
 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

الحمد هلل الّذي دّل على وجوب وجوده افتقار الممكناا    وعلاى ردر ا  

وعلماا  كاكااام المااانوعا    المتنااالب عاال سماااّات الالااماه ّا    المنااّ ه 

ّااااقل ردعااا  عااال سناعااا.ت النّارااااا أل هحماااده امااادا  مااا   ر اااار ا ر  

ا  المتاوا را    وهلاتن ن  والّلماوا    وهمكره شكرا على هنما  المتااا ر

 على دفع ال.أعاء وكمف الّضّراء فى جم ع الحاال أل

والّاقة على ه. ّ  سحّماد ااااا اا اا  وال. ّناا    المكّماي ّ ر قتا  

وشر نت  عائر الكماال    وعلى آل  الاااد ل سال الّما.  والّضاقال    الّاذ ل 

 تناراا علا ام كتناراا  ذ ا هللا عنام الّرجس وطّار م سل الّ ال    اقة 

 ااها أل

 ّسا ّند   فاّن هللا  نالى لم  خلق النالم ع.ثا   ف كون سال الّقع.ا ل   ّاي 

 لغا ت واكمت ستحقّقات للنّااير ل   وراد هاّل علاى  لاي الغا ات ّاالتّن  ل فقاال  

فوجااا علااى كااّي ساال  ااو فااى  ساارة  وسااا قلقااج الاااّل وااهااس كاّل ل ن.اادون

النالم ل   ولما كان ذلي ستنذّرا ّادون سنرفتا  ّاال ق ل   ـ  النارل ل كجاّت ربّ 

وجااا علااى كااّي عااارت سكلّااف  ن. اا  الغااافل ل   وكرشاااد الّضااالّ ل ّتقر اار 

ال.ااب  سقدّسا  ذوا  كفاام و .  لأل فمل  لاي المقادّسا  المقدّسات الموعاوست ب

ساال  ااااه ف شاا خنا وكساسنااا   ااسااام النااالم ا علاام ا فضااي  الحااادع عماار

كماااي عااال ان  رّااااب التّحق اااق    عاااتاذ اولاااى التنقااا   والتّااادر ق   سقاااّرر ا 

الم.ااااا النقل ّاات   ساااذّب الاادّالئي الّماارع ّت   آ اات هللا فااى النااالم ل   وار  

علااوم ا ه. اااء والمرعاال ل   جمااال الملّاات والاادّ ل اّااى سناااور الحلاال ّاال 

فإهّااا ـ  ضار ح  رادّ  هللا رواا  وهاّورـ   وعف ّل على ّل الم ّار الحلّاب

 سع وجا ة لفااا كث رة النلم   وسع اقتاار  قر ر ا ك. رة الغنمأل
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وكان رد علف سنّاى فاى عاالف الّ ساان  ن  كتاا شا نا  نا ل علاى الّااا 

ّتقر ر الادّالئي وال.ر اان   كجاّات اللتماا  ّناو ااقاوان   نام عاارنى عال 

اذ كااان اااادّا للماارء ك ماساا  عوائااق الحاادنان   وساااادسا  الاادّ ر الخااّوان   

عل ّلوغ كراد   واائق ّ نا  وّا ل طل.تا أل نام ا ّفاق االجتمااذ والماذاكرة فاب 

ّنو ا عفار سع  اراكم ا شاغال   و ماو أل ا فكاار   فاالتمس سنّاى ّناو 

الّلادا  ا جّقء  ن  ع د النّار والتّذّكر لما كنج رد كت.اج  ّوال   والمراجنات 

سلتمل    كذ رد  وجاا هللا  ناالى علاّب كجاّتا   كلى سا كنج رد جمنج   فأج.ج

   ذا سع رلّت ال.ضاعت   وكثرة الّمواغي المناف ت لقعت اعت   و ا  ها  شارذ 

الناافع  فى ذلي سلتمدّا سل هللا  نالى المنوهت عل     وستقّرّا ّ  كل ا أل وعاّم ت 

لااج وساا  اوف قى اال ّااهلل عل ا   وكّ   اوم الحمار فاى شارح ّااب الحااادع عمار

 وكل   اه األ

  ال.ااب الحاادع عماار ف ماا  اااا علاى عاّساات ـ  راادّ  هللا رواا ـ  راال

 المكلّف ل سل سنرفت  اول الدّ لأل

الن المااانّف اقتااار  الحااادع عماار ارااول   اهمااا عااّمى  ااذا ال.اااب

فاى ـ  راما  هللاـ  جنفار الّ وعاى سا.اح المتاااد الّاذي وضان  الما و اّاو

لي المختار على عمرة اّواب   وعاّماه كتااب الن.ادا  وا دع ت   ور ّا ذ

سنااج الاقح فى سختار الماا.احأل ولّماا كاان ذلاي الكتااب فاى فاّل النماي 

والن.اادا  والادّعاء   اعاتدعى ذلاي الاى سنرفات المن.اود والمادعّو   فاضااات 

الوجااوب فااب اللّغاات  ف مااا  اااا علااى عاّساات المكلّفاا ل كل اا   ااذا ال.ااابأل رولاا   

بوهبو إ )  وسناا  رولا   ناالى    الث.او  والّلاقوط واااا قاا    أل(فَإإذا ا َجَبتَإُج بو

الواجا  و ساا  اذم  اركا  علاى ّناو الوجاوه   و او علاى رلام ل   واجاا 

ع نا   و و سا ال  لقط عل ال.نو ّق ام ال.نو ااقر ّ    وواجاا كفا ات   

 اااا علااى عاّساات  و ااو ّخقفاا أل والمنرفاات ساال القلاام االّول   فلااذلي رااال  

والمكلّاااف  اااو االهلاااان الحاااّى ال.اااالي الناراااي   فالم ّاااج والّاااا.ّى  لمكلّفااا لا

والمانااون ل لااوا ّمكلّفاا لأل وا اااول جمااع ا اااي   و ااو سااا  .تنااى عل اا  

  ـ  االّى هللا عل ا  وآلا  وعالّمـ  غ رهأل والدّ ل لغت   الا اء   سن  رول الن.ىّ 

و ااو المااراد  ناااأل واااا قاا    ااو الّ ر قاات والّماار نت    كمااا  ااد ل  اادان

 وعّمى
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 ذا القل ااول الدّ ل    ّن عائر النلوم الدّ ن ت سل الحاد ا والفقا  والتّفلا ر 

س.ن ّات عل اا    فاهّااا ستورّفاات علاى اااد  الّرعاول   واااد  الّرعاول ستورّااف 

على ن.و  المرعي وافا   وعدل  واستناذ الق.  عل  أل وعلام ا ااول و او 

  ناااالى واااافا   وعدلااا    وه.اااّوة ا ه. ااااء ساااا  .حاااا ف ااا  عااال واداه ّااات هللا

 واالررار ّما جاء ّ  النّ.ّب   وكساست ا ئّمت والمنادأل

رااال    جماااع النلمااااء كافّااات علاااى وجاااوب سنرفااات هللا  ناااالى واااافا   

الثّ.و  ّاات والّلاال. ّت   وسااا  اااّ  عل ااا  وسااا  متنااع عناا    والنّ.ااّوة وااساسااات 

 والمنادأل

 الّى هللا عل   وآلا  وعالّمـ   والنقد سل  ّست سحّمدارول   ا ّفق   ي الحيّ 

علااى وجااوب  ااذه المنااارت   وكجماااعام اّااات ا ّفارااا  سااا عناادها فلاادقول ـاا 

 ال  اتماع  ّستاى علاى ق اأ   (ص)المناوم ف ام   و سا عند الغ ار   فلقولا  

 والدل ي على وجوب المنرفت عندا لقجماذ على وجا ل   عقلّى وعمنّبأل

ل فلوجا ل   االّول   اهّاا دافنات للخاوت الحاااي لقهلاان سال  ّسا ا وّ 

االقتقت   ودفع الخوت واجا   الهّ   لم هفلاهّى  مكل دفن    فا حكم النقاي 

ّوجااوب دفناا    ف اااا دفناا أل الثاااهى   اّن شااكر المااننم واجااا   وال  ااتّم اال 

كا    و ساا اها  ال ّالمنرفت    سا اهّ  واجا   فقعتحقا  الذّّم عناد النقاقء ّتر

 اتّم اال ّالمنرفات   فاقن الّماكر اهّماا  كاون ّماا  ناعاا ااال المماكور   فاااو 

سل.و  ّمنرفت    وااّل لم  كل شكراأل وال.اارع  ناالى ساننم   ف ااا شاكره   

ف اااا سنرفتاا    ولّمااا كااان التكل ااف واج.ااا فااى الحكماات كمااا عاا أ ب   وجااا 

فاااا  واالساااام   وسنرفااات المنااااد   واا (ص)سنرفااات س.لّغااا    و اااو النّ.اااّب 

 العتل ام التكل ف وجوب الا اءأل

ََُم َََّهإ و إ لالإ َ )واّسا الدل ي الّلمنى فلاوجا ل   االّول   رولا   ناالى    ُْ فَإ 

َُإإإ ا )واالساار للوجااوبأل والثاااهى   لمااا هاا ل رولاا   نااالى    (لاإه هللاو  لانه فاإإخ َل

وجلاإخ اُْلَُلتإ  ا السهم جاتا َجاُْلَُرضا َجاُلتاالفا الَه   راال الن.اّى   (ُيلا َجالبه إ را َآاإ تِل ْلا

 و ي لمل الكاا
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ر ّااا الااذّم علااى  قااد ر عاادم  اادّّر ا   اع عاادم  ّاا ل لح  اا  نااّم لاام  تاادّّر ا

االعتدالل ّما  ضّمن  اا ت عل ذكر االجرام الّلاماو ت وا رضا ّت   ّماا ف ااا 

الاات علاى وجااود ااااهناا   وردر اا  سال آنااار الّااانع والقادرة والنلاام ّااذلي الدّ 

 وعلم    ف كون النّار واالعتدالل واج.ا و و الم لوبأل

 رال   ّالدّل ي ال ّالتّقل دأل

ارول   الدّل ي لغت    او المرشاد والادّال   وااا قاا  او ساا  لا م سال 

النلاام ّاا  النلاام ّماابء آقاار   ولّمااا وج.ااج المنرفاات وجااا ان  كااون ّااالنّار 

اااا ل لااج ضاارور ّت   الّن المنلااوم ضاارورة  ااو الّااذي ال واالعااتدالل   الهّ 

 ختلااف ف اا  النقااقء   ّااي  حاااي النلاام ّااادهى عاا.ا ساال  وّجاا  النقااي كل اا    

واالالاااا  ّااا    كاااالحكم ّااااّن الواااااد هااااف االننااا ل   واّن النّاااار اااااّرة 

والّممس سض نت   واّن لنا قوفا وغض.ا وروة وضنفا وغ ار ذلايأل والمنرفات 

لوروذ االقتقت ف اا   ولندم ااولاا ّماّرد  وّج  النقاي كل ااا ل لج كذلي 

  ولندم كوهاا ال ّتأل فتن ّل االّول الهحاار النلم فاى الّضارورع والنّاارع 

  ف كاون النّاار واالعااتدالل واج.اا   الن سااا ال  اتّم الواجااا الم لاق ااّل ّاا    

عل ا  الواجاا  وكان سقدورا عل ا    فااو واجاا الها  اذا لام  ااا ساا  تورّاف

الم لق فإّسا  ن  .قى الواجا علاى وجوّا   وال   فمال ا ّول  لا م  كل اف ساا 

ال   ا    و و سحال كما ع أ ى   وسل الثّاهب  ل م قاروج الواجاا الم لاق 

 عل كوه  واج.ا س لقا   و و سحال   ضاأل

والنّار  و  ر  ا اسور سنلوسات للتاادّع الاى اسار آقار وّ اان ذلاي  او 

فس  تاّور الم لوب  ّوال   نام  حّااي المقادّسا  الّااالحت لقعاتدالل اّن النّ 

 عل     نّم  ر ّ.اا  ر  .ا  ؤدّع الى النلم ّ أل

وال  اااو  سنرفاات هللا ّالتّقل اادأل والتّقل ااد  ااو ر.ااول رااول الغ اار ساال غ اار 

دل اايأل واهّمااا رلنااا ذلااي لااوجا ل   االّول   اهّاا  اذا  لاااوع النّااا  فااى النلاام   

وا فاى المنتقادا    فإّساا  ن  نتقااد المكلّاف جم اع ساا  نتقدوها    ف لاا م واقتلفا

اجتماااذ المتناف ااا     و الاا.نو دون ّنااو   فاسااا  ن  كااون لماارّج   وال   

فإن كان االّول   فاالمرّج   او الادل يأل وان كاان الثّااهب   ف لا م التارج   ّاق 

 قول   سرّج    و و سحالأل الثاهى   اه   نالى ذّم التّقل د ّ
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ُم مو تَدوجنَ  قَ لوها) ها ََْى آث را ةِل َجلاَّه   ََْى َومه   واّا على النّار  (لاَّه  َجَبُدَّ  آب َءَّ  

َُإمِل لاُن ْوُبإتوُم )رول   نالى واالعتدالل  ْا إُن  إُن قَُتإلا هإَا ََُج ََثإ َرنِل ما تإ  ِل ما وهَّاخ باكا ائُت

قاينَ   أل(ص دا

لاى  ااد سال الملالم ل   وسال رال   فق ّدّ سل ذكر سا ال  مكال جالا  ع

 جاي ش نا سل ذلي قرج عل رّقت المؤسن ل   واعتحّق النقاب الدّائمأل

ارااول   لّمااا وج.ااج المنااارت المااذكورة ّالاادّل ي الّلاااّق   ارتضااى ذلااي 

وجوّاا على كّي سللم    ع سقّر ّالّماااد  ل   ل اا ر ّالمنرفات سؤسناا لقولا  

إإرا و آَمبهإإ) نااالى    ُْ إإُن قوهلوإإها ََُ إإََُمب ق لَإإجا اُْلَ بوإإها َجلكا هفااى عاانام  (  قوإإُل لَإإُم موُنما

اال ماااان ساااع كاااوهام سقاااّر ل ّااللا ّااات والّرعاااالت لنااادم كاااون ذلاااي ّاااالنّار 

واالعاااتدالل   وا اااا  ّن الثّاااواب سماااروط ّاال ماااان   كاااان الاا اااي ّااااذه 

ع المناارت سلااتحقا للنقااب الاادّائم   الّن كااّي سال ال  لااتحّق الثّاواب  اااق ساا

 ا ّااف  ّمرائط التّكل ف   فاو سلتحّق للنقاب ّاالجماذأل

ا.اي سلات  ي ف ا  عارع  ارّط ـ  ّكلر الاّراء وعاكون ال.ااءـ  والّرّقت

ف اا ال.ام   واعتناره المانّف  نا للحكام الاااسع للماؤسن ل   و او اعاتحقا  

 الثّواب الدّائم والتّنا مأل

 ق ل : جقد رمّتج هَا الت   َْى فصهل :

 ا ول فى كن.ا  واجا الوجود لذا    نالىأل الفاي

فنقول كّي سنقول كّسا  ن  كون واجا الوجاود فاى الخاارج لذا ا    وكّساا 

 سمكل الوجود لذا     وكّسا سمتنع الوجود لذا  أل

ارول   الم لا االراى والنمدة النل ا فى  اذا الفاّل  او ان.اا  الّاااهع 

سقدّست فى  قل م المنقول   لتورّاف الادّل ي  نالى   فلذلي اّتد  ّ    وردّم ل. اه  

اا اى علاى ّ اهااا و قر ر ااا    ّن كاّي سنقاول   و ااو الّااورة الحااالت فااى 

 النقي   اذا هل.نا كل   الوجود
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الخارجى   فإّسا  ن  اّ  ا ّااف  ّ   وال   فاإن لام  ااّ  ا ّاااف  ّا  لذا ا    

 اااف  ّاا  فإسااا ان  اااا سمتناع الوجااود لذا اا    كمار ي ال.ااارعأل وان اااّ  ا

ا ّااف  ّ  لذا    وال   واالّول  و الواجا الوجاود لذا ا    و او هللا  ناالى ال 

غ ااارأل والثّااااهب    اااو سمكااال الوجاااود لذا ااا    و اااو ساااا عااادا الواجاااا سااال 

الموجودا أل واهّما ر ّدها الواجا ّكوه  لذا ا    ااتارا ا سال الواجاا لغ اره   

علّتا  التّاسات   فاهّا   ااا وجاوده   لكال كوجوب وجود المنلول عند ااول 

ال لذا     ّي لوجود علّتا  التّاساتأل ور ّادها الممتناع   ضاا ّكوها  لذا ا  ااتارا ا 

سل الممتنع لغ ره   كاستناذ وجاود المنلاول عناد عادم علّتا أل و اذان القلامان 

داققن فى رلم الممكلأل و ّسا الممكل فق  كون وجوده لغ اره   فاق فائادة فاى 

 ده لذا   ااّل ل. ان  هّ  ال  كون اال كذلي ال لقاترا  عل غ رهألر 

 ولنتّم  ذا ال.حا ّذكر فائد  ل  تورّف عل اما الم.ااا اا  ت  

االولااى   فااى قااواّص الواجااا لذا اا    و ااى قملاات   ا ولااى   اهاا  ال 

 كون وجوده واج.ا لذا   ولغ ره سنا   وااّل لكان وجاوده سر فناا عناد ار فااذ 

جود ذلي الغ ر   فق  كاون واج.اا لذا ا     اذا قلافأل الثاه ات   اها  ال  كاون و

وجوده ووجوّ   ائد ل عل     وااّل الفتقر كل اماا ف كاون سمكنااأل الثالثات   اها  

ال  كون اادرا عل   الترك ا   الن المرّكا سفتقر الى اج ائ  المغا رة لا    

 أل الراّنات   اها  ال  كاون جاا ء ف كاون سمكناا   والممكال ال  كاون واج.ااا لذا ا

سل غ ره   واال لكان سنفاق عل ذلي الغ ار   ف كاون سمكنااأل الخاسلات ها  ال 

  كون اادرا على انن ل كما  أ ى فى دالئي التوا دأل

الثاه ت   فى قواّص الممكل   و ى نقنات   ا ولاى   اهّا  ال  كاون  ااد 

  ّاي  ماا سناا ستلااو ان ال رف ل اعنى الوجاود والنادم  ولاى ّا  سال ااقار 

ّالنّلاا.ت كل اا  ككفّتااى الم اا ان   فااان  اارّج   اااد ما فإهّاا  اهمااا  كااون ّالّلاا.ا 

الخارجى عل ذا   ؛ الهّ  لو كان  اد ما اولى ّ  سال ااقار   فإّساا ان  مكال 

وروذ ااقر  وال   فان كان االّول   لم  كل ا ولو ّت كاف ت   وان كاان الثّااهب 

ولااى ّاا  واج.ااا لا    ف ااا ر الممكاال كّسااا واج.ااا  و سمتننااا كاان المفاارو  اال

 و و سحالأل الثّاهب   اّن الممكل سحتاج الى المؤنّر   الهّ  لّما اعتوع
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ال رفان    عنى الوجود والنادم ّالنّلا.ت الاى ذا ا    اعاتحال  ارج    ااد ما 

ى سحتااج على ااقر اال لمرّج    والنلم ّ  ّد اّىأل الثالاا   اّن الممكال ال.اار

الااى المااؤنّر   واهمااا رلنااا ذلااي الّن االسكااان ال م لما  ّاات الممكاال   و لااتح ي 

رفن  عن    وااّل ل م اهققّ  سل ااسكان الاى الوجاوب واالستنااذ   وراد ن.اج 

اّن االات اااج ال م لكسكااان   وااسكااان ال م لما  ّاات الممكاال   وال م الااّق م 

  ّت الممكل   و و الم لوبألال م   ف كون االات اج ال سا لما 

رال   وال شّي فى  ّن  نا سوجودا ّالّضرورة   فإن كان واجاا الوجاود 

لذا     فاو الم لوب   وكن كان سمكنا افتقار كلاى سوجاد  وجاده ّالّضارورة   

فإن كان الموجد واج.ا لذا   فاو الم لوب   وكن كان سمكنا افتقار كلاى سوجاد 

و ّاطااي ّالّضاارورة   وكن كااان سمكنااا آقاار آقاار   فااإن كااان ا ّول دار و اا

 لللااي و ااو ّاطااي   ضااا    ّن جم ااع آااااد  لااي الّلللاالت الااسناات لام ااع 

الممكنا   كون سمكنت ّالّضرورة   فتماتر  فاى كسكاان الوجاود لاذا اا   فاق 

ّاادّلاا ساال سوجااد قااارج عناااا ّالّضاارورة   ف كااون واج.ااا ّالّضاارورة و ااو 

 الم لوبأل

كافّت فى ان.ا  الّااهع طر قان   االّول    او االعاتدالل ارول   للنلماء 

ّآناره المحوجت الاى الّلا.ا علاى وجاوده   كماا اشاار كل ا  فاى كتاّا  الن  ا  

ُم َحتهى اَتَتَيهَن لَ وُم َََّه و اُلَح   )ّقول   نالى    ُم آا ماب  فاخ اُآف قا َجفاخ َََُّفوسا ا ا ا  (َ بورا

  فاه  اعتدّل ّا فول الّاذي  او الغ .ات الملاتل ست  و و طر ق اّرا  م الخل ي

 للحركت الملتل ست للحدو 
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الملتل م للّااهع  نالىأل والثاهى    او  ن  ناار فاى الوجاود هفلا    و قّلام  

الى الواجا والممكل اتى  ماد القلامت ّوجاود واجاا اادر عنا  جم اع ساا 

َجلَإإُم اَُكإإ ا ََ ) نااالى   عااداه ساال الممكنااا    وكل اا  االشااارة فااى التن  ااي ّقولاا  

يد   ََْى ْوّلا َشُخءِل َش ا والمانّف ذكر فى  ذا ال.اب الّ ار ق ل سنااأل  أل(باَربّاَك َََّه و 

فأشااار الااى االّول عنااد ان.ااا  كوهاا  رااادرا وعاا أ ى ّ اهاا    واسااا الثّاااهب فاااو 

المذكور  ناأل و قر ره ان هقول لو لم  كال الواجاا  ناالى سوجاودا   لا م كّساا 

ور  و التّلللي   والّق م ّقلم   ّاطي   فالمل وم و و عدم الواجاا سثلا  الدّ 

فااى الاا. قنأل ف حتااااج  نااا الااى ّ اااان  ساار ل    اااد ما ّ اااان لاا وم الااادّور 

والتّلللاي   وناه امااا ّ ااان ّ قهاماااأل اساا ّ ااان االساار االّول   فاااو اّن  ا نااا 

ان الواجاا سوجاودا سا  ّا  ستّاافت ّاالوجود الخاارجى ّالّضارورة   فااّن كا

سناااا فاااو الم لااوب   وان لاام  كاال سوجااودا  لاا م اشااتراكاا ّاملتاااا فاااى 

االسكااان   اذ ال واعاا ت ّ نامااا   فااق ّاادّ لاااا ساال سااؤنّر ا ننااذ ّالّضاارورة   

فمؤنّر اا كن كااان واج.ااا فاااو الم لااوب   وكن كاان سمكنااا افتقاار الااى سااؤنّر   

ور   وكن كان سمكناا آقار غ اره هنقاي فمؤنّره كن كان سا فرضناه  ّوال ل م الدّ 

الكقم كل   وهقول كما رلناه  ّوال و ل م التّلللي   فقاد ّاان ل وساااأل و ساا ّ اان 

ا سر الثّاهب   و و ّ ان ّ قهاما   فنقول  ّساا الادّور فااو ع.اارة عال  ورّاف 

و او  (ا)علاى  (ب) و (ب)علاى  (ا)الّمبء على سا  تورّف عل   كما  تورّاف 

الّضاارورة   اذ  لاا م سناا   ن  كااون الماابء الوااااد سوجااودا وسناادوسا ّاطااي ّ

كان ا لف ستورّفاا علاى  (ب)على  (ا)سنا   و و سحالأل وذلي اله  اذا  ورّف 

 او  (ب)وسل جملات ساا  تورّاف عل ا   (ب)وعلى جم ع سا  تورّف عل    (ب)

لموراوت ا لف هفل    ف ل م  ورّف  على هفل    والموروت عل   ستقدّم علاى ا

ف لاا م  قدّساا  علااى هفلاا    والمتقاادّم علااى هفلاا  ساال ا ااا اهاا  ستقاادّم  كااون 

سوجااودا ر.ااي المتااأّقر   ف كااون ا لااف ا ننااذ سوجااودا ر.ااي هفلاا    ف كااون 

سوجاااودا وسنااادوسا سناااا   و اااو سحاااالأل و ساااا التّلللاااي فااااو  ر ّاااا علاااي 

ضااا وسنلاوال  ّح ااا  كااون الّلاااّق علّاات فاى وجااود الاقاا  و كااذا   و ااو   

ّاطي   الن جم ع آااد  لاي الّلللالت الااسنات لام اع الممكناا   كاون سمكنات 

 ال ّاافاا ّاالات اج   فتمتر  ّاملتاا فى االسكان  
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فتفتقر الى المؤنّر   فمؤنّر ا كّسا هفلاا  و ج ئاا  و الخارج عناا   واالرلاام 

لاا    وااّل لاا م كلّاااا ّاطلاات ر ناااأل  ّسااا ا ّول فقعااتحالت  ااان ر الّماابء فااى هف

 قدّس  على هفل    و و ّاطي كما  قدّمأل و ّسا الثاهى ف ه  لو كان الماؤنّر ف ااا 

ج ئاا   ل م ان  كون الّمبء ساؤنّرا فاى هفلا    الها  سال جملتااا وفاى علّتا  

  ضااا   ف لاا م  قدّساا  علااى هفلاا  وعللاا    و ااو   ضااا ّاطاايأل و ّسااا الثّالااا 

ن  كاااون الخااارج عنااااا واج.اااا   اذ الفااار  فلااوجا ل   االّول    هااا   لااا م ا

اجتماذ جملت الممكنا  فى  لي الّللللت   فق  كون سوجاودا قارجاا عنااا ااّل 

الواجا كذ ال واع ت ّ ل الواجا والممكل   ف لا م س لوّنااأل الثااهى   اها  لاو 

كان المؤنّر فى كّي وااد وااد سل آااد  لي الّللللت  سرا قارجا عنااا   لا م 

علّتاا ل سلااتقلّت ل علااى سنلااول وااااد شخاااى ؛ وذلااي ّاطااي   الّن  اجتماااذ

الفار  ان كاّي وااااد سال آااااد  لاي الّلللالت سااؤنّر فاى الاقاا    وراد فاار  

 اان ر الخاارج فااى كاّي وااااد سنااا   ف لا م اجتماااذ علّتا ل علااى علاى سنلااول 

وااد شخاى و و سحال   وااّل لا م اعاتغنائ  عناماا ااال اات اجا  كل اماا   

اتمع النق ضاان و او سحاال   ف. اي التّلللاي الم لاوب   وراد ّاان ّ اقن ف 

 الدّور والتّلللي ف ل م س لوّنا   و و وجود الواجا  نالىأل

 ق ل : الفصل الثّ َّخ فى صف م  الثّتهمية جهى ثم َّية :

ا ولااى    هّاا   نااالى رااادر سختااار  ّن النااالم سحااد  الهّاا  جلاام   وكااّي 

اد     عناااى الحركااات والّلاااكون   و ماااا اادناااان جلااام ال  نفاااّي عااال الحاااو

العااتدعائاما الملاا.ور ّت ّااالغ ر   وسااا ال  نفااّي عاال الحااواد  فاااو سحااد  

ّالّضرورة   ف كون المؤنّر ف     و و هللا  نالى رادرا سختارا    هّا  لاو كاان 

سوج.ا   لام  تخلّاف  ناره عنا  ّالّضارورة   ف لا م سال ذلاي كّساا رادم الناالم  و 

 هللا  نالى   و ما ّاطقنأل ادو 
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اراول   لمااا فارغ ساال ان.ااا  الاذّا    شاارذ فااى ان.اا  الّااافا    وراادّم 

الّااافا  الثّ.و  اات الهّاااا وجود ّاات   والّلاال. ّت عدس ّاات   والوجااود  شاارت ساال 

النادم   وا شاارت سقادّم علااى غ ااره   واّتاد  ّكوهاا  راادرا العااتدعاء الّااانع 

ماتمي علاى  ااّور ذكاار سفاردا   اذا ال.حااا ؛ القادرةأل ولناذكر  ناا سقدّساات  

 فنقول  

القااادر المختااار  ااو الّااذي كذا شاااء  ن  فنااي فنااي   وكن شاااء  ن  تاار  

 ر    سع وجود راد وكرادة   والموجا ّخقف    والفر  ّ ناما سال وجاوه 

  االّول   اّن المختااار  مكناا  الفنااي والتاار  سنااا ّالنّلاا.ت الااى شاابء وااااد   

ف أل الثاهى   اّن فناي المختاار سلا.و  ّاالنلم والقااد واارادة والموجا ّخق

ّخقت الموجاأل الثالا   اّن فني المختار  او   اق ره عنا  وفناي الموجاا 

 ال  نفّي عن  كالّممس فى كشراراا   والنّار فى كارارااأل

 والنالم كّي سوجود عوع هللا  نالىأل

 دم   والقد م ّخقف ألوالمحد   و الّذي وجوده سل.و  ّالغ ر  و ّالن

 والالم  و المتح ّ  الّذي  ق.ي القلمت فى الااا  الثلاأل

والح ّااا  والمكاااان شااابء واااااد   و اااو الفاااراغ المتاااوّ م الاااذي  ماااغل  

 ا جلام ّالحاول ف  أل

والحركاات  ااى ااااول الالاام فااى سكااان ّنااد سكااان آقاارأل والّلااكون 

 ااول نان فى سكان واادأل

ا كان النالم سحدنا   كاان الماؤنّر ف ا  و او هللا اذا  قّرر  ذا فنقول   كلّم

 نالى رادرا سختاارا   فاناا دعو اان   ا ولاى اّن الناالم سحاد    والثاه ات اها  

 ل سا  اقت اار الّاااهعأل  ساا ّ اان الادعوع االولاى   فاقّن الماراد ّالناالم عنااد 

لاام  و المتكلّم ل  و الّلماوا  وا ر  وسا ف اما وساا ّ نامااأل وذلاي كّساا  ج

 عااارا    وكق ماااا اادناااانأل  ّساااا ا جلاااام فقهّااااا ال  خلاااو سااال الحركااات 

والّلكون الحادن ل   وكّي ساا ال  خلاو سال الحاواد  فااو اااد     ساا اهّااا ال 

 خلو سال الحركات والّلاكون   فاقن كاّي جلام ال ّادّ لا  سال سكاان ضارورة   

قق عنا    و او المتحاّر    وا ننذ كّسا ان  كون الّثا ف   فاو الّلاكل   او سنت

 اذ ال واع ت ّ ناما
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ّالّضارورة   و سااا اهّاماا اادنااان   فقهاماا سلاا.وران ّاالغ ر   وال شاابء ساال 

القااد م سلاا.و  ّااالغ ر   فااق شاابء ساال الحركاات واللااكون ّقااد م   ف كوهااان 

اااادن ل   اذ ال واعاا ت ّاا ل القااد م والحاااد    اّسااا اهّامااا سلاا.وران ّااالغ ر   

لحركت ع.ارة عل الحااول ا ّول فاى المكاان الثااهى   ف كاون سلا.ورا فقّن ا

ّالمكااان ا ّول ضاارورةأل والّلااكون ع.ااارة عاال الحاااول الثاااهى فااى المكااان 

ا ّول   ف كون سل.ورا ّالحاول ا ّول ّالّضرورة   و سا اّن كاّي ساا ال  خلاو 

نناذ كساا ان سل الحواد  فاو ااد    فقه  لاو لام  كال اادناا لكاان راد ما وا 

 كون سن  فى القدم شبء سل  لي الحواد  الّق ست ل  او ال  كون ؛ فاان كاان 

ا ّول ل م اجتمااذ القادم والحادو  سناا فاى شابء واااد   و او سحاال   وكن 

كان الثّاهب    ل م ّ قن سا علام ّالّضارورة   و او استنااذ اهفكاا  الحاواد  

اجات فاى وجود اا الاى ا جلاام   عن  و و سحالأل  ّسا ا عرا    فقهّاا سحت

والمحتاج الاى المحاد   ولاى ّالحادو أل و ّساا ّ اان الادّعوع الثّاه ات   فااو اّن 

المحااد  لمااا ا ّاااف سا  ّتاا  ّالناادم  ااارة   وّااالوجود  قاارع كااان سمكنااا   

ف فتقر الى الماؤنّر   فاان كاان سختاارا فااو الم لاوب   وكن كاان سوج.اا   لام 

راادم  نااره لكاال ن.ااج ادوناا    ف لاا م ااادو  سااؤنّره  تخلّااف  نااره عناا  ف لاا م 

للتّق م وكق االسر ل سحالأل فقد ّان اها  لاو كاان هللا  ناالى سوج.اا   لا م كساا 

راادم النااالم  و ااادو  هللا  نااالى   و ماااا ّاااطقن   فث.ااج اهّاا   نااالى راااادر 

 وسختار   و و الم لوبأل

المحوجات كل ا   اى رال   وردر    تنلّق ّام اع المقادورا     ّن النلّات 

 ااسكان   وهل.ت ذا   كلى الام ع ّالّلو ّت   ف كون ردر   عاّستأل

ارول   لما ن.ج كوه  رادرا فى الاملت   شارذ فاى ّ اان عماوم ردر ا    

ورد ها ذ ف   الحكماء ا ا رالوا اهّ  وااد ال  ادر عن  ااّل الواااد والثنو ّات 

ام ا اا اعتقاد  ها  ال  قادر علاى ا ا  عموا اه  ال  قادر علاى الماّرأل والنّّاا

الق.  أل وال.لخى ا ا سناع ردر ا  علاى سثاي سقادورها والا.ائ اان ا اا  اااال 

ردر   على ع ل سقدورها والحّق ققت ذلي كلّ أل والدل ي على سا ادّع نااه اهّا  

 رد اهتفى الماهع ّالنّل.ت الى ذا   وّالنل.ت كلى المقدور  
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ّ اان االّول   فااو اّن المقتضاى لكوها   ناالى راادرا ف اا التّنلّق النااّمأل و ّساا 

 او ذا اا    وهلا.تاا الااى الام اع ستلاااو ت لتاّرد اا   ف كااون سقتضاا ا   ضااا 

ستلاو ت النّلا.ت   و او الم لاوبأل و ّساا الثّااهب فاقّن المقتضاى لكاون الّمابء 

سقادورا  او كسكاها    وااسكاان سمااتر  ّا ل الكاّي   ف كاون اافت المقدور ّاات 

ا سمتركا ّ ل الممكنا    و و الم لاوبأل واذا اهتفاى المااهع ّالنّلا.ت الاى   ض

واعلام اها   القادر وّالنّل.ت الى المقدور   وجا التّنلّق الناّم   و و الم لوبأل

ال  ل م سل التّنلّق الوروذ   ّي الواراع ّقدر ا   ناالى  او الا.نو   وكن كاان 

م التّنلّاق   وادّعاوا سنا  الوراوذ رادرا على الكّيأل وا شااعرة ا ّفقاوا فاى عماو

 كما ع أ ب ّ ان ذلي ان شاء هللا  نالىأل

رال   الثّاه ت    هّ   نالى عالم  هّ  فني ا فنال المحكمات المتقنات   وكاّي 

 سل فني ذلي فاو عالم ّالّضرورةأل

ارااول   ساال جملاات الّااافا  الثّ.و  ّاات كوهاا   نااالى عالماااأل والنااالم  ااو 

ء   ّح اا  كااون ااضاارة عنااده   غ ار غائ.اات عناا  والفنااي المت.ا ّل لاا  ا شاا ا

المحكم الماتقل  او المماتمي علاى  ساور غر .ات عا .ات والملاتامع لخاواّص 

كث اارة والاادّل ي علااى كوهاا  عالمااا وجاااان   ا ّول  هّاا  سختااار   وكااّي سختااار 

عااالمأل اّسااا الّاااغرع فقااد سااّر ّ اهااااأل واّسااا الك.اارع فاا ّن فنااي المختااار  اااّع 

  و لااتح ي راااد شاابء ساال دون النلاام ّاا أل الثّاااهب اهاا  فنااي ا فنااال  لقاااده

المحكمت والمتقنت   وكاّي سال كاان فنلا  كاذلي فااو عاالم ّالّضارورةأل  ّساا اهّا  

فني ذلي فاا ر لمل  دّّر سخلورا  أل اسا الّلمائ ت ف ماا  تر ّاا علاى اركا ااا 

ا   و او سل قواّص فااول ا رّنات وك ف ّات هضاد  لاي الحركاا  و وضااعا

س.اا ّل فااى فنّاا أل واّسااا ا رضاا ت فمّمااا  اااار ساال اكماات المرّك.ااا  الثّلااا   

وا سور الغر .ت الحاالت ف اا   والخواّص النا .ت الممتملت عل ااا   ولاو لام 

 كل ااّل فى قلق ااهلان   لكفاى الحكمات المودعات فاى اهماائ  و ر  اا قلقا  

جا ََ )شاار كل ا  ّقولا    واواّع  وسا  تر ّا عل ااا سال المناافع كماا   َجلَإُم اَتَفَكهإرو

ُم مإإ  َلََإإَ  هللاو السهإإم جاتا َجاُْلَُرَض َجمإإ  بَُيبَ ومإإ  لاإه باإإ ُلَحّ ا  إإ ا فااإّن ساال  (فاإإخ َََُّفوسا

 الناائا المودعت فى ّن ت
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ااهلان اّن كّي عضو سل  عضائ  ل  روع  رّنت   جاذّات وساعاكت و اضامت 

تاا  ّن ال.دن لما كاان دائماا فاى التحل اي   افتقار الاى  ّسا الااذّت فحكم ودافنتأل

جاذّت  اذب ّدل سا  تحلّي سن أل و ّساا الماعاكت فاقّن الغاذاء المااذوب لا ج   

والنضو   ضا ل ج   فاق ّادّ لا  سال ساعاكت اتاى  فناي ف ا  الااضامت   و ّساا 

ا الااضامت فقهّااا  غ ّاار الغاذاء كلااى ساا  ااال   ن  كاون جاا ء للمتغاذّع   و ّساا

الدّافنت فاى التى  دفع الغذاء الفاضي سما فنلتا  الااضامت الما اأ لنضاو آقار 

كل اا أل و ّسااا اّن كااّي ساال فنااي ا فنااال المحكماات المتقناات فنااالم فاااو ّااد اّى لماال 

  اول ا سور و دّّر األ

رال   وعلم   تنلّاق ّكاّي سنلاوم لتلااوع هلا.ت جم اع المنلوساا  كل ا    

ن  نلم كّي سنلوم   ف اا ل  ذلاي العاتحالت افتقااره  ه  اّى وكّي اّى  اّ   

 كلى غ رهأل

ارول   ال.ارع  نالى عالم ّكي سا  ااّ   ن  كاون سنلوساا   واج.اا كاان 

او سمكنااا   رااد ما كااان او اادناااا   ققفااا للحكماااء ا اااا سننااوا ساال علمااا  

ا ّالا ئ ّااا  علااى وجاا  ج ئااى   لتغ ّر ااا الملااتل م لتغ ّاار النلاام الااذّا ّىأل رلناا

والدّل ي على سا رلنااه  هّا   اا   المتغ ّر  و التنلّق االعت.اري ال النلم الذّا ّىأل

 ن  نلم كّي سنلوم   ف اا ل  ذليأل  ّساا اها   ااّ  ان  نلام كاّي سنلاوم   فقهّا  

اّى وكاّي ااّى  ااّ  سنا   ن  نلام   وهلا.ت  اذه الّااحت كلاى جم اع ساا عاداه 

لمنلوسا  كل     ضاأل و ّسا اهّا  اذا ااّ  هل.ت ستلاو ت   ف تلاوع هل.ت جم ع ا

ل   نالى شابء وجاا لا    فا ّن اافا    ناالى ذا  ّات   والّاافت الذّا  ّات ستاى 

ااّحج وج.اج   وااّل الفتقار ا ّااات الاذّا  ّااا كلاى الغ ار   ف كاون ال.اارع 

  نالى سفتقرا فى علم  الى غ ره   و و سحالأل

   رادر عالم ف كون ا ّا ّالّضرورةألرال   الثّالثت    هّ   نالى اّى  هّ 

ارااول   ساال ااافا   الثّ.و  اات كوهاا   نااالى ا ّااا   فقااال الحكماااء واّااو 

 الحل ل ال.ارعّ 
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ا ا ا  ع.اارة عال ااّحت ا ّاااف  ّالقادرة والنلامأل وراال االشااعرة  اى ااافت 

 ا اادة علااى ذا اا  سغااا رة لاااذه الّاااحت   والحااق  ااو ا ول اذ ا اااي عاادم 

ع  نالى رد ن.ج اه  رادر عالم   ف كاون ا اا ّالّضارورة   و او الّ ائدأل وال.ار

 الم لوبأل

راااال   الّراّنااات    هّااا   ناااالى سر اااد وكااااره   الّن  خاااا ل ا فناااال 

ّا ااد اا فاى وراج دون آقار   ال ّادّ لا  سال سخّاال و او اارادة   و هّا  

  نالى  سر وهاى   و ما  لتل سان اارادة والكرا ت ّالّضرورةأل

  ا ّفااق الملاالمون علااى واااف  ّاااارادة   واقتلفااوا فااى سننا اااأل ارااول 

فقاال اّااو الحلاا ل ال.ااارع  ااى ع.ااارة عال علماا   نااالى ّمااا فااى الفنااي ساال 

المااالحت الاادّاعى الااى ك ااااده ورااال الا.ااائى سننا ااا  هّاا  غ اار سغلااوب وال 

سكااروه   فمننا ااا كذن عاال.ى   لكاال  ااذا القائااي  قااذ ال م الّماابء فااى سكاهاا  

ال.لخى  ى فى  فنال  ع.ارة عل علم  ّاا   وفى  فناال غ اره اساره ّااا  ورال

  فإن  راد النلم الم لق فل س ّإرادة كما ع أ ب وكن اراد المق ّاد ّالماالحت   

فاو كما رال اّو الحل ل ال.ارعأل واسا ا سر فاو سلاتل م لاكرادة ال هفلاااأل 

هّااا اافت  ائادة سغاا رة ورالاج االشااعرة والكّراس ات وجماعات سال المنت لات ا

ناام اقتلفااوا   فقالااج االشاااعرة ذلااي ال ائااد  للقاادرة والنلاام سخّاااا  للفناايأل

سننى رد م   ورالج المنت لت والكراس ت  و سننى ااد أل فالكراس ات راالوا  او 

راائم ّذا اا   نااالى   والمنت لاات رااالوا ال فاى سحااّي   وعاا أ ب ّ ااقن ال  ااادة   

لاا ل ال.ااارعأل والاادّل ي علااى ن.ااو  اارادة ساال فااإذن الحااّق سااا رالاا  اّااو الح

وجااا ل ا ّول   اّن  خااا ل ا فنااال ّاا ااااد فااى ورااج دون ورااج آقاار   

وعلاى وجا  دون آقار   سااع  لااوع ا وراا  وا اااوال ّالنّلا.ت الاى الفاعااي 

فاذلي المخّاال كّساا القادرة الذّا  ّات   فااى  والقاّي   ال ّدّ ل  سال سخّاالأل

  فل لاااج ااااالحت للتخاااا ل   والّن سااال شاااأهاا التاااأن ر ستلااااو ت النّلااا.ت 

 واا ااد سل غ ر  رج     وكسا النلم الم لق فذلي  اّع لتن  ل الممكل
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و قااد ر ااادوره   فلاا س سخّااااا واال لكااان ست.وعاااأل و ّسااا ّااارى الّااافا  

فاااا ر اهاااا ل لااج اااالحت للتخااا لأل فااإذن المخّااال  ااو علاام قاااّص 

جااوب ااادوره عناا    و ااو النلاام ّاشااتمال  علااى سقتضااى لتن اا ل الممكاال وو

سالحت ال  حاي اال فى ذلي الورج او على ذلي الوجا    وذلاي المخّاال 

إالنَ ) و اارادةأل الثاهى    هّ   ناالى  سار ّقولا   إها الصه َجإ )وهااى ّقولا   (ََقايمو

َّإإى فاااالسر ّالّماابء  لااتل م كراد اا  ضاارورة والنّاااى عاال الّماابء  (مَُقَربوإها الّ ا

 لااتل م كرا تاا  ضاارورة   فال.ااارع  نااالى سر ااد وكاااره و ااو الم لااوبأل 

و ا نااا فائااد ان   ا ولااى   كرا تاا   نااالى  ااى علماا  ّاشااتمال الفنااي علااى 

المفلااادة الّااااارفت عااال ك اااااده كماااا اّن اراد ااا   اااى علمااا  ّاشاااتمال  علاااى 

ذكرهااه  المالحت الدّاع ت كلى ك اادهأل الثّاه ت   اّن كراد   ل لج  ائدة علاى ساا

  وكاّل لكاهاج كّسااا سننااا رااد ما كمااا رالاج ا شاااعرة   ف لاا م  ناادّد القاادساء   او 

اادنا   فإسا فى ذا   كما رالج الكراس ات ف كاون سحاّق للحاواد    و او ّاطاي 

كما ع أ ى   وكّسا فى غ ره   ف ل م رجوذ اكم  الاى الغ ار ال كل ا    وكّساا ال 

فلاادان   االول    لا م سنا  التّلللاي    ن  فى سحي كما  قول المنت لتأل فف  

الحااااد  سلااا.و  ّاااإرادة المحاااد    فااااى اذن اادنااات   فننقاااي الكاااقم كل ااا  

 و تللليأل الثاهى اعتحالت وجود افت ال فى سحيأل

ورااد  رااال   الخاسلاات    هّاا   نااالى ساادر   هّاا  اااّى   ف اااّ   ن  اادر أل

 ورد القرآن ّث.و   ل    ف اا كن.ا   ل أل

  رد دلّج الدالئي النّقل ت على ا ّااف   نالى ّاادرا    و او  ائاد ارول 

على النلم   فإها هاد  فررت ضرورة ّ ل علمنا ّالّلواد وال. اا    والّااو  

الاائاي والحلال وّا ل ادركناا لااا   و لاي الّ  اادة راجنات الاى  اأنّر الحاّعات   

وااال  عل اا   نااالى   لكاال رااد دلّااج الاادالئي النقل ّاات علااى اعااتحالت الحااواّ  

ف لتح ي ذلي الّ ائد عل  أل فادراك   و علم  ا ننذ ّالمادركا أل والادل ي علاى 

اّحت ا ّااف  ّ   و سا دّل على كوه  عالما ّكّي المنلوساا  سال كوها  ا اا   

 ف اّ   ن  در أل ورد ورد القرآن ّث.و   ل    ف اا كن.ا   ل أل
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 الم لوبأل فإدراك   و علم  ّالمدركا    وذلي  و

رال   الّلادعت    هّ   نالى رد م   لّب ّا   ّدع    هّا  واجاا الوجاود   

 ألف لتح ي الندم الّلاّق والّقاق عل  

ارول    ذه الّاافا  ا رّنات ال سات لوجاوب وجاودهأل فالقاد م وا  لاّب 

 اااو المااااااا ّماماااوذ ا  سنااات المحقّقااات والمقااادّرة ّالنّلااا.ت الاااى جاهاااا 

رى  او الملاتمّر الوجاود المااااا لام اع ا  سناتأل وا ّادّع الماضىأل وال.ا

 ااو الماااااا ّام ااع ا  سناات سحقّقاات كاهااج او سقاادّرة ّالنّلاا.ت الااى الااهااا 

الملااتق.يأل والّلاارسدّي  نااّم الام ااعأل والاادل ي علااى ذلااي  ااو اهاا  رااد ن.ااج اهاا  

ن واجا الوجود   ف لتح ي عل   الندم س لقا   عواء كان عااّقا علاى  قاد ر ا

ال  كااون رااد ما ا ل اااا    و الاقااا علااى  قاااد ر ان ال  كااون ّار ااا اّاااد ّاأل واذا 

اعااتحال الناادم الم لااق عل اا    ن.ااج ردساا  وا ل ّتاا  وّقاااوه واّد ّتاا    و ااو 

 الم لوبأل

رااال   الّلاااّنت  هّاا   نااالى سااتكلّم ّااجماااذ والمااراد ّااالكقم الحااروت 

لى ستكلّم  هّ   وجد الكاقم فاى وا اوا  الملموعت المنتامتأل وسننى  هّ   نا

 ألجلم سل ا جلامأل و فل ر ا شاعرة غ ر سنقول

ارول   سل جملت افا    نالى كوه  ستكلّما   ورد اجمع الملالمون علاى 

واقتلفاوا ّناد ذلاي فاى سقاساا   رّاع   ا ّول   فاى الّ ر اق الاى ن.او   ذليأل

  ذه الّافتأل

 ااو الّلاامعأل و ااو رولاا   ورالااج ا شاااعرة  ااو النقاايأل ورالااج المنت لاات

َايمإ   ) نالى  ََْهَم هللاو موه ى مَُك و او الحاّق لنادم الادل ي النقلاّى   وساا ذكاروه  (َج

دل ق فل س ّتاّمأل ورد اجمع ا ه. اء علاى ذلاي   ون.او  ه.اّو ام غ ار سوراوت 

عل   لاوا   اد قام ّغ ر الكاقم   ّاي سوراوت علاى المناا ا    وال  لا م 

.ا ا أل الثّااهب فاى سا  ّات كقسا    فا عم ا شااعرة  هّا  سنناى الدّور   ف ااا ان

رااد م رااائم ّذا اا     ن.ّاار عناا  ّالن.ااارا  المختلفاات المتغ ّاارة المغااا رة للنلاام 

والقدرة   فل س ّحارت وال ااو  وال  سار وال هااى وال ق.ار وال اعاتخ.ار 

 وغ ر ذلي
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 اااو الحاااروت  سااال  عاااال ا الكاااقمأل ورالاااج المنت لااات والكّراس ّااات والحناّلااات

وا اااوا  المرّك.ااات  رك .اااا سفاماااأل والحاااّق ا ق ااار لاااوجا ل   ا ّول   اّن 

المت.ادر كلى  فاام النقاقء  او ساا ذكرهااه   ولاذلي ال  اافون ّاالكقم سال لام 

الثّاهب   اّن سا ذكروه غ ار ستااّور   فاان   تّاف ّذلي كالّلاكج وا قر أل

اادر عناااا الحااروت وا اااوا    ورااد المتااّور كّسااا القاادرة الذّا  ّاات التااى  

رااالوا  ااو غ ر ااا    و النلاام ورااد رااالوا  ااو غ ااره   وّااارى الّااافا  ل لااج 

اااالحت لماااادر ّت سااا راااالوه   واذا لااام  كاال ستااااّورا لاام  ااااّ  كن.ا ااا  اذا 

التّاد ق سل.و  ّالتاّورأل الثّالا   ف ما  قاوم ّا   لاي الّاافت اّساا ا شااعرة 

اهّ  رائم ّذا    نالىأل و ّسا القاائلون ّاالحروت والّااو  فلقولام ّالمننى رالوا 

  فقااد اقتلفااوا فقالااج الحناّلاات والكّراس ّاات اهّاا  رااائم ّذا اا   نااالى   فننااد م  ااو 

المتكلّم ّالحروت والّاو أل ورالاج المنت لات واالساس ّات و او الحاّق اهّا  راائم 

  وسنناى  (ذ)ّغ ره ال ّذا ا    كماا  وجاد الكاقم فاى الّماارة فلامن  سوعاى 

اه  ستكلّم اهّ  فني الكقم ال رام ّ  الكقمأل والادل ي علاى ذلاي اها   سار سمكال   

وهللا  نالى راادر علاى كاّي الممكناا أل و ّساا ساا ذكاروه فممناوذ   وعاند المناع 

سل وجا ل   ا ّول   اهّ  لو كان المتكلّم سل راام ّا  الكاقم لكاان الااواء الّاذي 

ستكلّمااا   و او ّاطاي ؛ الّن ا اي اللغات ال  لااّمون  قاوم ّا  الحارت والّااو  

المتكلّم كاّل سل فناي الكاقم   ال سال راام ّا  الكاقم   ولااذا كاان الّاادع غ ار 

العتقااااد م اّن الكاااقم   كلّااام الانّاااّى علاااى للاااان المااااروذ سااتكلّمأل وراااالوا  

راد ّاان الثّاهب   اّن الكقم كّسا المنناى و الملموذ سل الماروذ فاعل  الانّّىأل

ّ قه     و الحرت والّاو    وال  او  ر اساماا ّذا ا  وكاّل لكاان ذا ااّعات 

لتورّااف وجود مااا علااى وجااود آلت امااا ضاارورة ؛ ف كااون ال.ااارع  نااالى ذا 

ااّعت   و و ّاطيأل الّراّع   فى ردسا   و فاى ادونا    فقالاج ا شااعرة ّقادم 

ت ّالحادو    و او الحاّق المننى   والحناّلات ّقادم الحاروت   ورالاج المنت لا

ا ّول    هّ  لو كان راد ما لا م  نادّد القادساء و او ّاطاي   ان القاول  لوجوه  

ّقاادم غ اار هللا كفاار ّااجماااذأل ولاااذا كفاار  النّاااارع الن.ااا ام راادم ا رنااومأل 

الثّاهب   اه  سرّكا سل الحروت وا اوا  الّاذي  نادم الّلااّق سنااا ّوجاود 

 و  عل   الندمأل الثّالا  الاق    والقد م ال  ا
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اهّاا  لااو كااان رااد ما لاا م الكااذب عل اا  والااّق م ّاطااي   فااالمل وم سثلاا أل ّ ااان 

َُب  َّوهحإإ   لالإإى )المق ساات اهاا  اق.اار ّإرعااال هااوح فااى ا  ل ّقولاا     لاَّهإإ  ََُرَ إإ

ولم  رعل  كذ ال عاّق على اال ل   ف كون كذّاأل الّراّع   اه   ل م سنا   (قَُهما ا 

ْإإ نَ )فااى رولاا    الن.ااا  إإإالنَ َجآموإإها ال ه إإها الصه كذ ال سكلّااف فاااى ا  ل    (ََقايمو

إرِل )والن.ا ر.     ف متنع عل    نالىأل الخاسس   رول   نالى    ُْ إُن  ا ُم ما م  اَأُماي ا

ُحإَد ِل  ُم مو ُن َربّا ا َر َجلاَّهإ  لَإ) والاذّكر  او القارآن   لقولا    (ما ُْ ُلبَإ  الإَّا  و لاَّهإ  ََُّحإنو ََّ ه

إإكَ  ر  لَإإَك َجلاقَُهما ُْ َا واااف  ّالحاادو  فااق  كااون رااد ماأل فقااول  (لَحإإ فاووهَن َجلاَّهإإ و لَإإ

اشاارة الاى ساا ذكرهااه  و فل ر ا شااعرة غ ار سنقاولـ  رام  هللاـ  المانّف

 فى  ذه المقدّسا أل

رال   الثّاسنت   اهّا   ناالى اااد     ّن الكاذب ر.ا   ّالّضارورة   وهللا 

 الق.   العتحالت النّقل عل  أل  نالى سنّ ه عل

اراااول   سااال اااافا   الثّ.و  ااات كوهااا  ااااادرا   والّااااد   اااو االق.اااار 

الم اّقأل والكذب  و االق.ار الغ ر الم ااّق    هّا  لاو لام  كال ااادرا لكاان 

كاذّااا   و ااو ّاطااي   الّن الكااذب ر.اا   ضاارورة   ف لاا م ا ّاااات ال.ااارع 

الكاذب هقال   وال.اارع  ناالى سناّ ه ّالق.     و او ّاطاي لماا  اأ ىأل و  ضاا 

 عل النّقلأل

 ق ل : الفصل الث لث فى صف م  الّسَتيّة ، جهى  تع :

ا ولااى    هّاا   نااالى لاا س ّمرّكااا   وكاّل لكااان سفتقاارا كلااى  ج ائاا    

 والمفتقر سمكلأل

ارول   لّما فرغ سل الثّ.و  ت شرذ فى الّلل. ت ؛ و لاّمى ا ولاى اافا  

ااافا  الاااقل   وكن شاانج كااان سامااوذ ااافا   ااافا   الكمااال   والثّاه اات

جاقلأل فااإّن ان.اا  ردر اا  ّاعت.ااار عالا النااا  عناا    وكن.اا  النلاام ّاعت.ااار 

وفى الحق قات المنقاول لناا سال اافا    علا الااي عن    وكذا ّارى الّافا أل

 ل س اال الّللوب وااضافا أل و ّسا كن  ذا     و
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  وال  نلاام سااا  ااو ااّل  ااوأل ورااد ذكاار ااافا     فمحاااوب عاال هااار النقااول 

ا ولااى   اهاا  لاا س ّمرّكاااأل والمرّكااا  ااو سالاا  جاا ء    المااانّف عاا.نا  

وهق ض  ال.ل ط   و و سا ال ج ء ل أل نّم التّرك ا رد  كاون قارج ّاا كترك اا 

ا جلام سل الااوا ر ا فارادأل وراد  كاون ذ ن اا كترك اا الما  ّاا  والحادود 

المرّكا ّكق المنن ا ل سفتقار الاى ج ئا    الستنااذ سل ا جنا  والفاولأل و

 حقّق  و مّخا  قارجا وذ نا ّدون ج ئ  وج ئ  غ ره ؛ الهّ   لالا عنا    

ف قال الا ء ل س ّكّي   وسا  للا عنا  الّمابء فااو سغاا ر لا  ف كاون سرّك.اا 

سفتقرا الى الغ ر   ف كون سمكناأل فلو كان ال.ارع جلّج عامتا  سرّك.اا   لكاان 

 مكنا و و سحالألس

رال   الثّاه ت    هّ  ل س ّالم وال عر  وال جاو ر   وكاّل الفتقار كلاى 

 المكان   والستنع اهفكاك  سل الحواد    ف كون اادنا و و سحالأل

ارااول   ال.ااارع  نااالى لاا س ّالاام ققفااا للمالاامتأل والالاام  ااو سالاا  

ّدوها أل طول وعر  وعمقأل والنر   و الحاّل فى الالم   وال وجاود لا  

والاادّل ي علااى كوهاا  لاا س ّالاام وال عاار  وجاااان   ا ّول   اهّاا  لااو كااان 

 اد ما   لكان سمكناا ؛ والاّق م ّاطاي   فاالمل وم سثلا أل ّ اان المق سات   اهّاا 

هنلم ّالّضرورة  ّن كّي جلم فاو سفتقر الى المكان   وكّي عار  سفتقار الاى 

لى غ ره سمكلأل فلو كاان ال.اارع المحّي والمكان والمحّي غ ر ما   والمفتقر ا

 نالى جلما  و عرضا   لكان سمكناأل الثّاهب    هّا  لاو كاان جلاما لكاان اادناا 

و و سحالأل ّ ان المق سات   ان كاّي جلام فااو ال  خلاو سال الحاواد    وكاّي 

سا ال  خلو سل الحواد  فاو ااد أل ورد  قدّم ّ اه  فلو كان جلما لكاان اادناا 

 مع النق ضانأل  لكنّ  رد م ف ات

رال   وال  او   ن  كون فى سحاّي   وكاّل الفتقار كل ا  ؛ وال فاى جاات   

 وكاّل الفتقر كل ااأل

اراااول    اااذان واااافان عااال. ّان   ا ّول   اهّااا  لااا س فاااى سحاااّي ققفاااا 

 للناارع وجمع
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ساال المتاااّوفت والمنقااول ساال الحلااول  ااو ر ااام سوجااود ّموجااود علااى عاا. ي 

ا  ااذا المننااى   فاااو ّاطااي   وكاّل لاا م افتقااار الواجااا   التّ.ن ّاات   فااإن  رادو

و ااو سحااالأل وكن  رادوا غ ااره   فااق ّاادّ ساال  اااّوره  ّوال   ناام الحكاام عل اا  

ّالنّفى واان.ا    الثّاهب اهّ   ناالى لا س فاى جاات   والااات سقااد المتحاّر  

ا  ااّوروه وستنلّق ااشارةأل و عمج الكّراس ّت اه   نالى فى الاات الفور ّت لما

سال الّاااوا ر النّقل ّات   و ااو ّاطاي   الهّاا  لاو كااان فاى الاااات   لكاان كّسااا سااع 

اعاااتغنائ  عنااااا   فاااق  حاااّي ف ااااا    و ساااع افتقااااره كل ااااا   ف كاااون سمكنااااأل 

والّاوا ر النّقل ّت لاا  او ق  وسحاسي سذكورة فاى سواضانااأل الهّا  لّماا دلّاج 

 ّت ولوااقاااا عل ا    وجااا  أو ااي غ ر ااا الادالئي النقل ّاات علااى استنااذ الالاام

العاتحالت النماي ّاماا   وااّل الجتمااع النق ضاان  و التار  لاماا   وكاّل الر فااع 

النق ضان    و النمي ّالنّقي واّطاراح النقاي   وااّل لا م اّطاراح النّقاي   ضاا   

 الّطراح  ال    ف .قى ا سر الّراّع   و و النمي ّالنقي و أو ي النقيأل

   وال  اّ  عل   اللّذة وا لم الستناذ الم اج عل    نالىألرال 

ارول   ا لام واللّاذة  ساران وجاداه ّان   فاق  فتقاران الاى  نر اف   وراد 

اللّذة كدرا  المقئام سال ا اا  او سقئام   وا لام كدرا  المناافى   قال ف اما  

 ل   فاإّن سل ا ا  و المنافى   و ما راد  كوهاان الا ّ ل   وراد  كوهاان عقل ّا

 اادرا  اذا كان ال ّا فاما ال ّان   وااّل فنقل ّانأل

اذا  قّرر  ذا فنقول    ّسا ا لم فاو سلتح ي عل   كجماعا سال النقاقء اذ 

ال سنااافى لاا   نااالىأل واّسااا اللّااذة فااان كاهااج الاا ّت   فكااذلي   الهّاااا ساال  واّااع 

األ وكن كاهاج عقل ّات   الم اج   والم اج  لتح ي عل    نالى   وكال لكان جلم

سنّااا   الن ال.ااارع  نااالى  ال ااارو  فقااد  ن.تاااا الحكماااء لاا   نااالى واااااا

ستّااف ّكمالاا  الّقئااق ّا    العااتحالت الاانّقل عل اا    وساع ذلااي فاااو ساادر  

لذا   وكمال أل ف كون  جاّي سادر   عاام سادر  ّاا ّم ادرا أل وال هنناى ّاللّاذة 

لقااوا القاول ّنفااى اللّااذة   كّسااا العتقاااد م هفااى كاّل ذلايأل واّسااا المتكلمااون فقااد  ط

اللّاذا  النقل ّات    و لناادم ورود ذلاي فااى الّمارذ فاإّن ااافا    ناالى و عااماوه 

 ور ف ت   ال  او  لغ ره التاّام ّاا اال ّاذن سنا    الهّا  وان كاان ذلاي جاائ ا 

 فى هار
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  هنلمااألالنقي   لكنّ  ل س سل ا دب لاوا   ن  كون غ ر جائ  سل جات ال

 رال   وال  تّحد ّغ ره الستناذ اال ّحاد الم لوبأل

ارول   اال ّحاد  قال على سنن  ل   ساا ّع واق قّى    ّسا المااا ع فااو 

ا رورة الّمبء ش نا آقر ّالكون والفلاد كّساا سال غ ار اضاافت شابء آقار   

      و سع اضافت شابء آقار واار الاواء ساءو   اار الماء  واء كقولام  

ّاهضاا ات الماااء كل اا أل و ّسااا الحق قااى فاااو  اااار التّااراب ط نااا كمااا  قااال  

اذا  قاّرر  اذا فااعلم    ّن  ا رورة الّم ن ل الموجود ل ش نا وااادا سوجاوداأل

ا ّول سلااتح ي عل اا   نااالى ر نااا   العااتحالت الكااون وو الفلاااد عل اا أل و ّسااا 

  فاااهّام رااالوا ا ّحااد   الثّاااهب فقااد رااال ّنااو النّاااارع اهّاا  ا ّحااد ّالملاا  

ورالااج النااا ر ّت اهاا  ا ّحااد ّنلااى  (ألذ)ال و  ّاات ال.ااارع سااع هاعااو  ت ع لااى 

ورال المتاّوفت اهّ  ا ّحد ّالنارف لأل فان عنوا غ ار ساا ذكرهااه   فاق ّاد  (ألذ)

سل  اّوره  ّوال   نم  حكم عل     وان عناوا ساا ذكرهااه   فااو ّاطاي ر ناا   

فى هفل    ف لاتح ي كن.ا ا  لغ ارهأل  ّساا اعاتحالت  فااو اّن الّن اال ّحاد سلتح ي 

المتّحد ل ّند ا ّحاد ماا كن ّق اا سوجاود ل فاق ا ّحااد    هّاماا انناان ال وااادأل 

وكن عدسا سنا   فق ا ّحاد ّي وجد نالاأل وان عدم  اد ما   وّقاى ااقار فاق 

 ا ّحاد   ضا    ّن المندوم ال  تّحد ّالموجودأل

الثاات    هّاا   نااالى لاا س سحااق للحااواد    الستناااذ اهفنالاا  عاال رااال   الثّ 

 غ ره   واستناذ النّقل عل  أل

ارول   اعلم اّن افا    نالى لااا اعت.ااران    ااد ما ّاالنّار الاى هفاس 

القدرة الذّا  ّت والنلم الذّا ّى كلى غ ر ذلاي سال الّاافا أل وناه اماا ّاالنّار الاى 

ا   كتنلّاق القادرة ّالمقادور   والنلام ّاالمنلوم ؛  نلّق  لي الّافا  ّمقتضا ا ا

فاى ّاذا المننى ال ه اذ فى كوهااا  ساورا اعت.ار ّات كضااف ّت ستغ ّارة ّحلاا 

 غ ّر المتنلّقا  و غا ر األ و ّسا ّاعت.ار ا ّول   ف عمج الكّراس ّت  هااا اادنات 

ل ناّم ااار ستادّدة ّحلا  اادّد المتنلّقاا أل راالوا اها  لام  كال راادرا فاى ا  

 رادرا   ولم  كل عالما نم اار عالما   والحّق ققف    فانّ 
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المتادّد ف ما ذكروه  و التّنلّق االعت.ارّي   فان عنوا ذلاي فملالّم وكاّل ف.اطاي 

ا ّول   لااو كاهااج ااافا   اادناات ستااادّدة لاا م اهفنالاا  و غ ّااره    لااوجا ل  

سال وجاا ل   ا ّول   اّن اافا    والّق م ّاطي   فالمل وم سثل أل ّ اان الاّق م

ذا  ّات فتااادّد ا سلااتل م لتغ ّاار الاذّا    واهفنالااااأل الثّاااهب   اّن ااادو  الّااافت 

 لتل م ادو  راّل ّت فى المحّي لااا   و او سلاتل م الهفناال المحاّي و غ ّاره   

لكاال  غ ّاار سا  ّتاا   نااالى واهفنالاااا سحااال   فااق  كااون ااافا   اادناات و ااو 

ثّااهب   اّن اافا    ناالى اافا  كماال العاتحالت الانّقل عل ا    الم لاوبأل ال

فلااو كاهااج اادناات ستااادّدة لاا م قلااّوه ساال الكمااال   والخلااّو ساال الكمااال هقاال 

  نالى هللا عن أل

رااال   الّراّناات    هّاا   نااالى  لااتح ي عل اا  الّرو اات ال.ااار ّت    ّن كااّي 

قاّاي ّالّضارورة   ف كاون سرئى فاو ذو جات    هّ  كّسا سقاّي  و فاى اكام الم

 ولل النّاف ت للتّأّ دأل (لَُن مَراَّاخ)جلما و و سحال   ولقول   نالى   

ارول   ذ ا الحكماء والمنت لت الى اعاتحالت رو تا  ّال.اار لتااّرده   

وذ ااا الماّلاامت والكّراس ّاات الااى جااوا  رو تاا  ّال.ااار سااع المواجاااتأل و ّسااا 

ّااّحت رو تا    وقاالفوا جم اع النقاقءأل  ا شاعرة فاعتقادوا  ااّرده   وراالوا

و حذلق ّنضاام وراال لا س سرادهاا ّالّرو ات االه .ااذ    و قاروج الّماناذ   

ّي الحالت التى  حاي سل رو ت الّمبء ّناد اااول النلام ّا أل وراال ّنضاام 

سننااى الّرو اات  ااو  ن  نكمااف لن.اااده المااؤسن ل فااى ااقاارة اهكمااات ال.اادر 

ن عناوا ّاذلي الكماف التّاام فااو سلالّم   فاإّن المناارت المرئّىأل والحّق اهّاام ا

 ا ر  وم الق مت ضرور ّت   وااّل فاق  تااّور سنا  اال الرو ات   و او ّاطاي 

عقق وعمناأل  ّسا عقاق فقهّا  لاو كاان سرئ اا   لكاان فاى جاات ف كاون جلاما   

 و و ّاطي لما  قدّمأل

فااى اكاام المقاّااي   ّ ااان ا ّول   اّن كااّي سرئااّى   فاااو كّسااا سقاّااي  و 

كالّاورة فى المارآة   وذلاي ضارورّع   وكاّي سقاّاي  و فاى اكما  فااو فاى 

 جات   فلو كان ال.ارع  نالى سرئ ا لكان فى
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لّماا عاني الرو ات  ج اا ب  (ذ)جاتأل و ّسا عمنا فلوجوه   ا ّول   اّن سوعاى 

ره سوعاى لام  اره ولل لنفب التّأّ د هقق عل   ي اللّغات   واذا لام  ا (لَُن مَراَّاإخ)

ْلو اُْلَُبصإ رَ )غ ره ّ ر ق  ولاىأل الثّااهب   رولا     ْوإ و اُْلَُبصإ رو َجهوإَه اوإُدرا  (إ موُدرا

 مدح ّنفى ادرا  ا ّااار لا    ف كاون كن.ا ا  لا  هقاااأل الثّالاا   اهّا   ناالى 

فَقَإُد َ إأَلوها موه إى )اعتنام طلا رو ت    ور ّا الذّم عل   والوع د   فقاال   

 ُْ مُ ََ َُما ا قَةو باوو ْا ََّ  هللاَ َبُ َرن  فَأََلََمُ ومو الصه  ُن  لاك فَق لوها ََرا اَن إ )   (تََر ما َا َجق َل اله

ُم  إ ا جا فاإخ َََُّفوسا َََُْيبَ  اُلَمالئاَكةو ََُج ََّرى َربهب  لَقَدا اُ إتَُكتَرو َل  وَُّ ا هَن لاق َءَّ  لَُه إ َ اَُربو

َْتايرا   ا  َْتَُها ْوتوهًّ  أل(َج

راال   الخاسلات   فااى هفاى الّماار ي عنا  للّلامع وللتّماااهع   ف فلاد هاااام 

الوجود   والعتل اس  التّرك ا الشترا  الواج. ل فى كوهاما واج.اى الوجاود 

   فق ّدّ سل سائ أل

ارول   ا ّفق المتكلمون والحكماء على علا الّمر ي عنا   ناالى لوجاوه 

عل   وكجماذ ا ه. ااء   و او اّاات  ناا لنادم  ا ّول   الدّالئي الّلمن ت الدّالت  

 ورّف ادرام علاى ن.او  الواداه ّاتأل الثّااهب   دل اي المتكلّما ل و لاّمى دل اي 

مإ  آلاَ إة  لاإه هللاو لَفََسإَدم )التّماهع   و و ساأقوذ سال رولا   ناالى     أل(لَإُه ْإ َن فاي ا

ّاطايأل ّ اان ذلاي  و قر ره اهّ  لو كان سن  شر ي ل م فلاد هاام الوجود و و

اه  لو  نلّقج كرادة  اد ما ّإ ااد جلام ستحاّر    فاق  خلاو  ن  مكال ل قار 

كرادة عكوه   وال   فان  سكل فق  خلاو كّساا  ن  قاع سراد ماا   ف لا م اجتمااذ 

المتناف  ل    وال  قع سراد ما   ف ل م قلّوا الالم عل الحركت والّلاكون    و 

دان   ااد ما الترج   ّق سارّج    وناه اماا عاا   قع سراد ااد ما فف   فلا

ااقر   فإن لم  كل ل قر كرادة عكوه    ف ل م عاا ه   اذ ال سااهع ااّل  نلّاق 

كرادة ذلاي الغ ار لكال عاا  االا  والتارج   ّاق سارّج  سحاال   ف لا م فلاااد 

ى النّاام و و سحاال   ضااأل الثّالاا   دل اي الحكمااء   و قر اره  هّا  لاو كاان فا

الوجااود واج.ااا وجااود لاا م اسكاهاماااأل وّ ااان ذلااي اهامااا ا ننااذ  مااتركان فااى 

 وجوب
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الوجود   فق  خلو كّساا  ن  تم ّا ا  وال   فاان لام  تم ّا ا لام  حااي االنن ن ّات   

وان  تم ّ ا ل م  رك ا كّي وااد سناما سّما ّ  الممااركت وسّماا ّا  المماا  ة   

    ذا قلفأل وكّي سرّكا سمكل   ف كوهان سمكن ل

رال   الّلادعت   فى هفى المنااهى وا ااوال عنا   ناالى    هّا  لاو كاان 

رادرا ّقدرة   وعالما ّنلم   وغ ر ذلي   الفتقر فى افا   كلى ذلي المنناى   

 ف كون سمكنا    ذا قلفأل

ارول   ذ ا ا شاعرة كلى اهّ   نالى رادر ّقادرة   وعاالم ّنلام   وااّى 

سل الّافا    و ى سنان رد مت  ائادة علاى ذا ا    رائمات  ّح اة الى غ ر ذلي

ّااااأل ورالااج ال.اماام ت  هّاا   نااالى سلاااو لغ ااره ساال الااذّوا    وسمتااا  ّحالاات 

 لااّمى ا لو  ّاات   و لااي الحالاات  وجااا لاا  ااااواال  رّناات   و ااى القادر ّاات 

والنالم ّاات والح  ّاات والموجود ّااتأل والحااال عنااد م ااافت لموجااود وال  واااف 

وجود وال ّالناادمأل وال.ااارع  نااالى رااادر ّاعت.ااار  لااي القادر ّاات او عااالم ّااال

ّاعت.ار  لي النالم ّت   الى غ ر ذلايأل وّ اقن  لاي الادعوع ضارورّع   الن 

الّمااابء كّسااااا سوجااااود  و سناااادوم   اذ ال واعااا ت ّ ناماااااأل ورالااااج الحكماااااء 

  الاى غ ار ذلاي والمحققون سل المتكلّم ل اه   نالى رادر لذا     وعالم لذا ا  

فتلااي  ذا  عالمات وراادرة سال الّاافا أل وساا  تااّور سال الّ  اادة سال رولناا  

 سور اعت.ار ّت  ائادة فاى الاذّ ل ال فاى الخاارج و او الحاّقأل ورولناا   اهّا  لاو 

كاان رااادرا ّقادرة  و رادر ّاات   او عالماا ّنلاام او عالم ّات   كلااى غ ار ذلااي ساال 

ااافا   كلااى غ ااره ؛  ّن  لااي المناااهى الّااافا    لاا م افتقااار الواجااا فااى 

وا اااوال سغااا رة لذا اا  ر نااا   وكااّي سفتقاار كلااى غ ااره سمكاال   فلااو كاهااج 

 افا    ائدة على ذا   لكان سمكنا    ذا قلفأل

 رال   الّلاّنت    هّ   نالى غنّى ل س ّمحتاج    ّن وجوب
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 وجوده دون غ ره  قتضب اعتغناوه عن    وافتقار غ ره كل  أل

ول   سل افا   الّلل. ّت كوه  ل س ّمحتااج كلاى غ اره س لقاا   ال فاى ار

ذا ا  وال فااى ااافا   وذلااي  ّن وجااوب الوجاود الثّاّااج لاا   قتضااب اعااتغنائ  

س لقا عل ساموذ سا عاداه   فلاو كاان سحتاجاا لا م افتقااره   ف كاون سمكناا   

ه    نااالى هللا عناا    ّااي ال.ااارع جلّااج عامتاا  سلااتغل عاال سامااوذ سااا عاادا

 والكّي رشحت سل رشحا  وجوده   وذّرة سل ذّرا  ف و جودهأل

 رال   الفاي الّراّع فى الندل   وف   س.ااا  

ا ّول   النقااي رااا  ّالّضاارورة  ّن ساال ا فنااال سااا  ااو الاال   كااردّ 

الود نت وااالان والّاد  النّافع   وّنضااا ساا  او ر.ا     كاالّالم والكاذب 

ا ساال هفااى الّماارائع   كالمقااادة واكماااء الانااد   الّضاااّر   ولاااذا اكاام ّاماا

 و هّاما لو اهتف ا عقق الهتف ا عمنا   الهتفاء ر.  الكذب ا ننذ سل الّمارذأل

ارول   لّما فرغ سل س.ااا التّوا د   شرذ فى س.اااا النادلأل والماراد 

ّالندل  و  ن  ا  ال.اارع  ناالى عال فناي الق.ا     واالقاقل ّالواجااأل ولّماا 

ف ذلي على سنرفات الحلال والقا.  النقل ّا ل   رادّم ال.حاا ف ا أل واعلام ان  ور

الفني الّضرورّع التّاّور   و و كّساا ان  كاون لا  وااف  ائاد علاى ادونا  

 وال   والثّاهب كحركات الّلاا ى والنّاائم   وا ّول كّساا ان  نفار النقاي سال ذلاي 

ذي ال  نفر النقي سن    كّساا  ن الّ ائد  وال   وا ّول  و الق.  أل والثّاهب و و الّ 

 تلاوع فنل  و رك  و و الم.اح    و ال  تلاوع   فاان  ارّج   ركا  فااو كّساا 

سع المنع سل النق و و و الحرام وكال فاو المكروه   وان  رّج  فنلا    فإّساا 

 سع المنع سل  رك  و و الواجا    و سع جوا   رك  و و المندوبأل
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اّن الحلل والق.   قاالن على نقنات سناان   ا ّول اذا  قّرر  ذا فاعلم   

  كون الّمبء افت كمال   كقولنا النلم الل   او افت هقال كقولناا الاااي 

ر.  أل الثّاهب   كون الّمبء سقئما للّ .اع كالملاتلذّا  او سناافرا عنا  كاااالمأل 

الثّالااا   كااون الحلاال سااا  لااتحّق علااى فنلاا  الماادح عاااجق والثّااواب آجااق 

والق.   سا  لاتحق فاعلا  علاى فنلا  الاذّّم عااجق والنقااب آجاق   وال قاقت 

فااى كوهامااا عقل ّاا ل ّاالعت.ااار ل ا ّولااا ل   و ّسااا ّاعت.ااار الثّالااا فااااقتلف 

المتكلمون ف     فقالج ا شاعرة ل س فاى النقاي ساا  ادّل علاى الحلال والقا.  

وسااا ر.ّحا  فااو الق.اا  أل ّااذا المنناى   ّااي الّمارذ   فماا اّلاان  فااو الحلال   

ورالج المنت لت وااساس ات فاى النقاي ساا  ادّل علاى ذلاي   فالحلال الال فاى 

هفل    والق.   ر.   فاى هفلا    عاواء اكام الّماارذ ّاذلي  والأل وه.ّااوا علاى 

ذلي ّوجوه   ا ّول   اهّا هنلم ضارورة الال ّناو ا فناال كالّااد  النّاافع 

ت واهقاذ الالكى و سثاال ذلاي   ورا.  ّناو وااهاات وااالان وردّ الود ن

كالكااذب الّضااار والّالاام وااعاااءة الغ اار الملااتحقّت و سثااال ذلااي ساال غ اار 

سخالات شّي ف  أل ولذلي كان  ذا الحكم سركو ا فاى الا.لّات ااهلاان   فاهّاا اذا 

  واعاتوع ا ساران  كن ادرج فلي د نار وكن كذّج فلي د نار رلنا لمخل  

الثّاهب   اهّ  لاو كاان سادر     فإهّ  ّماّرد عقل   م ي الى الّاد أل ّالنّل.ت كل  

الحلل والق.    و الّمرذ ال غ ره   ل م ان ال  تحقّقا ّدوها    والاّق م ّاطاي 

  فااالمل وم سثلاا أل  ّسااا ّ ااان اللّاا وم فقستناااذ  حقّااق الممااروط ّاادون شاارط  

د الّمارذ   وال  حكام ّا  ضرورةأل واسا ّ ان ّ قن الّق م   فقّن سل ال  نتقا

كالمقااادة واكماااء الانااد  نتقاادون الاال ّنااو ا فنااال   وراا.  ّنااو ساال 

 غ ر  ورّف فى ذليأل

فلاو كاان سماا  نلام ّالّمارذ لماا اكام ّا   اؤالءأل الثّالاا   اهّا  لاو اهتفااى 

الحلاال والقاا.  النقل ّااان   اهتفااى الحلاال والقاا.  الّماارع ّان   والااّق م ّاطااي 

مل وم وّ ان المق ست ّاهتفااء را.  الكاذب ا نناذ سال الّماارذ   ا فارا   فكذا ال

اذا النقي لم  حكم ّق.ح    و و لم  حكم ّق.  كذب هفلا    وساا اذا اهتفاى را.  

 الكذب سن  اهتفى الونو  ّحلل سا  خ.رها ّحلن  ور.  سا  خ.رها ّق.ح أل
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ي   للفار  رال   الثّاهب   كهّا فاعلون ّاالقت ار   والّضرورة راض ت ّاذل

الّضاارورّع ّاا ل عااقوط ااهلااان ساال عاا     وه ولاا  سناا  علااى الاادّرج   

والستناذ  كل فنا ّمبء فق عاا ان   ولقا.   ن  خلاق الفناي ف ناا   ناّم  ناذّّنا 

 عل     وللّلمعأل

ارااول   ذ ااا اّااو الحلاال االشاانرع وساال  اّناا  الااى ان ا فنااال كلّاااا 

للن.اد اااقأل وراال ّناو االشانر ّت ان وارنت ّقدرة هللا  نالى   واها  ال فناي 

ذا  الفنااي ساال هللا   والن.ااد لاا  الكلااا   وفّلااروا الكلااا ّاهاا  كااون الفنااي 

طاعت او سنا تأل ورال ّنضام سنناه اّن الن.د اذا اّمم الن م علاى الّمابء   

قلق هللا  نالى الفني عق . أل ورالج المنت لت وال  د ّت وااساس ّات   ان االفناال 

سل الن.د وافا اا   والكلاا الّاذي ذكاروه كلّااا وارنات ّقادرة الن.اد  الّاادرة

واقت ااره   واها  لاا س ّما.اور علاى فنلاا    ّاي لا  ان  فنااي ولا  ان ال  فنااي 

و و الحاّق لوجاوه   ا ّول   اهاا هااد  فررات ضارورة ّا ل اادور الفناي سنّاا 

دور الفناي  اّنا للقاد والدّاعى كالنّ ول سل الّل   علاى الادّرج   وّا ل اا

ال كذلي   كالّلقوط سن  كّسا سع القاا ر  و ساع الغفلات   فاهاا هقادر علاى التّار  

فااى ا ّول دون الثّاااهب   ولااو كاهااج ا فنااال ل لااج سنااا لكاهااج علااى و  اارة 

واااادة ساال غ اار فاار    لكااّل الفاار  اااااي   ف كااون سنّااا   و ااو الم لااوبأل 

ستناع  كل فا  وكاّل لا م التّكل اف ّماا الثّاهب   لو لم  كل الن.د سوجدا  فنال    ال

ال   ا أل واهما رلنا ذلي الها  ا نناذ غ ار راادر علاى ساا كلّاف ّا    فلاو كلّاف 

كااان  كل فااا ّمااا ال   ااا  و ااو ّاطااي ّااجماااذأل وكذا لاام  كاال سكلّفااا لاام  كاال 

عاا ا ّالمخالفت   لكنّ  عاص ّااجماذأل الثّالا   اهّ  لاو لام  كال الن.اد راادرا 

وّ ااان ذلااي  ن الفنااي الق.اا   كذا كااان  فنلاا  لكااان هللا  يلاام الّاااالم لألسوجاادا ل

اادرا سن   نالى   اعتحالج سنار.ت الن.د عل     اله  لام  فنلا    لكنّا   ناالى 

 نار.  ا ّفاراا   ف كاون يالماا    ناالى هللا عنا أل الّراّاع   الكتااب الن  ا  الّاذي 

الفناي الاى الن.اد   واها  واراع  و فرران ّ ل الحّق وال.اطاي سماحون ّإضاافت 

مُ )ّمم ّت  كقول   نالى    ا ا ت َ  باأَُادا اَن اَُكتوتوهَن اُلكا َا َه  لاُن اَتهتاعوهنَ )   (فََهُال  لا
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مُ )   (لاإه الوهنه  جا م  باأََُّفوسا ا ئِل )   (َمُن اَُعَمُل  وهءا  اوُجَ  با ا )   (َحتهى اوغَيّارو ْول  اُمرا

ََْسإَ  رَ  إين  بامإ   الاى غ ار ذلاي   وكاذلي آ ااا   (َبإ اء  بامإ  ْإ َّوها اَُعَمَوإإهنَ )   (ها

 الوعد والوع د والذّّم والمدح و ى اكثر سل ان  حاىأل

رال   الثّالا   فى اعتحالت الق.  عل    نالى    ّن ل  اارفا عنا  و او 

   و النلم ّالق.    وال داعى ل  كل ا     هّا  كّساا داعاى الحاجات الممتننات عل ا  

 الحكمت و و سنتف  نا ؛ و هّ  لو جا  ادوره الستنع كن.ا  النّ.ّوا أل

ارااول    لااتح ي ان  كااون ال.ااارع  نااالى فاااعق للق.اا     و ااو سااذ ا 

المنت لات   وعنااد ا شاااعرة    ااو فاعااي الكاّي الاانا كااان او ر. حااا   والاادل ي 

اعى كل اا  ا ّول   ان الّاااارت عناا  سوجااود   والاادّ  علااى سااا رلناااه وجاااان  

سنادوم   وكلّمااا كااان كااذلي استنااع الفناي ضاارورةأل  ّسااا وجااود الّاااارت فاااو 

الق.    وهللا  ناالى عاالم ّا أل و ّساا عادم الادّاعى فقها  كّساا داعاى الحاجات كل ا  

و و عل   سحال   الهّ  غ ر سحتاج   وكّسا داعى الحكمات الموجاودة ف ا  و او 

ب   اها  لااو جااا  عل اا  الق.اا     استنااع سحاال   الن الق.اا   ال اكماا  ف اا أل الثّاااه

ان.ا  النّ.ّوا    والّق م ّاطي اجماعا   فاالمل وم سثلا أل ّ اان المق سات   اها  

ا ننذ ال  ق.  سن   اد ق الكااذب وساع ذلاي ال  مكال الاا م ّااّحت النّ.اّوة   

 و و يا رأل

 رال   فح ننذ  لتح ي عل   كرادة الق.      هّاا ر. حتأل

ا شااعرة كلاى اهّا   ناالى سر اد ّماماوذ الكائناا  الانت اراول   ذ اا 

كاهج  و ر. حت   شّرا كان او ق را   ك ماها كان  و كفرا   الهّا  سوجاد للكاّي   

فاو سر اد لا أل وذ .اج المنت لات الاى اعاتحالت اراد ا  للق.ا   او الكفار   و او 

لنقاقء كمااا الحاّق    ن كرادة الق.ا       ضاا ر. حات    هّاا هنلام ضارورة  ّن ا

  ذّسون فاعي الق.     فكذا سر ده   واالسر ّ أل
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  اى ّفااء النت اات    ع  لا م سال استنااذ فناي الق.ا    فح نناذ فقول المانف  

 استناذ اراد  أل

رااال   الّراّاااع   فااى  هااا   نااالى  فناااي لغاار  لداللااات القاارآن عل ااا    

 والعتل ام هف   الن.ا   و و ر.  أل

لااى  هّاا   نااالى ال  فنااي لغاار    وكاّل لكااان ارااول   ذ .ااج ا شاااعرة ا

هارااااا سلاااتكمق ّاااذلي الغااار    ورالاااج المنت لااات  ّن  فناااال هللا سنلّلاااات 

ّاااا غرا    وكاّل لكاااان عاّثاااا    ناااالى هللا عنااا    و اااو ساااذ ا اااااحاّنا 

االساس ت   و و الحّق لوجا ل   هقلى وعقلى   اسا النّقلاى فداللات القارآن عل ا  

َْتَثإ   َجَََّهكوإُم لالَُيبإ  إ موُرَبعوإهنَ ََ )الى   يا رة كقول   نا إُتتوُم َََّهمإ  َلََُقبإ ْوُم     (فََحسا

َُّإإَل لاإه لايَُعتوإإدوجنا ) ا َُ إإنه َجا َجمإإ  َلََُقبَإإ  السهإإم َء َجاُْلَُرَض َجمإإ  )   (َجمإإ  َلََُقإإجو اُلجا

جا َْفَرو اَن  َا ال   لاَك َظن  اله  أل(بَُيبَ وم  ب طا

ى فااو اها  لاو ال ذلاي لا م  ن  كاون عاّثاا   والاّق م ّاطاي   و ّسا النقل

 ّساا ّ اان اللّا وم فااا ر   و ّساا ّ اقن الاّق م   فاقن الن.اا  فالمل وم سثلا أل

لاو كاان فااعق لغار  لكاان  ر.     والق.   ال  تناطااه الحكا مأل و ّساا راولام  

ا كل اا    لكنّاا  فإهّماا  لاا م االعااتكمال ان لاو كااان الغاار  عائاد سلاتكمق ّااذلي

ل س كذلي ّي  ي  و عائاد كّساا كلاى سنفنات الن.اد  و الرتضااء هااام الوجاود   

 وذلي ال  ل م سن  االعتكمالأل

 رال   ول س الغر  ااضرار لق.ح    ّي النّفعأل

ارول   لما ن.ج  ّن فنل   نالى سنلّي ّالغر    و ّن الغار  عائاد الاى 

لغ ر    ّن ذلاي ر.ا   عناد النقاقء غ ره   فل س الغر  ا ننذ كضرار ذلي ا

كماال راادّم الااى غ ااره طناسااا سلااموسا  ر ااد ّاا  رتلاا أل فااإذا لاام  كاال الغاار  

 ااضرار    ن ّل  ن  كون النّفع و و الم لوبأل

 رال   فق ّدّ سل التّكل ف   و و ّنا سل  اا طاعت  على
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 سا ف   سمقّت على جات االّتداء ّمرط ااعقمأل

ر  سل فنل   ناالى هفاع الن.اد   وال هفاع اق قاّى اال ارول   لما ن.ج الغ

الثّواب    ن سا عداه كّسا دفع ضارر  و جلاا هفاع غ ار سلاتمّر   فاق  حلال 

 ن  كااون ذلااي غرضااا لخلااق الن.اادأل نااّم الثّااواب  قاا.  االّتااداء ّاا  كمااا  ااأ ى   

فارتضج الحكمت  وّعط التّكل ف والتّكل ف لغت سأقوذ سل الكلفت و اى المماقّت 

فال.نا على الّمبء  او الحماي عل ا       واا قاا على سا ذكره المانّفأل

 ّن وجاوب  على جاات االّتاداء وسل  اا طاعت   و هللا  نالى   فلذلي رال  

والوالاااد واللااا ّد والماااننم  ااااّع  (ذ)واالساااام  (ص)طاعااات غ ااار هللا كاااالنّ.ى 

عماا ال سماقّت ف ا   ااترا  على سا ف   سمقّت وستفّرذ على طاعت هللاأل ورول   

  كال.نااا علااى النكاااح الملااتلذّ و كااي الملااتلذّا  ساال ا طنماات وا شاارّتأل 

 ع ّماارط كعااقم المكلّااف ّمااا كلّااف ّاا    و ااو ساال  ّماارط االعااقم ورولاا   

 شرائط الل التكل فأل وشرائط الن  نقنتأل

 ا ّول   عائد الى التّكل ف هفل  و و  رّع   ا ّول   اهتفااء المفلادة ف ا 

الثّاهب    قدّس  على ورج الفنيأل الثّالاا   كسكاان وروعا   هّا   قا.    ه  ر.  أل

 التكل ف ّالملتح يأل

 الّراّع   ن.و  افت  ائدة على النت اذ ال  كل ف ّالم.احأل

الثّاااهب   عائااد الااى المكلّااف و ااو فاعااي التكل ااف و ااو ارّااع   ا ّول   

لثّاهب   علما  ّقادر ساا  لاتحقّ  علم  ّافا  الفني سل كوه  النا او ر. حاأل ا

كااّي وااااد ساال المكلّفاا ل ساال نااواب وعقااابأل الثّالااا   ردر اا  علااى ك اااال 

 الملتحّق اقّ أل الّراّع   كوه  غ ر فاعي للق.  أل

الثّالااا   عائااد الااى المكلّااف و ااو سحااّي التّكل ااف و ااى نقناات   ا ّول   

العماااى هقاااط ردر ااا  علاااى الفناااي العاااتحالت  كل اااف ساااا ال   اااا  كتكل اااف ا

الثّاهب   علم  ّما كلّف ّا  او كسكاان علما  ّا     الماحف وال سل ّالّ  رانأل

 فالاا ي المتمّكل سل النلم غ ر سنذورأل

 الثّالا   كسكان آلت الفنيأل

نم ستنلّق التّكل ف كّسا علم  و ياّل  و عمايأل  ّساا النلام فإّساا عقلاّى كاالنلم 

 ّاهلل و
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ت    و عمنّى كالّمرع ّا أل و ّسا الّااّل فكماا فاى افا   وعدل  والنّ.ّوة وااساس

 جات الق.لت   و ّسا النمي فكالن.ادا أل

رال   وكاّل لكان سغر ا ّاالق.   ا اا قلاق الّمااوا  والم اي كلاى الق.ا   

 والنّفور عل الحلل   فق ّدّ سل  اجر و و التّكل ف

ارااول    ااذا اشااارة الااى وجااوب التّكل ااف فااى الحكماات   و ااو سااذ ا 

لمنت لت   و و الحّق ققفا لقشنر ت   فاهام لم  وج.وا علاى هللا  ناالى شا نا ا

ال  كل فا وال غ رهأل والدّل ي على سا رلناه  ه  لو ال ذلي لكاان هللا فااعق للق.ا  أل 

وّ ان ذلي اها  قلاق فاى الن.اد الّمااوا  والم اي الاى الق.اائ  والنّفارة والتّاأّّى 

عقلاا    ولاام  كلّفاا  ّوجااوب الواجااا وراا.  عاال الحلاال   فلااو لاام  قااّرر ع.ااده 

الق.     و نده و توّعده لكان هللا  ناالى سغر اا لا  ّاالق.     وااغاراء ّاالق.   

