ُُيعدُُّافبحثُذمُحؼقؼةُاإلفهُمنُأـزُافؼضاياُافتيُصغغؾتُافعؼغاُاإلكينغا ُ

وذفكُأنُافػطرةُوافعؼاُيؼضقانُم ًُعاُبوجوبُوجغو ُإفغهُوخغاف ُ غذاُافؽغون ُ
وخاف ُهذاُافؽونُُٓبدُأنُتؽونُفهُظالؿةُبه ُومنُهـاُيبحثُمجقغعُافـغاسُظغنُ

ضبقعةُهذهُافعالؿةُوحؼقؼتفا ُوهذاُافبحثُشوفُيم يُحغت ً ُُإػُمعرؾغةُاغػاتهُ
وماُهوُظؾقه ُوؿدُاكطؾ ُافـاسُذمُهذهُافؼضقةُمنُظغدةُمـطؾؼغات ُمرجعفغاُإػُ

مـطؾؼغُأشاشغقغُاغاُافغوحيُوافعؼغا ُواكؼينغاُافـغاسُذمُافتعامغاُمعفغاُإػُ
ؿينؿغُ:
شاشاُوؽرهُتاب ًُعاُفه.
ؿيناُاظتؿدُافوحيُوجعؾهُأ ً ُ

ؿيناُأوجبُحتؽقاُافعؼاُظذُمجقعُإ فغة ُوجعغاُمغاُيؼتضغقهُافعؼغاُ

حاـ ً ُُظذُافـووصُ.
وـانُمنُبغُأهاُافؼضاياُافتيُتـاو اُهمٓءُؿضقةُافوغػات ُومغاُيؼتضغقهُ
غرُتغلثراُ
ًُ
إثباهتاُوكػقفاُمنُأحؽامُتتعؾ ُباإلفغه ُومغنُبغغُظؾغ ءُادينغؾؿغُإـ

تـاوُٓمجؿقعُهذهُإبوابُصق ُاإلشالمُابنُتقؿقةُرمحهُاهللُ.
وإؿوىُ ً ُ

وشوفُكتـاولُذمُهذهُافورؿةُافعؾؿقة ُؿضقةُمنُأهاُافؼضاياُافتغيُصغغؾتُ
أكوارُهذاُاإلمامُوخوومه ُوهيُؿضقةُافتجينقاُوموؿػهُمـفا ُومؽؿغنُافغؾغطُ
ظـدُخمافػقه ُوذفكُذمُمبح غُ:
املبحث األولُ:مػفومُافتجينقا ُوؾقهُمطؾبانُ:
ادطؾبُإولُ:افتجينقاُظـدُأهاُافؾغةُ.
ادطؾبُاف ا ُ:مػفومُافتجينقاُظـدُأهاُافؽالمُ.

املبحث الثاينُ:موؿفُابنُتقؿقةُمنُافتجينقا ُوؾقهُمطؾبانُ:
ادطؾبُإولُ:موؿفُابنُتقؿقةُمغنُافتجينغقاُظـغدُأهغاُافؾغغةُوأهغاُ
افؽالمُ.
ادطؾبُاف ا ُ:إثباتُافوػاتُوهاُيؾزمُمـهُافتجينقاُظـدُابنُتقؿقةُ.

املبحث األول :مػهوم التجسوم
غذاُادػفغومُحضغوراُؿويغاُذمُافػؽغرُاإلشغالميُبعغدُآحتؽغاكُ
ًُ
فؼدُـانُ

ُوكظغراُ
ًُ
ُوخوواغاُاف ؼاؾغةُافقوكاكقغةُذاتُافبعغدُافػؾينغػي
باف ؼاؾاتُإخغرى
ً
دحوريةُافؾغةُوظؾاُافؽالمُـل واتُمعرؾقةُظـدُادينؾؿغُتاُاشتخدامفاُذمُحتديدُ

هذاُادػفومُ:ؾنكـاُشوفُكتـاوفهُذمُهذاُادبحثُظـغدُأهغاُافؾغغةُوأهغاُافؽغالمُ:
فـدرسُجواكبُافتغايرُظـدُـاُمنُاددرشتغُذمُحتديدُمػفومُافتجينغقا ُوذفغكُ
ذمُمطؾبغُ:
املطلب األول :مػهوم التجسوم عند علامء اللغ ةُ:افـاطرُذمُـتغبُافؾغغةُافتغيُ
تعتـيُبؼحُادػر اتُجيدُأنُـؾؿةُامجيناُتدورُبغُمعـقغُااُ:ماُيدلُظغذُبغدنُ
اإلكينانُواحلقوان ُؾقؼوفون"ُ:امجينغاُوامجؿغعُجينغومُوأجينغامُوـغاُصغخصُ
كُجيناُ.
ُُمدُْ َُر ٌُ

وامجين نُوامج نُ:امجيناُبعقـه" ُ.
()1

(ُ)1مجفرةُافؾغة ُٕيبُبؽرُحمؿدُبنُاحليننُبنُ ريدُإز يُ(.)475/1

ؿالُافؾقث"ُ:امجيناُجيؿعُافبغدنُوأظضغاءهُمغنُافـغاسُواإلبغاُوافغدوابُ

وكحوُذفكُمماُظ ُُظاُمنُاخلؾ ُامجينقاُ.
َُ
ين َُاُجييناُجينامةُ.
وافػعاُ:ج ُ ُ
َُ

ينامُوجينقاُبؿعـىُواحدُ.
َُ
ُُ
ويؼالُ:ج
وأكشدُ:
اُجيناماُ
أكعتُظراُشفو ًُؿ ُُ
ًُ
مجين نُ.
مجين نُ:جيناُافرجا ُيؼالُ:إكهُفـحقفُا ُُ
ؿالُ:وا ُُ
ُوجُ كهُ:واحدُ.
ُُ
وؿالُؽرهُ:جين نُافرجا ُ
ورجاُجين
ُُ

وجُ
ُ ُ

ُإذاُـانُضخاُامج ةُ.

وؿالُأبوُظبقدةُ:دمينُؿتُؾال ًُكاُمنُبغُافؼومُأيُ:اخستهُ.
وأكشدُ:
دمينُؿهُمنُبقـفنُبؿرهفُُُُُُُُُُُبهُجافبُؾوقُافرُاافُظؾقاُ
ُؿغالُابغغنُافينغؽقتُ:دمينغؿتُإمغرُإذاُرـبغغتُأجينغؿهُومعظؿغغهُوكحغغوُ
ذفك" ُ.
()2

ويتضحُمنُجمؿوعُـالمُأهاُافؾغةُأنُافدٓفةُافوضعقةُفؾؽؾؿةُتدورُحغولُ
افبدنُوماُذمُمعـاهُمماُدميند ُباُكصُابنُمـظورُظغذُمرا ؾتفغاُفؽؾؿغةُامجينغد ُ
()3

(ُ)2هتذيبُافؾغة ُٕيبُمـوورُحمؿدُبنُأمحدُبنُإزهريُا رويُ(ُ.)317/11

راُمنُإش ءُافتيُتطؾغ ُظغذُاإلكينغانُ
وؿدُأرجعُاخلؾقاُبنُأمحدُافػراهقديُـ ًُ
إػُمعا ُتتعؾ ُبامجينا ُ.
()4

