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األهش الخالج :
فٖ تعشٗف العلن

ٍ لجل الٌظش فٖ تؼبسٗف أّل الفي ٌٗجغٖ التٌجٍِ ػلٖ ًىبتُ:
الٌکتٔ األٍلٖ :التؼشٗف َّ الوؼلَم التظَسٕ الوَطل إلٖ الوزَْل التظَسٕ الَالغ رَاثبً ػي هب الشبسحٔ
أٍ الحم٘م٘ٔ.
حنٍ إىّ التؼشٗف حذٌّ أٍ سسن ٍ ولٌّ هٌْوب إهٍب تبم أٍ ًبلض.
ٍ التؼشٗف الشبهل للفظل َّ الحذ ٍ الشبهل للخبطٔ َّ الشسن.
ٍ أهٍب الحذُّ التام َّ التؼشٗف ثزو٘غ رات٘بت الوؼشَّف الشبهلُ للزٌس ٍ الفظل المشٗج٘ي الوسبٍٕ للوؼشَّف
هفَْهبً ٍهظذالبً الذالُّ ػلِ٘ ثبلوـبثمِ .فئىّ «الحَ٘اى الٌبؿك» َّ الحذٍ التبم لوفَْم اإلًسبى الذالُّ ػلٖ رو٘غ
رات٘بتِ ٍ َّ األطل فٖ التؼشٗف لتج٘٘ي الوؼشَّف تجٌ٘٘ب شبهالً ٍ تو٘٘ضُ ػي غ٘شُ تو٘٘ضاً رات٘بً وبهالً.
ٍالحذُّ الٌاقص َّ التؼشٗف ثجؼغ رات٘بت الوؼشّف الشبهلُ ػلٖ الفظل إهٍب هغ الزٌس الجؼ٘ذ أٍ ثذًٍِ ،
الوسبٍٕ للوؼشَّف هظذالبً ال هفَْهبً الذالُّ ػلِ٘ ثباللتضام هي ثبة داللٔ الزضء الوختضِّ ػلٖ الىل.
فبىَّ «الٌبؿك» حذٌّ ًبلضٌ لوفَْم اإلًسبى ووب أىّ «الزسن الٌبهٖ الٌبؿك» حذٌّ ًبلضٌ لِ ألًّبلزسن الٌبهٖ
رٌس ثؼ٘ذ لِ َّ ٍ .المبئن همبم الحذٍ التبم ُٗستفبد هٌِ ح٘يَ التؼزس هي استخذام التبم.
الشسن التام َّ ٍ :التؼشٗف ثبلزٌس ٍ الخبطٔ (ٍ َّ الؼشػٖ الخبص) الشبهلُ للزاتٖ ٍ الؼشػٖ ،الوسبٍٕ
للوؼشَّف هظذالبً ال هفَْهبً فئىّ الحَ٘اى الؼبحه سسنٌ تبمٌ لوفَْم اإلًسبى فئًِّ ٍ إى وبًت هشتجتُِ ثؼذ الحذ

ثىال لسوِ٘ ٍ لىي وبى وخ٘ش االستؼوبل ٍ شبئغَ االًتفبع ألىّ وشف الفظل لل٘ل الحظَل ٍ ًبدس الَطَل فتظل
الٌَثٔ إلِ٘ الًِّ األفؼل هي الشسن الٌبلض ،لشوَلِ ػلٖ الزاتٖ دًٍِ.
الشسن الٌاقص َّ ٍ :التؼشٗف ثبلخبطٔ ٍحذّب ،الشبهل للؼشػٖ خبطًٔ ،الوسبٍٕ للوؼشَّف هظذالبً ال هفَْهبً
ٍ ال ٗوِّ٘ضُ إلّب تو٘٘ضاً ػشػ٘بً فئىّ الؼبحه سسن ًبلض لوفَْم اإلًسبى ٍ َّ أػؼف التؼبسٗف ووب ال ٗخفٖ.
ّزا .حن إىّ فٖ تؼشٗف الشسن لَل آخش ٍ َّ أىّ الشسن التبم هؤلف هي الزٌس المشٗت ال هـلك الزٌس.
فوزوَع الزٌس الجؼ٘ذ ٍ الخبطٔ ٗؼذٍ هي الشسن الٌبلض.
الٌکتٔ الخاً٘ٔ  :ال ٗخفٖ ػل٘ه أىّ لفظ الؼلن ٗؤخز تبسًٓ ثبلوؼٌٖ الوظذسٕ ٍ أخشٕ ثبلوؼٌٖ االسوٍٖ 1
الوشاد فٖ ػٌَاى الجحج َّ الوؼٌٖ األخ٘ش فئىّ الؼلن ثبلوؼٌٖ الوظذسٕ َّ هب ٗمبل فٖ تؼشٗفِ « :حؼَس
طَسٓ الشئ ػٌذ الؼمل» ٍ لىيّ الومظَد ٌّب الؼلن الزٕ هي هظبدٗمِ الفمِ ٍ األطَل ٍ الـت إلٖ غ٘ش رله.
فال تغفل.
الٌکتٔ الخالخٔ  :إىّ الظفٔ الٌفسبً٘ٔ إهٍب ساسخ فٖ الٌفس ٍ الزّي فتسوٍٖ ثبلولىٔ ٍ إهٍب غ٘شُ ساسخ .فبًّْب إهٍب
طشف اإلدسان فَْ تظَس ٍ إهٍب هغ اإلرػبى ٍ االػتمبد فَْ تظذٗكٌ .لبل التفتبصاًٖ « :الؼلن اى وبى ارػبًبً
ثبلٌسجٔ فتظذٗكٌ ٍ الّب فتظَسٌ» ٍ 2حبطلِ  :أىّ لؼَ٘ٔ «صٗذٌ لبئنٌ» هبداهت غ٘شَ هؼتمذٍٓ ٍ غ٘شَ هظذِلٍٔ تُؼذٍ هي
التظَسات ووب أىّ «صٗذاً» ٍ «غالمَ صٗذُ» ٍ «إػشة» تُؼذّ هٌْب .فئىّ التصذٗق ّٖ الٌسبٔ التاهٔ الخبشٗٔ
الوصذّقٔ.