 ر.  أل

 رال   والنلم غ ر كات العتلاال الذّّم فى رضاء الوطرأل

لم ال  كاون النلام  ارول    ذا جواب عل عؤال سقدّر    قد ر الّلؤال اه 

الحلاال داع اااا كل اا  وا ننااذ ال ااجاات الااى التّكل اااف ّاعااتحقا  الماادح علااى 

 جاب الماانّف ّاان النلام غ ار كاات الهّا  كث ارا ساا  لحاول الغر  ّدوه 

 لتلاي الذّم على الق.   سع رضاء الوطر سنا  قاّاات ساع اااول الادّواعى 

 الحل ّت الّتب  ى فى ا كثر  كون را رة للدواعى النقل ّتأل

لثّاواب   اعناى النّفاع الملاتحّق المقاارن رال   وجاات الان  التّنار و ل

 للتّنا م وااجقل الّذي  لتح ي االّتداء ّ أل

 ن جااات  ارااول    ااذا   ضااا جااواب عاال عااؤال سقاادّر    قااد ر الّلااؤال  

الل التّكل ف كّسا ااول النقاب و و ّاطي ر نا    و ااول الثّاواب و او 

  علاى كفاره سكلّاف ساع ا ّول   اّن الكاافر الّاذي  ماو   ضا ّاطاي لاوجا ل  

عدم ااول الثّواب ل أل الثّاهب    ّن الثّواب سقادور هلل  ناالى اّتاداء فاق فائادة 

  جاب عن  ّأّن جات ألفى  وّعط التكل ف
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الن   و التّنر و للثّواب ال ااول الثّواب   والتّنر و عاّم ّالنّلا.ت الاى 

ء سلالّم   لكال  لاتح ي المؤسل والكافر   وكون الثّواب سقدورا هلل  نالى اّتادا

االّتداء ّ  سل غ ر  وّعط التّكل ف    هّ  سمتمي على التنا م   و ناا م سال 

النفااع  ال  لااتحّق التّنااا م ر.اا   عقااقأل ورااول المااانّف فااى  نر ااف الثّااواب  

فاالنّفع  ماتمي الثّاواب والتفّضاي والناو    ف.ق اد  الملتحّق المقارن للتناا م

 ّق د المقارن للتّنا م قرج النو ألالملتحّق قرج التفّضي   و

رال   الخاسس   فى  هّ   نالى  اا عل   اللّ ف   و و ساا  قاّرب الن.اد 

كلى الّ اعت و .نّده عل المنا ت   وال اّظ ل  فى التّمك ل   وال  .لاي االاااء 

لتورّف غر  المكلّف عل  أل فإّن المر د لفني سال غ اره كذا علام  هّا  ال  فنلا  

 فنل  المر د سل غ ار سماقّت لاو لام  فنلا  لكاان هارضاا لغرضا  و او كاّل ّفني 

 ر.   عققأل

ارااول   سااا  تورّااف عل اا  ك قاااذ الّ اعاات وار فاااذ المنااا ت  ااارة  كااون 

التورّف عل ا  ال ساا   وّدوها  ال  قاع الفناي وذلاي كالقادرة واالات   و اارة ال 

 ا   دهاى و رارب  كون كذلي ّاي  كاون المكلّاف ّاعت.اار ال اعات المتورّاف عل

وال ااّظ لا  فاى  كلى فني الّ اعت وار فاذ المنا ت وذلي  و اللّ فأل ّقولا   

اشااارة الااى القلاام ا ّول كالقاادرة   فإهّاااا ل لااج ل فااا فااى الفنااي ّااي  التمكاا ل

 هّا  لاو ّلاي االاااء لكاان سناف اا  وال  .لاي االلاااء شرطا فى كسكاه أل ورول   

 للتّكل فأل

م   اّن الل ف  اارة  كاون سال فناي هللا ف ااا عل ا    اذا  قّرر  ذا فاعل

و ارة  كون سل فني المكلّف   ف اا عل    ناالى كشاناره ّا  وك ااّا  عل ا    

و ارة سل فني غ ر ما ف مترط فى التّكل ف النلام ّا  وك اااب هللا ذلاي الفناي 

  لاو واهما رلناا ّوجاوب ذلاي كلّا  علاى هللا   الهّا على ذلي الغ ر وكناّت  عل  أل

 ال ذلي لكان هارضا لغرض    وهقو
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الغر  ر.   عققأل وّ ان ذلي اّن المر د سل غ ره فناق سال ا فناال   و نلام 

المر د  ّن المراد سنا  ال  فناي الفناي الم لاوب كاّل ساع فناي  فنلا  المر اد ساع 

المراد سن  سل هوذ سقطفات  و سكا .ات  و كرعاال كل ا   و الّلانى كل ا  و سثاال 

غ ر سمقّت عل   فى ذلي   فلو لم  فناي ذلاي ساع  اام م كراد ا  لنادّه  ذلي سل

النققء هارضا لغرض  وذّسوه على ذليأل وكذلي القول فى ااّق ال.اارع  ناالى 

سع كرادة ك قاذ الّ اعت وار فاذ المنا ت   لو لم  فني سا  تورّفاان عل ا  لكاان 

 هارضا لغرض    وهقو الغر  ر.      نالى هللا عل ذليأل

رال   الّلاد    فى  هّ   ناالى  ااا عل ا  فناي عاو  ااالم الّااادرة 

عن    وسننى النو   و النّفع الملتحّق الخاالى سال التّناا م وااجاقل وكاّل 

 لكان يالما    نالى هللا عل ذليأل و اا   اد   على ا لم وكاّل لكان ع.ثاأل

ل وجاوه القا.  ارول   اال لام الحاااي للح اوان كّساا  ن  نلام ف ا  وجا  سا

فذلي  ادر عنّا قاّات    و ال  نلم ف ا  ذلاي ف كاون الاناأل وراد ذكار لحلال 

ا لم وجوه   ا ّول   كوه  سلتحقّاأل الثّااهب   كوها  سماتمق علاى النّفاع الّ ائاد 

النائد الى المتالّمأل الثّالا   كوه  سمتمق على وج  دفاع الّضارر الّ ائاد عل ا أل 

الخاسس   كوه  سماتمق علاى وجا  الادّفعأل  ّ  النادةألالّراّع   كوه  ّما جر  

وذلي الحلل راد  كاون ااادرا عنا   ناالى وراد  كاون ااادرا عنّاا   فأّساا ساا 

اااد ما   الناو   كان اادرا عن   نالى على وج  النّفع ف اا ف    سران  

عن  وكاّل لكان يالما    نالى هللا عن أل و ااا  ن  كاون  ائادا علاى ا لام كلاى 

الّرضااا عنااد كااّي عارااي    هّاا   قاا.  فااى الّمااا د ك ااقم شااخل لتنو ضاا   ااادّ 

عااو   لماا  ساال غ اار   ااادة الشااتمال  علااى الن.ث ّااتأل وناه امااا اشااتمال  علااى 

اللّ ف كّسا للمتألّم او لغ ره ل خرج سل الن.ااأل و ّساا ساا كاان ااادرا عنّاا سماا 

م سال الماولم لندلا  ف   وج  سل وجوه الق.    ف اا على هللا االهتاات للمتألّ 

   ولداللت الّلمع عل     و كون النو   نا سلاو ا ل لم   وااّل لكان يالماأل
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و نا فوائاد   ا ولاى   الناو   او النّفاع الملاتحّق الخاالى سال  ناا م 

وكجااقل   ف.ق ااد الملااتحّق قاارج التفّضااي   وّق ااد الخلااّو عاال التّنااا م قاارج 

لنااو   هّاا  ال  حلاال فااى الّمااا د ركااوب الثّااوابأل الثّاه اات   ال  اااا دوام ا

ا  ااوال الخ  ااارة وسكاّااادة الممااااّ  النا مااات لنفاااع سنق اااع رل ااايأل الثّالثااات   

النو  ال  اا ااول  فاى الادّه ا لااوا   ن  نلام هللا الماالحت فاى  اأق ره 

ّي رد  كون اااق فى الدّه ا ورد ال  كونأل الّراّنت   الّذي  اي كل ا  عاو  

كّسا  ن  كون سل   اي الثّاواب  و سال   اي النقااب   فاإن كاان  لم  فى ااقرة 

ساال   ااي الثّااواب ف كف اا  ك اااال اعواضاا  كل اا  ّااان  فّرراااا هللا  نااالى علااى 

ا ورا    او  تفّضي عل   ّمثلااأل وكن كاان سال   اي النقااب اعاقط ّااا جا ء 

ساال عقاّاا  ّح ااا ال  اااار لاا  التّخف ااف ّااان  فااّر  القاادر علااى ا ورااا أل 

اسلاات   ا لاام الّاااادر عنّااا ّااأسره  نااالى  و كّااتاا  والّاااادر عاال غ اار الخ

الناري كالناماوا  وكذا ساا  اادر عنا  سال  فو اج المنفنات لماالحت الغ ار 

وكه ال الغموم الحاالت سل غ ار فناي الن.اد  ااا عاو  ذلاي كلّا  علاى هللا 

  نالى لندل  وكرس أل

 ارول   الفاي الخاسس فى الن.وةأل

 و ااهلاان المخ.ار عال هللا  ناالى ّغ ار واعا ت  ااد سال  (ص)النّ.ّب 

 ال.مرأل

ارول   لّما فرغ سال س.اااا النادل  ردت ذلاي ّم.اااا الن.اّوة لتفّرعااا 

عل     وعّرت الن.اّى ّأهّا  ااهلاان المخ.ار عال هللا  ناالى ّغ ار واعا ت  ااد 

مخ.ار سل ال.مرأل ف.ق د ااهلان  خرج الملي   وّق د المخ.ار عال هللا  خارج ال

عل غ ره   وّق د عدم واع ت ّمر  خرج ااسام والنالم فاهاماا سخ.اران عال 

 هللا  نالى ّواع ت الن.بأل

اذا  قاّرر  اذا فااعلم   اّن النّ.اّوة ساع الاناا ققفاا لل.را مات واج.ات فاى 

الحكمت ققفاا ل شااعرة   والادّل ي علاى ذلاي  او  هّا  لماا كاان المقااود سال 

النائاادة كلاا ام   كااان كعاانافام ّمااا ف اا  ساااالحام ك ااااد الخلااق  ااو المااالحت 

وردعام عما ف   سفاعد م واج.ا فى الحكمات   وذلاي كّساا فاى  ااوال سناشاام 

  و ااوال سناد مأل  ّسا ااوال سناشام
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فاو  هّ  لّماا كاهاج الضارورة داع ات فاى افاظ النّاوذ ااهلااهى كلاى االجتمااذ 

ماا  حتااج كل ا    اعاتل م ذلاي الّذي  حاي سن  سقاوست كاّي واااد لاااا.  ف 

االجتماذ  ااذّا و نا عا  حاقن سل سح.ّت كاّي واااد لنفلا  وكرادة المنفنات 

لاا دون غ ر ا ّح اا  فضاى ذلاي كلاى فلااد النّاوذ واضامحقل    فارتضاج 

الحكمت وجود عادل  فار  شارعا  اارع ّا ل النّاوذ ّح اا  نقااد كاّي واااد 

ر  ذلاي الّمارذ كلا ام لحااي ساا كاان الى  سره و نتاى عند  جرهأل نّم لو ف

 ّوال   اذ لكّي وااد ر ع  قتض   عقل  وس ي  وج.  ط.ن    فاق ّادّ ا نناذ سال 

شارذ ستم ّ  ّآ ا  ودالال   دّل على ادر  كى  مرذ ذلي الّمرذ س.لغا لا  

عل رّّ   ند ف   الم  اع   و توّعاد الناااى ل كاون ذلاي ادعاى كلاى اهق ااد م 

ا فى  اول سناد م فااو اهّا  لماا كاهاج الّلانادة ا قرو ّات ال و سّ   سره وها  أل

 حاي ااّل ّكمال النّفس ّالمنارت الحقّات وا عماال الّااالحت   وكاان التّنلّاق 

ّا سور الدّه و ّت واهغمار النقاي فاى المقّاس الدّه ّات ال.ده ّات ساهناا سال ادرا  

اكا  لكال ساع سخالاات ذلي على الوج  ا  ّم والناج ا اوب    و  حااي كدر

الّمّي وسنارضت الو م   فق ّدّ ا ننذ سل وجود شخل لم  حااي لا  التنلّاق 

الماااهع ّح ااا  قااّرر لااام الاادالئي و وضااحاا لااام و   ااي الّماا.اا  و اادفناا 

و نضااد سااا ا تااد  كل اا  عقااولام   و .اا ّل لااام سااا لاام  اتاادوا كل اا    و ااذكر م 

وك اف  ؟وا عماال الّااالحت ساا  اى قالقام وسن.ود م   و قّرر لام الن.ادا 

 ااى علااى وجاا   وجااا لااام الّ لفااى عنااد رّّااام   و كّرر ااا علاا ام ل لااتحفظ 

التذك ر ّالتكر ر كى ال  لتوع علا ام الّلااو والنّلا ان اللّاذان  ماا كال . نات 

الثاه ت لكهلان   وذلي الّمخل المفتقر كل ا  فاى اااوال المناال والمنااد  او 

 جا فى الحكمت و و الم لوبألالنّ.ّبأل والن.ّى وا

رال   وف   س.اااا   ا ّول   فاى ه.اّوة ه. ّناا سحّماد ّال ع.اد هللا ّال ع.اد 

   هّ  يار المنا ة علاى  اده كاالقرآن   واهماقا   (ص)الم لا رعول هللا 

القماار   وه.ااوذ الماااء ساال ّاا ل  ااااّن    وكشاا.اذ الخلااق الكث اار ساال الّ نااام 

   و ى  كثرالقل ي   و ل.   الحاى فى كفّ 
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ساال  ن  حاااىأل وادّعااى النّ.ااّوة ف كااون اااادرا   وكاّل لاا م كغااراء المكلّفاا ل 

 ّالق.   ف كون سحاالأل

ارااااول   لّمااااا كاهااااج الماااااال   ختلااااف ّحلااااا اقااااتقت ا  سااااان 

وا شخاص   كالمر و الّذي  ختلاف  اوالا  فاى ك ف ّات المنالاات واعاتنمال 

فااى الماار  ّح ااا  نااالج فااى  ا دو اات ّحلااا اقااتقت س اجاا  فااى  نّ ال اا 

ورج ّما  لتح ي سنالات  ّ  فى ورج آقر   كاهج الن.اّوة والتّمار ع سختلفا ل 

ّحلا اقتقت ساال  الخلق فى   سااهام و شخاااامأل وذلاي  او الّلار فاى 

هلو الّمرائع ّنضاا ّ.نو الى اهتاج النّ.ّوة والّمر نت كلى ه. ّنا سحمد الّاذي 

شاار نت  هاعاخت ل لماا  قادّساما   ّاار ت ل ّ.قاااء ارتضاج الحكمات كاون ه.ّو ا  و

التّكل افأل والادّل ي علاى ااّحت ه.ّو ا   او اها  ادّعاب النّ.اّوة   وياار المناا ة 

ف حتااج الاى ّ اان  ساور نقنات    على  ده   وكّي سل كان كذلي كاان ه. ّاا اقّااأل

الاا   اها  الثّ  ا ّول   كهّ  ادّعى النّ.ّوةأل الثّااهب   اها  ياار المناا ة علاى  ادهأل

كّي سال كاان كاذلي فااو ه.اّى ااّقأل  ّساا ا ّول   فااو ناّاج كجماعاا سال النّاا  

ّح اا لام  نكااره  اادأل و ّساا الثّاااهب   فاقّن المناا   ااو ا سار الخاار  للنااادة 

الم ااّق للادّعوع المقارون ّالتحادّع المنتااذر علاى الخلاق اا  اان ّمثلا أل  ّسااا 

ن سناا ا ك لاوذ المامس سال سمارراا   اعت.ار قر  الناادة كذ لاواله لماا كاا

و ّسا س اّقت  الدّعوع فلداللت  علاى ااد  ساا ادّعااه   كذ لاو قاالف ذلاي كماا 

فااى رضاا ت سلاا لمت الكااذّاب لمااا دّل علااى الّاااد    و ّسااا التّنااذّر علااى الخلااق 

فقهّا  لااو كااان  كثاارّع الوراوذ لمااا دّل   ضااا علااى النّ.اّوةأل وال شااّي   ضااا فااى 

علااى  ااد ه. ّنااا   وذلااي سنلااوم ّااالتّوا ر الّااذي  ف ااد النلاام ياااور المنااا ا  

ضرورةأل فمل ذلي القرآن الكر م الّذي  حدّع ّ  الخلق   وطلا سنام اا  اان 

ّمثلاا  فلاام  قاادروا علااى ذلااي   عااا   عناا  ساااارع الخ .اااء ساال الناارب 

النرّاء اتّى دعا م عاا  م الاى سحارّتا  وسلاا فت  الّاذي اااي ّا  ذ ااب 

ساوالام وعا.ى ذرار اام وهلاائام   ساع اهّاام كااهوا  رادر علاى دفاع هفوعام و 

ذلي لتمّكنام سل سفردا  االلفاي و رك .اا   سع  هام كاهوا سل   اي الفاااات 

وال.قغاات والكااقم والخ ااا والمحاااورا  وا جوّااتأل فناادولام عاال ذلااي الااى 

المحارّااات دل اااي علاااى عاااا  م   كذ الناراااي ال  ختاااار ا اااانا ساااع كهاااااذ 

 عاي كاّل لنا ه عن    وسل ذلي اهمقا  القمرا 
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وه.ااوذ الماااء ساال ّاا ل  ااااّن    وكشاا.اذ الخلااق الكث اار ساال الّ نااام القل ااي   

و لاا.   الحاااى فااى كفّاا    وكااقم الااذّراذ الملااموم   واناا ل الاااذذ وكااقم 

الح واها  الّااستت   وا ق.ار ّالغائ.ا  واعتااّت دعائا  وغ ار ذلاي سماا ال 

ة وذلي سنلوم فى كتا المنا ا  والتاوار و اتاى افاظ عنا  ساا  حاى كثر

 ن ف على ا لف الّذي  عاماا و شرفاا الكتاب الن    الّذي ال  أ  ا  ال.اطاي 

سل ّ ل  د ا  وال سال قلفا    ال  ملّا  الّ .ااذ وال  مّاا  ا عاماذ   وال  خلاق 

  ف هّا  لاو لام  كاال ّكثارة الاّرد كل ا  وال  نالاى الّالماا  ااّل ّا أل واساا الثّالاا 

اااادرا فااى دعااوع النّ.ااّوة لكااان كاذّااا   و ااو ّاطااي   اذ  لاا م سناا  كغااراء 

 المكلّف ل ّا ّ.اذ الكاذب   وذلي ر.   ال  فنل  الحك مأل

رال   الثّاهب   فى وجوب عامت أل النامت ل ف قفّى  فناي هللا  ناالى 

منااا ت سااع ّااالمكلّف ّح ااا ال  كااون لاا  داذ كلااى  اار  الّ اعاات وار كاااب ال

ردر   على ذلي    هّ  لو ال ذلي لم  حاي الونو  ّقول  فاهتفج فائادة ال.نثات 

 و و سحالأل

ارول   اعلم اّن المناوم  مار  غ ره فاى ا ل اات المقّرّات و حااي 

ل   ائد على ذلي  جي سلكات هفلااه ّت   ل اف  فناي هللا ّح اا ال  ختاار سنا  

ى ذلاايأل وذ اا ّنضااام الااى اّن  ار  طاعاات وال فناي سنااا ت سااع ردر ا  علاا

 المناوم ال  مكن  اا  ان ّالمنااب و و ّاطي   وكاّل لما اعتحّق سدااأل

 (ص)اذ  قااّرر  اااذا فااااعلم   اّن النّاااا  اقتلفاااوا فاااى عاااامت ا ه. ااااء 

فاّو   الخوارج عل ام الذّهوب   وعند م كّي ذهاا كفارأل والحماو ّت جاّو وا 

ناااا عماادا ال عاااوا   وجااّو وا  نّمااد ااراادام علااى الك.ااائر   وساانام ساال سن

الااااغائرأل وا شااااعرة سنناااوا الك.اااائر س لقاااا وجاااّو وا الّااااغائر عااااواأل 

وااساس ت  وج.وا الناامت س لقاا عال كاّي سناا ت عمادا وعااوا و او الحاّق 

لااوجا ل   ا ّول سااا  شااار كل اا  المااانّف و قر ااره  هّاا  لااو لاام  كاال ا ه. اااء 

  والااّق م ّاطااي   فااالمل وم سثلاا أل ّ اااان  سناااوس ل ال هتفااج فائاادة ال.نثاات

 المق ست  هّ  كذا جا   المنا ت عل ام
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لم  حاي الونو  ّاّحت رولام لاوا  الكذب ا نناذ علا ام   وكذا لام  حااي 

الونو  لم  حاي االهق اد  سار م وهاا ام   ف نتفاى فائادة ّناثام و او سحاالأل 

داللاات النّقااي علااى وجااوب الثّاااهب   لااو ااادر عاانام الااذّها لوجااا ا ّ.اااعام ل

ا ّ.اعام   لكّل االسر ا ننذ ّا ّ.اعام سحاال الها  ر.ا     ف كاون اادور الاذّها 

 عنام سحال و و الم لوبأل

راال   الثّالااا   فااى  هّاا  سناااوم سال  ّول عمااره كلااى آقااره لناادم اهق اااد 

القلوب كلى طاعت سال عااد سنا  فاى عاالف عماره  هاواذ المناااى والك.اائر 

 نّفس عن ألوسا  نفر ال

ارول   ذ اا القاائلون ّناامتام ف ماا هقلنااه عانام الاى اقتاااص ذلاي 

 ّما ّند الواىأل

و ّساا ر.لا  فمنناوا عانام الكفاار واالاارار علاى الاذّهاأل وراال ااااحاّنا 

ّوجوب النامت س لقا ر.ي الاواى وّناده كلاى آقار النمارأل والادّل ي عل ا  ساا 

كتااب الن  ا  وا ق.اار سماا واّساا ساا ورد فاى ال ذكره المانّف و او ياا رأل

 تّو م ادور الذّها عنام فمحمول على  ر  ا ولى جمنا ّا ل ساا دّل النقاي 

عل   وّا ل ااّحت النّقاي   ساع اّن جم اع ذلاي راد ذكار لا  وجاوه وسحاساي فاى 

سواضان    وعل اي فاى ذلاي ّم النات كتااب  ن  ا  ا ه. ااء الّاذي ر ّ.ا  اللا د 

وغ ااره ساال الكتاااأل ولااو ال ـ  ماا  هللاراـ  المر ضااى علاام الااادع الموعااوع

 قوت ااطالت لذكرها ه.ذة سل ذليأل

رال   الّراّع    اا  ن  كاون  فضاي   اي  ساها  لقا.   قاد م المفضاول 

إ لالَإى اُلَحإّ ا َََحإ   ََُن ََ ) على الفاضاي عقاق وعامناأل راال هللا  ناالى   فََمإُن اَُ إدا

إ لاإه ََُن او  ّدا ُن إ اَ ا َُْيَ  مَُحكوموهنَ اوتهتََع ََمه  أل(ُ دى فَم  لَكوُم 

ارااول    اااا ا ّاااات النّ.ااّب ّام ااع الكماااال  والفضااائي   و اااا ان 

 كون فى ذلي  فضاي و كماي سال كاّي واااد سال   اي  ساها    الها   قا.  سال 

 الحك م الخ. ر  ن  قدّم المفضول
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فااا ر اذ المحتاج الى التّكم ي على الفاضي المكّماي عقاق وعامناأل  ّساا عقاق 

 ق.  فى الّما د  ن  اني س.تدئا فى الفقا  سقادّسا علاى اّال ع.اا  وغ اره سال 

الفقااء   و اني س.تدئا فى المن اق سقادّسا علاى ارعا و   وس.تادئا فاى النّحاو 

سقدّسا علاى عا .و   والخل اي   وكاذا فاى كاي فاّل سال الفناونأل واّساا عامنا فماا 

  األاشار كل   ع.حاه  فى اا ت المذكورة وغ ر

رال   الخاسس    اا  ن  كون سنّ  ا عل دهاءة ااّااء وعاار ا ّسااا  

  وعل رذائي الخلق ّت والن وب الخلق ّت لما فى ذلاي سال الانّقل ف لاقط سحلّا  

 سل القلوب   والم لوب ققف أل

ارااول   لمااا كااان الم لااوب ساال الخلااق  ااو االهق اااد التّاااّم للن.ااّى وار.ااال 

ون ستّااافا ّأواااات المحاسااد ساال كمااال النقااي القلااوب عل اا    وجااا  ن  كاا

والاااذّكاء والف نااات وعااادم الّلااااو وراااوة الاااّر ع والّماااااست والنّاااادة والنفاااو 

والّمااااعت والكاارم والّلااخاوة والاااود واا ثااار والغ اارة والّر فاات والّراماات 

والتواضع واللّ ل وغ ار ذلاي   و ن  كاون سنّ  اا عال كاّي ساا  وجاا التنف ار 

ا ّالنّلاا.ت كلااى الخااارج عناا  فكمااا فااى دهاااءة ااّاااء وعااار عناا    وذلااي كّساا

ا ّسااا  وكّساا ّالنلاا.ت كل ا    فإّسااا فاى  اوالا  فكمااا فاى ا كااي علاى الّ ر ااق 

وسااللاات ا راذل   وان  كااون اائكااا او اّااسااا او  ّّاااال او غ اار ذلااي ساال 

 الّاااانائع الّرذ لااات   وكّساااا فاااى  ققرااا  فكالحقاااد والاااااي والخماااود والحلاااد

والفاايت والغلات وال.خي والاا.ل والاناون والحارص علاى الادّه ا واار.اال 

وكّساا  عل اا وسراعا    لاا وسنافا ام فى  واسر هللا وغ ار ذلاي سال الّرذائايأل

فى ط.اع  فكال.رص والااذام والاناون والا.كم وال.لا  وا ّنات   لماا فاى ذلاي 

 كلّ  سل النّقل الموجا للقوط سحلّ  سل القلوبأل

 : الفصل الّس دس : فى اإم مة جفي  مت حث : ق ل

ا ّول   ااساساات رئاعاات عاّساات فااى  سااور الاادّه ا والاادّ ل لمااخل ساال 

 ا شخاص ه اّت عل النّ.ّبأل و ى واج.ت عقق    ّن ااساست ل ف
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فاهّا هنلم ر ناا اّن النّاا  كذا كاان لاام رئا س سرشاد س ااذ  نتااف للمالاوم 

م عال يلماا  كااهوا كلاى الّااقح  رارب وسال الفلاااد سال الّااالم و اردذ الّااال

 اّندأل ورد  قدّم  ّن اللّ ف واجاأل

ارااول    ااذا ال.حااا و ااو ّحااا ااساساات ساال  واّااع النّ.ااّوة وفروعااااأل 

وااساساات رئاعاات عاّساات فااى  سااور الاادّ ل والاادّه ا لمااخل اهلاااهّىأل فالّر اعاات 

فااي  فاالاا عال  جنس رر ا   والانس ال.ن د  او النّلا.ت   وكوهااا عاّسات

وال ات القضاااة والنّااّوابأل وفااى  سااور الادّ ل والاادّه ا ّ ااان لمتنلّقاااا   فاهّاااا كمااا 

 كون فى الدّ ل فكذا فى الدّه األ وكوهاا لمخل اهلاهّى ف   كشاارة كلاى  سار ل 

   اد ما   اّن سلتحقّاا  كون شخاا سن ّنا سناودا سال هللا  ناالى ورعاول    

ه امااا   اهاا  ال  اااو  ان  كااون سلااتحقّاا  كثاار ساال ال اّع شااخل ا ّفااقأل ونا

وااد فاى عاار واااد   و اد ّناو الفضاقء فاى التّنر اف ّحاّق ا ااالتأل 

ااساساات رئاعاات عاّساات فااى  سااور الاادّ ل والاادّه ا لمااخل  ورااال فااى  نر فاااا  

وااتاار  ّاااذا عاال هائااا  فااّو  كل اا  ااسااام عمااوم  اهلاااهّى ّحااّق ا اااالت

عت  عاّست لكل ل لج ّا ااالتأل والحاّق ان ذلاي  خارج ّق اد الوال ت   فاّن رئا

النموم   فاّن النّائا المذكور ال رئاعت ل  على كساس  فق  كون رئاعات  عاّسات 

وسع ذلي كلّ  فالتّنر ف  ن .ق على النّ.ّوة فح نناذ  ا اد ف ا  ّحاّق النّ اّات عال 

  و ّواع ت ّمرأل (ص)النّ.ّب 

ا  اقتلفوا فاى ااساسات  اي  اى واج.ات  م اذا عرفج  ذا فاعلم   ان النّ 

الأل فقالااج الخااوارج اهّاااا ل لااج ّواج.اات س لقاااأل ورالااج ا شاااعرة والمنت لاات 

ّوجوّاا على الخلق نام اقتلفاواأل ورالاج االشااعرة ذلاي سنلاوم عامناأل ورالاج 

المنت لاات عقااقأل ورااال ااااحاّنا االساس اات  ااى واج.اات عقااق علااى هللا  نااالى   

ل ي على اق ّت   و اّن ااساست ل ف وكاّي ل اف واجاا علاى و و الحّقأل والد

هللا  نالى   فااساست واج.ت على هللا  نالىأل  ّسا الك.ارع فقاد  قادّم ّ اهاااأل واّساا 

الّاغرع فاو ان اللّ ف كما عرفج  او ساا  قاّرب الن.اد الاى الّ اعات و .نّاده 

سال عارت  عل المنا ت   و ذه المنناى ااااي فاى ااساساتأل وّ اان ذلاي  نّ 

 عوائد
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الاادّ ماء   وجااّرب رواعااد الل اعاات   علاام ضاارورة اّن النّااا  اذا كااان لااام 

رئ س س اذ سرشد ف ما ّ نام  ردذ الّاالم عل يلما    وال.ااغب عال ّغ ا    

و نتاااف المالااوم ساال يالماا    وسااع ذلااي  حملااام علااى القواعااد النقل ّاات 

القتقل النّااام فاى  ساور  والويائف الد ن ّت   و ردعام عل المفاعد الموج.ت

سناشام وعال الق.اائ  الموج.ات للوّاال فاى سنااد م   ّح اا  خاات كاّي واااد 

 سل سؤاقذ   على ذلي   كاهوا سع ذلي الى الّااقح  رارب وسال الفلااد اّنادأل

 وال هننى ّاللّ ف ااّل ذلي و كون ااساست ل فا و و الم لوبأل

و داّل علاى وجاوب ااساسات واعلم اّن كي سا دّل علاى وجاوب النّ.اّوة فاا

كذ ااساساات ققفاات عاال النّ.ااّوة رائماات سقاساااا اال فااى  لقّااى الااواى االلاااى ّااق 

واعا ت   وكماا ان  لاي واج.ات علاى هللا  ناالى فاى الحكمات   فكاذا  اذهأل و ّساا 

الّاذ ل رااالوا ّوجوّاااا علااى الخلااق   فقاالوا  اااا علاا ام هاااا الااّرئ س لاادفع 

الّضاارر واجاااأل رلنااا ال هاا اذ فااى كوهاااا دافناات الّضاارر ساال  هفلااام   ودفااع 

للّضرر وكوهاا واج.ت   واهّما النّ اذ فى  فو و ذلي الى الخلق لما فاى ذلاي 

سل االقتقت الوارع فى  ن ا ل ا ئّمات ف اؤدّي الاى الّضارر الم لاوب  والا أل 

 و  ضا اشتراط النامت ووجوب النّل  دفع ذلي كلّ أل

ساااام سنااااوسا   وكاّل  لللاااي    ّن راااال   الثّااااهب  ااااا  ن  كاااون اا

الحاجت الدّاع ت كلاى ااساام  اى ردذ الّااالم عال يلما  واالهتااات للمالاوم 

سن    فلو جا   ن  كاون غ ار سنااوم الفتقار كلاى كساام اقار و تلللاي و او 

سحااالأل و هّاا  لااو فنااي المنااا ت   فااإن وجااا ااهكااار عل اا  عااقط سحلّاا  ساال 

وكن لاام  ااا عااقط وجاوب ا ساار ّااالمنروت القلاوب واهتفااج فائادة هااا.    

والنّاااى عاال المنكاار و ااو سحااال   والهّاا  اااافظ للّماارذ فااق ّاادّ ساال عااامت  

 ل ؤسل سل
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ينَ ) : الّ  ادة والنّقاانأل ورول   نالى إ الوه لاما َُْ دا  أل(إ اَب لو 

ارول   لما ن.ج وجوب ااساست شرذ فى  .  ل الّافا  التى  ى شارط 

فمنااااا الناااامت وراااد عرفاااج سننا اااا   واقتلاااف فاااى  فاااى ااااّحت ااساساااتأل

اشتراطاا فى ااسامأل فاشترطاا ااحاّنا االننى عمار ت واالعاماع ل ّت ققفاا 

ل.ارى الفر أل واعتدّل المانّف على سذ ا ااحاّنا ّوجوه   ا ّول   اهّا  لاو 

لم  كل ااسام سناوسا   ل م عدم  ناا ى ا ئّمات   والاّق م ّاطاي   فاالمل وم 

ثل أل ّ ان المق ست  ها رد ّ نا اّن النلت المحوجت كلاى ااساام  اى ردذ الّااالم س

عل يلم    واالهتاات للمالوم سن    وامي الّرع ت على ساا ف ا  سااالحام 

وردعام عما ف   سفاعد مأل فلو كان  و غ ار سنااوم   افتقار كلاى كساام آقار 

دم  نا ى ا ئّمات و او  ردع  عل ق ائ    و نقي الكقم الى ااقر   و ل م ع

ّاطاايأل الثّاااهب   لااو لاام  كاال سناااوسا لاااا   المنااا ت عل اا    ولنفاار  

وروعاااا وا ننااذ  لاا م كّسااا اهتفاااء فائاادة هااا.   و عااقوط االساار ّااالمنروت 

والنّاى عل المنكر   والّق م ّقلم   ّاطي   فكاذا الملا ومأل وّ اان للّا وم اهّا  

ا ااهكاار عل ا   وال   فمال ا ّول  لا م كذا ورنج المنا ت عن    فإّسا  ن  ا

عقوط سحلّ  سل القلوب   و ن  كون سأسورا ّند ان كان آسرا    و سنا ّاا عنا  

ّند ان كان ها  ا   وا نناذ  نتفاى الفائادة الم لوّات سال هاا.    و اى  ناا م 

سحلّاا  فااى القلااوب واالهق اااد  سااره وها اا أل وساال الثّاااهب    لاا م عاادم وجااوب 

روت والنّاى عل المنكر و او ّاطاي اجماعااأل الثّالاا   اها  ااافظ ا سر ّالمن

للّماارذ   وكااّي ساال كااان كااذلي وجااا  ن  كااون سناااوساأل اسااا ا ّول فااقّن 

الحافظ للّمرذ كّسا الكتاب  و اللنّت المتاوا رة او ااجمااذ  و ال.اراءة ا اال ت 

اااال   و الق اا   و ق.ار الواااد  و االعتاااحابأل فكاّي واااد ساال  اذه غ ار 

للمحافاتأل  ّسا الكتاب والّلنت فلكوهاما غ ار واف ا ل ّكاّي ا اكاام   ساع اّن هلل 

 نالى فى كّي وارنت اكماا  ااا  حاا ل أل و ّساا ااجمااذ فلاوجا ل   ا ّول   

 ناذّره فاى  كثار الوراائع ساع اّن هلل ف ااا اكمااأل الثّااهب   اها  علاى  قاد ر عاادم 

  ف كااون ااجماااذ غ اار سف ااد لاااوا   المناااوم ال  كااون فااى ااجماااذ اّا ّاات

الخ اااء علااى كااي وااااد ساانام وكااذا علااى الكااّيأل ولاااوا  الخ اااء علااى الكااّي 

 فَذاُن م َت ََُج قوتاَل اَُّقَََُتتومُ ََ )اشار  نالى ّقول    
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ق باكومُ  ُْ فااّن  اذا الخ ااب ال   ال ال  رجناوا ّنادع كفّاارا   (ص)ورال  (ََْى ََ

ال   ر كلاى  عل   الخ اء ر ناأل اذ ال  قال لقهلان   توّج  كاّل الى سل  او  

لندم جوا  ذلاي عل ا أل و ّساا ال.اراءة االاال ّت فقها   لا م سنا  ار فااذ  الّلماء

 كثاار ا اكااام الّماارع ّت كذ  قااال االاااي ّااراءة الذّّساات ساال وجااوب  و ارسااتأل 

إإَن اُلَحإإّ ا الوهإإنه إ او ) و ّساا الثقناات ال.ار اات فتمااتر  فاى كفاد اااا الّاااّل   و ُغباإخ ما

قاواا والدّل ي رائم فى سنع الق اا    وذلاي الن س.ناى شارعنا علاى  (َشإُيا   

اقتقت المتّفقا  كوجوب ااوم آقار شاار رسضاان و حر ما   ّول شاّوال   

وا ّفا  المختلفا  كوجوب الوضوء سل ال.ول والغائط   وا ّفاا  القتاي ق ااء 

ّمارذ ر ع  د عاار  القل اي دون غاااا والااار فى الكفّارة    ذا سع  ّن ال

الكث ر   وجلد ّقذت ال ها و وجا ف ا   رّاع شااادا  دون الكفارأل وذلاي كلّا  

 نمااي  ااذه ا ّساات ّر اات ّالكتاااب    (ص) نااافى الق ااا  ورااد رااال رعااول هللا 

فلام  .اق ان  وّر ت ّالّلنّت وّر ت ّالق ا    فإذا فنلوا ذلي فقد ضلّوا و ضلّوا

وراد اشاار ال.اارع  ناالى  لّمرذ كال ااسام وذلي  او الم لاوبأل كون الحافظ ل

اَن اَُسإتَُبتا وهََّ و )ّقول   َا َاَمإ و الهإ إُب وُم لَعَ َجلَُه َرد جهو لالَى الره وهلا َجلالإى َوجلاإخ اُْلَُمإرا ما

إُب ومُ  و ّسا الثّاهب فقها  كذا كاان اافااا للّمارذ ولام  كال سنااوسا لماا آسال  أل(ما

الّ  ااادة والنّقاااان والتّغ  اار والت.ااد يأل والّراّااع   اّن غ اار فااى الّماارذ ساال 

المناااوم يااالم وال شاابء ساال الاااالم ّاااال  لكساساات   فااق شاابء ساال غ اار 

المناااوم ّاااال  لقساسااتأل  سااا الاااغرع   فااقن الاااالم واضااع للمااىء فااى 

إ اَبإ لو )غ ر سوضن    وغ ر المناوم كذليأل واسا الك.رع   فلقول   ناالى   

ينَ َْ ُ  إ الوه لاما  والمراد ّالناد عاد االساست لداللت اا ت على ذليأل (دا

رااال   الثّالااا   ااسااام  اااا  ن  كااون سناواااا عل اا     ّن النااامت 

سل ا سور ال.اطنات الّتاب ال  نلمااا كاّل هللا  ناالى   فاق ّادّ سال هاّل سال  نلام 

 عامت  عل    و ياور سنا ة على  ده  دّل على ادر أل

ل    ذه كشارة كلى طر ق  ن  ل ااساام   وراد اااي ااجمااذ علاى ارو

  ن التّنا ل
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سل هللا ورعول  او كسام عاّق عا.ا سلاتقّي فاى  ن ا ل ااساامأل واهّماا الخاقت 

فى اهّ   اي  حااي  ن  نا  ّلا.ا غ ار الانّّل  م الأل فمناع اااحاّنا االساس ات 

نااا  ن النااامت شاارط فااى ساال ذلااي   ورااالوا ال طر ااق كاّل الاانّّل  هااا رااد ّ ّ

ااساست   والنامت  سر قفّى ال اطقذ عل    اد كال هللا   فق  حااي ا نناذ 

النلم ّاا فى  ّع شخل  ى كاّل ّاإعقم عاالم الغ ااأل وذلاي  حااي ّاأسر ل   

 اد ما   كعقس  ّمناوم كالنّ.ّى ف خ.رها ّنامت ااسام و ن  ن أل وناه اماا   

دّالات علاى اادر  فاى ادّعائا  ااساساتأل وراال ا اي كياار المنا ة علاى  اده ال

الّلنت اذا ّا نج ا ّست شخاا غلاا عناد م اعاتنداده لااا   واعاتولى ّماوكت  

علااى ق ااط ااعااقم   اااار كساساااأل ورالااج الّ  د ّاات كااّي فاااطمّى عااالم  ا ااد 

والحااق قااقت ذلاي ساال وجااا ل    قارج ّالّلاا ف وادّعاى ااساساات فاااو كساامأل

ساست ققفات عال هللا ورعاول  فاق  حااي كال ّقولامااأل والثّااهب   ا ّول  ّن اا

اّن كن.ا  ااساسات ّال. نات والادّعوع  فضاى كلاى الفتنات الاتماال  ن  .اا ع كاّي 

 فررت شخاا    و  دّعى كّي فاطمّى عالم ااساست ف قع التحارب والتااذبأل

 م فى النّ.ّبألرال   الّراّع   ااسام  اا  ن  كون  فضي الّرع ّت لما  قدّ 

ارول    اا  ن  كون ااسام  فضي ا اي  ساها  الهّا  سقادّم علاى الكاّي   

فلو كان ف ام سل  و  فضي سن  ل م  قدّم المفضول على الفاضي   و و ر.ا   

 عقق وعمنا   ورد  قدّم ّ اه  فى النّ.ّوةأل

 (ذ)علاّب ّال  ّاى طالاا  (ص)رال   الخاسس   ااساام ّناد رعاول هللا 

 و هّاا   فضااي ا ااي  ساهاا  لقولاا   نااالى   (ص)المتااوا ر ساال النّ.ااّب  للاانّلّ 

وسلاااوع ا فضااي  فضااي   والات اااج النّ.ااّب كل اا  فااى  (َجَََُّفوَسإإب  َجَََُّفوَسإإكومُ )

الم.ا لاات   و ّن ااسااام  اااا  ن  كااون سناااوسا   وال  اااد ساال غ ااره سماال 

  ادّعى ل  ااساست ّمناوم كجماعا   ف كون  و ااسامأل و هّ 
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 علاام لرجااوذ الّاااحاّت فااى ورااائنام كل اا    ولاام  رجااع  ااو كلااى  اااد ساانام   

والقضاااء  لااتدعى النلاام   و هّاا     ااد ساال  أل رضاااكم علاابّ    (ص)ولقولاا  

 غ ره اتّى طلّق الدّه ا نقناأل

ارااول   لمااا فاارغ ساال شاارائط ااساساات   شاارذ فااى  ن اا ل ااسااامأل ورااد 

ااساام ّناد رعاول هللا الن.ّاا  ّال ع.اد  اقتلف النّا  فى ذلاي   فقاال راوم كنّ 

الم لااا ّارناا أل ورااال جماااور الملاالم ل  ااو  ّااو ّكاار ّاال اّاال  ّااى رحافاات 

ّاالنّّل عل ا   (ذ)ّاقت ار النّا  ل أل ورالاج الّما نت  او علاّب ّال  ّاى طالاا 

 سل هللا ورعول    وذلي  و الحّقأل ورد اعتدّل المانّف على اق ّت  ّوجوه  

الّماا نت هقااق ستااوا را ّح ااا  فاااد النلاام  ق نااا ساال رااول  ا ّول   ساا هقلتاا 

 و هاج الخل فات سال ّنادع عالّموا عل ا  ّااسرة الماؤسن ل فى اقّ    (ص)النّ.ّب 

وغ اار ذلااي ساال الفاااي الدّالاات علااى  و هااج ولااّى كااّي سااؤسل وسؤسناات ّناادع

 المقاود   ف كون  و ااسام   وذلي  و الم لوبأل

ف كاون  او ااساام لقا.   (ص)د رعاول هللا الثّاهب   اهّ   فضي النّا  ّنا

 المفضول على الفاضيأل  ّسا اه  افضي فلوجا ل  

والن.ااّى  فضااي فكااذا سلاااو     وكال لاام  (ص)ا ّول   اهاا  سلاااو للن.ااّى 

َجَََُّفوَسإإب  ) كاال سلاااو األ  ّسااا اهاا  سلاااول  فلقولاا   نااالى فااى آ اات الم.ا لاات   

لمااا ن.ااج ّالنّقااي  (ذ)ّاال اّااى طالااا  والمااراد ّاهفلاانا  ااو علااى (َجَََُّفوَسإإكومُ 

الاح     وال شّي اه  ل س الماراد ّا  اّن هفلا   اى هفلا  لا. قن اال ّحااد   

 ع سثل  فاى الّماااعت    د االعد ف كون المراد اهّ  سثل  وسلاو     كما  قال  

 (ص)  واذا كااان سلاااو ا لاا  كااان  فضااي و ااو الم لااوبأل الثّاااهب   ان النّ.ااب 

ى الم.ا لاات فااى دعائاا  دون غ ااره ساال الّاااحاّت وا هلاااب   ااتاااج كل اا  فاا

والمحتاج كل    فضي سل غ ره قاواا فى  اذه الوارنات النا مات الّتاب  اى 

الثّالا   اّن االسام  اا  ن  كاون سنااوسا وال  سل رواعد النّ.ّوة وسؤّعلا ااأل

سّمال ادّع اج لا  ااساسات ّمنااوم   فاق شابء سال  (ذ)شبء سل غ ار علاّب 

 ره ّإسامأل  سا الّاغرع فقد  قدّم ّ اهاا   واسا الك.رعغ 
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 اااو  (ذ)فلكجماااذ علااى عاادم عاااامت الن.ّااا  واّااى ّكااار   ف كااون علااى 

المناوم   ف كون  و ااسام   وكاّل ل م كّسا قر  ااجمااذ لاو ان.تنا اا لغ اره 

    و قلّو الّ سان سل كسام سناوم   وكق ما ّاطقنأل

لنّااا  ّنااد رعااول هللا ف كااون  ااو ااسااامأل  ّسااا ا ّول الّراّااع   اهّاا   علاام ا

ا ّول   اهّ  كان شد د الحد  والاذّكاء والحارص علاى الاتنلّم ودائام  فلوجوه  

المااا.ت للّرعول الّذي  و الكاسي الم لاق ّناد هللا   وكاان شاد د المح.ّات لا  

 والحرص على  نل م أل وكذا ا ّفق  ذا الّمخل وجاا  ن  كاون  علام سال كايّ 

 اااد ّنااد ذلااي المنلّاام و ااو يااا رأل الثّاااهب   اّن اكاااّر النلماااء ساال الّاااحاّت 

والتّاّن ل كاهوا  رجناون كل ا  فاى الوراائع الّتاب  نار  لاام و أقاذون ّقولا  

و رجنون عل اجتااد م وذلي ّ ّل فاى كتاا التاوار و والّلا رأل والثّالاا   اّن 

 ااحاب التّفلا ر  أقاذون   رّاب الفناون فاى النلاوم كلّااا  رجناون كل ا  فاانّ 

اها  شارح لاى فاى ّااء  ّقول اّل ع.ا    و و كان  اد  قسذ     اتاى راال  

و رّاااب الكااقم  رجنااون  ّلاام هللا الااّرامل الااّرا م ساال  ّول الل ااي الااى آقااره

كل  أل  ّسا المنت لت ف رجنون كلى  ّى على الا.ائى   و و  رجع فى النلام الاى 

واّساا ا شاااعرة  (ألذ)ت و او  رجااع كلاى  ّ اا  اّاى  اشام ّاال سحماد ّاال الحنف ا

فقهّام  رجنون الاى  ّاى الحلال ا شانرع   و او  لم اذ  ّاى علاى الا.اائىأل 

و ّسا االساس ت فرجوعام كل   يا ر   ولو لم  كال كاّل كقسا  فاى هااج ال.قغات 

وغ ره الّذي رّرر ف   الم.اااا االلا ّات فاى التّوا اد والنادل والقضااء والقادر 

ت الّللو  وسرا ا المنارت الحق ّت ورواعد الخ اّ ّت ورواه ل الفاااات وك ف ّ

وال.قغات وغ اار ذلااي ساال الفنااون   لكاان ف اا  غن اات للمنت.اار وع.اارة للمتفّكاارأل 

و ّسا ارّاب الفق  فرجوذ روعاء الماتاد ل سال الفار  الاى  قسذ ا  سمااور 

رضاا ت    وفتاو اا  النا .اات فااى الفقاا  سااذكورة فااى سواضااناا   كحكماا  فااى

الحالف اه  ال  حّي ر د ع.ده اتى  تاادّ  ّو ها  فّضات   واكما  فاى رضا ت 

  رضاكم علابّ  فى اق  (ص)اااا ا رغفت وغ ر ذليأل الّراّع   رول الن.ّى 

وسنلوم اّن القضاء  حتاج ف   الى النلوم الكث رة ف كاون سح  اا ّاااأل الخااسس 

 مجلو ننّ ج لى الوعادة فاللج عل اا لحك   (ص)رول  
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ّ ل   ي التّور ت ّتورا ام   وّ ل   ي الفرران ّفرراهام   وّ ل   اي ااها اي 

ّإها لام   وّ ل   ي الّ ّور ّ ّور مأل وهللا سا سل آ ت ه لج فى ل ي  و هااار 

وذلاي  اادّل   و عااي  و ج.اي كاّل و هااا  علام فاا مل ه لاج وفااى  ّع شابء ه لااج

كااان  علاام كااان ستن ّنااا لكساساات علااى كااطتاا  ّمامااوذ النلااوم االا اات   وكذا 

 و و الم لوبأل

  ف كاون  او ااساام    (ص)الخاسس   اه     د النّاا  ّناد رعاول هللا 

 ن ا   اد  فضايأل  ّساا اهّا     اد فنا  ااي فاى ذلاي  اافّ  كقسا  فاى الّ  ااد 

والمواعظ وا واسر والّ واجار واالعارا  عال الادّه ا   وياار  آناار ذلاي 

 ا نلثا   و عر  عل سلاتلذّا اا فاى المأكاي والملا.س ولام عن  اتى طلّق الدّه

 نرت ل  ااد ورطت فى فني ده وع اتّى اه  كان  ختم اوع ت ق. ه فق اي لا  

و كف اي ّ  اده  هّا   أل قات  ن  ضاع لاى ف ا   ااد ولادع اداساا فى ذلي فقال  

انر ّقو   ورو  ع ال  الملك ل وال تا م وا عا ر   اتاى ها ل فاى ذلاي راران 

 على افضل ّت  وعامتأل دلّ 

 رال   وا دلّت فى ذلي ال  حاى كثرة

 كثاار ساال  ن  حاااى   اتّااى اّن  (ذ)اراول   الاادّالئي علااى كساساات علااى 

المانّف وضع كتاّا فى ااساسات وعاّماه كتااب االلفا ل وذكار ف ا  الفاى دل اي 

على كساستا    واانّف فاى  اذه الفاّل جماعات سال النلمااء ساانّفا  كث ارة ال 

اار ا   وهذكر ا جملات سال ذلاي  مار فا و  ّمناا ّاذكر فضاائل  و او  مكل 

 سل وجوه  

اَن )ا ّول   رولااا   ناااالى    َا اَن آَمبوإإإها الهإإإ َا لاَّهمإإإ  َجلاإإإي كومو هللاو َجَر وإإإهلو و َجالهإإإ

عوإإهنَ  ْا ْإإ نَ َجهوإإُم را إإالنَ َجاوُنموإإهَن ال ه إإهَن الصه  وذلااي  تورّااف علااى وجااوه   (اوقايمو

 ما للحار ّالنّقي عل   ي اللغتأل رال الّماعر  ا ّول   كهّ 

 اهااااا الذّائااااد الحاااااسى الااااذّسار وكهّمااااا

  ااادافع عااال  الااااّام  هاااا  و سثلاااى     

  
فلااو لاام  كاال للحااار لاام  ااتّم افتخااارهأل الثّاااهب   اّن المااراد ّااالولّى كّسااا 

 ا ولى ّالتّاّرت
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لكل الثّااهب ّاطاي  و النّاار   اذ غ ر ذلي سل سناه   غ ر اال   نا ر نا   

لندم اقتااص النّارة ّالمذكور فتن ّل المنناى ا ّولأل الثّالاا   ان الخ ااب 

اباإ ا )للمؤسن ل الن ر.ل  ّق فااي  َْإُن دا إُبكوُم  اَن آَمبوإها َمإُن اَُرمَإده ما َا    (ا  ََا َ إ  الهإ

ا كلاا ام اق قااتأل ف كااون الضاام ر عائااد (لاَّهمإإ  َجلاإإي كومو هللاو َجَر وإإهلو و )اا اات ناام رااال 

الراّع   ان المراد ّالّذ ل آسنوا فى اا ت  و ّنو المؤسن ل لاوجا ل   ا ّول 

  اهاا  لااو ال ذلااي لكااان كااّي وااااد ول ااا لنفلاا  ّااالمننى المااذكور و ااو ّاطاايأل 

الثّاااهب   اهاا  وااافام ّواااف غ اار اااااي لكلّااام   و ااو ا تاااء الّ كاااة اااال 

س   ان الماراد ّاذلي الا.نو و او علاى الّركوذ اذا الاملت  ناا اال اتأل الخااس

قاّات للنقي الّااح     وا ّفاا  اكثار المفّلار ل علاى  ها   (ذ)ّل اّى طالا 

 ولاااى  (ذ)كاااان  اااالّى   فلاااأل  عاااائي فاع ااااه قا مااا  راكنااااأل واذا كاااان 

 ّالتّاّرت ف نا    ن ّل  ن  كون  و االسام  هّا ال هننى ّااسام اال ذليأل

لما رجع سل اّاات الاوداذ  (ص) ستوا را اّن النّ.ّب الثّاهب   اه  هقي هقق

 ساار ّااالنّ ول ّغااد ر قاام ورااج الاااار ووضاانج لاا  ا امااال شاا.  المن.اار 

للاج  ولاى ّكام    ّااا النّاا   وق ا النّا  واعتدعى عل ا ورفع ّ ده وراال  

سل  هفلكم رالوا ّلاى  اا رعاول هللاأل راال   فمال كناج ساواله فااذا علاّب ساواله 

ل سل وااله وعاد سل عاداه واهار سل هاره واقذل سال قذلا  و در اللام وا

 كّرر ذلي علا امأل والماراد ّاالمولى  او ا ولاى   الّن  الحّق سن  ك ف سا دار

ولقول   نالى فاى  للج  ولى ّكم    (ص) ّول الخ.ر  دّل على ذلي و و رول  

إَخ َمإُهإْومُ ) اّق الكفار   ّكامأل و  ضاا فاان غ ار ذلاي  اع  ولاى (َمأُجاْومو البه رو ها

سل سناه   غ ر جائ   نا   كالاار والمنتاق والحل اف واّال الناّم   العاتحالت 

ان  قوم الن.ّى فى ذلي الورج الّمد د الحّر و ادعوا النّاا  و خ.ار م ّأشا اء ال 

س  د فائدة ف اا ّأن  قول سل كنج جاره او سنتق  او اّل عّما    فنلاّى كاذليأل 

 ا ولى ّنا   ف كون  و ااسامأل واذا كان علّب  و

 هاج سنّاى ّمن لات  اارون  راال لنلاّى   (ص)الثّالا   ورد ستوا را اهّا  

  ن.ج ل  جم ع سرا ا  ارون سل سوعى   سل سوعى كاّل اهّ  ال ه.ّى ّندع
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واعتثنى النّ.ّوةأل وسل جملت سنا ل  ارون سل سوعى اهّا  كاان قل فات لا  لكنّا  

ّناد رعاول هللا ف كاون ققفتا  ناّتات   كذ ال سوجاا   وفّى ر.ل    وعلّب عاال

 ل والااأل

يعوإها الره وإإهَل )الّراّاع رولاا   ناالى    يعوإإها هللاَ َجََطا اَن آَمبوإها ََطا َا اإإ  ََا َ إ  الهإإ

إإُبكومُ  فااالمراد ّااأولى ا ساار كّسااا ساال علمااج عااامت   و ال    (َجَوجلاإإخ اُْلَُمإإرا ما

 ّالّ اعت الم لقت لمل  او  عل   الخ ااء والثّاهب ّاطي العتحالت  ن  أسر هللا

  فتن ل ا ّول   ف كاون  او علاّب اّال  ّاى طالاا اذ لام  ادّذ الناامت ااّل ف ا  

وفى  والده ف كوهوا  م المقاود ل   و او الم لاوبأل و اذا االعاتدالل ّن نا  

اَن آَمبوها امهقوها هللاَ َجْوهَّوها )جار فى رول   نالى    َا قاينَ ا  ََا َ   اله  أل(َمَع الصه دا

الخاسس    ه  ادّعى االساست   ويار المنا ة على  ده   وكّي سال كاان 

كذلي فاو ااد  فاى دعاواهأل  ّساا اهّا  ادّعاى ااساسات فااا ر فاى كتاا الّلا ر 

والتااوار و اكا اات اروالاا  وشااكا ت  وسخاااامت    اتااى  هّاا  لمااا راع  خاااذلام 

    وطل.اوه لل. نات فااستنع فاضارسوا عن  رند فى ّ ت  واشتغي ّامع كتاب رّّ

فااى ّ تاا  النّااار و قرجااوه راااراأل و كف ااي فااى الورااوت علااى شااكا ت  فااى  ااذا 

و ّساا يااور المناا ة  ألهااج ال.قغات فاى ّالمقماق ت المننى ق .ت  الموعوست

فكث رة   سناا رلع ّاب ق .ار   وسنااا   سخاط.ات الثّن.اان علاى سن.ار الكوفات   

لنا مت عل فم القل ا لما عا  النلكر رلنااا   وسنااا وسناا   رفع الّاخرة ا

ردّ الّممس اتى عااد  الاى سوضاناا فاى الفلاي وغ ار ذلاي سماا ال  حااىأل 

 و ّسا اّن كّي سل كان كذلي فاو ااد    فلما  قدّم فى النّ.وةأل

اّسا ان  كون رد هّل علاى كساام  وال   الثّااهب  (ص)الّلاد    ان الن.ب 

ل   اّن الاانّل علااى كسااام واجااا  كماا ق للاادّ ل و ن  نااا ّاطااي لااوجا ل   ا وّ 

لحافا    فلو  قّي ّ  رعاول هللا لا م اققلا  ّالواجااأل الثّااهب   اها  لماا كاان 

شفقت  ور فتا  للمكلّفا ل ورعا تا  لمااالحام ّح اا علّماام سواراع االعاتنااء 

 ي فاى والاناّت وغ ر ذلي سّما ال هل.ت ل  فى المالحت الاى ااساسات   ف لاتح

اكمت  وعامت   ن ال  ن ل لام سل  رجنون كل   فى ورائنام وعدّ عاورا ام 

ولّم شنثام   فتن ّل ا ّولأل ولم  دّذ النّل لغ ر على واّاى ّكار اجماعاا ف.قاى 

او  ّاا ّكار   الثّااهب ّاطاي   فتنا ل  (ذ)ان  كاون المنااوص عل ا  كّساا عل اا 

 ا ّولأل و ّسا
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ّول   اهّاا  لااو كااان سناواااا عل اا  لكااان  ور ااف ّ ااقن الثّاااهب فلوجااوه   ا 

ا سر على ال. نت سنا ت رادات فاى كساستا أل الثّااهب   اهّا  لاو كاان سناوااا 

عل ا  لااذكر ذلااي وادّعااه فااى اااال ّ نتاا  او ّناد ا او ر.لاااا   اذ ال ع اار ّنااد 

الثّالااا   اهّاا  لااو كااان  عاار    لكنّاا  لاام  اادّذ ذلااي فلاام  كاال سناواااا عل اا أل

 ر لاوهى فللاج ّخ اركم    لكان اعتقالت  سل الخقفات فاى رولا   سناواا عل 

سل اعام المنااى اذ  و ردّ على هللا ورعول  ف كاون رادااا فاى  وعلّب ف كم

كساست أل الّراّع   اه  لو كان سناواا عل   لما شاّي عناد سو ا  فاى اعاتحقار  

  ااي (ص) ااا ل تنااى كنااج عااألج رعااول هللا  الخقفاات لكناا  شااّي ا ااا رااال  

الخاسس   اهّ  لاو كاان سناوااا عل ا  لماا  ألل هاار فى  ذا ا سر اق  م ال

 سره رعول هللا ّالخروج سع جا أل اعااست   الها  كاان علا ق وراد هن اج كل ا  

هن ااج كلااى هفلااى و وشااي  ن  راا.و  هّاا  كااان ج.رئ ااي  هفلاا  اتااى رااال  

لاو كااان ف  نارضانى ّاالقرآن كااّي عانت ساّرة واهّاا  عارضانى ّا  الّلاانت ساّر  ل

والحااال  ااذه واالسااام  ااو اّااو ّكاار لمااا  ساار ّااالتخلّف عناا    لكنّاا  اااّا علااى 

قروج الكّي   ولنل المتخلّف   واهكار عل ا  لماا  خلّاف عانامأل الّلااد    اهّا  

ال وااااد ساال غ اار علااّب ساال الاماعاات الّااذ ل ادّع ااج لااام ااساساات  ااال  لاااا 

لتقادّم كفار م   فاق  ناالام عااد   ّسا ا ّول فقهّاام كااهوا يلمات (ألذ)فتن ّل  و 

ينَ )ااساست لقول   نالى    إ الوه لاما َُْ دا  أل(إ اَب لو 

 (ذ)نّم الحل ل نّم علاّب ّال الحلا ل  (ذ)رال   نّم سل ّنده ولده الحلل 

ناّم سوعاى ّال  (ذ)نّم جنفر ّال سحّماد الّاااد   (ذ)نّم سحّمد ّل علّب ال.ارر 

ناّم سحّماد ّال علاّب الااواد  (ذ)ى الّرضاا نم علّب ّال سوعا (ذ)جنفر الكايم 

ناام  (ذ)ناام الحلاال ّاال علااّب النلااكرّع  (ذ)نااّم علااّب ّاال سحّمااد الاااادع  (ذ)

سحّمد ّال الحلال ااااا الّ ساان االوا  هللا علا ام ّانّل كاّي عااّق سانام 

 على
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 الاق    وّا دلّت الّلاّقتأل

اساات   شاارذ فااى ان.ااا  كس (ذ)ارااول   لمااا فاارغ ساال ان.ااا  كساساات علااى 

 ا ئمت القائم ل ّا سر ّنده   والدّل ي على ذلي سل وجوه  

   (ذ)ا ّول   النّّل سل النّ.ب الّى هللا عل  أل فمال ذلاي رولا  للحلا ل 

 ااذا ولاادع الحلاا ل كسااام اّاال اسااام  قااو كسااام  ّااو ائّماات  لاانت  اعاانام رااائمام 

 ألافضلام

راال هللا  ناالى   وسل ذلي سا رواه جاّر ّل ع.د هللا ا هاارع رال لّماا 

إُبكومُ ) يعوإها الره وإهَل َجَوجلاإخ اُْلَُمإرا ما يعوإها هللاَ َجََطا اَن آَمبوإها ََطا َا رلاج  اا  (ا  ََا َ   الهإ

رعول هللا عرفناا هللا فأطننااه   وعرفناا  فأطنناا    فمال  ولاى ا سار الّاذي 

ر ّناادع  ام قلفااائى  اا جااّر و ول ااء ا سا راال   ؟أل سرهاا هللا  ناالى ّ ااعتام

 ّولام  قى علّب نّم سل ّنده الحلل ولده   نّم الحل ل   نّم علّب ّال الحلا ل   

نّم سحّمد ّل على   وعاتدرك   اا جااّر فاإذا  دركتا  فاأرر  سنّاى الّلاقم   ناّم 

جنفر ّل سحّمد   نّم سوعى ّل جنفر   نّم علّب ّل سوعى الّرضاا   ناّم سحّماد 

 الحلل ّل علّب   ناّم سحّماد ّال الحلال  ما  ّل على   نّم علّب ّل سحّمد   نمّ 

 ألا ر  رل ا وعدال كما سلنج جورا ويلما

اّن هللا اقتااار ساال ا  ّااام  ااوم  اهاا  راال   (ص)وسال ذلااي سااا روع عناا  

الامنت   وسل الّماور شار رسضان   وسل اللّ الى ل لات القادر   واقتاار سال 

واقتاارهى سال الّرعاي   واقتاار  النّا  ا ه. اءأل واقتار سل ا ه. اء الّرعاي  

سناااى عل ّاااا   واقتاااارا سااال علاااّب الحلااال والحلااا ل   واقتاااار سااال الحلااا ل 

ا وااا اء و اام  لاانت ساال ولااده  مننااون عاال  ااذا الاادّ ل  حر ااف الّضااال ل   

 ألواهتحال الم. ل ل   و أو ي الاا ل ل

الثّاهب   النل المتوا ر سل كاّي واااد سانام علاى الاقا  وذلاي كث ار ال 

 اى هقلت  ااساس ت على اقتقت ط.قا امأل ح

الثّالاا   اّن ااساام  ااا  ن  كاون سنااوسا   وال شابء سال غ اار م   

ّمناوم   فق شبء سل غ ر م ّإسامأل  ّساا ا ّول فقاد ساّر ّ اها    و ّساا الثااهى 

ف.ااجماذ اهّ  لم  دّذ الناامت فاى  ااد كال فا ام فاى  ساان كاّي واااد سانام   

 ئمت   وّ اه  كما  قدّمألف كوهوا  م ا 
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الّراّع   اهّام كاهوا افضي سل كّي وااد سل   ي  سااهام   وذلاي سنلاوم 

 فى كتا الّل ر والتّوار و ف كوهوا  ئمت لق.   قد م المفضول على الفاضيأل

الخااسس    ن كااّي واااد ساانام ادّعاى ااساساات وياار المنااا  علاى  ااده 

اا ا ام رااد هقلتاااا ااساس اات فااى كتاا.ام وّ ااان ذلااي رااد  قاادّم وسن ف كاون كساساااأل

فنل ي فى ذلي ّكتااب قارائج الاارائ  للراوهادع وغ اره سال الكتاا فاى  اذا 

 الفّلأل

اااّى سوجاود سال ااا ل والد ا    و ااى  (ذ)فائادة   ااساام الثّاااهب عمار 

عنت عّج وقمل ل وسأ  ل كلى آقر  سان التّكل ف    ّن كاّي  ساان ال ّادّ ف ا  

م ا دلّات   وغ اره لا س ّمنااوم   ف كاون  او ااساامأل سل كسام سناوم لنماو

و ّسا االعت.ناد ّ.قاء سثلا  ف.اطاي    ّن ذلاي سمكال   قاوااا وراد وراع فاى 

و ّساا  (ألذ)ا  سنت الّلالفت فى اّق الّلنداء وا شق اء سا  او    اد سال عماره 

النااار  ع.ا قفائ    فإّسا لمالحت اعتانر هللا ّنلماا    و لكثارة النادّو ورلّات

ال  ااو  سنامااا سنااع اللّ اف ف كااون ساال  (ذ)   ّن اكمتا   نااالى وعااامت  

اللااام عّاااي فرجاا  و رهااا فلااا    ـ  الغ اار المنااادع   وذلااي  ااو الم لااوب

واجنلنا سل  عواها  و  .اعا    وار رناا طاعتا  ورضااه   واعاامنا سخالفتا  

 وعخ   ّحّق الحّق والقائي ّالّاد أل

 ى المنادألرال   الفاي الّلاّع ف

ا ّفااق الملاالمون كافّاات علااى وجااوب المناااد ال.اادهّى   و هّاا  لااواله لقاا.  

التّكل ااف   و هاا  سمكاال   والّااااد  رااد  ق.اار ّث.و اا  ف كااون اقّااا   واا ااا  

 الدّالت عل   وااهكار على جاادهأل

ارول   المناد  سان النود وسكاه    والماراد ّا   ناا  او الوجاود الثّااهب 

د اااا ّنااد سو اااا و فّرراااا   و ااو اااّق وارااع ققفااا للحكماااءأل لقجلااام وكعا

 والدّل ي على ذلي سل وجوه  

ا ّول   كجمااااذ الملااالم ل علاااى ذلاااي سااال غ ااار هك ااار ّ ااانام ف ااا    

 وكجماعام اّاتأل

الثّاااهب   اهاا  لااو لاام  كاال المناااد اقااا لقاا.  التكل ااف   والتّااالى ّاطااي   

 فالمقدّم سثل أل
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كل ف سمقّت سلاتل ست للتناو و عنااا   فااّن المماقّت سال ّ ان الّمرط ّت  ّن التّ 

غ ر عو  يلم   وذلي الناو  لا س ّحاااي فاى  ساان التّكل اف   فاق ّادّ 

ا ننذ سل دار  قرع  حاي ف اا الاا اء علاى ا عماال   وكاّل لكاان التّكل اف 

 يلما و و ر.      نالى هللا عن أل

 ق.اار ّوروعا    ف كااون الثّالاا    ّن اماار ا جلاام سمكاال   والّاااد  

اقّااأل و ّساا كسكاها  فاقّن  جا اء الم ّااج راّلات للاماع   وكفاضات الح ااة عل اااا   

وكاّل لما ا ّاف ّاا سل ر.اي   وهللا  ناالى عاالم ّاأج اء كاّي شاخل لماا  قادّم 

سل  هّ  عالم ّكّي المنلوسا    ورادر على جمناا  ّن ذلي سمكالأل وهللا  ناالى 

ناا    فث.اج  ّن كا ااء ا جلاام سمكالأل و ّساا اّن الّاااد  رادر على كاّي الممك

كااان  ث.ااج المناااد  (ص) ق.اار ّورااوذ ذلااي   فقهّاا  ن.ااج ّااالتوا ر اّن الن.ااّى 

 ال.دهّى و قول ّ  ف كون اقّا و و الم لوبأل

الراّع   داللت القرآن على ن.و   وااهكار على جااادة ف كاون اقّااأل  ّساا 

إَخ )  كث ارة هحاو رولا   ناالى   ا ّول فاا ا  الدّالت عل ا َجَضإَرَ  لَبإ  َمإثاَل  َجََّسا

نِل َجهوَه باكوّلا  َل َمره إ ََََُّشأَه  ََجه َا يم قوُل اوُحيايَ   اله َخ َرما و َم َجها َُقَ و ق َل َمُن اوُحخا اُلعا َل

َايم   َْ َُ ِل   وغ ر ذلي سل اا ا أل (َل

ه  ااا كعاد ا  رال   وكّي سل ل  عو   و عل    اا ّنث  عفاق وغ ار

 عمناأل

ارول   الّذي  ااا اعاد ا  علاى رلام ل    ااد ما    ااا كعاد ا  عقاق 

وعمنا   و و كّي سل ل  اّق سل نواب  و عو  ل اي اقّ  كل ا    وكاّي سال 

عل   اّق سل عقاب  و عو  القذ الحّق سن أل وناه اما سل لا س لا  ااّق وال 

ر اا سال الح واهاا  ااهلا ّت عل   اّق سل ّارى ا شخاص كهلاه ّت كاان  و غ 

والواماا ّت   وذلااي  اااا كعاد اااا عاامنا لداللاات القاارآن وا ق.ااار المتااوا رة 

 عل  أل

فمال ذلاي الّااراط  (ص)رال   و ااا اارارار ّكاّي ساا جااء ّا  النّ.اّب 

والم  ان وكه ا  الاوارح و  ا ر الكتا اسكاهاا   وراد  ق.ار الّاااد  ّااا 

 ف اا االعترات ّااأل
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وعاامت  ن.اج  هّا  اااد  فاى كاي ساا  (ص)لما ن.ج ه.وة ه. ّنا  ارول  

 ق.ر ّوروع    عواء كاان عااّقا علاى  ساها  كإق.ااره عال ا ه. ااء الّلاالف ل 

و سماااام والقااارون الماضااا ت وغ ر اااا    و فاااى  ساهااا  كإق.ااااره ّوجاااوب 

الواج.اا  و حاار م المحّرسااا  وهاادب المنادوّا  والاانّل علااى ا ئماات وغ اار 

 لنلاى   (ص)ق.اار    و ّناد  ساها  فإّساا فاى دار التّكل اف كقولا  ذلاي سال ا 

 و ّناد التّك اف كاأاوال الماو   عتقا ي ّندع النّاكث ل والقاعا  ل والماارر ل

وسااا ّنااده   فماال ذلااي عااذاب الق.اار والّاااراط والم اا ان والحلاااب واه ااا  

الاااوارح و  ااا ر الكتااا و اااوال الق ماات وك ف ّاات اماار ا جلااام و اااوال 

مكلّف ل فى ال.ناأل و اا االررار ّذلي اجمع والتااد ق ّا    الن ذلاي كلّا  ال

 اسر سمكل ال اعتحالت ف   ورد  ق.ر الّااد  ّوروع  ف كون اقاأل

رال   وسل ذلي الثّاواب والنقااب و فاا لاما المنقولات سال جاات الّمارذ 

 الوا  هللا على الّاادذ ّ أل

الثّااواب والنقاااب   ورااد  (ص)ارااول   اّن ساال جملاات سااا جاااء ّاا  الن.ااّى 

اقتلف فاى اهّاماا سنلوساان عقاق  ّم عامناأل  ّساا ا شااعرة فقاالوا عامنا   و ّساا 

المنت لت فقال ّنضام ّاّن الثّواب عمنّى اذ ال  ناعا الّ اعا  وال  كاافى ساا 

ادر عن  سل النّنم النا مت فق  لتحّق عل   شبء فاى سقاّلتااا و او ساذ ا 

 ال.ااارة اهّاا  عقلاى الرتضاااء التكل ااف ذلااي   ولقولاا   ال.لخاىأل ورااال سنت لاات 

و وج.اج المنت لات النقااب للكاافر وااااا الك. ارة  ألج اء ّما كاهوا  نملون

اتماأل ورد  قدّم لي سل سذ .نا سا  دّل على وجوب الثّواب عقاقأل و ّساا النقااب 

ال فاو وان اشتمي على الل ف ّت   لكل ال  ا م ّوروع  فى غ ار الكاافر الّاذي 

  مو  على كفره   و نا فوائد  

ا ّول    لااتحّق الثّااواب والماادح ّفنااي الواجااا والمناادوب وفنااي ضاادّ 

الق.اا    و ااقااقل ّاا  ّماارط  ن  فنااي الواجااا لوجوّاا   و لوجاا  وجوّااا  

والمنادوب كااذليأل وكاذا فنااي ضاادّ الق.ا    و االقااقل ّاا  لق.حا  ال  ساار آقاار 

 ني الق.   واالققل ّالواجاألغ ر ذلي   و لتحّق النقاب والذّم ّف



 55 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  اه هورگو اه هقرفو ّصاخ ىاه مان تسرهف

الثّاهب    اا دوام الثّواب والنقاب للملتحّق س لقا   كماا فاى ااّق سال 

 مااو  علااى ك ماهاا  وساال  مااو  علااى كفااره   لاادوام الماادح والااذّم علااى سااا 

 لتحقّان ّ    و حاي هق و كّي وااد سناماا لاو لام  كال دائماا كذ ال واعا ت 

ل سخال ااات الّضاااد وكاّل لااام  حااااي ّ ناماااا   و ااااا  ن  كوهاااا قالاااا ل سااا

سفاوسامااا   و اااا ارتااران الثّااواب ّااالتّنا م والنقاااب ّاا اهاات    ّن فاعااي 

 الّ اعت سلتحّق للتّنا م س لقا وفاعي المنا ت سلتحّق لك اهت س لقاأل

الثّالا   اعاتحقا  الثّاواب  ااو   ورّفا  علاى شارط كذ لاو ال ذلاي لكاان 

سلاتحقّا لا  و او ّاطاي   فاإذن  او  (ص)ّالن.ى النارت ّاهلل  نالى سع جال  

ََْمَوإكَ )سمروط ّالموافاة لقول   نالى    َج لَيَُحإتََ نه  ُْ ولقولا   ناالى    (لَااُن ََُشَر

َُّي  ) ُْمإ لو وُم فاإخ الإد  وجلااإَك َحتاَ إُج ََ ابا ا فَيَموُج َجهوإَه ْإ فار  فَأ َُْن دا ُبكوُم  ُد ما َجَمُن اَُرمَدا

َرنا َجَو   أل(جلااَك ََُصح  و البه را َجاُآلا

الّراّع   الّذ ل آسناوا ولام  ل.لاوا ا مااهام ّالام  ولناي  لاتحقّون الثّاواب 

الدّائم س لقا   والّذ ل كفروا وسا وا و م كفّار اولناي  لاتحقّون النقااب الادّائم 

س لقا   والّذي آسل وقلط عمق االحا وآقر ع ّنا   فإن كاان اللا ّص ااغ را 

ورا كجماعااا   وكن كاان ك. ارا فإّساا  ن  ااوافى ّالتّوّات فااو ساال فاذلي  قاع سغفا

  ي الثّواب س لقاا اجماعاا   وكن لام  اوات ّااا فإّساا  ن  لاتحّق ناواب ك ماها  

نِل ) وال   والثّاهب ّاطي العاتل اس  الالام ولقولا   ناالى    ثُقإ َل  َره فََمإُن اَُعَمإُل ما

ثااب ناّم  ناراا و او ّاطاي لكجمااذ   علاى فتن ّل ا ّولأل فأّسا ان   (َلُيرا  اََرهو 

اّن سل دقي الانّت ال  خرج سنااا فح نناذ  لا م ّ اقن النقااب    و  ناراا ناّم 

 خرجون سال النّاار و ام  فى اق  ؤالء   (ص) ثاب و و الم لوبأل ولقول  

كاالحمم  و كااالفحم ف اارا م   ااي الانّاات ف قولااون  ااؤالء جانّم ّااون ف ااؤسر ّااام 

 ألالح وان ف خرجون ووجو ام كال.در فى ل لت  ماستف غملون فى ع ل 

و ّسااا اا ااا  الدّالّاات علااى عقاااب النااااة وقلااود م فااى النّااار   فااالمراد 

ّالخلود  و المكا ال و اي   واعاتنمال  ّااذا المنناى كث ارأل والماراد ّالفّااار 

 والنااة الكاسلون فى فاور م



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  56

 وف قاا  (جلااَك هومو اُلَكفََرنو اُلفََجإَرنو َو )وعا اهام و م الكفّار   ّدل ي رول   نالى   

ّ نا  وّا ل اا اا  الدّالّات علاى اقتاااص النقااب ّالكفّاار هحاو رولا   ناالى   

انَ ) َََْى اُلك فارا ُ َإ اُليَُهَم َجالس هَء   وغ ر ذلي سل اا ا أل (لانه اُلخا

 ل نّم اعلم   كّن اااا الك. رة كهّما  نارا كذا لم  حااي لا   ااد االسار

  ا ّول   عفو هللا   فاّن عفوه سرجو ستورّع قاواا ورد وعد ّ  فى رولا    

َْثايإرِل لانه هللاَ إ اَُغفاإرو ََُن اوُشإَرَْل باإ ا َجاَُغفاإرو مإ  ) َْإُن  َْنا السهيّاا تا َجاَُعفوإها  َجاَُعفوها 

 َْ إمُ دوجَن  لاَك لاَمُن اَش ءو ، لانه َربهَك لَإَوج َمُغفاإَرنِل لاَبهإ سا  َُما ا وقلاف الوعاد  أل(َإى ظو

غ ر سلتحلل سل الاواد الم لق   ولتمدّا  ّأهّا  غفاور راا م   ولا س ذلاي 

ستوّجاا كلى الّاغائر وال كلى الك.ائر ّند التوّت لكجماذ على عاقوط النقااب 

ف اما فق فائدة فى النفو ا ننذ   فتن ّل  ن  كون الك.ائر ر.ي التّوّات وذلاي  او 

فااان شاافاعت  ستورّناات ّااي  (ص)ب   شاافاعت ه. نااا رعااول هللا الم لااوبأل الثّاااه

بإإإ تا )وارنااات لقولااا   ناااالى    ُنما بايَن َجاُلمو إإإُنما َُمو وااااااا  (َجاُ إإإتَُغفاُر لاإإإَََُّتاَك َجلا

الك. رة سؤسل لتاد ق  ّاهلل ورعول  وكراراره ّماا جااء ّا  الن.اّى   وذلاي  او 

ول لاج ا عماال   ناا كاذليألاا مان   كذ اال مان فى اللّغت  و التّاد ق و او 

الّاااالحت جاا ء سناا  لن فاااا علااى الفنااي المقتضااى لمغا ر اااا لاا    وكذا  ساار 

ّاالعتغفار لم  تركا  لناامت    واعاتغفاره سق.اول  ّستا   حاا ق لمرضاا   

يإَك َرب إَك فَتَُرضإى) لقول   نالى   ادّقار     (ص) اذا ساع رولا   (َجلََسإُهَف اوُع ا

 ألسل  ّستىشفاعتى   ي الك.ائر 

لاام الّمافاعت فاى عاااة شا نتام   كماا  (ذ)واعلم كّن سذ .نا  ّن االئمت 

ّاذلي   ساع عاامتام  (ذ)سال غ ار فار     ق.اار م  (ص) و لرعاول هللا 

 النّاف ت للكذب عنامأل

الخاسس    اا االرارار والتّااد ق ّاأاوال الق مات و وضااعاا وك ف ّات 

وكااون كااّي هفااس سناااا عااائق  الحلاااب وقااروج النّااا  ساال ر.ااور م عااراة  

وشا د   و اوال النّا  فى الانّت و .اا ل ط.قاا ام وك ف ّات هن مااا سال المأكاي 

والمماارب والماانك  وغ اار ذلااي سّمااا ال عاا ل ر     وال  ذن عااامنج   وال 

 ق ر على رلا ّمر   وكذا  اوال النّار وك ف ّت
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وا ق.اااار  النقااااب ف ااااا   و هاااواذ آالسااااا   علاااى ساااا ورد  ّاااذلي اا اااا 

 (ذ)الاح حتأل و جمع عل   الملالمون    ّن ذلاي جم نا   ق.ار ّا  الّاااد  

 سع عدم اعتحالت  فى النقي   ف كون اقّا و و الم لوبأل

 رال   ووجوب التّوّتأل

ارول   التّوّت  ى النّدم على الق.   فى الماضى   والتّر  لا  فاى الحاال 

  و ااى واج.اات لوجااوب النّاادم والناا م علااى عاادم المناااودة كل اا  فااى اعااتق.ال 

كجماعااا علااى كااّي ر.اا    و كقااقل ّواجااا   ولداللاات الّلاامع علااى وجوّاااا   

ولكوهاا دافنت للّضرر   ودفع الّضرر وكن كان سانوهاا واجاا   ف نادم علاى 

الق.   لكوه  ر. حا   ال لخوت النّار وال لدفع الّضارر عال هفلا  وكاّل لام  كال 

  وّتأل

ا كّساا فاى اقّا   ناالى  و فاى ااّق آدساّب فاإن كاان فاى نّم اعلم   اّن الذّه

اقّ   نالى   فإّسا سل فني ر.   ف كفى ف   النّادم والنا م علاى عادم المنااودة   

 و سل كققل ّواجا   فإّسا  ن  كون ورتا  ّار اا ف اا ى ّا    وذلاي  او التّوّات 

فااى سناا     و قاارج ورتاا    فإّسااا  ن  لااقط ّخااروج ورتاا  كاااقة الن ااد ل ف ك

النّدم والن م    و ال  لقط ف ااا رضااوهأل وكن كاان فاى ااّق آدساّب   فإّساا  ن 

 كون كضقال فى د ل ّفتوع سخ  ت   فالتّوّت كرشاده وكعقس  ّالخ ااء    و 

يلما لحّق سل الحقو    فالتّوّت سن  ك ااال  كل ا   و كلاى وارنا   و اال ّاااب   

 وان  نذّر عل   ذلي ف اا الن م عل  أل

ل   وا ساار ّااالمنروت والنّاااى عاال المنكاار ّماارط  ن  نلاام ااساار   رااا

والنّا ى كون المناروت سنروفاا والمنكار سنكارا   و ن  كاون سماا عا قنان   

 فإّن ا سر ّالماضى والنّاى عن  ع.ا   و او   التّأن ر وا سل سل الّضررأل

ارااول   ا ساار طلااا الفنااي ساال الغ اار علااى جااات االعااتنقء   والنّاااى 

 طلا التّر  على
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جات االعتنقء   ضاأل والمنروت كّي فناي الال اقاتّل ّوااف  ائاد علاى 

 والمنكر  و الق.  أل اذا  قّرر  ذا فانا ّحثان   الن أل

ا ّول   ا ّفااق النلماااء علااى وجااوب ا ساار ّااالمنروت الواجااا والنّاااى 

 عل المنكر   واقتلفوا سل ّند ذلي فى سقاس ل  

راماا  ـ  فقااال الما و ال وعاى ؟لاّى  و عامنىّ ا ّول    اي الوجاوب عق

ّالثّااهى   واقتااره الماانّفأل ـ  راما  هللاـ  ّا ّول   واللا ّد المر ضاىـ  هللا

وااتّج الم و ّاهّاما ل فان فى فني الواجا و ر  الق.     ف ا.ان عقاقأل ر اي 

عل   اّن الوجوب النقلّى غ ر سختّل ّاااد فح نناذ  ااا عل ا   ناالى   و او 

ي   اله  ان فنلاما ل م  ن  ر فاع كاّي ر.ا     و قاع كاّي واجااأل كذا االسار ّاط

 و الحمي على الّمبء   والنّاى  و المنع سنا    لكاّل الواراع ققفا    وكن لام 

و ّساا الادّل ي   فنلاما ل م كققل  ّالواجا   لكنّ  اك مأل وفى  ذا اال راد هاارأل

اهب    ماا واج.اان علاى ا ع اان  و الّلمن ت على وجوّاما فكث رة   المقام الثّ 

فقال الم و ّا ّول   والل ّد ّالثّاهىأل ااتّج الم و ّنموم الوجاوب سال  ؟الكفا ت

جَن )غ ااار اقتاااااص ّقولااا   ناااالى    َبإإإُج لاَبهإإإ سا مَإإإأُمورو إإإةِل َوُلرا ْوُبإإإتوُم َلُيإإإَر َومه

ُبَكإإرا  َْإإنا اُلمو جفا َجمَُبَ إإُهَن  المقاااود ورااوذ الواجااا  ااااتّج اللاا ّد ّااانّ  أل(باإإ ُلَمُعرو

وار فاذ الق.     فمل رام ّا  كفاى عال ااقار فاى االستثاال   ولقولا   ناالى   

ُبَكرا ) َْنا اُلمو جفا َجاَُبَ ُهَن  جَن با ُلَمُعرو ة  اَُدْوهَن لالَى اُلَخُيرا َجاَأُمورو ُبكوُم َومه  أل(َجُلتَكوُن ما

 رّنات   ا ّول  ال.حا الثّاهب فى شرائط وجوّاما   وذكر المانّف  نا

  علم ااسر والنّا ى ّكون المنروت سنروفا والمنكار سنكارا   اذ لاو ال ذلاي 

 ساار ّمااا لاا س ّمنااروت   وهاااى عّمااا لاا س ّمنكاارأل الثّاااهب   كوهامااا سّمااا 

 تورّنان فى الملتق.ي   فان ا سر ّالماضى والنّاى عنا  ع.اا والن.اا ر.ا  أل 

ن ر  سره  و ها     فاهّ  اذا  حقّاق عناده  و الثّالا    ن  او  ااسر والنّا ى  أ

غلا على ينّ  عادم ذلاي ار فاع الوجاوبأل الّراّاع    سال ااسار والنّاا ى سال 

الّضرر الحااي ّل.ا ا سر او النّاى اّسا كل اما  و  اد سال الملالم لأل فاان 

 غلا
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عند ما اااول ذلاي ار فاع الوجاوب   ضاا   و ا.اان ّالقلاا واللّلاان وال اد 

  نتقي الى ا انا سع كهااذ ا عايألوال 

فاذا سا  ا ّا لى  تم م  وكتاّت    وا ّفق لى جمن  و ر  .    ساع ضانف 

ّاعى   ورار ذراعى    ذا سع ااول ا عافار   و ماو أل ا فكاار   لكاّل 

المرجااّو ساال كرساا   نااالى  ن  نفااع ّاا  كمااا هفااع ّأااال    و ن  انلاا  قالاااا 

  ق ر سوفّق وسن لأللوجا    كهّ  عم ع سا ا   وهللا

 والحمد هلل رّب النالم ل   والّى هللا على سحّمد وآل   جمن لأل
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 ف ر ج َّ م ه ى ل ّص جفرق  ه  جگرجه ه 

 18/  7اّرا  م الخل ي 
 11/  46   2/  39اّل ع.ّا  

   6/  45اّو ّكر   اّو ّكر ّال اّاى رحافات 

 12/  50   23و  22/  49   1/  46

 ال وعى اّو جنفر الّ وعى
 14/  46   5/  27اّو الحلل االشنرع 

و  9/  14   22/  13اّو الحل ل ال.ارع 

 17و  13
 15و  13/  46اّو على الا.ائى 

 اّو سناور الحلل ّل  وعف الحلّى

 13/  46اّو  اشم 

 19/  46ارّاب الفق  
 3/  39ارع و 

 9/  50اعاست 

 4/  42ااعماع ل ت 

و  1/  14   7/  12االشاااعرة   االشاانر ت 
 و 13/  16   9/  15   15و    13

 7/  18   19و  7/  17   20و  16 
  22  /13   24  /7   26  /6   

   5/  29   17و  9/  28   6/  27

31  /6   34  /20   37  /19   

 14/  46   18و  17/  40
اااحاّنا   اااحاّنا االنناا عمار ّت   

 9 / 38   7/  29االساس ّت ـ  ااحاّنا

 2/  44   5و  4/  42   18/  40  
 10/  46ااحاب التفل ر 

/  27   8/  26   10/  17االساس ّاات 

9   37  /20   51  /20 

 1/  47ا ي ااها ي 
 1/  47ا ي التور ت 

 8/  3ا ي الحّي والنقد 

 2/  47ا ي الّ ّور 

 1/  44ا ي الّلنت 
 1/  47ا ي الفرران 
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 18/  16ا ه. اء 
 17/  56 (ذ) االئمت

 19/  34ال.را مت 

 2/  2ّنو االقوان 

 11/  14   21/  11ال.لخى 
 8/  24ال.امم ّت 

 8/  46التّاّن ل 

 20/  11الثّنو ّت 
و  9و  6/  51جاّر ّل ع.د هللا االهاارع 

10 

 22/  11الا.ائ ان 

   17/  50 (ذ)جنفاار ّاال سحّمااد الّااااد  
51  /11 

 16و  9/  51   16/  50 (ذ)الحلل 

   20/  50 (ذ)الاال ّاال علااى النلااكرّع 
51  /12 

 10و  5و  4/  51   16/  50 (ذ)الحل ل 

 16و 

/  20 22و  12/  13   20/  11الحكمااااء 
/  24   21و  11/  23   12/  22   18

13 

 18/  26   11/  25اكماء الاند 
 20و  9و  1/  17الحناّلت 

 18/  37الحمو ّت 

 حلل ّل  وعف ّلالحلّى   اّو سناور ال

 المانّف 16/  1على ّل الم ّار  
 3/  39الخل ي 

 17/  40   17/  36الخوارج 

 5/  52الّراوهدع 

/  44   10/  43 (ص)رعااااااول هللا 
 49   6/  47   13و  5/  45   17

/ 2   50  /9   51  /7 

 19/  46روعاء الماتاد ل 
 8/  44   8/  27الّ  د ّت 

 3/  39ع .و   

 20/  47 الّماعر

 9و  6/  45الّم نت 
 21/  46اااا االرغفت 

 19/  20اااا ال ارو  

 8/  46الّاحاّت 
/  58   13/  2 (ألألأل الم و)الّ وعى 

 12و  6و  5

 10/  21النارف ل 

 45الن.ّا    الن.ّا  ّل ع.د الم لا 
/ 5   46  /1 

 8/  46النلماء 

 18/  44علّب   علّب ّل اّاى طالاا 
  45  /2 
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/  47   22و  1/  46   22و  16و  6 و
 2/  49   22و  21و  14و  8/  48   14

 4/  54   16و  9/  51   23و  22و  6و 

 10/  51   17/  50 (ذ)علّب ّل الحل ل 

 51   19/  50 (ذ)علّب ّل سحّماد الااادع 
/ 12 

 51   18/  50 (ذ)علّب ّل سوعى الّرضا 

/ 11 
 9/  21ع لى 

 10/  40 (ألألأل ّنو)الفضقء 

 5/  54القاع  ل 

 17   10/  15   16و  15/  14الكّراس اات 
 13/  22   21/  21   4/  20   9و  1 /

 5/  54المارر ل 

 11/  23   21/  20   19/  10المتكلّم ل 
 6/  26   14و  13/  24   13و 

 10/  21   1/  20المتاّوفت 

 13/  22   12/  19الماّلمت 

   8/  3   5/  1ع.اد هللا  سحّمد   سحّمد ّال
35  /19   36  /7 

سحّمااد ّااال الحلاال ااااااا الّ ساااان  
 13/  51   20/  50 (عج)

 13/  46سحمد ّل الحنف ّت 

أل علاااام الااااادع ألأل اللاااا ّد)المر ضااااى 

 12و  6/  58   14/  38 (الموعوع
 14و 

   17/  50 (ذ)سحّمد ّل علّب ال.ارر 

51  /10 
 19/  50 (ذ)سحّمد ّل علّب الااواد 

  51  /12 

 16   8/  14الملاالمون   الملاالم ل 

/ 14   45  /5 
 8/  21المل   

 15/  36سل لمت الكذّاب 

الحلّاااى   الحلااال ّااال )اااـ الماااانّف 
   1/  29   1/  19   4/  8 ( وعف

30  /5   31  /14   37  /21   

 و 7/  45   4/  42   10/  38

 17و  6/  58   14
 15   16و  15و  14/  14المنت لت 

   20و  1/  17   16/  16   12 /

22  /12   26  /8   27  /8   28 
 40   5/  31   6/  29   19و  8 /

 13/  54   12/  46   18و  17 /

 16و 

 15/  54سنت لت ال.ارة 
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 8/  48المفّلر ل 
 17/  26   11/  25المقادة 

   5و  2و  1/  23   11/  17 (ذ)سوعى 

48  /23 

   18/  50 (ذ)ّاال جنفاار الكااايم  سوعااى
51  /11 

 9/  45   18/  44   18/  3 (ص)الن.اااّى 

    21/  46   11/  48   19و /  15و 

   12و  1/  54   8/  53   17 /49 
55  /7   56  /13 

   22/  19   22/  17النّاااااااااارع 

21  /8 

 9/  21النّا ر ّت 
 21/  11النّاام 

 10/  14النّاار 

 2/  18 (ذ)هوح 
 22/  48 ارون 
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 ف ر ج َّ م ْت ب  

 15/  47ا لف ل 
 12/  2   13/  1ال.اب الحادع عمر 

 13/  49الخ .ت المقمق ّت 

 3/  8   (القرآن)ـ التّن  ي 

 13/  38 ن    ا ه. اء 
 12/  2 (ألألأل ال.اب)الحادع عمر 

 5/  52قرائج الارائ  

/  36   20/  35   5/  18القااارآن الكااار م 
17   47  /12 

   4/  37 (القارآن)اـ الكتااب الن  ا   
38  /11 

 12/  2سا.اح المتاّاد 

سنااااااااج الّاااااااقح فااااااى سختااااااار 

 14/  2الما.اح 
 13/  49   16/  46هاج ال.قغت 

النّاااافع  اااوم الحمااار فاااى شااارح ّااااب 

 8/  2الحادع عمر 
 19/  20ال ارو  
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 مفت ح الت  

 از

 العربش هى ابه الفتح بن مخدجم الخ دم الحسيبىّ 
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يما  حا ُحمنا الره  باُسما هللاا الره

 ف محة ْل ب   ْويم ، جدات بة ْل ْت   ْرام

هحمااد   ااا ساال دّل علااى ذا اا  ّذا اا    وفاات  ساال كااّي ذّرة ساال ذّرا  

سانوعا   ّاّا كلى كن.ا  افا     وشرح ادور ع.ّاد الن.ااد ّاأهوار آ ا ا    

وهماكر   اا سال  هنمناا  ااذ ا  و وض  طر ق الم.د  والمناد ّناا را ا  أل

 ااول ا اكاام و حر ار فاروذ ااعااقم   و لامناا رواعاد المن اق والكااقم   

ل توّعااي ّاااا كلااى ذروة المقااااد وهاا اات الماارامأل وهااالّى علااى ه. ّااي سحّمااد 

سد نت النلم وعلى ّاّااا الفاا   ل.ااب الّمارائع والّماارح لكتاّااا   وآلا  قاّ ان 

 ّواّااا   عا ّما ال.ااب الحاادع عمار الحّاات القاائم ق ائل المناارت والحكام و

المنتار   ساار كنو  الّرامت وساار رسو  القضاء والقدر   ااقة دائمات 

 رائمت كلى  وم المحمرأل

وّنااد   فاااذا سفتاااح لل.اااب الملحااق ّمختااار المااا.اح   ّااي سااا.اح 

    غن ي هوره عل الّا.اح   سثي هوره كممكاة ف اا سا.اح   هاور علاى هاور

وّاا   ماارح الّااادور و ااارع سااارع اااال  فااى الّااااور   ر ّ.اا  الملااك ل 

الملااتن ل ّاااللّ ف الّرّاااهى والنااون االلاااى   اّااو الفاات  ّاال سخاادوم الخااادم 

ل توّعاي ـ  فت  هللا عل    ّواب اقا ق ا شا اء كماا  اىـ  الحل نى النرّما ى

لخاراان ا عاام ا كارم   ّ  الى  ق. ي النت.ت النل ّت والّلدة الّلن ّت   لحضارة ا

سالااي ررااااب ا سااام   عااال ان عااقط ل الناااالم   وّر اااان قاااوار ل ّناااى آدم 

واناد د النرب والنام   ااار  ّاقد اا ماان فاى اافاا    وجاالس عار ر 

الخقفت ّاار  واالعتحقا    وفار  سضامار الّماااعت والندالات والّلاخاوة 

فااار  ا عااداء   وامااااس  ّاال ّفااا    الاااس  كالّلااحاب ال.ااار  علااى س

 كالاواء المحتر  المح ط ّأ ي ا  واء   و عقس  كمارة ط ّ.ت
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 اااالاا ناّاااج وفرعااااا فاااى اللاااماء   سمااا ّد  ركاااان الّمااار نت الماااا فو ّت 

والّ ر قاات المر ضااو ّت   وسااادّد رواعااد الملّاات الال لاات االننااا عماار ّت    ا ااى 

سناااالم الااادّ ل الم.ااا ل غاااّا  شااانائر الّمااارذ الم.ااا ل ّناااد اهدراعااااا   و علاااى

اه ماعاا   لم  افر الدّوران ّمثل  سال ذر ّات ق ار ال.مار   ولام  كتحاي عا ل 

الّ سااان ّماا.ا  ّنااد االئماات االننااا عماارأل اامااّر  الّماامس قالاات ساال غّر اا  

الغّراء   فت   عناا االهوار   وغار  الّلاحاب فاى عار  الح ااء سال رااتا  

  س ارألالّلمحاء   فتقاطر سن   ر ار ا

 لاااااا   ماااااام   ال سنتاااااااى لك.ار ااااااا

  ّمتاا  الاااغرع  جاااّي ساال الااادّ رو    

  

 لااا  راااااات لاااو  ّن سنمااااار جود ااااا

 على ال.ّر كان ال.اّر  هادع سال ال.حار    

  
قلااف االئّماات المناااوس ل   وقل فاات هللا فااى ا رضاا ل   سلاااأ الفرراات 

تننّمون فاى ع مات النّاج ت   وسرجع الّم نت الّراج ت    را م فى يّي اما ت   

راض ت فى جنّت عال ت   هااار ّاقد اال ماان وهاشار آناار النادل واالالاان   

واع ت الن أل ال ي الدّوران   وسقدّست الا أل لاااا الّ ساان   المؤ ّاد سال 

عند هللا النلّى القوّع المنّان    ّاو المافّار شااه طاماعاا الحلا نّى الموعاوع 

  نالى ياقل ققفتا  وسندلتا  علاى الناالم ل الّافوّع   ّاادر قان   قلّد هللا

  وجنلااا  سااال  هااااار الااادّ ل ّحضااارة ااااااا ا سااار و حاااج لوائااا  سااال 

ـ  والملنول سل فضي  س ار الماؤسن ل وعتر ا  الّ  .ا ل الّ اا ر ل الّما د لأل

ع ّما عم ّ  االسام الثّاسل والاماام الّضااسل ـ  الوا  هللا عل   وعل ام  جمن ل

اعاتخراج  اذا الّلاّر الخفاّى سال  حاج هقاّا   و ان اعتلاانادع   الّاذي وفّقاج ّ

ّخدست عت.تا  وّاّا     ن  قاع  اذا المنماول فاى سنار  الق.اول   و نتفاع ّا  

الفحول سل  رّاب النقاول   فاإن وراع سال قادّام عادّ   اللان ّت سوراع الّرضااء 

فاااو ّ.ركاات النت.اات النلم ّاات لحضاارة الّرضاااء   وااّل فماال راااور عاسلاا  فااى 

 العتحقا  واالعترضاءألا

 و ا  ها  ف و فى شرح المرام سلتف ضا سل الم.د  الف ّا  النّقمأل

فااارول   رااال اعااتاد ال.ماار   النقااي الحااادع عماار   النّقساات المنت.اار   

الّم و جمال الملّت والادّ ل الال ّال  وعاف ّال علاى ّال الم ّاار   رادّ  هللا 

  نالى روا  ا طار وضر ح  ا هور  
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  الّرحمن الّرحيمبسم هللا

  لّمااا اقتااار المااانّف كتاااب سااا.اح المتااااد  ال.اااب الحااادع عماار

فااى  عمااال الّلاانت ساال ـ  راادّ  عااّرهـ  الّااذي  لّفاا  الّماا و اّااو جنفاار الّ وعااى

الن.ادا    ور ّا ذلي المختار على عمرة  ّواب    لحق ّ  ال.ااب الحاادع 

 ا  ااجمااذ سال  ّن الن.اادة ال عمر ل. ان االعتقادا    ّناء علاى ساا اهنقاد عل

 ااااّ  كاّل ّناااد  ااااح   االعتقااااد   و ّن الن.اااادة ال  تحقّاااق كاّل ّناااد سنرفااات 

 المن.ودأل

واهّماا  ورد ّ اان االعتقاادا  فاى ال.ااب الحاادع عمار ولام  اناي ّاّااا 

 ّول ا ّااواب   سااع  ّن الّاااا ر  قااد م االعتقاااد علااى الن.ااادة   كّقاااء لتر  ااا 

وغ عن  علاى االا    ورعا ات لتقاد م ساا  او المقااود ا  اّم المختار المفر

فااى  ااذا المقااام    عنااى اقتاااار ذلااي الماارامأل نااّم كااّي وااااد ساال ا ّااواب 

المذكورة ع.ارة عل طائفت سل  لفاي سخاوات دالّت على سناان سخاواات 

  ّناء على القول المختار فى  عماء الكتا و ج ائاااأل ووجا   لام تاا ّال.ااب 

 لمناهى كهّما  لتفاد سل ا لفاي   كما اّن ال. و   ؤ ى سل  ّواّااأل   ّن ا

واعلم  ّن المانّف لم  اناي التحم اد جا ء لااذا ال.ااب كالتّلام ت اكتفااء 

ّمااا  ضااّمن  ال.لااملت   او ّماااّرد  داء الحمااد ال علااى عاا. ي الا ئ ّاات  ضااما 

فاى الملحاق ّا  علاى لنفل أل وال  .ند  ن  قال كهّ  اكتفى فى التّلم ت والتّحم اد 

  ن  كون ك راد ال.لملت  ا نا سل  اّرت النّاعخ لأل

ف مااا  اااا علااى عاّساات المكلّفاا ل    ع فااى سلااائي  اااا سنرفتاااا علااى 

 جم ع المكلّف ل    و فى  حا ي سا  اا عل ام سل المنارتأل

والوجوب سل ا اكام الّمرع ّت الّتب  نقلم كل اا فني المكلّافأل وااااي 

 التّقل م
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 فنااي المكلّااف كن كااان ّح ااا  ثاااب علااى فنلاا  و نارااا علااى  ركاا  فاااو  نّ 

الواجااا   وكن كاااان ّح اااا  ثااااب علاااى فنلاا  وال  ناراااا علاااى  ركااا  فااااو 

المندوب   وكن كان  ثااب علاى  ركا  و ناراا علاى فنلا  فااو الحارام   وكن 

كان  ثاب على  رك  وال  نارا على فنل  فااو المكاروه   وكن كاان ّح اا ال 

وال  نارااا علااى فنلاا  وال علااى  ركا  فاااو الم.اااح   وعاا ابء  فااا ي  ثااب 

 ذلي فى فاي الندل كن شاء هللا  نالىأل

فالواجا فني سكلّف  ثاب على فنل  و نارا على  رك    و و اعّم سال 

الن نّى والكفائّى   لكّل المراد سن   ا نا  و الن ناّى كماا  او المت.اادر   و ادّل 

و ن.غاى  ألذكر سا ال  مكل جال  على  اد سل الملالم لفق ّدّ سل  عل   رول   

 ن  نلم  ّن المراد سل فني المكلّف  عّم سل فني الاوارح والقلا علاى ساا  او 

ستنارت اللّغات ل مامي وجاوب اا ماان   ضارورة  هّا  سال ا اكاام الّمارع ت 

وان لم  كل عمل ّا كما اّرح ّ  فى التلو  أل فنلاى  اذا ال ااجات الاى اارت 

جا  ا نا عّما  او المتناارت فاى ا ااول واملا  علاى ساا  كاون جالا  الوا

عاا..ا العااتحقا  النقاااب   ولنرفاهاا  ساادقي فااى اعااتحقا  الثااواب كمااا فنلاا  

ّنااو الّمااارا ل   علااى  ّن  ااذا المننااى غ اار اااح   ف مااا هحاال ف اا    كذ 

المانّف جني الواجا سنرفت ااول الدّ ل   وذلاي المنناى ال  ااد  عل ااا 

مااا  اااد  علااى هفااس  اااول الاادّ لأل فاااالررب كلااى الّاااواب  ن  فّلاار ّااي كهّ 

ّمنرفاات  كااون  حااا لاا عاا..ا العااتحقا  الثّااواب   و اار   حااا لاا عاا..ا 

العتحقا  النقابأل والمراد سل المكلّف ل النارلون ال.االغون   وعاتنرت سنناى 

 التّكل ف لغت واا قاا عل رر األ

  اا  و لنفل أل سل سنرفت  اول الدّ ل ّ ان لمنرفت سا

 والمنرفت   لق فى المماور على سنان  

سناا س لق اادرا  على  ن  كون سرادفا للنلم ّمنناى اااول ااورة 

 الّمبء فى النقيأل

 وسناا كدرا  ال.لائط   وفى سقاّلتاا النلم ّمننى كدرا  المرك.ا أل

 وسناا كدرا  الا ئ ّا    وفى سقاّلتاا النلم ّمننى كدرا  الكل ّا أل

سناااا التّاااور   وفااى سقاّلتاااا النلاام ّمننااى التّاااد ق   ولنلّاا  ّاااذه و

   فاعرتأل عرفج هللا دون علمت  المناهى  قال  
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 وسناا االدرا  المل.و  ّالاايأل

وسناا ا ق.ار سل االداراك ل لمبء وااد  خلّي ّ ناماا جااي وال  نت.ار 

و هاج  نلام   عاارتهللا عاالم ال شبء سل  ذ ل الق د ل فى النلام ولااذا  قاال  

اهّا   ناعااا امااي المنرفاات  ا نااا علااى  كثاار  ااذه المناااهى قاواااا سااا ر.ااي 

 االق ر   كما ال  خفى على سل ل   دهى سنرفتأل

وا اول جمع االااي   و او فاى اللّغات ساا  .ناى عل ا  الّمابء   وفاى 

 االا قح   لق على الّراج  والقاعدة والدل ي واالعتاحابأل

ت والملّات  لفااي سترادفات ّاعت.اار سننااه النرفاى   لاق نّم الد ل والّمر ن

  اال اهّاااا ساال ا ااا اهّاااا  (ص)كااّي سناااا علااى الّ ر قاات المااأقوذة ساال النّ.ااّب 

  وسال ا اا  كماا  اد ل  ادان  تر ّا عل اا الاا اء  لاّمى د ناا   سال راولام  

 لاّمى  اهّاا سحّي الواول كلى  الل الح ااة ا ّد ّات وكماال الّلانادة اللارسد ّت

شاار نت   ساال شاار نت الماااء ّمننااى سااورده   وساال ا ااا اهّاااا  مااّي و تنااا 

 النفو  او  ملى و كنا  لّمى سلّت سل االسقل ّمننى اال ناب او االسقءأل

والمااراد ّااااول الااد ل  ا نااا ا سااور الخملاات المااذكورة ساال التوا ااد 

كسااا الّن الاادّ ل والناادل والن.ااّوة واالساساات والمنااادأل و لاام تاا ّأاااول الاادّ ل   

سأقوذ سل الكتاب والّلنت   و ما سوروفان على  لي ا سور ّاعت.اار الحادو  

 و ال.قاااء علااى ر ااا   لاام ت علاام الكااقم ّااذلي   وذلااي الن ن.و امااا سورااوت 

على ن.و  رادر اك م سن ل للكتاا سرعاي للرعاي للادعوة كلاى دار الاا اء   

ل التغ  اار والت.ااد ي   كااذا وّقاء ماا علااى وجااود كساام سناااوم اااافظ لامااا عا

ر يأل وف   سا ف     اللام ااّل ان  .ناى الكاقم علاى التغل اا   وكّساا الّن ا ساور 

المذكورة عمدة علم الكقم فلّم ج ّاعم   لم ت  شارت ا جا اء ّاعام الكاّي 

  وكّسا الّن اّحت ا عمال الدّ ن ّت سوراوت علاى سنرفات  لاي ا ساور كجماعااأل 

 ا المقام جدّاألو ذا وج    ناع

 جمع النلماء كافّت   االجماذ فى اللّغت اال ّفا    وفى االا قح ا ّفاا  

علاى  سار سال ا ساورأل وسادار ا ّفاا   (ص)  ي الحّي والنقاد سال  ّسات سحّماد 

  ي الحّي والنقد عندها على دقول المناوم فاى المتّفقا ل   و اذا ّاأن  كاون 

سنااااوسا وال  خاااالفام  ااااد ّنضاااام ساااااول النّلاااا ّح اااا  حتماااي كوهااا  

 سااول النّلا   كذلي على سا  لتفاد سل ّنو الكتا
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المنت.اارةأل فنلااى  ااذا   ااي الحااّي والنقااد  عااّم ساال  ن  كااون جم ااع النلماااء  و 

 ع  كافّات ّنضامأل وال  خفى  ّن المت.ادر سل الاماع المحلّاى ّاالّقم وسال رولا 

كاذلي  ّن جمااور المخاالف ل جم نا  ّن  ذا االجماذ سل القلم ا ّول   ولا س 

غ ر ستّفق ل فى ا اول المذكورة   ضرورة اهّام ال  قولاون ّوجاوب النادل 

على هللا  نالى وال ّوجوب االساست   ّاي  نكارون االساسات ّاالمننى المقااود 

  وعلى الوج  الماذكور  ا ناا   وال ّوجاوب المناارت ّالادّل ي ّاي  نت.ارون 

 حمي االجماذ علاى كجمااذ الفررات النّاج ات   و اناي ك مان المقلّد   فق ّدّ  ن 

  نم م اللّفظ س.ن ّا على  ن  ي المخالف ل سن لت الندم فكان االجماذ عاّمأل

نّم الّاا ر  ّن ذكر االجماذ  ا نا لقاتااج ّا  علاى وجاوب المناارت 

ا اول ّت ّالادل ي   وال شاّي اّن كجمااذ الفررات النّاج ات اّاات عنادها وان كاان 

قوال ّخ.ر ااااد على ساا  قاّرر فاى ا ااولأل ولاذلي الم لاا  دلّات  قارع سن

 عنتلو ا عل ي عل رر األ

على وجوب سنرفت هللا  نالى    ع التّااد ق ّوجاودهأل واقتلاف فاى اّن 

علاام للااذا  المقدّعاات الممّخااات    و سوضااوذ لمفاااوم كلّااى    ااو  هللا لفااات

دةأل والمختاار عناد المحقّقا ل  او سفاوم الواجا الوجود لذا   والملتحّق للن.اا

ا ّول   لكل المناعا لاذا المقام  ن  حمي على سفااوم الواجاا الوجاود لذا ا  

  كذ الم لااوب  ا نااا كن.اااا   ّن فااى الخاااارج سوجااودا واج.اااا لذا اا  ستّاااافا 

 ّالّافا  الثّ.و  ت والّلل. ّت وسا  اّ  عل   وسا  متنع عل   على سا ال  خفىأل

افا   الثّ.و  ّت   كالنلم والقادرة   وعلاى وجاوب  وعلى وجوب سنرفت

ااافا   الّلاال. ّت كناادم الالاام ّت والنرضاا ّت ّمننااى التّاااد ق ّا ّااااف  ّاماااأل 

 و ذه الثّقنت كشارة كلى ّاب التوا دأل

والثّ.و ى رد   لق على الموجود فى الخارج والّلال.ى علاى ساا  قاّلا    

فاى سفاوسا    والّلال.ى علاى سااا  وراد   لاق علاى ساا ال  كاون الّلاالا سنت.ارا

ولا س الماراد ّالّاافت ساا راام   قاّل    والمراد ّاما  ا نا المنن ان ا ق ارانأل

ّالغ ر كما  و المت.ادر    ّن ذلي  لاتدعى كاون الّاافا   ا ادة علاى الاذّا  

كما  و سذ ا ا شاعرة و و ّاطاي عنادها لماا عا ابء فاى الّاافا  الّلال. ّت 

 سل
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وا اااوال   ّااي الّااافا  الثّ.و  اات عناادها عاا ل الااذّا  كمااا  ااو هفااى المناااهى 

سذ ا الحكماء    ننى  ّن سا  تر ّا فى الممكنا  على اافا   ائادة  تر ّاا 

فى الواجا على الذّا  على ساا عاتنرف    واااال  هفاى  لاي الاافا أل فاّساا 

ا  ن  كتفاى فااى الاافت  ا نااا ّالق اام الم لااق الّمااسي للحق قااى والمااا ع كماا

ر اي فااى سنناى الوجااود   او  اراد ّاااا ساا  حمااي علاى شاابء سواطااة كمااا فااى 

راااولام وااااف الموضاااوذ ووااااف المحماااول علاااى ان  كاااون الماااراد سااال 

الّااافا  المفاوسااا  الكل ّاات المحمولاات عل اا   نااالى كااالنلم الم لااق والناادرة 

 الم لقت وغ ر ما   فل تأّسيأل

     ع التّاااد ق وعلاى وجااوب سنرفاات ساا  اااّ  عل اا  وساا  متنااع عل اا

ّا ّااااف  ّمااا  اااّ  طر اهاا   و الحكاام ّاا  عل اا  ساال ا فنااال الحلاانت وعاادم 

ا ّااااف  ّمااا  متنااع طر اهاا   و الحكاام ّاا  عل اا  او ا ّااااف  ّلاالا سااا  متنااع 

 طر اه   و الحكم ّ  عل   سل ا فنال الق. حت   وعلاى التّقاد ر ل ع اف رولا 

ما ال  خفىأل و ذا كشارة كلى ّااب ل س على سا  ن.غى ك  ا ّ  على رول   متنع

الناادل ّخااقت سااا فااى رعااالت االلف اات فاهّاا  ع.ّاار ف اااا عاال الّااافا  الثّ.و  ّاات 

 واللل. ّت ّما  اّ  عل   و متنع وعل ّاب الندل ّالندل والحكمتأل

وعلااى وجااوب سنرفاات النّ.ااوة وااساساات والمناااد   اع التّاااد ق ّن.ااّوة 

ون.ااو  المنااادأل ـ  عل اا  وعلاا ام الّلااقمـ  رالنّ.ااّب وكساساات ا ئّماات االننااى عماا

