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َا لنقظئديَيظ،او بنبَأ   ََ لننظرََ ادعنعئعِ  َينبغي أن ُنعيد

يف    ىل اعضيف لألموريف لنيت بصددْد إ  لنبحَث من نئط،ا لنصددرِ

درج،ا عَميف لنقظمييزيف انَي لألصددددونيظ،ا بلنيددددظطحيظ،او بانَي  

 لإلفَلطا بلنقظَِيطا.

ٍَّ سدددول  -فعألصدددونَيوَن بلنيدددظطحَيوَن  -عدى ح

  ََ ِاو    يِهموَنِ شعددددععِ يف حئيئقا َريَن عدى ري يِهموَن لند

ََبح ًَل عن لن عنقظعني عنيظ،او بابطئوٍس شكديظٍ، ميعرسوَنهع اعي

َرينيف شددعن من حيددُث لنطددلععدد،  لنيددددظدبيددظ،    فددَّنظ ْفهَمُهل نددد

َريَن إلشدددبع يف ألصدددحعاا لنصَمصدددع يف ل  ََمول لن  نذيَن لسدددقم

َرينيف عن لنصَميددددعريف   ََ لنعريمْ، ند مآرااهلو بحَظفول لنصَمئعصددددا

ٍََق ُمقنعحٍَةو ْفَع ََبريفهل  ىل فا َ  علنصظحيحو بقيظمول لننظعَس ا

َرينيف   َِة و بن يبَد من لن َُ بلنغ لنعددددرئعُق بلننرِعُق بلُيدددَد



4 
 

لُئيئير  الل لنصَمرعهَُ لخلعرجيظ،  بلألحكعُم لنصُمَقَولَرَث،  لنصَمديئ،  

 اعنقظعَصبا بلنقظَزَم ا.

  ََ فأصدددحعُا لنصَمصدددع يف ثبظقول لنطوئوَس بلنعدددظععِ

يفو لنئعددددَيددظْ،   عئوايف لنعددعمددظ،ا    َُبهل عن لهوه بأاعدَد

ََمول لألبهعَم بلخلَلفعتا نديظيطَةا عدى عئوناهلو ال  بلسقم

َُبل ننَد لنعئوايف ب طِعَ هعو حقظى اعَت أشرَ مع ُيئدائ نع   بتعمدظ

ََة  اأيَيهل دبًمعو بلهعهزة  ندقظِعبا  فئ،  لنغوريع ا لنصُميددَدمظ

َُ لألصونَيوَن.  شمع يَي

 ((اْلَمنطق الَعَلوي)) هلذل أردت أن يكون شقعُا

شقعًاع يقجعبُز لنروَبَف بلنصُمنعسبعتاو بيَتُِع فوَق نِفعتا 

يَفْقع او بحيدُِّد ععنًيع نكي يئبَض عدى لإلشددكعايف بيوحرَح  لألف

 هََ.للهو
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ندِ ريي،  نعصددددظ،   (( اْلَمنطق الَعَلوي))فكقدعُا  

َظة: َظَس،ا من نِايف نئعٍط ع  اعنكقعاعتا لنصُمئ

لآلرلُ  لنصُمقعصددرَب،  بلنصُميددَبْئ،  نَجعايف لنئعددوريفو    لألبىل: -

ََ أشرَب عئبٍ،   مولجه،ا درلسدددد،ا لُئعِديفو  بلنيت ُتَع

 ََ باعنقظعني فَّنظنع حنعبُا تِكيْك آرل ا لنيظطحيرنَي بحتَي

 عئوايف لنيظعنكنَي منهع.

ُِ لنصدَدورةا لنعددظعِع،ا عن لُئعِديف   - لنرعني،: جيب تغي

ًَل عن   لالترهعمعتا لنععولِيظ،ا.اعي

لنردعنرد،: هندعْم ميدددد بنيدظ،  تعرهيظ،    هذ  لنِ ةا      -

يديف ُمعكِتاو بلنقظحَنقوحديحيف لُئعِديف بتعددميايف لنص 

ٍِ مهمع شعن  لخلطورة . اهع بجًهع  نوج
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نديددددظطحيظعتا  فدعنصَمطدوُا   ن درلسدددد،  نئدَيظ،   

َرينيددظ،او ندوصددددوايف  ىل لُئددعِديف عن طَيديف    ُ جددظ،ا لندد ل

 بلنربهعنيفو ال عن طَيديف لنقظعَصبا بلنئعوريف.

ب  ل أرلَدتا لنععمظ،  لخلَبَج من لُعن،ا لنععولِيظ،ا 

لنيت تعيُش فيهددعو فمددع عديهددع  الل أن ُتطبرَد لنصَمنهجيددظْ،  

َرينيظ،ا ندقظمدوايف من لألبهعميف.  لنعئِنيظْ، عدى لنَنصوصيف لن

 املؤلف...
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 نِْظ لنيددظِيددطعِيظ،ا حيثُ  لنصَمنطُد لنعدوَيشددََ  

من َمئْطَعني: )سوفيع( بهي لُكم، و  ٌبأشعَر  ىل أنظِ ُمَشل

ُمَموظُ و فعنيدددظِيدددطعِيظ،  تعة لُكمْ، ب)أسدددطو( بهي لنص

ِا بلنصلنص   اعنئوايفغعنط،اُمُمَموظَهْ،و بشَل َمن نِ قَرة  عدى لنقظموي

  أير شيٍ  ُسمري اهذل لالسليف بقيَل:  نظِ َسَِيطعِيٌّ.

ِ ول فعنيددظ ِيددطعَِيون شعنول دعدننَي ُمغعنطانَيو َبْق

ََهل ش دل   ََايف ُجهد َا لنئوايف عدى لهْد ُِو بشعنول ُيِعنَبَن اقأيي

َرينيف    ِا عدى لنيدظول او فأ لعول لنقظعكيْك   لن َا َبَنئيضدا لنولح

َُبل من   ِاحئعَبسَدما ََهل ال َيقضمظُن حئعَِدِئا َريَن عن  و ألنظ لن

ُعدصيدع ُمطدئد، . شمدع أنظهل ن َيأنذبل اعنعدليف عدى أنظِ معَف،     

ثيُل وقُف لنعظعَ  لألَملُئيئ،او ال َهزيفُِول من لنعئليفو بهذل لنص

َر لألجيعايف.َجَعَل لمَسهل َم ذموًمع عدى َم
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َا لنِد نظ ظهوَر لنيدظِيدطعِيرني َيَجُع     يِ،ا ىل عه

لنيوندعنيدظ،او حيدُث لتظمَدُذبل  وَر آرلِاهل من لالتدعهعتا      

قعٌِل  ،النيددظِيددطْ لُيددريظ،ا ال لنعئديظ،او     نظ َمنَهَجهل   

عدى لنعدظكِّ بعَميف لالعقئعدا قئيئ،ا لألشيع او ْفُهل َييدكوَن  

ََل يف بلنقظضددديليف  ِ  ال َتمدو من لخلا ُاولريف سُدُب حقظى أنظ  و  ل

ََايف َبْفن ع من  لنيدددظِيدددطعِيظْ، أصدددبَح إ اعًاع من أاولاا له

ِا بلنص َُ عدى ُحَُبٍا من لنقظموي غعنْط،ا.ُمفنونيف لننرئعشيف َيعقم

مدَدَذمددظ،  لنيت ُتدصدددَدُد لنيوَم اكدمدد،ا   َبَتَجُع لنص

)لنيدددظِيدددطعِيرني(  ىل تعََيقاهل بشعدددفا زيِاهل من قبل   

ئَلط  س لُكيُلفِسدِ،ا لنيونعنيفو حيث شعدَف لنِيديوُف   

َا لننظعسيف حقى ُيزيَل  ُِ أرلَد أن يأنَذ اي حئيئْ، حدَدِناهل ألنظ

ََ لنيظِيطعِيرنَي لنذين كلك ول َش عنهل ريععبْة لههليفو بَيََح

َََص لنِيديوُف لأل ا طون عرُل أفِعنعئليف بلألصدوايفو شمع َح
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َاهال    ِا عدى َنئ يَفْفهل نَي بتعََيقاهلأيضدددًدع   شدلر ُمحَدعبرلت ع

َُ لننظعسيف عدى حئيئقاهل. سعِ

رب ع عٌَد ال ُيحصدَدى من لنيددظِيددطعِيرني  هنعْم ب

َدْة عشدددمصددديرعتا لنئمظ،ا لنيونعنيظ،ا لنيدددظ ولو َهعَجُملنعصدددوريف

طون عرَل أفِيَل سددئَلط بلنِيديددوَف لألك)لنِيديددوَف لُ

ول شمع هعمج أرسددطو(و لألبظا  لنصُمعدِّلبفيديددوَف لنِِسددِ،ا 

لألبصدددديدعَ  بلألنبيدعَ  بلنََسدددُدَلو بال هدو هدذل لنزظمددعُن     

 لنذيَن يهعمجوَن شلظ َمن يقكدلُل اعنصَمنطديف لنيددددظِيددددطعِيرني

.لنعدويرو  الل أنظهل ال ُيِداحوَن
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ََ نَ   ِ  ون ْم ا لَّرييع ُُ ع(:  ع  ََعمَم يقوُل سيِّدنا  اْلَميِّ

َِ َفَِّحب َط َعَمُلَك:.  ََعمَلَم احلقِّق

وحددددى ف ُيععني لنولقُع لنِكََي بلنرظئعَ  لنيوَم من

َإَع إ حددددَبرْة لنكِميف عن لنصَمنطاديف    فكَيدظٍ، بمعَفيظٍ، لسددددق

 لنعدوير اَييٍ، بلقعيظٍ، قعدرٍة عدى َدحضيف لنَعبهعت.

ََييدد،ا    فددعنصَمنطُد لنعدوَي هو لننظمو ُج لألمرددُل ند

لنصدددظعُ،ا إلعطع  حدوٍا حئيئيظٍ، قعِمٍ، عدى أسدددعسيف نه يف 

ُُ لنصمَ لإلمدعم عدي )م(  لإلمعم عدي )م( نطُد   نه يف و بُيعدع

ًَل عدى   قولننَي لنيدددَددوما بمصددددعدَر لنعئليف لنصَمعَفيظْ، ُمعَقما

رشيزتني همع: لنقظجدِّيعُت لنصدددَدوريظ،  بلنئولننُي لإلفَلديظ، و 

 ب نْك لمقَلًدل ندَبَلهنييف لألرسطيظ،ا بلألفِطونيظ،ا.
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معَم خيف أنئَ بقَف لنصَمنطُد لنعدوَي شعنطوودا لنعددددظعم

ًِِّهع أقولَا      لسدقهقعريف لنيدظِيدطعِيظ،ا اكلر حزٍم بصَدَلمٍ،و ُمَي

لنصُمزيرِنَي بلنصُمضدَددِّدنَي من أصددحعاا لنِيددديف لنِكَيرو بهذل  

لألمَُ هو مدع أثعَر ُحنْئهل عدى َمنطئنع لنعدوير لنعئدير لنذي  

َرُم درلسدددد،  دقيئد،  ندَمبدعحدثا لنصَمنطئيدظ،ا بلنقظطبيئعتا       يئد

َُ   صدديعري،ا رييٍ، مقكعمْدٍ، عن لإلميعنيفو  َظلِ ُِ لن لنِكَيظ،ا ألنظ

بلهددعمُع ندبحو ا لنصَمعَفيددظ،ا بعدليف لإلهليددظعتا بفَد لنصَمنَه يف 

 لنْكعِير بلنُبَهعنير لنعئدير.

ععْنليف مع )فددعئدليف أحكدعٌم ُمقعدِّئد،  ادعنصمايقدعفيزيئيع      

ععْنليف )قعدِّئد،  ادعنقظجَا،ا   و بندحور أحكدعٌم مُ (برلَ  لنطلبيعد،ا 

َِ اعالترجع ا لألبظايف     (لنطلبيعد،ا  و بهكدذل َبجدَندع لنبعَض لتظجد

ََ لنقدعَر لالترجدعَ  لنرعني       ندبحدثا فدأنطدأ لنطلَيَدو بلآلَن

ََقيف لجقعَح ا لخلدَد دبظلم،    ْفضدَدلظ لنطلَيَدو بعنَ هذل لنصُمَِق
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ذي ديف لنضددددظعيفا لنلنِوحددددى لنصمعَفيظ،ا لنئعِم،  عدى لنصَمنط

يفٍطو فضدددعَع    ََ عدى لألدبلتا لُيدددريظ،ا اعدددكٍل ُمِ لعقم

ِا مولزيُن لنعئليف لنصَمنطئير من نِايف لترجعهعٍت دينيظٍ،  ايدددبب

رلٌت َحصدَدْد  لنهيعَببال دينيظٍ، بأنَى نَلفيظٍ، بشددكديظٍ،و 

شبِة  عدى ميددددقوى لُئيئدد،ا. بال ميكُن  يئددعُف هددذ   

َا لنصَمنطديف لنعدوير   نه يف  لنِوحددددى  الل  ادعنََجو يف  ىل قولع

ًَل عن  لإلمعم عدي )م(  عدى أسددعسيف لجقمع يف لننظئيضدَدنييف اعي

ُِ  ىل هذل لنصَمنطديف قوُا    شددَما بتعطيليف لنيددظِيددط،او بُيعدد

ُِو َبَمنإ  َََن َإ ْق ُِ ْفْئ لإلمعم عدي )م(: )َمنإ َبَصَف لهلْل ُسبإَحعَن

َإ َثنظعُ  ُِ ْفْئ َََن َإ أشدَدعَر و َبَمنإ َثنظعُ  ْفْئَ َجزظْأُ و َبَمنإ َجزظْأْق ُ  ْفْئ

ِا(.   يفْنيإ

َُ قوظة  عمديدظ،  ُمحَرْش،       بمبدع أنظ لنئوظْة لنعدعقددْ، ُتعَقَب

أعدى من لننظِويف لنَغضدددَدبيظ،او فَّنر لنكعددددوفعتا لنعَفعنيظْ،  
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يَف    ًَل عن لنرلوله ندَمنطديف لنعدوير سددددقكوَن حددعشمدد،  اعيدد

نقظعددددَيعيظ،او ألنظ لنعئَل هو َمصددددَُرهعو بنِ لنصَمئعُم لألبظُا ل

 فيهع.

ب نإ حعبَا اعُض لنصُمصدددداحنَي  شدددععْ، لنِضددديد،ا 

ََلُرما لنكعرث،او فَّنظ هذل نن ُت تى مثعُرُ   بلنعمَل اعنعظَيع،ا ناَق

 من دبنيف لنََجوَ  ندَمبعدئيف بلنئيليف لُئل،ا ندَمنطديف لنعدوير.
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لنبعحُث لنصُمنصددُف   لُئعِديف لنعَفعنيظ،ا يَرُس 

منطَد لنعَفعنيف لنوجودير من نِايف درلس،ا منطاْئنع لنعدويظ 

ِا أن نقجعبَز لنذرهنيظْ، لنصُمقأشِّْدْ،  لنذي نيددددقطيُع من نِنا

 ىل  (م)بنئدَ هَلنع لإلمعم عدي  لنيت صددددنَعهدع لنبعض.  

   ُِ َُ شَِم لُئدعِديف لنرعاق،ا بفديددددِ،ا لخلدديف اصددددورٍة ت

يف َظه َُ شَِم لألنبيع  بلنََسل ) ( ندوَد لن  .لنعظِعَف ُيَمدِّ

أجددلإ  نظ منطَد لنعَفددعنيف لنوجودير عنددَنددع هو 

َرينيفو     َرينيفو بلنصَمنهدُل لنصددددظع  نِهليف مبدعدئيف لن منطُد لند

 حئعِديف لإلميعنو بهَو َمجإدى بلنطلَيُد لنصُميددددقئيُل نامعَف،ا

ََى بمندعُر لنصَمعَفد،ا بدنيُل بنربلُس لُدر بمنعددددوُر     لهلد 

 لألحكعميف بميزلُن لنعَايف بماحَلُا لنعبعدةا ب....
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بهو   لُئيئ،ا لنعَفعُن لُئيئَيو ألنظِ لشقمَل 

عدى حئدعَِد بمععرَف ن تكنإ هميعيف لننظعسيفو فهو ميررُل  

ِْنع اهع هذل لنعَفعُن  هدَليدع  هليدظ،  من    نِايف ُنْطٍب أحْت

لنعدوَي ائولنَب خمقدٍِ، َحَوتا لنصَمِعهيَل لنعميئْ، بلنيظعمَيْ، 

حوَا لنعَفعنيف بلُدر لنصُمقععني. فموحدددوُ  منطديف لنعَفعنيف 

لنوجودير هو لَُد لإلهلَيو ألنظنع نَى لُئعَِد اوحددوٍ  

ايفو رتئعِانع قمظْ، لنكمعدبَن أير تعويٍشو ب نْك اعَبجانع بل

ٍَ ندعَفعنيف لنوجودير من جهٍ،     بادذندك ُنمردرُل أمسى مره

ٍَ ندِديِ،ا من جهٍ، ثعنيٍ،.  أبىلو بأمسى َمرصَه

 نظ مدندطدَد لنعَفددعنيف لنوجودير يبحددُث عن     

لنقظجدي؛ أي تدِّي لُدر لنذي هو لنعدَدهوُد لنوجَلنَيو 

 بهي َنئُل لنيددددظعنكنَي لُكم،ا لإلهليظ،ا   لإلجيعدا؛بعنيف 

َظَا عزظ بجلظ ُمنزظو ادعنصَمعَفد،ا من لنعدَميف  ىل لنوجودا    ٌ  فعن
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ََ لهولهََ  عن لنَعبدَدثاو   ا لُكمدد،  تئَقضدددداي أن ُيوجددا

ِا. ََُهل مبعَْفقا  بيأم

َُ منطُد لنعَفددعنيف لنوجودير عدى أعمددعايف   بي شددِّ

عيف. َيلنئدواا شعإلنِصيفو برفضيف أعمعايف لهولر يف شعنقظعدد

بيَفُض لالدرعددعَ  اددأنظ أعمددعَا لهولر يف حئيئدد،  ألعمددعايف  

 َبَندددددٌِا هلعو ألنظ لنئعِدنَي اذنْك يئصد دددددلنئدواا بظ

ُِ ال نَِف اني لنعظكليف بلنعمديفو أي أنظ لنعمَد  ازعماهل أنظ

 ال هعنُف لنعظكَل اعُئيئ،ا لنصَمحإَض،ا!!

ِا من أمرد  معنٌف ٍ، ُمفعنعددظكُل لنقظعددَيعَي بمع في

ُِ لنصَمعئواو ألنظ لنقظحئيَد  ندُعمديفو أي أنظ لنصَمحيددددوَس ري

َريَنو بقددَ برَد   أمرددعايف  هو مددذهددُب أهددليف لإلميددعنيف لنصُمئ

سدددديمعن لُكيل ) ( اهذل لنصمعنى قونِ: لننظيبر سددديرَنع 

ًَناعطاال ُت وبلنكذَا ي لنبدعطلَ عنر َإاعدا أ)  وىًن ريال بالي فئ
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ِلقافَيضدَد ة نبَزمإطعاأ ِ أب َعشددَبأ ي نئ ن هو َم :وَاقأب ََش

َظ ِلأ ؟َالن ِ  هلي  لسددَل َذماتظأب سددََقأب ََئافَقأ ب نئ (؛ اعط

( أي لجعدة يقافَيضدددَد ة نبَزمإطعاأفمعنى قونددِ: )

يِف ا من   يف ننع بعدينع ال اغ ًَل اعنعدليف لُئيئير لنصَمَِب ُمعَقئدا

لنطوئوسيف لنعددددظكديظ،ا لنيت ن َيَِحددددإهع لهلل  عدينعو بهو  

:  اِميذانق  قونِ يدديح ) ( َمنع لنصَاسدديرلنصُمعددعُر  نيِ اَم 

َا ُِ َحَيعة  ْأَا ََُا َدماي ْفْد َاي َبَيعدددإ ،  َبْأَنع يظ)َمنإ َيأصش ُل َجيددَد

يف(. ُِ فاي لنصَيوإميف لأْلنا  أ قايُم

ِل: )سديمعن لُكيل ) (لننظيبر سيَنع  بقوا   نئ

ِ أب َعشددَبأ ِا ( هو لنقوسدَدُع اعنعدليف لنقظعددَيعير بتنعقضددعتاََش

ِلنِعقئعدا اِو بأمظع قونِ: )أ  َذماتظأب سددددََقأب ََئافَقأ ب نئ

ِ   لسدددَل ( فيعة؛ أب يوجَب ني هذل لنعدددظبُع هلي اعط

ِ  اعالعقئعدا   لنقظعددَيعَي لنصَمذموُم أن أتظماَذ لسددَل  هلي اعط
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ََ لُئيئيظ   ايددددولُ  أب مبدع ال يديُد اِو شمع يوجُب لنِئ

ُ جإبدَد،  اددأنددذا لنعدوميف لنِددعسددددَةا لنصُمحَظمدد،ا   لنددذي هو ل

 اعالعقئعدا اهع أب اعنبعضيف منهع.
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لنبحُث عن عَفعنيف أير شيٍ  هو أسعُس بجودا او 

ألنظ لنصَمعَبَم ال بجوَد نِو فعنعبعدة  هلع نصيٌب   لنصَمنطديف 

ِ  تكويني عو بلنصَمبَأ   لنعدوير لُئيئير من جه،ا أنظ هلع أص

لندقدظكويَة ناَمنطئانددع لنعدوير لُئيئير ظهََ    طِّي   

تا بلَُشعتا ندجولر يفو ألنظ منطَد دموع،ا لنقظعددددَيعع

لنعبعدةا عنَنع يقمطلى دموعْ، لنقظعدددَيععتا بلَُشعتا 

َِ )أمر لنكقعاا(. بهكذل َتكمُن  ربة     ىل مدع هو حئيئيٌّ نر

َظارو بلنيئنُي هو سبيُل   َر لنصَمنطديف لنعدوير   شددهودا لن سد

َيُد )م(: )لنقظصلإلمعميف عدي قوايف اَنيليف  لنوصوايف  ىل لنئم،ا

يف عبعدة    .(لنصظعدقنَيمبدكوتا لنيظمعبلتا بلألر

 فدعنقظمَرُل لنصَمدكوتَي ناَمنطئانع لنعدوير حوَا لنعبعدةا 

هو لنربزُخ لنصددَدعودَي نامعَلجيف لألنبيع ا بلنََسدددليفو بنيوََ  
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لنصَمطدوُا لنوقوف عنددَ  طددعريف لنعبددعرةا فئط. بعدى هددذل  

َر َمنطد  لنعبعدةا عنَنع شعمٌن   اَزخيف لنعاَيعنيفو فأسددعُس سدد

بهو اَزُخ مجددعايف لنصَمعبودا لنددذي يقمطلى لَُشددعتا   

لإلدرلشيظْ،و فعهمعُا لنيوسَِي لنصَمعهوُد قَ أفنى لننريوْةو 

 فمع هو حعُا لهمعايف لنصَمعهودا؟

َِ َشكداهع لنصَمحيوسيفو   نظ منطَد لنعبعدةا نيو نر

َُ فألنظ لنعبعدلتا لنعدددظ ََب يف ال يقوفل يهع كديظْ، لخلعنيْ، من لن

ََ نقكوَن لنعبعدة  مطهظَة    ًَل. فمنطُد لنعبعدةا ميق لنعَفدعُن أا

عدوَي قنعقضٍ،و بمنطئ نع لنمن شيدوةا أيظ،ا شرٍَة تعدَيعيظٍ، مُ  

َُ فيِ لنِععديظ،  لنصَمطدوا،  ندوصددوايف  ىل لنصَمئعميف  هو لنذي تقوفل

ُِ لنصُمطْدُد ندوصوايف  ىل لنصَمحموداو فعنعب ََنع هي لنيدظ  عدة  عن

 لنصَمئعميف لنصَمحمودا.
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َُ منطئ نع لنعدوَي أنظ لألسددددَلَر بهبيظ،     شمدع ي شدِّ

ٌِ ْشيددددإيبٌّ من جهٍ، أنَىو  نَنيظ،  من جهٍ،و بهلع بج

بعدى هذل فَّنظ نهعيْ، لُئيئ،ا   منطئانع ندعبعدةا نييددَد إ 

نئوايف سدديرَنع لنصَميدديح ) (: مجًعع اني لُعددو بلُئعِديف 

ََل  ىل ْشك ولتاْدَبل   صدَدنر ال َت)  ىل  ينرَُ لهلْل ألنظ لنكِميف ةار

َايع َع: شمع قعا سديمعُن لنئدبا  .(ْكي قدَبناعطاأي ب

 نظ لنقظعددَيَع لنصَميدديحيظ هقدُف عن لنقظعددَيعيف  

لنصُموسويرو     نظ هنعْم ْفَق ع َانَي أهليف لنعظَلِعيف فاي شقبا 

لنقظنزيفيليف. بقَ حصددددَل لالحنَلُف عن لنُعمإديفو بلظ لنقظعدوُد 

ِْ ا لآلرلُ  بتنعْقضدَد ا لألقولُا عنَ لنذيَن  اعنعددظكليفو فعنقد

ََن ول لنقظأبي ََ لسقب ٌِ اعنذي هو ْأدإَنىو بْأظَه َل لنذي هو ن

يف بلهحودا بلإلنكددعريف    َظَا لنقظدبيَو عدى أهددليف لنكِ لند

َُبَن  يفالل اعنصَمحيددددوسيف  ناُيَعذرَاُهلو ألنظ ْأهَل لنعبعَرةا اْل َيعَقئا
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َُبَن مدَدع يَفو َبُهل يدد ْفْئطو َبَيجحدَد ََلُد ماَن لهوله وَن َايُنُي

َُب  ِ  َن اعنصَممُروايف.اعنصَمَرليف َبَيك

فَمن عََف لهولهََ لسدددقغَنى عن لنعبعرةاو أْلنظ 

َظَ  ََحددَدعتا المقحعنيف لنعاَبعدا اْأَد لنَظاظ شددَد ُ َبَد لنصُمَِق ل ا ل

َظلناي ماَن لنئدْدعصدددداي بلنصُمطايُع ماَن  لنطددلععدَدعتاو ْفَيَقَميظز لندد

َُ لنصدددظعُنَي قَ َعئاد ول َهذا ا لأْل ََ َبلنَععصددداي. بهكذل   لما

يفهع نذنْك ُيجإَزبَن ااَمع َييدددَقحائووَن  يَفْف،ا حئعِئاهع بجوله مَبع

َظلِامظْ، مان نَنيف لنَعزيفي زيف مان َجزيفيليف لنرظَولااو َبَيَنعن وَن لنصمانظْ، لن

 لنَوهظعااو ْفط وَاى ْنُهل َبحين مآٍا.
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ُِ مأموٍا بأفضددددُل لألعمعايف  ىل لنَظار  لنعبعدة  ن

سددددبحعنِو فِ ريَب أنظ لنعبعدْة أشمُل لنوسددددعِليف ندبنع ا 

يف بلنَيدوما  ىل لنَظار تععىلو بهي لنصَمغزى لألسعسَي  بلنيظ

نبدوغيف لهلَفا لألعدى نإلنيدددعنيظ،ا لنصمارعنيظ،ا. بلنيدددظعنكوَن  

 يعدُموَن أنظ لنعبعدْة هي أفضدددُل لنصُمقبصدددرَبَن لنصدددظعدقوَن

َُ لنععشدددئنَي ن نولريف  ِْ لنيددَدُبليف  ىل ادوغيف لهلَفا ألنظهع سددَد

لنصَمكنون،ا بلألسدددَلريف لنصَمودبع،او بهي حيعة  لنئدواا بريذلُ  

لنعئوايف بمِقددعُ  لننظجددعةا. فعنددَمددع يبددَأ لنئطددعُ  لنعِِديف 

 ََ نيددظعنْك عن ل يقوقلُف لألمَُ من لننظِويف اعنيَدو ا لنذي يصدد

ادوغيف مجيعيف لنصَمَلرجيف بلنصَمئعمعتا لنََبحعنيظ،او بتبَأ لُيعة  

ُ  لنعئديظ،  نديدظعنكاو ب  لنصَمَلتبا لنرظِث،ا لألنِةا َتيدقضي  

    ُِ لننظُِو نديددددظعندكا انوريف نئع ا لنَظار حقى تذبَا  رلَدُت
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َرسعن،ا لإلهليظ،ا لنقظكوين وصوايف ندمولرقيف يظ،ا ندتطبيديف قعنونيف لن

َظعولتا.  بلسقجعا،ا لن

َا    بلنصَميددددأند،  لهوهَيدظ،  ندعبعدةا هي لألنُذ اي

لنيددظعنكا  ىل لهلَفا لألعدىو بنكنإ قئيْئقاهع بشددَبطاهع  

ندئبوايف من لنَظارو ال اددعألنِددعظا لنِددعرريدد،ا بلَُشددعتا   

ٍَ مع ن حي َظَا عبعدْة عب َإ لنعدددظكديظ،ا؛ أي ال َيئبُل لن ضددُد

ُِ اَنيليف قوايف  َيع،ا اعنعظ لإَمعإلملييح ) (: )ال َت نعَسيرعئد 

 عدى و ممددلع يددََاددد ْك(َمْط َعبَل لُئيئددْ، ْفَيحْدعإدبَن أن َت

يف لنعددددظكدير ببجواا لالعقئعدا     نِي لالعقئدعدا ادعنقظصددددوي

 َُ ََحدَدعُت هي صددوٌر شددكديظ،  تعبر ِصَق اعنصَمععنيو فعَُبُد لنصُم

َُ أصددحعاا   عن أسددَل ٍر ب شددعرلٍت نِيظٍ، تدمُحهع اصددعِ

يَفو بقَ أشعر نذنك لإلمعُم عدي )م( ائونِ:  َُ )لنقظلنبصعِ ِْكو

 .  آال ا لهللا ناعإَل لنعبعدة(
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ََبل  َِ َعْدى لنيددددظعنكنَي ْأن ُيئا ََ َظَا َتَععْنى ْف فعن

يَفْف،ا ل ََبل مَبع ِا؛ ْأي ُيئا يَفْفقا ئولننييف ناعُئعِديف ألنظهع طَيُد َمع

َا    لنَعئدايدظ،ا لنلقاي اعاَفْدعناَهع َيحصددددُل لالجقاَمعُ  َعْدى َتوحاي

ِاو نذنك ْقعَا سدددديرَنع نئمعن لُكيل ) (:  لنَظار َبعاَبعَدتا

َُ  يفمَيعناْك فاي ْق دبْكو )يع ُاَنيظو َبصايظقاي  يفْنيْك ْأن َيك وَن ْأشَر

َايَد َدلِاَمعنيف  ندوبر(.فاي لنْئدبا بل ْفَّيفنظ لإليفمَيعَن َبلنقظص

فكددعفددل،  أهددل لُئددعِديف قددَ أمجعول عدى أنظ   

َظالندد،ا عدى لنصَمعددعني   ندعبددعدلتا عبددعرلٌت هي صددددوٌر نددد

ٌِ بتصددَيٌح ننَفَض لنوقوَف  لُئيئيظ،او ب نْك تعديٌل بتنبي

َظدى.  عدى لالعقئعدا اذبلتا لن
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َايُنوَن  يفالل نظ ْشعفلْ، لأْلنباَيع ا  َايٍن َبلنََسدددُدليف اْل ي  ا

ًَل ْفِ لندددٍَ َباْل َيعدددَبلحا َُبَن  يفالل َرا ع َبلحا َف َايَنُهل قاِدددُب

ََلُد َهذا ا لالعقئعدلتا لنعظَعيظْ، ًَلو َبْنو ْشعَن لنصم يَفْقْ، أا  َباْل َتِ

 عْنكدْدعَن لالنقاُِف مانُهل ادَدَأ َب يفْنيهيفل َيُعوُدو بْنو جدَدعَز ْنندَد

ِا لسددد َُبداو ْنَوَجددددددددلالعقاْئعُد اك لر َمع َيْئُع َعْدي  ُ َب ُل ل

لالعقائْدعُد اعددددكدليف لعقئدعدلتا بحَشدعتا أهدليف لنقظعطيليف      

ِا بلُعدويفو    نو شعَن لنصمَلُد اعنعددظَلِعيف شكْدهع    بلنقظعدبي

ْنمَدع لنقدِْد إ أبلمَُهع بنولهيهع بحتديد هع بحتَمُيهع ألنظ   

ُِف عادددل،  لخلدديفو بلنصمطدوُا عدُل  نددْك ال جيوُزو فددعخل

ََُف     لننظجدعةا لنصَممروُا ادعنيددددظبيدليفو ال عدُل لهلِما لنصُمَزنإ

.ُِ ِاو بلنذي ط داَب رمُي ََ أهدا  لنصُميَقحإَيُن عن
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ََ سدديرَنع لنصميددايُح ) ( ْأنظ لهللْ   َيئَبُل  اْلبقَ ْأنَب

ِا ) (: )ْن يفالل مامظن ي َل َمنإ َيئ وُا ش يإَو َايُن اعألسدددَلريف ناْئونا

َإُنُل َمْدك وَت ناي: َيع َرَا ذاي نل. َاليف للتاَبَمعيددظنل َيع َرَا َي

و لنئوُا لتا(و فديَبيددددظَمعني لفاذاي ندل ِصعَدُل  يفَرلَدْة ْأااي ل َي

 يكِي   ن.

ُِ فيمع هو زلٌِل  َظَا َعزظ مان أن جيعَل فَلِضدَد بلن

حاكمَدٍ، مان َ نداْك؟ فْدعنصُمئايُل هلذ ا    حدعِدٌل مقحددٌِّلو َبْأيدظ،      

يَفْف،ا حئعِئاهع ْشَمن حيمُل    لُد َبدا لالف لحدددديدظ،ا ُدبَن َمع

 آَصعًرل َبْأريِال .

ََ أشدكعايف لنعظَيع،او   بمنطئ نع لنعدوَي ال َيئُف عن

ادل ينقئُل  ىل نولمعيف أنولريف لُئيئ،او ناَنئطَع لنطلَيَد عدى  

ٍَّ َيقَ  ِاو فويٌلشلر شديطعٍن ُمََت َُ اعَما َحَبعِادا ََ ع ناَمنإ َيصيظ

ُْمئى لهعهدنَي  ُِ ماَن لنعدمع او بهو   لُئيئ،ا من ل َنَِي
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َريَن ااْدَولماعيف لنيددددظَلااو لندذين لتظَمُذبل ديَنهل ْنهإًول   لنصُمغَق

ََنيع. َظتإُهُل لُيعة  لن  َبْنعاًبعو َبرْي

ُِ بجوَد معن َيٍّ ى قعدددفعنقظأبيُل عنَنع ال يِ 

َُ  ىل أقولايف لألنبيع ا بلنََسددددليف ) ( مع   فئطو ال ييددددقن

لنصَمئعالتا لنِديددددِي،ا بلنعَفعنيظ،او بحنن نَنُل  ىل عمديف 

 لنقظأبيِتا بلنصَموحوععتا.

بقَ ايظَن منطئ نع لنعدوَي معنى لألمرد،ا لنصدَدوريظ،ا 

يَف مع أظهََُ  لألنبيعُ  ألهليف لنعظ   لِعيف   َلنعدظبهي،ا نِهليف سدعِ

لنكقددبا لنصُمنزندد،ا بريِهددع من لألمرددد،ا لنئونيددظ،ا بلنِعديددظ،ا  

ََ اهع أهُل   شدَّظهعريف لَُبدا بريِهع من لألمرد،ا لنيت لعقئ

َظَا اهع من لنصمععني  لنقظعدددَيعيف بهل جيحَبَن مع أرلَدُ  لن

َظَا منهل بمن أقولناهل بأفععناهلو بمن  لُئيئيظ،ا أععَ نع لن

َرحع ا  عدوماهل بزنعرفاهل.لن
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هع عنيدئعَِد بمعدماد وَن لُدوَن ال ُيهدد عنكدددد  فعنيظ

ِْئلهوَن مبععني ِصًحعو ال َيَق  بال َيمََبَن اعنعدليف لُئيئير صدَد

َربليعتا بيقأمظدوَن اأفكعرهل لننيرَةا بعئوناهل لنيددددظديم،او  لن

َرينيف عدَل د ول َعئابيعمدوَن ائوايف لإلمدعميف عدي )م(: )  ئصَل َع لند

ٌِ ْفَّيفنظ ُرَبل وبيفَععَيٍ، بريفَععَيٍ، ال َعئصَل َسَمعٍ  بريفَبلَيٍ، ْة لنصعادصليف ْشرا

ُِ ْقدايٌل  (.بُرَععَت

ندذندْك شدعَن منطُد لنعَفعنيف لنعدوير أقوى َمنطٍد    

ًَل عن لنعدليف     ُِ معَفددْ، لنصَمرددليف اعيدد ََ أهددد  عنددَمددع تددَاظ

َربلي،ادَُج أهدد َيعيرو اينمع هدد لنقظع َيعيف  ىل ددبلنقظع ُل لن

َظَا  ومدع ُجعاَل عديهل من لآلصددددعريف  ُِ لن بيئعادوَن مع أنزْن

عديهل من لنكقددبا لنيددددظمددعبيددظ،ا اددعهحودا بلإلنكددعريفو   

 معمَقهلو بيَمجوَن َمن ُيولنيهل من ببيَفضوَن لنصُمََسدنَي 

   لنيظعنكنَي.
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 م،ادددحكندنع يإدددعْطعدينع أنظنع ْألنَظار ن ناَعليف ما  نظ

 ع أعطعُ مظما َعدددددددددأبسدددد دعال لنصَمنطديف لنعدوير  هليف  ْف

)م(: )اْل َعئددصَل لإلمددعميف عدي نئوايف لمقرددعال  و لآلنَبَن

يف(و     ِْكو يِفو باْل عادصَل شْدعنقظ َإاا ننع  أنظ ُ رباُي  نْك بشدلَ شْدعنقدظ

 بلألقَلسيف ،امعبيظلنيددددظ ع من لنكقباع نعاًعنعصدددد منطئد ع  

 ى أيرعدَمنطئنع    يَنيدددقنَنع ُميدددإنع ْنو بأنظلنئَسددديظ،ا

 آنَ. مذهٍب

ايننددع باني لآلنَيَنو  وجودة َم ولرُقْف هنددعْمف

ََ لألنبيددعَ ألنظ   َائددعِددالنَع أ صددددوايف ُعنَب) ( هل َم َلسدددُدبلن

ََ بلنِديددددِ،ا سددددعدة  لنصَمنطديف لنعدوير  أنَذ بعنهلنعو عن

نطئانعو ناَم لألسددعَس لُجََ ََباعمي لنذي لعُقلنيددظهل عَنْفَإعا
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يف ُيعََُف نعنهجَم أنظبأهَل هذ  لنِولرقيف   نعَفعنيرل اعنقظِيدد

 .طحيرلنيظ لنصَمعدرير لنعظكدير اعنصَمنطديفال 

َِ  نظ  و بنكنظعيفِلننظ عريُل دٌلعا َفعنيظلنعا لنقظِيدددد

َِ دْطلخْل هلل  بجَبأ وريفُعلنئ  أهليف ليفَبمن قا َعْقَبلنذي  لنكب

ُْ ِا  بيَلع ال سدَ َمكديَف اابلنقظ ْ،ئلعدَ َمبلنص َجََل  ُعَلِاو فعنعظني

يف لنصَمنطديف لنعَفعنيرهع ال بالتاََ  أعدى َم  ألنظ وتصددُل هوه

 ن و بنذنْكلنصُمقنعقاضدَد،ا هع عدى لألحكعميفعهع بأسددعسددَ بَنَم

ًَلو َا ، ْئطْدُم ُعَلِالنعددددظ نيفك َت ِْبل  إَعوظَنل َتأا ي ْكنا  إنقد

ُ جظ،  قلظت ع عًجَقنا عديليفلنقظ   ُحع هو أصدددْدَمنا عٍنَمَز   شلر ل

 .عًِجعا ئويليف  لنقظ ُحبأْ 

ألقَلسيف بل ،امعبيظلنيددظ لنكقبا صددوَصُن نظفَّ ذنْكش

ََ لنئَسدديظ،ا ع هلع م؛  نظعددوريفعدى لنئ  حمون، َم  إنع نييدَدعن

 أراعاا عدى ُفنكعددداَت قعَِدََنا ُلوصددداُت ، يظِاَن  شدددعرلٌت
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ُِ و دومالنيدَ  و علًاَََس لنئعدوريف  شوَن َُشَِّ ُي عنَيَْفلنعا فعنقظِيد

عٍن َع ىل َم  شددددعرلٌت عرلتاَبلنعا   هدذ ا  :  نظئوُاَي ُِبنكندظ 

 وَنضدددُدَف و لنذين َيمن أبني لألنبعاا ، دلهع ُثُمَِهَت ٍ،يدظ ِاَن

َِلن أنظ ُ رباع ُيَماا ئيئ،و بيأنذبَنَح لنئعدددوريف شوَن  قظِيددد

َُ )م(: )لنلإلمعميف عدي نئوا و لسقنعًدل ٌلحعصا عنيظَْفلنعا ِْكو قظ

 ائعوٍر ْةلنعبعدفنحُن ال حنصَُ   آال ا لهللا ناعإَل لنعبعدة(و 

َُ   لُئعِديفال شددددكديدظٍ، جيددددمدعنيظٍ،     ََ نقَاظ  قعم،ا  عن

يَف مبععئيُمهع ألنظ من ُيو لنعبعدلتا نيهع اعددكداهع دبَن لنقظِكو

قوا سديرَنع لملييح ) (: )لُدظ أقوُا نكل:  نظ  يئُع فيِ 

ُِ َييقهزُئ اعهللا( ٍَ فكأنظ َََا  .لنذي َيذهُب ناُيصدِّي اَبنيف َت
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يف لنعظَلِعيفو أمظع لنعظَلُِع  َريَن هو لألصُل ناَيعِ  نظ لن

َظَا لألنبيعَ  اعنعددظَلِعيف لنيددظمعبيظ بفهي فَبٌ .  ،ا قَ َاَعَث لن

عنكنيو بشعن  شَيع،  لننظيبر لألعرليف دددددنقنريليف حيعةا لنيدظ 

ُاْكليف لنيت تقنعسددُب   نو  ) (و لنصُمعددَقماد،  عدى لنصَمولعظا بل

يفو  يَف او أبظَا شَيعٍ، تنزُا من لنيظمع ا  ىل أهليف لألر مع عص

يَف   ِانوًحع بَا لهلل  َلدلبْشلنقظكوين: )حيث برَد   سددداِ  ُِمَع ني

 ِ َاَا نل ماك يداَن َعبَم لإعك يرعقي َمما يٌلئابهع أنع ُم :قعِ (و لش ع

َانع نو  ) ( يعمدوَن اهع  ىل زمنيف   بَائاَي لألنبيدعُ  اعَ سددددير

َظَا  نيبر لهللا لألعرليف  اَلهيل لخلديددل ) ( لنددذي أنزَا لن

يف لنقظكوين: )عديِ شَيع،  ثعني، و  ع مظْنباَنيليف مع برَد   ساِ

َظ ،  ظهَََنَس بتيعنَي تيدعٍ  لاَن أاَلُم شعَن  بقعَا اَلَمأل َالن

َُلنْئ : أنع لهلل ُِْن ِ  نإأمعمي بش  َإ. ساَي هَي َع لإفأجَع وشعم
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َُْشو بأ ينْكية بَاَا َ  ْمر ًِل ج مظى ددددددد(و بهذل مع ُييدددلشر

أي: تأتي شدَيع،  جَيَة  َتنيدَدُخ   )منطَد نيدخيف لنطلَلِديف(؛ 

مع قبْدهعو بهذ ا لنعدددظَلُِع ب ن شعن هقدُف اعضددُدهع عن  

ٌَ ألنظهع تَعو  ىل  ِ   الل أنظ جوهََهع بلح يَف شددك لنبعضيف لآلَن

يف لنقظكوين: )   َا لنَظار نئونِ   سدددداِ ٍَ من عند ن أديٍن بلحد

َظ ول طَيَدر حَِْي َ د عَمو نَيارلن  (.َال ل بَعول ا

َرف يفدددد س هو جوهَُ يُنعن  ْكبنوال  ن َلِعيفوددلنعظ عِ

ِا مجيُعع َمْن َُف بلنََسدددليفو لألنبيع ا َدَعع  ني اأنظِ  عنذي يعقئ

َريةظ  ََْئعَقُملنصأصدددعَا  ع ًنيرَََقُم ،ا لنطلَلِديف لنعدددظَعيظ،ااَّقعملن

و لُئعِديفعن حئيئيٌّ  ٌََنيددددَقنِ ُم أن يكوَن باَبنيف واهع

 ،النرلعناَم أصددددحعاا لنصَمذلهبا اعدوميفَمحعدددُدو ل  ِ يكوُنفَّنظ

َا  َرذظَح لنيت َةاهل لُعِاأقولنااع ئ نامَقبُم هل لنِعسددددَةابعئعِ

َر من ُ ع جعَ عمظ ُنقاَِقعنذي َيف ونهدع م َمنطئ ندع لنعدويَ   ينيفلن
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ط دبَن فئ ِاكداعدَداا ك يددظقَمَيَب ولنوحي لنذي هو عمُد لُدر

يَف ا لُئيئيرو  ِ  قددَ أصددددبَح يكوُنجوه  يَفلنكِ ألهددليف ندي

َظَا َ برَرو بنوال أن ُيِايفبلنضدددظ ََُ  لنيدددظعنْك لن  ِاأنطعفاا عب

 . نيهل َنش َأن َي َنْكمإأْل  النرعاا ليفْكحإُملنص باعنئوايف ،الخلِيظ

ِا  فددعنصَمنطُد َظَالنعدوَي لنددذي أمََ ادد  يددعُ لألنبب لن

َر بلنََسددُل هو منطُد ِ  َُ ال  لنذي لُدر ينيفلن  ونِ حتوي

 نييدددد  ْ،ْنقحورُملنص لنعددددظَلَِع هذ ا أنظعدى  ََابهدذل يدَ  

نيت للنرعاق،   لُئعُِد وهلنعدويظ  لنصَمنطَد بأنظ وهَيظ، ودددددج

ًَ ُاال تقحوظ : ئونِا عدي )م( لإلمعُمبلنيت أشددعَر  نيهع  لوأا

يف عبلتاَملنيظ كوتاْدمَب صدَيدُ )لنقظ  و(عدقنَيصظلن عبعدة  بلألر

َظ نْك ب  اعدديٍ  ََيعقئ نأ نديددظعنكا ال جيوُز ُِأنظعدى  الن،اند

َإما لخلَل يفمن   ي  نْكفي در كِّعنعدددظا َيْئُع اذنْك ُِألنظ شدددا

 .نعفئنَيُم ىل لنص يليفندَم
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ِا ال يدَنلُ  ب  ل َعدامإندع أنظ لنَظاظ  من  ُِغيلنقظ عدي

