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مىابو الُ٘غ الُلؿُي نىض ال٘ىضي
غُاء خبِب جىَُٔ
ْؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُتٗ /لُت الهلىم ؤلاؾالمُت /حامهت الؿلُماهُت
امللخص:
طهب مهكم اإلادٓٓحن بلى ؤن مضعؾت ال٘ىضي الُلؿُُت ،حشٙلذ مً مىابو َلؿُُت مخهضصة،
ؤبغػها اإلاضعؾت الاَالؾىهُت واإلاشائُت والُُثايىعٍت وألاَالؾىهُت اإلادضزت ،ويحرها مً
الُلؿُاث الازغي ،وٖإن الُُلؿىٍ ؤلاؾالمي لم ٌهخىٔ ؤًت َ٘غة ؾابٓت نلى آلاعاء التي جبىاها
لبىاء مضعؾخه الُلؿُُت .ولً٘ –ٖما ًبضو -ؤن هظا الخىحه ؤبهض ما ًٙىن نً ال٘ىضي
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ومضعؾخه الهٓلُت ،ألن الظي ًضْٔ في آعائه الُلؿُُتً ،جض ؤهه لم ًً٘ ًمثل صوع اإلاخلٓي
اإلاىكم لؤلَٙاع َدؿب ،بل ٗان ًخلٓاها بدظع وعوٍت ،الؾُما في اإلاؿائل اإلااوعائُت ،وهى ًىػنها
بمحزان الٓغآن ال٘غٍم ،زم بهض طلٌ ٚؿخدؿنها و ًطىيها ضُايت َلؿُُت بؾالمُت ،وهظا ما
ً
حهله اهخٓائُا في ازخُاعه لؤلَٙاع الُلؿُُت.
وبن هظه الاهخٓائُت ٗاهذ ؾبب ازخالٍ مترحمُه ،بحن مً طهب بلى ؤهه ؤَالؾىوي الجزنت ،وبحن
مً وؿبه بلى ؤعؾؿى ،ؤو ؤهه مؼج بحن َ٘غيهما ،باإلغاَت بلى ألاَٙاع واإلاضاعؽ الُلؿُُت ألازغي
التي اؾخٓى منها ال٘ىضي في بىاء مضعؾخه الهٓلُت .اما باليؿبت للمباخث الؿبُهُت والغٍاغُت،
التي خظا َيهما خظو ؤعؾؿىؾالِـ وَُثايىعؽَ ،هما في هكغه يحر مىُطلحن نً مبدث
ؤلالهُاث ،لظا هجضه ًىقِ هظًً الحٓلحن في زضمت نُٓضجه الٓغآهُت ،ؤو ما ؾمى بمدث
ؤلالهُاثٖ ،إؾلىب بْىاعي إلزباث اإلاىغىناث اإلااوعائُت.
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املقدمة:
في ٖثحر مً ألابدار الُلؿُُت التي جخهلٔ بُلؿُت ال٘ىضي
ومىابهه الُ٘غٍتً ،ظٖغ مهكم الباخثحن نضة مىابو ؾاهمذ في
بىاء مضعؾخه الهٓلُت ،هكحر اإلاضعؾت ؤلاشغاُْت ،واإلاضعؾت
اإلاشائُت ،والُُثايىعٍت وألاَالؾىهُت اإلادضزت ،ويحرها مً
ألاَٙاع ألازغي ،ولً٘ الظي ٌؿخٓغء عؾائله ،الؾُما َُما
ًخهلٔ بمبدث اإلااوعائُاث (ؤلالهُاث)ً ،جض ؤن الىاْو ًٓىٛ
ن٘ـ طل ،ٚوهى ؤهه لم ًِٓ نلى مؿاَت واخضة مً جلٚ
اإلاىابو الُ٘غٍت ،وبهما حهل مً الٓغآن ال٘غٍم اإلاىبو الغئِس ي
ً
الظي ًخضَٔ مىه هىع الحُٓٓتٗ ،اشُا به جل ٚالحٓائٔ
اإلاخىازغة بحن الُلؿُاث الُىهاهُت منها ويحر الُىهاهُت ،نلى
الغيم مً جإزغ ال٘ىضي الشازظ بالُلؿُت الُىهاهُتَ ،ةهه لم
ًٓخىو بٙل آعائها الُلؿُُت الىاَضة بلى الهالم ؤلاؾالمي.
وبهظا الىُـ الٓغآوي ،هلحل ؤهه ؤجُٔ مو ؤعؾؿى في اإلاجاالث
التي جىدطغ في خضوص َلؿُخه الؿبُهُت في خحن ؤهه ًُترّ
وٍبخهض نىه بسطىص اإلاؿائل اإلاُخاَحزًُٓت ،البخهاصها نً
عوح الٓغآن ال٘غٍم ،وهى ؤْغب ما ًٙىن في هظا الحٓل ،مً
ؤَالؾىن نلى الاْل مً خُث اإلابضؤ ،وبن ؤزخلِ مهه
بالخُاضُل ،وٍمً٘ هىا ؤن هٓى :ٛبجى ال٘ىضي مظهبه
الُلؿُي نلى ما صح في نُٓضجه الٓغآهُت مً آلاعاء الُلؿُُت،
وبؿبب مىهجه الاهخٓائي في الخهامل مو ألاَٙاع الُىهاهُت
اإلاسخلُت ،حهل مترحمُه ًسخلُىن َُه ،بحن مً ًغاه
ؤعؾؿىؾالِس ي الجزنتٗ ،ابً هباجه ،وابً ؤبي ؤضِبهت ،وبحن
مً ًغاه ؤَالؾىوي الجزنتٖ ،ما نىض الشهغػوعي (مطؿُى
نبض الغاػّ.)34 :2013 ،
واإلالحىف ؤن هظه اإلاؿاخت الُ٘غٍت التي جدغٕ َيها ال٘ىضي
بجؼم وٍٓحن ،حاءث مً بًماهه الهمُٔ بمهخٓضاجه ؤلاؾالمُت
اإلاىؿلٓت مً الٓغآن ال٘غٍم ،والتي حهل ال٘ىضي منها ،اإلاىبو
اإلاباشغ لُ٘غه الُلؿُي ،وما اإلاىابو ألازغي التي جٓو في ؾىٛ
اإلاىبو الغئِس ي ،لِؿذ ؾىي ؾغّ يحر مباشغة لبىاء َ٘غه
الُلؿُي ،وهظا ال ٌهجي ؤهه لم ًخإزغ بالُلؿُت الُىهاهُت ،بل
ً
ٗان للُلؿُت الُىهاهُت ٖبحر الخإزحر نلى َ٘غه ،زطىضا في
ً
مبدثي الؿبُهت والغٍاغُاث ،وٍٙاص ًٙىن مٓلضا للُالؾُت
الُىهان َيهما !..ولً٘ مً مىؿلٓه الٓغآوي وقِ هظًً
اإلابدثحن في زضمت اإلااوعائُاث (ؤلالهُاث) ،باؾخسضامهما ٖإصلت
نٓلُت إلزباث الحٓائٔ الٓغآهُت.
لظا هجضه في مبدث الؿبُهُاث والغٍاغُاث ًخدغٕ بمؿاخت
َ٘غٍت ؤوؾو ،بطا ما ْىعن بمبدث اإلااوعائُاث ،خُث الهٓل
ْاضغ نً بصعإ ٖنههاَ ،البض مً مهحن وؾىض ًخ٘إ نلُه
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الهٓل في جىكُم وجغجِب ؤَٙاعه ،ومً زم ؤلاْغاع بها ،وهظا ما
ْام به ال٘ىضي في جإؾِـ مضعؾخه الُلؿُُت.
ً
وما طهب الُه بهؼ الباخثحن مً ؤن ال٘ىضي ٗان حؼءا مً
خلٓت الانتزا ،ٛبمجغص اؾخسضامه ألاصلت الهٓلُت للضَام نً
الهُٓضة ؤلاؾالمُت ،هى عؤي ؤبهض ما ًٙىن نً َ٘غ ال٘ىضي
الُلؿُي ،وهظه شهاصة ٖثحر مً الباخثحن واإلاؿدشغْحن،
ً
وؤبغػهم هجري ٗىعبان ،بط طهب بلى ؤهه لم ًً٘ واخضا مً
نلماء ال٘الم ،وال ًغٍض الباخث ؤن ًؿُل ال٘الم هىا ،ألهه
ً
زاعج بدثىا .والصحُذ ؤهه ٗان مضَىنا في ٖخاباجه بضاَو
ً
ً
ْغآوي في اهخٓائه لآلعاء الُلؿُُت ،وضُايتها بؾالمُاَ ،هى بطا
ْغآوي اإلاىؿلْٔ ،بل ؤن ًٙىن ْض جإزغ بُ٘غة الانتزا.ٛ
ن
واإلاىهج اإلاخبو في ٖخابت هظا البدث ،هى مىهج جدلُلي مٓاع ،
الخدلُلي ًخمثل في نغع عؾائل ال٘ىضي الُلؿُُت اإلاخهلٓت
بهظا اإلاىغىم ،واؾترحام للمباصيء ألاؾاؾُت التي ًىؿلٔ منها
الُُلؿىٍ ؤلاؾالمي ،وٖظل ٚالخهغٍ نلى ألاؾباب والهلل
التي صَهخه ل٘خابت عؾائله ،مما ٌؿانض نلى جىغُذ مىُْه
مً الُلؿُت الُىهاهُت ،وجظلُل جل ٚآلاعاء التي حهلذ مً
ً
ال٘ىضي بهُٓضجه الٓغآهُت جابها للُلؿُت.
ومٓاعن ،مً زال ٛالهمل نلى اإلآاعهت بحن آعاء ال٘ىضي
والُالؾُت الُىهاهُحن ،الؾُما مو ؤَالؾىن وؤعؾؿىؾالِـ ،في
مؿإلت خضور الهالم والىُـ ويحرها مً اإلاؿائل الازغي،
لبُان ؤوحه الاجُاّ والازخالٍ بُنهما.
والهضٍ مً ٖخابت البدثً ،خلخظ في بزباث جل ٚالُغغُت،
التي ًغي الباخث َيها ،ؤن ال٘ىضي بجى مظهبه الُلؿُي نلى ما
صح مً نُٓضجه ؤلاؾالمُت اإلاؿخلهمت مً الٓغآن ال٘غٍم ،وؤن
اإلاىابو ألازغي التي طٖغث جٓو في ؾى ٛاإلاىبو ؤلالهي (الٓغآن
ال٘غٍم) ،ولِـ في نغغهٖ ،ما طهب الُه ؤيلب الباخثُحن في
شاون الُلؿُت .وبن هظه اإلاىابو اإلاظٗىعة في البدث ،لِؿذ
لها جإزحر مباشغ نلى الُ٘غ الُلؿُي نىض ال٘ىضي ،وبهما حاء
جإزحرها بشٙل يحر مباشغ .بمهجى ؤنها زػهذ للمٓاًِـ
الٓغآهُت ،ونىض اؾخدؿانها حشٙلذ في َ٘غ ال٘ىضي بطبًت
بؾالمُت.
وؤما البدث اإلاىؾىم بـ (مىابو الُ٘غ الُلؿُي نىض ال٘ىضي)،
َُخإلِ مً مٓضمت ومبدثحن وزاجمت :
اإلابدث ألاوٌ :ٛؿخهغع خُاة وؾحرة ال٘ىضي الهلمُت .في هظا
اإلابدث وؿخهغع َٓـ اإلادؿاث الغئِؿُت مً خُاة ال٘ىضي
الصخطُت والهلمُت ختى مماجه بازخطاع ،وال هؿُل ال٘الم
َُه.
املبحث الثاني :يستعرض املنابع الفكرية لفلسفة الكندي
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اإلاؿلب ألاو :ٛالٓغآن ال٘غٍم اإلاىبو الغئِس ي اإلاباشغ في الُ٘غ
الُلؿُي نىض ال٘ىضي
اإلاؿلب الثاوي :ؤبغػ اإلاىابو يحر اإلاباشغة في الُ٘غ الُلؿُي نىض
ال٘ىضي
ً
ؤوال :اإلاضعؾت ؤلاشغاُْت (ؤَالؾىن).
ً
زاهُا :اإلاضعؾت اإلاشائُت (ؤعؾؿى ؾالِـ).
ً
زالثا :الُُثايىعٍت.
ً
عابها :ألاَالؾىهُت اإلادضزت.
الخاجمت.
املبحث ألاول :سيرة الكندي.
