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املبحث احلادي عرش :يف إطالق اللفظ واردة أكثر من معنى
وهنا جهات من البحث:
اجلهة االوىل:
ان ماا كره ااا ان من جعاو ناان البحاث ا االعظ الرتك اأكاا م

ر ه من

معنى غري ماجه ب و الصحيح تعميمه وكلك الن ما كره من وجا اال لحالن ال ختلص
باأك م وهذا اال لدرام حيقق لنا شما البحث ماضعني آخهين.
( حاداااا ا االعظ الرتك واراملع اأعنى ايقيقمل واأ ااخو وملخالاه
واضاح

القا بان الرتك يتالعمو وااع يفا اأعنى اأ اخو

البحاث

ا ائه اأاارمل واما

ما كرهنا تبع يفا جلظ ن من ان الرتك ملائ يفظ يتاالعمو اأعنى ايقيقمل وان االخل ا انظ
ها

اأهامل اللاكا اهاي ممل فكااماا الباحاث لاه من جهان ان اأهامل اللاكاهايممل ااد ي ان

خصاص اأعنى ايقيقمل واد ي ان اأعنيان ايقيقمل و اأ اخو.
(ال اينا إط ق الرتك واراملع نكته و معنا .
بيان كلك :ان هنام مبح يفا من مباحث االلكاظ هضاانا نه لعدت تهتأ ه م
رتيه .وها البحث ن ا لعظ الرتك واراملع شخصه او نا ه او جنته .وكلك رقالنا
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(ب

خياد

فعاو مااذ ونحا كلاك .و م او هاذا

خيادا فاا او واالناا ب

االط ق نظهيلان:
اأعنى اال ان اللياايه بني الادا واأادلا

ابي و ا االعظ الرتك
احاداااا اناه من ا
تيايه ا لبارو او بنحا آخه.

النظهين ال انين انه ليس ا لعظاليف
معنى بو ها إط ق اجياملو وها االرجح.
يف
و

ر اللقديهين فهذا القتاام من اال االعظ ملاخو البحث اما

فااضااح واما

االو

ال اين ف ن وجا اال االحالن اأو امن ررتووت اجلمب بني الرتحا ني

وبني خصاااص الرتحاظ ا و واال االق و ت يف هذ اأاارمل فيظ إكا ا االعمو الرتك
حد الاجا ال

واريد به نكته

ن ومعنا مع يفا.

فلحصو ان حمو البحث ها إط ق الرتك واراملع تكهيم ما يويد

معنى واحد.

اجلهة الثانية:
ونحااو

هذا االمه تيااييق ملائهع البحاث خ ف يفا لامه االو وكلك با لباار ان

ماضااب البحاث والنقاا

ها ا االعظ الرتك

راو من اأعنيني او االر ه ا االعظ يف
ال

متاالق يف بمعنى ان ي ان رو واحد من اأعنيني مرتحا يفا بحياله و الرتك متاالعم يف فيه
بحدّ بحيث ي ان رو منهظ مهامل يفا باال لق
و رتياه فرتا ا االعمو الرتك

ور ن الرتك ا لعمو فيه وحد .

معنى عما مل بحيث ت ان نتاابن رو من اأعنيني
يف

الياه نتاابان اجلو اك ال او راان كلاك خاارجا يفا ن حمار النوام غاايان االمهان ي ان اأعنى
اأذرار عاخي يفا وان ت ان ملاللن الرتك
وه ذا ال

ت فيظ إكا ا العمو الرتك

رو من اأعنيني تيمنين.
معنى ر ت ان نتابن رو منهظ اليه نتابن
يف

الكهمل اك اجلاامب رظ لا ا نلوم من اأعنيني ناان ر انلوا مل وا االعماو الرتك فياه
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رعناان حد اأعنيني او اأتامى با ام رذا ونحا كلك .فهذا اأارمل اييا يفا خارن ن حمو
البحث.
اجلهة الثالثة:
هو االوك البحث ن االم ان واال لحالن او الااام وال واام؟
الظااهه انه من بدو حدو ه اك خمانناا هذا اد طهح

النحا االو فكمل رشح ابن

مي م البحهاين ما هذا لكظه:
(اأبحث الهابب

نّه هو جياخ ا العظ الرتك اأكا م معانيه

جاخ كلاك الكااافعمل و با ب ه البااا ين و با
ّ

اجلميب ت ال

اجلباائمل والقااا باد اجلباار ومنب

منه با هاشم و با ايتني البرصو وال هخمل...ا .
( 1ا

ول ن االوك نادناا طهحاه

النحا الااين و الاجاه فياه اناه إكا باا بللبب اأاارمل

واللادايق فيهاا واا اه راان البحاث
اإلم اان و مل مللياو

النحا االو ليا يفا فاان الااام خص من

االم اان ها الااام وإكا باا خ فاه وان راان من نااحيان ادت

بات واا ه فالبحث ن االم ان واال الحالن متالينى نه اك ال ه له وبذ اجلهد
الك هو فيظ ال فائدع فيه من ابيو العرتم الذو ال ينكب مياف يفا اك ما منهج البحث ن
اال م ان واال لحالن من اليعف ويليح كلك بم حظن متلندات الطهفني.
اجلهة الرابعة:
البحث واللنقيأ ظ يم ن ان نتلكهد به

الااام وهمل
( 2ا

اتمني :

(1ا رشح هنج الب غن البن مي م البحهاين ن 1ص.16
(2ا ار ه الكااهد الل مل كرهناها ماجاملع ر الن جرتين ايا لرتمحقق ايب اأ د االصكهاين وفيها
شااهد اخهى فمن ارامل اللا ب يهجب اليها.
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القتم االو  :ما يكلمو

إط ق الرتك واراملع نكته ومعنا ورذا اراملع اأعنيني

وله م رتن:
 -1ماا ورمل

مقادمان بع

صااحااح اجلاههو (ص11ا من ان

االملباا

بعيهم انكد شعها وصف القاماس وفيه:
نبذ الصحاح برتكظه والبحه من

املاته يرتقمل صحاح اجلاهه

فقا بعياهم (ال اصاحاح ال ت ات ااا ها فلع أ رو من ران اأ رتس من اهالن
الرتك واللارين.
الصااح اح لكظها و ن الصااامل فيها ال ت رساا و معناها او
ا
فا االعماو ررتمان
ال لا اأخصااص وا العمو ررتمن (ت رساا معنيني متالقرتني ررسا ايها وررسا
الهوان.
( - 2ارتأ هبهات ما رهأا هلذ اجلمرتن معنيان .حداا:
ان ارتأ هبهات (وها ا ام شاخصا ال يههأ بتابأ شا ا له .وا خه ان ررتمن
هبهات إكا ارتأ ر ا يفا
رهاأ

قأ لا اك ررتمن (ما رهأا فا االعمو ر يف من هبهات و ما

لكظيهظ ومعنييهظ وا االعماو ررتمان ارتاأ

معنيني .ارتاأ ال رتمان والقرتاأ

(العيا اأخصاصا.
واأنااكااات اللمل ربظ تاجه اك بع

االم رتن االتين القتاام ال اين ال عا هلا

هذا القتم.
( -3رو اق ارتبه ااسا وهذا نظري اأ ا التابق.
 -4ما ايو مدح اله ا االرهت ص اهلل رتيه وآله و رتم:
اأهمتمل ملجا يفى واأبااال بعامى

واأكل مل م يف واأبليمل ملين يفا

يااتاان دته مان راو نااحايان

و يتلكيدون من نعظئه ين يفا
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فاالعني ا االعماو

اربعان معاان .الكاامس لينري الادر

أن واب

الظرتظ و

البارصع أن ميا ينه والنابعن أن يك ا الظم والنقد الذهبمل أن يطرتأ اأا .
(او اأ ان تهوت م من الذو متيض اليه اجبله اأعكاااا
 -5اا الكا هّ :
فاأ عكااق ا العمو معنيني حداا ارصا لرتملارو وبذلك اجا
االو  .وا خه معنا االشلقاامل وبذلك اجا

ن التا ا

ن الت ا ال اين.

 -6اا الكا ه وبه ملماميو:
( .........

وما لرتي وما هلا ف ها

ف رامل بالك ه معنيني :طرتام الصاابح ن ليرتلاه اللمل طالا رتياه أهضااه و انك اار
الدماميو ليت يح من وجعها.
فكمل هاذ االم رتان ونظاائههاا ال تكياد مل اى اهناا ا االعظالت خااطان اك ال

ت

االم ان واال الحالن ال اطط والصااا مب ان االمل العهيب جياخ كلك بو يعلرب من
اأحتنات البديعين ويعرب ن هذا اال لعظ
رظ ال تكياد مل اى ان اال االعظ

رلأ االمل باللارين البديعين.
حاد اأعنيني ويتاالكاامل ا خه باالقهينان اك

ختصيص الرتك ب حداا تهجيح ب مهجح.
وهناام وجا يم ن ان لماو رتيهاا بع

هاذ االم رتان او يلاهم ام اان كلاك ف

بد من ا لعهاضها وم حظلها بالقياس اك االم رتن.
الاجه االو  :ان ي ان اأهامل اجلهن اجلامعن بني اأعنيني ف ي ان الرتك متالعم يف
رو منهظ بحدّ .
وهذا الاجه يم ن ان يد ى م و اا الكااا ه( :وما لرتي وما هلا ف ها وكلك
الن الك ه وان راان رلاأ الرتيان با حاد معنيني بيااذ الصاابح و ااي ن اأاا اال اناه
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يم ن مل اى وجامل جاامب حقيقمل يتاالعماو فياه الرتك ويطبق
اجلمرتن التابقن بنحا تطبيق اأكهات

راو من اأعنيني

اأصداق.

اا الهاغأ اأكهملات( :الك ه شاق الءا شاق يفا وا ا ع يفا (اك ان اا ا ومنه ايو
لرتصبح ف ه ل انه ف ه الرتيوا.
ويم ن تطبيق هاذا اأعنى
تلااف

شااق الادماامياو وانك اارهاا .اال ان هاذ الاد اى

ان ي ان الكاا ه منلبه يفا هلذ اجلهن اجلامعن اللمل كرهها الهاغأ اأكهملات
الظاهه مما ا الخرتصاه من م حظن الكاااهد واال العظالت ا النباط يفا لياي يفا رظ

وها

ها الك ن ر ري من ماارمل ت رصحيات الرتيايني .ومل يهمل كره كلك معاجم الرتين.
ومهظ راان فهاذا صلص بماو هاذا اأاا وال يصااح

اااائه االم رتان األقادمان اك

ليتاا هنام جهن جامعن معاين العني االربعن اأقصااملع الكاعه التاابق وان امل مل
ان بع

معاانيهاا التاابعني صاااو لبع

جه ن جاامعان بني
آخه اال ان كلاك ال حيقق ا

الكاامس والعني البارصع والنابعن والنقد .ورذا ررتمن اأعكاااق والقرتأ في ا يف ظ
ران متلعم يف نكس الرتك واأعنى.
الاجه ال اين :ان ي ان لرتمعنيني او االر ه وحدع ا لبارين ضامن ناان رعناان
معنى آخه لذلك الرتك عاخ يفا.
عمام اأعنيني فيعلرب اأ مام يف
وهذا الاجه يم ن تطبيقه اااا ا بل رتف اااا ا اأعكاق الكعه التابق فيقا ان
اأهامل به عمام القرص ومن فيه ويهامل بمن فيه خصاص من هياا في ان كلك من ابيو
ان ايا واأحو رظ ا

القهين ونظائه .

ول ن كلك ال يل تى م و العني اك ليس هنام مصحح ق ئمل الف اذ تهريأ
ا لبارو من اأعاين االربعن اأقصاملع منها.
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ميااف يفا اك ان ر يف من اأحلاجني االربعن يطرتأ حد هذ االمار واأهرأ منها او
عما هاا غري مقصااامل الحاد منهم .مب ان هاذا اال لباار ولميرتاه

اال االعظالت

االملبين يكم و منه الذوق الترتيم.
وه ذا ال

ت ال رس ومعنييه والقرتأ ومعنييه اك ال تنا أ بينهظ اص يف .في يف

ن ماارمل ا لعظ الرتك

نكته ومعنا .

الاجاه الاالاث :ان يهامل هاذ اأاارمل ناان اأتاامى ب اذا وهاذا يم ن ت رتكاه
م و ررتمن اأعكاا ق او العني مب انه خمالف لرتمهت و فهم هذ اأعاين من االلكاظ و
مهامل اأتالعمرتني فان األ رتم يقصاد نكس اأعنى بذاته ال بعناان اأتامى .مب ان العني له
بعان متمى رظ ايو واأقصامل ليس رو ما ها متمى بالعني بو خصاص االربعن.
اجلهة اخلامسة:
بياان ما ها الاجه صااحان هذ اال االعظالت بعاد تتاارتيم اهنا امه مم ن بو
وااب .وابو بيان كلك ال ب س بان نلعهذ ااااليف يقيقن ا لعظ الرتك واراملع نكته.
مه ان هذا النام من اال العظ واب مارمل البحث والنقا
اد ّ
انه من ابياو ا االعظ الرتك

فذهأ بعياهم اك

اأعنى اال ان اللعادمل اأعلرب بني الدا واأدلا ا لباارو

ال حقيقمل.
وكهاأ بع

ابي و ا االعظ الرتك
آخه اك اناه ليس من ا

اأعنى باو ها إط ق

اجياملو وهذا ها الصحيح.
تاضايح كلك :ان اال العظ – حتاأ ر ينا – ها اجيامل الرتك بدا مل اال المدامل
من اأاهيان اال لباارين اللمل ارلتاابهاا الرتك ف صاابح بذلك وجامل يفا لكظيا يفا لرتمعنى فبهاذا
الرتحاظ يصح لنا ان نح م رتيه او به القيين اللمل نهيد افهامها لرتمخاطأ.
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واما االط ق االجياملو فها اجيامل ألمه وااعمل خارجمل وجعرته ماضااا يفا لرتح م
وهذا االمه ها حقيقن لكظين اال ان الذو ناجد اد ي ان بنكتاه ماضاا يفا لرتح م واد
ي ان جنتااه او نا ه ماضااا يفا له و رو كلك يلحقق تصااايه اأاضااام كهن
اأخاطأ بإجيامل نكس ايقيقن الل اينين ملون ابهاخ لك حي مل نه او يلحد معه ا لبار يفا.
هذا ول ن الصااارع الذهنين اللمل تلحقق لدى اأخاطأ بإجيامل هذا الرتك صااارع
ررتين بالطبب الن رو صاارع ارتتااميه ر ّ وان ران م خذها فهمل يفا خارجي يفا اك الصاارع ال
ل مل ّظ اخذت منه وانظ ل مل ظ تطابقه اا

كلك الصار اطارجين او الذهنين.

