ثسوِ تؼبلٖ

تمشٗشات ثحَث االستبر الس٘ذ حسي الخوٌٖ٘

االهش الخبهس :
فٖ هؼ٘بس توبٗض الؼلَم ٍ ٍحذتْب

***

األهش الخبهس:
فٖ هؼ٘بس توبٗض الؼلَم ٍ ٍحذتْب

إىّ وشف هو٘بس توبٗض الولَم ثوذٓ ٍرذاى توبٗضّب هوب الثذ ٛهٌِ .فوب الزٕ ثِ ٗتفبٍت الولَم ثوؼْب هي
ثوغ؟ ٍ ّزا السؤال هسبٍقٌ لسؤال آخش َّ ٍ ،ؤًِّ هب الوو٘بس فٖ ٍحذٓ الولن؟ فئًّب ًزذ هلن الٌحَ هلوبً
ٍاحذاً ٍ هلن األطَل وزله ٍ لىي لوبرا وبى الٌحَ هلوبً هغبٗشاً لولن األطَل ٍ هب الفشق ثٌْ٘وب؟ فالثذ٘
للزَاة هي ّزا السؤال ،وشف هالن الَحذٓ ث٘ي لؼبٗب هلن الٌحَ ٍ هو٘بس الَحذٓ ث٘ي لؼبٗب هلن
األطَل حتٖ ٗولن الفشق ث٘ي ّزٗي الولو٘ي .ف٘ؼلن ؤىّ الجحج هي هو٘بس توبٗض الولَم َّ ًفس الفحض هي
هالن ٍحذتْب.
حن اػلن ؤىّ ٌّْب حوبً٘ٔ ؤلَال ؤطلً٘ٔ ،توشع لىل ٍاحذ ٚهٌْب تفظ٘الً ٍ لىي لششٍم الجحج ال ثإس
ثزوشّب اروبالً:
المَل األٍٍل  :إىّ الوو٘بس َّ الوَػَم الَاحذ فوَػَمٔ ولِّ ٍاحذ ٚهي لؼبٗب هلنٍ ٍاحذ َّ ٚالزضء
(الومبثل للىل) ؤٍ الزضئٖ( الومبثل للىلّٖ) للوَػَم الَاحذ الزٕ َّ هَػَم الولن .فوخالً فٖ هلن الٌحَ
إرا ل٘ل«االسن ٗزول هسٌذاً ٍ هسٌذاً الِ٘» ؤٍ ل٘ل« الفول الٗؤخز اال هسٌذاً» ؤٍ ل٘ل «الحشف الٗؤخز
هسٌذاً ٍ هسٌذاً الِ٘» فىل هي الوَػَهبت وبى رضئ٘بً ثبلٌسجٔ الٖ الىلؤ الّتٖ َّ الوَػَم لولن الٌحٍَ .
وزله فٖ لؼبٗب هلن الزغشاف٘ب فبرا ؤُخجش هي الجحش ؤٍ الجلذ ؤٍ غ٘ش رله ،فىل هي الوَػَهبت رضءٗ
ثبلٌسجٔ الٖ األسع الّتٖ ّٖ الوَػَم لولن الزغشاف٘ب.
ٍ ّزا المَل هٌسَةٗ الٖ أسسطَ ٍ َّ هختبس وخ٘ش هي األطَل٘٘ي ٍ غ٘شّن فٖ ؿَل األصهٌٔ الوتوبدٗٔ.
المَل الخبًٖ :إىّ الوو٘بس َّ الوحوَل الَاحذ .فبىّ الولن وبى ٍاحذاً ثبهتجبس ٍحذٓ هحوَالت رو٘ن
لؼبٗبُ ؤٍ دخَل رو٘ن الوحوَالت فٖ ربهن ٍاحذ فوخالً فٖ هلن الفلسفِ هحوَل ول ٍاحذ ٚهي المؼبٗب
َّ «الوَرَد» ّىزا « :الومل هَرَدٗ» ٍ «الٌفس هَرَدٗ» ٍ «الحشؤ هَرَدٌٓ» الٖ غ٘ش رله ٍ ...

الوحوَل الَاحذ فٖ هلن األطَل ّٖ الحزٔ .فتمَل « :خجش الَاحذ حزٌٔ»« ،االستظحبة حزٌٔ»« ،الوول
ثخجش األهذل ح٘ي التوبسع حزٌٔ» ٍ ؤٗؼبً الزبهن الَاحذ لوحوَالت هلن الفمِ ٗىَى الحىن ح٘ج وبًت
سبئلِ هي لج٘ل «الخوش حشامٗ» ٍ «الظلَٓ ٍارجٌٔ» إلٖ غ٘ش رله ّ ٍ ...زا المَل خ٘شٓ الوحمك الجشٍجشدٕ
لذس سشُ .
(سُ) .

المَل الخبلج :إىّ الوو٘بس ّٖ الَحذٓ فٖ الح٘خ٘ٔ ٍ .المبئل ثزله َّ الوحمك الٌبئٌٖ٘

المَل الشاثغ :إىّ هو٘بس الَحذٓ ٍ التوبٗض ل٘س ؤهشاً ٍاحذاً ثل ٗىَى ثَحذٓ الغشع تبسًٓ ٍ ثَحذٓ
الوَػَم ؤخشٕ ٍ ثَحذٓ الوحوَل حبلخًٍّٔ .زا المَل للسٍ٘ذ الخَئٖ(سُ) .1
المَل الخبهس :إىّ الوو٘بس ّٖ الَحذٓ فٖ ؤسلَة الجحج ٍ ؿشٗمتِ ٍ لذ ًملِ الش٘خ الفبػل
(سُ)2.

اللٌىشاًٖ

المَل السبدس :إىّ الوو٘بس فٖ الولَم االهتجبسٗٔ غ٘شُ الوو٘بس فٖ الولَم الحم٘م٘ٔ .فبىّ الوالن فٖ األٍ٘ل
الوَػَم ٍ فٖ الخبًٖ الغشع َّ ٍ .الوستفبد هي حبش٘ٔ السٍ٘ذ الطجبطجبئٖ(سُ) هلٖ الىفبٗٔ.
المَل السبثغ :إىّ الوو٘بس َّ الغشع الَاحذ .فبلولن الَاحذ رٍ غشعٍ ٍاحذ .ٚفَْ هو٘بس توبٗض الولَم ٍ
ٍحذتْب ٍ .المبئل ثزله الوحمك الخشاسبًٖ طبحت الىفبٗٔ

(سُ)

ٍ هشادُ هي «الغشع الَاحذ» الَاحذ

ثبلَحذٓ الشخظ٘ٔ ال السٌخ٘ٔ ٍ .لذ هشّ الجحج هٌْب تفظ٘الً.
المَل الخبهي :إىّ هالن ٍحذٓ الولَم ّٖ السٌخ٘ٔ الزات٘ٔ ث٘ي لؼبٗبّب ٍ المبئل ثزله السٍ٘ذ اإلهبم
الخوٌٖ٘

(سُ).

المَل التبسغ َّ ٍ :هختبسًب فٖ الومبم ٍ س٘إتٖ ث٘بًِ فبًتلش.
ٍ هبروشًب الٖ ٌّب إروبل الٌلشٗبت ٍ األلَالٍ .اٙى حلّ هَهذ التفظ٘ل هن روش الٌمذ ٍ الذل٘ل:
ثسط الٌظش فٖ المَل األٍٍل :
لذ سجك ؤىّ ؤسسـَ ٍ هي تجوِ ،رّجَا الٖ ؤىّ هو٘بسٓ ٍحذٓ الولَم ٍ توبٗضّب َّ الوَػَم ٍ ٗلضم هي
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رله  :احت٘بدٔ الولَم وبفًٔ الٖ الوَػَم حتٖ ٗىَىَ رله الوَػَم هو٘بساً لَحذتْب ٍ توبٗضّب ٍ .لَال
الوَػَم ال تحظل الَحذٓ ثٌْ٘ب ٍ ال ٗتفبٍت ثوؼُْب هي ثوؼْب ٍ .لزله ٗزت هلٌ٘ب التذل٘ك حَلَ الصم
والهْن فٌسئل سؤاالً ٍ ًز٘ت هٌِ:
سؤال ٍ جَاةٌ
السؤالّ :ل الولن هحتبدٗ الٖ الوَػَم ؤٍال؟
الجَاة :إىّ فٖ االحت٘بد ٍ هذم االحت٘بد حالحٔ ؤلَالٍ ؤطل٘ٔ:
المَل االٍٍل :إىّ الولن هحتبدٗ الٖ الوَػَم ال هحبلٔ ٍ ٗشْذ ثزله ادلٌٔ:
الذل٘ل االٍٍل ٍ ًمؼِ:
الظغشٕ :إىّ ول هلن رٍ غشع ٍاحذ
الىجشٕ :الَاحذ ال ٗٓظذٔس االّ هي الَاحذ
الٌت٘زٔ :فبلغشع الَاحذ ال ٗظذس االّ هي ش٘ئ ٍاحذ ٍ رله الش٘ئ الَاحذ ال ٗوىي ؤى ٗىَى ش٘ئبً
خبسربً هي المؼبٗب؛ ألىّ الولن ل٘س االّ المؼبٗب ؤٍ الولن ثْب ٍ .للمؼ٘ٔ حالحُٔ ؤرضاء ٚهي الوَػَم ٍ الوحوَل
ٍ الٌسجٔ ٍ .الّزٕ ٗظلح ألى ٗىَى هلًٔ للغشع الَاحذ َّ الوَػَم ألًِ األششف هلٖ ؤختِ٘ .ؤه٘ب ششافتِ
هلٖ الوحوَل فألىّ الوحوَل َّ الوبسع ٍ الوَػَم َّ الووشٍع ٍ الووشٍع ؤششف هي الوبسع؛ ٍ
ألىّ الوَػَم َّ الوخجٓت لِ ٍالوحوَل َّ الوخجٓت ٍ حجَت الوخجٓت فشم حجَت الوخجٓت لِ ٍالفشم ل٘س ؤششف
هي األطل ٍ .ؤه٘ب ششافتِ هلٖ الٌسجٔ فألىّ الٌسجٔ ل٘ست إالّ هزشّدٓ االستجبؽ ث٘ي الوَػَم ٍ الوحوَل ٍ
ل٘س لْب ٍرَدٗ هٌحبصٗ فوب ال استمالل لِ و٘ف ٗوىي ؤى ٗىَى ؤششف هي الوستمل ٍ و٘ف ٗوىي ؤى ٗىَى
هلًٔ للغشع الوستملِّ الَاحذ.
فبىّ الولن الَاحذ ًبشٍ هي غشع الَاحذ ٍ الغشع الَاحذ هحتبد إلٖ الوَػَم الَاحذ .فَرَد
الوَػَم للولَم هو٘ب الثذ٘ هٌِ.
ٍ ح٘ج ؤىّ لبهذٓ الَاحذ ،وبًت هحالً لتؼبسة األفىبس ٍ وخ٘شاً ه٘ب ٗجحج هٌْب فٖ هَاػن شتٖ ٌٗ ،جغٖ
لٌب لجل الوٌبلشٔ فٖ الذل٘ل األٍ٘ل ( الوزوَس آًفبً)  ،الجحج هٌْب.

ثحجٌ فٖ تج٘٘ي لبهذٓ «الَاحذ»:
إىّ لبهذٓ «الَاحذ»  ،اطـالحٗ لمبهذت٘يّ ،وب:
 .1الَاحذ ال ٗظذس هٌِ إالّ الَاحذ
 .2الَاحذ ال ٗظذس إالّ هي الَاحذ
ؤه٘ب تَػ٘ح األٍلٖ:
فْٖ ثووٌٖ ؤىّ الولٔ الَاحذٓ راتٔ هولَل ٍاحذ ال هولَل٘ي ٍ .لجل إحجبتْب ٌٗجغٖ تج٘٘ي الوشاد هي الَاحذ
فٖ المبهذٓ .فبلوشاد هي الَاحذ الزٕ ال ٗظذس هٌِ االّ الَاحذ َّ ،الَاحذ الجس٘ؾ الومبثل للوشوت ٍ ،هي
الَاحذ الزٕ وبى ٗٔظذس َّ ،الَاحذ ثبلوذد الومبثل ثبلوتوذد.
فبلوحظٛل هي المبهذٓ  َّ :ؤىّ الجس٘ؾ الٗوىي ؤى ٗىَى هلًّٔ لوولَل٘ي ؤٍ ؤوخش ٍ .لذ ؤحجتْب الحبرٖ
السجضٍاسٕ ثوجبسٓ هَرضٍٓ ٍاػحٍٔ ح٘ج لبل « :فئى ول هلٔ ال ثذ ؤى ٗىَى لْب خظَط٘ٔ ثحسجْب ٗظذس
هٌْب الوولَل الوو٘ي ووب ؤى للٌبس خظَط٘ٔ ثبلٌسجٔ إلى الحشاسٓ ٍ ّٖ الظَسٓ الٌَه٘ٔ الٌبسٗٔ ٍ للوبء
خظَط٘ٔ ثبلٌسجٔ إلى الجشٍدٓ .فزان ٍ را ف٘وب ًحي فِ٘ وبلٌَس ٍ الللؤ ،ول ٗمتؼٖ خظَط٘ٔ فٖ الولٔ
ٌٗبست طذٍسُ ٍ .إرا تحمك فٖ ثس٘ؾ ٍ طذق هلِ٘ ّزاى الوفَْهبى ؤهٌٖ هظذس ران ٍ هظذس را ،فىل
التؼى فٖ رله الجس٘ؾ هب ثحزا ؤٕ الخظَط٘ٔ الخبطٔ ،ف٘تشوت رله الجس٘ؾ ٍ .إرا ؤحىوت ّزا الج٘بى
فال تحتبد إلى الج٘بًبت الـَٗلٔ الزٗل ٍ تمذس ؤى تذفن الشجْبت الفخشٗٔ التٖ فٖ ّزا الومبم» . 1فئرى ٗولن
ؤىّ ّزُ المبهذٓ حبثتًٔ فٖ اهلل تجبسن ٍ توبلٖ لؾّ ح٘ج وبى َّ الجس٘ؾ الزٕ ل٘س فِ٘ إ توذد رْٔ ٍ ،اه٘ب
غ٘شُ تجبسن ٍ توبلٖ ،فَْ وبى هٌشبءٖ لظذٍس غ٘ش ٍاحذ ،حتٖ الومل األٍ٘ل الزٕ وبى َّ الظبدس األٍ٘ل فٖ
ًلش الوشبئ٘يٗ ،ظذس هٌِ االحٌبى :الومل الخبًٖ ٍ الفله األلظٖ .فزشٗبى ّزا المبهذٓ فٖ غ٘شُ هوٌَم االّ
إرا تغ٘شّت ثإى الثذ٘ هي السٌخ٘ٔ ث٘ي الولّٔ ٍ هولَلْب األٍ٘ل غ٘ش سٌخ٘ٔ الزٕ ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي هولَلْب الخبًٖ.
ٍ أهٍب تج٘٘ي المبػذٓ الخبً٘ٔ فْٖ ثووٌٖ ؤىّ الوولَل الَاحذ ثبلوذد ال ٗوىي ؤى ٗىَى رات هلٔ تبهٍٔ
هتوذدٓ .فتَاسد الولّت٘ي هلٖ هولَل ٍاحذ هو٘ب ال ٗوىي همالًّ ٍ .زا ٍاػح ثوذ التٌجِ هلٖ ؤىّ الولٔ فٖ
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هظـلح الفالسفِ هجبسٌٓ هي الولٔ التبهِ الووـ٘ٔ للَرَد .فبىّ الجٌّب هخالً ل٘س هلًٔ تبهًٔ لتحمك الجٌِبء – حتٖ
ٗشىل هلٌ٘ب ثإىّ الجٌبء لذ ٗحظل ثتزو٘ن هلل هتوذدٓ -ثل إًِّ هوٙذٌّ للجٌبء ٍ ل٘س َّ الولٔ التبهٔ فٖ تحمك
الجٌبء ٍ إًوب َّ الولٔ الفبهل٘ٔ فمؾ.
فجوب روشًب ٗظْش ؤىّ الوشاد هي وال الَاحذٗي فٖ تله المبهذٓ ،الَاحذ ثبلوذد ال الَاحذ الجس٘ؾ فل٘س
للجس٘ؾ ٌّب خظَطٌ٘ٔ .فىوب ؤىّ الَاحذٗي الجس٘ـ٘ي ال ٗوىي ؤى ٗىًَب هلت٘ي لوولَل ٍاحذ ٚثبلوذد  ،فئىَّ
الَاحذ االهتجبسٕ -الزٕ َّ وخ٘ش فٖ ًفس األهش -ال ٗوىي ؤى ٗىَى هلًٔ لِ.
ّزا .حن اػلن ؤىّ طذس الوتإلْ٘ي لذ ث٘٘ي المبهذٓ ثج٘بى حبلج -الزٕ َّ الحم٘مٔ تمشٗش آخش لمبهذٓ
الَاحذ ال ٗظذس االّ هي الَاحذ ٍ -لبل« :للت .. :اىّ الوشوت ال ٗخلَ إهب ؤى ٗىَى لِ رضء طَسٕ ؤٍ لن
ٗىي ٍ طَسٓ الشٖء ّٖ توبهِ ٍ رْٔ ٍرَدُ ٍ ٍحذتِ ٍ لذ هشّ ؤى ٍرَد ول شٖء َّ ثوٌِ٘ ٍحذتِ ٍ
هب ٗىَى ٍحذتِ ػو٘فٔ وبلوذد حتى ٗىَى ٍحذتِ ه٘ي الىخشٓ ٍ االًمسبم ،وبى ٍرَدُ ؤٗؼب ػو٘فب.
فبلىخ٘ش ثوب َّ وخ٘ش غ٘ش هَرَد ثَرَد آخش غ٘ش ٍرَدات اٙحبد ٍ ،الووذٍم ثوب َّ هوذٍم ال تإح٘ش لِ،
ٍ هخل رله الَرَد ؤٕ الزٕ وبألهذاد ٍ الومبدٗش ،وبى تإح٘شُ ه٘ي تإح٘ش اٙحبد ٍ األرضاء .فولٔ ول
هَرَد هتإطل ،لِ ٍحذٓ حم٘م٘ٔ ال ثذ٘ ؤى ٗىَى ٍحذتْب ٍحذٓ حم٘م٘ٔ ؤلَى هي ٍحذٓ هولَلْب .فىل
هشوت فشع وًَِ هلٔ لوَرَد ٍحذاًٖ ،فال ثذ ؤى ٗىَى لِ رضء طَسٕ َّ فٖ الحم٘مٔ هلٔ».

1

إرا هشفت تله الومذ٘هٔ فبهلن ؤىَّ الذل٘ل األٍ٘ل هلٖ احت٘بد الولَم الٖ الوَػَم – ٍ َّ التوسه
ثمبهذٓ الَاحذ -هشدٍدٗ هي رْبت :
الجْٔ األٍلٖ :إىّ الوستذلّ لذ رّت الٖ ؤىّ الغشع الَاحذ ال ٗوىي ؤى ٗىَى هولَالً للولن الزٕ َّ
هتوذدٗ ثتوذد لؼبٗبُ ٍ اًّوب الغشع ٗحظل هي الزبهن ث٘ي الوَػَهبت الزٕ َّ هَػَم الولن ٍلىٌِّ ل٘س
ثظح٘ح ألىّ الغشع ال ٗتحظل هي الوَػَم ؤطالً فوخالً ّل تحظل السالهٔ( التٖ َّ غبٗٔ هلن الـت) هي
االًسبى؟( الزٕ َّ هَػَهِ) ٍ ّل تحظل الظ٘بًٔ هي الخـإ ( التٖ ّٖ غبٗٔ هلن الٌحَ) هي الىلؤ (
التٖ ّٖ هَػَم هلن الٌحَ)؟ ٍ األهش ل٘س وزله ٍرذاًبً.
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لبل الوحمك الجزٌَسدٕ(سُ)  «:ؤىَّ تظَٗش الزبهن ث٘ي الوَػَهبت الٗغٌٖ ٍ ال ٗشتفن ثِ ّزا اإلشىبل ثل
ٗحتبد إلٖ ٍرَد ربهن ث٘ي الوحوَالت ؤٗؼبً» 1ح٘ج إىّ الغشع وبى هولَالً للمؼبٗب ثإرووْب هي
هَػَهبتْب ٍ هحوَالتْب ٍ .وزا ٗزت ؤى ٗىَى الزبهن ث٘ي الوحوَالت ٍ الوَػَهبت ٍاحذٗ ؤٗؼبً حتٖ ال
ٗغبٗش المبهذَٓ « الَاحذ ال ٗظذس الّب هي الَاحذ»
ف٘ؼلن ؤىّ هذم إهىبى تحظ٘ل الغشع الَاحذ هي لؼبٗب الولن  -التٖ وبًت هتوذداً فٖ الحم٘مٔ -ال
َٗرت تحظ٘لِ هي الوَػَم حتٖ ٗىَىَ الوَػَم هو٘ب ال ثذ٘ هٌِ ،ثوذ هب هشفتٓ هي ؤىّ تحظ٘ل الغشع
هي الوَػَم هجتزلٌ ال هوٌٖ لِ.
ٍ أػف الٖ رله ؤىَّ الوَػَم ٍ الوحوَل ٍ المؼبٗب ال تَسث الغشع هـلمبً ثل إًّوب َٗرذ الغشع هن
التم٘ذ هلٖ هشاهبٓ المَاهذ فٖ همبم الوول .فبى الٌحَٕ هبدام لن ٗشام المَاهذ الٌحَٗٔ ال ٗظل الٖ غبٗٔ
الٌحَ هي طَى لسبًِ هي الخـإ .اللْن االّ ؤى ٗمبل اىّ غشع الولَم َّ المذسٓ هلٖ اإلٗظبل ال اإلٗظبل
ًفسِ  .فئىّ غشع هلن الٌحَ َّ المذسٓ هلٖ ط٘بًٔ اللسبى هي الخـإ ٍ ّٖ حبطلٔ هي الولن ٍ ال ٗحتبد
إلٖ شٖء ؤصٗذ.
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الجْٔ الخبً٘ٔ :إىّ الوستذل رّت الٖ ؤىّ الوَػَم ثزْٔ ششافتِ هلٖ ؤختِ٘ٗ ،زول هلًٔ للغبٗٔ ٍ .لىٌِّ
غ٘ش تبم .ألىّ هسئلٔ الول٘٘ٔ ٍ الوولَل٘ٔ ؤهشٌ تىٌَٖٗ ٍ ل٘س لألششف هضٌٗٔ هلٖ غ٘شُ إى وبى هسبٍٗبً هن الغ٘ش
هي ح٘ج الول٘ٔ ٍ هذهْب .فجوجبسٓ ؤخشٕ ؤىّ الوالن فٖ الول٘ٔ ل٘س الششافٔ حتٖ ٗىَى الوَػَم هلًٔ
للغشع لىًَِ ؤششف هلٖ غ٘شُ.
ٍ ّزا ولِّ لَ سلّوٌب ششافٔ الوَػَع ٍ .هي الووىي إد٘هبء ؤىّ األششف ّٖ الٌسجٔ ٍ الشاثـٔ ألىّ الٌسجَٔ
لَامٔ المؼ٘ٔ الحول٘ٔ فبىّ الوَػَم ٍ الوحوَل ؤهشاى هستمالى هب لن َٗرذ ثٌْ٘ب ًسجٌٔ ٍ استجبؽ ٍ .المؼ٘ٔ
ال تحظل إالّ إرا َٗرذ ث٘ي ؤسوبًِ استجبؽ.
 . 1هٌتْٖ األطَل د  1ص 8
 . 2للت  ٍ :حٌ٘ئز ٚلن ٗىي الغشع هولَالً للزبهن ث٘ي الوَػَهبت ألىّ سٌخ الىلؤ غ٘شُ سٌخ المذسٓ ٍ ّوب هتغبٗشاى ٍ هي الوولَم
هذم تإح٘ش الىلؤ هلٖ وست المذسٓ ٍ ّزا ؤكْش هي ؤى ٗخفٖ.

