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 الخلبحر الٌلعٌي غؤهما

 ]بذءا مً اإلاداطشة الثالثت[

II- الاظخذال٘ هحر اإلاباؼش 

هىكحن مً الاظخذال٘، مباؼش وهحر مباؼش. ًإما اإلاباؼش ًهى اظخذال٘ ٌعمذ باظخيخاج خٕم مً  محز ؤسظؼى بحن    

ظخذال٘ بٕزق ُظُت كلى الاظخذال٘ بصذَ ُظُت كلى صذَ ؤخشي، ؤو الا  بههآخش دون اللجىء بلى واظؼت، 

خِشاء والخمثُل. وهي في صذَ ؤخشي ؤو ٓزبها. وؤما الاظخذال٘ هحر اإلاباؼش، ًٌُه زالزت ؤهىاق، هي الُِاط والاظ

ٔل خؼاق ال بذ ؤن ًٕىن مبيُا بىاء اظخذاللُا، ؤي ال بذ ؤن جٕىن ذ راجه زالزت ؤهماغ مً الخلبحر الٌلعٌي )الىُ

ذ صاخبه الذًاق كجها ؤو ًؼلبها، وبزلٗ ال بذ ؤن ًدخٕم بلى ؤخذ ؤهماغ الاظخذال٘، ًلم ًًٕ  له دكىي، بما ًٍش

بؽٖل كام، ًاالظخذال٘ هحر اإلاباؼش هى الاظخذال٘ الزي ًيخِل (. و ٘ والخلبحربزلٗ ممٕىا الٌصل بحن الاظخذال

 هى الُِاط. هوؤ٘و ؤهىاك ن كلى ألاُل ختى ًصل بلى الىدُجت،ًُه اللِل مً مِذمخح

  الُِاط -1

ه ؤسظؼى، ًهى      وظيخدذر  ضم كجها بالزاث واطؼشاسا ُ٘ى آخش.ُ٘ى مالٍ مً ؤُىا٘ برا وطلذ لمثلما كًش

بالخٌصُل الخِا، ظىاء في صىسجه )في وخذة اإلاىؼّ وآلُاث الاظخذال٘( ؤو في مادجه )بلذ ؤن هخدذر كً ٔل  كىه

 مً الاظخِشاء والخمثُل في هزه الىخذة(. ًىٕخٌي آلان بالِ٘ى بن ًُه هىكان: اظخثىاجي واُتراوي.

ًهى الزي رٓشث ًُه الىدُجت ؤو هُِظها في بخذي اإلاِذمخحن، وجشجبؽ ًُه ألاخحرجان  ،الُِاط الاظخثىاجيؤما     

ٔاهذ الؽمغ ػاللت ًالجهاس مىحىد، ولًٕ الؽمغ ػاللت، ًةرن الجهاس مىحىد.بٖلمت "لًٕ". مثاله:   برا 

زٓش في الىدُجت وال هُِظها في بخذي اإلاِذمخحن، الُِاط الاُتراويوؤما     
ُ
وجشجبؽ ًُه ألاخحرجان ، ًهى الزي لم ج

ل ما هىمالٍ مً مادةٔل حعم بدذ ؤوظؽ. ومثاله:   له ؼٖل، برن ًٖل حعم له ؼٖل. مً مادة مالٍ ، ٔو

ٔاهذ لىا خمعت ؤهىاق مً ألاُِعت، هي الُِاط البرهاوي      ،ولٖل ُُاط مادة وصىسة، ًةرا ؤخزها بمادجه 

زم الُِاط اإلاوالؼي. ؤما برا ؤخزها بصىسجه، ًىدصل  ،والُِاط الؽلشي  ،والُِاط الخؼابي ،والُِاط الجذلي

ٖا٘ ؤطشق، بلظها مىخج  ٖان الخذ ألاوظؽ بحن اإلاِذمخحن، ولٖل ؼٖل مً هزه ألاؼ ٖا٘، جبلا إلا كلى ؤسبلت ؤؼ

 وبلظها هحر مىخج.

الٕلي، وال بذ ؤن هظٍُ ؤن الُِاط، وخاصت البرهاوي مجها، هى ؤجم الاظخذالالث كىذ ؤسظؼى، ألهه اظخذال٘ ب   

ت ألاؼُاء بلللها التي بها جىحذ، ورلٗ ما ًخجعذ في  .وال كلم بال بما هى ٓلي خؼاق الٌلعٌي، ظىاء الزم بهه ملًش
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ً ت ؤو اللملُت. وهزا هى الزي حلل ؤسظؼى ًٌظله كلى ؼٕلي الاظخذال٘ هحر اإلاباؼش آلاخٍش  ؛في الللىم الىـٍش

 الاظخِشاء والخمثُل. 

 الاظخِشاء -2

ذ     ظماه ؤسظؼى "الُِاط اإلاِعم"، وهى الخٕم كلى الٕلي بما ًىحذ في بلع ؤحضاثه، ؤو هى اظخخالص خٕم  ُو

ٖام حضثُت بُجها خذ ؤوظؽ، ؤو هى البرهىت كلى ؤن ُظُت ملُىت صادُت ٔلُا بةزباث ؤنها صادُت في  كام مً ؤخ

 صوحِر  هبحن ؤن ٔل خُىان  »ذ ُاثال: خاالث حضثُت. ومثا٘ ؤسظؼى اإلاؽهىس كلى الاظخِشاء هى الزي ؤوسده ابً سؼ

ُل  لت اللمش اإلاشاسة ًهى ػٍى مثل البول  ،اللمش، بإن وعخِشت حمُم ؤصىاي الخُىاهاث الصوحرة اإلاشاسة الؼٍى

ل اللمش. وب والخماس والٌشط، ًىبحن مجها ؤن ٔل خُىان ٔان الاظخِشاء هى هزا، ًهى بحن صوحر اإلاشاسة ًهى ػٍى را 

ل اللمش هى ال خذ ألآبر ها هىا. وألاوظؽ الصوحر اإلاشاسة، وألاصوش الخُىاهاث، وهدً بهما بِىا وحىد ؤن الؼٍى

ألآبر في ألاوظؽ بىحىده في ألاصوش. وبهما ًٕىن هزا البُان الصما كً الاظخِشاء لضوما صخُدا. ؤكني مىاظبا 

ىا حمُم ألاصىاي الصوحرة اإلا حذها حمُلها شاسة، ًى للضوم الىدُجت كً الُِاط الصخُذ الؽٖل، متى اظخٍِش

ل اللمش.  ( 351)جلخُص ٓخاق الُِاط ص  «ػٍى

ٍ ٓما اظخِشوا كلى اإلاثا٘، ًزهب ابً ظِىا بلى ؤن       ذ اظخِش الٌالظٌت اإلاعلمىن كلى هزا الخلٍش ُو

 خٕم كلى ٓلي لىحىد رلٗ الخٕم في حضثُاث رلٗ الٕلي، بما ٔلها وهى الاظخِشاء الخام، وبما ؤٓثرهاالاظخِشاء »

ؤما  (83ص الىجاة، ٓخاق ) «وهى الاظخِشاء اإلاؽهىس. ًٕإهه ًدٕم باألٓبر كلى الىاظؼت لىحىد ألآبر في ألاصوش.

 : ِت الاظخِشاء بالِ٘ى ملنى هزا اللٌف هى ؤن جدبم بٌْٕش ؤؼُاء مىحىداث ًجملها »ابً خضم ًِذ ؼشح لىا ػٍش

دٕم ًحها بدٕم واخذ، ًخجذ في ٔل شخ ص مً ؤشخاص رلٗ الىىق ؤو في ٔل هىق مً هىق واخذ وحيغ واخذ ٍو

ؤهىاق رلٗ الجيغ صٌت ُذ الصمذ ٔل شخص مما جدذ الىىق ؤو في ٔل هىق جدذ الجيغ ؤو في ٔل واخذ مً 

ب لخذ اإلاىؼّ، ص  «..اإلادٕىم ًحهم. ذ محز اإلاىاػِت مىز ؤسظؼى بحن هىكحن مً الاظخِشاء: جام  (152)الخٍِش ُو

 وهاُص.

، ًهى جدبم الجضثُاث ٔلها والاهخِا٘ مجها بلى خٕم ٓلي كام ٌؽملها حمُلا، ومثاله اإلاؽهىس مالاظخِشاء الخاؤما     

: ههى رلٗ الزي ؤوسده ابً سؼذ ؤكاله،  ٔل ملذن ًخمذد ٕلي "الخٕم ال بلى صلًمٕىىا ؤن هظٍُ بلُه آخش ًىِ٘ى

جذ ؤن ، ًى)وهل هزا ممًٕ؟( " مً خال٘ جدبم ٔل اإلالادن اإلاىحىدة في اللالم ووطلها جدذ الخشاسةبالخشاسة

خمذد بالخشاسة، الخذًذ ملذن وهى ًخمذد بالخشاسة، والىداط ملذن وهى ًخمذد بالخشاسة، والزهب ملذن وهى ً

 ِ٘ى في ألاخحر: برن ٔل اإلالادن جخمذد بالخشاسة.والٌظت ملذن....ًى

بم بلع الجضثُاث والاهخِا٘ مجها بلى ، ًهى الاظخِشاء باإلالنى الللمي، هٕخٌي ًُه بخدالاظخِشاء الىاُصوؤما     

 
ُ
عخِشؤ ٔل خٕم ٓلي كام ٌؽمل حمُم الجضثُاث، وهى الزي ظماه ابً ظِىا ؤكاله الاظخِشاء اإلاؽهىس؛ ًهى ما لم ح
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ٓإن ؤحشق كلى كذد مدذود مً اإلالادن جدذ الخشاسة، ًةرا وحذتها جخمذد ٔلها بالخشاسة، ُلذ: ٔل  حضثُاجه.

 اإلالادن جخمذد بالخشاسة.

ألهه  خاصت الىاُص مىه، بالُِاط، ولم ًًٕ ؤسظؼى الىخُذ الزي حلل الاظخِشاء هحر مدصل للُِحن مِاسهت   

ال ًِىم كلى كلم ٓلي، بل ظاس الٌالظٌت اإلاعلمىن مً بلذه كلى خؼاه، بلى دسحت ؤن ظماه بلظهم بالشحم 

، وباإلاِابل «اء بوحر كلم وهشوسا للىاطظُجٕهىا وجخشصا وحعهال في الٕزق و »بالوُب. ًهزا ؤخمذ ابً خضم اكخبره 

ِش بما ؼاهذ وؤخغ، وبما ُام كلُه بشهان »رهب بلى ؤهه  ًيبغي لٖل ػالب خُِِت ؤن ًِش بما ؤوحبه اللِل، ٍو

ساحم بلى الىاط اإلازٓىسًٍ، وؤن ال ٌعًٕ بلى الاظخِشاء ؤصال بال ؤن ًدُؽ بجمُم الجضثُاث التي جدذ الٖل الزي 

. ًدٕم ًُه، ًةن لم ه دون ما لم ًذْس  «ًِذس، ًال ًِؼم في الخٕم كلى ما لم ٌؽاهذ وال ًدٕم بال كلى ما ؤدٓس

ب لخذ اإلاىؼّ، ص  ٔان رهب (154-153)الخٍِش ؤن الاظخِشاء الخام في ُىة  بلى وهزا بخالي الٌاسابي الزي 

، وسؤي ؤن الخذ ألاوظؽ ًُه هى ألاؼُاء الجضثُت التي جخصٌذ،  وهى هٌعه ما رهب بلُه ابً الُِاط في ؼٖله ألا٘و

ُل اللمش، بإن وعخِشت حمُم ؤصىاي الخُىاهاث »سؼذ في ُىله العابّ:  هبحن ؤن ٔل خُىان  صوحِر اإلاشاسة ًهى ػٍى

ل  لت اللمش، مثل البول والخماس والٌشط، ًىبحن مجها ؤن ٔل خُىان صوحر اإلاشاسة ًهى ػٍى الصوحرة اإلاشاسة الؼٍى

ٔان الاظخِشاء ه ل اللمش هى الخذ ألآبر ها هىا. وألاوظؽ الصوحر اإلاشاسة، اللمش. وبرا  ى هزا، ًهى بحن ؤن الؼٍى

وألاصوش الخُىاهاث، وهدً بهما بِىا وحىد ألآبر في ألاوظؽ بىحىده في ألاصوش. وبهما ًٕىن هزا البُان الصما كً 

ىا حمُم الاظخِشاء لضوما صخُدا. ؤكني مىاظبا للضوم الىدُجت كً الُِاط الصخُذ الؽٖل،  متى اظخٍِش

ل اللمش.  ، 351جلخُص ٓخاق الُِاط، ص  «ألاصىاي الصوحرة اإلاشاسة، ًىحذها حمُلها ػٍى

 الخمثُل  -3

وهى اظخذال٘ هحر مباؼش ًيخِل ًُه الزهً مً الخٕم كلى الجضجي بلى الخٕم كلى حضجي آخش ٌؽبهه في صٌخه،      

ه ؤسظؼى بإهه ؤو هى بزباث خٕم في حضجي لثبىجه في حضجي آخش إلال ذ كًش اهخِا٘ مً حضجي بلى »نى مؽتْر بُجهما. ُو

الخٕم  ]بإهه[الخمثُل »، وجبله في رلٗ ابً ظِىا ًلشي «حضجي آخش، هدٕم كلى ؤخذهما بدٕم آلاخش لؽبه ًلىح

ؤن رلٗ الخٕم ٓلي كلى اإلالنى  كلى ش يء ملحن لىحىد رلٗ الخٕم في ش يء آخش ملحن ؤو ؤؼُاء ؤخش ملُىت. كلى