و رتيه فح اين هذ الصاارع ال رتين اللمل لققا لدى اأخاطأ ن شاخص الرتك
تلااف

االشاارع الااين اليه رظ ها ايا

ايب العرتات اجلوئين رظ مهت االشاارع

اليه ابق يفا.
ومن هناا يظهه اجلاا

ظ ربظ يلاهم من ان اأاضااام الاذو لققاه ل مل ي ان

ماضااا ا يفا القياايان فهمل اخ ارجمل ف يم ن ان ي ان حااريا يفا ن جنتااه ونا اه اال
بالل هيد وها غري مكهوذ.
وكلاك أاا بيناا من ان اأكهمل الاذو حققناا يصااار كهن اأخااطاأ صااارع ررتيان
لذلك الرتك فح اايلهاا ن الكهمل بحااجن اك االشااارع الاايان ال ان ح اايلها ن ال
بحاجن اك الل هيد.
واما وجه الصحن فيظ نحن فيه فالبحث يقب مقامني:
اأقات االو  :ام ان تعدمل الداللن االخطارين لالكاظ.
و هاذا اأ اا ن اد ان اأقليضاا هلاذ الاداللان ماجامل
اأذرارين او ا لعظ الرتك واراملع نكته ومعنا وا لعظ الرتك

الرتك

ر اأارملين
معنيني.
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اماا اأارمل االو ف ن الرتك مااهيان موملوجان بمعنى اناه من جهان لك يعرب ن
يعرب ن
صاات لياو خاص له حدومل و وااعيله الل اينين اطاصان ومن جهن اخهى ّ
اأعنى برتحاظ العرتقن الاضعين اللمل اوجدت ال ابط االخطارو الطبيعمل بينهظ اا
كلك متارتك الل خت واال اللبام او متارتك اهلاهاين اال لبارين – رظ كرهنا – ورظ ان
اجيامل الرتك ياجأ تصاار معنا ب حد الاجهني رنلي ن طبيعين للحقق العرتقن الاضاعين
وال ابط االخطارو بينهظ رذلك – وباألحهى – ياجأ تصاار نكتاه رظ مه اأقدمن
التااابقن .اكن فالداللن االخطارين الرتك لنكتااه ومعنا امه طبيعمل ال وجه إلن ار .
غاايان االمه اناه ااد يلعني حاد االمهين مهحرتان الاداللان اللكهيميان بقهينان خاارجيان وهمل
نا ين اأتند رظ ي يف ان شا اهلل تعاك.
واماا اأارمل الااين فرتظ رااناا ملاللان الرتك

معناا – بنحا االخطاار – نلي ان

طبيعيان ل رتباا الاذهنمل ايااصااو من العرتقان الاضااعيان وأاا راان االرتباا ملحققا يفا
اأكاا م الرتكظمل – رظ ها مكهوذ البحاث – بني الرتك و ر ه من معنى راان اخطاار
ر ه من معنى امه يفا بوريا يفا حيصاااو ناد اجياامل الرتك ال حماالان أن راان مرتلكلا يفا و ااأا يفا
بالاضب لرتمعنيني او ر ه رظ ها رش متبق ل و اخطار حاصو بني الرتك واأعنى.
اأقات ال اين :ام ان تعدمل الداللن اللكهيمين اأارملين.
واأهامل من الداللن اللكهيمين حصاا العرتم لرتمخاطأ بظ ارامل األ رتم من الرتك .
وااد كرهناا اأبااحاث التاا ابقان ان هاذ الاداللان – نظهناا – انظ لصااو بمقادماات
قرتين .وكلك الن اللرتك ااا اا ر و فعو اخليارو ااا اا ال بد من ان ي ان نلي ن لدافب
نكيسا يعرب نه بالعرتن اليائين وبعد احهاخ ان ال ف مل ي ن ااهي يفا وال خاط يفا وال هاخاليف
نح م بانه ارامل تكهيم اأعنى الظاهه الذو يلحقق اخطار بإجيامل الرتك بصااارع طبيعين
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نلي ن لرتعرتقن الاضااعين .اك العاملع تقيض ا بان االنتااان العااو اأرتلكا انظ يقصااد ب و
مو اال ه اأ تأ رتيه طبع يفا.
و

هاذا اال ااااس نح م فيظ نحن فياه باان األ رتم ارامل اخطاار ر االمهين او

االر ه حتابظ يتالرتومه الرتك من اخطار فكمل مارمل ا العظ الرتك واراملع نكتاه ومعنا
صطه باالباا ر االمهين رظ مه ف ماانب من اراملع اخطاارااا معا يفا اال ان نا يان اأتااناد
ربظ تعني حادااا .فااكا ااا  :خياد ررتمان

يان رتمناا من نا يان اأتااناد حياث اناه من

خصاائص الرتك ان اأهامل ها الرتك بنكتاه .وإكا اا خيد اائم رتمنا ان اأهامل معنا الن
الاصااف خاص به و إكا اا (ارتأ هبهات ما رهأا احلمو اأعنيان واللنا ااأ االمليب
ربظ يقيض باي م بانه اراملاا مع يفا رظ ها واضح اأ ا .
وه اذا ال

ت

ا االعظ الرتك واراملع اأعنيني او ر ه الن اخطاار هلظ اههو

وطبيعمل بعد لقق العرتقن الاضاعين بالنتابن اليهظ مع يفا ف راملامظ مهحرتن اللكهيم مم ن
وربظ يلعني كلاك بماجاأ القهائن رااألم رتان التااابقان رظ اناه ااد يلعني حاد اأعنيني او
اأعاين بماجأ القهينن.
اجلهة السادسة:
ان هذ اال لعظالت هو همل من ابيو اال لعظالت ايقيقين او اأ اخين؟
كرهنا ابق يفا ان اأ اخ نظهيلني:
النظهيان االوك :وهمل الصااحيحان – ان اال االعظ ملائ يفظ

اأعنى ايقيقمل وان

الل اخ انظ ها تطبيق اأعنى و ربنا نه بإ طا حد يش لء آخه.
و

ا ااس هذ النظهين فاال العظالت اأذرارع ال للاو

يش من الل اخ

والعناين اما ا االعظ الرتك واراملع نكتااه ومعنا ف ن اال االعظ رظ مه انظ ها
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اأاعاناى واماا اخاطاار ناكاس الارتاكا فارتاياس مان اباياو اال االاعاظ باو هاا مان االطا ق
االجياملو.
واما ماارمل اال العظ

معنيني ف ن اأكهوذ اراملع رو منهظ

اال الق

الهامين اك تصااايه
تكنيد رو اأحااوالت ا
تم ا
ورو منهظ بحادّ ماضااام له الرتك  .واد ّ
ا العظ الرتك

عمام اأعنيني ف يصاح مل اى الل اخ با لبار ران رو منهظ جو يفا

من اأعنى اأتلعمو فيه الرتك الذو مل ياضب له اأعنى.
النظهين ال انين – :وهمل اأكاهارع – ان الل اخ ا العظ الرتك
و

غري ما وضاب له.

النظهي ن صلرتف اي م بني القا باان حقيقان العرتقان همل ال ابط االخطاارو
ا
هاذ
حاد الاجهني من اهلاهايان والل خت بني الرتك و اأعنى والقا بااهناا همل اللعهاد

حيث ان رو مل رتم يلعهد بانه يهيد اأعنى إكا كره الرتك .
اماا

ا ااااس االخطاار فا اا لقق العرتقان الاضااعيان ها و اا لقق اال داللان

االخطارين و هذا الا ا مل يلخرتف اال العظ

ن الاضاب فيد ى فيه الل اخ اال ان

يد ى ان اأاضام له ها اأعنى بقيد الاحدع واد خالا هذ اال لعظالت.
واجلاا

نه :ان الاحدع اأو امن ان امل مل ا لبارها مهحرتن الداللن االخطارين

فها غري معقا اك االخطار رظ ارتنا نلي ن طبيعين للحقق االرتبا الذهنمل وها ملحقق
باالنتاابان اك اأعنيني معا يفا فااخطاارااا معا يفا امه طبيعمل ال يم ن ا لباار الاحادع فياه .وان
امل مل ا لباارهاا مهحرتان الاداللان اللكهيميان فوواهلاا ال ياجاأ الل اخ أاا كرهناا من ان
و ا العرتقن الاضاعين اللمل جيأ ان يطابقها اال العظ لي ان حقيقي يفا ها و ا الداللن
االخطارين ال اللكهيمين وال يم ن ان تلقيد العرتقن الاضااعين بدا مل اال االعظ في ان
الرتك ماضااا يفا لرتمعنى ب ا ان ي ان ملا مل اال االعظ ها تكهيمه مب دت تكهيم
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معنى آخه .فهذا امه غري حملمو فان العرتقن الاضااعين ابلن اااا ا االعمو الرتك ات مل
يف
يتلعمو وباو ملام لقق اال لعظ .
هذا مياااف يفا اك ان اللعدمل ملحقق و ا العرتقن الاضااعين واخطار اأعنى األعدمل
امه طبيعمل رظ هفا فاكا رملنا تكهيم حداا مهحرتان االراملع اللكهيمين فقد حصااو
تك ياك بني اأعنيني األقاارنني االخطاار اهه يفا .وإكا رملناا تكهيمهظ معا يفا فقاد ابقيناا
تقارهنظ الطبيعمل ومنعنا من اللك ك ال ان وحدع معلربع اد اخلناها.
متارتك اللعهد فيم ن ان يقا ان صايين اللعهد اأكا م ختلرتف ن

واما

اائه اأاارمل فاأل رتم هنا ملعهد بان يهيد حد اأعنيني او اأعاين ند اللرتك .

صاييله

ومب اراملع ر ه من معنى ي ان اد خالف تعهد فها جتاخ.
واجلاا

نه :انه ال ملا مل اك اف اذ هذ الصاايين لرتلعهد اأك ا م اك يم ن

ان يلعهاد األ رتم ان يهياد باالرتك ماا ي ان بيناه وبيناه تهابط اخطاارو .باو ال باد ان ي ان
تقديه هبذ الصاايين اك ال معنى الن يلعهد اال بمقلىضاا ما يقلياايه الرتك

اللعهد

متاابقا يفا بماجاأ ال ابط االخطاارو واال فااللعهاد ليا اك ال ي تاأ

الرتك ماا ارامل

من تكهيم اأعنى اال حادومل ال ابط االخطاارو واأكهوذ ان االخطاار هناا ملحقق
ر ه من معنى رظ مه.
اجلهة السابعة:
ان ا االعظ الرتك اأك ا م لا مل ي ن مصااحاب يفا بقهينن معينن الحد اأعنيني او
اأعاين وال ألر ه من معنى بعد اال

اا بصاحن اال العظ

ر ه من معنى وانه

وجه ايقيقن ال اأ اخ وانه ليس منافي يفا أقليايات الاضاب الرتياو فهو مقلىضا القا دع
ان حيمو

اراملع تكهيم ايب اأعاين او حي م بإااله؟ احلظالن بو ااالن:
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القا االو  :ما نتاأ اك التايد الربوجهملو ادس
ها ايماو

– رظ اللقهيهات – و

اراملع ايب اأعااين اأحلمرتان نظه يفا اك ان اأكهوذ لقق العرتقان الاضااعيان

بني الرتك وايب اأعااين وحياث ال معني هلاا ف باد من ايماو
باالعماماات اللمل يا يف فيهاا احلظ اراملع البع
الاليا الرتك و دت اهينن

اجلميب .وشاا ّباه كلاك

وال او حياث لماو

العمات

اط ا.

القا ال اين :ها اي م باإلاا وله تقهيأ اااو وتقهيأ تكصي :
اما اللقهيأ االااو فها ان اأكهوذ فيظ إكا ران لرت رتمن معنيان – م يف – صاحن
ن انحا من اال االعظ  :اال االعظ

هذا اأعنى بالذات و كلك اأعنى بالذات

و ر اأعنيني معا يفا .وحياث ان الاجا ال ان مل ااف ان من حياث االحلظ لعادت
القهينن

االخلصاااص ب حد اأعنيني وال

اراملامظ مع يفا في أ اللااف ل ي يرتوت

ال جيح ب مهجح .واما وجامل العرتقن الاضاعين بني الرتك ور اأعنيني فهمل ال لقق
اال الداللن االخطارين بالنتبن هلظ مع يفا وال

ت مهحرتن الداللن اللكهيمين.

واما اللقهيأ اللكصاي فها ان ّ االاا يلبني بم حظن ريكين ا ال كااا اأهامل
اللكهيممل

ااائه اأاارمل حتااأ ما كرهنا وها ان الل رتم اااااااا ريري من اال ظ

االخلي ارين ااااا ال بد من ان ت ان له رتن غائين ت ه فا رتين الكا و .وحين ذ نلمتك
باألصا العق ئين لدفب احلظ التها واطط والنتيان واهلو فنح م بانه ارامل تكهيم
اأعنى النه االمه اأنا أ الن يعلرب رتن غائين لرتل رتم.
وهاذا االمه ال يقليضاا ر ه من اي م باان األ رتم يقصاااد اللكهيم خهوجا يفا ن
الرتياين

مو االنتااان العااو اأرتلكا .فرتا ران الرتك منحرصاا يفا معنى بحتااأ

الاضاب او القهينن تعني مقصاامل األ رتم واما لا مل ي ن منحرصا يفا باجه وتهململت العرتن
اليائين بني تكهيم هذا اأعنى او كام او ررتيهظ فرتيس هنام شااهد او اصاو ق ئمل حي م
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برتووت تعادمل العرتان الياائيان ررتظ ام ن اللعادمل رظ اناه ليس راذلاك باالاجادان

اااائه

اال ظ االخليارين فاكا شاهدنا م يف اخلياري يفا من انتاان ااو مرتلكا ح منا بماجأ
اانان العرتن اليائين بان ورا هذا العمو ملافب نكيسا ا ه فا رتين هذا الكا و وملفعه اك
العم و
لقيق ا

اطاارن ول ن كلاك ال ياجاأ اي م بلعادمل العرتان الياائيان والادافب

النكيساا اكا احلماو اللعادمل ولاذلاك ن اد الكقهاا حي مان بااإلااا فيظ اكا ااا  :بعاا
بدو غان يفظ وران له بدان هبذا اال اام ويلا اارتان بالقه ن ونحاها للعيني اأبيب ومل
يذهأ احدٌ اك ايمو

بيب العبدين مع يفا .

ورظ ال يقليضاا صااو او اانان تعدمل العرتن اليائين ند احلظله ال يقليضاا ايياا يفا
وحاداماا .وعهمل تناا اااأ العماو و وحادع الرتك لاحادع اأهامل اللكهيممل ال ي كمل
اي م باذلاك .اكن فااحلظ اللعادمل والاحادع مل اافاان فيح م بااااا الرتك من هاذ
اجلهن.
واما اصاالن ايقيقن ف تقليضا ايمو

معنى
ايب اأعاين با لبار ران رو منها
يف

حقيقي يفا لرت رتمن ألهنا ليتااا اص ا يف تعبدي يفا بو همل منلو ن من طهيقن العق

اللكاهم

واد بينا انه ال صو لدهيم حي م اأقات بلعيني الاحدع او اللعدمل.
املبحث الثاين عرش :يف املشتق
واب ال

ص اص األرتبس باأبد
ت ان الرتك اأكالق هو ها اهه وضاع يفا خ ا

او اال م منه وممن انقىض نه.
وهذا البحث من اأباحث القديمن اللمل واب النوام فيها بني االشا هع الذين كهباا
اك وضاعها لا م واأعلولن الذين اخلاروا وضاعها طصااص األرتبس .ول ن رتظ نا
اخلرتكاا فذهأ القدما اك القا باأل م واأل خهون اك القا باطصاص.
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وبعد لقيقات األ خهين ا القه القا اخري يفا عا البحث االصااو

القا

باطصااص .ول ن يبقى اأقات نقطلان ال بد من اللعهذ هلظ .احدااا لهيه حمو
ن اأيالطات فيه.

البحث و االخهى بيان ماجبات تاهم القا باأل م واجلاا
فالبحث مقامني:
املقام االول :يف حترير حمل البحث والكالم يف جهات:
اجلهة االوىل :يف بيان معنى املشتق:
اأكلق يتلعمو معنيني (حتأ االصط حا:

اأعنى االو  :مصاطرتح االملبا واأكلق ندهم ها الرتك اأ خاك من لك آخه مب
اللطاابق ايهوا االصاارتيان وتهت يبهاا .وهباذا اأعنى يطرتق

ا اام الكاا او وا اام

اأكعا وا اممل الومان واأ ان واأصااملر اأويدع ونحاها

االخل ا بني اأدارس

االملبين

صو اأكلقات وانه هو ها اأصدر او ا م اأصدر او الكعو.

اأعنى ال اين :العناان اأنلوم من الذات برتحاظ انيظت امه خارن نها وحيمو هذا
العناان

الذات بااا (ها هاا .وهبذا اأعنى ليس اأكلق حامل يفا من اشلقاق لكظمل رظ

ها ايا

اأصاطرتح االو بو ها حامل بم حظن ان الذات رظ اد ت ح بعنااهنا

الذايف رذلك اد ت ح بعناان آخه ملحد معه وجامل يفا منلوم منه بيميمن امه خارن.
وهذا االمه اطارن اأصحح النلوام العناان االشلقاامل
 - 1اال هاذ األ صاارتن رالبياذ والتاااامل العارضااان
النلوام نااين االبي

واال امل ومحرتهظ

ااتات:
اجلتاام فهظ مبد ان

اجلتم با (ها هاا.