ِ  لنيظعنكنَي َفدِّْك  أن ُي حكمٍ، ، أيظفو  ىل حعٍا حعٍا ع تكدي

بل عن َُصددظ  ل ْق ثلظ ناَيجعَل هلل عديِ ثولًاعو اِ نقِعوَنال َي

َِي أنإ لنصَمنطُدمع ب نظ ؟لُهَبعدعقْ  كديفالنقظ  ندكْ  عديهل  ِ 

ِا عددَلجيب لنعَفددعَن  هى عن لهحوداَنيَب ورولَالن عديدد

ِا  عدلَ جيب ِا  إَتمع ْأ كَلف ولنعئدعاَ  عديد  نم َلُِعلنعددددظ ا

 اددعنصَمنطديف لنعدوير هلددع ُعمٌد لٍ َوبَن بأبلمََ بحتَيٍل حتديددٍل

َظَا أمََ لنذي ِا. لن  اعَفعنا

ِا مع يئُع اكلر ع لالعقئعُدندَ ْن بنو جدعزَ   لسددددُل عدي

 َيَناطَلِديف لآلن لالعقئعُد َبَجَوْن )لنطلَلِديف لنعددددظَعيظ،ا(و

ٌَأ لإئ ن َي لألنبيعَ  ألنظ ب نْكبصيعماهلو  هلدولتاصدَ َب منهل  ح

يفقاِْمعْنعدى ُم هذل َاََُي فهل وٍََحْأ اعَيع،ا  نَظار؟ل هل ألم



37 
 

 ََاَي نظ لعقئعَد لآلنَين اعنطلَلِديف لنعدددظَعيظ،ا فئط 

ُِ عدى  َظأنظ و بهذل ، شعفل لألنبيع ا َلِعيفددددش ن  قعم،اماهلل  الا

 .شوَنهع مقععشي،  فيمع اينهعال ميكُن 

ع مظْن ُِأنظ لآلنَيَن حني يزعموَن فيددعَد ُنيرَبُي بهذل

َظَا َثَعَا  جيُب عَنش  ا لنطلَلِديف لنعدددظَعيظ،اواهذننع نبي ع  لن

يف  أقصدددى  بعَثأن َي لنعَايف طَيديف من هل َُأُمَينبي ع  لألر

 عديهل  نْك ََغيربال ُي وايولٍ  سولً نِويف لنطلَلِديف لنعظَعيظ،ا ا

 ؟نئْكبأ بأهمَل اعألنبيع ا ع حنُنَنصظَن َلداْف !!نعرد ما ألنظهل

َرينيف  َلُدُملنص نو شعَن  َعيظ،النطلَلِديف لنعظ َلكصدددددَشاعن

ِ هع ألنظَمُيدحهع بَتديد دددحلهيهع بَتَوهع بَنَُأبلما  إِْع لنقْدَمْن

َرينيف لنردظعاد ا   عدى  ال جيوُز و عٍاىل َح  عٍامن حدَ  َُغَيلنقظ لند

ع لننظيَب سددديرَنى اهع لنيت أَت لنطلَلُِد لنعدددظَعيظ،  أنييددَد ا
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 أمََحني هع قبْد مع شعَن  إَميدددَدَنلنكديُل ) ( قَ موسددددى 

يف  لنطلَلِديف لنعظَعيظ،ا لنيظعَِةا؟ اقغي

( اعَيعٍ، )  لنصمييُحعييى لننظيَب سيرَنع  جعَ  ثلظ

 عَاق) ( قَ لنكديُل موسدددى سددديرَنع لننظيَب  بشعَن أنَىو

 :نِ نيهوُدل ئعَاف (وقدوُ فعقص بَ ل لنيظعديك  َلدلن َحَم) :هلل

َرييددديرنَي قعنول (وبَ لنيدددظ َ دصدلَح) ِْ : ُهَوَ ل ِن بَبَرَد أنظ لن

ُِ فاي لنيظبإ ا! ِصَعد وَن َمع اْل َيحاَل فاعإد  ِْمايُذْم َي ْئعَا ْنُهلإ: ْف َت

ُِ ْشيإَف َدَنَل) ُِ َدلُبُد حانَي َجعَ  لنلذايَن َمَع ََأصُتلإ َمع ْفَعْد  ْأَمع ْق

ِا َبْأْشَل ُن َاَم،ا لنلذاي ْنلإ َيحدددبإَز لنقظدد َايإَ  لندل ُِ دإلظ ْأشدددئص ُِ ْن د 

ُِ َالإ نادصْك ََأصُتدددددَباْل نادلذايَن َمَع لنقظوإَرلةا لإ فاي َهَن،ا ْفْئطص؟ ْأَب َمع ْق

ََنرُيدددْأنظ لنصْكَهَنْ، فاي لنيظ بإَ  دددوَن لنيظددددددبإ ا فاي لنصَهيإْكليف ُي

يفَيعُ ؟ َبْنكانإ ْأق وُا ْنك لإ:  يفنظ َهُهَنع ْأعإْرَل ماَن لنصَهيإْكليف ! َبُهلإ ْأاإ
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َُ َرحإَم،  اْل َ اايَح، "ْفْدوإ َعدامإُقلإ َمع ُهَو:  لإ ْنَمع َحْكمإُق " يفنري أ ريفي

يفَيع ا! ْفَّيفنظ لاإَن لإليفنإَيعنيف ُهَو َرَا لنيظبإ ا ْأيإًض  .(عَعْدى لأْلاإ

َا ول يوَمُمرلَع لننظصعرى  نظ ثلظ  عقئَبَنهل َيألنظ لألح

َا يوميف   ِأنظ ول دوَصب ومع ا ىل لنيدظ  بصدعََ  من لنئربيف قعَم لألح

ِا َِوَجلنقظ يَنَائاعَقُم َقيف ىل لنعددظ  ُِجَهول َبد َعَج لنيهوَد ألنظ  ني

عرى  ىل صدددَدلننظ َِوجظَقْف وُ ُبْدصدددَدْظَنول أنظهل ع مظْن  ىل لنغَاا

ِ  ( ) لنصميدديُحلننظيَب سدديرَنع ل ُهِصدِّْكن ُي. بَقيفلنعددظ  الع تكدي

 (وٌمَظَحو ُمُهْف وُ ُمُقمإَظع َحبَم ٌلدلَحفهو ُم وُ ُمُقدصدلع َحَم) :قدعاَ 

َِ َُبل لُولريرنَي نظأ ري َُبل لنعدددظَعير حني كديفااعنقظ ْأَم  ْأَم

 نإ لمقرعال  نئوا سددديرَنع لمليددديح ) (: )   بلخلبزيف َاعنيفاعنئ 

ع شدديًئ ألنيْك أنظ َتَإذشلَت بهنعْم حيفذَاَم ىل لنص ْكَاعَنق  َ مإَظْق

ال  أبظ بإبل َه حيفذَاَملنص لَمَظق  ْكَادعندَ  ق  هندعمْ  مصو فدعتَُ عديدكْ 

 َزَعَلَب (.ْكَاعَنق  مإَربْق تععَا ينئٍذبحا مع أنيدكْ  حإدالصددددْط



41 
 

 وْ،وسددويظُملنص َيعْ،لنعددظ ِاضددائصَننا وُ دُبصدَدَب دوُ َقْقأنظهل  لنيهوُد

َظسُ  ل ُهَاذظكدْ ْف  عَتن َمَم شَل مدعوٌنائوندِ: )  لإل يدُل لنصُمئد

 (.بٍ،َعع عدى َنئ دلَعُم

 

ََ  ، يدديحيظَملنص َيع، لنعددظ تاعَرصدَد َلنا : لُابلنيدَد أشر

يفما ربحعنيظٍ،  لنيظعائ،ا؟ َلِعيفلنعظ ن سعِ

 ( لنكديَل )موسدددى لننظيبظ سددديرَنع  : ألنظلهولُا

يف ىل  لنيددددظعنكنَيع عدَدَد  بداَفيهل قدد  َ وظبْن و ابجودا ظددعه

ل كصول ْنيُمئل أبثعنعو بال ُتك ول ْنُعصَنَتبقعا هلل: )ال  وِايئقاَه

َظَتَبلنيهوُد  ُ فأنكََ(و عًبصددددإع أب َننحوًتمرعال  َمتا  وبل عديُِدم

يفَا إ عديهْف  ، َبعْنْطُمعديهل لنص  إْئيربحدُد ، َنْكيددإَمبلنص ، نللنذر لضدُد

ََبْش . ثلظ لعنه لنئدوُا تاََِْمنهل بَن ِوسيفلنَنتإ بحعدددد،  ر

َظَا  أرسددددَل ََلن ع َعَد ،ايدددديحيظَملنص ،اِْاعنصددددرنبي ع   نْك اع
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نع    قعا سددديرَ ولوفأطعَع لهل َ وظبْن ولوفأجعا لنيدددظعنكنَي

ََََلنئ  لهللا لسُل تبعرْململييح ) (: ) ِْ ِاقامْحبس لنذي ا  َدأش

ُِنَي ُ  نيهل أنبيعَ  َلفأرسدَ  ِائاِِاعدى َن و ُِأمعَم لنربر بل  ي

َََع لنذي أنئَذ َِ ل هذ ابأعطعُه ٍَّشدددَد ن شلرما ُ بي مع ش لألر

َاب مسدععيَل    اَلهيَل ََعدَ َب  ُِأعطعنع نعموسدددَد و ثلظ ىل لألا

نع َعْفبَر ويطعُننع لنعددظغعددظوسددى نكي ال َيُم َاعدى َي ََعهالنطل

  ىل لإلقَلريف ليفَملأل  أقََا(و فكددعنول عواالنعدددَد مجيعيف فوَق

 ََ ِْهل ن َينظألب ون لإلنكعريفعل ُهبأاعد  ول عن لنععرفنَيد صددددان

 ُ َََييإْأ  الل ليفعديهل من لنرْئ لإحمال بن َيُهََعنهل  صإ َفِلَن

هلل  َبَهَباهل َب ِوُسلنَن  ايدددَدنافْأ وولد مدع تدعهَ   مبئدَلريف 

ن ع ميددًمبقا ع من لألمعن،اصدديًبهلل َن بجعَل َبطالنعدَد أَنفظ

 ُِقإْدبامع ْق ََاهلل بشدددُد مع طعَا هلل أشَل لظحدَ بْأ وةادظَوَملنص

 بعتايرعديهل لنطل َمَظَح لنذيَن و عدى عكويف لنيهوداهلِوسددُدُن
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 هلَاذرهُينا َيعْ،لنعددددظاَّقعم،ا  بأجرَبُهل وهعوداُحُجل ااهيفدمار نا

شرِين   نظادَنيدل قوا سدددديرَنع لمليدددديح ) (: )   و اهدع 

و وَنق َظقَصبَي َنوموُصَي و بشرِيَنِةاندصظ ذهبوَنبَي غقيدوَنَي

 ، وَتمئ ل َمُهُقَبعقاو بَعلآلنَيَن َبَنعددددرَبون بُيُعطعناُي بشرِيَن

ََ ََ بَنَُطهرهل ُيو ألنظلهللا عن طعاُد (و بهذل يقال لنئدَب لهي

  انييددَدمتعًمع مع مع أشدددعَر  نيِ لإلمعم عدي )م( ائونِ: )

ََأن ُتو بْك نُِص ِة مع لنصظو  نظْمعوَدبق  ْكقيعَم ِة لنصظ  َي

ََ لهللا َِجإاهع َب  (.ُ بح

ََأ ماَن لننددظعسيف ب نيهل يعوُدو فددعالنقُِف  َ نإ  ادَد

َظَا أعرُل بأجَل مان أن يبعَث نب َُ ااَعددددبلن يٍ  ددددددددي ع َيأُم

َر جو ََُ  يأتي ااضددا ُِو ثلظ َيبَعَث َنباي ع اع يَف جيعُل فيِ طعَعَق ه

َانع لنصمييح  ُِو بهذل معنى قوايف سير ِا َمن ْقبْد :  ()مع أَتى اا

ُ  أْلنإئ َض َالإ عَ . َمع جائَينإباأْلأْلنإئ َض لَنول ْأنري جائُ  اْل َتر )
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 ُ يددددظمدَدعنَحدظ ْأق وُا ْنك لإ:  يفْنى ْأنإ َتُزبَا لنصي لَّيفنرفدْدَلو مددرأل ْش

ُِأْلَبل ٌَ ْأبإ ُنئصْط،  رإ َإٌف َبلحا ََة  مالَب اْل َيُزبُا َح  وسيفعُمننظ لَنحا

ََى هدَدذاَمنإ َنْفكدد َلو نصَحقظى َيك وَن ل ع يدَدَوصددددَدعنص ا لْئَض  يفحددإ

ََنل َمْدك وتا  فاي َََغَإَعى ْأصددددإل ُيَبَعدلَل لننظعَس َهْكَذ ىصدددَدغإ

َإَعى َعرايًمع فاي َبيددددظمَدع نل لتاو َبْأمظع َمنإ َعماَل َبَعدلَل ْفَهَذل ُي

 .(لتاَبيظَمعنَمْدك وتا ل
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َِ مِهوُم لنعظَيع،ا عدى  ل أنظ و بزَعمولآلنَينلشَقَب

فئط عديهع  لولنََسوَم لنعظكديظْ، ندَِلِضيف َبَحَر ولأقعملألنبيع  

َايَن اهددعحقظى َنئوَم  من  بلنطوئوَسَشددعتا لُو بأنظ ُمعَقئددا

 لعقبددعريف أنظ هلددعلنولجبددعتا لنيت َيدصَزُم لنئيددعُم اهددع دبَن  

 !بحئعِد ععٍنبَم ضعمنييفَم

 نيَو لنعَفددعَن ََى أنظي ندكنظ منطْئنددع لنعدويظ 

عدليف لنََسددوميف لنقظعددَيعيرو فهنعْم عدُل لنقظمكنييف  ا صددوًرل 

ًِل عن لنصَمعدوَم بلنصَمَسدددوَم تعبجعَل لنَظاظ لنقظحئيئيرو ألنظ 

و هعدةاعظلنب يباَغععْنَمي لن بأقعَم اذنْكو بلنعظكليف ضدمونيف َملنص

َُبلن لنغيبا ليفمن ععْنمرعٌا فدعنئدُب بلنعئُل   من ٌا مرع َبصدددَد

 لنعظهعدةا. ليفععْن
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َا لنصَمرَل لألعدى َبَمن ن  َإ عرمْ، َيعددددَه ن َيعدددده

ُِ فدْد  لنقظجدِّيو َب لُدر ُِ من لنعَفددعنيفعتدَد ألنظ لألمََ  ولنكر

اعنعدظهعَدتنيو بهو معنى قوا سدديرَنع لملييح ) (:  مقعدٌِّد 

بقَ و (تلنيددددظمعَبل مدكوَت  إدال َيتني ْنبالَد َإوندْ ن ن ُيَم)

َا لنقظرديثا عدى  لنعَفعنيفقعم  نعدددأة   . دكوتالنصَم  معدددعها

فَلُد  فعألمَُ لنوجودَي انَي َجدايٍّ بَنِيٍّو بلنقظيددددبيُح هو 

 لنَِب يف. رسوميفألصليف عن ل

ُح وحدددرُي منطْئنع لنعدويظمن هنع ميكُن لنئوُا:  نظ 

َايددظْ، هاَي  َُبَ  لنقظَعبدَد  ِ ناجاهدَد،ا ثبددعتدًدع  لعقئددعدايددظ،   بٌ فَْأنظ لن

أل صدُدوَا نظ لنكْشي َيصدداحظ لنَعَمُل ااَهعو ب ممعَرسدَدقاهعُبُجواا 

َُبُ هي لن نييَد إ لالعقْئعدايظْ،  َايظ، قظلن ِ  ُِ ْفعأْلصُل  وَعَب  ٌ بْفَْن

َِْ ِ  مان جاهدَد،ا نييدددَد ُ  بمان جاهدَد،ا لنقظطبيديفو َبلن  ْأصدددد

 لنقظحئايديف.
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َُب ُ   ِ َايظ،  لنعددددظكديظ،    نإ هي لنصدددَدورُ   فدعن  لنقظَعبَد

ََة  َإ  وضدددمونيف لأل صددُدوايف لالعقْئعدايظ،ا َمنا بلَُشعُت لنصُمغعي َبْق

ِْ إ  ِْ ا لأل صدُدوُا اعإلمَيعنيفلنَِبُ  ُبصددا و ااعنطلعَع،او شمع ُبصددا

َََنُهَمع  َظَابْق َظةا َمَولحددداَعو ْفُمِصددَد،  لنعادليف لنَيئا لن نُيو   عا

َبُنَِص،  لنَعَمليف لإليفنُِصو بلنعادُل ااِ َيئانٍي َهَبعٌ و َبلنَعَمُل 

 ااِ  يفنٍِص ريفَيعٌ . 

َإ جعَ     ايف َتِصددددايُل لأل صدددُدو  منطئانع لنعدويظَبْق

 َُ َُب يف َبَمئْدعصددددا  ِ َُبَن،  عَدلتالنعاَب ُهمعو َبُجعاْد إ ْأرإْشعُنَبلن  َمئ

ااعأل صدددُدوايف لالعقْئعدايظ،او ألنظ لنعادلْ، هي َمع َيحَقعُج لنعددددظيُ  

ِا  . يفْني

لنَغعَي،  لنقاي مان ْأجداَهع ُبحدددداَع فدعألصددددوُا هي  

ََة  ندحَشعتاو لنعددددظيُ و َبندذندْك شدعند ا لنعابَدعَدلُت       ُمغعي

ِا نايظ،  لنئ ََاى  ش لر بشعن  عبعرة  عن َظَمع فاي  ال شددددكُل ارند
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َِ لهلل  لإليفميدَدعَن )م(و بقددَ قددعا لإلمددعُم عدي لنئ َاى ََ : )ْف

يفو َبلنزظْشعْة   ًِل ماَن لنعددرَماو َبلنصددظِْة َتنزيفيًهع َعنيف لنكابإ َتطهيف

ُْ ظ َتئويفيَ  َرزقيفو َبلنصددددرَيعَم لاقاًِ  ندَمدديفو َبل ،  َتيددددبايًبع ند

َرينيفو بلهاهَدعَد عاز ل(و َبلنص    لُد اداعإليفميَدعنيف هدعُهنع َجمايعُ   ََُمندد

 لالعقاْئعدايظ،ا. لنيظمعبيظ،ا لأل ُصوايف
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 طي لنصَمعَفدْ، لُيددددريظْ، جعنًبع لنصَمنطُد لنعدوَي يع

أبني ع من ميزلنيف لنصرَلطا لسقنعًدل نئوايف لنصُمعدِّل لألبظا أرسطو: 

ََ عادمدًدع(و فِدععديددظ،  لُور ُمََتباطدْد،    ََ حايدددد ع فئدد )َمن ْفئدْد

ُِ شعن  قَسددديظ،  لنقظجدِّي لنيت أشدددعَر  نيهع  يفو بمن اعنبصددد

نع ُهَه وًمع من لنئعِمنَيْق  نظسدديرَنع لنصَميدديح ) (   قونِ: )

ََبل َت قبددَل وَتَمذبقول لنصيدَدنن  يدًدع دِّي مدكوتا لهللا آتَجأن َي

 (.ائوظٍة

(: )مشمدع أنظ لنصَمنطَد لنعدويظ   قوا لإلمعميف عدي  

يف( ِْكو يِفو باْل عادصَل شدْدعنقظ َإاا  يددأنددُذ مانهدَدعَج و)اْل َعئددصَل شدْدعنقددظ

ََ لنكِميف عن  ثبعتا  لنطلَيديف لنكعددِير بلنعدليف لُضددورير عن

ََةا بلنكعددفا بهو مع ُيوصدداُل  ىل لنغعي،ا    لن قظجدِّي بلنصُمعدعَه

َُ   آال ا لهللا ناعإَل لنعبددعَدقوايف لإلمددعميف عدي  ِْكو . (ة )م(: )لنقظ
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بهددذل يعة أنظ لنصَمنطَد لنعدويظ ينطدُد من لنعدليف لإلهلير  ىل 

َمن )لُكم،ا لإلهليظ،ا لسددقنعًدل نئوايف لنصُمعدِّل لألبظا أرسددطو: 

ِا فطَة  أنَى(. َا إ ننِيا  أرلَد لُكمْ، ْفدصَييَقح

بيبحددُث َمنطاُد لنصَمعَفدد،ا لنعدويددظ،ا اددعألدبلتا    

لنصَمعَفيظ،ا بصددَدِحيظقاهع نقأمنييف سددددوما لنصَمئعَمعتا لإلهليظ،او 

بهو يبَأ  من حيُث تنقهي لنيدظَِيْط،  بلنعكوو بينطدُد من  

ندع اَّفَلدا لُكم،ا ببجودا   درلشاندع لنوجدَلنيرو بمن  ميدعنا   

ََهع       لنعدليف لإلهليرو بهدذل مدع حيقدعُج مندظع  ىل ُمقطدلبدعٍت  ْش

سددئَلط ائونِ: )ال َيعْدُل لنعدَل لإلهليظ  يُلكلُ لنِيديددوُف

  الل شَل  شيٍّ َصبور(.

ََبريف ا   لنبحدثا      من هندع يدأتي لنصَمنطُد لنعدوَي اد

( لنيت ت مرُن ننع لنوصددددوَا عن حدوايف )لنصَمندعه يف لنصَمعَفيدظ،ا  
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 ََ ًَل عن مصدديَةا لنَوهليف بلخلَلْف،ا لنصَموجودةا عن ندحئعِديف اعي

ََ لآلنَيَن هي:  لآلنَيَن. فقََِععُت لنصَمنطديف عن

ُايددددرَي: لنددذي يقعدلُد اعدددد بنيف لننظِويف   .1 لنصَمنطُد ل

َُ عدى  َظلنديظ،ا بلخلعرجيظ،او بيعقم بلنصَمحيدددوسدددعتا لن

ٍَ.لُور فئط   شطَيٍد بحي

لنصَمنطُد لننظصددددرَي: لنذي يقعدلُد مبعَف،ا لنصَمعَبَرلِايظعتاو  .2

َُ انيددددبددٍ، شبٍِة عدى لنَنصددددوصيف لنصَمئَبَ ةا   بيعقمدد

 بلنصَمكقوا،ا بلنصَميموع،ا.

َريعحدددديرو   .3 لنصَمنطُد لنعئدَي: لندذي يقعدلُد اعنقظحديليف لن

ُ كليف َُ عدى لنعئل نْكعفا لُئعِديف بل  هع.عدي بيعقم

 

يِف  ََ لآلنَيَن  ضدددُع دبًمع ناَمععي بلنَنصدددوُص عن

يف لننظئدليفو بهدذل مع جيعُل       َا لنزظمدعنير بتولت لخلدطا بلنقظبدععُد
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َا عرَب لنقظعريخيفو ألنظ نصدددوَص  لإلشدددكعَا موجوًدل   لنيدددظَن

ََ هلعو بفيهع   لآلنَيَن لنصَمنئوْنْ، حتوييف تنعق ضددعٍت ال حصدد

ُِ من لخلِفع َرينيظ،ا بلنِكَيظ،ا بلنصَمذهبيظ،ا.لنكر  تا لن
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نكدلر حئيئدٍ، منهعٌج معنٌيو بنيو شَل شدددديٍ    

ِاو ألنظ لنيظدددددد َيئ،ا َشدددُيعََُف اط ،ا بيَل  ىل معَفدددددد كدا

 ال يكوُن  الل عرَب معَف،ا لُئعِديف لإلهليرديف لنعدوير دددلنصَمنط

َظُا بال َتقِعحددُل فيمع اينهعو بهي  لنيت ال َتقئدلُب بال َتقب

َظقعُِد هي لُئعُِد لنيت َتََق عدى     أصددددٌل بمبدَأ و فدعند

 لألفهعميف.

ال يع ُف اددعألبهددعميفو  لإلهلَيبلنصَمنطُد لنعدوَي 

وَي نصَمنطُد لنعدبنيَو هو لدرعدعٌ  ألنظ نكدلر حدٍّ حئيئ، و بل  

ِاو فمددع هو  لإلهلَي َظ أن تكوَن نددِ حئيئدد،  تددََا عديدد الادد

 ؟لإلهليرمعنى لنصَمنطديف لنعدوير 

موحدددوٌ  من لنصددَدعوا،ا   لإلهلَيلنصَمنطُد لنعدوَي 

َظقيئ،ا اَبن لالطِِّ يف لنكعمليف عدى  ِا لن مبكعٍن  درلم  حئعِئا
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ناُجذبريف او نعصددددظ،  أنظ  مجيعيف أاعدعدا ا بلنصمعَفد،ا لنصُمعمظئ،ا  

َظقيئْ، هي مثَة  فديددددٍِ، ُربحعنيظٍ،و بنقيج،      ُِ لند حئدعِئْد

 ناُمكعشِعٍت َمعنويظٍ،.

هو  حضددددعُر لُئعِديف  لإلهلَيفدعنصَمنطُد لنعدوَي  

بلندلطعِفا ندكِميف لإلهلير مبيفئَلريف قوظةا لنُبَهعنيفو بهو ينبوُ  

يَف لنئاَيليف لإلهليظ،او بجذُر ش  يَف لنئيليف بلألحكعميفسدعِ . جَةا سعِ

ٍَ أهميددظ،  لنصَمنطديف لنعدوير لإلهلير    بال َتمِى عدى أحدد

معَف،ا لهللاو     نظ ندصَمنطديف لنعدوير لإلهلير قيمعن: لألبظُا 

منطٌد يبحُث   فديدددِ،ا لنوجودا لإلهليرو بلنرظعني منطٌد 

يف بلنَيدوما.  يبحُث   ُسُبليف لنيظ

ُِ لنقظجدِّي   لإلهلَيلنعدوَي  فددعندصمَدنطدُ   عَفددعندُد

ُِ بلجُب لنوجوداو أي أنظ موحددوَ  قثا لنصَمنطديف  بفديددُِق
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هو لنصميزلُن لإلهلَيو اينمع موحددوُ  لنِديددِ،ا فهو بلجُب  

 لنوجودا.

نددِ تدِّيددعٌت مَتبطدد،   لإلهلَيبلنصَمنطُد لنعدوَي 

عن،ا ُعَبٍج حايدوما لنيظعنكنَيو بهذل مع جيعُل لنيظعنْك   

َدلٍِلو    ال شددكل أنظ أثئَل مع   ميزلنيف لنيددظعنكا لُئيئير 

يوم لنئيدعمد،ا هو لإلميدعُن لنعاَفعنَيو لنذي هو قيم،  لنئاَيليف    

بأصدُل لألصوايف بلهلَُف لألمسى نديظعنكا   لُيعةا. فهو  

ِِْ  من قاَمليف  ِِْ يفو ألنظ لهلدد َى بلن ي دي  ىل لهلدد َى بلن

ُْئددعِديفو  لإلهلير نطديف لنعدويرلنصَم ََى معَفدد،  ل و   ا لهلدد 

ًَل عن لنعدددظَلِعيفو   ُِِْ  مقظصدددٌل اعننظعحي،ا لنَعئديظ،ا اعي بلن

 :نكل أقوُا لُدظَيجمُعهمع قوُا سدديرَنع لنصَميدديح ) (: ) 

   وِاحيعتا زمَن صددََفأن َي عدى لإلنيددعنيف ِ ال جيُبنظ 

 و(لًَجير ُلعمي شيف ليفعدوادل   تَ  وَل ةاأب لنئ ليفكدولنقظ ليفدوَعَت
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  (يدديح )َمسدديرَنع لنص بهو لنذي بصددَل ندنظئع  لنذي  شََُ 

 .: )ط واى ألنئيع ا لنَنِوسيف ألنظهل ُيععينوَن لهلْل(ائونِ

نظرَْة لن لإلهلَيبهلددذل ال َيئبدَدُل لنصَمنطُد لنعدوَي 

لنقظجزيئيدظْ،و ادل يطددُب نرَة  شدِّيظ،  حئيئيظ، و ألنظ لألموَر    

ال تئقصَُ عدى لنصُمَِدلتا بلهولنبا ال تقمطلى  نْك  ىل 

لنعمديفو فدعإلميعُن لنذي ال يِيُض اعنعاَفعنيف لنََبحعنير من  

عنيٍّو    دعٍن عَفدد َو اَّميدد لإلقَلريف اعنقظجدِّي  ىل لإلفَلدا ني

َُ حئيئدد، و نئوا  ال َاهدع ال ُترهيف  منددعصظ أنظ لهولرَ  نوحدد

ِا    لإلمدعم عدي )م(:   يَفْفقا ُِو َبْشمَدعُا َمعإ يَفْفقُد َرينيف َمعإ )ْأبظُا لند

َُُ و َبْشَمعُا   ِا َتوإحاي َايديف اا ِاو َبْشَمعُا لنقظصددددإ لنقظصددددإَيُد اا

ِصُي لن ُِ َن ُِو َبْشَمعُا لإلنإِصيف ْن َا ا لإلنإُِص ْن ِْعتا صرَتوحاي

ُِ   (.َعنإ
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ي   لُئيئد،ا اني حعْنقَ  لإلهلَيلنصَمنطُد لنعدوَي 

لنْئبإضيف بلنَبيددددإطا هو لنصماِقددعُ  لنددذي يِقُح لألريَِا لنيت 

َُ لنيت تِقُح لنيددظبيَل  ىل   َُ لنيددظعنْكو بهو لنبصددعِ حتعصدد

لُئعِديف اصدورٍة مبعشٍَةو بهو طَيُد لالسقئعم،ا لنيت هي  

َظفيع،  لنُعديع لنيت ال يصددُل  نيهع  الل لنئديُل ما َظرج،  لن  نلن

 لنععرفنَي.

 يرلإلهل من هنع نِحظ  أنظ أهميظْ، لنصَمنطديف لنعدوير

أمٌَ صددعٌبو حيث َتَقَلَ ى آيعُت لنكقبا لنيددظمعبيظ،ا بهي 

بُتَبيرُن  ولإلهلير َتحدُدَث لنيددددظعنكنَي عدى لنصَمنطديف لنعدوير

ُِ بآثدعَرُ . بمبدع أنظ نكدلر ععرٍف َمعيًنع َعذإًاع ينهُل      أهميظقَد

ِاو بمبيفئَلريف    م ِا بُعَبجا ِا ب درلشا ِا بْفهما ندِ مبيفئدَلريف َتوَجهديف

ِا ادعنَظارو فَّنظ لنصَمعانَي لنعدويظ لنعذَا   لنصَمنطديف    صدددداْدقدا
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َِ تآنيَف قيرَم،  َمعحون،  اعنقظحئيئ لإلهلير لنعدوير عتا أفع

بلنقظَقيئعتا لندلطيِ،ا نكعددددفا نِيظعتا ُمبَهمعتا لنطلَلِديف 

يفَ  فيهع من لألفكعريف لنَغ ِْ إ شقٌب َميددددطورة و بط  َظل او فأ نِّ

لنيددظَيَةا   لألصددوايف بلنعبعدلتا مع لحقَوى عدى ريَلِبا  

 لنقظنبيهعتا بعجعِبا لنقظحئيئعتا.

ََهع عدمعُ  لنصَمنطديف    هذ  لألسدِعُر لنئيرَم،  لنيت سَدْط

ُِ متنعبْن  فديددِْ، لنعَفعنيف لإلهلير ب لإلهلير لنعدوير ِعهيَم

ُِ بأهدَلْفِ ندمعصددددظ،ا من ُمَيَي لنعدوميف لإلهليظ،ا     بمندعزند

بلنصَمعدعرفا لنعاَفدعنيدظ،ا نيدددُددوما لنصَمندعزايفو بماعََلًجع هلل     

يف لنغعفليف     يف لهدعهليف بلنَيئاظا ري نقكوَن لنعبدعدة  ندعدعرفا ري

عبعدة  حئيئيظ،  َترهَُ آثعُرهع نعفح،  فيهل ربَ  لإلحيدددعنيف 

 بلنقظئوى.
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ٌَ بينبوٌ   لإلهلَيفدعنصمنطُد لنعدوَي   ٌَ نددعندد سدددداِ

ََى لتر َُ َم ِاو ْفَيرَه ِا مقَفٌِّد يزدلُد تَفوئ ع شدلمع نئلبإَ  في صعنا

 ابحددعريف لنصَمعددعرفا لإلهليددظ،او بيعوُد تددَفوُد لنصَمنطديف لنعدوير

بندوُدُ   ىل َمن أبجدَدَبُ و لنددذين هل ظددالٌّ رقيٌد  لإلهلير

ََُسليف.ن نبيع ا بل  ن

بمددع زلَا    لإلهلَي نئددَ شددعن لنصَمنطُد لنعدوَي

ِْقاًحع من َنطِّ لنعطع ا لنيددظمعبير   طعريف ا لنعئعَِير لنصُمَقميرزيف ُمن

اأرب يف دالِليف لألصددددعن،ا بعمديف لنصُمحقوى. ب نإ شعَن هنعْم 

ُِو بينئُل لنصدددَدورْة   َظُ  عن َمنطائانع بيكقُب عن َمن َيقحد

ِا بتيكُن فيِ َس مولتاو َن لألْكلنصُمزبظرْة لنيت َتنطبُع    هنا

ََتإ مِما   َمهدع بسددددامدعتاهعو فمان   هدع بمعدعنا  َحاعدَ أن فئد

  ٌَ لنبدَيهير أن نعدَل أنظ شقعاعتا لآلنَيَن عن َمنطئانع تزبي

  َُ ٍَ نعحددٍ . ب  ل بقَع هذل لنقظزبي ًَل من فك ال حيمُل رصددي
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ًَل   موقعًدع مع   أفكعريف اعضيف لننعسيف فَّنِ يرَل َمجهوال  فعق

ِا اني حئعِديف ل ًَل ُيعةا لألصيد،ا لخلعنَةاو بيرَل زاهلويظقا

َا من قيمٍ،.  نِ مع ندزظا

متررُل  يرلإلهل  نظ معَفْ، لنَظار   لنصَمنطديف لنعدوير

ََحدَدعتا أْلنظ  َرينيفو فهي ْأبَجُب لنصُمَِق لألسددعَس بلألصددَل ند

  ََ ُِ ْأجَل لنصَمَععريففاو بقَ ُ شا يَفْفُق لُدظ ريْدعَي،  لنعَفعنيفو َبَمع

َََف لهلْل ْشُمددْد إ    ُِ: )َمن َع عن لإلمددعميف عدي )م( قوندد 

ُِ(و ْفْط  دل بلنصَمعَف،ا ْأبَجُب لنَولجاَبعتادددددْدُب لنعادددددمعَْفُق

َرسعن،ا(. َظسوَا اعن  نئونِ )م(: )لعَفول لهلْل اعهللا بلن

َمبَأ   هليرلإل بلنصَمعَف،  لإلهليظ،    لنصَمنطديف لنعدوير

ُِو ال  َرينيف بأسددعسدُد َرينو ب هي لنصُموصددْد، لن من  ىل متعميف لن

يف لنصُممكنيف نديددددظعندكا  درلم  حئيئ،ا َمعَف،ا لنَظار اَبنيف   رْي

ََْة  ىل  لنعاَفعنيف لإلهليظ لنَعدوير. باهذل فَّنظ لنعئيَْة لنصُميددَقنا



61 
 

ى أسدددٍو تئوُم عد لإلهلير معَف،ا لنَظار   لنصَمنطديف لنعدوير

    ََ فكَيدظٍ، بلعقئدعدلٍت عَفدعنيظٍ،و   حنييف تئوُم لنعئيَة  عن

لآلنَيَن عدى أسددعسيف لنقظنعقضيف لنقظعددَيعير ب نكعريف لُدر  

 تععىل.

ََاوايظ،او    بمن لنولجدبا عدى لنعدعرفا لإلقَلُر اعن

أي أن ي مَن ادعنكنزيف لنصَممِاير   لُدَيدثا لنئَسددددير:    

َد فدأحَببإُ  أن أ عَََف فَمْدئصُ  لخلد )شندُ  ْشنًزل َممِيد ع   

ِا هو َمعَفدد،    ََفوني(و بلإلميددعُن ادد نكي أ عَََف ْفباي َع

لنقظجدِّي بلإلقَلُرو فدعنكنُز لنصَممَِي ال ُيََرم  بال ُيحعط  اِ  

ُِ لنرونوُن بلألبهددعُم بال ُيوصدددَدُف اددعألفهددعميفو   بال ُتْكيرِدد 

ََفوني( تدَد قظجدي ََُا عدى لنبلنصَمعَفدد،    قونددِ: )ْفيب َع

ِا   َُ هللا لنصُمَقجدِّي ناَمدئددا نئوايف لإلمددعم عدي )م(: )لُمدد

ِاو  ِاشمدئا يَف نائ د وااهيفلإ ااُحجظقا  (.َبلنرلعها
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بهدذل لخلدُد لتظصدددَدَف اعنصَمعَف،او فعنصَمعَف،  هي  

  ُِ َظَا اهع عبعَدُ و فهو جلظ جِن  لنَظمحد،  لنيت لنقاظ لن

ِا َم ن َيعدعُ  من عبعدا ا اعالسقحئعقيفو بهذ   هَقَا اَمْحقا

ِْضددددظَل  َا ا َعزظ َبَجلظو ْفَق لنَظمح،  هي لهل َى لآلتي مان عن

ُِ هو  ب    ِا ألنظ يف تدِّيعتا ِا   سددددعِ ِا بَمعَْفقا عديندع اَمْحقدا

ًَى   ُنطديف لنكقعاا هَو  يفَشعَرة   ْنى  ِْضليف لنَعريليف. بشَل ُه لن

َا نالنصرَلطاو بْشذنك شَل َس ُْم ََلط و فهو ريعي،  ل َمن بيٍل صا

َا بلنغدعي،          ََ عَفدعنًدع هَو معَفد،  لنَولحد ُْمد ُِو ألنظ ل ُدبنَد

ُِو أمظع لنَوحَلنيظ،  فهي   ََلط  َمن ُهلإ ُدبَن ُِو بهو صددا ََلط  صددا

َظَا  ٍَ بحانٍيو بلن صددددَلط  لنكمعايف   ش لر زمعٍن بأبلٍن بَده

ِا.  أشَعُف ندَعهودا   َتَجدِّي

بقدَ ميظَز َمنطئ نع لنعدوَي أهَل لنقظحئيديف عن أهليف  

لنصَمجددعزيفو فددأهددُل لنقظحئيديف هليف لنددلذيَن يربقوَن لنصَمنطَد   
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يف لُددَبَدو أمددظع أهددُل  ِ وَن عن لهوه لنصَمعددددهوَدو ثلظ ين

يِف شدددُدهوٍد بال حتئيديف  نطئوَن لنعددددظهعدْةلنصَمجعزيف ْفَي من ري

َُ َُِ  عدى بجوٍدو اددل هل عميددعٌن ُمْئدددِّ ََ ري بَنو شَمن َبجدَد

ْطَيئدٍ، ْفقَدعاَعُهل عديهدع ادَبنيف َتَقيٍد بال َتمحيٍاو بهل     

َُش وُهلنذين  شََهل سدديرَنع لنصَميدديُح ) ( ائونِ:  لإو ُهلإ )ل تإ

 ُعمإَيعٌن ْقعَدة  ُعمإَيعٍنو َب يفنإ ْشعَن ْأعإَمى َيئ وُد ْأعإَمى َييإئ ْطعنيف

ٍََة( ِص ُِْهَمع فاي ُح  .شا
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يَفْف،ا منطديف لنعَفعنيف    ْأيدظ،  نعمَدٍ، ْأعْرُل مان نعم،ا َمع

َظاددظعنيرو فَمن ُعماَي عن هددذ  لنصَمعَفدد،ا فهو أعمى َعنيف   لن

ُْْئعِاديف لنصَموُجوَدةا َالَا َبْقَ َعداَل َ ُبب لأْلنَبعاا ْأنظ لالسددقا .ل

َعْدى لُئدعِديف اْل َيك وُن مبعَف،ا لنعددددظَلِعيفو ْفَمن ْشعَن    

لنعددددظَلِعيف ريددعرقدد ع ْفُهَو عن لُئددعِديف ْأعَمى. َبَمن لرتئى 

اعنعدليف  ىل درجعتا لنصَمعَف،ا لإلهليظ،ا بعَفعناهعو بلسددددقئَْأ 

ُِ شدددَدك  فيمددع  منطَد لنوجودا أعُِ  بأدنددعُ  و بن يدُدَلناددص

و ُنوَنَباْل ُهلإ َيحإَز اْل َنوإٌف َعْديإهيفلإَبعَدعُ و شعَن من لنذيَن  

َا ا يكوُن لنوصدددوُا  َظنيُل لألشرُبو َبمانإ عن ألنظ لنعئَل هو لن

ُ دوايف   شونيف    ىل معَفدد،ا تدِّيددعتا لنِددععددليف من دبنيف ل

ِا  ََعددعتددا ِا عن أن ُتحيْط ادد بنكنظ لنَظاظ لنددذي َعزظ .ُمبقدَد

  ََُ ِا مع ُيِهيفَل أم َإنا ِا َبَع ِا َبَرمحقا ُِو ُيبَي من ن طِا مصنوععُت
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يف لنعئديظ،ا  ًّ من لهوله ُِو ألنظ ش ُِ ب رلدَت يظ،ا يدددرلُببنهَي

ُِ لُكم،  لإلهليظ،   َُ ناَقجدِّي لُدرو ب نْك مع لققضدَدق يعددَه

يففدْدعنصفدد من لإلجيددعدا أبظال  بلنقظجدِّي الحئدد عو ن َتكوَن ْن،  َمع

يففدْد،ا لنقظجدِّي ب تددعمددظ،   الل  ى رمحدد، دلَجَت ُِنددظأ ثبددعتا ااَمع

 نديظعنكنَي بحجظ،  عدى لنصُمنكاَين.

ُِ نوععنيف: أبظهلمع بهو لنرلَن فلنقظوهُل أمظع   دوٌاحْن

يف.يئوُد ندعدددر ََ عنقظوَهَل ف َماو بلنرظعني تعطيٌل يئوُد ندكِ عن

 بجوهٌَ حئيئدد،  لنِعددَلأنظ  عنددَمددع توهظمولهو لآلنَيَن 

و بهددذل ُممددعنٌف لألفعددعايفويف نإوىل من جاُيوىلو بلهْلُيندددَه

ُِ هو أرسدددطوع لألبظايف َنمادَِّعنئوايف ُم  نِعلل: )مع ُيمكاُن َمعَْفُق

 ألفعددعايفلوىل هي لنيت َتئبدَدُل ْنبإَو ُيال لهْليوىلو فددعهْل

ََ َجبَندصَعهَدع(و ألنظ هد   يفذل لنقظوَهَل يعة حتَي يوىل لهْل وه
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زيفميف من ْنَول نييدددَد إ و بهذل ال جيوُز ألنظ لألفععَاادعنِعدليف  

َظُا بنكنظ لهليوىل ال َتَقَب فعألفععُالهْليوىلو   َظُا.َتَقَب

ِْول هو عنددَ لآلنَيَن لنقظوَهُل  شددذنددْك عنددَمددع َن

ََهل  لألفعددعُا َاعدُدَت ليوىلو فدبجوَد لهْل ِ  عدى عندد دني

ََميظ لهْل ِ  عدى لنَع عَبم، و َم يوىلو بشأنظ لهْل،ايوىل ادل َدني

يَفْف ا   يوىل.بأ نكاََتا لهْل لألفععُاْفُع

ٌِو بنكنظ عطيددُل لهليوىل أب َتَقْف عددددبيُههددع نط

َاُملنصدددرَلْط لنص ة نَِي علنذي َي يدددقئيَل يئوُم عدى لنقظجَي

َََملنصلنصَمحيدددوسددد،ا بلألفععايف  لنيدددرمعتا   تاثبع  عئون،ا اع

   فديددددِدد،  لنصَمنطديف لنعدويرن هنددع شددعندَدماَبلنقظجدِّيددعتا. 

) (:  ميدددديحيف  قوايف سدددديرَنع لنص هوقدمظُا اأنظ لُدظ ت

ُِ َتزبُاو بلنكدم،  من شِميف لننظعموسيف دددددد)لنيظ مولُت بلألر

 ال َتزبُا(.
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ََ عدى لُئعِديف  َظالَِل لنعئديظْ، نن شِّ حنُن نضُع لن

ََنع تََا عدى صدددحظ،ا  بلألصدددوايفو بشَل لألدنل،ا لنعئديظ،ا عن

منطئانع لُئيئيرو بشُقُب منطئانع ُترباُ  لنصُميقوى لنِكَيظ 

ُِ. فَمنطائ نددع لنعدوَي    لنئددععددَة  وهلنعددعني لنددذي ُقدكدد 

يف  لنقظ ، َشزيظَملنص يدددظعنكا دن لنيت تصدددوُغب لإلميعنيرو ِك

ِ لن ُِنرَتدَ   ُ  بُتطداُدبحتَرُرو لالرتئع ا مَن عَفدعنيظْ،و بمتكُِّن

  اَبريفا و بتع ُفشبِة  مكعن، تعطي لنعئَل  ألنظهعو ُ فكََ

ُِو بلسع،  ، ع معَفيظآفعق  ُِأمعَم بتِقُح يفْأ من بُتطدائ   دلَِةا س

ُِ بتوو ئد،ا يرلنضددددظ لنقظعددددَيعيف  ليفأَمندقظ عَفعنيظْ،لن َُِقطعْق جدر

 من نِايف مِهوميف لنقظجدي صددُدُحفا لنََسدددليف   بلالعقبعريف

قوا سدديرَنع لمليدديح ) (: )ط واى ألنئيع ا لنَنِوسيف  اَنيل 

 .ألنظهل ُيععينوَن لهلْل(
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َُ َمنطئ نددع لنعدوَي  ثبددعَت مئوندد،ا لنقظجدي   ي شددِّ

 بلُورو بلنِكَة  لهوهَيظ،  لنيتلنصُمعدعَينيف نععْنَمي لنعئليف  

ًََمع هل لنذيَن  جيُب  يضددددعُحهع هي أنظ لنذيَن يعبَبَن َع

ِ و فجَعدول لنَظاظ شددعنعددَميف لنصَمحإضيفو  ِْول لنقظجدي أصدددد َن

بنددعْنِول لنكقددَب لنيددددظمددعبيددظْ، لنيت جددع تإ اددعإلثبددعتا  

 بلإلفَلداو َبَنعْقضدددُدوُهع ْفجعيبل انِي َمحٍض دبَن  ثبعٍت؛

حيث زعمول أنظ لنصَمطدوَا هو نٌِي ُمطْدٌدو باذنك َعْكُيول 

منهَ  لنكقبا لنيددظمعبيظ،او بأنذبل صدداِعتا لنيددظدبا فئطو  

ََط ول    نْك  فَلط عو اينمع أنكَبل منطَد لإلثبعتا.  بأف

حنُن نئوُا نآلنَيَن:  نظ  نكعَر لنقظجدي لنصُمععَينيف 

 منوَن عنوجودا بأنقل ال تُيربُ  لنعََمو فكيَف َتعددهَبَن ا

اعنقظجدي؟ بشيَف ميكُن ندعبعدا أن َيَقَيئلنول أنظ لهلْل موجوٌد 

  ن ن َيَقَجلظ هلل؟
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فدو ن َيَقجدَدلظ مددع شددعَن ْشدلَل موسددددى َتكديمدًدعو 

َبَتجدلى ندجبددليفو  ىل ريِ  نددْك.... فئددَ أعََا منطئ نددع 

َرسدددددعندد،ا ل ُاَصيف عدى تددأديدد،ا لن نقزلمدًدع لنعدوَي عدى ل

اعنولجبا برفئ ع اأهليف لالسددقحئعقيفو بأمْجعول عدى معَف،ا 

ُِ هو لنِععُلو بأنظ لنصُمَقجدِّي  بإْقعَت َد لألسدَدَب)لنصُمَقجدِّي بأنظ

   ُِ ََلَ  ْأَزن  َََم ُبُجوُدُ و َبلالاإقدا ُِو َبلنصعَد لإلمعم  عا( شمع قْشوإنُد

َُ لنيظعنك  أنظ مئعنْ، أهليف لنَعهو و عدي )م( ََنع دا عنبسديج

ََ مأثورٍة عن لألنبيع ا بلنََسليف.  هلع نصوٌص مَعوم،  اعوله

باذنْك يقمكلُن شددبعُانع من لنوقوفا عدى لنبيرنعتا 

َظ من   َاو بالادد ُِ لنعئددعِدد ََُتهل ن لنيت ُتئناُعهل اددأنظ عئيدد

َََرهل هو لنصَمنطُد لنعدوَي لنذي نِ  ىل لإلشددددعرةا  أنظ مصدددد

 لنعَفعنيظ،ا.لرتبعط  بثيٌد اعنِديِ،ا 
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َُ أريفسدددط و ااَرع لنصُمعدِّل لألبظا ْأْنل يئليف  نو ا لنيدددظير

 لنصُمحَرما بلَُش،ا بلنصُمقحَرماو بلنِععليف بلنِعليف بلنصُمنِعليف؟

ِْقانع مبوحددو يف لنقظجدي أنظ لنصُمَقجدِّي    نظ مان فديدد

بلنغددعيددْ، بلنصَمعدوَا هل لندلِرددعُت لنَرِثيددظ، و بهل لهلدد َى 

نيئنُي بلنصدظولُاو نذل أصبَح  نقعُج أهليف لنَعهودا َمصًَرل  بل

ال رياَنى عنِو بهل أصحعُا لألموريف لننظعَِةا بلألنبعريف لنعديع 

 لنبعهَةا لنصُمقظِئ،ا اعألصليف بلُئعِديف.