اإلادؽابه ًُه، ًُٕىن اإلادٕىم كلُه هى اإلاؼلىق واإلاىِ٘ى مىه الخٕم هى اإلاثا٘. واإلالنى اإلادؽابه ًُه هى الجامم 

ألهه حعم مالٍ ًؽابه البىاء.  بن اللالم مدذر،والخٕم هى اإلادٕىم به كلى اإلاؼلىق اإلاىِ٘ى مً اإلاثا٘. مثاله: 

وهزا هى الُِاط في  (84ص الىجاة ) «. ًهاهىا كالم وبىاء وحعمُت ومدذر.الم مدذروالبىاء مدذر ، ًالل

كشي الٌِهاء، ؤما كىذ اإلاخٖلمحن ًِعمى "ُُاط الواثب كلى الؽاهذ" ؤو "سد الواثب بلى الؽاهذ". ًهى برن 

بدؽذده مم ٔل هىق اظخذال٘ ؿني ًٌُذ الاخخما٘، ألن هخاثجه ؿىُت ال ًُِيُت، وهزا ما خذا بابً خضم )اإلالشوي 

 : ٔان الؽبه  لِغ في اللالم ؼِئان بال وبُجهما ؼبه واًتراَ»مً الُِاط( بلى الِ٘ى ما طشوسة ال بذ مً رلٗ. ًةن 

ٔان  ًىحب اظخىاء الخٕم، ًلىدٕم لٖل ما في اللالم بدٕم واخذ في ٔل خا٘ مً ؤحل اؼدباهه في صٌت ما، وِلَم 
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ولم ًًٕ الاًتراَ في الؽبه ًىحب اخخالي الخٕم؟ ًُجب كلى هزا ؤن الاحخماق في الؽبه ًىحب اظخىاء الخٕم 

ب لخذ اإلاىؼّ( «ال هدٕم لؽِئحن ؤصال بدٕم واخذ ألحل اخخالًهما في صٌت ما.  )الخٍِش

  

III-مىاد الُِاط 

 

هىق مً ؤهىاق الِ٘ى الٌلعٌي، وهمؽ مً ؤهماغ الخلبحر الٌلعٌي بما هى حلبحر  الِ٘ى الُِاس يال ؼٗ ؤن    

ذ كشي اإلاللم ألا٘و الُِاطاظخذاللي.  ًُه ؤؼُاء ؤٓثر مً واخذ، لضم مً الاطؼشاس كً وطلذ بإهه" ُ٘ى برا  ُو

ىضر ابً سؼذ هزا الخلٍشٍ مب اجلٗ ألاؼُاء اإلاىطىكت، بزاته ِىا ؤن الُِاط هىق ال باللشض، ش يء آخش هحرها". ٍو

ذ به الِ٘ى الجاصم" »مً الِ٘ى ؤو الخلبحر ال مجشد اظخذال٘ بِىله:  " ها هىا هى حيغ الُِاط، وؤٍس  .«ًالِ٘ى

خعب  «تها ال باللشض ش يء آخش هحرها اطؼشاساٍ مً ؤُىا٘ برا وطلذ لضم كجها بزاُ٘ى مال»ًالُِاط برن 

ٍ ابً ظِىا.  حلٍش

"مالٍ مً ؤُىا٘"، ًُِصذ بها اإلاِذماث التي ًىؼلّ مجها  اق خبري، ؤمواإلاِصىد هىا بالِ٘ى ٔل خؼا   

الُِاط، وؤما "برا وطلذ"، ًُِصذ بها "برا ؤخزهاها ٓمِذماث"، وؤما "لضم كجها بزاتها واطؼشاسا"، ؤي ؤن 

ُِصذ الىدُجت جٕىن ال صمت كً اإلاِذماث بالظشوسة ألنها مخظمىت في جلٗ اإلاِذماث بالِىة، وؤما "ُ٘ى آخش"، ً

 به الىدُجت. ًهزه برن هي مٕىهاث الُِاط.

ولٖل ُُاط صىسة ومادة، ؤما صىسجه ًُِصذ بها هُئت الخإلٍُ الىاُم بحن الِظاًا اإلإىهت له )بحن اإلاِذماث     

لضم كً رلٗ هدُجت. وؤما مادة الُِاط ًهي  والىدُجت(، ؤي ؤن هىاْ مِذمخحن كلى ألاُل، بُجهما خذ ؤوظؽ، ٍو

 خُث خـها مً الُِحن ودسحتها في الصذَ ؤو الٕزق. ها مًاإلاِذماث التي ًخإلٍ مج

 مً خُث مادة الُِاط، ًهى ًىِعم ُعمحن:ؤما و 

 .البرهاهُحن: وهى البرهان، ؤو ًخجعذ في الِ٘ى البرهاوي ؤو الُِاط الُُِني●   

خالُِاط هحر الُُِني●    حن واإلاوالؼُحن: ٍو  .جعذ في الِ٘ى ؤو اإلاخاػبت الجذلُحن والخؼابُحن والؽلٍش

وهزا ٌلني ؤهىا همحز داخل الُِاط مً خُث دسحت الُِحن في مِذماجه بحن خمعت ؤهىاق؛ هي كلى الترجِب      

. وجخخلٍ الخالي: الُِاط البرهاوي، والُِاط الجذلي، والُِاط الخؼابي، والُِاط الؽلشي، والُِاط اإلاوالؼي

ٖاهىاهزه ألاُِعت جبلا لؼبُلت اإلاِذماث في ٔل هىق. لزلٗ  جدذًذ ؤهىاق ألاُِعت بخدذًذ ؤهىاق  ٔان بةم

 الُُِيُاث.
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 ؤهىاق الُُِيُاث -1

ل جصذًّ وجصىس ًةما مٕدعب ببدث ما، وبما » :ُلىا بن الللم في اإلاىؼّ جصىس وجصذًّ، ًِ٘ى ابً ظِىا      ٔو

ًٕدعب به الخصذًّ ًهى الُِاط وما ٌؽبهه...والزي ًٕدعب به الخصىس ًهى الخذ وما  واُم ابخذاء. والزي

ٌؽبهه...وللُِاط ؤحضاء مصذَ بها ومخصىسة...بهما ًدصل الللم بها الآدعاق مً ؤحضاء ؤخشي هزا ؼإنها بلى هحر 

 (87) ٓخاق "الىجاة" ص الجهاًت، ولًٕ ألامىس جيخهي بلى مصذُاث بها بال واظؼت".

ٔل »ولًٕ لِغ بدعلعل بلى هحر نهاًت، ًِ٘ى ؤسظؼى:  ،الٕالم ؤن اإلاِذماث ًشحم بلظها بلى بلع هزا ملنى     

ٍ بلع كلى بلع ًُِم  كلم ٌعدىذ بلى كلم ظابّ، ولًٕ لِغ بدعلعل بلى هحر نهاًت ًال ًخم ؤبذا، وال بخُى

ؤولُت ال جدخاج بلى بشهان وال ِذماث . ؤي ؤن اإلاِذماث الُُِيُت ًشحم بلظها بلى بلع ختى هصل بلى م«الذوس 

وبهما هي ؤص٘ى البراهحن، وهي هحر معخمذة مً مِذماث ؤخشي حعبِها. ًما هي ؤهىاق اإلاِذماث التي  ،جِبله

 جىؼلّ مجها مخخلٍ ألاُِعت؟

 الِظاًا الُُِيُت -ؤ

حها للجضم  جلٗ وهي ُظاًا ًصذَ بها اللِل لزاتها ال لش يء خاسحها، ؤي ألاولُاث: -1     التي ًٌٕي جصىس ػًش

ها ابً ظِىا بإنها ألاق ؤٓبر ظىا مً الابً، الٖل ؤٓبر مً الجضءباللالُت بُجهما، مثل:  ُظاًا ومِذماث ». ٌلًش

مً ٓخاق  92)ص  «جدذر في ؤلاوعان مً حهت ُىجه اللِلُت مً هحر ظبب ًىحب الخصذًّ بها بال رواتها.

ُب بحن البعاث الىجاة(  ؽ بالجمل.وجٕىن بالتٓر

ٔان )البصش( ؤو داخلُ ،وهي ُظاًا هصذُها بالخغ اإلاؽاهذاث )ؤو اإلادعىظاث(: -2     ا  ط )ؤلاخعا اؿاهٍش

ِىلٗ »بالخىي مثال(. ًِ٘ى ابً ظِىا  م الخصذًّ بها الخغ. ِٓىلٗ الثلج ؤبُع، ٓو اإلادعىظاث هي ؤمىس ؤُو

 .«الؽمغ هحرة

بُاث(: -3     هدٕم بها بعبب مؽاهذاث مخٕشسة مٌُذة للُِحن، ؤي ؤن ميؽإها  وهي ُظاًا  اإلاجشباث )ؤو الخجٍش

َّ »الخجشبت. ًِ٘ى ابً ظِىا:  م الخصذً ت مً الُِاط. ورلٗ ؤهه برا جٕشس في  بها الخُغ  اإلاجشباث هي ؤمىس ؤُو بؽٓش

ٔاث اإلاشصىدة للعم اث، جٕشس رلٗ مىا في الزٓبخعاظىا وحىد ش يء لش يء، مثل ؤلاظها٘ بالعِمىهُا والخش ش. اٍو

ِصذ  (88)ٓخاق الىجاة، ص  را جٕشس مىا رلٗ في الزٓش خذزذ لىا مىه ججشبت بعبب ُُاط اُترن بالزٓش."وب ٍو

 الخٕم ؤن ؼشق اللعل مىحب للٌاثذة، ألهىا اظخٌذها رلٗ مً الخجشبت اإلاخٕشسة.بالُِاط هىا الاظخِشاء، ٔ

ذ وصلخىا بخىاجش ألاخاإلاخىاجشاث -4     باس، ؤي بةخباس حماكت ًمخىم جىاػاهم كلى الٕزق، : وهي ُظاًا هدٕم بها ُو

اإلاخىاجشاث هي ألامىس اإلاصذَ بها مً ُبل جىاجش ألاخباس التي ال »بلذان الىاثُت. ًِ٘ى ابً ظِىا: مثل الللم بىحىد ال

ًصر في مثلها اإلاىاػإة كلى الٕزق لوشض مً ألاهشاض، ٓظشوسة جصذًِىا بىحىد ألامصاس والبلذان اإلاىحىدة 

 (88)الىجاة، ص  «لم وؽاهذها. وبن
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ٔالخٕم بإن هىس الِمش معخٌاد مً  الخذظُاث: -5     وهي ُظاي هدٕم بها لخذط ُىي مً الىٌغ مٌُذ للللم، 

ذ سده ابً ظِىا بلى ألاولُاث.  الؽمغ. ُو

اث: -6      ٕش، بل بمجشد جصىس اإلاؼلىق ًدصل  الٌؼٍش وهي الِظاًا التي ُُاظاتها ملها، ًال جدخاج بلى ػلب ًو

ب وؤن اإلاادة ممخذة.  الخصذًّ، مثل الخٕم ؤن الىاخذ ًشد، وؤن الٖل مٓش

  الِظاًا هحر الُُِيُت -ق

 هحر الُُِيُت ًهي ألاخشي ظذ، وهي: ؤما الِظاًا ؤو اإلاِذماث    

ىن  :)ؤو الزاجلاث( اإلاؽهىساث -1     لتًر وهي ُظاًا هصذَ بها ألن حمُم الىاط ؤو ؤهلبهم ٌؽهذون بها َو

بها بما ؼهادة  مؽهىسة مدمىدة ؤوحب الخصذًّ وؤما الزاجلاث، ًهي مِذماث وآساء»ً ظِىا: بصذُها. ًِ٘ى اب

ً حهت ما هي هي ما ًِم ، وبما ؼهادة ألآثر، وبما ؼهادة الجمهىس. ولِعذ الزاجلاث ماللذ٘ حمُلالٖل مثل ؤن 

زم بن اإلاؽهىساث جخخلٍ كً ألاولُاث ألنها  «ٔان مً الزاجلاث لِغ بإولى كِلي.الخصذًّ بها في الٌؼشة. ًةن ما 

 (99)الىجاة، ص  ُذ جٕزق، ؤما ألاولُاث ًال جٕزق.

بني كلحها الٕالم للخِذم : وهاإلاعلماث -2     ٔاهذ ي ُظاًا ٌعلم بها الخصم ٍو بحن معلمت بحن اإلاخخاػًُه، ظىاء 

 ؤو بحن ؤهل الللم.

لخِذ في صذُه. جاخزوهي ُظاًا  ااإلاِبىالث: -3     ٌُ م الخصذًّ »ًِ٘ى ابً ظِىا:  مً كىذ مً  اإلاِبىالث آساء ؤُو

 ٘ ٕش ُىي ًمحز به، مثل اكخِادها ؤمىسا ، بما ألمش ظماوي ًخخص به، ؤو لشؤبها ُ٘ى مً ًىزّ بصذُه ًُما ًِى ي ًو

 (88)الىجاة، ص  «.ؤثمت الؽشاجم كلحهم العالمُبلىاها كً 

ض هُِظها. ًِ٘ى ابً ظِىا:  ًدٕم بها اللِل خٕما ساجخا، مم اوهي ُظاً اإلاـىىهاث: -4     اإلاـىىهاث هي »ججٍى

ٖان هُِظها بالب ء ًِم الخصذًّ بها ال كلى الثباث،آسا )الىجاة،  «ا٘، ولًٕ الزهً ًٕىن بلحها ؤمُل.بل ًخؼش بم

مثا٘ رلٗ ُىلىا "ٔل مً ًدمل بلى بِخه خمشا ًهى ظٕحر"، ؤو "ٔل مً ًتردد باظخمشاس كلى مالكب ٓشة  (،91ص 

 الِذم ًهى ؼوىي بٕشة الِذم".