واهج  نلام اّن  اذه المناارت ل لاج ستناعا.ت وال سناعا.ت للمناارت الّلااّقت   

اللاام اال  ن  فّلاار النّ.ااوة ّإرعاال النّ.ااّب   واالساساات ّنااا ا ئّماات   والمناااد 

ّإعااادة ا رواح كلااى ا جلاااد   ف كااون سنرفتامااا ّمننااى التّاااد ق ّا ّااااف  

 لى ّاا على وفق عا ر المنارتأل نا

 ّالدّل ي   ال ّالتّقل د ستنلّق ّالمنرفت المضافت كلى ا اول المذكورةأل

والاادل ي عنااد ا اااول ّ ل سااا  مكاال التوّاااي ّاااح   النّااار ف اا  كلااى 

س لوب ق.رّع وعند المن ق ّ ل  و المرّكا سل رض ّت ل للتّأدّع كلاى ساااول 

 ّ  النلم ّمبء آقرألهارّعأل ور ي سا  ل م سل النلم 

والتّقل ااد اعتقاااد غ اار ناّااج ّح ااا  مكاال  والاا  ّتمااك ي الممااّكيأل وال 

 خفااى عل ااي  ّن الاادل ي  عااّم ساال  ن  كااون  ق ن ّااا سف اادا لل قاا ل و ااو االعتقاااد 

 الاا م الثّاّج الم اّق
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للوارااع    و ينّ ااا سف اادا للّاااّل و ااو االعتقاااد الغ اار الاااا م    و جال ّااا سف اادا 

و ااو االعتقاااد الغ اار الم اااّق للوارااع    و  قل ااد ّا سف اادا للتّقل ااد كمااا  للااااي

 عرفجأل

فالمراد سل الدل ي سا عدا الدّل ي التّقل ادع    و الماراد سال التّقل اد التّقل اد 

 هّا  ر.اول راول الغ ار  المحو الخالى عل الادّل ي   و ؤ ّاده راولام فاى  فلا ره

ل ي  ن  حاااي النلاام ّاااا سناا  وسننااى سنرفاات ا اااول ّالاادّ  ألساال غ اار اّااات

و  منّل القلا ّ  ف اا   عواء كان علما  فا ل ّا سقارها ّمنرفت  اوال ا دلّات 

وشاارائ اا ّالتّفااا ي اتّااى  قاادر ّاااا علااى دفااع الّماا.ات والّمااكو     و علمااا 

اجمال ّااا غ اار سقااارن ّاااا الهّاا  الواجااا الن نااّى   و سااا النلاام التفااا لّب علااى 

 او واجا كفائّىألالوج  المذكور ف

والحااي  ّن سنرفت ا اول على وجا ل    ااد ما واجاا ع ناا و او 

اااي لنواّم الماؤسن ل   وااقار واجاا علاى الكفا ات و او الحاااي لنلمااء 

 ا عاار   كّي ذلي ساّرح ّ  فى سحلّ أل

 واعلم  ّن  ا نا سقاس ل  

وجااوب  ااد ما وجاوب المناارت االااول ّت علاى المكلّفا ل   وناه اماا 

 االعتدالل عل اا   والدل ي على كّي سناما عقلّى وهقلّىأل

 ّساا النقلااى فاااو  ّن شاكر هللا  نااالى لكوهاا  سننماا علااى االطااق  ولاادفع 

الّضرر عل الانفس و او قاوت النقوّات ّلالا الاننم للكفاران واجاا عقاق   

وال شّي اه  سوروت علاى سنرفتا   ناالى ف كاون سنرفتا  واج.ات ر ناا   واذا 

ج سنرفت  واج.ت كان االعتدالل عل اا واج.ا   ضا   الهّاا هار ّات سوروفات كاه

علاى النّاار والادّل ي   والمقادور الّااذي  تورّاف عل ا  الواجاا الم لاق واجااا 

 كوجوّ  ر ناأل

ََُم َََّهإ و إ لالإ َ لاإه هللاو )و سا النّقلى فكقولا   ناالى    ُْ وا سار للوجاوب  أل(فَإ 

نالى واج.ت و ى ال  تّم كاّل ّاالعاتدالل لكوهااا هار ّات   واذا كان سنرفت هللا  

وسا ال  تّم الواجا الم لق ااّل ّ  فاو واجا   ف كون االعاتدالل عل ااا واج.اا 

جا مإ   ا فاإخ السهإم جاتا َجاُْلَُرضا )  ضاأل وكقول   نالى  والماراد سال  أل(قولا اَُّووإرو

 النّار  و االعتدالل فى سنرفت هللا  نالى
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اا ل ها ل ( ـ ص)ا  وا هفس على سا رالوا   واالسر للوجوبأل وكقولا  ّااف

َُإ ا السهإم جاتا َجاُْلَُرضا َجاُلإإتاالفا الَهُيإلا َجالبه إ را )رولا   ناالى    كلااى  (لانه فاإإخ َل

 ع  لفّاظ ّااذه اا ات سال  و ي لمل الكاا ّ ل لح    ولام  تفّكر اا  ـ  آقر اا ت

اللّذ ل فى طرت فم  كلاى رل.ا أل واااال   ن ال غ ر  ن  تااو  ّ ل النام ل 

 تفّكر فى دالئي المنرفت المندرجت فى اا ت كما فّلره آقر الحاد األ والوع اد 

علااى  اار  الفنااي  اادّل علااى وجوّاا    ف كااون سنرفاات هللا  نااالى واالعااتدالل 

 وف   هار سل وجوه   عل اا واج. ل    ذا ققات سا ذكروا فى المقامأل

كهّمااا  اادّل علااى وجااوب سنرفاات هللا  نااالى س لقااا ال علااى  ا ّول    هّاا 

وجوب سنرفت ا اول الخملت المذكورة  ا نا   هنام  كفاى وجاوب سنرفتا  

 نالى س لقا فى كن.ا  وجوب النّار فى سنرفت  عقق  و شارعا علاى ساا  او 

المتنا ذ ف   ّ ل المنت لت واالشاعرة   لكل المدّعى  ا ناا وجاوب المناارت 

 ت على سا ع ابء  فا ل ألا اول 

الثاااهى   اّن الحكاام ّكاااون  لااي المنااارت هار ّااات ّالنّلاا.ت كلااى جم اااع 

المكلّفاا ل سمناااوذ لاااوا   ن  كاااون ّنضاااام ّح ااا  حااااي لاا  جم اااع  لاااي 

عل ا  ـ  المناارت  و ّنضااا ّال.د اات ال ّالادّل ي كاالنّ.ّى وا ئمات المنااوس ل

لاى والاّرا ع اّن وجاود الواجاا و ؤ د ذلي سا هقاي عال الغ اـ  وعل ام الّلقم

ّد اّى ال  حتاج الاى هاارأل وساا راال ّناو المحققا ل فاى ردّه سال  ّن دعاوع 

ال.د ات ّالنّل.ت كلى جم ع ا شخاص فى سحّي المنع   والن علّم فق ر اا فاى 

 ّن عااا ر ااافا    نااالى هار ّاات ال  ااادع ّ ائااي ساال وجااوده كمااا ال  خفااىأل 

راد سال المكلّفا ل  وعااطام الاذ ل  حتااجون فاى وغا ت التوج    ن  قاال   الما

 لي المنارت كلى النّاار علاى ر اا  اعاتثناء المؤ ّاد ل سال عناد هللا ّاالنّفو  

ّاالتحق ق ال  القدع ّت سال ّ اان الحاجات كلاى المن اق فاى كت.ا    لكال لاو راال  

لكان  اللأل اذ الّاا ر اّن ااول المنارت ا اول ت ّال.د اات كاات  ّالتقل د

 اال مان ّال ر ق االولى على سا  خفىألفى 

كاااهوا  كتفااون ساال ـ  علاا ام الّلااقمـ  واالئّماات (ص)الثالااا   ان النّ.ااب 

النااواّم ّاااالررار ّاللّلااان واالهق اااد  اكااام الّماارذ و قااّرروهام علااى اال مااان 

 ّماّرد ذلي سل غ ر
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ولااو اعتفلااار عاال النّااار واالعااتدالل   ّااي سااع النلاام ّناادم ااااولاما لااام   

 كاهج المنارت ّالدّل ي واج.ت لما جا   ذليأل

 واج ا ّاهّام كااهوا عاالم ل ّااهّام  نرفاون ا دلّات كماا راال ا عراّاى  

ال.نرة  دّل على ال.ن ر و نر ا رادام علاى الملا ر فلاماء ذا   ّاراج و ر  

غا ت سا فى ال.اب  هّ  لام  كال النلام  ألسا  داّلن على الّااهع الخ. ر ذا  فااج 

التّفا لى ّأاوال االدلّت   وذلي غ ر رادح فى المنرفت الواج.ت علاى ا ع اان 

 كما عرفجأل

 وفى  لي االدلّت  ّحا  اقر ال  ل ق ا راد ا فى  ذا المختارأل

فق ّدّ سل ذكر سا ال  مكال    ع ال  ااّ  وال  ااو  شارعا جالا  علاى 

شاا نا سناا   اااد ساال الملاالم ل و ااو ا اااول المااذكورة وادلّتااااأل وساال جاااي 

 ع ال ّدّ سل ذكار ا ااول وادلّتااا الّتاب سال جااي  ال  مكل ع ف على رول 

فاى اللغات الح.اي الّاذي  ارّط ّا   الّرّقات ش نا سناا قرج عال رّقات الماؤسن لأل

ال.امأل والمراد  ا نا  و اال مان علاى عا. ي االعاتنارة المااّرات  ما. اا لا  

عاال الّضااقل كالح.ااي للاا.امأل  ّااذلي الح.ااي لكوهاا  جاسنااا للمااؤسن ل اافاااا لااام

اعاتنارة  الّرّقاتواعتنارة ّالكنا ات عال الا.ام  المؤسن ل و حتمي  ن  كون لفظ

  خ  ل ّت   وعلى التقد ر ل  كون  رش حاأل

والاااا ر  ّن المقاااود ساال  ااذا الكااقم  ااو االشااارة كلااى وجاا  كلحااا  

للتفر ااع علااى سااا عاا.قأل  الفاااءوال.اااب الحااادع عماار ّمختااار المااا.اح   

وااال   هّ  لما ن.ج وجوب سنرفت االاول المذكورة ّالدّل ي ن.ج  هّا  ال ّادّ 

سال ك اراد  لااي ا ااول ساع  دلّتاااا اتاى  حااي سنرفتاااا   العاتل ام جالاااا 

الخااروج عاال رّقاات المااؤسن لأل فوجااا الحااا   ااذا ال.اااب ّااذلي الكتاااب اتااى 

  فنلاى  اذا   كون سمتمق على سا  تورّف عل   االهتفااذ ّأاال  سال الن.اادا 

سل ر. اي وضاع المااار سوضاع المضامر   للتّن. ا  علاى  ألألأل سا ال  مكل رول 

وج  التفّرذ سع الم.الغت و  ادة التّمك لأل و ؤ ّاده اقت اار ياا ر سماتمي علاى 

سااا  ااو  كاارار لمااا عاا.ق ّحلااا المننااى سااع التن. اار عاال عاادم الّاااحت ّناادم 

هّاااا واج.اات علااى جم ااع االسكااانأل وكهّمااا قااّل وجوّاااا  نااا ّالملاالم ل سااع ا

 المكلّف ل كما اّرح ّ  عاّقا    نر ضا على المخالف ل ّاهّام سع كوهام
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 سللم ل قوارج عل رّقت المؤسن ل ودواقي فى هار جانّم قالد لأل

 ولاذا رال   واعتحّق النقاب الدّائمأل

و فا ي الكقم فى المقام  هّام اقتلفاوا فاى  ن اال ماان عا ل االعاقم او 

فنند ّنضام  و ع ن  وعند المحقّق ل غ ره واقّل سنا    كذ االعاقم غ ره   

ف مااا علاام سا ناا  ّاا  ضاارورة ّالقلااا واللّلااانأل  (ص) ااو  اااد ق النّ.ااب 

واال مااان  ااو  نااا التاااد ق سااع المنااارت الخمااس ا اااول ت ّالاادّل ي و ااو 

 المختار عند المانّفأل

لادل ي سخلّاد فاى  ّسا القول ّأّن سال لام  حااي لا  المناارت ا ااول ت ّا

النّااار وسلااتحّق للنقاااب الاادّائم فلاااوا ر النّاااوص الدالّاات علااى ذلااي   سثااي 

 عااتفر   ّستااى علااى نقناات وعاا.ن ل فرراا  كلّااام فااى النّااار كاّل واااادة اااد ا  

 كما  و المماورأل سثي   ي ّ تى كمثي عف نت هوح واد ا  

ج اات علااى اّن  ّسااا القااول ّأهّاا  قااارج عاال اال مااان فق ّفااا  الفرراات النا

المؤسل ّالمننى ا قّل ال  كون سخلّدا فاى النّاار   وال  خفاى ان  اذه االدلّات 

 ينّ ّا  ال  ف د ال ق ل ّالم لوبأل

واعتدّل ّنو الّمارا ل على المدّعى الثّاهب ّأّن اال مان  او التّااد ق 

القل.ااى واللّلاااهى ّكااّي سااا جاااء ّاا  النّ.ااّب وعلاام سا ناا  ّاا  ّ ر ااق  ااوا رّع   

الاا اي ّا ااول الخماس لا س ساادّرا ّاذلي   وعلاى ا ّول ّااّن اعاتحقا  و

الثّواب سوروت علاى اال ماان   وراد ن.اج اهّا  غ ار ساؤسل فاق  كاون سلاتحقّا 

للثّااواب   وكااّي ساال ال  لااتحّق الثّااواب  لااتحّق النقاااب الاادائم   ضاارورة  ّن 

 المكلف ال  خلوا عل  اد االعتحقار ل ر ناأل

  ل هار  وفى كق الدّل ل

  ّسا فى ا ّول فقّن ن.و  التّوا ر فى جم ع ا اول الخمس سمنوذأل

و ّسا فى الثّااهب فقهّاا وكن عالّمنا اّن الاا اي ّتلاي ا ااول لا س سؤسناا 

واّن اعااتحقا  الثّااواب سورااوت علااى اال مااان   لكاال ال هلاالّم اّن المكلّااف ال 

د ما فى الاملت   وا نناذ  خلوا عل  اد االعتحقار ل دائما ّي ال  خلو عل  ا

ال  ل م سل اهتفاء اعاتحقا  الثّاواب اعاتحقا  النقااب الادّائم ّاي اعاتحقار  فاى 

 الاملت على سا ال  خفىأل
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كّسا للن ف على سا  تضّمن  الكاقم الّلااّق  الواو ورد ر ّ.ج  ذا ال.اب  

 ع فالحقاج ال.اااب الحااادع عمار لمختااار المااا.اح وراد ر ّ.تاا  علااى عاا.نت 

 وكّسا للحال ّت االعت ناتأل ألفاول

فى اللغت جني كي شبء فى سر .تا    وفاى االاا قح جناي  التّر  او

ا ش اء المتندّدة ّح ا   لق عل ااا اعام الواااد   و كاون ل.نضااا هلا.ت كلاى 

 ّنو ّالتقد م والتأق رأل

والمت.ادر  و المننى االا قاى   لكل الشتمال المننى اللّغاوع علاى 

ي التر  ااا عل اا أل وعلااى التقااد ر ل ال ّاادّ ساال اعت.ااار الماادح  لااتدعى اماا

كماا  او سمااور ّا ل  علاى  ضم ل  و  قد ر فى الكقم اتى  اّ  التند ت ب

المحّال لأل وامي التر  ا على سننى آقر غ ار سمااور كاالتفر ع وان كاان 

 ساّححا للتند ت ّاا لكن  ال  خلو عل ّند كما ال  خفىأل

 ّااا الحاضاار فااى الااذّ ل علااى التحق ااق واعاام االشااارة كشااارة الااى المر

عااواء كاااان ال.ااااب ع.اااارة عااال ا لفااااي المخاواااات الدّالّااات علاااى المنااااهى 

فاى اعاماء الكتاا  المخاوات علاى ساا  او المختاار سال المنااهى الممااورأل

واج ائااا    و غ ر ااأل وذلاي للتن. اا  علاى كماال وضااوح ذلاي المر ّاا اتااى 

لاات علااى يا ر ااا ان ار ااد كاهّاا  سحلااو  س.ااارأل وااا غت المضااّى سحمو

التّر  ااا الااذّ نى   وعلااى التاااّو  كن ار ااد التّر  ااا الخااارجى   اللااام اال ان 

  كون الدّ .اجت كلحار ّتأل

ناّم وجاا  التّر  اا علااى الفاااول الّلا.نت اّن ا ولااى  قاد م كن.ااا  الااذّا  

علااى كن.ااا  الّااافا  وا فنااال   و قااد م الّااافا  علااى ا فنااال   و قاااد م 

  الثّ.و  ّاات علااى الّلاال. ّت   و قااد م ا فناال الناّساات الثاّتاات فااى النمااأ  ل الّاافا

اعنااى  اكااام الناادل علااى الخاّااات ّإااادا ما  عنااى  اكااام الن.ااّوة وااساساات 

والمناد   و قد م االّول ل على الثّالثت   و قد م ا ولاى علاى الثاه ات   كاّي ذلاي 

كمااا ال  خفااى علااى ساال  أّسااي و لقااى للتقاادّم ّالااذّا   و ّالّماارت او ّالّ سااان   

 الّلمع و و شا دأل
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 الفصل اْلّجل

 من الفصهل الستعة

 فى

 لثت ت جاب  الهبهد

 ع فى ّ ان ن.و  ساا ااد  عل ا  سفااوم الواجاا الوجاود   ّمنناى اّن 

سا اد  عل    ذا المفاوم سوجود فى الخارج   وال  خفاى اّن  اذا التّااد ق 

الوجااود لكوهاا  يرفااا لاا    وسفاااوم  سورااوت علااى سنرفاات سفاااوم الواجااا

الممكل الوجود سنت.ر فى سقدّسا  دل ل    و ما كهّما  تّضاحان غا ات اال ّضااح 

ّنااد سنرفاات سقاّلامااا اعنااى سفاااوم الممتنااع الوجااود   كذ ا شاا اء كهّمااا  ناارت 

ّأضداد ا   فلذا ّ ّل المانّف المفاوسا  الثقنت ر.ي الّماروذ فاى المقااودأل 

و و فاى االاا قح الممااور ساا اااي ااور    : ّْل معقإهلفبقهل  فقال  

فى ذا  النقي   و قاّل  المحلو  والمخ ّي والمو وم   ورد   لق و اراد ّا  

سا  قاّي المحلو  ّإادع الحاواّ  الّااا رة   وراد   لاق و اراد ّا  المنلاوم 

س لقااا و ااو سااا ااااي اااور   عنااد الااذّا  الماااّردة و ااو المااراد  ا نااا   

ّالّاورة الحاالت فى النقي كما ورع فى ّنو الماروح لا س علاى و فل ره 

 ا نا لم  قاع سورنااا الهّااا الااطات االفاراد  كيّ  سا  ن.غىأل وال  خفى اّن لفات

والتقلاا م كهّمااا  كااون للمفاااوم   اللااام كاّل  ن  قااال ذكر ااا للتن. اا  علااى كااون 

 ا  علاى كوهااا جاسنات التّقل م ااارا   كما اهّاا رد  ذكر فاى التّنر فاا  للتّن.

لّمإ  َن اكإهن جابإ  الهبإهد فإى الخإ ره لَامإ  ، المفااوم  او ساهنتأل فلاو راال  

 ممكن الهبهد ن  كون  جلّم 
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لكاان  ياار  فى الخارج لذا     وكّسا ان  كون سمتنع الوجود فى الخارج لذا  

 و ولى   كما ال  خفىأل

ادر ساال الوجااود  ااو سااع اّن المت.اا فااى الخااارج واهّماا ر ّااد الوجااود ّقولاا 

الوجاود الخاارجى    ن. اااا علاى اّن المقاااود  ا ناا  قلاا م المنقاول ّالق ااا  

كلاااى الوجاااود الخاااارجى كلاااى ا رلاااام الثّقنااات   وكاّل فاااالوجوب واالسكاااان 

واالستناذ ك ف ّا  لنل.ت المحموال  الى الموضوعا    عاواء كاان المحماول 

 ألهفس الوجود الخارجى  و غ ره سل المفاوسا 

نم الممااور فاى  فاا ي  اذا التقلا م اّن المفااوم كن كاان ذا ا  سقتضا ا 

للوجود فاو الواجا لذا     وان كان ذا   سقتضا ا للنادم فااو الممتناع لذا ا    

 وكن لم  كل ذا   سقتض ا لمبء سناما فاو الممكل لذا  أل

 وف   ّحثان  

اّن الوجااود ا ّول   اّن  ااذا التّقلاا م ال  ااتّم علااى سااذ ا الحكماااء ساال 

الواجا ع ن  و او المختاار عناد   اي الحاق سال الفررات الناج ات ضارورة اّن 

االرتضاء  قتضب المغا رة ّ ل المقتضاى والمقتضاى   فالواجاا علاى ر  اام 

  خرج عل رلم الواجا لذا   و دقي فى رلم الممكل لذا  أل

   ورد  ااب عن  ّاأّن  اذا التّقلا م للّمابء ّالق اا  الاى الوجاود والنادم

وذلي ال  تاّور كاّل ف ما ل  وجود  و عادم سغاا ر لذا ا  فالواجاا علاى ر  اام 

و ّسا الواجاا ّمنناى ساا  كاون ذا ا  سقتضا ا لوجاوده فااو  قارج عل المقلمأل

داقي فى المقلام فاى ّاادع الار ع وان لام  كال ستحقّقاا فاى هفاس ا سار   ّاي 

ا االاتماال النقلاى التحق ق  قتضب استناع أل والتقل م المذكور اهما  او ّحلا

 ال ّحلا هفس ا سرأل

و اارد عل اا  اهّاا  ال  خفااى علااى المناااف اّن الغاار  ساال  ااذا التّقلاا م 

 حااا ي سفاااوم الواجااا لذا اا  المتفااّرذ عل اا  كن.ا اا  وقواّااا    واذا كااان 

الواجااا قارجااا عاال المقلاام  كااون التّقلاا م ّالحق قاات لغ اار الواجااا و كااون 

 ؟ث.ج وك ف  تفّرذ عل   قواّا الواجا المذكور سمتننا   فك ف  
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و مكل  وج   الاواب ّاأن اااال  اّن التّقلا م الماذكور س.ناّى علاى ساا 

 .اادو فااى ّااادع الاار ع ساال  ّن الموجااود عااواء كااان واج.ااا او سمكنااا سااا كااان 

وجوده  ائدا على ذا   نم  حقّق فى ناهى الحال  ّن الواجا الّذي ن.اج وجاوده 

وجاوده عا ل ذا ا    وساا كاان وجاوده سقتضاى ّال.ر ان وفّرذ عل   قواّا  

ذا   سمتنع الوجود فى الخارج   فكأهّام  لاسحوا فى  ّول ا سار كلاى  ن  .ا ّل 

اق قت الحال فاى الماآل   و سثاال ذلاي كث ارة فاى كاقم الحكمااء كماا ال  خفاى 

 على سل  تّ.ع كقسامأل

وجاود ورّّما  ااب عل ااي اللاؤال ّاأّن الماراد سال ارتضااء الاذّا  لل

ارتضااوه لحمااي الوجااود الم لااق عل اا  سواطاااة  و اشااتقارا   وكااذا المااراد ساال 

 ارتضاء الذا  للندم ارتضاوه لحمي الندم الم لق عل   كذليأل

و ورد عل   اهّ   ل م على  اذا  ن  كاون الوجاودا  الخاّاات للممكناا  

 واج.ت لذوا اا   ضرورة اهّاا  قتضى امي الوجود الم لق عل اا سواطاةأل

 رول   ف   هاار   الّن الماراد سال االرتضااء التّااّم الّضارورّع كماا  او 

المت.ااادر   وساال ال.اا ّل اّن  لااي الوجااودا  الخاّااات ال  قتضااى امااي الوجااود 

الم لق عل اا ارتضاء  اّسا ضرور ّا   الّن افتقار ا الى عللاا  لاتل م افتقااره 

 ّا   علااى  ّن  اااي الااى  لااي النلااي   فااق  كااون ارتضاااو ا لاا   اّسااا ضاارور

 االرتضاء   ضا فى سنر  المنع فق  غفيأل

و مكل  ن  ااب سل  اي االشاكال ّااّن ااااي التّقلا م اّن المابء كّساا 

ان  كااون سوجااودا ال ّارتضاااء الغ اار و ااو الواجااا لذا اا    وكّسااا  ن  كااون 

سندوسا ّارتضاء الغ ر و و الممتنع لذا ا    وكّساا ان  كاون سوجاودا وسنادوسا 

رتضااء الغ اار و ااو سمكال لذا اا  علااى هحاو سااا رااالوا كّن الااو ر رااائم ّذا اا  ّا

ّمننى  هّ  غ ر راائم ّغ ارهأل وعلاى  اذا ال غ.اار عل ا    اال اها  ال  خلاوا عال 

 شوب  كلّفأل

ال.حا الثاهى فى اّن ذلي التّقل م غ ر اااار   لااوا   ن  كاون الاذّا  

  نقنتألسقتض ا للوجود والندم سنا   فاالرلام  رّنت ال

و ج ا عن  ّاّن  ذا االاتمال سضمحّي ّادهى التفا  سل ّد ات النقاي   

 ضرورة
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اّن المبء لاو كاان ذا ا  سقتضا ا للوجاود والنادم سناا  لا م اجتمااذ النّق ضا ل 

ر نا   وسثي  ذا االاتماال ال  خارج التّقلا م عال كوها  ااارا عقل ّاا  اا م 

  ألالنقي ف   ّاالهحاار ّماّرد سقاات سفاوس

 رول   ف   هار   الّن الحار النقلّى عواء كان ّمنناى الحاار الادّائر 

ّ ل النفى واالن.ا    او ّمننى ساا  اا م النقاي ّاالهحااار ّمااّرد سقااات 

سفاوم القلمت ال ّدّ  ن  كاون ّاد ا ّا  ّول ّاا اارفا كماا اقّاق فاى سحلّا    وسال 

 قهاا  سورااوت علااى ال.اا ّل اّن سثااي ذلااي االاتمااال  خرجاا  عاال  ااذا الّن ّ

اعتدالل او ّ ّنت كما ال  خفىأل هنم    مكل  ن  اااب ّاأّن  اذه القلامت ال  لا م 

ان  كون عقل ّت ّي  او   ن  كون ر ن ّت او اعتقرائ ّت   واالاتماال الماذكور 

 ال  خرجاا عل ذليأل

ولقائي  ن  قول    ذه القلمت ل لج ّحلا هفس ا سر وكاّل لخارج عال 

لذا     ضرورة اهّ  غ ر ستحقّق فى هفس ا سر   ّي كهّماا  اى المقلم الممتنع 

ّحلا االاتمال النقلى فى ّادع الر ع   وا ننذ االاتمال الماذكور  خرجااا 

عل الحار س لقا   كال ان  قاال  لاي القلامت كهّماا ّاعت.اار الوجاود الخاارجى 

كاال والناادم الخااارجى   وال شااّي اّن الممتنااع الوجااود فااى الخااارج وكن لاام  

ستحقّقا فى الخارج لكنّ  ستحقّق فى هفس ا سر   فلو اعت.ار  القلامت ّحلاا 

هفس ا سر  خرج الممتنع لذا   ّخاقت االاتماال الماذكورأل هنام لاو اعت.ار  

القلامت ّالق اا  الااى الوجاود الم لااق والنادم الم لااق كماا  اادّل عل ا   مثاا لام 

  لتق م الحار س لقاألللممتنع لذا   ّاجتماذ النّق ض ل وشر ي ال.ارع ال 

نّم هقول ال  .ندان  قال ل س المراد سل ارتضاء الذّا  للوجود ارتضاائاا 

وكااذا لاا س المااراد ساال ارتضاااء الااذا  للناادم ارتضااائاا لاا  فقااط    لاا  فقااطأل

فاالاتمال المذكور سندرج فى رلامى الواجاا والممتناعأل هنام    لا م ااتماال 

 اذا ال  قادح فاى الحاار النقلاى الّاذي التّداقي ّ ل ا رلام فى ّادع النّاار و

 او سنااع الخلاّو ّااي فااى سناع الامااع   وكهّماا القااادح ف اا  ااتماال الواعاا ت فااق 

 اشكالأل

فى القلم ا ّول لقاتارا  عال الواجاا لغ اره و او  ذا   واعلم اّن رول 

 الممكل
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الوجااود   وفااى القلاام الثّالااا لقاتاارا  عاال الممتنااع لغ ااره و ااو الممكاال 

و ّسا فى القلم الثاهى فل. ان الوارع رعا ت لموافق  رلام   لماا  حقّاق  المندوم  

 سل اهّ  ال اسكان ّالغ رأل

نم اعلم اهام اقتلفوا فى علّت اات اج الممكل الى المؤنّر فاذ ا الحكمااء 

الى اهّاا االسكان وااده وّناو المتكلّما ل كلاى اهّااا الحادو  وااده وّنضاام 

 را   وّنضااام الااى اهّاااا االسكااان سااع الااى اهاااا االسكااان سااع الحاادو  شاا

الحاادو  شاارطاأل وساال  ا نااا  اارع الحكماااء  لااتدلّون علااى ن.ااو  الواجااا 

المؤنر فى النالم ّإسكان ا نر   و رع المتكلّم ل  لتدلّون علاى ذلاي ّحادو  

ـ  ا سر كّسا ّحدو  الاو ر  و ّاسكاهاا ساع الحادو  كماا  او طر قات الخل اي

َاإإينَ )  ا ااا رااال ـ  عل اا  الّلااقم إإ   اُآفا وكّسااا ّحاادو  ا عاارا   و  (إ َوحا

ُْ إى ْوإله َشإُخءِل )كسكاهاا سنا  كماا  او طر قات الكلا م ا اا راال    إ ََ َا َرب بَإ  الهإ

َُقَ و ثومه َهدى على سا ر يأل وا نر على كّي  قد ر كّساا آفاارّى  و  هفلاى   كماا  (َل

ُم آا ماب) ش ر كل   فى رول   نالى    ا ا ُم َحتهإى اَتَتَإيهَن َ بورا إ ا   فاخ اُآف قا َجفاإخ َََُّفوسا

ف ر قت الخل ي آفار ّت   وطر قت الكل م جاسنت لقلم ل   وراول  أل(لَ وُم َََّه و اُلَح   

اشاارة الاى  سال عارت هفلا  فقاد عارت رّّا   ـ  عل   الّلقمـ  اس ر المؤسن ل

 ال ر قت النفل ت االهفل ت كما ال  خفىأل

المختار عند المحقق ل سذ ا الحكماء اقتااره الماانّف  ولما كان الحق

 ع  جإ شإّك فإى َّن ه هبإ  ، واعتدّل ّااسكان علاى ن.او  الواجاا فلاذا راال  

   ننى اّن ن.و  سوجاود ساا فاى الخاارج ّاد اّى  ّولاّى ال  مهبهدافى الخارج 

ال.ا ّل   مّي ف   عاري وال  نا ع  كال الّلوفل ائ ت الّاذ ل ال اعتاداء ّاامأل وسال

اّن الموجود فى الخارج سنحار فى الواجا الوجاود لذا ا  والممكال الوجاود 

فإإذن لذا اا    ضاارورة اّن الموجااود ال  مكاال  ن  كااون سمتنااع الوجااود لذا اا    

و ااو ن.ااو  واجااا الوجااود لذا اا   جابتإإ  لَامإإ  فإإ لم َه  ذلااي الموجااود ْإإ ن

 للإإى مهبإإدجى فااى وجااوده الخااار ممكبإإ  افتقإإر ذلااي الموجااود جلن ْإإ نناّااج 

 نناى  ب لّضإرجرناع  وجد  ذا الموجود ذلاي الموجاود الممكال  اهبده سوجود

ان افتقار الممكال الاى علّات سوجادة لا  ّاد اّى ال  فتقار الاى دل اي   وذلاي  ّن 

 الحكم ّأّن  اد المتلاو  ل ال  ترّج  على ااقر سل
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ى ط.اائع غ ر سرّج  ضرورّع  ا م ّ  ال.لا  والّاا. ان   ّاي  او ساذكور فا

ال.اااائمأل وكهّمااا ر ّاادها الموجااد ّااالموجود كذ لااو جااا  كوهاا  سناادوسا لاام  لاا م 

التّلللي الّذي  و فى االسور الموجودة   ّاي لام  لا م دور وال  لللاي اااق 

  لاوا  ان  كون الموجد المندوم سمتننا لذا   ال واج.ا وال سمكنا اتاى  لا م 

للاي فاإن كاان ذلاي الموجاد الموجاود كّسا ن.او  الم لاوب وكّساا الادّور  و التل

واج.ا لذا   فاالم لوب ناّاج   ضاا وكن كاان سمكناا افتقار كلاى سوجاد سوجاود 

 آقر اع سغا ر للموجود االولأل

سال ـ     ع ل م الادّور اْلّجل دارذلي الموجد الثاهى  و الممكل  فذن ْ ن

  و ااو  ورّااف الّماابء علااى سااا  تورّااف عل ااـ  ر. اي هلاا.ت الفنااي الااى المااادر

  اع ل م  مسَسلآقر غ ر الممكل االول  جلن ْ ن ممكب ّمر .ت او ّمرا ا   

التّلللي على  قد ر عدم االهتااء كلى الواجا لذا   وعدم النود اااق   و او 

 ر ّا  سور غ ر ستنا  ت كّسا وضنا كما فاى عادم  ناا ى ا ّنااد   وكّساا عقاق 

تّلللاي سال جاهاا النلّات كماا ّ ر ق التّااعد سال المنلاول كلاى النلّات و او ال

ف ما هحل ف     او ّ ر ق التّناا ل سال النلّات كلاى المنلاول و او التّلللاي سال 

جاهااا المنلااول    ااذا علااى ر ع الحكماااء   و ّسااا علااى ر ع المتكلماا ل فاااو 

وجود اسور غ ر ستنا  ت عاواء كاهاج ستر ّ.ات  وال علاى ساا عا ابء  حق قا أل 

د الثّااهب فإّساا  ن  نتااى الاى الواجاا لذا ا  او وكان عل   ان  قاول ّناد الترد ا

 نود فى سر .ت سال المرا اا الاى ساا عا.ق او  اذ ا الاى غ ار الناا ات   فاان 

 كان االول فالم لوب   وان كان الثّاهب دار   وان كان الثّالا  للليأل

 و ا نا ّحا سل وجوه  

جاود وال ا ّول   اّن الممكل عناد التحق اق ساا ال  كاون ذا ا  سقتضا ا للو

الندم ارتضاء  اّسا ضرور ّا   وا ننذ  ااو  ان  كاون ذا ا  سقتضا ا الااد ما 

ّمرط عادسّى   فاق  قتضاى سوجادا سغاا را اتاى  لا م الادّور  و التّلللاي او 

 االهتااء كلى الواجا لذا  أل

الثّاهب   اّن الممكل  او   ن  كون  اد الّ ارف ل راجحاا لذا ا  رجحاهاا 

وجااوب   و قاع ذلااي الّ اارت الااّراج  ّاااذا الّرجحااان غ ار وااااي الااى ااادّ ال

الااذا ى ساال غ اار ااجاات الااى ساارّج  سغااا ر   الهاا  ال  لاا م ساال  اارّج   اااد 

 المتلاو  ل سل غ ر سرّج  ّي  ترّج    الّراج 
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وال فلاد ف  أل فنلى  ذا   ضا ال ااجت للممكل الموجود كلى سوجاد سغاا ر فاق 

ادّع المحقّقون ال ّ ال  اذا االاتماال    ل م شبء سل ا سور الثقنتأل ورد  

لكاال سااا ذكااروه ساال المقااال ال  خلااو عاال ضاانف واشااكال   فلاام هتنااّر  لاا  

 سخافت ااطناب واالسقلأل

الثّالا    هّا لو علّمنا اّن الممكل  حتاج كلى سوجد سغا ر ل  فق هللّم  هّا  

مكال آقار  حتاج كلى سوجد سوجود   لاوا  ان  كون وجوده ال ساا لما  ّات س

وستر .ا عل اا سل ا ا  ى  ى سل غ ر  ن  كون لوجود ا سدقي ف     وساا 

سمناوذ وكن ادّعاوا ال.دا ات ف ا    ّن الّمبء سا لم  وجد لم  وجد ا ّفقوا عل   سل

  لاوا  ان  قتضاب ذا  المابء سال ا اا  اى  اى وجاود سمكال كماا  قاول 

ذا ا    وذا ا  سال ا اا المتكلّمون فى الواجا لذا   سل  ّن وجوده  ائد علاى 

 ى  ى  قتضى وجوده ارتضاها  اّسا ضارور ّا   والفار  ّا ل ارتضااء الاذّا  

ارتضااائاا وجااود غ ر ااا ّااأن الثّاااهب فاارذ وجود ااا ّخااقت ا ّول ووجود ااا 

 حّكم ّحاج ال ّادّ لا  سال دل اي وال  خفاى اّن  اذه المناوذ الثقنات واردة علاى 

ن.ا ا  ّالادل ي النقلاى  سار سماكي جادّا جم ع ّارا  ل كن.اا  الواجاا لذا ا    فإ

 كما اشار كل   ّنو النارف لأل

الراّع   اّن الّق م على  قد ر اهتفاء الواجا ااد ا ساور الثقنات  ورّاف 

المااابء علاااى هفلااا  او الااادّور  و التلللااايأل فاااا ولى عااادم االرتااااار علاااى 

 فلاااد ا ق اار ل   كاّل  ن  قااال  اار  ذلااي االاتمااال لااااور فلاااده   اتااى انّ 

الّااا ر اّن  جهإه ب طإل الدّور س. ّل ّفلاد  قدّم المبء على هفل  كماا عا ابء

الضام ر راجاع الاى التّلللاي وكاان التّاار   ّادعوع الا. قن فاى التّلللااي 

و ر  التّار   ّااا فاى الادّور ساع اهّا  ال ّادّ سال دعاوع الا. قن ف اماا سناا 

ّاد اّى ال  حتااج الاى ّ اان كماا  اتى  تّم الدّل ي اشاارة الاى  ّن ّ اقن ّالادّور

ذ ا كل   الّرا ع   واقتاره المحقق ال وعى   اتّاى كاهّا  ال ااجات ف ا  كلاى 

 دعوع ال. قن   ضا ّخقت التّللليأل

 و ؤ ّد  لي ااشارة ساا وراع فاى ّناو النّلاو سال رولا  ّناد  اذا الكاقم

علاى ّ اقن ّدون الواو على ان  كاون دلا ق  ألألأل الن جم ع آااد  لي الللللت

التّلللي    و اشارة الاى اّن ّ اقن التّلللاي  لاتل م ّ اقن الادّور العاتل ام 

الدّور التّلللي على سا ر يأل و حتمي  ن  كون الضام ر راجناا الاى كاّي واااد 

 سل الدّور والتّلللي    و الى  اد ما ّاعت.ار انّ 
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 كّ ااال  اااد الااّق م فااى الحق قاات  اااد ا ساار ل ال كق مااا   وساال ال.اا ّل انّ 

ا سار ل  عاّم سال  ا سر ل  لتل م كّ ال كّي وااد سناماا   ضارورة  ّن  ااد

كااّي وااااد   وكّ ااال ا عااّم  لااتل م كّ ااال االقااّل   فكاهّاا  رااال   والااق م 

 فافامأل ّام ع ارلاس  ّاطي

 ّسا وجا  ّ اقن الادور والتن. ا  عل ا  فااو  ن  قاال كذا  ورّاف اعلاى ب 

و ورّااف ب علااى ا ّمر .اات  و ّمرا ااا    لاا م  قاادّم كااّي ّمر .اات  و ّمرا ااا   

 سناما على هفل  ّمرا األ

و ااأّقر كااّي سنامااا عاال هفلاا  ّمرا ااا   وكق مااا ضاارورّع الاا. قن 

العتل اساما اجتماذ النق ض ل وار فاعاما سناأل ولّماا جناي  اذا الوجا   ن. ااا 

االعتراضاا   على ّ قن الادّور ال دلا ق عل ا    اهادفع ساا  وردوا عل ا  سال

 والّم.    اذ المنارمت فى التن. اا  سما ال  ادع كث ر هفعأل

و ّسا وج  ّ قن التّلللي والدّل ي عل ا  فكث ارأل  روا اا و شاملاا ّر اان 

التّ . ق الّذي  و النمدة فى كّ اال التّلللاي لار اها  فاى كاّي ساا  ادّعى عادم 

ا ت فحالج  نا  جملتاان  نا   أل و قر ره اهّ  لو  للللج  سور كلى غ ر النّا

  كااادا ما سامااوذ  لااي ا سااور الغ اار المتنا  اات ّح ااا ال  مااذّ عناااا شاابء 

وا قاارع سااا عااوع راادر ستناااه ساال  لااي الاملاات ساال جاهااا الم.ااد    ف ن .ااق 

الاملت ل سل س.د  اما ّاان  فار  ا ّول سال الثّاه ات ّاإ اء ا ّول سال ا ولاى 

فان كان ّاإ اء كاّي جا ء سال ا ولاى جا ء والثاهى ّإ اء الثاهى   و لم جّراأل 

سل الثاه ت  ل م  لاوع الكّي والا ء   وكن لم  كل كذلي فقد وجاد فاى ا ولاى 

ج ء ال  وجد ّإ ائ  ج ء فى الثّاه ت   و ذا  لتل م  نا ى الثاه ات و لا م سنا  

 نا ى ا ولى الّن   اد اا عل اا ّقادر ستنااه  او القادر المحاذوت سال ا ولاى 

الثّاه ت   والّ ائد على المتنا ى ّقدر ستنااه ستنااه ّالّضارورة   ف لا م  لتحا ي

اهق اذ الللللت ل سنا وراد فرضانا ما غ ار ستناا   لأل وكاق الّق سا ل سحاال 

 ر نا فالمل وم سثل أل

و ااذا الاادّل ي علااى ر ع المتكلّماا ل  ااارع فااى ا سااور الغ اار المتنا  اات 

ى الوجااود كالحركااا  الفلك ّاات    و الموجاودة س لقااا   عااواء كاهااج ستنار.اات فاا

ساتمنت ف   عواء كاهج ّ نااا  ر اا عقلاّى كالنلاي والمنلاوال     و وضانى 

كا ّناد    و لم  كل ّ ناا  ر ا  اق كالنّفو  النّاطقت المفاررت   فنناد م ال 

  مترط فى ّ قن التّلللي كال الوجودأل

المتر ّ.ات الماتمنات و ّسا علاى ر ع الحكمااء فاق  اارع كاّل فاى ا ساور 

 فى الوجود ف مرط
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عند م فى ّ قن التّلللي التّر ّا واالجتماذ فى الوجاود   ضاا   فلااذا راالوا 

 ّقدم  نا ى الحركا  الفلك ّت   والحواد  ال وس ّت   والنفو  النّاطقتأل

ورااد  ورد علااى الفاار ق ل اّن الاادّل ي جااار فااى سرا ااا ا عااداد   ف لاا م 

غ ار ستنا  ّات ا ّفاراا وّد ااتأل و ج اا عنا  ّاأّن الت . اق اهّمااا  نا  ااا ساع اهّااا 

 ااارع ف مااا دقااي  حااج الوجااود دون سااا  ااو و مااّى سحااو   فإهّاا   نق ااع 

ّاهق ااااذ التّاااوّ مأل واااااال   ّن التّ . اااق فااارذ الوجاااود ولاااو ذ ناااا   ولااا س 

الموجود سل ا عداد كاّل ردرا ستنا  األ وساا  قاال سال  هّااا غ ار ستنا  ات سننااه 

 هّاااا ال  نتاااى كلااى ااادّ ال  كااون فوراا  آقاار فااق اشااكالأل وكااذا الكااقم فااى 

سنلوسا  هللا  نالى وسقدورا   عؤاال وجواّاأل وردّ ّاأّن سرا اا النادد وان لام 

 كل ّتفاا لاا سوجودة فى ا ذ ان القااارة   لكنّااا سوجاودة ّتفااا لاا فاى 

الحالت المنتارة فاى كلّااا   الم.ادع النال ت   وكاّل  ل م النّقل فى الواجا   و

وكق ما سحال عند مأل و  ضا اّن كّي واادة سل  لاي المرا اا ستّاافت ّاافت 

ن.و  ّت فى هفس ا سر سثي كوهاا فو  سا ّناد ا و حاج ساا فورااا   فاق ّادّ  ن 

 كااون سوجااودة فااى هفااس ا ساار   ضاارورة اّن ن.ااو  شاابء لماابء فااى هفااس 

  وال قفااء فاى اّن التّ . اق علاى الوجا  ا سر  لتل م ن.و  المث.اج لا  ف ااا 

المذكور ال  تورّف على الوجود فى الخارج   ّي  كفى ف ا  الوجاود فاى هفاس 

اللاااام اال ان  قاااال اّن اكثااار  ا سااار عاااواء كاااان فاااى الخاااارج  و فاااى الاااذّ لأل

 المتكلّم ل ال  قولون ّالوجود الذّ نىأل

لااو لام  كاال علام الم.ااادع  راول   ف اا  هاار    سااا  ّوال فقهّاا ال هلاالّم اهّا  

النال ت سح  ا ّام ع سرا ا الندد  فا ق  لا م الانّقل فاى الواجاا والحالات 

المنتااارة فااى الم.ااادع النال اات لاااوا   ن  كااون ااااطاات ّام ناااا  فااا ق 

سمتننااا وا ننااذ ال  لاا م الاانّقل فااى الواجااا   وال الحالاات المنتااارة فااى  لااي 

نناى عادم  ناا ى سنلوساا  هللا  ناالى اهّااا ال الم.ادعأل و ؤ ّد ذلي سا ر ي اّن س

 نتاى كلى ادّ ال  تاّور فور  آقر   ال ّمننى اّن سا ال هاا ت لا  داقاي  حاج 

 علم الّماسي على اّن اعتل ام علم الم.ادع النال ت للوجود الذ نى سمنوذأل

و ّسا ناه ا فقّن ا اات جم ع سرا ا الندد ّالّافا  الثّ.و  ّات غ ار ّا ّل 

ولاو عالّم ف كفاى فاى ذلااي كوهااا سوجاودة فاى الاذّ ل كجماااال   الّن  س.ا ّلأل وال

 ن.و  شبء لمبء فى هفس
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ا سر اهّما  لاتل م ن.او  المث.اج لا  فاى هفاس ا سار س لقاا   عاواء كاان فاى 

الخارج  و فاى الاذّ ل  فاا ق  و اجمااال ون.و ااا فاى الاذّ ل كجمااال ال  كفاى 

 فى التّ . ق على سا  خفىأل

نالثا فقّن االعتذار الماذكور لاو  اّم لاتّم سال جاهاا اكثار المتكلّما ل  و ّسا

المنكااار ل للوجاااود الاااذّ نى ساااع اّن ااشاااكال سماااتر  الاااورود ّااا ل جم اااع 

 المتكلّم ل والحكماءأل

نااّم  ورد علااى الحكماااء اّن الاادّل ي جااار فااى الحركااا  الفلك ّاات والنّفااو  

 اا غ ر ستنا  ت عند مألالنّاطقت ال.مر ّت والحواد  ال وس ّت سع  هّ 

فأجاااّوا عاال ا ّول   ّااأّن سااا ال  اتمااع فااى الوجااود سناادوم ر نااا فااق 

  ارع ف   التّ . ق كما فى سرا ا النددأل

وف   اهّ   كفى فى التّ . ق وجود ا ج اء فاى الاملات ولاو ستنار.ات كماا 

ال  خفىأل ولام فاى التّفّااى عال الثّااهب جاواب  فضاى ا اراده كلاى كطنااب ال 

ل ق ّمرح  ذا الكتابأل واهج  نلم اّن ققات  و ى اشتراط التّر ّاا جار ات  

 فى دفع النّقو ّمرا ا الندد   كذ ال  ر ّا ف اا   ضا فق  غفيأل

واعلم اهّ   تّا  على ذلي الادّل ي اهّاا ال هلالّم اها  لاو لام  وجاد ّاإ اء كاّي 

ا   ن  كااون جاا ء ساال ا ولااى جاا ء ساال الثّاه اات  لاا م  نااا ى النّارااات   لاااو

كادع الاملتا ل  هقال سال ا قارع ساع كاون كاّي سناماا غ ار ستنا  ات ال ّادّ 

 لنفى ذلي سل دل ي   ودعوع ال.دا ت غ ر سلموعتأل

نام  راول ّناد لا وم  ناا ى النّاراات ال ااجات الاى ان.اا   ناا ى ال ائاادة 

قارجات ّالمقدّسا  المذكورةأل  هّ  كهّما  حتاج كلى ذلي لو كاهج الاملت الثّاه ات 

عل ا ولى   و سا اذا كاهج داقلت ف اا سل جاها عدم التّناا ى كماا ف ماا هحال 

ف   فتنا ى النّارات  و  نا ى الّ ائدة ّن ن    فق ااجات كلاى ذلاي علاى ساا ال 

  خفىأل

ال  قال   كذا كان االجتماذ فى الوجود شرطا فاى ّ اقن التّلللاي عناد 

ف ا  علاى ر  اام   لااوا   ن  كاون  الحكماء لم  اتّم دعاوع ّ قها  ف ماا هحال

الممكنا  المتللللت ستنار.ت فى الوجود ال ساتمنت   ساع اّن  اذا الادّل ي واراع 

على ر  امأل الهّا هقول   ا ّفق الحكماء على اّن علّات الحادو  علات ال.قااء و او 

 الحّق المختار عند المحقّق ل   وا ننذ ال ّد  ن  كون  لي
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نت فى الوجود ر ناأل و ّن ع ف على سا  فاام سال الممكنا  المتللللت ساتم

فحااوع الكااقم كاهّاا  رااال واجااا الوجااود سوجااود الهّاا  ال شااي فااى اّن  ا نااا 

سوجااودا الااو   و ّن جم ااع آااااد  لااي الّلللاالت الااوأل وكهّمااا  ورد دل لاا ل علااى 

ن.و  الواجا الوجود لذا    ن. اا على ان ادلّت كن.اا  الواجاا علاى رلام ل   

سا  تورّاف علاى كّ اال الادّور   وناه اماا ساا ال  تورّاف علاى ذلاي ّاي  اد ما 

 ادّل علاى ن.او  الواجاا  ّوال نام  نتقاي سنا  الاى ّ اقن التلللاي كماا عاا رد 

وفى ّناو النّلاو الّن ّادون الاواو علاى ان  كاون دلا ق علاى ّ اقن  عل يأل

 و الم لاوبف كون واج.اا فاا التّللليأل وف   اهّ   أّى عن  رول  فى آقر الكقم

جم ع آاااد  لاي الّلللالت الااسنات لام اع الممكناا     ع لاو لام  ألكما ال  خفى

 وجااد واجااا لذا اا  لكااان كااّي سوجااود سمكنااا سلااتند كلااى سمكاال آقاار ف تحقّااق 

 نااا  عللاالت سرّك.اات ساال سمكنااا  غ اار ستنا  اات   فمامااوذ  لااي الّلللاالت 

سوجاودة سمكناتأل  ّساا الااسنت لام ع الممكنا  ّح ا ال  مذّ عنااا شابء سنااا 

كوهاااا سوجااودة فااقّن  ج ائاااا ّأعاار ا سوجااوده ر نااا   وسااا  وجااد جم ااع 

اج ائا  فاااو سوجاود ضاارورة   و ّسااا كوهااا سمكناات فقهّااا سوجااودة سحتاجاات 

الاااى كاااّي واااااد سااال الممكناااا  الّتاااب  اااى  ج ائااااا   والموجاااود المحتااااج 

 وقاواا الى الممكل سمكل ر نا   كذا رالواأل

 قال الكقم س.نّى على فر  اهتفاء الواجاا لذا ا  فاق ّادّ  ن  و مكل  ن

 كااون سامااوذ  لااي الّلللاالت سمكناات وكاّل لاا م قااقت الفاار    ضاارورة اّن 

 الموجود سنحار فى الواجا لذا   والممكلأل

 و ا نا ّحا سل وجا ل  

ا ّول   اهّا ال هللّم اّن ساموذ  لي الّللللت سوجود الّن ساا  وجاد جم اع 

ئ  اهّما  كون سوجودا اذا لم  كل ع ن ّات ا جا اء للكاّي سماروطت ّمارطأل  ج ا

و ّسااا اذا كاهااج ع ن ّتاااا لاا  سمااروطت ّماارط فااق  لاا م ساال وجود ااا وجااوده 

لاااوا  اهتفاااء ذلااي الّماارط كمااا فااى القضاا ّت و ج ائاااا ا رّناات الممااروطت 

 ااو الورااوذ او ع ن ّتاااا لاااا ّتنلّااق اا قاااذ  و االهتاا اذ ّااالا ء الّراّااع الّااذي 

 القوروذأل
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وجواّ    اّن وجود الكّي ع ل سوجودا   ج ائا  س لقاا ّالّضارورة فاق 

وجاا  لوجااود ا جاا اء ّاادون وجااود الكااّي ر نااا   وسنااع ذلااي سكاااّرة غ اار 

سلموعتأل و ّسا اد ا القض ّت و ج ائاا فماردود ّاأّن الاا ء الّراّاع سنااا  او 

هت اذ ال ذا  الوراوذ  و الّقوراوذ   الوروذ  و القوروذ ّمرط اا قاذ  و اال

كاّل اّن الذّا  والتّق  د لما  دّ ا فى القض ّت ّن.ارة وااادة عادّ ساموعاماا جا ءا 

 واادا وجني ا ج اء  رّنت ال قملتأل

الثّااااهب   اّن ذلاااي الماماااوذ كهّماااا  كاااون سوجاااودا كذا كاهاااج  ج ائااااا 

 هلاالّم كااون المامااوذ ساتمناات فااى الوجااود   و ّسااا اذا كاهااج ستنار.اات ف اا  فااق

سوجااودا وال سمكنااا   واجتماااذ ا جاا اء ف مااا هحاال ف اا  سمنااوذ لاااوا   ن ال 

  كون علّت الحدو  علّت ال.قاء كما ذ ا كل   ّنضامأل

وجواّا    اّن الماراد ّوجااود ذلاي الماماوذ وكسكاهاا  اعاّم سال  ن  كااون 

لوجاودا  سوجودا ّوجودا  ساتمنت  و ستنار.ت   و ن  كون سمكناا ّاعت.اار ا

الماتمناات او المتنار.اات   و كفااى  ااذا فااى كن.ااا  الماارام كذ ال قفاااء فااى اّن 

الموجااود المرّكااا  حتاااج كلااى المااؤنّر ّاعت.ااار سامااوذ وجااودا   ج ائاا    

عواء كاهج ساتمنت  و ستنار.تأل على  هّ   او   ن  كون  ذا االعاتدالل علاى 

اء كماا  او الحاّقأل واذا كاان ر ع الحكماء القائل ل ّاأّن علّات الحادو  علّات ال.قا

 ساموذ آااد  لي الّللللت سمكنتأل

 ع  مار   لي الام ع ساع كاّي واااد سال آااد ااأل و حتماي ان فتمتر  

 كون الّضم ر راجناا كلاى ساماوذ الام اع واااااد وا نناذ  كاون االشاترا  

فإى امتبإ ا الهبإهد  على يا ره  ع  ماتر  جم اع ااااادأل وكاّي واااد سناماا

لااو كاهااج سوجااودة ّااذا اا لكاهاج واج.اات لااذا اا    ااذا قلاافأل و تّااا   كذ بإَام  

 ع سوجاد  فإال بإّد ل إ  مإن مهبإد على المق ست ّنو المناوذ الّلااّقت فتاذكرأل

و اذا س.ناّى علاى  ّن كاّي  ألف كون واج.اا ّالّضارورة سوجود ل تفّرذ عل   رول 

ْب إ  لإ ره  سمكل سحتاج كلى سوجاد سوجاودأل وراد عرفاج ساا ف ا  فاق  غفايأل

وذلي  ّن سوجد الماموذ لو لم  كل قارجا عن  لكان كّساا هفلا  او  ب لّضرجرن

 ج ء سن    وكق ما ّاطي   فتن ّل ان  كون قارجا عن أل

 ّساا ّ اقن ا ّول   فااقّن سوجاد الكاّي لااو كاان هفلا  ساال ا اا  او  ااو 

  ل م  ن  كون
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لاتل م للم لاوب   واج.ا لذا     ورد ن.اج اهّا  سمكال    اذا قلاف   ساع اهّا  س

ولو كاان هفلا  سال ا اا اهّا  سوجاود  لا م كّساا  قادم المابء علاى هفلا  وكساا 

كااون الماابء سوجااودا ّوجااود ل فااااعداأل ضاارورة  قاادّم النلّاات ساال ا ااا 

اّن النلّات التّاسات للماىء  الوجود على المنلول ّالوجودأل و ذا  وض   سا ر ي  

 أللو كاهج هفل  لكان واج.ا لذا   ال سمكنا

ّسا ّ قن الثّاهب   فقن سوجدا لكّي سوجد لكّي جا ء سال اج ائا  وكاّل و 

 لم  كل سوجدا للكّي ّي لل.نو   ف ل م كون ذلي الا ء علّت لنفل  ولنلل أل

 جه هب  َبح   :

ا ّول   اهاا  كن  ر ااد ّالموجااد الفاعااي س لقااا فااق هلاالّم اّن سوجااد الكااّي 

فاى ك اااده سحتاجاا الاى شابء ال سوجد لكّي ج ء سن  لاوا   ن  كون الفاعي 

 لتند كل     وكن ار د الفاعي الملتقّي فى التأن ر ّمنناى ساا ال  لاتند المنلاول 

كاّل كل    و كلى سا ادر عنا  فاق هلالّم اّن الممكال ال ّادّ لا  سال فاعاي سلاتقّي 

 فى التّأن ر ّاذا المننىأل

 ااو   رااول    مكاال  ن  ااااب عناا  ّااأّن المااراد  ااو س لااق الفاعااي كمااا

الّاااا رأل وال ّاادّ  ن  كااون فاعااي الكااّي فاااعق لكااّي جاا ء سناا    ّناااء علااى اّن 

وجااود الكااّي عاا ل وجااودا  ا جاا اء   فلااو لاام  كاال سف ااد وجااود الكااّي سف اادا 

لام ع وجودا  ا ج اء لم  كل سف ادا لوجاود الكاّي ضارورة اّن سف اد المابء 

 سف د لما  و ع ن    كاّل اّن ف   سا عتنرت عل رر األ

الثّاهب   اهّا  كن  ر اد ّكاون سوجاد الكاّي سوجادا لكاّي جا ء سنا  ّن نا    

سننناااه لاااوا   ن  كااون سوجااد الكااّي سامااوذ سوجاادا  ا جاا اء ال سوجاادا 

لمبء سناا اااق   كماا اذا كاان سوجاد ّناو ا جا اء غ ار سوجادا للا.نو 

جا ء ااقر كما ف ما هحل ف  أل وكن  ر اد اّن سوجاد الكاّي كّساا عا ل سوجاد كاّي 

سن   و سمتمي عل ا  فاق هلالّم اّن سوجاد الكاّي لاو كاان ج ئا   لا م كاون ذلاي 

الااا ء علّاات لنفلاا    ولناادّه لاااوا   ن  كااون سوجااد الكااّي سامااوذ سوجاادا  

ا ج اء على ع. ي التو  ع و و  ا نا سا ر.اي المنلاول ا ق ارأل وال سحاذور 

ناا   وال فار  ّا ل ف     الهّ  لما كان وجود الكّي عا ل وجاودا  ا جا اء ر 

الكّي وا ج اء كاّل ّاعت.ار اّن ساا لاواظ فاى الثّااهب ّادفنا  لاواظ فاى ا ّول 

 دفنت واادة   كان سوجدا  ا ج اء
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 كاف ت فى وجود الكّي وال ااجت ل  كلى سوجد آقر ضرورةأل

و ّسا سا ر ي اّن لكّي وااد سل  لاي ا جا اء سوجادا ستقادّسا علاى ساا ر.اي 

  فاو  ولاى ّاأن  كاون سوجادا للكاّيأل ففلااده ياا ر    ّن ساا  المنلول ا ق ر

ر.ي المنلول ا ق ر  ولى ّان  كون سوجدا للكاّي الهّا  الموجاد لام اع اج ائا  

 و  نااا سااع  هّاا   كثاار اشااتماال علااى علااي ا جاا اء   وكااذا الكااقم ف مااا ر.ااي 

 المنلول ا ق ر   و كذاأل

سقدّسا    ل م  ندّد الواجا ّاي عادم  الثّالا   اّن ذلي الدّل ي لو  ّم ّام ع

 نا  اا    الّن المامااوذ المرّكااا ساال جم ااع الممكنااا  الموجااودة والواجااا 

سوجود سمكل ال ّدّ ل  سل سوجد   وسوجده ال  كون هفل  وال ج ئا  لماا ذكار 

ّن ناا  فااق ّاادّ  ن  كااون قارجااا   والموجااود الخااارج عاال جم ااع الممكنااا  

ذا الكاقم فاى المرّكاا سال الواجاا وسنلولا  والواجا واجا آقر و كذاأل وك

ا ّول كالنقااي ا ّول   فااإّن سوجااده لاا س هفلاا  وال ج ئاا  وال سمكنااا آقاار   

 فتن ّل  ن  كون واج.ا آقر   و كذاأل

ال  قال   اسكان المرك.ا  المذكورة كهّما  و ّاعت.ار  ج ائااا الممكنات   

المرّك.ااا    فااالممكل  و ّسااا ا جاا اء الواج.اات فااق دقااي لاااا فااى كسكااان  لااي

ّالحق قت  و  لاي ا جا اء الممكنات وسوجاد ا ا جا اء الواج.ات فاق سحاذور   

 ّخقت سا هحل ف     فإّن اج اء الّللللت المفروضت سمكنا  ارفتأل

الهّا هقولأل المرّكا سل ا ا  و سرّكا سمكال   عاواء كاان سرّك.اا سال 

ل   وكاااذا المرّكاااا سااال الممكاال  وال اتّاااى اّن المرّكاااا سااال الااواج. ل سمكااا

الممتنناا ل   كذ التّحق ااق  ّن التّرك ااا س لقااا  لااتل م ااسكااان الااذّا ب ولاااذا 

 اكموا ّان ال.لاطت سل لوا م الوجوب الذا ىأل

هناام    مكاال  ن  ااااب ّااأّن المرّكااا ساال الواجااا والممكاال وكن كااان 

الوجاود  سمكنا لكل ال  حتاج كلى سوجد  ف د الوجود لنفل    ّي  كف ا  ساا  ف اد

لا ئ  الممكل   ّخقت الممكل المرّكا سال الممكناا  الّاارفت اذ ال ّادّ سال 

 سوجد  ف د الوجود لنفل  ّالّضرورةأل

الّراّاع   اهّااام جنلااوا  ااذا الاادّل ي ساال ا دلّاات الغ اار المفتقاارة الااى اّ ااال 

 الدّور والتّللليأل
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لاا ء وسا ذكر ف   سال اّن سوجاد الكاّي لاو كاان ج ئا   لا م كاون ذلاي ا

 علّت لنفل  ولنلّ   تضّمل كّ ال الدّور ر ناأل

و ج ا عن  ّاهّ   كفى فى ّ قن كون الاا ء سوجادا للكاّي لا وم كوها  

علّاات لنفلاا    و ّساااا لاا وم كوهااا  علاات لنللااا  فاهّمااا ذكااار  .ّرعااا   ال لتورّاااف 

 الم لوب عل  أل

كلاى ارول    مكل  ن  ااب عن  ّاّن الماراد سال عادم افتقاار  اذا الادّل ي 

كّ ال الدّور والتّلللي عدم افتقاره على كّي سناما علاى سنناى رفاع اا اااب 

الكلّاى ال عادم افتقااره كلاى اّ اال شابء سناماا علاى سنناى الّلالا الكلّااى   كذ 

و  ضااا  اااو   ن  كااون  القلاا م المقاّااي  ااو الاادّل ي المفتقاار كلااى كااّي سناماااأل

سال ا اا اها  دور  لاتل م  المراد ّ. قن كاون الاا ء علّات لنللا  ّ قها  ال

 قدم المبء على هفل    ّاي سال ا اا اهّا   لاتل م  اوارد النلّتا ل الملاتقلّت ل 

علااى كااّي وااااد ساال ا جاا اء الغ اار المتنا  اات   ضاارورة اّن لكااّي واااادة ساال 

علل  علّت سلاتقلّت  قارع علاى ساا فار    علاى  هّا  فار  ّا ل الادّور وكاون 

 فل تاّسيألالمبء علّت لنلل  ولو ّاالعت.ار 

  كذ  فيكإإإهن جابتإإإ  ب لّضإإإرجرنوكذا كاااان سوجااادا لام اااع قارجاااا عنااا  

 الموجود الخارج عل جم ع الممكنا  واجا لذا  أل

واعتار  عل ا  ّاهّاا  كن ار اد ّتلاي الّلللاالت الااسنات لام اع الممكنااا  

ّح ا ال  ماذ عنااا سمكال اااق فااى غ ار ال سات سال الكاقم الّلااّق   وكن 

ت الااسناات لام ااع الممكنااا  المتلللاالت المااذكورة فااالموجود ار ااد ّاااا الّلللاال

 الخارج عناا ال  ل م ان  كون واج.ا لذا   ّي  او   ن  كون سمكنا آقرأل

و ج ا عن  ّأهّا هنقاي الكاقم الاى ذلاي الممكال   ف حااي  ناا  عللالت 

 قرع سوجد ا كّساا واجاا لذا ا   و سمكال آقار   وهنقاي الكاقم كل ا  و كاذا   

 ن  نتاااى كلااى الواجااا لذا اا   و  حاااي  نااا  عقعااي غ اار ستنا  اات   فإّسااا 

فماموذ الّللللت الممتملت على  لاي الّلقعاي الغ ار المتنا  ات جاسنات لام اع 

الممكنااا  ّح ااا ال  مااذّ عناااا سمكاال  اااق والخااارج عناااا ال ّاادّ  ن  كااون 

    كذ واج.ااا لذا اا  و ااى المااراد ّتلااي الّلللاالت الااسناات لام ااع  لااي الممكنااا

 الكقم ّا قرة  ناّر كل  أل
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 راااول   ال  لااا م  ن  كاااون  لاااي الّلللااالت المماااتملت علاااى جم اااع  لاااي 

الّلقعااي المتر ّ.اات الغ اار المتنا  اات   ضااا جاسناات لام ااع الممكنااا  ّح ااا ال 

 مذّ عنااا سمكال  ااق   لااوا  ان  كاون الخاارج عنااا سمكناا آقار   ضاا   

المرك.اا  الموجاودة الغ ار المتنا  ات ّح اا  ولو هقي الكقم آقرا الى ساموذ

ال  مذّ عناا سمكل  اق فق  ل م  ن  كون ّ ل جم اع  ج ائااا  ر ّاا لااوا  

 ن  كون ّنو  ج ائاا غ ر سلتند كلى ّنو آقار  ااق   فاق  كاون  ناا  

 لللي ّاطي على ر ع الحكماء   وال  ادّل  اذا الادل ي علاى ّ اقن التّلللاي 

وا التر ّاا ّاا ل  جاا اء  لااي الّلللالت ولاام  ااردّدوا ساال  ّول اااق   ولاااذا اقااذ

ا ساار فااى سامااوذ الممكنااا  الموجاااودة ّح ااا ال  مااذّ عناااا سمكاال آقااار 

سوجودأل كاّل  ن  قال اهّما هنقي الكقم آقارا الاى الّلللالت المماتملت علاى جم اع 

الّلقعااي المر .اات الغ اار المتنا  اات   والموجااود الخااارج عناااا وكن جااا  ان 

كون سمكنا آقر لكل ال  ااو  ان  كاون الموجاود الخاارج عنااا الموجاد لااا  

سمكنا آقر وااّل لحااي  ناا  عللالت  قارع غ ار ستنا  ات فتكاون داقلات فاى 

 لي الّللللت المفروضت ضرورة    هّاا فرضج سمتملت على جم اع الّلقعاي 

ّلللااالت المتر ّ.ااات الغ ااار المتنا  ااات   فح نناااذ ال ّااادّ  ن  كاااون سوجاااد  لاااي ال

الموجاود الخاارج  المفروضت واج.ا لذا  أل لكل على  ذا  كاون الماراد ّقاولام

  اّن الموجود الخاارج عال جم اع الممكناا   عل جم ع الممكنا  واجا لذا  

 الموجد لاا واجا لذا   ّقر نت اّن الكقم فى سوجد ا فق اشكالأل

ا اا   و الموجاود الخااارج عال جم اع الممكنااا  واجاا لذ هنام لاو رااالوا  

لكااان  ولااى   لاااوا   ن  كااون سوجااد  لااي الّلللاالت سمكنااا آقاار  سلااتل م لاا 

سلتندا كلى الواجا اّتداء  و ّواع ت او سرّك.اا سال الواجاا وسمكال آقار  و 

 سمكنا آقر سلتندا الى  ذا المرّكا كما ال  خفى   و و الم لوبأل

هّااا  ورد عل   اّن ن.او  الواجاا علاى  قاد ر عادم ن.و ا   كاون قلفاا ال

على  قد ر هق و الم لوب ال س لوّا   كاهّ  ر ي عدم ن.و  الواجاا  لاتل م 

ن.و   ف كون سحاال   ضرورة اّن سا كان سلتل سا لنق ض  كاان سحااال ف كاون 

 ن.و  الواجا اقّاأل

و ج ا عنا  ّاأّن الحاال كماا ذكار   لكال الخلاف الاّق م راد  كاون عا ل 

 الم لوب
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 ذلي  و س لوّناأل ولذلي  قال    ذا قلف   وسع

 رول   ذلي ااشكال كهّما  تّا  لو راّرر الادّل ي ّ ر اق الخلاف   و مكال 

 قر ره ّ ر ق الق ا  االعاتثنائب ساع وضاع المقادّم ّاأن  قاال كذا كاان  ا ناا 

سوجااود فالواجااا ناّااج   لكاال  ا نااا سوجااود   فالواجااا ناّااجأل  ّسااا وضااع 

كاان  ا ناا سوجااود  لا م كّساا كوهاا   المقادّم فااا ر   و ّساا المق ساات فقهّا  كذا

واج.ا وكّسا اعتناده كل   ّواعا ت  و ّغ ار واعا ت   وكّساا الادّور او التّلللاي   

وعلاى كااّي  قااد ر  لا م ن.ااو  الواجاااأل  ّسااا علاى التقااد ر ا ّول فاااا ر و ّسااا 

علااى التّقااد ر ل ا ق اار ل فقهّامااا  لااتل سان وجااود عللاالت غ اار ستنا  اات 

الممكناا  ر ناا   و لاي الّلللالت سمكال سوجاود ال ّادّ لااا  سمتملت على جم ع

سل سوجد سوجود قارج عناا و و الواجا   ف لا م ن.او  الواجاا علاى كاّي 

  قد ر   و و الم لوبأل

  او الم لاوب وعلى  ذا ااشكال على اهّ   مكال  ن  قاال الماراد ّقولا 

فّ لأل  ااذا اهّا  الم لاوب الّاذي فار  هق ضا  ّااطق ف كاون الم لاوب اقّاا فات

 قر ر الكقم على  قد ر كوه  دل ق ّر ع  على ن.و  الواجاا لذا ا  كماا  او 

الم لوب   واّسا  قر ار الكاقم علاى  قاد ر كوها  دلا ق علاى ّ اقن التّلللاي 

ف.أن  قال التّلللي الّق م  ا نا ّاطي   الّن كاون الواجاا لذا ا  سوجادا لتلاي 

الواجاا الموجاد لااا ان لام  وجاد ّناو الّللللت  لتل م اهق اعااا   ر ناا كذ 

آااد ا لام  كال سوجادا لااا   ضارورة اّن سوجاد الكاّي ال ّاد  ن  كاون سوجادا 

ل.نو  ج ائ  وكن كان سوجدا ل.نو آااد ا فق ّدّ  ن  نق اع الّلللالت عناده 

 وكاّل ل م  وارد النلّت ل الملتقلّت ل على سنلول واادأل

كان لكّي واااد سال آاااد الّلللالت علّات و ورد عل   اّن  ذا كهّما  ل م كذا 

سلتقلّت فى  لي الّللللت   و ّسا كذا لم  كل كذلي فق  ل م ذلي لااوا   ن  كاون 

سوجاد كاّي واااد سال آااد اا  او الواجااا ساع ساا فورا  سال النلاي   فاق  لاا م 

 ّ قن التّلللي س لقاأل

 و مكاال  ن  ااااب سناا  ّااأّن المفاارو  فااى  لااي الّلللاالت  ن  كااون لكاايّ 

وااااد ساال آااد ااا سوجاادا ف اااا   فلااو كااان الواجااا سوجاادا لماابء سناااا  لاا م 

 ااوارد النلّتاا ل الفاااعلت ل علااى سنلااول وااااد   وال شااّي اهّاا   لااتل م  ااوارد 

 النلّت ل الملتقلّت ل على سنلول وااد  
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كاّل اّن  ذا الدّل ي كهّما  دّل على ّ قن التلللي فى النلي الفاعل ّات  و الملاتقلّت 

ون النلي س لقا وال سحذور ف     الهّ  كما ال  . ي التّلللاي فاى المنلاوال  د

 اااو   ن ال  . ااي التّلللااي فااى النلااي س لقااا ّناااء علااى اّن المقاااود  ا نااا 

 اّ ال التّلللي فى الاملتأل و ّسا اّ ال  س لقا فاهّما  و ّادلّت  قرعأل

لكااّي ساال  ورااد  ااااب ّااأّن المفاارو  فااى الّلللاالت المااذكورة  ن  كااون

وااد آااد ا علّت سلتقلّت ف اا   فنلى  ذا  ل م  وارد النلّت ل الملاتقلّت ل علاى 

 سنلول وااد ر ناأل

وف ا  هاار   الّن النلّات الملاتقلّت ال  ااا  ن  كاون سوجاودة   فلاو كااان 

الكقم الّلاّق فى النلّات الملاتقلّت للممكال لام  حااي  ناا  عللالت فضاق عال 

 وجودة   فل تأّسيألعلللت غ ر ستنا  ت س

فان رلاج   الحكام ّا. قن التّلللاي ف ماا عا.ق كاان سقدّسات لادل ي كن.اا  

الاو   دلا ق علاى  اذه   ّن جم اع آاااد  لاي الّلللالت الواجا   فلاو كاان رولا 

 لا م  ف كاون واج.اا ّالّضارورة المقدّست وسل سقدّسا   كن.ا  الواجا ا ا رال

 الدّور والماادرة على الم لوبأل

   مكاال  قر اار  ااذا الاادّل ي ّااأّن التّلللااي سلااتل م لوجااود عللاالت رلااج 

جاسنت لام ع الممكنا  ووجود  لي اللللالت سلاتل م لوجاود الواجاا الماؤنّر 

ف اا   ووجود الواجا المؤنّر ف اا سلتل م الهق ااذ اللللالت علاى ساا عرفاج 

 م ّ اهاا    ف كاااون ورااوذ التّلللاااي سلااتل سا الهتفائااا    ضاارورة اّن الملاااتل

للملتل م للمىء سلتل م لذلي المبء   وسا كاان وروعا  سلاتل سا الهتفائا  لا  

 ن  ف كاون واج.اا ّالّضارورة  كون ّاطق ر ناأل وعلاى  اذا ال  لاتدعى رولا 

 كاااون كن.اااا  الواجاااا سااال سقااادّسا  دل اااي كّ اااال التلللاااي اتّاااى  لاااتل م 

وها  سوجادا الماادرة على الم لوبأل هنم لو اكتفى فى سوجد  لي الّلللالت ّك

قارجااا عناااا   ولاام  تنااّر   كوهاا  واج.ااا لكفااى كّ ااال التّلللااي وعاالّم عاال 

ّاالواو الناطفات دلا ق آقار  و نّ   وّ م الدّورأل و ذا   ضا  ؤ ّد  ن  كاون رولا 

 على كن.ا  الواجا على وفق سا اشتار ف ما ّ نام   على سا ال  خفىأل

ذكور ّاأن  قاال جم اع  رول    مكل  ن  لتدّل على ّ اقن التّلللاي الما

 آااد  لي
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الللللت الااسنات سمكال سوجاود ال ّادّ لا  سال سوجاد   وسوجاد ا ال  ااو   ن 

 كااون هفلاااا وال ج ئاااا لمااا ّ ّنااا عاااّقا وال قارجااا عناااا   وكاّل  لاا م  ااوارد 

النلّت ل الملتقلّت ل على سنلول وااد ر نا   ف كون التّلللي الملاتل م لوجاود 

 سنت ّاطق ّالّضرورةأل لي الّللللت الاا

 و  قااال ال  اااو   ن  كااون لتلااي الّلللاالت سوجاادا ااااق   وااّل  لااا م 

 وارد النلّت ل الملتقلّت ل على سنلاول واااد   عاواء كاان ذلاي الموجاد هفلااا 

 و جاا ء سناااا  و قارجااا عناااا   لمااا  قااّرر  ن سوجااد الكااّي ال ّااد ان  كااون 

لاتل م لوجااود  لاي الّلللالت ّاااطق سوجادا لكاّي جا ء سناا  ف كاون التّلللاي الم

 ر ناأل

 و  قال لو كان لتلي الّلللالت سوجاد عاواء كاان هفلااا  و جا ء سنااا  و 

قارجا عناا  لا م اهق اعااا ر ناا    ّن ذلاي الموجاد ال ّادّ  ن  كاون سوجادا 

لكّي ج ء سناا   فق سحالت  كون سوجدا ل.نو آااد ا ّح اا  لا م االهق ااذ 

 ألعنده لما عرفج آهفا

و  ضااا  مكاال  ن  لااتدّل علااى ن.ااو  الواجااا ّااأّن سامااوذ الممكنااا  

الموجودة سنا  و فى الاملات سمكال سوجاود ر ناا   فاق ّادّ سال سوجادأل وذلاي 

الموجاد ال  مكاال  ن  كااون هفااس ذلااي الماماوذ وال اج ائاا  فااق ّاادّ  ن  كااون 

قارجا عن    والموجود الخارج عل جم ع الممكناا  الموجاودة واجاا لذا ا  

   كما ال  خفىأل
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 الفصل الثّ َّخ

 من الفصهل الستعة

 فى

 لثت ت صف م  الثّتهمّية

  القااادرة والنلااام والح ااااة واارادة ساااع الكرا ااات  ثمإإإ ناااافا   جهإإإى

 واادرا  والّلرسد ّت والكقم والاد أل

ورد  اد اااا التّار د على  ذه الّافا  اافا  ن.و  ات  قارع سثاي 

وس ّاات وهحو اااأل والحااّق  هّاا  كن  ر ااد  اااول   الاااود والملااي والحكماات والق ّ

الّافا  الث.و  ات فااى سنحاارة فاى القادرة والنلام والح ااة ّحلاا المفااومأل 

و سا اارادة والكرا ت واادرا  والّاد  فاى سل فروذ النلام وراجنات كل ا  

  والكقم سل فروذ القدرة وراجاع كل ااا   والّلارسد ّت راجنات كلاى الوجاود   

ّي ّحلا الذّا  راجنا كلى الذّا  وستّحادا سنا  ّالاذّا أل وكن  ر اد وكن كان الك

س لق الّافا  عواء كاهج  اوال  و فروعا فاى غ ار سنحاارة ف ماا ذكاره 

المانّف ّي ف ماا ذكاره ااااا التار اد   ضاا   كال ان  قاال المقااود ّ اان 

تقت االاول وكهّما ذكر ّنو الفروذ ل  ادة اعتنائ  ّمأه  لما ف   سال االقا

فاى الاملااتأل فاالمراد ساال الّااافا  الثّ.و  ّات  ا نااا الّااافا  الثّ.و  ّات الّتااب لاااا 

   ادة ا تمام ّمأهاا   كذا الكقم فى الّافا  الّلل. ّت فل تأّسيأل



 99 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  ةّيتوّبثلا هتافص تابثإ

  القااادرة واالقت اااار لفااااان  الّاااافت ا ولاااى  هّااا   ناااالى راااادر سختاااار

 سترادفان وسمتركان ّ ل سنن  ل  

ّح ا  اّ  سن  الفني والتّر  ّمننى اهّ  ال  ل سا   اد ما كون الفاعي 

 اااد ما كال ّماارط اارادة   و قاّلاا  اا ااااب و ااو كوهاا  ّح ااا  ل ساا   اااد 

 الّ رف ل ّق اشتراط اارادةأل

وناه اما كون الفاعي ّح ا كن شاء فني وكن لم  مأ لام  فناي   والماراد 

ماا ل والحكماااء القااائل ل  ا نااا المننااى ا ّول الهّاا  المختلااف ف اا  ّاا ل المتكلّ 

ّاا اابأل و ّسا كوه   نالى سختارا ّالمننى الثّاهب فمتّفاق عل ا  ّا ل الفار ق ل 

كال اّن الحكماء ذ .وا الى  ّن المم ّت سل لوا م ذا   سال ا اا  اى  اى  متناع 

اهفكاكاا عنا    فمقادّم الّمارط ّت ا ولاى واجاا الّااد  وسقادّم الثّاه ات واجاا 

لّمارط ّت ل ااادرتان فاى اقّا   ناالى   فااذا المنناى ال  ناافى الكذب   وكلتاا ا

اا ااب   ضارورة  ن الفناي كذا كاان ال ساا للمما ّت و اى ال سات للاذّا  سال 

ا ا  ى  ى كان الفناي ال ساان للاذّا  سال ا اا  اى  اى و او اا اااب   

ّخااقت المننااى ا ولااى فإهّاا   قتضااب  ن ال  كااون اارادة ال ساات للااذّا  ساال 

ى  ى   فق  كون فني الّق م لكرادة ال سا للذّا  سل ا اا  اى  اى ا ا  

ف كون سناف ا لك ااب ر ناأل وّااذا التّحق اق اهادفع ساا  اوّ م  ّن المنناى ا ّول 

  ضا ال  نافى اا ااب  ّن  ااد الّ ارف ل ال  لا م الاذّا  ّادون اارادة ا ّفاراا 

 و ل ساا سع اارادة ا ّفارا فق  غفيأل

راادّم ااافت القاادرة علااى ااافت النلاام سااع  ّن النلاام  عااّم ساال القاادرة  وكهّماا

لممولاا الممكنا  والممتننا  واقتااص القدرة ّالممكناا    و قاد م ا عاّم 

 ولى كما ال  خفى    ّن القدرة ّاالمننى المقااود سختلاف ف ااا ّا ل الحكمااء 

دساء الحكماااء والمتكلّما ل ّخاقت النلام   اذ لام  نكاره كال شارذست رل لات سال را

 فف اا   ادة ا تمام  قتضب  قد مااأل

و ّسا سا ر اي سال  ّن  قاد م القادرة علاى النلام لكوهااا اااق ّالنّلا.ت كل ا  

ستضّمنت ل  فاّن القدرة سمتملت علاى الادّاعى و او النلام ّالماالحتأل وساا ر اي 

 او ساا  ، إّن العإ لماّن  قد م القدرة العتدعاء القدرة الّانع فف اا ساا ال  خفاى 

 الح ااوان عااالمو ااهلااان عااالم عااوع هللا ساال  جنااا  الموجااودا  كمااا  قااال  

 ورّّما   لق على الكّي و و المراد النّ.ا  عالمو
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 ع سوجاود سلا.و   محإد  ، ا نا    ع جم ع ساا عاوع هللا سال الموجاودا  

وجوده ّندس  ع.قت  ساه ّتأل والمراد  ّن ساموذ الناالم سحاد  ّام اع  ج ائا  

فا لاماور الحكماء فان سل عدا افقطون وجاال نو  سانام ذ .اوا كلاى  ّن قق

 النالم رد م فى الاملتأل

 ّساا الفلك ّااا  ف.موادّ ااا واااور ا الالاام ّت والنوع ّاات و عراضاااا غ اار 

الحركااا  وا وضااااذ الّمخاااا ّت   و ّسااا النناااار ّا  ف.موادّ اااا وااااور ا 

كّسااا ّانلاااا  و ّنوعااااأل و ّسااا الالاام ّت الم لقاات ّااذوا اا واااور ا النّوع اات 

الحدو  والقدم الذّا  ّان و ما االات اج فى الوجود كلى الغ ار وعادم االات ااج 

ف   كل   فاو سل سا لحا  الفقعافت وال قاقت فاى كاون الناالم اادناا ّااذا 

المننىأل والدّل ي علاى كاون الناالم سحادنا ّام اع  ج ائا   ن الناالم كّساا  جلاام 

واء كاهج   ول ا  واورا  و جوا ر فردة  و ساا فاى اكمااا وكّسا  ج ائاا ع

سل الخ وط والّل وح الاو ر ّت   وكسا  عرا  رائمت ّاا   وكّي واااد سال 

ارلااام الثّقناات سحااد    فالنااالم ّام ااع  ج ائاا  سحااد أل  ّسااا ااادو  القلاام ل 

إ فلك ّااا كااان  و عنااار ّا وكااذا  ج ائاا  فإهّاا   ، ْلّن ْإإّل بسإإم ا ّولاا ل فاااا ر

 ع كّي جلم  وجد فاه  ال  نفّي عل شبء سل الحاواد     ابفّك ْن الحهاد  ،

فااى ق.اار  ّن علااى القااول المختااار   والحااواد  جمااع  الفاااء ولااذا اااّ  دقااول

 الحرْإة جالّسإكهنااد  و و ّمننى المحاد    كالكوا اي جماع كا اي  عناى 

 عال التح ّا  ال وذلي  ّن الالم و ج ائا  ال  نفاّي عال التح ّا    وساا ال  نفايّ 

  نفّي عل الحركت والّلكونأل

 ّسا الّااغرع فاقّن كاّي واااد سال الالام و ج ائا  جاو ر و او ع.اارة 

عّما رام ّذا     وسننى الق ام ّالذّا  عناد المتكلّما ل  او التح ّا  ّالاذّا أل و ّساا 

الك.رع ف ّن التح ّ   و الكون فى الح ّ    و و كن كان كوها  ّوال فى ا ّا ان 

او اركت   وكن كان كوها ناه ا فى ا ّا   ّول فااو عاكون و او الماراد ّقاول ف

اّن الحركت كون ا ّول فى سكان نان والّلاكون كاون ناان فاى سكاان  ّنضام  

ا ا  راد ّالمكان الح ّ  وكاّل فااو  قاّل سال الح ّا    الها  ّناد سوجاود   ّول

سمتادّا  و غ ار سمتاد   و سو وم  نفذ ف   ّند الالم   والح ّ  ّند  ماغل  شابء

  و و المراد اتى  متمي الااوا ر الفاردة وساا فاى اكماااأل فمال راال الماراد 

 ّالمكان ّند الالم
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 فقد ّند عل المقاود و ا نا ّحا سل وجا ل  

 اد ما اهّا ال هللّم  ّن كّي وااد سل  ج اء الالم جاو ر   لااوا   قاّوم 

لخما. ّت والا نات االجتماع ات الاو ر ّالنر  كالّلر ر المرّكاا سال الق اع ا

 على التّحق قأل

وجواّ   ّن الكاقم  ا ناا س.ناى علاى ساا  او الممااور سال استنااذ  قاّوم 

الاو ر ّالنر    على اهّ  اذا ن.ج ادو  ا جا اء الاو ر ّات ن.اج اادو  

 ا ج اء لما ع ابء سل اّن ادو  الاو ر  لتل م ادو  ا عرا  ر ناأل

فااى الحركاات واللااكون سمنااوذ   لاااوا   ن وناه امااا ان اااار التح ّاا  

 كااون كوهااا  ّوال فااى ا ّاا   ّول كمااا فااى آن الحاادو  فااق  كااون اركاات وال 

 عكوهاأل

و ج ا عن  ّأّن  ذا المنع ال  ضّر لما ف ا  سال  لال م المادّعى علاى  ّن 

الكاقم ف ماا ن.ااج وجاوده ساال الناالم و اى ا ع ااان الّتاب  ناادّد  ف ا  ا كااوان 

 عاار وا  سانألو ادّد  عل   ا 

 رول ف   هار   الهّما كهّ  كهّما  اتم كذا  ورد المناع الماذكور علاى ااار 

التح ّاا  ّالنّلاا.ت كلااى ذا  المتح ّاا  سااع ر ااع النّااار عاال غ ااره فااى الحركاات 

والّلكون سل ا ا  هّ  سقدّست لدل ي ادو  النالمأل و ّسا كذا  ورد علاى اااره 

س ّات   فاإّن جمااور المتكلّما ل اااروه ف اما سل ا ا  هّ  سل المقدّسا  الكق

ف امااا فااى ّ ااان اااار س لااق التح ّاا  فااى ا كااوان ا رّناات و ااى الحركاات 

والّلكون واالجتماذ واالفتارا  فااو هاافع سوّجا    ولااذا راال ّنضاام اهّا  ال 

 نحااار فااى ا رّناات لمكااان القلاام الخاااسس و ااو الكااون ا ّول   وغ ّااروا 

كاات اتاى  ماتمي الكاون ا ّولأل وعلاى  ااذا ال  نر اف الّلاكون كلاى عادم الحر

 قدح فى ذلي المنع  خا ل الكاقم ّا ع اان الّتاب ف ا   تنادّد ا كاوان علاى 

 ّن  خا ل الكقم ّتلي ا ع ان ال  دفع ذلي المناع علاى  قاد ر ا اراده علاى 

سقدّست الدّل ي   ضا كذ ال  ث.ج عدم اهفكا   لي ا ع ان الحركات والّلاكون فاق 

 التّقر األ تّم 

واعلم اّن المراد ّأّول ّت الكاون وناهو ّتا   عاّم سال  ن  كاون ّحلاا ذا ا  

او ّحلا اان الّذي  قاره    فق اشكال فى  نر ف الحركات والّلاكون عاواء 

 ّنى الكقم على القول



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  102

 جهمإ ّتادّد ا كوان ّحلا ااها   وال   كما  وّ م ّنضام على سا ال  خفاى 

ضاارورة اّن  إ إإتدْ ئ م  المسإإتهقيّة بإإ لغيرون اادنااان    ع الحركاات والّلااك

الحركاات سلاا.ورت ّااالكون فااى الح ّاا  ا ّول عاا.قا  ساه ّااا   والّلااكون سلاا.و  

، جمإ  إ ابفإإّك ْإإن الحإإهاد  ف إإه محإإد  ّااالكون ا ّول فااى  ااذا الح ّاا  كااذلي 

 اهّ  لو كان رد ما  ل م ردم الحاد  و و سحال ر ناأل ب لّضرجرن ، ضرجرن

  ّحا و او ان عادم اهفكاا  الّمابء عال الحااد  ع.اارة عال كوها  وف 

ّح اا ال  اارع عل ا   ساان كاّل وسناا  اااد  ف ا    و ااو  ان  كاون القااد م 

ّح ا ال  نفّي عل ااد  ّاذا المننى ّأن  تّاف فى كاّي  ساان سال ا  سنات 

 الماض ت ّوااد سل الحواد  علاى عا. ي ال.دل ّات ال كلاى ّدا ات   وعلاى  اذا ال

 ل م رادم الحااد  لااوا   ن  كاون الم لاق راد ما والا ئ اا  ّأعار ا اادنات 

 كما  و سذ ا الحكماء فى الحركا  الفلك ّتأل

هنم لو ن.ج اّن الحركت والّلكون الم لقت ل اادنان  ل م  ن  كون ساا ال 

 نفاّي عناااا سحاادنا   لكاّل الاادّل ي المااذكور ال  اادّل علاى ذلااي لاااوا   ن  كااون 

غ ر سنامااا  او ا شااخاص الغ اار المتنا  ات ال الما  اات ساال ا ااا الملا.و  ّااال

  ى  ى وال الفرد المنتمرأل

و ج ا عن  ّأهّ  كذا كان كّي واااد سال الا ئ ّاا  اادناا  لا م  ن  كاون 

الما  ّت سل ا اا  اى  اى والفارد المنتمار ااادن ل   ضارورة  هّا  ال وجاود 

لاق ساع اادو  كاّي واااد للم لق كاّل فى ضمل الا ئّى فق  تاّور رادم الم 

 سل الا ئ ّا أل

وردّ ّأّن الم لق كما  وجد فى ضمل كّي ج ئّى ل  ّدا ات   كاذلي  وجاد 

فااى ضاامل سامااوذ الا ئ ّااا  الّتااب ال ّدا اات لاااا   ف اااو   ن  كااون رااد ما 

ّاعت.ار وجوده فى ضامل الماماوذ وان كاان اادناا ّاعت.اار وجاوده فاى كاّي 

لاااق ّالمتقااااّق  ّحلاااا االعت.اااارا أل واااااد سنااااا   السكاااان ا ّااااات الم 

فالّاواب  ن  اااب ّتناا ى الا ئ ّاا  ّنااء علاى ّر اان التّ . اق علاى ر ع 

 المتكلّم لأل

ارااول   ف اا  هااار   الهّاا  كذا كااان كااّي وااااد ساال الا ئ ّااا  اادنااا كااان 

المامااوذ ساال ا ااا  ااو سامااوذ   ضااا اادنااا   ضاارورة اّن ااادو  الااا ء 

  لتل م ادو  الكّي   وسل
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ال.ا ّل اهّا  لاا س للم لاق وجااود غ ار وجاود كااّي واااد ساال الا ئ ّاا  ووجااود 

 الماموذ فق سحالت  كون اادنا   ضاأل

 سا ادو  القلم الثالا فقهّ  لما ن.ج  ّن ا ع ان سحدنت وسال ال.ا ّل اّن 

وجااود ا عاارا   تورّااف علااى وجااود ا ع ااان   ن.ااج  ّن ا عاارا  سحدناات 

الحاااد  ااااد  ّالّضاارورة   فث.ااج  ّن النااالم    ضااا   فااإّن سااا  تورّااف علااى

 ّام ع  ج ائ  سحد  و و الم لوبأل

واعتر  عل   ّاان ااار الناالم فاى ا رلاام الثّقنات سمناوذ   لااوا  

 ن  كون سن  سا ال  كون ستح ّ ا  اق كاالنقول والنّفاو  المااّردة الّتاب راال 

سال  اّنا  وا عارا  ّاا الحكماء   وال.ند الماّرد الّاذي راال ّا  افقطاون و

 القائمت ّااأل

و ج ااا عناا  ّااأّن الماادّعى ااادو  سااا ن.ااج وجااوده ساال النااالم و ااو 

ا جلااام و ج ائاااا وا عاارا  القائماات ّاااا   و ّسااا الماااّردا  وا عاارا  

 القائمت ّاا فلم  ث.ج وجود ا كما لم  ث.ج عدساا على سا ّ ّل فى سحلّ أل

فيكإهن المإنثّر ادو  النالم رول   و هّج  نلم اهّ  على  ذا ال  تفّرذ على

 ع الواجا لذا   لوجوب اهتااء الممكنا  كل ا    وكاّل لا م  في  هه هللا معإ لى ،

  وذلااي لاااوا   ن  نتاااى سااا ن.ااج وجااوده  قإإ درا مختإإ راالاادّور او التّلللااي 

وادون  سال الممكناا  كلاى ساا لام  ث.اج وجاوده وادونا  سنااا كاالماّردا    

رد ما ف ؤنّر فى الممكناا  الحادنات علاى عا. ي االقت اار    ف كون ذلي الماّرد

و ؤنّر ف   الواجا لذا ا  علاى عا. ي اا اااب   فاق  ث.اج كوها   ناالى راادرا 

 سختاراأل

ولّما كان ذلاي التفر اع هار ّاا سحتاجاا كلاى ال. اان ساع ر اع النّاار عال 

 الماؤنّر فاى    ع لاو كاان هللا إَّّإ  لإه ْإ ن مهبتإ ذلاي االاتماال   ّ ّنا  ّقولا  

النالم سوج.ا فى ك ااده   فإّسا  ن  كون سوج.ا ّاالعتققل    و ّمارط راد م  و 

 لم اتخَّ  َثره ْب  ب لّضرجرن ، ااد  وعلى كّي  قد ر

 ّساا علاى التّقاد ر ل ا ّولا ل فاااا ر   ضارورة استنااذ  خلّاف المنلااول 

لي الّمارط الحااد    ضاا عل علّت  الملتقلّت   و ّسا على التقد ر الثّالا فقّن ذ

 انر ل   نالى   فاو



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  104

كّسا ان  كون سؤنّرا ف   ّاالعاتققل  و ّمارط راد م  و اااد  فاإن كاان ساؤنّرا 

ف   ّاالعتققل  و ّمرط راد م استناع  خلّفا  عنا  ر ناا   وان كاان ساؤنّرا ف ا  

 ّمرط ااد  هنقي الكقم كل   و لّم جّراأل

 نااالى سااؤنّرا ف اا  ّاالعااتققل  و  فإّسااا  ن  نتاااى كلااى ااااد   كااون هللا

ّمرط رد م  و  دور  و  تلللي   والدّور والتّلللي ّاطقن ّناء علاى ّر اان 

التّ . ااق علااى ر ع المتكلّماا ل فتناا ّل ا ّول ف لاا م استناااذ  خلّااف  نااره عناا  

علاى  قاد ر  ن  فيَ م لّم  قدم الع لم ضرورةأل واذا كان  خلّف انره عن  سمتننا

علاى  قاد ر  ن  كاون علّتا   َج حدج  الت رإ مع لى الملتقلّت رد مت كون علّت  

الملااتقلّت اادناات   اذ المفاارو   ّن الّماارط رااد م   فلااو كااان هللا  نااالى رااد ما 

  ل م  ن  كون النلّت الملتقلت رد مت    ذا قلفأل

 ساا ا ّول فقهّا  راد  .بإ طالن ع ردم الناالم   واادو  هللا  ناالى  جهم  ،

النااالم   و ّسااا الثّاااهب فااقن الواجااا لذا اا  ال ّاادّ  ن  كااون رااد ما  ن.ااج ااادو 

ّالّضرورةأل فقد اهمرح ّما شرانا الكقم اهّا  ال ااجات كلاى  خاا ل الكاقم 

 ا نا ّالتقد ر ل ا ّول ل سل التقاد ر الثّقنت المذكورة فى كوه   ناالى سوج.اا 

 الّمارا لألوكّ ال التّقد ر الثّالا ّدل ي آقر كما  وّ م  ّنو 

و ا نااا ّحااا و ااو اّن الحااار فااى  لااي التقاااد ر سمنااوذ   لاااوا  ان 

 كون هللا  نالى سوج.ا ّماروط عدس ّات ستاادّدة كلاى غ ار النّاا ات   والتّلللاي 

 فى ا سور االعت.ار ّت ل س ّمحال ا ّفارا على سا سّرأل

فااى  ال  قااال   التّلللااي فااى ا سااور الندس ّاات المتااادّدة  لااتل م التّلللااي

ا سور الموجودة فى الخارج   ضارورة اّن النادم رفاع الوجاود وذلاي سحاال 

 س لقا على ر ع المتكلّم ل كما عرفجأل

 هّااا هقااول    ااذا كهّمااا  ااتم كذا كاهااج  لااي ا سااور عدس ّاات ّمننااى رفااع 

الوجااود فااى هفلاا    واّسااا كذا كاهااج عدس اات ّمننااى رفااع الوجااود لغ ااره   او 

 فى الخارج كمرا ا الندد فق كما ال  خفىأل كاهج ن.و  ت غ ر سوجودة
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فالاواب اّن  لي ا سور الندس ّت ال ّد  ن  كون ستحقّقت فاى هفاس ا سار 

وكن لم  كل سوجودة فى الخارج   وكذا الوجاودا  الّلااّقت عل ااا لاو كاهاج   

وّر اان التّ . ااق كمااا  ادّل علااى ّ ااقن التّلللااي فاى ا سااور الموجااودة فااى 

 دّل على ّ قن ا ساور الموجاودة فاى هفاس ا سار ّاق  فااو  الخارج كذلي 

 على سا  قدّمأل

ارول   ّقى  نا اّن  ذا الادّل ي  مكال كجرائا  فاى هفاى القادرة واالقت اار 

ّأن  قال   لو كان هللا  نالى رادرا سختاارا لام  تخلّاف  ناره عنا  ّالّضارورة   

عا. ي االعاتققل  و ّمارط   ّن  ان ره فى النالم ّاالقت ار كّساا  ن  كاون علاى

رد م  و ااد  وعلى كّي  قد ر  متنع  خلّف ا نار عنا  ر ناا لنا ل ساا ذكار   

وساا  او جواّناا فااو جاواّكمأل والفاار  ّاأّن المارط علاى  قاد ر االقت اار  ااو 

 نلّااق اارادة وعلااى  قااد ر اا ااااب غ ااره لاا س ّمااؤنّر علااى سااا ال  خفااىأل 

 ّاذا المقام و ف د س  د كمف للمرامألوع أ ى فى ّحا اارادة سا  تنلّق 

ولّمااا ّاا ّل اهّاا   نااالى رااادر ردّا علااى الحكماااء  راد  ن  .اا ل  ّن ردر اا  

شاسلت لام ع الممكنا  ردّا على الثّنو ت ا ا  عموا  هّ   نالى ال  قادر علاى 

الّمر   وعلى النّاام ا ا ذ ا الى  هّ   ناالى ال  قادر علاى الق.اائ    وعلاى 

ذ ا الى  ه   نالى ال  قدر على سثي سقدور الن.د   وعلى اكثار ال.لخى ا ا 

 ال  قدر على هفس سقدور الن.د   فقال   المنت لت ا ا ذ .وا الى  هّ   نالى

 ع الممكناا  ّااسكاان الخااّص  قدرم  مع لى متعَّ  بجميع المقإدجرات ،

در علااى   و ّساا ساا ر اي ف اا  ردّا علاى الحكمااء ا اا  عمااوا  هّا   ناالى ال  قا

 كثاار ساال وااااد ّناااء علااى  ّن الوااااد ال  ااادر عناا  كاّل الوااااد كمااا  ااو 

المماور فااو ساردود    ّن عالا ردر ا   ناالى علاى  كثار سال واااد ّمنناى 

عاادم كسكااان ذلااي عناا  كمااا  اادّل عل اا  ّ اااهام   وكال فلاالا القاادرة ّااالمننى 

ق اق ساذ .ام المتنا ذ ف   غ ر سختّل عند م ّااكثر سال واااد   علاى اّن  ح

 هّا  ال ساؤنر فاى الحق قات كاّل هللا   والوعاائط شارائط وآال  كماا اقّقا  ّناو 

المحقق ل وعلى  ذا  ل م كوه   نالى رادرا عند م على اكثر سل وااد   لكال 

 ال سل ا ا اهّ  وااد ّي سل ا ا  كث ر الّمرائط وااال  كما ال  خفىأل
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و ااو سمااتر  ّاا ل  هإإى اَمكإإ ن الااى المااؤنّر القااادر ْلّن العَإإة المحهبإإة

ف.ند سا ن.ج  ّن ردر ا   ناالى ستنلّاق ّا.نو الممكناا   لا م  جم ع الممكنا أل

ان  كاااون شااااسق لام نااااا   ضااارورة اّن اشاااترا  النلّااات  لاااتل م اشاااترا  

 المنلولأل

ارول   ف   هاار   الهّا  س.ناّى علاى ساا ذ اا كل ا  الحكمااء سال  ّن علات 

سكان وااده و او سمناوذ   لااوا   ن  كاون علّات االات اج كلى المؤنّر  ى اا

االات اج كل    ى الحدو  وااده  و االسكاان ساع الحادو  شارطا او شا را   

كما  و عند المتكلّما ل   ولاو عالّم اّن ااسكاان وااده علّات االات ااج فاق هلالّم 

 اه  علّت االات اج كلى المؤنّر القادر   الّن المؤنّر  عّم سال القاادر والموجاا  

وعلّت االات اج كلى ا عّم ال  ل م  ن  كون االات ااج كلاى االقاّل   ولاو عالّم 

ذلي فق هللّم اهّ  علّت االات اج كلى القادر الّذي  و هللا  نالى   كذا القاادر  عاّم 

ساال  ن  كااون  ااو هللا  نااالى  و غ اارهأل و اااو   ن  كااون لاا.نو الممكنااا  

   نالى  قتضب  لاي الخاواا ّت كالممكنا  الموجودة قاوا ّت ّالنل.ت كل 

كوه  سقدورا ل    وللا.نو ااقار كالممكناا  المندوسات قاواا ت ّالنلا.ت 

كلى غ ره  قتضب  لي الخاوا ت كوه  سقدورا لاذلي الغ ار   ولاو عالّم ذلاي 

فااق هلاالّم اّن علّاات االات اااج كلااى القااادر الواجااا ّااق واعاا ت   والّاااا ر اّن 

الى ّام ااع الممكنااا  ّااق واعاا ت كمااا  ااو الماادّعى  ا نااا شاامول ردر اا   ناا

 كذ ا المتكلّم ل فل تأّسيأل

ال  قال    ذا التّنما م  ناافى ساا  قاّرر عناد ا اي الحاّق سال اّن هللا  ناالى 

لاا س فاااعق للّماارور والق.ااائ  وال لقفنااال االقت ار اات للن.اااد   ولاااذا  قااول 