الجْٔ الخبلخٔ :إىّ هي ؤسوبى ل٘بس الوستذل ،وَى الولن را غشعٍ ٍاحذّ ٍ .ٚزا ؤٍ٘ل الىالم إر هي الووىي
همالً تَفش غشػ٘ي ؤٍ ؤوخش فٖ هلن ٍاحذ. 1
حن اػلن ؤىّ ّزُ الزْٔ لذ تىفل اإلشىبل هي رْٔ الظغشٕ ٍ غبٗٔ هب تَسحِ َّ اًتفبء ٍحذٓ الوَػَم
فٖ ثوغ الولَم اللّتٖ فْ٘ب غشػبى ٍ ال ٗتىفل اوخش هي ّزا ٍلزا ال دخل لْب فٖ هحل الٌضام ؤٕ احت٘بد
الولَم ثبلوَػَم .ووب ال ٗخفٖ.
الجْٔ الشاثؼٔ ّٖ ٍ :الووذٓ فٖ الجحج ألىّ سويَ الشو٘ي فٖ ل٘بس الوستذلّ٘ي ّٖ لبهذٓ الَاحذ ؤٕ«
الَاحذ ال ٗظذس االّ هي الَاحذ» ٍ لذ سجك ؤىّ الَاحذ فٖ طذس المبهذٓ ثووٌٖ الجس٘ؾ ٍ فٖ رٗلْب ثووٌٖ
الوتوذد ٍ .هشاد الوستذلّ هي المبهذٓ تـج٘مِ هلٖ الومبمِ ّىزا :الغشع الَاحذ ال ٗظذس االّ هي الوَػَم
الَاحذ .ح٘ج اىّ الولن ثوب َّ هلن هتىخش.
حن اػلن ؤىّ االستذالل ثْزُ المبهذٓ هلٖ هزّت هي سؤٕ الغشع ٍاحذاً ثبلَحذٓ السٌخ٘ٔ فوشدٍد .ألىّ
المبهذٓ -ووب هلوت -تزشٕ فٖ الَاحذ الجس٘ؾ ال الَاحذ الٌَهٖ ٍ السٌخٖ ٍ هلٖ ّزا ال إشىبل فٖ
وَى الغشع الَاحذ السٌخٖ هولَالً ألش٘بء هختلفٔ .فوخالً وبى هولَالً لمؼٍ٘ٔ حبل وًَِ هولَالً لمؼٍ٘ٔ
ؤخشٕ ( ووب ؤىّ الحشاسٓ تىَى هولَلٔ للٌبس ٍ للشوس ٍ لغ٘شّوب).
ٍ أهٍب ػلٖ هزّت الوختبس هي ؤىّ الغشع ٗىَى ٍاحذاً ثبلَحذٓ الشخظ٘ٔ ؤٗؼبً غ٘ش ٍاسد .ألىّ المبهذٓ-
ووب طشّح ثوغ ؤسبؿ٘ي الفلسفٔ ،-اًّوب تزشٕ فٖ الولٔ الحم٘م٘ٔ إ الووـ٘ٔ للَرَد هن ؤىّ المؼبٗب هلٖ
هزّجٌب ل٘ست إالّ هوذ٘ات ٚللغشع .فال إشىبل فٖ ؤىّ هزوَم المؼبٗب تَرذ الغشع الَاحذ الشخظٖ ووب ال
ٗخفٖ.
هغ ؤىّ الغشع ووب سجك ل٘س هولَالً للمؼبٗب ًفسْب ثل وبى هولَالً للوول ثْب ٍ الوول ثس٘ؾٌ .فبفْن.
ٍلذ تلخض هوب روشًب الٖ ٌّب ؤىّ الذل٘ل األٍ٘ل هلٖ احت٘بد الولَم إلٖ الوَػَم هشدٍد هي رْبت.
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 . 1فوي الووىي ادهبءٔ ؤى لولن الٌحَ هخالً غشػ٘ي هي طَى اللسبى هي الخـإ هي رْٔ ٍ فْن كشائف ولوبت الوشة الشارؤ الٖ
اإلهشاة هي رْٔ ؤخشٕ.
 . 2حن اهلن إًّب لن ًزذ هٓي توسه ثْزُ المبهذٓ إلحجبت االحت٘بد!.

الذل٘ل الخبًٖ ٍ ًمؼِ :إىّ همتؼٖ المَل ثإىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض هَػَهبتْب َّ ،المَل ثلضٍم الوَػَم
للولَم ٍ إالّ لوب حظل التوبٗض ث٘ي الولَم .فبًّب إرا ساروٌب الٖ ولوبت األطَل٘٘ي المبئل٘ي ثتوبٗض الولَم ثتوبٗض
هَػَهبتْبً ،زذ ؤىّ لضٍم الوَػَم للولَم هفشٍىٌ هٌِ هٌذّن.1
ٍ ٗشد ػلِ٘ :أٍٍالً :ؤىّ هسئلٔ «توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت» هحل التشدٗذ ٍ ؤٍ٘ل الىالم ٍ حبً٘بً ؤىّ
تله الوسئلٔ فشم هسإلتٌب ّزُ ٍ ال ٗوىي التوسه ثبلفشم إلحجبت األطل فبًّب هتٖ لن ًمل ثلضٍم الوَػَم
للولَم لن ًزّت الٖ ؤىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض هَػَهبتْب الجتَّٔ ٍ حبلخبً ؤىّ الشْشٓ -لَ وبًت حزًٔ فٖ الفمِ-
ل٘ست فٖ األطَل ثحزٍٔ لـوبً حتٖ ٗستذلَّ هلٖ والهْن إلحجبت االحت٘بد ؤٍ هذهِ.
الذل٘ل الخبلج ٍ ًمؼِ :إىّ هو٘بس ٍحذٓ الولَم َّ الوَػَم فى٘ف ٗوىي خلَ٘ هلنٍ هي الوَػَم.
ٍ فِ٘-ثوذ هب هلوتٓ هي ؤىّ السؤال هي هو٘بس الَحذٓ هسبٍقٌ للسؤال هي هو٘بس التوبٗض -هب ٗشد هلٖ
الذل٘ل الخبًٖ ٍ َّ هي ثبة الوظبدسٓ هلٖ الوـلَة.2
الذل٘ل الشاثغ ٍ ًمؼِ :إىّ احت٘بد الولَم ثبلوَػَم هي األهَس الَرذاًٖ ألًّب ًزذ ثبلَرذاى ؤىّ الولن ال
ثذ٘ ٍ ؤى ٗجحج حَل الوَاسع الزات٘ٔ لشئٍ خبص ٍ َّ الوَػَم.
ٍ ٗشد ػلِ٘ ثبىّ هخل ّزُ الوسئلِ ،ال َٗرذ فٖ هب ٗزوش فٖ الوٌـك هي الَرذاً٘بت التٖ هي ال٘مٌ٘٘بت ٍ
الَرذاى فبسقٌ ث٘ي األهخلٔ الوزوَسٓ ٍ هسئلتٌب ّزُ .هن ؤًِّ ٗوىي ادهبء حىن الَرذاى هلٖ ًم٘غ
الوـلَة ثإى ٗمبل  :ثل إىّ هذم احت٘بد الولَم الٖ الوَػَم هي الَرذاً٘بت!
ٍ لذ ظْش هوب روشًب ؤىّ ؤدلٔ المبئل٘ي ثبحت٘بد الولَم الٖ الوَػَم هشدٍدٌٓ الْ٘ن.
المَل الخبًٖ :إىّ الولن غ٘ش هحتبد الٖ الوَػَم .
إىّ اإلهبم الخوٌٖ٘

سالم اهلل هلِ٘

لذ رّت الِ٘ ٍ استذلّ هلِ٘ ٍ استجوذ غ٘شُٗ ٍ .وىي استخشاد ؤدلٍٔ هي

والهِ(سُ) .

 . 1اهلن ؤىّ المذهب لذ تسبلوَا هلٖ اهشٗي األٍل اىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت ( هحمك الجشٍرشدٕ فٖ ًْبٗٔ األطَل ص )13
 َّ ٍ . 2ؤى ٗٔزول ه٘ي الوذهب ؤٍ هالصهِ ٍ هسبٍلِ دل٘الً هلِ٘

الذل٘ل األٍل  :الٌلش التبسٗخٖ الٖ و٘ف٘ٔ تذٍٗي الولَم ٍ تإس٘سْب ٗىشف هي هذم ٍرَد الوَػَم فٖ
وخ٘ش هي الولَم .لبل :فئًّه لذ هشفت ؤىّ ولّ هلنٍ إًّوب وبى ثذٍ تذٌٍِٗ ،هذٓ لؼبٗب ،فإػبف الِ٘ الخلف
حتٖ طبس وبهالً ٍ لن ٗىي هي ؤٍل األهش فٖ ًلش الوؤسس ،الجحج هي هَاسع الزبهن ث٘ي هَػَهبت
الوسبئل ٍ .ؤػبف  :فْزا هلن الفمِ ،فْل ٗىَى فٖ هسبئلِ هب ٗجحج هي هَاسع فول الوىلّف ثوب َّ
فولِ الزبهن ث٘ي األفوبل؟ ٍ ّل وبى ًلش هذًٍِ٘٘ فٖ ؤٍ٘ل تذٌٍِٗ إلى رله ،ؤم وبى ّزا التىلّف وبلوٌبسجبت
ثوذ الَلَم ،هلى ٍرِ ال ٗظذق فٖ رو٘ن هسبئل الولَم ؤٍ غبلجْب؟ ٍ ّل تليّ ؤىّ هذٍِّى هلن الزغشاف٘ب فٖ
ثٓذٍٕ تإس٘سِ وبى ًبكشاً إلى ؤحَال األسع ٍ ّ٘ئبتْب؟ ؤٍ ؤىّ فٖ ولّ طٔمْن ٍٔرذ شخض ؤٍ ؤشخبص فٖ هشّ
الذَّس ٍ ،دٍٛى رغشاف٘ب طٔموِ ،ؤٍ هن الجالد الوزبٍسٓ ،حن٘ ػن٘ آخش رغشاف٘ب طموِ إلِ٘ ،فظبس رغشاف٘ب
هولىّٔ ٍ ،ىزا إلى ؤى طبس رغشاف٘ب رو٘ن األسع ،فلن ٗىي الجحج فِ٘ هي ؤٍ٘ل األهش هي ؤحَال األسع
 تإه٘ل ّ ٍ -ىزا األهش فٖ وخ٘ش هي الولَم ».اًتْٖ هَػن الحبرٔ هي والهِ لذس سشُ .ٍ ٗؤٗ٘ذُ تغ٘٘ش الزبهن ح٘ي تىو٘ل الولَم فوخالً ؤىّ الزبهن لوَػَهبت هسبئل الزغشاف٘ب فٖ ثذٍ تإس٘سِ
َّ هٌـمٌٔ خبطٔ هي األسع هن ؤىّ هَػَهِ اٙى ولّ األسع.
ٍ ٗشْذ لِ هب روش الشْ٘ذ الس٘ذ هظـفٖ الخوٌٖ٘ ؤهلٖ اهلل همبهِ فٖ ؤهلٖ هل٘٘ي هي رٌبًِ ح٘ج لبل ٍ« :ؤٗؼب ٗشْذ
لِ :خلَ الىتت الوذًٍٔ فٖ الولَم الوظشٗٔ هي روش الوَػَم هلى حذٓ ،ثل الولن هجبسٓ هي هذٓ هسبئل
هشتجـٔ ٍ .هو٘ب ٗشْذ لِ :ؤىّ وخشٓ الوسبئل ٍ تشاون الوجبحج ،تَسث تىخش الولن الَاحذ إلى الولَم الىخ٘شٓ،
ف٘ىَى ثذى اإلًسبى الّزٕ وبى هَػَهب للولن الَاحذ ،هَػَهبت للولَم الوختلفٔٗ ٍ ،تخشد هي ول ربهؤ
هتخظض فٖ الوسبئل الوشتجـٔ ثوؼَ دٍى هؼَ ثح٘ج تىَى تله الوسبئل الوتسبًخٔ هوْب فٖ الوظش
األٍل ،هتخبلفٔ ثوؼْب هن ثؼن فٖ الوظَس الوتإخشّٓ ٍ .زا ؤهلن شبّذ هلى ؤىّ الوَػَم للولن غ٘ش هحتبد
إلِ٘ ،فال ٍرِ لوب استىجِ المَم فٖ الومبم ،فل٘تذثش فئًِ هضال األلذام».
الذل٘ل الخبًٖٗ :لضم هي المَل ثبالحت٘بد ،استـشاد وخ٘ش هي الوجبحج التٖ تىَى ثبلؼشٍسٓ هي هسبئل
الفٌَىٗ ٍ .وىي ث٘بًِ ثٌحٍَ هي الم٘بس االستخٌبٖٗ :إرا وبى للولن هَػَمٗ ٗجحج فِ٘ هي هَاسػِ الزات٘ٔ

فىبى وخ٘ش هي هسبئلِ استـشادٗبً فبلتبلٖ ثبؿل ألىّ ثوغ تله الوسبئل داخلٔ فٖ الولَم ثبلؼشٍسٓ فبلومذٛم
هخلِ.
لبل(سُ)  :فإٕ دامٍ لاللتضام ثىَى هَػَم هلن الفمِ َّ فول الوىلّف ٍ ،ؤىّ هَػَم ولّ هلن هب ٗجحج فِ٘
هي هَاسػِ الزات٘٘ٔ ،هن ؤىّ األحىبم ل٘ست هي الوَاسع؟ ٍ 1هن التسل٘ن ٍ توو٘ن األهشاع لالهتجبسٗ٘بت،
ل٘ست ولّْب هي األهشاع الزات٘٘ٔ لوَػَهبت الوسبئل ،فئىّ ٍرَة الظالٓ ال ٗوىي ؤى ٗىَى هي األهشاع
الزات٘٘ٔ لْب ثَرَدّب الخبسرٖ ،لىَى الخبسد كشف السمَؽ ال الخجَت ٍ ،ال ثَرَدّب الزٌَّّٖ ٍ ،
ٍاػح ٍ ،2ال للوبّ٘٘ٔ هي ح٘ج ّٖ ،ػشٍسٓ هذم وًَْب هـلَثٔ ،فووٌى ٍرَثْب ؤىّ اٙهش ًلش إلى الوبّ٘٘ٔ ٍ
ثوج الوىلّف ًحَ إٗزبدّب ٍ ،ثْزا االهتجبس ٗمبل :إًّْب ٍارجٔ ،ال ثووٌى اتظبفْب ثبلَرَة فٖ ٍهبء هي
األٍهٍ٘ٔ ٍ ،هبء االهتجبس ل٘س خبسربً هي الخبسد ٍ الزّي ٍ» .لبل ..« :ؤٍ ؤٕ٘ دام لزول هَػَم الفلسفٔ
َّ الَرَد ...،حن٘ االلتضام ثبستـشاد وخ٘ش هي الوجبحج ،ووجبحج الوبّ٘٘ٔ ٍ األهذام ،3ثل هجبحج الووبد ٍ
ؤحَال الزٌّٔ ٍ الٌبس ٍ غ٘شّب ،ؤٍ التىلّف الشذٗذ الجبسد ثئدخبلْب فْ٘ب» .
ٍ لبلّ« :زا هن لضٍم االستـشاد فٖ وخ٘ش هي هْوبت هسبئل الفمِ وبثَاة الؼوبى ٍ اثَاة الوـْشات ٍ
الٌزبسبت ٍاثَاة اإلسث».
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ٍ فٖ رَاّش األطَلٗ 5زوش هخبالً فٖ ششح والهِ « :ارا ال ٍرِ اللتضاهْن ثبىّ هَػَم هلن الفمِ هول
الوىلف هن ؤًِ ال ٌٗـجك هلٖ وخ٘ش هي هسبئل الفمِ ،هخل هسبئل الٌزبسبت ٍ الوـْشات ٍ ،وخ٘ش هي احىبم
الؼوبًبت ٍ اإلسث ٍ االحىبم الَػو٘ٔ  ..الٖ غ٘ش رله؛ ثذأّ ؤىّ هسإلٔ «الىلت ًزس» حىن ثشؤسِ ٍرذ
ٌّبن هىلف ؤم ال ٍ وزا «الشوس هـْ٘شٓ» حىن ثشؤسِ ٍ وزا هسإلٔ «هي هبت ـ هىلّفب وبى ؤم الـ فجوغ
 .1ح٘ج ؤىّ االحىبم هي االهتجبسٗبت ٍ الوَاسع الزات٘ٔ تىَى هي التىٌَٗبت.
 . 2ح٘ج إىّ ٍرَدّب الزٌّٖ ل٘س هـوح ًلش الشبسم.
 . 3ح٘ج اًّْب ل٘ست هي هظبدٗك الَرَد االط٘ل الزٕ َّ هَػَم الفلسفٔ.
 . 4ح٘ج ؤىّ هسئلٔ « الوبء ًزسٗ» ل٘س هَػَهْب فول الوىلف ٍ وزا هسئلٔ « االثي ٗشث هي ؤثِ٘» ٍ اه٘ب فٖ ثبة الؼوبى ففْ٘ب
هجٌ٘بى هي ؤى الؼوبى لشخض الوىلف ؤٍ لفولِ ٍ وزا فٖ ثبة الحذٍد فتذ٘ثش.
 َّ ٍ . 5هي تمشٗشات هجبحخِ.

تشوتِ إلثٌِ ـ هىلّفب وبى ؤم ال ـ ٍ همذاس آخش لجٌتِ وزله ٍ ،حظ٘ٔ لضٍرتِ» ٍ ّىزا  ..الٖ غ٘ش رله هي
االهخلٔ التٖ ال ٌٗجغٖ االشىبل فٖ وًَْب هسبئل فمْ٘ٔ هن ؤًِّ لن ٗىي الوَػَم فْ٘ب هول الوىلف».

1

الذل٘ل الخبلج  :إىّ المبئل٘ي ثبالحت٘بد لذ رّجَا الٖ ؤىّ هَػَم ول هلن َّ هب ٗجحج فِ٘ هي هَاسػِ
الزات٘ٔ هن اىّ الجحج فٖ الولَم تبسًٓ حَل السَالت .فوخالً ٗجحج حَل األحىبم السلج٘ٔ للَرَد :ح٘ج ٗمبل
« الَرَد ل٘س ثوتوذد» ؤٍ « ل٘س لِ حبًٖ» ؤٍ ٗمبل «ؤىّ خجش الفبسك ل٘س ثحزٔ» فوي الوولَم ؤىّ هب
ٗٔسلت هي ش٘ئٍ الٗىَى هي هَاسػِ فؼالً هي ؤى ٗىَى هي هَاسػِ الزات٘ٔ .ألىّ السلت فٖ المؼبٗب
الوحظ٘لِ َّ 2لـن الٌسجٔ ٍ سلت الشثؾ ٍ ًفٖ الوشٍع ال إحجبت الٌسجٔ السلج٘ٔ لبلّ« :زا ،هن ؤىّ وخ٘شاً هي
الولَم هشتول هلى لؼبٗب سلج٘٘ٔ ثبلسلت التحظ٘لٖ٘ ٍ ،التحم٘ك فٖ السَالت الوحظٛلٔ ؤىّ هفبدّب َّ لـن
الٌسجٔ ٍ سلت الشثؾ ،ال إحجبت الٌسجٔ السلج٘٘ٔ ،ووب ؤٍػحٌبُ ثوب ال هضٗذ هلِ٘ فٖ هجبحج االستظحبة»
اللّْن االّ ؤى ٗمبل ؤىّ هشادّن هي لَلْن الجحج هي هَاسػِ الزات٘ٔ َّ الجحج هي هب ٗوىي ؤى ٗىَى هبسػب
ال هب ٗىَى هبسػب ثبلفول فبلجحج حٌ٘ئز فٖ وًَِ هبسػب ؤٍ ال ف٘ظذق الجحج هي الوَاسع هلٖ السبلجٔ
ؤٗؼب فظبس الذل٘ل الخبلج هشدٍدا .فبفْن.
ٍ أػف إلٖ االستذالالت هب روشُ إثٌِ الشْ٘ذ الس٘ذ هظـفٖ الخوٌٖ٘

(سُ)

ح٘ج لبل  « :حن إىّ الزٕ

ٗلزئِ ( ؤٕ ٗلزإ االهبم الخوٌٖ٘) الٖ اإلًىبس الوضثَس ( ؤٕ إًىبس االحت٘بد) هذم إهىبى تظَٗش الوَػَم
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 . 2اهلن اىّ المؼ٘ٔ إهب ؤى ٗىَى حشف الٌفٖ رضءٖ هي هَػَهْب ؤٍ هحوَلْب ثبلمؼ٘ٔ الووذٍلٔ ٍ إه٘ب ؤى ال ٗىَى ف٘سوٖ٘ المؼ٘ٔ
ثبلوحظلٔ ٍ الووذٍلٔ تبسًٓ ٗىَى الٌفٖ رضء هَػَهْب فمؾ ًحَ ال اًسبى هَرَدٗ ٍ ال اًسبى ل٘س ثٌبؿك ف٘سوٖ ثووذٍلٔ الوَػَم ٍ
ؤخشٕ ٗىَى الٌفٖ رضء هحوَلْب فحست ًحَ االًسبى ال هفتشس ٍ االًسبى ل٘س ثال ًبؿك ف٘سوٖ ثووذٍلٔ الوحوَل ٍ حبلخًٔ ٗىَى
الٌفٖ رضءٖ هٌْوب هوبً ًحَ «ال اًسبى ال ًبؿك» ٍ «ال اًسبى ل٘س ثال هَرَد» ٍ ٗسوٖ٘ ثووذٍلٔ الـشف٘ي ٍالوحظ٘لٔ ًحَ االًسبى
ًبؿك ٍ االًسبى ل٘س ثوفتشس ٍ لذ اًمذح هوب روشًب ؤىّ المؼ٘ٔ السبلجٔ ٗوىي ؤى ٗىَى هحظلٔ ؤٍ هوذٍلٔ ٍ وزا المؼ٘ٔ الوَرجٔ
ٗوىي ؤى ٗىَى هوذٍلٔ ووب ٗوىي ؤى ٗىَى هحظ٘لٔ .حن اهلن إىّ الغشع فٖ الوَرجٔ هوذٍلِٔ الوحوَل ،حول السلت ثووٌٖ ؤىّ «ال
هفتشس» ،فٖ ا لوخبل الوتمذم ٗحول ٍ ٗوشع هلٖ االًسبى ٍ ّزا ثخالف السبلجٔ الوحظ٘لِ ًحَ «االًسبى ل٘س ثوفتشس» فئىّ الومظَد
ٌّب سلت الحول ال حول السلت.