وملُأجدُمنُأهاُافؾغةُمنُتعرضُفؾدٓفةُافػؾينػقةُفؾؽؾؿة ُوافتغيُأضغاؾفاُ
أهاُافؽالمُؾق ُبعد ُوهذاُآشتؼراءُمفاُوشوفُيػقدكاُذمُتوورُمؽؿنُاخلالفُ
خووااُإذاُتبغُأنُادعـىُافذيُيتؽؾؿونُظـهُملُيوجغدُ
ًُ
بغُابنُتقؿقةُوخوومه ُ

ذمُافؾغةُافتيُكزلُهباُافؼرآن ُبؼيُأنُكعرفُ ٓفةُامجيناُآاغطالحقةُظغنُأهغاُ
افؽالم ُوكختكُظنُـزياتُاددارسُؾقهُـادعتزفةُوإصاظرةُ.
املطلب الثاين :مػهوم التجسوم عند أهل الكالمُُ ُ:تعغدُُّافػؾينغػةُافقوكاكقغةُمغنُ

غراُمغنُأشاشغقاتهُادـطؼقغة ُظغذُ
أـ رُافرواؾدُافتيُاشتؿدُمـفغاُظؾغاُافؽغالمُـ ًُ
اختالفُبقـفاُذمُادؼودُوافغاية ُوتعتزُؿضقةُافوػاتُحمورُآحتؽاكُإؿغوىُ

بغُادتؽؾؿغُوافػالشػة ُوؿدُاظتزُادتؽؾؿغونُمجغقعفاُظغذُتػغاوتُبقغـفاُ:أنُ
إثباتُافوػاتُبعضفاُأوُمجقعفاُيؾغزمُمـغهُأنُيؽغونُادواغوفُهبغاُجينغ ً ُ ُثغاُ

اختؾػواُذمُماهقةُافوػاتُادم يةُفؾجين كقةُ:ؾؼدُاظتزُادعتزفةُأنُإثباتُافوػاتُ
يم يُإػُتعد ُافؼدماءُوذفكُرشك ُوـانُصقخفاُواااُبنُظطغاءُيؼغول"ُ:إنُ
منُأثبتُهللُمعـىُواػةُؿديؿةُؾؼدُأثبتُإ غغ" ُومغنُثغاُرأواُأنُؿقغامُهغذهُ
()5

افوػاتُبافذاتُيؾزمُمـهُخوائصُإظراضُٕ:نُافؼغائاُبافقغءُحيتغاجُإفقغه ُ
وظـدهاُيوبحُاهللُتعاػُحمالُُفعأظغراضُوهغذاُيؾغزمُمـغهُافتجينغقا ُوافتجينغقاُ
(ُ)3فينانُافعرب ُٓبنُمـظورُ(.)284/2
(ُ)4افعغ ُفؾخؾقاُبنُأمحدُافػراهقديُ(.)143/1
(ُ)5ادؾاُوافـحا ُفؾشفرشتا ُ(صُُ.)151

أنُامجيناُهوُماُـغانُظريضغاُظؿق ًؼغا ُوُٓ
ظـدهاُـ ُظرؾهُافؼايضُظبدُامجبار"ُ:
ً
إُٓإذاُتؽونُمنُث كقةُأجزاء" ُ.ويؼحُـقػقةُتؽوكغهُ
ُّ
ضُ
حيواُؾقهُافطولُواف َُع ُْر ُ ُ
()6

ذمُؿبافغةُافـغاطرُويينغؿىُضغوٓ ُ
ًُ
منُإجزاءُاف كقةُؾقؼول"ُ:بلنُحيواُجغزءانُ

ويينؿىُشطحاُ
ًُ
ضُ
وحيواُآخرانُظنُيؿقـهُويينارهُمـض نُإفقف ُؾقحواُاف َُع ُْر ُ ُ
أوُاػحة ُثاُحيواُؾوؿف ُأربعةُأجزاء ُوم ؾفاُؾقحواُافعؿ " ُ.
()7

وؿدُاختؾػتُـؾؿةُادعتزفةُذمُمؽوكاتُامجينا ُؾلبوُا ذياُافعغالفُاغاففُ
ُيرىُافـظغامُ
ُ
افؼايضُظبدُامجبارُويرىُأنُامجيناُيتؽونُمنُشتةُأجزاءُؾؼط ُبقـ
()8

وؿغدُظؿغاُمػفغومُ
أنُامجيناُهوُافطوياُافعريضُافعؿق ُوفقسُٕجزائغهُظغد ُ
ّ
امجيناُظذُمجقعُادوجو ات ُوبذفكُتؽونُإفوانُوافطعومُوافرائحةُبافـينبةُفغهُ

حُفؾغدارسُ
أجينا ًُما ـ ُأنُاحلدُإ كىُدػفومُامجيناُافذيُيتػؼونُظؾقغهُ ُُي َُوضغ ُ ُ
()9

شببُإكؽارهاُفؾوػات ُوذفكُراجعُاػُافسـقبُأوُافتحقز ُوؽرُذفكُمماُيػقدُ

ذمُتوورهاُامجينؿقة ُؾادعتزفةُيرونُأنُاهللُُٓ ُُيرىُيومُافؼقامةُٕ:كغهُُٓ ُيغ َُرىُإُٓ

ضُوضولُؾفوُجيناُ:وظؾقهُؾغالُيؿؽغنُ
ضُوضول ُوماُـانُفهُ َُظ ُْر ٌ ُ
فهُظ ُْر ٌ ُ
ماُـانُ َُ
رؤيةُاهللُيومُافؼقامة ُوؿدُضر واُهذاُافؼولُذمُبؼقةُافوغػاتُافتغيُيزظؿغونُأهنغاُ

تػقدُافتحقزُـافعؾو ُأوُامجارحةُـافقدُوافعغُُ.

(ُ)6إاولُاخلؿينة ُفؾؼايضُظبدُامجبارُ(صُ.)217
(ُ)7إاولُاخلؿينةُ(صُ.)218
(ُ)8مؼآتُاإلشالمقغ ُٕيبُاحليننُإصعريُُ(.)5/2
(ُ)9ادعتزفة ُجارُاهللُزهديُ(صُ.)121

وهذاُاخلالفُذمُحؼقؼةُامجيناُأفؼىُبظالفهُظذُإصغاظرةُـػرؿغةُخرجغتُ
منُرحاُادعتزفة ُؾؼدُااطحبتُمعفاُبعضُإصؽافقةُافػرؿغةُإم ُؾؼغدُتـغاوفواُ
موضوعُافوػاتُإثبا ًُتاُوكػ ًُقا ُوـغانُحلضغورُمػفغومُافتجينغقاُ ورُـبغرُذمُر ُ
بعضُافوػاتُافتيُتوهاُهذاُادػفوم ُوؿدُاارُأـ رُظؿ ًُؼاُظـدُإصاظرةُٕ:هناُ
ـاكواُأـ رُمماكعةُذمُرؾضُافػؾينػة ُوأؿوىُرصا ًُظاُمعفاُمنُادعتزفة ُؾلضغاؾواُفغهُ