 قادر علاى هفاس سقادور  النّاام اهّ  ال  قدر على الق.   واكثر المنت لت اهّا  ال

 الن.ادأل

 هّاا هقاول   فاار  ّا ل  نلّااق القادرة ّمابء و أن ر ااا فاى وروعاا     ّن 

سننااى  نلّااق القاادرة ّماابء  أن ر ااا فااى اااّحت وروعاا  ساال الفاعااي   و ااو ال 

 لتل م  أن ر ا فى وروع  لاوا   ن  منع سااهع عال وروعا  و او عادم  نلاق 

ا فاى الممكناا  المندوسات ولماا لام  فاّر  اارادة ّ    كّسا لق.حا   و لحكمات كما

النّاام وجماور المنت لت ّ ل التّأن ر فاى ااّحت الوراوذ والتاأن ر فاى الوراوذ 

سننوا سل  نلّق القدرة ّالق.اائ  وسقادورا  الن.اادأل و هاج  نلام  هّا   لا سام  ن 

  تّفقوا على
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وسا  عاادم  نلّااق ردر اا   نااالى ّالّماارور والق.ااائ  وسقاادورا  الن.اااد والمنااد

 الممكنت جم نا على سا ال  خفىأل

اع المقادورا   للإى الجميإع ع هللا  ناالى  جَّستة  امإ والّاا ر  ّن رول  

كشااارة كلااى دل ااي آقاار علااى عمااوم ردر اا  لام ااع الممكنااا  و ااو  ب لّسإإهاّة

المماااور فااى كن.ااا   ااذا الم لاااأل و قر ااره  ّن المقتضااى للقاادرة  ااو الااذّا  

 ا    والمااّح  للمقدور ّات  او ااسكاان   فااّن لوجاوب اعاتناد اافا   كلاى ذا

الوجاوب واالستناااذ  حاا قن المقدور ّاات   وهلا.ت الااذّا  كلااى جم ااع الممكنااا  

 على الّلواء   فاذا ن.ج ردر   على ّنضاا ن.ج على كلّااأل

وااال   ّن الذّا  علّت سقتض ت لمقدور ّت الممكنا    وكسكاهااا  لاتل م 

تاا   فاق جارم ن.اج سقادور تاا ّنااء علاى وجاود ار فاذ المواهع عال سقادور ّ

 المقتضى وار فاذ المواهعأل

ارااول   ف اا  هااار    ّن القااول ّارتضاااء الااذّا  القاادرة لوجااوب اعااتناد 

الّافا  كلاى ذا ا  س.ناّى علاى ساذ ا ا شااعرة سال  ّن الّاافا   ائادة علاى 

الاذّا  فلا س  و ّساا علاى ساذ ا المحقّقا ل سال  هّااا عا ل الذّا  ستر ّ.ت عل اااأل

 نااا  ارتضاااء واعااتناد ر نااا   ولااو عاالّم ذلااي فااق هلاالّم  ّن الااذّا   قتضااب 

سقدور ّاات الممكنااا  و نلّااق القاادرة ّاااا   ولااو عاالّم فاعااتواء هلاا.ت الااذّا  كلااى 

جم ع الممكنا  سمنوذ   لاوا  ان  كون ل.نضاا قاواا ّت  قتضاى الاذّا  

لّم كااون ااسكااان ساااّححا سقدور ّتاا    دون ّنااو آقاار   ولااو عاالّم فااق هلاا

للمقدور ّت   وسا ذكره فى ّ اه  كهّما  دل على  ن ال  كون هفس ااسكان ساهناا 

ال على كوها  سااّححا وسلاتل سا الر فااذ سواهنااا   لااوا   ن  كاون  ناا  

اسر آقر  منع عل سقدور ّت ّنو الممكنا    عواء كان ذلي ا سار فاى ذا ا  

ّاأن  اذا االعاتدالل س.ناّى علاى ساا ذ اا كل ا    و فى غ رهأل وعلى  ذا فالقول

ا ي الحّق سل  ن المندوم ل س ّمبء ققفاا للمنت لات   واّن المنادوم ال ساادّة 

لاا  وال اااورة ققفااا للحكماااء وكاّل فنلااى راعاادة االعتاا ال  اااو   ن  كااون 

لاا.نو المناادوسا  المتم ّاا ة قاوااا ّت ساهناات ساال  نلّااق القاادرة ّاا  وعلااى 

و  ان  كون لا.نو المنادوسا  ساادّة سلاتندّة لتنلّاق القادرة راهون الحكمت  ا

ّ  دون ّنو ال  ادع هفنا   الهّ  فى الحق قت كقم علاى الّلاند ا قاّل كماا 

 ال  خفىأل
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وراد جنااي ّناو الّمااارا ل ساماوذ المقاادّست ل كشاارة كلااى دل اي وااااد 

ن فيكإإهعلااى الم لااوب   و ااذا وان كااان سقئمااا للاا ا  الكااقم و ؤ ااده رولاا  

 لكنّ  سخالف لما  و المماور ف ما ّ نام فتأّسي  نرتأل قدرم  ْ ّمة

  هّ   نالى عالمأل من الّصف ت الثّتهمية الثّاه ت الّصفة

راد   لاق النلاام و اراد ّاا  س لاق اادرا  و او الّاااورة الحااالت عاال 

المبء عند الذّا  الماّردة   و و ّااذا المنناى  ناّم التّااورا  والتّااد قا  

ت وغ ر ال ق ن ّات   وراد   لاق و اراد ّا  التّااد ق ال ق ناى   وراد   لاق ال ق ن 

و ااراد ّاا  سااا  تناااول التّاااد قا  ال ق ن ّاات والتّاااورا  س لقااا   و ااو ّاااذا 

المننااى  فّلاار ّاهاا  ااافت  وجااا  م اا ا ال  حتمااي النقاا و   ّناااء علااى سااا 

المنناى   عموا سل  هّ  ال هق و للتّاّورا أل وا ولاى املا   ا ناا علاى  اذا

 هّ  المت.ادر سل لفظ النلم شرعا ولغت على سا رالوا   والّن علم هللا سنحاار 

فى ال ق ل والتّاّور   و مكل امل  على المننى ا ّول علاى  ن  كاون الماراد 

ّالّاااورة  عااّم ساال الّاااورة النقل ّااات والخارج ّاات ل مااتمي النلاام الحااااولّى 

 ع على سا اقّق فى سحل ألوالحضورّع   ضرورة  ّن علم   نالى اضور

وكهّما ردّم النلم على الح اة الّن كن.ا اا  تورّف علاى كن.ا ا  كالقادرة علاى 

اع ااناار   علاى ان  اْلفعإ لاع اوجد وقلق  فعل نالى  ، ْلَّّ سا عت لع عل   

  اااكاااام  المحكمإإإة المتقبإإإة  كاااون الماااراد سااال الفناااي الحاااااي ّالماااادر

  والمراد ّاما  ا نا اشتمال ااناار علاى ل اائف  واا قان ستقارّان فى اللّغت

الانع وّادائع التّر  اا وكماال المق مات للمناافع والمااال  الم لوّات سنااا   

   ّسااا الّاااغرع فلمااا ن.ااج ساال  هّاا   ف إإه ْإإ لم ب لّضإإرجرنوكااي ساال فنااي ذلااي 

 نالى قالق للنالم الوارع علاى هماط ّاد ع وهااام سن اع   سماتمي علاى ساا فاى 

وا هفااس ساال عاائااا القاادرة وغرائااا الّاااننت ّح ااا  تح ّاار ف اااا اافااا  

 النقول وا فاام وال  فى ّتفاا لاا الدّفا ر وا رقمأل

وراد ه.ّا  عل ا   ّالّضارورة و ّسا الك.رع ف.ال.د ات كما  ما ر كل ا  رولا   

ّااأّن ساال راع ق وطااا سل حاات وعاامع الفايااا فااا حت سوضااحت عاال سنااان 

 ر نا اّن فاعلاا عالمألار حت واغرا  اح حت علم 
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واعتاار  عل اا  ّااأّن ّنااو الح واهااا  النااام رااد  ااادر عناااا  فنااال 

ستقنت سحكمات فاى  ر  اا سلااكناا و ادّ ر سنا مااا   كماا للنّحاي والننك.او  

وكث ر سل الواول والّ  اور علاى ساا فاى الكتاا سلا ور وف ماا ّا ل النّاا  

 سماور سع  هّاا ل لج سل  ولى النلمأل

لااو عاالّم  ّن سوجااد  ااذه اانااار  ااو  ااذه الح واهااا  فلاام ال  و ج ااا ّأهّاا 

 ااو   ن  كاو لااا سال النلام رادر ساا  اتادع ّا  كلاى  لاي ااناار و ؤ ّاده رولاا  

ت لا بويوهم   ) نالى    َن اُلجا إ ما َا  أل(َجََُجحى َرب َك لالَى البهُحلا ََنا امهخا

الانقو   و ّساا كذا ارول    ذا الاواب كهّما  تّم كذا راّرر اللاؤال ّ ر اق 

رّرر ّ ر ق المنع على ّدا ت الك.رع ّأهّا  لماا جاا  اادور  لاي ااناار عال 

 ذه الح واها  سل غ ر علم فلم ال  او   ن  كون سا هحل ف     ضاا كاذلي ال 

ّااد لنفااى ذلااي ساال دل اايأل فااق  ااتّم    ّن سقاااات  لااي اانااار  وجااا دغدغاات 

نّم  رول  ذا الدّل ي سنقو  ّالنّاائم او للناير فى دعوع ال.دا ت كما ال  خفىأل 

سمنوذ ّأهّا  فاعاي ل فناال الحكمات المتقنات اقت اارا عناد الامااور وكن كاهاج 

رل لت سع  هّا  لا س عالماا عناد م   فلام ال  ااو   ن  كاون اااهع الناالم   ضاا 

كذليأل والفر  ّكثرة ااناار المحكمات ورلّتااا وكن كاان هافناا فاى رفاع الانقو 

هافع فى رفع المنعأل على  هّ  كن  ر د سال النلام فاى الك.ارع المنناى لكنّ  غ ر 

المختل ّاال ق ل سال التّااد قا  فااى سمنوعات   لااوا   ن  كاون التّااد ق 

الغ ر ال ق نّب كاف ا فاى قلاق  لاي ااناار المحكمات المتقنات   وكن ار اد المنناى 

ل ال  اتّم التّقر اا   الّماسي للتّاد قا  ال ق ن ّت وغ ار ال ق ن ّات فااى سلالمت لكا

كذا الّاا ر  ّن الم لاوب كن.اا  النلام ّاالمننى المخاتّل ّالتّااد قا  ال ق ن ّات 

 وس لق التّاورا  كل   عاّقاأل

  اع كّي سا سل شأه   ن  نلم ّوجا  ساا    جَْم  مع لى اتعَّ  بكّل معَإهم

ان عواء كان واج.ا او سمكنا سمتنناا   وعاواء كاان ذا ا   و غ اره   وعاواء كا

لتسإإ جى َّسإإتة بميإإع ج ئ ّااا او كل ّااا   اادنااا  و رااد ما ر.ااي وروعاا     و ّنااده 

   ع كلى هللا فاى ااّحت كوهااا سنلوسات لا     للي  اع جم ع االش اء المعَهم ت

والحاااي  هّا   ناالى  ااّ   ن  نلام   و كلى علم   نالى فى اّحت  نلّقا  ّاااأل

 إَّّ  حّى جّْل حخ اصحّ  كّي شبء
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 ع كاي شابءأل  ّساا الّااغرع فلماا عا ابء الادّل ي   و ّساا   معَإهم ،َن اعَم ْإلّ 

الك.رع فا ّن الح ااة كّساا هفاس ااّحت النلام والقادرة    و اافت  وجاا ااّحت 

النلم والقدرة   و  ّاسا كاان فااّحت النلام المنت.ارة فاى سفاوسااا سماتركت ّا ل 

 ااّ   ن  جم ع االش اء   ال اقتااص لاا ّمبء دون شبء فث.ج اهّا   ناالى

  نلم كي شبءأل

ارااول   ف اا  هااار    هّااا ال هلاالّم اّن اااّحت النلاام المنت.اارة فااى سفاااوم 

الح اة سمتركت ّ ل جم ع ا ش اء لاوا   ن  كون ل.نو ا شا اء قاواا ّت 

 قتضى استناذ  نلّق النلم ّ  كالممتننا  ّالنل.ت كلاى القادرة  اذا   وكذا ااّ  

 النلم لكّي شبء  ّن النلم افت الكمالأل اع فيج  ل   لك  ن  نلم كّي شبء

وا ننذ لو لم  اا لذا ا   ن  نلام الفتقار فاى علما  ّا.نو ا شا اء كلاى 

علااى سااا  للإإى ريإرهفااى ااافت كمااال  إ إإتح لة افتقإ رهغ ااره   والتّااالى ّاطااي 

 ع أ ى ّ اه  فالمقدّم سثل أل

الى  رااول   ذلااي الاادّل ي لااو  ااّم ّام ااع سقدّسا اا  لاا م  ن  كااون ردر اا   ناا

  ضا ستنلّقت ّام ع ا ش اء ّن ل سا ذكره   ساع  هّااا ال  تنلّاق كاّل ّالممكناا أل 

و  ضا  مكل  ن  لتدّل علاى  ّن علما   ناالى ال  مكال  ن  تنلّاق ّالمنادوسا  

كالننقاااء وشاار ي ال.ااارع ّااأّن النلاام ّا شاا اء  كااون علااى وجااا ل    اااد ما 

قااوع المدركااتأل وناه امااا  لاّمى ااااول ّا و ااو ااااول اااور ا شاا اء فااى ال

 لااّمى اضااور ّا و ااو اضااور ا شاا اء  هفلاااا عنااد النااالم كنلمنااا ّااذوا نا   

وّا سور القائمت ّااا   و او  راوع سال ا ّول   ضارورة  ّن اهكماات الّمابء 

الجي اضوره ّنفلا   راوع سال اهكمااف  الجاي اااول سثالا    ولماا  اد ام 

ء فاى ذا ا   ناالى اكام ّنضاام رائم ال.ر ان عل القول ّحاول اور ا ش ا

ّأّن علم   نالى ّا شا اء ّحضاور ا  هفلااا عناده   وّنضاام ّاأّن علما  ّااا 

ّحاول اور ا فى سااّرد آقار   وكذا ن.اج  ن علما   ناالى كساا اضاورّي 

 و ااااولّى ّحاااول اااور ا شاا اء فااى ساااّرد آقاار   فنقااول الثّاااهب ّاطااي 

 خفاى فتنا ّل ا ّول كماا  او الممااورأل العتل ام ر ام النلم ّغ ر الناالم كماا ال 

وساال ال.اا ّل  ن النلاام الحضااورع ال  مكاال  ن  تنلّااق ّالمناادوسا  قاواااا 

 الممتننا    كذ ال اقا ق لاا ناّت  اتى هتاّور اضور ا ّنفلاا فتدّّر جدّاأل
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واعلاام اّن المااانّف رااد اشااار فااى  ااذا الكااقم كلااى ردّ  رااوال المنكاار ل 

 ّنموم علم   نالىأل

سل رال اهّ   نالى ال  نلام ذا ا     ّن النلام هلا.ت والنلا.ت  قتضاى  سنام

  غا ر المنتل. ل وال  غا ر ّ ل المبء وذا  أل

و ج ااا عناا    ّاهااا ال هلاالّم كااون النلاام هلاا.ت سحضاا    ّااي  ااو ااافت 

 اق ق ّت ذا  هل.ت كلى المنلوم   وهل.ت الافت الى الذا  سمكنتأل

لاام  كاال هلاا.ت سحضاات ّاا ل النااالم   رااول   ف اا  هااار    ّن النلاام وكن

والمنلوم   لكنّ   لتل م هل.ت ّ ناما   عواء كان المنلوم عا ل الناالم  و غ اره 

و و كون النالم عالما لذلي المنلاوم   وال شاّي ان  اذه النلا.ت سنت.ارة ّ ناماا 

 ّالذّا  ال ّالنر  كما  وّ م   فق  او  ان  كوها ستّحد لأل

ال   التّغا ر االعت.اري ّ ل المنتل. ل كاات فالّاواب فى الاواب  ن  ق

فى  حقّق النل.ت كما ّا ل الحادّ التّاام والمحادود   علاى  هّا  لاو ااّ  ساا ذكاره 

ل م  ن ال  كون النّفس ااهلااه ّت   ضاا عالمات ّاذا اا ّنا ل ساا ذكاره   ساع اّن 

 ذلي ّد اّى ال. قن فتأّسيأل

ه  عالما ّذا     وذلاي  ّن وسنام سل رال اهّ   نالى ال  نلم غ ره سع كو

النلاام اااورة سلاااو ت للمنلااوم وسر لاامت فااى النااالم وال قفاااء فااى  ّن اااور 

ا شاا اء المختلفاات سختلفاات ف لاا م ّحلااا كثاارة المنلوسااا  كثاارة الّاااور فااى 

 الذّا  ا ادّع سل كي وج أل

و ج ااا عناا  ّمااا عاا.ق ساال  ّن علماا   نااالى ّا شاا اء لاا س ّااار  لااام 

 ور ا  هفلاا عندهألاور ا ف   ّي ّحض

ارااول    مكاال  ن  ااااب ّمنااع كااون النلاام اااورة سلاااو ت للمنلااوم   

لاوا   ن  كون اورة سمتركت ّ ن  وّ ل غ اره كماا فاى النلام ّمابء ّوجا  

 عّم سن    وّماا ذكاره ّناو المحقّقا ل سال الفار  ّا ل اااول الّااورة فاى 

د ّا ساال كااّي وجاا  الااذّا  الماااّردة وّاا ل ر اساااا ّاااا   وّمنااع كوهاا   نااالى  ااا

فتوّج    على كهّ  لو  ّم لدّل على استنااذ كوها   ناالى عالماا ّذا ا    ضاا علاى 

 سا ال  خفىأل

وساانام ساال رااال اهّاا   نااالى ال  نلاام الا ئ ااا  الماد ّاات ساال ا ااا  ااى 

 ج ئ ا  ّي ّوجوه
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 كل ّت سنحارة ف اا    هّاا ستغ ّرة والنلم ّالمتغ ّر ستغ ّر   فلو كان عالماا ّااا

 سل ا ا  ى ج ئ ا   ل م التغ  ر فى ذا    نالى و و سحالأل

 والاواب عن  ّوجا ل  

ا ّول    هّ   نالى لما لم  كل سكاه ّا كان هل.ت  الاى جم اع االسكنات علاى 

عواء فل س ف اا ّالق ا  كل   رر اا وّن اد وستوّعاط   كاذلي لّماا لام  كال  او 

  ّالمضاّى والحال ّات واالعاتق.ال ّت وافا    ساه ّت لم  تّاف الّ سان سق لاا كل ا

  ّي كان هل.ت  على جم ع ا  سنات علاى عاواء   و اى سال ا  ل الاى ا ّاد 

ّالق ا  كل   ّمن لت هق ت الحال   والموجودا  ف اا سنلوست لا  فاى كاّي وراج 

  ّااي  اى ااضاارة عناده فااى  عا كونو كاائلو كااان   ولا س فاى علماا   ناالى

الا ئ ّااا  و اكاساااا   لكاال ال ساال ا ااا   ورا اااا فاااو عااالم ّخاوااا ّا 

دقول الّ سان ف اا ّحلاا  وااافاا الثّقنات   كذ ال  تحقّاق لااا ّالنلا.ت كل ا    

وسثي  ذا النلم  كون ناّتا سلتمّرا ال  تغ ّر  اق   وان كاان سنلوسا  ستغ ّارا 

 كالنلم ّالكل ّا أل

لّااق النلاام ّتلااي الثّاااهب    هّاا  كهّمااا  لاا م التغ ّاار فااى كساار اعت.اااري  ااو  ن

الا ئ ّااا  المتغ ّاارة و ااو لاا س ّمحااال   وكهّمااا المحااال  ااو التغ ّاار فااى ااافت 

 سوجودة ف   و و ل س ّق مأل

نّم المماور  ّن ذلي القاول ساذ ا الفقعافت وراد شانّع عل ا  المتااّقرون 

اتى النّقست الّ وعى سع  وّغل  فى االهتاار لام   ورّما  نقاي عنا  ان سال 

ل كلا ام لام  فاام سنناى كقساام   وذلاي  ّن الا ئ اا  الماد ّات هلا  اذا القاو

سنلولت ل   ناالى و او عاراي لذا ا  عناد م   وساذ .ام ان النلام ّالنلّات  وجاا 

 النلم ّالمنلول فك ف  تاّور سنام هفى كوه   نالى عالما ّااأل

ورال ّنو المحقّقا ل هفاى النلام ّالا ئ ّاا  سال ا اا  اى ج ئ ّاا  ال 

النلم ّاا س لقا   ّي  م رائلون ّأهّ   نالى عاالم ّااا ّوجاوه كلّ اتأل   لتل م هفى

 فاالقتقت فى هحو اادرا  ال فى  ال  وذلي ال  نافى سذ .امأل

 رول   ف   هار   الهّ  كهّما  تّم كذا كان النلم ّالّمابء  عاّم سال  ن  كاون 

كذا كاان  ّذا    و ّأسر ااد  عل     كماا  او الممااور ّا ل الامااور   و ّساا

 سختّاا ّالّاورة ا ولى فإّن المنلوم
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اق قت فاى الّااورة الثّاه ات  او الوجا    وكهّماا  وااف ذو الوجا  ّالمنلوس ّات 

ّالنر  كما  او التحق اق عناد المحقّقا ل   فاق  اتّم  اذا الكاقم كماا ال  خفاى 

 على ذوع ا فاامأل

وكاّل  لا م  ن وسنام سل رال  هّ   ناالى ال  نلام الحاواد  ر.اي وروعااا   

 كون  لي الحاواد  سمكنات وواج.ات سناا   والثااهى ّاطاي   فالمقادّم سثلا أل  ّساا 

الماارط ت ف هّاااا سمكناات لكوهاااا اادناات وواج.اات   ضااا  ّن علماا   نااالى ّاااا 

 قتضااب وجوّاااا   ضاارورة  ّن كسكاهاااا  لااتل م كسكااان اهقااقب علماا  جاااق 

 و و سحالأل

  كااون علّاات سوج.اات لاا    ولااو عاالّم و ج ااا ّااأن النلاام  اااّع للمنلااوم فااق

 فااسكان الذّا ب ال  نافى الوجوب ّالغ رأل

 رول    مكل  ن  قال لو اّ  ذلي الادّل ي لا م  ن ال  تنلّاق علما   ناالى 

ّالحواد  ّند وروعاا   ضاا ّنا ل ساا ذكاره   ّاي  لا م  ن ال  وجاد وال  نادم 

 ل   وكاذا كاّي سمكل  اق   ضرورة  ّن كاّي سمكال سوجاود سحفاوت ّوجاوّ

سمكاال سناادوم سحفااوت ّاستناااع ل   وكمااا اّن الوجااوب  نااافى ااسكااان كااذلي 

 االستناذ  ناف   ر ناأل

وراد  تمّلاي فاى كوها   ناالى رااادرا وعالماا ّالكتااب سثاي رولا   نااالى   

َاإيم  ) َْ ار  َجهوَه باكوّلا َشُخءِل  ََْى ْوّلا َشُخءِل قَدا  وّالّلانّت وكجمااذ ا ّسات علاى (َجهللاو 

ذلااي   ّااي علااى كوهاا   نااالى ستّااافا ّااافا  الكمااال س لقااا   وسنّ  ااا عاال 

ااافا  النّقاااان جم نااا   اتااى اّن ّنضااام اعااتدّل علااى وااادة الواجااا ّااأّن 

الوادة  ولى سل الّمركت   والواجا  اا  ن  كون فاى  علاى سرا اا الكماال 

 كجماعاأل

رّااف علااى و ورد عل ا   ّن التّاااد ق ّإرعااال الّرعااي وكها ال الكتااا  تو

 التّاد ق ّالقدرة والنلم ف دورأل و ج ا عن  ّمنع التّورفأل

 رول    ذا المنع سوّج  لداللت المناا ة علاى ااد  الّرعاي فاى كاّي ساا 

 ق.روا ّ    وكن لم  خ ر ّال.اال كاون المرعاي راادرا وعالماا علاى ساا اقّاق 

لاي ا دلات ال فى سحلّ    فالقول ّأّن ذلاي المناع سكااّرة  قاّول   هنام  تّاا   ّن  

  ف د ال ق ل والم الا ال ق ن ّت فق  غفيأل

 أل نالى اىّ  من الّصف ت الثتهمية ََّّ  الثّالثت الّصفة
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على  هّ   نالى ااّى   واقتلفاوا فاى سنناى ا ا ا     بم هر العقالءا ّفق 

فقال جماور المتكلّم ل كهّاا افت  وجا اّحت النلم والقدرة   وراال الحكمااء 

ت كهّاا كوه  ّح اا  ااّ   ن  نلام و قادرأل وللح ااة سنناى آقار وّنو المنت ل

و ى ّااذا المنناى سال الك ف ّاا  النّفلااه ّت الموجاودة فاى الح اوان   و اى ساا 

فيكإهن حيّإ  وكّي رادر عاالم ااّى  ْلَّّ  مع لى ق در ْ لم  قتضب الحّس والحركت

 ب لّضرجرن.
علاى كوها  راادرا عالماا    ّسا الّاغرع   فلما  قدّم سال الادّل ل ل الادّال ل 

و ّسا الك.رع   ف ّن الح اة عواء كاهج هفس ااّحت النلام والقادرة  و س.اد  لااا 

 شرط للنلم والقدرة   والّمرط ال م للممروط ر ناأل

واعلم اه  رد  تّو م  ّن كن.ا  الح اة ّالنلم  لتل م الدّور   اله  راد  ن.اج 

ولاا س    اااّ   ن  نلام كااّي سنلاوم هّا  ااىّ  النلام عااّقا ّالح اااة   ا اا رااال  

ّمبء    ه  كهّماا  ن.اج الح ااة ّانفس النلام   والّاذي  ن.اج ّالح ااة  او شامول 

النلم ال هفل  فق دور   على  ّن ف   كشارة كلى  ّن لنلم   نالى  دلّات  قارع ال 

 تورّاف علاى التّااد ق ّح ا ا    كاعاتناد كاّي شابء كل ا    وغ اره سال ا دلّاات 

لدّالت علاى ساا فّااي فاى سحلا    ف ااّ  كن.اا  الح ااة ّاالنلم الثّاّاج الّلمن ت ا

ّاااذه ا دلّاات   وكن كااان الاادّل ي المااذكور  ا نااا سوروفااا علااى التاااد ق ّاااا 

 فل تأّسيأل

  الماراد ساال اارادة  ا نااا سااا  الّاافت الّراّناات  هّاا   ناالى سر ااد وكاااره

ل التار  المقادور  خّال الفني المقدور ّالوروذ   وسل الكرا ت سا  خاّ 

ّ    ورّّما   لق اارادة على سا  خّال  اد الّ رف ل المقادور ل ّاالوروذ 

  عواء كان فنق  و  ركا   و ذا  او الممااور ّا ل الامااور   ولااذا  كتفاى 

فااى ا كثاار ّااذكر اارادة كمااا ال  خفااى    ّن اانااار  ااادر عناا   نااالى فااى 

وراج كاذا   ساع  ّن هلا.ت الاذّا  ّنو ا ورا  دون ّنو   كوجود   د فاى 

كلى جم ع ا وراا  علاى الّلاو ت   و خاا ل ا فناال   اع ااناار ّإ ااد اا 

فاى ورااج سناا ّل دون ورااج سناا ّل آقاار   ساع اعااتواء هلاا.ت الااذّا  كلااى جم ااع 

ا ورا  ال ّدّ ل    اع لذلي التخا ل سال سخّاال  خاا ل  لاي ااناار 

 ّا ااد ا فى
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  ل م الترج   ّق سرّج  و و سحال ّد ات وا فاراأل ورا اا المن ّنت وكاّل 

و  ضا ّنو الممكنا   وجد دون ّنو آقر سنااا   كماا اّن الننقااء ال 

 وجاد فاى شاابء سال ا وراا  سااع اّن هلا.ت الاذّا  كلااى جم اع الممكناا  علااى 

الّلواء   وال شّي اّن  ذا التّخا ل   ضا ال ّدّ لا  سال سخّاال   فلاو راال 

مكنااا  ّاال ااااد فااى ورااج كمااا ورااع فااى التار ااد لكااان  خااا ل ّنااو الم

   ع ذلاي المخّاال الّاذي  خّاال  لاي  جهإه أل الل و ولى كماا ال  خفاى

اانااار ّاا ااااد فاااى  ورا اااا المن ّااات دون  ورااا    وكاااذا المخّااال الّاااذي 

 خّاااال  لاااي ااناااار ّاا اااااد فاااى  ورا ااااا المن ّااات دون  وراااا    وكاااذا 

نااو الممكناا  ّاال ااااد دون ّناو آقاار سناااا المخّاال الّااذي  خّاال ّ

 ننى ّاا المننى االقاّل المقاّاي للكرا ات علاى وفاق ساا ذكاره  اَرادن س لقا

فى الدّعوع   كاّل اهّ  على  ذا  كون دل ق للكرا ت ستروكا ّالمقا لات و او  ّن 

 خا ل ا فنال ّتر  ك ااد ا فى وراج سنا ّل دون وراج سنا ّل آقار ال ّادّ 

 ل و و الكرا تألل  سل سخاّ 

و مكال اماي المخّاال علاى ساا  ناّم سخّاال الفناي والتار    ّناااء 

على  ّن  خا ل ا فنال ّاا ااد فى ورج سن ّل  لاتل م  خا اااا ّتار  

اا ااااد فااى ورااج سناا ّل آقاار   ال ّاادّ لاا  ساال سخّااال  تر ّااا عل اا  كااق 

ارادة الفناي التخا ا ل   وا ننذ  حمي اارادة على المننى ا عّم الّمااسي 

والتّار  كماا  او الممااور علاى سنناى  ّن المخّاال فاى التّخااا ل ا ّول 

كرادة الفني وفى التخا ل الثّاهب كرادة التّار    ف كاون فاى كاقم الماانّف 

كشارة كلى  ّن اارادة   لاق ف ماا ّ انام علاى سنن ا ل  ااد ما قااّص وااقار 

 عاّم كما  شرها كل   آهفاأل

دّل ي ّأهّا  لاو عالّم اعاتواء هلا.ت الاذّا  كلاى جم اع واعتر  على  ذا ال

ا وراااا  وكلاااى جم اااع الممكناااا    فاااق هلااالّم اّن المخّاااال  اااو اارادة   

ضرورة  هّاا افت ل   نالى   وسال الااائ   ن ال  كاون المخّاال ذا ا  وال 

 افت    ّي اسرا سنفاق سل الحركا  الفلك ّت  و الحواد  ال وس ّتأل

لمخّال كن كان رد ما لم  ال   ن  كاون سخّاااا و ج ا عن  ّأل ا

 اد طرفى الممكل ّا.نو ا وراا  وكن كاان اادناا ال ّادّ لا  سال سخّاال 

آقاار و لااّم جااّرا   فإّسااا  ن  نتاااى كلااى اارادة  و  لاا م التّلللااي فااى ا سااور 

 الموجودة فى هفس ا سر و و سحال على ر ع المتكلّم ل
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 س لقا على سا سّر غ ر سّرةأل

رول   ف   هار    هّ   مكل كجراء الكقم فى اارادة ّأن  قاال لاو كاان  

 نلّااق اارادة ّأاااد طرفااى الممكاال رااد ما لاام  ااال   ن  كااون سخّااااا لاا  

ّا.نو ا ورااا    ولااو كااان اادنااا ال ّاادّ لا  ساال سخّااال كمااا فااى القاادرة   

فااو  ف ل م التلللي فى ا سور الموجودة ّحلا هفاس ا سار وساا  او جواّناا

 جواّكمأل

و ّسااا ر ااي ساال  ّن اارادة لااو اعااتوع هلاا.تاا كلااى الّ اارف ل فااق ّاادّ فااى 

 نلّقاااا ّأاااد ما ساال سخّااال كمااا فااى القاادرة و لاا م التّلللااي وكاّل  لاا م 

اا اااب فاااو سناادفع ّمااا رادّسنا فااى  حق ااق الفاار  ّا ل القاادرة واا ااااب فااق 

عال المناااى  جَّ إىحلانا  المكلّفا ل ّال اعاا  وال َمإر ناالى  جْلَّّإ  أل غفي

علااى طر ااق  اسإإتَ م ن اَرادن جالكراهإإةاع االساار والناااى  جهمإإ واللاا نا  

اللّف والنّمر المر ّا    ع ا سر  لتل م اارادة والنّااى الكرا ات   ضارورة 

 ّن ا سر ّما ال  راد والنّاى عّما  اراد ر. حاان   والقا.  سال هللا  ناالى سحاال 

     ف ث.ج  هّ  سر د وكاره و و الم لوبألر نا على سا ع أ ى ّ اه

و ّساا ا شااعرة سنناوا القااول ّاأّن ا سار ّماا ال  ااراد والنّااى عّماا  ااراد 

ر. حان   سلتندا ّأه  رّّما ال  كون غر  ااسار اا  اان ّالماأسور ّا    كماا 

فإهّا  ال  ر اد سنا  شا نا سال  ؟كذا  سر الّل د ع.ده ّفني استحاها  اي    نا   وال

عاات والنااا ان او اعتااذار عاال ضاارّ  ّأهّاا  ال    ناا  فإهّاا   ر ااد سناا  ال ا

النا ان   وكما كذا  كره شخل ّناا  سوال  فإهّا  ال  ر اد ّااذا ا سار هااا 

  سوال  ر نا وكذا النّاىأل

و مكاال  ن  ااااب عناا  ّااأّن الموجااود فااى الّاااور المفروضاات كهّمااا  ااو 

شاّي  ّن اق قات ا سار طلاا  اورة ا سار والنّااى والكاقم فاى اق قتااا   وال

الفني واق قت النّاى طلا التّر  وطلا فني سا ال  اراد وطلاا  ار  ساا  اراد 

ر. حان ّد اتأل ولاام  ّن  نارماوا ّأهّا   ااو   ن  كاون ا سار والنّااى الّااادر 

عاال هللا  نااالى   ضااا اااورة ا ساار ال اق قتامااا   وّااأّن ا ساار ّمااا ال  ااراد 

ر. حان سنّا ال سال هللا  ناالى   ّنااء علاى ساا ذ .اوا كل ا  والنّاى عما  راد كهّما 

سل  هّ  ال ر.   سن   اق   لكل ال  خفى سا ف اماا سال المكااّرة والننااد علاى 

 سا  و ر  امأل
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واعلاام اّن النلماااء ّنااد ا ّفااارام علااى القااول ّااإرادة هللا  نااالى لوجاااود 

ى علم   ناالى لوجاود فقال الحكماء   ؟الممكل وعدس  اقتلفوا فى  هّاا سا  ى

النّااام ا كمااي و لااّموه  عنا اات   ورالااج ا شااعرة  ااى ااافت  ا اادة سغااا رة 

للنلاام والقااادرة  وجااا  خاااا ل  اااد المقااادور ل ّااالوروذ   وراااال ّناااو 

المنت لت  اى عادم كوها  سكر اا وال سغلوّاا   وّنضاام  اى فاى فنلا   ناالى 

أل ورااال   ااي الحااق النلاام ّمااا ف اا  ساال المااالحت   وفااى فنااي غ ااره ا ساار ّاا 

واقتاره جماور المنت لت  ى النلم ّالنّفع والمالحت الدّاع ت كلى اا اااد فاى 

الفنااي  و المفلاادة الّاااارفت عناا  فااى التّاار    و لاامى ا ّول داع ااا والثّاااهب 

اااارفا   واعااتدّل عل اا  ّنااو المحققاا ل ّأهّاااا لااو كاهااج  ساارا آقاار عااوع 

د القدساء    ّن ذلي لاو كاان راد ما لا م الدّاعى والّاارت  ل م التّلللي و ندّ 

  ندّد القدساء ولو كان اادنا ااتاج كلى سخّال آقر و ل م التّللليأل

وف ا  هاار    هّاا  كهّماا  ادّل علااى كاون اارادة غ ار  ا اادة علاى الااذّا  

و ّسا علاى كوهااا عا ل الادّاعى والّااارت فاق كماا ال  خفاى   علاى  ّن  نادّد 

 ند الخام   كاّل  ن  نتاى الكقم على التحق قألالقدساء غ ر سللّم ع

 ط.اق الملالمون  الّافت الخاسلت سل الافا  الث.و  ت  هّ   نالى سادر 

اتّى فقعفت ااعقم على  هّ   نالى سادر   ع عام ع ّاا ر   لكانّام اقتلفاوا 

 فى سننا ما  

فقااال جماااور المتكلّماا ل   اهّامااا ااافتان  ائااد ان علااى النلاام   ورااال 

ضااام كاالشاانرع والكن.ااى اهّامااا ع.ار ااان ساال علماا   نااالى ّالملااموعا  ّن

والم.ارا  و و الحّق المختار عند المحقّق لأل  ّسا كوها  سادركا ف هّا   ااّ  

 ن  تّاف ّاادرا  الّذي  و افت الكماال   وكلّماا  ااّ   ن  تّااف ّا  سال 

لفناي و او افا  الكمال فاو ستّاف ّ  ّالفني   ف كاون ستاافا ّااادرا  ّا

 الم لوبأل

لما  . ّل ف ماا  قادّم   وكاّي ااّى  ااّ   حإىّ  نالى  ْلَّّ  ّسا الّاغرع فاى 

 ، فيصّح ل  مع لى َن ادرْل.  ن  در    اذ الح اة ساّححت لكدرا  ر نا

و ّسا الك.رع ف ّن الخلّو عال اافت الكماال فاى ااق سال  ااّ  ا ّاااف  

 هار  ّاا هقل   و و على هللا  نالى سحالأل وف   
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 ّسااا  ّوال   ف هااا ال هلاالّم اّن ا ا اا   نااالى سثااي ا ا نااا ساااّححت للّلاامع 

وال.ااار    هّاا  ر ااا  الغائااا علااى الّمااا د   سااع المخالفاات فااى كث اار ساال 

الّااافا    علااى  ن  كااون ا ا نااا   ضااا ساااّححت لامااا   ضااا سحااّي النّااار 

 لاوا   ن  كون سا  اّححاما لنا  سر آقر

 ا ال هللّم اّن الخلّو عل افت الكمال هقلألو ّسا ناه ا فأهّ 

و ّسااا نالثااا فاا ّن النماادة فااى  ن  اا  هللا  نااالى عاال ااافا  الاانقل  ااو 

ااجماذ الّذي ن.ج اا ّتا  ّااوا ر اا اا  وا ااد اا   وراد اهنقاد ااجمااذ 

على كوه   نالى عم نا ّاا را   وه قاج النّااوص ّا    ضاا   فل ناّول فاى 

جماذ اّتداء   ّي على النّااوص الدّالّات علاى ذلاي    ّن  ذه الملألت على اا

النّااوص الدّالّاات علااى كوهاا  عاام نا ّاا را  رااوع ساال الّاااوا ر الدّالاات علااى 

اّا ت ااجماذ   وكن ن.ج اّا ت ااجماذ ّالنلم الّضرورع الثّاّج سال الادّ ل 

ى   فذلي النلم الّضرورع ناّج فى اللمع وال.ار عواء ّلاواء فاق ااجات فا

كن.ا اما كلى التّملي ّدل ي ّنو سقدّسا     ور اي ناّاج ّااجمااذأل ناّم التّمّلاي 

فى اّا ت ااجماذ ّااوا ر النّااوص  و النلام الّضارورع فإهّا    و اي ّاق 

طائي ّي ا ولى  ن  تمّلاي فاى ذلاي اّتاداء ّااجمااذ  و ّالنّااوص  و النلام 

 الّضرورعأل

نّااوص الدّالات علاى كوها  عام نا وكان المانّف  شار كلاى التّمّلاي ّال

 ع اادرا  لاا   نااالى  بثتهمإإ وكااذا الحااد ا  جقإإد جرد القإإرآنّااا را ّقولاا    

إيرو )ّح ا ال  مكل كهكاره وال  أو ل  سثي رول   نالى    يعو اُلتَصا  أل(لاَّه و هوإَه السهإما

 ر نا وكاّل ل م كذّ   نالى و و سحال كما ع ابءأل فيج  لثت م  ل 

الاو ساع ساا ر.لا  دلا ق وااادا  وراد ورد القارآن ون رول   و حتمي  ن  ك

على اادرا أل و قر ره  هّ   اّ  ا ّااف   ناالى ّااادرا    وراد ورد القارآن 

ّث.و   ل    وكلما ورد القرآن ّث.و   ل  سع اّحت  واسكاه  عل   فاو ناّج لا  

ُحمنو )    ّخقت سا ورد القرآن ّ  ولم  كل ن.و   لا   ناالى كقولا   ناالى  الإره

كذ ال ّدّ ف   سل التأو يأل و ّسا كوه   نالى عم نا ّاا را  (َََْى اُلعَُرشا اُ إتَهى

ّمننى علما  ّالملاموعا  والم.اارا أل فللق اع ّأهّا   متناع الّلامع وال.اار 

 ّمننى ااالا  ّالّلاسنت وال.اارة عل    نالى   ضرورة  ّن القواطع
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ّ  ا عل ااال أل وسا  جاب ّا  الامااور عال النقل ّت دلّج على كوه   نالى سن

ذلاي ساال  ّن اات اجنااا فااى الّلاامع وال.ااار كلااى آال اا  كهّمااا  ااو ّلاا.ا عا هااا 

وراااورها   وذا  الواجااا ل.راء اا  عاال القاااور  حاااي لاا  ّااق آلاات سااا ال 

 حاااي لنااا كاّل ّاااا   ولاا س  ااذا كاّل ر ااا  الغائااا علااى الّمااا د سااع الفاار  

روج عال المنقاول كماا  او فاى د ّاام فاى كث ار سال الواض  ّ ناما   فااو قا

ا اول   على  هّ  راد وراع سال ّنضاام ر اا  الغائاا علاى الّماا د فاى  اذا 

 المقام فى الدّل ي المذكور ان.ا   اي اادرا  كما  شرها كل   آهفاأل

وسا اعتدلّوا ّ  على  ّن الّلمع وال.ار افتان  ائاد ان علاى النلام سال 

ا علما  اّسا جل ّا   نّم  ّارهاه هاده ّال.د ات ّا ل ااالت ل فرراا  هّا كذا علمنا ش ن

  وهنلم ّالّضرورة  ّن الحالت الثّاه ت  متمي على  سار  ائاد ساع اااول النلام 

ف اما   فذلي الّ ائد  و ااّااارأل وكاذا الكاقم فاى الّلامع وعاا ر اادراكاا  

الّلاامع وال.ااار ّااالحواّ    فااذلي علااى  قااد ر  ماساا  كهّمااا  اادّل علااى كااون 

 ائد ل على النلم فاى ااهلاان   و ّساا فاى الواجاا  ناالى فكاّق   كاّل  ن  .ناى 

الكقم على ر ا  الغائا على الّماا د   وف ا  ساا ال  خفاى ساع اهّاام اعات.ندوا 

 ذلي فى  ذا المقام وغ ره سل المقاسا أل

    ّدّع   هّ   نالى رد م   لّب ّا من الّصف ت الثّتهمية الّلادعت الّصفة

القد م سا ال  كون وجوده سل.ورا ّالندم و قاّل  الحاد أل وا  لاّى ساا ال 

ّدا ت لا  عاواء كاان سوجاودا فاى الخاارج  وال و قاّلا  المتاادّد فااو  عاّم سال 

القاد مأل وال.قاااء اعااتمرار الوجاود   وا ّاادّع سااا ال هاا ات لاا    فااا  لّى سؤّكااد 

 للقد م   وا ّدّع سخّال لل.ارىأل

هّما عدّ  ذه الّافا  ا رّع افت واادة ّاعت.ار  ّن ساموعااا راجاع وك

الاى الّلارسد ت و اى كاون الّمابء ال ّدا ات وال هاا ات لا أل وكهّماا رلناا ّا ّااااف  

كماا ّاار ل عل ا  ف ماا عاا.ق    ْلَّّإإ  جابإ  الهبإهد لَامإ  ناالى ّتلاي الّاافا  

اّن سقتضااى  والواجااا الوجااود لذا اا   لااتح ي عل اا  الناادم س لقااا   ضاارورة

ف ث.اج  فيسإتحيل العإدم الّسإ ب  جالاّلحإ  َْيإ  الذّا   متنع  ن  نفّي عن  ر ناا

ا ّااف  ّتلاي الّاافا     ّن اعاتحالت النادم الّلااّق  لاتل م القادم وا  ل ّات   

 واعتحالت الندم الّقاق  لتل م ال.قاء وا ّد ّتأل
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الوجاود فاى الّ ساان  واعلم اّن ال.قاء  فّلر  ارة ّاعاتمرار الوجاود    ع

الثّاهب و ارة ّافت  نلّي ّاا الوجود فى الّ سان الثّاهبأل والوجوب الاذّا ب كماا 

 دّل على هفاس ال.قااء  ادّل علاى هفاى كوها  اافت وجود ّات  ائادة علاى الاذّا  

ّكق المنن  ل   و و سذ ا جماور المنت لات وّناو ا شااعرة   وذلاي  ّن 

سا  و سوجود لذا ا  فااو ّاا  لذا ا    ضارورة الواجا لذا   سوجود لذا     و

اّن سااا ّالااذّا  ال  اا ول  ّااداأل وال شااّي اّن ال.قاااء لااو كااان  ائاادا علااى الااذّا  

 الاتاج الذّا  فى ّقائ  الى غ ره   فلم  كل ّار ا لذا    ذا قلفأل

واذا فّلر ال.قاء ّالمننى الثّاهب كاان لا وم المحاال  ياار   كذ سال ال.ا ّل 

ى  ااذا  ن  كااون الواجااا لذا اا  سحتاجااا فااى وجااوده فااى الّ سااان اهّاا   لاا م علاا

الثّاهب كلى غ ره الّذي  و ال.قاء ّاذا المننى كما ال  خفىأل ورّما  لاتدل علاى 

ذلااي ّاااّن ال.قاااء  ااو اعااتمرار الوجااود واق قاات الوجااود فااى الّ سااان الثّاااهب   

 والوجود ل س افت  ا دة   فكذا ال.قاءأل

لاى الادّل ي ا ّول ّاأن الاّق م سّماا ذكار واعتر  ااااا الّااحائف ع

لا س كاّل افتقاار اافت   كلاى اافت  قارع هماأ  سال الاذّا    وال استنااذ ف ا  

 كاارادة فإهّاا  تورّف على النلم والنلم على الح اةأل

و ج ااا عناا  ّااأّن االفتقااار فااى الوجااود كلااى  ساار عااوع الااذّا   نااافى 

 الوجوب الذّا بأل

ل علاى  اذا  ناود كلاى الادّل ي الثّااهب   كذ ال ّادّ فاى وردّ ّأّن الادّل ي ا وّ 

 ك ماس  سل  ّن ال.قاء وجود قاّص ف.ارى المقدّسا  سلتدر أل

 راول   ال  خفاى  ن الادّل ي ا ّول ال  كاون سقدّسا  وااادة   ّاي ال  كااون 

 كاّل سقدّست لأل

فتقر اار الاادّل ي ا ّول  ّن ال.قاااء لااو كااان  ائاادا لاا م افتقااار الواجااا فااى 

وده كلى  سر عوع الذّا    ّناء على كون ال.قااء وجاودا قاااا   والاق م وج

ّاطي فالمل وم سثل أل و قر ار الادّل ي الثّااهب  ّن ال.قااء وجاود قااّص والوجاود 

الخاّص ل س  ائدا فق  كون ال.قاء  ائداأل والتفاو  ّ ل الادّل ل ل ّا ّل ال عاترة 

ال.قاااء وجااودا قاّاااا ال ّاا    واشااتراكاما فااى ّنااو المقاادّسا  اعنااى كااون 

 لاااتل م ا ّحاد ماااا   فاااق  لااا م عاااود ا ّول كلاااى الثّااااهب وال اعاااتدرا  ّاااارى 

 المقدّسا أل

هنم   كون ال.قاء وجودا قاّاا  لاتل م افتقاار الواجاا فاى وجاوده كلاى 

 غ ره على  قد ر
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كوهاا   ائاادا   ضاارورة اّن الوجااود الخاااّص ال  ختلااف ّاااقتقت ا  سااان   

لوجود الذّا ب   فث.ج المنافا  ّا ل كاون ال.قااء  ائادا والوجاوب وذلي  نافى ا

 ّن الواجااا لذا اا  سوجااود لذا اا     الااذّا ب وال ااجاات فااى كن.ا اااا كلااى رولاا   

 ف ل م االعتدرا أل والموجود لذا   ّا  لذا  

و مكااال  ن  قاااال   ااااااي الااااواب  غ  ااار الااادّل ي علاااى وجااا   نااادفع 

ّن المناافى للوجاوب الاذّا ب  او االفتقاار كلاى االعترا  فق اعتدرا    ّقاى ا

و ّساا االفتقاار كلاى ساا  لاتند كل ا  فاق  ناافى  غ ر ال  كون سلتندا كلاى الاذّا أل

الوجوب الذّا ب على سا اقّق  ّنو المحقق ل وال.قاء علاى  قاد ر كوها   ائادا 

  ّولأل او   ن  كون سلتندا كلى الذّا  على كق التّفل ر ل   فق  تّم الدّل ي ا

ال  قااال    تّااا  علااى الاادّل ل ل اّن ال.قاااء علااى  قااد ر كوهاا  وجااودا فااى 

الّ سان الثّاهب كهّما  ل م سل كوه   ائدا افتقار الواجا فى وجاوده فاى الّ ساان 

الثّااهب كلاى الغ ار   و او ال  ناافى الوجااوب الاذّا ب كذ الواجاا لذا ا  علاى سااا 

ده س لقاا   و اذا كهّماا  لاتل م قرج سل القلامت ساا  كاون ذا ا  سقتضا ا لوجاو

االعاتغناء فاى س لاق الوجاود المق ّاادأل و  ضاا  ااو   ن  كاون س لاق الوجااود 

 ع ل الذّا    والوجود المق ّد  ائدا عل  أل

 هّا هقول    ذا سال ر. اي اشات.اه المفااوم ّماا ااد  عل ا     ّن الكاقم 

ص   والوجاود ف ما اد  عل   ال.قاء   وال شّي اّن سا اد  عل ا  وجاود قاا

الخاااّص وااااد ال  ختلااف ّاااقتقت الّ سااان   فلااو كااان  ائاادا  لاا م افتقااار 

الواجااا لذا اا  فااى وجااوده الخاااّص كلااى الغ اار و ااو سنااات للوجااوب الااذّا ّى 

ضاارورةأل و  ضااا رااد  قااّرر  ّن الوجااود الخاااّص للواجااا لذا اا  ع ناا  فك ااف 

  كون سا اد  عل   ال.قاء  ائدا عل  أل

 جماع  سال الاافا  الث.و  ات  هّا   ناالى ساتكلّم ّااجمااذالّافت الّلاّنت 

المللمون على كوه   نالى ستكلما   لكل اقتلفوا فى سننى كوها  ستكلماا ورادم 

 الكقم وادون أل

فقالااج االشاااعرة كمااا اّن كقساا   نااالى   لااق علااى ا لفاااي المناوساات 

ى سنناى راائم المتر ّ.ت الّتب  ى اادنت و لّمى كقساا لفا ّاا   كاذلي   لاق علا

 ّذا    ن.ّر عن  ّالن.ارا 



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  122

المختلفت   و و سغا ر للنلم والقادرة وعاا ر الّاافا  الممااورة راد م سثلااا   

 و لّمى كقسا هفل ّاأل وسننى كوه  ستكلّما  هّ  ستّاف ّالكقم النّفلّىأل

ورالاااج المنت لاااات والكراس ّااات والحناّلاااات كقسااا   نااااالى سااال ا لفاااااي 

لمتر ّ.ااات ال غ ااار   لكااال المنت لااات والكراس ّااات راااالوا والحاااروت المناوسااات ا

ّحاادوناا والحناّلاات ّقاادساا اتّااى  هّااام ّااالغوا فقااالوا ّقاادم الالااد والغااقت   

 و ل سام القول ّقدم المالّد والكا ا واسثالاا ّ ر ق ا ولى كما ال  خفىأل

وسننى كوه  ستكلّماا عناد المنت لات كوها  سوجادا للكاقم وعناد الكراس ّات 

لحناّلاات كوهاا  ستّااافا ّاا    وسنمااأ الخااقت فااى القاادم والحاادو   ّن  ا نااا وا

 ر اع ل ستنارض ل  

 ااد ما  ّن كقساا   ناالى ااافت لا    وكااّي ساا  ااو اافت لاا  فااو رااد م   

 فكقس  رد مأل

وناه امااا  ّن كقساا  سرّكااا ساال اااروت ستر ّ.اات ستنار.اات فااى الوجااود   

 وكلما  و كذلي فاو ااد    فكقس  ااد أل

فاقتار  ا شاعرة والحناّلت الق ا  ا ّول   واض ّروا كلى القادح فاى 

 الق ا  الثّاهبأل

فمنناج ا شااعرة اااغراه ّنااء علااى  ّن كقسا   ناالى لاا س سرّك.اا ساال 

 ا لفاي والحروت   ّي  و سننى رائم ّ أل وسننج الحناّلت ك.راهأل

القادح فاى  واقتار  المنت لت والكراس ّت الق ا  الثّااهب واضا ّروا كلاى

الق ااا  ا ّول   فمننااج المنت لاات اااغراه   ّناااء علااى  ّن كقساا  لاا س ااافت 

رائماات ّاا    ّااي ّالااام ساال ا جلااام وسننااج الكراس ّااات ك.ااراه   ّناااء علاااى 

  او   م ر ام الحواد  ّذا   كذا رالواأل

وف اا  هااار    ّن الق اعاا ل ل لااا ستنارضاا ل علااى ر ع ا شاااعرة فاااّن 

الق ااا  ا ّول عنااد م غ اار سااا  ااو المااراد ّاا  فااى الق ااا  المااراد ّااالكقم فااى 

الثّاااهب   كذا المااراد ّاا  فااى ا ّول  ااو الكااقم النّفلااّى   وفااى الثّاااهب الكااقم 

والنا اذ ّ انام  اللّفاب   فق  ناار  ّ ناماا   ّاي  ام راائلون ّكاق الق اعا لأل

 ىألوّ ل غ ر م راجع الى كن.ا  الكقم النّفلّى وهف   على سا ال  خف

وال  ااذ ا عل ااي  هّاا   تّااا  علااى الق ااا  ا ّول  هّاا  كن  ر ااد ّالّااافت 

الّافت الموجودة سنننا الّاغرع   وكن  ر د ّاا س لق الّافت سننناا الك.ارعأل 

  هّ  وكن لم  ا 
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ر ام الحواد  ّ   نالى لكل  او   ن  قوم ّ  اافا  اعت.ار ات ستاادّدة ا ّفاراا 

للمنت لات  ن  مننااوا ك.اارع الق ااا  ا ّول  سثاي كوهاا  سااع   اد وّناادهأل و  ضااا

ّناء على  هّام جّو وا كون افا    نالى اادنات سال غ ار  ن  كاون رائمات ّا  

 نالى   ا ا رالوا فى كراد    نالى اهّاا اادنت رائمت ّاذا اا ال ّذا ا  علاى ساا 

 ّ ّل فى سحلّ أل

الّلامع  كشارة الى  ّن طر ق كن.ا  الكقم  او ّاالجماذ واعلم   ان رول 

ال النقي على سا ذ ا كل ا  جماعاتأل و قر اره  هّا  ا ّفاق جم اع الملالم ل علاى 

 هّ   نالى ستكلّم   ّي  جماع عل ا  كافات المل ّا ل سال ا ّولا ل وااقار ل ّح اا 

 اار سل ضرور ا  الدّ لأل

َايمإإ   )ورّّمااا  لااتدّل عل اا  ّقولاا   نااالى    َهإإَم هللاو موه إإى مَُك َْ وّاهّاا  رااد  (َج

 هّا   ناالى ساتكلّم   وراد ن.اج اادرام ّداللات  (ذ)و وار  عل ا ه. ااء   وا ر

المنا ا  سل غ ر  ورّف على ن.او  اافت الكاقم اتّاى  لا م الادّور   وفاى 

كّي سناما كقم ال  خفى على ذوع ا فاام   علاى  ّن ااااا التلاو   ااّرح 

 ااّ   ّأّن ن.و  الّمرذ سوروت علاى  ساور سنااا اافت الكاقم وعلاى  اذا ال

 ان.ا  الكقم ّالّلمع كما ال  خفىأل

و ّسااا سااا اعااتدّل ّاا  ّنااو المحقّقاا ل ساال  ّن عموس ّاات القاادرة  اادّل علااى 

ن.او  الكااقم فف اا  هااار    ّن عمااوم رادرة هللا  نااالى ّام ااع الممكنااا  علااى 

 قد ر  لل م  كهّما  دّل على سقدور ّت الكقم ال على كوها  ستكلّماا ّالفناي و او 

 الم لوبأل

وسنام سل  ادّع ال مام الدّل ي ّضّم سقدّسا  فقال   لّماا ن.اج  ّن ردر ا  

 نااالى عاّساات شاااسلت لام ااع الممكنااا    وقلااق ا لفاااي الدّالاات علااى المناااهى 

سمكل ن.ج اّحت ا ّااف  ّاالتّكلّم ّمنناى قلاق  لاي ا لفاايأل وال شاّي  ّن عادم 

 ناالى عنا    وكن هاورأل  التّكلّم سّمل  اّ  ا ّاااف  ّا  هقال  ااا  ن  ا  هللا

فى كوه  هقاا ع ّما كذا كان سع القدرة على التّكلّم كما فى الّلاكو  وال قفااء 

فى اّن المتكلّم  كمي سال غ ار الماتكلّم   و متناع  ن  كاون المخلاو   كماي سال 

الخالق   فث.ج  هّ  ساتكلّم ّمنناى  هّا  قاالق ل لفااي الدّالات علاى المنااهى و او 

 الم لوبأل

ف    هّ  لو علّم كسكان قلق ا لفاي سل هللا  نالى وكاون المخلاو  ارول   

قالقااا   فاق هلالّم الماتكلّم  كماي ساال غ اره كماا فاى الق اام والقناود و سثالامااا 

 فل تأّسيأل
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 وكذا  مّاد  ذه المقدّسا  فنقول  

الحّق المختار عند الفررت النّاج ت سذ ا المنت لت وكلى  ذا اشاار ّقولا  

ال سناه اا كما  او  الحرجفالملتند الى هللا  نالى فى الّمرذ  ب لكالم جالمراد  

ال المتخ ّلات كماا اقتااره ّناو المحقّقا ل  المسإمهْة المماور عند ا شااعرة

اع المر ّ.ات  ر  .اا  ادّل  المبتومإة فى  حق ق كاقم ا شانرع وعا ابء ّ اها أل

 عت رد مااتعلااى الحاادو  ال كمااا  عمااج الحناّلاات ساال  ّن الحااروت الملاامو

او الملاي او  (ذ)كمارة سوعاى  جمعبى ََّّ  اهبد الكالم فى بسم من اْلبسإ م

ال كما  عمج ا شاعرة سال  ّن سنناى كوها   ناالى ستكلّماا ّاالكقم  (ذ)النّ.ب 

النفلب   وال كما  عمج الحناّلت والكراس ّت سل  ن سننى كوه   ناالى ستكلّماا 

رة عاال  لااي الحااروت الملااموعت  هّاا  ستّاااف ّااالكقم سااع كوهاا  عنااد م ع.ااا

 المناوستأل

  ّسا ّ ان  ّن كقس   نالى  لي الحروت المذكورة الحادنت فمل وجوه  

سناا  هّ  علم ّالّضرورة سال الادّ ل  ّن كاقم هللا  ناالى  او  اذا المؤلّاف 

 المنتام سل الحروت الملموعت ّح ا ال  نارت الذّ ل سن  كاّل كل  أل

و كاان   ل ّاا لا م الكاذب فاى  ق.ااره الماضاو ّت وسناا  ّن كقس   نالى ل

َُب  َّوهح   ) كقول   نالى    وغ ر ماأل (ق َل موه ى) و (لاَّه  ََُرَ 

وسناااا  ّن كقساا   نااالى  مااتمي علااى  ساار وهاااى وهحو مااا   فلااو كااان 

   ل ّا ل م ا سر ّق سأسور والنّاى ّق سناّى وذلي عف أل

طاق  كاقم هللا علاى  اذا المؤلّاف و ج ا عل ا ّول ّأهّ  ال ها اذ فاى ك

الحاد  و و المتنارت عند عاّست القّراء والفقاااء واالااول ّ ل   كاّل اهّا  كماا 

  لق علاى  اذا   لاق علاى المنناى النّفلاّى القاائم ّذا ا   ناالى و او   لاّب   

 وف   ان النّفلاهّى غ ر سنقول   وع أ ى  حق ق  كن شاء هللا  نالىأل

الاا ّاأّن كقسا   ناالى لام  تّااف فاى ا  ل ّالماضاى وعل الثّاهب والثّ 

والحاال واالعااتق.ال وا سار والنّاااى وغ ر مااا   ّاي كهّمااا  تّااف ّاااا ف مااا ال 

   ال ّحلا التنلّقا أل
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وااااال  اّن المتّاااف ّاااا  ااو الكااقم اللّفاااى ال النّفلااى المتنلّااق ّاا أل 

 ّااات الكاقم النّفلاى وف   اّن ا ّاات الكقم اللّفاى ّتلي الّافا   لاتل م ا

الكاقم  الّذي  و سدلول كقم اللّفااب كماا ال  خفاى   علاى  ّن المادّعى اادو 

اللّفاى و ّسا اهتفاء الكقم النّفلّى ف.نا على  ّن النّفلاهى غ ار سنقاولأل و ّساا اّن 

سننى كوه   نالى ستكلّما كوه  سوجدا للكقم ال كوه  ستّافا ّ  فقستنااذ ر اام 

 ا    نالىألالحواد  ّذ

لكاقم هللا  ناالى ّاالمننى القاائم ّذا ا   ناالى الملاّمى  جمفسير اْلشإ ْرن

   ع غ اار ستاااّور  هّاا  غ اار النلاام والقاادرة  ريإإر معقإإهلّااالكقم النّفلااى 

واارادة وعااا ر الّااافا  المماااورة   وغ اار  ااذا الّااافا  غ اار ستاااور   

 اااّ  ان.ا اا    كااذا  فااالكقم النّفلااى غ اار ستاااّور وسااا ال  كااون ستاااورا ال

 رالواأل

وف   اّن الكقم النّفلى وكن كان غ ر ستاور ّالكنا  وّخاواا  لكنّا  

ستاور ّوج  سا   والتّاور ّوج  سا كات فى اان.اا    علاى اّن الم لاوب 

هفى الثّ.و  ال هفاى اان.اا    اللاام كاّل  ن  قاال الماراد ساا ال  كاون ستااورا 

قاد ر وروعا  ااح حا ااادرا لنادم ن.و ا  فاى ّوج  سا ال  كاون كن.ا ا  علاى  

 الوارع ّناء على استناذ المااول الم لقأل

ّمننااى ّاطااي كمااا  ااو المت.ااادر  غ اار سنقااول و حتماي  ن  كااون رولاا   

عرفاأل ووجا   ّن ا شاعرة فّلروا الكقم النّفلّى ّالمننى القائم ّاالنّفس الّاذي 

الممااورة   وال شاّي اّن ذلاي اللّفااى   وسغاا ر للّاافا    و المدلول الكقمأل

الماادلول سرّكااا ساال ذوا  وااافا   متنااع ر اساااا ّذا اا   نااالى   فق اساا  ّاا  

 ّاطي ر ناأل

واعلم اّن لاااا المواراف رعاالت سفاردة فاى  حق اق الكاقم النفلاى   

سحّالاا  ّن لفاظ المنناى   لاق  اارة علاى سادلول اللّفاظ   و اارة علاى سنناى 

لّما رال الكقم  و المنناى النّفلاّى  اوّ م ا ااحاب القائم ّالغ ر   وا شنرع 

 ّن ساراده ساادلول اللّفاظ و ااو القاد م عنااده   و ااو الّاذي فامااوه سنا  لاا  سفاعااد 

كث رة كندم ككفار سال  هكار كقسا  ساا ّا ل دفّتاى المااحف ساع اها  علام سال 

الاادّ ل ضاارورة اهّاا  كااقم هللا  نااالى اق قاات   وكناادم المنارضاات والتّحاادّع 

  الحق قى كلى غ ر ذلي سما ال  خفى على الماتفّ ل فاى ا اكاام الدّ ن ّات ّكقس

   فوجا امي كقم
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الّم و علاى  هّا  اراد ّاالمننى القاائم ّاالغ ر ف كاون الكاقم النّفلاّى عناده  سارا 

 شاسق للّفظ والمننى جم نا رائما ّذا  هللا  نالىأل

  فاواّا  اّن ذلاي  وساا  قاال سال  ّن الحاروت وا لفااي ستر ّ.ات ستنار.ات

التّر ّااا كهّمااا  ااو فااى الااتّلفّظ لناادم سلاااعدة االاات   فالحاااد   ااو الااتّلفّظ دون 

وراال ّناو المحقّقا ل فاى شارح المواراف  اذا الحماي لكاقم  الملفوي اهتااىأل

الما و سّمااا اقتااره سحّمااد الّمارعااتاهى فاى كتاّاا  الملامى ّناا اات االراادام وال 

م الّاا ر ات المنلاوّت الاى رواعاد الملّات وف ا  ش.ات فى  هّا   رارب كلاى ا اكاا

 هار 

 ّسا  ّوال   فقّن اشترا  كقم هللا  نالى ّا ل اللّفااى والنّفلاى  ادفع  لاي 

 المفاعد ر ناأل

و ّسا ناه ا   ف هّ  كن اراد ّق ام ذلي ا سر الّمااسي للّفاظ والمنناى جم ناا 

كالفاي القرآن ّالنلا.ت كلاى ّذا    نالى ر اس  ّاعت.ار اورة النلم ّت ّ   نالى 

الحااافظ فاااو راجااع كلااى ااافت النلاام   سااع  هّااام ا ّفقااوا علااى  ّن كقساا   نااالى 

سغااا ر للنلاام واارادة وعااا ر الّااافا  المماااورة   علااى  هّاا  ال اقتااااص 

للق ام ّاعت.ار ااورة النلم ّات ّكاقم هللا  ناالى ّاي كاقم ال.مار   ضاا راائم ّا  

ا عااا ر الموجااودا أل وكن اراد ر اساا  ّاا  ّاعت.ااار  نااالى ّاااذا االعت.ااار وكااذ

اور   الخارج ّت فمل ال. ّل المكموت اّن الملفوي اااد  كاالتّلفّظ   والفار  

 ّ ناما فى ذلي قارج عل طور النقي على سا ال  خفىأل

 فى بميع َلت ره  هّ   نالى ااد  من الّصف ت الثّتهميّة الثّاسنت الّصفة

كقسا   ناالى اااد    والكاذب ف ا  سحاال    أل ا ّفق الملالمون علاى  نّ 

و ما   لقان  ارة على سا  و افت الكقم و اارة علاى ساا  او اافت للماتكلّمأل 

فالاد  على ا ّول عند الاماور و و المذ ا المناور كون الخ.ار ّح اا 

 كون اكم  س اّقا للوارع و قاّل  الكذب ّمنناى ق.ار ال  كاون اكما  س اّقاا 

ى الثّااهب  او ااق.اار عال الّمابء علاى ساا  او عل ا  فاى للوارعأل والّاد  عل

هفس ا سر و قاّل  الكذب ّمننى ااق.ار عل الّمبء ال على سا  او عل ا  فاى 

هفس ا سرأل والدّل ي على ذلي اهّ  لو لم  كل كقس  الخ.رع اادرا لكان كاذّاا 

 ّاالهحاار
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  قتإيح ب لّضإإرجرن ، ْلّن الكإَالخ.ار ف اماا علاى التحق اق   لكال الاّق م ّاطاي 

الق.   سحاال عل ا   ناالى كماا عا ابء ّ اها  فاالمل وم سثلا أل و  ضاا الاّق م ج

 ع  ّن  إ إتح لة الإبّقع َْيإ  ع عال الكاذب  ْلّن هللا مع لى مبإّ ه ْبإ ّاطي 

 الكااذب هقاال ّد ااات   والاانّقل سحااال عل اا  ّااجماااذأل وفااى ّنااو النّلااو

اع  وهللا  ناالى سناّ ه عنا  كون رول   ّالواو وا ننذ   والعتحالت النّقل عل  

 عل الق.   سل الدّل ي ا ّول و ى  الل كما ال  خفىأل

واعلم اّن الدّل ي ا ّول سل ا دلّت المنت لت   والثّاهب سال  دلّات ا شااعرة 

  وف   اّن الم لا  ق نّى   والدّل ي الملتند كلاى ااجمااذ ال  ف اد ال قا ل كاّل كذا 

عااا ّاا  و ااو ف مااا هحاال ف اا  سمنااوذأل علااى  ّن ااجماااذ كااان ااجماااذ سق و

المق وذ ّ  ال  ل م  ن  ف د ال ق ل على ر  ام   و  ضاا ااجمااذ عناد م كهّماا 

 كون اّا  العتناده كلى النّل   وداللت الانّل سوروفات علاى ااد  كاقم هللا 

  نالى   فإن.ا  اد  كقس   نالى ّما  لتند كلى النّّل  لتل م الدّورأل

ال  تورّااف علااى  (ص)ا رااال ااااا الموارااف سال  ّن اااد  النّ.اّب وسا

اد  كقس   نالى ّي على  اد ق المنا ة و او  ااد ق فنلاّى سنا   ناالى 

ال رااولّب علااى سااا ّاا ّل فااى سحلّاا  سناااور ف اا     ّن المنااا ة كهّمااا  اادّل علااى 

اااد  النّ.ااب فااى دعااوع النّ.ااّوة وكوهاا  رعااول هللا   و ّسااا ااادر  فااى عااا ر 

اكام فالّاا ر سل كقس  اهّ  العتدعاء الّرعاالت  ن  كاون  اكاسا  سال عناد اال

هللا ف تورّف على اد  كقس   نالى   ك اف وراد اكام  اذا القائاي ّاأن الادّل ي 

ا ّول س.نّى على كون الحلال والقا.  عقل ّا ل   ساع  هّا  لاو لام  تورّاف ااد  

ي الادّل ي علاى  قاد ر كاون على اد  كقم هللا  نالى لتّم ذل (ص)كقم النّ.ّب 

والحّق  هّا  لا س الادّل ي ا ّول س.ن ّاا علاى كاون  الحلل والق.  شرع ّ ل   ضاأل

 الحلل والق.  عقل ّ ل   وال الدّل ي الثّاهب سلتل سا للدّور كما ال  خفىأل

و ّسا سا  ورده علاى الادّل ي الثّااهب سال  هّا  كهّماا  ادّل علاى ااد  الكاقم 

ّى سع  ّن المقاود ا  ّم كن.اا  اادر    وذلاي  ّن الانّقل النّفلّى دون اللّفا

فى كقم اللّفاى سنناه الق.  فى ا ااده وقلق    وااال  الق.  النقلى و ام ال 

  قولون ّ    فق  اّ  سنام كن.ا  اد 
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 الكقم اللّفاى ّل وم النّقلأل

ان فأرول    مكال دفنا  ّأهّا  كذا ن.اج ااد  الكاقم النّفلاى ّاأّع دل اي كا

 لاا م اااد  الكااقم اللّفاااى ر نااا   ّناااء علااى  ّن الكااقم النفلااب  ااو ساادلول 

الكقم اللّفاى   وال شّي اّن اد  الادّال وكذّا  راجناان كلاى ااد  المادلول 

وكذّ أل فالفر  فى ذلي ّ ل ا دلّت الدّالت علاى ااد  الكاقم النّفلاّى سماا وراع 

 سل ّنو المحقّق ل ل س على سا  ن.غىأل

  ذا المقام اتى  نكمف المرام فإهّ  سل س اّل  ردام ا فاامأل أّسي فى 
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 الفصل الثّ لث

 من الفصهل الستعة

 فى

 صف م  الّسَتّية

ورد  لّمى ّاافا  الااقل   كماا اّن الث.و  ّات  لاّمى ّاافا  الكماال   

 إتع  ع الّافا  الّلل. ّت كث رة جدّا   لكل المذكورة سناا  ا ناا اافا   جهى

: 
ال سال ا جا اء الخارج ّات  ولى سنااا  هّا   ناالى لا س ّمرّكااالّافت ا 

وال ساال ا جاا اء الذّ ن ّاات وكاّل    ع  هّاا  لااو كااان سرك.ااا لكااان سفتقاارا كلااى 

 ج ائ   ع كّي وااد سل  ج ائ    والّق م ّاطاي   فاالمل وم سثلا أل و ّساا ّ اان 

ئااا  المق سااات فااا ّن كاااّي سرّكاااا سوجاااود سفتقااار كلاااى كاااّي واااااد سااال  ج ا

ّالّضرورة   و ّسا ّ قن الّق م ف ّن المفتقر كلاى الاا ء سفتقار كلاى الغ ار   

والمفتقاار كلااى الغ اار س لقااا عااواء كااان ذلااي الغ اار جاا ء  و قارجااا سمكاال 

ضرورة  ّن الوجوب الذّا ب  نافى االفتقاار كلاى الغ ار   وراد ن.اج  هّا  واجاا 

دّل ي سل  هّ   نالى لاو كاان الوجود لذا      ذا قلفأل وسا ر ي فى  قر ر  ذا ال

 سرّك.ا ل م االهققب ل س على سا ال  ن.غى كما ال  خفىأل

نّم فى  ذا الدّل ي هار    هّ  كن  راد سال االفتقاار االفتقاار فاى الوجاود 

الخااارجى   فااق هلاالّم  هّاا   نااالى لااو كااان سرّك.ااا ساال االجاا اء الذّ ن اات لكااان 

وكن  راد االفتقااار فااى شاابء ساال  سفتقاارا فااى الوجااود الخااارجى كلااى الغ اار  

 الوجود ل س لقا   فق هللّم  ّن المفتقر كلى الغ ر
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فى الوجود الذّ نى سمكل    ّن الوجاوب الاذّا ب ال  ناافى االفتقاار كلاى الغ ار 

هنم  ل م كسكاه  ّحلا الوجود الذّ نّى لكنّا  لا س قاقت  فى الوجود الذّ نّىأل

 ّى ّاعت.ار الوجاود الخاارجى ال  ناافى المفرو    ضرورة  ّن الوجوب الذّا

 ااسكان ّاعت.ار الوجود الذّ نىأل

وّالاملت  ذا الدّل ي كهّما  دّل على هفى التّرك ا سال ا جا اء الخارج ّات 

  والم لوب علاى ساا  قاّرر هفاى التّرك اا س لقاا   فاق  اتّم التّقر اا   كاّل  ن 

 خارج ّت فتدّّرأل قال المدّعى  ا نا هفى التّرك ا سل ا ج اء ال

الّاافت الثّاه ات سال الّاافا  الّلاال. ّت  هّا   ناالى لا س ّالام وال عاار  

الالام عنااد الحكمااء وّنااو المتكلّماا ل  او الاااو ر القاّاي ل ّناااد الثّقناات   

وعند ّنضام  و الاو ر المرّكاا سال جا ء ل فاااعدا   والااو ر عناد م 

فاى المتح ّا  لذا ا    وكاّل  ع  و الحاد  المتح ّ  لذا     والنر   و الحااّل 

كن كان جلما او عرضا الفتقر كلى المكاان والاّق م ّاطاي   فاالمل وم سثلا    

 ّسااا المق ساات فاا ّن كااّي جلاام سااتمّكل    ع ستح ّاا  لمااا عرفااج عاااّقا   وكااّي 

ستمّكل سحتااج كلاى المكاان اع الح ّا    و او عناد المتكلّما ل الفاراغ المو اوم 

  ف كون كّي جلم سفتقر كلاى المكاان   وكاذا كاّي عار   الّذي  مغل  الاو ر

ااّل فاى الماتمّكل سفتقار كل ا    والمفتقار كلاى المفتقار كلاى الّمابء سفتقار كلاى 

ذلي الّمبء   ف كون كّي عر  سفتقر كلى المكاان   فث.اج اهّا   ناالى لاو كاان 

فتقاار جلما  و عرضا لكان سفتقرا كلاى المكاانأل و ّساا ّ اقن الاّق م فاقّن اال

 كلى الغ ر  لتل م ااسكان    ذا قلفأل

وف   هار    هّ  كن  راد ّاالفتقار كل   فى الوجاود فالمق سات سمناوذ   

 ّن المااتمكل كهّمااا  فتقاار كلااى المكااان فااى  مّكناا  ال فااى وجااوده   وكن  راد 

االفتقااار فااى الااتّمكل   فالمق ساات سلاالّمت   لكاال ّ ااقن الااّق م سمنااوذ   كذ 

 ر فى التّمّكل ال  لتل م ااسكان المنافى للوجوب الذّا ب كما ال  خفىألاالفتقا

 رول  تّاا    ضاا  هّا  لاو ااّ  ذلاي الادّل ي لا م  ن  كاون هللا  ناالى ساع 

النالم سثق   و و ّاطي ّد اات وا ّفاراا   وذلاي  هّا   ناالى لاو كاان ساع الناالم 

  وسااا  ااو جواّنااا فاااو الفتقاار كلااى النااالم   والااّق م ّاطااي فااالمل وم سثلاا  

 جواّكمأل
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و  ضا النر  على سا فّلاره المتكلّماون  او الحااّل فاى الماتمّكل   وال 

هللّم اّن كّي ااّل فى شابء سفتقار كل ا  فاى الوجاود   لااوا   ن  كاون المحاّي 

سفتقر كلى الحاّل ف   كماا فاى الّااورة الالام ّت الحالّات فاى الا اولى المفتقارة 

راع الفقعافت   و اذا وكن لام  قاي ّا  المتكلّماون لكنّا  كل اا فى الوجاود علاى 

كات فى ك راد المنع على دل لامأل و ّسا علاى ساا فّلاره الفقعافت   و او الحااّل 

فى الموضوذ   اع المحّي المقاّوم لماا ااّي ف ا  فااو ال  لاتل م المكاان فضاق 

اام كاّل  ن عل االفتقار كل     كذ الموضوذ  عاّم سال  ن  كاون ستمّكناا  وال   الل

 فّلر النر   ا نا ّالحاّل فى المتمّكل المفتقار كل ا  وعا ابء   اادة  حق اق 

لاذا المقام   على  هّ  لو  ّم افتقار النر  كلاى سحلّا  الماتمّكل لكفاى فاى هفاى 

 النرض ّت فق ااجت كلى ّ ان افتقاره كلى المكان فتأّسي جدّاأل

ع اهفكاكا  عال الحاواد    ضا لو كان هللا  نالى جلما  و عرضا الستنو

والاّق م ّاطاي فااالمل وم سثلا أل  ّسااا المق سات فاا ّن كاّي جلاام وعار   متنااع 

اهفكاك  عل الحركت والّلكون كما ساّر ّ اها    و ّساا ّ اقن الاّق م فا ّن كلّماا 

 متنع اهفكاك  عل الحواد  فاو ااد  ورد سّر ّ اه    ضا   ف كاون هللا  ناالى 

كاك  عل الحواد  اادنا و و سحال    هّ  رد ن.ج ردسا  على  قد ر استناذ اهف

ف مااا عاا.ق    ااذا قلاافأل  و  هّاا  رااد ن.ااج وجوّاا  الااذّا ب والحاادو   لااتل م 

ااسكان    ذا قلفأل و مكل االعاتدالل علاى هفاس الالام ّت والنرضا ّت علاى 

 ر ع المتكلّم ل ّأهّاما رلمان للحاد  عند م ف كوهان اادن ل ر ناأل

 كااون ال.ااارع  نااالى فااى سحااّي  ع ال  مكاال الولاا  فااى  وال  اااو   ن

شاابء  اااق وكاّل  ع وكن  سكاال الولاا  فااى شاابء ال فتقاار كل اا   ع ال  سكاال 

افتقاره  نالى فى وجوده كلاى ذلاي الّمابء   واسكاان افتقااره فاى الوجاود كلاى 

الن ر ّاطي كافتقاره ف ا  كل ا    ضارورة اّن اسكاان المحاال سحاال   ضاا    و 

كن اّي ال.ارع  نالى فاى شابء الفتقار كل ا    لكال افتقااره كل ا  سحاال  المننى

ر ناا   ف كاون الولا  فاى شابء سحااال   و اذا سنناى عادم اسكاان الولا  فاى 

 شبءأل

والاادّل ي علااى  ّن الحلااول  لااتل م االفتقااار كلااى المحااّي  ّن المنقااول ساال 

كلاى المحاّي الحلول  و الحااول علاى عا. ي التّ.ن ّات   و او  لاتل م االفتقاار 

  ذا ققات سا ر يأل

ارااول   ف اا  هااار    هّااا ال هلاالّم  ّن الحلااول  ااو الحاااول علااى عاا. ي 

 التّ.ن ّت   عواء  ر د
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ّ  التّ.ن ّت فى الوجاود  و التّ.ن ّات فاى التّح ّا  ّمنناى  ن  كاون المحاّي واعا ت 

فى عارو  التّح ّا  لا  علاى ساا ر اي   ّاي الحلاول  او االقتاااص الناعاج 

نو  ل تااأّول الااول الّااافا  فااى ذا  الواجااا علااى ر ع االشاااعرة   ّااالمن

على  ّن اعتل ام التّ.ن ّت فى التّح ّ  لقفتقار كلاى المحاّي غ ار سلالّم    ال  ارع 

 ّن اااا الموارف جني االعتدالل ّكاون الحلاول  او الحااول علاى عا. ي 

وّالاملاات كااون  التّ.ن ّاات سقاااّق لقعااتدالل ّاعااتل اس  االفتقااار كلااى المحااّي  

الحلااول سلااتل سا لقفتقااار كلااى المحااّي سمنااوذ كمااا فااى الااول الّاااورة فااى 

الا ااولى علااى راع الحكاا م   هناام الحلااول ّمننااى التّ.ن ّاات فااى التّح ّاا   لااتل م 

االفتقاار كلاى الح ّا  ّنااء علاى ساا ادّعاوا سال  ّن التّح ّا   لاتل م االفتقاار كلاى 

 ألالح ّ    وع ابء الكقم ف    فا ق

واعلم اهّا  راد هقاي عال ّناو المتااوفت  هّا   ناالى  حاّي فاى الناارف ل 

  فاااإن  رادوا ّاااالحلول المنناااى  (ذ)وعااال النّااااارع اهّااا  ااااّي فاااى ع لاااى 

المذكور فق شّي فى ّ قه  لماا عرفاج   وكن  رادوا سنناى آقار فل .ا ل  ّوال 

 (ذ) ّن ع لاى  اتى هتكلّم عل   ناه األ و ّسا سا هقي عل ااها اي سماا  ادّل علاى

ع.ّر عل هللا  نالى ّاا ب وااّرح ّحلولا  ف ا  فاى جاواب  واناا و او واااد 

سل الحوار  ل   فنلى  قد ر اّحت  وعدم  حر ف  سحمول على  هّا  سال ر. اي 

المتماّاا  و ى كث رة فى الكتا االلا ّات   و رد اا النلمااء ّالتّأو اي كلاى ساا 

ماااراد سااال الحلاااول االقتاااااص علاام ااااّحت  ّالااادّل ي   ف ااااو   ن  كااون ال

 واللّ ف وسل ا ب الم.د  كما اّن القدساء كاهوا  لّمون الم.ادع ّااّاءأل

ورد هقي عل ّنو غقة الم نت  هّ   ناالى ااّي فاى ا ئمات المنااوس ل 

  ّناء على  ّن الااور الّروااهب فاى ااورة الالاماهى سمكال كاااور  (ذ)

د  ن  ااار هللا  ناالى فاى ااورة ج.رئ ي فى ااورة دا ات الكل.اى   فاق  .نا

وعتر ا  الّ اا ر ل    هّاام  كماي الخلاق  (ذ)ّنو الكاسل ل كاس ر المؤسن ل 

و شرفام   و هج  نلم  ّن الااور غ ر الحلول و ّن ج.رئ ي لم  حّي فى دا ات 

 الكل.ى ّي يار ّاور     فالّاا ر  هّام  رادوا ّالحلول الااورأل

نلو والّلفي وغ ر مااأل و اى كّساا اادود وال  او   ن  كون فى جات كال

و طرات ا سكنت    و هفس ا سكنت ّاعت.ار عرو  ااضافت كلى شابء وكاّل 

  ع وكن كان هللا  نالى
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 ن كااّي سااا  او فااى جااات  فتقار كل اااا ضاارورة   ف لاا م  افتقإإر للي إ  فاى جااات

 افتقار الواجا ّالذّا  كلى الغ ر و و  نافى الوجوب الذّا ب ر ناأل

ول   ف   هار    ّن سا  كون فى جات كهّما  فتقار كل ااا فاى كوها  ف ااا ار

ال فاى وجاوده   وسااا  ناافى الوجاوب الااذّا ب كهّماا  او االفتقااار كلاى الغ ار فااى 

الوجااود ال غ اار   علااى  هّاا  لااو اااّ   ااذا الاادّل ي لاا م استناااذ ا ّااااف   نااالى 

 كما  شرها كل  أل ّالّافا  النل. ّت سثي كوه  را را وقالقا كلى غ ر ذلي

ورد قالف ف   المما.ّات وا ّفقاوا علاى  هّا   ناالى فاى جاات الفاو    لكال 

اقتلفوا فى كوه  فى الااات سثاي كاون ا جلاام ف ااا  وال   وا ّول ّاطاي لماا 

عرفج   والنّ اذ فى الثّاهب راجع كلى اطق  اللفظ دون المننى   وسلاتند م 

جإ  لات ر ناا علاى ساا فّااي فاى سحلّا ألفى ذلي الّااوا ر الّلامن ّت و اى ستأوّ 

  ع ال  اّ  طر اهااأل َْي  الََّن جاْللم  ع ال  مكل طار ت اصحّ 

اعلاام اّن الّاااا ر المماااور عنااد المتكلّماا ل  ّن اللّااذة وا لاام س لقااا ساال 

الك ف ّا  النّفلااه ّت   و ااّور ما علاى وجا   م ّ  ماا عّماا عادا ما ّاد اى ال 

 ااالااا  الوجااداهّى ّا ئ ا امااا رااد  فاااد النلاام  حتاااج كلااى  نر ااف   فااإنّ 

ّمفاوساما علاى وجا   تاأ ّى  حاا ي سثلا  ّ ر اق االكتلااب كماا فاى عاا ر 

المحلوعا  على سا ال  خفى على ذوع اهاات   واهّ   متنع ا ّاااف   ناالى 

ّم لااق اللّااذة وا لاام و ااو المت.ااادر ساال ع.ااارة الكتاااب  هّامااا ساال الك ف ّااا  

وا  ا هفااس   وهللا  نااالى سنااّ ه عاال الاانّفسأل ولكوهامااا  اااّن ل المختّااات ّااذ

للما اج الملااتل م للتّرك اا   الن الّلاا.ا القر اا للّااذّة اعتادال الماا اج وا لاام 

طر اان  إمتبإ اعوءه على سا  و المختار عند المحقّقا لأل و .تناى عل ا  رولا  

للمرّك.اااا  و اااذا  ّن المااا اج ك ف ّااات ستمااااّات اااااالت  المإإ اه َْيإإإ  معإإإ لى

الننااار ّت ّلاا.ا اهكلااار الك ف ّااا  المتضااادّة  ع قلااا اا المتفاعلاات عنااد 

است اجاا و ماّعاا   كّسا ّأن  خلاع  لاي ا ع قلاا  ك ف ّا ااا المتنادّدة و لا.س 

ك ف ّت واادة اق قت على سا  و سذ ا ا ط.اء    و  نكلار  لاي الك ف ّاا  عال 

دة سلتنماات ساال  لااي الك ف ّااا  اااور اا و تقااارب ّح ااا  ااا ر ك ف ّاات واااا

 المنكلرة
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على سا  او ساذ ا الحكمااء فاالم اج علاى الماذ . ل  لاتل م التّرك اا   وراد 

ن.ااج استناااذ التّرك ااا عل اا   نااالى   ف لاا م استناااذ ا ّااااف   نااالى ّااالم اج 

و واّن  سل اللذّة وا لم وغ ر ما   وللمنارمت فاى الادّل ل ل سااال واعاع علاى 

 سا ال  خفىأل

رال الحكمااء اللّاذة كدرا  المقئام سال ا اا  او سقئام   وا لام كدرا  و

المنااافر ساال ا ااا  ااو سنااافر   وكااّي سنامااا اّلااى كن كااان كدراكااا ّااالحّس   

وعقلّى كن لام  كال ادراكاا ّا    فاام  ث.تاون لا   ناالى اللّاذة النقل ّات    ن سال 

 اا   نااالى  جااّي  در  كماااال فااى ذا اا  التااذّ ّاا  ضاارورة   وال شااّي اّن كماال

الكماال    وكدراك   روع اادراكا    فوجاا  ن  كاون لذّ ا   راوع اللّاذا    

ولااذا رااالوا  جااّي س.ااتاج  ااو الم.ااد  ا ّول ّذا اا    و نفااون عناا  اللّااذة الحّلاا ت 

لكوهاا سل  واّع الم اج   وا لم س لقا  هّ   ناالى سناّ ه عال  ن  كاون شابء 

ال  كاااون سناف اااا لم.دئااا    ووافقاااام ّناااو  سناااافرا وسناف اااا لااا    كذ المااابء

 المحقّق ل سنّاأل

وف   هار    ّسا  ّوال ف هّا ال هللّم  ّن اللّذة هفس اادرا  ّاي  اى سلا.ّ.ت 

عن    ولو علّم ذلي فق هللّم  هّاا س لاق اادرا    ّاي  اى اادرا  النّفلااهّى 

 دون ادراك   نالى لكوهاما سختلف ل ر ناأل

 ّن المابء ال  كاون سناف اا لم.دئا  ّوجا  ساا   لااوا   ن و  ضا ال هللّم 

 كون المنلول سناف ا للنلّت سل ّنو الوجوه ك.نو  فنال الن.ااد ّاالنّار كل ا  

  نالى و و علّت لاا ولو ّواع ت فل تأّسيأل

فقد ّان سل ذلاي ال. اان  ّن استنااذ س لاق ا لام عل ا   ناالى ستّفاق عل ا  

س لااق اللّاذّة فمختلااف ف ا  ّاا ل جمااور المتكلّماا ل ّا ل النقاقء   و ّسااا استنااذ 

والحكماء   فالقول ّأّن هفى س لاق اللّاذّة عنا   ناالى سال المتكلّما ل  حتماي  ن 

 كون لندم ورود الّمرذ ّذلي   فإّن  عماء هللا  نالى  ور ف ّات لا س سال ا دب 

 كطق  شبء سناا عل اا كاّل ّإذن الّمارذ غ ر يا ر كما ال  خفىأل

اال ّحاااد الحق قااى  ن  ااا ر  بغيإإره ع ال  مكاال ا ّحاااده  نااالى  اتّحإإدجإ 

شبء ّن ن  ش نا آقر سل غ ر  ن   ول عن  شبء  و  نضاّم كل ا أل وراد   لاق 

 اال ّحاد ّ ر ق الماا 
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على سنن  ل آقر ل    اد ما  ن  ا ر شبء سا ش نا آقر ّ ر ق االعاتحالت 

 ااار ا عاود  ّا و  و الماء  واءاار  فى ذا    و افت  الحق ق ّت كما  قال

وناه اما  ن  ا ر شبء ّاهضمام شبء آقار كل ا  اق قات وااادة ّح اا  كاون 

والكاّي سحاال  ااار التّاراب ط ناا الماموذ شخااا وااادا اق ق ّاا كماا  قاال  

فى اقّ   نالىأل  ّسا ا ّول   فقستناع  فى الواجا والممكل س لقاا وراد ادّعاوا 

اات النقااي   وسااا  اذكر فااى  وضا ح  كهّمااا  او ساال ر. ااي  هّا  سّمااا  حكام ّاا  ّد 

التّن. اا  فالمنارمت ال  ادع كث ر هفعأل و ّساا الثّااهب   فا ّن االعاتحالت الذّا  ّات 

 لتل م اهتفاء الذّا    و و  نافى الوجوب الذّا ب ر ناأل واالعاتحالت الوااف ّت 

   ناالى ساع كوها   لتل م  .دّل الّافت الحق ق ّات و او سلاتل م للانّقل فاى ذا ا

سنّ  ا عل ذلي كجماعاأل و ّسا الثّالا   ف هّ  كن لم  كل شبء سل الواجاا وساا 

اهضّم كل   اااّل فى ااقر استنع  ن  تحّاي سناما اق قت وااادة ّالّضارورة   

وكن كان  اد ما ااااّل فاى آقار   فاإن كاان الواجاا ااااّل  لا م اات اجا  كلاى 

قار اااااّل ف ا  لكاان الحااّل عرضاا ضاارورة الغ ار و او سحاال   وكن كاان اا

اعتغناء المحّي لكوه  واج.اا   وال  حااي سال النار  وسحلّا  اق قات وااادة 

 اق ق ّت ّي سا  ّت اعت.ار ّتأل

ارااول   ف اا  هااار    ّسااا  ّوال   ف هّااا ال هلاالّم  ّن  .اادّل ااافت  الحق ق ّاات 

هّا ال هللّم  هّا  لاو لام  لتل م النّقل فى ذا   وع ابء  فا ل أل و ّسا ناه ا   ف 

 كل ااد ما اااّل فى ااقار استناع  ن  تحّااي سناماا اق قات وااادة اق ق ّات   

ولاو عاالّم ف ااو   ن  كااون الواجاا اااااّل وال  لا م اات اجاا  فاى الوجااود كلااى 

الغ ر   كذا الحلول ال  لاتل م اات ااج الحااّل كلاى المحاّي فاى الوجاود علاى ساا 

الا ولى   ولو عالّم ف ااو   ن  كاون الحااّل عرضاا رالوا فى الول الّاورة و

  والحكام ّأهّا  ال  تحّااي ساال النار  وسحلّا  اق قاات وااادة اق ق ّات سمنااوذ 

على سا رالوا فى الّلر ر اهّا  سرّكاا سال الق اع الخما. ّت والا نات االجتماع ّات 

الّتااب  ااى عاار   ااذاأل والاااا ر  ّن المااراد ساال اال ّحاااد  ا نااا  ااو اال حاااد 

 ّن اال ّحاد الحق قاى سحاال فاى كاّي  إمتب ا اإمّح د م َق قى وسننى رول  الحق 

سوجود عواء كان واج.ا  و سمكناا كماا  مااد ّا  ال.د اات   ف لا م استناعا  فاى 

اقّ   نالى ّ ر ق ا ولى   واماي اال ّحااد علاى ا عاّم سال المنناى الحق قاّى 

 والمنن  ل
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الاى  اذا التّنما م كماا وراع فاى ّناو كشارة  س لقا الماا   ل   وجني رول   

 المروح  كلّف ال  خلو عل  نّلفأل

ورّما  نلا الى النّااارع القاائل ل ّحلولا  فاى الملا   القاول ّا ّحااده 

 ناالى ّا  والاى ّناو المتااوفت القاائل ل ّحلولا   ناالى فاى الناارف ل القاول 

 ل الحلاول ّا ّحاده  نالى ّام   ّناء على  ّن كقم  ا  ل الفررت ل سضا رب ّا

 واال ّحاد   والكقم سنام فى اال حاد كالكقم سنام فى الحلولأل فل تأّسيأل

واهج  نلم  هّ  ال  اار وج  سناعا لامع الماانّف عادة سال الّاافا  

 وعدّ ا افت وااده سل الّافا  الّلل. ّت كما ال  خفىأل

 ع  الّافت الثّالثت سال الاافا  الّلال. ت  هّا   ناالى لا س سحاّق للحاواد 

 متنع  ن  قوم ّا  اااد    ققفاا للكراس ّات فاإهّام  ااّو ون ر ّاام الحاواد  ّا  

 نالى كاارادة والكاقم كماا ساّر  كل ا  ااشاارة   وللمااو  فاإهّام  ااّو ون 

ر ااام كااّي ااافت اادناا  ساال ااافا  الكمااال ّاا   نااالىأل و ّسااا ر ااام الّااافا  

م ّنااد سااا لاام  كاال سناا    االعت.ار ّاات المتااادّدة ّاا   نااالى سثااي كوهاا  سااع النااال

 وكوه  را را ل  د فى ا ا   غ ر را   ل  ّند سما   فاائ  ا ّفاراأل

وااتّاااوا علااى ذلااي ّوجااوه  ورد المااانّف وجااا ل سناااا و شااار كلااى 

و قر ره  هّا  لاو راام ّا  اااد  لكاان  : إمتب ا اَّفع ل  ْن ريره اد ما ّقول  

ل وم سثلا أل  ّساا المق سات   فا ّن سنفنق وستأنّرا عل غ ره والّق م ّاطي فاالم

الحاد  ال ّدّ ل  سل علّت   وال  او   ن  كاون علّتا  عا ل الاذّا   و شا نا سال 

لااوا م الااذّا  وكاّل لاا م راادم الحاااد  لقاادم علّتاا  ف لاا م  ن  كااون علّتاا   ساارا 

سنفاق عل الذّا  ف كون الذّا  ستأنّرا عن أل و ّساا ّ اقن الاّق م فا ّن  اأنّره 

 عل غ ره  لتل م اات اج  فى افت  الكمال ت كلى الغ ر و و سحالأل  نالى

وف   هار    ّسا  ّوال ف هّ   او   ن  كون علّت ذلي الحاد  عا ل الاذّا  

كّسا ّ ر ق االقت ار ّأن  كون الذّا  سقتض ا ل  ّاهضمام اارادة على ساا  او 

 ر ع المتكلّم ل
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اب ّأن  كون ذلي الحااد  سلا.ورا كما فى عا ر الحواد أل وكّسا ّ ر ق اا ا

ّحااد  آقاار  ااو   ضااا ساال ااافا  الكماال لاا   نااالى   وذلااي ا ساار سلاا.ورا 

  ضا ّحاد  آقر كذلي ال كلى هاا ت على سا  او ر ع الحكمااء كماا راالوا فاى 

اركاا  ا فاق    وعلاى  ااذا ال  لا م  اأنّره  ناالى عاال غ اره ّاي كهّماا  لاا م 

 لى افا  كمال ّت  قرع   وال اعتحالت ف  ألاات اج  فى افا   الكمال ّت ك

ال  قال   لو  لللالج الحاواد  فاى ذا ا   ناالى  لا م  ن ال  كاون قال اا 

عل الحواد    وسا ال  كون قال ا عل الحواد  ااد  وكال  ل م رادم الحااد  

ف لاا م ااادو  الواجااا لذا اا    فااق ّاادّ ساال االهتااااء كلااى ااافت اادناات  كااون 

ي عل الذّا  ف ل م  اأنّره عال الغ ار واات اجا  كل ا  فاى سلتندة كلى  سر سنفا

 افت  الكمال ّتأل

 هّااا هقااول   ال هلاالّم  ّن كلّمااا ال  خلااو عاال الحاااد  ااااد    ورااد سااّر 

 الكقم ف    فا قأل

ال  قااال   التّلللااي فااى الحااواد  المتنار.اات ّاطااي علااى ر ع المتكلّماا ل 

 اتااج على ر  امألوّر ان التّ . ق والتضا ف وغ ر ما ف تّم اال

الهّا هقول   رد اعتدّل الحكمااء   ضاا ّااذا الادّل ي اتاى ر اي  او المنتماد 

عل اا  عنااد م فااى كن.ااا  ذلااي الم لااوب و اارد ااشااكال علاا ام ر نااا    ّن 

 التّلللي فى ا سور المتنار.ت فى الوجود جائ  عند م على سا سّر غ ر سرةأل

اافت رائمات ّا   ناالى اافت الكماال    و ّسا ناه ا   ف هّاا ال هلالّم  ّن كايّ 

ولو علّم فق هللّم  ّن اات اج   نالى كلى الغ ر فى افت  الكمال ت سحال   كهماا 

المحال اات اج  كلى الغ ار فاى وجاوده و او غ ار ال م   اللاام كاّل  ن  تمّلاي 

ّااجماااذ وف اا  سااا ف اا    و ّسااا فااى ّنااو المااروح ساال اّن االهفنااال  لااتل م 

 الواجا لذا    متنع ان  كون ساد ّا فف   سا ال  خفىألالمادّة   و

و ّسااا نالثااا   فاا ّن  ااذا الاادّل ي لااو  ااّم  اادّل علااى استناااذ ا ّااااف   نااالى 

ّالّافا  االعت.ار ت المتادّدة   ضا   ورد عرفج  هّ  جائ  ّاال ّفاا    و شاار 

لاانّقل  ع الستناااذ طر ااان ا جامتبإإ ا الإإبّقع َْيإإ كلااى الوجاا  الثّاااهب ّقولاا  

وجر اه  عل    نالىأل و قر ره   اهّ  لو رام ّ   ناالى اااد  لكاان هارااا ر.اي 

 ر ام ذلي الحاد  ّ    والّق م ّاطي
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والملا وم سثلا أل  ّساا المق ساات فا ّن جم اع اافا   ااافا  الكماال   فلاو كااان 

شبء سناا اادنا لكان الذّا  قال ا عن  ر.ي ادون    والخلّو عل اافت الكماال 

 و ّسا ّ قن الّق م فكجماذ على  ن  ا   نالى عل النّقلأل هقلأل

وف     ضا هار سل وجوه   ا ّول   اهّا ال هللّم  ّن جم ع اافا    ناالى 

افا  الكمال   لاوا   ن  كون ل  اافت ال كماال فاى وجاوده وال هقال فاى 

ان عدساا    الثّاااهب   اهّااا ال هلاالّم اّن الخلااّو عاال ااافت الكمااال هقاال   لاااوا  

 كون افت كمال ّت سوروفت على ادو  اافت كمال ّات  قارع واهتفائا    و اى 

على ادو  افت كمال ّت  قرع واهتفائ  ال كلاى هاا ات كماا راالوا فاى اركاا  

ا فاق    فااق  كاون قلّااوه  ناالى عاال ااافت  الكمال ّات الحادناات هقااا ّااي  ااو 

  ّاي اعاتمرار ع ل الكمال ا ا  تورّاف عل ا  ا ّاااف  ّاافت كمال ّات  قارع 

 كماال  غ ر ستنا  ت ل أل

و مكل دفن  ّأّن سثاي  اذا التّلللاي ّاطاي ّ.ر اان التّ . اق والتّضاا ف 

وغ ر ماا علاى ر ع المتكلّماا ل و اذا الاادّل ي س.ناى علاى ر  ااام الّتنائا  علااى 

االجماذ والحكمااء ال  قولاون ّا  كماا ال  خفاىأل الثّالاا    ّن دعاوع ااجمااذ 

ل الانّقل سمنوعات ال ّادّ لا  سال دل اي ر ناى   علاى  ّن على  ن  ا   نالى ع

ااجماااذ ال  ف ااد علااى ر ع ا شاااعرة فااق  ااتّم االاتااااج ّاا  علااى الم لااا 

ال ق ناااى علاااى ر  اااامأل الّراّاااع    ّن  اااذا الااادّل ي   ضاااا سنقاااو  ّالّاااافا  

 االعت.ار ّت المتادّدة ل   نالى   وسا  و جواّنا فاو جواّكمأل

 الّافا  الّلل. ّت  هّ   لاتح ي عل ا  الّرو ات ال.اار ّت الّافت الّراّنت سل

 ع  متنااع طر ااان الكااون سرئ ااا س.ااارا عل اا   نااالى علااى  ن  كااون الّرو اات 

ّاااالمننى الم.ناااّى للمفناااول   و اااذا ساااذ ا المنت لااات والحكمااااء   وقاااالفام 

 ا شاعرة والماّلمت والكراس ّتأل

ماا جل ّاا ناّم  ّاارها ا نام و حر ر سحّي النّ اذ  هّاا كذا علمناا الّمامس عل

اغمضاانا الناا ل  حاااي نااق  سرا ااا ساال االهكمااات ستفاو اات فااى الاااقء   

فالحالت الثالثت  روع و جلاى سال الحالات ا ولاى   والثّاه ات سال كلتاا الحاالت ل   

كما  ماد ّ  الوجدانأل فمحي النّ اذ  و الحالت الثّاه ت و ى المراد سل الّرو ات 

ااااا المنت لااات والحكمااااء فاااى ال.اااارع  ناااالى س لقاااا   فاااى  اااذا المقاااام   فمنن

وجّو  ا ا شاعرة فى الادّه ا وااقارة عقاق   واكماوا ّوروعااا فاى ااقارة 

 عمنا   لكل سل
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ر سقاّلت وسواجات وررب وّند واه .اذ ااورة سال المرئاّى فاى ال.ااارة غ 

 و قروج شناذ سناا كل ااا كماا  او اكام الّرو ات ال.اار ّت فاى غ اره  ناالىأل 

و ّسا الماّلمت والكراس ّات فاام  وافقاون ا شااعرة فاى  ااو    ااي الّرو ات   

المواجااات و خااالفوهام فااى ك ف ا اااا   فاااهّام  اااّو ون الرو اات ف اا  ّ ر ااق 

والمقاّلت ّنااء علاى  ّن الّضارورة راضا ت ّاستنااذ الّرو ات ال.اار ّت ّادوهاا   

كمااا  .تنااى عل اا  سااذ ا المنت لاات والحكماااءأل والّاااا ر  ّن جماااور م عاا ما 