ثبلووٌى الووشٍف ثٌْ٘ن« :هي ؤًِ هب ٗجحج فِ٘ هي هَاسػِ الزاتً٘٘ٔ ٍ .سجٔ الوَػَم إلى هَػَم الوسبئل
ًسجٔ الىلٖ إلى هظبدٗمِ ٍ ،الـج٘وٖ إلى ؤفشادُ» ػشٍسٓ ؤى هي الولَم هب َّ الوتحذ هَػَم هلوِ ٍ
هسإلتِ راتب ٍ هٌَاًب ،وولن الوشفبى ،ثل ٍ الفلسفٔ الول٘ب ألى هَػَهِ «الَرَد» ثبلَحذٓ الشخظ٘ٔ ال
الَحذٓ السٌخ٘ٔ فئى الَرَدات ل٘ست هٌذ الوحمم٘ي هٌْن هتجبٌٗبت ٍ .هي الولَم هب َّ هَػَهِ الىل،
وولن الزغشاف٘ب ٍ ،ال ٗىَى ول٘ب».
ٍ ّزُ األدلّٔ رولٌٔ هي االدلٔ التٖ روشّب االهبم هن إفبػبت هي ٍلذُ الوالّهِ ٍ إػبفبت ٚهٌّب ٍ لىيّ
(سُ)

الشْ٘ذ الس٘ذ هظـفٖ الخوٌٖ٘

لذ ؤشىل هلِ٘ ثوب ال ٗخلَ هي اإلشىبل فبًِّ ادهٖ ؤى األدلٔ الوزوَسٓ

فٖ الومبم ال تف٘ذ االّ هذم الحبرٔ الٖ ث٘بى الوَػَم ٍ ال تمتؼٖ ًفٖ احت٘بد الولَم الِ٘ هي األطل.
ٍ لىٌّه خج٘شٌ ثوذم توبه٘ٔ والهِ

سحوِ اهلل

ألىّ ؤدلٔ الس٘٘ذ االهبم لذ تْذم ثٌ٘بى ؤطل الوَػَم ال هذم

االحت٘بد الٖ ث٘بًِ خظَطبً فٖ األخ٘شٗي ٍ .وزله الحبل فٖ إشىبلِ اٙخش فبًِّؤهلٖ اهلل همبهِ اد٘هٖ ؤىّ اإلهبم
لن ٗإت ثجشّبى هلٖ هذم االحت٘بد ثل غبٗٔ هب ؤفبدُ َّ ًفٖ ؤدلٔ المبئل٘ي ثبالحت٘بد ٍ هذم توبه٘ٔ هب ؤفبدُ
المَم لوَػَم الولن ٍ .1فِ٘ هب فِ٘ هي ؤىّ الوستفبد هي األدلٔ الوزوَسٓ َّ االستذالل هلٖ هذم االحت٘بد
ال طشف اإلوتفبء هلٖ هذم توبه٘ٔ هب ؤفبدُ المَم.
المَل الخبلج :المَل ثبلتفظ٘ل
إىّ الوحمك الججٌَسدٕ(سُ) لذ رّت الٖ التفظ٘ل ث٘ي الولَم التٖ دًٍ٘ت ألرل هوشفٔ حبالت حم٘م٘ٔ هي
الحمبئك ٍ هب َّ هفبد ّل٘تْب الوشوجٔ ٍ الولَم اللتٖ دًٍ٘ت ألرل غشع خبص ٍ تشتت غبٍٗٔ هخظَطٍٔ
هلْ٘ب ثح٘ج لَال رله الغشع ٍ تله الغبٗٔ لن تذٍى الوسبئل ٍ لن تزون .فبًِّ

لذس سشُّ

رّت الٖ احت٘بد

المسن األٍ٘ل الٖ الوَػَم ٍ -هَػَهِ تله الحم٘مٔ الّتٖ ٗجحج هي هفبد ّل٘تْب الوشوجٔ ٍ -هذم
االحت٘بد فٖ الخبًٖ.2
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ٍأًت خج٘شٌ ثإىّ ّزا المَل ًفس المَل الخبًٖ ألىّ اإلد٘هبء فٖ المَل الخبًٖ َّ هذم االحت٘بد الٖ
الوَػَم ثوب َّ هَػَم ال ًفٖ ٍرَد الوَػَم فٖ ثوغ الولَم.
ث٘بى رله :إىّ المبئل ثبلمَل الخبًٖ ٗزت هلِ٘ ؤخز هالن ٚلَحذٓ الولَم ٍ توبٗضّب غ٘ش الوَػَم ،فجوغٗ
رّت الٖ ؤىّ السٌخ٘ٔ الوَرَدٓ فٖ المؼبٗب َّ هالن الَحذٓ .فوي الووىي تـج٘ك تله السٌخ٘ٔ فٖ ثوغ
الولَم هلٖ ٍحذٓ هَػَهِ – ووب سٌزوشّب ٍ -ثوغٗ رّت إلٖ ؤىّ هالن الَحذٓ َّ الغشع ٍ هلٖ ّزا
ٗوىي ؤى ٗىَى فٖ ثوغ الولَم ٗظذس الغشع هي هوشفٔ الوَاسع الزات٘ٔ للوَػَم ٍ ّزا ل٘س ثووٌٖ
احت٘بد الولَم الٖ الوَػَم ثوب َّ هَػَم .فوخالً فٖ الحىؤ  -لَ سلّن ثإىّ هَػَهِ الَرَد -ل٘س
احت٘برِ للوَػَم ؤطبلًٔ ثل ٗوىي ؤى ٗىَى ثَاسـٔ الغشع الوـلَة الزٕ ٗحظل ثبلجحج هي هَاسع
شٖء ٚخبصٍ الزٕ َّ الَرَد ٍ .هلٖ ّزا ؤىّ الولن هحتبد الٖ الغبٗٔ ؤطبلًٔ ال الوَػَم ثوب َّ هَػَم.
ّزا ولِ هب ؤفبدُ األهالم ٍ رّت الِ٘ اٗٙبت الولبم ٍ اٙى حلّ هَهذ ث٘بى الوختبس فٖ الومبم فٌمَل:
ال ٗوىي تحم٘ك الحبل االّ إرا حمّمٌب هوٌٖ الوَػَم الزٕ وبى فٖ لضٍهِ للولَم اختالف ٍ ثٌّ٘ب الوشاد هي
الوَػَم للولَم ً ٍ .توشّع لِ ثج٘بى ًىبت حَلِ:
الٌىتٔ األٍلٖ :الووشٍف الوشَْس وبلوتسبلن هلِ٘ ث٘ي األطَل٘٘ي َّ ؤىّ هَػَم ولّ هلن َّ هب ٗجحج
فِ٘ هي هَاسػِ الزات٘ٔ ٍ .لووشفٔ التوشٗف ٗزت االؿّالم هلٖ هوٌٖ «الوشع» ٍ «الزاتٖ».
فئىّ الؼشع لذ ٗطلك ٍ ٗشاد هٌِ هب ٗمبثل الجَّش وبلج٘بع ٍ السَاد ٍ ٗزون هلٖ األهشاع فئًِّ -
هلٖ ّزا -هجبسٓ هي هب إرا ٍرذ فٖ الخبسد ٍرذ فٖ الوَػَم ،ثخالف الزَّش فئًِّ إرا ٍرذ فٖ الخبسد
ٍرذ ال فٖ الوَػَم  ٍ.األهشاع تسنٗ هي الىن ٍ الى٘ف ٍ الوتٖ ٍ األٗي ٍ الفول ٍ االًفوبل ٍ الزذٓ ٍ
الَػن ٍ اإلػبفِ ٍ .الزَاّش خوس ٍ ّٖ الومل ٍ الٌفس ٍ الوبد٘ٓ ٍالظَسٓ ٍالزسن.
ٍ لذ ٗطلك ٍ ٗشاد هٌِ الؼشػٖ ٍ َّ الزٕ ٌٗمسن الٖ الؼبم ٍ الخبص ووب ٌٗمسن الٖ الالصم ٍالوفبسق ٍ
ٗمبثل الزاتٖ فٖ ثبة اإلٗسبغَرٖ ٍ .1الوشػٖ  -هلٖ ّزا َّ -الخبسد هي رات الشئ الوبسعٔ هلِ٘ ثوذ
 .1إ ثبة الىل٘بت الخوس ٍ .اإلٗسبغَرٖ لغٔ ًَٗبً٘ٔ ٍ فٖ هوٌبُ اختالفبت وخ٘شٓ  ،ل٘ل اًِّ فٖ اللغٔ الًَ٘بً٘ٔ هشوجٌٔ هي همـو٘ي ٍ
حبطل هوٌبُ الوذخل ؤٍ هي ٗؤدٕ٘ الٖ الوذخل ٍ إًّوب الىل٘٘بت سو٘٘ت ثزله ألًّْب هي الوجبدٕ لولن الوٌـك ٍ ل٘ل :إًِّ فْ٘ب هٓلَنٗ ٍ َّ

تمَ٘هِ ثزو٘ن رات٘بتِ ،ثخالف الزّاتٖ فئًِّ هجبسٌٓ هي الوحوَل الزٕ ال تتحمك الوبّ٘ٔ إالّ ثِ فئًِّ غ٘ش خبسد
هي راتِ.
ٍ ؤه٘ب الزاتٖ ؤٗؼبً لذ ٗطلك ٍ ٗشاد هٌِ هب ٗمبثل الؼشػٖ ٍ لذ هلوتٓ هوٌبُ ٍ لذ ٗطلك ٍ ٗشاد هٌِ
الزاتٖ فٖ ثبة الجشّبى َّ ٍ .هجبسٓ هي الوحوَل الزٕ لحولِ هلٖ الوَػَم ال ٗحتبد الٖ ػن٘ ػو٘ؤ ٍ
التوسه الٖ ٍس٘لٔ .فبإلهىبى ثبلٌسجٔ الٖ اإلًسبى راتٖ ثْزا الووٌٖ ألىّ اإلًسبى فٖ راتِ هستَالٌسجٔ الٖ
الَرَد ٍالوذم ،فبإلهىبى ٗحول هلِ٘ لزاتِ ثخالف الج٘بع الوحوَل هلِ٘ ألًِّ الخبسد هي راتِ الوبسع
هلِ٘ ثؼو٘ؤ ٍ ٍس٘لٔ.
إرا ػشفت رله ولِ  ،فبهلن ؤىّ الوشاد ثبلؼَاسع الزات٘ٔ ل٘س ٍاحذاً هي ّزُ االطـالحبت 1.ثل َّ
اطـالح خبص ٗمبثلِ الوشع الغشٗت ٍ .فْن الوشاد هٌِ هحتبد الٖ الج٘بى:
فبلٌىتٔ الخبً٘ٔ :فٖ ث٘بى الوشاد هي الوَاسع الزاتٌّْ٘ٔ ٍ .ب اختالفبت وخ٘شٓ ث٘ي الوتمذ٘ه٘ي ٍ الوتإخّشٗي
ٍ رله لوذم تٌم٘ح الجحج ثشىل هـلَة.
أهٍب التمس٘ن الزٕ ٗزوشُ الوشىٌٖ٘

ؤهلٖ اهلل همبهِ

فٖ حبش٘تِ هلٖ الىفبٗٔ رذٗش ثبلزوش ٍ ٌٗمّح ؤؿشاف

الوسئلٔ ٍ َّ ثتمشٗش هٌّب  :اىّ الوبسع هلٖ الووشٍع إه٘ب ثَاسـٍٔ فٖ الوشٍع (المسن  ٍ )1إه٘ب ثَاسـٔ فٖ
الخجَت ٍ إه٘ب ثال ٍاسـٔ ٍ فٖ الخبًٖ وبًت الَاسـٔ تبسًٓ داخل٘ٔ ٍ ؤخشٕ خبسرً٘ٔ ٍ .ؤه٘ب الذاخل٘ٔ إه٘ب ؤى
تىَى هسبًٍٗٔ للووشٍع ًحَ الٌـك فَْ الَاسـٔ فٖ هشٍع التىلن هلٖ االًسبى (المسن  ٍ )2إه٘ب ؤى
تىَى ؤهن هي الووشٍع وبلحَ٘اى فَْ الَاسـٔ فٖ هشٍع الحشؤ االسادٗٔ هلٖ االًسبى (.المسن  ٍ )3إه٘ب
ؤى تىَى الَاسـٔ الذاخلِ٘٘ ؤخض هي الووشٍع ٍ ّزا المسن طشف التظَس ٍ ال تحمك لِ ألىّ رضء الشئ
اسن الحى٘ن الزٕ استخشرِ ٍ دًٍِ٘ ٍ .ل٘ل :اًِّ فْ٘ب اسن الوتولن الزٕ تولوِ٘ هي هذًٍِ٘ ح٘ج إىّ الوذٍ٘ى لذ خبؿجِ ٍ لبلٗ :ب
اٗسبغَرٖ اىّ األهش وزا ٍ وزا ٍ .وزا ل٘ل :اسنٗ لَسدٓ رات ؤٍساق خوس فبًّوب سو٘٘ت الىل٘بت ثزله ألًّْب خوس وإٍساق تله
الَسدٓ .حتٖ ل٘ل :اىّ هفبدُ َّ  :إرلس ؤًتٓ ٍ ؤًب ٌّبن ًجحج هي الىل٘بت الخوس! ٍ هلٖ ؤٕ٘ حبل  ،الومظَد هٌِ الىل٘بت الخوس
هي الزٌس ٍ الفظل ٍالٌَم ٍالوشػٖ الخبص ٍالوشػٖ الوبم.
ً .2ون لذ ٗوىي حول الوَاسع هلٖ هوٌبُ ٍ وزله الزاتٖ ثَرِ ٍ ٚلىي ال سٗت فٖ ؤىّ ّزا ،اطـالحٗ خبص غ٘ش االطـالحبت
الوبػ٘ٔ.

ال ٗوىي ؤى ٗىَى ؤخض هٌِ فبىّ االًسبى رات رضئ٘ي ٍ ّوب الحَ٘اى ٍ الٌبؿك ٍ ل٘س لِ رضءٗ آخش ؤخض
هٌِ ( المسن  ٍ ) 4ؤه٘ب الَاسـٔ الخبسر٘ٔ إه٘ب ؤى تىَى الَاسـٔ هسبٍٗبً ؤٍ ؤهن ؤٍ ؤخض ٛؤٍ هجبٌٗبً
للووشٍع ٍ .الَاسـٔ الوسبٍٗٔ ًحَ التوزت فَْ الَاسـٔ فٖ هشٍع الؼحه هلٖ االًسبى (المسن ٍ )5
الَاسـٔ األهن ًحَ الزسن ثبلٌسجٔ إلٖ هشٍع التح٘ض هلٖ األث٘غ ألىّ األث٘غ ثووٌٖ «الزسن الوبسع
هلِ٘ الج٘بع» ووب ال ٗخفٖ( .المسن  ٍ )6وبلتوزت ثبلٌسجٔ إلٖ هشٍع الؼحه هلٖ الحَ٘اى ٍ هي
الوولَم ؤخظ٘٘ٔ االًسبى ٍ الوتوزت هي الحَ٘اى (المسن  ٍ )7الوجبٗي ًحَ هشٍع الحشاسٓ هلٖ الوبء فئًّْب
ثَاسـٔ الٌّبس ٍ الٌّبس هجبٗي للوبء هفَْهبً ٍ هظذالبً (المسن  )8ؤه٘ب إرا وبى الوشٍع ثال ٍاسـٔ (إ ثالٍاسـٔ
فٖ الوشٍع ؤٍ الخجَت) فَْ حالحٌٔ تبسًٓ ٗىَى الوبسع هسبٍٗبً للووشٍع ًحَ التوزت الوبسع هلٖ
اإلًسبى (المسن  ٍ )9ؤخشٕ ٗىَى ؤهن هي الووشٍع وبلحَ٘اى الوبسع هلٖ الٌبؿك فٖ لَلٌب الٌبؿك
حَ٘اىٌ (المسن  ٍ )13حبلخًٔ ٗىَى ؤخض هخل الٌبؿك الوبسع هلٖ الحَ٘اى( المسن ّ ٍ )11زُ أحذ ػشش
لسوبً لذ ثٌّ٘بّب له ثبلتفظ٘ل.1
حن اهلن ؤىّ الوشىٌٖ٘سحوِ اهلل اد٘هٖ :
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 .1اإلروبم هلٖ ؤىّ المسن الخبًٖ ٍ الخبهس هي الوَاسع الزاتٖ.
 .2اإلروبم هلٖ ؤىّ المسن السبدس ٍالسبثن ٍالخبهي ل٘ست هي الوَاسع الزات٘ٔ ثل توذ٘ هي الوَاسع
الغشٗجٔ.
 .3اإلختالف فٖ المسن الخبلج.
 .4ؤىّ اللبّش هي لَلْن َّ ؤىّ المسن التبسن هي الوَاسع الزات٘ٔ.
 .5هذم التفبت المَم الٖ المسن الوبشش ٍ الحبدٕ هشش.
ٍ أهٍب المسن األٍل ال ٗوذ٘ هي الوَاسع الزات٘ٔ ثال شه.
فووٍب روشُ ٗؼلن ؤىّ الوشع الزاتٖ هٌذُ هجبسٌٓ هي الوبسع الوسبٍٕ الزٕ ٗحول هلِ٘ حم٘مٔ ؤٕ ثال
ٍاسـٔ فٖ الوشٍع.
ٍ لىيّ طبحت الىفبٗٔ تجوبً لش٘خِ الحبرٖ السجضٍاسٕ 1لذ رّت الٖ ؤىّ الوشع الزاتٖ ٗشول ول
األلسبم إالّ المسن األٍ٘ل
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ٍ الؼلّبهٔ الطجبطجبئٖ لبئلٌ ثبىّ الوشع الزاتٖ هٌحظشٌ فٖ المسن التبسن ال الغ٘ش
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حن اػلن ؤىّ لـت الذٗي الش٘شاصٕ لذ روش تمس٘وبً آخش ٍ توشٗفبً هغبٗشاً لوب روش فشارن إى شئت.
الٌىتٔ الخبلخٔ :هب روشًب الٖ ٌّب توشٗف هولن المَم للوَػَم فبىّ الوَػَم هٌذّن َّ الزبهن ث٘ي
هَػَهبت الوسبئل ٍ َّ الّزٕ ٗجحج فٖ الولن هي هَاسػِ الزاتٍ٘ٔ .اللبّش ؤىّ االختالف فٖ ؤىّ الولن
هحتبد الٖ الوَػَم ؤٍ غ٘ش هحتبد الِ٘ ٗزشٕ حَل الوَػَم ثْزا التوشٗف ٍ ولّ األدلّٔ ٍ الٌمَع تزشٕ
إلِ٘ ثْزا الووٌٖ.
الٌىتٔ الشاثؼٔ :إىّ ثوغ األطَل٘٘ي لذ رّجَا إلٖ ؤىّ الوشاد هي هَػَم الولن ل٘س هب ٗجحج فِ٘ هي

 .23اًلش حبش٘تِ هلٖ األسفبس د  1ص 32
ّ ٍ .24زا َّ الو ستفبد هي اٍ٘ل الىفبٗٔ ح٘ج لبل :اىّ هَػَم ول هلن ٍ َّ الزٕ ٗجحج فِ٘ هي هَاسػِ الزات٘ٔ ؤٕ ثال ٍاسـٍٔ فٖ
الوشٍع)....
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هَاسػِ الزات٘ٔ ثل الوشاد ؤهشٌ آخشً ٍ .زوش ؤًوَرربً هٌْن:
األٍٍل :الوحمك الجشٍجشدٕ لذس سشُ فئًِّ  ٍ -س٘إتٖ لَلِ -رّت الٖ ؤىّ هَػَم الولن هجبسٌٓ هي الزبهن
الوحوَلٖ ؤٕ الزبهن ث٘ي هحوَالت الوسبئل ٍ َّ غ٘ش هظـلح الوشَْس  -ووب هشفتً .-ون سثوب ٗوىي
حول هزّجِ هلٖ هزّت الوشَْس ٍ س٘إتٖ التذل٘ك حَلِ فبًتلش.
الخبًٖ :الشْ٘ذ الس٘ذ هظطفٖ الخوٌٖ٘

سحوِ اهلل

فئًِّ ثوذ إٗشاد اإلشىبل هلٖ ٍالذُ  ٍ-لذ هلوت هذم

ٍسٍدُ  -رّت إلٖ هزّت آخش ٍ ٗوىي تْزٗجِ ثوب ٗإتٖ:
الومذٍهٔ األٍلٖ :ث٘ي هسبئل الولن استجبؽٌ ٍ سٌخٌ٘ٔ ثال سٗت.
الومذٍهٔ الخبًّ٘ٔ :زُ االستجبؽ تىشف هي خظَطٍ٘ٔ هشتشؤٍ فٖ رو٘ن الوسبئل ٍ لذسٍ ربهنٍ ثٌْ٘ن ٍ
إالّ لوب َٗرذ االستجبؽ ثٌْ٘ن.
ٍالحبطل :ؤىّ الزبهن الزاتٖ ث٘ي الوسبئل َّ الوَػَم للولن ٍ ثزله ٗولن احت٘بد الولَم الٖ الوَػَم
ٍاالّ لوب تَح٘ذ.
ٍهخلِ  ،الش٘خ الفبػل اللٌىشاًٖسحوِ اهلل فئًِّ ثوذ إتوبم ثحخِ ٍ روشِ األدلٔ ٍ سدّ٘ب ،رّت الٖ ؤىّ الزبهن
ث٘ي الوسبئل َّ الوَػَم للولن.
فبًمذح هوٍب روشًب ؤىّ الٌضام فٖ ؤىّ للولن هَػَم هحتبد الِ٘ ؤٍ ال ،حَل الوَػَم ثووٌٖ الزبهن ث٘ي
هَػَهبت الوسبئل فئىّ األلَال االُخَش ٍ -إى وبى هي الووىي الجحج حَل ول ٍاحذ ٚهٌْب حتٖ ٗولن اىّ
الولن ّل َّ هحتبد الٖ الوَػَم ثزله الووٌٖ ؤٍ ال -خبسد هي هحلّ ثحج المَم .فبفْن فئًِّ ٗل٘ك
ثبلتإهل.
خبتؤ فٖ ث٘بى الوختبس:
اػلن ؤىّ الوَػَم إى وبى ثووٌٖ الزبهن الوَػَهٖ الزٕ ٗجحج فٖ الولن هي هَاسػِ الزات٘ٔ فال
احت٘بد الِ٘ ألىّ ؤدلٔ المبئل٘ي ثبإلحت٘بد هشدٍدٓ ٍ ؤدلٔ الوٌىشٗي همجَلٔ ٍ لذ سجمت األدلُّٔ ولُّْب ٍ .إى وبى
ثغ٘ش رله الووٌٖ ف٘وىي االلتضام ثبحت٘بد الولَم الِ٘ إالّ اىّ اللبّش هي ولوبت الوٌبصه٘ي َّ ؤًْن ؤسادٍا هي
الوَػَم الزبهن ث٘ي هَػَهبت الوسبئل ال التوبسٗف األخش.