اإلاؿلب الاو :ٛجغحمخه
هى ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحٔ بً الطباح ال٘ىضي ،ولض في
ً
ؤوازغ خُاة ؤبُه ،وهى لم ًبلٌ ؾً الشباب بهض ،جغنغم ًدُما
في قل الجاه واإلاجض ،وٗان مىلضه بالٙىَت ،زم اهخٓل بلى بًضاص
ً
مغوعا بالبطغة (ص .ؤخمض َااص ألاهىاوي ،بضون جاعٍش،)26 :
ً
وٗان ؤبىه ؤمحرا نلى الٙىَت ،وطل ٚفي زالَت اإلاهضي (126هـ-
169هـ) ،وهى شغٍِ ألاضل نغٍٔ اليؿبَٓ ،ض ٗان حضه
الطباح في زضمت هاعون الغشُض (149هـ 193 -هـ)ٖ ،ما ٗان
ً
ؤحضاصه ملىٗا نلى ٖىضة (ص .مدمض نبض الغخمً مغخبا:1985،
 ،)11وٍظٖغ ؤبى الُغج ألاضُهاوي في ٖخابه (ألاياوي) ،ؤن ؤهل
ٖىضة في الجاهلُت ،وهي ْبُلت ال٘ىضي ال ٌهضون مً ؤهل
ً
البُىجاث َٓـ ،وبهما ٗاهىا ملىٗا ،وؤن ألاشهث بً ِْـ الجض
ألاٖبر لل٘ىضيٗ ،ان طا ْغابت بالىهمان بً اإلاىظع وٗان ًغصص
ً
صائما ؤهه واعر إلالٖ ٚىضة (الشُش ٗامل مدمض مدمض
نىٍػت .)7-6 :1993 – 1413 ،ولم ًظٖغ ماعزى الهغب جاعٍش
مُالص ال٘ىضي بالضْت ،ولم ًظهبىا بلى ؤٖثر مً ؤهه مً ؤهل
الٓغن الثالث الهجغي (مدمض لؿُي حمهت ،)57 :2015 ،طلٚ
الٓغن الظي اػصهغث َُه خغٖت الترحمت ،وهي الحغٖت التي مً
ؾغٍٓها اؾخؿام ال٘ىضي ؤن ًخجاوػ خضوص الثٓاَت الضًيُت،
والاؾالم نلى زماع الُ٘غ الهالمي ،والؾُما الهٓل الُىهاوي
والُلؿُت الُىهاهُت ،خُث مىار الحغٍت والدؿامذ والاؾخٓالٛ
في الغؤي في بِئت ٗان للخلُُت اإلاإمىن (170هـ218 -هـ) ؤٖبر
الُػل في بًجاصها وجىَحر نىاضغها وشحنها باإلاىاهب
والؿاْاث ( ص .مدمض نبض الغخمً مغخبا.)12 :
ً
ً
ولٓض ناضغ ال٘ىضي نضصا ٖبحرا مً الخلُاء الهباؾُحن ،خُث
ولض ٖ-ما ؤشغها -في نهض الغشُض (149هـ 193 -هـ) ،وهُإث له
مهاعٍ واؾهت بهظه الهلىم ،اعجُو بها بلى مجزلت ٖبحرة في زالَت
اإلاإمىن (197هـ 218 -هـ) ،واإلاهخطم (218هـ227 -هـ) ،وابىه
ؤخمض ،وخضزذ له اإلادً في ؤزىاء زالَت اإلاخىٗل (232هـ -
247هـ) .وؾبب صوامه في بالؽ الخلُاء ،هى ؤهه آزغ الابخهاص نً
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نىاضِ الؿُاؾت وجٓلباتهاَ ،اوهؼ ٛبىُؿه نً مدُـ
الخلُاء الظًً حهاْبىا نلى الح٘م ختى ػمان اإلاؿخهحن باهلل،
الظي ْخل بزغ َخىت ؾىت252هجغٍت ( ص .مدمض نبض الغخمً
مغخبا. ) 42 -41 :
وال٘ىضي ؤخض ٖباع الىٓلت* اإلاشهىعًٍ ،مثل خىحن وابىه
بسحاّ ،وشاعٕ يماع هظه الحغٖت وشاعٕ َيها ،ختى ْاٛ
ً
ضانض ألاهضلس ي هٓال نً ؤبي مهشغ في ٖخاب اإلاظٖغاث :بن
خظاّ الترحمت في ؤلاؾالم ؤعبهت :خىحن بً بسحاّ ،وَهٓىب
بً بسحاّ ال٘ىضي ،وزابذ بً ْغة الحغاوي ،ونمغ بً
الُغزان الؿبري ( ألاؾخاط ث.ج.صي بىع ،بضون جاعٍش.)178 :
وْض مالذ هُـ ال٘ىضي نً نلم ال٘الم ،وآزغ ؤن ًخجه بلى
الُلؿُت ونلىمهاَ ،إخاؽ بجمُو َغونها ،وْض حهلم
الُلؿُت وما ًخطل بها مً نلىم ؾبُهُت وعٍاغُت في بًضاص،
وٗاهذ جل ٚالهلىم الجؼا ٛفي اًضي ْلت ْلُلت مً الؿغٍان،
شغنىا في هٓلها نً الُىهاهُت ونً الؿغٍاهُت والُاعؾُت
والهىضًت ( ألاؾخاط ث.ج.صي بىع . )36 :ومً ؤبغػ جالمظجه ؤبي
ٖغهِب ،وؤخمض بً الؿُب الؿغزس ي ،وؤبى ػٍض البلخي،
ويحرهم (مدمض لؿُي حمهت.)317 :
اإلاؿلب الثاوي :جطاهُُه.
ً
ً
ازخلِ اإلااعزىن ازخالَا ٖبحرا في نضص ٖخبه ،خطغها ابً
ً
هضًم (ث385هـ) في الُهغؾذ بـ ( )241مالُا ( ابً هضًم،
بضون جاعٍش ،)365-358 :نلى خحن خطغها الُٓؿي (641هـ)
ً
هى وابً ؤبي ؤضِبهت (668هـ) في نضص آزغ ( )281مالُا
(الُٓؿي( ،)280-275 :2005 ،الشُش ٗامل مدمض مدمض
ً
نىٍػت .)17-16 :وحهلها ضانض ألاهضلس ي هدىا مً (،)50
منها في الُلؿُت ومنها في اإلاىؿٔ ،ومنها في اإلاىؾُٓى،
والحؿاب والؿبُهت وآلازاع الهلىٍت ،وفي يحرها مً ألاْؿام
الهلمُت (ص .مدمض نبض الغخمً مغخبا.)13 :
ً
يحر ؤن ؤٖثر مالُاث ال٘ىضي مُٓىصةَٓ ،ض قل َ٘غه مجهىال
ً
ختى حاء اإلاؿدشغْىن ،وٗاهىا ؤٖبر خكا مً اإلاؿلمحن ؤهُؿهم
في الاؾالم نلى َلؿُت ال٘ىضي وآعائهَٙ .اهذ هىإ جغحماث
الجُيُت لبهؼ ٖخبه التي غام اضلها بالهغبي ،منها جغحمت
للمؿدشغّ ؤوجىلىؽ (ْ )Otto Lothض وشغث بالهغبُت ؾىت
1875م بمضًىت لُبجزى وغمً ٖخاباث ( ؤبدار شغُْت) عؾالت
لل٘ىضي بهىىان (في مل ٚالهغب وٖمُخه) ،وٖخب مٓضمت لها.
وٖظل ٚوشغ البِىىهاجي ( )Albino Nagyفي حؼء مً (مجمىنت
ً
جاعٍش َلؿُت الهطىع الىؾؿى) وباللًت الهغبُت ؤًػا عؾالخحن
لل٘ىضي بخضاهما عؾالت (في الهٓل) ،وعؾالت ؤزغي (في الىىم
والغئٍا) في جغحمتهما الالجُيُت ،واجبههما بالترحمت الالجُيُت
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لغؾالت زالثت غام اضلها الهغبي نىىانها (في الجىاهغ
الخمؿت) ،وطل ٚفي مضًىت مِؿتر نام 1897م.
وجخابهذ بهض طل ٚعؾائل ال٘ىضي بلى الكهىع ؾىاء في ؤضلها
الهغبي ؤو في جغحمتها الالجُيُت ويحر الالجُيُت ،وٗان آزغ
اإلاداوالث في الثالزُيُاث مً الٓغن اإلااض ي ،خُث اٖدشِ
اإلاؿدشغّ ألاإلااوي عٍتر ( )Ritterمجمىنت مً عؾائل ال٘ىضي
بم٘خبت آًا ضىَُا (ؤؾؿىبى )ٛعْم ( )4832في ؤضلها الهغبي.
ومً زم الخُذ الهغب واإلاؿلمىن بلى بخُاء الترار ؤلاؾالمي،
بؿحرهم نلى ههج اإلاؿدشغْحن وؾغْهم الهلمُت ،خُث ؤزغج
الضٖخىع ؤخمض َااص ألاهىاوي (ٖخاب ال٘ىضي بلى اإلاهخطم باهلل
في الُلؿُت ألاولى) ،الٓاهغة نام 1948م ،وْضم لهظا ال٘خاب
بمٓضمت حشخمل نلى صعاؾت مؿىلت لصخطُت الُُلؿىٍ
ومظهبه ،زم نِ٘ الضٖخىع مدمض نبض الهاصي ؤبى عٍضة نلى
صعاؾت آزاع ال٘ىضي الُلؿُُت ووشغ ما ًخطل مىه بغؾائله
الهلمُت والُلؿُُت في مجلضًً .وهى بدٔ مً ؤٖثر اإلاشخًلحن
ً
بالضعاؾت الُلؿُُت َهما إلاىِْ ال٘ىضي الُلؿُي ( ص .مدمض
نبض الغخمً مغخبا.)15-14 :
اإلاؿلب الثالث :وَاجه
وْو زالٍ ٖبحر بحن اإلادضزحن في جدضًض الُترة الؼمىُت التي
جىفى َيها ال٘ىضي ،بؿبب نضم وحىص وزائٔ جاعٍسُت جثبذ
طل ،ٚوهظا ما حهل اإلادضزحن ًجتهضون بما لضيهم مً ْغآئً
وشىاهض جاعٍسُت بًُت بضابت الحٔ .وٗل الخىاعٍش اإلاثبت مً
ْبل اإلاؿدشغْحن ،ومنهم ألاؾخاط ماؾيُىن ،الظي حهل وَاجه
ؾىت 246هـ ،وألاؾخاط هالُىى الظي زبذ وَاجه ؾىت 260هـ  ،و
ً
صي بىع ؤًػا في ؾىت 260هـ ،هي مجغص جسمُىاث جىضل بليها
اإلاؿدشغْىن نً ؾغٍٔ اؾخيباؾاتهم مؿدىضًً بلى نضة وزائٔ
جاعٍسُت وحضوا َيها غالتهم .وختى الشُش مطؿُى نبض
الغاػّ ،ويحره مً الباخثحن الهغب ٖظل ،ٚالظًً اؾدبهضوا
احتهاصاث اإلاؿدشغْحن في بُان جاعٍش وَاة ال٘ىضي ،وعجحىا
جىاعٍش ؤزغي ،لِؿذ ؾىي احتهاصاث جػاٍ بلى الاحتهاصاث
الؿابٓت ( مطؿُى نبض الغاػّ( ،)36 :ص .ؤخمض َااص ألاهىاوي:
.)42
وبن البدث نً جاعٍش صُْٔ لىَاة ال٘ىضي مً صون وحىص
وزائٔ جاعٍسُت صحُدت ومهخمضة حؿهِ الباخثحن في جدضًض
ً
ػمً وَاجه ،ال ًٌجي نً الحٔ شِئا ،ولً٘ اإلالحىف هىا ،ؤن
ً
ٗل الخىاعٍش اإلادضصة مً ْبل الباخثحن نمىما ،جضوع خىٛ
َترة ػمىُت مهُىت ،وهي ما بحن ( 246هـ 260 -هـ) ،ونلُه ًمً٘
ؤن ًٓا ،ٛبهه جىفى بدضوص مىخطِ الٓغن الثالث الهجغي.
اإلابدث الثاوي :اإلاىابو الُ٘غٍت لُلؿُت ال٘ىضي
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اإلاؿلب ألاو :ٛالٓغآن ال٘غٍم -اإلاىبو الغئِس ي واإلاباشغ في
حشُ٘ل الُ٘غ الُلؿُي نىض ال٘ىضي
هجض مً زال ٛنغغىا لغؾائل ال٘ىضي الُلؿُُت في الغص
نلى اإلالحضًً ،والؼهاصْت ،وفي ازباث وحىص هللا حهالى ،وضضّ
الىبىة وبهث الاحؿاص ًىم الحؿاب ،ويحرها مً اإلاؿائل
اإلااوعائُت ،ؤهه ْغآوي اإلاىؿلٔ واإلاىهج ،ال ًٓص ي الحٔ مً ؤي
حهت ضضع ،خُث حهل الٓغآن ال٘غٍم والهُٓضة الاؾالمُت،
ً
مهُاعا لًغبلت الىطىص الُلؿُُتً ،ىهاهُت ٗاهذ ؤو يحر
ًىهاهُت ،الىاَضة الى ْلب الهالم الاؾالمي في نطغه ،مداولت
مىه لطُايت الُلؿُت بطبًت جالئم نٓائض اإلاؿلمحن.