 ناالى هللا عال ذلاي علاّوا ـ  القائل ل ّالم ّت   نالى اق قت على اورة كهلاان

ذ الّاااورة فااى ال.اااارة    و  اااّو ون الّرو اات ف اا  ّ ر ااق اه .اااـ  ك. اارا

قاروج الّماناذ سناااأل فاالقول ّأهّا  ال هاا اذ للنااف ل فاى جاوا  الّرو ات ّمننااى 

االهكمااات النلمااى   وال للمث.تاا ل فااى استناااذ الّرو اات ّاه .ااا  الّاااورة فااى 

ال.اارة    و قروج الّمناذ سناا   ّي النّ اذ كهّماا  او االهكماات التّاام الّاذي 

 عند ااّاار كما ورع سل ّنو المحقّق ل ل س ّاا رأل حاي لغ ره  نالى 

واذا  مّااااد  اااذا فنقاااول   المختاااار عناااد   اااي الحاااق ساااذ ا المنت لااات 

والحكماءأل والدل ي النقلّى على ذلي  هّ  لاو كاان ال.اارع  ناالى سرئ ّاا ّال.اار 

لكااان فااى جااات   والااّق م ّاطااي فااالمل وم سثلاا أل  ّسااا المق ساات فاااى  ّن كااّي 

وكهّما رلنا كّي سرئّى فااو ذو جاات وسكاان  ال.ار فاو ذو جات وسكانألسرئّى ّ

   هّاا   ع كااي سرئااّى كّسااا  ن  كااون سقاااّق للرائااى كمااا فااى رو اات ا جلااام 

وا عرا     و فى اكم المقاّي كما فى رو ت النكس فى المارآة كذ ال سقاّاي 

المقاّلات    و  ا نا اق قت ّي اكما ّالّضرورة  ع اشاتراط الرو ات ال.اار ّت ّ

 سا فى اكماا سّما  حكم ّ  النقي ّال.د ات وكهكار ا سكاّرة غ ر سلموعتأل

ف قول ا شاعرة ّأّن الّرو ت ال.ار ّت جائ ة ف    ناالى سال غ ار سقاّلات 

 و سا فى اكماا كقولام ّأهّ   او  رو ات  عماى الّاا ل ّقّات اهادلس كاقم واه 

اام   وكذا كاان كاّي سرئاّى ّال.اار ورع سل سحو التننّج والنناد كماا  اود  ّ

سقاّق للرائى  و فى اكم المقاّي   وسل ال. ّل  ّن كلّماا  او سقاّاي  و فاى اكام 

المقاّي ذو جات فكّي سرئّى ّال.ار ذو جاتأل و ّسا ّ قن الاق م ف هّا   ناالى 

 ع كوهاا   نااالى  جهإإه ّن كااّي ذع جااات جلاام  فيكإإهن بسإإم  كذا كااان ذا جااات

ا ّا ّل فاى الّاافت الثّاه ات سال الّاافا  الّلال. ّتأل و حتماي  ن وكما .محإ ل جلما

  كون الّضم ر
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راجنا كلى كّي سرئى ّال.ارأل و قر ر الادّل ي  كاذا   لاو كاان  ف كون فى رول 

ال.اارع  ناالى سرئ ّاا ّال.ااار لكاان جلاما و او سحااال لماا  قادّم   والمق ساات 

جاات جلامأل وكهّماا رلناا كاّي  هّ  لو كان سرئ ّا ّال.ار لكاان ذا جاات وكاي ذع 

سرئّى ّال.ار ذو جات  هّ  سقاّاي الاوأل و تّاا  علاى التّقر ار ل  هّا  ال ااجات 

فااى كن.ااا  الم لااوب  ع التنااّر  لكوهاا   نااالى جلااما   ّااي  كفااى التنااّر  

لكوهاا  ذا جااات  هّاا  كمااا ن.ااج استناااذ ا ّول ن.ااج استناااذ الثّاااهب ّااق  فاااو    

 سمنوذ كما ال  خفىأل جلم كّي ذع جات على  ّن رولنا

اللاااام كاّل  ن  قاااال الماااراد سااال الالااام  عاااّم سااال الالااام والالاااماهّب   

والتّنّر  للالم ّت  نر و لقشاعرة ّأهّام سال الماّلامت فاى الحق قاتأل ولاي 

و ااو  ورولاا  ألألأل الهاا  كّسااا سقاّااي ساال  تّماات رولاا  ف كااون جلااما ان  انااي رولاا 

 اي الدّل يألاشارة كلى ّ قن الّق م فى   سحال

و قر ره  ن  قال   لاو كاان ال.اارع  ناالى سرئ ّاا ّال.اار لكاان ذا جاات 

و ااو سحااال لمااا  قاادّم   والمق ساات    ّن كااّي سرئااّى ّال.ااار ذو جااات  هّاا  

سقاّااي  و سااا فااى اكماا    وكلّمااا  ااو كااذلي جلاام ف كااون كااّي سرئااّى ّال.ااار 

 جلما   وكّي جلم ذو جات فكّي سرئّى ّال.ار ذو جاتأل

 كلّمااا  ااو سقاّااي  و سااا فااى اكماا  جلاام وف اا  سااا ال  خفااى سااع  ّن رولنااا

 ّاا ره سمنوذ فل تأّسيأل

و قاارب ساال  ااذا الاادّل ي سااا ر ااي  ّن الّرو اات ال.ااار ّت  لااتل م قااروج 

الّمااناذ ساال ال.اااارة كلااى المرئااّى    و اه .اااذ اااورة المرئااّى ف اااا علااى 

 ناالى ضارورة فكاذا الملا وم اقتقت المذ . ل   والّق م ّقلم ّت سحاال ف ا  

  أّسيأل

جلقهلإ  ـ  وسل االدلّت الّلامن ت علاى  اذا الم لاوب ساا  شاار كل ا  ّقولا 

َّاإخ َََُّووإُر لالَُيإكَ )ا اا راال    (لَُن مَراَّاخ) (مع لى لمه ى )ا الحاال  ّن ج (َرّ ا ََرا

 ع لتأّ ااد هفااى الفنااي الّااذي  ااو ساادقولاا  لَتّأبيإإد سوضااوعت لإإن البّ فيإإة كلماات

لا   ناالى  ّادا    (ذ)نّقي عل   ي اللّغت   فتدّل اا ت على هفى رو ت سوعى ّال

  ّدا لم  ره غ ره كجماعاأل (ذ)وكذا لم  ره سوعى 

للتأّ اد س لقاا   ّاي  اى لتأك اد النّفاى  لل واعتر  ّأهّا ال هللّم  ّن كلمت

 فى
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 ع  (بهإإُههو ََبَإإدا  َجلَإإُن اَتَمَ )الملااتق.ي    و للتأّ ااد فااى الاادّه ا ّاادل ي رولاا   نااالى   

المااو     هّااام  تمنّوهاا  فااى ااقاارة للااتّخلّل عاال النااذاب   ورولاا   نااالى   

 ّن اتّى  دّل على االهتااء و او  ناافى  (فَََُن ََُبَرَح اُْلَُرَض َحتهى اَأُ ََن لاخ ََباإخ)

 التأّ د الم لقأل

اللّغاات    للتأّ ااد س لقااا ّالنّقااي عاال   ااي لاال ارااول   كذا  ن.تنااا  ّن كلماات

فالاا ر  هّاا فى اا ت ل المذكور  ل و سثالاماا سحمولات علاى المااا    و اذا 

القدر كات فى  ذا المقام كذ المقاود  أ  د الدّل ي النقلى ّالدّل ي النّقلاى   وكاّل 

 فالم لا  ق نّى والدّالئي النّقل ّت فى ا كثر ينّ ا أل

 لال للّغت اقتلفوا فى كلماتفا ولى فى  قر ر االعترا   ن  قال     ي ا

فقال ّنضام للتأّ د س لقا   وّنضام اهّاا للتأّ اد فاى الادّه ا   ور اي  او الحاّق 

وّنضاام للتأك ااد فاى الملااتق.ي   ورااال ّنضاام ال داللاات لااا علااى التّأّ ااد وال 

على التّأك د  اق فق  ث.ج كوهاا للتّأّ د س لقا   ولو علّم فق  دّل  أّ اد النّفاى 

علااى االعااتحالت   والماادّعى اعااتحالت الّرو اات ال.ااار ّتأل اللااام كاّل  ن  س لقااا

  لتند ّااجماذ المرّكا وف   سا ف  أل

فى  ذه اا ت لتأّ د هفى الّرو ت ّي الستناعااا ّقر نات  لل والحّق  ّن كلمت

نا اَُّووُر لالَى اُلَجتَلا فَذانا اُ تَقَره َمك ََّإ و فَ )سا ّند ا  عنى رول      (َسإُهَف مَراَّاإخَجلكا

 (ذ)اا ت    ّن ااال  ّحلا الّاا ر اعتدالل على ذلاي ّاأّن رو ات سوعاى 

 لتل م اعتقرار الا.ي فى ااال التالّاى   والاّق م سحاال فاالمل وم سثلا أل هنام 

 مكل جني  ذا االعتدالل   ضاا دلا ق علاى استنااذ رو تا  علاى ساا ال  خفاىأل 

ساع عاام جلااست  وغا ات ااقّت  ال  و  ضاا  اذا الكاقم  ادّل علاى  ّن الا.اي

 قدر على ورود التّالّى عل   ّي  ضمحّي و ا ر كأّن لام  كال شا نا ساذكورا 

علاى رو تا  ّال.اارأل ورّماا  فاام سال عا ا   ااذا  (ذ)  فك اف  قادر سوعاى 

الكااقم ّحلااا الّاااا ر  ّن المااراد اعااتحالت الّرو اات ال.ااار ّت ال اهتفائاااا فااى 

 لمناف المتفّ ل فى سنرفت  عال ا التّراك األالاملت كما ال  خفى على ا

 وااتّج المخالف ّتلي اا ت على كسكان الّرو ت ال.ار ّت سل وجا ل  

َّاخ َََُّووُر لالَُيكَ )عأل الّرو ت ا ا رال    (ذ) اد ما  ّن سوعى   (َرّ ا ََرا
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ولو استننج لما عألاا   اله  لو علم استناعاا كان عاؤالاا سنا  ع.ثاا ال  اادر 

ل الناري فضق عل النّ.اّب الكاساي   ضارورة اّن طلاا المحاال ع.اا   ولاو ع

لم  نلم استناعاا لم  اّ  كوه  ه. ّا كل ما   ّاي لام  اال  للنّ.اّوة   كذ المقااود 

 سل ال.نثت  و الدّعوة   كلى النقائد الحقّت وا عمال الاالحتأل

 نل ق للّرو ات  (َسُهَف مَراَّاخفَذانا اُ تَقَره َمك ََّ و فَ )وناه اما  ّن رول   نالىأل 

ال.ار ّت على اعتقرار الا.ي   وال شي اّن اعاتقراره  سار سمكال   والمتنلّاق 

علااى الممكاال سمكاال  ّن سننااى التّنل ااق اّن المنلّااق  قااع علااى  قااد ر ورااوذ 

المنلّاق عل ا    والمحاال ال  قااع علاى شابء سال التقاااد ر الممكنات   وفاى كااق 

 الوجا ل هار  

 ّول فمل وجا ل   ّسا ا 

 اد ما اهّا هختاار الّماّق ا ّول سال التّرد اد   وهمناع كاون اللاؤال ع.ثاا 

لاااوا   ن  كااون الياااار استناااذ الّرو اات علااى القااوم علااى  ّلااي وجاا  وآكااد 

طر اق    و لم  ااد االطم نااان ّتناضاد النقااي والنّقااي كماا فااى عااؤال كّاارا  م 

َُتاخَجل) عل ك ف ت كا اء المو ى ا ا رال   (ذ) ُن لايَُ َماانه قَ  أل(كا

وناه اما اهّا هختاار الّماّق الثّااهب   وهمناع كاون الاا اي ّا.نو ا اكاام 

فى ّنو ا وراا  غ ار ااال  للنّ.اّوة والتكلا م   كذ المقااود سال ال.نثات  او 

الاادّعوة كلااى ا اكااام الّماارع ّت علااى عاا. ي التّااار   ّحلااا  اادر ج هاا ول 

ه. اااء عااالم ل ّ.نضاااا فااى ّنااو ا ورااا  الااواى   ف اااو   ن ال  كااون ا 

 اتّى ه ول الواىأل

 و ّسا الثّاهب فمل وجا ل   ضا  

 اد ما النّقو   و و  ن  قال   لو اّ   ذا الادّل ي لا م  ن  كاون عادم 

الواجا لذا   سمكنا   ضرورة اهّ   اّ   نل ق عدس  ّنادم النقاي ا ّول علاى 

علااى ر ع ا شاااعرة ّااأن  قااال كّن  ر ع الفقعاافت   وّناادم الّااافا  الحق ق ّاات

 عدم النقي ا ّول سمكل ر نا   وكذا عدم الّافا  الحق ق ّت على سا ال  خفىأل

وناه اما الحّي   و و  ن  قال   كن  ر د ّاسكان المنلّق فى اا ات كسكاها  

 فى ذا   فمللّم 
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كال لكل ال هللّم  ن المنلّق على الممكل فاى ذا ا  سمكال لااوا   ن  كاون المم

فاى ذا اا  سحااال فااى هفاس ا ساار   والمحاال فااى هفاس ا ساار جاا   ن  لااتل م 

سحاال كما اّن عدم النقاي ا ّول  لاتل م عادم الواجاا لذا ا أل وكن  ر اد كسكاان 

المنلّااق عل اا  فااى هفااس ا ساار فاااو سلاالّم   لاااوا  ان  كااون المنلّااق عل اا  

فااى رولاا   فاااء لاات الاعااتقرار الا.ااي فااى االاات التّالّااى الوارااع ّنااد النّااار ّدال

نا اَُّووُر لالَى اُلَجتَلا فَذانا اُ تَقَره َمك ََّ و ) نالى  وسل الاائ   ن  كون اعتقرار  (َجلكا

الا.ي فى  لي الحالت سمتننا فى هفاس ا سار الرتضااء التّالّاى ذلايأل ولقاد ّاان 

سل  ذا ال. ان  ّن ساا فاى ّناو الماروح سال االعاتدالل علاى اعاتحالت رو ات 

ّااذلي التنل ااق ّناااء علااى  ّن اعااتقرار الا.ااي اااال  حّركاا  سحااال    ال.ااار ّت

 والمنلّق على المحال سحال ضن ف جدّا كما ال  خفىأل

وراد اعتاار  علااى الاوجا ل المااذكور ل ّوجااوه  قار ال ه ااول الكااقم 

 ّا راد األ

 ع كاون  الّافت الخاسلت سل الّافا  اللل. ّت هفاى اسكاان الّمار ي عنا 

ا عن   نالى   ّمننى كوه   نالى ّح ا ال  مكل ل  شار ي كسكان الّمر ي سنف 

و و المقاود ّالواداه ّت الّتب  ى  عاام  ااول الادّ ل واق قات التّوا اد  اى 

التاد ق ّأهّ   نالى وااد فى افت  كما اهّ  وااد فى ذا     وكاّل لكاان الحكام 

  والّاافت  ( َََحد  قوُل هوَه هللاو )ّالوادة لغوا   وكأهّ  المراد فى سثي رول   نالى   

الّتب  نت.ر الوادة ف اا فى الّمرذ علاى ساا  لاتفاد سال كاقم ّناو المحقّقا ل 

ناق    الوجاوب الاذّا ب   والخالق ّات  ع الّاانع علاى وجا  الكماال   والقادرة 

التّاّساات والمن.ود اات  ع اعااتحقا  الن.ااادةأل فالواداه ّااتأل كّسااا اهتفاااء الّماار ي فااى 

 ى الّانع على وج  القدرة التاّست    و فى اعتحقا  الن.ادةالوجوب الذّا ب وف

والمخااالف فااى ا ق اار جمااع المماارك ل ساال الونن ّاات وغ اار م   وفااى 

ا ّولاا ل الثّنو اات ساانام الماهو ّاات والدّ ااااه ت والماااو  فااإهّام رااالوا ّوجااود 

واج. ل  اد ما قالق الخ ار وااقار قاالق الّمار كاّل اّن المااو  ذ .اوا الاى 

 قااالق الخ اار  ااو  اا دان وقااالق الّمااّر ا اارسل  ع الّماا  انأل والماهو ّاات كنّ 

والدّ ااه ّت كلى  ن قالق الخ ار  او النّاور وقاالق الّمار  او الالمات علاى ساا 

 لتفاد سل شرح الموارفأل والاا ر سال ع.اارة الكتااب  ن الماراد  ا ناا هفاى 

الشااترا   ب  الّمار ي فااى وجااوب الوجااود ا ااا رااال فااى  قر اار الاادّل ي الثّاااه

 الواج. ل فى
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 ألكوهاما واج.ى الوجود

و ّسا هفى الّمر ي فى الّانع ساع القادرة التّاّسات فرّماا  لاتدل عل ا  ّأهّا  

التّماااهع علااى سااا  ااو المت.ااادر سناااا   كذ الّاااا ر  ّن المااراد  كااون االااات فااى 

 الّلماء وا ر  كوهاا سؤنّرة ف اما ااهنت لاما ال سمكنت ف اماأل

تإ َدنا َربّاإإ ا )فاى الّمار ي فااى اعاتحقا  الن.اادة   و ااو و ّساا ه ُْل باعا َجإ اوُشإرا

  فقااد دّل عل اا  الاادّالئي الّلاامن ّت   واهنقااد عل اا  كجماااذ ا ه. اااء علاا ام  (َََحإإدا  

الّلاقم فااإّن جما نام كاااهوا  اادعون المكلّفا ل  ّوال كلااى  اذا التّوا ااد و ناااوهام 

 ألعل االشترا  فى الن.ادة كما ال  خفى

 ننى اّن الدّل ي على هفى الّمركت فى وجوب الوجاود ّمنناى  هّا   لَّسمع

ال  مكل  ن  اد  سفاوم الواجا لذا   فاى هفاس ا سار كاّل علاى ذا  وااادة 

لال وكوإإُم لالإإ   ) و (هللاو إ لالإإ َ لاإه هوإهَ )عامنى وعقلااى  ّساا الّلاامنى فكقولاا   ناالى   

د   ن ّت وكجماذ ا ه. ااءأل وف ا  هاار    ّن  لاي   وغ ر ما سل ا دلّت الّلم (جاحا

ا دلّت ال  دّل على هفى كسكان الّمر ي فى وجوب الوجود ار حا علاى ساا ال 

  خفىأل و ّسا النقلى فك.ر ان التماهع وغ رهأل

واعلام اّن  ااذا الم لااا سمااا ا ّفااق عل اا  جماااور النقااقء ساال المتكلّماا ل 

يأل والممااور سنااا ّا ل المتكلّما ل والحكماء ولكّي سناما  دلّات عقل ات علاى ذلا

مإ  آلاَ إة  لاإه هللاو لَفََسإَدم )ّر ان التّماهع الممار كل   ّقول   ناالى     (لَإُه ْإ َن فاي ا

فأراد المانّف ّند ااشاارة كلاى ادلّاتام الّلامن ّت  ن  ما ر كل ا    وكلاى واااد 

 سل  دلّت الحكماء فقال  

 اره  هّا  لاو  سكال وجاود واج.ا ل لا م  ع اسكان التّماهعأل و قر جلَتّم َّع

اع لام  كاّون ولام  فيفسإد ن ال  مكل وجود النالم فضق عال  ن  وجاد ّالفناي 

والّق م ّاطي ّد ات فاالمل وم سثلا أل وّ اان المق سات  الهبهدعالم  َّو م  وجد

اهّ  لاو  سكال وجاود الناالم علاى  قاد ر كسكاان  نادّد الواجاا ال  سكال ّ ناماا 

  ّااأّن  ر ااد  اااد ما وجااود النااالم وااقاار عدساا  سنااا    ن  ماااهع و خااالف 

ااسكااان سااااّح  للقاادرة واجتمااااذ ااراد اا ل سمكااال   ضااا   كهّماااا الممتناااع 

اجتماااذ المااراد ل   وا ننااذ كّسااا  حاااي الماارادان سنااا  و ال  حاااي شاابء 

سناما    و  حاي  اد ما دون ااقار   وا ّول  لاتل م اجتمااذ النّق ضا ل   

 هب ار فاعاما سع عا  كل اما   والثّالاوالثّا
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 لاتل م عاا   ااد ما   والناا  دل اي ااسكااان لماا ف ا  سال شاائ.ت االات اااجأل 

فإسكان النالم على  قد ر كسكان  ندّد الواجا  لتل م كسكاان التّمااهع الملاتل م 

للمحااالأل وال شااّي اّن كسكااان المحااال سحااالأل و  ضااا فنلااى  قااد ر كسكااان  ناادّد 

ل م  ن ال  مكال الناالم ّاي شابء سال ا شا اء اتاى ال  مكال التّمااهع الواجا  

 الملتل م للمحالأل

 رااول   ف اا  ّحااا    ّسااا  ّوال ف هّااا ال هلاالّم  ّن ااسكااان ساااّح  للقاادرة 

علاى ساا عرفاج فاى ّحاا القاادرةأل و ّساا ناه اا فا ّن كسكاان اجتمااذ ااراد اا ل 

تنااذ اجتمااذ الماراد لأل و ّساا سمكل   لااوا   ن  كاون اجتماعاماا سمتنناا الس

نالثااا فقهااا ال هلاالّم  ن النااا  دل ااي ااسكااان  هّاا  كهّمااا  لااتل م االات اااج فااى 

اا ااااد  و ااعاادام   و ااو ال  لااتل م ااسكااان وااسكااان ال م لقات اااج فااى 

الوجود و و غ ر ال م للنا أل اللام كاّل  ن  قاال المادّعى هفاى اسكاان واج.ا ل 

مااالأل وسااا ر ااي كّن االات اااج هقاال  لااتح ي عل اا  ّااجماااذ رااادر ل علااى الك

الق نااّى فف اا   ّن ااجماااذ الق نااى لااو ن.ااج وروده  ا نااا فإهّمااا  ااو اعااتحالت 

 النقل على  ذا الواجا المحقّق الوجود ال على س لق

الواجاأل و ّسا راّنا ف ّن  ذا الدّل ي لو ااّ  ّام اع سقدّسا ا  لا م  ن ال 

هّ  لاو وجاد واجاا لا م  ن ال  مكال وجاود الناالم وكاّل  وجد واجا  اق    

 سكال  ن  تنلّاق اراد ا  ّوجاود الناالم وعدسا  سناا ّنا ل ساا ذكار سال الاادّل ي 

وذلي  لتل م كسكان المحال علاى الوجا  الماذكور ّن نا  وساا  او جواّناا فااو 

جاواّكمأل وساا ر اي فاى دفنا  سال  ّن  نلّاق كرادة الواااد لوجاود الناالم وعدسا  

 ر سمكل سردود ّأهّ  سنع سمتر  ال  قدح فاى الانّقل كماا ال  خفاىأل واهاج غ

  نلم  هّ   ندفع ّذلي التقر ر الّذي  وردهاه فى الدّل يأل

رال ّنو المحقّق ل ّند  لل م ققاات  لاي المقادّسا     ّن رولا   ناالى 

م  آلاَ ة  ، لاإه هللاو لَفََسإَدم )   والمق سات ين ّات عاد ات اّاات كرناع ّات  (لَُه ْ َن فاي ا

علاى ساا  او القئاق ّالخ اّ ّاا  فااان الناادة جار ات ّوجاود التّمااهع والتّغالااا 

ََْإى )عناد  نادّد الحااكم علاى ساا  شارها كل ا  فاى رولا   ناالى    َجلَعَإال بَُعضوإ وُم 

وكاّل فاإن  ر ااد الفلااد ّالفناي  ع قروجامااا عال  ااذا النّااام الممااا د  (بَُعإ ِل 

ال  لتل س  لاوا  اال ّفاا  علاى  اذا النّااام   وكن  ر اد كسكاان فماّرد التّندد 

 الفلاد ّالفني فق دل ي على اهتفائ    ّي النّاوص شا دة ّ ّى الّلماوا 
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ورفع  اذا النّااام ف كاون سمكناا ال سحالات   وذلاي  ّن الماراد ّفلااد ما عادم 

رفااج   وال  كّوهامااا وعلااى  ااذا  ااتّم المق ساات وّ ااقن الااّق م ر نااا كمااا ع

ااجت فى دفن  كلى  ن  قال اا ت سحمولت على هفى  نادّد الواجاا الماؤنّر فاى 

والمااراد ّفلاااد ما عاادم  ف امااا الّلااماء وا ر  كمااا  ااو المت.ااادر ساال رولاا 

 كّوهاما   وعلى  ذا  كون المق ست ر ن ّات  ّن وجاود االاات الماؤنّرة ف اماا 

 لاتل م استنااذ  نادّد الواجاا الماؤنّر   لتل م كسكاان التّمااهع فاى التّاأن ر و او

ف اما   و ل م سن  عدم  كّوهاما ر ناا   ضارورة  ّن  اان ر الاواج. ل ف اماا ال 

 مكل  ن  كون على ع. ي التوارد   فاو كّسا على عا. ي االجتمااذ  و التّو  اع 

ف ل م عدم  كّون الكّي  و الا.نو علاى  قاد ر اهتفااء  ااد ما    هّا  كّساا جا ء 

 اّست للكّي  و علّت  اّست للا ء ف ل م فلاد ما ر نا ّمننى عدم  كاّون  اذا علّت 

الماموذ المما د كّق  و ّنضا    هّ   تّا  على  ذا التّقر ر  ّن الّاا ر هفاى 

 ناادّد الواجااا المااؤنّر فااى الّلااماء وا ر  غ اار كااات فااى التّوا ااد المنت.اار 

واجا المؤنّر اهتفاء ج ء النلّات  و شرعا   على  هّ  ال  ل م سل استناذ  ندّد ال

علّات الااا ء   لاااوا   ن  كااون استناعاا  ّااأن ال  كااون  نااا  كاّل واجااا وااااد 

سااؤنّر ف امااا اّتااداء سااع اّن الم لااوب ذلااي االستناااذ   فااق ااجاات كلااى ّ ااان 

اعتل اس  لمبء آقر على سا ال  خفى   فل تأسي فى  ذا المقام جادّاأل وفاى  اذا 

  لتدعى ك راد ا رعالت سفردة وهللا ولّى التّوف قألالمقام  ّحا   قر 

 إ إتَ ام    ضا ال  مكل  ن  كون ل   نالى شر ي فى وجوب الوجودج

   ع كسكاان التّرك اا الّاذي راد ن.اج  التّرْيإ  ع كسكان الّماركت فاى الوجاوب 

 إشتراْل الهابتينف ما  قدّم اعتحالت  عل    نالى وف   سا ف  أل وذلي االعتل ام 

   ع فاى وجاوب الوجاود  فى ْهَّ م  جابتى الهبإهدى  قد ر  ندّد الواجا عل

الّااذي  ااو الا ناات الممااتركت ّ ناماااا علااى  ااذا التّقااد ر ر نااا   وال شاااّي  ّن 

التّمار  فى الما  ّت  لتل م االست ا  ّتمّخل داقي فاى  و ّات كاّي واااد سال 

و ّتاماا ف لا م علاى  ع سم ّ  داقي فاى   من م ئ للواج. ل  فال بدّ المتمارك ل 

 قاد ر  ناادّد الواجااا  رك ااا كااّي وااااد ساال الااواج. ل ساال الما  ّاات الممااتركت 

 والمم ّ أل

وف   هار    هّ  كهّما  تم كذا كان الوجوب وجود ّا سوجودا فاى الخاارج 

    هّ 
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كذا كان وجود ّا استنع  ن  كون  ائدا على الواجا لما  قّرر فى سحلّا  سال  ّن 

م على الوجود   ولو كان  ائدا على  قاد ر كوها  وجود ّاا  ااا الوجوب ستقدّ 

 ن  كون ستأّقرا عل الوجاود   ضارورة اّن الّاافا  الوجود ّات ستاأّقرة عال 

وجود المواوت   ف ل م الدّور على  قاد ر  نادّد الواجاا ال  مكال  ن  كاون 

الوجااوب عاا ل شاابء سنامااا وكاّل لاام  كاال سمااتركا ّ نامااا   فتناا ّل  ن  كااون 

 ءا سمااتركا ّ نامااا   ف لاا م التّرك ااا ر ناااأل و ّسااا كذا كااان الوجااوب  ساارا جاا

عادس ّا غ اار سوجااود فاى الخااارج فااق  ااتّم الكاقم   لاااوا   ن  كااون الّااافا  

الندس ّت ستقدّست على وجاود الموااوت كااسكاان واالات ااج كلاى الماؤنّر فاى 

م التّرك اا علاى  قاد ر الممكنا  فق  ل م التّرك ا على  ذا التّقد ر   وكاّل ل 

التوا ااد   ضااا الشااترا  الممكنااا  فااى كث اار ساال الّااافا  كااالوجود الم لااق 

 والّم ن ّت واالسكان النامأل

ورد  شار اااا الوارف كلى  ذا ال.حاا راال    اذا الوجا  س.ناّى علاى 

 ن الوجاوب وجاودّع فاان  اّم لاام ذلاي  اّم الدّعاجأل وهحال هقاول ال  اتّم الاادّل ي 

قااد ر   ضااا   لاااوا   ن  كااون الوجااوب الم لااق وجود ّااا  ائاادا علااى  ااذا التّ 

علااى الواجااا ذ نااا وستّحاادا سناا  قارجااا   والوجااوب الخاااص ع ناا  ذ نااا 

وقارجااا كماااا  ااو ساااذ ا الحكمااااء فااى الوجاااوب والوجااود وغ ر ماااا سااال 

الّاافا أل وعلاى  اذا ر اا  عاا ر الكل ّاا  ال . ن ّات النرضا ّت الموجاودة فاى 

والّضااي وغ ر ما   وا نناذ ال  لا م الادّور  ّن  قادّم  ضمل  فراده كالكا ا

الوجوب على الوجود كهّماا  او علاى  قاد ر سغا ر اماا للّاذا  كماا  او ساذ ا 

جماور المتكلّم لأل و ّسا على  قد ر ا ّحاد ما سن  فق  قدّم  نا  ر ناا ساع  ّن 

الاو ّات   ذا الدّل ي سال  دلات الحكمااء ولااذا ّناى علاى كاون المم ّا  داقاق فاى

كمااا  ااو ر  ااامأل و ّسااا علااى ر ع المتكلّماا ل ف اااو   ن  كااون المم ّاا  قارجااا 

عنامااا   اتّااى  هّااام رااالوا ّااأّن للواجااا سا  ّاات كلّ اات وال  لاا م التّرك ااا    ّن 

 التّمّخل قارج عل  و ّت  فل تأّسي جدّاأل

وفى ّنو المروح  هّ  ال  او   ن  كون الواجا على  قاد ر اشاترا  

 ل ف    ائدا عل اما   وكاّل ل م اات اج كّي سناما كلى  سر  ائاد سنفااي الواج.

عن  و و سحالأل وال  خفى اه  كاقم قاال عال التحاا يأل و هاج  نلام  ّن  اذا 

 الدّل ي كما  دّل على هفى الّمر ي فى
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وجوب الوجود  دّل على هفى المثي والنّدّ    ّن المثاي فاى ااا قح الحكمااء 

الممار  فى  مام الما  ّت   وال شّي اّن المماركت فاى الما  ّات والمتكلّم ل  و 

 لتل م التّرك ج سّما ّ  اشترا  وسّما ّ  است ا أل والنّادّ  قاّل سال المثاي  هّا  

المثي المناوع  ع المخالف على ساا ر اي   وهفاى ا عاّم  لاتل م هفاى ا قاّل 

 لااتل م هفااى ر ناااأل فاااا ر اّن سااا فااى ّنااو المااروح ساال  ّن هفااى الّماار ي 

المثي  ّن المثي  قّل سل الّمر ي فى  مام الحق قات والنّادّ ّمنناى المثاي فاعاد 

 سل وجا ل فتوّج أل

وسل ادّ  سا اعاتدّل ّا  علاى استنااذ  نادّد الواجاا لذا ا     هّا  لاو  نادّد 

الواجا لكان ساموعاما سمكنا فاق ّادّ سال علّات فاعل ّات سلاتقلّت لكال ال  مكال 

لّت هفس الماموذ العتحالت كون المابء علّات لنفلا  وال جا    ن  كون  لي الن

سن  وال قارجا عنا     ّن فاعاي الكاّي ال ّادّ  ن  كاون فااعق لاا ء ساا سنا    

 ف ل م كون الواجا سنلوال لغ ره و و سحالأل

ارول   ف   هار اّسا  ّوال ف هّ   او   ن  كون ساماوذ الاواج. ل واج.اا 

قلمت على ر ع الحكماء سا كان وجوده عا ل ذا ا    كذ الواجا الخارج عل ال

وعلى ر ع المتكلّم ل سا كان ذا ا  سقتضا ا لوجاوده ارتضااء  اّساا ضارور ّا   

وكااق المنن اا ل ااااد  علااى  ااذا المامااوذ ر نااا   واات اجاا  كلااى الااا ء ال 

 ناافى ذلايأل و ّسااا ساا اقّااق فاى سحلّا  ساال  ّن لاوا م الوجااوب الاذّا ب اعااتحالت 

سرّك.ا فاو على  قد ر  ماس  س.نى علاى استنااذ  نادّد الواجاا    كون الواجا

فان.ا   ذا ّذلي دورأل و ّسا ناه ا   فلااوا   ن  كاون ساماوذ الاواج. ل سمكناا 

وعلّت   اد ما   وال  ل م  ن  كون فاعي الكاّي فااعق لا ئا  وكهّماا  لا م ذلاي 

سن    و ّساا كذا كاان  كذا كان كسكان الكّي واات اج  كلى الفاعي ّاعت.ار ج ء سا

ّاعت.ار هفل  سل غ ار ااجات لمابء سال ا جا اء كلاى الفاعاي كماا ف ماا هحال 

ف   فق على سا ال  خفىأل ورد عمنج سناافى  وائاي الكتااب ساا  نفناي فاى  اذا 

 ال.ابأل

 ع  الّاافت الّلادعات ساال الّاافا  الّلاال. ّت هفاى المناااهى وا ااوال عناا 

ساال المناااهى وا اااوال   والمااراد ساال  كوهاا   نااالى ّح ااا ال  ث.ااج لاا  شاابء

المناهى الّافا  الوجود ّت الّ ائدة على الذّا    وسال ا ااوال الّاافا  الّتاب 

  ى غ ر سوجودة وال سندوست رائمت ّموجود
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 على سا  وّ م  سث.توا الحال سل المتكلّم لأل

و لخ ل الكقم فى  ذا المقام  ّن المختار عناد   اي الحاق و او ساذ ا 

اء  هّ  ل س للواجا افت سوجودة  ا دة على ذا ا    ّاي وجاوده وعاا ر الحكم

افا   ع ل ذا     ّمننى  ّن سا  تر ّا فى الممكنا  علاى اافت  ا ادة رائمات 

ّاا سل الوجود والح اة والنلم والقدرة وغ ر ا  تر ّا فى الواجاا علاى ذا ا  

ق ّات لا   ناالى المقدّعت   ققفا لقشاعرة ا اا راالوا جم ناا ّلا.ع اافا  اق 

 ى   النلم والقدرة والح اة واارادة والّلمع وال.ار والكقم   وّنضاام ّااا 

 سااع التّكااو ل ولاا.نو المنت لاات ا ااا رااالوا ّااأاوال قملاات لاا   نااالى  ااى  

النالم ّت والقادر ّات والح  ّات والموجود ات وا لو  ّات   ولا.نو المتكلّما ل سال 

  وجود ّات  قارع كال.قااء والقادم وال اد ا شاعرة والمنت لت ا ا رالوا ّافا

 والوج  وغ ر األ

ال.ااارع  لإإه ْإإ نوالاادّل ي علااى هفااى المناااهى واالاااوال عناا   نااالى  هّاا  

 ع  و كان غ ر ذلاي ّاأن  جرير  لك  ائد جْ لم  بعَم  ا دة ق درا بقدرن نالى 

وعلاى  كون سر دا ّإرادة  ا دة  و رادرا ّقادر ّت  ا دة وعالما ّنالم ّات  ا ادة 

صإف م  للإى  لإك اافت سال  إفتقإر فإى ذا الق ا  فى عا ر المناهى واالاوال 

المغاااا ر لااا   ع ساااثق   كذ الماااراد ّاااالمننى  ا ناااا  عاااّم سااال الّاااافت  المعبإإإى

الموجودة والحال ل متمي ا ااوال   ضاا   وال شاي اّن كاّي سفتقار كلاى الغ ار 

 لَ .هَا ورد ن.ج وجوّ   ممكب ال.ارع  نالى  فيكهنسمكل 

فلّما كان ن.او  اافت  ا ادة سال المنااهى وا ااوال لا   ناالى سلاتل سا 

للمحال و و افتقاره فى افت  الى الغ ر الملاتل م اسكاان الواجاا كاان ذلاي 

الثّ.و  سحاال ر ناا   فااار اّن  اذا الادّل ي كماا  ادّل علاى هفاى المنااهى  ادّل 

كماا  و ما  لفاظ على هفى ا ااوال فاق ااجات كلاى  خا اا  ّنفاى المنااهى 

المننااى فااى هااام الاادّل ي وكن.ااا  هفااى ا اااوال ّاادل ي آقاار و ااو اّن ن.ااو  

ا اوال سل  واّع ن.و  المناهى ف ل م هف اا سل هفى المنااهى كماا فاى ّناو 

 المروح سع  ّن ف   سا ال  خفىأل

واعلم اّن ذلي الادّل ي  ولاى سماا ر اي  هّا  لاو كاان لا   ناالى اافت  ا ادة 

كاهج واج.ت لذا اا  ل م  ندّد الواجاا   وان كاهاج سمكنات فاان وجود ّت   فإن 

 كان سوجد ا ذا    نالى
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 لا م  ن  كاون شاابء واااد فاااعق ورااّق   وكن كااان غ ار ذا اا   لا م اات اااج 

الواجا الى الغ ر   واللّوا م كلّاا ّاطلت وذلي  هّ   رد عل   اّن استنااذ كاون 

ما  تّم كذا كاان ذلاي المابء وااادا سال كاّي المبء الوااد فاعق وراّق لو  م كهّ 

وج  اتّى  كون فاعق وراّق سل جات واادة و او ف ماا هحال ف ا  سمناوذ ساع 

اّن االفتقار كلى الغ ر ال م على جم ع التّقااد ر   فاق ااجا  كلاى ذلاي التّرد اد 

والتفا يأل هنم  تّا  على الدّل ل ل اهّاما س.ن ّان على ن.و  المننى الم لاق لا  

  نالى على سا ع ابء ّ اه  وع أ ى الكقم ف    فا قأل

  اع لا س ّمحتااج  الافت الّلاّنت سل الافا  اللل. ت  هّا   ناالى غناىّ 

ْلّن كلى غ اره  ااق ال فاى وجاوده وال فاى اافت سال اافا   س لقاا   وذلاي 

لماا عا.ق دل اي  دجن ريإرهلما  قدّم سل دل ي كن.ا  الواجا سال  جبه  جبهده

 ع  ْبإ  ع الواجاا  ناالى  اقتضإخ ا إتغب ئ  كت فى وجوب الوجودهفى الّمر

عل غ ره وكاّل لكاان سمكناا   ضارورة  ّن االات ااج كلاى الغ ار  ناافى وجاوب 

 ع افتقاار غ اار الواجااا س لقاا كلااى الواجااا وكاّل  جافتقإإ ر ريإره لليإإ  الوجاود

ى لكاان ّنااو  غ اااره واج.اا   ضاارورة اّن الممكاال ال ّااد لا  ساال االعااتناد كلاا

 الواجا اّتداء او ّواع ت على سا ع.ق ّ اه   فا قأل

 رااول   ف اا  هااار    ّن االفتقااار كلااى الغ اار فااى ااافت غ اار الوجااود ال 

 نااافى الوجااوب الااذّا ب علااى  ّن االفتقااار فااى الوجااود كلااى الغ اار كهّمااا  نااافى 

 ألالوجوب الذّا ّى لو اعتند ذلي الغ ر كل   على سا سّر  ااشارة كل   فل تأّسي

و هج  نلم  ّن ّ ان افتقار غ ر الواجا كل ا   ائاد ال دقاي لا  فاى ان.اا  

المدّعى كاّل  ن  قال ف   كشارة كلى دل ي آقر على ذلي المادّعى   و قر اره  ّن 

افتقار غ ر الواجا كل    لتل م عدم اات اج  كلى الغ ر وكاّل لا م الادّور علاى 

 سا ال  خفىأل
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 الفصل الّرابع

 عةمن الفصهل الست

 فى

 العدل

و ااو  نّ  اا   نااالى عاال فنااي الق.اا   وااقااقل ّالواجااا   وال  خفااى 

عل ي  هّ  فى الحق قت سل الّافا  الّلل. ّت   وكان ا يار كدراج  ف اا كاّل اهّا  

رد جر  النادة ّإفراده عناا فاى ال.حاا لكثارة س.ااثات وعاام شاأه  اتّاى اّن 

ا اد   و ّن اااال  اّن هللا  ناالى المنت لت عّموا  هفلام  احاب الندل والتو

 فني الواجا وال  فني الق.   فاو راجع الى ا فناال الثّ.و  ّات واللال. ّت و اى 

غ ر الّافا  الثّ.و  ّت والّلل. ّت المذكورة   و ؤ ّده اّن اااا التار اد عناون 

اع  جفيإ الفاي الّلاّق ّإن.ا  الّااهع وافا   و ذا الفاي ّافنالا   ناالى   

 عتت مت حث ذا الفاي فى 

ساال  قلاا م الفنااي كلااى  الم.حااا ا ّول ف مااا  تورّااف عل اا  سنرفاات الناادل

الق.   والحلل المنقلم كلى الواجا وغ ره سع ّ ان  ّن الحلل والقا.  عقل ّاان 

 ال شرع ّانأل

و حق ق التقل م  ّن الفني االقت اري الّاادر ّاالقت ار عال  ولاى النلام 

 و فنااي الن.ااد   وعااواء كااان ساال  فنااال اللّلااان  و  عااواء كااان فنااي هللا  نااالى

الاناان  و ا ركاان كن  نلّااق ّفنلا  ذّم  لااّمى ر. حاا   وكن لاام  تنلّاق ّفنلاا  ذّم 

  لّمى الناأل و و كّسا  ن  تنلّق ّفنل  سدح
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 وال فااا ّول واجااا  ن  نلّااق ّتركاا  ذّم وكاّل فمناادوب   والثاااهى سكااروه كن 

.اح فافنال هللا  نالى س لقا والواجاا والمنادوب سال  نلّق ّترك  سدح وكاّل فم

 فنااال الن.اااد داقلاات فاااى الحلاال ا ّفارااا وكااذا المكاااروه والم.اااح علااى راااول 

ا كثر لأل ورّما  قال كن  نلّاق ّفنلا  سادح فااو الال كالواجاا والمنادوب   

وكن  نلااق ّفنلاا  ذم فاااو ر.اا   كااالحرام   وسااا ال  تنلااق ّفنلاا  ساادح وال ذّم 

والم.اح قارج عناماأل و ّسا فني النّائم والّلاا ى و فناال ال.ااائم فاق  كالمكروه

 واف ّالحلل والق.  ّاال ّفا    وفى افنال الّاا. ان قاقت كاذا فاى شارح 

المواراافأل وساال  ا نااا  .اا ّل  ّن سااا  عماا  ا شاااعرة اهّاا  ال سننااى لوجااوب 

فناال عناد المبء على هللا  نالى  وّ م فاعاد للق اع ّاعاتحقا   ار  ّناو ا 

 النقي الذّم عواء ادر سل هللا او سل غ رهأل

نااّم اقتلااف فااى  ّن الحلاال والقاا.  ّااالمنن  ل المااذكور ل شاارع ّان  و 

عقل ّااان   فااذ ا المنت لاات كلااى  هّامااا عقل ّااان ّمننااى  ّن الحاااكم ّامااا النقااي 

والفني الل  و ر.   فى هفل  كّسا لذا    و لافت اق ق ّت ال ست ل   و لوجاوده 

اعت.ااارا  ف اا  علااى اقااتقت ف مااا ّ اانام   والّماارذ كاشااف وس.اا ّل للحلاال و

والق.  الثّاّت ل ل  على ااد ا هحاء الثّقنت   ول س لا   ن  نكاس القضا ّت ّاأّن 

 حّلل سا ر.ّح  النقي و ق.ّ  سا اّلن أل هنم رد  .دل الاات المحّلانت  و المق.ّحات 

عال ذلاي الت.ادّل كماا فاى  ّحلا  .دّل ا شاخاص وا وراا  و كماف الّمارذ

ورالج ا شاعرة ال اكام للنقاي فاى الال ا شا اء ور.حااا ّاي  اوره النّلوأل

الّمرذ  و المث.ج والم.ا ّل لاماا فاق الال وال را.  ر.اي ورود الّمارذ   ولا  

  ن  نكس القض ّت ف ا ر الحلل ر. حا والق.   النا كما فى النّلوأل

ى كوهاماا عقل ّا ل    اااد ما وللحلال والقا.  سنن ااان آقاران ال ها اذ فاا

كون الّافت افت الكمال وكون الافت افت النّقاان   كما  قاال النلام الال 

 ع افت الكمال والاااي ر.ا    ع اافت النقااانأل وناه اماا سقئمات الغار  

 وسنافر      قال  ذا الل  ع سوافق للغر  وذا  ر.    ع سخالف ل أل

قاولام ولاام فاى كن.اا  ذلاي والمختار عند   ي الحاق ساذ ا المنت لات ل

وجااوه كث اارة اشااار المااانّف كلااى انناا ل سنااااأل ااااد ما  هّاا  لااو كااان الحلاال 

 والق.  شرع ّ ل لما اكم النقي ّاما سع
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اع  العقإل قإ ضر ع النّار عل ورود الّمارذ ر ناا   لكاّل الاّق م ّاطاي  ّن 

مإن ع ّااّن ا َن ع ّال.د ات سع ر ع النّار عل ورود الّمرذ  ب لّضرجرنااكم 

 ع  جاَحسإ ن كلى ااا.اا م  هه حسن ْرّد الهداعإة االقت ار ّت للن.اد اْلفع ل

فى الدّ ل والادّه ا   وّنضااا  ، جالّصدق البّ فعااهفا  على الفقراء والملاك ل 

 ااو التّناادّع علااى الغ اار    و  مإإ  هإه قتإإيح ْإإ لّوَم ع ا فنااال  جمب إإ ا الال 

 ع  . جل إَافاى الادّ ل والادّه ا جالكإَ  الّضإ ر وضع شبء فى غ ر سحلّ  س لقا

 ّن النقااي  حكاام ّحلاال ّنااو ا فنااال وّقاا.  ّنضاااا ّالضاارورة سااع ر ااع 

مإن َّفإى   ع ّحلال ّناو ا فناال ورا.  ّنضااا حكم ب م النار عل الّمرذ 

 ام الّاذ ل سااالوا عال ااعاقم كلاى الكفار   وعاال  ْ لمالحإدن و هكر اا الّشإرائع

واطناا كعقاطا ل اكام الّمرع ّت   و خر .اا ل ركاان يوا ر النّاوص كلى ّ

الدّ ن ّاات ساال االحاااد و ااو الم ااي والناادول وعااّموا ّاطن ّاات   ضااا الدعااائام  ّن 

النّاوص ل لج علاى يوا ر اا ّاي لااا سناان ّاطنات ال  نرفااا كاّل المنلّام   

 أللّامّناء على سا  عموا  ّن النّار الااح   ال  ف اد النلام المنااى سال غ ار سن

 م جماعت سل الحكمااء سمااورون ّإهكاار الّمارائع وا د اان    جحكم ء ال بد

فث.ج  ّن النقي ااكم ّحلل ّنو ا فنال ور.  ّنضااا ساع ر اع النّاار عال 

 اشاارة الاى دل اي رولا    ألألأل ولااذا الّمرذ   وااّل لما اكم ّاما سنكروه فقول   

 لااذا كاقم و قتضا   رولا   على سا  دّل عل   عا ا  ال النقي را  ّالضرورة

كذ المماور فى سثل  ان سا ّنده كّن لما ر.لا  لاّم لماا ّناده و او الم ااّق لكاقم 

القاوم فاى  قر ار  اذا الادل ي   فانلا  كشاارة الاى دل اي علاى اادة علاى  اااي 

الدّعوع كما  لتفاد سل كقم ّنو المارا ل ل س علاى ساا  ن.غاىأل لكال  ارد 

حلال ّناو ا فناال ورا.  ّنضااا ال  ادّل علاى عل    ّن اكم سنكر الّمارذ ّ

 ّالّضارورة كون النقي ااكما ّال.د اات علاى ذلاي   اللاام كاّل  ن  اناي رولا   

جات للقض ّت ال كشارة كلى ّدا ت اكم النقي و راد ّحكم النقي ّذلي اكما  ّا  

 سع ر ع النّار عل الّمرذأل

 فاراد الحلال والقا.  نّم  رول  ذا الدّل ي كهّما  ادّل علاى  هّا  لا س جم اع 

شرع ّت ّمننى رفع اا ااب الكلّى ال على  هّ  ال شابء سال  فراد ماا شارع ّا 

 ّمننى الّللا الكلّى  
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 ّن اكم النقي سع ر ع النّار عل الّمرذ ال  ارع فى جم ناا   ا اا راالوا 

كّن اكم النقي ّالحلال والقا.  راد  كاون ضارور ّا سال غ ار سقااات الّمارذ 

  الّضار ور.  الكاذب النّاافعأل وراد  كاون سوروفاا علاى سقااات كحلل الّاد

الّمرذ ّمننى  هّا  لماا ورد الّمارذ ّحلال شابء  و ر.حا  علام اّن  ناا  جاات 

عقل ّت للحلل  و الق.  كحلال ااوم آقار رسضاان ورا.  ااوم  ّول شاّوال   

فحكم النقي ّالحلل والق.  فى  ذا القلم سوراوت علاى كماف الّمارذ عناماا 

القلم ل ا ّول ل سؤ ّد ّ أل وّالاملت المادّعى  ّن الحلال والقا.  عقل اان    وفى

ّمننااى اا ااااب الكلّااى والاادّل ي كهّمااا  نااتاو علااى  هّامااا عقل ّااان فااى الاملاات 

ّمننااى اا ااااب الا ئااّى فااق  ااتّم التّقر اااأل اللااام كاّل  ن  قااال اذا ّ ااي كااون 

ا عقل ّات ّنااء علاى  هّا  ال جم ع افراد الحلل والق.  شرع ّت ن.ج كاون جم ناا

رائي ّالفاي   وف   سا ف   سع  هّ   نافى سا اّراوا ّ  سل  ّن  ذا الدّل ي سال 

 ا دلّت التحق ق ّت لام على  ذا الم لاأل

ورااد  ج ااا عاال ذلااي الاادّل ي ّااأّن النقااي كهّمااا  حكاام ّالحلاال والقاا.  فااى 

ااافت كمااال  الّاااورة المااذكورة ّمننااى سقئماات الغاار  وسنافر اا   و الكااون

 والكون افت هقل ال ّالمننى المتنا ذ ف  أل

 رول النقي كماا  حكام ّحلال الّااد  النّاافع ورا.  الكاذب الّضااّر ساثق 

ّااالمنن  ل ا ّولاا ل ساال غ اار سقاااات الّماارذ   كااذلي  حكاام ّامااا ّااالمننى 

المتنا ذ ف   سل غ ر سقاات  ّي سع كهكاره   ضا   وسنع ذلي سكااّرة غ ار 

وناه اما ساا  ادّل عل ا  رولا   ا ال  خفى على سل ل   دهى كهااتألسلموعت كم

 ع الحلل والق.  و و ع ف على سا  فام سال فحاوع الكاقم كأهّا   جْلَّّ م  :

 ورااال   أل و هّاماااألأل الحلاال والقاا.  عقل ّااان  ّن النقااي رااا  ّالّضاارورة رااال

النقاي  ع  لكان  قار و يار  ع لو اهتفى الحلل والق.  فاى جله اَّتفي  ْقال

 ع فاى الّلامع  ع اهتفاى كوهاماا شارع ّ ل   ضاا  إَّتفيإ   إمع كوهاما عقل ّ ل 

والّق م ّاطي فالمل وم سثل أل  ّسا المق ست ف ّن الّمرذ كهّما  دّل علاى الحلال 

والق.  ّالمننى المتنا ذ ف   ّاعت.اار داللتا  علاى االق.اار عناماا اار حا  و 

  الكاذب و ناّ ه الّماارذ عال الق.ا     ولاو ضمنا فى ضمل ا سر والنّاى ور.

 إَّتف ء لم  كل الحلل والق.  عقل ّ ل لم  ث.ج المقدّست الثّاه ت
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 ع اا ل اذ لام  كال الحلال والقا.  عقل ّا ل ااال كاون  قتح الكَ  حيباَن.و  

  ال عقاق كذا المفارو  ققفا    وال شارعا  هّا   من الّشإ را الكذب اادرا

ذب ّالّماارذ الّاذي  تورّاف داللتا  علاى الحلال والقاا.  لاو كاان ن.او  را.  الكا

على ن.و  ر.  الكذب ل م الدّور ر ناأل و ّسا ّ قن الّق م فقعتل اس  اهتفااء 

 الحلل والق.  س لقا و و ّاطي ّد ات وا ّفاراأل

و ج ا عن  ّأهّا ال هاني الّمرذ دل اي الحلال والقا.  ل ارد ساا ذكار م   

ن الفناي ستنلّاق ا سار والمادح والقا.  ع.اارة ّي هاني الحلل ع.ارة عال كاو

 راول    مكال دفنا  ّاأّن الحلال والقا.  لاو  عل كون الفني ستنلّق النّاى والذّمّ 

كاها شرع ّ ل ّالمننى المتنا ذ ف   الستنع كن.ا اما والنلام ّاماا    ّن كن.ا اماا 

 لاتل م  على  ذا التّقد ر كهّما  كاون ّالّمارذ وراد عرفاج ان كن.ا اماا ّالّمارذ

الاادّور ف متنااع كن.ا امااا ا ننااذ سااع ا ّفااا  المتخاااام ل علااى كسكااان ان.ا امااا   

فنلى  ذا  . ي كوهاماا شارع  ل   والمفارو  اهّاماا ل لاا عقل ا ل ف ا. قن 

ال  وافااق  ألألأل ّااي هانااي الحلاال ع.ااارة ر عااا    ااذا قلااف   علااى  ّن رولاا   

ي   ضاا كهّماا  ادل علاى رفاع  حر ر سحّي النّ اذ كما ال  خفاىأل هنام  اذا الادّل 

اا ااب الكلّى ال على علا الكلّاى الّاذي  او الم لاوب   كاّل  ن  نتااى الكاقم 

على اهّ  ال رائي ّالفااي ف كاون سال ا دلّات اال اس ّات لاام علاى  اذا الم لاا 

سل وجا ل   سع  ّن ف   سا  شرها كل   فى افت الّاد  سال الّاافا  الثّ.و  ّات 

 فل تأّسيأل

 ا الثّاهب سل الم.ااا اللتت فى اهّا فاعلون ّاالقت ارالم.ح

اعلاام اهّااام اقتلفااوا فااى  فنااال الن.اااد اقتقفااا عا مااا   فااذ ا جماااور 

المنت لت كلى  ّن المؤنّر ف اا ردرة الن.اد فقط على ع. ي االقت ار   والفقعافت 

 واسااام الحاارس ل كلااى  ّن المااؤنّر ف اااا راادر ام فقااط لكاال علااى عاا. ي اا ااااب

واستناذ التّخلّفأل والا.ر ّت كلى  ّن المؤنّر ف اا رادرة هللا  ناالى فقاط سال غ ار 

ردرة لام ااق   واكثر ا شاعرة كلى  ّن المؤنّر ف اا ردرة هللا  نالى فقط ساع 

سقارهت ردر ام سل غ ار  اأن ر لااا واالعاتاد كلاى  اأن ر ساماوذ القادر  ل فاى 

  ناالى فاى  ااي الفناي ورادرة الن.اد  اي الفني والقاضى كلى  أن ر ردرة هللا

 فى واف  سثي كوه  طاعت وسنا تأل
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فالمذا ا فى افنال الن.اد عتّت وكاذا الكاقم فاى  فناال عاا ر الح واهاا  

على التفا ي على سا ر ي   كاّل اهّ  رد جر  النادة ّال.حاا عال  فناال الن.ااد 

 لندم جر ان ّنو ا دلّت فى غ ر المكلّفأل

ي الحق سذ ا المنت لت و م فررتاان   كاادا ما ذ .اوا والمختار عند ا 

كلاااى  ّن  ّن الحكااام ّكاااون  فناااال الن.ااااد ااااادرة عااانام ّقااادر ام واقت اااار م 

ضاارورّع ال  حتاااج كلااى دل ااي   ورااد ه.ّاااوا عل اا  ّااأّن ّاا ل اركاات الّلااارط 

والنّااا ل فررااا ضاارور ا  اااده كااّي عارااي ساال هفلاا  ّااأن ا ولااى اضاا رار ّت 

ار ّااتأل و قرا مااا ذ .ااوا كلااى  ّن ذلااي هااارّع   واعااتدلّوا عل اا  والثّاه اات اقت 

اع  ق ضإإية  ع ال.د ااات الّضإإرجرنّوجااوه والمااانف  شااار كلااى ا ّول ّقولاا  

 ع ّأهّااا فااعلون ّمننااى  ّن  فنااال الن.ااد اااادرة عاانام ّقاادر ام  بإإَلك ااكمات

ا راار بإين  إقهط اََّسإ ن مإن  إ ح ع ال.د اّى  لَفرق الّضرجرىّ واقت ار م 

 ع الاادّرجا  الّتااب ّاا ل الّلاا    َْإإى الإإّدرهّاالقت ااار سناا   جَّ جلإإ   و غفلاات

 وا ر  كما فى الّللّمأل

و ج ااا عناا  ّااأّن الفاار  الّضاارورّع ّاا ل ا فنااال االقت ار ّاات وغ اار 

االقت ار ّات كهّمااا  ااو ّاأن ا ولااى سقارهاات للقادرة واالقت ااار   وا قاارع غ اار 

 ى كادا ما دون ا قرعألسقارهت   ال ّأّن القدرة سؤنّرة ف

ارول   ف    ّن سل  هاف سل هفل  علم الفر  ّ ناما ّأن القادرة ساؤنّرة 

فاى ا ولاى دون ا قاارع   وسناع ذلااي سكااّرة غ ار سلااموعتأل هنام  تّااا  اّن 

الّضرورّع  و الفر  ّ ناما ّتأن ر القدرة فى االقت ار ّات دون غ ر اا   و ّساا 

ّاالقت ار و و الم لوب  ا نا علاى ساا عرفاج اعتققل  أن ر ردرة الن.د ف اا 

فل س ّضرورّع ّي  او سمكال ال ّادّ لا  سال دل اي   لااوا   ن  كاون الماؤنّر 

ساموذ القدر  ل كما  او ساذ ا االعاتاد    و  كاون الماؤنّر رادرة الن.اد فقاط 

علااى عاا. ي اا ااااب كمااا  ااو سااذ ا الفقعاافتأل اللااام كاّل  ن  قااال المقاااود 

ت راادرة الن.ااد فااى الاملاات فااى ّنااو  فنالاا  ردّ المااذ ا  ا نااا ّ ااان سدقل ّاا

 ا شاعرة والا.ر ّت ال ّ ان قاوص سذ ا الحّق وف   سا ف  أل

واعلم كّن القول ّتأن ر ردرة الن.د فقط فى  فنال  االقت ار ّت على ساا  او 

 سذ ا ا ي الحقّ 
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نااا  وغ ار م  نااافى سااا  قاّرر عنااد م اّن راادرة هللا  ناالى شاااسلت لام ااع الممك

على سا ع.ق ّ اه     ّن ا فنال االقت ار ّت سمكنا  ر نا كاّل  ن  قاال الماراد 

ّتأن ر ردرة الن.د ف اا  أن ر ا فى وجود ا ّالفناي ّاهضامام اارادة   والماراد 

ّممول ردر    نالى للممكنا   أن ر ا فى اّحت وجود ا وعادساا كماا ساّر  

: ّنااو وجااوه الفرراات الثاه اات ّقولاا   ااشااارة كل اا    فااق سنافاااةأل و شااار كلااى

و ااو جاا اء لماارط سحااذوت  ع لااو لاام  كاال  فنالنااا اااادرة عنّااا  جإمتبإإع

سل ا فنال   ضارورة  ّن  كل اف الن.اد ّماا ال  مكَيفب  بشخءّاقت ارها الستنع 

 كون سلتقّق فى ك ااده ّالقدرة واالقت ار غ ار سنقاول   وكذا استناع التّكل اف 

  ّي ال ناواب وال عقااب   وال فائادة فاى ّنثات ا ه. ااء  وال طاعت فال ْصي ن

 واللّوا م كلاا ّاطلت كجماعا فكذا المل ومأل

و ج ااا عناا  ّااأّن  كل ااف الن.اااد ّاعت.ااار  ّن لااام راادرة علااى ا فنااال 

ف ارفون ردر ام كل اا وكن لام  كال لقادر ام  اأن ر ف ااا   ّاي  اؤنّر رادرة هللا 

  فمدار الّ اعت والنا ان والثّاواب والنقااب ف اا عق ا ارفام القدرة كل اا 

وّنثاات ا ه. اااء علااى ذلااي الّااارت   و ااذا  ااو الملااّمى ّالكلااا الوارااع ساال 

 الن.د فى سقاّلت الخلق الوارع سل هللا  نالىأل

 رااول    ااذا لاا س ّماابء   كذ ساال ال.اا ّل المكمااوت  هّاا  ال  كفااى فااى 

ن لااا  اأن ر فاى المكلّاف ّا    التّكل ف ساّرد  حقّق القدرة   ّاي ال ّادّ  ن  كاو

 ّن ارت القدرة الّتب لا س سال شاأهاا التاأن ر عا ّما ساع النلام ّنادم  أن ر اا 

كما فى ا فنال االقت ار ّت الّاادرة عل ّنو المخاالف ل ال  اال   ن  تنلّاق 

ّ  التّكل ف وفروع  ر نا   على  ّن ارت القدرة كن كان فنق اقت ار ّاا فاق 

اااي الفناي كل ا  ّاي الكاقم ف ا  كاالكقم فاى ذلاي   وكن لام  فا دة للندول عال

 كل اقت ار اا لام  ااّ  جناي التّكل اف ّاعت.ااره   ضارورة  ّن التّكل اف لغ ار 

الفنااي االقت اااري غ اار سنقااول   سااع  هّاا  علااى  ااذا  لاا م الا.اار  ّن سااا عاادا 

 هّاا  ال  ا فنااال االقت ار ّاات سقاادور هللا  نااالى فقااط ّاال ّفااا    وساال نااّم اشااتار

 سننى لحال ال.اممى وكلا ا شنرعأل

ال  قال    ل م الا.ر على  قاد ر  اأن ر رادرة الن.اد   ضاا   ضارورة  ّن 

 ردرة الن.د وكراد   سقدور ان سخلورتان هلل  نالى فقط ا ّفاراأل

 هّا هقول   هنام لكال  أن ر ماا واارفاما كلاى الفناي سال الن.اد وردر ا  

 فل تأّسي فى  ذا
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هّ  سل غواسو علام الكاقمأل ناّم  تّاا  علاى  اذا الادّل ي سثاي ساا  تّاا  المقام فإ

 على الدّل ي ا ّول فق  غفيأل

وساال  و ااام ا شاااعرة فااى ردّ  ااذا الاادّل ي هقضااا  و سنارضاات  ّن هللا 

 نالى عاالم ّأفناال الن.ااد وجاودا وعادسا   وال شاّي اّن ساا  نلّاق علما   ناالى 

وسااا  نلّااق علماا  ّندساا  فاااو سمتنااع  ّوجااوده فاااو واجااا الّااادور عاانام  

الّادور عنام   ف . ي اقت ار م فى  فنالام ر نا   اذ ال ردرة علاى الواجاا 

والممتنع وعلاى  اذا  . اي التّكل اف وساا  تفاّرذ عل ا  الّتنائاماا علاى القادرة 

واالقت ار ّاالعتققل على سا  قتض   ذلاي الادّل ي فماا ل سناا فاى سلانلت قلاق 

سكم فااى سلاانلت علاام هللا  نااالى ّا شاا اءأل واعتااان.وا  ااذا ا عمااال فقااد لاا 

ا شكال اتّى رال ّناو  ئّماتام لاو اجتماع جملات النقاقء لام  قادروا علاى  ن 

 وردوا على  ذا الوج  ارفا كاّل ّالت ام سذ ا  مام و او  هّا   ناالى ال  نلام 

للمنلاوم  ا ش اء ر.ي وروعاا   وال  ذ ا عل ي  هّ  ل س ّمبء  ّن النلم  ااّع

دون النكااس   فااق  اادقي لنلماا   نااالى فااى وجااوب الفنااي واستناعاا  علااى  ّن 

 وجوب الفني  و استناع  لغ ره ال  نافى  نلّق القدرة كما سّر فى ّحا النلمأل

و  ضا لو  ّم ذلي ل م  ن ال  كون هللا فاعق سختارا لكوه  عالماا ّأفنالا  

قن سااذ .ام   ضااا و ااو  ّن   ضااا وجااودا وعاادسا   علااى  هّاا   لاا م ا ننااذ ّ اا

للن.اد اقت ارا فى افنالام ّاق  اان ر لا  ف ااا وذلاي  هّاام راائلون ّنماوم علما  

  نالى على سا ال  خفىأل

و  ضااا لااو لاام  كاال  فنالنااا اااادرة عنّااا ّاقت ارهااا الستنااع  نااذ .نا علااى 

ذ .   ع لق.   ن لقتح َن اخَ  هللا مع لى الفعل ثّم اعَّبب  َْي شبء سل ا فنال 

علااى سااا قلقاا  ف نااا ّالّضاارورة   وال شااّي  هّاا   نااالى سنااّ ه عاال الق.ااائ  كمااا 

عاا ابء   والااّق م ّاطااي كجماعااا فااالمل وم سثلاا أل و هااج  نلاام  ّن  ااذا الاادّل ي 

رر ا كلى الدل ي الّلاّق وسثل  فاى ا ّحاا  الماذكورة ف ا  كماا ال  خفاى و ّن 

م علاى ساا ساّر شارا  غ ار ع ف على سا  فاام سال فحاوع الكاق لق.  رول   

 سّرة فق  غفيأل

 ع لقدلّات الّلامن ّت  لَّسإمع  ضا  فنال الن.اد اادرة عنام ّاقت اار م ج

َُيَُكفوإإرُ )الدّالات علااى ذلااي كقولاا   نااالى  ُن َجَمإإُن شإإ َء فَ َُيوإُنما ورولاا   (فََمإإُن شإإ َء فَ

  نالى  
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ومُ ) ورول   نالى (فََمُن ش َء امهَخََ لالى َربّا ا َ تايال  ) اُت َمَوها م  شا ُْ  ورول   ناالى   (ا

تإ َ  )ورول   نالى    (اُليَُهَم لاَّهم  موُجَ ُجَن م  ْوُبتوُم مَُعَمَوهنَ ) اَن اَُكتوتوهَن اُلكا َا َه فََهُال  لا

مُ  ا ا الى غ ر ذلي سماا ال  نادّ وال  حااى لاداللتاا ّحلاا الّااا ر علاى  (باأَُاإدا

 ّّرألسا  و الم لوب وف   سا ف   فل تد

َجهللاو َلََقَكوإإُم َجمإإ  )نااّم  ااذه النّاااوص سنارضاات ّأسثالاااا كقولاا   نااالى   

إ لالإ َ لاإه هوإإَه لإ لا و ْوإإّلا )ورولاا     (قوإإلا هللاو لإ لا و ْوإإّلا َشإُخءِل )ورولا     (مَُعَمَوإهنَ 

تودوجهو  ُْ وغ ر ذليأل و هج  نلم  ّن يوا ر النّاوص كذا  نارضج لام  (َشُخءِل فَ 

اا قاواا فى الم الا ال ق ن ّت   ّي وجا الّرجاوذ كلاى غ ر اا  ق.ي شااد 

سال الاادّالئي الق ن ّاات   لكال سااا  وردهااا سال ا دلّاات النقل ّاات الق ن ّات  اارّج  سااا 

 وافقاااا ساال ا دلّاات الّلاامن ّت   كمااا اّن  ااذه االدلّاات الّلاامن ّت  ؤ ّااد  لااي ا دلّاات 

 النقل ّتأل

و او ساا  اذّم فاعلا  عناد النقاي  ال.حا الثالا فى اعتحالت طر اان القا. 

على سا عرفج و ندرج ف   ااققل ّالواجا   ضرورة  هّ   وجا اعاتحقا  

 فاعل  للذّم عند النقي عل    نالىأل

رد اجتمناج ا ّسات علاى اهّا   ناالى ال  فناي الق.ا   وال  تار  الواجاا   

وا قلاق لكل ا شاعرة سل جات  هّ  ال ر.   سن  وال واجا عل     ولذلي  عاند

جم ع ا فنال كل    ناالى عاواء كاهاج الانت  و ر. حات   والمنت لات سال جاات 

 هّ   تر  الق.ا   و فناي الواجاا   و اذا الخاقت س.ناّى علاى الخاقت فاى  ّن 

 الحلل والق.  عقل ّان  و شرع ّانأل

والمختااار عنااد   ااي الحااق سااذ ا المنت لااتأل ورااد اعااتدلّوا عل اا  ّااأّن 

ند وجود المقتضى وار فاذ المواهع ف متناع وجاوده عناد الممكل ال  وجد كاّل ع

ار فاااذ المقتضااى  و وجااود الماااهع ر نااا   والق.اا   ّالنّلاا.ت كل اا   نااالى ال 

ْلّن سقتضى ل  ااق ول  ساهع دائماا   ف لاتح ي عل ا   ناالى ضارورة وذلاي 

جإ وعلماا   نااالى ّاا   جهإإه القإإتح ع ساهنااا عاال فنااي الق.اا    لإ  معإإ لى صإإ رف 

لّمإ  اع الداعى لا   ناالى كلاى فناي الق.ا    مع لى للي  ْلَّّ ع سقتضى ل  ا داْى

  نالى الممتبعة َْي اع داذ  و ااجت   نالى كل    داْى الح بة
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 ع الحاجت الممتننت طر اهاا عل    نالىأل وف   اشارة الى ّ قن  اذا الّماّق   

  الستناااذ  ع ال  اااو   ن  كااون ذلااي الاادّاعى ااجتاا   نااالى كلااى فنااي الق.اا 

 ع داذ  او اكمتا   َج داْإى الحكمإةالحاجت عل    ناالى علاى ساا عا.ق ّ اها  

 ع سنتاف  مبفإىّ   ع داعاى الحكمات   ضاا جهإه  نالى وعلم  ّماال  ا ساور

  ع فى فني الق.     ضرورة  هّ  ال اكمت فى الق.ائ    وف ا  هاار فااهار هب 

وساا  لثت ت البّتّهات َى البّتّهن إمتبع ع الق.   سن   نالى  جْلَّّ  له ب ز صدجره

 تفّرذ عل اا   كذ  ااو  ا نناذ  ااد ق الكااذب فاى دعاوع النّ.اّوة سنا   ناالى 

سع كوه  ر. حا فت. اي داللات المناا ة عل ااا   والاّق م ّاطاي ا فاراا فاالمل وم 

 ع ااا ل كذا كااان  فحيباإإَ سثلاا    واذا اعااتحال عل اا   نااالى فنااي الق.اا   س لقااا

 استحيل َْي  لرادن القتيح ْلَّّ   قتيحة.عل    نالى  الفني سلتح ق

وفااى  ااذا التّفر ااع  ااار   ّااالّردّ علااى ا شاااعرة ا ااا ذ .ااوا الااى  ّن 

الق.   كالحلل ّإراد ا   ناالى   ّنااء علاى  ّن كرادة الق.ا   سنا  كخلقا  ل لاج 

 ر. حت   وف   سل المكاّرة والنناد سا ال  خفىأل

وّاعااا   فناي  ع  قاع سنا  الفناي لغار ال.حاا الراّاع فاى  هّا   ناالى 

 على ذلي الفني و و النلّت الغائ تأل

فاذ .ج  ؟اقتلفوا فى  ّن افنال هللا  نالى  ي  ى سنلّلات ّاا غرا   وال

المنت لاات كلااى  هّاا   اااا  نل ااي  فنالاا   نااالى ّااا غرا  والنلااي الغائ اات   

جماعات ال  ااا  وا شاعرة كلى  هّ  ال  او   نل ي  فنال  ّمبء سنااا   وراال

ذلي لكل افنال  سنللت ّاا  فّضق وكالااها   والمختاار عناد   اي الحاّق ساذ ا 

 ع علاى  هّاا   نااالى  فناي لغاار  كقولاا   لدإلإة القإإرآن َْيإإ المنت لات وذلااي 

ََُّل لاإه لايَُعتودوجنا ) نالى    ا َُ نه َجا وغ ره سال اا اا  الدّالات علاى  (َجم  َلََُقجو اُلجا

  ّا غرا  ّحلا الّااا رأل و هاج  نلام اّن النادول عال الّااا ر  نل ي  فنال

فى ا دلّت النّقل ّت غ ر رادح فى االعتدالل ّاا على ساا ال  خفاىأل هنام  تّاا   ّن 

 لي االدلّت كهّما  دّل على وروذ  نل ي  فنالا   ناالى فاى الاملات ّاا غرا  ال 

 على وجوب  نلّقاا ّاا س لقا و و المذ ا فتدّّرأل
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 ع هفاى فنلا   ناالى لغار   و هفاى الغار  فاى فنلا    إتَ ام َّفيإ جإ

سحااال  هّاا   جهإه ع كاون فنلاا  ع.ثااا قال ااا عال فا اادة وغاار   العتإإث ناالى 

 والق.   عل    نالى سحال كما سّر آهفاأل قتيح

واعتر  عل   ّأّن الن.ا  و الخالى عل الفائادة والماالحت ال الخاالى 

فنالاا   ناالى سماتملت علاى اكام وساااال  ال عال الغار  والنلّات الغائ ات   وا

 حاى لكنّاا ل لج  ع.اّا ّاعثت عل اا وعلق سقتض ت لاا فق  كاون  غراضاا 

 وعلق غائ ت فق ع.ا وال ر.  أل

ارول    مكل  ن  ااب عن  ّأّن الفاعي كذا فني فناق سال غ ار سقااات 

فااى القاا.  وان فائادة وساادقل ّتاا ف اا   ناادّ ذلاي الفنااي ع.ثااا  و فااى اكام الن.ااا 

اشتمي على فوائاد وسااال  فاى هفاس ا سار    ّن سااّرد االشاتمال عل ااا ال 

 خرج  عل ذلي   ضرورة ان سا ال  كاون سلحوياا للفاعاي عناد ك قااذ الفناي 

وال سؤنّرا فى كرداس  عل   فى اكم النادم كماا ال  خفاى علاى سال  هااف سال 

 ت النقل ّاات سثااي رولاا   نااالى هفلاا أل هناام   كّ ااال الن.ااا فااى فنلاا   نااالى ّا دلّاا

َْتَث   ََ ) ُتتوُم َََّهم  َلََُقب ْوُم  َجمإ  َلََُقبَإ  السهإم َء َجاُْلَُرَض َجمإ  )ورول   ناالى    (فََحسا

جا َْفَإرو اَن  َا ال   لاَك َظن  اله كما ذكره الّماراون سنااور ف ا  علاى ساا  (بَُيبَ وم  ب طا

 ال  خفىأل

.ام ّأهّاا  لااو كااان فنلاا   نااالى سنلّااق و ّساا اعااتدالل االشاااعرة علااى سااذ 

ّااالغر  لكااان هاراااا فااى ذا اا  سلااتكمق ّغ ااره الّااذي  ااو ذلااي الغاار    

ضرورة  هّ  لو لم  كل كمااال ّالنلا.ت كل ا   ناالى لام  كال ّاعثاا لا  علاى ذلاي 

 الفنيأل

فف   هاار    هّا  ال  ااو   ن  كاون الغار  كمااال وهفناا ّالنّلا.ت كلاى 

ل.ت كل     ودعوع النلم الّضارورّع ّاهّا  لاو لام  كال  ولاى غ ره  نالى ال ّالنّ 

و كمااي ّالنّلاا.ت كل اا   نااالى لاام  ااال   ن  كااون غرضااا لاا  سمنوعاات علااى  ّن 

ّ اقن اعااتكمال   نااالى ّغ اره فااى ا ّاا  المناع   اللااام كاّل  ن  اادّعى ااجماااذ 

معإ لى جليل الغرض مإن فعَإ   و .نى الكقم على اال ام   وف   سا ف   فتأّسيأل

المحاو لق.حا  ضارورة  ال  ارع  ّن سال رادّم كلاى غ اره طناساا  هه اَضرار

سلموسا ل قتل   ذّس  النققء و نادّون ذلاي الفناي سنا  ر. حااأل وساا ر اي سال  هّا  

 ك ف  دّعى
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 ذا واهّا هنلم ّالضرورة اّن قلود   ي النّاار ف ااا سال فناي هللا  ناالى وال هفاع 

ّن قلود   ي النّار ف اا هفع عائاد كلاى   اي الانّات ف   لام وال لغ ر م سدفوذ ّأ

 وع.ا ل  ادة سلّر ام ف اا كما ال  خفىأل

النائاد كلاى غ اره ال كل ا  الستنااذ  هإه البّفإعالغر  سل فنلا   ناالى  بل

 اعتكمال  ّغ ره على سا عرفج آهفاأل

ولما ّ ّل  هّ  ال ّدّ سل فنل   ناالى سال غار   او هفاع عائاد كلاى غ اره 

 . ّل سا  و الغر  سال التّكل اف الّاذي اقاتّل ّا  هاوذ ااهلاان سال  راد ان 

 ع اذا عرفاج ذلاي فااعلم اّن التّكل اف  فال بّد من التّكَيإ ّ ل المخلورا  فقال 

بعإث مإن اجإ  فاى اللّغات سال الكلفات و اى المماقّت   وفاى الّمارذ  جههواجا 

 ااا   ع امي سل  اا كطاعت    وااتر  ّااضافت عل ّنا سال لام ط ْت 

 ع فاى الاملات ولاو ّالنّلا.ت كلاى  ركا أل  َْى مإ  فيإ  مشإقّةكطاعت  سل النا  

وااتر  ّ  عل ّنا سل  اا كطاعت  على سا ال سمقّت ف ا  كا فناال الناد ات 

والّمااواه ّت سثااي النّاوم وا كااي والّمارب ساال ا اا  هّاااا عاد ات  و شاااواه ت   

قاّوة علاى الن.ااادة فااو واجااا  و و ّساا اا  اان ّاااا اّقااء الح ااة  و  حااا ي ال

سنادوب وف ا  سمااقّت ساا   وال.نااا سال هللا  نااالى عل ااا ّاااذا االعت.اار  كل ااف 

 شرعّىأل

 ع وجوّا  و ّنثاا وارناا علاى طر قات االّتاداء  َْى ب ة اإبتداءورول  

 (ص)ال ّواعاا ت وجااوب  و ّنااا آقاار    خاارج ّنااا غ اار هللا ساال النّ.ااّب 

لاا ّد علااى سااا ف اا  سمااقّت    ّن وجااوب كطاااعتام والوالااد ل وال (ذ)واالسااام 

ّواعا ت وجااوب كطاعاات هللا  نااالى وك ااّاا  كطاااعتام وّنااثام ّواعاا ت ّنثاا أل 

و هج  نلم  ّن ا فناال الناد ات والّمااواه ّت سال ا اا  هّااا كاذلي ال  تنلّاق ّااا 

 ّنا هللا  نالى    هّاا سل الم.اااا    والااا ر اّن ّنثا   ناالى ال  تنلّاق ّااا

ّااي اهّمااا  تنلّااق ّاااا ّنااا غ ااره كالوالااد ل   فلااو اكتفااى فااى كقراجاااا ّالق ااد 

ا ق ر لكفى كاّل اهّ  راد التفا ي وااشاارة كلاى وجا  المناعا.ت ّا ل المنناى 

علااى جااات  ر.ااي رولاا    علااى سااا ف اا  سمااقّت الّماارعى واللّغااوي فااذكر رولاا   

سل  تّمت التّنر ف ستنلّاق  مبشرط اإْال :فق  غفيأل والّاا ر اّن رول   االّتداء

 ّال.نا  ع ّنا سمروط ّاالعقم  و ّالوجوب    ع ّنا سل  اا
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وجوّا سمروطا ّااعقمأل وجنل  ستنلّقا ّمحاذوت  ع كهّماا  ااّ  التّكل اف  و 

كهّما  حلل التّكل ف ّمرط ااعقم ّن د جدّا   وعلى كّي  قد ر ف   كشارة كلاى 

مكلّاف لقا.  التّكل اف سال غ ار كعاقم ضارورةأل  ّن التّكل ف سمروط ّإعقم ال

والمراد سل ااعاقم التّمكا ل علاى النلام ال ااعاقم ّالفناي  ّن الاّااال اتّاى 

الكفّااار سكلّفااون ّالّماارائع عنااد   ااي الحااّق كذا كاااهوا ستمّكناا ل علااى النلاام ّاااا 

ّااالّرجوذ الااى الفقااااء سااثق ّخااقت سااا كذا كااان لااام ساااهع شاارعّى ساال ذلااي 

 نون كذا المانون غ ر سكلّفألكالا

واعلاام اّن للتّكل ااف شاارائط كث اارة   كنلاام المكلّااف وردر اا    وكسكااان 

المكلّااف ّاا    وغ ر اااأل واهّمااا قااّل ذلااي الّماارط ّالااذّكر لم  ااد اال تمااام ّاا  

ودل اي عل ا    اع وان لام  كال  ال ّد سل التكل ف ع ف على رول  جلإّ  ألفتأسي

حيإإإث لَإإإ   ع داع اااا عل ااا   ى مغراإإإ  بإإإ لقتيحلكإإإ ن هللا معإإإ ل التكل اااف واج.اااا

جهى الميل للإى القتإيح جالبّفإهر فى ط. نت ااهس والاّل    الّش هات البّفس َّيّة

الملااتدع ان لفنااي الق.اا   و اار  الحلاال   وال شااّي اّن قلااق سااا  ْإإن الحسإإن

 لتدعى فني الق.   و ار  الحلال سال غ ار  جار وسناع عناماا  قااوم الم اي 

 ل و غلا عل اماا كغاراء وّناا علاى الق.ا   وااغاراء علاى والنّفور ال . ن ّ

المماتمي  جهإه التّكَيإ  مناع ذلاي و غلاا عل ا   ، فال بّد من زابإرالق.   ر.   

على الوعد ّالثّواب الناا م والوع اد علاى النقااب ا لا م الغاال. ل علاى الم اي 

 والنّفور ال . ن ّ لأل

فاق ّادّ  ّن راول الماانّف  واعلم اهّ   لتفاد سل كقم ّنو الّماارا ل  

 فر ع على سا ر.ل  سل وجوب الغر  فى افنالا   ناالى و وج ا   سل التكل ف

التفر اع اهّاا  لمااا ن.ااج اّن الغاار  ساال فنلا   نااالى هفااع الن.ااد وال هفااع اق قااى 

 لتحّق  ن  كون غرضا لحق الن.اد كال الثّواب و و سما  ق.  االّتداء ّا  كماا 

 ط التّكل اف   وف اا  ساا ف اا  ساع  هّاا  ال ااجاات عا ابء   ارتضااج الحكمات  وعاا

اللاام كاّل  ن  كاون ااشاارة كلاى  وكاّل لكان سغر اا ّاالق.   على  ذا كلى رول   

 دل ي آقر على وجوب التّكل ف وف   سا ال  خفىأل

ولّما كان  ا نا سانّت عؤال ل    اد ما   المنع و و اهّاا ال هلالّم ااار 

ن  كون الّ اجر  و النلم الّضرورع ّقا.  الق.ا   الّ اجر فى التّكل ف لاوا   

 و ر ّا الذّم عل   و
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وّحلاال الحلاال و ر ّااا الماادح عل اا  ّناااء علااى  ّن الحلاال والقاا.  عقل ّااانأل 

وناه امااا   المنارضاات و ااى اّن جااات الاال التّكل ااف كّسااا ااااول الثّااواب 

ب سقادور هلل والنقاب وكق ما ّاطقن فاالتكل ف ّاطايأل  ّساا ا ّول فاقّن الثّاوا

 نالى اّتداء فق فائدة فى  وع ط التّكل افأل و ّساا الثّااهب فا ّن النقااب كضارار 

 سحو و و ر.   عل    نالى كما سّرأل

الّضارورع ّقا.  الق.ا    : جالعَمالى جواب ا ّول ّقول   المصبّ   شار

إ تسإ  ل  فاى الّ اجار ريإر ْإ ف والال الحلال  ر ّاا الاذّّم والمادح عل اماا

قضإإ ء سقاّاي  فإإى  ع اعتلااال ط.ااع الخلاق الااذّّم وعادّه ا ااه عاااق اق ارا الإَّم

 ع المقاود ال . نّى فى ا كثار   فاق ّاد سال التّكل اف المماتمي علاى  الهطر

 سا  و  روع و عام شأها سما  قتض   الّ . نت كما ال  خفىأل

فإن رلاج    اذا الااواب كّ اال للّلاند ا قاّل و او قاارج عال رااهون 

 ألالمنايرة

رلج   لما ّ ي كون النلم الّضارورع كاف اا فاى الّ اجار ن.اج  هّا  ال ّاد 

 سل  سر  ائد فاقت ر التّكل ف العتل اس  سا  و الواجا فتأّسي  

 ع الغر  ال.اعا علاى  : جب ة حسب و شار كلى جواب الثّاهب ّقول  

و ااو اااااي للمااؤسل والكااافر ال  بإإ لثّها للخلااق  التّعإإرا وجااوب التّكل ااف 

 ع الّاذي  البّفإع المسإتح ّ ّالثّواب  َْبىل الثّواب اتّى  ختّل ّالمؤسل ااو

للن.ادأل فاالنّفع جانس  ماتمي  لَتّعوإيم جاإبإاللذلي النّفع  المقإ رن اعتحقّ  الن.د

عال  المقارهت للتّناا م ااترا  عل التفّضي ور د االعتحقا  المنافع كلّااأل ور د

ّ  سال غ ار  وعا ط  ستحيل اإبتداءا افت كاشفت للنّفع المذكور الَّإالنو  

التّكل ف ضرورة اّن  نا م سال ال  لاتحّق التّناا م ر.ا   عقاق    ال  ارع  ّن 

الّلل ان كذا  سر ّ ّّال واع اه ساال كث ارا ال  لاتق.  ذلاي سنا  ّاي  نادّ جاودا 

وفضق   لكنّ  سع ذلي كذا ه ل لد   ورام ّ ل  د ا   نا ماا لا  و كر ماا ك ّااه   

اّص قدس  ّتق. ي  هاسل   لاتق.  ذلاي سنا  جادّا و نلاا عناد النقاقء واسر قو

ّقلّت النقي وقفّات الّ .اعأل فااهلل عا.حاه  لّماا  راد  ن  ن اى ع.ااده سناافع دائمات 

سقروهت ّاجقل وككرام سن  وسل سقئكت  المقّرّ ل لم  حلل  ن  تفّضاي ّاذلي 

 اعل ام اّتداء سل غ ر اعتحقا  عاّقأل و لخ ل الاواب اهّ 
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ال هللّم اار جات الحلال فاى اااول الثّاواب والنقااب   ولاو عالّم فنختاار 

 الّمّق ا ّول وهمنع عدم الفائدة فى  وع ط التّكل فأل

فّلاروا س لاق اللّ اف  الم.حا الخاسس فى  هّ   نالى  اا عل   اللّ ف

ّأهّا  ساا  قااّرب الن.اد كلاى الّ اعاات و .نّاده عال المنااا ت ّح اا ال  اؤدّع كلااى 

لااااء و ااو رلاامان   ل اااف سحّاااي و ااو  حااااي فنااي ال اعاات و ااار  اا

المنا ت على ع. ي االقت ار ّأن ال  تورّف ااولاما عل   كالقادرة واالات   

ول اف سقااّرب و ااو ساا  قااّرب الن.ااد كلاى الّ اعاات و .نااده عال المنااا ت  ااذا 

كاالانس سماتر  ّا ل رلامى اللّ اف   ورولا  وال ااّظ لا  فاى التّمكاا ل  ع ال 

ل  فى الفني والتّر  ااترا  عل اللّ ف المحّاي لكال ا ولاى  ن  قاول دقي 

كذا المت.ااادر ساال الحااّظ والتّمكاا ل المدقل ّاات فااى  وال اااّظ لاا  فااى الحاااول  

ا ردار   ف اد  على هفس القدرة اهّ  ال اّظ لااا فاى التّمكا ل   ساع  هّااا سال 

 ااااي كلاااى اااادّ  ع ال  جإ اتَإإإال اإلجإإإ ءورولااا   افاااراد اللّ اااف المحّاااايأل

االض رار اشاارة كلاى شارط سنت.ار فاى س لاق اللّ اف    ّن االاااء  ناافى 

التّكل ف وسا  تفّرذ عل   سل الثّواب والنقااب   وذلاي ك.نثات ا ه. ااء وهااا 

ا ئّماات   فااإّن الن.اااد سنامااا  راارب كلااى الّ اعااا  و ّنااد ساال المنااااى ساانام 

 اااا عل ا  اللّ ااف ودل اي عل اا   ستنلااق ّقولا  لتهقّإ  ّادوهاما كماا ال  خفااىأل

سل التّكل اف و او استثاال المكلّفا ل لماا ف ا  سال ا سار والنّااى  ررض المكَّ 

  ع على اللّ فأل َْي 

والحااي  ّن ك مام الغار  سال التّكل اف سوراوت علاى اللّ اف   وكاّي 

فإذّن سا  تورّف عل ا  ك ماام الغار  فااو واجاا   فااللّ ف واجااأل  ّساا ا ّول 

 ع ال  فني ذلي الغ ار الفناي الماراد  ل من ريره ل ا َْم ََّّ  إ افعَ المراد لفع

 ع المر د ذلي  له لم افعَ و نا  لإ بفعل افعَ  المراد من رير مشقّة ّلاولت

سال اارادة  َّ قض  لغرضإ  المر د لك ن الفني الم.نّى عل   عاولت الفني المراد

ماال دعااى شخاااا كلااى و ااو اا  ااان ّالفنااي المااراد   و ااذا اكاام ضاارورع ك

طنام و و  نلم  هّا  ال  ا .ا  ّلااولت كاّل ّناد كرعاال ع.اده كل ا  وال سماقّت لا  

فى ذلي اارعال   فلو لم  رعي ع.اده كل ا  لنادّ النقاقء هارضاا لغرضا  علاى 

سا ال  خفىأل و ّسا الثّاهب فا ّن  ار  ساا  تورّاف عل ا  ك ماام الغار  هقاو لا  

 جهه
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.  سلاتح ي عل ا   ناالى   ف كاون ساا  تورّاف عل ا  ّالّضرورة والقا قتيح ْقال

ك مااام الغاار  واج.ااا عل اا  ر ناااأل وكهّمااا املنااا  ورّااف غاار  المكلّااف علااى 

اللّ ف على  ورّف ك ماس  عل    وال وفني الغ ر للمراد على فنلا  لا  ّلااولت 

ناه ا    ّن الكقم فى اللّ ف المقّرب و و سما  تورّف عل ا  ك ماام الغار  ال 

أل وعور   ذا الدّل ي ّأهّ  لو كان اللّ اف واج.اا عل ا   ناالى لكاان سثاي هفل 

هاا ااسام المناوم فى كّي هاا ت   و ن ا ل اااكم ساتااد فاى كاّي ّلاد كلاى 

غ ر ذلي سما ال  اا عل    نالى ا ّفارا وّد ات واج.ا عل    ناالى لكوها  ل فاا 

 خفاىأل وف ا  هاار   ّالضرورة   و مكل  قر اره هقضاا كجمال ّاا   ضاا كماا ال 

 هّااا ال هلاالّم اّن سثااي  ااذه ا سااور ل ااف  تورّااف عل اا  ك مااام الغاار  لاااوا  

اشااتمالاا علااى سفلاادة سثااي ر ااام الفااتل والمخالفاات ّاا ل الملاالم ل ّح ااا  ختااّي 

هاااام  سااور الاادّ ل فل تأّسااي   وللمخااالف ل  ا نااا شاا.  اقاارع ال ه ااول الكااقم 

 ّإ راد ا ودفنااأل

ّوجوب اللّ ف عل    نالى وجوب هفل  عل ا  كن كاان واعلم اّن المراد 

سل سقولات فنلا   ناالى ك.نثات ا ه. ااء  و هااا االئّمات ووجاوب ااشانار ّا  

للمل وت وك ااّ  عل   ان كان فني المل اوت كنااا االدلّات علاى ساا  ااا 

سنرفتاا  ّالاادّل ي ووجااوب كعقساا  ّاا    و حااا ل  لاا  كن كااان فنااي غ ر مااا 

 ي الماال  ودفع المفاعدألكااعاهت فى  حا 

 الّصإ درن ْبإ  الم.حا الّلاد  فى  هّ   ناالى  ااا عل ا  عاو  ااالم

اّتاااداء سااال غ ااار عااا.ق اعاااتحقا  كاااا سرا  والغماااوم الملاااتندة كلاااى علااام 

ضرورّع  و كل.ى  ق نّب  و ينّى و فو ج المناافع لماالحت الغ ار كالّ كااة   

فااى الااادع وا ضااح ت    و  والمضاااّر الّاااادرة عاال الن.اااد ّااأسره كالااذّّ 

ّاّاات  كالّا د   والمضاّر الّاادرة عل غ ر عاري ّتمك ن  كاا لم الّااادرة 

عل الّلا.اذ المولمات وّالاملات كاّي  لام للن.اد كاان هللا  ناالى  او ال.اعاا علاى 

ااااول  اّتااداء عااواء كااان لقاادرة الن.ااد واقت اااره ساادقي ف اا   وال   ف اااا 

كاان ال.اعاا علااى اااول   او الن.اد عقااق  و  و ّسااا ساا عوضا  عل ا   ناالىأل

شرعا كاالاترا  عناد كلقااء كهلاان فاى النّاار والقتاي عناد شااادة الاّ ور    و 

كااان ال.اعااا عل اا   ااو هللا  نااالى لكااّل ّلاا.ق اعااتحقا  المكلّااف لاا  ّار كاااب 

سنا ت كآالم الحدود فق  اا عوض  عل ا   ناالى   ّاي عاو  ا ّول للن.اد 

 وال
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 ع الّاذي اعاتحقّ  شاخل  جمعبى العإهض هإه البّفإع المسإتح ّ  ىألعو  للثّاه

  فالق ااد ا ّول اقااراج التفّضااي والثّاااهب اقااراج  الخإإ لى مإإن معوإإيم جلبإإالل

 الثّوابأل

كذا عرفااج  ااذا فنقااول    اااا علااى هللا  نااالى ك اااال عااو  ااالم 

 واااي  ع وكن لاام  جلإّ الّاااادرة عناا  ّالتفّضااي المااذكور كلااى المتااألّم ّاااا   

عل اا     ظَمإإ  مبإإ  معإإ لى اا ااقم ّاااا لكإإ ن عااو   لااي ااالم كلااى المتااألّم ّاااا

 ع عاال الّالاام لكوهاا  ر. حااا عقااق  معإإ لى هللا ْإإن  لإإكوالااق م ّاطااي  هّاا  

فاالمل وم سثلاا    ووجاا  المق سات  ّن اا ااقم ّكااّي واااد ساال  لااي ااالم علااى 

سنا  غ ار سلاتحّق  قد ر عدم عو  ك اال الناو   كاون كضارارا سحضاا 

لكوهاا  ّاعثااا عل امااا اّتااداء   وال شااّي فااى  ّن ااضاارار المحااو ساال غ اار 

اعتحقا  يلم ف كون اا اقم ّااا علاى ذلاي التّقاد ر يلماا ر نااأل وكذا ن.اج  ّن 

عاادم ك اااال النااو  فااى  لااي ااالم كلااى المتااألّم ّاااا ّاطااي سمتنااع ن.ااج  ّن 

  لوبألك اال النو  كل   واجا عل    نالى و و الم

 اذا ققاات الكااقم فاى المقاام علااى ساا  لاتفاد ساال كقساام فاى  قر اار 

المرامأل واهج  نلم ان الفار  ّا ل الغام الملاتند كلاى علام ضارورع او كلا.ى 

وااارا  عند كلقاء شخل فى النّار ّأن ال.اعا على اااول ا ّول  او هللا 

 يأل نالى وعلى ااول الثّاهب  و الن.د الملقى سمكي جدّا فل تأسّ 

ولّما ّ ّل  هّ  رد  اا النو  على هللا  ناالى ققفاا ل شااعرة  هّاام ال 

 وج.اون شا نا عل ا   ناالى    راد  ن  ما ر كلاى الفار  ّا ل الناو  الواجااا 

 ع   ااادة  جاجإإ  زا دمإإ عل اا   نااالى والنااو  الواجااا علااى الن.اااد   فقااال 

دّ الّرضاا عناد ّح ا  نتاى كلاى اا اْللم ردر َْىالنو  الواجا عل    نالى 

اع وان لم  اا ال  ادة ّي جا  االرتااار علاى رادر اعاتحقا   جلإّ كي عاري 

 ع ال  سكال  ن  لكإ نااالم المنت.ر فاى الناو  لكوها  كاف اا فاى دفاع الّالام 

قال ااا عاال الفائاادة والتّااالى ّاطااي   فالمقاادم سثلاا     ْتثإإ  كااون ذلااي اا ااقم 

  ال  ااا   اد ا  علا امأل والممااور ّخقت النو  الواجا على الن.ااد فإهّا

 ّن ّ نامااا فررااا آقاار و ااو  هّاا  ال ّاادّ فااى النااو  الواجااا عل اا   نااالى ساال 

اشتمال ا لم المنّو  عن   نالى اللّ ف ت ّالنّار الى المتاألّم ّا   و كلاى غ اره 

 وكاّل لكان ع.ثا ّخقت النو  الواجا على الن.اد و ا نا هارأل

 نااالى ك اااال النااو  الواجااا عل اا  كلااى واعلاام  هّاا  كمااا  اااا عل اا  

 المتألّم كذلي
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 اا عل   ك اال النو  الواجا على الن.اد كلى المتألّم كّساا ّأقاذه سانام ان 

 كان لام عو   و ّالتفّضي سل ر.لام ان لم  كلأل

 ّساا  اهتاات المالوم سل الّاالم واجا عل ا   ناالى و ذا سننى رولام  

لّى ّ ن  وّ ل المالوم ساع ردر ا  علاى سننا    فلاو عقق ف هّ  سّكل الّاالم وق

لم  نتاف سن  لضاذ اّق المالوم   و ض  ع اق المالوم ر.ا  أل و ّساا عامنا 

فلما ورد فى القرآن سل  ّن هللا  نالى  قضى ّا ل ع.ااده ّاالحّق و ا ناا   اادة 

  فا ي ال  لن  المقامأل
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 الفصل الخ مل

 من الفصهل الستعة

 فى

 البّتّهن

  ى كّسا سل النّ.وة ّمننى االر فاذ لما فى ا ه. ااء سال علاّو الّماأن النّ.بّ 

وع وذ ال.ر ان    و سل النّ.ب ّمننى الّ ر ق لكوهام وعاائي كلاى هللا  ناالى 

   و سال النّ.اإ ّمنناى الخ.ار اق.اار م عناا   ناالىأل و اى علاى ا ّولا ل علااى 

واوا وادغمااااج  ااااالاا   وعلااااى الثّالااااا  ااااالاا النّ.ااااوءة ّااااالام ة فقل.ااااج 

كااالمروءةأل وسننا ااا النرفااى كااون اهلااان سخ.اارا عاال هللا  نااالى ّااق واعاا ت 

ّمر على سا  ناعا  نر ف المانّف و او ا هلاا للوجا  الثّالاا سال وجاوه 

ورّماا  نت.ار كاون ااهلاان س.نوناا سال الحاّق كلاى الخلاق علاى ساا  االشتقا أل

هللا  نااالى كلااى الخلااق  ناعااا التّنر ااف المماااور للنّ.ااّى   و ااو كهلااان ّنثاا  

 لت.ل ي ا اكامأل

والّاا ر  ّن المقاود ّالذّا   ا نا كن.ا  النّ.ّوة لن. ّنا عل ا  الّلاقم كماا 

فى الم.حا ا ّول   وّ ان عا ر ا اكام الّتاب فاى عاا ر الم.اااا واراع علاى 

فاى النناوان داقلات علاى المحماول    فى ع. ي االعت راد على  ن  كون كلمت

 (ص) كااون المقاااد ّ ااان  اكااام النّ.ااّوة ساال كوهاااا ناّتاات لن. ّنااا  و حتمااي ان

داقلااات علاااى  فاااى وسماااروطت ّالناااامت وغ ر ماااا علاااى  ن  كاااون كلمااات

الموضاوذأل ولمااا كااان النّ.ااّب سحمااوال ف مااا رااد  ا نااا علااى سااا  ااو الّاااا ر 

و او فاى اللغات فن اي ّمنناى الخ. ار او الرف اع او ال ر اق  البّتإخّ فّلره ّقولا  

 ههلنرت وفى ا
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ااتارا   فااهلاان اََّس ن المختر ْن هللا مع لى بغير جا  ة َحد مإن التشإر ،

اقراج غ ر المخ.ر عن  سل ااهلاان  ااق.ار عل هللا عل غ ره كالملي ور د

اقااراج ااسااام والقااائم لكوهامااا سخ.اار ل عاال هللا  عاادم وعاااطت ال.ماار ور ااد

ان المت.ااادر ساال ااق.ااار  ااو  نااالى ّواعاا ت الّرعااول  و ااسااامأل وال  خفااى 

 ااق.ار الم اّق للوارع فق  توّ م اد  التّنر ف على المتن.ّبأل

واعلاام اّن الّرعااول عنااد ّنضااام سلاااو  للنّ.ااّى   والاماااور علااى  هّاا  

ِل ) قّل سن  و ؤ ّده رول   نالى    إُن َر وإهلِل َجإ ََّتاإّخ َاإَك ما إُن قَُت َُب  ما    (َجمإ  ََُرَ إ

ى  ّن عاادد ا ه. اااء  كثاار ساال عاادد الّرعااول   فاشااترط ورااد دّل الحااد ا علاا

 ّنضام فى الّرعول الكتاب   وّنضام الّمرذ الاد دأل

واعتر  على ا ّول ّأّن الّرعي نقنمائت ونقنت عمار   والكتاا سائات 

و رّناات علااى سااا  قااّرر فااى الّماارذأل اللااام كاّل  ن  كتفااى ّالمقارهاات ساال غ اار 

ار النّ ول كما فاى الفا حاتأل وعلاى الثّااهب ّاأّن اشتراط النّ ول   كذ  او   كر

اعماع ي سال الّرعاي ساع  هّا  لا س لا  شارذ جد اد علاى ساا ااّرح ّا  ّناو 

 المحقّق لأل

 مت حث :  ع فى الفاي الخاسس قملت جفي 

و تفاّرذ عل ا  ه.اّوة  (ص)ا ّول سل  لي الم.اااا   فاى ّ اان ه.اّوة ه. ّناا

م ااع آقاار االساام   وسننااى ااضااافت والمااراد ّضاام ر الا (ذ)عااا ر ا ه. اااء 

س.نونا لت.ل ي ا اكام كل ام ّواع ت  و ّغ ار واعا ت   وكهّماا آنار  (ص)كوه  

طر ق ااضافت لكوهاا  قار طر ق كلى كاضاره فاى ذ ال الّلااسع   وف ااا 

محّمإد بإن ْتإد هللا بإن  سل الدّاللت على  نا م شأن المضات كل   ساا ال  خفاىأل

ذكر النّلا ل  ادة التّوضا     وكاّل  (ص)بن ْتد مب ف ْتد الم َّ  بن ه شم 

فااق  ت.اااادر الااذ ل سااال اعاام سحّماااد  ا نااا كاّل كلاااى الملااّمى المقااااود سنااا  

المتااور ّوجاوه كل ات سنحاارة فاى ذلاي الفارد   سثاي كوها  قاا م الن. اا ل   

وع ّد المرعل ل   والم.نو  كلى آقر ا سام   و فضاي النارب والناامأل و اذا 

تقّا ل  سل الحمد للم.الغت فى سحمود ّت    كما  دّل عل ا  ّااب التّفن اي االعم سم

 للتّكث ر   كما اّن اامد سمتّق ل  سن  للم.الغت
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فى ااسد ّتا    وا ّول  شاار و ّلاي لداللتا  علاى ساا لا  سال سقاام المح.وّ ّات   

لاى  ع ه.اّب هللا ّاالحّق الم.ناو  سنا  ك ر إهل هللا ولذا قّل ّا  كلمات التّوا اد

 الخلق لت.ل ي ا اكام على القول ّالملاورت ّ ل الّرعول والنّ.ّبأل

ولي  ن  حمي الّرعول على المننى ا قّل   ّناء على  ضاّمل دعاوع 

 الّرعالت لدعوع النّ.ّوة   العتل ام الخاّص الناّم ر نا  هّ  ادّعى النّ.ّوةأل

  للناادة المماور ّ ل الامااور  هّااا  سار قاار جظ ر َْى اده المعج ن

راد ّ  كياار اد  سل ادّعى اهّ  ه.ّب هللا   ولاا شروط سثي  ن  كون فناي 

هللا  و سا  قوم سقاس  سل التّرو    و ن  كون وارنا سقام التّحادّع والمنارضات 

ار حا  و ضمنا   و ن  كون على وفق الدّعوع كلى غ ار ذلايأل وراد فّلار ا 

ّمنتااد  و هفاى ساا  او سنتااد ّنو المتأقر ل سل   ي الحق ّث.او  ساا لا س 

وسع قر  النادة وس اّقت الدّعوعأل ولنّي فى  اذه الن.اارة  ن. ااا علاى ّناو 

كّسااا  والتّااء  لاي الّماروط   وعلاى  ّع  قاد ر  اى سال الناا  المقاّاي للقادرة  

 للنّقي  و للتّأه ا على اعت.ار المواوت سؤهّثا كالحالت والاورةأل

التّنار ف ل اقاراج عاا ر  رلاام الخاار   و هج  نلم اّن الق د ا ق ر فى

سااال الكراسااات واار ااااص والمنوهااات واا اهااات واالعاااتدراج علاااى ساااا  اااو 

المماور   وال  .ند  ن  قال المراد سل الدّعوع فى التّنر اف الثّااهب  عاّم سال 

دعوع النّ.ّوة وااساست كما  و الّاا ر على  ن  كون الكراست عند   اي الحاق 

اق قت   و ؤ ّده ش وذ كطق  المنا ة على كراسات ا ئمات  داقلت فى المنا ة

فى كقم سماا و المحققا ل كماا عا ابء فاى كاقم الماانف  (ذ)المناوس ل 

 ألعنادها غ ر سّرة   وكأهّ  لاذا قّل علمااء ا شااعرة التّنر اف ا ّول ّقاولام

ااتارا  عال  هفاى ساا  او سنتااد فااو ستنلّاق ّقولا  سع قر  الناادة و ّسا رول 

ثي  ر  ا كي والّمرب وغ ر ماا   ضارورة اهّا   ااد  عل ا  اهّا  هفاى ساا س

 و سنتاد لكاون المتارو  سنتاادا لكنّا  لا س قارراا للناادة    هّا  سنتااد   ضاا 

كالمترو  وقار  النادة سا ال  كون سنتادا ّي  متنع عادة علاى ساا ال  خفاىأل 

كماا وراع سال  لام هّ  لغاو سحاو   ولنلّا  سال طغ اان الق فاالعترا  عل   ب

ّناو المحققا ل عاااو سحاو وكأهّاا  سال طغ اان القلاام   هنام  تّااا  علاى  ااذا 

 التّنر ف اهّ  ال
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 اااد  علااى  كثاار المنااا ا  كااالقرآن واهمااقا  القماار وغ ر مااا   ّااي كهّمااا 

 اد  على ن.و اا كما  رد على التّنر ف ا ّول  هّ  ااد  علاى ن.او  سثاي 

سااع  ّن المناا ة كهّمااا   لاق علااى هفلاااماأل القارآن واالهمااقا  وقلقاماا   ضااا 

اللام كاّل  ن  تكلّف فى التّنر ف    و فى ااطق  فاعرت ذلي  ذا كاقم وراع 

النمدة فى االعتدالل على ذلاي  فى ال. ل   فلنرجع كلى ّ ان المقاود فنقول  

 ااو اعاام للاانّام الحاااد   ْإإ لقرآن  يااار المنااا ة (ص)الم لااا  ّن النّ.ااّب 

 نا ّ ل دفّتى الماااف  وا را   فإّن يااوره علاى  اده وو  عااا ه المنقول كل

كق ما سنلوسان ر نا على سا ع أ ى  فا ل    ورد ه ق ّ  كث ر سال اا اا  

َا ا ) كقول    ثُ ُن ما وها باسوهَرنِل ما َّ  فَأُم َُْتدا ََْى  ُلب   مه  ََّ ه ورولا   (َجلاُن ْوُبتوُم فاخ َرُا ِل ما

ثُإإلا هإإََا اُلقوإإُرآنا ، إ قوإُل لَإإاانا ) نااالى    وها باما ََْإإى ََُن اَإإأُم إإن   َُّإإلو َجاُلجا ا َُ اُبتََمعَإإجا ا

يإرا   َا ا َجلَُه ْ َن بَُعضو وُم لاإتَُع ِل َظ ا ثُ وهَن باما  جاَّشإق ق القمإركلاى غ ار ذلاي    (اَأُم

ّإشااار   النال اات علااى سااا روع عاال جمااع كث اار وجااّم غف اار اهّاا  اهمااّق القماار 

ا كااان الا.ااي ّ نامااا   ورااد ه ااق ّاا  القاارآن كقولاا    شااق ل ست.اعااد ل ّح اا

َْةو َجاََُّش ه اُلقََمرو ) وكان فى سقام التّحادّع ف كاون سناا ة   علاى  (اُقتََربَجا السه 

 ّن جم ع الحكماء اتّى الّلاحرة ا ّفقاوا علاى  ّن الّلاحر ال  اأن ر لا  فاى شابء 

لّماار فت علااى سااا ا مإإن بإإين َصإإ بع  ع فوراهاا   جَّتإإها المإإ ءساال الّلااماو ا  

 روع فى اورة ستندّدةأل

ّقاادح  جاااج وف اا  ساااء رل ااي و ااو  (ص)سنااا سااا روع  هّاا    ااى النّ.ااّب 

ّق.اااء فوضااع  ااده ف اا  فلاام  اادقي فأدقااي  ااااّن  ا رّااع ولاام  لاات ع كدقااال 

رااال الاّراوع   فلقااد ر  ااج الماااء   لماوا كلااى الّمااراب ااّااام   ورااال للنّااا   

ولام  ا ل النّاا   اردون اتاى رووا   وروع  ّن و و  ن.اع سال ّا ل  اااّن  

عدد الوارد ل كان ساا ّا ل الّلا.ن ل الاى الثّمااه ل   وال  خفاى  ّن  اذا  عااا 

جلشإت ا الخَإ  ّضارّت  النااا عل ا   (ذ)و عام سل اهفااار النا ل لموعاى 

 اذا   ضاا ساروّع فاى ااور ستنادّدةأل سنااا ساا روع  الكثير من الّ ع م اليسير

يَرمََك اُْلَُقَرباينَ )رول   نالى   اهّ  لما ه ل  َْشا ُر  َا رال ع د المرعال ل الس ار  (َجَََُّ

   عّو فخذ شاة فاننى ّنّر  ع رانت سل ل.ل وادذ لى (ذ)المؤسن ل 
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ذلااي ودعااا م   وكاااهوا  رّناا ل رجااق  (ذ)ففنااي  س اار المااؤسن ل  ّنااى  اشاام

سال الناّر اتاى  فأكلوا اتّى ش.نوا   وسا كان  ارع كال  نار ااااّنام وشارّوا

 ن  دعو م كلى ااعقمأل رال اّاو  (ص)اكتفوا واللّ.ل على اال    فأراد النّ.ّب 

فقال النّ.ّب  س ر الماؤسن ل علاى  عحركم سحّمد فقوسوا ر.ي  ن  دعوكم لاا  

 ن  ادعو م راال اّاو  (ص)ففنايأل فلّماا  راد الن.اب  افناي غادا سثاي ساا فنلاج  

افناي  اذا سثاي ساا ( ذ) س ر المؤسن ل  (ص).ّب لاا   سثي سا رال   فقال النّ 

كلااى ااعااقم  (ص)ففنااي سثااي ذلااي فااى ال ااوم الثّالااا   ودعااا م النّ.ااّب  فنلااج

فماا  جاّا  كلاى ذلاي  ااد ساانام    كاّي سال آسال فالخقفات سال ّناادع لا  وراال  

فااأيار  س اار المااؤسن ل كلماات الماااادة وف اا  دل ااي علااى اق اات كساساات  س اار 

  قن المخالف ل كما ال  خفىألوّ (ذ)المؤسن ل 

 قاذ كفّاا سال الحااى فلاال  (ص)على ساا روع  هّا   جمستيح الحصى

َْثإر مإن َن المناا ا  الّااا رة علاى  اده  جهإىفى  ده اتى عمع التلا.     