معـىُا ظواُأكهُفغوي ُوهوُأنُامجيناُهغوُادمفغف ُبغدفقاُؿغولُافعغربُ:رجغاُ
جينقا ُوزيدُأجيناُمنُظؿرو ُوُٓيعـغونُبؼغو اُُأجينغاُادبافغغة ُوإكغ ُـ غرةُ
إجزاءُادـضؿةُوافتلفقف ُ.ؾامجيناُظـغدُإصغاظرةُموضغوعُٕاغاُافتغلفقفُ
()11

فؾجيناُااطالحا ُوملُاتؾػواُؾقغهُاخغتالفُ
ًُ
وافسـقب ُوظذُهذاُبـواُمػفومفاُ
ادعتزفة ُؾامجيناُظـدُإصاظرةُهوُادمفُف ُأوُادرـُبُمنُجغوهرينُؾوغاظدًُا ُ.
()11

راُمغنُافوغػاتُافغوار ةُذمُافؼغرآنُوافينغـة ُوـغانُ غاُذمُ
وؿدُر ُإصاظرةُـ ًُ

إكؽارهاُضريؼانُ:تلوياُطواهرهاُ-أوُتػويضُمعاكقفاُ-معتؿغدينُذمُذفغكُظغذُ
كظريةُافتجينقاُوافتيُتؼتيضُأنُادتحقزُإنُـانُيـؼيناُؾفغوُامجينغا ُوإُٓؾقؽغونُ
جوهرا ُوهذهُادعا ُ ُُيـزُهُظـفاُافربُشبحاكهُ:وظؾقهُؾننُماُور ُممغاُيغوهاُذفغكُ
ًُ

فقسُظذُطاهره ُؾقجبُر هُإماُبافتلوياُأوُافتػويض ُوؿدُـانُفتـاولُادتؽؾؿغُ
إلثباتُامجوهرُافػر ُ ورُـبرُذمُتوشقعُمـطؼةُافـؼاشُحغولُمػفغومُافتجينغقا ُ
وكظرإُاقتهُوـوكهُادؽونُإهاُذمُجزئقاتُامجيناُؾنكـاُشوفُكتـاوفهُبقءُمنُ
ًُ

افتػوقا ُؾامجوهرُافػر ُهوُ:امجزءُافذيُُٓيتجزأُوهوُظبارةُظغنُجغزءُذمُؽايغةُ
(ُ)11افتؿفقد ُفؾباؿال ُ(.)17
(ُ)11أبؽارُإؾؽار ُفًمديُ(.)314/2

افوغرُباُهوُأؿاُحج ً ُُمنُافذرة ُحتىُإنُاإلجييُكؼاُذمُـتابهُ"ادواؿف"ُُاتػاقُ
ادتؽؾؿغُأكهُُٓصؽاُفه ُوؿدُأرا ُادتؽؾؿونُمنُخاللُإثباهتاُفؾجغوهرُافػغر ُ
()12

افزهـةُظذُثالثُؿضاياُهيُمنُأهاُمينائؾفاُافعؼديةُُ:
أوُٓ:حدوثُافعاملُ:وذفكُأنُامجيناُإذاُـانُممف ًُػاُمنُأجزاءُُٓتتجزأُؾفغوُ
ًُ
حمدو ُوادحدو ُممؽن ُوادؿؽنُُٓبدُفهُمنُموجدُيمثرُذمُإجيا ه ُ.
()13

ثاك ًُقاُ:ظؾاُاهللُ:ؾؾوُملُتؽنُإجينامُممفػةُمنُأجزاءُتتـاهىُملُيؽنُاهللُحمق ًُطاُ
بعؾاُـاُإصقاء ُوُٓـاكتُؿدرتهُصامؾةُفؽاُإصقاء ُ.
()14

ثاف ًُاُ:ادعا ُامجين

ُ:وهذهُمينلفةُمبـقةُظذُشابؼتفا ُوذفكُأكغهُإذاُثبغتُأنُ

اهللُؿا رُظذُـاُإجزاءُظاملُبجؿقعُمؽوكاهتغا ُوأنُامجينغاُممفغفُمرـغبُمغنُ
جواهرُؾر ة ُأمؽنُافؼولُبلنُاهللُيعقدُاإلكينانُيومُاحلؼُظغذُهقتتغهُافتغيُـغانُ
ظؾقفاُذمُافدكقإُ:نُاهللُظاملُبجؿقعُأجزائهُبعدُادوت ُ.
()15

وؿدُصؽؾتُكظريةُامجوهرُافػر ُظـدُادتؽؾؿغُكين ًُؼاُمعرؾقُاُمينتؼالُُظ ُـغانُ

ُوؿدُضغتُظغذُافبحغثُافعؼغديُحتغىُاغارتُأاغالُ
ًُ
ظؾقهُظؿومُإمةُؿبؾفا
فإليغ نُبغغافقومُأخغغر ُوأكغغهُُٓ ُُيعغغرفُوجغغو ُاهللُإُٓبؿعرؾغغةُحغغدوثُافعغغامل ُ
وحدوثُافعاملُُٓ ُُيعرفُإُٓبؿعرؾةُإظراض ُوإظراضُمبـقةُظذُأنُإجينامُ

(ُ)12ادواؿف ُفإلجييُ(ُ.)311/2
(ُ)13ؾخرُافدينُافرازيُوآراؤهُافؽالمقةُوافػؾينػقةُ(ص.)421
(ُ)14افػرقُبغُافػرق ُفؾبغدا يُ(صُُ123وماُبعدها)ُ.
(ُ)15ادرجعُافيناب ُ(صُُ126وماُبعدها).

ُٓختؾوُمـفا ُوهذاُافعرضُشوفُيوضحُفؾؼارئُافؽرياُمـطؼةُافـؼاشُبغُصق ُ
اإلشالمُابنُتقؿقةُوادتؽؾؿغ ُوشوفُكزيدُادينلفةُذمُادبحثُادوايلُ.

املبحث الثاين :موقف ابن توموة من التجسومُ
فؼدُكاؿشُصق ُاإلشالمُابنُتقؿقةُؿضقةُافتجينغقاُباظتبارهغاُأهغاُافؼضغاياُ
افؽالمقة ُوافتيُيدورُظؾقفغاُمعتؼغدهاُذمُافوغػات ُوؿغدُتـاو غاُمغنُجغاكبغُ:
امجاكبُافؾغويُوامجاكغبُافؽالمغي ُوبغغُُموؿػغهُمـفغا ُوؿغدُمُأشغبابُرؾضغهُ
فؾؿوطؾحُـؼاظدةُمعقاريةُذمُادعتؼد ُوشوفُكتـاولُموؿػهُمنُافتجينقاُذمُهغذاُ
ادبحثُذمُمطؾبغُ:
املطلب األول :موقف بن توموة من التجسوم عند أهل اللغة وأهل الكالمُ:فؼدُ
واؾ ُابنُتقؿقةُأهاُافؾغةُذمُمػفومُامجيناُوـوكهُيطؾ ُظغذُافبغدن ُوأكغهُور ُذمُ

