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  إ و صفاته و فيه مواقفالفن األول فيما يتعلق بأحوال المبد



الوَلف األٍل في اإلشاسة إلى ٍاجب الَجَد ٍ أى أي ٍجَد يليك بِ ٍ أًِ في غاية الَحذة ٍ التواهية ٍ فيِ 

 : فصَل

  1فصل ال

  في إثبات ٍجَدُ ٍ الَصَل إلى هعشفة راتِ

ْب ل٘ي ثوؼْب ؤٍحْ ٍ ؤشطٍ  ألًِ شٍ ُؼبئل ٍ رْبت ٗخ٘طٓ ٍَ لُِ٘لٍّ ٍِرٌَِْٔ الـطّ بلى اهلل ٗخ٘طٓ   ٍ اهلن ؤى ََُّ هََُلِّ٘

 ال َٗ٘ى الَسؾ ُٖ الجطّبى ً٘طُ ثبلحٔ٘ٔٔ  ٍ ؤسس الجطاّ٘ي ٍ ؤشطُْب بلِ٘ َّ الصٕ-ٍ ؤًَض هي ثوغ

  الظسٗٔ٘ي الصٗي ٗستشْسٍى ثِ توبلى هلِ٘ حن  َُ٘٘ى الـطْٗ بلى الؤظَز َّ ه٘ي الؤظَز ٍ َّ سج٘ل

بتِ هلى ؤُوبلِ ٍاحسا ثوس ٍاحس ٍ ً٘ط ّاالء ٗبلوت٘لو٘ي ٍ الـج٘و٘٘ي ٍ ٍ ثظِ   ٗستشْسٍى ثصاتِ هلى طِبتِ

ً٘طّن ٗتَسلَى بلى هوطُتِ توبلى ٍ طِبتِ ثَاسـٔ اهتجبض ؤهط آذط ً٘طُ ٗبإله٘بى للوبّ٘ٔ ٍ الحسٍث للرلْ ٍ 

 ؤشطٍ.الحطٗٔ للزسن ؤٍ ً٘ط شلٖ ٍ ّٖ ؤٗؼب زالئل هلى شاتِ ٍ شَاّس هلى طِبتِ ل٘ي ّصا الوٌْذ ؤح٘ن ٍ 

سٌَُطِِْٗنِ آٗبتٌِب ُِٖ الْأُبِّ ٍَ ُِٖ ؤًَُِْسِِْنِ حَتَّى َٗتَجََّ٘يَ لَُْنِ   ٍ ٓس ؤش٘ط ُٖ ال٘تبة اإللْٖ بلى تلٖ الـطّ ثَٔلِ توبلى

َ ؤًََُِّ هَلى -ٍ بلى ّصُ الـطٗٔٔ ثَٔلِ توبلى  ؤًََُِّ الْحَُْ ألى الطثبً٘٘ي ٌٗلطٍى  ءٍ شَِْ٘سٌ ٍ شلٖ ُٗلِّ شَِٖ  ؤَ ٍَ لَنِ ََِْٗ٘ ثِطَثِّٖ

ء حن ٗظلَى ثبلٌلط بلِ٘ بلى ؤًِ ثحست ؤطل حٔ٘ٔتِ ٍارت  ٍ ٗحًَِٔٔ ٍ ٗولوَى ؤًِ ؤطل ٗل شٖ -بلى الَرَز

الَرَز ٍ ؤهب اإله٘بى ٍ الحبرٔ ٍ الوولَل٘ٔ ٍ ً٘ط شلٖ ُةًوب ٗلحِٔ ال ألرل حٔ٘ٔتِ ثوب ّٖ حٔ٘ٔتِ ثل ألرل 

 ًٔبئض ٍ ؤهسام ذبضرٔ هي ؤطل حٔ٘ٔتِ.

ٍ هي طِبتِ بلى ِٗ٘٘ٔ ؤُوبلِ ٍ آحبضُ  -ٗظلَى بلى تَح٘س شاتِ ٍ طِبتِ  ن ثبلٌلط ُٖ هب ٗلعم الَرَة ؤٍ اإله٘بىح

ٍ تٔطٗطُ ؤى الَرَز ٗوب هط  ثَظِ٘طٍَٓ.  ُٓلْ ّصُِِ سَجِ٘لِٖ ؤَزِهَُا بِلَى اللَِِّ هَلى -ٍ ّصُ ؿطٗٔٔ األًج٘بء ٗوب ُٖ َٓلِ توبلى

ؤُطازّب لصاتْب بال ثبل٘وبل ٍ الٌٔض ٍ الشسٓ ٍ الؼوَ ؤٍ ثإهَض ظائسٓ    اذتفاٍ ث٘يحٔ٘ٔٔ هٌ٘٘ٔ ٍاحسٓ ثس٘ـٔ ال

 -ٗوب ُٖ ؤُطاز هبّ٘ٔ ًَه٘ٔ ٍ ًبٗٔ ٗوبلْب هب ال ؤتن هٌِ ٍ َّ الصٕ ال َٗ٘ى هتولٔب ثٌ٘طُ ٍ ال ٗتظَض هب َّ ؤتن هٌِ

م ٓجل الٌٔض ٍ الِول ٓجل الَٔٓ ٍ الَرَز بش ٗل ًبٓض هتولْ ثٌ٘طُ هِتٔط بلى توبهِ ٍ ٓس تج٘ي ُ٘وب سجْ ؤى التوب

ٍ بهب هِتٔط    ُةشى الَرَز بهب هستٌي هي ً٘طُ -ء ٍ هب ِٗؼل هلِ٘ ء َّ الشٖ ٓجل الوسم ٍ ث٘ي ؤٗؼب ؤى توبم الشٖ

 لصاتِ بلى ً٘طُ.



 َّ ٍارت الَرَز ٍ َّ ططٍ الَرَز الصٕ ال ؤتن هٌِ ٍ ال ٗشَثِ هسم ٍ ال ًٔض. :ٍ األٍل

حٔ٘ٔٔ الَرَز ال ًٔض لْب ٍ ؤًوب ٗلحِٔ   لوب هط ؤى  ب سَاُ هي ؤُوبلِ ٍ آحبضُ ٍ ال َٓام لوب سَاُ بال ثَِّ ه :ٍ الخبًٖ

ال ٗو٘ي ؤى َٗ٘ى ُٖ ُؼ٘لٔ الَرَز هسبٍٗب لولتِ ُلَ لن ٗ٘ي  -ٍ شلٖ ألى الوولَل الٌٔض ألرل الوولَل٘ٔ

َٗ٘ى لِ ًحَ هي الٔظَض ألى حٔ٘ٔٔ الَرَز َٗرسُ ٍ ٗحظلِ ٗوب ٗٔتؼِ٘ ال ٗتظَض ؤى  -الَرَز هزوَال شا ٓبّط

ٗوب هلوت ثس٘ـٔ ال حس لْب ٍ ال تو٘ي بال هحغ الِول٘ٔ ٍ الحظَل ٍ بال ل٘بى ُِ٘ تطٗ٘ت ؤٍ لِ هبّ٘ٔ ً٘ط 

 الوَرَزٗٔ.

ٍ ٓس هط ؤٗؼب ؤى الَرَز بشا ٗبى هولَال ٗبى هزوَال ثٌِسِ روفا ثس٘ـب ٍ ٗبى شاتِ ثصاتِ هِتٔطا بلى ربهل ٍ َّ 

الزَّط ٍ الصات ثزبهلِ ُةشى ٓس حجت ٍ اتؼح ؤى الَرَز بهب تبم الحٔ٘ٔٔ ٍارت الَْٗٔ ٍ بهب هِتٔط الصات  هتولْ

بلِ٘ هتولْ الزَّطٗٔ ٍ هلى ؤٕ الٔسو٘ي ٗخجت ٍ ٗتج٘ي ؤى ٍرَز ٍارت الَرَز ًٌٖ الَْٗٔ هوب سَاُ ٍ ّصا َّ هب 

 ؤضزًبُ.

اإلشطآ٘٘ي التٖ تجتٌٖ هلى ٓبهسٓ  هإذصّب هي هإذص ؿطٗٔٔ ٍ اهلن ؤى ّصُ الحزٔ ُٖ ًبٗٔ الوتبًٔ ٍ الَٔٓ ٗٔطة

لصَّلْن هي ثوغ هٔسهبت ّصا الجطّبى ؤٍ ػوَ هَٔلْن هي بزضإ هوٌى  -ل٘ي الجبحخ٘ي هي الوتإذطٗي الٌَض

ُٖ حٔ٘ٔٔ الَرَز ضثوب ٗٔن ثٌْ٘ن االهتطاع هلى ّصا الوٌْذ تبضٓ ثإًِ ال هوٌى لَ٘ى حٔ٘ٔٔ  -األشس ٍ األػوَ

رتلِٔ ثبل٘وبل ٍ الٌٔض ثحست ؤطل تلٖ الحٔ٘ٔٔ حتى َٗ٘ى هب ثِ االتِبّ ٍ هب ثِ االذتفاٍ هوٌى ٍاحسٓ ه

ٍ تبضٓ ثوس تسل٘وِ ثإًب ال ًسلن ؤى ال٘وبل هٔتؼى ؤطل الحٔ٘ٔٔ ٍ ؤى الٔظَض ٗٔتؼٖ الوولَل٘ٔ ٍ االُتٔبض بلى  ٍاحسا

لَارج٘ٔ ل٘بى ٗل ٍرَز ٍارجب ٍ لَ آتؼى ؤى َٗٔل لَ آتؼى شات الَرَز ٍ حٔ٘ٔتِ ا هب َّ ال٘بهل ُةى ألحس

اإله٘بى ٍ الِٔط ل٘بى ال٘ل هوٌ٘ب ٍ لَ لن ٗٔتغ ش٘ئب هي الَرَة ٍ اإله٘بى ل٘بى ٗل هٌْوب هولفا ثبلٌ٘ط ُ٘بى 

الَارت هِتٔطا بلى هلٔ ٍ َّ هحبل ٍ ثـفاى التَالٖ ثإسطّب هستلعم لجـفاى الؤسم ثإٓسبهِ َُ٘ى الَرَز حٔ٘ٔٔ 

 ثبل٘وبل ٍ الٌٔض ؤهط هحبل.ٍاحسٓ هتِبٍتٔ 

ؤَٓل هجٌى ّصا اإلٗطاز ٗوب ؤشطًب بلِ٘ هلى ٓظَض اإلزضإ هي الجلَى بلى ُْن الوطاز ُةى َٗى الَرَز حٔ٘ٔٔ 

ألى الَحسٓ ُٖ الوبّ٘بت ل٘ست هخل الَحسٓ ُٖ الَرَز ألى تلٖ  -ٍاحسٓ ل٘س َٗ٘ى اإلًسبى هبّ٘ٔ ٍاحسٓ

شاتْب هبضػٔ لْب ثوس حصٍ هشرظبتْب ُبلتٔس٘ن ربض ثوس هطٍع الَحسٓ شٌّ٘ٔ هبضػٔ لل٘ل٘بت ظائسٓ هلى 

الَحسٓ بٗبّب ألًِ هجبضٓ هي ػن َٓ٘ز هتربلِٔ ثبلؤسن الَاحس ثإى تلٖ الوبّ٘ٔ الَاحسٓ بهب ٗصا ٍ بهب ٗصا ٍ ؤهب 

التٖ حتى ٗزطٕ ُْ٘ب هب شٗطٍُ هي التٔس٘ن ٗسبئط الـجبئن ال٘ل٘ٔ  -الَرَز ُل٘س هبّ٘ٔ ٗل٘ٔ ٍاحسٓ ُٖ الزو٘ن

ٗزَظ ؤى تَرس ُٖ الصّي ٍ ٗوطػْب الووَم ٍ االشتطإ حتى ٗطز هلِ٘ التٔس٘ن الووتجط ُِ٘ الَحسٓ للؤسن هي 



رٌس ٍحسٓ األٓسبم بى رٌسب ُزٌسب ٍ بى ًَهب ٌَُهب ٍ بى شرظب ُشرظب ٍ ٓس هط ؤى الَرَز ل٘س ثزٌس ٍ ال 

ث٘ي األُطاز ٍ اٙحبز ػطة آذط هي الَحسٓ  ًَم ٍ ال شرض تحت ًَم ؤٍ رٌس ٍ ٍحسٓ ّصُ الحٔ٘ٔٔ ٍ اشتطاْٗب

 ٍ االهتطاع سبٓؾ ثبل٘ل٘ٔ ألى هَػوِ هب بشا ٗبى الؤسن ؿج٘ؤ ٗل٘ٔ.  ٍ االتحبز ُْصا الساال

ُةى ؤٍضز ّصا ال٘فام ُٖ هَِْم الَرَز الوشتطٕ الوبم ثإًِ بى آتؼى الَارج٘ٔ ٗبى رو٘ن ؤُطازُ ٍارجب ٍ بال لن 

 ثبلصات.ٗ٘ي ُٖ الَرَز هب َّ ٍارت 

ًز٘ت ثإى لِق الَرَز بى ٗبى الوطاز ثِ الح٘بٗٔ هي حٔ٘ٔٔ الَرَز ُبألهط ٗوب ٓلٌب ٍ بى ٗبى الوطاز ّصا الوَِْم 

ء هٌْب ٍارت الَرَز  الوظسضٕ ُفا ٗٔتؼٖ ش٘ئب ٍ َّ ٗسبئط الظِبت هي الوَاضع الوِتٔطٓ بلى ً٘طّب ٍ ل٘س شٖ

ثووٌى  -ثإًِ ه٘ي ُٖ الَارت ظائس ُٖ الوو٘ي  لٖ ًون ضثوب ٗٔبلثل ٍ ال هي الوَرَزات الربضر٘ٔ ألًِ اهتجبض هٔ

ثرفاٍ الوو٘ي بش ل٘س ٗصلٖ بال بشا  -ؤى شاتِ توبلى ثصاتِ هن ٓـن الٌلط هي ً٘طُ هظساّ للح٘ن ثإًِ هَرَز

 لَحق هوِ ً٘طُ.

 تٌٔ٘ح ٍ تْصٗت:

 ٓبهسٓ الٌَض ٍ الللؤ.بى طبحت اإلشطاّ ؤٍضز هخل شلٖ اإلٗطاز هلى ًِسِ ُٖ ؿطٗٔتِ الوجتٌ٘ٔ هلى 

ٍ الوتَسـٔ ٍ الٌبٓظٔ هوٌى ٗلٖ هَرَز  -ٍ ؤربة هٌِ ثوب هلرظِ ؤى الوبّ٘ٔ الوشتطٗٔ ث٘ي تلٖ الوطاتت ال٘بهلٔ

ُٖ الصّي ٍ ل٘س ثوشتطٕ ُٖ الربضد ثٌْ٘ب ُةى هب ُٖ الربضد ل٘س هطٗجب هي ؤطل الوبّ٘ٔ ٍ ٗوبلْب حتى ٗزت 

ُةى شات  -طتجٔ ؤذطى ثل الوطاتت ٍ األُطاز الورتلِٔ هتجبٌٗٔ ُٖ الربضدؤى ٗحظل هب َّ لوطتجٔ هرظَطٔ هٌْب لو

ال٘بهل هجبٌٗٔ لصات الٌبٓض ٍ الوتَسؾ ُ٘زَظ ؤى ٗرتلَ تلٖ األُطاز ُٖ اللَاظم ٍ اٙحبض ُبالشتجبُ ؤًوب ًشإ هي 

 ؤذص هب ُٖ الصّي ه٘بى هب ُٖ الربضد ّصا حبطل هب ؤُبزُ ُٖ زُن شلٖ اإلش٘بل.

ولن ؤى الحْ ؤى ال٘لٖ الـج٘وٖ هَرَز ُٖ الربضد س٘وب هٌس هي شّت بلى ؤى الَرَز اهتجبض هٔلٖ ؤَٓل ٍ ؤًت ت

ال طَضٓ لِ ُٖ األه٘بى ٍ هب ُٖ األه٘بى َّ هبّ٘بت األش٘بء زٍى ٍرَزاتْب ٗوب َّ هصّت ّصا الول٘ن ُبلَآن ُٖ 

ل٘ٔ ٍ الووَم ُٖ الصّي ٍ بى لن ٗ٘ي ُٖ الصٕ ٗوطػِ ال٘  ء ؤهٌٖ ال٘لٖ الـج٘وٖ الوبّ٘ٔ ال ثشطؽ شٖ  الربضد ّٖ

 الربضد ثْصُ الظِٔ بال ثبلَٔٓ ُِٖ الربضد ؤهط هي شإًِ ؤى ٗحظل ُٖ الصّي ٍ ٗوطع لِ االشتطإ ث٘ي ٗخ٘طٗي.

ٌَُٔل األهط الوشتطٕ هَرَز ُٖ الربضد ٍ بى ٗبى كطٍ هطٍع االشتطإ بًوب َّ الصّي ُْصا األهط الوشتطٕ 

الورتلِٔ ثبل٘وبل ٍ الٌٔض ٍ ً٘طّوب هي التوٌ٘بت ٗوب َّ هصّجِ ُةشى للؤل ؤى ٌٗلط بلِ٘ هوٌى ٍاحس شاتٖ ألُطازُ 



ء هي  ألًِ ؤهط هٔلٖ سَاء اهتجط هوِ الَحسٓ الؤل٘ٔ ؤٍ لن توتجط ُ٘زسّب بهب هٔتؼ٘ٔ لشٖ -هي ح٘ج َّ َّ

تلٖ الوطتجٔ ل٘س هي  ذظَط٘بت األٓسبم ٍ هطاتجْب هي ال٘وبل ٍ الٌٔض ُ٘ح٘ن ثإى هب هسا تلٖ الرظَط٘ٔ ؤٍ

ء هٌْب َُ٘٘ى ٗل هي الوطاتت ٍ الرظَط٘بت ثسجت ؤهط ظائس هلى ؿج٘وتْب  ؤُطازُ الصات٘ٔ ٍ بهب ً٘ط هٔتؼ٘ٔ لشٖ

َٓل ُبسس  الوشتطٗٔ ُبلَٔل ثإى هب ثِ االذتفاٍ ثبل٘وبل ٍ الٌٔض ثو٘ي هب ثِ االتِبّ ُ٘وب لِ هبّ٘ٔ هشتطٗٔ ٗل٘ٔ

َهْب ٍ اشتطاْٗب هي شإًْب ؤى تَرس ُٖ ٗل ُطز ُطز ٍ حظٔ حظٔ ٍ هن شلٖ ألى تلٖ الوبّ٘ٔ لوو   ً٘ط طح٘ح

َٗ٘ى لْب حس ربهن طبزّ هلى ٗل ُطز شاتٖ ؤٍ هطػٖ لْب ُتلٖ الـج٘ؤ الوتحٔٔٔ ُٖ ٗل ُطز ُطز ٍ حظٔ حظٔ 

 بى ٗبًت هٔتؼ٘ٔ لل٘وبل ٍ الشسٓ ٗبًت رو٘وْب ٗبهلٔ شسٗسٓ ٍ بى ٗبًت هٔتؼ٘ٔ للٌٔض ٗبًت رو٘وْب ًبٓظٔ

 ء ل٘بى ٗل هٌْب هِتٔطا بلى هرظض ظائس هلى هبّ٘ٔ تلٖ الـج٘ؤ الوشتطٗٔ. ػوِ٘ٔ ٍ بى لن ت٘ي هٔتؼ٘ٔ لشٖ

ُولن ٍ تحْٔ ؤى ش٘ئب هي الوبّ٘بت ً٘ط ٓبثل لألٗول ٍ األًٔض ٍ األشس ٍ األػوَ بال ثإهَض ظائسٓ هلْ٘ب ٍ هخل 

لسضربت بش ل٘س للَرَز ؿج٘ؤ ٗل٘ٔ شٌّ٘ٔ َٗ٘ى لْب ّصا اإلش٘بل ً٘ط ٍاضز هلى حٔ٘ٔٔ الَرَز بشا ٗبًت هتِبٍتِ ا

ؤًحبء هي الحظَالت ٗوبّ٘ٔ اإلًسبى ؤٍ الِطس ؤٍ ً٘طّوب ح٘ج بى لْب حسا ٍاحسا ٍ هوٌى هوٌ٘ب هشتطٗب ث٘ي 

هلى شلٖ الووٌى ثح٘ج بشا  -ال٘خ٘طٗي هتشرظب ثتشرظبت هَرَزا ثَرَزات ظائسٓ تلٖ التشرظبت ٍ الَْٗبت

ٍاحس هٌْب حظل ُِ٘ هي ٗل هٌْب ؤهط ٍاحس ٍ بشا ُطع تلجسِ ثإٕ تشرض ٗبى طبض ه٘ي رطزُ الؤل هي ٍاحس 

شلٖ التشرض ألى حٔ٘ٔٔ الَرَز ل٘ست بال ًِس التشرظبت ٍ الَْٗبت ٗوب هلوت ُةشا ٗبى هش٘٘ب هتِبٍتٔ 

ٔ ال٘بهلٔ هٌِ شسٓ ٍ ػوِب ؤٍ تٔسهب ٍ تإذطا ال ٗو٘ي تحل٘لِ بلى ؿج٘ؤ هشتطٗٔ ٍ ترظ٘ض ظائس ُبلوطتج -الوطاتت

ل٘ست ثٔبثلٔ للتحل٘ل بلى ؤطل هشتطٕ ٍ ؤهط ظائس ألًْب ثس٘ـٔ الَْٗٔ ٍ ٗصا الوطتجٔ الٌبٓظٔ هٌِ ل٘ست بال هزطز 

ُةشى حٔ٘ٔٔ الَرَز ُٖ ٗل هَرَز ثحسجِ ٍ ؤهب الَحسٓ التٖ تزون ال٘ل ُْٖ  -الَرَز ٍ ؤهب الٔظَض ُوسهٖ

 ٓ ال ٗوطُِ بال ال٘بهلَى.ل٘ست ًَه٘ٔ ٍ ال رٌس٘ٔ  ثل ػطثب آذط هي الَحس

هتِبٍت ثبل٘وبل ٍ الٌٔض  -ٍ الحبطل ؤى طبحت اإلشطآ٘٘ي لَ ٗبى ٓظس ثوبّ٘ٔ الٌَض الصٕ َّ هٌسُ ثس٘ؾ

حٔ٘ٔٔ الَرَز ثوٌْ٘ب طح هب شّت بلِ٘ ٍ بى ؤضاز ثِ هَِْهب هي الوَِْهبت التٖ هي شإًْب ال٘ل٘ٔ ٍ االشتطإ ث٘ي 

بلِ ؤتجبم الوشبئ٘ي بى األشس ٍ األػوَ هي السَاز ٍ الحطاضٓ ٍ الٌَض ٍ ال٘خ٘طٗي ُفا ٗو٘ي تظح٘حِ ٍ الصٕ ٓ

ضاروبى بلى تِبٍت الحظَالت ثحست ذظَط٘بت األُطاز ال هي رْٔ الوَِْم الوشتطٕ ٓطٗت هوب  -ً٘طّب

 شٗطًبُ.