وهظه الخاضُت التي جدلى بها ال٘ىضي في جٓضًغه واخترامه
لُٓمت الحٔ وشغَه ،وخثه نلى وحىب اؾخدؿاهه واْخىائه
ً
ؤًا ٗان مطضعه ،هي محزة حهبر نً الح٘مت الهالُت اإلاؿخىخاة
مً عوح الىحي (الٓغآن) ،الظي ًىحب الىكغ الهٓلي ،وهى
بثروجه الهائلت هظه مً الىاخُت الضًيُت الغوخُت ،والُ٘غٍت
الُلؿُُت جُىّ بما ال ًٓاؽ ٗل ما ًىحض في ال٘خب اإلآضؾت
الؿابٓت ،الن الٓغآن ال٘غٍم زاجم ال٘خب والغؾاالث الؿماوٍت
وشاعخها (ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،بضون جاعٍش:
.)8
ولم جً٘ لل٘ىضي البخت شبهت في ضضّ الىطىص الٓغآهُت،
ً
وضضّ هبىة مدمض (ص) ،خُث هجض هظا الانخٓاص واضحا في
عصه نلى اإلالحضًً ومى٘غي الغؾل والغؾاالث الؿماوٍت،
الؾُما عصه نلى ابً الغاوهضي ،الظي جؿاو ٛنلى الظاث الالهُت
ً
وهبىة مدمض (ص) ،مىؿلٓا مً اًماهه الحُٓٓي بىحىص هللا
حهالى وعؾالخه اإلادمضًت ،وهي الٓغان ال٘غٍم ،وما َُه مً
هضاًت البشغ الى الحٔ ( بؾمانُل خٓي ؤلاػمحري-1382 ،
.)57 :1963
والضلُل ،ؤن ال٘ىضي ٌؿىّ هىا نضة شىاهض ْغآهُت إلزباث
الىاخض الحٖٔ ،مىؿلٔ ْغآوي في الغص نلى اإلالحضًً واإلاى٘غًٍ
ً
ً
نمىمآَ .ض ْضم بحاباث مؿدىحرا بأًاث مً الٓغآن ال٘غٍم
لؤلؾئلت التي ؾغخها الٙاَغون بةهٙاعهم لىحىص هللا حهالى،
وهبىة مدمض (ص) ،وبهث الاحؿاص بهض مىتها ،هكحر ْىله حهالى
ُ
(( َو َما َؤ ْه َ ْؼل َىا َن َل ٰى َْ ْىم ِه م ًْ َب ْه ِضه م ًْ ُح ْى ٍض م ًَ َّ
الؿ َم ِاء َو َما ٖ َّىا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْ
ُمج ِ ِزل َحنَّ)) (ؾىعة ٌـَٙ ،)78 :ان الجىاب ﭧ
ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ ً َ َ ً َ َ ُ ْ َ ُ نَ
(( ِبن ٗاهذ ِبال ضُدت و ِاخضة َ ِةطا هم ز ِامضو )) َّ (ؾىعة ٌـ:
ً
 )79ومً جل ٚالشىاهض ؤًػاْ ،ىله حهالى:
َ َ َ َ
َ
َ ُ َ ُ ُ
( ِب َّه َما ؤ ْم ُغ ُه ِبطا ؤ َع َاص ش ِْ ًئا ؤ ْن ًَ ُٓى َ ٛل ُه ٖ ًْ َ َُٙىن )) ( ؾىعة ٌـ:
ً
َ ،)82ػال نً شىاهض ٖثحرة ؾاْها ال٘ىضي جكهغ ْضعة هللا
حهالى( ،ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،الٓؿم ألاو،ٛ
بضون جاعٍش.)54 :
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ً
اطا َةن اًمان ال٘ىضي باهلل حهالى اًمان مؿلٔ ،وهى نىضه
الىاخض الحٔ الظي ال ًمً٘ جطىع نضمه ؤو وحىصه نً نلت،
ووضُه بطُاث جلُٔ به حهالى بإهه الىاحب ،ويحر مهلى،ٛ
ولِـ له بهظا الانخباع حيـ وال هىم ماصام الىىم ًخإلِ مً
حيـ وَطل ،وبهه ال ًخًحر وال ًُؿض ،الن الخًحر والُؿاص بهما
ًىجمان نما ًلحٔ الص يء مً الاغضاص ،هكحر الحاع والباعص،
والغؾب والُابـ ،والحلى واإلاغ ،التي هي جابهت لجيـ واخض،
وهللا حهالى مجزه مً هظه الطُاث ،وهى اػلي يحر ْابل للخًحر
والُؿاص ،اللظًً هما مً ضُاث اإلاسلىْاث في نالم الامٙان (
ص .ماحض َسغي.)114 :2004 ،
َال٘ىضي هىا ؤزبذ ماهُت هللا حهالى وضُاجه ،ونلى الغيم مً
ؤهه اؾخسضم مطؿلحاث َلؿُُت مخضاولت في ػماهه ،بال ؤنها
بىدى الاحما ٛال جسغج نً مهجى الطُاث التي وضِ هللا
حهالى هُؿه بها في الٓغآن ال٘غٍم ،وبخهبحر آزغ بن ٖالم ال٘ىضي
بسطىص هللا حهالى ،هى حهبحر َلؿُي لآلًاث الىاعصة نً
ؾغٍٔ الىحي في ازباث ماهُخه وضُاجه.
ً
وهظا بحن في مهكم عؾائله ،خُث هجضه ٌؿعى حاهضا بةْامت
الحجت نلى وحىص الىاخض ألاخض ،بإصلت ًٓمو ُٖغ الجاخضًً
ً
وٍبحن نىعاث مظاهبهم وَؿاص ؾغٍٓتهم في الاؾخضال ،ٛخامال
عاًت الضَام نً ؤضى ٛالضًً ،التي هي الُُطل واإلآُاؽ
اإلاهخمض في ازخُاعه آلعاء الُالؾُت.
ً
والبض ؤن هىىه ؤًػا بلى ؤن ال٘ىضي في جُؿحره الُلؿُي ،ؤو في
ً
بُاهه الهٓلي لآلًاث الٓغآهُت لم ًً٘ انخباؾُا ،ال ٌؿدىض الى
غىابـ الخُؿحر ،بل هجضه ٌشترؽ لُهم مهاوي الٓغآن ال٘غٍم
نضة شغوؽ ،ختى ال ًسغج الىظ نً مهىاه ،ومً جلٚ
الشغوؽ هي:
ً
ؤ .ان ًٙىن اإلاُ٘غ مً طوي الضًً والالباب ْاصعا
نلى َهم مٓاضض ٖالم الىحي.
ً
ب .وٖظلً ٚيبغي ؤن ًٙىن ناعَا بسطائظ الخهبحر
اللًىي واهىام صاللخه نىض الهغب (ؤبى ًىؾِ
ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي .)45 :وبهظا ًمً٘ ؤن
ً
ًٙىن الىظ ْاصعا نلى ؾض عمٔ الُ٘غ نبر مغاخل
جؿىعه.
ً
وهبحن مثاال ًىضح _نلى ما ًبضو _ بهؼ الشغوؽ التي
وغهها ال٘ىضي في جُؿحر الٓغآن ،في عؾالخه اإلاهىىهت بـ (
ؤلاباهت نً سجىص الجغم الاْص ى وبؾانخه هلل حهالى) ،التي
الٓاها اؾخجابت لؿاا ٛجلمُظه الامحر اخمض بً اإلاهخطم،
الظي ؾلب مىه ؤن ٌشغح مهجى آلاًت في ْىله حهالى :ﱡﭐ
الى ْج ُم َو َّ
َو َّ
الص َج ُغ ٌَ ْس ُج َض ِانَّ( ،ؾىعة الغخمً ،)6 :خُث هجض
ً
ال٘ىضي في جُؿحر هظه آلاًت ال٘غٍمت ،بحن ؤوال مهجى السجىص
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ً
والؿانت في اللًت خُٓٓت ومجاػا ،وؤهخهى الى ؤن سجىص الىجم
والصجغ هلل حهالى ال ًٓو َيهما السجىص الحُٓٓي اإلاشاهض
بدؿب الاضؿالح الشغعي ،وبهما هى سجىص نلى مٓخط ى ؾبو
الىجىم والصجغ في مؿاعهما الؿبُعي الظي حهل بًاهما هللا
حهالى ( ص .ماحض َسغي .)131 :وهظا الخإوٍل ال ًسل بمهجى
آلاًت ال٘غٍمت ،وبشاعة في الىْذ هُؿه الى ؤن ال٘ىضي شغم
ً
الخإوٍل اإلاىػبـ مخجاوػا الاججاهاث اإلاخؿغَت بحن مً ؤزظ
ً
بكاهغ الىظ َدؿب ،وبحن مً حهل الىٓل جابها الى الهٓل.
ً
ً
ومو ؤن ال٘ىضي ًامً اًماها مؿلٓا بالىحي(الٓغآن) بال ؤهه ٗان
ٌهخٓض في الىْذ هُؿه بإن الُلؿُت الؾُما اإلاشائُت ْؿهُت
ً
ؤًػا في ماهُتها.
ومً مىؿلٔ الحٔ ووخضجهَٙ ،ان مً الػغوعي ؤن ًالِ
بُنهما بخإوٍل ؤو جمثُل ؤو جسُُل ،ألهه ًغي ؤن وقُُت
الُلؿُت ،هي مهغَت الاشُاء بدٓائٓها ،وٍضزل في طلٚ
بدؿب عاًه نلم الغبىبُت والىخضاهُت ونلم الُػُلت ،وٗل
نلم هاَو يهضي الاوؿان الى الخحر وٍبهضه نً الشغ ،وهظا هى
ما حاء به الضًً نلى لؿان الغؾل نليهم الؿالم (ؤبى ًىؾِ
ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،الٓؿم ألاو .)104 :ٛوٍاٖض هظا
ال٘الم في عؾالخه الى اإلاهخطم باهلل في الُلؿُت الاولى ،بط
طهب الى ؤن الضًً ال ًسخلِ نً الُلؿُت ( الن نلم الاشُاء
بدٓائٓها نلم الغبىبُت ونلم الىخضاهُت ونلم الُػُلتَ.....ةن
الغؾل الطاصْت اهما اجذ باإلْغاع بغبىبُت هللا وخضه وبلؼوم
الُػائل اإلاغجػاة( )..مدمض ًىؾِ مىس ى ،بضون جاعٍش.)51 :
ووقُُت ال٘ىضي في الضَام نً الحٔ شاْت وضهبت في الىْذ
هُؿهَ ،هى مً حهت وِْ نلى الػض مً اإلاظاهب اإلاى٘غة هلل
ً
حهالى ،ومً حهت ازغي ؾعى حاهضا لًغبلت الاَٙاع الُلؿُُت
باججاهاتها اإلاخهضصة نً ٗل ما ال ًىأَ عوح الٓغآن ال٘غٍم.
هإحي للىقُُت الاولى ،وهي جمثلذ هىا بالغص نلى اإلالحضًً
الجاخضًً لىحىص هللا حهالىٖ ،خب ال٘ىضي بهظا الخطىص
عؾائل نضًضة منها:
 (ٖالم له مو ابً الغاوهضي في الخىخُض) .هاْش َُهابً الغاوهضي اإلاشهىع بؼهضْخه ،وهى مً
مهاضغٍه ،خُث ٗان ًغي ؤن الهالم ْضًم.
 (عؾالت في هٓؼ مؿائل اإلالحضًً) .عص ال٘ىضينلى اإلاالخضةٗ ،الضًطاهُت** واإلاغْىهُت***
واإلااهىٍت****.