ُب ؤو الخىٌحر. ًِ٘ى ابً ظِىا: وهي ُظاًا ًبخذكها الخُا٘ للخإزحر في الىٌغ، بما بالتره اإلاخُالث: – 5    

ُِّ لِعذ جِا٘ اإلاخُالث هي مِذماث » َ بها، بل لخخ دبله لُصذَّ ل ؼِئا كلى ؤهه ش يء آخش وكلى ظبُل اإلادآت، ٍو

في ألآثر جىٌحر للىٌغ كً ش يء ؤو جشهُب ًُه. وبالجملت ُبع وبعؽ، مثل حؽبحهىا اللعل باإلاشة ًُىٌش كىه 

دؽبحهىا التهىس بالصجاكت ؤو   (92)الىجاة، ص  «.الجبن باالخخُاغ ًحرهب ًُه الؼبمالؼبم، ٓو

ٔالخٕم بإن وساء اللالم ً :الىهمُاث -6     ٔاربت ًدٕم بها الىهم في ؤمىس هحر مدعىظت،  ظاء ال وهي ُظاًا 

الىهمُاث هي آساء ؤوحب اكخِاَدها ُىة في الىهم الخابلت للخغ مصشوًت بلى خٕم »مخىاهي. ًِ٘ى ابً ظِىا: 
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الٖل مً الذهماء ؤن الٖل ًيخهي بلى خالء ألن ُىة الىهم ال ًخصىس ًُه خالًها. ومثا٘ رلٗ اكخِاد  اإلادعىظاث؛

ت ٔلها بإن ٔل مىحىد ًُجب ؤن ًٕىن مخدحزا في حهت،  ؤو ؤن ًٕىن اإلاالء هحر مخىاه. ومثل جصذًّ ألاوهام الٌؼٍش

ذ ًٕىن مجها صادُت ًدبلها اللِل، مثل ؤهه ٓما ال ًمًٕ ؤن ًخىهم  ٖاربت. ُو وهزان اإلاثاالن مً الىهمُاث ال

ٖان وا ت حذا كىذ حعمان في م ٖاهحن. والىهمُاث ٍُى ذ واخذ في م خذ ًٕزلٗ ال ًىحذ وال ٌلِل حعم واخذ في ُو

  (89)ص  «اللِل، والباػل مجها بهما ًبؼل باللِل ومم بؼالهه ال ًضو٘.

 ؤهىاق ألاُِعت مً حهت مادتها -2

 

ُلىا بن الُِاط ًىِعم مً حهت مادجه بلى ُعمحن، ًُِني وهحر ًُِني، ؤما الُُِني ًهى هىق واخذ وهى البرهاوي،     

ً وؤما هحر الُُِني ًهى ؤسبلت ؤهىاق، وهي الجذلي والخؼابي والؽلشي والعٌعؼاجي.  ًلىىـش في هزه ألاهىاق ممحًز

 بُجها.

 الُِاط الُُِني: البرهان -ؤ

، وهى بزلٗ الُِاط الىخُذ الللم الخاموهى الُِاط الُُِني الىخُذ، ألهه اإلاالٍ مً مِذماث ًُِيُت جٌُذ    

ٖام مؼابِت للىاُم ال ًدخمل  اإلاىصل بلى الُِحن كىذ اإلاىاػِت مىز ؤسظؼى. ًمِذماجه ٔلها )ؤي ٔل ؤهىاكها( ؤخ

اوي مبادثه )مِذماجه( بما بذيهُت ؤو مٕدعبت ملها الىُِع. لزلٗ رهب ؤسظؼى بلى ؤن الُِاط الُُِني ؤو البره

جيخهي بلى بذيهُاث، وهي جلٗ التي رٓشهاها، وهي ألاولُاث واإلاؽاهذاث واإلاجشباث واإلاخىاجشاث والخذظُاث 

اث. ًِى  البرهان ُُاط مالٍ مً ًُِيُاث إلهخاج ًُِني. والُُِيُاث بما ألاولُاث وبما »٘ ابً ظِىا: والٌؼٍش

بُاث وبما اإلا خىاجشاث وبما اإلادعىظاث...]وهزه ٔلها[ جٕىن صادُت ًُِيُت راجُت ال بذ ؤن جيخهي بلى الخجٍش

ذ جٕىن طشوٍس  (94)الىجاة، ص  «.ت...ًالبرهان ٌلؼي الُِحن الذاثممِذماث ؤولُت مِىلت كلى الٖل ٔلُت. ُو

ُاط ًُِني ًٌُذ كلم البرهان بالجملت هى ُ»ٓخاق البرهان"، بلى ؤن ، ًِذ رهب في "جلخُص ذؤما ابً سؼ    

ت لىا بالؼبم.  ٔاهذ جلٗ الللت مً ألامىس اإلالًش الش يء كلى ما هى كلُه في الىحىد بالللت التي هى بها مىحىد، برا 

ٔان الُِاط البرهاوي هى الزي مً ؼإهه ؤن ًٌُذ هزا الللم الزي هى الللم الخُِِي، ًبحن ؤهه ًجب ؤن  وبرا 

ت بدذ ؤوظؽ، وؤن جٕىن ؤكشي مً الىدُجت، وؤن جٕىن  جٕىن مِذماث الُِاط البرهاوي صادُت ؤواثل وهحر ملًش

 «.كلت للىدُجت بالىحهحن حمُلا

 الُِاط هحر الُُِني -ق

، وهى ؤسبلت ؤهىاق، جبلا لىىق الللم الخاميُت، وبزلٗ ًهى هحر مىصل بلى وهى الزي ًخإلٍ مً مِذماث هحر ًُِ   

ُبه:اإلاِذماث التي ٌلخمذ كلحها ٔل هىق في   جٓش
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 الُِاط الجذلي ●

هى بلضام الخصم  هوهى الُِاط الِاثم كلى مِذماث مؽهىسة ؤو معلمت كىذ الخصم، والوشض ألاظاس ي مى    

ل ما هى ًظُلت ًهى مشهىق ًُه، برن ًاللذ٘ وبُىاق َم  ً هى ُاصش كً دسحت البرهان، مثاله: اللذ٘ ًظُلت، ٔو

 مشهىق ًُه.

ؤن اإلاِذماث اإلاؽهىسة ال جشجِي بلى دسحت الُِحن، وبزلٗ ًىدُجتها ال جٕىن ًُِيُت، بال ؤنها ؤُشق  وسهم    

بلضام الخصم وبُىاق مً هى اإلاِذماث بلى الُِحن. وبؽٖل كام، ًهزا الىىق مً الُِاط ٌعمى حذال، هشطه 

زه الصىاكت هي بالجملت وه»بً سؼذ في "جلخُص ٓخاق الجذ٘": ُاصش كً بدساْ مِذماث البرهان. ًِ٘ى ا

، برا ٓىا ظاثلحن، ؤن ولمل مً مِذماث مؽهىسة ُُاظا، كلى ببؼا٘ ٔل وطم ًخظمً التي هِذس بهاالصىاكت 

ٔان اظم الجذ٘ كىذ  اإلاجُب خٌـه، وكلى خٌف ٔل وطم ٓلي ًشوم العاثل ببؼاله برا ٓىا مجُبحن...وإلاا 

ل، هِل الجمهىس بهما ًذ٘ كلى مخاػبت بحن ازىحن ًِصذ ٔل وا خذ مجهما هلبت صاخبه بإي هىق اجٌّ مً ألاُاٍو

ؤسظؼى هزا الاظم بلى اإلالنى الزي هى ؤُشق ألاؼُاء ؼبها باإلالنى الزي ًِصذه الجمهىس...وؤما مىاًم هزه 

ت...ؤما مىٌلتها في  اطت، والثاهُت في مىاؿشة الجمهىس، والثالثت في الللىم الىـٍش الصىاكت ًثالر: ؤخذها الٍش

ت الىاًلت مىاؿشة  الجمهىس ًللظشوسة الذاكُت في احخماكهم كلى اللذ٘ والٌظُلت واكخِاد ٓثحر مً ألامىس الىـٍش

ت ال ًمًٕ ؤن ًِم الخصذًّ بها لهم بال بالؼَش  ٔاهذ ألامىس الىـٍش ٔان ألامش هٕزا، و لهم في الاحخماق اإلاذوي. وإلاا 

ت هي ٔان ؤًظل ما زبدذ به كىذهم ألامىس الىـٍش ل اإلاؽهىسة... اإلاؽهىسة،   ألاُاٍو

ت ًزلٗ مً وحىه: ؤخذها ؤها متى ؤسدها ؤن هٍِ كلى الخّ في مؼلىق ما ًلعش       وؤما مىٌلتها في الللىم الىـٍش

كلُىا رلٗ، ؤمٕىىا بهزه الصىاكت ؤن هإحي في رلٗ اإلاؼلىق بُِاظحن مخىاُظحن ؤخذهما ًثبخه وآلاخش ًبؼله. ًةرا 

ٖارقمحز الجضء الصادَ الزي في رًىٗ الِى ًللىا رلٗ ؤمٕىىا بعهىلت ؤن ه )ٓخاق  «.لحن اإلاخىاُظحن مً ال

 الجذ٘(

 الُِاط الخؼابي ●  

وهى ُُاط هحر ًُِني، مالٍ مً مـىىهاث ؤو مِبىالث، هشطه جشهُب الىاط في ما ًىٌلهم في ؤمىس الخُاة،     

برن ًدمضة ال بذ ؤن ًىجر آخش ٔل ػالب مجتهذ ال بذ ؤن ًىجر آخش الٌصل، وخمضة ػالب مجتهذ، مثاله: 

 .الٌصل

اإلاخاػبت الجذلُت هي »"جلخُص ٓخاق الجذ٘":  ٌلشي ابً سؼذ الخؼاق الخؼابي مِاسها بًاه بالجذلي ُاثال في    

التي جإجلٍ مً اإلاِذماث اإلاؽهىسة اإلادمىدة كىذ الجمُم ؤو ألآثر. واإلاخاػبت الخؼبُت هي التي جٕىن مً 

 «في بادت الشؤي. اإلاِذماث اإلاـىىهت التي
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بن صىاكت الخؼابت جىاظب صىاكت الجذ٘، ورلٗ ؤن »الخؼابت" ًُِ٘ى الؽاسح ألآبر:  ؤما في "جلخُص ٓخب     

ٔاهذ هاجان الصىاكخان لِغ ٌعخلملهما ؤلاوعان بِىه وبحن هٌعه  ٔلحهما ًامان هاًت واخذة، وهي اإلاخاػبت؛ بر 

 الوحر.ٌعخلملهما مم ٔالخا٘ في صىاكت البرهان، بل 

خحن، ً     ٔاهذ هاجان الصىاكخان مؽتٓر ت واخذة، وهي صىاكت اإلاىؼّ. ِذ ًجب ؤن ًٕىن الىـش ًحهما لصىاكوبرا 

ل واخذ مً الىاط ًىحذ معخلمال لىدى ما مً ؤهداء البالهت )الخؼابت( ومىتهُا مجها بلى مِذاس ما، ورلٗ في  ٔو

ل اللزًً ؤخذهما اإلاىاؿشة والثاوي  الخللُم وؤلاسؼاد، وؤٓثر رلٗ في اإلاىطىكاث الخاصت بهزه صىٌي ألاُاٍو

ٖاًت والاكخزاس وظاثش ألا ل التي في ألامىس الجضثُت.الصىاكت، وهي مثل الؽ  ُاٍو

اإلايعىبت بلى هزه الصىاكت بهما ًِصذ بها الخصذًّ والاكتراي مً اإلاخاػب  ومً ؤحل ؤهه مللىم ؤن ألاؼُاء     

ش يء برا ٗ ال ًٕىن بال بخثبِذ الش يء كىذ اإلالتري به، ورلٗ ؤها بهما ولتري بالبالش يء الزي ًُه الذكىي، ورل

 سؤًىا ؤهه ُذ زبذ كىذها،

ئت والخصذًِاث الخؼبُت، وبن لم جًٕ خِا، ًهي ؼبحهت بالخّ، وؤًظا ًةن الىاط متهُئىن بؼبُلتهم ٔل التهُ    

ٌللىن  هدى الىُىي كلى الخّ هٌعه، وهم وهي التي جٕىن مجها  ،كىه، واإلادمىداثؤٓثر مً رلٗ ًامىهه ٍو

  ألاُِعت الخؼبُت
 
لجمهىس مىاق الخّ، والؽبُه بالخّ ُذ ًذخل في كلم بالخّ مً ُبل ؤنها هاثبت كىذ ا ؼبحهت

 .الخّ

وللخؼابت مىٌلخان: بخذاهما ؤن بها هدث اإلاذهُحن كلى ألاكما٘ الٌاطلت، ورلٗ ؤن الىاط بالؼبم ًمُلىن بلى    

ل الخؼبُت هلبطذ الٌظاثل ال واإلاىٌلت الثاهُت ذ كلحهم ؤطذاد ألاًلا٘ اللادلت. لادلت، ًةرا لم ًظبؼىا باألُاٍو

ت التي ًشاد مجهم  ؤهه لِغ ٔل صىٍ مً ؤصىاي الىاط ًيبغي ؤن ٌعخلمل مله البرهان في ألاؼُاء الىـٍش

شجه لِعذ ملذة لِب٘ى وبما ألن ًؼوؽإ كلى مؽهىساث جخالٍ الخّ،  اكخِادها، ورلٗ بما ألن ؤلاوعان ُذ

ىق الخصذًّ ًُه. ًلهزا ُذ  البرهان ؤصال، وبما ألهه ال ًمًٕ بُاهه له في رلٗ الضمان الِعحر الزي ًشاد مىه ُو

ت بُيىا وبحن اإلاخاػب، ؤكني باإلادمىداث. وهزه اإلاىٌلت حؽاْس  ش بلى ؤن هجللؼهظ الخصذًّ باإلاِذماث اإلاؽتٓر

 هزه الصىاكت ًحها صىاكت الجذ٘.