َظ من لنقظَِيديف اني لنيددددظدبا لُئيئير لنذي  بالا

 بلنيددددظدبا َبَرَد ادِ لننظَا لنئَسددددَي نإلفَلدا من جهٍ،و 

َََثِ أصددحعُا لإلنكعريف من جهٍ، أنَى.  لنصُمَعطِّليف لنذي أح

يف لنصُمعطِّليف ي دري  ىل لنعَميف     فدعنيددددظددُب لندذي هو   لنِاك

ُِ  ال اعنيددددظدبا لنصُمَعطِّليف ن    لنصَمحضيفو بلندذين ال يعَفونَد

 ُيربُقول   لُئيئ،ا  هل ع َموجوًدل َمعهوًدل.
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 لنيددددظدبا فئطو ألنظ فعنصمعَف،  نييدددَد إ مبعَف،ا

ِا سدددُب حَبدا   َُ ا يفو ب نظمع ُيئصدَد ََلُد ندجوه لنيددظدَب ال ُي

َُُر لإلشددددعرة  هنع  ىل أنظ لنعَفعَن      يَفو ندذندك ت لهوه

َمنطائنع لنعدوير ال يكوُن اعنيددظدبا لنصُمنِصددليف بال اعإلثبعتا 

 لنصُمنِصل.
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َظُ  عن لهليوىل    َُ  اعنْ، مع برَد عندَمدع نقح نَي

،او يظدددددمعبيظ،ا بلألحعديثا لنئَسدددددد    نينع من لنكقبا لنيظ

َا سعدةا لنصَمنطديف لنعدوير. ُِ لنعئُل اَّمضع ا بتأيي  بمع َحْكَم

لهليوىلو   درلماهنددع يئُف لنعئددُل عددعجًزل عن 

مع ف ع ائصددوريف ا عن أن يقِوظَ  اأيظ،ا عبعرٍة تقضددمظُن دعوى 

شعدددِاهعو فهي نعرج،  عن لنقظوَهليف أب عمظع هطَُ اعنبعايف 

ُِو ادَنيدل مع قعنِ لإلمعُم عدي )م(: )شيَف      ألنظهدع نِفد 

ِا(. ِْ،ا خمدوٍق ماردا  يصُف لخلعنَد َمن يعجُز عن صا

لإلحعطْ، اعهليوىل   نظ لنيددددظعندْك ال ييددددقطيعُ  

بلنوقوَف عدى ش نهيفهعو ألنظ معَفَقهع ميددددقحيد، و نكونيف 

لهليوىل ال ُيحددعط  اهددع بال ُتعََُف ال   لنددذرهنيف بال    

َُ هللا لنددذي منَع  لخلددعرجيف نئوايف لإلمددعميف عدي )م(: )لُمدد



72 
 

 ُِ ُِو بحجددَب لنعئوَا أن تقميددظَل  لتدَد لألبهددعَم أن تنددعندْد

َِ ٍَ ادوغ تد المقنععاهع لنعددظَب ْك بلنقظعددكوَل(و فِ ميكُن ألح

 لنصمعَف،ا اعشصقاَنع ا لنصُممإَقناعيفو     نظ لنصَمعَفْ، ُممكاَن،  نيددداَمعتا

،ا ب نظ اددعَا معَفدد .لنقظجدِّيو بلالشقنددعَ  ُمحدَدعٌا ندددهيوىل

و قنعهيظ،  فهي ُممإَقناَع، دددددي مِقوٌ و ب  ل شعن  لشددددلنقظج

جوهَهعو بال سدددبيَل  ىل معَف،ا  فِ ميكُن أن نئَف عدى

شنههع بحئيئ،ا لإلحعط،ا اهع حيث قعا لإلمعم عدي )م(: 

َررإ عرمددْ، لخلددعنديف عدى قددَريف عئددداْك فقكوَن من   )ال ُتئدد

يف   لهليوىلو  لهلددعنكني(. فددعنعئوُا عددعجزة  عن لخلو

بلألنيُن هي لنصُمحقعج،   ىل لنصَمععني بلنعبعرلتاو فعهليوىل 

ََهع  هٌن بال َيصوظُرهدد ال َيقص عٌن ددددِ هع نيدد ع عئٌل بال َيح

بال َيبدُغهع قوٌاو بقَ جعَ تإ عبعرلُت أهليف لنَعهودا جديظ،  

َُ من لنصميقحيليفو بقَ   درلْمبلحح،  أنظ  لهليوىل هي أشر
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َظرلما  دَرلم ...  قعا لإلمعُم عدي )م(: )لنَعجُز عن َدرما لن

 .بلنبحُث   سَر  لتا لهللا  شَلم (

فعهولهَُ بلنعئوُا مقنعهي،  ععجزة  عن لإلحعط،ا 

   ٍَ ٍَّ بال ائي ُِ َمحدَبدٍة ْق بلإلدرلما نددهيوىلو بلهليوىل ري

ََرم  دَدلنيظقاهعو ال ُتدمَيظ،    ْفدددد  ٍَطو فهي َصدددد  بال اع

ِا لألمددعشُن  بال ُتحددعط  نئوايف لإلمددعميف عدي )م(: )ال َتحويدد

  ُِ ِاو بال تدُدَريفشدد  ِاو ُممَقناٌع عن نعرَمقددا لنصَمئددعديَُ هِنقددا

ُِو بقَ يئَي إ  ُِو بعن لأل هعنيف أن ُتَمررْد لألبهعميف أن َتكَقناَه

من لسدددقنبعطا لإلحعط،ا اِ ْطَولمُح لنعئوايفو بنضدددَب إ عن 

ََُا اهع   ِا اعالشقنع ا قعُر لنعدوميف(و بال ُتضددد لإلشدددعرةا  ني

ك،  دددِبال لنصَمِ ُل  ىل معَْفقاهع لألنبيعُ ددددد عُا بال يصدد لألمر

بال لألبنيددعُ  نئوايف لإلمددعميف عدي )م(: )ن َيك نإ فكددعَنو هو 
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شمدع شدعَنو بال ْشينوندْ، شعنو اِ شيٍف شعنو نيَو قبٌل    

ُِو فهو ريعي،  شلر ريعيٍ،(.  بال ريعي، و لنْئَض ا لنغعيعُت دبَن

بنيو هنددعْم أنِددعظ  بعبددعرلٌت ميكُن أن حتيْط 

يف عن لهليوىلو ندذ    نْك قيل: )أعََُف لنيددددظعنكنَيادعنقظعب

يف ًَل اعهللا(و نكنإ ال سددبيَل نديددظعنكا   لنقظعب ََهل حتَي  أشدد

 ال اعنكِميفو نذل شعن  أمسعُ  لنصُمَقجدِّي لنيت ن تئعإ عدى 

يِف ا بمنهع: لألحَ بلنَِد بلنصظمَ....  ري

بهدذ  لنعبدعرلُت بأمردعن هع تأنُذ انعصددددي،ا شلر    

اعنعجزيف عن سربيف هذل لنَغوريفو اَنيل  سدعنٍك  ىل لالع لفا 

َََهْن يف اْك ُفيَفأعَقسديرَنع لملييح ) (: ) قوا  لنذي  نع لألح

 ْكو ألنددظمن نهددعيددٍ، نددْك بال يكوُن من اددَليددٍ، نددْك نيَو

 ْكَناَعي ااطاعُقهع بسدَدَقلَيََاا لألشدديع ا شلظ أعطيَ  ْكقااَمْح
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قنعهي ريِ لمل ْمجبودا ْكو ألنظنْك ََِبو ال شدددَدنهعي،  لنكلظ

 (.ٍِعريفَعبال نا ندحَش،ا ، ََحُع نيَ 
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َا لنعدويظ قددعٌِل عدى لإلثبددعتا   نظ َمنطَد لنقظوحيدد

بلننظِيو فدعإلثبعُت دنيٌل عدى لنقظجديو بلننظِي  فَلٌد عن  

َا بلنقظئييَو بمن صددِعتا لنيددظعنكا لإلقَلُر اَّثبعتا   لنقظحَي

يف لنصَمعبودا عن لهْليئددعتاو فددأهددُل  لنقظجدي  ب فَلُد جوه

ََ  ثبددعتاهل نوجودا لنصُمَقجدِّي نزظهول جوهََ   لنقظصددددَيديف اعدد

ِاو بهل لنيظعنكوَن   لنقظجدي عن مجيعيف مع يقعدلُد مَبصدنوععتا

 لنصَموصوفوَن اعإلنِصيف.

 بندقظجدي مئعمعن همع:

 األنل  مق م الترَجلِّي اْلَمَّهوو  

َظبلُم    هو شمدع ُتو  ِا لنقظيددددميد،  متدعًمعو أي لن حايد

ُِ. بهذل قٌث  ىل جعنبا  لنصُمععَيُن لنذي ييددددقحيُل َعَُم

َُُ   شددعرتعنيف أسددعسدديظقعن: لألبىل: بجوُد  ُِ بت شِّ ِا ُتربُق دقلقا



77 
 

لننظار لنصددظَيحيف لنصُمَقضدَدمرنيف لُجظْ، لنئعطعْ،و بلألحعديثا  

اا بهذل َمذنوٌر   قدو لنئَسيظ،ا لنصُمَتِع،ا عن لالحقجعجيفو

أراعاا لُجوريف. بلنرعني،:  شددعرلُت لنيددظعدةا لنعدمع ا من  

أهدليف لنعدددَدهودا  ىل لنقظجدِّي لنصَمعددددهودا ناَمنإ ش قابَد إ نددِ    

بهذل لنصمئعُم أشدددعَر  نيِ سددديرَنع لنصميددديح ) (  لهلَلي، . 

َقْكدلُل ااَمع َنعإْدُل َنْلنصَحدظ لنصَحدظ ْأق وُا ْنْك:  يفنظَنع  يفنظَمع ائوندِ: ) 

َُ ااَمع َرْأيإَنع َبْنيإُقلإ َتئصَبد وَن َشَهعَدَتَنع   يفنإ ش نإُ  ق دصُ   وَبَنعدإَه

دصُ  ْنك ُل لأْلرإحدددايظعتا َبْنيدددإُقلإ ُت إماُنوَن ْفْكيإَف ُت إماُنوَن  يفنإ ق 

 (.ْنك ُل لنيظَمعبيفيظعتا

 الث اي  مق ُم الترَجلِّي اْلَمعلوِم 

ُل لنصُمدددكا ُمحقددعجوَن  ىل بجودا ا ع شددعَن عددعْنْنمددظ

ِا بن ط ِا تدلى نَيَِهددددناَيِهمول عنِو ْفمان َعَنا مول عنِ ددددِا

ُِو بُيدددََُ  بَندددأم ُِ من دبنيف حدوٍا دددهَي ُِ بَمعَْفَق ربقول عايعَن
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ََف ول لنقظجدِّي لنصَمعدوَم  بال لترحعٍد. بأهُل لنصرَقيف هل لنذيَن َع

ُِ   لألفديفو ب نددْك نعمدد،  برمحدد،  ندحدرو لنصَمَِ يددظ،  آيددعتدُد

بقيدبا لالسدقحئعقيف نربوتا لُجظ،ا ب يضع يف لنصَمَحجظ،او   

ألنظهل با لنئديع ا صِط واى ألنئوايف سديرَنع لنصَميديحيف ) (: )  

 (.ُيععينوَن لهلْل

 

بشدَل َمن أتى مَبئدعندٍ، تََا عدى بجودا لنقظجدِّي    

ودا لنقظجدِّي لنصَمعددددهودا يكوُن لنصَمعدوميف بال تددََا عدى بج

ُِ  َظف ع عن ميزلنيف لُدر.  تأبيد 

يَف بلجبا عدى  لنولحدددح،ا ،امن لألدنلب  فَلدا جوه

يف َُغَيهو َتلنوجودا  يف بلألعَل  كليفهددع ق ََُيَغَقفو لهوله

َََا بلنقظغَيئضددددي َي أنَى ىل  هدع من حدعند،ٍ   لنقئدعنا  ََ لنقظب

يف بلجددبا لنوجوداو فددعهولهَُ   بلنقظحَوَا هلددع ال هوه
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ُِ يددعبى مع تو بشدلبلنوجودا ميفََندَعتصدددُح  ة َيرمقغ بلألعَل

 ٍَوجا ىل ُم عهد   بجودا  إحقدعجدَ  ل بلنوجوُد ُمََلنعدَ  عفيهد 

و ِالتاَذنا ِيلننظ ال يئبُل لنوجودا و ببلجُبُُِمَََع يددقحيُلَي

ُِ لنصُمربدَدُ بهددذ   ع هددهددع بلنقئددعن َُتغَي لهولهَُ بلألعَل

َِلنقظ ُلئَبال َيَمنإ  ىل  حتقعُج ٍِ أبو غي حح: لهوهَُ باقعب

ِا    قبدل لنقظجدِّيو ُمنٌَِد عن حدَبدا لإلجيعاا    قدعٌِل ادذلتدا

 .بلنيظدبا
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َظاظعنير   َظَا  ُينعاَلأن مَن لنعدَايف لن ََلن لإلجيعدا  اع

ََهل   فطََهل يت لن عمي،النيظلنِطَةا  ىل عدى لنيدظعنكنَي نُيَش

ََ  جيعديهع   ا وهَدددجب ٌَددددِنُم لنَظاظ مبع أنظب .عداهلدددعن

ٌّ بال نِ  نيَو جوهََُ  و ألنظمعنيفلنزظب كعنيفَمعن لنص  كٌلشددَح

مع عنَ يقجدلى أن لنصَمنطديف َنو شعن مارسددددٌل بال هيئ،  بال

ِا بلإلقَلريف اوجودا او بقَ برَد   لنكقعاا     يدَعوندع ناَمعَفقدا

َظسيف ُِ قعيب موسدددى لننظعن سددديرَنع  لنصُمئ َا لنكديل ) ( أنظ

َظَا مانإ َبسدددَدطا لننظعريفْفْكدل): ة  سددددَلِيَلَبنا َبْأنإُقلإ  َمك ُل لن

 لنقظجدِّي. مكعُن عُربلننظو َسعماُعوَن َصوإَت ْشٍِم(

 و لنئوُا  َمنطئانددع لنعدوير لنرظولادد امن   نظ

َظنددع لآلنَبَن عديهددذل  و بقددَ أنكََاوجودا لُدر  أشددددد

 ويزيفمن ت نعَلداعدى ُم هل نو شعنول بلقِنَيبنكنظ ولإلنكدعريف 
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 ،احظصددددابل ااََْقبأْل وول عن لالسددددقنكعريفِ وقلَقْن بجودا لُدر

 نع.مئعنا

َاَا عدى ب  من جودا لُدرفَمنطئ نع لنعدوَي َييددددَق

 يهع ن عضددعف  ُم لنيددظمعبيظ،ا بلألحعديثا لنئَسدديظ،او   لنكقبا

َظسددد،  لنربلهنُي َظُملنص لنصُمئ ْك مع جعَ  و فمان  نهعدَِّح  َم ة َرئ

َظسيف: )  َعٍَشى ع عدجعنيددًد ََيرلنيدددظ رأيُ   لنكقعاا لنصُمئ

 راظ ْكداَمع لنصَتْأقدَ رَ  عيةظ ألنظ وني : بيدلٌ . فئدد ُ عٍاعدَ 

َظَاهو  َايرمن لنيدددظ ئصدددوُدَمبلنص (؛لهنودا و ُ َُ ش لظَج لن

ِا   َتَلُ  لهلْل ) نظ(:  ) قوايف سدديرَنع لمليدديحاَنيل   َممدْكقا

َا  ىل َانع( سععَدتانع قولُم يكوُن حيث لألا  .بَمج

َا يَف  فَلدا لهعدى  اظَدلنيددظديليف  بمنطُد لنقظوحي وه

يفدغبلنقظ َب ادلُ ،اَمددددد  صإن َبع ن دى ماأع تععىل ُِو بأنظي

إلمعم لو ادَنيليف قوايف  يَفغَيبلنقظ ع ندحولد اعَحدددًدَم َعْئأن َي
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ُِ َحعٌا َحعال  ْفَيكوَن أبظال  قبَل أن  عدي )م(: )ْنل َييدددإبادإ ْن

ًَل قبَل أن يكوَن اعطًنع(. ًَلو بيكوَن ْظعها  يكوَن آنا

بنكنظ بجوَد لُدر هو من اعاا لندوطفاو فعنكرَة  

لنيت َتَقَْل ى من جهدد،ا مَآةا لُدر َتقعدلُد اددعنيددددرمددعتا  

عن  لظجدَدَب َ زظَنفئددَ تتعددعىل  جوهَُ لنَظارأمددظع بلُددَبداو 

و يهعُتعدددببلنقظ عنِ لَُبُ  َيِاُنو َببلَُبدا ئعِايفلننظ

 من حددعٍا يَفغَيعن لنقظ َلرُِّعو َببلايفبلنزظ عن لُدوايف َسَرقدد َب

 لُولد ا بحَب ا ِ   لُولد ابعن حدوندا  و ىل حدعاٍ 

و لهِايف عتايدددداَما موصددددوٌف تدِّي لنَظار نظألفيِو 

 اعنكمعايف  ثبعًتع. منعوٌت

ِا  َلَعَقيإمع ُي  منطئانع لنعدوير ىل َبيدَ ن َنَمْف بعدي

،  لنئَسددديظ بلألحعديُث عديِ لآليعُت  إنلمع َد منِ نُِف
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 دحعقَيَنن فانوَزأب لنقظ من لههليف نعدددأ ع َيفئَ لف ى شذًا

 نع.عدي

 لهيفعن جهدا شعشددددٌف ععنظلنبعُض  كدع ُ بمدع حَ 

 ََ  عشنَيفللأل لانَيلنكذظ عن اعضيف ُ وعمامع سدددَدو ب نظتاندع اعئيد

 دبَن ُ ودبو بقَ ْقفعسددددٍَة نغعيعٍت َاذالنْك ِقعدوَنلنذين َي

ُِ قَ ريٍ،دددقلبدا عٍنددد مع لإلمعم هُل قوايف دددعَا عنهل ْفدددو ألنظ

ََ ٍَّسددددا شَل)م(: )عدي  ََ رييٍب و بشَل عٌِن ْمعن  ْمعن

 (.شهعدة 
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 ميفلإلمددعلألشرُب ندمنطديف لنعدوير هو قوُا  لنبيددعُن

 يٌ شدددد كوَنَيْف ٌلبإنِ ْق لندذي ن يكنإ  ُالألبظ)م(: )عدي 

و ُ ََعإَا شدددديٌ  فيكوَن ٌَعإنِ َا لنذي نيَو َُبلآلناو ُِبددْ ْق

َظ عألَزُا (و فُِْشريفَإأب ُت ُِعْنَنعن أن َت لألاصعريف يظعسدا َنْأ ُ لدابلن

َاو   ُِ بعكُو لألاَد يَفو بلألَزُا مع ال أبظَا ْن لألبظُا عكُو لآلن

يفيددظ،او   ََ نددِ ناَنِي لآلنا َُ مددع ال آنا ناَنِي لألبظنيددظ،او بلألادد

ََو اَنيليف قوايف سددديرَنع  بلن ُِ بال آنا َايظ،  مع ال أبظَا ْن َإَم يدددظ

ُِو ال اَليْ، بال نهعيْ، ) (ميددديح لنص َظ ْن ََُ  ال نا : )ُهَو بح

)ُِ  .ْن

و بن ئدعاد،ا ُمادعنص  قدعِمد،    بجودا لُدر حئيئد،ْ   نظ

 ال تنِكو ، مئعاْدبلنص وُدو بنوالهع ال تقحئلسددعيفلعنى لنوَماعنص

ن أ ييقدزُم ال و بهذلبمكعٍن  جهٍ،لنصَموجودا   صِعتاعن 
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ُِ  كوَنت بجودا  تويَز نظ  أي؛ بمكددعٍن جهددٍ، َت ل لتدُد

َِلنقظ ال ييددقدزُم لُدر َظُد   منطئانع لنعدوير لنذي ي عددبي قِ

َظسيف شعنبيعنيف لنذي َا لنصمحِوظا   لنكقعاا لنصُمئ  اِهليف لنقظوحي

َِْقَح إوَمعَبلتا لنيظ نَظجعَ  فيِ: )  ََْأيإُ  ُر لنإ  ....َيى لهللاْف

ََرإُت َعْدى َبجإهيفيو َبسدددَدماعإُ  صدددَدوإَت     ُِ َن َبْنمدظع َرْأيإقُد

ُِ  ىل لنيدددظمعبلتا من صدددِعتا لنيدددظعنكا  ُمَقْكدٍِّل (و فعنقظوَج

ِا ناَعجزيف ا عن     َظ نَوجهيف لنعدعرفا لندذي رأى لنقظجدِّيدعتا ْفَم

يَفو بمسَع صوَت  َظالن،ا عدى لنصُم ْكدٍِّلُمَق درلما لهوه قكدِّليف ند

َظف  ثبعًتع. ي لنصُمقكدِّليفو اعئيَةا لآلنَيَن هو نِ ديَبلنيظ نيُلعن

يفأمددظع دنيددُل لنصَمنطديف لنعدوير فهو نِي لنكِميف    عن جوه

ََ لآلنَي ألنظبلنَُِق شددعسددٌعو  لنصُمَقْكدِّليف   َنبجوَد لُدر عن

َِلنقظ ُميقدزيفَي ِاو  عبي  عدوير.بهذل  عٌا   منطئانع لنناَذلتا
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اني  م ََمعددَق بجوَد لنعاْدليف نظمن جه، أنَى:  

َظسيف من   و شدلر لنصُممإكانَدعتا   ادَنيدليف مع برَد   لنكقعاا لنصُمئ

ََظايددعٍن جددعَ  فيددِ: )  َإ َرْأيددإُ  لن جدَدعنايددددًدع َعْدى  اَظقدْد

ِا  َا َبش َل وعَشدا ِا َمع النيَظ ُجنإ ََيإ َظِ(و فُبق وٌف ْن  نإلثبعتا ا

َرَدٍةمن  ماعدددَ ُملنص ُ  لنعَُمع بهي  مظ عدٍل ُمقع و ُ َبأب ل

ِا عنيفحصددددد َتال  مبع أنظ لُعنقنيب   نْك نظأل ندولجبا ناذلتا

شلر ني ا ش، معَ  بجودا لنعاْدليف ْ،صحظ نظفَّو ميدقحيلٌ  أمٌَ

 لنصُممكاَنعتا.

ََ ُعَجان َيَمَب ( لألنبيع ا بلنََسددليف )  عن  ىل مع أ ثا

 بأنظ ولإلدرلما هو لمقنعُ     نْك نهَجهل عدى أنظ ُفئاَيس

 لنوصددددوُاهو  عإلدرلم . فلنئدواا أبهعُم ُِش َريفال ُتلهوهََ 

ََلنعدَدهودامبعنى  بنيَو ُِ و بنو أ ري مع هو فَّنظلنعدَدهوُد  من

مع  هوٌدشدددنوععن: و فعنعددَدهوُد ديفدَِّعَقُملنص َين،اْق اععقبعريف
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يِف  بشدهودٌ و ٍ، حعْط  مع لإلحعط،ابلنَعهوُد و ٍ، حعْطمن ري

ي يعة عن لنصُمقجدِّ لإلدرلما ُيِصَنْف واعإلدرلما ىمظَيُملنص وه

يِف   .لنَعهودا نِ نَِيبال يعة و ٍ، حعْطلنَعهوَد من ري

َظَا ندجبددليف فَقددعندًدع اددَّحددَى    ىدلَجقددَ َتب لن

ِا ن و بَمعُته  لنَعبصَِو َرَرُتْكى من أنإ أصدِْ  وو بهحعالتا

 مع لُدظ عدى أنظ َفْقَب وبتأَمٍل ادَّمعدعنٍ  مدع  شَندع   قَأ 

 .بنصريٍّ ديٍّئصَع َنيٍلا منطئانع لنعدوير
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َُ ب َُلنقددظََا نيددُل د  منطئانددع لنعدوير هو  لنقظِكو

ََ(و لإلمعم عدي  لنصَمعَف،ا نئوا ََ أاصددد شَُُ  ذاف)م(: )َمنإ تِكل

عَف،ا َميُل لنصو ألنظ لإلاصعَر دنمععينْ، لنقظجدِّينإلاصعريف ُيربُ  

َإ يدديح ) (: )ْنوإ ش نإُقَمسدديرَنع لنص قوايف بلنعدَدهودا اَنيليف لإ ْق

ُِ َبقدْد يَفف وندَد ََفصُقلإ ْأااي ْأيإضددددًدع. َبماَن لآلَن َتعإ ََفصُقُموناي ْنَع َإ َع

ِْعَنع(و َرْأيإُقُم َُ ْأريفَنع لآلَا َبْش َُهل: )َيع سدددَدير وُ ( فئعَا نِ أح

يَففصناي! ْلنلذاي   ُِ َبْنلإ َتعإ َظُت  فدأجدعَاهل: )ْأَنع َمَعك لإ َزَمعًنع َهذا ا ُم

َإ َرْأى لآلَا ْفْكيإَف َتئ وُا ْأنددإَ  ْأريفندَدع لآلَا؟(و   َرآناي ْفئدْد

ََ يقوقلِوَن  فدعآلنَبنَ   لنقظجدِّي حنُن فُنععيُنلنقظوَهليفو أمظع عن

يددقئيَل   ُملُدر لنصسددعنكنَي صددَلْط  نطديف لنََسدُدليفمببنقكدلُل 

 .لنعبعدةا
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نعدددَدهودا لمبةٌّ عدى فعنقظجدِّي   منطئانع لنعدوير 

ُِ(و لإلمعم عدي قوايف ادَنيل  و أبال  َرينيف معَْفُق )م(: )أبظُا لن

يديَل  يئقضدي لنقظج هذل ال َيعة لُدوَاو ألنظ لُدوَا  نكنظ

َظَا نيو جايدإ   َِو بلن يعُم ًمع ناَق شلَب عنِ لألجدددددبلنقظعدبي

ٌَّ (و بنيَو نِ حٍلَيَجَقال اا نطيٌفنئوا لإلمعميف عدي )م(: )

 ُلَم)ال ُيعددددإبال يئُع حتدَ  لنعَدا نئوايف لإلمعميف عدي )م(:  

ٍَّو بال ُيحإ  ٍّ(و  ُبيدددَدااحَد ي جدِّأي ال تديُد اِ قبَل لنقظااَع

ُِ قبَل لُددوسددوالُت بال لنصَمحيدددد  لنصَمعئ داو َبددعُتو ألنظ

.ٍّ ٍّ بال نا ٍِ نِ بال حا  اِ شبي
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ٌَ َا بلنطلَلِديف لنعظَلِعيف ُنصدوصيف عدى  لنولقَف نظ  عي

 عددعنيَمهل لنصِْاا وَنُنعَقلنعدوير لنددذين َي لنصَمنطديف عن أهددليف

 ْ،عايددظلنكقدد بلهليئددعتا ْ،ِريددظلندل لألقددعَ  و ألنظبلُئددعِديف

 ايفنزيفَملألقصى بلنص َاَصئصَملنص دوغيفُبكِي ناال َت ْ،وريظلنصدَ  بلألنِعْظ

 ألنبيع اِ   ل نظلملييح ) (: )و اَنيل قوا سديرَنع  ىَنلألسدإ 

ل ا هع اعَُفاَذأن تدأندُ   ال جيدبُ  شرِة  أمردعاٌ  مكقوٌا

 (.عنىَماعنص

ُِ من  نصددوصيف لنكقبا لنيددظمعبيظ،ا بلألقَلسيف  بلنكر

 أنظزعمول  نَيُمَعطِّدلنصنكنظ  لنئَسددديظ،ا أشدددعَرتإ  ىل لنقظجدِّيو

 !قظَجدِّيددعتالنبعطلدول وجوَد فددأنكَبل لنُممَقناُع لنقظجدِّي  لنَظاظ

َِ لو بَجَعدول لنَظاظ اعنصَمَاوااشددَدبظُهول  نَيُمعددَدبرهلنصب ألعَل

يف حئيئ،  بمعهيظ،  َر لنو ندجوه  يِيظ،اكفأبْقعول لنَظاظ حت  ح
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َُ بهدذل   !مَدعهيدظ،ا  بلنص  ألنظ َمن َزَعَل أنظ لنَظاظ َحلظ  هو لنكِ

ُِ معهيظ،  فئَ    ُِ  َبًدلو َبَمن جعَل ن لألشدددديدع ا فئدَ جعْد

ُِو ب َُ أنظ َمن سدَدعبلْم  يئوا لإلمعم عدي )م(شدَدبظَه : )أشدده

ٌَ(.اعيٍ  من َندئاْك فئَ َع  َََا ااْكو بلنععدُا ااْك شعفا

ََ  جوداب اددعنقظجدِّي إلثبددعتا  نظ منطْئنددع لنعدويظ ُيئا

يفُد لنَظارو يف ألنظ شلظ َع لرعن ش  لهوهََ ثلظ ُيِ ٍِلألعَل ََ 

ن ع منطئ نع لنعدوَي لهوهََ ُجيَفمإاينمع ُيو َبٌدحدإ َمَب م َرَإمدُ 

ألنظ  ولإلنكعريف لنقظعطيداير َربَحلنعددددرَما لنقظعددددبيهير   َرَح

يفُيلآلنَيَن ال  ُِجم ُْهذين عن  وَن هل ال يزعموَن أنظ ينيفَظل

ُِ اعخْلدديف. ُِ عنَمع يعبرهوَن ُِ بَيحصَبَن  ُيَرشوَن

ََ    لتا لهللا  بقَ قعا لإلمعُم عدي )م(: )َمن تِكل

ََ    لتا لهللا برجَع    َبَرجاَع انِي فدذندْك معطٌِّلو بَمن تِكل

ََ    لتا لهللا برجَع قٍِة  اصورٍة فذنك ُمجيرٌلو بَمن تِكل
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   )ٌَ و بهذ  لُِة    منطئانع لنعدوير تعة أنظ فدذندْك ُموحدر

 ألدنل،اشلر لن ما بأشرُب َلَجبْأ أعرُلجوهََ لنَظار قبَل لخلدديف 

 حتَ  باللإلدرلما  حتد َ  يئُع ،او اللُيددددريدظ ب ،النعئديدظ 

ن،  لألمك ُُِعددَيَتال     معَنبال َز كعَنبال َم شعَنو يَفدددد  لُص

 َرم ُيَبال  اعألبهعميفُيَقصددددوظُر بال لألزمند، و   ُ َُحصدددُدَتبال 

ِا لنولصِوَنو بتععىل عمظع يقكدل  وعألفهعميفا ُِ ا  ِ ُل عِ عمظع َيصد

َِشددَد ال اِ لنصُمقكدِّموَنو َِبال َننِ  بي ُِ  ر  ريَلال َمبُيعدددعشاد 

ُِو ِا ُعْئال َيب ُيععدان   من لألشيع ا. يٍ َش لسُل عدي

 

 
  



93 
 

 ولعد جلنصَمنطُد لنعدوَي ُيميرُزنع عن لنصُمعطِّدنَي لنذيَن 

ٌََمو بزعمول أنظ مسددعتا   مسدعتا لنقظجدِّي ب لَت لنصُمقجدِّي عدَد

 لنقظجدِّي َبهٌل.

شدذنْك ُيميرُزنع لنصَمنطُد لنعدوَي عن لآلنَيَن لنذيَن  

مسددعُت  يهأشددددَشول عنددَمددع زعُمول أنظ  لَت لنصُمقجدِّي  

لنقظجدِّيو بأنظ مسددعتا لنقظجدِّي هي  لُت لنصُمقجدِّيو بأنظ 

َِ هي لهوهَُو فِ ميكُن  ُِ بلألعَل لهوهََ هو لألعَل

  هذلنذلتا لنصُمقجدِّي؛ ألنظ أن تكوَن مسدعُت لنقظجدِّي َمعهايظ،  

َردةا بلنصُمقنورع،ا.  شَم  نِيٌّ اعنيرمعتا لنصُمقع

 جوداعدى ب دنيددٌللنعدوير  منطئانددععنقظجدِّي   فدد

ل قوا اَنيو ،الُيددددريظب ،النعئديظ لألدندل،ا من نِايف  لنَظار

 يفُقُيعددإ: )معبلتادددددلنيددظ   لآلَا أنظ(  ) لنصَميدديح سديرَنع 
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ُِ شَدمإ  ََلريف  َعْدى يَد نصُمقجدِّي بنكنظ معَفْ، ل (.َبلنصظعناحانَي لأْلشدإ

ديف َيدددددإلقَلريف َبلنقظصل نعم، بهي و عنكنَيددددداعنيظ ، دددددنعصظ

َفٍ، ع)م(: )ال ديَن  الل مَبلإلمعم عدي ئوايف عنكني نددددددد   نديظ

عن  َنبععجز لنيددددظعنكني صددددَيٍد(و نكنظعَف،   الل اَقبال َم

ُِ لإلمددعم عدي ئوا لنصُمقجدِّي ن لتا  درلما  )م(: )ال تددَرشدد 

ُِ ريولمُض  ُِ نولطَُ لألفكددعريف بال متررددد  لألاصددددعُر بال حتويدد

اَنيليف   لَت لنصُمقجدِّيشوَن َريفهل ال ُيو فلنروَننيف   لألسددَلريف(

ُِو لإلمددعم عدي قوايف  َظَف  لتدَد )م(: )نيَو لهلْل َعََف َمن َع

ََ َمن َنهظعُ و ُِ َبحظ ُِو بال حئي بال ْن َظَق َمن َمرظْد ِا َص ُِ بال ا ئَق

 ََ ُِ َبحظ ُِو بال ْن ُِو بال  يظعُ  أرلَد َمن توهظَم أصددعَا َمن شددبظَه

ِا آمَن َمنإ جعَل نِ نهعي، و بال صدددَد ُِو بال اا ََُ  َمَمنيف لشصَقَنَه

ُِ َتَذنلَل َمن   َظُ و بال ْن ِاو بال  يظعُ  َعَنى َمن َح َمن أشدددعَر  ني

ُِ(.َاعظ  َض
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بهكددذل  ددَ أنظ لنصَمنطَد لنعدويظ ُيَحئُِّد قايددددْط  

َُ عدى أنظ   َََبن َعَملنصمايزلنيف   لإلثبعتا بلإلفَلداو عنَمع ي شِّ

ًَلو دبَنمسدعتا لنقظجدِّي    َََبن َعَمب  لتا لنصُمقجدِّي شعَن شعف

 َََببمن َع  لَت لنصُمقجدِّي بمسدعتا لنقظجدِّي شعن معددددَش عو 

عَن مسددعتا لنقظجدِّي شدد لإلفَلدا عن قئيئدد،ا لَت لنصُمقجدِّي 

 .ععرف ع
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ُِ بجوَا   يدزعُل لآلنَبَن أنظ لنعئددَل يِ 

َظارو بنكنظهل ال ييددددقطيُعون أن َيعَفول هذل  بجودا لن

َظَا أن يكوَن    َظارو فهددل ُيعئددل أن يَحددددى لن لن

 دهوال !؟

لنئيددعسيف فكددعنول ُمنكاَين   نئددَ بقُعول   هددذل 

ََتهلو شَمن ُيَيَموَن أنَِيهل )لنعئديرنَي( لنذيَن  دعوتاهل بعئي

 يع حوَن عدى بجواا معَف،ا تدِّي لنَظار!!

 ن منطْئنددع لنعدويظ يََد عدى هددذل لالعقئددعدا   

َرينيف معَف ُِ(و ُقدددددلإلنكعرير ائوايف لإلمعميف عدي )م(: )أبظُا لن

َرينيف اَبنيف معَف،ا تدِّي لنَظار. بنكنظ هذل حظْ، دددددد   فِ ص ند

ال يعة شمع يزعموَن أنظ لنَظاظ شعٌِن ععقٌلو ألنظ شلظ شعٍِن 

َظَا نيَو اكعٍِن ال  ُِ حقظى أصددبَح شعًِنعو بلن نِ ُمكورٌن شوظَن
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هو لنصُمْكورُن. بشيَف يكون شددعِندًدع بلنكددعُِن حيقددعُج  ىل   

 بال مكعَنو ثل ندَد لنصَمكعَن( شمع برَد لنصَمكدعنيفو )بشدعَن لهلل   

 عن لإلمعم عدي )م(.

َُ لآلنَيَن يزعموَن أنظ لنَظاظ  من جهٍ، أنَى  

َظَا لنعئَلو      صددددوٌر ادعنعئدليفو عدمًدع أنظ أبظَا مع ندَد لن

و مظع أرلَد بشدَدعَ بهكذل ْناَنيل قوا سديرَنع لنصَميدديح ) (: ) 

َََ  قبَل شلر شددديٍ  لنعئَل ََ   أا ِا ْقصددَد ىل لنكدِّيظ لنذي ألجدا

( فاِ ُيعَُف لنعئُل ال اعنعئليف ُيعََ(و باعنقظعني )ندديف لنكلر

ُِ ال جيوُز      شمدع برَد عن لإلمدعم عدي )م(و بهدذل ُيربدُ  أنظ

لنئوُا:  نظ لنَظاظ  صددددوٌر اددعنعئدليف!! تعددعىل عمددظع يئوُا  

ًِل.  لنصُمعبرهوَن عدو ل شب

ُِ ال جي نع وُز لنئبوُا اعنئوا:  نظ لنَظاظ ُيعَرف شمع أنظ

يَف ا!! ألنظ هذل قوُا لنصُمعدددبرهنَيو فمعَف،    شددديًئع عن جوه
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ٍَ أب ناٍّ ننيبٍّ أب رسوٍاو   يفدإ   أير ميدقن يَف أمٌَ ن َي لهوه

َظَا أبجَب عدينع    ُ َبدا لنقظجدِّيو فعن  نظمدع شدعَن لنقظعَيُف 

لنوقوَف عنَ هذ  لَُبداو ألنظ معَفدْ، لُدَبداو بأنَزَمندع    

لهوهََ نيَو ندئدعِليف فيِ مئعٌاو بقَ برَد عن لنصُمعدِّل لألبظا  

 نعدليفل موحوُ  أن يكوَن نطديفَممع لنص ُِدال يقظأرسدطو قونِ: ) 

َظاظعنير ُِ و بجيُبنعقٌا ُِنع هذل ألنظُمهو ععْن لن يف تنزي  لهوه

   ل َاْدَغعم عدي )م(: )(و نذنْك قعا لإلمعقايفلننظ عن  درلما

 (و أي ال ُتئحامول أنِيددَدك ل  لنكُِم  ىل لنذظلتا فْأمإيددداك ول

يف لنَظار نئوا لإلمعميف   َر جوه ِا بلنبحثا   سدد َمَهعنكا لنقظعددبي

 (.لنبحُث   سَر  لتا لهللا  شَلم عدي )م(: )
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ِا قبٌلودا ن يكن قبَل دعحَب له دددددد    نظ ص  تدِّي

ُِو بن َيمضددددعإ  ٌَو ال شعن بال فعَل بال مِعوَا مع بال َاع

نكيٍفو بال حنٍي بال أيٍنو بال زمددعٍن بال أبلٍن بال بقددٍ و 

َإٌا ددددددني ٌَو بال فوٌق بال حتٌ و بال ق  ُِ قبٌل بال َاعإ َو مع

َظَا دَظٌد عن لنولحدَيدظ،ا بلنوحَلنيظ،او فٌَد      ٌَو فدعن بال ُاعدإ

َظٌد   ُِ ُمَشددلٍب من   لالزدبلجيددظ،اعن دد بلإلثنينيددظ،او ري

ُِ ْنمَدع شعَن هنعْم جوٌد ندَظار اَنيل     لألعدَلداو بنوال رمْحقُد

حنُن ب ْدئصَقنعلرمحصنع ألنظْك َنقوا سددديرَنع لنصَميددديح ) (: ) 

نإ َدوٌد نامدنعْم بجدددْنَمع شعَن ه ُ وُددد (و بنوال ُجَاْمدد َعَمُل َي

ِا  تِ لنصَموجوَد  لألبظَا من لنصَموجودلتاو بهو مدع أشددددعَر  ني

ِا: نيَب لهللا لألعرُل يرَنع ددددددددس يِف ا ائونا دليبد ) (   مزلم
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َظ ىأنددع ُم إماٌن اددأنإ أرَ ) يف لألحيددع اُجوَد لن (و ار   أر

ِا.  فعحذربل لنوقوَ    َشََما لُدوايف بلنقظعبي

َظلِليف ال     َيحَلب نظ صدددعحَب له ودا   ُجودا ا لن

ِاو بال يددَنددُل      لنصَموجودلتاو بال َموجوَد َيحددَل فيدد

لنصَموجودلتا ُحدوال  بال هَُج منهددع عددَمدًدعو فددَّ ل أردإنددع  

ِا َبَجَب أن نعََف أنظ لنَظاظ ال ُيعََُف    ُِ حدظ معَْفقدا معَفقَد

ادعُور بال ادعإلدرلمو بال اعنِهليف بال اعنوهليفو بال اعنعدليف   

 َُ هلل لنلذايدمإد)لنصَحنئوايف لإلمعم عدي )م(: ليفو دد ئدد بال اعنع

ُِ لنعظ َإريفش  ِا لنصَمَعددداْل ُت َُو َباْل َتحإويفي َُ(دددَولها بقونِ )م(:  وعها

 (.اِ ُيعَُف لنعئُل ال اعنعئليف ُيعََف)

َظب نظ صدددعحَب لهودا هو  َظ اعه وداَالن  و فَمنإ ْأْق

ُِ ال تِددعُبَت    َظاددظعنير اِ حدوٍا بال  نكددعٍرو بعََف أنددظ لن
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يَف او فئدَ أثبَ  ُبُجوَدُ  بَنعاَل جب ودا او ب  هذل لنصَمعنى   جوه

.)َِ ُِ تأنل  قعَا لنِيديوُف لألعرُل أفِطون: )َمن عََف  لَت
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لنَظار  ىل عَميف لنوجودا أحددددعَف لآلنَبَن معَفْ، 

ع ئانددددٌحو ألنظ معَفْ، لنَظار   منطددددددددعٌر بلحددددب نْك  نك

ُِو دلنعد وير ال تقظِاُد مع عَميف لنوجوداو فعنصَمعَبُم ال بجوَد ْن

ُِو باددذنددْك يكوُن لإلنكددعُر  ُِ ال حئيئددْ، ندْد بمددع ال بجوَد ندْد

 بلنقظعطيُل.

دوايف اِ حعً  هدَدَاب ِال َجأمددظع معَفدد،  تدِّي لنَظار 

َُ لنَظارو بهو مع َدَعع    ََميف فهي توحي لنوجودا بال  نكدعريف لنعد

يِف ا ائوننيَب لهللا لألعرُل  نيِ سدديرَنع  ِ: دليبد ) (   مزلم

ََّا  هلي مع أعْرَمْكو هعَيأ)  .(باهعً  ْنبايإَ  جِال  لن

ََميف لنقظجدِّي   ِال جب   حددددعف،ا معَف،ا لنَظار  ىل َع

 ثبعُت لنقظعطيليفو ألنظْك   ل أحدددَِ  معَْفْ، لنَظار  ىل هعً  بَا

ََميف لنقظجدِّي   و شدعن  لنعبعدة  ندَمعَبميف بهذل  باهدع ً  جِال عَد
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ٌَ بلحدٌحو حيث قعَا لنِيديوُف لألعرُل أفِطون: )َمن   شِ

.)َِ ُِ تأنل َََم  لَت َِ(و بن يئل: )َمن َع ُِ تأنل  عََف  لَت

دِّي لنَظار ُينعقاُض عََم لنوجوداو بعَت تددددد نظ  ث

ُِو شمع أنظ مع جيوُز      ِا ال توُز عبدعَدتُد بمدع ال َيجوُز تدِّيد

ُِو بنكنظ لنقظجدِّي ال ُيضددددعُف  ىل     ُِ ال توُز عبدعَدتدُد ََمُد عَد

لنَظارو ألنددظِ ن يكن قبددَل بجودا لْهِايف بلنبهددع او  نظمددع 

 لهُِا بلنبهعُ  نبعُس لنقظجدِّي.

ُِ ني َُ منطئ نع لنعدوَي أنظ َيك  ددددَو ندَظار شددددبي شِّ

َِ  الل هوإ اَنيل مع برَد    ٌّ بال شفٌ و ادل هَو هوإ ال  ن بال ند

َِ سولَي(. يف  شعيع : )أنع لنََا بنيَو آَنَُو ال  ن    سِ
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ْظنظ لآلنَبَن أنظهل عََف ول راظهل اددَبنيف َتجدَدلٍّو  

ََميفو فأثبُقول ازعماهلبَزعُمول أن   -لنقظجدِّي من ُمئقضيعتا لنع

أنظ طَيْئهل هو طَيُد لإلنكدعريف بلنقظعطيليفو   -دبن أن يَدَُربل 

يَف     ِ هل شمع برَد   سددددِ ََميف ْفهماهلو فكعَن َبصدددد ب ندْك ناعَد

 ُِ ِ  ُمعَوجظ، و شَل َمن ييدد ِ يدداهل سدُدُب  شددعيع : )جعد ول ألن

 فيهع ال يعَُف سًِمع(.

ََاول من لُدوايفو ه ال   ظلَنول أنظهل اقعطيداهل َه

َظ لنوجوَد بتوجظهول  ىل عبددعدةا  نكنظهل   لُئيئدد،ا أنكَبل ا

ََميفو ثلظ جيدددظمول لنَظاظ اأبهعٍم لصددددطنُعوهع   نيعناهل   لنَع

َإم  َمحٌض ِاو بهذل شا جعَز أن فَمن أ .فوقعول قدوايف لنقظعبي

ُِ صددددنًميكوَن لنقظجدِّي ُمقَوهظمًدع   ع   لخليعايفو شَمن جعَل ْن

        ُِ ِاو بادذندك فدَّنظ عبدعَدت ِا   عبوديظقدا ُِ  نيد ِ  يقوجدظ ُمقميظ
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 نليف لنصَمعَبميفو نئوا لإلمعمدددددد  ندَظارو ال نذنك لنصظدددنيي

َُ أنظ َمن سدَدعبلْم اعدديٍ  من َندئاْك فئَ  عدي )م(:  )أشدده

)ٌَ َََا ااْكو بلنععدُا ااْك شعفا  .َع

َََف تدِّي   َُ أنظ َمن َع  نظ منطئانددع لنعدويظ ي شددِّ

َظ لنوجوداو نئوايف لنِيديددددوفا لألعرليف     لندَظار أثدبددَ  ا

أفِطون: ) نظ بلجددَب لنوجودا يرددَل دبمدًدع عدى حددعٍا  

 ىل  من حددعٍا تقحوظُا َتنإِْدكو  البلحدٍَةو ب نظ لنصددددظِبَرْة  

 .حعٍا(

َظ لنوجودا يكوُن اِ حد و بيًهعدددددد وٍا تعشمع أن ا

ََ  جيعدا  َظ لنوجودا ال يكون  الل اع ِ و بأنظ ا بال  نكعٍر تعطي

َظاظعنيرو أمظع قبَل لإلجيعدا فَّنظ     لنصَموجودلتا  ثبدعتًدع ندعَدَايف لن

لنَظاظ شعن بال موجوَد معِو حعشع ثلظ حعشع أن يكون معِ 

َََث  ،  َممدوق، موجوٌد من لنصَموجودلتاو ألنظ لنصَموجودلتا ُمح
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 ُ يفٌد عن ل ِْ َظَا ُمن  َب ا بلخْلدديف بلْهعليفوددددَمجعوْن، و بلن

َيَل دَََ  بلنئدَُُ و ألنظ لنصُمحددُِ أب َيحُصدد وَد ُيَريفش دد ال موج

 ال ُيَريفم  جوهََ لنَظار.