 - 2االمار اال لباارين رالووجين واأرت ين والهاين والاجا وايهمن والن ا اان
والطهاارع وه اذا ...فهاذ االمار ليتاااا من اال هاذ باو همل خااضااعان لرت عاو
اال الب ارو القااناين اال اهناا تصااحح انلوام ناان الوون و الووجان واأاالاك واأمرتام
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والااجاأ وايهات وه اذا ...وراو من هاذ العنااوين اإلنلوا يان لماو

الاذات با

(ها هاا.
 - 3االمار اإلنلوا ين وهمل امار هلا وااعين فرتيتا راال لباريات تابعن لرتمصالح
واأك ا د وخاضعن ال لبار اأعلرب ول نها ال تاجد باجامل ما بحذائها راألمار األ صرتن
من اال هاذ واجلااهه باو تاجاد باجامل منااشااز انلوا هاا رااألباع واالخاع ونحا
كلك .ول نها تصحح انلوام ناان اال واالخ ونحا كلك ومحرتها

الذات باا (ها

هاا.
 - 4اجلااهه راالرتبن واللمه والهمح حياث ينلوم من الاذات بمناا اابلهاا نااوين
ال بن و اللاممه والهامح أن يبيب الرتبن واللمه ومن حيماو الهمح .وهاذا القتاام الهابب
يبلنمل

تقاديه ران مباد االشاالقااق ها نكس اجلااهه .وهناام اف اذ آخه اايا يف

كره و رتيه ال يصح جعو هذا القتم ات يفظ متلق يف.
 - 5ما ليس من ابيو اأاهيات رالاجامل والعدت حيث يصاححان اشالقاق نااين
اأاجامل واأعدوت.
وبني هذين اأصاطرتحني مات من وجه فاأصااملر اأويدع مكالقات باأعنى االو
ول نها ال لمو
ان اوين تعلرب

الذوات باا (ها هاا حقيقن وم و (خيد د ا محو عاخو .وهنام
اصااط ح االملباا من اجلااماد راالوون والووجان والعباد والهق

ونحاااا ول نهاا لماو

الاذوات برتحااظ امه خاارن فينطبق رتيهاا تعهيف اأكاالق

باأعنى ال اين.
وحماو البحاث ها اأعنى الااين اك ال يناا ااأ البحاث ن ران اأكاالق حقيقان
األرتبس او اال م مب ما ال حيمو

الذات باااا (ها هاا .وال وجه ل للوات بان اأهامل

ها اأعنى االو والقا بخهون اتاام منها ال يقبو ايمو وإياق اتاام من اجلاامد

مباحث األلفاظ | 19
ح ظيف .وكلاك الن هاذا ملاابعان االصااط ح ب مربر مب ماا كلاك االصااط ح من
الاهن برتحاظ اف اذ اأصدر ونحا اص يف لرتمكلقات.
فاالوك االللوات بمصطرتح جديد لاصا ها اأعنى ال اين.
هاذا ول ن ال باد من ان نياايف للحهيه حماو البحاث ان العناان اأكاالق جياأ ان
ي ان بحياث يعلرب اللظيو بني الكااااد أبادئاه والااجاد لاه بنظه العها متاايو يفا العاارذ
واأنك ات ملون الذاتيات فكمل الذاتيات ال يصاادق العناان

الكااد لرتمبد وان ران

واجد يفا له ابق يفا راإلنتان واي ه ونحا كلك من العناوين الذاتين.
تاضايح كلك :انه ال اشا ا
ال بظملته بمعنى ان بع

ان شاي ين الءا

نظه العها والكرتتاكن بصاارته

اطصاااصاايات يعلرب بنظه العها او الكرتتااكن من مقامات

الء بحيث يعد الكااد له والااجد له حقيقلني ملباينلني ويعلرب تبد ترتك اطصاصين
الءاا من ابياو انعادات يش ووجامل يش آخه ولا بم حظان بع

النظهياات ال

فقدان يفا لعارذ.
وهذ اطصاصيات يعرب نها بصارع الء  .فرترتصارع معنيان:
 - 1الصااارع باأعنى الكرتتا كمل .وهمل ما يعرب نها الكرتتااكن بالصااار النا ين
والكصااا فيقاا  :ان االخل ا واللظيو بني االناام ببع

الاذات ال باالعاارذ

واأنك ات .وان شاي ين الءا بصاارته ال بظملته فاكا رانا الصاارع النا ين بااين مل ت ه
تبد

اائه اطصااصايات تبد ايقيقن حلى لا ران كلك من ابيو اجلنس لرتءا

فاإلنتااان تلقات حقيقله بكصاارته ولا ت بد جتاامه الطبيعمل اك جتاام م او مل تلبد
حقيقله واما لا تبدلا صارته النا ين اك صارع اخهى تبدلا حقيقله.
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 - 2الصااارع بمعنااهاا العه  .وهمل انطباام خااص ن الءاا ينقتاام بماجباه
االشايا اك اناام ملعدملع بنظه العها .وغالب يفا ي ح كلك من جهن الكا و اطارجمل
وا ار اأرتما ن اجلمرتن.
وبني اأعنيني تيايه من وجه .فقد تنلكمل الصاارع بمعناها الكرتتاكمل وتبقى بمعناها
العه رااييااع واأات حياث يعلرب اجلتاام اأياا نظه الكرتتااكان ااامل يفا ااد خالاا ناه
حقيقله ول نه نظه العها ها الكااخص التااابق ولذلك تبقى

نكتااهم رهامله

وحباه او هااناه وبييا ا ه .فاالعها يهى اييااع من اأنكقاات والعاارذ .وااد ي ان
بالع س فالعها يهى اللباين والليايه ايقيقمل بني اجلبن وايرتيأ م يف ول ن الكرتتكن
تهااا حقيقن واحدع تبدلا اارضاه .وهنا يلياح ان العها ي ح الكا و اطارجمل
وا ار اأرتما ن.
فظ ها اأ م من بني اأعنيني إلخهان بع

العنااوين ن حماو البحاث نظه يفا اك ان

اللبد برتحاظ مصحح االشلقاق ياجأ تبد العناان اطع يفا؟
اأ م ها النظه العه وكلك أل با

ن:

اواليف :ان ما تقه الكرتتاكن من الكهق بني الصاار النا ين واال هاذ غري واضاح.
باو يم ن ان ي ان االخل ا بااأل هاذ ماجبا يفا للباد ايقيقان رظ

بع

االخباار

من ان اهلل خرتق خرتقا يفا خملرتكا يفا با هاذ وحادومل .واماا مل ااهم باان الكصااو من اجلااهه
مللي و وبظ ان اأنطق والكرتتااكان القاديمني حي ياان ن االنطباا اات العهفيان
ف ياد مهاا ا
لرتم لمب اليانااين بصااارع مل اامرتان وملايقان ف يبعاد ان ت ان هاذ الك هع من وحمل
ك لاك اأ لمب ااد فهذ
فااأ لمعاات والكااعا
بع

اأ لمعاات االملنى منهاا قاافان را صااا ماضااا يان.
ختلرتف انظاارهاا اللمييو النا مل بني االشااياا وربظ يعاد

اأ لمعات اناام خملرتكن اااا جاهه يفا وتا ريا اااا من الكااره نا يفا واحد يفا مب ا لبار
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االخل ا بحتاأ االلاان فقط رظ يكاهد لذلك اال اظ اأاضاا ن هلا فالرتين رظ كرهنا
مهار يفا مهآع الك ه االجلظ مل.
ولا رملنا

مل الكااهد

اخل ا اأ لمعات تصارها اأهتبط بلظيو االناام

اأعربع ن ريكين اللصانيف واللنايب وغري كلك من
ووحداما من نافذع وضاب اال اظ
ّ
اأ حظات لطا بنا ال

ت وطهجنا ن ماضام البحث.

واياصااو ان هذ الك هع الكرتتااكين ال تعلمد

تعمق طبيعمل او إملرام لرتاااب

ا س رتمين.
اني يفا :ان الك

اكن رصحاا بان الصاار النا ين وااعها غري اابو لدملرام و هنا

عهالن متام يفا وان هذ الكصاا فصاا اشالقااين مكاهارين .اكن فظ ها اأصحح ل

لظمل

امه عها ؟!
االا يفا :ان هاذا البحاث – رظ ااناضااحاه – بحاث لياو وال شااك ان اأعلرب
اللحقيق الرتياو ها االنطباا اات العهفيان .فاان راان االخل ا بني النظه الكرتتااكمل
والنظه العه اخل ف يفا الدان العقرتين واالنطبام العه ف شك ان اأ م تكخيص
حدومل اأكاهيم الرتياين ها العها.
اكن فاأ م ها النظه العه فاكا ران تباد الصااارع ماجبا يفا للباد ايقيقان هف يفا مل
والااج د هلاا وبااللااو ف وجاه لرتبحاث ن ران
ا
يم ن مل اى وضااب الرتك لرتكااااد
العناان ماضااا يفا لرتااجد ولا م منه ومن الكااد ف حيلمو ان ي ان لك االنتااان
م يف ماضاا يفا لدنتاان ايقيقمل ولهمامل إكا اح ق متام يفا اك ال يعلرب تبد هذا اجلتام
الطبيعمل اك رمامل من ابيو تبد اياالت والعاارذ بنظه العها.
ورظ صهن هاذا القتاام من اأكاالقاات يادخاو اتاام من اجلااماد عاا البحاث
وكلك فيظ إكا انطبق رتيها تعهيف اأكالق باأعنى ال اين وبذلك يندفب ما ربظ يلاهم من
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ان البحاث ن االلكااظ اللمل هلاا هي ان ومااملع وان مادار البحاث ها مكاامل اهليان

ترتاك

االلكاظ فيخهن اجلاامد اك ال تنقتم اك هي ن وماملع.
اجلهةةة الثانيةةة :ان عنةةبان البحةةث يف كلةة ت اال ةةبليم تةةبي عةة كل ةةة
(احلةةالح ثيةةث يقبلةةبن :ان املشةةتق ثقيقةةة يف املتلةة بس يف املبةة أ يف احلةةال او يف
االعم منه وممن انقىض عنه املب أ.
وال

ت هنا تكتري هذ ال رتمن وفيها

ن احلظالت:

االحلظ االو  :ان ي ان اأهامل هبا حا اال لعظ والنطق.
االحلظ ال اين :ان ي ان اأهامل هبا حا النتبن واجلهو.
والكهق بينهظ ان االنا (خيد ران اائظيفا جتاخ لا تاهم اخلصاااص اأكاالق باألرتبس
اياا بااأعنى االو وليس راذلاك

اأعنى ال ااين وكلاك الن مقلىضاا

بااأباد

االحل ظ االو ان ي ان ررتمان (ااائما حقيقان

من ها ااائم حاا النطق واأكهوذ

ملاللن القياين

انرصاات حالن القيات نه .واما

االحلظ ال اين فالقائم حقيقن ها

األرتبس بالقيات ايا الذو نتاند اليه القيات فيه واأكهوذ ان القياين تتاند القيات اك
خيد اأاا وها ران ملرتبت يفا به حقيقن آنذام.
االحلظ ال االاث :ان ي ان اأهامل هباا عهمل فعرتيان اللرتبس واالرتباا بني الاذات
واأبد .
والكهق بينه وبني االحلظ التااابق ان اأرتحاظ هنام ها النتاابن واجلهو واا ال
يلحققان اال بايمو فمكامل ناان البحث ان اأكالق هو حيمو حقيقن
حا ايمو ات حيمو حقيقن
و

األرتبس به

اال م.

االحلظ ال االاث ال يهتبط ناان البحاث باايماو وتكاا ياو القياايان باو

ماضااام البحث ان اأكاالق بمكهامه االخطارو ومدلاله اللصااارو هو حي مل ن

مباحث األلفاظ | 23
األرتبس باأبد بالكعرتين ات حي مل ن مطرتق اللرتبس وان مل ي ن فعرتي يفا ويليح الكهق ر ه
من هذا ضمن انلخا

حد االحلظلني.

اما االحلظ االو فكمل غاين اليااعف بو ينبيمل ان حيذا من اائمان االحلظالت
اك ال عاا للاهم ران إط ق القاائم

من ليس ااائ يفظ حاا النطق عااخ يفا .فااألمه ملائه

بني االحلظلني االخريين.
وا اااس االخل ا ها االخل ا نقطن اخهى وهمل ان البحث حا اأكاالق
هاو ها بحاث لياواي دور حا نام من اأكهملات الرتيايان و لادياد مكااهيمهاا ات اناه
بحث فرتتكمل يدور حا ريكين ايمو اأكلقات؟
وبعبارع اخهى ماضاب البحث هو ها انطبا نا ن هذا النام من الصايا الرتياين
وما حيلايه من مكهات اخطارو ومدلا تصاارو برتحاظ العرتقن الاضاعين في ان اأهامل
بااياا

ناان البحاث فعرتيان اللرتبس بني اأباد والاذات ات ان ماضااب البحاث ها

مقياس صحن ايمو العناوين ا الشلقااين في ان اأهامل بايا اااااا طبعا اااااا حا
النتبن؟
وال باس بنقو ر ت بع

من اخلار الاجه ال اين لن عرته حمار البحث:

اا اأحقق الطههاين

ما ح اا اأحقق االصااكهااين (ان وجه اط ا مب دت

االخل ا اأكهات واأعنى ها االخل ا ايمو ّ
فإن القائو بعدت صاحن اإلط ق
ما انقىضا نه اأبد يهى وحدع انا ايمو اأكالقات و اجلاامد ف ظ ال يصاح
إط ق اأاا

اهلاا  -بعاد ماا راان ماا و خالاا ناه صااارع اأاائيان فاانقرتاأ هاا -

اح إط ق اأكالق
رذلك ال يص ّ

ما خا

نه اأبد بعد ترتبّتاه به فإن اأعنى االنلوا مل
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تابب أنكا انلوا ه حدو ا و بقا و اأنكا مكقامل بعد االنقياا و االنلوام بدونه
( 1ا

حاد اأعرتا ب

رتان و القاائاو بصااحان االط ق يادّ مل تكااوت ايمرتني ف ّ
اإن ايماو

اجلاامد محو ها ها ف يصاح ن يقا لرتهاا إنه ما و ايمو اأكالقات محو كو
ها و محاو انلتااا
ايمو

فيصااح
عهمل اطهون من العادت إك الاجامل
ّ
و ي كمل النتاابان ّ

األرتبّس و

ما انقىض نه ملون ما مل يلرتبّسا .
( 2ا

اكن فهنام خ ا آخه لهيه حمو البحث.
والقائرتان بانه بحث فرتتاكمل يتالكاهدون بظ واب
لهيه حمو النوام بان اأكالق هو يصادق

بارات بع

الباح ني من

األرتبس باطصااص او اال م .والصادق

ها ايمو.
رظ ا الكاهد آخهون بظ واب
األرتبس او اال م مماا ياد
لياي يفا وملائه يفا حا

ان ال

بارات بعياهم من لهيه بان اأكالق حقيقن
ت

اأادلا الرتياو و

تقاديه ران البحاث

رب نه بالكاابهن
ااعن اأدلا اللصااارو لرتمكاالق وضاايقه فها اأع ّ

اأكهامين اأهململع بني االاو واالر ه ونظري االخل ا بني الاضاب لرتصاحيح والاضاب
لا م

اأكاهار وم رته اييا يفا ما لا شاك ان ناان الكا اق هو صلص بمهت أ

ال بريع ات يكمو مهت أ الصيريع ايي يفا.
هاذا ومن اأحلماو ران البحاث ناد القادماا ملائه يفا

حتااأ االحلظ الاالاث

نظه يفا اك وضاااح مكهات اأكاالق وان اليااار بمعنى من صاادر نه الثاا م يف
واأثو من واب رتيه الث فرتيس اأكهات االفهاملو ماضع يفا لرتبحث وانظ البحث

(1ا اأهامل به مصحح االنلوام حتأ تعبرينا رظ ها واضح.
(2ا هناين الدراين ن 1ص .164
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م م صااحن ايمو االشاالقاامل الذو يكيد انلتااا اأبد اك الذات فهو ي كمل فيه
عهمل خهون االنلتاااا م ن العادت اك الاجامل ات ال باد من فعرتيان انلتاااا بني اأباد
والذات؟
واد اابرتا هذ الد اى لهيه البحث باجا من النقد:
الاجاه االو  :ماا نقاو ن اأحقق الناائينمل اادس
البحث

ومرتخصااه (ان ف هع لهيه

انه بحث فرتتاكمل يهتبط بايمو ناشاز من ف هع التا ارمل اأ اخ حيث

امل ى ان الل اخ ملائ يفظ

اال ااناامل ال

معنااهاا ايقيقمل

ال رتمان وهمل متاالعمرتان

والعناين انظ همل اللطبيق بلكصايو معهوا .وف هع التا ارمل هنام مهفاضان وبذلك
تنهار مل امن هذا االف اذ ف حاجن اك ت ااحيه .ووجه الهف

أقالن التاا ارمل ها

ان القياايا حقيقين وخارجين اما القياايا ايقيقين ف ي يف فيها ما كره التا ارمل لعدت
اشالظهلا

اللطبيق وانظ تل كو لبيان ح م اأاضاام نحا (اأتالطيب جيأ رتيه ايجا

فم و كلك ال يلطهق اك بيان اأصداق واللطبيق

الكهمل واأاضام فيها نكس الطبيعن

ف يلاهم فيها ان الل اخ اللطبيق .واما القيااايا اطارجين نحا خيد ا ااد فهمل وان
اشلمرتا

اللطبيق اال ان الل اخ لا مل ي ن اأاضام وال اأحما ران اال نامل

نا يفا من اأ اخفن اك ال معنى يمو ماهين
وال

فهمل من ماهين مبايننا .