 تصٗطٓ بروبل٘ٔ:



ً٘ط  َز لًَْ٘ب ؤهطا ثس٘ـبؤْٗب الـبلت هي ؤى حٔ٘ٔٔ الَر -ٓس ثعى ًَض الحْ هي ؤُْ ّصا الج٘بى الصٕ ٓطم سووٖ

الصٕ ال ًْبٗٔ لِ شسٓ بش ٗل هطتجٔ  -شٕ هبّ٘ٔ ٍ ال شٕ هَٔم ؤٍ هحسز ّٖ ه٘ي الَارت الؤتؼ٘ٔ لل٘وبل األتن

ء َّ ً٘ط  ؤذطى هٌْب زٍى تلٖ الوطتجٔ ُٖ الشسٓ ل٘ست ططٍ حٔ٘ٔٔ الَرَز ثل ّٖ هن ٓظَضُ ٍ ٓظَض ٗل شٖ

س َّ الَرَز ثل هسهِ ٍ ّصا الوسم ؤًوب ٗلعم الَرَز ال ألطل الَرَز ٍ ٓظَض الَرَز ل٘ -ء ثبلؼطٍضٓ شلٖ الشٖ

ثل لََٓهِ ُٖ الوطتجٔ التبل٘ٔ ٍ هب ثوسّب ُبلٔظَضات ٍ األهسام ؤًوب ؿطؤت للخَاًٖ هي ح٘ج ًَْٗب حَاًٖ ُبألٍل 

بػٔ ٍ الزول ٍ هلى ٗوبلِ األتن الصٕ ال حس لِ ٍ ال ٗتظَض هب َّ ؤتن هٌِ ٍ الٔظَض ٍ االُتٔبض ٌٗشأى هي اإلُ

 ٗتووبى ثِ ؤٗؼب ألى َّٗبت الخَاًٖ هتولٔٔ ثبألٍل ٌُ٘زجط ٓظَضّب ثتوبهِ ٍ اُتٔبضّب ثٌٌبُ.

ُٔس حجت ٍرَز الَارت ثْصا الجطّبى ٍ ٗخجت ثِ ؤٗؼب تَح٘سُ ألى الَرَز حٔ٘ٔٔ ٍاحسٓ ال ٗوتطْٗب ًٔض ثحست 

ثصاتِ ٍ ثوب سَاُ ٍ ح٘بتِ بش الولن ل٘س بال الَرَز   ٍ ٗخجت ؤٗؼب هلوِ  سٌرِ ٍ شاتِ ٍ ال توسز ٗتظَض ُٖ ال تٌبِّ٘

ٍ ٗخجت ؤٗؼب َٓ٘ه٘ٔ ٍرَزُ ألى الَرَز الشسٗس ُ٘بع « 1»  ٓسضتِ ٍ بضازتِ لًَْ٘وب تبثو٘ي للح٘بٓ ٍ الولن  ٍ ٗخجت

األشس ُبألشس ُوبل لوب زًٍِ َُْ الول٘ن الٔسٗط الوطٗس الحٖ الَٔ٘م السضإ الِوبل ٍ لًَِ٘ هستتجوب للوطاتت التٖ تلِ٘ 

حجت طٌوِ ٍ بثساهِ ٍ ؤهطُ ٍ ذلِٔ ٍ هلَ٘تِ ٍ هلِ٘ ُْصا الوٌْذ الصٕ سلٌ٘بُ ؤسس  -ٍ األشطٍ ُبألشطٍ

ء  ٍ ؤُوبلِ بلى تَسؾ شٖ  الوٌبّذ ٍ ؤشطُْب ٍ ؤثسـْب ح٘ج ال ٗحتبد السبلٖ بٗبُ ُٖ هوطُٔ شاتِ توبلى ٍ طِبتِ

شَِْسَ اللَُِّ ؤًََُِّ ال بِلَِ بِلَّب ََُّ   لسل ُجصاتِ توبلى ٗوطٍ شاتِ ٍ ٍحساً٘تِهي ً٘طُ ٍ ال بلى االستوبًٔ ثةثـبل السٍض ٍ التس

ُ هَلى  ٍ ٗوطٍ ً٘طُ  ءٍ شَِْ٘سٌ. ُٗلِّ شَِٖ  ؤَ ٍَ لَنِ ََِْٗ٘ ثِطَثَِّٖ ؤًََِّ

٘خ٘طٓ ُْصا الوسلٖ ٗبٍ ألّل ال٘وبل ُٖ ؿلت الحْ ٍ آٗبتِ ٍ ؤُوبلِ ل٘ي ل٘س ل٘ل ؤحس َٓٓ استٌجبؽ األح٘بم ال

 . هي ؤطل ٍاحس ُفا ثس ُٖ التول٘ن هي ث٘بى سبئط الـطّ الوَطلٔ بلى الحْ ٍ بى لن ٗ٘ي ثْصُ الوخبثٔ هي اإلٗظبل

 8فصل ال

 في أى ٍاجب الَجَد ال ششيه لِ في اإللهية ٍ أى إلِ العالن ٍاحذ

ز ٍ اٙى ًطٗس ؤى ًج٘ي ٍرَة الَرَ  الجطاّ٘ي الوبػ٘ٔ زلت هلى ؤى ٍارت الَرَز ثبلصات ٍاحس ال شطٖٗ لِ ُٖ

ؤى بلِ الوبلن ٍاحس ال شطٖٗ لِ ُٖ اإللْ٘ٔ بش هزطز ٍحسٓ الَارت ثبلصات ال َٗرت ُٖ ؤٍل الٌلط َٗى اإللِ 

 ٍاحسا.



ٌَُٔل لوب تج٘ي ؤى ٍارت الَرَز ٍاحس ٍ ٗل هب سَاُ هو٘ي ثصاتِ ٍ ٍرَزاتْب هتولٔٔ ثِ ٍ ثِ طبض ٍارجب ٍ 

ٍ اضتِبهْب بلِ٘ ٗلعم ؤى َٗ٘ى ٍرَزات األهَض ٗلْب هستِبزٓ هي ؤهط   اتهَرَزا ُجَرَة استٌبز ٗل الوَرَز

ٍاحس َّ الَارت الَرَز لصاتِ ُبألش٘بء ٗلْب هحسحٔ هٌِ ٍ ًسجتِ بلى هب سَاُ ًسجٔ ػَء الشوس لَ ٗبى ٓبئوب 

ء ٍ ؤًت بشا  ء ٗل شٖ ء ٍ ثسججِ ٗؼٖ ثصاتِ بلى األرسبم الوستؼ٘ئٔ هٌِ الوللؤ ثحست شٍاتْب ُةًِ ثصاتِ هؼٖ

شبّست بشطاّ الشوس هلى هَػن ٍ بًبضتِ ثٌَضّب حن حظَل ًَض آذط هي شلٖ الٌَض ح٘وت ثإى الٌَض الخبًٖ 

هي الشوس ٍ ؤسٌستِ بلْ٘ب ٍ ٗصا الخبلج ٍ الطاثن ٍ ّ٘صا بلى ؤػوَ األًَاض ُولى ّصا الوٌَال ٍرَزات األش٘بء 

 هي هٌس اهلل.الوتِبٍتٔ ُٖ الٔطة ٍ الجوس هي الَاحس الحْ ُبل٘ل 

ؿطْٗ آذط ؤش٘ط بلِ٘ ُٖ ال٘تبة اإللْٖ سلِ٘ هولن الوشبئ٘ي ؤضسـبؿبل٘س ٍ َّ االستسالل ثَحسٓ الوبلن هلى 

ٍحسٓ اإللِ تٔطٗطُ ؤًِ ٓس ثطّي هلى اهتٌبم ٍرَز هبلن آذط ً٘ط ّصا الوبلن ثزو٘ن ؤرعائِ سَاء ٗبًت ُِ٘ سوبٍات 

ل٘بى ش٘لِ الـج٘وٖ َّ  -ن ثبلٌَم ؤٍال ثإى ٗٔبل لَ ُطع هبلن آذطٍ ؤضػَى ٍ ؤسـٔسبت هَأُٔ لوب ُٖ ّصا الوبل

ال٘طٓ ٍ ال٘طتبى بشا لن ٗ٘ي بحساّوب هح٘ـٔ ثبألذطى لعم الرفاء ثٌْ٘وب ٍ الرفاء هوتٌن ٗوب هط ُبلَٔل ثَرَز هبلن 

 آذط هجبئي لْصا الوبلن هحبل ؤٗؼب ُْصا َّ الج٘بى الوزول الهتٌبم ٍرَز هبلو٘ي.

الورتض ثَاحس ٍاحس هي االحتوبل٘ي الوصَٗضٗي هلى التِظ٘ل ُلٌشط بلِ٘ بهب هلى االحتوبل األٍل ٍ ٍ ؤهب الج٘بى 

َّ ؤى ًَٗ٘ب هتوبحل٘ي ُٖ األرعاء ٍ َٗ٘ى ٗل هٌْوب ٗبٙذط ُٖ السوبء ٍ األضع ٍ ً٘طّوب ُوب ًٔل هي 

ٍ األش٘بء الوتِٔٔ  -ُٖ الـج٘ؤ هي ؤًِ بشا ٗبًت ؤسـٔسبت الوَالن ال٘خ٘طٓ ٍ سوبٍاتِ ً٘ط هتربلِٔ -ؤضسـبؿبل٘س

ُٖ الـج٘ؤ هتِٔٔ ُٖ األح٘بظ ٍ الحطٗبت ٍ الزْبت التٖ ٗتحطٕ بلْ٘ب ُبألسـٔسبت ُٖ الوَالن ال٘خ٘طٓ هتِٔٔ ُٖ 

الوَاػن هرتلِٔ َُّ ٍاحسٓ ُْٖ سبٌٗٔ ثبلٔسط ٍ الصٕ ثبلٔسط ثوس الصٕ ثبلـجن ثبلصات ُولن ؤًْب ٗبًت هزتوؤ 

 شلٖ ُْٖ بشى هتجبئٌٔ ؤثسا ٍ ل٘ست ثوتجبئٌٔ ؤثسا ٍ ّصا ذلَ.هتإحسٓ حن اُتطٓت ثوس 

ثبلصات ُتلٖ الوَالن ستزون حبً٘ٔ ُْٖ    ٍ ؤٗؼب الصٕ ثبلٔسط هي الؼطٍضٓ ؤى ٗعٍل ٍ ٗوَز بلى هب ٗبى ؤٍال هلِ٘

 هزتوؤ ٍ ً٘ط هزتوؤ ؤثسا اًتْى ٗفاهِ.

ٍ ؤهٌ٘تْب ؤٗؼب هشتطٗٔ ُٖ ًَْٗب  -شتطٗٔ ُٖ األضػُ٘ٔةى ٓ٘ل بى األضػ٘ي هخفا ٍ بى ٗبًت ٗخ٘طٓ ثبلوسز بال ؤًْب ه

 ٍ األضع الووٌ٘ٔ تٔتؼٖ الَسؾ الوو٘ي هي الوبلن الوو٘ي. -ٍسؾ ال٘ل ُبألضع الوـلٔٔ تٔتؼٖ الَسؾ الوـلْ

ُ٘ٔبل ُٖ زُوِ بى األرسبم ال٘خ٘طٓ ثبلوسز الوتحسٓ ثبلٌَم ٍ الحٔ٘ٔٔ ٍ بى لن ٗشٖ ؤى ؤهٌ٘تْب ٗخ٘طٓ ثبلوسز ل٘ي 

ى َٗ٘ى ٗخطٓ ؤهٌ٘تْب هلى ًحَ لَ ارتون ٗل األرسبم هتوٌ٘ب ٍاحسا ٗظ٘ط تلٖ األهٌ٘ٔ ه٘بًب ٍاحسا هن ؤى ٗزت ؤ



ُٖ ؿج٘ؤ تلٖ   ٍ ؤهب االرتوبم الوصَٗض ُووب ال هبًن هٌِ  هحبل ثبلؼطٍضٓ بش اذتفاٍ األهٌ٘ٔ ػطٍضٕ  شلٖ

ب ٍرس ٍاحس هتظل هٌْب ٍ ّصا ذلَ ٍ ؤهب األرسبم لَحستْب ُطػب بش لَ آتؼت ؿج٘وتْب االُتطاّ ٍ التجبٗي لو

رسن   الَرِ الصٕ ٗرتض ثبالحتوبل الخبًٖ ُوب ؤشبض بلِ٘ الش٘د الطئ٘س ُٖ ثوغ ضسبئلِ ثَٔلِ ٗو٘ي ؤى َٗ٘ى

هربلِب لْصُ األرسبم ُٖ الحطٗبت ٍ الِ٘٘٘بت ؤهب الحطٗبت ُْٖ ثبلٔسؤ الؤل٘ٔ الؼطٍضٗٔ بهب هستٔ٘ؤ ٍ بهب 

بهب هي الوطٗع بلى الوح٘ؾ ؤٍ هي الوح٘ؾ بلى الوطٗع ٍ بهب هبضٓ هلى الوطٗع ثبالستٔبهٔ ٍ هستسٗطٓ ٍ الوستٔ٘ؤ 

ؤٍ ً٘ط آذصٓ هٌْوب ثل هلى هحبشاتْوب ل٘ي الصٕ ثبلـجن هي الوستٔ٘ن ال ٗزَظ ؤى َٗ٘ى    ّٖ األذصٓ هي الـطُ٘ي

ؤضسـبؿبل٘س ذبطٔ ُٖ الؤبلٔ بال هي ًْبٗبت بلى ًْبٗبت هتؼبزٓ ثبلـجن ال ثبإلػبُٔ ٍ ث٘بى شلٖ ُٖ ٗتبة 

ٍ تِبس٘ط الوِسطٗي ُوي ّصا ٗولن ؤى الحطٗبت الـج٘و٘ٔ ُٖ رو٘ن  -الربهسٔ هي ال٘تبة الوَسَم ثبلسوبم الـج٘وٖ

تسؤ هشط ٍ ٓس  األرسبم بهب هي الوطٗع ؤٍ بلِ٘ ثبلسل٘ل الؤلٖ ٍ ؤهب الِ٘٘٘بت الوحسَسٔ ُفا ٗو٘ي ؤى َٗ٘ى َُّ

ٗخبهسـَ٘س ٍ اإلسٌ٘سض ٍ لَ ال هربُٔ  -ٔ الخبً٘ٔ هي ٗتبة الٌِس ٍ شطح الوِسطٍىثٌِ٘ الِ٘لسٍَ ُٖ الؤبل

التـَٗل لجسـت الَٔل ُِ٘ لٌٖ٘ ؤذَع ُٖ ؿطٍ ٗس٘ط هٌِ ُإَٓل الـج٘ؤ هب لن تٍَ هلى الٌَم األتن شطائؾ 

ات الٌَم األذس ٍ َّ ٍ الوطتجٔ الخبً٘ٔ هخبل شلٖ ؤى ش   لن تسذلِ ُٖ الٌَم الخبًٖ -الٌَم األًٔض األٍل ث٘وبلِ

الزسو٘ٔ هب لن توـْب الـج٘ؤ رو٘ن ذظبئض الِ٘٘٘بت الزسو٘ٔ الوَرَزٓ ُٖ األرسبم ثوب ّٖ ؤرسبم لن ترؾ ثِ 

بلى الٌَم الخبًٖ األشطٍ ثبإلػبُٔ ٍ َّ الٌجبت ٍ هب لن تحظل رو٘ن ذظبئض الٌجبت٘ٔ ٗبلَٔٓ الٌبشٗٔ ٍ الٌبه٘ٔ ٍ 

ثِ بلى الٌَم الخبًٖ ٗوطتجٔ الحَ٘اً٘ٔ ٍ هطتجٔ الحَ٘اً٘ٔ هشتولٔ هلى الحس ٍ  لن تزبٍظ -الوَلسٓ ُٖ الٌَم األذس

رو٘ن الحَاس الوسضٗٔ  -الحطٗٔ هن سبئط الَٔى الٌجبت٘ٔ ٍ الزسو٘ٔ ُوب لن ٗحظل للٌَم األذس األزًى األٍل

ٍ ل٘ي الـج٘ؤ ٓس  لزو٘ن الوحسَسبت ُوي الَارت ؤٗؼب ؤى ال ٗتوسى الـج٘ؤ ثبلٌَم الحَ٘اًٖ بلى الٌَم الٌـٖٔ

 -حظلت ُٖ الوَال٘س رَّطا ًبؿٔب ُوي الؼطٍضٓ ؤٍُت رو٘ن الَٔى الحس٘ٔ ث٘وبلْب ُبتجوتِ بُبزٓ الَٔٓ الٌـٔ٘ٔ

ُةشى ٗبى للٌَم الٌبؿْ رو٘ن الَٔى الوسضٗٔ للوحسَسبت ُةشى الٌَم الٌبؿْ ٗسضٕ رو٘ن الوحسَسبت التٖ 

سضِٗ الٌبؿْ ُةشى ال ِٗ٘٘بت هب ذفا ستٔ هشط الوحسَسٔ ٗ هب ذفا هب   ؤزضْٗب ٗل حَ٘اى ُةشى ال هحسَس

ٗبلحطٗٔ ٍ السَ٘ى ٍ الش٘ل ُةشى ال رسن َٗ٘٘ ثِ٘٘٘ٔ هب ذفا ّصُ   ثبلصات ٍ الخفاحٔ الوحسَسٔ ثبلوطع

ُةشى ال هبلن هربلَ لْصا الوبلن ثِ٘٘٘بت هحسَسٔ ُةشى بى ُطػت هَالن هتوسزٓ ُْٖ هتِٔٔ ثبلـجن  -الووسٍزٓ

 اًتْى ٗفاهِ. ٗخ٘طٓ ثبلوسز

ُةشا ثـل توسز الوبلن سَاء ٗبى التوسز ثبلـجن ؤٍ ثبلشرض ُٔس حجت ؤى الوبلن ٍاحس شرظٖ ُحٌ٘ئص ًَٔل تشرض 

لتحْٔ التفاظم ث٘ي ؤرعائِ األٍل٘ٔ ُةى ث٘ي   الوبلن تشرض ؿج٘وٖ ؤٕ لِ ٍحسٓ ؿج٘و٘ٔ ال ؤًْب تإلِ٘٘ٔ ٍ شلٖ

لٖ األرسبم ٍ ؤهطاػْب ثل ث٘ي ؤٗخط الوحبل ٍ ؤهطاػْب ُةى استحبلٔ ُِ٘ تفاظهب ٍ ٗصا ث٘ي ت  األرسبم الولبم التٖ



ٗسل هلى التفاظم ث٘ي األضع ٍ  -الرفاء ٍ اهتٌبم ذلَ األرسبم الوستٔ٘ؤ الحطٗبت هوب ٗحسز رْبت حطٗبتْب

 السوبء ٍ اهتٌبم ٓ٘بم الوطع ثصاتِ ٍ ذلَ الزَّط هي األهطاع َٗرت التفاظم ثٌْ٘وب.

