوحمِّـا لكُّـحن حن   خمٰهُّـم اخم
ميّألن  امعمشّٰههي لكجل اخمّهن حنهس ّ حتخي  خمحيىطضٌ حنالزمّحتخيخيهلحيىطض ،  حطٰهُّـم اخم



هئىش أجغميهسم حطٰهيغ حض  ٢٦٥..........................................................................حطهسخمِّـات اجفمئ
امعمش حطهسخمِّـاتّٰههيمي  . حط اخمِّـي هن لكُّـم اخم

ي مئمي حطهسإلحنميهسن اجفّأحنهس ؛ّ اجفهسهن ل حطِّـامظ وملخف ّ ألمت هلهيهبىع حمِّـخم ملخف حصٰه
ل  هسط اجفٰههي امعمش ارمظ ىس حطهسخم ، حنىطمظ مظ حطهئحي وال لكُّـحن ّحطٰههي ن جع ولكهيهب هلال ميمي

امعمش أو لكُّـحن د اخم مع هييطحنجل خم خنمي، حطهئحي حن ُّـم اجفجيهسخمجههش  واجف امق
ىش اإلحنميهسن اخمحيخيىطي يّهل ىش اإلحنميهسن اجفهسهن  .ّ حن

ؘّ  فء  
خم   هجم ّجمُّـس  ات: ّ ِّـ ات خيجه  حمت خي ِّـ ت خي حنىطادمتهس ّإن : أي، اهب

هئىش حطهسحلمئ اخمخنهسئىش هئىش حطهسخمِّـات هن اجفمئ هئىش ، حن اجفمئ م اجفمئ حطمئٰههئ حنمنُّـاق حنحيمب
هئىش ، وحطهسخمِّـات هئىش حطهسخمِّـات حطمس هن حج هئىش حطهسخمِّـات هلهيهبىع هن اجفمئ م اجفمئ ّأحنهس حنحيمب

هبهيمقهبهتجح خسِّـا  و.حطهسخمِّـات، حط حطمس هن حجمي حطهسخمِّـات ىط حض االلكحقاض ٌمظ  أحم
خمّاألول و احط حطخي  ....جمهب.. .هلهثن جمهب: مع

خم   هجم ّجمُّـس  ت: ّ ئ ىغ ومه خيىسد وال هس هئىش ، إِّّـيش  ّن اجفمئ
معُّـ ؛حطهسخمِّـات حنهئمبهس حض ملهسميهش اخمهئخيىغ هسخمهش أن مي ّهلال مي إحكالق امق ، المق

ً جغ حصهسزا)ءاخممم( هش ّ خم اخمخيهسحطهيهبخمميهئّ، جغخيهبخيهش ًإن حس ميمي جكهبئهسّ أحنهس اجفمئمي هلمب و.ّ
د مع ّ هلهثن ولكحف هنِّـا األمقهسس.  لكهيهب)ءاخممم(ّخمِّـا مي إحكالق امق . خمهي

هئٰههست مغهسرمعهش ًمنهس ال ختمنهبمنهسّمظٰههسحل ختمنّ احل ة لك جمُّـرٌاجفمئ ً. 
خم   هجم ّجمُّـس  ث : ّ ىش خييشهته خي ن حمت ات ال  ِّـ ت خي ِّـ اهب ًهي

ن هبهسن اخمِّـي، ذِّـ اِّـب هسين حن هنِّـه اجفىطجغهيهشحض اخمحيمنّ مظخيُّـم وهن اخم  . اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ن ِّـىطء: ّ نٍ واهئٍال  خي امي وخييشهتهر ومئ امي ر خي  أو خي

دميّ ألمت  وذخم، أو خييشهته هيرهي ن ذا ومع هييطم أن ميمي  .ّ مظخيُّـم ـحممس ـ مي
خم   هجم ّجمُّـس  ن وامئب خييشهته: ّ ات ال  ِّـ امئ خي ًإن اِّـ  . وهن خصهسل،ّ
خم   هجم ّجمُّـس  اترُّـ: ّ ِّـ ىش خي م حمت ست د   ًن اجلس ميهت ىعت األخيىش
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ر ر ميهت مهىغ ن اهبجىغ هسهنهس: ّ، ذحمىط اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض ُّـ هسل اجك ًأن حض هنِّـا اجف ّ 
ت و هست َحض حنخيهسحن اخم هئىشاإلجع هئهسهن األحطٰههسد حج ن اجل ملخف حن ٌهلهثن حم مظهسّ ، ً جع

مسع اخمهئخيهبهنجل مت حن حنمنهسدمي امع هست، خممي هسخم حض وإن حمهئّهس حض حنخيهسم إجع  امق
هئىش حطهسخمِّـات و ئجغهسمعهش إحل إهنهس مسع اخمهئخيهبهنجلإحل حج  .هن امع
هئىش حطهسخمِّـات خمهبىع حنىطادهلهس و: واحلهسؠ ًأن اجفمئ هسوميهسّ ُّـجخًال حن هسخمهش، ّ خم  االمق

حنهس و ًهلهثن حطهبهئمبمس لكمئ ؠهسّ ن حطُّـجخهبهس ّهلهثن ا،  حن ومعًمغمن هئىش حطهسخمِّـات جمُّـ ميمي ًجفمئ ّ
ن متمهىطميهسو ًجمُّـ ميمي ُّـجخ اال، ّ ّحممس أن اخم هسخمهش جمّ هئٰههس حطهسخمِّـات ومق ن حج ن ًُّـ ميمي جمُّـ ميمي

هئ  .حطهسخمجيخفًٰههس حج
رًوأميهنهس لكُّـم مظهئهسهن اجل و ر ملخف خصمن د خصمن د،ومع مع دان حط مع ٍ  حن

. هتجح اخمميالم هلهبمبهس حض هنِّـا اخمحيمنمقهب اخم ّهلمبمس حن اجفالزحنهست اخمٰههسحنهش، واجغُّـ
ٌ أهنهس مغهسرمعهشمقهبمهمبىطو هييطامّ ّ لك خص اخمميالم، هلهثن خص اخمميالم هن حنهس إذا حمهسن االمق ّّ 

هييطم أجغُّـمههس اآلمغىطًّهسرمعهبمغهس ن هنهئهسك أحنىطان مي  . حطهتن ميمي
ٌخي األول، جغهبمك إمت حجميّهلهسألوحل أن ميمئ حطٰهُّـم اخمٰه هب حطِّـامظ وّّ  ٌحن

د اخمٰههيهش اخم مش ومع دهّهسحنّحط مع خمُّـ خميطميُّـ، هش خم د اخم مع ٍأو ميمئ حط ،  األلكيطب اآلنّ
هسحنهش وّجغهبمك إمت حن د لكهي اخم ّهب خمٰهُّـم ومع  . حطِّـامظًإن حمهسن حجميهئهسّ

هخم جم  ّجمُّـس  خ: ّ ده اإلىع ب ومئ  ، حطمئٰههئ اإلحنميهسنّخي ىع مئ ومئ
ّي؛ ألن اخمحيخيىط ن إحنميهسمتهس هلخيىطميًاإلحنميهسن إذا وجمىش ؠحيهشّ د ميمي مع ّ خمهي  .ًهسً

خم   هجم ّجمُّـس  ِّـ خيمل اهبتدزىعملال: ّ ّخي ِّـ ىع لكدَّـ لك وىعىش ّ   أو،ّ
هشّأهنمس  الن خمٰههيهش جعهسخم  .ّحنٰههي

خم   هجم ّجمُّـس  هئب: ّ قخي ىعتىغ اخمحيىطق حطجل ، ّمل خيجس اِّـبج واالميىح
لكحيهسق وّاالمظ هسين:اخم ّ هن أن األول ألك حن اخم ّ ىغّ، ألن ّ لك مص ر حطهسألٌّاخم  حن

 .٢٥٠ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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ٰههيخيهش حطهسإل هسن، حطهبهئمس اإلمظحيهسق ألك حنهئ وّاجف ّمت ٰههي حطهسألّ ّحجهس مي رّ هبٰههبهشحن  ميخيهسل هلال. ّ اخمجه

ُّـ هئ هبهس اجف هسرة اخم مي لك حطهس ّإهنهس مقٰههبُّـة: خمهي حكهت خمخيهبهسس إحل اخماخم  مظ
ىطحمهشحطهسألجمُّـام، و هس اخمحيىطس حط لك هلهبمس إذا مت ٍ مغهسؠهشٍال ميجههي اخم حنىش ،  حن اخسالكّ

ّأمت حن االمظحيهسق ّ . 
هتخسجل ّأحنهس هّ ؠُّـر اجف ّجمُّـس  لك هنهئهسّ أن  إحل هلِّـهنمشّ هن اجفٰههئ  اجفىطاد حن اخم

حيهسء اخمىطاحطجههش اخمِّـامظهبهش وألكهئ، ّاجفىطادف خمالمظحيهسق ورميهش حطجل ّ حنجههي امت ّاخمٰهالجمهش اخم
منهس جلاجف يطواري و. جغ هخمِّـا جمهسل احلميهب اخم ّجمُّـس  حف هنِّـه  حض مظٰههيهبخي لكّ

هسرة لك و: اخمٰه هش اخم مش االمظحيهسق حممس ال خيحيحنمنهسجغ ّاالمظحيهسق هنهئهس حط ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  ىشمل : ّ ن خيمل حمت ِّـ اِّـتدزم االصىسدهئ ال  ُّّـ
ات ِّـ الزم اخل، خي الزم االؠجهالجغ هن اخم هسج إحل  اخمِّـي ّهسرمعّاجفىطاد حطهسخم إل

مئهب ده حن ّحكىطهلجل خممي حنهئمبمس ومع مش ًيطا لك اآلمغىط، وّ الزم حط ّأحنهس إذا حمهسن اخم
هيهب اخم هب حنهسّٰهخيمكاخم هئٰهجل ،ّحض اجفالزحنهست اخمٰههسحنهشّ مظخيُّـم  هلمب حن جم خيخي حطجل حج ّ هل

 .حطهسخمِّـات حطمئميهسن حن اإلحنميهسن
ّأن حمال:  مظىطىّهلهثمت هئىش ّ هئهسجميغ، حج اجغُّـ واخم ىطة اخم د وحم مع ٌ حن مظميىطر اخم ّ
د، وحطهسخمِّـات مع مئىش حض مظميىطر اخم ّ أن مظميىط:ّجمُّـ حنىطّ ومثهبٰهمبهس جض هييطمّ د حن مع  ٌر اخم

، وهن خصهسل، وحنهئ حنهس حنىط حن  ن اخمممء لكجل متحي وملخف متحي اجغُّـ، وحم ىطة اخم ّخممي
رلكُّـم مظهئهسهن اجل و ر ملخف خصمن د خصمن  .ومع

خم   هجم ّجمُّـس  ِّـ حم : ّ ِّـيشهتر و ال مه ات وحمت خي ِّـ خي خيمل حمت خي
ا ِّـ هسين حن هنِّـه اجفىطجغهيهشّتر ُّـجه ىعخي ر، وحمِّـا حض آمغىط اخمحيمن اخم  .ّ، مظخيُّـم جم مقجه

هبٰههبهست اخمخنحيهسء:امتمهىط) ١( متهسمتهبهش٦٦ ص١ج: ّ حك حيهش اخمهب  .١٣٩ص: ّ؛ مظهسرميَّـ اخمحيهي
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٢٣٧ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحطاجف) ٣(  ).١(رجم ، جغهسجكهبهش ٢٣٧ص: منُّـر اخم
 .٢٥٢ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٤(
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خم   هجم ّجمُّـس  َّـ: ّ وىع لك اِّـهنمش االميىح ق اِّـهنمش اِّـ ىح ا  ّومل ّ ّ ّّ ،
لك واالمظحيهسق ميحيىطق : أي مش اخم منهسجغمش حط الزم االؠجهالجغ أو اخم د اخم مع ّحط ّ

هسمض هلهب حن ن اجفخيُّـم واخم ّاخمخلحك اخمهييطوحن اخمِّـي ميمي ّ ّالزحنجل، لك اخمخلحك االمظحيهسجم ّ ّّ
هسمض هش اجفخيُّـم واخم ن حنمنهسجغ لك واالمظحيهسق ّاخمِّـي ال ميمي مش اخم ّهلهب إال حط ّ. 

الزم:وال خيحي هسج إحل اخم ّ أن اخمخلحك اخمهييطوحن ال إل ّ م، ّ  خم هن ّحط اجفخي
هسمض، و هييطام اجفخيُّـم خمهي هسمض الزحنهسّامق  .ّ ألكًإن حمهسن اخم

هييطام اخلًأميهنهس و هسج إحل االمق مش ،ّهسرمعال إل هييطام حط  حط ميميحي هلهب االمق
هيهب اخم خمهئهسّٰهخيمك، اخم خفا، وحمهسن ّخم مظميىطر : حمخي اجغُّـ حطٰههبهئ حم د حمهسن اخم مع ًاخم

 .هن خصهسلو. اخمممء ملخف متحي
خم   هجم ّجمُّـس  ىش ورهيىش: ّ ًو ّ هلهثن اخمهييطوحنهبهش إمتمس إلمي هلهب حطمنُّـق ،ً ّ ّ
هسمض و ٰههساخم ًٰههس لكحف مظخيىطميىط ؠُّـق اجفخيُّـم و هييطام و،ًّ  .هن االمق
هخم جم  ّجمُّـس  ق : ّ ىش ورهيىش لكمت مي ص حي و ق اِّـت ًذ هي خيىغ ً

جه ىش ورهيىش ِّـىشدَّـ ذامي خي م و ّاهب ً ً أورد لكهيهب ؠهسجغمش ولكهسميهش احلميمئهش ، ّ
خم ىش ّأن : إذ جمُّـ لكىطهللك حض اجفهئجه، هلهب متمهىط :حطخي  ّ اخمهييطوحنّ حض اخمخلحكّاجفخيُّـمو

هسمض ىش اخم هسّ، أحنهس ميالزم و ن ّ ألن مض؛رهلٰه ال ميالزم رهلىش اخم  ّأمغىغاجفهييطوم جمُّـ ميمي
ن حنالزحنهس خمىطهلىش األلك ّاألمغىغ ورهلىش ؛حن الزحن ّال ميمي  ّهلال إلمي حض اخمخلحك، ً

هسمض رهلٰههس لكحف مظخيُّـميىط ؠُّـق ّاخمهييطوحن حط إلمي هلهب حطمنُّـق ، ً رهلٰههسّاجفخيُّـمً حطمنُّـق اخم
ٰههس لكحف مظخيُّـميىط ؠُّـ هسمض و ٰههسّاجفخيُّـم قًاخم  .ً و

ن حنىطاده  ّاخمهيمب إال أن ميمي هّّ ّجمُّـس  هسمض وّ لكحف مظخيُّـميىط ًٰههس  حن ؠُّـق اخم
ٰههس ًؠُّـق اجفخيُّـم و هسمض :ّ مظهسؠُّـق اخم مظهس، حطهتن  لكحف مظخيُّـميىط ؠُّـق اجفً جع ًخيُّـم جع ّ

مظهبجل هسمض جع ن اجفخيُّـم واخم ّميمي هسمض رهل و،ّ ّلكحف مظخيىطميىط ؠُّـق اجفخيُّـم ًٰههس حن ؠُّـق اخم

 .١٤٧ص: ولكهسميهش احلميمئهش) ١(
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هسمض مقهي :ًرهلٰههس ن اجفخيُّـم ؠُّـق اخم هس، وذخم حطهتن ميمي ّهس لكحف مظخيُّـميىط ؠُّـق اجفخيُّـم مقهي ًّ ً
هس هبجلواخم  .خممي ال خيحي حنهس هلهب حن مصهسخمحيهش االؠجهالحو. ّمض مقهي

خم   هجم ّجمُّـس  ِّـهيجه هييع: ّ ض أىع ىعستج ... ّمل لك اجل لك هي
ص ت ىعِّّـ ىح أو االمست ن اخل ِّـب ر خي ِّـ أىع ىع األىع اجفىطاد ،  خي إمن امستج

هبهسن اخلهيحي ُّـل؛ّ هن اخمخيهبهسس اخلهيحي:ّحن اخم هسرة لكمس مي ّ وهن لك لك ّ اجفُّـ هلهب لكحفّ
ٍحطىطد متخيهبهن حطخيهبهسس هئهسئّ ، متخيهبهن حطهسحكّ؛ ألن ّلك جغّ اجفُّـّإن : حطهتن ميخيهسل؛ّ امق

هئهسئٌ لكحف حطجهالن اخمهئخيهبيغ جمهبهسسّوميُّـل  .ّ امق
خيهسحن اخمخيهبهسس االّأحنهس هسرة ّمق ُّـلّ لكمس هلمب لك خيهبمس ال ّ هلهب لكحف اجفُّـّمي ًلك حن

هئهسئ، ّحطىطد متخيهبهن  .ّواجفىطاد حنهئ هنهئهس اخمخيهبهسس االمق
ّجع إن اخمخيهبهس هبمك ّ هسمض، هل هييطام اجفخيُّـم خمهي جمحيهس لكحف امق هئهسئ جفهس حمهسن حن ّس االمق ً ّ ّ ّ

جمىح لكحف ذخم مل اخمخيهبهسس اخلهيحي اجف مل اخمخيهبهسس، هلال ميهئ هييطام، ال ميهئ ّجك حض االمق ّ ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  ل: ّ م ىع مه ل َّـ  ن اهبج  ٌخصهسل  ميهييطحن:، أي آمبٌِّـ

اء مظىطحطجه لكالجمهش خميطوحن هسل ّهبهشآمغىط مق  . أم اللّاألو حنىش اجف
خم   هجم ّجمُّـس  ال: ّ جه ميىشًخي مه ن خي دخ  ر ومئ ٌ إذا َّـ ّ ّ مسبب ّ
ّوىعسبب هش،ّ خمجل خمٰههيهش جعهسخم متهسن حنٰههي  .ّمظخيُّـمحممس ، ّ أو ميمي

خم   هجم ّجمُّـس  ات: ّ ِّـ ىش خي ىح حمت ي  ، اجفىطاد حن اخمحيىطض هن ًاِّـ
ر، أي من هئٰههس حطهسخمِّـات اخمِّـي: ّاخم ره حج من ًمت خم. ّ هئىش حطهسخمِّـات حج: ّوميُّـل لكحف ذخم جم

خمّحطهسحلمئ األومض رة لكهيمئهبهش:  وجم  .ّوؠ
خم   هجم ّجمُّـس  امئ : ّ لك لكمت اِّـ ثب اِّـىش اىعت خ اِّـتی  ّألن اهبىش
ات ِّـ ؠىحاجفىطاد حطهسجفٰههئ هنهئهس، خي  ميخنمبُّـ خمِّـخمو.  هن حنهس جمهسم حطجيخفه، ألكهئ اخم

خم  هجم ّجمُّـس  هئٰههش لكهيهب حطهسخمِّـاتجيمش أن: ّ ن ؠحيهست خم حج  . مظمي
خم   هجم ّجمُّـس  ات ُّـجه : ّ ِّـ ِّـيشهت ُّـ حم ِّـ خي ىش خي إذ ِّـ ُّـ حمت

م امعمش وّحجميهئهش حطهسإلحنميهسن اخلهسص: أي، ّمي هئىش حطهسخمجيخف خمهبىع حط ال ّ، ألن اجفمئ
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هئىش هياخموحن ، حط حجمي، حج امعمش و: ا هئىش هن ّأن اجفمئمي اجفخيهسحط خمهي اجفمئ

هتخسجل ّ مظخيُّـم ّخلهسص حممساجفمئمي حطهسإلحنميهسن ا ّحض هنِّـا اخمحيمن حض حمهيمست ؠُّـر اجف
ه ّجمُّـس  هسين ،ّ  .وحمِّـا حض اخمحيمن اخم

خم   هجم ّجمُّـس  ّوال صىح إىع هي هب خيمل: ّ حض اخمحيمن اخمىطاحطىش حن ، ّ
 .اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش

خم   هجم ّجمُّـس  ب: ّ ت اخمحيىطع اخلهسحنىع ، حض ّلكمت ىع أهسهت إِّـ جي أول اِّـ
 .هشّحض آمغىط اجفخيُّـحن

خم   هجم ّجمُّـس  ن: ّ مل اإلّخي ىح اِّـمثا ىش اِّـت مي ت ت اهب ّ اِّـىغىح :  أي،ّ
رة هي هلهبمبهس حن حكىطمي اجفالزحنهست اخمٰههسحنهش اخم ّاخممفاهنجل اإلمتهبهش اجفِّـحم  .ّمي

خم   هجم ّجمُّـس  وض هن: ّ اق اهبىح ة خيجس اهبىغ  حمهسن ّجفهس، هي واهئ
ب اخمِّـاجح لكُّـحنهس، و مع ًمتحي اخم حط ال حنمنُّـاق ، ّجمٰه خماخمٰهُّـم ال حنمنُّـاق واّ

هسري خم هنهئهس هب خمٰهُّـحن، ّالك ب اخمِّـاجح خصخي ال مق مع ّألن اخم هوؠىح ، ّّ ّجمُّـس  ّ 
 .اجفمنُّـاق حطهسجفحيىطوض

، و هئّوحنهئ ميٰههي أن اخمٰهُّـم اجفجههي ، خمميهئّ جمهسحط خمهيحيىطض، حطهسخمِّـاتًٰههس إن حمهسن حج
 .جفهس ذهنمش إخمهب حطٰههنمبًهلهس مغال

خم   هجم ّجمُّـس  ت: ّ ه اِّـىغىح ك خيمل  ىح م اال الزم ،هيىش  حطمئٰههئ اخم
هب هي د حطجل اخممنحيهست اخم مع  .هشّاجف

خم   هجم ّجمُّـس  امم : ّ ب اِّـ مئ ِّـ امي ـ ُّـ ت اِّـ ن اِّـىغىح ىشمث لك خي ّو ّ ّ ّ
اتًىعثد ِّـ اتر ـ خي ء ىع اِّـ َّـتيغ ن األحنىط ّوميٰهمف:  أي وخي ، أي لك حم : حمِّـخم

مش اجفمنُّـاقّميٰهمف لك وجغُّـة اخممنحيهست و ّحطهتن اخممنحيهست اخمِّـامظهبهش ، اخمِّـات حط ّ
هنهسء حن  . اخمِّـات أو حطهسخمِّـاتحطهسجم

خم   هجم ّجمُّـس  ا ىعىش ىع َّـ: ّ جه : و عر إ د احل اهبب ِّـ لكمت ومئ ّإن اِّـ ّ ّ
ج ىع ن اِّـن خي ِّـمث ن اِّـيعب خي هتخسجل ّ اِّـب هّ، اخمخيهسئ هن ؠُّـر اجف ّجمُّـس  ّ 
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هب حض األمقحيهسر  ّهنهسن اخمهيمئحطهسخممف ّواجفىطاد حطهسخمُّـخمهب هن حطىطهنهسن اخممنُّـميخيجل اخمِّـي هن جك

ن اخمِّـات حن  د اخمِّـي هن جغُّـ(معمبهش حم مع بٌّوهن اخم مع هست اخم ّ لكهيهش ) أومقىس إلجع
ب  مع خفهن) ؠحيهش حن ؠحيهسمظ مظٰههسحلاخمِّـي هن(خمهي ، لكحف جغُّـ مظٰه هنهبهش خم  .ّ وحنخي

خم   هجم ّجمُّـس  ع اهب: ّ ىعت ع رّهي ي مس إمن خي ىع مش اىعت  اِّـ
ن لك هسخممكّ مظخيُّـم حممس ،اإلىع  .حض ؠُّـر اخمحيمن اخم

خم   هجمجم ُّّـس  هب  اهب: ّ اد خي هن  ّإن اجفىطاد حطهسجفمئمي:  أي،ّاهب
، و ف حطهسإلحنميهسن ، ّهن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هناجفمئمي حطمس هن حجمي ؠ ّهلهثن اجف

ّحطهسخمِّـات خمهبىع إال اجفهسهنهبهش ّحممس مظخيُّـم حض اخمحيمن األول، ّ ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  اهل خيىطء وراء ذاهل : ّ ط ِّـ م أ ال ارميب ّوىع اهبىش

حل األوحياِّـ اهل خي خيت ِّـ لك إال هن، وّث ّذخم ألن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن خمهب ّ ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ ميب لك ىع ىع ىعًولك ؛ :  أي، خيىش هسر اخمٰهخي حض الك

ىس حطممءّهلهثن اخمٰهُّـم ال جكهب ٍئهبهش خم جغ ميىطمظ ّ  .ًمغهسرمعهسً لكهبهئهس وّ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٤٦ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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مك  ال: ّخيج ميىحىغ د األَّـ رج جي ومئ اد اِّـثدث جي اخل  ّاهب
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ِّـ   اِّـتج جي اهبس
 





 

 
 

  خاتمة
َقد اتضح اثّ سابقةِ من األ وجوب:ِ ا َ أن ا نّ  َ واالمتناعَ واإل

لو عن واحد منها قضية، وأن ٌكيفيات سب  القضايا، ال  ل  ّ ٌ ٍ ِ
وجوب ران وجوديَا ن أ ّ واإل ِ وجَ طابقة القضايا ا ّان،   بماـ ِهة بهما ِ

وج ّأنها  ً تامةً مطابقةلخارِجـ  بهما ٌهةّ وجودان،ّ ارجِ فهما   ،  ا
ن وضوعل ستقل،همايِ بوجود  ّ ال بوجود منحاز 

ٍ شؤون.ٍ  ِ فهما من ا
وجودية ِا ةّ ك وحدة وا وجود،  طلق ا وجودة  ِ ا ِ دوث والقدم،ِِ ِ وا ِ، 

عا الفلسفية ِوسائر ِا بحوثّ  ِ كون: بمع، عنها  الفلسفةِ ا
ِاالتصاف ارِج وعروضّ عقوالتِ بها  ا سماة با هن، و ا ِها  ا ُ ّ 

انية ُوأما االمتناع .ّ الفلسفيةِا رّ   . عدٌ فهو أ
ظرهذا  اهياتِ العقلِ إ اعتبارِه با ِ ا فاهيمّ تَ وا وضو  ٍ 
م ظر.ألح ِ وأما با وجودِ إ كونّ وضوعّ العيِ ا ا َ هو ا  

قيقة ِِبا وجوب،ه ألصا وجودِةّ شدُ نهايةُ فا الزمِ ا ه ِه بذاتِ لقيامِ ا
ن،هِ بنفسِواستقال ُتعلقه وِره  نفسُ فقُ واإل يث،ِهه بغّ  ال ُ 
مكنة، فهمستقل اهيات ا ِ عنه بذاته، كما  وجود ا ّ ِ ِا شأنان قائمانِ ِ 

وجود   . عنهِخارج ُ غِبا
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ؘ  

ر اجفمنهئّىح إحل أرحطٰهحض هنِّـه اخلهسمحهش ميخنخف  :هش أحن
)؏(ؘ  ؘّدؙؙـؘ  بئؘ   

منهسرا ّاداجفّأن :  حن هنِّـه اجفىطجغهيهش ذحمىطمتهسّاألولحض اخمحيمن  جن امت ًهس ّلكخيهيهبً مظهئ
الجعهش ب ؛حط مع هئهسع واالواإلحنميهسن وهن اخم لأن مي اجفمنهئّىح ُّـ ميىطميوحض اجفخيهسم، حن  :خي

الث جكهسحنهيهش جلهبمئىش اخمخيهنهسميهسّاد هنِّـه اجفّنإ معُّـ،  اخم حن اخمخيهنهسميهس ّ جمهنهبهش وال مظ
ّ حم جمهنهبهش هلحي، ّاد حن هنِّـه اجفٌمغهسخمهبهش لّ مئ مش اجف ع ال  إحل جغهبهئمس متهئ اجف

هش حطهبهئمبمس حن أجغُّـ اجف الثّداختهي اخمهئ بّ إحنهس  وهن، اخم مع ّ وإحنهس اإلحنميهسنّ وإحنهس اخم
هئهسع  .االحن
الث حمهبحيهبهلهسخمهئ مش اخمخيهنهسميهسّ حمهبحيهب:أي، هست خمهيخيهنهسميهسّمش اخم  ّمئُومظ، هست خمهئ

ٍاخمخيهنهبهش جغهبهئئِّـ معّ حطهسخمخيهنهبّ  .هشمبّهش اجف
)ؐ(ّدة ؘؚ ؘؙ ؠةؘ  ؾ ؙؙعآؘ  

ب واإلحنميهسن وؠحيهسّأن : ّاألولحض اخمحيمن ّمظخيُّـم  مع مظهبناخم دان ّ جع مع هسن حن
خف اجف، حض اخلهسرج ٰه حض اخمحيمن ّ مظخيُّـم وجمُّـ، هسنّدميأحنىطان ومع: ىح حض اجفمنهئّوحط

ديٌاإلحنميهسن أحنىطّ أن  اخممفهنهسن لكحفّاألول ن ِخيُمي  حسخمميهئّ، ّ ومع ً حطىطهنهسمتهس لكحف حم
ب أحنىط مع دميهس اخم ًا ومع ق، حض اخلهسرجًّ ًحطىطهنهسمتهس جكهسحنال  اجفمنهئّىح وحض اجفخيهسم مي ً

هست دميهسن حض اخلهسرج، وهنِّـا اخممفهنهسنإلجع ب واإلحنميهسن لكحف أهنمس أحنىطان ومع مع ّ اخم ّ 
هئ لكحف جلّ حنخيُّـمي  :حن

ىع األومن حنهسن إلُّـ:ّاهب ب واإلحنميهسن حنحيمب مع  .دان معمبهش اخمخيهنهسميهسّ اخم
ىع اِّـث ٍ حم جمهنهبهش:ّاهب ّ خيهش ّ مئهبىش أمعيطائمبهسٌحنهئجه  . حض اخلهسرج حط

خف  ٰه ّ إن حم جمهنهبهش :اجفمنهئّىحوحط ّ معّ معّ أهنهس مبهش حن معمبهشّحن خيهش،مبهشّحن  حض ٌ حنهئجه
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هش واجلمبهش اخم حطجل  حطهئحيىع ا:أي، هشّمظهسحنحض اخلهسرج ّ اخمخيهنهبهش وحنجههسحطخيهش، اخلهسرج خمهئ

ل مئ ع واجف لّ هلهثن ولكهيهب، اجف ع وخصمئ  ،ّمغهسرمعخسهس حنجههسحط ّ اخمخيهنهبهش حن
مبهس حض اخلهسرج أميهنهس  ً.ومعمب

ج ت ب واإلحنميهسن حض اخلهسرج :اِّـ مع  .هسنّمغهسرمعهبمس أحنىطان ّوأهن، اخم
ب واإلحنميهسن:وال خيحي مع ً أن هنهئهسك هلىطجمهس حطجل اخم دمي، ّ مع ّألن حن ب ّ مع هش اخم

الف اإلحنميهسن، اخلهسرجحض ّ جغخيهبخي ٌأحنىط د،ّهلهثمت خمهبىع حمِّـخم حط  ٌ حط هن ومع
هسري  َمقهيمش رضورجح ّ أن أؠ اإلحنميهسن حنىطمعٰه إحل:ّوذخم جفهس مظخيُّـم حن، ّالك

د واخمٰهُّـم مع ، هلمب أحنىط ، اخم يغّلكُّـحن لكُّـام ّحط لكحف جغُّـ األ، خممي ال اخمٰهُّـم اجف
د ٌّلكُّـحنًهلمب حنٰههئ ، حمهسخمٰهمئ واجلمب، اجفهنهسهلهش مع  ّاجفهسهنهبهشو، ّخم جغيس حن اخم

ٌمنحيهشحن جل ،متٰه.  حط حض األلكهبهسنّ هي اء ـ  ميهنىش اخمٰهخي الزم هنِّـمي اخم وهن امق
هش  مظهب، حنميهسهنمسـ اخمهئ د اإلحنميهسن حنٰههئ جع ّهلهبٰه جل حنهئحيهب، ًهسً هي ع اخم  .ًّهسوإن حمهسن حصمئ

معُّـ حض اخلهسرج؛ ألمت حطجهالن هئهسع هلال مي ٌأحنهس االحن ّ دٌ خصيغّ مع  .ّ ال جغيس خم حن اخم
  ؼؼؘ ؘؙّئ ؘةؠ ؘ  ؘؙـؤ )ؑ(

حيهبهس حمهسمتلك اجفحيهسهنهب اخمّجف د وأهنّحيهي مع هلهسهتهسّهش حن ؠحيهست اخم ؠ   حمهسن،هس لكجل حن
هسج اخمٰهىطوضّوجف، هبهس حض اخلهسرجّاالمظمنهسف  اخمٰههسرض واجفٰهىطوض ّ إحل مظٰهُّـد هس اجغ

مبهس حض اخمِّـهن ؠىحّ، هلهثن حمهسن لكىطو م اخم ف ملخف حنحيمب ؠ م اجف مئ ، حنحيمب هلهب
ف وهن اخمٰهىطوض ؠ ؠىح لكحف اجف  .اخم

د مع د اخمهل ب ومع ، جغهبمكٌمع ٌإمت وؠىح: ّ جغخيهبخي دي ألحنىطّ ٍ ومع دّ مع  ٍ، حن
هسري جكهتن األلكُّـام اجفهنهسهلهشو د الك د اإلحنميهسن ومع  اإلحنميهسن هن ّألن، ّومع

د و مع د إمتٌهلمب أحنىط، اخمٰهُّـممقهيمش رضورة اخم مع ّ لكُّـحن جغمه حن اخم ّ مت ّ مس هن حم
ع هس جف ٍمتهسلك دً مع  . حن

ّجمُّـ حنىط حض اخمحيمن األولو خمّ ه  جم ّجمُّـس   ٌّ لكُّـحنًحنٰههئ] اإلحنميهسن[هلمب : ّ
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د مع منحيهشا و،ّخم جغيس حن اخم ٌجفهسهنهبهش حن ّ منحيهشو.  حط حض األلكهبهسنّ ًإذ حمهسمتلك حن  حط حض ّ
د،األلكهبهسن ٌ لكُّـحنهبهشٌوؠهسفّ هلهبمبهس لكحف جغُّـ األلكُّـام اجفهنهسهلهش اخم هن أٌ هلهي ومع ّ 

لكهسهتهسٌهشمتهسلك جل اخمحيىطق حطجل اإلحنميهسن و جف هئهسع، جغهبمك إن حطجل ّ وهبِّـا مي ّاالحن
هئهسع أحنىط ؠىح حط إال األلكُّـام لكُّـٌاالحن ّحن وال مي مف ال  و،ّ إن حمهسن اخمٰهخي ميٰه

ًواجمٰههبهش األلكُّـام واجمٰههبهش ّ  . خسهسّ
  ؘ ؘؙةؠ ؘةدؘ ؘؙ  ؘؙّ ّةؠ)ؒ(

هئهسع حطمئٰههئ ّ مظخيُّـم حنهس ب واإلحنميهسن واالحن مع هسحطخيهش حمهسن حض اخم هسث اخم حض األحط
هش حطجل اخمخيهنهسميهس حطهسخمهئمهىطّحمهبحيهب هسر اخمٰهخي إحل هست اخمهئ واجفحيهسهنهب ّاجفهسهنهبهست  الك

لكهست خمألجغميهسم ع خمإلحنميهسنّهسجفهسهنهبهشهل، حن ؠىح حطهسإلحنميهسنّ؛ ألمت  حن  ال مي
ّإال اجفهسهنهبهش ّاألول، أحنهس حض اخمحيمن ّ مظخيُّـم حممس،  حن جغهبمك هنّ باخمّ لكمع   هلمئ

ي حي ال اجفهسهن م اخمحيهي امعمش الّ؛ ألن اجفحيمب  .خمّ حنهسهنهبهش اخم
د لكحفّوأحنهس  .ّاجفهسهنهبهشوهنِّـا اخمميالم لكحف أمقهسس أؠهسخمهش  مع  أمقهسس أؠهسخمهش اخم

ع ّوأن د هن اجف مع هلحي هنِّـه احلهسخمهش ،  خمألجغميهسم وخمهبىع اجفحيهسهنهبّاحلخيهبخي اخم
د اخمٰههبهئ مع ب واإلحنميهسن وؠحيجل خمهي مع ن اخم ب واإلحنميهسن ّ؛ ألن ّميمي مع اخم

د اخل ٍجغهبهئئِّـ مع دمغهسرمعجل وملخف ّهسرمعجكهتمتهسن جمهسئمسن حطهسخم مع  . لك اخم
ؘّ  فء  

خم   هجم ّجمُّـس  خي: ّ مئ ملجههبىس يغ اهب هش :  ميٰههئ،ّ اِّـ مع اخمخيهنهسميهس اجف
معمبهش هبمس  .ّاخممنهسدجمهش اجف

خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ مئ ون اِّـ جه ىع اِّـيع دة هبىس رّهي مئ  اهب
د مئ د حطهسخمِّـات واجف: أي، اهب مع د األلك حن اجف د حطهسخمٰهىطضّمع مع ّهلهثن ، اجف

دة، ّاإلحنميهسن ؠحيهش اجفهسهنهبهش مع د؛ خمميهئّمبهس حن مع ّخمِّـي حنىط حض اخمحيىطع  حطهسجفٰههئ اٌال اخم
هسين حن اجفىطجغهيهش  دة حطهسخمٰهىطض:أياألوحل، اخلهسحنىع حن هلىطوع اخمحيمن اخم مع  . حن
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خم   هجم ّجمُّـس  الت اِّـثّ اهبسجهو: ّ هب اخمميالم ّ مظخيُّـم وجمُّـ ،ة خي
 . حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههشّاألول لكهئمبهس حض اخمحيمن

خم   هجم ّجمُّـس  ع هي أىع: ّ ٌوأىع االىعت ىعّ حيهسء اجفّ لك ع ، المت
معمبهش حطو ل حض اخمخيهنهسميهس اجف مئ خمهئهس. وحل حطهسخمٰهُّـمهلمب أ، ّاجف  هلهثذا حمهسن حنٰههئ جم
مسع اخمهئخيهبهنجل ( ل و: )خصهسلامع مئ دا، واجف مع ع خمهبىع حن ًأن اجف هئهسعهن ّ  االحن

يغ جهالن اجف هش، ّخمهبىع إال اخم هئهسعهن ، وّهلمس خكهئّ حطميهبحيهبهش اخمهئ  !؟االحن
خم   هجم ّجمُّـس  ت : ّ لك ت واهبىح ىع مّاهب ّاجفهسهنهبهش  ِّـدهئ

ع خمإلحنميهسن ؠىح حطهسإلحنميهسن إال اجفهسهنهبهش حن جغهبمك، حن ّإذ ال مي ، حممس حنىط حض ّ ّ هن
عو. ّاخمحيمن األول م حن بٌاجفحيمب مع امعمش مظٰههسحل ال؛ خمهي  . خمّ حنهسهنهبهشّ هلهثن اخم

ؙئؘ ؼؘ   
هئىش حطهسخمِّـات  ء آمغىطّاخمِّـات حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك أيّ أن حطمئٰههئ: اجفمئ   ،

ن اخمٰهُّـم ًميهس  رضورميمي  .خسهسّ
ر وّمظٰهخي اخمٰهخي ال ميمئميهئّ أن حممس  امعمش حطهسخمِّـات؛ّمظمن ده ملخف ّ ألن  اخم ومع
جههبىش اخمٰهخي ، خصُّـود ر وّمظٰهخيحمِّـخم ال مي هئىش حطهسخمِّـات؛ّمظمن حض ملهسميهش ّ ألمت  اجفمئ

يغ جهالن اجف  .اخمهئخيىغ واخم
هس حطهسخمجيخفّ أن حممس  ن وامع امعمش حطهسخمِّـات ال ميمي هئىش حطهسخمِّـات ال ، ًاخم حمِّـخم اجفمئ

هئٰههس حطهس ن حج هبهسن ، خمجيخفًميمي خيُّـمحطهئحيىع اخم  .ّاجف
هئهسلكجل خمممء  مسع احن هب امع هئهسلكجل حطهسخمِّـات أم ، واجغُّـٍمي اء حمهسمتهس احن  مق
هئهسلك أجغُّـ أم،حطهسخمجيخف هئهسلكًهسمههس احن  . حطهسخمجيخفًهس حطهسخمِّـات واآلمغىط احن
هئىش حطهسخمجيخف  ن حجميهئهس حطهسخمِّـاتّ الحطُّـ اجفمئ  .ًأن ميمي
معُّـ لكالجمهش   هئىش اآلمغىطّخميطوحنهبهشال مظ هئىش حطهسخمِّـات واجفمئ هئىش  ، حطجل اجفمئ هلهسجفمئ

هئٰه هييطم حج  . آمغىطًهسحطهسخمِّـات ال مي
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يط اخمٰهخي لكُأ  ر ورد لكحف لك هئىش حطهسخمِّـاتّ مظمن هسر اخمٰهخي ، اجفمئ حطهسخمهئخييغ حطهثمغ
هئىش حطهسخمِّـات هئىش حطهسخمِّـاتّ حطهتمت لك اجفمئ ر اخمٰهخي جمهسدر لكحفّأن : وهنِّـا ميٰههئ، حج ّ مظمن

هئىش حطهسخمِّـات؛ منُّـمي وال مظمنُّـميّ ألن اجفمئ هسر ميالزم اخم رلك ّ إال اإلمغ  ؟ّمظمن
هئىش حطهسخمِّـات هن لكُّـم ّمظٰهخي اجفىطاد حطٰهُّـم جمُّـرة اخمٰهخي لكحف ّ حطهتنوأمعهبمش   اجفمئ

هئىش حطهسخمِّـاتّمظٰهخيجمُّـرمظ لكحف  هئىش حطهسخمِّـات ّ أحنهس ، جغخيهبخيهش اجفمئ احلمي لكحف اجفمئ
هسر لكهئ هئىش حطهسخمِّـات هلمب حطهسحلمئ ّ حطهتمت واإلمغ  .ّاألومضحج

د لكالجمهش ُأ  هئٰههست حطهسخمِّـات ّخميطوحنهبهشورد حطهسخمهئخييغ لكحف لكُّـم ومع  حطجل اجفمئ
هي امعمش مظٰههسحلّهبحطهسخممنحيهست اخم هبّحطهتن، هش خمهي هي ع هنِّـه اخممنحيهست اخم هش حض اخممفهنهسن ّ وجم

ك حن حطٰههنمبهس هي د اخمٰهالجمهش اخم،حطٰهيغ إحل واخم  . حطهبهئمبهسّهييطوحنهبهش ميميخنىح لك ومع
الزم حطجل اّوأمعهبمش حطهتن  هئٰههست حطهسخمِّـات هن هلهبمس إذا حمهسن اجفىطاد حن متحي اخم  جفمئ

هئٰههست حنمنُّـاقّمي خم هسري مغهسصٌحن هنِّـه اجفمئ ّ ذهنهئ الك ّ وهنِّـا اخمخيهبُّـ ، حنهئمبهسّمي  حطّ
هبّخيحس مي هي امعمش مظٰههسحل؛ّ حض اخممنحيهست اخم ّ ألن حمهيمبهسهش خمهي  ٍ واجغُّـٍء إحل  مظىطمعىشّ

ب مع  .خسِّـه اخممنحيهستّ اخمِّـاجح وهن متحي اخم
معُّـ لكالجمهش   هئىش حطهسخمِّـاتّخميطوحنهبهشال مظ  .  حطجل اجفمئمي واجفمئ
د لكالجمهش   ل حطٰهُّـم ومع  حطجل اجفمئمي حطهسخمِّـات وحطجل ّخميطوحنهبهشأورد لكحف اخمخي

هئىش حطهسخمِّـات ل ّنحطهت، اجفمئ هي،  حجمي حطهسخمِّـاتّاألول اجفٰههي ا لكُّـحن ّأن : وحن اخم
هئىش حطهسخمِّـات امعمش حطهسخمِّـات اخمِّـي هن حج هييطم لكُّـم اخم  .مي

خمهئهسّأمعهبمش حطهتن  هييطم متحي ( : اجفىطاد حن اجفمئمي حض جم متحي اجفمئمي ال مي
هئىش حطهسخمِّـات هش حطجل ّاجفهسهنهبهش : أي، هن اجفمئمي حطمس هن حجمي)اجفمئ هسوميهش اخمهئ  اجف

د واخمٰهُّـم وهن  مع هسط حطهبهئمبهس ّاجفهسهنهبهشوّاألومض،  حطهسحلمئ ّجفهسهنهبهشااخم  حطمس هن هن ال ارمظ
امعمش  مبهسّجغوحطجل اخم ن متحيهبمبهس حطهئحي امعمش  ميمي هييطحنهس خمهئحي اخم  .ًحن

ر  إحل حض مغهسمحهش هنِّـا اخمحيمن اجفمنهئّىح أجكهسر   :هن، هشأرحطٰهأحن
الث جكهسحنهيهش جلهبمئىش اخمخيهنهسميهسّاد اجفّ إن.١ ّ حم جمهنهبهش هلحي،  اخم مش ّ جغهبهئمس متهئ
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ل مئ الجعهشاجف إحل اجف هش حطهبهئمبمس حن أجغُّـ اجفحيهسهنهب اخم ّ إحنهس  وهن،ع ال ختهي اخمهئ
ب مع هئهسعاإلحنميهسنّ وإحنهس اخم  .ّ وإحنهس االحن

دمي.٢ ب واإلحنميهسن أحنىطان ومع مع الف ّ اخم هئهسعهسن حط  .االحن
الت .٣ ب واإلحنميهسن حن اجفٰهخي مع هسمتهبهش  اخم حيهباخماخم  .ّهشحيهي
هسحطخيهشّ مظخيُّـم  حنهس.٤ هسث اخم هئ حض األحط ع ّجفهسهنهبهشهسهلّاجفهسهنهبهش، لكحف أؠهسخمهش ّ حن  حن

ؠىح حطهسإلحنميهسنّ؛ ألمت خمإلحنميهسن ّ إال اجفهسهنهبهشال مي م هلمب ّ، أحنهس  حن جغهبمك هنّ اجفحيمب
ب مع ع اخم امعمش الّ؛ ألن حن د ّوأحنهس  .خمّ حنهسهنهبهش اخم مع لكحف أمقهسس أؠهسخمهش اخم

د اخمٰههبهئ مع ب واإلحنميهسن وؠحيجل خمهي مع ن اخم  .ّهلهبمي
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ا ءؼ  

 ؘؿؘ جؘؙ  بئؘ ؘّدؘ دة   
   ؘؙ جؘّد ؘئب  ةد ؍؏

ل ميِّـهنمش هسرّاداجفّ أن  إحلهنِّـا اخمخي الث الك رة وال ٌخصيغ ٌّ لكخيمكٌ اخم  ال ؠ
هسءّحطهتي، ّحتخي خم حض األلكهبهسن خف آمغىط.  مت حن األمت ٰه الت هن: وحط  حن اجفٰهخي

هسمتهبهش اجف مبهس واالّهئجهخيهباخم ن لكىطو وهنِّـا حنهس .  هبهس حمالمههس حض اخمِّـهنّمظمنهسفهش اخم ميمي
إلهست واجفجههسرجغهستذهنمش إخم هي مبىطوردي حض اخم اق اخم ٰه لكحف ، هب جكهبَّـ اإل ومظ

ىطميُّـ خي اخمجه حض اخم يطواري حض ملىطر اخم، ّذخم اجف هسره احلميهب اخم ئ، خموامغ
هتخسجل اخمخنخفازي إحل األجمُّـحنجل  ّال ميهتمغِّـون حمّإهن:  جغهبمك جمهسلّومت ؠُّـر اجف

را زائُّـةحن د أحن مع جغُّـة واخم ب واإلحنميهسن واخم مع ً اخم  ّ اخمٰهخي لكحف اجفهسهنهبهست، حضً
رة خسهس حض األلكهبهسن إلهسذي هبهس حنهس حض ّٰهخيهيهبّهنهس حن اخمأّإال  هست اخمجنهلهش اخم ال ؠ

 .األذهنهسن
ل ملخف  اخمحيمن حض  )هنهسميهش احلميمئهش(حض  حنهئهسجمخنّ مظخيُّـحنلك وجمُّـّمظهسم، وهنِّـا اخمخي

ل حن ّ امظهنهي وجمُّـ: جغهبمك جمهسل، ّاألول حن اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش هسد جم هبهسن هل هبِّـا اخم
هسرات اخمّنإ: جمهسل رة خسهس حض مغهسرج ّٰهخيهيهب اإلحنميهسن حن االلك هنهش اخم ال ؠ هش اجف

ر؛وال ذهن د أحنىطّأن :  وذخم خممهمب مع د اجف  وخم ، ولكهسؤه اخلهسرجٌرضورة ومع
دميٌّهشمغهسرمعهب ٌآجعهسر  .هشّ ومع

 .١٤٠ ص١ج: ّحض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشٰههسخمهبهش احلميمئهش اجف) ١(
هسحطاجفمنُّـر ) ٢(  .١٧١ ص١ج: اخم
 . اجفىطجغهيهش اخمىطاحطٰههش، اخمحيمن األول،هنهسميهش احلميمئهش) ٣(
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  ؘؙج ةد  ؙ  ؙةؘ ؘةؠ ؘ؍ؐ

د ب خسمس ومع مع ٌإن اإلحنميهسن واخم خيّ هسزٌّ حن اجمىش اخل حضٌ حنهئ ،  اخم ّهسرمع
هنىط د حض متحي خمهئحي حمهسجل مع د حض متحي ، وخممي ال حطهئ اخم مع ّوإمتمس حطهئ اخم

الت حطهسخمهنمئهبمئهش ّ أن اإلحنميهسن:وهنِّـا حنٰههئهسه. خمجيخفه حمهسخمٰهىطض مئ ًال هلمئ، حن اجف
ل خمهئهس)زميُّـ حجمي(: لكهئُّـحنهس متخي هب جم هبهسض )اجلُّـار أحطهبيغ(:  هلمب حن جم ّ هلميمس أن اخم

هش ذخم أمت .  إحل زميُّـٌّ حنهئهنٌء اإلحنميهسن حمِّـخم،  إحل اجلُّـارٌّ حنهئهنٌء هب ّومت
مبهس واال ن لكىطو الت األوخمهبهش اخم ميمي  . هبهس حمالمههس حض اخلهسرجّمظمنهسفّحن اجفٰهخي

هسجغمك اجفخلجمهب ىطمي ّهشوجمُّـ مت اخمىطازي حض اجف  ؠهسجغمشه ّولكُّـ، إحل األحم
هتمغىطمي جغهبمك جمهسل را حطجل اجف ّاألمقحيهسر حنخنمب ر حطهبهئمب أهن ميهتمغِّـون : ً ّإن اجفخنمب ّ

را زائُّـة حض األلكهبهسن ّالحم جغُّـة أحن ب واإلحنميهسن واخم مع  .ًحن اخم
خم ب : وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اجفمنهئّىح حطخي مع ن اخم وذهنمش حطٰههنمب إحل حم

د مع دمي حض اخلهسرج حط مع هسزٍواإلحنميهسن حن خيٍ حنهئ  .ّ حن
  ؘؙج ةد  ؙ  ؙةؘ ؘةؠ ؘ؍ؑ

دان حض اخلهسرج :أي مع دخم، ّإهنمس حن مع خي ٍمي ال حط هسزٍّحن د ، حنهئ مع  حط حط
لك خف آمغىط، مبمسهبحن ٰه اجمىش اخل: وحط خي حض اخم ، ّخمهبىع خسمس حنهس حطهثزاء حن متٰه ّهسرمع

يطاع حض اخلهسرج جمهب، خسمس حنهئخنهت امت خيىحّحمهسخمحي منىح هبهس اخم لك جكهبئهس ، ّهش اخم مي ًهلهثهنهس خمهب ّ
هبهسض إذا امتهن ل حطهسخمهنمئهبمئهش حممس حض اخم مئ خيىح حطهئ اجف ّحنهئهنمس إحل اخم  إحل ًّ

ٌوإمتمس هن حنهئُّـرمعهش، اجلُّـار ل حن ؠمئهبمئّ مئ  لكهئمبهس َّوهنِّـه هن اجفٰهمف،  حتلك اجف
هسمتهبهش اخم الت اخم حيهبحطهسجفٰهخي مبهس حض اخمِّـهنّحيهي ن لكىطو  هبهس حض ّمظمنهسفواال، هش اخم ميمي

هسجغمك اجفخلجمهبهش) ١(  .١١٨ ص١ج: اجف
ٰههسخمهبهش ) ٢(  .٢٧٣ ص١ج: ّحض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف
 .٧٠ص: حطُّـاميهش احلميمئهش) ٣(
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هسر اجفمنهئّىح حض اجف ؛اخلهسرج ٰههسخمهبهش،وهن مص ٰههس جفُّـرمقهش احلميمئهش اجف  .ً مظ
هتخسجل وجمُّـ جغهسول ؠُّـر خمجل األوخمجل حن حض األمقحيهسر إجيهسد مظمنهسخمهيّ اجف ّ حطجل اخمخي

هسخممك ل اخم ان ، مغالل حنهس ذحمىطه حض هنِّـا اخمخي : )ّامظحيهسجممظمنهسخمهي (جغهبمك جمهسل حتلك لكهئ
مبىط حن احلميمسء اجفخن ّإن حنهس اجك هسع اجفٰههيأهسء ّ د هنِّـه ّمظ مع ّ األول حن احلمي حط

خيُّـم ومتمههسئىطهنهس ب واإلحنميهسن واخمٰههيهبهش واخم مع ّاجفٰههسين حمهسخم ُوأهن خي، ّ ن ّ هسخمحي
ااألجمُّـحنجل حن جغميمسء اخم د هنِّـه اجفٰههسين إمتمس هن : ىطواق جغهبمك جمهسخم ّحطهتن مت ومع ّ

هسره هبيع ال ختهسخمىح . ّهلمئهئخنهت ذخم حنهس جغخيخيهئهسه، حطمئالجغمههش اخمٰهخي والك حي ولكهئُّـ اخم
خمجل هسرة لك ، حطجل اخمىطأميجل وال حنهئهسجمهنهش حطجل اخمخي دهنهس حض اخلهسرج لك ّهلهثن ومع

دات اخمٰههبهئهب مع ّامظمنهسف اجف مش األلكهبهسن هش هبهسّ مئ حمالم ُهلٰهحف حنهس ذحمىطمتهسه إل. حط
هسلك هتمغىطمي مقهب، أرمقجه وأمظ ّهلال ميىطد لكهيهب مظخنهئهبٰههست اجف هتخم ؠهسجغمش ّ ّمس اخمخنهبَّـ اجف

اق  .اإل
  ؘ؛  فؘآـ

ف لكحف جم هتخمهش الحطُّـ حن اخم خيهب حض هنِّـه اجف هنهي ومع اخم ّخممي مي ّ: 
ًأوال حسوس؟: ّ تخيل وا ماذا يتم عن ا عقول و ف ا ّتعر ّ  

خلميَُّـاجفو حن اخمخيُّـحنهسءّامظحيخيلك حمهيمئهش اخمحيالمقحيهش  ّجعجل لكحف أن اإلدراحمهست اخم هش ّ
 :ّميمئمي مظمنهئهبحيمبهس إحل لكُّـة درمعهست

هبهش.١  .ّاإلدراحمهست احل
 .هشّاإلدراحمهست اخلهبهسخمهب.٢
 .هشّٰهخيهيهباإلدراحمهست اخم.٣

مقجهٌهئ مثىشُ مي،متٰه  لكحف أمقهسس حنهس ، حن هلالمقحيهش أوروحطهس حض اخمخيىطون اخم

ٰههسخمهبهش ) ١(  .١٣٩ ص١ج: ّ األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشحضاحلميمئهش اجف
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هسرميَّـ اخم هسحطهست اخم حيأو حم ُوميُّـلك هنِّـا ّٰهخيمك، ميىطوا اإلدراك اخممتأجغهبمك  ،ّحيهي

ُّـُ حممس مي.)جلّمقمئهباال(ـاجلمئىش حط ، ًجعجل أميهنهس حطٰهيغ حنهئمبَهئ حن اخمحيالمقحيهش اجف
هسل  م(أحن ؠحي ّٰهخيمك، ً جغهبمك مقهي حكىطميخيهس أهلمس حط إحل إمتميهسر اإلدراك اخم)هنهب حط

خي لكهس حن ى هنمثالء اجفهئميىطمي حض اخمحيمن  حن اإلدراك ّالًمت ومقهبهتجح إحطجههسل دلك
هش هسحطىش حن اجفىطجغهيهش اخلهسحن  .اخم

مهّأحنهس ا ٌوأمت درمعهش، ّإلدراك اخم هيىح لك ملخفهنهسّ أو ،  أمغىطى حن اإلدراك خت
مك، ّأهنهس مظىطمعىش إحل ملخفهنهس ٌ ومظهتحنٌهلخيُّـ وجمىش هلهب حط  حن اخمحيالمقحيهش ٍ لكهئُّـ مثهيهشّ

هسلك خيهيهشًجغهبمك حس ميىطوهنهس درمعهش، حمهسخمخنخفازي وأمظ ً أمغىطى حن وحتخيهب .  لك ملخفهنهسّ
ل حم  . إحل ملخف هنِّـه اخمُّـرامقهشٌاحلهسل هلهب حن

هبهي هنِّـه اخمُّـرمعهس هييطم احلُّـميمكومظ لك ًال وخم إمثهس ت حن اإلدراك مي
هسنّحمهبحيهبهش رات لكهئُّـ اإلمت من ل اخم ف لكهيهب حن ، ّ جغمن جم هسول اخم وهنِّـا حنهس مت

هيهش  .مغالل حطٰهيغ األحن
ُّـاميهش مغهسلإ خلي حض اخم ٍن اخمِّـهن اخم رِّ حن حمّ ٍ مظمن هلهسخمجهحي جغهبهئمس .  وإدراكّ

معُّـ لكهئُّـ خمُّـ ال مي رّ أيهمي ٍ مظمن داتّ مع هسن، لك اجف ان  حمهسإلمت  ألرضاو واحلهب
مسءو هستو اجلمسدو اخم هبهسضو اخمهئ ادو اخم معُّـ  حط ال، اجفىطارةو احلالوةو اخم مي

ّ إال أن ، آمغىطٍء ّ أيهلكهئُّـ ُّـرميملّ رات حتمن خم حطهسخم من  .ّهنِّـه اخم
ال خمهبُّـ، وميخلب اخمجهحي هنِّـا : ًهلمئ ميمش حنهسئىش حنىط حض هل اخمجهحي اخم ٌّجغهبهئمس مي ٌ ُ

هسس ٌاجفهسئىش اجفىط، إلمن خمُّـمي إجغ مب حلمهّ ّهست جضىطع اجفهسئىش اجفىط، ّ مغهسص، وحطٰهُّـ أن مظهئ ّ
هسس حطهسجفهسئىش اجفىط رة خسِّـا اجفهسئىش اجفىط حض ،ّمظهئٰهُّـم جغهسخمهش اإلجغ حييس حطمن ّ خممي اخمجهحي إل ّ

ٰهُّـاد مغهسص ميجههي لكهيهب  امقجههش امق ، حط ُمتحي ٍّ ة احلهسهلمههش(ٍ ٰهُّـاد ) ّاخمخي امقجههش امق ٍوحط
رة حض ذهنهئ) اخمِّـاحمىطة(ُآمغىط ميجههي لكهيهب  ٰههبُّـ مظهي اخممن وط  ميمئميهئ أن مي حتلك 

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس حنجهمبىطي، مظىطمثهش) ١( هبُّـ لكمسر أحط رملهبىح:ّح اجفهئمه ّ اخم  .١١٢ص: ّ
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ّوحجهس ال جك هلهبّوخكىطوف مغهسؠهش،  ِّـحمهسر اجفىط ملخف مظِّـوق اجفىط: ّ ّأن امق ّّ ّ. 
هئهس خمهبُّـ جضىطع حنىطة:هلهي هلىط ً أن هنِّـا اخمجهحي اخم ّ ّ ً أمغىطى جكهبئهس حنىطا آمغىطّ خمُّـ ، ًّ ّهلهب

هسس ُّـالك ، احلهسخمهش األوحل حض حممس، ّ مغهسصٌخمُّـمي إجغ جل مظ خنهسحط احلهسخم هش خم هب ومت
جل مظخن حم،اجفٰههسين ٌّ ومي اخمِّـهن جغهسخم خم وحن مغالل حطٰهُّـ ذ.  حنهئمبمس األمغىطىِّ

ّمظميىطر مظهئهسول األجكهبهسء اجفىطة هسس حطهسجفىطارة ّ ى اخمِّـهن مظُّـرجيهب،ّومظميىطر اإلجغ ، ًّهس ميخي
ٰهُّـاد حنهس واجغُّـا:  آمغىط حنحيهسدهٌوميمفز امق يطع حنحيمب ًأن اخمِّـهن ميهئ ً ّميمنُّـق لكحف حم ، ّ

ميىطرةٍجغهسخمهش عُومي، ّ حن احلهسالت اجف خنهسحط حطجل احلهسالت إحل مت  حن ٍحييض إدراك اخم
جغُّـة ّميمنُّـق لكحف حم   ألنميمنهيهي ،ّاخمٰههسمِّـا اجفٰههئ  خسٌُّـم خمحييسُخمِّـا مي. اخم

م اجفىطارة حن ، احلهسالت وهنِّـا إلمن حن مغالل مظحيميهب وجضىطميُّـ اخمِّـهن حنحيمب
ؠهبهسمظ اخميطحنهسمتهب ّمغمن وحك ّهش واجفميهسمتهبّ دميهش، هش و مع لكهس خمهيخيهنهسميهس ّاخم ِّـه حن ًومي ّ

ن . هشّميهيهباخم ء مظمي  : خسهس حض إدراحمهئهس جعالث حنىطاجغ)اجفىطارة(حض هنِّـا اخمهن
س هئ اإلهئس هسرة لك :ّأو اإلدراك احلح رىع هتجعىط  وهن لك  ّاخلهسصّجغهسخمهش اخم

 .ّاخم حتمن لكحف أجعىط مظهئهسول األجكهبهسء اجفىطة
هئ اِّـتج حيرّىع رة : أو اإلدراك اخل هسرة لك مظهي اخممن ّ اخمِّـهنهئهبهش وهن لك

خي حض  هسس )احلهسهلمههش(ّاخلهسؠهش اخم مظ ِّـحمّاخلهسص،  حن ذخم اإلجغ ىطهنهس ّواخم مقهب
وط حنٰههبهئهش هسن حض خك  ّاإلمت ّ. 

هئ اِّـتىش مكرّىع م اخمميمك  وهن :ّ أو اإلدراك اِّـىش هسرة لك ذخم اجفحيمب ّلك
هسمقهس مغهسؠهس وحنٰههبهئهس يس إجغ ًخمهيمئىطارة اخمِّـي ال ميهي ً ًّ ّ. 

مقهست ال جضىطي مقهسئىط اجف خمهبُّـ جف، ولكحف هنِّـا اجفهئ هس ميىطى اخلهب ّهلهسخمجهحي اخم
ل ل )هلىطس(: ميخي احم ميخي مظمنهئّىح  األجكهبهسءّأن :  حطمئٰههئ)هلهسحممبهش( وجغهبهئمس ميىطى اخمحي
ُّـرميملخمُّـمي  ٌوهنِّـا االمق اجفٰهجل امق، ّ ومظخيىش حتلك امق حنٰهجل،حطهسخم ّ حممك خسِّـه ّ

ّوخمهبىع امقمس هلىطدمي، األجكهبهسء ًهس مغهسؠهسً هسن. ًّ ان، هلهتخمحيهسظ اإلمت ال .. .اخمحيىطس، احلهب
ّميمئ أي ّ حنهئمبهس جكهبئهس هلىطدميِّ ًهس حنٰههبهئهس ومغهسؠهسً ً ًّ ، ّ وحنحيهسهنهب حمهيهبهشٍ جفٰههسنٌحط هن أمقمسء، ّ
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التّٰهخيهيهبّخمميهيهبهش اخموهنِّـه اجفٰههسين ا، ّمظخنمئ أهلىطاد ذخم اخمميمك ، هش مظُّـلك حطهسجفٰهخي

ؠهب هبالت حض مغمن مقهست واجف ّومظحيحقق لك اجف  .)هشّميهيهباخم(هش ّ
ء حم حنهس مت ُحض هنِّـا اخمهن هبُّـرحمّ مقهس أو حن ن خص ّ إحنهس أن ميمي ً ًال، أو حنٰهخيًال ّ

اعّإن: أي  .ّلكخيمك ٌإدراك، ّ مغهبهسمضٌإدراك، ّ جغٌإدراك:  إدراحمهئهس لكحف جعالجعهش أمت
هسحكهئهبّ اخممههسهنىطميّاسّمي لك حكىطمي إجغُّـى احل إدراك :ّاإلدراك احلح  هشّهش أو اخم

رة ةٍحطمن هس هسس مظُّـلك ،  حن هش هنِّـا اإلجغ هب رة احلهسؠهيهش حض اخمِّـهن مت ُواخممن
رة احل( َ ميُّـرٌ هنهئهسك أحنىطّوحض جغهسخمهش اإلدراك احل. )هشهبّاخممن  وهن ،ك حطال وامقجههشُ

رة اخم مظىطمظ حض اخمِّـهن خمهيمم سءمظهي اخممن ّأحنهس واجمٰههب،  اجف رةّ  هش هنِّـه اخممن
 .هلمب حمهسئهئهش حض اخلهسرج ال حض اخمِّـهن
هس هسط اجف سء حنىش اخمممّاسلك حكىطمي احل وجغهبهئمس ميخيجهىش االرمظ ،  اجف
خي حض اخمِّـهن ذحمىطى هنِّـا اخممم مقهشءمظ رة اجف امقجههش مظهي اخممن س حط ،  اجف

ى مظُّـلك ، وحتحييس حض اخلهبهسل أو احلهسهلمههش رة اخلهبهسخمهب(وهن لكحف هنِّـا اجف  )هشّاخممن
 .)ّك اخلهبهسمضاإلدرا(ُوميُّـلك إدراحممبهس 

ى آمغىط ر، ولكحف حن هسر لكُّـة ؠ ٍخم أمغِّـمتهس حطهئمهىط االلك ّ خمٰهُّـة أجكهبهسء ٍهشّ مغهبهسخمهبّ
مقهش هلِّـهنهئهئهس جمهسدر لكحف ، مظخنحقك حنىش حطٰههنمبهس حض معمبهست حن االجكحقاك، خص

هئهسص ومع االجكحقاك حطجل مثهبىش هنِّـه األهلىطاد م، اجم ميخنمئ  ّ حممكٍوؠهبهسملهش حنحيمب
م اخمميمك اخمِّـي ميمنُّـق، مثهبىش هنِّـه األهلىطاد خفة وجغ ّوهنِّـا اجفحيمب  لكحف األهلىطاد اخممي

هئهسهنهبهش ميُّـلك حط ل(ـُملخف اجف  .)اجفٰهخي
هسن لك اخمحيالمقحيهش حض لكهي ، ّوحن مغالل مظٰهُّـد درمعهست اإلدراك لكهئُّـ اإلمت أجع

حياخمهئحيىع اخم ى: ّحيهي ًأن خمهيهئحيىع جم هيحيهشّ ة احل:  هنً مص ّاخمخي  .هشّٰهخيهيهبواخم هشّاخلهبهسخمهبوهبهش ّ
هنهي ّحجهس مظخيُّـم مي ّ الف ، ّ معيطئٌ إدراكمبمسهب حمهي،ّ واخلهبهسمضّّ أن اإلدراك احل:ّ حط

ّ هلهثمت حممكّٰهخيمكاإلدراك اخم هيىح لكهئمبمس، ّ هسظ خي  .وهبِّـا اخمهي
من إحل هنهئهس ل(ّ أن اؠجهالح :ّهل م)اجفٰهخي  هن ذخم اجفٰههئ ، حض حمهيمست اخمخي
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خفمي م اخمميمك اخمِّـي ميخي اخممنُّـق لكحف حم واخمِّـي إلمن حض حنىطجغهيهش ، ّواجفحيمب
 .ّ أو اخلهبهسمضّ ال اإلدراك احلّٰهخيمك،اإلدراك اخم

التّأهن وحن ّ أهنهس هن وجغُّـهنهس اخم مظهئخي إحل أوخمهبهش : مغمنهسئىغ اجفٰهخي ّ
ميو هب، هشّجعهسمت خي هبالت هلال ميمئمي هلهبمبهس ذخم اخم مقهست واجف ّأحنهس اجف ّولكهيهش ، ّ
هسم إحل أومض و:ذخم ّ أن االمتخي يّ الت، ّ حن جكهتن اجفحيهسهنهب اخمميهيهبهشٌ أحنىطّجعهسمت  ُواجفٰهخي

ؠهب ىش هبِّـه اخلمن مئ ّوجغُّـهنهس هن اخم مظ  .هشّ
ةً:ثانيا ة وثانو عقوالت إ أو ّ انقسام ا ّ  

متهس إخمهب هلهبمس مك أ الت ّاخمحيالمقحيهش جمّ أن :وذحمىطمتهسّ مظخيُّـم وهنِّـا اخم ا اجفٰهخي مئ
ميّإحل أوخمهبهش و ميواخم. هشّجعهسمت حيهبهش إحل ّهسمت هتخسجل جمهسل ؠُّـر، ّهشحنهئجهخيهبهش وّهلهي حض ّ اجف

خفا حنهس مي: األمقحيهسر ُحم الت اخمً مئ هسين لكحف اجف ل اخم هسدجخّٰهخيهيهبجههي اجفٰهخي هس هش وحن
يطالكهب حنهست اجفهبيطامتهبّهئجهخيهبجههي لكحف اجفٰههسين اجفُوجمُّـ مي، هشّهش اخمِّـهنهئهبّاالمت هش اخم ّهش واجفحيمب

خمهب هسمتهبهش وحنهس حطٰهُّـهنهس حن اجفٰهخي ارض ، هشّهن حض اخمُّـرمعهش اخم الت واخمٰه مئ وهن اجف
ن حنجههسحط احلميّٰهخيهيهباخم مي.هش اخم مظمي حنهست ّ واجف  لكهئ حض مخهيمبهس لكحف اجفحيمب

دهنهس هلهست هن مت ومع ؠ يطالكمبهس حن اجف لكهست .. .ّ اخمِّـهنهئوامت وهنِّـه هن حن
الف األوحل، جغميمئهش اجفهبيطان د حطهسجفٰههئ اجفمنُّـري ال حنهس هن جغخيهبخي . حط مع هلهسخم

خيهش حنهئمبهس حن ّوحمِّـا اخمخنهبئهب، وذامظ الت اجفخن مئ ب وحمِّـا اجف مع ّهش واإلحنميهسن واخم
هس الت اخم هبٰههشمتهباجفٰهخي ٰهمئ حض جغميمئهش حنهس حطٰهُّـ اخمجه ال حطهسجفٰههئ ، ّهش حطهسجفٰههئ األول اجف
ٰه لمئ حض اجفهبيطاناألمغخف اجف خس:  إحل أن ميخي الت : وهنِّـا هن اجفىطاد حطخي اجفٰهخي

الت األوحل هئُّـة إحل اجفٰهخي هسمتهبهش حن  .اخم

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس حنجهمبىطي، مظىطمثهش:امتمهىط) ١( ح اجفهئمه هبُّـ أحط رملهبىح:ّ   ١١٢ص: ّ اخم
خف جنف مي  .ّحط

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٣٣٢ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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هبهي احلهسل دة حض أذهنهسمتهئهسّأمت :مظ مع هتحن حض اجفحيهسهنهب اجف ُّـ أهنهس ،ّهئهس لكهئُّـحنهس مت ّ مت

مئجل أمقهسمقهب  :جلّمظهئخي إحل جم
ة:ّاألول هس يطلكمبهس اخمِّـهن حن اجمىش  حن مغالل ً اجفحيهسهنهب اخم ميهئ هسط حطهسخم االرمظ

، اخل خلي:حطمئٰههئّهسرمع ّ أن اخمِّـهن اخم ٰههسحن حنىش جغخيهبخيهش حن جغخيهسئ هنِّـا ّ  لكهئُّـحنهس مي
ىس هسط اخمٰههسحس وميىطمظ هسء االرمظ رة، هبهس حطهئ حن أمت مل خسهس ؠ ًهلهثمت ميهئ مظ ّ ّ خمُّـمي حض جم

ن حنجههسحطخيهشٍ حطهئ،اخمٰههسجمهيهش اجمىش اخلً مظمي ،  خمهي د ّهسرمع مع مك اخم ّحممس مظخيُّـم حض حن
 .ّاخمِّـهنهئ

هسط حطهسحلخيهسئ ّ أن:وال خيحي دميهش،  االرمظ مع  ّاسّمظهسرة مي حن مغالل احلّاخم
هسن، هشّاخممههسهنىطمي ر لك اإلمت من خمهئهس مظمن هست، ّهلهب مسء، واألرض، واخمهئ ، واخم

اء، واحلىطارة واخممفودة وهنميِّـا آالف األجكهبهسء األمغىطى اخم هن ، واجفهسء واخس
 ّاسوأمغىطى حن مغالل احل. ّهسرمعّومظخنمي أمعيطاء اخمٰههسحس اخل،  لكهئّهسٌمغهسرمعهش

هسحكهئهبا هب، هشّخم ر لك جغهسالمظهئهس اخمهئحي من خمهئهس مظمن ّهلهب ف، هشّ ، ّحمهسألحس واخمهيِّـة واخل
هي، واحليطن واخمحيىطح وملخفهنهس ا رات :وحن اخم من هئَّـ حن اخم ّ أن هنِّـا اخم ىس ميّ ىطمظ

ر دةٍحطهتحن مع مقهئهس وذوامظهئهسٍ حن هسحن حن اجفىطجغهيهش .  دامغ متحي ّوجمُّـ مظخيُّـم حض اخمحيمن اخم
الت األوخمهبهشَّ حن مغمنهسئىغ هنِّـه اجفحيهسهنهب اجفٰهمفٍاألوحل حطهبهسن مثهيهش  .ّ لكهئمبهس حطهسجفٰهخي

الت هن اخمِّـي ميمئميهئهئهس أن متمئهبيط األجكهبهسء حطٰههنمبهس لك  ّوهنِّـا اخممنهئىح حن اجفٰهخي ِّ
هبوذخم حن مغالل اإلجكهسرة احل، حطٰهيغ خف آمغىط. هشّٰهخيهيهبهش أو اخمّ ٰه ّإن هنِّـه : وحط

الت هن حنهئهسط محهسمييط األجكهبهسء واهلحقاق حطٰههنمبهس لك حطٰهيغ هبهئهش ، اجفٰهخي ّوهن اجف
ٰههبهئهست األجكهبهسء حطخنمي ٍخم ّحن هنهئهس هلهثن خسِّـه اجفحيهسهنهب ؠالجغهب، ُّّـد خصّ ع حض ّ جم هش اخم

مثال حط اب اخم  .)حنهس هن(ـمع
خ رة:اِّـث ً اجفحيهسهنهب اخم ال مح ؠ ةّ هس لك هن ، هشّهسرمعهباخل  خمألجكهبهسءً حن وخمهب

مسمييطهنهس هيحيهش وحنالحمهس خم ٰهجل األجكهبهسء اجف ًحنهئهسحكهس خم حن هنهئهس هلال ميمئمي أن مظخيىش حض ، ًّ
مثال حط اب اخم هسمتهبهش وإ،  لك األجكهبهسء)حنهس هن(ـمع ّمتمس حتمن حض اخمِّـهن حض اخمُّـرمعهش اخم
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الت األوخمهبهش ل اجفٰهخي ًهلمب مح جغهسخمهش، ّحطٰهُّـ جغمن خف آمغىط،  خسهسً وؠحيهشّ ٰه هن  :وحط
هبهئهش ٌحن الت األوخمهبهشّ  .ّ ألجغميهسم اجفٰهخي

د مع ان حن اخم الت األوخمهبهش مت ّخممي جفهس حمهسن خمهيمئٰهخي  ّهسرمعمههس اخل، ّ
د، ّواخمِّـهنهئ ٍوحمهسن خممي ومع د حط حممس مظخيّ اخلهسؠهش  أجغميهسحنّ مع هسجغمك اخم ُّّـم حض حن

د اخل، ّاخمِّـهنهئ مع جل أجغميهسم اخم الت األوخمهبهشّهسرمعّهلهسجفحيهسهنهب اخم مظ ، ّ خمهيمئٰهخي
الت اخم ميميمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسجفٰهخي حيهبهش اخمّهسمت يطالكمبهس ، ّهشحيهي وهنِّـه اجفحيهسهنهب ال ميمئمي امت

دات مع ةّ اخلهسرمعهبهش حن اجف هس يطالكمبهس لكحف معمبُّـ، حن جمىح امت ٍوإمتمس مي ّ م ّمغهسص ّ  ميخي
هب، حط اخمٰهخي ٰهيغحن جم خنىح أن حطٰههنمبهس ،  أن ميخيهسرن حطٰهيغ األجكهبهسء حط ّهلهبمي

جمىح لكحف حطٰههنمبهس اآلمغىط خمهب، ّمي يطع اخمٰههيهبهش واجفٰههي ّهلهبهئ  .هشّ
د مع الت ّ اخمِّـهنهئ ّأحنهس إذا حمهسمتلك اجفحيهسهنهب حطمنُّـد حطهبهسن أجغميهسم اخم خمهيمئٰهخي

الت اخم، ّاألوخمهبهش ميهلهبمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسجفٰهخي  :مق ّخمِّـا لكىطهلهئهسهنهس هلهبمس، هشّهئجهخيهبهش اجفّهسمت
ذةهس ملخف حنهتّحطهتهن اجمىش اخلٍمغ ةّهسرمع حن اخم هس ل األومض ً حن وال ، ّحممس حض اجفٰهخي

ل اخمٍمظهئجه لكهيهب حطهئ هسق حممس حض اجفٰهخي هسء االمتجه ،  حن أمت حي ّوإمتمس حطٰهُّـ أن ّحيهي
الت األوخمهبهش حض ذهنهئ لكهش حن اجفحيهسهنهب واجفٰهخي هسن لكحف حصمئ م ، ّإلمن اإلمت ميخي

ميّ ذهنهئ ٍهش حتهيهبّحطٰهمئهيهب الت اجفهسهن ُّـ ، هشّخسِّـه اجفخي  ٍحنخنحقحمهستـ ًال حنـ هلهبمبهس هلهب
منهست هسّومص مئ األول معهئ ً، هلهب ّ هسين هلمنال، وجيُّـ أن حطٰهيغ اجفحيهسهنهب مظُّـمغ،ّ ّ واخم ً 

مئ األول ذامظهبهسحض الف ملخفهنهس، هلهب مبهس حط ً جغُّـهنهس وجغخيهبخي ّ ّ ّ هبهس، وهنميِّـا،ّ هسين لكىط ً واخم ّ 
خمهئهسًال هلمئ. هشّهئجهخيهبحطهسجم اجفحيهسهنهب اجف ع(: جم هسن مت هسن حض :  خمهبىع حنٰههئهسه)اإلمت ّأن اإلمت

لكهباخل منىح حطهسخمهئ ّهسرج مي ٌوإمتمس هن وؠىح، هشّ هسن اخمِّـهنهئّ خمهئهس، ّ خمإلمت : وحمِّـخم جم
ان معهئىع( هب)احلهب ّ هلهثن اجلهئ مٌهش وؠىحّ ان حطمس هن حنحيمب هب ،  ٌ خمهي ّوإال ّذهنهئ

ان اخل هسن واحلهب لكهبّهسرمعهلهسإلمت منىح حطهسخمهئ ّ ال مي هبّ  .هشّهش وال حطهسجلهئ

ٰههسخمهبهش) ١(  .٢٨٠ ص١ج: دروس حض احلميمئهش اجف
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هسمتهبهش اخم: ىطيّجمهسل اخمخنمبهبُّـ حنجهمب الت اخم حيهبّإن اجفٰهخي هسرة:ّهشحيهي  ٍ لك ؠحيهش هن لك

دٍوجغمي مع ،  حطمس هن ٍّمغهسرمع ٍ خم دا مغهسؠهس حن ّمغهسرمع مع ًوخمهبىع هن حن ًّ
دات مع هئهسع وملخفه، اجف ب واإلحنميهسن واالحن مع د واخمٰهُّـم واخم مع ّأحنهس . حن اخم

هسمتهبهش اجف الت اخم هسين اخم هشّهئجهخيهباجفٰهخي ل اخم حيهلمب حن اجفٰهخي مت خمهبىع ّحيهي  حض حم
رة دَؠ مع داتٍّمغهسص ٍ حن مع هبأو ّ اخلهسرمعهبهش  حن اجف  ٌحط ؠحيهش، هش خسِّـا اخمٰههسحسّاخمهئحي
ٌمغهسؠهش داتّ مع دُوخممي ؠحيهش،  حن ؠحيهست اجف  .ّذهنهئحطمس هن ّ ذهنهئ ٍ ومع

الت اجف حيهبهش حنىش اخمّهئجهخيهبإذن مظخنحقك اجفٰهخي رّحيهي ٌهش حض أهنهس ؠ  ٌ وحنهسهنهبهستّ
دات مع ٍمغهسؠهش ٍجف ؠحيمبهس جغهسخمهشُمي ّ ن ،هستّ خمهيمسهنهبًُّـرحممبهس اخمِّـهن حط  وميحيحقجمهسن حض حم

الت اخم حيهباجفٰهخي  هش هلمب جغهسخمهشّهئجهخيهبّأحنهس اجف، هشّمغهسرمعهبحطمس هن ّهسهنهبهست  اجفهش جغهسخمهشّحيهي
 .ّذهنهئهبهشحطمس هن ّاجفهسهنهبهست 

مس ارق األمس الت األوِّـ واِّـّاِّـىح  ّثّ خيمل اهبىش
الت األوخمهبهش واخم ّحجهس مظخيُّـم ميمئمي أن متحيىطق حطجل اجفٰهخي ّ ّ ميّ هش حن مغالل اخمهئخيهسط ّهسمت

هسخمهبهش  :اخم
الت األوخمهبهش مظٰهمف لك امتٰهميهسس .١ ٍاجفٰهخي ّ هسّ خيهسئ اخلٍ حن حض ، ّهشهسرمعهب خمهي

رة، اخمِّـهن ٍوخمهبىع ألميهش ؠ رٌ أمغىطى دمغّ مي هنِّـه اخممن الف ،  حض مظمي حط
مئهبمبهس هسمتهبهش حطميال جم الت اخم ّ إال حن ،ّهلهثهنهس ال ميمئمي أن حتمن حض اخمِّـهن، اجفٰهخي

ر ّألمت حض اخمُّـرمعهش ؛ ّمئهبلك هبِّـا االمقُخمِّـا مق،  أمغىطىٍّهش إدراحمهبٍمغالل وامقجههش ؠ
الت األوخمهب الت ، هش خمُّـى اخمِّـهنّاألوحل حتمن اجفٰهخي وحطٰهُّـ ذخم حتمن اجفٰهخي

هسمتهبهش الت األوخمهبهش وجغهسالهتهس، اخم ّألهنهس مح أجغميهسم اجفٰهخي ِّ هسث. ّ متهس حض أحط  ٍوجمُّـ أ
ّمقهسحطخيهش حن اجليطء األول إحل حمهبحيهب يطاع اخمٰهخي اجفحيهسهنهب اخمّ حيهبهش امت هش حن ّهئجهخيهبهش واجفّحيهي

الت   .هشّاألوخمهباجفٰهخي

حنهش) ١(  .١٣٧ص: ح اجفهئمه
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هش حيهست إحل متمي ٍخممي الحطُّـ حن االخم حيهبّأن اجفحيهسهنهب اخم:  هنٍهشّ أمقهسمقهبّ ّهش إمتمس ّحيهي
ن  ميمظمي الت األوخمهبهش ًهشّجعهسمت هسظ أهنهس مظٰهمف لك جغهسالت وأجغميهسم اجفٰهخي ّحطهي ّ وهنِّـا ، ّ

الت ل حطهتهنهس حنٰهخي هئهسخض حنىش اخمخي ٌال مي ٌ أوخمهبهشّ هسظ معمبهش أمغىطىّ ً حطهئهسء لكحف :ّهن أمت  حطهي
د و مع هسرميهش اجفهسهنهبهش أؠهسخمهش اخم ّالك ّهلمبِّـه اجفحيهسهنهب هن أول حنهس مظهئٰهميىع حض اخمِّـهن ّ

هسط حطٰههسحس اخلهسرجحن هش األوحلّحن هنهئهس هلمب حت،  مغالل االرمظ ن ،  اجفىطمظ حطهبهئمس مظمي
هسمتهبهش الت األوخمهبهش حض اخمُّـرمعهش اخم هبهئهش، ّاجفٰهخي ن حن ًألهنهس مظمي ّ  . حلُّـودهنهس وأجغميهسحنمبهسّ

مش حض معٰه اخمِّـهن  عّاجفهسهنهبهشولكحف هنِّـا األمقهسس متحيمب اخم ،  هن اجف
ل مئ د وأجغميهسحن هن اجف مع حن لكميىع احلمئ جفهس هن ّوأن ذخم وإن حمهسن ، واخم

اجمىش حيهبّخممي جغهبمك إن اجفحيهسهنهب اخم، حض اخم ميّحيهي ّهش مح أجغميهسم اجفحيهسهنهب اجفهسهن خمِّـا ، هشِّ
لكهسّ اجفهسهنهبهست جيٰه اخمِّـهن اؠ خصمئ، ًحن د ومغ مع  ً.الّواخم

هب .٢ هسس واخم جمهش حطهسإلجغ الت األوخمهبهش حن ّاجفٰهخي ّأهنهس حمهسمتلك : ميٰههئ، ّ
دة مع ى احلىع حن ى اخلهبهسلّجع ومعُّـت لكحف، ّلكحف حن ب ،  حن لك جع ّجع خم

ّاخمميهيهبهش واخمٰهخيالمتهب ال.هشّ م اخمميمك خمهيمئىطارة: ً حن رة، ّاجفحيمب هي ؠ ً حمهيهبهشًجم أن ميمن  حمهسن ّ
دا حض احلهسهلمههش مع دا أميهنهس حض احل، ًحن مع ًوجم ذخم حمهسن حن رةّاسً ٍمعيطئهبهش ٍ حطمن ّ 

هب رةّ، جع هشّجغ ٍ حمهيهبهشٍأمظ لكحف ؠ ٰهمئهب اخمِّـهنهئهبّ ىطميُّـ واخم ة اخم متهش جم ّ حطمئٰه هس ّأحن. هشّ
هب واجليطئهب هسس واخم هسمتهبهش هلهي مظ حطهسإلجغ الت اخم ّاجفٰهخي ّأهنهس حس مظىطد : ميٰههئ، هشّ

ُّـاء حطخنمي معيطئ ّاخمِّـهن احط جغُّـة(: ًالحن. ّ ولك حكىطمي احلىعً ل)اخم حس ، ٍ جعهسنٌ حنٰهخي
رة رةٌهشّ مغهبهسخمهبٌمظمي خسهس ؠ هب ٌ وال ؠ  .ً أميهنهسٌهشّجغ

الت األوخمهبهش مظهئخي إحل حمهيهب ّحن هنهئهس هلهثن اجفحيهسهنهب واجفٰهخي ّ مش ّهش ومعيطئهبّ هش حط
، االؠجهالح اجف الت اخمّهئجهخي الف اجفحيهسهنهب واجفٰهخي ميحط لك حمِّـخمّهسمت ، ّهش هلهثهنهس خمهب

رات  ُّـ إحل معهسمتمش هنِّـه اجفٰههسين اخمميهيهبهش حنحيهسهنهب ومظمن ّهلهئ ال مت هلال ّمعيطئهبهش، ّ

حنهش) ١(  .١٢٢ص: ح اجفهئمه
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رة معُّـ حض أذهنهسمتهئهس ؠ ٌمعيطئهبهش ٌمي حنمبهس ّ  ً.الّ اخمميمك حنّاخمٰههسمّ خمهيٰههيهبهش إحل معهسمتمش حنحيمب

الت األوخمهبهش  .٣ منهسيص، ميٰههئٍذات معهسمتمشّاجفٰهخي منهسؠهس : ّ امغ ًأن خسهس امغ ّ
هسمتهبهش  الت اخم ، أحنهس اجفٰهخي خمهش مغهسؠهش لكحف األجم ع مغهسص أو معهئىع مغهسص أو حنخي ّحطهئ ّ ٍ ٍّ ٍّ ٍٍّ ٍ

ّهلِّـات معهسمتمش لكهسم، ميٰههئ ع مغهسص أو معهئىع مغهسص أو : ٍ منهسص حطهئ ٍّخمهبىع خسهس امغ ٍّ ٌٍ ٍ
ء أو لكُّـة أجكهبهسء حن حطجل مقهسئىط األجكهبهسء و خمهش مغهسؠهش، وال ميمئمي هلىطز  ّحنخي ٍ ّ هسرهنهس ٍ الك

ر اخمٰههسحنهش هسمتهبهش حن األحن الت اخم م، حن هنهئهس مظٰهُّـ اجفٰهخي ّحنمنُّـاجمهس خمِّـخم اجفحيمب ّ ً. 
حيهبّ أمت ميمئمي مخ حنحيهسهنهب :ّوميحقمظمش لكحف هنِّـا اخمحيىطق ٰهُّـدةٍّهشهلهي ٍ حن  ٍء لكحف ّ

هب، واجغُّـ ىطة اجلمبهست واحلهب ّحطال أن ميمثدي ذخم إحل حم  )زميُّـ(: ًالهلمئ .ّهشهسرمعهبهست اخلّ
د وحجمي مع هنهسّميمنُّـق لكهيهب أمت حن ل وواجغُّـ ومت ًوهنِّـه مثهبٰههس حنحيهسهنهب ،  وحنٰههي

حيهب هب، ّهشهلهي ّومظٰهُّـدهنهس ال ميميخنىح لك مظٰهُّـد احلهب ّ حط اخممفهنهسن جمهسئ ، هشّهسرمعهبهست اخلّ
ٍلكحف أن هنِّـه اجفحيهسهنهب مثهبٰههس حتمي لك حنمنُّـاق ً هبىسٍ واجغُّـّ حن هنهئهس هلمنُّـق ،  حط

م حي ٍحنحيمب ردٍّهلهي م اخمٰههيهش لكحف حن ٍ حممئحيمب ن دخمهبّمغهسص،  ّ لكحف متحي ًال ال ميمي
مي. حنخيهسحطهي الهل حض اجفحيهسهنهب اجفهسهن ٌ حنهسهنهبهشّهلهثمت إذا ؠُّـجملك، هشّحط لكحف ّ اجفهسهنهبهست حن ّ

د  مع ، حن هب أن مظمنُّـق لكهيهبّمغهسرمع ٌ حنهسهنهبهشّهلهثمت مي ّحممس مظخيُّـم حطهبهسمت ، أمغىطى ّ
 .هلهبمس مق

ّحجهس مظخيُّـم مظ ّ ّهنهي أمههبهش اجفٰههسين واجفحيهسهنهب اخمميهيّ حنهسّ ّجغهبمك إهنهس مظهيٰهمش   ـًهبهش لكمئ
ّدورا أمقهسمقهب ان اإلدراك ً خليًهس حض أخم هلٍحطهئ، ّاخم هسن اخمخيُّـرة لكحف ّ خم حس مي ىط خمإلمت

مي هنِّـه اجفٰههسين اخمميهيهبهش م وإلكجههسء ، ّمظمي ًهلهثمت حس ميمي جمهسدرا لكحف مظهتمقهبىع اخمٰههي ّ
امتجل اخمٰههسحنهش خسهس الكُّـ واخمخي حف أمههبهش اجفحيهسهنهب اخم ـّاخمخي ّ ومظ حيهبّ ؠهسّحيهي جغهبمك ، ًهش مغمن

خلي هلىط خمهيِّـهن اخم مقهبهيهش اخم مظ ّإهنهس اخم ّ ٰههس هش أن جيٰه اخمٰههسحسّ جمهسحطهيهبّ ه مغهس ً حطهت
خنهسهبهش وحنخنحقحمهش مي، جفحيهسهنهب ولكهئهسومي حن رات اجفهسهن من ّرمل أن اخم ّ ر ّ ّهش جضٰه مظمن

حنهش )١(  .١٢٢ص: ح اجفهئمه
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اع واألمعهئهسس خي ّالحم األمت را حن ًحنهئمبهس مظمن وإذا حس مظمي . ًهسحطٰههنهسمي حطٰههنمبهس ُمي ّالّ
الت ٌحس مظمي خمُّـميهئهس حنحيهسهنهب لكهسحنهش،  جعهسمتهبهشٌخمُّـميهئهس حنٰهخي دّ مع مش لكحف أرمعهسء اخم ،  مظهئ

هلىط لكحف ، هنِّـه اجفحيهسهنهبوإذا حس مظمي خمُّـميهئهس حن حيهش(ّ حس مت  خسِّـه ّاحلخيهبخي  حطهسجفٰههئ)هلهي
حيهش حس ميمي خمُّـميهئهس أي. اخمميهيمئهش هلىط لكحف األمقىع األوخمهبهش خمهيحيهي ّوإذا حس مت ّ  لكهي حن ّ

هيحيهش م اجف  .اخمٰههي
جل اخمحيىطق األمقهس ّحجهس ذحمىطمتهس مي ّ انّ هسن واحلهب امتهست ،  حطجل اإلمت ّهلهثن احلهب

هسن حض أن خسهس إدراحمهس ًمظخنحقك حنىش اإلمت ى احلىعّ خيىط ،  واخلهبهسلّ لكحف حن خمميهئّمبهس مظحي
هسن هلهثمت جمهسدرّٰهخيمك، إحل اإلدراك اخم الف اإلمت ٌحط ىطميُّـ ّ حن مغالل لكمئهيهبّ هش اخم

ل إحل اإلدراحمهست اخمميهيهبهش ؠ ٰهمئهب اخم هسن، ّواخم د حن لكىطف اإلمت ّوخمٰه حنخيمن ّ 
ان متهسحك(ّحطهتمت   .ّحنُّـرك خمهيميهيهبهستّأمت ) جغهب

ّإن األمه: خممي ميمئمي أن ميخيهسل هسخمجيهش خمّ خليهبهش اخم  ال مظميمئ هلخيىس حض ّهيِّـهن اخم
الت األوخمهبهش اخم هن مقهئَّـ ٌإدراحم اجفٰهخي حف حض جمُّـرة ، ّ حن اخمميهيهبهستّ ّوإمتمس مظ ّ

هسمتهبهش حنهئمبهس الت اخم يطاع اجفٰهخي هسن لكحف امت هي، اإلمت ا ّ أن هنِّـه اخمٰهمئهيهب:وحن اخم هش ّ
ٰهمئهب ىطميُّـ واخم ى حن اخم هلىط ، ألكحف حن جههبىش أن مي ّألمت حن مغالل ذخم مي ّ

هسج اخمخي هئ ورميهش هنهسميهسلكحف امق الت ّ اخم امقجههش اجفٰهخي ّحن هنِّـه اجفحيهسهنهب اخمميهيهبهش حط
هسمتهبهش مل حنهئ، اخم هئ غ جمهبهسمقهس ومي م، ًهلهبمن حيهش، وميهتجح حطٰههي هلىط لكحف هلميىط وهلهي ، ّومي

هلىط لكحف هلميىط هسمض مي ٍوحطهسخم  .ّحنهئجهخي ّ
هسن ان( :حن هنهئهس هلهثذا جمهيهئهس حض مظٰهىطميىح اإلمت ٌإمت جغهب فٌ متهسحكّ  : أو جمهيهئهس)ٌ هلهبهي

ان( فٌجغهب ان:دمتهس حمهسن حنخيمن) هلهبهي هسن جغهب ٌ أن اإلمت  لكحف إدراك اجفحيهسهنهب ٌ جمهسدرّ
حيهباخم ّهئّهس جمُّـ جمُّـحنهئهس مظٰهىطميحيهس أمثىش وأؠهيُخمميّاخمٰههسحنهش، هش ّحيهي ً ّ. 