هدذل يقيُح نديددددظعنكا   طَيديف منطئانع لنعدوير أن  

ُِ عنَمع َيع َظددددديعََف أنظ َُ تدِّي لن َظ له نوجودا ار ُيربُ  ا

َُِ و لمقرعال  نئوايف   َُ   هذ  لُعايف ري اِ شددٍَمو بال َيعدده

يف لنقظكوينيف: )أن حيِْر ول طَيَد لنَظارو  لنَظار لنولردا   سددِ

َظَا إلاَلهيَل مبددع تكدلَل  َ ل بعددَال و نكي يددأتي لن نَيعَمدول ا

َظار يئُع اع َُ تدِّي لن ِا(و فَمن ال َيعه َُ نقظعطيليفا  بهو لنكِ

يف بلهليئعتا  يفُد جوهََ لنَظار عن لألعَل لنَصَل و بَمن ال ُيِ

ِا بهو لنعرَم  لخلَِي.  يئُع اعنقظعبي

بهلدذل فَّنظ لنيددددظعنْك لنصُممداَا نايدددَدعَدةا َمنطئانع   

ِا لإلشدددعرة  ناَيهقََي انوريفهال بييددددْك َنهَجهل   لنعدوير تكِي



117 
 

َظليبديظبيصَل  ىل لنصَمئصوداو  يف لن ،ا: اَنيليف مع برَد   لنصَمزلم

ُِ لنيددظ يع رَابجهيفْك)انوريف عنكا   ددددددييددد كوَن(و أمظع ري

عديليف َل  ىل عبعدةا لنَظارو ال اعنقظدددددد َمنطئانع لنعدوير فدن َيصا

يف نئوا لنِيديددددوفا لُكيليف    بال اددعنقظِهيليف بال اددعنقظئَي

َُ فيرعريور : )نئُل لنصدَدموريف  لنعريم،ا عدى لألشقعفا أييدَد

 ل(.َِهمن تِهيليف َمن ال َي
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َظ نِ من   َا الا َمن أرلَد لنوصددددوَا  ىل قمدظ،ا لنقوحي

َُب لنقظعطيُل بهي ولنعئبعتا تعبزيف شلر ُِب لنقظجيي  .لنقظعبي

أهليف  دورقعُج رييو بهو ناجدِّهو نُِي لنقظ عنقظعطيدلُ فد 

َُب ٍد.يددَبلننظِي هنع من دبَن  ثبعٍت ُمألنظ ِيو لننظ  لنقظجيددي

يف لنَظارهو  و لخلدديف قبَل أهليف لُوراصددددِعتا  نعُ  جوه

يِف أهليف لنقظ بهو نا َاقعُج تئصد ُِب .جيي يَف  عُ نهو  لنقظعبي جوه

يِف قعُج تلخلدديفو بهو نا قبَل أهليف لنعئليفاصددِعتا  لنَظار ئصدد

ِاأهليف لنقظ  .عبي

ََ لنيظعنكنَي لنصُممداصنَي ف و  ثبعُت ه عإلثبعُتأمظع عن

ِل،  لألبىل   ميزلاجدِّلنقظ َان لنقظيو بهو لنك هو  بلإلفَلُد ووحي

يف مجيعيف نُِي يَف لنصَمحيددددوسدددد،ا ب لنَنعوتا بلألعَل لهوله
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يفعن لنصَمعئوندد،ا  ،  و بهو لنكِددللنقظجدِّي اعددَ  ثبددعتا لهوه

َازلنيف لنقظلنرعني،    مي  .وحي

ََ نِ  َيُوئهمع لنقظ مَحدقعن بهذل يعة أنظ لنقظوحي

َظليبديظ،ا: )يدبيحُ لنقظب يِف لن دِّصإنع َنو اَنيليف مع برَد   لنصَمزلم

ََ لجإَمعإنددع مانإ َانييف لأل َمليفب رَا  هْلنددعويددع  ْك لمسدَد ناَنحمدَد

ََبَس سددددليف لنَظار العنقظئَيُو (و فبُنَهدَِّل نْك بُنيدددَدبرَح لنئ 

 اينمع لنقظيبيُح ندَظار  فَلًدل.و  ثبعًتع

 وائهدذل يعة أنظ لنقظئَيَو هو مَحد،  لإلثبعتا ن 

َظسيف سددديرَنع لمليددديحيف ) (:  )ْأَاعَنع لنذي   لنيدددظمولتا ناَيَقْئ

 ثبعٌت السددددليف لنَظار مع رفعيف هو بهذل لنقظئَيُو لمُسكص(و 

ََدا  بمكدعنيف  كدعنيف بلإل َمعن لنصلنَظار   هذل و ب لالنِعدعايف بلنقظعد

ََبٌس   ََبٌسو ق ََبٌسو ق يَف  شدددعيع : )ق لنصَمعنى برَد   سدددِ

يف(. َُُ  مالُ  شلر لألر  رَا لهنوداو َمج
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ن علخلددعنُا ندَظار  لإلفَلُدهو فلنقظيددددبيح أمددظع 

َلتاو رلإلحدددعفعتا بلالعقبعرلتا بلنْكب َشع الننظئعِضيف بلنعددَد

يفَما أي عن لنعدددر يف اعألعَل لإلمعم و بقَ سددُدئاَل بلهوله

ُِ تعريُل بتن( فئعا: )لهللا عن تِيدِ )سدبحعنَ  عدي )م(  زي

 (.لنبعري عمظع قعَا فيِ شَل ُمعٍَم
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ِا نَِي ريف لنقظعطيددليف بلإلنكددع  نظ لنَظاظ أرلَد اعدَدَنددا

ََ   وميفََعبدعدةا لنعدَ  لنصَممروْنني ا َظلِليف لإلثبدعتا دى ع بلنقدظأشيد  لن

و اَنيليف دابوددددعَملنصتدِّي  ثبعتا بعنئوايف اعنوجودا لنصَممروايف ا

َظليبديدظ،: )    يف لند َالألىل   ٌَاعدَ  ْكَند  عدَ مدع برَد   لنصَمزلم  ا

 (.دٌَّح ْكُقَيَعبَش

 ب نظ هذل لنقظجدِّي يكون ُمرَبًقع اعنيدددرمعتا بلَُبدا

ِ: ع أشدعَر سيرَنع لملييُح ائون شمو يدظعنكنيَ نَيي،ا لن عِمٍ،ش

َِ  و نكنظعَف،ا لهللا بخلَم،ا لهللا(َم) نظ شد لظ مدع أقوُا هو نا   ش ن

 .لألقولُا بلألفععُا بلإلدرلشعُتعن أن حتيْط اِ  جَللنَظار َي

لنعظهعدةا  انيدلًِمع أن ُيميرَز  نذنك َينبغي نديدظعنكا 

أفِطون:  عرليفلألاَنيل قوا لنِيديددددوفا  وبلنصَمعددددهودا

ِا  ًَل( )ُميددددقحيددٌل أنإ يكوُن عنُي لنك نددإ  وبلنوجوُد بلحدد
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َُهع لنيددظعنك  لنععرُف  يتلن فعنعددظهعدة   هوُدلنصَمعددهي َيعددَه

يف  ومبعنى لنوجودا بلإلثبددعتا بلإلدرلما ال مبعنى لُصدددد

 .،ابلإلحعط

ََ منطائ نددع لنعدوَي أبقددَ   عتاَتئدوبدد مجيَعاددأنظ شددل

ليف لنيدددظعنكنَيو بأنظهع ال ميكُن أن تئَع   لنعدددظهعدةا من قاَب

يف لنصَمع بدلنيف َمحَ  ََدَصَاعنكا بدددلنيظ معَفْ،ألنظ هوداو دد جوه

ََل ئَرلنيف أنإ َي ال لنعددظهعدْةو أمظع جوهَُ لنصَمعددهودا   الل يعددَه

يف لنعددددظهدعدةا  هو خبِفا ف ُِ يَ أعَل با ئدوجدَل عن لنقظ ألندظ

يف بلإل ََدا بلُص ََُ و تيقطيُع ت ألفكعُرحعط،او فِ لبلنقظع ئَي

ُِو لندِّيدددعُنبال  ِْ  لُولَسال ب لنعئوُابال  ييدددقطيُع بصددد

ُِو اَنيل قوا لإلمعم عدي )م(: دددَريفْشدددعدرٍة عدى أن تدددائ

ُِ لألاصعُر ُِ نولطَُ لألفكعريف و)ال تَرش  ُِ بال مت وبال حتوي ررد 

 .ريولمُض لنروَننيف   لألسَلريف(
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يَف لألفكعريف  فَمن أبْقَع جوهََ لنصَمعدددهودا حت  تئَي

ٌِببصدددفا لندِّيدددعنيف ب درلما لنعئوايف بلُولسر فهو    ُمعدددبر

يفم و  ُم ِْى لنعظهعدْة بأنكََهع فهو نعٍف عد أمظع و عطٌِّلُمبَمن َن

َََد جوهََُ  عن لنيددددرمعتا   َمن أثبَ  تدِّي لنصَمعددددهودا بأف

 .بلَُبدا فهو لنيظعنك  لنصُمحاَد
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تئوُم عدى رفضيف ب نكددعريف  نيعطِّدُملنص حئيئددْ، نظ 

وساهلو بهذل أصٌل ُمقأصرٌل   نِو لنقظجدِّي لنعئدير بلُيرير

ُِ  بسددددقكوُنو ألنظ َمن ن ُيرب إ أبظال  نن ُيربَ  آنًَل عبعَدُت

يف لنَظار ُِ قيدددظَل لن ُِ نَِعبنن تو نغ ٍَّ َظشددديًئعو ألنظ اظ  ىل ح

ََُمو به ال    ُِ لنع ٍّ َمِئوٍد معهيظُق ًَلو بح َموهوٍم ال َيقجدلى أاد

َحدظ لنص نصَحدظل)قَ أشددعَر  نيهل سدديرَنع لمليدديُح ) ( ائونِ:   

َُ مانإ ْفوإق ٌَ اْل ُيوْن ََى اْل َي وْأق وُا ْنْك:  يفنإ ْشعَن ْأَح َاُر ْأنإ َي ئص

ِا(.  َمْدك وَت لندل

َإُ   ىل منطاْئنع لنعدويظ فَّنظ بادعنصُمئدعال    نكعريف  ن َي

ِ  جديقظلن لألبظنيظ،ا  جديقظسدداَمعتا لنو  نظمع َدَعع  ىل نِي تعطي

ََ  ثبعتا لنقظجدِّي يف لنصُمقجدِّي اع .بلآلنَيظ،ا عن جوه
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َظلنددل،  عألقولُافدد يددظ،ا لألبظن جديقظمسددعتا لنعدى  لندد

: )لألبظُا لإلمعم عدي )م( وادَة و منهع قدريدش ،ادد َيظدد بلآلن

ُِ(و دددددداْل َش َُ اْل رْيعَيْ، ْن ُِو َبلآلنا و لألبظُا هبقونِ: )يإَ  ْقبإْد

َُ ال آنََ نددِ (و بهددذل يعة أنظ منطْئنددع ال أبظَا نددِو بلآلنا

َُ  لنعدويظ َظي شِّ  .نًَلأبظال  بآ يجدِّقظلنعدى دبلميف  نيَللن

يففْد،      ب َععريففا َممانإ ْأَجلر لنص يجدِّقظلنْنمدظع شْدعنَد إ َمعإ

 و شْدعَن ماَن لنَولجابا لنيددددظعنكنَيَبْأعإْرماهَدع َبْأبإَجبهَدع َعْدى   

َإالُا َعْديإَهع   ريعي،  هع و بلإلقَلُر اأنظاعنعئوايف بلُولسرلالاسددإقا

ٌَ ال ي شدلر سددددعندٍكو ألنظ لنصُمقجدِّي    ي،ا ئُع حتدَ  لنقظرن أحد

ٍََد): لإلمعم عدي )م( ئوابلنزظبجيظ،ا ن َُ اْل ااَقأصبيفيليف َع و (لألح

ِابال حيدد ََ تدِّيدد يِف ا عندد ُِو َل اغ يَف ا ُي فحدوندد  َ دري  ىل ااَغيإ

يفأن لنقظجدِّي   عَايف  ُزوَيُج بالو لنعرَما فقكوَن  ا حيلظ اغ

يِف ا ال  َُِ لنصُمقجدِّي بيكوَن  وُِْنلنعددظهعدة  نغ قَ أشددعَر و بري
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ٌَأ )لَُد: ائونِ عرُل أفِطونلألوُف دددددد  ينذنك لنِيد  ح

َظ لنعظْن و ب اللُِْن ال شدَيكْ   ُ رُبال َي  إ و ِاقادْطن ُسما َيك َح

 (.ُِْن َظ  ل شعن ال َح  الل لنكمعُا ُِْن

 داُيوإصدداُل  يفْنى  ثبعتا بجوعَال   فعدُدهوُد لنقظجدِّي

َظلَن ُيزيفيددإُل لندلبإَو َبَيجإد و لنَظار و ب ثبددعُت بجودالنَظار و لن

َظليبديظ،: ) يِف لن ِا   لنصَمزلم َِ  ني  ْكلُتشهعَد ، ْنعداَعبهو مع أ ش

َظ  يفىل لن  (.عحَيأي فنامإهرْف وه
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يف  مجيَع نظ  ََ لنيت لألعَل ََلهددع لْهوهَُ عندد أادد

َُ أنظ   لظشلنقظجدِّي ععَِة  ندعئليف لألبظايفو فمنطئ نع لنعدوَي ي شِّ

ٍِ من لنقظجدِّي مع َبْقَع عدى  و ندعئليف لألبظايف نعصظ،  يهأعَل

َظَا ِا  اعنا طَُهبلنيظعنك   ُِقوهظُمي شيٍ بأنظ شلظ  َجَل أ فعن

ُِ .لألبظايفاعنعئليف و بهو بلقٌع من

ِْصددددُل  يِف هذل لن يَف بموقعيف لألعَل نيَو اني لهوه

ِ  شمع َزَعَل  دبل لنصُمعبرهوَن لنصُممعناِوَن لنذيَن أرل نكعًرل بتعطي

يَف بجيعدوهع معهيظ،  نِو ألنظ   َِ اعهوه يَفش ول لألعَل أن ُيعددد

يفََلنَع ُِ لهوه َُ منطئ نددع لنعدوَي أنظ .َِ ري عَل َمن ز بي شددِّ

ُِ يع يف َُف أنددظ و ب  هددذل فهو معددددَم لهوهََ اددعألعَل

يَف لخلَبجيف عن سددديرَنع   وسدددى ملننظيبر لنصَمعنى برَد   سدددِ
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َظاظ  ِ و ألنظ لن لنكديل ) (: )ال َتنطادإ اعسليف لنَظار  هْلْك اعط

.) ِ ِا اعط ال ُيربرُئ َمن َنْطَد اعمسا

ول قبوَا مبعدئيف دددديَفمددددعُعول بُحددددددددفعآلنَبَن ح

ََهلو ْفُهل    َا عن لنصَمنطديف لنعدوير حقى لنقدلظ ميزلُن لنقظوحيد

يَفو بَيحعربن     ال يعَفوَن شيَف ييددددقدَنووَن عدى لهوه

َبصددفا بجودا او بال َيَربَن هل لهوهَُ دلنٌل   لألشدديع ا 

أب ال!! بهدل لهوهَُ دلنٌل   لألجيددددعميف أب ال!! بهل  

يِف أب ال!! به  ال  يئُع فيهل قوُا لهوهَُ دلنٌل   لألعَل

ِا اايددَدَببا سددديرَنع لمليددديح ) (:    )قَ ْأاإْطدصُقلإ َبصدددايظْ، لندل

ََلُيبَن! َحيددَدًنع َتَنبظْأ َعنإك لإ  يفشددَدعإَيعُ  ْقعِا  َاش لإ! َيع ُم ِ : َتئصداي

ِا َِْقيإ يَفُمناي ااعدَد ِا َبُيكص ِْما يفُا  يفْنيظ َهَذل لنعددظعإُب اا ُِ  َيئصَق َبْأمظع ْقدصُب

ِ  يَ ْفُم ًَلو َبَاعطا ٌَ َعنري َاعاي َُبَننايبإَقعدا ُهلإ ُيَعدُِّموَن َتَععنايَل َب عإُب

هاَي َبَصعَيع لننظعسيف(.
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فدعنصُمعددددبرهوَن لنصُمَليبَن عندَمدع يَيدَبَن  ثبعَت     

ِ    لألشددد ُِ دلن يَف جيعدوَن يع ا حدوال و بعنَمع دددددددلهوه

ُِ حددعالًّ    لألجيددددعميفو يَيددَبَن لإلقَلَر اوجودا ا جيعدوندَد

يف. يِف معهيظ،  ندجوه ُِ من لألعَل بجيعدوَن مع ُيععينوَن

يِف  بلنصُمعطِّدوَن منهل عنددَمددع يَيددَبَن نَِي لألعَل

يئوموَن ايددددبددبا  نكددعريفهل انِي لنقظجدِّي فيجعدوَن لنَظاظ 

معَبًمع مِئوًدل دهوال .

َُ أن لنَظاظ ال َيحَل       أمدظع منطئ ندع لنعدوَي في شدِّ

ُِ مِئوٍد بال دهوُاو ال لألشددددي ُِ ري ع ا بلألجيددددعميفو بأنظ

ِا بلجب،  بلالسددددقَالُا عدى بجودا ا حدٌّ نئوايف  معَف،  تدِّي

ُِ(و بنكنظ   َرينيف معَْفُق  أنظِ َمن زعَللإلمدعم عدي )م(: )أبظُا لن

 ََ ُِ  ُِفئدَ أشددددَْم معَ لنَظاظ  حيد بَل ق شعَنلنصَمَاوَاو ألنظ

َُِم شدي َ بال لنقظجدِّي  رسددطو: أاَنيل قوا لنصُمعدِّليف لألبظايف و ع
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و عنيَو جيددددًم ُِمدعو ألنظ    مكدعنٍ  نيَو ُالألبظ م حَرُملنص)

 .(ٍنمعيظ  ىل مكعٍن عجٍ،ق نيَو ُِبألنظ

َِ ب َل لألبظَاددددلنعئ َنشوظويَن ددددأرلَد لنقظكع فدمظ أفع

ِا  ُِ وعُ بنعَجعدي ُِو بهو معنى مع برَد  َبَنعْطَب دلعًيع فأجعَا

َظرينردليبد ) (: )أنيبر لهللا لألعرليف عن سيرَنع   ُِنظأل اري ند

َظَانيظ  حيدددَنأ  ْدئصُ َن مع َبَجِني )َبعازظتي: (و فئعَا لن

َإُت بنْك منْكو  نيظ أقََا َندئد ع   آنُذ باْك َندئاي أظَه

و يدأمضا باْك ُلدك دْأح باْك يدأ عطا باْك َايدد هدد َع عديهل

ََْم َمن  نيظ َبصدَدَل مع ََْف َمن عنري لحقجَب بال َجَح و ْكَع

ًَل( فيهل َبااُحكماي نوًرل ندععْنمانَي َرحايُقْك ََار .ُم
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َِ  نظ مسعتا ،ا عَفَمندَظار يئوُم عدى أ سدُدويف  لنقظوَج

ُِ يكوُن نايددا ،او ْدبلنصددرهلع بلإلشددعرةا  لنقظجدِّي معتا بلنقظوَج

لظ َج لنَظار مَننطٌف برمح،   ألنظهعو دععً  ال عبعدة  لنقظجدِّي

و يلنيددددرمعتا إلثبعتا لنقظجدِّ ىل  حيقعُج فعنيددددظعنك ِو َعَب

يفٌد عن لنيرمعتاو فنظ بنك ريُل ندَظار بلنقظع عإلجُِالنَظاظ ُمنِ

 .نيقحئلَد لنعَفعُنعن لنيرمعتا بلجٌب حَبرة  

دِّيو دلنقظجقبَل َم،  دددددد  عإ عديِ سادد َظَا ن تئدد فعن

ع عنَمع  نظم تكوُن؟ ْفداَمنإ بنو شدعند  موجودة  قبل لنقظجدِّي  

ََ لنعئِنيظعتا ايداَمعٍت نعصظٍ، اهلو   َإُاأبَج  أن أبَجَب لنَع

ِا سدديرَنع    يقجدلى هلل شيددمعتاهل  ثبعًتعو بهو مع أشددعَر  ني

يف لنقظرني،ا ائونِ: )) ( نظيَب موسدددى لنكديل لن َإا ل  سدددِ نَع

َإا َتقظباُع ناْكيإ َتحإيدَدع عريف (و بهنددع بقع لآلنَبَن اددعإلنكددلنعدَد
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عندَمدع زعمول أنظ مسدعتا لنقظجدِّي هي لنعَُمو ألنظ مسعتا    

َا لنيت جعْدهع ُممعثاْد،      ََندع هي آالُ  لنَظار لألحد لنقظجدِّي عند

 ليف لنعئليف بلُور.نياَمعتا أه

ََ بجودا أهليف يي جدِّنقظ نظ شدددهوَد مسعتا ل كوُن اع

أفِطون: )عدُل  لنِيديددددوفا لألعرليفنئوا  لنعئددليف بلُور

هو  حيددددوسددددعتا َمقحئِّئ،ا   لنصُمعهيظعتا لنَيعحدددديظ،ا لنصَملنص

ََعالسدددقَالُا يكوُن فلالسدددقَالُا(و  ب نظ  ولنَظاري تدِّ اع

َظ لنَظاظ  ََ لخلدَد ايدداَمعٍت  يددوسددٍ، بمعئونٍ،  الا أن ُيوجا

ِا و هي مددعهيددظ،  هلل ثلظ ُيمددعثْدهل شيددددامددعتاهل فُقطْدُد عديدد

أي أنظ لنَظاظ ُييددمظى نعنئ ع اعَ  جيعدا لخلدديفو  ؛لنقظيددمي، 

ََ  جيعدا لنعدليفو نئوا  ََ  جيعدا لنئَرةاو بععناًمع اع  بقدعدًرل اع

) (: )يددع أبيُوو َنْدَد  أل َبيو لنئَني لإلمددعم عدي )م(

 ل(.لنئَرْة ْفَصعَر قعدًر
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 بلإلقَلريفثبددعتا لإللنعدوَي قددعٌِل عدى فَمنطئ نددع 

َِألنظ يو جدِّلنقظ  شَلقيفاعهودا  ريِ عَبٍم م ىل ريعٍِب  لنقظوج

أسددددعُس أهليف لإلنكعريف لنذيَن  عنقظعطيدلُ عَفدعنيد عو فد   جدعٍِز  

َظااظ بحييدوَنو بميفعََملنص ىل بيعدددِبَن يو لنقظجدِّينكَبَن   لن

ََميف ىل  و بهذل هو أسعُس لنقظعطيليف.لنع
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) (  يحيفلنصَميعييى لننظيبر  شَلقيف سيرَنع منطَد   نظ

ِا عن  عجُزَي منطٌدمن سدددديدرَتندع مَيل لنعذرل  ) (     درلشا

َُق ُهلإ لآلنَبَن ) ( ُبداهيفلإُمعإَوجظ، و َبُهلإ ُمدصَقُوبَن فاي سدُدلنلذايَن ط 

 ٌَّدددددسدداشمع بصددِقُهُل لألمرعُا لنيدَدديمعنيظ، و فدهذل لنصَمنطديف 

ََ  ُميَقصإَعٌب َصعٌب  ُيَريفش هع ال اعنغ،  حكم، بو لآلنَيَنَحيظ

ل لنصَبعا هَذ الل لنيدددظعنكوَن   صدددَلطا لنصَمنطديف لنعدوير ألنظ )

َر ونادَظار ِالنصددددر َإُند وَن فايدد يِف ( شمددع برَد   ليئ وَن يدَد نصَمزلم

َظليبديظ،ا.  لن

 ََ ننظيبر ل شددَلقيف سيرَنع  عن منطائ نع لنعدوَيبقَ َعبظ

َظاظدددطدحيف )لإلجيددد) ( مُبص لنصَمييحيفعييى  ( نهًيع عنيردددعدا لن

 (: بهلذل قعا سدديرَنع لنصَمييُح )بلنقظبعيضيفو عن لنقظئيديليف  
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ُِ ْأَاعش لإ ْنك نإُقلإ ُتحاَبوَنناي أْلنري َنََجإُ  ما ْنوإ ) نإ قاَبليف شْدعَن لندل

ِصيدداي َالإ َ لْم ْأرإسدَدْدناي  ِا َبْأَتيإُ و أْلنري ْنلإ آتا مانإ َن  (ولندل

عنصَمئصدددوُد من حَف لهَ )من( هو لإلشدددعرة  ندَمصدددَريف  ف

َظاظعنير ال تبعيُض بتزِ،  لآلااو فيدديرَنع عييددى  يَبننظل لن

ال اعٌض من لآلاا بال جزٌ   ؛لنصَميددديُح ) ( نيَو هو لآلُا

 .لآلاامن   اللمَجإ و  الل أنظِ ن َيمنِ

ديليف اأنظ سددديرَنع ددددددبهذل ينِي زعَل أهليف لنقظضدد 

جظ،ا ق بمَيل من يوسددَف ، طبيعيظ بالدة  ََُبنا) (  لنصَميدديَح

يِف ِ من أنظ ٍَ  نيدددعٌن ََوْنعئوا أن ُيَملنصري  حئيئيٍّ  ب جيددد

يف َتنع سدددير!! ألنظ ريعيَقهل لنطلعُن اعصدددم،ا لنوالدةا هذ ا اغ

 !!مَيل لنعذرل  ) (

بنكنظ َمنطْئنددع لنعدوير يََد عديهل اددأنظ  شددددَلَق  

) ( اِ أٍا ُيمردرُل منطَد لنصُمبدعرش،ا    لنصَميدددديحيفسدددديدرَندع   
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  (  )سدددديرَتنع مَيل لنعذرليدظ،او حيدث أنظ مبعرشْ،   َميَملنص

ََُتهع حنظ،  َظق إ اهع بلن شعن  منذ تكويناهع بنعأتاهع    تص

ََنيع       َظَمقهدع ندذًرل ُمحَظًرل من عِِديف لن نبيد  لنصَمئدَسيفو بقد

ِاو بمسظقهع )مَيل( مبعنى    ندعنصدددد،  ندَظار ُمَِظريد،  نعبعَدتا

ََ عدى منطديف لنصُمبعرش،ا لنص    طعُا ن يظ،اَميَملنعدعادَةا. بقدَ أشل

ِْ ٌِْم ْنكا ْأيظُقَهع لنصُمنإَعُل َعْديإَه):   قوندِ هلدع   مالنصَم ع! سدددَد

َظَا َمعَدكا. ُمبَدعَرْش،  ْأنإ ا   َإَيُل... ْلن َإ  اْل َتَمعفاي َيع َم أْلنظكا ْق

ََ لهللا َإتا ناعإَم،  عانإ  (.َبَج

طْ، نقكوَن لنولس سيرَتنع مَيل لنعذرل  ) (فعنقيعُر 

،  عديهع ) ( شعن اَش لنصَمييحيفعييى لننظيبر إلشدَلقيف سيرَنع  

بنعمد،  هلدع من لنَظارو بهي ُتَريفم   نْك ايئيناهعو هلذل ن   

َإُ  عدى طَيئ،ا  جيعدا    ِ  بن ُتجيددددر  دعطدبا لنَظاظ  يي

ِاو ال  لنعددظي ا من لنعددظي ا تنييدًدع شمع يرَن أهُل لنقظعددبي
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ُِ ائوهلع: ) ََت ِصيدددداي ُتَعرُِّلسددددبظح ا لنَظاظ بدل و لنَظاظ َن

ِصيددداي  ُِ َنو ُمَمدِّصددداي عنَظاراَبَتبإَقهيفُ  َن ََ  يفْنى لترضددَدع يف أْلنظ ْر

ِا.  ََ أْلو ُمنددإُذ لآلَن َجمايُع لأْلجإيدَدعايف ُتْطورُانايفْأَمقددا َاي نظ لنصئدْد

ََبٌس بهَوصدَدَنَع ااي َعْرعِاَل  ُِ  يفْنى جايليف لأْل وق  جإَيعايف َبَرحإَمُق

ُِ  .(نادلذايَن َيقظئ وَن

َا أنظ سدديرَنع  ييى لننظيبظ عبقَ زعَل أهُل لنقظجيددي

ٍَ مع  مبعشدددَة من لنيدددظ نزَا) (  لنصَميددديَح  حئيئيٍّ جبيددد

بهددذل ُمحددعٌا أن يكوَن مَشلبدًدع من لنطلبددعِعيف  حددددعيٍف!!

 لألراع،ا.

 سيرَنع نعسدوتَ دوايف أنظ شمع زعَل أهُل لخلدطا بلُ

يَفول ع مرل نِوسيفشعن حيوي نِيدًد) (  يدديحيفَملنصلننظيبر   نبعدد

!! بهذل ُمنعٍف ندحئيئ،ا لنيت من لخلطيئ،ا ،هدع ندعنيد   نكنظ

َُ دبًمع عدى نطعيع لننظِويف لنبعَيظ،ا.  ت شِّ
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بيََد منطئ نع لنعدوَي عدى ه ال  فِفُض شلظ هذ ا 

َُ  ولنصَمزلعليف أنظ مع ُربي   قصدد،  شددَلقيف سدديرَنع  عدى بي شِّ

) ( ال هضدددُع ناَمئعييويف لنوالدةا  لنصَميددديحيفلننظيبر عييدددى 

ٍَ معدريٍّ شمع ُِو ألنظلنبعَيظ،ا  نيَو مونوًدل اعًَيع بال  ب جي

ُِ  ُدع هو شمدع قعَا: )    ي ْأَنع ُهَو ُنوُر لنصَععْنليف. َمنإ َيقإَبعإنايَبنَد

ِْ َيمإعاي فاي لنرو ُِ ُنوُر لنصَحَيعةاف  .(دصَم،ا َالإ َيك وُن ْن

ََتإ   عدى فكَةاسددديرَتنع مَيل لنعذرل  ) ( بقَ أشل

 بالدة  ) ( نيَو لنصَميدديحيفعييددى لننظيبر أنظ  شددَلَق سدديرَنع 

ْشيإَف ) اعددَيظ،  ائوهلع ندَمِما مقيددعِد،  تعديًمع نديددظعنكني:

يفُف  ًَلاَيك وُن َهَذل َبْأَنع ْنيدددإُ  ْأعإ ِم  (و فأجعَاهع لنصَم؟عددد

َُاظ عدى أنظ  شددَلَق ) (  يدديحيفلنصَمعييددى لننظيبر سدديرَنع  نَي

َُُس َيحاَل َعقدَرة  بمعجزة  رادظعنيدظ،  ائونِ: )    ََبُ  لنصئ  ْديإكا ْلن
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ََبُس لنصَموإن ودُ    مانإكا  َبق وَّة  لنصَعداير ُتْردِّدد كا ْفدداَذنداْك ْأيإضددددع  لنصئ 

َإَعى لاإَن  .(لهللا ُي

ِا   نظ هذ ا لنُبنوظْة لنيت أشددعر  نيهع لنصَمِم    شِما

ٍَ نييدددَد  مبعنى  ٍَ من بلن بفَد لنصَمئعييويف لهيددددمعنيظ،ا بن

  ِ ُِ أص نيُل رفٍع ال لنُبنوظة  هنع دو لنععْنليف نوُر لنبعدَيظ،او ألنظ

ََ ع لنصَميدديحيفلننظيبر بتعريٍل ناَمئعميف سدديرَنع  ونِ: نِ ائ) ( عبظ

ٌَو بنكنإ هَو أعرُل ماَن لنكلر  )  ِاا زدلَد(و فعأندع بلآلُا بلحد

ِا زدلَدلو بلنيدظعنكوَن معَف،   دوَن لنصُمعبرهوَن حِن،  بلنصُمعطِّ ا

 .ل نكعًر

ًَل ِلهوتا   فعننظعسددوُت ن يكن مقظح  عنِصددَلف لن

ًَل مندِو بال   ًَل ُمقظح عَيٌن ت ب الل نكعَن ندَظار فيِوُمقجيددددر

 ددَبٌد منددُذ لألزايفو بمسدَد،  هددذل لنقظعَينيف لخلددعصر هي   

َبجَدلظ قعٌِل   ىتعدعنْ  لنندظعسددددوُتو بهدذل ُمحدعٌا ألنظ لنَظاظ   
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يَف ا دبَن أير تعَيٍن فيددِ  ًَلمقظحددن يكنإ  لالاَننظ ألو بجبوه

 .لنِصعَا شيٍ  من شيٍ  عنِ فعنِصَل

َُ نعدددديٍ  بال ُيعجاُزيال  نظ لآلَا  ٌَ ُ ِقئ    ال أم

يف  ُِ نيَو  لنيددددظمدع ا بال   لألر ََأن  لععجًزو أي أندظ  ُيوجا

عييى  لننظيبرسيرَنع   شَلُقشعَن ال مان شيٍ و بقَ لألشديعَ   

ذيَن لن نَيهعددددبرُمبلنص نَيدعطُِّم،  عدى لنصحجظ) ( يدددديح َملنص

حيوسيف َمبيعقمَبَن عدى لنص وعتاهعَببريدَ يَاطوَن لألسدبعَا مبُ 

ُِ عئوايفَملنصأب  ألنظهل شَمن يزعموَن و جوهًَل نآلااو بجيعدوَن

ُِ  وال من شدددديٍ  ععجٌز عن  جيعدا لألشددديع ا  أنظ لآلَا ألنظ

! !عدظٍة أبنيظٍ، شدديئيظٍ، نكي يصددنَع منهع لألشدديع َ َمقعجٍ، نا

 حيددددوُسَمو فدو شعَن لنصندَمنطديف لنعدويرب  هدذل خمدعنِ،    

و بهذل َُِيك ع ْندْنكعَن شنآلاا  َي عدوهدجي ع دد وُا أزندد عئَمبلنص

 .ال جيوُز
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دَد شمع ن ي ايَ  من لنعددظهدُد لنعددظشمع أنظ لالاَن 

َِ من لنطِّنييف مبعدددديئد،ا لآلاا ادَنيدل قونِ ) (: )    َإ ْقلنطل

ذاي َنَزنصُ  ماَن لنيدظَمع ا ْنيإَو أْلعإَمَل َمعدايَئقايو َالإ َمعايَئْ، لنل  

َُهو لنذي  لآلَا بنكنظو (ْأرإسَدْدناي   يٍ ن َشيَ  ال مالنعظ ُيوجا

ََ لننظيبظ  شمددع ََ ب ومن ريِ أٍا بال أم) ( آدَم أبجدَد أبجدد

هوُم و بهذل هو مِمن أمٍّ اِ أٍالنصَمييَح ) ( عييى لننظيبظ 

َظاظعنير لإلجيعد بقَ  ن شدديٍ ولألشدديع ا ال ما  جيعدامبعنى  لن

ندَد لهلل  لألشدديعَ ؟  : من أير شدديٍ )م(سددئَل لإلمعم عدي 

 ن شيٍ (.فئعا: )ال ما

بهدذل لنَُِق انَي فعليف لالانيف بفعليف لآلاا هو لنذي  

َُ عدََم جولزيف     نظهمع ) :و بال لنئوايفهمعاين يددددعبلةاُملنصي شدِّ

 ٌَ هو  و ألنظ هذل لنئوَاطبيعد،  من طبيعدٍ،(  و أب جوهٌَ بلحد

ِا  لخلطدأ   ََ لنبعضيف شَمن  لنصددددظَيُح اعيندا و بهندعْم آرلٌ  عن
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يئوا: ) نظ لآلَا  ب طبيعَقني الهوتيدظ،  بندعسددددوتيدظ،  قبَل    

 جيددعدا لالانيفو بأنظ لالاَن خمدوٌق من هددعتنَي لنطلبيعقنييف(و 

يَف او بهدذل ُمحددعٌا      بهدذل يعة أنظ لآلَا ُمَشددلٌب   جوه

َا با بلنمنطائانع لنعدوير ألنظ لآلَا ُمنٌَِد عن لنقظَشي قظجيددددي

ُِو ُيدمرُا  ِا بلنقظعطيليف سددبحعَن بلُدوايف بلالترحعدا بلنقظعددبي

َُ نْك قوُا سيرَنع لنصَمييحيف ) (: )  (.ِ  لنُع هللا لجمل
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َرنئَ لسدددقطعَ  منطائ نع لنعدوَي أن ُي لننظِي  اني َقِ

كعُر لنقظجدِّي هو  ن َيماََلنَع عننظُِيلإلفَلداو فد ي ِابَن يرماََلنعدَ 

 ُِ ِْ ِا لنصُمعطُِّل لنذي بصدددد ََ ا بَتعطيُل لنوجوداو بلنذي لعقْئ

 عٍنددددددمارإَل  يفنإَيدليبد ) ( ائونِ: )نيَب لهللا لألعرُل سيرَنع 

ِا ُحجظ،    َيماََلنَع لننظُِي(و بهذل اْل َييددددإَمُعو َبْنيإَو فاي ْفمدا

ُِ جعٍِز  ِقيف.عدى لإلط ري

َ ق اينمدع نُِي لإلفَلدا فهو يعة أنظ جوهََ لنَظار 

و عتابلنصَمعهيظ عرلتاَببلنعابلنيددددرمعتا  لظ عن لنَنعوتازظ بَجَع

َا بلنقظجيدد يف بلنقظحدددد  لُص حتَ  ال يَنُلفهو  َاودددَي  ي

ِا مكعٌندددددال َيحص ُِ عاَريفال ُيب وَُُ  زمعٌنو بال َيحوي عٌنو َيش 

َِ لن  و بنكنظيعٌنَاحيط  اِ بال ُي لنذي  ئعصََنل عيَفضدظ لنصُمعدبر

 يدددداَمعٍت ُمََرْشٍ، بمعهيظعٍتا  اللييددددقطيُع معَفْ، لنَظار ال 
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َظَدٍة َُ اعنعدرَما  و   ُِمبجَظدا لنعددظهعدةا َيَقعر ُِ ألنظ  يرَن نَِي

يئُع فيِ و بَظُ َظُ  بَعيظَزُ  بَحََُ  بَحصددَدبَحاعنَظار قَ أحعْط 

َا لنئددَيليف: )مددع  ََُق لنَظار ُميددددإَقئايمدَد، و برَد   لنعهدد  يفنظ ط 

ََلُر َُبَن َبلأْلاإ  (. فايَهعَييإد ك وَن فايَهعو َبْأمظع لنصُمَنعفائ وَن ْفَيعإُر

َُ منطائ ندع لنعدويَ    ََل منمدع   شدلظ أنظ  هلدذل ي شدِّ  َا

ٌِ بَمعهيظعتٌ    وة بلحَ لنيدرمعتا لنصَمحيدوس،ا بلنصَمعئون،ا أعَل

يَف لهْدٍ، عدى ثعاقٍ، مقأصددر مسٍ،معُ  َم  هو لترفعنعددر قبَل وه

 ََُ  َتْئُع عدى بلُددَبُداينمددع لنيددددرمددعُت  و لنقظجدِّي باعدد

يفال عدى  لنصَمعهيظعتا َُ لخلعنُافو لنَظار جوه  كوني عنقظوحي

يف َّفَلداا ِا من لنَظار جوه لنيددددرمعتا  لألحَير ب ديصددددا

 عَِةا نععْنَمي لُور بلنعئليف.بلنصَمعهيظعتا لنع

   َمنطئانددع لنعدوير يعة أنظ بلإلفَلُد عإلثبددعُتفدد

 لنيددددظعنك  هو تدِّيعُت لنَظار نععْنَمي لُور ُِربُقيأبظُا مع 
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ََ و ثلظبلنعئددليف يفُد جوهََ لنَظار ثبددعتا لإل اعدد مجيع  عنُيِ

لنَظاظ  بُ رُيال  لنيدرمعتا لنصَمحيدوسد،ا بلنصَمعئون،او فعنيظعنك    

ِاي ثلظ عتا لنقظجدِّي عن مسنِي ي ثلظ لنقظجدِّي ربُ ُيال  ونِي

يف لنَظارو بهددذل هو معنى نِي لإلفَلدا   لنصَمنطديف  جوه

 .لنعدوير

عَدَتنع ندَظار شهأنظ هو   ثبعتا لنقظجدِّي   بُبعنيظف

يفلنصَمعبوداو  نع َاَنيليف قوا سددددير ويٍبشددددكٍّ بال َر من ري

ََ ندحدردددددد   أتيُ   ىل لنععْنليف ألشلملييح ) (: ) عنذي (و فَه

َُ اأنظ ال  ُِ ندَظار لنصَمعبودا يعقئ  .  عنْ،هو شعفٌَ الشددددهعَدَت

يف لنَظار    بُببأمدظع لنيددددظ  معتا لنيددددر فهو ألنظ فَلدا جوه

ِالنصَمحيوسْ، بلنصَمعئونْ،  ًَل نيي  ثعاق،  عدي  مصععريفن ُيب وأا

ُِ منهعو  شدددديٌ جوهََُ   ُِ قَ نذنْك فَّنظ ن عتععىل جلظ جِن 
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َََث،  و فقحئلَد أنظ لنصُمقكدِّمنيشِميف  ٌِ ُمح ِا أعَل ِ و بأنظمسدعتا

يَف ا  ُِ ُمجبوه  .َموُسوٍممظى بريِ َيري
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 لآلنَبَن نيَو اَنوعني شمددع زعَل جوهََ لنَظار نظ 

َمن َزَعَل أنظ ف(و بجوديٌّ بجوهٌَ ريييبٌّ جوهٌَل: )ائوهل

ٌَ    ندَظار ََ زعَل أنظ ندِ حعْنني بهذل شددددَم  بشِ نوعنييف فئد

 .صَيٌح

 لُيددريظْ، بلنعئديظْ، حئيئ،  عتايددرَملن بَمن زعَل أنظ

يف زبُا َيُا بحوَيب أ قجزظي جوهََ لنَظارأنظ  أثبَ فئَ و ندجوه

ديظْ، لُيددددريظْ، بلنعئ عتايددددرَملنألنظ و انَي لألحولايفنقئُل يب

َظُد بتقحوظُا بتبَُب بتزبُا بتقنئلُل اني لألحولايف.  تقع

عدوير   منطائانع لن عنكنَي لنععرفنَيددددهلذل فَّنظ لنيظ

يف نوعنييف بأنظ عديهل    َظعوَن لدرعدع لٍت اعطد،  اأنظ ندجوه ال يد

يفو  ََهل بال َتصدداَح معَفْ،  نك لهوه ََميف لن ىل لإليفشددعرة  عن ع

ِوَن اددل يئيو طددُِّل لنقظجدَِّعألنظ  نددْك ُيشمددع زعَل لآلنَبَن 



138 
 

ِا   ُِو ألنظ لنَظاظ اَعَنا َر معَف،ا لنقظجدِّي بال يقجعبُزبَن ََ َح عند

يفمعَفدْ  لنيددددظعنكنَي كدِّفاُي ن معَفْ،  لُهِْو ادل شدل ْ، لهوه

 نععرفوَنللنقظجدِّي نععْنَمي لنعئليف بلُورو به ال  لنيظعنكوَن 

لنيددَددوما   حِظا منطديف هذ ا لنوصددديظ،ا لنيت هل قَبة  أهليف 

بهل لنذين  شََهل سدديرَنع لمليدديح ) ( ائونِ: و اهع ُهلِْشدل

َُ فايظ) ن أهل َمن أنكََ مئعَمهل نيَو م(و فط وَاى ناَمنإ اْل َيعإر

لنيدَددوما ال هو من أهليف لنضددظِايف بلهحودا اَنيل مع برَد 

عفاظ  َحايف سدددديرَنع لننظيبر سددددديمعن لُكيل ) (: )   أمردع 

ِا َيُموُت َُقا ُِو َبلنصُمَقَهعبيفُن ااط  ِصَي  .(لنصَوصايظ،ا َحعفاظ  َن

فعنيددظعنك  لنععرُف   منطائانع لنعدوير يئقَي ائوا 

ِا   لنَغيبا بلنعظهعدةالإلمعم عدي )م(:  و ()َعْديك لإ ااَقئصَوى لندل

أنظ جوهََ بيئََ او ي نعدعْنَمي لنعئدليف بلُور  لنقظجدِّ بد ُ فُير

ٍَ بال ُيحددعط  اوهٍل بنال يدُدََرلنَظار  ِددليف فيددِ ندئددع يَوم  اِك
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ُِ لنَظار ُِمدُدعْدال َيألنظ لهوهََ  مئدعٌاو    اعدَدنئْطل بقدَ و ري

ِا بَتلنصَموجودلُت  ِاو فَّ ل لنيدددددم ا َوعن عدما  لنكدمعُتَهما

ِا  إتوهظَم لنَظارعن  َظلنصَموجودلُت  ا ن،ا البنَسدددَد إ عن لن

ِا  غعتا.مجيُع لألنينيف بلندو عدي
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يفنييددددد     منطائنددع لنعدوير لنعبددعدة   ن عَل

هع أنظ هوَنبرعُملنص حَبدةا لنيت يزعُلَملنصلنزظلِد،ا بال ندَمعهيظعتا 

يَفو حئيئ،   يف ال لنعبعدة  لهوه ََذلنندجوه َِي أا  ى لألعَل

ُِ اذلتاهع!!(هلهوهََ نظ )  :َّ ل ق دنعفو بأزلْنهع  وو لألعَل

يف لنزظلِد،اوفِ جيوُز من لُكمد،ا عابعَدة    بعدة  عبال  لألعَل

ندزظلِددليف حددَبدةاو    ال تصددددَح لنعبددعدة   َملنصلنصمدَدعهيددظعتا 

بلنصَمحَبدا.

ع هُيمَدعثاد   بلهوهََو خمدوقد،   عتاعهيدظ مدَ شمدع أنظ لنص 

َُ لنصَمعهددنكنظنع ال نع دِّيوددنَ لنقظجدد َمعتاهع عدددددد   شيا يظعتا دب

 َُ ََ  ثبعتا لنقظججوهََ لنَظار بال لنيددددرَمعتا ال نعب  .دِّياع

ٌَ عدىموسى  لننظيبر   حَيث سيَنعب أنظ  لنكديل ) ( تأشي

َإني(وندَظار  لنعابَدعَدةْ  ُِ قعا: )فععُب بن  ال ندنظعريفو اَنيليف أنظ
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َا لننظعَر يئدلإ:  َإهع( أي: لعُب َظَا و ألنظ لنصُمقكدَِّل شعَن)فععُب  لن

يف لنقظرني،ا: ) َظَا َبق دال لننظعُر اَنيليف مع برَد   سِ ُقلإ: ُهَوَ ل لن

ُِ مانإ َبسددَدطا  ُِ َبسددَدماعإَنع صددَدوإَت ََُ  َبَعْرَمَق َإ ْأَرلَنع َمجإ  يفهل َنع ْق

َإ َرْأيإ  . ع( َبَيحإَيَنع ْأنظ لهلْل ُيْكدُِّل لإليفنإَيعَنلننظعريف. َهَذل لنَيوإَم ْق

ن ُتِصدداُح ع لنئصددظ،  مععٍن عريم، ْقَ َحَوت َهذا ا ب

َظسيفُملنقظجدِّي   لنولدي لنصمردعايف  ثبدعتا    عَن هنعْم ب ن ش وئ

يَف ََ شايددددمُع فهذل مع ُ َمن ينكَُ مع َيمن لآلنَيَن    سددددِ

يفاإ "ْفْئعَا: لخلَبجيف: ) ْم مانإ  يفْنى هُهَنع. لنإْدعإ حاَذلَ اْل َتئصَق

 ٌِ ِا ْأرإ ريفجإْديددإْكو أْلنظ لنصَموإحدددداَع لنددلذاي ْأنددإَ  َبلقاٌف َعْديددإ

َظسدددَد،   ََلهايَل بَ  "ُثلظ قْدعَا:  "و ُمئْد ُِ  يفاإ ُِ ْأاايْكو  يفن ُِ ْأنَدع  يفند  يفن

ُِ َيعإئ وَا ُِ َنعَف" يفسإَحعَق َب يفن ُِ أْلنظ   ْأنإ. ْفَغطلى ُموَسى َبجإَه

ََ  يفْنى لهللا ََلِايددَل هددذا  (و ثلظَينإر   ا َرنظَل ُموسدددَدى َبَاُنو  يفسددددإ

ناَه،ا َيع َرَا؟ َمنإ مارإد ْك َايإَن لآل: )لنقظيددددإبايَحْ، نادَظار َبْقعن ول
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ََلسدَد،او َمُموف ع ااعنقظيدَدعاايحيفو صدَد عناًعع َمنإ مارإد ْك ُمعإَقز ل فاي لنصْئ

ََ... َعَجعِاَب؟ َُ اا َإشددا ََيإَقُت ِا أصْفقاْك لنعددظعإَب لنلذاي ْف َاي ُِ. َتهإ

َإسدداْك ي،  (و بهذل لإلرشددعُد بهذ  لهلَلاائ وظتاْك  يفْنى َميددإْكنيف ق 

يئنييف ،ا لنشددَط  أسددعسدديٌّ نصددحظ ىل ميددكنيف لنئَسيف لنصُمععَينيف 

 بلالعقئعدا.