 1ووب ٗىَى فٖ الفبسس٘ٔ وزله تبسٓ ٗستول لفظ «داًستي» ٍ تبسًٓ ٗستول لفظ «داًش»
 2آدسس ..

الٌکتٔ الشابعٔ  :الظٌبػٔ ّٖ الحشفٔ ٍ 3هي همَلٔ الفؼل ٍ َّ غ٘ش الؼلن الزٕ هي همَلٔ الوؼشفٔ ٍ .لکٌِ إرا
ػجٍش ػي ػلن ثأًِّ طٌبػٔ فبلوشاد إشبسٓ إلٖ أىّ ّزا الؼلن هي الؼلَم اٙل٘ٔ ال األطبل٘ٔ.
إرا عشفت تلک الٌکات فبػلن أىّ اإلهبم الخوٌٖ٘ ػشّف الؼلن ثمَلِ :
« إىّ کلّ علن عباسٌٓ عي عذٓ قضاٗا هشتبطٍٔ تجوعْا خصَصٌ٘ٔ بْا (إٔ بْزُ الخصَص٘ٔ) ٗتشتب علْ٘ا [إٔ
علٖ تلک القضاٗا] غشض ٍاحذ ٍ فائذٓ ٍاحذٓ بالَحذٓ السٌخ٘ٔ».
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فٌحي ٌّب ًزؼل تؼشٗفِ هتٌبً ٍ ًجحج حَلَِ فٖ ػوي هـبلت :
الوطلب األٍّل  :لَلِ سحوِ اهلل «ػذٓ لؼبٗب» :
فبًِّ لذس سشُ رؼل الؼلن ًفسَ المؼبٗب ثٌ٘وب أىّ وخ٘شاً هي األطَل٘٘ي رؼلَُ الؼلنَ ثبلمؼبٗب:
قال صاحب القَاً٘ي

(سُ)

فٖ تؼشٗف األطَل ـ الزٕ َّ ًَعٌ هي الؼلن ٍ اخز الؼلن فٖ تؼشٗفِ ٌٗزشّ إلٖ أخز

الؼلن فٖ تؼشٗف هـلك الؼلن ـ « :فَْ الؼلن ثبلمَاػذ الووٍْذٓ الستٌجبؽ األحىبم الششػ٘ٔ».5
ٍ قال صاحب الفصَل

(سُ)

فٖ تؼشٗف األطَل « :أًِّ الؼلن ثبلمَاػذ الووِّْذٓ الستٌجبؽ االحىبم الششػ٘ٔ

الفشػ٘ٔ ػي أدلتْب التفظ٘ل٘ٔ فئىّ الؼلن رٌسٌ أٍ ثوٌضلتِ 6ػلٖ هب هشّ ٍ الوشاد ثِ إهٍب الولىٔ أٍ اإلدسان أٍ
التظذٗك ال٘مٌٖ٘».8 7