ا عقوالت  العروض واالتصاف: ًثا   ّبيان وجه اختالف ا
لّ امظهنهي حطٰهُّـ أن هسحن، حنهس هن اجفٰهخي ميخيىش اخمميالم حض حطهبهسن مت ، وحنهس هن أجم
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الت د هنِّـه اجفٰهخي حن اخموجمُّـ أجكهسر ا، ومع يطواري حض حنهئمه حيهبحلميهب اخم هش إحل ّحيهي

هسخمهبهش  :ذخم حن مغالل األحطهبهست اخم
ُمظمنهسفإن حمهسن اال   حض  حمهسخمٰهىطوضّ

 

هسين ؠـىح لكخيهي  ل حطهسخم ِهلهسجفٰهخي ِ َ  
  ــُهس ارمظــ حطٰهخيهيهئــُمس لكىطوــحط 

 

ُامظـمنهسهلِاخمٰهجل أو هلهبـ  حض  ِ رمقـّ ُ ُ  
ِ األول حمـــــهسجفٰهىطفّهئجهخيهلــــهسجف  ّ ّ  

 

ــهسمتهبمبمس حنــمنجههيهي  حي خمهيٌجع   ّحيهيــ
ــــهبئهبهل  ــــ جك ــــهسنٍهشّمئ   ِ أو إحنمي

 

ل    ِ جعــهسنً معــهس حطمئٰههئـٍ جعـهسنُحنٰهخيـ
 

هي هن هنِّـه خم وأو هبهي اجفخيهسم: األحطهبهست حطخي ّأن اخمٰههسرض لكحف جعالجعهش : ومظ
هسم ن لكىطو خمهيمئٰهىطوض و: أجم ،  اجفٰهىطوض حط حض اخلهسرجّامظمنهسفلكهسرض ميمي

اد ، ولكهسرض لكىطو حض اخمٰهخي. هشّميهيهبحمهسخم، ولكهسرض هلهب حمالمههس اخمٰهخي. حمهسخم
ة، حط حض اخلهسرجف ّ االمظمنهسوخممي  حض اخلهسرج ءّهلهثهنهس وإن حس إلهسذهنهس  ؛ّحمهسألحط
 .األب حط حض اخلهسرجّ امظمنهسف خممي، هشّميهيهبحمهسخم

يطواري و: ّحنجهمبىطيجمهسل اخمخنمبهبُّـ  حنهش اخم د حض حنهئمه مع هبهسن اجف ُإن هنِّـا اخم خمُّـ ّ
هتمغىطمي ف ، ّحض أومقهسط اجف منهست اخمحيهبهي ن حن مص ّوحن اجفمئمي أن ميمي

يطواري ىط، اخم ؠهس هلهئ حس متٰه هبهسن حض حمهيمست مقهسئىط اخمحيالمقحيهش مغمن ً لكحف هنِّـا اخم
هسر حنهئمب هسل احط مقهبهئهس وؠُّـر ، اخممي هتخسجل، أحن ى أمتهئهس ومعُّـمتهس مثهيهشّاجف ًمق  حض أجغُّـ ّ

ل األمقحيهسر األرحطٰههش مي عُهلمن ّوخمٰه مظهي اجلمئهيهش هن حنهئخنهت . ّخن حنهئمبهس هنِّـا اجف
هتمغىطمي  .ّحطهبهسن اجف

جمىح لكحف ، وحمهبحيمس حمهسن األحنىط هبهسن مي ّهلهثن هنِّـا اخم اجمىش حض ّ جل حض اخم ر مت ّمظمن
ّحم جمهنهب ع، هشّ ل لكحف اجف مئ لّامظمنهسفو، مههس لكىطوض اجف مئ ع حطهسجف ،  اجف

هيىح إجغُّـامههس لك األمغىطى أجغهبهسمتهسّجغ ولكحف أمقهسس ذخم ميمئمي . ً ميمئمي أن خت

حنهش، جم احلميمئهش، ) ١(  .١٦٥ ص٢ج: زاده اآلحنمك  جغ هشخيهبٰههيمظح اجفهئمه
حنهش) ٢(  .١٢٨ص: ح اجفهئمه
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هسخمهبهش ر احلهسالت اخم  :ّمظمن
،  حمالمههس ّمظمنهسفاخمٰهىطوض واال .١ لكهبّميهيهبهش حمهسخمّذهنهئ هبّواخمهئ هش ّهش واجلهئ

هنهس خمهئهس ًالهلمئ. ومت هسن حممك(: جم ع( أو )ّاإلمت هسن مت هي)اإلمت ا ّ أن :ّ هلهثمت حن اخم
هسنّ امظمنهسف خكىطف هسن حض اخلهسرج إمتمس هن ، ّحطهسخمميهيهبهش هن لكهسحس اخمِّـهن اإلمت ّألن اإلمت ّ

ٌال حممك جمهسحط، ّ ومغهسصٌّمعيطئ خفميّ لكهب،  خمهيمنُّـق لكحف حم ّهلهثن ، هشّوهنميِّـا اخمهئ
د مع هسن حطمس هن حن منىح حطهتمت  حض اخمِّـهنٌاإلمت ّ مي عّ   خكىطف لكىطوضحمِّـخم، مت

لكهبّاخمميهيهبهش  هسنّواخمهئ هسوز لكهسحس اخمِّـهن إحل اخلهسرج، هش لكحف اإلمت  .ّهلهثمت ال مي
هي حنمنهسدمي هنِّـه احلهسخمهش هسمتهبهش اجف :وحن أو الت اخم وهنِّـه هن ، هشّهئجهخيهباجفٰهخي

ع ، ّاخم لكىطهلهئهسهنهس هلهبمس مقّ اخمِّـهنهئهبهش اخمخيهنهسميهس ل متهسخكىطا إحل اجف مئ ن اجف ًحطهتن ميمي
ده حض اخمِّـهن مع ت حض  لكحف اجفٌهلمب جغمي، حط خي واخم ّع حطمس خم حن اخم

 .اخمِّـهن
ّهلهثن احلىطارة  ؛ حمهسحلىطارة خمهيهئهسر،ّمغهسرمع حمالمههس ّمظمنهسفاخمٰهىطوض واال .٢

د خسهس حض اخمِّـهن، ّهشهسرمعهب لكحف اخمهئهسر اخلّهسرمع حض اخمٰههسحس اخلمظٰهىطض  ّحممس أن، وال ومع
هسظ اخمهئهسر اخلّامظمنهسف  ن حطهي خمهئهسر ّهلمب احلهسرة ال ا، ّهشهسرمعهبّاخمهئهسر حطهسحلىطارة إمتمس ميمي

ل . هشّاخمِّـهنهئهب اجمىش )زميُّـ جمهسئ(حمِّـخم لكهئُّـحنهس متخي ّ هلهثن اخمخيهبهسم لكهسرض خميطميُّـ حض اخم
هسظ اخلهسرج ال اخمِّـهنّهسرمعاخل ّ، حممس أن االمظمنهسف إمتمس هن حطهي ّ هي حنمنهسدمي. ّ  وأو

الت هنِّـا اخمخي هن  .هشّاألوخمهب اجفٰهخي
مئجل. ّاخمٰهىطوض حض اخمِّـهن واالمظمنهسف حض اخلهسرج .٣ ًوميٰهُّـ هنِّـا ومقجههس حطجل اخمخي ّ ُ 

هسحطخيجل الت اجف، اخم  وحن معمبهش، هشّهئجهخيهبهلمب حن معمبهش اخمٰهىطوض مظخن اجفٰهخي
الت األوخمهبهشّاالمظمنهسف  ب؛ّمظهئهسخكىط اجفٰهخي مع هئهسع واخمخنهبئهب  حمهسإلحنميهسن واخم  هشّواالحن

هنهس هسن حجمي(: إذا جمهيهئهس: ًالهلمئ. ومت هست اإلحنميهسن )اإلمت د إجع  هلهيهبىع اجفخيمن

ٰههسخمهبهش) ١(  .٢٨٦ ص١ج: دروس حض احلميمئهش اجف
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ده اخمِّـهنهئ مع هسن حط هسظ وا، ّخمإلمت هسن حطهي جمٰه ّوإمتمس اخسُّـف حطهبهسن جغمي اإلمت

، اخل دّهسرمع ن خم ومع ٌخممي جغهبمك إن اإلحنميهسن ال ميمئمي أن ميمي خيّ  حض ٌّ حن
هسنّجغاخلهسرج  هبهسض خمهي،  ميٰهىطض خمإلمت ؛ ّمظخيُّـم حطحممس ، حممس ميٰهىطض اخم

ن هلهب ؠحيهش جملك اخمِّـي ميمي هسن حض اخلهسرجًإذن هلهسإلحنميهسن حض متحيىع اخم هلمب ،  خمإلمت
هس خم خس. ًخمهبىع لكهسر هن اخلهسرج ّالمظمنهسف  اّ إن خكىطف:وهنِّـا هن حنىطاد احلميمسء حطخي

هسمتهبهش . وخكىطف اخمٰهىطوض هن اخمِّـهن الت اخم ّوهنِّـه هن اجفٰهمف لكهئمبهس حطهسجفٰهخي
حيهباخم  .ّهشحيهي

هسم اخم أجكهسر هتحن حض  هنِّـه هن األجم خيُّـم، واخم يطواري حض حمالحن اجف ّإخمهبمبهس اخم ّ
مئجل األوخمجل ؠهيهئهس إحل أمت ال إجكميهسل حض حتخي اخمخي هسم مي ّهنِّـه األجم ّ ُّـو أ و،ّ ّن حنهس مي

هس هن اخمخي  هسخممك، جغهبمك إن خكىطف االمظمنهسف هلهب ملخف خكىطف اخمٰهىطوضًملىطمي ّاخم حن . ّ
خيخيجل  ن اخمٰهىطوض حض لكهسحس،ّهنهئهس ذحمىط مثهيهش حن اجف ٰهخي أن ميمي ّأمتهئهس ال مت ّواالمظمنهسف  ّ

هسر اخمٰهىطوض وحط ن االمظمنهسف إال حطهسلك ّحض لكهسحس آمغىط، ألمت ال ميمي ّ ّ. 
هبهي حض حطهبهسن حنىطاد احلميمسء اخمٰهىطوض أن متخيىح لكحف اخمحيهسرق اخمُّـجمهب حطجل : واخممن

ّواالمظمنهسف، هلهثن  جمىح لكحف مظٰهُّـد اخمٰههسرض واجفٰهىطوض، واالمظمنهسف ّ ّاخمٰهىطوض حن ّ ّ
ن أحنىطا لكُّـحنهبهس، حممس جمُّـ  ف، وجمُّـ ميمي ؠ ن لكجل اجف ؠىح جمُّـ ميمي ، هلهثن اخم ًألك حنهئ ً ّّ ّ

هل ؠ هس جف دميهس لكهسر ن أحنىطا ومع ًميمي ً ًّ. 
د،  حض اخلهسرجٌلكحف هنِّـا األمقهسس إذا حمهسمتلك هنهئهسك ؠحيهش  ٌخممي خمهبىع خسهس ومع

خي هلمبهس  لكٌّحن ؠ دة، حن مع هلمبهس مغهسرمعهسٌحط هن حن ؠ د حن وإن ، ً حطهئحيىع ومع
حنهس ف حنحيمب ؠ د احل، ًحمهسمتلك هن ملخف اجف مع جغُّـة ّخيهبخيهبهشحمهتوؠهسف اخم  حمهسخم

خنّهسرمعهبهش واخلّواخمحيٰههيهب هنهسّهش واخم ًهلهثن هنِّـه اجفحيهسهنهب وإن حمهسمتلك حنجيهسميىطة، ىغ ومت ّ 

هسجغمك اخمُّـخمهب) ١(  .٣٩٦ ص٢ج: ّ اخمهيحيمهحن
هس اخمحيهبهسيض: هشخيهبٰههيمظهنهسميهش احلميمئهش، ) ٢(  .١٨٣ ص١ج: ّملالم ر
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حنهس خمميهئّمبهس لكهبهئ حنمنُّـاجمهس د حنحيمب مع ًخمهيمئ لهلحي حن هنِّـه احلهسخمهش ميمئمي اخم. ً ّإن : خي
هس خسهس هي اخممنحيهش إال أمت ال ميخيىش حنٰهىطو منىح حض اخلهسرج حط ف حن ؠ ًاجف ّ ّألن ، ّّ

ٰهُّـدّاخمٰهىطوض هلىطع االجعهئهبهئهب متهس، ّهش واخم  .واجفحيىطوض لكُّـم ذخم، حممس أ
حيهبّ أن اجفحيهسهنهب اخم:وهنِّـا حنٰههئهسه دةّحيهي مع وخممي ،  حض اخلهسرجًهش وإن حمهسمتلك حن

هنىطي د اجل مع مع، ّ واخمٰهىطيضّال حطهئ اخم د حنهئخنهت ٌدةّوإمتمس هن حن  حطٰهجل ومع
يطالكمبهس يطالكهب، امت ر االمت ن حن األحن مي يطالك، ّهشهل د حن األحنىط االمت ّأن  هن ّواجفخيمن

يطع يطع حنهئ، هنِّـا األحنىط اجفهئ ، حط خسمس واجمىش واجغُّـ، خمهبىع خسمس واجمٰههسن، وذخم اجفهئ
خيهيجل حنجل حن اجمىش حنحيمب يطع حن هنِّـا اخم ّملهسميهش حنهس حض األحنىط أن ذهنهئهئهس ميهئ مظهتجح هنِّـه . ّ

ن أجغُّـمههس جغخيهبخيهبهس واآلمغىط اجفحيهسهنهب اجفهئ هبمك ميمي رة حط ًيطلكهش أجغهبهسمتهس لكحف ؠ ًّ
هسرميهس ًالك حنهب، ّ ىطة اجفحيمب رة اخممي ّومظهتجح أجغهبهسمتهس لكحف ؠ يطع ، هشً ّحطمئٰههئ أن ذهنهئهئهس ميهئ
هيحيهشٍؠحيهست هيحيهشً مص هسرات مص ال. حطهسلك ٰهُّـدةٍمت متٰهىطف ؠحيهست: ً حن ً حن  حمهسخمٰههي ّ

مبهس إحل اهللا مظٰههسحل.. .واخمخيُّـرة واحلهبهسة هنِّـه اخممنحيهست مظىطمعىش إحل ّملخف أن مثهبىش ، ومتهئ
ّألهنهس مثهبٰههس لكجل ذامظ اجفخيُّـمقهش،  واجغُّـٍواجمىش ً وحن هنهئهس هلال حصهسل خمهيٰهىطوض حض ، ّ
 .اجفخيهسم

خمهئهس،إذن  وخكىطف، ّإن خكىطف اخمٰهىطوض هن اخمِّـهن: ّ اخم اخمىطئهبىع حض جم
اجمىش لكىطوض:هن اخلهسرجّاالمظمنهسف  ّ أن جغخيهبخيهش :ميٰههئ، ّ أمت خمهبىع هنهئهسك حض اخم

لً جكهبئهس آَِ حلءاألحنىط خمهبىع هنهئهسك  وأمي ، حنهس هن خكىطف اخمٰهىطوض: مغىط خممي متخي
؟ّمظمنهسفهن خكىطف اال  ؟ هن هن اخلهسرج أم اخمِّـهن

ل ،  هن اخمِّـهن)زميُّـ( لكحف )اإلحنميهسن(ّإن خكىطف لكىطوض : إذن جغهبهئمس متخي
 )اإلحنميهسن(ّال متٰههئ حطِّـخم أن ، زميُّـ حطهسإلحنميهسن هن اخلهسرجّ امظمنهسف  خكىطفّخممي

هش خمهي)زميُّـ(لكهسرض لكحف   لكحف مظٰهىطضهبمك جغّميهيهبهش  حض اخمِّـهن حممس هن احلهسل حطهسخمهئ
هسن حض اخمِّـهن مبهس ؠحيهش. اإلمت ٌإذ اخمميهيهبهش متحي ٌذهنهئهبهش ّ هسنّ هلهيهبىع  )اإلحنميهسن(ّأحنهس ،  خمإلمت

ًذهنهئهبهش ًؠحيهش د .  خميطميُّـّ حنجل )اخمٰهىطوض(حطـولكهيهب هلهسجفخيمن ّ هنهئهس هن حصىطد مخ حنحيمب
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مش جيهسميىطمي لكحف حطٰههنمبمس هل  .حن

ؠىح حض األلكهبهسنّ االمظمنهسف ّ أن:واحلهسؠ ؠىح ، حط هييطم حتخي اخم ّال مي
دهلهبمبهس حط هسزٍمع ،  ٍ حنهئ خي هلّحن ؠ د حن مع دا حط مع ن حن  .ًحط ميميحي هلهب أن ميمي

الثّوادو وجود ا    ا
دان:  اجفمنهئّىح حض اجفذحمىط مع دميهسن، حن ب واإلحنميهسن أحنىطان ومع مع ّأن اخم ّ 

د، حض اخلهسرج مع لكمبمس ال حط د حن مع هسزٍخممي حط ،  ٍ حنهئ خي هسئىط ّحن هلمبمس حم
حيهباجفٰههسين اخم ىطةّحيهي جغُّـة واخممي ة واخمحيٰه، واخمخيُّـم واحلُّـوث ،هش حن اخم  ّواخمخي

هست أحنىطميوملخفهنهس  :ّ حن هنهئهس الحطُّـ حن إجع
دان حض اخلهسرج:ّاألول مع ب واإلحنميهسن حن مع ل األول ، ّ أن اخم ّمغالهلهس خمهيخي ً

هسر ٌاخمِّـي ميىطى أهنمس الك هست ذخم. خصيغ ٌّ لكخيمكّ مئُّـه إلجع هن حنهس ، واخمُّـخمهب اخمِّـي الك
هش هسخم ال ّ اخلهسرمعهبهش ّن ؠُّـق اخمخيهنهسميهس أ:حن، ّذحمىطه حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخم

هسحن حن اجفىطجغهيهش األوحل هسرج حممس مظخيُّـم حض اخمحيمن اخم مبهس خمهي ن إال حطمئجههسحطخي ّميمي ّ ،
ن هييطم أن مظمي اجمىش ّ اخمخيهنهبهش وذخم مي اخممنهسدجمهش حطمس خسهس حن األمعيطاء حنجههسحطخيهش خمهي

، اخل خيخيهسن حض اخلهسرج:أيّهسرمع ل حن مئ ع واجف ّ هلميمس أن اجف حمِّـخم ، ّ
هش اخمخيهسئمئهش حطهبهئمبمس لكهسء اخمِّـي ومعُّـ هلهب  ،اخمهئ خيخيهش حض متحيىع اخم ّهلهثهنهس أميهنهس حن ً ّ

الن حمهبحيهب. اخمجهىطهلهسن ب واإلحنميهسن ميمئ مع ّوجغهبمك إن اخم ّ هشّ ّ اخلهسرمعهبهش جل خمهيهئ
ن ، اخمخيهسئمئهش حطجل اخمجهىطهلجل ن . ًهش أميهنهسّمغهسرمعهبّهلالحطُّـ أن مظمي ّوإال ميهييطم أن ميمي

ؠىح حض ولكهسء آمغىط ف حض ولكهسء واخم ؠ ل حممس مظخيُّـم، اجف  .ّوهن ملخف حنٰهخي
ّإال أن ُّـالل ّ هش ّجمىح لكحفمظ محهسحنهبهش هنِّـا االمق ، حنهس ذحمىطه اجفمنهئّىح هنهئهسكّ ؠ

ّوجغهبمك إمتهئهس حطهبهئهس هش حض:ّ د اخمهئ هست ومع هبهسن إلجع  هلمس، ّمظهسماخلهسرج ملخف  ّ أن ذخم اخم
هسلكُّـة لكهيهبلكهيّميحقمظمش   .ًهب أميهنهس ال ميمئمي اجف

حنهش) ١(  .١٣٢ص: ح اجفهئمه
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خ يطالكهب:اِّـث ر االمت ّ أهنمس حن األحن هسين اخمخيهسئ حطهتهنمس حن ّ ل اخم ّهش مغالهلهس خمهيخي ً
الت األوخمهبهشاجفٰه خم. ّخي يطواري حطخي خم : واخمُّـخمهب لكحف ذخم حنهس ذحمىطه احلميهب اخم

هي وإحنهس اخلهيىح وإحنهس ،  حض اخلهسرجّمسهنهبهشحمهسن لكىطوض اإلحنميهسن خمهي ّخميطم إحنهس اخم ّ ّ
الثّاد حن اجفءّمغهي اخممم هنهس،  اخم امض حطهت هي وهنّهسجفخيُّـمهل هلهسمقُّـة واخم  أن : حن

ن خمإلحنميهسن ال ميمي دً حن خيٌومع هسزٌّ حن  . حنهئ
هي: حطهبهسن اجفالزحنهش ّإحنهس حجمي  ّهلألن حنٰهىطوض اإلحنميهسن حض اخلهسرج، ّأحنهس اخم

هئىش هئٰههس، ّوإحنهس وامعمش أو حج هس وال حج ن حجميهئهس وال وامع ًوإحنهس ال ميمي ً ً  ّهلٰهحف األول. ّ
ن حجميهئهس حطِّـخم اإلحنميهسن اخمِّـي  )ًن حنٰهىطو حجميهئهسن ميميأ :أي( ًهلهثحنهس أن ميمي ّ

هيٍأو حطهثحنميهسن، ميٰهىط هلهبهييطم ، ًهئهس حطِّـاك اإلحنميهسن اخمالجغهلهثن حمهسن حجمي،  آمغىط جم
هي، آمغىطٍوإن حمهسن حطهثحنميهسن،  لكحف متحيءّمظخيُّـم اخممم هسين .  هلهبهييطم اخم ولكحف اخم

هئٰههس:أي( هس أو حج ن حنٰهىطو وامع ً أن ميمي ألكهئ ؠخفورة ، هلهبهييطم اخلهيىح )ً
هئىش حجميهئهس امعمش أو اجفمئ هسخممك . ًاخم ميهبحيهس حطمم:أي(ولكحف اخم ن حن ً أن ال ميمي  حن ءّ

ه جم لكىطوض اإلحنميهسن لكهيهب حن اجفميهييطم  )هستّمظهي اخمميهبحيهب الثّادّمغهي ،  اخم
هئهسع ب واإلحنميهسن واالحن مع ن احلجن حطهبهئمبهس ، ألكهئ اخم  ًّهسلكخيهيهبوذخم خصهسل خممي

 . حن هنِّـه اجفىطجغهيهشّاألولحض اخمحيمن ّ مظخيُّـم لكحف حنهس

حنهش،  )١(  .١٦٩ ص٢ج: جغ زاده اآلحنمك، جم احلميمئهش: هشخيهبٰههيمظح اجفهئمه
يطواري، ) ٢( حنهش خمهي ح اجفهئمه ائُّـ، مظٰههيهبخيهش لكحف   .١٣٧ ص١ج: هيخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اآلحنمكخمدرر اخمحي
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  ُلّ األوُالفصل
ست اهيل   ّمن حيث  إال ة ّ ا

م ـ ما هوِ  جوابُو ما يقالـ  ّاهيةا نت من حيث ّ   ،ا 
ظر ا َتتصف ال تأ أن ،هاِذات  حدا ِهذات إ ِو  أو ٌوجودةّ بأنها ّ
نت ،ٌمعدومة وجودةِذات  حد   ّ أن: بمع؛وجودةال  وال ًها ال 
وجود وجودَا ال ءَ وا س   بأن ،هاِذاتّ حد  ً منهما مأخوذاٌ ل
ون أها أو جزَ عينَي

َ
لو عن اال،ها نت ال  ن  ِتصاف و هما ِ بأحدّ

ِتصاف االِ بنحو،ر األِ نفس اتٍ خارجةٍ بصفةّ عبارة. عن ا  ٍ و
ُاهية ا:أخرى سبّ ملِ  ست بموجودةّو األِ ا وجودةٍ ل  ، وال ال

سب نت  ن  ملِو شائعِ ا ما ًوجودةّ إما ِ ا وجودةّ و   .ال 
راد مُوهذا هو ا وجودَ ارتفاعّ إن: بقو ِاهية عن اِ والعدمِ ا  من ّ

رتبةِ ارتفاع من،حيث  قيض عن ا ك بمستحيل، ا س ذ  ، ول
ستحيلّنما و واقعُ ارتفاعُا ميعًمطلقا  ِهما عن ا راتبِو  َ يعنون؛ِه 

وجودَ نقيضّ أن:به أخوذِ ا س هو العدم  حد ِ ا ات ل أخوذَا   َ ا
ات حد وجودُ بل عدم،ا أخوذِ ا ات  حد ِ ا ون،ا   حدَ بأن ي

ات رتبة،ِا لعدمِلوجودًقيدا  ،ُ وهو ا رفعّقيد اُ رفع: أي، ال   ِ دون ا
  .ّقيدا

وا ا قا ِاهيةئل عن اُ إذا س:و قيضَ من حيث  بطرّ ن ، ا  
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واجب ابِمن ا سلبَ أن  سلبِ الطرف مع تقديمِ  يِ ا ي  ،ةّ  ا
ِقيد اَ سلبَفيدُيّح  سلبّ ُاهية هل ا:ئلُ فإذا س.ّقيد اِ دون ا  من ّ

وجودة،حيث  ست بموجودة ٌ  واب؟أو ل ست ا:ُ فا ُاهية ل  من ّ
وجودةٍحيث  بموجودة ئاّ أن:َفيدُ ، وال ال وجودً ش  ِ والعدمِ من ا

  .ّاهية اِذات  حد ٍ مأخوذُغ
وجودُونظ ِاهيةهما عن اِ خروجـ  ِ والعدمِ ا   ـ من حيث ّ

تقابلة ال  ُئرسا عا ا ِقوة ا قيض ّ وازمّما عدّ ح ،ا  ِوه من 
ست ا.ّاهياتا ُاهية فل ةً من حيث  ال واحدةّ  وال ، وال كث

ًية تقابالتَ وال غ،ّجزئية وال ّ ك من ا عة؛ ذ ست األر  من ُ ول
  ً. وال فرداً زوجا،حيث 

  



لك  ٣٠٧......................................................................هنّ إال هن جغهبمك حن ّاجفهسهنهبهش خمهب
 

ؘ  
هسجغمك إحل ض اجفمنهئّىح حض هنِّـا اخمحيمنّمظٰهىط  : ؛ وهنلكُّـد حن اجف

)؏(ؘؙّ ؽء   
ث، هلُ مظّهسهنهبهش حمهيمئهش اجفّإن خف حن اخم ٰهمئ حض اجفهئجه ُٰهمئ حض حم

م األمغىطى حيهش وحطٰهيغ اخمٰههي ل اخمحيخي وملخف،واخمميالم واخمحيهي ، وخمِّـا ه حمٰههي أؠ
ف لكحف اجفىطاد حنهئمبهسّالحطُّـ جم  . حن اخم

ًاجفهسهنهبهش خمجيهش ذ لك ّ معٰهمكٌحنمنُّـر: ّ متمهخف اجفمنهسدر ) حنهس هن(أو ) حنهس هن( حنهتمغ
مئهيهش حن  األمغىطىّاجلٰههيهبهش رحيم، حمهسخم ن ا ر ِ ا ا ِ ِِ

َ جمهيهش حن ْ ال ( واحل
ّحول وال قوة إال باهللا ّ(. 

خي اخم خيهش ّإن: جهّجمهسل اجف ّ اجفهسهنهبهش حنخن خي اخمالهنهب حن ّ ، وجمهسل اجف ّحنهس هن
هبهي هنِّـه اجلمئهيهش خيهش لك  :حض مظ هسء ) حنهس هن(ّوهنِّـه اخمهيحيمههش حنخن هش واخم هلهسخمهبهسء خمهيهئ

ة، هلمنهسرت  مئهش اخسهسء حم او، وأحطُّـخملك  خسهس جغِّـهللك اخم ّخمهيمئمنُّـرميهش، ولكهئُّـ دمغ ُ ّ
 .ّحنهسهنهبهش

ٰهيغ هش حن : وجمهسل اخم ّإن خمحيمههش اجفهسهنهبهش حنىطحم ّ هش ) حنهس(ّ حيمبهسحنهبهش وميهسء اخمهئ ّاالمق
خيهسء  مبهس إميهسه، هنىطحطهس حن اخم هسمت هسء اجفمنُّـرميهش، هليطميُّـت اخسمئيطة حطٰهُّـ األخمىح جف ًواخم ّ ّ

هسحمهئجل، هلمنهسرت من اجفٰههئ اجفمنُّـري) هشّحنهسئهب (اخم لك اخسمئيطة هنهسء، هل ّجع جمهي ّجع . ّ
اب حنهس ميخيىش حض  إحل متخيهيلك هش) حنهس هن(مع لك) حنهس هن( إحل واخمهبهسء خمهيهئ  إحل ّوإمتمس مت

احطهس لكهئ) حنهس هن( ًألهنهس مظخيىش مع ّ. 
هسرحمهش لكمفت لك اجفهسهنهبهش حطّ أن:وال خيحي ّ اخمىطواميهست اجف  هلحي ؛ً أميهنهس)هشّاجفهسئهب(ـّ

.٧١١ ص١٩ج: مظهسج اخمٰهىطوس خمهييطحطهبُّـي: امتمهىط) ١(
ائُّـ: امتمهىط) ٢(  .٢٩٣ ص١ج: درر اخمحي
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ل اخمميهسحض حطهسإلمق ُّـأؠ ، لك أمج لك اهللا اخممنهسدق لكهيهب  هئهسد إحل هنخنهسم حط احلمي

الم أمت جمهسل خمهييطمتُّـمي جغجل مقهتخم خم: ّاخم ؟ إحل جم هسئ: حنهس هن ّهلهي إمتهبهش : جمهسل خم اخم
ء إال بإنية ومائية: هش؟ جمهسلّوحنهسئهب بت ا ّنعم، ال ي هسجمىط لكهيهب . ...ّ وجمهسل اإلحنهسم اخم

الم لق :اهللا معناه: اخم ي أ ا عبود ا ته واإلحاطة ّعن درك ماهي ا
يفي  ....تهّب
ث اخمُّـ اوجم ٰهمئهيلك هنِّـه اخمهيحيمههش حض اخم حيهبمق ، أجغُّـمههس ّحيهي مي هش لكحف مت

ّأمغىغ، واآلمغىط ألك ّ. 
ع األخص.١ اهية با ّ ا ّ  

ٰهمئ هلهبمس جيهسب ُ، مظّهسهنهبهش اجفّنإ : حض اجفىطجغهيهش األوحل، وجمهيهئهسّمظخيُّـموهنِّـا اجفٰههئ 
مثال حط  .)حنهس هن(ـحط لك اخم

اب حض  مظخيىش :أي هسرة لك حطهبهسن محهسم جغخيهبخيهش  ّهسهنهبهش اجفّ أن:حطمئٰههئ )حنهس هن(مع لك
مئهبىش  هتل لك زميُّـ ّذامظهباخمممء حط هبهئمس مي ، هل الهسمظ  هلمبِّـا )حنهس هن زميُّـ؟(:  هلهبخيهسلً،حن

منهش حطيطميُّـ، وخمِّـا جيهسب حط مثال ميىطاد حط حنٰهىطهلهش محهسم اجفهسهنهبهش اجف ّاخم هسن ٌزميُّـ(ـّ ّ ألن )إمت
هسناإل منهش حطمت ّ هن محهسم حنهسهنهبهش زميُّـ اجف ّ. 

ن خم أوؠهسف: ل اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىعجمهس اجغُّـ جمُّـ ميمي ٌإن اخمممء اخم خفة حمهيمبهس ّ ّ حم
مبهس، هلهيهبىع اإل)حنهس هن(ّهش، خمميهئّ إمتمس هن ّذامظهب مئهي اجغُّـ حنهئمبهس، حط حط هسن ال حط هسمت مت ًهس إمت

امتهب متهسحك ان، حط حطهتمت حنىش جغهب ّحطهتمت جغهب ّ ىش خمحييس... ّ هنمئٌ حنحيىطدٌهلهثذا و    ّ مي
لـ لك أجم يطم : خم م اخمممء، هلِّـخم اخمممء هش ّخمِّـامظهبمثهبىش اجفٰههسين اـ  ميهي اخم هبهس ميخي

خمهئهس ، حن جم اب حنهس هن ل حض مع هسناإل: (حنخي مئ لكحف ) مت ّخميطميُّـ ولكمئىطو، هلهثمت ميخن
ًحم حنٰههئ ، حنّذاجح ٍ حنحيىطدّ خمهبُّـ :  خم جيِّـي واخمهئمئ واخم هنىطميهش واخم واخم ّاجل ّّ ّ

ل حطهتمت ) ١( جغهبُّـ، حطهسب إحكالق اخمخي هسب اخم ل اخمميهسحض، حم  ).٦(ء، احلُّـميمك  ّأؠ
خف جم هن اهللا أجغُّـ إحل آمغىطهنهس، احلُّـميمك ) ٢( جغهبُّـ اخممنُّـوق، حطهسب مظحي  ).٢(مظ
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، هلال ميخنِّـ لكهئ حنهس هن  ة احلىع واحلىطحمهش واخمهئجه وملخف ذخم ّوجم ّ ء، ّذاجحّ  خميطميُّـ 

ان ال خمإلوحمِّـخم ا هسنحلهب هسن وجغُّـه، خممي خمإلمت ر وملخفه مت  واخمحيىطس واخم
هسل اخمخلحمهش، هلهثمت  مئ لكحفّحط ّهش اخم خسهس حطهسخمخلحمهش، إمتمس ّ مثهبىش األوؠهسف اخمِّـامظهبميخن

ًميخنِّـ حنهئ حنهس خيىغ واجغُّـا واجغُّـا حنهئمبهس ً ن، ،ّّ اب حنهس هن هنميِّـا ميمي ل حض مع  هلهسجفخي
اب حنهس هن هلمب حم  ّوأحنهس اخمُّـامغ حض مع   .ّذاجحّ

دات اجفمئميهئهش لكهئُّـ وهنِّـا اجف مع ّٰههئ حن اجفهسهنهبهش هن اخمِّـي ميهئهسخم اخمٰهخي حن اجف
هسرة أمغىطى را مظهسحنهس، وحطٰه رهنهس مظمن ًمظمن ًّ ّ دات ّحممك  ّذهنهئ ٌ هن جمهسخممش:ّ مع خمهيمئ

دات ّهئجهخيّهش أو هن احلُّـ اجفّٰههبهئهباخم مع  خمهيممء اخمِّـي ميهئٰهميىع حض اخمِّـهن حن اجف
ُّـودة، حممس   . حض اجفىطجغهيهش األوحلّمظخيُّـماجف

ّحجهس مظخيُّـمو ُأن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ مظ :هنهيّ ميّ ّ ّ دات ّ مع ٰهمئ هلخيىس حض اجف
، حطمئٰههئ مبهس حطهسخمِّـهن دميهشًا خسهس جغُّـودّ أن:اخم ميمئمي حنٰهىطهل ً ومع ّ مغهسؠهش، وهنِّـه ّ

، احلُّـود داتُوال مظ مظهئٰهميىع حض اخمِّـهن مع  ، خمهيمئٰهىطهلهشٍ ملخف جمهسحطهيهشٍٰهمئ حض حن
امعمش مظٰههسحل راجف حممس هن ّ هبهس حطهسجفٰههئ األمغىغّحنهسهنهبهش ال ّ ألمت؛حمهسخم  ّمظخيُّـمجمُّـ ، وخنمب

 .مظحيمنهب ذخم حض اجفىطجغهيهش األوحل
هسث هنِّـه اجفىطجغهيهشّهسهنهبهشوهنِّـا اجفٰههئ حن اجف د حض أحط  .  هن اجفخيمن

م حطهبهسمتهستُوجمُّـ ذ ٰهُّـدةٌحمىطت حض حمهيمست اخمخي ٌ حن ٰهىطميحيمبهس، خممي الحطُّـ أن ميّ ُ خم ٰههي ّ
ًأن حنهس ذحمىط خمهبىع مظٰهىطميحيهس  ٌهس، وإمتمس هن مظٰهىطميىحّجغخيهبخيهبّ ّ  .ّخمحيمه ً

اإخمهب وهنِّـا حنهس أجكهسر  هس لكحف حنهس ذحمىطه  ـجكهب لكحف األمقحيهسراجفمنهئّىح حض جغ ً مظٰهخيهب
خمؠ هتخسجل حطخي مثال حطمس هن: ّواجفهسهنهبهش :ُّّـر اجف : جغهبمك جمهسلـ  حنهس حط جيهسب لك اخم

ُّـٌمظٰهىطميىح ث لكهئمبهس، وخمهبىع حط م خمهيمسهنهبهش اجف ّ ذحمىطه اخمخي ، ٌ، حط هن مظٰهىطميىحّ ّ خمحيمه
الت  م اجفهسهنهبهش خمهبىع حن اجفهسهنهبهست اخلهسرمعهبهش اخم جغجنوهنهس حض اجفخي ّألن حنحيمب ّ ّ ّ

ىط اخمهنالالت ) ١( هسة حن اخمجيىطق حض حط  .١٢ص): اجفهئجه(اخمهئ
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الكمبهسّاخمٰهخل، حط هن حن األلكىطاض اخمٰههسحن الت وأمت خمهش لكحف مثهبىش اجفخي مئ  .هش اجف
هبهسن آمغىط م اجف: حط حنهس حنّهسهنهبهشّإن حنحيمب ميً خمهبىع حنحيمب مّهسهن ٌهس، حط هن حنحيمب حي ً ، ّهلهي

جلّ خم حطهسجفٰههئ اجفمنجههيهي، وإمتمس ّجغخيهبخيولكهيهب هلال مظٰهىطميىح  ٰهىطميىح َّمي  حن مغالل اخم
هب؛ىش إجكميهسل اخمُّـور حض اجفخيهسموحط ميهئُّـهل. ّ، حممس مظخيُّـم هلهبمس مقّهيحيمهاخم ّأن :  مظ
حطهشّهسهنهبهشاجف ، هلهتمغ إحل  حنهئ هسء لكالحنهش اخمهئخي هش، واخم ، هلهسخمهبهسء خمهيهئ  حض )حنهس هن(ِّـ ْحنهس هن

هييطمّهسهنهبهشمظٰهىطميىح اجف حمهبىح (ّ حض مظٰهىطميىح اخمميمئهبهش، و)حم هن(ِّـ ْ خمهيُّـور، حمهتمغٌ حن
 . حض مظٰهىطميىح اخمميهبحيهبهش)هن

ت  ىح جهأميىش ى ِّـ  ّمب
ٰهىطميحيهست حنّحطهسجفٰههئ األمغىغ ّهسهنهبهشف اخمحيالمقحيهش اجفّلكىط  :ة، حنهئمبهسّٰهُّـد حط
را مظهسحنهس. ١ رهنهس مظمن دات اجفمئميهئهش لكهئُّـ مظمن مع ًحنهس ميهئهسخم اخمٰهخي حن اجف ًّ ّ  وإن. ّ

دات اخمّذهنهئ ٌجمهسخممش: جكئلك جمهيلك مع  ّٰهخيمكّهن احلُّـ اخم: هش، أو جمهيلكّٰههبهئهبّ حممك خمهيمئ
ؠهبهشواخل دميهش اخمّمن ُّـودة، خمِّـا ّمع دات اجف مع  اخم مظهئٰهميىع حض اخمِّـهن حن اجف

رات (ّ حطهتهنهس : هنهسميهش احلميمئهش مظهسرةهش األوحل حنمبهس اجفمنهئّىح حض اجفىطجغهيّلكمف لكهئ خكمب
د خمألذهنهسن مع د( : وأمغىطى)اخم مع هسء اخم هش)أمت د( : وجعهسخم مع  .)جغُّـود اخم

 حض مثهبىش مظهي اخممنحيهست مظهسحطٰههش ّهسهنهبهشواجف:  حض األمقحيهسرّهتخسجلُّـر اجفجمهسل ؠ
ٰه  د مظ مع هسء اخم د، وحم مت حن أمت مع ٌحنهسهنهبهشّخمهي  َّ اجفٰهمفّهسهنهبهست حن اجفٌهشّمغهسؠ ّ

د اخللكهئمبهس لكهئُّـ مع ٰهجل، ولكهئُّـ حطٰههنمب حطهسخم رة ّ مظهسحطٰههب؛ّهسصّ حطٰههنمب حطهسخم هش اخممن
هسذميهش خسهس رة اجف اجمٰههش حض اجفىطآة خمهيمن د ذي . اخم مع معُّـ حط ّهلميمس أن اخمٰهميىع مي

ىطحم  ىطك حط ميهبحي ومي ميهبىح حط خنميهي ومي خنمي حط خيُّـر حطخيُّـره ومي ّاخمٰهميىع ومي ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحل) ١(  ).١ ( رجم، احلهسجكهبهش٢ ص٢ج: ّميمئهش اجف
هسحطمناجف) ٢(  ).٢(رجم ، احلهسجكهبهش ُّـر اخم
 .١٥ـ١٤ص: هنهسميهش احلميمئهش) ٣(



لك  ٣١١......................................................................هنّ إال هن جغهبمك حن ّاجفهسهنهبهش خمهب
، وهنميِّـا حض مثهبىش اخممنحيهست ا مت مي مي حط ّ هبهس اخمىطؤميهش، حم ذخم ّٰههيمظخم ومي

، ال لكحف حكىطمي األؠهسخمهش واال هب  حطممء حنهئمبهس ّمظمنهسفّلكحف حكىطمي احلميهسميهش واخم
، هلهثن اجف إحل  حطهسخمخيهبهسسّهسهنهبهشحطهسحلخيهبخيهش، هلميِّـخم جغهسل اجف احطٰه د ومظ مع مبهس ّهسهنهبهشّاخم  متحي

د ولكمي اخمِّـي ميمهمبىط حنهئ حض اجفُّـارك اخم مع هبهشّٰهخيهيهبهشمغهبهسل اخم  .ّ واحل
ىش آمغ ّحنهسهنهبهش حم  ّهلهثن: ىطوجمهسل حض حن ٌلكخيهيهبهش ٌ هن جغميهسميهشٍءّ هيّ  ٌ لكهئ وجك

مع اخممفهنهسينٌّ خمىطؤمي حض اخلهسرج، وخكّذهنهئ ، حممس حنىط ذحمىطه مقهسحطخيهس لكحف اخم ّ خم ً ّ 
د اخمٰهىطهلهسينّاخمهبخيهبهئ ّ، حنجههسحطخيهس خمهيخنمب  .ّ اخمِّـوجمً

اب حنهس هن. ٢ ر حض حمهيمست ، هن حنهس ميخيهسل حض مع ٰهىطميىح اجفخنمب وهنِّـا هن اخم
م، حممس أجكهسر إخمهب هسين حض اجفخيمنُّـ األولاخمخي هتخمهش األوحل حن اخمحيمن اخم . ّ اخمجه حض اجف

حن جغهبمك جمهسل يطواري حض حنهئمه  :وذحمىطه اخم
اب حنهس احلخيهبخيهش  ّحنهسهنهبهش واخمِّـات واحلخيهبخيهش  حنهس جمهب حض مع

اب حنهسّهسهنهبهشاجف:  اجف جغهبمك جمهسلحضمنهئّىح واجف حنهس حط  أو هن  حنهس ميخيهسل حض مع
مثال حطمس هن  .جيهسب لك اخم

هنهي هنِّـ ٰهىطميىح، الحطُّـ حن حطهبهسن ّوخممي مي  :أحنىطميّا اخم
ارد)حنهس(ـد حط حنهس هن اجفىطا:ّاألىع األول ٰهىطميىحة اخم  حض )حنهس(ـهن اجفىطاد حطو،  حض اخم

خمهئهس  هش أو اخمخنهسرجغهش؟ّخيهبخيهب احل)حنهس هن( :جم
خ مثال حطّهسهنهبهست جفهسذا اجف:األىع اِّـث اب اخم   دون ملخفهنهس؟)حنهس هن(ـ مظخيىش حض مع

ل اب لكحف األحنىط األول، هلهئخي ّأحنهس اجل هتل هبهس )حنهس(ّ أن :جفهئهسحكخيهشذحمىط ا: ّ ُ اخم مي
الت، مظهسرة مب ن جكهسرجغهش وأمغىطى ًلك اجف  اخمخنهسرجغهش هن اخم )حنهس(و. ّهشجغخيهبخيهب مظمي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .١٩٨ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحط) ٢(  .٢٣٦ ص٢ج: اجفمنُّـر اخم
هتخمهشّحمخنىح اجفىطاد، اجفخيمنُّـ األول، اخمحيمن ا ) ٣( هسين، اجف  .حل األوخم



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٣١٢

، و ده وحتخيخي مع هتل هبهس لك اخمممء جم اخمٰههي حط ّمي هتل هبهس لك ّخيهبخيهب احل)حنهس(ُ ُهش مي
خيخي خف آمغىط. ّاخمممء حطٰهُّـ اخمٰههي حط ٰه هتل هبهس جم )حنهس(ّإن : وحط  )هن(ُ اخمخنهسرجغهش مي

هبجههش هبجههش)هن(هش حطٰهُّـ ّخيهبخيهب احل)حنهس(، واخم اب اخمِّـي ميخيىش خم.  اخم  )حنهس(ـواجل
جلاخمخنهسرجغهش، ال  مثول ّحنهسهنهبهش حط جغخيهبخيهش وّمي ُّـل اخمهيحييس اجف ل، وإمتمس مي مب ّ اخمممء اجف ّ

جغهسٍلكهئ حطهيحييس ىط و ٰهىطميىح اخمً آمغىط أحم هسج اخم مئىش، هلهيمبِّـا إل ّهيحيمه إحل  لكهئُّـ اجف
ميحي هسب اخمهيجيهش وأهن االؠجهالح، وهنِّـا حنهس مظ احنهبىع ّاخمهئخي حن أؠ  حط اخمخي

مي رة هلهبمبهس إمتمس هن مظٰهىطميحيهستّاخمهيجي ُّـميُّـات اجفِّـحم ٌهش، هلهثن اخم ّ  َهش، حممس خم مقهتخملكّخمحيمههب ّ
هسب)ملهنهئحيىط(لك حنٰههئ  د( وحمِّـا خم مقهتخملك حنهس )أمقُّـ(ّإمت :  هلهب مع :  هلهبخيهسل)اخم

هسحطلك اخمٰهجل(ّإمت  ال )اخم ىغ. ًحن مثال حطّوال خي دات، حط )حنهس(ـ اخم مع  اخمخنهسرجغهش حطهسجف
ُحنٰههئ وّ حم ميخنمئ ٌ حنٰهجلٌخمحييسىش خم ً هسجّ خف إحل  إل خم حمهسن حن ّ جغ  وحطهبهسن،ٍمظحي

 .اجفٰهُّـوحنهست
اب اخمِّـي ميخيىش خم جل حط جغخيهبخيهش وحنهسهنهبهش اخمممء ) حنهس(ـّأحنهس اجل ّاحلخيهبخيهبهش، هلهثمت مي ّّ ّ

ل، وإمتمس مقمئهبلك هنِّـه اخم مب ّاجف ُ ًجغخيهبخيهبهش) حنهس(ـّ هش ،ّ هسحط مثال هبهس لك احلخيهبخيهش اخم ّ ألن اخم
دةّ هن اجفهسهنهبهش :واحلخيهبخيهش حطهسؠجهالح اجفهئهسحكخيهش( مع هسن( حنهس : حممس خم مقئ)اجف  ؟)اإلمت

اب ان متهسحك: (هلهبهتجح اجل  ).جغهب
مثال حط ىغ هش ّخيهبخيهب احل)حنهس(ـولكهيهب هلهسخم دةّخي مع ر اجف  .حطهسألحن

اب  هبهئهش حض مع هش، ّمقمئهباخمخنهسرجغهش ميمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسحلُّـود اال) حنهس(ّواحلُّـود اجف
اب  ّاحلخيهبخيهبهش، حطهسحلُّـود احلخيهبخيهبهش) حنهس(واخم مظخيىش حض مع ّهبهش جمُّـ مقمئواحلُّـود اال. ّ

ن احلُّـود  هسين مظمي جههسحط حنٰهمبهس، وحض اخمحيىطض اخم هيىح لك احلُّـود احلخيهبخيهبهش، وجمُّـ مظ ّخت
ّمقمئهبهش جم اخسهيهباال هبجههش، جغُّـودا جغخيهبخيهبهش حطٰهُّـهنهسّ ّهست اخم ً. 

لّمظهنهيإذا ا اب ّ إمتمس مظخيىش حض ّهسهنهبهشّإن اجف:  ذخم متخي هش ال ّخيهبخيهب احل)حنهس(مع

رات هلخفوزآحطهسدي) ١( هس اجفمهحيىط، حنهئخن ، اخمخنهبَّـ خصمئُّـ ر ّاجفهئجه  .٩٤ ص١ج: ّ
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هسول أن متخيىح لكّمتهئهس اخمخنهسرجغهش، وذخم أل مثال مت هش جغخيهبخيحف حن مغالل هنِّـا اخم

مي د مغهسرمعهس، وّوهن مع جل اخمخنهسرجغهش ال ميمئميهئمبهس أن )حنهس(ًهش اخمممء اجف هش جغخيهبخي خمهئهس ّمظ
ميهشو هيّهن د مغهسرمعهس، حممس هن وا مع  .ً اخمممء اجف

خم ّخي اجفِّـا حنهس ذحمىطهوهن يطواري حض ذمي جم اب حنهس  اخم حنهس جمهب حض مع
م: أي)حنهس جمهب(: ّحنهسهنهبهشاحلخيهبخيهش  ٌ مخ لكحف اخمممء، هلهسخمممء حنٰههي  حن مقهبهسق ُ

اب حنهس احلخيهبخيهش(خيهسم، اجف لك ) حنهس احلخيهبخيهش(ـ خمهيممء، وجمُّـ اجغحقزمتهس حطّحنهسهنهبهش) حض مع
اهبهس خمهبىع ) حنهس اخمخنهسرجغهش( ح االمقّحنهسهنهبهشّهلهثن حنهس ميخيهسل حض مع  .، حط هن 

هسين مثال حطّهسهنهبهستجفهسذا اجف  ـّوأحنهس األحنىط اخم اب اخم  دون )حنهس هن(ـ مظخيىش حض مع
اب لكهئ  ـملخفهنهس؟ ىطهنهسهش أوّهسرمعهبّإن احلخيهسئ اخل :هلهسجل ٌ حنمثخمحيهش، أحم هبّ جل ّ حن جغهب

جل هب؛حنيطدومع د :وحلهش األّ احلهب مع هب إحل هتجحميأن  ال ميمئمي يِّـاخم اخم ، واحلهب هش ّاخمِّـهن
هسمتهب د اخلّهسهنهبهشاجف :هشاخم مع ُّـ حنىش اخم د ّهسرمعّ اخم مظ مع  حض اخلهسرج، وحنىش اخم

 . حض اجفىطجغهيهش األوحلّمظخيُّـم، حممس  حض اخمِّـهنِّّـهنهئاخم
دات ّن مثهبىش اجفإ: ولكحف هنِّـا األمقهسس جمهيهئهس مع خمهش اخم حتمي لك اخم حيهسهنهب اجفٰهخي
دات ٌاخلهسرمعهبهش حطمس هن ومع ميهش، حط هن لكهئهسومي ذهنهئهبهشّ لك حنحيهسهنهب حنهسهن ٌ، خمهب ّ  ال ّ

حك خسهس إال اخمِّـهن د واجفهسهنهبهست . ّحن مع مش احلخيهبخيهش حض ولكهسء اخمٰهجل إال اخم ّهلهيهبىع حط ّ
د مع دة حطهسخم مع ّوأحنهس حطخيهبهش اجفحيهسهنهب. اجف  وهن اخم هلال مغمف لكهئمبهس حض األلكهبهسن، ،ّ

حيهبهش واجفهئجهخيهبهشميجههي لكهيهبمبهس  هسمتهبهش، اخمحيهي الت اخم ّحطهسجفٰهخي ّ. 
خمهئهس مثال هلهسخم  حنهس وجمىش حن اخمممء حض : أي، احلخيهبخيهشهن مقمثال لك) هن(حطخي

، وحنهسهنهب ده احلخيهبخي ّاخلهسرج، وخمهبىع هن إال ومع ّ ّوأحنهس . ّاخم ميٰهمف لكهئمبهس حطهسخمِّـات ّ
ميهش، حميطومعهب ّحطخيهبهش اجفحيهسهنهب ملخف اجفهسهن ّ الجعهشّهش األرحطٰههش وهلىطدميّ هنهس حن هش اخم ّ، هلهثهنهس خممي

حطهش هي ، حن ٌمظٰهمئ اخمِّـهن حنهس، وإن حمهسمتلك رحطمس حتخيخيلك هلهبمبهس حنمنُّـاجمهسّ ً لك اخمٰهجل حنحيمب ّ ًّ. 

حنهش) ١(  .٣٣٠ ص١/٢ج: ح اجفهئمه
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هنهي َّ أن اخمِّـات اجفٰهمف:ّوهبِّـا مي ميهش اخمممء حض ّ خيهش لكحف هن ّ لكهئمبهس حطهسجفهسهنهبهش، هن اجفهئجه ّ
ميهش وجغخيهبخي. اخمٰهجل ال ملخف مثال لك هن ميهش اخمممء حض  هناخمممء اخمهش ّهلهسخم ّ لكجل هن
احط إال اجفهسهنهبهشاخلهسرج ال ميخي ّىش حض مع مثال ـحط. ّ  .)حنهس هن(ّهلهسجفهسهنهبهش هن حنهس جيهسب حط لك اخم

خمحض منهئّىح وهنِّـا حنهس ميخنخف إخمهب اجف ّإن اخمِّـي : مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر حطخي
متهش اخممفاهنجل اخم مقهبخيلك هلهبمبهسّهسهنهبهشلكىطهلهئهسه حن اجف د، حطمئٰه مع هسجغمك اخم ّ أن : حض حن

ىطهنهس حنمثخمحيهشّهسرمعهباحلخيهسئ اخل ٌهش أو أحم هبّ هبجلّ حن جغهب جل، جغهب د ّ حنيطدومع مع هش اخم
، و رود حض اخمِّـهن هبهشاآلحطهبهش لك اخم د اخلّهسهنهبهش اجفّجغهب مع ُّـ حنىش اخم  حض ّهسرمعّ اخم مظ

د اخم مع هسرة .  حض اخمِّـهنِّّـهنهئاخلهسرج، وحنىش اخم خمهش: أمغىطىوحطٰه ًحت اخمِّـهن حنٰهخي ّ ،
معُّـ حض اخلهسرج هبهش وال ،ّورحطمس مظ هش خسمسّجغهب  .... جعهسخم

خمهئهس هن حطهسحلخيهبخيهش  حن ملخف حصهسز حنحيىطوض، هن حنهس وجمىش حن هلهسخمِّـي متخنخف إخمهب حطخي
ده احل . ّ اخم ميٰهمف لكهئمبهس حطهسخمِّـاتّ، وحنهسهنهبّخيهبخيّاخمممء حض اخمٰهجل، وخمهبىع إال ومع

ميّوأحنهس مقهسئىط اجفحيهسهنهب ملخف اجف هنهس ّهش األرحطٰههش وهلىطدميّهش، حميطومعهبّهسهن الجعهش، هلهثهنهس خممي ّهش اخم
حطهش هي ، حن ٌحن مظٰهمئ اخمِّـهن حنهس، وإن حمهسمتلك رحطمس حتخيخيلك هلهبّ ّ لك اخمٰهجل حنحيمب مبهس ًّ

جل. ًحنمنُّـاجمهس حممس لكىطهللك ّ أن اخمِّـات اجفٰهمف لكهئمبهس حطهسجف:ّهلخيُّـ مظ خيهش لكحف ّهسهنهبهشّ ، هن اجفهئجه
ميهش خمهش. اخمٰهجل ال ملخف  اخمممء حضّهن ميهش اخمممء اجفٰهخي مثال لك هن  اخمِّـي حنٰههئهسه ،ّهلهسخم

ل اخمِّـي هن لكجل  م اجفٰهخي ميهشحكهيمش اجفحيمب هبمك ّ اخمممء حض اخلهسرج حطهسحتّهن هسده هبهس، حط
هئىش مقهي لكهئمبهس حمهبحيمس هلىطض، ال احط إال اجفميمئ  هن حنهس جيهسب ّهسهنهبهشهلهسجف. ّهسهنهبهشّ ميخيىش حض مع

مثال حط  .)حنهس هن(ـحط لك اخم
ع األعمّاهية ا.٢   ّ با

خي : أي)حنهس حط اخمممء هن هن(هن :ّلك حطهسجفٰههئ األّهسهنهبهشاجفىطاد حطهسجف ّ حنهس حط مي
امعمش مظٰههسحل هلهبخيهسل امعمش حنهسهنهب: (اخممم، وهبِّـا اجفٰههئ مظجههي لكحف اخم  ).ّ إمتهبّاخم

هسئ) ١( هسحك ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، جغهسجكهبهش اخمجه  .٢ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
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ّإن األول ال حنهسهنهبهش خم ملخف اإلمتهبهش: ّخسهبهستخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض اإلجمهسل ا ّ ّ ن ّ مي  هل

دات اخم ال ّمسهنهبهش خمهيًهبِّـا االؠجهالح جكهسحنهيهش مع  خسهس ّحنهسهنهبهشّ حطهسجفٰههئ األمغىغ، واجف
ّحطهسجفٰههئ األول، حمهسخمِّـات اإلخسهبهش اجفخيُّـمقهش ّ. 

حنهش ح اجفهئمه مظجههي ّاجفهسهنهبهش : ّجمهسل اخمخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اآلحنمك حض مظٰههيهبخي لكحف 
، وهن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ : لكحف حنٰههئهبجل؛ أجغُّـمههس اب حنهس هن ّحنهس ميخيهسل حض مع ّ

د، وجعهسمتهبمبمس مع ، وهن اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ: اخمِّـي حض حنخيهسحط اخم  ّحنهس حط اخمممء هن هن
د ولكحف اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ اخم حض حنخيهسحط  مع ّاأللك اخمِّـي ميجههي لكحف اخم ّ ّ

د مع  .اخم
اجكهب لكحف ، :  األمقحيهسروجمهسل اجفمنهئّىح حض جغ خس حنهس حط اخمممء هن هن ّوأحنهس جم

هسجم لكحف  ز امتجه هبهشهلميمس جي ز ؠُّـجم لكحف ّحنهسهنهبهش ّجغهب هبهش األجكهبهسء، حمِّـخم جي  ّجغهب
هسين ألك حنجههيخيهس ٰهىطميىح اخم ن اخم دهنهس، هلهبمي ًومع ّ. 

خم إحل ّهتخسجلُّـر اجفوجمُّـ أجكهسر ؠ مئجل حنٰههس حطخي رّإن األ: ًحمال اخمخي  اخم مظهيهبهئهس حن
ٌحنهسهنهبهش حنهئمبهس ٍّخممي ، حممس أن اخمميمئهبهش حنهس ّهسهنهبهشّمتهبهش، واجف وإّ مثال حطمس هن ّ حنهس حط جيهسب لك اخم ّ

مثال حطمي هن ، هلهبٰه اجلمئهبىش، . حط جيهسب لك اخم ّوجمُّـ ميحي حطمس حط اخمممء هن هن ّ
خف  حي  . هلال دور،ٌّخمحيمهواخم

)ؐ(ؙؿ ؗ )ؘؙّأ  ا    (  
ج  خم حيهستِّـه اخمخيهسلكُّـة حطهبهسن هنحض جم اخم جي االخم  ّهسهنهبهش اجفىطاد حن اجفّأنحل  إميهئ

هسذمي) ١( اجح ومق: ّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست، احط مقهبهئهس، حتخيهب األمق  .٣٤٤ص: ٰههبُّـ زاميُّـاألب جمهئ
يطواري، اخمٰهالحنهش اخمخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اآلحنمك) ٢( حنهش خمهي ح اجفهئمه ائُّـ، مظٰههيهبخيهش لكحف  : ّدرر اخمحي

 .٢٤ ص١ج
هسئ) ٣( هسحك ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش، جغهسجكهبهش اخمجه  .٢ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحط) ٤(  .اجفمنُّـر اخم
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ع اخمخيهسلكُّـة هن اجف دة حض اخمِّـهن ّهسهنهبهشاخم هن حن مع اء حمهسمتلك حن ً حنجههيخيهس، مق
 .أم حض اخلهسرج

اصّ أن:وجغهسؠ هنِّـه اخمخيهسلكُّـة  ّمسهنهبهستحمىطت خمهيُهش اخم ذّ األمقهسمقهبّ حن اخل
مف اجفّأن :ّحطهسجفٰههئ األمغىغ ذّ جغُّـ  حضّهسهنهبهش اخمٰهخي جغهبهئمس ميٰه مبهس، جيُّـهنهس ملخف حنهتمغ ٍ متحي

ءحض ذا د واخمٰهُّـمٌهتهس  مع هسرة أمغىطى . حن اخم ّن حم إ :وحطٰه ٍحنهسهنهبهشّ  إحل مهىطُ إذا متّ
 حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن اخلهسحنىع حن  ـهسهتهس اخم هن اجلهئىع واخمحيمنّذامظهبذاهتهس و

ُ هلهثمت ال إل ـهنِّـه اجفىطجغهيهش ٰهىطميىح إال ذاهتهس وّ  والزم .هسهتهسّذامظهبّمئ لكهيهبمبهس حض حنخيهسم اخم
ٌ أن حم حنهس هن مغهسرج:ذخم ّ حطمي ،هستّهبخمِّـامظ لك مظهي اّ هي ن حن الهل.  لكهئمبهسًهسمي إذا  ً:مئ

ام اإل هسنحمهسن جم امتهب(حطـ مت ٌ أن حم حنهس هن مغهسرج: هلمئٰههئهسه)هشّهش واخمهئهسحكخيهبّاحلهب ّ  لك ّ
، ميمنهي مقهي لك اإل هسنّذخم هسن حطمس هن مت  . إمت

د معيطءا جف مع ًولكحف هنِّـا األمقهسس، جفهس حس ميمي اخم هسن اإلّهسهنهبهشّ  ،، وال لكهبهئمبهسمت
ذا ال حطهئ اجلّإذن ميمنهي مقهي لكهئمبهس، حمِّـخم اخمٰهُّـم، هلهث ًمت خمهبىع حنهتمغ  وال ّيطئهبهشّ

هسنّإن اإل: حن هنهئهس جمهب. هشّٰههبهئهباخم هسن حن جغهبمك هن مت د وال حنٰهُّـوم،إمت مع .  ال حن
د واخمٰهُّـم، جيىطي حم مع حض مثهبىش األوؠهسف ِّـخم وهنِّـا اخمميالم حممس جيىطي حض اخم

خيهسحطهيهش اخم مظٰهىطض اجف ىطة، واخمميهيهبهش ّهسهنهبهستواألجغميهسم اجف جغُّـة واخممي ّ، حمهسخم
 .هش، وملخفهنهس حن اخممنحيهستّهش واخمحيىطدميّهب، واخميطومعّيطئهبهشواجل

هسل اجفّٰههيهنِّـا حنهس مي ٰهىطميىحّهسهنهبهست حط  . حض حنخيهسم اخم
اجمىش هسظ اخم ّ، هلهثن أي اخلهسرمعّأحنهس خم متمهىطمتهس إخمهبمبهس حطهي ٍحنهسهنهبهش ّ ، ال ّهسهنهبهست حن اجفّ

دة مع ن حن هسظ، إحنهس أن مظمي مش هنِّـا اخمهي ًختهي حط ورةً أو حنٰهُّـوحنهشّ  . حطهسخم
هسظ األول  ن حطهسخمهي دةّوال مظهئهسحض حطجل أن مظمي مع ، وأن ً وال حنٰهُّـوحنهشًال حن

دة مع هسين إحنهس حن هسظ اخم ن حطهسخمهي ًمظمي مثال لك . ً أو حنٰهُّـوحنهشّ  ّحنهسهنهبهشّوذخم ألن اخم
هسناإل ال مت ن ً،حن ابّخيهبخيهب احل)حنهس(حطـً مظهسرة ميمي ن اجل ان متهسحك(: هش، هلهبمي    )جغهب
د وال اخمٰهُّـم حض مظٰهىطميىح اإلـ  مع هي أمت حس ميمثمغِّـ ال اخم ا هسنّوحن اخم  حطمس هن مت
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هسن مثال لك اإل وأمغىطى  ـإمت ن اخم هسنميمي اب)هن(حطـ مت ن اجل هبجههش، هلهبمي :  اخم

د أو حنٰهُّـوم مع خس. ّإحنهس حن  حطهسحلمئ ّهسهنهبهشّإن اجف: وهنِّـا هن حنىطاد احلميمسء حن جم
مثال :أي(ّاألومض  ، واجف)هشّخيهبخيهب احلحنهسحطـ حض حنخيهسم اخم لك هن إال هن  ّهسهنهبهشّ خمهب

مثال حطـ:أي( اخمخنهسئىش حطهسحلمئ هبجههشهن حض حنخيهسم اخم مع) اخم  .دة أو حنٰهُّـوحنهشّ إحنهس حن
هسن اإلّمسهنهبهشهل ان اخمهئهسحك ـ  مت الوهن احلهب دة ـًحن مع ً وإن حمهسمتلك إحنهس حن ّ وإحنهس ّ

مئٰههسن وال ميىطمظحيٰههسن، خمميًحنٰهُّـوحنهش ذ  ّ حمالّ، ال جي د واخمٰهُّـم ملخف حنهتمغ مع حن اخم
هسنهلهبمبهس، هلهيإل ، وخمميمت د واخمٰهُّـم حنٰههئ آمغىط، وحمِّـخمٍّ حنٰههئ مع  ً حن اخم

هش، حن اخم ىطة واإلحنميهسن واخمّهشيطئهب واجلّميهيهبهشاخممنحيهست اخمٰههسر جغُّـة واخممي  ّيطومعهبهش واخم
هش لكهيهبمبهس، ّحيىطدميهشواخم هنهس حن اخممنحيهست اخمٰههسر هسن اإلّمسهنهبهشهلهي، ومت ال  مت ، ًحن ًحنٰههئ

، وخمهي ًوخمإلحنميهسن اخمٰههسرض خسهس حنٰههئ آمغىط، وخمألرحطٰههش حنٰههئ هش خسهس ّيطومعهبهشً  اخمٰههسر
 .ًحنٰههئ آمغىط

دة، وهنِّـا هن حنىطاد اخمحيالّ جغُّـ  حضّهسهنهبهشهلهسجف مع دة وال ال حن مع مقحيهش ذاهتهس ال حن
خس د واخمٰهُّـم لك اجفّإن( :حن جم مع  ارمظحيهسع ، حن جغهبمك هنّهسهنهبهش ارمظحيهسع اخم

هش اجف  .)ّهسهنهبهشاخمهئخيهبهنجل لك حنىطمظ
هسمتهبهشّوخمهبىع أن اإل:  حض األمقحيهسرّهتخسجلجمهسل ؠُّـر اجف ٍ إذا حس خت حن وجغُّـةّمت ُ 

ىطة مٍأو حم ن حن جغهبمك إهنهسٍ أو لكمئ ص، مظمي هسمت ّ أو مغمن ًهش، إحنهس واجغُّـةّهبإمت  أو ّ
خفة ً أو مغهسؠهشًهشّ أو لكهسحنًحم ءّ خيهسحطالت، اخم خمهبىع   ٌ، وهنميِّـا احلمي حض مقهسئىط اجف

هبهش حن ّمظمنهسفومقهيمش اال. مبهسّذامظهبحنهئمبهس ذاهتهس أو  ٍجغهب هبهش حن ّمظمنهسف ال ميهئهسحض االّ  ّجغهب
 .أمغىطى

خف اجف ٰه ن   هنهئهسكّنإ : األمقحيهسرمظٰههيهبخي لكحفمنهئّىح حض وحط ًهلىطجمهس حطجل أن ميمي
ن اخمممء متحيىع اخمممء،  د اخمممء حنىش اخمممء، وأن ميمي مع ّهلميمس أن خمهبىع حم حن اخم

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٤ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
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ص أو ملخف ذخم م واخلمن ىطة أو اخمٰهمئ جغُّـة واخممي ّ حض جغُّـ ذات ،واخمٰهُّـم أو اخم
لك حض جغُّـ ذات أميهش  ّاآلمغىط، حمِّـخم خمهب لك لكهبهئمبهس ّحنهسهنهبهشّ ّ حمهسمتلك، حطمئٰههئ أهنهس خمهب

 . حنهئمبهسُوال معيطءهنهس، وإن حس خت
ّحجهس مظخيُّـمو ن هنِّـه اخمخيهسلكُّـة:ّهنهي ميّ  : أحنىطانّ أن حنهنمئ

لك إال ذاهتهس وّهسهنهبهشّن اجفأ :ّاألول هش ذاهتهس، خمهب  .هسهتهسّذامظهبّ حض حنىطمظ
خ ر اخلهسرمعهش لك ذات اجفأ :اِّـث مبهس لكهئمبهس، هلمب ّهسهنهبهشّن األحن ّ، ميمنهي مقهي

معّومضحطهسحلمئ األ دة وال ال حن مع مش احلمئ اخمخنهسئىش ال حن  دة، وإن حمهسمتلك حط
دةّإحنهس  مع  .ًحنٰهُّـوحنهشّ وإحنهس ًحن

)ؑ( ؙـؘ  ّ ؚ ّ  
لك إال هن  حن جغهبمك هنّهسهنهبهشاجف( :هي جمهسلكُّـةهب حض مظّمظخيُّـم  لكحف حنهسًحطهئهسء  )ّخمهب

هسمض مثال اخم ُّـالل؟  إحل هسج هلّمتمهىطميهش أم ،ّحطُّـجخهبهشخيهسلكُّـة ِّـه اخم هن هن:ميهئ اخم امق
النحض   :اجفخيهسم جم

ل األول ة : ّاِّـ لك س(َّـ وهنِّـا . ّيس) ّ إال ّاهب ىع هئ  ِّـ
ٰههسهن  ّمت جغهبمك إ جلمئهيهش حن اخمحيالمقحيهش، ًاخممههسهنىط حن حمالم اجفمنهئّىح حض اجف مظ

هبهسن هست ذخم حط ُّـالل لكحف إجع هش ّ حنمثدٍجغهسول االمق ر ّهسهنهبهست اجفّامظمنهسفّاه ؠ  حطهسألحن
خيهسحطهيهش دة، اجف مع هش ذاهتهس حن منىح  حس ،هلهي حمهسمتلك حض حنىطمظ هش، وحطهسخمٰهميىع، ّحطهسجفٰهُّـوحنهبّمظ

هش ذاهتهس حنٰهُّـوحنهش، حس  خم :أي منىح حمهسمتلك حض حنىطمظ دميهشحطهسجفّمظ ، وخم حمهسمتلك حض ذاهتهس ّمع
منىح  حس هشّمعيطئهب هش ذاهتهس واجغُّـة حس ّمظ منىح ّحطهسخمميهيهبهش، وحطهسخمٰهميىع، وخم حمهسمتلك حض حنىطمظ ّمظ

ىطة، وحطهسخمٰهميىع هش . حطهسخممي دميهشمبهس حطهسجفّامظمنهسهلّهلمئ ؠ هش أمغىطى، ّ مظهسرة واجفٰهُّـوحنهبّمع
ىطة، أو اجل جغُّـة واخممي هش ذاهتهس ّيطئهبهشوحمِّـا حطهسخم ميخنىح أهنهس حض حنىطمظ ّ واخمميهيهبهش، مي ّ

ال ر أجغ لك جكهبئهس حنهئمبهس، حط هنِّـه األحن ٌخمهب  هنِّـا األمقهسس  لكهيهبمبهس، ولكحفٌ حكهسرئهشً

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش ) ١( هسئ رجم ،٤ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف هسحك  ).١( جغهسجكهبهش اخمجه
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هش ّهسهنهبهش اجفّ أن:ّهنهيمي هنهس حنٰهىطو هش حم لك جكهبئهس حنهئمبهس، ًحض حنىطمظ ال خمهب هي األجغ ً خم

هبهسض خمهبىع جكهبئهس حنهئمبمس اد واخم هس خمهي مت حنٰهىطو هش حم ًحممس أن اجل حض حنىطمظ ً  وذخم ؛ّ
د، وحطٰهّألن اد ميمنخف أمق هبهسض  ُّـ أن ميجهىطأ لكهيهب اجل حطٰهُّـحنهس ميجهىطأ لكهيهب اخم اخم

 .ميمنخف أحطهبيغ
هبهسن ميوهبِّـا لك حن جغهبمك هن إال هنّهسهنهبهش اجفّ أن:ُّّـل اخم  ولكهيهب .ّ خمهب

ن هنِّـه اخمخيهسلكُّـة  مي  .ّمتمهىطميهشهل
خ ل اِّـث ة : اِّـ لك س(َّـ حن) ّ إال ّاهب ىع هئ  ِّـ وهنِّـا . ّخي

ٰهىط ل حس مي ، خممي المنهئّىح ض خم اجفّاخمخي ٰهىط حض اجف  . هنهئهسض خمّحطهتس حطهسخم
ٰهىطض حنهئهسجمخنهش اخمخي ل مت ، وجغهسؠ هنِّـه ّاألولل وجم حطهبهسن هنِّـا اخمخي

ُّـالل ّمظخيُّـم حنهس ّ أن:اجفهئهسجمخنهش  حن جغهبمك هن ّهسهنهبهشجمهسلكُّـة اجف  لكحف ـاجفمنهئّىح حن امق
هسم ـهنّ إال خمهبىع ّ ألمت أمغىغ حن اجفُّـلك؛ وذخمّ خمهبىع حط ً ألن هنهئهسك مثهيهش؛ّّ  حن ّ

ارض اخمالزحنهش خمهي ر هلهبمبهس، ّمسهنهبهستاألجغميهسم واخمٰه ُّـالل اجفِّـحم  ال جيىطي االمق
الجعهش، واإلحنميهسن خمهيّدميهشحيىط خمألرحطٰههش، واخمّيطومعهبهشحمهسخم األرحطٰههش ال  ّحنهسهنهبهشّ، هلهثن ّمسهنهبهش خمهي

الجعهش ال مظخي  ّحنهسهنهبهش، وّحيىطدميهش وهن اخم،ّيطومعهبهش حطمس ميخيهسحط اخمّمظمنهسفمظخي اال اخم
 حطمس ّمظمنهسف ال مظخي االّهسهنهبهش، واجفّيطومعهبهش وهن اخم،ّحيىطدميهش حطمس ميخيهسحط اخمّمظمنهسفاال

ًميخيهسحط اإلحنميهسن، حنىش أهنهس مثهبٰههس مغهسرمعهش لك ذات اجف ّحممس رصح حط اجفمنهئّىح حض ، ّهسهنهبهشّ
خم هسن اإلّمسهنهبهشهلهي: اجف حطخي ، وخمإلحنميهسن اخمٰههسرض خسهس حنٰههئ آمغىط، مت ً حنٰههئ ً
ال وخمألرحطٰههش  هش خسهس حنٰههئ ّيطومعهبهشًحنٰههئ وخمهيًحن  .آمغىطً اخمٰههسر
ُّـالّوأحنهس  هسبل امق ن جمهسلكُّـة اجفأؠ ل لكحف حم  حن جغهبمك هن ّهسهنهبهش هنِّـا اخمخي

هسؠهيّحطُّـجخهبهشهن ّ إال لكخمهب ر ّأن  :، هل لك اجف( :ّهبهشجمهنّمظمن  حن جغهبمك ّهسهنهبهشخمهب
منُّـمي هبهس، هلهثن حنحيهسدهنهسٍحمهسف) ّهن إال هن لك ّهسهنهبهشّ أن اجف:ّ حض اخم ّ حض جغُّـ ذاهتهس خمهب

 .٧٥ص: حطُّـاميهش احلميمئهش) ١(
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لك جكهبئهس ملخف ًإال ذاهتهس، حطمئٰههئ أهنهس خمهب ّ  . ذاهتهسّ
خم اجكهب لكحف األمقحيهسر حطخي ب : ّوهنِّـا حنهس رصح حط اجفمنهئّىح متحي حض جغ هي هلهسخم

خس دة وال حنٰهُّـوحنهش، وال واجغُّـة وال ّاجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن ال: اخم حض جم مع  حن
خفة بإ... حم ٌخمَّـ، إمتمس هن مقهي مش احلمئ األومض، أيّ هسن إ :ّ حط م اإلمت ّن حنحيمب
ال م اجفٰهُّـوم وهنميِّـا، ً،حن د وال حنحيمب مع م اجف هسن، وخمهبىع حطمئحيمب م اإلمت  هن حنحيمب

ّوخمِّـا حمهسمتلك اخمخيهنهبهش حطُّـجخهبهش ّ. 
)ؒ( ؘؙ ؘ ء؞  ـؘ ءؼؙعؘ ؙّ  

لكّهسهنهبهش اجفّ أن:ّمظخيُّـم د واخمٰهُّـم ملخف ّ إال  حن جغهبمك هن خمهب مع ، هلهسخم هن
ذمي حض اّهسهنهبهشاجفّ جغُّـ حنهتمغ دة وال ّ جغُّـ  حضّهسهنهبهشاجف ّنإ :، وحن هنهئهس جمهسخم مع ذاهتهس ال حن

 .حنٰهُّـوحنهش
ر، وهنٌجكميهسلورد لكحف ذخم إُوجمُّـ أ خس : حنخنمب لك اجف(ّ أن جم  حن ّهسهنهبهشخمهب

دة مع دة وال ال حن مع د واخمٰهُّـم لك  حض ٌ رصميهي)جغهبمك هن حطمئ مع مقهيمش اخم
هييطم ارمظحيهسعّهسهنهبهشاجف د ّهسهنهبهشاخمهئخيهبهنجل لك اجف ، وهنِّـا مي مع ، هلهثن اخم ّ حن جغهبمك هن

هيهئهس أن اجف مئٰههسن وال ميىطمظحيٰههسن، هلهي جم  حن جغهبمك هن حس ّهسهنهبهشّواخمٰهُّـم متخيهبهنهسن ال جي
هئىش د واخمٰهُّـم، خميطم ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل، وهن حج مع ، وهنميِّـا ًلكخيال ٌميمثمغِّـ هلهبمبهس اخم

ا خيهسحطهيهشحطهسجم اخممنحيهست واخمٰه  .رض اجف
جلمنهئّىح متهسجميع اجف  :هنِّـا اإلجكميهسل حطمئهئهسجمخن

َّـيع األومن هسرةّنأ :اهب د واخمٰهُّـم لك ّأن هن  : اجفىطاد حن اخمٰه مع ارمظحيهسع اخم
هش ذات اجف د واخمٰهُّـمّإمتمس  وحن جغهبمك هن ّهسهنهبهشحنىطمظ مع   ـاخمهئخيهبهنجل ـ هن ارمظحيهسع خمهي

هش اجف ن اجفىطاد حطِّـخم  هلخيىس، وخمهبىع ارمظحيهسلكمبمس حض مثهبىش اجفىطامظمش، وإذا حمهسّهسهنهبهشلك حنىطمظ

هس اخمحيهبهسيض) ١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّهنهسميهش احلميمئهش، ؠ  .٢٦٩ ص١ج: ّّ
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢( هسئ رجم ٣ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف هسحك  .)٣(، جغهسجكهبهش اخمجه
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هش د واخمٰهُّـم حض حنىطمظ مع هش اجف، هلخيىسٍ واجغُّـةٍهن ارمظحيهسع اخم ، هلال ّهسهنهبهش وهن حنىطمظ

هييطم خصهسال يض ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل، وال مي هسل هن ارمظحيهسلكمبمس لك مثهبىش ّ ألنً؛ميخي  اجف
، هل: أي،ًاجفىطامظمش حنجههيخيهس مئهبىش حنىطامظ اجمىش حط هبٰههش ّنهث لك اخم ن حطىطهلىش ّإمتمس  رهلىش اخمجه ميمي

 .مثهبىش األهلىطاد
ٌهس رصح حط مثهيهشوهنِّـا حن مّ :  حض األمقحيهسرّهتخسجلجمهسل ؠُّـر اجف.  حن ألكالم اخمخي

، حط إمتمس  هب اجمىش، ملخف حن ّألن مغهي اخمممء لك اخمهئخيهبهنجل حض حطٰهيغ حنىطامظمش اخم ّ ّ
هش اجمىش أومقىش حن مظهي اجفىطمظ اجمىش، ألن اخم ه حض اخم هب مغهي ّاجف وجمهسل . ّ

حنهش ح اجفهئمه يطواري حض   :ّهش معهسئيط، ألن حنٰههئهسهوارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اجفىطمظ: اخم
ًأن حم واجغُّـ حنهئمبمس خمهبىع لكهبهئهس خمهي ُ وال معيطءا حنهئمبهس، وإن حس خيّمسهنهبهشّّ  لك أجغُّـمههس حض ً

اجمىش ن اخمهئخيهبهنجل ارمظحيهسعّ أن :وحنىطاده. اخم هسرة لك حم هش لك  اخمهئخيهبهنجل حض اجفىطمظ
اد حطهسخمخيهبهسس اد واخمالمق ًحنٰههس مغهسرمعهس لك جغخيهبخيهش اخمممء، حمهسخم ، هلهثن  إحل ً ّاجل

، وإن حس ميمي ّحنهسهنهبً، وال معيطءا حن ّهبىع ذات اجل ولكجل حنهسهنهبًجكهبئهس حنهئمبمس خم
اد ال خيهي لك أجغُّـمههس هش لكىطوض اخم از :وحنهئ ميمهمبىط. حض حنىطمظ ّ أن اخم حض مع ّ

هش اجف ن حنىطمظ هش، لكُّـم حم مبمس ّهسهنهبهشارمظحيهسلكمبمس لك اجفىطمظ اد:أي( حنىطمظ اد واخمالمق )  اخم
هش حتخي أجغُّـمههس، ال  هسل ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل حض حنىطمظ هشّهلهسجف ن ٍحض حنىطمظ  ال مظمي

مبمس خمحنىطمظ ّإن اخمهئخيهبهنجل ميىطمظحيٰههسن لك :  وهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطه حض اجف حطخي
هش اجف ذ حض اجف:  ميىطميُّـون حطّهسهنهبهشحنىطمظ ًأن جكهبئهس حن اخمهئخيهبهنجل ملخف حنهتمغ  .ّهسهنهبهشّ
لهش ملخف جمهسحطهيخمإلجكميهسلمنهئّىح هش اجف حنهئهسجمخنخكهسهنىط ّخممي  إحل ّ ألن حنىطمعٰهمبهس؛ خمهيخي

ل، أي مئ حيهسء اجف هش حطهسمت هسخم هش اجفإ :اخم لكجل لك حنىطمظ د واخمٰهُّـم اجفىطهل مع ، ّهسهنهبهشّن اخم

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٤ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
حنهش، لكهي لكهيهب) ٢(  .٣٣٤ ص١/٢ج:  آميهش اهللا جغ زاده اآلحنمكّح اجفهئمه
ائُّـ، مظهتخمهبىح) ٣(  .٢٩٥ ص١ج: ّاخمٰهالحنهش اخمخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اآلحنمك: درر اخمحي
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ز ارمظحيهسلكمبمس ّوإن حمهسمتهس متخيهبهنجل، إال أمت جي الكُّـ . ّ ّحن هنهئهس أجكمي لكحف هنِّـا حطهتن اخمخي
منهبىغّٰهخيهيهبهشاخم  . ملخف جمهسحطهيهش خمهي

حن يطواري حض حنهئمه خف احلميهب اخم ٰه  ّ األجغميهسم ال ختمنىغّلكخيهيهبهش: وحط
حنهست اخم هئهسء هش اخم مظخي ّهيحيمههبوخمهبىع جغهسخسهس حمهسخمٰهمئ منهبىغ، وإمتمس حنمنل االمق ّاخم

خمِّـا جغهسول . ّمبهس حن رأس، حممس هن حنمفهن حض خصهيّاهنُّـاحنمبهس ولكُّـم محهسحنهب إحل هلهبمبهس
هاجفمنهئّىح  ّجمُّـس  هسمتهبهشاجفهئهسجمخن إحل هش اجفهئهسجمخنه حض اجف أن ميىطمعىش هنِّـّ  هش اخم اخم

مبهش هيىغ حن هنِّـه اخمخن ن خمهي خيخي ّذحمىطهنهس اجف ّ. 
َّـيع اِّـث د ميهئخيأ: اهب مع ّجههي وحنخيهبُّـ، حمِّـخم اخمٰهُّـم هلهثمت حن إحل ّن اخم ّ

، ّ واخمٰهُّـم اخميطحنهسينّخمِّـاجحّحنجههي وحنخيهبُّـ حمهسخمٰهُّـم ا ء رهلٰه ّ، وجفهس حمهسن متخيهبيغ حم  ّ
د اجفخيهبُّـ رهلىش  مع ، ومتخيهبيغ اخم د اجفجههي مع د اجفجههي رهلىش اخم مع ّهلهئخيهبيغ اخم
، ومتخيهبيغ اخمٰهُّـم  د اجفخيهبُّـ، حمِّـخم متخيهبيغ اخمٰهُّـم اجفجههي رهلىش اخمٰهُّـم اجفجههي مع ّاخم

 .ّخيهبُّـّاجفخيهبُّـ رهلىش اخمٰهُّـم اجف
هش  د اجفجههي واخمٰهُّـم اجفجههي لك حنىطمظ مع وهلهبمس مت هلهب ال متىطميُّـ أن متىطهلىش اخم

هش ّ وإمتمس متىطميُّـ رهلىش،ّهسهنهبهشاجف هش واخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ حطهسجفىطمظ د اجفخيهبُّـ حطهسجفىطمظ مع ّاخم خف . ّ ٰه وحط
ل: آمغىط دة حنجههيخيهس وال حنٰهُّـوحنهش ّهسهنهبهشّ إن اجف:ال متىطميُّـ أن متخي مع ً حن جغهبمك هن ال حن

دميهش اخم حض مثهبىش اجفىطامظمش:ًحنجههيخيهس، أي لّمع د ال هن : ّ، وإمتمس متىطميُّـ أن متخي مع ّإن اخم
هسن اإلّحنهسهنهبهش حض ٌمعيطء ال مت ّ، حمِّـخم اخمٰهُّـم، هلهثمت ال ّهسهنهبهش، وال هن لكجل مظهي اجفًحن

د اجفخيهبُّـ واخمٰهُّـم اجفخيهبُّـّهسهنهبهشهن معيطء اجف مع ّ وال لكهبهئمبهس، وهنِّـا هن اجفىطاد حن اخم ّ. 
هي ا د اجفخيهبُّـ خمهبىع متخيهبهن اخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ:وحن اخم مع ّ أن اخم ّ ّ، وإمتمس متخيهبهن رهلىش ّ

د اجفخيهبُّـ، حط رهلىش اخمٰهُّـم  مع د اجفخيهبُّـ، حمِّـخم اخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ، خمهبىع متخيهبهن اخم مع ّاخم ّ ّ
ن أجغُّـمههس  ، هلالحطُّـ أن ميمي د اجفخيهبُّـ ورهلٰه مع ّاجفخيهبُّـ، هلهثذا حمهسن اخمهئخيهبهنهسن مههس اخم ّ ّ

مسلكمبمس وارمظحيهسلكمبمس، وجمُّـ مظخيُّـم هسخمهش امع ّؠهسدجمهس واآلمغىط حمهسذحطهس؛ المق ً د حس :ً مع ّ أن اخم
ن رهلٰه هن اخممنهسدق، وأمغِّـه جمهبُّـا هن اخمميهسذبًميمثمغِّـ جمهبُّـا ً حض اجفهسهنهبهش، هلهبمي ّ .
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ن رهلٰه هن اخممنهسدق ّحمِّـخم حض معهسمتمش اخمٰهُّـم، هلهثمت حس ميمثمغِّـ جمهبُّـا حض اجفهسهنهبهش، هلهبمي ً ّ . 