 الُِاط الؽلشي  ●

، وهي اإلاخُالث، جىِبع مجها الىٌغ ؤو جىبعؽ، والوشض مىه جخُُلُت وهى ُُاط هحر ًُِني مالٍ مً ُظاًا     

"ٔل ما هى ممخم زحر في الىٌغ بالترهُب ؤو الخىٌحر، إلاا ًُه مً ؤلٌاؾ جشهب في الش يء ؤو جىٌش مىه، ومثاله: الخإهى 

ٔل ما ٌلشض الصخص للخؼش ". ؤو "م مثحر للزة الجعذ، برن ًالخمش خحرمثحر للزة الجُذ ًهى خحر، والخمش ممخ

 " ًاإلُذام كلُه تهىس، وألاًلا٘ الصجاكت حلشض الصخص للخؼش، برن ًاإلُذام كلى ألاًلا٘ الصجاكت تهىس 
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ٖاس ملُىت، دًيُت ؤو      ًوشض مثل هزه ألاُِعت هى بزاسة خماط الىاط مً خال٘ بزاسة اهٌلاالتهم بلى ؤً

 احخماكُت ؤو ظُاظُت ؤو هحرها، ًخثاس اللىاػٍ وجىحه بلى ش يء ملحن.

    والؼيالُِاط اإلا ●

ٔاربت ًدٕم بها الىهم في هحر      وهى ُُاط هحر ًُِني، بل هى ُُاط موالؽ ُاثم كلى مِذماث وهمُت 

موالؼت اإلاىاؿش وبًدامه، اإلادعىظاث، ؤو  هي مِذماث ؼبحهت بالخّ في الصىسة ال في الخُِِت، والوشض مىه هى 

 ".ٔل مىحىد ال بذ مخدحز في حهت، وهللا مىحىد، برن ًاهلل مخدحز في حهتومثاله: "

مً اإلاللىم بىٌعه ؤن مً الُِاظاث ما هى ُُاط في الخُِِت، »ًِ٘ى ابً سؼذ في "جلخُص ٓخاق اإلاوالؼت":     

ُِت...وؤما الُِاط اإلابٕذ ًهى الزي ًلضم كىه ومىه ما ٌولؽ ًُـً به ؤهه ُُاط مً هحر ؤن ًٕىن ٓزلٗ في الخِ

هدُجت هي هُِع الىدُجت التي وطلها اإلاخاػب، ورلٗ برا لضمذ كً اإلاِذماث التي اكتري بها 

 هزه الصٌت مً هحر ؤن ًٕىن ٓزلٗ.اإلاخاػب...والخبُٕذ العٌعؼاجي هى الزي ًىهم ؤهه ب

]الزًً برا ُالىا ُالىا صىابا، وبرا ظملىا محزوا -ٕماء معخلملها بالخ بها اإلاخاػبت العٌعؼاثُت برا حؽبهو      

صذ بهزا -في ما ظملىا بحن الصىاق والخؼإ[
ُ
به بها را حؽالاظم )ؤي ظمُذ مخاػبت ظٌعؼاثُت، وب خ

واإلاخاػبت اإلاؽاهبُت هي اإلاخاػبت التي جىهم ؤنها مخاػبت حذلُت مً مِذماث بالجذلُحن ظمُذ مؽاهبُت. 

 ٓزلٗ في الخُِِت. ً هحر ؤن جٕىن مدمىدة م

ِ ، ًمِصذ هزا الجيغ مً الٕالم ؤما     
ّ
 اب، وبما ؤن ًلضمه ؼىلت وؤمش ذ اإلاخاِػ هى خمعت مِاصذ: بما ؤن ًبٕ

ٔارق )ؤ ره بدُث ًإحي بٕالم ، وبما ؤن ٌؽٕٕه، وبما ؤن ًصحِّ ي ٌعَى اإلاخاػب بلى الٕزق الؽيُم(هى في اإلاؽهىس 

 ًإحي بهزس مً الِ٘ى ًلضم كىه معخدُل في اإلاٌهىم بدعب الـً. معخدُل اإلاٌهىم، وبما ؤن ًصحره بلى ؤن

العٌعؼاثُىن، وؤؼهش هزه ألاهشاض الخمعت وؤٓثرها مِصىدا  ًؼلبهاًهزه ألاهشاض الخمعت هي التي     

كىذهم هى الخبُٕذ؛ زم ًخلى رلٗ الدؽيُم كلى اإلاخاػب، زم ًخلى رلٗ الدؽُٕٗ، زم ًخلى رلٗ اظخوالَ الٕالم 

ه بلى واظخدال  الهزس والخٖلم بالهزًان.خه، زم ًخلى رلٗ ظُى

. واإلاؽاهبي هى الزي ًىهم ؤهه ُُاط حذلي مً هحر ؤن ظٌعؼاجيومىه  مشاجي ومؽاهبيوالُِاط اإلاوالؼي مىه     

ؼلب به هاًت صاخب الجذ٘ وهي الولبت.  ًٕىن ٓزلٗ بالخُِِت، وهى الزي ًدؽبه صاخبه بصىاكت الجذ٘ ٍو

  «ي هى الزي ًدؽبه صاخبه باإلابرهً، ًُىهم ؤهه خُٕم مً هحر ؤن ًٕىن ٓزلٗ.والُِاط العٌعؼاج

 

 الِ٘ى الٌلعٌي ُ٘ى بشهاوي -3



 

 

12 

ٖا٘ الخلبحر والاظخذال٘، ٓما ُذمها اإلاللم ألا٘و وظاس كلى خؼاه في  ،وآلان      ىا كلى مخخلٍ ؤؼ بلذ ؤن حلًش

العاا٘ آلاحي: هل الِ٘ى الٌلعٌي ُ٘ى بشهاوي ؤم  رلٗ ًالظٌت اللصش الىظُؽ، خاصت اإلاعلمحن مجهم. لىظم

 حذلي ؤم خؼابي ؤم ؼلشي ؤم ظٌعؼاجي؟

ٔان ؤهلب الٌالظٌت ًيخصشون لذكىي ؤن الِ٘ى الٌلعٌي ُ٘ى بشهاوي، ًةن رلٗ      ًمىم بلظهم مً لم لئن 

صُت الخٌٕحر الِ٘ى بهه ُ٘ى حجاجي حذلي، بِىما رهب بلظهم آلاخش ؤن الِ٘ى الؽلشي هى الزي ٌعخىكب خصى 

ً بٕىنها طشبا مً طشوق العٌعؼت. ًلىإخز خؼاباث الٌلعٌي، بل ورهب بلظهم بلى وصٍ  ًالظٌت آخٍش

خ الٌلعٌت. وؤؼهش مً اهخصش لذكىي بشهاهُت آخزًً كلحها  ،بلع هزه الذكاوي، ولىبذؤ باألولى همارج مً جاٍس

بال ؤهىا  ،ٔل هصىص الؽاسح ألآبر الٌلعٌُتؤبى الىلُذ ابً سؼذ. ومم ؤن هزه الذكىي مىدؽشة في الٌلعٌت هى 

ض كلى واخذ مً هزه الىصىص ختى هخلشي كلُه ؤٓثر خللّ ألامش بىص "ًصل اإلاِا٘  ،ظجٓر وهى ؤؼهش هصىصه، ٍو

لت مً اجصا٘". ًما الدجج التي ًِذمها   ؟كلى دكىي بشهاهُت الِ٘ى الٌلعٌيًُما بحن الخٕمت والؽَش

لبُان وحه اللالُت بحن الٌلعٌت والذًً ؤلاظالمي، ؤو بحن  مىه مداولتلىص مللىم ؤن ابً سؼذ ٓخب هزا ا    

م الخلاسض الزي ادكاه الوضالي بُجهما بما حلله ًٌٕش الٌالظٌت )خاصت ؤلالهُحن،  لت، مداوال ًس الخٕمت والؽَش

ٖاسهم  بلث ألاحعاد، وبؽٖل ؤخص الٌاسابي وابً ظِىا( في اإلاعاثل الثالر اإلاؽهىسة: ُىلهم بِذم اللالم، وبه

لت، ألن  ىلهم بن هللا ال ٌللم الجضثُاث. ًإساد ابً سؼذ هِع دكىي الوضالي وبُان ؤن الخٕمت ال حلاسض الؽَش ُو

ؽهذ له. بل ظاس  ًجتهذ في اُخباط آلاًاث  ًُلعىي ُشػبتٔلخحهما خّ، والخّ ال ًظاد الخّ، وبهما ًىاًِه َو

والاكخباس والاظخيباغ والُِاط اللِلي، ُاثال بن الٌلعٌت لِعذ ؼِئا الِشآهُت الذاكُت بلى الىـش والخٌٕش والخذبش 

 آخش هحر هزه اللملُاث اللِلُت، وبزلٗ ًهي مإمىس بها ؼشكا. وهزا هصه:

ٔان ًلل الٌلعٌت لِغ ؼِئا ؤٓثر مً الىـش في اإلاىحىداث واكخباسها مً حهت داللتها كلى الصاوم، ؤكني  بن»     

ت  ٔاهذ اإلالًش ت صىلتها، وؤهه ٔلما  مً حهت ما هي مصىىكاث، ًةن اإلاىحىداث بهما جذ٘ كلى الصاوم بملًش

ت بالصاوم ؤجم. ٔاهذ اإلالًش  بصىلتها ؤجم 

ٔان الؽشق ُذ هذق بلى اك      وخث كلى رلٗ، ًبحن ؤن ما ًذ٘ كلُه هزا الاظم بما واحب  خباس اإلاىحىداثو

تها به، ًزلٗ بحن في هحر  بالؽشق وبما مىذوق بلُه. ًإما ؤن الؽشق دكا بلى اكخباس اإلاىحىداث باللِل وجؼلب ملًش

ْبَصاِس۞ جباْس وحلالى، مثل ُىلهما آًت مً ٓخاق هللا
َ
وِلي ألا

ُ
ا ؤ ًَ ِبُروا 

َ
اْكخ

َ
زا هص كلى وحىق اظخلما٘ وه : ۞ً

 (22)ًصل اإلاِا٘ ص  «الُِاط اللِلي، ؤو اللِلي والؽشعي ملا.

ؤو ُُاط الواثب كلى  واإلاِصىد بالُِاط اللِلي هىا هى البرهان، ؤما الُِاط الؽشعي ًُِصذ به الخمثُل،    

لٕىنهما ملا ًِىدان بلى ،وهى ما ٌلني ؤن هللا دكا بلى بكما٘ هزًً الىمؼحن مً الاظخذال٘ في الىـش  الؽاهذ،

ت الصاوم، ورلٗ سهم ؤن ألا٘و ٌعخخذم في هىق مً الخٌٕحر هى الخٌٕحر  ت الخّ، ؤو ملًش هاًت واخذة هي ملًش

ًةرا جِشس »ِعخخذم في الاظخذال٘ الؽشعي الٌِهي، ولًٕ الىمؼحن ملا مإمىس بهما ؼشكا. ، ؤما الثاوي ًالٌلعٌي

ٔان الاكخباس لِغ ؼِئا ؤٓثر مً: اظخيباغ اإلاجه٘ى ؤن الؽشق ُذ ؤوحب الىـش باللِل في ا إلاىحىداث واكخباسها، و
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مً اإلاللىم واظخخشاحه مىه، وهزا هى الُِاط، ًىاحب ؤن هجلل هـشها في اإلاىحىداث بالُِاط اللِلي. وبحن ؤن 

هى اإلاعمى هزا الىدى مً الىـش، الزي دكا بلُه الؽشق وخث كلُه، هى ؤجم ؤهىاق الىـش بإجم ؤهىاق الُِاط، و 

  (23)ًصل اإلاِا٘، ص  «.بشهان

ٔان ًلل الٌلعٌت لِغ ؼِئا ؤٓثر مً الىـش في »وبرا حملىا بحن مِذمت الاُخباط ألا٘و ؤكاله         بن 

ٔاهذ لذًىا هدُجت هي ؤن الٌلعٌت هىق مً الىـش بإجم ؤه «اإلاىحىداث... ىاق وما اهخهى بلُه الاُخباط ألاخحر، 

ورلٗ ٌلني ؤن الٌٕش الٌلعٌي ؤظمى ؤهىاق الىـش، وؤن الِ٘ى الٌلعٌي ُ٘ى  البرهاوي.الُِاط، وهى الُِاط 

ت  اظخذاللي بشهاوي ًُِني ًِىد بلى الخّ ال مدالت. ٔان ألامش ٓزلٗ، ًةن الاؼخوا٘ بالٌلعٌت ًٌترض ؤوال ملًش وبرا 

وبن لم ًًٕ ًُِيُا، مً اإلاوالؽ  بمخخلٍ ؤهىاق الىـش والاظخذال٘ اإلامٕىت، ورلٗ لخبحن الُُِني مجها، مً اإلاٌُذ

 الزي ال ًُه ًاثذة وال هى ًيخهي بىا بلى الُِحن.