ُظ َؾغ ْقؽ ُْا َُو َزا َ ُهُ َب ْينغ َط ًة ُِذمُ
افؼرآنُهبذاُادعـى ُومـهُؿوفهُتعاػَ {ُ:ؿ َ ُ
َُاا َط َػا ُه َ
الُإِنُاهللّ ْ
ا ْف ِع ْؾغغ ِا َُو ِْ
اُر َأ ْيغغت َُف ْاُ ُت ْع ِج ُب َ
غغكُ
امج ْينغغ ُِا}ُ[شغغورةُافبؼغغرةُ.]247:وؿوفغغهُتعغغاػَ {ُ:
*ُوإِ َذ َ
َأ ْج َينا ُم ُف ُْا}ُ[شورةُادـاؾؼونُ ]4:وأنُفػظُامجيناُمرا فُفؾجيند ُوامجينغدُوامجغ نُ
وبغغُ
وافشخصُبؿعـىُواحدُ.ؾامجيناُذمُفغةُافعربُيؼالُفؾبدنُوداُفهُصخص ُ ّ ُ

بغُمنُهذهُاحلق قةُكػيُامجينؿقةُ
أنُا واءُادـبعثُمنُاإلكينانُُٓ ُُيؼالُفهُجينا ُو ّ ُ
ظنُاهللُٕكهُُٓيوافُبوػاتُادخؾوؿغ ُوُٓب ُاتصُهباُـافبدنُوامجيناُؾغالُ

ُُيؼالُهوُجيناُوُٓجيند ُ.
()16

أماُمػفومُامجيناُظـدُادتؽؾؿغُؾؼدُكاؿشهُمنُكاحقتغُ:
(ُ)16افػتاوى ُفشق ُاإلشالمُابنُتقؿقةُ(/17افوػحاتُ.)315-314-313

الناحوة األوىلُ:ظدمُمواؾؼتهُدػفومُافؾغةُافتيُكزلُهبغاُافؼغرآن ُوزيغا هتاُذمُ
معـاهُمعانُإضاؾقةُاشتؼوهاُمنُافػالشغػة ُوبغغُأنُاظتبغارهاُفؾجينغاُأكغهُهغوُ
افؼائاُبـػينه ُوـاُؿائاُبـػينهُؾفوُجينا ُوهوُمشارُإفقه ُثاُبعضغفاُيوغفُاهللُ
بلكهُجيناُأيُمرـب ُوبعضفاُيـػيُاغػاتهُبحجغةُأنُهغذهُافوغػاتُاغػاتُ
إجينام ُؾفذاُؿولُباضاُملُ ُُيـؼاُظنُأحدُمنُافينؾف ُُ.
()17

الناحوة الثاىوةُ:بغُافػرقُبغُامجيناُظـدُادتؽؾؿغُوأهاُافؾغغةُوكاؿشغفاُذمُ
ِ ِ ِ
ِ
اشتدٓ اُظذُامجينؿقة ُومـفاُؿوفهُتعاػَ {ُ:واخت َ
غنُ
وشغىُمغنُ َب ْعغدهُم ْ
َغذُ َؿ ْ
غو ُمُ ُم َ
ُخوارُ َأ َملُيرو ْاُ َأكغهَُُٓيؽَؾؿفغاُوَُْٓ ِ
ِ
ِ
غد ُِْ ْا َُشغبِقالًُاختَغ ُذو ُهُ
ُحؾق ِف ْاُظ ْجال َ
ًُج َيندً اُف ُه ُ َ ٌ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ
َوـَاكُو ْاُ َطادِغ}ُ[شورةُإظرافُ.]148:ؾؼافواُإنُاهللُذمُُمنُاختذُإ ُ ًاُجيندًُا ُوامجينغدُ

هوُامجينا ُوهذهُافوػاتُيؾزمُمـفاُافتجينقا ُؾوجبُكػقفاُُ.

ؾر ُُظؾقفاُبلكهُُٓيؾزمُمغنُإثبغاتُافوغػاتُأنُيؽغونُجينغدًُا ُؾنكغاُكعؾغاُ
َُ

بافرضورةُأنُا واءُيعؾوُإرضُوفقسُبجيند ُؾؼولُافؼائاُ:فوُـانُمينتو ًُياُظغذُ

افعرشُفؽانُجين ً ُُوامجيناُهوُامجيندُوامجيندُمـػغيُبافؼغعُ:ؿغولُباضغإُ:نُ
ادالئؽةُ اُظؾاُوؿدرةُو ُُي َُر ُْو َُن ُوـذفكُامجنُوـذفكُا غواءُيعؾغوُظغذُإرضُ
وفقسُبجيند ُـ ُر ُ ظواهاُبلنُامجيناُهوُافذيُ ُُيشارُإفقهُوأنُـاُماُ ُُي َُرىُؾفغوُ

جينا ُوبغُأنُامجيناُبادػفومُافؽالميُفقسُهوُامجينغد ُـغ ُبغغُؽؾطفغاُذمُ
()18

تعريفُامجينا ُوـوكهُهوُادمففُادرـب ُوأنُمنُُؿالُذفغكُؾؼغدُا ظغىُمعـًغىُ

(ُ)17افػتاوىُ(316/17و.)317
(ُ)18افػتاوىُ(.)214/5

يـازظهُؾقهُأـ رُافعؼالءُمنُبـيُآ م ُوملُ ُُيـؼاُظنُأحدُمغنُافينغؾف ُـغ ُتعغرضُ
فـظريةُامجوهرُافػر ُافتيُبـواُظؾقفاُأهاُؿضاياها ُوا ُظواُأنُامجغوهرُافػغر ُهغوُ

أحدُمؽوكاتُامجينا ُؾبغُاختالؾفاُؾقهُظذُثالثةُأؿوالُ:
افؼولُإولُ:أنُامجيناُمرـبُمنُامجواهرُافػر ةُ.
افؼولُاف ا ُ:أكهُمرـبُمنُادا ةُوافوورةُُ.
افؼولُاف افثُ-وؿدُاختارهُ:-أكهُفقسُمرـ ًُبآُُمنُامجواهرُادػر ة ُوُٓمغنُ

ادا ةُوافوورة ُوهذاُؿولُـ رُمنُضوائفُأهاُافؽالم ُوهوُؿولُمجفورُافػؼفاءُ
وأهاُاحلديثُوافووؾقةُوؽرها ُباُهوُؿولُأـ رُافعؼالءُ.
ؼالُظذُادتحقزُمتـازظونُُ:هاُيؿؽنُوجغو ُ
ُ
امجوهرُ]ُ ُُي
ُ
وافؼائؾونُبلنُفػظُُ[
ُ