 (عؾالت في الغص نلى اإلاىاهُت) .وهظه الغؾائل طٖغهاابً هضًم مىحهت غض اولئ ٚالظًً اه٘غوا خُٓٓت
الخالٔ وضضّ عؾالخه ( ص .ماحض َسغي.)110 :
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ً
وٍدضزىا ال٘ىضي نً الهضٍ الظي صَهه ل٘خابت عؾائله نمىما
ً
واإلاخهلٓت بالغص نلى اإلاالخضة زطىضاَ ،هى ًٓى......( :ٛختى
ًبلًىا بظل ٚنهاًت هُدىا مً هطغة الحٔ وجإًُض الطضّ،
وٍبلًىا بظل ٚصعحت مً اعجط ى هِخه وْبل َهله ،ووهب له
الُلح والكُغ نلى ؤغضاصه الٙاَغًٍ وهمخه ،والحائضًً نً
ؾبُل الحٔ اإلاغجػاة نىضه) ( .ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ
ال٘ىضي.)36 :
وؤما بسطىص مؿإلت الىبىةَ ،هي لِؿذ في يجى نً الىٓض
والىٓؼ مً ْبل اإلاى٘غًٍ واإلاالخضةَ ،ىِْ ال٘ىضي ججاه
اَٙاعهم باإلاغضاص بهضة عؾائل منها( :عؾالت في جثبُذ الغؾل
نليهم الؿالم) ،خُث بدث ال٘ىضي َيها ازباث الىبىة بلًت
مثُٓي نطغه ،وهي لًت اإلاىؿٔ الُىهاوي .وبهظا ؤؾل ؾُُه
نلى الؼهاصْت بؿغّ نٓلُت واؾخضالالث مىؿُٓت ،ألهه ٗان
ٌهخٓض ؤن ٗل ما ؤصاه الىبي مدمض (ص) نً هللا حهالى ًمً٘
ؤن ًُهم باإلآاًِـ الهٓلُت التي البض منها ،بال مً ابهض الخُ٘حر
الهٓلي نً الاؾخضال ٛوخطغه للىظ في خضوص الكاهغ .وهظا
قاهغ في عؾالخه ( ؤلاباهت نً سجىص الجغم الاْص ى وؾانخه
هلل حهالى)ًٓ ،ىَ ٛيها( :ولهمغي ؤن ْى ٛالطاصّ مدمض
ً
ضلىاث هللا نلُه وما ؤصي نً هللا حل ونؼ ،إلاىحىص حمُها
باإلآاًِـ الهٓلُت ،التي ال ًضَهها الا مً خغم ضىعة الهٓل
واجدض بطىعة الجهل مً حمُو الىاؽ) (ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب
بً بسحاّ ال٘ىضي ،الٓؿم ألاو.)244 :ٛ
وْض ًغي بهؼ الباخثحن ؤن ال٘ىضي في عؾالت (ٖمُت ٖخب
ؤعؾؿى) ًظهب الى زالٍ هظا الغؤي ،وٍُغّ بحن الُلؿُت التي
هي مً الهلىم الاوؿاهُت ،التي ًبلًها الُُلؿىٍ بؿلب
وجٙلِ ،وبحن الهلم الالهي بط ًدطل نليها الاهبُاء والغؾل بال
ؾلب وجٙلِ ،وهى نلم زطهم هللا حهالى به ( مدمض ًىؾِ
مىس ى.)51 :
والظي ًبضو ؤن الخالٍ اإلاشاع الُه في هظه الغؾالت بحن الهلم
الالهي والاوؿاوي ،هى زالٍ مً خُث الؿغّ اإلاىضلت الى
الحٔ ،وبال َالحُٓٓت واخضة وبن ازخلُذ الؿغّ ،ومو طلٚ
ٗان ال٘ىضي ًغي في الىبىة (اعَو ٖماٌ ٛؿخؿُو البشغ بلىيه)
( ص .عٍدشاعص َالتزع.)42 :1958 ،
الُُلؿىٍ ال٘ىضي اإلاخمؿ ٚبمباصيء الٓغآن ال٘غٍم واإلآغ
بهلى اإلاهغَت الىبىٍت نلى اإلاهغَت الاوؿاهُت ،لم ًً٘ ًجزعج
البخت مً الغحىم الى الىٓل والحجج الجضلُت ،الؾُما في
مؿإلت (بهث الاحؿاص) ،نىضما عجؼث الهٓى ٛالبشغٍت ؤن
ً
ً
جضلل نلُه بالحجج البرهاهُت ،وحهلُلها حهلُال َلؿُُا ،به٘ـ
ؤَالؾىن الظي نبر نً نٓائضه الضًيُت الصخطُت بإؾلىب
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ً
ً
اؾؿىعي نىضما لم ٌؿخؿو ؤن ٌهبر ننها حهبحرا بغهاهُا (مدمض
ًىؾِ مىس ى.)51 :
ومً زال ٛنغع مهكم عؾائل ال٘ىضي في ازباث هللا حهالى
وضضّ الىبىة وبهث الاحؿاص ،جبحن ؤن ال٘ىضي ْغآوي اإلاىؿلٔ
ً
واإلاىهج ،طل ٚاإلاىهج الظي ال ًٓص ي الحٔ ؤًا ٗان مطضعه،
وؾىٍ ًدبحن لىا نىضما وهغع اإلاؿائل الُلؿُُت الازغي،
وُُُٖت حهامل ال٘ىضي مهها ،جاٖض هظه الُغغُت التي ؤزبدىاها
في هظا اإلاؿلب.
اإلاؿلب الثاوي :ؤبغػ اإلاىابو يحر اإلاباشغة في حشُ٘ل الُ٘غ
الُلؿُي نىض ال٘ىضي
ً
ؤوال :اإلاضعؾت ؤلاشغاُْت – ؤَالؾىن
ْض ًدباصع للظهً ؤن ال٘ىضي ْلض ؤَالؾىن في ٗل جُاضُل
ً
هظه اإلاؿائل اإلاظٗىعة الخٓا ،لً٘ الحُٓٓت يحر طل ،ٚالؾُما
ً
ً
في الهالْت بحن هللا حهالى والهالم ،هجض زالَا شاؾها بحن
الُُلؿىَحن ،والخالٍ هابو مً مىؿلٓهما الانخٓاصي ،ألاوٛ
ْغآوي والثاوي مثالي (هكغٍت اإلاثل).
خُث بن ؤَالؾىن بدؿب هكغٍت اإلاثلٗ ،ان ٌهخٓض بىحىصاث
خُٓٓت ؤػلُت مخ٘ثرة بٓضع ٖثرة ألاهىام وألاحىاؽ ،وألاشُاء في
الهالم اإلااصي لِؿذ بال قال ٛؤو ؤشباح للمثل ألاػلُت الٓائمت
في نالم ألاَٙاع (ؤَالؾىن ،بضون جاعٍش ،)29 -28 :بِىما
ال٘ىضي اإلاىؿلٔ مً نُٓضجه الٓغآهُت ال ٌهترٍ بىحىصاث
خُٓٓت ؤػلُت يحر هللا حهالى الخالٔ لٙل ش يء مً ال ش يء.
ونىض ؤَالؾىن ال ش يء مسلىّ مً ال ش يء ،ماصامذ ؤشُاء
هظا الهالم وؤهىانه لِؿذ ؾىي اوهٙاؾاث إلاا ًؿابٓها في
ً
نالم اإلاثل .وٖظلً ٚغي ؤن هللا حهالى لِـ مُاعْا للهالم،
وٍيخهي بلى الٓى ٛبإلىهُت الهالم ،وٍىُي الاػصواحُت بحن هللا
والهالم ( ؤَالؾىن .)29-28 :ؤما نىض ال٘ىضيَ ،ةن هللا حهالى
ً
بما ؤهه زلٔ الهالم ،بطا هى زاعج الهالم اإلاسلىّ مُاعّ له،
ؤي هىإ اػصواحُت بحن هللا حهالى والهالم.
 خضور الهالم:
ً
ً
ن
ًامً ال٘ىضي بًماها حاػما بىكغٍت خضور الهالم (الٙى ) نً
ً
ال ش يء ،وهظا الانخٓاص هابو ؤًػا مً عوح الٓغآن ال٘غٍم،
ْبل ؤن ًٙىن آلعاء ؤَالؾىن ؾبب في انخٓاصه .وهم صحُذ ؤهه
مً الجاهب الخاعٍخي ،عؤي الُُلؿىٍ الُىهاوي ٌؿبٔ ما حاء
به الىحي ،ولً٘ مً الجاهب الانخٓاصيَ ،ةن انخٓاص ال٘ىضي
بسلٔ الهالم ؾابٔ نلى ؤَالؾىن ،ألهه – ٖما ؤشغهاْ -غآوي
اإلاىؿلٔ نلى الغيم مً ؤهه ٗان شضًض الخمؿ ٚباألؾباب
الهٓلُت والُلؿُُت في بزباث خضور الهالم.
وبن زلٔ الهالم نىض ال٘ىضي لِـ بطاصع نً هللا حهالى
بالُُؼٖ ،ما جطىعها ألاَالؾىهُت اإلادضزت ،وبهما هى َهل
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ًطضع مىه حهالى لظاجه مً طاجه ،وهى اؾاؽ نالم ؤلامٙان ،وال
ؤصاة ٌؿخهحن بها ،والػمان ومٙان مهه ،بل ٗان طلَ ٚهله
الظي ال ٌهغٍ ٖنههٖ ،ما بحن طل ٚفي عؾالخه (في خضوص
ألاشُاء وعؾىمها) ،خُث نغٍ الهلت الاولى بإنها ( مبضنت،
َانلت ،مخممت الٙل ،يحر مخدغٖت) ،وَهلهاٖ ،ما ًٓى ٛال٘ىضي
( بقهاع الص يء نً لِـ) .ؤي نً نضم الىحىص ( مدمض
ًىؾِ مىس ى.)52 :
وبهظا جسلى ال٘ىضي نً البضيهت الُىهاهُت الٓائلت (ال ش يء ًيخج
نً ال ش يء) ،وبن هكغٍت زلٔ الهالم بهظه الطىعة ،هي ببضام
في الُلؿُت ؤلاؾالمُت في مٓابل الخطىعاث الُىهاهُت ،وهي
َ٘غة ؤؾاؾُت في َلؿُخه .والىاْو ؤن الُالؾُت الُىهان لم
ًخىضل جُ٘حرهم بال الى الُهل بمهجى ؤهه جإزحر في ش يء مىحىص
بظاجه مً ْبل ،ولظل ٚوْهىا في الٓى ٛبإػلُت اإلااصة ٖمىغىم
للُهل ،ولم ًخىضلىا الى مُهىم الُهل باإلاهجى الحٔ اإلاؿلٔ (
ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي.)133-132 :
ومهكم عؾائل ال٘ىضي الُلؿُُت اإلاخهلٓت بمؿإلت خضور
الهالم ،جضوع خى ٛبزباث وجمُحز الُهل ؤلابضاعي ؤلالهي نً
الُهل الؿبُعي الظي ٌشاهض في نالم ؤلامٙان (نالم اإلااصة) مً
زال ٛبُان وجمُحز بحن هىنحن مً الُانل .عؾالت ال٘ىضي (في
الُانل الحٔ ألاو ٛوالُانل الىاْظ الظي هى اإلاجاػ) ،جدضر
َيها نً َ٘غة حىهغٍت في َلؿُخه ،وهي الخمُحز بحن هىنحن مً
الُانل ،وبالخالي بحن هىنحن مً الُهل ،والًغع الظي ٌؿعى
الُه مً ٗل طل ،ٚبُان ؤن الُانل الالهي وَهله َىّ ٗل
الخطىعاث إلاهجى الُانل اإلااصي وَهله ،ألن ٖنهه خُٓٓت
الُانل ألاو ٛمُاعّ ل٘ىه وخُٓٓت الُانل الثاوي ،وؾىٍ
هىضح طلٗ ٚاالحي :جدضر في هظه الغؾالت نً هىنحن مً
الُانل:
الُانل نلى الحُٓٓت (الُانل ؤلالهي)َ ،هله بًجاص ألاشُاء
بهض ؤن لم جً٘ ،صون ؤن ًخإزغ هى بظل ،ٚوهى َانل خٔ واخض
.
ّ
الُانل اإلابضم اإلاسلى (الُانل الؿبُعي)َ ،هله الخإزحر في
يحره ،وإلاا ٗان هى مىُهل نً الُانل الحَٔ ،ال حغم ؤن
ً
ٌؿمى َانال باإلاجاػ ،وهظا شإن حمُو اإلاسلىْاث .وإلاا ٗان
ً
الُانل الؿبُعي مؿدىضا في وحىصه الى اإلابضم ألاوَ ،ٛهى نلت
اهُهاله ألاو ،ٛوالُانل ؤلالهي ،هى الهلت اإلاباشغة ويحر
اإلاباشغة لٙل ما ًٓو في نالم ؤلامٙان ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً
بسحاّ ال٘ىضي.)131 :
ؤما في هىنحن مً الُهل .ؤي الُهل ؤلالهي والُهل الؿبُعي،
هجضه ًٓىً ( :ٛيبغي ؤن هبحن ما الُهل ،ونلى ٖم غغب ًٓاٛ
الُهلَ ،ىٓى :ٛبن الُهل الحٔ ألاو ٛجإًِـ ألاٌؿاث نً
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لِـ*****) ،وهظا الىىم مً الُهل زاص باهلل حهالى ،وهى
ياًت ٗل ياًت.
ؤما باليؿبت للُهل الثاويًٓ ،ى ٛال٘ىضي ( َإما الُهل الحٔ
الثاوي الظي ًلي هظا الُهلَ ،هى ؤزغ اإلاازغ في اإلاازغ َُهَ ،إما
الحٔ َهى اإلاازغ َُه........بطن الُانل الحٔ هى الُانل
مُهىالهه مً يحر ؤن ًىُهل هىٍخه) ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً
بسحاّ ال٘ىضي.)135 :
وبن جسطُظ عؾائل لخدضًض مُهىمي (الُهل) و(الُانل)،
لِؿذ بال جُؿحر نٓلي إلاػمىن آلاًاث الٓغآهُت ،التي جخدضر
نً الخلٔ والخالٔ مً حهت ،ونً اإلاسلىْاث في نالم ؤلامٙان
مً حهت ؤزغي.