ت هنا يقب جهلني :اواليف ابلنا هذ الك هع

( 1ا

نظهين الت ا ارمل اأ اخ

او باجه ا م رظ مه مبحث ايقيقن واأ اخ .و اني يفا تقييم نظهين التاا ارمل من خاوين
العناين اللطبيق رظ كره ادس

(1ا اجامل اللقهيهات ن 1ص .59

.
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اماا

اجلهان االوك فاالصااحيح ان هاذ الك هع ال تبلنمل

ترتاك النظهيان فمن

اأم ن ان ن عو صايين البحث هنا وفق يفا لرتمكاهار ومب كلك نلبنى ف هع التا ارمل
اأ ااخ – رظ نحن رتياه – ومن اأم ن الع س باان نرتلوت اأ ااخ باالنظهيان اأكااهارع
ون عو ناان البحث هنا ناان يفا فرتتكي يفا رظ رتيه بعيهم.
اما االو ف نا نبحث هذا اأقات ن مكامل مدلا اأكالق وانه يكامو من انقىضا
ناه اأباد ات صلص باألرتبس به بالكعاو وحيناذ فان ارتناا بانه ال يكااماو من انقىضاا نه
نرتلوت مارمل ا االعظ الرتك واراملع من انقىض ا نه بانه ليس من ابيو اال االعظ
غري اأاضام له بو العناين والل اخ انظ اا اللطبيق.
واما ال اين ف ن القائو بان اأ اخ ا العظ لرت رتمن غري ما وضاعا له يم نه ان
يد مل ان مكهات اأكاالق واضااح وان ال

ت انظ ها محرته

الذات وانه هو يعلرب

فيه فعرتين اللرتبس في ان غري ا نامل يفا عاخي يفا ات ال؟
وايااصااو ان مل اى ران اأ ااخ ا االعظاليف لرت رتمان غري ماا وضااب لاه مهتبطان
بااأ ااخ ال رتمان والنظهيان االخهى تن ه كلاك ماما يفا او اجلمرتان وتاد مل ان الل اخ
ترتاك اأاارمل ملائ يفظ

اللطبيق والبحاث هناا –

تقاديه راناه فرتتااكيا يفا – انظ ها

ايمو واال اانامل والقا بان اال اانامل هنا عاخو ال يمنب من القا بلحقق الل اخ
ال رتمن

اائه اأاارمل ومن هنا كهأ بع

اأ ااخ وكرهوا ان اال

اصاحا هذ الك هع اك القا اأكاهار

ت ااد خرتطاا بني ايقيقان واأ ااخ وااا من شاا ون الرتك

وبني الصدق و دت الصدق واا من ش ون اال نامل .
واما اجلهن ال انين ف بد من ان نذره اواليف ان اللطبيق اد ي ان رصحي يفا مب العناين
وبدوهنا رقالنا (خيد ضاار ا او (خيد ا ادا واد ي ان ضامني يفا بمعنى ان ال ي ان حد
الطهفني مذرار يفا القياين او ي ان كره ال

وجه اللطبيق رقالنا جا ين الياار
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ونقصااد به خيد يفا فهذ اجلمرتن تكاالمو

خيد .ورذلك

تطبيق ناان اليااار

جا ين خيد اليااار فان اليااار وان ران هنا وصااك يفا اال ان االوصاااا ابو ايمو
اخبار رظ ان االخبار بعد ايمو اوصاااا فاللطبيق هنا حاصااو ايياا يفا اال انه بنتاابن
تقييدين ال تامن يصح الت ات رتيها.
وحين ذ فان ران اأقصاامل من دت اشالظ القياايا ايقيقين
اشالظهلا

جهن اللطبيق دت

اللطبيق الرصايح ران حق يفا ول نه ال يكيد منب نظهين التا ارمل وان ران

اأهامل دت اشالظهلا حلى

اللطبيق اليامنمل فها ممنام .فقا الكاارم – م يف – (رو

متاالطيب جياأ رتياه ايجا مهجعاه اك ان راو من وجاد اطاارن وانطبق رتياه ناان
اأتالطيب جيأ رتيه ايج .واد ا

ا اأحقق النائينمل ادس

بان القياايا ايمرتين

مهجعها اك القيااايا ال اا طين فمهجب القيااين التااابقن اك هذ القيااين (من ران
متالطيع يفا جيأ رتيه ايجا والقياين ال اطين ايايلان محرتيلان طه رتيهظ النقصاان ب ملاع
ال

.
واد ورمل اأن طق خ ا الكايا والكارايب ان اجلهن

قد الاضاب القياايا

اأم نان هاو همل االم اان او الكعرتيان ومعنى كلاك ان قاد الاضااب حيلاو
ايماو واللطبيق فقالناا رو ن

باإلم اان مهجعاه اك ان رو ن باإلم اان

رظ ها ر و الكارايب او رو ن بالكعو

باإلم اان

باإلم ان رظ ها ر و الكيا.

واياصااو انه ال شااك ان قد الاضااب القيااايا ايقيقين تكاالمو
ايمو واللطبيق وان مل يكلمو

جهان

جهن

تكخيص اأاضام.

هذا مب ان الاااب ان نظهين التا ارمل باجه خاص او باجه اشامو ال تلااف
لقق جهن اللطبيق القيااين ال رصحي يفا وال ضاامن يفا بو اأهامل باللطبيق اللطبيق النكيس ا
فاان راان اأهامل اال االعظو مطاابقا يفا لرتمهامل اجلادو راان اال االعظ حقيقيا يفا وان راان غري
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مطابق له فاال االعظ يلياامن ا طا حد يش لءاا آخه فاكا اا (رو ا ااد جيأ
ارهامها م يف فاأهامل اجلدو ها الهجو الكا ام ومعنى كلك حتاأ نظهين التا ارمل انه
اد طبق نكته ناان اال د

الهجو الك ام.

واماا القياااياا اطاارجيان فقاد تبني مماا كرهناا هناا و – بلكصااياو ر ه – مبحاث
ايقيقن واأ اخ ان اللطبيق فيها من إ طا حد يش لء آخه لدام من الدوا مل.
الاجه ال اين :ما كره اأحقق االصااكهاين ادس

حاشاايله

ايهامل العباارع األقادمان .ومرتخص ماا كره ان ال ملياد الاارمل

ال كاين بعد

هاذ الك هع

محاو

اأكاالقاات غري صااحيح حياثاا ا  :لا ارتناا ان محرتهاا بنحا ها ها وجاأ القا ب ان
اأهامل هبا خصاااص األرتبس ولا ارتنا انه بنحا كو ها ركى صااحله عهمل االنلتااا .
هذا ال مليد غري صحيح.
وكلاك ال ناه مبنمل

تاهم ان محاو اأكاالق

الاذات محاو كو ها مب ان محرتاه

رتيهاا محاو ها ها ومحاو كو ها صلص بمباامل اأكاالقاات فااأباد راالقياات – م يف – ال
يم ن ان حيماو

الاذات اال مب ررتمان كو او مب االشاالقااق واماا نكس اأكاالق فها

ملحاد مب الاذات وجامل يفا وحمما
الطايس (ادس

رتيهاا بحماو اأااطااع وا االكااهاد ب

ت اأحقق

ا.

وهذ اأنااكن غري واضحن بعد م حظن امهين:
ان من الااضاح انه ال يم ن االللوات بلعدمل اأحما

القيين اللمل ي ان حمماهلا

بصاارع اأكالق فيقا (ان خيد ا اامل حمماالن ايقيقن :العناان االشالقاامل واأبد
وان ايمو ب النتابن اك االو محو مااطاع وبالنتابن اك ال اين محو اشالقاقا بو ال بد من
متيو اأحما حقيقن ومن ملون جتاخ اال اانامل م و هذ القيااايا وانه اما ان ي ان
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الاااب ها

اأحما العناان االشاالقااامل وي ان اأباد خاارجاا ناه او ان اأحما
اأبد واالشلقاق مصحح لرتحمو فحتأ.
وهاذا ا اااس ال ملياد ال
البحث اااا

ت اأنقا

ن اأحقق الطههاين ولاذلاك جعاو حمار

بارته اأنقالن ا اا ايمو اأكلقات ال محو اأكلقات حلى يارمل رتيه

ب ن فهذ ران اأحما ها اأكلق ال يلصار فيه اال ايمو اأااطاع.
ال اين :انه اد اخلرتكا االنظار الكهق بني اأكالق ومبدئه ويم ن ان نكهق بينهظ
باحد وجهني:
احداا :االللوات بان الكهق بينهظ ها الكهق بني االمه االنلوا مل ومصاحح انلوا ه
ومن اأعرتات ان االمه االنلوا مل يلبب منكا انلوا ه الاجامل بمعنى انه ياجد باجامل
وليس له و جامل متالقو نه واال أا صاح محرته رتيه مااطاع بعد وضااح ان مهجب هذا
ايماو اك اهلاهايان و ن الاامل األحصاارتني غري معقا رظ ان االمه االنلوا مل يلبب
مصححه اأاهين او تلعدمل ماهيله بلعدمل .
و

هاذ النظهيان ي ان اأباد الاذو ها مصااحح االنلوام غري حمما

ايقيقان

ب و اأحما ها نكس العناان االنلوا مل نى اأكالق ول ن حيث ان اأكالق يلبب منكا
انلوا اه مااهيان فمب خوا اأباد ال معنى لرتحماو للقات مااهيان اأحما باه اأنلكيان باانلكاائاه
وهذا ما اشار اليه هذا القائو الكق االو

ر مه.

و انيهظ :ان الكهق بينهظ بالرتحاظ وان ايد ان لاح ب ا ال يعرب نه باأبد
وان لاح ال ب اا يعرب ناه بااأكاالق .و
الك

كن واالصاليني ي ان اأحما

هاذا االحلظ الاذو ااا ااا ان من

ايقيقن ها نكس ايد .

وحين ذ فان فرسانا الكهق اأكاار اليه بان ايد إكا لاح بدون النتابن النااصان
يعرب نه باأبد وان لاح معها يعرب نه باأكاالق وان اأكاالق يد

هذا النام من

 | 30دراسات أصولية
النتابن فيصاح ما كره هذا القائو من ان ايمو اأكالقات محو كو ها ومحو انلتاا
و يلكهم رتيه ما كره بقاله وي كمل النتبن عهمل اطهون من العدت اك الاجامل.
إكا هه هذان االمهان فيصاح ال مليد نام ايمو اأكالقات وليس فيه خرتط
بني القتامني من ايمو وال يلاهم ان مب فهذ ران اأحما اأكالق حيلمو ان ي ان
محرته محو اشلقاق رظ يظهه من اأع ذ.
واماا اخلياار اأحقق الطايس ان اأحما ها اأكاالق وان ايماو محاو مااطااع ف
تك خيص ايمو اأكالقات وال يم ن ان
يعرب اال ن وجهن نظه اطاص مهحرتن ا
نعلرب ما كره بيانا ل صاط ح اأه اات

ابيو ال ربى ال رتين هذا ميااف يفا اك ان

بارته نام من االهبات.
الاجه الاالث :ان من الااضااح ان ر مه األقادت ولا باللقهيأ الذو تقادت آنكا ال
يل كو أا امل ا من انه ال يلعني ان جيعو ما ها حمو ال

ت اللكليش ن اأعنى االفهاملو

لرتمكالق وانه هو يتااوق مب فعرتين اللرتبس باأبد ات ال وانه ال بد من ان نبحث ن نام
ايمو فيه

اأصامليق بعد وضاح مكامل .

وكلاك الن ال ملياد اأاذرار ر ماه يبلنمل

البحاث ن حقيقان مكهات اأكاالق

ويلكهم رتيه ان كااا ضايق ه و تا اعله رظ يلكهم رتيه تكاخيص نام ايمو فيه فيلعني
ان نبحث وفق اأنهج اأكاهار ونميو اأعنى االفهاملو و

هذا اال ااس تلياح حتابظ

امل ا ااعن مكه ات اأكاالق وضاايقه رظ ان اأهتبن األ خهع ين كااف نام ايمو وال
يصح طهح البحث مع ا يفا .وها واضح.
واياصاو ان طهحه ل رتبحث ملكهم
انه مبحث يعارضه او يينمل نه.

البحث ن اأكهات االفهاملو لرتمكالق ال
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الاجاه الهابب :اناه مب االغظذ ظ كرهناا آنكا يفا يم ن االللواتاب ان ايماو محاو
مااطاع وان اأكالق ناان انلوا مل ومب كلك نرتلوت باال م فانه يلصاار ملخالن مصاحح
االنلوام

نحاين:

األو ان ي ان

نحا يادور االمه االنلوا مل مادار حادو ا يفا وبقاا ا وال ااين ان

ي ان حدو ه ماجبا للحقق ناان انلوا مل اك االبد.
رظ يلصااار رو من النحاين مهحرتن ماضااام اي م رظ ااي يف تاضاايحه
الكبهن ال انين اأاجبن للاهم وضب اأكلق لا م.
ورذلك يم ن االللوات بان ايمو محو اشلقاق وانه ليس اأحما وااع يفا ماارمل
محاو اأكاالقاات اال اياد

اأرتحاظ

نحا خااص ومب كلاك ال نخلاار القا

باطصاااص بان نن ه ان الكهق ب ني اأبد واأكاالق من جهن ياظ االنلتااا

ال اين

ملون االو بو الكهق بينهظ بال رشطيان وب اا الئيان .ولذا اا اب من اأحققني مب
اخلياار هاذا القا باان اليكرتان ن كلاك اوجاأ القا بااال م رظ ااياايف البحاث ناه
الكبهن الهابعن اأاجبن لرتقا باأل م

ما امل ا .

ص و ان الصاحيح ها اجها البحث
فلح ا

النحا اأكاهار اأكهات االفهاملو

لرتمكاالق .ول مل نلخرتص من اأنااكااات ررتمن ايا حيث اهنا مكاا رن بني معان
وماجبان للعقاد ناان البحاث نبادهلاا ب رتمان (الكعرتيانا وال نهياد هباا ماا يقااباو القاع باو
ابا من خا

رب بايا ايي يفا.
نه اأبد وها اأهامل أن ّ

اجلهة الثالثة من حترير حمل البحث:
ّ
إن مارمل النقا

والبحث ها ّن اأكاالق هو ها ماضااام طصاااص األرتبس او

اال م منه وممن انقىضا نه اأبد ؟ وهذا يقليضا ان نكهذ الذات اابرتن لرتبقا بعد خوا
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اأباد حلى يقب ال

ّن مكهات اأكاالق هاو ينطبق

ت

الاذات بعاد فقاداهناا الكعرتيان

اأبد ات ال؟
و

هاذا اال اااس ناااش بعيااهم ا ااظ الوماان وامل ى خهوجهاا ن حماو

البحث ألهنا تد

اار الذات
ها الومان الذو لقق فيه الكعو والومان ليس امه يفا ّ

بو ها وجامل منرصت ال يلحقق يش منه اال بووا جو آخه فرتيس له بقا .
واد اجيأ ن هذ اأنااكن باجا ااها وجهان:
الاجه االو  :ان هذ اأنااكان تبلنمل

ا ااس غري صاحيح وها ان ا ام الومان

واأ ان ماضاام باضاعني او بنحا االشا ام الرتكظمل و رتيه فل ان الصايين اطاصان
برتحاظ وضعها لرتداللن

ها الومان مارمل يفا لرتمنااكن اأذرارع .والصحيح ان هذ
و ا لقق العمو ااا ران خمان يفا

اهلي ن ماضاا ن بنحا االشا ام اأعناو لرتداللن

ات م ان يفا .ف ظ ن ها الومان له افهامل ملعدملع رذلك الظها باأعنى اجلامب له فهملان:
الوماان واأ اان .وهاذا اأعنى ولا برتحااظ بع

افهامل مارمل لرتبحاث فيظ نحن فياه وها

الظها اأ اين.
ويم ن ان يع ذ

هذا الاجه ب مهين:

االمه االو  :ان تقتاايم الظها اك خمان وم ان االمل والكرتتااكن ال صرتا من
متاااحمان فااأ اان ها الظها والا اا ايقيقمل لرتكعاو واماا الوماان فرتيس اال امه يفا مقاارنا يفا
لرتكعو وإط ق الظها رتيه متاحمن اك ليس امه يفا يكلمو

الكعو .اكن ف ان الظها

امه يفا جامع يفا بني الومان واأ ان غري صحيح.
ويم ن اللخرتص ن هذا اال

اذ بظ كرهنا تكصايرته مبحث اال الصاحا

من ان الومان حتاأ اللصاار العه ال ي ح اال من خاوين الليري الطار

اأ ان

فاكا رتم اأ ان ايو ان الومان ليو وإكا اضا ايو انه هنار ولذلك يصح القا بان هذا
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الوماان لياو مب اناه لياو حتاااأ افق األ رتم ومنطقلاه وهناار آفااق خه .وحياث ان
االلكاظ ماضاا ن حتاأ االنطبام العات والعها ف بد من االك ان بان الومان اييا يفا
ماضااام أاا يعادّ و اا يفا لادهيم فعناان الظهفيان ملحقق فياه رااأ اان .اكن ف وجاه أنب
االشاا ام اأعناو من جهان ادت وجامل اجلاامب اك اجلاامب برتحااظ االنطباام العماممل
ماجامل وها ا اس الاضب الرتياو واجلامب ايقيقمل ال حاجن اليه وضب االلكاظ.
االمه ال ااين :ان و اا الوماان واأ اان يلياايهان تياايه يفا جاههيا يفا فقاد ادّ راو منهظ
مقالان متاالقرتان الكرتتااكان واأقاالت امار بتاايطان ليس فيظ بينهظ جاامب اال بنحا
االنلوام .والرتك اأاضااام هلي ان الظها ال يتاالعماو

اجلاامب االنلوا مل فااكا اياو

(مقلو ايتااني رتيه التا تا واصااد به يات اشااارا ران الرتك متاالعم يف
معنى
يف
ميايه لرتمعنى اأقصااامل ند اراملع م ان القلو او رهب  .وال يتاالعمو ابد يفا اجلامب
بينهظ .وهذا نظري ما يقا من دت ا االعظ االمه اجلامب بني الاجا والند رمل يفا
من امل ى وضعه لرت امب بينهظ.
وهذا اال

اذ هبذا اللقهيأ غري صاحيح اك ال مانب من ا العظ اهلي ن اجلامب

بني االمهين وماا اياو من ادت ا االعظ االمه

اجل امب بني الاجا والناد
ا

ممنام

لصحن االنا (اغلتو لرت معن واجلنابنا اكن ف مانب من ا لعظ ررتمن (مقلوا م يف
بمعنى اات .واماا تكهيم راو من اأعنيني بنحا خااص فيلم إطاار تعادمل
و اا القلاو
يف
الدا واأدلا وكلك لياام القهينن اطاصاان .وهذا امه ال مناص منه حلى

القا

باالش ام الرتكظمل اك البد حين ذ من القهينن اأعينن.
وهذا ال يقليضا ران الداللن ناشا ن من حاق الرتك رظ يلاهم اك القهينن اأعينن ال
تقليضا ران الرتك اأكا م متالعم يف