 وَهليفلنقظتكوُن مَع ال  لنعَفددعنيفقئيئدد،ا  عنعبددعدة فدد

َُ  هو َمنإ ُلهرَقوُمعنصفو بلُدوايف  مولقُع هي لنيت عتاعهيظَملنصَيعب

يف َِ بلألعَ عتاعهيظَملنصأنظ  بلُدونَي هو َمن يرَنو لألعَل ل

َُ منطائ نع لنعدوَيحئيئد،    َُهعو اينمع ي شِّ يف فيعُب دى ع لهوه

َِ تكوُن نِسددددقددَالايف ب ثبددعتا لنقظجدِّي أمددظع  وأنظ لألعَل

يف لنصُمقجدِّي. ِ تكوُن  اللف لنعبعدة   هوه

ََ  ف ُِ عتاعهيدظ مدَ لنصَمن َعبَد يف أب مع ُيععيُن  من لألعَل

َُ دد لنيت ُتع ََ َمحدَع دِّيدد تا لنقظجدالالَقَب ََ دبَمن َع َبًدلودَب َب
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ُِمدع   ََ َمجهوال   يقوهظُم َإ شدددديًئعَعَب ى هذل بعدو ألنظِ ن يعب

ََميف َمن توجظِ اعنعبعدةا فَّن  ََ  يندقظجدِّ ثبعٍت دبن ندَع فئَ َعَب

َِ اعنعبعدةا   يف لنقظجدِّيدهوال و بَمن توجدظ  ندمعهيظعتا بأعَل

ََ  َبًدل لهوهََبأنكََ  .فئَ َعَب

َُيال لنععرفني  نذنْك فَّنظ لنيددظعنكنَي َمحَبًدل  نبعُب

ُِ لنعئواُ  َُْولَس تبدغُد ال َمجهوال  تئُع عديدِ لألبهعُمو  بو بل

ٍَ ْفيَ   :لإلمدعم عدي )م( نئوايف  َاي ُِ لنصُعئ وُا ااَقحدإ ك وَن )ْنلإ َتبإد غدإ

ٍَ ْفَيك وَن ُمَمرظ ُمعدددَدبظهدً  َاي ِا لألبإَهعُم ااَقئص ِ (و عو بْنلإ َتْئعإ َعْديدإ

لنيدددَددوما لنعَفعني   لنصَمنطديف بهدذل هو لالمقحدعُن ألهدليف    

 .لنعدوير
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َم،ا سدددداعن لنقظجدِّي منٌَِد قبدَل  لنَظار  جوهََ نظ 

يفلألعَو ألنظهمع من نيددب،ا سدداَم،ا لآلنَيظ،ابعن لألبظنيظ،ا  و ل

يَفو ساَمعتامن بسداَمقعنيف   ،  هلع اَليمسعٌت بهي  لألبظايف بلآلن

.بنهعي، 

 نَظاظلهو لإلقَلُر اأنظ    منطئانع لنعدوير بلنعَفعُن

ُِ بال شددَيْك نِو بنيَو  ِا ال ثعنَي َمَع يَف اهْفٌَد   أزنيظقا  وه

عن  نعرٌجادل هو  و مدعهيدظ،   بال  ْشيِيدظ،  بال اَنوٌ  بال جانإٌو 

يَف جعدى  لألبظنيظ،  بلآلنَيظ، ْئُع َتال نذنك هدذ ا لُدَبداو    وه

يَف ا لألبظنيددظ،  عد  و فدو َبْقعدَدلنَظار عديددِ   ْنَوْقعدَدى جوه

 دوماددددععْنليف لنَي ىل بهمع مسقعنيف َمنيواقعنيف َحقًمعو  نَيظ، لآل

يفال  ىل  ،ا بلآلنَيظ،ا عألبظنيظُيوَصُف النَظاظ و بنكنظ لنَظار جوه

 ََ ُِ  سدددعنٍكألنظ ش لظ  لنقظجدِّياع ِامانإ قاَبليف َنُيععيُن و نئوا وَعي
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لألشددديع ا أفِطون: )لإلنيدددعُن معيعُر  عرليفلأللنِيديدددوفا 

َُمظقاهع(  .اا

 فدَّ ل شدعن  سددددامعُت لنقظجدِّي لألبظنيظ،  بلآلنَيظ،   

ِا َنعُا ُيال جوهََ لنَظار نظ فَّ وُتَنعُا ُِ قئيئقا  َموسدددوٌم الألنظ

بال ُيوصددَدُف اعددديٍ  من  َيٌنععم  بال ُمََربال  َبٌد بال ُم

ََ عنِ لألشدديعٍ و   ( )  ععي شددنيَب لهللا لألعرُل بهذل مع عبظ

ُِ لآلهل،ا ائوندِ   لرلخلعنُد نك و: ) نظ َراظ لألرادعاا عنَنع  ن

َو هو مملنإ َيَنُل عديِ "مع"و بال " "و ددني ويٍ دددددد   ش

بال "قبل"و بال "اعَ"و بال "عنَ"و بال " ىل"و بال "من"و 

عدعني بريعي،  لنغعيعتا  َمبال "شل"و بال "عن"و ادل معنى لنص 

 بشَل لنكديظعتا(.

يَف او َجوَهحئيئ،ا شدَديًئع مان عنكوَن ال يعدموَن بلنيددظ

قوا  و اَنيلنيَو ندِ لاقدَلٌ  بال لنقهدع ٌ   جوهََ لنَظار ألنظ 
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يفُف اْك  هْلنع لألحَ لنذي نيو سدديرَنع لمليدديح ) (: ) أعَق

 (.نْك من اَليٍ، بال يكوُن نك من نهعيٍ،

و لآلنَيظ، بلألبظنيظ،  َتْئُع عديدِ  فدعنقظجدِّي لنصُمعدعَيُن   

  ُِ يف لنَظار ألنددظ يفٌد عن لنقظاينمددع ال تئُع عدى جوه ِْ نَو يف ُمن

يف بلنقظَحَوايفو  بهو مددع أشددددعَر  نيددِ لإلمددعم عدي )م(  بلنقظَغَي

ُِائونِ: ) َُ اْل رْيعَيْ، ْن ُِو َبلآلنا  .(لألبظُا اْل َشيإَ  ْقبإْد

يَف همدعهيظقنييف هو  لألبظنيددظ،  بلآلنَيددظ،   بنو شدعندد 

 ىل حعايف ،ا لنبَلي لنقظحَوُا من حعايف ِْنْكعَن يربُ  عديلنَظار 

بلُا هذل لنقظحَوايف ز  َجَولزيف  بسدددديكوُنباعنعكويفو لننظهعي،ا 

ِا ََحددايظقا ِا بثبوُت َع  ىل ُِ َبَقنايددإبهو مع سددُيجيُز و جوهَيظقا

ِ  ب نكعًرل أب  ىل لُدوايف تعبيًهع بشَش عو بهذ ََميف تعطي  للنَع

 ُمحعٌا   منطئانع لنعدوير.
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ََى للنيت  لنيددَدبُل لنُعدويظ،  بلنيددَدِديظ،  َظَا اهع َه ن

 .جوهَ اعدى َيجعدهع ثعاق،  ن  لُور بععَنلنعئدليف   عدعنَ 

ََى لنقظجدِّي يدك  نظع َنثعاٌ  عديِ ْنَمع ش  سبيٌلنو شعن نِ  فُه

َظة  ندهَلي،ا شمع أشعر   ِ  ع  لألعرُل لهللا  نيهع سيرَنع نيَبسدب

ش َل سددُدُبليف لنَظار َرحإَم،  َبَحدٌّ ناَحعفاراي دليبد ) ( ائونِ: )

ِا َا ا َبَشَهعَدلتا  (.َعهإ

ِا لنَيُبَل ََى تدِّي َظَا لنيظعنكنَي   ُه  بقَ أعطى لن

ََهع ِا سدددبيٍل يربجعَل ألو بنرعِ ًِل يهَيهل َيهَيهل ا  نر

ِا مع ُنيددمرو بهذل اِ أيضدًدع  و بهو لهمُع(لنقظجدِّي شمعُا)ي

عَينيف لنصُمعددي لنقظجدِّ سددددامدَد،  هي دددْكتو بلنصُمقنددعظََينيفاني 

و بلألبنيددظ،ا شددعإلشددددَلقيف بلإلريَلااو بلالاقددَل ا بلالنقهددع ا 

ُِ لإلريَلاا بلنوحددو يف بلنُبهَم،ا.بلآلنَيظ،او   وفعإلشددَلُق نر
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ُِ لالنقهع ا ُُِا و بلألبظبلالاقَلُ  نر يَفو  نر وُ  بلنوحددددلآلن

ُِ    حعايف وُنتك ةاظََعنُمَقلنص لنَيبليفو بمجيُع هذا ا لنُبهَم،ا نر

َِفِ جوهَُ لنَظار يو أمظع جدِّقظلن َِ بال  نر ال مريَل بشدددَدبي

َظ َظ  بال ح َِ.بال ن ن

ََى أ فدعنَظاَ   لنوجوديظْ،لنيددددظعنكنَي لنيدددَدبَل   هد

ََةْ  ََ لنقظ  لنصُمقندعظا ًِل يو جدِّعند    بجعدَل نكلر سدددَدبيٍل نر

ِ  نو ب .عايعنيفلن ََى لنيددظعنكنَي سددبي ًَب أنظ لنَظاظ أه بن  للح

 َُِ َاهل نر يَف اجعدى  ساَمْ، لنيظبيليف نكعنول قَ أبْقعول َيه و وه

َر ُبَل لإلجيعااددددددددُسفكمع أن  ََددددَدة  مقكُمقع بُل يددددفة و ر

َر دبادددددلنيدظ  ََُمقع نصُميقئيُل ل بطَيُد لنَظارو ة  أيضًدع َدة  مقكر

    لإلشددددَلُق ينِيو لنيددددظبيدني لنصُمقنددعظََينيفجددَل عن َي

و آلنََلينِي ُا و بلألبظبلالاقددَلُ  ينِي لالنقهددعَ و لإلريَلَا

إلمعم لبْقَ قعا بلنعكُو صحيحو و بلنوحدوُ  ينِي لنُبهَم،ْ 
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يفَف ْأنإ ال حددداعدي )م( ِا َايإَن لألُموريف ُع ُِ(و َظ: )ااُمضددَدعدظتا  ْن

 ععْنَمي لنعئليف  ي جدِّقظلنُتطْدُد عدى  نعظََة قُملنص لنَيبُلفهذ  

َظَد عن مسدَد،ا لنو بلُور ايف كمددعأمددظع جوهَُ لنَظار فئددَ تِ

ٍِ نِ.لننظئايف بجودا عقبعريف ال  شنر

يَف ال جيوُز   ن    منطئانددع لنعدوير  فَلُد جوه

 ليف لإلجيعااُسُب  ثبعتامئعاَل فئط  سُدُبليف لنيدظدبا  عن لنَظار 

لإلفَلَد  وجاُبت لنعَفعنيف   لالسدددقئعمْ،ألنظ  معهيظٍ، ندَظاروش

ََ  ثبعتا لنقظجدِّي. أمظع لالنقولُ  فيكوُنمجيعيف  عن  لنيدَدبليف اع

بليف من سأعرُل )سدبُل لإلجيعاا  :   زعليف لآلنَيَن ائوناهل

من رُل أعبلألبظنيظ،  و من لننرهعي،اأعرُل بلنبَلي،  و لنيددددظدبا

يفيظ،او بلإلشَلُق أعرُل من لإلريَلاا(و نع سيرَبقَ أشعَر  لآلن

دصَقويفي لنصُمسدديمعن ) ( هل ال  عنَمع بصِهل ائونِ: )  لننظيَب

ََ لنصُميددددإَقئايمانيَ  ََُ  ْفعانإ ََ لنَظارو ْأمظع سددددا ألن و (َرجإٌو عانإ
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َظ بسدُدُبُلبجودي، و  لنيدَدُبليف مجيَع ينهعو ال تِعحددَل ا اّالن

ََى لنلذايَن َيجا) ِْهيفيليفو َبُميإَقئايَم،  ْن ََى لنص َُبَن ش دوَهع َبلحاَح،  ْن

يَفْفْ،  يَب سديمعن ) (.نظلن( شمع قعا لنصَمعإ

ئيُنهل هو يلنصُميددإَقئايمانَي  بهكذل يكوُن لنيددرََ عنَ  

يف لنَظار ددداأنظ  فَلَد ج ُب ددددبا ُيوجددددددُبليف لنيظددددددُسعن وه

 وُاق فَلَدُ  أيضددًدع عن سددُدُبليف لإلجيعااو بحجظُقهل   هذل 

ِا َييقوجاُب لنكلظو  لإلمعم عدي )م( : ) ثبعُت اعضيف لنقظعدبي

َا ابعضيف لننظِي دبَن لنك   (.لربال ييقوجُب شَل لنقوحي
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َا  تدِّي لنَظارنوال    مددع شددعندَد لنوجودا  لألحدد

ِا ُتطْدُد  َا مسَد،   عديد ٌَو لنولح يَف ا أح َظَا جبوه ُتطْدُد  ال فعن

َا  الل من جه،ا لنيددظعنكنَي  لنذين يَرشوَنو عديِ مس،  لنولح

َا  َا بلنولح َا تَِيئ ع اني لنعبعدةا ندَظار لأل لنََِق اني لألحد ح

َظار نييرَنع    َا لمقرعال  خلطعاا لن ننظيبر لبصدِة  ايداَم،ا لنولح

يف لنقظرني،ا: )موسدددى لنكدي  َتقظئاي لنَظاظ  يفهْلْكل ) (   سدددِ

ِا َتحإداُف َُ َبااعسإما  (.َب يفيظعُ  َتعإُب

َافيددددم،   َظَا معهيظ،  لنولح و ه ندعئليف لألبظايفو بلن

َُ لنذي  يَف ا نيَولألح ََهع تئُع مَسو معهيظ،  ُتنعُا هوه ،  بعن

َا عدى لنصَمحَبدا شمع أشدددعر سددديرَنع  لمليددديح ) (   لنولح

ٌَ ْأعإْرَل مانإ قونددِ: ) ُِ ْنيإَو َعبددإ ُْدظ لنصَحدظ ْأق وُا ْنك لإ:  يفنددظ ل
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ِاو  يفنإ َعدامإُقلإ َهَذل ْفط وَا َإسادا َا ا َباْل َرُسوٌا ْأعإْرَل مانإ ُم عش لإ َسير

 (. يفنإ َعمادصُقُموُ 

ٌَو سديرَنع لملييح ) (: ) قعَا  بقَ أنع بلآلُا بلح

َااني  (و تَِيئدد عرُل ماَن لنكددلربنكنإ هَو أع  لنَظار لألحدد

َا ليف لنِيديوفا لألعربلحح   قوايف شمع هو  بلنصَمَاواا لنولح

ِا أفِطون: ) بلنوجوُد  ُميددددقحيددٌل أنإ يكوُن عنُي لنك نددإ

ًَل  ِا ؛(بلحد َُلنوجوُد نكعَن هو  فدو شعَن عنُي لنك نإ  وه لألح

 َُ َُو بنو شدعَن  لنولحد َظَا لألح َان ميددددعٍب لن  دصَمَاواا لنولح

ََاوايدظ،ا بهذل ُمحعٌا     نكدعندع     هلني لثنني شددددَيكني ادعن

 َدأفِطون: )لُ عرليفلألَمنطئانع لنعدوير نئوا لنِيديدددوفا 

ٌَأ َظ لنعظْن و ب اللُِْن ال شَيْك ح  .(ِاقادْطمن ُس َيك َح

َظ من لإلشدددعرةا  ىل أنظ لنيدددظِيدددطعِيرنَي   هنع الا

َاانَي  ُهلإ َمن سددعَببللُدونيرنَي  َا بلنولح ُمول عنَمع زع لألح
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ٌَ( بنيدددُبوُ  زبًرل ندمعدِّليف  أنظ ََ ال يرهَُ عنِ  الل بلح )لنولح

بهذل خمعنٌف ندَمنطاديف لألرسطير لنعدوير  لألبظايف أرسدطو!!! 

َظَا  ََ أبظُا لألعَلدا اينمع لن ألعَلدا لال ينحصَُ   ألنظ لنولح

َُ اْل ااَقأصبيفيدل قوا لإلمدعم عدي )م(: )  بال ُيرنظى ادَن  يليف لألح

َا اددد ضيف بلنقظحدد يدد َ  لنقظبعدد (و بال يئع حتٍََددد َع َنيل َي

َا لنصقونِ )م(: ) َاي َظُد ااَقح َُبداو َبَمنإ َبصدَدال َيَقَح ُِ ْفْئَ َمح ِْ

ِا ََ في  .(ْأنصَح
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ََ أنظ  لآلنَبَن َلَزع َا بأنظ  وهلألحدد جوهَُ لنولحدد

َا!! بهذل  ََ هو جوهَُ لألح ألنظهل سددَدعَببل انَي  قيعٌسلنولح

ُِ جعٍِز نئوا سيرَنع لننظيبر  َاو بهذل ري يَف لنولح َا بجوه لألح

ٌَ ماَن لنلآلنائيفو َبش َلسددديمعن لُكيل ) (: )   نظ لنصحاكصَمْ، َنيإ

يف اْل ُتَيعبيفيَهع  (.لنصَجَولها

َاو نظ أ عَلزَمن ف ََ هو جوهَُ لنولحدد جعددَل لألحدد

َاو بنِى  َا بجوَد  لنقظجدِّي ندولحد بعطدلل لنعددددهعَدْة   لألحد

ََ   ب بظط  قَ  اهذل تكونبلنصَمجهوَاو  لنعََم ادعإلنكدعريف بَعبَد

 . أهليف لُدوايف مزلعُلاهذل   إَثَبَق

َبْط رلجٌع ألنظهل ن يِهمول دددد نظ هذل لخلدْط بلنقظم

َاو َمنطئ نع لنعدوَي َفَرَعمع معنى أن ُي َا اعألح  صددددْ، لنولح
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ََميف لُدوايف  ِْهع اعنصَرْد،ا مع َع لإلمعم  اَنيل قواو بلنيت بصد

 .ٌنهو فيهع شعِ :ئعَافُي   لألشدددديع ا لإحد ن َيعدي )م(: )

َُبن َي .هو عنهددع اددعٌِن :عنهددع فيئددعا نددْأبن َي منهددع  اإئ

 لألشدديع ا و ال هو  لقيفعنهع اعالفَ  َإبُعو بن َيعقيفصدَداعالنق

مَو ددلنَيَُا بدهي لنئ ْد،ادد(و ألنظ دالنْ، لنصرٍ،يظدِديدد ِ شدد ا

 زعَل لُدوناَيوَنودوُا شمددع لُببلالنقصددددعُق   حتددعُدال لال

َا شعنكدم،ا من لنصُمقكدِّليف  َا من لألح من  بلنِعليف فجوهَُ لنولحد

يِف لنِععليف ق ًَاع  َن،  دددبعَيبلنصُم عٍقودددحعٍد بلنقصحدوٍا بلترمن ري

و لنقظجدِّيمعَفدد،   وهلنئََا و ألنظ ال تعة زبلال  عددَميدد ع

 فَلدا.لإلهي معَف،   بلنصُمبعَيَنْ،

ََ راٌّ   َاو ألنظ لألحدد يف لنولحدد ُِ جوه َُ ري فددعألحدد

ٌَ مَاوٌا َا عب ََأ َمعبوٌدو بجوهَُ لنولح يِف بج َُ من ري ُ  لألح

َاهو جزٌ  نََج من  بال تبعيٍضو أي نيو ِددٍ،تز  لألحدد
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ُِو   ِا من ِاوهو ال ْفَنئَا ادَّنَلجا َظلَا عدي ِا بلن  موقُع مسعتا

 ُدفاَع  يفْنيظ ش َلبهلذل أشدددعر سددديرَنع لمليددديح ) ( ائونِ: ) 

يف  .(ُسدصْطعٍن فاي لنيظَمع ا َبَعْدى لأْلرإ
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َُ ددددد نظ ندِع ليف لنولحَير حئيئ،  بهيئ، و أمظع لألح

ِا هذل اَنيليف قوا لإلمعميف عدي )م(:  وٍد )شَل موجفِ يئُع في

ِا(.  َُ    لتا نعنائا    لخْلدصديف ال يوج

َظ من لإلشددددعرةا  ىل أنظ حئيئددْ، لنِعددليف   بنكنإ الادد

ََث،  مبعنى حَب ا لخلدديف  ال هيو لنولحَير نييددَد  ُمح

ََُ ال ميكُن  َيبلنعئدو عئديددظ،   ُِبال  درلشدد اددعُولسر  حدَد

ُِأمظع مع ميكُن  اعأل هعنيف. فهو هيئ،  لنِعليف لنولحَيرو   درلش 

َََث،  لنيت حْت  .ليف لنَيدوما  ععْن عااهِ،  لنقظجز َصُلبهي لنصُمح

 ليف لنولحَيردْ، لنِعدئيئدد ح ََفدد يعأن  عنك دد لنيظ َّ ل أرلَدف

ََة   الل ُِمكُنِ ُيف َرَدٍة. مععه ِا انرَلٍت مقع  هيئقا

ََُزايف َين ب عليف يقظصددددُل قئيئ،ا لنِي قجدُِّملنص لألح

و ِطابال حدوايف لالنق لالترحعدادبَن شاَما  لنولحَير اعنِيضيف
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َظليبديظ،ا: ) يِف لن هيفْك َعْدى ْأحائإ ااَوجإاَنيليف مع برَد   لنصَمزلم

ََلِاضدددَدكْ  َاْمو َبَعدِّمإناي ْف َُ منطئ نع لَعبدإ نعدوَي (و نذنك ي شِّ

َا  فَلدا عدى  ُِ جعِزٍ لنِعدليف لنولحدَير  عن  لألحد ُِ ري  و ألندظ

 َيرددليف لنولحدئيئ،ا لنِعدَا ال قددلألحدوُا دددد  ح ئي عدد َمنط

ِا.  بال اهيئقا

َُ يقجدلى شياَم،ا حئيئ،ا لنِعليف لنولحَيرو  ال لألح

َِ  مع نزبميف  ِا بلُدوايف بلالنقِطاو بهلذل نبظ نِي لنقظعددددبيد

يفم   سددعَدة  لنصَمنطديف لنعدوير بحذظربل مملن ََ قئُيعدد يئ،ا لألح

هذل لنصَمعنى  َراظنييفو ب مامظنإ َيقظماُذ  فيكوَنلنِعدليف لنولحَير  

 (.َُ فايظط وَاى ناَمنإ اْل َيعإُرأشعَر سيرَنع لملييح ) ( ائونِ: )
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يفٌدقبددَل  جوهََ لنَظار نظ  ِْ ن ع  جيددعدا لنكدمدد،ا ُمن

من نيددب،ا  لنصددظمَ  بلنقظكديَلو ألنظ لنصددظم ا بلنقظكديليف فاعْدي

يف مددع و بهأفعدعايف لنصددددظعمد ا بلنصُمقكدِّليف  من  فاعِنيفو لألعَل

 :ئعُاُيَتْكدلَل  ب  لصددَدمإٌ و  :ُيئعُاصددَدَمَ  صدددَرلنيف فَّ ل َم

 .َتكدايٌل

َظَا  َنعْدَل أنظ نابلنصُمقكدِّليف  لنصظعم ااعسليف بقَ ُسمَي لن

َن،ا موسدددى لنكديليف ) ( عنَ مععيلننظيبر مع سددديرَنع  لنصُمقكدَِّل

ََ ُيَحلنذي ال  هو لنصددددظعمد ُ و لنقظجدِّي عدى جبدل لنطووريف 

.اعندِّيعنيف بال ُيوَصُفاعنعئوايف ُيََرم  اعُولسر بال 

َظَا مع ُهحعالنيف أظهََفعنصددظمُ  بلنقظكديُل  عج،ا ُلن

ن ع َايفو بهو ريةٌّ قعم، لنَعلنيددددظعنكنَي ب ثبعتا لُجظ،ا ب
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ُِ لنصُمقكدِّليف بلنصُمقك نيو لُعْن هَذين دَِّل نذنْك فَّنظ لنصددظعمَ  ري

ُِ لنصظعم ا من جه،ا لنيظعنكنَي.   ري

و عنكنَيلنيددظ اوجودا عنيفمَتبطفعنصددظمُ  بلنقظكديُل 

ََ لنَظاظ ألنظ  لنقظكديَل  بإَ َنَيَّ ل شدلَمهلو فثلظ لنيدظعنكنَي  أبج

ُِ ال حئيئْ، نِو ب  ل لنَظار شعن  ىل   لنَيدوما ععنيف ىل  َنيَدبإَق

ِ ُِ َإَتدد َبَج ُِ شَل أهليف لنَيدعيدد ُيع اعدًيع دني َظَا و مادوددُن فعن

يف لنصُمقضددددعدظةاو فدو   مُ  لنصددددظشعَن ال ينقئدُل اني لألعَل

ِا لنقظحَوُا  بلنقظكديُل  ِا ْنَربدَدَ  عديدد ي حددعْن نياثددعاَقنييف عديدد

 .و بهذل ُمحعٌاباعنعكويفبلنقظكديليف  لنصظم ا

 عهيظ، م نيَو بلنقظكديليف لنصددددظم ا فعْديكدلٌّ من  ف

يف لنَظار ُِ  و هوه بَل ق ُمقكدًِّمعبال صددددعمًقع  شدعن ال أي أندظ

ُِ   ل َعمظنإ ْف صدددعمًقع شعن   جيعدا ععْنَمي لنعئليف بلُورو ألنظ

 ًمع!؟ُمقكدِّْفداَمنإ يكوُن  ُمقكدًِّمعو ب  ل شعن صعمًقعيكون 
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ََ لنقظجدِّي حصدَل لنقظكديُل بلنصددظمُ  فصعَر   نكنإ اع

َِْقي لنصُمقكدِّليف بلنصظعم ا  َظار: ال نذنْكو ندُمقجدِّي صدا  ُيئعُا ند

ََ  )صددددعمدٌ  بُمقكدٌِّل(    جيعدا ععْنَمي لنعئليف بلُور  ال اعد

 عٌندبال مك عَنددد: )َمِو شلإلمعم عدي )م(قعنِ مع  يلدددد  اَن

 .(بال نهعٌر بال نيٌل بال زمعٌن هٌَبال َد

هو  مُ بلنصدددظو فعُل لننرَل ا من لننظعريفهو فعنقظكديُل 

ذنْك نفنعَ  لنَظارو  لنندظعريفو بهذل ال يعة توقوُف لنندرَل ا من  

ََنع ألنظ لنصظمَ  بلنقظكديَل لقو  نكعٍر بعٍَم َصمإَ  نيو وفه َق

َر  و أمدظع  اهيئد،ا لنندظعريف   ُْ جوهَُ لنَظار فهو ْأجَدَل من  نْك ل

يف ُْص  .بل

ََُا عدى أنظ      :لنَظاظ لنذي قعا بشدَل  ندْك ممدع يد

(ُِ ُِأايْك أنع  ن ُِ  اَلهيَل و  ن ُِ  سددددحعَق ب ن  و(يعئوا ب ن

ُِ سيرَنع لننظيَب موسى هو لنذي  كدًِّمع من ) ( ُمقلنكديُل مسَع
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ِ و لننظعريف ِا بأشدعَر  نيِ ائون َظَول: ُهدُقبق ) :نئوما نع  هل  َا ل لن

ََلنع َمقَ أَر . هذل عريفلننظ من بسطا ُِوَتعنع َصمابسدَ  َُِقَمْربَع ُ ج

) (  اظ َدثلظ(و حيعبَي لإلنيدددعَن ُلكدُِّي لهلْل أنظلنيوم قَ رأينع 

ُِ تعددعىل  يَف ا عن أن يكوَن من هيئدد،ا بجنويف عدى أنددظ جبوه

ََد عَمَقبل ناُزيَفعحَقلننددظعريف ائونددِ هلل: )فدد   َاَظل لنش ول شمددع أم

تا لنيت يرمعلن جميُعفو (لع بال ييدعرً ول مييًنزيُغل. ال َتك  هل 

َظَا نععنيف لنعئليف بععن      َُهدع لن ُيبدَيهدع بلألفعدعايف لنيت ُيرهيف

عددعنيف لنعئددليف بعددعنيف لُور َبزندًدع   الل عدى  تئُع اللُور 

يفُدُ   يَف ا ُمنٌَِد عنهددعو بَمنطئ نددع لنعدوَي ُيِ اَوزٍنو بهو جْبوه

ََحددددايظ،ا بلنصَمعهيظعتا لنصمَ  َبدةا حعن لنيددددرمعتا بلألفععايف لنَع

ال  عال تئوُم انِيدداهبلنصَمعئوْن،او ألنظهع مجيًعع  لنصَمحيددوسدَد،ا

يَفو بنيَو لهوهَُ هو َمن َيئوُم اهع.  تئوُم اعهوه
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َِ نئوا:ال جيدوُز أن   هي  قظجدِّيلن ) نظ أعَل

بددعتاو نإلث وه قظجدِّيلنجوهَُ لنصُمقجدِّي(!! اددل نئوا:  نظ 

ِاتربيٌ  بنيو هذل  يف لنَظارعدى  ندقظعددبي َُُ أب َح وجوه  صدد

  ٍِ يَف و َمحيدوسٍ، أب َمعئون،ٍ  أعَل ال َمََنٌل إلفَلدا جوه

يف ِا اددعألعَل ًَل ال يعة أاددلإلفَلُد و بلنَظار عن لنقظعددددبيدد

ُِ  ؛ أيعطيَلقظلن  قظجدِّي.لن  نكعَرال يعة أنظ

َظار جُِا هو  فددعإلفَلُد يف لن يفعن  جوه  أعَل

ََ  ثبعتا قظجدِّيلن  الو قظجدِّيدن نٌِيهذل و بنيو قظجدِّيلن اع

يف لنَظار ََلنيف َبلنقظلَُبداَعنيف  تعريٌل هوه ِاو و بَعنيف لالاقصقا عإبي

ََُنوإايف فاي لنزظمَدعنيف َبلنص   ُِ َنعنائ ُهَمعو فْ َبَعنيف لند ْكيإَف َمكْدعنيف أْلنظ

ِا َم ِاُيحايإط  اا ََ فاي ُبُجوإدا ا  يفْنيإ ؟نيف لافصَقْئ
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ميف فددأبنئددك لنددذين ََول اعبددعدةا لنعدَدقُعع لنددذين َبأمددظ

َظَاَحَجَبُهُل  نيبر َنع سيرعن معَف،ا لُدر لنولردةا   قوايف  لن

ََُم ُنعْد: )ُيعيع  ) (ددددد شددلهللا لألعرليف  َظ ج  شَل لُ ََبَي ارلن

َظ َلْف عو ألنظمجيًع ٍَعدَدَا َظَالدو شعَن و ف(َلتكدل ارلن عَبًمع َم ن

ََميفنكعَن ا لنعبعدة   آٍن ُيعََُف   شدلر ال   جيوُز و بهذل الندَع

ُِ ََ     منطئنددع لنعدوير ألنددظ مبددَأ  لإلنكددعريف بلنقظعطيددليف عندد

ِْهل سيرَنع   بد ) ( دلينيَب لهللا لألعرُل لآلنَيَن لنذين بصد

ِا: )  (.، جظُح ِامانيو   ْفو بُعيَمال َي  نيعٍن مرُلائونا

ٌَ ال ينئيدددُل بال يئبُل   نكنظ لنَظاظ ٌَ فٌَد صدددم أح

 يٍ دددبال عدى ش يٍ دد بال   ش يٍ دددمن شهو و ال مْ،دد لنئي

و تعريُل ه . بلإلفَلُدٌَ  ىل شدديٍ ئاَِقبال ُم عدديٍ ن ُمحقعٌجبال 

يف لنَظار عايف اعألفع ِعن  شَلشاأي  مس،ا لنصَمَاواا؛عن  جوه

: )شَل موجوٍد لإلمعميف عدي )م(نئوا  بلنيدددرمعتا بلنصَمعهيظعتا
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ِا(و   َُ    لتا نعنائا  منطئانع ن َبَهَذل ُهَو ب  لخْلدصديف ال يوجد

َظَاو لنعدوير يفٌد فددعن  بمددعهيددظعتا أفعددعايف بمسددعتاَعنإ  ُمنِ

ُهَو َبلجداُب لنُوُجوإدا ال ثدعنَي نِ بال قَيَن ألنظ   بو لنصَمَاوااني

ََلنَ  لإليف ََلَنو َبلالاقصقا َُبإ او  َي بُا ثنايدظْ، ُتوإجداُب لالاقصقا  ُ  يفْنى ل

َُُا ُِددددش َريف: )ال ُيلإلمعُم عدي )م(بهو شمع قعَا   وليفَمددددلهلا ع

و بٌدحََم ٌَّنِ َح َوددددددو لنذي نينيفدددْطلنِا وُصرْي ُِنعن بال َي

و مَبٌدَم ٌلو بال أجدَ معدَبدٌ  و بال بقد ٌ موجوٌد بال نعد ٌ 

ُِ ْفَمنإ َََن َإ ْق ُِ ْفْئ َِ سدُدبإَحعَن َإ َثنظعُ بَمنإ ْق وَبصدَدَف لندل ُِ ْفْئ  وَََن

َإ َجزظْأ ُ   َإ   وبَمنإ َثندظعُ  ْفئْد ُِبَمنإ َجزظْأُ  ْفئْد نإ َتْأمظَل فَمو (َجهيفْد

ََةاو َتَيئلَن ْأنظ   فيِ نطْئنع لنعدويظمَهذا ا لنْكداَمعتا ااَعيإنيف لنَبصددايإ

 .لنعَفعنيف،  رْيعَي،  َبَحئايإْئ
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 نظ  ثبددعَت لنوجودا   منطئانددع لنعدوير يَفُض  

َظهَيرنَي لنئعِدْ،:  نظ لنقظكويَن شعن اِ نهعيٍ،و    سدِيدطْ، لن

ََمير!!  بعن لنِيضيف لألبظايف اعنقظيديليف لنَع

   ََ ُِ َبُيرهيف َاَي حاكَمقدَد َظَا عنددَمددع أَرلَد ْأن ُيبد فدعن

ُِو َعداَل حِْة لنيظعنكنَي لنصُممداصانَي  نيِو بَعداَل أنِ   صدنَعَق

ِاو  ُِ فاي َُبَن ُِ اهعو َبَمْكعٍن َيجا ُِ َيَُعوَن َظ ْنُهل مان ساَمٍ، ْن الا

َظ هلل مان  ِلُهوتاو َبالا يف لن َبُهل ععجزبَن عن  درلما جوه

َََ  ْنُه ََ لنعَفعنيظو فأا سدداَم،  مسظعهع  لُمعدٍِّل ُيَعدُِّمهل لنقظوحي

ِ  َيحُجُبُهل َعن   َََ  ْنُهل دني ُِ ااهددعو ُثلظ ْأادد ْنُهل يدَدَُعوندَد

ِلُهوتاو ُثلظ أرسدددَل ْنُهُل لنَعئَل ناُيَعدَِّمُهل ْطعَعَقُهل  يَف لن جوه

 ناَارهلو َبميَنَعُهل َعنيف لنصَمَععصايو َبُهَو لنصَمعَف،  لنُعرَمى.



167 
 

 ايَنهل قاْطعَع،او بفعَحَلثلظ َجَعَل َايَنُهل ق وظْة لالسد 

يف عنددِ اِعددليف   يف لنصُمعبظ و أمٌَ ه (شن)و فدعنِعددُل  (شن)ادعألم

ِْعاْد،ا      ْفْدمظع  .رادظعنيٌّ نقكوينيف لنعئدليف لنِدععدليف بلنكدمدعتا لنصُمن

ََ حَفد ع َجَعَل مئعَم لإلنِصيف  ْشُمدْد ا لنعد   َظة  لثَني ععدددد

شدمعٍت تدأبيْدهَدع بمئعَم لإلحيددددعنيف معَْفَقهعو بهي أراُع   

َِ ََ حَف عو بهي شددهعدة  )ال  ن ََُدهع لثنع ععدد  لهلل(و  الل ع

 ب يئعٍن  ميعٍن : )شددددهعدة هعأنظ)م( عدي  لإلمعُم ََأشللنيت 

 .(ب  ععٍن ب نٍِص

ََ ااَهع  بشعَن لنعئُل لنِعظعُا ْأبظَا َمن ْقعْنَهع َبشدددَدهيف

ََ ُمعدعَيَن،ا لنقظجدِّيو    قعَا لنعئُل لنِعظعُا ا   يف لنَظار: ْأعاند م

( َِ ليفو و فقمدظ  ْشداَم،  تدِّي لنَظار ُمعالر لنعادْ (لهلل  الل ال  ند

ي هو نالنذي أرسْد لآلُااَنيل قوايف سديرَنع لملييح ) (: ) 

 (.ُلبمع ل أتكدل ي مع ل أقوُالنذي أعطعنا
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بألنظ لنَظاظ ال يقئبظُل عمَل لنيددددظعنكا  الل مبئَلريف 

ِاو فَّنظ َمن    ُِ  الل اصددددحظ،ا َعمدا ِاو بال يئبدُل معَْفَق معَفقدا

َإُ   ُِ عدى لننظجددعةاو بَمن ْنل  دد ُِ معَفقدُد عََف لنَظاظ دنلقدد

ِ  فِ معَفْ،   ََ عنِ سدددديرَنع حئيئيظ،  عدعم نِو بهو مع عبظ

ع ي دال َرًَمَث َُرماُت ةاََجير ٍةَََجن شدَدما مع: )لمليدديح ) ( ائونِ

ََُت ٍَةشج شلظ لو ألنظًَل جيرمثًَ َُرماُت ٍ،ديظَر بال شدجَةٍ   ُفع

 ِوَنئطابال َي عيًنتا ومامن لنعظ وَنُنجَقهل ال َيع. فَّنظَهيَفَممن َث

َُ شدددديٌ  من لنصَموُجوَدلتا عنًبعا يديفدلمن لنُع ُِ ال ُيوَج (و ألنظ

ُِ شدددَدكٌل بُعمٌدو َظَا   لنكقبا  يفالل بْن  فجميُع مع أحلظ لن

هو لَُد ألنظِ مان منطديف لألنبيع ا بلنََسددددليف لنيددددظمدعبيظ،ا  

َظَا   لنكقبا  هو معبيظ،ا لنيدددظلنُعدصويفيرو بمجيُع مع حَظَم لن

 برهني بلنصُمعطِّدنيدددط،ا لن معددددددِيدددددددددلنبعطُل ألنظِ مان س
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يفهل  لندذين ال   َظةا َمك ُيئََبَن ادعُئعِديف بَيكَِبَن اهع نعدددد

ََميف قبوناهيفل ن سَلريف لْهدايظ،ا.  بُجُحوداهل بَع
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ََ لنيدددظعنكنَي   َمنطئانع لنعدوير هو عَُم   نظ َمئصددد

 َُ َظَا ُهَو لألصددُل لنصُموجا لخلدطا اني لألصددليف بلألصددوايفو فعن

ََهع  يفْنى لنُوُجوداو  لندلذاي   ََى لألصددددوَا لنصَموجوَدْة َبْأظَه ْأاد

ْفَجَعْدهدع ْأصددددوال  ندَِب يفو بأمََ ادَّاَلِهع حتئيئ ع ندميزلنيف   

 لنرنعِير.

يَف  َظَا عن أنإ ُتضعَف لألصوُا  ىل جوه بقَ نهى لن

َظَا هو لألصددُلو َبَمن قعَا:  نظ لألصددوَا ُهي   لألصددليفو فعن

قعَا:  نظهع تكوينعٌت ن صليف فئَ  لألصدُل فئَ أشدَْم. بمن  

ِا لنولردا   لإل يليف: دددددَص َظَا   قون َََق. بهو مع أرلَدُ  لن

يفلنذي ال أموُت يع عبَي أنع لَُي) ي قاعَْفَم ة حدظفصو لع

(و َنهًيع عن لنصُميدددعبلةا انَي لألصدددليف ع ال متوُتحي  ْكد أجَع

بلألصددوايفو بلنغدور   لألصددوايفو بهو مع حذظَر منِ سدديرَنع   
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 حينئٍذف لإلنيددددعنيف ل لاَنُقعإْفى َرَقَململيدددديح ) ( ائونِ: )

ال  ع من نِيددييًئشدًد أفعُل بنيددُ  وَوي أنع ُهأنر ِهموَنَت

 .(ي أايناَماهذل شمع عدل ُلأتكدل

َظَا ِ  متط وريف سددَديإَنع  لنعدددظجَْة    بقَ  شََ لن ري

ندامَدندطدديف  فَلدا لنقظجدِّي لنوجودير لألصددددديرو بلنقكديَل     

ِ  ناَمنطديف لإلشددددَلقيف بلإلريَلااو   بلنصددددظمَ  من لننظعريف متري

 بجعَل لنيظعنكنَي ععرفنَي اَقمريليف هذ ا لنعظجَةا.

 ( َمَععٍن لنكديليف )سديرَنع لننظيبر موسى  فِي قصدظ،ا  

حنَي  ومنطديف لنقظجدِّي لنوجودير لألصددديرعريم،  تََا عدى 

َا لنئَيليف من لنكقعاا       ُِ فئدعا شمدع برَد   لنعه ُِ راَد ندعطبَد

َظسيف: )  َِ ْأَمعَمْك.    لنصُمئد َظَا  يفهلد ْك لأْلرإ َإ َجعَدل لن َإ. قْد ل نإر 

َإ َتَمدكص ْشَمدددد  لصإ ُِ آَاعِاْك! الَظَا  يفدْك لنددَمدع ْشدد َع فإ د َتَمن

 ََ يف ماصإ َََجْك مانإ ْأرإ َظَا  يفهل ْك لنذاي ْأنإ َإَتعابإ! ْأَنع لن َبال َت
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َرُرْم (؛ أي: أنع رَاْك لنصُمَقجدِّي نْك بُممانإ َايدإ ا لنُعُبودايظ،ا  َح

ََميفو )   و يددْكن رجْدما ْمذلَ حدا  عإلنْدمن عبوديدظ،ا لنوهليف بلنعَد

ِا بلقٌف ي أنَ لنذ َعوحدا َملنص ألنظ ٌِ عدي َظُم أر ؛ بهي (، َسئ

َظسَد،  اَّثبعتا منطديف   لا إَهبإ ) ولنقظجدِّي لنوجودير لألصديرمئ

ُِ ُِ آَاعِاك لإ  يفْن َظَا  يفْن ََلِايَل َبق لإ ْنُهُل: لن  َبلجإَمعإ شددُدُيوَخ  يفسدددإ

َا   ِ :  يفنري قدْد ََ ناي قدْدعِا ََلهايَل َب يفسددددإحدَدعَق َبَيعإئ وَا ْظَه  يفاإ

َإُتك لإ َبَمع صدُدناَع ااك لإ فاي ماصددإََ  ئعُدُهل لنقيعُرهل (؛ فعفقلفصَقْئ

ُهَوَ ل ) ومنطديف لنقظجدِّي لنوجودير لألصددددديرناَمعَف،ا حئيئ، 

ُِ مانإ    ُِ َبسددَدماعإَنع صددَدوإَت ََُ  َبَعْرَمَق َإ ْأَرلَنع َمجإ َظَا  يفهل َنع ْق لن

ِاو )(؛ َبحإًيع ناُموسددددى بهَلي،  نَبسدددَدطا لننظعريف يَفُزبل ْفعحإَقئوما

َظَا  يفهل دد ََش دد د ول ْشَمع ْأَمدد ناَقعإَم ع يًندول َيمادُغدزيفيدلإ. ال َتدك دد ُل لن

ََنع ن صوايفولَبال َيَيعًر ُِ ال تكوُن عبعدة  لنيظعنكنَي عن  (؛ ألنظ

يف لنقظجدِّي لنوجودير لألصديرال   .هوه



173 
 

ََنع ُيرإباُقوَن منطَد لنقظ دِّي لنوجودير جفعنيظعنكوَن عن

لألصدددير أبظال و ثلظ يأتوَن اَّفَلدا لألصددليف عن قيودا لألصددوايف  

يف لنصُمَق َظُد بال يَ   ررْكبلألعَل ٌَ ال َيقع ُِ أَح َُ ََةا ثدعنيًدعو ألندظ قغيظ

ََُد بلنْكرَة  من قبليف ْقَولااليف لنيدددظعنكنَي َُو اليف لنقظع . بال َيقكرظ

 ليف عمظعددد عة  فَلَد لألصبحعَن( نقدددد  بهنع جع تإ شدم،  )س

ِاو حيث  يفلإلمعُم عدي )م(  َلئاسدددُدال يديُد ا  عن تِيدددد

ِا( فئعا: )لهللا بحعَن)سدُد ُِ لنبعري عمظع قعَا في  تعريُل بتنزي

يفمٍ  و فعنقظيددددبيُح ندَظار هَو  فَلُدُ  اعهوهَيظ،ا (شدَل ُمعدددد

ََ  ثبعتا منطديف لنقظجدِّي لنوجودير   صدير.لأللألصديظ،ا اع
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َُ أرسطو )لنص َُ لنيظي ن شقَب ُمعدُِّل لألبظُا( أبظا َمُيعقَب

ِاو بشعن عَُد لنص ِا عادًمع قعًِمع اذلتا ئوالتا َمعن لنصَمنطديف اَوصِا

ُِ ا ََ أرسطو. بُسمرَي إ أقعُث عَن فك (أبرريعنونددددد)ععَة  عن

َا أرسطوو بشعن لنصَمنطُد صورْة    يف لنيدظي لنئيعُس مَفوحًدع انر

َا أرسدددطو هو  لالسدددقَالايف. فعنصَمنطُد   ن اعننريدددب،ا نديدددظي

لنوسيد،  ندوصوايف  ىل لنصظولاا.  

َررلسْ، لنص نهجيظْ، َمبجعَ  لنصَمنطُد لنعدوَي نُيَ صددرَل لن

َمعَف،ا جدِّي اعنصنعدددكليف لالسدددقَالايف لنصدددظحيحيف بقولننييف لنقظ 

ََ عدى درلس ايفو قَالددد،ا لنُبَهعنيف بلالسدددددد لُئيئيظ،ا. فععقم

ٍّو  ََ عن  نْك لإلمعم عدي )م( ائونِ: )ال ُيعإَمُل ااَح شمع عبظ

   ُِ ِ يدَدهعو بتعدد ََ لألدبلُت أن ٍّو ب نظمع َتُح بال ُيحإيدَدٌب ااَع

يفهددع(و بمجَع لنص  ُمقنددعقاضددددَدعتا اطَيئددٍ،لآلالُت  ىل نرددعِ
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لسددقرنعِيظٍ، نِفَع لُئيئْ، عن لنقظنعق ضددعتا لنوهميظ،ا اَنيليف 

ِا َايإَن لألُمدددد  قوا لإلمعم عدي )م(: )ااُمض َف ْأنإ يَفدوريف ُعدعدظتا

يفيَن ْن يفَف ْأنإ ال ْق ِا َايإَن لألشإَيع ا ُع ُِو بااُمْئعَرَنقا َظ ْن ُِ(. ال حا

ََ ل َظاْط اشمددع أنظ لنصَمنطَد لنعدويظ جددعَ  نُيرهيف ني ن

َا   لألبظايف ُمعدِّليفلنصأفكعريف  عييددى  لننظيبرأرسددطو بتععنيليف لنيددير

ُ َج يف   لمليدددديح ) ( من نِايف لنقظحديِتا لنصَمنطئيددظ،ا بل

ََ عنِ سدديرَنع لمليدديح ) ( ائونِ:    لنِديددِيظ،او بهو مع عبظ

)لُدظ أقوُا نكل:  نظ ريدعيدْ، شدليف عدٍل هي تدْك لُكم، (و    

َظَدة  منطئيظ،   َُ عِقعٍت   فعنصَمنطُد لنصظحيُح هو لنذي ُيوجا

ُ َج يف  اني لألسددبعاا بلننظ قعِ يفو بلنذي يعددمُل تصددنيَف ل

بلنكعدَف لملنهجيظ لنصدظحيَحو شمع داظ سيرَنع لملييح ) (   

ٌَ َيأصتاي    َُْيعة و ْنيإَو ْأَح َُْد َبل يفيُد َبل ائوندِ: )ْأنَدع ُهَو لنطل
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ََفصُقلإ ْأ ََفصُقُموناي ْنَع َإ َع ااي  يفْنى لآلاا  يفالل اايو ْنوإ ش نإُقلإ قدْد

ْأيإًضع(. 