ّ
وبهض بُان الُغ بحن الُانل الحُٓٓي والُانل الؿبُعي
وَهلهماً ،خدضر ال٘ىضي نً ُُُٖت وْىم الحىاصر وجإزحر
الُهل والاهُها ٛفي الٙىن ،في عؾالخه (في ؤلاباهت نً الهلت
الٓغٍبت الُانلت للٙىن والُؿاص) ،بط هجضه ًخدضر نً الُلٚ
ألانلى اإلاُهى ٛالاو ،ٛوؤن بازخالٍ خغٗاث ما َُه مً ؤحغام
ً
مخدغٖت نلى ؤهداء مهُىت ًُهل َُما صوهه زطىضا في نالم
الٙىن والُؿاص ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي:
 .)132نلى الغيم مً ؤن هظه الخُاضُل بهُضة نً الُ٘غ
الهغبي ؤلاؾالمي في نطغه ،ل٘ىه ال ًجض في هظه الُ٘غة
ً
الىاَضة ما ًىاْؼ الخىخُض ،وال ًىاْؼ ؤًػا َ٘غة الخلٔ
ً
ألاؾاؾُت اإلاىحىصة في الٓغآن ال٘غٍم ،ماصام الُل ٚمسلىْا هلل
حهالى ،وماصام ما ًٓو مىه وَُه بهما ًٓو بةعاصة هللا حهالى،
ولً٘ مو خغضه البالٌ نلى بزباث ؾلؿان هللا حهالى مً خُث
هى الهلت ألاولى للخلَٔ ،ةهه ال ًٌُل صوع الهىامل الثاهىٍت في
ً
الكىاهغ الؿبُهُت ،التي ٌشحر اليها في هظه الغؾالت ؤًػا،
لُخطح لىا ُِٖ ؤن الخضبحر ال٘لي بالح٘مت الؿابٓت ؤلالهُت
ًجغي في اإلاسلىْاث ( ص .ماحض َسغي.)119-118 :
ً
َاهلل حهالى اطا وخضه الُانل ؤو الهلت الحٔ ؤو ما ٌؿمى بـ (نلت
ً
الهلل) ،وأَ ال٘ىضي اإلاخٙلمحن ٖما هى عاي الٓغآن ؤوال في هظا
ً
الباب ،ووأَ ؤًػا مً الُ٘غ الُىهاوي ما ٌؿمى بالؿلم
ً
ً
الؿببي ألانكم للٙائىاث ،وطل ٚجمشُا مو قاهغ الٓغآن ؤوال
ً
والُ٘غ ألاَالؾىوي زاهُا (ص .ماحض َسغي.)118 :
لً٘ ال٘ىضي وضح هظا الٓاهىن (ْاهىن الؿببُت) بما ال ًىافي
الٓضعة ؤلالهُت ،وَهلها في نالم ؤلامٙان ،وبن حهضصث الىؾائـ
والُىانل ،خُث ًظٖغ في عؾالخه (في الُانل الحٔ ألاو ٛالخام
والُانل الىاْظ الظي هى اإلاجاػ) .الٓاهىن الؿببي ًخمثل في
َهل هللا حهالى في الهالم ،وَهله حهالى ،بهما هى بىؾائـ
ٖثحرةَ ،األنلى ًازغ َُما صوهه ،ؤما اإلاهلىَ ٛال ًازغ في نلخه
التي هي ؤعقى مىه في مغجبت الىحىص ،وٗل ما ًىحض في الٙىن
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ًغجبـ بهػه ببهؼ اعجباؽ الهلت واإلاهلى ( ٛألاؾخاط ث.ج.
صي بىع.)83 :
ؤما في مؿإلت جىاهي الهالمَ ،ىقِ ال٘ىضي مبدث
الؿبُهُاث في زضمت مبدث اإلااوعائُاث ( ؤلالهُاث) ،بطىعة
يحر مباشغة ،ألهىا بطا اؾخؿهىا ؤن هثبذ جىاهي الهالم مً
زال ٛجالػم مٓضماتها في الخىاهي (الٙىن والحغٖت والؼمان)،
اؾخؿهىا ؤن هثبذ للهالم زالٔ.
وبغػث مداوالجه الٓائمت نلى مبضؤ الخىاهي في عؾالخه (عؾالت
في وخضاهُت هللا وجىاهي الهالم) ،التي مػمىنها ال جٓى ٛبٓضم
حغم الهالم وال بٓضم الحغٖت والؼمان ،وبن ٗان ًجحز ؤن ًٙىن
ٗل مً هظه النهاًت له بالٓىة ال بالُهل ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب
بً بسحاّ ال٘ىضي.)155 :
وصلُل ال٘ىضي الٓائم نلى مبضؤ الخىاهيًٓ ،ىم نلى جدضًض
مهجى الؼمان والحغٖتَٙ ،ل ما هى في الهالم مخدغٕ ،والؼمان
نضص الحغٗاث بدؿاب اإلاخٓضم واإلاخإزغ – ٖما ًٓى ٛؤعؾؿى-
َةطا ٗاهذ هىإ خغٖت ٗان هىإ ػمان ،واله٘ـ صحُذ،
والحغٖت بهما هي خغٖت الجغمَ ،ةن ٗان زمت حغم ٗاهذ
خغٖت ،وبن لم ًً٘ حغم لم جً٘ خغٖت .ومً زال ٛجىاهي
الؼمان والحغٖت ؤزبذ خضور الهالم ( ص .مدمض نلي ؤبى عٍان،
.)237-236 :1974
ومً ألاصلت ألازغي إلزباث جىاهي الهالم ،صلُل ؤن الجؿم
مغٖب مً هُىلى (اإلااصة) ،والطىعة (الُهل) ،وهظا ٌهجي ؤن
الجؿم في جبض ٛوخغٖت ،خُث ًدبض ٛمً اإلااصة الى الطىعة،
وفي هظا الخبضًل ج٘مً الحغٖت التي البض منها ،والحغٖت
ً
والخبض ٛمً لىاػم الحضور ،وال ًمً٘ ؤن ًٙىن الص يء ْضًما
ً
ؤو خاصزا في وْذ واخض.
وصلُل ؤن ٗل حؿم ًخإلِ مً ألابهاص الثالزت ،وال ًىحض
ً
حؿم بضون هظه ألابهاص اإلاخىاهُتَ ،الجؿم بطا مخىاه بدىاهي
ؤبهاصه ،وٗل مخىاهي في الىحىص ًدخاج الى نلت وؾبب ًىاْؼ
مُهىم ألاػلُت التي النهاًت لها ،وال ًدخاج الى ش يء في وحىصه (
ص .مىس ى اإلاىؾىي.)64-63 :1972 ،
ٗل هظه ألاصلت اؾخٓاها مً الُ٘غ الُىهاوي بجمُو اججاهاتها،
ٖإصلت إلزباث نُٓضجه الٓغآهُت في جىاهي الهالم ،وبالخالي
خضوزه ،وٗل خاصر ًدخاج بلى مدضر..
 الىُـ:
مؿإلت الىُـ حهض مً اإلاؿائل الُلؿُُت الغئِؿُت ،التي
ازخاع َيها ال٘ىضي عؤي ؤَالؾىن ،وَػله نلى عؤي جلمُظه
ؤعؾؿىؾالِـ****** ،إلاا ًخىأَ مو نُٓضجه ؤلاؾالمُت
الىابهت مً عوح الٓغآن ال٘غٍم.
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خُث وأَ ال٘ىضي ؤَالؾىن******* بانخباع الىُـ (الغوح)
حىهغ عوخاوي مجغص مُاعّ للماصة يحر هال ،ٚواخض بؿُـ
وحىهغ بلهي مً نالم الهٓل ،ؤو ما ٌؿمى باضؿالح الشغم
(نالم ألامغ) .خُث هجضه ًطِ الىُـ في (عؾالت في الىُـ)،
بٓىله ( :بن الىُـ حىهغ بؿُـ يحر صازغ مازغ في الاحؿام) (
ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،.))20-19( 80 :وٍٓىٛ
ً
في الىُـ ؤًػا ؤنها (بؿُؿت طاث شغٍ وٖما ،ٛحىهغ مً
حىهغ الباعي نؼ وحلٖ ،ػُاء الشمـ مً الشمـ) ( ص.
ماحض َسغي .)125 :وَشغم ٖظل ٚفي بُان مٙانها ،ؤال وهي في
نالم الهٓلَ ،هى ًٓىَُ( :ٛما للىُـ طٖغه ،وهي في نالم
الهٓل ْبل ٗىنها في نالم الحـ) ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً
بسحاّ ال٘ىضي .))20-19( -80 :وٖالم ال٘ىضي هىا َُه
بشاعة ،باإلغاَت الى مُاعْتها للبضن ،هي مىحىصة ْبل وحىص
البضن ،به٘ـ عؤي ؤعؾؿى الظي ًغاها مىحىصة مو وحىص
البضن ( ؤعؾؿى ؾالِـ.)71-70 :1924 -1343 ،
ونلى الغيم مً ؤن ٖالم ال٘ىضي الازحر ٖ-ما ُْلَُ -ه هؼنت
ؤَالؾىهُت ،ؤال ؤن الحُٓٓت ؤهه مخمؿ ٚبغوح الٓغآن ال٘غٍم،
ٖما جض ٛنلى طل ٚالهباعاث التي ًسخخم بها ال٘ىضي عؾالخه في
الىُـَ ،هى ًٓى....( :ٛمً ؤلاوؿان ُِٖ يهمل باعيها ،وخالها
هظه الحالت الشغٍُتَٓ.....ل للباٖحن نمً ؾبهه ؤن ًبٙي مً
ألاشُاء الحؼٍىتً :يبغي ؤن ًبٙي وٍ٘ثر البٙاء نلى مً يهمل
هُؿه وٍنه ٚمً اعجٙاب الشهىاث الحٓحرة الخؿِؿتَ......ةن
ؾهغ الحٔ هى ؾهغ الىُـ ال ؾهغ البضنَ ،ةن الحُ٘م اإلابرػ
اإلاخهبض لباعٍه ،بطا ٗان ملؿش البضن بإٖماةَ ،هى نىض حمُو
ً
الجهاَ ٛػال نً الهلماء ،ؤشغٍ مً الجاهل اإلالؿش البضن
باإلاؿ ٚوالهىبر ( ).....ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي،
الٓؿم ألاو.)280-279 :ٛ
ؤما َُما ًخهلٔ بالهالْت بحن الىُـ والبضنَ ،هي نالْت
جيخابها هىم مً الًمىع ،وهي مً ؤلاشٙاالث الُلؿُُت
الهىٍطت التي ًطهب خلهاَ ،ال٘ىضي وْبله ؤَالؾىن وحضا
ؤنها جُهل في البضن صون ؤن جضازله مضازلت مباشغة ،ألن
الىُـ ؾبُهتها يحر ؾبُهت البضن اإلااصًت ،وبن ٗاهذ في البضن
َهي ْاصعة نلى ان جخجاوػ خضوصه ،بطا ججغصث مً نالئٔ
الشهىة والًػب ،وجُغيذ للىكغ والبدث نىض طل ٚجُٓم في
نالم الحٔ (الهٓل) ،وجٓغب الشبه باهلل حهالىَ ،خ٘دؿب مً
ْضعة هللا وَؿغي َيها الىىع ؤلالهي ،وجطبذ ٗاإلاغآة الطُٓلت
اإلاداطًت للجاهب ؤلالهي ،ونىضها حهلم الحٔ ( ؤَالؾىن-26 :
.)27
والظي ًبضو في هظا ال٘الم َُه هؼنت ضىَُت ،وال يغابت في
طل ،ٚألن ؤَالؾىن بشغاقي ،وال٘ىضي ٖظل ،ٚولً٘ ًسخلُان
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مً خُث اإلاشغب ،ألاوٌ ٛؿدؿٓي مً اإلاثل ؤو نالم اإلاثل،
والثاوي مً الٓغآن ال٘غٍم.