حد اأعنيني بو ال رتمن تد

صاو الا ا

وتعني اطصاصين الومانين واأ انين يلم بيم القهينن فيلعدمل الدا ويلعدمل اأدلا .
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الاجه ال اين :ان الومان وان ران مه يفا غري اار الذات اال انه يم ن فهذ بقائه.
وتاضايح كلك ان الومان ورو اطعن منه راليات والكاهه والتانن يم ن ان ت ح
بنحاين:
 ما يعرب نه بايهرن اللا اطين وها ان ي ح الومان بنحا الا ن التايّا ونتابله اك ا نات األلالين من الومان نتابن ال

اك الكهمل فها ماجامل

ضمن ا نات األصرتن اتصااليف وجاملي يفا ويبقى ببقائها نظري بقا ال
القتاام الاالاث ااتااات ا االصااحاا ال

 .وياد

ويطرتق رتيه
القتم ال اين من

ران ا ن ررتيا يفا ادت ابالاه

لرتلقتاا يم فها ليس من ال مياات ويكااباه النقطان اللمل ال تقباو اللقتاايم من اجلهاات
ال

.
 -ماا يعرب ناه باايهران القطعيان وها ان ي ح اطعان من الوماان بنحا ال او

راليات والكاهه والتانن ونحاها فاليات م يف ا ام لرتتاا ات االربب والع اين األصارتن
وها اابو لرتلقتيم اليها ونتبله اك رو منها نتبن ال و اك اجلو .
هاذا وااد واب ال

ت

النحا ال ااين فقياو اناه امه خيااو ال وااعيان لاه نظري ماا

ي ا ى من اطهات اأطه اهنا خطا متالقيمن ونظري الدائهع اللمل تلخيو ند مكااهدع
اجلاالان .فاالوماان وااعا يفا ليس اال ا ن التاا اياا اال ان ا االمهار ا ان ات األلااليان
النقطان ّ
ياجأ تصار وجامل املداملو نعرب نه بال و.
وياد

ادت وجامل ان ال او ال ياجاد باجامل جوئاه بخ ا ال

الاذو

والرساا كلك ان الكهمل األحقق خارج يفا رويد له حدومل رايياان
يلحقق بلحقق فهمل .
ّ
واجلتام واالنتاان وغريها ويلحقق بلظت حدومل فيتالاجأ لقق هذ ال رتيات .واما
اجلو ف يم او حادّ ال ّ
او وبلحققاه ال يلحقق اال جو من ال او ولاذا اياو ان اجلوئيان
تنا ايمو.
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ول ن الصحيح ان اجلو انظ ال ياجأ لقق ال و إكا لاح بحدّ واما إكا لاح
ال ب اا اجلوئيان باو برتحااظ الاحادع اللمل لقق جوئيلاه لرت او فها هباذا الرتحااظ ني
ال و.
فلحصااو ان اطب الومان اد ي ح بنحا ال رتيان واد ي ح بنحا ال او فاألو
رقالناا يات رذا وشااهه رذا فالكااهه هبذا الرتحااظ ليس مهربا يفا من ايات وليس له مكهات
املداملو .نعم له وجامل املداملو بمعنى انه يلحقق ضاامن االفهامل اأتاالمهع األلالين
من ا ناات .والااين رقالناا هاذا يا ت من شااهه ف ن وهاذا ال او مااهيان املادامليان تلحقق
بلحقق او جو وتتاالمه

الاجامل اك اجلو االخري ريري من االمار األادرجان

الاجامل راالصاا ع واططبان ونحاااا .فاال او هاذ االمار ياجاد بااجلظم االجوا
اجلظ يفا املداملي يفا.
ومن هاذا البياان تبني ان فهذ البقاا مم ن ر الرتحاا ني اال اناه
باا االمهار وجامل االفهامل فااالملادامل

لرت

حادااا بقاا

الاجامل فقط و ا خه بقاا لرت او

با لمهار االجوا فاالملدامل نكس اأاهين.
ياباقاى الا ا ت

ان افا اذ باقاا الاذات باعاد فاقادان اأاباد يابالانامل ا

و مان

الرتحا ني؟
احلمو ر منهظ بعيهم ويم ن تقهيأ االو را يف:
يم ن اف اذ بقا الذات بعد فقدان فعرتين اللرتبس باأبد مب ياظ الومان بالنحا
ال

وكلاك الن ر اليات م يف يلحقق بلحقق الكهمل مناه ويبقى ببقاا ا ناات األصاارتان

اتصااااليف وجامليا يفا وان رااناا ملياايهع اأااهيان فااكا فهذ واام الكعاو آن من آناات
اليات راان كلاك ا ن آن ترتبس ر اليات بااام الكعاو فياه و ا ناات اللااليان يصاادق
بقا ال

مب خوا اللرتبس.
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وربظ ينااش كلك بانه يقليضا بقا االتصااا بالكعو اك آخه الدهه ّ
الن ا نات
األلالين ال تنقطب بانلها اليات.
واجلاا

يلم إكا مل يلصااار ا ن التاايّا
نه انه انظ ّ

اطب الومان اللمل لصااو

بم حظان تقطيب العها لرتوماان اك اطب ملياايهع بنظه حتااأ اأصااالح وايااجاات
وحيث ان هذا اللقطيب صاحيح هف يفا و رو اطعن منها يلصاار ا ن التايا ف مانب
القطعن اطاصن راليات.

من إط ق ا م الومان هبذا الرتحاظ

اال ان هذا اللقهيأ يم ن منعه من جهن ّن الومان الذو ياصاف با ام الومان ها
و اا الكعاو ال عهمل ماا يقاارن الكعاو وا ن ال يم ن ان ي ان و اا يفا لرتكعاو الناه غري
اابو لرتلقتيم وال يم ن ان ي ان الا ا صيه من اأظهوا.
واماا االحلظ ال ااين او اف اذ بقاا الاذات بعاد فقادان فعرتيان اللرتبس مب فهذ
الوماان ر يف فلقهيباه ان ال او هناا رااليات م يف لاه وجامل املاداملو فياجاد باجامل االجوا
اأ لمعن باللدريج فاكا اتصاف احدى اا اته بالكعو رانا ترتك التاا ن اا ن اللرتبس
فاط ق اأكالق (ا ام الومانا

التاا ات األ خهع إط ق

ما انقىضا نه اأبد

برتحاظ بقا ال و.
وهاذا االحلظ ال يم ن ابالاه الن االتصاااا ل او عما ان من الوماان اأحلاو
خماان الكعاو اتصاااا حقيقمل برتحااظ صااحان ا لباار و اا يفا لاه اك ال ماانب من ران
الا ا او اب من اأظهوا ف ظ يصاح ان يقا ان اا ن رذا مقلو ايتاني رتيه التا ت
رذلك يصااح اط اه

يات اشااارا و

شااهه حمهت و

اانن رذا و

القهن

االو لرته هع .ورذلك اأ ان فيصاح ان يقا ان ايائه ال ايف مقلو ايتاني (ما رظ
يصح اط اه

رهب

و

العهاق.
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واياصاو ان خمان الكعو الذو ها اأاصااا با ام الومان ها ما يقا

جاا

ملى وها مم ن الصااار اأذرارع واما التااا ن اأحدملع فهمل اأقالن جاا (رما
حيث يلحدمل به رمين الااا وتعيينه.
ف او اطعان من الوماان يم ن ان ي ح رظ ويم ن ان ي ح

هفا يفا فااألو

رظ وجيأ
رقالك خر ايتااني رتيه الت ا ت ااا ن يات اجلمعن فالتااا ن هنا مرتحا ن ّ

حين ٍذ تتاوو واا العمو لرتااا اأحدمل .وال اين رقالك خر ايتني رتيه الت ت يات
اجلمعان فااليات لاح هفا يفا وال جياأ حين ٍ
اذ اللتاااوو باو ي كمل واام الكعاو وااا
من اواات يات اجلمعن .و رتيه ف يم ن تصار االنقيا
فالصحيح مقات اجلاا

الومان.

ن صو اأنااكن ها الاجه االو .

املقةةام الثةةاين :يف بيةةان االمةةبر التةةت اسةةتبجبل النفلةةة عنهةةا ةةب م الب ةة
لألعم او ا ّدعت اهنا كذلك
وهمل دع امار:
االمه االو  :عن ملائهع اللرتبس وكلك ماضعني.
اأاضااب االو  :ااعان ملائهع اللرتبس من جهان مكاامل اهليان وكلاك حياث يلاهم ان
النتاابان اأادلالان هليان ال رتمان تل كاو نحا يفا ضاايقا يفا من اللرتبس بينظ الاااب خ ا كلاك
ونذره هلذا القتم مارملين:
اأارمل االو  :ا ام ا لن راأكلاح – م يف – فهبظ يلاهم ان النتابن فيه فعرتيه را ام
الكاا او وحياث ي ح صااحان اط ااه بنحا ايقيقان

آلان الكلح

غري حاالان الكلح

يلاهم ان الاضاب اأكالق ا م من حالن اللرتبس .والاااب ان النتابن فيه ا داملين فاهلي ن
تد

وه ّمل لرتكلح وهذ الصاكن ال تنقيضا ن ا لن غري حالن
الءا الذو عا دّ ع

 | 38دراسات أصولية
الكلح .ولاذا ال يكااك صاادق اأكلااح حقيقان حلى لا مل يكلح باه اكاو اصاا يف مب ان
الكعرتين غري ملحققن حلى يصدق االنقيا .
اأارمل الااين :ا اام الومان .واد مه ال

ت فيه .فلاهم انه يد

الومان اأق ن

بالكعو ياجأ تاهم انقيااا اأبد ن اجلو الومنمل اللاو لظها االا ان مب صاادق
اأكالق حقيقن فيقا أ مام يات اشاارا م يف مقلو ايتاني رتيه التا ت .والصاحيح
ها ما كرهنا ان اأدلا ها و ا ايد وها يم ن ان ي ح باجه او ب من الكعو
راأ ان.
اأاضااب ال اين :ااعن ملائهع اللرتبس من جهن اأبد  .فمبد اأكاالق اد ي ان بالنظه
الدايق والنظه التااطحمل امه يفا واحد يفا رالقياات واد ي ان خملرتكا يفا فمباد ج ومباد خكمل
واطرتط بينهظ ياجأ تاهم ضيق ملائهع اللرتبس وهذا ما نرتلوت به ماارمل:
اأارمل االو  :اأباد الاذو لاح فياه جهان اأرت ان رااالجلهاامل بناا يفا

ران اأهامل باه

مرت له ال فعرتيله .فان لاح اأبد اجل وها فعرتين االجلهامل واال النبا ران اللرتبس به
منقياي يفا حا النات ونحا واما لا لاح اأبد الاااعمل اطكمل ران اللرتبس به بااي يفا النه
بارع ن اأرت ن وهمل اائمن بالكخص وان ران مكيااليف ب مه آخه او نائظيف.
اأارمل الااين :اأباد الاذو لاح فياه حي يان ايهفان واأهنان رعناان الطبياأ والن اار
والبواخ ونحا كلك او لاح فياه اأنصااأ واأقاات اله ااممل رالقااا فم حظان اأباد
اجل او ما ي ا ى من هي ن اأكاالق بحتااأ النظه البدوو تقليضاا اي م بانقيااا
اللرتبس به ناد دت مباارشع الطباابن والقياااوع ونحااا واما مب م حظان اأباد اطكمل
والاااعمل فاللرتبس باق ببقا اأهنن او اأنصأ.
اأارمل الاالث :اأباد الذو لاح فياه حي يان الكاا نيان رالقااطب الذو جيعو وصااك يفا
لرتتيف م يف ف ي ح فيه فعرتين القطب واال ح م بانقيا اأبد مب دت فعرتيله.
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وبظ كرهنا تنحو شاابهن ا اام اأكعا حيث امل ى صاااحأ الكصااا وتبعه
اأحقق الناائينمل اادس

ااا اناه خاارن ن حماو البحاث نظه يفا اك ادت ام اان انقيااا

اأبد الن اأكعا ما واب رتيه الكعو والء ال ينقرتأ ظ ها رتيه.
واجلاا

الذو تبني من البيان التاابق ها ان ا ام اأكعا را ام الكا و صلرتف

بااخل ا اأباد فقاد ي ان اأباد الاااعمل ااد لاح فياه اال االمهاريان والبقاا رااأمرتا
واأعرتات فااكا فه االناا وخا العرتم راان اأباد منقياايا يفا واللرتبس مكقامل يفا وااد ال ي ان
اأبد رذلك بمعنى انه امه يلحقق خمان اصااري ويوو ف ي ح فيه اال االمهارين
وي ان اللرتبس باااياا هباذا الرتحااظ رااأثااو واأقلا  .هاذا مب ان الربهاان اأاذرار
منقاذ بان ا اام الكا و اييا يفا يد

من صاادر نه الكعو او اات به وها اييا يفا ال

ينقرتأ ظ ها رتيه.
فلحصااو ان اليكرتن ن اأبد ايقيقمل اد ياجأ تاهم االنقيااا مب بقا اللرتبس
وااع يفا واد ياجأ تاهم اطهون ن حمو البحث.
م حظن:
هناام بع

اأباامل اال لبااريان لاح فيهاا اال االمهار وهباذا الرتحااظ حي م ببقاا

اللرتبس راأبيب واأطرتقن فرتيس اأهامل حا انكاا البيب والط ق بو اأهامل ما انلقو مرت يله
ومن لققا بينانلها وهذان العناانان باايان ببقا مبد اا.
االمه الااين :ران اأاضااام بحياث ي كمل عهمل حادواه بقاا اي م .فقاد ت ملو
اليكرتان ن كلاك اك مل اى ان اأكاالق حقيقان اال م بلاهم ان اأاضااام ملائ يفظ يادور
مادار اي م حادو ا يفا وبقاا يفا وحياث ان اي م بع

اأاارمل ااباا اطعا يفا بعاد خوا

اأبد ف بد من صدق اأكلق (وها اأاضاما حقيقن بعد انقيا اللرتبس.
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وم ا كلك ر ه ماارمل ايدومل رالتااارق والواين اك ال شااك ان خمان اجها ايد
ها خمان انقياا اأبد او الرساان والونا وحيث ان ماضاام اي م بإجها ايد ال بد
ان ي ان ها التاااارق والواين حقيقان ف باد من القا بصااادق اأكاالق حقيقان بعاد
االنقيا .
وينادفب هاذا اللاهم بم حظان ان اأاضااام هناا مماا ي كمل عهمل حادواه حادو
اي م وبقائه .ومنكا اللاهم ان مقلىضا القا دع ها ا لبار اأاضاام حدو يفا وبقا يفا
تهتأ اي م ولذا ال جياخ تقرتيد من انقىضا نه االجلهامل او العدالن رظ ال جياخ اإلئلظت
بمن انقيا نه العدالن وه ذا ائه اأاارمل.
اال ان بع

اأنا ابات تقيضا بع

اأاارمل باللوات ركاين لقق اأاضاام بقا

اي م وماا نحن فياه من هاذا القبياو واأناا اابان اللمل تاد ا اك االللوات باذلاك هناا ها ان
اأاضااام غري اااباو لرتبقاا – غاالبا يفا – اك مادع يم ن فيهاا اجها اي م رظ ها واضااح
و رتياه ف بد من االللوات ب كاين حدو ه بقا اي م .وي ح ان كلك امه ال ختلرتف
فيه القاانني اجلوائين ال

ين والعهفين.