 3اػلن أًِّ سثوب ٗفشّق ث٘ي ّزٗي االطـالح٘ي فشارغ إًي شئت ٍ لىٌِ ال تفبٍت رَّشٗٔ ثٌْ٘وب ووب ال ٗخفٖ
 4آدسس ..
 5لَاً٘ي األطَل ؛ د  1ص 5
 6الوؼشٍف اىّ الزٌس ٍ الفظل ل٘ذاى للوبّ٘بت الحم٘م٘ٔ ال االػتجبسٗبت فلزا لبل سحوِ اهلل ثوٌضلٔ الزٌس
 ٍ 7لذ أششًب فٖ الٌىتٔ الخبلخٔ إلٖ تؼشٗف ول ٍاحذُ هي الولىٔ ٍ االدسان ٍ التظذٗك ال٘مٌٖ٘ ٍ الفشق ثٌْ٘ب فشارغ
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ٍ قال صاحب ّذاٗٔ الوستششذٗي (سُ) فٖ ًفس الومبم أٗؼبً « :أهٍب حذٍُ ثبلٌظش إلٖ هؼٌبُُ الؼَلَوٖ فَْ ػلٖ هب
اختبسُ روبػٌٔ هي الوتأخشٗي  َّ :الؼلن ثبلمَاػذ الووِّْذٓ الستٌجبؽ األحىبم الششػ٘ٔ الفشػ٘ٔ».9
فووّا رکشًا ٗظْش الفشق ث٘ي هختبس اإلهبم ٍ هختبس ثؼغ األػالم.
لکيّ الوحقق الگلباٗگاًٖ ثزل رْذُ ٍ ٍّت رذُِ لتَرِ٘ والم هي أدخلَ لفظَ الؼلن فٖ تؼشٗفِ ٍ التظبلح ث٘ي
المَل٘ي ٍ حبطلُِ  :أٍالً أىّ فٖ الومبم فشقٌ ث٘ي «ػلن األطَل» ٍ «األطَل»؛ فوي أساد تؼشٗفَ «األطَل» ٗمَل
 َّ« :المَاػذ الووٍْذٓ» ٍ هي أساد تؼشٗفَ «ػلن األطَل» ٗمَل َّ« :الؼلن ثبلمَاػذ» لىَى لفظ الؼلن فٖ لَلِ
«ػلن األطَل» َّ الؼلن ثوؼٌٖ اإلدسان (إٔ الؼلن ثبلوؼٌٖ الوظذسٕ) ألىّ لفظ الؼلن هْوب أػ٘فَ إلٖ
«األطَل» أٍ «الـتٍ» أٍ غ٘شّوب فَْ ثوؼٌٖ اإلدسان ٍ أهٍب هي أػبفِ ٍ أساد هٌِ الوؼٌٖ االسوٖ ففؼلِ ال ٗخلَ
هي الوسبهحٔ.
ٍ ّزا ًضٍ والهِ لذس سشُ :
« الوشاد ثبلؼلن فٖ الومبم َّ إهٍب هـلك اإلدسان ٍ إهٍب خظَص اإلدسان الشاسخ الوؼجِش ػٌِ ثبلولىٔ ٍ ،لزا
طح تؼذٗتِ إلى (المَاػذ) ثبلجبء ٍ .ل٘س الوشاد هٌِ ًفس (المَاػذ) لـؼبً ثتله المشٌٗٔ ٍ َّ ٍ .إى وبى ٗـلك
ػلى ًفس المَاػذ فٖ وخ٘ش هي األح٘بى ،لىي هب لن ٗؼف إلى االسن الوَػَع لزله الؼلن ،وبلٌحَ ٍ الظشف ٍ
األطَل ٍ ًحَّب فئىّ الٌحَ ٍ الظشف ٍ األطَل ٍ أهخبلْب أسوبء ٍػؼت للمَاػذ الوجحَث ػٌْب فٖ تله
الؼلَم ٍ ،لْب ٍالؼ٘بت فٖ ًفس األهش ،سَاء ػلن ثْب أحذ أم لن ٗؼلن ٍ ،لزا ٗمبل :فالى «ػبلن ثبلٌحَ» أٍ «ل٘س
ثؼبلن ثِ».
ٍ لذ ٗـلك الؼلن ٍ ٗشاد ثِ هب َّ هؼٌى «الٌحَ ٍ الظشف ٍ األطَل» هخالً ،لىي هب لن ٗؼف إلى تله الؼلَم،
ٍ أهب هغ إػبفتِ إلْ٘ب ،فال ٗشاد ثِ إالّ اإلدسان لـؼبً.
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ٍ رله ٍاػح ال ستشٓ فِ٘.
ٍ األستبر دام ظلِّ فٖ الومبم لبل فٖ تؼشٗف ػلن األطَل َّ( :الؼلن ثبلمَاػذ)
ال فٖ تؼشٗف األطَل ،فوي أساد تؼشٗف األطَل ٗمَل َّ( :المَاػذ الووْذٓ .).ووب ػجٍش طبحت الىفبٗٔ

لذٍس

سشُّ فٖ همبم تؼشٗف األطَل ،ثأًِ (طٌبػٔ ٍ .).إى أسٌذ إلى المَم تؼشٗف األطَل ثبلؼلن ثبلمَاػذ الووْذٓ لىي ال
ٗخلَ رله ػي هسبهحٔ ال ثذ لْب هي ثؼغ التَرْ٘بت التٖ ال داػٖ لْب.
ٍ فِ٘ أًِّ لذس سشُ ادٍػٖ أىّ الؼلن هْوب أػبف فبلوشاد هٌِ الؼلن ثبلوؼٌٖ الوظذسٕ ٍ ثٌٖ ػلٖ رله اإلدٍػبء،
تَرَِْ٘؛ ٍ ّزا التظبلح ٍ إى وبى ربهؼبً لٌىتٔ ظشٗفٔ ٍ لىٌِ ل٘س ثتبمٍ ؛ ألىّ هي ألسبم اإلػبفٔ ،اإلػبفٔ
الج٘بً٘ٔ فوي الووىي إػبفُٔ الؼلن ـ ثبلوؼٌٖ االسوٖ ـ إلٖ األطَل أٍ الٌحَ أٍ غ٘شّوب ثبإلػبفٔ الج٘بً٘ٔ ٍ
الحك أىّ اإلػبفٔ ٌّْب ث٘بً٘ٔ فئًّب ًزذ ٍرذاًبً الفشق ث٘ي ولؤ ػلن األصَل ٍ ولؤ العلن باألصَل ٍ رله
ٍاػح ال ستشٓ فِ٘.
ًعن إرا تؼذٍٕ إلٖ غ٘شُ ثبلجبء ووب إرا ل٘ل الؼلن ثبألطَل ،فبلوشاد هٌِ الؼلن ثبلوؼٌٖ الوظذسٕ ثالسٗت ٗؼتشِٗ.
الوطلب الخاًٖ  :قَلِ قذس سشُ « :تجوعْا خصَص٘ٔ بْا ٗتشتب علْ٘ا غشض ٍاحذ»
ٍ الوستفاد هي کالهِ 10أىّ الؼلن َّ هزوَع الوسبئل لؾّ ٍ أىّ الوجبدٕ ٍ الوَػَػبت ل٘ستب هي الؼلن ٍ ال
ٗظذق ػلْ٘وب «ها ٗتشتب علِ٘ غشضٌ ٍاحذٌ ٍ فائذٌٓ ٍاحذٓ» ثل َٗظذق ػلٖ الوسبئل فمؾ؛ ألىّ الغشع هي
رکش الوبادٕ إٗؼبح الوفبّ٘ن هخالً ـ ووب سجك ـ ٍ هي رکش الوَضَع ،الجحج حَلَ ػَاسػِ الزات٘ٔ