وبن هظا الجزوم هدى نالم اإلالٙىث هاجج مً ؤن الىُـ في هظه
الحُاة نابغة ؾبُل الى الهالم الشغٍِ ألانلىَ ،ةطا َاعْذ
البضن اهخٓلذ الى نالم الغبىبُت ،ألن الهالْت بُنهما نالْت
نغغُت آهُت ،والحُٓٓت للىُـ التي هي مبضؤ الحُاة ،جدل في
البضن َترة مً الؼمً ال جلبث ؤن جخسلى نىه صون ؤن ًازغ في
ُٖاهه اإلااصي ( ص .ماحض َسغي.)124 :
َُٓى ٛال٘ىضي في (عؾالخه في الىُـ)َُ ( :ا ؤيها ؤلاوؿان
الجاهل :ؤال حهلم ؤن مٓام ٚفي هظا الهالم ،بهما ٗلمدت ،زم
ًطحر الى الهالم الحُٓٓي َخبٓى به ابضا آلابضًً؟ بهما ؤهذ
نابغ ؾبُل في هظا ألامغ ،بعاصة باعٍ ٚنؼ وحلَٓ ،ض نلمخه
حلت الُالؾُت) ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي،
الٓؿم ألاو.)280-279 :ٛ
بن ازخُاع ال٘ىضي لغؤي ؤَالؾىن طاث الجزنت الغوخاهُت ،لم
ًإث بال بهض ؤن اؾلو نلى عؤي ؤعؾؿى ،وْاعن بُنهما ،وحضًغ
ً
طٖغه ؤن ال٘ىضي ٗان مؿلها نلى ٖخاب ؤعؾؿى (في الىُـ)،
بما نً ال٘خاب بٙامله ؤو نلى زالضخه له ،بط ٌشحر الى حهغٍِ
ؤعؾؿى للىُـ ،بإنها ضىعة الجؿم ؤو جمام الجؿم ،وفي هظا
جىاْؼ مو عؤي ؤؾخاطه ؤَالؾىن .وعؤي ؤعؾؿى هظا حاء في
وْذ مخإزغ ،الؾُما بهض ؤن اٖخملذ مهالم مضعؾخه
اإلاشائُت ،ألهه ْبل هظا ٗان ؤعؾؿى ًغي ما ًغاه ؤؾخاطه
ؤَالؾىن ،بإن الىُـ حىهغ مؿخٓل نً الجؿم مباًً له،
وْض هٓل ال٘ىضي َٓغاث مً بىصًمُىؽ ،وهى خىاع الُه
ؤعؾؿى في خضازخه نىضما ٗان ما ًؼاً ٛامً بإنها زالضةٖ ،ما
ً
هى عؤي ؤَالؾىن وال٘ىضي ؤًػا ( ص .عٍدشاعص َالتزع.)41 :
وبما ؤن ؾبُهت الىُـ ،هي ؾبُهت مجغصة عوخاهُت ،ومً هىا
حشٙلذ هكغٍت ال٘ىضي في الغئٍاَ ،هى ًغي ؤن الىُـ ماصامذ
ً
ً
عوخاهُت الىحىصَ ،هي ًٓكت ال جىام نهاعا وال لُالَ ،هي ٖما
نىض ؤَالؾىن (نالْت ًٓكاهت خُت) جدُـ بجمُو اإلاهلىماث
خؿُت ٗاهذ ؤو نٓلُت ،وبخجاوػها اإلااصة جغي الىُـ العجائب
مً زال ٛاجطالها بهالم ألاعواح ،وهظا الاه٘شاٍ ًخؿلب
ً
ً
حهضا ٖبحرا مً الىُـ ختى جٙىن جامت التهُا لٓبى ٛآزاع
ً
خٓائٔ الاشُاء صون انغاغها ،وْاصعة ؤًػا نلى الخهبحر نً
طل ،ٚوبهظا جٙىن عئٍاها لؤلشُاء وخٓائٓها عئٍت مباشغة نلى
ماهي نليها ،ؤما بطا ٗاهذ ؤْل تهُا ؤو يحر ْاصعة نلى الخهبحر،
ً
َهمضث الى الغمؼ لؤلشُاء بما ًض ٛنليها ،وهظا ًٙىن مخُاوجا (
ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،الٓؿم الاو80 :ٛ
(.))20-19
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ؤما في ْىي الىُـَ ،اإلاهاصلت جىه٘ـ نلى غىء َ٘غ ال٘ىضي
ؤلاؾالمي َُإزظ بغؤي ؤعؾؿى ،ألهه ال ًغي َيها ما ٌهاعع
الثىابذ ؤلاؾالمُت التي بجى نليها نُٓضجه الُلؿُُت ،ومً جلٚ
ً
آلاعاء التي جبىاها ؤًػا مً ؤْىا ٛؤعؾؿىؾالِـ ،هي ؤن في
الىُـ ْىجحن مخبانضجحن هما :الحؿُت والهٓلُت ،وبُنهما ْىي
ؤزغي مخىؾؿت هي الٓىة اإلاطىعة والًاطًت والىامُت
والًػبُت والشهىاهُت ( ص .مدمض نلي ؤبى الغٍان.)239 :
 ألازالّ:
نجى ال٘ىضي بال٘خابت في ألازالّ والؿُاؾت ،وٖظل ٚفي َػائل
ؾٓغاؽ وؤزباعه وما حغي بِىه وبحن يحره مً مداوعاث ،ألهه
ٌهخبر ؾٓغاؽ مثله الؿامي في هظا الباب ،ألن ؾٓغاؽ وبهضه
ؤَالؾىن حهال مً الُػُلت والىاحب الًغع ألاؾمى للحُاة
ؤلاوؿاهُت ،به٘ـ ؤعؾؿى الظي لم ًترصص في جٓغٍغ ؤن الؿهاصة
هي الًاًت الٓطىي لجمُو ألاَها ٛؤلاوؿاهُت ( ؤعؾؿى
ؾالِـ .)73 :ولٓض ؤخل لئلوؿان – بدؿب عؤي ؾٓغاؽ
وؤَالؾىن -ؤن ًخمخو لؿهاصجه ومجضه بطىُحن مً الخحراث ال
ًجىػ الخلـ بُنهما وبال هل ،ٚألاو ٛالخحراث ؤلالهُت للىُـ:
الخبطغ والانخضا ٛوالهض ٛوالصجانت ؤحؼاء الُػُلت ،والثاوي
الخحراث البشغٍت التي هي هُِؿت بال ش ،ٚل٘نها مىدؿت نً
ألازغي ،وهي الصحت والجما ٛوالٓىة والثروة .جػل اإلامل٘ت
ً
ٖما ًػل الُغص ،بطا هي َػلذ الثاهُت نلى ألاو ،ٛومالذ الى
جىمُت زغوة ألامت وْىتها ؤٖثر مً َػُلتها ( ؤعؾؿى ؾالِـ:
.)67
وما وضل بلُىا مً عؾائل ال٘ىضي في مىغىم ألازالّ ،هي
عؾالخه في (الحُلت لضَو الحؼن)ً ،ىدى َيها هدى ؾٓغاؽ
وؤَالؾىن ،وؾهيهما هدى الُػُلت والىاحب ،وٖظلٚ
الغاواُْحن في بهؼ آعائهم ،الؾُما في الطبر والصجانت ألاصبُت
وه٘غان الظاث ( ص .ماحض َسغي.)134 :
خُث جػمىذ عؾالخه هظه نلى نضة مٓضماث في وغو ؾحرة
َلؿُُت خُ٘مت ًسلظ ؤلاوؿان مً الحؼن ،خُث ٌشترؽ
َيها ال٘ىضي للهالج الىُس ي ،مهغَت هىم الحؼن ؤو الالم
الىُس ي ،ونىضه ؤن الحؼن مً خُثُت الؿبب هىنان ،هىم
ؾببه ًخىِْ نلى بعاصجىا ،والىىم الثاوي ًخىِْ نلى بعاصة
الًحر ؤو الهالم الخاعجي ،ؤما ألاو ٛؾاإلاا ؤهه ًخىِْ نلى بعاصجىا
َهالحه بُض ؤلاوؿان هُؿه ،بن شاء ؾا ٛبه الحؼن ،وبن شاء
ػهضهَ ،لماطا بطن هدؼن وهخماصي بالحؼن؟ ،والثاوي نالحه،
بطا ؤعصها ؤن ال ًخد٘م َُىا الًحرَ ،هلُىا ؤن هٓخطغ نلى
ً
اإلاهٓىالث صون اإلادؿىؾاث ،ألن هظا الٙىن مأله صائما
للُؿاص والخمؿ ٚبه اؾخمؿإ الُائذ واإلاائذ ،لظا ال ًيبغي
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الحؼن نلى ما غام( ،ص .نبض اإلاىهم الحىُي.)1114 :1999 ،
ً
وحشخمل ؤًػا نلى جٓضًغ الُُلؿىَحن للُػُلت والهٓل
وؾمىهما باإلوؿان نً ؾغٍٔ جدغٍغ الغوح مً اإلااصة ،وَؿغي
َيها وحهت الىكغ ؤلاؾالمُت ،ومً عوح الؼهض في الضهُا في ؾبُل
الحُاة الخالضة ،وال٘ىضي ًسخم عؾالخه بٓىلهَ ( :مثل ؤيها
ً
ألار اإلادمىص هظه الىضاًا مثاال زابذ في هُؿَ ،ٚخىجى بها
مً آَاث الحؼن ،وجبلٌ بها ؤَػل وؾً في صاع الٓغاع ،ومدل
ألابغاعٖ ،ما ٖمل هللا ؾهاصج ٚفي صاعٍ ٚوحلل ؤلاخؿان َيهما
الُ ،ٚوحهل ٚمً اإلآخضًً اإلاىخُهحن بججي زمغ الهٓل،
وبانضٕ نً ط ٛزؿاؾت الجهل! َإن هظا َُما ؾإلذ
ٗاٍ ( ).....ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،الٓؿم
ألاو.))25( 80 :ٛ
ً
وٖخب ٖظل ٚفي الؿُاؾت بانخباعها َغم جابو لؤلزالّ ْضًما في
عؾالخه (حؿهُل آصاب الىُـ) ،التي جدىي نلى آصاب الىُـ
ً
ً
واضىلها ،وبها ْضم ال٘ىضي للهالم ؤلاؾالمي ؤزالْا َلؿُُا
ً
ؾُاؾُا ( ص .عٍدشاعص َالتزع .)106 :وفي هُـ الىْذ ،هي
ً
مىآَت لغوح الٓغآن ال٘غٍم ؤًػا.
ً
زاهُا :اإلاضعؾت اإلاشائُت_ ؤعؾؿى ؾالِـ
خظا ال٘ىضي خظو ؤعؾؿى في ٖثحر مً اإلاؿائل وآلاعاء التي
ً
جخهلٔ بمبدث الؿبُهُاث ،وال ًغي في طل ٚخغحا -مً
مىؿلٓه الٓغآوي -ألن ؤؾاؽ هظه اإلاؿائل (اإلاشاهضاث) مً
الُُٓيُاث التي ال ًسخلِ نليها الهٓالء ،لظا هجضه ًجى ٛفي
هظه اإلاؿاخت الُ٘غٍت بدغٍت ؤٖبر مما هي نليها في خٓل
اإلاُخاَحزًٓا ،وحهل منها مٓضماث جمهُضًت إلزباث اإلاؿائل
اإلااوعائُتٖ ،ما ًإحي:
 اإلاىؿٔ:
ْضم ال٘ىضي بلى الهالم ؤلاؾالمي ٖخاب بؾايىجي
(َىعَغٍىؽ) ،ؤي ٖخاب الٙلُاث الخمؿت ،ونغٍ (َظ
ؤعؾؿى) ؤو ؤوعياهه ( بؾمانُل خٓي ؤلاػمحري .)105 :ولً٘ في
هظا الباب ،طهب بهؼ مترحمي ال٘ىضيٗ ،ابي الٓاؾم
ً
الطانض في ٖخابه (ؾبٓاث ألامم) ،بلى ؤهه لم ًً٘ مىَٓا،
ووضُه بالخٓطحر وؤلاهما ٛوالؿؿدُت ،ألهه لم ًبلٌ في
جدلُله مباصيء هظا الهلم ،يحر ؤن البهؼ آلازغ ،هكحر ابً
ؤبي ؤضِبهت في ٖخابه (ؾبٓاث ألاؾباء) ويحره ،ال ًغون طل،ٚ
وٍبضو ؤن الغؤي الثاوي ،هى ألاْغب الى الطىاب ،بضلُل ما
طٖغه الشُش مطؿُى نبض الغاػّ ،لهل جل ٚال٘خب لم جبلٌ
(ضانض) نلمهاَ٘ ،خب ما ٖخب ،وٍاٍض طل ٚؤهه طٖغ ؤن نضص
ٖخب ال٘ىضي هدى زمؿحن نلى خحن ًبلٌ بها يحره ( ،)150بل
ً
ُْلٖ )265( :خابا ( مطؿُى نبض الغاػّ.)33 :
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وال هغٍض هىا ؤن هضزل في الخالٍ الضائغ بحن مترحمي ال٘ىضي
خى ٛاؾهاماجه اإلاىؿُٓت ،ومضي اجٓاهه له (اإلاىؿٔ) ،لؿبب
واضح وضغٍذ ،هى ؤن ٗل مالُاث ال٘ىضي اإلاىؿُٓت لم جطل
بليهم ،ختى ًخإٖضوا مً مضي صحت هظا الاصناء ؤو مً َؿاصه
( ص .ماحض َسغي.)109-108 :
والظي يهمىا هىا مضي جإزغ ال٘ىضي بمىؿٔ ؤعؾؿىؾالِـَ ،هى
واضح ،بط بهه ٌهخبر اإلاىؿٔ –ٖما هى عؤي ؤعؾؿى -مً
اإلآضماث اإلاىهجُت في صعاؾت الُلؿُتَُٓ ،ى ٛبهظا الطضص( :
مً لم ًسغج في ضىانت الغٍاغُاث ،ولم ًخُٓه اإلآاًِـ
اإلاىؿُٓت ،ولم ًِٓ آزاع الؿبُهت ،نغغت للكىىن الخاؾئت) (
ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي ،الٓؿم ألاو.)27 :ٛ
واوضح ما ًخجلى في هظا الىحه ،عؾائله التي ٖخبها في وخضاهُت
هللا حهالى وجىاهي الجغم ونً ماهُت اإلاخىاهي والالمخىاهي.