 ع سل ا سور الّتاب سال شاأهاا  ن  نادّ و حااى وسثاي  لا.   النناا  محصإى

فا اه ج.رئ ي ّاما على ط.اق علاى والّرّسان الّذ ل  كي النّ.ّب سناا ا ل سر  

واركات الّماار سال  (ألذ)سا روع عل اّى ع.د هللا الاااد  عال اّ ا  ال.اارر 

شااّط الااوادع كل اا    وشااااد اا لاا  ّااالن.ّوة والّرعااالت   وشاااادة الااذئا ّااذلي   

وشاادة النّارت عنده ّ.راءة اااا.اا سال الّلاررت   وراات عاؤال الا. ات الّتاب 

ق  عن  ورجوعاا كل     وكقم الذّراذ لملاموست   او رّ اا ا عراّى االط

عنااد ااانوده علااى المن.اار   وكق.اااره عاال  (ص)اناا ل الاااذذ ساال سفاررتاا  

  و اادم الكن.اات كلااى غ اار ذلااي ساال  (ذ)المغ .ااا  كمقتااي الحلاال والحلاا ل 

المناااا ا  الممااااورة الملااا ورة فاااى الكتاااا الم.لاااوطت عناااد المخاااالف 

 والموافقأل

وكااّي ساال  جاّدْإإى البّتإإّهن لااي المنااا ا   (ص).ااّب وّالاملاات  يااار النّ 

ادّعااى النّ.ااّوة و يااار المنااا ة فاااو رعااول هللا وااااد  فااى دعااوع الن.ااوة   

فاى دعاوع النّ.اّوة والّرعاالتأل  ّساا الّااغرع فادعوع النّ.اّوة  ص دق  (ص)فك ن 

 سنلوست ّالتوا ر الملحق ّالمنا نت وكياار المنا ة ّوجا ل  
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د هقي عن  سل كياار المناا ا  ساا ّلاي القادر المماتر   اد ما    هّ  ر

سناا  ااادّ التااوا ر   وكن كااان  فاااا لاا آااااد كمااا فااى وجااود اااا م   وكااقم 

 المانف كهّما  قئم  ذا الوج  كما ال  خفىأل

وناه اماا    هّا    ااى ّاالقرآن و حاادّع ّا  ال.لغااء والفاااحاء سال الناارب 

 رااار عاااورة سناا  ساااع كثااار ام  النرّاااء   فناااا وا عاال اا  اااان ّمقااادار  

وعا.تام و االكام على ذلي اتى  عرضاوا عال المنارضات ّاالحروت كلاى 

المنا عت ّالّل وت ولم  نقي عل  اد سانام ساع  اوفّر الادّواعى اا  اان ّمابء 

 داه     فدّل ذلي ر ناا علاى  هّا  سال عناد هللا   وعلام ّا  كوها  سناا ة علماا 

اال  النقل ّت   عاواء كاان كعااا ه ل.قغتا  عاد ا ال  قدح ف   شبء سل االاتم

كمااا ذ .ااوا كل اا  الاماااور    و ال عاالوّ  الغر ااا وهاماا  النا ااا علااى سااا 

اقتاره ّنو المنت لت    و الجتماعاما على سا ر اي    و للاارفت كّساا ّلالا 

ردر ام عناد المنارضات كماا اقتااره اللا ّد المر ضاى    و ّاارت دواعا ام 

ع ردر ام كما ذ ا كل   ّناو المنت لات    و الشاتمال  كلى المنارضت عناا س

على ااق.ار عل المغ .ا  علاى ساا  او المختاار عناد ّناو    و لخلاّوه عال 

االقتقت والتّنارو على سا  و المختار عند ّنو آقرأل و ّساا الك.ارع فاقّن 

المنااا ة  اادّل علااى  اااد ق هللا  نااالى لماال  يار ااا   وكااّي ساال ااادّر  هللا 

و او  اااد ق الكاااذب    جلّإ لإإ م لرإإراء المكَّفإين بإإ لقتيحاااو اااد   ناالى ف

والااّق م ّاطااي فااالمل وم سثلاا     سااا المق ساات فاااا ر   و ّسااا ّ ااقن الااّق م 

 فيكإهنف ّن ااغراء ّالق.   عقق ر.     والق.   سحال عل    ناالى لماا ساّر   

 ر ناأل مح إااغراء ّالق.   سن  

 ع فاى ّ اان  الم.اااا الخملات فاى وجاوب عاامت الم.حا الثّاهب سل 

 اا  ن  كون سناوسا عال جم اع المناااى ساا دام ه. ّناا  و  (ص) ّن النّ.ّب 

فى الاملت   ل اار فائدة الم.حا الثّالا ّند  ذا الم.حاأل والّضم ر كّساا عائاد 

 الشترا  سا ذكر سال الادّل يأل وف ا  ردّ علاى (ذ)كلى ه. ّنا  و كلى س لق النّ.ّب 

الفررت المخالف لأل فإّن الخوارج جّو وا س لق الاذّهوب علاى ا ه. ااء ساع راول 

ّنضام ّأّن كّي ذها كفر وعاست المخالف ل جاّو وا الّااغائر الغ ار الخل لات 

عل ام عااوا   وجاّو  الامااور  لاي الّااغائر عمادا والك.اائر الّتاب سال غ ار 

 .ائر س لقا   وسنامالكذب فى  اكام الّمرذ عاوا   وّنضام جّو   لي الك
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سل جّو  الكذب فى  اكام الّمرذ   ضا عاواأل ولّما  ورّف  قر ار الادّل ي علاى 

  حر ر الدّعوع فّلر النامت ّقول   

 ع شابء  قاّرب الن.اد كلاى الّ اعات و .نّاده  ل إ عل المحقّق ل  العصمة

 اا  و وجااده ف اا   ع سلكاات قلقاااا هللا ف افعَإإ  هللا معإإ لى بإإ لمكَّ  عاال المنااا ت

ال  بحيإث إ اكإهن لإ  داا افضإى للإى مإرْل الّ  ْإة جارمكإ   المعصإية َى ل فا

الماذكور سال  ار   مع قدرم  َْى  لك  تر  طاعت وال  ر كا سنا ت  اق

 ااى ل ااف ساال هللا  حملاا   الّ اعاات وار كاااب المنااا تأل و ااذا سننااى رااولام  

 لقّااتقء علاى فناي الخ ار و  جاره عال فناي الّماّر ساع ّقااء االقت اار  حق قاا

وف اا  كشااارة كلااى ردّ سااا ر ااي فااى  فلاا ر النااامت كلااى اهّاااا قاّااات فااى هفااس 

الّمخل  و فى ّده   متنع ّل..اا ادور الذّها عن    ك اف ولاو كاان الاذّها 

سمتننااا عاال المناااوم لمااا اااّ   كل فاا  ّتاار  الااذّها ولمااا كااان سثاّااا عل اا  

ثَُوكوُم اوإهحى لالَإخه قولُ )والق م ّاطي ا ّفارا   و ؤ ّده رول   نالى     ( لاَّهم  ََََّ  بََشر  ما

   كلى غ ر ذلي سل النّاوصأل (َجإ مَُجعَُل َمَع هللاا لال    آَلرَ )ورول   نالى   

وكذا عرفج  ذا فنقول النّ.اّب  ااا عاامت  عال جم اع المناااى عناد 

 ع لاااا   ن ال  لإإم احصإل الهثإإهق بقهلإإ الوجااوب  ْلَّّإإ  لإه إ  لإإك  اي الحااق 

اي الونو  واالعتماد على راول النّ.اّب   والتّاالى ّاطاي فالمقادّم سثلا أل  ّساا  ح

الّمرط ّت ف ّن اهتفاء وجاوب الناامت  لاتل م جاوا  اادور المناا ت و او 

سلتل م لاوا  عدم الونو أل و ّسا ّ قن التّالى ف هّا  ا نناذ  حتماي  ن  كاون 

، فيبتفإى ف ئإدن سره وها ا  كاذّا فى  روال    وعلى  ذا ال  حاي االهق اد فى  

 محإإإ ل  ع اهتفاااء فائاادة ال.نثاات جهإإه و ااى اجااراء ا اكااام الّماارع ّت التعثإإة

 العتل اس  الن.ا الممتنع عل    نالى لكوه  ر. حاأل

عا ّما الّااغ رة عااوا ال  (ص)و ورد عل    ّن ادور الذّها عل النّ.ّب 

ماا  تنلّاق ّا اكاام  خّي ّاالونو  ّقولا  ّاي كهّماا  خاّي ّاذلي اادور الكاذب ف 

الّمرع ّت   ضرورة  هّ   . ي داللت المنا ة فاق  ث.اج وجاوب الناامت عال 

 جم ع المنااى و و الم لوبأل
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 رااول المااراد سااال الونااو  الوناااو  التّااام الّ اجاار المااااهع عاال ستاّنااات 

سمتا ا  النّفس   ضرورة  ّن فائادة ال.نثات والتّكل اف كهّماا  .تناى علاى ذلاي   

ى المتأّسي المناف اّن ادور ذها ساا ّاي جاوا  اادوره عنا  وال  خفى عل

 لااتل م ااتمااال ااادور الكااذب فااى ا اكااام الّماارع ّت عنااد النقااي   ف ح ااي 

الونو    فق  حاي ذلي الونو  التّام كاّل اذا وجاا االجتنااب عال المناااى 

كلّااااأل هناام  تّااا  اّن الااّق م سمااا ذكاار وجااوب االجتناااب عاال المنااااى ال 

لكاات االجتناااب عناااا   والماادّعى وجااوب النااامت الّتااب  ااى سلكاات وجااوب س

االجتناب عناا على  ّن المخّي ّالونو  كهّما  و ياور المناا ت ال اادور ا 

 والكقم فى ادور المنا ت ال فى ياور ا فل تأّسيأل

سنااوم سال  (ذ) و س لق النّ.اّب  (ص)الم.حا الثّالا فى  هّ   ع ه. ّنا 

ر.ااي ال.نثاات وّنااد ا عاال جم ااع  هااواذ المنااااى عماادا   ّول عمااره كلااى آقااره

وعاوا ققفا لاماور المتكلم ل سل الخوارج القائل ل ّاوا  الكفر عل ا  ر.اي 

ال.نثت وّند ا   وغ ر م سّمل جّو  اادور الك.اائر والّااغائر عمادا وعااوا 

ر.ي ال.نثات   وذلاي لنادم اهق ااد القلاوب كلاى طاعات سال عااد  ع علام سنا  فاى 

ره  ع ر.ااي ال.نثاات شاابء ساال  هااواذ المنااااى والك.ااائر وسااا  نقاار عااالف عماا

النّفس سن  سال الّااغائر الخل لات كلاررت لقمات و  ف اف ا.ّات وال  خفاى اّن 

ذكر الك.ائر  ذه والّاغائر ّند المنااى  خا ل ّناد  نما م لكوهااا  راوع 

ل المنااى و ّند ا سل الّادور عل ا ه. ااء   ولااذا ا ّفاق جمااور المخاالف 

على استنااذ اادور ا عانام ّناد ال.نثاتأل والحاق  ّن اادور المناااى عانام 

ر.ي ال.نثت كادور ا عنام ّند ا سوجا لنادم كطااعتام وعادم اهق ااد  سار م 

 وها ام ف نتفى فائدة ال.نثت كما عرفج آهفاأل

و هج ق. ر ّأّن  ذا الدّل ي راجع كلى الدّل ي المتقدّم فاالكقم ف ا  كاالكقم 

ال  ث.ج عامت ا ه. اء عل جم ع المنااى س لقااأل فماا ورد فاى فى ذلي   و

الكتاب والّلنّت سماا  او م اادور سناا ت عانام فمحماول علاى  ار  ا ولاى 

 و سا دل ّوجا  آقار كماا  النا  ا ّرار ع نا  المقّرّ ل ّناء على سا ر ي  

 اقّق  ع د المر ضى فى  ن    ا ه. اء وغ ره فى غ رهأل
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على غ ره سمل ّنا كل ا   ااا  (ص)ى  فض ي النّ.ّب الم.حا الراّع ف

 فضي   اي  ساها  الم.ناو   او كلا ام  ع  علام و كماي  (ص) ن  كون النّ.ّب 

سنام    هّ  لو لم  كل  فضي سنام لكان كّسا سلااو ا  و سفضاوال لاام وكق ماا 

ّاااطقن   ا ّول الستناااذ التاارج   ساال غ اار ساارّج    والثّاااهب لقاا.   قااد م 

ول النّارل على الفاضاي الكاساي عقاق وعامناأل  ّساا عقاق فااا ر و ّساا المفض

إ ََ )عمنا ف هّ  رال هللا  نالى    إّدا إُن إ اَ ا إ لالَى اُلَحّ ا َََحإ   ََُن اوتهتَإَع ََمه فََمُن اَُ دا

إهنَ  َُْيإَ  مَُحكومو ّع وساال ال.ا ّل اّن  اذا االعاتفاام التّقر اار (لاإه ََُن اوُ إدى فَمإ  لَكوإُم 

 اادّل علااى راا.   قااد م المفضااول علااى الفاضااي عاامنا ّااي عقااق   ضاااأل وكااان 

ا ه. اااء  فضااي ساال  ا فضاال ّت  ا نااا ل لااج ّمننااى ا فضاال ّت فااى رااولام  

لكوهاا ّمننى اكثر ت الثّاواب عناد هللا   ّخاقت ساا هحال ف ا  لكوهااا  المقئكت

ت علاى ساا عا ابء ّمننى ا كمل ّت و و المراد سال  فضال ّت ااساام سال الّرع ا

 وان كاهج  كثر ّت الثّواب ناّتت للنّ.ّى وااسام   ضاأل

 (ص)اجإإ  َن اكإإهن البّتإإّخ  (ص)الم.حااا الخاااسس فااى  ن  اا  النّ.ااّب 

ْإإن عال جم اع ساا  وجااا التناّ ه عنا  عاواء كاان ف مااا  تنلّاق ّا  سثاي  مبّ هإ 

 ع  هاائاّل  جْ ر اْلّم  ت لكفر  و ّدعت  و اننت ده ّت كالح اكت دَّ ءن اإب ء

لام  ا ل  نقلناى هللا سال ا ااقب الّ اا رة كلاى    (ص)كما روع عل النّ.اّب 

 و كان فى هفل  كّسا فى  اوال  سل الّافا  الخل لات كاال.ول  ا راام الّ ك ّت

 ع ا قق  الذّس مات ـ  ّالضمّ ـ  جالّر اال الخَقيّة فى الّ ر ق والّانائع الّرد ت

والحلد وساا  شا.  ذلاي   وكّساا فاى ذا ا  وقلقتا     كالفاايت والغلات وال.خي

الدّالت علاى قّلات اااا.اا ـ  ّالكلرـ  جالعيه  الخَقيّة سل ا سرا  الم سنت

 مإن الإبّقعالماذكور كلّا   لم  فى  لإككال.رص والاذام وا ّنت وسا  ش.  ذلي 

ْإن وسن لت   ع ورنا  وشاأه   فيسقط محَّ الموجا للقوط ورن  عل القلوب 

 سال ال.نثات جالم َإه  ع رلاوب ا ّسات فاق  نقاادون  واساره وهوا  ا   القَه 

وعاام شاأه   (ص) ع ققت ذلاي الّلاقوط و او ار فااذ وضاع النّ.اّب  لالف 

 فى القلوب   ف ختيّ 



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  178

ستّاافا ّاافا  الكماال سال  (ص)ّذلي  سر ال.نثت   ّي  اا  ن  كون النّ.ّب 

وفرط الّمااعت والّلاخاوة كلاى غ ار  كمال النقي والذّكاء ورّوة الّر ع والتّدّ ر

 ذلي ل حاي الم لوب سل ال.نثت و نا م  سر ا على سا  ن.غىأل
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 الفصل الّس دس

 من الفصهل الستعة

 فى

 اَم مة

 و فاى ّ اان  اكاسااا علاى ر اا  ساا  (ذ) ع فاى كن.اا  ااساسات ل ئمات 

 قملت س.ااا   جفي  عرفج فى عنوان فاي النّ.ّوة

  ولمااا  ورّااف سنرفاات وجوّاااا علااى   ااان وجوّااااالم.حااا ا ّول فااى ّ

و ااى فااى ا اااي ّمننااى اال تمااام  اَم مإإة ّقولاااا فّسإإره  سنرفاات سفاوساااا

واالرتااداء   وسناااا ااسااام لماال  ااؤ ّم ّاا  كاااا ار لمااا  ااؤ  ر ّاا    كااذا فااى 

 فإى الإّدان جالإّدَّي ّالنّل.ت كلى جم اع النّاا   رئ  ة ْ ّمإةالكمات وفى النرت 

فالّر اعت جنس شااسي للمحادود وغ اره    .من اْلشخ ص وااد لشخع جم نا

ور د النموم اقراج الّرئاعت الخاّات كالّرئاعت فى ّناو النّاوااى   وك اراد 

الارف ل للتن.   على  ّن المنت.ر فى ااساست  و الّرئاعت ّحلا الادّ ل والادّه ا 

م فااى كااّي عااار سنااا   والق ااد ا ق اار للتن. اا  علااى  هّاا  ال ّااد  ن  كااون ااسااا

واادا ستندّداأل و ّسا سا ر ي كّن الّرئاعت جنس رر ا والانس ال.ن د  او النلا.ت 

الممتركت ّ ل المقوال  الّل.ع النرض ّت النّل. ّت فف   هار    ّن كاون النّلا.ت 

جنلاا سمناوذ    ّن  لاي المقاوال   جناا  عال ات   والنّلا.ت عار  عاام لااا 

لنّلا سل ا عرا  النّلا. ّت سمناوذ   ولاو عالّم على ر  ام   ولو علّم فكون ا

 فكون
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الّرئاعت جنلا رر .ا سمنوذ   لاوا   ن  كاون جنلاا ستوّعا ا   وكاذا ساا ر اي 

اهّاااا ّمن لاات الااانس سحااّي هااار   كذ الّاااا ر اّن  ااذا التّنر ااف ااادّ اعاامّب 

اّن  لكساست والّرئاعت جنس اعمب لاا   لكوهااا سا  ّات اعت.ار اتأل و ّساا ساا ر اي

الّارف ل لقاتارا  عال الّرئاعات الناّسات فاى  ااد ما فف ا  اّن الّرئاعات الناّسات 

ّاذا الوج  ااتمال عقلّب ال  لتفج كلى االاترا  عن  فى التنر فا أل وساا ر اي 

اّن الق د ا ق ر  او   ن  كون لقاترا  عل النّ.اّوة المماتركت كن.اّوة سوعاى 

عات االّسات كذا ع لاوا ااساام لفلاق     ارد  و عل رئاـ  و ارون عل اما الّلقم

عل   اهّ  ال ّدّ فى التّنر ف سل ر د آقر اقراج النّ.ّوة سثاي النّ اّات عال النّ.اّب 

كما  او الممااور   وعلاى  اذا االااجات فاى االاتارا  عال النّ.اّوة المماتركت 

ة فاق كلى ذلي الق ادأل والقاول ّااّن المحادود  او ااساسات الم لقات الّمااسلت للنّ.اوّ 

ااجت كلى ر د النّ اّت عل النّ.ّب اقراجاا ال  لاعده النرت الممااور وعاو  

الكقم فاى  اذا المقاام   ساع  هّا  ال ااجات ا نناذ كلاى اقاراج النّ.اّوة المماتركت 

  ضاأل و ّسا اد ا رئاعت ا ّست عند ع ل ااساام فكاقم س.ناّى علاى ر ع   اي 

 دةألالّلنّت على وفق  ئّمتام الفاعقت الفاع

اقاراج  ّحاّق ا ااالت ورد  وّ م ّنضام  هّ  ال ّدّ فى التّنر ف سل ر د

رئاعاات هائااا فااّو  ااسااام كل اا  عمااوم الوال اات   وف اا   هّاا  كن اراد ّنمااوم 

الوال اات النمااوم المنت.اار فااى ذلااي التّنر ااف فاااو ااتمااال عقلااّى ال  قاادح فااى 

الثّاّج للماتااد ل فاق  التنر فا    وكن اراد النموم فى الاملت كنموم الوال ت

شاّي اّن ر ااد النمااوم المااذكور اقاارج  لااي الّرئاعاات   علااى  ّن ر ااد النّ اّاات عاال 

 كات فى كقراجاا على التّقد ر ل كما ال  خفىأل (ص)النّ.ّب 

أل اقتلفوا فى  ّن هاا االسام ّند اهقارا  جابتة ْقإال  ع ااساست جهى

ا علاى هللا  و علاى الن.ااد  سل النّ.اّوة واجاا  وال وعلاى  قاد ر وجوّا  واجا

وكّسا عقق  و عمنا   فذ ا   ي الحّق كلى  هّا  واجاا علاى هللا  ناالى عقاق   

ووافقااام االعااماع ل ّت كاّل  ّن   ااي الحااق  وج.ااون عل اا   نااالى لحفااظ رواعااد 

الّمرذ واالعماع ل ّت ل كون سنّر فالذا  هللا وافا   ّناء على سا  و ساذ .ام 

سنرفت   ناالى سال سنلّامأل وذ اا   اي الّلانّت كلاى  هّا  واجاا سل  هّ  ال ّدّ فى 

على الن.اد عامنا   واكثار المنت لات والّ  د ّات كلاى وجوّا  علا ام عقاق ور اي 

عقق وعمنا سنا   وذ ا الخوارج كلى عدم وجوّ  س لقا   ور اي  ااا عناد 

 الخوت ال سع ا سل ور ي ّالنكسأل
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علاى هللا  ناالى عناد اهتفااء فمقاود الماانّف  ّن هااا ااساام واجاا 

 ا ياار  ن  قاول ْلّن اإم مإةلحفظ الّمرذ عقق ال عمنا   وذلي  (ص)النّ.ّب 

 ل   فذَّّ  َّعَم ق ع  َّن البّ س ل ا ْ ن ل م رئإيل ع ااساست  ننى ااسام   هّاا

و مننا   من الّوإ لم جاإردا الّوإ لم ع  جل   لَموَهم ع  نتقم  ابص  ع ااكم 

ي   جر النّا  عل جم ع المنااى والمحاورا    و حثّام علاى ّ ْن ظَم 

الّ اعا  والن.ادا    وّالاملت  ؤ ّد راواه ل الّمارذ و نفاذ  اكاسا  علاى  ّلاي 

ف ا   َقر  جمن الفسإ دفى الدّ ل  للى الّصالح ع النّا   ْ َّهاوج  و  ّم طر ق 

ساام جااسع لتلااي سانام كذا لام  كال رئا س كاذلي ر نااا   وسال ال.ا ّل اّن اا َبعإد

الّااافا  ف كااون سقّرّااا للن.اااد كلااى الّ اعااا  وس.نّاادا لااام ساال المحاااورا    

جقإد مقإّدم اّن ف كون ل فا كذ ال سننى للّ ف كال  ذاأل وكذا ن.ج  ّن ااسام ل اف 

 على هللا عقق   فناا ااسام واجا عل    نالى عققأل الَّ   جاب 

الّااا ر المتااّرت فاى  ساور  و روع ش.  الخام  هّا  كن ار اد اّن اساام

الن.ااد ل ااف واجاا فاااو قااقت الماذ ا   وكن  ر ااد اّن ااساام س لقااا كااذلي 

فاو سمنوذ  ّن ااسام كهّماا  كاون ل فاا كذا كاان ياا را  اجارا عال الق.اائ    

راادرا علاى  نف اذ ا اكاام   واعاقء لااواء ااعاقم   و او سادفوذ ّاأّن وجااود 

 ف آقر   ضارورة  ّن لكاّي سناماا سادقق فاى ااسام س لقا ل ف و اّرف  ل

القاارب كلااى الّ اعاات وال.نااد عاال المنااا ت   كاّل اّن الثّاااهب  رااوع ساال ا ّول   

ّناااء علااى  فاااو  سرا ااا القاارب وال.نااد   لكااّل ا ّول ل ااف ال ساااهع عناا    

فكاان واج.ااا ر نااا   و ّسااا الثّاااهب فاااو ل ااف لاا  سواهااع ساال جااات الن.اااد لماادّة 

.اات سخااالفتام للحااّق وستاااّنتام ل  ااواء اتااى كاااد  ن  قنااوا فااى عناااد م وغل

اهّا   (ذ)الفلاد و كث ر الفتل فى ال.قد   و ؤ ّده ساا روع عال  س ار الماؤسن ل 

ال  خلااو ا ر  سااال رااائم هلل ّحّاتااا  كّسااا ياااا را سماااورا  و قائفاااا  رااال  

 ألسغمورا لنق  . ي ااج هللا وّ ّنا  

فلاد سا رال ّنو المحقّقا ل اهّا  لاو كفاى فاى ارول   ّاذا التّقر ر يار 

كون ااسام ل فا وجوده س لقا سال غ ار يااوره و ااّرف  لكاان النلام ّكوها  

 سخلورا فى ورج سا سع عدم
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وجوده ّالفني كاف ا   ضا فق  كاون وجاوده ّالفناي واج.اا   وذلاي للق اع ّاأّن 

  سخلوراا فاى وجود ااساام ّالفناي ل اف ال سااهع عنا    وان كاان سااّرد كوها

وراج سااا ل ااف   ضااا ورااد  قااّرر اّن كاّي ل ااف ال ساااهع عناا  واجااا علااى هللا 

  نالى ر ناألـ   نالى   فوجوده ّالفني واجا عل  

اجإ  َن  الم.حا الثّااهب سال الم.اااا الخملات فاى ّ اان عاامت االساام

عند ا ي الحّق   ووافقام االعماع ل ت ققفا للائر فار   اكهن اإم م معصهم 

خااالف ل   والاادّل ي علااى ذلااي ساال وجااوه ّنضاااا عقلااى وّنضاااا هقلااى   الم

 ع وان لام  جلّإ مسَسإلوالمانّف  ورد  ا نا نقنت عقل ت وواادا هقل ت فقاال 

 اااا كااون االسااام سناااوسا لاااا  التّلللااي    و ان لاام  كاال سناااوسا لورااع 

 لمق سااتالتّلللاي   وعلااى التقااد ر ل الااّق م ّاطااي ر نااا فااالمل وم سثلاا    وا

سال جاات ا ساور المقّرّات  الّداْية للى اَم م لَّّم  هى الثّاّتت للن.اد ْلّن الح بة

رّد الّوإإ لم ْإإن ظَمإإ  جاإَّتصإإ ف كلاى الّ اعاات والم.نّاادة عاال المنااا ت   سثااي 

 ع ساال الاااالم ل كااون ل فاااا ّناااء علااى جااوا   اار  الّ اعااات  لَموَإإهم مبإإ 

فَإه علاى ساا عرفتا   فاا ق    وار كاب المنا ت سال الن.ااد لنادم عاامتام

ّاي جاائ  الخ ااء ّتار  ال اعات وار كااب  ريإر معصإهمااسام  ب ز َن اكهن

ل كون ل فا ّالنل.ت كل     ضارورة  ّن اشاترا   إ فتقر للى لم م آلر المنا ت

النلّت  لتل م اشترا  المنلول   وذلي االسام ااقر علاى  قاد ر عادم عاامت  

اّع و كذا كلاى غ ار النّاا ات لاااور استنااذ الادور  فتقر كلى نالا و و كلى ر

الااّق م علااى  قااد ر النااود   فلااو جااا   ن  كااون ااسااام غ اار سناااوم ذ ااا 

 ول م التّللليأل جمسَسل علللت ا ئّمت كلى غ ر النّاا ت

 رول ال  خفى عل ي  ّن  ذا الدّل ي كهّما  دّل على وجاوب عاامت ااساام 

س لقاا   لااوا  اهتاااء  لاي الّلللالت كلاى فى الاملت ال علاى وجاوب عاامت  

كسام سناوم   اللام كاّل  ن  قال ال رائي ّالفاي   فوجوب عامت ااساام فاى 

 الاملت  لتل م وجوب عامت  س لقاأل

نّم  رول  مكل االعتدالل على  ذا الم لا ّاالخلف   ّاأن  قاال لاو جاا  

  ن  كون
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ر   فوجاا  ن  كاون ذلااي ااساام غ ار سنااوم الفتقار كلاى اسااام آقار لماا ذكا

ااسام ااقر سوجودا سن  لكوه  ل فا ّالنل.ت كل     والل اف واجاا علاى هللا 

علااى سااا  قاادّم   وا ننااذ  لاا م  ن  كااون  ااذا ااسااام كساسااا   ضاارورة اهّاا  ال 

ع اف علاى  جإَّّإ  ألرئاعت ل  على كساست  فق  كون رئاعات  عاّسات  اذا قلاف

رال  ااا  ن  كاون ااساام سنااوسا  هّا  لاو  سا  فام سل فحوع الكقم   كأهّ 

لم  كل سنااوسا لتلللاي   والّن ااساام لاو لام  كال سنااوسا لااا   ن  فناي 

سنا ت والتالى ّاطي فالمقدّم سثلا     ّساا الّمارط ّت فااا رة غن ّات عال ال. اان 

فق  خلو كّساا  ن  ااا ااهكاار عل ا   له فعل المعصيةو ّسا ّ قن التّالى فقهّ  

 ع علاااى ااساااام الفاعاااي للمناااا ت ّ ر اااق  فإإإذن جبإإإ  اََّكإإإ ر َْيإإإ وال    

كذا عاقط سال جمن القَإه  اع ورع االسام   قط محَّ  الفر   و على فنل  لاا

و ااى فائاادة  روالاا  و فنالاا  ل حاااي القاارب الااى  َّصإإت  القلااوب اهتفااج فائاادة

  ناالى الّ اعت وال.ند عل المنا ت ّل..    ف كون ها.  ع.ثا سحاال علاى هللا

 لق.ح   ذا قلفأل

و مكال االعاتدالل علاى اعاتحالت وجاوب ااهكاار ّااا ر رولا   نااالى   

إُبكومُ ) يعوها الره وهَل َجَوجلاخ اُْلَُمإرا ما يعوها هللاَ َجََطا لداللتا  علاى وجاوب كطاعات  (ََطا

 إقط حكإم اْلمإر بإ لمعرجف جالبّ إى ااهكار عل    جلن لم اج ااسام يا را   

كماا عا أ ب فاى آقار  محإ ل  ع عاقوط اكماماا جهإه  ع وجوّاما ْن المبكإر

ال.اااب   وكذا ن.ااج اعااتحالت كااّي ساال الّق ساا ل ن.ااج اعااتحالت الملاا وم ر نااا   

ف كون فناي ااساام سناا ت ّااطق و او الم لاوبأل و هاج  نلام اهّا  لاو اعاتدّل 

لي ّأهّ  لو فني المنا ت للقط عل القلوب واهتفج فائدة هاا.  كماا اعاتدّل ّاذ

سل  ّول عمره كلى آقاره لكاان  ولاى كماا ال  (ص)على وجوب عامت النّ.ّب 

 ع سؤ ّاد لاا  سنفاذ  اكاساا  ّا ل النّااا   حإ ف  لَّشإإرا ع ااسااام  جْلَّّإ  أل خفاى

 ع ااساام  فال بّد مإن ْصإمت جم نا   وكّي سل كان اافاا للّمرذ ّاذا الوج  

ل والدّه ا فى ااساسات علاى ساا    ّسا الّاغرع فقعت.ار عموم الّرئاعت فى الدّ 

ع.ق   و ّسا الك.ارع فا ّن سال كاان اافااا للّمارذ ّالوجا  الماذكور ال ّادّ ان 

 كون آسنا عند النّا  سال  غ  ار شابء سال  اكاسا  ّالّ  اادة والنّقااان   وكاّل 

 لم  حاي الونو  ّقول  وفنل  فق  تاّن 
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فائادة االساسات  اذا قلافأل فاق ّادّ الن.اد ف اما   ف ختّي الّرئاعت الناّسات و نتفاى 

علااى اااا غت المضااارذ المااااول ساال اال ماااان  ليإإنمن  ن  كااون سناااوسا

 ع ل اناي آسناا سال ال  اادة  مإن الّ اإ دن جالبّقصإ ن المأقوذ سل ا سل للتّند ات

والنّقاان فى  .ل ي ا اكام   فث.ج رئاعت  الناّست فى الادّ ل والادّه ا   وكاّل لام 

 على سا ال  خفىأل كل آسنا سل ذلي 

 رول    ذا الدّل ي رر اا كلاى ساا اعاتدّل ّا  علاى وجاوب عاامت النّ.اّب 

سل  هّ  لو لم  كل سناوسا لم  حاي الونو  ّقول  ف نتفى فائدة ال.نثات  (ص)

وعلى  ذا ال  رد عل ا  ّناو ساا  ورده ّناو المحقّقا ل سال  ّن ااساام لا س 

جمااذ ا ّسات واجتاااده الّااح     اافاا للّمرذ ّذا ا  ّاي ّالكتااب والّلانّت وك

و  ضا ال ااجت كلى كن.ا  الّاغرع ّأهّاا ا ّفار ّت  و ّاأّن الّمارذ ال ّادّ لا  سال 

اافظ واافا  ال  او   ن  كاون الكتااب وال الّلانّت وال ااجمااذ وال الق اا  

وال ال.راءة ا اال ّت   فتنا ّل  ن  كاون  او ااساام كماا فاى ّناو الماروح   

اال ّفا  ال ّ ّنت لاا   واار الحافظ فى ا رلام الماذكورة سمناوذ  ّن دعوع 

لااوا   ن  كاون الحااافظ  او هللا  ناالى او سلكااا علاى  ّن ساا ذكااره فاى كّ ااال 

كون الحافظ غ ر ااسام سل  لي ا رلام سحّي  أّسي و كذا اقّق ودذ عناي ساا 

 ر ي  و رالأل

ا الاادّل ي  قتضااب  ن و علاام  هّاا  رّّمااا  خااتلج فااى ّنااو ا و ااام  ّن  ااذ

 كااون النااامت شاارطا فااى الماتاااد الهاا  اااافظ للّماارذ   فااق ّاادّ  ن  كااون 

سناوسا ل ؤسل الّ  ادة والنّقاان   وكذا الدّل ي المذكور ر.لا     هّا  لاو فناي 

المنااا ت عااقط ساال القلااوب واهتفااج فائاادة االجتااااد    و عااقط اكاام ا ساار 

اطقن لكنّاا ل لاج شارطا ف ا  علاى ّالمنروت والنّاى عل المنكر وكق ما ّ

سا  قّرر فى سحلّ    و و سدفوذ ّأّن الماتااد لا س اافااا للّمارذ ّا ل جم اع 

النّاا  ّاي ساااار لا  علاى ساال رلّاده وال  اااا ف ا   ن  كاون آسنااا سال الّ  ااادة 

والنّقاان على ع. ي الق ع   ّي  كفاى الال الّااّل ّا    وكاذا فناي الماتااد 

فائدة االجتااد  ّن فائدة وجاوب النماي ّقولا  علاى سال  سنا ت ال  ل م اهتفاء

رلّااده   و كفااى ف اا  الاال الّاااّل ّااادر  ّنااد ن.ااو  االجتااااد   وذلااي ّماارط 

الندالاات ف اا    وّالاملاات سر .اات االجتااااد لكوهاااا دون سر .اات ااساساات  حاااي 

ّاجتماااذ شاارائ اا المماااورة الملاا ورة فااى كتااا االاااولأل و كفااى فااى 

 وجوب النمي
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ول الماتاد الال الّااّل ّاادر  المتفاّرذ علاى ن.او  عدالتا  ّناد اااول ّق

شرائط االجتاااد كماا  قاّرر فاى سحلّا    ّخاقت سر .ات ااساسات فإهّااا رئاعات 

عاّسات ّحلاا الاادّ ل والادّه ا   وساال ال.ا ّل اهّااا ال  حاااي لماخل كاّل ّنااد  ن 

م المارذ   وكاّل  كون سناوسا آسنا سل الخ اء والّ  اادة والنّقااان فاى  اكاا

القتلّج  لي الّرئاعت الناّسات واهتفاج فا ادة ااساسات كماا ال  خفاى علاى سال لا  

 ط.ع عل م وعقي سلتق مأل

ينَ ) جلقهل  مع لى : إ الوه لاما َُْ دا فى جواب اّرا  م اا ل طلاا  (إ اَب لو 

ااساساات لذر تاا  ّداللاات عاااّق اا اات   ف كااون سنناااه اّن عاااد ااساساات ال  نااال 

ّاالم ل   وغ ر المناوم يالم ولو علاى هفلا    ف لا م  ن ال  نالا  ااساسات ال

 ر ناأل

واعتاار  عل اا  ّأهّاا   اااو   ن  كااون المااراد ساال الناااد عاااد النّ.ااّوة   

وّأهّاا   اااو   ن  كااون المااراد ساال الّالاام المنااا ت الملااقط للندالاات سااع عاادم 

 قااّل ساال س لااق التّوّاات واااااقح  و التّناادّع علااى الغ اار   وكااّي سنامااا 

المنا ت فق  لتل س  عدم النامت   والكّي سدفوذ ّأّن الناد  عاّم سال النّ.اّوة 

وااساست   والتّخا ل ققت ا ااي ساع اّن عااّق اا ات  ؤ ّاد ذلاي كماا ال 

 خفاى   واالعاتدالل س.ناّى علاى الّااا ر و خااا ل الالام ّماا ذكار ساع اهاا  

ّا ل المنااااى ا ّفارااا فمنافاااة  غ ار يااا ر ال  قاادح فاى المقاااود لناادم الفاار 

ّنضاااا لقساساات  لااتل م سنافاااة كلّاااا لاااا   هناام  تّااا   ّن النااامت علااى سااا 

فّلاار   اااى سلكااات االجتناااب عااال المناااااى   فاهتفاو ااا ال  لاااتل م ن.اااو  

المنا تأل اللام كاّل  ن  فّلر النامت ّنادم قلاق هللا الاذّها فاى الن.اد علاى ساا 

 ر يأل

النّ.اّب سال وجاوب عاامت  سال  ّول عماره كلاى  واعلم اّن ساا ذكاره فاى

آقره و ن  ا  عما ال  ل ق ّمأه  سع دل لاا جا  فى ااسام ّن ن    وكهّما  ار  

ّالمقا لت   والحّق  ّن ااساست ّمن لات النّ.اّوة فاى  كثار ا اكاام وا دلّات لكاون 

كماا  (ذ)ل االسام هائ.ا عل النّ.ّب رائماا سقاسا  سال عناد هللا عا ما اس ار الماؤسن 

 الحمد هلل الّذي  داها لاذاأل (َجَََُّفوَسب  َجَََُّفوَسكومُ ) م ر كل   رول   نالى   

  ا ّفقاوا  الم.حا الثّالا سل الم.ااا الخملات فاى طر اق سنرفات االساام

 على انّ 



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  186

ااساست  ث.ج ّالتّخا ل سل هللا وسل  نلم  ّااا سال ه.اّى  و كساام لكال ذ اا 

ث.ااج ّ. ناات   ااي الحااّي والنقااد   ضااا   و ااوافقام ّنااو   ااي الّلاانّت كلااى  هّاااا  

المنت لت والّاالح ت سل الّ  د ّت   ورالج الاارود ت  ث.اج   ضاا ّخاروج كاّي 

 فاطمى ّالّل ف كذا كان عالما ّأسور الدّ ل شااعا داع ا كلى الحقأل

 ع ال  اَمإ م اجإ  َن اكإهن مبصهصإ  َْيإ  ورال   ي الحق سل الّما نت

ّال. ناات  و الخاروج كمااا  عام المخاالفون   ّااي  ااا  ن  كااون  ث.اج ااساسات 

سناواااا عل اااا ساال عنااد هللا كّسااا ّااإعقم سناااوم  و ّاياااار سنااا ة    ّن 

ااساست سمروطت ّالنامت   وكي ساا  او سماروط ّالناامت  ااا ان  كاون 

سناواا عل   كذليأل فااساست  ااا  ن  كاون سناوااا عل ااا كاذلي    ّساا 

ْلّن العصإمة مإن اْلمإهر  قدّم سل ال.را  ل   واسا الك.ارع فااى  الّاغرع فلما

النااّقم الغ ااوب  و ساال  نلماا  ّاااا وكذا كاهااج  الت طبإإة الّتإإخ إ اعَم إإ  لّإ هللا

النامت كذلي فكّي ساا  او سماروط ّااا  ااا  ن  كاون سناوااا عل ا  سال 

ي سااا هللا ّأاااد الااوجا ل اتّااى  اااار علااى النّااا  و ث.ااج عنااد م   و ؤ ّااد ذلاا

روع عل رائم آل سحّمد اّى القاعم سحّمد المادّع ااااا ا سار عل ا  وعلاى 

آّائاا  الّاااقة والّلااقم اهاا  عااني فااى اااال ااا.اه ّحضاارة  ّ اا  ااسااام الّ كااّى 

فقاال  ؟اهّ  سا الماهع عل  ن  ختار القاوم  ساساا  هفلاام (ذ)الحلل النلكرع 

  ّاي  (ذ)ساال    فقاال  راال الّلاائي   ّاي علاى ؟  على سال   م سفلد (ذ)

 او   ن  قع ق ر ام على المفلاد ّناد  ن ال  نلام  ااد ساا  خ ار ّ.اال غ اره 

  فاى النلّت   نّم   ّد ذلاي ّوارنات  (ذ)رال   ّلى   فقال    ؟سل اقح  و فلاد

واقت اره سل  ع اان روسا  لم قاا  رّّا  عا.ن ل رجاق ساع كاوهام  (ذ)سوعى 

مإن َّإّع  فى ن.او  االساسات فال بدّ  ألّ  القرآن سنافق ل فى الوارع على سا ه ق

  ع على كساست اسامأل َْي  سل ه.ّى  و كسام سثق من اعَم ْصمت 

الّاا ر اّن المراد سل النّل  ا ناا ساا  قاّاي الّااا ر كماا  او ساا ل  

ا اااول  ل   و حتمااي  ن  ااراد ّاا  س لااق التن اا ل كمااا  قئماا  ورااوذ لفااظ 

فاى ّناو النّلاوأل  عل ا  سا  تنلّق ّا  اعناى رولا التّن  ل سقام النّل سع  ر  

 و هج  نلم  ّن فى النّلخت ا ولى ااتماال  كث رة
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، َج مإن ظ إهر معجإ ن سل ا ا التّرك ا   وفى الثّاه ات  كثار سنااا فاق  غفاي 

فااى دعااوع ااساسااتأل سّمااا  َْإإى صإإدق   لااي المنااا ة مإإدلّ  ع ااسااام  َْإإى اإإده

ال شّي اّن ااساست سل   ّم  سور الادّ ل و عاام اعتدّل ّ  على  ذا الم لا اهّ  

اهّامااا ال  امااقن التّنااا ل  (ص) ركاهاا  ر نااا   وعااادة هللا وعاا رة النّ.ااّب 

على  دهى سا  حتاج كل   سل  اكام المرذ سثاي ساا  تنلّاق ّاالعاتنااء ورضااء 

 الحاجت فما ينّي ّأعامااأل

َن اكإهن اَمإإ م ، اجإإ   الم.حاا الّراّاع فااى  فضال ت االسااام سال الرع ات

 ع جم ع سل  و  حج كساستا  ورئاعات   من الّرْيّةو كمي فى الفضائي  َفصل

سما  دّل على  فضال ّت  سال ا ّسات عقاق  (لم  مقّدم فى البّتّخ )ا ققفا للاماور

وعمناأل والّاا ر اّن الّرع ت فن لت ّمننى المفنول سل الّرعا ت لرعا ات ااساام 

نّقاي  و للتّأه اا لار اهااا علاى سوااوت سؤهّاا سحاذوت ا ّا م   والتّاء كّسا لل

 كالفررت كما رالوا فى الحق قتأل

ّنااد رعااول هللا ـ  علاا ام الّلااقمـ  الم.حااا الخاااسس فااى  ن اا ل ا ئماات

َْإّخ ّق فاي اس ر المؤسن ل واسام المتّقا ل  (ص)اَم م بعد الّر هل    (ص)

كاّل   علااى سال  ااو ااّق فااى الّااا ر اّن ااسااام ال   لاق  (ا)بإن َبإى ط لإإ  ، 

دعااوع ااساساات و ّسااا الكاااذب الغااااا لاااا كااأّب ّكاار وعماار وعثمااان فاهمااا 

  لاق عل اا  عنااد   ااي الحاق الخل فاات دون ااسااام فااق ااجات كلااى  ق  ااد ااسااام 

ّالحّق  ا نا كما ورع فى ّنو الن.ارا    و هج  نلم اهّ  على  ذا ال ّادّ سال 

ت علاى الّرئاعات الّااح حت كماا  او المت.اادر امي الّرئاعت فى  نر ف ااساسا

 سنااأل

ّااق فاااي عنااد رااوم الن.ّااا  ّاال ع.ااد  (ص)فاالسااام ّنااد رعااول هللا 

الم لا عّم الّرعول   وعند جماور المخالف ل اّو ّكار ّال اّاى رحافات وعناد 

 او اللّفااظ المف ااد  لَإإبّع (ذ)  اي الحااق اس ار المااؤسن ل علاى ّاال اّااى طالاا 

المقاود   ورد   لق و راد ّ  الدّل ي النّقلاى سال الكتااب الّذي ال  حتمي غ ر 

 او ساا اق.ار ّا  جماع كث ار ال  تااّور  المتإهامر والّلنّت وكأهّا  الماراد  ا ناا

 واطؤ م على الكذب وال  نت.ر ف   عدد سن ل كما ر ي ّي ساادار  النلام ّاق 

سات اس ار على كسا (ا)من البّتإّخ ش.ات سل كثرة المخ.ر ل على سا  و التحق ق 

اإإ  ََا َ إإ  )كحااد ا الغااد ر وّ اهاا   هّاا  لمااا هاا ل رااول  نااالى    (ذ)المااؤسن ل 

لَ   الره وهلو بََّااُل م  َوَُّ ا
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إَن البهإ سا  َك ما إمو ُن َربّاَك ، َجلاُن لَُم مَُفعَُل فَم  بََهُغإَج را إ لَتَ و َجهللاو اَُعصا اا ات  (لالَُيَك ما

ّغد ر قام و او سوضاع ّا ل  (ص)ب ا ل رجوع  عل اّات الوداذ ه ل النّ.

سكت والمد نت ّالاحفت ورج الاا رة فى  وم شد د الحّر اتّاى اّن الّرجاي كاان 

ّاماع الرجاال فااند  (ص) ضع رد ه  حج ردسا  سال شادّة الحاّر راام النّ.اّب 

   راالوا   ّلاى؟ للاج  ولاى ّكام سال  هفلاكم  !سناشار الملالم ل عل اا وراال  

ورفناا  اتّااى هااار النّااا  كلااى ّ ااا  اّااط  (ذ)فاقااذ ّضاا.ع  س اار المااؤسن ل 

سل كنج سواله فنلاّى ساواله اللاام وال سال وااله وعااد  ورال (ص)رعول هللا 

فلم  ناارت النّاا  اتاى ها ل  سل عاداه واهار سل هاره واقذل سل قذل 

ََإإُيكوُم َّاُعَمتاإإخ جَ )رولاا   نااالى    َْ اإإبَكوُم َجََمَُمُمإإجو  َُإإجو لَكوإإُم دا َم ُْ إإيجو لَكوإإمو اُليَإإُهَم ََ َرضا

ابإإ    ُ إالَم دا ا َُ الحمااد هلل علااى ككماال الاادّ ل وك مااام النّنماات    (ص)فقاال النّ.ااّب  (ا

وال  خفااى ان الحااد ا المااذكور  ألورضاااء هللا ّرعااالتى وّوال اات علااى ّناادع

ص( )ّناد النّ.اّب  (ذ)على الوج  الملا ور  ادّل علاى كساسات اس ار الماؤسن ل 

 ّق فايأل

ّمنع ااّحت الحاد ا وسناع داللتا  علاى المادّعى  و جاب المخالفون عن 

ّوجوه سختلفت سذكورة فى الكتاا الممااورة والكاّي سكااّرةأل  ّساا ا ّولأل فا ّن 

ََْإى )الحد ا ستوا ر سننى   وسنع التوا ر كّسا لمحو النناد  و  هّ   َلإتََم هللاو 

ش َجن  َجلَ  ُم را ها ََْى ََُبص را ُم َج ََْى َ ُمعا ا ُم َج وهبا ا يم  قَو َْوا ََْا    و ّساا الثّااهب  أل( وُم 

فاى  (ص)  ف ّن كّي ذع عقي لا  شاائ.ت سال ااهااات  نلام اّن ها ول النّ.اّب 

 ساان وسكااان ال  تنااارت ف امااا النّاا ول وااانوده علااى سن.اار ساال الّراااال   

ودعااه  سال كناج ساواله فنلاى ساواله( ذ)ورول  فى ااّق سثاي اس ار الماؤسن ل 

 سر عا م الّماأن جل اي القادر كناا.  لكساسات   ال  ّالوج  المذكور ل س كاّل 

 للاج  ولاى ّكام سال  هفلاكم  ّماّرد كياار سح.ّت  وهار   عا ّما ساع رولا   

سع وروذ  ذه الّاورة ّند ه ول اا ت الّلاّقت وه ول اا ات الّقاقات ّناد ا   

ال فق ّدّ  ن  كون المراد سل الماولى  او المتاولّى للتّاارت فاى  ساور الن.ااد 

النّااار والمحاّا وال غ ر ماا سال سنااهى الماولى  ع  او ا ولاى ّالتّاارت 

فاى اقاو  النّاا  والتاادّ ر  ساور م ّنادع كمااا كهّاى كاذلي اان   وال سننااى 

لكساست كال  ذا   والمناا ذ فاى ذلاي سكااّر ال  لتفاج كل ا أل وكحاد ا المن لات 

 و و
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.او  واعاتخلف  علاى ا ل قرج كلى غا وة   (ذ)الس ر المؤسن ل  (ص)رول  

وسال  ألكاّل اهّا  ال ه.اّى ّنادع (ذ) هج سنّى ّمن لت  اارون سال سوعاى  المد نت

ّنادع  اداّلن علاى  كال اه  ال ه.ىّ  ال. ّل المكموت  ّن سقام االعتخقت ورول   

 ّن المراد سل المن لت  و المر .ات المتنلّقات ّاعاتحقا  التّاولّى والتّاارت فاى 

سر .ت  ارون سل سوعاى فاى ذلاي االعاتحقا   راوع   سور الن.اد   ورد كاهج

ف ا   (ذ)فكذا سر .ت اس ر الماؤسن ل  (ذ)سل سر .ت غ ره سل  احاب سوعى 

 كون  روع سل سر .ت غ اره ف كاون  او ااساام   و  ضاا االعاتثناء  ادّل علاى 

 ّن كّي سن لت كاهج لااارون ّالنّلا.ت الاى سوعاى سماا  تنلّاق ّإعاهتا  وهاارة 

عوع النّ.وة   وسل سنا ل  اارون سال سوعاى  (ذ)س ر المؤسن ل د ن  ناّتت ال

اهّ  رد كان شر كا ل  فى النّ.وة وسل لوا م ذلاي اعاتحقا  الّ اعات الناّسات ّناد 

لكال استناع  (ذ)وفااة سوعاى لاو ّقاى   فوجاا  ن  ث.اج  اذا  س ار الماؤسن ل 

ى ا ّسات الّمركت فى النّ.وة ّاالعاتثناء   فوجاا  ن  .قاى سفتار  الّ اعات علا

 ّق فاي عمق ّالدّل ي ّاراى سا  مكلأل (ص)ّند النّ.ّب 

و جاب الخام  ا نا ّمثي سا اجاب عاّقا وال  خفى علاى المنااف ساا 

 ف   سل المكاّرة والنناد كما  و عادة ا ي الفلادأل

 َفضإل (ذ)والضام ر الس ار الماؤسن ل  للانّل ع ف على رولا    جْلَّّ 

 لقهلإإ  معإإ لى :م فااى الفضااائي والكماااال  ساال جم ااع الّاااحاّت و كمااي ساانا

ا ا جنل  هللا  ناالى هفاس الّرعاول ّنااء علاى ساا ااّرح  (َجَََُّفوَسب  َجَََُّفوَسكومُ )

ع.ّار عنا   (ذ)ّ   ئّمت التّفل ر سال  ّن الماراد سال  هفلانا  او اس ار الماؤسن ل 

قات ّا غت الامع  نا ما لماأه أل وسال ال.ا ّل  هّا  لا س الماراد سال النّفلا ت اق 

اال ّحااااد ّاااي الماااراد الملااااوا  ف ماااا  مكااال الملااااوا  ف ااا  سااال الفضاااائي 

والكماال  الهّا   رارب المنااهى الماا  ات كلاى المنناى الحق قاى ف حماي عل ااا 

عند  نذّر الحق قات علاى ساا  او راعادة ا ااولأل وال شاّي اّن الّرعاول  فضاي 

 ر ناألعل ام  َفضلعلى جم ع النّا   جمس جى اْلفضل النا  ا ّفارا

ع اف علاى رولا   ناالى كل ا   ع اس ار الماؤسن ل  (ص)جإحتي ه البّتإّخ 

   (ص)دون غ ااره سماال ورااع النّاا اذ فااى  فضاال ّتام ّنااد النّ.ااّب  فإإى المت هَإإة

 وذلي  هّ 
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إَن )لما ه لج آ ت الم.ا لت و ى رول   نالى  ُن بَُعدا مإ  بإ َءَْل ما َك فاي ا ما فََمُن َح به

َُما فَقوُل مَع  لَُها ََُّداو ََُبب َءَّإ  َجََُببإ َءْوُم َجَّاسإ َءَّ  َجَّاسإ َءْوُم َجَََُّفوَسإب  َجَََُّفوَسإكوُم ثوإمه اُلعا

باينَ  َََْإى اُلكإ  ا ُل فَبَُجعَُل لَُعبََج هللاا  وفاد هااران الاى  (ص)دعاا رعاول هللا  (ََُّتتَ ا

الم.ا لت و ى الدعاء على الكاذب سال الفار ق ل   وقارج سنا  علاّب وفاطمات 

ال غ ر   و و  قول كذا  ها دعاو  فاأّسنوا   وراد ا ّفاق  (ذ)لل والحل ل والح

 (ذ) ااو الحلاال والحلاا ل  (ََُبب َءَّإإ ) ئّماات التّفلاا ر علااى  ّن المااراد ساال رولاا  

 (ذ)اس ار الماؤسن ل  (َََُّفوَسإب )وسال رولا   (ذ) و فاطما   (َّاس َءَّ )وسل رول  

ك ماام  سار الم.ا لات كلا ام  فاى (ص)وال شي اّن ذلي  ادّل علاى اات ااج النّ.اّب 

دون غ اار م   وساال ااتاااج النّ.ااّب كل اا  فااى اساار الاادّ ل قاواااا سثااي  ااذه 

الوارناات النا ماات الّتااب  ااى ساال رواعااد النّ.ااّوة ودال ااي علااّوا المن لاات عنااد هللا 

 نالى  فضي سل غ اره ر ناا   والمنا عات فاى ذلاي سكااّرة غ ار سلاموعت   

غ ااره و فضاال ّت   دلّاات ال  حاااى   فضااي ساال (ذ)ف كااون اس اار المااؤسن ل 

 فضااي النّااا  ّنااد النّ.ااّب  (ذ)عاانذكر ّنضااا سناااا عاال رر اااأل وكذا ن.ااج  هّاا  

ورد  قدّم  ّن ااسام ال ّدّ  ن  كون  فضي سل الّرع ت   فق  ال  غ اره  (ص)

 سمل ورع الن اذ فى كساستام  ن  كون كساسا ف كون  و ااسام ر ناأل

اجإ  َن اكإهن كساسات اس ار الماؤسن ل اّن ااساام  اع سل ادلّات جْلّن اَم م

جإ َحإد مإن لماا  قادّم سال ا دلّات الدّالّات علاى وجاوب عاامت ااساام  معصهم 

سال الن.اا  واّااى  مّمإن اّدْإى لإ  اَم مإإة (ذ)اع غ ار اس ار المااؤسن ل  ريإره

  للاا.ق الكفار وغ اره سّماا  نااافى الناامت ا ّفاراا   فااق  بمعصإهم لبم ْإ  ّكار

لما  قادّم سال  ّن ااساسات واجاا علاى هللا  فيكهن هه اَم مره كساسا    كون غ 

  نالىأل

ساال جم ااع الّاااحاّت لقااوة ادعاا   ََْإإم (ذ) ع  س اار المااؤسن ل  جْلَّّإإ 

 هّ  كان فى اغره فى ااره   وفاى ك.اره قتناا  (ص)وشدّة سق ست  للنّ.ّى 

رعاول هللا  لاف  علّمناى ل   دقل  كّي ورج   وكثرة اعاتفاد   سنا  اتّاى راال  

وهللا لاو كلار  لاى  وراال   ألّاب سل النلم فاهفت  لاى سال كاّي ّااب  لاف ّااب

الوعااادة نااّم جللااج عل اااا لحكمااج ّاا ل   ااي التّور اات ّتااور تام وّاا ل   ااي 

 ااها ي
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وهللا  وراال   ّإها لام وّ ل   ي الّ ّور ّ ّور م وّ ل   ي الفرران ّفررااهام

 و عاي  و ج.اي  و عاماء  و  ر   و ل اي  و  سا سل آ ت ه لج فى ّّر  و ّحر

 اى فاى  لربإها الّصإح بة هاار كاّل و ها  علم ف مل ه لج وفى  ّع شبء ه لج

ا اي سادر سل احا  احا هقي كلاى سنناى الّاافت ناّم غلاا اعاتنمال  

 لليإ  المماكلت وسلاائلام المنضالت فإى جقإ ئع م (ص)فى  احاب رعاول هللا 

 س ار الماؤسن ل  جلإم اربإع غل اام فاى كث ار سنااا ّند (ذ) ع  س ر المؤسن ل 

 فى شبء سل النلوم  اق ف كون  علم سنامأل للى َحد مب م (ذ)

 ّن  َقضإ ْم َْإخّ  ع اف علاى رولا  لرجاوذ الّااحاّت (ص) جلقهل  :

القضاااء  حتاااج كلااى كث اار ساال النلااوم ف كااون  علاام ساانام جم نااا   والعااتناد 

قس ات والفاروذ الفقا ّات وعلام التّفلا ر النلماء فى علاوسام كل ا  كا ااول الك

والحد ا وعلم التّااّوت وعلام النّحاو وغ ر اا   اتّاى اّن اّال ع.اا  رئا س 

المفلر ل  لم ذه   و ّا ا عود الدولى دّون النّحو ّتنل ما  وارشااده   وقررات 

المما و  نتااى كل ا أل وكذا ن.اج اهّا   علام الّااحاّت وال شاّي اّن ا علام  فضاي 

  و المتن ّل لكساست لما عرفج   ف كون  و ااسام ال غ رألوا فضي 

و كثر كعراضا عل ستاذ الادّه ا ولاذّا اا  (ص)جْلَّّ  َزهد من رير البّتّخ 

وشاااوا اا لمااا ن.ااج اهّاا  كااان  اركااا لمنااافع الاادّه ا ّالكل ّاات سااع القاادرة ال ّلاااذ 

 ا ده ا  اا ده اا كل اي  ورال   حتّى طَّ  الّدَّي  ثالث  ّواّاا قاواا ّالنّل.ت كل   

عنّااى كلااّب  نرضااج  م كلااّب  مااّورج ال اااان ا نااي     اااا    اااا  غااّري 

غ اارع ال ااجاات لااى ف ااي رااد طلّقتااي نقنااا ال رجناات ف اااا   فن مااي رااا ر 

وهللا لاده اكم  اذه   اون فاى ع ناى سال  وراال   ألوق ار   لا ر و سلاي اق ار

ع   اون سال وررات فاى كّن ده ااكم عناد   ورال   عرا  قن  ر فى  د ساذوم

و خّماال فااى الماكااي  فاام جاارادة  قضااماا سااا لنلااّى وهناا م  فنااى ولااذّة ال  .قااى

دقلاج عل ا   وساا فقادم جراّاا سختوساا  والمالس اتّى رال ع.د هللا ّل رافع  

فوجدها ف   ق. ا شن را  اّلا سرضوضا فأكلنا سن  فقلج  ا اس ر المؤسن ل لام 

 قتمت  رال   قفج  ذ ل
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وكان هنقه سل ل اف و ررّاع رم اا   اارة ّالاد   لتاه  ّ  ج  و عمل الوالد ل

ال  انلااوا  و ااارة ّل ااف ورااّي  ن  أ اادم وكااان ال  أكااي اللّحاام كاّل رلاا ق ورااال  

و س اار  (ص)وال شااّي اهّاا  لاام  كاال  اااد غ اار النّ.ااّب  ّ ااوهكم سقاااّر الح ااوان

   اد النّاا  ّناد  وكان  س ار الماؤسن ل ّاذه المر .ت سل الّ  دأل (ذ)المؤسن ل 

 (ص)  وسل كان    د كان  فضي   فث.ج  هّا  ااساام ّناد النّ.اّب  (ص)النّ.ّب 

كلاى  ا ناا علاى  والهّا   علام ال غ رهأل و هج  نلم  هّا  كاان ا ولاى  قاد م رولا 

الو ل كون فى عاداد  دلّات ا فضال ّت  و ّن ااسام  اا  ن  كون سناوسا رول 

ة اّن  ااذه الّااافا  كهّمااا  اادّل علااى ااساساات كمااا ورااع فااى التار ااد   ضاارور

 ّواع ت داللتاا على ا فضل ّتأل

إ ّااق فاااي  (ص)ّنااد النّ.ااّب  (ا)جاْلدلّإإة َْإإى لم مإإة َميإإر المإإنمبين 

 ع لكثر اااا سناااا عااا ر ااافا   ْثإإرن  ع ال  مكاال كااااائاا وعاادّ ا محصإإى

 (ص)د النّ.اّب سثي كوه   شاع النّاا  ّنا (ذ)الكمال الدّالّت على  فضل ّت على 

  و كثر جاادا سن  و عام ّاقء فاى ورائنا    اتّاى لام  .لاي  ااد درجتا  فاى 

غ اة ّادر و ااد و اوم ا اا اب وغا اة ق .ار وانا ل وغ ر اا سال غا وا  

فاى  (ص)على سا اشتار و قاّرر فاى كتاا اللا ر اتّاى راال النّ.اّب  (ذ)النّ.ّب 

 وراال فاى غا اة ق .ار   أللضرّت علّب ق ار سال ع.اادة الثّقلا ل ال وم ا ا اب

 عالّمل الّرا اات غاادا كلااى رجااي  ح.ّا  هللا ورعااول  و حااّا هللا ورعااول  كااّرار 

ّنااد سااا عاالماا كلاااى اّااى ّكاار وعماار واهاااا م  غ اار فااّرار   ائتااوهى ّنلاااى

سا رلنج ّاب ق .ر ّقوة جلاماه ّت ولكال    (ذ)المللمون ورال اس ر المؤسن ل 

كاان  اذا شاأه  كاان افضاي لقولا   ناالى   وال شاي اّن سال  رلنت  ّقاوة رّاه ّات

اَن َدَرَبإة  ) إدا ْا َََْإإى اُلق  ُم  إ ا ُم َجَََُّفوسا اَن باإإأَُمهالا ا إدا إَل هللاو اُلموج ها وسثااي كوهاا   أل(فَضه

كماا اشاتار عنا  سال ك ثاار الماااوذ علاى  (ص) جود النّاا  ّناد النّ.اّب  (ذ)

ُم َجلَإُه َجاونُ )هفل  و  ي ّ ت  اتى  ه ل هللا  نالى فى شأهام    ََْى َََُّفوسا ا جَن  ثارو

إإُم َلص َصإإة   إإيرا  ) أل(ْإإ َن با ا يب   َجاَتايمإإ   َجََ ا ُسإإكا تّاإإ ا ما ََْإإى حو إإهَن ال هعإإ َم  مو    (َجاوُ عا

 (لاَّهمإ  َجلاإي كومو هللاو َجَر وإهلو و )و ادّ  فى الّااقة ّخا ما  اتاى ها ل فاى اقا    

ااار  كرك.ات  (ذ)ج.اتا    ع.د النّا  اتّى روع  ن (ذ)اا تأل وسثي كوه  

 ااّي ل ول عاوده   وكاهوا
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 لتخرجون النّاول سل جلده ورج اشتغال  ّالّاقة اللتفا ا  ّالكلّ ات الاى هللا 

 نالى   واعاتغرار  فاى المناجاا  سنا أل و الماام اتاى  ار  اّال سلاام عل ا  

اللّننت فى د اره وجواره واع اه الن اء سع علم  ّحال    وعفى عال ساروان 

 ل  قذ  وم الامي سع شدّة عداو   ل    وعفى عل عن د ّل النااص وغ اره ا

سل ا عداءأل و النام قلقاا و طلقاام وجااا اتاى هلاا كلاى الدعاّات ساع شادّة 

ّأع  و  .ت    و فاحام للاها على سا  ماد ّ  كتاب هاج ال.قغات اتاى راال 

ااام للقاارآن   و افا كقساا  دون كااقم الخااالق وفااو  كااقم المخلااو  ال.لغاااء  

اتّى اّن  كثر القّراء كأّب عمرو وعاام وغ ر ماا  لاتندون راراء ام كل ا    

كلى غ ر ذلاي  (ذ)فإهّام  قسذة اّى ع.د هللا الّللمى و و  لم ذ اس ر المؤسن ل 

سل افا  الكمال   اتى اهّا  عاني الخل اي ّال ااماد النروضاى عال فضاائل  

ضااائل  ّغ اا والاادا   و قفااى سااا  راول فااى ااّق رجااي  قفااى  عدائا  ف فقاال  

 أل ا.ّائاا  فضااائل  قوفااا ووجااق   فخاارج ساال ّاا ل الفاار ق ل سااا سااقء الخااافق ل

 وسل ال. ّل ان  لي الّافا   دّل على ا فضل ّت الدّالّت على ااساستأل

ّااق فاااي   و يااار  (ص)ادّعااى ااساساات ّنااد النّ.ااّب  (ذ)وسناااا اهّاا  

 ّق فاي   (ص)ّند النّ.ّب المنا ة   وكّي سل كان كذلي فاو كسام 

 ّسا دعوع ااساست فمماورة فاى كتاا اللا ر اتاى ن.اج اهّا  لّماا عارت 

سخالفت المخالف ل وكارار م على ضقلتام رند فى ّ ت  واشتغي ّكتااب رّّا  

  ف ل.وه لل. نت فااستنع   و ضارسوا فاى ّ تا  الناار و قرجاوه راارا   وكفاا  

 لموعوست ّالمقمق ت فى هاج ال.قغتألشا دا اادرا فى  ذا المننى ق .ت  ا

و ّسا كياار المنا ة فلماا ن.اج عنا  سال رلاع ّااب ق .ار ورس ا  اذرعاا 

ورد عاا  سال اعاد ا  عا.نون رجاق سال ا رو ااء   وسخاط.تا  الثّن.اان علاى 

سن.ر الكوفت   ورفع الّاخرة النا مت عل القل اا اا ل  وّجاا  كلاى ااف ل   

الى غ وة ّناى الماا لق   وردّ  (ص)نّ.ّب وسحارّت الاّل ا ل سل ره سع ال

الّمامس ادرا  الّاااقة فااى ورتاااا   وااق.ااار عاال الغ ااا واعااتااّت الاادعاء 

 وغ ر ذلي سل الورائع المماورة المنقولت عن أل
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 و ّسا الك.رع فلما ذكرها فى كن.ا  النّ.ّوةأل

ّاق  (ص)ادّعاى ااساسات ّناد النّ.اّب  (ذ)والاواب عن  ّاهّا ال هللّم اهّا  

فاي   ولو علّم فق هللّم ياور  لي المنا ا  فى سقام التّحدّع لا س ّمابء 

   ّسا ا ّول فقهّ  سكااّرة غ ار سلاموعت   لماا فّاالنا آهفااأل و ّساا الثّااهب فاقّن 

الحّق اهّ  ال  مترط التّار   ّالتّحدّع فى داللت المنا ة   ّاي  كفاى التّحادّع 

ا اقّق فى سحلّ    وسنع التّحدّع الّضامنى فاى الّضمنى ّقرائل ا اوال على س

 اس ر المؤسن ل سكاّرة غ ر سلموعت   ضا كما ال  خفىأل

 كقولاا  سخاط.ااا الاااحاّ    (ص)وسناااا النّاااوص الال ّاات ساال النّ.ااّب 

وااساارة ّالكلاار االسااارة   ورولاا   س اار  عاالّموا علااى علااّب ّااإسرة المااؤسن ل

فى ساماع  (ص)  ورول   ا ل  و ط نوه هج الخل فت ّندع فاعتمنو المؤسن ل  

  ّكم  .ا ننى و وا رهى  كون  قى ووا ّى وقل فتاى سال  ّنى ع.د الم لا  

 اذا ولاّى كاّي ساؤسل  ّكلار الادّال   ورولا  سما را كل ا    ّندع وراضى د ناى

   كهّا  عا ّد الملاالم ل وكساام المتّقا ل ورائاد الغاّر المحّالاا ل   ورولا    وسؤسنات

كهاا عا ّد الناالم ل وعلاّب عا ّد    ورولا      ركا  ّنادع علابّ  ق ار سال ورول   

كّن هللا  طلاع علاى   اي ا ر  فاقتاار سانام  لفاطمت   (ص)  ورول   النرب

 ّساا  رضا ل    ورولا  لااا    ّا  فا ّخذه ه. ّا   نّم  طلع ناه ا واقتار سنام ّنلي

 ق ار الخلاق قتلا   فاى ذع الثّد ات   (ص)ورولا   اهى  ّوجتاي سال ق ار  ستاى

وراد رتلا  اس ار الماؤسن ل ساع قاوارج هااروان    ق ار  اذه ا ّسات وفى روا ات

وق.ر المؤاقاه و و سماور ّ ل الاماور جدّا   وق.ر الّ ائر المماوّع و او 

 اللام ائتنب ّأااّا قلقاي كل اي  أكاي سناى رول  ا ل   دع كل   طا ر سموّع  

سال  اة ا ه. ااء و او رولا   و كي سن    وق.ر سلااو (ذ)فااء  س ر المؤسن ل 

 راد  ن  ناار كلاى آدم فااى علما    وكلاى هااوح فاى  قاواه   وكلااى اّارا  م فااى 

الم    وكلى سوعى فى   .ت    وكلى ع لاى فاى ع.اد ا    فل ناار كلاى علاى 

  كلااى غ اار ذلااي ساال ا ق.ااار الدّالّاات علااى كساساات ا ئماات ( ذ)ّاال اّااى طالااا 

وغ ر اااأل وال  خفاااى علااى المتأّساااي االننااى عمااار علااى ساااا عاا ابء ّ اهااااا 

الّاااد  اّن  لاي النّااوص  ادّل ّحلااا الّااا ر علاى كساسات  س ار المااؤسن ل 

 ّق فاي   و ذا القدر كات (ص)ّند النّ.ّب 



 195 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  ةمامإلا

فى االعتدالل ّند كراست االدلّات الق ن ّات علاى الم لاوبأل فاهادفع ان كاّي واااد 

  ولااو اااّحج لمااا  ساال النّاااوص المااذكورة ق.اار وااااد فااى سقاّلاات ااجماااذ

قف ااج علااى الّاااحاّت والتّاااّن ل والمحاادّن ل وذلااي  ّن الخ.اار الوااااد  ف ااد 

الّاّلأل واسا اد ا سقاّلت ااجماذ فكاقم واه س.ناّى علاى ساذ ا   اي الضاقل 

  ك ف وكجماذ سل عدا   ي ال. ج ّاطي ّااجماذ   على اّن القادر المماتر  

 ّ ل  لي النّاوص ستوا ر ر ناأل

اّن الّمااارا ل جنلااوا ّنااو  لااي النّاااوص ساال ر. ااي الاانّّل واعلاام 

المتااوا ر الّااذي اعااتدّل ّاا  المااانّف  ّوال علااى كساساات اس اار المااؤسن ل و ااو 

 سخالف لكقم اااا التار د على سا ال  خفىأل

إهَن )وسناا رول   نالى  اَن اوقايمو َا اَن آَمبوإها الهإ َا لاَّهمإ  َجلاإي كومو هللاو َجَر وإهلو و َجالهإ

عوإهنَ  ْا ْإ نَ َجهوإُم را وّ اها  اهّا  ها ل ّا ّفاا  المفّلار ل فاى  أل(الصهالنَ َجاوُنموهَن ال ه

 ا ا عأل  عائي و و فى الّاقة فتادّ  ّخا ما أل وكلمات (ذ) س ر المؤسن ل 

كّسا ّمنناى المتاولّى لحقاو   الولىّ وللحار ّا ّفا   ئّمت التّفل ر والنرّ ّت  كهّما

سااور م    و ّمننااى المحااّا والنّاااار    و ّمننااى النّااا  والمتاااّرت فااى  

الحرّع والحق اق   لكال ال  ااّ   ا ناا املا  علاى الثّالاا و او ياا ر   وال 

على الثّاهب  ّن الوال ت ّمننى المح.ّت والنّاارة  ناّم الماؤسن ل لقولا   ناالى   

ب تو بَُعضو وُم ََُجلاي ءو بَُع ِل ) ُنما بوهَن َجاُلمو ُنما اّ  اار ا فاى ّنضاام فق   (َجاُلمو

  فتنا ّل ا ّولأل والمااراد ّالموااول ل  ااو  س ار المااؤسن ل الهحااار اجتماااذ 

ا وااات المااذكورة ف اا  وهاا ول اا اات فااى شااأه  ا ّفارااا   فث.ااج  هّاا  المتااولّى 

 والمتاّرت فى اقو  النّا  ف كون  و ااسام ال غ رأل

 وللمخالف ل فى جواّ  كلما  شتّى  

 ن  ااراد ساال الااولّى المحااّا والنّاااار ل وافااق الّلاااّق سناااا اّن الّاااا ر 

والّقاااق سااال اا تاا ل المماااتملت ل علااى الوال ااات   والتّااولّب ّمنناااى المح.ّااات 

 والنّارةأل

ارول    ذا سردود   ّماا ّ ّناا سال  ها  ال  ااّ  اماي الاولّى  ا ناا علاى 

 هعألالمحّا والنّاار   ورعا ت التّوافق كهّما  اا كذا لم  منع عناا سا
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وسناا اّن الحار كهّما  كون هف اا لماا وراع ف ا   اردّد وها اذ   ولام  كال 

 (ألص)عند ه ول اا ت ه اذ فى التّولّى وااساست   ّي ّند وفاة الن.ب 

للحاار كجماعاا    كهّما ارول    ذا   ضا سردود ّما عرفج سل  ّن كلمت

الحاار لادفع  والولّب ّمننى المتاولّب لحقاو  النّاا  ر نااأل و ااو   ن  كاون

التااردّد الوارااع ساال ّنضااام عنااد هاا ول اا اات ّاا ل اهحاااار الوال اات فااى هللا 

ورعااول  واشااتراكاا ّ نامااا وّاا ل غ ر مااا علااى  ن  كااون القااار لتن اا ل 

َْ فهإإة  لاَبهإإ سا )االشااترا  كمااا اّن القااار فااى رولاا   نااالى    َُب َْل لاإه   (َجمإإ  ََُرَ إإ

وعموساااااا لام ااااع النّااااا  وردّ  رااااار القلااااا ّتحق ااااق اشااااترا  الّرعااااالت

اقتااااااا ّااالنرب كمااا  عمتاا  ال اااود والناااارع   علااى اهّاا   اااو   ن 

 كون  ذا القار رار الّافت على المواوت رارا اق ق ّاا   ودفاع التاردّد 

 والنّ اذ وردّ الخ اء كهّما  متر  فى القار ااضافىأل

ات فاى  ّن كساسات وسناا اّن يا ر اا ت ن.و  الوال ت فى الحال   وال شا.

فك اف  حماي الوال ات علاى  (ص)اس ر المؤسن ل كهّماا كاهاج ّناد وفاا  النّ.اّب 

 ااساستأل

ارول    ذا   ضا سردود ّما عرفج ساع  هّا  ال سااهع عال ن.او  الوال ات 

فااى الحااال   ّااي الّاااا ر اّن المااراد كن.ا اااا علااى عاا. ي الاادّوام ّداللاات اعاام ّت 

ت و ماا دالّتاان علاى الادّوام والثّ.اا    و ؤ ّاد الاملت وكون الولّى اافت سما.ّا

ذلااي اعااتخقت النّ.ااّب الس اار المااؤسن ل علااى المد ناات فااى غاا وة  .ااو  وعاادم 

ع ل  كلى  سان الوفاة   ف نّم ا  سان وا سور لكجمااذ علاى عادم الفااي   

على  هّ  ال  .ند  ن  كون الحار لادفع التاردّد والنّا اذ الواراع فاى االعاتق.ال 

 ا  كساست اس ر المؤسن ل ّند وفاة النّ.ّب ّمنوهت المقامألوكن.

انَ )وسناااا اّن  َا ااا غت الامااع فااق  حمااي علااى الوااااد كاّل ّاادل ي    (الهإإ

ال  قتضااب اقتااااااا ّاا     (ذ)ورااول المفّلاار ل اّن اا اات ه لااج فااى اقّاا  

عوإإهنَ )ودعااوع اهحاااار الّااافا  المااذكورة ف اا  س.ن ّاات علااى جنااي  ْا  (َجهوإإُم را

إإإهَن )وساال الاااائ   ن  كااون سن وفااا علااى  (اوُنموإإهنَ )ال عاال فاعااي اااا اوقايمو

ّمننى  ركنون فى الّاقة ال كاقة ال اود ّق ركاوذ   و ن  كاون  (الصهالنَ 

ااال  و سن وفا ّمننى اهّام قاضنون فى كراست الاقة وك تااء ال كااة  و فاى 

 جم ع االاوالأل

ماذ المفّلر ل علاى  ّن اا ات ارول    ذا   ضا سردود ّما عرفج سل كج

 ه لج فى
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ااا ل  ااادّ  ّخا ماا  فااى الّاااقة   وعلااى  ااذا ال وجاا   (ذ)اس اار المااؤسن ل 

للتّوج اااا  المااذكورة سااع ركاكتاااا فااى ااادّ ذا اااا   ّااي  اااا امااي الّااافا  

المذكورة على يا ر ا وال شي اهّاا سنحارة فى اس ار الماؤسن ل   والتن. ار 

 م والت.ا اي  و  رغ اا النّاا  فاى  اذا الفناي  كاذاأل عن  ّا غت الامع للتّنا

 و ن.غى ان  حقّق المقام اتى  توّاي كلى ذروة المرامأل

يعوإإها الره وإإهَل َجَوجلاإإخ اُْلَُمإإرا )وساال ا دلّاات رولاا   نااالى    يعوإإها هللاَ َجََطا ََطا

إُبكومُ  ا ا  سار ّ اعات  ولاى ا سار و ام ا ئّمات المنااوسون   كذ المت.اادر  (ما

 ولااى ا ساار عاا ّما ّنااد هللا ورعااول  ساال  قااوم سقااام الّرعااول فااى التّااولّب ساال 

 سور المللم ل س لقاأل وسل ال. ل  ّن  فاو و  ساور م لغ ار المنااوم ر.ا   

  ولم  كل ّند النّ.ّب سنااوم غ ار اس ار الماؤسن ل و والده ا ّفاراا   فاام  ولاى 

 ئّمات  (ص)ّناد النّ.اّب  ا سر الّذ ل  سر المللمون ّإطاعتام س لقا   ف كوهاون

س لقا   و س ر المؤسن ل كساسا ّند النّ.ّب ّق فااي   و ؤ اد ذلاي ااد ا جااّر 

علاى ساا عانذكره سفّاااق وسناع المقادسا  سكااّرة غ اار سلاموعت علاى سااا ال 

  خفىأل

وسناا اهّ  كان لكّي واااد سال  ّاى ّكار وعمار وعثماان ر.اائ  سمااورة 

إ اَبإإ لو )ال  ااال  لكساساات لقولاا   نااالى   دالّاات علااى كوهاا  يالمااا   والّاااالم 

ينَ  إ الوهإ لاما على سا  قدّم ّ اه أل وال شّي فى  ّن ّ قن كساستام  دّل علاى  (َُْ دا

كمااا  ّن ن.ااو  كساستاا   اادّل علااى ّ ااقن  (ذ)ن.ااو  كساساات اس اار المااؤسن ل 

 كساستام ر ناأل

  وسخااالفتام  ّسااا ر.ااائ  الثّقناات فللاا.ق كفاار م وسااا  تر ّااا عل اا  ا ّفارااا 

راال  (ص)فى التّخلّف عال جا أل اعااست علاى ساا روع  هّا   (ص)رعول هللا 

ولنال سال  خلّاف عنا    وراد كااهوا سّمال  هفّذوا جا أل اعااست فى سر  سو  

 (ص) اا عل ام  نف ذ ذلي الا أل فلم  فنلوا ساع علماام ّاأّن سقااود النّ.اّب 

 لااتقّر علااى  س ااار ّنااد م عاال المد ناات اتاااى ال  توان.ااوا علااى الخقفااات   و

 المؤسن ل   ولاذا لم  انل  سل الا أل قاّاتأل

و ّسا ر.ائ  اّى ّكر ف هّ  قالف كتاب هللا ا ا سنع اار  عال رعاول 

هحال سناشار ا ه. ااء ال هاوّر  سماا  ركنااه  هللا ّخ.ر رواه واده و و رولا   

لااا    و  ضا سنع ع ّدة النّلاء عل فد  و اى رر ات ّخ .ار ساع ادّعائااا ادر 

 وشاادة  س ر المؤسن ل و ّم   مل



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  198

فاى ادّعااء الحاارة  (ص)ّذلي   وسع ذلي لام  اادّرام واادّ    واج النّ.اّب 

لاّل سل غ ر شا د   ور.اات  ذا النمي واضحت جادّا   ولااذا ردّ اا عمار ّال 

ع.د الن  ا  كلاى  والد عا ّدة النّلااءأل و  ضاا اعتارت ّنادم اعاتحقار  للخقفات 

كّن  وّأّن ل  ش  اها  نتر ا  ّقولا    ى فللج ّخ ركم وعلّب ف كم ر لوه ّقول   

  وساع ذلاي  لى ش  اها  نتر نى فإن اعتقمج  ع ناوهى وكن عاا ج جنّ.اوهى

و  ضا  يار الّمّي عند سو ا  فاى  كان سمتغق ّأسر الخقفت   و ذا ر.   جداأل

ساار ودد   هّااى عااألج رعااول هللا عاال  ااذا ا  اعااتحقار  للخقفاات ا ااا رااال  

وسااع ذلااي كااان سمااتغق ّااذلي ا ساارأل و  ضااا  فاا مل  ااو فكنّااا ال هنااا ذ   لاا 

اعترت عمر آقرا ّندم اعتحقار  للخقفات ساع كماال سح.ّتا  وهاار   لا  فاى 

كاهج ّ نت اّى ّكر فلتت وفى هللا شّر ا   فمل عااد كلاى   ذا ا سر ا ا رال  

ماار   ضااا كمااا ال وسااع ذلااي اشااتغي ّاا  و ااذا ساال ر.ااائ  ع ذلااي سثلاااا فااارتلوه

  خفىأل

فاى االعاتخقت ا اا لام  لاتخلف  وال  (ص)و  ضا قاالف رعاول هللا 

عمار و او  قاذ الخقفات واعاتخلف عمارأل و  ضاا قاالف الرعاول فاى  ول تا  

ع لاا  ّنااد سااا ولّ اا   ساار  (ص)عماار جم ااع اسااور الملاالم ل سااع اّن النّ.ااّب 

ر اع  م نا     الّادرا أل و  ضا ر ع  لار عار  سع  هّ  كان الواجاا شارعا

ال  هاى عل ذلاي ا اا راال   (ص)و ار  ّالنّار فااءة الللمى سع اّن النّ.ّب 

  ولم  نرت الكقلت ا ا عاني عنااا فلام  قاي ف ااا   نذّب ّالنّار كاّل رّب النّار

 رول فى الكقلت ّر  ى فإن اا.ج فمال هللا وكن  ق اأ  فمال  ش نا   نّم رال  

ا خ وا قاج  (ذ)روع عال  س ار الماؤسن ل    و ى عندها علاى ساا الّم  ان

الب  و  ّم وعنااد المخااالف ل وار  لاام  كاال ولاادا للمااوّر  وال ولاادا لاا أل ولاام 

ال اجاد لااي   نارت س ارا  الاادّة ا اا عاألج جاادّة س ّاج عال س رانااا فقاال  

فاأق.ره المغ ارة وسحماد ّال سلالمت اّن النّ.اّب  ش نا فى كتاب هللا وال عنّت ه. ّا 

الّلااد أل واضاا رب كقساا  فااى كث اار ساال ااكاساا  وكااّي ذلااي   ع ا ااا (ص)

دل ي على جال  ور.  اال    و  ضا لم  حدّ قالدا وال ارتّل سنا  ساع  هّا  رتاي 

سالي ّل هو رة و و سللم طمنا فى الت و ج ّ وجت  لامالاا فتا ّوج ّااا سال 

 ال اغمد عا فا شااره هللا ل لت  وضاجناا فأنار عل   عمر ّقتل  راااا فقال  

 و هكر عمر على على الكفّار
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لماا  (ذ)و  ضا ّنا كلى ّ اج  س ار الماؤسن ل  أللنل ول ّج  ر دهّي ذلي ورال  

استنع عل ال. نت فأضرم ف   النّار وف   ع دة هلاء النالم لأل و  ضاا لماا ّا نا  

 اذا سقاام  النّا  فاند المن.ر ل خ ا جاءه ااساسان الحلل والحل ل وراال  

وساع ذلاي لام  تن.ّا    و  ضاا كماف ّ اج عا دة النّلااء نام  ل    ق جدّها وللج

 هدم على ذلي كلى غ ر ذليأل

و ّسا ر.ائ  عمر ف هّ   سر ّرجم اسر ة ااسلت و قارع سانوهات و قارع 

ان  اسر ة ولد  للتّت اشار   فنااه  س ر المؤسن ل عل ذلي ورال فاى ا ولاى  

القلام سرفاوذ  وراال فاى الثاه ات     كان لي عل اا ع. ي فاق عا. ي علاى املااا

إُعَن ََُجإَدهوإنه ) اّن رولا   ناالى   ورال فى الثالثت   عل المانون َجاُلهالاإداتو اوُرضا

ََُينا   ادّل علاى  ّن  (َجَحُمَو و َجفاص لو و ثاَلثوهَن َشُ را  )سع رول   نالى    (َحُهلَُينا ْ ما

و  ضاا فاى  أللاّب لالاي عمارلاو ال ع  رّي سدة الحمي عتّت  شاار   فقاال عمار  

وهللا ساا ساا  سحّماد اتّاى  اق عل ا   ّاو  ا ل را.و فقاال   (ص)سو  النّ.ّب 

و  ضاا لّماا راال  كأهّى لم اعامع  اذه اا ات فقال   كهّي س ّج وكهّام س ّتون ّكر  

 فقالاج اسار ة   سل غالى فى اادا  اّنتا  جنلتا  فاى ّ اج الماال فى ق .ت   

كاّي  فقاال   (َجآمَُيتوُم لاُحإداهونه قاُب إ را  ) فى كتاّ  ّقول    ك ف  منناا سا االّ  هللا

و  ضاا قاالف هللا ورعاول  ا اا  أل فق  سل عمر اتى المخدّرا  فاى الحااال

وسنع   اي ال. اج سال قملاام   و  ضاا رضاى فاى  (ص) ع ى   واج النّ.ّب 

الحاادّ ّمائاات رضاا األ و  ضااا فّضااي فااى القلاامت والن اااء المااااجر ل علااى 

هاار وا هاار على غ ر م والنرب على النام ولم  كال ذلاي فاى  سال ا 

  ّاا النّاا  ناق   و  ضا سنع المتنت ل ا ا اند المن.ر ورال   (ألص)النّ.ّب 

 هااا اهاااى عااناّل و ااارساّل و عارااا علاا اّل  (ص)كااّل فااى عاااد رعااول هللا 

لاي كلّا  وال شاّي اّن ذ و ى ستنت النّلاء وستنات الحاّج وااّى علاى ق ار النماي

سخالفت هلل ورعول أل و  ضا قر  كتاب ع ّدة هلاء النالم ل على سا روع  هّا  

لما طالج المنا عت ّ ناا وّا ل اّاى ّكار فاى فاد  ردّ اا كل ااا وكتاا لااا فاى 

ذلي كتاّاأل فخرجج والكتاب فاى  اد ا فلق ااا عمار فلاألاا عال االااا فقّااج 

اّاى ّكار وعا .ا  علاى ذلاي القّات فاقذ سناا الكتاب وقرر    ناّم دقاي علاى 

 وا ّفقا فى سنناا عل فد  كلى غ ر ذلي سل الق.ائ أل
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و ّسا ر.ائ  عثمان ف هّ  ولى سل يار فلاق  اتاى  اادنوا فاى الادّ ل ساا 

 ااادنوا   ا ااا ولااّى الول ااد ّاال عت.اا  فماارب الخماار وااالّى و ااو عااكران   

وفات   واعتنمي عند ّال الورّااص علاى كوفات فااار سنا  ساا  قرجا    اي الك

وولّى سناو ت ّالّمام فاار سن  الفتل النا مت كلى غ ر ذليأل و  ضا آنار   لا  

و رارّ  ّا سوال النا مت اتى هقي اهّ   ع ى  رّنت هفر سنام  رّنمائت  لاف 

جنااي النّاا  فااى الماااء  (ص)د ناارأل و  ضااا  قاذ الحمااى لنفلا  سااع اّن النّ.اّب 

ا  و ااار  ساااحف    والكااقء شاارعاأل و  ضااا ضاارب اّاال سلاانود اتااى ساا

وضرب عّمار اتى  ااّ  فتق   وضرب  ّاا ذر وهفااه الاى رّاذه وكاّي ذلاي 

و  ضا  عقط القود عل ع.د هللا ّل عمر والحدّ عل ول اد ّال  سنكر فى الّمرذأل

عت.اات سااع وجوّامااا عل امااا   اّسااا وجااوب القااود علااى اّاال عماار ف هّاا  رتااي 

  ا اوا أل و ّساا وجاوب الحادّ  رس ان سلي ا وا  ورد  علم ّند سا  عر فب فات

  كلى غ ر ذلاي سال  (ذ)على الول د فلمرّ  الخمر ولذلي ادّه اس ر المؤسن ل 

الق.ااائ  المااان نت الّاااادرة عنااا  اتاااى قذلاا  المؤسناااون ورتلااوه وراااال  س ااار 

 رتل  هللا ولم  دفل نقنت ا امأل (ذ)المؤسن ل 

  سنااا لغا ات و ّسا سا ذكاروا فاى  أو اي  لاي الق.اائ  و وج اااا فااى  را.