َٗرت االًتْبء بلى هلٔ ٍاحسٓ ُبلواحط ُٖ هبلوٌب ّصا ال َٗ٘ى بال ٍاحسا ُ٘ل    ٍ التفاظم ٍ ٓس هلوت ؤى اللعٍم

رسن ٍ رسوبًٖ ٌٗتْٖ ُٖ ٍرَزُ بلى شلٖ الوجسب الَاحس الصٕ زل اًتلبم ؤحَال السوبٍات ٍ األضع ٍ هب ثٌْ٘وب 

رسبم ؤٍ طَض هسثطٓ لْب هتظطُٔ ٍ الؤَل ٍ الٌَِس التٖ ؤحجتْب الح٘وبء بهب هلل هتَسـٔ لْصُ األ -هلى ٍرَزُ

ُْ٘ب ٍ بحجبت هزطزات ال تَ٘ى هلفا ٍ ال هسثطات لْصا الوبلن ً٘ط هولَهٔ الَرَز ثل ً٘ط هَرَزٓ  ٗوب س٘لَح 

هٌتِ بلى هجسب ٍاحس َّ الَٔ٘م الَارت ثبلصات ٗوب زل هلِ٘ َٓلِ  -ٍرِْ ُ٘ل رسن ٍ رسوبًٖ ٍ ًِس ٍ هٔل

بِلَّب اللَُِّ لََِسَسَتب ٍ لول هطرن ػو٘ط التخٌ٘ٔ هزوَم السوبٍٗبت حتى هَٔلْب ٍ ًَِسْب ٍ  لََِ ٗبىَ ُِِْ٘وب آلٌَِْٔ -توبلى

هزوَم األضػ٘بت حتى هلَ٘تْب ٍ ؤضثبثْب ٍ ال ٗجوس ؤى ٗطاز ثبلِسبز االًتِبء ضؤسب ٍ ٍرِ الساللٔ ؤى الوطاز ؤًِ لَ 

ُبلولعٍم هخلِ  ٌَؽ ثِ هتوسزا ٍ الفاظم ثبؿل ٗوب هطتوسز اإللِ توبلى هي شلٖ لعم ؤى َٗ٘ى الوبلن الزسوبًٖ ٍ هب ٗ

  ثَوِغٍ  بِشاً لَصََّتَ ُٗلُّ بِلٍِ ثِوب ذَلََْ ٍَ لَوَفا ثَوِؼُُْنِ هَلى  ٗوب ٍػح هي َٓلِ
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 في أًِ تعالى بسيط الحميمة هي ول جهة

ت٘ي ؤٍ الصٌّ٘ت٘ي ٍ ال هي ؤرعاء ل٘س هاتلِٔ الصات هي ؤرعاء ٍرَزٗٔ هٌ٘٘ٔ ؤٍ شٌّ٘ٔ ٗبلوبزٓ ٍ الظَضٓ الربضر٘

 حسٗٔ حول٘ٔ ٍ ال هي األرعاء الؤساضٗٔ 

  الـطْٗ األٍل

ٍ شلٖ ألى ٗل هب َّ هطٗت ٗبى للؤل بشا ًلط بلِ٘ ٍ بلى رعئِ ٍ ٓبٗس ثٌْ٘وب ُٖ ًسجٔ الَرَز ٍرس ًسجٔ 

هب ٗزطٕ هزطاُ َُ٘٘ى ثحست  هي ًسجتِ بلى ال٘ل تٔسهب ثبلـجن ٍ بى ٗبى هوِ ثبلعهبى ؤٍ   الَرَز بلى رعئِ ؤٓسم

رَّط شاتِ هِتٔطا بلى رعئِ هتحٔٔب ثتحِٔٔ ٍ بى لن ٗ٘ي ؤحطا طبزضا هٌِ ٍ ٗل هب َّ ٗصلٖ لن ٗ٘ي ٍارت 

الَرَز لصاتِ ثل لٌ٘طُ َُ٘٘ى هوٌ٘ب لصاتِ ّصا هحبل ٍ ّصا الج٘بى ٗزطٕ ُ٘وب سَى األرعاء الؤساضٗٔ ألى تلٖ 

ًسجٔ الزعئ٘ٔ بلْ٘ب ثبلوسبهحٔ ٍ التشجِ٘ ُفا ثس ُٖ ًِٖ تلٖ األرعاء هٌِ   لاألرعاء ل٘ست ُٖ الحٔ٘ٔٔ هتٔسهٔ  ث

توبلى هي ث٘بى آذط ٍ الَٔم ؿَلَا ال٘فام ُٖ تزطز الَارت هٌْب ٍ هي التزسن ٍ احتبرَا ُٖ الج٘بى بلى ثطّبى 

 تٌبّٖ األثوبز.



ٗل هتظل ثصاتِ ؤٍ ثٌ٘طُ ٓبض ٗبلو٘بً٘بت ٍ لٌب ُٖ ث٘بًِ ؿطْٗ ٍاػح ٗتََٓ هلى هٔسهٔ ٓس ؤشطًب بلْ٘ب هطاضا هي ؤى 

هتشبثٖ الَرَز ثبلوسم ٍ الحؼَض ثبلٌ٘جٔ ٍ الَارت رل شٗطُ َٕٓ  -ؤٍ ً٘ط ٓبض ٗبلعهبً٘بت َُْ ػوَ٘ الَرَز

الَرَز ٍ ًبٗتِ ُٖ الشسٓ ثفا شَة ًٔض ٍ ٓظَض ٍ ؤٗؼب ٓس تٔطض ؤى األرعاء الؤساضٗٔ هتحسٓ الحٔ٘ٔٔ ّٖ ٍ 

َارت رعء هٔساضٕ ٗوب َٗٔلِ الوشجْٔ َُْ بهب هو٘ي ُ٘لعم ؤى ٗربلَ الزعء الؤساضٕ ٗلِ الزو٘ن ٌَُٔل لَ ٗبى لل

ٍ بهب ٍارت َُ٘٘ى الَارت ثبلصات ً٘ط هَرَز ثبلِول ثل ثبلَٔٓ ٍ ٗفا شٖٔ التبلٖ هحبل ُ٘صا الؤسم  ُٖ الحٔ٘ٔٔ

 ُتوبلى هي ؤٍّبم الوزسو٘ي ٍ الووـل٘ي هلَا ٗج٘طا.

 :ؿطْٗ آذط

َارت هي ؤرعاء ُفا ٗرلَ بهب ؤى َٗ٘ى ٗل ٍاحس هي تلٖ األرعاء ؤٍ ثوؼْب ٍارت الَرَز ؤٍ لَ تطٗت شات ال

 ء هٌْب ثَارت الَرَز ثل رو٘وْب هوٌ٘بت الَرَز ٍ األٓسبم الخفاحٔ ثإسطّب هستح٘لٔ. ل٘ست األرعاء ٍ ال شٖ

  ؤهب ثـفاى األٍل

ى الوِطٍع ؤى ٌّبٕ ش٘ئب ٍاحسا ٍحسٓ ٍ َّ ؤى َٗ٘ى األرعاء ٗلْب ٍارجبت الَرَز ُ٘لعم ذطّ الِطع أل

 -حٔ٘ٔ٘ٔ شا ؤرعاء بش ٗل هب ال ٍحسٓ لِ ال ٍرَز لِ ٗوب ثٌ٘ب هطاضا ُةشى ٗل حٔ٘ٔٔ ٍحساً٘ٔ ُطػت ؤًْب شات ؤرعاء

ُفا ثس ؤى َٗ٘ى لجوغ ؤرعائْب بلى ثوغ اُتٔبض شاتٖ ٍ تولْ ؿج٘وٖ ٍ اضتجبؽ لعٍهٖ بش ال ٗتظَض تإلَ٘ حٔ٘ٔٔ 

ؤهَض هتِبطلٔ الصٍات هستٌٌ٘ٔ الحٔبئْ ٍ الَْٗبت ثوؼْب هي ثوغ ُلَ تطٗت حٔ٘ٔٔ الَارت  ًَه٘ٔ ؤٍ شرظ٘ٔ هي

هي الَارج٘ي لعم تحْٔ التفاظم ثٌْ٘وب ٍ ٓس هط ؤى التفاظم ث٘ي الَارج٘ي هحبل ثإٕ ًحَ هي ؤًحبء التفاظم ُةشى ٓس 

 ضرن الِطع بلى توسز ٍارجبت ٗل هٌْب هَرَز ثس٘ؾ هلى حسٓ.

  خبًٍٖ ؤهب ثـفاى ال

ُألى شلٖ الزعء الصٕ َّ الَارت ٗبى هستٌٌٖ الَٔام هي الزعء اٙذط ٍ هي ً٘طُ ٍ الزعء اٙذط إله٘بًِ هِتٔط 

ٍارت   بلى  بلى شلٖ الَارت ُ٘بى الوِطٍع ٍارجب هتإذط الَرَز هي ً٘طُ هِتٔط الصات بلى هو٘ي ٍ ثتَسـِ

 . التإذط هٌِ ٌٗبُٖ الَرَة ثبلصاتآذط ٍ االُتٔبض بلى الٌ٘ط ٍ بى ٗبى بلى ٍارت آذط ٍ ٗصا 

  ٍ ؤهب ثـفاى الخبلج



َُْ ؤٍػح بش َٗ٘ ٗتظَض حظَل هزوَم ٍارجٖ هي هوٌ٘بت ططُٔ ٍ رو٘ن الووٌ٘بت هو٘ي ال هحبلٔ لَ ُطع 

هَرَزا ٍ ُٖ الشٔ٘ي األذ٘طٗي ٗلعم السٍض بش الؤل بشا ٓبس الوو٘ي ٍ الَارت بلى الَرَز ٗزس الَارت ؤٓسم ُٖ 

ٗح٘ن ثإًِ ٍرس َُرس الوو٘ي ٍ بشا ٓبس الزعء ٍ ال٘ل بلِ٘ ٗزس الزعء ؤٓسم ُِ٘ هي ال٘ل ٍ ٗح٘ن ٍ  -الَرَز

 تٔسم ٗل هي ال٘ل ٍ الزعء ّبٌّب هلى ًِسِ.   ثإًِ ٍرس الزعء َُرس ال٘ل ُ٘لعم

 ذبضرب ؿطْٗ آذط ٓس هلوت ؤى الَارت حٔ٘ٔتِ بً٘ٔ هحؼٔ ُفا هبّ٘ٔ لِ ٍ ٗل هب ال هبّ٘ٔ لِ ال رعء لِ شٌّب ٍ ال

ٍ لٌِظل ّصا الج٘بى ٌَُٔل الَارت توبلى هسلَة هٌِ األرعاء الؤل٘ٔ ٍ هب تسلت هٌِ األرعاء الؤل٘ٔ ٗسلت هٌِ 

الؤل٘ٔ بش لَ  ثس٘ؾ ُٖ الربضد زٍى الو٘س ٍ بًوب ًٔ٘ت هٌِ األرعاء  بش ٗل ثس٘ؾ ُٖ الؤل -األرعاء الربضر٘ٔ

ال ُٖ هَِْهِ ٍ هوٌبُ ثل ُٖ ؤى َٗرس  ٍ ٗحظل ثبلِول  ٗبى لِ رٌس ٍ ُظل ل٘بى رٌسِ هِتٔطا بلى الِظل

ُحٌ٘ئص ًَٔل شلٖ الزٌس ال ٗرلَ بهب ؤى َٗ٘ى ٍرَزا هحؼب ؤٍ هبّ٘ٔ ً٘ط الَرَز ُولى األٍل ٗلعم ؤى َٗ٘ى هب 

بش الِظل هب ثِ َٗرس الزٌس ٍ ّصا ؤًوب ٗتظَض بشا لن ٗ٘ي حٔ٘ٔٔ الزٌس حٔ٘ٔٔ  -ُطػٌبُ ُظفا لن ٗ٘ي ُظفا

ٍ ؤٗؼب لَ  -ٍ هلى الخبًٖ ٗلعم ؤى َٗ٘ى الَارت شا هبّ٘ٔ ٍ ٓس هط ؤًِ ًِس الَرَز ٍ حٔ٘ٔتِ ثفا شَة -الَرَز

ٗبى للَارت رٌس ٗبى هٌسضرب تحت هَٔلٔ الزَّط ٍ ٗبى ؤحس األًَام الزَّطٗٔ َُ٘٘ى هشبضٗب لسبئط األًَام 

ٌَم ٗستلعم به٘بى الزٌس الوستلعم الزَّطٗٔ ُٖ الزٌس الوبلٖ ٍ ٓس ثطّي هلى به٘بًْب ٍ ٓس هط ؤى به٘بى ال

إله٘بى ٗل ٍاحس هي ؤُطاز شلٖ الزٌس هي ح٘ج ًَِٗ هظسآب لِ بش لَ اهتٌن الَرَز هلى الزٌس هي ح٘ج َّ 

 رٌس ؤٕ هـلٔب ل٘بى هوتٌوب هلى ٗل ُطز ُةشى ٗلعم هي شلٖ به٘بى الَارت توبلى هي شلٖ هلَا ٗج٘طا.

رو٘وْب ؤٍ ثوغ هٌْب حٔ٘ٔٔ الَرَز ؤٍ   ل٘ٔ ُفا ٗرلَ بهب ؤى َٗ٘ىتلر٘ض هطشٖ لَ ٗبى للَارت ؤرعاء حسٗٔ هٔ

 . ٍ شلٖ ذطّ الِطع   ل٘س ٗصلٖ ٍ هلى التٔبزٗط ٗوتٌن الحول
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لحميمتِ الومذسة على أًِ همسن ًَعي أٍ همسن صٌفي   في أى الَاجب الَجَد ال فصل

  أٍ شخصي

 : الـطْٗ األٍل



َٗى الؤسن ثس٘ـب ً٘ط شٕ رعء ٗبلزٌس الجس٘ؾ ؤٍ الٌَم الجس٘ؾ  ٍ شلٖ لوب  ُةى ش٘ئب هي ّصُ األهَض ال ٌٗبُٖ

ؤٍ ذبطٔ هظٌَ ؤٍ هشرض َُْ ال هحبلٔ هبّ٘ٔ ٗل٘ٔ   هلوت ؤى الَارت ً٘ط شٕ هبّ٘ٔ ٍ ٗل هب لِ ُظل هٔسن

 ُوب ال هبّ٘ٔ لِ ال َٗ٘ى رٌسب ٍ ال ًَهب ُبلَارت هتحظل ثٌِسِ ثفا ُظل هتشرض ثصاتِ ثفا هشرض.

 :ْ آذطؿطٗ

ٓس ؤشطًب سبثٔب ُٖ هجبحج الَرَز ؤى الَرَز ال ُظل هٔسن لِ ٍ ال هشرض لِ ُةى هسذل٘ٔ ّصُ األهَض ل٘ست 

ُٖ تٔطض هوٌى الزٌس ثوب َّ رٌس ؤٍ هوٌى الٌَم ثوب َّ ًَم ثل لْب هسذل٘ٔ ُٖ ؤى َٗ٘ى الزٌس هَرَزا 

ء هٌْوب  ل٘بى شٖ -رَز ُظل ؤٍ هحظل شرظُٖلَ ٗبى للَ  هحظفا ؤٍ الٌَم هَرَزا هشبضا بلِ٘ ثبلحس ؤٍ الؤل

هٔطضا للووٌى ٍ التزَّط ُ٘صلٖ ٍارت الَرَز بش َّ ؤهلى هطاتت الَرَز ٍ آٗسُ ُ٘توبكن هي ؤى َٗ٘ى هجْن 

ؤٍ ٗبلٌَم ثبلٔ٘بس بلى تشرظبت ؤهسازُ ٍ َّٗبت ؤُطازُ ُوب  -الَرَز ٗبلزٌس ثبلٔ٘بس بلى تحظفات ؤًَاهِ

ٍ الوَرَزات ؤُطازُ ٍ ؤًَاهِ ٍ   ح٘ج ظهوَا ؤى الحْ توبلى ٗلٖ ؿج٘وٖ رٌسٖ ؤػل هٌْذ ثوغ رْبل الوتظَُٔ

لن ٗتِـٌَا ثإى ٍارت الَرَز لَ أًسوت حٔ٘ٔتِ الجس٘ـٔ بلى ؤًَام ٍ ؤهساز ُفا ٗرلَ بهب ؤى ٗت٘خط سَاء ٗبى 

الَ٘ى ًَم ٍاحس ٍ ال  ثبألًَام ؤٍ ثبألشربص ثٌِس شاتِ ؤٍ ثٌ٘ط شاتِ ُةى ت٘خط ثؤتؼى شاتِ ُ٘لعم ؤى ال َٗرس ُٖ

شرض ٍاحس بش شلٖ الِطز هلى ؿجبم األهط الؤتؼٖ لل٘خطٓ ثٌِس شاتِ ثل َّ هٌِ٘ ُ٘ت٘خط ثصاتِ ٍ ّصا ال٘فام ُٖ 

ألى الَاحس هجسؤ ال٘خ٘ط ُةشا اًتِى الوجسؤ اًتِى شٍ الوجسب ُةشا  -آحبز ّصُ ال٘خطٓ ُفا ٍاحس ٍ بش ال ٍاحس ُفا ٗخ٘ط

ًِسِ ٍ بى ت٘خط ال ثصاتِ ثل ثٌ٘طُ ُِِ٘ َٓٓ ٓجَل الَرَز ٍ ّٖ ً٘ط ح٘خ٘ٔ الَرَز ٍ  ؤثـلٌب ٗخطًبُ ثٌِسِ ُٔس

ٍ اٙذط ٗزطٕ هزطى الظَضٓ ٍ َّ  -الَرَة ثبلصات ُ٘تطٗت شاتِ هي رعءٗي ؤحسّوب ٗزطٕ هزطى الوبزٓ

 . هوتٌن
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  في أى ٍاجب الَجَد ال هشاسن لِ في أي هفهَم واى

ُٖ ؤٕ هوٌى ٗبى ٗطرن بلى ٍحسٓ هب ٍ ٓس هلوت ؤى الَحسٓ هلى ؤًحبء شتى ٍ بى هٌْب ألى الوشبضٗٔ ث٘ي ش٘ئ٘ي 

حٔ٘ٔ٘ٔ  ٍ هٌْب ً٘ط حٔ٘ٔ٘ٔ ٍ الحٔ٘ٔ٘ٔ ٓس تَ٘ى ه٘ي الصات الَاحسٓ ٍ ّٖ الَحسٓ الحٔٔ الَارج٘ٔ ٍ ٓس تَ٘ى ظائسٓ 

طٓ ُٖ الَآن ٍ ّٖ ثحست هلى الصات َٗحسٓ الوبّ٘بت الووٌ٘ٔ ٍ ً٘ط الحٔ٘ٔ٘ٔ هب َٗ٘ى هوطٍػْب ؤهَضا هت٘خ

بشا تٔطض ّصا ٌَُٔل ٍارت  -الشطٗٔ ُٖ ؤهط هب ٍ ٓس هط تِظ٘لْب ُٖ هجبحج الَحسٓ ٍ ال٘خطٓ هي السِط األٍل



ء هي الووبًٖ ٍ الوَِْهبت ثبلحٔ٘ٔٔ  ء هي ؤًحبء الَحسٓ ً٘ط الحٔ٘ٔ٘ٔ ُفا شطٖٗ لِ ُٖ شٖ الَرَز ال َٗطَ ثشٖ

بحل لِ بش ال ًَم لِ ٍ ال هشبثِ لِ بش ال َٗ٘ لِ ٗوب س٘لْط لٖ هي ًِٖ ُفا هزبًس لِ بش ال رٌس لِ ٍ ال هو

الظِبت العائسٓ هٌِ ُفا هسبٍٕ لِ بش ال َٗطَ ث٘ن ٍ ال هـبثْ لِ بش ال َٗطَ ثَػن ٍ ال هحبشٕ لِ بش ال 

بُٔ ٍ شلٖ ألى رو٘ن طِبتِ اإلػبُ٘ٔ تطرن بلى بػ -َٗطَ ثإٗي ٍ ال هٌبست لِ ٍ بى ٍطَ ثبلظِبت اإلػبُ٘ٔ

ٍ بش ال هاحط ٍ ال هَرس سَاُ ٗوب س٘لْط ُٖ تَح٘س األُوبل ُفا هشبضٕ لِ ُٖ  -ٍاحسٓ ّٖ الَٔ٘ه٘ٔ ٗوب ستولن

الَٔ٘ه٘ٔ ٍ بش ال هحل لِ ُل٘ست لِ ًسجٔ الحلَل ٗوب َٗٔلِ الٌظبضى ٍ بش َّ ثصاتِ ٍارت ٍ هب سَاُ هو٘ي  طِٔ

ال هٌبست لِ ُبلوٌبسجبت التٖ ؤحجتْب ثوغ الوتظَُٔ ُٖ ُل٘ست لِ ًسجٔ االتحبز ٗوب َٗٔلِ رْبل الوتظَُٔ ٍ بش 

حِٔ توبلى ٗلْب ؤٍّبم هؼلٔ ٍ هب ؤثوس هي الظَاة َٓل هي تَّن هي ّاالء بى ًسجتِ توبلى بلى رو٘ن الوبلن 

ب ٍ ال ًسجٔ الولٔ بلى هولَلْ   بلى الجسى ّْ٘بت ًسجٔ الٌِس بلى الجسى ًسجٔ الظبًن بلى السٗبى ٍ آالتِ  ٌٗسجٔ الٌِس

ٗل هب ال ِٗول بال ثبإللِ ُفا ٗو٘ي ؤى َٗرس اإللِ ٍ لَ ٗبًت الٌِس ذبلٔٔ ثسًْب لن ت٘ي ًِسب ُل٘ست ًسجٔ الوجسم 

 ء. لتوبلِ٘ هي الحبرٔ ُٖ شٖ -بلى هجسهِ ًسجٔ الٌِس٘ٔ

ٍ بى ٍ ؤٗؼب الٌِس الٌبؿٔٔ هي ح٘ج بًْب ًِس هزطزٓ ثبلَٔٓ هبزٗٔ ثبلِول ٗسبئط الَٔى ٍ ّٖ رسوبً٘ٔ الحسٍث 