ل احلميمسء ّ أن:ّهنهيِّـا ميوهب لك اجف( جم دة وال ّهسهنهبهشخمهب مع  حن جغهبمك هن حطمئ
دة مع ن )ال حن دحط ميٰههئ مع ظ حض:هئخيهبيغ اخم  اخمِّـي ،خمِّـاتاّ جغُّـ  اخمهئخيهبيغ اجفهي

د حض مع دًأميهنهس، اخمِّـات ّ جغُّـ هن لكُّـم اخم مع ن حطهئخيهبيغ اخم  اخمٰهُّـم حض، وال ميٰههئ
هش اجفاخمِّـاتّجغُّـ  د حض حنىطمظ مع هسرة لك رهلىش اجفّهسهنهبهش، هلهئخيهبيغ اخم  رهلىش : أي ـّخيهبُّـ لك

د متحي مع هش اجف،ّخيهبُّـ ال اخمىطهلىش اجف ـاخم  .ّهسهنهبهش وهن اخمٰهُّـم حض حنىطمظ
ءّ أن:واحلهسؠ ٍ متخيهبيغ حم   هلهثذا الجغمههئهس . اخمممء مقهيمش ذخم: أي،ُ مقهيّ

د اجفهسهنهبهش حنخيهبُّـ ّومع د اجفخيهبُّـ، أيًاّ مع  لكُّـم ذخم :ّ، حمهسن متخيهبهن مقهيمش متحيىع اخم
خمهئهس د اجفخيهبُّـ ال اخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ، هلهئخيهبيغ جم مع ّاخم دة(: ّ مع ) ّاجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن حن

هسرة لك دة( لك مع لك اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن حطمئ ّاجفهسهنهبهش حن (وخمهبىع متخيهبهنمبهس ) ّخمهب
ٌم هنهئهس حنخيهبُّـ اخمٰهُّـّألن) جغهبمك هن حنٰهُّـوحنهش جي أن ّ هش اخمِّـات، واخمهئخيهبيغ ميهئ  حطمئىطمظ

هب ن حن د اجفخيهبُّـّميمي مع هيمش ولكُّـم ذخم اخم ّهئهس خم ً. 
خمهئهسّ أن:ّهنهيوهبِّـا مي لك اجف(:  جم دةّهسهنهبهشخمهب مع لك ( و) حن جغهبمك هن حن خمهب

هب ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل؛ خمٰهُّـم حت) حن جغهبمك هن حنٰهُّـوحنهشّهسهنهبهشاجف  ّخي خمهبىع حن جم
هئهسجميغ حطهبهئمبمس  .ً متخيهبهنهس خمألمغىطىّ ال مظٰهُّـجلّحن اخمخيهنهب ّ حمالّ ألن؛اخم

خم ّخيوهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطه اجف يطواري حطخي هلمس مههس متخيهبهنهسن حس ميىطمظحيٰههس، : اخم
هس حطهئخيهبهنجل  .وحنهس ارمظحيٰههس خمهب

هتخسجلجمهسل ؠ حطهسن لك :  حض األمقحيهسرُّّـر اجف هي د واخمٰهُّـم حمالمههس حن مع هلهسخم
هبجههس، وحمِّـا  هس حط هش، ألكهئ حن جغهبمك أمغِّـهنهس حمِّـخم مقهي ًاجفهسهنهبهش حض مظهي اجفىطمظ ً ّحم ّ

م بٍحنحيمب هي هبجههش حمهيمبهس ؠهسدجمهش إال ، لكهئمبهسٍ حن ب اخم هي مبهس، هلهسخم م متحي ّ إال حنحيمب ّ ّ
مبهس، إذ اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن  هست متحي هسمظهست حمهيمبهس حمهسذحطهش إال إجع مبهس، واإلجع ّمقهيمش متحي ّ ّ

حنهش، لكهي لكهيهب) ١(  .٣٣٥ ص١/٢ج:  آميهش اهللا جغ زاده اآلحنمكّح اجفهئمه
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هسب حمِّـب اخمهئخيهبهنجل، وذخم جفهس جمهب هب ، وخمهبىع حض ذخم امق لك إالهن ّإن : ّهن خمهب
هش، مقهيمش ذخم ا ء حض مظهي اجفىطمظ د  د هلهبمبهس، أيمتخيهبيغ ومع مع د :خم مع  مقهيمش اخم

هيمش  ، هلمبِّـا اخم هي ب ال خم هي د اجف مع ن اخمخيهبُّـ خمهي هش، حطهتن ميمي اخمميهسئ حض مظهي اجفىطمظ
هيمش اجفخيهبُّـ، وحطجل اجفٰههئهبجل هلىطق ٌهن مقهيمش اجفخيهبُّـ، ال اخم ّ  . حممس ال خيحيّ

من هس حطهئخيهبهنجل، وإحكالق اخمهئخيهبهنجل : ّهل د واخمٰهُّـم اجفخيهبُّـمي خمهب مع ّأن اخم ّ
هسخص هسر جغهسخسمس خم لكهيهبمبمس هن حطهسجف ّوهنِّـا هن حنىطادهن حطهتن . مغِّـا حنجههيخيجلُأهش، وحطهسلك

ن حط هش ملخف خصهسل، ميٰههئ د اجفخيهبُّـ واخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ :ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل لك اجفىطمظ مع ّ أن اخم ّ ّ
هس حطهئخيهبهنجل جغخيهبخيهش ز ارمظحيهسلكمبمس، هلهثمت ال ًخمهب هنمس متخيهبهنجل جغخيهبخيهش جي ّ، ال أهنمس حنىش حم ّ

منهبىغ هنِّـه اخمخيهسلكُّـة اخمٰهخيهيهبهش اخم هن ُّـجخهبّحنٰههئ خم  .هست وأوحل األوائّ أحطُّـه اخم
مش ِّـا هن وهن هيمش لكحف احلمظخيحض اخم هبهشُّـمي احلميمسء خمهي ، إذا مقئ لك ّهب

مثال وهنّهسهنهبهشاجف دةّهسهنهبهشهن اجف:  هبِّـا اخم مع د :أي؟  حن جغهبمك هن حن مع  هن اخم
  أم ال؟ّهسهنهبهشواخمٰهُّـم لكجل اجف

هيمش  اجمىش، جيمش مظخيُّـمي أداة اخم هس حنجههسحطخيهس خمهي هب اب ؠ ن اجل ًهلهيمي ميمي ً
هسبّهسهنهبهش لك اجفّهتمغىطلكحف اخمخيهبُّـ اجف لك اجف(: ، هلهب دة ّهسهنهبهشخمهب مع  حن جغهبمك هن حطمئ

دة مع ابـ  ّهسهنهبهش مقهيمش حكىطحض اخمهئخيهبيغ حن اجفّ هلهب)وال ال حن مش  ـحض اجل  واخم
هيمش لكحف احل هبهشحض مظخيُّـمي اخم د جمهبُّـ احلّهب هبهش إحل ، خمهبٰه هيمش وخمهبىعّٰههيحنّهب  إحل  اخم

هيمش متحي  .اخم
هبهي ذخم هيمش حنّإن: ومظ ٌخيهبُّـة أداة اخم هيمشّهلهثذا جمُّـ) هن هن(  حطخيهبُّـّ    حنهئهس اخم

لك اجف:أي(  خمهبىع ّخيهبُّـ، واخمىطهلىش اجفّخيهبُّـ هلهسخمِّـي إلمن هن اخمىطهلىش اجف)...ّهسهنهبهش خمهب
مش حض ّنهث، ولكهيهب هلّخيهبُّـ هن رهلىش اجفّخيهبُّـ، حط متخيهبيغ اجفّمئخيهبُّـًمتخيهبهنهس خمهي  مظخيُّـمي اخم

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٧١ ص٣ج: ّاحلميمئهش اجف
هسح اخمهبيطدي) ٢(  ).٨٤( رجم ،مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش، خصمئُّـ مظخي حنمن
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ل لكحف رهلىش اجف هيمش ألمع احلمن هيمشّهس خم أمغّ، أحنّخيهبُّـمظخيُّـمي أداة اخم    ىطمتهس أداة اخم

هش وحس مي ـ ألكهئ خمهبىعـ هب من لكحف هنِّـه اخمهئ مثال؛ّخي حس مت اب اخم  ّ ألمت مع
، وخمهبىع  د اجفجههي د واخمالومع مع ع هن اخم ن اجفىطهل هيمش ميمي هتمغخف أداة اخم حط

ع هن اجف هش اجفّخيهبُّـاجفىطهل هش اجفّخيهبُّـ، وحنهس جيمش رهلٰه هن اجفّهسهنهبهش حطمئىطمظ  ال ّهسهنهبهش حطمئىطمظ
، وهنّخيهبُّـ اخمىطهلىش اجفّ ألن؛اجفجههي هسئ دّ مي هن حنىطاد اخم مع هيمش اخم  واخمٰهُّـم ، حط

هش ذات اجفّخيهبُّـاجف د واخمٰهُّـم اجفّهسهنهبهش حض حنىطمظ مع هش ذات اجفّخيهبُّـ، ومقهيمش اخم  ّهسهنهبهش حض حنىطمظ
هئهسجمهنجل هس حن  .خمهب

 اخمهئخيهبيغ ّهلهثن مقهتخمهئهس لك اخمحيىطمقهبهش حطجهىطحض:  اخمخنحيهسءّإخسهبهستجمهسل اخمخنهبَّـ حض 
ال اب أ]حطمنخمىح[ّ هن اخمحيىطمقهبهش آخمىح أم خمهبىع ،ًحن ء حمهسنّي؟ حس ميمي اجل  خمهبىع ، 
هيمش لكحف ، حط لكحف أمت اخم  خمهبىع :، أيحن جغهبمك هن ]جم[ّ حطٰهُّـ حن جغهبمك هن

ّإن اخمحيىطمقهبهش حن جغهبمك هن هلىطمقهب: جيمش أن ميخيهسل ّ لك ّ لك حطمنخمىح، حط خمهب هش هن خمهب
ء حن األجكهبهسء هلهثن مقهتخمهئهس  : أن جمهسلحلإ. ّحن جغهبمك هن هلىطمقهبهش حطمنخمىح، وال 

ن: مقهسئ وجمهسل ن،أخم جضهب خم خي لك حمِّـا وحمِّـا : هل هنهس ،ّإهنهس خمهب لك حمِّـا وحم  خمهب
هنهس  هسمتملخف حم هسنحطمس هن  ًهسإمت  .إمت
ل هبمش أهنهس: هلهئخي ّإمتهس ال مت هسمتحن جغهبمك هن  ّ لك[ّهبهش إمت هبمش ]خمهب : حمِّـا، حط مت

لك حن جغهبمك هن هسمت ّأهنهس خمهب ُهبهش حمِّـا، وجمُّـ لكإمت  .هي اخمحيىطق حطهبهئمبمس حض اجفهئجهّ
ل اخمخنهبَّـ ؠّولكهي هتخسجل حض مظٰههيهبخي لكحف جم  ...ّهش اخمحيىطمقهبلكخمهئهس هتهلهثن مق: ُّّـر اجف

هسر جغُّـّهسهنهبهش اجفّ أن:ميىطميُّـ: خمخيحط مبهس أو حطهسلك لك حن معمبهش متحي  آمغىط ملخف ً جكهبئهس،هنهسّ خمهب
مبهس وحنخي مبهس حن وجغُّـةّمتحي ىطةٍحنهست متحي دٍ أو حم مٍ أو لكُّـمٍ أو ومع  أو ٍ أو لكمئ

ص ءٍمغمن هئهسجمهنجل حنىش أهنٍ أو  اجمىشٌمنحيهشّهس حنّ حن حكىطحض اجف  ؛ حطهتجغُّـ اخمجهىطهلجل حض اخم
هبهش حن ٍ حطممءّمظمنهسفومقهيمش اال هبهش حط حن ّمظمنهسفاال ال ميهئهسحض ،ّجغهب ٍجغهب  حممس ، أمغىطىّ

هسجغمك اجفخلجمهبهش) ١( هش؛ اجف ّإخسهبهست اخمخنحيهسء، اخمحيمن األول حن اجفخيهسخمهش اخلهسحن ّ  .٥٠ـ٤٨ ص١ج: ّ
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هسن اإلّأن هسمت ىطٌ وال حن جغهبمك هن لكهسحس،ً خمهبىع حن جغهبمك هن أحطهبيغ حمهسمظ  حنىش ،ًحمهسّ حن
هسمت هلهي مقئهيهئهس لك اإل. ولكهسحسٌ حمهسمظمشّأمت هسمت هن اإل:هش حطجهىطحض اخمهئخيهبيغ حطهتن جمهبّهبمت هش ّهبمت

هسمتهبهشحطمس هن  ٌإمت دة،ّ مع اب؟ أم الٌ واجغُّـة، أم الٌ حن هيمش أيّ إال  حس ميمي اجل  ّحط
خيهسحطالت ملخف اجفمثولء حمهسن اجف اب جغهبهئّ هلهثن،ّهسهنهبهش لكهئ حن اجف هيمش ٍئِّـ  اجل اخم
هيمش لكحف احلّ وخممي،ال اإلجيهسب هبهش ذخم حطخلط مظخيُّـمي جغىطف اخم  : حطهتن ميخيهسل،ّهب

هسنخمهبىع اإل هسن حن جغهبمك هن مت هسن اإل: ال أن ميخيهسل، حطميهسمظمش وال ال حمهسمظمشٌإمت  مت
هسنحطمس هن  دإمت مع اجغُّـ وال حن ؠىح ومي حن اخممنحيّ هلهثن، خمهبىع حط ُّـ هبهس ّهست حنهس مي

هبّ وخممي،ّهسهنهبهش حن جغهبمك مظهي اجفّهسهنهبهشاجف هبهشمبهس ملخف ّ جغهب  ّ أن: حطمئٰههئ،ّهسهنهبهش اجفّجغهب
جيهسميىطانمبمسهبحنٰههئهب دّ وإن احت، حن مع  .ُّـا حض اخم

خمّهسهنهبهش جغهسالت اجفّ حطجلّ جع جل إحل  حطهسخمخيهبهسسّمسهنهبهش خمهيّنإ:  حطخي مبهس جغهسخم ار  ؛لك
 ،مغِّـت حن جغهبمك هن هنُ لكهئُّـحنهس أًهنهسأمي هبهس وال حطهئخيهسئهنمبهس ّامظمنهسف ال :إجغُّـامههس

هسحطهش  إحل ومظهي احلهسخمهش حطهسخمخيهبهسس د حمهسخممي مع مبهس حطخلط اخم ارض اخم هن ميٰهىط اخمٰه
 وهن ،مغِّـت حمِّـخمُ هبهس جغجل أّمظمنهسف اال: واألمغىطى،واحلىطحمهش وملخفمههس

د إحل حطهسخمخيهبهسس مع د ال حطخلط اخم مع مبهس حنىش اخم ارض اخم ميٰهىط د ،اخمٰه مع  حمهسخم
جغُّـة واإلحنميهسن واخمخنهبئهب د  إحل  حطهسخمخيهبهسسّهسهنهبهش هلهسجف،هش وملخفهنهسّواخم مع ارض اخم لك

هش د، حن متحيىع األحنىطٍال خيهي لك اخمجهىطهلجل حض حنىطمظ مع هش ذاهتهس جم اخم  ، وهن حنىطمظ
مبهس هلهثهن إحل حطهسخمخيهبهسسّوأحنهس  ارض متحي  خممي ، لك أجغُّـ اخمجهىطهلجلُختهس وإن حس ّلك

لك  هبهشخمهب مبهس ّجغهب هبهش متحي  . ذخم اخمٰههسرضّجغهب
جل اجفىطاد حن ّحصُّـدد لكهسُّـ ذخم وحطٰه ّا خمهب هيمش، جغهبمك جمهسلً اخمِّـي : ّمظخيُّـم أداة اخم

هيمش حطٰهُّـ ن اخم ّ حن جغهبمك إمتمس هن حطهسخمخيهبهسس إحل ،ط اخمخنهبَّـ حن أن ال ميمي

هتخسجل لكحف إخسهبهست اخمخنحيهسء) ١( ّمظٰههيهبخيهش ؠُّـر اجف  .١٨١ص: ّ
هسحط) ٢(  .١٨٢ص: اجفمنُّـر اخم
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ارض اخم ال خيهي اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن حن أجغُّـ حكىطهلهبمبهس جغهسخسهس ّوأحنهس  ،ّاخمٰه

ارض اخلهسرمعهبهش هش ّ هلهسخلهي،ّحطهسخمخيهبهسس إحل اخمٰه  لكهئمبهس ولك حنخيهسحطهيمبهس حض مظهي اجفىطمظ
هسن خمإل إذ خمهبىع إذا حس ميمي؛معهسئيط هش ذامظمت  ؛حمهش حمهسن خم حنخيهسحط احلىط، جغىطحمهش حض حنىطمظ
هبالّ مغهيّألن اجمىش لك اخمهئخيهبهنجل وإن حمهسن حن ه لكهئمبهس ّ مغهيّ خمميً، اخمممء حض اخم

هب اجمىش ملخف حن هش حن اخم هشّ ألن؛حض حنىطمظ اجمىش أومقىش حن مظهي اجفىطمظ  ّ لكحف أن. اخم
هش ل اخمممء حض حنىطمظ هش،متخيهبيغ جغمن خم حض مظهي اجفىطمظ ن  حطهتن ميمي، هن مقهيمش جغمن

هش   وخسِّـا خم مقئ .ّخيهبُّـ ال اخمىطهلىش اجفّخيهبُّـ ألكهئ رهلىش اجف،خمهيمئهئحي ال خمهيهئحيًجمهبُّـا اجفىطمظ
ارض ء حن هنِّـه اخمٰه هبهي مقهيمش،حطجهىطحض اخمهئخيهبيغ حض  اب اخممن ّ حم  حمهسن اجل

ارض اجف.حنهئمبمس ء حن لك هيمش ،ّهسهنهبهش وخم مقئ حطهسخمجهىطهلجل حض  اب اخم  حمهسن اجل
خيُّـميمئ لكحف احل ر حط هبهشاجفِّـحم هيمش لكحف احل وال ميىطاد حن مظخيُّـ،ّهب هبهشمي اخم  ذخم ّ أنّهب

هنهبهست اجف ّهسهنهبهش جغ اخمٰههسرض خمهبىع حن حنخي ازم اجفّؠهيّ اب حض خم  حممس ّهسهنهبهش اجل
اجمىح هبهش مظخيُّـمي احل: جغهبمك جمهسل،هلمبمئ ؠهسجغمش اجف هنهسؤهنهس ّهب هيمش حنٰههئهسه اجم  لكحف اخم

هيمش هسده؛خمهي ر هل ن ًأميهنهس  وال اخمجيىطض ، خممهمب حن مظخيُّـميمئ لكهيهبمبهس أن ال ميمي
اب حطهسإلجيهسب اخمٰهُّـومض اجف عاجل د اجف مع يض خم  حنهئهسط اخمحيىطق حطجل ّ ألن؛خي

هيمش مظخيُّـمي اخمىطاحطجههش لكهيهب ومظهتمغخفهنهس لكهئ منهب حض اخم  .اخمٰهُّـول واخم
ل اخمخنهبَّـًأميهنهس  ّهتخسجل ؠُّـر اجفّولكهي وجمُّـ لكىطهللك اخمحيىطق حطهبهئمبمس حض  :لكحف جم

هيمشّ إحنهس إحل جكهسرةإ: خمخيحط اجفهئجه ت اخم ت وجع  إحل  أو،اخمحيىطق حطجل مقهيمش اخم
ان واجفمنُّـاقاخمحيىطق حطجل اخمٰه  واحلمئ ّومض األّخمِّـاجحاخمحيىطق حطجل احلمئ ا إحل  أو،هئ

ٰههسرف هيمش اجفّخيهبُّـاخمحيىطق حطجل مقهيمش اجف إحل  أو،اخمخنهسئىش اجف  .ّخيهبُّـ واخم
 :يطواري اخمميهبوجمهسل احل

هتخسجل لكحف إخسهبهست اخمخنحيهسء) ١( ّمظٰههيهبخيهش ؠُّـر اجف  . ١٨١ص: ّ
هسحط ) ٢(  .١٨٣ص: اجفمنُّـر اخم
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هسّوجمُّـ هبهش لكحف احلًحن مقهي   هشّ لكهسرض اجفمبهبّ ميٰهّجغ          ّهب
جغ مغالؠهش حنهس حض مظٰههيهبخيهش ؠُّـر اجفّجع هش، وجمهسل حض ّخيُّـحن اجفّخسجلهت ذحمىط حض 
، وحنهس ذحمىطمتهس أوحل: وجمُّـ ميخيهسل: آمغىطه هيمش ملخف ذخم  .مظخيُّـمي هلهسئُّـة اخم

وجود والعدم م ا تقابلة ح عا ا م سائر ا   ح
هسر جغُّـّهسهنهبهش اجفّ أن:ّمظخيُّـم مبهس أو الك لك حن معمبهش متحي ً جكهبئهس آمغىط ملخف ،هنهسّ خمهب

مبهس وحنخي مبهس حن وجغُّـةّمتحي ىطةٍحنهست متحي د، وحم م أ، ولكُّـمٍ أو ومع  ٍو لكمئ
ص هئهسجمهنجل، حنىش أهن ّأي أو ،ومغمن منىح هس ّء حن حكىطحض اجف حطهتجغُّـ اخمجهىطهلجل ّمظ

اجمىش هبهش حن ٍ حطممءّمظمنهسف ومقهيمش اال. اخلهسرمعحض اخم ٍجغهب  حن ّمظمنهسف ال ميهئهسحض اال،ّ
هبهش ٍجغهب  .ّمظخيُّـم أمغىطى حممس ّ

لمظإذا  ىطة، واخمّإن: ّجل ذخم متخي جغُّـة واخممي خيهسحطهيهش حمهسخم  ّميهيهبهش اجفٰههسين اجف
مّيطئهبهشواجل د واخمٰهُّـم، وحنهس ، واخمٰهمئ مع هنهس، جغميمئمبهس جغمي اخم ص ومت  واخلمن

هش ذات اجف د واخمٰهُّـم لك حنىطمظ مع ازم اجفّهسهنهبهشجمهب حض مقهيمش اخم  ؛ّهسهنهبهش، جيىطي حض خم
ازم اجفّألن هش وخم ازم اجفّهنإ حن جغهبمك ّهسهنهبهش حنىطمظ هش ّهسهنهبهشهس خم هيىح لك حنىطمظ  خت

ال حنهييطوحنهسهتهس، واجفهييطوم حمهسألرحطٰههش حطمس هن أرحطٰههش لكً،حن  هن زوج  ال،أرحطٰههشّ إال  خمهب
 .ّمظمنهسهلمبهس حطِّـخم ال؛ً، وإن حمهسمتلك زومعهسال زوجوال هن 

 فءؘّ   
خم   هجم ّجمُّـس  يطواري ،...ّاهب: ّ خي اخم ّ أن اجفهسهنهبهش ألك :ّذحمىط اجف ّ ّ

حنهش ح اجفهئمه ّ حم :واخمِّـات واحلخيهبخيهش، أي: حن اخمِّـات واحلخيهبخيهش، جمهسل حض 
دّ لكحف اجفهسهنهبهش، حنىش : لكهيهبمبهس، أيجمهبهيلكواجغُّـ حنهئمبمس،  ، هلال ميخيهسلٍومع  ذات :ّ مغهسرمع

حنهش) ١(  .٣٢٩ ص١/٢ ج:ح اجفهئمه
هسحط)٢(  .٣٣٦، وص٣٢٩ ص٢ ج: اجفمنُّـر اخم
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مبهس، هلهثن اجفهسهنهبهش ألك حنهئمبمس، خممي رحطمس ال ميىطالك هنِّـا  مبهس، حط حنهسهنهب ّاخمٰههئخيهسء وجغخيهبخي ّ ّّ ّ

 .ً حطمئٰههئٌّٰهمئ حمُاخمحيىطق هلهب
جههي مظ : مظجههي لكحف حنهس ميجههي لكهيهب اخمِّـات واحلخيهبخيهش، أيّهسهنهبهشّألن اجفذخم و

دّهسهنهبهشاجفلكحف  خكهش حنىش ومع دّهشهسهنهب، ولكحف اجفّمغهسرمع ٍ اجفهي خكهش حنىش ومع ٍ  اجفهي
م، ولكحف اجف،ّذهنهئ ّ حن جغهبمك هن هن اخم هن ألك ّهسهنهبهش اخم ميخيهسل لكهيهبمبهس اجفحيمب

م ن اخمهئ .حن اخمِّـات واحلخيهبخيهش وحن اجفحيمب  واخمِّـات ّهسهنهبهش حطجل اجفهشولكهيهب مظمي
حن مش اخممنُّـقًهس حنجههيخيًهسواحلخيهبخيهش لكمئ  . حط

خم   هجم ّجمُّـس  س اهب ىع هئ :ّ هبهش  ،...ّهي ّإن احلهب ء ّ د  مظٰههئ ومع
، وهنِّـه األحطٰههسد  هيهب ؠ إخمهبمبهس اخمِّـهن حن مغالل اخم ٰهُّـدة، مي امتمش حن ّذي أحطٰههسد ومع ّ

ن لكهبهئهبهش ومغهسرمعهبهش، هلٰههئُّـحنهس ميخيهسل ّجمُّـ مظمي ّإن هنِّـا اخمممء حن جغهبمك حمِّـا هن هنميِّـا، : ّ
اهنهس حن اجلمبهست األمغىطى:ّهلهثن ذخم ميٰههئ ّ أن هنِّـا احلمي خيىغ هنِّـه اجلمبهش دون مق ّ .

ال داإلمت: ُ جغجل ميخيهسلً:هلمئ مع هسن حن معمبهش ٌ، هلمب هنِّـا احلمي جعهسحطلكٍ متهسمٌهسن حن  خمإلمت
هسمتهس، أي مت إمت امتهس متهسحكخيهس:ًحم ً جغهب اب؟ً ٌأو أمت جعهسحطلك. ّحمال:  اجل مت متهسحكخيهس ّ ً خم حن معمبهش حم

رٍذا لكخي اب؟ وجكٰه انٌجعهسحطلك ّأو أمت. ّحمال:  اجل اب؟ خم حن جغهبمك هن جغهب :  اجل
ٌأو أمت جعهسحطلك. ّحمال هس حنّ مس حنىطحم مت مع ً خم حن معمبهش حم ّ ابً  .ّحمال: ّ لكُّـة لكهئهسرص؟ اجل

اب،إذن ؟ اجل خي هنِّـا احلمي هبهش ومعمبهش ميهي ّ حن أميهش جغهب هسن : ّ ن اإلمت ّإمتمس ميمي
دا متهسحنهبهس، حن جغهبمك هن مع مع ٌحن ً ، أيً هسن حن إ :ّ جغ ٰههي حطهسإلمت ّن هنِّـا احلمي مي ّ

ّهنِّـه اجلمبهش، حطجييغ اخمهئمهىط لك اجلمبهست األمغىطى، حمهسخمهئهسحكخيهب امتهبّ مئهبّهش واحلهب  ؛ّهشهش واجل
ّألن مغهسؠ هشّاخمهئمئهبهش ّ  . حن جغهبمك هن حمِّـخمّ خمهيميهسئ احلٌ جعهسحط

هب لك حض ّمظخيُّـحن، حممس هشّهش أو مظخيهبهبُّـميّ أو مظٰههيهبهيهبّإحكالجمهبهشّهش حض حمهيمسهت إحنهس ّواحلهب

حنهش، لكهي لكهيهب آميهش اهللا جغ زاده اآلحنمك) ١(  .٣٣٣ ص١/٢ج: ّح اجفهئمه
حنهش، اخمخنمبهبُّـ ) ٢( هسر اخمىطهلهسلك: ّحنىطمظمس اجفجهمبىطي، مظىطمثهشح اجفهئمه ُّـ اجل  .٢٢٦ ص٤ج: ّلك
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هسحطخيهش ل اخم  .اخمحيمن
خم   هجم ّجمُّـس  دة وال ال : ّ مئ س خي ّاهب خيجس احل األوحي ِّـ ّ

دة مئ ّأن :  لكهيهبال خيحي: ميمئهش هنهسميهش احل حض مظٰههيهبخي لكحفّجمهسل اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض ،ىع
ًلكُّـ هنِّـا احلمئ مخال ٍ أوخمهبهس حنّ ً ّ ه لكحف حنهس ميىطاه هن ّ ّجمُّـس  ّ حن أن مخ ذاجح اخمممء ّ ّ

د ُهلهي مخ. ّ أومضٌلكهيهب مخ مع ن اخم هييطم حم د هبِّـا احلمئ لكحف اجفهسهنهبهش، امق مع ّ اخم
ًذامظهبهس مش هنِّـا احلمئ ميّ د لكهئمبهس حط مع هيمش اخم ّحيهبُّـ أمت خمهبىع حطِّـاجح خسهسُ خسهس، هل ّ. 

منهسص احلمئ و ر حن امغ مئ اخمممء لكحف متحيّاألومضّأحنهس لكحف اجفخنمب  ، حط
د لكحف اجفهسهنهبهش خمهبىع مخال مع مئ اخم ًهل ًأوخمهبهس ّ ّ اء أحمهسن ّ ذاًّهسذامظهب، مق ً خمهيمسهنهبهش حنهتمغ  حض ّ

مش هنِّـا احلمئ. ّجغُّـ ذاهتهس، أم حس ميمي هي لكهئمبهس حط مت ُ ال مي،هل حيهبُّـ لكُّـم حم
ذا  . خسهسًّهسذامظهب حض ذاهتهس وًحنهتمغ
خم   هّجمُّـجم دة: ّس  مئ ئ إىع ىع ًوإن ُّـ خيجس احل اِّـيع ّ وإىع ال ّ

دة مئ ع حنمنُّـاجم هن:ئىشاحلمئ اخمخنهس ،ىع ن هلهب اجف  ًهس احلمئ اخمِّـي ميمي
هبهس ل هلهب لكىط مئ ن اجف ل، وميمي مئ ًخمهيمئ ع، ّ  هلمب :ّومضهس احلمئ األّأحن خمهيمئ

ع أو حمهسن  ل لكجل اجف مئ ن اجف ، ّذامظهباحلمئ اخمِّـي ميمي خمهب لكحف حنهس ذهنمش إًهس خم
هاجفمنهئّىح ّجمُّـس  ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  مّإن: ّ د واِّـىش مئ ع اِّـ يغمل .. . ارميىح ع اِّـ ىع ارميىح

ميب هش :  أي،لك اهب  .ّهسهنهبهشذات اجفلك حنىطمظ
خم   هجم ّجمُّـس  اَّـ ىعىس وو: ّ جه لك اِّـ لك جه اهبستج ارميىح ًإ خيج ّ

اميب اجمىش:أي ،ىع هش ذات اجفهسهنهب اخمخنهسحنهيهش جف، مثهبىش حنىطامظمش اخم هش مغهسرج ذاهتهسّىطمظ  ؛هش، وحنىطمظ
هش ذاهتهس وحض مغهسرج ذاهتهس دة حض حنىطمظ مع دة وال ال حن مع ن اجفهسهنهبهش حن  حطهتن ؛ّحطهتن ال مظمي

مش احلمئ اخمخنهسئىش حمهيهبمبمسُمي مش احلمئ األومض وحط  .ّهيمش لكهئمبهس اخمهئخيهبهنهسن حط

 .٢٦٩ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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خم   هجم ّجمُّـس  ىح مس اهب ّهئت: ّ ل :أي ،ّدون اِّـس اهبّ   متخي
ا هسخمهبىع اإل( بحض اجل دا وال حنٰهُّـوحنهس، حن جغهبمك هننمت مع ً حن ن ّجغ ) ً مظمي

د واخمٰهُّـم اجفّخيهنهبهشاخم مع ن حنحيهسدهنهس مقهيمش اخم هيمش وميمي مي ّخيهبُّـ رصإلهش حض اخم
هش اخمِّـات لك اإل هنمس حض حنىطمظ هسنحطمي امت ل حض اجل هسناإل( ب، وال متخي  حن جغهبمك مت

دا وال حنٰهُّـوحنهس مع ًهن خمهبىع حن هشّخيهنهبهش اخمّ أنّهنُميّجغ ) ً مع  حنٰهُّـوخمهش ٌ حن
ل مئ ن حنحيهسدهنهس ومي،اجف هسن اإلّ أن:مي هبهش، مت هسرة لك مظهي اخمهيهب ّ حن جغهبمك هن لك

هبهش حنخيهبُّـة ّوهن خمهب د واخمٰهُّـم، وجمُّـ مظىط)خمهبىع( ّ ألن؛ّ مع  لكحف د جمُّـ مظىطد لكحف اخم
هب ال، هلهسخمهيهب هب اخمهن حن ّأجكهبهسء أمغىطى حن جم خمهئهسً دا وال (: هش حض جم مع ًخمهبىع حن

هب)ًحنٰهُّـوحنهس هنهس واردةٌةّحنخيهبُّـ ٌهشّمغهسؠ ٌهشّ خمهب د واخمٰهُّـً حطمي مع  .م لكحف اخم
خم   هجم ّجمُّـس  يغمل: ّ ة اِّـ خي اِّـت جي َّـ خ اهبت ئ اهبىش  :ال خيحي ،ّمس

خيهسحط هنهئهس  ء حض اخمحيمن اخمأّأن اخم ي، ألمت مقهب  حن مقىشهسّرميُّـ حط حنٰههئهسه اخمهيجي
خف أؠ:هشحطٰههساجفىطجغهيهش اخم اجغُّـ واخممي الفًال أن ال مظخيهسحط حطجل اخم ٌ، وإمتمس هن امغ ّ 

ّواحل أن حنهس حطجل اخم: جمهسل. ّمظخنميهبمي الف، خمهبىع حن ّ خف حن االمغ اجغُّـ واخممي
د اجفجههي مع الف اجف ء، ألن امغ خيهسحط اجفمنجههيهي حض  هسحن ـّاخم اجغُّـ  إحل  حطهسمتخي اخم

خف الف ـواخممي الفٌّ مظخنميهبميٌ امغ  .حيهسقّحنهس حط االمظ إحل  ميىطمعىش هلهب حنهس حط االمغ
خمواجفىطا ة حض  د حطخي خيهسحطهيجل خمجهىطده اآلمغىط  ّحمال ّأن :اخمهئخيهبهنجلّجم حن اجف

ال مي،حطهسخمِّـات اد حن ، هلهسخم ة اخمهئخيهبيغ خم ن حض جم ًمي هبهسضّ ة لكُّـم اخم  وحمِّـخم ،ّ حض جم
اد ة لكُّـم اخم هبهسض حض جم  .ّاخم

 ؼؘ ؘّ  
ٰهمئ خمحيا  ث اخم ّهسهنهبهش اجفيسمق حيهبحض اخم ميّحيهي ّ أمغىغ، : أجغُّـمههس؛هش لكحف مت

ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ .ّ ألك:واآلمغىط ٰهمئ هلهبمس جيهسب حط لك هن اخم :ّ  مظ
مثال  مئهبىش :أي )حنهس هن(حطـاخم هبهسن محهسم جغخيهبخيهش اخمممء حط  ّهسهنهبهشهس اجفّأحن .هسمظّذامظهب خم



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٣٣٢

خي اخممم: أي)حنهس حط اخمممء هن هن( هلمب :ّلكحطهسجفٰههئ األ  هلمب مظجههي .ّ حنهس حط مي
د مع د ولكحف اجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ اخم حض حنخيهسحط اخم مع ّلكحف اخم ّ. 

لكّهسهنهبهشاجف(ُّـة جمهسلكد حن اجفىطا   ّحنهسهنهبهشّ حم ّ أن: هن)هنّ إال  حن جغهبمك هن خمهب
ّ هلهثمت ال إلمئ لكهيهبمبهس حض ،هسهتهس اخم هن اجلهئىع واخمحيمنّذامظهبذاهتهس و إحل مهىطُإذا مت

ٰهىطميىح إال ذاهتهس و ٌ أن حم حنهس هن مغهسرج: والزم ذخم.هسهتهسّذامظهبّحنخيهسم اخم ّ  لك مظهي ّ
حطهش،هستّخمِّـامظهبا هي ن حن  . لكهئمبهسً مظمي

هش ّحطمن )هنّ إال لك حن جغهبمك هن خمهبّهسهنهبهشاجف(لكحف جمهسلكُّـة منهئّىح  اجفُّّـلامق 
خيهسحطهيهشّهسهنهبهست اجفّامظمنهسف ر اجف هش ،  حطهسألحن دميهشمبهس حطهسجفّامظمنهسهلّهلمئ ؠ  ً مظهسرةّمع

ىطة، أو اجلّواجفٰهُّـوحنهب جغُّـة واخممي ميخنىح أهنهس ّيطئهبهشهش أمغىطى، وحمِّـا حطهسخم ّ واخمميهيهبهش، مي ّ
لك جكهبئهس حنهئمبهس هش ذاهتهس خمهب ؛ ّحطُّـجخهبهش هنِّـه اخمخيهسلكُّـة ّأن إحل  آمغىطٌذهنمش حطٰهيغو .ًحض حنىطمظ

منٍ حمهسفرهنهسّد مظمنّ حصىطّألن  .ُّـمي هبهس حض اخم
ل حط  دة وال حنٰهُّـوحنهش، حطّاجفهسهنهبهش ّهتنأورد لكحف اخمخي مع ّهتن الزحن ّ حض جغُّـ ذاهتهس ال حن

هييطم ارمظحيهسع  د واخمٰهُّـم لك اجفهسهنهبهش، وهنِّـا مي مع  .ّاخمهئخيهبهنجل لك اجفهسهنهبهشّمقهيمش اخم
جلمنهئّىح متهسجميع اجف   :هنِّـا اإلجكميهسل حطمئهئهسجمخن

َّـيع األومن هسرةّنأ :اهب معّ أن: اجفىطاد حن هنِّـه اخمٰه د واخمٰهُّـم لك  ارمظحيهسع اخم
هش اجف  . هلخيىس، وخمهبىع ارمظحيهسلكمبمس حض مثهبىش اجفىطامظمشّهسهنهبهشحنىطمظ

َّـيع اِّـث هش واخمٰهُّـم اجفخيهبُّـ : اهب د اجفخيهبُّـ حطهسجفىطمظ مع ّاجفىطاد حطِّـخم هن رهلىش اخم ّ
هش د واخمٰهُّـم حنجههيخيهس و، حطهسجفىطمظ مع د ، مثهبىش اجفىطامظمشحض ًوخمهبىع رهلىش اخم مع هلهئخيهبيغ اخم

هش اجف هسرة لك رهلىش اجفّهسهنهبهشحض حنىطمظ د متحي : أي ـّخيهبُّـ لك مع   ـّخيهبُّـ ال اخمىطهلىش اجف،رهلىش اخم
هش اجف  .ّهسهنهبهشوهن اخمٰهُّـم حض حنىطمظ

هش ذات اجف  د واخمٰهُّـم لك حنىطمظ مع ازم ّهسهنهبهشحنهس جمهب حض مقهيمش اخم ، جيىطي حض خم
خيهسحطهيهشّهسهنهبهش وهن اجفٰههسيناجف ىطة، واخم، اجف جغُّـة واخممي م ّيطئهبهش واجلّميهيهبهش حمهسخم ، واخمٰهمئ

مههس ص، ومت  .واخلمن



 
 
 
 
 
 
 
 

ؙئؘ ؼؘ  
  ؘؤ ؘ  ؘؙّآ؞ؙ

رات اهبوهي  ر اِّـبج جي الكتب هئاهب ورّجن جي مي ِّـب  : اِّـت
جههل)ز( س رات اهب أو مي .ّ الكتب
رات اهب)س( س الكتب  ّ ىع
ىش )س( مك اِّـىسب س  اهب و اِّـ ّ اهب ّّ 

 





 

 
ا   الفصل ا

اهية    ّ اعتبارات ا
سبةِةّلماهي صوصيُ إ ما يقارنِ بال ، ٌة ثالثٌ اعتباراتِاتّها من ا

طُأخذ :و طُ، وأخذء ِها  طُ ال، وأخذِها  . ها ال 
ةُوالقسمة   . حا

اهيَفأن تؤخذ: لّا األوّأم ا يلحقٌ بما  مقارنةُةّ ا  بها من ُ 
صوصي جموع، كأخذَفتصدق ات،ّا سانِةّ ماهيِ  ا طِ اإل  ِ 

دِاتّها مع خصوصيِكون   . عليهَفتصدق ، ز
اّوأم  أن :هماُ أحد؛ها، وهذا  وجهَ وحدَفأن تؤخذ: ا ا

ظر َُقي ظرِ مع قطع،هاِ  ذاتُا رادّ عمِ ا  من ُا عداها، وهذا هو ا
اهي ِ مباحث)  الِط( و َ وحدَ أن تؤخذ:ُواآلخر. ةّا يث  ها 

ن زائدا،ٍ مفروضٍ مقارنها أيَقارن  فيها، ٍداخل َ غ،هاعلي ً 
وضوعة لمقارنًفتكون  فروضِ  مولةَ غ،ِ ا   . عليهٍ 

الثّوأم ط معها ُفأن ال : ا ا قارنةٌءش ال مقارنة، ِ من ا  وا
  . أو إثباتٍ بنٍ تقييدِ من غًمطلقة َبل تؤخذ

س اهيّو طُةّ ا ط)ًلوطة (ٍء ِ  ، ً)ردة( ال ِ، وال
ط ال قسم ).ًمطلقة( ِوا ألقسامُوا الثِ  اهيِة ا  ّة، و اّ ا

سّالطبي ط( ّ، و ال قس ِا وجودة)ا ارِجٌ، و  وجود  ا   ِ
خلوطةِ أقسامِبعض   .ها فيه 



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٣٣٦

وجود وجودُ غٍ فرد  ّ من اُوا .  بالعددَ آخرٍ منه  فردِ ا
و وجود و ارجيِفراد منه  األُن ا واحد،ِ بالعددً واحداِةّ ا ن ا  ُ 

ا واحد ه، وهوِ بعينًكث ن ا  متقابلة، وهو ٍ بصفاتًصفاّ متُال، و
ِ. ال اهيَسبة ّإن: موهذا مع قو سبةِ إ أفرادِةّ ا ِ  اآلباءِها ك

ن إ أوالد كث سبةِا واحد ِ األبِهم، ال ك نِ إ أوالدِا كث . ه ا
اهيف ةُةّا ارِجٌ كث ة  ا  ِيةّ اِ بوصف ، نعم.هاِ أفرادِ ب

اك هنٌوجودة  ٌ واحدةِواالش   . كما سيأ،ِ ا
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ؘ  
ؘ ؘؤؙآ؞ؘ  ا؞ؘ ؙء  ؙّ  

هسرات اجفّأن :ّحنجهمبىطيخمخنمبهبُّـ ا ميىطى هتخمهش الك هسئ ّمظٰهُّـّهسهنهبهش  حن  حن اجف
حيهباخم ُهش اجفمبمئهش، اخم مظّحيهي حيهش،ّ ر اخمٰههسحنهش حض اخمحيهي هسجغمك األحن : لوميخي ّمك حض حن
جل خمهئهس ذخم حن ّنإ ، حممس مظ ميىطات متمنخف اخمُّـمي اخمجه مك حن حن ّ هنِّـا اخم

خيهب مك؛مغالل اخم ىط لكحف حط خيٍ إذ حس متٰه ، وإن ٍّ حن هتخمهش جم ذخم  حض هنِّـه اجف
ّىغ ّأمت جمُّـ ورد حض حمالم اخمخنهبَّـ حنهس خي إحل  جمُّـ أجكهسر حض األمقحيهسرّهتخسجلحمهسن ؠُّـر اجف
هسرات اجف حنهش هنهئهس، إال. ّهسهنهبهشالك ح اجفهئمه يطواري حض  ّ أمت حس ّحممس ذحمىط ذخم اخم

مك ىط لكحف حط خي ٍمتٰه ان ٍّحن هسرات اجف( حتلك لكهئ حض حنمنهئّحيهست اخمخنهبَّـ ) ّهسهنهبهشالك
خيُّـحنجل لكحف  اق، أو خمُّـى اجف ىط لكحف ذخم خمُّـى جكهبَّـ اإل ّاخمىطئهبىع، حممس حس متٰه

ُّـو أن أول حن ، وخمِّـا مي َاخمجه ّ امع ذحمىط هنِّـا اخمّ  متمنخف اخمُّـمي هشمك هن اخل
ىطميُّـ(اخمجه حض   .)اخم

هسرات اجفّ حطهتنّجهمبىطي ميهنهبىح اخمخنمبهبُّـ اجفّجع مك الك ر حطٰهُّـ ّ، جمُّـ مظجهّهسهنهبهش حط
هسئ لكُّـميُّـةأومتمنخف اخمُّـمي اخمجه  هتخمهش . جعخفت حن مغالخم حن وحس مظيطل هنِّـه اجف

مك ردا خمهي مك. اآلنّ جغ ًحن ب هنِّـا اخم ، حض  إحل ّوجمُّـ مظ ل اخمحيخي لكهي أؠ
هسئ اخممثهيهش  حيهباجف ُّـ أن لكهيمسء ّحيهي ، جغهبمك مت ّهش اخم مظجيهيجيهيلك حض هنِّـا اخمٰههي

ل لكهئُّـحنهس ميىطميُّـون مظٰهىطميىح  هسجغمك ) ّاجفجههي واجفخيهبُّـ(االؠ اخمِّـي هن حن حن
هسرات اجف مك الك ن حطمئ ٰههبهئ ، مي ل اخمحيخي  .ّهسهنهبهشّاألخمحيهسظ اجفمبمئهش حض أؠ

ل اجفّأحن ل، هلهبخي مك حض لكهي األؠ  ّخمٰه: ّجهمبىطيهس حطخنهتن حن أدمغ هنِّـا اخم

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس حنجهمبىطي) ١(  .٢٤٢ ص٤ج: ّح اجفهئمه
هسحط) ٢( .اجفمنُّـر اخم
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مكخيُّـمّأول حن امق متُّـ اخلىطامقهسين إحل  هنِّـا اخم ل هن اآلمغ  .لكهي األؠ

هتخمهش حطخنمي إمثهسمضّمظهنهيوحطٰهُّـ أن ا دّ مظهسرميَّـ اجف هسجغمك اخم مظٰهىط إحل ، متٰه ض ّاجف
، وهنمنهئّىح خسهس اجف  :حض هنِّـا اخمحيمن

)؏(ؘ ؘؤؙآ؞ؘ ؙؙءءـ ؚ ؙّ  
ر حض حمهيمست اخمحيالمقحيهش هسراتّمسهنهبهشّ أن خمهي:اجفخنمب لك جعالٍ الك  إحل جعهش، إذا حنهس جمهب

 .هسهتهسّذامظهب لك ذاهتهس وٌحنهس هن مغهسرج
هبهي ذخم ًحنهسهنهبهشإذا أمغِّـمتهس : مظ هسر حمهسإلّ هسن حطهئمهىط االلك ال مت هئهس ًحن ، وجمهسمي

ارض اخلهسرمعهش لك ذاهتهس، حمهسخمٰههي  مبهس حن اخمٰه حطهبهئمبهس وحطجل حنهس ميمئمي أن ميٰهىط
ال ُّـ أن خسهس جعالث جغهسالتًحن ٍ، مت ّ: 

ِّـ األومن ء، أي :احل هسر اجفهسهنهبهش حنخلوحكهش ا:ّاجفهسهنهبهش حطخلط  ًلك ً وحنخيهبُّـةّ  حطِّـخم ّ
ؠهب؛األحنىط اخلهسرج لكهئمبهس هسن اخم مظمثمغِّـ حنٰهمبهس مثهبىش اخلمن ّ هلمسهنهبهش اإلمت ّهست اخمحيىطدميهش ّ

ال ن ؠهسدجمهشً،خميطميُّـ حن ، هلهبمنهي ً مظمي ؠهبهسمظ منهسمظ ومغمن مسم حنخن ّ لكحف هنِّـا اخمحيىطد حط ّ ّ
خمهئهس هسن (:جم ء، وميمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسجفهسهنهبهش ). زميُّـ إمت ّوهنِّـه هن اجفهسهنهبهش حطخلط  ّ

ءاجف ن حن ذات اجفهسهنهبهش حنهئهنمس إخمهبمبهس  مي حكهش، ألهنهس مظ ٌهي ّ ًّ ّ  لك ذاهتهس ٌ مغهسرجّ
احنمبهس  .وجم

ِّـ اِّـث هسر اجفّهسهنهبهش اجف:احل ً وحنخيهبُّـةً حنخلوحكهشّهسهنهبهش حطخلط ال، وهن الك  حطٰهُّـم ّ
، وميمنجههيهي . هسهتهسّذامظهب لك ذاهتهس وٌحنهس هن مغهسرج وميخيجن اخمهئمهىط لكهيهبمبهس حطمس هن هن

ىطدة، ألهنّهسهنهبهشلكهيهبمبهس حطهسجف ّ اجف ٌهس حصىطدة لك حم حنهس هن مغهسرجّ ّ احنمبهسّ  . لك ذاهتهس وجم
ِّـث ِّـ اِّـث هسرهنهس حنخلوحكهشّهسهنهبهش اجف:احل ءً ال حطخلط، وهن لكُّـم الك د  مع  ٍ حط

ن حطهئٍمغهسرج هسمتهبهش، وإمتمس مظمي ٍ لك ذاهتهس حممس حض األوحل، وال حطٰهُّـحن حممس حض اخم  ميمئمي ّ

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس حنجهمبىطي) ١( .٢٤٢ ص٤ج: ّح اجفهئمه
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ء، وأن ال ميخيهسرهنهس ٌهش، ألهنهس جمهسحطهيهش اجفجههيخيّهسهنهبهشوميمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسجف. أن ميخيهسرهنهس  ّ 

ء، وحطخلط ال حنٰههس  .ًخمهيمنُّـق حنىش حطخلط 
الجعهشواخمحيهسرق األمقهس هسم اخم  ال حطخلط، ال ميمئمي ّهسهنهبهشّ أن اجف: حطجل هنِّـه األجم

ن خسهس حنهس حطهثزاء خي ٍأن ميمي اجمىش اخلٌّحن  حض اخلهسرج ال مظٰهُّـو ّهسهنهبهشّ، ألن اجفّهسرمع حض اخم
ن حنىش اخممنحيهش، وإحنهس هلهسجمُّـة ًإحنهس أن مظمي ّ الهل.  خسهسّ هسن اإلّحنهسهنهبهش أمغِّـمتهس إذا ً:مئ  وؠحيهش مت

د هنِّـه اجف هسء ومع ٰههئهس أمت هسر ومظ اجمىش اخلّهسهنهبهشّاخمٰههي حطهئمهىط االلك ، ّهسرمع حض اخم
جل خسهس حن متهسجغهبهش ؠحيهش اخمٰههي جل حجميهئ معُّـمتهس أن هنهئهسك جغمن ّخم ّ: 

هسن اإل:األومن امعُّـ خمهيمنحيهشمت  .ً مغهسرمعهس اخم
هسن اإل:واِّـث  .ً اخمحيهسجمُّـ خسهس مغهسرمعهسمت

ر خسهس جغمنهشُوال مي ٌمن ّ هشّ حي هلهبمبهس ومعُّـان اخمٰههي وهلخيُّـامت حنٰههسٌ جعهسخم  وذخم ؛ً ميهئ
هسخمهش ارمظحيهسع اخمهئخيهبهنجل  .المق

هنهي امعُّـ واخمحيهسجمُّـ، :ّولكحف هنِّـا األمقهسس مي هسن اجلهسحنىش حطجل اخم م اإلمت ّ أن حنحيمب
ًخمهبىع جغمنهش هشّ جلّهسرج حض لكىطض احلمن حض اخلً جعهسخم هسحطخي  .جل اخم

ٰههئهس لكهسحس اخمِّـهن حض حنٰهخي هئهس إحل اخمِّـهن ومظ المظ ّوإذا جضهسوزمتهس اخلهسرج وذهن
هسء حن  ُّـ جعالث جغمنىغ أو جعالجعهش أمت ة، مت هس يطلكمبهس حن اخلهسرج حن ّاألوخمهبهش اخم ميهئ

رة ًحلهسظ اجفهسهنهبهش، وحم واجغُّـ ميخنمي ؠ ّ ّ رمظجل ّ هيىح لك اخممن ّ خمهيمسهنهبهش حض اخمِّـهن خت
، خم جغهسالت؛األمغىطميجل هسن حض اخمِّـهن ٌ وذخم ألن حلهسظ حنهسهنهبهش اإلمت ّ  : جعالثّ

هسن حض اخم :األومن ن حلهسظ حنهسهنهبهش اإلمت  . حنىش حلهسظ ؠحيهش اخمٰههيًهسِّـهن حنخيحقمتّأن ميمي
ن حلهسظ :اِّـث هسن اإلّحنهسهنهبهش أن ميمي  حنىش حلهسظ لكُّـم ًهس حض اخمِّـهن حنخيحقمتمت

، وهنِّـا مت  .ّ آمغىط حن اجفخيهبُّـٌؠحيهش اخمٰههي
ِّـث ن حلهسظ  :اِّـث هسن اإلّحنهسهنهبهشأن ميمي  حن ٍ واجغُّـّحطهتي ٍ حض اخمِّـهن ملخف حنخيحقنمت

هسخكجل هبهشٌ جعالثٌوهنِّـه جغمنىغ. هنِّـمي اخمهي ٌ لكىط هسظ حضْ  . ولكهسء اخمِّـهن حض اخمهي
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ط الٌاصطالح    آخر  
هسجغمك اجلهئىع واخمحيمن )حطخلط ال(هنهئهسك اؠجهالح آمغىط حض   ميهتجح حط حض حن

هسرات اجف)حطخلط ال(حن هنِّـه اجفىطجغهيهش، وال لكالجمهش خم حض  ، ّهسهنهبهش اخمِّـي هن حن الك
، وإحطهسؤه لك مخهي لكهيهب: وميىطاد حط  .حنجيهسميىطة اخمممء جفخيهسرمت

هب إمثهسال  ان :  ـحيمن اخلهسحنىعومقهبهتجح حط حض اخمـ ًمظ ّإذا أمغِّـمتهس حنهسهنهبهش احلهب
خيىط  ان، واخم ان، واخمجيهئ جغهب هسن جغهب ع، هلهسإلمت ىط حن مت ال، ومعُّـمتهسهنهس مظخنحقك حض أحم ًحن

ان ن حم حنهس ميخيهسرهنهس ً مظهسرة،وهنميِّـا... جغهب هبمك ميمي مهمبهس حطمس هن حنهسهنهبهش مظهسحنهش، حط ّ متهي ّ ّ
ًهش، زائُّـا لكهيهبمبهس مغهسرمعهس لك ذاهتهس وذامظّهش واخممنهسهنهيهبّحن اجفحيهسهنهب حمهسخمهئهسحكخيهب ٍهبهسهتهس، جغهبهئئِّـ ً ّ

هسميهئهش ن حن ع حنهئمبهس وحن اجفخيهسرن، حمهسخمهئهسحكخيهبًمظمي مئ امتهبّ خمهيمئ ّهش إذا امتهنمئلك إحل احلهب هش ّ
هسن ن حنهئمبمس اإلمت هسظ خمهيمسهنهبهش ميٰهمف لكهئ حطخلط ال، وهنِّـه هن . ّومظمي ّحن هنِّـا اخمهي ّ

رة) ةّاجفهسد( هسل اخممن هسظ ال إلمئ لكهيهبمبهس اجليطء . ًاؠجهالجغهس حض جم ّواجفهسهنهبهش هبِّـا اخمهي
 .ّ، وال حتمئ لكحف اجليطء اآلمغىط وال لكحف اخمميّاآلمغىط وال اخممي

هشًومظهسرة اع، حمهتن متٰهخي  إحل ٌ أمغىطى متٰهخيهيمبهس حطمس هن حنخيهب  ّحنهسهنهبهشّلكُّـة حن األمت
ان حطهتهنهس ان اخمِّـي هن إحنهس  :ّاحلهب هسنّاحلهب ، إمت ّ وإحنهس هلىطس وإحنهس حطخيىط وإحنهس ملهئ ّ ّ

ن  مي ًحنهسهنهبهشهل اع،ّ جغ ّ ملخف خصمنهيهش،ً متهسجممنهشّ  ّميهئهن إخمهبمبهس هلمن أجغُّـ مظهي األمت
لكهس مظهسحنهس منهيمبهس مت ًهلهب ًّ هسظ خمهي. ّ مئ ّمسهنهبهشوهنِّـا اخمهي ّ ميٰهمف لكهئ ال حطخلط، ومظ ّ

هس( ل احلميمسء. )ًمعهئ ّإن اجفهسدة هن اجلهئىع، خممي حطخلط ال، وإن : وهنِّـا حنٰههئ جم ّّ
 .ّاجلهئىع هن اجفهسدة، خممي ال حطخلط

هسران اجلهسرميهسن حض اجليطء اجفخنحقك حن اجف ، جيىطميهسن حض اجليطء ّهسهنهبهشوهنِّـان االلك
ىغ هسر األول ًهنهس، أمي ّاجف مئ حطهساللك ّومظ رة(ّ ن معيطءا ال حتمئ لكحف )ؠ ً ومظمي

هسين  هسر اخم ، وال لكحف اجليطء اآلمغىط، وحطهساللك  .ً)الهلمن(ّاخممي
ه)حطخلط ال(واخمحيىطق حطجل هنِّـمي االؠجهالجغجل حض   : حن ومع
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مئ األول ُ أن حنهس أ:ّاِّـ ًمغِّـت اجفهسهنهبهش حصىطدةّ ّ  لكهئ حض هنِّـا االؠجهالح هن مثهبىش ّ

معّ جغ حنهس لكُّـاهنهس، دة؛د واخمٰهُّـماخم مع هسر حن ن اجفهسهنهبهش هبِّـا االلك ً وخمِّـا ال مظمي ّ 
 ، ء؛لك اخلهسرجًهلهنال حض اخمِّـهن ن حض اخمِّـهن   ملخفهنهس، واجفحيىطوض ٌ إذ اخممي

هسر جضىطدهنهس لك مثهبىش حنهس لكُّـاهنهس، ن حض اخمِّـهنّ جغ ّالك  .اخممي
ًت حصىطدةأمغِّـوحنهس  ص، وهن ّ من هسين هن اخمممء اجف  لكهئ حض االؠجهالح اخم

عاخمِّـي إذا جمهسرهنهس جغمن  ٌ حنىطحممشٌحن امتهنمسحن إخمهبمبهس حصمئ ّ، ال مظمنُّـق مظهي اجفهسهنهبهش ّ
هسر، أي هسرهنهس حصىطدة:ّلكحف هنِّـا اجفىطحممش هبِّـا االلك ً حطهسلك ّ لكمس ميهئهن إخمهبمبهسّ ّ. 

خ مئ اِّـث مع:اِّـ هيمش حض االؠجهالح األول حن ٌ أن اخم ّ ّ ر اخميطائُّـة ّ د األحن  إحل ومع
ء حجهس لكُّـاهنهس حنٰهمبهس:لكهيهبمبهس، أي د  مف حنىش لكُّـم ومع هسين وحض اال. ّ مظٰه ؠجهالح اخم

مع د وإن حمهسمتلك حنٰهمبهسٌّحن مع  .ّ إحل ؠُّـجممبهس لكهيهبمبهس، واجفىطاد مقهيمش احتهسدهنهس حنٰهمبهس حض اخم
ِّـ مئ اِّـث دة، حممس ّ أن:اِّـ مع ّ اجفهسهنهبهش حطخلط ال حطهسجفٰههئ األول ملخف حن  ؛ّمظخيُّـمّ

دة مع هسين، هلهثهنهس حن الف اجفٰههئ اخم ٌحط هيّ  . حممس هن وا
جغ لكحف اإلجكهسروجمُّـ خي اخمجه حض   ات، إحل هنِّـمي االؠجهالجغجلّ أجكهسر اجف

خم)حطخلط ال(ـخم ُحن اخمميهيهبهست حنهس جمُّـ مي : حطخي ن ّ ر حنٰههئهسه هلخيىس حطخلط أن ميمي ّمن
ن حنٰههئهسه األول  ، وال ميمي ن حم حنهس ميخيهسرمت زائُّـا لكهيهب ّذخم اجفٰههئ وجغُّـه، وميمي ً ّ

ع، حط معيطءًالحنخي مئ ر حنٰههئهسه ال حطخلط أن  . حنهئًا لكحف ذخم اجف من ّوحنهئمبهس حنهس مي
ن ذخم اجفٰههئ وجغُّـه ن ميمي ، وميمي مييط أن ميخيهسرمت ملخفه وأن ال ميخيهسرمت ، حط حنىش جض

ع جغهسل اجفخيهسرمتهشًالّحنٰههئهسه األول حنخي مئ  . لكحف اجف
حن جغ لكحف حنهئمه يطواري حض  خي اخم ّأي أول حنٰههئهب ) ّهلهتول(: ّوجمهسل اجف

د مغهسرمعهس أو ذهنهئهس) جغِّـف مثهبىش حنهس لكُّـا (:حطخلط ال مع ًجغ اخم ً وهنِّـا هن . ّ

ائُّـ:امتمهىط) ١(  .٣٠٣ ص١ج:  درر اخمحي
هبمبهست، احط مقهبهئهس)٢( هئ  .، حض لكهي اجفهئجه٧٦ ص١ج:  اإلجكهسرات واخم



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٣٤٢

هسجغمك اجفهسهنهب ٰهمئ حض حن حكهشّاجف هي مف جضىطده . ًهش، حنخيهسحطال خمهيمئجههيخيهش واجف ّوجغهبمك الك
، هلهنال لك اخلهسرج ىطدة حض اخمِّـهن د خمهيمسهنهبهش اجف ًلك مثهبىش حنهس لكُّـاه، هلال ومع ّ ّ .

هسين( هبمك خم جمهسرهنهس :حن حنٰههئهب حطخلط ال) واخم ّ أن مظمثمغِّـ اجفهسهنهبهش وجغُّـهنهس، حط
مف ال حن جغهبمك هن دامغ  لكهيهبمبهس، وجمُّـ ٌ هلهبمبهس، حط حن جغهبمك هن زائُّـٌء، الك

هسرجغمن  ع ال ميمنُّـق هن لكهيهب هبِّـا االلك ان (،حنهئمبمس حصمئ ذا ) حمهسحلهب ًحنهتمغ
ًحنهسدة ء، حطهتن :  حممس جمهسل اخمخنهبَّـ؛)ًمعيطءا جمُّـ حطُّـا( وّ ّإن اجفهسهنهبهش، جمُّـ مظمثمغِّـ حطخلط ال  ّ

ن حم حنهس ميخيهسرمت ُمي هبمك ميمي ن ذخم اجفٰههئ وجغُّـه، حط ر حنٰههئهسهنهس حطخلط أن ميمي ّمن ّ
ن معيطءا خمِّـخم ، هلهبمي ًزائُّـا لكهيهب ع، حنهسدةً مئ ً اجف ،  خمّ دمي مع خيُّـحنهس لكهيهب حض اخم ً، حن ّ

ع مئ هئىش مخهي لكحف اجف د؛هلهبمئ مع ، وهن االحتهسد حض اخم ط احلمئ حيهسء  وجمُّـ . ّ المت
مت ال وجغُّـه، حطهتن  مت وجغُّـه وحم مييط حم ر حنٰههئهسهنهس حنىش جض من ّمظمثمغِّـ ال حطخلط، حطهتن مي

ء ع ولكحف متحي وجغُّـهٍميخيحقن حنىش  مئ مئ لكحف اجف  . آمغىط، هلهب
)ؐ(ؘؙّ ؘؤؙآ؞ؘ ـ   

جي حطهبهسنّهنهيخممي مي مك ميهئ  :أحنىطمي  هنِّـا اجف
لماهية.١ الثة أقسام    ّ هل هذه االعتبارات ا

ل، حض أن هنِّـه  خيخيجل حن اخمحيالمقحيهش ولكهيمسء األؠ ّوجمىش اخمميالم حطجل اجف ّ
هسم خمهي هسرات هن هن أجم  ؟ّمسهنهبهشااللك

ر حطجل احلميمسء هسم خمهيمسهنهبهش، ولكحف هنِّـا :اجفخنمب هسرات هن أجم ّ أن هنِّـه االلك ّ
ن هنهئهسك حنخياألمقهسس ال ٌحطُّـ أن ميمي هسم ميمئ اخمخيُّـر اجفخنحقك حطهبهئمبهس، وخم ه خسِّـّ ّ األجم

هب خي ال ميخي إحل متهسحك وملخفه، . حس ميمي هنهئهسك حنخي هلال حنٰههئ خمهي ان حن ّهلهسحلهب ً
 ، ن متهسحكخيهس أو ملخف متهسحك ان األلك حن أن ميمي ًواخمخيُّـر اجفخنحقك حطهبهئمبمس هن احلهب ّ

حنهش، ) ١(  .٣٤٠ ص١/٢:  جغ زاده اآلحنمكمظٰههيهبخيهشح اجفهئمه
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د حنخي . ّوهنميِّـا احلهسل حض اجل اخمِّـي ميخي إحل أحطهبيغ وملخفه ّإذن الحطُّـ حن ومع

الجعهش خمهيمسهنهبهش، وهن هسم اخم ء، حطخلط ال، ال حطخلط:ّخسِّـه األجم  . حطخلط 
هسم خمهيّأن إحل ذهنمشمنهئّىح واجف هسم هن أجم ، حممس ذحمىط ذخم حض ّمسهنهبهش هنِّـه األجم

خم الجعهش: اجف حطخي هسم اخم  ....ّهسهنهبهش اجف:واجفخي خمألجم
هبُّـ اخممفومعىطدي  هّومغهسخمىح حض ذخم اخم ّجمُّـس  ائُّـ، وجمهسل حض درر ّ ّإن هنِّـه : اخمحي

مك لك حنخي ومعهسحنىش حنخنحقك حطهبهئمبهس، وإمتمس هن  لك خمهيمسهنهبهش، جغ مي هسم خمهب ّاألجم ّ ّ
هسظ اخمِّـهنهئ هسر واخمهي هسم االلك ل. ّأجم ال لكهئُّـحنهس متخي هسن إحنهس حطخلط : ًهلمئ ّحنهسهنهبهش اإلمت ّ

هسمّء، أو ال حطخلط، أو حطخلط ال، ال متىطميُّـ أن ٌ هنِّـه اجفهسهنهبهش خسهس أجم هسظ ّ  جعالجعهش، حط اخمهي
مف خمهبىع إال جكهبئهس واجغُّـاوااللك ظ واجفٰه ٰهُّـد، وإن حمهسن اجفهي ًهسر اخمِّـهنهئ حن ً ّ ّ ّ. 

هي اخمخنمبهبُّـ  هبُّـ اخممفومعىطدي ـّحنجهمبىطيوأو خمّهئمهىطميهش هنِّـه اخم ـّ مظهيمئهبِّـ اخم :  حطخي
هبُّـهس حمهسن ّجف ُّـي أجغهبهسمتهس متمهىطا ّاخم ً اخممفومعىطدي، حن ذوي اخمحيميىط واخمهئمهىط، هلهثمت مي ً ُ ّ

ميهسر  ، وجمُّـ أمعهسد هنهئهس حض احط هسئ ًمغهسؠهس حط حض اجف ٍمتمهىطميهشّ  ً لكمئهبخيهش، وإن حمهسمتلك جمهسحطهيهشّ
ُّـجكهش حض هنهسميهش األحنىط خم. خمهي ىغ جم هتخمهش:ّوحنهي هسه حض هنِّـه اجف  :ّ هن أن حنهئخنهت االجك

هن أن اجف ّمظ ، لكهئُّـ ذخم ميىطد اإلجكميهسلّهسهنهبهشّ  حطهبهئمس خم حمهسن اجفخي هن ، هن اجفخي
هسظ اخم هسر واخمهي  .، هلال حصهسل خمِّـخمِّّـهنهئااللك

هب لّهسهنهبهشّجغجل متخي اجف: مظ هسناإل:  ومتخي هسب مت ، اخممي ّ إحنهس لكهسحس أو معهسهن
ع، اإل ط أو حنجه هسنّإحنهس مصجه هبمس خمهيمت د، هلهيهبىع هنِّـا مظخي ً إحنهس أحطهبيغ أو أمق ، ّمسهنهبهشّ
هسر هب خماللك هسم إحل ّوإمتمس هن مظخي هسناإل: جعالجعهش أجم ، واإلمت هسن اجفجههي  اخمٰههسحس، مت

هسنواإل مفمتهس اجف.  ملخف اخمٰههسحسمت هسر لكمئّهسهنهبهشهلمبهئهس الك هسرات، وااللك الجعهش الك  ٌ حط
هسظ، حنىش أن اجفّذهنهئ لك إال متّهسهنهبهشّ، وهن ميٰههئ اخمهي  اخمِّـهن ّ، خمميًا واجغُّـًاّ خمهب

ر اجف من مهمبهسّهسهنهبهشّمي خف اخمحيالمقحيهش.  وميهي ٰه هسء: وحط مفهنهس لكحف جعالجعهش أمت هسر: ميٰه  الك
هسر اجفّهسهنهبهشاجف ، والك دي(ّ حطخنمي حنخيهبُّـ ّهسهنهبهش حطخنمي حنجههي هسر ) ّحطهتحنىط ومع والك
هسر اجف:وهنِّـا ميٰههئ. ّ حطخنمي حنخيهبُّـ حطهسخمٰهُّـمّهسهنهبهشاجف هسم، ّهسهنهبهشّ أن الك  لكحف جعالجعهش أجم
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لك اجف هسم إحل  ذاهتهس هن اخم مظهئخيّهسهنهبهشوخمهب هسر ذخم رصإلهس . مظهي األجم ًوامغ

هسح مييطدي حض مظٰههيهبخي لكحف اخمهئمبهسميهش  .اخمخنهبَّـ حنمن
من ّوجمُّـ متهسجميع مثهيهش حن األلكالم هنِّـه اخمهئمهىطميهش، حطمس حنهي ظ : ّ هسظ واجفهي ّأن اخمهي

هس جكهبئجل حض ا هسظ خمهب ال، جغ ميمنهي أن حطِّـخم اخمهي د واجفهسهنهبهش حن مع ، حمهسخم ّخمِّـهن ّّ ً
ٰهُّـدا هسر حن هسظ وااللك ن اخمهي ًميمي مف واجغُّـا،ّ ظ واجفٰه  .ً واجفهي

مك حض خصهي ض هلهب،ّومظحيمنهب اخم  . وال متىطميُّـ اخل
هسم هسرات أجم ٌجع خم حطهئهبهئهس لكحف أن هنِّـه االلك هسمضّمسهنهبهش خمهيّّ هسؤل اخم  حنهس :، ميىطد اخم

هسم مك اخمالجغ اجلّهنهي ومي؟هن اجفخي خسِّـه األجم  .اب حض اخم
الثة؟.٢ ذه األقسام ا قسم     ما هو ا

خيُّـحنهشّ أن:ّ حض األحنىط األولذحمىطمتهس هسم اجف ن األجم هسر أن مظمي  ّاجفهسهنهبهشـ  ّ اجفمنهئّىح امغ
ء،حطخلط ال هسحن ـ وال حطخلط، وحطخلط   اجفخي ّ أن:، وهنِّـا ميٰههئّمسهنهبهش خمهيًهس أجم
هسجا هنِّـّ، خمميّهسهنهبهشخسهس هن اجف هبهي حنٍء إحل  األحنىط إل ل اخم  :، هلهئخي

مئهش مظهسرة:ذحمىط اجفهئهسحكخيهش ً أن اخمخي هبٰههبّ ن حك هب:هش وهنّ مظمي ّ اخممي إحل  مظخي
، وأمغىطى  هب اخمميمك:هش وهنّحنهئجهخيهبأمعيطائ اّمعيطئهب إحل ّ مظخي ، جع حطهبهئ ّهسمظ ّ أن حن أهن :ّ ّ
مئهش اجف ل اخمخي ، مظخنحقك هلهبمبهس مثهبىش ٍ معهسحنٰههشٍهش هلىطض معمبهش وجغُّـةّهئجهخيهبأؠ  حض اجفخي

مبهس ميمنهي احلمئ هسم، وحط هسم، حممس الحطُّـ حن هلىطض معمبهش ّاألجم ّ حطجل اجفخي واألجم
هسم لكحف ومع ن خممي جمٍاهلحقاق حض األجم ٍ ميمي هسميٌ معمبهشّ  معمبهش اخمخي اآلمغىط، ُ مظ

هسم ّوإال مئهش وهلىطض األجم لك اخمخي  .ّجفهس ؠ
الجعهش أحنىطا ،ولكحف هنِّـا األمقهسس هسرات اخم ن اجفخي خسِّـه االلك ً الحطُّـ أن ميمي ّ

هسم معُّـ حض محهسم األجم خنمي حن ذات اجفخي حنهئهنمس إخمهب ّ ألن اخمخي؛ًمعهسحنٰههس مي ً مي ّ ّ

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنجهمبىطي ) ١( ط حنهئمه  .٣٤٢ ص٤ج: )حطهسخمحيهسرمقهبهش(ّح حن
هسح مييطدي، رجم ) ٢(  .)٨٦(مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش، حنمن
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ل ال لكهئُّـحنهس متخي ، هلمئ ؠهبهش اخمخي ًمغمن ٌ إحنهس امق:اخمميهيمئهش: ّ  أو جغىطف، ٌ أو هلٰهّ

ًهن اخمهيحييس اخمُّـال لكحف حنٰههئ حنحيىطد، هلالزم ذخم جغحييس هنِّـا اجفٰههئ حض : واخمميهيمئهش ّ
هسم ، حن دون أن ً لكحف حنٰههئّهن اخمهيحييس اخمُّـال: هلهسالمق. مثهبىش األجم خي حض متحي ّ حن

الجعهش، واحلىطفميخيحقن حطهت خي : جغُّـ األزحنهئهش اخم ّهن اخمهيحييس اخمُّـال لكحف حنٰههئ ملخف حن ًّ
، واخمحيٰه خي حض متحي حنخيحقمتهس حطهتجغُّـ األزحنهئهش ًحنٰههئ  لكحف ّهن اخمهيحييس اخمُّـال: حطِّـامظ ًحن ّ

الجعهش ٌهنهس خمحييسإ :أي) ال حطخلط(إذن هلهسخمميهيمئهش هن . اخم اء ّ ً ميُّـل لكحف حنٰههئ حنحيىطد، مق ّ
خيال ،  ّحمهسن هنِّـا اجفٰههئ حن خيحمهسالمق واخمحيٰه اء حمهسن ٍّأو ملخف حن  حمهسحلىطف، ومق

خي حنخيحقمتهس حطيطحنهسن ٍاجف ً ، أو ملخف حنخيحقن حطيطحنهسنّ  . حمهسالمقٍ حمهسخمحيٰه
الجعهش هسرات اخم هبهسن اجفخي خسِّـه االلك وال . حن هنهئهس وجمىش اخمميالم حطجل األلكالم خم

ّ ال حطخلط، اخم لكمفمتهس لكهئمبهس هلهبمس مق ّهسهنهبهشّإن اجفخي هن اجف: ميمئمي أن ميخيهسل
هب اخمممءّ ألمت مي)اجفجههيخيهش(حطـ ّ أن :ّ ألن اجفحيىطوض؛متحي وإحل ملخفه إحل هييطم حنهئ مظخي
هسمّهسهنهبهشاجف هست.  ال حطخلط هن أجغُّـ األجم ا  .وحطجهالن ذخم حن اخم

ر حن احلميمسء مئجل إحل حن هنهئهس ذهنمش اجفخنمب  :ّأن اخمالحطخلط لكحف جم
هسرات اجف:ّاألول ، اخمِّـي هن أجغُّـ الك مئ هسحنمبهسّهسهنهبهش اخمالحطخلط اخمخي  . وأجم
خ الجعهشاخمالحطخلط ا: اِّـث هسم اخم ، اخمِّـي هن اجفخي خسِّـه األجم مئ  .جفخي

ّ أن األول حنخيهبُّـ حطهسخمالحطخلحكهب:واخمحيىطق حطهبهئمبمس ّ ّ هسين ملخف حنخيهبُّـ حطممء وخم ّ ّهش، واخم
د اجفهئخيّحطهسخمالحطخلحكهب مع هب حنجههي اخم د  إحل هش، حن جم مع د اجفجههي واخم مع اخم

هسرة أمغىطى. ّاجفخيهبُّـ هسر اجف: وحطٰه ٰهىطضّهسهنهبهشاجفخي هن الك  حن ٍء إحل ّ حنىش لكُّـم اخم
د اخلهسرمعهش لك متحيىع اجف ، أو ّهسهنهبهشاخمخيهب د اخمممء أو لكُّـحن اء حمهسن اخمخيهبُّـ ومع ، مق

ٰهىطض خمممء ٍلكُّـم اخم  ال حطخلط، حن ّهسهنهبهش اجفّ أن اجفخي هن: حنهئمبمس، وهنِّـا حنٰههئهسهّ
حيهست ، اخمِّـي  إحل ملخف اخم مئ الهل حض اخمالحطخلط اخمخي ّأهنهس ال حطخلط، وهنِّـا حط

حيهست ن حنىش االخم  .ّأهنهس ال حطخلط إحل ميمي
من مئ وإن حمهسمتلك مغهسخمهبهش:ّهل ً أن اجفهسهنهبهش اخمالحطخلط اخمخي ّ حن اخمخلط، واجفهسهنهبهش ّّ
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ع ٍحطخلط ال، إال أهنهس حنىش ذخم حنخيهبُّـة حطهئ ّ ّ حطهبهئمس .  آمغىط حن اخمخلط، وهن جمهبُّـ اإلحكالقّ
يس هلهبمبهس أي ، حس ميهي مئ ّاجفهسهنهبهش اخمالحطخلط اجفخي  .ّ جمهبُّـ، جغ جمهبُّـ اإلحكالقّ

رد اخمخي:  حض األمقحيهسرّهتخسجلجمهسل ؠُّـر اجف  اجفجههيخيهش، وهن ّهسهنهبهشمئهش هن اجفّإن حن
هبمئمبهس ذة ال حطخلط، هلهبهييطم حن مظخي لك إال اجفهتمغ ء  إحل ّخمهب ذة ال حطخلط  اجفهتمغ

هب اخمممء  .متحي وإحل ملخفه إحل وإحل ملخفهنهس، مظخي
اب ّ اجفجههيخيهش، إال أن اخمٰهخي ميهئمهىط إخمهبمبهس ال ّهسهنهبهشّأن اجفخي وإن حمهسمتلك اجف: واجل ّ

مئمبهس هنهس حنجههيخيهش، وميخي مب إحل ّحن جغهبمك حم هسر، وإخمهبمبهس متحي مفة هبِّـا االلك هس حنٰه
مي اآلمغىطمي مفة حطهسخمهئ ان . حنٰه هبٰههش احلهب الهلهسجفخي حك م ًحن ، واخمخي حنحيمب

هسين مف لكحف ومع اإلحكالق، وال جك أن األول ألك حن اخم ان اجفٰه ّاحلهب ّ ّ ّ. 
هنهي ّحجهس مظخيُّـم مي ّ ، هن ملخف اجفّهسهنهبهشّ أن اجف:ّ مئ  حن جغهبمك ّهسهنهبهش اخمالحطخلط اجفخي
، وهن اجف  هلمس ذحمىطه حطٰهيغ ، ولكهيهب.)اجفمبمئهيهش( ّهسهنهبهشمنجههيهي لكهيهبمبهس حطهسجفهن هن

، حن أن اجف الجعهش ، حطمس هن هنّهسهنهبهشّاأللكهسخك هسرات اخم مس خماللك مبهس حنخي ن حطهئحي ً مظمي
خيُّـحنهش، ملخف مظهسم ّاجف جل مههسّهسهنهبهشّألن اجف، وذخم ّ هئمهىط إخمهبمبهس حطمس ُ أن مي: ال ختهي حن جغهسخم

هش ، ملخف حنخيهب هش لك ذاهتهس، وأنٌحنهس هن مغهسرج إحل ٍهن هن حنهس  إحل ً ميهئمهىط إخمهبمبهس حنخيهب
 . لك ذاهتهس، وال جعهسخممك خسمسٌهن مغهسرج

هسمتهبهش ال خيهي جغهسخسهس  ، وحض اخم هي مئ اجفهسهنهبهش اجفمبمئهيهش حممس هن حن ّوحض احلهسخمهش األوحل مظ ّ ّ
الجعهش هسرات اخم هسميهئهش،ولكحف هنِّـا. حن أجغُّـ االلك هسرات ٌ هلهسجفالجغمههش األوحل حن  جلمئهبىش االلك

هبمئهش ن جم الجعهش ومظمي ن ّ خسهس، هلميهبىح ميمنهي ًاخم مس خسهس، وال ميمنهي أن ميمي ن حنخي ّأن مظمي ً
هسرات متخيهبهن مس اللك ، حممس امظهنهي حنٰههئهسهنهس، ؛ًاخمممء حنخي ّ ألن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن ّ ّ

هش مبهس ملخف حنخيهب هشٍحنالجغمه مبهس حنخيهب الجعهش حنالجغمه هسرات اخم  . إحل اخمجيخفً إحل اخمجيخف، وااللك

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش) ١(  .١٩ ص٢ج:  األرحطٰههشّاحلميمئهش اجف
خنهسرات معمبهسن) ٢( هس اجفمهحيىط، امت ، اخمخنهبَّـ خصمئُّـ ر ل اخمحيخي  .١٧٦ ص١ج: ّأؠ
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)ؑ( ؘؙّ  ـؘ ّ؞ؘ ؘ   

جلّجف هسرات اجف اجفخيّ أنّهس مظ ل ّهسهنهبهش هن اجفّهسهنهبهش اللك ، ميخي مئ  حطهسخمالحطخلط اجفخي
مئّهسهنهبهش اجفّنإ :منهئّىحاجف هبٰهّميمك هن اخم  حطهسخمالحطخلط اجفخي  .ّاخمجه

هسخمهبهشّ هنِّـا اجفجههيمش الحطُّـّهنهيوخممي مي ر اخم مك حض األحن  : حن اخم
ف ا الطبي.١ ّ تعر ّ  

جغ لكحف حنهئجه اإلجكهسرات خي اخمجه حض  حطهسالجكحقاك ّواخمميمك ميخيىش : ّجمهسل اجف
هبٰه دات وجغُّـهنهس وهن اخمجه مع هسئىش اجف ّاخمهيحيمه لكحف حك م اخمِّـي إذا حلخيمبهس ّ ، ولكحف اخمٰهمئ

 .هستّاجكحقحملك اجليطئهب
هبهي ذخم هسن اإلّنإ :ذا جمهبإ: مظ ال ّ حممكمت ذات :  هلمبهئهس أجكهبهسء جعالجعهشً،حن

هسناإل هسن حطمس هن مت حيهستإمت م اخمميمك حطمس هن حممك، حنىش لكُّـم االخم ّ، وحنحيمب مت  إحل ّ حم
هسمت هسن ًهس أو ملخفإمت هسن، واإلإمت مت مت ؠىح حم هسرة أمغىطى. ًهسّحمهيهب حط  األجكهبهسء :وحطٰه

الجعهش هن ع حن : اخم مئ ؠىح حصىطدا، واجف م اخم ف حصىطدا، وحنحيمب ؠ ًذات اجف ًّ ّ
ؠىح ف واخم ؠ هسرة أمغىطى.اجف  : جعالثٌ اجفخيهسم جغهسالتحض:  حطٰه

ِّـ األومن ف حطهسخمميمك، حنىش جمجهىش اخمهئمهىط :احل ؠ ّ حنالجغمههش اخمٰهخي خمهئحيىع ذات اجف
ؠىح، حطهت حيهست إحل أمت حممك أو ُن ميلك اخم هسن، حن ملخف اخم ال حطمس هن إمت هسن حن مف اإلمت ّٰه ّ ً

ان متهسحك(ّ وذخم لكهئُّـحنهس إلمي لكهيهب حطهتمت ؛ّملخف حممك ف حطمس ـ ّهلهثمت ) جغهب ؠ أي ذات اجف
مئ ـ هن لكهئُّـ هنِّـه اجفالجغمههش  هبٰه(ّمي ّاخمميمك اخمجه هبٰههش اخمممء حطمس هنُومي) ّ  .خيمنُّـ حط حك

ِّـ اِّـث ؠىح حطهسخمميمك وجغُّـه، وهن أن  حنالجغمههش اخمٰهخي جفحيمب: احل ّم اخم
م ُمي خفمي(الجغيس حنحيمب هئىش هلىطض ؠُّـجم لكحف حم ّحصىطدا لك حم حنهسدة، ) حنهس ال ميمئ ّ ً ّ

هسنحن  ىط وملخفهنهس، هلهثمتإمت ان وجغ م اخمميمك ـّ وجغهب حطمس هن لكهئُّـ هنِّـه  ّ أي حنحيمب
مئ ـ اجفالجغمههش   ).ّهئجهخيّاخمميمك اجف(ّمي

ِّـث ِّـ اِّـث ؠ:احل ؠىح واجف ع حن اخم مئ ف، حطهتن ال  حنالجغمههش اخمٰهخي اجف
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ؠىح اخمميهيهبهش، حممس  ف حط ؠ ف وجغُّـه حصىطدا، حط حطمس هن حن ؠ ّميالجغيس ذات اجف ً ّ

هسنميالجغيس اإل خف، هلهثمت مت هئىش ؠُّـجم لكحف اخممي ّ حطمس هن حممك ال ميمئ ف :أيـ ّ ؠ  اجف
ف حطهسخمميمك ؠ مئ  ـّحطمس هن حن  .ّٰهخيمكّاخمميمك اخم(ّ مي

هبٰه ّوومع إحكالق اخمميمك لكحف اخمجه مئهبهش اخمممء  ّ خمٰههي ـحض احلهسخمهش األوحل ـ ّ هسر مظ حطهسلك
خم مظٰههسحلحطهسمق حنهس ميمثول إخمهب حض اخمِّـهن هب جم ن حن جم را : هلهبمي ًأرا أع  ْ َ ُ ِ ْ َ َ

ِ 
مقىح( هسين حطهسجفهئجهخي .)٣٦: مي مئهبهش اخم د حض اخلهسرج، هلهثن حم ،ّوومع مظ مع ّمت ملخف حن

م حض اخمِّـهن ارض اخمٰهخيهيهبهش خمهيمئحيمب ّاخمميهيهبهش حن اخمٰه خف آمغىط. ّ ٰه الت : وحط هن حن اجفٰهخي
هسمتهب ءاخم ٌهش اجفهئجهخيهبهش اخم ال إلهسذجخهس  ّ حض اخلهسرج، حممس مظخيُّـم حض مغهسمحهش اخمحيمن األمغخف حن ّ

هسحطخيهش هسن . اجفىطجغهيهش اخم هسخممك حطهسخمٰهخيمك، هلألن اإلمت مئهبهش اخم ّوأحنهس ومع مظ ّ ال ـ ّ حطخلط ـ ًحن
دا حض اخلهسرج مع ًاخمميهيهبهش، خمهبىع حن معُّـ، حممس مقهبهتجح؛ّ ىغ حس مي خن  .ّ إذ اخمممء حنهس حس مي

ّ هل ا الطبي ين.٢ ءّ قس أو  ط القس أو ا ال   ٍ ثالثٍطبق  ا
خمهب هبٰهّوجمىش اخلالف حطجل األلكالم حن اخمحيالمقحيهش واألؠ ّجل، حض اخمميمك اخمجه ّ ،

مبهس اخمميهيهبهش حض اخمِّـهنّهسهنهبهشوهن متحيىع اجف  اجفجههيخيهش أو ّهسهنهبهش هن هن اجف؛ّ اخم مظٰهىط
مئهبّهسهنهبهشاجف ن حنجههيخيهشّ اجفخي هسر ّأو أن  ؟ًأميهنهس حن جمهبُّـ اإلحكالق ًهش، اخم مظمي الك

مئهب هش اجفّاجفخي هش خص مس وال ّهسهنهبهشهش ميهئهسحض حنىطمظ لك جم ، هلهثهنهس حض ذاهتهس خمهب ً حطمس هن هن ّ
مس؟ ال حض اجفخيهسماأل ًحنخي  : جعالجعهشجم

ل األول هبٰهأ :ّاِّـ ّن اخمميمك اخمجه ّ ، وهن ّ مئ  ميهئجه لكحف اخمالحطخلط اجفخي
هش إحل حنهس هن مغهسرج ٌاجفهسهنهبهش اجفخيهب هسره اجفحنهس ّ لك ذاهتهس وذامظهبهسهتهس، وهنِّـا ّ منهئّىح امغ

خمهبجل ر حطجل احلميمسء، ومظهسحطٰهمب لكهيهب حطٰهيغ األؠ ل اجفخنمب جمهسل احلميهب ؛ ّوهن اخمخي
يطواري لك ألكهئ حطهسخمميمك اخم: اخم هبٰهّخم دهنهس حض  :ّجه ّاجفهسهنهبهش ال حطخلط، اخم ومع

، اجفمهحيىط:امتمهىط) ١(  .٨٦ ص١ج: ّ اجفهئجه
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .)١(، احلهسجكهبهش رجم ٢٠ ص٦ج: ّاحلميمئهش اجف
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هسر حكهش ّلكخيمك ٌاخمِّـهن وهن الك هي ّ، حط اجفهسهنهبهش اخم هن اجفخي خمهيمسهنهبهش اجفجههيخيهش واجف ّ

ىطدة ن ذامظ. ّواجف حنهشوحطهسجفهنمئ ح اجفهئمه مهمبىط هنِّـا ُوجمُّـ مي  حنهس ذحمىطه حض 
ل   .حن حمهيمست ؠهسجغمش اخمميحيهسميهشًأميهنهس اخمخي

خ ل اِّـث ّن اخمميمك اخمأ :اِّـ هبٰه ّ ظ حض اخمالحطخلط ّجه هسرة لك متحيىع اجفهي لك
، وهن اجفهسهنهبهش اجفجههيخيهش مئ خي اخمجه ؛ ّاخمخي ىطميُّـ(حض ّجمهسل اجف وجمُّـ مظمثمغِّـ : )اخم

ء، وهن حممك ٌّال حطخلط  هبٰهّ د حنٌّ حك  .  حض اخلهسرجٌمع
هسح حض مظٰههيهبخي لكحف  : جغهبمك جمهسل) هنهسميهش احلميمئهش(ومظهسحطٰه لكحف ذخم اخمخنهبَّـ حنمن

هسحنهس خمهي هسرات أجم مئهبهش هنِّـه االلك ، هلهئخنهت لك ّمسهنهبهشًحنهئخنهت هنِّـه اجفهئهسجمخنهست هن مظ
هن هبهش ّ أنّذخم مظ هبهش ملخف ،هس حنخيّ حطمس أهنّهسهنهبهش اجفّجغهب ، وإالّ أهنّجغهب مئهش ّهس جم  خميطم جم

هسر متحي  إحل اخمممء ا خمُّـهلىش ذخم حطهسلك هسخم ، هلهسجغ وملخفه، ووجغُّـة اجفخي واخمخي
؛ حنىش أن مئ هشّاخمالحطخلط اجفخي هسر اخمِّـهن وجغهسخم حطهسخمهئ   اجفخي حض احلخيهبخيهش هن الك

دميّ، هلهثحنّهسهنهبهشاجفإحل  حكهس ومع مف حنٰهمبهس  مبهس حن ملخف أن ميٰه ّهس أن ميالجغيس متحي ًهس أو ً
هسر اإلحكالق،ّلكُّـحنهب ن حنٰهمبهس ملخفهنهسأن ميالجغمهمبهس حطخلط أن الّ وإحنهس ًهس وهن الك  ، ميمي

ىطميُّـ، هسر اخم ن حنٰهمبهس ملخفهنهس وهن ّ وإحنهس وهن الك أن ميالجغمهمبهس حطخلط أن ميمي
الط، وخمهبىع وراء هنِّـ هسر االمغ هسرات هالك الجع االلك هسر هشاخم مئ آمغىطٌالك  ّ مي

هسر ن وراءه الك ، هلهنال أن ميمي مئ ٌحطهسخمالحطخلط اجفخي  مغهسحنىع، وذخم حن أن ً
رمي مت لكهسرميهسّمن هسر ال حطخلط( ً حم مت حنأو حط) الك هسر حطخلط ( ًهسّهيخلط حم الك

ىعأو ال حطخلط اخمٰهىطاء وال حطخلط اخم) ء هسر ال حطخلط( ّهي ن هنهئهسك ) الك هلال ميمي
هسر هسجّ وإال ،ٌ راحطىشٌالك هسرٍحنخي إحل اجغ هس وهنميِّـا، وجمُّـًا آمغىط وؠهسر الك  ً مغهسحن

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  ).١١(هش رجم  احلهسجكهب،٣٨ ص ١ج:ّاحلميمئهش اجف
حنهش، جم اجفهئجه) ٢(  . وحنهس حطٰهُّـهنهس٩٧ص:  وحمِّـا جم احلميمئهش؛٢٢ص: ح اجفهئمه
ل) ٣(  .٢٨٣ـ٢٨٢ص: حمحيهسميهش األؠ
هسين حن اجفخيمنُّـ األول) ٤( هسمتهبهش حن اخمحيمن اخم هتخمهش اخم  .ّاجف
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هبٰه اخمّميمك  اخمّنأ :خكمبىط حطِّـخم  . اخمجهّخي اجفجههيخيهش حممس لك اجفّهسهنهبهشهن اجفّجه

هسلوجمهسل خي اخمهئهسئهبهئ حض هنِّـا اجف ّ أن اخمميمك اخم:هلمهمبىط حطِّـخم: ّ اجف هبٰه ّ ّجه
خفمي إمتمس هن مئ اخمالّاخممنهسدق لكحف حم مئ دون اجفخي  .حطخلط اخمخي
هبهي: وجمهسل اخمخنمبهبُّـ اخممنُّـر هسرة لك متحيىع :هلهسخممن هبٰه لك ّ أن اخمميمك اخمجه ّ ّ

هبٰه ، هلهثن اخمميمك اخمجه مئ ظ حض اخمالحطخلط اخمخي ّاجفهي ّ ومت ـّ ّ حممس ميحي هسرة لك  لك ـُ
ُّـاء يطع حن اخلهسرج احط م اجفهئ مئ األهلىطاد، ،ًاجفحيمب د حض اخلهسرج  مع  أو اخمِّـي هن حن

مئ  ، جغهبمك جمهيهئهس حطهتن اخمالحطخلط اخمخي مئ متهس حط اخمالحطخلط اخمخي ّوهنِّـا هن لكجل حنهس هل ّ
هسحنىش حطجل األهلىطاد اخلهسرمعهبهش ازميهس خمهي ن حن ّميمي ً. 

ِّـ ل اِّـث ّن اخمميمك اخمأ :اِّـ هبٰه ّ ، وهن ّميهئجه لكحف اجفهسهنهبهش حنّجه  جغهبمك هن
مئ حطهسجفهسهنهبهش اجفمبمئهيهش ّاخم مظ ئ؛ ّ هبُّـ اخل هش حض هنهسميهش اجفجههسف: ّجمهسل اخم هب ّ أن :هلهسخمهئ

ّاخمميمك هن اجفهسهنهبهش اجفمبمئهيهش، ال اجفهسهنهبهش ّ يطواري، وال  اخمالّ مئ حممس لك اخم حطخلط اجفخي
هسذ هئهس األمق مئ حممس لك جكهب  .ّاجفهسهنهبهش اخمالحطخلط اخمخي

د ا(حض مظٰههيهبخي لكحف ًأميهنهس وجمهسل  خيىطميىطاتأمع ّ أن اجفهسهنهبهش :حممس خكمبىط): خم ّ
هسظ ـاجفمبمئهيهش ٍ ألكهئ هبهس متحيىع اجفهسهنهبهش حن دون مظخيهبهبُّـهنهس حطهي حلهسخكمبهس ّ جغ ّ مغهسص،ّ

هبٰه ـحطخيجن اخمهئمهىط لكحف حنخيهسم اخمِّـات  .ّ هن متحيىع اخمميمك اخمجه
ارج هل  .٣ وجود  ا ّا الطبي  ّ  

د اخمّإن هتخمهش ومع هبٰه اخمّميمك  حن حيهبهسجغمك اخم حن أجمُّـم اجفّحض اخلهسرج مظٰهُّـّجه هش ّحيهي
خف حن اجفهئهسجمخنهست اخم را خممي ًاخم مظخنمي خص حيهبّ مك  إحل واخمِّـي دلكهسهن. ّهشحيهي اخم

هسح اخمهبيطدي لكحف هنهسميهش احلميمئهش، رجم ) ١(  ).٨٦(مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
خيىطميىطات) ٢( د اخم  .٤٢١ ص٢ج: أمع
ث) ٣( لحط  .٤٠٦ص ٣ج:  حض لكهي األؠ
ل اخمحيخي) ٤(  .٣٥٢ ص٥ج: خصهسرضات حض أؠ
خيىطميىطات) ٥( د اخم  ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٤٢٢ ص٢ج: أمع
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، هن أن حم لكهي ٍلكهئ رّ حطىطهنهسينّّ مك لك أحن ٍ هلهثمتمس مي ان . ّ حمهيهبهشّ هلهسجل واحلهب

هست واإل هسنواخمهئ رمت مك لك ٌ وملخفهنهس أحن ّ حمهيهبهش، هلميهسن حن اخمالزم أن مي
ّاخمميهيهبهست، وحمهبحيهبهش مظٰهىطف اإل هسنّ  .هبمبهس، ومظخيهبهب هنِّـه اجفٰهىطهلهش لكهيمت

ّحس ميخيىش مغالف حض أن اخمميمك اجفو دمي حض اخلهسرج، حممس ّٰهخيمك واخمّهئجهخيّ مع  ملخف حن
د اخمميمك اخم ، وإمتمس اخلالف حض ومع ّمق هبٰه ّ الن. حض اخلهسرجّجه هتخمهش جم  :وحض اجف

ارج:ّالقول األول وجود  ا ّ ا الطبي  ّ  
ر حطجل احلميمسء وحط ل هن اجفخنمب نوهنِّـا اخمخي خم ميهيمئجل جغهبمك ميخي  ّحطهتن: ّٰهيغ اجف

هبٰه اخمّميمك اخم دّجه مع د حض اخلهسرج، خممي ال حط مع خي ٍحن هسزٍّحن  لك أهلىطاده، ٍ حنهئ
د مع د أهلىطادهٌحط حن مع ، جغهبمك جمهسل.  حط هسره اجفمنهئّىح حض اجف : وهن اخمِّـي امغ

دة حض اخلهسرج مع  .وهن حن
ُّـلو ن لكحف أنّامق د حطهسخلهسرج حن مغالل حكىطميخيجلّميمك  اخمّ اخمخيهسئهي مع  :حن

س:ّاِّـىس األول  ّ اهب
هسره اجفمنهئّىح حض اجف جغهبمك جمهسلو هبٰه: هن اخمِّـي امغ ّوهن اخمميمك اخمجه ّ ،
مئ دّومظ مع ؛ وهن حن مئ هسحنمبهس ة حطهسخمالحطخلط اجفخي د حطٰهيغ أجم مع  حض اخلهسرج خم

حكهش هي   .هلهب حمهسجف
هبٰه اخمّميمك  حطٰهيغ أهلىطاد اخمّ أن:وحطهبهسمت دّجه مع  ّهسهنهبهش حض اخلهسرج حمهسجفٌحن

حكهش، ولكهيهب هلال هي معُّـ اخمّحطُّـاجف هبٰهّميمك  أن مي  ّحتهسدوذخم ال ؛ًأميهنهس حض اخلهسرج ّاخمجه
، هل هسحن مئ أجم ده  هسحن وومع هسحن ّخي حتّنهثاجفخي حنىش أجم  حطٰهيغ حنمنهسدميخي وأجم

هييطم حت حمهسالمق واخمحيٰه واحلىطف، ًأميهنهس،  اجفخي حض اخلهسرج ّخيحض اخلهسرج مي
هسمّهنهثهل  اجفخي ّحتهسد ال؛ اجفخي وهن اخمميهيمئهشّخي أجغُّـهنهس حتّخيحتهلهثذا  خمهيميهيمئهش، ٌهس أجم

 .)١٠(مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش، رجم ) ١(
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هسحن مئ أجم ده  هسحن وومع  .حنىش أجم
يطواري ح . وهنِّـا اخمجهىطمي هن اخمِّـي مقهيمي اخم ومظخيىطميىطه حممس معهسء حض 

حنهش مت(: اجفهئمه ده، أي:أي) وحم هبٰه ّ اخمميمك اخم: ومع ن(ّجه د :أي) حن حم  ومع
مئهب( ء، واجفّهسهنهبهشألكهئ اجف) جم هسين، هلهثن اجفهسدة، ّهسهنهبهش حطخلط  ّ حطخلط ال، حطهسجفٰههئ اخم ّ

دة ومغ مع هسمتهبهش، حن ؠهس اخم دا، ). حمخنىح(ًمن مع ن جم اخمممء حن ًوحمهبىح ميمي
د، واخمخي هن اجفخي حطٰههبهئ حنىش امتهنمسم جمهبُّـ، وحطهبهئمبمس احلمئ  مع مئ ملخف حن وحنخي

احكهسة، وهن اال دّحتهسدحن مع  . حض اخم
حنهش هبٰه: وجمهسل حض حنهئجه اجفهئمه د اخمميمك اخمجه ّوإمتمس اخلالف حض ومع ّ ، هن هن ّ

ىح ّ ألمت حنهسهنهب،ً لك األلكهبهسن رأمقهسٍحنهئ هسرميّهسهنهبهشهش اخمممء، واجفّ  أو ، خصهنهشٌهشّ الك
د وؠىح مع د، واخم مع هسل حنٌحن د:، أيّٰههيخي خم حط مع   خمٌ أو وؠىح، هلىطده حن
هسين هن احل ؟ واخم هسل ذامظ هسين. ّحط د، :وحنىطاده حن اخم مع مئ اجف هسين حن جم  اخم

خم مك حطخي خي وؠىح: ّحممس رصح حط حض آمغىط اخم ؠحيمبهس حطهسخم ٌهل مبهسّ هسل متحي   . حط
حن ح حنهئمه د : ًوجمهسل أميهنهس حض مظٰههيهبخيهش حنهئ لكحف  مع حنهئمب حن أهلىطط هلخيهسل حط

ن حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش، وحنهئمب حن هلىطط هلهب ومتحيهسه حنجههيخيهس، وحنهئمب  ًاجفهسهنهبهست، وهن اخمخيهسئهي ّ ّ ّ
مع اخمهيجههبىح اخمِّـي جمهيهئهس حض حنٰههئ  ده حطهسخمٰهىطض، خممي ال لكحف اخم مع حن جمهسل حط

حيهبهئهش حطهسحلىطحمهش هبّحطهسخمٰهىطض، حط حمهسمظمنهسف اجلهسخمىع حض اخم : وحنهئمب حن جمهسل. ّهش اخمٰهىط
د رب هبٰه هن ومع د اخمميمك اخمجه ّإن ومع ّ ّ ده حممس خكهئّ ّ مع ع، وحنهئمب حن جمهسل حط  اخمهئ

ّاخسمئُّـاين، واخممي حنيطميحيهش ّ. 
لك د:حطٰهُّـ أن جع مع هبٰه حن ٌ أن اخمميمك اخمجه ّ ّ د، ٍ حض اخلهسرج حطهئّ مع هسء اخم  حن أمت

حنهش، ) ١(  .٣٤٥ ص١/٢:  جغ زاده اآلحنمكمظٰههيهبخيهشح اجفهئمه
هسحط) ٢(  .١٣٤ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
يطواري) ٣( حنهش، اخم ىطميهش٢١ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .ّ، جغهسجكهبهش اخمجه
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هسؤل جغُّـة أ: ميهتجح هنِّـا اخم هبٰه حطهئ اخم د اخمميمك اخمجه ّهن ومع خف آمغىط مّ ٰه ىطة؟ وحط : اخممي

مئ هلىطد د  مع هيىح لك اجف مئ هنِّـا اخمحيىطد، خي د  مع ٍهن اخمميمك اجف   آمغىط أم ال؟ّ
هبٰه اخمّميمك اخمّأن منهئّىح إحل ذهنمش اجف دّجه مع  : حطهسخلهسرج حطٰهُّـد األهلىطاد، أيٌحن

هبٰه اخمّميمك  اخمّنإ دّجه مع هبٰه اخمّميمك  هلىطد، هلهسخمٍهلىطدّ حم  حضٌحن مئ هلىطدّجه د  مع  اجف
هبٰه اخمّميمك  اخم ملخف ـ حن معمبهش اخمٰهُّـدـ د حض هلىطدّجه مع مئ هلىطدٍاجف  آمغىط، ٍ آمغىط و

هبٰه اخمّميمك واخم ميّجه دة حض اخلهسرج، هلهيميٌّىطحن مع  حن أهلىطاد ٍ هلىطدّ حطٰهُّـد األهلىطاد اجف
هسناإل هبٰه ّحممك  مت هسمت ّحنهسهنهبهشخم ّحك  .هش حض اخلهسرجّهبإمت

د، وميٰهمفّهسهنهبهش اجفّامظمنهسف ّنهثوهبِّـا هل مع هسظ اخم جغُّـة هنهئهس حطهي هس مب لكهئّ حطهسخم
جغُّـة اخم منهبّٰهُّـدميحطهسخم م اجفٰهمفّهش واخمخن هسظ اجفحيمب حنهبّهش، ال حطهي جغُّـة اجفحيمب هش، ّ لكهئ حطهسخم

حنهب جغُّـة اجفحيمب ىطة اخمٰهُّـدميّوال مظهئهسحض حطجل اخم هش حض اخلهسرج، حممس ّهش حض اخمِّـهن واخممي
هسدمقهشحض مقهبهتجح   .اجفىطجغهيهش اخم

هست خي اخمُّـاحنهسد حض اخمخي جغُّـة اخمٰهُّـدمي: ّ جمهسل اجف ّإن اخم هسم ّ هش حن حطجل األجم
جغُّـة ٰههش جفجههي اخم منهبٌهشّ لكُّـدميٌوجغُّـة: لكحف رضحطجل ،اخم لكمبهس ٌّهش جك ، حن

مي خفميّهن هئٰههش احلمئ لكحف حم هسص اجفمئ ٌ لكُّـدميهشٌووجغُّـة... هست األجك ٌ حمهيهبهشّ مبمئهشّ  ٌ حن
هسميىش اجفىطمقهيهش لكمبهس اخمجه لحن اجغُّـة، :  إحل أن ميخي هبٰههش اخم ال اخم أخمهبىع هنِّـه اخمجه

هتحط د، هن لكجل مظهي اجفهسهنهبهست ّمظ مع ن حض اخم ّ حض جغُّـ وجغُّـهتهس أن مظمي ّ
هس مبهسواألجك مبمئهش، حطهسخمخيهبهسس إحل مظهي . ص اجفهئُّـرمعهش حت ّهلهثذن وجغُّـهتهس اخمٰهُّـدميهش حن

ىطهتهس هسص حطمي  .ّاجفهسهنهبهست واألجك
هبٰه مغهسرمعهس، حطُّـخمهبهيجل ىطة اخمٰهُّـدميهش خمهيميمك اخمجه هست اخممي م إلجع ُّـل اخمخي ًوجمُّـ امق ّ ّ ّ ّ: 

ِّـ األول جل:ّاِّـ جمىح لكحف ذحمىط حنخيُّـحن هب مي ّ مظ ّ: 
هسحطخيهش: ّاجفخيُّـحنهش األوحل هسث اخم هسز خم :ذحمىطمتهس حض األحط د حنهئ هبٰه ال ومع ّ أن اخمجه ّ

مسم) ١( هست، اجفخف داحنهسد، حطهسهن  .١٤٨ص: ّحنمبُّـي خصخي: اخمخي
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د مع ٌحض اخلهسرج، وإمتمس هن حن د هلىطدهّ مع  . حط

هسمتهبهش ىطة اخم :ّاجفخيُّـحنهش اخم جغُّـة واخممي ءّٰهُّـدميهش ّأن اخم مئٰههسن حض  هسن ال جض خيهسحطهي  ٍحن
 .هشحطٰههسّواجغُّـ، حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخم

هش هب ٰهُّـدة:اخمهئ ً إذا حمهسمتلك األهلىطاد اخلهسرمعهبهش حن ّ هسزّ ّهس لك حطٰهيغ، واخمميمك  حطٰههنمبًا، حج
خفا، وهن خصهسل اجغُّـ حم ن اخم د أهلىطاده واجغُّـا، خميطم أن ميمي مع د حط مع هبٰه اجف ًاخمجه ً ّ. 