ٍ لزله لذ هٍ٘ضًب ث٘ي المَل األٍ٘ل ٍ المَل الخبًٖ  -هخالً -هن ؤىّ الوحمك الجشٍجشدٕ ( ووب ستشٕ)
ؤٗؼبٌ لبئل ثإىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض هَػَهبتْب غ٘ش ؤًِّ لذ تجذ٘ل هوٌٖ الوَػَم هي الزبهن الوَػَهٖ إلٖ
الزبهن الوحوَلٖ.
فتلخض هوب روشًب الٖ ٌّب ؤىّ الوو٘بس فٖ توبٗض الولَم  -هلٖ المَل األٍ٘ل َّ -الوَػَم  -ؤٕ الزبهن
الوَػَهٖ -الزٕ ٗجحج فٖ الولن هي هَاسػِ الزات٘ٔ ٍ المبئل ثزله لذ التضم احت٘بد الولَم ولّْب إلٖ
الوَػَم حتٖ ٗحظل الو٘ض ث٘ي الولَم ٍ .لذ هشفت هذم احت٘بد الولَم للوَػَم فال ٗوىي المَل ثإىّ
هالن توبٗض الولَم ثِ ،ألًِّ ثوذ فشع هذم ٍرَد الوَػَم فٖ هلنٍ هخالً فى٘ف ٗوىي اهت٘بصُ هي الولَم
األخشٕ ثِ؟ ف٘لْش ؤىّ الوَػَم ال ٗظلح ألى ٗىَى هالوبً لتوبٗض الولَم ٍ هو٘بساً لَحذتْب .فتج٘ي أىّ المَل
األٍٍل ال ٗظلح ألى ٗمجل.
ثسط الٌظش فٖ المَل الخبًٖ
لذ سجك ؤىّ الوحمك الجشٍرشدٕ رّت إلٖ ؤىّ هو٘بس توبٗض الولَم َّ الوحوَل ؤٕ الزبهن ث٘ي هحوَالت
الوسبئل.
فبهلن ؤًِّ لذ ثٌٖ هزّجِ هلٖ همذ٘هبت خوس ًزوشّب هن تج٘٘يٍ ٍ تْزٗت:
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الومذهٔ األٍلٖ :اىّ لوسبئل الولَم ح٘خ٘٘ت٘ي هختلفت٘ي  :ح٘خً٘ٔ ثْب تشتشن الوسبئل ٍ تََٓح٘ذ الولن ٍ اهتبص
هي غ٘شُ ٍ ح٘خً٘ٔ ثْب ٗوتبص ولُّ هسئلٔ هي غ٘شّب.
الومذهٔ الخبً٘ٔ :إًّب هتٖ ساروٌب إلٖ هسبئل ولّ هلن ًزذ الوَػَم فْ٘ب ٗختلف ٍ ٗتفبٍت؛ فوخالً فٖ
الحىؤ ٗمبل « :الومل هَرَدٗ»« ،الٌفس هَرَد» ٍ «الظبدس األٍ٘ل هَرَد» ٍ  ...فٖ األطَل ٗمبل  :خجش
الوبدل حزٌٔ  ،االستظحبة حزٌٔ ٍ  ...إلٖ غ٘ش رله  ٍ .لىيّ الوحوَل ل٘س وزله فئىّ هحوَالت
الوسبئل ٍاحذٗ ؤٍ هظذاقٌ لَاحذٚ؛ فوخالً وبى الوحوَل فٖ هلن الحىؤ« ،الوَرَد» ثوٌِ٘  -ووب هخّلٌبٍ -
فٖ الٌحَ ٍ إى وبى ٗتفبٍت فوخالً ٗمبل« :الفبهل هشفَم» ٍ «الوفوَل هٌظَة» ٍ «الوؼبف الِ٘ هزشٍسٗ»
لىيّ ولَّ ٍاحذ ٚهي الوحوَالت هظذاق لإلهشاة فبىّ ول الوحوَالت ٌٗذسد تحت ولٖ٘ ٍ ربهن ٍ .ثزله
 ٍ .26لذ استفذًب هي تمشٗشات هجبحخِ فشارن ًْبِٗ األطَل ص 14-13

ٗولن ؤىّ الوو٘بس فٖ توبٗض الولَم ،الوحوَل ووب ؤىّ الوو٘بس فٖ توبٗض الوسبئل َّ الوَػَم.
الومذهٔ الخبلخٔ :اىّ الوشاد هي الوشع الزاتٖ فٖ توشٗف الوَػَم ( َّ الزٕ ٗجحج فٖ الولن هي
هَاسػِ الزات٘ٔ) َّ الؼشع الوٌطمٖ الومبثل للزاتٖ ال الؼشع الفلسفٖ الومبثل للجَّش 1.فبلوشع الوٌـمٖ
ؤهشٌ ًسجٖ فبىّ الٌبؿك  -هخالً -راتٌّٖ ثبلٌسجٔ الٖ اإلًسبى ٍ هشػٖ٘ ثبلٌسجٔ الٖ الحَ٘اى.
الومذهٔ الشاثؼِ:ووب ؤىّ الوحوَل ثبلٌسجٔ الٖ الوَػَم هشػٌّٖ  ،فبىّ الوَػَم ثبلٌسجٔ الٖ الوحوَل
وزله .فبًّب إرا دلّمٌب الٌلش فٖ الوبلن الخبسد ًزذ ؤىّ والً هي الحزٔ ٍ االستظحبة هشػٖ٘ ثبلٌسجٔ الٖ
اٙخش لظذق توشٗف الوشع الوٌـمٖ هلْ٘وب فبىّ والً هٌْوب خبسد هي رات اٙخش ٍ هتحذ هوِ فٖ
الخبسد ٍ .ثزله ٗولن اىّ الوَػَم فٖ ول هسئلٍٔ هشػٌّٖ ثبلٌسجٔ الٖ الزبهن ث٘ي الوحوَالت ألًّه هشفت
ؤىّ الوحوَالت فٖ الولَم وبًت ٍاحذًٓ ؤٍ هظذاق ٍ فشد لَاحذٓ فبىّ الوشػٖ٘ لوحوَل لؼ٘ٔ ٍاحذٓ وبى
هشػ٘بً ثبلٌسجٔ الٖ الزبهن ث٘ي الوحوَالت.
الومذهٔ الخبهسٔ :الحك الحم٘ك فٖ الحول ،رول الوولَم هَػَهبً ٍ الوزَْل هحوَالً فجوب ؤىّ الزبهن
ث٘ي الوحوَالت َّ الزٕ ٌٗسجك ؤٍ٘الً الٖ الزّي ٍ ٗىَى هولَهبً هٌذُ ،فبلحك َّ رول رله الزبهن
هَػَهبً فٖ الوسبئل فوخالً فٖ اإللْ٘بت ثبلووٌٖ األهن وبى الوَرَد هولَهبً هٌذ الجبحخ٘ي ٍ اًّوب ٗٔـلَتٔ فٖ
الولن هب ٗىَى توٌ٘بتِ ٍ اًمسبهبتِ الالحمٔ لِ هي الَرَة ٍاإلهىبى ٍ الزَّشٗٔ ٍ الوشػ٘ٔ ٍ ًحَّب.
فظَسٓ المؼ٘ٔ ٍ إى وبًت لَلٌب « :الزسن هَرَد» ٍ لىي الوَػَم حم٘مًٔ هٌَاى الوَرَدٗٔ ٍ .وبًت
المؼ٘ٔ فٖ الحم٘مٔ « الوَرَد َّ الزسن» ٍ وزله الحبل فٖ الٌحَ ٍ األطَل.
ٍ ٗوىي تلخ٘ض والهِ ثمَلٌب:
 .1ؤىّ لىل هلن لؼبٗب.
 ٍ .2لىل لؼ٘ٔ هَػَهبً ٍ هحوَالً.
 ٍ .3هَػَهبت هسبئل الولن هتغ٘٘ش دٍى هحوَالتْب فبًْب ٍاحذٗ ؤٍ تحت ٍاحذٚ
 ٍ .4ؤىّ هحوَالت هسبئل الولَم هتغبٗشٌٓ فبىّ توبٗض الولَم ثْب.
 ٍ .1لذ سجك توشٗف ول ٍاحذ هٌْوب ثبلتفظ٘ل

 ٍ .5ووب ؤىّ الوحوَل هشػٖ ثبلٌسجٔ الٖ الوَػَم ،فبلوَػَم ؤٗؼبً هشػٖ ثبلٌسجٔ الٖ الوحوَل.
 .6اىّ الجحج هي الوَػَم َّ الجحج هي الوَاسع الزات٘ٔ للوحوَل ووب ؤىّ الجحج هي الوحوَل َّ
الجحج هي الوَاسع الزات٘ٔ للوَػَم.
 .7ؤىّ هَػَم ول هلن َّ الزبهن ث٘ي هحوَالت هسبئل رله الولن؛ ألًِّ َّ الزٕ ٗجحج فٖ الولن هي
هَاسػِ الزات٘ٔ .فبىّ هَػَم الولن غ٘ش هَػَهبت هسبئلِ ؤٍ الزبهن ثٌْ٘ب.
 ٍ .8ثوب ؤىّ هَػَم الولن َّ الوولَم ٍ الوٌسجك الٖ الزّي .فحمِ ؤى ٗزول فٖ المؼبٗب ؤٗؼبً هَػَهبً.
فبلزبهن ث٘ي الوحوَالت -الزٕ للٌب ثإًِّ َّ هَػَم الولن ،-وبى هَػَمٓ الوسبئل ؤٗؼبً ٍ ثزله َٗرذ
اإلتفبق ٍ االئتالف هن الوشَْس الزٗي ٗزولَى الوَػَم ،الزبهن ث٘ي هَػَهبت الوسبئل.
ٍ لذ تج٘ي ؤىّ المَل الخبًٖ ٗشرن إلٖ المَل األٍ٘ل هن هب فْ٘وب هي األختالفبت.
ّزا ولِ فٖ تج٘٘ي هب ؤفبدُ الوحمك الجشٍرشدٕلذس سشُ ٍ.لتحم٘ك الحبل ٌٗجغٖ التٌجِ٘ هلٖ اإلشىبالت
اللّتٖ ٗمبل ؤٍ ٗوىي ؤى ٗمبل حَلِ:
اإلشىبل األٍل:
هب روشُ االستبر الش٘خ الفبػل اللٌىشاًٖ سحوِ اهلل ٍ ٗوىي تلخ٘ظِ ثوب ٗإتٖ:
أٍالً :ؤىّ الغشع األط٘ل هي الجحج هي هو٘بس توبٗض الولَم ل٘س إالّ تحظ٘ل المذسٓ هلٖ اًذساد
الوسإلٔ تحت هلن دٍى آخش ح٘ي الشه فٖ ؤىّ الوسإلٔ الفالً٘ٔ ّل ّٖ هي ران الولن ؤٍ ال ؟
حبً٘بً :اطـ٘بد الزبهن ث٘ي الوحوَالت ال ٗوىي إالّ ثوذ تظَٗش رو٘ن الوسبئل ٍ ؤخز الوشتشن ث٘ي
رو٘ن الوحوَالت.
ٍ ثزله ٗؼلن ؤىّ اطـ٘بد الزبهن الوحوَلٖ ال َٗفٖ ثبلومظَد ألًِّ هٌذ الشه فٖ وَى هسئلٍٔ هي
هسبئل هلن ؤٍ ال ،ال ٗوىي الشرَم الٖ الزبهن الوحوَلٖ ألًِّ هن فشع تله الوسئلٔ هي الوسبئل لذ
ٗتفبٍت حبل الزبهن.
ثوجبسٓ ؤخشٕ ؤىّ تله الوسئلٔ الوشىَن دخَلُْب فٖ الولن ،لْب هذخل٘ٔ ثبلٌسجٔ الٖ الزبهن الوحوَلٖ
إى وبًت هي هسبئل الولن ،لزله ٗسشٕ الشه فِ٘ إلٖ الشه فٖ الزبهن الوحوَلٖ ووب ال ٗخفٖ .فظبس

الجحج هي هو٘بس توبٗض الولَم ؤهشٌ هلوٌّٖ طشفٗ ال ٗف٘ذ ح٘ي االحت٘بد الِ٘.
أػلٖ اهلل همبهِ

ٍٗوىي الذفبع ػي الس٘ذ الجشٍجشدٕ
االطـ٘بدٕ ووب صهوِ الوستشىل

(سُ)

ثإىّ هشادُٓ هي الزبهن الوحوَلٖ ل٘س الزبهن

فئىّ ألخز الزبهن ؿشٗم٘ي :ؿشٗك االطـ٘بد ثووٌٖ رون رو٘ن

الوسبئل حن ؤخز المذس الوشتشن الزبهن ث٘ي الوحوَالت ٍ ؿشٗك اإلثذام ٍ 1رله ف٘وب إرا ؤساد ٍاػن الولن
ؤى ٗزول هفَْهبً هحالً للجحج ٍ ٗإخزَ ولّ هظبدٗمِ هحوَالت ٚفٖ المؼبٗب ٍ حٌ٘ئزٗ ٚسْل األهش فٖ همبم
الشه فئًِّ ثوذ الشرَم الٖ الزبهن الوحوَلٖ الوجذٓم ٍ تـج٘مِ هلٖ الوسئلٔ الوشىَؤٗ ،وىي الحىن هلْ٘ب
ثإًّْب داخلٌٔ فٖ الولن -إرا وبى هحوَلْب هي هظبدٗك رله الزبهن -ؤٍ ال.
فئى سئلتَ ػٌّب :فوب الوالن فٖ تو٘٘ي الزبهن الفالًٖ للجحج دٍى غ٘شُ؟ فمذ ًج٘ت له  :غشع
الوذٍ٘ى .فئًِّ ٗؤدٕ٘ الَاػن الٖ رول الزبهن الفالًٖ هحلّبً للجحج.
ٍ ثوب روشًب ٗؼلن هذم ٍسٍد رله اإلشىبل هلِ٘ هي ّزُ الزْٔ.
اإلشىبل الخبًٖ ٍ :ؤٗؼبً وبى لش٘خٌب الفبػل(سُ) ٍ .هلخّظِ :هذم تـبثك هب لبلِ الجشٍرشدٕ هن هب رّت
الِ٘ ؤطحبة الولَم فٖ وخ٘ش هي الوَاسد .ففٖ هلن الٌحَ رٔولت الىلؤ هَػَهبً ٍ .الىلؤ ّٖ الوٌَاى
الزبهن لوَػَهبت الوسبئل ال الوحوَالت؛ فئىّ الىلؤ لذس ربهن ث٘ي الفبهل ٍ الوفوَل ٍالوؼبف الِ٘ ال
الوشتشن ث٘ي الوشفَم ٍ الوٌظَة ٍالوزشٍس.
ٍالحك هذم ٍسٍد رله اإلشىبل ؤٗؼبً .فئىّ الس٘ذ الجشٍرشدٕ لذ تفـّي ًفسِٔ ثِ ٍ ؤربة هٌِ ٍ لبل«:
اللبّش ؤىّ هب روشًب َّ هشاد المَم ؤٗؼبً ؛ ح٘ج ؤػبفَا ل٘ذ الح٘خ٘ٔ فٖ ث٘بى هَػَم الولَم األدث٘ٔ؛ فمَلْن :
إىّ هَػَم هلن الٌحَ َّ الىلؤ هي ح٘ج االهشاة ٍ الجٌبء ٍ ،هَػَم هلن الظشف َّ الىلؤ هي ح٘ج
الظحٔ ٍ االهتالل؛ ٍ ّىزا ،إًّوب ٗشٗذٍى ثزله وَى ح٘خ٘ٔ اإلهشاة ٍ الجٌبء هَػَهبً لولن الٌحَ ٍ ،ح٘خ٘ٔ
الظحٔ ٍ االهتالل هَػَهبً لولن الظشف ٍ .هلٖ ّزا ف٘ىَى توبٗض رو٘ن الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت»
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ٍ أػف إلٖ رله ؤىّ هَػَم الٌحَ هخالً ّٖ ح٘خُ٘ٔ الىلؤ اإلهشاث٘ٔ ال ًفس الىلؤ( .فئى وبى
 .1الوٌَاى هٌّٖ
ًْ .2بٗٔ االطَل ؛ د  1ص 3

الوَػَم ّٖ الىلؤ لذ تذاخل هلن الٌحَ ٍ الظشف ٍ الووبًٖ ٍالج٘بى  .هن ؤىّ األهش ل٘س وزله) فئرى
وبى هَػَم الولن« ،ح٘خ٘ٔ اإلهشاة» ٍ هي الوولَم وًَِ ربهوبً لوحوَالت هسبئل هلن الٌحَ هي الوزشٍس
ٍ الوشفَم ٍ الوٌظَة.
اإلشىبل الخبلج :إًِّ اد٘هٖ ؤىّ الوو٘بس فٖ توبٗض الولَم َّ الزبهن الوحوَلٍّٖ .زا ٍ إى ٗزشٕ فٖ
ثوغ الولَم وبلفلسفٔ (فئىّ هحوَل هسبئلْب َّ الوَرَد ٍ الوَػَهبت هتغبٗشات) ،لىي غ٘ش هـّشد .فوخالً
فٖ هلن الوشفبى هَػَم الوسبئل «اهلل توبلٖ» ح٘ج ٗمبل« :اهلل هَرَدٗ»  « ،اهلل هبلنٗ»« ،اهلل لبدس» «،اهلل
حٌّٖ» إلٖ غ٘ش رله هي هسبئل هلن الوشفبى .فوي الوولَم ٍحذٓ هَػَم ولّ الوسبئل ٍ اختالف
الوحوَالت .فى٘ف ٗوىي االلتضام ثإىّ توبٗض الوسبئل فِ٘ ؤٗؼأً ثبلوَػَم؟ ٍ هالن ٍحذتِ َّ ّزُ
الوحوَالت الوتشتّتِ؟
فوب رّت الِ٘ الس٘ذ الجشٍجشدٕ غ٘ش هطشدٍ فٖ رو٘ن الولَم فال ٗوىي ؤى ٗىَى هو٘بساً ول٘٘بً لتوبٗضّب.1
فئى للتٗ :وىي تجذٗل الوَػَم ثبلوحوَل فٖ هسبئل هلن الوشفبى ؤٗؼبً – ووب لبل فٖ الومذهٔ
الخبهسٔ -ثإى ٗمبل« :الوبلن َّ اهلل» ٍ «الحٖ٘ َّ اهلل» فجزله ٌٗذفن اإلشىبل ألىّ الزبهن فْ٘ب ؤٗؼبً
الوحوَل ٍ الوتغبٗش َّ الوَػَم.
للت :ال ٗوىي؛ فئًِّ

اهلٖ اهلل همبهِ

تجذ٘ل الوَػَم ثبلوحوَل لغبٗٔ رول الوحوَل هَػَهبً .فوخالً تجذ٘ل

هىبى االستظحبة ثبلحزٔ ٍ لبل  « :الحز٘ٔ َّ االستظحبة» ثذل «االستظحبة حزٌٔ» لغبٗٔ رول
الحزٔ التٖ َّ هَػَم هلن األطَل ،هَػَهبً لوسبئلِ ؤٗؼبًٍّ .زا غ٘ش ربسٍ فٖ هب ًحي فِ٘؛ ألىّ هَػَم
الوشفبى َّ رات الجبسٕ ٍ إسربهِ هي الوَػَم الٖ الوحوَل غ٘ش هب َّ هشادُ