وؤبغػها في عؾالخه (في اًػاح جىاهي الجغم)ً ،كهغ جإزحر اإلاىؿٔ
ألاعؾؿي بىغىح في ضُايتهاَ ،هى ٌؿحر نلى اإلاىهج الغٍاض ي
اإلاىؿٓي اإلاد٘م ،الظي ًٓىم نلى جدضًض اإلاُاهُم ووغو
اإلآضماث وازباتها ،زم ٌؿحر في الاؾخضال ٛنلى اؾاؾها ،ؤي
ٌؿحر مً اإلآضماث الى الىدُجت ،وناصة ما ًٓىم بخٓضًم
اإلآضماث البضيهُت لُٓؿو الؿغٍٔ نلى ؤهل الحجاج
واإلاٙابغًٍ ،ومً حهت ؤزغي حؿهُل الىضى ٛالى اًػاح ما
ًغاص اًػاخه ( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي.)137 :
وٖظلً ٚداو ٛازباث الغؤي ؤو الٓػُت بةزباث ما ًترجب نلى
الٓى ٛبسالَهما مً جىاْؼ مىؿٓي ؤو بةزباث بؿالن حمُو
الاخخماالث اإلام٘ىت ؾىي الاخخما ٛالصحُذ الىخُض الظي
ًبٓى وخضه بهض طل ( ٚؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ
ال٘ىضي ،الٓؿم ألاو.)27 :ٛ
 جطيُِ الهلىم:
ؤصزل ال٘ىضي جطيُِ الهلىم ألعؾؿىؾالِـ الى الهالم
ً
ؤلاؾالمي ،وجإزغ به بهض طل ٚالُاعابي وٖخب َُه ٖخابا ؤؾماه بـ
(بخطاء الهلىم) ( بؾمانُل خٓي ألاػمحري .)103 :وبطا ؤعصها
ؤن هبدث نً جإزحر ؤعؾؿىؾالِـ في َ٘غ ال٘ىضي مً حاهب
جطيُِ الهلىم واخطائها وجٓؿُمها ،وحضها ؤن طل ٚمخمثل
في عؾالخه الطًحرة له ( في ٖمُت ٖخب ؤعؾؿى وما ًدخاج الُه
في الُلؿُت) ( الشُش ٗامل مدمض مدمض نىٍػت.)25 :
ولً٘ الظي ًالخل في هظه الغؾالتً ،جض ؤهه باإلغاَت بلى طٖغ
ٖخب ؤعؾؿىؾالِـ وجغجُبها ،وغو ال٘ىضي إلاؿاث نلى هظه
الخطاهُِ لم جً٘ مىحىصة نىض ؤعؾؿى ،منها:
ؤ .بهه ؤشاع بلى غغوعة حهلم ٖخب ؤعؾؿى لؿالب
الُلؿُت.
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ً
ب .بحن ؤًػا هضٍ ويغع ؤعؾؿى مً ٗل َغم ونلم
مً الهلىم.
ث .وٖظل ٚبحن ؤهمُت الهلىم الغٍاغُت باإلاهجى
ألاَالؾىوي اإلاشخمل نلى الحؿاب والهىضؾت
واإلاىؾُٓى والُل ،ٚوحهل ألاولىٍت للغٍاغُاث
نلى اإلاىؿٔ والؿبُهت.
ر .ؤغاٍ ال٘ىضي بلى حاهب جطيُِ ؤعؾؿى للهلىم
ً
ً
جطيُُا آزغا لهلىم اإلاؿلمحن ،وهي نلىم ْائمت
نلى الٓغآن ال٘غٍم ( الشُش ٗامل مدمض مدمض
نىٍػت.)26-25 :
ونلى غىء جل ٚاللمؿاث التي ؤغُُذ بلى جطاهُِ
ؤعؾؿىؾالِـْ ،ؿم ال٘ىضي الهلىم نلى ْؿمحن:
 ْؿم َلؿُي ،مىه ًسخظ بةصعاٖىا لؤلشُاءالخاعحُت نلى هدى جلٓائي مباشغ ،وطل ٚنً
ؾغٍٔ خىاؾىا ،وهظا اإلاضعٕ الحس ي ،هى في خالت
جدى ٛصائم وهى مهغع للؼٍاصة والىٓطان بال
اهٓؿام.
والُغم آلازغ زاص بالهلىم الهٓلُت البرهاهُت ،وهي ؤْغب مً
ؾبُهت الاشُاء ،ومىغىم هظه اإلاهغَت ،ال٘لي ،وهى اإلاُاعّ
ً
ً
للماصة ،وال ًمً٘ اؾالْا ؤن جخمثله خؿُا ما صام الاخؿاؽ
والخمثُل ٖالهما ًسخطان بالجؼئُاث طاث الىحىص اإلااصي .ؤما
اصعإ ال٘ليَُٙ ،ىن نلى هدى يحر مباشغ ؤو بخىؾـ
الاؾخضال ( ٛص .ماحض َسغي .)112 :وهظا الٓؿم بُغنُه
اإلاشاهض والهٓليٌ ،شمل الغٍاغُاث واإلاىؿٔ والؿبُهت
واإلاُخاَحزًٓا ،وألازالّ والؿُاؾت.
 وْؿم صًجي زاص بالهلىم الىٓلُت الشغنُتَ ،هىنىضه ًبدث في ؤضى ٛالضًً والهٓائض والخىخُض
والغص نلى اإلابخضنت واإلاسالُحن.
ً
ومو ؤن ال٘ىضي ٖخب ؤًػا في الؿب والُ٘مُاء ،بال ؤهه لم
ًجض مٙاهت هظًً الهلمحن في جطيُُه ،ولم ًبحن بلى ؤي
الٓؿمحن الغئِؿُحن ًيخمُان ( الشُش ٗامل مدمض مدمض
نىٍػت.)27 :
وٍغي ٖظل ٚؤن اإلاىهج الغٍاض ي ًيبغي ؤن ًؿبٔ في هؿاّ
اإلااهُاث اإلاجغصة ال يحر ،ؤي في نلم ما بهض الؿبُهت ( ص.
ماحض َسغي .)113 :واإلالحىف ؤهه بهظا الحٓل ًخدغٕ بدغٍت
ؤٖبر مما هى نلُه في اإلاؿائل اإلاُخاَحزًُٓت ،وما ًاٖض هظا الغؤي
ؤهه حمو بحن عوح ؤعؾؿى في ٖثحر مً الىىاحي وآلاعاء ،وبحن
عوح الاَالؾىهُت زم ؤغاٍ بليهما الاججاه الغوحي الضًجي.
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وَهض ال٘ىضي خُٓٓت عائض الخإؾِـ لهظا الىىم مً َغوم
الُلؿُت في البِئت ؤلاؾالمُت ،وٗل الخطاهُِ التي ؤجذ بهضه
ٗاهذ بمالُاجه تهخضي وجٓخضي ،وبإَٙاعه حؿخهحن مهما بضث
مسخلُت في بهؼ الخُاضُل ( الشُش ٗامل مدمض مدمض
نىٍػت. )27 :
ً
زالثا :الُُثايىعٍت.
 الغٍاغُاث:
جإزغ ال٘ىضي بلى خض ٖبحر بأعاء َُثايىعؽ اإلادضزت ،وطلٚ
نىضما نلٔ ؤهمُت ٖبحرة نلى الغٍاغُاث ،خُث ٗان ًغي ما
ً
ًغاه َُثايىع ،ؤن ؤلاوؿان ال ًٙىن َُلؿىَا ختى ًضعؽ
الغٍاغُاث ،وٍظٖغ ابً هضًم في (الُهغؾذ) ؤن ال٘ىضي الِ
عؾالت (ال جىا ٛالُلؿُت بال بهلم الغٍاغُاث) ( هجري ٗىعبان،
 .)240 :1998وولو ال٘ىضي في الغٍاغُاث ،ؤهه لم ًٓخطغ في
جؿبُٓها نلى الهلم الؿبُعي وخضه ،بل ؾبٓها في الؿب
ً
والخُؿحر والهلىم اإلاسخلُت ألازغيَُ .ي الؿب مثالًُ ،ؿغ
ال٘ىضي نمل ألاصوٍت اإلاغٖبت بالخىاؾب الهىضس ي الحاصر مً
مؼاج ضُاتها الحؿُت ،ؤي مً الحغاعة والبروصة والُبىؾت
والغؾىبت ( مطؿُى نبض الغاػّ.)31 :
ً
وفي الخُؿحر ؤًػا اؾخهان بها ،في بُان وشغح مهاوي الٓغآن،
َ
هكحر ْىله حهالىَ (( :و ُٗ َّل َش ْي ٍء ؤ ْخ َ
ط ِْ َى ُاه ِٖ َخ ًابا)) ( ؾىعة الىبإ:
 ،)29ومػمىن هظه آلاًت جىظ :نلى ؤن اإلاهضوصاث مخىاهُت
باهتهاء ؤنضاصها ،ألنها ؤحؿام مسلىْت ،وما ًظٖغ في
الغٍاغُاث مً ألانضاص ووضُها بالالمخىاهي ،لِؿذ بال خُثُت
مً خُثُاث ألانضاص اإلاجغصة ،وهي ؤنضاص زُالُت يحر مغجبؿت
بمهضوصاتها ،لظلً ٚمً٘ اغاَت انضاص نليها بالجمو
والخػهُِ بال نهاًت ،ؤما ما طٖغ في الٓغآن ال٘غٍم مً اخطاء
لؤلنضاصَ ،هي مٓغوهت باإلاهضوصاث ،وخُٓٓت بدُٓٓت
مهضوصاتها ،وال جىاْؼ بُنهما ( ص .مىس ى اإلاىؾىي.)65 :
وبظل ٚهجض ال٘ىضي وقِ اإلاُاهُم الغٍاغُت في بُان
مطضاُْت ال٘الم ؤلالهي ،بمىهجُت ومهخٓض ْغآوي .
ً
وٖظل ٚؾبٓها في الهلىم اإلاسخلُت ؤًػاٖ ،ما حاء في ٖخاب
(الُهغؾذ) ،بط ًٓى( :ٛالٓلم نلى وػن هُام ،ألن الُاء زماهىن
والىىن زمؿىن وألالِ واخض والهحن ؾبهىن ،طل ٚمائخان
وواخض ،والٓلم ،ألالِ واخض ،والالم زالزىن والٓاٍ مائت
والالم زالزىن واإلاُم ؤعبهىنَ ،ظل ٚمائخان وواخض) ( ابً
هضًم.)15 :
ً
وهظه الجزنت جبضو واضحت ؤًػا في جؿبُٓها نلى الؿب
ً
والهالج ،بط بهه حهل مً اللحىن اإلاىؾُُٓت ؾبا لبهؼ
ً
ألامغاع ،ونلم اإلاىؾُٓى ٗان ٌهض َغنا مً َغوم الهلىم
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ً
الغٍاغُت ،وٗان ال٘ىضي ناإلاا باإلاىؾُٓى والؿب ،وله َيهما
مالُاث ( مطؿُى نبض الغاػّ.)31 :
ً
رابعا :ألافالطونية الحديثة -أفلوطين
مً عواَض الُ٘غ الُلؿُي نىض ال٘ىضي الاَالؾىهُت اإلادضزت
مخمثلت بإَلىؾحنَ ،هظه اإلاضعؾت لم جً٘ ٖبحرة الخإزغ نلى
ً
َ٘غه ،وما ًظٖغ مً جإزحر ،ال ٌهض ؤن ًٙىن ؤْىالا مٓخبؿت مً
ؾُاّ عؾائله الُلؿُُت ،الؾُما – ٖما ًظٖغ -بهض ؤن ؤْام
الحجت نلى ؤن الهٓل ألاو ٛفي ؾلؿلت الهٓىً ٛسػو في
وحىصه لئلعاصة ؤلالهُت ( هجري ٗىعبان.)239 :
ً
ؤما في مؿإلت الخلٔ َلم ًلحل شِئا نً الهٓى ٛوالىُىؽ،
ختى ؤهه في عؾالخه (في الغص نلى اإلاىاهُت واإلاثىىٍت) ،عَؼ
هكغٍت ألاَالؾىهُت اإلادضزت التي جٓغ بىحىص حملت مً الهٓىٛ
الؿماوٍت ،جخىؾـ بحن الهٓل ال٘لي والهٓل الهاشغ الُها،ٛ
وهي اؾاؽ الُُؼ اإلاخضعجٖ ،ما هى واضح في َلؿُت الُاعابي
( ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي .)132 :ولً٘ ًمً٘
عضض عئي مشترٖت بُنهما ،الؾُما في وضُهما للؿبب الاو،ٛ
بإهه واخض وججزيهه نً الطُاث ؤلاوؿاهُت ،ومً هىا وحب ؤن
ًىهذ بىهىث ؾلبُت َٓـ ( ص .عٍدشاعص َالتزع .)41-40 :وهظا
ً
ٖما هى واضح لِـ جإزحرا في َ٘غ ال٘ىضي الُلؿُي بٓضع ما هى
جٓاؾو بحن نُٓضة ال٘ىضي ؤلاؾالمُت وعؤي ؤَلىؾحن  ،نلى
الغيم مً ؤن الخىأَ نلى وحه الهمىم َدؿب ،ولِـ مً
باب الخُطُل .والظي ًبضو ؤن جإزحر ؤَلىؾحن مٓاعهت بإعؾؿى
ً
وؤَالؾىن نلى ال٘ىضي غئُل حضا ،وبن ٗان جإزحرهما بطىعة
يحر مباشغة.