ًمً ألاًظل، ؤو مً الظشوسي، إلاً ؤساد ؤن ٌللم هللا جباْس وحلالى وظاثش اإلاىحىداث بالبرهان، ؤن ًخِذم ؤوال »    

ي والُِاط الخؼابي والُِاط ًُللم ؤهىاق البراهحن وؼشوػها، وبمارا ًخالٍ الُِاط البرهاوي الُِاط الجذل

م ؤهىاكه، وما مجها ُُاط اإلاوالؼي ٔان ال ًمًٕ رلٗ دون ؤن ًخِذم ًُلشي ُبل رلٗ ما هى الُِاط اإلاؼلّ، ٓو . و

ب وما مجها لِغ بُِاط، ورلٗ ال ًمًٕ خِذم ًُلشي ُبل رلٗ ؤحضاء الُِاط التي مجها جٓش ، ؤكني ؤًظا بال ٍو

بالىـش في اإلاىحىداث، ؤن ًخِذم ُبل  ]حلالى[ إلاامً بالؽشق، اإلامخثل ؤمَشهاإلاِذماث وؤهىاكها. ًِذ ًجب كلى ا

الىـش ًُلشي هزه ألاؼُاء التي جخج٘ز مً الىـش مجزلت آلاالث مً اللمل، ًةهه ٓما ؤن الٌُِه ٌعخيبؽ مً ألامش 

ت اإلاِاًِغ الٌِهُت كلى ؤهىاكها، وما مجها ُُاط وما مجها  ٖام، وحىق ملًش لِغ بُِاط، ٓزلٗ بالخٌِه في ألاخ

ت الُِاط اللِلي، وؤهىاكه، بل هى  ًجب كلى اللاسي ؤن ٌعخيبؽ مً ألامش بالىـش في اإلاىحىداث وحىق ملًش

ْبَصاِس۞
َ
وِلي ألا

ُ
ا ؤ ًَ ِبُروا 

َ
اْكخ

َ
ٔان الٌُِه ٌعخيبؽ مً ُىله حلالى: ۞ً ت الُِاط   ؤخشي بزلٗ، ألهه برا  وحىق ملًش

ت الُِاط اللِلي؟  )ًصل اإلاِا٘، «الٌِهي، ًٕم بالخشي وألاولى ؤن ٌعخيبؽ مً رلٗ اللاسي باهلل وحىق ملًش

 .(25-24ص 

ت      وبرا خصلذ كىذها آلاالث التي بها هِذس كلى الاكخباس في »في صىلت الٌلعٌت، جلٕم برن هي آلاالث الظشوٍس

ًةن مً ال ٌلشي الصىلت ال ٌلشي اإلاصىىق، ومً ال ٌلشي اإلاصىىق ال ٌلشي –ها اإلاىحىداث وداللت الصىلت ًح

ت  -الصاوم ًِذ ًجب ؤن وؽشق في الٌدص كً اإلاىحىداث، كلى الترجِب والىدى الزي اظخٌذهاه مً صىاكت اإلالًش

 .26ص  «باإلاِاًِغ البرهاهُت.

ٔل الىاط ماهلحن للىـش البرهاوي واظخيباغ ولًٕ، هل ٔل الىاط ماهلحن إلاماسظت الخٌٕحر الٌلعٌي؟ ؤي هل     

ٔان اظؼت ؤجم ؤهىاق الُِاط اللِلي؟ وباإلاجهىالث مً اإلاللىماث بى  ًما الٌاثذة مً بُِت ؤهىاق  مش ٓزلٗ،ألا ن 

 ألاُِعت هحر اإلاوالؼت؟ خاصت الجذلي والخؼابي؟

صخُذ ؤن الِ٘ى الٌلعٌي ُ٘ى بشهاوي، وؤن البرهان ؤجم ألاُِعت، ولًٕ رلٗ ال ٌلني ؤن ألاُِعت ألاخشي )برا     

اظخثىِىا العٌعؼت( هحر راث ًاثذة، بل هي ألاخشي لها ًاثذتها، ألن هىاْ مً هى كاحض كً الىـش البرهاوي ولٕىه 
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ت ذ اإلالًش  بلى زالزت مشاجب:طالخه. لزلٗ ًِذ ُعم ابً سؼذ الىاط  ًُجذ في جلٗ ألاُِعت ما دون البرهاهُت ،ًٍش

َى  ًهىاْ الجمهىس وهم كامت الىاط، وهاالء هحر ماهلحن للىـش بالُِاط الجذلي ًظال كً الُِاط البرهاوي، ًو

الزًً ٌعجضون هم آلاخشون كً اظخلما٘ الُِاط البرهاوي، وفي ؤكلى  والٌِهاء هاالء ؤهل الجذ٘، وهم اإلاخٖلمىن 

ل، وهم ؤهل البرهان. وبن ٔل صىٍ مً الىاط ال ًجىص ؤن ًؼلب الهش  م هىاْ الٌالظٌت ؤهل الىـش والخإٍو

لت ؤلاظالمُت بٖل ؤصىاي الِ٘ى الثالزت، بدُث جىحهذ بلى  ت بال بالخؼاق الزي ًىاظبه، ولزلٗ ؤجذ الؽَش اإلالًش

ادلت الىاط بالتي هي ؤخعً؛ ًزلٗ ٔل ًئت مً الىاط بدعب دسحت ًهمها، ولزلٗ دكا هللا حلالى سظىله بلى مج

بل ولخجىب آلازاس اللٕعُت ملىاه مخاػبت ٔل صىٍ مً الىاط بىىق الخؼاق الزي ًىاظبه ختى ًاحي ًاثذجه، 

 للخؼاق.

ؽىػ كُِذتهم      ألهه لِغ معخولِا كلحهم وخعب، وبهما ؿاهشه ُذ  ،بن اللامت ُذ ًاريهم الِ٘ى البرهاوي َو

لخىا هزه »هم ماهلىن لٌهمها. ًىحي بلٕغ اإلالاوي التي  ىا ولخِذ ملؽش اإلاعلمحن ؤن ؼَش ًةرا جِشس هزا ٔله، ٓو

ت باهلل كض وحل وبمخلىُاجه، ًةن رلٗ  التي هبهخىا كلى هزه العلادة ودكذؤلالهُت خّ، وؤنها  بلحها، التي هي اإلالًش

ّ الزي اُخظخه حبلخه وػبُلخه مً الخصذًّ، ورلٗ  ؤن ػباق الىاط مخٌاطلت مخِشس كىذ ٔل معلم مً الؼٍش

ل الجذلُت جصذًّ صاخب البرهان بالبرهان،  في الخصذًّ، ًمجهم مً ًصذَ بالبرهان، ومجهم مً ًصذَ باألُاٍو

ل  ل الخؼابُت ٓخصذًّ صاخب البرهان باألُاٍو بر لِغ في ػباكه ؤٓثر مً رلٗ، ومجهم مً ًصذَ باألُاٍو

 البرهاهُت.

لخىا هزه      ٔاهذ ؼَش الخصذًّ بها ٔل بوعان،  ؤلالهُت ُذ دكذ الىاط مً هزه الؼَش الثالر، كمَّ ورلٗ ؤهه إلاا 

بال مً جخذها كىادا بلعاهه، ؤو لم جخِشس كىذه ػَش الذكاء ًحها بلى هللا حلالى، إلهٌاله رلٗ مً هٌعه. ولزلٗ 

لخه ػَش الذكاء بلى  ص كلُه الصالة والعالم بالبلث بلى ألاخمش وألاظىد، ؤكني لخظمً ؼَش
ُ
هللا حلالى، ورلٗ خ

ذ في ُىله حلالى ۞ ۞صٍش ًُ ْخَع
َ
ِتي ِهَي ؤ

َّ
ُهْم ِبال

ْ
ِت َوَحاِدل

َ
ِت الَخَعى

َ
ْىِكـ

َ
َٗ ِبالِخَٕمِت واإلا

دُق ِبلى ظبُِل سّبِ
ُ
  .(31-39ص ) «ؤ

ت الش يء كلى ما هى كلُه بالللت التي هى مىحىد" ال جخم لىا بال بالبرهان، ًةن رلٗ       وبرن، ًمم كلمىا ؤن "ملًش

ت ألاؼُاء بلللها، ؤكني ؤن ُلُال مً  لُل مجهم ماهل إلالًش لِغ داثما ؤمشا مخاخا، ألن مذاْس الىاط جخٌاوث، ُو

ل الجذلُت  ّ، وهم الٌالظٌت. ولهزا العبب هدخاج بلى ألاُاٍو ت الخّ بهزا الؼٍش الىاط ًِؽ ماهل إلالًش

، خال٘ مخاػبدىا لٌئت ملُىت، ًلعش ق ملحنوالخؼابُت. ًاألولى حعاكذها متى ؤسدها ؤن هٍِ كلى الخّ في مؼلى 

كلُىا رلٗ لِصىس مذاْس ؤولئٗ، بدُث هإحي بُِاظحن مخىاُظحن ؤخذهما ًثبذ الخّ وآلاخش ًبؼله، ًةرا 

ٔان الِ٘ى الجذلي ٖارق. لزلٗ  وبن  ،وطلىاهما الىاخذ ؤمام آلاخش ؤمٕىىا بعهىلت ؤن همحز ؤيهما الصادَ وؤيهما ال

ت ألاؼُاء بلللها، ًهى مم رلٗ ؤُشق ألاُىا٘ بلى الِ٘ى البرهاوي، وهى الزي هجذه  لم ٌلذ في ُاثمت وظاثل ملًش

لذي اإلاخٖلمحن والٌِهاء. ؤما برا ٓىا مخاػبحن الجمهىس مً كامت الىاط الزًً لم ٌلخادوا كلى الىـش الخالص وال 

ل الجذلُت التي جِاسق ًحها الدجت با ل وألاُِعت الخؼابُت الِاثمت كلى كلى ألاُاٍو لدجت، ًىدً هلجإ بلى ألاُاٍو

اإلاِذماث اإلادمىدة التي حؽبه اإلاِذماث الُُِيُت. ًالىاط ٓما كلمىا مً ري ُبل متهُئىن )معخلذون( بؼبُلتهم 
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ٖاهذ ألاُِعت  كىذهم جىىق مىاق ألاُِعت البرهاهُت،  الخؼابُتٔل التهُئت هدى الىُىي كلى الخّ هٌعه، ً

ل الخؼابُت هدث الىاط كلى ألاكما٘ الؽبُه بالخّ ُذ ًذخل في كلم الخّ، و  هزا ًظال كً ؤهىا باألُاٍو

 الٌاطلت، رلٗ ؤنهم ًمُلىن بالؼبم بلى ؤطذاد جلٗ ألاكما٘.

ل الىصىص الذًيُت وكذم ؤخزها كلى ؿىاهشها      صَّ بها الٌالظٌت ؤهل الىـش هى جإٍو
ُ
وبن مً ألاكما٘ التي خ

ٔان ل ل مىحب، ورلٗ بخالي هحرهم الزي كلُه ؤن ًإخز بـاهش الىصىص مٕخٌُا بزلٗ. متى  ولم ًًٕ ابً لخإٍو

واطلا الٌالظٌت ؤو ؤهل الىـش البرهاوي في ؤكلى الِاثمت  ،سؼذ الٌُلعىي الىخُذ الزي ُعم الىاط بلى مشاجب

ِت بِب٘ى الخّ ًِؽ بِىما الجمهىس مً كامت الىاط في ألاظٌل، مم الِ٘ى بن حمُم هاالء معخلذون ل الؼٍش

في هصه اإلاؽهىس "حي بً  ،ً ػٌُللى هزه الذكىي مىاػىه وملاصشه اببالتي جىاظب ػبُلخه، ًِذ ظبِه 

ت ، هص في صُوت ظشدًتان"ًِـ ٖي ُصت حي سمٍض شة ملضولت ال ٌلشي ًحها بوعاها  بً ًِـان ًد الزي وؽإ في حٍض

لت، ولًٕ ًؼشجه ؤلاوعاهُت اإلاعخلذة للخّ  ُادجه بلى البدث كً الخّ، وهى ما جإحي له بلى ؤن كشي ٔل وال ؼَش

بالىـش والاكخباس اللِلي  ٔله ورلٗ ،ألاؼُاء بماهُاتها، بذءا مً ألاؼُاء الجضثُت اإلادعىظت بلى صاوم اللالم ٔله

ٖان همىرج الٌُلعىي. ولًٕ ؤخذالبرهاوي وخذه ت . ً لت مً الؽشاجم العماٍو ٔاهذ بها ؼَش شة ؤخشي  ٖان حٍض  ظ

لت ًهما كِلُاو  ،)واظمه ؤبعا٘( ٖامها ٔان ًٌهم هزه الؽَش او٘ هصىصها وؤخ لٗ بخالي ٔل مً ٌعًٕ ج، ٍو

شة، ٔاهذ بالصذًت هي  خاصتهم وكامتهم. الجٍض شة ؤخشي  ها بلى حٍض ًالخُِا  .ًِـانحي بً  التي ًِؼجهاًِشس جٓش

ه مً خِاثّ ألاؼُاء، ًاجٌِا كلى ؤهه ال  ذم ٔل مجهما لآلخش ما ٌلًش  ًَش بحن ما وصل بلُه هزا باللِل وما ُو

لت ّ الؽَش لت بهما هى ؤمثا٘ للخِاثّوصل لآلخش بؼٍش ب جلٗ  ،، وؤن ما ؤحي في جلٗ الؽَش الوشض مجها جٍِش

 .مً هى كاحض كً سئٍتها بلحن اللِلالخِاثّ بلى 

ان الزهاق بلى كامت الىاط إلًهامهم ؤن ما ؤجاهم في الؽشق هى مجش        ،د ؤمثا٘ للخِاثّ اإلاجشدةوبر ُشس الؼًش

ت الخّ بال مً خال٘ ؤمثلخه.  ؤخىا٘  حي ًلما ًهم»اهتهُا بلى ؤن رلٗ ُشاس خاػئ، ألن ؤولئٗ هحر ماهلحن إلالًش