ٗبًت ضٍحبً٘ٔ الجٔبء ٍ ّٖ ؤٗؼب رسوبً٘ٔ التإح٘ط ٍ بى ٗبًت ضٍحبً٘ٔ التإحط ٍ شلٖ ألى اإلٗزبز هتَٔم ثبلَرَز ٍ 

الوستٌٌٖ هي الوبزٓ ُٖ اإلٗزبز ال ثس ٍ ؤى َٗ٘ى هستٌٌ٘ب هٌْب ُٖ الَرَز ؤٗؼب ٍ لَ لن ٗ٘ي الٌِس رسوبً٘ٔ 

 ل اسوِ هٔسس ثبل٘ل٘ٔ هي الحبرٔ ٍ الحسٍث.التإح٘ط ل٘بًت هٔفا هحؼب ّصا ذلَ ٍ بلِ الوبلن ر

ء  ٍ ٗل هب ٗتطٗت هٌِ ٍ هي ً٘طُ شٖ -ٍ ؤٗؼب الٌِس ٗحظل هٌْب ٍ هي الجسى ًَم ؿج٘وٖ ٍ ثٌْ٘وب تطٗ٘ت اتحبزٕ

ء ال ثس لِ هي ٓظَض  ُجٌْ٘وب تولْ ٍ اضتجبؽ َٗرت تإحط ٗل هٌْوب هي طبحجِ ٍ اًِوبلِ هٌِ ٍ الوٌِول هي الشٖ

ء ُخجت ؤى ال  ت٘ولِ ٍ تحظلِ ٍ الَارت تبم الَرَز َُّ التوبم ُ٘توبكن هي ؤى ٗتووِ شٖ ِٗتٔط بلى ػو٘ؤ

ء الصات هي األش٘بء شاتب ٍ طِٔ ٍ ًسجٔ هن ؤًِ  ء هي شاتِ َُْ ثطٕ هٌبست لِ توبلى هن ؤى الٌسجٔ ؤثوس ؤٍطبٍ الشٖ

 . ء ُٖ األضع ٍ السوبٍات ال ٗرلَ هٌِ شضٓ هي الصضات ٍ ال ٗوعة هٌِ شٖ

 11لفصل ا

 في أى ٍاجب الَجَد توام األشياء ٍ ول الوَجَدات ٍ إليِ يشجع األهَس ولها



ٓبئن هلى   ّصا هي الٌَاهغ اإللْ٘ٔ التٖ ٗستظوت بزضاِٗ بال هلى هي آتبُ اهلل هي لسًِ هلوب ٍ ح٘ؤ ل٘ي الجطّبى

الَارت توبلى ثس٘ؾ الحٔ٘ٔٔ ٍاحس ؤى ٗل ثس٘ؾ الحٔ٘ٔٔ ٗل األش٘بء الَرَزٗٔ بال هب ٗتولْ ثبلٌٔبئض ٍ األهسام ٍ 

 .َُْ ٗل الَرَز ٗوب ؤى ٗلِ الَرَزهي رو٘ن الَرَُ 

ء ٍ ال  ؤهب ث٘بى ال٘جطى َُْ ؤى الَْٗٔ الجس٘ـٔ اإللْ٘ٔ لَ لن ٗ٘ي ٗل األش٘بء ل٘بًت شاتِ هتحظلٔ الَٔام هي َٗى شٖ

ٍ ٓس ُطع ٍ حجت ؤًِ ثس٘ؾ   رتلِت٘يء آذط ُ٘تطٗت شاتِ ٍ لَ ثحست اهتجبضالؤل ٍ تحل٘لِ هي ح٘خ٘ت٘ي ه َٗى شٖ

ُح٘خ٘ٔ ًَِٗ ؤلِب  -ء آذط ٗإى َٗ٘ى ؤلِب زٍى ة الحٔ٘ٔٔ ّصا ذلَ ُبلوِطٍع ؤًِ ثس٘ؾ بشا ٗبى ش٘ئب زٍى شٖ

ل٘ست ثوٌْ٘ب ح٘خ٘ٔ ل٘س ة ٍ بال ل٘بى هَِْم ؤلَ ٍ هَِْم ل٘س ة ش٘ئب ٍاحسا ٍ الفاظم ثبؿل الستحبلٔ َٗى 

 لولعٍم هخلِ ُخجت ؤى الجس٘ؾ ٗل األش٘بء.الَرَز ٍ الوسم ؤهطا ٍاحسا ُب

ُح٘خ٘ٔ ؤًِ ل٘س ثِطس ال ٗرلَ بهب ؤى   ؤًب بشا ٓلٌب اإلًسبى هخفا هسلَة هٌِ الِطس٘ٔ ؤٍ ؤًِ ال ُطس  ٍ تِظ٘لِ

َٗ٘ى ه٘ي ح٘خ٘ٔ ًَِٗ بًسبًب ؤٍ ً٘طّب ُةى ٗبى الشْ األٍل حتى َٗ٘ى اإلًسبى ثوب َّ بًسبى ال ُطسب ُ٘لعم هي 

هٔلٌب هبّ٘ٔ اإلًسبى هٔلٌب هوٌى الفاُطس ٍ ل٘س األهط ٗصلٖ بش ل٘س ٗل هي ٗؤل اإلًسبى ٗؤل ؤًِ  شلٖ ؤًب هتى

ل٘س ثِطس ُؼفا هي ؤى َٗ٘ى تؤل اإلًسبى ٍ تؤل ل٘س ثِطس ش٘ئب ٍاحسا َٗ٘ ٍ ّصا السلت ل٘س سلجب هـلٔب 

بال ؤى  -ء ال ثَٔٓ ٍ به٘بى لشٖ ٍ ال سلجب ثحتب ثل سلت ًحَ هي الَرَز  ٍ الَرَز ثوب َّ ٍرَز ل٘س ثوسم ٍ

َٗ٘ى ُِ٘ تطٗ٘ت ُ٘ل هَػَم َّ هظساّ إلٗزبة سلت هحوَل هَاؿبٓ ؤٍ اشتٔبٓب َُْ هطٗت ُةًٖ بشا ؤحؼطت 

ُٖ شٌّٖ طَضتِ ٍ طَضٓ شلٖ الوحوَل السلجٖ هَاؿبٓ ؤٍ اشتٔبٓب ٍ ٓبٗست ثٌْ٘وب ثإى تسلت ؤحسّوب هي 

سّ هلى الوَػَم ؤًِ ٗصا ً٘ط هب ثِ ٗظسّ هلِ٘ ؤًِ ل٘س َّ ٗصا  اٙذط ؤٍ تَرت سلجِ هلِ٘ ُتزس ؤى هب ثِ ٗظ

ٍ طَضٓ ؤٍ ثحست الؤل ُ٘لعم التطٗ٘ت  سَاء ٗبًت الوٌبٗطٓ ثحست الربضد ُ٘لعم التطٗ٘ت الربضرٖ هي هبزٓ

الؤلٖ هي رٌس ٍ ُظل ؤٍ هبّ٘ٔ ٍ ٍرَز ُةشا ٓلت هخفا ظٗس ل٘س ث٘بتت ُفا َٗ٘ى طَضٓ ظٗس ُٖ هٔلٖ ّٖ 

َضٓ ل٘س ث٘بتت ٍ بال ل٘بى ظٗس هي ح٘ج َّ ظٗس هسهب ثحتب ثل ال ثس ؤى َٗ٘ى هَػَم هخل ّصُ الٔؼ٘ٔ ثوٌْ٘ب ط

هطٗجب هي طَضٓ ظٗس ٍ ؤهط آذط ثِ َٗ٘ى هسلَثب هٌِ ال٘تبثٔ هي َٓٓ ؤٍ استوساز ُةى الِول الوـلْ ل٘س ثوٌِ٘ هسم 

ّصا التطٗ٘ت ثبلحٔ٘ٔٔ هٌشاُ ًٔض الَرَز  هي ُول ثزْٔ ٍ َٓٓ ثزْٔ ؤذطى ٍ -ء آذط بال ؤى َٗ٘ى ُِ٘ تطٗ٘ت شٖ

ء َُارت  ُةى ٗل ًبٓض ح٘خ٘ٔ ًٔظبًِ ً٘ط ح٘خ٘ٔ ٍرَزُ ٍ ُول٘تِ ُ٘ل ثس٘ؾ الحٔ٘ٔٔ ٗزت ؤى َٗ٘ى توبم ٗل شٖ

ء بال الٌٔبئض ٍ  الَرَز لًَِ٘ ثس٘ؾ الحٔ٘ٔٔ َُْ توبم ٗل األش٘بء هلى ٍرِ ؤشطٍ ٍ ؤلـَ ٍ ال ٗسلت هٌِ شٖ

ء هي ًِسِ َُْ ؤحْ هي  ء ؤحْ ثصلٖ الشٖ ء ٍ توبم الشٖ ٍ الول٘بت ٍ بش َّ توبم ٗل شٖاإله٘بًبت ٍ األهسام 



  ٗل حٔ٘ٔٔ ثإى َٗ٘ى َّ ّٖ ثوٌْ٘ب هي ًِس تلٖ الحٔ٘ٔٔ ثإى ٗظسّ هلى ًِسْب ُإتٔي شلٖ ٍ ٗي هي الشبٗطٗي

  ث٘ن ٍ ال ثَ٘٘.ٍ ال ثوطع ٍ ال -ؤ ل٘س للَارت توبلى طِبت سلج٘ٔ ًَِٗ٘ ل٘س ثزسن ٍ ال ثزَّط  ُةى ٓلت

ٓلٌب ٗل شلٖ ٗطرن بلى سلت األهسام ٍ الٌٔبئض ٍ سلت السلت ٍرَز ٍ سلت الٌٔظبى ٗوبل ٍرَز ٍ ل٘ولن ؤى 

هوِ ٓ٘س   ء هٌْب ٍرَز هـلْ ثل ل٘ل هٌْب ٍرَز هٔ٘س ٍ ًوٌٖ ثبلوـلْ هب ال َٗ٘ى ّصُ الوبّ٘بت الووٌ٘ٔ ل٘س لشٖ

 ٍ ثبلؤ٘س هب ٗٔبثلِ. -هسهٖ

ًٖ بشا حسزت ًَهب هحظفا ٗوبّ٘ٔ اإلًسبى هخفا ثإًِ حَ٘اى ًبؿْ ٗزت هلٖ٘ ؤى تحؼط هوبًِ٘ ؤ  ٍ تَػ٘ح شلٖ

ء هي هوبًٖ شاتِ ٍ ؤرعاء هبّ٘تِ  ء ٍ لن ٗجْ شٖ ٍ تؼجـِ ٍ تٔظس هي َٓلٖ الشبضح لوبّ٘تِ ؤًِ ال ٗعٗس هلِ٘ شٖ

سا تبهب لِ ُ٘شتطؽ ُٖ هبّ٘ٔ اإلًسبى ٍ بال ٍ ٓس شٗط ُٖ ّصا الَٔل الَر٘ع ؤٍ ً٘ط الَر٘ع ٍ بال لن ٗ٘ي ّصا الحس ح

ء آذط ً٘ط هب شٗط هي الحَ٘اى ٍ الٌبؿْ ُلَ ُطع ؤى ُٖ الَرَز ًَهب هحظفا ربهوب  ؤى ال َٗ٘ى شٖ -حسُ

ثحست الوبّ٘ٔ هن ّصُ الووبًٖ الوصَٗضٓ ُٖ هبّ٘ٔ اإلًسبى هوبًٖ ؤذطى ٗبلِطس٘ٔ ٍ الِل٘٘ٔ ٍ ً٘ط شلٖ لن ٗ٘ي 

آذط ؤتن ٍرَزا هٌِ ٍ بًوب ؤضزًب ثَٔلٌب  ًَهب هحظفا هب تحظل ٍرَزُ ال هب تحظل  شلٖ الٌَم بًسبًب ثل ش٘ئب

حسُ ٍ هوٌبُ ُٔؾ ُةى األًَام اإلػبُ٘ٔ ٗبلحَ٘اى هخفا ؤٍ الزسن الٌبهٖ هخفا ٍ بى ٗبى ل٘ل هٌْب حس تبم ثحست 

وزوَم اسن شلٖ الٌَم الوَِْم بال ؤًِ ل٘س ثح٘ج بشا ؤػَ٘ بلى شلٖ الووٌى هوٌى آذط ٗوبلٖ لن ٗحول هلى ال

اإلػبُٖ ٍ هوٌبُ ٍ لْصا بشا ؤػَ٘ بلى الزسن الٌبهٖ الحسبس ٗحول هلى الوزوَم الصٕ َّ الحَ٘اى الزسن 

الٌبهٖ ٍ ٗصا ٗحول هلى اإلًسبى الحَ٘اى ٍ ّصا ثرفاٍ الٌجبت بش ٓس توت ًَه٘تِ الَرَزٗٔ ٍ تحظلت ٗوب توت 

هلِ٘ الٌجبت ٍ بى حول هلِ٘ الزسن الٌبهٖ ٍ ٗصا لن ٗحول هلى هبّ٘تِ الحسٗٔ ُةشى ٍرس ًَم حَ٘اًٖ لن ٗحول 

ٍ بى حول ؤًِ رسن شٍ َٓٓ حبُلٔ للتطٗ٘ت ٍ ٗفاهٌب ُٖ الَرَز الٌبٓض بشا تن ال ُٖ  -الٌجبت ؤًِ حزط ؤٍ هوسى

ؤًِ ؤتن ٍرَزا هٌِ ثرفاٍ   ء آذط ُطع الووبًٖ الوـلٔٔ بشا ػن بلْ٘ب هوٌى آذط ُبألٍل ً٘ط هحوَل هلى شٖ

 لخبًٖ ٗبلزٌس الوحوَل هلى ًَهِ.ا

ٍ الَرَز الؤ٘س هلى ً٘ط هب اشتْط ث٘ي  -بشا تٔطض ّصا ٌَُٔل بى الوطُبء ٓس اطـلحَا ُٖ بؿفاّ الَرَز الوـلْ

ؤّل الٌلط ُةى الَرَز الوـلْ هٌس الوطُبء هجبضٓ هوب ال َٗ٘ى هحظَضا ُٖ ؤهط هو٘ي هحسٍزا ثحس ذبص ٍ 

ٍ الِلٖ ٍ الٌِس ٍ الؤل ٍ شلٖ الَرَز الوـلْ َّ ٗل األش٘بء هلى ٍرِ ؤثسؾ  الَرَز الؤ٘س ثرفاُِ ٗبإلًسبى

ألًِ ُبهل ٗل ٍرَز هٔ٘س ٍ ٗوبلِ ٍ هجسؤ ٗل ُؼ٘لٔ ؤٍلى ثتلٖ الِؼ٘لٔ هي شٕ الوجسب ُوجسؤ ٗل األش٘بء ٍ   ٍ شلٖ

ُِ٘ رو٘ن الحسٍز ُ٘بػْب ٗزت ؤى َٗ٘ى َّ ٗل األش٘بء هلى ٍرِ ؤضُن ٍ ؤهلى ُ٘وب ؤى السَاز الشسٗس َٗرس 

التٖ هطاتجْب زٍى هطتجٔ شلٖ الشسٗس هلى ٍرِ ؤثسؾ ٍ ٗصا الؤساض الول٘ن َٗرس ُِ٘ ٗل  -الؼوِ٘ٔ السَازٗٔ



الؤبزٗط التٖ زًٍِ هي ح٘ج حٔ٘ٔٔ هٔساضٗتْب ال هي ح٘ج توٌ٘بتْب الوسه٘ٔ هي الٌْبٗبت ٍ األؿطاٍ ُبلرؾ الَاحس 

الرؾ ٍ الصضاه٘ي هٌِ ٍ تسؤ ؤشضم هٌِ هلى ٍرِ الزوو٘ٔ االتظبل٘ٔ ٍ الصٕ َّ هشطٓ ؤشضم هخفا ٗشول الصضام هي 

ؤؿطاُْب الوسه٘ٔ التٖ َٗ٘ى لْب هٌس االًِظبل هي شلٖ الَرَز الزووٖ ٍ تلٖ األؿطاٍ الوسه٘ٔ   بى لن ٗشتول هلى

ْ٘ ثإى ل٘ست زاذلٔ ُٖ الحٔ٘ٔٔ الرـ٘ٔ التٖ ّٖ ؿَل هـلْ حتى لَ ُطع ٍرَز ذؾ ً٘ط هتٌبُ ل٘بى ؤٍلى ٍ ؤل

ٍ بًوب ّٖ زاذلٔ ُٖ هبّ٘ٔ ّصُ الوحسٍزات الٌبٓظٔ ال هي رْٔ حٔ٘ٔتْب  -َٗ٘ى ذـب هي ّصُ الرـَؽ الوحسٍزٓ

ٍ اشتوبلِ هلى السَازات  -ثل هي رْٔ هب لحْٔب هي الٌٔبئض ٍ الٔظَضات ٍ ٗصا الحبل ُٖ السَاز الشسٗس -الرـ٘ٔ

الحطاضات الؼوِ٘ٔ ُْ٘صا حبل ؤطل الَرَز ٍ ٓ٘بس بحبؿٔ التٖ ّٖ زًٍِ ٍ ُٖ الحطاضٓ الشسٗسٓ ٍ اشتوبلْب هلى 

الَرَز الزووٖ الَارجٖ الصٕ ال ؤتن هٌِ ثبلَرَزات الؤ٘سٓ الوحسٍزٓ ثحسٍز ٗسذل ُْ٘ب ؤهسام ٍ ًٔبئض ذبضرٔ 

ضِعَ ؤَىَّ السَّوبٍاتِ ٍَ الْإَ -هي حٔ٘ٔٔ الَرَز الوـلْ زاذلٔ ُٖ الَرَز الؤ٘س ٍ بلِ٘ اإلشبضٓ ُٖ ال٘تبة اإللْٖ

ٗبًَتب ضَتْٔبً ََُِتٌَْٔبُّوب ٍ الطتْ بشبضٓ بلى ٍحسٓ حٔ٘ٔٔ الَرَز الَاحس الجس٘ؾ ٍ الِتْ تِظ٘لْب سوبء ٍ ؤضػب ٍ هٔفا 

ٍ ّل الوبء الحٖٔ٘ٔ بال ضحوتِ التٖ ٍسوت   ءٍ حٍَٖ ٍَ رَوَلٌْب هِيَ الْوبءِ ُٗلَّ شَِٖ   ٍ ًِسب ٍ ُل٘ب ٍ هل٘ب ٍ َٓلِ توبلى

رَزُ الوبض هلى ٗل هَرَز ٍ ٗوب ؤى الَرَز حٔ٘ٔٔ ٍاحسٓ سبضٗٔ ُٖ رو٘ن الوَرَزات هلى ٍ ُ٘غ  -ء ٗل شٖ

التِبٍت ٍ التشٖ٘٘ ثبل٘وبل ٍ الٌٔض ُ٘صا طِبتِ الحٔ٘ٔ٘ٔ التٖ ّٖ الولن ٍ الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ ٍ الح٘بٓ سبضٗٔ ُٖ 

٘ٔ هبلؤ ًبؿٔٔ ثبلتسج٘ح ال٘ل سطٗبى الَرَز هلى ٍرِ ٗولوِ الطاسرَى ُزو٘ن الوَرَزات حتى الزوبزات ح

ٍَ بِىْ هِيْ   اإلشبضٓ ثَٔلِ  شبّسٓ لَرَز ضثْب هبضُٔ ثربلْٔب ٍ هجسهْب ٗوب هط تحِٔ٘ٔ ُٖ ؤٍائل السِط األٍل ٍ بلِ٘

بال للوزطزٗي ألى ّصا الِِٔ ٍ َّ الولن ثبلولن ال ٗو٘ي حظَلِ   ءٍ بِلَّب ُٗسَجِّحُ ثِحَوِسُِِ ٍَ لِ٘يْ ال تَََُِْْٔىَ تَسِجِ٘حَُْنِ شَِٖ

 . هي ًَاشٖ الزسو٘ٔ ٍ الَػن ٍ الو٘بى

  الوَلف الثاًي في البحث عي صفاتِ تعالى على ٍجِ العوَم ٍ اإلطالق ٍ فيِ فصَل

 1الفصل 

  في اإلشاسة إلى ألسام الصفات

تَجبضََٕ اسِنُ ضَثَِّٖ شِٕ الْزفَالِ ٍَ   ٍ ٓس هجط ال٘تبة هي ّبت٘ي ثَٔلِ -الظِٔ بهب بٗزبث٘ٔ حجَت٘ٔ ٍ بهب سلج٘ٔ تٔسٗس٘ٔ

ٍ األٍلى سلَة  -ُظِٔ الزفال هب رلت شاتِ هي هشبثْٔ الٌ٘ط ٍ طِٔ اإلٗطام هب ت٘طهت شاتِ ثْب ٍ تزولت  الْةِْٗطامِ

ٗطرن بلى سلت ٍاحس َّ سلت اإله٘بى هٌِ توبلى ٍ الخبً٘ٔ تٌٔسن بلى حٔ٘ٔ٘ٔ هي الٌٔبئض ٍ األهسام ٍ رو٘وْب 

 -ٍ الطاظٓ٘ٔ ٍ التٔسم ٍ الول٘ٔ ٍ رو٘ن الحٔ٘ٔ٘بت تطرن بلى ٍرَة الَرَز ٍ الح٘بٓ ٍ بػبُ٘ٔ ٗبلربلٔ٘ٔ   ٗبلولن



حْٔ الؤبم ٍ بال  الَٔ٘ه٘ٔ ّ٘صا ؤهٌٖ الَرَز الوتإٗس ٍ رو٘ن اإلػبُ٘بت تطرن بلى بػبُٔ ٍاحسٓ  ّٖ بػبُٔ

 ُ٘ازٕ بلى اًخفام الَحسٓ ٍ تـطّ ال٘خطٓ بلى شاتِ األحسٗٔ توبلى اهلل هي شلٖ هلَا ٗج٘طا.