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الخاتمة:
جىضل الباخث في هظا البدث بلى ما ًإحي:
 .1بن ال٘ىضي ْغآوي اإلاىؿلٔ واإلاىهجْ ،غآوي مً
خُثُت اإلاهخٓض ،ومنهجي مً خُثُت يغبلت آلاعاء
الُلؿُُت التي ال جخىأَ و عوح الٓغآن ال٘غٍم.
 .2بجى ال٘ىضي مظهبه الُلؿُي نلى ما صح مً
نُٓضجه ؤلاؾالمُت اإلاؿخلهمت مً الٓغآن ال٘غٍم،
الؾُما في مبدث اإلااوعائُاث.
 .3ألاَٙاع الُلؿُُت الىاَضة الى الهالم ؤلاؾالمي،
الُىهاهُت منها ويحر الُىهاهُت ،التي حشٙلذ منها
مضعؾت ال٘ىضي الُلؿُُت ،هي في ؾى ٛاإلاىبو
الغئِس ي (الٓغآن ال٘غٍم) ،ولِؿذ في نغغهٖ ،ما
طهب الُه مهكم الباخثُحن.
 .4وبن اإلاىابو الُلؿُُت اإلاظٗىعة في البدث ،لِؿذ
لها جإزحر مباشغ نلى الُ٘غ الُلؿُي نىض ال٘ىضي،
وبهما حاء جإزحرها بشٙل يحر مباشغ .بمهجى ؤنها
زػهذ للمٓاًِـ الٓغآهُت ،ونىض اؾخدؿانها
حشٙلذ في َ٘غ ال٘ىضي بطبًت بؾالمُت.
اإلالحىقاث:
* ًٓى ٛاإلاؿدشغّ صي بىع :ؤيلب الكً ؤن ال٘ىضي لم ًً٘
ً
ً
هاْال .ؤنجي مترحما باإلاهجى الظي هُهمه آلان( ،ألاؾخاط ث .ج.
صي بىع.)178 :
** الضًطاهُت :هم ؾائُت ًامىىن بةزىِىُت ألاضل ،ؤْغب ما
ًٙىن للمىاهُت ،ولً٘ بُنهما زلِ في ازخالؽ الىىع بالكلمت،
وؤصحاب صًطان مىحىصون بإماًٖ نضة في الطحن
وزغاؾان ،وؤمم منهم مخُغْىن ال ٌهغٍ منهم مجمو وال بُهت،
والبً صًطان ٖخاب الىىع والكلمت ،وٖخاب عوخاهُت الحٔ،
وٖخاب اإلاخدغٕ والجماص ،ويحرها مً ال٘خب التي ٖخبذ مً
ْبل عئؾاء اإلاظهب( ،ابً هضًم.)474 :
*** اإلاغُْىهُت :هم ؾائُت مً الىطاعي ،ؤْغب مً اإلاىاهُت
والضًطاهُت ،وػنمذ ؤن ألاضلحن الٓضًمحن هما الىىع
ً ً
والكلمت ،وؤن ها هىا ٗىها زالثا مؼحها وزلؿها ،وازخلُىا في
الٙىن الثالث ما هىَٓ ،الذ ؾائُت هى الحُاة ،وهى نِس ى
(م) ،وػنمذ ؾائُت ؤزغي ؤن نِس ى عؾى ٛطل ٚالٙىن
الثالث ،وهى الطاوو لؤلشُاء بإمغه وْضعجه ،وإلاغُْحن ٖخاب
بهجُل ؾماه ،وُْل ؤنهم ًدؿترون بالىطغاهُت ولِؿىا منهم،
(ابً هضًم.)475-474 :
**** اإلااهىٍت مً الهٓائض الثىىٍت التي جٓىم نلى مهخٓض ،ؤن
الهالم مغٖب مً ؤضلحن ْضًمحن ؤخضهما الىىع وآلازغ
الكلمت ،وٗان الىىع هى الهىطغ الهام للمسلىّ ألاؾمى وْض
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هطب ؤلاله نغشه في ممل٘ت الىىع ،ولً٘ ألهه ٗان هُٓا يحر
ؤهل للطغام مو الشغ َٓض اؾخضعى "ؤم الحُاة" التي اؾخضنذ
بضوعها "ؤلاوؿان الٓضًم" وهظا الثالىر هى جمثُل "لؤلب وألام
والابً" ،زم بن هظا ؤلاوؿان والظي ؾمي ؤًػا "الابً
الحىىن" انخبر مسلطا ألهه اهخطغ نلى ْىي الكالم بجلضه
وحغؤجه ،ومو طل ٚاؾخلؼم وحىصه وحىص ؾمت ؤزغي له وهي
ؾمت اإلاهاهاة ،ألن مسلظ ؤلاوؿان ألاو ٛلم ًدٓٔ اهخطاعه بال
بهض هؼٍمت قاهغٍت( ،حُىواًض وًغًٍ.)66- 65:
***** ألاٌـ نً لِـ .مهىاها الىحىص نً الهضم.
****** الغوح نىض ؤَالؾىن ،هي طل ٚالجىهغ الهالي اإلاخمحز
الظي هى ؾبو زاص وياًاث زاضت ،بِىما هجض ؤعؾؿى زلـ
بُنها وبحن الجؿض الظي هي مخطلت بهَ ،لِؿذ الغوح نلى
ً
عؤًه بال جماما له( ،ؤعؾؿى ؾالِـ.)71-70 :
******* ًىٓل ؤَالؾىن في نهاًت مداوعة ؾٓغاؽ لُ٘بِـ في
بزباث زلىص الىُـَ....( :الىاْو ؤن هىإ نىصة بلى الحُاة
ًيشإون مً ألامىاث ،وؤن الىُىؽ اإلاىحى جبٓى مىحىصة
ومطحر الىُىؽ الؿُبت ؤَػل ومطحر الؿِئت ؤؾىؤ)( ،
ؤَالؾىن.)143 :
املصادر واملراجع:
الٓغآن ال٘غٍم.
الُغج
ؤبى
هضًم،
 .1ابً
بضون
مدمض بً اسحاّ بً مدمض بً اسحاّ،
ؾىت الؿبو ،الُهغؾذ ،بٓلم ؤخض ؤؾاجظة
الجامهت اإلاطغٍت ،بضون ؾبهت ،صاع اإلاهغَت.
 .2ؤبى الغٍان ،ص .مدمض نلي ،1974 ،جاعٍش الُ٘غ
الُلؿُي في ؤلاؾالم ،صاع الجامهاث اإلاطغٍت.
 .3ؤعؾؿىؾالِـ1343 ،هـ ٖ ،1924-خاب ألازالّ بلى
هُٓىمازىؽ ،ث :ؤخمض لؿُي الؿُض ،بضون
ؾبهت ،الجؼء ألاو ،ٛصاع ال٘خب اإلاطغٍت.
 .4ألاػمحري ،بؾمانُل خٓيَُ ،1963-1382 ،لؿىٍ
الهغب (ٌهٓىب بً بسحاّ ال٘ىضي) ،جغحمت:
نباؽ الهؼاوي ،بضون ؾبهت ،بًضاص.
 .5ؤَالؾىن ،بضون ؾىت الؿبوَُ ،ضون ،جغحمت :ص.
نؼث ْغوي ،الؿبهت الثالثت ،صاع اهباء.
 .6ألاهىاوي ،ص .ؤخمض َااص ،بضون ؾىت الؿبو،
ال٘ىضي ،بضون ؾبهت ،ماؾؿت اإلاطغٍت الهامت.
 .7حمهت ،مدمض لؿُي ،2015 ،جاعٍش َالؾُت
ؤلاؾالم في اإلاشغّ واإلاًغب ،الؿبهت الثاهُت ،اإلاغٖؼ
الهغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾت.
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الحىُي ،ص .نبض اإلاىهم ،1999 ،مىؾىنت
الُلؿُت والُالؾُت ،الؿبهت الثاهُت ،الجؼء
الثاوي ،م٘خبت مضبىلي.
صي بىع ،ث .ج ،بضون ؾىت الؿبو ،جاعٍش الُلؿُت
في الاؾالم ،جغحمت :ص .مدمض نبض الهاصي ابى
عٍضة ،بضون ؾبهت ،الٓاهغة.
نبض الغاػّ ،مطؿُىَُ ،2013 ،لؿىٍ الهغب
واإلاهلم الثاوي ،بضون ؾبهت ،ماؾؿت الهىضاوي
للخهلُم والثٓاَت ،الٓاهغة.
َالتزع ،ص .عٍدشاعص ،1958 ،الُلؿُت الاؾالمُت
ومغٖؼها في الخُ٘حر ؤلاوؿاوي ،جغحمت :مدمض
جىَُٔ خؿحن ،بضون ؾبهت ،بحروث.
َسغي ،ص .ماحض ،2004 ،جاعٍش الُلؿُت
الاؾالمُت ،جغحمت :صٖ .ما ٛالُاػجي ،الضاع اإلاخدضة
لليشغ.
الُٓؿي ،حما ٛالضًً ؤبى الحؿً نلي بً
ًىؾِ ،2005 ،ؤزباع الهلماء بإزباع الح٘ماء،
نلٔ نلُه ووغو خىاشُه :ابغاهُم شمـ الضًً،
الؿبهت ألاولى ،صاع ال٘خب الهلمُت.
ال٘ىضي ،ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ،بضون
ؾىت الؿبو ،عؾائل ال٘ىضي الُلؿُُت ،جدُٓٔ
وجٓضًم وحهلُٔ :مدمض نبض الهاصي ؤبى عٍضة،
الؿبهت الثاهُت ،الٓؿم ألاو ،ٛصاع الُ٘غ الهغبي.
ال٘ىضي ،ؤبى ًىؾِ ٌهٓىب بً بسحاّ ،بضون
ؾىت الؿبو ،عؾائل ال٘ىضي الُلؿُُت ، ،جدُٓٔ
وجٓضًم وحهلُٔ :مدمض نبض الهاصي ابى عٍضة،
الؿبهت الثاهُت ،صاع الُ٘غ الهغبي.
ٗىعبان ،هجري ،1998 ،جاعٍش الُلؿُت ؤلاؾالمُت،
عاحهه وْضم له :ؤلامام مىس ى الطضع ،الؿبهت
الثاهُت ،بحروث ،لبىان.
مدمض نىٍػت ،الشُش ٗامل مدمض-1413 ،
 ،1993ال٘ىضي مً َالؾُت اإلاشغّ وؤلاؾالم في
الهطىع الىؾؿى ،الؿبهت ألاولى ،صاع ال٘خب
الهلمُت.
مغخبا ،ص .مدمض نبض الغخمً ،1985 ،ال٘ىضي
َلؿُخه –مىخسباث ،الؿبهت ألاولى ،ميشىعاث
نىٍضاث.
اإلاىؾىي ،ص .مىس ى ،1972 ،مً ال٘ىضي الى ابً
عشض ،الؿبهت ألاولى ،بضون صاع اليشغ.
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 .20مىس ى ،مدمض ًىؾِ ،بضون ؾىت الؿبو ،بحن
الضًً والُلؿُت ،الؿبهت الثاهُت ،صاع اإلاهاعٍ.
 .21وًغًٍ ،حُىواًض ،1985-1406 ،ماوي واإلااهىٍت،
جغحمت  :ص .ؾهُل ػٗاع ،الؿبهت ألاولى ،صاع خؿان.