لذس سشُّ

هي إسربم

الوَػَهبت الٖ الوحوَالت ٍ .ثوجبسٓ ؤخشٕ وبى غشػِ هي رول الوحوَل هَػَهبً ،ل٘س االّ هَافمٔ
الوشَْس فٖ ؤخزّن هَػَم ول هلن ربهن هَػَهبت هسبئلِ ٍ .ح٘ج لبل ثإىّ ربهن الوحوَالت وبى
هَػَم الولن رول هَػَم الوسبئل ،هحوَلْب حتٖ ٗظ٘ش ربهنٔ الوحوَالت ،ربهن الوَػَهبت ٍ لىي
ّزا ل٘س ربسٍ فٖ هخل الوشفبى .ح٘ج وبى هَػَم الولن َّ ربهن الوَػَهبت لجل تجذل هَػَهبت
 ٍ .1لذ روش ّزا اإلشىبل ؤٗؼبً الفبػل الٌىشاً٘شحوِ اهلل

الوسبئل ،ثبلوحوَالت فئرا رول الوَػَم فٖ الوسبئل هحوَالً ،وبى هَػَم الولن ربهن الوحوَالت فمؾ
ٍ َّ ٗخبلف لَل الوشَْس فتإهل.
ّزا هن ؤىّ الذل٘ل الزٕ ٗزوشُ لإلسربم ٍ تجبدل الوَػَم ٍالوحوَل غ٘ش سبسٍ ٌّب ألىّ دل٘لِ ٍَّ
ؤحمّ٘٘ٔ رول الوولَم هَػَهبً ال ٗزشٕ فٖ هب ًحي فِ٘؛ فئىّ الصم التجبدل ٌّب رول الوزَْل هَػَهبً فئى
تجذلتٓ لؼَ٘ٔ « اهلل حٌّٖ» ثمؼ٘ٔ « الحٖ َّ ٜاهلل» لذ فولتٓ غ٘ش هب استذلّ هلِ٘ الس٘ذ الجشٍرشدٕ ألًّه
رولت هَػَم الولن هحوَل هسبئلِ هن ؤًِّ سوٖ ول السوٖ لزول هَػَم الولن هَػَهبً لوسبئلِ ؤٗؼبً
حتٖ ٗالئن المَل الوشَْس المبئل٘ي ثإىّ هَػَم ول هلن َّ الزبهن ث٘ي هَػَهبت هسبئلِ.
فووب روشًب الٖ ٌّب ػشفتَ ٍسٍد رله اإلشىبل هلِ٘ ٍ هذم توبه٘ٔ هب ؤفبد سحؤ اهلل هلِ٘ .
اإلشىبل الشاثغ :إًِّ ادهٖ ؤىّ الوو٘بس فٖ توبٗض هسبئل الولَم فٖ ًفسْب َّ تغبٗش هَػَهبتْب ٍ لىٌِّ
هٌتمغ ثولن الوشفبى -ووب هلوت ٍ -وزا ثوغ هسبئل الزغشاف٘ب ومؼ٘ٔ «إٗشاى رات الفالتبت الوختلفٔ» ٍ
لؼ٘ٔ «إٗشاى رات األًْبس الىخ٘شٓ» ؤٍ غ٘ش رله هي المؼبٗب التٖ ٗىَى لفق إٗشاى هَػَهبً فْ٘ب .فئى رّجت
إلٖ ؤىّ هو٘بس توبٗض الوسبئل الوَػَمٗ ،لضهه المَل ثبتّحبد تله الوسبئل هن اختالفْب لـوبً.
اإلشىبل الخبهس :التوبسع ث٘ي الومذهٔ األٍلٖ ٍ األخ٘شٓ.
ث٘بًِ :اًِّ فٖ الومذهٔ األٍلٖ اد٘هٖ ؤىّ توبٗض الوسبئل ثتوبٗض هَػَهبتْب ٍ هن ؤًِّ فٖ الومذهٔ الخبهسٔ
رّت الٖ ؤحمّ٘٘ٔ التجذٗل ث٘ي هىبى الوَػَهبت ٍ الوحوَالت .فبد٘هٖ ؤىّ الوَػَم ثحست الحم٘مٔ َّ
الوولَم ٍ الوحوَل َّ تو٘يٌ هزَْلٌ للوَػَم ٍ .الصم رله المَل ،االهتشاف ثإىّ توبٗض الوسبئل ثتوبٗض
هحوَالتْب ال هَػَهبتْب.
اللّْن إالّ أى ٗمبل ؤىّ هشادُ هي الوَػَم فٖ الومذ٘هٔ األٍلٖ هب ٗىَى هَػَهبً فٖ والم الجبحخ٘ي ال هب
ٗىَى ؤحك ثبلوَػَه٘ٔ.
اإلشىبل السبدس :إًِّ اد٘هٖ ؤىّ الٌلن الـج٘وٖ ٗمتؼٖ رول الوولَم هي األهشٗي هَػَهبً ٍ الوزَْل
هٌْوب هحوَالً فوخالً فٖ الحىؤ وبى الوولَم «الوَرَد» دٍى «الٌفس ٍ الومل» .
ٍ أًت خج٘ش ثفسبد ّزا اإلدٍػبء ألًِّ فٖ المؼ٘ٔ الحول٘ٔ هب دام ؤى الوَػَم ٍ الوحوَل غ٘ش هولَه٘ي

ال ٗظح الحول ؤطالً ثل إًّوب الوزَْل ّٖ الٌسجٔ الوَرَدٓ ثٌْ٘وب .فوخالً هتٖ للت «صٗذٗ لبئنٗ» فإًت ٍ
هخبؿجه ٗزت ؤى تولوب «المبئن» ٍ « صٗذاً» ٍ إالّ ال فبئذٓ فٖ الحول ألًِّ إرا فشػٌب هذم هوشفٔ صٗذ ٚهٌذ
الوخبؿت فال ٗزذٕ الحول فٖ ًفسِ ش٘ئبً ٍ ٗلْش هب للٌب فٖ لَله «صٗذٗ دٗضٌ» ٍ ّزا الحول غ٘ش وبهل
ألىّ هحوَلِ ال ٗوشف .فىزله الحبل إرا فشػٌب هذم هوشفته لوفَْم «المبئن» ؤٍ «صٗذ» فال ٗوىٌه
الحول هب دهتٓ غ٘ش هبلن ثبلوَػَم ٍ الوحوَل ٍ الٌسجٔ.1
ٍ لولّ الوَرت لزله الَّن َّ ،هب ٗمَل الٌحبٓ هي ؤىّ الووشفٔ ٗزول هجتذؤً ٍ الٌىشٓ خجشاً ؤٍ األهشف
هجتذؤً ٍ الووشٍف خجشاً االّ إرا وبى لِ هٌفؤ ن«هٌذ صٗذً ٚوشٌٓ» ٍ هي الوولَم ؤًِّ ال استجبؽ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب
ًحي فِ٘ ،ح٘ج ٗوىي ؤى ٗىَى الووشفُٔ فٖ الٌحَ هزَْالً هٌذ الوخبؿت ٍ الٌىشٓ فِ٘ ؤهشف هوبسفِ.
فبلومبهبى هتفبٍتبى ووب ٗلْش ثإدًٖ تإهل.
اإلشىبل الخبهي :إًِّ(سُ) اد٘هٖ ؤىّ الوحوَل فٖ رو٘ن لؼبٗب الحىؤ َّ الوَرَد هن ؤًِّ سثوب لن ٗٔزول
هَػَهبً ٍ ال هحوَالً ،ووب إرا ل٘ل « الووذٍم الوـلك ال ٗخجش هٌِ» ٍ تَرِ٘ الوخبل ٍ سبئش األهخلٔ الىخ٘شٓ
هوب ال ٍرِ لِ ٍ ال ٗظح فٖ وخ٘شٍ هي الوَاسد.
اإلشىبل التبسغ :إىّ الصم المَل ثإًِّ «ٗزت فٖ ول هسئلٔ هي هسبئل الولن ؤى ٗجحج حَل ربهن
خبص» ،استـشاد وخ٘ش هي المؼبٗب الّتٖ تىَى هي الوسبئل ثبلؼشٍسٓ .فْل ٗوىي االلتضام ثإىّ هسئلٔ «
الووذٍم ال ٗخجش هٌِ» ل٘س هي هسبئل الفلسفٔ ثل ٗجحج هٌْب استـشاداً فجإٕ٘ ٍرِ ٗوىي استخشاد الزبهن
ث٘ي ّزُ الوحوَالت الوتفبٍتٔ حتٖ دخلت ؤهخبل ّزُ المؼ٘ٔ فٖ الولن ٍ لن تذخل المؼبٗب األخشٕ فْ٘ب؟
فتلخض هوب روشًب الٖ ٌّب ؤىّ المَل الخبًٖ ٍ إى وبى هشتوالً هلٖ ًىبت ًبفؤ لىي ال ٗظلح ألى
ٗىَى هختبساً.
ثسط الٌظش فٖ المَل الخبلج
إىّ هي رّت إلٖ ؤىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت لذ َٗارِ هشىلَٔ تذاخل الولَم فئىّ هَػَم
الظشف ٍ الٌحَ ٍالووبًٖ ٍ الج٘بى شئٌ ٍاحذ ٍ ّٖ الىلؤ .فئرا وبى توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت فال
 .1فبلوتىلن ٗزت ؤى ٗولن الخالحٔ ٍ الوخبؿت اإلحٌ٘ي األٍل٘٘ي

هحبلَٔ وبًت ّزُ الولَم الوتغبٗشٓ هلوبً ٍاحذاً ٍ ّزا فبسذٗ ثبلمـن.
حن الوحمك الٌبئٌٖ٘ لوب سؤٕ ّزُ الوَٗظٔ لذ اختبس لَالً آخش ٍ رّت إلٖ ؤىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض
الوَػَهبت ٍ توبٗض الوَػَهبت ثتوبٗض الح٘خ٘بت. 1
ٍ ثزله حسن هبدٓ اإلشىبل؛ فوَػَم هلن الٌحَ الىلؤ هي ح٘ج لبثل٘تِ للحَق اإلػشاة ٍ الجٌبء ٍ
هَػَم الظشف الىلؤ هي ح٘ج لبثل٘تِ للحَق الظحٔ ٍ االػتالل ٍ ّىزا حبل الجبلٖ.
فتج٘ي ؤىّ الوَػَم هٌذ الوحمك الٌبئٌٖ٘ َّ الزبهن ث٘ي الوَػَهبت هن ح٘خ٘تِ التم٘٘ذّٗٔ ٍ .زا غ٘ش
هب ؤفبدُ الوحمك الجشٍرشدٕ المبئل ثإىّ هَػَم الٌحَ ح٘خ٘ت اإلهشاة ألى الوحمك الٌبئٌٖ٘ لذ رّت إلٖ
ؤىّ الوَػَم َّ الزبهن الوَػَهٖ هن الح٘خ٘ٔ .فئىّ هَػَم الٌحَ هٌذُ الىلؤ ال ح٘خ٘ٔ اإلهشاةً .ؼن
هشادُ هي الىلؤ ،الىلؤ الوتح٘خٔ ثبلح٘خ٘ٔ الىزائّ٘ٔ ٍ .زا غ٘ش هب ؤفبدُ الس٘ذ الجشٍرشدٕ لذس سشُّ .
ّزا ولِ فٖ تج٘٘ي هب ؤفبدُ سحوِ اهلل ٍ ؤه٘ب ث٘بى هب ٗمبل ؤٍ ٗوىي ؤى ٗمبل هي اإلشىبالت:
اإلشىبل األٍٍل :إًِّ لبئل ثإىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت هن الح٘خ٘بت هن ؤىّ ثوغ الولَم ٍاحذٗ
ثَحذٓ هحوَلِ فتو٘٘ضُ هي غ٘شُ ثتوبٗض هحوَلِ؛ لوب هشفت هي ؤىّ هالن الَحذٓ َّ هالن اإلهت٘بص ثوٌِ٘.
فْزا هلن الفلسفٔ فوالن ٍحذٓ هسبئلْب  -ووب ل٘ل َّ -الوحوَل الَاحذ ؤٕ الوَرَد .فبهت٘بصُ هي غ٘شُ
وبى ثْزا الوالن ال هحبلٔ ٍ .ال ٗوىي اطـ٘بد الزبهن ث٘ي هَػَهبتِ االّ ثتىلفبت ثبسدٓ .ف٘ولن ؤى هب لبل
سحوِ اهلل ل٘س ثتبم.
ٍ ٗوىي دفغ اإلشىبل ثإى ًمَل :
أٍٍالً :ؤًِّ هي الووىي اطـ٘بد الزبهن الوَػَهٖ فٖ الفلسفٔ ؤٗؼبً ٍ َّ « الشئ هي ح٘ج لبثل٘تِ
للحَق الَرَد ٍ الوذم» فئى الٌفس ؤٍ الومل ؤٍ الَْ٘لٖ ولّْب هٌذسرٔ تحتِ ٍ .ال ثشٍدٓ فِ٘ !
حبً٘بً :هالن الَحذٓ ال ٗزت ؤى ٗىَى ٍاحذاً ثل ٗوىي ؤى ٗىَى هتوذداً ووب ؤُدهٖ رله فٖ الحىؤ
ثإى وبًت لْب هالوبى للَحذٓ ٍ لىي ٍاحذٓ هٌْوب وبًت هالن توبٗضّب هن سبٗش الولَم فئىّ الزبهن ث٘ي
هحوَالت الفلسفٔ َّ ،الوَرَدٍ .الزبهن ث٘ي هَػَهبتْب الشئ هن الح٘خ٘ٔ الىزائ٘ٔ ٍّزا ال َٗرت ًمغ
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المَل الخبلج المبئل ثإىّ اللبثـٔ الىل٘ٔ َّ توبٗض الوَػَهبت هن الح٘خ٘بت .فئىّ الزٕ ٗظلح ألى ٗىَى
ًمؼبً لِ ،وشفٔ هلنٍ فبلذ ٚللزبهن الوَػَهٖ الوختض ثوَػَهبتِ.
اإلشىبل الخبًٖ :ح٘ج إىّ الغشع األط٘ل الّزٕ ٗؤدٕ٘ الجبحخ٘ي إلٖ الجحج هي هو٘بس توبٗض الولَم
ل٘س إالّ تحظ٘ل المذسٓ هلٖ اًذساد الوسإلٔ تحت هلن دٍى آخش ح٘ي الشه فٖ ؤىّ الوسإلٔ الفالً٘ٔ ّل
ّٖ هي ران الولن ؤٍ ال؟
ٍ ح٘ج وبى اطـ٘بد الزبهن ث٘ي الوَػَهبت ال ٗوىي االّ ثوذ تظَٗش رو٘ن الوسبئل ٍ ؤخز الوشتشن
ث٘ي رو٘ن هَػَهبتِ.
ٍ ثزله ٗؼلن ؤى اطـ٘بد الزبهن الوَػَهٖ ال َٗفّٖ ثبلومظَد ألًِّ هٌذ الشه فٖ وَى هسئلٍٔ هي
هسبئل هلن ؤٍ ال ،ال ٗوىي الشرَم الٖ الزبهن الوَػَهٖ ألًِّ هن فشع تله الوسإلٔ الوشىَن دخَلُْب
فٖ الولن لْب رْٔ التمذم ثبلٌسجٔ الٖ الزبهن الوَػَهٖ إى وبًت هي الولن .فئىّ الشه فِ٘ ٗسشٕ الٖ
الشه فٖ الزبهن الوَػَهٖ ووب ال ٗخفٖ .فظبس الجحج هي هو٘بس توبٗض الولَم ؤهشٌ هلوٌّٖ طشف ال ٗف٘ذ
ح٘ي االحت٘بد الِ٘.
ٍّزا هـبثك لإلشىبل األٍ٘ل هلٖ المَل الخبًٖ ٍ ٗوىي الزَاة هٌِ ثَرْ٘ي:
أٍٍالً :ؤىّ الجحج هي توبٗض الولَم ؤهش هلوٖ ٍ راتٖ ٍ ًحي ًجحج هي الزْٔ األطل٘ٔ للتوبٗض ٍؤه٘ب فٖ
همبم الوول ٗوىي الفشق ثإهَس شتّٖ.
حبً٘بًّ :زا اإلشىبل همجَل ف٘وب إرا وبى الزبهن الوَػَهٖ ٗؤخز هلٖ ًحَ االطـ٘بد ،ؤه٘ب إرا ٗؤخز
هلٖ ًحَ اإلثذام فال ٍرِ لإلشىبل ووب لذ ؤٍػحٌب له ثوب ال هضٗذ هلِ٘.
ّزا ٍ .لىي اإلًظبف ٍسٍد اإلشىبل الخبًٖ هلٖ هزّت الوحمك الٌبئٌٖ٘  .ألًِّ هتٖ اًومذ هلن حَل
الوحوَل هخالً فبلَحذٓ للوسبئل وبًت للوحوَل فٖ الحم٘مٔ ٍ ٗشْذ ثزله ؤىّ الَاػن ثل الجبحج لن ٗولن
الوَػَهبت الّتٖ س٘توشّع الْ٘ب الولنٔ حتٖ ٗىَى الزبهن الوَػَهٖ هالن الَحذٓ .فئىّ الَاػن هٓلٙنٓ
الوحوَل ؤٍ٘الً حن ٗٓجحج هٌِ حتٖ ٗولنٓ هَاسػِ .فبرتوبم الوَاسع فٖ ربهنٍ ٍاحذ ٚل٘س هالن ٍحذٓ ّزا
الولن حم٘مًٔ.

ًؼن إى تفحظت ٍ لن تزذ هلوبً هٌومذاً هلٖ ؤسبس الوحوَل ،فللجحج هزبل.
اإلشىبل الخبلج :إًِّ لبل :إىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت ٍ توبٗض الوَػَهبت ثتوبٗض الح٘خ٘بت ٍ.
فِ٘ أٍالً ؤىّ التوبٗض ث٘ي الوَػَهبت ال ٗزت ؤى ٗىَى ثتوبٗض الح٘خ٘بت فمؾ ،ثل سثوب ٗىَى ثزٍات
الوَػَهبت وولن الـت ثبلٌسجٔ الٖ هلن الشٗبػٖ؛ فئىّ هَػَم األٍ٘ل االًسبى هي ح٘ج الظحٔ ٍ السمن
ثٌ٘وب ؤىّ هَػَم الخبًٖ َّ الوذد ٍ ل٘س التفبٍت ثٌْ٘وب ثتفبٍت الح٘خ٘بت ووب ال ٗخفٖ .هن ؤًِّ ٗوىي ؤى
تىَى الح٘خ٘ٔ هشتشؤً فٖ الوَػَه٘ي الوتغبٗشٗي وـت األسٌبى ٍ ؿت الوَ٘ى 1فئىّ ح٘خ٘ٔ الوَػَم فْ٘وب
ٍاحذٓ ؤٕ هي ح٘ج الظحٔ ٍ الوشع ٍ لىيّ هَػَم األٍ٘ل ،السيّ ٍ هَػَم الخبًٖ ،الو٘ي ،فبلوَػَهبى
هتغبٗشاى هن ؤىّ الح٘خ٘ٔ ٍاحذٌٓ .فى٘ف ٗوىي ؤى ٗىَى توبٗض الولَم ثتوبٗضّب.
ٍ ثوب روشًب ٗظْش ؤىّ الح٘خ٘ٔ ال تظلح ألى تىَى هالوبً لتوبٗض ول الولَم.
اللّْن االّ أى ٗمبل ؤىّ هشاد الوحمك الٌبئٌٖ٘ َّ وَى الح٘خ٘ٔ هالوبً ح٘ي إر لن ٗحظل التو٘٘ض ثزٍات
الوَػَهبت فح٘ي الفحض هي التوبٗض ٗشرن اثتذاءٖ إلٖ رٍات الوَػَهبت حن إلٖ ح٘خ٘بتْب ح٘ي ٍحذتْب.
ٍ ّزا التَرِ٘ ٍ إى لن ٗستفذ هي كبّش ولوبتِ ٍ لىي ل٘س هخبلفبً إلفبػبتِ ٍ لزله ٗوىي ؤى ٗزول توبٗض
الولَم ثتوبٗض «الوَػَم الوتح٘خٔ» الزٕ وبى هشوجبً هي رات الوَػَم ٍ الح٘خ٘ٔ هوبً ٍ هٌتف٘بً ح٘ي اًتفبء
احذّوب ٍ .ثزله ٗوىي دفن اإلشىبل الخبلج .
اإلشىبل الشاثغ :إىّ الصم والهِ هي ؤىّ التوبٗض ثبلوَػَهبت هن الح٘خ٘بت ،احت٘بد الولَم الٖ الوَػَم
ٍ لذ هشفت هذهِ ف٘وىي سد٘ لَلِ ثزله الم٘بس االستخٌبٖٗ :إرا وبى توبٗض الولَم ثتوبٗض الوَػَهبت هن
الح٘خ٘بت ،فبلولَم هحتبرٔ الٖ الوَػَهبت ٍ لىي الولَم غ٘ش هحتبرٔ الْ٘ب فلن ٗىي التوبٗض ثتوبٗض
الوَػَهبت سَاء وبى هن الح٘خ٘بت ؤٍ لن ٗىي.
هغ هب ػشفت هي ؤىّ الجحج هي التوبٗض فٖ ستجٍٔ هؤخشٍٓ هي ستجٔ الجحج هي ؤطل احت٘بد الولَم الٖ
الوَػَم فال ٗوىي االستذالل ثِ هلِ٘.
ٍ لذ تنٍ اإلشىبل هن االلتفبت ثإىّ هشاد الوحمك الٌبئٌٖ٘ هي هَػَم الولن َّ الزبهن الوَػَهٖ
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لوسبئل ّزا الولن ،ال هب ؤششًب الِ٘ هو٘ب اختبسُ الس٘٘ذ الجشٍرشدٕ ؤٍ الشْ٘ذ الخوٌٖ٘.
اإلشىبل الخبهس :إًِّ ٗلضم هي المَل الخبلج ،استـشادُٗٔ وخ٘ش هي الوسبئل الّتٖ توذ هي الوسبئل الولن
ثبلؼشٍسٓ .فى٘ف ٗوىي تَرِ٘ هسئلٔ «الووذٍم الوـلك ال ٗخجش هٌِ» ؟ ّل الوَػَم فْ٘ب الشئ هي ح٘ج
لحَق الَرَد ؤٍ الوذم هلِ٘؟ الزَاة هٌفّٖ ٍ .زا اإلشىبل ًفس اإلشىبل الّزٕ لذ ثٌ٘٘بُ له سبثمبً ،فشارن
ٍ ؿبثك ؿبثكَ الٌول ثبلٌول.
ٍ ثوب روشًب الٖ ٌّب ٗؼلن ؤىّ المَل الخبلج ؤٗؼبً ال ٗظلح ألى ٗىَى هتخزاً.
ثسط الٌظش فٖ المَل الشاثغ
أىّ الس٘ذ الخَئٖ