الىاط وؤن ؤٓثرهم بمجزلت الخُىان هحر الىاػّ، كلم ؤن الخٕمت ٔلها والهذاًت والخىًُّ ًُما هؼِذ به الشظل 

لت ال ًمًٕ هحر ر ل مِعش إلاا خلّ له: ۞ووسدث به الؽَش ذ كلُه، ًلٖل كمل سحا٘ ٔو  هللِا لٗ وال ًدخمل اإلاٍض
َ
ت

َّ
ُظى

۞
 
ْبِذًال

َ
ِت هللِا ج

َّ
ِجَذ ِلُعى

َ
ًْ ج َ

ْبُل ول
َ
ىا مً ُ

َ
ل
َ
ًَ خ ِزً

َّ
وجبرؤ بلحهم وؤكلمهم  ماكخزس كما جٖلم به ملهو  بلحهم . ًاهصشيفي ال

ؤهه ُذ سؤي مثل سؤيهم واهخذي بمثل هذيهم وؤوصاهم بمالصمت ما هم كلُه مً التزام خذود الؽشق وألاكما٘ 

له الخىض ًُما ال ٌلىحهم وؤلاًمان باإلادؽابهاث والدعلُم لها وؤلاكشاض كً البذق وألاهىاء، والاُخذاء  الـاهشة ُو

لت وؤلاُبا٘ كلى بالعلٍ الصالر والتْر إلادذر ألامىس  . وؤمشهم بمجاهبت ما كلُه حمهىس اللىام مً بهما٘ الؽَش

ذة الِاصشة ال هجاة لها بال  الذهُا، وخزسهم مىه هاًت الخدزًش. وكلم هى وصاخبه ؤبعا٘ ؤن هزه الؼاثٌت اإلاٍش

ّ لذ كىه بلى بِاق الاظدبصاس اخخل ما هي كلُه ولم ًمٕجها ؤن جلخّ بذ ،بهزه الؼٍش سحت العلذاء، وؤنها بن ًس

ٔاهذ مً  وجزبزبذ واهخٕعذ وظاءث كاُبتها. وبن هي دامذ كلى ما هي كلُه ختى ًىاًحها الُِحن ًاصث باألمً و

 (198-197ص حي بً ًِـان، .")ؤصخاق الُمحن
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ت الخّ وآخىاه ألامىس بلللها  برن ظٍُ رو خذًً؛ ًهي صٌت ججلل البرهان ًبرهاهُت الٌلعٌت      ّ ملًش ػٍش

ُوحذث، لٕجها باليعبت لوحر اإلااهل لها مثل العم الِاجل، ؤو لىِل مثل الذواء الِىي الزي ال ًدخمله بال  التي بها

ٖان رلٗ مً ألاظباق التي حللذ الٌلعٌت  حعم ُىي، ؤما راْ الزي ها٘ مىه الىهً ًِذ ًِخله ؤخعً الذواء. ً

مىز ؤن دخلذ بلى البالد  الٌِهاء()خاصت  ظبب الهجماث التي معتها مً ؤهل الجذ٘رلٗ مىطم ؼبهت، بل 

ٖان لضاما كلى ًُلعىي اللشق الٕىذي  ًخٌشن للشد كلى ؤولئٗ مذاًلا كً ؼشي الٌلعٌت بؽشي ؤن ؤلاظالمُت، ً

ِها. ًِذ رهب في سظالخه الٌلعٌُت بلى الخلٌُت اإلالخصم بلى ؤن  ؤكلى الصىاكاث »مىطىكها وصالبت ػٍش

ها مشجبت صىاكت الٌلعٌت، التي خذها كلم ألاؼُاء بدِاثِها بِذس ػاُت ؤلاوعان؛ ألن  ؤلاوعاهُت مجزلت وؤؼًش

ّ وفي كمله اللمل بالخّ...ولعىا هجذ مؼلىباجىا مً الخّ مً هحر كلت، هشض الٌُلعىي في كلمه بصابت الخ

زي وكلت وحىد ٔل ش يء وزباجه الخّ...وؤؼشي الٌلعٌت وؤكالها مشجبت الٌلعٌت ألاولى، ؤكني كلم الخّ ألا٘و ال

هى كلت ٔل خّ، ولزلٗ ًجب ؤن ًٕىن الٌُلعىي الخام وألاؼشي هى اإلاشء اإلادُؽ بهزا الللم ألاؼشي، ألن كلم 

، ألها بهما وللم ٔل واخذ مً اإلاللىماث كلما جاما برا هدً ؤخؼىا بللم كلخه.  «الللت ؤؼشي مً كلم اإلالل٘ى

  (39 -25)سظالت الٕىذي بلى اإلالخصم في الٌلعٌت ألاولي، ص

ٔاهذ       ذ الزي  ّ برن للللم ألاؼشي هحر البرهان، هزا سهم ؤن الٕىذي ٓخب ٓخابه في الُى ًلِغ مً ػٍش

خه بألُاث الخذلُل اإلاىؼُِت الُىهاهُت وألاسظؼُت  ،صىاكت الٌلعٌت خذًثت كهذ بالثِاًت ؤلاظالمُت وؤن ملًش

وبما ؤن "البرهان" لم ًًٕ ُذ »ُاثال: ُلُلت. ًصٍ رلٗ مدمذ كابذ الجابشي في ٓخابه "بيُت اللِل اللشبي" 

خاق البرهان مً ٓخب اإلاىؼّ لم ًًٕ ُذ جشحم  ؤًامه، وبهما هِلذ مىه كلىمآخمل هِله في  ؤو ؤُعام مً كلىم، ٓو

ٖا هحر  ٔان طلٍُ البظاكت في اإلاىؼّ، ٌعلٗ معل ىا ؤهه  بلذ، ًةن مداولت الٕىذي ظخٕىن حضثُت. وبرا كًش

ٔاهذ مدل هجىم مً ػشي ًِهاء كصشه، ًةهىا لً بشهاوي ًُما ًٕخب، وبرا ؤ طٌىا كلى رلٗ ٔله ؤن الٌلعٌت 

وفي سجاله رلٗ مم الٌِهاء . (217-216ص )بيُت اللِل اللشبي،  «هخٌاحإ برا وحذهاه ًلجإ بلى السجا٘ والجذا٘.

ِا حذلُا ًُِ٘ى بن حللم  ،ًدا٘و الٕىذي بزباث وحىق ػلب الٌلعٌت باكخباسها كلما بشهاهُا، وفي هزا ٌعلٗ ػٍش

ال ًخلىن ؤن ًِىلىا بن اُخىاءها ًجب ؤو ال ًجب. ًةن ُالىا بهه »الٌلعٌت واحب مً ٔل حهت، وؤن خصىمها 

ًجب، وحب ػلبها كلحهم. وبن ُالىا بنها ال ججب، وحب كلحهم ؤن ًدظشوا كلت رلٗ وؤن ٌلؼىا كلى رلٗ بشهاها، 

ثِها )ؤي الٌلعٌت(. ًىاحب برن ػلب هزه الِىُت بإلعىتهم، وبكؼاء الللت والبرهان مً ُىُت كلم ألاؼُاء بدِا

 (.35-34)سظالت الٕىذي بلى اإلالخصم، ص «والخمعٗ بها اطؼشاسا كلحهم.

ٔاهذ ُذ جؼىسث ًحها جشحمت اإلاىظىكت الٌلعٌُت الُىهاهُت ؤٓثر، خاصت       ؤما الٌاسابي، وألهه كاػ في ًترة 

والزي ظِخىج الخِا مم ابً سؼذ. ًِذ  ،ٍّ الزي ظلٕه الٕىذيهصىص ؤسظؼى، ًهى آلاخش ظاس في هٌغ الؼش 

، ومذاْس الىاط مً حهت وآلُاث حللمها مً حهت زاهُت ،خا٘و اإلاللم الثاوي جصيٍُ اإلالاسي والللىم مً حهت

لٕىه و  ث الخذلُل ومشجبت مً مذاْس الىاط.ًىطم كالُت جىاظب بحن ٔل مشجبت مً الللم وآلُت مً آلُا زالثت.

ت مً بذؤ ًوفي رلٗ ىاظؼت الخللم، ؤن الصخص ًمٕىه ؤن ًشجِي مً ؤظٌل اإلاشاجب بلى ؤكالها باكخبر  اإلالًش

ت  الزي ًجب ،يؽإ كلحها الجمهىس ً تيالخعُت الـىُت ال ؤن حعخخذم مله ػَش الخللُم والخذلُل الؽلٍش
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ّ بلى ؤن ًٌِىا كلى الؼَش »والخؼابُت.  خخبرون ألاًو الجذلُت بلذ صمان، وجمحز لهم الؼَش وال ًضالىن ًجتهذون ٍو

ً ٔاهىا ُبل رلٗ ٌعخلملىنها هحر مخمحًز . ]زم ًدبحن لهم بلذ رلٗ ؤن الؼَش الجذلُت كً الؼَش العٌعؼاثُت، بر 

ٔاًُت بلذ في ؤن ًدصل الُِحن، ًُدذر خُيئز الٌدص كً ػَش الخللُم والللم االجذلُت هٌعه [ لِعذ 

ٖاد جٕخمل ؤو جٕىن ُذ الُِحن. وفي خال٘ رلٗ ًٕىن الىاط  اطُاث( وج لىا كلى الؼَش الخلالُمُت )الٍش ُذ ُو

مُل  ُاسبذ الٕما٘ ًُلىح لهم مم رلٗ الٌَش بحن الؼَش الجذلُت وبحن الؼَش الُُِيُت وجخمحز بلع الخمحز. ٍو

ٌدصىن كجها بالؼَش  الىاط مم رلٗ بلى كلم ألامىس اإلاذهُت، وهي ألاؼُاء التي مبذئها ؤلاسادة والاخخُاس، ٍو

ٔادث جصحر كلمُت. وال  ذ بلى بالجذلُت ؤٓثر ما ًمًٕ ًحها مً الخىزُّ ختى  الجذلُت مخلىػت بالؼَش الُُِيُت ُو

ٔاهذ كلُه صمً ؤًالػىن. زم ًخذا٘و رلٗ بلى ؤن ٌعخِش ألامش  جضا٘ هٕزا بلى ؤن جصحر الخا٘ في الٌلعٌت بلى ما 

ت كلى ما اظخِش كلُه ؤًام ؤسظؼىػالِغ، ًُدىاهي ا لىـش الللمي وجمحز الؼَش ٔلها وجٕخمل الٌلعٌت الىـٍش

ٕىن حللُمها حللُما خاصا  واللملُت الٖلُت وال ًبِى ًحها مىطم ًدص ًخصحر صىاكت جخللم وحللم ًِؽ، ٍو

ٔا للجمُم. ًالخللُم الخاص هى بالؼَش البرهاهُت ًِؽ، واإلاؽتْر الزي هى اللام ًهى بالؼَش  وحللُما مؽتر

ت هما ؤخشي ؤن حعخلمال في حللُم الجمهىس ما ُذ الجذلُت ؤو با ت. هحر ؤن الخؼبُت والؽلٍش لخؼبُت ؤو بالؽلٍش

ت واللملُت )ٓخاق الخشوي للٌاسابي، اُخبعه مدمذ كابذ  «.اظخِش الشؤي ًُه وصر بالبرهان مً ألاؼُاء الىـٍش

 (223الجابشي في ٓخاق "بيُت اللِل اللشبي" ص 

هم دكىي كلى خؼى ؤسظؼى برن الٌالظٌت اإلاعلمىن  ظاس ًِذ       ا كلم ؤن الٌلعٌت كلم بشهاوي، ألنه ، جدٓش

ًاإلاِذماث التي ًىؼلّ مجها الٌُلعىي في ُىله بما ؤولُت ؤو جشحم بلى ؤولُت مً دون جشاحم ال  باإلابادت ألاولى؛

. وهزا مؽتْر بحن نهاجي، ًالللل ًشحم بلظها بلى بلع ختى هصل بلى الللت ألاولى مبذؤ ٔل ش يء ، هى اإلابذؤ ألا٘و

ٖاهذ ًلعٌت ؤسظؼى ٌعٕجها هاحغ الخٌعحر ؤو هاحغ الخإظِغ  اإلاىؼّ والللم الؼبُعي والٌلعٌت ألاولى. ً

ٖاهذ بزلٗ اللالُت وزُِت حذا بحن اإلاىؼّ والللم  البرهاوي لٖل كلم، بما ًجلل ٔل صشح بىاه صشخا صلبا. ً

ِا. ه اللالُت، ؤ٘و ما جخجلى، في "اإلاِىالث: التي بدثها ؤسظؼى في اإلاىؼّ وفي جخجلى هز» الؼبُعي واإلاُخاًحًز

، ؤكني في اإلاىحىداث الٌلعٌت ألاولى ملا. وهزا ش يء مبرس جماما داخل مىـىمخه. رلٗ ؤن البدث في الؼبُلت

خصش  الصخصُت، بدثا كاما اظخِصاثُا ًؼمذ بلى جدذًذ اإلابادت وبُان الللل ًخؼلب مً الىاخُت اإلاىهجُت

ٖا٘ اللامت للىحىد، وحىد ألاؼُاء، ؤي ؤكم ما ًمًٕ ؤن ًِا٘ كجها وهي معخِلت بىٌعها ملضولت كً ؤًت  ألاؼ

كالُت. بنها "اإلاِىالث" التي حللها ؤسظؼى حضءا مً اإلاىؼّ. الجضء الزي ًبذؤ مىه البدث باكخباس ؤن جدذًذ 

اإلاىهجُت ألاولى في البدث في هزه ألاؼُاء: خؼىة اإلاِىالث بىصٌها ؤ٘و وؤكم ما ًِا٘ كلى ألاؼُاء هى الخؼىة 

)بيُت اللِل  «الخصيٍُ، جصيٍُ ؤؼُاء الؼبُلت وؿىاهشها بلى ما هى زابذ )الجىاهش( وما هى مخوحر )ألاكشاض(.