ـ ووب

ل٘ل ـ ٍ لىيّ الغشع هي الوسبئل ،الَطَل إلٖ غبٗٔ الؼلن ٍ فبئذتِ ٍ .ـ ووب سٌش٘ش إلِ٘ آًفبً ـ ألىّ هالن
توبٗض الؼلَم إهٍب ثتوبٗض هَػَػبتْب أٍ أغشاػْب أٍ غ٘شرله .فئىّ رّجتَ إلٖ أىّ توبٗضّب ثتوبٗض هَػَػبتْب،
وبًت الوجبدٕ خبسرًٔ هي الؼلَم لتوبٗض هَػَػبتْب ٍ هَػَػبت الوسبئل ثال شه ٍ .إى رّجتَ إلٖ أىّ

 ٍ 10وزا ظبّش والهِ فٖ غ٘ش الومبم  » ..هٌبّذ ص 47

الوالن غ٘ش توبٗض الوَػَػبت .فبلحبل ال ٗخلَ هي أهشٗي :إهٍب للت ثأىّ الوالن هتَفِّش فٖ الوجبدٕ أٗؼبً
فالصهِ أىّ الوجبدٕ تسمؾ هي الوجذأٗت فتظ٘ش هي الوسبئل ٍ إى للت ثبىّ الوالن غ٘ش هتَفّش فْ٘ب ،فىبًت
الوجبدٕ خبسرًٔ هي الؼلَم ٍ الٗؼذ رضءً هٌْب.
إًاسٓ :
قذ ظْش هوا رکشًا أى الؼلن َّ هزوَع الوسبئل ال هزوَع الوسبئل ٍ الوَػَػبت ٍ الوجبدٕ ثٌ٘وب أىّ
الوؼشٍف فٖ ألسٌٔ الوٌـم٘٘ي أىّ أرضاء الؼلَم حالحٔ  :الوَػَػبت ٍ الوجبدٕ ٍ الوسبئل.
قال التفتاصاًٖ  « :أرضاء الؼلَم حالحٔ « :الوَضَعات» ٍ ّٖ التٖ ٗجحج فٖ الؼلن ػي اػشاػْب الزات٘ٔ ٍ
«الوبادٕ» ٍ ّٖ حذٍد الوَػَػبت ٍ «الوسائل» ٍ ّٖ لؼبٗب تـلت فٖ الؼلن»
ٍ لذ ششحِ هَلٖ عبذاهلل فٖ حبش٘تِ ٍ تلمّبُ ثبلمجَل ٍ وزا الحبل فٖ ثظبئش الٌظ٘شٗٔ ح٘ج لبل « :الفظل
الخبًى فى أرضاء الؼلَم الجشّبً٘ٔ ٍ ّى حالحٔ :الوَػَػبت ٍ الوسبئل ٍ الوجبدى»
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ٍ قذ عشفت أىّ األهش ل٘س وزله ٍ ظبّش والم الوٌـم٘٘ي غ٘ش تبمٍ إلّب ثتَرِ٘ روشُ الوحققُ اإلصفْاًٖ فٖ
ّذاٗتِ ح٘ج لبل« :فاى قلت  :إىّ أسبهٖ الؼلَم إًوب ٍػؼت لٌفس الوسبئل أٍ الؼلَم ثْب فى٘ف ٗزؼل الوسبئل
أحذ أرضاء الؼلَم ٍ ٗذسد الوَػَع ٍ الوجبدٕ فٖ أرضائْب هغ خشٍرْب هي ًفس الوسبئل ٍ الؼلن ثْب.
قلت  :الوشاد ثبلؼلن فٖ الومبم َّ الفي الوَػَع الوشتول ػلٖ إحجبت الوـبلت الٌظشٗٔ الوـلَة تحظ٘لْب ٍ
هي الج٘ي أىّ الفٌَى الوَػَػٔ ال ٗمتظش فْ٘ب ػلٖ روش الوـبلت هزشدٓ ػي الذل٘ل إر ال فبئذٓ ٗؼتذٍ ثْب فٖ رله.
فبًذسرت الومذٍ هبت التٖ ٗستذل ثْب ػلٖ تله الوـبلت فٖ تله الفٌَى ٍ الظٌبػبت ٍ وزا غ٘شّب هوب ٗتَلف
ػلِ٘ التظذٗك ثوسبئلْب هوب ٗزوش فٖ الفي فظبست أرضاء هي الفي ٍ إى وبًت خبسرٔ ػي الوسبئل فظْش أى
الوشاد ثبلؼلَم فٖ الومبم غ٘ش هب ٍػؼت تله األسبهٖ ثئصائْب فَْ إؿالق آخش هغبٗش لوب روش».
 11ػوش ثي سْالى السبٍٕ ؛ الجظبئش الٌظ٘شٗٔ فى ػلن الوٌـك  :ص396 :