خ ِّـ اِّـث هبٰه هش خمهيّهسرمعهبّن األهلىطاد اخلإ: اِّـ هسنحمهسإلّجه ال مت هيحيهشًحن  حض ٌ، مص
ٰههنمبهس لكهسحس واآلمغىط هسن، وحطٰههنمبهس  ؠحيهسهتهس، هل هسع واآلمغىط مع ، وحطٰههنمبهس جك معهسهن

هبٰه ّهلهي حمهسن اخمميمك اخم. وهنميِّـا... حنمثحن واآلمغىط حمهسهلىط د هنِّـه ّجه مع د حط مع اجف
منحيهس حطمنحيهست اجغُّـ حن ن اخم هنهسدة، خميطم أن ميمي ٍاألهلىطاد واجغُّـا، واجفحيىطوض أهنهس حن ً ًّ ّ ّ 

هنهسدة، وهن رضوري ّحن جهالنّ  . اخم
ن حنٰههئ هن حطٰههبهئ :  اخمخنحيهسءّإخسهبهستجمهسل اخمخنهبَّـ حض  ًوخمهبىع ميمئمي أن ميمي

، هلهثن اإل خفمي دا حض حم مع ّحن هسمتهبهشً و، إن حمهسمتلك حطِّـاهتهس ال حطمئٰههئ  اخم حض لكمئىطّمت
دة مع ًاحلُّـ حن هسمتهبهش حض زميُّـ، حمهسن حنهس ميٰهىطض خسِّـه اإلّ  حض زميُّـ، ال خصهسخمهش ميٰهىطض خسهس ّمت

ل إحل وهن حض لكمئىطو ن ذات: أن ميخي مئىش ٌ واجغُّـةٌوميهييطم حن هنِّـا أن مظمي  جمُّـ امع
ع لكهئُّـ  اع، جغهسل اخمهئ ؠهس إن حمهسن جغهسل اجلهئىع لكهئُّـ األمت ُّـاد، ومغمن ًهلهبمبهس األ

ن ذات مي هسص، هل هلهشٌ واجغُّـةٌاألجك ؠ وخمهبىع . ّ حطهتهنهس متهسحكخيهش وملخف متهسحكخيهشً هن حن
هيَميمئمي أن ميٰهخي حن هسمتهبهشّ أن : مقهيهبمئهشٌهشّ خم مع ًإمت مبهس ألكىطاض لكمئىطو، ً واجغُّـةّ هئحي  احم

هئحيلك ألكىطاض زميُّـ هبٰههش :هلخيُّـ حطهسن. ّوإميهسهنهس حطٰههبهئمبهس احم ن اخمجه ّ أمت خمهبىع ميمئمي أن مظمي
ن حطهسخمحيٰه حمهيهبهش، أي معُّـ حض األلكهبهسن ومظمي مئهبىش خمٌ هن وجغُّـهنهس حنخنحقحمهش:ّمظ . هي

هبٰههش ٍوإمتمس مظٰهىطض اخمميهيهبهش خمجه ّ ر اخمّ من  .ِّّـهنهئّ إذا وجمٰهلك حض اخم
هسل، هن ا هنِّـه احلخيهبخيهش حن مغالل حن هش اخمميمك اخم:ّوجمُّـ جمىطحط ّ أن مت هبٰه إحل ّ ّجه

 .٢٠٨ص: ّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست، احط مقهبهئهس) ١(
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اجغُّـ هش األب اخم هش اآلحطهسء إحل األهلىطاد خمهبىع حمهئ ، حط حمهئ ٰهُّـدمي األحطهئهسء  إحل ّأحطهئهسء حن

حيىطجمجل هبهي ذخم. ّاجف هش األوحل: مظ ن اخمّ إمتمس ّأن اخمهئ ر حطهتن ميمي من هبٰه ّمظ ّجه
دا حض اخلهسرج لكحف هنمل مع ٍحن ؠهبً د واخممنحيهست ّ ميىطد لكهيهب اخلمن هست حن اخمخيهب

رود رودّلكخيمك ٍاحلهسدجعهش، ال حط ّوهن ميمنخف حطهسمتهنمسم حم ًأميهنهس،  ّمغهسرمع ٍ هلخيىس، حط حط
ُّـل جمهبُّـ منهس، ومظ ٍجمهبُّـ جك ّ دٍ حطخيهبُّـً مع منهس آمغىط، وهن حن ٌ آمغىط جك  حض حنخيهسم ٌ جعهسحطلكً

هسز ومع ، ميمئ ده، حممس حض األب وأوالده، جغهبمك إمت متحي دات جمهب ّده لك ومع
د مع دٌحن مع هسهلهش. ّ خيمنٍ حط خي إ خي حم واجغُّـ حن أوالده، مظ ٌوحط ّ ّّ ،  حنهئ إخمهب

، وحممس حض اجل حطهسخمخيهبهسس هبهسض إحل وهن هن اد واخم  .اخم
هي حطجهالن ذخم ا خيُّـحنجل؛وحن اخم هسمتهبهش . ّ خمهيُّـخمهبهيجل اجف هش اخم ّوأحنهس اخمهئ

د حنهئمبهس  ن خممي واجغُّـهلهسجفخيمن ٍحطجل، ألن حنٰههئهسهنهس أن ميمي ّ ّ هسن حن أهلىطاد اإلّ ال مت ، ًحن
هسمتهبهش ٌإمت هسمتهبهش هن حطهسخمٰهُّـد ملخف اإلّ هسنّ وأحنهس اإل،ّ اخم حض حطخيهبهش األهلىطادّمت  اجفخنحقك مت

د  .ّ إال حض اخمِّـهنٌحطهبهئمبهس هلهيهبىع خم ومع
هتخسجل حض األمقحيهسر هش اجفٰههئ اخم: ّجمهسل ؠُّـر اجف هبٰه إحل وخمهبىع مت ، ّمعيطئهبّجه هسمظ

هش أب خفمي حمهيمب مي إحل ٍ واجغُّـٍمت ُحم هش آحطهسءّ ، حط حمهئ ن إخمهب وهنِّـا . أحطهئهسء إحل هئ
 .ًأميهنهس  اخمخنحيهسء ّإخسهبهستحنهس أجكهسر إخمهب اخمخنهبَّـ حض 

خمّوجمُّـ خل هسئ هنِّـا اخمحيمن حض جغهسجكهبهش حنهئ لكحف األمقحيهسر حطخي ىط حن : ىغ اجفمنهئّىح أحم
هش هسئ حمهيمبهس جمىطمي هسث اجفهسهنهبهش، ميهئ إحل لكُّـة حن مك آمغىط حن أحط ٌحط ّ ّّ ُّـاهنهش حن اّ  :خم

ِّـ األومن ، واخمّهسهنهبهشّ أن اجف:اهبس مبهس اخمميهيهبهش حض اخمِّـهن منهبهش ّ اخم مظٰهىط حض ّخن
هست، ال حطمئٰههئ أن  اب حطهسإلجع دة حض اخلهسرج؟ واجل مع ّاخلهسرج، هن هن حطٰههبهئمبهس حن

هبهش لكجل ّهسهنهبهشاجف دميهش اجفّجغهب د ّحتهسد حن االٍهش، حط حطمئٰههئ متّهسرمعهب اخلّمع مع  حنىش اخم
ائُّـ) ١(  .٣١٢ ص١ج: درر اخمحي
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .٨ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
 .٣١٥ص: ّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست) ٣(
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د وّ لكحف حنهس مظخيُّـم حض حط،ّهسرمعاخل مع هسرميهش مك أؠهسخمهش اخم  .ّهسهنهبهشاجفّالك

ِّـ اِّـث ىط ّهسهنهبهشّأن اجف: اهبس مي ىطة حط مي دة حض أهلىطادهنهس، هن هن حن مع ّ اجف ّ
ٍ أن حض حم هلىطد: حطمئٰههئ؟األهلىطاد ّ ًحنهسهنهبهش ّ ّ ملخف حنهس حض ملخفه حطهسخمٰهُّـد، أو أهنهس واجغُّـة حض ّ

هسجممبهس لكهيهبمبهس مثهبٰههس هسر . ًاجلمئهبىش، حطهسمتجه خي اخل؛ّاألولّاخمخن مت ّ ألن اخم  ّهسرمعّ
م دةّهسهنهبهشهلهسجف. ميمئهئىش االجكحقاك واخمٰهمئ مع ٍ حض حم هلىطدٌ حن دّ مع ّ لكحف جغُّـة، وإمتمس ٍ حط
ؠىح حطهسخمميهيهبهش حض اخمِّـهن  .ّمظ

خ  ّئ اجل:اِّـىس اِّـث
ىطميُّـ حس ميِّـحمىطه اجفمنهئّىح، وأجكهسر إخمهب وهنِّـا اخمجهىطمي خي اخمجه حض اخم ّ اجف

خم د حض: حطخي مع هبٰه حن ء، وهن حممك حك ّوجمُّـ مظمثمغِّـ ال حطخلط   اخلهسرج، وهن معيطء ّ
هبىح إخمهب ع احلهسؠ حنهئ وحجهس أ مئ هسص، وؠهسدق لكحف اجف هي . ّحن األجك وأو

خمّاخمخنهسرح اخمٰهال هبٰه:أي(ّوهنِّـا اخمميمك : ّحنهش احلمك هنِّـا اخمميالم حطخي د حض ) ّ اخمجه مع حن
د حض اخلهسرج، وحم مع ان اجفخيهبُّـ حن ُّاخلهسرج، هلهثن احلهب ّ دّ مع ّ حض اخلهسرج، هلهثن ٍ حن

دة مع ، اخمِّـي هن معيطء. هسرج حض اخلٌأمعيطاءه حن ان حن جغهبمك هن هن  حن هنِّـا ٌهلهسحلهب
دة، وهن ؠهسدق لكحف  مع هسص اجف ان معيطء حن األجك د، وهنِّـا احلهب مع ان حن احلهب

ؠهبهش اجفهنهسف ع اجفىطحممش حنهئ وحن جمهبُّـ اخلمن مئ ّاجف  . إخمهبّ
هبٰه حض اخلهسرج،  د اخمميمك اخمجه هست ومع ُّـل هبِّـا اخمُّـخمهب إلجع ّوخمٰه أول حن امق ّ ّ ّّ

هبهسن. ّهبهست اخمخنحيهسءهن اخمخنهبَّـ حض إخس ان معيطء: وجغهسؠ هنِّـا اخم ٌأن احلهب  حن هنِّـا ّ
د مع ان حن د، هلهسحلهب مع د حن مع د، ومعيطء اجف مع ان اجف هبٰهٌاحلهب ّ وهن اخمميمك اخمجه ّ. 

ٰههسخمهبهش حض ا) ١( هسئ رجم ٧ ص٢ج: ّألمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاحلميمئهش اجف هسحك  .)٢(، جغهسجكهبهش اخمجه
هسين حن ) ٢( هسمتهبهش حن اخمحيمن اخم هتخمهش اخم خيهسد، اخمٰهالحنهش احلمك، اجف ح جضىطميُّـ االلك ّحمخنىح اجفىطاد حض  ّ

 .٦٠ص: ّاجفخيمنُّـ األول
هش) ٣( ّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست، احط مقهبهئهس، اخمحيمن األول حن اجفخيهسخمهش اخلهسحن  .٦٠ص: ّ
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ّومظهتحن حطٰهيغ األلكالم حض هنِّـا اخمُّـخمهب حطهتمت  ّهسهنهبهشّإن أرادوا حط أمت معيطء اجف :ّ

هيِّّـهنهئهباخم ان هلمئ د هنِّـ،ّهش خسِّـا احلهب ان حض اخلهسرج  خممي ال ميهييطم حن ومع ا احلهب
د  د معيطئمبهس هلهبِّّـهنهئهب اخمّحنهسهنهبومع ٌوإن أرادوا حط أمت معيطء. هش، وال ومع  ّهسهنهبهش حن اجفّ

هي أمت معيطءّهسرمعهباخل ان، هلال مت ٌهش خسِّـا احلهب ّ هتخمهشّ  .ّ حنهئمبهس، حط هن أول اجف
هتخمهش حطُّـجخهبهش، وحنهس معهسء ارق أن اجف ّولكحف هنِّـا األمقهسس ادلك ؠهسجغمش اخمخن حض  ّّ

هبمبهس لكهيهبحمالم اخمخنهبَّـ خمهبىع إ ًال مظهئ ى : جمهسل. ّ ن:ألكهئ(ّألن اخمُّـلك هبٰه   حم ّاخمجه
د مع ء، حن ىغًاّحطمئٰههئ اجفهسهنهبهش ال حطخلط  ن اخمخن     حض األلكهبهسن، جغجل هلىطض حم

ء: ألكهئـ هبٰههش حطخلط  د ـ اخمجه مع ٌ حطُّـجخهبهش) حض األلكهبهسنًا حن ُّـالل، ٌّهش ملهئهبّ  لك االمق
هب هسمعلك إحل مظهئ هئ...  حنهسٍوإن اجغ ، ال ّوملىطض اخمخنهبَّـ خمهبىع إال ذخم اخم هب

ُّـالل خيُّـمٌخمِّـا لكُّـل مثهيهش. االمق خيخيجل إحل اخمجهىطمي األول اجف ّ حن اجف ّ ّ. 
د مئ ِّـ اِّـ ىش وأص د اِّـىسب مئ ل خي هي خيمل اِّـ  ّاِّـت

ر حن اخمحيالمقحيهش، حن أن اخمميمك اخم ّجع إمت حطهئهسء لكحف حنهس ذهنمش إخمهب اجفخنمب ّ ً هبٰه ّّ ّجه
د مع هلهب حطجل هنِّـا اخمميالم، وحطجل ٌحن ل حطهتؠهسخمهش  حض اخلهسرج، حمهبىح ميمئمي اخم اخمخي

د و مع هسرميهش اخم هتخمهش،؟ّهسهنهبهشاجفّالك ٰهيغ أن ميىطمعىش اخمهئيطاع حض هنِّـه اجف  إحل  جغهسول اخم
هبهسن هتخمهش، حط ل حطهتؠهسخمهش اجف: اخمهئيطاع حض مظهي اجف د ّهسهنهبهشّأن اخمخي مع ل حط  ميهييطم حنهئ اخمخي

هبٰه ّاخمميمك اخم د ًحض اخلهسرج جغخيهبخيهشّجه مع ل حط د ميهئهسحض اخمخي مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ، واخمخي
هبٰه ّاخمميمك اخم  .اخلهسرجحض ّجه

ّإال أمت ميمئمي أن ميخيهسل هيىح، ألمتهئهس مظهسرة : ّ جل مص هتخم ر اخمهئيطاع حض اجف ّإن خص ّ
د هلىطده أم ال؟ وهنِّـا  مع د حض اخلهسرج حط مع ، هن هن حن هبٰه ميهي لك اخمميمك اخمجه ّمت ّ

ل ّ إن هنِّـا اخمحيىطد اخمِّـي ومعُّـ حن مغالخم اخمميمك :هن اخمهئيطاع حض اجفخيهسم، وأمغىطى متخي ّ

حنهش،) ١( ، مظٰههيهبخيهش جغ زاده اآلحنمكح اجفهئمه  .١٣٨ ص١ج:  جم اجفهئجه
ارق اإلخسهسم) ٢(  .١٥٥ ص١ج: جك
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هبٰه اخم د حطّجه مع  م، أ)ّهسهنهبهشهنِّـا إذا جمهيهئهس حطهتؠهسخمهش اجف(هسخمِّـات حض اخلهسرج، هن هن حن

د مع د( حطهسخمٰهىطض ٌحن مع  ؟)خم جمهيهئهس حطهتؠهسخمهش اخم
خم خيخيجل اجفٰههسرصمي حطخي ّوال خيحي لكهيهب أن : ّوهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب حطٰهيغ اجف

هبٰه د اخمميمك اخمجه هتخمهش ومع هتخمهش، وهن حن ّهنِّـه اجف هتخمهش أؠهسخمهش ّ لك متحيىع حن ، خمهب
حيىطلكهسمظ د وال حن حن مع ميهي هنهئهس لك . ّاخم د ّإذ مي د اخمميمك حطٰهُّـ هلىطض ومع ّومع

د اخمحيىطد مك هنهئهسك لك ومع خيُّـ حطهتن هلىطد ّهسهنهبهشهلهسخمخيهسئ حطهتؠهسخمهش اجف. اخمحيىطد، ومي ّ ميٰه
د حض ّهسهنهبهشاجف مع خيُّـ حطهتمت حن د ميٰه مع د حض اخلهسرج جغخيهبخيهش، واخمخيهسئ حطهتؠهسخمهش اخم مع ّ حن

د مع د اخمميمك جغخيهبخيهش. اخلهسرج حطٰهىطض اخم مع د اخمميمك إلمي حط مع ًواخمخيهسئ حط ّ ّ 
اء حم د هلىطده، مق مع دحط مع د اخمحيىطد حطِّـامظ أم حطٰهىطض اخم د . هسن ومع وحنهئميىط ومع

د اخمحيىطد حطهسخمِّـات أو حطهسخمٰهىطض مع خيهسده حط ده حنىش الك ل . ّاخمميمك ميهئحي ومع هلال اخمخي
د اخمميمك اخم مع ل حط د ميهئهسحض اخمخي مع هبٰه ّحطهتؠهسخمهش اخم ل ّجه حض اخلهسرج، وال اخمخي

د اخمميمك اخمّهسهنهبهشحطهتؠهسخمهش اجف مع ل حط ّ إل اخمخي هبٰه ّ  .حض اخلهسرجّجه
د ا ىش ومئ مك اِّـىسب ِّّـ ء ّ ر اهبًخي د والكتب مئ ِّـ اِّـ ّلكمت أص ّ 

مك حس  ٰهىطضهنِّـا اخم  .حطهتس حطِّـحمىطه خممي المنهئّىح  خم اجفّمي
د و مع هسرميهش ًحطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم دةّهسهنهبهشّ، هلهثن اجفّهسهنهبهشاجفّالك مع ن حن  ً مظمي

خف آمغىط. ّحطهسخمٰهىطض، حممس مظخيُّـم حض آمغىط اخمحيمن اخمىطاحطىش حن اجفىطجغهيهش األوحل ٰه : وحط
ن اخمحي دا حطهسخمٰهىطضميمي مع ّوجغهبمك إن اخمميمك اخم. ًىطد حن هبٰه ّ دّجه مع د ٌحن مع  حط

ده حطهسخمٰهىطض  ن ومع هيًأميهنهس، هلىطده، إذن ميمي وهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطه . حممس هن وا
خس ن حض اجفخيهسم حطخي خيخي هبٰه ّهس ذحمىطمتهس أن اخمّوجف: ّاجف د، وهن اجفّجه مع ، وهن ّهسهنهبهشحن

دة مع هش إخمهبمبهس،ٌحن د وامقجههش حض اخمٰهىطوض حطهسخمهئ مع  ال وامقجههش حض  حطهسخمٰهىطض، واخم
جل ت، أردمتهس أن مت هبٰه ّ أن اخم:ّاخم دّجه مع من وامقجههش ٌحن  حطهسخمٰهىطض، وجك

هسئّاخمٰهالحنهشهنهسميهش احلميمئهش، ) ١( هسحك هس اخمحيهبهسيضهشخيهبٰههيمظ ، اخمجه  .٢٧٦ ص١ج: ّ ملالم ر
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، حض حطهسب  دّامظمنهسهلاخمٰهىطوض خم مع د حض احلخيهبخيهش.  حطهسخم مع ىغ هن اخم خن ّهلهثن اخم ّ .

د أو:وجمُّـ لكهيمئلك مع خي خمهي ّ أن اخم ّ  .ً جعهسمتهبهس وحطهسخمٰهىطضّمسهنهبهش وحطهسخمِّـات، وخمهيًالّ
هبهي هنِّـا اخمميالم تو جمُّـ ميخيهسلّأمت :  مظ  وميىطاد هبهس حنهس ميخيهسحط امقجههش حض اخم

هست، وجمُّـ ميخيهسل  امقجههش حض اإلجع تاخم امقجههش وامقجههش حض اخم  وميىطاد هبهس حنهس ميخيهسحط اخم
 .حض اخمٰهىطوض، وهنِّـه هن اجفىطادة حض اجفخيهسم

ّأىع األول امقجههش ّوهن أن ـ ّ ت ميىطاد هبهس حنهس ميخيهسحط اخم امقجههش حض اخم حض  اخم
هست اإل ن :ـجع امقجههش لكهيهش أن مظمي ًاخم هشّ هبّ اإلجيهسحطهب خمهيهئ هي حطهش حض ّهش أو اخم هش اجفجههي

اجمىش ومتحيىع األحنىط، حممس حض اخممفاهنجل اخمهيمئهبهش، هلهثن اخممفهنهسن اخمهيمئ هن  هش حض اخم هب ّاخمهئ ّّ
ل:ّحنحيهبُّـ اخمٰههي حن اخمٰههيهش، أي ّوال خيحي لكهيهب أن . ّ حن احلُّـ األومقىس حطهسجفٰههي

ٌاخممفهنهسن اخمهيمئ حنىش أمت وامقجههش ّ ت، وامقجههشّ هست ٌ حض اخم ّحلُّـ ّألن اًأميهنهس،  حض اإلجع
اء حمهسن جفهبهس أو إمتهبهس، حط حض حم جمهبهسس، الحطُّـ أن  ّاألومقىس حض اخممفهنهسن حنجههيخيهس، مق ّ ًّ ً ًّ

ن لكهيهش ًميمي ، أي داّ منُّـمي حط هست األحممف خمألؠجيىط واخم ت األحممف ّال إلجع  لكحف جع
امقجههش حض . خمألؠجيىط حض اخمِّـهن ت لك اخم امقجههش حض اخم هلال ميمئمي امتحيميهسك اخم

الف اخمٰهميىع، هلهثن اخممفهنهسن اإل هست، حط ٌين، حط اخمخيهبهسس حنجههيخيهس، لكهيهشّاإلجع ًّ ل ّ  حلمن
اجمىش أم حس ميمي اء حمهسن حنجههسحطخيهس خمهي هش، مق هي اخمهئ  .ًاخمٰههي حط

خ  امقجههش حض اخمٰهىطوض ـّوأىع اِّـث ت اجفخيهسحطهيهش خمهي امقجههش حض اخم  ّ أن: ـأي اخم
ت  امقجههش حض اخم ن حنهئخنهت خمالمظاخم مسنّمظمنهسفًمي  : حطممء حطهسخمِّـات، وهن جم

منحيهس حط: أجغُّـمههس ن متحي حن ًأن ميمي امقجههش حلىطارة اجفهسء حم،ّ  .هسخمهئهسر اخم
ن:وجعهسمتهبمبمس امقجههش حلىطارة اجفهسء، أن ال ميمي داد ومع ، حمهسخمخنمئىع اخم  أو المق

ال، هلهبمنهي أن ميخيهسل ب حن ّاخمخيمنهسر واحطهبهنهسض اخم امقجههش حض : ًّ  هن ،ت هنِّـهاخمّإن اخم
امقجههش حط حض احلخيهبخيهش حنجههيخيهس مقهسحكهش، حنىش امظمنهسف ذي اخم منىح حطمس هلهب اخم ًاخم جمُّـ ال مظ ّ ّ. 

يطواري) ١( حنهش، اخم ىطميهش٩٧ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
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امق ن حنهئخنهت ال:جههش حض اخمٰهىطوض، هلمبّوأحنهس اخم امقجههش ّمظمنهسفً أن مظمي  ذي اخم
 . حطممء

هسرة أمغىطى ، وألجغُّـمههس ّحتهسد حن االٌإذا حمهسن هنهئهسك جكهبئهسن حطهبهئمبمس مت: حطٰه
ىغٌجغمي ، هلهثن اخمِّـهن ميهئخي هنِّـا احلميٌّ مص ُّـ اآلمغىط إحل ّ حط اجمىش . ّاجف وهنِّـا حض اخم
ع هسز، خممي ال ميُّـرحم إال اخمٰهىطف اخلٌمت وخم . ّجماخمٰهخي اخمُّـّهسص، وهن ّ حن اجف

 .حنىطامظمش حطٰههنمبهس أمغحي حن حطٰهيغ
هسزة :األومن امقجههش حج د واإلجكهسرة ًحنهس إذا حمهسمتلك اخم مع مش اخم  لك ذجخهس، حط

مبهس، جغهبمك إن حمّاحل حيهبهئهش ومعهسخم د ّالّهبهش، وذخم حمهسخم مع دٌحنهئمبمس حن مع  لكحف ٍ حط
هسز حم لك اآلمغىط حض اإلجكهسرة احل ّجغُّـة، وميمئ  .هبهشٌّ

امقجههش هلهب مل: اِّـث هسزةحنهس حمهسمتلك اخم هبهش، حنىش ّ لك ذجخهس، حض اإلجكهسرة احلٍخف حج
هبهسض حنجيهسميىط د اخم ، هلهثن ومع هبهسض واجل د، حمهسخم مع هبهسزهنهس لكهئ حض اخم ٌاحن  حنىش ّ

، خممي د اجل  .اجل إحل  اإلجكهسرة إخمهب حطٰهجل اإلجكهسرةّومع
ِّـث هبهش : اِّـث د حنىش ذجخهس وحض اإلجكهسرة احل مع ُّـة اخم امقجههش حن ّحنهس إذا حمهسمتلك اخم ّ

مئجل. ًحنٰههس  :وهنِّـا لكحف جم
منهيهش، ،ّهسن، إلجغُّـامههس حتمنّحنهس إذا حمهسن حنهسهنهب: أجغُّـمههس ّ واألمغىطى ملخف حن

دا ًهلهسحتُّـمظهس ومع هييطم؛ّ دا، حن ٌ هلهسحتهسدمههس ومع ً ّ الحتهسدمههس حض اإلجكهسرة احلّ  ٍهبهش حطجهىطميّ
ن اخمحيمن حنهسهنهبهش ، حطهئهسء لكحف أن ميمي ًأوحل، وذخم حمهسجلهئىع واخمحيمن ّ هسل حنهسهنهبهش ً ّ حض جم

هسيناجلهئىع حممس هن حنٰهىطوف، وهنِّـا أمغحي حن اخم  .خي اخم
امقجههش، وهنِّـا أمغحي حن :جعهسمتهبمبمس د ذي اخم امقجههش هن ومع  حنهس إذا حمهسمتلك اخم

 .األمغحي

حنهش، جم اجفهئجه) ١(  .١٣٩ ص١ج:  جغ زاده اآلحنمكمظٰههيهبخيهش ،ح اجفهئمه
حنهش) ٢( ح اجفهئمه ائُّـ، مظٰههيهبخيهش لكحف   .٣١٠ ص١ج: درر اخمحي
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امقجههش حض اخمٰهىطوض هيىح امظمنهسهلمبهس حطمس . هنِّـه هن حنىطامظمش اخم امقجههش خي ّوذو اخم

امقجههش، هسط واالحتهسد حطهبهئمبمس  حض اخم را ومغحيهسء، وذخم ميُّـور حنُّـار جكُّـة االرمظ ّخكمب ّ ً ً
ٰهحي ى وأ. و ّهلميهيمس حمهسن االحتهسد أجم ّ ، امقجههش أمغحي هيمش لك ذي اخم ّجكُّـ، حمهسن اخم

 .واخمٰهميىع حطهسخمٰهميىع
يطواري ىغ وامقجههش حض اخمٰهىطوضّوجف: جمهسل احلميهب اخم  ،ّهس ذحمىطمتهس أن اخمخن

ن حنهئهسحكهس ال امقجههش حطممء حطهسخمٰهىطض، وّمظمنهسفًوهن أن ميمي مبهس ّامظمنهسف ذي اخم  متحي
هيمش خكهسهنىطة، حممس حض جغىطحمهش  هش اخم هسء، وحض حطٰههنمبهس ؠ ّحط حطهسخمِّـات، وحمهسمتلك لكحف أمت

حيهبهئهش وجغىط مبهس، وحض حطٰههنمبهس مغحيهبهش، حممس حض أحطهبهنهبهش اجل وأحطهبهنهبهش اخم ّحمهش معهسخم
، جغهبمك  من ، حمهسجلهئىع حض حطهسب اخم هبهسض، وحض حطٰههنمبهس أمغحي هش خم ّنإّاخم  ال حنىطمظ

ن هلهبمبهس مغهسخمهبهس لك حتخي اخمحيمن خي ميمي ّحض اخم ً  .ّ خمحيهئهسء حم معهئىع حض هلمنهي؛ّ
د وامقجههش:ولكحف هنِّـا األمقهسس، هلهثذا جمهيهئهس مع ٌ إن اخم  إحل هش حض اخمٰهىطوض حطهسخمهئّ

ٌن اخمحيىطد وامقجههشإ، وّهسهنهبهشاجف هبٰهّ د خمهيميمك اخمجه مع ّ حض لكىطوض اخم ، هلهسجفىطاد حن ذخم ّ
امقجههش حض اخمٰهىطوض، حط هن أجكُّـ حن ذخم هسء اخم هش حن أمت هسخم هش اخم ًوحطهئهسء . ّاجفىطمظ

خي هش مقهيمش اخم ، هلمن ّلكهيهب د لك اجف ّ مع ً، وإن حمهسن حجميهئهس حطهسخمهئمهىط اخمُّـجمهب ّهسهنهبهشواخم
هئيطل، هل وخممي ،ّاخممفهنهسين امقجههش هنهئهس ّحطٰهُّـ اخم خي خمِّـي اخم هش ّجغخيهبخيّهسخم ّ، وؠ

حيهبهش هيمش حنهئ ، ّهسهنهبهشّ، ألن هلهئهسء اجفٌاخم د أجكُّـ حن هلهئهسء اجلهئىع حض هلمنهي مع ّ حض اخم
خيخيمبهس أجكُّـ حن حتخيخي حط ّهل ت اخمميمك اخم. ّّ ّوجفهس حمهسن جع هبٰه ّ ت هلىطده، ّجه حط

د لك اخمميمك اخم :إذن مع هش مقهيمش اخم ّهلمن هبٰه ّ د خم ّجه مع ت اخم ٰههبحيهش، وجع
ن حطهسحلخيهبخيهشحمهسد أن هبٰه ّهلهسخمميمك اخم.  ميمي ، وهنِّـه جغخيهبخيهشّجه مي اخمٰهخي د حط مع  ٌحن

لك واخمهئهسحض، هلهثن اخم. ّلكخيهيهبهش مض اجف هلهب حطجل جم هبٰه ّوهبِّـا ميمئمي اخم دّجه مع  ٌحن

يطواري) ١( حنهش، اخم ىطميهش٩٧ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
هسحط) ٢(  .اجفمنُّـر اخم
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امقجههش دٍحط مع د، وإن حمهسمتلك هنِّـه ؛ٍ حض اخمٰهىطوض، وملخف حن مع هش مقهيمش اخم ّ خممن

هسمعلك هش أمغحي واجغ  . رجكهبٍ وإلكهسمتهش حنِّـاقٍزميهسدة مظُّـجمهب إحل ّاخممن
ا ارجّطبي الّ ا: القول ا وجود  ا   غ

ميهيمئجل ر اجف حيهس إحل ّذهنمش مثمب هبٰهامت ّء اخمميمك اخمجه اجمىش اخلّ ّ، وإمتمس ّهسرمع حض اخم
مبِّـميمش هسزاين حض اخم حي هئهس جغ زاده اآلحنمك لك اخم خي أهلىطاده، ومتخي جكهب  ّاجف

خم هبٰه: جم د اخمميمك اخمجه ّواحل أن ومع ّ ّ هسؠّ د أجك د هل. ، حطمئٰههئ ومع مع هسخم
هسل حنٌوؠىح د: أي،ّٰههيخي خم حط مع خم.  هلىطده حن وهنِّـا : ّولكهي لكحف ذخم حطخي

ل حطهتن اخمميمك اخم إحل اجفِّـهنمش حطمههسهنىطه ميىطمعىش ّاخمخي هبٰه ّ ىحّجه ً لك األلكهبهسن رأمقهس، ٍحنهئ
ل دة، حممس مظخي مع د، حط أهلىطاده حن مع ).  ملالحنٌزميُّـ حمىطمي: (ّوذخم ألمت خمهبىع حطمئ

ح اجفجههسخمىش هسره اخمخيجهمش اخمىطازي حض   .وامغ
خيخيجل أن جيٰه اخمهئيطاع  ده حض ّخمحيمههبّوجغهسول حطٰهيغ اجف مع ًهس حطجل اخمخيهسئهيجل حط

خي اخمخلميىح، جغهبمك جمهسل ، حمهسجف ّ أن :ّهلمهمبىط حن ذخم حمهي: ّاخلهسرج، واخمهئهسهلجل خم
هسئىش حض األلكهبهسن، إن أراد حط د اخمجه مع هبٰههش اإل:حن جمهسل حط هسمتهبهشّ أن اخمجه ال ّمت  ً،حن

دة مع اجغُّـ  حطجل أهلىطادٌ حض اخلهسرج، حنخنحقحمهشٌحطٰههبهئمبهس حن ن األحنىط اخم هنهس، خميطحن أن ميمي
ىغ حض أحنميهئهش ٰهُّـدةٍحطهسخمخن ٍ حن منحيهشّ ٍ وحن هنهسدةٍ حطمنحيهستّ د؛ّ حن مع ٍ ألن حم حن ّ ّ 

، ملخف جمهسحطّمغهسرمع هسزا حض ذامظ ٰههبهئهس حج ن حن ٍ جيمش أن ميمي ً ً . ّ خمالجكحقاك هلهب حممس حنىطّ
، امظّ أن:وإن أراد ر هن حض ذامظ دا إذا مظمن مع ّ حض اخلهسرج حن ُّ رمظ ً منىح ؠ

ً جفهس حنىط آمتحيهس؛حطهسحكًأميهنهس  اجفجههسحطخيهش، هلمب ّحطهسخمميهيهبهش، حطمئٰههئ ّ أن حض اخلهسرج :وإن أراد. ّ
ر ومع دا إذا مظمن مع ُحن ّ ُ رةً ، جغمن حنهئ حض اخمٰهخي ؠ منهسمظ ٌىطد لك حنخن ّ ّ حمهيهبهش، ّ

)١ ( ، حنهش، جم اجفهئجه  .١٤٠ ص١ج: خيهش جغ زاده اآلحنمكهبٰههيمظح اجفهئمه
هسحط) ٢(  .١٣٥ ص:اجفمنُّـر اخم
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هسئىش اخمميهيهبهش :  جمهسلَهلِّـخم حطٰههبهئ حنِّـهنمش حن هسص، واخمجه د حض اخلهسرج خمألجك ّال ومع

يطلكهش هسرةٌحنهئ  .ّ حنهئمبهس، هلال متيطاع إال حض اخمٰه
جع ّوخمٰه أهل ئ حض حط هبُّـ اخل ّهن حن جغىطر خص اخمهئيطاع حض اجفخيهسم هن اخم ّ ّ

خمهبهش، جغهبمك جمهسل دة:ّوجمُّـ حتمن حن ذخم: ّاألؠ مع ٌ أن احلمنىغ واألهلىطاد حن  حض ّ
اجمٰههبهشًاخلهسرج جغخيهبخيهش داهتهس اخم مع خمجل، أي.ّ حط  :ّ وهنِّـا حجهس ال حمالم هلهب لكحف حمال اخمخي

ل حطٰهُّـم هبٰه مغهسرمعهس أو اخمخي د اخمجه مع ل حط اء هلهب اخمخي ًمق ده، وإمتمس اخمميالم حض ّ ّ ومع
هبٰه أميهنهس د خمهيجه ، أهن ومع دا خم ن ومع د اجفهنهسف إحل اخمحيىطد وميمي مع ًأن هنِّـا اخم ً  ؛ّّ

هسن هسهل ن خم إ هسهلهش:حطهتن ميمي دا خمهيحيىطد، ٌ إ ن ومع هسهلهش ميمي هي اإل ً إحل احلمنهش وحط ّ
هسهلهش دا خمٌوإ ن ومع هبٰه وهبهس ميمي هبٰه إال ،ً إحل اخمجه دا خمهيجه ّ أم هن خمهبىع ومع ّ ً

هس د ؟ّز، وال ميمنهي إمقهئهسده إخمهب لكحف مت احلخيهبخيهشحطهسخمٰهىطض واجف مع  هلهسخمخيهسئ حط
د هبٰه ميُّـلك األول، وأن حم ومع ٍاخمجه ّ ّ ّ ّ دٍ حنهنهسفّ هبٰه ٌ إحل اخمحيىطد هلمب ومع ّ خمهيجه

ال د زميُّـً:لكحف مت احلخيهبخيهش، حن دٍ ومع ٌ حممس أمت ومع دً خم جغخيهبخيهشّ هسن ٌ، ومع  خمإلمت
هس.وهنميِّـا... حمِّـخم اجغُّـ حطهسلك د اخم مع هسهل إحل اخمحيىطد ّ ملهسميهش األحنىط أن هنِّـا اخم ر إ

ىغ خن ٌحن هسزّ هبهسز خم ٌ وحج هبٰه ال احن هسهل إحل اخمجه هسر إ ّ لك ملخفه حض اخلهسرج، وحطهسلك
هي هش إحل ملخفه أؠال حممس هن وا هسين، وأمت . ًحطهسخمهئ ده ميُّـلك اخم ّواخمخيهسئ حطٰهُّـم ومع ّ

د مع هسهلهش هنِّـا اخم د اجفهنهسف إحل اخمحيىطد ـّال مظمنهي إ مع هبٰه  ـ ألكهئ اخم ّ إحل اخمجه
دّ، وأمت ًجغخيهبخيهش ، حط هن ومع دا خم ٌخمهبىع ومع مشً  . خمهيحيىطد هل

 فءؘّ   
خم   هجم ّجمُّـس  رات اهب: ّ هسرات ّ أن: ال خيحي،ّجي الكتب  هنِّـه االلك

ر هسء حنالجغمههش اجفهسهنهبهش، هن أحن ٌحض أمت  . ّ لكخيهيهبهشّ

ح جضىطميُّـ اخمميالم) ١( ارق اإلخسهسم حض   .١٥٦ ص١ج: جك
ل اخمحيخي) ٢(  .١٥ـ١٤ ص٤ج: خصهسرضات حض أؠ
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خم • ه جم ّجمُّـس  ت : ّ ص رر ىع اخلىغ سب إمن ىع  ِّـ جه خي ِّّـ ّ
رات هبهست،  ، هيدهي ٌالكتب ؠهبهست اخم مظخيهسرن اجفهسهنهبهش هن اخمٰهىط ّاجفىطاد حن اخلمن ّ ّ

هسرة الجعهش حض ذامظهبهست اجفهسهنهبهش؛ جضوال . حممس هن اخممههسهنىط حن اخمٰه هسرات اخم ّىطي االلك ّ
ٍألن أمغِّـ اجفهسهنهبهش حطخلط ال لك أحنىط ّ ، حممس أن ،ّ ذاجحّ هييطم مقهيمش اخمممء لك متحي ّ مي

هش إحل اخمِّـاجح ّأمغِّـ اجفهسهنهبهش ال حطخلط حطهسخمهئ هييطم مع،ّ از مقهيمش اخمممء لك متحي  مي
 .ًأميهنهس

ن خيخي الجعهش، حممس جضىطي حض اجفهسهنهبهش، :ّوجمُّـ ذحمىط اجف هسرات اخم ّ أن هنِّـه االلك ّ
مع يطواري. ًأميهنهسد جضىطي حض جغخيهبخيهش اخم هسرات اجف: جمهسل اخم ، ّهسهنهبهشملىطر حض الك

د لكهئُّـ أهن اخمِّـوق، ّهسهنهبهست حن اجفّحنهسهنهبهشاخم ال خيهي لكهئمبهس  مع ، حط جضىطي حض اخم
حيهبهئهس مت أ خفوجمُّـ اجم ىش  حنٍجعىطهن حض حم ا  .اجف

الجعهش حض جغخيهبخيهش  هسرات اخم هيحيلك حمهيمسهت حض حطهبهسن حنمنهسدمي هنِّـه االلك وجمُّـ امغ
د، هلٰههئُّـ حطٰههنمب  مع د حطخلط ال، هن احل مظٰههسحلاخم مع د ال . ّاخم مع واخم

ىس اجفٰهمف لكهئ حطهسخس د اجفهئ مع هسرميهشّميهشّحطخلط، هن اخم ء، .  اخم د حطخلط  مع واخم
دات اخل مع د إذا أ: ميخيهسلوجمُّـ . هشّهسؠهن اخم مع ُإن جغخيهبخيهش اخم مغِّـت حطخلط أن ال ّ
ء ن حنٰهمبهس  هش األجغُّـميٌميمي  وإذا ،هشّ حن حنحيهسهنهب األمقمسء واخممنحيهست هلمب اجفىطمظ

اجغُّـميُأ هش اخم مغِّـت ال حطخلط ُ وإذا أ،هشّمغِّـت حطخلط األمقمسء واخممنحيهست هلمب اجفىطمظ
هسرميهشّميهشء حنهئمبمس هلمب اخس مش حطهسؠجهالح أهن اخمِّـوق.  اخم  .وهنِّـا أمت
يطواري ّحنجهمبىطير إخمهب اخمخنمبهبُّـ وهنِّـا حنهس أجكهس حنهش اخم جغ لكحف حنهئمه  حض 

خم د، جغهبمك ورد خمُّـجخ: حطخي مع هش حلخيهبخيهش اخم هسرات حطهسخمهئ : ّجمهسل اخمٰهىطهلهسء حطٰهُّـة الك
د حطخلط ال،  مع ء، واخم د حطخلط  مع د اجفخيهبُّـ، واخم مع د اجفجههي واخم مع ّاخم

يطواري) ١( حنهش، اخم ىطميهش٩٥ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
ائُّـ) ٢(  .٣٠٢ ص٢ج: درر اخمحي
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هسرات د، ذحمىطوهنهس حض حنخيهسحط اؠجهالجغهست اخمحيالمقحيهش حض ٌوهن الك مع  حلخيهبخيهش اخم

جههش حطٰههسحس اخمِّـهنّهسهنهبهستهسب اجفحط  . اجفىطمظ
د حنٰهمه مظهي االؠجهالجغهست خمهيخنهبَّـ خص اخمُّـمي حط لكىطمج، اخمِّـي  وميٰه

مف أحطهس خمهيٰهىطهلهسن اخمهئمهىطي ّميٰه ٌ لك أمت رمعًال، هلهنً هئهسئّ  ّ حض اخمٰهىطهلهسن اخمٰهمئمكّ امق
ا حن اخمحيىطس أو اخمٰهىطب، هن حن مظالحنِّـة ًأميهنهس،  اء حمهسمت ّحممس أن مثهبىش اخمٰهىطهلهسء، مق

 .هنِّـا اخمخنهبَّـ
وحخمخيُّـ ور خم ٌدت حض هلمب حمالم اخمٰهىطهلهسء هنِّـا  ٰهُّـدة، حممس أجعخفت جغ ُ حن ّ

خفةٌأمقئهيهش د اجفجههي خمُّـى اخمٰهىطهلهسء، متمهخف اجفجههي اخمالحطخلحك: حنهئمبهس،  حم مع  ّهن اخم
مئ ّخمُّـى اخمحيالمقحيهش، أم أمت اخمالحطخلط اجفخي د اجفجههي اخمخيهسئ حط .. . خمُّـجخّ مع هلهسخم

ف  .اخمٰههسرف، ملخف اجفجههي اخمخيهسئ حط اخمحيهبهي
خم   هجمجم ُّّـس  حة: ّ س هئ مئهش جغهسرصة ،واِّـ ن اخمخي ّ اجفهسهنهبهش ّ ألنًحم

َإحنهس أن ال ميالجغ ءّ ءَ آمغىط، أو ميالجغٌيس حنٰهمبهس  ظ ٌيس حنٰهمبهس   آمغىط، واخمممء اجفهي
دمي ن ومع ّحنىش اجفهسهنهبهش إحنهس أن ميمي ن لكُّـحنهب،ًهسّّ هسم جعالجعهش؛ًّهس أو ميمي هسرة .  هلهسألجم وحطٰه

حيهسدةّنإ :أمغىطى مئهش حن جل جغخيهبخيهبٌ هنِّـه اخمخي هب . جلّ حن حنهئحيمنهي جغهبهئمس مظ
هش إحل اخمجيخف، حطمئٰههئ أهنهس  مف إحكالجممبهس حطهسخمهئ ّمتالجغيس اجفهسهنهبهش حنىش ملخفهنهس، هلهثحنهس أن ميٰه ّ ّ

هبمك ال ميحيىط مف حط مف ق هلهبمبهس حطجل أنمظٰه ، أو ال مظٰه ن حنىش ذخم اخمجيخف أو حطُّـومت  مظمي
مف هلهبمبهس لكُّـحن. حمِّـخم د ذخم اخمجيخف أو ميٰه مف هلهبمبهس ومع هسين هلهثحنهس أن ميٰه  .ّولكحف اخم

خم   هّجمُّـجم يس لكجه : ّس  يس جي ذاهل ىع َّـىس اِّـ يط اِّـ خ أن  ّأهئ
ا د حنهس لكُّـاهنهس حنىش اجف: يأ، لك هسرة ّهسهنهبهشحنىش اجكحقاط لكُّـم ومع  حنىش أمغىطى، وحطٰه

 . ّط جمجهىش اخمهئمهىط لكمس لكُّـاهنهس

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس حنجهمبىطي، مظىطمثهش) ١( هسر اخمىطهلهسلك:ّح اجفهئمه ُّـ اجل  .٢٥٠ ص٤ج: ّ لك
هس اخمحيهبهسيض،هنهسميهش احلميمئهش) ٢( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّ ؠ  .٢٧٣ ص١ج: ّّ
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خم   هجم ّجمُّـس  خ هي: ّ ملّوأىع اِّـث ا لكمت ومئ ر و مب وهئ ال  ،ن مي
خمّهسهنهبهشهسرات اجف اخمِّـي هن أجغُّـ الك)حطخلط ال( ّميىطميُّـ أن مئجل، حطخيىطميهئهش جم :  لكحف جم

ن اجف هسجغمك اجفّهسهنهبهشوهن اجفىطاد حن حم  :ّ وإمتمس هن حطمنُّـد حطهبهسنّهسهنهبهش حطخلط ال حض حن
ٰهمئ حطمئٰههئهبجل حطهئ االجكحقاك اخم ّجع ال . ّ حممس مظخيُّـمّهيحيمهّأن هنِّـا االؠجهالح مي

هسين، ميخيهسحطهي ال حطخلط حطمئٰههئ آمغىط، ملخف: خيحي لكهيهب ًأن حطخلط ال حطهسجفٰههئ اخم  حنهس ّ
هسرات اجف ، هلميمس أن ّهسهنهبهشّميٰهُّـ حض الك مئ مئ واخمالحطخلط اخمخي ّ حن اخمالحطخلط اجفخي

وهنِّـا حنهس مقهبهتجح حطهبهسمت حض اخمحيمن . حنٰههئهبجل، هلميِّـا خمالحطخلط) حطخلط ال(ـخم
 .اخلهسحنىع حن هنِّـه اجفىطجغهيهش

خم   هجم ّجمُّـس  لك: ّ ن ىع رن اهبًهيت وض ِّـ ن حنهسدة:يأ، ىح ً مظمي ّ 
حيهست إحل ّ أمتّإال ،ّخم وخصال جي االخم ىغ حطهسجفهسدةّ أن:ميهئ ّ حطخلط ال هبِّـا اجفٰههئ ال خي ّ، 

ذ  رة اخم هن اخمحيمن اجفهتمغ ذ حطخلط ال، حط ميمنُّـق لكحف اخممن وهن اجلهئىع اجفهتمغ
رة حطخلط الّنإًحطخلط ال أميهنهس، جغهبمك  رة اخم هن اخمحيمن هن اخممن  . اخممن

خم   هجم ّجمُّـس  ر : ّ م اِّـثدهي س ِّـدَّـس مك ّواهب اِّـت  اهب ّ اِّـ
ىش الجعهش هن اخمميمك ّال خيحي لكُّـم محهسحنهب ،اِّـىسب هسم اخم ّهش حنهس ذحمىطه حن أن اجفخي خمألجم ّ
هبٰه ح اجفّاخمجه ، ملخف اجفهسهنهبهش إذا . ّ، حممس حطهبهئهس حض  ّهلهثن اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن هن ّ ّ

هش جغمهلك حنخيهب مئ.  إحل ملخفهنهسًخم هسمتهبهش هن اخمالحطخلط اجفخي  .واألوحل هن اجفمبمئهيهش، واخم
خم   هجم ّجمُّـس  مش: ّ هبج ر ُّـ ىع هي د خيىش أَّـس مئ  ّ أن:ال خيحي، ِّـ

دة حض اخلهسرج مع هسم اجف لك هلخيىس اجفاألجم حكهش، حط اجفّهسهنهبهش خمهب هي  اجفجههيخيهش ّهسهنهبهش اجف
دة مع خمًأميهنهس،  حض اخلهسرج ٌحن حكهش: هلمس ذحمىطه حطخي هي هسلحمهسجف  ،متٰه . حن حطهسب اجف

د خسهسّهسهنهبهشاجف ىطدة ال ومع مش الكّ جغ ّ اجف ، جغهبمك ّحض اخمِّـهن إال حط هسر اخمٰهخي
مف اجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن حصىطدة ًميٰه ّ د ّ مع دة ،ًحنجههيخيهس لك اخم مع ٌحنىش أهنهس حن ّ ،  حض اخمِّـهن

هس اخمحيهبهسيض،هنهسميهش احلميمئهش )١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّ ؠ  .٢٧٣ ص١ج: ّّ



هسرات حض  ٣٦٧.........................................................................................ّاجفهسهنهبهش  الك
هسرة  مفهنهس حن جغهبمك هن: أمغىطىوحطٰه ، ،ميٰه دهنهس حض اخمِّـهن  حنىش جمجهىش اخمهئمهىط لك ومع

دة مع هنهس حن  . هلهبًجغجل حم
خم   هجم ّجمُّـس  ة: ّ ص اِّـ واالهسهثاك واهئ ٌىش  خي دةّ مئ  جي ٌ ىع

هسمتهبهش اجفو، اِّـ الت اخم ّذخم ألن اخمميهيهبهش حن اجفٰهخي  ّ أن:ّمظخيُّـمهش، وجمُّـ ّهئجهخيهبّ
الت اجف نّهئجهخيهباجفٰهخي مبهس و هش ميمي مبمس حض هب اجفٰهىطوض هبهس، حمهيّامظمنهسفخكىطف لكىطو

معُّـ حض ؛ّ حض اخلهسرج معيطئّهسهنهبهش إذ اجف؛اخمِّـهن ىغ حس مي خن ّ ألن اخمممء حنهس حس مي ّ
 .اخلهسرج

حن اخم يطواري حض حنهئمه حيهبوجمُّـ أجكهسر اخم خم  إحلّهشحيهي ث هنِّـا اخمحيمن حطخي  :حط
ــــهش حك ــــهشٌمصهي ــــىطدةٌ حنجههيخي   ّ حص

 

ــهسرات  ــُّـ الك ردةٍلكهئ ــ ــهس حن    لكهيهبمب
 

   وحمِّـا حطـخلط ٍ ال حطخلطِحن
 

مئىش إمضوحنٰههئَ    ّهبــ حطــخلط ال امقــ
 

ــهتول ٌهل ــِّـفّ ــُّـاُ جغ ــهس لك ــىش حن    مثهب
 

ان معــيطءا جمــُّـ حطــُّـا  ــهسن حمــهسحلهب ًواخم ِ  
 

  مئــُ حمــهسن الجعهئــجل متٍوال حطــخلط
 

ٍحنـــ أول    ِ حنخيـــٍ وجعـــهسنٍ جمـــّ
 

ــمك ــ حطمي ٍّوهن ــ ّ هبٰه ــىح ٍّحك   ُوؠ
 

خنىح  مئهب حم ن جمـ مت حنـ حمـ   ُـوحم
 

من وامقجههش اخمٰهىطوض خمـ   وجك
 

  ّحمهسجلهئىع جغهبمك اخمحيمن حنهس خصـمنهي 
 

ن ذات حنـهس خمـ اخمميهيهبــهش   ّذو اخمميـ
 

مش وهنـــ اجف  ـــ   ّهسهنهبـــهشًذهنهئـــهس هل
 

ــهبىع اخم ــ خم هبٰه ــىطادّجه ــىش األهل   حن
 

ــىش األوالد  ــهس حن ــ أحط ــهسألب حط   ًحم
 

ؙئؘ ؼؘ   
ر حض حمهيمست اخمحيالمقحيهش  لكّمسهنهبهشّأن خمهي :اجفخنمب هسرات جعالجعهش، إذا حنهس جمهب   الك

ائُّـ:امتمهىط) ١(  .٣١١ ص١ج:  درر اخمحي
مسم حنمبُّـي خصخي) ٢(  .١٦ص: ّح ملىطر اخمحيىطائُّـ، حطهسهن



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٣٦٨

 .هسهتهسّذامظهبحنهس هن مغهسرج لك ذاهتهس وإحل 
ر األول ء، أيّهسهنهبهش اجف:ّااللكتب هسر اجف: حطخلط  ّ حنخلوحكهش وحنخيهبُّـة ّهسهنهبهش الك

 .حطممء مغهسرج لكهئمبهس
خ ر اِّـث هسر اجفّهسهنهبهش اجف:االلكتب ّ حنخلوحكهش وحنخيهبُّـة ّهسهنهبهش حطخلط ال، وهن الك

  .هسهتهسّذامظهبهس وحطٰهُّـم حنهس هن مغهسرج لك ذاهت
ِّـ ر اِّـث د ّهسهنهبهش اجف:االلكتب مع هسرهنهس حنخلوحكهش حط  ال حطخلط، وهن لكُّـم الك

 . لك ذاهتهس حممس حض األوحل، وال حطٰهُّـحنٍ مغهسرجٍء
 حطخلط ّهسهنهبهشاجف(ميجيهسميىط اؠجهالح  ) حطخلط الّهسهنهبهشاجف(هنهئهسك اؠجهالح آمغىط حض  

هسرات اجف)ال ، وإحطهسؤه لك حنجيهسميىطة اخمممء جفخي:  وميىطاد حط،ّهسهنهبهش اخمِّـي هن أجغُّـ الك هسرمت
، وهن   .اخم هن اجلهئىع حطخلط ال )ةّاجفهسد(مخهي لكهيهب

ر حطجل احلميمسء  هسم خمهي:اجفخنمب هسرات هن أجم ، واجفخي خسهس ّمسهنهبهشّ أن هنِّـه االلك
، وهن اخمالحطهسخم ّهسهنهبهشهن اجف مئ هبٰهّميمك حطخلط اجفخي  .ّاخمجه

هبٰه اخمّميمك اخم  دّجه مع د حض اخلهسرج، خممي ال حط مع خي ٍحن هسزٍّحن   لكٍ حنهئ
د أهلىطاده مع د حط مع  .أهلىطاده، حط حن

هبٰه اخمّميمك اخم  ميّجه دة حض اخلهسرج، هلهيميّحن مع  حن ٍ هلىطدّىط حطٰهُّـد األهلىطاد اجف
هسنأهلىطاد اإل هبٰهّحممك  مت هسمتهب خمّحك ّ حنهسهنهبهش إمت هش إذا ّهسرمعهب األهلىطاد اخلّ حض اخلهسرج؛ ألنهشّ

ٰهُّـدة ًحمهسمتلك حن هسزةّ هبٰه ّ حطٰههنمبهس لك حطٰهيغ، واخمميمك اخمً، حج د ّجه مع د حط مع اجف
خفا، وهن خصهسلأهل اجغُّـ حم ن اخم ًىطاده واجغُّـا، خميطم أن ميمي ً. 



 

 
 
 
 
 
 
 

  ؘؼؘ ئؙا
ؘ ؘ   

ئ) ز( مك واجل وهئ جي اِّـ ت اهبىس يس  ّاِّـ
ت)س(  ّ اِّـتجه خيمل اهب
ت)س( ّ خيجهذا ميتيعج اهب ّ 

 





 
  

الث   الفصل ا
ز   ّ ا وا

ب َاهية اّ أنَال ر ةّ كث  من ٍواحد   ُتصدق ِ األفرادَ ا
َاهية اّ أن: بمع؛ عليهُملُها وِأفراد هنّ  فيه َما وردّ ، ال  ا

 ا، عليهاَرضُها وعِ من أفرادٌفرد
ّ

نت  هو،دت معه   . و
سمُةّاصوهذه ا راد،ّية باُاةّ  ا اكُ و ا   ِ األفرادِ باش

ز من ُ ال يمتنعُ فالعقل؛ّاهيةا ِاهية اِ صدقِو نّ ظر،  كث  ِ با
نت ذاتً سواء،هاِنفسإ  ارِجٍ أفرادَ  ن  ا   . أم ال، كث

ية ُفا ٌ خاصةّ ٌ ذهنيةّ اهيةُ تعرضّ َ ا هنّ وجود؛  ا ارُ إذ ا   ا
ساوقالعي لشخصيٌ  اكٌمانع، ةّ  ية. عن االش ُ فا وازمّ وجودِ من  ِ  ا

ه  زئيةّ كما أن،ّلماهيةّا َ ا شخصيةّ َ وا وازمّ وجودِ من  ارِ ا   .ّ ا
يةّإن :فما قيل َ ا زئيةّ َ وا وّ سّ أن: بمع، اإلدراكِ   ِ لقوة ا ّ 

ء نيالُه ينالِإدراك الً ا يث يمتازً،  ًا سواه مطلقا ّ عمُ 

شخ ضعفُ والعقل،ُصّو دً،ناّ هيً نيالُه يناِ إدراكِ   َ ما نا بُدّ ي
ور قبل،ٍأ نَ االنطباقُ و شبح،  كث رِ  يث ال ، من بعيدّ ا  

ُيتم م ّ د،ّ ا ونَ بُدّ في دا ـًمثالـ  َ أن ي  أو ً، أو عمراً هو ز
ةًخشبة كً منصو س إال واحدا، أو غ ذ ً ول حتمالتّ  ، من ا

رهم مسوحِو ردِ ا راهمَ بِدّ ا ختلفةِ ا س إال واحدا، ا ً ول   . منهاّ
ر؛ٌفاسد ن األ و  كُ إذ  صداق، كذ ن  م ي ِاهية اُ  ّ  
قيقة كذبت القضايا ا، من األفرادًواحداّ إال ِا ُية و ا،ّ   : كقو
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عة و،ٌةّ فله علٍن ؤلّ فإنٍ كث و، زوجٍ أر  ، من آحادٌفّه 
ورة   .عه تدفُوا
ق َية اّ أن:فا َزئية واّ وجودِ الزمانّ ُية فا؛ّاهيات اِ  ّ 

ُزئية وا،ّهها اِوجود وجودّ   .ّارها اِ 
ذا ما قيل َاهية اّإن :و وجودةّ هنَ ا ٌجزئية ِ  ا  ،ّشخصية ّ

ِاهية وجودةّ ارجِ ا وجودةّ فإن،  ا  ٌ قائمةخاص ٍ  ذهنٌها 
ُاهية فا.ّجزئية ٍسبنف ُسانية اإلّ وجودةّ دِ  ذهنُ ا  ُ غً، مثالٍ ز

ِاهيةا ِسانية اإلّ وجودةّ وجودة، عمروِ  ذهنِ ا دِ منها  ذهنُ وا  ٍ ز
وم وجودةُ غ،َا سِ  ذهنِ ا   . وهكذاِه باأل

َاهية اّ فإن،ٌفاسد عقولةّ ية من اَ ا ِي ذكورةّ ها َن كو: أع ـ ا
ٍجزئية ٍ بنفسًقائمة اٍ ناعتةّ ذا كون،   ّكيفيات من اًةّها كيفيَ و

فساني ماالِةّا اً و وجودات ـ  ارجةِةّارجي اِ  من ا  من ِ ا
م،ناِث ِاهيةنا  اُ و تّهها اِ بوجودّ ي ال ي  عليها فيه ُّب ا

هة،ةّارجيها اُآثار نَصدق ال تأ اِ و من هذه ا   .  كث
ةَ األشياءّإنّثم  ش  ً  معَ ا

ّ
ُ يتم،  ِ بأحدٍها من بعضُ بعضّ

ور ت  عر، ثالثةٍأ اتٍ خارجّ فإنها إن اش  تّ تم، فقطِ من ا
اتِبتمام قوالت،ِ ا وع من مقو من ا شِةّ العرضيِ   َ ا

ت  ذا.ةّ العرضي ن اش ن  بعض،ّ و اتِ فإن  الة، ا  َ وال 
س إل، وهو الفصل،َ آخرٍت ببعضّ تم،ُهو ا  ِ والفرسِسان 

يواني ش  ا تم،ةّا طقّ ا صهيلِن با ن  تمام. وا ن   ِ و
ات ن الزما؛ مفارقت بعرّ تمِا و  لً إذ  م   ُ فالزم،ٌ عنه فردُ 



 ٣٧٣...........................................................................................واجليطئ ّاخمميمك حض
وع ميعٌ الزمِا   .هِ أفرادِ 

الثةِهم  هذه األقسامُ بعضَوزاد مً، رابعاً قسماِ ا ُ وهو ا ّ 
مام قصِبا شدِ وا ضعف  نفسِةّ وا ةِ الطبيعةِ وا ش  وهو ؛ِ ا

شكيك ق و.ال َاهية اّأن :ّا شكيكُ ال تقبل،ها ّ بما أنّ ّنما  و،َ ال

شكيك وجودُال   .  ا
ِيةه  اهذا  لٌةّذهني ٌةّخاصها ّأن وّ  و  ـّزئيةاّوأما  ،ّماهية 
ةُامتناع ءِ ا س،  ا شخصيّ و ق ف ـةّ ا وجودّأن ا  ِها با

ه الفاراَكما ذهب ه اهللا  إ تأ اُه صدرَ وتبعر
ّ

ه اهللا؛   قال ر
قو : األسفار َشخص ّأن :ا ءّ تنعِبمع كونـ  ِ ا  ِة اَه 

سب نفس ِتصور ِفيه  ونّإنما   ـهّ رُي  ٍ مانع،ّاهية  اٍ زائدٍ بأ
ِتصوره من ِ ذاتِسب اكّ شخ. فيهِ االش ءُصّ فا ل بمع ما ـ  ِ 
تنعُبه يص اكَ  ون ـ فيهِ االش قيقةُ ال ي  ِ وجودَنفسّ إال ِ با

ء ك ا علَ كما ذهب،ذ ه ا اُّم إ ٌشخص مٍوجود  ّ فإن، ا ّ 
ذا ق،ِه ذاتِبنفس ظرَطعُ و وُ ا وجودِ عن  ءاص اِ ا ل  ُ فالعقل، 

ز و اكِال يأ عن  ن ض، فيهِ االش ه ألفّمُ و صُ إ  ّ فإن،صّ 
واقعَاالمتياز ُاألول إذ ؛ّشخص الُ غِ  ا ءّ ل  إ ِ بالقياسِ، 

ت شار رِا ا باعتبار،ّم ٍ  أ ن ّأنّ ح ،هِه  نفسِ وا م ي و  ه 
شارك تاج،ٌ  ٍ إ ُ ال 

 وال .هِ  نفسًاّشخص  ّ مع أن، زائدّ
ونُيبعد مَ أن ي ُ ا ءُ يوجبّ ل وعّ فإن،ّشخص الَ استعدادِ   َ ا
اد نّا ن ا،َي ا م ت ُادة ما  واحدِ االستعدادَصةّ متخصّ  ، منهٍ 

بدإ األه عُ وجودُال يفيض   . انت.ن ا
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ؘ  

ل اخمّىطُحم مك جغ حيهشّيطئواجلّميمك س هنِّـا اخمحيمن خمهي ، واخمحيىطق حطجل  حض اخمحيهي
الث متمهىطميمنهئّىح ض اجفّمظٰهىطجمُّـ ، وّيطئهبهش واجلّميهيهبهشاخم  ّهنهيهست حض اجفخيهسم، حممس مقهبّخم

هسخمهبهش هسجغمك اخم  :حن اجف
)؏ (ؘؘّ  ؘ ؙؤ ؘّ  
وجود اّ  ا.١ ز،ّهالزم ا   ّار الزم اّ وا

معُّـان: ـ وهن خمهيحيالمقحيهش ـّ هنِّـه اخمهئمهىطميهش وحطهبهسن م ّ أنّأمتهئهس متهيمئىع حطهسخم  اجفحيمب
د مع م ميمنُّـق لكحف أهلىطاده، حطمئٰههئّ حض اخمهئحيىع، واخمهئحيىع جضُّـ أنٌحن  ّ أمت: هنِّـا اجفحيمب

، ولكحف ّ حض اخمِّـهن ولكىطض لكهيهبمبهس، هلمب مظّهسهنهبهش حن أهلىطاد اجفٌمس ورد هلىطدّحمهي ُّـ حنٰه
، أِّّـهنهئهب اخمّهسهنهبهش اجفّنهثس هلهنِّـا األمقهس خفمي هسق لكحف حم مئ لكحف ُ حتيهش مظخي االمتجه

خفة، ولكهيهب هلهسجفٍأهلىطاد هسز حطّهسهنهبهش حم  ّميهيهبهش وهن اخم،هشّ هنهسحنٍهبهشّهسؠ حض اخمِّـهن مح
اء حمهسن خسهس أهلىطاد حض اخلهسرج أم حس ميمي خسهس أهلىطاد،  ، مق خفمي واالجكحقاك لكحف حم

ن مخال  ًأوخمهبهسًهس ّذامظهبًوهنِّـا احلمئ ميمي ّ هبمك ميهئّ هسجمهس مظهسحنّميمك جه اخم، حط ّلكحف أهلىطاده امتجه ًهس ً
ن اجفّ جغ ،ّخمِّـاجح اّحتهسدخمُّـرمعهش اال ، هلهي ّهسرمع هن اخمحيىطد اخلّميهيهبهش اخمّهسهنهبهشمظمي

ر هسن حن اإلٌوهن هلىطدًا ـ متهس زميُّـّمظمن هئهسهـّميمك  اخممت هسن اإلّ إحل حنهسهنهبهش وجم ُّـ مت ، مت
ن زميُّـّمس حنّأهن ٌُّـان محهسحنهس، وميمي هسن هن اإلً ن اإلمت هسن، حممس ميمي  .ًأميهنهس ً زميُّـامت

اده مك لكمت أهي ق اِّـ ىسب  ّمي ا
هسق اخمّإن د حض اخمِّـهن ميهئجه ّميمك  اخمّ أن:لكحف إهلىطاده ال ميٰههئّميمك  امتجه مع اجف

هسق ّنأل ؛هش وهن حض اخلهسرجّهسرمعهبوميمنُّـق لكحف أهلىطاده اخل  هنِّـا اجفٰههئ حن االمتجه
هييطاحن ؠخفورة اخم؛خصهسل ًهس، وهن االمتخيالب ّذهنهئهب ّهسرمعًهس، أو اخلّمغهسرمعهب ِّّـهنهئ المق
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هسل، خمهئهسّهسرمع لكحف اخلِّّـهنهئ خم ؠُّـق األحنىط اخمّ ألمتاجف هسنزميُّـ ( : حممس حض جم  )إمت

ن اخم ُحتهسدًهس، والزم ذخم االّمغهسرمعهبًهس واآلمغىط ّذهنهئهب أجغُّـ حكىطهلهبمبهس ّخيهنهبهشخمهييطم أن مظمي ّ 
د اخم مع ع ّحتهسد احلمئ هن االّ؛ ألنّهسرمع واخلِّّـهنهئحطجل اخم  حطجل اجف

ل مئ  وهن حن االمتخيالب ،ًخلهسرج ذهنهئهسً، هلهبهييطم ؠخفورة اخمِّـهن مغهسرمعهس أو اواجف
هسل هسق اخم ،اجف هسق واحلمئ هش هن االّهسرمعهبلكحف أهلىطاده اخلّميمك حط اجفىطاد حن امتجه متجه

امقّمتهئهس إ :، أيِّّـهنهئواخممنُّـق اخم ال، متُّـرحم حط ّجغهبهئمس متىطى جكهبئهس حميطميُّـ حن ً هئهس ً
رة:هش، أيّهسرمعهباخل رمظ حض أذهنهسمتهئهسّ جغً متُّـرك ؠ حييس ؠ مئ هنّجع ، هبهش، هلهئ ِّـه مت

رة اخم هسن اإلّحنهسهنهبهش لكحف ِّـهناخماخم هن حض  )زميُّـ(من ُّـ أهنٍئِّـ وجغهبهئ، مت مس ّمت
ُّـ ، خممي ّذهنهئ وّمغهسرمعجل، ال حطجل ّذهنهئهب حطجل أحنىطمي ً جغخيهبخيهشّحتهسد هلهسالان،ّحن

ذةّجغهبمك إن رة حنهتمغ هسخصهسّهسرمع حن زميُّـ اخلٌ هنِّـه اخممن م ّ إن:ً، ميخيهسل مظ  حنحيمب
هسناإل اجمىش هن ؠُّـق ّهلهثنّ وإال هش،ّهسرمعهب ميمنُّـق لكحف األهلىطاد اخلمت م  اخم هنِّـا اجفحيمب

لكهسء اخمّخيخيلكحف األهلىطاد اجف  .ِّّـهنهئهش حض ؠخيىش اخم
، أو ّحطهتمت :ّميمكف اخمّىطُوحن هنهئهس لك خفمي هسق لكحف حم  حنهس ميمنُّـق أو حنهس ميخي االمتجه

هب لكخيال ، أو حنهس ال مي خفمي ز لكخيال هلىطض ؠُّـجم لكحف حم ًحنهس جي  ؠُّـجم لكحف ً
خفمي  .حم

ئ اد ىع اجل  ّاهب
م اخمِّـي ال: حض اجفهئجهّاجليطئ هسق هن اجفحيمب ءّ إال  ميخي االمتجه   واجغُّـ،ٍلكحف 

حيهشّهس اجليطئّأحن خن: حض اخمحيهي ءّ هن اخم هسق لكحف   ً. أؠالٍىغ، وهن لكُّـم االمتجه
مبهس خمهيمنُّـق ّ حطهسخلهسرج، هلمب مظحيخيُّـ جمهسحطهيهبّخي جغهبهئمس مظّهسهنهبهش اجفّإن: حطهبهسن ذخم

، خفمي خنّ ألهنلكحف اخممي ٰهجلّهس مظ هش وال ّهئمبهس، ال ؠُّـجمهبّمنمبهس ومظٰههبّ، وحطٰهُّـ مظخنّىغ ومظ
هسجم اصّألن ؛هش وال مخّهبامتجه هسق واحلمئ حن مغ م، وهنِّـا ّ اخممنُّـق واالمتجه  اجفحيمب

حيهشّهن اجفىطاد حطهسجليطئ  . حض اخمحيهي
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حيهشّيطئاجلإذن  ىغ هن : حض اخمحيهي خن ن اجف؛ّاخم هئىش ٍ حطهئّهسهنهبهش هن حم  ميمئ
منهبمك هيمش اخم ن حطهئ اخم هيمش هنهئهس حنهس ميمي ، واجفىطاد حن اخم خفمي  ّؠُّـجممبهس لكحف حم

، حن ّهسهنهبهشاجف ّنإ :، أيّال اإلجيهسب اخمٰهُّـومض خفمي منهش هن ال مظمنُّـق لكحف حم خن ّ اجف
د اخل مع ع، حمهسخم حيهسء اجف هش حطهسمت هسخم مثال لك ّ هلهثمتّهسرمعحطهسب اخم  ال حنٰههئ خمهي

مت ميخي اخممنُّـق أم ال؟ ألن ان اخممنُّـق حممس ّحم هسحط ّمظخيُّـم لكهئ ّإمتمس  حض اخمحيمن اخم
اص مّهن حن مغ م حطمس هن حنحيمب  . اجفحيمب
حيهب اخمّيطئهبهش اجلّ أن:وهنِّـا حنٰههئهسه منهبهشوهن اخمهش ّحيهي هسق لكحف  ،ّخن ال مظخي االمتجه

الف اجلًال أؠٍء هسق وخممي ال مظمنُّـقّهش هلهثهنّهئجهخيهب اجفّيطئهبهش، حط ّ إال هس مظخي االمتجه
ُّـ اجفوخس . واجغُّـٍلكحف هلىطد همنهئّىح ِّـا مت ّجمُّـس  منهبهش  لكجهىح اخمّ ، ّيطئهبهشلكحف اجلّخن

منهبهش  واخمّيطئهبهش اجلّحممس أن: جغهبمك جمهسل حض اجف د اخلّخن مع ازم اخم  ّهسرمعحن خم
حيهش خمهبىع حنهس ميمنُّـق لكحف هلىطدّيطئهبهش اجفىطاد حطهسجلُّّـ أنّحمخمهبمث  واجغُّـ، حط اجفىطاد ٍ حض اخمحيهي

خن منهبهش ىغ، هلهسخمّحنهئمبهس اخم خفّخن  .ّيطئهبهش خمهيٌهنهئهس مظحي
وّزئية واّية ا.٢    من اإلدراكٌ 

ٌمتمهىطميهش، وهن ّميهيهبهشإمتميهسر اجفحيهسهنهب اخم إحل  مظِّـهنمشّهئمهىطميهشهنِّـه اخم  لكهئُّـ ٌ جكهسئٰههشّ
ا م اخم اجفّنإ :هلالمقحيهش اخمجيىطب، جغهبمك جمهسخم ، ألنّميمك حيمب د خم م اخمّال ومع ّميمك  اجفحيمب

يطئهبّ إال خمهبىع مب خمهي مسم ً اخمِّـهن مظهسرةّهست، وذخم ألنّاإلدراك اجف  ميُّـرك اخمممء حط
ؠهب ، وهن اإلدراك اجليطئّمغمن ،  حنٍ، وأمغىطى ميُّـرك اخمممء حطهئّ احلّهسمظ مب

هي اجفالحنهي واجفخن رحممس خم حمهسن منهست، ّوملخف وا ٌخمُّـميهئهس مظمن ىغّ ّ حنٰهجل، ٍ خمخن
ِّـف هئّخممي ، وحط هسق لكحف أمغهب هي ؠهسحلهس خمالمتجه ِّـف حطٰهيغ مغمنهسئمن ميمن ً حط

هسق لكحف لكُّـ ، وهنميِّـا حمهيٍة أهلىطادّمغمنهسئىغ أمغىطى ميمنهيهي خمالمتجه مس جغِّـهلهئهس ّ آمغىطمي
ّلكُّـدا أحممف حن اخلمنهسئىغ، هلهثمت ىط حمهيهبهشً هي أحم ً ميمن هسق لكحف أهلىطادّ ٍ  وميمنهيهي خمالمتجه

ىط، امتهست وجغّ جغ أحم مب األحنىط حط خمهبخنمئ احلهب هسمظهست واجلّميهئ مسدات  اخمهئ
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هي اخمّهلهسخمميمك. ًأميهنهس هب اخمخن مئهبٍىطى حن حطٰههبُّـُِّـي مي حن جم هبمك ال مي ن ،ّيط حط  وميمي
هشّحنىطد مت زميُّـا أو لكمئىطا أو مغخن هسق حطجل حم ًد االمتجه ً ً ،  حنجهىطوجغهش، أو ملخف ذخم

خف اخمخنمبهبُّـ اجف ٰه ر ّميمك جغهسل اخم ّنإ :ّجهمبىطيوحط من ّحطهئهسء لكحف هنِّـا اخم حمخيجهٰههش حن ً
د اجفٰهُّـمتهب حييس حطميّ واجليطئُهش هلخيُّـت حنهس متخييع لكهيهبمبهس،ّاخمهئخي  ّ حن اخمخيجهٰههش اخم حت

جكمبهس د األوحل حطمس أهن. متخي مش ّهلخيجهٰههش اخمهئخي منهسهتهس وجكٰههسرهنهس وحنهس حم ُهس هلخيُّـت حنخن ّ
ميٍلكهيهبمبهس، هلال ميمئمي ألجغُّـ خنىح هن ف لكحف حنٰهىطهلهش لكجنهنهس، ّ أن ميمي جم مبهس، وال اخم

ميلك هبهس، وال ملخف ذخم الد اخم مق هئهس . ُوال اخم ىطمتهس لكحف جمجهٰههشّأمتهئهس هلهي هلىط  ٍلك
مئهيهئهس أهن وٍهشّمتخيُّـمي ، هلهثنّاجغ د خمهيٰهجن اإلمقالحن أو جم ذخم  هنِّـه اخمخيجهٰههش ّهس مظٰه

ن جمهسحطهيهش ح حكىطهلهسهنهس مظمي رًاجفمئ هسق لكحف لكمن هي. ةّٰهُّـد حنٍ خمالمتجه ا  ّ أن:وحن اخم
ء معُّـ هلهبمبهس  م لكجنهنهس حن مغالل ٌهنِّـه اخمخيجهٰههش ال مي  مييطميُّـ لكحف اخمخيجهٰههش اجفٰههي

مههس، حط هن هلهسجمُّـة هسحطهش واخمهئخييع ومت وحطجل مظهي هن هلهسخمحيىطق حطهبهئمبهس .  خمممءٌاخممي
لّ اجليطئّ أن:هنِّـا حنٰههئهسه. اخمهئخيىغ ال اخميطميهسدة منهسمظ حت ّ لكهئُّـحنهس هلخيُّـ حنخن  ٍأحنىط إحل ّ

مبّحممك ّ مب اخمِّـي هلخيُّـ.  حن ، وهنِّـا حنهس ّ حم ّهلهسخمميمك إذن هن اجليطئ اجف منهسمظ ّحنخن
، وجيٰه اجليطئ ّميحيخيُّـ اخمميمك جمهبمئ ّ هسر؛ُ  هن اخمِّـي ّ ألمت هن اخمِّـي خم اخمخيهبمئهش وااللك

منهسئمن وحنخن حييس حط  .منهسمظّإل
يطئّميمك  إدراك اخمّنهثولكحف هنِّـا األمقهسس هل ، وخممي ّهن إدراك خمهي  حطٰههبهئ

رة مبمئهش، أيٍحطمن مبٌ إدراك: حن يطئٌ حن خيالًإدراحمهس ّميمك ، وخمهبىع إدراك اخمّ خمهي  ّحن
د مع خي ٍحط هسز،ٍّحن هش ّ هن حض حمهبحيهبّواجليطئّميمك  اخمحيىطق حطجل اخمّنهثولكهيهب هل  حنهئ

ه، هل مئهبهثاإلدراك ومت ًيطا حنٰههبهئهسّن حمهسن اإلدراك حن ًهس، وإن حمهسن ّ حمهسن اجفُّـرك معيطئهب،ًّ
خن ٰههبهئهست واخم مبمس مغهسخمهبهس حن اخم ّاإلدراك حن ًّ  .ًهبهسّحمهيمنهست، حمهسن اجفُّـرك ً

حيهش) ١(  .١٩٣ ص١ج: اجفهئمبمل اجلُّـميُّـ حض مظٰههيهب اخمحيهي
حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس حنجهمبىطي) ٢( ط حنهئمه جنف، ٣٠٧ ص١ج: )حطهسخمحيهسرمقهبهش (ّح حن .ّحط
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َّـيع اِّـ   اِّـثّيسىع
 : حنهس ميمكّهئمهىطميهشلكحف هنِّـه اخممنهئّىح أورد اجف

َّـيع األومن حمهسمتلك اخم:اهب يطم أن ال  حن اإلدراك، خمهيًا متّيطئهبهش واجلّميهيهبهش خم
م اإل ال هسنمتميمنُّـق حنحيمب ن ٍ واجغُّـٍلكحف هلىطدّ إال ً،حن ُّـل، حن دون أن ميمي  لكحف اخم

خيهس لكحف ًؠهسدجمهس وحنهئجه معُّـان معُّـّ حم ً ّا؛ ألنّهلىطد، وهنِّـا مغالف اخم م اإلً هسن حنحيمب  مت
حنهس الهنهسميهش خم حن األهلىطاد؛  إحل  ومغهسخمُّـ،ٍ لكحف حطميىطٌ لكحف زميُّـ، ؠهسدقٌحممس هن ؠهسدق

ور :خمِّـا جمهسل حض اجف معُّـان : هش وجمهسل حض حطُّـاميهش احلميمئ،ة مظُّـهلٰهواخم ورصميهي اخم
جههي ورةّذخم أن و؛مي خفمي حطهسخم  . هنِّـه اجفحيهسهنهب مظمنُّـق لكحف أهلىطاد حم

َّـيع معهب مظهي اجفحيهسهنهب اخم ال  ال ميمئميهئمبهس ّهئمهىطميهش هنِّـه اخمّ إن: اِّـثاهب مظ
هئىش، أو خمهبىع خسهس حنمنُّـاق، خسهس حض اخلهسرجّجغخيهبخيحنمنُّـاق  م اجفٰهُّـوم واجفمئ  ٌ حممئحيمب

م اجفهي واخمىطوح، س، حممئحيمب هسق لكحف ّحنهسدي خص  أو مظهي اجفحيهسهنهب اخمخيهسحطهيهش خمالمتجه
ل؛ ذخم ألنّاجفمنهسدمي اجفهسد م اخمٰههيهش واجفٰههي ىطدة حممئحيمب ّميهش واجفمنهسدمي اجف ّ  هنِّـه ّ

رة اجلّاجفحيهسهنهب ال ميمئمي أن ميخيهسل هلهبمبهس إهن نّيطئهبهشهس متحيىع اخممن هش اخمهي  . خمميهئّمبهس حطهسهن
م  هنهسدة حن حنحيمب ن(ّوحمِّـا اجفحيهسهنهب اخم مظمنُّـق لكحف أجكهبهسء حن  اخمِّـي )اخمهي

لُإل د ولكحف األحطهبيغ، هلال ميمئمي اخمخي ن األحطهبيغ جمُّـ ّ إن:مئ لكحف األمق  اخمهي
مبمس هي حن لّأمتّ إحل جغُّـ ًأؠ ن إحل ّ حت د  لكحف األٌ هلمب ؠهسدق،حنجههي اخمهي ًأميهنهس، مق

دّأو أن هس  األمق ٰههبحيهس وحطهسهن هي  ًجمُّـ أؠ  ميخي اخممنُّـق لكحف األحطهبيغ ّأمتّ إحل جغُّـ ً
رات اخمميهيهبهش. ًأميهنهس  من ى اخم ّهنِّـا لكحف حن ّ. 

ِّـثَّـيعاهب امتجل اخم: اِّـث خمهئهسّميهيهبهش  ميهييطم حمِّـب اخمخيهنهسميهس واخمخي  ٍأرحطٰههشّ حم :حمخي
ده لكهيّهلمب زوج، وحم مع مسلكمبمس، وهنميِّـا ّ وحم هش،ّ حجمي هلهي هئىش امع متخيهبهنجل ميمئ

هبٰههب امتجل اخمجه ردّ إال هش،ّحض اخمخي خممي جغهبمك ال متٰههي اجفمنُّـاق .  هلخيىسٍ واجغُّـٍلكحف حن

حيهش) ١(  .١٩٤ ص١ج: اجفهئمبمل اجلُّـميُّـ حض مظٰههيهب اخمحيهي
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اجمٰه خفّ هلهثمت،ّ اخمهئحيىع األحنىطيّاخم خي لكحف حم ن ّهئهس متجه ُّـل، حن دون أن مظمي مي لكحف اخم

جه ذخمً لكحف مثهبىش األهلىطاد جغخيهبخيهشًؠهسدجمهش إذن هلمبِّـه . ُ، ورضورة اخمٰهخي مظ
د اخمخيهنهسميهس ؛ وال ميمئمي اجفمنخف إخمهبمبهسٌ حطهسحكهيهشّهئمهىطميهشاخم لك ومع امتجل و وذخم جفهس جع اخمخي
اجمىش ومتحيىع األحنىطّميهيهبهشاخم مبهس خمهي لك ؠُّـق مظهي اخمخيهنهسميهس وحنجههسحطخي  .، وجع

جهالنّحطُّـجخهبهش ّهئمهىطميهش هنِّـه اخمّ أن:ّهسحلولكحف هنِّـا األمقهسس هل معُّـان  اخم ، حطهسخم
هبهي ورة، واخممن د اخمّميهيهبهش اخمّ أن:واخم مع ازم اخم هس ّ، أحنّمسهنهبهست خمهيِّّـهنهئ حن خم

د اخلّيطئهبهشاجل مع ازم اخم  .ّمسهنهبهست خمهيّهسرمع هلمب حن خم
هن ّاهية ا.٣   ّجزئية  ا

مئ  هنّهئمهىطميهش جغهسؠ هنِّـه اخم م مي د حنحيمب م اخمّلكُّـم ومع  ّنإحط ّميمك،  حطهسجفحيمب
دة حض اخمِّـهن ّهسهنهبهشجفا مع دةّ ألهن،ّمعيطئهبهش اجف مع دٌهس حن مع  ٍّمغهسص ٍ حض ذهنّمغهسص ٍ حط

من حنٍ حطهئحيىعٌوجمهسئمئهش هسمتهبهش اإلّهسهنهبهشهش، هلهسجفّخن دة حض ذهن زميُّـّمت مع ال  اجف  هن ،ًحن
هسمتهبهش اإلّهسهنهبهشملخف اجف دة حض ذهن لكمئىطّمت مع هسمتهبهش اإلّهسهنهبهش، واجفو اجف دة حض ّمت مع  اجف

مٍذهن زميُّـ هسمتهبهش اإلّهسهنهبهش ملخف اجف، اخمهب د حض ذهنّمت مع م أحنىع، وحن  ٍزميُّـ  اجف حض مي
هي ا ع واجفّ أن:اخم ازم اخمّ اجف ىغ حن خم عّ؛ ألنّخن  ٌ حنهس حمهسن خم حن

، هلالحطُّـّ إلٌّوخص ن معيطئهبّ هلهب ءّ أن ميمي معُّـ  ٌهس، ولكحف هنِّـا هلال مي مً  ٌ امقمئ حنحيمب
 .ّمعيطئهبهشمبهس ّحط األجكهبهسء حمهيّحممك، 

هسح اخمهبيطدي حض حطهبهسن هنِّـ لجمهسل اخمخنهبَّـ حنمن  ال ّ إمت:وهن اخمىطأي اخمخيهسئ: ا اخمخي
م معُّـ خمُّـميهئهس حنحيمب مئٌمي م اخمميمك( ّ مي واألخمحيهسظ اخم مظجههي وهن . ًالأؠ) ّاجفحيمب

اجمىش حن اجفخنحقحمهست اخمّإمتمس ّلكحف اجفحيهسهنهب اخمميهيهبهش ّمظُّـل  ّمظُّـل هش اخم ّهيحيمههبهن حض اخم
ر الهل. ةّٰهُّـد حنٍلكحف أحن هسناإل(خمحييس  ً:مئ خفةٍاخمِّـي ميجههي لكحف أهلىطاد) مت  حن ، هنٍ حم

خمهبُّـهنهس، أو حن اخمهيخيمش اخمِّـي ّ اخمِّـي مظّهسصاالمق اخل ائ امقمس خم ًِّـه لكُّـة لك ّ
هسع هنِّـه اخم. َميجههي لكحف مثهبىش أهلىطاد اخمٰههسئهيهش  .)جلّمقمئهباال(حطـ ّهئمهىطميهشُوميٰهىطف أمظ
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مبهش وهنّن إلمتميهسر واجمٰههبّ االمقمئهبّوجمُّـ مح  ّأن: ّهش اجفحيهسهنهب اخمميهيهبهش هبِّـه اخمخن

م ميّأي مّخي حنحيمب ٌ وحنٰهجلٌّمغهسص ٌ حض اخمِّـهن هلمب حنحيمب  خمهيمئحيهسهنهب ٌ وحنجيهسميىطّ
خيخيهش حض أذهنهسن ، واجف ٍاجفخنهسهبهش خم ر ّ أمغىطى، وجغّ ىغ إذا مظمن ّ متحيىع ذخم اخمخن

م حض وجملك، هلهثمت لّذخم اجفحيمب حنهس آمغىط، إذن حمهبىح ميمئمي اخمخي ن حنحيمب ف ميمي  :ً مق
م اخمّإن جغُّـةّخي ميّميمك اجفحيمب ؠىح اخمميهيهبهش واخم  .؟ّ حض اخمِّـهن حط

َّـيع  ّيس اِّـىع
، ومظهسرةًرة مظهساخمميالم خمهش حض اخمِّـهن ً حض اجفهسهنهبهش اجفٰهخي دهنهس اخمِّـهنهئّ مع ّ حض اجفهسهنهبهش حط ّ 

د اخمّ أنّمظخيُّـمو لكهيهب اآلجعهسر، ّحقمظمشاخمِّـي ال مي مع حي ٌ حنمنجههيهيِّّـهنهئ اخم  ميىطاد ّهلهي
م اخم مت جغهسحمهبهس وحنىطآةِّّـهنهئحط اجفحيمب  .ً حن معمبهش حم

خمهش حض اخمِّـهنّهسهنهبهش اجف:أيـ  ّاألولهلهثن حمهسن اخمميالم حض   ّهسهنهبهش هلمبِّـه اجف ـ اجفٰهخي
هسينٌ حطهسخمهئحيىع وهن حمهبىحٌ جمهسئمئهشٌؠحيهش ن ٌ ولكهيٌّ متحي ٌمعيطئهبهش، ومظمي ، وحن هنِّـه اجلمبهش ّ

د اخم مع دةِّّـهنهئال ميجههي لكهيهبمبهس اخم مع  حض اخمِّـهن وخممي ً، وهن وإن حمهسمتلك حن
لك خص  . حمالحنهئهسّخمهب

هسين دهنهس اخمِّـهنهئ اخمِّـي ال ميحقمظمش لكهيهب : أي ـوإن حمهسن حض اخم مع ّ اجفهسهنهبهش حط ّ ّ
هسظ جغخيهبخيهش حمهيهبهش ذهنهئهبهش ال مظهتحط  اخمِّـي هن حنُّـار حط ـاآلجعهسر ّهئهس، هلهسجفهسهنهبهش هبِّـا اخمهي ّّ

هسب هنِّـه اخمهئمهىطميهشلكاخممنُّـق  لك معيطئهبهش، حممس ذهنمش إخمهب أؠ ، وهن خمهب خفمي ّحف حم ّ. 
د اخمّميهيهبهشولكهيهب هلهسخم مع ازم اخم  حطجهالن هنِّـه ّهنهي، وحط ميّمسهنهبهش خمهيِّّـهنهئ حن خم

 .ّهئمهىطميهشاخم
هسر هبهش حطجل ًهسمغهيجه ّهئمهىطميهش حض هنِّـه اخمّإن: ىمغىطأ ةحطٰه هبهشم و اجفحيمبّجغهب د ّجغهب مع  اخم

مك اجف أو مك اخمّهئجهخيحطجل اخم حي واخم  .ّحيهي
هب ىغّ حض أنّمت ال متخن: ومظ خن م هلمب حن ٌ حم حنحيمب ّ  ّ حن جغهبمك إمتَّ

حيهش) ١(  .١٩٣ـ١٨٨ ص١ج: اجفهئمبمل اجلُّـميُّـ حض مظٰههيهب اخمحيهي
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د مع ل اخمحيالمقحيهش. حن مش جم هسوقّإن: وجغ د حن مع ىغٌ اخم خن رمتهسه.ّ خمهي  ّ هلهثذا مظمن

حنهبّ أمغىطى هلهثنًةّحنىط جغُّـة اجفحيمب دا آمغىط، وخممي اخمميهيهبهش واخم ّ خم ومع ّ لك هنً  هش خمهب
ده، و هسظ ومع هبّإمتمس حطهي هسظ جغهب حنهبّهن حطهي  متهسجغهبهش جغميهسمي خمألهلىطاد :هش، أيّ اجفحيمب

هبهسن آمغىط. ةّٰهُّـدواجفمنهسدمي اجف م متمهىطة إحل  ذهنهئهئهس لكهئُّـحنهس ميهئمهىطّإن: وحط  ال( آخمهبهش ًاجفحيمب
خيالخمهب ّ جغهسحمهبهش، وجيىطب جمهسحطهيهبٌ حنىطآةّحطمس أمت) هشّامق هسجم لكحف حنمنهسدمي حنّ ة، ّٰهُّـدهش امتجه

يطع حنهئ ؠحيهش اخمّهلهثمت الف حنهس خم متمهىط إخمهب اخمِّـهن حطمس أمت ميهئ ّميهيهبهش، وهنِّـا حط د، ّ مع  حن
يصٌأحنىطٍئِّـ هلمب جغهبهئ  .ّ معيطئ ٌّ جك

   ؘآؙ ؘؙّ ؙؤ)ؐ(
ر حطجل احلميمسء مسمييط هلهبمس حطهبهئمبهس ّ أن:اجفخنمب الجعّ اجفهسهنهبهست مظ هسمحط مسمييطهش أجم  حض  حن اخم

مع( ب حض حطهسّخمِّـاجح هنهئهس ا)اخمِّـات(واجفىطاد حن  اخمِّـات، هسمل  حض ّخمِّـاجحا ال )اإلمي
هي مبىطوردي ٌ جمكهنهئهسو، حطهسب اخممفهنهسن، حممس هن وا  أجكهسر  ٌ ومغهسحنىع،ّ راحطىش خمهي

حيمنهب خي جغ زادة اآلحنمك؛ وإخمهب اخم  :ّإخمهب اجف
ات.١ مايز بتمام ا    ا

ن حطجل حنهسهنهب جل حض أحنىطّ وهن اخمِّـي ميمي ارض ّ لكىطيضٍجل حنخنحقحم  حن اخمٰه
الت جل حن اجفخي خم لكجل حن حنخي هباخلهسرمعهش لك اخمِّـات، حمهسخمهئ جل َهش اجفخنحقحمّ اخمٰهىط

هب هب ّحض اخمٰهىط خمهش، حن جم الت اخمٰههسخمهبهش، حممئخي  واخمميهبىح واألمي ّاخمميهش اجفخي
هنهس، معُّـ حطهبهئمبهس معمبهش اجكحقاكّ هلهثهنهس ومت مسم ذاهتهس، وال مظ مسمييطة حط ، حممس ًال أؠّذاجح ٍحن

جل حنخنحقكّ وإال مقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش اخمالجغخيهش، جل لكهسخمهب خم ، حمهسن ّذاجح ٌخم حمهسن حطجل حنخي
هس خسمس و جممبمس، وجمُّـ هلًمعهئ ُاجمٰههس هل هسن، هنِّـا مغهيىحّىطض أهنً هسن لكهسخمهب خم  ،متٰه. مس حنخي

هب الت حض حطٰهيغ اجفحيهسهنهب اخمٰهىط  لك اخمِّـات، ٌهش اخم هن مغهسرمعهشّمظخنحقك هنِّـه اجفخي

حيهش) ١(  .١٩٣ ص١ج: اجفهئمبمل اجلُّـميُّـ حض مظٰههيهب اخمحيهي
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الهل هبهش، مظخنحقك مثهبٰههس حضّاخممي: ًمئ الت اخمٰهىط هنهس حن اجفخي ً واخمميهبىح واألمي ومت َ 
م اخمٰهىطض، هلهثنّأهنهس  ّإلمئ لكهيهبمبهس حنحيمب  لكىطض، واألمي  لكىطض، واخمميهبىحّ اخمميُ

هنىط،ّنإإذ ... لكىطض ارض اجل الت حن لك ن ولكحف  هنِّـه اجفخي  هنِّـا األمقهسس ميمي
مسم اخمِّـات الت حط مسمييط حطجل هنِّـه اجفخي د أي؛اخم  . حطهبهئمبهسّذاجح ٍ حنخنحقكٍ جمُّـرّ خمٰهُّـم ومع

هب جل لكىط خم لكجل حن حنخي هب اخمهئ  ، اجفهئحيمنّجل حمهسخمٰهُّـد حن اخمميّوحمِّـخم حن جم
هسين مع حن اخمميهبىح اخمهئحي ف واخم ن ،ّمن اجفّوحمِّـخم اخميطحن حن اخممي، ّواخل  واخمهي

س الت ، متٰه.حن اخمميهبىح اجف يطع حن اجفخي م اخمٰهىطض اجفهئ ً مظخنحقك مثهبٰههس حض حنحيمب
هب  .ّهشاخمٰهىط

ماي.٢ ات ا   ز ببعض ا
ن حطجل حنهسهنهب ٰهيغ اخمِّـات،ّوهن اخمِّـي ميمي جل حط ٰهيغ  جل حنخنحقحم مسمييطان حطهسخم ومظ

الف وهن اجلهئىع، ومعمبّلك اجليطء األحض  ومعمبهش االجكحقاك اآلمغىط، حض هش االمغ
اع اجفهئُّـرمعهش حتلك .  وهن اخمحيمنّاجليطء األمغىغ وهنِّـا هن جغمي مثهبىش األمت

هسن حمهسإل، واجغُّـٍمعهئىع امتهبمت مسمييطمي حض اخمهئهسحكخيهبّ واخمحيىطس اجفخنحقحمجل حض احلهب هش ّهش، اجف
 .هشّواخممنهسهنهيهب

ور.٣ مايز بأ اتٍ خارجةٍ ا    عن ا
ن االجكحقاك  مسميهلهب وهن حنهس ميمي مسم اخمِّـات، واخم حيهسرجمهش، يط حطهسأللكىطاض اجفحط

مسم اخمِّـات، جل ّحمهسجفهسهنهب جل حط عاجفخنحقحم ، ٍ وحطميىطوٍ ولكمئىطٍزميُّـ، حن ٍ واجغُّـٍحمهتهلىطاد مت
مسمييطمظجل هبهسض واخمٰههي ،لكىطاض اجفحيهسرجمهشحطهسأل وحن اد واخم ل واخمخيجن واخم  حمهسخمجه

هنهس  .واجلمب واخمميمف واخممنجيىط ومت
مع وحطجل اخمٰهىطيضّ اخمحيىطق حطجل اخمٰهىطيضّ أن:ّهنهيوحن هنهئهس مي  حض ّ حض هنِّـا اخم