َُ م َُ أنظ لنصَمنطَد لنعدويظ َيعقم ن نِايف مع سبَد  

َُ جوهََ لنيرمعتا لنَظمسيظ،ا  َظمزيظ،ا لنيت ُتجير َررلس،ا لن عدى لن

نِسددقَالايف لنصَمنطئير. فعدُل لنصَمنطديف لنعدوير مَتبط  اصددحظ،ا  

يفهددع لنصَمنطئيرو ال من نِايف  َملنص ِددعهيليف من نِايف جوَه

اظ سدديرَنع لمليدديح ) ( ائونِ: )ال َتحإك ُمول شددكداهعو شمع د

يَف َاليف لحإك ُمول ُحكصًمع َععداال (  .َحَيَب لنرلعها

بمان هنع جعَ  لنقظئييُل ندَمنطديف  ىل نوَعني: لنصَمنطُد 

 ََ لنصدَدورَي لنذي داظ عديِ شُِم لإلمعم عدي )م(: )َمنإ تِكل

ُِ لنَصورير لنذي د ُِأاصََ(و بلنصَمنطُد ري )م(:  اظ عديِ شُِم

يف(و بهو مع يقولفُد م  ِْكو يِفو باْل عادَل ْشعنقظ َإاا ع )اْل َعئدصَل ْشعنقظ

ُِ سيرَنع لملييح ) ( ائونِ:    ميزلنيف لالسدقَالايف لنذي خللصَد
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ََفصُقلإ ْأااي ْأيإضددددًدع. َبماَن لآلنَ  ََفصُقُموناي ْنَع َإ َع  )ْنوإ ش نإُقلإ قدْد

َإ َرْأيإ ُِ َبْق يَفف وَن ُقُموُ (.  َتعإ

َريعحدديظعتا  نئيعسدديظ،ا لنكنظ لنبعَض راْط لنصَمنطَد اعن

ُِ َمنطاَد لنئيعاس لنص    يِفو بلنبَمُمغدعْنطْد،  قيدُث جعْد عَض َفو

لآلنََ راْط لنصَمنطَد لنصدددَدوريظ اددعنطلبيعدد،ا فدل يقوصدددددظل  

ََُا( شمع قعا لإلمعم  ندحئعِديفو ألنظ )لنصظنَعْ، عدى َصعناعاهع َت

ََ أرسطو أطدَد عدى م(و عدًمع أنظ لنصعدي ) ُمَعدَِّل لألبظَا لنيددظي

ِا توسظَع إ لن (لنقظحديِتا)عدليف لنصَمنطديف لسدَل   عدوُم بمان نِنا

َريعحددديظعُت من نِايف لالهقمعميف  َريعحددديظعُتو بتطوظرتا لن بلن

َريعحدديظعتا اعسددقمِصيف   َريعحدديرو فئعَم عدمعُ  لن اعنصَمنطديف لن

َظمزيرو بثبظَ  لنبَي َا لالسدددقَالايف   لنصَمنطديف لن هيظعتا بقولع

 ندْك لإلمدعُم عدي )م( ائونِ: )اِ ُيعََف لنعئُل ال اعنعئليف   

ُيعََُف(. 
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َرجعاَ  ىل أراع،ٍ حيث قعَا:  قيظلَ لإلمعم عدي )م( لن

ُِ يَري فذلْم  َرجعُا أراع، : رجٌل يَري بيَري أنظ عناٌل ع)لن

ُِ ال يَري فذنْك  فعسأنوُ و برجٌل ال يَري بيَري أنظ

ُِ ال يَري  َُبُ و برجٌل ال يَري بال يَري أنظ ٌَ فأرشا ُميَقَشا

ُِ يَري  فذنْك جعهٌل فعرفضوُ و برجٌل يَري بال يَري أنظ

 فذنك نعٌِل فنبرُهوُ (.

ََشلٍب  ََ لآلنَيَن ينئيُل  ىل جهٍل ُم فعههُل عن

ََهل  ىل  بجهٍل اييٍط بجهٍل تصَوريٍّو شمع ينئيُل لنعدُل عن

عدٍل حضوريٍّ بعدٍل حصونيٍّ فئطو باذنْك ينيعُق ه ال  

 لآلنَبَن  ىل َموريفدا لنوهليف لنذي ي دري  ىل لنذظمر بلنعظكِّ.

نذنك عَظَف حكمعُ  لنصَمنطاديف لنعدوير ُمصطدَح لنعدليف 

ُِ َمنطُد لالنكععفا عدى لنئضعيع لنص عيف ُمْطعاْئ،ا ندولقاأنظ
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لنعئديرو بأبححول أنظ عدوَم أصوايف لنصَمنطديف هي لنعدوُم لنيت 

ًَل عن لالسقنبعطا بلالجقهعدا  يف اعي َا لنقظِك تبحُث عن قولع

 .بلنئيعسيف لنعظَعير

 ٌَ من هنع شعن عدلُ لنصَمنطاديف لنعدوير عدلٌ تصَيئيٌّ اعي

َُ لنصَمنطديف َا بلههليفو فئولع َُ عن لنقظئدي  لنعدوير هي قولع

لنربهعنيف لنصُمقظصاليف اعنصَمعدومعتا لنقظصَوريظ،ا أبظال و بمان ثلظ 

لالنقئعا ندمعدومعتا لنقظصَيئيظ،ا لنقظجَيَيظ،ا ثعنًيعو حيث 

 جيبُ عدى لنصُمقعدِّليف لُصواُ عدى َمْدْك،ا لنقظَصَوريف  ثبعًتعو بمن

ًَلو بهو مع عبظثلظ لالنقئعا  ىل َمْدْك،ا لنقظص ََ عنِ َيديف تَي

سيرَنع لملييح ) ( رمًزل ائونِ: )لطدبول أبظال  مدكوَت لهللا 

َظُ و بهذ  شدوهع ُتزلُد نكل(و بهلذل ُسمرَي لنعدُل لنقظصَيئَي  با

ُِ ثعاٌ  ال َيَقَزعَزُ .  اعدليف لنيئنييف ألنظ
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بهكذل نعدُل من شِميف لإلمعميف عدي )م( أنظ عدَل 

يَف نطديف لنعدوير ُيعدُِّل شيَف ُنرباُ  لنصَمعدوَم لنقظصَوريظ بشلنصَم

ن مُن اعنغيبا لنقظصَيئيرو بهو مع تعدلمنعُ  من لنصُمعدِّليف لألبظايف 

 ََ ِ قولع أرسطو حيث قعمَ اَّثبعتا لنصَمنطديف لنَصورير ننقعدللَ من

 عرليفألللإلثبعتا ندقظجدِّيو شمع تعدلمنع من لنِيديوفا 

ََ لنصَمنطديف لنقظصَيئير. أفِطون قولع
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لنعدويظ ال يدأندُذ مَبععناليف لنئيعسيفو ال    َمنطَدلنص نظ 

َُ عدى مددع برَد عن لنصُمعدِّليف لألبظايف أرسددددطو ائونددِ:   يعقمدد

يف لنكدِّير(و   )لندطلَيُد يكوُن من لألموريف لهزِيددظ،ا  ىل لألم

   ََ َا عن لنئيعسيف فدعالسددددقئَلُ  عند ٌَ شلظ لنُبع أرسددددطو اعي

 لنصَمغدوطا.

من هنع راْط لنصُمعدُِّل لألبظُا أرسددطو انَي لالسددقئَل ا  

بلهزِيدظعتا من جهدٍ،و بانَي لنربهعنيف بلنكدِّيظعتا من جهٍ،   

َرمددعٍت  أنَىو حيددث يئوُا: )لنربهددعُن  نظمددع يقَل من مئدد

عالسقئَلُ  من لهزِير(و ف شدِّيظٍ،و بأمظع لالسقئَلُ  فَّنظمع يكوُن

َُ ايددددهو أش وًتع دِّيعتا ال ثبددددعًتع ندقظجددددعًنعو ب نك  ثبددددر

ندمدعهيدظعتاو ادَنيدل قوا لإلمدعميف عدي )م(: )ال ُيئعُا نِ:      
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ُِ شيظَف     ُِ أيظَن لألينيدظْ،و بال يئدعُا نِ: شيَف؟ ألنظ أيَن؟ ألندظ

 عهيظْ،(.لنكيِيظْ،و بال يئعُا: مع هو؟ ألنظِ ندَد لنصَم

ِ عتا(؛ هو أنظدديدع ندقظجًدعتدوننع: ) ثبدد ى قدد بمعن

ُِ تصددددَيٌد عَميٌّو   َُ شدددديٌ    بلقعيف لُعايف لمس ال يوج

فعنقظصدددَيُد جيُب أن يكوَن نعحدددًعع   لنبَلي،ا نصدددورةا  

ى وَاسديَنع لملييح ) (: )ط  لنقظجدِّي لنصَمنطئيرو اَنيل قوا 

 (.لهلْل وَنععيُنهل ُيألنظ دبالنْئ ألصِيع ا

ََ نرَيظ،  لَُبدا لألرسددطيظ،ا نيئ ع من لنئضعيع  بُتع

لنصدددظعدق،ا لخلعصدددظ،ا اعنرظولا ا لنيت جع ت حدددمَن ثِث،ا   

يفَدة   تئيدددديمعتٍا هي: لنقظكَلريظ،  بمعدظُتهع لنوجوُاو بلنصُمنِ

 قنعقاَض،  بمعدظُتهع لإلمكعُن.بمعدظتهع لالمقنعُ و بلنصُم

لنصَمولُد هي عبعرة  عن لصددددطِحعٍت ميكُن بهذ ا 

ُِهع شمع يدي:  تِي
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لنوجوا: هو حددددَبرة  لترصددددعفا لنئضددددعيع  حَلهع  -

اعألنَى؛ بيعة حددَبرْة محليف قضدديظٍ، عدى قضدديظٍ،   

أنَى مع لسقحعن،ا َسدبهع عنهعو بهذل يقعدلُد اعنئَرةا 

 .بلنعدليف بلنصَمعهيظعتا لنصُمَتبط،ا اعألنبيع ا بلنصُمََسدني

لالمقنع : هو حدَبرة عَميف لالترصددعفا؛ بيعة حَبرْة   -

سدددبا قضدديظٍ، عن قضدديظٍ، أنَى مع لسددقحعن،ا ثبوتاهع 

 لنقظجَيََي. َمنطديفلنصهلعو بهو عدُل 

ِا؛ بيعة عََم  - ََما لإلمكعُن: هو  مكعنيظ،  لالترصدددعفا بَع

 حَبرةا ثبوتا قضيظٍ، نئضيظٍ، أنَى أب َسدبهع عنهع.

 

َِ من نكنظنع  َُ لنكر  لنذيَن لآلنَيَنسِيطعِيري  

ن يِهمول لالسدقئَلَ  لألرسطيظو ال أعطول ندئيعسيف ميعح،   

بلسددددع،  من عدوماهل فوقُعول اعنرلنر بلنقظجَا،او مملع أبْقَعهل 
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اَّشدددَلما متعميف لهزِيظعتا اعنييف لنكدِّيظعتا فعسدددقوْن ا لنئوظة   

يف أشرَي عو   حنيلنولهم،  عدى عئوناهل جبعداهل   شوَن لنكر

يِف  ال هِى عدى أصدددحعاا لنصَمنطديف لنعدوير لنَُِق انَي لنكر

ٍِ أشرَيد عو ادَنيليف قوايف لإلمعم     بلألشرَيرو    نيَو شدَل شر

ُِ  )عدي )م(:  عريُل لنعرمدد،ا ال يوصدددَدُف اددعنعاْرليفو شب

 .(لنكربيع ا ال يوَصُف اعنكاربيف
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َظ منددِو بهو منطُد    هندعْم بلجددٌب من لنصمعَفد،ا الادد

لندقظجديو بهو هيوىل لهليوالتا بفددععددُل لنصَمِعوالتا بأَس   

ُِ شددديٌ و فديَو هو لنعدل،  أب  لَُشعتاو ُمعاَل شلر عدلٍ، ال ُيعادو

لنصَمعدوُاو ال هو لنصُمَقجدلي لنصُمععَيُنو بهو لنقظجدي لنصَمعدددهوُدو 

ََ لنقظجدي   ععنيف لنصُمدكا بلنصَمدكوتا  ألنظ لنصُمعَدع  و َينَد، بقعَد إ اع

ِاَم   َتَلُ  لهلْل ) نظ(:  ) قوايف سدديرَنع لمليدديحاَنيل    ىل مدْكقا

َا  .بَمجَانع( سععَدتانع قولُم يكوُن حيث لألا

فععُن لنصَمدكوتا ُيععينوَن منطَد لنقظجدي قيددبا 

ََبحدعنيظ،ا   و بأهُل لإلقَلريف عدى َمنزْنقاهل بلسددددقطدعَعقاهل لن

ِا من حيُث  منعزَا    قَلريفهلو ب نظمع بقَع شددددهوُد تدلي

لنصُممَدعثدد،  لنيت هي ُعج،ا ععْنَمي لنصُمدكا بلنصَمْدكوتا عدى   

ِاو  َااظ لنيددظعنك  عدى َمعَفقا قَريف لالسددقطعع،او ب نْك نَييددق
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ُِ بال    ُِ بَمعَْفُق حظ صدددَدفدوال منطُد لنقظجدي ْنمَدع ثبَدَ  َعَن 

)م(: )لنقظصددددَيُد مبدكوتا لإلمددعميف عدي نئوايف  شدددُدهوُدُ 

يف عبعدة    .(لنصظعدقنَيلنيظمعبلتا بلألر

ََاوايظ،او   ُِ اعهِنيظ،ا بلن بلنيددددظعندك  لَُد يعَف 

َظ   ُِ اعنصَمعدريظ،ا لنصَمَاوايظ،ا. أمظع َمن ن بلآلنَبَن َيضدددددووَن عند

َر منطديف لنقظجدي أريَْققإب دلَف عن لعقئدعدا أنوهيظ،ا   ُِ سددددا

يَف لهْلِما بلهْلولنيف.  شبهعُت لنطووفعنو بريوظَا   ُعبعاا َاح

 

 بمن َنَصعِاايف سَر منطديف لنقظَجدِّي:

أن تكوَن هيوىل لنصُمَقَجدِّي بلجبد، و بلنولجُب اعهليوىل   .1

ُِ بلجًبع هليوالُ    ميقنُع عديدِ لنعَُمو بال يكوُن بجوُا

يِف ا معدًدعو  ب الل نو شددعَن لنولجددُب ندددهيوىل بلجبدًدع بنغ

ُِ مَفوًعع عنَ لرتِع يف  نْك   يف أيضدددًدع نكدعَن بجوُا ندغ
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يِفو فِ َيصدددَح ألنظ لنولجَب اعهليوىل ييدددقحيُل   لنغ

 عديِ لنعَُم.

ال يصددددَح أن تكوَن لهليوىل مِقئَة   ىل لنوجودا نكي  .2

ََو بمِقئَة   ىل لنوجواا نكي تكوَن بلجب، و ألنظ  توج

َُ فيِ ل الفقئعَر من صددِعتا لنصُممكانيفو بلنولجُب ال يوج

يف شونِ ريةٌّ.  أَي دعٍا ندِئ

ُبو ألنظ ع عديهع لنقظَشيأالل تكوَن هيوىل لنصُمَقجدِّي صدددعدف  .3

ََشدلَب مِقئٌَ  ىل لألجزل ا لنصُمغدعيَةا ندِ فيكوَن ممكًنعو     لنصُم

ىل بلندصمُدمدكداُن ال يكوُن بلجبدًدع هليوالُ و أي أنظ هيو    

لنصُمَقجدِّي نييددَد  مَشلب،  من أجزل و بلنولجُب ال يوجَُ 

فيدِ أَي ددعٍا ندقظَشيدباو ألنظ شدلظ مَشلٍب حيقعُج  ىل     

لألجزل ا شي يقحئلَد  نددْك لنصُمَشددلبو بلنصُمَشددلَب ُمِقئاٌَ  
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ِا شي يقحئلَدو بلألجزلُ     ادوجدودا ا  ىل بجودا أجزلِددا

 مغعيَة  ندُمَشلبا.

يِف ا ب الل شددعندَد  أالل تكو .4 َن هيوىل لنصُمَقجدِّي جزً ل من ري

ِْعادد،  عن  ندْك لهز ا فقكوَن ممكن، و نذل ال تكوُن    ُمن

يِف ا ُج قحقعسشلٍب آنَو ألنظهع ََأي مان ُم ؛جزً ل من ري

يَف   نددذنددْك لنصُمَشددلباو فيئع اينهددع باني لهز ا لآلن

  ل بلالنِعددعُاو بلالنِعددعُا ُينددع  لنوجوَا ندددهيوىلو 

شعَن  ُمنِعد،  تكون فيهع قوظة  بلسددددقعَلٌد من لنِعليف 

 فقكون ممكن، .

أالل تكوَن لهليوىل صددددعدفد،  عدى لثننيو ألنظهمع حينئٍذ   .5

سددددَيعدددد شعنيف   بجواا لنوجوااو بال هدو  مظع أن 

يقميظزل أب الو فَّنإ ن يقميظزل ن حتصدددليف لإلثنينيظ،و ب ن 

َا منهمع َمن اِ لنصُمعددددعرش،  بَمن متيظزل ْنزيفَم تَشيُب لنو لح
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اِ لنصُمَمعيزة و بشَل مَشلٍب ممكٌنو بعديِ ال يكوُن بلجًبع 

 هليوالُ و بنو شعن معِ شَيك  نزَم لنِيعد.
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َُ  نظ لنبَيهيظعتا تَتبط  اعنصَمحيوسعتاو نذنْك ُتعقَب

ََ لنقععًرل من  تاو لنصُميدلمعتا لنيت تَتبط  اعنصَمعئوالأعلظ بأشر

صددددطْدحيف انَي لنصُم اينهمددع يئوُدنددع  ىل لنقظَِيديف  لنقظَِيُدب

و فعنصُمصدددطدُح هو من نصدددوصددديظعتا لندلِظا لنذي بلنصَمِهوميف

 ٍَ ُِ شبَيهيظعٍتو أمظع لنصَمِهوُم فهو لهلويظ،  لنذرهنيظ،  ألم نضدددُع

 ُمَيدلٍل اِ.

َر لنبَيهيظعتا هو دبًمع تعَيُف بلنغعي،  من   قَلريف ح

َظو  بتربيددُ  لنصمدَدعهيددظ،او ألنظ تعَيَف لنصمدَدعهيددظ،ا ُيربددُ  لُدْد

ٌّ ندعقٌا. شمددع أنظ تعَيَف      ٌّ تدعمٌّ بحد َر نوعددعن: حدد بندحَد

َظسددليف   َظسددَل عنَمع يقطَظُق ندعَحدديظعتاو بند لنصَمعهيظ،ا ُيربُ  لن

 .نوععن: رسٌل تعمٌّ برسٌل نعقٌا
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 نظ مع سبَد َينئد نع ندحَيثا عن لالسقَالايفو لنذي 

يقظيدددُل عنَ لآلنَيَن اصدددنعع،ا لنصُمغعْنْط،ا بصدددنعع،ا لهَايف 

يَف لنِوحددويرو لنيت َجعد وهع من    بصددنعع،ا لخلطعا،ا بلنعددرع

َهى يعسيف لنذي َندددقَالايف لنئددددددمظى اعسددددددلنبَيهيظعتاو فُيي

 ُِ َرددددد  ئيُي: )ال َت)م( ائونِعدي  لإلمعُمعن ََ نظفَّ يَنول لن  أم

َُ لنصُمقعدَِّل عنددَ لآلنَيَن (و عُسئدْدال ُي لهللا بمع  نددْك  دد

    َُ َُشعٍم ثئع ٍّ لجقمععيٍّ أ سدددَدَيٍّ ْقَبديٍّ ُي ثر ُمحدعط ع دبًمع ا

َُ عن لنصُموحددوعيظ،او   حنييف يقظيدداُل   ِا لنِكَير فَيبقع سدددوشا

َتكُز عع،ا لنربهعنيف لنذي يلالسدقَالُا   منطئانع لنعدوير اصن 

 عدى لنصُميدلمعتا فُييمظى اعالسقَالايف لنربهعنير.

َظُ  عن لسددددقددَالايف لنئيددعسيف لألنولُ  لآلتيدد،    بيقِ

 ندئيعسيف:
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ََايف: بهو مَتبط  اعنصَمعهوريف بلنقظئَيَير لنذي  - قيعُس لْه

ُِ لنصُمجعداُا.  ييقمَُم

لنذي  َمئبوايفقيدعُس لخل ْطبا: بهو مَتبط  اعنصَمرنونيف بلنص  -

ُِ لخل طبعُ .  ييقمَُم

يَف   - قيعُس لنقظمييليف: بُييددددقمَُم   صددددنعع،ا لنعددددرع

 لنِوحوير.

ِا بلنصُمغعْنْط،ا. - قيعُس لنيظِيط،ا: بهو قيعُس لنقظعبي

 

اينمددع يَتبط  لالسددددقددَالُا لنربهددعنَي   منطئانددع 

لنعدوير اصددددنعع،ا لنربهعنيفو رلفضدددًدع مجيَع لنئيعسددددعتا  

عائ،او ألنظ لنربهعَن   منطئانع يئنٌي ُمطعاٌد ندحكم،او ددددددلنيظ

 يددديح ) (:َمَنع لنصسددديرال َيحقمُل لخلَِف  طِقع و نئوا 

)لُدظ أقوُا نكل:  نظ ريدعيدْ، شدليف عدٍل هي تدْك لُكم، (و    
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بقوا لنصُمعدِّليف لألبظايف أرسددددطو: )أعة اددعنربهددعنيف لنصُم َتداَف 

ُِ يةر شلظ لنذدددفا لنَيئددد َتداددديةظو بأعة اعنصُمدددلنَيئ ي نعْدُم

وُا دددعنيف حصدددَبطا لنربهددددددوٌد فينع(و فمان شدددمبع هو َموج

 لنيئنييف ارَفا لالترصدعايفو ألنظ لنيئنَي اعنصُمَيدلمعتا ال َيحقعجُ 

ديِ قَالُا عددودا لنَظارو بال ميكُن لالسدٍط نوجدددددد    ىل توَس

َر  الل ادعنربهدعنيف لنصُم نلفا من  يدددد   ،ا حَبٍد ُمَتبطٍ، اعُ

لألبسددددطا لنذي ُيَعى )َمئعم لنعدليف(و فعنصددددظعدقوَن لنذيَن  

ًِل    يقظصدددوَن مبعَف،ا هذ ا لَُبدا لخلميدد،او ييددِبَن سدَد

ُِ  ىل لإلهليظعتاو ألنظ   ُمقدَررًجع من لنصَمنطديف  ىل لنربهعنيفو بمن

ُِ ف ََ لخلو ًَل اعنَغ يهلنصَمععريفَف لإلهليظْ، قَسيظ، و نذل ُيَع ع أم

 لُيعسيظ،ا.

ََ لنربلهنُي شددَط ع أسددعسددي ع نَرلسدد، مبعحثا   بتع

لنطلبيعيددظعتا بمددع برلَ هددع من لإلهليددظعتاو فددعنربهددعُن يَفُع 
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لننظَِو حنَو لألعدى بهدُد ربَ  لنِديددددِ،او بقَ لشدددد ْط 

ِا أن يكوَن عرُل لأللنِيديددددوُف  أفِطون نَنوايف أشعدمييظقا

َُ لنذي لنطدلعندُب عع   ناًمع اعنربلهنييف ألنظ لنربهعَن هو لهيدددد

ِا لنصُمقعدُِّل من ععْنليف لنصَمحيددددوسيف  ىل ععْنليف   ينقئُل اولسددددطقا

ََ من أهلر     لنصَمعئوايفو بنعدلظ شقدعَا )أصددددوا  قديدَس( ُيَع

ِا لألصوَا لنعئديظْ، بلنربلهنَي لهلنَسيظ،ا.  لنكقبا نُعمونا
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أهددُل لُدوايف لنددذيَن سدددددعَببل اني لنَظار  يزعُل 

َاو أنظ لندددبودا بلنعدددبلنصَمَاوااو بلنصَمع وَا ددداَدددَظاظ بلنصَمدددب

ُِو بنكن هذل    ُِ من لألفععايف بلألفععُا من ٌَو بأندظ جوهٌَ بلحد

 ال جيوُز!!

َُ أنظ تدِّي لنَظار هو لنِععُل  فَمنطائ نع لنعدوَي ي شِّ

َظَا بلندصمَدَادوَا هدو لندصمَدِع       وُاو بال جيوُز أن يكوَن لن

ًَل. ًَلو بال لنصظعنُع بلنصَمصنوُ  بلح  بلنصَمَاوُا بلح

قَ يئوُا أهل لُدوايف:  نظ لنصدددظعنَع بلنصَمصدددنوَ   

يف اينهمع!! َانووَن اذنْك عدى بحَةا لهوه ٌَو فَييَق  بلح

حنُن نََد عديهل مبنطئانددع لنعدوير بنئوا هلل: 

. ََا(دليف يدَل عدى لنِععد: ) نظ لنِعوادنع أن نئدد ندد كدد مدد ي

بال ميكنندع أن نئوَا: ) نظ لنِعدَل جوهَُ لنِدععليف(و اَنيليف    
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َُاَ قوا لإلمعم عدي )م(: ) و ( نظ لنصددظنَعْ، عدى صدَدعناعاهع َت

أفِطون ائونِ: عرُل لألبهو مع أشددددعَر  نيِ لنِيديددددوُف  

 (.َيٌّأا أزنيٌّ وُسيوحَملنص ُلمنِ لنععْن َعلنذي ُصنا لهوهَُ)

و يفو نددعنعيف بلنصَمصدددددط  انَي لنصظدد وُز لخلدد فِ جي

بال لنصُميددددعبلة  اينهمع ألنظ هذل لعقئعُد أهليف لُدوايفو نذنْك 

ٌَو بنكنإ هَو قعا سددديرَنع لنصَميددديُح ) (: )  أنع بلآلُا بلح

َررلَي،ا.أعرُل ماَن لنكلر  (و ب  هذل شِعي،  ألهليف لن
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هدل جيوز لألنذ مَبئون،ا لآلنَين:  نظ لنَظاظ هو  

 ندمدديف!!؟ ، ْشَرَحُملنئوظة  لنص

َظَا    نظ شدبهْ، لنئوا:  نظ لنَظاظ قوظة !! تئقضي أن يكوَن لن

َظ  دَظَد حَشٍ،و بلَُش،  ال تعمُل من تدئع ا  لتاهعو ال الا

َر  هلدع مان ُمحَرٍم ُيحَرش هدع؛    فدعَُش،  خمدوق، و بهي ق

َظُد بسدددديددٍ، ندقظحَيدكاو مبعنى أنظهع سددددبٌب       لتاهدع ُمَج

ندقظحَيدكا. بنكنظ لنيدددَد لَا: هدل ُمحَرم  هذ  لَُش،ا هو   

حَشدد، !؟  نإ شددعَن  نددْك صددددحيحدًدع ْفَمنإ َحَظْم ُمحَرْم  

لَُش،ا!؟ بهكذل يبئى لنيَد لُا ميدقمَ ل حقظى لنوصوايف  ىل   

 ٍم نيَو قَشٍ،و  نظمع هو أعرُل من لَُش،ا.ُمحَر

َا او ال هو صددددعحُب  َظَا   ن نيو قوظة  مَبج فعن

َُ لنئوظْة ُيَعى تدًِّيع اعنئويظ.  لنئوظةا لنذي عنَمع ُيرهيف
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َا ا مبعنى لالحقيعجيفو  بنييدد  لنئوظة  شعمن،    َمج

و عقعًجع ندئوظةا حقى يكوَن قوي دددوُز أن يكوَن  ددد   ال جي

َا عددَن ُمقضدد وظْة بلنوهدد َي لنئدد ال ُيب ن عدظينيف النَِلدا لنصَمج

َل منهمع اَنيليف قوايف دددددى بأجدددددشلٍّ منهمعو ألنظِ هو أعد

َُسدديرَنع لنصَميدديح ) (: )  معم (و بقوايف لإلِ  لنُع هللا لجمل

ُِعدي )م(: ) َظ ْن يفَف ْأنإ اْل حا ِا َايإَن لألُموريف ُع  .(ااُمَضعدظتا
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بقَع لآلنَبَن ادعنعددددرَما عنَمع زعُمول أنظ ندَظار  

ِا!! ُِ عنُي ش نهيف ٌِ اأجنعٍس زلٍَِةو بأنظ أجنعَس  ش ن

 نظ مدندطدئْدنددع لندعددويظ يََد عدى ه ال ا ائوا       

ُِ  عرليفلأللندِديديددددوفا    ِا ري أفِطون: )لنوجوُد اك نإهدد

 (.لألجنعس لألنَى

هد،  أنظ ندَظار أجندعٌس زلَِة  عن   فِ توُز شددددب

ِاو بهذل ينِي  ََ   ش نهيف ِاو ألنظ لنزريعدْة تئقضددددي لنقظغَي ش نهيف

َُ ُنَِي ا لنيددددظَمَيظ، و بشأنظمع    ِاَي لنقظجَيد ََو ب  ل ُن لنقظجَيد

ًَل   ُِ ُمِقئ يزعموَن أنظ لنَظاظ يقطوظُر مع لنزظمنيف!! بهدذل جيعد 

يَف  ًَل اقغَي  لنزظمنيفو بهذ  مان صدددِعتا لنصَممدوقنَيو بقَبُمقغير

يفُف اْك  هْلنع لألأبحدَح سيرَنع لملييُح ) ( فئعا: )  حَ أعَق

 (.لنذي نيو نْك من اَليٍ، بال يكوُن نك من نهعيٍ،
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ُِ عنُي  شمع ال توُز شبه،  لنذيَن زعمول أنظ أجنعَس

ِاو ألنظهل لعقرببل ائيعسدددداهل أنظ لنصَممدوَق لنصُم كورَن من قش نهيف

ُِ ددددٍل ال جنددددلألجنعسيف بلخلصعِايف ال هَُج من أص َو ْن

َِ؛ مبعنى أن تكوَن  بال نعصدددريظ، و بهذل يئقضدددي لنقظعدددبي

ِا لنَظارودددددديف حددددلألجنعُس لنيت نَلهع   لخل  ئيئ،    ش ن

ِ  ْنَمع شعن  موجودة     ِا لنَظار أصدددد بنوال بجوُدهع   ش ن

لخلدديف!! بهنع بقعول اعنعرَماو ألنظهل جعد ول هذ  لألجنعَس 

ِا؛ أي موجودة  مَع لنَظار قبل لخلدديف بلنقظكوينيفو  عنَي لنك ن

)شدْدذَا بهددذل ال جيوُز اددَنيددليف قوا لإلمددعم عدي )م(:  

بَنَحدوْم حديْ،  وعدعدنوَن ااْك    شدددَدبظهوْم اأصددددنعماهل  لن

 .مدوقني اأبَهعماهل(َملنص

ََ لألجنددعَس ثلظ تدلى هلددع إلثبددعتا  َظَا أبجدد فددعن

ِاو بال حدوٍا  لنوجوداو بُسمرَي اهع من دبنيف حتويٍل   ش نهيف
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ِا بال نئصددددعنو  نظمع    ِا   لألجندعسيفو بال زيعدٍة عدي نك نهديف

ُِ لنوجودا ُمجَظٌد عن مدوقنيَملنصبدَدليف لألجنددعُس من قا و بش ندد

 مجيعيف لألجنعسيف.
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َِ لإلجيعايظْ، تقِ ُم    زعَل أهدُل لنئيدعسيف أنظ لألعَل

   ُِ يف لنَِدا اددعألزنيددظ،او بشددذنددْك لألعَل مع تََِدا لهوه

 لنيظدبيظ، !!

بظا ائوايف لنصُمعدِّل لألنئدَ ردظ عديهل َمنطائ نددع لنعدوَي  

أي  ولنَُِد لهوهَُ  الل ال ُييقرنى من لنكعِنعتاأرسدطو: ) 

 (.،ائيئيظلُ ع من لنكعِنعتاشعًِن ال ُيعقرُب لنََِد لهوهََ أنظ

يِف   َِهددع من لألعَل فه ال  أثبقول لنصمدَدعهيددظعتا بري

يف لنَِداو  الل أنظ هددذ   لإلجيددعايددظ،ا بلنيددددظدبيددظ،ا عدى لهوه

يَف  َِ تئُع   لنصَممدوقيفو بال تئُع   لهوه لنصَمعهيظعتا بلألعَل

يِفو فهدل ُيعْئُل أنظ    هََلهولنَِدا لنصُميددددقغة عن لألعَل

سدددديكوُن ُمحقعًجع ندئوظةا بلنعَلميف لنَوهنيف حقظى يكوَن  لنََِد

سدددديكوُن ُمحقدعًجع   لنََِد لهوهََقويد ع؟ بهدل ُيعئْدُل أنظ    
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نيدددَدكونيف حقظى يكوَن مقحَرش ع؟   ن هو ندحَشد،ا بلنعَلميف ل 

يف ُمحقعٌج  نيهعو بنو أنظ هذل   ٌَ  ىل لنصمَدعهيظعتا بلألعَل ُمَِقئا

لنكَِم صحيٌح ْنكعَن سبُب  ظهعريف لنوهنيف هو لنعَلُم لنئوظةا!! 

بسددبُب  ظهعريف لنيدَدكونيف هو لنعَلُم لَُش،ا!! فهل جيوُز  

يف لنَِدا؟  هذل عدى لهوه

ال يئُع عديددِ مددع يئُع عدى   لنََِد لهوهََ نظ 

ُِ لنصُم دري  ىل لنبعطليفو بعدى هذل  لخلدديفو ب الل بقَع لنعددددظَب

عتاو ُمنٌَِد عن لنصَمعهيظ لنََِد لهوهََفَّنظنع عنَمع نئوُا:  نظ 

ََهع؛ ال  فهذل ال يعة أنظ نِيهع يوجاُب أن يئَع عديِ حددد

ُِ أجَل من لنصَمعهيظعتا أل َُهع بُيمِيهع شيعة أنظ ُِ ُيرهيف يِمع نظ

ُِ لنصَمعيئ،     ظهعريفهع أب  نِعِاهع.  شعَ و فد

يرَنع ددددددددربْة من قوا سدددددينع أن نِهَل لنعددددبع

يفيُد َبلنصَحَد َبلنصَحَيعة و ْنيإَو ْأيحيف ) (: )ددلملي ٌَ ْأَنع ُهَو لنطل َح
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َإ  ََفصَيأصتاي  يفْنى لآلاا  يفالل اايو ْنوإ ش نإُقلإ ْق ََفصُقلإ ْأااي َع ُقُموناي ْنَع

يفيُد َبلنصَحَيعة (؛ فْأيإًضع ٌِ بجوديظ،  أظهََهع إلث عنطل بعتا أعَل

    َِ لنوجودا بتبيدعنيف لُدرو فِ ُيعئْدُل من جهدٍ، أن ُيعددددعا

ُِ انِ لنَُِد لهوهَُ يفو دددديظعتا بلألعددددويف لنصَمعهددددندْئ َل

َربانِو لنوقدد ا ال جيوُز أن يكوَن لهوهَُ لنَِ ًدلو ُد مقعدد

 نظمع هو جوهٌَ أحَيٌّ صددمَيٌّ دَظٌدو ُيبَي مع شددعَ  من  

يِف لنيت ال َتِعحُدَل اينهعو بهِي مع شعَ    لألفععايف بلألعَل

ُِو   ُِ ش نًهع ن منهدعو دبَن أن تكوَن هذ  لنصَمعهيظعُت بلألعَل

يف دبَن    ِا اعض لنصمَدعهيظعتا بلألعَل بال جيوُز أن نوقَع عديد

 ثبددعُت اعضيف يف نئوايف لإلمددعم عدي )م(: )لنبعضيف لآلن

َا ابعضيف ِا ُيوجاُب لنك لظو بال َيَقوجظُب شَل لنقظوحي  لنقظعددددبي

 (.لننظِي دبَن لنك لر
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ُِ بلجٍب شلظ لآلنَبَن أنظ يزعُل  أنظب لنعَُمو ييبئ 

 الزم،  أعَلحددًدع منهمع نكلٍّ ألنظ ندولجباو معهيظ،  لنصُممكاَن

ِا  !!نك نهيف

 اني لنقظمييَز ألنظ نددعطئدد، و لننظرَيددظْ، هددذ   نظ

 فعِق،  دقيئ، و ِيظ، دددددفديدد أن، دددددميدد لنولجبا بلنصُممكنيف

َا اني لندعدِقدد،    هدي ( لندولجددبا بلندصمُدمدكدنيف     )  لنصُموجددا

 لنِععُلو هو لنعِق،ا هدذ ا    فدعنولجدبُ   بلنصَموجودلتاو

 ُميددددبددربُ  هو لنوجودا ببلجددُب لنصَمِعوُاو هو بلنصُممكُن

ِا سددبٌبو نكنإ نيَو بعااودددددلألسدد ِا نك  نيَو بمع نك نهيف نهيف

ُِو هو لنعظي ا سدببَ  ألنظ ريعي،  نِ نيَو سَدببٌ  َظَا  ريعيُق بلن

ُِو َبلآلددددبظُا اْل َشلألشمع قعا لإلمعُم عدي )م(: ) َُ يإَ  ْقبإْد نا
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ُِ ى لنئ صدددَو لنغعي،  هو لنوجودا بلجَب  نظ ال (واْل رْيعَيْ، ْن

َإَرم  لنصَغعَي،  لنصئ صَوى نئوا لإلمعميف عدي )م(:  .()َبااعنصَيئانييف ُت

لإلمعميف  ىل  من لألحبدعريف  رٌبَح جدع َ شمدع ُربَي أندظِ   

ن  ىَقبَم)؟ فئعا نِ: ْكَاَر فئدعا ندِ: مقى شدعنَ    عدي )م(

 وبلِ ْقا ليفبإلنْئ بَلْق شدعنَ  !؟: مقى شدعنَ ئدعاَ ى ُيحقظ يكنإ

َََا بيكوُن و نددِ هىنَقبال ُم َو بال ريددعيددْ،عددإاِ َا َاعددإلنَب عدد

ُِ لنغعيعُت  النئطَع  نم (و بهذلريعيٍ، نقهى شلرو فهو ُمعن

َُ بلآلنَيظ،ا بلنئب فعألبنيظ،  لألبنيظ،ا بلآلنَيظ،او َمَععني ُل بلنَبع

ٌِ ينَُِد عنهع لهوهَُ لنَُِد  .أعَل

َُ بُل لنََِد ال يئلهوهََ  أنظ لنعدوَي منطئ نع بي شِّ

عنصَحدر االنصُممكانعتا قبَل لنقظجدِّي نئوا سديرَنع لنصَمييح ) (: ) 

َُ ْأنظ لهلْل اْل َيئصبَدُل لنصُوُجو َ    ممكن،   (و نكنظ لألحولَاْأنَدع ْأجدا

ٍِ   صدددَدِبرةا بلجبا لنوجودا نئوا  لنوجودا من دبنيف تغي
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 َيْرَل لنوجودا بلجَب  نظ: )أفِطون عرليفلأل لنِيديدددوفا 

ِْكو ال لنصدددظِبَرْة ب نظ بلحٍَةو َحعٍا عدى دبًمع  قحوظُات َتنإ

 .(حعٍا  ىل حعٍا من
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يف ائضعيع لنقظِعن  يقوقلَفأن لنيظعنك   ال ييقطيُع كو

هددذل  أبمبددَ لنوجودامن  غددعيدد،النبلنقظكوينيف  َ ابدَدتقعدلُد ا

ُ ب ميفََلنئدا لنوجوداو بميددددعِدليف   ََبلنَو ب اَُل ََبلنْك ةاح و ةار

ِلُمبلندص   بلنولجددبا عدوايفَمبلنص ،ادددلقنددعهي بلنعاُمقنددعهي بلن

يفمكنيفُمبلنص لنصُمعددددَقكاْد،ا عدى لنكرِينو  هع من لألموريفو بري

يف     ،اَيلماََهْلل ويفَُمُهبلنيت شَدَغْد ا لنِكََ لنبعدَيظ منُذ عصدد

ََ   دريُولألعرُل نيَب لهللا هو ب ََ) (و بقَ ْظَه  بَلق   مصدد

ُِ وفعنو بلنطو نَ ع (أرميو)نيو بعنَ لنعربير (أننوخ)لمُس

َظَا نيو بهو لندذي أعطع ُ لنيوندعنير  دك ُم)لنص ْ،لنرِث َلَعلننر لن

ُا ة(.بوظ، بلنَنكَمبل

ديِ،او َمَععناَل لنِ َاأبظ َلنرل) (  ،اَيلماََلهْل َوَُمُه نظ 

َا ابلنيت شعن    َمنيف ُابظهو أبو (لألشيع ا َلْدعا) تيمظى   عه
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بهو  ولإلهلير َوحياددعن جوميفلنَن بعدَل لُكمددْ، َجلسددددقمََ

ِامَرسدددَد َظَج من و بقَ ى لألهَلَمَنلنذي َا يظ،ا ديددددِلنِ قا

 ع فوَنَي و بشعنول،اَيلماََهْلعا وَنََعُي من لنِِسِ،ا دموع، 

.بيع،النطل لَ َرمع َب ليفععْن اوجودا

ِا هذ َظَا عدي ََى لنيظعنكا هو أمٌَ فطََُ  لن َُ ن ل لنقظِكو

ََميف حقظى اعَت إ صديغ،  لنقظيعيالتا تقعدلُد اعنِديِ  ،او منُذ لنئا

 لنوجوَد جعُلَت فعنِديددددِ، بلإلجدعادعُت تقعدلُد ادعنصَمنطاديفو    

يف لنيددددظعنكنَيع يدَلنً َم ِاعدا ادأمجْ  ِْكو َولناَل  ىل َع ُهلد حماَتبو ناَق

ل   نِعيع هذل لنوجوداو بال َيَجعوَن اه ُددَِّحبُتشددددقظىو 

.جبولٍا  الل   ل شعن َمبإناي ع عدى أ ُسويف لنصَمنطديف لنَعْدوير

ََميفو منُذ لن وأمعنيفَتِ،  بلنصَمنطُد لنعدوَي دددددفعنِدي ئا

َُ لنئدعدُر عدى لإلجعا،ا عدى    ألنظ لنصَمنطَد لنعدويظ هو لنوحيد
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 ُِ ََْشقإ  َأتإامن تيعيالٍت عميئٍ، بأفكعٍر جديدٍ،  لنِديِ، مع َت

.آالفا لنيرنني قبَل

ََ صددديعريْ،   بقَ لسدددقطعَ  لنصَمنطُد لنعدوَي أن ُيعي

دْك و ترلِعٍ، اصددددورٍة ،الإلهليظ لألبىل بلُكم،ا لنِديددددِد،ا 

ِْهع سددديَنع لمليددديح ) ( ائونِ: )     نظلُكم،  لنيت َبصددَد

 (.قدٍب لُكمْ، نوُر شلر

 َلصددَ مع َببلسددقطعَ  لنصَمنطُد لنعدوَي  ععدْة تئَيليف 

 أرسطو لنيظعَدةمع بال سيظ ولنئَمع ا لنيونعنيف فِسِ،امن  نع ني

َِأيًض و بلسقطعَ بأفِطون بسدئَلط  بقعَم  وَمْئعالتاهيفل ع تِي

 ََيظشدَد هلو ثلظَفعناعا ةائوظنديددظعنكنَي ناُيَريفش وهع ا اَقبيددايطاهع

ََ ة ع جَيًَيسدُ أ   نيهع  ُقَظْطَقال َي ٍ،َمحْكُم بأصوٍا عدى قولع

َُ عدى لنِديِ،ا ميعَِل و بأنََجُلْدلخْل  لنربهعنيف اصاَيٍغ َتعَقما

 عرليفلأللعقمددعًدل عدى مئوندد،ا لنِيديددددوفا  بلالسددددقددَالايف
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َظأُي لنصددددظحيُح ي يددرَُ  لنقظعديددُل(و قيددثُ أفِطوَن  : )لن

يفيَقَيبلنيدظعنك    نبط يدقَ َي يف لأل ُجم سئد،ا لهولهََ من قع يف ق

لنصمنطاُد لنعدوَي لنقظِيددددِلتا  باهددذل أنََجلندصُمقِطاليفو  

ِْ يفَبمن لنقظ ْ،يظديِلن .نعُسديف بلنُوحو يف ىل لنقظ  اعَقبلنقظ عر

يف بمنُذ َظ لنصرَلُ  عص  فِسِ،ا لنيونعنيف لألقَمنَي لشق

ِ،ا ايببا َمَععناُل لنِدي اني لنِديدِ،ا بلنيدظِيَدْط،او بحعَع إ   

لنقعدعريف لنيددظِيدطعِيرنَي بَتحَيِعتاهل بَتمديطعتاهلو نعصددظ،   

هو  ليفلنععْن أصدددَل ) نظ :لنئعِدنَيلنعرمع ا  نَيلنِيرعريوريرانَي 

 لنصَمعَبَرلِيرو ليفلنععْن نوجودا نكَيَنُملنص نَيِيطعِيرلنيظب (وُدََلنَع

 .بيع،اطل  لن لألبنير أب لألصليف ةاعدظَملنص بجوَد َيزعموَنل ُهألنظ

 َودددددد َي أ ُسدددددد ُد لنعدوَي ناُيَسادددبقَ جعَ  لنصَمنط

ُْئل،او  ِْ،ا ل َُ جوهََ لنِديدددد لنصَمنطديف لأْلريفسددددإطاير لنذي ُيعَقَب

عِير لنقظضديليف بلنقظزييفا لنيظِيطهلذل  حعمس،  نهعي،  بحَعب
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َا م سددر لنذي نعَا من لنِديددِ،ا لنيونعنيظ،او ب نْك ِا عدى َي يددا

لإلمعم عدي )م(.
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  يفِلالطِّ حددبرينطدُد َمنطئ نددع لنعدوَي مان فطَةا 

 لُئددعِديفو بُيميرُز انَي لنوجودا ليفددْدعدن عدا   بلندبدحددثا  

 عتابلالعقبددعريددظ  عتاهميددظلنَوب( ،الُئيئيددظ وجودلتاَم)لندص 

 .(،اْديظَمَقُملنص وجودلتاَملنص)

 هنعْم اأنظ ُلدِّيدددَدُيبلنيددددظعنك    لنصَمنطديف لنعدوير 

وايف لإلمعم دعال  نئدددَبدا لمقردد نيف لنصَمحدد لنذره عرَجدد ن وًدلدد بج

يِف عدي )م(:  )لُئيئ، : ْشعدددإُف سددُدبحعتا لهِايف من ري

. شعرٍة(

 ِعهيُلَمبلنص لإلدرلشعُت تنئيددُل فِي منطئانع لنعدوير 

 :رِييٍ، فئعٍت  ىل ثِ ا

ََلٌقلنيت هلع  ِعهيُلَم: بهي تددك لنص لُئدعِدُ  -    ماصدددد

.لخلعرجيف
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   لٌقََصهلع ما لنيت نيَو ِعهيُلَمبهي لنص :عُتلالعقبعريظ -

.بجوًدلهلع  يعقرُب لنذرهَن بنكنظ ولخلعرجيف

ََمايظعُت - ََ: بهي لنيت ال مالنَع  عِق هلع  طبال بجوَد  لَقص

هع.من أسعسا بهي اعطد،  و  لخلعرجيف

 

َظ ِالزيناَومَب نع لنعدويظَمنطاْئفَّنظ نذنك  ندُحكليف  يئ،اقلن

َُ  لنعدعدايف   عتايظعقبدعر عن لال لُئدعِديف  صددددليفْفعدى  ي شدِّ

هع ب شأنظلنيت تبَ -،الالعقبعريظ لألموريفبلنعدَميدظعتاو بمتييزيف   

 ولحدديعيفَممن لنص َُعقَبُي لألموريف لُئيئيظ،او بهذلن ع -، حئيئيظ

ن ألآلنَيَن لنذين حعبنول  فيهع أقَلُم  إندل لنيت َز ةاََعئدل ُملنص

 وحَبدا لُور نعرَج لنولقع،ا عُئعِديفا لخليدعاَ ول ط دمَي

 مدوق، َم يليفِعهَملنص مجيَععنَمع َزَعُمول أنظ  ،اْطَِيعنيظا فوقُعول

 َيديفط  ىل لنقيعريف لنبعَض دفَع  لأل هدعنيف بلُولسرو مملع  
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ع يًئدش نظأوَن رَنطَيديف لنيئنييفو باعتول ي ع عنددً عاَوح كِّدد لنعظ

َرقوَن اوجودا او  مع موجوٌد ُِ َموجوٍدو  ُِأنظ ُنيظَبَقَي ثلظبُيَص ري

ََبهو ُم َُبَن شدددديًئع  حتَ  ٌجريفن ََميفو باعنصُمئعاليف ُينكا اعاا لنَع

   ُِ ََبنَد َُُهل ائوايفععَبًمَمَموجوًدل أب َيعُد  و بيديُد اهل أن ُنَذشِّ

يَف َاليف لحإك ُمملييح ) (: )سيرَنع ل ول ال َتحإك ُمول َحَيَب لنرلعها

(.ُحكصًمع َععداال 
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ََ عديهع  لنِيديددددوُف لألعرُل  مَن لألموريف لنيت أشدل

 ئوايفولنصُمقغيرَْة لنعئديظْ، ُتََرم  اعنُع لنصَموجودلتا أنظ أفِطوُن

ُْ م ََرُت ْ،عديظدددَملنص ِْةدددقغُملنصودلتا دددبلنصَموج و ولسرفئط اع

َُ عنهع اعآلال ا  أمظع لنقظجدِّيعُت لنعئديظ،  بلُيدددريظ،  فهي لنصُمعبظ

َُ   آال ا لهللا ناعإَل لنعب  قوايف لإلمعم عدي )م(: ) ِْكو (.عدةالنقظ

 فئط عدى ُدطْدُيشددعن  )لنعئديددظعتا(  نظ ُمصددددطدَح

 نَيعديرَمنصلى جعَ  اعُض لنصُمِيددرَيَن ععْنليف لنعئليف حقظا لالعقئعدا

 َدطْدتعة ُم )لنعئديظعتا( شدمْ،لندذين حَظف ول معنعُ  بجعدول  

و نقظوَهميظ،ال بأ ،ايعنيظلخل بأ ،ايظيدددرلُ ،اهنيظلنذر رلتاصدددَولنقظ

نظ أ َيعقرببَنلنذين  ذهدبَ تعة مدَ  أن )لنعئديدظعتا(  بزَعُمول

 هذ ا و أي أنظُل بلهوهَُهي لألص ْ،هنيظلنذر رلتاصَولنقظ هذ ا

.لنصَمحَبدا هنيفلنذر صنيع، لننرعَل 
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 آالَ  لنقظجدِّيددعتاو تإنكََ نظ مددذلهددَب لآلنَيَن أ

ٌََم أنظَزَعَم إ ب ورة  ص فأصبَح إ مذلهاُبهلو لننرعَل شَم  أب َع

يرَنع سددندئولننييف لنصُموسددويظ،ا نئوا  ةاََنكاُملنص ،اِيددْطلنيددظعن 

  يفنإ ْشعُنول اْل َييدإَمُعوَن مانإ ُموَسى َبلأْلنإباَيع او لمليديح ) (: ) 

َرق وَن ٌَ ماَن لأْلمإَولتا ُيَص  (.َباْل  يفنإ ْقعَم َبلحا

َُبل   َُهل بْقدُبُهل ندحئيئدد،او بناُيبعددا بناَيكَقمدداَل َتزبي

لنعدَدبَهْ، عنهلو قعُمول جبعليف ُمصددْطْدحيف )لنعئديظعتا( مَلدف ع  

َا ند يَفو نُيضددَددِّد ول لنيدددظعنكنَي عن عدوميف لإلفَلدا بلنقظجَي جوه

ًَل عن لنيظِيط،ا   لنيت َتَتئي اعنيدظعنكا  ىل َععْنليف لنصُمرليفو اعي

ِا بلنقظعطيليفو ال بْقعُمول  لنيت تنحَُر  ىل لحنَلفعتا لنقظعددبي

ِا َتععنيليف لنِِسدددِ،ا لنصَمعَبفنَي اعنعرمع ا ش رسدددطو أاَقعدددوي

.بسئَلط بأفِطون
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 نظ َمنطاْئنع لنعدويظ ُيوحددرُح أنظ لنك دِّيظعتا )آالَ  لهللا( 

ََشُِّز   لنيت َدعَدع  نيهع لنِِسددددِ،  لنعرمعُ  لنصُمحائووَن شعن  ُت

 أن، ميددو بيردِّلنك  وجودالن ميددأن، عدى ْفهليف َميددأنقني همع: 

 .، لألفِطونيظ رليفُملنص

َمنطديف لنعدوير   بْنلإ َتك نإ َمبددعحدداُث سدددددعَدةا لنص 

ََى لآلنَيَنو ال شعن        لنك دِّيدظعتا عبريدظ، و شمدع شدعند  ْن

َمبنيددظ،  عدى مددع جددعَ    لنئولننييف لنصُموسددددويددظ،ا بلنكقددبا  

لنيظمعبيظ،ا.