ث٘بى تِظ٘لٖ ٍارت الَرَز ٍ بى ٍطَ ثبلولن ٍ الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ ٍ ً٘طّب ٗوب سٌج٘ي ل٘ي ل٘س ٍرَز ّصُ 

ٌْ٘ب ُٖ حِٔ توبلى هَرَزٓ ثَرَز ٍاحس ٗوب ٓبل ل -الظِبت ُِ٘ بال ٍرَز شاتِ ثصاتِ ُْٖ ٍ بى تٌبٗطت هَِْهبتْب

تَ٘ى  -الش٘د ُٖ التول٘ٔبت هي ؤى األٍل توبلى ال ٗت٘خط ألرل ت٘خط طِبتِ ألى ٗل ٍاحسٓ هي طِبتِ بشا حٔٔت

الظِٔ األذطى ثبلٔ٘بس بلِ٘ َُ٘٘ى ٓسضتِ ح٘بتِ ٍ ح٘بتِ ٓسضتِ ٍ تًَ٘بى ٍاحسٓ َُْ حٖ هي ح٘ج َّ ٓبزض ٍ 

 ٖ ٍ ٗصا ُٖ سبئط طِبتِ.ٓبزض هي ح٘ج َّ ح

ٍ ٓبل ؤثَ ؿبلت الوٖ٘ هش٘تِ توبلى ٓسضتِ ٍ هب ٗسضِٗ ثظِٔ ٗسضِٗ ثزو٘ن الظِبت بش ال اذتفاٍ ٌّبٕ ٍ س٘إتٖ 

ظٗبزٓ تَػ٘ح لْصا الؤبم ثَرِ ٗلْط لٖ هعلٔ ثوغ األٓسام ٍ ٗوب ؤى طِبتِ الحٔ٘ٔ٘ٔ ٗلْب حٔ٘ٔٔ ٍاحسٓ ال تعٗس 

َهبتْب ٍ بال ل٘بًت ؤلِبكْب هتطازُٔ ُ٘صا طِبتِ اإلػبُ٘ٔ ٍ بى ٗبًت ظائسٓ هلى هلى شاتِ توبلى ٍ بى تٌبٗطت هِْ

ٍ ال ٗرل ثَحساً٘تِ ًَْٗب ظائسٓ هلِ٘ ُةى  -شاتِ هتٌبٗطٓ ثحست الوَِْم ل٘ي ٗلْب بػبُٔ ٍاحسٓ هتإذطٓ هي الصات

ثْب بلِ٘ ٍ بًوب هلَُ ٍ  الَارت توبلى ل٘س هلَُ ٍ هزسُ ثٌِس ّصُ الظِبت اإلػبُ٘ٔ الوتإذطٓ هٌِ ٍ هوب ؤػَ٘

شاتِ ثح٘ج   ء ّصُ الظِبت التٖ ّٖ ه٘ي شاتِ األحسٗٔ ؤٕ َٗ٘ى شاتِ توبلى ُٖ ٍ ثْبءُ ثوجبزى -هزسُ ٍ تزولِ

ٌٗشإ هٌِ ّصُ الظِبت ٍ ٌٗجوج هٌِ ّصُ اإلػبُبت ٍ ٗوب ؤى شاتِ ثصاتِ هن ٗوبل ُطزاً٘تِ ٍ ؤحسٗتِ ٗستحْ ّصُ 

٘بٓ هي ً٘ط ؤى ٗت٘خط ٍ ٗتوسز حٔ٘ٔٔ ؤٍ اهتجبضا ٍ ح٘خ٘ٔ ألى ح٘خ٘ٔ الصات ثوٌْ٘ب األسوبء هي الولن ٍ الٔسضٓ ٍ الح

ٗوب ٓبل ؤثَ ًظط الِبضاثٖ ٍرَز ٗلِ ٍرَة ٗلِ هلن ٗلِ ٓسضٓ ٗلِ ح٘بٓ ٗلِ ال ؤى ش٘ئب هٌِ  -ح٘خ٘ٔ ّصُ الظِبت

ُِ٘ ٓسضٓ ل٘لعم الت٘خط ُٖ هلن ٍ ش٘ئب آذط هٌِ ٓسضٓ ل٘لعم التطٗ٘ت ُٖ شاتِ ٍ ال ؤى ش٘ئب ُِ٘ هلن ٍ ش٘ئب آذط 

طِبتِ الحٔ٘ٔ٘ٔ ُ٘صا طِبتِ اإلػبُ٘ٔ ال ٗت٘خط هوٌبّب ٍ ال ٗرتلَ هٔتؼبّب ٍ بى ٗبًت ظائسٓ هلى شاتِ ُوجسئ٘تِ 

ثوٌْ٘ب ضاظٓ٘تِ ٍ ثبلو٘س ٍ ّوب ثوٌْ٘وب رَزُ ٍ ٗطهِ ٍ ثبلو٘س ٍ ّ٘صا ُٖ الوَِ ٍ الوٌِطٓ ٍ الطػب ٍ ً٘طّب بش لَ 

 ٍ ٓس هلوت ؤًْب ه٘ي شاتِ توبلى. -ح٘خ٘بتْب ألزى ت٘خطّب بلى ت٘خط هجبزْٗب اذتلَ رْبتْب ٍ ت٘خطت

ٓبل الش٘د الوتإلِ شْبة السٗي الؤتَل ُٖ ثوغ ٗتجِ ٍ هوب ٗزت ؤى ًولوِ ٍ ًحِٔٔ ؤًِ ال ٗزَظ ؤى ٗلحْ الَارت 

بت ٗبلطاظٓ٘ٔ ٍ بػبُبت هرتلِٔ تَرت ؤذفاٍ ح٘خ٘بت ُِ٘ ثل لِ بػبُٔ ٍاحسٓ ّٖ الوجسئ٘ٔ تظحح رو٘ن اإلػبُ

ُةًِ ٗسذل  -الوظَضٗٔ ٍ ًحَّوب ٍ ال سلَة ُِ٘ ٗصلٖ ثل لِ سلت ٍاحس ٗتجوِ رو٘وْب ٍ َّ سلت اإله٘بى

هي اإلًسبى سلت الحزطٗٔ ٍ الوسضٗٔ  -تحتِ سلت الزسو٘ٔ ٍ الوطػ٘ٔ ٍ ً٘طّوب ٗوب ٗسذل تحت سلت الزوبزٗٔ

ٍ َّ ٗفام ُٖ ًبٗٔ الزَزٓ بال ؤى ُٖ َٓلِ ٍ بى ٗبًت  هٌِ ٍ بى ٗبًت السلَة ال ٗت٘خط هلى ٗل حبل اًتْى ٗفاهِ



هوب َٗرت ت٘خطا   ثوب ّٖ ٍرَزات  ٗوب هطت اإلشبضٓ بلِ٘ هي ؤى سلَة الَرَزات   السلَة ال تت٘خط هحل ثحج

ُٖ الوسلَة هٌِ ٍ الصٕ هي السلَة ال َٗرت ت٘خط الح٘خ٘ٔ ُٖ الوَطٍَ ثِ َّ سلت السلت ٗسلت اإله٘بى 

ٍ ٌٗسضد تحتِ سلت الزَّطٗٔ ٍ الوطػ٘ٔ ٍ الزسو٘ٔ ٍ الِ٘٘٘ٔ ٍ ال٘و٘ٔ ٍ ً٘طّب ٍ ؤهب سلت  هي ٍارت الَرَز

الَرَز األٗول هي الوَرَز األًٔض ٗسلت هطتجٔ الؤل هي الٌِس هخفا ٍ سلت هطتجٔ الَارت هي الؤل ُصلٖ ال 

 الجٔط. ٗسلت الِطس٘ٔ هي -هحبلٔ َٗرت ت٘خطا ٍ ٗصلٖ سلت الوسبٍٕ هي الوسبٍٕ ُٖ السضرٔ

ٓبل ثوغ الوحٔٔ٘ي ُٖ شطح َٓلِ ٗوب ٗسذل تحت سلت الزوبزٗٔ هي اإلًسبى سلت الحزطٗٔ ٍ الوسضٗٔ بى 

ًطػِ هي شلٖ ؤى السلَة ٓس ٗحتبد بلى ح٘خ٘بت شات٘ٔ هرتلِٔ ٗسلت الزوبزٗٔ هي اإلًسبى ُةًِ هي ح٘ج ًَِٗ 

زٓ ٍ سلت الِطس٘ٔ هٌِ ُةًِ هي ح٘ج ًَِٗ ًبه٘ب ٍ سلت الشزطٗٔ هٌِ ُةًِ هي ح٘ج ًَِٗ حسبسب هتحطٗب ثبإلضا

ًبؿٔب ٍ تلٖ ح٘خ٘بت شات٘ٔ هتوسزٓ ٍ ال ٗصلٖ الحبل ُٖ ٍارت الَرَز ُةى رو٘ن السلَة هستٌسٓ بلى شاتِ 

 الوستلعم لسلت الٌٔبئض ُبُْن اًتْى. -األحسٗٔ هطٓ ٍاحسٓ ألى شاتِ هٔتؼ٘ٔ لسلت اإله٘بى

هب شٗطًب ُةى ح٘خ٘ٔ الٌبؿٔ٘ٔ ُٖ اإلًسبى تِٖ٘ ألى تَ٘ى هظححٔ  ؤَٓل ال ٗرِى هلٖ٘ هب ُِ٘ ثوس االؿفام هلى

لسلت الزوبزٗٔ ٍ الشزطٗٔ ٍ الِطس٘ٔ ٗوب ؤى الؤل الِوبل هن ثسبؿتِ ٗسلت هٌِ رو٘ن الووٌ٘بت التٖ زًٍِ ُٖ 

ء ٖ الطتجٔ هي ً٘ط حبرٔ بلى ح٘خ٘بت شات٘ٔ هرتلِٔ ُِ٘ ُولن ؤى الٔبهسٓ ال٘ل٘ٔ ُٖ تظح٘ح سلَة الٌٔبئض هي ش

ء  ء َّ ًٔظبًبتِ ٍ رْبتِ الوسه٘ٔ ُ٘لوب ٗسلت هٌِ شٖ َّ ٗوبلِ الَرَزٕ ٍ ُٖ تظح٘ح سلَة ال٘وبالت هي شٖ

ٍرَزٕ ثوب َّ ٍرَزٕ َُْ ال هحبلٔ هطٗت ذبضرٖ ؤٍ شٌّٖ ٗبإلًسبى ٗسلت هٌِ الول٘٘ٔ ٍ الؤل ٗسلت هٌِ 

ٍرَزٗٔ ٍ األذطى هسه٘ٔ ٍ ؤهب اإلًسبى بشا الَارج٘ٔ َُْ ال هحبلٔ هطٗت الصات هي ّبت٘ي الح٘خ٘ت٘ي بحساّوب 

سلت هٌِ الزوبزٗٔ ٍ الشزطٗٔ ٍ ً٘ط شلٖ ُفا ٗحتبد ُٖ شلٖ بلى ح٘خ٘ٔ ؤذطى ً٘ط ح٘خ٘ٔ شاتِ الٌِس٘ٔ الٌـٔ٘ٔ 

ُولٖ٘ ثبلتخجت ُٖ ّصا الؤبم حتى ال تعل ٓسهٖ هي سج٘لِ ٍ ال ٗعهزٖ هوب شٗطًب سبثٔب ؤى الجس٘ؾ الصات َّ 

 . ٗل الوَرَزات

 1فصلال

 في لسوة أخشى سباعية للصفات الثبَتية حتى يعلن أى أيتها الئمة للزات الَاجبية

ٍ   ٍ ٗل هٌْوب بهب ه٘ي الوَطٍَ ؤٍ ً٘طُ ُْصُ ؤضثؤ األٍل ٗبلوتظل للزسن الظِبت بهب هحسَسٔ ٍ بهب هؤَلٔ

ء ل٘ست هي ٓج٘ل  َٔل طِبت الجبضىٍ الطاثن ٗبلوبلن لإلًسبى الجشطٕ ٌُ  الخبًٖ ٗبألسَز لِ ٍ الخبلج ٗبلوبلن للؤل



الظهٔ  -بش َّ ؤرل هي ؤى ٌٗبلِ حس ُوب ؤػل الوزسؤ ٍ الوشجْٔ ٍ ال هي ٓج٘ل الظِبت العائسٓ -الوحسَسبت

ٗبًت ٗوب َٗٔلِ األشبهطٓ ؤٍ هِبضٓٔ ٗوب َٗٔلِ ال٘طاه٘ٔ توبلى هي ؤٍّبم الزبّل٘ي الوؼل٘ي هلَا ٗج٘طا بش لَ ٗبى 

ٔ ُٖ هطتجٔ شاتِ ثصاتِ هوب َّ طِٔ ال٘وبل ٗبلولن ٍ الٔسضٓ ٍ الح٘بٓ ٍ ً٘طّب َُ٘٘ى ٗصلٖ ٗلعم ؤى َٗ٘ى هبضٗ

َٗ٘ى شاتِ ؤٗول هي   ُ٘لعم ؤى  تزولِ ثٌ٘ط شاتِ َُ٘٘ى للٌ٘ط تإح٘ط ُٖ ٗوبلِ ٍ توبهِ ٍ ٗازٕ بلى السٍض الوستح٘ل

طِبتِ ٍ ال٘ل هستح٘ل ٍ ألى الِـطٓ  شاتِ ٍ هلى ٓبهسٓ اإلشطاّ ٗلعم ؤى َٗ٘ى شاتِ ؤًَض هي شاتِ بشا تٌَض ثإًَاض

ٍ هلى الزولٔ  -حبٗؤ ثإى شاتب َٗ٘ى ٗوبلْب ثٌِس شاتْب ؤشطٍ ٍ ؤٗول هي شات است٘ولت ثإهط ظائس هلى شاتِ

ء ثبلَٔٓ ؤطفا ٍ ال ُٖ شاتِ رْٔ  ل٘س ُٖ شاتِ لًَِ٘ هجسؤ سلسلٔ الر٘طات الَرَزٗٔ ٍ اإلػبُبت الٌَضٗٔ شٖ

سم ٍ ٗوبل ثفا ًٔض ٍ ُول ثفا َٓٓ ٍ ٍرَة ثفا به٘بى ٍ ذ٘ط ثفا شط ألًِ ً٘ط هتٌبّٖ به٘بً٘ٔ ثل ٗلِ ٍرَز ثفا ه

ؤثى شاتِ هي الٔظَض ٍ االًِوبل ُظِبتِ الزوبل٘ٔ ٗلْب ه٘ي شاتِ ؤٕ ٍرَزّب ثوٌِ٘ ٍرَز الَارت  -الشسٓ الَرَزٗٔ

ٖ ًظط الِبضاثٖ ٗزت ؤى َٗ٘ى ُْٖ ٗلْب ٍارجٔ الَرَز هي ً٘ط لعٍم توسز الَارت ٍ بلِ٘ اإلشبضٓ ثَٔل الش٘د ؤث

ٍ ُٖ الولن هلن ثبلصات ٍ ُٖ الٔسضٓ ٓسضٓ ثبلصات ٍ ُٖ اإلضازٓ بضازٓ ثبلصات حتى  -ُٖ الَرَز ٍرَز ثبلصات

 للوَرَز ثوب َّ هَرَز. ات ؤَٓل ٍ ّ٘صا ُٖ ٗل طِٔ ٗوبلّ٘ٔصُ األهَض ُٖ ً٘طُ ال ثبلص   تَ٘ى

 : تٌَٗط هطشٖ

بء ٗزَظ ؤى َٗ٘ى لْب ٍرَز ثس٘ؾ رووٖ ٍ بلى ؤًِ ٓس َٗ٘ى لحٔ٘ٔٔ ٍاحسٓ ٍ ّصا ٗطشسٕ بلى ؤى حٔبئْ األش٘

ؤًحبء هي الَرَز ثوؼْب هبزٕ ٍ ثوؼْب هزطز ثوؼْب هو٘ي ٍ ثوؼْب ٍارت ٗإطل الَرَز ُةًِ حٔ٘ٔٔ ٍاحسٓ 

ثحست  -ٍ ثوؼْب هطع هٌْب ٍارت ٍ هٌْب هو٘ي ٍ شلٖ ألى ّصُ الظِبت هوب ٗٔن االشتطإ ُْ٘ب ثوؼْب رَّط

وٌى ٍ الوَِْم ث٘ي الَارت ٍ الوو٘ي ٍ ّٖ ُٖ الَارت ه٘ي شاتِ ُتَ٘ى ٍارجٔ ألى ٍرَزُ ه٘ي الولن ٍ الٔسضٓ الو

ٍ ُٖ هلن الٌِس ثصاتْب ًِس ٍ ٓس َٗ٘ى هطػب هي هَٔلِ  -ٍ اإلضازٓ ٍ ً٘طّب ٍ الولن ُٖ هلن الؤل ثصاتِ هٔل

ؤٗؼب ِٗ٘٘تبى ًِسبً٘تبى هتٌبٗطتبى ٍ هٌبٗطتبى للولن ُْٖ الَ٘٘ ٍ َّ ِٗ٘٘ٔ ًِسبً٘ٔ ً٘ط الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ اللت٘ي ّوب 

ء ٍاحس ٍرَزا ٍ هٌ٘ب ٍ ٗصا ُوفا ٍ تإح٘طا ُةى  ّبٌّب هرتلِٔ ُٖ الَرَز ل٘ل هٌْب ؤحط ذبص ٍ ّٖ ٗلْب ٌّبٕ شٖ

ٍ حٖ ؤحط الولن ٌّبٕ ثوٌِ٘ ؤحط الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ ٍ الح٘بٓ ُ٘وب ؤى الوولَل هولَهِ توبلى ُ٘صا هٔسٍضُ ٍ هطازُ 

هي ً٘ط اذتفاٍ رْبت بال ثحست األسوبء ٍ هَِْهبتْب ّ٘صا ٗزت ؤى ٗحْٔ  -ثح٘بتِ ٍ هزوَلِ ثزولِ ثبلصات

ُزولَا هوٌى هٌ٘٘ٔ  -األهط ُٖ هٌ٘٘ٔ الظِبت للَارت ال ٗوب ُْوِ الوتإذطٍى الصاّجَى بلى اهتجبضٗٔ الَرَز

ت هلى شاتِ ثصاتِ هب ٗتطتت هلى تلٖ الظِبت ُٖ الظِبت ُٖ الجبضٕ توبلى ؤى هَِْهبتْب هَِْم ٍاحس ٍ ؤًِ ٗتطت

  .ً٘طُ ٍ ّصا ثٌبء هلى ًِلتْن هي سط الَرَز ٍ زضربتِ الوتِبٍتٔ ٍ ًعٗسٕ بٗؼبحب لْصا الوطام



 3الفصل

  أى يىَى ًفس راتِ  في حال ها روشُ الوتأخشٍى في أى صفاتِ تعالى يجب

ء َُرَة ٍرَزُ هتولْ ثِ ٍ ٗلوب ٍرَة  ٓ٘بهِ ثشٖ ء ُِ٘تٔط بلى هب َٗٔم ثِ ُ٘لوب ٓبلَا ٗلوب َّ طِٔ لشٖ

ٍرَزُ هتولْ ثٌ٘طُ َُْ ل٘س ثَارت لصاتِ َُ٘٘ى هوٌ٘ب ُٖ ًِسِ ُبلظِبت ٗلْب سَاء ٗبًت للَارت ؤٍ للوو٘ي 

ٍ ؤهب  -ٍ َٗ٘ َٗ٘ى الظِٔ ٍ طبحجْب ٍارجٖ الَرَز ٍ ٓس تج٘ي ًِٖ توسز الَارت ُٖ الَرَز -هوٌ٘ٔ ُٖ ؤًِسْب

لِ٘ توبلى طِٔ هوٌ٘ٔ ٌَُٔل ٗوتٌن هلِ٘ الظِٔ الوتٔطضٓ ُٖ شاتِ ألًِ لَ تٔطضت ُٖ شاتِ طِٔ هوٌ٘ٔ ؤًِ ّل ٗزَظ ه

ٍ حٌ٘ئص ٗلعم    ُِبهلْب ٍ هطرحْب ال ثس ؤى َٗ٘ى شاتِ بش ال ٍارت سَاُ ٍ ال ٌِٗول ؤٗؼب هي هزوَالتِ ٍ َّ ث٘ي

لت ٍ ٓجلت َُ٘٘ى ُولْب ثزْٔ ٍ ٓجَلْب ؤى َٗ٘ى الصات األحسٗٔ ُبهلٔ ٍ هٌِولٔ ٍ َّ هحبل ألى ٗل شات ُو

 :ثإذطى لَرَُ

ُٖ ً٘طُ ٍ الٔجَل للٔبثل ال َٗ٘ى ُٖ ً٘طُ ُزْٔ الِول ً٘ط رْٔ الٔجَل ٍ ٓس   ؤى الِول للِبهل ٓس َٗ٘ى  :األٍل 

 حجت ثسبؿتِ توبلى.