سحوِ اهلل

لذ تج٘ي ًلشًٗٔ تشو٘جً٘ٔ ٍ ٗوىي تلخ٘ض هب ًمل هٌِ فٖ الوحبػشات فٖ

سـَس:
ؤىّ التوبٗض تبسًٓ فٖ همبم التول٘ن ٍ التولن ٍ ؤخشٕ فٖ همبم التذٍٗي ٍ .فٖ الومبم األٍٍل ٗوىي ؤى ٗىَى
ثىل ٍاحذ ٚهي الوَػَم ٍ الوحوَل ٍالغشع ،ثل ٗوىي ؤى ٗىَى ثج٘بى فْشس الوسبئل ٍ األثَاة .ألىّ
غبٗٔ هب ٗشاد فٖ الومبم اإلختجبس اإلروبلٖ هي ًبح٘ٔ الوتولّن الوجتذؤ هلٖ تفبٍت الولَم ٍ .فٖ الومبم الخبًٖ
فجبلغشع إرا وبى للولن غشعٗ خبسرٖ ٗتشتت هلِ٘ وبلفمِ ٍ األطَل ٍالٌحَ ٍ الظشف؛ ألىّ الذ٘اهٖ الّزٕ
ٗذهَ الوذٍ٘ى للتذٍٗي ل٘س االّ اشتشان الوسبئل فٖ غشع خبص .ؤه٘ب إرا لن ٗىي للولن غشع خبسرٖ
سَٕ الووشفٔ ثبلوسبئل ٍ اإلحبؿٔ هلْ٘ب وبلفلسفٔ األٍلٖ فبهت٘بصُ هي غ٘شُ إه٘ب ثبلزات ؤٍ ثبلوَػَم ؤٍ
ثبلوحوَل ففٖ هلن الزغشاف٘ب وبى االهت٘بص ثبلوَػَم ألىّ غشع الوذٍ٘ى ٗتولّك ثبلجحج هي ؤحَال األسع
الّتٖ تزول فٖ الوسبئل هَػَهبً ٍ فٖ هلن آخش وبى االهت٘بص ثبلوحوَل هخل هب إرا تولك غشع الوذٍ٘ى
ثووشفٔ هب توشػِ الحشؤ .فلِ ؤى ٗذٍ٘ى هلوبً ٗجحج فِ٘ هي هب حجتت الحشؤ لِ ،سَاء وبى هب لِ الحشؤ هي
همَلٔ الزَّش ؤم هي غ٘شُ هي الومَالت ٍ .هخل ّزا الولن ال اهت٘بص لِ إالّ ثبلوحوَل.
ٍ فِ٘ :أٍٍالً ؤىّ هحل الىالم ل٘س همبم التول٘ن ٍالتولن حتٖ ٗمبل ؤى فٖ الومبم ٗوىي ث٘بى التوبٗض ثبلٌلش
إلٖ الفْشس .فبالشبسٓ إلِ٘ إى وبى لتىو٘ل الجبة ٍ االشبسٓ إلٖ هـلت هلوٖ فَْ ٍ إالّ ال ٌٗبست الومبم
حبً٘بً ؤى هشادُ هي «ثبلزات» فٖ لَلِ « :ؤه٘ب إرا لن ٗىي للولن غشع خبسرٖ ٗتشتت هلِ٘ سَٕ

الوشفبى ٍ االحبؿٔ ثِ وولن الفلسفٔ األٍلٖ فبهت٘بصُ هي غ٘شُ إه٘ب ثبلزات ؤٍ ثبلوَػَم ؤٍ ثبلوحوَل» ،غ٘ش
هولَم خظَطبً إرا ساروٌب إلٖ حبش٘تِ هلٖ ؤرَد التمشٗشات ح٘ج حزف فْ٘ب ل٘ذ «ثبلزات» .اللّْن االّ ؤى
ٗشٗذٓ هٌِ هب ًملٌبُ هي الوحمك الٌبئٌٖ٘ هي الح٘خ٘ٔ ؤٍ هب سٌزوشُ فٖ هب ؤفبدُ االهبم الخوٌٖ٘(سُ) هي السٌخ٘ٔ.
ٍلولّ الس٘ذ الس٘ستبًٖحفلِ اهلل ألرل التفـي هلٖ اإلشىبل٘ي لذ حزف الوـلج٘ي هي والم ؤستبرُ سحوِ اهلل هلٖ
هب فٖ تمشٗشاتِ. 1
حبلخبً :إىّ ولوبتِ خبل٘ٔ هي ث٘بى ػبثـٍٔ هوٌٍ٘ٔ للتوبٗض ث٘ي الولَم .فظشف ث٘بى ؤىّ توبٗض الولَم تبسًٓ
ثبلوحوَل ٍ ؤخشٕ ثبلوَػَم ٍ حبلخًٔ ثبلغشع ل٘س ػبثـًٔ للجحج؛ هن ؤًّب فٖ ؤهشًب ّزا (فٖ هو٘بس توبٗض
الولَم) ًتفحض هي ػبثـٔ ول٘ٔ رات ٙفبئذٓ .فبلوٌبست للومبم َّ ث٘بى التمس٘ن للولَم حتٖ ٗولن ؤٕ٘ الولَم
ٗو٘٘ض هي الغ٘ش ثبلوحوَل ٍ ؤٕ٘ الولَم ٗتو٘٘ض ثبلوَػَم.
ٍ ساثؼبً  ّٖ ٍ -الووذٓ -ؤًِّ ال فشق ث٘ي والهِ ٍ والم المبئل٘ي ثإى التوبٗض ثبألغشاع ووب رّت إلِ٘
اٙخًَذ  ٍ -سٌزوشُ إى شبء اهلل ٍ -ل٘س هب ؤفبدُ (سُ) ًلشًٗٔ رذٗذًٓ ٍ .غبٗٔ األهش تفـٌِّ هلٖ ؤىّ الغشع
إه٘ب ؤى ٗحظل ثَحذٓ الوَػَم ؤٍ الوحوَل ٍ إه٘ب ؤى ال ٗىَى ثل ٗىَى خبسربً هي ؤسوبى الولن .فوب رّت
إلِ٘ هي ؤًِّ ال ٗظح رول ه٘ضاىٍ ٍاحذ ٚللتوبٗض ٍ االرتوبم ،غ٘ش طح٘ح ألًِّ ٗوىي ؤى ٗىَى الغشع -ووب
ل٘ل َّ -الو٘ضاى الَاحذ ٍالوو٘بس الفبسدً .ون االغشاع فٖ ًفسْب هتفبٍتٔ هن ؤىّ هٌَاى الغشع ٗشولْب.

2

ٍثوب روشًب ٗؼلن ؤى غبٗٔ هب ؤفبدُ الس٘ذ الخَئٖ(سُ) تج٘٘ي لىالم اٙخًَذ(لذس سشُ) ،ال لَل رذٗذ .هن هب
هلوت فِ٘ هي الٌمَع ٍ الشهَص.
ثسط الٌظش فٖ المَل الخبهس
ٍ َّ المَل ثإىّ الوالن فٖ توبٗض الولَم ٍ ٍحذتْب َّ ؤسلَة الجحج ٍ هٌْزِ ٍ .لذ ًملِ الش٘خ
الفبػل اللٌىشاًٖٗ ٍ .وىي تخشٗزِ هي والم الحبرٖ السجضٍاسٕ ح٘ج لبل -:ثوذ االشبسٓ إلٖ الـشق
األسثؤ التٖ تجحج هي الحمبئك ٍ الوَرَداتّ ٍ « -ن ؤسثن فشق  ،ألًْن إهب ؤى ٗظلَا إلْ٘ب ثوزشد الفىش
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 ٍ.2سٌزوش اإلشىبالت هلٖ المَل ثبلغشع ؤٗؼبً فال توزل.

ؤٍ ثوزشد تظف٘ٔ الٌفس ،ثبلتخل٘ٔ ٍ التحل٘ٔ ؤٍ ثبلزون ثٌْ٘وب؛ فبلزبهوَى ّن اإلششالَ٘ى .الوظفَّى ّن
الظَفِ٘٘ ٍ .الومتظشٍى هلٖ الفىش إهب َٗاكجَى هَافمٔ ؤٍػبم هلٔ األدٗبىّ ٍ ،ن الوتىلّوَى ؛ ؤٍ ٗجحخَى
هلٖ اإلؿالقّ ٍ ،ن الوشبئَى ٍ .الفىش هشئ الومل ،إر الفىش حشؤ هي الوـبلت الٖ الوجبدٕ ٍ ،الوجبدٕ الٖ
الوـبلت»

1

فجٌبءً ػلٖ ّزا المَل إىّ التفبٍت ث٘ي الولو٘ي وبى ثتفبٍت ؤسلَة الجحج ٍ هٌْزِ؛ فوخالً ؤىّ الوشبئَى
لذ ٗجحخَى هي حم٘مٔ الوبلن ووب ؤىّ الوتىلّوَى وزله .فشثوب ٗىَى هَػَم الجحج ٍ هحوَلِ ٍغبٗتِ
هشتشوبً ٍ وبًت الوسئلٔ والهً٘ٔ ال فلسفً٘ٔ؛ ٍ رله الختالف ؿشٗمٔ الجحج فْ٘وب فئىّ الوتىلن لذ التظش
هلٖ هب ؤفبدُ الذٗي ٍ غبٗٔ رْذُ تج٘٘ي ًلبم الخلمٔ هلٖ ؤسبسِ ثٌ٘وب ؤىّ الف٘لسَف الوشبئٖ لذ تفح٘ض هي
الٌلبم هي دٍى الٌلش إلٖ هب ؤفبدُ األدٗبى.
ًؼن ٗوىي ؤى ٗىَى الف٘لسَف هسلوبً ٍلىي ح٘ي تفلسفِ ال ٌٗلش إلٖ الوسئلٔ ثجوذُ الذٌٖٗ الووتمذ
ثظذق هب ؤخجش هٌِ الوخجش الوظذٛق.
ٍ وزله الحبل فٖ الجحج هي حم٘مٔ االًسبى؛ ففٖ األًخشٍثَج٘ب 2تبسًٓ ٗىَى ؿشٗك الجحج هي ًبح٘ٔ
هب ؤفبدُ األدٗبى ٍ أخشٕ ٗىَى ثـشٗمٔ الومل فبألٍ٘ل ٗس٘وٖ ثولن األًخشٍثَج٘ب الذٌٗ٘ٔ ٍ الخبًٖ ثولن
األًخشٍثَج٘ب الفلسف٘ٔ ٍ ّوب هلوبى لتفبٍت هٌْذ الجحج فْ٘وب ٍ إالّ وبى الوَػَم ٍالوحوَل ٍ حتٖ الغبٗٔ
فْ٘وب ٍاحذٗ غبلجبً ٍ .هب الفشق ثٌْ٘وب إرا لن ٗىي ؤسلَة الجحج هو٘بساً لتوبٗضّوب؟
ّزا ٍ .لىٌه خج٘ش ثإىّ ّزُ الؼبثـٔ ل٘ست ػبثـًٔ ولً٘ٔ حتٖ ٗؤخز هو٘بساً لتوبٗض ولّ الولَم ٍ
ٍحذتْب.
أهب هب ل٘ل 3هي ؤىّ الغشع هي األًخشٍثَج٘ب الفلسف٘ٔ غ٘ش األًخشٍثَج٘ب الذٌٗ٘ٔ ٍ لزله وبى الفشق
ثٌْ٘وب ثبلغشع ٍ ال احت٘بد إلٖ التَسل إلٖ الوٌْذ ،هشدٍدٌ ثإىّ الغشع فْ٘وب ل٘س هتوذداً ثل الوشاد فٖ ولّ
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 .2هلن الحؼبسات االًسبً٘ٔ األطل٘ٔ ; اًسبى شٌبسٖ
 ٍ .3الوستشىل الش٘خ الفبػل اللٌىشاًٖ (سُ)

هٌْوب هوشفٔ االًسبى هـلمب ٍ ؤه٘ب الوٌْذ فٖ األٍ٘ل ،الومل الظشف ٍ فٖ الخبًٖ ،الـشٗمٔ الذٌٗ٘ٔ.
ٍ هب ل٘ل هي ؤىّ التوبٗض ثٌْ٘وب ثتوبٗض هَػَهبتْوب إر الوَػَم فٖ األٍ٘ل « االًسبى ثمَل هـلك» ٍ
فٖ الخبًٖ «االًسبى فٖ هٌلش األدٗبى» غ٘ش همجَل ألى الوتذِّٗي ح٘ي تفح٘ظِ هي حم٘مٔ اإلًسبى التزإ إلٖ
الذٗي لىًَِ فٖ ًلشُ هٌتزبً ثبلومظَد فئًِّ تفح٘ض هي حم٘مٔ اإلًسبى ال هي اإلًسبى فٖ ًلش االسالم ووب
َّ دؤة الوستششل٘ي الزٗي ٗجحخَى حَل تفىشات الوسلو٘ي ثوب ّن هسلو٘ي .فل٘س غبٗتْن الَطَل إلٖ
حم٘م٘ٔ االًسبى ثل غبٗتْن الوشفبى هلٖ همبل االسالم ٍ هَػَم ثحخْن االًسبى فٖ هٌلش األدٗبى ٍ ّزا غ٘ش
هب تفحض هٌِ فٖ هجبحج األًخشٍثَر٘ب الذٌٗ٘ٔ .فبىّ الجبحخَى ٗجحخَى هي حم٘مٔ اإلًسبى .فوَػَم وال
الولو٘ي ٍاحذٗ هي غ٘ش تفبٍت. ٚ
ًؼن إى اده٘تٓ اتحبد الولو٘ي فىٌت ثووضلٍ هي اإلشىبل ٍ لىيّ اإلًظبف افتشالْوب ٍ وًَُْوب هلو٘ي ال
هلوبً ٍاحذاً فبىّ هب ٗذسسًَِ الظَف٘ٔ ٍ هب ٗجحخَى هٌِ الوشبئَى هلوبى هتغبٗشاى فٖ الٌلش الوولّو٘ي ٍ
الوتولو٘ي ٍالجبحخ٘ي ٍ إى ثحخَا الزو٘ن هي حم٘م٘ٔ ًلبم الخلمٔ.
ٍ لىي االًظبف :ؤى الـشٗك إرا لن ٗىي ٍاحذاً ،لن ٗحظل هٌِ لؼبٗب ٍاحذُ فوخالً فٖ الوشفبى ٍ
الفلسفٔٗ ،ىَى الوَػَهبى فْ٘وب هختلف٘ي ح٘ج إى الوشفبى ٗجحج هي ؤحَال شخض ٍارت الَرَد ٍ
الحىؤ تجحج هي ؤحَال هفَْم ٍارت الَرَد ّوب هتغبٗشاى ثتوبم الزات ٍوبى الجحج فٖ ؤحذّوب ثٌحَ
المؼبٗب الشخظ٘ٔ ٍ فٖ ؤخشٕ ثٌحَ المؼبٗب الـج٘و٘ٔ.
فئرى :الثذ٘ ٍ ؤى ًشرن الجحج هي همبم توبٗض الولَم – الزٕ وبى فٖ همبم الخجَت – ثتوبٗضات رات
المؼبٗب .ال االغشاع التٖ وبًت خبسرٔ هٌْب؛ ووب سٌجٌْ٘٘ب إى شبء اهلل.
ثسط الٌظش فٖ المَل السبدس
ٍ َّ هب ؤفبدُ الؼالهٔ الطجبطجبئٖ فٖ حبش٘تِ هلٖ الىفبٗٔ ٍ .1هفبدُ التفظ٘ل ث٘ي الولَم الحم٘مٔ ٍ
االهتجبسٗٔ ٍ التوبٗض فٖ األٍلٖ ثبلوَػَم ٍ فٖ الخبً٘ٔ ثبلغشع ٍ ٗوىي تْزٗجِ فٖ ًىبت:ٚ
الٌىتٔ األٍلٖ  :إى الوشػٖ الزاتٖ هٌذ الوالهٔ الـجبؿجبئٖ ،غ٘ش هظـلح غ٘شُ -ووب سجك هي ؤًِّ رّت
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إلٖ ؤىّ الوسبٍٕ للوَػَم الوحوَل هلِ٘ ثال ٍاسـٍٔ - 1سَاء وبًت ٍاسـٔ فٖ الوشٍع ؤٍ فٖ الخجَت-
َّ الوبسع الزاتٖ ال الغ٘ش -فبىّ الٌبؿك هبسع راتٖ ثبلٌسجٔ إلٖ االًسبى ،دٍى التىلن ٍ الحشؤ ٍ
الؼحه ٍ التح٘ض ٍ ؤهخبلْب.
الٌىتٔ الخبً٘ٔ :الزاتٖ فٖ اطـالح « الوَاسع الزات٘ٔ» هٌذُ َّ الزاتٖ فٖ ثبة الجشّبى ٍ َّ ثووٌٖ
الوحوَل الزٕ ٗحول هلٖ الوَػَم لزات الوَػَم ال ثَاسـٔ شٖء آخش .وبلحَ٘اى ٍ الٌبؿك ٍ اإلهىبى،
ال وحوَالت هلٖ اإلًسبى لزاتِ ال ثَاسـٔ شئ آخش .ح٘ج اىّ لؼبٗب ثبة الجشّبى الثذ٘ ٍ ؤى تىَى ول٘ٔ
ػشٍسٗٔ دائو٘ٔ ٍ .هي الوولَم ؤى ػشٍسٗٔ المؼ٘ٔ تىَى فشم وَى الوحوَل رات٘بً للوَػَم ٍ .اًّه إرا
ًلشت إلٖ هبّ٘ٔ اإلًسبى ثبلٌلش التحل٘لٖ ،تزذُ حَ٘اًب ً ،بؿمبً ٍ وزله تىشفِ هوىٌبً فبًّْب رات٘بتٗ لٍِ .
ّزا غ٘ش حول الؼبحه هلِ٘ فبًِّ فٖ الٌلش التحل٘لٖ ال ٗوىٌه الوخَس هلٖ ػحىِ فبًّه هتٖ ؤحجتٓ
ًبؿم٘تِ ٍ ؤٗمٌت هلٖ ؤىّ هي لَاصم الٌـك الؼحه ف٘وىٌه حول الؼبحه هلِ٘ .فئرى لؼ٘ٔ « االًسبى
ػبحه» وبًت ٗمٌ٘٘ٔ ٍ لىي ل٘ست ثؼشٍسٗ٘ٔ.
ٍ هوب روشًب ٗتؼح ؤىّ الٌسجٔ ث٘ي الزاتٖ فٖ ثبة الجشّبى ؤهن هـلمبً هي الزاتٖ فٖ ثبة اإلٗسبغَرٖ
ٍ ٗلْش األهو٘ٔ فٖ هخل « اإلهىبى» فبًِّ راتٌّٖ لإلًسبى فٖ اطـالح الجشّبى ٍ هشػٌّٖ هبمٌّ لِ هلٖ ٍفك
هظـلح ثبة اإلٗسبغَرٖ.
ٍ ثوب ثٌ٘٘بُ ٗوىٌه الزون ث٘ي الوشػٖ ٍالزاتٖ فٖ هٌَاى « الوَاسع الزات٘ٔ» فبلوشػٖ هلٖ ٍفك
هظـلح ثبة اإلٗسبغَرٖ ٍالزاتٖ هلٖ ؿجك هظـلح ثبة الجشّبى.
الٌىتٔ الخبلخٔ :إىّ الولَم لسوبى :ػلَم حم٘م٘ٔ ٍ ػلَم اػتجبسٗٔ.
فبلؼلن الحم٘مٖ َّ هب تىَى هحوَالتْب حم٘مًٔ هي الحمبئك الَالؤ فٖ ًمس األهشٍ .الؼلن اإلػتجبسٕ
َّ الزٕ وبًت هحوَالت لؼبٗبُ غ٘ش حم٘م٘ٔ ٍ غ٘ش هـبثمٔ لٌفس األهش ٍ إًّوب ٍرَدّب فٖ ٍهبء االهتجبس؛
سَاءٗ وبًت هَػَهبتْب ؤهَساً حم٘م٘ٔ ومَل الفمِ٘ « :الوبء ؿَْسٗ» ؤٍ اػتجبسٗٔ ومَلِ« :الومذ الصم ؤٍ ربئض»
ٍ الفشق ث٘ي المسو٘ي َّ ؤىّ الوحوَل فٖ األٍ٘ل الثذ٘ ٍ ؤى ٗىَى راتً٘ٔ ٍ ػشٍسًٗٔ ٍ دائوً٘ٔ ٍ ؤىّ حول ّزا
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الوحوَل هلٖ هَػَهِ ل٘س هولّمبً هلٖ غشع الوذٍ٘ى ٍ الجبحج ألىّ الوحوَل الحم٘مٖ حبن ٚهي الوبلن
الو٘ي غ٘شُ هٌَؽ ثٌلش الوذٍ٘ى ٍ غ٘شُ.
ٍ ّزا ثخالف الخبًٖ فبىّ حول الوحوَل فِ٘ ثحست اهتجبس الووتجش ٍ ثوب هشفت هي ؤىّ االهتجبس فشم
الفبئذٓ ،وبى حول الوحوَل االهتجبسٕ ،فشم ٍرَد الغشع فٖ الحول.
الٌىتٔ الشاثؼٔ  ّٖ ٍ - :الٌت٘زٔ الحبطلٔ هي الٌىبت السبلفٔ -اىّ الولن الحم٘مٖ لِ هَػَم هبم ٗجحج
فِ٘ هٌِ ٍ ٗتوبٗض ثِ هي غ٘شُ توبٗضاً رات٘بً ٍ ٗىَى هحوَالت الوسبئل ؤهشاػبً راتً٘ٔ ثبلٌسجٔ إلِ٘ ،ووب ؤى فٖ
ول هسإلٍٔ هحوَلُْب راتٌّٖ لوَػَهْب ٍ .رله لوب هشفت هي اىّ المؼ٘ٔ فٖ ّزُ الولَم ٗزت ؤى تىَى ولً٘ٔ
ػشٍسًٗٔ دائوً٘ٔ.
الٌىتٔ الخبهسٔ :اهلن ؤىّ الوالهٔ الـجبؿجبئٖ ٍ إى تجذل اطـالح الوَاسع الزات٘ٔ ٍ ؤساد هٌِ غ٘ش هب
ؤساد سبئش األطَل٘٘ي لىي ٗوىي تـج٘ك هزّجِ حتٖ هلٖ هزّت غ٘شُ.
ثؼجبسٍٓ أخشٕ :اىّ استذاللِ هلٖ التفظ٘ل الوزوَس غ٘ش هٌَؽ ثوب اطـلحِ فٖ «الوَاسع الزات٘ٔ» ألىّ
الولن هلٖ ؤٕ حبل هٌمسن هلٖ الٌحَٗي الوزوَسٗي ٍ .االستذالل هلٖ التفظ٘ل ربسٍ ٍ سبسٍ.
ّزا ولِ فٖ تج٘٘ي هب أفبدُ.
ٍ ؤه٘ب والهِ ل٘س ثتوبم ألًِّ أٍٍالً :إًِّ صهن ؤىّ الولن الحم٘مٖ الثذ٘ ٍ ؤى تىَى لؼبٗبُ ػشٍسًٗٔ دائوً٘ٔ
ٍولً٘٘ٔ ٍ .لىيّ األهش ل٘س وزله ٍ إًّوب ول٘ٔ المؼبٗب ٍ ػشٍسٗتْب الصهتبى ف٘وب إرا ؤسٗذٓ اإلٗظبل إلٖ ًت٘زٍٔ
ػشٍسٍٗٔ ولٍ٘ٔ ؤه٘ب إر ؤسٗذ اإلٗظبل إلٖ ًتبئذ غ٘ش ػشٍسٗٔ ؤٍ رضئ٘ٔ فال ٍرِ لاللتضام ثلضٍم وَى الوحوَل
رات٘بً للوَػَم ٍ .ثزله لذ ؤشبس الوالّهٔ فٖ الزَّش الٌؼ٘ذ ح٘ج لبلّ ٍ «:زاى األخ٘شاى ( ؤٕ ول٘ٔ
همذهبت الجشّبى ٍػشٍسٗتْب) ٗختظبى ثبلوـبلت الؼشٍسٗٔ الىلّ٘ٔ » ٍ 1لولِّ لن ٗتفـّي إلٖ ؤى الولَم
الحم٘م٘ٔ ال ٗزت ؤى تىَى ًتبٗذ لؼبٗبّب ػشٍسٗ٘ٔ ثل ٗوىي ؤى ٗىَى غ٘ش ثشّبً٘ٔ الجحج فْ٘ب هي ؤهَس
رضئ٘ٔ ؤٍ غ٘ش ػشٍسٗٔ .هن ؤًِّ ال ٗظذس هٌِ(سُ) حىنٗ ثبلٌسجٔ إلٖ الولَم الحم٘م٘ٔ غ٘ش الجشّبً٘ٔ ثوذ تمس٘وِ
الولَم إلٖ الجشّبً٘ٔ ٍ االهتجبسٗٔ .ح٘ج ؤى هي الولَم وبلـت ٍ سبٗش الولَم التزشث٘ٔ ل٘ست ثشّبً٘ٔ ٍ ال
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اهتجبسٗٔ ٍ .ال ٗستفبد هي والهِ هالن التوبٗض فْ٘ب.
حبً٘ب ّٖ ٍ -الووذٓ فٖ سد٘ هٌْزِ  -ؤًِّ التضم ثإىّ للغشع دخلٌ فٖ تىَ٘ى االهتجبسٗبت ٍلَال ٍرَد
ٍ ً
الغشع لن تحظل الولَم االهتجبسٗٔ ،فلزله حىن ثإىّ هالن الَحذٓ فْ٘ب َّ الغشع ٍ .لىٌّب هتٖ ؤحجتٌب ؤىّ
الولن ثوب َّ هلن –سَاء وبًت لؼبٗبُ اهتجبسٗٔ ؤم ثشّبًٍ٘ٔ -احذٗ اهتجبسٕ ٍ حممٌّب ؤىّ هالن تىَ٘ى
االهتجبسٕ َّ الغشع ،ال ًفشّق ث٘ي الولَم هي ح٘ج التىَ٘ىً ٍ .زّت إلٖ ؤىّ الولَم ثوب لْب هي الَحذٓ
االهتجبسٗٔ لذ اتّىلت فٖ ثذء تإس٘سْب ثبلغشع  ،فبلغشع َّ السجت الخبص لتىًَْ٘ب هـلمبً.
فحٌ٘ئزٍ ٗ ،زشٕ هب استذلّ لِ هلٖ هالو٘ٔ الغشع فٖ االهتجبسٗبت ،فٖ الولَم الجشّبً٘ٔ ؤٗؼبً .ألىّ
الَحذٓ فْ٘ب اهتجبسٗٔ ثال فشق .فبالستذالل إه٘ب تبم ف٘زشٕ فٖ وال الوَػو٘ي ٍ إه٘ب غ٘ش تبم فال ٗزشٕ
فْ٘وب.
ٍ الفشق ث٘ي الؼلَم الحم٘م٘ٔ ٍ االػتجبسٗٔ فٖ المؼبٗب ال فٖ الَحذٓ الوبسػٔ هلْ٘ب .فبىّ الَحذٓ فْ٘وب
اهتجبسٗٔ -.ووب ؤسلفٌب-
ؤػف إلٖ رو٘ن هب روشًب ،ؤىّ الصم لَلِ