( بل بن الٌالظٌت اإلاؽاثحن ُذ رهبىا بهزا الشبؽ بلى اُص ى مذاه، ًإظِؼىا هزه اإلاِىالث كلى 478اللشبي ص 

ٔان رلٗ بذاًم ًلعٌي خالص ؤو ألظباق ًخذاخل ًحها الذًني والٌلعٌي.كالم ألالىهُ  ت، ظىاء 

ِا وهىا هصل بلى الع      خِا، كلى هزا الىجى؟ هل اإلاىؼّ خِااا٘ آلاحي: هل اللالُت بحن اإلاىؼّ واإلاُخاًحًز

ت ألاؼُاء بلللها؟، هى آلالت التي جظمً للٌلعبؽٖل خاص البرهانو   ٌت ألاولى ملًش
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 الٌلعٌت بكادة الىـش في ؤهماغ حلبحرهاكلى  -4

الزي رهب بلى ؤن الٌلعٌت ال ًمٕجها ؤبذا ؤن  لذكىي بشهاهُت الٌلعٌت، رلٗ لً هٍِ كىذ الخصىس اإلاِابل     

ؤو بعبب لوتها الؼبُلُت التي جىذ  ،جٕىن بشهاهُت، وبهما هي راث ػابم حجاجي حذلي، ظىاء بعبب ػبُلتها راتها

خي الزي ًٌشض كلحها هىكا مً الخؼاق هى ؤُشق بلى الجذ٘ بٕثحر كً ؤن جٕىن بشهاهُت ، ؤو بعبب ػابلها الخاٍس

مما هى ؤُشق بلى البرهان. وكىض الخىض في هزا الخىحه ظىيخِل بلى ًشق مً الٌلعٌت اإلالاصشة ٌلشي 

ًالظٌت هزًً بـ"ًلعٌت اللوت"، وخاصت اججاهحن ًُه هما الٌلعٌت الخدلُلُت والىطلُت اإلاىؼُِت، خُث ؤكاد 

ِا مً خال٘ بكادة الىـش  ؤهماغ الخلبحر الٌلعٌي، ؤُصذ في الاججاهحن الىـش في اللالُت بحن اإلاىؼّ واإلاُخاًحًز

 اللوت التي حعخخذمها الٌلعٌت. الخٌٕحر في بكادة

م ًحها الٌالظٌت العابِىن ساحلت بلى       وبن اإلاؽتْر بحن حل هاالء الٌالظٌت هى ُىلهم بن حل ألاخؼاء التي ُو

ِا، هىق اللوت التي ٌعخخذمىنها، ُِت لم بدُث ؤهىا برا كذها بلى  خاصت في اإلاُخاًحًز اث اإلاُخاًحًز مخخلٍ الىـٍش

صاثٌت ؤو ؤؼباه مؽٕالث ًِؽ، ؤو بنها ال جدىا٘و  هجذ ؤنها جخدذر كً مؽٕالث خُُِِت، وبهما كً مؽٕالث

ِا ال جخدذر كً ش يء،  مؽٕالث مىطىكُت خُُِِت وبهما هي مؽٕالث مٌخللت، ؤو لىِل بن كباساث اإلاُخاًحًز

 ًالظٌت اللوت هزه الذكىي وداًلىا كجها؟ ُذموبزلٗ ًلِغ لها ملنى؟ ًٍُٕ 

جه  ٔاهذ البذاًت مم ًالظٌت ومىاػِت ؤمثا٘ هىجلىق      ،خُث رهب B. Russellوبشجشاهذ ساظل  G. Fregeًٍش

ّ الٌٕش، ولٕجها برا ؤسادث ؤن جدِّ هزه  ألاخحر بلى ؤن الٌلعٌت مداولت ًشاد مً وسائها جصىس اللالم ٖٓل كً ػٍش

لُت، وكىض رلٗ  ُِت كامت ٔو جىصشي بلى دساظت ًجب ؤن الواًت ًللحها ؤن جخخلى كً وهم بىاء ؤوعاَ مُخاًحًز

ٔاهذبلع اإلا اطُت عاثل الجضثُت )مىؼُِت  ِا إلاىهج كلمي صاسم. بملنى ؤن الٌلعٌت ال بذ لها  ؤو ٍس ؤو ػبُلُت( ًو

ٖاس هى مبذؤ الخدِّ  ؤن حلالج اإلاؽٕالث حضثُا، واخذة بلذ ألاخشي، وؤن ًٕىن ملُاس الخدِّ مً صخت هزه ألاً

بي. ًٖل  بي مجها، وبن لم جًٕ هدُجت اهخهى بلحها الخدلُل الٌلعٌي ال بذ ؤن جٕى الخجٍش ن ُابلت للخدِّ الخجٍش

ٓزلٗ، ًةما ؤنها لم جًٕ خال إلاؽٖل خُِِي، ؤو ؤن اللوت اإلاعخلملت ًحها لِعذ لوت صخُدت، ًىحب جدلُل هزه 

 حؽحر بلى ؤؼُاء خُُِِت، مثل ال  اللوت جدلُال مىؼُِا لخىُِتها مً ألالٌاؾ التي ال جدمل ملنى، ؤكني ألالٌاؾ التي

ُِت التي ال الج مٌاهُم ىهش واإلادْش الزي ال ًخدْش والللت ألاولى والٌُع والىٌغ وهحرها مً ألالٌاؾ اإلاُخاًحًز

ًمٕىىا الخدِّ مً ملاهحها بالخجشبت. لزلٗ لم ًترد ساظل في الشبؽ بحن لوت الٌلعٌت ولوت الللم، حضكا مىه مً 

ُِت" وسهبت في بخال٘ ًلعٌت كِالهُت واُلُت ج بُت مىؼُِت مدل ظاثش الجزكاث ٔل "خشاًت مُخاًحًز جٍش

ُت ؤو دًيُت. ٔاهذ ؤو صًى ُِت، سوخُت   اإلاُخاًحًز

ومً ؤهم اإلاباخث التي دكا ساظل بلى جىدُتها مً مجا٘ الخٌٕحر الٌلعٌي هى مبدث الىحىد، رلٗ ؤن      

ىحىد" ؤو الٌلعٌت الىاُلُت ال جِبل ؤن جخدذر كً "الىحىد ٖٓل" ؤو "الىحىد بما هى مىحىد" ؤو "واحب ال

ًاها ظدبلذ ًلعٌاث ألاخالَ ملخبرا بألن هزه ؤلٌاؾ خالُت مً اإلالنى. جماما مثلما ا ؤو هحرها، "ممًٕ الىحىد"،

بُا. ت  مجشد حلبحراث كً اهٌلاالث ؤشخاص ال جدمل ملاوي مىطىكُت ؤو ًمًٕ الخدِّ مجها ججٍش ومً ؤحل ملًش
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دلُل اإلاىؼِي للوت وألاؼُاء التي جخدذر كجها كلى خذ ٍُٓ ؤن اإلاؽٖلت خُُِِت ؤو هحر خُُِِت ال بذ مً الخ

 ظىاء:

تؤما اللوت، ًال بذ للباساتها بما ؤن جٕىن      تؤو  ُظاًا رٍس بت مً ُظاًا رٍس ت هي ؤبعؽ  .مٓش والِظُت الزٍس

ت بدُث برا ًٕٕتها لم ًبّ لٗ خبر ؤو خٕم، مثالها ُىلي: " بت ًهي  ."هزا الخاظىق ؤظىدحملت خبًر ؤما اإلآش

خحن كلى ألاُل جشبؽ بُجهما سابؼت مىؼُِت، مثالها ُىلي:  "هزا الخاظىق ؤظىد الِظُت اإلإىهت مً ُظِخحن رٍس

اجم ؤو ألاخذار التي حؽحر وألاصساس اإلاىحىدة به بُظاء ". وألن هىاْ كالُت خُُِِت بحن بىاء اللباساث وبىاء الُى

بت.للوت واللالم الزي جخدذر كىه، ًةن الى بلحها، ؤو ؤن هىاْ كالُت وزُِت بحن ا ت وبما مٓش  ُاجم بذوسها بما رٍس

اجم البعُؼت التي جىدل بلى ما هى ؤبعؽ مجها، بدُث جخٕىن مً ش يء جشبؼه كالُت  ت ًهي الُى اجم الزٍس ًإما الُى

بت ًهي اإلاالٌت مً .حعما ملُىا جدْش ًمُىامثا٘ رلٗ واُلت ؤن بش يء آخش،  خحن  وؤما الىاُلت اإلآش واُلخحن رٍس

. والخـىا ؤن ألامثلت التي هزا الجعم جدْش ًمُىا ًإظِؽ الِلم مً كلى الؼاولتكلى ألاُل، مثال واُلت ؤن 

اجم هي ألاخشي ًمٕىىا  بُا، ؤو ُو هخدذر كجها ؤمثلت واُلُت؛ بما ُظاًا جخدذر كً ؤؼُاء ًمٕىىا الخدِّ مجها ججٍش

اجم خُُِِت. وألن الل الم هى مجمىق الىُاجم البعُؼت مالٍ بلظها مم بلص بشباغ الخدِّ مً ٓىنها ُو

ٔاهذ اللوت الخاملت للملنى هي جلٗ التي جخدذر كً اللالم بهزا اإلالنى ؤو كً حضء مىه. ؤما اللباساث   ، ملِ٘ى

، ؤو كً  التي جخدذر كً "ؤؼُاء" هحر هزا الىىق مً الىاُم، ٓإن جخدذر كً ًُع اإلاىحىداث كً اللِل ألا٘و

 ىاهش في اللالم، ؤو كً البلث ؤو الخلىد ؤو اإلاثل ؤو هحرها، ًٖلها كباساث ال ملنى لها. وحىد ح

ٔان الٌالظٌت ًخدذزىن كً مؽٕالث خُُِِت ؤم ًِؽ كً ؤؼباه مؽٕالث ؤو      لزلٗ ًمً ؤحل ؤن هشي ما بن 

اجم ألاولُت، ًةن اهتهُىا بلى ُظاًا  هامؽٕالث صاثٌت، ًجب ؤن هدلل خؼاباتهم بلى ُظاًا ت جخدذر كً ُو رٍس

ٔاهذ جلٗ خؼاب ال جخدذر كً ش يء، ًخلٗ اؼباه  الى ؤؼباه ُظاًاث خاملت إلالنى، ؤما بن اهتهُىا بخُُِِت، 

 ،"ىهاداث )الجىاهش اإلاٌشدة(ُظاًا ولِعذ ُظاًا خُُِِت، ٓإن ًِ٘ى لُبىحز "اللالم مالٍ مً مجمىكت مً اإلا

ٖاسث بن ؤو ًِ٘ى ابً ظِىا  ،"الىٌغ حىهش مٌٕش والبذن حىهش مادي وؤنهما مً ػبُلخحن مخخلٌخحن" ؤو ًِ٘ى دً

بن "مبذؤ اللالم هى اإلادْش الزي  ؤو ًِ٘ى ؤسظؼى ،"بن اللِل الٌلا٘ هى الزي ًخدٕم في كالم ما جدذ الِمش"

" ن ملنى، لها كباساث بذو ؤو ًِ٘ى ؤًالػىن "بن الىٌغ ؤجذ مً كالم الخلىد وظخلىد بلُه". ًهزه ٔ ،ال ًخدْش

 واإلاؽٕالث التي ُادث ؤصخابها بلحها مؽٕالث صاثٌت.ألنها جخدذر كً ال ش يء، 

والخدلُل بما  بلى ؤحضاء جصل بلى الىطىح بصذده".بِىله: "ُعم الش يء  يٍلخص ساظل مىهج الخدلُل اإلاىؼِو     

ًهى ًُلعىي الجزكت الللمُت زي ال ملنى له. ؤن ًيخهي بٗ بلى ُظاًا بعُؼت راث ملنى ؤو ًيخهي بٗ بلى "اللوى" ال

ُِت.  الشاًظت لٖل خشاًت مُخاًحًز

ُج ًخجيؽخحن     ذ ظاس الٌُلعىي الىمعاوي لىدًو كلى خؼا ؤظخاره ساظل، مداوال هى L. Wittgenstein  ُو

لخه اإلاؽهىسة آلاخش بكادة الىـش في لوت الٌلعٌت مً حهت، وفي كالُت اللوت باللالم مً حهت زاهُت، ًزهب في سظا

Tractatus Logico-philosophicus  ٍش الىُاجم، ؤما مهمت الٌلعٌت ًهي الٕؽ بلى ؤن اإلاهمت ألاولى للوت هي جٍِش
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ُِت العابِت. كً مخخلٍ الخىاُظاث التي ظِؼذ ًحها اث اإلاُخاًحًز ًذكا هى آلاخش بلى الخدلُل اإلاىؼِي  الىـٍش

 للوت الٌلعٌت لخخلُصها مً جىاُظاتها الىاججت كً ظىء اظخخذام الٌالظٌت للوت.