ءُمـفاُمنُيؼولُُ:ـغاُموجغو ُؾنمغاُجغوهرُوإمغاُ
ُ
جوهرُفقسُبؿتحقزُ؟ُثاُهمٓ
ُ
ظرض ُويدخاُادوجو ُافواجبُذمُمينؿىُامجوهر ُومنُهمٓءُمنُيؼغولُُُ:ـغاُ
موجو ُؾنماُجيناُأوُظرض ُويدخاُادوجو ُافواجبُذمُمينؿىُامجينغا ُوؿغدُ
ؿالُهبذاُوهبذاُضائػةُمنُكظارُادينؾؿغُوؽرها ُومنُادتػؾينػةُوافـوغارىُمغنُ
يينؿقهُجوهراُوُٓيينؿقهُجين ً ُوحؽىُظنُبعضُكظارُادينؾؿغُأكهُيينؿقهُجين ً ُ
ًُ
وُٓيينؿقهُجوهرا ُإُٓأنُامجيناُظـدهُهوُادشارُإفقهُأوُافؼغائاُبـػينغه ُوامجغوهرُ
ً
ظـدهُهوُامجوهرُافػر ُ ُ.
()19

وفعاُافؼارئُيالحظُأنُابنُتقؿقةُيـبهُظذُاختالؾفاُذمُمؽوكاتُامجيناُوذمُ
حؼقؼةُامجوهرُهاُهوُادتحقزُأوُادوجو ُؾؼطُ ـ ُكاؿشفاُذمُمػفومُامجوهرُافػر ُ
(ُ)19افػتاوى ُبتكفُ(ُ.)315/9

وـوكغغهُهغغوُاف غذيُُٓيتجغغزأ ُوؽؾُطفغغاُؾقغغه ُوبغغغُُأكغغهُإنُؾينغغدتُ ظغغواهاُذمُ
ادحينوشات ُؾؿنُبابُأوػُأنُُٓ ُُتؼباُذمُادغقُبات ُؾؼالُ":ؾغننُإثبغاتُامجغوهرُ
افػر ُافذيُُٓيؼباُافؼينؿةُباضاُبوجوهُـ رة ُإذُماُمنُموجغو ُإُٓويتؿقغزُمـغهُ

يشءُظنُيشء ُوإثباتُاكؼيناماتُُٓتتـاهىُؾق ُهوُحموورُبغغُحغارصينُممتـغعُ
ٓمتـاعُوجو ُمآُُيتـاهىُؾق ُيتـاهىُوامتـاعُاكحوارهُؾقه ُفؽغنُامجينغاُـادغاءُ
يؼباُاكؼيناماتُمتـاهقغةُإػُأنُتتوغاؽرُأجغزاؤه ُؾغنذاُتوغاؽرتُاشغتحافتُإػُ
جيناُآخر ُؾالُيبؼىُماُيـؼيناُوُٓيـؼيناُإػُؽرُؽاية ُباُيينتحقاُظـدُتوغاؽرهُ
ؾالُيؼباُآكؼينامُبافػعاُمعُـوكهُذمُكػينهُيتؿقزُمـهُيشءُظنُيشء ُوفقسُـاُماُ
متقزُمـهُيشءُظنُيشءُفزمُأنُيؼباُآكؼينامُبافػعا ُباُؿدُيضعفُظنُذفك ُوُٓ
يؼباُافبؼاءُمعُؾرطُتواؽرُإجزاء ُفؽنُيينتحقاُإذُامجيناُادوجو ُُٓبدُفهُمنُ
ؿدرُما ُوُٓبدُفهُمنُاػةُما ُؾنذاُضعػتُؿدرهُظنُاتواؾهُبتؾكُافوغػةُاكضغاُ
إػُؽرهُإماُمعُاشتحافةُإنُـانُذفكُمنُؽرُجـينغه ُوإمغاُبغدونُآشغتحافةُإنُ
ـانُمنُجـينه ُـافؼطرةُافوغرةُمنُاداءُإذاُاغرتُجغدُا ُؾغالُبغدُأنُتينغتحقاُ
هوا ًُءُأوُترا ًُبا ُأوُأنُتـضاُإػُمغاءُآخغر ُوإُٓؾغالُتبؼغىُافؼطغرةُافوغغرةُجغدُاُ
وحدها ُوـذفكُشائرُإجزاءُافوغرةُجدُاُمنُشائرُإجينام ُوهغذاُمبينغوطُ

ذمُموضعه ُوفؽنُكبفـاُظؾقهُهـإُنُهغذهُإمغورُهغيُمبغدأُآصغتباهُوافتـغازعُ
وآضطرابُذمُهذهُإبواب ُؾنذاُـانُماُا ظوهُمنُافسـقبُاحل يسُذمُإجينغامُ

ةُباضالُؾؽقفُذمُإمورُافغائبةُافتيُُٓتعؾاُحؼقؼتفا؟!ُؾؽقفُب ُيدظوكهُ
ًُ
ادشفو
منُافسـقبُافعؼعُـؼو اُ:فوُـانُفهُحؼقؼةُفؽانُافوجو ُاػةُ اُؾؽغانُمرـ ًبغاُ

ُافواجبُمعؾوُٓفغره؟!ُؾنكهُيؼالُ اُ:باُفهُحؼقؼةُختوهُيؿتازُهباُ
ًُ
وـانُافوجو

ظنُـاُماُشواه ُباُـاُموجو ُفهُحؼقؼةُختوهُؾاخلاف ُأوػُبذفك ُوأماُؿغو اُ:
يؽونُافوجو ُاػةُ اُؾفذاُإك ُيؼالُأنُفوُـانُافوجو ُموغدرُوجغدُوجغو ًُاُأوُ
وجدتهُوجو ًُا" ُ.
()21

وابنُتقؿقةُهبذاُافتحؼق ُارجُمنُملزقُوضعهُادتؽؾؿونُٕكػينفا ُوذفغكُ
بـؼدهُفـظريةُامجوهرُافػر ُورؾضهُأنُتؽونُإجينامُإذاُتواؽرتُؾنكهُتينغتحقاُ
ؿينؿتفا ُباُرأىُأنُإجينامُإذاُتواؽرتُؾنهناُتينتحقاُـ ُهوُافشلنُذمُأجغزاءُ
اداءُإذاُتواؽرتُؾنهناُتينتحقاُهوا ًُءُأوُترا ًُبا ُؾالُيبؼىُموجو ُممتـعُظنُافؼينغؿةُ
خال ًُؾاُداُيؼوفهُأاحابُكظريةُامجوهرُافػر ُ.

ظابُظذُادتؽؾؿغُجعاُامجوهرُأاالُمنُأاولُافدين ُوكبغهُإػُأمغرُ
ًُ
ُـ ُ

أاغال ُمغنُأاغوفهُذمُرؾغضُادوغطؾحات ُوهغوُأنُهغذاُ
ذمُؽايةُإاقةُو ُُيعدُُّ ً ُ
ادوطؾحُملُيتؽؾاُبهُافرشولُوُٓاحابتهُوُٓافتابعون ُوُٓبـواُظؾقغهُصغق ًُتاُمغنُ
ينُاإلشالمُُٓظؾ ً ُُوُٓ ً
ظؿالُ ُويمـدُأهناُملُيذـرواُهذاُادوطؾحُبلفػاطهُؾؼغطُ