مع اخم ، هناخم مع ّاخمٰهىطيضّ أحنهس حنحيهسرق، ٌ هنهئهس لكىطضّ اخمٰهىطيضّ أن:هسحط  حض اخم
هسحط هلمب لكىطض معاخمٰهىطض ال  خم حمهسنّ ألمتذخمو،  الزمٌاخم ، ًزحنهس حض هنِّـا اخم
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اد خمميهسن هنِّـا اخمٰهىطض ل أو اخمخيجن أو اخم دا ،حمهسخمجه مع حض مثهبىش األهلىطاد، ً حن

ميىطمعىش حنهس حط يطم أن وخمهي  اجفخنحقحمهش حض محهسم اخمِّـات،هلىطادوهنِّـا حنٰههئهسه لكُّـم محهسمييط األ
هبهسز ،  إحل االحن معُّـان أنّمتهئهس ألحنهس حط االجكحقاك، وهن هنهئهس حطهسحك  هنِّـه ّمتىطى حطهسخم

مسمييطة  . هلهبمس حطهبهئمبهسٌاألهلىطاد حن
مسمييط هبهس األهلىطاد،، إذن ن حنحيهسرجمهشّ الحطُّـ  األلكىطاض اخم مظ معُّـ حض ًأن مظمي ، مظ

هنهس ل واخمخيجن واخمٰههي واجلمب ومت ٰهيغ اآلمغىط، حمهسخمجه ٰهيغ دون اخم  . اخم
خم إحل ّهتخسجلوجمُّـ أجكهسر ؠُّـر اجف الجعهش حطخي هسء اخم  حمهئلك ّخمٰههي: هنِّـه األمت

محنخيىطوع خيهست اخمٰههي مئىش حض حك مسمييطمههسّ أن: اخم ، هل د أو اخمٰهخي مع مسمييطمي حض اخم  ّ حم حن
مسم ّ إحنهس واهلحقاجممبمس مبحط هنىطيٍمس حن دون اجكحقاكّحنهسهنهب  حن ٍ حطهبهئمبمس، أو حطممءٍّ حنهس مع

هبٰههشّهسهنهبهشمقهئَّـ اجف هنىطميٍ حطٰهُّـ اجكحقاك حك ّهلهسجفخنحقك معهئىع، واجفٰههبهئهست .  حطهبهئمبمسٍهشّ حنهس مع
ل ٌ وخصمنالتٌهلمن لكهبّ هسئىش مت هبّيّاحتهسد ٌهش، واخمحقحمهبمش مظىطحمهبمشّ خمجه ر لكىط هش ّ، أو حطهتحن
من أهلىطادّحطٰهُّـ امظ ٌحيهسجممبمس حض محهسم احلخيهبخيهش اجفخنحقحمهش، واجف منهبهش ّ ٌجك هش، ّ ؠهئحيهبأو ّ

مسمييط اجفهسهنهبهست .ّ اجمحقاينٌواخمحقحمهبمش مظىطحمهبمش الجعهش خم هسم اخم ّ حممس حطهبهئمبهس ّهنِّـه هن األجم
 .ّميمسء اجفخنهسءجغ
ماي.٤ قص ا كمال وا   ز با

مسمييط حطجل اجفآمغىط  جم كهسهئهن مبىطوردي خمّهسهنهبهستحن اخم اق اخم  وهن ،خنهبَّـ اإل
هسم اجف إحل ال ميىطمعىش مسمييط هش، وجغهسؠ هنّخيُّـحناألجم الف أهلىطاد ِّـا اخم ٍحنهسهنهبهشهن امغ ّ 

لكهب ٰهحيهبٍ واجغُّـةٍهشّمت ّ حطهسألجكُّـميهش واأل ميّهش واآلمغىطميّوخمهبهش، واألّ  هش ومغالهلمبهس،ّهش، واألوخم
خنميهب حطهسخمميمسل واخمهئخيىغ إحل ًوهنِّـه حنىطمعٰهمبهس مثهبٰههس  .اخم

اد اخمهنٰههبىح، أو ّأمت: وحطهبهسمت اد اخمخنُّـميُّـ لك اخم هبهسز اخم  ال إجكميهسل حض احن
مي لك اخلىسّاخلىس ُّـ أنّولكهئُّـحنهس متُّـجم.  اخمخيمنخفّ اخمجه هبهسز مت  ّ حض حنهئخنهت هنِّـا االحن

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٩ ص٢؛ وج٤٢٧ ص١ج: ّاحلميمئهش اجف
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ر اخم جغجن اجفخن امقجههش إجغُّـى األحن ّهنِّـا اجفهبيط خمهبىع حط  ّ إنْهسؤون اجفهبيط هبهس؛ جغهبمكْ
ادمي  هبهسز حطجل اخم الاالحن مسم اخمِّـاتًحن اد اخمميهسحن خمهبّ ألن؛، خمهبىع حط  لك اخم

هسميهئهشّحنهسهنهب هسميهئهش اخمميّهسهنهبهش جفً حن اد اخمهئهسجمىغ، متمهخف حن ال  ّ اجلهئّ اخم هنىط ًحن حنىش اجل
ٰهيغ اخمِّـات، ألنّاجلهئ اد حض اخلهسرج ذاتّ، وال حط هبجههش، جغهبمك إمتٌ اخم  حن ّ حط

هسئىس  هش،ّمغهسرمعهباأللكىطاض، واأللكىطاض حط ارض ملىطمي خمميهسمتهس ّ وإال هش، وال حطٰه
احكهبجل حيهسوت زميُّـ،حن هبهسز ّمس حنخنميّ حنىش لكمئىطو، واجفحيىطوض أهنٍ حم ، وإذ خمهبىع االحن

ن حطخيٍحطممء مش أن ميمي الجعهش، هلهب هسم اخم ن حنهس حط ٍ حن األجم  راحطىش، وهن أن ميمي
اد اخمخنُّـميُّـ حنخنحقك حيهسوت حطٰهجل حنهس حط االجكحقاك، هلهسخم هنمس ٌاخم  حنىش اخمهنٰههبىح حض حم

ادا، وميمئ ادميّهسز لكهئ حطخنُّـًمق ن اخمهئهسجمىغ هلهسجمُّـا خسهس، ٌهش اخم وامعُّـّة اخم ً خسهس، وميمي
اد، ًأميهنهس ة ّوهنِّـه اخمخنُّـ ن االجكحقاك حطهبهئمبمس حض اخم اد، هلهبمي حن مقهئَّـ اخم

هبهسز حطهبهئمبمس  ادًأميهنهس واالحن هتؠّوجغهبمك إن. حطهسخم اق: أي( لكهئُّـهن ّ اجف هن ) اإل
هسريّهسهنهبهشاجف د الك مع ا حطهتنّ، واخم هبهسز هبهسّهسهنهبهشجف االجكحقاك حض اّ، جمهسخم  . واالحن

اقجغميمئحض  ّاجموجمهسل اخمخنهبَّـ اإل هسؠمبهس ّوأحنهس : هش اإل اخمحيهسرق حطجل أجك
اب  ّنهث، هلّهلهيهبىع حطحيمنمك ؟(مع  ٌ هلهبمبهس، وال هن لكهسرض، حط جمّجيخفمي ال )حنهس هن

 .هش واخمهئخييغّ وهن اخمميمسخمهبٌجعهسخممك
هسم أرحطٰههش، ميمئمي حطهبهسهنهس حن مغالل جغجن ن األجم  ٍولكحف هنِّـا األمقهسس مظمي

هبهسزّإن:  حطهتن ميخيهسلّلكخيمك هسين. لكجل حنهس حط االجكحقاك أو الّ إحنهس  حنهس حط االحن  :ولكحف اخم
هبهسز مغهسرجّإحنهس  حنهس حط ّ إحنهس :ولكحف لكُّـم اخلىطوج.  لك اخمِّـات أو الٌحنهس حط االحن

هبهسز لكجل اخمِّـات أو ال هبهئ. االحن هسم األرحطٰههشٍئِّـ هل ىطج األجم  إذ لكحف هلىطض ؛مظ
هبهسز وحنهس حط االجكحقاك إلّلكهبهئهب خنميهش حنهس حط االحن ، ولكحف حنجيهسميىطهتمس حتمن ّمن اخم

ائُّـ، اآلحنمك) ١(  .١٤٩ ص١ج: درر اخمحي
اقح ) ٢(  .٢٣٤ص: جغميمئهش اإل
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الجعهش األ هسم اخم  .مغىطاألجم

اق، واهل ؠُّـر اجفّ هنِّـا اخلالف حطجل اجفخنّوحض مغهن هسع ّهتخسجلهسء واإل  وأمظ
اجمهب ٰههسخمهبهش اإل مسمييطّحنُّـرمقهش احلميمئهش اجف  اخمِّـي هن ،جل حض اخمخي اخمىطاحطىش حن اخم

ا اجفخن ، ومغهسخمحي خنميهبمي حيهسوت اخم مسمييط حطهسألّاخم الجعهش هسئجل حض جغجنهن اخم هسء اخم مت
اجمهبّخيُّـحناجف ا اإل ا جمُّـ مغهسخمحي ه حض ّهش، وإن حمهسمت ، جغهبمك معٰههي خنميهب رد اخم جل حض حن

د، ال اجف مع مشّهسهنهبهشجغخيهبخيهش اخم اق إحل ُ حممس مت  .جكهبَّـ اإل
ُّـخم هسمضّوامق خنميهب حض اجفهسهنهبهش حطهسخمخنمي اخم ع اخم هسخمهش وجم ّمظخيُّـم حض : ّا لكحف امق

لك ّاخمحيمن األول حن  ّأن اجفهسهنهبهش حطمس أهنهس هن خمهب ّ لك ّ ، هلمب حض جغُّـ ذاهتهس خمهب ّإال هن ّ
لك مظهسحنهش وال متهسجممنهش ٰههبحيهش، وخمهب  حنهس حط ّهثن هل،هشميّ وخم حمهسمتلك حنخنمي.ّجكُّـميُّـة وال 

حيهسوت األجكُّـ ٰهىحّمي ّ دامغال حض األجكُّـًا إن حمهسن معيطء، لك األ ن ً ، خميطم أن مظمي
ّحنهسهنهبهش األجكُّـ ٰهىحً حنجيهسميىطةّ خي ذاجح حض األجكُّـ؛ّ جفهسهنهبهش األ ّ خم ّ ٰهىح، ّ  دون األ

ن اجفهسهنهب  واجغُّـة، وإن حمهسن حنهس ٌميهش جغخيهبخيهشّ احلخيهبخيهش اجفخنميّ ألن؛ميهشّهش حنخنميّهلال مظمي
حيهسوت األجكُّـ ٰهىح مغهسرمعهس لك األجكُّـّمي ّ لك األ خنميهب حض ً خي اخم ّ، حس مي

ّاجفهسهنهبهش، حط حتخي حض مغهسرمعمبهس ّ. 
خم خي اآلحنمك حطخي خنميهب حض اجفهسهنهبهش، هلمس حط : ّوهنِّـا حنهس ميخنخف إخمهب اجف ّخم معهسز اخم

حيهسوت إن حمهسن دامغال حض حنهسهنهب ّاخم ٰهىح مظهي اجفهسهنهبهشّهش األجكُّـً ّ، حس مظمي حنهسهنهبهش األ وإن . ّ
ّحس ميمي دامغال حض حنهسهنهبهش األجكُّـ، حس ميمي مظحيهسوت حنهسهنهبهش األجكُّـ ّّ ّ ٰهىح حض اجفهسهنهبهش، ً ّ واأل

ّحط حمهسمتلك حنهسهنهبهش األجكُّـ حيهسومظجل هلهبمس هن اخلهسرج لك اجفهسهنهبهشّ ٰهىح حن  .ّ واأل
خف اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض مش مظٰه ّاجفهسهنهبهش جف: ّوحط د، هلهثن حمهسمتلك ًا خمهيّهس حمهسمتلك جغُّـّ مع

ّا خمهيخنُّـميُّـ حطمس هن جكُّـميُّـ، حس مظمي جغُّـّجغُّـ ٰههبىحً ًا ّوإن حمهسمتلك جغُّـ. ًا خمهيهنٰههبىح حطمس هن 

ادي آحنمك) ١( ٰههسخمهبهش، مع ح جغميمئلك حن م   .، احلهسجكهبهش٥٢ ص٢ج): حطهسخمحيهسرمقهبهش( رجغهب مص
ائُّـ) ٢(  .٣٢ ص١ج: درر اخمحي
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ٰههبىح، حس مظمي جغُّـ ًا ّوإن حمهسمتلك جغُّـ. ًا خمهيخنُّـميُّـ حطمس هن جكُّـميُّـّخمهيهنٰههبىح حطمس هن 
ٰههبىح، حط حمهسمتلك جغُّـّخمهيخنُّـميُّـ ال حطمس أمت ّ جكُّـميُّـ، وخمهيهنٰههبىح ال حطمس أمت  ًا خمِّـاهتمس حن ّ

 حس إلمن مظخنميهب حض ذاهتهس، حط حمهسمتلك ال حطخلط ة واخمهنٰهىح،ّدون وؠحي اخمخنُّـ
هش إحل اخمخنُّـ  .ة واخمهنٰهىح مغهسرمعجل لكهئمبهسّة واخمهنٰهىح، وحمهسمتلك اخمخنُّـّحطهسخمهئ

، حنخنخفا حن يطواري حض حنهئمه هسم األرحطٰههش إحل ًجمهسل اخم  :هنِّـه األجم
ُاجفهبـــيط مسم اخمـــِّـاتّ إحنـــهس ْ   ِحطـــ

 

ــهنمست أو  ــهسء حنهئ ــهنمبهس أو مع ِحطٰه ّ ْ  
ــمسل حض اجف  ــهسخمهئخيىغ واخممي ــهشحط   ّهسهنهب

 

ــهنهس   ــًأمي ــجي اجمهب ــُّـ اإل   هشّز لكهئ
اءّحمــ     اجفحيــهسهنهب لكــحف اخمــ

 

ـهسءٍمتحي مظخنميهب حض     لكحف األمت

 

حاط. ٥ حيط عن ا   ّتم ا
خي جغ زادة اآلحنمك، اخم ِّـاوهن ٰهجل أجكهسر إخمهب اخمخنهبَّـ اجف مئهبيط واخم ّخي حن اخم ّ ّ

خيُّـحنهش هسم األرحطٰههش اجف ن : ّوراء األجم هسط، وهنِّـا إمتمس ميمي هبىس لك اجف ّوهن محهبيط اجف ّ
خيهسحطمكحطهسخم ٰهجل اخم ّٰهجل اإلجغهسحك ال حطهسخم الم جمهسل أحنخف اجفمثحنهئجل .ّ توحيده : لكهيهب اخم

نونة صفة مي ب م ا ه عن خلقه، وح نونة عزلةٍتمي وحتخيهب احلهسل .  ال ب
ل إحل خص حم  .آمغىط ّحض ذخم حن

  ؙؙّؤ ؘآؙ ؘّ ء)ؑ(
ر ّ أن:ال خيحي لكهبهش اخمّهسهنهبهش متحيىع اجفّمظمن ، ال ميمئهئىش حن  حن جغهبمك هنّهئ  هن

هس اخمحيهبهسيض) ١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّهنهسميهش احلميمئهش ؠ  .٢٨١ ص١ج: ّّ
حنهش، ) ٢( ٰههش ح اجفهئمه ىطميهشاخمجه  .٤٣ص: احل
جغُّـة حن ومعمبهش متمهىط اخمٰههسررمقهسخمهش) ٣(  .٦٤ ص١ج: )حطهسخمحيهسرمقهبهش( زاده آحنمك   جغف اخم
الملكهئ  حممس ورد )٤( ء: لكهيهب اخم ء   ء ،داخل  األشياء ال ك  وخارج من األشياء ال ك

ء ه، سبحان من هو هكذا.خارج من   .٨٩ ص١ج: اخمميهسحض. ... وال هكذا غ
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منهبهش  اخمّهسهنهبهشهس اجفّع اخمخلحمهش هلهبمبهس، أحنوجم ء، ال مظخي اخمخلحمهلمب ّخن وهنِّـا هش حض 

ىغ ّميٰههئ أن مبهس، حط حطهتحنىطّهسهنهبهش اجفّمظخن د، ّهسهنهبهش زائُّـ لك اجفٍ خمهبىع حطهئحي مع  وهن اخم
د اجف:يأ هئىش هلهبمبهس اخمخلحمهشّهسهنهبهش اجفّ ألن؛ّهسهنهبهش ومع دة حض اخلهسرج ميمئ مع  ّنإإذ  ؛ اجف

ؠهبّهسهنهبهشحن اجف ّهسرمعاخمحيىطد اخل مئهبىش مغمن يس حط هبّخمِّـامظهبهسمظ اّ ميهي هش، هلال ّهش واخمٰهىط
 ّيطئهبهش اجلّهسهنهبهش اجفّ أن:ّهنهي لكحف احلخيهبخيهش، وهبِّـا ميٌميخنحقك حطجل اجعهئجل، حط هن واجغُّـ

منهبهش اخم د اخلّخيمظّخن مع د خمميهسمتلك اجفّهسرمع حطهسخم مع ال اخم ًحمهيهبهش ّهسهنهبهش، وخم ً أحطُّـا، ّ
ىغ وال  ّهلال مظٰهجل وال مظخن ّمعيطئهبهش إال ّ د اخمّ مع  :ّهنهي، وهبِّـا ميّهسرمع اخلّٰههبهئحطهسخم

معُّـ اخمممء حنهس حس ميّأن ىغ حس مي  .ّخن
د مع ىغ حطهسخم خن ٰههيهبخيهستّ اجفٰههي حممس ذهنمش إخمهب،ّهلهسخم هسين اخمحيهسرامج حض اخم  ، اخم

هبٰههش : وجمهسل اخمخنهبَّـ حض حنهئجه اخمخنحيهسء منهس حطهتن مظخيحقن حطجه ىغ إمتمس ميمنخف جك ًواخمخن ّ
اص ع مغ هبّاخمهئ ٰهجلٌ الزحنهشٌّهش لكىط  إخمهبمبهس، وال ٌ حنخنهسرٌةّ خسهس حنهسدّ وملخف الزحنهش، ومظ

اص ع مغ خمهشّميمئمي أن مظخيحقن حطهسخمهئ  ٌ حم حمهسمتلك، وخمهبىع هلهبمبهس آمغىط األحنىط إجكهسرةٌ حنٰهخي
ىغًإحل حنٰههئ خن ٍ حن خيّ ىغ حض اخمٰهخيّ هلهب زميُّـ هن :  خم جمهيلكّهلهثمت. م حط اخمخن

مقهب اخمميِّـا اخمميِّـا، وحم جكئلك حن األوؠهسف، هلهثمت مي اخمميهسمظمش اخم ٰهجلّاخمجه  ّ ال مي
منهبهش زميُّـ، حط جي مئىش حن مثهيهش مثهبىش ّخم حض اخمٰهخي جك ن اجفٰههئ اخمِّـي جي ز أن ميمي

يص د واإلجكهسرة إحل حنٰههئ جك مع ىط حن واجغُّـ، حط إمتمس ميٰههبهئ اخم ّذخم ألحم ً ّ ّ. 
ٰه لكحف خف، وّهتخسجل ذخم ؠُّـر اجفومظ يطواريٌحم ل، حممس لكمف اخم . ّ حن اخمحي

 .حنِّـهنمش احلميمسء حممس جمهسل اخمالهنهبهن و

ٰههيهبخيهست، اخمحيهسرامج، حتخيهب) ١( ح )٦٠(رجم ، مظٰههيهبخيهش ٥٣ص:  معٰهحيىط آل ميهسمقجل:اخم ً، متخيال لك 
حنهش، جم احلميمئهش، مظٰههيهب  .٣٧٤ ص١ ٢ج: جغ زاده اآلحنمك: اجفهئمه

، احط مقهبهئهس، ا) ٢( هسين لكخل حن اجفخيهسخمهش األواخمخنحيهسء، اجفهئجه  .٧٠ ص١ج: حلخمحيمن اخم
حنهش، ) ٣( ٰههش ح اجفهئمه ىطميهشاخمجه  .١٠٦ص: احل
ارق اإلخسهسم، ) ٤( ٰههش جك ىطميهشاخمجه  .١٧٦ ص١ج: احل
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د والجغمههئهس اجف خم جمجهٰههئهس اخمهئمهىطّ أمت:ّهنهيِّـا ميوهب مع  وجغُّـهنهس، حن ّهسهنهبهش لك اخم

هب  هسن اإلّحنهسهنهبهشجم هسن اإل: حطهسألحطهبيغ، وجمهيهئهسّهسهنهبهشُّـمتهس هنِّـه اجفّجمهبّجع ، مت  األحطهبيغ، مت
هسن اإل: آمغىط، وجمهيهئهسٍُّـمتهس األحطهبيغ حطخيهبُّـّجمهبّجع  حيهئهس جمهبُّـا آمغىط مت ً األحطهبيغ اخمٰهىطمج، وأ

هسن اإل:وجمهيهئهس د ا،  األحطهبيغ اخمٰهىطمج اخمٰههسحسمت حيهئهس آالف اخمخيهب ألمغىطى، وهنميِّـا خم أ
هسن اإل:وجمهيهئهس ميمت هبهئ...  األحطهبيغ اخمٰهىطمج اخمٰهىطاجم اخمٰههسحس اخمجه خي ٍئِّـ وهنميِّـا، هل مظ
هسن اإلّحنهسهنهبهش د، ّخيهبُّـ اجفمت ًحمهيهبهشة هبِّـه اخمخيهب ، وخسِّـا ً جمهسحطهيهشّ خفمي هسق لكحف حم  خمالمتجه
ا هبهسز ملخف اخم:جمهسخم ىغ االحن هبهسز وؠىحّ، ألنّخن  إذا ّٰههسممنىح حط اخمممء اخمّ ميٌ االحن

هسل اإلجمهبىع حطمس ميخنهسرحم حض ذخم ا م، حممس حض حن هسنخمٰهمئ د  ... األحطهبيغمت هلمبِّـه اخمخيهب
هسنًيطت هلىطدا حن أهلىطاد اإلّحنهب هسجم ّ آمغىط، خمميٍ لك هلىطدمت د ال محهئىش امتجه  هنِّـه اخمخيهب

خفمي  .لكحف حم
الف اخم ىغوهنِّـا حط ، حن دون جمهبهسمق ّخن هسر اخمممء متحي ن حطهسلك  اخمِّـي ميمي

ء ىغخم حس ميمي خمهيمئّ جغ  آمغىط،ٍحنىش   اخلهسرج،  حنهس ميخنهسرحم حض احلخيهبخيهش حضّخن
هسج حض  منهلال إل دٍ زائُّـٍّيطحجهب إحل ّمظخن مع معُّـ حض لكهسحس اخم ، هلهي حس مي ّ إال  لكحف ذامظ

ءٌ واجغُّـٌهلىطد امعمش مظٰههسحل جم أن خيهي أيـ  ٌ واجغُّـٌ و هئهس ذخم حض اخم  ّحممس خم هلىط
ىغ هلمب حن ـء ٌخن ، حنىش أمتّ منىح مظٰههسحل ال ّ حطهئحي مئهبّمي ءّ حطهسخم د   ٍيط خمٰهُّـم ومع

مش اخم  .حيىطضآمغىط ميخيهسس إخمهب حط
د هن اخمٰههبهئهبهش حنمنُّـاجمهس واجفجيهسميىطة ّ أن:وهنِّـا حنٰههئهسه مع ىغ واخم خن هش حطجل اخم ً اخمهئ ّ ّ

د، حمهسخمحيٰههيهبهش  مع هش إحل متحيىع اخم د حطهسخمهئ مع حنهس، حممس مظخيُّـم حض أوؠهسف اخم ّحنحيمب ّ ً
مههس د . ّواخلهسرمعهبهش ومت مع ىغ ميمنُّـق لكهيهب اخم خن ّهلمي حنهس ميمنُّـق لكهيهب اخم ّ

ىغ حطهسخمّ أن:والزم ذخم. وحطهسخمٰهميىع خن د هن اجف مع منهشّ اخم خن ٌِّـات، واجفهسهنهبهش حن ّ ّ 
د هلهثمت مع ، حمهسخم دّحط مع دة، حطِّـامظٌ حن مع ٌ واجفهسهنهبهش حن امقجههش حض اخمٰهىطوض، ّ ، حطهئ اخم  حط

ت امقجههش حض اخم لكهب ؛ال اخم ىغ لكحف اجفهسهنهبهش اخمهئ خن ن مخ اخم ّحن هنهئهس ميمي ّ ًهش مخال ّ
د لكحف اجفهسهنهبهش:ًهس، أيّحصهسزمي مع ، حممس مظخيُّـم حض مخ اخم هش اخمممء إحل ملخف حنهس هن خم ّ مت ّ. 
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ء فؘّ   

خم   هجم ّجمُّـس  ئ: ّ مك واجل  لكهئُّـ اجفهئهسحكخيهش ّيطئ واجلّاخمميمك ،...ّجي اِّـ
م، جغهبمك جم اّوؠحيهسن خمهيمئحيمب هبمستمئ هبمئّٰهُّـد حنٍ اخمهيحييس اجفحيىطد مظخي خي  إحل ة، حم

هسظ حنٰههئ اخمهيحييس هبمئ حطهي وجغُّـة اجفٰههئ  إحل االمق واخمميهيمئهش واألداة، ومظخي
ل لكهيهب حطهسخمهيحييس و ا اخمهيحييس اجفحيىطد اخمِّـي خم حنٰههئّجمّجع . هّمظٰهُّـداجفُّـخم :  إحلٌ واجغُّـًمئ

ّحممك ومعيطئ ّ. 
م أوّيطئهبهشّ اخمميهيهبهش واجلّ أن:والزم ذخم م حطمس هن حنحيمب ً الّ وؠحيهسن خمهيمئحيمب

هس ن جعهسمتهبهس وحطهسخمٰهىطض إحل ُوحطهسخمِّـات، وإذا مت  .ًاخمهيحييس ميمي
هنىط اخمهئهنهبُّـّاحلمكِّـا حنهس ذحمىطه وهن ّ واخمميهيهبهش ّيطئهبهش اجلّإن: ، جغهبمك جمهسل حض اجل

مّ هلمي ولكحف هنِّـا األمقهسس. ّت، وخمهيحييس حطهسخمٰهىطضخمهيمئٰههئ حطهسخمِّـا  إذا ٍحنحيمب
ىط حن واجغُّـ هئىش ؠُّـجم لكحف أحم هئىش ذخم هلمب حممكّ هلمب معيطئٍاحن  .ّ، وإن حس ميمئ

ّمش، وجمُّـ لكهي أنّحنىطحمّ وإحنهس ٌحنحيىطدّ إحنهس واخمهيحييس: وجمهسل اخمخنهبَّـ حض حنهئجه اخمخنحيهسء ُ 
ن حنٰههئهسه أن ّ إحنهس اخمهيحييس اجفحيىطدّجع . مشّاخمهئمهىط حض اجفحيىطد جم اخمهئمهىط حض اجفىطحم ميمي

اجغُّـ اخمِّـي ىطة ّ ميُّـل اخم ره اجكحقاك اخممي هئىش حض اخمِّـهن حن جغهبمك مظمن ، ال ميمئ ّلكهيهب
ميهش ٍاجكحقاحمهس لكحف درمعهشـ  هن ّ حنهئمب إمتٍواجغُّـّ خممي  حطهتن ميخيهسل ـّهلهب لكحف اخم ً 

خمهئهس هسناإل (:واجغُّـة، حن جم ٌ خم حنٰههئ حض اخمهئحيىع، وذخم اجفٰههئ حنجههسحطّهلهثن) مت ً 
هسن حنهئمب ٍواجغُّـّ حم ّ ألن؛ واجغُّـٍ لكحف ومعٍو ومغهسخمُّـٍ ولكمئىطٍخميطميُّـ أن ّ وإحنهس ...إمت

من ، ألكهئ حض اجف هئىش حض اخمِّـهن إميخيهسع اخمخلحمهش هلهب هبمك ميمئ ن حنٰههئهسه حط  ّميمي
خمهئهس ، حمخي د حط اجغُّـ اجفخيمن وإن حمهسن جمُّـ ميخنحقك هلهب ) زميُّـ( خمحييس ّهلهثن) زميُّـ (:اخم

خفون، هل ع، ّهثمتمس حم مئ ن حن جغهبمك اجف هب أن ّوأحنهس ميخنحقحم اجغُّـ هلهب حنٰههئهسه اخم
مئ ّاألولهلهسخمخي ... ًهئ حنخنحقحمهس هلهب حنٌٰه واجغُّـُجي مئ،ًهسّحمهيهبّ مي هسين مي  ّ واخم

هنىط اخمهئهنهبُّـ) ١(  .١٢ص: اجل
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 .ًّهسمعيطئهب
يطواري هنميهبُّـ ؠهسغ احلوجم حن اجفِّـا اجفٰههئ  اخم  :، جغهبمك جمهسلهشّهئجهخيهبحض حنهئمه

م حمهشٍ آبٌحنحيمب  ّمكـهس حمـهتهبـ حس ميهسـحنهئ حن    ُّ معيطئً 
خف، وأمتُّـ ذحمىطمتهس حض اخمخلحوجم اجغُّـ أو اخممي م لكحف اخم  ّ حنٰههئ ؠُّـق اجفحيمب

م اخمّحط أن خمهبىع اجفىطاد  واخممنُّـق هن احلمئ لكحف اخمحيىطد أو ، ميمنُّـقِّّـهنهئ اجفحيمب
هي أمتّهسرمعهباألهلىطاد اخل ا لّهش، هلمبِّـا حن اخم ن األحنىط ؛ ملخف حنٰهخي هييطاحن أن ميمي  المق

هسلّذهنهئهب ّهسرمعًهس، أو اخلّمغهسرمعهب ِّّـهنهئاخم  . ًهس، وهن حن االمتخيالب اجف
رةّ اخمِّـهن حمهيّ أن:د حطحط اجفىطا الـ ّ اخلهسرمع  حن اخمحيىطدًمس أمغِّـ ؠ ّ جع  ـًحميطميُّـ حن

هسن ًهلهسالحتهسد جغخيهبخيهش. ُّـ حنٰهّهس مظّ ومعُّـ أهن،ّمخ لكهيهب حنهسهنهبهش اإلمت ّ حطجل أحنىطمي ذهنهئهبجل، ّ
، خممي جغهبمك إن ّال حطجل مغهسرمع وذهنهئ ّ ذةّ رة حنهتمغ ، ٌ هنِّـه اخممن ّ حن زميُّـ اخلهسرمع

هسخصهس هسن ميمنُّـق لكحف األهلىطاد اخلهسرمعهبهش، وإال هلهثنّ إن:ًهلهبخيهسل مظ م اإلمت ّ حنحيمب ّ اجمىش  اخمّ
لكهسء اخمِّـهنهئ خيخيهش حض ؠخيىش اخم م لكحف األهلىطاد اجف ّهن ؠُّـق هنِّـا اجفحيمب ّ . 

خم   هجم ّجمُّـس  ِّـ: ّ صّهي ٌ مب ٌ ذّ ض اهب جي اِّـّ  ،ّ ميىش
هسمتهبهش اجف ّميهيهبهشاخم الت اخم متهسن حض ّهئجهخيهبحن اجفٰهخي مبهس وامظمنهسهلمبهس إمتمس ميمي ّهش اخم لكىطو ّ

 .خكىطف اخمِّـهن
م ميهئخي: وجمُّـ ميخيهسل هش ّيطئهبّ اخمميهيهبهش واجلّ، وأنّمعيطئّ إحل حممك وإذا حمهسن اجفحيمب

هسمتهبهش اجفهئجهخيهبهش، هلهيمسذا الت اخم هسظ حن اجفٰهخي مك ّهبِّـا اخمهي خيٌإذن ميٰهخيُّـ خسمس حط  ٌّ حن
حيهبهش؟ هسئ اخمحيهي  ّحض اجف

اب لكحف د اجفّيطئهبهشّ اخمميهيهبهش واجلّنإ:  ذخمواجل ان حن ومع  ّهلهثن ،ّهسهنهبهست مت
دهنهس اخمّهسهنهبهشاجف مش ومع جغمهلك حط ًحمهيهبهش ّن إال هلال مظميِّّـهنهئ إذا خم  خمهيمنُّـق ً جمهسحطهيهشّ

، احط مقهبهئهس) ١(  .٢٦ ص١ج: اخمخنحيهسء، اجفهئجه
ىطميهش) ٢( ٰههش احل ، اخمجه يطواري، جم اجفهئجه حنهش، اخم  .١٦ص: ح اجفهئمه
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دهنهس اخل مش ومع ، وإذا أمغِّـت حط خفمي نّهسرمعُلكحف حم ّ إال معيطئهبهش هلال مظمي ّ .

منهبّيطئهبهشواجفىطاد حن اجل ىغ واخمخن خن هسظ هن اخم ّ هبِّـا اخمهي  .هشّ
خممنهئّىح ِّـا حنهس ذحمىطه اجفوهن ٌهبهش مغهسؠهشّهيهلهسخممي :حض اجف حطخي  مظٰهىطض ٌهشّذهنهئهب ّ

د اخلّهسهنهبهشاجف مع ؛ إذ اخم هسوقّهئٰههب اخمّهسرمع حض اخمِّـهن منهبٌ حن  لك ٌهش، حنهسمتىشّ خمهيخن
د اخم. االجكحقاك مع ازم اخم  ّيطئهبهش اجلّ، حممس أنّمسهنهبهش خمهيِّّـهنهئّهلهسخمميهيهبهش حن خم

د اخل مع ازم اخم منهبهش حن خم  .ّهسرمعّواخمخن
حيهبهس، ألن مك لكهئمبهس هلهي ن اخم هسظ ميمي ّوهبِّـا اخمهي ً د، ّ مع  اجفٰهىطوض هلهبمبمس هن اخم

ميّوحطهسحلىطي: ّجمهسل اخمخنهبَّـ حض إخسهبهست اخمخنحيهسءِّـا وخم ، ّ أن مت ّهي اآلن حض اخمميمك واجليطئ ّ
دٌ حنهئهسمقمشّهلهثمت مع ، وهن حن األلكىطاض اخلهسؠهش حطهسخم ّ أميهنهس جفهس هلىطملهئهس حنهئ ً. 

خم   هجم ّجمُّـس  ِّـ: ّ جهّهي د اِّـ ِّـ مئ ازم اِّـ ّ ىع ِّـ جمهسل  ،ّ
ازم اخم:  هنهسميهش احلميمئهشمظٰههيهبخي لكحفّاخمحيهبهسيض حض اخمخنهبَّـ  ّلكُّـ اخمميهيهبهش حن خم  ِّّـهنهئّ

د ّخمهيمسهنهبهش، وختمنهبىغ مع ا إخمهب حن اخم حيىطلكهست حنهس ذهن ، حن حن ّ اجفهسهنهبهش حطِّـخم ّ
دة حض اخمِّـهنِّّـهنهئاخم مع ّ، وأمت هن اجفهسهنهبهش اجف ّوخممي احل، ّ ّ هن أن اخمميهيهبهش حن :ّ ّ

م د حض اخمِّـهن حطمس أمت حنحيمب مع م اجف ازم اجفحيمب د،ّخم ٌ وحطمس أمت ومع اء ّذهنهئ ّ ، مق
ًحمهسن حنهسهنهبهش الّ مع:ّ حممس جمُّـ حنىط،ً جعهسمتهبهسً أو حنٰهخي ص ِّّـهنهئد اخمّ أن اخم  خمهبىع مغمن

دة حض اخمِّـهن مع ّوحجهس ميمثميُّـ ذخم لكُّـه اخمٰهىطض اخمِّـي هن حن اجفحيهسهنهب . ّاجفهسهنهبهش اجف ّ ّ
حيهباخم ًهش حمهيهبهسّحيهي هجغهبمك جمهسل ؛ ّ ّجمُّـس  ًجع إن األجكهبهسء اجفخنحقحمهش حض حنٰههئ: ّ .. .ّ حممكّّ

هبهش لكجل اجفخنحقحمجل حض اخمٰهىط  .ّحمهسخمهئ
خم   هجم ّجمُّـس  ئ:هيجه َّـ: ّ ّ إن اِّـ واجل ج اإلدراكّ ّمظخيُّـم هنِّـا  ،ّ جي 

، وجغهسؠهي ل حض حنٰههئ اخمميمك واجليطئ ّاخمخي مسم  ّ أن:ّ اخمِّـهن مظهسرة ميُّـرك اخمممء حط

هش١٩٥ص: ّاخمخنحيهسء، اإلخسهبهست، احط مقهبهئهس) ١(  .ّ، اخمحيمن األول حن اجفخيهسخمهش اخلهسحن
 .٢٧٩ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
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ؠهب منهسمظ حطهئّمغمن ٍهسمظ وحنخن مئهبيط لك ملخفه محهسحنهس، وهنِّـا هن اإلدراك احل ّ ّ مي ً ّ
، وأمغىطى ميُّـرك اخمممء حطهئ ٍاجليطئ مئّ مب ال ميمئمي محهبهبيطه لك ملخفه، هلهب  ّ حن

مب اخمِّـي هلخي:ّهلهسخمميمك إذن ،ّحطهسإلدراك اخمميمك َ هن اجليطئ اجف منهسمظَُّـّ ّ حم حنخن ّ. 
لّجهمبىطيُّّـ لكهي اخمخنمبهبُّـ اجفوجم ، ميحيخيُّـ ّميمك  جيٰه اخمّ حطهتمت: لكحف هنِّـا اخمخي جمهبمئ

هسر؛ّيطئوجيٰه اجل منهسئمن ّ ألمت هن اخمِّـي خم اخمخيهبمئهش وااللك حييس حط  هن اخمِّـي إل
منهسمظ  .ّوحنخن

خسحن هنهئهس  هسن ّإن: أجكمي هنمثالء لكحف احلميمسء اخمخيُّـحنهسء حض جم  جمهبمئهش اإلمت
ا ذخم اجفهبيطة ّاألمقهسمقهب ّهش إمتمس مظميمئ حض جمُّـرة اخمِّـهن لكحف إدراك اخمميهيهبهست، حط معٰههي ّ

ى اجليطئهبهست  امتهست اخم ال مظُّـرك مق هسن لك مقهسئىط احلهب ّاحلخيهبخيهبهش اخم محهبيط اإلمت ِّ حض (ّ
خيهسدهن هسن حطمئٰههئ إدراك اخمميهي) الك وا اخمهئجه حض اإلمت ّخمِّـخم هل هبهست، وهنِّـا هن ّ

هسن لك ملخفه حناخمحيمن اخمِّـي مي دات اجفخنهسرحمهش خم حض اجلهئىع ّمئهبيط اإلمت مع  .اجف
ل حض حنٰههئ اخمّ أن:وال خيحي م حض  هنّيطئواجلّميمك  هنِّـا اخمخي  رأي دميحيهبُّـ هنهب

ٰه مثهيهش. ّاجفحيهسهنهب اخمميهيهبهش هسلّ حن اخمحيالمقحيهش اخمجيىطحطهبٌومظ  .جل حض هنِّـا اجف
ل اخمخنمبهبُّـ  هتحن: اجفخيهسمحض  ّحنجهمبىطيميخي هئهس ومتمنخف  حض حمالم احط مقهبّلكهئُّـ اخم

ُّـ حض حمالحنمبمس حنهس مي ّاخمُّـمي اخمجه حض حطهسب اخمميمك، ميمئمي أن مت حي حنىش حنهس ذهنمش ّ
م(إخمهب  خس) هنهب مب جم ، إحل جغهبمك ميهئ هش، وإن حس ميىطميُّـوا ذخم هب  ّ ألهنمتحيىع اخمهئ

ا ميىطون أن ر اجلّحمهسمت ر ّيطئهبهشّ اخمميمك إلمن حض اخمِّـهن حن مظىطاحم اخممن ّ، هلهثذا مظمن
ّهس هلهثنّمعيطئهبًاخمِّـهن هلىطدا  رً ،  هنِّـه اخممن خييع هلهب ر هلىطدا آمغىط ّجع ة مظهئ من ًلكهئُّـحنهس مي ّ
ميىطر اخمٰهمئهيهب ّمظ ر حض اخمِّـهنّ ر، وجغجل مظحقاحم هنِّـه اخممن من ميىطر اخم ّهش حط مظحيخيُّـ ّ هلهثهنهس ّ

ؠهب منهسهتهس ومغمن ّحنخن منهست هنِّـه إلمن اخمميمك حض ّ ّهسهتهس، وحطٰهُّـ أن مح اجفخن ّ

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حن) ١( ط حنهئمه جنف٣٠٧ ص١ج: ّىطمظمس حنجهمبىطيح حن  .ّ، حط
 .١٥٧ ص٢ج): حطهسخمحيهسرمقهبهش( مقخف جغميمئلك در أروحطهس، خصمئُّـ لكمك هلىطومل) ٢(
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، هلهثن حمهسن األحنىط حمِّـخم ميمنهي مّاخمِّـهن  . حمالم هنهب

خيخنخف اخم ذهنّمتمهىطميهشوهنِّـه هن  ، ّلك إخمهبمبهس اجفُّـرمقهش اجفخن اخم ٰههس ألرمقجه ًهسئهبهش مظ
ل اجف همنهئّىح حممس ميخي ّجمُّـس  ن ّإمتمس ّ اخمميمك إدراك ّإن:  حض حطُّـاميهش احلميمئهشّ ميمي

م لك اجف خيخنخف اجفٰههي منهش خمّهسدةحط خيّ جغ ِّ واأللكىطاض اجفخن  ّهسهنهبهشاجفّ إال ال مي
ر، حمهسإل هسنّاجفٰهىطاة لك اخمخيخن ىطد لك اجفمت مئهبّهسدةّ اجف منهستّ اجل هش ّ اخميطحنهسمتهبّهش واجفخن

ٰههبّواجفميهسمتهب   .هش وملخفهنهسّهش واخم
ُّـ أن ا هنِّـا اجفٰههئ ّخيخي اجفّخمِّـا مت هي ٰههسخمهبهش حس ميخي هسع حنُّـرمقهش احلميمئهش اجف جل حن أمظ

ٰههس خممنُّـر اجفّحض حطهبهسن حمهبحيهب ، مظ ل اخمميمك حض اخمِّـهن ًهش جغمن  اخمخنخفازي، جغهبمك ّهتخسجلّ
مك اخمّهنِّـا اإلجكميهسل، خمِّـا اهن إحل َّل حن متّ أوّإمت: جمُّـ ميخيهسل ٍميمك حطخنمي حط ّ 

، وؠهسغ ٍوامقىش ًمتمهىطميهش ودجمهب هسبّ هسل ، حض هنِّـا اخم احطهس جفهس جمهسخم أحن ن مع ً ميمئمي أن مظمي
م( لك أن إحل حن اخمحيالمقحيهش، جغهبمك ذهنمش) هنهب ، وأجع ّ اخمميمك خمهبىع هن ّمغالف ذخم

، أيّيطئاجل مب ًهس لكهئُّـ هلخيُّـامت جكهبئهس، وّحمهيهب ال ميمنخف ّيطئ اجلّنإ : اجف  ّيطئاجلّإمتمس ً
ل ّمك، هلهسخمميمك خمهبىع هن اجلحم إحل ّلكهئُّـحنهس مييطداد مي ء، حط ّيطئّ  اخمِّـي متخيىغ حنهئ 

د مع ق حنخيهسم اخمهئحيىع اإلٍ لكهسلٌهنهئهسك حن هسمتهبهش هل دّمت د مقهئَّـ ومع مع ٍ ، وهنِّـا اخم
ن جكهسحن  . جلمئهبىش األهلىطادًالميمي

ٰه حض ّمتمهىطميهشوهنِّـه هن  ن، ومظ هب أهلالحك  حطٰهيغ اخمحيالمقحيهش األجمُّـحنجل حن جم
هيمئجل هسئ حنىش حطٰهيغ  حمهسخمخنخفازي ،اخمٰهجن اإلمقالحن حطٰهيغ احلميمسء اجف هسحك واخمجه

الف هسرة لك حنخنهسهنُّـة :هستّميهيهبإدراك اخم ّأن إحل ذهنمش هنمثالء، جغهبمك االمغ  هن لك
الف اجفخنهسهنُّـات اخمٰهىطهلهسمتهب) ّٰهخيهيهبهشاخم(ة ّىطداحلخيهسئ اجف هش اخم ّحن حطٰههبُّـ، وهنِّـا حط

حنهش، اخمخنمبهبُّـ حنىطمظمس اجفجهمبىطي، مظىطمثهش) ١( هسر اخمىطهلهسلك:ّح اجفهئمه ُّـ اجل  .٢٣٧ ص١ج:  لك
هسين حن اجفىطجغهيهش احلهسدميهش لكخلة) ٢(  .١٤٢ص: حطُّـاميهش احلميمئهش، اخمحيمن اخم
حنهش) ٣(  .٣١٠ ص١ج: ح اجفهئمه
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 . حن جمىطميمشٌحنخنهسهنُّـاتّ هلهثهنهس  أمغىطى،ٍهستّمئخيُّـحن حطّمظ
مض: خمحض هنهسميهش احلميمئهش حطخيمنهئّىح ِّـا حنهس ميخنخف إخمهب اجفوهن هسرّاخمٰههي احلمن  ٌ الك

ذّ ميهنجهىطّلكخيمك ، حنهتمغ مٌ إخمهب اخمٰهخي ريٍ حن حنٰههي دّ جغهن مع ٌ حصىطدٌ، هن حن هسمضّ  ٌّ حن
ده اخلٌ جغهسرضٌّلكخيمكأو  مع ً خمهيمئُّـرك، وإن حمهسن حنُّـرحمهس حن حطٰههبُّـّهسرمع حط َ ِ .

ل حم م حض حطهبهسن ّحنٰهىطهلهش اخمهئمهىطمي إحل ٌوحتخيهب احلهسل حض ذخم حن هست اخم ذحمىطهنهس اخمخي
ل ّحمهبحيهب ّاخمِّـهن لكحف اجفحيهسهنهب اخمميهيهبهش، وهنِّـا حنهس مقهبهتجح حط حض اخمحيمن هش جغمن

هسين حن اجفىطجغهيهش احلهسدميهش لكخلة  .اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ج اإلدراك: ّ ئ جي  ّهيجه َّـ إن اِّـ واجل ّ  ّميمكاخم ،ّ

الف ٌ متّيطئواجل د حن اإلدراك حط مع ن إال ، اخم  لكهئُّـ هنِّـا ًّهسمعيطئهبّهلمب ال ميمي
، أي ن هنهئهس:اخمخيهسئ د ال ميمي ن اخمٌك ومع اؠّميهيهبهش مظمي  .ّ حن مغ

خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ ىعد ًِّـ  اه ىعىسً ُّـ ز لكجه مس ت : أي ، ًّخيج 
رةّ احلىعّإن هشٍ ميهئهسل اخمممء حطمن هبمكّ معُّـٍ وا مئ ملخفهًا، حط  . ال إل

خم   هجم ّجمُّـس  رر وّدهث: ّ ِّـ خيمل أىع ق لكمت ُّـثهتد ىع  ىسب  ،ب اال
ن : أي مئ أن ميمي ن إل ُّـل، حن دون أن ميمي خفمي لكحف اخم ّحم واجغُّـ حن اخممي

خيهسًؠهسدجمهس خفميٍواجغُّـ ّ لكحف حم ً جغخيهبخيهشً وحنهئجه  . حممس ال خيحي،حن اخممي
خم   هجم ّجمُّـس  دة جي ذ : ّ مئ مر ميهت اهب دة ىع جي ذ ز اِّـ مئ واهب

ألىع خم أ،خي ، ألن اخمٰههي حصىط: ّورد لكهيهب اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض حطخي ّال خيحي حنهس هلهب  ال ٌدّ
، حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش احلهسدميهش لكخلة ّمظجيخف هلهب لكهئُّـهن ّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  الت اِّـىش: ّ ِّـتمل ىع اهب لكمل ىع ىع ِّـ وإن  ...ُّّـ

حيهش) ١(  .١٩٠ ص١ج: اجفهئمبمل اجلُّـميُّـ حض مظٰههيهب اخمحيهي
 .٢٣٩ص: هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
 .٢٨٠ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٣(
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اء حمهسن هن ّخمِّـاجحااد حن اجفىط ،ّاهسهثُّـ جي ذامم هسرج، مق  هنهئهس هن حنهس خمهبىع حط

هب ا خسّخمِّـاجحاخمِّـات أو معيطءهنهس، هلمب حن جم ّاخمميمك ميهئخي:  حض جم  ّ إحل ذاجحّ
ع اخمِّـي هن متحيىع اخمِّـاتّخمِّـاجحّ جغهبمك إن ا،ّولكىطيض  . ميخنمئ اخمهئ

خم   هجم ّجمُّـس  ّ جي اِّـ وأرّا ُّـ: ّ ص ّ جه ٌّ ذ ٌّمب ّن  إ،ّ ِّـ
د اخمّميهيهبهشاخم مع د حض اخمِّـهن حطمس هن جغهسك حطمئٰههئ،ِّّـهنهئّ مغهسؠهش اخم مع م اجف  ٍ اجفحيمب

اء حمهسن  هسرج، مق مذخم اجفحيخمهي ً حنهسهنهبهشمب الّ منهبهش هلمبهس ّ، أحنً جعهسمتهبهسً أم حنٰهخي  ّاخمخن
د اخم مع  .ّٰههبهئّمغهسؠهش اخم

خم   هجم ّجمُّـس  ئّوأىع : ّ د ...ّاجل مئ ِّـ حل أر خي ّهي هش حن ّيطئهبهلهسجل، ّ
هسمتهبهش اخم الت اخم د، ولكهيهب هلمب حن اجفٰهخي مع حيهبؠحيهست اخم  ّميهيهبهشهش حطهبهئمس حمهسمتلك اخمّحيهي

هسمتهبهش اجف الت اخم  .ّهشهئجهخيهبحن اجفٰهخي
خم   هجم ّجمُّـس  ىع ...ّ مييعج اِّـىطءّأنّاحل : ّ ن خي جه  ٍإ  لكمت ٍ زائّ

ىغ أحنىط زائُّـ وراء ّ أن:ّمظخيُّـم، ّاهب ن حض اخمخن ىغ اجفهسهنهبهش، جيمش أن ميمي ّ مظخن ّ
، وذاك األحنىط اخميطائُّـ هن اخمِّـي إلخي  ع اخمخلحمهش هلهب هئىش حن وجم ّاجفهسهنهبهش، حط ميمئ ّ

ىغ خمهيممء خن ىط اخمىطازي لكحف ذخم حطّاخم ُّـل اخمحي خمّ، وجمُّـ امق ىغ ّحض أن: خي  اخمخن
ع وأمتٌزائُّـ ّ لكحف حنهسهنهبهش اخمهئ جحّ رهنهس ّأن: حطىطهنهسمت. ّ أحنىط جع ّ حم حنهسهنهبهش، هلهثن متحيىع مظمن ّ ّ

؛ وخمِّـخم هلهثن خفمي خفمي ّال ميمئهئىش حن مخهيمبهس لكحف حم ّ حن ادلك مخهيمبهس لكحف حم
هئهسجمهنهش، حط ميجههسخممش لكهيهب حطهسخممفهنهسن، وحن ادلك  اه حن ، حس مظمي دلك دمي مع ّحن ُ

ىغ منهسرهنهس حض جك اه حض اخممن واجغُّـ، ٍامت ّهش أوخمهبهش، حط ميجههسخممش لكهيهب ّحس مظمي دلك
ىغ اجفٰهجل حن جغهبمك إمت ّحطهسخممفهنهسن، وأحنهس اخمخن ّ ىغ هلهثنّ ره ّ ذخم اخمخن ّ متحيىع مظمن

ل حن مخهي لكحف  هسد جم هسج حض اخمٰههي حطحي ؛ وخمِّـخم ال إل خفمي ميمئهئىش حن مخهي لكحف حم
، وحض اخمٰههي حطمن خفمي ىغ، إحل حطىطهنهسنّحم ل حن جغجنه حض ذخم اخمخن  .هش جم

هسجغمك اجفخلجمهبهش) ١(  .٧٤ ص١ج: ّاجف
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خم   هجم ّجمُّـس  ر ٌ ىع...ءّمييعج اِّـىط: ّ ّ خيجس ذامي ىع ميىغ
رحنهسمتىش حن ، االهسهثاك هي ميّمظمن مش جغخيهبخي وهن وخمهبىع ، ّ االجكحقاك حط
ء مش  منهش حط، آمغىطٍحط خن ىغ حطِّـامظ واجفهسهنهبهش حن خن ّ هلمب حن ّّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  س: ّ ِّـ ىطءر خي مس:أي ،ّإذ األول ِّـ مييط  وؠىح اخم
 .سخيهبهسّاحلهسؠ خمممء إمتمس هن حطهسخم

خم   هجم ّجمُّـس  اد : ّ ىطء امستىش مئ ِّـ ن اِّـت  بىش أن  ّوال 
معمش خمهيممء اجفهسدي: أي ،ّاِّـتيعج حطهبهشّمي اهنُّـ اخمىطحط ّ، حممس رصح حطِّـخم حض اخمخن ّ ،

مئهب: جغهبمك جمهسل ن اخم ٰهُّـ أن ميمي معمش خمهيممء اجفهسدّوال مي ٰهُّـاد ّيط مي ي امق
ىغاخم ديّخن مع منمظ حنهس حس ّهسدة اجفّ هلهثن،ّ اخم ٰهّمي حن اجغُّـمنهش االمق ٍ حنٰهجلٍُّـاد خم ّ 

ع ُّـ،حن اخمهئ ده حن اجف  . األلكحفأ ال ميحيهبيغ ومع
اص اجفهسدمي االمقّذخم ألنو ّٰهُّـاد إمتمس هن حن مغ ّ ل ًأميهنهس ّوميُّـل لكهيهب . هستّ جم

همنهئّىح اجف ّجمُّـس  خل: اجف حض ّ ع اجفهسدي اجفهئ ّهلهسن اخمهئ ّ ّ.... 
خم   هجم ّجمُّـس  تهن ىع من مي اهب: ّ دي اهب ع اهب ن اِّـ ّهي ىغ ّ ىعتجىغّدةّ

اهئ ىع اد ِّـ دهراالمستىش ىح ومئ ال: ميٰههئ، ال  هسن حن ع اجفهسدي حمهسإلمت ً أن اخمهئ ّ ّ 
ن زميُّـا خل  ـ... أوً أو حطميىطاً أو لكمئىطاًاخمِّـي ميمئمي أن ميمي مئهبيط حنهسدمظ  ـ هلمب حنهئ ّ حنهس حس مظ ّ

اد حطهتهنهس متجهحيهش واخمُّـ َلك مقهسئىط اجف ّ الّ منمنًي زميُّـ حن ن حطِّـخم حن ّ، جغ مظمي  هشّ
ٰهُّـاد خمحيىطد حن عاالمق ُّـ، ذخم اخمهئ ده حن اجف  . األلكحفأ هن زميُّـ، ال ميحيهسض ومع

خم حضّهتخسجلِّـا حنهس أجكهسر إخمهب ؠُّـر اجفوهن ىط األهلىطاد :  األمقحيهسر حطخي مي ع اجف ّاخمهئ
ىش مغهسصمظحنهس حس  ّمنىغ اجفهسدة احلهسحنهيهش ألهلىطاده حط ّ معُّـ ،ّ ّ وزحنهسن مغهسص ال مي

 .هلىطد حنهئ دون ملخفه

حمهبهش) ١( هي حطهبهش خض اجفهئهسهنمل اخم اهنُّـ اخمىطحط  ١١٣ص: ّاخمخن
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٢(  .١٢ ص٢ج: ّاحلميمئهش واجف



 

 
 
 
 
 

  ث ؘّء؞ؘآؙ
س)ز( اض ِّـ رات اِّـتيعج ّ ىعيعج األلك ّىغ خي ىع أىع

ازىع  وِّـ
لك اِّـ مسب)س( تيعجٌ خيىشٌ اِّـىح  ّ ِّـ
س ىع َّـب االمي )س( م اهبجس ئ اهبىش ّمئ ل احلحّ  ّىغ

رج خل  خي
هي  ث إ  ّخيج

رج.ز اده جي اخل د أهي يس إمن ومئ ِّـ مك خي م اِّـ س  ّ ا
ق خيمل اِّـ.س ئّ اِّـىح ء واجل مك واجل ّ واِّـ ّ 
ق خيمل اِّـ.س ّت واِّـتيعج اِّـىح ّ 
م اِّـتيعج.س  ّ جي أَّـس

 





 

 
ب ُو شخَ األعراضّ أنً:الّ به أوّ شخيصَصةّ ا  َ ال أسندوا ال

ها مة ـإ ُ و  مُ كما هو ظاهرِ األعراضّ  ُ وخصوص،همِ بعضِ 
وضع زمانُ وخصوص، آخرٌ به بعضَحّ كما ، وم وأينِا  كما قال ِ ا

ذا ما قيل ـبه آخرون ادةّه إن: و شخصٌ أمارات،ّ ا ل  ِ وازمّ   .هِ ومن 
شخّإن :همِ بعضَ قولّ أنً:وثانيا ءَصّ ا ل بُ هو فاعلِ   ُه القر
فيض وجودُا ذا قول،هِ  شخّإن :همِ بعضُ و  ،ّ اُ هو فاعلَصّ ا

واجب ذا قول،وجود  ُاضّ تعا الفيُوهو ا  ّإن :همِ بعضُ و
َشخص لو عن استقامةهِ بموضوعِ العرضّ ه من ّ غ أن،ٍ ال 
سبب إ ِاإلسناد عيدِا سبب، ا بُ وا ندُ القر س ي  ه ُ ا  إ

ُشخصال ءِ وجودُ هو نفسّ وجود؛ ا ءعي الُ إذ ا ل  بما هو ِ 
ةُ وقوعُ يمتنع،ّعي ٌوجود ُشخص فهو ا؛ فيهِ ا ُاهية وا،ِه بذاتّ ّ 

لفاعل، بهٌةّشخصم وضوع أوِ و ِشخص  الٌ دخلِ ا  ِ من جهةّ
وجودِهما من عللّأن ن، ا ءِ نفسُ هو وجودِ األسبابَ أقربّ ل  ِ، ا

  .كما عرفت
ا َجزئية ّ أنً:وثا علومّ حسوسِ ا س من قبلِ ا ه ّه بما أنِ نفسِ ل

ارجّ اِصالّ االتِ بل من قبل،ّذه ٌمفهوم  ِسان اإلِ وعلم، با
ذا .ّار اِ  من العٍّر تأثُه نوعّبأن ُجزئية و صورةّ ياِ ا  ،ةّ ا

سِصالّ االتِمن قبل زونةًةّ خياً صورةَ كما إذا أح،ّ با ه َ عندً 
سِمن جهة صورّما  َبّ أو ر،ّ ا سِعنده من ا خزونةِيةّ ا  ِ ا

  . فافهم،ّ خياٍ فردَصورة
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ؘ  

)؏(ّ أ ؘضؘ    ؘ ؘؤؙؚّآؘ   
ال مش اخمٌةّٰهُّـد حنٌذحمىطت أجم ىغ حض مق  :ّخن
ل األول ىغ ّأن :ّاِّـ خن  ّإن: أيهش األلكىطاض، ّلكهسحنهن حن مغالل ّإمتمس ّ اخم
ىش الت اخم هباجفخي ، وحجّمنهش خمهيممء واجفٰههبّهش هن اجفخنّ اخمٰهىط  إحل  ذهنمشّهئهش خم

هسب أمغىطى، ميٍختهسخمجه حنٰههسنّجع : ذخم اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع جغهبمك جمهسل  هبهس ّمن وأمق
هسص اإلٌ واجغُّـٌواجغُّـ هسمتهبهش حن األجك مئهبّمت ىغّ، ومي ىغٌيط هبهس جك ، حن ٍ لك جك

ن هنِّـا جممنخفا ميالًأن ميمي د ، وهنِّـا أحطهبيغ وذاكً وذاك حك ن . أمق  ٌءوال ميمي
دا مع هبمك خم حس ميمي حن ىغ، وحمهسن حطُّـخم ملخفه، خميطم حنهئ ًحن هنِّـه حط  خمِّـات اخمخن

ُّـ ألمعهي ر،أن ميحي ىش ومظهييطمٌ حط هنِّـه أحن ده مظميّإمتمس  و؛ مظ ن جغخيهبخيهش ومع
هسمتهبهشحطهسإل ن ّمت مي ّحنهسهنهبهش حم ، هل ىغ هنّ هسمت حطجك منهبهش هب اخمّ، خممي إمتّهبهثمت ّخن

من  . وملخف ذخمٍهبهشّ وحممئٍ حن حمهبحيهبهشّمظ
ىغواخم: ًأميهنهسوجمهسل  اصّإمتمس  ّخن ع مغ منهس حطهتن ميخيحقن حطهسخمهئ ّميمنخف جك ً 

هب  . وملخف الزحنهشٌ الزحنهشٌهشّلكىط
خ ل اِّـث الث اخمممء ال مي:اِّـ ىغ إال حط ّخن الت ّ ىش : وهن،حنخي  :أي، اخم

هش األمعيطاء حطٰههنمبهس ع إحل مت مئ مبهس حن جغهبمك اجف اخلهسرج،  إحل حطٰهيغ، ومت
خم هش اخمممء:أي ،حن هشوحمِّـخم حنخي خم،اخميطحنهسن إحل  مت هش :ألمي اهش وحنخي  وهن مت

ذخم اخمحيهسرامج واخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حض مظٰههيهبخيهسهتمس،  إحل ذهنمش ّوحج ،اجفميهسن إحل اخمممء

ّحل حن اخمحي األول، اخمحيمن اخلهسحنىعحنهئجه اخمخنحيهسء، اجفخيهسخمهش األو )١(  .٢٤ص: ّ
هسحط) ٢( هسين لكخلاجفمنُّـر اخم  .، اخمحيمن اخم
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ىغاخم :جغهبمك جمهسل اخمحيهسرامج ن خمهيمئ :ّخن ىغهن أن ميمي ٍ حنٰههسن ال ميخنهسرحم ّخن

ىش واألمي واخميطحنهسن، هلهتحن،هلهبمبهس ملخفه هس مقهسئىط اخممنحيهست ّ ومظهي اجفٰههسين هن اخم
هبهسض اد واخم حمهش حمهسخم ازم هلحيهبمبهس   .واخمهي

ِّـ ل اِّـث ىغ اخمّأن: ـاق حض اجفجههسرجغهستوهن خمخنهبَّـ اإلـ  اِّـ  ال ّخن
ىغ اخمّنأ : وزلك حطٰههنمب،حطهسخميطحنهسنّ إال ّمي  هلخيىس، حممس متخي ذخم ّهسدة حطهسجفّخن

هسجغمك اجفخلجمهبهش ىط اخمىطازي حض اجف  .اخمحي
ل اخياِّـ ، جغهبمك جمهسل: اِّـ خي اخمجه هئُّـ إحل اجفهسدة اجفخن: ّ خمهيمئ ّوجمُّـ مي  منهشّ

 .هش هلهبمبهسّهش احلهسخمّهسؠحطهسأللكىطاض اخل
  ةّتقدمألقوال اّصنف مناقشة ا

ال  مثهبىش هنّإن هبهيّإمتمس  وهش،ّملخف مظهسحنِّـه األجم لكىطاض هن  هنِّـه األّ أن:اخممن
ىغ وأحنهسرامظ اخمُّـاخم خن ازم اخم ّخم ، وّ لك ّ ألهنذخمهش لكهيهب ام هس خمهب دامغهيهش حض جم

ىغ مغهسرمعهش ارض لكحف اخمخن ىغ، حط هن لك ىغ حن جغهبمك هن جك ، ٌاخمخن  لكهئ
جم منهسّمي ىغ جك مبهس لكهيهب لكحف ؠخفورة اخمخن جم. ًىح لكىطو ىح لكىطو ّوحنهس مي

منهس، ن هن حطهئحي حنخن منهس، ال ميمي ًلكحف اخمممء لكحف ؠخفورمظ جك م ميهييطّ وإال ًّ
، وذخم خصهسلّمظخيُّـم مبهس خمهبىع ّحنىش أن.  اخمممء لكحف متحي ارض حض أمتحي  مظهي اخمٰه
،ّحجهس حنهئمبهس  ٌء هئىش اخمخلحمهش هلهب ءّ إال ميمئ هسر  ىغ، ٍحطهسلك خن ّ هن اجفىطاد حن اخم

، هلالحطُّـّإمتمس واخمميالم  ءّهن هلهب ن  ارض، وخمهبىع وراء ٌ أن ميمي  ملخف مظهي اخمٰه
لكهبّهسهنهبهشاجف ء،هشّ اخمهئ ارض  معٌ ومظهي اخمٰه :  خمِّـا جمهسل حض اجف؛د ملخف اخم
ٰههيهبخيهست خمهيخنهبَّـ اخمىطئهبىع١٥ـ١٤ص: مظٰههيهبخيهست اخمحيهسرامج) ١(  .١٠٧ص: ، واخم
 .٣٣٥ـ٣٣٤ص: اجفجههسرجغهست) ٢(
هسجغمك اجفخلجمهبهش) ٣(  .٧٧ـ٧٦ ص١ج: ّاجف
 .٩٧ص: حمخنىح اجفىطاد) ٤(
ائُّـ، اآلحنمكدر) ٥(  .٣٢٨ ص١ج: ر اخمحي
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ىغ اخمّأن :ّاحلو د، ألنّخن مع ، هلمس ّيطئهبهشّاخمميمك ال ميحيهبُّـ اجل إحل ّ امتهنمسم اخمميمكّ حطهسخم

ىغ وأحنهسرامظ خن ازم اخم منهش هن حن خم هس حنخن هنهس ألكىطا ّمقمئ ّ ً جمهسل احلميهب ؛ ّ
حنهش يطواري حض اجفهئمه  :اخم

ــهسنٌلكــجل د حض األلكهب معــ    حنــىش اخم
ر ــ ــهسرات أحن ــ األحن ــهشٌخم    مغهسرمع

ــــــــهست  ّ إذ ال ميحيهبُّـ ِحنهسهنهب ّ  
 

ىغ  ـــخن ٌمظ ـــهسنّ ـــهسوق حض األذهن    مق
   حمٰهىطض األحنيطمعهشٍمظٰهىطض حنىش لكىطض

ــــهش ــــِّـاتّحمهيهب ــــمنهس خمهي ً مظخن ّ
 

)ؐ(ؙػ  ؘّ ّ ؙ عؘؘ  ّآؘ ؞؟ ؙ ّآ  
مش اخم ال أمغىطى حض مق ىغأجم  :ّخن

ل األول ده، مشىغ خمهيممء هن هلهسلكهي اخمخيىطميّ اجفخنّ أن:ّاِّـ مع  اجفحيهبيغ خم
هئّ هبهسء اخمحمهسخم هبىح حطهبُّـهلكِّـي حطهئ اخم  . حطهبُّـه، واخمٰههسحن اخمِّـي ؠهئىش اخم

خ ل اِّـث امعمش مظٰههسحلّ اخممي ىغ هن هلهسلكّ اجفخنّ أن:اِّـ  .وهن اخم
ل هن جكهسرح اجفخيهسؠُّـ، جغهبمك جمهسل ىغحط اخم: واخمخيهسئ هبِّـا اخمخي هئُّـ ّخن  مي

هسئىط اجفمئميهئهست، حطمئٰههئ أمت إحل لكهئُّـمتهس هسر، حم معُّـّاخمخيهسدر اجف  لكحف حنهس ٍهلىطدّ خممي  اجف
ىغجكهسء حن اخم  .ّخن

ِّـ ل اِّـث ىغ ّ أن:اِّـ لكّمظخن  . اخمٰهىطض حطمئ
  ةّتقدمألقوال اّصنف مناقشة ا

همنهئّىح جمهسل اجف ّجمُّـس  ال واجفيطالك حمهيّنإ :ّ  ّأنّ إال مبهس حطهسحكهيهش،ّ هنِّـه األجم
ع ؠ ىغ إحل هس حن إمقهئهسد اخمّ ألهنهش،ّمثهبٰهمبهس ال خيهي حن مت ٰههبُّـ؛ ّخن مش اخم اخم

ىطميهش) ١( ٰههش احل حنهش، اخمجه  .١٠٦ص: ح اجفهئمه
، امتمهىط) ٢( ل حن دون اإلجكهسرة إحل جمهسئهي هتخسجل خسِّـا اخمخي ّمظٰهىطض ؠُّـر اجف ٰههسخمهبهش حض : ّ احلميمئهش اجف

 .١٢ ص٢ج: ّاألمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش
 .١١٣ ص١ج: ح اجفخيهسؠُّـ) ٣(
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ع اخمٰهىطض خسمسّ اخممي  هلهسلكّألن ىغهش حض اخمّ حنُّـمغهيهبأو حن مس ّ حن معمبهش أهنّخن

د، أحن مع مش اخمخيىطميمش خمهيّحن لكهي اخم ىغهس اخم د اخمممء؛ ألنّخن  ّ هلمب ومع
د اخم مع دّٰههبهئاخم ، هلمب ،ّلكهبهئ ٌ خمهيممء حطمس هن ومع ع اخمخلحمهش هلهب هئىش وجم  ميمئ

ىغاجف  . حطِّـامظّخن
)ؑ (ّّءةؘ ؿ؞  ؘ ؘ ؘّ ؙجؙؙ   

اصّن أ:ذحمىطمتهس هلهبمس مق ّ اخمميهيهبهش حن مغ م حضّ ل اجفحيمب ، وحض اجفخيهسم متخي  ّنإ:  اخمِّـهن
م احل ّمعيطئهبهش اجفٰههي رة احلّ لك حن جم اخممن س خمهب ّهبهش حن معمبهش أهنهس ّ اجف

م ، ألنٌحنحيمب ّ ذهنهئ م احلّ م اخمِّـهنهئ حن جغهبمك هن هن حممك، حط معيطئهبهش اجفٰههي ّ اجفحيمب ّّ ّ 
ّاخلهسرمع حن جم االمظ اسّمنهسل احلّ منهسل ّ هنِّـا االمظّنإ :أي اخلمئىع، ّ حطهسحل

اسّحطهسخلهسرج اخمِّـي جغمن حن معمبهش امظ ّ اخلمئىع حطهسحلخيهسئ اخلهسرمعهبهش، ولكهي ّمنهسل احل
ع مظهتجع هسن حن مغالل هنِّـا االمظمنهسل هن مت ّاإلمت ، هلهسمظمنهسل ّ د اخلهسرمع مع ّىط خم حن اخم ّ

ميىط أو امظمنهسل اخمٰهجل حطيطميُّـ حض  هسن حطهسخم ال خمممء مغهسص حمهسحلىطميىط أو امظمنهسل اخمهي ّاخمهبُّـ حن ّ ّ ً
عّ ميُّـل لكحف،اخلهسرج ل مت د اخلهسرمعٍ جغمن مع هسن حن اجف ّ حن مظهتجعىط خمإلمت ّ. 

رة اخلهبهسخمهب رة اخلهبهسخمهبّنهثهش، هلّوهنميِّـا األحنىط حض اخممن ّخي إال هش ال مظّ اخممن حن ّ
رة اخلّامظمنهسلجم  ٌامظمنهسل، حمهتن إلمن خم ّ حطهسحلىعّهبهسخمهبهش اخممن ً هلخفى جكهبئهس ّ جغّ

ال ًهئهسّحنٰههب رمظ حض مصهبً،حن حييس حطمن هنهس حض ذهنهئ حنّجع هي ّ وإل  ّميىطحممش جكهسء، أو إل
رة اخلّحجهس ىح ّوميمثخم يطومتهشّهبهسخمهبهشلكهئُّـه حن اخممن رة، اجف ، ّمغهسص ّ مغهبهسمضٍ خمحيىطدً ؠ

رة من لكحف ؠ ٍمعيطئهبهش ٍهلهب هبّ م حط هب أن ميخي حنهش، حن جم رةّ حنٰههي  حن ٍحيهشّ حنمثخمٍ ؠ
هسنرأس  ان، أم مع ٍإمت هسن لكحف مع جغهب هش رؤوس وهنميِّـا، هلٍإمت  ّنهث خم جس

هنهس حنمثخم رة خممي هبهش ٍر حن ؠًحيهشّهنِّـه اخممن ٍجغ ن ،ّمعيطئهبهش ّ هبهش مظمي ًجغ ن ًأميهنهس،  ّ ومظمي
ًمعيطئهبهش هنهس ّ هسحكمبهس حطهسخلهسرج وحم هسظ ارمظ ًحنمثخمحيهش حطهي رّ هبهش ٍ حن ؠ  .ّجغ

جمّ اخمٰههي اخلهبهسمضّنهثولكحف هنِّـا األمقهسس هل ر ّ لكحف اخمٰههي احلٌىحّ حن ، واخممن
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ارض اجفّحنهسدة ال ٌةّحصىطد ّهبهسخمهبهشاخل  . حمهسحلّهسدة خسهس، وخممي خسهس لك

ر اخلهبهسخمهبهش اخم ر اخلهبهسخمهبهش اجفىطحمّواخممن ّهبجههش أو اخممن منىح حطهسجليطئهبهش الّ ّهش مظ منهسخسهس ّمظّ
ًحطهسخلهسرج، هلهسألؠ هلهبمبهس اخمميهيهبهش، وإمتمس مظمنخف معيطئهبهش ّ ّ هسحكمبهس حطهسخلهسرجّ  . حطٰهُّـ ارمظ

هسة  هن اخمِّـي ال ميمئمي :ّيطئواخمهيحييس اجفحيىطد اجل: جمهسل احط مقهبهئهس حض حنهئجه اخمهئ
هن مش اخم د وال حط مع اجغُّـ ال حطهسخم ن حنٰههئهسه اخم ق واجغُّـ، حط  ألجكهبهسء ّأن ميمي هل

خمهئهس ، حمخي حن حن ذخم ، هلهثن:ميمئهئىش متحيىع حنحيمب ُ حنٰههئ زميُّـ إذا أمغِّـ ّ زميُّـ اجفخنهسر إخمهب
ًحنٰههئ واجغُّـا هن،ً د وال حض اخم مع اجغُّـة، هلمب ال حض اخم ، ميمئمي ّ هن ذات زميُّـ اخم

ن خمجيخف ذات زميُّـ اجغُّـة، إذ اإلٍأن ميمي ، هلهثمت اخم  : إذا جمهيلكّجكهسرة محهئىش حن ذخم
هسنهنِّـه اخمخنمئىع أو هنِّـا اإل  .ىش أن ميخنحقك هلهب ملخفه، ميمئهئمت

ء فؘّ   
خم   هجم ّجمُّـس  رات: ّ ازىعٌأىع تيعج وىع ِّـ . ّميٰههئ حض اجفهسدميهست، ّ ِّـ

ن ، جلمئهبىش ذخمٌهش حنهئمبهس هلهسجمُّـةّٰهخيهيهبّوأحنهس حض اجفحيهسرجمهست هلهسخم هسخمهبهش حنهئمبهس إمتمس مظمي ّ واجف ّ
ٰههنمبهسًوامعُّـة  . خم

ازم : ّجع ال خيحي لكهيهب ن لكهسحنهش األلكىطاض حن خم ّأمت ال مظمي ىغ ّ خن ّاخم
ّحنجههيخيهس جغ حض اجفهسدمي ّ منهسن ؛ًأميهنهسهست ً خن ىط وحطهبهس حن ّهلهثن هنِّـا احل  وخمهبىع خسمس ،ّ

الٌوال معُّـة ٌ وال امتحيٰههسلٌهلٰه  ً. حن
خم ه جم ّجمُّـس  اض اهبيعجاأل: ّ ص اِّـ وىعت واأل...ىغّلك ،  مبىغ

ن خت منهبىغ هنِّـه األلكىطاض حطهسخمِّـحمىط حن حطجل األلكىطاض، هن حن معمبهش حم
ىغ هن األلكىطاض اخل جنةّؠهسّاجفخن رةٌهش، وهن حنهئ الجعهش اجفِّـحم جمهسل .  حطهسخم

هسن  ىغ حنٰههسن): اخمحيهسرامج واحط مقهبهئهس(اخمخنهب خن ن خمهيمئ ىغ هن أن ميمي خن ٍاخم ّ  ال ّ
ىش واألمي واخميطحنهسن هس مقهسميىط ّهلهتحن. ميخنهسرحم هلهبمبهس ملخفه، ومظهي اجفٰههسين هن اخم

هسة حض احلميمئهش اإلخسهب) ١(  .٦ ص:هش، احط مقهبهئهسّاخمهئ
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هبهسض اد واخم حمهش حمهسخم ازم، هلحيهبمبهس   .اخممنحيهست واخمهي

خم   هجم ّجمُّـس  ىح واِّـسب اِّـ : ّ ست إِّـ اِّـتيعج   ي  ّاِّـ
د اِّـىطء مش هنهئهس ال ميىطاّ أن:ال خيحي، ومئ خف حطهسخم ٰه د وامقجههشّأن :حنهئد  اخم مع  حض ٌ اخم

ىغ خمهيمسهنهبهش خن ت اخم ّجع هسرميهش، هلال ميٰهخي ّ وذخم ألن؛ّ ّ اجفهسهنهبهش لكحف حنهس ذهنمش إخمهب الك ّ
ىغ جغخيهبخيهش خن ًامظمنهسهلمبهس حطهسخم ّ د وامقجههش. ّ مع مش هن أن اخم ٌوإمتمس اجفىطاد حطهسخم ّ حض لكىطوض  ّ

ىغ خمهيمسهنهبهش حممس أمت وامقجههش خن ٌاخم ّ ّ د خسهسّ مع د .  حض لكىطوض اخم مع ىغ حمهسخم خن ّهلهسخم
ز هب اخم هئُّـ إحل اجفهسهنهبهش حطهسخمٰهىطض ولكحف مق د جغخيهبخيهش، ومي مع ّحن ؠحيهست متحيىع اخم ّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  س: ّ م اهبجس ئ اهبىش م ّيطئهبهشد حطاجفىطا، ّمئ  اجفٰههي
هش احلىع رة احلهسؠهيهش حض حنىطمظ  . حن اخمِّـهنّحطهسخمِّـات، وهن اخممن

خم   هجم ّجمُّـس  هي: ّ هتحنةّ إحل دجمهش اجفجههيمش ورضورٌهلهب إجكهسرة، هي .  هلهبّ اخم
مسال مئ اجغ ن إجكهسرةً حطٰههبُّـاًوإل هسخصهشً أن ميمي خف حطهسخمحقحمهبمش حن اجف ٰه .  إحل حنهس حض اخم

هنهس إجكهسرة مئ حم رة اخلهبهسخمهبهش اخم ًوحمِّـا إل ٰهىح حنهس ذحمىط حن معيطئهبهش اخممن ّ إحل  ّ
رهس اخمهئحيىع حطٰهُّـ إدهتأمتخنهت مبهسٍراك ؠ ّجغهبمك إمت ال واجمىش مغهسرمع خسهس جغ .  حن مقهئ ّّ

ٌميمئمي احلمي حطهتهنهس معيطئهبهش ّ معُّـان أؠُّـق جكهسهنُّـ،ّ حن معمبهش امظمنهسخسهس حطّ  لكحف ٍ حط اخم
ٌ هلمب حمهيهبهش؛ّلكُّـم امظمنهسخسهس حطهسخلهسرج وخم حطهسخمحيىطض رة اخمٰهخيهيهبهشّ  .ّ حمهسخممن

  ؘ ؼؘ ئؙا
الث متمنهئّىح ض اجفّمظٰهىط   :ّيطئواجلّميمك  حض اخمٍهستّمهىطميخم

يس د اخمّميمك اخم ّأن :وهن خمهيحيالمقحيهش صومناأل ّ اِّـ مع  ّيطئ واجل،ِّّـهنهئالزم اخم
حيهب اخمّيطئهبهشهسجل هل.ّهسرمعالزم اخل منهبهشهش هن اخمّحيهي هسق اخم ال  وهن ،ّخن مظخي االمتجه

ء الف اجلًال أؠٍلكحف  هسق وخممي ال مظمنُّـقّ هلهثهنهس ّهشهئجهخيهب اجفّيطئهبهش، حط  مظخي االمتجه

ائُّـ، اآلحنمك) ١(  .٣٢٨ ص١ج: درر اخمحي
 .٢٨٤ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
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 . واجغُّـٍلكحف هلىطدّإال 
يس ا  اإلدراك ّإن: أي حن اإلدراك، ٌ متّيطئهبهش واجلّميهيهبهش اخمّ أن:ِّـثّاِّـ

ّيطئ احل اجل ؠهب هن إدراك اخمِّـهنّ مسم مغمن ، واخمّخمهيممء حط هن إدراك ّميمك هسمظ
هي اجفالحنهي واجفخن حنٍاخمِّـهن خمهيممء حطهئ ، وملخف وا  .منهستّمب

 : حنهس ميمكّهئمهىطميهشلكحف هنِّـه اخممنهئّىح أورد اجف
حمهسمتلك اخم:اجفهئهسجمخنهش األوحل يطم أن ال  حن اإلدراك، خمهيًا متّيطئهبهش واجلّميهيهبهش خم
م اإل هسنميمنُّـق حنحيمب ال إال  مت ّحن ُّـل، وهنِّـا مغالف ٍ واجغُّـٍلكحف هلىطدً  لكحف اخم

معُّـان معُّـ  .ًاّاخم
هسمتهبهش معهب مظهي اجفحيهسهنهب اخم ال  ال ميمئميهئمبهس ّهئمهىطميهش هنِّـه اخمّنأ :اجفهئهسجمخنهش اخم مظ

هئىشّجغخيهبخيحنمنُّـاق  م اجفٰهُّـوم واجفمئ  . خسهس حض اخلهسرج حممئحيمب
هشاجفهئهسجمخنهش اخم امتجل اخم: هسخم خمهئهس ّميهيهبهشميهييطم حمِّـب اخمخيهنهسميهس واخمخي  ٍأرحطٰههشّ حم :حمخي

 .ٌهلمب زوج
ِّـث يس اِّـث دة حض اخمِّـهن ّهسهنهبهش اجف:ّ اِّـ مع دةّ ألهن،ّمعيطئهبهش اجف مع دٌهس حن مع ٍ  حط

من حنٍ حطهئحيىعٌ وجمهسئمئهش،ّمغهسص ٍ حض ذهنٍّمغهسص مهش، ولكهيهب هلّخن معُّـ خمُّـميهئهس حنحيمب  ٌال مي
مئ م اخمميمك (ّمي  . ًالأؠ) ّاجفحيمب

خمهش حض اخمِّـهن ؠحيهشّهسهنهبهش اجفّ حطهتن:ّهئمهىطميهشلكحف هنِّـه اخممنهئّىح أورد اجف  ٌ جمهسئمئهشٌ اجفٰهخي
هسينٌ وهن حمهبىح،حطهسخمهئحيىع ن ٌ ولكهيّ متحي لك خصمبهس، وخمميهئّّمعيطئهبهش، ومظمي  ، حمالحنهئهسّ خمهب

دهنهس اخمِّـهنهئ اخمِّـي ال ميحقمظمش لكهيهب اآلجعهسر،  ّهسهنهبهش اخمميالم هن حض اجفّحط خص مع ّحط ّ
هسظ جغخي ٌحمهيهبهش ٌهبخيهشوهن هبِّـا اخمهي لك حف لك هتحط اخممنُّـق ال مظٌّهشذهنهئهب ّ ، وهن خمهب خفمي حم

 .ّمعيطئهبهش
ر حطجل احلميمسء  الجعّ أن:اجفخنمب مسمييط هلهبمس حطهبهئمبهس حط مسمييطّ اجفهسهنهبهست مظ هسم حن اخم  :هش أجم
مسم اخمِّـات.١ مسمييط حط ن حطجل حنهسهنهب اخم جل حض أحنىطّ وهن اخمِّـي ميمي  ٍجل حنخنحقحم

الت ّلكىطيض جل حن اجفخي خم لكجل حن حنخي ارض اخلهسرمعهش لك اخمِّـات، حمهسخمهئ  حن اخمٰه
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هباخمٰه هبّىط  .ّهشهش اجفخنحقحمجل حض اخمٰهىط

مسمي.٢ ٰهيغ اخمِّـات اخم ن حطجل حنهسهنهب،يط حط ٰهيغ ّ وهن اخمِّـي ميمي جل حط جل حنخنحقحم
ٰهيغ اآلمغىط، اخمِّـات، مسمييطان حطهسخم وهن ّلك اجليطء األحض  ومعمبهش االجكحقاك ومظ

الف   . وهن اخمحيمنّاجليطء األمغىغحض اجلهئىع، ومعمبهش االمغ
ر.٣ مسمييط حطهتحن ن اال.  لك اخمِّـاتٍ مغهسرمعهشٍ اخم مسم اخمِّـات، وهن حنهس ميمي جكحقاك حط
مسمي  .يط حطهسأللكىطاض اجفحيهسرجمهشواخم
مس راحطٰههسو اق جم ًزاد جكهبَّـ اإل مسمي وهن ،ً  .حطهسخمميمسل واخمهئخيىغ يطاخم

ىغمظ  د خمميهسمتلك اجفّخن مع ال اخم د، وخم مع ًحمهيهبهش ّهسهنهبهش اجفهسهنهبهست حطهسخم ً أحطُّـا، ّ
ىغ وال  ّهلال مظٰهجل وال مظخن ّمعيطئهبهش إال ّ د اخمّ مع  .ّهسرمع اخلّٰههبهئحطهسخم

هسئمل اجف  هسحطخي حن األهشّحقمظاخمهئ هسث اخم  :هشحط
لك حنخن.١ ىغ حط حن أحنهسرات اخم،منهشّ األلكىطاض خمهب ازحنّخن  . وخم
عّ اخممي  هلهسلك.٢ ىغ حض اخمٌهشّ خسمس حنُّـمغهيهب،واجف مش ّخن  وخمهبىع مههس مق

ىغاخم  .ّخن
س حن جم االّمعيطئهبهش .٣ م اجف ّمظمنهسل احل  اجفٰههي  .حطهسخلهسرجّ
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  ؙػّب 
  دؘؙ  جةد ؚػؘ ؘ  ـؘ ؙ ؙ؍؏

م اخمميمك حطهسخمهئمهىط د أهلىطاده حض اخلهسرج ولكُّـحن إحل ّميهئخي اجفحيمب هسم  إحل ومع أجم
 :ةّٰهُّـدحن

س األول ن :ّاِّـ م اخم أن ميمي د حض اخلهسرجّميمكحنحيمب مع هئىش اخم  حمخلمي ، حج
مسع اخمهئخيهبهنجل هسري وامع  .اخم

خ س اِّـث م اخم:اِّـ ن حنحيمب د، خمميهئّّميمك أن ميمي مع د حجمي اخم مع  حض ٍ ملخف حن
تٍ حمً،ال أؠاخلهسرج ىط، حن ميهسجم  .ئ حن زٍ وحط

ِّـ س اِّـث م اخم:اِّـ ن حنحيمب دا، خمميّميمك أن ميمي مع ّ حن د حنهئ هلىطدً مع  ٌ اجف
هيٌواجغُّـ هئهسع حن د، حنىش احن مع امعمش اخم  . حم

اخي س اِّـ م اخم:اِّـ ن حنحيمب دّميمك أن ميمي مع هيًا حن  ،ً واجغُّـا حنىش إحنميهسن حن
جن حمهسخمخنمئىع لكمبهس حنهئ ىغٌوملخفهنهس حن اجفمئميهئهست اخم مت  . واجغُّـٍ حض جك

ىع س اخل م اخم:اِّـ ن حنحيمب معّميمك أن ميمي هئهسهنهبهسًدا حن خفا حن ً حم احممش ،ً  حمهسخممي
هبهسرة  .ّاخم

دس س اِّـس مع:اِّـ م اخمميمك حن ن حنحيمب هئهسهًداّ أن ميمي س ،ٍ ملخف حن  حمهسخمهئحي
 .اخمهئهسحكخيهش

حنهش اجفهئجه يطواري حض حنهئمه هسم أجكهسر إخمهبمبهس احلميهب اخم  :وهنِّـه األجم
هئـىشّحجهس حن وامعمش اجفمنُّـاق أو    احن

 

ــــىشحض   ــــ وحس ميخي ــــجل أو حجميهئ   اخمٰه
ــُّـ  ــلكٌأو واجغ ــُّـ وجمٰه ــىط جم س   ْ أو أحم    جمُّـ مغهيـلكٍمظهئهسهنلك أو ال حمهئحي

هنىط اخمهئهنهبُّـ )١(  .١٢ص: امتمهىط اجل
ىطميهش) ٢( ٰههش احل ، اخمجه حنهش، جم اجفهئجه  .١٦ص: ح اجفهئمه
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هسهلهبًجل جمهبُّـا ّخيخي حن اجفٌ جفهسذا أمغِّـ مثهيهشّهنهيوحنهئ مي ًهس حض مظٰهىطميحيمبمس، جغهبمك ّإ
ا اخمميمك ّلكىطهل خفمي ّأمت: ّ هئىش هلىطض ؠُّـجم لكحف حم هئىش : ّيطئ واجلحنهس ال ميمئ حنهس ميمئ

خفمي هئىش ؠُّـجم ال هلىطض ؠُّـجم لكحف حم هئىش ؠُّـجم وحنهس ال ميمئ مش  حنهس ميمئ واخم
هسرة  ـذخم حض  مش لك ن أهلىطاد اخمميمك  ّألمت: ـىطّ اجفمهحياخمخنهبَّـحط ّال جيمش أن مظمي

دة مع حنهس . ًال هلٰهًحن ر اخمٰهخي حنحيمب من ًهلخيُّـ مي ىط حن ّحمهيهبّ هسق لكحف أحم ًهس ؠهسحلهس خمالمتجه ً
يطلك حن ،واجغُّـ دةٍهستّمعيطئهب حن دون أن ميهئ مع ، وٍ حن ميحيىطض خم ّإمتمس  حطهسخمحيٰه

دّ ميمنهيٍهستّئهبمعيط هئىش ومع  حن ، خمٍ واجغُّـٍهلىطدّ جغ  ؠُّـجم لكهيهبمبهس، حط جمُّـ ميمئ
مسع اخمهئخيهبهنجل، وال مي ذخم حض  م امع هسري وحنحيمب مي اخم م  وجمُّـ . ّحمهيهبّحنحيمب

معُّـ خم م ٌ واجغُّـٌهلىطدّ إال ال مي د ملخفه، حن حنحيمب هئىش ومع د( وميمئ مع ) وامعمش اخم
، وخممي ُ خم ومعُّـت ٍىطاد اخمٰهخي ال ميمئهئىش حن هلىطض أهلّخمخيهبهسم اخممفهنهسن لكحف ذخم

م م . خممنُّـق لكهيهبمبهس هنِّـا اجفحيمب د(وخم حمهسن حنحيمب مع ًهس، جفهس حمهسمتلك ّمعيطئهب) وامعمش اخم
ع  إحل ٌجغهسمعهش حن خمهئحي وجم ر حنحيمب جغهبُّـ، وخمميحي متحيىع مظمن ّاخممفهنهسن لكحف اخم

منهسر حض هلىطد. اخمخلحمهش هلهب  ٍ مغهسرجٍمعهسء حن جم أحنىطّإمتمس  واجغُّـ، ٍولكهيهب هلمبِّـا االمت
م، ال أن مّلك متحيىع اجفحيمب هئىش ؠُّـجم لكحف أهلىطاد متحيىع اجفحيمب خفةٍ ميمئ  . حم

ر حنٰههئهسه ال : ّاخمميمك:  خمِّـا جمهسل اخمخنهبَّـ حض اإلجكهسرات ّهن اخمِّـي متحيىع مظمن
ع اخمخلحمهش هلهب مش. ميمئهئىش وجم هئىش حط هئىش، احن حنٍهلهثن احن  . حن مغهسرج حنحيمب

  ؘ ّء ؘؘ ؘّ ؘؼق  ؍ؐ
ٰههش حن أومع اخمحيىطق حطهبهئمبمس ىط اخمىطازي مق  : ذحمىط اخمحي

مئ د ،ّ حمحن جغهبمك هنّ اخممي ّ أن:ّ األولاِّـ مع ّاخمميمك ّوأحنهس  حض اخلهسرج، ٌحن
د خم  .حض اخمِّـهنّ إال هلال ومع

، اجفمهحيىط) ١(  .٥٩ ص١ج: ّاجفهئجه
هبمبهست، احط مقهبهئهس) ٢( هئ  .٣٧ ص١ج: اإلجكهسرات واخم
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خ مئ اِّـث ، واخمميمك ال ميٰهُّـ حطّ اخممي ّ أن:اِّـ ّميٰهُّـ حطهتمعيطائ ّّ  .هسمظّيطئهبُ

ِّـ مئ اِّـث حنهس خمهي:اِّـ ن حنخي ً اخمميمك ميمي ِّ حنهس حطهسجليطءّ، واخمميّيطئّ خي ن حن ً ميمي ِّ. 
اخي مئ اِّـ هبٰههشّ أن:اِّـ هبٰههش اخمميمكّوأحنهس ال مظمنخف هن اجليطء، ّاخممي   حك ّ هلهثهنهس ّحك

هسن، حن اإلّمعيطئهبهشمظمنخف حطٰههبهئمبهس  هسن إذا ؠهسر هنِّـا اإلمت  .مت
ىع مئ اخل ن حمّ اخممي ّ أن:اِّـ ن ٍمعيطءّخممي  ّالال ميمي ّ وجغُّـه، واخمميمك ميمي

ّ خممي معيطئًهسّحمهيهب هسن اإلّ وجغُّـه؛ ألنّ لمت اجغُّـٌ خصمئ ىغ اخم  . لكحف اخمخن
دس مئ اِّـس هئهسهنهبهش، واخمميمك ّ اخممي ّ أن:اِّـ هئهسهنهبهشّمعيطئهبّأمعيطاؤه حن  .هسمظ ملخف حن

خي مئ اِّـس ّ اخممي الحطُّـّ أن:اِّـ ر أمعيطائ حنٰههسّ هسج،ً خم حن جغهن  ّ واخمميمك ال إل
ر إحل   .ًهسمظ مثهبٰههسّمعيطئهبجغهن

  آؘ ؘّ ّآؘ ؼق ؍ؑ
مئهبيط متهش : ّاخم ٍحنهسهنهبهشهن حطهبهئ ٍحنهسهنهبهش وحنجيهسميىطهتهس حنىش ّ  ال مظمنُّـق ٍ أمغىطى، حطهئّ

هسن حمهسإل،األمغىطىإجغُّـامههس لكحف   . واخمحيىطسمت
ىغ خن ن اجفهسهنهبهش حطهئ: ّاخم ٍهن حم خفميّ هئىش ؠُّـجممبهس لكحف حم واجفىطاد حن .  ميمئ

منهبمك هيمش اخم ن حطهئ اخم هيمش هنهئهس حنهس ميمي ّإن اجفهسهنهبهش : ، أيّ ال اإلجيهسب اخمٰهُّـومضّاخم ّ
ء  اء حس مظمي جمهسحطهيهش خمهيمنُّـق لكحف  ، مق خفمي منهش هن اخم ال مظمنُّـق لكحف حم خن ّاجف

هس د اخلهسرمعًأؠال، حن حطهسب اخم مع ع، حمهسخم حيهسء اجف هش حطهسمت  ال حنٰههئ ّ هلهثمت ـّخم
مت ميخي اخممنُّـق أم ال؟ ألن مثال لك حم ان اخممنُّـق حممس مظخيُّـم حض اخمحيمن ّخمهي ّ لكهئ

اص هسحط إمتمس هن حن مغ ّاخم مّ م حطمس هن حنحيمب ن جمهسحطهيهش ـ اجفحيمب ّ خمهيمنُّـق إال أهنهس ً أو مظمي ّ
ء هسق إال لكحف  ٍال مظخي االمتجه متهسّ واجغُّـ، وهن اجليطئ اجفهئّ ، حممس أ  .ّجهخي

حيهب اخمّيطئهبهش اجلّ أن:وهنِّـا حنٰههئهسه منهبهش هش وهن اخمّحيهي هسق لكحف ّخن ال مظخي االمتجه
الف اجلًال أؠٍء هسقّ هلهثهنهس ّهشهئجهخيهب اجفّيطئهبهش، حط ّ إال  وخممي ال مظمنُّـق،مظخي االمتجه

هسجغمك ) ١(  .٢١٤ ص١ج: ّ؛ هنهسميهش اجفىطام حض لكهي اخمميالم، احلمك٤٥١ ص١ج: ّاجفخلجمهبهش، اخمىطازياجف
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 . واجغُّـٍلكحف هلىطد

ىغ حض أحنىطمي خن مئهبيط لك اخم ّوميحيحقق اخم ّ: 
ق  مئهبيط أحنىط:ّاألولاِّـىح ٌ اخم هسحض ّ ىغ ، حطّ متّإ خن  ّمتحي ٌ أحنىطّهلهثمتّالف اخم

هسحضملخف   .ّإ
هبهي ذخم مئجل، ّأن :مظ هسهلهب األوؠهسف لكحف جم هبهش وّإ  .ّهشمتحي

هي منىح هن اخم ال ميمئمي أن :ّاِّـىغىح اإل ءّمي  إحل إذا جمهبىعّ إال  هبهس 
هنهسٍء مت أحممف أو أؠجيىط، ألكحف أو أمقحي ومت مئهبيط حن هنِّـا .  آمغىط، حممي ّواخم

 ، هب ٌحنهسهنهبهش خم حس مظمي هنهئهسك ّهلهثمتاخمخي م حن ٌ أمغىطى حنخنحقحمهشّ  حنٰهمبهس حض حنحيمب
حنهست اخم هسن لك ملخفهنهس، حمهسإلّهسهنهبهشّحنهس ميمئهبيط هنِّـه اجف إحل هش، هلال جغهسمعهشّٰههسحناجفحيمب  مت

امتهبّمس جفّهلهثهنواخمحيىطس،  خنهسرحمجل حض احلهب د حنهس ميمئهبيط ّ الحطُّـ هش، إذنّهس حمهسمتهس حن ّحن ومع
هسن اإلّحنهسهنهبهش ال  مت  .ّهشلك اخمحيىطس، وهن اخمهئهسحكخيهبًحن

ىحس منىححيهش اخم ميمئمي أن  هن اخممن:ّاِّـىغىح اِّـ  إحل ٍجغهسمعهش  هبهس اخمممء، حطالّمي
ء هبهسض، واإلّهسمظمنهسف آمغىط، حمٍحنخيهسمي حنىش  اد واخم هسن اجل حطهسخم  حطهسخمٰههي مت

، جغهبمك إن هب ىغ حن هنِّـا اخمخي خن ّواخمخيُّـرة؛ واخم منىح  ميمئمي أن ّهسهنهبهش اجفّ حط حن ّمظ
مبهس إحل ٍدون جغهسمعهش ٍ إحل حنهسهنهبهشحنخيهسمي هئهس أمتّ معُّـ حض هنِّـّ أمغىطى، حط خم هلىط ا  ال مي

ٌ إال حنهسهنهبهشاخمٰههسحس ّ ، هلمبِّـه اجفٍ واجغُّـة، وحمهسمتلك حطهئّ خفمي هئىش ؠُّـجممبهس لكحف حم  ّهسهنهبهش ميمئ
هسمعهش منهش، وإن حس مظمي حط خن ٍحن  .ّحنهس ميمئهبيطهنهس لك ملخفهنهس إحل ّ

حن اخم يطواري حض حنهئمه حيهبجمهسل اخم  :هشّحيهي
منهبهش ٌجك هبّ ُمئهبيط أمغـّمئهبيطخمهيـحنهئ اخم             ذا  ميهنهسفٌّهش متحي  ِّـاـّ

هبلكجمهسلو هبهي هنِّـا اخم هب(:  حض مظ منهبهش متحي ّجك ُّـأ ومغمف، أي) هشّ ن :حن  حم
منهس ؠحيهش ٌاخمممء جك هب ً ، وٌهشّمتحي هسره حض متحي ، حطهسلك مئهبيط،:أي) ميهنهسف ذا( خم  ّ اخم

مل. ّلكهسماجفخنهسرحمهست حض أحنىط  إحل  خم حطهسخمخيهبهسسّألمت  إحل هلهثذا حس ميمي خم حنخنهسرك، حس إل
ّحجهبيط، حنىش أن منهس حض متحي ّ ً خم مظخن مئهبيط(ًأميهنهس ) حنهئ(ّ مئ(واالهلحقاق ) ّاخم لك ) ّهبيطخمهي
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ىغ  خن  .)ُأمغِّـا(ّاخم
خمّولكهي هسرة األمغخفة حطخي ىغ، متخنهت :  اآلحنمك لكحف اخمٰه خن مئهبيط لك اخم ّاهلحقاق اخم ّ

ىغ اخمِّـي حس ميمي خم  هبهس، جغهبهئئِّـ حض اخمخن ىغ متحي خن مئهبيط حنهنهسهلهس، واخم ن اخم ٍحن حم ً ًّ ّّ
مئهبيط ىغ دون اخم خن خي اخم م، مي مف حنخنهسرحم حنىش ملخفه حض حنحيمب ّحنخنهسرك أو حس ميٰه ّ ّ. 