 

 
  



219 
 

  ََ  نظ أهددَل لُدوايف َزَعمول أن لنيددددظَِم بلنصَمجدد

 ََ َا منهل مبعهيظ،ا لنيددددظِميف بلنصَممعهيظعٌت ندَظارو فَمنيف لعقئ ج

ََ  َِمأب   لنَظارو عدًمع أن لنيدددظ ندَظار أب من لنَظار بلنصَمج

ََ شددَيُمحقعجعنيف  ىل لنَظارو فئَ جعَل لنيددظَِم بلنصَم كعنيف ج

  قعجعنيف ندَظار!

ََ مع لنَظار نكنظهمع  ََ أن لنيدددظَِم بلنصَمج بَمن لعقئ

دبَن حعجٍ، ندَظارو فئَ جعَل هنعم  يئومدعنيف انِيدددداهمدع  

َُُ   !ثِث، أراعٍا ََ ُحدوٍاو ال هقدُف ُمعَقئا بهذل حدوٌا اع

يف نٍِع( شمع برَد     عن )َمن صددوظَر  هل ع بسدَدَبْك صددنًمع اغ

ََ نييدَدع ش نًهع ندَظار ال   يَف  شددعيع و ألنظ لنيددظَِم بلنصَمج سددِ

حيف ) ( ُذ سدديرَنع لنصَميددي مسعٌت نقجدِّي لنَظار شمع قعَا تِمي
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ِْ خمعطبنَي  يظعُ : ) ٌم ُمَبعَرم  لنصَمداك  لآلتاي اعسددإليف لنَظار! سدَد

ٌَ فاي لأْلَععناي  .(فاي لنيظَمع ا َبَمجإ

َظَا   منطئانددع لنعدوير شددعَن بن يكن معددِ   فددعن

ِا لسإدددس ٌَو بن ُيطْددإ عدي َا ِميف بلنصَمجدددُل لنيظدددٌِم بال د

ََ بلقععنيف اعنصَمداكا لآلددددددلنقظجدِّيو ألن لنيظقبَل  تي َِم بلنصَمج

َُ ادأنظهمع مسعٌت     ال ادعنَظار. فَمقى ُعََف لنيددددظُِم بلنصَمجد

َظَا ادأندظِ لنصُمنَُِدو بمَبعَفد،ا لنقظجدِّيعتا      يفَف لن بأفعدعٌاو ُع

َُبُ و فمع بصدددوُا   أ جيَز نديدددظعنكنَي  ىل لُئيئ،ا أن َيعددده

ُِ لنيددددظعنك نَي  نيِ  الل اعدددُدهودا تدِّيعتِ اِ حدوٍاو     نظ

 ٍِ يَف اهُيبَي ساَمعتا تديعتاِ بُيمِايهع اِ َتغي و اَنيل وه

)َدلناٌل   لألشيع ا ال ْشَعيٍ    شيٍ  قوا لإلمعم عدي )م(: 

 .دلنٌلو بنعرٌج منهع ال شعيٍ  من شيٍ  نعرٌج(
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ِاو  ىل بيففعنيددظعنكوَن َيعَفوَن شيَف لنيددظبيُل   صدَدعنا

ٍِ ددددددبُقوَن بجوَدُ  اِ حدوٍا بال عٍَمو بال تعدددعنَمع ُير بي

ِميف حيقعُج  ىل لثنني   عولناليف لنيظ لنوصعَابال تعطيٍلو ألنظ 

يِف    َظينيف ري َاو  مظع شددددبيهنييف مقيددددعبينيو أب حدددد بلنصَمجد

 ٌَّ ٌّ أب ن مقيددعبينييفو بنكنظ لنَظاظ أَجَل من أن يكون نِ حدد

 َنع عن بجودا ا اِ حدوٍا بال عٍَم.نذنك عبظ

ََ لنيددظعنكنَي   ن يقحئلُد اِ حدوٍا   فعنويفصددعُا عن

ليف دلألعرير لهللا دددوا نبدد َبل ائدد ن ُ شادد ل َمدد ٍَمو بهعدد بال 

 َيع،ا  شدد عنكنَيع لنيددظطَيئ  ى ندكعمدنَيوَاط دليبد ) (: )

َظ ُْوَاو ط ارلن  (.دكوَنيَي ِاقاَُط  و  ِالتاي شهعَدعفراى 
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من جهدد،ا لُئددعَِد  ونيعَف  يزعُل لآلنَبَن أنظهل

يف َِ  بَنعبددَي ُهلباددعنقددظعني فْ و لألعَل  دوَنهجيبلألعَل

منهل َينِوَن لهوهََ بَيجهدوَن  فددعنصُمعطِّدوَن ؛لُدئيئدد،ْ 

َِ و لنقظجدِّي بهذل  نكعٌر بلنصُمعدددبرهوَن منهل يعبَبَن لألعَل

مدظع لنيددددظعنكوَن من أهليف لنصَمنطديف لنعدوير  ْأ !بهدذل شددددَم  

فَيحَذُربَنهل بيقظبعوَن مع أمََ اِ سدددديرَنع لننظيَب سددددديمعن  

 يديفَ  لنطل كصيددددددد ال َت يظَنيددع ُالُكيل ) ( حني قددعا: )

 (و فعنيددظعنكوَن يعَفوَنلهيفكاعنايدَدعن َم ْكجْدريف عإلمَن ولُهَعَم

يفدبَن لهوهََ ع تدِّي لنَظار بيددَنووَن  ِا  ثبددعتًدعو بُيِ ن عديدد

يف لنصَمحيدددوسددد،ا بلنصَمعئون،ا فَيبدغوَن اهذل لإلثبعتا   لألعَل

 بلإلفَلدا مَتبْ، لنعَفعنيف.
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يَف لهاني  لخلدط  ال جيوُزب  َمنطئانددع لنعدوير  وه

يف بلنصمدَدعهيددظعتاو فَمن زعَل أنظ  يِفو بال انَي لألعَل بلألعَل

يِفو هدط  انَي يظعتالهوهََ يقظصُل اعنصَمعه  من نِايف لألعَل

يف بلنصمَدعهيدظعتا بجيعد هدع مجيعًدع شدددديًئع      يَف بلألعَل لهوه

ًَلو ٌِ بحدوٌا من جهٍ، بلح بتعطيٌل من جهٍ، و بهذل تعبي

يَف  ِا  ىل لالعقئعدا لنصَمغدوطا بلنكِ ُِ ي دري اصددددعحب أنَى ألنظ

.لنصظَيحيف

ُِ لنصمدَدعهيددظعتاو ب عٍا من قددوُز جيال فددعهوهَُ ري

يف بلنصمدَدعهيددظعتايددددعبلة  اني ُملنصلألحولايف أن تقلظ  أب  ولهوه

ٌَو أب معهيظ،  من معهيظٍ،و ألنظ  جوهٌَ نظهمدع  لالدرعدعُ  ادأ   بلحد

ِا لالدرعدعَ   هدذل   َظَ  هو لنئيدعُس لنصددددظَيُح ااَعينا و بقَ صدددد

ٍ،و : )لنبعري نيَو مبعهيظائونِ أفِطونلنِيديددوُف لألعرُل 

ُِ سددعاٌد نكلر  َمأمَسى من لنصال هو  عهيظ،او بنيَو اصددٍِ، ألنظ
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َظَا لنصددرِعتا(و ئٍ، لنصَمعهيظعتا من معهيظٍ، سددعا دديفن ه فعن

ََو فئَ ْشأنظ لنَظاظ ندَد معهيظ،  من معهيظٍ، َمن َزَعَل هلدعو بَ  ِْ

: من أير شيٍ  ندَد لهلل  لألشيعَ ؟ )م(بقَ سئَل لإلمعم عدي 

  من شيٍ (.فئعا: )ال

َُ ََ بال ُيََرم و  فعهوَه طئانع بلنيددظعنك    َمنال ُيَح

ِاعن لنكِميف   لنعدوير يئُف  يف ش نإ ِ  ائوايف لهوه لإلمعم  َعَم

َََق(.عدي )م( ََ َبَتَزن ََ   َ لتا لهللا أنصَح ِْكل  : )َمن َت

َإ شدديًئعو  يَف ن َيعُب ََ لنصَمعهيظعتا دبَن لهوه بَمن عب

يف عدى لنصَمعهيظعتا أمظع م ََ لهوهََ بعََف مولقَع لألعَل ن عب

ََ أن        فئدَ َنجَدعو ألنظ لنَظاظ جعدَل لنصمَدعهيدظعتا موجودة  اعد

ََى لنقظجدِّيعتا  ُِ اأنإ أا ًََمعو ثلظ أسددبَغ عديهع نعَمَق شعن  َع

يَفو فأمََ    ِا لهوه لنوجوديدظْ، م لَنيدددَد،  دبَن حتويدٍل   ش ن

يَفو بَنَهى عن عبعدةا شلٍّ من  ادعنعبدعدةا لخلدعنصدددد،ا    ندجوه
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ٍَّ سددددول و بهو معنى قوا     يف بلنصمَدعهيدظعتا عدى حد لألعَل

ُن ااي دا إمدَو ُيدُن ااي ْنيإدد  إمادد لنذاي ُيسيرَنع لنصمييح ) (: )

ََى لنلذاي ْأرإسدَدْدناي  ََلناي َي و (َالإ ااعنلذاي ْأرإسدَدْدنايو َبلنذاي َي

َ  تدِّي لنَظار بال أن ُنرب نعََف ئَُر أنمع ش نظع َنهذل نوال ب

 دليبد ) (  نيَب لهللا لألعرُل بجوَد و بهلذل قعا سدديرَنع  

يِف ا: )بيقظكدُل عديْك لنععرفوَن المساْكو ألنظْك ن ت مص   مزلم

 طعنبيْك يع رَا(.
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يِف اددعنعبددعدةا   نظ لآلندَيدَن يدقوجظهوَن     ن عَل

َِ بلقعدد،  عدى بلنصمدَدعهيددظعتاو  بهددذل ال جيوُز ألنظ لألعَل

يَفو   َُ َمن َزَعَل أنظف لنصمَدعهيدظعتا ال عدى لهوه َِ لألعِ يعب َل

ُِ أندَدلظ مبيزلنيف لنصَمنطديففئددَ وهََ معدًدع بله  وأشددددَْم ألنددظ

ُِ فددعهوهَُ  يِفو بري  لنعدوير لنصَمنطديفال جيوُز   لألعَل

يف عبدعدة    يفلهوعدى   تََا   ل شدعند  لألعَل    بجَب و ه

 ُِ ًَلأن تكوَن لألعَل  .طَيئ ع ال مئص

يِف فئَ دددددن عقعًجع دددددحُمبَمن جعَل لهوهََ  َل

ََ ب ُِ ُيضدديُف لنعجَزنيدَدَب نِ لُعجْ، بلنِئ و َبَمن َزَعَل أنظ

يف  ىل  لهوهََ اددعنَظار لنعريليفو  لسددددقهددعنَ فئددَ لألعَل

َُ لهوهََ بال ُتحيط  اِ بال  ُِ ال َتحصدد ِاو تيددعبيفعألعَل

يِفو بقَ نهدى اعألعدعْندَل  نْك فئَ ريدد بَمن زع ى لإلمعم دَل
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ِا: )    يدظعشل بلنغدو فَّنري اَيٌ  من  عدي )م( عن  ندك ائوند

 (.لنغعنني

 عهيظْ،َمو بلنص، عهيظَملنصجوهَُ  وه لنقظجدِّيأن  َمن زعَلب

َرشددعن من أهددليف لُدوايفو ألنددظِ ن ُي جوهَُ لنقظجدِّيهي   قإِ

يف  لادني   يف قدعيف  لبمدو ألعدَل يِف و بال اني لألعدَل لألعَل

يف ِا   َعََف  بنوو بلهوه  و ندْك لنََِق نكدعَن ادعنًغع   عَفعنا

ََ  ثبددعتا لنقظجدِّي قُع لفمو يف   منطئانددع لنعدوير اعدد لألعَل

يفاددَّفَلدا  يكوُن بادوُغ لنعَفددعنيفو هي لنصمدَدعهيددظعتُ   جوه

يفي عن جدَِّقُملنص  ُيصدددَدفر جوهَََمن ن و فلنقظجدي أعَل

يفن ماي جدَِّقُملنص َإ شيًئعلنقظجدي ن َي أعَل  .عب

َظَا لنعريُل ٌَ فٌَد ال  فددعن ََم أحدد يِف ا ُيعدددد ن م اغ

يف بلنصَمعهيظعتا و بشَل لنقظجدِّييعَفوَن لنيدددظعنكوَن و بلألعَل

يَفو ألنظ جوهََ  ُِ لهوه يف لنقظجدِّي هو ري ٍِ من أعَل ََ َع
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ِا ئُع عتال  لنصُمقجدِّي ُِ بال لنيدددرمعُت بال لَُبُد دي لألعَل

َل ْنْك داْل مارإَِ  رماَيع: )ددد عُا اَنيليف مع برَد   سدد بال لألمر

َُبتا  .(َيع َرَا! َعرايٌل ْأنإَ و َبَعرايٌل لسإُمْك فاي لنصَجَب

و دوجودان َنيٍلادعنقظجدِّي ش  فدعنيددددظعنكوَن ُيئََبنَ 

َا يب يف وَننويددددقد وهََ له أنظنكنظهل ال يعقئَبَن و اعألعَل

 يِفلَعموقُع لأل شونهع تضدددعدٌّ عفيهألنظ لنصَمعهيظعتا و معهيظ، 

ُِ ال يئوُم انِيااعُئيئ،ا  .ِاو بلنعَ
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ُِ لنَوصددليف) نظ نِْظ  َََم  أهُل لنصَمنطديف لنعدوير( لسددقم

و قظصددد، (لنصَمعهيظعتا ُم نظ ) فعنئوا:و صدداْد،ا لنقظجدِّيعَف،ا َمنا

ََ مكدعنقاهدع برفعد،ا مئعماهع    نظمدع يدََا عدى    و ال شمع ْفيددددظ

يفأنظ َبصددْدهع اعهوبحدوٌاو  لنِصددليفاأنظ عََم  ونلُدونَي  ه

فعسدقحئوول بصَف سيرَنع لنصَمييح ) ( هلل  و يعة لالترحعَد

ُْائونِ: ) بل ََل َيْنع بن مَبَُعدددَهه ال  َي  نظ :لك ْن أقوُا دظل

 ب نظهلو عة َضول ق ُبصدظ َنأن ُي دبَن وَنئضدُ و بَيطوول ْقُعيدمَ بن َي

يف وَنُهبكََم نذنْك هل َيُنُيلنذي َس ي لهللايَنَع أمعَم عدى لألر

 (.يَفلآلنا   لنيوميف هيب، َر ، ينوَنَد

دَب َمن طاَوصٍل بال ْفصٍلو بوصَدُف  ُيال  بلهوهَُ

ِا لنَظار ٌِ ألنظ  اددعنصمدَدعهيددظ،ا معَفددْ، شندد  فوَق لنَظاظفهو تددعِدد

بعري أفِطون: )لناَنيل قوا لنِيديوفا لألعرليف  لنصَمعهيظ،او
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ٍ، عهيظ،او بنيَو اصددددَِمعهيظٍ،و ال هو أمَسى من لنصنيَو مبدَ 

ُِ سددددعاٌد نكلر لنصددددرِعتا(و يف فَّدرلم  ألنظ مٌَ أ لنَظار جوه

 لنَظار. جوهََ تَرم ال  َاونعئألنظ لو ُمحعٌا

ِا فدَّنظ لنصَمعهيظْ، من لنعئليف ش   َابعديد  َيرمن لألا عألا

َا من لنيددظَمَير  من لألزنير بلألزايف يفو ألنظبلنيددظََم  ِ من ري

ًَلددددديظ،  شدددوهَُ بلنصَمعهدد لهيكوَن  ئير أندد نطَملنص  ويًئع بلح

ُِ    بأن يكوَن   فعهوهَُو لهوهَُ من لنصمَدعهيدظ،ا بلنصمَدعهيدظ،  من

 ُِ ُُِ و بري يَف لال شيَ  مع م  انَي لنصَمعهيظ،ا بلنصَمعهيظ،  ري هوه

دي )م(: دددِقيفو اَنيل قوايف لإلمعم عددديظ،ا عدى لإلطدددبلنصَمعه

ُِ أيظَن لألينيظْ،و بال يئعُا نِ: شيَف؟ ) ال ُيئعُا نِ: أيَن؟ ألنظ

ُِ شيظَف لنكيِيظْ،و   .(عهيظْ،َمال يئعُا: مع هو؟ ألنظِ ندَد لنصبألنظ

  جنويف لهوهَُ شدمددع ال ميدكُن أن ينددَرَج    

َُ ُمهو لنصلنَظاظ ألندظِ ال مدعهيظْ، نِو بمبع أنظ   لنصمَدعهيدظعتا    وجا
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ِا دالتًمع اذدقعِ وهًَلدجوَن دَا أن يكد شلدد ُمنعسيف ْفماَن لنصدد ن ج

َظار يَفدوهده َودد ديفيظْ،و دد َو نِ بال معهدد ال جن  ، ديئده لن

أهليف  ،امعهيظبال فصددددٌل بال حٌَّو ألنظِ نيَو من  شيِيظ،  الب

 .لنعئليفأهليف  معهيظ،امن بال  لُور

ندذندك شدعن  لنغعي،   ثبعَت لنقظجدِّيو حيث برَد    

يَف  طصد بإ ل  شددعيع  ) ( قوُا لنَظار: )نيبر لهللا لألعرليف   سددِ

ِصيدددداْك آَي،  ماَن لنَظار  يفهلاْك. َظ.. ناَن سددددإمايو َا هَذل لْأَنع لن

ِا آلَنََو َباْل َتيإبايحاي نادصَمنإُحوَتعتا. َاي اْل أ عإطاي ْأَنع . .َبَمجإ

َِ سدددداَولَي. َنطلئصقدُدْك َبْأنددإَ  ْنلإ   َُ. اْل  يفندد َظَا َبْنيإَو آَن لن

يَففصناي. ع  يفنظ لنصجابدَدعَا َتُزبُاو َبلآلشدْدعَم َتَقَزعإَزُ و ْأمددظ  .. َتعإ

ِْ َيُز ِْماي اْل َيَقَزعإَزُ  يفحإَيعناي ْف َُ َس  .(بُا َعنإكاو َبَعهإ

ُِ لنقظجدِّي    شعَن من  بَمن زعَل أنظ هندعْم ريدعيد،  ري

يف سدددديرَنع أهليف  لإلنكعريف بلنقظعطيليفو اَنيليف مع برَد   مزلم
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. "لطصد ُبول َبجإهيفي"ق دددصَ : دليبد ) (: )نيبر لهللا لألعرليف 

  .(َتحإُجبإ َبجإَهْك َعنريَبجإَهْك َيع َرَا ْأطصد ُب. اْل 
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 نظ لنَظاظ عنَمع أرلَد لنقظجدِّي نطَد من لنصددددظم ا 

َإ ا  فايفأاََ  لنكدمْ، اَنيل قوا سدديرَنع لمليدديح ) (: )  لنصَب

ََ أهددُل لنصَمنطديف لنعدوير عن هددذ  شدْدعَن لنصْكدامدَد،  (و بقددَ عبظ

لنصدظم ا بلَُش،ا من لنَيكونيفو بهذ ا  لنكينون،ا اعنَنطديف من 

 لنكينون،  تعة  اَلَ  لنصَمكعنيف.

ََتإ عديهل آي،  لنَنطديف من لنصددددظم ا  فعآلنَبَن ْشُب

ِ و فرَنول أنظ   بلَُش،ا من لنيَدكونيف دبَن بجودا لنصَمكعنيف أص

ُِو       َإ ا من ُا ََ َمكدعَن ل ُِ أبجد ََميفو بأندظ لنَظاظ   َمكدعنيف لنئدا

عنيف دندَمك ُعدديرنَي اذنْك ألنظ لنَظاظ ال هضدد وندد عنول حددد فك

 م حَرُملنص): بال لنزظمعنيفو اَنيليف قوا لنصُمعدِّل لألبظا أرسددددطو

 نيَو ُِو بألنظنيَو جيددددًمع ُِمعو ألنظ   مكعٍن نيَو ُالألبظ

(و بشدذندك قوايف لإلمعم عدي )م(   ٍنمعيظ  ىل مكدعنٍ  عجد،ٍ قد 
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؟ عَندددكَمدَد لنصدددبَل أن هدددشعن لهلل  ق ئَل: أينددددددحنَي ُس

ِا  ىل   َم: )سددددبحددعَن َمن ن هد ديف لنص)م( فئدعا  كدعَن ناِْدعْققددا

 .كعنيف    شعَن بال مكعن(َمكعنيفو بلهلل  ريةٌّ عن لنصَملنص

بندكنظ مددع لنقبَو عدى لآلنَيَن أنظهل عددعَينول   

 لَُشدْ، بن ُيعدعيُنول لنيدددَدكوَنو بلَُش،  حتقعُج لنصَمكعنَ  

ال حَش، من ريِ ) :بلنزظمدعَن نئوايف لنصُمعدِّل لألبظا أرسددددطو 

(و فرَنول أنظ لنَظاظ لحقددعَج ندمكددعنيف مكددعٍن بنٍِ  بزمددعٍن

بلنزظمعنيف نُيحَرْم لنيدددَدكوَنو بريِاد ول عن قوايف لنصُمعدِّل لألبظا 

ِ ()نيَو اني لنقظحََما بلنص :أرسطو  .ُمحَرما بسط  أص

لآلنَبَن  ىل قيددمني: لنئيل لألبظُا باهذل لنئيَدَل  

ِ ول  َظار معهيظْ، لنَيكونيف بن هل لنصُمعطِّدوَن لنذين أثبُقول عدى لن

عنِ معهيظْ، لَُش،او بلنئيددُل لنرظعني هل لنصُمعددبرهوَن لنذيَن  

ًّ من معهيظ،ا لنَيكونيف بمعهيظ،ا لَُش،ا.  أثبُقول عديِ ش
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ُِ   الل أنظ منطئنددع لنعدويظ َي ََد عديهل دبمدًدع ألنددظ

ينطدُد من تعددعنيل لإلمددعم عدي )م( لنددذي يئوا   نطبددٍ، 

و كونيفددبال اعنَي َش،ادبال اعُ َادد عاعنُب ُفددددَ  ال يوصنِ: )

و ب نْك (بال اذهعٍا ٍ،يَئو بال جبالنقصددعٍا قيعَم بال اعنئيعميف

يف بلنصَمعهب،ا دد َشْ، من نيدد لُبكوَن دد ألنظ لنَي عتا يظدلألعَل

يفال من نيددب،ا  َتضدَدعدٍّ بجوديظ،  نئوا   مسعُت بهيو لهوه

ََ لَُش،ا(و لنصُمعدِّل لألبظا أرسطو ماَن ب: ) نظ لنَيكوَن هو حا

طعْنَمع و بَش،ابلُ كونيفَيلندو من  ال لنصَمعدوميف أنظ لألجيعَم 

َََث،  ف َََث مسعٌتلَُش،  ب كوُنعنيددَدأنظ لألجيدددعَم ُمح ،  ُمح

يفَتْئُع عدى ضدددًدعو نذنك ال جيوُز أن أي م لإلمعنئوايف  لهوه

: )ال َيجَي عديدِ لنيدددَدكوُن بلَُش، و بشيف  عدي )م(

  ُِ ِْعَبَت إ َ لُت َيجَي عديدِ مع هو أجَلُ و بنو َجََى عديِ ْنَق

)ُِ  .َبْنَقَجزظْأ ش نُه
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َظَا شٍ، َدددكوٍن بال حددديا جوهَُُ  ُفدددال ُيوَص فعن

ُِ ُميدَدكُِّن  بال زمعٍن بال مكعٍن ش،ا ب َرم  لَُ لنيدَدكونيفألنظ

يفٌد .بُمنعددددُئ لنزظمعنيف بُمكورُن لنصَمكعنيف يَف ا  بهو ُمنِ بل قجبوه

 ْ،َشبلُ كوَنيدددَدلنألن  َش،ابلُ كونيفيدددَدلنعن لنقظجدِّي 

ََثدَ   مسدعتٌ  يف لنَظار ، معهيظ،  ال ميكُن أن تكوَن ُمحد  وهوه

: )بلجٌب حَبرة  أن يكوَن أرسطو اَنيل قوا لنصُمعدِّل لألبظا

ًَل أزال (  .لنصُمحَرم  لألبظُا ُمَحَرش ع أح
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 جوهَُ لنَظار وه فعَل لإلرلدةا أنظ عُ َعلالدر ال جيوُز

،  حئيئدد فعددَل لإلرلدةاو ألنظ بجوهََ لنَظار هو فعددُل لإلرلدةا

َا.   لدةا  رلدةا لنعئليف بلإلراني  َقأن نَِر بجيُب ندعئدليف لنصُمَيد

َظاظعنيظ،ا. ََل عن لن َظاظعنيظ،   ثبعًتع هي فعٌل َا تدلى  َمعفعإلرلَدة  لن

َظَا شددعإلرلدةا َبهمدًدع ََ َعبدَد لنقظجدِّي و ألنظ َمن ن ُيربددا الن

ًََمع    َمنطئانع لنعدوير.و بهذل ال َيصاَح بع

ََ   الل ال يكوُن لإلفَلَدبمبدع أنظ   جَب بإلثبعتا ل اعد

َظَا  ثبعًتعو َظ أن يكوَن لنقظجدِّي هو لن ُِ بنكنظ جوهََ لن ار ري

ُِ تدلى شعإلرلَدةا  .مسعتا لنقظجدِّي  فَلًدلو ألنظ

َا  هي لإلرلَدْة  نظ  َظَا وحئيئد،  لنعئدليف لنصُمَي    بلن

يَف ا َظُد  جوه ُِ لنصَموسددوميفعنهع َيقِ ُِ عَ بلننظ ألنظ لنيددرَمْ، ري  ري

َاو بهذل    نعوتاَملنص ُِ لنصُمَي ُِ لنِدععليف بلإلرلدْة ري بلنِعدَل ري
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 عإلرلدةادِّي شدَل لنقظجدقب شعَن َلد ألنظ لنَظاظدد بَأ لإلفدد من م

ذي  فَلًدل ندَظار لن و ب نكنعوًتع بال ميمظىَمَموسوًمع بال ال 

ََتإ فهي  ال يدُدََرم  جوهََُُ و فددعإلرلدة  و عئديددظ، أينمددع ُبجددا

ََلُ  لنيددددظعنك  مدع  شدلظ بنكنظ  و  رلدةا لنَظارْفماَن  رلدٍة من  َي

ُا ناي: َل َمنإ َيئ وش َو ددددْنيإنذنْك قعا سيرَنع لملييح ) (: )

َإُنُل َمْدك وَت َيع َرَا ِصَعُل َيذاي نللتا. َاليف لَبَمعيددظنل َيع َرَا َي

وَن جيوُز أن يك (و باللتاَبيددددظمدَدعني لفاذاي نددل يفَرلَدْة ْأااي ل

هو لإلرلدة  نِيدددُدهع اَنيليف قوايف لنصُمعدِّليف لألبظا  جوهَُ لنَظار

لهلل  يقنزظُ  عن لإلرلدةاو ألنظ لإلرلدْة تئقضددددي أرسددددطو: )

 (.لنطلدَبو بلهلل ال َيطدُب

يف لنَرار لإلرلدةا نيو  ثبددعتدًدع  عن  فددَّفَلُد جوه

َمن عكيدددداهعو ش و ألنظ نَِي لإلرلدةا ال يعة  ثبعَتندَوهنيف

َُ موجًبع فهو سددعنٌب(و بنكنظِ   يئوا: ) ن ن يكن لنصددر ِ
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: لإلمعم عدي )م(لُئيئد،ا ال موجٌب بال سددددعنٌبو نئوايف  

 )ْنيإَو فاي لألشإَيع ا ااَولناٍ  بال َعنإَهع ااَمعريفٍج(.

 
  



241 
 

ُِ أنَ يئوا سدديرَنع لمليدديح ) (: )   لُئيئَي لإلن

ََ َمن زعل (و فَُِقدصلنذي أرَس ييُحَمفهو لنص ع ييدو ُ و أمظْمبح

َظسددددوَا أنظ  يَف هوهَجَعَل  يكون قَ لنصُمَسدددداليفمان معهيظ،ا لن

 ليفدنصُمَساوهََ لدد جبحنُن َنعْدلإ َيئيًنع ااْأنظ  .يظ، دد معه ليفدد لنصُمَسا

قى أنظ و حعتاعهيظَمبلنص عتاَنُدُل   لأْلجإنَدعسيف بلألينيدظ   يدَ ال 

ًَل عدى  لنصمَدعهيظ،ْ  يف لنصُمَسدددداليفال ُتطْدُد أا طْدُد و ب نظمع ُتجوه

ََ لنِعليف لنصُمقَمرليف اعنصَمعدديئ،ا  عدى  َظالن،اعن ِا نئونِ ) (: ا لن

 ْ،يَئعدد عدديئيت ال َمَم َلألعَم نيَو مع امن لنيددظ ُ نصَزقَ َن)

 .(ةْدلنذي أرَس

َظسددددوَا أنظ  بلدرععُ   َيحكُل لنصُمَسدددداليفمن معهيظ،ا لن

يف لنصُمَساليف نزلًمع اأنظ  يف لنصُمنو شعَن بمعهيظ، و  هوه  َساليفهوه

ُِ جعٍِزب ، مقنوعد   نكدعندَ   مدعهيدظعتٌ    أنظا ععُ عالدرف .هذل ري
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يف لنصُمَسدداليف بعرة  ع َمحيددوسدَد،  معهيظ،  معهيظقنييف: لألبىل هوه

ٍَعن   معهيظ، لنردعني،   و بٍفمعَب مُدََرمٍ  حدَبدٍ فدعٍن مَ  جوه

ٍَعبعرة  عن  ُمجَظدة  ُِ اعٍق  جوه و هو بال معَبٍف ُمََرٍمري

ِ  جوهََ لنصُمَسددداليف ِ جيعُلو ألنظاعطٌل ععٌ لدر و ِ،اجزندقظ قعا

ئانع لنعدوير نئوا لإلمعم عدي )م(: ددد  منطوُز دددبهذل ال جي

ُِم لنئدوُا َُعْئو بال ُتعدى صددٍِ، ُِْن لألبهعُم ال تئُع) عدى  ن

.(بعيُضبلنقظ ، جزَِلنقظ ُِعن َنو بال َتٍ،شيِيظ

 ِعهيظ،او ألنظَمعن لنص ُمنٌَِد   ن فجوهَُ لنصُمَسدددداليف

(و ؟مصٌَر مأنوٌ  من )مع هو لنيت هيعهيظ،او َمأمسى من لنص

لنبعري نيو أفِطون: ) عرليفلألادَنيل قوا لنِيديددددوفا  

هي من جهدد،ا (و ف،اعهيددظمدَدى من لنصو اددل هو أمَسٍ،مبددعهيددظ

 نيَو لَُدنئوايف لنصُمعدِّل لألبظا أرسددطو: ) لنقظجدِّي بلنوجودا

عنيف َيمع يقحئلُد   لنعافو (لإلثبعتا ن جهد،ا ما  الل ، مدعهيدظ   ُِندْ 
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جوهَُ َمعدددهوٌدو بمع ُيقصدددوظُر   لأل هعنيف َمئصدددوٌدو أمظع   

 وٌا.فِ معهيظْ، نِ ألنظ شلظ  ي معهيظٍ، معد لنصُمَساليف

عهْليئددعتا بلألشددددكددعايف عهيددظ،  ُتوصدددَدُف اددمدَدفددعنص

عتا ال هو من قاَبليف لهليئ نكنظ جوهََ لنصُمَسددداليفو بلنكيِيظعتا

ٌل ٌو بال فصددددداكيِيظٍ،    نيَو نِ جنال هو بلألشكعايفو ب

 ٌَّ ُِبال َح ُِ َبصددَدَل  ىل  ألنظ نعرٌج عن لَُبداو ْفَمن َزَعَل أنظ

يف لنصُمَساليف و َبْشذظَا بلفَ ىلحنََف بَهَوى فئَ   درلما جوه

ٌِ   لنوجودا شمددع مدَدألنظ لنص ََ ََ سددددعدة  لنصَمنطديفعهيددظْ، َع  عبظ

: أيَن لإلمددعم عدي )م(و بنددذنددك عنددَمددع سددددئددَل لنعدوير

ُِ أيظَن لألينيظْ،و   ): أجدعاَ عبوُد؟ َملنص ال ُيئدعُا ندِ: أيَن؟ ألنظ

ال يئعُا: بكيِيظْ،و دلنيظَف دُِ شديَف؟ ألنظدد عُا نِ: شدد بال يئ

 .(عهيظْ،َممع هو؟ ألنظِ ندَد لنص
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يَف  كدعنيف  َمعألينيدظ،  من نولزميف لنص فد  ب ثبدعُتهع عدى جوه

ُِ حتددَ  لُددَبداو  لنصُمَسددددداليف  من نولزميف بلنكيِيددظ، ُيوقاعدُد

يف لنصُمَسدددداليف لنقظَشيدبا   و عشلًبُمَ ُِجيعد  ب ثبدعُتهع عدى جوه

يف لنصُمَساليففأيظ،  فعٍَِة من  بهذل ريِ صدحيحٍ  ن ع  فَلدا جوه

ِا ُمَشلًبع  ويف لنوق ا. َبًدل انُِميقدَزَمعتا لنقظَشيبا ب قعَمقا

يف لنصُمَسدددداليفعدى  اربوتاهع عهيظ، َملنصب ُب توج جوه

شعن   ون   لنصَمنطَد لنعدويظو لنعدددرَْم بلنرودَلو بهذل ينع  

ُِ معهيظ،    يَف ا حتوظَا نْد وٍا معنى لنقظجدِّي  ىل لترحعٍد بحدجبوه

بًيع صعَر مععاًهع بميع اعنصمعهيظ،ا؛ مبعنى أنظ جوهََ لنصُمَسداليف 

يَف  َظسددوايفهوه ََدا  لن ُِبهذل سددي دي  ىل تع  لألراعاا بهو ري

.جعٍِز   منطئانع لنعدوير

يف لنصُمَساليفال ميكُن أن يكون نذنْك  ثل  معهيظ،  هوه

عهيددظْ، مدَدألنظ لنص ة !!دَظد،  أب  يددددوسدددد  عنظهدد  :نئوا
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يَف ععَِة   جَظدْةُمنصنصُمحيددوسدَدْ، بل ل َظسددوايفهوه و بهي من لن

يفحدددمنيف  َظَاو لألعَل يفلظ عن لألَج بلن لإلمعم و نئوا عَل

،  يظنِ شيِ : )شيَف ُيَرم  َمن ال نهعيْ، نِو بنيَوعدي )م(

(.؟،،  بال شميظ،  بال شينونيظبال معهيظ
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 شمعنيظ،  سامعٌتلإلجيعايظْ، هي اعنطلبعيف  لنيرمعتا نظ 

ََلهدع   ََ لنقظجدِّي  أاد َظَا عند تا حئيئد،  ندمَدعهيظع  و بنكنظهدع  لن

 جيعدا َل لإلجيعايظ،ا قبسددددُل لنَظار اعنيددددرمعتا  ْفَو لنِعديظ،ا.

َد فيِ شددددَم  عريٌلو ألنظِ يقطدلُب بجو لنصَمعهيظعتا لنِعديظ،ا

ُِ أب ييدددقدزُم تَشيًبع    يَفوشدددَشعَ  مع  .ٌاحعبهذل ُم لهوه

ََ  جيعدا ا ندوجودا ْفْكمع أنظِ  ًَلَي سدُدمراع ََمع و شذنكُموجا  اع

ََى  ًَلو فَّطُِق مرلإلرلدْة سددُدأا َا) لسدددليفَي مَي دى ( علنصُمَي

ََحصُل َيلنَظار   .عتا لإلرلدةاْشياَملنقظجدي  اع

  جيددعداقبددَل لنَظاظ  اددأنظ لالعقئددعُدمكننددع بال ُي

قدزُم يددددألنظ  نك َيو حَبٌد اعإلرلدةاَم لنصمَدعهيدظعتا لنِعديدظ،ا   

 معُتفعنير لإلجيعدا بهذل ُمَحعٌا.قبَل لنوجودير لنِعليف  بجوَد

عتا اوجودا لنصَمعهيظعٍت لق َن بجوُدهع سددددامتبئى  لإلجيعايظ، 
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عدا  جي عُت موجودة  قبَليددددرَمن تكن هذ ا لن   و لنِعديدظ،ا 

 عش ََرَو ُمدددني فكَل مع هَو قبَل  نْكو ديظ،اددديظعتا لنِعدددلنصَمعه

لإلدرلم  اعُور بلنعئليف و  نظمع َمعئوال بال  عحيدددوسددًدبال َم

ََ  جيعدا لنصَمعهيظعتا لنِعديظ،ا  .يئُع عدى لنقظجدِّي اع

يفٌد  جيعدا لنصَمعهيظعتا لنِعديظ،ا ُمقبَل  لنَظاظشمع أنظ  ِْ ن

 ولألفععايف لنوجوديظ،ا سدددداَمعتا لإلرلدةا ألنظهع من مسعتاعن 

َظاظعٌا ألنظ َحفعإلرلدة  تئقضدي لنطلدَبو بهذل مُ    شَيْكال لن

طو: ددددددد  أرسلألبا  دُِّلدد لنصُمعِقيفو نذنك قعا دد عدى لإلط ُِْن

 لإلرلدةاو ألنظ لإلرلدْة تئقضددي لنطلدَبو بلهلل)لهلل  يقنزظُ  عن 

 ال َيطدُب(.

بلنطِقدد ع من هددذل ميكُننددع أن نئوَا:  نددظِ قبددَل 

َا( ُمال جيوُز  طُِق لسددددليف )لنص  جيدعدا لنصَمعهيظعتا لنِعديظ،ا  َي

ََتإ اعدَ    مسدعتا لنقظجدِّي و فجميُع لنَظارعدى  جيعدا  ُبجدا
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يددددَقغإٍن ُملنَظاظ  نظ    و لألفععايفج،ا ُع لنصَمعهيظعتا لنِعديظ،ا

يَف ا يدالَ أن َي  سولَ  لنيرمعتاباعنقعني فَّنظ شلظ  .جوهََُ  هوه

َظشعن   جيعايظ،  أب سدددبيظ،  أب ريِهع نييدد   و ارجوهًَل ند

َُ بال يقنال  لنَظاظألنظ   ال لنيددرمعُت واني لألحولايفُل ئليقغيظ

َرُملنص ََ بلنقظنئوَل انَي لألحولايف تئقضي  ة َدقع سامعٌت هع نظأللنقظغَي

َرَدة  بجوديظ،   َََد بلنقظنَوَ و بحعشددع نتيددقدزُم مقع يَف لنقظع دجوه

ََديظ،ا.  أن يئَع حتَ  لنقظع
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 باَهعُن لنعئليف نيعُنبُا لننظِويف نوُر لنصَمنطُد لنعدوَي

 َسيفاعنئ  وُزلنِفيِ ب وَقيفلنصر ئوى بمثَة لنقظ ُ بمِل لنِضليف

يف بلُكمدد،ا يف بلخل ُِ ُِنددلَد َفَََع نإَمْفو لنكر دى ع َمنطئدد 

 َمنطئ عو بقَ داظ عدى  نك لإك ل أفضدددد ك د و بأفضددَدلنعَفعنيف

 عموٌاَم بعمٌل مئبوٌا قوٌا لإلميعُنلإلمدعم عدي )م( ائونِ: ) 

 (.عئوايفَماعنص َفعٌنبعا

ِا مبئَلريفيكوُن  لنيددظعناكا فَمئعُم  ق يددرَل نذنْكو َمنطئا

ُرَتٍب:  ىل ثِ النصَمنطُد لنعدوَي 

َظي: بلنُبَهعُن لنصَمنطئَي - لننظصرير. نيليفكون اعن

َظي: بلنصَمنطئَي لإلميعُن - .ئديرعلن نيليفكون اعن

 بلنكعددددفا كون اعإلشددددَلقيفي: بلنصَمنطئَي هوُدلنعدددَد -

.هودابلنَع
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وهناَمَلحليف لنصَمنطديف لنعدوير  آنَُ تئييٌلبهنعم 

ع.هَبدا  ُح عَفْ،َملنصعة ي و: بهلهمعنَيلنصَمنطُد  -

جِناهع.   عَفْ،َملنصعة ي و: بهلنصَمنطُد لنكمعنَي -

لنغعي،ا. عنَ عة لنوقوَفي و: بهلنصَمنطُد لُئلعنَي -

 

  ى و حقظمعَفددٍ،   شددلر جددعٍرلنصَمنطُد  لبهددذ

َظ عن ئايفلننظ عتامس لنقظحئيديف. فعنذين َينِوَن ُِيعَف  ارلن  وَن

ُِعَف ي لهِايف عتاعاَفعًنع َجَمعني عو بلنذيَن ُيربقوَن سدددداَم  ون

يفال َينكنإ بعاَفعًنع شمعني ع.  ََ لنَظاظ ُفع ِاحدظ عَ َمج   الل فعنا

(: ) لألعرليف دليبد نيبر لهللا َمن عََف معنى قوايف سددديرَنع 

( َُُ َظَا َععا ْفوإَق ش لر لأل َمليف. ْفوإَق لنيظَمعَبلتا َمجإ .(لن

نظمع جبمعناهع   لنطلَلَِد شدذنْك فَّنظ لنذيَن يعَفونَ 

عدى أمددظع لنددذيَن َيئِوَن هددعو هددع بأحكددعَمَبَدحدُد ونيعَف 
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دى ع يئُف هعو بنكنإ المدعنا كافدَّنظهل يعَفوَنهدع    هدع ريدعيدعتا  

لنطلَلِديف. َََف حئعَِد الل من َعهع أسَلريف

 فدعنيددددظعنكونَ و َمنطائاندع لنعدوير    ثدعادد ٌ بهدذل  

لنصَمنطديف   ىل لهمعنيرييددكوَن اعدكٍل مقيديٍل من لنصَمنطديف   

َُ حدظ لنصَمنطديف   لنكمددعنيرو أمددظع َمن لرتْئى منهل فيعددددهدَد

ِا سدديرَنع هودابلنعدَد بلنكعددفا اعإلشددَلقيف و بهو مع أجعَا ا

رصَمى َيع ُمَعدُِّل ْأيظ،  َبصايظٍ، هاَي لنصُعلمليديح ) ( عنَمع سُدئَل:   

لر ُتحدداَب لنَظاظ  يفْنهدَدْك مانإ شدد ): ) (فاي لننددظعُموسيف؟ ْفئدْدعَا 

يفْم ِصياْك َبمانإ ش لر فاكص  .(ْقدصباْك َبمانإ ش لر َن
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ٌِ لنئيعٌم  حصدلَ  َظ  لآلرل  حوَا موحو يف شب ار لن

لآلرل ا شعآلتي:بشعن  أاَُز هذ  و عرب لنقظعريخيف

 َراٍّآرلُ  لنصُمعطِّدنَي لنددذيَن لفَ حدددُدول بجوَا بجودا  -

ريعٍِب ال ميكُن معَف،  أير شيٍ  عنِ.