ٍ قذ أشاس اإلهام الخوٌٖ٘ إلٖ ّزا الوـلت فٖ غبٗٔ اإلٗزبص ٍ لبل  :ووب ل٘ل  :إىّ ارضاء الؼلَم حالحٌٔ ٍ أسٗذ
ثِ أرضاء الؼلَم الوذًٍِٔ.12
إشاسٌٓ
قذ عشفت أىّ الؼلن َّ هزوَع الوسبئل فمؾ ٍ لىي لذ طذس هي الوحقق اٙخًَذ الخشاساًٖ فٖ تؼشٗف ػلن
األطَل هب ال ٗخلَ هي الوسبهحٔ؛ فبًِّ ػشّف ػلن األطَل ثـِ « :طٌبػٌُٔٗ 13ؼشفُ ثْب المَاػذ التٖ ٗوىي أى تمغ
فٖ ؿشٗك استٌجبؽ األحىبم أٍ التٖ ٌٗتْٖ إلْ٘ب فٖ همبم الؼول.»15-14
ٍ فِ٘  :اىّ الصم لَلِ «ُٗؼشف ثْب المَاػذ» اىّ الؼلن ّٖ الوجبدٕ فحستُ؛ ألًّوب ُٗؼشف ثِ الوسبئل ٍ المَاػذ
ّٖ الوجبدٕ ـ ووب فظٍلٌب له سبثمبً ـ ٍ االلتضام ثِ هوب لن ٗشعَ ثِ أحذٌ ٍ لن ٗزّت إلِ٘ ًفش.
ٍ قذ عشفت هوا رکشًا إلٖ ٌّا أهشٗي :
أٍالً  :اىّ هب َّ الوؼشٍف ث٘ي الوٌـم٘٘ي هي «أىّ ارضاء الؼلَم حالحٔ :الوَػَػبت ٍ الوجبدٕ ٍ الوسبئل»،
هحتبدٌ إلٖ التأٍٗل ٍ التَرِ٘.
حاً٘اً  :اىّ الصم والم طبحت الىفبٗٔ هي «أىّ الؼلَم هزوَع الوجبدٕ خبطٔ» ،غ٘ش طح٘ح.

الوطلب الخالج  :قَلِ سالم اهلل علِ٘ « :بالَحذٓ السٌخ٘ٔ»
ٍ لج٘بى الوشاد ًمذِّم همذهًٔ ٍ ًزوش ثؼذّب رْٗب:
أهّا الوقذهّٔ ففٖ ث٘بى أىّ الَاحذ ػلٖ حالحٔ ألسبمٍ :حق٘قٖ  ٍ ،غ٘ش حق٘قٖ ٍ ،اعتباسٕ.
 .12آدسس ...
 13لذ اششًب إلٖ هؼٌٖ الظٌبػٔ فٖ الٌىتٔ الشاثؼٔ السبثمٔ
 14وفبٗٔ األطَل د  1ص ..
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ٍ أًب ال ًجحج اٙى حَل تؼبسٗف ػلن األطَل فال ًتؼشع إلٖ ظشائف تؼشٗفِ ٍ اًّوب اششًب إلٖ هب ٗشرغ إلٖ ثحَحٌب حَل تؼشٗف هـلك الؼلن .فال

تغفل.