ّند ا وركاكتاا كما ال  خفى على سل  أّسي ف اا و هاف واعتقام التأّساي ولام 

  تنّلفأل

و هج  نلم اّن كاي وااادة سال  لاي الق.اائ  الّااادرة عانام دل اي واضا  

  كماا اّن كااّي واااد ساال ادلّات كساستاا  ّر ااان  (ذ)علاى كساساات اس ار المااؤسن ل 

كثاار ساال  ن  حاااى اتّااى اّن المااانّف راااطع علااى ّ قهااامأل وادلّاات كساستاا   

 لف كتاّا فى ااساست و ورد ف    لفى دل ي على كساست  وعّماه الف ل   ولغ اره 

سل النلماء سانّفا  كث ارة فاى  اذا   وكفاا  اّاات راطنات علاى كساستا  راول 

  هاا وعلاى سال هاور واااد ورولا     ها سد نات النلام وعلاّب ّاّااا   (ص)النّ.ّب 

هَ ) لكاال المخااالف ل َْإإرا ها َجلَإإُه  إإتام  َّوإإهرا ُم َجهللاو مو ا َّوإإهَر هللاا باإإأَُفهاها ا اإإدوجَن لايوُ فاإإنو اورا

جنَ   أل(اُلك فارو

ا عاّل اّاو  جلإده (ذ) ع ّناد وفاا   س ار الماؤسن ل  مإن بعإدهااساام  ثإمّ 

 ولد ّالمد نت ور.و ّاا سلموساأل الحسن سحّمد

 د ولااد ّالمد ناات ورتااي الّمااا الحسإإينّنااد وفا اا   قااوه اّااو ع.ااد هللا  ثإإمّ 

 ّكرّقءأل
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  اال الناّااد ل ولااد ّالمد ناات  َْإإّخ بإن الحسإإين ّنااد وفا اا  اّااو سحّمااد ثإمّ 

 ور.و ّاا سلموساأل

ولاد ّالمد نات ورا.و ّااا  محّمإد بإن َْإّخ التإ قر ّند وفا   اّاو جنفار ثمّ 

 سلموساأل

ولاد ّالمد نات ورا.و  بعفإر بإن محّمإد الّصإ دقّند وفا   اّو ع.د هللا  ثإمّ 

 ا سلموساألّا

ولااد ّااا ّواء وراا.و  مه إإى بإإن بعفإإر الكإإ ظمّنااد وفا اا   ّااو علااى  ثإإمّ 

 ّ.غداد سلموساأل

ولااد ّالمد نات وراا.و  َْإإّخ بإن مه إى الّرضإ ّناد وفا اا  اّاو الحلال  ثإمّ 

 ّ.غداد سلموساأل

ولد ّالمد نت ور.و ّ.غداد  محّمد بن َّْخ الجإهاد ّند وفا    ّو جنفر ثمّ 

 سلموساأل

ولااد ّالمد ناات وراا.و  َْإإّخ بإإن محّمإد ال إإ دىالحلال  ّنااد وفا اا  اّااو ثإمّ 

 ّلّرسل ر ع سلموساأل

ولاد ّالمد نات ورا.و  الحسإن بإن َْإّخ العسإكرى ّند وفا   اّو سحّمد ثمّ 

 ّاا سلموساأل

ولاد  محّمإد بإن الحسإن الم إدّى صإ ح  الّ مإ نّند وفا ا  اّاو القاعام  ثمّ 

 اجمن لأل جَْي معل    صَهات هللاّلّرسل ر ع وّقى   

  إ ب كساام  بإبّع ْإلّ  .ج كساست  ؤالء ا اد عمار ّالتّر  اا الماذكورن

ّاان هاّل ااساام ا ّول و او اس ار  إحقإ  كساسات َْإى سل ا ئّمت االننى عمار

  والثّااهب علاى  (ذ)على كساست الثّاهب  عناى  ّاا سحماد الحلال  (ذ)المؤسن ل 

 ّااو سحّمااد كساساات الثّالااا   و كااذا كلااى  ن هااّل ااسااام الحااادع عماار و ااو 

الحلاال النلااكرع علااى كساساات ااسااام الثّاااهب عماار  عنااى  ّااا القاعاام سحّمااد 

وااّى  (ذ)المادّع اااا ال سان وذلي لما ن.ج ّالتّوا ر  ّن  س ر الماؤسن ل 

و شاد على وا ت  الحل ل وسحمادا وجم اع ولاده وروعااء  (ذ)ولده الحلل 

 ش نت  و  ي ّ ت    نّم دفع
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 ن  وااى  (ص) اا ّناّب  سرهاى رعاول هللا  وراال لا   كل ا  الكتااب والّلاقح 

كل ي كتاّى وعقاى كما  واى كلى ودفاع كلاى كتاّا  وعاقا    و سرهاى  ن 

  نااّم  ر.ااي علااى  آساار  كذا اضاار المااو   ن  ن  اادفناا كلااى  ق ااي الحلاا ل

  ناّم  قاذ ّ اد   ن  ادفع كلاى اّناي  اذا (ص) سر  رعاول هللا  الحل ل ورال  

و سر  رعول هللا  ن  دفع كلى اّني سحمد فأررئ  سال  فقال  على ّل الحل ل 

  و كااذا هااّل كااّي عاااّق علااى الّقاااق ّالخقفاات  رعااول هللا وسنّااى الّلااقم

 وااساست هّاا ستوا ر كل نا كما  قّرر عند المحقّق لأل

 ع ّخقااات  ب ْلدلّإإة الّسإإ بقة   ضااا ن.ااج كساساات ا ئّماات ا اااد عماارج

و اى الانّل  (ذ)ع.ق ار حا فى كساست  س ر المؤسن ل  ا دلّت المذكورة ف ما

 وا فضل ّت والنامتأل (ص)المتوا ر سل النّ.ّب 

 (ص) ّسا الانّل المتاوا ر سال النّ.اّب علاى كساسات  اؤالء ا ئمات فكقولا  

 اذا كساام ّال كساام اقاو كساام اّاو  ئمات التّلانت  اعانام  الّى ع.د هللا الحل ل  

د هللا االهاارع و و  هّ  لماا ها ل رولا   ناالى   وكحد ا جاّر ّل ع. رائمام

ُبكومُ )   يعوها الره وهَل َجَوجلاخ اُْلَُمرا ما يعوها هللاَ َجََطا اَن آَمبوها ََطا َا  اا  رلج   (ا  ََا َ   اله

رعول هللا عرفنا هللا فأطننااه   وعرفناا  فاطنناا    فمال  ولاى ا سار الّاذ ل 

 اا جااّر و ول ااء ا سار ّنادع  ّولاام  قاى  ام قلفاائى  فقاال    سرها ّ اعتام

علّب   نّم سل ّنده الحلل ولده   نّم الحل ل   نّم علّب ّل الحلا ل   ناّم سحّماد 

ّل علاى وعاتدرك   اا جااّر فاإذا ادركتا  فأررئا  سناى الّلاقم   نام جنفار ّال 

سحّمد   نّم سوعى ّل جنفر   نّم على ّل سوعى الّرضاا   ناّم سحّماد ّال علاّب 

علااّب ّاال سحّمااد   نااّم الحلاال ّاال علااّب   نااّم سحّمااد ّاال الحلاال اااااا    ناامّ 

 ال سان  م  ا ر  رل ا وعدال كما سلنج يلما وجوراأل

قلفاااائى    (ص)وكماااا روع عااال اّااال ع.ّاااا  اهّااا  راااال رعاااول هللا 

و وااا ائى وااااج هللا علااى الخلااق ّناادع اننااى عماار  ّولااام  قااى و قاار م 

  ر اي سال  (ذ)  راال علاّب ّال اّاى طالاا ولدع   ر ي  ا رعول هللا سل اقو

ولد  رال المادّع الّذي  م  ا ر  رل ا وعادال كماا سلناج يلماا وجاورا   

والّذي ّنثنى ّالحّق ّم را لو لم  .ق سل الدّه ا كال  وم واااد   اول هللا  ناالى 

ذلاي ال اوم اتّااى  خارج ف اا  ولادع المااادّع ف نا ل روح هللا ع لااى ّال ساار م 

 (ذ)
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 ألقلف  و مر  االر  ّنور رّّاا و .لي عل اه  الممر  والمغربف الّى 

كن هللا اقتااار ساال اال ااام  ااوم    (ص)وكمااا روع  هّاا  رااال رعااول هللا 

الامنت   وسل الّماور شار رسضان   وسل اللّ الى ل لات القادر   واقتاار سال 

اقتاار النّا  ا ه. اء   واقتار سل ا ه. اء الّرعي   واقتارهى سل الّرعاي   و

سنّاااى عل ّاااا   واقتاااار سااال علاااّب الحلااال والحلااا ل   واقتاااار سااال الحلااا ل 

ا وااا اء و اام  لاانت ساال ولااده  نفااون عاال  ااذا الاادّ ل  حر ااف الّضااالّ ل 

 ألواهتحال الم. ل ل    أو ي الاا ل ل

 (ص)وكما روع ان شخااا  اود ّاا اعام  جنادل  عالم عناد رعاول هللا 

 واا ائى سال ّنادع ّنادد    (ص)قاال وعني عل ا ئّمت والخلفااء سال ّناده ف

هق.اء ّنى كعرائ ي    ّولام ع ّد ا وا اء ووار  ا ه. اء اّاو ا ئّمات النّا.ااء 

على ّل اّى طالا   نّم اّناه الحلل والحل ل   فإذا اهقضج سادّة الحلا ل راام 

ا سر ّنده علّب اّن  و لقّا ّ  ل الناّد ل   فإذا اهقضج سدّة علّب رام ّاا سر 

نده اّن  جنفر  دعى ّالّااد    فاذا اهقضج سدّة جنفر رام ّا سر ّنده اّنا  ّ

سوعى  دعى ّالكاايم   فااذا اهقضاج سادّة سوعاى راام ّاا سر ّناده اّنا  علاّب 

 اادعى ّالرضااا   فاااذا اهقضااج ساادّة علااّب رااام ّااا سر ّنااده اّناا  سحمااد  اادعى 

علاّب  ادعى ّاالنقى   فااذا  ّالتقى   واذا اهتاج سدّة سحّمد رام ّا سر ّنده اّنا 

اهتاج سدّة علّب رام ّا سر ّنده اّن  الحلل  دعى ّا س ل   فاذا اهقضاج سادة 

 الحلل رام ّا سر ّنده اّن  الخلف الحّات و غ ا عل ا ّستأل

رااد وجاادها ذكاار م فااى التااوراة ورااد ّّماارها سوعااى ّاال  ناام رااال جناادل  

َْإَد هللاو )   (ص)رعاول هللا نم  اق  ألّي وّا وا اء سل ذر ّتي (ذ)عمران  َج

اَن  َا ََْم  اُ تَُخَََ  اله َافَبه وُم فاخ اُْلَُرضا  َوها الصه لاح تا لَيَُستَُخ َْما ُبكوُم َج اَن آَمبوها ما َا اله

ُن بَُعدا َلُهفا  لَبه وُم ما إ اُرمَضى لَ وُم َجلَيوتَّدا َا ابَ ومو اله بَنه لَ وُم دا ُم َجلَيوَمّكا َا ا ُن قَُت ُم ََُمب   ما  أل( ا

 ؟فما قوفام  ا رعول هللا نم رال جندل  

فى  سل كّي وااد سنام ش  ان  مّر ّ  و ؤذ   فاإذا عّااي    (ص)فقال 

  نام راال  هللا قروج رائمنا  م  ا ر  عدال ورل ا كما سلنج يلماا وجاورا

 طوّى للّااّر ل   (ص)
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ام هللا فاى كتاّا  فاى غ .تا    طاوّى للمق ما ل علاى اّاتا    اولناي سال وااف

بوإإهَن با ُلغَُيإإ ا )فقااال    اَن اوُنما َا إإُ َ  هللاا هوإإمو )ورااال    (الهإإ إإُ  و هللاا ََإ لانه حا َوجلااإإَك حا

هنَ  َاحو ُف  أل(اُلمو

 ااا الاا ل  خاارج ساال  للحلاا ل   (ص)وكمااا روع اهّاا  رااال رعااول هللا 

فالحلال ال.ي  لنت سل ا ئّمت   سنام سادّع  ذه ا ست   فإذا اعتمااد اّاو  

ّنده   فاإذا عاّم الحلال فاهاج   فااذا اعتمااد  فنلاّى اّناي   فااذ سضاى علاّب 

فمحّمد اّن    فاذا سضى سحّمد فانفر اّن    فاذا رضى جنفار فموعاى اّنا    

فاذا رضى سوعى فنلّى اّن    فاذا رضى علّب فمحّمد اّن    فااذا رضاى سحّماد 

م الحّات ّل الحلال  ما  ا ر  فنلّى اّن    فاذا رضى علّب فالحلل اّن    ن

 ألرل ا وعدال كما سلنج جورا ويلما

ّ ناا هحال عناد  وكما روع سل طر ق المخالف ل عل سلارو  اهّا  راال  

 ي عاد كل كم ه. ّكم كام  كاون سال ّناده  ع.د هللا ّل سلنود كذ  قول لنا شاّب  

  هنام عااد اهّي لحد ا الّلّل واّن  ذا شبء سا عألنى عناد  ااد  فقال   ؟قل فت

كلاى غ ار  كل نا ه. ّنا  ن  كون ّنده اننى عمار قل فات عادد هق.ااء ّناى اعارائ ي

ذلي سال ا ق.اار الملا ورة الممااورة عناد الموافاق والمخاالف والنّااوص 

المذكورة   وان لم  كل ّنضاا ستاوا را لكال القادر المماتر  سنااا  او كساسات 

اد التّوا ر عند   ي الحق فمناع ا ئّمت ا اد عمر ّالتّر  ا المذكور ورد ّلي 

 ذلي ضن ف جدّا على سا ال  خفىأل

و ّساا ا فضاال ّت فلّماا ن.ااج اّن كاّي وااااد سال  ااؤالء ا ئّمات المناااوس ل 

كااان  فضااي   ااي  ساهاا  فااى الكماااال  النلم ّاات والنمل ّاات   اتّااى اّن  ّااا    ااد 

اد  عل ا  ال.ل اسى سع علّو شأه  كان عقّاء فى دار اّاى ع.اد هللا جنفار الاا

الّلااقم  ع كااان  لااتف و ساااء المنرفاات ساال ّحاار علاام ااسااام و ف ضاا  علااى 

الّ ال. ل الن ماه لأل وكان سنروت الكرقى ساع رفنات سكاها  ّاّواب دار اّاى 

الحلاال علااى ّاال سوعااى الرضااا   وا فضااي  ااو المتناا ّل لكساساات   الستناااذ 

ي علاى ساا  قادّم قلّو الّ ساان عال ااساام   ورا.   قاد م المفضاول علاى الفاضا

ّ اهاا  ر ناااأل و هااج  نلاام اهّاا   ناادفع ّاااذا التّقر اار سااا ر ااي اّن االفضاال ّت ّااذلي 

 االعت.ار ال  دّل على ااساست
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 فل تاّسيأل

و ّسا النامت فقّن ااسام  ااا  ن  كاون سنااوسا ولام  كال  ااد غ ار 

ل ا ئّمت المناوس ل سنااوسا   ف.ق اج ااساسات لاام الستنااذ قلاّو الّ ساان عا

ااسام على سا  . ّل   والمنارمت فى  لاي المقادّسا  غ ار سلاموعت علاى ساا ال 

  خفىأل

ف.نضااا  واالدلّت ال  حاى كثارة و ّسا االدلّت المذكورة ضمنا فى رول   

 ااارع  نااا   ضااا كاادعوع ااساساات وكياااار المنااا ة علااى سااا ّ ّناا  النلماااء 

المتاوا رة كماا هقلا  النلمااء االساس ت فى كت.ام   وكذا النّاوص الال ّت الغ ار 

 (ذ)  ورد هقلنا ّنضا سنااا عااّقاأل ولاي  ن  اناي  دلّات  ساسات  س ار الماؤسن ل 

ّناء علاى  نا اا  ّإسااستام ر ناا    (ذ)جم نا  دلت على كساست ّارى ا ئّمت 

كما اّن ادلّت النّ.ّوة ادلّت على ااساسات س لقااأل فنلاى  اذا ال  .ناد  ن  كاون راول 

كشارة كلى جم ع ا دلّت الماذكورة فاى كساسات اس ار  ّا دلّت الّلاّقتو المانّف  

 المؤسن ل ار حا وضمنا فاعرت ذليأل

ااّى سوجاود سال  (ذ)واعلم اّن ااسام الثّاهب عمر  عنى سحّمد الماادّع 

ااا ل والد اا  و ااو عاانت عااّج وقملاا ل وسااأ  ل ساال الاااارة كلااى آقاار  سااان 

علاى هللا  نااالى سااا ّقاى سكلّااف علااى التّكل اف    ّن ااسااام ل اف و ااو  اااا 

وج  ا ر    ورد ن.ج فى ا ق.ار الااح حت اهّا  عل ا  الّلاقم آقار ا ئّمات 

 ورد عمنج سنّا ّنضا سناا ف اا ّقائ  كلى آقر  سان التّكل ف ر ناأل

و ّسا اعت.ناد طول ا ا   فااالت سحضت    ّن طاول النمار اسار سمكال 

وغ ر مااأل وراد ذ اا  (ذ)ولقماان  (ذ)ح ّي وارع شا ع كما هقي فى عمار هاو

النامااء سال النلماااء كلاى اّن  رّناات سال ا ه. اااء فاى  ساارة ا ا ااء   قضاار 

وال ااا  فااى ا ر  وع لااى وادر ااس فااى الّلااماء   علااى  ّن قاار  النااادة 

جائ  كجماعا ع ّما سل ا ول اء وا واا اء   وال.اعاا علاى اقتفائا  كّساا راّوة 

 ل    و ساااالحت ستنلّقااات ّاااالمؤسن ل    و اكمااات المخاااالف ل وضااانف الماااؤالف

 غاسضت ال   لع عل اا كاّل رّب النالم لأل

اللااام اطلااع عل نااا ه ّاار كر.الاا  وهااّور  ع ننااا ّنااور جمالاا  ّحااّق سحّمااد 

 وعتر   وآل أل
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 الفصل الّس بع

 من الفصهل الستعة

 فى المع د

د ّمنناى و و فى اللّغت كّسا سادر س مى  و اعم سكان  و  سان سل الناو

الّرجوذ   وفى عرت الّمرذ ع.ارة سل عود الّروح كلى الح وان ّناد الماو  

  كّسا ّأن  ن د هللا ّده  المندوم ّن ن  و ن د الّروح كل   عند اكثار المتكلّما ل   

وكّسا ّأن  امع  ج ائ  ا ال ّت كما كاهج  ّوال و ن د الّروح كل ااا عناد سال ال 

م على سا  و ساذ ا الفقعافت  و عال  ساان ذلاي  اّو  كعادة المندوم   وسنا

وراد   اذا  او المنااد الالاماهّب وال.ادهّىأل ااقرة سناد الخلاق النود كما  قال  

  لق المناد علاى الّرواااهّب و او سفاررات الانّفس عال ّادهاا وك ااالاا ّناالم 

 الماّردا  وعناد اا وشقاو اا  نا  لفضائلاا النّفلاه ّت ورذائلااأل

 النققء اقتلفوا فى المناد ل على قملت اروال  و علم ان 

 ااااد ما   القاااول ّث.اااو  المنااااد ال.ااادهّى فقاااط و اااو ساااذ ا جمااااور 

 المتكلّم ل النّاف ل للنّفس النّاطقت الماّردةأل

وناه اماااا   القاااول ّث.اااو  المنااااد الّرواااااهب و اااو ساااذ ا الفقعااافت 

 االا ّ لأل

حقّقا ل سال رادساء المنت لات ونالثاا   القول ّث.و اما سنا و و ساذ ا الم

ااهلااان ّالحق قاات  ااو الاانّفس  وستااأقرع االساس اات وغ اار م   فااإهّام رااالوا  

 النّاطقت و ى المكلّف والم  ع
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والنااااى والمثاااب والمنارااا   وال.اادن  ااارع سااارع االاات لاااا   والاانفس 

 ألّار ت ّند قراب ال.دن

دساء ساال وراّناااا   القااول ّناادم ن.ااو  شاابء سنامااا و ااو سااذ ا القاا

 الفقعفت ال . ن ّ لأل

 وقاسلاا   القول ّالتّورّف فى  ذه ا رلام و و المنقول عل جال نو أل

والمقااود  ا ناا كن.اا  المناااد ال.ادهّى و او سمااا وراع عل ا  ااجماااذ   

 ع جم ناا ل مامي جم اع   اي الملاي    امّف  المسَمهن ْ فّةولذا رال المانّف 

  ر ناا   وكاّي ساا ا ّفاق الملالمون كافّات علاى ون.و  َْى جبه  المع د التدَّىّ 

وجوّ  فاو اّق ناّج  ّن ااجماذ اّات كجماعا   فالمنااد ال.ادهّى ااّق ناّاجأل 

ع اف علاى ساا  فاام سال فحاوع الكاقم  ع  جْلَّّإ وّمقاات  ذا الادّل ي راال 

والتّااالى ّاطااي فالمقاادّم سثلاا     ّسااا  لقإإتح التّكَيإإ ناّااج  لإإه إهالمناااد ال.اادهى 

لّماارط ّت فاا ّن التّكل ااف ّااا واسر والنّااوا ى علااى  قااد ر عاادم ن.ااو  المناااد ا

ال.دهّى  كل اف ّالمماقّت ّاق فائادة   ضارورة اّن ك ااال الفائادة سوراوت علاى 

المناد ال.دهى   وال شاي اّن التّكل اف ّالمماقّت سال غ ار فا ادة يلام ر.ا  أل و ّساا 

 ل    نالىألّ قن التّالى فلما  قدّم سل اعتحالت الق.   ع

و  ضا لو لم  كل المناد ال.دهى ناّتاا لام  تااّور ا فااء هللا  ناالى ّوعاده 

ّااالثّواب علااى الّ اعاات وّتوّعااده ّالنقاااب علااى المنااا ت   والااّق م ّاطااي 

فالمل وم سثل     ّسا المق ست ف هّ  ال  تااّور الثّاواب والنقااب ّناد الماو    

الاّق م ف هّا   ناالى وعاد المكلّفا ل ّااالثّواب كاّل ّالمنااد ال.ادهّى   و ّساا ّ اقن 

و وّعد م ّالنقاب ّند المو    وسل ال. ّل اّن اا فااء ّالوعاد والوع اد واجاا 

 وعدس  ر.    لتح ي عل    نالىأل

وفااى كااق الااادّل ل ل هااار    ّن التّكل ااف واا فااااء ّالوعااد والوع اااد ال 

ان ك ااال الثّاواب والنقااب  لتدع ان المناد ال.ادهّى ّاي س لاق المنااد   اسكا

كلى النّفس النّاطقت فى عالم المااّردا  سال غ ار عود اا كلاى ال.ادنأل وساا ر اي 

فى دفن  سل  ّن ّنو التّكاال ف ّده ّات ف ااا كعاادة ال.ادن وك ااال سلاتحقّاا 

كل ااا ّمقتضاى النادل لاا س ّمابء    ّن كاون التّكل ااف ّاده ّا ال  لاتل م كااون 

كما ال  خفىأل هنام  مكال  وج ا  الادّل ي الثّااهب ّاأّن هللا  الثّواب والنقاب ّده ّ ل

 نالى وعد ّالثّواب ال.دهّى سثي دقول الانّت والتلذّذ ّلاذّا اا   و وّعاد ّالنقااب 

 ال.دهّى سثي
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دقول النار وادرا  دركا اا   و ماا سوروفاان علاى المنااد ال.ادهىأل ولاو ّناى 

ذ ا جمااور المتكلما ل كماا ّناى الكقم على اهتفاء النّفس النّاطقت كماا  او سا

على سا ن.ج سل  ّن الدّه ا دار النمي ال دار الا اء لاتّم الادل قن فل تأّساي جادّاأل 

نّم  ذان الدّل قن س.ن ّان على القاول ّالحلال والقا.  النقل ّا ل ووجاوب النادل 

 على هللا  نالى كما  و سذ ا ا ي الحقأل

اع  جْلَّّإ ساا ذكاره ّقولا     و ّسا سا  اا  االعاتدالل ّا  عناد الكاّي فااو

وكاي ساا كاان  الّصإ دق قإد َلتإر بثتهمإ  المخ.ارجفاى ذا ا   ممكنالمناد ال.دهى 

ناّتاا    ّساا الّااغرع فا ّن جم ااع  حقّإ المنااد ال.اادهّى  فيكإهنكاذلي فااو ناّاج 

ا ج اء على سا كاهج عل     واعادة التّأل ف المخاوص والاّروح كل ااا  سار 

اّن ا جااا اء المتفّررااات راّلااات للاماااع علاااى الوجااا  سمكااال لذا ااا    ضااارورة 

المخاوص   وعود الّروح كل اا ّق ر .تأل ولاو فار  اهااا عادسج فاق شاّي 

فى  هّ   او  كعاد اا   ضاا نام جمنااا وكعاادة التّاأل ف المخااوص والاّروح 

كاان  خ.ار  (ص)كل اا ّنااء علاى جاوا  كعاادة المنادومأل وراد  اوا ر اّن النّ.اّب 

لمناااد و اادعو المكلّفاا ل كلااى اا مااان ّاا  و .ّماار الم  ااع و نااذر ّث.ااو   ااذا ا

لِل )النااى سن  كما  دّل عل   رول   نالى    ََْى َربو ل كوُم  جا َهُل ََّدو َْفَرو اَن  َا ق َل اله

اإإدِل  َُإإ ِل َبدا قِل لاَّهكوإإُم لَفاإإخ َل َمإإ ه ُقتوُم ْوإإله مو إإّ ا   و ّسااا الك.اارع فلنااامت  (اوبَتّاإإاوكوُم لا ا مو

 ذ ولداللت المنا ة على ادر  ع ّما فى ا اكام الت.ل غ ّت  ذاألالّمار

  رول   فى ّ ان الّاغرع هار  

 ّسااا  ّوال   فقهّااا ال هلاالّم كسكااان جمااع ا جاا اء المتفّرراات علااى الوجاا  

المااذكور لاااوا   ن  كااون اجتماعاااا كااذلي ّنااد افتراراااا واقتقطاااا ّغ ر ااا 

ا  كعادة المندوم غ ر سللّم عند الخاام وساا سمتننا لذا  أل و ّسا ناه ا فقّن جو

جلآلاإ ت الّدالّإة ذكروه فاى ّ اها  سادقول كماا ال  خفاى علاى سال  تأّساي ف ا    

 ع علااى ن.ااو  المناااد ال.اادهى ّح ااا ال  ق.ااي التّأو ااي اتّااى اااار ساال  َْيإإ 

 ع سنكاره كقولا   ناالى    َْإى ب حإده والاردّ  جَْى اََّك رضرور ّا  الدّ ل 

َإ بَب ََّإ و  اَُحَس و ََ ) ََْإى ََُن َّوَسإّها اَن  را و َم و بََى قإ دا ْا َُّس نو ََلهُن ََُّجَمَع  ا َُ ورولا   أل(ا

 ورول   نالى   (فَال اَُعََمو لا ا بوُعثاَر م  فاخ اُلقوتوهرا ََ ) نالى   



 209 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  داعملا ىف

َُّسإ نو ََ ََ )ورولا   ناالى    (ثومه لاَّهكوُم اَُهَم اُلقاي َمةا موُتعَثوهنَ ) ا َُ إُن َجلَإُم اَإَر ا َّهإ  َلََُقبإ هو ما

وإ َم  َُقَإ و قإ َل َمإُن اوُحإخا اُلعا إَخ َل . َجَضَرَ  لَب  َمإثاَل  َجََّسا تاين  يم  مو َّوُ فَةِل فَذا ا هوَه َلصا

َاإإإيم   َْ َُإإإ ِل  نِل َجهوإإَه باكوإإإّلا َل َل َمإإإره إ ََََُّشإإإأَه  ََجه َا إإإيم  قوإإإُل اوُحيايَ إإ  الهإإإ إإَخ َرما راااال  (َجها

و  ااه  (ص)ّّى اّل قلف ا اا قااام النّ.اّب المفّلرون ه لج  ذه اا ت فى ا

 ؟ ا سحّمد   رع هللا  ح ب  ذا ّناد ساا رمّ  ّنام رد رّم وّلى ففتّ  ّ ده   ورال  

و هج  نلم اّن  اذا سماا  قلاع عار  التأو اي  ألهنم و .نثي و دقلي النار   رال  

  ااهااات اهّا  ال  مكال الاماع ّا ل ا ماان ّماا جااء ّا   ولذلي رال الّرا ع  

  وغ ر ذلي سل اا اا  الاواردة فاى  وّ ل كهكار امر الالماهى (ص)النّ.ّب 

 ذا المننى كث ر جدّاأل وال  ذ ا عل ي اّن االعتدالل ّاا ت على ن.و  المنااد 

ال.دهّى كهّما  تّم ّمقاات كسكاه  واد  المخ.ر ف اا ف كون  ذا الادّل ي راجناا 

الو اشارة ّادون  ل  ا     و ا راد رول كلى الدّل ي الّلاّق عل   فا ولى  رك  

الن اف ر.اي هت اات الادّل ي الّلااّق دلاا ق علاى اقت اار الّماارذ ّث.و ا  كمااا اّن 

ّاعاادة اارت الااّر ل وافاق الماذ ا الممااور  علاى ااهكاار االولى  ن  قول

المناااور عنااد الاماااور فااى الن ااف علااى الضاام ر المااارور علااى سااا ال 

  خفىأل

لمناااد ال.اادهّى لكااّي كهلااان سمااا  اااا اعتقاااده و كفاار واعلاام اّن ن.ااو  ا

جااااده   لمااا عرفااج اهّاا  ساال ضاارور ّا  الاادّ ل   وان لاام  كاال ّنااو ادلّاات 

و ّسا المناد الّروااهب فق  تنلّاق التّكل اف ّاعتقااده ال  المانف دااّل على ذليأل

 ن  كن.ا ا وال هف ا   ّاي  او سال وياائف الفللافت   والقاائلون ّاماا سناا  رادوا

 امنوا ّا ل الّمار نت والحكمات علاى ساا  لاتفاد سال كاقم الما و الارئ س فاى 

 المفا واّرح ّ  الرا ع فى ّنو  ااه ف أل

ال  قال كذا  كي كهلان كهلاها آقر ّح ا ااار جا ء سال المااكول جا ء 

ل كي   فذلي الا ء كّسا  ن  ناد ف اما و و سحال    و فاى اااد ما فاق  كاون 

   ا  الحكم ّث.و  المناد ال.دهّى لكّي اهلانألااقر سنادا   فق

 هّا هقول   المنت.ر فى المناد ال.دهّى جمع ا ج اء ا اال ّت ال.ار ات سال 

 ّول النمر كلى آقره ال جم ع ا ج اء   و ج اء ااهلاان المااكول فضالت فاى 

 ااكي ال اال ّتأل
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فضلت فاى ااكاي ال  قال  او   ن  تولّد سل ا ج اء ا ال ّت للمأكول ال

 ه فت  تولّد سناا كهلان آقر ف نود المحذورأل

 هّا هقول ال هللّم وروذ  ذه الّاورة وساّرد الااوا  النقلاى غ ار هاافع 

 فى سقام المنارضت على سا ال  خفىأل

و مكاال  ن  ااااب عاال ااشااكال ل ّااأّن المحااال كعااادة ا جاا اء الماكولاات 

تناراا   وال  ناف ا  ساا ن.اج ساال  ّن ف اماا سناا ال اعاد ااا ف اماا علاى عاا. ي ال

ااقاارة دار الخلااد لاااوا   نارااا ااعااادة ال كلااى هاا اات   وامااي الخلااد عل اا  

 ّأدهى  مّحي فل تأّسيأل

واااتّج الحكمااء علاى استناااذ المنااد ال.ادهّى ّماا ذ .ااوا كل ا  سال استناااذ 

 كعادة المندومأل

ه فاى ّ اها  ال و ج ا عن  ّأّن استناذ اعادة المندوم سمنوذ   وسا ذكرو

 تّم   ولو علّم فإهّما  ل م سنا  استنااذ المنااد ال.ادهّى ّإعاادة ال.ادن ا ّول ّن نا  

 ّند اهنداس  الستناع  ّامع ا ج اء المتفّررت لذلي ال.دنأل

و رد عل   اّن استناذ كعادة المندوم  لتل م استناذ المناد ال.دهّى ّام اع 

دن ا ّول ّن نا  فاق  تااّور المناااد وكاّل ا جا اء المتفّررات    هّا  كن كاان ال.ا

فااإن  ع ااد ذلااي ال.اادن ّن ناا   لاا م كعااادة المناادوم ورااد فرضاانا استناعاا    وان 

 ألسا سل سذ ا كاّل وللتّناعاو ف ا  رادم راعاو اع د سثل   ل م التّناعو ولذا ر ي  

وجواّ  اّن المناد ال.دهّى ع.ارة عل عود الّروح كلاى  جا اء ال.ادن ا ّول ّناد 

 فّرراا   وان لم  كل الا نت االجتماع ت الّلاّقت سنادة   وال  قادح  .ادّل ّناو 

ا ج اء وا وااات فاى عاود ال.ادن ا ّول عرفاا وشارعا كماا اّن   ادا ساثق 

 ت.دّل ّنو  ج ائ  و وااف  عند اهتقال  سل الّ فول ّت كلى الّم.اب وسنا  كلاى 

ه كلااى آقااره فااى الّماارذ الّماا ا وسااع ذلااي  ناادّ شخاااا واااادا ساال  ّول عماار

والنرت   ول س ذلي سال ر. اي التّناعاو    هّا  ع.اارة عال اهتقاال الانّفس سال 

ال.دن كلى ّدن آقر سغا ر ا ّول ّحلا ذوا  االج اء   وال  غا ر  ا نا فاى 

الذّوا  ّي فى الا نت   ولو عّمى  ذا  ناعخا كان سااّرد ااا قح ال  ضاّرها 

 ت  ر ناألكذا لم  قم دل ي على اعتحال

علاى هللا  ناالى  و علاى غ اره سال المكلّفا ل اع  جّْل من ْ ن ل  ْإهض

 هفع
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َج ْإ ن َْيإ   سلتحق عاواء كاان سقروهاا ّاالتّنا م  وال ل مامي الثّاواب   ضاا

وفاى ّناو النّلاو  بعثإ علاى هللا  ناالى  اجإ لغ اره كناّسات الماؤسن ل  ْإهض

  كل ا   و  قاذ ااق الغ ار  ّن عدم كعاد    لتل م عدم ك اال اقّ  ْقالكعاد   

 ع غ ار سال لا  عاو   جريإرهسن  وكّي سناما يلم ر.    لتح ي عل    نالى 

للنّااوص الاواردة عل ااا  اجإ  لْ دمإ   إمع   و عل   ك.نو ا طفال الكفّاار

فى الّمرذ على سا ع.قج ااشارة كل اا ال عقق لنادم لا وم سحاال عقلاى علاى 

  قد ر عدم كعاد  أل

 ع ّحق قتا  ّمنناى  (ص)بكّل م  ب ء ب  البّتّخ التاد ق و جاج  اَقرار

اّن كّي سا اق.ر ّ  سل ا سور الممكنات ااق ناّاج فاى هفاس ا سار عاواء علام 

سا نا  ّا   ق ناا كماا فااى الخ.ار المتاوا ر  و ين اا كمااا فاى غ اره سال ا ق.ااار 

 ل الااواردة فااى ا اكااام الّماارع ّت  فنااال المكلّفاا ل و اااوال ا ه. اااء الّلاااّق

وا ئمت المناوس ل وا سام ا ّولا ل وااقار ل و ااوال   اي الاده ا وااقارة 

 اا  ن  كاون سنااوسا والناامت  لاتل م  (ص)اجمن ل   وذلي الن النّ.ّب 

الّاد  فى جم ع ا اكام   وكذا دّل الادّل ي علاى اقّ ات ساا جااء ّا  النّ.اّب وكن 

ن.ااج اّن سوجااا الاااّل  كااان ينّ ااا وجااا التّاااد ق ّحقّ اات ذلااي ولااو ينّااا لمااا

ّما علم سا نا  ّا  ّ ر اق  (ص)ر نّى واجا   فتخا ل سا جاء ّ  النّ.ّب 

التّوا ر كما ورع فى ّنو المروح ل س على ساا  ن.غاى   علاى اهّا  ال  لااعد 

ذلي سا ذكره المانّف سل جملت ذلي  ا نا سل الّااراط والم ا ان وغ ر ماا 

لنّ.ااّب ّاا   ق ن ّااا سحااّي  أّسااي   وان    ّن كااون  لااي ا سااور سّمااا علاام سااابء ا

كاهااج النّاااوص الممااتملت عل اااا ناّتاات ّااالتّوا ر   هناام المنت.اار فااى اا مااان 

سال عناد هللا وعلام سا نا  ّا   (ص)شرعا  و ااررار ّكّي ساا جااء ّا  النّ.اّب 

ّالّضرورة   كّسا  فا ق وكّسا اجماال ف ماا علام كجمااال   اتّاى سال  هكار شا نا 

كاااافر ّخاااقت ساااا علااام سا نااا  ّااا  ّ ر اااق الّااااّل كماااا فاااى  سااال ذلاااي فااااو

 االجتااد ّا  فاّن ااررار ّ  ل س ّا مان واهكاره ال  وجا الكفرأل

 نّم فى اا مان الّمرعى  روال  

 اد ما   اّن التّااد ق القل.اى ّماا علام ساابء النّ.اّب ّا  ضارورة و او 

 المختار
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 عند اكثر المحقّق لأل

 ق ّالاناان واارارار ّاللّلاان و او الماروّع عال وناه اماا   اهّا  التّااد

 ّنو المخالف ل ورد اقتاره اااا التار د سنّاأل

ونالثاا   اهّ  التّاد ق ّالانان وااررار ّالللان والنمي ّا ركاان و او 

المختار عند ّنو النلماء سل المحدّن ل والفقااء   ور ي  و ااررار اللّلااهّى 

ررار اللّلاهى ّاما سع سواطااة القلاا   ور اي النماي ّكلمتى الماادة   ور ي اا

ّالّ اعا  س لقا   ور ي النماي ّالّ اعاا  المفروضات دون النّوافايأل و حق اق 

 الكقم ال  ناعا المقامأل

كذا عرفج  ذا فاعلم اه   اا ااررار ّكّي سا جاء ّ  النّ.ّب سال ا ساور 

ق.اار جلار سمادود  او علاى ساا ورد فاى ّناو ا  فمن  لك الّصراط الممكنت

على ستل جانّم  دّ  سل الّمنر و ادّ سال الّلا ف  ن.اره ا اي الانّات و ا ّل ّا  

 ردام   اي النّاار   و وافقا  ساا ااّرح ّا  اّال ّاّو ا  فاى االعتقاادا  سال اهّا  

 ااو فاى المماااور س ا ان لاا   جالميإ انجلار جاانّم و مااّر عل ا  جم ااع الخلاق 

ل   وراد ورد  فلا ره ّاذلي فاى ّناو كفّتان وللان وشا  ل  و ن ّ  ا عماا

 ع اه ا  هللا  نالى جوارح المكلّفا ل  اوم الق اسات  جلَّ  ق الجهارحاالااد ا 

المث.تاات ف اااا طاعاااا   ، جم إإ ار الكتإإ ل مااادوا علاا ام ّمااا كاااهوا  كلاا.ون 

المكلّف ل وسناا ام  وم الق است ف ؤ ى للمؤسن ل ّا ماهام وللكاافر ل ّمامائلام 

دل ي على كون ا سور المذكورة سما جااء ّا  النّ.اّب  مك َّ  َووراء ياور م 

و او النّ.اّب المؤ ّاد ّاالمنا ا   جقد َلتر المختر الّص دق سل ا سور الممكنتأل

 ع ّتلي ا سور ف كاون ساا جااء ّا  النّ.اّب سال ا ساور الممكنات   وكاّي ساا  ب  

ج سال وجاوب جاء ّ  النّ.ّب سل ا سور الممكنت  اا االعتارات ّا  لماا عررا

 ع ّتلاي ا ساور ر نااأل  ّساا كسكاهااا فمنلوسات  ، فيجإ  اإْتإراف ب إ عامت  

 ّد ات وكن كاهج سخالفت للنادةأل

دوهإإ )و ّسااا االق.ااار ّااا ّول فلقولاا   نااالى    إإُبكوُم لاإه جارا والمااراد  (َجلاُن ما

 اا علاّب كذا كاان  لنلاّى   (ص)ّالورد عل ااا المارور علاى الّااراطأل ولقولا  

وم الق است  رند  ها و هج وج.رئ اي علاى الّااراط فاق  ااو  علاى الّااراط  

 ألكاّل سل كاهج ل  ّراءة ّوال تي
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ابوإ و فَ وإَه فاإإخ )و ّساا االق.اار ّالثّااهى فلقولا   نااالى    َإُج َمهازا إ  َمإُن ثَقَو فَأَمه

اَإة   وم  و ه جا ابو و فَأ يَةِل َجََمه  َمُن َلفهُج َمهازا يَشةِل راضا َجَََّضإعو )  ّسا رول   ناالى  و أل(ْا

اَن اُلقاُسإإطَ  المااوا  ل ا ه. اااء  فقااال   (ذ)فقااد عااني ااسااام الّااااد   (اُلَمإإهازا

 ألوا وا اء

َََُْيبإ )و سا االق.ار ّالثّالا فلقول   نالى    ُدموُم  ُم : لاَم َش ا ها َوهدا  ؟َجق لوها لاجو

إ ََََُّ َ  ْوله شَ  َا  أل(ُخءِل ق لوها : ََََُّ قَبَ  هللاو اله

َجْوله لاَّس نِل ََُلَ ُمب هو ط ئاَرهو فاخ ْوبوقا ا )و ّسا االق.ار ّالّراّع فلقول   نالى   

َُق هو َمُبشوهرا   ت ب   اَ ْا هو لَ و اَُهَم اُلقاي َمةا   أل(َجَّوُخرا

 اااا ااراارار ّكااّي سااا  ستنلّااق ّقولاا  اسكاهاااا و مكال ان  انااي رولاا   

ّاعت.اار سننا اا لكوهااا ع.اارة  ساا كلاى كلماتوالّضامائر راجنات  جاء ّ  النّ.ابّ 

سل ا سور الممكنت وعلى  ذا ن.ج وجوب االعتارات ّتلاي ا ساور المفّاالت 

 ضمناأل

و هكر ّناو المنت لات الّااراط  هّا  ال  مكال الن.اور عل ا  وكن  سكال 

 فاو  نذ ا للمؤسن ل والّالحاء المتّق ل وال عذاب عل ام  وم الق است ا ّفاراأل

ّن كسكااان الن.ااور يااا ر كالممااى علااى الماااء والّ  ااران فااى وجواّاا  ا

الاااواء   وهللا  نااالى رااادر علااى  ن  لااّاي علااى المااؤسن ل اتّااى اّن ساانام ساال 

 او ه كال.ر  الخاطف   وسنام كالر   النااف   وسنام كالاواد كلى غ ار 

 ذلي سما ورد فى الخ.رأل

عاد ااااا ال و هكااار ّنضاااام الم ااا ان  ّن ا عماااال  عااارا  كن  سكااال ك

 مكال و هاااا ر نااا   والهاااا سنلوساات هلل  ناالى فو هاااا ع.اااأل والاااواب عاال 

ا ّول   اّن المراد ّو ن ا عمال و ن كت.اا   ور ي  اناي الحلانا   جلااسا 

هوراه ّت والّل نا   جلاسا يلماه ّتأل وعل الثّاهب   اّن عدم اّطقعنا علاى فائادة 

   ااو   ن  كاون الفائادة كلا ام الناااة الو ن ال  لتل م كوه  ع.ثا   علاى اهّا

 وك مام الحّات عل امأل

و اااا االعتارات ّاا  سلانلت الق.اار  (ص)واعلام اّن سمااا جااء ّاا  النّ.اّب 

وهن م الماؤسن ل الم  نا ل و ناذ ا الكاافر ل النااا ل ف ا    وكاذا الحلانا  

 واللؤال  وم الق است واو 
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 ا كسكاهاا فاا رألالكونر اسكاهاا واق.ار النّ.ّب ّوروعااأل  سّ 

ا )و ّسا االق.ار ّوروذ ا ّول فكقول   نالى    َََُْي إ  روإدوجًّ البهإ رو اوُعَرضوإهَن 

َْإإُهَن َََشإإده اُلعَإإَا ا  َوإإها آَل فاُر َْةو ََُدلا إإيًّ  َجاَإإُهَم مَقوإإهمو السهإإ  َْشا   ورولاا   نااالى  (َج

و قاذ االا اائ ل فاى الق.ار ون.او   (بَتَإُينا َربهب  َََمتهبَ  اثُبَتَُينا َجََُحيَُيتَبَإ  اثُ ) اكا ت  

   (ص)ااا اء ف    دّل على عا ر ا ااوال الماذكورة لنادم الفاايأل وكقولا  

ولحاد ا فاطمات  الق.ر روضت سل ر ا  الانّت  و افرة سل افارا  النّ اران

 على سا اشتار و قّرر عند المحقّق ل ولغ ره سل ا ااد األ (ذ) ّم المؤسن ل 

منت لات  ّن الم ّاج جمااد ال ا ااة لا  وال كدرا  فتنذ .ا  و هكر ّناو ال

 سحالأل

وجواّا  اهّاا   مكال  ن  خلااق هللا  نااالى فاى الم ّااج هوعااا سال الح اااة كّسااا 

ّإعادة الّروح   ضا  و ّدوهاا على اقتقت ورع ّ ل المحقّقا ل رادر ساا  ادر  

 ا   نار  لم التّنذ ا  و لذة التنن م سل غ ار ان  تحاّر  و ضا رب  و  ارع عل

النذاب والنّن م   اتى اّن الغر ق فى الماء والماالوب فاى الااواء والماأكول 

فى ّ ون الح واها   ننم  و  نذّب وكن لام   لاع عل ا  وال اعاتحالت فاى ذلاي 

وكن كان سخالفا للناادة فاإّن سال  قفاى النّاار فاى الّماار ا قضار راادر علاى 

 كقفاء ذلي ا نرأل

َََُْيبإ  )ب   فكقول   نالى   و ّسا االق.ار ّوروذ الثّاه لانه لالَُيب  لاا بَ وُم ثومه لانه 

سإإإ بَ ومُ  وف ااا  قاااقت  ااعااا.وا  هفلاااكم ر.اااي  ن  حاعااا.وا   (ص)ورولااا   (حا

 المنت لت   ضا على و ان سا عرفج فى الم  انأل

إإَل )و ّسااا االق.ااار ّورااوذ الثّالااا   فكقولاا   نااالى    اَن َوُر ا َا فَََبَُسإإاَََنه الهإإ

َاينَ لا  ُرَ  ُم َجلَبَُساَََنه اُلمو  أل(لَُي ا

َ ُيبإ َْل اُلَكإُهثَرَ )و ّسا االق.ار ّوذ الراّاع   فكقولا   ناالى    ُْ علاى  (لاَّهإ  ََ

ل خااتلاّل راوم ساال  ااحاّى دوهاى و هااا علاى الحااو     (ص)وجا  وكقولا  

ف ؤقذ دوهام ذا  الّممال   فأهادع  ا رّب  ااحاّى  ااحاّى ف قاال لاى اهّاي 

 وسل ذلي الق. ي الانّت والنّار وعا ر الّلمن ا أل ع سا  ادنوا ّند ال  در

  و الّضرر الملتحّق المقارنججالعق   رد سّر  فل ره  جمن  لك الثّها 
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 المبقهلة من ب إة الّشإرا  ع  اوالاما المفّالت جمف صيَ م  لق اهت والتحق ر

ذ ساال الّااادذ ّننااى الّمااار صإإَهات هللا َْإإى الّصإإ دا بإإ  ع ّ ر ااق الّماارذ 

 ّساا اّن ن.او  الثّاواب  أل(فَ ُصَدُا بامإ  موإُنَمرو )ّمننى ااياار وسن  رول   نالى   

والنقاااب سمااا جاااء ّاا  النّ.ااّب ساال ا سااور الممكناات فلااااور كسكاهاااا وكثاارة 

ا ق.ااار الااواردة ّامااا ّح ااا ال  ق.ااي التّأو ااي   اتّااى كاهّاا  ساال ضاارور ّا  

ما عقلى  و عمنى   فقالج ا شاعرة اهّا  عامنىأل الدّ لأل واقتلفوا فى  ّن ن.و ا

ورال   ي الحاق الثّاواب واجاا عقاق وعامنا    ّساا عقاق فلماا عرفاج سال  ن 

اهتفائ   لتل م الالم والشتمال  على اللّ ف   و ّسا عامنا فل  اا  وا ااد اا 

الااواردة فااى ذلااي علااى سااا ال  خفااىأل وكااذا النقاااب علااى الكااافر واجااا عقااق 

لانه هللاَ إ اَُغفاإإرو ََُن اوُشإإَرَْل باإإ ا )تمال  علااى اللّ ااف ولقولاا   نااالى   وعاامنا الشاا

و ّسااا النقاااب علااى غ اار الكااافر ساال عااااة  أل(َجاَُغفاإإرو مإإ  دوجَن  لاإإَك لاَمإإُن اَشإإ ءو 

المااؤسن ل فاااائ  عقااق وعاامنا    ّن اعااتحقا  النقاااب ّار كاااب المنااا ت 

   سا ف   فتأّسي  نرتألسمتمي على اللّ ف ول دلّت الّلمن ت وف 

فاى كشارة كلى اع.اّاما وك ف ّا اماا    ّساا عا.ا الثّاواب   فاا لاما و ّسا

فاااو فنااي الواجااا لوجاا  وجوّاا  او لوجوّاا    وفنااي المناادوب كااذلي و اار  

الق.   وااققل ّ  لق.ح    وع.ا النقاب  ر  الواجا  و ااقاقل ّا  وفناي 

 الق.   على سا  قّرر فى الّمرذأل

ا ك ف ّا اما فاى دوام الثّواب للمؤسل الم  ع والنقااب علاى الكاافر   و سّ 

واهق اذ عذاب المؤسل الناااى وكن ار كاا الك. ارة ا ماها  وعاقوط عذاّا  

ّااالنفو والّماافاعت و  ااادة الثّااواب   لاا  ّااا ق ر لااورود الّماارذ ّااذلي كلّاا أل 

 م ال.ارى فى الانّات وسناا دقول الانّت والنّار المخلورت ل اان   وااول النّن

سع كثرة  هواع  ول افت  اناف  سماا ال عا ل ر   وال  ذن عامنج وال ق ار 

على رلا ّمر   ووروذ النذاب الدّائم فى النّار سع شدّة آالس  وغلاات  رلااس  

 على سا ورد ّ  الكتاب واللنّت واجماذ االستأل

فاى  على النااى سؤسناا كاان  و كاافرا   و اى جبه  التّهبةسل ذلي ج

اللّغت الّرجوذ فاذا  عند  كلى هللا  نالى  اراد ّااا الّرجاوذ كلاى الن.اد ّالنّنمات 

 والمغفرة   وكذا
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ثوإمه ) عند  الاى الن.اد  اراد ّااا الّرجاوذ سال المناا ت   وسنا  رولا   ناالى   

وهبوها ُم لايَت َََُْي ا وفى الّمرذ النّادم علاى المناا ت سال ا اا  اى سناا ت  (م َ  

 ركاا فى الحال والن م على عدم النود كل ااا فاى االعاتق.الأل  فى الماضى سع

والّاا ر اهّ  ال ااجت كلى الق د ل ا ق ر ل  ّن ر اد الح ث ّات سغال عناماا كماا 

ال  خفىأل والدل ي على وجوّاا عقق  هّاا دافنت لضرر المنا ت و او النقااب 

  وعامنا رولا    ودفع الّضرر وكن كان سانوها واجا عقق وكذا سا  دفع ّا  

بوإهنَ ) نالى    ُنما يع   ََا َ إ  اُلمو اَن ) ورولا   ناالى   (َجموهبوها لالَى هللاا َبما َا اإ  ََا َ إ  الهإ

واقتلااف فااى  هّاا   ااي  اااّ  التّوّاات عاال  (آَمبوإإها موهبوإإها لالَإإى هللاا مَُهبَإإة  ََّصوإإهح   

ن كاّي سناماا سنا ت دون سنا ت  وال   فاقتار المحقّق ل الثّاهب سع النلم ّكو

سنا ت وعدم اعتحقا  كادا ماأل والتحق ق  هّ  كن اعت.ر فى الثّواب  ن  كاون 

النّاادم علااى المنااا ت للقاا.  الم لااق فااالحّق  ااو الثّاااهب   وكن اعت.اار كوهاااا 

 لق.حاا المخاوص فالحّق ا ّولأل

و علم اّن المنا ت كن كاهج فى اّق هللا  نالى سل فناي ر.ا    كفاى فاى 

عنااا ّالتّوّات اااول سفاوسااا كمارب الخمار   وكال كاهاج فاى  ّراءة الذّسات

اقّ   نالى سل ااققل ّواجا فإن  سكل  اداركاا شارعا ّااداء  و رضااء فاق 

ّدّ سن    ضا كتر   داء الّ كاة والّاقة والّاوم وال  كفاى اااول سفاوسااا 

ّادّ كتر  اقة الن د ل   وكن كاهج فى اق آدسّب فإن كاهاج كضاقال لا  فاق 

سل كرشاده   ضا   وان كاهج يلماا عل ا  ّاالغت ااب الواااي كل ا   و غااا 

سال  فق ّدّ فى ا ّول سل االعتذار   ضا   وفى الثّااهب سال ك ااال الحاّق كل ا  

 و كلى وارن   و اعت.راء ذست  عن  عل كاادا ما ّوجا  سال الوجاوه الّمارع ت 

لتّناذّر س لقاا ف كفاى اااول   ضا   كّي ذلي سع ااسكان فى الحال و ّسا ساع ا

المفاوم وسع التّنذّر فى الحال وااسكاان فاى االعاتق.ال ال ّادّ سال النا م علاى 

 ذلي   ضاأل

 بإ لمعرجف  و طلا الفني على وجا  االعاتنقء اإمرسل ذلي وجوب ج

 ااو طلااا التّاار  علااى  جالبّ إإى ع الفنااي الحلاال والمااراد ّاا   ا نااا الواجااا 

ع الق.اا  أل والحااااي اّن امااي المكلااف علااى   ْإإن المبكإإر وجاا  االعااتنقء

الواجا وسنن  عل الق.   واج.اان علاى المكلّاف ّا دلّات الّلامن ّت سال الكتااب 

 والّلنت وكجماذ ا ّستأل  ّسا الكتاب
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جفا )فلقولاا   نااالى    جَن باإإإ ُلَمُعرو إإإة  اَإإُدْوهَن لالَإإى اُلَخُيإإرا َجاَإإأُمورو إإُبكوُم َومه َجُلإإتَكوُن ما

ُبَكإرا َجاَُبَ ُهَن  جَن )أل ورولا   ناالى   (َْنا اُلمو َبإُج لاَبهإ سا مَإأُمورو إةِل َوُلرا ْوُبإتوُم َلُيإَر َومه

ُبَكرا  َْنا اُلمو جفا َجمَُبَ ُهَن  لتاأسرون ّاالمنروت ( ص)و ّسا الّلنّت فلقولا   (با ُلَمُعرو

و ناون عل المنكر  و ل للّ ّل هللا شراركم على ق ااركم ف ادعو ق ااركم فاق 

و ّسا ااجماذ فق ّفا  كافّات الملالم ل علاى ذلاي ر نااأل وكماا اّن  ام لتااب ل

ا ساار ّالواجااا والنّاااى عاال الق.اا   واج.ااان   ا ساار ّالمناادوب والنّاااى عاال 

بشإرط َن اعَإم اآمإر  المكروه سندوّان   لكال ال س لقاا ّاي كاّي ذلاي سماروط

ّن وجوب ا سار  ننى ا ْهن المعرجف معرجف  جالمبكر مبكراالمكلّفان  جالبّ هى

ّالواجا سمروط ّأن  نلم ااسر كون الواجا الماأسور ّا  واج.اا   ووجاوب 

النّاى عل المنكار الق.ا   سماروط ّاأن  نلام النّاا ى كاون الق.ا   المنااّى عنا  

ر. حا   وكذا هدب االسار ّالمنادوب والنّااى عال المكاروه سماروط ّنلام كاون 

ّر ا سار كلاى ا سار ّاالق.    و المندوب سندوّا والمكاروه سكرو اا   لانق  ناا

 ع  َن اكهَّإإ  ّماارطجالمكااروه والنّاااى كلااى النّاااى عاال الواجااا او المناادوب 

كما فى ّناو النّلاو  سّما وا ولى اذت رول  مّم   يقع ن المنروت والمنكر

كمااا فااى  و ن  كااون المنااروت عاا قع والمنكاار عاا تر    وا الاال  ن  قااال  

 ْلّن اْلمإر ب لم ضإى جالبّ إى ْبإ  ْتإثل ل الدرو  والمقااود كوهاماا اعاتق.ا

 ع  اأن ر ا سار والنّااى  مجها  التّإأثير ّمرطج، وكذا الحال على سا ال  خفى 

اْلمإن ّمارط ياّل ج فى المأسور والمناّى ّحلا الّاّل لنق  ل م الن.اا   ضاا

الغ ار الملاتحّق ّالنّلا.ت كل اماا  و غ ر ماا سال الماؤسن ل هفلاا  و  من الّضإرر

 هّااا  سفلااادة   والواجاااا ال  ااااو  اشاااتمال  عل ااااا ّاااي  حااارم ا سااار سااااال 

ّالمنروت والنّاى عال المنكار عناد ّناو الفقاااءأل نام طر اق ا سار والنّااى 

التّاادر ج   فااا ّول ااعااارا  نااّم الكاااقم اللّاا ّل ناااّم الخماال نااام ا قماال نااام 

أل و ّساا الّضربأل  ّسا الارح والقتي فا ررب  فو ضاما كلى ااسام عند ّنضاام

 ا سر والنّاى ّالقلا ف ا.ان س لقاأل

و علم اهّام اقتلفوا فى  ّن وجوب ا سر ّالمنروت والنّااى عال المنكار 

 عقلى  و
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عمنى   فذ ا الّم و سع ّناو المنت لات كلاى ا ّول   واللا ّد ساع ا شااعرة 

 كلى الثّاهب  

     وااتّاااوا علااى ا ّول ّأهّامااا ل فااان فااى فنااي الواجااا و اار  الق.اا

واللّ ف واجا عقق ف ا.ان عققأل وعلى الثّااهب ّأهّاماا لاو وج.اا عقاق لوج.اا 

على هللا  نالى   والّق م ّاطي فالمل وم سثل     ّسا المق ست ف ّن كاّي واجاا 

عقلّى واجا علاى سال اااي فاى اقّا  وجا  الوجاوب   و ّساا ّ اقن الاّق م 

لامااا وجااا ورااوذ المنااروت  ف هّامااا لااو وج.ااا عل اا   نااالى فااأن كااان فاااعق

واهتفاء المنكر و و ققت الوارع   وكن كان  اركا لاما  ل م ااقاقل ّاالحكم 

 و و سحال عل    نالىأل

اراااول   فاااى كاااق الااادّل ل ل   هاااار  ّساااا ا ّول ف هّاااا ال هلااالّم اّن ا سااار 

ّالمنروت والنّاى عل المنكر ل ف س لقاا   ولاو عالّم فوجاوب الل اف علاى 

 حال ال ّد ل  سل ّ انألالن.اد س

و ّسا الثّاهب ف هّاا ال هلالّم اّن وجوّاماا عقاق  لاتل م وجوّاماا علاى هللا 

 نالى لاوا  ان ال  كون وج  الوجوب اااق ف    نالى   ولاو عالّم فاالّق م 

وجوب ا سر ّالمنروت والنّاى عل المنكر عل    نالى   وال  ل م سال كوها  

ر ّاا  واهتفاااء المناااّى عناا  لناادم االااااء كلااائر آساارا  و ها  ااا ورااوذ المااأسو

ا واسار والنّااوا ىأل واقتلفااوا   ضااا فاى اّن وجوّامااا ع نااّى  و كفااائّى   فقااال 

الّم و ّا ّول والل ّد ّالثّااهىأل واااتج الّما و ّااا ر اا ات الثاه ات سال اا تا ل 

 هااج الماذكور  ل فاى ّ اان وجوّاماا   واللاا ّد ّااا ر اا ات ا ولاى سنامااأل و

 نلم اّن يا ر الحد ا الماذكور  ؤ ّاد الّما و   وّااب التأو اي لادفع التّناار  

 سفتوح على المتخاام ل فل تأّسيأل

وال  خفى على المتفّ ل الال قا مات  اذه الّرعاالت المار فت ا اا وراع 

اقتتاساا ّا سل سل الّضرر كماا اّن الال فا حتااا ا اا ا ّفاق افتتااااا ّلفاظ 

 لى  ولى ا ل.ابألال.اب كما ال  خفى ع

اللام افت  ّالخ ر واقتم   واجني عار.ت  سورها ّالخ رأل رّّناا افات  ّ نناا 

وّ ل روسنا ّاالحّق و هاج ق ار الفاا ح ل   ّحاّق ه. ّاي سحّماد عا ّد المرعال ل   

 وآل  الّ  ّ. ل الّ ا ر ل   وع.اد  الّاالح ل سل ا ّول ل وااقر لأل

كلاى ال. اا  علاى  اد الن.اد الّضان ف  ا ّفق الفراغ عل هقل  سل الملودّة

 المر ا 
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فاى  وعاط ـ  فات  هللا عل ا   ّاواب المنااهىـ   ّى الفت  اّل المخدوم الحلا نى

 أل975شار سحّرم الحرام سل عنت 

الحمد هلل الّذي رد   ّم كتاّات  اذه الكتااب ّتوف قا  وكرسا  ّ اد  راّي الن.ااد 

مااد  قااى ّاال سحّمااد علااى و ااراب ا راادام عاا ّما المخلااا ل لنلااوم الاادّ ل سح

اروساى   غفار هللا ذهوّاماا وعاتر ع وّاماا وكثار  والد ماا وطااب هلالاما 

شااار شااوال  6وغ ر مااا ساال المااؤسن ل والّاااالح ل   ّحااّق سحّمااد وآلاا  فااى 

 أل1266المكّرم فى  وم الخم س رر ا الّ وال عنت 
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 ف ر ج آا ت قرآن

  ع ر افح 
ََُم َََّه و إ لال َ ) 20 74 ُْ  أل19  عوره سحّمد آ    (لاإه هللاو فَ 
جا مإإ   ا فاإإخ السهإإم جاتا َجاُْلَُرضا ) 22 74   عااوره  ااوهس آ اا   (قوإإلا اَُّووإإرو

 أل101

َُإإ ا السهإإإم جاتا َجاُْلَُرضا َجاُلإإتاالفا الَهُيإإلا َجالبه إإإ را ) 2 75    (لانه فاإإخ َل

 أل164 عوره ّقره آ  

َاينَ ) 8 83  أل76اهنام آ     عوره  (إ َوحا   اُآفا

َُقَإ و ثوإمه َهإدى) 9 83 ُْ ى ْوله َشُخءِل َل إ ََ َا   عاوره طا  آ ا   (ق َل َرب بَ  اله
 أل50

ُم َحتهإى اَتَتَإيهَن لَ وإُم ، َََّهإإ و ) 10 83 إ ا ُم آا مابإ  فاإخ اُآفإ قا َجفاإإخ َََُّفوسا ا ا َ إبورا

 أل53  عوره فالج آ    (اُلَح و 

تإإ لا بويوهمإإ   َجََُجحإإى َرب إإَك لالَإإ) 5 109 إإَن اُلجا إ ما َا إإ   عااوره  (ى البهُحإإلا ََنا امهخا

 أل68النحي آ   

ار  ) 13 113 ََْى ْوّلا َشُخءِل قَدا  أل284  عوره ال.قرة آ    (َجهللاو 

َايم  ) 14 113 َْ  أل29  عوره ال.قرة آ    (َجهوَه باكوّلا َشُخءِل 
يرو ) 16 118 يعو اُلتَصا  أل1عراء آ     عوره اال (لاَّه و هوَه السهما
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َََْى اُلعَُرشا اُ تَهى) 21 118 ُحمنو   أل5  عوره ط  آ    (الره

َايم   ) 8 123  أل164  عوره النلاء آ    (ََْهَم هللاو موه ى مَُك

 أل104  عوره اعرات آ    (... ق َل موه ى) 15 124

َُب  َّوهح   ) 15 124  أل1  عوره هوح آ    (لاَّه  ََُرَ 

َّاخ َََُّووُر لالَُيكَ َرّ ا ََ ) 19 140  أل143  عوره االعرات آ    (را

 أل95  عوره ال.قرة آ    (لَُن اَتََمبهُههو ََبَدا  ) 1 141

 أل80  عوره  وعف آ    (فَََُن ََُبَرَح اُْلَُرَض َحتهى اَأُ ََن لاخ ََباخ) 2 141
نا اَُّووُر لالَى اُلَجتَلا فَذانا اُ تَقَره َمك ََّ و ) 14 141   عاوره  (فََسإُهَف مَراَّاإخ َجلكا

 أل143االعرات آ   

 أل35  عوره الاافا  آ    (إ لال َ لاإه هللاو ) 10 144

د  ) 10 144  أل163  عوره ال.قرة آ    (لال وكوُم لال   جاحا

م  آلاَ ة  لاإه هللاو لَفََسَدم ) 15 144  أل22  عوره ا ه. اء آ    (لَُه ْ َن فاي ا

ََْى بَُع ِل َجلَعَال ) 20 145  أل91  عوره المؤسنون آ    (بَُعضو وُم 

َُيَُكفورُ ) 23 158 ُن َجَمُن ش َء فَ َُيوُنما  أل29  عوره الكاف آ    (فََمُن ش َء فَ

 أل19  عوره المّ سي آ    (فََمُن ش َء امهَخََ لالى َربّا ا َ تايال  ) 1 159

 أل27  عوره الاان ت آ    (اُليَُهَم موُجَ ُجَن م  ْوُبتوُم مَُعَمَوهنَ ) 2 159
مُ ) 2 159 ا ا ت َ  باأَُادا اَن اَُكتوتوهَن اُلكا َا َه  أل79  عوره ال.قرة آ    (فََهُال  لا
 أل96  عوره الاافا  آ    (َجهللاو َلََقَكوُم َجم  مَُعَمَوهنَ ) 5 159
 أل16  عوره الرعد آ    (قولا هللاو ل لا و ْوّلا َشُخءِل ) 6 159
تودوجهو إ لال َ ) 6 159 ُْ  أل102  عوره االهنام آ    ( لاإه هوَه ل لا و ْوّلا َشُخءِل فَ 
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ََُّل لاإه لايَُعتودوجنا ) 19 160 ا َُ نه َجا  56  عوره الذار ا  آ    (َجم  َلََُقجو اُلجا

اَن ) 11 161 َا ال   لاإَك َظإإن  الهإإ َجمإ  َلََُقبَإإ  السهإإم َء َجاُْلَُرَض َجمإ  بَُيبَ ومإإ  بإإ طا

جاَْ   أل27  عوره ص آ    (فَرو

َْتَث   ََ ) 12 161 ُتتوُم َََّهم  َلََُقب ْوُم   أل115  عوره المؤسنون آ    (فََحسا

ُن َر وهلِل َجإ ََّتاخِل ) 7 170 َاَك ما ُن قَُت َُب  ما  أل52  عوره الحج آ    (َجم  ََُرَ 

يَرمََك اُْلَُقَرباينَ ) 2 172 َْشا ُر  َا  أل214  عوره المنراء آ    (َجَََُّ

َاإ ا ) 8 172 ثُ إُن ما وها باسوهَرنِل ما َّ  فَأُم َُْتدا ََْى  ُلب   مه  ََّ ه  (َجلاُن ْوُبتوُم فاخ َرُا ِل ما
 أل23  عوره ال.قرة آ   

ثُلا هََا اُلقوُرآنا إ ) 9 172 وها باما ََْى ََُن اَأُم ن   َُّلو َجاُلجا ا َُ قوُل لَاانا اُبتََمعَجا ا

َا ا َجلَُه ْ  ثُ وهَن باما يرا  اَأُم   عاوره االعاراء آ ا   (َن بَُعضو وُم لاتَُع ِل َظ ا

 أل88

َْةو َجاََُّش ه اُلقََمرو ) 12 172  أل1  عوره القمر آ    (اُقتََربَجا السه 

ثَُوكوُم اوهحى لالَخَ ) 11 175  أل110  عوره الكاف آ    (قوُل لاَّهم  ََََّ  بََشر  ما

 أل22  عوره االعراء آ    (رَ َجإ مَُجعَُل َمَع هللاا لال    آلَ ) 11 175
ُبكومُ ) 12 183 يعوها الره وهَل َجَوجلاخ اُْلَُمرا ما يعوها هللاَ َجََطا   عوره النلا آ    (ََطا

 أل59

 أل61  عوره آل عمران آ    (َجَََُّفوَسب  َجَََُّفوَسكومُ ) 21 185

ُن َربّا ) 23 187 َل لالَُيَك ما َك َجلاُن لَُم مَُفعَُل فَم  بََهُغَج ا  ََا َ   الره وهلو بََّااُل م  َوَُّ ا

َن البه سا  َك ما مو  أل67  عوره المائدة آ    (را  لَتَ و َجهللاو اَُعصا

إإيجو لَكوإإمو ) 8 188 ََإإُيكوُم َّاُعَمتاإإخ َجَرضا َْ اإإبَكوُم َجََمَُمُمإإجو  َُإإجو لَكوإإُم دا َم ُْ اُليَإإُهَم ََ

اب    ُ الَم دا ا َُ  أل3  عوره سائدة آ    (ا
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َُإإما فَقوإإُل مَعإإ لَُها ََّإإُداو ) 1 190 إإَن اُلعا إإُن بَُعإإدا مإإ  بإإ َءَْل ما إإَك فايإإ ا ما فََمإإُن َح به

إُل  ََُبب َءَّ  َجََُبب َءْوُم َجَّاسإ َءَّ  َجَّاسإ َءْوُم َجَََُّفوَسإب  َجَََُّفوَسإكوُم ثوإمه ََُّتتَ ا

باينَ  َََْى اُلك  ا  أل61  عوره آل عمران آ    (فَبَُجعَُل لَُعبََج هللاا 

اَن َدَرَبة  ) 18 192 دا ْا َََْى اُلق  ُم  ُم َجَََُّفوسا ا اَن باأَُمهالا ا دا َل هللاو اُلموج ها    (فَضه

 أل95عوره النلا آ   
إُم َلص َصإة  ) 20 192 ُم َجلَُه ْإ َن با ا ََْى َََُّفوسا ا جَن    عاوره الحمار  (َجاوُنثارو

 أل9آ   

يب   ) 21 192 ُسإإكا تّاإإ ا ما ََْإإى حو إإهَن ال هعإإ َم  مو إإيرا   َجاوُ عا   عااوره  (َجاَتايمإإ   َجََ ا

 أل8ااهلان آ   

 أل55  عوره المائدة آ    (لاَّهم  َجلاي كومو هللاو َجَر وهلو و ) 22 192

إإالنَ ) 9 195 إإهَن الصه اَن اوقايمو َا اَن آَمبوإإها الهإإ َا لاَّهمإإ  َجلاإإي كومو هللاو َجَر وإإهلو و َجالهإإ

عوهنَ  ْا ْ نَ َجهوُم را  أل55عوره المائدة آ      (َجاوُنموهَن ال ه
ب تو بَُعضو وُم ََُجلاي ءو بَُع ِل ) 15 195 ُنما بوهَن َجاُلمو ُنما   عوره التوّات آ ا   (َجاُلمو

 أل71

َْ فهة  لاَبه سا ) 6 196 َُب َْل لاإه   أل28  عوره ع.ا آ    (َجم  ََُرَ 

إبُ ) 7 197 يعوها الره وهَل َجَوجلاإخ اُْلَُمإرا ما يعوها هللاَ َجََطا   عاوره النلااء  (كومُ ََطا

 أل59آ   

ينَ ) 13 197 إ الوه لاما َُْ دا  أل124  عوره ال.قرة آ    (إ اَب لو 

ََُينا ) 8 199 إُعَن ََُجإَدهوإنه َحإُهلَُينا ْإ ما   عاوره ال.قارة آ ا   (َجاُلهالاداتو اوُرضا
 أل233
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 أل15   عوره االاقات آ   (َجَحُمَو و َجفاص لو و ثاَلثوهَن َشُ را  ) 8 199

 أل20  عوره النلا آ    (َجآمَُيتوُم لاُحداهونه قاُب  را  ) 13 199

هَ ) 20 200 َْإإإرا ها َجلَإإُه  إإتام  َّوإإهرا ُم َجهللاو مو ا َّوإإهَر هللاا باإإأَُفهاها ا اإإدوجَن لايوُ فاإإنو اورا

جنَ   أل8  عوره الاف آ    (اُلك فارو

يعوإها هللاَ جَ ) 12 202 اَن آَمبوإها ََطا َا يعوإها الره وإهَل َجَوجلاإخ اُْلَُمإرا ا  ََا َ إ  الهإ ََطا

ُبكومُ   أل59  عوره النلاء آ    (ما

َافَبه وُم فاإخ ) 18 202 إ لاح تا لَيَُسإتَُخ َوإها الصه َْما إُبكوُم َج اَن آَمبوإها ما َا ََْد هللاو اله َج

اإبَ و  إبَنه لَ وإُم دا ُم َجلَيوَمّكا َا ا إُن قَإُت اَن ما َا ََْم  اُ تَُخَََ  اله إ اُْلَُرضا  َا مو الهإ

ُم ََُمب    ُن بَُعدا َلُهفا ا لَبه وُم ما  أل55  عوره النور آ    (اُرمَضى لَ وُم َجلَيوتَّدا
بوهَن با ُلغَُي ا ) 1 204 اَن اوُنما َا  أل3  عوره ال.قرة آ    (اله

هنَ ) 2 204 َاحو ُف ُ َ  هللاا هومو اُلمو ُ  و هللاا ََإ لانه حا   عوره الماادلات  (َوجلااَك حا

 أل22آ   

قِل ) 13 208 ُقتوُم ْوله موَم ه ّ ا لِل اوبَتّااوكوُم لا ا مو ََْى َربو ل كوُم  جا َهُل ََّدو َْفَرو اَن  َا ق َل اله

ادِل  َُ ِل َبدا  أل7  عوره ع.ا آ    (لاَّهكوُم لَفاخ َل

ََْإى ََُن َّوَسإّها ََ ) 22 208 اَن  را و َم و بََى قإ دا ْا َُّس نو ََلهُن ََُّجَمَع  ا َُ َإ اَُحَس و ا

 أل3  عوره الق است آ    (بَب ََّ و 
 أل9  عوره الناد ا  آ    (فَال اَُعََمو لا ا بوُعثاَر م  فاخ اُلقوتوهرا ََ ) 23 208
تاإإين  ََ ) 1 209 إإيم  مو إإُن َّوُ فَإإةِل فَإإذا ا هوإإَه َلصا َُّسإإ نو َََّهإإ  َلََُقبإإ هو ما ا َُ َجلَإإُم اَإإَر ا

َُقَ و ق َل  َخ َل إيم  قوإُل َجَضَرَ  لَب  َمثاَل  َجََّسا َخ َرما و َم َجها َمُن اوُحخا اُلعا

َايم   َْ َُ ِل  نِل َجهوَه باكوّلا َل َل َمره إ ََََُّشأَه  ََجه َا    عوره   (اوُحيايَ   اله



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  226

 
 أل77 آ    س  

 أل16  عوره المؤسنون آ    (ثومه لاَّهكوُم اَُهَم اُلقاي َمةا موُتعَثوهنَ ) 1 209

ُبكوُم لاإه جا) 21 212 دوه لاُن ما  أل71  عوره سر م آ    (را

اَن اُلقاُسطَ ) 3 213  أل47  عوره ا ه. اء آ    (َجَََّضعو اُلَمهازا

َََُْيب ) 5 213 ُدموُم  ُم : لاَم َش ا ها َوهدا إ  ؟َجق لوها لاجو َا ق لوها : ََََُّ قَبَ  هللاو الهإ

 أل21  عوره فالج آ    (ََََُّ َ  ْوله َشُخءِل 
هو لَ و اَُهَم اُلقاي َمإةا َجْوله لاَّس نِل ََ ) 7 213 ُلَ ُمب هو ط ئاَرهو فاخ ْوبوقا ا َجَّوُخرا

َُق هو َمُبشوهرا   ت ب   اَ  أل13  عوره االعراء آ    (ْا

إإ  َمإإُن ) 1 214 إإيَةِل َجََمه يَشإإةِل راضا ْا ابوإإ و فَ وإإَه فاإإخ  َإإُج َمهازا إإ  َمإإُن ثَقَو فَأَمه

اَة   وم  و ه جا ابو و فَأ  أل7و  6رعت آ     عوره القا (َلفهُج َمهازا

َْةو ) 2 214 إإيًّ  َجاَإإُهَم مَقوإإهمو السهإإ  َْشا ا َج َََُْي إإ  روإإدوجًّ البهإإ رو اوُعَرضوإإهَن 

َُْهَن َََشده اُلعََا ا  َوها آَل فاُر  أل46  عوره غافر آ    (ََُدلا

 أل11  عوره غافر آ    (َربهب  َََمتهبَ  اثُبَتَُينا َجََُحيَُيتَبَ  اثُبَتَُينا ) 4 214

س بَ ومُ ) 14 214 َََُْيب  حا  أل26  عوره الغاش ت آ    (لانه لالَُيب  لاا بَ وُم ثومه لانه 

َاينَ ) 17 214 ُرَ إإ ُم َجلَبَُسإإاَََنه اُلمو إإَل لالَإإُي ا اَن َوُر ا َا   عااوره  (فَََبَُسإإاَََنه الهإإ

 أل6االعرات آ   
َ ُيب َْل اُلَكُهثَرَ ) 19 214 ُْ  أل1    عوره الكونر آ  (لاَّه  ََ

 أل94  عوره الحار   آ    (فَ ُصَدُا بام  موُنَمرو ) 3 215

 (لانه هللاَ إ اَُغفارو ََُن اوُشَرَْل با ا َجاَُغفارو م  دوجَن  لاَك لاَمُن اَشإ ءو ) 9 215

 أل48  عوره النلاء آ   

وهبوها) 1 216 ُم لايَت َََُْي ا  أل118  عوره التوّت آ    (ثومه م َ  
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بوهنَ َجموه) 6 216 ُنما يع   ََا َ   اُلمو  أل31  عوره النور آ    (بوها لالَى هللاا َبما

اَن آَمبوإإها موهبوإإها لالَإإى هللاا مَُهبَإإة  ََّصوإإهح   ) 7 216 َا   عااوره  (اإإ  ََا َ إإ  الهإإ

 أل8التحر م آ   

جَن باإإ ُلَمعُ ) 2 217 إإة  اَإإُدْوهَن لالَإإى اُلَخُيإإرا َجاَإإأُمورو إإُبكوُم َومه جفا َجُلإإتَكوُن ما رو

ُبَكرا  َْنا اُلمو  أل104  عوره آل عمران آ    (َجاَُبَ ُهَن 
جفا َجمَُبَ إُهَن ) 2 217 جَن باإ ُلَمُعرو َبإُج لاَبهإ سا مَإأُمورو ةِل َوُلرا ْوُبتوُم َلُيَر َومه

ُبَكرا   أل110  عوره آل عمران آ    (َْنا اُلمو
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 ف ر ج اح داث جمبقهإت

 (ألرعول هللا)تفّكر ا و ي لمل الكاا ّ ل لح    ولم   3 75
ال.نرة  دّل على ال.ن ر   و نر ا ردام على المل ر   فلماء ذا   ّراج  3 76

 (ألا عراّى)سا  داّلن على الّااهع الخ. ر  و ر  ذا  فااج 

عااتفتر   ّستااى علااى نقناات وعاا.ن ل فرراات   كلّااام فااى النّااار كاّل واااادة  8 77

 ألرعول هللا()
 (ألرعول هللا)عف نت هوح  سثي   ي ّ تى كمثي 9 77

 (ألعلى ّل اّى طالا)سل عرت هفل  فقد عرت رّّ   12 83

 (ألر ي)النا  ا ّرار ع ّنا  المقّرّ ل  22 176
رعاول )لم   ل  نقلنى هللا سل ا اقب الّ ا رة كلى ا رااام الّ ك ّات  14 177

 (ألهللا

اورا  و قائفاااا ال  خلااو ا ر  سااال راااائم هلل ّحّاتااا  كّساااا ياااا را سمااا 20 181

 (ألعلى ّل اّى طالا)سغمورا لنّق  . ي ااج هللا وّ ّنا   
ساال كنااج سااواله فنلااّى سااواله   اللاااّم وال ساال وااله وعاااد ساال عاااداه  6 188

 (ألرعول هللا)واهار سل هاره واقذل سل قذل  

 الحمد هلل على ككمال الدّ ل وك مام النّنمت ورضاء هللا ّرعالتى 9 188
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 (ألرعول هللا) ت علّب ّندع وّوال  

 (ألرعول هللا) هج سنّى ّمن لت  ارون سل سوعى كاّل كهّ  ال ه.ّى ّندع  1 189

علّمنى رعول هللا  لف ّاب سل النلم فاهفت  لى سل كاّي ّااب  لاف ّااب  21 190
 (ألعلى ّل اّى طالا)

ر ات وهللا لو كلر  لى الوعادة نّم جللج عل اا لحكماج ّا ل   اي التّو 22 190

ّتورا ام وّ ل   ي ااها ي ّإها لام وّ ل   ي الّ ّور ّ ّور م وّ ل 
 (ألعلى ّل اّى طالا)  ي الفرران ّفرراهام 

وهللا سا سل آ ت ه لج فى ّّر  و ّحر  و عاي  و ج.ي  و عماء  و  ر   2 191

على ّل ) و ل ي  و هاار كاّل و ها  علم ف مل ه لج وفى  ّع شبء ه لج 

 (ألاّى طالا
 (ألرعول هللا) رضاكم على  8 191

 ا ده ا كل ي عنّاى كلاى  نّرضاج  م كلاى  ماّورج ال ااان ا ناي   ااا   16 191

  اا  غّرع غ ارع ال ااجات لاى ف اي راد طلّقتاي نقناا ال رجنات ف ااا 
 فن مي را ر وق ر   ل ر و سلي اق رأل

على )وم وهللا لده اكم  ذه   ون فى ع نى سل عرا  قن  ر فى  د ساذ 19 191

 ّل اّى طالا(أل

وهللا ده اكم عنادع   اون سال وررات فاى فام جارادة  قضاماا   ساا لنلاّى  20 191
 (ألعلى ّل اّى طالا)وهن م  فنى ولذّة ال  .قى 

 (ألعلى ّل اّى طالا)ال  انلوا ّ وهكم سقاّر الح وان  2 192

 (ألرعول هللا)لضرّت علّب ق ر سل ع.ادة الثّقل ل  14 192
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 عالّمّل الّرا ات غاادا كلاى رجااي  ح.ّا  هللا ورعااول  و حاا هللا ورعااول   15 192

 (ألرعول هللا)كّرار غ ر فّرار ائتوهب ّنلّى 

على ّل اّى )سا رلنج ّاب ق .ر ّقّوة جلماه ّت ولكل رلنت  ّقّوة رّّاه ّت  17 192
 (ألطالا

ائا  سا  رول فى اّق رجي  قفى  عدائ  فضائل  ّغ ا والدا و قفى  ا.ّ  9 193

قل ي )فضائل  قوفا ووجق   فخرج سل ّ ل الفر ق ل سا سقء الخافق ل 
 (ألّل اامد النروضى

 (ألرعول هللا)علّموا على علّب ّإسرة المؤسن ل  7 194

 (ألرعول هللا) هج الخل فت ّندع فاعتمنوا ل  و ط نوه  8 194

   ّكاام  .ااا ننى و ااوا رهب  كااون  قااى ووااا ّى وقل فتااى ساال ّناادع 9 194
 ألرعول هللا()وراضى د نى 

 (ألرعول هللا) ذا ولّى كّي سؤسل وسؤسنت  11 194

رعاول )ع ّد المللم ل وكسام المتّق ل ورائد الغّر المحّالا ل  (عل ّا)ـ كهّ   12 194
 (ألهللا

 (ألرعول هللا)ق ر سل   رك  ّندع علّب  12 149

ا ّخاذه ه. ّاا ناّم  طلاع كّن هللا  طلع على   ي ا ر  فاقتار سانام  ّاا  ف 13 194

 (ألرعول هللا)ناه ا واقتار سنام ّنلي 
 (ألرعول هللا) ّسا  رض ّل  هّى  ّوجتي سل ق ر  ّستى  14 194

 (ألرعول هللا) قتل  ق ر الخلق  15 184

 (ألرعول هللا)اللاّم ائتنب ّأاّا قلقي كل ي  أكي سنى  18 194
هاوح فاى  قاواه وكلاى كّارا  م  سل  راد  ن  نار كلى آدم فى علم  وكلى 19 194

 فى الم  وكلى سوعى فى   .ت  وكلى ع لى
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 (ألرعول هللا)فى ع.اد   فل نار كلى علّب ّل  ّى طالا   

 (ألرعول هللا)هفّذوا ج أل  عاست  17 197

 (ألرعول هللا)هحل سناشر ا ه. اء ال هوّر  سّما  ركناه ادرت  20 197
 (ألاّو ّكر)ف كم   ر لوهى فللج ّخ ركم وعلبّ  3 198

كّن لاى شا  اها  نتر نااى فاإن اعاتقمج  ع نااوهى وكن عاا ج جنّ.ااوهى  4 198

 (ألاّو ّكر)
ودد   هّى عألج رعول هللا عل  ذا ا سر ف مل  و فكنّا ال هنا ذ   ل   6 198

 (ألاّو ّكر)

 (ألعمر)كاهج ّ نت  ّى ّكر فلتت وفى هللا شّر ا  9 198

 (ألاّو ّكر) رّب النّار ال  نذّب ّالنّار كاّل  15 198
 رول فى الكقلت ّر  ى فإن  ا.ج فمل هللا وكن  ق أ  فمل الّما  ان  16 198

 (ألاّو ّكر)

 (ألاّو ّكر)ال  جد لي ش نا فى كتاب هللا وال عنّت ه. ّ   19 198
 (ألعمر)ال  غمد ع فا شاره هللا على الكفّار  23 198

 (أللحلل والحل لا) ذا سقام جدّها وللج ل    ق  3 199

 (ألعلى)كن كان لي عل اا ع. ي فق ع. ي على املاا  6 199

 (ألعلى)القلم سرفوذ عل المانون  7 199
 (ألعمر)لو ال علّب لالي عمر  9 199

 (ألعمر)وهللا سا سا  سحّمد  10 199

 (ألعمر)كّي  فق  سل عمر اتّى المخدّرا  فى الحاال  13 199
كاّل فااى عااد رعااول هللا  هاا  هاااى عاناّل و اااّرساّل   ّااا النّاا  نااق   18 199

 و عارا عل اّل و ى ستنت النّلاء وستنت الحجّ 
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 (ألعمر)واّى على ق ر النمي   

 (ألرعول هللا) ها سد نت النلم وعلّب ّاّاا  19 200

 (ألرعول هللا) ها وعلّب سل هور وااد  19 200
ل اي كتااّى وعاقاى كماا  ن  وااى ك (ص) ا ّنّب  سرهاى رعاول هللا  1 202

 واااى كلااى ودفااع كلااى كتاّاا  وعااقا  و سرهااى  ن آساار  كذا اضاار 

 (ألعلى ّل اّى طالا)المو   ن  دفناا كلى  ق ي الحل ل 
 (رعول هللا) ذا كسام ّل كسام  قو كسام  ّو  ئّمت التّلنت  اعنام رائمام  11 202

 قى علّب نّم ّنده الحلل  م قلفائى  ا جاّر و ول اء ا سر ّندع  ّولام  12 202

 (ألرعول هللا)الو 

قلفائى و وا ائى وااج هللا على الخلق ّندع اننى عمر  ّولام  قى  19 202
 (ألرعول هللا)وآقر م ولدع 

 (ألرعول هللا)كّن هللا اقتار سل ا  ّام  وم الامنت  2 203

اء  وااا ائى ساال ّناادع ّناادد هق.اااء ّنااى كعاارائ ي  ّولااام عاا ّد ا وااا  8 203
رعاول )ووار  ا ه. اء و ّو ا ئّمت النّا.ااء علاّب ّال  ّاى طالاا الاو 

 (ألهللا

ش  ان  مّر ّ  و ؤذ   فإذا عّاي هللا  (ا ئّمت)ـ فى  سل كّي وااد سنام  22 203

قااروج رائمنااا  ماا  ا ر  عاادال ورلاا ا كمااا سلنااج يلمااا وجااورا 
 (ألرعول هللا)

رعاول )للمق م ل على اّات  الاو  طوّى للّااّر ل فى غ .ت    طوّى 23 203

 (ألهللا
  ا ال ل  خرج سل ال.ي  لنت سل ا ئّمت سنام سادع 4 204
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 (ألرعول هللا) ذه ا ّست الو   

 (أل قال)ااقرة سناد الخلق  8 206

ااهاات  هّ  ال  مكل الامع ّ ل ك مان ّما جااء ّا  النّ.اّب وّا ل كهكاار  7 209
 (ألالرا ع)امر الالماهّب 

 ا علّب كذا كان  وم الق است  رند  ها و هج وج.رئ اي علاى الّااراط فاق  22 212

 (ألرعول هللا) او  على الّاراط كاّل سل كاهج ل  ّراءة ّوال تي 
 (ألاالسام الّااد )ا ه. اء وا وا اء  الموا  ل  3 213

رعاول )الق.ر روضت سل ر ا  الانّات  و افارة سال افارا  النّ اران  5 214

 (ألهللا

 (ألرعول هللا)ااع.وا  هفلكم ر.ي  ن  حاع.وا  15 214
لتأسرون ّالمنروت و ناون عل المنكر  و ل لالّ ّل هللا شاراركم علاى  3 217

 (ألرعول هللا)ق اركم ف دعو ق اركم فق  لتااب لام 
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 مع را  برلى از اص الح ت

 أل16/  119سا ال هاا ت ل     اْلبدى

 اإمّح د الحقيقى

بء ّن ن  ش نا آقر سل غ ر  ن   ول عنا  شابء  و  نضاّم  ن  ا ر ش

 أل22/  134كل     

 اَبم ا

ااجماذ فاى اللّغات اال ّفاا    وفاى االاا قح ا ّفاا    اي الحاّي والنقاد 

 أل19/  71على  سر سل ا سور    (ص)سل  ّست سحّمد 

 اَحك م جاَمق ن

ل المق ماات اشااتمال اانااار علااى ل ااائف الّااانع وّاادائع التّر  ااا وكمااا

 أل14/  108للمنافع والماال  الم لوّت سناا   

 اْلحهال

 أل23/  148الّافا  الّتب  ى غ ر سوجودة وال سندوست   

 اإلتي ر

كون الفاعي ّح ا  اّ  سن  الفني والتر  ّمننى  هّ  ال  ل س   ااد ما 

 أل3/  99كاّل ّمرط اارادة   

 لرادن هللا

 (ألالحكماء)كمي و لّموه  عنا ت  ى علم   نالى لوجود النّاام ا 
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 ى افت  ائدة سغا رة للنلم والقدرة  وجا  خاا ل  ااد المقادور ل 

 (ألا شاعرة)ّالوروذ 

 (ألّنو المنت لت) ى عدم كوه  سكر ا وال سغلوّا 

 ى فى فنل   نالى النلم ّما ف   سل المالحت وفى فني غ ره ا سار ّا  

 (ألّنو آقر سل المنت لت)

فع والماالحت الدّاع ات كلاى اا اااد فاى الفناي  و المفلادة  ى النلام ّاالنّ 

ا اي الحاّق )الّاارفت عن  فاى التّار أل و لاّمى ا ّول داع اا والثّااهب ااارفاأل 

 أل2/  117 (وجماور المنت لت

 اْلزلخّ 

 أل15/  119سا ال ّدا ت ل    

 اَ الم

ف ماا علام سا نا  ّا  ضارورة ّالقلاا  (ص)ااعقم  او  ااد ق النّ.اب 

 أل4/  77لّلان   وال

 اْلصهل

جمع ا اي   و و فى اللّغت ساا  .ناى عل ا  الّمابء   وفاى االاا قح 

 أل5/  71  لق على الّراج  والقاعدة والدّل ي واالعتاحاب   

 َصهل الّدان

المراد ّاا  ا نا ا سور الخملت المذكورة سال التّوا اد والنادل والنّ.اوة 

 أل12/  71وااساست والمناد   

 اْلربعةاْلْهان 

 أل14/  101و ى الحركت والّلكون واالجتماذ واالفترا    

 هللا

علم للاذّا  المقدّعات الممّخاات    و سوضاوذ لمفااوم كلّاى  هللا كّن لفات

 أل12/  72 و سفاوم الواجا الوجود لذا   والملتحّق للن.ادة   

 اْللم
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 أل4/  134كدرا  المنافر سل ا ا  و سنافر   

 اَم مة

 أل7/  179فى الدّ ل والدّه ا لمخل سل ا شخاص    رئاعت عاّست

 اَاج  

ّااق  (الفنااي والتاار )ااـ  ااو كااون الفاعااي ّح ااا  ل ساا   اااد الّ اارف ل 

 أل4/  909اشتراط اارادة   

 اَام ن

 17اا مان  و  نا التّاد ق سع المنارت الخماس ا ااول ّت ّالادّل ي   

/ 5 

ّي سا جاء ّ  النّ.ب وعلام سا نا  اا مان  و التّاد ق القل.ى واللّلاهى ّك

 أل13/  77ّ  ّ ر ق  وا رع   

 اَام ن الّشرْى

 (ألاكثر المحقّق ل)التّاد ق القل.ى ّما علم ساىء الن.ب ّ  ضرورة 

 (اااا التار د)التاد ق ّالانان وااررار ّاللّلانأل 

   (ّنو النلمااء)التّاد ق ّالانان وااررار ّاللّلان والنمي ّا ركان 

 أل23/  211

 التق ء

  اعااتمرار الوجااود    ع الوجااود فااى  16/  119اعااتمرار الوجااود   

 أل1/  120الّ سان الثّاهب   افت  نلّي ّاا الوجود فى الّ سان الثّاهب   

 التحيّ 

 أل18/  100 و الكون فى الح ّ    

 التّرمي 

فى اللّغت جني كاّي شابء فاى سر .تا    وفاى االاا قح جناي  التّر  ا

المتندّدة ّح ا   لق عل ااا اعام الواااد   و كاون ل.نضااا هلا.ت كلاى  ا ش اء

 أل4/  78ّنو ّالتّقد م والتّأق ر   

 التّسَسل
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 و  ر ّا  سور غ ر ستنا  ت كساا وضانا كماا فاى عادم  ناا ى ا ّنااد   

وكّسا عقق ّ ر ق التّااعد سال المنلاول كلاى النلّات و او التّلللاي سال جاهاا 

لتّناا ل ساال النلّاات كلاى المنلااول و ااو التّلللاي ساال جاهااا النلّات    و ّ ر ااق ا

 و وجاود  ساور غ ار ستنا  ات عاواء كاهاج ستر ّ.ات  (ر ع الحكماء)المنلولأل 

 أل10/  84   (ر ع المتكلّم ل) وال 

 التقَيد

التّقل د اعتقاد غ ر ناّج ّح ا  مكل  وال  ّتمك ي الممّكيأل وراالوا فاى 

 أل22/  73غ ر اّات    فل ره  اهّ  ر.ول رول الغ ر سل 

 التكَي 

 ااو فااى اللّغاات ساال الكلفاات و ااى الممااقّت   وفااى الّماارذ ّنااا ساال  اااا 

 أل8/  162طاعت  على سا ف   سمقّت على جات االّتداء   

 التّهبة

النّدم على المنا ت فى الماضى سع  ركاا فى الحال والن م علاى عادم 

 أل2/  216النود كل اا فى االعتق.ال   

 الجسم

 أل8/  130و ر القاّي ل ّناد الثّقنت    و الا

 الجههر

 أل9/  130 و الحاد  المتح ّ    

 الح د 

 أل15/  119سا  كون وجوده سل.ورا ّالندم   

 الحدج  الَامى

 أل6/  100 و االات اج فى الوجود كلى الغ ر   

 الحرام

كن كاان فناي المكلّااف ّح اا  ثااب علااى  ركا  و ناراا علااى فنلا  فاااو 

 أل2/  70الحرام   



 شرح ّاب اادع عمر  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  238

 الحرْة

 أل20/  100كون ا ّول فى سكان نان   

 الحسن

 أل16/  151كن لم  تنلّق ّالفني االقت اري ذّم  لّمى النا   

 الحيّ 

 أل22/  100ّند  مغل  شبء سمتدا  و غ ر سمتد   

 الحيّ 

 أل12/  130الفراغ المو وم الّذي  مغل  الاو ر   

 الّدليل

لتوّاااي ّاااح   النّااار ف اا  كلااى الاادّل ي عنااد ا اااول ّ ل سااا  مكاال ا

 أل19/  73س لوب ق.رّع   ور ي    ل م سل النلم ّ  النلم ّمبء آقر   

 الّدان

الدّ ل والّمر نت والملّت  لفاي سترادفت ّاعت.اار سننااه النرفاى   لاق كاّي 

 أل7/  71سناا على الّ ر قت المأقوذة سل النّ.ّب   

 الّربقة

 أل11/  76ّط ّ  ال.ام   فى اللّغت الح.ي الّذي  ر الّرّقت

 الّرجاة التصراّة

اه .اذ اورة سل المرئاّى فاى ال.ااارة  و قاروج شاناذ سنااا كل ااا   

 أل1/  139

 الّسرمداة

 أل19/  119كون الّمبء ال ّدا ت وال هاا ت ل    

 الّسكهن

 أل21/  100كون نان فى سكان  ّول   

  ميع بصير
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 أل16/  117علم   نالى ّالملموعا  والم.ارا    

 الّصدق

 أل20/  126كون الخ.ر ّح ا  كون اكم  س اّقا للوارع   

 الّصراط

جلر سمادود علاى جاانّم  دّ  سال الّمانر و اادّ سال الّلا ف  ن.اره   اي 

 أل9/  212الانّت و  ّل ّ   ردام   ي النّار   

 الع لم

 أل22/  99سا عوع هللا سل الموجودا    

 العدل

 أل5/  151اققل ّالواجا    و  نّ     نالى عل فني الق.   وا

 العرض

   ااو الحاااّل فااى المااتمّكل    10/  130 او الحاااّل فااى المتح ّاا  لذا ا    

 أل1/  131 و الحاّل فى الموضوذ    1/  131

 العَم

 س لق اادرا  و و الّاورة الحاالت عل المبء عند الذّا  الماّردةأل

 التاد ق ال ق نىأل

 أل5/  108تّاورا  س لقا   سا  تناول التاد قا  ال ق ن ّت وال

 العَم الحصهلى

 أل14/  110 و ااول اور ا ش اء فى القوع المدركت   

 العَم الحضهرى

 و اضور ا ش اء  هفلاا عناد الناالم كنلمناا ّاذوا نا وّاا سور القائمات 

 أل15/  110ّاا   

 العهض

 أل1/  167 و النّفع الملتحّق الخالى سل  نا م وكجقل   
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 القتيح

 أل16/  151لّق ّالفني االقت اري ذّم  لّمى ر. حا   كن  ن

 القدام

 أل15/  119القد م سا ال  كون وجوده سل.ورا ّالندم   

 القدم الَّامخ

 أل6/  100 و عدم االات اج فى الوجود كلى الغ ر   

 القرآن

 172 و اعم للنّام الحاد  المنقول كل نا ّ ل دفّتى الماااف  اوا را   

 أل5 /

 اتالقي م ب لَّ 

 أل18/  100عند المتكلّم ل  و التح ّ  ّالذّا    

 الكَ 

 أل20/  126كون الخ.ر ّح ا ال  كون اكم  س اّقا للوارع   

 ْالم  مع لى

 ا لفاي المناوست المتر ّ.ت الّتب  ى اادنت و لّمى كقسا لفا ّاأل

سننى راائم ّذا ا   ن.ّار عنا  ّالن.اارا  المختلفات و لاّمى كقساا هفلا ّا   

 أل22 / 121

 الََّن

 أل4/  134كدرا  المقئم سل ا ا  و سقئم   

 الَّ  

ساا  قااّرب الن.ااد كلااى الّ اعاات  .نّااده عاال المنااا ت ّح ااا ال  ااؤدّع كلااى 

 أل4/  165االااء   

 المت ح

كن كااان فنااي المكلّااف ّح ااا ال  ثاااب وال  نارااا علااى فنلاا  وال علااى 

 أل4/  70 رك  فاو الم.اح   

 المتجّدد
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 أل16/  119  سال  ّدا ت 

 (ْهن هللا متكَّم )متكَّم 

 أل7/  122كوه  سوجدا للكقم   

 المثل

 أل2/  148 و الممار  فى  مام الما  ّت   

 محد 

 أل1/  100 و سوجود سل.و  وجوده ّندس  ع.قت  ساه ّت   

 المع د

 أل5/  206ع.ارة عل عود الّروح كلى الح وان   

 المع َّى

 أل62/  148الذّا    الّافا  الوجود ّت ال ائدة على 

 المعج ن

 ى  سر قار  للنادة رااد ّا  كيااار ااد  سال ادّعاى اهّا  ه.اى هللا   

 أل6/  171

 المعرفة

   لق فى المماور على سنان  

سناا س لق اادرا  على  ن  كون سرادفا للنلم ّمنناى اااول ااورة 

 الّمبء فى النقيأل

 درا  المرّك.ا ألوسناا كدرا  ال.لائط   وفى سقاّلتاا النلم ّمننى ك

 وسناا كدرا  الا ئ ّا    وفى سقاّلتاا النلم ّمننى كدرا  الكلّ ا أل

وسناااا التّاااور وفاااى سقاّلتاااا النلااام ّمننااى التّااااد ق   ولنلّاا  ّااااذه 

فاااعرتأل وسناااا اادرا  الملااا.و   علمتاا  دون المناااهى  قااال   عرفااج هللا

 ّالاايأل

ّ ناماا جااي وال  نت.ار  وسناا ا ق ر سل اادراك ل لمابء واااد  خلّاي

 أل18/  70   عارت ال هللا عالم شبء سل  ذ ل الق د ل فى النلم ولاذا  قال  

 معقهل
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 ااو فااى االااا قح المماااور سااا ااااي اااور   فااى ذا  النقااي   

 و قاّل  المحلو  والمخ ّي والمو ومأل

 أل10/  79سا ااي اور   عند الذّا  الماّردة   

 المكرجه

ّح ا  ثاب على  ركا  وال  ناراا علاى فنلا  فااو  كن كان فني المكلّف

 أل3/  70المكروه   

 الممتبع لَام 

 أل8/  80كن كان ذا   سقتض ا للندم فاو الممتنع لذا      المفاوم

 الممكن

 84سا ال  كون ذا   سقتض ا للوجود وال للندم ارتضاء  اّساا ضارور ّا   

 أل18 /

 الممكن لَام 

ا لمبء سال الوجاود والنادم فااو الممكال المفاوم كن لم  كل ذا   سقتض 

 أل8/  80لذا     

 المبدج 

كن كان فني المكلّف ّح ا  ثاب على فنلا  وال  ناراا علاى  ركا  فااو 

 أل2/  70المندوب   

 البّتخّ 

/  169 و ااهلان المخ.ر عل هللا  نالى ّغ ر واع ت  اد سل ال.مار   

 أل23

 البّعّ 

 أل19/  187المقاود     و اللّفظ المف د الّذي ال  حتمي غ ر

 الهاب 

كن كان فني المكلّف ّح ا  اااب علاى فنلا  و ناراا علاى  ركا  فااو 

سااا كااان ذا اا  سقتضاا ا لوجااوده ارتضاااء  ماسااا ضاارور ّا    1/  70الواجااا   

 أل13/  148

 الهاب  لَام 

   8/  80كن كان ذا   سقتض ا للوجود فاو الواجا لذا      المفاوم
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 ف ر ج َّ م  ى ل ص

 مآد

 أل19/  194سل  راد  ن  نار كلى آدم فى علم  

 ابراهيم

  اا ل  12/  142أل كما فى عاؤال كّارا  م عال ك ف ّات كا ااء الماو ى ألأل

  ساال  راد  ن  نااار كلااى كّاارا  م فااى الماا   6/  185طلااا ااساساات لذر ّتاا  

 أل20/  194

 ابن ب بها 

 أل11 / 212اّرح ّأّن الّاراط جلر جانّم و مّر عل   جم ع الخلق 

 ابن ْت س

قلفاائى    روع  هّ  رال رعول هللا   11/  191رئ س المفّلر ل  لم ذه 

 أل29/  202 ألألأل و وا ائى

 ابن ْمر

/  200اّسا وجوب القود على اّل عمر فقهّ  رتاي  رسا ان سلاي ا اوا  

 أل92

 ابن مسعهد

 أل6/  200اّل سلنود اتى سا  و ار  ساحف   (عثمان)ـ ضرب 

 ابن مَجم

/  193مام اتّى  ر  اّل سلام عل   اللّننت فاى د ااره وجاواره أل و الألأل

 أل2
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 ابه اإ هد الدؤلخ

 أل11/  191كهّ  دّون النّحو ّتنل م  وكرشاده 

 ابه بكر ، ابه بكر بن َبى قح فة

ردّ فاد  الاى عا ّدة )اـ على اّى ّكر وعا .  على ذلاي  (عمر)ـ نّم دقي 

  اي الحاق الخل فات دون االساام      لق عل ا  عناد 23/  119 (هلاء النالم ل

   17/  187   و االساام ّناد رعاول هللا عناد جمااور المخاالف ل  13/  187

ّند سا علّم الرا ات الاى اّاى ّكار وعمار  ألألأل   16/  90سّمل ادّعى ل  االساست 

  لكّي وااد سل اّى ّكار وعمار وعثماان ر.اائ   16/  192واها م المللمون 

كتاااب هللا ا اااا سنااع االر  عااال رعاااول هللا   قاااالف  12/  197سماااورة 

   ااق  23/  197  سناع عاا ّدة النّلاااء عال فااد   21/  197ّخ.ار رواه واااده 

  طالااج المنا عاات  11/  199   (لاَّهإإَك َميّاإإج  َجلاَّه وإإُم َميّاتوإإهنَ )   (عماار)ااـ عل اا  

 أل21/  199وّ ل اّى ّكر فى فد   (ع ّدة هلاء النالم ل)ـ ّ ناا 

 على ّل سحمد الاادعأل َْى بن محمد ال  دىابه الحسن 

 على ّل سوعى الرضا ابه الحسن َْى بن مه ى الرض 

 أل21/  204كان سنروت الكرقى سع رفنت سكاه  ّّواب داره 

 (... الشيخ)ابه بعفر الّ ه ى 

 أل2/  69الّف كتاب سا.اح المتاّاد فى اعمال الّلنت سل الن.ادا  

 ّل على ال.اررسحمد  ابه بعفر محمد بن الت قر

 سحمد ّل على الاوادأل ابه بعفر محمد بن َْى الجهاد

 ابه  ر

 7/  200 ّا ذر وهفاه كلى رّذة  (عثمان)ـ ضرب 

 ابه ْتد هللا الحسين الحسين

 أل10/  202 ألألأل  ذا كسام ّل كسام  ّى ع.د هللا الحل ل   (ص)رول  

 ابه ْتد هللا الّسَمى
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 8/  193أل و و  لم ذ  س ر المؤسن ل ألأل

  اّااو ع.ااد هللا جنفاار الااااد    جنفاار ّاال سحمااد  ابإه ْتإإد هللا الصإإ دق

 الااد 

  كّن  ّاا    اد ال.لا اسى ساع  13/  173أل ألأل روع عن  عال اّ ا  ال.اارر

 أل19/  204علّو شاه  كان عقّاء فى دار  ّب ع.د هللا جنفر الّااد  

 سوعى ّل جنفر الكايمأل ابه َْى مه ى بن بعفر الك ظم

 كثااار القاااّراء كاااأّب عمااارو وعااااام وغ ر ماااا  لاااتندون  جابإإإه ْمإإإر

 أل7/  193رراء ام كل   

  اّو الفت  ّل المخدوم  ابه الفتح بن مخدجم الخ دم الحسيبى العربش هى

  ا فاق الفاراغ  12/  67الحل نى فت  هللا عل   اّواب اقائق االش اء كما  ى 

 أل1/  219عل هقي الكتاب سل الملودّة الى الم. ّضت على  ده 

  اّاو القاعام سحماد ّال الحلال  ابه الق  إم محمإد الم إدى صإ ح  اإمإر

المادع اااا ال سان   سحماد ّال الحلال الماادع روع عنا  اها  عاني فاى 

  هاّل  13/  186اال ا.اه اه  سا الماهع عل ان  ختار القوم كساسا الهفلاام 

 أل21/  201ااسام الحادع عمر على كساست  

  راال  3/  163 م سحماد فقوساوا ر.اي  ن  ادعوكمعاحرك راال   ابه ل  

 أل5/  173سثي سا رال 

 ابه الموفر ش ه ط م    الحسيبى المه هى الصفهى ب  در ل ن

 أل11/  68قلّد هللا  نالى ضقل ققفت  وسندلت  على النالم ل 

 َبه محمد الحسن الحسن

 أل20/  201هّل ااسام االّول و و  س ر المؤسن ل على كساست  

 طهنافال

اّن سال عادا افقطاون وجااال نو  سانام ذ .اوا كلااى اّن الناالم رد مات فااى 

   3/  100الاملت 
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 الحلل ّل على النلكرع ابه محمد الحسن العسكرى

هااّل علااى كساساات ااسااام الثّاااهب عماار  عنااب  ّااا لقاعاام سحمااد المااادع 

 أل21/  391اااا ال سان 

 على ّل الحل لأل ابه محمد َْى بن الحسين

 اد التس  مىَبه ا 

سااع علااّو شاااه  كااان عااقّاء فااى دار  ّااى ع.ااد هللا جنفاار الّااااد  عل اا  

 أل18/  204الّلقم 

 ابّى بن لَ 

فاى  ّاّى ّال  (ألألأل وضارب لناا ساثق)اـ رال المفّلارون ه لاج  اذه اا ات 

 أل4/  209قلف 

 رّنت سل ا ه. اء فى  سرة ا ا اء قضر وال ا  فاى ا ر   لدراإل

 أل19/  205ّلماء وع لى وكدر س فى ال

 َ  مة

رعول هللا فى التخلّاف عال جا أل  (اّى ّكر وعمر وعثمان)ـ سخالفتام 

 أل16/  197 عاست 

 اْل ت د

   19/  156المااؤنّر فااى  فنااال الن.اااد سامااوذ القاادر  ل علااى سذ .اا  

ذ ا كلى  ّن المؤنّر فى  فنال الن.اد  ان ر ساماوذ القادر  ل فاى  ااي الفناي 

 أل21/  155

 ا م ْيل

 أل12/  170هّ  سل الّرعي سع  هّ  ل س ل  شرذ جد د ا

 اْلشعرى

ع.ار ااان ساال علماا   نااالى  (كوهاا   نااالى عام نا وّااا را)ااـ راال اهّامااا 

 125  رال الكاقم  او المنناى النفلاب  16/  117ّالملموعا  والم.ارا  

 أل20/  157  اشتار  هّ  ال سننى لحال ال.اممى وكلا االشنرع  19 /

 اْلْرابى

 أل3/  76 ألألأل ال.نرة  دّل على ال.ن ر  رال 
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 أل9/  103ال.ند الماّرد الّذي رال ّ  افقطون 