ومما يكاهد لذلك وانه ليس من جهن صادق اأكالق

من انقىضا نه اللرتبس ها

ان هذا االمه امم ا ال بد من االللوات به حلى لا مل ي ن اأاضااام من ابيو اأكاالق رظ لا
ران نص اي م ه ذا( :الرسان ح مها اطب اليدا.
هاذا وااد اجاا اأحقق الناائينمل ااد ن الكاابهان باان الرساا بقاا اي م ها اناه
ععا بنحا القيين ايقيقين ومكاملها ان اأاضام إكا لقق جيأ ايدّ واي م ال ينلكمل
اال باالعصااياان او االمل اا واأكهوذ

اأقاات حمااولان امل اا اي م ملون صاايااناه

واالمل ا غري مم ن هنا اال بعد انقيا اللرتبس.
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ومن اأعرتات ان ران القيااين حقيقين ال تقليضاا كلك فرتا اا  :رو ضاايف جيأ
ارهاماه .ومل ي هت الياايف حاا راناه ضاايكا يفا فمن الااضااح ادت وجا ارهاماه بعاد
انقيا صكن الييافن وليس هذا من امل ا اي م.
واا بعياهم ان ا العظ اأكالق اال م غري معقا
يبلنمل
تكالمو

القياايا ايقيقين .وهذا

اجلمب بني ماا نقرتناا ن اأحقق الناائينمل ااابقا يفا من ان القياااياا ايقيقيان ال
اللطبيق وبني متارتك التا ارمل باجه ات .واد مهت االشاارع اك كلك

ضمن البحث ن مترت ه ايقيقن واأ اخ.
م حظن:
ورمل

دع من الهوايات وررتظت االصااحا اال االدال بقاله تعاك (وال ينا

هدو الظاأنيا

ا لب ار العصامن االمامن فلنلكمل من رتم و

ولا مهع واحدع واد تاهم ان كلك يبلنمل

ا مدع حياته

القا ب ان اأكالق حقيقن اال م .وال

بد من تاضيح طهيقن اال لدال فنقا :
اهيم ربه بِ َرتِظ ٍ
اا تعاكِ :
ِ
ت َف َ َمت ا عه ان َاا َ إِ ِين َجا ِ عرت َك لِرتن ِ
ااس إِ َما يفما َاا َ
َ
(وإِك ا ْبلَ َ إِ ْب َه َ َ ُّ ع َ
َو ِم ْن عك ِر ايلِمل َاا َ َال َينَا ع َْه ِدو ال اظاأِنيَ ا البقهع.124 :
والظااهه ان اأهامل باال رتظت االوامه والنااهمل وان اأهامل بااإلمتاات ن ااحاه رتياه
التا ت االملحان والظاهه اييا يفا ان حصااله

مهتبن االمامن بعد بع ه رتيه التا ت

باالنباع بادلياو اابق االبل

وها ملااف

ك ريلمل وااد رخق الاذريان

اخهياات مه ال اايف .والظااهه ان اأهامل باالعهاد ها

االمامن رظ يد

االتصااا اطااص .وبادلياو االاه ومن

رتيه التاياق .وريكين اال الدال با ين

يتلكامل من الهوايات – باجهني:

ا لبار العصامن – حتابظ
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الاجه االو  :ان منا اابن اي م واأاضااام تقيض ا بان ي ان ماضااام دت نيو
العهد ها من حد

نه الظرتم فحدو ه ماضااام لعدت النيو حدو يفا وبقا يفا .وتتاالكامل

هذ اأنا بن اما من ظمن مقات االمامن وخطه مت وليله رظ يد
وطرتأ ابهاهيم رتيه التا ت ا يا لبع

رتيه ت خه ن النباع

كريله ملون اجلميب وال شاك انه ال يطرتبه لرتظامل

اأت لكامل من اجلاا ال بد وان صلص بالظامل حدو يفا .واما من
حدو يفا وبقا يفا فاال ال نا ا
ان اأهامل من الظرتم ها اأعصااين مطرتق يفا وهمل غالب يفا ليتااا امه يفا متاالمه يفا واد مه ان م و
كلاك ي كااف ن ان اأاضااام مماا ي كمل حادواه
يلااف اال الدال

بقاا اي م .و

هاذا الاجاه ال

ران اأكالق حقيقن اال م رظ تااه الكخه الهاخو .بو يبلنمل

ران اأاضاام مما ي كمل حدو ه بقا اي م .وينا اأ كلك ان اأعلرب القاانني
العهفين ايدي ن – اييا يفا – ها م حظن ااابق اال ظ

الا ائف اله امين خصااصا يفا

اأناصأ العرتيا ف يارو كلك – ر مي يفا – اك من ت ان له اابق ي ن.
ا لاجه ال اين :ان اأتالكامل من ا ين ها دت صا حين العال لدمامن .واأعصاين
ت الييا و رتياه ف يعرتم صاا حيان االماامان اال اهلل

ااد ت ان خكيان ال يعرتمهاا اال

تعاك ف بد من ان ت ان منصب يفا ملااك يفا

النص.

وااد اك ن هباذا الاجاه الكخه الهاخو رظ كره اأحقق الناائينمل اادس

ااا

الكخه( :فان ايو :اهه ا ين يقليضا انلكا راهنم اأني اهه يفا وباطن يفا وال يصاح كلك
االئمن والقيااع .ارتنا  :اما الكايعن فيتالدلان هبذ ا ين

صاحن ااهلم وجا

العصامن اهه يفا وباطن يفا واما نحن فنقا  :مقلىضا ا ين كلك اال انا تهرنا ا لبار الباطن
فلبقى العدالن الظاههع معلربعا .
( 1ا

(1ا اللكتري ال بري جا 4ص. 42

مباحث األلفاظ | 43
و

هذا الاجه فاال لدال ال يهتبط بظ نحن فيه رظ ها واضح.

االمه ال الث :ران اأكالق اأاضاام اياين اي م م خاك يفا

وجه اأعهفين ال

اأاضا ين.
بيان كلك :ان اأاضاام القياين اد ي ان م خاك يفا
صاو خرتف العامل  .واد ي ان م خاك يفا

وجه اأاضاا ين رقالنا

وجه اأعهفين رقالنا صاو خرتف هذا القائم

مكااري يفا باه اك رجاو اامل فاالقياات هناا ليس ملخي يف

صاا حيلاه لدماامان اال اناه جعاو

لرتهج و اطااص .ورظ يم ن كلاك القياايان اطاارجيان رااأاا التااابق
معهفا يفا و مميو يفا ا
يم ن ايي يفا القيين ايقيقمل.
ف وجه أا كره بعيااهم من االخلصاااص بالقيااايا اطارجين م ا كلك االنا:
راو حياان حمهت االراو ال جتاخ الصاا ع اجوائاه فقاد كره اأحقق الناائينمل ان اأحهت
هنا معها لاناام اطاصان من ايياان وال ملخو له اي م ومن هنا ال يرسو اي م
ند حرتين الرتحم لعناان خارن رالثورع.
واليكرتان ن كلاك ربظ تاهم ران اأكاالق حقيقان
يصادق

اال م وان ناان اأحهت

الرسا بقا
ايياان اأياطه اليه برتحاظ ترتبتاه اابق يفا .ومن الااضاح ان ّ

اي م بعدت جااخ الص ع اجوا هذا ايياان ها ران اأاضام معهف يفا لرتنام اطاص
رالتبب ال ا لعظ اأكلق اال م.
االمه الهابب – :وهاذا مماا امل مل راناه من هاذا القبياو – ران اأكاالق بتاايطا يفا .فقاد
امل ى اأحقق النائينمل ن القا بالاضاب لا م يبلنمل

تاهم ران اأكالق مهرب يفا من

كات و بات اأبد له.
تاضاايح كلك :ان ايق – ند اأحقق النائينمل – ان اأكاالق بتاايط بمعنى انه ال
فهق بني اأبد واأكالق ااى ان االو مرتحاظ ب ا ال ف يصاح محرته

الذات
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وال اين مرتحاظ ال ب ا فيصاح محرته .فايد إكا لاح ال ب ا يعرب نه باأكالق
وإكا لاح ب ا ال يعرب نه باأصادر وا ام اأصادر واال فها حقيقن واحدع .و
هذا اال اس ال يبقى عا للاهم الاضب لا م.
بو االخلصااص باألرتبس هنا اوضاح من اخلصااصاه به اجلاامد اك ال يصادق
اي ه والك ا ه

اأاملع بعد فقدان الصااارع النا ين اال انه بتاابأ ارتكام الصااارع

النا ين واما اأاملع فهمل بااين واما اأكاالق فرتيس حقيقله اال نكس اأبد ومب خواله ال
يبقى و يش ماجأ للاهم صداه.
وهذ الك هع ت ري اأقات ا االيف هام يفا :هو اأكالق بتايط ات مهرأ؟ ولرت اا
نه نقدت تاضيح يفا حا اأهامل باأهرأ:
اأهرأ اد يطرتق ابا اأكهمل واأهامل به اأهرأ الرتكظمل وها – حتاأ اصاط ح
اأنطق – باارع ن الرتك الاذو ياد جو مناه

جو من اأعنى بنحا تعادمل الادا و

اأدلا  .فهو يم ن ان يقصد بال ريأ اأكلق هذا اأعنى ات ال؟
االللوات بذلك يلااف
حلى يلعادمل الادا

القا بان وضاب اأاامل شاخوا و وضاب اهلي ات نا مل

اأكاالق فياد ى تعادمل اأادلا واماا بناا يفا

ان اار كلاك واناه من

ابيو اللحرتي ت بعد الااام وان علمب الاضاب الرتياو مل يكصاو بني اهلي ن واأاملع ف
عا لذلك .اكن فع اأبنى اأكااهار من تعدمل الاضااب اأكاالق يم ن القا بلعدمل
اأدلا وان ران اأكالق اد ال ي ان له حهوا خائدع رظ الصاكن اأكابهن نحا حتان
اال انه ي كمل اللعدمل اهلي ن اطاصاان ومل اى ان اهلي ن ليتااا لكظ يفا مدفا ن بان اأهامل
ب و الرتك يكمو اجلو الصارو واأاملو.
واد يطرتق اأهرأ ويهامل به اأهرأ اأعناو وها

نحاين:
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 .1اأهرأ الرتحا مل بان ي ان الرتك

مهحرتن االخطار ماجب يفا للصاار مكهامني

مليايهين يا يفا واد نتاأ اأحقق اطها ااين هذا اأعنى من ال ريأ اك رو من امل ا
اأكلق.
معنى واحد اال انه مهحرتان
 .2اأهرأ اللحرتي بان ي ان الرتك ماجبا يفا إلخطاار
يف
اللحرتياو ينحاو اك معنيني .وهاذا ها الاذو ينبيمل ان يهامل اأقاات باان ياد ى ان مكهات
العاامل ينحاو اك كات و بات العرتم لاه .فهناا

ان مكااهيم .العرتم .العاامل .من ااات باه

العرتم .وال شااك ان العامل ومن اات به العرتم يش واحد وااع يفا وان ال هع انظ حصاارتا
ما فصاارتنا ااابق يفا من ان الل ه االملرارمل اد ي ان

مهحرتن االملرام واللصااار

اأدرم واد ي ان ناشا يفا من اخل ا االملرام واللصاار حيث ان الذهن
ناشا يفا من ر هع َ
لاه ااابرتيان تنايب اأادرم .وال

ت

ان العرتم والعاامل هاو ااا اييا ا يفا من هاذا القبياو

فحقيقلهظ يش واحد والل ه اتى من االملرام وهذا ها ا ااس مل اى البتااطن ات اهنظ
حقيقلان خملرتكلان وهذا ها ا اس مل اى ال ريأ؟
وحيث ان النظه البدوو ال يتاا د مل اى البتااطن

هذا اال ااس ف بد من

تاضيح نظهين اأحقق النائينمل ضمن نقا :
النقطن االوك :ل و من (ال ب

ا و (ب

الا معنيان:

اأعنياان االوالن :االط ق واللقيياد وكلاك حياث يتاالعم ن

عاا ا لباارات

اأااهيان فمب يااظ مكهات باالقيااس اك مكهات آخه ااد يعلرب ملخي يف فياه وجامل يفا او ادما يفا
واد ال يعلرب ملخي يف ال وجامل يفا وال دم يفا فاكا ا لرب وجامل ملخي يف ران ب ا يش وإكا
ا لرب دمه ملخي يف ران ب ا ال وإكا مل يعلرب ملخي يف باجه ران ال ب ا  .وهذا مو
ابدا مل نكيساا واالط ق وان ران نكتااه تهر يفا لعماو اال انه عا العنااين بالعماو
يعلرب ال م م يف رتبي يفا.
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اأعنيان ال انيان :ريكيلان من اللصااار واالملرام لرتءاا الااحد يقيضاا احدااا
بصاحن ايمو واالخهى بعدمها .ومارمل كلك ان الءا الذو ي ان من شا ون الءا
ا خه واطاار ااد ي ح باجاه متاالقاو ناه باان ينظه الياه باذاتاه وحادومل اطااصاان
في ان ب اا ال وااد ي ح بظ اناه من شاا اونه واطاار رااجلو حياث اناه إكا لاح
بحادومل اطاصاان يياايه ال او وال جياخ محرته رتيه وإكا لاح بظ انه جو من ال و ران
ها ال و بنكتاه اك ليس ال و اال االجوا علمعن .وهذا النام من ال ب اطين يتامى
ال ب ااطيان

ايماو وااد ورمل البحاث ناه مبحاث ا لباارات اأااهيان

التابووارو ا الطهامل يفا ولعو كلك اوجأ اللاهم لدى البع

ظام ن
من ا

انه اييا يفا من ا لبارات

اأاهين مب انه ليس امه يفا ا لباري يفا بو ها انطبام خاص لرتء .
النقطان ال اانيان :ايماو هاو ها إملرام لرتهاهايان بني اأكهامني كاتاا او وجامل يفا
وانع اس هلذا االمه الاااب ات انه مو ابدا مل نكيس؟
الصاحيح ها ال اين فاكا تصاارنا اأكهامني والحظنا الاملاا كات يفا او وجامل يفا وارتنا
اناه ها فقاد لقق ايماو ونكس هاذ الاااعيان إكا ابهخنااهاا برتك آخه مل يلحقق ايماو رظ
لا ارتنا ان االنتان ملحد وجامل يفا مب ايياان فهذا ليس مح يف.
ومن هنا يلبني ملور الرتحاظ لقيق ا يمو فاكا لاح اأكهات ب ا ال مل يلحقق
ايمو بو ال بد من يا ه ال ب اا  .واد كرهنا حقيقن اأعنى ايه انه ال فهق بينه
وبني اأعنى اال اممل اال بالرتحاظ حيث انه ي ح بنحا الرتف ولذا ال يصاح محرته
اال ام او الع س .ورذلك محو ايياان م يف
الا اايعن الكااامرتن مل يم ن محرته

االنتاان فاكا لاح ايياان بحدومل

االنتااان بو ليس حين ذ اال نكتااه فاأاهين بظ همل

ليتاا اال همل واما إكا لاح ال ب ا او مب اطب النظه ن حدومل اطاصان محو
االنتاان با لبار االلامل الاجاملو ومن هنا كرهوا ايمو االوو الذايف ان الليايه اد
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اح ايمو
ي ان بالرتحاظ .فمكهات االنتاان ومكهات ايياان الناطق يش واحد وانظ ص ّ
لليايه الرتحاظ ااااليف وتكصي يف.
النقطن ال ال ن :ال شك ان ايمو اأكلقات من ابيو الكايب الصنا مل واأصحح
ها االلاامل الاجاملو واأحما ااد ي ان هضاا يفا وااد ي ان امه يفا ا لبااريا يفا وااد ي ان
امه يفا انلوا يا يفا واال لباارياات رااألح اات الل رتيكيان والاضااعيان واإلنلوا ياات راالاجا
واالم اان واالملناام .وربظ يناااش

ام اان االلاامل بني اجلاهه والعهذ مب اهنظ

ملباينان ف يف يصح ايمو؟ وهو يصححه عهمل يا ه ال ب

؟

هناام نظهيلاان وجامل العهذ .احاداااا تقا ان العهذ ماجامل بنكس وجامل
اجلاهه وال تيايه بينهظ اصا يف واالخهى – وهمل اأكاهارع – تقا ان ل و منهظ وجامل يفا
متالق يف اال ان العهذ ملقات باجلاهه الحلياجه اك ماضاام فكمل الهمح اأنحنمل م يف
ان وجاملات
العارذ

رممل .واالنحناا
االااو :اجلتاام وها جاهه .واطط وها هذ ّ

اطط وها هذ ريكمل ول ن اأاجامل حتااأ النظهين االوك امه واحد

كو حدومل رالصااار النا ين اللمل ال تلبد باخل ا اجلنس .وهذ النظهين اه  .وما
كره اأكهار ال يد مه الربهان وال العها و رتيه فالعهذ واجلاهه ملحدان وجامل يفا.
و

هاذ النظهيان ف ماانب من ران اأكاا لق رااألبي

وحيمو مب كلك بايمو الكااايب

نكس اأباد وها البيااذ

الذات وهمل جاهه .هذا بحتااأ النظه الدايق.