َُبل لنيدددرمعتا لإلجيعايظْ، لنصُمعدددبرهنَي آرلُ   - لنذيَن أسدددَن

َظبلنيظدبيظْ، شحئعَِد بمعهيظعٍت ندَممدوقعتا  .اربلن

وهٌَ بلنعددعْنَل ج لنَظاظآرلُ  لُدونيرنَي لنددذيَن زعُمول أنظ  -

ٌَو  َظَابلح ََهل من لنععْنليف بلنععْنُل منِ. فعن عن

و صعَدْفْ،بأثبقول لنصُمآرلُ  لنصَمعدريرنَي لنذيَن أنكَبل لنوجوَد  -

َِ دَظُد طدعقدٍ،و بهدذ  لنطلعق،       زعَلبمنهل من  أنظ لإلند

هي دَظُد قوظٍة حتَرم  لنععْنَل.
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َظدر عدى لآلرل ا لنرِث،ا لألبىل  نئَ ق منع سددددعائ ع اعن

و بائي ننع أن نَدظ عدى عن لُئيئ،ا لنيددددظمعبيظ،الُدعَِةا  

َظلاعيف  َا لن هلع  ال نصيَب لألراعْ،هذ  لآلرل   ألنظلنَأي لُعِ

 عدى لإلطِقيف.من لنصظولاا 

تأاى عديهل عئون هل  لنصَمنطديف لنعدوير نظ أصددحعَا 

أن ُي منول اعنصُمصدددعَدْف،ا مهمع حعبَا لنعدُل لنصَمعدرَي لَُيُث  

َظهََيفعنصمعدرَيوَن  أن َييددقيدديَغ هذ ا لننظرَيظْ،.  يزعموَن  وَنلن

 !قَمي،  ننعأنظهع عتا من فعليف لنطلبيع،او بمدوقَمنظ لنصأ

 

 حنُن ايوُّ علِّهم مبنطق ن  العلويد ناقوُل هلم 

َإَ  هلعو بهو   عُتمدوقد َمشدعند  لنص     ل قدَمي،  ال َا

َََث إ نِيدددَدهع     ََميفو شدعن  هي لنيت أح ََ لنئدا مع أنظهع حَد
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 اوجوداهع قَ لسدددإَقغإَن إو بهذل ُمحعٌا ألنظهع تكون موجودة 

 حَبثاهع.عن 

َإٌ  فئَ َتلظ  ثبعُت       أمدظع     ل شدعند  قدَميد،  هلدع اَد

َََث إ نَِيهع  َََثهع؟ أهي لنيت أح لَُب ا عديهعو ْفَمن أح

َََثهع؟ ُِهع أح َََث إ نِيدددَدهع   لَّف أم ري شعن  هي لنيت أح

َا إ شيًئعَمفعنصاعَ أن شعن  معَبم،    .عَبُم ال ُيح

َاثً ندَممدوقد أنظ  هدذل ُيربد ُ    هعو بأنظريِ ععتا ُمحد

ََُ و  ِ   ل َثَبَ  حَبُ  لنععْنليف َثَبَ  أنظ نبندععْنليف صعنًعع أبج

َاًثعو ا،ا ٌع شعنبنع ا بلنكقعْفداك لر صددَدنعٍ، صدددعن  صدددعنًعع ُمح

   ييددقحيُل  جيعُدهع ناَنِيدداهعو بييددقحيُل   ....بريِهع.

 إلمعمبقَ سدُدئل ل وعَُم بجودا لنصددظعنعيف مع بجودا لنصددظنَع،ا

ََُا عدى )م( عدي  عن  ثبعتا لنصدددظعنعيف فئعَا: )آثعُر لنئَميف َت
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يِفو ْفَهيإْكٌل ُعدصويٌّ ااَهذ  لندل سددُدِديٌّ ااَهذا ا  ،ا َبَمَْشٌزطعْفلنيدددظ

يف( َُاللن عدى لندلطيفا لخلب .لنكرعْف،او أال َي

 

: مع معنى فدنقيع اأمظع اعننريدب،ا ناَميأن،ا لنطلبيع،ا  

؟ُمَلُد اهذل لالسليفلنطلبيع،ا؟ بن ُسمرَي إ طبيع، ؟ بمع لنص

َُ      ل قدندع:  نظ معنى لنطلبيعد،ا هو هذ ا لنعنعصدددد

،  ع (و بسدددُدمرَي إ طبيعَملألراع،  )لننظعر بلهلول  بلنَقَلا بلنص

يفألنظهع تطبُع لنَصوَر  َُهع اعترِعٍق من هذ ا لنعنعص ْفَمنإ  وبُترهيف

َُهع ن يقلظ َبفلَد اينهع ََ أح ُِ  نإ تأنظ  هذل لالترِعق؟ حيُث أنظ

ندرظِثد،ا لنبدعقيد،ا فاعدإٌل!!؟ هدل لنطلبيع،  هي لنيت َبفلْئ إ؟      

يف عدٍل؟ أاعدٍل أم اغ
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َظنيُل   ل  مدَ  ن شدعند  عدعنا    ،  مبدع تِعُل ْفَمع هو لن

شعن  عنعصَُ لنطلبيع،ا ال تعدُل شيًئع بال حتَو اعيٍ ؟   نإ 

ُِ صحيٍح.هذل ج ولٌا ري

 ، و فعالترِعُق ال يكوُن  الل مانَمأمدظع  نإ ن تكنإ عدعنا  

ََرإنددع اددعنص  اني هددذ   فِّديفَوُمُمَوفٍِّد عددعناٍل مبددع ُيَوفُِّدو فددَّن أق

يف فئَ ْنزيفَم  ثبعُت لنص ُمَوفِّديف لنذي َبفلَد اينهع.لنعنعص

 صددنَعيَمعديظ ال ييددقطيُع أن َبااَمع أنظ لنعددظيَ  لنص

َظَاُِو ددددددنَِي ال ميكُن أن يكوَن معدي عو ال هو نطيٌف  فعن

  ُِ ِا ال ميكُن  درلشدد  ال مددعدريٌّو بلنِمددعدرَي ااُحكليف تعَيِددا

ِ ع هو مع نيَو لهوهََو شمع أنظ اعُولسر لنطبيعيظ،ا    تعَي

.موحوٍ و ال هو لنئعُِل لنصُميقغة عن شلر شيٍ 
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ِ   ن: نييَد ا لنطلبيع،    يع،ا ندوجودا ألنظ ندطلب أص

ِ لنصُمصعدْف،  طعااًععو بنييد ا     صعدْفْ، لنصُمندوجودا ألنظ  أص

 ِ نظ ندوجودا أل ععنيف لنوجودا معَبم، و بنيَي ا لنضظَبرة  أص

َُ بهقعُر مع َيِعل و ال هنعْم حَبٌ  ندوجوداو لنِععَل يَي

َظنيُلب ُِ.حتئل ك نإ ثلظَين  لنوجوَد أنظ لن َد شوُن

طديف سدددعدة  لنصَمنهلذ ا لُئيئ،ا اعنضدددظبطا َتَوصدددظَل  

رسددددطو أعنصُمعدُِّل لألبظا و فلنَظارلنذيَن أقََبل اوجودا  لنعدوير

ُمَحَرم  لألبظُا ُمَحَرش ع قدعَا: )بلجدٌب حددددَبرة  أن يكوَن لنص  

ًَل أزال   شمدع قعا منًعع ندحدوايف   ُالألبظ م حَرُملنصبهدذل   (وأحد

ِا: )  ُِبألنظ ونيَو جيددًمع ُِمعو ألنظ   مكعٍن نيَوبلنقظعددبي

(و بنكنظ هذل ال ينِي أنظ ٍنمعيظ  ىل مكعٍن ٍ،دددعجق َودددني

ََميف.حئيئي  لنِ بجوًد)  ع( شمع قعَا َمنًعع ندقظعطيليف بلنع
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 ؟لنعرمع هدذ  لأليدعميف شه ال ا      لنصمَدعدرَيونَ فهدل  

ع: بلنذيَن ال َيعدموَن؟ اعنطلب بهل َييددددَقوي لنذين َيعْدُموَن

ل ك ْن ي قدُ  نرو ألنظهل شمع قعَا سددديرَنع لمليددديح ) (: )ال

 (.ل ََمن نا لإُقيإكل ْنألنظ ت منوَن لإبنيُق
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ََأبل نقددعَج   بقَع لننددظعُس اددعإلُددعدا حنَي نرَُبل ْف

لنعدوميف لنصمَدعدريدظ،ا لنِيزيدعِيدظ،ا بلنكيميعِيظ،ا بأمرعناهعو بريعَا إ     

َظُ     َريعحدديظعتا لنصُمجَظَدةاو بادَغ لنصددرَلُ  أشدُد عنهل مععني لن

ُِ لنعدوُم لنصَمعدريظ،  هلل من َاَلهنيَ انَي حنَي قدعَرُنول   َظَمقإ  مَدع ق

َا لألعمى     بببقدعَِعو   َرينيف من لنقظئدي ِا ْشَهند،  لند ََُهل اد مدع أم

بلالتربع يف لنِبلعي ألحكعماهل لنَوحددعيظ،ا لنيت َبحدَدعوهع زبًرل 

يف ََ أن رييظُبول خب براهل بَمك َريَن لُبُاهقددعندًدع اعدد ئيئيظ هل لندد

َريعحيظعتا لنصُمجَظَدةا.ا لنصُمَتبْط  عن

 نظ لإلُعَد نغ،  هو لنعددددظكو اعنَظارو بلنصَميُل عن 

َرينيف لُئيئير    طَيديف لُدرو بلنقعددددعُرُ  يعوُد ندجهدليف ادعن

ََاٍّ ُيربُ   لنصُمجَظدا. فعنصُمدصحاَبَن َيحإَقَجون اعَميف ُبجودا دلٍ  ن

ُِْهل لإلم عم عدي )م( ائونِ: بجوَدُ  اعنصُمعإجاَزلتاو بقَ بصددد
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َرير مع هلل زلرٌ و بهل    )َزَعَل لنصُمدحدَبَن أنظهل شدعننظبعتا لنَب

يكوُن اندعٌ  من ريِ اَدعٍن؟ أب جاندعي،  من ريِ َجعٍن؟(و مع    

َظلعي موجوٌد بهو لنعئُل لنذي هو لنصمايزلُن اني لُدر  أنظ لن

َُدظ ع   ى دبلخلدديفو بمن لنولجدبا عدى شدلر اعحٍث بلٍ  أن َي

َرينيف لُئيئير لنصُمجَظدا.  أهليف لإلُعدا مَبنطديف لن

ِا ردبٌد عدميددظ،  شرِة  عدى  فَمنطئ نددع لنعدوَي نددَيدد

لنصُمدحَيَنو سددددولَ  منهل َمن ييددددأُا سدددد لَا لسددددقِهعٍم 

ِا. َبْشل مان    بلسد شدعٍدو أب َمن شعَن عدى عاَنعدا ا بَسعاديف رأي

َََق اعَانع بنََج منِ  مظع ٍَ ْط ًَلو أب أ ُمدحا ََ ُمئَقناًعع مي ش شر

ِ . فعهميُع يع فوَن ااَعجزيفهال عن لنوصدددوايف  ىل  ريي ع بَجه

ي )م( لنعريليف لنذي ال يدوُم َلر نه يف لإلمعم عدددددددددُعمديف أس

َظنيليف لنصَمنط َمنإ َفو ألنظ َدددَإُ  فعحندددئير بن َيجادددطعْنَب اعن

ُِ لنطلبيعَي بلنصَمعدددَب ِا هو حئو أاإ ُ . بنكن ننيدددمع طعنَب ا



261 
 

ٍَّ سدقيقمََ لنعدوُم لنصَمعدريظ،    تئَيليف  ََ:  ىل أير َح  هذل لنصُمدحا

ََُم لنعدمَي لنصَمعدرَي ال نهعِ يِف نْك؟ هل لنقئ يٌّ لنقظعديليف بلنقظِي

باِ حدَبٍد؟ أم أنظ هندعْم حدَبًدل ال ميكُن ندعدوميف لنصَمعدريظ،ا    

دِّي ع ش  قدٍِ،عولَن جَيٍَة خم َتجعبُزهع؟ أال ميكُن لشقعددددعُف

ََلرشاْك بحقظى عن قولننييف لنعدوميف لنصَمعدريظ،ا لُعنيظ،ا؟  عن َم

لنعدوُم لنصَمعديظ،  ال تيدددقطيُع أن تصدددَل  ىل معَفٍ، 

َََ  ظهوريف لنكونيف  ََ َح شعمدٍ، بنهعِيظ،و بال ميكُن أن تِيددددر

يظ،  نعم نرَيظعٌت اعَبلنصَمكعنيف بندديف لنزظمعنيف بلنصَمولدو  نظمع ه

عدميدظ،  َاحقَد،  خمقدِ،  حوا تكَونيف لنصَمجَظلتا بلجملموععتا   

َظينعصورلت بلُعَلت  لننظجميظ،ا بلنرئواا لنيظودل ا بندديف لن

بععْنليف لنبحعريف بصددددوال   ىل ظهوريف لإلنيددددعنيف لألبظايفو  الل أنظ 

ًَلو نعصددظ،  أنظ ُِ هع مجيًعلننرَيظعتا ال تعة لنربهعَن أا ع ري

ُمرَبَقٍ،و بُمقضددددعرا، فيمع اينهعو فمعرُل مع حيعبُا لنعدمعُ  
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ُِ يقعدلُد قولدَ  مددعدريددظٍ، حددددعِعددٍ، أب   لنصمدَدعدَيوَن معَْفقدَد

يِف  ن  لف لحدديظٍ،و بن يقظِئ ول حقظى لنيوَم حوَا شددكليف لألر

شعن  شَبيظ،  أب ايضدددويظ،  أب ُميدددطلح،  أب راظمع هَجوَن  

 عدينع انرَيظعٍت أنَى مع لنزظمنيف.

هددذل لنعجُز لنصمدَدعدَي لنولحددددُح جعددَل مبئددعاددليف  

هل و ألنظ منوَنمهل أنظ لنصُمدحَيَن قيدددًمع من لننظعسيف يزعمونَ 

َُبَن من لرتيعدا   ُيجماعوَن عدى بجودا راٍّ هلدذل لنكونيف بُيكرا

ٍَو  اِ دولتالنصددظشدمعتا  فعيفبَراِ  قَلٍرو  لنعبعدةا بريفُد تِكو

ََاا ب ظهعريف شعفل،ا   يفمولنعدَ  يئعدا باِ يئنٍيو  ئَلانييفعنا بلنقظْئ

يَف  َر جيفََعنَعو بنكنظهل ُمصددعاوَن النصددظعرخيف نيفََيلنقظمرعه و يةرلن

سدددعَدَتهل َعماد ول عدى َتعويليف بَتعميليف لنعدددرَما بلإلنكعريف   ألنظ

فأقعمول هلل هيعشَل بلنيددظيطَةا من نِناهمع عدى لهميعيفو 

فيهع  َاحوظو َتلنصَمعَف،ا لنيئينيظ،امن  ندعني،   بثنيدظ،  ندعبدعدةا  
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ععاَيَن ألصدنعميف لههليف بأصدنعميف لنصَمعايف بأصنعميف    ىل أتبعُعهل 

لنيدددَددط،ا ُمعددددَشنَي اهع دبَن أن َيعْدُمول أنظُهل عدى نطأ. 

هل أنظبهكذل أصدددبح ه ال  يزعموَن أنظهل يعبَبَن لنَظاظ مع 

ُِو فوقَع فيهل قوُا سددديرَنع لمليددديح ) (: )  يَففون  نظ ال َيع

 صددوموَني و بشرِيَنِةاندصددظ ذهبوَنبَي غقيدددوَنشرِين َي

َظبَي َينو لآلن َبَنعددددرَببُي عوَنطددعناو بشرِين ُيقوَنقصدددد

 ََددهيل َبَندهردْطهل ُيو ألنظعنَ لهللا ، وَتدمئل َمُهدد ُقَبدد بععقا

 (.ال لنئدَب

ُِ عدى سددبيليف لنقظعدوليف    هنع قَ ييددأُا سددعٌِل نِيدَد

َظَا ُيعدددبُهة؟ ناَمع ل ندْئة؟  بلنصُمحعشعةا لنصَمنطئيظ،ا: هل لن

َو من لنصَمنطديف أنظي دوهََُ ؟ أنيدََف َجدد ُل أن أعدد بهل ُيعْئ

َظ نظأل نو َعدمُ  جوهََ لنَظار ألصددددبحُ  َرا عو ار جوهََ لن

 ي؟لسقيععاا من طعق،ا بأشرُب وعدمي من طعق،ا أشرُب
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بهكذل يبئى لنيددظعنك    قٍث َديبٍا ال َينضدَدُب 

عن معَفدد،ا أسددددَلريف لخلدديف بلنقظكوينيفو بلنَغوريف   أعمددعقيف  

ُِ يقوقلُف عن  لنوسعِليف لُيريظ،ا بلنعئديظ،ا عدى أنولعاهعو نكنظ

ََُ : َمع ُهَو؟ بَمن     َو؟ ُهلنبحدثا   مدعهيدظ،ا لنَظار لنذي أبَج

ولَا   قوايف لإلمعم عدي )م(: ددى؟ ألنظ لهدد َن أَتدد بمان أي

ََ عن شدددَديٍ   الل بقددَ َعداَل أنددظِ ُيطيُد  )مددع َنَهى لهلل  لنعبدد

ُِ َييدددقطيُع  ََُ  لهلل  اعددديٍ   الل بقَ َعداَل أنظ ُِو بمع أم لجقاَنعَا

ِا َتكديُف لنعبعدا مع ال ُيطي ِْقا ُِ نيَو مان صا ُِو ألنظ  وَن(.ئفاعْد

ُِ لنيددددظعنددكا   لنصمدَدعبرلِيددظعتا     نإ ال يكوُن تِك

لنغيبيدظ،او ادل هو ُمِزيفٌم نادَمعَف،ا فئطو    ال جيوُز لإلميعُن   

ََ لنصَمعَف،او بمع لنيدددظمإُع  ََ لإلقَلريفو بال لإلقَلُر  ال اع  الل اع

ََ َايرَنٍ،و ألنظ منطْئنع لنعدويظ   بلنئبوُا عندَ لنيددددظعنكا  الل اع

يِف عدى طَيديف لالس  قَالايف ب قعم،ا لنربهعنيفودددددقعٌِل عدى لنيظ
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يف   هذ  لأليظعميف. بال َيَِهَمنظ  ال عدى لخلبطا لنععددولِير لنكر

ٌَ أنظنددع ننكَُ لنعدوَم اكددعفددل،ا أنولعاهددعو نكنظنددع ال نئبددُل  أحدد

اقيددددطيحيف لألموريف لنعريمد،ا بلنعميئد،ا بحتويداهع  ىل دَظدا   

يعسددديظٍ، زلِدٍ، ال تئوُم انِيددداهعو بال نئبُل نرَيظعٍت  معدظٍة ق

تئوُم عدى سددطحيٍّ زلٍِل ألنظهع سددطحيظ،  زلِد، و ال نئبُل  

َظالَِل لنصددددظحيحْ،    َِ لنئيدعسدددديظ،ا لنيت حتمُل لن لنعدوَم ري

َظقيئْ،.  بلنربلهنَي لن

َظقيُد يدَدَعو  ىل َنيددليف لُئددعِديف   ُِ لندد هددذل لنقظِك

ٍَ شعَن  نإاأسددددَلريف لخلدديف بلنقظكوينيف )لنصُمقعدِّئد،ا    أ نعنيف ألح

( شمع قعا سدديرَنع لمليدديح ) (. بأحيددُن عإيددَمفدَي معيفنديددظ

َُ فيمددع َنْدَد  ِْكو لنَعمدَدليف ُهَو لنَبحددُث عن معَفدد،ا لنَظارو بلنقظ

بناَل ندَد؟ حيدث سدددُدئدَل لإلمعم عدي )م(: هل ندَد لهلل    

يف حدعجد،؟ فأ     جعا: )لعدلإ أنظ لهلْل لخلدَد ُدعجدٍ، أم نغ
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ََهل ُبُجوَدهل  نعددعمدًدع  ندَد لخلدَد ال ناحدَدعجدَدٍ،و اددل أبجدَد

ب فضعال و فَّنإ قيَل: مبع أنعَل لهلل  عديهل؟ ْفئ ل: اَّظهعريفهل 

ََميف  ىل لنوجودا(.  من لنَع

بحوَا هدذل لخلدديف قدعا لإلمدعم عدي )م(: )أَيهددع    

َد أن لخلدَد أرل لننددظعُسو  نظ لهلْل تبددعرْم بتعددعىل ْنمددظع ندَد

يكونول عدى آدلٍا رفيعٍ، بأنٍِق شدددَيٍِ،و ْفعداَل أنظهل نن 

َرْفهل مددع هلل بمددع عديهلو    يكونول شددذنددك  الل اددأنإ ُيَع

ي دننظهَُ بلديو بلألمدد يف بلننظهدد بلنقظعَيُف ال يكوُن  الل اعألم

َُ اددعنقظَرييددبا   َاو بلنوعدد َا بلنوعيدد ال َيجقمعددعنيف  الل اددعنوعدد

ِا أنِيدددُدهل   بلنو َُ اعنقظَهيباو بلنقظَرييُب مبع َتعددددَقهي عيد

ََ أنظ لنعمَل  َر  نْك(و بأشل بَتَقْدذظُ ُ  أعُيُنهلو بلنقظَهيُب ااضدددا

َر من  ََُ و بَعَمُل لنعددظ ِا ْأَم َظَا اا ُِو بلن َا فاعد  لنصددظعَ  ماَن لنعب

َظَا عنِ  ُِو بلن َا فاعإد   َنَهعُ .قَ لنعب
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ََب يف لهوهَير عن لننظِويف      نظ مَدندطدَد متييزيف لن

يف عدى  لنكعمد،ا من لنئضعيع لنصُمعئلَةا لنيت شغْد إ أهَل لنقظِك

    ََ ََبُ  لهوهََي ال ميكُن أن ُي لنقِفا توَجهدعتاهل. فعن

ََ   حدَبدا لنزظمعنيفو بال ُيمكُن     حدَبدا لنصَمكدعنيف أب ُيحصدددَد

ِا  الل ََ  يتلنلننظِويف لنكعمد،ا من نِايف  لالسدددقَالُا عدي سددُدقا

 .اهع

بهنع أنطْأ لآلنَبَن اَّطِقيف لسدددليف لننظِويف لنكعمد،ا 

ََب يف لهوهَير بلنصُميددعبلةا اينهم ل و ألنظهل ن يَِهموععدى لن

ََبَ  َجوهٌَ ْقَيٌل  قوَا لنِيديدددوفا لألعرليف أفِطون: ) نظ لن

ِا لهيددددلو َيلننظِويف بموجوٌد قبددَل بجودا  نزيفُا عن َمئدْدعمددا

من بىل لأل فعنعبعرة لهيددددل(و لننظِويف بلنعددددظعماخيف بَيداُ    

ُِ عن لننظِويف تلنئوايف  ََب يف لهوهَير بلنِصعْن َُ جوهَيظْ، لن  شِّ
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يفيدد عو  ُاور يعددعْنَمبنكنظ بجوَد لنكددعمددد،ا َجوَه  لنعئددليف بل

ََب يف لهوهَير ُبن وًجع   ىققضدددل  نياهذلترصدددعَا شددُد بنيف لن

ََب يف لهوهَير فأ طداَد عدىو دبَن حدوٍا نيلنععْنَم  شدُد بنيف لن

ََ عنه يبهو (لننظِويف لنكدعمد،ا )لسددددَل  ُا لنصُمعدُِّل لألبظ عمع عبظ

 ىل ةا و فأشعَر اعنَصور(لنَصورة بلنصَمعدظة)مُبصدْطْدَحي   وأرسدط 

ََب يف لهوهَير   ععْنليف نلنصَمئعميف لنعدددظعمخيف   صددَدَوريفلنعددد بنيف لن

َظلنيلنصَمئعميف باعنصَمعدظةا  ىل  ولنعئديظ،ا ََن لن ب يف لهوهَير ع بنيف لن

ِْل ب نيف أنظ لنصَمعدظْةبدنلنع و لُيريظ،ا لنصَمولدر  ععْنليف  عن   إنقد

ََبن شدددُد بٌن اعُئيئ،اأنظهمع  اللو  شددددكدي ع لنصدددَدورةا  يف د

.(لننظِو لنكعماْد،)و بُيطْدُد عديهمع لسُل لهوهَير

ََب يف لهوهَير لنصُمجَظدا ال يكوُنشمددع أنظ لنَنزبَا   ند

ألنظِ جوهٌَ قَيٌل ال يئُع حتَ  لنقظصددَيفاو بال يئُع حتَ  

ُْيرزيف  و بهو أجددَل بأعرُل من مجيعيف لنزظمددعنيفبلنصَمكددعنيف بل
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ََحددايظ،ا. نكنظ لنَنزبَا يكوُن  عدد بنيف نلنعدَد بنيف لهوهَيظ،ا بلنَع

ِْمع شدد ََب يف لهوهَير لنيت تبَب شي ََبُ  لهوهََيلن    عَ  لن

 لنونوَج . شمع أنظلُيدددريظ،ا بلنصَمولدرلنعئديظ،ا  لنصددَدَوريف يععْنَم

ََب يف لهوهَير     َوريفلنصدددَد يععْنَمنيَو حدوال  نعدددد بنيف لن

َظَدةا وظال هَو دنيٌل عدى لنئ لُيريظ،او بلنصَمولدرلنعئديظ،ا  ةا لنصُمَج

ََب يف لهوهَير تدِّيددعٍت ُمعددعَيندَد،   لنيت تعددُل شدددد بَن لن

.لُيريظ،ا بلنصَمولدرلنعئديظ،ا  لنَصَوريف يععْنَمن

ََب يف لهوهَير   نَصَوريفل يععْنَمبفعنعِق،    ن انَي لن

ََحددددايظ،  بنييدددد لُيددددريظ،ا بلنصَمولدرلنعئديظ،ا    لعقبعريظ،  بَع

ََب يف لهوهَير  مبعشَة و بهذ  لالعقبعريظ،  مَتبط،  اُع بنيف لن

ََ .(لننظِويف لنكعمد،ا)لنيت ُنطدُد عديهع لسدددَل  ب يف فعددد بُن لن

ََة  بلنصُمقَنئِّْد،  بلنصُمقحورْن،    َرَدة  بلنصُمقْكر قدُف لهوهَير لنصُمقع

ََب يف لهوهَير لنرظعا ا َظَابهلذل و عن لن بَن شدددد  جعَل لن
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ََب يف لهوهَير موجودة  ايددددمعتاهع لنصُممقدِ،ا لنصدددَدوريظ،ا   لن

 بلنصَمولدرئديظ،ا لنع لنصدَدَوريفبلنصَمعدريظ،ا ُكمقنييف َتُمصددظعن ععْنَمي 

: لألبىل: هي ناعم،  لنوجودا؛ أي نئد هل من حعنٍ، لُيددريظ،ا

َظ  ىل حدعنٍ،. بلنرظعني، : هي ناعم،  لنصَمعَف،ا؛ أي أنظ  اظ أمََ لن

ََب يف لهوهَير. خبدئاهل نُيكَرَمهل مبعَف،ا ش بنيف لن

حصدددددَل لنقظِقي   معَفدد،ا أبظايف مددع يدزُم  بقددَ

لنيددددظعنْكو فعنبعُض قعنول: )أبظُا مع َيدَزُم لنيددددظعنْك َمعَْف،  

ِا(و بآنَبَن قعنول: )أبظُا مع َيدزُم لنيددددظعنْك معَف،    َنِيددددا

ِا(و بلنئوالن  ُمقكددعماِنيفو ألنظهل َعَنول اددعألبظايف معَفدد،ْ  َراددر

ََب يف لهوهَير  لنصَمولدربلنعئديظ،ا  لنصدَدَوريفععْنَمي    شدد بنيف لن

و ِويف لنكعمد،ا قَلًرل اعننظ لنقظجدِّي  ثبعَتو باعنرعني لُيريظ،ا

ِ هعو    فمعَفد،  لنقظجدِّي أعرُل لألشدددديدع ا بأجَل لنعدوميف بأنْط

َِ(.نذنْك قعَا لُ ُِ َتْأنل كمعُ : )َمن َعََف نَِي
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ََب يف  معَفْ،بمن لنولجبا لإلشدعرة   ىل أنظ   ش بنيف لن

ََب يف لهوهَير  نظمع لالسددقَالُا   درلْم تعةلهوهَير ال  لن

ِا يَف  ْ،معَف تعةشمع أنظ معَفْ، لننظِويف لنكعمد،ا ال و عدي جوه

 .عُت لنوجودالنَظار ال لالسقَالُا عدى لنقظجدِّي ب ثب

ََبَ نئوُا: بهلددذل  ُِ لننظِويف لهوهَيظ  نظ لن  ري

ََبَ و ألنظ لنكعمد،ا سددددٌّ ريعمٌضو ال سددددبيَل   لهوهَيظ لن

ِا بلنوصدد وفا عدى حدد ندوق ِا.ندَف،ا ش دوايف  ىل معددددد ئيئقا  هيف

موقُع لنصماحندد،ا بلالاقِ او بهلددع هي ف لننظُِو لنكددعمددد، أمدظع  

بلنئوظةا بلنَنطديفو بهي ريددعيدد،  لنيددددظعنكنَيو بظيِدد،  لنِعددليف 

ُِو اَنيليف أنظ    َُ من ُِ بلنئصدددد بمعَفُقهدع عاددل،  لنوجودا بريعيُق

لإلمعم عدي )م( قعا: )معَف،  لننظِويف أنُِع لنصَمَععريففا(و بن 

ََب يف(.  َيئ لإ: )معَف،  لن
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بَمع ن َيصدددداليف لنيددددظعنك   ىل مئعميف معَف،ا لننظِويف  

 ميكُن أن َيصدددداَل  ىل  ثبدعتا ُمععَيَن،ا لنقظجدِّي.  لنكدعمدد،ا ال  

و فمعَف،  تدِّي لنَظار ال تقحئلُد  الل مَبعَف،ا لننظِويف لنكعمد،ا

َظ ال مَلتَبألنظ هلع نييدد  اهذ  لنيدَدهون،او   هعُقمعَْفب  َح

َظ    و ب ىل ُيريظ،ال بلنصَمولدرلنعئديظ،ا  لنَصَوريفععْنَمي هلع بال َع

هذل أشددددعَر لإلمعم عدي )م( ائونِ: )لنصَمعَف،  اعننظِويف أنُِع 

ََب يف  يَفْفَقني: َمعَفدد،  شدددد بنيف لن ََلُد اددعنصَمعإ يَفْفَقني(؛ بلنصُم لنصَمعإ

ََلنعئديظ،ا  لنصددَدَوريفلهوهَير   ععْنليف  ب يف بَمعَف،  شددد بنيف لن

 بنيف َفْ، شددددو ألنظ َمعلُيددددريظ،ا لهوهَير   ععْنليف لنصَمولدر

ََب يف لهوهَير ُموصاْد،   ىل  ثبعتا لنقظجدِّيو بهذ ا لنصَمعَف،   لن

ٍَ شدُدُهودايٍّ َبُرييٍ، ُحضدُدوريظٍ،    لُعصددد،  هي عبعرة  عن َنْر

 نيظعنكنَي.من قاَبليف ل ندنظِويف لنكعمد،ا
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  ل تَشو عميف  هدذ  لأليظ  بلنعولِديف أصددددحدعُا لنعِِديف

 ل لنغعرقنَيوُعَببلتظ ولنِعحدْ، ْةبلنئََب ْ،لُيَن لألسدوةْ 

 .،ااعنغِْد بلهلعنكنَي ،ابَهاعنَع

  ا بلألمثعريف لنِعسددددَةا ُمهداْكأصددددحدعُا لنَورطعتا لنص،

َا لنبدعطدد،ا   هدذ  لأليدظ        ول مععدَنِ ندعنْ  عميفبلنعئدعِد

َر ول ف َظَيِ،ا بَحول اعألمثعريف لنعددددظكلك سددددعن،ا بشددددَ لن

 .َمنرورْةلنكمعالتا لنص

 هذ    ةاَرَاَليع لنْكَمبلنص ،اْكهداُملنص موميفلنيدَد أصددحعُا 

 ؛ فَب يفبلُدوايف بلالرتيعاا كِّول اعنعددددظط َبلرَت عميفلأليظ

 ،ا.لنرِث لههليف



273 
 

 يفُملنص  ف ل الال ل أصحعُاُه بمكعٍن زمعٍن   شلر وَنُحغ

ُْ  بأصددُل وةائعَببلنعددظ ةاََععَنُملنص بأسددعُس وَايدَدبل

 وَنُمجظقَهبَي وَنُحقعَظلنذين َي ُلُهَبو َاعساَِْمبلنص َاعِاْكَملنص

 ِ  عتاحئيئبلنقظ لنعميئد،ا  لنعدوميف أهدليف  ِ اضدددَدعدى لن

 .،النعَفعنيظ

 ُِ  ،اْفيَفنَحُمنصل ول اعنكدمعتامتيظك  نَيمن لنيدظطحير  لنكر

َُُمعَوجظ،النص أبيِتابلنقظ يظ،اراَبلنَع ِيدددِلتابلنقظ  . بتئدي

 .،اَنلألزما عرَب يَفمعطاَملنص ن أشربيفما ه ال  شعَن

 عتامصيظعنعظال ا ،الُئيئيظ نع اعألصدوايف لنقزلُم نإك َيفدص

 .،اطحيظلنيظ

   ٌَّمن َيجهدون ربَ  لإلميددعنيف نددَيهل قصددددوٌر فكَي

يفهل ندقظيَفُع َرين اأنِيدداأن َيُح ِك هل فئط صددَبل لن

 .مجوٍد اكلر
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 يَفبعَشُملنص لنعَفعنيف ل أصحعُاُه بلنبصدِةا  لنِهليف أهُل 

 عيِ،انضظل ئليفلننظ بل مَحدْ،ُزجعَبأن َت ََعإفَب؛ ندحئعِديف

 ي: أحكعُمه َجعريفَعَم ول ثِثْ،ك ْدَسو لنكريِ،ا بلنعبعرةا

ََ  .عتاعَمئَملنص قعُِدبَد لإلشعرلتا بنطعُِف لتالَدلالسقع

  َل ُهلُترَََن  إلنذين لرتْئ لألمدعند،ا   أهدلُ  لإُه لنِدعِزبن

ََ يرعقيفمالنص يوَم  ىل  عسدددوتالننظ ليفي ععْنلقاََلً  من َم سددد

يف ىل بَجَُول لنُعئ ئلفَح ووتادك َملنص ليفي عددعْنلقاَََم   سددددِ

 .عنيفَْفلنعا

 لنعَفعنيف أصددددحعُا ََ  ؛لهعري ول لنئدَلُقأثَب سيفلألق

 عتالنعدعني  ادعَُبفا  مروايفَملنص وعريي لنيددددظجدِّلنقظ

ََ .عتاعمددظلنقددظ بلنكدمددعتا ن ع مكنييفلنقظ بل مئددعَمُدبأف

 .بلإلفعحعتا لإلحعفعتا
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 وسيفِلنَن ععنيف ،اْدََحول من َملنقئد  لُئعِديف أصدددحعُا 

َِ ولنعئوايف ليفعددعْن ،ا ىل مَحددْد  دلِنَيْكُم فكددعنول ن

َر عديديفَصمَب  .،اسعْنلن

 ُا يَدعداصددَدَمبل لنصُزعَبَجَت لُئعِديف أصدددحعُا  ْ،يظيدددرل

 .زبُاذي ال َيلن ليفحْكُملنص ول  ىل دالن،اد َصفَو وْ،كديظلنعظ

  ُِصيليفلنقظب عمرلنقظ حئيديفول اعنقظُملنقَز ،الألمعَن أصدحعا 

َر فكعنول أقطعَا ولرلألَت ََ و،اسددعْنلن َظش بت  عَ لنعَي لَ ول لن

 ليفزلُحبَت ،اهديددظلْه لالعقبددعرلتا ،اعدَدايددددا بْطََتُملنص

 .عملأليظ   هذ ا ،النبعطْد رَلتالنْك

  ُطاَسَوقظلن هَلي،ا أهُل لإُه يليفئايَقُملنص َلطالنصدر  أصدحعا 

 .َِيطابلنقظ عن لإلفَلطا لخلعرجيف
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 يعتاجدِّول لنقظف َََع يدددقئيليفُملنص َلطالنصدددر أصدددحعُا 

ول عن ُبْدَس ثلظو لُضددوريف   مئعميف ْ،لنربوتيظ ْ،لهِنيظ

يف  .لَُبدا شرَْة لهوه

  ُلهددعريدد،ْ  ول لألقَِمف َََع أبيددليفلنقددظ أصددددحددعا 

ول ُعفأرَج ولنععنيْ، َئبعداَمبلنص ْ،َمياََتُملنص َفحعِابلنصدظ 

 عيفهعمال   لنكقعاا ،اهدع لنردعاقدَ   ئا ىل حئدعِا  لألنِدعظْ 

 ،امعبيظلنيظ لألنول يف ةاََعدعهَ ُم اَّثبعتا لُئعِديف  بنيفنعدُ 

 .عفي،النصظ َآةامالنص من نِايف ،ابلألرحيظ

 َظ ََ. بأشَْفهع لظ لنعدوميفَجْأ حيمدوَن لسدمونَ لن ل ُهبعن

َُ اعُئعِديفَملنص لألسددددعسدددديَ  لنئدعنونُ  ُْ جي َُبل  مي

ًَ وعددعرفاَماددعنص  ،اعسددددمدَدلننددظ لتاََيددرْئُمل عن لنصاعيدد

 .،انيوَنَملنص بلالجقهعدلتا
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 َظ ِل ول عدَلُنلسددددمون أيْئلن  لنددذي هو لنعدُل هوتالن

 ول عدَلُضْفبَر و،اوتيظدك َمععني لنصَملنص ألسدَلريف  لهوهََي

 .،اكديظلنعظ يَفرعهاَملنص لنذي هو عدُل عسوُتلننظ

 َظ  ، حَيظأ حئيئ،  ُِْن اأنظ ول لنعَفعَنف َََع لسددددموَنلن

ََ َا ُِو بندْ ديفحئو  لنقظ ، ددْ قدأصددددر ُم  تعينعٌت دديفلخْل عد

َرُم يعٌتبتدِّ  ْ،يظدِّنذي ال عال ن صددليف ُدئوَحفعنقظ .ة َدقع

ََو بلنقظُِْن ْ،يظناوعد بال َم ِ  ، ديظع  .َب يفند

 َظ  بهعتا  شددُد نمَطوَنال َي عهَبَنلنعدددظ لسدددموَنلن

ََلنقظ وَنبُعقظبال َيو حددعدابلالتر لُدوايف ى ألعَمل ئديدد

 َيَحلنصددظ اظلننظ عَفوَنهل َيألنظو ديفئوَحلخلعني من لنقظ

ََ  .حيَحلنصظ بلألث

 َُْطُملنص  عيينعتالنقظ ئعميفمن َم َتئوَنَي لنيددددظعنكوَن بَنهظ

 .لنقظصَيديف  ىل مئعميف رَلتابلنْك
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 َُِعْدبن َنَُهظْطُملنص  ع اول  ىل مسهلو بلرتْئنِوسددا ول أر

ًَل عن عدوميفك ْدَملنص ََ وت اعي  .سوميفلن

 َب ََ  أقددعَم و،اهددعندْدلُ  لْهبَد ُل لنغوليدد،اهإعنددَمددع ْشر

َظ عدى  بلنغطعَ  طدعِفا عدى لندل لإلميدع َ  لسددددموَنلن

 ،اوسددَ حيددَملنص يديفعداصدَدَمول عن لنصُعفلََبَت وَائعصدداَملنص

ََ يَدعداَصَمول لنصُقبأثَب  .ْ،بحعنيظلن

 لنعددددظ َُ  أهددُل لإُه عدوميفَملنص ريفَإندئدْد يردعقيف مالنص يوَم بَنعهد

 بلَُهيفبشدددَد لهعمعْ، ول لُئيئد،ْ ف ََلندذين عَ  لإلقَلريف

 .ْ،لنئَسيظ لخلزلَِن

  يفلخلا لنعدعني،ا  لُئيئد،ا  عدَنيف َملنطدعرُق نا  هو ،ايظضدددد

 يعيفعددددََت بتَما لَُشددعتا قيودا كِّاِدْد ُامداُملنص

 )حِةا ينيفحََلنَب عيفجَمَمنا ندوصددددوايف ولتالنعبددعَر

 .(لألنبعاا
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 و عوريفبلنئ من لألبهعميف ريفحََعنَمع تَتئي لنعئوُا اعنقظ

ع ْ، دبًميموَمَملنص لنئعوَر و ألنظبظلندو ع ُييمظىَمتصُل نا

 بُحهع تصدددَُهع اأنظْطَن ِ، و بَيكمُنزيظهلع صدددبغ،  ُم

 .، ْنمقَلَب

 َََر  اعنكعددددوفعتا  إَيبقَ سدددُدمر وُرلألقَلُس هي لن

ًِل مع نَى .،النعَفعنيظ بلإلشددددَلقعتا ،الإلهلعميظ  بشر

ول َظط َ ْفق عميفلأليظ   هذ ا جي يفبلنَع جي يفأصحعَا لنضظ

 هع.قايظَسارول ائ َباهع بَع

 َُ  اعنعذاا َي.. بسددُدمرننُيلنضدددظ هو لنعدُل لنعدليف جوه

 ِ َِ  .َلتالن ِا  بقدَ لع   لخلطيئ،ا أصددددحعُا عديد

ل هاَرى َشول عدُعَمول بلجَقط َبفَه و،ال لنعَبلنيظهيفِوسدا اُن

 هل.بل عدى اعطداَُحظَوبَت
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 َُنا  لجيفعََماعدُل لنص معنيظ،  نطعُِف ش ُِْن ..َيهو لنعدُل لنددل

ََحديظ،ا  مع لألموريف تقولفُد ال  م، بنِ أسَلٌر عري ..لنَع

َُ بنِ قولع ..يظ،اراَبلنَع مع لألشدددديع ا ال تقنعسددددُب

 .لنزظمةر ريفندقظطَو رلسم،  ال  ضُع

 يف ََ اني حدعند،ا   ُزميرُي عدُل لنيددددظَلِ ؛ هٍ،من ج ةالنكر

ََديظ، بهي  بهي  َشيبابلنقظ اعالشقئعقيف ، بْطََتُملنص لنقع

ن م باني لنكنزيف .لنعصدددوريف عرَب عدددَيععتاحعن،  لنقظ

 ٍ،جوهَيظ شئيمٍ، ادعُئيئ،ا  ردرليف َمَقُمأنَى؛ لنص جهد،ٍ 

َظميوَم متقعُز  .لنيت ال تنئيُل ،ااعن

  لخلزلِنيف بمِعتيُح ،النئَسدددديظ نولمُع لإلشددددَلقدعتا 

 أنظا طعِفالندل عندَ أصددددحعاا  ُاقدمظَت ،الُئيئيدظ 

ََ لنِنعَ  ألسدددبعاا لنبئعَ  ب و(، لألاَلنيف)شرعْف سدددوميفلن

 .(َ لألربل يفصعِا)َا عدوميفَملنص ألسبعاا
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 ليفوشواعنقظ َبصددليف لألسددبعاا  مع انَي لألفهعُم تالحقعَر 

ن م ِويضيفاعنقظ قطعيف لألسدددبعاا و بمع انَيمن جهٍ،

َر   وأنَى جهد،ٍ   هي ، يظوتادك َملنص ، سددددعْنفكدعند  لن

ًَل ع هذل لنغطع ا ألسدددَلريف ، جيَبُمبلنص لنكعشدددِ،  ن اعي

 .،اهعْنبلْه ،النكرعْف أقولايف

   ُة َظعا ُِْن عنكنَيهودا لألمردُل عندَ لنيددددظ  لنوفدعُ  ادعنع 

 وَلِعيفلنعظ اَسددوميف قيفََعن لنَغ اعالاقععدا تبَأ  مَلحَل

 وَلِديفلنطل منه يف دوماايدددُد لهلَلي،ا ،اَحْدَمنا نقنقئَل

 .لُئعِديف  ىل عنييف لنوصوايف مبَحد،ا نقهَينَق

  ََبْش ، يددظهدالْه لنعدوُم تازلَد عميف  هددذ  لأليددظ  تار

َظ ََ  ، لنِكَيدظ  ُل لِدا لن َظ عُتهدَدجإلنويف  امدَ بلنعد  ، عنيددظادظ لن

 .، يظوتادك َملنص ُلبلخلصعِا
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 َيبهي سددعريف ومن شمعايف لنعَفعنيف عَف،اَملُِة    لنص  ،

ََئيَتب،  تنِي لنقظَم بندحِةا ل.لناَو  لنَع عنُب فعنطل وي

يف اط  ُِ ندحِةا قيف لُورَُمعَفْ، لهوه يف مآن   .بلنِك

 اعدليف ُِلنيظ ََ  عنكائط نديظف هو لنبَلي،  ندحولسر سوميفلن

 هعي، ننرل نقكوَن وئوايفلنُع ليفدصعا يَفِْنيدددَد ى يصددددَلحقظ

َر ،ابْطََتُملنص ،الخلقعميظ ةااعهلجََ  .ديعنُعل ،افَعاعن

 َيَنطهظُملنص ُزميرهو مع ُي وتادك َملنص ليفنععْن ِاوَجلنقظ حيُن 

ذي لندد ،النعئديددظ لنعدوميف ِ مِقددعُ ألنددظ وعن لآلنَيَن

 .وتيرك ْدَملنص لالرتئع ا َلُبُس َيَنهظْطندُم ِقُحَي

   َع ئيًنبَي ادعنطلَيديف ع دوشد  ندع سددددُ ماعَلَج لإلنددهل لجعد

َظنيددليف  ََ فيددِ رٍن ْشَم  َز ننَيمن لآلما ننكوَن واددعندد

ل بيددظعتا بأنكَُِاول اددعخْلكلك لنددذين شددددَ  لنغددعفدوَن

 عتا.َيعدالنَب
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َظ من لإلشددددعرةا  ىل أنظ      نقدعميف هدذل لنكقعاا الا

ِا ن يكنإ  الل  ث   َظُجظل بعُتلنصُمَلَد من تدأنيِدا عدى  لمغ،ا،ا لن

شددلر َمن حددعبَا تزبيََ بحتَيَف أقولايف لألنبيددع ا بلنكقددبا  

َا لنئعِليف  َا سيرَنع لننظيبر آدَم ) ( حقظى عه لنيظمعبيظ،ا منذ عه

يف ) (. لنصُمنَقْر

ٍَ أن ددددد  شلر عصدد يطعنَيوَندددددلنعددظفئَ حعبَا 

ََديقدبظُي َظُاول ظعهًَل من لألنبيع ا بلن َرينيف بيقئ سليف ول ادبوسيف لن

إلريول ا لننددظعسيف بَحَفاهل عن لنطلَيديف لنصددددظحيحيف بلنصَمنطديف  

ََهل عدى لنقظحَيفا بلنقددظَنيويف يَف ب لنئويليفو بَعماد ول ُجهدد لنصَمك

 .بلخلَل يف



284 
 

ريدعيعتاهل  جزً ل من بقدَ لسددددقطدععول أن حيئِّئول   

دليف  ىل لنع لنوصددددوَا بنن ييددددقطيعولو نكنظهل ن لخلبير،ا

 لنيت ن ألقولايفلنصَمكنونيف انَي طيظعتا لنيددَدطوريفو فغِاد ول عن ل

يف رسعن ووهعش ََبَت يِْئهول مععنيهع ََة  عن جوه ،ا نَقصدداْدنع ُمعبر

 .رسوٍاشلر 

يف من  َظِيَو   حاِظا لهوه بشعَن هذل لنيددددظبَب لن

ِايف ن َعبدثا لنعدعارنَي لنصُمَزبرريَنو بهو مدع دنلدندع عديِ من    

 لققبعسيف أقولايف لألنبيع ا بلنََسدليف لنبعقي،ا   لنكقبا لنيظمعبيظ،ا 

ِا    ِا لنئَيليف بلَُيثاو بمع حيوي ََي َظسيف اعه شدعنكقدعاا لنصُمئ

َظليبديظ،ا بلإل يليف     يف لن من لألمردعايف لنيدددَدديمدعنيدظ،ا بلنصَمزلم

لنصَميدددديحيرو بلنيت تقولفُد مع أقولا لنِِسددددِ،ا لنعرمع ا 

أرسددطو بأفِطون بسددئَلط(و بمع أقولايف لإلمعم عدي )م( )

نعليف لنَوصيرنَي خلعَتليف لننظبيرني.
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بيبئى لنصَمنطُد لنعدوَي منعرة  نديددددظعنكنَيو بمدجأ  

نآلمننَيو بزبظلدة  ندعددعرفنَيو فهل أنئيددعُ  لنَنِوسيف لنددذيَن  

َُنع لنصَمييُح ) ( فئعا: )ط وَاى ألنئيع ا ل َنِوسيف ننعطَبهل سير

ألنظهل ُيَععيُنوَن لهلْل(.

ناحلمُن هلل  ربد الع َلمني

 سوريِ -نس مِ ح فظ عبنن
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