ؾتوبحُادينلفةُخالؾقة ُباُملُيتطرؿواُفؾؿعـىُافذيُيريدهُادتؽؾؿون ُُ.
()21

وحغُيرؾضُابنُتقؿقةُكظريةُامجوهرُافػر ُوهيُظؿدةُادتؽؾؿغُذمُافبغابُ:
ؾننُرؾضهُفؾتجينقاُبادػفومُافذيُؿودوهُأمرُ ُُمينؾُاُبهُ.
ُويؿؽنُتؾخقصُموؿفُابنُتقؿقةُمنُمػفومُافتجينقاُظـغدُادتؽؾؿغغُمغنُ
خاللُإشسُافتيُبـىُظؾقفاُرؾضهُ ذاُادػفوم ُوهيُثالثةُ:
(ُ)21افوػدية ُفشق ُاإلشالمُابنُتقؿقةُ(.ُ)119/1
(ُ)21بقانُتؾبقسُامجفؿقةُ(.ُ)213/1

 .1خمافػتهُدػفومُامجينغاُظـغدُأهغاُافؾغغة ُوهغيُافتغيُكغزلُهبغاُافؼغرآن ُ
معغانُموفغدةُملُتؽغنُ
ٍُ
وخوضبُهباُافـاس ُوادعا ُافتغيُأحغالُإفقفغاُادتؽؾؿغونُ
معروؾةُظـدُأهاُافؾينانُوؿتُاخلطاب.
 .2أكهُُٓيؿؽنُبـاءُافعؼقدةُإثبا ًُتاُأوُكػ ًقغاُظغذُهغذاُادػفغومُافغذيُاختؾغفُ

أاحابهُؾقهُاختال ًُؾاُملُيوؾواُؾقهُإػُيشء ُهذاُمعُأنُماُكػوهُخو ًُؾاُمغنُافتجينغقاُ
يؿؽنُؿؾ ُُبه ُؾقؼالُ اُ:ماُأثبتاُمنُافينؿعُوافبكغُوافغذاتُيؿؽغنُكػقغهُبغـػسُ

ادـط ُوهوُ ظوىُافتجينقا!!ُوماُـانُهذاُصلكهُؾالُيؿؽنُاشغتع فهُذمُافعؼائغدُ
فتضاربهُوـوكهُُٓيػقدُظؾ ً ُ.

ؾافينؾفُملُيغر ُظغـفاُأهنغاُمحؾغواُ
ُِ
 .3خمافػةُهذاُادوطؾحُفطريؼةُافينؾف ُ

امجيناُظذُخالفُمعـاهُافؾغوي ُوملُيـػواُافوػات ُوملُيعتؼدواُؾقفغاُأهنغاُتػقغدُ
معا ُُٓتؾق ُباهللُؾقؾزمُتلويؾفاُأوُتػويضفاُـ ُهوُحالُادتؽؾؿغ ُ.
()22

املطلب الثاين :إثبات الصػات وهل يلزم منه التجسوم عند اب ن تومو ةُ:وهغذاُ
ادينؾكُمنُصق ُاإلشالمُيبغُحمورُافـؼاشُبقـهُوبغُخمافػقهُمغنُادتؽؾؿغغ ُوأنُ
مـطؼةُافـزاعُتشتدُبقـفاُحغُيتعؾ ُإمرُبحاـؿقةُافـص ُوتؼديؿهُظغذُافعؼغا ُ
ؾادتؽؾؿونُؿعُدواُؿواظدُـالمقةُظؼؾقةُحاـؿواُإفقفغاُكوغوصُافؽتغابُوافينغـة ُ
واظتؼدواُذمُبعضفاُافتـزيهُٕ:نُافعؼاُي بتفاُـ ُكػواُبعضُافوغػاتُٕ:كغهُيؾغزمُ
مـفاُبعضُمعا ُامجينؿقة ُـاحلدوث ُأوُافتحقز ُأوُاإلصارة ُوظؾقهُؾغننُافعؼغاُ
حيؽاُباشتحافتفا ُوخالاةُمذهبُإصاظرةُ-افذيُهوُؾرعُظنُمذهبُادعتزفةُ

(ُ)22افػتاوىُ(ُ.)324/17

ذمُافبابُ-أهناُاتػؼواُظذُإثباتُبعغضُافوغػات ُوهغيُافوغػاتُافينغبعُافتغيُ
يينؿوهناُبوغػاتُادعغا ُوهـغاكُاغػاتُاتػؼغواُظغذُكػقفغا ُوهغيُافوغػاتُ
آختقاريةُادتعؾؼةُبؿشقتةُاهللُظزُوجاُوؿدرته ُوهـاكُاػاتُاختؾػواُؾقفاُم غاُ
افوػاتُاخلزية ُوـانُافعؿدةُظـدهاُذمُهذاُافبابُ-افذيُاتػ ُظؾقهُؿغدماؤهاُ
ومتلخروهاُ-كػيُافوػاتُآختقاريةُظنُاهللُظزُوجغا ُويعغزُونُظـفغاُبـػغيُ
حؾغغولُاحلغغوا ثُبغغذاتُاهللُظغغزُوجغغا ُوذفغغكُم غغاُاغغػةُافؽغغالم ُوافغغر

ُ

وافغضب ُوافػرح ُوادجيء ُوافـزول ُوكحوهاُُ..
وؿدُكاؿشفاُصق ُاإلشغالمُذمُهغذهُادـطؾؼغات ُوبغغُُمـطؾؼاتغهُذمُإثبغاتُ
افوػاتُوأكهُيـطؾ ُمنُمينؾُ تُرشظقةُوظؼؾقة ُمـفاُ:
ً
أولُ:أنُهذاُافبابُمنُأظظاُأبوابُافغدينُوتتشغوقُافـػغوسُإػُمعرؾتغه ُ

اُوظؼالُأنُيؽونُافـبيُاذُاهللُظؾقهُوشؾاُواحابتهُفقينواُظذُ
ًُ
ًُ
ومنُادحالُرشظ

خووااُأنُمعرؾتغهُأاغاُافغدينُوأشغاسُا دايغة ُ
ًُ
معرؾةُباحل ُذمُهذاُافباب ُ
وظؾقهُ:ؾ ُمنُؿولُااففُؿو اُؾقهُإُٓوهوُباضا ُ.
()23

ثاى ًواُ:أنُهذهُافـووصُافتيُت بتُافوػاتُهيُظذُطاهرهاُافالئ ُباهللُظغزُ
تشبقفاُوُٓدمينق ً ُ ُُ.
ًُ
وجآُُتوهاُ
()24

ثالثاُ:أنُافينؾفُـاكواُيراظونُفػظُافؼرآنُواحلديثُؾق ُي بتوكهُويـػونُظغنُ
اهللُمنُاػاتهُوأؾعافه ُوملُيتطرؿواُداُيريدهُادتؽؾؿونُُٓفػ ًُظاُوُٓمعـى ُ.
()25

(ُ)23افػتوىُاحلؿوية ُفشق ُاإلشالمُابنُتقؿقةُ(ص.)5
(ُ)24افػتاوىُ(ُ165/5وماُبعدها).