 َرَز ٗ٘صثِ.ٓجل ٍ ٗلوب ٓجل ثٌِسِ ُول ٍ ال  ؤًْوب لَ ٗبًتب رْٔ ٍاحسٓ ل٘بى ٗلوب ُول ثٌِسِ  :الخبًٖ

ؤى الِبهل َّ الصٕ ٗٔتؼٖ ٍرَز الوولَل ٍ ٗزولِ ٍارت الحظَل ٍ َٗرسُ ٍ ؤى تََٓ ٍرَز الوولَل  : الخبلج

هلى ً٘طُ هي ثَآٖ الولل ٍ الٔبثل ال ٗٔتؼٖ الوولَل ٍ ال ٗزولِ ٍارت الحظَل ٍ ل٘س لِ بال الظحٔ ٍ التْ٘ا ٍ 

وَلِ ثبلَرَة ٍ ًسجٔ الٔبثل بلى هٔجَلِ ثبإله٘بى ٍ الَرَة ٌُسجٔ الِبهل بلى هِ -االستحٔبّ لَرَز الؤجَل

ء لصاتِ هب آتؼبُ لصاتِ ُْوب رْتبى هرتلِتبى ُخجت ؤى الَارت توبلى لَ اتظَ ثظِٔ  هجـل للَٔٓ ٍ ال ٗجـل الشٖ

ؤٍ الَاحسٓ  بهب ؤى تًَ٘ب الظهت٘ي لِ ؤٍ هَٔهت٘ي لِ  هتٔطضٓ ُٖ شاتِ لعم اذتفاٍ رْت٘ي ُٖ شاتِ ٍ ّبتبى الح٘خ٘تبى

ؤهب هلى الشٔ٘ي األذ٘طٗي  هٌْوب هَٔهٔ ٍ األذطى ظائسٓ ٍ هلى التٔبزٗط ٗلعم تطٗت الصات ُٖ الَاحس الحٖٔ٘ٔ

 َُاػح.

ٍ ؤهب هلى الشْ األٍل ٌُو٘س ال٘فام بلى طسٍضّوب ثإى ًَٔل بًْوب ال ٗظسضاى بال ثزْت٘ي هرتلِت٘ي ؤٗؼب ُةهب ؤى 

لصاتِ توبلى هٌِ هلَا ٗج٘طا ّصا هب شٗطٍُ ُٖ هٌ٘٘ٔ طِبتِ   ٖ بلى رْت٘ي هَٔهت٘يٗتسلسل األهط ال بلى ًْبٗٔ ؤٍ ٌٗتْ



ثووٌى االًِوبل   ؤًب ًَٔل بى ّبٌّب اشتجبّب هي ثبة ؤذص الٔجَل  األٍل  توبلى الحٔ٘ٔ٘ٔ ٍ ُِ٘ ثحج هي ٍرَُ

زٍى الخبًٖ ُلٔبئل ؤى االستوسازٕ ه٘بى الٔجَل ثووٌى هـلْ االتظبٍ ٍ الجطّبى ال ٗسبهس بال هلى ًِٖ األٍل 

ٍ لَاظم الصات ال تستسهٖ روفا هستٔفا ثل رولْب تبثن لزول الصات ٍرَزا ٍ هسهب    َٗٔل طِبتِ توبلى لَاظم شاتِ

ٗبًت لَاظهْب هزوَلٔ ثصلٖ الزول ٍ بى ٗبًت ً٘ط هزوَلٔ ٗبًت لَاظهْب ً٘ط هزوَلٔ  -ُةى ٗبًت الصات هزوَلٔ

ؤى َٗ٘ى ّصا َٓل هي شّت هي الوت٘لو٘ي بلى ؤى طِبتِ توبلى ٍارجٔ الَرَز ثبلفارول الخبثت للصات ٍ ال ٗجوس 

 ثَرَة الصات.

ؤى السل٘ل هٌَٔع ثبلظِبت اإلػبُ٘ٔ لِ توبلى ٗبلوجسئ٘ٔ ٍ السجج٘ٔ ٍ ً٘طّوب لزطٗبى السل٘ل ثزو٘ن هٔسهبتِ   ٍ الخبًٖ

ت ٍ ٗفا الَٔل٘ي ثبؿل ٍ ٗطز هلى الَرِ ؤٍ هسم ًَْٗب ظائسٓ هلى الصا  ُْ٘ب ُ٘لعم بهب هسم اتظبُِ ثتلٖ الظِبت

ؤحسّب اًتٔبػِ ثجوغ الظِبت الحٔ٘ٔ٘ٔ لِ توبلى ح٘ج ٗلعم هلى هب شٗط اذتفاٍ  -األذ٘ط هي الَرَُ الخفاحٔ هِبسس

ٍ اإلضازٓ تٔتؼٖ   رْبتْب ُةى هلوِ توبلى ثوٌِ٘ ٓسضٓ ثبهتجبض ٍ بضازٓ ثبهتجبض ٍ الٔسضٓ ثحسجْب به٘بى طسٍض الِول

وِ توبلى هي ح٘ج بًِ ٓسضٓ ٗظح هٌِ الظسٍض ٍ الفاطسٍض ٍ هي ح٘ج بًِ بضازٓ ٗزت هٌِ الظسٍض ُلَ ٍرَثِ ُول

ٗبى رْٔ ّصا اإله٘بى ً٘ط رْٔ الَرَة ٗلعم ؤى َٗ٘ى شاتِ شا ح٘خ٘بت هرتلِٔ هن ؤى ح٘خ٘ٔ شاتِ ثوٌْ٘ب ح٘خ٘ٔ 

ح٘خ٘ٔ سبئط الظِبت ال٘وبل٘ٔ ٍ س٘إتٖ  رو٘ن طِبتِ الحٔ٘ٔ٘ٔ ال٘وبل٘ٔ ٍ ٗصا ح٘خ٘ٔ ٗل طِٔ ٗوبل٘ٔ لِ ّٖ ثوٌْ٘ب

 تحْٔ٘ ّصا الؤبم.

الوٌبُٖ للَرَة لن ال ٗزَظ ؤى َٗ٘ى  -ٍ حبًْ٘ب الوٌن ثإًب ال ًسلن ؤى ًسجٔ الٔبثل بلى الؤجَل ثبإله٘بى الربص

ًَِ ٍ ضثوب ٗزبة هٌِ ثإًب ًولن ثسْٗٔ ؤى الٔبثل ثوب َّ ٓبثل ٗزَظ ٗ -ثبإله٘بى الوبم ٍ َّ ً٘ط هٌبٍ للَرَة

ٍ ٗزَظ ؤى ال َٗ٘ى هتظِب ثِ ُبالتظبٍ ثبلِول ل٘س هي ح٘خ٘ٔ الٔبثل٘ٔ ثل هي ح٘خ٘ٔ ؤذطى ٍ  -هتظِب ثبلؤجَل

لٖ ؤى تسُوِ ثوٌن ال٘ل٘ٔ ُةى هب شٗط ً٘ط ربض ُٖ اتظبٍ الوبّ٘بت ثلَاظهْب بش ال ٗو٘ي ؤى ٗٔبل بى األضثؤ ٗزَظ 

 العٍر٘ٔ. ؤى َٗ٘ى ظٍرب ٍ ٗزَظ ؤى ال َٗ٘ى ظٍرب ثل ّٖ ٍارجٔ

ٍ حبلخْب ؤى التٌبُٖ ث٘ي الَرَة ٍ اإله٘بى ُ٘وب ًحي ُِ٘ هوٌَم بش اإلٗزبز بٗزبة ٍرَز الوولَل ُٖ حس ًِسِ ٍ 

به٘بى ٍرَز لٌ٘طُ ٍ الَرَة ٍرَة ٍرَز لٌِسِ ُفا تٌبُٖ   الٔجَل به٘بى حظَل الؤجَل ُٖ الٔبثل ُبإله٘بى

ثل ال ٗسلت ّصا الَرَة ٍ اإلٗزبة ثل َّ ٗظحح ٍرَز ثٌْ٘وب ٍ ؤٗؼب الِبهل َٗرت ٍرَز الوولَل ٍ الٔب

 الوولَل ثبلحظَل ُِ٘ ُبلتٌبُٖ ثٌْ٘وب ً٘ط هسلن.

ٍرَزُ ُٖ ً٘طُ   ٍ هَرت ُ٘صلٖ -ثإى الوولَل ُٖ ًِسِ ٗوب ؤًِ إله٘بًِ هحتبد بلى هلٔ  ٍ ٓس ٗزبة هي األٍل

َّ ٓبثل ال َٗرت ٍرَز الؤجَل ُوَرت ؤٗؼب إله٘بًِ هحتبد بلى الولٔ ٍ الوَرت ٍ ال شٖ ؤى الٔبثل هي ح٘ج 



ء ُٖ ًِسِ ُ٘صلٖ َٗرت ٍرَزُ ُٖ ً٘طُ  ٍرَزُ ُٖ الٔبثل ؤٗؼب َّ الِبهل ُ٘وب ؤى الِبهل َٗرت ٍرَز الشٖ

ء الَاحس ال ٗرتلَ ُبلصٕ ًحَ ٍرَزُ بًِ طِٔ لٌ٘طُ َُرَزُ ُٖ ًِسِ هجبضٓ هي ٍرَزُ  ٍ ؤٗؼب ًحَ ٍرَز الشٖ

هطاع ُٖ ؤًِسْب ّٖ ٍرَزّب لوَػَهبتْب ثفا اذتفاٍ رْت٘ي َُرَز الؤجَل ُٖ لٌ٘طُ ؤ ال تطى ؤى ٍرَز اإل

 ًِسِ َّ ثوٌِ٘ ٍرَزُ للٔبثل.

ثإى التٌبُٖ ث٘ي اإلٗزبة ٍ الفابٗزبة ٍ الؼطٍضٓ ٍ الفاػطٍضٓ ُٖ شات ٍاحسٓ هي رْٔ ٍاحسٓ ث٘ي ال   ٍ هي الخبًٖ

ٍ الٔبثل ال ٗسلت ّصا الَرَة ه٘بثطٓ ُةى الٔبثل ٍ ٗرِى هلى الوتإهل ُوٌوِ هستٌسا ثإى الِبهل َٗرت الوولَل 

ء  بى لن ٗسلت اإلٗزبة الٌبشٖ هي الِبهل لٌِ٘ هتظَ ثسلت اإلٗزبة الٌبشٖ هي شاتِ ُفا ٗو٘ي ؤى َٗ٘ى شٖ

ثل َّ ث٘بى للؤسهٔ   األذض ٍاحس ٓبثفا ٍ ُبهفا هي رْٔ ٍاحسٓ ٍ ال ٗصّت هلٖ٘ ؤى ّصا ل٘س ثحخب هلى السٌس

 ٍرِ ٗسُن هٌْب السٌس.الووٌَهٔ هلى 

ال ٗرِى هلٖ٘ ؤى ّصا ال٘فام ٍ بى زُن ّصا االهتطاع هي السل٘ل الوصَٗض ل٘ي ال ٗزسٕ ًِوب ألطل   ؤَٓل

ٍ بى ؤحجت توسز رْتٖ الِول ٍ الٔجَل ثووٌى اإله٘بى ٍ الَٔٓ  -الؤظَز هي هٌ٘٘ٔ الظِبت لِ ألى السل٘ل الوصَٗض

ل ثووٌى هـلْ الوَطَُ٘ٔ ثإهط ظائس هلى شات الوَطٍَ ُلن ٗٔن زل٘ل هلى االستوسازٗٔ ٍ ؤهب رْتب الِول ٍ الٔجَ

بى ٗبًت الظِبت هبضػٔ لصاتِ  -اذتفاُْوب هلى ٍرِ َٗرت ال٘خطٓ ٍ ألرل ّصا ٓبل الش٘د ؤثَ هلٖ ُٖ التول٘ٔبت

توبلى َُرَز تلٖ الظِبت بهب هي سجت هي ذبضد َٗ٘ى ٍارت الَرَز ٓبثفا لِ ٍ ال ٗظح ؤى َٗ٘ى ٍارت 

ء ُةى الٔجَل لوب ُِ٘ هوٌى هب ثبلَٔٓ ٍ بهب ؤى َٗ٘ى تلٖ الوَاضع تَرس ُِ٘ هي شاتِ َُ٘٘ى  الَرَز ٓبثفا لشٖ

اللْن بال ؤى َٗ٘ى الظِبت ٍ الوَاضع لَاظم شاتِ ُةًِ حٌ٘ئص ال َٗ٘ى شاتِ هَػَهٔ  -بشى ٓبثفا ٗوب َّ ُبهل

َٗطَ رسن ثإًِ ؤث٘غ ألى األث٘غ َٗرس ُِ٘ هي  لتلٖ الظِبت ألًْب هَرَزٓ ُِ٘ ثل ألًْب هٌِ ٍ ُطّ ث٘ي ؤى

ذبضد ٍ ث٘ي ؤى َٗطَ ثإًِ ؤث٘غ ألى الج٘بع هي لَاظهِ ٍ بشا ؤذصت حٔ٘ٔٔ األٍل هلى ّصا الَرِ ٍ لَاظهِ 

هلى ّصُ الزْٔ استوط ّصا الووٌى ُِ٘ ٍ َّ ؤى ال ٗخطٓ ُِ٘ ٍ ل٘س ٌّبٕ ٓبثل ٍ ُبهل ثل هي ح٘ج َّ ٓبثل ُبهل 

ُٖ رو٘ن الجسبئؾ ُةى حٔبئْٔب ّٖ ؤًْب ٗلعم هٌْب اللَاظم ٍ ُٖ شاتْب تلٖ اللَاظم هلى ؤًْب هي  ٍ ّصا الح٘ن هـطز

 ء ٍاحس اًتْى ٗفاهِ هلرظب. ح٘ج ّٖ ٓبثلٔ ُبهلِ ُةى الجس٘ؾ هٌِ ٍ ُِ٘ شٖ

شا ٗبى ُٔس هلن ؤى ح٘خ٘ٔ الٔجَل ٍ الِول ل٘ست هوب َٗرت احٌٌ٘٘ٔ ُٖ الصات ٍ ال ُٖ الزْبت الخبثتٔ للصات بال ب

ء تإحطُ هٌِ ثل ٓس َٗ٘ى ٓ٘بم ثفا تإحط ٗلَاظم  ء ثشٖ الٔجَل ثووٌى االًِوبل ٍ التإحط ٍ ل٘س هي شطؽ ٓ٘بم شٖ

ال ًسلن ٍرَز الظم للوبّ٘ٔ الجس٘ـٔ ثل الوبّ٘بت التٖ ّٖ هلل للَاظهْب ؤًوب ّٖ هطٗجبت ُ٘و٘ي   الجسبئؾ ُةى ٓ٘ل

 ء ٍاحس ٓبثفا ٍ ُبهفا ثزْٔ ٍاحسٓ. َٗ٘ى ٌّبٕ شٖ  ُفا ٗلعم ؤى ؤى َٗ٘ى ُبهل٘تْب ثزْٔ ٍ ٓبثل٘تْب ثزْٔ ؤذطى



ء هي اللَاظم ٍ ال ؤٓل هي ًَِٗ ٍاحسا  ٓلٌب ؤٍال بى ُٖ ٗل هطٗت ٗتحْٔ ؤهط ثس٘ؾ ٍ ل٘ل ٍاحس هي الجسبئؾ شٖ

الروسٔ ؤٍ هوٌ٘ب هبهب ؤٍ هَِْهب ٍ حبً٘ب بى الحٔ٘ٔٔ الوطٗجٔ ؤٗؼب لْب ٍحسٓ هرظَطٔ حتى الوشطٓ ُٖ هشطٗتْب ٍ 

ٍ الفاظم الصٕ ٗلعهْب هي ّصُ الح٘خ٘ٔ ل٘س هلٔ لعٍهِ ؤحس ؤرعاء شلٖ الوزتون ٍ بال  -ُٖ ذوس٘تْب ٍ لْب الظم

ل٘بى حبطفا ٓجل شلٖ االرتوبم ٍ ل٘س الٔبثل لِ ؤٗؼب ؤحس ؤرعائِ ُةى السـح ٍحسُ ُٖ الوخلج ال ٗو٘ي ؤى 

فاث ُٔؾ ثل الٔبثل َّ الوزوَم هي ح٘ج شلٖ الوزوَم َٗ٘ى هَطَُب ثتسبٍٕ العٍاٗب لٔبئوت٘ي ٍ ال األػفام الخ

ء الَاحس ثبهتجبض ٍاحس ٓبثفا ٍ ُبهفا ٍ لصلٖ تطى الش٘د ٍ ؤتطاثِ تجوب للوولن  ُ٘بى الشٖ -ٍ ٗصا الوَرت الؤتؼٖ

 ٍ األٍل ٍ الوشبئ٘ي لن ٗجبلَا ُٖ بحجبت الظَض الولو٘ٔ العائسٓ هلى شاتِ لصاتِ ٍ لن ٗحصضٍا هي لعٍم ًَِٗ ُبهفا

 ء شٗطُ ٍ تحْٔ٘ األهط ُٖ شلٖ. ٓبثفا ثْصا الووٌى ٗوب س٘زٖ

شٗط ٍ تحظ٘ل ٓبل ثوغ ؤهفام الوتإذطٗي ُٖ ّصا الؤبم بٗزبة الِبهل للوِوَل هٔسم هلى ُولِ ثبلصات ٍ به٘بى 

هفا ُلَ ٗبى الَاحس الحٖٔ٘ٔ الصٕ ال توسز ُِ٘ ثَرِ هي الَرَُ ُب -حظَل الؤجَل ُٖ الٔبثل هٔسم هلى ٓجَلِ

ل٘بى ٓجل الِول ٍ الٔجَل رْتبى رْٔ ثْب َٗرجِ ٍ ٗٔتؼِ٘ ٍ رْٔ ثْب ٗستحِٔ ٍ ٗو٘ي حظَلِ  -ء ٍ ٓبثفا لِ لشٖ

.ُِ٘ 

الووسٓ ٌّب بحجبت ت٘خط الزْٔ ألرل االتظبٍ سَاء ٗبى ٓجل الِول ٍ الٔجَل ؤٍ ح٘ي الِول ٍ الٔجَل ُةى   ؤَٓل

ظل هٌْب االستحٔبّ ٍ ٍحستْوب ٗبل٘فام ُٖ توسز رْتٖ ال٘فام ُٖ توسز رْٔ ٗحظل هٌْب اإلٗزبة ٍ رْٔ ٗح

الِول ٍ الٔجَل ٍ ٍحستْوب ثفا تِبٍت ُلَ تن لتن االستسالل ٍ بال ُفا ٍ ٓس استسلَا إلحجبت ّصُ السهَى ثَرَُ 

  هسٗسٓ ؤذطى ٗزطٕ هزطى هب شٗطًبُ ُلْصا ؿٌَٗب شٗطّب ٍ تطٌٗب ًٔلْب ألى ش٘ئب هٌْب ال ٗسوي ٍ ال ٌٌٖٗ

 4الفصل

 ي تحميك المَل بعيٌية الصفات الىوالية للزات األحذيةف

 ُإَٓل الَرِ هٌسٕ ؤى ٗستسل هلى ّصا الوـلت الول٘ن ثَرَُ ؤذطى سسٗسٓ

ٍ ً٘طّوب لَ ٗبًت ظائسٓ هلى ٍرَز شاتِ لن ٗ٘ي شاتِ ُٖ هطتجٔ  ؤى ّصُ الظِبت ال٘وبل٘ٔ ٗبلولن ٍ الٔسضٓ  :األٍل

٘وبل٘ٔ َُ٘٘ى شاتِ ثٌِس شاتِ هبضٗٔ هي هوبًٖ ّصُ الٌوَت ُلن ٗ٘ي ٍرَز شاتِ هظسآب لظسّ ّصُ الظِبت ال

هخفا ُٖ حس شاتِ ثصاتِ هبلوب ثبألش٘بء ٓبزضا هلى هب ٗشبء ٍ التبلٖ ثبؿل ألى شاتِ هجسؤ ٗل الر٘طات ٍ ال٘وبالت 

بهل لوب سَاُ ُ٘لعم هٌِوفا هي ً٘طُ ٍ بًِ ُ  َُ٘٘ى للٌ٘ط ُِ٘ تإح٘ط َُ٘٘ى   َُ٘٘ َٗ٘ى ًبٓظب ثصاتِ هست٘وفا ثٌ٘طُ



توسز رْتٖ الِول ٍ االًِوبل ٍ َّ هحبل ُ٘صا الؤسم ٍ ؤهب لَاظم الوبّ٘بت ُْٖ ل٘ست ؤهَضا ٗوبل٘ٔ حتى ٗلعم هي 

ؤى ٗستِ٘س الوبّ٘ٔ هٌْب ٗوبال ُ٘لعم اإلُبزٓ ٍ االستِبزٓ الوَرجتبى لت٘خط الزْت٘ي ُٖ الصات  -لعٍهْب للوبّ٘ٔ