سحوِ اهلل

،احت٘بد الولَم الحم٘م٘ٔ إلٖ الوَػَم ٍ لذ هشفت

هذهِٓ.
ثسط الٌظش فٖ المَل السبثغ
إىّ الوحمك الخشاسبًٖ

لذس سشُ

لو٘ب سؤٕ هذم طحٔ هب روش الوشَْس 1لوو٘بس توبٗض الولَم ٍ لن ٗزذ

هو٘بساً فٖ رات هسبئل الولَم حتٖ ٗتىل ثِ فٖ تو٘٘ض ثوغ الولَم هي ثوغ ،رّت إلٖ ؤىّ توبٗض الولَم
إًّوب َّ ثبختالف األغشاع الذاه٘ٔ إلٖ تذٍٗي تله الولَم ال الوَػَهبت ٍ الوحوَالت
ٍ ٗوىي تزو٘ن الجحج هٌِ فٖ ًمبؽ: ٚ
الٌمطٔ األٍلٖ  :سجت هذٍلِ هي هختبس الوشَْس.
ٍ لولِّ ؤهشاى:
 .1سارن المَل األٍ٘ل.
 .2وفبٗٔ ص 8
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األهش األٍٍل  :إىّ الالصم هي المَل الوشَْس َّ وَى ول ثبة ثل ول هسإلٔ هي هسبئل ول هلن  ،هلوبً
هلٖ حذٓ .ألىّ لىل ثبة هَػَهبً هختظبً ثِ؛ فوخالً فٖ هلن الظشف وبى لجبة االسن هَػَم خبص ثِ ٍ
وزله الحبل فٖ ثبة الفول ٍ الحشف .فئى وبى تغبٗش الوَػَهبت هو٘بساً للتوبٗض ٗزت ؤى ٗىَى ولّ ثبة
هي األثَاة هلوبً هلٖ حذٓ ٍ .االلتضام ثزله هوب ال ٗىبد ٗظذس هو٘ي لِ ؤدًٖ تإهل!.
األهش الخبًٖ :اًِّ سؤٕ هذم إهىبى تظح٘ح تذاخل ثوغ الوسبئل فٖ هلَم هتوذد هلٖ هزّت
الوشَْس .الىّ اشتشان الوسبئل تىشف هي اشتشان هَػَهبت الولَم؛ الىّ ًسجٔ هَػَم الولن ٍ هَػَم
هسبئلِ -هٌذًُ -سجٔ الىلٖ ٍ هظبدٗمِ ٍالـج٘وٖ ٍ افشادُ 1.فتذاخل الوسبئل َٗسث تذاخلَ الوَػَهبت ٍ
تذاخلُ الوَػَهبت َٗسث تذاخلَ الولَم فال تو٘٘ض فٖ الج٘ي هلٖ هب رّت إلِ٘ الوشَْس ٍ .ثوجبسٓ ؤخشٕ
إرا وبًت هسئلٔ داخلٔ فٖ هلو٘ي ،وبى هَػَهِ هظذالبً لوَػَهٖ الولو٘ي ٍ ثحىن لبهذٓ :هتحذ الوتحذ
هتحذٗ طبس الوَػَهبى هَػَهبً ٍاحذاً ٍ الولوبى هلوبً ٍاحذاً.
ٍ الوحمك الٌبئٌٖ٘ ح٘ج رّت الٖ ؤىّ التوبٗض «ثبلوَػَهبت هن الح٘خ٘بت» لذ ًزح هي األهشٗي ٍ
لَال هشدٍدٗٔ ؿشٗمتِ هي رْبت ؤخشٕ ،وبى لَلِ ؤٍلٖ هي هب رّت الِ٘ طبحت الىفبٗٔ ألىّ الوبٗض فٖ هب
اختبسُ راتٖ دٍى الوبٗض هلٖ هختبس الوحمك الخشاسبًٖ.
الٌمطٔ الخبً٘ٔ :وبى هشادُ هي الغشع ،الغشع الَاحذ الشخظٖ.
الظبّش هي خالل ولوبتِ ،وَى الغشع فٖ ًلشُ ٍاحذاً شخظ٘٘بً ال سٌخ٘بً ح٘ج سؤٕ الغشعٓ هلَٔ
تذٍٗي الولن .فبلغشع  -هٌذُ َّ -الزٕ تىَٛىَ الولنٔ ولُِّ للَطَل الِ٘ ٍ هب ّزا شإًِ ال ٗوىي ؤى ٗىَى
سٌخ٘بً هَرَداً فٖ ول لؼٍ٘ٔ هي هسبئل الولن .ح٘ج اىّ الغشع السٌخٖ ٗحظل ثحظَل ؤٕ هسئلٍٔ وبًت ٍ
ال ٗحتبد حظَلْب لتذٍٗي الوسبئل فٖ هزوَهٔ ٍاحذٓ ( ٍ ّزا َّ دل٘لٌب فٖ سد٘ وَى الغشع سٌخ٘بً)
ٍ أٗؼبً ٗذل ػلِ٘ لَلِ « اشتشاوْب فٖ الذخل فٖ الغشع» 2الىّ فٖ الَحذٓ السٌخ٘ٔ  -ووب هشفت -
وبى الغشع ثتوبهِ هتَفّش فٖ ول ٍاحذٍٓ هي المؼبٗب .الىّ ول لؼٍ٘ٔ لِ دخل فٖ إٗزبدُ ٍ ل٘س للمؼبٗب
 .1وفبٗٔ األطَل ص 1
 .2وفبٗٔ األطَل ص 1

اشتشان فٖ إٗزبدُ ٍ ّزا ٍاػح ثوذ هب فظ٘لٌبُ سبثمبً فٖ هوٌٖ الَحذٓ الشخظ٘ٔ ٍ السٌخ٘٘ٔ.
الٌمطٔ الخبلخٔ :فٖ ث٘بى اإلشىبالت الّتٖ ٗمبل ؤٍ ٗوىي ؤى ٗمبل حَلِ:
اإلشىبل األٍٍل :إًِّ ادهٖ ؤىّ الغشع َّ الوو٘بس فٖ توبٗض الولَم .فوب سؤِٗ ف٘وب إرا وبى لوزوَهٍٔ هي
الوسبئل غشػ٘ي ؤٍ ؤوخش؟ ّل الوزوَهٔ الَاحذٓ هلو٘ي ؤٍ هلن ٍاحذ؟
فوخالً إرا للٌب ثإىّ الغشع هي الٌحَ ل٘س فمؾ حفقَ اللسبى هي الخـإ فٖ الومبل ،ثل وبى ؤٗؼب التفـي
هلٖ سهَص الٌىبت االدث٘ٔ الشارؤ الٖ اإلهشاة ،فْل طبس الٌحَ هلو٘ي؟ ٍ هي الوولَم ؤى رَاثِ هٌفٖٗ.
ٍ لذ تفطي ًفسِ ثْزا اإلشىبل ٍ أجبة ػٌِ ح٘ج لبل  « :ال ٗمبل  :هلٖ ّزا ٗوىي تذاخل هلو٘ي
فٖ توبم هسبئلْب ف٘وب وبى ٌّبن هْوبى ( ؤٕ غشػبى) هتالصهبى فٖ التشتت هلٖ رولٔ هي المؼبٗب ال ٗىبد
اًفىبوْوب  .فئًِّ ٗمبل هؼبفبً إلٖ ثوذ رله ثل اهتٌبهِ هبدًٓ ال ٗىبد ٗظح لزله تذٍٗي هلو٘ي ٍ تسو٘تْب
ثبسو٘ي ثل تذٍٗي هلن ٍاحذٗ ٚجحج فِ٘ تبسٓ لىال الوْو٘ي ٍ ؤخشٕ ألحذّوب ٍ ّزا ثخالف التذاخل فٖ
ثوغ الوسبئل فئىّ ح٘ي تذٍٗي هلو٘ي وبًب هشتشو٘ي فٖ هسإلٍٔ ؤٍ ؤصٗذ فٖ رولٔ هسبئلْب الوختلفٔ ألرل
هْو٘ي هوب ال ٗخفٖ».1
اإلشىبل الخبًٖ :إىّ الوحمك الخشاسبًٖ(سُ) ادهٖ ؤًِّ إى وبى الوَػَم هو٘بس التوبٗض ٗزت ؤى ٗىَى ولّ
ثبة هي األثَاة ثل ولّ هسإلٔ هي الوسبئل هلوبً هلٖ حذٓ .هن اىّ إشىبلِ ٗسشٕ فٖ الغشع ؤٗؼبً؛ الًِّ
هي الوولَم اختالف االغشاع الزضئ٘ٔ فٖ األثَاة الوختلفٔ ثل فٖ الوسبئل الوتشتتِ.
ٍ لذ تفـي االهبم

لذس سشُ

هلٖ ّزا اإلشىبل  « :حن٘ إًِّ ٗتَرِ٘ هلٖ همبل الوحمّك الخشاسبًٖ لذس

سشُ  -هي ؤًِّ لَ وبى توبٗض الولَم ثبلوَػَهبت ال ثبألغشاع ،لضم ؤى ٗىَى ولّ ثبة ثل ولّ هسإلٔ هلوبً
هلٖ حذٓ - 2الٌمغ هلِ٘  :ثإًِّ هبرا توٌَى ثبلغشع؟

. .1ؤلَل :إًِّ سحوِ اهلل هتٖ رّت الٖ ؤى الغشع هالن التو٘٘ض ال ٗزَص لِ الزَاة ثوب ؤربة .فبىّ الصم رَاثِ لجَل اإلشىبل فبى
غشع الوستشىل ًفٖ هالو٘ٔ الغشع فئرا للت ثبًِّ فٖ ٍاحذ ٚوبى الغشع احٌبى اًْذم ثٌ٘بى التوبٗض ثبالغشاع اللْن االّ ؤى ٗمبل وبى
الغشع حٌ٘ئز ٚلذساً ربهوبً ث٘ي االحٌ٘ي ففٖ الَالن الغشع ٍاحذٗ .فتإهل.
 .2وفبٗٔ االطَل ص 22-21

إه٘ب توٌَى ثِ الغشع الزبهن الوتشتّت هلٖ رو٘ن الوسبئل ،ؤٍ الغشع الوتشتّت هلٖ ول ثبة ؤٍ هسإلٔ؛
ألىّ الغشع الوتشتّت هلٖ هوشفٔ ثبة الوشفَهبت  ،غ٘ش الغشع الوتشتّت هلٖ هوشفٔ ثبة الوٌظَثبتٍ ،
الغشع الوتشتّت هلٖ هوشفتْب غ٘ش الغشع الوتشتّت هلٖ هوشفٔ الوزشٍسات ،ووب ؤىّ الغشع الوتشتّت هلٖ
هوشفٔ هشفَه٘ٔ الفبهل ،غ٘ش الغشع الوتشتّت هلٖ هوشفٔ هٌظَث٘٘ٔ الوفوَل ّ ٍ ...ىزا .فئى هٌ٘تن الغشع
الزبهن الوتشتّت هلٖ رو٘ن الوسبئل ،فل٘فضع الوَػَم هَػَهبً ربهوبً ث٘ي هَػَهبت الوسبئل ٍ ،إى
هٌ٘تن الغشع الخبص٘ الوتشتّت هلٖ ول ثبة ؤٍ هسإلٔ ،فل٘فشع الوَػَم الخبص٘ ثىلّ ثبة ٍ هسإلٔ.
ٍ ثبلزولٔ ٍ :صاى الغشع ٍصاى الوَػَم هي ّزُ الزْٔٗ ٍ ،شتؼوبى هي حذٕ ٍاحذ ،فئرا لضم هي ؤخز
الوَػَم هَػَهبً رضئ٘بً وَى ولّ ثبة ؤٍ هسإلٔ هلوبً هلٖ حذٓ ٍ ،إى لَحق الغشع الزبهن ث٘ي رو٘ن
الوسبئل ،فل٘الحق الوَػَم الزبهن ث٘ي هَػَهبت الوسبئل ،فئرا وبى الولن ٍاحذاً ثلحبف تشتّت الغشع
الزبهن فل٘ىي الولن ٍاحذاً ثلحبف الوَػَم الزبهن».

1

اإلشىبل الخبلج :إىّ كبّش والهِ 2هذم التوىي هلٖ تظح٘ح تذاخل هسبئل ثوغ الولَم هلٖ هزّت
الوشَْس.

3

ٍ لىيّ األهش ل٘س وزله ٍ هي الووىي تظح٘حِ حتٖ هلٖ هختبس المَمً ٍ .جٌِ٘٘ فٖ ػوي هخبلٍ :إىّ
هجبحج األلفبف ووفبد لفلٔ « ول» ؤٍ «إالّ» ؤٍ « هب ٍػن لِ الوشتك» ٗجحج هٌْب تبسًٓ فٖ هلن الٌحَ ٍ
أخشٕ فٖ هلن األطَل فبًّْب هي رولٔ الوسبئل الوتذاخلٔ ٍ .لىي تىَى الوسئلٔ األطَل٘ٔ ثلحبف فْن والم
الشبسم ٍ الوسئلٔ األدث٘ٔ ثلحبف هب ٗتشتّت هلِ٘ هي الفَائذ األدث٘ٔ.
ٍ ثبلجولٔ :ؤىّ الشٖء الَاحذ ٗوىي ؤى ٗىَى هظذالبً لالًسبى ٍ هظذالبً للوتحشن ٍ هظذالبً لوفَْم
الحَ٘ا ى ٍالحسبس .فحٌ٘ئزٗ ٚوىي ؤى َٗرذ فٖ ثوغ هسبئل هلو٘ي هختلف٘ي ،هَػَمٗ ٍاحذ .ووب إرا دٍ٘ى

 .1رَاّش األطَل د  1ص 53-52
 .2اللَْس هستفبدٗ هي اثتٌبء تظح٘ح التذاخل هلٖ المَل ثبلغشع اًلش ٍ :الوسبئل هجبسٓ هي رولٔ هي لؼبٗب هتشتتٔ رووْب اشتشاوْب
فٖ الذخل فٖ الغشع الزٕ ألرلِ دٍى ّزا الولن فلزا لذ ٗتذاخل ثوغ الولَم فٖ ثوغ الوسبئل  ...وفبٗٔ ص.1
 ٍ .3اششًب إلِ٘ فٖ االهش الخبًٖ هي الٌمـٔ األٍلٖ

هلنٗ للجحج هي هفَْم الحَ٘اى ٍ دٍ٘ى هلن آخش للجحج هي هفَْم الحسبس ،فىبى االًسبى ال هحبلٔ
هَػَهبً هشتشوبً فٖ ثوغ لؼبٗب هلو٘ي ٍ ال إشىبل .خظَطبً إرا تتٌجِ٘ هلٖ ؤى هَػَم الولن هٌَاى
ربهن ولّٖ فوَػَم ول ٍاحذ ٚهي الوسبئل ٗوىي ؤى َٗرذ هَػَهبً تحت وال الزبهو٘ي ٍ ٗىَى هظذالبً
لىلْ٘وب.
ٍ أٍػح هي هب روشًب هب روشُ االهبم (س) ح٘ج لبل ٍ« :تذاخل الولَم فٖ ثوغ الوسبئل ال َٗرت ؤى
تىَى اهت٘بصّب ثبالغشاع ثوب اًّْب ٍاحذٌٓ ثبلَحذٓ االهتجبسٗٔ فبىّ الوشوّت هي هسبئل شتٖ إرا اختلف هن
هشوّت آخش ثحست هسبئلِ ٍ ،اتحذ هوِ فٖ ثوؼْب ٗىَى هختلفبً هوِ ثوب ؤًِّ ٍاحذ اهتجبسٕ راتبً ،خظَطبً
إرا وبى التذاخل لل٘الً»

1

اإلشىبل الشاثغ ّٖ ٍ -:الووذٓ فٖ الومبم ٍ التٖ تْذم ؤسوبى المَل السبثن َّ ٍ -الوستخشد هي والم
االهبم الخوٌٖ٘(س) ح٘ج لبل« :ووب اىّ هٌشإ الَحذٓ فٖ الولَم َّ سٌخ٘ٔ لؼبٗبّب الوتشتّتٔ ،هٌشإ اهت٘بصّب
َّ اختالف راتْب ٍ سٌخ لؼبٗبّب ٍ ال ٗوىي اى ٗىَى هب ثِ اختالفْب ٍ اهت٘بصّب َّ االغشاع اٍ الفَائذ
الوتشتّجٔ هلْ٘ب ،لتإخشّب ستجٔ هي المؼبٗب .فون هذم اهت٘بصّب ال ٗوىي اى ٗتشتت هلْ٘ب فَائذ هختلفٔ ...
فتحظل هو٘ب روش ؤى اختالف الولَم اًّوب ٗىَى ثزاتْب ال ثبالغشاع ٍ الفَائذ فبًِّ غ٘ش هومَل»

2

ٍ ّزا الىالم طح٘ح تبم إر االغشاع فٖ همبم الخجَت هولَلٌ للمؼبٗب ٍ تفبٍت الوولَالت ال َٗرذ االّ
ثَرَد رْٔ االختالف فٖ هللْب ٍ .ثوجبسٓ ؤخشٕ ،اىّ االغشاع وبًت فٖ ستجٔ هتإخشٓ هي ٍرَد المؼبٗب ٍ
هب وبى فٖ الشتجٔ الوتإخشٓ ال ٗومل ؤى ٗىَى هبٗضاً ث٘ي الوتمذهت٘ي ٍ .لزله الثذ٘ ٍ ؤى ٗىَى التوبٗض فٖ
رات المؼبٗب الّتٖ تحظل االغشاع الوتفبٍتِ فٖ الخبسد.