واكطال ًُؿاُمنُهذهُادين ّؾُ تُتـاولُصق ُاإلشالمُابنُتقؿقةُموطؾحُافتجينقاُ
ظتبارهُموطؾحاُبدظقُاُ ُُيرا ُمـهُر ُـالمُاهللُوـالمُرشوفهُاذُاهللُظؾقهُوشغؾا ُ
ًُ
با
وأهاُهذاُادوطؾحُافذينُيينتخدموكهُ اُذمُاشتخدامهُمؼاادُصتى ُممغاُجعغاُ

ً
ُاإلشالمُيبغغُؾقغهُموؿػغهُمغنُ
ُّ
افؾػظُجمؿالُ ُوهذاُكصُمنُأمجعُافـووصُفشق
إفزامُادتؽؾؿغُدنُأثبتُافوػاتُأنُيؽونُجمين ً ُُؾقؼول"ُ:ؿالُأهاُافعؾاُوافينغـةُ
ؾنذاُؿافتُامجفؿقةُوؽرهاُمنُكػاةُافوػاتُ:إنُافوػاتُُٓتؼومُإُٓبجيناُواهللُ

تعاػُفقسُبجيناُ:ؿقاُ اُ:إنُأر تاُبامجيناُماُهوُمرـبُمنُجواهرُؾر ةُأوُمغاُ
هوُمرـبُمنُادا ةُوافوورةُملُكينغؾاُفؽغاُ(ادؼدمغةُإوػ) ُوهغيُؿغوفؽاُ:إنُ
افوػاتُُٓتؼومُإُٓب ُهوُـذفك ُؿقاُفؽاُ:إنُافربُتعاػُؿغائاُبـػينغهُوافعبغا ُ
يرؾعونُأيدْاُإفقهُذمُافدظاءُويؼودوكهُبؼؾوهباُوهوُافععُإظذُشبحاكه ُويراهُ
ادممـونُبلبوارهاُيومُافؼقامةُظقا ًُكاُـ ُيرونُافؼؿرُفقؾةُافبدر ُؾغننُؿؾغتاُ:إنُمغاُ
هوُـذفكُؾفوُجيناُوهوُحمدثُ:ـانُهذاُبدظةُخمافػغةُفؾغغةُوافؼغعُوافعؼغا ُ
وإنُؿؾتاُ:كحنُكينؿيُماُهوُـذفكُجين ً ُُوكؼولُإكهُمرـبُ:ؿقاُ:تينؿقتؽاُافتغيُ
ابتدظتؿوهاُهيُمنُإش ءُافتيُماُأكزلُاهللُهباُمنُشؾطان ُومنُظؿدُإػُادعغا ُ

ادعؾومةُبافؼعُوافعؼاُوش هاُبلش ءُمـؽرةُف ُُقـػُرُافـاسُظـفاُؿقاُفغهُ:افـغزاعُذمُ
ادعا ُُٓذمُإفػاظ ُوفغوُـاكغتُإفػغاظُمواؾؼغةُفؾغغة ُؾؽقغفُإذاُـاكغتُمغنُ

ابتداظفا؟!ُومعؾومُأنُادعا ُافتيُ ُُيعؾاُثبوهتاُبافؼعُوافعؼآُُ ُُتدؾعُبؿ اُهغذاُ
افـزاعُافؾػظيُافباضاُ.وأماُؿو اُ:إنُـاُماُـانُتؼومُبهُافوػاتُو ُُترؾعُإيغديُ
إفقهُويؿؽنُأنُيراهُافـاسُبلبوارها ُؾنكغهُُٓبغدُأنُيؽغونُمرـ ًبغاُمغنُامجغواهرُ

(ُ)25افػتاوىُ(1/4وُ4وماُبعدها).

ادػر ةُأوُمنُادا ةُوافوورةُ:ؾفذاُممـوع ُباُهوُباضاُظـدُمجفغورُافعؼغالءُ:مغنُ
افـظُارُوافػؼفاءُوؽرها" ُ.
ُ
()26

ؾابنُتقؿقةُذمُهذاُافغـصُيطافغبُادتؽؾؿغغُبنثبغاتُافوغػاتُ ونُاظتؼغا ُ
امجينؿقة ُويبغُأنُهذهُإفػاظُمبتدظةُيـبغيُأنُحتاـاُإػُأفػغاظُافشغارع ُُٓأنُ
حتاـاُأفػاظُافشارعُإفقفا ُـ ُأكهُيرؾضُوبؽاُوضغوحُأنُ ُُتـػغىُافوغػاتُافتغيُ
ور تُذمُُافؼرآنُوافينـةُبـاءُظذُإؾا هتاُدعا ُااطؾحُظؾقفغاُأكغاسُبعغدُكغزولُ

افوحي ُوهيُخارجةُظ ُظفدُذمُفينانُافعربُمنُافدٓفغةُ غا ُبغاُيغذهبُابغنُ
تقؿقةُإػُأخصُخوائصُامجيناُظنُادتؽؾؿغُويـػيُـوكهُمنُفغوازمُافوغػات ُ
ومنُادعؾومُأنُافتحقزُـخااةُمنُخواصُامجينغاُـغانُهغوُأحغدُأـغزُظوائغ ُُ
ادتؽؾؿغُذمُإثباتُافوػات ُوذفكُأكهُيؾزمُمـفاُافتحقزُ.
وؿدُبغُابنُتقؿقةُوبؽاُوضوحُأنُإثبغاتُافوغػاتُُٓيؾغزمُمـغهُيشءُممغاُ
يدظقهُادتؽؾؿونُمنُافسـقبُوافتبعقضُوافتحقزُؾقؼول"ُ:ؾننُؿالُمنُأثبتُهذهُ
افوػاتُافتيُهيُؾقـاُأظراضُـاحلقاةُوافعؾاُوافؼدرةُوملُي بتُماُهوُؾقـاُأبعاضُ
ـافقدُوافؼدمُ:هذهُأجزاءُوأبعاضُتينتؾزمُافسـقبُوافتجينقاُ:ؿقغاُفغهُ:وتؾغكُ
أظراضُتينتؾزمُافتجينقاُوافسـقبُافعؼعُـغ ُاشغتؾزمتُهغذهُظـغدكُافسـقغبُ
اُأوُتينغؿقتفاُأظراضغآُُيؿـغعُ
ؾننُأثبتُتؾكُظذُوجهُُٓتؽونُأظراضغ
احل يسُ.
ً
ً
اُوأبعاضغاُأوُتينغؿقتفاُترـق ًبغاُ
ثبوهتاُ:ؿقاُفهُ:وأثبتُهذهُظذُوجهُُٓتؽونُترـق ًُب
ً
وأبعاضآُُيؿـعُثبوهتاُ.ؾننُؿقاُ:هذهُُٓ ُُيعؼاُمـفاُإُٓإجزاءُ:ؿقاُفهُ:وتؾكُُٓ
ًُ
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ُُيعؼاُمـفاُإُٓإظراضُ.ؾننُؿالُ:افعرضُمآُُيبؼىُواػاتُافربُباؿقةُ:ؿقغاُ:
وافبعضُماُجازُاكػوافهُظنُامجؿؾةُوذفكُذمُحغ ُاهللُحمغالُؾؿػارؿغةُافوغػاتُ

افؼديؿةُمينتحقؾةُذمُحغ ُاهللُتعغاػُمطؾ ًؼغاُوادخؾغوقُجيغوزُأنُتػارؿغهُأظراضغهُ
ذفكُدمينقاُوافتجينقاُمـتفُ:ؿقاُ:وهذاُدمينغقاُوافتجينغقاُ
ٍُ
وأبعاضهُ.ؾننُؿالُ:
ؾننُؿالُ:أكاُأظؼاُاػةُفقينتُظرضاُبغرُمتحقزُوإنُملُيؽنُفهُذمُافشاهدُ
ًُ
مـتفُ.