ق ا خاِّـىح ىغ ّ أن:ِّـث خن الف اخم مئىش حنىش اخمميهيهبهش، حط مئهبيط جي ّ اخم ّ مئىش ّهلهثمتّ  ال جي
مئهبيط ّ جفّألمت؛ حنٰهمبهس ، هلهثنّإمتمس ّهس حمهسن اخم مّإلمن حن مغالل اجفحيهسهنهب هسهلهش حنحيمب  إحل  إ

م، ّ إال أمت ّآمغىط، وإن حمهسن ميهنهب دائىطة األهلىطاد اخم ميهئجه لكهيهبمبهس اجفحيمب ّخم  ّ
ٍأخمىح مصمنىغ ٍ وحنخيهبُّـّ م لك اخمميهيهبهش وجمهسحطهيهب ال ميمئمي أّهلهثمت ،ّ خيىس اجفحيمب ّن مي هش ّ

خفمي  .اخممنُّـق لكحف حم
ىطميُّـّخيأجكهسر إخمهب اجفحنهس ِّـا وهن ىغ :  اخمجه حض اخم خن ّوال إلمن اخم

خفمي( هئهسع اخممنُّـق لكحف حم هيّلكخيمك إحل ّحطهسمتهنمسم حممك ) احن ّولكهي احلمك لكحف هنِّـا . حن ّ
خم ّإذا جمهبُّـ اخمميمك اخم: اجف حطخي هس إذا جمهيهئهس ّ، هلهثمتّيطئهبهشاجل، ال إلمن ّٰهخيمكّ حطهسخمميمك اخمّٰهخيمكّ

هسن ّ إمت:خميطميُّـ حمهش، هلهثذا جمهيهئهسإمت م :، هلحيهب  ّ اخمٰههسحس اخميطاهنُّـ احط هلالن اخمِّـي مظميهي مي
ن  مسل اخمخلحمهش، هلال ميمي ىش حمِّـا، حس مييطل اجغ ّجمهبُّـمتهس ّإمتمس و. ًّهسمعيطئهبحمِّـا حض حن

حمهشّ ألمت،ّٰهخيمكحطهسخم  .ّ وال حمهيهبهشٌ خمهبىع حض اخلهسرج 
حن يطواري حض حنهئمه  :جمهسل اخم

ًمنهس خمهيـ مظخنهشـّحمهيهب              ّحنهسهنهبهستّ ميحيهبُّـ  إذ ال  ِّـاتـّ
مّ أن:ّهنهيحن هنهئهس مي م حطمس هن حنحيمب هب اجفحيمب  إحل ، حنهس ذحمىطه اجفهئهسحكخيهش حن مظخي

يطواري، جم احلميمئهش، ) ١( حنهش، اخم ٰههش ح اجفهئمه ىطميهشاخمجه  .١٠٧ص: احل
حنهش، ) ٢( ح اجفهئمه ائُّـ، مظٰههيهبخيهش لكحف   .٣٣٠ ص١ج:  خصمئُّـ مظخي اآلحنمكّاخمٰهالحنهشدرر اخمحي
هت) ٣( خيهسد، اجف ح جضىطميُّـ االلك هسين حض اجفخيمنُّـ األول حمخنىح اجفىطاد حض  هش حن اخمحيمن اخم ّخمهش اخلهسحن

ىغ خن  .٧٠ص: ّحض اخم
حنهش،) ٤( ٰههش ح اجفهئمه ىطميهش اخمجه  .١٠٦ص: احل
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، و خفمي هئّمعيطئّحممك جمهسحط خمهيمنُّـق لكحف حم ، حن هئىش هلهب ذخم هسخصهش ّ ميمئ  لكحف اجف

نّ ألن؛هشّولكُّـم اخمُّـجم م ال ميمي جن حنمنُّـّ إال  اجفحيمب ًحمهيهبهس، وإن امت ٍ اجم حض هلىطدّ
ىغ  خن الف اخم د، حط مع م وامعمش اخم مئىش ّهلهثمتّواجغُّـ، حممئحيمب  ال ميمئمي أن جي

ّحنىش اخمميهيهبهش، وإال مسع اخمهئخيهبهنجل ّ هئىش ّ ألن؛خميطم حنهس ميخن امع ّ اخمميهيهبهش هن حنهس ال ميمئ
، واجلهسهلىطض ؠُّـجممب خفمي ىغ إحل اخم حنىطمعٰهمبهسهن هش ّخيهبخيهب احلّيطئهبهش لكحف حم خن  ،ّاخم

منهبهش واخم هئىش هلىطض ؠُّـجممبّخن خفمي لكحف هسهن حنهس ميمئ  .حم
م حن ومع ّإنّجع  ىغ هن اخمٰهمئ خن مئهبيط واخم هش حطجل اخم ّ اخمهئ مسلكمبمس ّحنهسدةّ  امع

م، هلهثن مف حنخنهسرحم حنىش ملخفه حض حنحيمب ىغ اخمِّـي الك مت ّحض اخمخن ىغ خممي خن ّ هلهب اخم
مئهبيطا لكمس مت حن مئهبيط خممي منهس، وهلهب اخم ّجك ً ًّ منهبّ م حطخن وال . ّ ميخنهسرحم حض حنحيمب

من حض متحي هن حطٰههبهئّ أن:خيحي مئهبيط لكمسّ حنهس حط مظخن ّ حنهس حط مي ، وحمالمههس هن ّ  ميخنهسرحم
ده حنمنُّـاق مع ده، هل مسعٌومع مئهبيط حنٰههس، وهنِّـا حنٰههئ االمع ىغ واخم خن ً خمهي ّ ّ. 

مئهبيط، حطّحنهسدةو ىغ لك اخم خن ّ اهلحقاق اخم مئهبيط حض ّخيّ ىغ دون اخم خن ّ اخم ّ
م حن اجفحيهسهنهب مف حنخنهسرحم حنىش ملخفه حض حنحيمب ىغ اخمجيخف حنٰه  اهلحقاق ّحنهسدةو. اخمخن

ىغ حض خن مئهبيط لك اخم ّاخم ن ّ هسهلهبًهس ّمعيطئهبّ اخمميمك اخمِّـي ميمي مئهبيطّهلهثمتًهس، ّإ ٌ حن ّ لكمس ّ
هي منهس، وهنِّـا وا ن جك ، وال ميمي  .ًميخنهسرحم

  ؚؿؘ ؙآّ  ؍ؒ
حن اخمميهبذحمىط احل يطواري حض حنهئمه حيهب اخم ىغ، جمهسلّحيهي خن هسحنهس خمهي ّهش أجم ً: 

ىغ ــخن ٌمظ ــهسألوّ ــُّـا حم ــهس حط ّ لكهبهئ   ِلً
 

ــ  ــ حطهسخمحيهسلك ــهثن حمحي ــُّـا هل ِأو زائ ً  
ع  ــ ــىط اخمهئ ــِرْ ادُال ميمي   ًال ذا لكخي

 

ـــ  ـــهس ودومت حلّ إحن ـــ ـــلك هنهب   حمحي
ع ٌحمحيهي  ـجنًأميـهنهس  هلهسخمهئ   حنهئ

 

ـمف  اخمهبـُّـ الك   أو حنهس حمحيـلك هلميهسجف

 

ائُّـ، اآلحنمك) ١(  .٣٢٩ ص١ج: درر اخمحي
ىطميهش) ٢( ٰههش احل حنهش، اخمجه  .١٠٧ص: ح اجفهئمه
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هسم هنوهن  :ِّـه األجم
ء .١ شخص ع ذات ا ون ال   ّ أن ي

امعمش مظٰههسحل، ىغ اخم هب جك ده اخمِّـي هن ّهلهثن وهن حن جم من لكجل ومع ّ مظخن
؛ ألن ىغ واجغُّـّلكجل ذامظ خن د واخم مع ٌ حنمنُّـاق اخم امعمش ّمظخيُّـممس ً لكهبهئهس حمّ ، واخم

د، الّحنهسهنهبمظٰههسحل  مع هشٌذاتّ أهنهس  لكجل اخم ىغ ٌ حنٰهىطو خن ن اخم د؛ هلهبمي مع ّ خمهي
هب. لكجل ذامظ مي إحل حن هنهئهس هلالمق  . حض ذامظ مظٰههسحلّٰهُّـدىط واخمّاخم

ء.٢ رضا  ذات ا شخص  ون ال ً أن ي ّ  
دات اإلحنميهسمتهب وذخم مع ٌحنهسهنهبهش خم ٌّ مظىطحمهبٌ زوجٍحجميّ حم ّ ألن؛ّهشحمهسجف ّ 
د مي. وومع  :وهنِّـا لكحف مت

حيهبهش:ّاألول ن حنمي ىغ لكهيهبمبهس، حطٰهُّـ إحنميهسهنهس ً أن مظمي خن ّ حطهسخمحيهسلك حض هلهبهنهسن اخم
هسج حض  إحل جغهسمعهش، حن ملخف ّخمِّـاجحا ع حممس حض اخمٰهىطض، جغهبمك إل اخمخيهبهسم حطمئ

ده ع إحل ومع ل حض خصٍحن ، أو احلهي م حط رة ّ ميخي مئهب( حممس حض اخممن ) ّهشاجل
هسمعهش ،ٍّخص إحل اجف هسمعهشّمسدة حطّٰههي أو اخمّ حت هلهب  ٍحطُّـن إحل ، حممس حض اخمهئحيىع اجف

ىطدة جضىطدا مظهسحن حطّٰههيحن ل اجف ّ حمهسخمٰهخي ّ ّهس، هلهثنًّ هس وإن حس مظمي حطِّـواهتهس ّحنهسهنهبهسهت ً
منهش خن ًحن د اخمحيهسئيغ لكهيهبمبهس حن اخمٰههيّإمتمس ، وّاألول حمهسخمخي ،ّ مع منمبهس حطهسخم ّمظخن  ،هشّ

ٌهس حصىطدةّخممي جغهبمك إهن هسج حض هلهبهنهسن ومعّاد  لك اجفّ داهتهس حن حطهسرئمبهس وال حت
ُّـلكمبهس ٰهُّـاد إحل وحن ٍختمنىغ امق ٰهُّـاديٍ وإحنميهسنّ ، حط ميميحي إحنميهسهنهس حنىش ّ امق

ىغ،  جنا حض اخمخن لكمبهس حنهئ د هلهسلكهي حض هلهبهنهسهنهس حنهئ مظٰههسحل، هلال معىطم ؠهسر مت ًومع
لكمبهس أهلىطاد خلةٌوخمهبىع خمهئ  . حنهئ

خ د لكهيهبمبهس، حط الحطُّـ حن :اِّـث مع ّ أن ال ميميحي اإلحنميهسن اخمِّـاجح خمحيهبهنهسن اخم ّ

ائُّـ، اآلحنمك:امتمهىط) ١(  .٣٣٠ ص١ج:  درر اخمحي
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حل  ٍومصمنمنهستاخسهب ع ّ ىغ حن اخمحيهسلك لكهيهبمبهس، حمهسخمهئ خن خيمبهس، خممي ميحيهسض اخم ّ مظهي

ىغ حن  خن د واخم مع ل اخم حنهسمظ اخمِّـامظهبهش حض جم ّاجفهسدي، هلهثمت حجهس ال ميميحي ذامظ وحنخي ّ ّ ّّ ّ
ٰههسمتهش هسبٍدون امق وطٍحيهسجمهبهشّ امظٍ حطهتمق ة ٍ و ّ ملخف ذامظهبهش، هلهيهبىع خم حض ذامظ إال جم ّّ

ىغ خن من واخم ّاخم خسمس ،ّ جغهس مظهسحن حن ملخف أن ميمنهيهي خمخي ّؠهي ّجع حطٰهُّـ امتهنهبهسف . ًهسً
مبهب حل، مي ده، وهن اخسهب ة ومع ّمظهي اخمخلوط واجفٰهُّـات إحل حنهس ميخي جم ّ ل ّ هت خمخي

هش  ، حطٰهُّـحنهس حمهسن حطٰههبُّـ اجفهئهسمق هش إحل هلهسلكهي ىغ، وميمنخف جمىطميمش اجفهئهسمق خن د واخم مع ّاخم
، هلال خصهسخمهش ميهئهن ٌ إحل إحنميهسمت اخمِّـاجح إحنميهسنّحنهئ ع، خم حنهسدةّ جم حيهسوت اخم ٌ آمغىط حن  ٌ جغهسحنهيهشّ

ٍذات مظجيخف خيهسخسهس حن جغهسخمهشّ وزحنهسن، هن حممئهبّ ٍهش مظجيخفهنهس وامت ّ إحل جغهسخمهش أمغىطى، جغ ّ
مسلكمبمس  من حن امع ة اخمحيهسلكهيهش، خمهب ة اخمخيهسحطهيهش واخمخي اؠهيهش حنهس حطجل اخمخي مبلك إحل حن ّامت ّ ّ

خم ءّومي الجعهشٌُّـ حن ازدوامعمبمس  اخمهبُّـ اخم هي.  حن اجف ا ع اجفهسدّ أن:وحن اخم ي ّ اخمهئ
جن حض هلىطد ٰهُّـدة، ألنٌ حط خم أهلىطاد،ٍ واجغُّـٍال ميهئ ّ حن ً خم حنهسدةّ ؠ واخمحيمن ّ  .خمهي

ىطدّهنهيوهبِّـا مي ع اجف لك أنّ ألمت؛ّ اخمحيىطق حطهبهئ وحطجل اخمهئ اع ّ حطٰهُّـ أن جع  األمت
ىطدة  مبهسّاجف هسوميهش، و إحل مت  واجغُّـة، ّخمِّـاجحهس حض اإلحنميهسن اّحنهسهنهبهسهتاخمحيهسلك حن

ؠهبهشهل ٍخسهس حن مصمنىغّ الحطُّـ  هنِّـه أو مظهيّمن ميهسن  ملخف ذات اخمحيهسلك وإحنّ
 ، هي ن ختمنىغ أجغُّـمههس هبِّـه واآلمغىط حط منىغ ميمي ، وحنىش لكُّـم اجف ّاخمخيهسحط ّ

ّختمنهبمنهس حن ملخف مصمنىغ هي. ً هسرة أو ، ٌحمهسن خمهيممء حنخنهسرك إذا: وحطٰه لك  حن مت
هبهسز ن خم احن هسجٌجيمش أن ميمي ، وهن إل ٍحجهبيط إحل  لكهئ ، هلهثنّ ع واخمحيهسلك  ّ ملخف ذات اخمهئ

هش اخمحيهسلك واجف لكهبّهسهنهبهشمت اء،ّ اخمهئ هسزهش إخمهبمبمس لكحف اخم ّ لكمس  هلهي حس ميمي حنهس حط ميمئ
، حن حنميهسن لك ىشٍ أو زحنهسنٍميخنهسرحم حض مت ن ال خصهسخمهش ٍّ أو حمٍ أو و هنهس، ميمي  ومت

جنا حض هلىطده لك حنهئ  .ًمت

حنهش، جم احلميمئهش، مظٰههيهبخيهش جغ ) ١(  .٣٧٩ ص١/٢: زاده اآلحنمكح اجفهئمه
ائُّـ، اآلحنمك) ٢(  .٣٣١ ص١ج: درر اخمحي
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رابع   الفصل ا
ا والعر ّ ا ّ  

فاهيم ةُا عت  ُ وترتفع،هاِ  حدودُو ال تؤخذ( ّاهيات  اُ ا
ُاهياتا س)هاِ بارتفاعّ ك .اتّذاتي ّ   عليها ُملّما ( وما سوى ذ

دودٌو خارجة تب، من ا يوانِسان من اإلِ  ا من ا  ) وا
  .اتّ عرضيّس

اعَ إن توقفّفإنه : قسمانّوالعر لُ ان    ه  انضمامُه و
اعِفّ كتوقـ ارِ ان ل ا سمِ و رارةِ  انضمام،ه  ا هِ ا   ـ إ

َس موالّ ضميمةً  م ي، با ن  ءِ انضمامّتوقف  و  إ ٍ 
وضوع َس ،ا ارجّ حمولَ ا سافل، ا لعا وا  .  

شهور َتقدم وقد ، هذا هو ا راتبَ العرضّ أن:ّ وهرِ وجودِ من   . ا
تم ُو واصّا اِ من غّا اّ وازم  ه ُ و كون،ِهّتذات ُه ال  

بوتوري ي اِ ا ورة؛ّا  ءِ ثبوتِ  فسِ ا ون،هِ  ه ُ و
سبب عن ًاّغني سبب،ا وجدُ فا ي اُ ا سببّا  وجُ هو ا  ُدِ ا
ن،ّا ي الِ  ون،ةّعي جوهرًاّتقدم ّا  ذي اًاّتقدمه مُ و  ، با

ء   . إن شاء اهللاُكما سي
َما تقدم َوقد ظهر ّ ملّ أن:ّ اتَ ا  ِةّاتيه اِ و أجزائِ ب ا

ه يندفع.ّأو ٌل لُ و ِقدمت  ُ اإلش ِاهية اِ أجزاءّ  ّ بأن، عليهاّ
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ُتقدم ف،ّ اُ عِ األجزاءَموع جموعّ ُتقدم ،ّ  اِ ا ءّ ِ  ا
ال،هِ نفس   . وهو 

ك أن ن ًسواءـ  ّا اّوذ س أعم   وهو  أو أخص،وهو ا
اتُ ع ـالفصل مل،ِ ا نهما ُ وا ّأو ب َسّنما  و،ّ وقوعً؛ جزءاّ  هِ 

دًجزءا   .ّ من ا
لّ أن ِتقدم َ إش َقدم اّ بأنٌمدفوع ، ا ِ األجزاءّ ألجزاءّ   ِ

ن تغاير ، ا ِباأل   .و االعتبار
  



 ٤٢١.........................................................................................واخمٰهىطيض ّاخمِّـاجح حض
 

ؘ  
مب اجفحطٰه مك حض اخممنهئّىح ُّـحنهس امت ع حضّيطئواجلّميمك حن اخم هنِّـا اخمحيمن  ، 

مك   :أحنىطميحض خمهي
)؏(ء ؘ ؙؼؘ ؽؘّء   

ٌاجح اؠجهالجغهستخمهيِّـ ٰهمسالتّ ٰهُّـدةٌ وامق ٌ حن ، وحن أمهمبهس ّ حيهش واجفهئجه ّ حض اخمحيهي
مع ّاخمِّـاجح حض حطهسب هسمل هسب اإلمي مئ حطمي هش، أو حنهس مي ّاخمميهيهبهست اخلمئ ُ  واجفىطاد حط حض ،ّ

هسب ُّّـ لكىطف اخمخنهبَّـ اجفمهحي وجم.هنِّـا اخم خمّ م : ّىط اخمِّـاجح حطخي خي ل اخمِّـي مي مئ ّهن اجف
ع حط ملخف مغهسرج ع حط(ومتٰههئ حطـ.  لكهئمبهسٍذات اجف م ذات اجف ّ أن حنهسهنهبهش :)ّمظخي ّ

هسن  اء حمهسن هن متحيىع اجفهسهنهبهش، حمهسإلمت احنمبهس، مق ، هلمب جم خي إال حط ع ال مظ ّاجف ّ ّ
هسن،  ل لكحف اإلمت مئ ان اجف ل لكحف زميُّـ ولكمئىطو، أو حمهسن معيطءا حنهئمبهس، حمهسحلهب مئ ًاجف

مئ ذامظهبهس ، هلهثن متحيىع اجفهسهنهبهش أو معيطءهنهس مي ل لكهيهب مئ ًأو اخمهئهسحك اجف ّّ ّّ. 
حنهس خمهيواجفىط ن حنخي م هنهئهس، هن حنهس ميمي ًاد حن اجفخي ّ د، واجفىطاّمسهنهبهشّ مع د  ال خمهي

ع، هلهثن اجلهئىع واخمحيمن  هنّهسهنهبهشحطهسجف  دامغالن حض معيطآنّ اجلهئىع واخمحيمن واخمهئ
ع هن متحيىع اجفّهسهنهبهشذات اجف ٰهىطميىح ّهسهنهبهش، واخمهئ ّ اخمُّـامغهيهش حض ذات األهلىطاد، خمِّـا جمهبُّـ اخم
ن ا  . ملخف مغهسرج لكهئمبهسّخمِّـاجححطمي

ٰهىطميىح ا:  اإلجكهسراتجمهسل اخمخنهبَّـ حض حنهئجه ُّـأ حط ّ الكهي أن حن ؛هشّخمِّـامظهبوخمهئ
الت الت خصمئ مئ حنهشٍاجف ً حنخي لكهسهتهسّ ل،  جف مئ م اجف لك ألكهئ حطهسجفخي َوخم ّ 

ن اإل ده، حممي ع إخمهب حض حتخي ومع خيىط اجف هسنّاخمِّـي ميحي جمهس مت دا ومصهي خم ً حن ً
ع حض حتخي خيىط إخمهب اجف ل اخمِّـي ميحي مئ هس، حط اجف اد لكىط ن اخم ّوخصُّـجعهس، وحم ً ًَ َ 

ن دامغ مئهبّميهيهبهشً، معيطءا حنهئمبهس، حن اخمخنّحنهسهنهب حض ًالّحنهسهنهب وميمي ، واجل هش ّ خمهيخنمي

هس اجفمهحيىط) ١( ، اخمخنهبَّـ خصمئُّـ ر  .٧٨ ص١ج: ّاجفهئجه
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هسنخمإل  .مت

)ؐ(ؘ ؘّ ؘّء  
خيخيجل مئهبيط لك اخمٰهىطيضٍ حطهئّخمِّـاجحّ أن مظٰهىطميىح ا:ّذحمىط مثهيهش حن اجف ّ مي ، ال ّ

اؠ ف لكهيهب حن مغالل ذحمىط مغ جم ا اخم ، خمِّـا جغهسوخم جمهسل . ّخيهي لك لك
ح حنهئجه  ٍ حن لكّخمِّـاجحوحطهسجلمئهيهش ال خيهي مظٰهىطميىح ا:  اإلجكهسراتاخمجه حض 

 :، وهنّحنهس، واخمخيُّـحنهسء ذحمىطوا خم مغهسؠهبهست
تاجّاتي ثبوت األجزاء ا.١ ات ال      اإلثباتٍواسطة إ ة 

ر َ حنّ أن:حطمئٰههئ ر اخمِّـات وّمظمن مك دون أن ميمنُّـ،ّخمِّـاجح اّمظمن ق ّ حس ميهي
مل ذخم مظ خسهس، وحس إل مظ خسهس رضوري؛نإجمهسحنهش حطىطهنهس إحل حط منُّـمي حط  .ّ هلهسخم

هسن اإلّحنهسهنهبهشّإذا لكهيمئهئهس أن هئهس ّإمت: أي ت ومخ مت ، هلهثن جع ان اخمهئهسحك ّ هن احلهب
امتهب هسنهش لكحف اإلّهش واخمهئهسحكخيهبّاحلهب هسجمت ت  إحل  ال حت ّدخمهب وحطىطهنهسن، ألهنهس حطهبهئهش اخم ّ

خيُّـ هئ اجفمنهئّىح اخمِّـي ميٰه ؠهس لكحف حن ، مغمن ّ أن حمال:ًخم حن اجلهئىع واخمحيمن  ّ
ل ع مخٌخصمئ ًأوخمهبهس ًال لكحف اخمهئ ّ ، حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن اخمالجغ حن هنِّـه اجفىطجغهيهش، ّ

ن حنىطمعٰه ، وهن حطُّـجخ إحل هلهبمي ت اخمممء خمهئحي  .ّجع
تاجّاتي ثبوت األجزاء ا.٢ ات ال  بوتة     إ واسطة  ا

هسجّأمتهئهس : حطمئٰههئ معُّـ ا إحل ال مت مش مي مش اخمِّـي أومعُّـ ّخمِّـامظهبُمق هست، وراء اخم
ٌذا حمهسمتلك هنهئهسك لكهيهشهلهث. متحيىع اخمِّـات هسن أومعُّـت اإلّ  إحل ً مغهسرمعهس، هلال جغهسمعهشمت

مش امتهبٍمق معُّـ احلهب ّ آمغىط مي هسنحط إجيهسد اإلًأميهنهس، هش ّهش واخمهئهسحكخيهبُ معهسد مت  هن حطٰههبهئ امت
، وخسمس ت اخمممء خمهئحي ن حن جع ل، هلهبمي هنهي أمتهئهس ال متىطميُّـ أن متخي ّحطِّـخم مي ّإن  :ّ

هبمبهست، احط مقهبهئهس، جم اجفهئجه) ١(  .٣٨ ص١ج: اإلجكهسرات واخم
هسحطاجف) ٢(  .٤٠ ص:منُّـر اخم
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ت ا هسجّخمِّـاجحجع ٍلكهيهش إحل ً مغهسرمعهس ال إل معُّـة،ّ ّإمت ميهييطم حنهئ أن : هسلميخيّ جغ  حن
ن ا مشّخمِّـاجحميمي جيهئهسء لك مق د، حط اجفىطاد االمق مع  لكحف جغُّـة، حطهتن ٍ وامعمش اخم

د اجف مع ن خم هبّهسهنهبهشميمي ّ مغهسرمعهس، مق هشً هبهش حطهسخمهئ د اجف إحل ّهسن، مق هبّهسهنهبهشومع هش ّ، ومق
هش  .أمعيطائمبهس إحل حطهسخمهئ

صتمل ق خيمل اخل  هشّمسهنهبهش خمهيّخمِّـامظهباألمعيطاء ا إحل ّ أن األوحل أجكهسرت:ّواِّـىح
د اخم مع هسظ اخم د اخلِّّـهنهئحطهي مع هسظ اخم هسمتهبهش حطهي  . ّهسرمع، واخم

خم إحل وجمُّـ أجكهسر حنهش حطخي ح اجفهئمه يطواري حض  اص: ذخم اخم  ّملىطر حض مغ
ّأهنهس حطهبهئهش، ميٰههئ:  إجغُّـاهنهس؛األمعيطاء هتهس خمهي:ّ منُّـمي حط جيّمسهنهبهش اخمٰهخي حض اخم  ٍ حن

مقىس جيهئهسء. لك اخم مش، خممي حض اخمِّـهنٌهلمبِّـا امق مبهس. لك اخم ٌهنهس ملهئهبهشأ:  جعهسمتهب ّ  لك ّ
مش، أي د اخل:اخم مع هسدر، وجمُّـ لكىطف اّهسرمع حض اخم  هبِّـه ّخمِّـاجح حممس هن اجف
 .ّ حنهس ال ميٰههيّخمِّـاجحا: ّاخلهسؠهش، هلخيهب

خم هي اآلحنمك هنِّـا اخمميالم حض مظٰههيهبخي حطخي ّالكهي أن اجليطء جفميهسن مظخيُّـحن : وأو ّ
د اخم مع مش اخم ، حط مش اجفّهسرمع واخلِّّـهنهئّلكحف اخممي جيهئ لك اخم  ّخي، مي

ل ، هلمب حصٰه مش اخممي ٌاجفجيهسميىط خم خيىط حض ّٰههي إحل  حطٰهجل اجلٰه اجفّ ، وال ميحي ّاخممي
ازم اجفٍمعٰه إحل ّحتخيخي ن وزامت وزان خم ، هلهبمي  حض ّهسهنهبهشّ آمغىط وراء معٰه اخممي

جيهئهسئمبهس لك معٰه خي ٍامق ٍٰههي حنٍّحن خمهشًال هبهس، معٰهّ ٌ مظهتخمهبحيهبهس، وإمتمس هن حصٰه ًّ  حطهئحيىع ّ
هبجههسهشّهسهنهباجفّٰههي إحل اجلٰه اجف مش مي. ً حط مف مظهسرةُوهنِّـا اخمجيهئ لك اخم  حض اجليطء ًٰه

د اخم مع مش اخم د اخلِّّـهنهئحط مع مش اخم مف هلهب ُهلهثن الك. ّهسرمع، وأمغىطى هلهب حط
د اخم مع مش اخم ت اجليطء خمهيِّّـهنهئحط ن مظمنُّـمي اخمٰهخي حط  ّمسهنهبهش، حطهتن ميمي

ت مقىس، مقمئ اجليطء حطجل اخم جيهئهبهس لك اخم ّحن ّ ُ د ،ً مع مش اخم مف حط  وإن الك
هب. ًّهس اجليطء ملهئهبَّمئُ مقّهسرمعاخل مش حض :ًهش اؠجهالجغهسّهئهبّهلهسخم جيهئهسء لك اخم  هن االمق

يطواري) ١( حنهش، اخم ىطميهش١٠٣ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
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، واخمجيهئهبهش مش حض اخلهسرج:ّاخمِّـهن جيهئهسء األمعيطاء لك اخم وهنِّـا حنٰههئ .  هن امق
ىطميُّـ  هسر اخمِّـهن حطجلحنهس ذحمىطه اخمجه حض اخم هسلك ٌهل هسر اخلهسرج ملهئ،ّ  .ّ وحطهسلك

  ّاّة متقدمة  ذي اّاتي األجزاء ا.٣
هنىط، واجفىطاد حنّمظخيُّـحن ّخمِّـاجح لكحف ذي اّخيُّـم حنّخمِّـاجح اّإن خيًهس حطهسخم م ُّّـ اخم

هنىط هيهب اخمّهسهنهبهش أمعيطاء اجفّمظخيُّـم :حطهسخم ر واخمِّّـهنهئ حطهسخم  ّهسهنهبهش لكحف اجفّٰهخيمك اخمّمن
مبهس، حن  ، احلّمظخيُّـممتحي هنىط، اجل اخمهئهسحن  حطهسإلرادة، ّىطكهسس، اجفّ اجل

، وهن أمعيطاء  هسن اإلّحنهسهنهبهشاخمهئهسحك هسنإل، لكحف امت ، وهنِّـا اخممت ٌمظخيُّـم هن ّخيُّـم متحي ّ 
هش حض اخمِّـهن ن اخم حممس مقهبهتجح حض اخمحيخيىطة اخمالجغخيهش ،حطهسخمىطمظ حض اخلهسرج لكجل ّميمك حن حم

ن اجليطء حض اخلهسرج لك ٌمظخيُّـم، وخمهبىع هنهئهسك ّ اخمميجلاجليطء، وحم  ألجغُّـمههس لكحف ّ
د مع معُّـان حط معُّـ، واجغُّـٍاآلمغىط، حط مي ّ اخممي إال  وال مي مئ أمعيطاّ ، وال ئحض 

ّمي إال ّخي اخممي  .هشّهسرمعهب اخلئ مثهبىش أمعيطاّخيحطّ
منهسئىط هسل، وأّهسهنهبهشمغجهىطت اجفُهلهثذا أ: خفميهش اخمهئمنجمهسل ؠهسجغمش اخم مغجهىطت ُ حطهسخم

هتحنلك حنهئمبهس، حس ميمئمي أن مظٰهخي اجفؤأمعيطا ّهسهنهبهش إال هنهس اخم اخم ن أمعيطاؤهنهس ّ ومظمي
خمهش ان واخمهئهسحكً:الّ أوًحنٰهخي هسن اإلّحنهسهنهبهش اخمهيِّـمي مههس دامغالن حض ، حن احلهب ، هلال مت

هسن أن ميٰهخي اإلميمئمي ّ إال وجمُّـ لكخي أومت ان واخمهئهسحكًالّ متهس ّ رحط،متٰه.  احلهب مس حس ميمي
ّوخمهبىع حم حنهس خمهبىع حنحيمن. ّحنحيمنهيجل حض اخمِّـهن خفًالّ حنهس، هلمي ن حنٰههي ٌ ال ميمي  حن ً

حنهست خمهبىع حنحيمن  .ًالّاجفٰههي

ائُّـ) ١(  .٣٢٢ ص١ج: درر اخمحي
هسم اجفهسهنهبهش إحل ) ٢( هش، حض امتخي هسخم هتخمهش اخم هسين، اجف خيهسد، اجفخيمنُّـ األول، اخمحيمن اخم ّجضىطميُّـ االلك

هش هبجههش واجفىطحم  .ّاخم
هسدس حن اخمحي األول حن ) ٣( منهسئىط اخمهئمنخفميهش، اخمحيمن اخم ّاخم ً، متخيال لك ٩ص: حلاجفخيهسخمهش األوّ

هس اخمحيهبهسيض مظمن،هنهسميهش احلميمئهش  .٢٨٧ ص١ج: ّهبهي ومظٰههيهب ملالم ر
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خي اخمجه ل اجف ر اخمممء إال إذا : ّوهنِّـا حنٰههئ جم من ّإمت ال ميمئمي أن مي ّ ّ

ر حنهس هن   . ًالّ خم أوٌّذاجحّمظمن
يطواريّخياجف وجمُّـ أجكهسر اص هنِّـه إحل  اخم حن ّ اخل الث حض حنهئمه اخم

حيهباخم خمّحيهي  :هش حطخي
خيمبهس لكحف          مشـ اخمـ لكٌهشــّهبـهئـ ملٌهئهشـّحطهب  َومعمشّ اخممي أمعيطا ومق

حن اجف خمّهئجهخيهبومتمهمئمبهس حض حنهئمه  :هش حطخي
ءّذاجح   ّ حس ميميــ حنٰههيــالٍ 

 

ــال  خي مظٰهخي ــ ــهس مي ــهسن حن   ّوحم
تًميهنهس أوحمهسن     خمـ ّحطجل اخم

 

هب     لكىطهل حنخيهسحطهيـاّولكىط

 

ّحجهس مظخيُّـمو ً أوخمهبهسًهش مخالّخمِّـامظهب احلمئ حطجل اخمِّـات وحطجل أمعيطائ اّهنهي ميّ ّ  وذخم ؛ّ
ًأوخمهبهسًمخال ّ إال  هن لكجل اخمِّـات، ومخ اخمممء لكحف متحي خمهبىعّخمِّـاجح اّألن ّ ، ومقهبهتجح ّ

ىطٌحض اخمحيمن اخمالجغ مظحيمنهب  . أحم
ل    ّاهية  اةّاهي أجزاء اّتقدمإش
لك آمتحيهس حطٰه خيُّـم لكحف ذي اّخمِّـاجح اّنأًُّـحنهس جع هنىطّمظخيُّـحن ّخمِّـاجحِّ حن  ّمظخيُّـمحممس ـ ًهس حطهسخم
هش ّهسؠحض اخل هسخم لك:  جغهسؠهيٍض إلجكميهسلّٰهىطاخم خميطم ـهبهش اخم ّ أن أمعيطاء :حطٰهُّـ أن جع

هش هن متحيىع اجفّهسهنهبهشاجف ، ميهيّهسهنهبهشّ اجفىطحم خيُّـم مظهي األمعيطاء لكحف اخممي ّ، هلهثذا جمهيهئهس حط  يطمّ
الهل. ء لكحف متحيّمظخيُّـم اخممم امتهبّجف ً:مئ حنهش ّهش واخمهئهسحكخيهبّهس حمهسمتلك احلهب ّهش هن األمعيطاء اجفخي

هسن اإلّهسهنهبهشجف هسن، هلهسإلمت ان اخمهئهسحكمت خيُّـم هنِّـه األمعيطاء .  هن احلهب   ّهلهي جمهيهئهس حط
امتهبـ  هسنلكحف اإل ـ هشّهش واخمهئهسحكخيهبّاحلهب ، وهن حطُّـجخمت ّ، خميطم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحي ّ 

هئ اجفمنهئّىح  ؠهس لكحف حن جهالن، مغمن هجمًاخم ُّّـس  حن  ّالّ أن حم: اخمِّـي ميىطىّ
هبمبهستاإلجكهسرا) ١( هئ  .٤٠ ص١ج: ت واخم
حنهش، جم احلميمئهش، ) ٢(  .٣٦٣ ص١/٢:  جغ زاده اآلحنمكمظٰههيهبخيهشح اجفهئمه
، جم اجفهئجه) ٣( هسحط  .١٥٤ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
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ل ع مخٌاجلهئىع واخمحيمن خصمئ ًأوخمهبهس ًال لكحف اخمهئ ّ ارق الخماُّّـ لكمف وجم. ّ هنهب حض اخمخن

ٌحطهتمت إجكميهسل :ِّـا اإلجكميهسللك هن يّ  .ّ، جمُّـ حتخفوا حض دهلٰهّ جم
اخيملو ل خيج ا اإلهس  :أمئ لك 

اب األول لك أمعيطاء حض اجف:ّاجل ّإن : ميخيهسل ّ جغ،ّهسهنهبهشّ إن هنِّـه األمعيطاء خمهب
، و هييطم مظخيُّـم اخمممء لكحف متحيمبهسّمظخيُّـحنّاألمعيطاء لكجل اخممي ّ لكحف اخممي مي  حط هن ،ّ

ن إحكالق اجليطء لكحف اجلهئىع واخمحيمن هبِّـا ّهسهنهبهشأمعيطاء حض جغُّـود مظٰهىطميىح اجف ، هلهبمي
هسظ أهنهس أمعيطاء حض اجف هسظ، ال حطهي ّ اخممي ّ اجفىطاد مظخيُّـم األمعيطاء لكحفّإن: أي ،ّهسهنهبهشّاخمهي

ّحض حنخيهسم مظخيىطر اجفهسهنهب ُّـميُّـ:ي أ،ّهش ومظهتخمحيمبهس حض اخمِّـهنّ ٰهىطميىح واخم وخمِّـا .  حنخيهسم اخم
ه حممس مقهبهتجح حن اجفمنهئّىح  ـّلكُّـوا ّجمُّـس   ّخمِّـاجح لكحف ذي اّخمِّـاجحّ مظخيُّـم اـًأميهنهس  ّ

هنىط، ال مظخيُّـحنهس خيُّـم حطهسخم ًحن اخم ّ ىشّ  . حطهسخمجه
هسر مئهبهش اّنإ :ة أمغىطىحطٰه هنهس ّإمتمس  ،هست حطهتمعيطاء اخمِّـاتّخمِّـامظهب مظ هسر حم هن حطهسلك

 .ّأمعيطاء احلُّـ
ح حنهئجه اإلجكهسراتجمهسل   معيطء  ـّخمِّـاجح ا:أيـ وجمُّـ ميخيهسل خم : اخمجه حض 

هسز، هلهثن اجليطء احلّهسهنهبهشاجف احكهسة، واّخيهبخيّ حطهسجف  إلمئ ّخمِّـاجحّ ال إلمئ لكحف حمهي حطهسجف
ن اخمهيحييس اخمُّـال لكهيهب معيطءا حن جغُّـهنهس، هلمب ميخن اجليطء ّهسهنهبهشلكحف اجف ّ، حط إمتمس ميمي ًّ ّ

جهىط ، وجمُّـ ا هسرة لكهئإحكالق اجليطء لكهيهب  إحل ّخمِّـخم ز اخمٰه  .خمٰه
خ اب اِّـث هسر اخمِّـهنهئ ال  :اجل هسظ االلك هتمغىط إمتمس هن حطهي خيُّـم واخم ّإن هنِّـا اخم ّ ّّ ّ

هنىط، حممس مقهبهتجح خيُّـم حطهسخم ، وهن اجفٰهمف لكهئ اخم د اخلهسرمع مع ّاخم ّ ّوهن مظخيُّـم لكهي  :ّ
لكهب خيُّـم أمعيطاء اجفهسهنهبهش اخمهئ خسهس، حم ام لكحف حنٰههي ّاخمخي ّ عّ  ولكحف هنِّـا األمقهسس هش لكحف اخمهئ

، واخممي خمهبىع إال هلهسأل ، وإن حمهسمتلك هن لكجل اخممي د اخلهسرمع مع هسظ اخم ّمعيطاء حطهي ّ ّ ّ

ارق اإلخسهسم) ١( ىطميهش١٦٢ص: جك ٰههش احل  .ّ، اخمجه
هبمبهست) ٢( هئ  .٤١ ص١ج:  جم اجفهئجه،اإلجكهسرات واخم



 ٤٢٧.........................................................................................واخمٰهىطيض ّاخمِّـاجح حض
متهش  ، ميمئمي حلهسظ هنِّـه األمعيطاء اجفمي هسر اخمِّـهنهئ هسظ االلك ّهنِّـه األمعيطاء، إال أمت حطهي ّ ّ ّ

هسخكجل، هلهثمت مظهسرة ًخمهيمي حطهي ّ مسلكمبهس حمخلطّ ، حطال أمغِّـ وؠىح امع يس حطمس هن هن  ٍ مظهي
هسر األمعيطاء ال حطخلٍأو معيطء ، وهنِّـا هن الك  ، لكهئ األمعيطاء حطهسألَّ وهن اجفٰهمف،ط هلهب

ء هسرهنهس حطخلط  مسع، وهنِّـا هن الك يس حطخلط االمع هيىح . وأمغىطى مظهي هلهثذا امغ
خيُّـم  هسر هلال خصِّـور حض أن مي هسظ ّااللك هسرمي لكحف اآلمغىطاخمممء حطهي ّ ألن ؛أجغُّـ االلك

مسلكهب ّاجفخيُّـم هن األمعيطاء حطجييغ اخمهئمهىط لك اخسهبئهش االمع ّ ّهش خسهس، واجفمثمغىط هن األمعيطاء ّ
مسعحطخل ان واخمهئهسحك(ّوهنِّـا حنٰههئ أن . ط االمع ان اخمهئهسحك( وٌء) احلهب ) احلهب

 . آمغىطٌء
خيُّـحنهش: واحلهسؠ ٌأن األمعيطاء حن ، وال ميهييطم مظخيُّـم اخمممء لكحف ّّ ّ لكحف اخممي ّ

هسر؛متحي الف االلك حن اخم.  المغ يطواري حض حنهئمه حيهبوهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اخم هش ّحيهي
 :جغهبمك جمهسل
ـهسراتّخممي   ّ مظٰهـُّـٌ أمعيطاء الك

 

لكــهس وردّ اخمميــ  ًأهلــىطادا وحصمئ ً  
مسع أو حطهسخمـخنجهىط    ِحطخلط االمع

 

  ِأو متحيىع األمعيطاء اخم حطهسأل 
  هلهسخم خمألمعيطاء حطهسأل لكحف 

 

هيـ األوال  ّحم حطمئٰههئ حمـهسن مي ً ٍّ  
 

خم جغ حطخي هي هنِّـه األحطهبهست حض  ّهس حمهسن حض مظخيُّـم األمعيطاء لكحف ّوجف :وأو
هسحنهش لك ّاخممي إجكميهسل، وهن حمهسإلجكميهسل حض مق اخمٰههيهش اخم ّ ّ ، ل، مظمنُّـميهئهس خمُّـهلٰه ّحف اجفٰههي

ىطة، هلخيهيهئهس هسرات األرحطٰههش اخم حض حم حم هسرات مظٰهُّـ: ّحطِّـحمىط االلك  :ّخممي أمعيطاء الك
 .ّ حم هلىطد هلىطد:ًأهلىطادا، أيّ اخممي :أهئ
لكهس وردّ اخممي :وهي مسع،ًحصمئ  . حطخلط االمع

ِّـث خمهئهس أو حطهسخمخنجهىط، أي:وهي لكهس حطهئ جكجهىطميّ اخممي : حنهس حض جم ّحصمئ  :أي(هش ً
مسع) ّمعيطئهبهش  .االمع

، أي:وراخيىش خمهئهس أو متحيىع األمعيطاء اخم حطهسأل لكهس، ّ اخممي : حنهس حض جم ًحصمئ
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اين ؠىح اخمٰههئ ع، ال حنىش اخم مئ ء، وهنهبئهش ّوخممي ذات اجف ع  مئ ّ، هلهثن ذات اجف
لكهب مئ ءّاجف جغُّـة  ء، وؠحيهش اخم اجغُّـ  ء آمغىط، حممس أن ذات اخم ٌهش  .  آمغىطّ

الجعهش حن خمهئهسّٰههيخيوهنِّـه اخم لكهس، وحنخن: هش حطخي الفًحصمئ مسع واجفٰههبهش، حط  ّحقحمهش حض االمع
 .ّاألهلىطاديّاخممي 

هي األوال، اإذا لكىطهللك هنِّـ ّ، هلهسخم خمألمعيطاء حطهسأل لكحف حم حطمئٰههئ حمهسن مي ٍّ
هسخممك، هلهثن هنهبئهش ّ اخممي  لكحف:أي مسع، ال حطهسجفٰههئ اخم لك حطخلط االمع مئ ّاجف

مسع أحنىط هسريٌاالمع من اجفجيهسميىطة حطجل ّ الك ، هلميِّـخم اخمٰههسرض واجفٰهىطوض، هل
خي  .ّهتمغىطُّّـم واجفاجف

هست خي اخمُّـاحنهسد حض اخمخي خمهئهس حنٰهخل احلميمسء  :ّوهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطه اجف جم
جل ، حممس حطجل :اخمىطامق ع األمعيطاء واألمعيطاء حطهسأل حيمنهب حض حصمئ ّ إن اإلمثهسل واخم

الف هيحيهسن حن اإلدراك، حن ملخف امغ ان مص ُّـود واحلُّـ، مت ٍاجف  . هنهئهسك حض اجفُّـركّ
اخيمل ق خيمل اجل ل أن اخمِّـاجح معيطء :واِّـىح هئ لكحف جم هسين مي ٌأن اخم ّ ّ ّ خمهيمسهنهبهش، وهن ّ

خيُّـم ٌحن هسخمهشّ ، إال أمت ميهئميىط االمق ّ لكحف اخممي ّ هسر؛ّ الف االلك اب . المغ ّ أحنهس اجل
ن اخمِّـاجح معيطءا حض اجفهسهنهبهش، هلال مظخيُّـم خمألمعيطاء لكحف  هلمبّاألول ّ ميهئميىط أؠ أن ميمي ّ ًّ

مت معيطءا إمتمس هن معيطء ، حط حنهس هلىطض حم ٌاخممي ّ ً ُّـّ ّ، وإن حمهسن هن لكجل اخممي وذي ّ خمهي
 .ّاخمِّـاجح، حممس مقهبهتجح حض اخمحيمن اخمالجغ

اص م حض حطهبهسن مغ مئهبيط لك ّهنِّـا محهسم اخمميالم هلهبمس ذحمىطه اخمخي ّ اخمِّـاجح، وحطمسذا مي ّ
هسمتهبهش، إال أمت ميمئمي أن ّاخمٰهىطيض جل األوحل واخم ّ، وجمُّـ مظخيُّـم أمت أجكمي لكحف اخلهسؠ ّ ّّ ّ

لك حم واجغُّـة: ميخيهسل ٍإمت خمهب ّ اصّ ّ لكحف محهبهبيط اخمِّـاجح ًمئحيىطدهنهس، جمهسدرة حطّ حن هنِّـه اخل
اصّحن اخمٰهىطيض ع هنِّـه اخل ّ، وإمتمس حصمئ ولكحف هنِّـا هلال . ّ هن اخم محهبيطه لك ملخفهّ

حنهش، جم احلميمئهش، ) ١(  .٣٦٤ ص١/٢: ده اآلحنمك جغ زامظٰههيهبخيهشح اجفهئمه
هست، اجفخفداحنهسد) ٢(  .٥٩ص: اخمخي
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خيُّـحنهش ض اجف ّوميٰهىطف اخمِّـاجح هنِّـا، حن مثٰهلك : جمهسل اخمخنهبَّـ جغ زاده. ّمظىطد اخمهئخي

اص الث أمثىش، هلال ميىطد الزم اجفهسهنهبهش حمهسخميطومعهبهش واإلحنميهسن خمألرحطٰههشّاخل ّ اخم ّ. 
حيهسد حن حمهيمست جمُّـحنهسء هلّإال ّ أن اجف هش حمهسهلهبهشّهسؠّ أن اخل: اجفهئجهّ هسخم  حض ٌهبهش اخم

مئهبهبيط، حطال جغهسمعهش  .جل األمغىطميجلّهسؠاخل إحل ٍاخم
)ؑ(  ءؘ ؽّ  

ل اخلهسرج لك :ّ اخمِّـي ميخيهسحط اخمِّـاجح هبِّـا االؠجهالحّاجفىطاد حطهسخمٰهىطيض مئ  هن اجف
مئهبىش ذامظهب حن حط ع، الجغخيهس خم حطٰهُّـ مظخي ّذات اجف ّ هبً ، واخمٰهىط ميهست لكحفّهسمظ  :  مت

م: ّاألول ض اِّـىش ىغ  وهن اخمِّـي ال صّاِّـىش ٍمسهنهبهشحطّخي حمهسجفهس  ،هشّمغهسؠ ٍ واجغُّـةّ
ان هب  .اخمالجغ خمهي

خ ص: اِّـث ض اخل ىغ حطمسهنهبهشصّاِّـىش ٍ وهن اخمِّـي خي ّ ٍ مغهسؠهشٍ واجغُّـةّ حمهسخمهنهسجغ  ،ّ
هسن   .اخمالجغ خمإلمت

)ؒ(ؘّ ؙؚؿ   
هسحطخيهش اخمحيىطق األمقهس هسث اخم الت اّامظهنهي حن األحط مئ هش ّخمِّـامظهب حطجل اجف

هب الت اخمٰهىط مئ جلّواجف ّ أن اخمٰهىطيضّهش، ومظ مش اؠجهالح حطهسب اخمميهيهبهستّ  :ّ حط
ن معيطءا حنهئمبهسّهسهنهبهشمئ لكحف اجفُهن اخمِّـي إل ّ وجمُّـ جم هلالمقحيهش اجفخن.ً، وال ميمي هسء ّ

مئجل إحل ّاخمٰهىطيض  :جم
ضميمة.١ حمول با    ا

ع إال الت اخم ال ميمئمي مخهيمبهس لكحف اجف مئ ّ إذا امتهن ّوهن مظهي اجف
م األٌء هب حنحيمب ، حن جم هش إخمهب ، جغهبمك  إحل حطهبيغ حطهسخمهئ  اجل ّحنهسهنهبهش ّنإاجل

، مظٰههيهب) ١( حنهش، جم اجفهئجه  .١٧٧ ص١ج: جغ زاده اآلحنمك: ح اجفهئمه
د جكمبهسمج) ٢( ، خصمئ  .٨٣ص): حطهسخمحيهسرمقهبهش( رهنمف مغىطد، جم اجفهئجه
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 إخمهبمبهس ّمئ األحطهبيغ لكهيهبمبهس، حط جيمش أن ميهئهنُهش أن إلّ خمهبىع خسهس ؠالجغهب،حطمس هن هن
هبهسض، لّ جغ اخم ، ومتخي ، وإلمئ لكهيهب يطاع األحطهبيغ حن اجل  اجل :ميمئمي امت

ا لكحف هنِّـه اجفحيهسهنهب الت حطهسخمهنمئهبمئهش:أحطهبيغ، وخمِّـا أحكهيخي مئ  . اجف
م احلهسر يطاع حنحيمب هب امت لكحف امتهنمسم ّجمىح ميّهلهثمت  ومخهي لكحف اجل ّ وحن جم

، هلهسجل حنهس حس مظهئهن إحل احلىطارة  وحس مظٰهىطض خم احلىطارة، ال ، إخمهب احلىطارةّاجل
م احلهسر يطاع حنحيمب  . حنهئّميمئمي امت

هنىط واخمٰهىطض، حممس مقهبهتجح حضد ومعوهنِّـا ميٰههئ ي حطجل اجل هسمي حنهسهن  اخمحيمن ّ مظ
هسدمقهش، وخم ر اخمحيالمقحيهش إحل أنّاألول حن اجفىطجغهيهش اخم  اخمٰهىطض ِّّـا ذهنمش حنخنمب

د ل حطهسخمهنمئهبمئهش خم ومع مئ خيٌ حنجيهسميىطٌاجف هنىط، حن د اجل مع هسزٌّ خم ، وخمِّـا ٌ حنهئ  لكهئ
هنىطّجيمش  م لكىطيض، اخمٰهىطض إحل اجل يطاع حنحيمب هنىطّ خممي ميمئمي امت هنِّـا ،  حن اجل

ر لكهئُّـ احلميمسء واخمحيالمقحيهش حض هنِّـا اخم ل : أي،خي حن األلكىطاضهن اجفخنمب مئ  اجف
هئ خيهسدهن حطهتنّحطهسخمهنمئهبمئهش، وهن حن دّ لكحف الك خيالًا خمأللكىطاض ومع د ّ حن  لك ومع

هنىط، وأن د اخمٰهىطض حنهئهنّاجل هنىطٌّ ومع د اجل  . وخمهبىع حن حنىطامظ، إحل ومع
حمول من صميمه.٢    ا

ع هسج حلمئهيمبهس لكحف اجف الت اخم ال حت مئ ء  إحل وهن اجف امتهنمسم 
، وإمتمس ل وإلمئهي لكهيهبّإخمهب مئ ىطج حنهئ اجف ع مي . ّ اخمٰهخي حطٰهُّـ أن إلهي اجف

الهل ء ً:مئ معُّـ هنهئهسك  ق، هلهثمت ال مي خيىح حطهتمت هل ٌلكهئُّـحنهس متمنىح اخم ّ  إحل ّ امتهنّ
خيىح، جمهبّ جغ اخم ّمي مخ اخمحي خيىحّ ، وإمتمس إذا جمهبىع اخم حنهس هن دومت  إحل ّهش لكهيهب

جمهبّحض اخمٰههي يطع اخمٰهخي حنهئ اخمحي هبّهش، وحجهس ّ واالرمظحيهسع، ميهئ أو لكهئُّـحنهس . هشّجمهبىع إخمهب اخم
مئ اإلحنميهسن لكحف  هسن اإلّحنهسهنهبهشمت لمت هسناإل(: ، هلهئخي ل ) حجميمت مئ ّ هلهثن اجف

ًخمهبىع جكهبئهس حنهئهنمس ّ هسناإل إحل ً يطع حن حتهيهب مظهي اجفمت ّ، وحنٰهىطهلهش أهنهس ّهسهنهبهشّ، إمتمس هن حنهئ
هش هسوميهش اخمهئ د واخمٰهُّـم إحل حن مع خف آمغىط. اخم ٰه  حن جغهبمك ّهسهنهبهشّإن هلىطض اجف: حط



 ٤٣١.........................................................................................واخمٰهىطيض ّاخمِّـاجح حض
، ميميحي  .أحنىط زائُّـ إحل مبهس حطهسإلحنميهسن، حن ملخف جغهسمعهشّامظمنهسهل حض هن

ل، هن :واحلهسؠ مئ ل حن ؠمئهبمئ أو اخلهسرج اجف مئ حيمب ُاخمِّـي ميّ أن اجف
ع، وإلُومي يطع لك متحيىع ذات اجف هبهشُهئ هسر جغهب ٍمئ لكهيهب حن دون الك  ٍ مغهسرمعهشّ

مئ اخمممء لكحف  ل، حم مئ يطاع اجف هبهش امت ع جغهب ّلكهئمبهس، حط حصىطد ذات اجف ّ
 .ّخلهسؠهشاألجكهبهسء ا

حن اجف يطواري حض حنهئمه  :ّهشهئجهخيهبجمهسل اخم
ل حن ؠمئهبمئ مئ مئ          واخلهسرج اجف  ل حطهسخمهنمئهبمئهشـميجيهسميىط اجف

خم هبلك حطخي هي هنِّـا اخم ل حن ؠمئهبمئ(: وأو مئ ٰههي )واخلهسرج اجف ّ حن
ل حطهسخمهنمئهبمئهش( ذات اجفٰهىطوض، ّ مغهسرج حن جغهسق:حطهسخلهسرج، أي مئ  : أي)ُميجيهسميىط اجف

ل لكهيهب وميىطاد حطّجمُّـ ميخيهسل اخمٰهىطيض د . ّ أمت مغهسرج لك اخمممء وخصمئ مع د واجف مع هلهسخم
هنهس ىغ ومت خن جغُّـة واخم هب،ّواخم ّ حجهس ميخيهسل إهنهس لكىط ّ هسهتهس، هلهثن حنحيهسهنهبمئمبهس ّ ّهست جفٰهىطو

التٌمغهسرمعهش لك خصمئ ل ّوجمُّـ ميخيهسل اخمٰهىطيض.  حطهسخمهنمسئٍ لكهئمبهس وخمهب مئ  وميىطاد حط اجف
هسم، واخمٰههسحس واجفُّـرك حض اخم د حض األمع سحطهسخمهنمئهبمئهش، حمهسألحطهبيغ واألمق  .هئحي

ر اهبّيس هنمل ص ميبّ جي أنّت ض ىع امي اجلٌ اِّـىش   ىع ىع
لّمتمهىطميهش أحطجه ّهتخسجلؠُّـر اجف ر اخم مظخي ل ّنإ : اجفخنمب مئ  اخمٰهىطض اجف

د خي ٌحطهسخمهنمئهبمئهش خم ومع هنىط، ومعهسء حطّحن د اجل ٍهئمهىطميهش لك ومع ّأن  : وهن أمغىطىّ
هب الت اخمٰهىط مئ مش احلخيهبخيهشّمثهبىش اجف ل، اخلهسرج اجف إحل هش مظىطمعىش حط  :وهنمئ

هنىط وأنّأن د اجل ع ّ اخمٰهىطض حن حنىطامظمش ومع  ّ إحل ، هلال جغهسمعهشّاحتهسد حطهبهئمبمس مت
هنىط خمهبمنهي إحل ٍمئهبمئهش م،ّاجل يطاع حنحيمب ، حط ميمئمي ّ لكىطيضٍ وميمئمي امت  حنهئ

هش هسظ حنىطمظ يطاع حطهي د ٍاالمت مع هنىط، ولكهيهب هلال دالك خم د اجل  حن حنىطامظمش ومع

جغمبهس) ١( حنهش و  .٤٥ص: مظٰههيهبخيهش اخسهبُّـمع لكحف اجفهئمه
)٢ ( ، حنهش، اجفهئجه  .١٧٨ ص١ج:  اآلحنمك جغ زادهمظٰههيهبخيهشح اجفهئمه
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ل حطهسخمهنمئهبمئهش مئ ان اجف  . حنمنجههيهي حتلك لكهئ

خمّاخمحيهبهسيضذحمىطه اخمخنهبَّـ وهنِّـا حنهس  دإ : حطخي ٌن اخمٰهىطيض حنجههيخيهس خمهبىع خم ومع ً ّ 
هسمي هنىط حنهئهنمس إخمهبٌحن د اجل مع ً خم ىش لكحف اخمهئهسر . ّ الهلهسجل إذا و ّ، ال مظهئهن ًحن

ٌ حن اخمهئهسر، وإمتمس اخمهئهسر حنٰهُّـةٌإخمهب جغىطارة ّ هبٰه وميمنخف جغهسرا حطٰهُّـ أن ّ جيخف حك ً إميهسه ألن مظ ّ ّ ّ
ع ٌحمهسن حطهسردا، هلمب حطهسحلخيهبخيهش مت هنىطمي حن احلً ٰهمبهس جغىطحمهش األلكىطاضّىطحمهش اجل  .هش، ومظ

خي حصهسل ل حطهسخمهنمئهبمئهشٌلكحف هنِّـا هلال مي مئ ّهلهثمت إذا حمهسن اخمٰهىطض حن حنىطامظمش .  خمهيمئ
ده، هنىط، حس ميمي مغهسرمعهس لك ومع د اجل ّميمئمي أن ميمنُّـق لكهيهب أمت ّ جغ ًومع

دة إحل ّ امتهنمئلكٌمئهبمئهش مع هنىط، حط هن حن هنىطٌاجل د اجل مع  . حط
ء فؘّ   

خم   هّجمُّـجم اممجي ا: ّس  يضِّّـ هن جم، ّ واِّـىش  ٌ وؠىحّخمِّـاجح اّ حطهتنُّّـ مي
هنىط هسح اخمهبيطدي لك ٌ وؠىحّ واخمٰهىطيض،خمهي  خمأللكىطاض، وجمُّـ أمعهسب اخمخنهبَّـ حنمن

هن هبٍهستّذامظهب خمأللكىطاض ّنهثوهن هلهسمقُّـ، هلّ حطهتمت :ّهنِّـا اخم اعٍهستّ ولكىط  ٌ، هلهيمبهس أمت
لٌوأمعهئهسس مبهس جمهسحطهيهشٌ وهلمن لك حطهتمتحي اهنىط، وخمهب مئ لكحف اً حممس خمهي هنىط خمهي  .جل

يطالكهب،متٰه التٌّهش مظمثمغِّـ حنهئمبهس لكهئهسومي امت هبٌ هن خصمئ اهنىطٌهشّ لكىط  حمهسخمميهسمظمش ، خمهي
هسحطهش واجفمم(واجفهس   .)دون اخممي

خم   هجم ّجمُّـس  ت اِّـت اهبىح اهبىشتمث: ّ ودّة جي اهب مب جي هئ ، مي
هسحنهشُّـود مظمثمغِّـ حض احل:أي  .هستّخمهيمسهنهب ّ اخم

خم   هجم ّجمُّـس  ميىح ا: ّ لكو اِّـت مي رميىح اص، ّهب خي ّحن أهن مغ ّ 
هست احل حي معيطء:هشّخيهبخيهبّاجفىطحم ٌ أمت إذا امت حي اخممي، حنهئمبهسّ  وهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطه حض .ّ امت

هييطم، حطهسرمظحيهسلكمبهسّهسهنهبهشهست هن اخم مظىطمظحيىش اجفّخمِّـامظهبّأن ا :اجف ٌ ال أن ارمظحيهسلكمبهس حن ّ 

هس اخمحيهبهسيض،هنهسميهش احلميمئهش) ١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّ ؠ جنف٢٨٦ ص١ج: ّّ  .ّ، حط
هسح اخمهبيطدي) ٢(  ).٩٣( ، رجم١١٧ص: مظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش، اخمخنهبَّـ حنمن
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هبّهسهنهبهستالرمظحيهسع اجف ّ، هلهثن اخمٰهىط هسرة. حمِّـخمًأميهنهس هست اخمالزحنهش ّ :  أمغىطىوحطٰه

ّوأحنهس اخمالزم هلهسرمظحيهسلك خمهبىع ارمظحيهسع . ّ حض جغُّـ ذاهتهس حطهسرمظحيهسلكّهسهنهبهش حنهس ميىطمظحيىش اجفّخمِّـاجحا
ٌ حض جغُّـ ذاهتهس، وإمتمس ارمظحيهسعّهسهنهبهشاجف ّ  لك ذاهتهس، وإن حمهسن ارمظحيهسلك ٍ مغهسرجٍ خمممءّ

هييطحنهس الرمظحيهسلكمبهس، أي ن ارمظحيهسع ا:ًحن ، ال ّهسهنهبهستهست هن حطٰههبهئ ارمظحيهسع اجفّخمِّـامظهب ميمي
هبهست اخمالزحنهشّهسهنهبهست الرمظحيهسع اجفٌهييطمّأن ارمظحيهسلكمبهس حن الف اخمٰهىط  .، وهنِّـا حط

هسح اخم ل اجفّإن: هبيطديوجمهسل اخمخنهبَّـ حنمن مفة (: حض اجفمنهئّىح  جم اجفحيهسهنهب اجفٰه
ع، خيهبخي حض احلّهسهنهبهش اجفّأن إحل ٌ إجكهسرةّحمهتمت )ّهسهنهبهستحض اجف اجلهئىع ّوأحنهس هش هن اخمهئ

هبٰههش ا م اخمجه لكهبواخمحيمن هلمبمس إلمنالن حن حتهيهب اخمِّـهن جفحيمب  معيطآنهش، هلمبمس ّخمهئ
مس أهنّهسص واخلّٰههسم اخمّاخمٰهىطيضّوأحنهس هسن خسهس، ّذهنهئهب خيّ هل حنهسن حنخن متهسن،هسنّمس حنحيمب   ال ميمي

هنىطا ن مع هس وجمُّـ ميمي ن لكىط خيهسجممبمس هلخيُّـ ميمي ُّـأ اجك ًحن اجفهسهنهبهست، وأحنهس حن ً ّ ، ولكحف ّ
عّأي  . جغهسل ميُّـمغ حض اخمهئ

خم   هجم ّجمُّـس  ت: ّ امي ّميس اِّـ ى ذِّـ...ّ ، تّلك ّميس ... وىع مس
هبّخمِّـامظهبا لك ّ واخمٰهىطيضّخمِّـاجحمثىش ا: هستّهست واخمٰهىط هش)اخمهبهسء(، وخمهب  ؛ هلهبمبمس خمهيهئ

نّخمِّـاجحّألن ا ن محهسم جغخيهبخيهش اخمممء، وحنٰه ال ميمئمي أن ميمي حطهس  جمُّـ ميمي  إحل ًحنهئ
ب إخمهب هن اخمٰهىطض، ّاخمِّـات، حمِّـخم اخمٰهىطيض ن اجفهئ ّ، وإال ميهييطم أن ميمي

 . ّخمِّـاجح ميخيهسحط اّهنىط، واخمٰهىطيضّ أمت ميخيهسحط اجل ـّحممس مظخيُّـمـ واجفحيىطوض 
ىطميُّـِّـا حنهس ذحمىطه هن ح حنهئجه اخم ّاخمٰهالحنهش احلمك حض   :ّخمِّـاجحا: ، جغهبمك جمهسلّ

م ذات اخمممء ملخف مغهسرج ٍهن حنهس ميخي خمهئهس.  لكهئّ م ذات اخمممء، متٰههئ حط: هلخي  :ّحنهس ميخي
خي مظهي اجف اء حمهسن متحيىع اجفّهسهنهبهشّحنهس ال مي ، مق هش ألهلىطادهنهس ّذامظهبّ، هلهثهنهس ّهسهنهبهشّ إال حط

هسنحمهسإل اص اٍ خميطميُّـمت ّ ولكمئىطو، هلهثن مغ دةّخمِّـاجحّ مع ً هلهبمبهس، أو حمهسن معيطءا حنهئمبهس، ٌ حن

مبهس ولكهي لكهيهبمبهس) ١( ّهنهسميهش احلميمئهش ؠ هس اخمحيهبهسيض: ّ  .٢٨٥ ص١ج: ّملالم ر
هسح اخمهبيطديمظٰههيهبخيهش لكحف هنهسميهش احلميمئهش، اخمخنهبَّـ ) ٢(  ).٩٣( ، رجم١١٧ص: حنمن
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ان خمإل هسنحمهسحلهب ىط اخمخيُّـحنهسء حن إحكالق ا.  أو اخمهئهسحك خممت  لكحف ّخمِّـاجحوجمُّـ حنهئىش أحم
بّخمِّـاجحّ ألن ا؛ّاألول مشُاخمِّـات، واخمممء ال مي إحل ٌ حنهئ ، وهن  إحل هئ متحي

مبهس متّمسهنهبهش ألهلىطادهنهس ال خمهيٌّهشذامظهبّٰههبىح، ألهنهس   .حي
هسب ا د حجهس جمهسخم حض ومع امت  ألهلىطادهنهس، ال ٌهشّذامظهبّحن أن اخمِّـات  ّخمِّـاجحّواجفخيمن

مبهسّمسهنهبهشخمهي منهش وإن حمهسمتلك مغهسرمعهش: متحي ارض اجفخن ً أن اخمٰه ع ّحنهسهنهبهش لك ّّ  اخمهئ
هسنحمهسإل ع، هلهثن زميُّـا مت ً، خمميهئّمبهس أمعيطاء أهلىطاد اخمهئ ال ّ ّأمت :  أجغُّـمههس؛ّحتخيخي حطخنهبئجلًحن

هسن، وجعهسمتهبمبمس منهستّأن: إمت ٍ خم حنخن ،يط هبهس لك مقهسئىط أهلىطادَّ ميمئهبّ لك وحمالمههس   مت
هش إخمهب  هشّذامظهبحطهسخمهئ لك أجغُّـمههس  إحل هست، وإن حمهسمتهس حطهسخمهئ  .ّ واآلمغىط لكىطيضّذاجحمت

خم   هجم ّجمُّـس  ارة إِّـ: ّ يغجهم احل ة هن اجفىطاد حن امتهنمسم احلىطار، لكمت ا
مش إحل ًهشّاحلىطارة حنهئهنمئجغُّـوث   ّميهبحيهبهست اخمّ أن: مقهبهتجح حممس؛هنِّـا اجل حط

هب خن مقهش هلٰههيمبهس حطجهىطمي اخم هبمبهس. اجف ىطارة اخمهئهسر جضٰه حصهسورهنهس جك  هبهس، ًهل
ً جضٰه حصهسورهنهس جغهسراًواحلىطارة احلهسؠهيهش جعهسمتهبهس د حن وخمهبىع اجفىطا. وهنميِّـاًأميهنهس،  ّ

 . هنِّـا اجل إحل  آمغىط وامتهنمسحنمبهسٍامتحيمنهسل احلىطارة لك معامتهنمسم احلىطارة 
خم   هجم ّجمُّـس  م: ّ ميب اِّـّأن :ّوَّـ مي ض ىع د ٌىش امي ومئ  ىع ىع

هسمتهبهش ّمظخيُّـم، اجل هسخممك حن اجفىطجغهيهش اخم  .حض اخمحيمن اخم
خم   هجم ّجمُّـس  ازم : ّ اص اِّـت  ِّـ امم خيج امم ىع ميهت اِّـ ت اِّـ ّو ّ ّ ّ

ت خييغ اخلهسؠهش األ، ّذامي جلّومظهئ هبهئهش، هلهثن اخمالزم اخم ازم اخم ّوحل حطهسخمهي ّ جل  ـّ ّ ألك حن اخم ّ
جلحطهسجفٰههئ األ ّمغىغ واخم ، حنىش أمت  ـّ حطهسجفٰههئ األلكّ ت جفٰهىطو ّ رضوري اخم ّ

هبهسض خمهيٰههسج، واحلىطارة خمهيهئّهسر، واخميطومعهبهش خمألرحطٰههش. ّلكىطيض خم هسمتهبهش ، ّحمهسخم خييغ اخم ومظهئ
مش معُّـ جفٰهىطو مق مش اجف ل، جغهبمك إن اخم مئ ٌحطهسخمٰهىطيض اخلهسرج اجف ّ معُّـّ  خم ٌ حن

ّأميهنهس، واخمٰهىطيض لكهئُّـه  هً ّجمُّـس  ل، حممس حنىط ّ مئ ّ حمهي حن اخلهسرج اجف  ً.آمتحيهسّ

خنهسرات حطهبُّـار) ١( هنىط اخمهئهنهبُّـ، امت  .١٥ص: اجل
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ً أن جكهبئهس:ّهلهسحل ً حنهئمبمس خمهبىع مغهسؠهشّ مئهبيط حط اخمِّـاجح لك اخمٰهىطيضّ ّ خمهيِّـاجح، جغ مي ّ ّ ّّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  ىع: ّ امم لكمت ذي اًّوُّـ ىعت ىعِّّـ ً مي ِّـتجّ ُّـجه  خي

ء اهللا ء إن هس ج ة،مس  .ّ حض اخمحيمن األول حن اجفىطجغهيهش اخمٰههس
خم   هجم ّجمُّـس  م: ّ ّوَّـ هش حم مي ائ ّ أن احل:ّ ات وخيمل أمئ  خيمل اِّـ

اميا ّ خن أوحيِّّـ  وإن حمهسن لكجل ّخمِّـاجحا:  لكحف ذخم حطهتنّاخمحيهبهسيضأورد اخمخنهبَّـ  ،ّ
م حن اإل، حض اجفمنُّـاقّخمِّـاجحذي ا م، هلهثن اجفحيمب هسنّ وخمميهئّ ملخفه حض اجفحيمب  وهن مت

ٌحنىطحممش انّ م حن حم حن اخمهئهسحك واحلهب ، ملخف اجفحيمب ان واخمهئهسحك  :ّهلهسحل. ّ حن احلهب
ًهش خمهبىع إال مخالّخمِّـامظهبحلمئ حطجل اخمِّـات وحطجل أمعيطائمبهس اّأن ا  حمهسحلمئ حطجل ،ً جكهسئٰههسّ

مبهس هتخسجل . األمعيطاء أمتحي هّوهن اخمِّـي ميمهمبىط حن حمهيمست ؠُّـر اجف ّجمُّـس  ، حط ّ
اهل اجفمنهئّىح ً أمعُّـ أجغُّـاحس ه مي ّجمُّـس  ن مخ حمّ  حن ٍّ حض حنهس ذهنمش إخمهب حن حم
ًهست لكحف اخمِّـات مخالّخمِّـامظهبا ً أوخمهبهسّ ّ ّ. 

خم   هجم ّجمُّـس  ع: ّ هي اء لكمت اِّـ ىع م األمئ ل مي ّإهس ذخم ، ّ
ِّاإلجكميهسل اجلهسري حض مظخيُّـم أمعيطاء حم هسر .  لكهيهبٍّ حمّ ّوميُّـمغ هلهب خص اخمميالم حطهسلك

ن ا خيُّـحنهشّخمِّـامظهبحم ُّـ حن ًهست أمعيطاء خمهي ّ  . لكهيهبّ
خم   هجم ّجمُّـس  أل لكمت اِّـ: ّ اء خي م ِّـدمئ ّاِّـت  األمعيطاء د حناجفىطا، ّ

مسعاألمعيطاء :حطهسأل خيُّـحنهش، ال حطخلط االمع ً حن مسع؛ ّ  لكحف األمعيطاء حطخلط االمع
ان اخمهئهسحك خيُّـحنهسن لكحف احلهب ان واخمهئهسحك حن حض خم حمهسمتلك ّاجفهسهنهبهش  ّجغهبمك إن، ّهلهسحلهب

هنىط ّجغُّـ ذاهتهس خيُّـم حطهسخم هسرميهش، وحمهسن اخم ّ الك ًمظخيُّـحنهسًأميهنهس ّ هسرميهسّ ً الك جيهسميىط ّ ، حمحي اخم
هسحط واخمالجغ هسري هنهئهس حض مظٰهُّـد اخم ّااللك ّ. 

ٰههسخمهبهش حض )١(  .٢٩٣ ص١ ج:ّ اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههشاألمقحيهسر احلميمئهش اجف
 .٢٨٨ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(
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ؘؘ ؼؘ   
ٰهمسالتٌ اؠجهالجغهستّهيِّـاجحخم  ٰهُّـدةٌ وامق ٌ حن ، وحن ّ حيهش واجفهئجه  حض اخمحيهي
مع  حض حطهسبّخمِّـاجحّأمهمبهس ا هسمل هسب اإلمي مئ حطمي هش، أو حنهس مي ّاخمميهيهبهست اخلمئ ُ هن و. ّ

ع حط ملخف مغهسرج  م ذات اجف خي ل اخمِّـي مي مئ هسب وهن اجف ّاجفىطاد حط حض هنِّـا اخم
 . لكهئمبهس

اصّ لكُّـّهيِّـاجحخم   : حنهئمبهسّة مغ
هست.١ هسج إحل وامقجههش حض اإلجع ت األمعيطاء اخمِّـامظهبهش خمهيِّـات ال إل  .ّ جع
ت.٢ هسج إحل وامقجههش حض اخم ت األمعيطاء اخمِّـامظهبهش خمهيِّـات ال إل  . ّ جع
هنىط.٣ خيُّـحنهش لكحف ذي اخمِّـاجح مظخيُّـحنهس حطهسخم ً األمعيطاء اخمِّـامظهبهش حن ّ ّّ ّ. 
خيُّـم لكحف ذي اّخمِّـاجح اّأورد لكحف أن  هنىطّمظخيُّـحن ّخمِّـاجحِّ حن  يطمميهيّ حطهتمت :ًهس حطهسخم

هش هن متحيىع اجفّهسهنهبهشّ ألن أمعيطاء اجف؛ّمظخيُّـم اخمممء لكحف متحي أمعهبمش لكهئ و .ّهسهنهبهشّ اجفىطحم
احطجل  :حط

أمعيطاء حض جغُّـود ّإمتمس  و،ّهسهنهبهش أمعيطاء حض اجفهس اجلهئىع واخمحيمن خمهب:ّاألول
 .ّهسهنهبهشمظٰهىطميىح اجف
خ هسر اخمّهتمغىط  واخمّخيُّـم اخم:اِّـث هسظ االلك د اخل،ِّّـهنهئحطهي مع  .ّهسرمع ال اخم

ل اخلهسرج : هبِّـا االؠجهالحّخمِّـاجح اخمِّـي ميخيهسحط اّاد حطهسخمٰهىطيضاجفىط  مئ  اجف
مئهبىش  حن حط ع، الجغخيهس خم حطٰهُّـ مظخي ّلك ذات اجف  .هسمظّذامظهبً

ّجم هلالمقحيهش اجفخن  مئجل إحل ّهسء اخمٰهىطيضّ  :جم
ل حطهسخمهنمئهبمئهش:ّاألول مئ الت اخم ال ميمئمي مخهيمبهس ،  اجف مئ وهن مظهي اجف

ء إخمهبمب ع، إال إذا امتهن  ّلكحف اجف م األ،هسّ هب حنحيمب هش حن جم  إحل حطهبيغ حطهسخمهئ
 .اجل

خ ل حن ؠمئهبمئ:اِّـث مئ هسج حلمئهيمبهس لكحف ،  اجف الت اخم ال حت مئ وهن اجف
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ع ء إخمهبمب إحل اجف  .ّ، وإمتمس اخمٰهخي خمإلحنميهسنهسامتهنمسم 

لّمتمهىطميهش أحطجه ّهتخسجلؠُّـر اجف  ر اخم مظخي ل ّنإ : اجفخنمب مئ  اخمٰهىطض اجف
د خي ٌحطهسخمهنمئهبمئهش خم ومع دّحن هنىط، ومعهسء حط لك ومع ٍهئمهىطميهش اجل ّأن  : وهن أمغىطىّ

هب الت اخمٰهىط مئ مش احلخيهبخيهشّمثهبىش اجف ل،  إحل هش مظىطمعىش حط مئ  :وهناخلهسرج اجف
هنىطّأن د اجل ع ّ وأن، اخمٰهىطض حن حنىطامظمش ومع  .ّاحتهسد حطهبهئمبمس مت
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  ؙػّ؞ؙا 
   ؘض ؘؼق ؘّ ؍؏

مئهبهبيط حطجل اخم ّ واخمٰهىطض، هلهثن األول ميخيهسّٰهىطيضّالحطُّـ حن اخم هسين ّخمِّـاجححط اّ ، واخم
هنىط، واخمحيىطق حطهبهئمبمس ، ٌ حمهسألحطهبيغ جمهسحطّٰهىطيضّ أن اخم:ميخيهسحط اجل مئ لكحف اجل  خمهي

خمهئهس)اجل أحطهبيغ(: هلهبخيهسل ، هلال ميمنهي جم هبهسض هلهثمت ملخف جمهسحط خم ّ واخمٰهىطض حمهسخم ّ: 
ذّٰهىطيضّ أن اخم: وهنِّـا حنٰههئ حنهس ذحمىطه األلكالم)اجل حطهبهسض(  ال حطخلط،  حنهتمغ

ذ حطخلط ال  .واخمٰهىطض حنهتمغ
حن اجفميهب احلحنهس ذحمىطهِّـا وهن يطواري حض حنهئمه  :ّهشهئجهخيهب اخم

هبهسض  ِ اخمممء ملخف اخمٰهىطضّلكىطيضو  ِ ذاك حن األحطهبيغ،ذا حمهسخم
خم هبلك حطخي هي اخمخنهبَّـ جغ زاده هنِّـا اخم اد  :وأو الـ ُإذا أمغِّـ اخم ال   ـًحن

هب حمهسن ،حطخلط ل،ُ وإذا أمغِّـ حطخلط الً.الًهس خصمئّلكىط هس ملخف خصمئ . ً حمهسن لكىط
رةهلهسخمحيىطق حطهبهئمبمس حمهسخمحيىطق حط وخمهبىع اخمحيىطق حطجل . ّجل اجلهئىع واجفهسدة، واخمحيمن واخممن

خيهسق واآلمغىط هن اجفخنّٰهىطيضاخمٰهىطض واخم ُّـأ االجك ىطد أن أجغُّـمههس حن ّ، حطمئ ّ ّ، هلهثمت ّ
اد ؛ّخمحيمه ٌهلىطق د اخم الّ حط حطهتن ومع  حن ٌ درمعهشّإمت: أيمغِّـ ال حطخلط، ُإذا أ ً،حن

د مع ر ذخم اخم ، وأمت خكمب لك د حن  هن ّٰهىطيضّ، ألن اخمّلكىطيض هلمب .ّومع
ل، واحلمئ هن اال مئ دّحتهسداخلهسرج اجف مع د حطخلط ال، .  حض اخم وإذا أمغِّـ ومع

دّإمت: أي دّ متهسلكٌ ومع ع ومع د اجف جحٌ، وومع  لكحف ٌ، وأجغُّـمههس زائُّـّ حنهئٰه
من ّاآلمغىط، وإن حمهسن زائُّـا حن ن اخمممء حنىش ًالً ً، حط الزحنهس، إذ هلىطق حطجل أن ميمي

ن اخمممء متحيىع اخمممء، هلمب لكىطضاخمممء ُّـان. ، وأن ميمي ّهلهسخمٰهىطض واخمٰهىطيض حن ّ 
جيهس،حطهسخمِّـات هسرمي حن  .ىطان هبِّـا االلك

حنمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ ) ١( ح اجفهئمه  .٢٩٨ ص٤ج: هشجغ زادة لكحف 
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حقجكُّـمي(ؠحيمبهسين حض  األّخي هنِّـا حنىطاد اجفّ وخمٰه ل)هنُّـاميهش اجف :  جغهبمك ميخي

هبواخم جيهسميىط لكىطضّٰهىط ع، وحن جغهبمك االٌهست حن جغهبمك اخم  ٌّلكىطيض ّحتهسد وحن
هشّإهن: أي، ّحنهسهنهبهشو جغمهلك حطهسخمهئ ، هل إحل هس إذا خم لكهسهتهس حض اخمِّـهن مبهسهنهئهس حن

لكهسهتهس، هلال ميخيهسلٌألكىطاض لكهست، ال حتمئ لكحف حن هنىط :  وحن هنِّـا اجل
هش.حطهبهسض جغمهلك حطهسخمهئ داهتهس اخل إحل ّ أحنهس إذا خم ُّـةّهسرمعهبومع ٌهش، هلمب حن هس ّمسهنهبهسهت حطّ

دا، هلهبخيهسل هنىط أحطهبيغ: ًومع هنىط ،ّلكىطيضهلهسألحطهبيغ . هنِّـا اجل  .ّحنهسهنهبهش واجل
هنهيّحج ّهس مظخيُّـم مي هبمئمب اخمٰه:ّ ّىطض إحل مغهسص ولكهسم، ّ أن حنىطاد اجفهئهسحكخيهش حن مظخي ّ

هنىط، حط اخمٰهىطيض اجفخيهسحط خمهيِّـاجح حض حطهسب  هبمس خمهي ّخمهبىع هن اخمٰهىطض اخمِّـي ميخيىش جم ّ ً
حنهش ح حنهئجه اجفهئمه يطواري حض  ، خمِّـا جمهسل اخم مع هسمل حض اجفهئجه جمُّـ ميجههي : اإلمي

ّاخمٰهىطض لكحف اخمٰهىطيض، حمهسخمٰهىطض اخمٰههسم واخمٰهىطض اخلهسص، واخمٰهىطض اخمالزم  ّ ّ
جيهئواخمٰهىطض اجفحيهسرق، هلال ميىطاد هبهس اخمٰهىط ّض، حطمئٰههئ احلهسل حض اجف اجف ّ. 

     ؘءّ ؘؗؿؙ ؍ؐ
ن حن اخمحيالمقحيهش واجفهئهسحكخيهش خيخي هنهي ، ّ ال ميٰههيّخمِّـاجحّ أن ا:ّذحمىط اجف ّوخممي مظ

ّهنِّـه اخمخيهسلكُّـة معهبُّـا الحطُّـ حن اإلجكهسرة ً  :أحنىطمي إحل ّ
، هن اخمِّـاجح حض حطهسبد  اجفىطا:ّاألولاألىع  ّحطهسخمِّـاجح اخمِّـي ميخيهسل إمت ال ميٰههي ّّ  اخممفهنهسن، ّ

، وهن حنهس ال ميمئمي امتحيميهسحم لك اخمِّـات ن ،ّحض حنخيهسحط اخمٰهىطيض حض حطهسحط ّ ألك حن أن ميمي
، أو مغهسرمعهس حنالزحنهس خسهس مع هسمل ًدامغال هلهبمبهس، وهن اخمِّـاجح حض حطهسب اإلمي ً ّ ً. 

ه  اخلمئهبهئمحنهسوجمهسل اإل ّجمُّـس  ُّـالخم لكحف لكُّـم حنٰههيّ هيهبهش ّ حض حنٰهىطض امق
خيهسرإ: ّخمِّـاجحا مش االهل ّاإلحنميهسن لكحف حنهس هن اجفخيىطر حض خصهيّاخمٰههيهش هن  إحل ّن مق ّ، 

حقجكُّـمي ) ١( خي اخمخنهبَّـ خصمئُّـ مظخي اإلؠحيمبهسينهنُّـاميهش اجف ، اخمٰهالحنهش اجف ح حنٰههسحس اخمُّـمي ّحض  ّ :
ىطميهش١٥ص ٰههش احل  .، اخمجه

يطواري) ٢( حنهش، اخم ىطميهش٣٠ص: ح اجفهئمه ٰههش احل ، اخمجه  .، جم اجفهئجه
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جيهئهسء لك اخمٰههيهش هئهسع حمالمههس حنهئهسط االمق ب واالحن مع د ال . ّواخم مع امعمش اخم هل
د ال ميٰههي حض لكُّـحن مع هئىش اخم ده، وحج ّميٰههي حض ومع هسمتهبهشووامعمش اإل. ّ  ّمت

امتهب  ؛ّ ال ميٰههي هلهبمبمسّحيىطدميهش واخمّيطومعهبهشّهش ال ميٰههي هلهبمبهس، ووامعمش اخمّهش واخمهئهسحكخيهبّواحلهب
خيهسرّألن حنهئهسط د هلهبمبهس، وجمىع لكحف ـ  ّ وهن اخمٰهخيُّـ اإلحنميهسين ـاجلٰه إحل  االهل حنحيخي

هئهسع  .ذخم االحن
خىع األ ّاجفىطاد حطهسخمِّـاجح اخمِّـي ال ميٰههي حض اجفمئميهئهست، هن اجفهسهنهبهست  ّإن :اِّـث ّّ

ازحنمبهس،  د ومثهس ّأحنوأمعيطاؤهنهس وخم مع ، حط هباخم مظ ار ومتٰه ّحم حنهس حمهسن حن مقهئَّـ ىش لك
ن ذامظهبهش خممم د، ال مظمي مع ّء حن اجفهسهنهبهست اإلحنميهسمتهبّاخم معّ ٍهش، وإمتمس هن ذاجح حط ّ امعمش ّ  خم

د د، اخمِّـي هن حطِّـامظ ومع مع بٌاخم هش.  وومع ًوأحنهس ملخف ذامظ مظٰههسحل، هلهسجفمئميهئهست جمهسحك ّ 
ازحنمبهس ّذاهتهس وذامظهبهسهتهس حن مقهئَّـ اجفهسهنهبهست وخم د. ّ مع ّ حنٰههي ملخف ،هلمس حمهسن حن مقهئَّـ اخم

امعمش حطهسخمِّـات مع حممفميهسؤه هيهش اخمٰههي إ،ّاخم مب حض مقهي ّحل أول األوائ ولكهيهش  وميهئ ّ
ء دات  مع هيهش اخم ، هلهي حمهسن حض مقهي جيٌاخمٰههي ّ لك اخمٰههيهش، خلىطج لك جغُّـود ٍ حن

مج مع خفاّحطخيٰههش اإلحنميهسن إحل مقهسجغهش اخمخيُّـس اخم ا حم ً، مظٰههسحل لك ذخم لكهي ً ّ. 
ازحنمبهسهلهسجفىطاد ّ حطهسخمِّـاجح اخمِّـي ال ميٰههي حض اجفمئميهئهست، هن اجفهسهنهبهست وأمعيطاؤهنهس وخم ّّ ،

د هلهي ميمي حض مع ءّوأحنهس اخم  .ّ حنهئ ملخف حنٰههيٌ حطخيٰههش اإلحنميهسن 
ىط اخمىطا مك حنٰههئ ااخمحي حيمنهب جغجل حطهبهسمت خمهيّخمِّـاجحزي حط هش ّ اجفىطحمّمسهنهبهش حطهسخم

ازحن جمهسلكُّـة  ىطج حن خم ّذاجح حم (وأمعيطائمبهس، وامق وجمهسلكُّـة  ً)الّء حس ميمي حنٰههيّ
ّذاجح حم ( ت خمّء حطجلّ ؠ. ) اخم هتخمّالحطُّـهش ّ جغخيهبخيهش حنىطحمّحم : إحلّومظ ىح ّ أن مظ
ام مظهي احلخيهبخيهشحن هسحطهش لكهي جم ر هن حطمئ  . أحن

ٰههيهبخيهش لكحف اخمميحيهسميهش) ١( ار اخسُّـاميهش حض اخم  .٧٣ ص١ج: أمت
هسحط) ٢(  .اجفمنُّـر اخم
هسجغمك اخمخلجمهبهش) ٣(  .٥٤ ص١ج: اجف
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ام هش حض اخمِّـهن واخلهسرج ّخيُّـحن أمعيطاء احلخيهبخيهش، وهن حن:واجفىطاد حن لكهي اخمخي

، ّهسهنهبهش حض أمعيطاء اجفّخيُّـموهنِّـا اخم. ًدائمس ازم إذا حمهسن حض اخمِّـهن ع حن اخمهي  خمُّـمي مت
ع آمغىط إذا حمهسن حض اخلهسرج  . وخمُّـمي مت

ىط اخمىطازي مش اخمحي هنهس حنأ :حنهس ميمك وحض اجفخيهسم ميمي  ًهشّخيُّـحنمعيطاء احلخيهبخيهش خممي
هنهس حن،اخمِّـهن ميهييطحنمبهس الزم لكهيهبمبهس حض  لكهيهبمبهس حض اخلهسرج ميهييطحنمبهس الزم ًهشّخيُّـحن وخممي

 .آمغىط
هنهس حطهبّوهلهسأل ت خمهيّل هن حم جلّن أل؛ّمسهنهبهشهئهش اخم  ّء هن اخمِّـي ال ميهئحي خمهيممّ اخم

ن حنىش ذخم  اخمممء  لكهئّ واخمِّـي ال ميهئحي،ء لكهئ حض اخمِّـهناخممم جمُّـم هلمب أوميمي
ف حطهسخل،لكهئ اخمممء ّال ميهئحيّحجهس  ّمغىغأ ؠ هلهسّهسص واجف ؠ ن حن ً  ال خصهسخمهش ميمي

ن حطجلّمظخيُّـم جيمش ي هلهسخمِّـ،ّٰههسمحطهسخم تّ اخمٰههي حط حمهبىح ال ميمي  . اخم
هبهسمعّأحنهس و هسين وهن لكُّـم اجغ مش إحل اخم  اذا ّهسهنهبهش اجفّخي حتّن هلِّـخم أل، آمغىطٍمق
حمهسمتلك مظهي  هلخيُّـ ّهسهنهبهشلك مظهي اجفّخيخي هلمئ حت، لك مظهي اجفحيىطداتًاّهتمغىطحمهسن حن

هبهسمع حطٰهُّـ حتًهسّخيخيحنهس ؠهسر حنّ وحم ً،الّوأ ًهشّخيخياجفحيىطدات حن هسل اجغ  إحل ّخيخي امق
ٍخيخص  . معُّـميُّـّ

يطء احلخيهبخيهش جف خيهس، لكهيهبمبهس حض اخلهسرج واخمِّـهنًهس حمهسن مقهسحطخيهسّوحطهسجلمئهيهش هل  ً مق
جيهئ،مبهسّخيخي لكهئُّـ حتً حمهسن ال خصهسخمهش جغهسؠال،ًّهسلكخيهيهب  ، معُّـميُّـٍّ لك خصمن واحلهسؠ مي

خم حض جيهئهسء جغمن منهلهسمق مت حطجلّ اخمِّـهن لك اجف تّ اجلُّـميُّـ هن اجفٰههئ حطمي  ، اخم
من خم حض اخلهسرج لك اجف جيهئهسء جغمن جيهئهسئ لك ّوامق  اجلُّـميُّـ هن اجفٰههئ حطهسمق

مش  .اخم
ىط اخمىطاحض وحنهس متهيمئ  هشّ أمت :زي هنِّـاحمالم اخمحي هسخم  : أي،حس ميجهىطح اخمخيهسلكُّـة اخم

هيّخمِّـاجحا( هيىح وال مي هس)ىحّ ال خي ن  إحل حيهست االخمّملخف أن،  حطخنمي حن حنهنمئ

هسجغمك )١(  .٥٥ ص١ج:  اخمخلجمهبهشاجف
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هش هسخم ر حنٰههئ اخمخيهسلكُّـة اخم معمش خكمب هسمتهبهش مي  . وحنحيهسد اخمخيهسلكُّـمظجل األوحل واخم
ن األحنىط ا هبهئمس ميمي ت حض لكهسحس اخمِّـهنّخمِّـاجحهل  حض ّ وملخف حنٰههي،ّ حطجل اخم

هيّالحطُّـ هل،اخلهسرج هيىح وال مي  .ىحّ أن ال خي
اجمىح هلخيُّـ ّأحن هسمضّخمِّـاجحاّلكىطف هس جكهسرح اجف ن ّأمت : حطهسخمخنمي اخم مي حطمي هس مت

ل أو ملخفمههس، إذا لكهيًهشّ حنىطحمّهنهبهشهساجف خنهسرحمهشّ أهنهس  حن أمعهئهسس وهلمن  خمجيخفهنهس حض ٌحن
هسخمحيهشٍ مغهسرجٍ أحنىطّ أيّذاجح رّذاجح خمِّـخم اخمجيخف حض ٌ لكهئمبهس، وحن  . حطهسجفٰههئ اجفِّـحم

ٰهىطميىح ميخنمئ ا مع هلخيىس، وال ميخنمئ اإل حض حطهسب اّخمِّـاجحهنِّـا اخم هسمل  ّخمِّـاجحمي
 .حض حطهسب اخممفهنهسن

ل حض اجف ازم اجفّخمِّـامظهبهلهس: خيهسماخمحيهبيغ اخمميهسجكهسين ميخي هسجّهسهنهبهشهست وخم  إحل  ال حت
دا ولكُّـحنهسّهسهنهبهست جلٰه اجفٌىط، حط معٰههيمبهس مظهسحطىشّ ومظهتجعخف حنمثجعٍمعٰه معهسلك ً ومع هلهثذا . ً

خمهشلكحمهسمت ، وإن ّذامظهب حمهسمتلك ،ً اخمِّـات حصٰه خمهش حطهئحيىع ذخم اجلٰه ازحنمبهس حصٰه هسهتهس وخم
خمهش خمهشّخمِّـامظهب حمهسمتلك ا،حمهسمتلك اخمِّـات ملخف حصٰه ازم ملخف حصٰه معٰه  حطهسخمالٍهست واخمهي

هسحطلك خمهيِّـات  .اخم
اؠّخمِّـاجحف األحنىط اّهس ؠهسجغمش اخمميحيهسميهش، هلهبٰهىطّأحن  وآجعهسره، جغهبمك ّ حطهتجغُّـ مغ

ل ت خمهيِّـاتهشّهست رضورميّخمِّـامظهب اّهلهثن :ميخي  . اخم
ىط ُّـم هنِّـه اخمخيهسلكُّـة حض حطهسب اخم ىطّوجمُّـ امق ىغ اجف مف اخمخن ي ّي، والك

دميمخلىطومع لك رمقاإلخس ًمعُّـميىطا حطهسخمٰهخيهسب  حطهش حن هلهسخم. هش، واخمجهجيهبهسنّ اخمٰه ٰهخي
ميىطة ء اخم هسحك ومق مك اخم ٰهُّـ لك اهللا خل ميىطة ،آجعهسر اخم ء اخم هسحك ومق مك اخم  ومغ

ٰهُّـاد اّإمتمس  مس االمق هسص، وهنِّـا هن لكجل األحنىط اّخمِّـاجحهن حنخي  اخمِّـي ّخمِّـاجح خمألجك

اجمىح) ١(  .٣٤٨ ص١ج: ح اجف
ل اجفٰههسرف) ٢(  .٤٣ص: أؠ
ل) ٣(  .٢٦١ص: حمحيهسميهش األؠ
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ح اخمخيهنهسء جغهبمك ّهن رضوري جيهبخف حض خم ت خمهيممء، وملخف جمهسحط خمهي  ّمعىح( اخم

هييش اخمميالم)اخمخيهي حطمس هن حمهسئ هسؤالت هئهست مظّخمِّـامظهباحل  إ وجغهبهئمس مي خيجهىش اخم
 .واإلمعهسحطهست

حطهش ّإن: جغهبمك جمهسل ٰههش حطٰهُّـه لك ّإمتمس  جغ اجفمثامغِّـة واخمٰهخي ن حن مظ ميمي
ىطّمقهب رة اجفمنهسدهلهش، مي لكهيهبُّّـه حط ٰه حطهسخمٰهمنهبهسن حض ؠ ّ أمت هلميمس، حممس حمهسن حن مظ

ٰهُّـ لكهئ معمش اخم حطهش، مي معمش جغ اخمٰهخي وإن حس ميمي ، حمِّـخم ال ملىطو حض أن مي
هبهسره ّ إال أمتحطهسمغ مك حطهسحكهئ ّ ميىطمظ ومغ ء  هنهسء ، حط مش متخيمنهسمت واجم حط

ٰهُّـاده ذامظهس مثال ًامق مب األحنىط إخمهب ميىطمظحيىش اإلجكميهسل وميهئخيجهىش اخم ، وإذا امت  وإحنميهسمت
ت خمهيِّـاتّهست رضوريّخمِّـامظهب اّهلهثن) ِحس َ(حطـ  . اخم

مثال حطهي وأمت هسر اخمميهسهلىط اخمميحيىط واجفمثحن اإلميمسن، ّوميهئخيجهىش حطِّـخم اخم َ حس امغ ِ
مثال ّهلهثمت هسوق اخم ن متهسهنخيهس واإلِ احلمسر حسّلك أن مي هسنً ميمي ن متهسحكخيهسِ حسمت   .ً ميمي

 

ل )١(  .٢٦١ص: حمحيهسميهش األؠ
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س ا   الفصل ا
ك عض ما يلحق بذ وع و س والفصل وا    ا

ُاهيةا امّ ا آثارُةّ ا س،ٌةّحقيقي ٌةّخاص ٌ ال   من حيث  ّ 
ك إلً،نو كذ نطقُّ وقد . والغنمِ والفرسِسان   من ّ أن:ِ  ا

عا ا ألنواعِةّاتيا واقعةِ  ك،هاِ  حدودِ ا ش  من ُ فيه أُ ما 
يوان، واحدٍنوع كِ  ش ي   ؛هماُ وغُ والفرسُسان فيه اإلُ ا

اطق، واحدٍبنوع تص منها ما ّكما أن ختصِ   ،سان باإل ا
زءّسو كُ ا ش ساُ ا زءً، فيه ج ختصُ وا نقسمً، فصال ا  ُ و

س ب : إُلفصل واُا عيدٍقر سُينقسمًأيضا  و. و وعُ ا  : إُ وا
ك مب  ، وسافلٍطّ ومتوسٍل ٌذ لّ   .ه  

يوانّإنّثم  وجودِا إذا أخذنا مع ا  ٍ واحدٍ من نوعِ  أِ ا
وهرّ بأنه  وعقلناهً،مثال سمُا ا ا ُ ا ُساسا ُتحرك اّ  ، باإلرادةّ

ون،هَ وحدَهجاز أن نعقل يث ي عا ه ُما يقارن  ُ  من ا
ون،ِه من ذاتً خارجا، عليهً زائدا،ِاطق ع ُ و  ما عقلناه من ا

لمجموعًمغايرا قارنِ  مولَ غِ منه ومن ا ُ كما أنه غ، عليهٍ  ّ 
قارنٍمول فهوم.  ا عقولُ فا يوانُ ا يوانِ مفهومُ غ، من ا  ِ ا

اط اطقِ مفهومُ وغِقا عقولوكفي ، ا ع ا وجهُن ا  ِ  هذا ا
ًمادة سبة ّ زائد إ ِبال ع ا قارنِا سبةًيةّ مادًةّ وعل،ِ ا  إ ِ بال

جموع قارنِا ساَ وجاز أن نعقل. منه ومن ا  من ٍةّعد إ ًه مق
كِاألنواع ش يوانَكأن نعقل ، فيهُ ال  ذكورِ مع ا  ً، مثالًفا آنِ ا
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يوانّبأن سانُه ا ي هو إما إ ٌ ا ما فرسّ ٌ و ما غنمّ ٌ و ما غّ ُ و ك ّ  ذ
يوانِمن أنواع عقولُ فيكون، ا ع ا حوُ ا ً ماهية،  هذا ا ّ 

صَ غًناقصة ها الفصلينضمّ ح ،لةّ  ختصُ إ  تلك ِ بأحد ا
ًها ماهيةَلّ فيحص،ِاألنواع وع ذَ فتكون،ةّ تامّ   كأن ينضم؛ِه بعينَك ا

اطقً مثالِسان اإلُفصل يوان فيكون إ ، وهو ا يوانَا  َ هو ا
اطق كا اّس و،سان اإلُ وهو نوع،ِه بعينَا ش أخوذُ ا  ُ فيه ا

سا صً،بهذا االعتبار ج ي    ً.ه فصالُلّ وا
زء ان  ا ار ذكوران ا كِاالعتباران ا ش ه َ أخذ:عأ ـ  ا

طِط زء ـ ال وال  ان  ا ر ختصِ   ِ باالعتبارُ فيكون؛ّ ا
ِاألول لجزءً صورةّ قارنِ اآلخرِ  لمجموعًةّ صورًّة وعل، ا  وال ،ِ 

ءُملُ االعتبار، منهاٍ   ا فصالِ و صً ا تمُلّ  س و  ُمّ ا
وع الُملُ و،َا اً  عليه  ًأو ّ ّ.  