3

 .1هٌبّذ الَطَل د 1ص44
 .2هٌبّذ االطَل؛ ص  43تب 44
 .3ؤلَل :إى للت :إىّ لالغشاع فٖ همبم التذٍٗي ( ؤٕ لجل تشى٘ل المؼبٗب) رَْٔ الول٘ٔ للمؼبٗب ٍ تفبٍت الولل ال َٗرت اختالف
الوولَل إرا وبًت للول سٌخً٘٘ٔ هن الوولَل فوخالً الحشاسٓ لذ تحممت لتحمك هلل هتغبٗشٓ وبلٌبس ٍ الشوس ٍ .هشادًب هي الغشع ،الغشع

ٍ سٌج٘٘ي هب ؤفبدُ فٖ تششٗح هجٌبُ

(سُ)

اإلشىبل الخبهس :اىّ الصم المَل ثبىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض ؤغشاػْب وَى هلوٖ الوشفبى ٍالفلسفٔ ٍوزا
األًخشٍثَر٘ب الفلسف٘ٔ ٍالذٌٗ٘٘ٔ هلوبً ٍاحذاً ألى الغشع هي األٍ٘ل٘ي التَطل الٖ حم٘مٔ ًلبم الخلمٔ ٍ هي
األخ٘شٗي هوشفٔ حم٘مٔ «االًسبى» .هن هب هشفت هي ؤى ّزُ الولَم هتغبٗشٌٓ فٖ ًلش الوذًٍ٘٘ي ٍ الجبحخ٘ي هي
الوولو٘ي ٍ الوتولو٘ي.

ثسط الٌظش فٖ المَل الخبهي
ٍ َّ هب رّت إلِ٘ الس٘ذ االهبم الخوٌٖ٘

سػَاى اهلل هلِ٘

فئًِّ ثوذ هب ث٘٘ي ؤىّ هالن التوبٗض ال ثذ٘ ٍ ؤى ٗىَى فٖ رات المؼبٗب ٍ ال ٗوىي ؤى ٗىَى خبسربً هٌْب،
لذ رّت إلٖ ؤى هٌشإ اهت٘بص الولَم َّ اختالف راتْب ٍ سٌخ لؼبٗبّب.
ٍ لزا لبل فٖ توشٗف الولن« :اىّ ول هلن هجبسٓ هي هذٓ لؼبٗب هشتجـٔ تزووْب خظَط٘ٔ ثْب ٗتشتّت
هلْ٘ب غشع ٍاحذ »...فبىّ هو٘بس ارتوبم المؼبٗب ٍ ٍحذتْب ّٖ الخظَط٘ٔ الوَرَدٓ فٖ المؼبٗب :فال
هحبلٔ وبى هبثِ اهت٘بصُ هي غ٘شُ ؤٗؼبً ّزُ الخظَط٘ٔ

فٖ همبم التذٍٗي ووب ال ٗخفٖ؛ فال ٗزت ؤى ٗىَى اختالف الوسبئل فٖ راتْب.
للٌب ٍ :هلٖ ؤٕ٘ حبل ًسئل سؤاالً:
ّل تستتجن األغشاع فٖ همبم الَرَد المؼبٗب ٍ الوسبئل؟ فبلزَاة هخجت ثال شه  .فتج٘ي ؤىّ ًفس الغشع الزٕ لِ رْٔ الول٘٘ٔ فٖ
همبم التذٍٗي لِ رْٔ الوولَل٘ٔ ثوذ إحجبت المؼبٗب فتحظل الٌت٘زِ ثوذ االلتفبت الٖ ؤهشٗي:
 .1ؤىّ الغشع لجل التذٍٗي ٍ ثوذُ ال ٗتفبٍت لـوبً.
 . 2ؤىّ الغشع ثوذ إحجبت المؼبٗب هولَلٌ للخظَط٘ٔ الىبهٌٔ فٖ رات المؼبٗب ثال شه فتفبٍتٔ األغشاع ٗشرن ال هحبلَٔ الٖ رات
المؼبٗب.
ٍ ثزله ٗولن ؤىّ الغشع ثوب َّ غشع ال ٗومل ألى ٗىَى هو٘بساٌ لتوبٗض المؼبٗب.

ٍ ؤٗؼبًلبل« :ووب ؤىّ هٌشإ الَحذٓ فٖ الولَم َّ سٌخ٘ٔ لؼبٗبّب الوتشتتٔ ،هٌشإ اهت٘بصّب َّ ،اختالف
راتْب ٍ سٌخ لؼبٗبّب».1
ٍ لشّس والهِ فٖ تْزٗت األطَل« :ووب ؤىّ هٌشإ ٍحذٓ الولَم اًوب َّ تسبًخ المؼبٗب الوتشتّتٔ التٖ
ٌٗبست ثوؼْب ثوؼب فْزُ السٌخ٘ٔ ٍ التٌبست هَرَدٓ فٖ رَّش تله المؼبٗب ٍ حم٘متْب ٍ ال تحتبد الٖ
التول٘ل وزله توبٗض الولَم ٍ اختالف ثوؼْب ٗىَى ثزاتْب فمؼبٗب ول هلن هختلفٔ ٍ هتو٘ضٓ ثزٍاتْب هي
لؼبٗب هلن آخش هي دٍى حبرٔ الٖ التىلفبت الجبسدٓ»
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حن اػلن ؤًّب ثوذ هب فظ٘لٌب ؤسبس والهِ هي ؤًِّ ال ٗوىي ؤى ٗىَى هالن ٍحذٓ الولن خبسربً هي رات
المؼبٗب ٍ ثوذ هب ثٌ٘٘ب ؤًِّ ال ٍرِ لاللتضام ثسبئش األلَالً ،جحج هي هب ؤٍسد هلِ٘ هي اإلشىبل ٍ فٖ رَاثِ،
ًج٘ي تفظ٘ل والهِ.
لذ استشىل ثإىّ التٌبسخ الزاتٖ ث٘ي المؼبٗب ال ٗوىي ؤى ٗىَى خبسربً هي ؤسوبى المؼبٗب؛ ٍ ؤسوبى
المؼبٗب حالحٌٔ :الوَػَم ٍ الوحوَل ٍ الٌسجٔ فئىّ التٌبسخ ال ثذ٘ ٍ ؤى ٌٗـجك هلٖ ٍاحذ ٚهٌْب ٍ ل٘س ٌّب
احتوبل آخش حتٖ ٗتوسه ثِ.
ٍ فِ٘ أٍٍالً  :اىّ هب ل٘ل هي ؤى ؤسوبى المؼ٘ٔ حالحٌٔ وبى فٖ همبم ث٘بى األسوبى األطل٘ٔ لْب ،ال ولّ هب
َٗرذ فٖ المؼ٘ٔ فئًه إرا ًلشت إلٖ المؼبٗبٍ ،رذت ؤسوبىَ ؤخشٕ ًحَ لَ٘د الوَػَم ؤٍ الوحوَل
الششٍؽ الَاسدٓ ًون لذ ٗشرن ولّْب إلٖ لَ٘د الوَػَم ٍ الوحوَل ٍ لزله احتست هٌْوب ٍ لىٌِّ ثحست
الَالن هب وبًت األسوبى حالحًٔ
ٍ حبً٘بً – لَ سلّن ؤىّ ؤسوبى المؼ٘ٔ حالحٔ ال ؤصٗذ -ؤًِّ إرا احجتٌب ؤىّ السٌخ٘ٔ ّٖ الؼبثـٔ الىل٘٘ٔ فٖ
توبٗض الولَم اتخزًبُ ٍ ال ٌٗمؼِ تـبثمِ هلٖ الوَػَم ٍ الوحوَل ٍ الٌسجٔ ثووٌٖ ؤىّ السٌخ٘٘ٔ الزات٘ٔ التٖ
ث٘ي المؼبٗب ،لذ تىَى هي رْٔ اشتشاوْب فٖ الوَػَم ٍ لذ تىَى هي رْٔ اشتشاوْب فٖ الوحوَل ٍ لذ
تىَى هي رْٔ اشتشاوْب فٖ اٙل٘٘ٔ ثبلٌسجٔ إلٖ هلن آخش ثووٌٖ ؤىّ ول لؼ٘ٔ فٖ ّزا الولن ٗىَى آلٔ
 .1هٌبّذ الَطَل ص 43
 .2تْزٗت األطَل د 1ص 4

للَطَل الٖ هلن آخش ٍ لذ تىَى السٌخ٘ٔ الزات٘ٔ هي رْٔ اشتشاوْب فٖ ح٘خ٘ٔ الوَػَم اٍ الوحوَل فبرى
وبًت هو٘بس ٍحذٓ الولَم ّ ،زا السٌخ٘ٔ التٖ تزون المؼبٗب فٖ هلن ٍاحذ للحبف ٍرَدّب فْ٘ب ٍ ٍ .هن ّزُ
الخظَط٘ٔ الزات٘ٔ تمذس المؼبٗب االٗظبل الٖ الغشع الذاهٖ الٖ تذٍٗي الولن  .فبرى الغشع ـ إ٘ شئ وبى
ـ ثَرَدُ الزٌّٖ ٗـلت هب ٗحظلْب ٍ هب ٗحظلْب ل٘ست اال لؼبٗب الوسوٖ٘ ثبلولن ٍ هتٖ لن تىي فْ٘ب
خظَط٘ٔ رات٘ٔ ال تتوىّي هي االٗظبل.
ٍ ثوب روشًب ٗؼلن اىّ رله اإلشىبل غ٘ش ٍاسد هلِ٘.
ؤه٘ب هب ل٘ل 1رَاثبً هي اإلشىبل الوشوش إلٖ ٍرَد سوي ساثن للمؼبٗب ٍ َّ هزوَم األسوبى ،فَاػح
الجـالى ثوذ هب هشفت هي ؤىّ الولنٍ ،احذ اهتجبسٕ ال ََّٗٔ لِ سَٕ األرضاء
فتلخض ؤىّ الوو٘بس فٖ توبٗض الولَم َّ السٌخ٘ٔ الىبهٌٔ فٖ رات المؼبٗب.
ٍ هي الوزتًُ ،ست إلٖ االهبم هي ؤًِّ لبئل ثبىّ السٌخ٘ٔ تبسًٓ تٌشإ هي الغشع .هن ؤىّ الوستفبد هي
والهِ َّ هولَل٘ٔ الغشع ،ثبلٌسجٔ إلٖ السٌخ٘ٔ .فى٘ف ٗوىي هٌشإٗٔ الوولَل لولّتِ! هن هب هشفت هي ؤًِّ
احجتٓ هذم إهىبى وَى الوو٘بس خبسربً هي رات المؼبٗب.
فتج٘ي ؤىّ هب روشُ(لذس سشُّ) ؤوول هي هب رّت الِ٘ غ٘شُ ٍ ؤدق.
ٍ لزا اتخزًبُ هن تفبٍت ٗس٘ش فبىّ كبّش والهِ  -ووب سجك َّ -ؤىّ ٍحذٓ الغشع ،سٌخ٘ٔ هن ؤًّه
هشفت ؤى الغشع ٍاحذ ثبلَحذٓ الشخظ٘٘ٔ ٍ .ثوب ؤى السٌخ٘٘ٔ هٌَاىٌ هجْن ًزّت إلٖ هزّت آخش تىو٘الً
لوزّجِ

(لذس سشُّ)

المَل التبسغ  :هختبسًب فٖ الومبم.
ٍ َّ ؤى توبٗض الولَم ثتوبٗض السٌخ٘ٔ الىبهٌٔ فٖ ًفس المؼبٗب التٖ وبًت هحظِّلًٔ للغشع هي الولن
فىبى توبٗض الولَم ثتوبٗض الوحظ٘الت لألغشاع هٌْب.
ٍ ّزا الوزّت تشو٘ت هي ًلشٗٔ اإلهبم الخوٌٖ٘(س) ٍ هزّت اٙخًَذ الخشاسبًٖ(سُ) شبهلٌ لىوبالتْوب
فبلذٗ لٌَالظْوب
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ٍ ٗوىي تجو٘غ الجحج ولِّ ثوب ٗلٖ:
 .1الولن ٍاحذ اهتجبسٕ طٌبهٖ.
 ٍ .2هالن طحٔ االهتجبس الومالئٖ الغشع.
 .3فبألغشاع هلٌّٔ لتىَ٘ى الولَم(.ال الهت٘بصّب)
 .4إىّ التٖ تَرِذ الغشعٓ ل٘ست االّ الخظَط٘ٔ الىبهٌٔ فٖ ًفس المؼبٗب ال الخبسد هٌْب(.ووب ٗستفبد
هي والم اإلهبم (سُ) )
 .5إى ّزُ الخظَط٘ٔ الىبهٌٔٗ ،وىي ؤى تىَى ًبشئًٔ هي ٍحذٓ الوَػَم ؤٍ الوحوَل ؤٍ ح٘خ٘ٔ ولِّ
ٍاحذ هٌْوب .ووب ٗوىي ؤى تىَى ًبشئًٔ هي ٍحذٓ الششؽ إلٖ غ٘ش رله.
 .6فىبى توبٗض الولَم ثتوبٗض الخظَط٘بت التٖ وبًت هحظلّٔ للغشع.
 .7حن وبى اختالفٌب هن الوحمك طبحت الىفبٗٔ (سُ) فٖ ؤى اٙخًَذ رّت إلٖ ؤى توبٗض الولَم ثتوبٗض
ًفس األغشاع ،ثٌ٘وب ًحي ًزّت إلٖ الخظَط٘ٔ الوحظ٘لٔ لألغشاع الىبهٌٔ فٖ رات المؼبٗب.
 ٍ .8وبى اختالفٌب هن الس٘٘ذ االهبم(سُ) شخظ٘ٔ الغشع ٍ سٌخ٘تِ .فبىّ اإلهبم لذ رّت إلٖ ؤى الغشع
ٍاحذٗ ثبلَحذٓ السٌخ٘ٔ ٍ ًحي ًمَل ثإًِّ ٍاحذٗ ثبلَحذٓ الشخظ٘ٔ.
 ٍ .9لذ هذلٌب هي سبئش االلَال لوب فِ٘ هي اإلشىبالت التٖ هشفت ٍسٍدّب هلْ٘ب.
 ٍ .13ؤه٘ب فٖ الولَم التٖ ادهٖ اىّ اهت٘بصّب هي غ٘شّب ثبلوٌْذ ٍ األسلَة وبلفلسفٔ ٍ الوشفبى ؤٍ
األًخشٍثَر٘ب الفلسف٘ٔ ٍ الذٌٗ٘٘ٔ ٗوىي حل همذتْب ثإى ًمَل:
أهب فٖ ثؼؼْب ووىتت الوشبء ٍاإلششاق ال ًسلّن وًَْوب هلو٘ي فبًْوب ارتْبداى ٍ ؿشٗمبى فٖ هلن
ٍاحذ
ٍ فٖ ثؼغ آخش ًزّت إلٖ ؤىّ اختالفْوب فٖ الوجبدٕ فبىّ توشٗف الف٘لسَف لالًسبى َّ هب ٗفْوِ
الومل ٍ توشٗف الوتذٗ٘ي لِ َّ هب ٗتوجذ ثِ األدٗبى فبىّ االًسبى هشتشن لفلٖ ثٌْ٘وب فىبى اختالفْوب
ثبلوَػَم فتوبٗض األسلَة سارن إلٖ توبٗض األسوبى ال هحبلٔ ٍ.إى ؤث٘ت هي رله ٗشرن تفبٍتْوب ثح٘خ٘بت

الوَػَم فْ٘وب ٍ لزله وبًت هو٘بس ٍحذٓ ؤًخشٍثَر٘ب الذٌٖٗ التٌبسخ الزاتٖ ث٘ي لؼبٗبّب حظلت هي
ٍحذٓ ح٘خ٘ٔ الوَػَم.
فتج٘ي ؤى األسلَة ؤٗؼبً ال ٗوىي ؤى ٗىَى هو٘بساً ٍلَ فٖ ثوغ الوَاسد لوب هشفت هي ؤى هب ثِ
االهت٘بص ال ثذ٘ ٍ ؤى ٗشرن إلٖ رات المؼبٗب ٍ.هي ؤى األسبل٘ت الوتفبٍتِ لن تَطل إلٖ المؼ٘ٔ الَاحذٓ.
فتحظل ؤىّ توبٗض الولَم ثتوبٗض الخظَط٘بت التٖ تحظل الغشع الزٕ ألرلِ دٍ٘ى الولن
خبتؤٌ:
إىّ كبّش ثحج األطَل٘ي فٖ توبٗض الولَم ،الفحض حَل الوالن الزٕ ثِ ٗتوبٗض الولَم فٖ همبم
الحم٘مٔ ٍ الزاتّ ٍ .زا كبّشٌ هي ؤخزّن لفلٔ «التوبٗض» فٖ هٌَاى هجحخْن؛ فبىّ التوبٗض ألرل وًَِ الصهبً
ٗشوش ثبى الوشاد هي الجحج َّ الفحض هي الوالن فٖ همبم الخجَت ٍالزات ٍ .اتجوٌبّن فٖ رلهٍ .لىي
ٗوىي ؤى ًـشح الجحج فٖ هٌَاى حبى ٍ َّ الوالن فٖ « تو٘٘ض الؼلَم» ؤٕ الفحض حَل تو٘٘ض الولَم فٖ
همبم اإلحجبت ال الزات ٍ .لفلٔ التو٘٘ض ثوب لِ هي الووٌٖ الوتوذٕ هشوش إلٖ ّزا الومبم.
فبػلن اىّ الوو٘بس الشائذ فٖ فلسفٔ الولن لتو٘٘ض الولَم فٖ همبم اإلحجبت ،رات حالحٔ هشاحل:
الوشحلٔ األٍلٖ  :الفحض هي األسبل٘ت ٍ الوٌبّذ.
فبىّ الجحج فٖ الولَم ال ٗخلَ هي ؿشق هحظَسٓ:
.1الـشٗك الذٌٖٗ  .2الـشٗك التزشثٖ الوجتٌٖ هلٖ االستمشاء ٍ ًحَُ هي األسبل٘ت الزذٗذٓ هخل هب
سو٘ت ثبحسي ؿشٗك االستٌتبد
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 .3الـشٗك الفلسفٖ  .4الـشٗك الوشفبًٖ الوتىٖ هلٖ الشَْد  .5الـشٗك

الفلسفٖ ( ٍ فٖ رٗلِ الوٌـك ٍ الشٗبػٖ)  .6الـشٗك الفٌّٖ
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 .1فبًِ ؿشٗك رذٗذ لالستٌتبربت التزشثٖ ٍ اطلُِ المَل ثإى الٌلشٗٔ ال ٗزت ؤى ٗخجت طحتِ ثل هذم ٍسٍد الٌمَع الَاسدٓ هلٖ
غ٘شُ هلِ٘ دل٘ل طحتِ الوول هلٖ ٍفمِ فٖ الزولٔ ٍ لذ ًست ّزُ الـشٗمٔ إلٖ الف٘لسَف الغشثٖ ث٘شس ( اسن اًگل٘سٖ)ٍ لول هٌشإُ،
الشرَم إلٖ هٌفؤ ؤوخش فٖ الولَم التزشث٘ٔ.
 .2ؿشٗمِ ٌّشٕ

فبلوذٍى الجبحج فٖ همبم اإلحجبت ٗشرن إلْ٘ب ؤٍ٘الً حتٖ ٗو٘٘ض ث٘ي الولَم الوختلفٔ .فئرا ًحذ فٖ ّزُ
الوشحلٔ فمذ ٍطل إلٖ هـلَثِ ٍ االّ سرن إلٖ الوشحلٔ الخبً٘ٔ.
الوشحلٔ الخبً٘ٔ :الٌلش إلٖ الوَػَهبت.
ففٖ ّزُ الوشحلٔ ٗفتشق هلن الـت هي هلن الى٘و٘بء ٍ 1الـت الٌفسبًٖ  2فبىّ هٌْذ الزو٘ن ٍ إى وبى
التزشثٔ ٍ لىي الوَػَم فْ٘ب هتغبٗشٓ .فوَػَم األٍ٘ل رسن االًسبى ثٌ٘وب ؤىّ هَػَم الخبًٖ خَاص٘ الوَاد٘
ٍ الخبلج سٍح االًسبى .فجبتوبم ّزُ الوشحلٔ ٗستـ٘ن الجبحج ؤى ٗفشق ث٘ي وخ٘ش هي الولَم ٍ لىيّ ثوغ
الولَم هشتشن فٖ األسلَة ٍ الوَػَم ف٘زت هلٖ الجبحج ؤى ٗشرن إلٖ الوشحلٔ األخ٘شٓ.
الوشحلٔ الخبلخٔ  :التَرِ إلٖ الح٘خ٘بت ففٖ ّزُ الوشحلٔ ٗستـ٘ن الجبحج ؤى ٗو٘ض ث٘ي الٌحَ ٍ الظشف
فبىّ هَػَهْوب ٍاى وبى الىلؤ ٍ لىٌّْب فٖ األٍل هي ح٘ج اإلهشاة ٍ فٖ الخبًٖ هي ح٘ج الظحٔ
ٍاإلهتالل.
حن اػلن اىّ الـشق هحظَسٓ ٍالوَػَهبت هحذٍدٓ ٍ لىي الح٘خ٘بت ل٘ست وزله .فوٌشإ تىخّش الولَم
ٍ تضاٗذّب ّٖ الح٘خ٘بت الوتغبٗشٓ فٖ هَػَهبت الولَم ٍ .لزا ل٘ل ؤًِّ تتىَى فٖ ول َٗم هلَم رذٗذٓ ٍ
فٖ ول سٌٔ هلَم وخ٘شٓ.
ٍ هب روشًب إلٖ ٌّب افتتبح هحلٍُ للجحج ٍ التذل٘ك األطَلٖ ٍ ًزتٌت هي ث٘بى الٌمغ ٍ اإلثشام فٖ
الومبم.

 .1ش٘وٖ
 .2سٍاًپضشىٖ