واما بحتاأ النظه العه او الدايق اأكاهارو فايمو صاحيح اييا يفا اال انه محو شاايب
عااخو بمعنى ان هناام وا ااطان
ايقيقمل ها الاجامل ومحاو االبي
ها باا ااطان

العهوذ فااألبي

ايقيقمل ها البيااذ واأاجامل

ال رتج – م يف – او محاو اأاجامل

اأااهيان انظ

العهوذ ل ابط البيااذ وال رتج والاجامل واأااهيان .وهاذا اأقادار من
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االلامل الاجاملو او بحتاأ النظه العه ي كمل صاحن ايمو الكاايب رظ ورمل كلك
ااتات الاا طن العهوذ ال لأ الكرتتكين واأنطقين ر ح اأنظامن.
واد اابو هذا اأترتك من اأحقق النائينمل ادس
اال
ل

اذ االو  :ان ايماو امه وااعمل يعلماد

لبار فيه فاال لبار ليس اال ت

با

اضات:

االلاامل بني شااي ني وال ه

ب يفا باأكاهيم من اجو الل ري اأكااا ه وال عا

ا لعرتات ايقيقيان اللمل تبحاث ن حقاايق االشااياا وماا ورمل من اللعبري بااال لباار
ا لبارات اأاهين و الكهق بني اجلنس والكصااو واأاملع والصااارع ال بد من محرته
غري اهه .
واجلاا

ناه ان اال لباار لاه

معاان حادهاا ماا كره وا خه ا لباارات اأااهيان

وااد بيناا ان اال الب ار هناا ماو ابادا مل نكيساا يعرب ناه بااإلط ق واللقيياد وال االاث
الرتحاظ واللصاار ومن اطط ان نظن ان الذهن يلصاار االشايا رظ همل بو الاااب انه
يلرصا فيها بكلى انحا الرتحاظ ومن هنا نك ت ال هات االملرارين.
مياااف يفا اك ان ايمو رظ كرهنا ليس امه يفا وااعي يفا منع تاا يفا الذهن بو ها اي م
باهلاهاين.
هذا مب ان الل اخ اال اانامل ال يثاا بايمو الكااايب الصاانا ات والعرتات
ايقيقين إكا رانا الاا طن خكين ال يع ا هبا االمليأ رظ مه.
اال

اذ ال ااين :اناه ال رياأ

تبااين العهذ واجلاهه ف يف يم ن اي م

باهلاهاين بينهظ مب ان ايمو الكااايب يلااف

االلامل الاجاملو وال ي كمل كلك

االلامل اال لبارو.
واجلاا

نه اواليف بان العهذ واجلاهه ملحدان رظ مه.
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و اني يفا ان ايمو الكااايب اأ اخو ال يلااف

االلامل الاجاملو وااع يفا بو ي كمل

مب الاا طن العهوذ.
اال

اذ الاالاث :ان هاذا االمه لا صااح فاإنظ يصااح اال هاذ ملون االمار

اإلنلوا ين والعدمين راأم ن واال مى .فالعهذ بظ ان وجامل أاضاا ه فمن اأم ن
ان ي ح تارع بظ ها ها وتارع بظ انه شاا ن من شاا ون ماضااا ه وطار من اطاار
وهذا معنى ال ب طين واما اإلنلوا يات ف يم ن كلك اك ليس هلا وجامل متلقو.
واجلاا

ناه  :ان ماا كره مماا يادفب االشاا اا

تعقيد يفا وكلك الن ا ااس الكهق

ن االمار اإلنلوا يان ال اناه يوياد

هذا اأتارتك برتحاظ ال ب اطين والب ا الئين

واا نا ان من اللصااار وحيث ان اأكااهار اال هاذ الليايه الاجاملو لومنا بيان
وجه االلامل للصااحيح ايماو واما اإلنلوا ياات والعادمياات ف اشاا اا اك ايمو
مليرس حقيقن واد كره الكرتتكن ان ايمو ال بد ان ي ان بني ملحصو وغري ملحصو
ول ا ران بني ملحصاارتني لوت اجلظم الكعرتيلني اكن فعدت اللحصااو احد طه ايمو
مما يتاا د مرتين ايمو ومهجعه اك ان الءا الااحد الاجاملو له حدومل خملرتكن  .اكن
فحي يلاا ال ب ااطيان و الب اا الئين االمار اإلنلوا ين والعدمين اوضااح منهظ
اال هاذ.
اال

اذ الهابب :ان ماا كره

وجاه الكهق بني اأكاالق واأباد خرتط بيناه وبني

الكهق بني اأصادر وا ام اأصادر حيث ان الكهق بينهظ الكار اين ّبني برتحاظ الصايين
فيعرب ن مصدر الث م

باا (خملنا و ن ا مه باا (رل ا وه ذا واما العهبين

فالصاايين واحدع والكهق بالرتحاظ فاكا لاح ايد
من شا ون اأاضاام ران مصادر يفا وإكا لاح

وجه النا لين وبظ انه شاا ن

نكتاه ران ا ام اأصادر وبعبارع اخهى
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اأصاادر يد

اأاهيان اأاجاملع

اأاهيان اأاجاملعا ب الاجامل الناا لمل وا ااماه يد

بالاجامل اأحماو.
واجلاا

ناه اواليف :ان الكهق بني اأصااادر وا ااماه ليس باالاجامل الناا لمل و

اأحماو بو الكهق ان اأصادر لاحظا فيه النتابن النااصان الصادورين وا ام اأصادر مل
ت ح فيه ترتك النتابن وان لاحظا النتابن النااصان ايرتالين واالم رتن اللمل

ملها

الكهق الااضح الرتين الكار ين ررتها من ابيو الصدور.
و اانيا يفا :ان الكهق ال يم ن ان ي ان باالاجامل الناا لمل واأحماو فاان ا ااظ
االجناس وضاعا لنكس اأاهيات القابرتن ل تصااا بالاجامل والعدت فرتم ي ح فيها
الاجامل ال ناا ليا يفا وال حمماليا يفا ل

يرتوت ناد اللاصاايف باالعادت الل هياد او اجلظم

النقييني.
و ال يفا :ان اأصادر وا ام اأصادر ال صلرتكان من حيث راهنظ ب ا ال اك اأاهين
مرتحا ن ررتيهظ بحدوملها وال ب طين همل دت م حظن الء بحدوملها.
اال

اذ اطاامس :ان هاذا الكهق – لا تم – فاإنظ يلم

م او ا اام الكاا او

تقات اياد باالاذات هاذ اأاارمل
واأكعا ملون ا ااظ الوماان واأ اان وا لان فاان ّ
وجه ايرتا والنا لين فاأقلو ا اممل الومان واأ ان ال حي مل ن شا ن من

ليس

ش ا ون الومان واأ ان ورذا ا اام ا لن فانه حي مل ن صاادور ايد

ن الء ا ال

حرتاله فيه ف يصح ا لبار النا لين هذ اأاارمل.
ويم ن اجلاا
ان اأ بد
به الذات

ناه اواليف باالقا بااأباد اطكمل رظ اللومناا باه بع

ا اممل الومان واأ ان ها االحلاا

اأاارمل فيقاا

ايد وهذا اأعنى نا لمل ويلصاف

وجه ايرتا و ا اام ا لن اأبد ها اال دامل لرتءا  .ونحن وان كرهنا
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دت

فيظ مىضا ان وجه اللعميم هنا من با اللرصاا اهلي ن اال انه مل يقم بههان
ام ان اللا عن من جهن اأ املع باالللوات باأبد اطكمل رايهفن والصكن.
واانيا يفا ان االشاا اا يبلنمل
ايماو اال هاذ –

اللقياد ب ان االلاامل ايماو حقيقيا يفا وااد بيناا ان

اأتاارتاك اأكااهار فيهاا – محاو شااايب عااخو فمن اأم ن

االللوات بايمو اأ اخو ايي يفا ما ران تقات الذات به تقام يفا صدوري يفا.
ول ن اجلاا االو غري صااحيح لعادت ماافقلاه لرتعها وكلاك الن العها ال
ياافق

ران مكامل اهلي ن ا ام الومان واأ ان رمكامل ا ام الكا و حلى ت ان اأاملع

ها االحلاا واهليان ملالن

حرتاله الومان واأ اان بو اهليان همل اللمل تد

هف يفا

االحلاا .
هذا ميااف يفا اك ان االشا ا يرساو حلى بع

ماارمل ا ام الكا و وكلك فيظ

ي ان تقات الذات باأبد صادوري يفا رالياار و اأ مل فالثا واالمل اائظن باأكعا .
والكاا او ماجاد هلظ فاالناا ليان وااللاامل الاجاملو انظ يلحققاان بني اأباد واأكعا  .و
الكا و ميايه له متام يفا .نعم يصاح القا ب ان االخل ا با لبار ال ب اطين والب ا
الئين م و ا ام الكا و ال خت رالقائم والقا د حيث ان جهن ايرتا والصدور فيهظ
واحدع او اإلنلوا يات رالعاجو.
فاان ارتاا :من اأم ن ان نرتلوت الياااار و اأ مل مباد يف خكيا يفا يلقات بكااخص
الكاا او وها ايهران الصااااملر ع مناه اأاجبان للحقق الثاا واالمل في ان راالقعامل
والقيات.
ارتنا :يرتوت من كلك القا باخل ا اأبد
لرتكهم العه و الرتياو.

اليااار و اأثااو وها خمالف
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واما اجلاا ال اين فها خمالف لرتكهم العه اك ال يصاادّ ق العها ان ي ان اأقلو
ايقيقن ها نكس القلو وان نتاابله اك اأ ان مب الاا ااطن العهوذ و الل اخ
اال اانامل .وان اأكلاح وااع يفا ها نكس الكلح ونتاابله اك ا لن عاخ و لا ران عاخ يفا ل ان
عاخ يفا املبي يفا واضااح يفا الن اأكهوذ ان العرتقن ها الصاادور او ايا و اأحو وهذا ليس
رالل اخ اال نامل اطكمل رظ كرهنا اال هاذ.
اكن فاال
اال

اذ اطامس وارمل

هذا القا .

اذ التاااملس :ان الكهق بني اأكاالق و اأباد لا ران ا لبااري يفا لوت صاادق

الل نيان واجلمب

الكهمل الااحاد إكا لقق مناه اأباد مهتني او ر ه فيقاا أن ب

مهتني ضااربان م يف وها واضاح الكتاامل وليس كلك اال لرتكهق بني اأبد و اأكالق فها يفا
جاههي يفا اك اأبد اد ت هر هنا ومب كلك ال يل هر اأكاالق الصاادق

الذات .اكن

اأبد م خاك يفا ال ب ا واال فالل نين ال تويد

مكهات الكهمل

فا ام الكا و ال يد

شااي يفا وانظ ت هر صااداه فرتا ران مارمل الل هيه نكس اأبد لوت صاادق الل نين .ومن هنا
ن ه اأ ا أ صدق البيعني

الكخص الااحد لا ران ااب يف ماجب يفا.

اكن فالقا بالبتاطن مهملومل هلذين الاجهني االخريين.
القا بال ريأ:
اأهامل باال رياأ لادى القاائاو باه ها ال رياأ اللحرتي ومهجعاه اك ان الل ه
االملرارمل انظ ها بني العاامل وكات باا هلاا العرتم حياث ان الكهق بينهظ بااإلااا و
اللكصيو ملون العامل والعرتم.
واد ا

ذ

كلك باجا :

الاجه االو  :ان م حظن ماارمل ا العظ اأكالق ت اك ف ن دت اخذ الذات
ايب ماارمل ولا بااللحرتياو فاان تاهم ال راأ من الاذات واأباد ولا لرتي يف انظ يلم فيظ
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ي ان اأاضااام و اأحما ملياايهين مكهام يفا و وجامل يفا –

الكهذ – رويد راتأ.

واماا لا راان اللياايه مكهاميا يفا مب االلاامل الاجاملو نحا اهلل اامل بناا

الذات األعالين ورذا لا ران اأكهامان ملحدين اييا يفا

دت خياملع الصاكات اجلظلين
نحا البيااذ ابي

ماا ها ايق من

و الاجامل ماجامل فاال راأ ولا لرتي يف غري معقا ف باد من

القا بان الل ه املرارمل و الكهق ا لبارو رظ مه.
واجلاا

نه :ان اال

اذ انظ يهمل لا ران اأهامل من اخذ الذات انح

– م يف – اك خيد وال لابن .واما لا ران اأهامل ان اأكالق يد

ال اتأ

واجدين الءا لرتمبد

ف اش ا حلى االخريين اك الء واجد لنكته ايي يفا بالثورع.
هاذا ميااافا يفا اك ان ماو االناا البيااذ ابي

او الاجامل ماجامل ال باد من تاجيهاه

رو حا وال ي كمل عهمل اللكهيق بال ب اطين و الب ا الئين صاحن ايمو اك
اأكهوذ ان ايمو شايب ال اوو حلى ي لكى بااللامل اأكهاممل والليايه اال لبارو.
والاجه فيه ان الاجامل اأ خاك ماضاا يفا ها مكهات الاجامل واأحما ها حقيقن
الاجامل والقياايان فرتتااكيان ال هفيان واأهامل هباا بياان ان الاجامل ملا صاااو

الاااب

اطاارجمل ملون اأااهيان .اكن فهناام تياايه مصااحح لرتحماو وهاذا اللياايه ها اأصااحح
لرتلحرتيو ايياا يفا فالاجامل يش واجد لنكتااه ابا له اللحقق اطارن .ولا اغمياانا
النظه ظ كرهناا فم همل الكهق باال رشطيان والب اا الئيان ال يصااحح ايماو اك ال
حمصاو يمو الاجامل ال ب ا

الاجامل ب ا ال و اأكهوذ ان ايمو شاايب ال

اوو.
واماا القا

االم رتان اأكااااهبان باان البيااذ ابي

باالاذات و ال رتج ابي

بااليري

وه اذا فرتيس مطاابقا يفا لرتكهم العه وانظ همل تادايقاات قرتيان ال ت ه البحاث الرتياو
و اللاجيه الصحيح ها ما كرهنا.
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الاجه ال اين  :ما يتاالكامل من ر ت اأحقق النائينمل من ان اخذ الذات اأكاالق ال
وجه له فان الاضااب اااا ران من شااخص واحد ح يم او ران حاصاا يف باللطار
االجلظ مل يدور مدار اي من و الكائدع وال يم ن ان ي ان ما حيد او ااب مما حيلان
الياه واخاذ الاذات مكهات اأكاالق ليا اك يرتوت من االناا خياد رااتاأ اخطاار معنى خياد
مهتني االوك با امه الرصايح و ال انين بمكهات مبهم يلعني بظ بعد وها الذات اأ خاكع
ال اتأ مب ان اأقصامل اخطار مهع واحدع.
واجلاا اواليف :ان ايااجان اخطاار الاذات ماجاملع و كلاك فيظ لا راان اأكاالق
وصااك يفا غري معلمد

ماصاااا رظ لا ارتا ال اتأ ماجامل اك ال تل هر ارا ع الذات

ماو كلاك و ت كمل ايااجان مارمل ال لباار الاضااب هباذا الاجاه اك اهليان مل تاضااب
ب وضاام ملعدملع خملرتكن بحتاأ اخل ا ماارمل اال العظ و اأرتحاظ الاضاب ها
ايااجان

مات اأاارمل ال مارمل خااص ولاذا ال اشاا اا

ملاللان (ب ا م يف

اأيضاا وتاذرري الكاا او بنحا االهباات .فرتا رصحناا هبظ االناا ب خياد بااألمس هاو
يم ن القا بعدت ملاللله رتيهظ مام يفا ل

يرتوت ت هار االخطار م و هذا اأارمل؟

و اني يفا :ان الذات م خاكع حلى

متارتك البتااطن اك م حظن اأبد ال ب ا ال

بد ان ي ان بالنتابن اك يش وها الذات فهمل م خاكع اأكالق بنحا االللوات والقائو
بال ريأ يقا ب خذها فيه بنحا الليمن فاالش ا مك م.
الاجه ال الث :ما نتاأ اك اأحقق النائينمل اييا يفا وها ان ال رأ يقليضا ان ي ان
اأكالق مليامن يفا لرتنتابن بني اأبد و الذات والنتابن معنى حه وما يليمن ايها ال بد
ان ي ان مبني يفا وحيث ان اأكلق معه فن كف

بيو الربهان االين دت ال رأ.

واال ااس كلك ان االصاو اال اظ ان ت ان معهبن و انظ تبنى إكا ران فيها شابه
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لرتحها رظ ها ماذرار النحا فرتا راان الكااباه باه ياجاأ البناا فااللياامن لاه ياجباه
بطهيق اوك.
واجلاا

نه اواليف :ان اأكلق فيه مترت ان:

 -1القا بلعدمل الدا و اأدلا و اأاضام واأاضام له اما ب ان اهلي ن ملالن
النتاابان والاذات و اأااملع

اياد و اماا ب ان ايهوا الوائادع ملالان

النتاابان و

الذات .و رتيه فاأعنى اال ااممل له ملا خاص و ايه له ملا آخه فها رياام ايها
اك اال م ال تيمني اأعنى ايه .
 -2القا باحدع الاضااب و ا ااا ااه ان ار الاضااب النا مل اهلي ن و اأاملع و ان
اللقتايم اليهظ انظ ها من صنب فرتتكن النحا و القائو بذلك ال يقبو اللعرتي ت النحاين
لد ها و البنا و األبب ها ا لعظ العه و ال ه لليمني معنى ايها.
و انيا يفا :ان النحااع رترتاا بناا ايها بعادت ا لاار اأعااين اأخلرتكان رتياه ف حيلاان اك
اال ها لبياان الكهق نحا خياد حياث يقب فاا

الرساا او
يف ومكعااليف و ه اذا .وهاذا ّ

ا لاار اأعاين اأخلرتكن ماجامل اأكلق ف بد ان يعه من هذ اجلهن.
واال ا يفا :ان االولايان ال ت ه
ي ان مبني يفا ايي يفا الشلظله

القاا اد الرتيايان و اال فاالكعاو اأياااارم ال باد ان

النتبن اطع يفا.