كظرُ:ؿقاُفهُ:ؾاظؼاُاػةُهيُفـاُبعضُفغغرُمتحقغزُوإنُملُيؽغنُفغهُذمُافشغاهدُ
كظر ُؾننُكػيُظؼاُهذاُكػيُظؼاُذاكُوإنُـانُبقـف ُكوعُؾرقُ:فؽـغهُؾغرقُؽغرُ
ممثرُذمُموضعُافـزاعُ:و ذاُـاكتُادعطؾةُامجفؿقةُتـػيُامجؿقغعُفؽغنُذاكُأيضغاُ
مينتؾزمُفـػيُافذاتُ.ومنُأثبتُهذهُافوػاتُاخلزيةُمنُكظرُهمٓءُرصحُبلهنغاُ
اػةُؿائؿةُبهُـافعؾاُوافؼدرةُوهذاُأيضغاُفغقسُهغوُمعؼغولُافغـصُوُٓمغدفولُ
ً

افعؼاُوإك ُافرضورةُأمجلهتاُإػُهذهُادضاي ُ.وأاغاُذفغكُ:أهنغاُأتغواُبلفػغاظُ
فقينتُذمُافؽتابُوُٓذمُافينغـةُوهغيُأفػغاظُجمؿؾغةُم غا(ُ:متحقغز)ُو(حمغدو )ُ
و(جينا)ُو(مرـب)ُوكحوُذفغك ُوكػغواُمغدفو اُوجعؾغواُذفغكُمؼدمغةُبقغـفاُ

ؿةُومدفوُٓظؾقفاُبـوعُؿقاس ُوذفكُافؼقاسُأوؿعفاُؾقهُمينغؾكُشغؾؽوهُذمُ
ًُ
مينؾُ
إثباتُحدوثُافعاملُبحدوثُإظراض ُأوُإثباتُإمؽانُامجينغاُبافسـقغبُمغنُ
إجزاء ُؾوجبُضر ُافدفقاُباحلدوثُواإلمؽانُفؽاُماُصغؿؾهُهغذاُافغدفقاُ:إذُ
افدفقاُافؼطعيُُٓيؼباُافسكُدعارضُراجح ُؾرأواُذفكُيعؽُرُظؾغقفاُمغنُجفغةُ
افـووصُومنُجفةُافعؼاُمنُكاحقةُأخرىُؾوارواُأحزاباُ.تارةُ ُُيغؾُبونُافؼقغاسُ

إولُويدؾعونُماُظارضهُوهاُادعتزفة ُوتارةُ ُُيغؾُبونُافؼقغاسُاف غا ُويغدؾعونُ
إولُُ. "...
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وهذاُافـصُأيضاُيوضغحُمؽؿغنُاخلغالفُبغغُابغنُتقؿقغةُوخوغومهُمغنُ
ًُ

طاُمنُظـدُأكػينفاُوأفزمواُهباُافوحيُوشؾُؿواُ
ادتؽؾؿغ ُوهوُـوهناُابتدظواُأفػا ًُ
ُملُجيدواُمـفاُخمرجاُذمُبابُافوغػات ُوذمُكػغسُ
ًُ
بؿدفو ا ُمماُأوؿعفاُذمُمضاي
افينقاقُواحلديثُظنُهذاُادوطؾحُاتاُابنُتقؿقةُـالمهُبخامتةُدمؿعُصغتاتُمغاُ
شب ُوتبغُفؾؼارئُافؽرياُإشاسُافذيُإفقهُ ُُيرجعُذمُهذاُافبغابُوبغهُ ُُيـغاطر ُ

وظـهُ ُُيينللُوظؾقهُ ُُيتُؽا ُؾقؼولُ":وافووابُماُظؾقهُأئؿةُا دىُوهوُأنُيواغفُ
اهللُب ُوافُبهُكػينه ُأوُواػهُبهُرشوفهُُٓيتجاوزُافؼرآنُواحلديث ُويتبغعُذمُ
ذفكُشبقاُافينؾفُاداضغُأهاُافعؾاُواإليغ ن ُوادعغا ُادػفومغةُمغنُافؽتغابُ
وافينـةُُٓ ُُتر ُُّبافشبفاتُؾتؽونُمنُبابُحتريفُافؽؾاُظنُمواضعه ُوُٓ ُُيعغرضُ
ظـفاُؾقؽونُمنُبابُافذينُإذاُذـرواُبآياتُرهباُاِ ُّرونُظؾقفاُا ُُوظؿقاكًغا ُوُٓ
ُ
ُُيسكُتدبرُافؼرآن ُؾقؽونُمنُبابُافذينُُٓيعؾؿونُافؽتابُإُٓأما " ُُ.
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ويتبغُمنُـاُماُشب ُأنُابنُتقؿقةُملُيؽنُجمينغ ً ُُوملُي ُؼغاُبافتجينغقا ُوإكغ ُ

كاؿشُخوومهُذمُهذهُادينلفة ُوبغُُوجهُؽؾطفا ُوأنُموطؾحاهتاُاحلا ثةُافتغيُ
ااطؾحواُظؾقفاُهيُخمافػةُفؾؽتابُوافينـة ُوداُـانُظؾقهُشؾفُهذهُإمة ُومنُ

وجبُظرضفاُظذُافؽتغابُوافينغـةُؿبغوُٓور ُا ُُٓظغرضُافؽتغابُوافينغـةُ
ًُ
َُثاُُ
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ظؾقفا ُوؿدُـانُابنُتقؿقغةُمماك ًعغاُذمُرؾضغهُفؾ ؼاؾغةُافػؾينغػقةُافتغيُضغغتُظغذُ

ادتؽؾؿغ ُـ ُأكهُـانُمدر ًُـآُختالفُبقتةُافـشلةُافتيُكشلتُؾقفاُافػؾينػةُوظؾغاُ
افؽالمُظنُافبقتةُافديـقة ُوافؾغةُافتيُكزلُهباُافؼرآنُ:وفذفكُحغرصُذمُمعغرضُ
ادـاطرةُظذُظدمُافتينؾقاُفؾخواُبؿؼدماتهُأوٓ ُومنُ َُثاُُؿ ُْؾبُأيُ فقغاُيينغتدلُ
ًُ

رشظغا ُهغذاُمؾخغصُ
بهُظؾقه ُـ ُبغُُأنُإفزامُاخلواُفقسُٓز ًُماُفهُُٓ ً ُ
ظؼالُوُٓ ً

موؿفُابنُتقؿقةُمنُؿضقةُافتجينقا ُوؿدُـػىُهوُؽرهُتبقغُمؽامنُافغؾغطُظـغدُ
خوومه ُـ ُحرصُظذُتبقغُاحل ُذمُإبوابُافتغيُتؽؾغاُؾقفغا ُ ونُأنُيتغلثرُ
بتشـقعُخوومهُوإفزامفاُإياهُُ.
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