 هي تَاثن الوبّ٘ٔ.الَاحسٓ ثل ّٖ ؤهَض اهتجبضٗٔ  

  ٗلعم ؤى ٗستسهٖ ُ٘ؼبًْب هي شاتِ هلى شاتِ  ؤى تلٖ الظِبت لَ ٗبًت ظائسٓ هلى شاتِ :الخبًٖ

بش لَ ِٗت رْٔ شاتِ ُٖ ؤى َٗ٘ى هَرجب  -لزْٔ ؤشطٍ هوب هلِ٘ ٍارت الَرَز َُ٘٘ى شاتِ ؤشطٍ هي شاتِ

آذط ٗوب ُٖ ؤطل الَرَز ٍ ٗصا ُٖ سبئط الظِبت إلُبػٔ الولن هخفا ل٘بى شاتِ ثصاتِ شا هلن لِ٘٘غ هي هلوِ هلن 

ال٘وبل٘ٔ للَرَز ٍ التبلٖ هحبل ألى رْٔ الٌٔض ٍ الرسٔ تربلَ رْٔ ال٘وبل ٍ الشطٍ ُ٘صا الؤسم ٍ ال هزبل 

 ٍ ّصا ؤشس استحبلٔ هي األٍل. -لتَّن ُ٘ؼبًْب هي ً٘طُ هلِ٘ ٍ بال ٗلعم ؤى َٗ٘ى هولَلِ ؤشطٍ هٌِ

شاتب هب بشا ٗبى لْب هي ال٘وبل هب َّ ثحست ًِس شاتْب   بثٔب هي ؤى ثسْٗٔ الؤل حبٗؤ ثإىهب ؤشطًب بلِ٘ س :الخبلج

ُْٖ ؤُؼل ٍ ؤٗول هي شات لْب ٗوبل ظائس هلى شاتْب ألى تزول األٍلى ثصاتْب ٍ تزول الخبً٘ٔ ثظِبتْب ٍ هب تزول 

ز ٗزت ؤى َٗ٘ى ُٖ ؤهلى هب ٗتظَض ثصاتِ ؤشطٍ هوب ٗتزول ثٌ٘ط شاتِ ٍ بى ٗبى شلٖ الٌ٘ط طِبتِ ٍ ٍارت الَرَ

هي الجْبء ٍ الشطٍ ٍ الزوبل ألى شاتِ هجسؤ سلسلٔ الَرَزات ٍ ٍاّت ٗل الر٘طات ٍ ال٘وبالت ٍ الَاّت الوِ٘غ 

الوِبع هلِ٘ ُلَ لن ٗ٘ي ٗوبلِ ٍ هزسُ ٍ ثْبئُ ثٌِس حٔ٘ٔتِ الؤسسٔ ثل  -ال هحبلٔ ؤٗطم ٍ ؤهزس هي الوََّة

ُ٘لعم ؤى َٗ٘ى  -هي الصات ٍ اللَاحْ ؤشطٍ هي الصات الوزطزٓ ٍ الوزوَم هولَل ل٘بى الوزوَم  هن اللَاحْ

ٍ ٗوبالت الَرَز ٍ  الستحبلٔ ُةشى ٗل ٍاحس هي الَرَزالوولَل ؤشطٍ ٍ ؤٗول هي هلتِ ٍ َّ هحبل ث٘ي ا

ؤ ثصاتْب ٍ ٗوبالت الوَرَز ثوب َّ هَرَز ٗزت ؤى ٌٗتْٖ بلى هب َّ ٍرَز ٓبئن ثصاتِ هلن ٓبئن ثصاتِ ٓسضٓ ٓبئ

بضازٓ ٓبئؤ ثصاتْب ٍ ح٘بٓ ٓبئؤ ثصاتْب ٍ ّ٘صا ُٖ رو٘ن طِبتِ ال٘وبل٘ٔ ٍ ٗزت ؤى َٗ٘ى رو٘وْب ٍارجٔ الَرَز ٍ 

 ؤى َٗ٘ى رو٘وْب ؤهطا ٍاحسا الستحبلٔ توسز الَارت ٗوب ث٘ي سبثٔب.

ثإثلي   ظٗبزٓ الظِبت هلل توبلى ٍ ٓس ٍٓن ُٖ ٗفام هَالًب ٍ بهبهٌب هَلى الوبضُ٘ي ٍ بهبم الوَحسٗي هب ٗسل هلى ًِٖ

التظسْٗ ثِ ٍ ٗوبل   : ؤٍل السٗي هوطُتِ ٍ ٗوبل هوطُتِ-ٍرِ ٍ آٗسُ ح٘ج ٓبل ُٖ ذـجٔ هي ذـجِ الوشَْضٓ

هٌِ لشْبزٓ ٗل طِٔ ؤًْب ً٘ط   ًِٖ الظِبت  التظسْٗ ثِ تَح٘سُ ٍ ٗوبل تَح٘سُ اإلذفاص لِ ٍ ٗوبل اإلذفاص لِ

ُوي ٍطَ اهلل سجحبًِ ُٔس ٓطًِ ٍ هي ٓطًِ ُٔس حٌبُ ٍ هي حٌبُ  -ً٘ط الظِٔ الوَطٍَ ٍ شْبزٓ ٗل هَطٍَ ؤًِ

ُٔس حسُ ٍ هي حسُ ُٔس هسُ ٍ هي ٓبل   ُٔس رعؤُ ٍ هي رعؤُ ُٔس رْلِ ٍ هي رْلِ ُٔس ؤشبض بلِ٘ ٍ هي ؤشبض بلِ٘

 السفام ٍ اإلٗطام.اًتْى ٗفاهِ الؤسس هلى ًجٌ٘ب ٍ هلِ٘ ٍ آلِ   ُ٘ن ُٔس ػوٌِ ٍ هي ٓبل هلى م ُٔس ؤذلى هٌِ



ٍ لٌشط بلى ًجص هي ث٘بى ؤسطاضُ ٍ  -ٍ ّصا ال٘فام الشطَٗ هن ٍربظتِ هتؼوي ألٗخط الوسبئل اإللْ٘ٔ ثجطاٌّْ٘ب

 ؤًوَشد هي ٌَٗظ ؤًَاضُ.

 : شطح

  : ؤٍل السٗي هوطُتِهلِ٘ السفامَٓلِ 

ء ال ٗو٘ي التظسْٗ ثَرَزُ  ن ٗتظَض شٖبشبضٓ بلى ؤى هوطُٔ اهلل توبلى ٍ لَ ثَرِ اثتساء اإلٗوبى ٍ ال٘ٔ٘ي ُةى هب ل

 ٍ لْصا ٓ٘ل هـلت هب الشبضحٔ هٔسم هلى هـلت ّل ٗتٔسم الجس٘ؾ هلى الوطٗت.

  : ٍ ٗوبل هوطُتِ التظسْٗ ثِهلِ٘ السفامَٓلِ 

ٍ شلٖ ألى هي هطٍ هوٌى ٍارت الَرَز ؤًِ الَرَز الوتإٗس الصٕ ال ؤتن هٌِ الصٕ ِٗتٔط بلِ٘ الووٌ٘بت ٍ 

لٌبٓظٔ الصٍات الوظحَثٔ للٌٔبئض ٍ األهسام ٍ الٔظَضات ُٔس هطٍ ؤى ال ثس ؤى َٗ٘ى ُٖ الَرَز ا -الَرَزات

ٍ الفاظم ثبؿل ثبلؼطٍضٓ ُ٘صا الولعٍم ُحٔ٘ٔٔ  -هَرَز ٍارت الَرَز ٍ بال لن َٗرس هَرَز ُٖ الوبلن ؤطفا

بش ٓس حجت ُ٘وب سجْ ؤى  َّ ؤى َٗ٘ى هولَهب ثبلولن الحؼَضٕ الشَْزٕ  الَرَز بشا هطُت هلى ٍرِ ال٘وبل

ثْب   ُةًْب ٓس َٗ٘ى الولن  الظَضٓ الولو٘ٔ ُٖ الَرَز ال ثس ٍ ؤى َٗ٘ى ًِس حٔ٘ٔتِ الوولَهٔ ثرفاٍ سبئط الوبّ٘بت

ً٘ط ٍرَزّب الوٌٖ٘ ُفا ٗو٘ي ؤى ٗوطٍ حٔ٘ٔٔ ٗل ٍرَز بال ثوٌِ٘ الربضرٖ بش ل٘س للَرَز ٍرَز شٌّٖ 

ٍ  -لَرَز ألٕ هَرَز ٗبى هلى ٍرِ ال٘وبل ُفا ثس ؤى ٗوطٍ ٌِٗ شاتِٗبلوبّ٘بت ال٘ل٘ٔ ُ٘ل هي هطٍ حٔ٘ٔٔ ا

ؤى حٔ٘ٔٔ الَرَز ٍ هجسؤُ  -ٌِٗ هَٔهبتِ بى ٗبى لِ هَٔهبت ٗبلَرَزات الوزوَلٔ ٍ هلى ؤٕ تٔسٗط ال ثس ؤى ٗوطٍ

ٍرَز ٍ ٗوبلِ هَرَزٓ ألى هب َّ ٍ ّل َّ  ُٖ ًِس الَرَز ؤهط ٍاحس ثفا تٌبٗط ثٌْ٘وب ُوي هطٍ الَرَز ؤٕ 

ٗبى ثحٔ٘ٔتِ هطٍ ؤًِ هَرَز ألى هبّ٘ٔ الَرَز بً٘تِ ٗوب ؤشطًب بلِ٘ ُخجت ؤى ٗوبل هوطُتِ ؤٕ هوطُٔ الَرَز 

 الوتإٗس الَارجٖ ه٘ي التظسْٗ ثِ.

  : ٍ ٗوبل التظسْٗ ثِ تَح٘سُهلِ٘ السفامَٓلِ 

َّ الَرَز الظطٍ الصٕ ال  بشبضٓ بلى الجطّبى هلى ًِٖ توسز الَارت هي رْٔ الٌلط ُٖ ًِس حٔ٘ٔٔ الَارت الصٕ

ؤى الَارت ًِس حٔ٘ٔٔ الَرَز ٍ ٗل هَرَز ً٘طُ هشَة ثٌ٘ط حٔ٘ٔٔ   ٗشَثِ هوَم ٍ ال تشرض ُةى هي تإهل

الَرَز هي تحسٗس ؤٍ ترظ٘ض ؤٍ توو٘ن ؤٍ ًٔض ؤٍ ُتَض ؤٍ َٓٓ ؤٍ ٓظَض ٗولن ؤًِ ال توسز ُِ٘ بش لَ ُطع توسز 

ُؼفا هي   حسٓ حٔ٘ٔت٘ي ٍ ّصا هي الوستح٘فات التٖ ال ٗو٘ي تظَضُؤُطاز الَارت ٗلعم ؤى َٗ٘ى الحٔ٘ٔٔ الَا



ٍ  -تحِٔ٘ٔ ُخجت ؤى هوطُٔ شاتِ التٖ ّٖ ه٘ي التظسْٗ ثَرَزُ شبّسٓ هلى ُطزاً٘تِٗوب هط   تزَٗع ٍَٓهِ

ٍَ الْوَفائَُِ٘ٔ   رِ هـَ َٓلٍِ ؤهب ٍ -شَِْسَ اللَُِّ ؤًََُِّ ال بِلَِ بِلَّب ََُّ ُصاتِ شبّسٓ هلى ٍحساً٘تِ  ٍحساً٘تِ ٗوب ٓبل توبلى

هلى ٗلؤ اهلل السال هلى شْبزتْن ؤٗؼب هلى ٍحساً٘تِ ُج٘بًِ ٗوب هطت اإلشبضٓ بلِ٘ هي ؤى ٍرَز ٗل   ٍَ ؤٍُلَُا الْوِلْنِ

بال ثحؼَض َّٗتِ ٍ  -ء هي ّصُ الَرَزات ث٘وبلِ هَرَز سَاُ هتَٔم ثَرَزُ توبلى ثح٘ج ال ٗو٘ي هوطُٔ شٖ

ؤهٌٖ الَرَز الحْ ثٔسض هب ٗو٘ي حؼَض الوِ٘غ للوِبع هلِ٘ ٍ ٓس   م لحؼَض هب ٗتَٔم ثِشَْزُ ٍ َّ هستلع

ألى رو٘ن   هلوت ؤى حٔ٘ٔٔ الحْ شبّسٓ هلى تَح٘سُ ُ٘صلٖ ٍرَز ً٘طُ ٍ بًوب هجط هٌِ ثبلوفائ٘ٔ ٍ ؤٍلٖ الولن

بٍت زضربتِ ه٘ي الولن ٍ هب سَاُ هي الوَرَزات هي ؤٍلٖ الولن لوب ٍٓوت بلِ٘ اإلشبضٓ هي ؤى الَرَز هلى تِ

الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ ٍ سبئط الظِبت الَرَزٗٔ ل٘ي الَرَز ُٖ ثوغ األش٘بء ُٖ ًبٗٔ الؼوَ ُفا ٗلْط هٌِ ّصُ 

ءٍ بِلَّب ُٗسَجِّحُ  ٍَ بِىْ هِيْ شَِٖ  ثبألهسام ٍ الللوبت ٍ بلى شلٖ ؤشبض توبلى ثَٔلِ الظِبت لٌبٗٔ ٓظَضّب ٍ هربلـتْب

  ال تَََُِْْٔىَ تَسِجِ٘حَُْنِ ٍَ لِ٘يْ -ثِحَوِسُِِ

  : ٍ ٗوبل تَح٘سُ اإلذفاص لِهلِ٘ السفامٍ َٓلِ 

ٗوٌٖ العٍائس ٍ الخَاًٖ بش لَ ٗبى ُٖ الَرَز ً٘طُ سَاء ٗبى طِٔ ؤٍ ش٘ئب آذط لن ٗ٘ي ثس٘ـب حٔ٘ٔ٘ب لوب هط سبثٔب 

رْٔ سلت الَرَز ً٘ط رْٔ  ؤى ثس٘ؾ الحٔ٘ٔٔ ال ٗسلت هي شاتِ هب َّ ٗوبل ٍرَزٕ بال الٌٔبئض ٍ األهسام بش

 حجَت الَرَز ُلَ سلجت هي شاتِ حٔ٘ٔٔ ٍرَزٗٔ ٗلعم التطٗ٘ت ُٖ شاتِ هن ؤًِ ثس٘ؾ الصات ّصا ذلَ.

  : ٍ ٗوبل اإلذفاص لِ ًِٖ الظِبت هٌِهلِ٘ السفام َٓلِ

ٔ ٍ األٍطبٍ ؤضاز ثِ ًِٖ الظِبت التٖ ٍرَزّب ً٘ط ٍرَز الصات ٍ بال ُصاتِ ثصاتِ هظساّ لزو٘ن الٌوَت ال٘وبل٘

اإللْ٘ٔ هي زٍى ٓ٘بم ؤهط ظائس ثصاتِ توبلى ُطع ؤًِ طِٔ ٗوبل٘ٔ لِ ُولوِ ٍ ٓسضتِ ٍ بضازتِ ٍ ح٘بتِ ٍ سووِ ٍ 

ثظطُ ٗلْب هَرَزٓ ثَرَز شاتِ األحسٗٔ هن ؤى هَِْهبتْب هتٌبٗطٓ ٍ هوبًْ٘ب هتربلِٔ ُةى ٗوبل الحٔ٘ٔٔ الَرَزٗٔ ُٖ 

 هن ٍحسٓ الَرَز.ربهو٘تْب للووبًٖ ال٘خ٘طٓ ال٘وبل٘ٔ 

 : لشْبزٓ ٗل طِٔ ؤًْب ً٘ط الوَطٍَ ٍ شْبزٓ ٗل هَطٍَ ؤًِ ً٘ط الظِٔهلِ٘ السفامَٓلِ 

بشبضٓ بلى ثطّبى ًِٖ الظِبت الوبضػٔ سَاء ُطػت ٓسٗؤ ٗوب َٗٔلِ األشبهطٓ ؤٍ حبزحٔ ُةى الظِٔ بشا ٗبًت 

ء ٍ هشبضٕ لِ  ب هتو٘ع هي طبحجِ ثشٖهبضػٔ ٗبًت هٌبٗطٓ للوَطٍَ ثْب ٍ ٗل هتٌبٗطٗي ُٖ الَرَز ُ٘ل هٌْو

ل٘بى الَاحس  ٍ بال  رْٔ االهت٘بظ ه٘ي رْٔ االشتطإ ء آذط ٍ شلٖ الشتطاْٗوب ُٖ الَرَز ٍ هحبل ؤى َٗ٘ى ثشٖ

ُةشى ال ثس ؤى َٗ٘ى ٗل هٌْوب هطٗجب هي رعء  -ثوب َّ ٍاحس ٗخ٘طا ثل الَحسٓ ثوب ّٖ ٍحسٓ ثوٌْ٘ب ٗخطٓ ّصا هحبل



ثِ االهت٘بظ ُ٘لعم التطٗ٘ت ُٖ شات الَارت ٍ ٓس حجت ؤًِ ثس٘ؾ الحٔ٘ٔٔ ّصا ذلَ ٍ بلِ٘ ثِ االشتطإ ٍ رعء 

بلى َٓلِ ُٔس رْلِ ؤٕ هي ٍطِِ ثظِٔ ظائسٓ ُٔس ٓطًِ ثٌ٘طُ ُٖ الَرَز ٍ بشا   : ُوي ٍطِِ ُٔس ٓطًِ اإلشبضٓ ثَٔلِ

هطٗجب شا رعءٗي ثإحسّوب ٗشبضِٗ ُٖ  ٓطًِ ثٌ٘طُ ُٔس رول لِ حبً٘ب ُٖ الَرَز ٍ ٗلوب ُطػِ حبًٖ احٌ٘ي ُٔس رولِ

بش َّ هٌجن هلَم الو٘بشِٔ ٍ هظسض ؤًَاض الووطُٔ ًض هلى ًبٗٔ  هلِ٘ السفامُ٘فاهِ  -الَرَز ٍ ثبٙذط ٗجبٌِٗ

ٍ التٔسٗس ؤى ال هَرَز ثبلحٔ٘ٔٔ سَاُ ٍ ّصُ    تٌعِْٗ توبلى هي شَة اإله٘بى ٍ التطٗ٘ت ُ٘لعم هي ّصا التٌعِٗ

ًَضُ ٍ هَ٘س ؤػَائِ ٍ ٓس هطت اإلشبضٓ بلى ؤى ًبٗٔ التَح٘س تَرت ؤى َٗ٘ى الَاحس الووٌ٘بت هي لَاهن 

ٍ هي  هلِ٘ السفام: ثَٔلِ  الحٖٔ٘ٔ ٗل األش٘بء َُْ ال٘ل ُٖ ٍحستِ ٍ لْصا هٔت ّصا ال٘فام الصٕ ُٖ ًِٖ الظِبت

ٓبل ّبٌّب ؤٍ ٌّبٕ ؤٍ ٗصا ٍ بلى آذطُ ؤٕ هي ؤشبض بلِ٘ ثإٕ بشبضٓ ٗبًت حس٘ٔ ؤٍ هٔل٘ٔ ثإى   ؤشبض بلِ٘ ُٔس حسُ

ٗصلٖ ُٔس رولِ هحسٍزا ثحس ذبص ٍ هي حسُ ثحس هو٘ي ُٔس هسُ ؤٕ رولِ ٍاحسا ثبلوسز ال ثبلحٔ٘ٔٔ ٍ ٓس حجت 

 ؤى ٍحستِ الحٔٔ ل٘ست هجسؤ األهساز ٍ ٍاحس األُطاز ٍ اٙحبز ٍ َّ هحبل.

ٍ ال ُٖ سوبء ٍ ال   َ٘ى ُٖ ؤضعء ُفا ٗ ء ٍ ال ٗرلَ هٌِ شٖ ٍ هلى ّصا ٗزت ؤى ال َٗ٘ى هحظَضا ُٖ شٖ

 . : لَ زل٘تن ثحجل هلى األضع السِلى لْجؾ هلى اهلل ٗرلَ هٌِ ؤضع ٍ ال سوبء ٗوب ٍضز ُٖ الحسٗج

 ََُّ هَوَُ٘نِ  تظسٗٔب لَٔلِ توبلى  : ٍ هي ٓبل ُ٘ن ُٔس ػوٌِ ٍ هي ٓبل هلى م ُٔس ؤذلى هٌِهلِ٘ السفامٍ لْصا ٓبل 

ٍَ ًَحِيُ ؤَْٓطَةُ   ٍ َٓلِ توبلى  حَفاحٍَٔ بِلَّب ََُّ ضاثِوُُْنِ ٍَ ال ذَوِسٍَٔ بِلَّب ََُّ سبزِسُُْنِ  هب ََُٗ٘ىُ هِيْ ًَزَِى  ٍ َٓلِ  ؤَِٗيَ هب ٌُْٗتُنِ

  : ٌٗت سووِ ٍ ثظطُ ٍ ٗسُ بِلَِِِ٘ هِيْ حَجِلِ الََْضِٗسِ ٍ َٓلِ ُٖ الحسٗج الٔسسٖ

ء هلوتِ ُلن ترل هٌِ ؤضع  ء ٓس هأل ٗل شٖ ء ٍ تحت ٗل شٖ : بًِ َُّ ٗل شٖطلٖ اهلل هلِ٘ ٍآلٍِ َٓل الٌجٖ 

 ٍ ال سوبء ٍ ال ثط ٍ ال ثحط ٍ ال َّاء

ٍ ٓس ضٍٕ ؤًِ ٓبل هَسى: ؤ ٓطٗت ؤًت ُإًبرٖ٘ ؤم ثو٘س ؤًت ُإًبزٖٗ ُةًٖ ؤحس حسي طَتٖ ٍ ال ؤضإ ُإٗي 

ٍ ؤهخبل   ٖ ٍ ؤًب هوِ بش زهبًٖؤًت ُٔبل اهلل ؤًب ذلِٖ ٍ ؤهبهٖ ٍ هي ٗوٌٖ٘ ٍ شوبلٖ ؤًب رل٘س هٌس هي ٗصٗطً

 ّصا ُٖ اٙٗبت ٍ األحبزٗج ٗخ٘طٓ ال تحظى.