الاجه الهابب  :ما نتاأ اك اأحقق ال ايف حاشايله

رشح اأطالب –

ما

نقرتاه ال كاايان – وها ان اأكاالق لا راان مهربا يفا من الاذات و النتاابان و اأباد فااأهامل
باالاذات اماا ان ي ان الءاا او العناان اطااص و
وها الءا

االو يرتوت ملخاالان العهذ العاات

الكصاو م و الناطق وها حما الن الكصاو جاهه ف يم ن ان يلقات

باالعهذ العاات و

الااين يرتوت انق

القياايان اأم نان بوريان وكلاك ماو االناا

االنتاان راتأ حيث ان اأكالق حين ذ بمعنى ( انتاان له ال لابنا و بات االنتاان (
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اأحما ا لدنتااان (اأاضاااما بورو مب ان القيااين اصاارتها مم نن  .واد واب
البحث ر الكقني:
اما الكق االو فيم ن ملفب االش ا باجا :
 -1ان غاين ما يقليايه اال الدال ان يقا بعدت اشالظ الناطق بحتاأ اصاط ح
اأنطقيني حياث ا لربوهاا فصاا يف

الءاا وها هذ اات ول ناه ال يقليضاا ادت

اشلظ اأكلقات بحتأ اأكهات الرتياو رتيه.
 -2ان هاذا الكصااو – رظ ورمل اأنطق – مكااهارو ال حقيقمل واأهامل اناه اخاذ
معهفا يفا ومكااري يفا اك الكصاااو ايقيقمل وها النكس النااطقان .و رتياه ف ماانب من اخاذ
العهذ العات مكهامه.
 -3ان النلي ن اياصارتن من ال

ت اأذرار ها ان اأكالق امه انلوا مل بتايط وهذا

ال حيو اأكا رتن فان الناطق لا ران فصا يف لدنتاان وها من االمار ايقيقين ال يم ن ان
ي ان امه يفا انلوا يا يفا اك االمه االنلوا مل وجامل باجامل منكااا االنلوام ال باجامل ماا
بحذائه .مياف يفا اك ان االمه االنلوا مل اابو لرتلحرتيو العق في ان مهرب يفا لرتيرتي يفا ايي يفا.
واما الكاق ال اين فرتلاضايح احلظ انق
االنق

حملمو

الث ورين نقا  :ان هذا
اأم نن اك ا

ن ماارمل:

اأارمل االو  :القياين الثاورين ب ا اأحما نحا (االنتاان ال اتأ راتأا
فان هذ القيين بورين وان ران صو ال لابن ابل يفا باإلم ان.
اأارمل الااين :ان ت ان اجلهان ملاخرتان اأحما نحا (االنتااان رااتاأ بااإلم اان
باال ثااورعا

ان ي ان اأحما (رااتاأ بااإلم اانا فاان بات هاذ اأ ما ان

بورو لد نتان و

هذا اال اس يم ن ارجام ايب القيايا اأاجهن اك الثورين
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وهذا ما صاانعه شاايا االرشاق اال ان اأنطق بصاادمل بيان جهن النتاابن بني اأاضااام
واأحما .
اأارمل ال الث :ان ي ان اأاضاام ملاخ يف اأحما نحا (االنتاان انتاان راتأا
وها ماضب البحث هنا فهو يرتوت االنق
هنام تقهيبان لرتقا باالنق

اك الثورين ات ال؟

:

اللقهيأ االو  :ما يتلكامل من ر ت صاحأ ال كاين وحمصرته ان اأحما

اأ ا

مقيد وفيه احلظالن:
 -1ان ي ان اللقييد جو يفا والقيد خارج يفا.
 -2ان ي ان القيد جو يفا.
واالنق
اماا

حمقق

ر االحلظلني.

االحلظ االو ف ن اللقيياد معنى حه وال ي ح بااال االق

ف باد

من ان ي ان مهآع اماا لاذات اأقياد و اماا لرتقياد وها هناا مهآع لاذات اأقياد رظ ها
اأكهوذ و بات الذات لنكتااها بورو .واما

االحلظ ال اين فاأحما مهرأ

من الذات و القيد و بات الذات لنكتها بورو ف يم ن ان يقا ان ايين االنتان
راتأ ايين مم نن.
واجلاا

ناه اوال يف :ان هاذا ليس انق با يفا

جلهان راو من اجلوئني و

الاااب باو ها لرتياو لرتمحما وبياان

تقاديه صااحان اللحرتياو فااجلهلاان اابللاان وال يم ن

ا لخ ص فتامل اخذ الذات اأكلق رظ ها مقصامل اأحقق ال يف.
و اني يفا :ان ما كره من ان اللقييد ال ي ان جو يفا بنكته فها مهآع اما لرتقيد واما لذات
اأقياد غري صااحيح فاان اأعنى ايه ال ماانب من راناه جو يفا لرتمحما نعم ها جو
ملقات بالطهفني.
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و ال يفا :ان اأحما م خاك

وجه العمات اأ ما مل ال اال اليهاامل ف يصاح

لرتيرته اك انتاان ورلابن م م حظن جهن نتابن رو منهظ اك اأاضاام بو النتابن واحدع
و حاد طهفيهاا ها اأهراأ اأ ما مل من االنتاااان وال لاابان وحياث ان بات حاد
اأ ما ان ليس بوريا يفا ومن اأم ن انلكااو وباانلكاا اجلو ينلكمل اأ مام فااأ مام
ايي يفا ليس بوري يفا.
اللقهياأ الااين :ام ا كره صااااحاأ الكصااا و باارتاه

ماا ال كاايان للماو

وجهني اا ( :ان الذات اأ خاكع مقيدع بالاصاف ااع او فع ان رانا مقيدع به وااعا
صاادق االجيا بالثااورع م

ال يصاادق خيد راتأ بالثااورع ل ن يصاادق خيد

ال اتأ بالقاع او بالكعو راتأ بالثورعا .
( 1ا

فاجلمرتن االخريع يم ن اها اما باجهني وصلرتف اأعنى:
الاجه االو  :ويبلنمل

تاهم ان القياين الثاورين ب ا اأحما ا اا اها ها

الاجا ال حق.
تاضايحه :ان الاجا اد ي ان اابق يفا
وااد ي ان الحقا يفا او يبلنمل

الاجامل وها الناشاز من متامين العرتن

وجامل الءاا اأم ن وها ماا يعرب ناه

الكرتتااكان

بااجلمرتان اأكااهارع (الءاا ماا مل جياأ مل ياجاد .وماا مل ياجاد مل جياأا و اأنظامان
(فبالثاورتني حف اأم ن..ا فلاهم ان الثاورين ب ا اأحما بورين من هذا

(1ا ركاين االصا ن 1ص 53وي ح ان العبارع

بع

نتا الكصا اأطبا ن ه ذا (ألن

الذات اأ خاكع مقيدع بالاصف ااع و فع إن رانا مقيدع به وااعا صدق اإلجيا بالثورع وإال
صدق الترتأ بالثورع ول ن يصدق خيد ال اتأ بالكعو و بالقاع بالثورعا والظاهه ان فيها
اييا قط والصحيح اجلمب بني النتخلني.
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جه ن ان ال لاابان
الباا ايياا يفا فااإلنتااان ال ااتاأ انظ ت باا لاه ال لاابان باالثااورع من ا
مكهوضاان له .فاكا ارتناا خيد راتأ بالقاع او بالكعو فالاااب اطارجمل ال صرتا من امهين
بات ال لاابان و ادماه فع االو االجياا بورو و

ال ااين التاارتاأ بورو

وه ذا تنقرتأ القياين اأم نن بورين .ه ذا فرسا صااحأ ال كاين بارع الكصاا
ونااش فيه.
ول ن هذا الاجه غري صااحيح نكتااه وغري مهامل لصاااحأ الكصااا وكلك –
اواليف – الن حماو ال

ت ان ي خاذ اأاضااام

اأحما وا ااااس هاذا الاجاه

س

كلك .ولا صاح ف صلص بالقا بال رأ فرتا ارتنا ان اأكالق بتايط و الكهق بينه وبني
اأبد يا ه ال ب ا فنقا ان االنا خيد راتأ الذو يهجب اك انه ها ال لابن ال ب ا
اما ان ياافق الاااب اطارجمل فهمل بورين االجيا او صالكه فهمل بورين الترتأ.
و اني يفا :ان القيااايا العاملين ا ااا ااها

م حظن اأاضااام ال ب ا اأحما

فقالنا اطمه حهات ال يهجب اك ان اطمه ايهات حهات و ا ااس القياين ب ا اأحما
خ ا كلك .واما الاااب اطارجمل ف ملخالن له تكا يو القيين اا ران اأاضام
ب

اأحما و ب

دمه.

و اال ا يفا :ان باارع الكصااا ااد ايس اها اماا وفهمهاا فقالاه (ل ن يصااادق خياد
ال اتأ بالقاع و بالكعو بالثاورعا اه

تقديه اضاافن ررتمن (راتأا بعد ال اتأ

اأذرار وجعاو (ال اتأا وصااكا يفا لويد في ان ه اذا( :خيد ال ااتأ راتأ..ا و الاااب
ان اأهامل من ال ت ها ت هار اأاضااام فمهجب العباارع اك هاذ اجلمرتان (خياد خياد
ال اتأ..ا.
الاجه ال اين :ويلم بيانه ضمن

ن امار:
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االمه االو  :ان الكهق بني النتاابان الناااصاان و النتاابان اللاامان ليس اال باالرتحااظ
فال لابن إكا رانا مكهوضان الاجامل لويد رانا النتابن نااصان و إكا رانا غري مكهوضان
الاجامل رانا تامن .فاألوصااا ابو العرتم هبا اخبار و االخبار بعد العرتم هبا اوصااا.
واالنا خيد راتأ و خيد ال اتأ ح ايلان ن حقيقن واحدع و الل ه املرارمل.
االمه ال اين :ان النتابن ااا رانا تامن او نااصان ال بد ان ت ان ماجهن بإحدى
اجلهات اأذرارع اأنطق.
االمه ال الث :ان اأحما لا ران مهرب يفا ولا

وجه اللقييد و النتاابن النااصاان

فاجلهن اللمل همل مهآع حا النتبن جو لرتمحما ايي يفا.
اكن فقالناا (خياد ال ااتاأا

تقاديه ران ال ااتاأ مهربا يفا يهجب اك االناا (خياد خياد

ال ااتاأ بااإلم اانا وعمام خياد وال ااتاأ و النتاابان و اجلهان يكاا او قاد ايماو وال
شك ان النتبن اللامن اجلمرتن األصرتن تنقرتأ بورين.
وهذا

ا ااس متارتك شايا االرشاق رظ مه اال ان االشا ا الاارمل هنام وها

ان اجلهان ال باد ان ت ان مهآع ياا النتاابان غري وارمل هناا اك اأكهوذ اهناا تقات بنكس
الا يكن اأنكاااملع اال انه بالنتاابن اك النتاابن النااصاان الدخيرتن
ال يرتوت

االنق

قد ايمو .وهذا

تقديه البتاطن.

واضااا صااحأ الكصاا ان هذا االشا ا يهمل
لووت النتابن اللقييدين وجهلها بني جعو اأاضاام

الك ق االو اييا يفا اك ال فهق
ا
قد ايمو (الءا ا او العناان

اطاص.
واجلاا

نه ضمن امار ايي يفا:

 -1ان اللاصاايف

اتاامني تقييادو وغري تقييادو .وهذا ها الكهق بني (خيد

ال ااتأا و (االنتااان ال ااتأا فال ااتأ االو غري تقييادو وها تقييادو الااين.
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وكلاك الن اللقيياد ها اللحصاايص وها غري معقا
ال رتياات .فااللاصاايف

اجلوئياات وانظ تلحصااص

ال رتياات يهجب اك اللقيياد و اماا خياد ف يقباو اللقيياد اال

بلا ويرتاه اك ر رم حظلاه بحتااأ حااالتاه الطاارئان رتياه .ولاذا يقاا

الكقاه ان ال

اأبيب إكا ايد بءا وران ما ارتم فااد يفا له مل يصاح اللتارتيم لعدت االنطباق واما لا ران
اأبيب جوئيا يفا ماصااافا يفا راالعباد ال ااتاأ مب االشااارع الياه فرتا راان غري رااتاأ راان البيب
صاحيح يفا و اللتارتيم صاحيح يفا و لرتمكا و خيار خترتف الاصاف فلاصايف العبد اللوات
متلقو.
 -2ان اللاصاايف لاار ان تقيياديا يفا و الاذات جوئيا يفا اضااافيا يفا رظ لا ارتناا ان ال ااتاأ
مهجعاه اك (االنتااان الاذو لاه ال لاابانا فرتيس فياه او اخباار ولا بااللا وياو فاان مهجب
كلك اك اللقييد وتيااييق ملائهع اأاهين وها مو ابدا مل نكيساا فاإلنتااان ال اتأ ال
يكيد اال عهمل اخطار لرتظهين اأياايقن برتك مهرأ وليس فيه اخبار ن بات وصااف
لذات اص يف حلى يقا ان النتبن اللقييدين رالنتبن اللامن ان هلا ماملع وااعين يعرب نها
بااجلهان القياايان الرتكظيان وهمل جو لعقاد ايماو رظ مه .اكن فهاذا االشاا اا

هاذا

القتم غري وارمل اص يف وال وجه للعميم صاحأ الكصا .
 -3ان الكاق ال اين من ر ت ال ايف وها ان ي خذ اأكالق مصاداق الءا ال
بد ان حيمو

اجلوئمل االضاا فال اتأ – م يف – اخذ فيه االنتاان ال خصااص خيد

و مهو واال لوت تعدمل الاضاب بلعدمل افهامل ال اتأ او ران الاضاب ام يفا واأاضاام له
خاصا يفا وها غري صاحيح اطع يفا .و رتيه فمهجب ر الكاقني اك اخذ ال
هفا انه ال يتلرتوت االنق

اأكالق واد

.

فلحصاو ان الكهق بني اأكالق ومبدئه وااعمل وان اأكالق مهرأ ينحو اك يش له
اأبد فال ريأ لرتي ال يا مل بمعنى ان اأكاالق ال صطه بالبا امهين بو امه يفا واحد يفا
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االنتاان اك يش له االنتاانين واي ه اك يش له اي هين ورانح

ينحو رانح

الء اك جنس وفصو فالصارع الذهنين واحدع اال ان العقو حيرترتها اك امهين.
االن:

وهنا

التا ا االو  :ما ها الكهق بني لرتيو االنتاان اك حياان وناطق ولرتيو اأكالق
اك يش له اأبد .
اجلاا  :ان االنع ااس الاذهنمل ن الاااب اطاارجمل ااد يلعرتق با مه واحاد بتاايط
م حي رترته الذهن اك ما به االشا ام وما به االملياخ وهذا ها اللحرتيو اك جنس وفصاو
وااد يلعرتق ابلادا يفا بمكهات مهراأ م ينلوم الاذهن ناانا يفا انلوا يا يفا رظ لا تصااار ناان
(الءا الذو صادر نه اأءاا فانه ينلوم منه ناان اأايش .فاللحرتيو القتام االو
الاذهن و القتاام الااين ارجاام لرتمكهات االنلوا مل اك ماا اخاذ ن الاااب

طاار

اطارجمل مبارشع.
التاا ا الااين :أااكا ال يلا تى هاذا اللحرتياو اجلااماد بحياث ياد جو من الرتك
جو من اأعنى رظ ها ايا

اأكاالق حياث تد اأاملع

الذات و النتبن او تنا أ اهلي ن الداللن
ربظ جيا
ال

اأباد وتد اهليان

كلك.

نه بلعدمل وضاب اهلي ن واأاملع اأكالق .واد مه ال

ت منااكان هذا

ت وارتنا ان تعدمل الاضااب يقليضاا تعدمل الداللن االخطارين مب اهنا غري ملعدملع

اأقات.
ولرتمحاولن

اجلاا الصحيح نقدت فهضيلني:

الكهضاايان االوك :ان نرتلوت بلعادمل الدا و اأدلا
بع

اأ لمعاات البادوين واد اياو

ال رتظت اهنا االصاو مهربن من ررتملني نحا اطف الذو ايو ان صارتها اط

ولف وباللحا واللبد يبقى ال رتمن اجلديدع اأتالحد ن بع

ايهوا من رو من
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ال رتملني وربظ ال يبقى من احاداااا اااى بع

ايهراات .وهاذا اللحا

الرتياات

مما ال عا إلن ار ونحن ن د الرتيات العامين اأتاالعمرتن ان ارتن مهربن من ررتملني
او ر ه ينحاا منهاا حلى ال يبقى اال حها واحاد .فمن اأم ن ان ي ان (مثااو ا
م يف مهربان من ب وحهوا خائادع ملالان

اأكعاليان اال ان اللحا جعرتهاا ررتمان

واحدع رظ ان اللحا جعو اأعنى اأهرأ بتايط يفا وها االمه االنلوا مل .ف صابح الرتك
الااحاد ملااليف

معنى واحاد .وهاذ الهوا ااأ الك هيان ن صااو الرتيان اأ لمب

البدوو ياجأ احتاس اللنا أ اأذرار بني اهلي ن واأاملع ومدلاليهظ.
الكهضاين ال انين :ان ررتمن هبذ اهلي ن راأايش م يف وضاعا من او االمه لرتمعنى
اطاص بلنا اأ ماهات م لاحظا هذ اهلي ن و الكا و معنى منا اأ من حيث
الصاادور و اللقات رالقا د والقائم ف صاابح الاضااب االو منك ا كهني يفا لاضااب ررتمن
مكاااهبن أعنى مكااابه من بع

ايي يات .م اب االنتااان هذ األكاااهبات رعاملته

عما ن واحدع وتصااار هلا جامع يفا واحد يفا وها اهلي ن اطاصاان .م حصااو اللك يك
كهنه بني اجوا الدا واجوا اأدلا .
فلحصااو من عمام ماا كرهناا ان ماا ااالاه اأحقق الناائينمل اادس

من ان حاد

ماجبات تاهم القا باأل م ها تاهم ال ريأ اأكاالق مب انه بتاايط والكهق بينه
وبني اأبد بالرتحاظ غري صحيح وان ايق ها تهرأ اأكلق اال انه تهرأ لرتي .
ونلي ن عمام هذا اأبحث ان اأكالق ماضاام طصااص األرتبس ملون اال م منه
وما انقىض نه اأبد .
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