اجم      خذود كاإلاي هي خذود »ًِذ لخصها ًخجيؽخحن في مؼلم سظالخه بالِ٘ى بن  ،ؤما كً كالُت اللباساث بالُى

. ًهىاْ ُظاًا ؤولُت «ا ال ًمًٕ ُىله ًجب العٕىث كىهٔل ما ًمًٕ ُىله ًمًٕ ُىله بىطىح، وم»، وؤن «لوتي

اجم اللالم ألاولُت، وهىاْ ُظاًا مالٌت مً ُظاًا ؤولُت وبزلٗ هي جإخز  جإخز ملىاها مً كالُتها بىاُلت مً ُو

ملىاها مً مجمىق ملاوي الِظاًا ألاولُت التي جالٌها، وما دون هزًً الىىكحن مً الِظاًا هى مجشد لوى. 

ت( صىسة للىاُلت جمثلها وجِىم مًالِظُت  ّ الصذَ ؤو الٕزق؛)اللباسة اللوٍى الِظُت  ؤن ؤي ِامها، بما بؼٍش

ٖاربت ٔاربت ومم رلٗ لها ملنى. والٌَش بحن الِظُت ال ٖاربت ُذ جٕىن  جخدذر  والِظُت الخالُت مً اإلالنى ؤن ال

الخالُت مً اإلالنى ًهي التي ال جخدذر  كً واُلت خُُِِت في اللالم ولٕجها حعىذ لها صٌاث خاػئت، ؤما الِظُت

ٔاربت، وبهما هي بذون ملنى. ًلىذما ؤُ٘ى "هؽام رٔي"، ًهزه  كً واُلت خُُِِت، لزلٗ ًهي ال صادُت وال 

ٔى مً ؤخمذ وؤػ٘ى مً خالذ" ًهزه  ٔاء هؽام، وكىذما ؤُ٘ى "هؽام ؤر ُظُت ؤولُت جإخز ملىاها مً واُلت ر

بت جإخز ملانها مً ملىي و "هؽام ؤػ٘ى مً خالذ". ؤما  حن ألاولُخحن "هؽام ؤرٔي مً ؤخمذ"ي الِظِخُظُت مٓش

ً ؤخذ ن كباسحي خالُت مً هما مٌٕش وآلاخش ممخذ"، ًإها لم ؤُل ؼِئا، ؤو ؤكىذما ؤُ٘ى "هؽام مالٍ مً حىهٍش

 اإلالنى، ألهه ال جىحذ في اللالم واُلت ؤن ؼِئا ملُىا هى حىهش.

وختى في الىص الثاوي لٌخجيؽخحن، الزي هحر ًُه الخؼىغ اللامت لٌلعٌخه ٓما ُشسها في سظالخه اإلاىؼُِت،     

"، والزي ؤطاي ًُه ًٕشة ؤن اللوت لها وؿٌُت Investigations philosophiquesوهى هص "بدىر ًلعٌُت 

اجم ملُىت، مجها الاكخز ش ُو اس والؼلب والخلبحر كً اإلاؽاكش احخماكُت ججلل مجها ؤٓثر مً مجشد وظُلت لخصٍى

ىا باللباساث ً ًٕشجه الِاطُت ؤن الٌالظٌت ُذ ؤوهحرها، بال ؤهه لم ًتراحم ك ظاءوا اظخخذام اللوت، ًاهصًش

لئلؼاسة بلى "ؤؼُاء" هحر مىحىدة. وبزلٗ لم ٌوحر وؿٌُت الٌلعٌت التي بُِذ هي الخدلُل اإلاىؼِي للوت الٌلعٌت 

  ىاُظاث التي حعِؽ ًحها هدُجت اظخخذام كباساث خالُت مً اإلالنى.بوشض ججىُبها ألاخؼاء والخ

هزا الىـام كلى  هذقؤن مهمت الٌلعٌت هي بصالح هـام اللوت، بل ال بذ ؤن  ًخجيؽخحن بهزه الذكىي ال ًِصذ     

ما هى كلُه، ألن اإلاؽٖل لِغ ًُه، وبزلٗ ًلِغ الوشض اظخدذار لوت حذًذة، بل ًِؽ الوشض ؤن حعاكذها 

ٌلعٌت كلى الاهخذاء بلى ألاخؼاء التي ًِم ًحها الٌالظٌت خحن ٌعِئىن ًهم الاظخلماالث الصخُدت لؤللٌاؾ ال

اجم  ت التي جصىس مً خاللها اللوت ُو ٍش واللباساث، ظىاء الاظخلماالث الاحخماكُت اللادًت ؤو الاظخلماالث الخٍِش

خاسج اللالم الىاُعي وخاسج مجا٘ الخُاة ؤن ًذجمىا كً الِذي باللوت بلى  برن كلى الٌالظٌت اللالم.

 ملنى. الاحخماكُت ًُيخجىن بزلٗ الال

ٔاسهاق     هى آلاخش كً الخؽ ًدذ ًلم  ٌلعٌت الىطلُت اإلاىؼُِت،ل، الىحه ألاؼهش لR. Carnap ؤما سودولٍ 

خجيؽخحن، ممثلي الٌلعٌت الخدلُلُت، ًُما ًخص وؿٌُت الٌلعٌت وكالُت اللوت  الزي سظمه ٔل مً ساظل ًو

 .M " وكلى سؤظهم مىسَغ ؼلُٗ Cercle de Vienne باللالم. ًِذ اهخشغ مم بُِت ًالظٌت "خلِت ًُِىا
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Schlick في الذكىة بلى بُامت ًلعٌت كلمُت لخخلُص الٌلعٌت نهاثُا مً ٔل ؤظباق اللبغ والومىض والخؼإ ،

ّ آلُت الخدلُل اإلاى  ؼِي.كً ػٍش

في ؤن اإلاهمت الىخُذة للٌلعٌت هي اللمل كلى سبؽ لوت الٌلعٌت بالخجشبت " لِذ جىخذث ٔلمت "خلِت ًُِىا     

 ّ سبؼا كلمُا، وصُاهت صىس الىاُم الخاسجي صُاهت مىؼُِت، وال ظبُل بلى جدُِّ هزه الواًت بال كً ػٍش

ح الدعلر بألُاث الخدلُل اإلاىؼِي مً ؤحل وظم الخلبحر الٌلعٌي بعماث لوت الللم، وهي ظماث الذُت والىطى 

ابلُت الخدِّ مً اإلالنى  بُا.جدِِا والاحعاَ الذاخلي واإلاىطىكُت ُو   ججٍش

وبما ؤن لوت الخُاة اللادًت ملُئت باالؼتراْ والومىض، في خحن ؤن الللم ًبخغي الذُت والىطىح، ًةن كلى     

اساث التي حعخخذم كلحها ؤن حعدبلذ مً حهت اللب ؤهماغ الخلبحر التي حلخمذ كلحها؛ الٌلعٌت ؤن حلُذ الىـش في

ت جدخمل ؤٓثر مً ملنى، ٓما ًجب كلحها ؤن حعدبلذ اللباساث الٌاسهت مً اإلالنى، جلٗ التي ال  ؤلٌاؿا مؽتٓر

بُا. ًةن حعلخذ الٌلعٌت بألُاث الخدلُل اإلاىؼِي  بُت وبزلٗ ال ًمٕىىا الخدِّ مجها ججٍش اجم ججٍش جخدذر كً ُو

خجيؽخ حن(، ظدخمًٕ في ألاخحر مً الِظاء ٔلُا كلى ٔل اإلاؽٕالث الضاثٌت للوتها )الزي بِىاه مم ٔل مً ساظل ًو

ُب اإلاىؼِي لللالم.  ُب لوتها كلى ما ًِابل التٓر ِخصش جٓش  واإلاٌاهُم الٌاسهت والِظاًا الخالُت مً اإلالنى، ٍو

ٔاسها    ٍ سودولٍ  ُب اإلاىؼِي" ٓما في هصه "البىاء اإلاىؼِي لللالم"، ُو ق كلى ملُاس وفي ٓخابه "الٌلعٌت والتٓر

بي، الزي ًِض ي بإن الِظاًا الخاملت للملنى هي ًِؽ جلٗ الت ي جِبل الخدِّ مً ملىاها الخدِّ الخجٍش

بُا. اطُاث واإلاىؼّ والللم الؼبُعي هي الىخُذة الخاملت إلالنى ججٍش محز بحن . وفي رلٗ ًِذ اكخبر ؤن ُظاًا الٍش

اطُاث واإلاىؼّ،  ٍ ملىاها كلى صخت صىستها اإلاىؼُِت )ؤي كالِظاًا الخدلُلُت: وهي ُظاًا الٍش ذم وهزه ًخُى

ض كلحها ٓثحرا. ُبُت، وهي التي ال ًخدذد ملىاها بال مً خال٘ كالُتها  جىاُظها(، لزلٗ ال ًٓش وهىاْ الِظاًا التٓر

خدذد صذُها ؤو ٓزبها بمذي مؼابِتها ؤو كذم مؼابِتها لخلٗ الىُاجم، وجلٗ هي ُظ بي، ٍو اًا بىُاجم اللالم الخجٍش

بي. مثا٘ الِظاًا الخدلُلُت اإلاىؼُِت هى ُىلىا:  ، ًهزه بما ؤن ًٕىن هزا الجعم ؤبُع ؤو هحر ؤبُعالللم الخجٍش

خاصل ُظُت صادُت بمِخض ى صىستها اإلاىؼُِت، وال خاحت بىا بلى اللىدة بلى الخجشبت للخدِّ مجها. اما ُىلىا: 

اطُت وهي ألاخحمم واخذ وواخذ آخش هى ازىان شي جدلُلُت لعىا في خاحت بلى اللىدة بلى الخجشبت للخٕم ، ًهزه ٍس

ُت لِىاكذ الخٌٕحر اإلاىؼِي العلُم. ؤما ُىلي:  بصذُها ؤو الِ٘ى بنها راث ملنى، بهما ًٌُٕىا لزلٗ ؤنها معخًى

ُبُت، ال جٕدعب ملنى بال في كالُتها باإلاىطىق الىاُعي الزي الخذًذ ملذن ًخمذد بالخشاسة ، ًهزه ُظُت جٓش

بُت التي جخدذر جخد ٔاربت بال جبلا إلاذي مؼابِتها ؤو كذم مؼابِتها للىاُلت الخجٍش ذر كىه، وال جٕىن صادُت ؤو 

ُِت خالُت ٔل ش يء في اللالم هى وسخت إلاثا٘ ملِ٘ى ًىحذ في كالم اإلاثلا: كجها. وؤما ُىلى ، ًهزه ُظُت مُخاًحًز

ُت العلُمت )ألنها اظخخذمذ ؤلٌاؿا بوحر اظخلمالها مً اإلالنى، ال هي جدلُلُت جإخز ملىاها مً صىستها اإلاىؼِ

ُبُت جِشس خالت واُلت مىحىدة  ُب(، وال هي جٓش اإلاىؼِي العلُم، وحملذ بحن ؤلٌاؾ ال ججخمم مىؼُِا بزلٗ التٓر

في كالم الخجشبت، برن ًهي لِعذ ُظُت وبهما ؼبه ُظُت، ولِعذ راث ملنى وبهما هي ًاسهت مً اإلالنى، ال هي 
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دكا بن ما ًىحذ وساء الخجشبت هحر ُابل للخلِل، وبزلٗ ال ًمًٕ الخلبحر كىه، ًىحب العٕىث كىه، جماما ٓما     

ِا، حعِؼىا في اللوى والال ملنى خخما. ًخجيؽخحن مً ُبل بلى رلٗ ل مداولت للخلبحر كىه، ٓما جٌلل اإلاُخاًحًز ، ٔو

ٔاربت، وال كباسة هحره مً ؤولئٗ الزًً لٌُلعىي الىطعي اإلاىؼِي ال ًِ٘ى بلزلٗ ًا ن كباسة ؤًالػىن العابِت 

، وبهما ًِؽ ٌعإلهم: مارا جِصذون ًىحذ هىاْ بله خالّ لللالم، ؤو ؤولئٗ الزًً ُالىا: لِغ زمت بلهُالىا: 

ٔاهؽ "هزه؟  مبإُىالٕ هكىذما ُا٘  ا٘ هُجل بن "الش يء في راجه ال ولًش " الشوح لم ً٘ض ًخجعذ في اللالم" ُو

ٔاها ًِصذان بزلٗ؟ بنها كباساث ًاسهت مً اإلالنى، ألنها ال هي جدلُلُت صادُت مً صىستها اإلاىؼُِت، وال هي  مارا 

ٖاسث اإلاؽهىس "ؤها ؤًٕش، ًةها  بي، ًهي برن مجشد "ؤؼبه ُظاًا". ؤما ُ٘ى دً ُبُت جِبل الخدِّ الخجٍش جٓش

ُث اكخِذ ؤن الـ"ؤها" ش يء و"الٌٕش" ش يء والىحىد مىحىد"، ًهى آلاخش ال ًخشج كً ُاثمت الِظاًا الضاثٌت، خ

ُب لوىي ًاسن ًخلاسض مم الاظخلما٘ ش يء، هزه ٔ ٖاسحي مجشد جٓش لها لِعذ ٓزلٗ. وبزلٗ ًالٕىحُؼى الذً

 العلُم واإلاىؼِي للٖلماث.

ُِت التي امخؤلث بها ألاوعاَ الٌلعٌُت كلى  الِظاًابن جلٗ اللباساث وؤؼباههما مً       الذوام هي اإلاُخاًحًز

العبب في حل اإلاأَص التي كاؼتها الٌلعٌت مىز وؽإتها وؤكاُذ جِذمها مِاسهت ببُِت الللىم، بل ورلٗ هى الزي 

ظاًاها لِعذ ُظاًا خُُِِت، ًىحب الخخلص  حلل الللىم حعخِل كجها جباكا، ألن لوتها لِعذ لوت كلم، ُو

 مجها ٓؽشغ ؤظاس ي مً ؤحل ٔل جِذم ميؽىد.