فلٌبحج ػي ول ٍاحذُ هٌْب إروبالً :
القسن األٍّل  :الَاحذ الحق٘قٖ :
َّ هب ٗؼشع لِ الَحذُٓ حم٘مًٔ ٍ ٌٗمسن إلٖ  1البس٘ط ٍ  2الوشکّب الحق٘قٖ.
 1البس٘ط  َّ ٍ :إهٍب شخصٖ أٍ سٌخٖ .البس٘ط الشخصٖ ًحَ ٍ :ارت الَرَد ٍ الوزشدات .فبًّْب ٍاحذٌٓ
ثس٘ـٌٔ ل٘س لْب رٌسٌ ٍ ال فظلٌ .فئىّ اهلل رل راللِ ٍاحذٌ ٍ الؼمل األٍٍل ـ ووب فٖ هظـلح ثؼغ الفالسفٔ ـ
ٍاحذٌ بالَحذٓ الحق٘ق٘ٔ البس٘طٔ الشخص٘ٔ ٍ .البس٘ط السٌخٖ هخل الزَّش فئًِّ ثس٘ؾٌ ال رٌسَ لِ ٍ ال فظل ٍ
وبى رٌسَ األرٌبس الوتَفِّش فٖ رو٘غ األرسبم .فئىّ الزَّش ثَحذتِ هَرَد فٖ اإلًسبى ٍ الحَ٘اى ٍ
الزسن ،بالَحذٓ الحق٘ق٘ٔ البس٘طٔ السٌخ٘ٔ.
 2الوشکب الحق٘قٖ  َّ ٍ :هب ل٘س لِ إلّب ٍرَدٌ ٍاحذٌ ٍ لىٌِّ لوٍب وبى را هبٍّ٘ٔٗ ،ؼشع لِ التشو٘ت .فبًِّ
ثبلٌظش إلٖ ػبلن الَرَد ٍاحذٌ ٍ ثبلٌظش إلٖ هبّ٘تِ هشوّتٌ .فتسو٘تِ بالحق٘قٖ ثومتؼٖ أطبلٔ الَرَد ووب ال
ٗخفٖ.
ٍ َّ أٗؼبً ٌٗمسن إلٖ الشخصٖ ٍ السٌخٖ .فوخال الوشکّب الشخصٖ  :الزسن فئىّ لِ ٍرَداً ٍاحذاً ٍ لىٌِّ
هشوّتٌ ثحست هبّ٘تِ .فئىّ هبّ٘ٔ الزسن هشوّتٌ هي الوبدٍٓ ٍ الظَسٓ ـ ووب حىن ثزله ثؼغ الفالسفٔ ـ فَْ
هشوت هبًّ٘ٔ ٍ ٍاحذٌ ٍرَداً ألًّتشو٘ت الوبدٓ ٍ الظَسٓ اتحبدٍٕ ٍ الوشوّت ٗحظل ثؼذ وسش سَسٓ األرضاء ٍ
التفبػل الَالغ ثٌْ٘ب ثبلفؼل ٍ االًفؼبل ٍ الىسش ٍ االًىسبس فئىّ لِ ٍرَدٌ ٍ ٍحذٌٓ غ٘ش ٍرَد األرضاء ٍ
ٍحذتْب ٍ ّزا ولِّ هوب حجت فٖ همبهِ ٍ ال ٗزت ػلٌ٘ب ٌّب إحجبتِ.
ٍ هخال الوشکب السٌخٖ  :اإلًسبى ٍ الحَ٘اى ٍ الج٘بع .فئىّ ّزُ الخالحٔ هشوّجٔ لىًَْب رٍات هبّ٘ٔ ٍ
ٍاحذٌٓ ثبلٌظش إلٖ ٍرَدّب فٖ هظبدٗمْب .فبإلًسبى ـ ثوب َّ ًَعٌ ـ هتَفّشٌ ثَحذتِ فٖ هظبدٗمِ ٍ وزا الحَ٘اى ٍ

الج٘بع ثوب ّوب رٌسٌ أٍ ػشػٌٖ .فبًّْب ٍاحذٌٓ بالَحذٓ الحق٘ق٘ٔ الوشکبٔ السٌخ٘ٔ ٍ .الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوشوت
الشخظٖ أىّ للشخظٖ ٍرَداً هستمالً ٍاحذاً ال ٍرَداً هتَفّشاً فٖ رو٘غ هظبدٗمِ هغ ٍحذتِ ٍ لْب ٍرَد فٖ
ٍرَدات هظبدٗمْب ٍ رضئ٘بتْب .اللّْن إلّب ػلٖ هزّت الشرل الْوذاًٖ الزٕ رّت إلٖ أىّ للىلٖ الـج٘ؼٖ ٍرَداً
ٍاحذاً رات أرضاء هتىخّشٓ التٖ ّٖ أفشادّب.
القسن الخاًٖ  :الَاحذ غ٘ش الحق٘قٖ :
ٍ َّ الوسوٍٖ بالَاحذ بالسٌخ ؛ فإىّ الَحذٓ تؼشػِ بالَاسطٔ فٖ العشٍض
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ًحَ صٗذ ٍ ػوشٍ فئًّْوب

ٍاحذٌ بالٌَع ٍ الوؼٌٖ أًّْوب ثوب ّوب هظذالبى لٌَعٍ ٍاحذٍُ ،احذٌ ٍ ّٖ الَحذٓ غ٘ش الحم٘م٘ٔ ٍ سثوب ٗـلك ػلٖ
ّزُ الَحذٓ ،االتحبدُ حٌ٘وب ٗمبل «صٗذٌ ٍ ػوشٌٍ هتحذٌ فٖ ًَع ٍاحذ».
ٍ ووب تزَص الَحذٓ بالٌَع ،تزَص الَحذٓ بالجٌس ـ ووب فٖ اإلًسبى ٍ الغٌن الوتحذٗي فٖ الحَ٘اً٘ٔ ـ ٍ
الَحذٓ بالک٘ف ـ وبلغشاة ٍ الفحن الوتحذٗي فٖ السَاد ـ ٍ الَحذٓ بالکن ـ ووب فٖ المـي ٍ الحذٗذ إرا وبًب
هتحذٗي فٖ الَصى ـ ٍ غ٘ش رلک.
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الَاسـٔ فٖ الؼشٍع هب ٗمبثل الَاسـٔ فٖ الخجَت ٍ ٌٗجغٖ تؼشٗفْوب  :الَاسـٔ فٖ الؼشٍع َّ هب اىّ رٕ الَاسـٔ ثبلؼشع ٍ الوزبص ٗتّظف ثبلظفٔ