 الي س

 رّناات سااال ا ه. اااء فاااى  ساارة ا ا ااااء قضاار وال اااا  فاااى ا ر  

 أل19/  205وع لى وكدر س فى الّلماء 

 (ا)اَم م الثّ من 

 أل15/  68الّذي وفّقج ّاعتخراج  ذا الخفّى سل  حج هقاّ  

 حرمينلم م ال

 155ذ ا كلى  ن المؤنّر فى  فنال الن.اد رادر ام علاى عا. ي اا اااب 

 أل18 /

 َّم َامن

 أل23/  197شاادة  س ر المؤسن ل و ّم   مل ّذلي 

 (ا)امير المنمبين 

 14/  68الملنول سل فضل   ن  قع  اذا المنماول فاى سنار  الق.اول 

النّفلا ّت ا هفلا ّت  كشارة كلى ال ر قات سل عرت هفل  فقد عرت رّّ    رول   

  فاق  .ناد  ن  ااار اهّا   ناالى فاى ااورة ّناو الكااسل ل كاأس ر  12/  83

   رال ع ّد المرعال ل لا    9/  132 (على ر ع ّنو غقة الم نت)المؤسن ل 

   8/  173   يااار كلماات الّماااادة  23/  172 ألألأل عااّو فخااذ شاااة فاننااى ّناارّ 

ال  خلااو ا ر     رااال   6/  188   قااذ النّ.ااّب ّضاا.ع  س اار المااؤسن ل ورفناا

  ااسام هائا عل النّ.ّب راائم سقاسا  سال عناد هللا عا ّما  20/  181 ألألأل سل رائم

/  192  ا دلّات علاى كساستا  ّناد النّ.اّب ال  حااى  21/  185 س ر المؤسن ل 

  لاام  كاال  اااد غ اار النّ.ااّب و س اار  4/  192  كاان    ااد النّااا  ّنااد النّ.ااّب  2

  ااا ل قاارج كلااى غاا وة  .ااو   3/  192ّاااذه المر .اات ساال الّ  ااد  المااؤسن ل

  سال  دلّات كساستا   ّن ااساام  19/  190   علم سل جم اع الّااحاّت  1/  189

أل ف كاون  س ار المااؤسن ل  فضاي ساال ألأل   14/  190 ااا  ن  كاون سناااوسا 

أل ألأل   7/  190 س ار المااؤسن ل  (َََُّفوَسإإب )  الماراد ساال رولا   11/  190غ اره 

 لرجوذ الّاحاّت ورائنم كل  
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 ( كثار القاراء)اـ   فاهّام  17/  192 ألألأل سا رلنج ّاب الخ ر   رال   6/  191

  سناع التحادّع  8/  193 قسذة  ّى ع.د هللا الّللمى و و  لم ذ  س ر المؤسن ل 

ذع )اـ   راد رتلا   6/  194الّضمنى فى  س ر المؤسن ل سكاّرة غ ر سلاموعت 

أل فاااااء  س ااار ألأل   15/  194 ااار الماااؤسن ل ساااع قاااوارج هااااروان  س (الثّد اات

   لاي النّااوص  ادّل علاى كساسات  18/  194 (النّ.ابّ )اـ المؤسن ل و كي سنا  

أل الاانّل المتااوا ر الّااذي ألأل   23/  194 س اار المااؤسن ل ّنااد النّ.ااب ّااق فاااي 

هاا ل  (ألألأل كهّماا ولا كم هللا)ااـ   كهّا   7/  195اعاتدّل ّا  الماانف علااى كساستا  

  كّن كساستا  كهّماا كاهاج ّناد  10/  195ّا فاا  المفّلار ل فاى  س ار الماؤسن ل 

  اعاتخقت النّ.اب لا  علاى المد نات فاى غا وة  .او   10/  196وفاا  النّ.اب 

  كجمااذ المفّلار ل علاى  1/  196  كن.ا  كساست  ّند وفاة النّ.اب  14/  196

ااا ل  ااادّ  ّخا ماا  فااى الّاااقة ه لااج ف اا   (ألألأل اهمااا ولاا كم هللا)ااـ  ّن اا اات 

 (ألألأل الّاافا  الماذكورة فاى آ ات   كهّماا ولاا ّكم هللا)اـ   وال شاّي  هّااا  4/  197

  ولام  كاال ّنااد النّ.اب سناااوم غ ار  س اار المااؤسن ل  3/  197سنحاارة ف اا  

  لام  10/  197  و كاون كساساا ّناد النّ.اب ّاق فااي  8/  197و والده ا ّفارا 

قاّاات اتاى  لاتقّر الخقفات عل ا   (جا أل اعااست)اـ لاا أل  انل  النّ.ب سال ا

  الكقلات علاى  23/  197  شاادة  س ر المؤسن ل و م   مال ّاذلي  20/  197

  ّنااا  17/  198ا خ وا قااج  ب و ّم  (ذ)سااا روع عاال  س اار المااؤسن ل 

)اـ   فناااه  1/  199كلى ّ ج  س ر الماؤسن ل لّماا استناع عال ال. نات  ( ّو ّكر)

الول اد ّال )اـ   ولذلي اادّه  6/  199 (ألألأل رجم اسراة ااسلت)ـ عل ذلي  (عمر

الول ااد ّاال )ااـ   رااال  س اار المااؤسن ل رتلاا   10/  300 س اار المااؤسن ل  (عت.اات

   لاي الق.اائ  الّااادرة عانام دل اي واضا  علاى كساسات  12/  200هللا  (عت.ت

لماؤسن ل جم نااا   لااي  ن  اناي  دلّات  ساساات  س ار ا 16/  200 س ار الماؤسن ل 

  ااسام سل ّنده ولده ا عّل  ّاو سحماد  8/  205 دلّت على كساست ّارى ا ئمت 

/  201  هّل علاى كساسات الثّااهب  عناى  ّاا سحّماد الحلال  21/  200الحلل 

   22/  201  وّاى ولده الحلل و شاد على وا ّت  الحل ل وسحّمدا  19
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 اهرمن

 و   دان وقاالق الماّر   ارسل  ع  الماو  ذ .وا كلى  ّن قالق الخ ر

 أل20/  143الم  ان 

 (ب   مدابة العَم ، َْى بن َبى ط ل )ـ ب   

 أل6/  67الفا   ل.اب الّمرائع والّمارح لكتاّاا 

 ب قر محمد بن َْى الت قر

 أل14/  173روع عل  ّى ع.د هللا الّااد  عل  ّ   ال.ارر 

 التَخى الكعتى

 أل13/  105لى سثي سقدور الن.د ذ ا كلى  هّ   نالى ال  قدر ع

 ب بر ، ب بر بن ْتد هللا اْلَّص رى

ااد ا  (كاون اس ار الماؤسن ل كساساا ّناد النّ.اب ّاق فااي)اـ و ؤ ّد ذلي 

 أل10/  202   م قلفائى  ا جاّر و ول اء ا سر ّندع  10/  197جاّر 

 ب ليبهس

ى اّن ساال عاادا  فقطااون وجااال نو  ساانام ذ .ااوا كلااى  ّن النااالم رااد م فاا

 (المناااد)اـ   المنقاول عنا  القاول ّاالتّورّف فاى  اذه ا رلاام  3/  100الاملات 

 أل3/  207

 بترئيل

  كهّا  لام  حاّي فاى دا ات  18/  132كااوره فاى ااورة دا ات الكل.اى 

 (الننااا والّرسااان)ااـ     ااا الن.ااب ّامااا  20/  132الكل.ااى ّااي يااار ّاااور   

 أل13/  173على ط.ق 

نفاار ّاال سحمااد الّااااد    جنفاار  اادعى جنفاار   جنفاار ّاال سحّمااد   ج

 ّالّااد 

/  202  نّم جنفر ّال سحّماد  4/  201ولد ّالمد نت ور.و ّاا سلموسا 

  فاإذا  11/  203  فإذا اهقضج سدّة جنفار راام ّاا سر ّناده اّنا  سوعاى  16

المااوا  ل ا ه. اااء    فقااد عااني فقااال   7/  204سضااى سحمااد فانفاار اّناا  

 أل3/  213 وا وا اء

 دلبب
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  رااال  7/  203كّن شخاااا  اود ااا اعاام  جناادل  عاالم عنااد رعااول هللا 

 أل17/  203جندل رد وجدها ذكر م فى التّوراة 

 ح مم

 أل2/  174أل ّلي اد التّوا ر كوجود اا م ألأل

 المادع الحّجة الق ئم المبتور

الحّات ّل الحلل ساار كنو  الّرامات وسااار رساو  القضااء والقادر 

 أل9/  204  رل ا وعدال كما سلنج يلما وجورا    م  ا ر 7/  67

 الحسن ، الحسن بن َْى

   18/  173عاال المغ .اا  كمقتااي الحلال والحلاا ل  (الن.اىّ )ااـ اق.ااره 

الحلاال  (ََُبب َءَّإإ )  الماراد ساال رولاا   5/  190قارج سااع رعااول هللا للم.ا لاات 

ام جادّها  ذا سقا الحلل والحل ل وراال   ( ّا ّكر)ـ   جاءه  6/  190ولحل ل 

  ااساام ّنااد وفاااة  س اار الماؤسن ل ولااده ا عااّل  ّااو  3/  199 وللاج لاا    ااق

  نااّم الحلاال ّاال  15/  202  نااّم ساال ّنااده الحلاال  22/  200سحماد الحلاال 

  كذا اعتمااد  4/  203  واقتار سل علّب الحلال والحلا ل  17/  202علّب 

 أل8/  204اّن    فاذا رضى علّب فالحلل  5/  204 ّو  فالحلل ّنده 

   الحلل  دعى ّاالس ل الحسن العسكرى

روع عل راائم آل سحّماد  هّا  عاني فاى ااال اا.اه ّحضارة  ّ ا  ااساام 

الّ كااّى الحلاال النلااكرع اهّاا  سااا الماااهع عاال  ن  ختااار القااوم كساسااا الهفلااام 

  فاإذا اهقضاج سادة  14/  201  ولد ّالمد نت ور.و ّاا سلموسا  14/  186

 أل15/  203 سر ّنده اّن  الخلف الحّات الحلل رام ّا

 المانّف حسن بن اه   بن َْى بن الم  رّ 

اعااتاد ال.ماار   النقااي الحااادع عماار   النقساات المنت.اار   الماا و جمااال 

 أل22/  68الملّت والدّ ل 
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 الحسن جالحسين

 أل9/  203نّم اّناه الحلل والحل ل 

 الحسين

   18/  173لال والحلاا ل عاال المغ .اا  كمقتااي الح (الن.اىّ )ااـ اق.ااره 

الحلاال  (ََُبب َءَّإإ )  الماراد ساال رولاا   5/  190قارج سااع رعااول هللا للم.ا لاات 

 ااذا سقااام  الحلاال والحلاا ل وراااال   ( ّااا ّكاار)ااـ   جاااءه  6/  190والحلاا ل 

اّاو ع.اد هللا الحلا ل  (الحلال)ـ   نّم ّند وفا    3/  199 جدّها وللج ل    ق

س ر الماؤسن ل ولاده الحلال و شااد علاى واا ّت    واّى ا 23/  200الّما د 

  نّم  ر.ي على الحلا ل وراال    سار  رعاول هللا  23/  201الحل ل وسحمدا 

كتااّى )اـ أل  ن  ادفناا ألأل   3/  202 (كتاّى وعقاى)ـ  ن  دفع كلى اّني  ذا 

  واقتااار  15/  202  نااّم الحلاا ل  3/  202كلااى  ق ااي الحلاا ل  (وعااقاى

  فااإذا اهقضاج ساادّة الحلاا ل رااام ا ساار  5/  203والحلاا ل سال علااّب الحلاال 

 اا الاا ل  خارج ساال    رااال رعاول هللا للحلاا ل   10/  203ّناده علااى اّنا  

 أل4/  204 ال.ي  لنت سل ا ئمت

 ل لد

قالادا وال اراتّل سنا  ساع  هّا  رتاي سالاي ّال هاو رة (اّاو ّكر)اـ لم  حادّ 

198  /22   

 الخصم

 أل19/  208لّم عند الخام جوا  كعادة المندوم غ ر سل

 لضر

 رّناات سااال ا ه. اااء فاااى  ساارة ا ا ااااء قضاار وال اااا  فاااى ا ر  

 أل19/  205وع لى وكدر س فى الّلماء 

 لَ  اْلئمة المعصهمين

 أل8/  68اّو المافر شاه طاماعا الحل نى الموعوع الّافوع 

 الخَ  الحّجة
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 أل16/  203ّات فإذا اهقضج سدة الحلل رام ّا سر ّنده اّن  الخلف الح

 (ا)الخَيل 

َاينَ )ا ا رال     أل11/  83  طر قت  آفار ّت  7/  83 (إ َوحا   اُآفا

 لَيل بن احمد العرجضى

سا  راول فاى ااّق رجاي  قفاى  عدائا   فقال   (علبّ )ـ عني عل فضائل  

 أل3/  193 ألألأل فضائل 

 دحية الكَتىّ 

حاّي ف ا  ّاي   كّن ج.رئ اي لام   18/  132كااور ج.رئ ي فى اور   

 أل21/  132يار ّاور   

  ى الثّداة

 أل15/  194  قتل  ق ر الخلق ف     (ص)رول  

 الّرازى

  ذ اا  15/  75هقي عن   ّن وجود الواجا ّد اّى ال  حتاج كلاى هاار 

ااهااات    راال   18/  85كلى اّن ّ قن الادّور ّاد اّى ال  حتااج كلاى ّ اان 

وّا ل كهكااار الحماار  (ص)جاااء ّا  الن.ااّى   هّا  ال  مكاال الاماع ّاا ل ك ماان ّمااا

   ن  امنوا ّ ل الّمار نت والحكمات علاى ساا  لاتفاد سال  7/  209 الالماهبّ 

 أل18/  209كقم الم و الرئ س فى الّمفا واّرح ّ  الّرا ع 

 ع د المرعل ل   سحمد   الن.ب ر هل هللا

   2/  171اع ه.ّى هللا ّالحّق الم.ناو  سنا  كلاى الخلاق لت.ل اي اااكاام 

أل اتّااى هااار ألأل   17/  187ااسااام ّنااده عنااد رااوم الن.ّااا  ّاال ع.ااد الم لااا 

 4/  190  دعا وفد هااران كلاى الم.ا لات  6/  188النا  كلى كّط رعول هللا 

   7/  197   ولى االسر سل  قوم سقام الّرعاول فاى التاولّب  ساور الملالم ل 

فى التّخلف عل ج أل  عااست رعول هللا  (اّى ّكر وعمر وعثمان)ـ سخالفتام 

 كتاب هللا (اّو ّكر)ـ   قالف  16/  197
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اّاو )اـ   قاالف  21/  197ا ا سنع اار  عل رعول هللا ّخ.ر رواه واده 

ودد   هّااى  (اّااو ّكاار)ااـ   رااال  12/  198الّرعااول فااى  ول تاا  عماار  (ّكاار

  قاالف اّاو ّكاار رعاول هللا فااى  7/  198عاالج رعاول هللا عاال  اذا ا ساار 

ا ّاا النا  نق  كاّل فاى عااد رعاول ( عمر)ـ   رال  11/  198االعتخقت 

)ااـ    سرهااى رعااول هللا  ن  واااى كل ااي  18/  199 ألألأل هللا  هااا  هاااى عاانالّ 

   سر  رعاول هللا  ن  ادفع كلاى اّناي  اذا  1/  202كتاّى وعقاى  (الحلل

 ساار      نااّم  قااذ ّ ااد علااّب ّاال الحلاا ل فقااال  3/  202 (كتاااّى وعااقاى)

قلفااائى    رااال رعااول هللا   4/  202 رعااول هللا  ن  اادفع كلااى اّنااي سحّمااد

  راال رعاول  19/  202 و وا ائى وااج هللا على الخلق ّندع اننى عمار

  كّن شخاااا  اود ّااا  1/  203 ألألأل كّن هللا اقتااار ساال ا  ّااام  ااوم الامناات هللا  

َْإَد )   (ص) رعاول هللا   ناّم  اق 7/  203اعم  جندل  علم عند رعول هللا  َج

إإُبكومُ  اَن آَمبوإإها ما َا  ااا الاا ل    رااال رعااول هللا للحلاا ل   18/  203 (... هللاو الهإإ

 أل4/  204  خرج سل ال.ي  لنت سل ا ئّمت

  عد بن الهقّ ص

عند ّل الورّاص علاى كوفات فااار سنا  ساا  قرجا   (عثمان)ـ اعتنمي 

 أل3/  200  ي الكوفت 

  عيد بن الع ص

 أل4/  192عل عن د ّل الناص وغ ره سل ا عداء  وعفى

 السيد ، السيد المرمضى

 218ذ ا كلى  ّن وجوب ا سر ّالمنروت والنّاى عل المنكار عامنّى 

/  218  رااال ّااأّن وجااوب ا ساار ّااالمنروت والنّاااى عاال المنكاار كفااائّى  1 /

  اقّااق عااامت  8/  174  اقتااار القااول ّااأّن كعاااا  القاارآن للّااارفت  14

 أل23/  176 ه. اء فى  ن    ا ه. اء ا

 رعول هللا   سحّمد   الن.ب  يد المر َين

   23/  172 ألألأل عّو فخذ شاة فاننى ّنرّ  رال  س ر المؤسن ل  
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 ع ّد هلاء النالم ل فاطمت  يّدن البس ء ،

عمار  (الفاد )اـ   ردّ اا  23/  197سنع  ّو ّكر ع ّدة النلاء عال فاد  

اّاو ّكار فاى )ـ   فأضرم ف    3/  198 والد ع ّدة النّلاء ّل ع.د الن    كلى 

 ّاو )اـ   كماف  2/  199النّار وف   ع ّدة هلاء الناالم ل  (ّ ج  س ر المؤسن ل

كتااب  (عمار)اـ   قار   4/  199ّ اج عا ّدة النّلااء نام هادم علاى ذلاي  (ّكر

 أل19/  919هلاء النالم ل ـ  ع ّدة

 قااد ر عاادم كااون الحلاال والقاا.  اهتفاااء راا.  الكااذب سناا  علااى  الّشإإ را

 أل2/  155عقل ّ ل 

 (... بع )الّش رحين 

ارت الواجا  ا نا عّما  و المتنارت فاى ا ااول واملا  علاى ساا 

  اعاااتدّل ّااأّن اا ماااان  اااو  12/  70 كااون جالااا  عاا..ا العاااتحقا  النقاااب 

   وّ ماا   13/  77 (ص)التّاااد ق القل.ااّى واللّلاااهى ّكااّي سااا جاااء ّاا  النّ.ااّب 

  جني ساماوذ المقادّست ل كشاارة كلاى دل اي واااد علاى الم لاوب  14/  104

كشارة على دل اي علاى ااده لا س علاى ساا  ن.غاى  ألألأل ولاذا   جنلام 1/  108

 فر اع  فق ّادّ سال التّكل اف    لتفاد سل كقس   ّن رول المانّف   17/  153

 أل16/  163على سا ر.ل  

 الّشيخ

   اذا  1/  126د ّاالمننى القاائم ّاالغ ر وجا امي كقس  على  هّا   را

  ذ اااا كلاااى  ّن  5/  126الحماااي لكقسااا  سماااا اقتااااره سحّماااد المارعاااتاهى 

  رااال ّااأّن  1/  218وجااوب ا ساار ّااالمنروت والناااى عاال المنكاار عقلااّب 

 أل14/  218وجوب ا سر ّالمنروت والنّاى عل المنكر ع نّى 

 الشيخ الرئيل

 نت والحكمت على سا  لاتفاد سال كقسا  فاى  رادوا  ن  امنوا ّ ل الّمر

 أل18/  209المفاء 

 الّش ر ت َّى محمد الش ر ت َّى

 أل5/  126اقتار  ذا الحمي لكقم الّم و 
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 ص ح  التجراد

رااد  اد علااى  ااذه الّااافا  ااافا  ن.و  ّاات اقاارع سثااي الاااود والملااي 

   كن  ر ااد ّالّااافا  س لااق الااافا  فاااى غ اار 7/  98والق وس ّاات وهحو ااا 

  عناون الفااي  13/  98سنحاارة ف ماا ذكاره الماانّف وااااا التّار اد 

أل الانّل المتاوا ر الّاذي اعاتدّل ألأل   9/  151الّلاّق ّان.اا  الّاااهع واافا   

ّ  المانّف على كساست اس ار الماؤسن ل و او سخاالف لكاقم ااااا التار اد 

 أل7/  195

 ص ح  التَهاح

/  123سنااا اافت الكاقم  اّرح ّأّن ن.و  الّمرذ سوروت علاى  ساور

 أل11

 ص ح  الصح ئ 

اعتر  ّأّن الاّق م سماا ذكار لا س كال افتقاار اافت كلاى  قارع هماأ  

 أل11/  120سل الذّا  

 ص ح  المهاق 

  ساا راال سال  ّن  18/  125ل  رعالت سفردة فى  حق اق الكاقم النّفلاّى 

   12/  127اااد  النّ.ااّب ال  تورّااف علااى اااد  كقساا   نااالى سناااور ف اا  

   3/  132جناي االعااتدالل ّكاون الحلااول  او الحاااول علاى عاا. ي الت.ن ّاات 

 أل10/  147 أل  ذا الوج  س.نّى على  ّن الوجوب وجودعألأل رال  

 اّو المافر (ألألأل شاه)ط م    

 المحقّق ال وعى   النّقست الّ وعى الّ ه ى

 ْ صم

)اـ    كثر القراء كاأّب عمارو وعااام وغ ر ماا  لاتندون راراء ام كل ا

 أل7/  193 (علبّ 

   الن.ّا  ّل ع.د الم لا العتّ س

  سمال ادّعاى لا  ااساسات  17/  187 و ااسام ّند رعول هللا عند راوم 

 أل16/  190

 ْتد هللا بن رافع

 أل22/  191 ألألأل دقلج عل    وسا فقدّم جراّا سختوسا رال  
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 ْتد هللا بن ْمر

 أل8/  200القود عل ع.د هللا ّل عمر  (عثمان)ـ  عقط 

 ْتد هللا بن مسعهد

 أل10/  204أل ألأل ّ نا هحل عند ع.د هللا ّل سلنود كذ  قول لنا شابّ 

 ْثم ن

  لكاّي واااد  14/  177  لق عل   عند   ي الحاّق الخل فات دون ااساام 

   ّساا ر.اائ  عثمااان  12/  197سال  ّاى ّكار وعمار وعثماان ر.اائ  سمااورة 

 أل1/  200فقهّ  ولّى سل يار فلق  

   الّ وعى   المحقّق الّ وعى عاّلمة لَّ ه ىال

 أل15/  112شنّع على الفقعفت سع  وّغل  فى االهتاار لام 

   على ّل اّى طالا   اس ر المؤسن ل َْخّ 

  ااسااام ّنااد  5و  4/  173 افنااي  ااذا سثااي سااا فنلااج رااال الن.ااّى لاا   

ل كناج   سا 12/  187الّرعول ّق فاي  س ر المؤسن ل على ّال  ّاى طالاا 

   5/  190  قاارج سااع رعااول هللا للم.ا لاات  17/  188سااواله فنلااّى سااواله 

/  192  كوها   شااع النّاا  ّناد النّ.اب  8/  191  رضاكم علابّ    (ص)رول  

 16/  192  ائتوهب ّنلاّى  21/  191  سا لنلّى وهن م  فنى ولذّة ال  .قى  11

  سال  راد  ن  ناار  13/  194  ها ع د النالم ل وعلّب ع ّد النرب   ورول   

  راال عمار  21/  194فل نار كلى علّب ّل  ّاى طالاا  ألألألأل كلى آدم فى علم 

  ر ااي  ااا  15/  202   ّولااام  قااى علااّب  9/  199 لااو ال علااّب لالااي عماار  

  واقتاار سال  21/  202 علاّب ّال  ّاى طالاا رال   ؟سل  قو  رعول هللا  

لاام عا ّد ا واا اء ووار  ا ه. ااء  ّاو    وّ  4/  203علّب الحلل والحلا ل 

   اا علاّب كذا كااان  اوم الق اساات  9/  203ا ئمات النّا.ااء علااّب ّال  ّاى طالااا 

 أل22/  212ارند  ها و هج وج.رئ ي على الّاراط 

   على و لقّا ّ  ل الناّد ل َْى بن الحسين
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 201  ّو سحّمد علّب ّل الحل ل   ل الناّاد ل (الحل ل)ـ نّم ّند وفا   

 سار  رعاول هللا  ن  ادفع كلاى اّناي    نم  قذ ّ د علّب ّل الحل ل فقال   1 /

  فإذا اهقضج سدّة علاّب راام  25/  202  نم علّب ّل الحل ل  4/  202 سحّمد

 أل6/  204  فإذا اعتماد  فنلّى اّني  11/  203ا سر ّنده اّن  سحّمد 

 ّالنقى  على ّل سحمد الاادع   على  دعى  َْى بن محمد

  نااّم علااى ّاال  12/  201ولااد ّالمد ناات وراا.و ّلااّرسل ر ع سلااموسا 

/  203فإذا اهقضج سدّة علاّب راام ّاا سر ّناده اّنا  الحلال  17/  202سحّمد 

 أل8/  204  فإذا رضى سحّمد فنلّى اّن   13

   على  دعى ّالرضا َْى بن مه ى الرض 

علاى ّاال سوعااى    ناامّ  10/  201ولاد ّالمد ناات ورا.و ّ.غااداد سلاموسا 

/  203  فإذا اهقضج سدّة علّب رام ّا سر ّنده اّنا  سحّماد  17/  202الّرضا 

 أل7/  204  فإذا رضى سوعى فنلّى اّن   12

 ْم ر

 أل7/  200عّمار اتى  ااّ  فتق  (عثمان)ـ ضرب 

 ْمر

  ّند ساا عالّم  13/  187  لق عل   عند   ي الحّق الخل فت دون ااسام 

  لكّي وااد سال  ّاى  16/  192ى ّكر وعمر واها م المللمون الّرا ت كلى  ّ

 قااذ  (اّااو ّكاار)ااـ   و ااو  12/  197ّكاار وعماار وعثمااان ر.ااائ  سماااورة 

الّرعاول فاى  ول تا   (اّاو ّكار)ـ   قالف  12/  198الخقفت واعتخلف عمر 

   23/  198 (رتي قالد سالاي ّال هاو رة)ـ    هكر على ذلي  12/  198عمر 

لاو ال علاّب لالاي    راال   5/  199ح  فقهّا   سار ّارجم اساراة ااسلات  ّسا ر.ائ

/  199 كّي  فق  سل عمر اتى المخدّرا  فاى الحااال   رال   9/  199 عمر

/  199عمار فأقاذ سنااا الكتااب وقررا   (عا ّدة هلااء الناالم ل)ـ   فلق اا  14

 أل22
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 ْمر بن ْتد الع ا 

 أل2/  198لاء كلى  والد ع ّدة النّ  (الفد )ـ ردّ ا 

   ع لى ّل سر م المل   ْيسى

  ساا هقاي عال ااها اي  10/  132هقي عل النّاارع اهّ   نالى اّي ف   

   12/  132سما  دّل على  هّ  ع.ّر عل هللا  نالى ّا ب وااّرح ّحلولا  ف ا  

  ف ن ل روح هللا ع لاى  20/  194سل  راد  ن  نار كلى ع لى فى ع.اد   

   رّناات ساال ا ه. اااء فااى  ساارة ا ا اااء  23/  202قلفاا   ّاال ساار م ف ااالّى

 أل19/  205فى االر  وع لى وكدر س فى الّلماء  قضر وكل ا 

 الغ الى

 أل14/  75هقي عن   ّن وجود الواجا ّد اّى ال  حتاج كلى هار 

 ع دة النلاء ف طمة

 (َّاسإ َءَّ )  الماراد سال رولا   5/  190قرجج ساع رعاول هللا للم.ا لات 

كّن هللا  طلاااع علاااى   اااي االر   لفاطمااات   (ص)  رولااا   7/  190 فاطمااات

 أل13/  193 ألألأل فاقتار سنام  ّا 

 فج ءن السَمى

ّالنّاار فااااءة الّلاالمى ساع  ّن النّ.ااّب هااى عاال ذلااي  (اّاو ّكاار)ااـ  اار  

 أل14/  198

 الق ضى

ذ ا كلاى  ّن الماؤنر فاى  فناال الن.ااد رادرة هللا  ناالى فاى  ااي الفناي 

 أل22/  155.د فى واف  وردرة الن

 الكعتى التَخى

ع.ار ااان ساال علماا   نااالى  (كوهاا   نااالى عام نا وّااا را)ااـ راال اهّامااا 

 أل16/  117ّالملموعا  والم.ارا  

 الكَيم مه ى
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  طر قتا   9/  83 رّّى الّذي  ع ى كي شبء قلق  نم  دع ا ا رال  

 أل12/  83 (آفار ّت واهفل ّت)ـ جاسنت القلم ل 

 لقم ن

 أل18/  205قي فى عمر هوح لقمان كما ه

 الّ وعى   النقست الّ وعى المحق  ال ه ى

 أل18/  85اقتار القول ّأن ّ قن الدّور ّد اّى ال  حتاج كلى ّ ان 

 رعول هللا   ع ّد المرعل ل   النّ.بّ محمد 

  االجماااذ ا ّفااا    ااي الحااّي النقااد ساال  ّساات سحّمااد  6/  67سد ناات النلاام 

أل راااال عماار فاااى 18/  190ر هلاا.  ل  اااادة التوضاا     ذكاا 21/  71 (ص)

 ارع هللا  ح اى  اذا     اا سحّماد  11/  199 وهللا سا ساا  سحّماد سو  النّ.ّب  

 أل5/  209ّند سا رّم 

 ّارر محمد بن َْى الت قر

   سار  رعاول هللا  ن  ادفع  3/  201ولد ّالمد نت ور و ّاا سلاموسا 

  ناّم  قاذ ّ اد علاى  15/  202ل علاى   نّم سحماد ّا 5/  202كلى اّني سحّمد 

   5/  204و ساار  رعااول هللا  ن  اادفع كلااى اّنااي سحّمااد  ّاال الحلاا ل فقااال  

 أل6/  204فإذا سضى علّب فمحّمد اّن  

   سحمد  دعى ّالتقى محمد بن َْى الجهاد

 202نّم سحّماد ّال علاّب  10/  201ولد ّالمد نت ور.و ّ.غداد سلموسا 

/  203ة علّب رام ّا سر ّنده اّن  سحمد ّادعى ّاالتقى   فإذا اهقضج سدّ  17 /

  وكذا اهتاااج ساادّة سحّمااد رااام  7/  204  فااإذا رضااى علااّب فمحّمااد اّناا   13

 أل14/  203ّا سر ّنده اّن  على 

 محمد بن الحسن الم دى ص ح  ال م ن الم دى

   ماا  ا ر  رلااط وعاادال كمااا  16/  201ولااد ّلااّرسل ر ع وّقااى 

 أل18/  202جورا سلنج يلما و
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 [بن حبفية]محمد 

وّاى  س ر المؤسن ل ولده الحلل و شاد على وا ّت  الحلا ل وسحمادا 

 أل23/  201

 المارعتاهى محمد الش ر ت َّى

 محمد بن مسَمة

/  198س را  الاادّة فاأق.ره المغ ارة ّال سلالمت  (اّو ّكر)ـ لم  نرت 

 أل20

 الل ّد المر ضى المرمضى

 مرجان

 أل3/  193 قذ  وم الامي سع شدّة عداو   ل   عفى عل سروان ا ل

 مسرجق

 أل10/  204روع سل طر ق المخالف ل عل سلرو  

 المسيح ْيسى

 أل3/  136أل النّاارع القائل ل ّحلول   نالى فى المل   ألأل

 [.العاّلمة الحَّى]المصبّ  حسن بن اه   بن َْى بن الم  ر 

تحم اد جا ء لااذا   لام  اناي ال 1/  69اقتار كتاب ساا.اح المتاّااد 

  جناي الواجاا سنرفات  12/  69ال.اب كالتلم ت اكتفااء ّماا  ضاّمن  ال.لاملت 

  المختاار عناده اا ماان  او التّااد ق ساع المنااارت  13/  70 ااول الاد ل 

الواجاااا )اااـ   ّااا ّل المفاوساااا  الثّقنااات  6/  77الخماااس ا ااااول ت ّالااادّل ي 

/  79ر.ي الّمروذ فاى المقااود  (الوجود   الممكل الوجود   الممتنع الوجود

/  83  اقتار سذ ا الحكماء فاى االعاتدالل ّاا ماان علاى ن.او  الواجاا  9

  كن  ر ااد ّالّااافا  س لااق الّااافا  فاااى غ اار سنحااارة ف مااا ذكااره  14

 111   شار كلى ردّ  روال المنكار ل ّنماوم علما   ناالى  13/  98المانف 

  لق ف ماا ّ انام علاى سنن ا ل  ااد ما    فى كقس  كشارة كلى  ّن اارادة 1 /

   شاار الااى التمّلاي ّالنّااوص الدّالات علااى  15/  115قااّص وااقار عااّم 

  ال وجا  سناعاا لامناا  عادّة سال الّااافا   14/  218كوها  عام نا ّااا را 

 وعدّ ا افت واادة
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   ااتّج على ر ام الّافا  االعت.ار ّت المتاادّدة 7/  136سل الّافا  الّلل. ت 

   راد  ن  ماا ر كلااى ّر ااان التّماااهع ّنااد ااشااارة كلااى  15/  136ّاا   نااالى 

   شااار كلاى انناا ل ساال  دلّات المنت لاات فااى الحلاال  15/  144 دلّاتام الّلاامن ّت 

   شار كلى  ّن الضرورة راض ت ّاّن  فناال الن.ااد ااادرة  23/  152والق.  

رع ّقا.  الق.ا   والال    شار كلى  ّن النلام الضارو 8/  156عنام ّقدر ام 

 فر اع  فاق ّادّ سال التّكل اف   رولا    5/  164الحلل غ ر كاات فاى الّ اجار 

  المنناى النرفاى  6/  163على سا رال  سل وجوب الغر  فى  فنال   نالى 

  شا وذ كطاق  المناا ة علاى كراسات ا ئّمات  9/  169للنّ.ّوة  ناعا  نر ف  

   17/  171عاا ابء فااى كقساا   المناااوس ل فااى كااقم سمااا و المحقّقاا ل

  سقاوده  ّن هاا ااساام واجاا علاى هللا  2/  174كقس   قئم  ذا الوج  

أل الانّل المتاوا ر الّاذي اعاتدّل ّا  علاى ألأل   1/  181 نالى عند اهتفااء النّ.اّب 

/  200  الّاف كتاّاا فاى ااساسات وعاّماه الفا ل  7/  195كساست  س ر الماؤسن ل 

 أل4/  207 المللمون كافّت على وجوب المناد ال.دهىّ  ا ّفق   رال   18

 مع جاة

 أل3/  200سناو ت ّالّمام فاار سن  الفتل النا مت  (عثمان)ـ ولّى 

 معرجف الكرلى

سااع رفناات سكاهاا  كااان ّااّواب دار  ّااى الحلاال علااّب ّاال سوعااى الّرضااا 

 أل21/  204

 المعصهم

/  71ى المتّفقا ل سدار ا ّفا  الحّي والنقد عندها على دقول المنااوم فا

 أل22

 المغيرن

 أل19/  198س را  الادّة فأق.ره المغ رة  (اّو ّكر)ـ لم  نرت 

   سوعى ّل عمران الكل م مه ى

َّاإخ َََُّووإُر لالَُيإكَ )كّن سوعى عأل الّرو ت ا ا راال       23/  141 (َرّ ا ََرا

 فتدلّ 
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ا لام  ااره اا ات علاى هفاى رو ات سوعاى لا   نااالى  ّادا وكذا لام  اره سوعاى  ّاد

  كّن  15/  141  ك اف  قادر سوعاى علاى رو تا  ّال.اار  21/  140غ ره 

  اهفاااار  15/  141رو ات سوعااى  لااتل م اعااتقرار الا.ااي فااى اااال التالّااى 

  النّ.ااّوة المماتركت كن.ااّوة سوعااى  20/  172النا ل لاا  ّضارّت  الناااا عل ا  

  راد  20/  194  سل  راد  ن  نار كلى سوعى فى   .تا   5/  180و ارون 

 أل17/  203ّّمرها سوعى ّل عمران ّي وّا وا اء سل ذّر تي 

   سوعى  دعى ّالكايم مه ى بن بعفر

  نااّم سوعااى ّاال جنفاار  6/  201ولااد ّاااالّواء وراا.و ّ.غااداد سلااموسا 

  فاإذا  12/  203  فإذا اهقضج سدة سوعى راام ّاا سر ّناده اّنا  علاّب  202

 أل7/  204رضى جنفر فموعى اّن  

ااااااا ال ساااان الحّاااات القاااائم  الم إإإدى ، محمإإإد بإإإن الحسإإإن الم إإإدى

 المنتار

/  202 المادع الّذي  ما  ا ر  رلا ا وعادال رال   ؟سل ولد  ر ي  

   23/  202   خرج ف   ولدع ساادع ف نا ل روح هللا ع لاى ّال سار م  21

 أل5/  204 ا ال ل  خرج سل ال.ي  لنت سل ا ئّمت سنام سادع  ذه االّست 

 رعول هللا   ع ّد المرعل ل   الن.ىّ البّتّخ 

   14/  75 حاي ل  جم ع  لي المنارت  و ّنضااا ّال.د اات ال ّادل ي 

كااااهوا  كتفاااون سااال الناااوام ّاااااررار ّاللّلاااان  (ذ)وا ئمااات  (ص)كّن الن.اااّى 

  ساا  4/  77  ااعاقم  او  ااد ق النّ.اّب  22/  75واالهق اد  اكام الّمارذ 

وارف سل  ّن اد  النّ.ب ال  تورّف على ااد  كقسا   ناالى رال اااا الم

  لااو لاام  تورّااف اااد  كقساا  علااى اااد  كااقم هللا  12/  127سناااور ف اا  

   راد  ن  5/  172  كهّاااا   يااااار المنااااا ة كااااالقرآن  17/  127أل ألأل  ناااالى

  كهّ    اى ّقادح  جااج ف ا   5و  3/  173كلى ااعقم  (ّنى  اشم)ـ  دعو م 

 افني غدا سثاي ساا فنلاج   رال  س ر المؤسن ل على   16/  172أل ألأل يساء رل 

   20/  173   يار  لي المنا ا  وادّعى النّ.ّوة  5و  4/  173
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  كّن الن.ااب  اااا  ن  كااون  12/  173الّرسااان الّااذي  كااي سناااا ااا ل ساار  

 20/  175  ادور الذّها عن  عااوا ال  خاّي ّاالونو   18/  174سناوسا 

   ااا  ن  2/  177 ن  كون سنّ  ا عل جم ع سا  وجا التّناّ ه عنا      اا

  فمقاود الماانّف  ّن هااا ااساام  1/  178 كون ستّافا ّافا  الكمال 

  وجااوب  1/  181واجااا علااى هللا  نااالى عنااد اهتفاااء النّ.ااب لحفااظ الّماارذ 

  االعاااتدالل علاااى وجاااوب  18/  183عاااامت سااال  ّول عماااره كلاااى آقاااره 

   اا  ن  كاون  فضاي  ساها  ساا ذكاره سال وجاوب  5/  184نّ.ّب عامت ال

  الانّّل المتاوا ر سنا  كساسات  17/  185عامت النّ.ّب جاا  فاى ااساام ّن نا  

  رجوع  عال اّاات الاوداذ ها ل ّغاد ر قام اا ل  23/  187 س ر المؤسن ل 

ب   سال ااتااج النّ.ا 9/  188الاو  الحمد هلل على ككماال الاد ل رال   2/  188

  اات اجاا  فااى ك مااام  ساار  8/  190كل اا  فااى  ساار الاادّ ل  فضااي ساال غ ااره 

 فضاي النّاا  ّناد  (علاى)اـ   ن.اج اهّا   8/  190الم.ا لات كلا ام دون غ ار م 

  لم  كل  اد غ ره و س ر المؤسن ل ّاذه المر .ت سال الّ  اد  12/  190النّ.ّب 

 (علاى)  ن.اج اهّا   4 / 192  كان  س ر المؤسن ل    د النّا  ّنده  3/  192

  ا دلّات علاى كساسات  س ار الماؤسن ل ّناد  5/  192ااساام ّناد النّ.اب ال غ اره 

   11/  192 شااع النّاا  ّناده  (علاى)اـ   كوها   9/  192النّ.ب ال هحااى 

 جاود  (علاى)اـ   كوها   14/  192 ألألأل لضارّت علابّ  رال فى  اوم ا اا اب  

ادّعاى ااساسات ّناد  (على ّال اّاى طالاا)ـ    اهّ  19/  192النّا  ّند النّ.ب 

كساام ّناد النّ.اّب  (علاى ّال اّاى طالاا)ـ أل فاو ألأل   13/  193النّ.ب ّق فاي 

 (علاى ّال  ّاى طالاا)اـ   وسحارّت الاّل اا ل سلا ره  14/  193ّق فاي 

 (علاى ّال اّاى طالاا)ـ   اهّ   21/  193سع الن.ّى كلى غ وة ه.ى الما لق 

   النّااوص الال ّات سنا  كقولا    2/  194د الن.ّى ّق فاي ادّعى ااساست ّن

   لاي النّااوص  ادّل علاى كساسات  5/  194 علّموا على علّب ّإسرة المؤسن ل

  ولام  كال عناد ها ول اا ات  23/  194اس ر الماؤسن ل ّناد الن.اّى ّاق فااي 

   2/  196ه اذ ّي ّند وفاة الن.ّى 
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  كن.اا  كساسات اس ار  10/  196اهج ّند وفا ا  كّن كساست اس ر المؤسن ل كهّما ك

  اعتخقت الن.اّى ا س ار الماؤسن ل علاى  11/  196المؤسن ل ّند وفاة الن.ب 

  ولم  كال ّناد النّ.اّب سنااوم غ ار  س ار  14/  196المد نت فى غ وة  .و  

ّناد  ( س ار الماؤسن ل و والده)اـ   ف كوهاون  8/  197المؤسن ل و والده ا ّفارا 

  و كون  س ر المؤسن ل كساسا ّند النّ.ب ّاق فااي  9/  197.ّب  ئمت س لقا النّ 

عاال  ( ّااى ّكاار وعماار وعثمااان)ااـ   كّن سقاااود الن.ااّى ّنااد م  10/  197

فاااى ادّعااااء  (ص)  واج الن.اااّى  ( ّاااو ّكااار)اااـ   ااااد   19/  197المد نااات 

 سار ّناد ساا ول ات  ( ّاا ّكار)اـ   ع لا   1/  198الحارة لاّل سل غ ر شاا د 

ّالنّار فاااءة اللالمى ساع  ّن النّ.اّب  ( ّو ّكر)ـ    ار   13/  198الّادرا  

   20/  198الّلاد   (الاادّة)اـ   كّن النّ.اب  ع ا اا  14/  198هاى عل ذلي 

 (عمار)اـ    ع ى  10/  199 وهللا سا سا  سحّمد رال عمر فى سو  النّ.ّب لم

  ولام  كال ذلاي  15/  199 وسنع   ي ال. اج سال قملاام (ص)  واج النّ.ّب 

  جناي الناا  فاى  17/  199فاى  سال النّ.اّب  ( فض ي النرب على النام)ـ 

/  200  هااا سد ناات النلاام وعلااّب ّاّاااا   رولاا    5/  200الماااء والكااقء شاارعا 

  كااان  10/  202الاانّّل المتااوا ر ساال النّ.ااّب علااى كساساات  ااؤالء ا ئماات  19

   اااا ااراارار ّكااّي سااا جاااء ّاا  النّ.ااّب  11/  208 خ.اار ّث.ااو   ااذا المناااد 

  المنت.ر فاى اا ماان شارعا  11/  211   اا  ن  كون سناوسا  7/  211

  كاي ساا جااء ّا  سال ا ساور  18/  211 و اارارار ّكاّي ساا جااء ّا  الن.اّى 

  سماا جااء ّا  و ااا االعتارات ّا   18/  212الممكنت  اا االعتارات ّا  

/  215كّن ن.و  الثّواب والنقاب سما جاء ّا  الن.اّى    22/  213سلألت الق.ر 

 أل3

 البو م

   قاول  هّا   ناالى  12/  105ذ ا كلى  هّ   نالى ال  قدر علاى الق.اائ  

 106  لم  فر  ّ ل التّأن ر فى اّحت الوراوذ  17/  106ال  قدر على الق.   

 أل22 /

 َّهح
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ي فاى عمار   كماا هقا 19/  194سل  راد  ن  ناار كلاى هاوح فاى  قاواه 

 الول د   الول د ّل عت.ت 18/  205هوح ولقمان 

الول ااد ّاال عت.اات فماارب الخماار وااالّى و ااو عااكران  (عثمااان)ااـ ولااّى 

   ّساا وجااوب  8/  200الحادّ عال ول ااد ّال عت.ات  (عثماان)   عاقط  2/  200

 أل10/  200الحدّ على الول د فلمرّ  الخمر 

 هرم ان

/  200رتاي  رسا ان سلاي   اوا  اّسا وجوب القود على ّل عمر فقهّا  

 أل9

الماااو  ذ .ااوا كلااى  ّن قااالق الخ اار  ااو  اا دان وقااالق الّمااّر  اإإ دان

 أل20/  143  رسل  ع الّم  ان 

 اهحب 

 أل12/  132و و وااد سل الحوار ّ ل 
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 ف ر ج َّ م فرق  ه  جگرجه ه 

 (آل محّمد)ـ آل  

 أل7/  67قّ ان ق ائل المنارت والحكم و ّواّاا 

 ىّ َزجاه البت

 أل15/  199  واج النّ.ّب وسنع   ي ال. ج سل قملام  (عمر)ـ  ع ى 

 اَ م ْيَية

 19/  180 وج.ون ااساست على هللا  نالى ل كون سنّرفا لذا   واافا   

   19/  180  وافقوا   ي الحّق فاى  ّن ااساسات واجاا علاى هللا  ناالى عقاق 

 أل6/  182اوسا وافقوا   ي الحّق فى  ّن ااسام  اا  ن  كون سن

 اْلش ْرن

   كفااى وجااوب  23/  72سااذ .ام كااون الّااافا   ائاادة علااى الااذّا  

سنرفت   نالى س لقا فى كن.ا  وجوب النّار فى سنرفت  عقق  و شرعا علاى 

  ذ .اوا كلاى  ّن الّاافا   10/  75سا  و المتنا ذ ّ ل المنت لات وا شااعرة 

  سننوا القول ّأّن ا سار ّماا  اراد  11/  107 ائدة على الذّا  ستر ّ.ت عل اا 

 م  ّن الوجوب الاذّا ب  [ّنو]  سذ ا  13/  116والنّاى عّما  راد ر. حان 

كما  دّل على هفس ال.قاء  دّل على هفى كوه  افت وجود ّت  ائدة علاى الاذّا  

  رااالوا كّن كقساا   نااالى   لااق علااى سننااى رااائم ّذا اا   ن.ّاار عناا   3/  120

  اقتاااار  الق اااا  ا ّول واضااا ّروا كلاااى  22/  121لفااات ّالن.اااارا  المخت

   سننوا اغرع الق ا  ّناء على 12/  122القدح فى الق ا  الثّاهب 



 267 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  اه هورگو اه هقرف مان تسرهف

  الق اعاا ل  13/  122 ّن كقساا   نااالى لاا س سرّك.ااا ساال ا لفاااي والحااروت 

  المراد ّاالكقم الحاروت ال سناه ااا كماا  18/  122ستنارض ل على ر  ام 

   عموا سل  ّن سننى كوها   ناالى ستكلّماا  هّا   4/  124عند م  و المماور 

اّن هللا  نالى سنّ ه عال )ـ   كّن الدّل ي الثّاهب  7/  124ستّاف ّالكقم النّفلّى 

  الاول الّاافا   7/  127سل  دلّت ا شااعرة  (الكذب العتحالت النّقل عل  

علاى ر  اام فاق  اتّم    ااجماذ ال  ف اد 3/  132فى ذا  الواجا على ر  ام 

  قااالفوا المنت لات والحكماااء  13/  137االاتاااج ّا  علااى الم لاا ال ق ناب 

  جاااّو وا الّرو ااات فاااى ال.اااارع  ناااالى فاااى الااادّه ا  18/  138فاااى رو ااات هللا 

  الماّلمت والكّراس ّات  وافقاوهام فاى  ااو    ااي  23/  138وااقرة عقق 

 ات ال.اار ّت جاائ ة ف ا   ناالى سال غ ار    قولون ّاأّن الّرو 3/  139الّرو ت 

  والتناااّر  للالااام ّت  نااار و ل شااااعرة ّاااأهّام سااال  18/  139سقاّلااات 

   نل ق عادم الواجاا ّنادم الّاافا  الحق ق ات  8/  140الماّلمت فى الحق قت 

   5/  149  رااالوا ّلاا.ع ااافا  اق ق ّاات لاا   نااالى  21/  142علااى ر  ااام 

   عمااوا  هّاا  ال  15/  152 شاا اء ور.حاااا رااالوا ال اكاام للنقااي فااى الاال ا

ّناو المتكلّما ل سانام راالوا  7/  152سننى لوجوب الّمبء على هللا  نالى   

 9/  149ّااافا  وجود ّاات  قاارع كال.قاااء والقاادم وال ااد والوجاا  وغ ر ااا   

كلااى  ّن المااؤنّر فااى  فنااال الن.اااد راادرة هللا  نااالى فقااط سااع  [ كثاار م]ذ ااا 

  المقااود ّ ااان سدقل ّات رادرة الن.اد ردّا لمااذ ا  20/  155سقارهات رادر ام 

/  159  رالوا  هّ  ال ر.   سن   نالى وال واجاا عل ا     21/  156ا شاعرة 

ذ .وا كلاى  هّا  ال  ااو   3/  158سل  و اسام فى ّ قن اقت ار الن.اد    14

لحلال   ذ .وا كلى  ّن الق.ا   كا 16/  160 نل ي  فنال  ّمبء سل ا غرا  

اعاااتدلّوا ّاااأّن هللا  ناااالى لاااو كاااان فنلااا  سنلّاااق  10/  160ّإراد ااا   ناااالى   

رد  ااا الغار  علاى هللا  ناالى  15/  161ّالغر  لكان هاراا فى ذا     

  رالااج كّن ن.ااو   14/  167ققفااا لااام  هّااام ال  وج.ااون شاا نا عل اا   نااالى 

ا سار ّاالمنروت    ذ .اوا كلاى  ن وجاوب 6/  215الثّواب والنقااب عامنّى 

 1/  218والنّاى عل المنكر عمنى 
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 َصح  

 (سال رولا    كّن الكاقم  او المنناى النفلاى) وّ موا  ّن سراد ا شانرع 

 أل20/  125سدلول اللّفظ و و القد م عنده 

 اصح   العدل جالتهحيد

 أل7/  151المنت لت عّموا  هفلام  احاب الندل والتّوا د 

 اإصهليّين

سا  مكل التوّاي ّاح   النّار ف   كلاى س لاوب ق.ارّع  الدّل ي عند م

  المتنااارت عنااد م كطااق  كااقم هللا علااى  ااذا المؤلّااف الحاااد   19/  73

  الماراد سال الانّل  ا ناا ساا  قاّاي الّااا ر كماا  او ساا لحام  19/  124

 أل21/  186

 اْلطت ء

 133الم اج ك ف ّت ستماّات ااالت للمرّك.ا  الننار ّت علاى ساذ .ام 

/ 20 

 اْلَّتي ء

  اهنقاد علاى هفااى  9/  123راد  اوا ر و اوار  عانام اهّاا   ناالى ساتكلّم 

   اااو   ن ال  6/  144الّماار ي عناا   نااالى اجماااذ ا ه. اااء علاا ام الّلااقم 

 كوهااوا عااالم ل ّاا.نو ا اكااام الّماارع ّت فااى ّنااو ا ورااا  اتّااى هاا ول 

ر ي عناا   نااالى كجماااذ   الاادّل ي الّلاامنى علااى هفااى الّماا 16/  142الااواى 

 روع المنااى و ّند ا سال الّاادور  (الك.ائر)ـ   كوهاا  11/  144ا ه. اء 

  ق.ار  20/  174  الخوارج جّو وا س لق الاذّهوب علا ام  16/  176عنام 

 أل19/  194سلاواة ا ه. اء 

 اْلَّص ر

/  199فاى القلامت والن ااء الماااجر ل علاى ا هااار  (عمر)ـ فّضي 

 أل16

 اََّجيلَهل 

 أل23/  190لحكمج ّ ل   ي ااها ي ّإها لام 

 َهل التيج
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 (عمار)اـ    ع اى  4/  195كجماذ سل عدا   ي ال. ج ّاطي ّااجماذ 

 أل15/  199  واج النّ.ّب وسنع   ي ال. ج قملام 

 َهل التهراة

 أل23/  190لحكمج ّ ل   ي التّور ت ّتورا ام 

 َهل الح 

 106  نالى ل س فااعق للّمارور والق.اائ  أل سا  قّرر عند م سل  ّن هللاألأل

  راالوا  19/  107  ذ .وا كلى  ّن المندوم ل س ّمابء ققفاا للمنت لات  16 /

  كرادة هللا  نالى  ى النلم ّالنّفع والمالحت الدّاع ت كلى اا ااد فى الفناي  و 

   المختار عناد م ساذ ا المنت لات 5/  117المفلدة الّاارفت عن  فى التّر  

  المختار عناد م  هّا   11/  139 (فى سلألت رو ت ال.ارع  نالى)ـ والحكماء 

  المختااار عنااد م  2/  149لاا س الواجااا ااافت سوجااودة  ا اادة علااى ذا اا  

  المختاار عناد م ساذ ا المنت لات  4/  156سذ ا المنت لت فى  فنال الن.اد 

ى  فنالاا    سااذ .ام  ااان ر راادرة الن.ااد فقااط فاا 22/  152فااى الحلاال والقاا.  

  المختار عند م سذ ا المنت لت فى  هّا   ناالى  تار   23/  156االقت ار ّت 

  المختاار عناد م ساذ ا المنت لات فاى  هّا   18/  159الق.   و فني الواجاا 

  كّن الااااال اتّاى الكفّااار سكلّفاون ّالّماارائع  18/  160 ناالى  فنااي لغار  

ل سال   اي الحاّق ّث.او  ساا   فلر المنا ة ّنو المتااّقر  4/  163عند م 

  النّ.ااّب  اااا عااامت  عنااد م  9/  171لاا س ّمنتاااد  و هفااى سااا  ااو سنتاااد 

   19/  180  ذ .وا كلى  ّن ااساست واجا علاى هللا  ناالى عقاق  13/  175

   ااا  ن  20/  180 وج.ون ااساسات علاى هللا  ناالى لحفاظ رواعاد الّمارذ 

    لاااق علاااى  ّاااى ّكااار وعمااار  5/  182 كاااون ااساااام سنااااوسا عناااد م 

  ااساام ّناد رعاول هللا  س ار  14/  187وعثمان الخل فت دون ااساام عناد م 

  راد ّلاي ااد التّاوا ر  18/  187المؤسن ل على ّل  ّى طالا عند   ي الحاّق 

أل ووجااوب الناادل علااى هللا  نااالى علااى سااا  ااو ألأل 15/  204عنااد   ااي الحااّق 

 أل6/  215الثّواب واجا عقق وعمنا    رال   ي الحقّ  4/  208سذ .ام 
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 اهل الح  من الفرقة الب بية

 أل12/  80المختار عند م  ّن وجود الواجا ع ن  

 َهل الحّل جالعقد

  اعاّم  21/  71سدارا ا ّفارام عندها على دقول المناوم فاى المتّفقا ل 

  ذ ااا   ااي اللاانّت كلااى  ّن  1/  72ساال  ن  كااون جم ااع النلماااء  و ّنضااام 

 أل2/  116ساست  ث.ج ّ. نت   ي الحّي والنقد اا

 َهل الّ بهر

 أل1/  191لحكمج ّ ل   ي الّ ّور ّ ّور م 

 اهل السبة

  ذ .اوا كلاى  21/  180ذ .وا كلى  ّن ااساست واجا على الن.ااد عامنا 

 أل1/  186 ّن االساست  ث.ج ّ. نت ا ي الحّي والنقد 

 اهل الفرق ن

 أل1/  191هام لحكمج ّ ل   ي الفرران ّفررا

 اهل الضالل

اّساا اااد ا سقاّلات ااجماااذ فكااقم واه س.ناّى علااى ساذ ا   ااي الّضااقل 

 أل4/  295

 اهل الكهفة

عند ّل الورّاص علاى كوفات فااار سنا  ساا  قرجا   (عثمان)ـ اعتنمي 

 أل3/  200  ي الكوفت 

 اإجلي ء جاْلجصي ء

/  205اء كّن قاار  النااادة جااائ  كجماعااا عاا ّما ساال ا ول اااء وا وااا 

 أل20

 اْلئمة

كّن النّ.اّب وا ئمات كاااهوا  كتفاون ساال الناواّم ّااااررار ّاللّلاان واالهق اااد 

  لااي  ن  انااي  1/  179  فااى كن.ااا  ااساساات لااام  23/  75 اكااام الّماارذ 

 أل8/  205 دلّت كساست  س ر المؤسن ل جم نا  دلّت على كساست ّارى ا ئمت 
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 اْلئمة اْلحد ْشر

  ن.اج كسااستام  7/  202 ئّمت ا اد عمار ّا دلّات الّلااّقت ن.ج كساست ا

  لكّل القادر المماتر  سنااا  او كساسات ا ئّمات ا ااد  7/  202ّا دلّت الّلاّقت 

 أل15/  204عمر 

 اْلئمة اإثبى ْشر

  ّانّل  21/  194أل كلى غ ار ذلاي سال ا ق.اار الدّالات علاى كسااستام ألأل

 أل18/  201الاق  كّي كسام عاّق سنام على كساست 

 َئمة التفسير

   6/  190الحلال والحلا ل  (ََُبب َءَّإ )ا ّفقوا علاى  ّن الماراد سال رولا  

 أل12/  195للحار ّا ّفا   ئّمت التّفل ر  اهما كلمت

 ائمة العربية

 أل12/  195للحار ّا فا   ئّمت التّفل ر والنرّ ّت  اهما كلمت

 (ا)اإئمة المعصهمهن 

/  75المنااارت  و ّنضاااا ّال.د ااات ال ّالاادّل ي  حاااي لااام جم ااع  لااي 

 132  هقي عل ّنو غقة الّم نت  هّ   نالى اّي فى ا ئّمات المنااوس ل  14

 171  ش وذ كطق  المنا ة على كراستام فى كاقم سماا و المحقّقا ل  17 /

  ن.ااج اّن كاّي وااااد  6/  197   ولاى ا سار و اام ا ئّمات المنااوسون  17 /

 205  لم  كل  ااد غ ار م سنااوسا  17/  204ضي   ي  ساه  سنام كان  ف

 أل2 /

 اإئمة جالخَف ء

 أل7/  203عني جندل عل ا ئّمت والخلفا سل ّنده 

 ببى ه شم

 أل1/  173ذلي ودعا م  (ذ)أل ففني  س ر المؤسن ل ألأل

 الت شمى

 20/  157 ال سننى لحال ال.اممى وكلا ا شنرع اشتار  هّ   
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 التَغ ء

   رااالوا   3/  174ّب ّااالقرآن و حاادّع ّاا  ال.لغاااء والفاااحاء   ااى النّ.اا

 أل6/  193 كقس  دون كقم الخالق وفو  كقم المخلو 

 ببى المص َ 

غاا وة ّناااى  (علااى ّاال اّااى طالااا)ااـ وسحارّاات الاااّل ااا ل سلاا ره 

 أل22/  193الما لق 

 ببى ْتد الم َ 

 ألألأل هىا ّكاام  .ااا ننى  ااوا ر فااى سامااع ّنااى ع.ااد الم لااا   (ص)رولا  

 أل9/  194

 الثبهاة

  راالوا ّوجاود واج.ا ل  12/  105 عموا  هّ   نالى ال  قدر على الّمّر 

 أل19/  143 اد ما قالق الخ ر وااقر قالق الّمر 

 الج رجداة

 أل3/  176رالج كّن ااساست  ث.ج   ضا ّخروج كّي فاطمّب ّالّل ف 

 الجتراة

 أل21/  156ا الا.ر ّت المقاود ّ ان سدقل ّت ردرة الن.د ردّا لمذ 

 بم ْة

 أل17/  160رالوا  فنال   نالى سنلّلت ّا غرا   فّضق وكالاها 

 الجم هر

 11/  109النائم فاعي ل فنال المحكمت المتقنات اقت اارا عناد الامااور 

  رااالوا اّن اات اجنااا فااى الّلاامع وال.ااار كلااى آال اا  كهّمااا  ااو ّحلااا عا هااا 

 م كون الخ.ر ّح اا  كاون اكما  س اّقاا   الّاد  عند 1/  119وراورها 

  جاّو وا  8/  174  ذ .وا كلى  ّن كعاا  القارآن ل.قغتا   20/  126للوارع 

 أل20/  174الّاغائر على ا ه. اء عمدا والك.ائر عاوا 

 الحكم ء
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  سااذ .ام  ّن  1/  73الّااافا  الثّ.و  ّاات عناادها عاا ل الااذّا  كمااا  ااو سااذ .ام 

  ذ .اوا كلاى  ّن علّات اات ااج الممكاال  11/  80نا  الوجاود وجاود الواجاا ع 

التّلااس  فاى  ّول ا سار )اـ   و سثاال ذلاي  2/  83كلى المؤنّر ااسكاان وااده 

   لاتدلّون  5/  81كث ارة فاى كقساام  (الى  ّن  ت. ّل اق قات الحاال فاى الماآل

  ساااذ .ام  5/  83علاااى ن.اااو  الواجاااا الماااؤنّر فاااى الناااالم ّإسكاااان ا نااار 

  التّلالي علاى ر  اام  او  14/  83دالل ّااسكاان علاى ن.او  الواجاا االعات

  ّر اان التّ . اق علاى ر  اام ال  اارع  13/  84 ر ّا  سور غ ار ستنا  ات 

  ااشكال فاى ّر اان  13/  84كاّل فى ا سور المتر ّ.ت الماتمنت فى الوجود 

   ورد  4/  88التّ . ااق سماااتر  الاااورود ّااا ل جم اااع المتكلّمااا ل والحكمااااء 

علااا ام اّن الااادّل ي جاااار فاااى الحركاااا  الفلك ّااات والنفاااو  الناطقااات ال.مااار ت 

  كااان االجتماااذ فااى الوجااود شاارطا فااى ّ ااقن  5/  88والحااواد  ال وس ّاات 

 22/  88ا ّفقوا علاى اّن علّات الحادو  علات ال.قااء  أل20/  88التّلللي عند م 

أل فاق  كاون  ناا   لللاي ألأل 13/  90  القائل ل ّأّن علّات الحادو  علّات ال.قااء 

  ذ .اوا كلاى  ّن  6/  99  القاائل ل ّإ اااب الفاعاي  5/  94ّاطي على ر  اام 

  القادرة ّاالمننى المقااود  7/  99المم ّت سل لوا م ذا   سل ا ا  اى  اى 

  كّن سامااوذ النااالم سحااد   18/  99سختلااف ف اااا ّاا ل الحكماااء والمتكلماا ل 

  سااذ .ام فااى الحركااا   2/  100كماااء ّام ااع  ج ائاا  ققفااا لاماااور الح

أل كااالنقول والنّفااو  الماااّردة الّتااب رااال ّاااا الحكماااء ألأل   10/  102الفلك ّاات 

  ذ .وا كلاى  11/  105  لما ّ ّل  هّ   نالى رادر ردّا على الحكماء  7/  103

  كّن المناادوم ال  4/  106كّن علّاات االات اااج كلااى المااؤنّر  ااى ااسكااان واااده 

  رااالوا   اراد اا   نااالى  ااى  20/  107  وال اااورة ققفااا للحكماااء سااادّة لاا

  اهّا   ناالى لا س  2/  217 عنا ت علم   نالى لوجود النّاام ا كمي و لّموه 

  الماااا اج ك ف ّاااات ستماااااّات ااااااالت  8/  130ّالاااام وال عاااار  عنااااد م 

سال    راالوا اللّاذة كدرا  المقئام 1/  134للمرّك.ا  النناار ّت علاى ساذ .ام 

  استنااذ  4/  134ا ا  و سقئم وا لم كدرا  المناافر سال ا اا  او سناافر 

 س لق اللّذة سختلف ف   ّ ل جماور
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أل ّان  كاون ذلاي الحااد  سلا.ورا ّحااد  ألأل   18/  134المتكلّم ل والحكماء 

  التّلللاي فاى ا ساور المتنار.ات فاى  3/  137آقر ال كلى هاا ات علاى ر  اام 

 138  ال  قولون ّإّ اال سثاي  اذا التّلللاي  13/  137 م الوجود جائ  عند

  سنناوا  18/  138  سذ .ام  هّ   لتح ي عل    نالى الّرو ات ال.اار ّت  11 /

  الّضاارورة راضاا ت ّاستناااذ الّرو اات  22/  138الّرو اات فااى ال.ااارع س لقااا 

  المختاار عناد   اي الحاّق  5/  139ال.ار ت ّادون المواجاات علاى ساذ .ام 

   11/  139 (فااى سلاألت رو ات ال.اارع  نااالى)اـ  ا المنت لات والحكمااء ساذ

ا ّفق على هفى الّمار ي عنا   ناالى جمااور النقاقء سال المتكلّما ل والحكمااء 

   راد المانّف  ن  م ر كلى وااد سل  دلّاتام علاى هفاى الّمار ي  13/  144

وجود ّااا   سااذ .ام  اااو    ن  كااون الواجااا الم لااق  16/  144عناا   نااالى 

  كون المم ّا  داقاق  11/  147 ائدا على الواجا ذ نا وستّحدا سن  قارجا 

  المثاي فاى ااا قاام  او المماار  فاى  18/  147فى الاو ّت على ر  ام 

/  148  الواجا على ر  ام سا كان وجوده عا ل ذا ا   1/  148 مام الما  ّت 

   2/  149ساذ .ام   ل س للواجا افت سوجاودة  ا ادة علاى ذا ا  علاى  12

/  153اكماء الاند جماعت سل الحكماء سماورون ّاهكاار الّمارائع واالد اان 

  اّن جم نام اتى الّلاحرة ا ّفقاوا علاى  ّن الّلاحر ال  اان ر لا  فاى شابء  12

 أل8/  210  ااتّاوا على استناذ المناد ال.دهّى  14/  172سل الّلماو ا  

 حكم ء ال بد

/  153ماااورون ّاهكااار الّماارائع وا د ااان  اام جماعاات ساال الحكماااء س

12   

 الحكيم

 أل6/  132كما فى الول الّاورة فى الا ولى على ر    

 الحب بَة

رالوا   كقس   نالى سل ا لفااي والحاروت المناوسات المتر ّ.ات ال غ ار 

 أل3/  122
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  سننااى كوهاا  ستكلّمااا عنااد م كوهاا   4/  122رااالوا ّقاادم كقساا   نااالى 

  اقتاار  الق اا  ا ّول واضا ّروا كلاى القادح فاى  7/  122قم ستّافا ّاالك

   عمااااوا ساااال  ّن  14/  122  سننااااوا ك.اااارع الق ااااا   12/  122الثّاااااهب 

   عمااوا ساال  ّن سننااى كوهاا   نااالى  6/  124الحااروت الملااموعت رد ماات 

ستكلّمااا  هّاا  ستّاااف ّااالكقم سااع كوهاا  ع.ااارة عاال  لااي الحااروت الملااموعت 

 أل8/  124

 ارهالخه

  ذ .ااوا كلاااى عااادم  20/  174جااّو وا س لاااق الااذّهوب علاااى ا ه. ااااء 

 أل23/  180وجوب ااساست س لقا 

 لهاره َّ رجان

 أل16/  194 س ر المؤسن ل سع قوارج هاروان  (ذع الثّد ت)ـ ورد رتل  

 الداص َّية

/  143رالوا ّوجاود واج.ا ل  ااد ما قاالق الخ ار وااقار قاالق الّماّر 

/  143ّن قاالق الخ ار  او النّاور وقاالق الّماّر  او الّالمات   ذ .وا كلاى   19

 أل21

 ال اداة

  الّاااالح ّت  22/  180ذ .ااوا كلااى وجااوب ااساساات علااى الن.اااد عقااق 

/  186سنام  وافقون   ي الّلنت فى  ّن ااساست  ث.ج ّ. نات   اي الحاّي والنقاد 

 أل3

الّلاحر ال  اان ر كّن جم ع الحكماء اتى الّلحرة ا ّفقوا علاى  ّن  الّسإحرن

 أل14/  172ل  فى شبء سل الّلماو ا  

 السهفس  ئيّة

كّن ن.ااو  سوجااود سااا فااى الخااارج ّااد اّى  ّولااى ال  مااّي ف اا  عارااي وال 

 أل17/  83 نا ع  كاّل الّلوفل ائ ت 

 الش رحين
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كّن الّمااارا ل جنلااوا ّنااو  ااي النّاااوص ساال ر. ااي الاانّل المتااوا ر 

 أل6/  195

 (... عمرب)الشيعة الّرابية 

 أل8/  68اّو المافر شاه طاماعا الحل نى الموعوع الّافوع 

 الص لحية من ال اداة

/  186 وافق   ي الّلنت فاى  ّن ااساسات  ث.اج ّ. نات   اي الحاّي والنقاد 

 أل2

 الصح بة

أل لرجاااوذ ألأل   19/  190 س ااار الماااؤسن ل  علااام سااال جم اااع الّااااحاّت 

 191  اهّ   علام الّااحاّت  4/  191الّاحاّت فى ورائنام كلى  س ر المؤسن ل 

 أل12 /

 الع رفين

 شاار ّنضااام كلااى  ّن كن.ااا  الواجااا لذا اا  ّالاادّل ي النقلااّى  ساار سمااكي 

   9/  132  هقاي عال ّناو المتااّوفت  هّا   ناالى  حاّي فا ام  12/  85جادّا 

 أل4/  136أل ّنو المتاّوفت القائل ل ّحلول   نالى فى النارف ل   ألأل

 العجم

 أل16/  199فى القلمت والن اء النرب على النام  (عمر)ـ فّضي 

 العر 

ّالنرب كماا  عمتا  ال ااود والنااارع  (الرعالت)ـ أل ردّ اقتااااا ألأل

/  199فاى القلامت والن ااء النارب علاى الناام  (عمار)اـ   فّضاي  8/  196

 أل16

 (... بم هر)العقالء 

  جماااور سّمااا ا ّفااق عل اا (هفااى الّماار ي عنا   نااالى)ااـ كّن  اذا الم لااا 

 أل1/  114  ا ّفقوا على  هّ   نالى اّى  13/  144النققء 

 العَم ء

   14/  132 اردّون المتماااّاا  ّالتأو ااي كلااى ساا علاام اااّحت  ّالاادّل ي 

  جمنوا كافّت
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  الناماء سنام ذ .اوا كلاى  ّن  رّنات  20/  71على وجوب سنرفت هللا  نالى 

 أل18/  205سل ا ه. اء فى  سرة ا ا اء 

 العَم ء اإم مية

كاادعوع ااساساات وكياااار المنااا ة علااى سااا ّ ّناا  النلماااء ااساس ّاات فااى 

 أل6/  205كت.ام 

 العَم ء من المحدثين جالفق  ء

المختاااار عناااد ّنضاااام  ّن اا ماااان  اااو التّااااد ق ّالاناااان واارااارار 

 أل4/  212ّاللّلان والنمي ّا ركان 

 رالن الشيعة

 أل17/  132اّي فى ا ئّمت المناوس ل رد هقي عل ّنضام  هّ   نالى 

 الفرقة الب بية

  ا ّفاااارام علاااى  ّن الماااؤسل ّاااالمننى  9/  72كجمااااعام اّاااات عنااادها 

  المختار عند   ي الحاّق سانام  ّن  11/  77ا قّل ال  كون سخلّدا فى النّار 

فاى كاقم )اـ   المختار عند م سذ ا المنت لات  11/  80وجود الواجا ع ن  

 أل1/  124 (الىهللا  ن

 الفصح ء

 أل3/  174  ى النّ.ّب ّالقرآن و حدّع ّ  ال.لغاء والفاحاء 

 الفق  ء

 19/  124المتنارت عند م كطق  كقم هللا على  ذا المؤلّف الحااد  

  اتّى الكفّاار سكلّفاون ّالّمارائع كذا كااهوا ستمّكنا ل علاى النلام ّااا ّاالّرجوذ 

 أل5/  163كلى الفقااء 

 الفال فة

أل كّن ذلااي القااول 7/  100حاادو  والقاادم الااذّا  ّان ساال سااا لحا ام ال

أل كماا فاى الّااورة ألأل   14/  112سذ ا الفقعفت ورد شنّع عل   المتاأّقرون 

الالاام ّت الحالّاات فااى الا ااولى المفتقاارة كل اااا فااى الوجااود علااى ر ع الفقعاافت 

   فّلر النر  3/  131
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 نل ااق عاادم الواجااا ّناادم النقااي    4/  131ّأهّاا   ااو الحاااّل فااى الموضااوذ 

  ذ .وا كلى  ّن المؤنر فى  فناال الن.ااد رادر ام  20/  142ا ّول على ر  ام 

  المااؤنّر فااى  فناال الن.اااد رادرة الن.ااد علااى  18/  155علاى عاا. ي اا اااب 

  وسنام على سا  او ساذ ا الفقعافت  20/  156ع. ي اال ااب على سذ .ام 

 أل6/  206

 فال فة اإ الم

 أل14/  117 ط.قوا على  هّ   نالى سدر   ع عم ع ّا ر 

 الفال فة اإل يين

 أل14/  206القول ّث.و  المناد الّروااهّب و و سذ .ام 

 الفال فة ال تيعيين

سااذ ا  (المناااد ال.اادهّى والّروااااهبّ )ااـ القااول ّناادم ن.ااو  شاابء سنامااا 

 أل2/  207القدساء سنام 

 القراء

 124كقم هللا على  اذا المؤلّاف الحااد   المتنارت عند عاّستام اطق 

/  193 كثر م كأّب عمارو وعااام وغ ر ماا  لاتندون راراء ام كل ا   19 /

 أل7

 الك مَين

 أل19/  132وعتر   الّ ا ر ل  (ذ)ّنضام كأس ر المؤسن ل 

 الكّراميّة

رالوا   كقس   نالى سل ا لفااي والحاروت المناوسات المتر ّ.ات ال غ ار 

  سننى كوها  ستكلّماا عناد م  4/  122ّحدو  كقس   نالى    رالوا 3/  122

  اقتاروا الق ا  الثّاهب واض ّروا كلاى القادح  7/  122كوه  ستّافا ّالكقم 

  سننوا ك.رع الق اا  ّنااء علاى  ااو   م ر اام  15/  122فى الق ا  ا ّول 

هّاا     عمااوا ساال  ّن سننااى كوهاا   نااالى ستكلّمااا   16/  122الحااواد  ّذا اا  

   8/  124ستّاااف ّااالكقم سااع كوهاا  ع.ااارة عاال  لااي الحااروت الملااموعت 

   قالفوا المنت لت 10/  136 اّو ون ر ام الحواد  ّ   نالى 
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   وافقااون ا شاااعرة فااى  اااو    اااي  18/  138والحكماااء فااى رو اات هللا 

 أل2/  139الّرو ت و خالفوهام فى ك ف ّا اا 

 الم َّهاة

/  143ااد ما قاالق الخ ار وااقار قاالق الّماّر رالوا ّوجاود واج.ا ل  

/  143  ذ .وا كلاى اّن قاالق الخ ار  او النّاور وقاالق الّماّر  او الالمات  19

 أل21

 المتألرجن

   14/  112كّن ذلي القول سذ ا الفقعفت وراد شانّع عل ا  المتاأّقرون 

 أل9/  171ّنضام فّلر المنا ة ّث.و  سا ل س ّمنتاد  و هفى سا  و سنتاد 

 بع  المتصهفة

  القااائل ل  9/  132راد هقاي عال ّنضاام  هّاا   ناالى  حاّي فاى الناارف ل 

 أل4/  136ّنضام ّحلول   نالى فى النارف ل 

 المتكَّمين

/  83ذ ا ّنضام كلى  ّن اات ااج الممكال كلاى الماؤنّر الحادو  وااده 

    لتدلّون على ن.و  الواجا المؤنّر فى النالم ّحدو  ا سر كساا ّحادو  4

  الاادّور والتّلللااي ّاااطقن ّناااء  6/  83الاااو ر  و ّاسكاهاااا سااع الحاادو  

  التّلللاي علاى ر  اام  او وجاود  5/  104على ّر ان التّ . ق على ر  ام 

   قولاون فاى الواجاا  13/  84 سور غ ر ستنا  ت عاواء كاهاج ستر ّ.ات  وال 

ق علااى ر  ااام   ّر ااان التّ . اا 8/  84لذا ا  ساال  ّن وجااوده  ائااد علااى ذا اا  

   كثاار م ال  19/  86 ااارع فااى ا سااور الغ اار المتنا  اات الموجااودة س لقااا 

   3/  88  المنكااار ل للوجاااود الاااذّ نّى  15/  87 قولاااون ّاااالوجود الاااذّ نّى 

ااشكال فى ّر ان التّ . ق سماتر  الاورود ّا ل جم اع المتكلّما ل والحكمااء 

لقدرة ّالمننى المقااود سختلاف   ا 6/  99  القائل ل ّإ ااب الفاعي  4/  88

  سننااى الق ااام ّالااذّا  عنااد م  ااو  18/  99ف اااا ّاا ل الحكماااء والمتكلّماا ل 

  كّن جمااااور م اااااروا التح ّااا  فاااى الحركااات  18/  100التح ّااا  ّالاااذّا  

  فالّااااواب  ن  اااااب ّتناااا ى الا ئ ّاااا  ّنااااء علاااى  12/  101والّلاااكون 

   التّلللي فى ا سور 21/  102ّر ان التّ . ق على ر  ام 
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  اّن علّااات االات ااااج كلاااى  19/  104الندس ّااات المتاااادّدة سحاااال علاااى ر  اااام 

   16/  106المااؤنّر  ااى الحاادو  واااده  و ااسكااان سااع الحاادو  عنااد م 

   15/  106سااذ .ام  ّن شاامول ردر اا   نااالى ّام ااع الممكنااا  ّااق واعاا ت 

  التّلللااي فااى  2/  114رة رااالوا  ّن الح اااة ااافت  وجااا اااّحت النلاام والقااد

  راالوا اهّاماا  23/  115ا سور الموجودة فى هفس ا سر سحاال علاى ر  اام 

   15/  117ااافتان  ائااد ان علااى النلاام  (كوهاا   نااالى عاام نا وّااا را)ااـ 

   هّ  لا س ّالام وال عار  عناد م  15/  117ّنضام كا شنرع والكن.ّى 

   13/  130الّاذي  ماغل  الااو ر    الح ّ  عند م الفراغ المو اوم 8/  130

  لام  قاي  1/  131النر  على سا فّلره المتكلّماون  او الحااّل فاى الماتمّكل 

   مكاال االعااتدالل علااى هفااس الالاام ّت  4/  131ّافتقااار المحااّي كلااى الحاااّل 

  كّن اللّاااذة وا لااام س لقاااا سااال  15/  131والنرضااا ّت علاااى ر ع المتكلّمااا ل 

  استنااذ س لاق اللّاذة هلل  ناالى سختلاف  12/  132عناد م  الك ف ّا  النّفلاه ّت

  هفاا ام س لااق اللّااذة عناا   18/  134ف اا  ّاا ل جماااور المتكلّماا ل والحكماااء 

أل ّاأن  كاون ألأل   19/  134 نالى  حتمي  ن  كون لندم ورود الّمرذ ّاذلي   

  التّلللااي  22/  136الااذّا  سقتضاا ا للحاااد  ّاهضاامام اارادة علااى ر  ااام 

  التّلللي ّاطاي ّ.ر اان  11/  136ى الحواد  المتنار.ت ّاطي على ر  ام ف

  الممااور سال ا دلّات  11/  138التّ . ق والتّضا ف وغ ر ماا علاى ر  اام 

 14/  144النقل ت على هفى الّمر ي عن   نالى ّ ل المتكلّم ل ّر اان التّمااهع 

ل المتكلّما ل والحكمااء   ا ّفق على هفى الّمر ي عن   نالى جماور النقاقء سا

   قاادّم الوجااوب علااى الوجااود كهّمااا  ااو علااى  قااد ر سغا ر امااا  13/  144

  المثاي فاى ااا قاام  او المماار  فاى  15/  147للذّا  كما  و سذ .ام 

  الواجاا علااى ر  اام سااا كاان ذا اا  سقتضا ا لوجااوده  1/  148 ماام الما  ّاات 

  سال ا شااعرة  1/  149ال سانام أل على سا  وّ م  سث.توا الحألأل   12/  148

 9/  149رالوا ّافا  وجود ّت  قرع كال.قاء والقادم وال اد والوجا  وغ ر اا 

   6/  206  ّااأن  ن ااد هللا ّدهاا  المناادوم و ن ااد الااّروح كل اا  عنااد  كثاار م 

   ولو 12/  206جماور م النّاف ل للنّفس النّاطقت الماّردة 
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 أل2/  208اطقت كما  و سذ ا جماور م ّنى الكقم على اهتفاء النّفس النّ 

 المتكَمين من الخهاره

 أل11/  176ه. نا سناوم سل  ّول عمره كلى آقره ققفا لاماور م 

 المجّسمة

   وافقااون  18/  138قااالفوا المنت لاات والحكماااء فااى رو اات هللا  نااالى 

   2/  139ا شااااعرة فاااى  ااااو    ااااي الّرو ااات و خاااالفوهام فاااى ك ف ّا ااااا 

 140نّر  للالم ّت  نر و ل شاعرة ّاأهّام سال الماّلامت فاى الحق قات والتّ 

 أل8 /

 المجهس

 11/  136 اّو ون ر ام كي افت اادنت سل اافا  الكماال ّا   ناالى 

   19/  143  رالوا ّوجود واج. ل  اد ما قالق الخ ار وااقار قاالق الّماّر 

 143 ع الما  ان ذ .وا كلى  ّن قالق الخ ر  و   دان وقاالق الّماّر   ارسل 

 أل20 /

 المحّصَين

المماااور ّ اانام ساال اعت.ااار  ضاام ل  و  قااد ر فااى الكااقم اتّااى  اااّ  

 أل7/  78 على التّند ت ب

 المحققين

   13/  72علاام للااذّا  المقدّعاات الممّخااات  هللا المختااار عنااد م لفااات

  الحااّق المختاااار عنااد م االعاااتدالل  4/  77عنااد م اا ماااان غ اار ااعاااقم 

   ااادّع اّ اال ااتمااال عادم ااجاات  14/  83علاى ن.ااو  الواجاا  ّإسكاان

  المختار عناد م اّن علّات الحادو   2/  85الممكل الموجود كلى سوجد سغا ر 

  اقّق ّنضام  هّ  ال سؤنّر فى الحق قات كاّل هللا والوعاائط  23/  88علّت ال.قاء 

   12/  107    ذ .وا كلاى اّن الّاافا  عا ل الاذّا 21/  105شرائط وآال  

ذكر ّنضام الفر  ّ ل ااول الّاورة فى الذّا  الماّردة وّا ل ر اسااا ّااا 

  رااال ّنضااام هفااى النلاام ّالا ئ ّااا  ساال ا ااا  ااى ج ئ ّااا  ال  20/  111

   التّحق ق عند م  ّن المنلوم 19/  112 لتل م هفى النلم ّاا س لقا 
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   2/  113ت ّااالنر  اق قات  ااو الوجاا  وكهّمااا  وااف ذو الوجاا  ّالمنلوس ّاا

اعتدّل ّنضام ّأّن كراد    نالى لو كاهج  سرا عوع الدّاعى والّااارت  لا م 

كوهاا   نااالى )ااـ   المختااار عنااد م  هّامااا  7/  117التّلللااي و ناادّد القاادساء 

/  117ع.ار ان سل علم   ناالى ّالملاموعا  والم.اارا   (عم نا وّا را

ا  لاتند كل ا  فاق  ناافى الوجاود الاذّا ّى   اقّق ّنضام ّأّن االفتقار كلاى سا 17

  سااا اعااتدّل ّاا  ّنضااام ساال  ّن عموس ّاات القاادرة  اادّل علااى ن.ااو   7/  121

  الماااراد ّاااالكقم الحاااروت الملاااموعت ال  13/  123الكاااقم   ف ااا  هاااار 

  رال ّنضام فاى شارح المواراف  اذا  4/  124المتخ ّلت كما اقتاره ّنضام 

  الفر  فاى ذلاي  5/  126تاره سحّمد المارعتاهى الحمي لكقم الم و سما اق

ّ ل ا دلّت الدّالت على اد  الكقم النّفلى سما ورع سل ّنضام لا س علاى ساا 

  الّلاا.ا القر ااا للّااذة اعتاادال الماا اج وا لاام عااوءه عنااد م  5/  128 ن.غااى 

  وافاق ّنضاام الحكماااء فاى كن.ااا  اللاذّة النقل ّات لاا   ناالى وهفااى  19/  133

فاى )اـ   القاول ّأهّا  ال ها اذ للنّااف ل والمث.تا ل  10/  134ذة الحلا ّت عنا  اللّ 

   10/  139كمااا ورااع ساال ّنضااام لاا س ّاااا ر  (سلااألت رو اات هللا  نااالى

والّافت الّتب  نت.ر الوادة ف اا فى الّمرذ علاى ساا  لاتفاد سال كاقم ّنضاام 

مإ  آلاَ إة  لاإه هللاو  لَإُه ْإ نَ ) راال ّنضاام  ّن رولا   ناالى   15/  143نق     فاي ا

  اّرح ّنضاام ّاأّن اعاماع ي سال الّرعاي  17/  145اّات كرناع ت  (لَفََسَدم 

   3/  175  الناامت عناد م ل اف  13/  170سع  هّا  لا س لا  شارذ جد اد 

   22/  181يااار فلاااد رااول ّنضااام فااى سلااألت كااون ااسااام ل فااا وجااوده 

 أل8/  216دون سنا ت  اقتاروا عدم اّحت التّوّت عل سنا ت

 المحقّقين من قدم ء المعت لة جمتألرى اَم ميّة

 أل15/  206 (المناد ال.دهى والروااهى)ـ سذ .ام القول ّث.و اما 

 المخ لفين

  كهّاام ساع كاوهام  3/  72جماور م ال  قولون ّوجوب الندل على هللا 

 سللم ل قوارج
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قاارع ال ه ااول الكااقم   ولااام  ا نااا شاا.    23/  76عاال رّقاات المااؤسن ل 

   20/  174ردّ علاا ام  (وجااوب عااامت النّ.اابّ )ااـ   ف اا   9/  166ّإ راد ااا 

  ا ّفاااق  22/  174جااّو  عااااّستام الّااااغائر الغ ااار الخل لاات علاااى ا ه. ااااء 

   17/  176جماور م علاى استنااذ اادور الك.اائر سال ا ه. ااء ّناد ال.نثات 

   19/  195كلماا  شاتّى  (ألألأل كم هللااعتدالل ّآ ت كهّما ولا ّ)ـ ولام فى جواّ  

  روع  17/  198الكقلاات عنااد م وار  لاام  كاال ولاادا للمااوّر  وال ولاادا لاا  

  المااروّع عاال ّنضااام كّن  10/  204ساال طر ااق المخااالف ل عاال سلاارو  

 أل2/  212اا مان  و التّاد ق ّالانان وااررار ّاللّلان 

 المسَمين

 76ل الماذكورة علاى  ااد سانام ال  اّ  وال  او  شرعا جاي ا ااو

  كهّما قّل وجاوب ا ااول الماذكورة ّالملالم ل ساع  هّااا واج.ات علاى  9 /

  المخاالف ل ساع كاوهام سلالم ل قاوارج عال رّقاات  22/  76جم اع المكلّفا ل 

/  117   ط.قااوا علااى  هّاا   نااالى ساادر   ع عاام ع ّااا ر  1/  77المااؤسن ل 

  ا ّفقاوا علاى  ّن كقسا   6/  123تكلّم   ا ّفق جما نام علاى اهّا   ناالى سا 13

 ولاى ا سار الّاذ ل  (اس ر الماؤسن ل و والده)ـ   فام  18/  126 نالى ااد  

  ا ّفق المللمون كافّت علاى وجاوب  9/  197 سر المللمون ّإطاعتام س لقا 

 أل5/  207المناد ال.دهّب 

 المش اخ

 أل12/  191 (على ّل اّى طالا)ـ قررتام  رجع كل   

 ش اخ المحقّقينم

فى كقساام  (ذ)ش وذ كطق  المنا ة على كراست ا ئمت المناوس ل 

 أل17/  171

 المشتّ ة

 أل7/  33ا ّفقوا على  هّ   نالى فى جات الفو  

 المشرْين

المخااالف فااى هفااى الّماار ي عناا   نااالى جم ااع المماارك ل ساال الونن ّاات 

 أل18/  143وغ ر م 
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 المعت لة

س لقا فى كن.ا  وجوب النّاار فاى سنرفتا   كفى وجوب سنرفت   نالى 

   10/  75عقااق  و شاارعا علااى سااا  ااو المتنااا ذ ّاا ل المنت لاات وا شاااعرة 

  لام  14/  105 كثر م ذ .وا كلى اهّ   نالى ال  قدر على هفاس سقادور الن.اد 

/  106 فر  جماور م ّا ل التّاأن ر فاى ااّحت الوراوذ والتاأن ر فاى الوراوذ 

  راال ّنضاام كرادة  19/  107 س ّمبء ققفا للمنت لات   كّن المندوم ل 22

راالوا ّنضاام كراد ا   4/  117هللا  نالى  ى افت  ا دة سغاا ر للنلام القادرة 

 نالى  ى فى فنل   نالى النلم ّما ف   سل المالحت وفى فني غ ره ا سر ّا  

   6/  117  اقتااار جماااور م رااول ا ااي الحااّق فااى كراد اا   نااالى  4/  117

 ا جماور م ان الوجوب الذّا ب كما  دّل على هفس ال.قاء  ادّل علاى هفاى سذ

  راالوا   كقسا   ناالى ساال  3/  120كوها  اافت وجود ّات  ائادة علاى الاذّا  

  راااالوا ّحااادو   3/  122ا لفااااي والحاااروت المناوسااات المتر ّ.ااات ال غ ااار 

 122كاقم   سننى كوه  ستكلّما عناد م كوها  سوجادا لل 4/  122كقس   نالى 

/  122  سننوا اغرع الق ا  ّناء على  ّن كقسا  لا س اافت رائمات ّا   7 /

  لام  ن  منناوا ك.ارع الق اا  ا ّول ّنااء علاى علاى  هّاام جاّو وا كاون  16

  المختاار  2/  123افا    نالى اادنات سال غ ار  ن  كاون رائمات ّا   ناالى 

  اقتاروا الق اا   2/  124 (ىفى كقم هللا  نال)ـ عند الفررت النّاج ت سذ .ام 

  اّن الادّل ي ا ّول  15/  122الثّاهب واض ّروا كلاى القادح فاى الق اا  ا ّول 

  ساذ .ام  هّا   7/  127سال ا دلّات المنت لات  (الّن الكذب ر.ا   ّالضارورة)ـ 

  سنناوا الّرو ات فاى ال.اارع  18/  138 لتح ي عل    نالى الّرو ت ال.اار ّت 

  الّضارورة راضا ت ّاستنااذ الّرو ات ال.اار ّت ّادون  22/  138 نالى س لقا 

  المختاار عناد   اي الحاّق ساذ ا المنت لات  5/  139المواجات على ساذ .ام 

  المختاار عناد ا اي  11/  139 (فى سلألت رو ات ال.اارع  ناالى)ـ والحكماء 

   رااالوا كّن الحلاال والقاا.  4/  156الحااّق سااذ ا المنت لاات فااى  فنااال الن.اااد 

   7/  151  عاااّموا اهفلاااام  ااااحاب النااادل والتوا اااد  10/  152عقل ّاااان 

 ّنو المتكلّم ل سنام رالوا ّافا  وجود ت  قرع كال.قاء والقدم
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 149  رال ّنضام ّأاوال قملات لا   ناالى  9/  149وال د والوج  وغ ر ا 

   ذ .اوا 22/  152  المختار عند ا ي الحّق سذ .ام فاى الحلال والقا.   7 /

/  155جماور م كلى  ّن المؤنّر فى  فنال الن.اد ردر ام على ع. ي االقت اار 

 18/  160  المختار عند   ي الحّق سذ .ام فى  هّ   ناالى  فناي لغار   18

  المختاار  15/  160  ذ .ج كلى  هّا   ااا  نل اي  فنالا   ناالى ّاا غرا  

 18/  159ي الواجاا عند   ي الحق سذ .ام فى  هّ   نالى  تر  الق.ا   و فنا

  ذ ا ّنضاام كلاى  16/  159  رالوا  هّ   نالى  تر  الق.   و فني الواجا 

  ذ اا ّنضاام كلاى  ّن كعااا   8/  174 ّن كعاا  القرآن  علوّ  الغر اا 

  ذ اااا  12/  213   هكااار ّنضاااام الّااااراط  9/  174القااارآن للّاااارفت 

 1/  218المنكار عقلاّى  ّنضام كلى  ّن وجوب ا سر ّالمنروت والنّاى عال

  ّنضاام  22/  180  ذ اا  كثار م كلاى وجاوب ااساسات علاى الن.ااد عقاق 

 أل2/  186 وافق   ي الّلنت فى  ّن ااساست  ث.ج ّ. نت   ي الحّي والنقد 

 المفّسران

 195ه ل ّا ّفا  المفّلر ل فى  س ر الماؤسن ل  (ألألأل كهّما ول ّكم هللا)ـ اهّ  

/  196ه لاج فاى اقّا   (ألألأل اهّماا ولا ّكم هللا)اـ  ل اّن اا ت   رول المفّلر 10 /

ه لاج فاى  س ار الماؤسن ل  (ألألأل اهما ولا كم هللا)ـ   كجماعام على  ّن اا ت  18

  رال المفّلرون ه لاج  اذه اا ات  23/  196ا ل  ادّ  ّخا م  فى الّاقة 

 أل4/  209فى  ّّى اّل قلف  (ألألأل وضرب لنا سثق)ـ 

 المالحدن

 أل8/  153م الّذ ل سا لوا عل ااعقم كلى الكفر  

 (... ْ فة)المَيّين 

 أل6/  123 جمنوا على  هّ   نالى ستكلّم 

 المب قيّين

 73الدّل ي عند م  و المرّكا سل رضا ّت ل للتاادّع كلاى ساااول هاارّع 

 أل20 /
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 المنمبين

  كّن  11/  76سل جاي ش نا سل ا اول الماذكورة قارج سال رّقاتام 

 أل1/  77خالف ل سع كوهام سللم ل قوارج عل رّقت المؤسن ل الم

 المناّدان من ْبد هللا ب لبفهس القد يّة

 أل19/  75ال  حتاجون فى  لي المنارت كلى النّار 

 الم  بران

/  199فاى القلامت والن ااء الماااجر ل علاى ا هااار  (عمر)ـ فّضي 

 أل16

 البّص رى

  القاائل ل ّحلولا   ناالى  9/  132هقي عنام  هّ   ناالى ااّي فاى ع لاى 

ّااالنرب كمااا  عمتاا   (الرعااالت)ااـ   ردّ اقتااااااا  3/  136فااى الملاا   

   8/  196ال اود والنّاارع 

 َّقت ء ببى ا رائيل

   ن  كاون ّناده  7/  203 وا ائى سل ّندع ّندد هق.اء ّنى كعارائ ي 

 أل13/  204اننى عمر قل فت عدد هق.اء ّنى كعرائ ي 

 الهثبيّة

مخااالف فااى هفااى الّماار ي عناا   نااالى جم ااع المماارك ل ساال الونن ّاات ال

 أل18/  143وغ ر م 

 الي هد

ّالنرب كماا  عمتا  ال ااود والنااارع  (الرعالت)ـ أل ردّ اقتااااا ألأل

إالنَ )   8/  196 إهَن الصه ّمنناى  ركناون فاى الّااقة ال كااقة ال اااود  (اوقايمو

 أل21/  196ّق ركوذ 
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 ف ر ج َّ م ْت ب  

 ْتق داتاإ

اّرح اّل ّاّو   فى االعتقادا  ّأّن الّاراط جلار جاانّم و ماّر عل ا  

 أل11/  212جم ع الخلق 

 الفين

 لّااف كتاّااا فااى ااساساات وعااّماه  لفاا ل  (النّقساات الحلّااى)ااـ كّن المااانّف 

 أل18/  200

 اْللفية

/  73ع.ّر ف اا عل الّاافا  الث.و  ات والّلال. ت ّماا  ااّ  عل ا  و متناع 

 أل11

 َّجيلاَ

ع.ّار عاال هللا  نااالى ّااا ب  (ذ)ساا هقااي عناا  سّماا  اادّل علااى  ّن ع لااى 

/  191  لحكمج ّ ل   ي اها اي ّاإها لام  11/  132أل ألأل واّرح ّحلول  ف  

 أل1

 الت   الح دى ْشر

   لحاق ّا  ال.ااب الحاادع عمار  1/  69ف ما  اا على عاّست المكلّف ل 

   3/  69 (لّاى ّكتااب ساا.اح المتاّااد لحق النّقسات الح)ـ ل. ان االعتقادا  

  وجااا   6/  69أل ألأل وكهّمااا  ورد ّ ااان االعتقااادا  فااى ال.اااب الحااادع عماار

 أل15/  76كلحار  ّمختار الما.اح 

 بع  الشرجح
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فى ّنو الّمروح  هّ  ال  او   ن  كون الوجاوب علاى  قاد ر اشاترا  

 (ااافظ الّمارذ)ـ و   فتن ّل  ن  كون   22/  147الواج. ل ف    ائدا عل اما 

 أل10/  184ااسام كما فى ّنو الّمروح 

 التجراد

االسام  اا  ن  كون سناوسا ل كون فى عداد ادلّت ا فضال ّت كماا وراع 

 أل7/  192فى التار د 

 التَهاح

/  70اّرح ف   ّأّن اا ماان سال ا اكاام الّمارع ّت وكن لام  كال عمل ّاا 

 أل10

 مب ا  اْلَّتي ء

 أل23/  176 ضى عامت ا ه. اء ف   اقّق الّل ّد المر

 التهراة

  راال جنادل راد وجادها  23/  190لحكمج ّا ل   اي التّور ات ّتاور تام 

 أل17/  203ذكر م فى التّور ت 

 الخ تة المه همة ب لشقشقية الشقشقيّة.

 الّدرجس

 أل14/  217ف    ّن كون المنروت والمنكر اعتق.ال ّ ل 

 ر  لة اإلفية اإلفية

 ال بهر

 أل1/  192مج ّ ل   ي الّ ّور ّ ّور م لحك

 الشرح المهاق 

رااال ّنااو المحقّقاا ل ف اا   ااذا الحمااي لكااقم الّماا و سمااا اقتاااره سحمااد 

   لااتفاد سناا   ّن الماهو ّاات والدّ ااااه ّت ذ .ااوا كلااى  ّن  5/  126المارعااتاهى 

  فنااي النّااائم  21/  143قااالق الخ اار  ااو النّااور وقااالق الّماار  ااو الّالماات 

 ا ى و فنال ال.اائم ال  وافواللّ 
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  وفااى  فنااال الّااا. ان  6/  152ّالحلاال والقاا.  كااذا فااى شاارح الموارااف 

 أل6/  152ققت   كذا فى شرح الموارف 

 ّنو الّمروحأل( ـ شروح ّاب الحادع عمر)ـ الشرجح 

 الشف 

 ن  امنوا ّ ل الّمر نت والحكمت على سا  لتفاد سال كقسا  فاى الّمافاء 

 أل18/  209

 شقيةالشق

كفاا  شااا دا ااادرا فااى  اذا المننااى ق .تا  الموعااوست ّالّمقماق ت فااى 

 أل17/  193هاج ال.قغت 

 (القرآن)ـ الفرق ن 

 أل1/  191لحكمج ّ ل   ي الفرران ّفرراهام 

 فى محقي  الكالم البّفسى

 أل18/  125لاااا الموارف 

 القرآن

هللا  ناالى    وف ا  سال  نّ  11/  126كالفاي القرآن ّالنل.ت كلاى الحاافظ 

/  172  كّن النّ.ّب  يار المناا ة كاالقرآن  5/  168 قضى ّ ل ع.اده ّالحق 

 أل5

 ْت  اْلصهل

ّاجتماذ شرائ اا المماورة المل ورة فاى  (سر .ت االجتااد)ـ  حاي 

 أل23/  184كتا ا اول 

 الكت  اإل يّة

ا سل ر. ي المتماّاا  و ى كث ارة فاى الكتا (سا هقي عل ااها ي)ـ اهّ  

 أل14/  132االا ّت 

 ْت  السير

 أل13/  192سل غ وا  النّ.ب على سا اشتار و قّرر فى كتا الّل ر 

 مختصر المصت ح
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  وجاا  كلحااا   9/  67فاااذا سفتاااح لل.اااب الملحااق ّمختااار المااا.اح 

 أل16/  76ال.اب الحادع عمر ّ  

 مصت ح المت ّجد

 عماال اللانّت سال  الّذي الّفا  الّما و اّاو جنفار الّ وعاى رادّ  عاّره فاى

 1/  96الن.ادا  

 مفت ح الت  

 أل9/  67الملحق ّمختار الما.اح 

 المهاق 

سااا رااال اااااا الموارااف ساال  ّن اااد  النّ.ااّب ال  تورّااف علااى اااد  

  كّن ااااا المواراف جناي االعاتدالل ّكاون  12/  127كقس  سناور ف ا  

 أل3/  132الحلول  و الحاول على ع. ي الت.ن ّت 

 قدامَّ  اة اإ

 ااذا الحمااي لكااقم الّماا و سمااا اقتاااره سحّمااد الّمارعااتاهى فااى كتاااب 

 أل6/  126الملّمى ّناا ت ا ردام 

 َّ ج التالرة

   5/  193أل وافاااحام للاااها علااى سااا  ماااد ّاا  كتاااب هاااج ال.قغاات ألأل

وكفا  شاا دا ااادرا فاى  اذا المنناى ق .تا  الموعاوست ّالمقماق ت فاى هااج 

 أل17/  193ال.قغت 
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 ج َّ م ب ه ف ر 

 احد

 أل12/  192أل ألأل لم  .لي  اد درجت  فى غ اة ّدر و اد

 اههاز

/  200ّناد ساا  عار فاى فات    اوا   ( رس ان سلاي ا اوا )ـ ورد  علم 

 أل9

 بدر

 أل12/  192أل ألأل لم  .لي  اد درجت  فى غ اة ّدر وااد

 متهْل

/  196اعتخقت النّ.ّب  س ار الماؤسن ل علاى المد نات فاى غا وة  .او  

 أل14

 حبين

 أل12/  192أل وق .ر وان ل ألأل لم  .لي  اد درجت  فى غ اة

 ليتر

  راال النّ.اّب  12/  192أل وق .ار وانا ل ألأل لم  .لي  اد درجت  فى غ اة

أل فلماا ن.اج عنا  ألأل   15/  192 ألألأل  علّمل الرا ت غدا رجق فى غ اة ق .ر  

 أل19/  193سل رلع ّاب ق .ر ورس    ذرعا  (على اّل  ّى طالا)ـ 

 ربَه

 أل7/  200 ّا ذر وهفاء كلى رّذة  (عثمان)ـ ضرب 

 الّش م
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 أل3/  200سناو ت ّالّمام فاار سن  الفتل النا مت  (عثمان)ـ ولّى 

 صفّين

علاى ّال  ّااى )اـ أل ورفاع الّااخرة النا مات عال القل اا اا ل  وّجاا  ألأل

 أل21/  193كلى افّ ل  (طالا

 ردار لم

 أل2/  188 و و سوضع ّ ل سّكت والمد نت ّالاحفت

 فدْل

عا ّدة هلااء )اـ   طالاج المنا عات ّ ناماا  23/  197و اى رر ات ّخ .ار 

فاى  ( ّاو ّكار وعمار)اـ   وا ّفقا  21/  199وّ ل  ّى ّكر فى فد   (النالم ل

 أل23/  199عل فد   (ع ّدة هلاء النالم ل)ـ سنناا 

 الكهفة

 20 / 193الثّن.ان على سن.ر الكوفات  (على ّل  ّى طالا)ـ وسخاط.ت  

عند ّل الورّاص على كوفت فااار سنا  ساا  قرجا    اي  (عثمان)ـ   اعتنمي 

 أل3/  200الكوفت 

 المدابة

   3/  188غاااد ر قااام و اااو سوضاااع ّااا ل سّكااات والمد نااات ّالاحفااات 

   14/  196اعتخقت النّ.ّب  س ار الماؤسن ل علاى المد نات فاى غا وة  .او  

 أل19/  197عل المد نت  (ثمان ّى ّكر وعمر وع)ـ كّن سقاود النّ.ّب ّند م 

 مّكة

 أل3/  188غد ر قم و و سوضع ّ ل سّكت والمد نت ّالاحفت 

 َّجران

 أل4/  190دعا رعول هللا وفد هاران كلى الم.ا لت 
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