ص زء:َلّفقد  َ أن ا س األعمّ اهيات وهو ا ُ  ا  ٌمّ متقو،ّ
زء ي هو الفصلّ األخصِبا سبُ ا حليلِ   قال  ؛ّ العقِ ا

سِمّ تقوِةّ  كيفيِ،األسفار م :ِ بالفصلِ ا قو سبُهذا ا س   ِ ل
ارِج اد ـ ا ِال

ّ
وجود تحدان  ظرف،هما  ا ٍ وا نّ  ُّم تقوُ ال يم

سب ـً وجوداِما باآلخرهِأحد ليلِ بل  اهيةِ العقلِ  َ ا وعيةّ َ ا  إ ّ
آلخرِ أحدِيةّه بعلِ وحكم،ّ عقليئجز ورةِهما    احتياِجَ 

ٍ ماهيةِأجزاء حتاج.ها إ بعضِ بعضٍ واحدةّ ه والعلُ وا ونُةّ إ  ُ ال ي
زء َإال ا ونِ الستحالة؛ّ الفصّ زءَ أن ي وجودًةّ عل اُ ا   ِ

زء نت الفصول،ّ الفصِا ال  ُ و تقابلةّ ءُ فيكون، ً الزمةُ ا  ُ ا
واحد تلفاُا تنعً، متقابالً  ونَ فب. هذا  زءَ أن ي   الفصُ ا
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وجودًّةعل زءِ  ون،ّ اِ ا لطبيعةً مقسماَ و سيِ   ِةّ ا

طلقة لقدرًةّ وعل،ا ي هو حصِ  وعُةّ ا لمجموعً وجزءا، ا  ِ 
اصل ما يتم، منهِا ُ و ّ   . انت.ِه به عن غّ

ن علَ الفصلّ إن:فإن قيل طلقًّة إن  سِ  ن مقس، ا م ي ً ماّ 
ن عل، ن  لحصًّة و ختص،هِ ال  نوعِةّ  ّ فالبد أن ، به وهو ا

خصَفرضُي ونّ ح ً،الّ أوُصّ ا كن، ًّة علُ الفصلَي  ه إذاّ 
وجودَ دخلَصّص ك عن العل،  ا   .ّة واستغ بذ

َصوصية اّ إن:قيل سُ ال بها يصّ بهمُ ا  ًةّخاص ًةّ حصُ ا
وع صِونؤ من شِبا وجوديِلّ  ه من ناحية،ّه ا ا إ ه ال ِّت علِ ا

وجودٌةّتقدم مُّة والعل؛ُ الفصل ِِ با خص،ا  معلو  ٌ حاصلُصّ فا
ه يقس ،بالفصل سُمّو  ِيةّ  علَ وال ض.هِ   نفسُ الفاقدُ ا

ٍاهية ٍةّتعدد مِفصول سيٍ واحدةّ ضعف؛ةّ ج   .هاِ وحدتِ 
حص:فإن قيل ي يدخلُلّ ا سُ ا وجودُ به ا صِ،  ا ه ُلّ هو 

وجود م يتل،ّ الفرديِبا وجودّ فما  م يتم،ّار اِس با ن ،ّ  م ي  و
ء شٌ  ً علةِ الفصلّ فما مع عد،ّوجودية اِؤون من ا   ؟ ّ
راد:قيل ينونت،ّعقه اُ ثبوتِه بالفصلِلّ بتحصُ ا ًماهيةه ُ و  ًةّ تامّ

سب،ةّنوعي ي ي وجودُ وا ُقق هو ّ الفرديِه با ِاهية اّ امّ  ِةّ ا
ُتب يًاّقق ي يفيد،ةّارجي اُ عليه اآلثارّ صُه الفصلُ فا  ُلّ هو 

ِاهيةا بهمةّ سيِ ا ورتِةّ ا ًماهيةها ُ وص ي يفيد،ةّ تامًةّ نوعيّ ه ُ وا
وجود ص الفرديُا ِاهية اُلّ هو  امّ ورتّ ا  ًةّخارجي ًها حقيقةُة وص

ُتبي   . عليها اآلثارّ
َفت رّ   : بما 
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سّ أن ً:الّأو وعَا وعَ والفصلً، مبهماُ هو ا صُ هو ا  ً،الّ 
ُاهية هو اَوعوا صٍإبهام إ ٍ نظرِ من غُةّام اّ   .لّ أو 

ًّ أن ً:وثانيا سّ مولِ والفصلِ من ا وعٌ  الِ  ا ا ً  ًأو ّ ّ، 
سبةّوأما  سُال سِ أنفسِ والفصلِ ب ا  م ٌ عرضُهما فا

سٌةّخاص ُ والفصل،ِلفصل لج مل،  لُ وا نهما    . شائعٌ ب
ا متنعّ أن ً:وثا َقق ِمن ا سِ أّ رتبةٍ واحدٍ من ج  ٍ واحدةٍ  

ٍماهية  ٍنوعية ّ ذا ، واحدةّ َقق و رتبةٍ واحدٍ من فصلِ أّ   ٍ 
ٍماهية  ٍواحدة ٍنوعية ّ واحدَه كونِ الستلزام؛ واحدةّ اِ بعينِ ا  ً،ه كث

ال   .وهو 
سّ أن ً:ورابعا َادة واَا تلفان ً ذاتاِانّمتحد ّ ُادة فاً؛ اعتباراِو ّ 

إذا أ
ُ

ط ساٍخذت ال  نت ج سً،  طَ إذا أخذُ وا ن ِ   ال 
ًمادة ك الفصل.ّ ذ صورةُ و تلفانً، ذاتاِانّمتحد ُ وا  ً؛ اعتباراِ و

طُفالفصل صورةّ أن  كماٌ، ال صورةِ  طَا   . فصلٍ ال 
واهر ادِوهذا  ا رِيةّ ا َادة اّن فإ، ظاهرِبةّ ا صورةّ َ  وا

ِادة منهما مع اُ فيؤخذً، فيها خارجاِوجودتان صورةّ ّثم  ، وا

ط ساِ فيكونان،ٍيؤخذان ال    ً. وفصالً ج
سائطُاألعراضّوأما  رُ غ،ٌةّخارجي ُ ف  ٍمادة من ٍبةّ   ، وصورةّ

اك ن. ما به االمتيازُ فيها عُفما به االش دَ العقلّ ل  فيها ُ 
ت اً وفصوالًها أجناساُ فيعت،اتّتص وٍش ها ُيعتّثم  ، 

وادُ فتعود، الِط ًعقليةً  وصورا  اّ  .  
ر واهرُواأل ةًأيضا ِ ةّجرد اِ  ا وت   . هذه ا
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 ؘ  
مك حض اخمميهيهبهست اخلمئىغّمغمن ، وجمُّـ مظهئهسول هشّ هنِّـا اخمحيمن خمهي  حن لكهي اجفهئجه

مك حطخنمي مش اجفهئجهّ حنحيمناجفهئهسحكخيهش هنِّـا اخم ىط وحنهئجه ّ حمهسحلهسجكهبهش وحنهئجه اجفمهحي، حض حم
هنهس، أحن حنهش واخمخنحيهسء ومت مب إخمهبّاجفهئمه مك هلهب حلهسمع  .هس اخمحيالمقحيهش هلخيُّـ لكخيُّـوا اخم

ع اجف ُّـمنهئّىح ولكحف هنِّـا األمقهسس  مك حن ٰهىطميىح اجلهئىع ًئهسحض هنِّـا اجف  حط
ع  حيهسوت حطجل اجفوواخمهئ هبهسن اخم هسحنمبهس، حنىطورا حط اجلهئىع و ّهسدةًاخمحيمن وحطهبهسن أجم

رة،  هذحمىط ّجع واخمحيمن واخممن ّجمُّـس  هتخمهش مظخيّ ، ولكحف هنِّـا  م اجلهئىعّ حن حطهسخمحيمن
مك اخم مش اخم رةاألمقهسس ميمي هسخمهبهشمن  : اخم

   ؘ  ّع ؘ ؘؼ  ءؽ)؏(
ف  .١ وعتعر   ا

هسحنهش اخم خسهس آجعهسرّهسهنهبهشاجف :ّمنهئّىح حطهتمتهل اجفّلكىط ٌ اخم ٌ مغهسؠهشّ  حن جغهبمك ٌّهشجغخيهبخيهب ّ
ٍحنهسهنهبهش ّ وخمميمحهسحنمبهس هيمل ،لكهيهبمبهسّمظُّـل  ٌ ولكالحنهستٌهشّمغهسؠ ٌ آجعهسرّ  حمهسخممفودة خمهي

، وهنِّـه ر ومت ذخم هسءة خمهيهئ هش واحلىطارة خمهيهئهسر واإل  خسهس ال ٌ حنالزحنهشٌاآلجعهسر جعهسحط
هسظ حنهس خسهس حن آجعهسرّهسهنهبهشمظميهسد مظحيهسرجممبهس، واجف مئٍّمغهسص ٍ هبهس أو أجعىطٍهشّمغهسؠ ٍ حطهي  ّ هبهس مظ

لكهس ع ومظمنهئّ،ًمت مئ مت هسرة أمغىطى.ّمغهسص ٍىح  مش حنهس خسهس حن هشّهسهنهب اجف: وحطٰه  حط
لكهس ّ مظخنمي،أجعىط  .ًهس خسهسّمغهسؠً مت

عُحض اجفهئجه هلخيُّـ لكّوأحنهس  هست ّيطئهبمحهسم احلخيهبخيهش اجفخنحقحمهش حطجل اجل :ّ حطهتمتّىطف اخمهئ
مي اب حنهس هنّاجف  .ىطة حطهسخمٰهُّـد هلخيىس، حض مع

هسن اإلّمسهنهبهش، حمّهسهنهبهشهش اجفخنحقحمهش هن محهسم اجفخيهبخيواجفىطاد حن محهسم احل  وهن ،مت

 .٨٦ص: ّحنهئجه اجفمهحيىط) ١(
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ان اخمهئهسحك اخم مظ اباحلهب ال؟ حنهس هن زميُّـ:خيىش حض مع ابً، حن ّ إحنهس  جغهبمك ميخيىش اجل
هسنحط ، وال هلىطق حطهبهئمبمسهثمت ان متهسحك هب هسنال هلىطق حطجل اإلّأمت  جفهس مقهبهتجح ؛ أو حط  مت

ان اخمهئهسحك حيمنهبّ إال وحطجل احلهب  .حطهسإلمثهسل واخم
هتل مقهسئ: هي ذخمهبىط حض مظّجمهسل اخمخنهبَّـ اجفمهحي ىغ ٌجمُّـ مي هسن لك جك  :إمت

هتل لكهئ ؟ وجمُّـ مي مثاخمجلًهلمب جضُّـ هلىطجمهس؟  حنهس هن:حن هن  ّأنّ جك ال؟  حطجل اخم
ٌاألول مقمثال منهبّ لك حجهبّ اب لكهئّيطامظ اخمخن هسب ّاحط هلالن، أو حنمثخم: هش، واجل ىح حم

، أو ذو اخممنحيهش اخمميِّـائهب هسل ذخم حن ،هشّحمِّـا، أو ؠهسجغمش اخمٰهمئ اخمميِّـائ  وأحن
هسخم هسص أحن مثول لكهئ حن حطجل األجك د هبهس مظٰههبجل اجف حطهش اجفخيمن وميجيهيىس . األمع

هبمش خم جمهسل هسن(: اجف هسخم حن أهلىطاد اإلّ ال ميمئهبّ ألمت)إمت هسنيطه لك أحن وميمنجههيهي . مت
مثال  اب لك هنِّـا اخم منهبهش اخمّميهشاخس( حطـحض هنِّـا اخمٰهجن لكحف اجل ذة)ّخن  حن ً حنهتمغ

حنهست اخم مظ)هن(حمهيمئهش  سّ حمهسجفٰههي ىغ حض دهلحق اخمهئحي هس ّ أحن، لك اخمخن
هسين مثال اخم ىغ اخم ميُميّهثمتمس هل اخم هسص حي هبهس حنىشّهتل حط لك جغخيهبخيهش اخمخن  األجك
هسخم مثال مظٰههبجل محهسم جغخيهبخي حطجل احلخيهسئ. اآلمغىطمي أحن د حطهسخم من ، واجفخيمن ال جك

هسص اب. حطجل األجك لّ إال وال ميمنهيهي خمهي خي ، هل هسن(: حممسل جغخيهبخي  دون )إمت
ه)احط هلالن( مئو.  ومت مثالّمي اب لك هنِّـا اخم ع: اجل  . اخمهئ

حنهش اجفهئجه يطواري حض حنهئمه  :جمهسل اخم
ع حن خفـهس لكـاخمهئ  لكهئُّـ مقمثال حنهس احلخيهبخيهش ؠُّـق          ّ امظحيٍحف حم

ع حنهس( خف(ّ حممك :أي) اخمهئ حي:أي) حيّامظ. ()ؠُّـق(حطـ ّٰههيحن) لكحف حم  .ّ حن
أو .  اخمخنهسرجغهش)حنهس( لك ًاهش، اجغحقازّخيهبخيهب احل)حنهس( :أي) لكهئُّـ مقمثال حنهس احلخيهبخيهش(

حي :اجفٰههئ خف اجف  . مخ:أي) ؠُّـق(ّ حنهس جغخيهبخيهش ذخم اخممي

 .٨٥ص: ّحنهئجه اجفمهحيىط) ١(
حنهش) ٢( ىطميهش٢٤ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
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ع م اِّـ  أَّـس
ّ جم اخمهئ مئجل إحل ّجلهئجهخيهبع حض حمهيمست اجفُ  :جم

ع احل:ّاألول هسرة لكصّ اِّـ حيخيهش  : وهن لك ىطة اجف ّحنهس ميخيهسل لكحف اخممي
اب احلخيهبخيهش حض  حطهبهسمت حض مظٰهىطميىح  ّمظخيُّـموهن حنهس . هش ال اخمخنهسرجغهشّخيهبخيهباحل) حنهس(مع

ع  .اخمهئ
خ جي:اِّـث ع اإل هسرة لك صّ اِّـ  اخم ميخيهسل لكهيهبمبهس ولكحف ّهسهنهبهشاجف :وهن لك

اب حنهس هن جمملخفهنهس ا ًأوخمهبهسً الجلهئىع حض مع ّ ّ. 
ع احلّوجمُّـ حنهب هسخمهبهشّخيهبخييطوا حطهبهئ وحطجل اخمهئ  : حن مغالل اخمحيىطوق اخم

ق األول الف :ّاِّـىح ع احلخيهبخي ميخيهسس إحل حنهس حت حن األهلىطاد، حط ّ أن اخمهئ ّ
جم أميهنهس، وهنِّـا مي هسحض هلهثمت ميخيهسس إحل حنهس هل ًاإل ّ هييطم  لكحف ُّّـلّ ع احلخيهبخي مي ّأن اخمهئ ّ

هسرا و مش إحل ًاجغُّـا، وهن ًالك ، وهنأن ميهئ ع األهلىطاد اخم حت الف اخمهئ هسحضِّـا حط  ؛ّاإل
هسرمي هييطم الك هسين: ّ؛ األولّألمت مي جم اخمِّـي هن اجلهئىع، واخم مت إحل : مت إحل حنهس هل

ع حمهيهبهسً احنهس حت أهلىطاد الهنهس حس ميمي اخمهئ الكهس أمغىط، اخم خم ًحمهسمتلك أو أمت ًّ ُ. 
خموهنِّـا حنهس  هسرا واجغُّـا، ّخيهبخيّن احلإ :ذحمىطه اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع حطخي هييطم الك ً مي ً

، واإل إحل وهن مت هسص اخم حت هسرميّهسحضاألجك هييطم الك : ؛ أجغُّـمههس مي
جم هسين،مت إحل حنهس هل هسؠهس حمهسمتلك مت إحل حنهس حت:  اخمِّـي هن اجلهئىع، واخم ً أجك

ع حمهيهبهس الهنهس حس ميمي اخمهئ الكهس أمغىط، اخم خم ًأو أمت ًّ ُ . 
هي جمجهمش اخمُّـمي اخمىطاز خموأو ع ميُّـل حطهسالجكحقاك  :ي هنِّـا اخمحيىطق حطخي ّاخمهئ

هسرمي هنمئ الك ع اجفهنهسف مي ، : أجغُّـمههس :ّلكحف حنٰههئهبجل، واخمهئ جم مت إحل حنهس هل
هسر اخمميمك اخمِّـي حض جغُّـه، مت إحل حنهس حت: وجعهسمتهبمبمس، المتُّـرامع حتلك اجلهئىع ّ اللك ّ

هنىط اخمهئهنهبُّـ) ١(  .٢٠ص: اجل
هبمبهست، احط مقهبهئ) ٢( هئ  .٨٠ ص١ج: هس، جم اجفهئجهاإلجكهسرات واخم
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هش حنمبهس اجفخيهسمي ّواخمميهيهبهش الحطُّـ أن ميالجغيس حض حنحيمب خفمي إحل ّ مبهس حن اخممي هلال . حنهس حت
هسن، مت مف اخمهئ ع اجفهنهسف إال إذا الك م اخمهئ ، ومت إحل ّإلمن حنحيمب  حنهس حت

هسؠهس وأن إحل  ن أجك جم هن اجلهئىع، وحنهس حت ميمئمي أن ميمي ، وحنهس هل جم ًحنهس هل
الكهس ن أمت ع احل. ًميمي م اخمهئ مف هلهب اخمميمك، ميالجغيس هلهب ّخيهبخيّوأحنهس حنحيمب ّ هلهيمس الك ّ

هش ، خممي إحل اخمهئ ل حنهس حت خمّحنهس حت هسص، ألمت حنخي ٌهبىع إال األجك خفمي ّّ  لكحف حم
هيحيجل حطهسخمٰهُّـد هلخيىس  .مص

ع اإل:واحلهسؠ م اخمهئ مف حض حنحيمب ع ّهسحضّ أمت الك م اخمهئ هسن، وحض حنحيمب  مت
هشّخيهبخياحل  . واجغُّـةٌ مت

خ ق اِّـث هبجههش :اِّـىح ن حنهسهنهب حط ع احلخيهبخي ميمئمي أن مظمي ًأن اخمهئ ّّ هشّ ٍ ملخف حنىطحم ّ 
مع ، هنِّـا إذا جمهيهئهس حط ّد حن هنِّـه اجفهسهنهبهست، حمهسخمٰهخي واخمهئخيجههش حن معهئىع وهلمن

هس، وذخم  ن إال حنىطحم هسحض، هلهثمت ال ميمي ع اإل الهل حض اخمهئ هنهس، حط ًواآلن ومت ّ ّ ّ ّ
مت حنهئُّـرمعهس حتلك معهئىع ألكحف، حممس هن اجفحيىطوض  .ًخممي

ِّـ ق اِّـث ع احل:اِّـىح حيخيهش احلخيهبخيهش، ّخيهبخيّ أن اخمهئ ن حنمنهسدميخي حن ّ دائمس مظمي ً
الف اإل ن حمّهسحضحط نّ هلهثمت جمُّـ ميمي ، وجمُّـ ال ميمي  .ِّـخم

ع اإل م اِّـ  ّجيأَّـس
ع اخمِّـي ميهئخيإ ، هن اإل إحل ّن اخمهئ هسهل مقىس واخم  دون ّهسحضّاخمٰههسمض واجف

 :هنو. ّخيهبخياحل

هبمبهست، احط مقهبهئهس، جم اجفهئجه )١( هئ  .٧٩ ص١ج: اإلجكهسرات واخم
هسحط) ٢(  .٩٣ص:  رهنمف مغىطد؛٨٠ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
، مظهتخمهبىح) ٣( مي ح: حنهئجه مت ُّـ اجف حنخنميهسة .  د:ؠُّـر اخمُّـمي اخمخنخفازي، حنىش مظىطمثهش و لك

 ).حطهسخمحيهسرمقهبهش(١٨٩ص: اخمُّـميهئ
هبمبهست، احط مقهبهئهس،) ٤( هئ  .٨٠ ص١ج:  جم اجفهئجهاإلجكهسرات واخم
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س األول حي :ّاِّـ ع اِّـىش هيهش اخمهئيطوخمهب صاِّـ هي ُّـأ اخم هش ّوهن اخمِّـي ميخيىش حض حن

اع حمهسجل ن ألك األمت اع؛ خمِّـا ميمي ع، حط هن ألكّخمألمت جم مت حف ، هلهيهبىع هل
اع  .األمت

خ س اِّـث مس:اِّـ ع اهبت ع صّ اِّـ جم مت ن هل اع وهن اخمِّـي ميمي  وحت ،أو أمت
اع ع أو أمت انمت ، وألك حجهس هن دومت حمهسحلهب جم ن أمغىغ حجهس هن هل ّ، هلهبمي ّّ ّ . 

ِّـ س اِّـث هي:اِّـ ع اِّـس هيهش اخمهئيطوخمهبص اِّـ هي مب اخم هش ّ وهن اخمِّـي ميخيىش حض حنهئ
اع، خمِّـا ال ميخيىش حت إال األؠهئهسف  اع، ّخمألمت ن أمغىغ مثهبىش األمت ّواألهلىطاد، وميمي

اع  ع األمت مئ حطهئ هسنحمهسإلًأميهنهس ّوجمُّـ مي  .مت
ت ىعىعد   ّهئيس

ع احلخيهبخي  إحل هتس حطهسإلجكهسرة، الحطهسحض واإلّحطٰهُّـ أن امظهنهي اخمحيىطق حطجل اخمهئ
جههش حض اجفخيهسم  :حطٰهيغ اجفالجغمههست اجفىطمظ

مئ حض اجف:اهبدهئيس األومن هش اخم مظ ّ أن اخمِّـي ميٰهُّـ حن اخمميهيهبهست اخلمئ ّ ّ هئجه ّ
هس مع( باألرمقجه حط هسمل ع احل)اإلمي  .ّهسحض ال اإلّخيهبخي هن اخمهئ
مع(حمهيمئهش ّ أن :وال خيحي هسمل متهسمتهب) اإلمي مش .)حنُّـمغ(  مظٰههئهشّحض اخمهب  ومق
مبهس حطِّـخم مئهب مك لكهئمبهس حنُّـمغ:مظ س معٰه اخم رمي هسب اجفٰهىطهلهست ًالّ أن هلىطهل  .ِّ خم

ع احل :يس اِّـثاهبدهئ هش حطجل اخمهئ م حن  هن ّهسحض واإلّخيهبخيّأن اخمهئ اخمٰهمئ
، هنِّـا إذا جمهيهئهس حطهثحنميهسن حتخي اجف هبجههشّهسهنهبهشّومع مسع هن .  اخم  ّحنهسهنهبهشّهلمسدة االمع

هسناإل هبجههش إن ومعُّـت، ّهسحض لك اإلّخيهبخيّ، وحنهسدة اهلحقاق احلمت اع اخم  هن األمت
مقّخيهبخي لك احلّهسحضّوحنهسدة اهلحقاق اإل ع. جههشّ األمعهئهسس اجف ان مت ٌهلهثن احلهب ّ 

هسحض هشّإ لكهس اجل اخم إحل  حطهسخمهئ ، وخمهبىع مت ًجغخيهبخيهبهسًهئهسحن ّ. 
حنهش اجفهئجه ميهب حنهس أجكهسر إخمهب احلوهنِّـا يطواري حض حنهئمه  :اخم

 .٩٤ ص٧٧ص: رهنمف مغىطد) ١(
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ص م واخلمن   حنـ حطهبهئمبمس اخمٰهمئ

هبىس مقــ ــ ع اخم   ّحطهسجلــ واخمهئــ
 

ــ  هسن هلهسإلٍومع ــ ــمنهسدجمهسمت ــً مظ    جممئ
ّواجليطئ حطهسألمغىغ ء رمقـّ    حن 

 

خم هي ذخم حطخي هسحض:أي) حطهبهئمبمس(: وأو ع اإل ع احلخيهبخي واخمهئ ّ اخمهئ ّ: 
هسن مظمنهسدجمهس جممئاخمٰهمئ( ، هلهسإلمت ص حن ومع ع جغخيهبخي وهن ) م واخلمن ّهلهثمت مت ّ

هسحض ان(:  إذ ميخيهسل لكهيهب ولكحف ملخفه حمهسخمحيىطس؛ّخكهسهنىط، وإ اب حنهس هن)احلهب  ، حض مع
هبىس(و ع اخم جل) حطهسجل واخمهئ ع . ّميٰههئ مههس حنهسدمظهس اهلحقاجممبمس) ّمق( ّاخم هلهسجل مت

هسحض اب حنهس هن،هنىطاجل:  إذ ميخيهسل لكهيهب ولكحف ملخفه حمهسخمهئحيىع اخمهئهسحكخيهش؛ّإ .  حض مع
لكهس جغخيهبخيهبهس وهن خكهسهنىط ًوخمهبىع مت هبىس حمهسخمٰهخي اخمحيٰههسل. ًّ ع اخم ن خم  ـّواخمهئ  حطهتن ميمي

ٌحنهسهنهبهش هبجههشّ هسٌ حط هنىط معهئ ن اجل ع ـً وال ميمي هسهلهبهسٌ مت ً جغخيهبخي وخمهبىع إ ّ ّ. 
ص اجفجههي،هس إذا أمتميىطمتهس ذخمّ أحن م واخلمن هش حطهبهئمبمس هن اخمٰهمئ  حممس ، هلهسخمهئ

هتحن  .ّميمهمبىط حطهسخم
ع احلهنِّـا حنهس ذحمىط ر حن اجفهئهسحكخيهش حض مظٰهىطميىح اخمهئ مئهبيط ّخيهبخيه اجفخنمب ّ، وحطمسذا مي

ّإال أن اجفمنهئِّىح ، ّهسحضلك اإل هّ ّجمُّـس  ع هنّ  :ً ذحمىط حض اجف مظٰهىطميحيهس آمغىط خمهيهئ
هسحنهش اخم خسهس آجعهسرّهسهنهبهشاجف ٌ اخم ٌ مغهسؠهشّ ٰهىطميىح  حن جغهبمك محهسحنمبهسٌهشّجغخيهبخيهب ّ  وهنِّـا اخم

ان حن جغهبمك امتُّـرامعمبهس حتلك هشّحنهسهنهبّن إ إذ ؛ً حنٰههسّهسحض واإلّخيهبخيميخنمئ احل  احلهب
 ، ٌأميهنهس حنهسهنهبهشاجل اخمهئهسحن ٌ مظهسحنهشًّ ٌ مغهسؠهشٌهشّجغخيهبخيهب ٌ خسهس آجعهسرّ ىطك ّ هبهس، حمهسحلّ ّهسس اجف

هبهشحطهسإلرادة، وإن حمهسمتلك حن  ٍجغهب ًحنهسهنهبهش أمغىطى هن ّ  . متهسجممنهشّ
خيخيجل اجفٰههسرصمي جغهبمك جمهسل  :ال خيحي لكهيهب: ّوهنِّـا حنهس أو حطٰهيغ اجف

هّأن حنىطاده  ّجمُّـس  ع ؛ّهسحض واإلّخيهبخيّع هن األلك حن احل حن اخمهئّ ّ إذ ميحي اخمهئ
هسحنهش، وهن حنٰههئ ميهئخيّهسهنهبهشحطهسجف ع  إحل ّ اخم ن مظهسحنهس لكحف اإلحكالق وهن اخمهئ ًحنهس ميمي ّ
هش، أيّخيهبخياحل ن مظهسحنهس حطهسخمهئ ً، وحنهس ميمي هشً مغهسرمعهس لك اإل:ّ هلمن أو  إحل هبهسم حطهسخمهئ

يطواري، جم اجفهئجه) ١( حنهش، اخم ىطميهش٢٦ص: ح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
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هش ل، وإن حمهسن حطهسجمهبهس حض اإلهبهسم حطهسخمهئ ل إحل ًهلمن مئ هلمن أو هلمن ّ أمغىط، ومي ُ

هبمئ. ّهسحضاإل مقىسٍلكهسل إحل ّوحن هنهئهس ؠهي حنهئ مظخي ٍ وحن  . ومقهسهلّ
ر حطهبهئمبّهنِّـا، وخممي ع حنخنحقك: اجفخنمب ٌ أن خمحييس اخمهئ  : حطجل حنٰههئهبجلّ

حيخيهش احلخيهبخيهش حض :ّاألول ىطة اجف اب ّ حنهس ميخيهسل لكحف اخممي مئ )حنهس هن(مع ّ ومي
ع احل  .ّخيهبخياخمهئ

خ اب هس اجلهئىع حض  اخم ميخيهسل لكهيهبمبهس ولكحف ملخفهنّهسهنهبهش اجف:اِّـث  )حنهس هن(مع
ع اإل مئ اخمهئ  .ّهسحضّومي

هسهل واجف إحل ّوأن اجفهئخي اع اإلّمقىساخمٰههسمض واخم  إذ خمهبىع ؛ّهشهسهلهب هن األمت
هيهش عٍ واجغُّـةٍحض مقهي ٌ إال مت اع احلٌ واجغُّـٌّجغخيهبخي ّ  .ّهشخيهبخيهبّ، هلال حنٰههئ خمحقمظمش األمت

م:ّجع ال خيحي ر، لكمئ لكجل لكحف اجفخنمب هش حطجل اخمهئ ٌ أن اخمهئ صّ  حن ٌ ومغمن
، ولكحف حنهس ذهنمش إخمهب اجفمنهئّىح  هومع ّجمُّـس  هسميّ خف .  هن اخم هلمس ذحمىطه حض مظحي

هسميّخيهبخي واحلّهسحضاإل مٌ حن خف اخمخي حي  . خم
س. ٢ ف ا   تعر

مثال لك اخم اب اخم هيحيهش حطهسحلخيهسئّميهيهبوهن حنهس ميخيىش حض مع  هلهثذا مقهتل ،هست اجف
هسنمقهسئ لك اإل اب هن احلهب ... واخمحيىطس واخمخيىطدمت ؟ هلهسجل ان، وهن حطمس هن

 .اجلهئىع
هسخممك: ّجمهسل احلمك ، حممس  :اخم هيحيهش حطهسحلخيهسئ خفة مص مثول لكهئ أجكهبهسء حم ن اجف أن ميمي

ر حطـ هسن واخمحيىطس واخم اب)حنهس هن(ُخم مقئ لك اإلمت  هن حممسل حنهس ميخنحقك :؟ واجل
ان ّوإمتمس مظٰهجل . هلهب مظهي احلخيهسئ وجغُّـه، حمهسحلهب ان(ّ اب، ألمت خم ) احلهب ّخمهي

هسوميهسأمعهسب حطجيخفه خمميهسن ذخم اخمجيخف ً إحنهس أمغىغ أو ألك أو حن ّ ّواأللك ال ميمنهيهي أن . ّّ
احطهس، ألمت مقئ لك حممسل اجفخنحقك، واأللك حن  ن مع ّميمي ُ ّ ان(ً خمهبىع هن حممسل ) احلهب

هس اخمحيهبهسيض،هنهسميهش احلميمئهش) ١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّ ؠ  .٢٩٠ ص١ج: ّّ
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هسن، هلهثمت خمهبىع حطمئخنحقك حطجل األهلىطاد، ،اجفخنحقك ّ حط معيطؤه، وأحنهس األمغىغ حمهسإلمت ّ ّ

اب هسوي حمهسحل. هلال ميمنهيهي خمهي ّوأحنهس اجف ّهسس، هلهثمت ال ميُّـل لكحف حممسّ ل اجفخنحقك ّ
ٰهجل  رة، هل يطام هنهسهنهئهس حنمب يطام، ودالخمهش االخم ّإال حطهسالخم ان(ّ اب) احلهب وهنِّـا . خمهي

اب  ل حض مع اب حنخي هنهش، ألمت إمتمس ميمنهيهي إذا ) حنهس هن(اجل مش اخمخلحمهش اجف ّحط ّ
احطهس لك واجغُّـ حنهئمبهس حطهسمتحيىطاده ىطة، وال ميمنهيهي مع مي ًمقئ لك احلخيهسئ اجف ّ. 

مثال احطهس لك اخم هب أن ّحممك، حطمس هن ّحممك  لك ًوحمِّـخم ميخيىش اجلهئىع مع حن جم
هتل لك اإل هسنمي ل حنهس هن اإلمت هسن هلخيىس، هلهبخي نمت اب هنهئهس ال ميمي ّ إال ؟ واجل

هسمّحطهسحلُّـ اب حطهسجلهئىع هلخيىس، ألن،ّ اخم ن اجل ، وال ميمي ان اخمهئهسحك  ّ وهن احلهب
هسمتهبهشوهن اإل ـاحلخيهبخيهش  الف ـّمت معُّـ هلهبمبهس امغ  .ّمظٰهُّـد وال ٌ ال مي

هنىط ّهنِّـا حنهس ذحمىطه احلمك خم حض اجل مثول : اخمىطاحطىش: اخمهئهنهبُّـ حطخي ن اجف أن ميمي
ُلكهئ واجغُّـا حمهيهبهس، حممس خم مقئ لك اإل ً هسنًّ اب هنهسهنهئهس ؟)حنهس هن(حطـ وجغُّـه مت  واجل

ن حطهسحلُّـ ان اخمهئهسحك( وهن ،ّميمي ل) احلهب اب  حض ٌوهن حنخي مش ) حنهس هن(مع حط
ؠهبهشاخل هنهشّمن مثال؛ اجف احطهس لك ملخف هنِّـا اخم ً ألمت ال ميمنهيهي مع ّ. 

مثول لكهئ ّوالكهي أن: جمهسلّجع  ًهس حمهسن واجغُّـا حن أهلىطاد ّهنهسهنهئهس جف) حنهس هن(حطـ اجف
اب األول، ألكهئّيطئهباجل اب هن اجل هسخممك، حمهسن اجل ىطة حض اخمخي اخم مي ّهست اجف ّ: 

ل حمهسخمهئهسحكّيطئّحممسل اجفخنحقك حنىش امتهنمسم حنهس خيىغ هنِّـا اجل ن .  حن اخمحيمن وميمي
هيحيهس جل مص اب حض احلهسخم اب لك اإل: ألكهئ ـًاجل هسن اجل امتحيىطاده  حض جغهسخمهش مت

مثال مثال حممس حطهبهئهسه ـحطهسخم اب لكهئ جغهسخمهش اجكحقاحم حنىش ملخفه حض اخم . ّ مصهسخمحيهش خمهي
يطواري خم إحل وجمُّـ أجكهسر اخم حنهش اجفهئجه حطخي  :جغخيهبخيهش اجلهئىع حض حنهئمه

هنىط اخمهئهنهبُّـ) ١(  . ١٨ص: اجل
هسحط) ٢(  .اجفمنُّـر اخم
هسحط) ٣(  . اجفمنُّـر اخم
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  اجلــهئىع حنــهس لكــحف احلخيــهسئ مخــ

  واجلهئىع جمـُّـ حمـهسن محـهسم اجفـخنحقك
 

ـــئّإن  ـــمس مق ـــهسمي حط ـــهش احلخي حم    
ي لكحف أي    حن األمعيطا اجكـحقكّإل

 

م اجلأ  َّـس
منهسلكُّـة؛ وخم ّإن األمعهئهسس مظحقمظمش حن هسمجعالجع إحل  مظهئخيِّـاّ  :هش أجم

س األول هي صّاِّـ جم معهئىع، :أو اِّـ اجل اِّـس ن هل  هن اخمِّـي ميمي
ان اخم،خممي ال معهئىع حت هسن ِّـي هن معهئىع خمإل حمهسحلهب خيىط واحلمسر مت واخمحيىطس واخم

امتهب هنهس، اخم مظخنحقك حض احلهب امتهبّومت مبهس اخمخيىطميمشّهش، واحلهب إذ ال معهئىع  ،هش معهئ
ان  .حتلك احلهب

خ س اِّـث مسصاِّـ هئىع:ّ اجل اهبت هلهس حط ن خصحي ٍ هن اخمِّـي ميمي جم وآمغىط ً  هل
، حمهسجل  .حت

س اِّـ ِّـاِّـ حيصث معُّـ : اجل اِّـىش ن حت معهئىع، خممي ال مي  هن اخمِّـي ميمي
هنىط اخم جم معهئىع، حمهسجل اع حنهل هسن حمهسإل،ةّٰهُّـدِّـي ميجههي لكحف أمت ىط مت  واحل

ق اجل معُّـ هل ىط، خممي ال مي  .هنىط معهئىعواخمخن
هتخم: ىط حض اجفهئجهّجمهسل اخمخنهبَّـ اجفمهحي هيهش حن اخمّجمُّـ مظ هست ميهئُّـرج ّميهيهبىح مقهي

هيهش هي ُّـئ حطهسإل حطٰههنمبهس حتلك حطٰهيغ، حمهسخم هسناخم مظ هنىطمت مب حطهسجل هلهثذا ،  ومظهئ
منهسلكُّـا لك هبهس حن هسن حن اإلًذهن ُّـؤهنهس مت ع( هلمئ هسن وهن اإل)اخمهئ هسلمت .  حض اجف

هيهش األمعهئهسس ُّـأ مقهي اجلهئىع ( ّمئميو، وحطٰهُّـه اجلهئىع األدمت اخمِّـي هن حن
ع إحل  أجمىطهبهسّ ألمت)اخمخيىطميمش مئو، اخمهئ هسهل(ًأميهنهس  ّمي ان حض )اجلهئىع اخم  وهن احلهب

هسل جم معهئىعّ جع ،اجف مبّ جغ  ألكحفٌهنِّـا اجلهئىع هل جم  إحل مظهئ اجلهئىع اخمِّـي خمهبىع هل
مئمعهئىع، و ٰههبُّـ( ّمي  وهن )معهئىع األمعهئهسس( و)اجلهئىع اخمٰههسمض( و)اجلهئىع اخم

حنهش، جم) ١( ىطميهش٢٣ص:  اجفهئجهح اجفهئمه ٰههش احل  .، اخمجه
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هسل هنىط حض اجف هسهلّأحن. اجل مئ واخمٰههسمض هلهس حنهس حطجل اخم مئ و)ّمقىساجلهئىع اجف( ّهب  ّمي
 ٌ جمىطميمشـ لكحف هنِّـا ـ هلهسجلهئىع .حمهسجل اجفجههي واجل اخمهئهسحنًأميهنهس  )ًحطٰههبُّـا(

 .ّمقىس وحنٍ ولكهسلٌ، أو مقهسهلّمقىس وحنٌوحطٰههبُّـ
ع ىع هئ األ ق خيمل اجل واِّـ ماِّـىح  َّـس

هئىع األمعهئهسس  مئ اجلهئىع اخمٰههسمض حط ع، جغهبمك مظخيُّـمًأميهنهس، ّمي الف اخمهئ  :ّحط
اعأ ع األمت مئ حطهئ هسهل مي ع اخم ّن اخمهئ ع هن اجفهئُّـرج حتلك ملخفه، ؛ّ ّ وذخم ألن اخمهئ

ن  ، حن هنهئهس ميمي جم اع اخم هل اع هن اجفهئُّـرج حتلك مثهبىش األمت ع األمت خمِّـا حمهسن مت
ع األمغخف، خممي ّامقمس خمهيهئ ، حمهسن معهئىع ّ اجلهئىع جفً هس حمهسن هن اخمِّـي ميهئُّـرج ملخفه حت

ق األمعهئهسس حمهيمبهس ّاألمعهئهسس امقمس جفهس هل هبوخم. ً هئىع مظخي هسظ جمىطحط ٌهي  آمغىط حطهي
ع، جغهبمك ميهئخي إحل  .جمىطميمش وحطٰههبُّـ: وحطٰهُّـه لك اخمهئ

حنهش اجفهئجه يطواري حض حنهئمه  :جمهسل اخم
اب لكـ    ّحنهسهنهبــهشهلـهثن حطـُّـا اجلـ

اب لكـ مثهبٰهمبـهس هلمبـ   هن اجل
 

هب  ٰهيغ حن ذي اخمخلحمهش اجلهئ   هشّواخم
ٰههبـــُّـ حنـــهس مغهسخمحيــــٌجمىطميـــمش   ُ اخم

 

خم ) ّحنهسهنهبهشاب لك هلهثن حطُّـا اجل (واخمحيىطق حطهبهئمبمس: وأو حض اخمخلح حطخي
هسنحمهسإل هب(، مت ٰهيغ حن ذي اخمخلحمهش اجلهئ ان حض : حمهسخمحيىطس، هلهبخيهسل) ّهشواخم احلهب

مثال لكهئمبمس حطمس مههس، وجيهسب حط  خيىط، ولكهئ ولك ًأميهنهس اخم مثال لكهئ ولك اخم لك اخم
امتهبهش، حممس جمهيهئهس،اخمجيهئ اب لك مثهبٰهمبهس، : ( وملخفهنهس حن اجفخنهسرحمهست حض احلهب هن اجل

ٰههب(واجلهئىع ) جمىطميمش(معهئىع ) هلمب ، جغهبمك ميخيىش ) ُّـ حنهس مغهسخمحياخم حمهسجل اخمهئهسحن
مثال حطهسإل احطهس لك اخم هسنًمع مثال حطهسإلمت احطهس لك اخم ىط، وال ميخيىش مع هسنً واخمخن  مت

 .٩١ص: ّحنهئجه اجفمهحيىط) ١(
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 .اجكحقاحممبمس هلهب واخمحيىطس حنىش

ف  .٣   الفصلتعر
ىغ هبهسّهسهنهبهشهن معيطء اجف :ّ حطهتمتّىطف اخمحيمنُلك اب أي،ّ اجف اجمىش حض مع  ّ اخم

 .ء هن حض ذامظ
هب ّأن اخمحيمن إمت: مظ ؠهبهش اجفهسهنهبهش اخم ّ احطهس لكمس إذا مقهتخمهئهس لك مغمن ّمس ميخيىش مع ّ ّ ً

هسز لك أملهبهسرهنهس، حطٰهُّـ أن متٰهىطف محهسم احلخيهبخيهش اجفخنحقحمهش حطهبهئمبهس وحطجل أملهبهسرهنهس . هبهس ميمئ
ؠهب ان ومعمبهيهئهس مغمن هس حن حطٰههبُّـ، ولكىطهلهئهس أمت جغهب ّهلهثذا رأميهئهس جك ّ هئهس ً هبٰه جه ، هل

ل هتل ومتخي انّأي: (مت  ّأي: ( هلخيىس خمخيهيهئهسّوخم لكىطهلهئهس أمت مع).  هن حض ذامظٍ جغهب
هنىطه أو جغخيهبخي(، وإن جكئلك جمهيلك حطُّـل حض ذامظ ) هن حض ذامظٍمع ّهلهثن ) حض مع

اب لك األول هسن، أو ) متهسحك: (ّاجفٰههئ واجغُّـ، واجل هلخيىس، وهن هلمن اإلمت
هسين) ؠهسهن( هسس: (وهن هلمن اخمحيىطس، ولك اخم ان) ّجغ ال، وهن هلمن احلهب  .ًحن

ل اب ّإن اخمحيمن ميخيىش حض : ّإذن ميمنهي أن متخي ءّأي(مع حمهئهسميهش ) ء( و.) 
، ولكهيهب ميمنهي مظٰهىطميىح اخمحيمن مثال لك اخمحيمن  :ّلك اجلهئىع اخمِّـي لكىطف جم اخم

اب أيّهسهنهبهشمعيطء اجفّحطهتمت  اجمىش حض مع ىغ هبهس اخم ّ اجف ء هن حض ذامظّ  . 
خم  اخمِّـي خمهبىع ميمنهيهي أن ميخيهسل لكحف ّخمِّـاجحّوأحنهس ا :وهنِّـا حنهس ذحمىط اخمخنهبَّـ حطخي

ىطة اخم  اب  حض ًال حطهسخمخيهبهسس إخمهبمبهس جمّحمهيهباخممي ّهلال جك حض أمت ميمنهيهي ) حنهس هن(مع ّ
د أو حض معهئىع حنهس مع مئهبهبيط لكمس ميخنهسرحممبهس حض اخم ن حنخي. ّخمهي ً الوخمِّـخم ميمنهيهي أن ميمي

اب حض  ءّأي(مع ءّأي (ّ، هلهثن)هن   مئهبهبيط اجفجههي لك )   ّإمتمس ميجههيمش حط اخم
مئ حطهسخمحيمنّاجفخنهسرحمهست حض حنٰههئ اخمخنهبئهب  .ّهش هلمس دوهنهس، وهنِّـا هن اجف

حنهش، جم اجفهئجه) ١(  .٢٤ص: ح اجفهئمه
، اجفمهحيىط) ٢(  .٧٥ ص١ج: ّاجفهئجه
هبمبهست، احط مقهبهئهس، جم اجفهئجه) ٣( هئ  .٨٤ ص١ج: اإلجكهسرات واخم
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م اِّـىحىغ  أَّـس
ٰهُّـدة هبمست حن  :ّخمهيحيمن مظخي

س األول هسم اخمحيمن:ّاِّـت ٰههبُّـ إحل  امتخي  .اخمخيىطميمش واخم
اع األمغىطى اجفخنهسرحمهش خم حض : اخمحيمن اخمخيىطميمش ع لك األمت ّاخمِّـي ميمئهبيط اخمهئ

هش هسناإل إحل اجلهئىع اخمخيىطميمش، حمهسخمهئهسحك حطهسخمهئ هسس، واحلمت هشّ ان إحل  حطهسخمهئ  .احلهب
ٰههبُّـ اع األمغ: واخمحيمن اخم ع لك األمت ىطى اجفخنهسرحمهش خم حض ّاخمِّـي ميمئهبيط اخمهئ

هش هسس واخمهئهسحن حطهسخمهئ ٰههبُّـ، حمهسحل هسناإل إحل ّاجلهئىع اخم ّ، جغجل ميمئهبيطامت لك مت
خيىط ىط، ال لك اخمحيىطس واخم ىط واحل  .اخمخن

خ س اِّـث هسم اخمحيمن:اِّـت م إحل  امتخي من واجفخي واجفخي ّاجف ّّ. 
مش اخمحيمن مظهسرة ، وأمغىطى إحل ًميهئ ع اخمِّـي هن معيطء هلهب اجلهئىع اخمِّـي  إحل اخمهئ

منىغ حن مغ هشّمي ، وجعهسخم ل اجفهنهسهلهش إخمهب د مظهي احلمن إحل ًالل اخمحيمن هش اخم ّومع
خف آمغىط. جغمنهيلك حن اجلهئىع حطٰهُّـ امتهنمسم اخمحيمن إخمهب ٰه م : وحط ّإن اخمحيمن ميخي

 :وهن حطهتدوار جعالجعهش،
 .جغمنىغ إحل ّاخمحيمن ميخي اجلهئىعّ أن .١
م ّ أن .٢ ىغ هلهبمبهسّحنهسهنهبهشّاخمحيمن ميخي هسر أمت اجليطء اجف ع حطهسلك ّ اخمهئ ّ. 
ع مغهسرمعهسّ اخمحيمن إلمن .٣ د هلىطد ذخم اخمهئ  . ًومع

خم هش إحل : وهنِّـا حنهس أجكهسر إخمهب اخمخنهبَّـ حض اإلجكهسرات حطخي مش، مت خمهيحيمن جعالث مت
، مي خي ع حطهسخم هش إحل اخمهئ ، ومت هب خي مي أميهنهس، خممي اجلهئىع حطهسخم خي هش إحل احلمنهش حطهسخم ً ومت ّ

منهش، م خمهي ، وحنخي م جفهسهنهبهش ذاجح خم ع، حطمئٰههئ أمت حنخي م خمهيهئ ّحطمئٰههئ آمغىط، هلهثمت حنخي ّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ال ً
دهنهس، هلهثمت إذا جمهسرن اجلهئىع  مع م خم مبهس، حط حطمئٰههئ أمت حنخي م جفهسهنهب ّحطمئٰههئ أمت حنخي ّ ّّ ّ ّ

ٌىغ، هلمب لكهيهشّحتمن عّ د اجلهئىع ال حنجههيخيهس، حط خمهيخيُّـر اخمِّـي هن جغمنهش اخمهئ مع ّ خم ً. 

هبمبهست) ١( هئ ح اخمخلح، خمخيجهمش اخمُّـمي اخمىطازي٨٩ ص١ج: اإلجكهسرات واخم  .؛ 
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ح حنهئجه اإلجكهسرات خي اخمجه حض  من : ّجمهسل اجف ّإن اخمحيمن اخمِّـي مي ّ

هسرا ن خم الك لكهس، إمتمس ميمي ّحط اجلهئىع مت ، :  أجغُّـمههس؛نً من حط ّحطخيهبهسمق إحل اجلهئىع اجف
هسين من حنهئ:واخم ع اجف ، هلهثن اخمهئهسحك ميخي . ّ حطخيهبهسمق إحل اخمهئ هب خي ّواألول هن اخم ّ ّ

هسن وملخفه ان إحل اإلمت مت ذامظهبهس . احلهب هسن خممي م اإلمت ، هلهثمت ميخي مي خي هسين هن اخم ًواخم ّ ّ ّ
خس. خم مي:ّوأحنهس جم خي م حلمنهش حن اجلهئىع، هلِّـخم اخم ّ اخمحيمن حنخي ّ ،  ملخف حنهس مت هلهب

د احلمن مع هس خم مت مق ّهلهثمت حطمئٰههئ حم ً مت معيطءا حنهئّ  . ًهش، ال حطمئٰههئ حم
ل م اِّـىحىغ  أهئ

ل  :ّحن أهن أجغميهسم اخمحيمن
ٍن حم هلمنأ .١ ّ مّ ٍ حنخي مّ ع اخمٰههسمض، حنخي ٌ خمهيهئ هسهل ّ ع اخم وال ًأميهنهس،  خمهيهئ
م. لكميىع ان حنخي هب م خمهي هسس اجفخي ٌهلهسحل ّّ هسن خمإلّ م خمإلّ، خمميمت هسنّ اخمهئهسحك اجفخي  مت

ان هب حنهس خمهي ًخمهبىع حنخي ّ. 
ٍحم هلمن .٢ ٍ حنخيّ ، حنخيّ هسهل هئىع اخم ٌ خمهي هئىع اخمٰههسمض ّ وال ًأميهنهس،  خمهي
ان، خممي. لكميىع هب ّهلهثن اخمهئهسحك حنخي خمهي ّ هسس اجفخي خمهي اخمهئهسحن ّ ّ احل ّ

هسهل ان اخمِّـي هن اجلهئىع اخم هب مس خمهي ًخمهبىع حنخي ّ. 
ّولكحف هنِّـا األمقهسس هلهثن اخمهئهسحك جف لّ مس جلمئهبىش اخمحيمن ًهس حمهسن حنخي ّ ، جم  اخم هل

اع ومعهئىع األمعهئهسس ع األمت هسل مت ل، حض جم مئ حطحيمن اخمحيمن  .ّمي
)ؐ(ؘ ؘ ق ؼؘ ؙّدؘ ؼؘ   

لكّجف حنهس حنخنحقحمهس ّ أن :هس جع ع حنحيمب ًحض اخمهئ مئً ّ اجلهئىع، هلهثن اجلهئىع هن اجفهسدة ّمي ّ
هسر، حمِّـخم اخمحيمن الف االلك هسر هن حنىش امغ الف حطهساللك رة حنىش االمغ  .اخممن

هن اهنهسّ حنخيُّـحنهشحن اإلجكهسرة إحلّهي هنِّـا اجفٰههئ الحطُّـ ّوخممي مي إذا ّأمتهئهس  : هل

هبمب )١( هئ ح اخمخلح، خمخيجهمش اخمُّـمي اخمىطازي٨٩ ص١ج: هستاإلجكهسرات واخم  .؛ 
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لكهش هسر حصمئ دات اخلًأمغِّـمتهس حطٰهجل االلك مع هسن حمهسإل،ّهشهسرمعهب حن اجف  واخمحيىطس مت

امتهب ُّـ أن حطهبهئمبهس معيطءا حنخنحقحمهس حمهسحلهب ّواحلمسر، مت ً ً منهس حمهسخمهئهسحكخيهبّ ّهش، ومعيطءا مص ًّ هش ً
مئهبيط حطٰههنمبهس لك حطٰهيغّهش واخمهئهسهنخيهبّواخممنهسهنهيهب ز أن متٰهخي اجليطء هنهئهس . ّهش، اخم مي جي

مي  :اجفخنحقك حطهئ
ج األول ان ـ اجفخنحقكأن متٰهخي  :ّاِّـ ن ـحمهسحلهب هبمك ميمي حنهس ّ حم  وجغُّـه حط

، أي ـحمهسخمهئهسحك ـ ميخيهسرمت حن اجفٰههسين واجفحيهسهنهب ر مت:ً زائُّـا لكهيهب ان لكحفّمن   احلهب
ٌحنهسهنهبهش ّإمت:  أي،ّخصمنّأمت  هسل اجفّ هسلّهسهنهبهشّ مظهسحنهش، جم ّىطحممش اجف(ّ اخممي  اجفخيهسرمتهش خسهس، وجم

خف آمغىط) حنهئمبهس وحن اجليطء اآلمغىط ٰه ، ّهسهنهبهشّمعهسز أن متٰهخيهي لكحف أمت معيطء حن اجف: وحط
ان اخمهئهس: أي (ّ وحمِّـا ميجيهسميىط اخممي)حكاخمهئهس: أي (هلهبجيهسميىط اجليطء اآلمغىط  حممس )حكاحلهب

ع احل. ّهن اخمخنهتن حض حم معيطء ده اخلّخيهبخيّهلهثن اخمهئ  حن ّهسرمعّ اجفىطحممش حض ومع
رة  ىغاجليطء اجفخنحقك وا: أي(ّحنهسدة وؠ ان اخمهئهسّجليطء اجف ميمئمي ) حك وهن احلهب

ر حم حن  ّمظمن خيالّ ّولكحف أمت معيطء حن اجفىطحممش، ّمعيطئهب حن ّ. 
ان حطخل هشّحنهسدةط ال  هلهسحلهب ان  حطهسخمهئ ن احلهب ، وحمِّـخم ميمي ً لكهيهشخمهيهئهسحك ً حنهسدميهشّ ّ 

هسنخمإل ان حطخلط ال مت ٌحنهسدة، هلهسحلهب ٌ حنهسدميهشٌهشّ خمهيهئهسحك وجغُّـه، ولكهيّ هسنخمإل ّ  .مت
خ ج اِّـث مبمئهش ٌهشّحنهسهنهبّ أمت  لكحف ـاجلهئىع ـ يطء اجفخنحقك اجل أن متٰهخي:اِّـ  ال ٌحن

من، خمميهئّّحتمن خسهس ن هن ّحتهسد حطهسالّمبهس مظ ىع حطهسجليطء اآلمغىط، وميمي هي ّ اخممي ّواخم
هبهئ ، هل نٍئِّـ حطٰههبهئ هش ميمي ، وحت إحل اجليطء اجفخنحقك ال حطخلط حطهسخمهئ ُاخممي مئ لكهيهب ّ

هس خمُوإل ن معهئ خس. ًمئ هن لكهيهبمبهس، ومظمي  :أي(ّ اجفهسدة اجلهئىع هن: وهنِّـا حنٰههئ جم
 . اجلهئىع وخممي حطخلط الّوخممي ال حطخلط، واجفهسدة هن) هشِّّـهنهئهبّاجفهسدة اخم

رة خيالّ هلهثن؛وهنميِّـا اخمميالم حض اخمحيمن واخممن جغيس حن ، ّ حنٰههئ اخمهئهسحك إذا خم
ٌولكحف أمت معيطء هسن اإلّحنهسهنهبهش حن ّ رةمت ان، حمهسن ؠ وإذا . ّ ميحقحممش حنهئ وحن احلهب

ُّـ حط وإلمنهي هل ان مي هب هسمقهس خمهي جغيس خم ّخم ّ هسمتهبمنخف ً هبمك حمهيإمت ّهس، حط ت إخمهب ً مس أ
ان(ّ ميمنُّـق لكهيهب أمت )متهسحك(ّوجمهيلك إمت  هسن(ّ وأمت )جغهب  . ًال حمهسن هلمن)إمت
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هسرة أمغىطى هسن خمإلٌاخمهئهسحك هلمن: حطٰه ٌ حطمس أمت خصمنمت ّ ّ ، مب ان اجف م احلهب  جفحيمب

ُّـ حط وجيٰههي  هسمتّمي ، هلمب إمت خكهس حض متحي حنهس مظهسحنهس حنهي مت حنحيمب هسر حم ًهس، وأحنهس حطهسلك ً ً ًّ ّ
ر ان ولكحف اإلٌةؠ ل لكحف احلهب هسن ملخف خصمئ  .مت

جغيس حض اخمِّـهن حطمس هن :ّوهبِّـا امظهنهي ٌحنهسهنهبهشّ أن اجليطء اجفخنحقك إذا خم ٌ مظهسحنهشّ ّ 
خيهيهش، هلمب  جغيس حطمس هن . )ّاجفهسدة(ّحن ٌحنهسهنهبهشّأحنهس إذا خم منهيهش، حطمئٰههئ ٌ متهسجممنهشّ ّ ملخف حن

ق هلمن مهىط حل ٍأهنهس مظهئ لكهسّ جغ  هبهسّ ًحنهسهنهبهش : أي،ًمظمنخف حط مت  .)اجلهئىع( ّ مظهسحنهش، هلمبّ
هب:وهنِّـا حنٰههئهسه هبٰههش اجلهئ ّ أن اخمجه ان ّ الهش حمهسحلهب ، ًحن ، إذا جغمنهيلك حض اخمٰهخي

ىطة، إحنهس  مي مبمس حنحقددا حطجل أجكهبهسء حن ّحمهسمتلك أحنىطا حن ّ ً ًّ هسنً ّ وإحنهس هلىطس وإحنهس حطخيىط وإحنهس إمت ّ ّ
اع، واجفخي وهن األحنىط اجفخنحقك ال :ّ ألن اجلهئىع؛ملهئ مس خمألمت ن حنخي ً هن حنهس ميمي

، مظٰهجل وزال لكهئ اإلهبهسم واخمحقدد، هلهثذا .  خم حطهئحيّحتمن ّامتهن إخمهب هلمن ّ ّ
اع ع حن األمت  . وامتجه لكحف محهسم جغخيهبخيهش مت

خمميهبِّـا حنهس ميخنخف إخمهب احلوهن يطواري حطخي ٌاخمحيمن لكهيهش:  اخم  خممنحيهست اجلهئىع ّ
ٰهجل وزوال اإل ، وهن اخم هسق لكحف محهسم هبهسم ّحض اخمِّـهن ، ألكهئ االمتجه من ّواخم

ن اخمحيمن ّحنهسهنهبهش اخمِّـي هن محهسم  محهسم اجليطء اجفخنحقك:، أيّهسهنهبهشاجف ان، هلهبمي  احلهب
ًلكهيهش فّ ؠ هئىع حن جغهبمك هن حن هي اخممنحيهستٌ خمهي  . حط

منهب الّإن اجل : جمهسل هبمئهئهبهسر حض اخم ٌإمت معهئىع: ، جمُّـ ميخيهسلًحن هسن خمإلّ ، مت
ٌإمت حنهسدة: وجمُّـ ميخيهسل هسن خمإلّّ ٌ، وأمتلك مظٰههي أن اجفهسدة معيطءمت ّ هب ّ ده ومي  حن ومع
هس (جلواخمحيىطق حطجل ا. مخهي لكهيهب مف معهئ مف حنهسدة( وحطهبهئ )ًوجمُّـ الك ّ أمت )ّوجمُّـ الك

، حطخلط أمت خمهبىع ميُّـمغ هلهب  ل ولكىطض ولكمئ هنىطا ذا حك ّإذا أمغِّـ اجل مع ً ُ
ٍّحنٰههئ ملخف هنِّـا، حن جغىع ومظجيِّـ هلمب  ٍّ ز ُوإن أمغِّـ ال حطخلط آمغىط، حط جي) ّحنهسدة(ً

ن خم حنىش هنِّـا اجفٰههئ جغىع ن خم هلمب ،ٍّ ومظجيِّـٌّأن ميمي  هلهيمبِّـا). معهئىع( أو ال ميمي

)١ ( ، حنهش، اجفهئجه  .١٥٧ ص١ج:  جغ زاده آحنمكمظٰههيهبخيهشح اجفهئمه
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هسين، وال ميمنهي أن إلمئ حطهسجفٰههئ األول ّميمنهي أن إلمئ اجل حطهسجفٰههئ اخم ّ ّ .
هسس، هلهثمت إذا أمغِّـ جكهبئهس خم  ًوحمِّـخم احل ُ ّ ن هنهئهسك زميهسدة ّجغىعّ ، حطخلط أن ال ميمي

ن معيطءا حن اإلًال حس ميمي هلمن،أمغىطى هسنً، حط ميمي هسس جكهبئهس خم ،مت ً وإن أمغِّـ احل ّ ُ
ز أن ميهئهن إخمهب حن ط آمغىط، حط جي ّجغىع حن ملخف   .ًال حمهسن هلمن،ُ أمغىطٍٰههسنٌّ

لّهسدةهش محهبهبيط اجفّجل حمهبحيهبّميّجع  رة، هلهبخي ًحم حنٰههئ ميخنمي:  لك اخممن  احلهسل حض ُّ
هبّحنهسد مفّمي وجغهب ، ميٰههئ. ، هلهسلك ل إخمهب ز امتهنمسم اخمحيمن هبمك جي ّ أهنهس هلهثن حمهسن حط

ء هبمك خم دمغ هلهب  هس، وإن حمهسن حط ، حمهسن معهئ ٌهلهب وحنهئ  آمغىط حس ميمي حن مظهي ً
هساجلمئهيهش، حط حم ًهسن حنهنهسهلهس حطهتحنىط حن مغهسرج، حس ميمي معهئ هبىح . ّ حط حنهسدة،ً ُوإن أ

لكهسّ جغ إخمهب محهسم اجفٰههئ ، ؠهسر مت  .ًدمغ هلهب حنهس ميمئمي أن ميُّـمغ
ن حنهسدة،هلهثذن ن زميهسدة، مظمي ن زميهسدة . ّ حطهسجكحقاط أن ال مظمي وحطهسجكحقاط أن مظمي

لكهس ن مت ن حم واجغُّـ. ًميمي ز أن ميمي ، حط جي ٰهىطض خمِّـخم ٍوحطهتن ال مي ّ  حن ّ
ن دامغهيهشاخميطميهسدات هلهب هسً، لكحف أن مظمي ن معهئ  .ً حض مثهيهش حنٰههئهسه، ميمي

رةّ أن :واحلهسؠ ىغّخمِّـاجحاجفٰههئ اّ أن :اخمحيىطق حطجل اخمحيمن واخممن ع ّ اجف  حطهئ
هسين، اجفخنحق اعأ حطجل كواجغُّـ حمهسجفٰههئ اخم مي ميمئمي حلهس،مت هسره حطهئ حممس  ـ خك والك
جغيس حطخلط ال، حمهسن ملخف جمهسحط خمهث هل ـهن احلهسل حض اجليطء اجفخنحقك مئ لكحف ن خم هي

ع، وال ميمنهي هسنأن ميخيهسل خمإلٍئِّـ  جغهبهئّاخمهئ ، إذن ال إلمئ لكحف اخمهئهسحك مت  متهسحك
جغيس ال حطخلط ًأميهنهس  وال إلمئ لكحف حنخيهسرمت هوجغُّـ ال، وإن خم ان حن ًوهن احلهب

ع، وخصمن مئ لكحف اخمهئ ّحمهسن جمهسحطال خمهي ّال خم وحنميمئً لكهبًال ً ن اجليطء هشّخمهئ ع، هلهبمي  اخمهئ
ىغ هسظ حطخلط ال ـحمهسخمهئهسحك ـ ّاجف ان، ًرة ؠ، حطهي يطء اجفخيهسرن وهن احلهب  خمهي

منهب) ١( هسجغمك ؛٢١٣ص: ّ؛ اإلخسهبهست، احط مقهبهئهس٥٠٧ص: هبمئهئهبهسر حط اجفىطزحطهسن: اخم  اجف
 .٦٢ ص١ج: ّاجفخلجمهبهش

هسحط) ٢(  .اجفمنُّـر اخم
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ىغ ن اجليطء اجف ً لكهيهش ـحمهسخمهئهسحكـ  ّوحمِّـخم ميمي رمي ّ هتخمًهشّؠ ع اجف مئ ىح حن ّ خمهيمئ

ان واخمهئهسحك هسن اإل: أي،احلهب ان ؛مت ع احلهب هسناخمهئهسحك هن اإلو إذ حصمئ  .مت
هسران حض اجليطء اجفخنحقك معهسرميهسن حطٰههبهئمبمس : حض اجفمنهئّىح  خمِّـا جمهسل اجف وااللك

هسر األول ،ّىغحض اجليطء اجف مئ حطهساللك ّ ومي رة(ّ ن معيطءا ال إلمئ )ًؠ ً وميمي
هسين ّ اخممي لكحف هسر اخم ّ إلمن اجلهئىع ً)الهلمن(وال لكحف اجليطء اآلمغىط، وحطهساللك

ع مئ اخمهئ  .ّومي
حليل العقّتقو سب ا س بالفصل    م ا

لكهبهش إحل معهئىع وهلمنال خيحي هسم اجفهسهنهبهش اخمهئ ّ أن امتخي ّ مش ،ّ ّ إمتمس هن حط
هيهب اخمٰهخي ام أجغُّـمههس حطهسآلمغىطّنهثّمك، ولكهيهب هلاخم خي: أي ، جم ّإن اجلهئىع حن م ّ

هسن ّميىطاد حط حض حنخيهسم اخمِّـهن ال حض حن اخلهسرج، وذخم ألن، حطهسخمحيمن ّ حنهسهنهبهش اإلمت
ال هتخمً،حن انٍ حنخنحقكٍىح حن معيطءّ مظ ىغٍ ومعيطء، وهن احلهب ، ٍّ مص  وهن اخمهئهسحك

مب ال ميمئ ، واجف مب ان حن ر اخمِّـهنهئ ميىطى اخمِّـهن أن احلهب من هسخم ّهل ّ معُّـ حض ّ مي أن مي
، هلالحطُّـ ءّ أن ميهئهنّاخلهسرج حطهثهبهسحن ّ مغهسص ميمئهبٌ ومعيطءٌ إخمهب  ّيطه لكمس ميخنهسرحم حض ّ

هيحيهش اع اجف خيىط ـ ذخم اجلهئىع حن األمت ّ وهنِّـا اجليطء اخلهسص  ـحمهسخمحيىطس واحلمسر واخم
من مئ هلمنال، وحن ملخف أن مي ّمي ً ن ّ ي ال ميمي ت اجفهسهن ّ اخمممء حض حنخيهسم اخم

ًحنهسهنهبهش لكهبهشّ ً مت هيهب اخمٰهخيمكّهنِّـا حمهيّ مظهسحنهش، وّ ّ حن هلٰه اخمٰهخي وحس إلمن إال حطهسخم ّ. 
ام اجلهئىع واخمحيمن أجغُّـمههس حطهسآلمغىط حض اخمِّـهن وخمهبىع  ن جم مش حض حم  واخم

دّأهن ،حض اخلهسرج مع دان حط مع خلهسرج خممي هش حض اّجعهئهبهئهباهلال ،  واجغُّـٍمس حض اخلهسرج حن
مي م ومظخي ن هنهئهسك مظخي ُّـ اجفّ، ألنّميمي م ،ٍمي حض خكىطفّ أجغُّـمههس ّ ال ميمئمي أن ميخي

دا حض ذخم اخممهىطف، هلهسجف ُّـًحطهسآلمغىط ومع م أجغُّـمههس ّ ّان حض اخلهسرج ال ميمئمي مظخي
د اخل مع  .ّهسرمعحطهسآلمغىط حض اخم

ّحنهنهسهلهس إحل أمت خم حمهسن مظخي ّ هييطم مظخيأم ً م اخمممء ّجغُّـمههس حطهسآلمغىط حض اخلهسرج، المق
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ام اخمممء حطٰههي ، وجغهبمك إن جم ّحطهئحي ن اخمممء لكهيهشّ ً، هلهبمي ، وحم ذخم حن ّ ّ خمهئحي

هسال ر حض اخمِّـهن إ :ت، ولكحف هنِّـا األمقهسس جمهيهئهساجف من ام اجلهئىع حطهسخمحيمن مي ّن جم ّ
لكهبهش هيهب اخمٰهخيمك، ومظحيميهب اخمٰهخي خمهيمسهنهبهش اخمهئ مش اخم ّحط ّ هسن ـّ جل ئ إحل معيط ـ حمهسإلمت

ان وهن اجلهئىع  . واخمهئهسحك وهن اخمحيمن،ّلكخيهيهبجل، مههس احلهب
هئىع، وذخم ألنّوحمِّـخم إلمي اخمٰهخي حطٰههي ٌ لكهيهش اخمحيمنّهبهش اخمحيمن خمهي ّ 

هئىع  منّ ألن؛هي حض اخمِّـهنّحض حتمنخمهي ، ومي مب دا ّ اجلهئىع حض اخمِّـهن حن ً ومع
هسج. حطهسخمحيمن ان إل اجغُّـة حمّهسهنهبهش أمعيطاء اجفّاخمهئهسحك ألن إحل هلهسحلهب هسن اإلّمسهنهبهش اخم  مت

هسج إحل هسج حطٰههنمبهسإل ٰهيغ اآلمغىط، هلهب ان واخمهئهسحك حطٰههنمبمسّ حم اخم  إحل حن احلهب
هسن اإلّحنهسهنهبهش ّخيحطٰهيغ خممي مظ  .مت

ن اخم مش حض حم منّحيمن هن اخمٰههيواخم ّ اجلهئىع دون اخمٰهميىع، هن أمت خم ّهش خم
، خمميهسن اجلهئىع لكهيهش ًحمهسن اجلهئىع هن اخمٰههيهش خمهيحيمن ّ ل اخمخيهسحطهيهش خمهيمئخيهسرمتهش ّ  جلمئهبىش اخمحيمن

ٰهُّـدة حنالزحنهش خيهسحطهيهش اجف ل اجف ًحنىش ذخم اجلهئىع، وخمميهسمتلك مثهبىش اخمحيمن  خمِّـخم اجلهئىع، ّ
ن  خيهسحطال، هلهبمي هيحيهس حن ان مص اجغُّـ حمهسحلهب ن اخمممء اخم ًهلهبهييطم أن ميمي هسمتهسً ان إمت  ًاحلهب

ًوهلىطمقهس وحطخيىطا وملهئمس ً هسرٍحض آن... ً ع واجغُّـٍ واجغُّـٍ واجغُّـ وحطهسلك  . وهن خصهسل، وحض حن
هسرة أمغىطى ٌ لكهيهشاجلهئىعّن إ : خم جمهيهئهس:حطٰه هئ ّهي ومظٰههبّخمهيحيمن حض حنخيهسم حتمن ّ

منو ل اجفّمظخن ن اخمحيمن هيحيهش حنالزحنهشّٰهُّـد، خمهييطم أن مظمي اجغُّـ، ًة اجف هئىع اخم  خمهي
مش اخمحيىطضّألن خيهسحطهيهش، وخسِّـا ميهييطم أن  ٌهشّ لكهي اجلهئىع حط هيحيهش واجف ل اجف خمهيحيمن

ان حنالزحنهس خمهيهئجه  ن احلهب خيهسحطهيهش حمهتن ميمي ل حن اجغُّـ حنالزحنهس خمحيمن ن اجلهئىع اخم ًميمي ً
مه منىحهس، وواخممنمبهب ومت ٍ هبهس مثهبٰههس حض آنّمي  ال ميمئمي ّ ألمت وهن خصهسل؛، واجغُّـً
ان ن جغهب ن متهسحكخيهس  ...ًمنحيهس حطهسخمهئجه واخممنمبهب واخمهئمبهبّ حنٌ واجغُّـٌأن ميمي ًهلهبمي

ًومتهسهنخيهس وؠهسهنال هسرة أمغىطى ...ً ن :وحطٰه هسمت ميمي ً وهلىطمقهس ومخهسرا وحطخيىطا وملهئمسًهسإمت ً ً ً... 
ن اجلهئىع لكهيهش هسل أن ميمي ًوإذا امق منّ لكهبهش، هلهي ميّ خم َ وحتخي اجفهسهنهبهش اخمهئ ّ ّ ّ 

د اجلهئىع مع ن اخمحيمن هن اخمٰههيهش خم ّإال أن ميمي ن لكهيهش،ّ هش ميمي هب ً وحطهسخمهئ ع، ولكهيهب ّ  خمهيهئ
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ن اخمحيمن لكهيهش ًميمي عّ مئ هتخم: أي، خمهيمئ ً لكهيهش:اخمحيمن وحن اجلهئىع، أي ىح حنّ اجف ّ 

ن احلمن مي ال، هل هسن حن لكهبهش وهن اإلمت ّخمهيمسهنهبهش اخمهئ ّ امتهبًّ ن ًحطهئهسء ـهش ّهش احلهب  لكحف حم
هسن ـّاخمحيمن هن اخمٰههيهش منهش حطهسإلمت هيىح لك جغمن،ّ اجف خيىطّ خت منهش حطهسخم ان اجف  ،ّهش احلهب

هيىح لك احلمن امتهبّوخت منهش حطهسخمجيهئ واحلمسرّهش احلهب خيُّـم وال ميهييط ...ّهش اجف ِّـور اجف ّم اجف
هيهب  مش اخم م اخمحيمن حط خيهسحطهيهش، حط ميخي اع حن اجغُّـ حطهتمت ّحن امظمنهسف اجلهئىع اخم

هيحيهش وختمن اع مص حيميهب وحتهيهب اجلهئىع إحل أمت ّاخمٰهخيمك حط ّىغ حم جغمنّ ع مغهسصّ  .ّهش حطهئ
ٌ أمت لكهيهشاخمحيمن حممسّ أن :ّهنهيوحن هنهئهس مي ّ ن  ّ د اجلهئىع، حمِّـخم ميمي مع خم

هبّاخمحيمن حنخي هبٰههش اجلهئ ّمس خمهيجه هيهب :خيهش، أيهش اجفجههيً مش اخم م اخمحيمن حط  ميخي
هب اجلهئىعّٰهخيمك إحل اخم هيحيهش حمهسإل إحل مظخي اع مص هسنأمت خيىطمت  .... واخمحيىطس واخم

ال ميخي ّهلهسخمهئهسحك حن انً ن اخمهئهسحك إحل  احلهب ، هلهبمي ان متهسحك وملخف متهسحك  جغهب
ًلكهيهش انّمنهش حل ّ مئ اإلّخيخي وهن اجف،حن احلهب هسنهش  ن معيطءا خمإلمت هسنً، وميمي  مت

ان  ع احلهب  .واخمهئهسحكوهن حصمئ
ل ستلزم عدم كونه مقسّعلية :إش س  لج   ً؟ماّ الفصل 

ل ل حطّن إ :جغهسؠ هنِّـا اإلجكميهسل ميخي هئىع وجمهبهسم اجلهئىع ّٰههيهبهشاخمخي  اخمحيمن خمهي
ن اخمحيمنّ إحنهس :حطهسخمحيمن ال ختهي حن ومعمبجل، مههس ّ وإحنهس جفجههي اجلهئىع،ّ لكهيهش أن ميمي

ن اخمحيمن ّمنهش مغهسؠحلّ لكهيهش ميمي ن ل وهن أّن جمهيهئهس حطهسألوهثهش حن اجلهئىع، هلّ ن ميمي
ً لكهيهشاخمحيمن ً لكهيهشجفجههي اجلهئىع وخمهبىع ّ ٍمنهشحل ّ  حن اجلهئىع، خمهييطم أن ال ٍهشّ مغهسؠّ

ن اخمحيمن حنخي هئىعّميمي مش اخمحيىطضّ وذخم ألن؛ًمس خمهي ٌ لكهيهش اخمحيمن حط جفجههي  ّ
هئىع وخصمنّ حنخي: أي،اجلهئىع مسم اجلهئىع وحنميمئّم خمهي مئّ خم ، وحن ّ وحن  خم

هي ا مئّ أن :اخم    اجلهئىع ّخم ألن اخمممء، وذّهي ال ميخيّ اخمممء وخصمنّحن
، وحنالزم اخمممء وخصّ خمهيحيمن ال ميهئحيٌحنالزم ـلكحف هنِّـا  ـ هب أن ّخيخي لكهئ  مي

خيهسحطهيهش إحل مئّميخي الّن إ :، هلهثذا جمهيهئهسجغمنىغ حن ان، ّ لكهيهش ً،اخمهئهسحك حن جفجههي احلهب
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ان دائمس لًواحلهب ن متهسحكخيهس، هلال حنٰههئ أن متخي انّاخمهئهسحك ميخيّن إ :ً ميمي  إحل  احلهب

 .متهسحك وملخف متهسحك
ٌ لكهيهشاخمحيمنّن إ :هئهسوإن جمهي ٍمنهشحل ّ ع ذخم ٍهشّ مغهسؠّ  حن اجلهئىع، اخم هن مت

منّالحطُّـاجلهئىع، هل ن اجلهئىع حن ٰههبّ أن ميحيىطض أن ميمي ّمنهس وحن  ميمنخف اخمحيمنّجع ًهئهس، ً
ًلكهيهش منّ إذا ختمنهش، خمميهئّّهسؠاخلّمنهش خمهي ّ  ِّّـهنهئ اخمّىغ اجلهئىع ودمغ حض اخم

مت  ًحنهسهنهبهشمغىطج لك حم خم جغهبً متهسجممنهشّ جيهئ حطُّـمغ مبمئهش، وامق د لك يط اخمّ حن ، ّاخمٰههيهشمع
من إحل ولكهيهب هلال جغهسمعهش منّمن وميخنّاخمحيمن خمهب ؛ إذ اخم د، ّمن مع ىغ لكجل اخم

ىغ اخمممء حنهس حس ميّنهثهل معُّـّخن  . حس مي
ل اب اإلهس هسر ّإمت :مئ هسينّاخمخن هئهس مت ن اخمحيمن،اخم ً لكهيهش وهن أن ميمي ّ 

ٍمنهشحل مبٍهشّ مغهسؠّ ، ٌ حن اجلهئىع، هلهسجلهئىع جم امتهنمسم اخمحيمن إخمهب حن  حض اخمِّـهن
اع حنًدةّ حنىطدً متهسجممنهشًّهشحنهسهنهبوحمهسن  ن ّٰهُّـد حطجل أمت ة، وحطٰهُّـ امتهنمسم اخمحيمن إخمهب ميمي
ًحنهسهنهبهش لكهبهش ّ ًمت ّ أن اخمٰههيهشهش، وحطمسّمظهسحن ّ دا، هلالحطُّـٌهشّخيُّـحن حنّ ل ومع ّ لكحف اجفٰههي ن ً  أن ميمي

هئىع جم اخمحيمنّ اجلهئىع، وال حتمنّ لكحف حتمنًهسّخيُّـحناخمحيمن حن  . خمهي
ًهبىع لكهيهش حنجههي اجلهئىع وخمّ اخمحيمن ال إلمنّنهثولكحف هنِّـا األمقهسس هل منّ  ّ خم

خيُّـم ّحنجههي اجلهئىع جغ ميىطد اإلجكميهسل اجف من،ّ ن اخمحيمن اجف  ّ وهن حمهبىح ميمي
 ؟ًمسّحنخي

ل ًجغمنهش ّاخمحيمن إلمنّن إ :حط متخي حن ّمنهش  حن اجلهئىع، وهنِّـه احلًهشّ مغهسؠّ
، حنالزحنهش احلىطارة خمٰههيّ خمهيٰههيٌاجلهئىع حنالزحنهش مبهس وهن اخمهئهسر، ّهش اخم هن اخمحيمن

نّنهثولكهيهب هل ً لكهيهش اخمحيمن حممس ميمي  اجلهئىع حض ّميخيًأميهنهس  اجلهئىع، هلمب ّمنخم ّ
، ّآن حتمن اع اجفهئُّـرمعهش حتلك ّ اخمحيمن ميمئهئهي اجلهئىع حتمنّإن: أيهي ًال حطٰهُّـد األمت

منهب ٌ أمت لكهيهشاخمحيمن حممسّ أن :ّهنهيهبِّـا مي .اجلهئىع حطٰهُّـ اخم ّ من ّ  ِّّـهنهئ اخمّخمهي
ن هئىع، حمِّـخم ميمي ً لكهيهشخمهي جملك ذامظ ّ هب اجلهئىع حض اخم خي  .خم

ن أ حمهبىح ميمئمي :إن َّـ ال خمٰههين ميمي ٍاجلهئىع وهن واجغُّـ، حنٰههي خفةً ٍ  حم
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هيحيهش اخم حتمن ل اجف ؟ّوهن اخمحيمن  هي

اب ل اجفّلكهيهبهش ال إجكميهسل حض :اجل ٍهسهنهبهشة جفّٰهُّـد اخمحيمن هبّ  واجغُّـة، وذخم ٍهشّ معهئ
هبّهسهنهبهش اجفّألن ٰههبحيهش،ّ اجلهئ  .هشّهبهسحنهبإ وجغُّـهتهس ّ ألنهش 

هسرة أمغىطى هبهش واجغُّـة اجلّهسهنهبهش اجفّنإ :حطٰه ٌهئ م، واخمّ م ال جغُّـة حطهسخم حطهسخمٰهمئ ٰهمئ
ىطة، هل ميهشّنأّ إال ،ً اجلهئىع وإن حمهسن واجغُّـاّنهثمظهئهسحض اخممي خفة حنهئجه  ٌ احلمنىغ اخممي

ٍ وحم جغمنهشهلهبمبهس، ّ خمهش ّ ارد لكهيٌحنهئمبهس حنٰههي ، هلال مظ خفةٌ خمحيمن لٌ حم  ٍ لكحف حنٰههي
جغُّـة اجل هبهشواجغُّـ، هلهسخم ىطة حض احلمنىغ، حطمئٰههئّهئ جغُّـة ّ أن : جضهسحنىش اخممي اخم

هبهشاجل ىطة اخمّهئ لكهبهش جضهسحنىش اخممي ىطة اخمٰهُّـدمي، حممس جضهسحنىش ّهئ  .هشّاخممي
هسرة أمغىطى هسهلهش اخمٰههيهشأاجك األحنىط لكحف اجفٰهحقض جغهبمك زلك  :حطٰه ّن إ  إحل ّ

هسهلهش هسهلهست إ هسئىط اإل ل حم خمهبهشٌاجفٰههي ٌ حنخي د حكىطهلهبمبهسّ جمىح لكحف ومع  حطهبهئمس مظهي ،ّ مظ
هسهلهش هسهلهش إ اجمهبهشٌاإل ٌ إ هسهلهش، ّ هسهلهش، حط هن متحيىع اإل ل حطهسإل معُّـ اجفٰههي  مظ

ده، هلميمس أ ل لكجل ومع ده حن اخمٰههيهشّوختمنىغ اجفٰههي ّن ومع ّ حمِّـخم ختمنمن ،ّ
ًوؠخفورمظ جغمنهش ً مغهسؠهشّ  .ّحن اخمٰههيهشًأميهنهس  ّ

ل آخر ص:إش وجود اّ  س با    ال بالفصلّارل ا
ل ص اإلهس د هن اخمِّـي ّإمتمس  اجلهئىع ّ حتمنّن أ:هئ مع د، هلهسخم مع هن حطهسخم

مئ هلىطد حن أهلىطادهّإلمن د اجلهئىع حض  ال ومع ّميمك  اخمّ ألن ـ اجلهئىع، وخم
دحن د هلىطده، حممس ٌمع مع من أو ـ ّمظخيُّـم حط  اجلهئىع، ّمئ مثهبىش أهلىطاده، حس مي

ن   اجلهئىعّ حتمنّنهثولكحف هنِّـا األمقهسس هل د اخلحطميمي مع ، ّ اخمحيىطديّهسرمعهسخم
منٍئِّـ وجغهبهئ هبهسج اجلهئىع حض اخم جه اجغ ، إحل ّمي  . حتمنهب جغهسؠّ ألمتاخمحيمن

ل اب اإلهس منّإن :مئ ميّ اخم  : لكحف مت
ج األول من:ّاِّـ لكهبهشهش ّمظهسحن ّهسهنهبهش، وهن ؠخفورة اجفِّّـهنهئخما ّ اخم  .ّمت

 .٢٩٦ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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خ ج اِّـث من:اِّـ ًهس ّخيخيهش حض اخلهسرج حتّهسحن اخمّهسهنهبهش اجفّخي، وهن حتّهسرمع اخلّ اخم
 .ّهشهسرمعهب لكهيهب اآلجعهسر اخلّحقمظمشمي

من ّوحنىطادمتهس حن لكهيهبهش اخمحيمن خم منّ ّ اجلهئىع هن اخمهئ األول وهن اخم  حض ّ
مش اجلهئىع حتمن ، هلهسخمحيمن ميمي ميًال حنهسّاخمِّـهن ، وحطجل هنِّـا ًهسّهن  حض خكىطف اخمِّـهن

من منّاخمهئ حن اخم من، اآلمغىطّ وحطجل اخم ن، حض اخلهسرجّ وهن اخم  ٌ حط
منّجكهسمقىش، ألن ّ اخمِّـهنهئ خصهيّ اخم هسر اخمٰهخيمك، ّ لك هن اخمِّـهن وااللك ّ وخكىطف وجم

منّأحن ّ آجعهسره اخلهسؠهش حط وجغميمئ اخلهسص مس حنهئمبّ اآلمغىط هلمهىطهل اخلهسرج، وخمميّهس اخم ّ
، وال ميمئمي حلهسخكمبمس هسظحط جي اخلهيىس حطهبهئمبمسٍ حطهي  . واجغُّـ، ولكهيهب هلال ميهئ

   ؘّء؞ثؘؙآ) ؑ(
ص.١ وع  وع مبهما والفصل هو ا س هو ا ّ ا وع ً   ةّتام ّماهيةًال وا

هش هلهبمبهس هلىطوع جعالجعهشهوهنِّـ هب  : اخمهئ
جه.أ ع ىعب    اجلً اِّـ

مبمس هلمب معهئىع، هلهثذا الجغمههئهس اإلّإن: أي جغيس حن ع إذا خم هسنً اخمهئ الـ  مت   ـًحن
امت ،هبهسمحطهئ اإل ن جغهب ّ أن اجلهئىع حطمس هن معهئىع، ال ميمئمي :ّجفهس مظخيُّـم وذخم ًهس؛ميمي

ن حنىطددا حطجل اجف خيالل، خمِّـا ميمي ًأن ميخنخف إخمهب اخمٰهخي حطهئ االمق هش اخم ّهسحن اخمّهسهنهبهستّ
اع هنمئ؛هن خمألمت د اجلهئىع حن ٌ وذخم ألن ومع ّ ع،ّ د اخمهئ مش ّ جغ  حض ومع حط

متهش اخم خيًال هلهن،ّٰهخيهيهبهشاخمميهبهئ  .ّهسرمع اخلّ لك اخم
ع اهبجىغ.ب    اِّـىحىغّ اِّـ

ع خصمن جغيس اخمهئ ؛ ّإذا خم هسنّهلهثن اإلًال هلمب اخمحيمن منمت  هن ّ حطهئ اخم
ع، ومقهبهتجح حنيطميُّـ :ّجفهس مظخيُّـم ؛اخمهئهسحك من اخمهئ هس خم ن مق ّ أن اخمحيمن هن اخمِّـي ميمي ً ّ

هبهي خم حض اخمحيمن اخلهسحنىع  . مظ
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هسر هش ّنإ :ة أمغىطىحطٰه ، أل إحل اجلهئىع حطخلط ال حطهسخمهئ من ّن اإلهبهسم هن ّاخم

من هشّلكُّـم حنهيميهش اخم ء حطهسخمهئ من إحل ، واخمحيمن حطخلط   .ّاخم
ع  اهب. ج ىع اِّـّاِّـ يسّت م أو حتىغ إمن  ىع ميهت   ّإمل

ع حطخلط ال حن اإل جغيس اخمهئ منهبهسم إذا خم عّواخم  وذخم جفهس ؛، هلمب مت
عّأن  :ّمظخيُّـم ع أو حطجل اخمحيمن واخمهئ هش حض اخلهسرج حطجل اجلهئىع واخمهئ هش ،اخمهئ  هن مت

 . أجغُّـمههس لك اآلمغىطّ حنهئمبمس لكجل اآلمغىط، وال ميهئحيٍواجغُّـّ حم ّ ألن؛هشّٰههبهئهباخم
هسرة أمغىطى ع ال حطخلطّنإ :حطٰه ن هن إميهسه،   اخمهئ مب وميمي مئىش حنىش اجلهئىع اجف ّجي

ط مئىش حنىش أخمىح  ، هلهثن اخمالحطخلط جي ن متحي مئىش حنىش حتمن اخمحيمن وميمي ّوجي ّ . 
مئ:وال خيحي ع هن اجفخي ، وذخم ألمت حس ّ أن اخمالحطخلط حض اخمهئ مئ ّ ال اخمخي

، ال أمت متمهىط هلهب إحل ميهئمهىط هلهب من ّاإلهبهسم واخم ، وأمغِّـ  إحل ّ من ُاإلهبهسم واخم ّ
هش إخمهبمبمس، ن اإلحكالق جمهبُّـاّ جغ ًحنجههيخيهس حطهسخمهئ  إذا حمهسن حمِّـخم هلال ّ ألمتًميمي

مئىش حنىش اجلهئىع واخمحيمن ميمئمي أن  .جي
ل .٢ وع  س والفصل  ا   ّأو ل ا

هب لكهنِّـه اخمهئ هسحطخيهش، وذخم ألمت حطٰهُّـ أن جع هش اخم هب حيىطلكهش لكحف اخمهئ ّهش حن  ّالّ أن حم:ّ
ال لك أهنمس خصمئ هسر، مي الف االلك ع، خممي حنىش امغ  نّحن اجلهئىع واخمحيمن هن اخمهئ

ع مخ ًأوخمهبهس ًاللكحف اخمهئ ّ ّ. 
هب ّأمت جف: مظ مت ّ مش حمهبهئ ع حط ّهس حمهسن حم حن اجلهئىع واخمحيمن هن اخمهئ