 :تتؤ ٍ تجظطٓ

ؤًْب ً٘ط هتحٔٔٔ ُٖ حِٔ توبلى ل٘لعم التوـ٘ل َٗ٘  -ٍ هوب ٗزت التٌجِ٘ هلِ٘ ؤًِ ل٘س هوٌى ًِٖ الظِبت هٌِ توبلى

ارجٖ ٍ رل رٌبة الحْ هي ُٔس ٍ ٍ َّ هٌوَت ثزو٘ن الٌوَت اإللْ٘ٔ ٍ األسوبء الحسٌى ُٖ هطتجٔ ٍرَزُ الَ

هسم لظِٔ ٗوبل٘ٔ ثل الوطاز ؤى ؤٍطبُِ ٍ ًوَتِ ٗلْب هَرَزٓ ثَرَز ٍاحس َّ ٍرَز الصات ٗوب ؤى شات٘بت الوبّ٘ٔ 



ٍ َّ  لٌب هَرَزٓ ثَرَز ٍاحس شرظٖ ل٘ي الَارت ال هبّ٘ٔ لِ بش ال رْٔ به٘بً٘ٔ ُِ٘ ُبلوبلن الطثَثٖ هل٘ن رسا

ِبت اإللْ٘ٔ ٗخ٘طٓ ثبلووٌى ٍ الوَِْم ٍاحسٓ ثبلَْٗٔ ٍ الَرَز ثل للحْ سجحبًِ ثحست الظ  ال٘ل ُٖ ٍحسٓ ُتلٖ

ٍ لِ ثحست ٗل َٗم شإى هي شئَى  -ٗل ًَم هي ؤًَام الووٌ٘بت طِٔ بلْ٘ٔ ّٖ ضة شلٖ الٌَم ٍ هجسئُ ٍ هوبزُ

ٗوب ٗ٘بشِِ الوطُبء  ُٖ هٔبهبت بلْ٘ٔ ٍ هطاتت طوسٗٔ ٍ لِ ثحست تلٖ الشئَى طِبت ٍ ؤسوبء   شات٘ٔ ٍ تزل٘بت

ٍ لْصا ٓبلَا ؤٍل ٗخطٓ ٍٓوت ُٖ الَرَز ٍ ثطظخ ث٘ي الحؼطٓ األحسٗٔ الصات٘ٔ ٍ ث٘ي ٗخطٓ الووٌ٘بت ٍ  -ال٘بهلَى

ثل هتحٔٔٔ ثٌِس تحْٔ الصات  ٍ ّٖ ً٘ط هزوَلٔ الولبّط الرلٔ٘ٔ للظِبت ّٖ ٗخطٓ األٍطبٍ ٍ األسوبء اإللْ٘ٔ

ووتعلٔ هي ؤًْب حبثتٔ هٌِ٘ٔ هي الَرَز بش ٓس هلوت ؤى الَٔل ثش٘ئ٘ٔ الووسٍهبت الَارجٔ الفاهزوَلٔ ال ٗوب َٗٔلِ ال

الحْ توبلى هتحسٓ ُٖ الَرَز  -ثبؿل رسا ثل ٗوب ٍٓن التٌجِ٘ هلِ٘ هي ؤًْب هوبى هت٘خطٓ هؤَلٔ ُٖ ً٘ت الَرَز

جت ٍ تج٘ي ؤى ٍارجٔ ً٘ط هزوَلٔ ٍ هن شلٖ ٗظسّ هلْ٘ب ؤًْب ثحست ؤه٘بًْب هب شوت ضائحٔ الَرَز لوب ح

ُْٖ ل٘ست ثوب ّٖ ّٖ هَرَزٓ ٍ ال هوسٍهٔ ٍ ّصا هي الوزبئت التٖ ٗحتبد ً٘لْب  -الوَرَز ثبلصات َّ الَرَز

 .بلى تلـَ شسٗس للسطٗطٓ

 :تٌجِ٘ آذط

ٓس هط ؤى ٗل ٗوبل ٗلحْ األش٘بء ثَاسـٔ الَرَز َُْ لوجسب الَرَز لصاتِ ٍ لٌ٘طُ ثسججِ َُْ توبلى الحٖ الَٔ٘م 

ء بلى ح٘بٓ ٍ  لٔسٗط الوطٗس ثصاتِ ال ثبلظِبت العائسٓ ٍ بال ٗلعم االحت٘بد ُٖ بُبػٔ ّصُ ال٘وبالت هلى شٖالول٘ن ا

ٓسضٓ ٍ هلن ٍ بضازٓ ؤذطى بش ال ٗو٘ي بُبػتْب بال هي الوَطٍَ ثْب ٍ بشا هلوت ّصا هلوت هوٌى هب ٓ٘ل بى 

ؤى ّصُ الح٘بٓ ٍ الولن ٍ الٔسضٓ الِبئؼٔ  -ّبمطِبتِ توبلى ه٘ي شاتِ ٍ الح لٖ ؤى هوٌبُ ل٘س ٗوب سجْ بلى األٍ

ٗخ٘ط هي الوٌتسج٘ي بلى الولن ؤى ّصُ الووبًٖ ال٘ل٘ٔ هتحسٓ هن الصات ُٖ   هلى األش٘بء ه٘ي شاتِ ٍ ال ؤٗؼب هب تَّوِ

ٍ ّصُ الظِبت هولَهبت  -الووٌى ٍ الوَِْم ٗوب َّ هٌبؽ الحول الصاتٖ َٗ٘ ٍ شاتِ توبلى هزَْلٔ الٌِ٘ لٌ٘طُ

ٍ الوَِْهبت ٗلْب ُلن ٗجْ ُِ٘ طِٔ ٍ ال هَطٍَ ٍ  -بٗطٓ الووٌى ثل ّصا الَرَز ثوب َّ ٍرَز هٌِٖ التوٌ٘بتهتٌ

الصات ُٔؾ ٍ ل٘ي ًَْٗب ه٘ي الصات هجبضٓ هي ًَْٗب ثح٘ج ٗظسّ  ال اسن ٍ ال هسوى ٍ ال هبّ٘ٔ ٍ ال هَِْم بال

ّصا االهتجبض ٗتحْٔ طِٔ ٍ هَطٍَ ٍ هلن ٍ هبلن ٍ  هلْ٘ب لصاتْب ّصُ الووبًٖ الوت٘خطٓ هي زٍى ٓ٘بم طِٔ ثِ ٍ ُٖ

ٓسضٓ ٍ ٓبزض ٍ ٗصا ٍرَز ٍ هَرَز ٍ ٗٔبل لْصا االهتجبض هطتجٔ اإللْ٘ٔ ٗوب ٗٔبل الهتجبض الَرَز هطتجٔ األحسٗٔ ٍ 

ُْ٘ب ٍ ً٘طّب هي الظِبت ُٖ ّصُ الوطتجٔ ٗبتحبز الظِٔ ٍ الوَطٍَ  -الَْٗٔ الٌ٘ج٘ٔ ُ٘تحس الولن ٍ الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ

ؤٗؼب ٍ الح٘ن ثبلوٌبٗطٓ ثٌْ٘ب هن ًَْٗب ٍاحسٓ ُٖ ًِس األهط ٗح٘ن الؤل ثبلوٌبٗطٓ ث٘ي الزٌس ٍ الِظل ُٖ الؤل 

ء ٍاحس َّ  الجس٘ؾ هن اتحبزّوب ُٖ ًِس األهط ٍ ل٘ست ُٖ الَرَز بال الصات األحسٗٔ ٗوب ؤًْوب ُٖ الربضد شٖ



حجِ ُ٘ت٘خط الظِبت ٍ األسوبء ٍ لَاظهْب ًبٗٔ الت٘خط ُإتٔي الؤل ٍ ُٖ االهتجبض اٙذط ٗتو٘ع ٗل هٌْوب هي طب

 . شلٖ ألى ال تٔن ُٖ التوـ٘ل ٍ ال ُٖ التشجِ٘

 5الفصل

 في إيضاح المَل بأى صفات اهلل الحميمية ولها رات ٍاحذة لىٌها هفهَهات وثيشة

َ ؤى هوبًْ٘ب ٍ هَِْهبتْب ل٘ست ّ -ٍ اهلن ؤى ٗخ٘طا هي الؤفاء الوسٓٔ٘ي كٌَا ؤى هوٌى َٗى طِبتِ توبلى ه٘ي شاتِ

سس ٍ بال ل٘بًت ؤلِبف الولن ٍ الٔسضٓ ٍ اإلضازٓ ٍ هوٌى ٍاحس ٍ ّصا كي ُبسس ٍ ٍّن ٗبهتٌبٗطٓ ثل ٗلْب تطرن بلى 

ء هٌْب ثوس  الح٘بٓ ٍ ً٘طّب ُٖ حِٔ ؤلِبكب هتطازُٔ ِْٗن هي ٗل هٌْب هب ِْٗن هي اٙذط ُفا ُبئسٓ ُٖ بؿفاّ شٖ

كبّط الِسبز ٍ هاز بلى التوـ٘ل ٍ اإللحبز ثل الحْ ُٖ هوٌى َٗى طِبتِ ه٘ي شاتِ ؤى ّصُ بؿفاّ ؤحسّب ٍ ّصا 

الظِبت الوت٘خطٓ ال٘وبل٘ٔ ٗلْب هَرَزٓ ثَرَز الصات األحسٗٔ ثووٌى ؤًِ ل٘س ُٖ الَرَز شاتِ توبلى هتو٘عا هي 

ثل َّ  -بلح٘خ٘ٔ الوصَٗضٓطِتِ ثح٘ج َٗ٘ى ٗل هٌْب شرظب هلى حسٓ ٍ ال طِٔ هٌِ هتو٘عٓ هي طِٔ ؤذطى لِ ث

ٍ هطٗس ثةضازٓ ّٖ ًِس شاتِ ثل   َّ ًِس شاتِ الوٌ٘شِٔ هٌسُ ثصاتِ   ٓبزض ثٌِس شاتِ ٍ هبلن ثو٘ي شاتِ ؤٕ ٗولن

 ء شٗطُ. هي ح٘ج بًْب ٌٗجٌٖ ؤى تَرس هلى هب س٘زٖ -ًِس هلوِ الوتولْ ثٌلبم الَرَز ٍ سلسلٔ األَٗاى

طى هخل ًَِٗ ح٘٘وب ًَِضا ذبلٔب ضاظٓب ضءٍُب ضح٘وب هجسئب هو٘سا ٍ تٌجوج هي ٗل هي ّصُ الظِبت طِبت ؤذ

هظَضا هٌشئب هح٘٘ب هو٘تب بلى ً٘ط شلٖ ُةًْب هي ُطٍم ًَِٗ ٓبزضا هلى رو٘ن الؤسٍضات ثح٘ج ال ٗسذل شضٓ هي 

سؾ ٍ شضات الووٌ٘بت ٍ الووبًٖ ُٖ الَرَز ثإٗٔ ح٘خ٘ٔ ٗبًت هي الح٘خ٘بت بال ثٔسضتِ ٍ بُبػتِ ثَسؾ ؤٍ ثٌ٘ط ٍ

هخل ًَِٗ سو٘وب ٍ ثظ٘طا ٍ هسضٗب ٍ ذج٘طا ٍ ً٘ط شلٖ هوب ٗتِطم ٍ ٗتشوت هي ًَِٗ هل٘وب ٍ ّ٘صا ٓ٘بس سبئط 

ٗتطٗ٘ت األًَام ٍ األطٌبٍ ٍ   الحبطلٔ هي تطٗ٘ت ّصُ األسوبء ٍ الظِبت -األسوبء ٍ الظِبت ً٘ط الوتٌبّ٘ٔ

ػ٘ٔ ٗبللَاظم ٍ األهطاع الوبهٔ ٍ الربطٔ األشربص هي هوبًٖ شاتِ٘ ٗبألرٌبس ٍ الِظَل الساذل٘ٔ ؤٍ هط

الربضر٘ٔ ُةى هي األسوبء ٍ الظِبت هب ّٖ رٌس٘ٔ ٍ هٌْب هب ّٖ ُظل٘ٔ ٍ ًَه٘ٔ ٍ هٌْب هب ّٖ شرظ٘ٔ ٗربلٔ٘ٔ 

ثْب ٗلْط ؤحط شلٖ  ظٗس ٍ هبلو٘ٔ هوطٍ ٍ ٗل هي ّصُ األسوبء ٍ الظِبت تستسهٖ هلبّط ٍ هزبلٖ هٌبسجٔ بٗبّب

ل طِٔ هي طِبت اهلل الولوى ٍ اسن هي ؤسوبئِ الول٘ب ٗٔتؼٖ بٗزبز هرلَّ هي الورلَٓبت االسن ٍ الظِٔ ُِ٘ ُ٘

ٍ األكفال هلى األشربص ٍ الولبّط هلى  -ٗسل شلٖ الورلَّ هلى شلٖ االسن ٗوب ٗسل األشجبح هلى األضٍاح

ظِبت هبلن هل٘ن رسا هن ؤى الطثَثٖ هي رْٔ ٗخطٓ الووبًٖ األسوبئ٘ٔ ٍ ال  الوجبؿي ٍ الوطاٗب هلى الحٔبئْ ُبلوبلن

ٗل هب ُِ٘ هَرَز ثَرَز ٍاحس ثس٘ؾ هي ٗل ٍرِ ٍ ّصا هي الوزبئت التٖ ٗرتض ثسضْٗب الطاسرَى ُٖ الولن 



ُلصلٖ ؤٍرس الجبضٕ رل شٗطُ هب سَاُ لَ٘٘ى هلبّط ألسوبئِ الحسٌى ٍ هزبلٖ لظِبتِ الول٘ب ُلوب ٗبى ْٓبضا ؤٍرس 

حط الْٔط هي الزح٘ن ٍ زضٗبتْب ٍ هٔبضثْب ٍ ح٘بتْب ٍ هَٔثبتْب ٍ ؤطحبة التٖ ٗتطتت هلْ٘ب ؤ الولبّط الْٔطٗٔ

سفاسلْب ٍ ؤًفالْب هي الش٘بؿ٘ي ٍ الِ٘بض ٍ سبئط األشطاض ٍ لوب ٗبى ضح٘وب ًَِضا ؤٍرس هزبلٖ الطحؤ ٍ الٌِطاى 

ٍ ّ٘صا الٔ٘بس ُٖ ٗبلوطش ٍ هب حَاُ هي هفائ٘ٔ الطحؤ ٍ ٗبلزٌٔ ٍ ؤطحبثْب هي الؤطث٘ي ٍ السوساء ٍ األذ٘بض 

 ٍ هشبّسّب ٍ الظِبت ٍ هزبلْ٘ب ٍ هحبْٗ٘ب. -سبئط األسوبء ٍ هلبّطّب

ٍ اهتجط هي ؤحَال ًِسٖ الٌبؿٔٔ الوِـَضٓ هلى طَضٓ الطحوي ٍ ّٖ حزٔ اهلل هلى الرلْ ُبهطٍ ؤى ٗل هب 

ب ٗوي ُٖ شاتٖ ٗظسض هٌٖ هي األَٓال ٍ األحَال ٍ الحطٗبت ٍ السٌ٘بت ٍ األُ٘بض ٍ التر٘فات ّٖ هلبّط ه

هي الظِبت ٍ األسوبء ُةًٖ بشا ؤحججت ؤحسا ٍ ٍال٘تِ زهتٖ تلٖ الوحجٔ بلى ؤى ٗلْط هٌٖ هب ٗسل هلى 

ٍ التجس٘ؾ ٍ الت٘طٗن ٍ السهبء لِ ٍ بكْبض الِطح ٍ الٌشبؽ ٍ التجسن ٍ الوـبئجٔ ٍ  -هحجتٖ بٗبُ هي الوسح ٍ التول٘ن

ألهَض ُْصُ اٙحبض ٍ الٌتبئذ هلبّط لظِٔ الوحجٔ التٖ ُٖ٘ ٍ بشا ء هي ّصُ ا لَ لن ت٘ي ؤحججتِ لوب كْط هٌٖ شٖ

ٗبلشتن ٍ الؼطة ٍ الصم ٍ   هبزٗت ؤحسا كْط هٌٖ هي األَٓال ٍ الحطٗبت ٍ اٙحبض هب ٗسل هلى هوبزاتٖ بٗبُ

هلى  بكْبض الَحشٔ ٍ ال٘طأّ هٌِ ٍ توٌٖ ظٍالِ ٍ تشْٖ ً٘بلِ ُْصُ اٙحبض هلبّط لظِٔ الوسآٍ التٖ ُٖ٘ ٍ ٓس

ٍ بى ٗبًت هتحسٓ هن شاتِ توبلى ثحست الَرَز ٍ الَْٗٔ ُْٖ هتٌبٗطٓ  -شلٖ ًلبئطُ ُْصُ األسوبء ٍ الظِبت

 ثحست الووٌى ٍ الوَِْم.

ٍ ًَِٗ ؤهطا اًتعاه٘ب ال َّٗٔ  -ٍ هي ّبٌّب ٗخجت ٍ ٗتحْٔ ثـفاى هب شّت بلِ٘ ؤٗخط الوتإذطٗي هي اهتجبضٗٔ الَرَز

ٗبإله٘بى ٍ الش٘ئ٘ٔ ٍ ال٘ل٘ٔ ٍ الزعئ٘ٔ ٍ ال َٗ٘ى  -ِ ٗسبئط الوَِْهبت الوظسضٗٔلِ ُٖ الربضد ٍ ال حٔ٘ٔٔ ل

« 1»هت٘خطا بال ثت٘خط هب ًست بلْ٘ب هي الووبًٖ ٍ الوبّ٘بت ُ٘لعم هلْ٘ن َٗى طِبتِ هَرَزات هتوسزٓ هت٘خطٓ 

ٌبّب ؤهط ٍاحس ٍ ٗلْب حست ت٘خط هوبًْ٘ب ٍ ّصا ُبسس ٓج٘ح رسا ٍ ألرل ّصا اإللعام شّجَا بلى ؤى هِبزّب ٍ هو

ُٔس هلوت ُسبزُ آًِب ثل التحْٔ٘  -ٗطرن بلى هَِْم ٍاحس ٍ ٗبزٍا ؤى َٗٔلَا ثإى ؤلِبكْب هتطازُٔ ُٖ حِٔ توبلى

ٗوب هط هطاضا ؤى الَرَز َّ األطل ُٖ الوَرَزٗٔ ٍ َّ هوب ٗتِبٍت ٗوبال ٍ ًٔظب ٍ شسٓ ٍ ػوِب ٍ ٗلوب ٗبى 

ى ٍ ًوَت ٗوبل٘ٔ ؤٗخط ٍ هجسؤ ٙحبض ٍ ؤُبه٘ل ؤٗخط ثل ٗلوب ٗبى ؤٗول ٍ الَرَز ؤٗول ٍ ؤَٓى ٗبى هظسآب لووب

ؤشطٍ ٗبى هن ؤٗخطٗٔ طِبتِ ٍ ًوَتِ ؤشس ثسبؿٔ ٍ ُطزاً٘ٔ ٍ ٗلوب ٗبى ؤًٔض ٍ ؤػوَ ٗبى ؤٓل ًوَتب ٍ ؤٍطبُب ٍ 

َز الَٕٔ الشسٗس التٖ َٗ٘ى ُٖ الَر -ٗبى ؤٓطة بلى ٓجَل الت٘خط ٍ التؼبز حتى بًِ ٗظ٘ط تٌبٗط الووبًٖ الوت٘خطٓ

هَرجب لتؼبز تلٖ الووبًٖ ُٖ حْ ّصا الَرَز الؼوَ٘ ُتٌبٗط األسوبء الوتٔبثلٔ لِ ٗبلْبزٕ ٍ الوؼل ٍ الوحٖ٘ ٍ 

  التٖ  ٍ األٍل ٍ اٙذط ٍ الٌِبض ٍ الْٔبض سجت لتؼبز الوَرَزات ٍ توبًس الوًَ٘بت -الوو٘ت ٍ الٔبثغ ٍ الجبسؾ

 . ؼفالٔ ثل ٗبلولٖ ٍ الش٘ـبى ٍ الح٘بٓ ٍ الوَت ثل ٗبألضٍاح ٍ األثساىّٖ آحبضّب ٍ هلبّطّب ٗبلْساٗٔ ٍ ال