ٍ الوحوَل اػٌٖ اىّ الظفٔ حم٘مٔ هتؼلمٌٔ ثبلَاسـٔ ٍ لزا إرا اًتفت الَاسـٔ اًتفت الظفٔ هي رٕ الَاسـٔ هخل ػشٍع الحشؤ لسبوي السفٌ٘ٔ فئىّ
الحشؤ تؼشع للوسبفش ثَاسـٔ سىًَِ فٖ السفٌ٘ٔ ٍ ّزا هب ٗؼجٍش ػٌِ ثبلح٘خ٘ٔ التم٘٘ذِٗ ثوؼٌٖ اىّ الوَػَع ـ رٕ الَاسـٔ ـ هبدام هي ح٘ج أًِّ وبى
هم٘ذاً ثبلم٘ذ ـ الَاسـٔ ـ ٗؼشع لِ الوحوَل ٍ الظفٔ.
ٍ اهٍب الَاسـٔ فٖ الخجَت  َّ :اىّ را الَاسـٔ ٗتظف ثبلظفٔ حم٘مٔ ٍ لىي هغ تَسؾ ػلٔ ٍ لزا إرا اًتفت الؼلٔ لن تٌتفَ الظفٔ الّب إرا ػشع هبًغ أٍ فمذ
الومتؼٖ .وبلحشاسٓ غ٘ش الزات٘ٔ للوبء ،فخجَتِ هحتبد إلٖ ػلٔ فتله الؼلٔ ّٖ الٌبس ٍ ّزا هب ٗؼجٍش ػٌِ ثبلح٘خ٘ٔ التؼل٘ل٘ٔ .ثوؼٌٖ اى را الَاسـٔ ـ الوَػَع
ـ هي ح٘ج أىّ الٌبس ـ هخالً ـ ػلتْبٗ ،ؼشع لِ الوحوَل الزٕ ّٖ الحشاسٓ
حن اىّ صٗذاً ٍ ػوشاً ل٘سب ٍاحذاً حم٘مً٘ٔ ثل الَحذٓ اًوب للٌَع ٍ َّ االًسبى ووب اىّ سبوي السفٌ٘ٔ سبوي ال هتحشن ٍ الحشؤ للسفٌ٘ٔ حم٘مٔ ٍ ووب اىّ
ال حشؤ تؼشع للسبوي ثبلَاسـٔ فٖ الؼشٍع ،اىّ الَحذٓ تؼشع لضٗذُ ٍ ػوشٍ وزله .فبالًسبى ٍاحذ حم٘مٖ سٌخٖ ٍ صٗذ ٍ ػوشٍ ٍاحذ غ٘ش حم٘مٖ
ثبلسٌخ فبفْن.

فتحصّل أىّ الَحذٓ فٖ ّزُ الوَاسد ل٘ست حم٘مً٘ٔ ثل ثبلؼشع ٍ الوزبص فئىّ اإلًسبى ٍ الغٌن هتىخشاى هبًّ٘ٔ
ٍ ٍرَداً ٍ لىٌِّ ثوب ّوب هشتشوبى فٖ رٌس ٍاحذ ٗـلك ػلْ٘وب الَاحذ هزبصاً.
القسن الخالج  :الَاحذ االعتباسٕ
اإلًساى ـ ثوب لِ هي المَٓ الؼبللٔ الٌبؿمٔ ـ ٗستـ٘غ أى ٗزوغ ث٘ي األشتبتٗ ٍ ،ؼتجشّب ش٘ئبً ٍاحذاً هشجِْبً
ثبلَاحذ الحم٘مٖ ٍ .اًِّ المبدس ػلٖ رله دٍى سبئش الحَ٘اًبت .فبًِّ ٗؼتجش الجبة ٍ الٌبفزٓ ٍ الزذاس ٍ السمف ٍ
 ...ش٘ئبً ٍاحذاً ٍ ٗسوٍِ٘ ثبلج٘ت ٍ .وزا حبلُ الس٘بسٓ فبًِّ ٍاحذٌ اػتجبساً ألًّىلَّ رضءُ هٌْب رٍ ٍرَدُ هٌحبصٍ هستملّ
ٍ لىيّ الوؼتجش اػتجشّب ٍاحذًٓ ٍ ٗسوٍِ٘ ثبلس٘بسٓ فئًّْب ٍاحذٓ.
ٍ أها رٍ الوقذهٔ :
الظبّش هي تؼشٗف الؼلن السبثك َّ أىّ الوشاد هي الَحذٓ السٌخ٘ٔ َّ أىّ الغشع هي ولّ ػلنٍ ٍاحذٌ .إٔ:
الَاحذُ الحق٘قُٖ الوشکّبُ السٌخٖ .فئىّ الغشع ـ ػلٖ ّزا ـ هتَفّشٌ فٖ ولّ الوسبئل بالَحذٓ السٌخ٘ٔ ٍ حبلُِ
حبلُ الؼشػٖ فٖ هؼشٍػبتِ ـ ووب سجك هخبلِ ـ فوخالً إرا وبى الغشعُ هي علن الٌحَ ،القذسٓ علٖ حفظ اللساى
عي الخطأ فٖ الوقال فْزا الغشع َٗرَذ فٖ ول هسألٍٔ هي هسبئل الؼلن .فالصم رلک أىّ الوتؼلِّن إرا تؼلّن
هسئلَٔ« :ولُ فبػل هشفَعٌ» فئىّ الغشع هي الٌحَ َٗرَذ فْ٘ب وَرَد اإلًسبى فٖ ػوي هظبدٗمِ ٍ الج٘بع
فٖ ػوٌْبّ ٍ .زا الصم المَل ثأىّ تَفّش الغشع فٖ الوسبئل ػلٖ ًحَ الَحذٓ السٌخ٘ٔ.
ٍ لکيّ األهش ل٘س کزلک فئًّب ًزذ ٍرذاًبً أىّ الغشع  -ولَّ الغشع -هي الؼلن ال َٗرَذ فٖ هسألٍٔ هسألٍٔ
هي هسبئل الؼلن .فبلمَل ثأىّ الغشع هَرَد فٖ الوسبئل ػلٖ ًحَ الَحذٓ السٌخ٘ٔ غ٘ش سذٗذ.
ٍ ػلٖ إِّٔ حبلٍ ،األٍلٖ أى ٗمبل :