دميّٰهخيهيهبهشاخم مع ، وّ وحن د اخم حض اخمِّـهن مع ن ِّّـهنهئاخم م، هلهبمي  هن متحيىع اجفحيمب
د اخمّاحتهسد مع ع ّاحتهسد متحيىع ِّّـهنهئمههس حض اخم م، وإذا احتُّـ اجف ّمههس حض اجفحيمب

حنهس، حمهسن احلمئ  ل حنحيمب مئ ًأوخمهبهسًواجف ّ هيّ  . حممس هن وا

هس اخمحيهبهسيض،هنهسميهش احلميمئهش) ١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّ ؠ  .٢٩٧ ص١ج: ّّ
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ر حطجل  خي إخمهب أجغُّـ، ألن اجفخنمب هتخمهش، وحس مي هسر اجفمنهئِّىح حض هنِّـه اجف ّهنِّـا مص

ّ ال أومضّجكهسئىش ؠهئهسلكّ أن هنِّـا احلمئ :اخمحيالمقحيهش  .ّذاجح ّ
ر، ولكُّـم محهسحنهبّ أن :متهس ذحمىطهئهسخمميهئّ هبهي هن حنهس ذهنمش إخمهب اجفخنمب هش حنهس معهسء ّاخممن

، وذخم حنهس حن  :حض اجف ن حنحيمب م إمتمس ميمي ًألن اجفحيمب هبهشّّ  جغميهسمي لك ّجغهب
، مظهي احل هبهشحنمنُّـاجم د اخمّهب مع ا لكهيهبمبهس حطهسخم ّ، وأحنهس حن جغهبمك ِّّـهنهئ اخم اؠجههي

دمي مع د حض اخمِّـهن ّحن ، هلمب ومع مت حض اخمٰهخي هش اخمهئحيىع ّهسرمعهب حطّمغهسرمع ٌوحمهبهئ
د مع دهنهسٌحن مع ع، إمتمس هن ) اجلهئىع واخمحيمن( ّ حم حن األحنىطميّاحتهسدو.  حط ّحطهسخمهئ

متهش اخم دميهش واجفّٰهخيهيهبهشحض اخمميهبهئ د اخمّمع مع م واخم ، ال حض اجفحيمب . ِّّـهنهئ حض اخمِّـهن
د اخم مع منجههيهي حن ، حطجل حنهس هن اجفِّّـهنهئّوخمٰه حنهئخنهت اجفجيهسخمجههش اجكحقاك خمحييس اخم

مش اخمهيجيهش  م، وحطجل حنهس هن حنٰههئهسه حط حنٰههئهسهنهس، ألكهئ حنهس هن اجفىطادف خمهيمئحيمب
دميهشواخمٰهىطف، وهن اجف متهش حض اخمٰهخيّمع  . حض اخمِّـهن واخمميهبهئ

ع، وإمتمس  إحل ًهنِّـا حنهنهسهلهس هسحطخيهش وجغُّـة اجلهئىع واخمهئ هسث اخم لك حض األحط ّأمت حس مي ّ
متهش اخم لك هن وجغُّـهتمس حض اخمميهبهئ جغُّـة هبِّـا ّٰهخيهيهبهشاخمِّـي جع هسظ إمتمس ميىطاد هبهس، واخم  :ّاخمهي

اع، مظمنخف ّهسحن اخمّهسهنهبهستّ اخمهئهسجممنهش اجفىطددة حطجل اجفّهسهنهبهشّأن اجف ًحنهسهنهبهشهش اخم هن خمألمت ّ 
ٰههبهئهش ًحن منهيهشّ ً حن ق هلمنّ ان اخمِّـي .  حنهس هبهسٍ، حطٰهُّـ حل ّوخمهبىع ذخم إال ألن احلهب ّ

ق هلمن ٰهجل حن مغالل حل ، مي من حض متحي مبمس ملخف حن جغيس حن ٍخم ّ ّ  حط ّمغهسص ً
، هلهبمنخف امتهس متهسحكخيهسحمهسخمهئهسحك ً جغهب هسمت : أي،ً مئ  ّ اجلهئّإن اجفٰههئ :خمِّـا جمهيهئهس. ًهسإمت إل

، َجههيهلهب أن مي من حطمس ميهئهنهسف إخمهب ، وإمتمس مي هيحيهش احلخيهسئ ّ لكحف أجكهبهسء مص ّ
، هلهبمنخف هن حطٰههبهئ أجغُّـ مظهي األجكهبهسء منىغ حط  .ّهلهب

هي ا ان(ّ أن اجلهئىع :وحن اخم ق هلمن)حمهسحلهب  حط ٍ وحنهس آل إخمهب حطٰهُّـ حل
هسنحمهسإل( ن احلمئ حطهبهئمبمس ، حنٰههئ)مت ورة، هلال ميمئمي أن ميمي هسميهئهسن حطهسخم هبهسن حن

هس اخمحيهبهسيض،هنهسميهش احلميمئهش) ١( مبهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر ّ ؠ  .٢٩٣ ص١ج: ّّ
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ّأوخمهب م ّ ع حطٰههبهئ هن حنحيمب م اجف ، إذا حمهسن حنحيمب ن حمِّـخم ّهس، ألن احلمئ إمتمس ميمي ّ ً

هسر الف االلك ل، حنىش امغ مئ  .اجف
س عرض .٣ لفصل والفصل ّم ا نهما شائع ة ّخاص  مل ب   وا

هش اجلهئىع ، هلهثن اجلهئىع إحل ّأحنهس مت ّألن ذخم  و؛ خمهيحيمنّلكهسم ّيضلكىط ّاخمحيمن
مناجلهئىع خمهبىع  ٍهس حطحيمنّمص دً مع ٌ حنٰهجل، حط هن حن ل اجفخيُّّـةلكحض  ّ مئهش ّ حن اخمحيمن

هئىع  .خمهي
هش اخمحيمن هئىع، ّمغهسص ّلكىطيضّاجلهئىع، هلهثن اخمحيمن  إحل ّ وأحنهس مت : أي خمهي

ىغّإن هسم اجلهئىع، هلمبٌّ اخمحيمن مص ٰهيغ أجم ٌمغهسؠهش  حط ّ اخلهسؠهش جمُّـ ّ؛ ألنّ أمغىغّ
هسوميهش ن حن لكمبهس ًمظمي ن  جف ن ًهشّلكهسحنوجمُّـ مظمي ، واجفىطاد ّ أمغىغًهشّمغهسؠ وجمُّـ مظمي
ن اخمحيمن  هئىع، هن اخلًهشّمغهسؠحطمي  .ّهش األمغىغّهسؠ خمهي

ًأوخمهبهسّ، وإال خم حمهسن ّ ؠهئهسلكٌ جكهسئىشٌواحلمئ حطجل اجلهئىع واخمحيمن مخ ّ  خمهييطم ّ
ن اجلهئىع معيطءا حض  ن اخمحيمن معيطءا حض ، اخمحيمنّحنهسهنهبهشًأن ميمي  ّحنهسهنهبهشً وأن ميمي
اجكهب لكحف األمقحيهسرجمهسل. اجلهئىع، وحمالمههس ملخف حجمي وال :  اجفمنهئّىح حض جغ

ن احلمئ حطجل اجلهئىع واخمحيمن مخ هييطم ذخم حم ّ أوخمهبًالمي خسمس حض ذات ؛ًهسّ ّ ألن دمغ
ل أجغُّـمههس حض ذات اآلمغىط ع، ملخف دمغ ّهلهي دمغ اخمحيمن حض جغُّـ اجلهئىع، . اخمهئ

حنهس؛ هنِّـا مغهيىح ًامتخيهيمش اجفخي حنخي ّ ، أدى. ّ ّوخم دمغ اجلهئىع حض جغُّـ اخمحيمن  إحل ّ
هسج هلهب إحل ّ حض جغُّـ اخمحيمنّمظميىطر اجلهئىع مئ ٍهلمن إحل ّملخف اخمهئمبهسميهش، ألمت إل ّ ميخي

، وهن دامغ ٌوإلمنهي ّ حض جغُّـه، ألكهئ جغُّـ هلمن اخمحيمنّ ًوهنهي معىطا... ّ ّ. 
ٌهلمي حن اجلهئىع واخمحيمن مغهسرج ٌ لك جغُّـ اآلمغىط، زائُّـّ ، واحلمئ حطهبهئمبمس ّ  لكهيهب

م. ٌجكهسئىش ٌ أن اجلهئىع لكىطض:وخمِّـا ذحمىط اخمخي ، و) ّلكهسم ّلكىطيض (ّلكهسم ّ اخمحيمن خمهيحيمن
هشٌهشّمغهسؠ  .اجلهئىع إحل  حطهسخمهئ

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .)٢(، مظٰههيهبخيهش رجم ١٦ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
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هست أن احلمئ حطهبهئمبمس جكهسئىش هبهسن آمغىط هن،ّوميمئمي إجع ّأن اجلهئىع حطخلط ال  : حط

من اخمِّـهنهئ ّحن اخم ء حنهئ،ّ م حطخلط ال، ميجيهسميىط .  واخمحيمن حطخلط  واجفحيمب
ء م حطخلط  حنهس،اجفحيمب مت حنحيمب د، وهن. ً حض حم مع ن إال حض اخم ّهلهسحتهسدمههس ال ميمي ّ 

 .ئىشاحلمئ اخمخنهس
رتبةّقق استحالة .٤ س   ٍاهية ٍ واحدةٍ أ من ج    واحدةٍةّ نوعيّ

ىط حن معهئىع حض ّهسهنهبهش اجف ن خسهس أحم ، ال ميٰهخي أن ميمي هش حن معهئىع وهلمن ّ اجفىطحم
هش هب حت واجغُّـة، وحمٍحنىطمظ ىط حن هلمنّخيِّـخم مي هشٍ واجغُّـٍ أحم  حض ٍ واجغُّـةٍ حض حنىطمظ
ٍحنهسهنهبهش لكهبهش ّ ٍمت ىط حن ّخيإذ خم حت ؛ واجغُّـةّ هش أحم ىط حن  أو ، واجغُّـةٍمعهئىع حض حنىطمظ أحم

هش خفا، وهن خصهسلة واجغُّـٍهلمن حض حنىطمظ اجغُّـ حم ن اخم  .ً، خمهييطم أن ميمي
ع :حطهبهسن اجفالزحنهش ، ميهييطم مظٰهُّـد اخمهئ ّ أمت إذا مظٰهُّـد اجلهئىع أو اخمحيمن ّ جفهس  ؛ًأميهنهسّ

هذحمىطه  ّجمُّـس  مبمس، وأن اخمحيمن هن  :ّ حض األحنىط األولّ ع حن ّأن اجلهئىع هن اخمهئ ًّ
ع خصمن ع واًالّاخمهئ ٌجفحيىطوض أمت مت خفاٌ واجغُّـّ اجغُّـ حطٰههبهئ حم ن اخم  ،ً، هلهبهييطم أن ميمي
هب حتّ حم هلحي، وهن خصهسل هش حن اجفىطامظمش مي ىط حن معهئىع أو هلمنّخيحنىطمظ  . أحم

هبهي ذخم هسن اإلّحنهسهنهبهش ّنأ: ومظ المت ان، ٌ خمهبىع خسهس معهئىعً، حن ى احلهب  مق
هش خمإل هش اخمخيىطمي هسنوهن اجفىطمظ معُّـ خمإلمت هسن، وحممس ال مي ىط حن معهئىع حض مت هش  أحم اجفىطمظ

ٰههبُّـة معُّـ خمإل،اخم هنىط، وحمِّـخم ال مي هش اجل هسن وهن حنىطمظ ىط حن معهئىعمت  ٍ واجغُّـٍ أحم
ىط حن معهئىع هش أحم مئىش حض اخمىطمظ  ٍحض حنىطامظ األمغىطى، وحض مقهسئىط اجفىطامظمش، هلال جي

ن اإلّألمتواجغُّـ،  هييطم أن ميمي هسن مي امتهس وجكهبئهس آمغىط، أو أجكهبهسء أمغىطى، مت ً جغهب ً
خفا اجغُّـ حم ن اخم  . وهن خصهسل،ًوهن ميٰههئ أن ميمي

ىط حن هلمن مئىش أحم هئىش أن جي هشٍ واجغُّـٍوحمِّـخم ميمئ ٍحنهسهنهبهش حن ٍ واجغُّـةٍ حض حنىطمظ ّ 
لكهبهش ٍمت ن خمإلٍ واجغُّـةّ هب أن ميمي هسن، حن جم ىط، مت هش هلمنالن أو أحم  حض حنىطمظ اخمخيىطمي

 .٢٩٩ ص١ ج:ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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 ، ن أجغُّـمههس اخمهئهسحك واآلمغىط اخمهئهسهن ن اإل ذخمّألن ميمي هييطم أن ميمي هسنمي  مت

ٍمتهسحكخيهس ومتهسهنخيهس حض آن ً ا، واجغُّـً خفا وهن ميٰههئ ؠخفورة اخم  . وهن خصهسل،ًجغُّـ حم
، وامتُّـرج حطٰههنمبهس حض حطٰهيغ،متٰه  ،ّ إذا مظٰهُّـدت حنىطامظمش اجلهئىع واخمحيمن

هسنحمهسإل خفةٌ خم أمعهئهسسمت ل، حم ان، وهلمن هنىط واجل واخمهئهسحن واحلهب  ٌ هن اجل
خفة هن هسس ذو األحطٰههسد واخمهئهسحن واحل:حم ىطك حطهسإلرادة واخمهئهسحكّ  وذخم ؛ّ اجف

مت ذا أ مبمس حن معمبهش حم ن حن هنىط ميمي ًألن اجل ، هلهبهئهن إخمهب هلمن ّ ّحطٰههسد ولكُّـحن
مب هنىط، وخمميهئّ حن لكهس حن اجل ٌاجل وميمنخف مت ً ، مت متهسحنهبهس ولكُّـحن ً حن معمبهش حم

، وهنميِّـا لكهس حن اجل ، وميمنخف مت ًهلهبهئهن إخمهب اخمهئهسحن ان معهئىع. ّ  ميهئُّـرج ٌهلهسحلهب
ل، وإذا حتمن حطهسخمهئهسحك حس ميمي إال  ّهلهب األمعهئهسس واخمحيمن ًحنهسهنهبهشّ  . واجغُّـةّ

ل،إذن عال ميمئمي:  لكهئُّـحنهس متخي ن خمهئ هسن ٍ واجغُّـٍ أن ميمي ال معهئ ، هلِّـخم حض ًحن
هش خمهبٍحنىطمظ ّ واجغُّـة، وإال حنىش مظٰهُّـد اجفىطامظمش اخمجه ّ  .هش هلال خصِّـور هلهبّ

س ومفهوم ا.٥ ط الّادة مفهوم ا ط و    هو ال 
رةاخمحيىطق ُّـانّنأ :ّ حطجل اجلهئىع واجفهسدة وحطجل اخمحيمن واخممن ّ اجلهئىع واجفهسدة حن ّ 

هسراًذامظهس هيحيهسن الك هسّ، هلهسجفهسدً، مص ّ، حممس أن اجلهئىع ًة إذا أمغِّـت ال حطخلط حمهسمتلك معهئ
رة هلمن ٌإذا أمغِّـ حطخلط ال حمهسن حنهسدة، وحمِّـا اخممن ّ إذا أمغِّـت ال حطخلط، حممس أن ّ

رة  . إذا أمغِّـ حطخلط الٌاخمحيمن ؠ
م: حطمئٰههئ م اجلهئىع إذا أمغِّـ ال حطخلط هلمب حنحيمب ٌ أن حنحيمب مبٌ متهسجمىغّ ، ٌ حن

ع مخال  ، وميخي احلمئ لكحف اخمهئ ع حطٰههبهئ ًخمهبهسّأوًوهن اخمهئ م ّ ّ، وأحنهس إذا أمغِّـمتهس حنحيمب
ان ـاجلهئىع  ن هن حنهسدة، ولكالحنهش ذخم لكُّـ ـحمهسحلهب از مخهي ّ ال حطخلط، هلهبمي م مع

رة واجفّهش اجفىطحمّهسرمعهب اخلّهسهنهبهشوهن اجف( ّلكحف اخممي هسن وهن اإلّهسدةهش حن اخممن  )مت
م   هنِّـاّوذخم ألن هبهئّهسدة لك اجفٍ جغهسك)وهن اجلهئىع حطخلط ال(اجفحيمب هئىش ٍئِّـ ، هل ميمئ

ن جغ  .ّ اخمميًهسحمهبهس لكأن ميمي
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رة هسر محهسحنهس، جيىطي حض اخمحيمن واخممن لكهبهش إ إذ ؛ًوحن هنِّـا االلك ّن اجفهسهنهبهش اخمهئ ّ ّ

هتخم م اجلهئ،معيطئجلىح حن ّمظ ن معيطءا حنخنحقحمهس حطجل مثهبىش ّ أجغُّـمههس اجفحيمب ً اخمِّـي ميمي ً
م اخمحيمنمك ّاجفهسهنهبهست، واآلمغىط اجفحيمب ىغ حطمسهنهبهشّ ٍ اجف ّ معُّـ حض ملخفهنهس، ٍ واجغُّـةّ  ال مظ

ىغ معمبجلميمئمي هلىط ـ وهن اخمحيمن ـ ّواجليطء اجف أن ميمثمغِّـ : ّاألول؛  حط
مئ هسر مي ىغ حطال حطخلط، وهبِّـا االلك م اجليطء اجف ّحنحيمب هسين ً. هلمنالّ أن : واخم

ىغ حطخلط  م اجليطء اجف ن جغهسحمهبهس لك اجليطء اخل، الّميمثمغِّـ حنحيمب  ّهسرمعًهلهبمي
رةّمسهنهبهشخمهي ٌحنهسهنهبهشهلهبمس خم حمهسمتلك ، ، وهن اخممن هش ّهسهنهبهست حن اجفّ ًحنىطحم  حن  حض اخلهسرجّ
رة، حمهسإلّهسدةاجف هسن واخممن  . حن اجل واخمىطوحّىطحممش اجفمت

معمبجلّهسهنهبهشمظمثمغِّـ أمعيطاء اجفأن ميمئمي ّ أمت :واحلهسؠ  : حط
خ ان أهنأهئ مّ حتهيهبهيهبمعيطآنمس ّ حطٰههئ لكهبهش اخمّهسهنهبهش وهن اجفٍ واجغُّـٍهسن جفحيمب  ّهئ

لكهبهش اخمّهسهنهبهشهش، هلهسجفّهسحناخم :  األوحل؛جلّهبجغهب إحل هش ميمئمي حتهيهبهيمبهس ومظحيميهبميمبهسّهسحن اخمّهئ
هبهش اإلهبهسمجغ ن حنخنحقحم،ّهب ّ حطجل هنِّـه اجفهسهنهبهش ومقهسئىط ًهس وهن اجلهئىع اخمِّـي ميمي

هبهش :ّاجفهسهنهبهست، واألمغىطى هسر ال حطخلطّىغ اجليطء اجفّجغهب   وإلمئ،، وحمالمههس الك
م حطهسحلمئ األّحم  م اإل.ّومضحنهئمبمس لكحف متحيىع اجفحيمب هسن هلهئحيىع حنحيمب يس مت  جغجل ميهي

مب جغجل مي ان اجف امتهس، ومتحيىع احلهب ن جغهب مبمس ميمي ّحن ً ٰههبً  ألكهئ جغجل ـًهئهس ّ حلهسخك حن
ٰهجل ن ـ حض اخلهسرج ّمي هسمت ميمي هس وهلمنهي اخمهئهسحكٍئِّـ ، وهن جغهبهئًهسإمت  .ًميمنخف معهئ
ان جغهسحمهبهس لك اجليطء اخلِّـ مئىشّأىع و هسن خمإلّهسرمعً احلهب ، ومعٰههيهئهس مت

، واختّهسرمعًاخمهئهسحك جغهسحمهبهس لك اجليطء اخل هسنًا آمغىط خمإلءِّـمتهسه معيطّ اآلمغىط خم ، حمهسن مت
حنهسن حطخلط ال، ال هسن حنهئمبمس لكحف اإلٌّ إلمئ أياجفحيمب  . ّومض حطهسحلمئ األمت

ُّـ ّهسدةهلهسجلهئىع واجف هسراّحن هيحيهسن الك هس ومص ًان معهئ هيحيهسن وميحيحقجمهسن ؛ً  إذ خي
هسرمههس حطخلط ال وال حطخلطّىطدجف  .  الك

اهنىط  ً آمتحيهسّمظخيُّـموحنهس  هي وخكهسهنىط حض اجل هش حن اجفهسدةوا ّاجفهسدميهش اجفىطحم رةّّ  ؛ واخممن
دات اإلحنميهسمتهب:هسدمقهشوذخم جفهس مقهبهتجح حض اجفىطجغهيهش اخم مع ّ أن اجف  إحل هش مظهئخيّ
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اهنىط مظهئخي اهنىط وألكىطاض، وأن اجل رة واجل واخمهئحيىع  إحل ّمع ّاجفهسدة واخممن

اجمىش اخل هش حض اخم هسم حنىطحم ، وأن األمع ّواخمٰهخي رة، وأن ّهسرمعّ ّ حن حنهسدة وؠ ّ
د اخل مع مش اخم هسئىس حط هش حن حنهسدة ّإهن: أي، ّهسرمعاأللكىطاض حط لك حنىطحم ّهس خمهب ّ

رة رة .  مغهسرمعهبهشوؠ هش حن حنهسدة وؠ اهنىط اجفهسدميهش حنىطحم ، هلهثن اجل ّحطهئهسء لكحف ذخم ّّ ّ ً
يطع حنهئمبّمغهسرمعهب ً اخمٰهخي حنهسدةمسجل، ميهئ رةّ مهمبمس ال حطخلط، ّذهنهئهب ً وؠ ّهش، جع ميهي

، وهنِّـا حنٰههئهسه ن هن اجلهئىع واخمحيمن مي ُّـ ذامظهس حنىش اجفهسدة :هل ّ أن اجلهئىع مي ً ّّ
رّهسرمعهبهش، ال اخلِّّـهنهئهباخم ُّـ حنىش اخممن ّهش، وحمِّـا اخمحيمن هلهثمت مي هش ال ِّّـهنهئهبة اخمّ

هسر هلهبمبمسّهسرمعهباخل الف االلك ٰههس حنىش امغ ّ أن اجلهئىع واخمحيمن :وهنِّـا حنٰههئهسه، ًهش، حك
هشّهتمغىطحن رة اخمًان رمظ رة ّهتمغىطهش، ومههس حنِّّـهنهئهبّ لك اجفهسدة واخممن ّان لك اجفهسدة واخممن

 .هشّهسرمعهباخل
هبجههش مغهسرمعهس، أي إحل خممي لكهئُّـحنهس متهتجح دات اخم مع ّ اخم حس مظحقحممش حن :ًاجف

رة هب اخممي؛، حمهسأللكىطاضمعهبهش مغهسرّحنهسدة وؠ هنهس، ّ حن جم  واخمميهبىح واألمي ومت
هسؤل ل أم ال؟ وإذا حمهسن خسهس : هنهئهس ميجهىطح هنِّـا اخم هن األلكىطاض خسهس أمعهئهسس وهلمن

يطالكمبهس؟  ذخم هلمس هن حنهئخنهت امت
هش:  جمُّـ ميخيهسل هسئىس مغهسرمعهبهش، هلمب ملخف حنىطحم ٍإن األلكىطاض جفهس حمهسمتلك حط ّ ّ ّ ٍ حن حنهسدةّ ّ 

رة يطاع ؛وؠ حيهسء ذخم ال ميمئمي امت رة اخمِّـهنهئهبهش خسهس، وحنىش لكُّـم  وحنىش امت ّاجفهسدة واخممن ّ
ل، ألن اجفحيىطوض أن اجلهئىع هن اجفهسدة  مبهس حن أمعهئهسس وهلمن ّذخم ال حنٰههئ خمحقحم ّ ّ ّ
رة مغهسرمعهس،  حيهسء اجفهسدة واخممن رة ال حطخلط، وحنىش امت ًال حطخلط، واخمحيمن هن اخممن ّ

خي اجلهئىع واخمحيمن أميهنهس ًال حنٰههئ خم مك اخمالجغوهن. ّ هنهي حن اجف  .ِّّـا حنهس مقهب
)ؒ( ؘؙض ؘ  ؼؘ ؘ   

م حطٰهمئهيهبلكىطاض ّإن األ هسئىس حض اخلهسرج، إال أن اخمٰهخي ميخي ّوإن حمهسمتلك حط ّ هش ّ
ر، خممي ال مخ ُّـ أهنهس حتمئ لكهيهبمبهس أحن هب ًال حط مخ،ًّهسذامظهب ًالّحتهيهب خسهس، هلهب . ًّهسلكىط
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الهل ل :ًمئ ل )لكىطضّاخممي ( :لكهئُّـحنهس متخي مئ  حض ًّهسذامظهب ًا معيطء ـٌلكىطض ـ خمهبىع اجف

هشّ، وإالّاخممي الت اخمٰههسخمهبهش حنىطحم ن اجفخي ً ميهييطم أن مظمي ، ٍ حن معهئىعّ  وهلمن
ٌواجفحيىطوض أهنهس أمعهئهسس جممبهس معهئىعٌ لكهسخمهبهشّ هبإذن هلهسخم.  خمهبىع هل خمهش هنهئهس ّٰهىط مئ هش اجف

لك  هب حط ،ًّهشذامظهبخمهب هي ّمغهسص أو ّلكهسم ّلكىطيضوخممي هن هن . ٌهشّلكىط ا ؟ حن اخم
ُ ألمت إل؛ّ لكهسمٌّلكىطيضّأمت  الّاخممي  ملخف ولكحفّاخممي مئ لكحف ّ هبت اخمحن اجفخي هش ّٰهىط

هسج. وهنميِّـا... هلهسخمميهبىح لكىطض، واألمي لكىطض. ًأميهنهس  آمغىط ٍء إحل خمِّـا مت
جههبىش أن ميمئهبيط  إحل ّميهئهن ل، حم مي مئ الت )ّاخممي(ّهنِّـا اجف  لك حطهسجم اجفخي

هباخم هبىح. هشّٰهىط خس )اخمٰهىطض( إحل حن هنهئهس أ مههب( جم مئهش اخم  )هش خمِّـامظّميخي اخمخي
هسُ آمغىط إلٌّلكىطيضوهنِّـا  ، إال أمت حن ّمئ لكحف اخممي ّ  .ّ ال ألكٍوّ

مف اخمٰهخي ُجع ميٰه  حطمئهئيطخمهش َّهسص اخلَّٰهىطيض حطمئهئيطخمهش اجلهئىع، واخمَّٰههسم اخمَّٰهىطيض اخمّ
ّ، وإمتمس مههس مغهسرمعهسن لكهئمبهس، ّ اخمميّهسهنهبهشجل جفّذامظهبّوجفهس حس ميمي هنِّـان األحنىطان . اخمحيمن

ل اال م حطهسألمعهئهسس واخمحيمن ّمقمئهبلك حض حمهيمست اخمخي هسرميهشُ هسل األمعهئهسس  ،ّلك حض جم
ل احل معّخيهبخيهبواخمحيمن هست اخلهش اجف  .هشّهسرمعهبّدة خمهيمئىطحم

اد ن حن مي ل حطخلط ال، هل مف اخمٰهخي هنِّـه األمعهئهسس واخمحيمن ّ جع ميٰه را ّ ً وؠ
رة هن اخمحيمن حطخلط الّلكخيهيهبهش ّ، ألن اجفهسدة هن اجلهئىع حطخلط ال، واخممن ّ. 

هسئىس ّوأحنهس : وهنِّـا حنٰههئ حنهس معهسء حض اجف  ملخف ٌّهشمغهسرمعهباأللكىطاض هلمب حط
هش ٍحنىطحم ٍحنهسدة حن ّ رةّ هبهسزهلمس حط االجك،  وؠ  اخمٰهخي ّخممي ،حقاك هلهبمبهس لكجل حنهس حط االحن

من وٍجيُّـ هلهبمبهس حنخنحقحمهست مفهنهس أمعهئهسمقهسٍهستّمص الً هلهبٰه مفهنهس حطخلط ّجع  ، خسهسً وهلمن ميٰه
اد، ال د حن ٰه راّهل  . خسهسّلكخيهيهبهش ً وؠ

هسئىس اخلهسرمعهبهش، حممس  مبىطوردي حض اخم اق اخم ّوهنِّـه هن متمهىطميهش جكهبَّـ اإل ّ
هتخسمتخيهيمبهس لكهئ ؠ جمُّـ ذهنمش حطٰهيغ اخمهئهسس إحل متحي : جمهسل حض األمقحيهسر، جغهبمك جلُّّـر اجف

ن اخمالزم اجفخنحقك هن  ازم، حطهتن ميمي هسئىس، وأرمعٰهمبهس إحل اخمهي ّاألمعيطاء اخمٰهخيهيهبهش حض اخم
ىغ هن اخمحيمن هسميهئهش . ّاجلهئىع، واخمالزم اجف هسئىس اجف ن اخم وجغهبمك ميهييطم لكهيهب حم
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ٍ لكىطيض حطال معمبهشٍ حض أحنىطًاخمِّـوات حنخنحقحمهش هشٍ معهسحنٰههشّ ٍ هلهبمبهس، حنمن ، وحمهسن ّ  خمٰهىطو

هسجكهب يطاع أحنىطحن مييط امت ٍهس لك جض ل ٍ واجغُّـً هسخمحيهش، ارمظميمش اخمخي  حن متحيىع جغخيهسئ حن
ازم اخلهسؠهش خسهس  ذان حن اخمهي هبجههش، حمالمههس حنهتمغ ّحطهتن اجلهئىع واخمحيمن حض اجفهسهنهبهش اخم ّ ّ

ذ مئ حطهسجلهئىع حنهتمغ اجمىش، خممي األحنىط اجف ٌحض اخم ّ منهسص، ّ ك االمغ  حن اخمالزم اجفخنمي
منهسص هبخي االمغ مئ حطهسخمحيمن حن اخمالزم اجف ّواجف ّ. 

ّإن اجلهئىع واخمحيمن وإن : حنهس ميخيجهىش أؠ اإلجكميهسل حض اجفخيهسم هن أن ميخيهسل
رة، إال أمت خمهبىع حم معهئىع ّهسهنهبهستحمهسن ميمثمغِّـ حض اجف هش حن اجفهسدة واخممن ّ اجفىطحم ّّ ّ ّ

رة ذا حن اخممن ذا حن اجفهسدة، وال حم هلمن حنهتمغ ًحنهتمغ ًّ ّوإمتمس اجلهئىع هن اجفهسدة . ّ ّ
رة حض حنهس هس حن ّحض حنهس خم حنهسدة، واخمحيمن هن اخممن رة، وأحنهس حض حنهس خمهبىع حنىطحم ً خم ؠ ّ ّ
معُّـ أمعهئهسس رة، هلهبمئمي أن مي ٌاجفهسدة واخممن لّ ّهش، وال حنهسدة هنهئهسك وال ّجغخيهبخيهب ٌ وهلمن

رة  .ؠ
ّوخمٰه حنهئخنهت اجفجيهسخمجههش هن إجخهسم االمتٰهميهسس، جغهبمك إمت جف ّهس ؠهي أمت حمهيمس حمهسن ّّ ّ ّ

ٌهنهئهسك حنهسدة رةّ ّ أمت حمهيمس حمهسن : ذخمَ أوهن، وهلمنٌ حمهسن هنهئهسك معهئىعٌ وؠ هنهئهسك ّ
ٌ، حمهسن هنهئهسك حنهسدةٌ وهلمنٌمعهئىع رةّ ُّـ أن ؠُّـر اجف.  وؠ  حطٰهُّـ أن ّهتخسجلّخمِّـا مت

خم مبىطوردي حض اجفجههسرجغهست، لكهي لكهيهب حطخي ميهيىح حنهس : ّمتخي حمالم اخم ّوهلهب حن اخم
 .ال خيحي لكحف أجغُّـ

خمّهتخسجل ؠُّـر اجفهيّوّجع  هبّنإ:  هنِّـا األحنىط حطخي يطلكهش ّ احلهب هست واجفٰههسين اجفهئ
يطع حن جغخيهبخيهشُهئمبهس حنهس مي حن،لك احلخيهسئ اجمىشٍهئ مش جغهسخسهس حض اخم يطع ُ وحنهئمبهس حنهس مي، حط هئ

هسر حنالجغمههش اخمٰهخي ر حطهتن مي؛حنهئمبهس حطهسلك طّمن  حض ٌ اخمٰهخي اجفٰههئ اخمِّـي هن مصهي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  .٢٦ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
هسحط :امتمهىط )٢(  .اجفمنُّـر اخم
هس اخمحيهبهسيضمبّ ؠ،هنهسميهش احلميمئهش) ٣( ّهس ولكهي لكهيهبمبهس ملالم ر  .٣٠٠ ص١ج: ّ
ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ٤(  .٢٦ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
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من ر اجف ُّـهيهش وّمتحيىع األحنىط حطهسألحن ٌحن ط وال ، حنٰهمبهسّ ُّـ ملخف مصهي ً  حط أحنىطا،ًاّحن

مبمس ؠهشّ وميهن،ًحن من ء وهنِّـا االمتهنمسم خم، إخمهب اجفٰههسين اجف  ٍهبىع حمهسمتهنمسم 
مئهبّ جغ ّ خصمنٍ حطممءّخصمن متهس جكهبئجل حن يطمي حض متحيىع األحنىط وجمُّـ جغمن ّميمي

ء رةّهسدة اجفّهسحتهسد جعهسخممك حمٌحطهسمتهنمسحنمبمس  ء، حطهسخممن يط ّ ال محهبٍء إحل ٍ حط حمهسمتهنمسم 
ٰهجلّ إال حطهبهئمبمس مش اخم اجمىشّ هلهسألو، واإلهبهسمّحط يض اخمحقحمهبمش حض اخم هسين ،ل ميخي  واخم

هسر اخم هنهب حض الك هسرا،ٰهخيميخي هسر الك هشً ؠهسدجمهسً وإن حمهسن ذخم االلك مش حنىطمظ  ٍ حط
اجمىش  .حن اخم

)ؓ( ؼؘ ؘ  ؘ ؘؘدّ  
اهنىط اجفاأل س اجف: أي ـةّىطدحنىط حض اجل ل واخمهئحي جيىطي هلهبمبهس حنهس ـ  ةّىطد اخمٰهخي

هبجههشّ ألهنمعىطى حض األلكىطاض، ن مغهسخمهبهشًأميهنهس،  ٌهس حط مي  حن اجلهئىع واخمحيمن ًهل
هس خسهس، وحنهسّإمتمس جل، وّهسرمعهباخل ن معهئ مف خسهس حنهس حط االجكحقاك خمهبمي حط  ًاخمٰهخي ميٰه

مفهنهس اخمٰهخي حطخلط ال ن هلمنال خسهس، وإذا الك هبهسز خمهبمي  ؠهسرت اجفخنحقحمهست ،ًاالحن
اد راو ّحن منهست ؠ ًاجف  . خسهسّ

ٍحم ذي حنهسهنهبهش وهنِّـا األحنىط جيىطي حض ّ هبجههشّ هسرة .  حط ّحض حم ذي : أمغىطىوحطٰه
جنةّ إذ اجفهسهنهبهش اجف؛ّحنهسهنهبهش ملخف اجل هش حنهئ ٌىطحم ّ حض اجل اجفىطحممش حن اجفهسدة ّ ّ

رة هسئىس،واخممن اه حن اجفهسهنهبهست حط  .ّ وحنهس مق
ء فؘّ   

خم   هجم ّجمُّـس  خ: ّ امي ااهبىش اع ِّّـ ود ِّـد اَّـىش جي هئ  :أي، اِّـ
هسحنهش اجمٰههش حض جغُّـودهنهس اخم  .ّاخم

خم   هجم ّجمُّـس  دة: ّ مئ ىع ا اِّـ ل لكمت  ن اهبىش اهبىش ن  ومظمي،ّهي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهشا) ١(  .٢٦ ص٢ج:  األرحطٰههشّحلميمئهش اجف
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ًحنهسهنهبهش منهيهشّ ً حن لكهسً ذهنهئهسّ رة مت ن حم حن اجفهسدة واخممن ً، وخمِّـا ميمي ّ اع ّ  حن أمت

هسحنهش ع حممس حنىط حض أول اخمحيمن هن اجفهسهنهبهش اخم هنىط، واخمهئ ّاجل ّّ ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  ج ىع: ّ ا اِّـ ل لكمت  ن اهبىش اهبىش ًهي َّـىغّ ر ً 

ًهبمك حمهسن اخمحيمن مغهسرمعهس  حط،ّهسهنهبهشهش اجفّد حطهسخمهئهسجممنهش خصُّـودميخمهبىع اجفىطا، ّميهت مهىغ
هسر ّهسهنهبهشلكهئمبهس؛ إذ اجف ٌحنهسدة هبِّـا االلك ٌلكخيهيهبهش ّ خمهشّ ع، وحنهس مت هلهبٍ ملخف خصمئ  ، لكحف اخمهئ

ع، حط ل لكحف اخمهئ ًحنهسهنهبهش ِجنمظحس ّ أهنهس : اخمهئهسجممنهشّهسهنهبهشد حن اجف اجفىطااجلهئىع خصمئ لكهبهش ّ ًمت ّ 
ق هلمن هبهسحطٰهُّـ ّ إال هشّمظهسحن ال، هلحل ان اجلهئ حن ًهسحلهب ان اخمِّـي،ّ ّ هن إحنهس  هن احلهب

من:أي... ّمتهسحك وإحنهس ؠهسهن و  . إخمهب هلمنّن ميهئهنأحطٰهُّـ ّ إال ّ حس مي
ن اجفواجفىطا مبهس ٍهيهشّملخف خصمنّ أهنهس :هيهشّ اخمهئهسجممنهش ملخف خصمنّهسهنهبهشد حطمي دمي مع ّ حض حن

مبهس اخمِّّـهنهئهباخم مت هّ حممس مقهبجنح  ـهشّٰهخيهيهبهش وحمهبهئ ّجمُّـس   هلال ميهئهسحض  ـ حط لك جمىطميمشّ
حنهس مت حنحيمب هسًذخم حم  .ً وا

خم   هّجمُّـسجم ً أوِّـًوذ لك خند: ّ  ّ ع: أي، ّ ، وذخم إلمئ لكحف اخمهئ
ّألن حمال مت اخمٰهخيهيهبهش ّ مش حمهبهئ ع حط دمي حض ،ّحن اجلهئىع واخمحيمن هن اخمهئ مع ّ وحن

م. اخمِّـهن د اخمِّـهنهئ هن متحيىع اجفحيمب مع د اخمِّـهنهئ . ّواخم مع ن احتهسدمههس حض اخم ّهلهبمي ّ
م مئ. ّمتحيىع احتهسدمههس حض اجفحيمب ع واجف م وإذا حمهسن اجف مش اجفحيمب ُّـمي حط ّل حن

ً أوخمهبهسًحمهسن احلمئ مخال ّ ّ. 
خمّاخمحيهبهسيضأورد لكهيهب اخمخنهبَّـ و حنهس:  حطخي ن حنحيمب م إمتمس ميمي ًإن اجفحيمب  حن ّّ

هبهش جغميهسمي لك حنمنُّـاجم هبهش . ّجغهب د اخمّمظهي احلهب مع ا لكهيهبمبهس حطهسخم  اؠجههي
د. ِّّـهنهئاخم ، هلمب ومع مت حض اخمٰهخي دمي حض اخمِّـهن وحمهبهئ مع ٌوأحنهس حن جغهبمك حن ّ ّ 

د،هش اخمهئحيىعّهسرمعهب حطّمعمغهسر مع دهنهسٌ حن مع ع .  حط ّواحتهسد حم حن األحنىطمي حطهسخمهئ ّ
متهش اخم د اخمّٰهخيهيهبّإمتمس حض اخمميهبهئ مع م واخم ، ال حض اجفحيمب دميهش حض اخمِّـهن مع ، ِّّـهنهئّهش واجف

 .ّاألومضّهلال مي حنهس راحن حن احلمئ 
د اخم مع  حطجل حنهس هن اجفمنجههيهي حن ِّّـهنهئّوخمٰه حنهئخنهت اجفجيهسخمجههش اجكحقاك خمحيمههش اخم



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٤٨٤

مـ حنٰههئهسهنهس  مش اخمهيجيهش  ـألكهئ حنهس هن اجفىطادف خمهيمئحيمب  وحطجل حنهس هن حنٰههئهسه حط
متهش حض اخمٰهخي،واخمٰهىطف دميهش حض اخمِّـهن واخمميهبهئ مع  .ّ وهن اجف

خم   هجم ّجمُّـس  ف: ّ ان جي هش ٍواهبتج آلمب ّ خ خي م أهئ ّ ال  مي
دا د:حطمئٰههئ،  ًومئ مع دان حط مع ٍ أن اجلهئىع واخمحيمن حن  هنِّـا  واجغُّـ، ولكحفّ

معُّـ ّمخ حم حنهئمبمس لكحف اآلمغىط حطهسحلمئ اخمخنهسئىش؛ األمقهسس ميمئمي  ّاجعهئهبهئهبهش حض إذ ال مظ
م مي ومظخي ن هنهئهسك مظخي هي حن أّاخلهسرج خممي ميمي ُّـمي ، وذخم جفهس هن وا ّن اجف ّ

داٍحض خكىطف م أجغُّـمههس حطهسآلمغىط ومع ً ال ميمئمي مظخي ُّـان حض ، حض ذخم اخممهىطفّ ّ هلهسجف
د اخل مع م أجغُّـمههس حطهسآلمغىط حض اخم  .ّهسرمعّاخلهسرج ال ميمئمي مظخي

ٰهُّـد واجفجيهسميىطة: لكحف ذخمُّـخمهبواخم ّ أن االحتهسد ميهئهسحض اخم ّ م،ّ خي ُ واخم  ُهشّاخمٰههيهب وّ
ٰهُّـد ومظ يض اخم خي إال حنىش ّخيهبخيّ حنىش االحتهسد احلَهشّ هلال لكهيهب،اجفجيهسميىطةّخي ّ اخمِّـي ال مي ّ

جغُّـة احل  .ّهشخيهبخيهباخم
جغُّـة  ًهس حطهتن هلهب مغهيجه: لكحف هنِّـا اخمُّـخمهبّاخمحيهبهسيضوأورد اخمخنهبَّـ  حطجل اخم

جغُّـةّ هلهثن اخمِّـ،ّواالحتهسد ٰهُّـد واجفجيهسميىطة إمتمس هن اخم ّي ميهئهسحض اخم ّوأحنهس االحتهسد هلمب ال . ّ ّ
جيهسميىط ع حن اخم خي إال حطهئ ّمي م . ّ خي جغُّـة حطهتن االحتهسد حن ا حطجل االحتهسد واخم ّوخمِّـا هلىطجم ّ ّّ ّ

جغُّـة: حطهتحنىطمي الف اخم جغُّـة حن معمبهش حط جيهسميىط حن معمبهش واخم  .اخم
 :ّاحل أن ميخيهسلّ أن ذحمىطّجع 

ُأن االحتهسد مي .أ ّ ر لكّ ُّـمي : أجغُّـمههس :حف ومعمبجلّمن ن مظجيهسميىط اجف ّأن ميمي
م مش اجفحيمب د اخلهسرمع،حط مع مش اجفمنُّـاق واخم جغُّـة حط  وذخم حطهتن ؛ّ واخم

د مع جيهسميىطان حط حنهسن حن معُّـ حنحيمب هبىس، حممس حض احلمئ اخمخنهسئىش لكهئُّـحنهس ٍ واجغُّـٍمي  حط
د  مع ع، حممنحيهست اخم هيهبهيهبهش خمهيمئ ارض اخم ل حن اخمٰه مئ ن اجف ّميمي

 .٢٩٣ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
هسحط)٢(  . اجفمنُّـر اخم
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ىطحمهش واجف د، واخميطحنهسن خمهي مع ، وحممس حض احتهسد خمهي ٰههيهبمئ خمهي ّىطك، واجل اخم ّ ّ

ىطد حطِّـامظ م حض لكهي اجف  .ّاخمٰههسحس واجفٰههي
د: جعهسمتهبمبمس مع جيهسميىط حض اخم ن اخم  حممس حض ،هلهبًأميهنهس ّ واالحتهسد ّهسرمع اخلأن ميمي

ر رة لكحف اجفخنمب ّاحتهسد اجفهسدة حطهسخممن مبمس احتهسدميهسً حطهئهسء،ّ ن مظىطحمهب ً لكحف حم ّ ً ال امتهنمسحنهبهسّ ّ، 
هي حلمئ احلخيهبخيهش واخمّوحممس حض احتهسد  ل اجفمن ّاخمٰههيهش حطهسجفٰههي  .جمهبخيهشىطّ

ّ اخمخيهسلكُّـة إمتمس مظمنهي حض حنهس إذا حمهسن االحتهسد حن اخمخي األول.ب ّّ  واخممفهنهسن لكهيهبمبهس ،ّ
هش هسين.ّمتحيىع حنهس ذحمىط حن احل ّ وأحنهس إذا حمهسن االحتهسد حن اخمخي اخم  هلال رميمش حض إحنميهسن ،ّ

ُّـمي حطهسآلمغىط م أجغُّـ اجف ّمظخي ل ،ّ م اجفٰههي رة، ،ّحطهسخمٰههيهشّ حممس مظىطى حض مظخي ّ واجفهسدة حطهسخممن
هنىط حطهئهسء جيهسميىطمي حنهسهنهبهشًواخمٰهىطض حطهسجل هنمس حن ً لكحف رأي اجفخنهسئجل حن حم ّ داّ  .ً وومع

خم   هجم ّجمُّـس  مب: ّ خ ِّـ هئىع هبّلكهي، ّوهئ خيىش أهئ هش اخمحيمن خمهي
ن ّإمتمس  دمههس حض اخمٰهخيميمي د. حض ومع د اجلهئىع حض اخمِّـهن ومع ٌهلهثن ومع مبّ  ملخف ٌ حن

، وإمت من ّحن داّ من ومع ًمس مي ّهش، جغهبمك إهنهس ّهسرمعهبّهلمب متمهخف اجفهسدة اخل.  حطهسخمحيمنّ
منهي د اخلهشّملخف حن مع رة ّهسرمع حض اخم من حطهسخممن ّ وإمتمس مظ مبهساخمّ  .ّ هبهس هلٰههيهب

خم   هجم ّجمُّـس  اء ىع: ّ ج أمئ ٍحورة اهئت ةّ  خيىشيغ إمن ٍ واهئ
ٍحطٰهيغ أمعيطاء حنهسهنهبهشّ أن :اجفىطاد حن ذخم، خيىش هسمعهشٍ واجغُّـةّ حطٰههنمبهس إحل  ٌ خص

هبهسج حم حن األمعيطاء. اآلمغىط مهمبىط حن  إحل ّوخمهبىع اجفىطاد اجغ ملخفه، حممس جمُّـ مي
هسرة؛ ّوذخم ألمت إذا حمهسن حم حن أمعيطاء اجف اخمٰه جيهئهبهسّهسهنهبهشّ  حطٰههنمبهس لك حطٰهيغ، حس ً حن

هسط، ولكهيهب هلهي إلمن حنهئمبهس حنهسهنهبهشّميمي حطجل مظهي األمعيطاء أي ٌ ارمظ  ٌ واجغُّـةّ
هنهس أمعيطاء حنهسهنهبهش. ًجغخيهبخيهش ٍهلحيىطض حم م حطٰههنمبهس ،جغُّـة واّ ّ هن حطٰههبهئ هلىطض مظخي
ٰهيغ خم،حط ؠىح اجفخنٰهىط حطهسخمٰههيهبهش)واجغُّـة(: ّ وحن هنهئهس ميمهمبىط أن جم هب اخم  .ّ حن جم

هبهئ إحل يطاءمعمل حطٰهيغ األَهلهي حس إل هئىش أن إلمن حنهئمبهس جغخيهبخيهشٍئِّـ حطٰهيغ، هل  ٌميمئ

 .٢٩٤ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
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ع ٌواجغُّـة ىط اجف ورة، حممس حض احل هسنمعهئمش اإل إحل حطهسخم  .مت
خم   هجم ّجمُّـس  خي الزىعّوإال ِّـ اِّـىحىغ: ّ ّألن ذخم و،  ِّـًل اهبت

د اخمٰههيهش ل الزم ومع  .ّاجفٰههي
ٍ حم جغمنهش:إن َّـ ّ ٌ لكهيهشحن اجلهئىع ّ خيهسحطالت حض ّمغهسص ٍخمحيمن ّ مئىش اجف ، هلال جض

 .واجغُّـّ أمت  حطمسٍ واجغُّـٍء
ل هنهسء هلهبمبهس ّ حض اجفٰههئ اجلهئٌ جغمنىغ اجلهئىع حنخنحقحمهش:ّ هي  ، هلال اجم

خيهسحطهيهش، لكحف أن احلمنىغ ال حت ّخي وال محهبّألجكهبهسء حن ل هبهسّ ق اخمحيمن  .يط خسهس جم حل
هسح اخمهبيطدي حض مظٰههيهبخي لكحف هنهسميهش احلميمئهش متهس إحل أن : وجمهسل اخمخنهبَّـ حنمن ّجمُّـ أ

هيهبهيهب ٌهش اخمِّـهنهئهبهش خمهيمسهنهبهش، وخمهبىع حطهبهئمبمس مظهتجعخفّاجلهئىع واخمحيمن مههس حن األمعيطاء اخم ّ ّ 
م اجلهئىع حطهسخمحيمن ، وملهسميهش حنهس ميمئمي أن ميخيهسل حض مظخي ّجغخيهبخي م إ :ّ  جغهبمك ّاجلهئّن اجفحيمب

مّإمت مبٌ حنحيمب م اخمحيمنمك،ٌ حن هسج إحل اجفحيمب مئهبّ إل ّ جغ مي منّ ٍ حممسهنهبهشّيط ومي  .ّ مظهسحنهشّ
ميهيواخمِّـي ذانّ أوجمٰهمب حض هنِّـه اخم  ّحيهست هن زلكمئمب أن اجلهئىع واخمحيمن حنهتمغ

رة اخلهسرمعّهسدةحن اجف اّهب واخممن ميميهش ّ إحل أن جل، وجمُّـ ذهن رة   ،ّمسدة خمهيّاخمٰههيهشاخممن
 .ًأميهنهسىع واخمحيمن هلهتمعىطوا جغميمئمبهس حض اجلهئ

خم   هجم ّجمُّـس  د: ّ مئ ِّّـ إذا ختىغ دمب جي اِّـ دمغ حض : أي، ّ
من اخم مت حنهسهنهبهشِّّـهنهئّاخم ً ومغىطج لك حم مبمئهشً متهسجممنهشّ د.  حن مع  :هلهسجفىطاد حن اخم

د حض اخمِّـهن مع ّ ألمت هن خص اخمميالم؛اخم ّ. 
خم   هجم ّجمُّـس  ع  اهب: ّ ىعّواِّـ يس إمن إملّ اِّـت م أو  ىع ميهت 

عّنأل، ّحتىغ مئىش حنىش إهبهسم اجلهئىع وحتمن اخمحيمن اخمهئ وخمِّـا إلمي . ّ جي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش:امتمهىط) ١( ؛ ٢٠٦ص: ؛ ومظٰههيهبخيهش اخمخنحيهسء١٢٧ ص٥ج: ّ احلميمئهش اجف
هسجغمك اجفخلجمهبهش  . ٦٨ ص١ج: ّواجف

هسح اخمهبيطدي لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ٢(  ).٩٧(رجم  ،١٢٠ص: مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ حنمن
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هاجفمنهئّىح  ّجمُّـس  ن احلمئ حطجل حم حنهئمبمس وحطهبهئ مخالّ ً حطمي ً أوخمهبهسّ ّ ن ّ ، خمِّـا ميمي

ع ال حطخلط  .اخمهئ
ع الّد حطهتنواجفىطا مئ :حطخلط هن  اخمهئ مئ ال جم ّال حطخلط حنخي ّوذخم ألمت . ّ
من إحل حس ميهئمهىط هلهب ُ، ال أمت متّاإلهبهسم واخم من و إحل مهىط هلهبّ  مغِّـُأّاإلهبهسم واخم

هش إخمهبمبمسًحنجههيخيهس  ن اإلحكالق جمهبُّـاّ جغ حطهسخمهئ  .ًميمي
خم   هجم ّجمُّـس  ّن ُّـدإ: ّ ل ّ ع خندٌىع اجل واِّـىحىغ مه ً  لكمت اِّـ

ًأوِّـ ّ خمّاخمحيهبهسيضأورد لكهيهب اخمخنهبَّـ ، ّ لك حض هنِّـا اخمحيمن إمتمس هن :  حطخي ّإن حنهس جع ّ
حنهسوجغُّـة اجلهئىع و ًاجفهسدة حنحيمب هسرا،ّ الهلمبمس الك  .ً وامغ

ع حنهس،ّوأحنهس اجلهئىع واخمهئ لك وجغُّـهتمس حنحيمب لك وجغُّـهتمس حض ،ً هلهي مي ّ وإمتمس جع
متهش اخمٰهخيهيهبهش حس مظمي إال حطمئٰههئ أن اجفهسهنهبهش اخمهئهسجممنهش  جغُّـة حض اخمميهبهئ متهش اخمٰهخيهيهبهش، واخم ّاخمميهبهئ ّ ّّ ّ

، مظمنخف حنهسهنهبهش ًاجفىطددة حطجل هنِّـه ومظهي ّ ٰههبهئهشّ ً حن منهيهش، وخمهبىع ذخم ّ ان ّ حن ّإال حطهتن احلهب ّ
مبمس جغيس حن ق اخمهئهسحك حط،ًاخمِّـي خم ٰهجل حطهي امتهس،ّ مي هسمتهس: أي،ً متهسحكخيهسً هلهبمنخف جغهب ، ً إمت

ن احلمئ حطهبهئمبمس مخال ورة، هلال ميمئمي أن ميمي هسميهئهسن حطهسخم ً أوخمهبهسًواجفٰههئهبهسن حن ّ ّ، ألن ّ
ن أوخمهبهس ًاحلمئ إمتمس ميمي ّ ّ لّ مئ م اجف ع حطٰههبهئ هن حنحيمب م اجف  . إذا حمهسن حنحيمب

ّ ألكهئ لكُّـ مخ حم حن اجلهئىع واخمحيمن  ـّأن هنِّـا اخمىطأي: حي لكهيهبّجع ال خي ّ
ع مخال ً أوخمهبهسًلكحف اخمهئ ّ هي  ـّ خي إخمهب أجغُّـ؛ ألن احلميمسء جم هّ رأي حس مي ّجمُّـس  ّ 

ًلكُّـوا هنِّـا احلمئ مخال  .ً جكهسئٰههسّ
خم   هجم ّجمُّـس  ص: ّ جٌّواِّـىحىغ مب  مظٰههيهبخي لكحفمنهئّىح حض اجف،  ِّـ

مغىط،ّذامظهبحن اجلهئىع واخمحيمن ّ حم ناألمقحيهسر حض حطهبهسن لكُّـم حم خمُّـمغ ّ وإال ًهس خم
 هنِّـا ،ًحنهسّاجلهئىع امتخيهيمش اجفخي حنخيّ جغُّـ هلهي دمغ اخمحيمن حض: ه، جمهسلّحض جغُّـ

 .٢٩٨ ص١ج: ّمظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ اخمحيهبهسيض لكحف هنهسميهش احلميمئهش) ١(
هسحط)٢(  . اجفمنُّـر اخم
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ّ جغُّـ ر اجلهئىع حضّمظميىط إحل ى ذخمّاخمحيمن أدّ جغُّـ  وخم دمغ اجلهئىع حض.مغهيىح
هسج هلهبّ ألمت؛ملخف اخمهئمبهسميهش إحل اخمحيمن هي وهن دامغ حض ّمئ وإلمنّهلمن ميخي إحل  إل

  لكٌحن اجلهئىع واخمحيمن مغهسرجّ هلمي ،ًاّ معىطّهلمن اخمحيمن وهنهيّ جغُّـ ه ألكهئّجغُّـ
 . واحلمئ حطهبهئمبمس جكهسئىش، لكهيهبٌاآلمغىط زائُّـّجغُّـ 

هس خمهيحيمن اخمّ أن والكهي: وجمهسل هبمئهئهبهسر ّاجلهئىع خمهبىع معهئ هش، وال اخمحيمن ً
هئىع، لكهس خمهي هسجّ وإال ًمت  .... آمغىطٍهلمن إحل اجغ

خم   هجم ّجمُّـس  زهيجه خي االهسهثاك: ّ ن حنهس حط ،  هي لكمل ىع خي االىعت حم
د مع اص اخم هبهسز حن مغ هب هلهبمبهس ،ّاالجكحقاك لكجل حنهس حط االحن ّ وأحنهس اجفهسهنهبهش هلهب ّ

هبهسز ن حنهس حط االجكحقاك هلهبمبهس لكجل حنهس حط االحن ن حنهس حط . أن ميمي هلهسجفىطاد حن حم
ىطدة ـاالجكحقاك حض األلكىطاض اهنىط اجف هبهسز ـّ أو حض اجل ّ أهنهس خمهبىع : لكجل حنهس حط االحن

هسميهئهستًخسهس حنهس حط االجكحقاك حض ذاهتهس أؠال هسئىس حن مسم اخمِّـواتٌ، حط هن حط  . حط
خم   هجم ّجمُّـس  را: ّ اد وص د ىع ىشتمث خيهنط ال هيتىش ًهي  ّ ، ّ لك هنّ

رة احل:ّهنهي هنِّـا األمقهسس ميولكحف ّ أن اجفهسدة واخممن اهنىط  (جلّخيهبخيهبّ حمهسخم حض اجل
متهسن حن)هشّاجفهسدمي الف اجفهسدة جلّخيهبخيهبمن احل لكحف اجلهئىع واخمحيجلّخيُّـحن مظمي ّ، حط

هسرمي رة االلك ىطدة (جلّواخممن اهنىط اجف مظهسن ّهتمغىط هلمبمس حن)ّحمهسخم حض األلكىطاض واجل
هسرميجل  .ّلك اجلهئىع واخمحيمن االلك

ؘؙ ؼؘ   
مك حض اخمىغّمغمن   . حن لكهي اجفهئجههشهست اخلمئّميهيهب هنِّـا اخمحيمن خمهي
ع حض حمهيمست اجف  ّجم اخمهئ مئجل إحل ّجلهئجهخيهبُ  :جم

ع احلخيهبخي:ّولاأل هسرة لك؛ّ اخمهئ حيخيهش  : وهن لك ىطة اجف ّحنهس ميخيهسل لكحف اخممي

ٰههسخمهبهش حض األمقحيهسر اخمٰهخيهيهبهش األرحطٰههش) ١(  ).٢(رجم  مظٰههيهبخيهش ،١٦ ص٢ج: ّاحلميمئهش اجف
منهب) ٢(  .١٩ص: اخم
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اب احلخيهبخيهش حض  هسين. هش ال اخمخنهسرجغهشّخيهبخيهباحل) حنهس(مع هسحض:واخم ع اإل  وهن ؛ّ اخمهئ

هسرة لك اب حنهس هن جمّهسهنهبهش اجف:لك ً ال اخم ميخيهسل لكهيهبمبهس ولكحف ملخفهنهس اجلهئىع حض مع
ًأوخمهبهس ّ عوميهئخي، ّ مقىس وا إحل  اخمهئ هسهلّاخمٰههسمض واجف  .خم

مثال لك اخم:اجلهئىع  اب اخم هيحيهش حطهسحلخيهسئّميهيهب حنهس ميخيىش حض مع  هلهثذا .هست اجف
هسنمقهتل مقهسئ لك اإل اب هن ... واخمحيىطس واخمخيىطدمت ؟ هلهسجل ان، :حطمس هن  احلهب

 .وهن اجلهئىع
هسهل ا إحل وميهئخي مقىس واجلهئىع اخمٰههسمضأو اخمخيىطميمش جلهئىع اخم  .ّواجلهئىع اجف

ىغ هبهس اخم :اخمحيمن  ّهن معيطء اجفهسهنهبهش اجف اب أيّ ء هن حض ذامظّاجمىش حض مع  . 
ٰهُّـدة  هبمست حن هب األول؛ّخمهيحيمن مظخي خي هسم اخمحيمن إحل اخمخيىطميمش : ّ اخم امتخي

هسين هب اخم خي ٰههبُّـ، واخم هسم: واخم م إحل  اخمحيمنامتخي من واجفخي واجفخي ّاجف ّّ. 
رة،ّهسدةاخمحيىطق حطجل اجلهئىع واجف  ّ اجلهئىع واجفهسدة ّنأ :هن  واخمحيمن واخممن

ُّـان ذامظهس ًحن هيحيهسن ّ هسرا، مص هسًالك ً، هلهسجفهسدة إذا أمغِّـت ال حطخلط حمهسمتلك معهئ ّ، حممس أن ّ
رة هلمن ٌاجلهئىع إذا أمغِّـ حطخلط ال حمهسن حنهسدة، وحمِّـا اخممن مغِّـت ال حطخلط، ُ إذا أّ

رة ٌحممس أن اخمحيمن ؠ  .مغِّـ حطخلط الُ إذا أّ
هشّهسدةط ال هن اجفاجلهئىع حطخل ّنإ ن اجلهئىع  حطهسخمهئ ، وحمِّـخم ميمي ً لكهيهشخمهيحيمن ّ 
ًحنهسدميهش ع ّ مئ  .خمهيمئ

ر  هسظ حطخلط ال ةاخممن رة ،حطهي يطء اجفخيهسرنٌهن ؠ رميٌهشّولكهي،  خمهي  ٌهشّ ؠ
هتخم ع اجف مئ  .اجلهئىع واخمحيمنحن ىح ّخمهيمئ

هئىعّٰههيهبهشإلمي اخمٰهخي حط  ٌ لكهيهش اخمحيمنّ وذخم ألن؛ اخمحيمن خمهي هئىع حض  ّ خمهي
، ألنّحتمن منّهي حض اخمِّـهن ، ومي مب دا حض اخمِّـهن ّ اجلهئىع حض اخمِّـهن حن ً ومع

 . حطهسخمحيمن
ل حط  هئىع اخمحيمنّٰههيهبهشأورد لكحف اخمخي ً لكهيهش اخمحيمن إذا حمهسنّ حطهتن: خمهي هئىع  ّ خمهي

؟ مس خم  ًهلهي ميمي حنخي
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ٌ لكهيهش اخمحيمنّوأمعهبمش حطهتن ٍمنهشحل ّ حن ّمنهش  حن اجلهئىع، وهنِّـه احلٍهشّ مغهسؠّ

نّ خمهيٰههيٌاجلهئىع حنالزحنهش ، هلهسخمحيمن حممس ميمي ً لكهيهشهش اخم هن اخمحيمن من ّ  ّخم
ل ّلكهيهبهشوال إجكميهسل حض . هيّ اجلهئىع حض آن حتمنّميخيًأميهنهس اجلهئىع، هلمب   اخمحيمن

ٍهسهنهبهشة جفّٰهُّـدجفا هبهش ّ ٍمعهئ هبهش اجلّهسهنهبهش اجفّ، وذخم ألنٍ واجغُّـةّ ٰههبحيهش،ّهئ  وجغُّـهتهس ّ ألن 
 .هشّهبهسحنهبإ

ن اخمحيمن خصمن  هئىعًالّأورد لكحف حم منّ حطهتن: خمهي د ّ اجلهئىع مي مع  حطهسخم
منٍئِّـ ، وجغهبهئّ اخمحيىطديّهسرمعاخل هبهسج اجلهئىع حض اخم جه اجغ ، إحل ّمي  ّ ألمتاخمحيمن

 .حتمنهب جغهسؠ
من حطهتن اجفىطاد حن:وأمعهبمش منّ اخم ، وهن ؠخفورة ِّّـهنهئاخم ّ هن اخم

لكهبهش ًهشّمظهسحن ّهسهنهبهشاجف منّمت  .ّهسرمع اخلّ، ال اخم
هسئمل اجف  هسحطخيهشّحقمظاخمهئ هسجغمك اخم  :هش لكحف اجف
مبمس.١ ع حن ع خصمن،ً اجلهئىع هن اخمهئ ع حنهسهنهبهشً،الّ واخمحيمن هن اخمهئ ٌ واخمهئ ٌ مظهسحنهشّ ّ 

 .ّحن ملخف متمهىط إحل إهبهسم أو حتمن
 .ّ أومضٌع مخخمهئ مخ اجلهئىع واخمحيمن لكحف ا.٢
هسخمهش حت.٣ هشّخي امق ىط حن معهئىع حض حنىطمظ ٍحنهسهنهبهش حض ٍ واجغُّـةٍ أحم لكهبّ  . واجغُّـةٍّهش مت

هسئىس حض اخلهسرج، إال أن اخمٰهخي جيُّـ هلهبمبهس لكىطاض ّإن األ  ّوإن حمهسمتلك حط ّ
من وٍحنخنحقحمهست مفهنهس أمعهئهسمقهس،هستّمص الً هلهبٰه مفهنهس حطخلط الّجع  ، خسهسً وهلمن ، ميٰه

اد د حن ٰه راّهل   خسهس ّلكخيهيهبهش ً وؠ
اهنىط اجفاأل    .ة جيىطي هلهبمبهس حنهس معىطى حض األلكىطاضّىطدحنىط حض اجل



 
 

ؼؘ  
ِّـ ت: اِّـىحىغ اِّـث ت إ ات ىع ِّـ د خي مئ ّجي أن وامئ اِّـ ّ ّ 

 ١٢..................................................اخمهئيطاع ّخص حتىطميىط )١(
ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ. ١ ّ..........................................١٣ 
ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك. ٢ ّ.............................................١٥ 

مش )٢( مك مظميىطار مق  ١٦............ّواألمغىغ ّاأللك حطهسجفٰههئ ّاإلخسهبهست حض اخم
ال )٣( هتخمهش حض األجم  ١٧.................................................اجف

ميهيمئجل. ١ ر اجف ل حنخنمب  ١٧..........................................ّجم
ر احلميمسء. ٢ ل حنخنمب  ١٨............................................جم
هتخمهش. ٣ هسر حض اجف  ١٨................................................اجف

ل مظحيمنهب )٤( ر جم امعمش ّأن حض ميمسءاحل حنخنمب  ١٨.........خم ّحنهسهنهبهش ال مظٰههسحل اخم
امعمش مظٰههسحل خفات حض متحي اجفهسهنهبهش لك اخم ٰه الف اخم  ١٩.................ّامغ

امعمش ّأن لكحف ّاألدخمهش )٥(  ٢٢.............................خم ّحنهسهنهبهش ال مظٰههسحل اخم
 ٢٢......................................................ّاخمُّـخمهب األول
هسين  ٢٣.......................................................اخمُّـخمهب اخم

هسيناإلجكميهسل لكحف اخمُّـخم  ٢٤......................................هب اخم
 ٢٦.......................................حنهئهسجمخنهش اجفمنهئّىح خمإلجكميهسل

هسخممك  ٢٨......................................................اخمُّـخمهب اخم
هسخممكاإلجكميهسل   ٣٠.....................................لكحف اخمُّـخمهب اخم

اب اجفمنهئّىح لكحف اإلجكميهسل  ٣٠...................................مع
هسئمل )٦( منهيهش اخمهئ  ٣١..................................................ّاجف
هستا )٧( ميهيمئجل لكحقا امعمش لك ّاجفهسهنهبهش متحي لكحف ّاجف  ٣٤.............مظٰههسحل اخم



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٤٩٢
 ٣٤..................................................ّااللكحقاض األول

 ٣٦........................................ّحنهئهسجمخنهش االلكحقاض األول
هسين  ٣٧...................................................االلكحقاض اخم

هسين  ٣٧.........................................حنهئهسجمخنهش االلكحقاض اخم
هسخممك  ٣٨..................................................االلكحقاض اخم

هسخممك  ٤٠...............................حنهئهسجمخنهش اجفمنهئّىح خماللكحقاض اخم
 ٤٠..................................................االلكحقاض اخمىطاحطىش

 ٤٢........................................حنهئهسجمخنهش االلكحقاض اخمىطاحطىش
د رضورة )٨( مع امعمش اخم  ٤٢.......................ّأزخمهبهش رضورة مظٰههسحل خمهي

 ٤٤......................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
هسخممك اخمحيمن مغالؠهش  ٥٠................................................اخم

ث ميىحىغ  سس.......................................................ّخيج
ال .١ هتخمهش حض األجم  ٥٢..................................................اجف

ل األول ميهيمئجل: ّاخمخي ر اجف ّمتمهىطميهش حنخنمب ّ...............................٥٢ 
هسين ل اخم ر احلميمسء: اخمخي  ٥٢.................................ّمتمهىطميهش حنخنمب

هسخممك ل اخم هتخمهش: اخمخي هسر حض هنِّـه اجف  ٥٣................................اجف
هسر اخمُّـخمهب .٢ امعمش لك ّاجفهسهنهبهش خمهئحي اجف  ٥٥.........................مظٰههسحل اخم
هسئمل .٣ مئىطات اخمهئ هش واخم امعمش لك ّاجفهسهنهبهش متحي لكحف ّاجفحقمظ  ٥٧.................اخم
ًحنٰههيال ميمي حس ء ّحم ّذاجح( وجمهسلكُّـة )ّحنٰههي ّلكىطيض ّحم( جمهسلكُّـة .٤ ّ(.......٥٩ 

ء حس ميمي حنٰههيال: (جمهسلكُّـة. ١ ًذاجح حم  ّ ٍّ ّ(.............................٥٩ 
هسم اخمِّـاجح  ٦٠....................................................ّأجم

ّحنهسهنهبهش اجفىطحممش وحنٰههئ اخمِّـامظهبهست ّّ...................................٦١ 
ّجمهسلكُّـة حم لكىطيض حنٰههي. ٢ ّّ.........................................٦٣ 



 ٤٩٣.....................................................................................................اخمحيمبىطس
اب  ٦٤...................................................إجكميهسل ومع

اخي ت: اِّـىحىغ اِّـ د ىع جم اجل مئ ات وامئ اِّـ ِّـ د خي مئ  ّجي أن وامئ اِّـ
هبهي )١(  ٧٢...................................................ّاجفُّـلك مظ
امعمش ميمئمي حنهس ّحم :جمهسلكُّـة حنىش اخمخيهسلكُّـة ّاحتهسد )٢( خم وامعمش هلمب ّاخمٰههسم حطهسإلحنميهسن خمهي

......................................................................٧٣ 
 ٧٥.....................................................اخمخيهسلكُّـة هلىطوع )٣(

مهىطة(جمهسلكُّـة  امعمش جغهسخمهش حنهئ ىطدات) خمهبىع خمهي  ٧٦................ّمظخنمئ اجف
 ٧٨..............................................اخمخيهسلكُّـة لكحف اخممفاهنجل )٤(

 ٧٨.....................................................ّاخممفهنهسن األول
هسين  ٨٠......................................................اخممفهنهسن اخم

ُّـي إجكميهسل )٥(  ٨٥........................................اخمخيهسلكُّـة لكحف اجفهب
اب اجفمنهئّىح لكحف اإلجكميهسل  ٨٧.......................................مع

هتخسجل اب آمغىط خممنُّـر اجف  ٨٩..........................................ّمع
 ٩١......................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب

ت د ىع جم اجل مئ ات وامئ اِّـ ِّـ د خي مئ ة وامئ اِّـ لك ئ اهبهثميب لكمت َّـ ت ّاِّـ
 شش......................................................................

د )١( مع امعمش اخم د اخم  ١٠٢..................................رصف ومع
امعمش )٢( جغُّـة واجغُّـ مظٰههسحل اخم  ١٠٦..............................ّاحلخيهش حطهسخم
امعمش )٣( هبىس مظٰههسحل اخم  ١٠٨..................ًمغهسرمعهس وال ًلكخيال خم معيطء ال ٌحط
 ١١٠............................................ذامظ لكجل مظٰههسحل ؠحيهسمظ )٤(
د )٥( امعمش ومع  ١١٤...............................اخمٰهُّـم جفجههي متخيهبيغ اخم

 ١١٦....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
 ١٢٠...............................................اخمىطاحطىش اخمحيمن مغالؠهش



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٤٩٤
جي ة خيج إ لك جهت األلكدم جي اِّـ  سسز............................جي ُّـ

ىع مئ: اِّـىحىغ اخل  اِّـىطء ىع من خ من 
ألوِّـ ل خي  ّوهي خيىسدن اِّـ

هبهي )١( معُّـ حس جيمش حس حنهس اخمممء :جمهسلكُّـة مظ  ١٣٤..........................مي
ال حض جمهسلكُّـة معُّـا: األجم  ١٣٦........................خمممء حنهس حس جيمش حس مي

 ١٣٧..............................................اخمخيهسلكُّـة لكحف اخمُّـخمهب )٢(
دة وال حنٰهُّـوحنهش. ١ مع ّاجفهسهنهبهش حض جغُّـ ذاهتهس ال حن ّ..................١٣٧ 
هسخمهش اخمحقمعهبهي حن ملخف حنىطمعهي. ٢  ١٣٨...........................ّامق
جل إحل حنىطمعهي ملخفهنهس. ٣ مبهس ألجغُّـ اجلهسمت هبهسج اجفهسهنهبهش حض مظىطمع ّاجغ ّ ّ....١٣٨ 
ل اجفمئمي. ٤ ب إحل اجفٰههي مع ّإن اخمٰههيهش هن اخم ألكجهلك اخم ّ.......١٣٨ 
مثال حطـ. ٥ ُحس ومعُّـ هنِّـا(إذا حس ميهئخيجهىش اخم َ  ١٣٩.........ّميهييطم لكُّـم اخمٰههيهبهش) ِ

 ١٤١.................................ّاإلجكميهسل األول لكحف دخمهب اخمخيهسلكُّـة
هسين لكحف دخمهب اخمخيهسلكُّـة  ١٤٤.................................اإلجكميهسل اخم

ميهش ّمتمهىطميهش )٣( مبهس ّاألوخم  ١٤٧.......................................وحنهئهسجمخن
ميهش هسم األوخم  ١٤٨...................................................ّأجم

ميهش اخمِّـامظهبهش. ١ ّاألوخم ّ............................................١٤٩ 
ميهش اخمِّـامظهبهش ّحنهئهسجمخنهش اجفمنهئّىح خمألوخم ّ...............................١٥٠ 

ميهش اخمجيخفميهش. ٢ ّاألوخم ّ...........................................١٥٣ 
د واخمٰهُّـم مع ميهش خمهي ال أمغىطى حض األوخم  ١٥٤..........................ّأجم

دات. ١ مع د حن اخمٰهُّـم حض حطٰهيغ اجف مع ميهش اخم  ١٥٤...............ّأوخم
دات اجفمئميهئهش. ٢ مع ٰهيغ اجف د خم مع ميهش اخمٰهُّـم حن اخم  ١٥٥.........ّأوخم
ميهش اخمٰهُّـم حن . ٣ داتّأوخم مع د خمجههسئحيهش حن اجف مع  ١٥٥.............اخم
دات اجفمئميهئهش. ٤ مع ميهش اخمٰهُّـم جلمئهبىش اجف  ١٥٥.....................ّأوخم



 ٤٩٥.....................................................................................................ساخمحيمبىط
ميهش ّحنهئهسجمخنهش متمهىطميهش األوخم ّ...........................................١٥٦ 

ميهش  ١٥٦.......................................ّاجفهئهسجمخنهش األوحل خمألوخم
ميهش هسمتهبهش خمألوخم  ١٥٧........................................ّاجفهئهسجمخنهش اخم

معُّـ حس جيمش حس حنهس اخمممء( جمهسلكُّـة هلىطوع )٤(  ١٥٩...........................)مي
هب )٥( ب حض :مظهئ مع هسحط اخم  ١٦٠..............................واخمالجغ اخم

هسحط واخمالجغ ب اخم مع  ١٦٠................................مظٰهىطميىح اخم
هئهسلكجل ف حطهسحن  ١٦١..............................اجفمئمي اجفٰهُّـوم خصحي
هسحط واخمالجغ ب اخم مع  ١٦٢.............................اخمحيىطق حطجل اخم

 ١٦٣....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
 ١٦٨.............................................اخلهسحنىع اخمحيمن مغالؠهش

هي ث إ  زشز......................................................خيج
هسئمل .١ هش اخمهئ معُّـ حس جيمش حس حنهس اخمممء جمهسلكُّـة لكحف ّاجفحقمظ  ١٧١..................مي

هش األوحل هب د: اخمهئ مع ب جغهسحم حض لكهسحس اخم مع ورة واخم  ١٧١....متمههسم اخم
هسمتهبهش هش اخم هب الف حض مظٰهىطميىح اخمخيُّـرة: اخمهئ  ١٧٤.......................االمغ

ب حلخي حجمي ّحم جمهسلكُّـة .٢ مع هئىش ٍوجملك حض خمجيخفه اخم األحنىط متحيىع حنجههي حض لكُّـحن احن
.................................................................١٧٥ 

معُّـ حس حنهس اخمممء :جمهسلكُّـة .٣ معُّـ حس َمي  ١٧٦..................................ِمي
دس مئ اهب إمن اِّـىش: اِّـىحىغ اِّـس  ّجي هئ

وث ن دون احل مئت إمن اِّـىش  اإلىع ّوأن لك هئ ّ ّ 
 ١٨٥................................ّحطُّـجخ أحنىط ّاخمٰههيهش إحل اجفمئمي جغهسمعهش )١(

ُّـالل اجفمنهئّىح لكحف جغهسمعهش اجفمئمي إحل لكهيهش  ١٨٦.......................ّامق
هبهسج حنهئهسط )٢(  ١٨٨.....................................ّلكهيهش إحل اجفمئمي اجغ

ّاخمهئمهىطميهست اجفجهىطوجغهش حض ومع جغهسمعهش اجفمئمي إحل لكهيهش ّ.................١٨٩ 



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٤٩٦
حيهبهش مك حض اخمهئمهىطميهش اخمحيهي ّمظحيمنهب اخم ّ............................١٨٩ 

ميهيمئجل إجكميهسالت )٣( ن لكحف ّاجف  ١٩٣...........اإلحنميهسن هن احلهسمعهش حنالك حم
ال. ١ ًخم حمهسن اإلحنميهسن هن اجفالك خممنهسر اخمخيُّـمي اخميطحنهسين حنٰههي ّ.........١٩٤ 

ميهيمئجل  ١٩٥......................................ّحنهئهسجمخنهش إجكميهسل اجف
ميهيمئجل خمهيُّـهلهسع لك إجكميهسخس  ١٩٨........................ّخصهسوالت اجف

هبهسج األلكُّـام إحل لكهيهش. ٢  ٢٠١.......................................ّاجغ
ىع اجفهسهنهبهش حطهسخمٰهُّـم هي ّجغمي اخمٰهخي حط ّ..............................٢٠٤ 

 ٢٠٤....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
هسدس اخمحيمن مغالؠهش  ٢٠٨............................................اخم

مك مئ اهب إمن لك ّخيج ميىحىغ وهئ جي ىعدك هئ ت اهبىس يس ّجي اِّـ  ززس....ّ
 ٢١٠....................................................ّاجفهسدميهش ّاخمهئمهىطميهش .١

ّحنهئهسجمخنهش اخمهئمهىطميهش اجفهسدميهش ّ.............................................٢١١ 
 ٢١٢.................................................ّاخمميالحنهبهش ّاخمهئمهىطميهش .٢
حيهبهش ّاخمهئمهىطميهش .٣  ٢١٥.................................................ّاخمحيهي

ّاحلُّـوث اخمِّـاجح حطُّـل احلُّـوث اخميطحنهسين ّ..............................٢١٥ 
ٰههسخمهبهش احلميمئهش ّمتمهىطميهش .٤  ٢١٧............................................اجف

خي ء: اِّـىحىغ اِّـس ج إمن اِّـىش خي  ّاهب مهت
وهي ج إِّـ هئ ًُّـجه أ مهت ّ 

 ٢٢٧........................ًوحطخيهسء ًجغُّـوجعهس ّاخمٰههيهش إحل اجفمئمي جغهسمعهش لكحف ّاألدخمهش
ي ّاإلجكميهسل لكحف متمهىطميهش اإلحنميهسن اجفهسهن ّ.............................٢٣٠ 

 ٢٣١....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
هسحطىش اخمحيمن مغالؠهش  ٢٣٢..............................................اخم

مك مل ّخيج ميىحىغ ر اهبت  سسس......................................ّجي ٰهت



 ٤٩٧.....................................................................................................اخمحيمبىطس
هسر حنهئهسجمخنهش ميهيمئجل مص  ٢٣٤...............................................ّاجف

ُّـالل ميهيمئجل امق اهن لكحف ّاجف  ٢٣٥......................................دلك
ميهيمئجل ُّـالل اجف  ٢٣٥........................................ّحنهئهسجمخنهش امق

هسئمل هش اخمهئ  ٢٣٨....................................ّميهيمئجلاجف حنخيهسخمهش لكحف ّاجفحقمظ
ىع ات: اِّـىحىغ اِّـث ِّـ ت خي م اهب  جي خيىش أهئ

هئىش أجغميهسم مظخيهسحط )١( امعمش حنىش حطهسخمِّـات اجفمئ  ٢٤٩..................حطهسخمِّـات اخم
يط )٢( هئىش جغخيهبخيهش إدراك لك اخمٰهخي لك  ٢٥٠......................حطهسخمِّـات اجفمئ
هئىش )٣( ن ال حطهسخمِّـات اجفمئ هئٰههس ميمي  ٢٥١..............................حطهسخمجيخف ًحج
هئىش )٤(  ٢٥٢......................................حطهسخمِّـات حجمي حطهسخمجيخف اجفمئ
هييطم )٥( هئىش اجف هئىش حطهسخمِّـات خمهيمئمئ  ٢٥٣.............................حطهسخمجيخف حج
د لكُّـم )٦( هئٰهجل حطجل لكالجمهش ومع  ٢٥٥...........................خمِّـاتحطهس اجفمئ

هئىش حطهسخمِّـات ر اخمٰهخي خمهيمئمئ ّإجكميهسخمهبهش مظمن ّ............................٢٥٩ 
هئٰههست الزم حطجل اجفمئ د اخم  ٢٦٠...............ّإجكميهسل متخييض لكحف لكُّـم ومع

هئىش حطهسخمِّـات اجفمئمي حطجل ّخميطوحنهبهش لكالجمهش ال )٧(  ٢٦٢..............حطهسخمِّـات واجفمئ
هئىش حطهسخمِّـات ّاإلجكميهسل لكحف لكُّـم لكالجمهش خميطوحنهبهش حطجل اجفمئمي حطهسخمِّـات وحطجل اجفمئ

.................................................................٢٦٣ 
 ٢٦٥....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب

جن  سشس..............................................................اخل
ل )١( اد جكمئ الث ّاجف  ٢٧٦..............................اخمخيهنهسميهس جلمئهبىش اخم
ب )٢( مع دميهسن أحنىطان واإلحنميهسن اخم الف ّومع هئهسع حط  ٢٧٦.............االحن
ب )٣( مع الت حن واإلحنميهسن اخم هسمتهبهش اجفٰهخي حيهبهش اخم  ٢٧٧................ّاخمحيهي
ب اإلحنميهسن )٤( مع ي واخم ب واإلحنميهسن ّاجفهسهن مع دي واخم مع  ٢٧٨......ّاخم

 ٢٧٨....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٤٩٨
هسحن اخمحيمن مغالؠهش  ٢٧٩...............................................اخم

مك رج: خيج ميىحىغ اد اِّـثدث جي اخل د اهب ال جي ومئ  سشس...............ّاألَّـ
د ال .١ اد ومع الث ّخمهيمئ  ٢٨٢................................رجاخلهس حض اخم
ب .٢ مع ان واإلحنميهسن اخم مع د اخلهسرج حض حن مع هسز حط  ٢٨٣..............حنهئ
ب .٣ مع ان واإلحنميهسن اخم مع د اخلهسرج حض حن مع لكمبمس حط  ٢٨٣..........حن

خيهب هتخمهش حض اخم  ٢٨٤...................................................اجف
ًأوال س؟: ّ هب واجف مئهبيط لك اجف ل وحطمسذا مي ّمظٰهىطميىح اجفٰهخي ّ........٢٨٤ 
ميهش: ًجعهسمتهبهس الت إحل أوخمهبهش وجعهسمت هسم اجفٰهخي ّامتخي ّ..........................٢٨٨ 

ميهش هسمت الت األوخمهبهش واخم ارق األمقهسمقهبهش حطجل اجفٰهخي ّاخمحي ّ ّ..............٢٩١ 
هس الت حض اخمٰهىطوض واالمظمنهسفحطهبهسن ومع: ًجعهسخم الف اجفٰهخي  ٢٩٤........ّ امغ

الث اد اخم د اجف  ٢٩٩.........................................ّمت ومع
ىعس هئ اخل  اهب

ىعجي اهب  ّ وأهئ
س اهب ىع هئ  إال : ّاِّـىحىغ األول ِّّـ ّ 

 ٣٠٧..................................................ّاجفهسهنهبهش مظٰهىطميىح )١(
ّهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغاجفهسهن. ١ ّ........................................٣٠٨ 

 ٣١٠.......................................ّمظٰهىطميحيهست أمغىطى خمهيمسهنهبهش
ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك. ٢ ّ...........................................٣١٤ 

لك هن جغهبمك حن ّاجفهسهنهبهش( :جمهسلكُّـة )٢(  ٣١٥......................)هنّ إال خمهب
 ٣١٨......................................ّمتمهىطميهش أم ّحطُّـجخهبهش اخمخيهسلكُّـة هن )٣(
هش حن خيهبهنجلاخمهئ ارمظحيهسع لكحف اإلجكميهسل )٤(  ٣٢٠....................ّاجفهسهنهبهش حنىطمظ

د واخمٰهُّـم مع خيهسحطهيهش جغمي اخم  ٣٢٨...................جغمي مقهسئىط اجفٰههسين اجف
 ٣٢٨....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب



 ٤٩٩.....................................................................................................اخمحيمبىطس
 ٣٣١...............................................ّاألول اخمحيمن مغالؠهش

خ رات اهب: اِّـىحىغ اِّـث  ّجي الكتب
مك مظهسرميَّـ حض محمبهبُّـ هسرات حض اخم  ٣٣٧.............................ّاجفهسهنهبهش الك

هسرات )١( هبمسهتهس أو ّاجفهسهنهبهش الك  ٣٣٨.....................................مظخي
 ٣٤٠........................................ٌاؠجهالح آمغىط حض حطخلط ال

هسرات حنخي )٢(  ٣٤٢..........................................ّاجفهسهنهبهش الك
هسم خمهيمسهنهبهش. ١ الجعهش أجم هسرات اخم  ٣٤٢......................ّهن هنِّـه االلك
ال. ٢ هسم اخم  ٣٤٤.............................جعهش؟حنهس هن اجفخي خسِّـه األجم

هبٰه ّاخمميمك وهن ّاجفهسهنهبهش هن اجفخي )٣(  ٣٤٧.............................ّاخمجه
هبٰه. ١ ّمظٰهىطميىح اخمميمك اخمجه ّ.........................................٣٤٧ 
ء جعهسخممك. ٢ مئ أو  مئ أو اجفخي هبٰه ميهئجه لكحف اخمالحطخلط اخمخي ٍهن اخمميمك اخمجه ٍ ّ ّ

..............................................................٣٤٨ 
د حض اخلهسرج. ٣ مع هبٰه حن ّهن اخمميمك اخمجه ّ..........................٣٥٠ 

ل األول د حض اخلهسرج: ّاخمخي مع هبٰه حن ّاخمميمك اخمجه ّ....................٣٥١ 
مئهبهش: ّاخمجهىطمي األول  ٣٥١.......................................ّاجفخي
هسين  ٣٥٦.........................................ّاجليطئهبهش: اخمجهىطمي اخم

د مع هبٰه وأؠهسخمهش اخم د اخمجه مع ل حط هلهب حطجل اخمخي  ٣٥٧.............ّاخم
هسرميهش اجفهسهنهبهش د والك مع هبٰه حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اخم د اخمميمك اخمجه ّومع ّ ً ّ ّ...٣٥٨ 

هسين ل اخم د حض اخلهسرج: اخمخي مع هبٰه ملخفحن ّاخمميمك اخمجه ّ.................٣٦٢ 
 ٣٦٣....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب

هسين اخمحيمن مغالؠهش  ٣٦٧................................................اخم
ِّـ ئ: اِّـىحىغ اِّـث مك واجل  ّجي اِّـ

 ٣٧٤............................ّواجليطئ ّاخمميمك حض اجفجهىطوجغهش ّاخمهئمهىطميهست )١(



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٥٠٠
، واجليطئ الزم اخلهسرمع.١ د اخمِّـهنهئ مع ّ اخمميمك الزم اخم ّ ّ ّ............٣٧٤ 

هسق اخمميمك لكحف أهلىطاده هبهي امتجه  ٣٧٤...............................ّمظ
 ٣٧٥..............................................ّاد حن اجليطئاجفىط

ٌاخمميهيهبهش واجليطئهبهش مت حن اإلدراك. ٢ ّ ّ...............................٣٧٦ 
هسمتهبهش  ٣٧٨.........................................ّحنهئهسجمخنهش اخمهئمهىطميهش اخم

ّاجفهسهنهبهش حض اخمِّـهن معيطئهبهش. ٣ ّ........................................٣٧٩ 
 ٣٨٠................................................ّهش اخمهئمهىطميهشحنهئهسجمخن

مسمييط )٢(  ٣٨١..............................................ّاجفهسهنهبهست حطجل اخم
مسم اخمِّـات. ١ مسمييط حط  ٣٨١.............................................اخم
مسمي. ٢ ٰهيغ اخمِّـاتاخم  ٣٨٢..........................................يط حط
ر مغهسرمعهش لك اخمِّـات. ٣ مسمييط حطهتحن ٍاخم ٍ................................٣٨٢ 
مسمي. ٤  ٣٨٣........................................يط حطهسخمميمسل واخمهئخيىغاخم
هسط. ٥ هبىس لك اجف  ٣٨٦........................................ّمحهبيط اجف

ىغ حطمسذا )٣( خن  ٣٨٦..........................................ّاجفهسهنهبهست ّمظ
 ٣٨٩....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
ت  ششس.......................................................ّئ اهبهثميباِّـ

لك األلكىطاض )١( منهش خمهب ًحنخن ىغ أحنهسرات حن حط ّ خن ازحن ّاخم  ٤٠٠......وخم
خيُّـحنهش ال اجف  ٤٠١..................................ّحنهئهسجمخنهش اجفمنهئّىح خمألجم

ع ّاخممي هلهسلك )٢( ىغ حض ّحنُّـمغهيهبهش خسمس واجف خن هس ّاخم مش وخمهب ىغ مق خن ّاخم
.................................................................٤٠٢ 

خيُّـحنهش ال اجف  ٤٠٢..................................ّحنهئهسجمخنهش اجفمنهئّىح خمألجم
م ّمعيطئهبهش )٣( س اجفٰههي  ٤٠٣.........حطهسخلهسرج ّاحل ّاالمظمنهسل جم حن اجف

 ٤٠٤....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب



 ٥٠١.....................................................................................................اخمحيمبىطس
هسخممك اخمحيمن مغالؠهش  ٤٠٥..............................................اخم
ث هيخيج  شزس......................................................ّ إ

هسم .١ د إحل حطهسخمهئمهىط ّاخمميمك امتخي  ٤٠٨.....................اخلهسرج حض أهلىطاده ومع
 ٤٠٩...........................ّواجليطئ واجليطء ّواخمميمك ّاخممي حطجل اخمحيىطق .٢
مئهبيط حطجل اخمحيىطق .٣ ىغ ّاخم خن  ٤١٠......................................ّواخم
هسم حض .٤ ىغ أجم خن  ٤١٣...............................................ّاخم

ىغ لك. ١ خن ن اخم  ٤١٤...........................جل ذات اخمممءّأن ميمي
هس لكحف ذات اخمممء. ٢ ىغ لكهسر خن ن اخم ًأن ميمي ّ....................٤١٤ 

اخي يض: اِّـىحىغ اِّـ امم واِّـىش  ّجي اِّـ
 ٤٢١..........................................ّاخمِّـامظهبهش اجفحيهسهنهب مظٰهىطميىح )١(
اص )٢(  ٤٢٢..................................................ّاخمِّـاجح ّمغ

هسج . ١ ت األمعيطاء اخمِّـامظهبهش خمهيِّـات ال إل هستّجع  ٤٢٢....ٍإحل وامقجههش حض اإلجع
ت. ٢ هسج إحل وامقجههش حض اخم ت األمعيطاء اخمِّـامظهبهش خمهيِّـات ال إل  ٤٢٢.....ّجع
خيُّـحنهش لكحف ذي اخمِّـ. ٣ ّاألمعيطاء اخمِّـامظهبهش حن  ٤٢٤..........................ّاجحّ

ّإجكميهسل مظخيُّـم أمعيطاء اجفهسهنهبهش لكحف اجفهسهنهبهش ّ ّ..............................٤٢٥ 
 ٤٢٩..............................................ّاخمٰهىطيض مظٰهىطميىح حض )٣(
هسم )٤(  ٤٢٩..................................................ّاخمٰهىطيض أجم

ل حطهسخمهنمئهبمئهش. ١ مئ  ٤٢٩...........................................اجف
ل حن ؠمئهبمئ. ٢ مئ  ٤٣٠..........................................اجف

هنىط هش حن حنىطامظمش اجل هتخسجل حض أن اخمٰهىطض حنىطمظ ٌمتمهىطميهش ؠُّـر اجف ّ ّ ّ.....٤٣١ 
 ٤٣٢....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب

 ٤٣٦...............................................اخمىطاحطىش اخمحيمن مغالؠهش
هئ  هيىعب  شسس.....................................................ّإ



 ٣جهنهسميهش احلميمئهش ـ  ح ................................................................................. ٥٠٢
 ٤٣٨......................................واخمٰهىطض ّاخمٰهىطيض حطجل اخمحيىطق .١
 ٤٣٩............................................ميٰههي ال ّاخمِّـاجح :جمهسلكُّـة .٢

ىع ِّـ: اِّـىحىغ اخل ج خي ع وخيىش ىع   جي اجل واِّـىحىغ واِّـ
ع حن ّحم مظٰهىطميىح حض )١(  ٤٥١........................واخمحيمن واجلهئىع اخمهئ

ع. ١  ٤٥١.................................................مظٰهىطميىح اخمهئ
ع هسم اخمهئ  ٤٥٣...................................................أجم

هسحض ع اإل هسم اخمهئ  ٤٥٤..........................................ّأجم
 ٤٥٥..............................................ّجغمههست حنمبمئهشحنال

 ٤٥٧................................................مظٰهىطميىح اجلهئىع. ٢
هسم اجلهئىع  ٤٥٩.................................................أجم

هسم ع حن جغهبمك األجم  ٤٦٠....................اخمحيىطق حطجل اجلهئىع واخمهئ
 ٤٦١...............................................مظٰهىطميىح اخمحيمن. ٣

هسم اخمحيمن  ٤٦٢.................................................أجم
ل  ٤٦٣...............................................أجغميهسم اخمحيمن

رة واخمحيمن ّواجفهسدة اجلهئىع حطجل اخمحيىطق )٢(  ٤٦٣.......................واخممن
م اجلهئىع حط هيهب اخمٰهخيمكّمظخي مش اخم  ٤٦٧......................هسخمحيمن حط

مس؟: إجكميهسل مت حنخي هييطم لكُّـم حم هئىع مظ ًلكهيهبهش اخمحيمن خمهي ّ ّ............٤٦٩ 
د اخلهسرمع ال حط: إجكميهسل آمغىط مع ّحتمن اجلهئىع حطهسخم  ٤٧١..........هسخمحيمنّ

هسئمل )٣( هش اخمهئ  ٤٧٢..................................................ّاجفحقمظ
ع حنهسهنهبهش مظهسحنهش. ١ ع خصمنال واخمهئ مبمس واخمحيمن هن اخمهئ ع حن ّاجلهئىع هن اخمهئ ّ ًّ ً

..............................................................٤٧٢ 
مبمس هن اجلهئىع. أ ع حن  ٤٧٢.......................................ًاخمهئ

من هن اخمحيمن.ب ع اجف  ٤٧٢.................................ّ اخمهئ



 ٥٠٣.....................................................................................................اخمحيمبىطس
ع هن اجفهسهنهبهش. ج ّهسحنهش حن ملخف متمهىط إحل إهبهسم أو حتمن اخمّاخمهئ ّ........٤٧٣ 

ع مخ أومض. ٢  ٤٧٣.......................ّمخ اجلهئىع واخمحيمن لكحف اخمهئ
ّاجلهئىع لكىطض لكهسم خمهيحيمن واخمحيمن مغهسؠهش خم واحلمئ. ٣  ٤٧٥ حطهبهئمبمس جكهسئىشّ
لكهبهش واجغُّـة. ٤ هش واجغُّـة جفهسهنهبهش مت ىط حن معهئىع حض حنىطمظ هسخمهش حتخي أحم ٍامق ٍ ٍ ٍّ ّ ّ٤٧٦ 
م اجفهسدة هن ال حط. ٥ م اجلهئىع وحنحيمب  ٤٧٧............خلط وحطخلط الّحنحيمب

 ٤٧٩..........................األلكىطاض حض واخمحيمن اجلهئىع حنٰههئ حطهبهسن )٤(
اهنىط حض واخمحيمن اجلهئىع )٥( ىطدة اجل  ٤٨٢..............................ّاجف

 ٤٨٢....................................................ّاخمهئىغ لكحف مظٰههيهب
 ٤٨٨.............................................اخلهسحنىع اخمحيمن مغالؠهش
س  زشس............................................................اِّـىح