«العلن عباسٓ عي عذٓ قضاٗا هشتبطٔ تجوْا خصَص٘ات هتعذّدٓ بْا [إ بْزُ الخصَص٘ات] ٗتشتب علْ٘ا
[إ تلک القضاٗا] غشضٌ ٍاحذ ٍفائذٓ ٍاحذٓ بالَحذٓ الشخص٘ٔ».
ٍ هشادًا بالَحذٓ الشخص٘ٔ َّ أىّ الغشع ٍاحذٌ حق٘قٌٖ هشکبٌّ شخصٌٖ .فوخالً إرا وبى الغشع هي ػلن
الـت «السالهٔ» أٍ «المذسٓ ػلٖ تحظ٘لْب» فبلوسبئل ثوزوَػْب تَُسِحْب؛ ال أىّ «السالهٔ» أٍ «المذسٓ ػلٖ
تحظ٘لْب» هَرَدٓ فٖ ولّ المؼبٗب ٍ ٍ .وزله الحبل فٖ الس٘بسٓ فئرا وبى الغشع هي طٌغ الس٘بسٓ «اًتمبل
اإلًسبى ٍ توش٘تِ هي هىبى إلٖ هىبى» فْزا الغشع ال َٗرَذ إلّب ثتزو٘غ رو٘غ أرضاء الوشوت ال اًِّ هتَفّشٌ فٖ
الوحشِّن ٍ اٙلٔ ٍ الزبًحٔ ٍ اٙهشٓ ٍ اللَّلت ٍ السبهَلٔ  ٍ .17هي الَاػح أىّ األرضاء حبلَ وًَْب هستملًّٔ ال
تَرِذ الغشعَ هـلمبً ثل ول ٍاحذ هٌْب وبى هؼذِّاً الست٘فبء الغشعّ .زا فٖ الس٘بسٓ التٖ تشوّت هي األرضاء
الخبسر٘ٔ ٍ .ال ٗتفبٍت الحبل فٖ الؼلن الوشوّت هي األرضاء الزٌّ٘ٔ .فئىّ الغشع األط٘ل هي تأس٘س ػلن
الٌحَ هخالً ّٖ القذسٓ علٖ حفظ اللساى عي الخطأ فٖ الوقال هطلقاً .فوبدام الوتؼلِّن لن ٗزوغ ولَّ هسبئلِ لن
ٗحظل الغشعُ األط٘ل هي تذٌٍِٗ .فل٘س الغشع هي الؼلن ،المذسَٓ ػلٖ حفظ اللسبى هي الخـأ فٖ هسألٔ
ٍاحذٓ ثل الغشع حفظ اللسبى هـلمبً .ووب اىّ الغشع هي طٌغ الس٘بسٓ وزله.
ٍ هي ٌّا ٗعلن أىّ الخظَط٘بت الوَرَدٓ فٖ المؼبٗب هتؼذدٓ ٍ لىيّ الغشعَ هي ّزا الؼلن ٍاحذٌ بالَحذٓ
الشخص٘ٔ فىلٌ هي المؼبٗب َٗرِذ الغشعَ الوخظَص إلِ٘ ٍ ح٘ي ارتوبع رو٘غ المؼبٗب ٍ الوسبئلٗ ،حظل
الغشعُ األط٘ل هي تذٍٗي الؼلن.
ٍ بوا رکشًا ٗظْش لک هؼٌٖ هب ل٘ل فٖ حك ثؼغ الؼلَم :اًِّ اًتْٖ ٍ تنٍ ٍ فٖ حك آخش :اًِّ فٖ أٍٍل
هشاحلِ ٍ .الوشاد هي األٍّل أىّ را الؼلن ،لذ حلَّ ػَمذُ رو٘غ هسبئلِ ٍ ٗظل إلٖ غبٗتِ ٍ هي الخاًٖ أىّ را الؼلن ال
تىول هـبلجُِ ٍ لن ٗحلّ ػَمذُ هسبئلِ ٍ لن ٗظل إلٖ غبٗتِ.

ّ 17زُ االسبهٖ اطـالحبت الرضاء الس٘بسٓ هخل  :هَتَس ،دًذُ ،فشهبى  ،پ٘چ ٍ هْشُ فٖ الفبسس٘ٔ

فووا رکشًا عشفت و٘فَ٘ٔ ٍحذٓ غشع الؼلَم ثبلتفظ٘ل ٍ اٙى الثذِ ٍ أى ًحَلَّ الجحج إلٖ و٘ف٘ٔ ٍحذٓ الؼلن
ٍ ًسألّ :ل الؼلن ٍاحذٌ اػتجبسٕ أٍ حم٘مٖ؟ فٌزؼل لِ اهشاً:

