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فإن  ده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :ـالحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بع

بىنن مىهم  خاصى  أذىا ال ى  وإعىالم ممعىا المسىلمعن  كتابى  ذى ه الملمى  ذى علىى الباعث 

ه العلى  أن وذى ا ال يمهىا مىا أ بتى، نص ص القرآن والسه  صريح  فى أن القل  محا العقىا

 ى  التكمعىر والتصى ا وااكااأ فىى المىخ  أصىا التكمعىر والتصى ا وااكااأ فنصىاالمخ ذ  

يبعث     وينمر إلى القل  والقل  يعقله ويدبر ااكااأ التص ا أو المخ ذ ا التكمعر أويبعث 

فمىى  الىى   ملىىا البىىدن فعمىى ن القلىى  ذىى   ،بىىنوامره إلىىى الىىدمام والىىدمام يحىىرأ ا ع ىىا  

 شىررا  تمى ن  المىخ سىالم ف وعلىى ذى اعىن رريىا المىخ  في الجسد ، ويتحم  فعىه يتصرف

ذىى  حلقىى  ال صىىا بىىعن القلىى  وا ع ىىا   المخفىى ا ع ىىا  سىىا ر إلىىى القلىى  تىىن عر ل صىى  

محىا نسىت عا أن نعىرف ونحىن ال داأ ب اس   الحس ،يال يممن أن  معه  شى  ،والعقا 

الى حي دىد ك  علىى أن محلىه القلى  ف مى  و،  إال عن رريىا الى حي المعه   ا الشى  ذ 

ماذع  العقا وماذع  الهقىا  ى   :، وسعم ن الحديث معم  فى العهاصر اآلتع  اتباعه في ذلا 

 ى  أكلى  القىا لعن أن الىدمام محىا العقىا ومهادشىتما  أكل  القا لعن أن القلى  محىا العقىا  ى  

                                                                                                خالصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الم وىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن    المديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  والت فعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا               

فالعقا يهمىى اانسىان عىن  والهََّمى الِحْجرالعقا لغ  ذ  أخ تاه  أوال  : ماذع  العقا والهقا :

 العَْقىىا  ن مهظىى ا: ،ودىىا  ابىى1والهََّمىىى الِحْجىىر العَْقىىا  دىىا  نيىىن الىىدين الىىران  : فعىىا مىىا ي ىىره 

ي العَْقا   والقَْل    القَْل    والعَْقا      والهََّمى  الِحْجر  عىن صىاحبَه يَْعِقىا  َنىه؛  َعْقىال   العَْقىا   وس ىمِِّ

ر  سىا ر مىن اِانسىان يتمعى  بىه الى   التمععى  ذى  العَْقىا   ودعىا يَْحبِسه أَ  الَمماِلا في التََّ اُّ

و  وِلسان     َعق   دَْل    ِلك الن ويقا  الحع ان  َعْقال   يَْعِقل ه الشي َ  وَعقَاَ  ,فَِم    َعق      ودَْل    ,َسؤ 

 كمىا العَْقىاَ  تَملَّى  وتَعَقَّىا عاداِل   َصعَّرته أَ  وَعقَّْلت ه عاداِل   أَْلكَْعته أَ  فالنا   أَْعقَْلت   ويقا  فَِممه

نى ا  أمىا العقىا اصى الحا  فمى   2بى اأ عسول فَِم    عادِا   أَنه أَْظَمر وتَعادَا وتََمعَّس تََحلَّ  يقا 

 نىىه يعقىىا ؛ ، والك ريى  وسىىمي العقىىا عقىىال   اوحىاني  تىىداأ بىىه الىىهكس ا مىى ا ال ىىرواي 

نقىا الشىي  لغ  من  الهقـا أما  يهبغي من اعتقاك فاسد أو فعا دبعح ال صاحبه لئال يقا فعما

ن ا حاكيىىث ويهقل نمىىىا أ  أخىى ه مىىن ممىىان إلىىىى ممىىان، ونَقَلَىى   الحىىديث ذىىى  الىى   يىىدون 

أما الهقىا اصى الحا  فمى  مىا يهقىا عىن المتىاة والسىه  ، ويقىا     ويسهدونما إلى مصاكاذا

 كلىى  المتىىاة والسىىه : ا كلىى  الهقلعىى  أ  ا كلىى  المسىىم ع  المهق لىى  عىىن كتىىاة   الع يىى  

             والسه  الم مرة 

                                                                        : والجمىىا بعهمىىا وبىىعن دىى   العلىى  الحىىديث، أكلىى  القىىا لعن أن القلىى  محىىا العقىىا انعىىا  : 

واْ  أََولَ ْ ﴿  : د له تعالى الدلعا ا و  : ى ْ  فَتَم ى نَ  ا اض فِىى يَسىعر  ْو أ بَِمىا يَْعِقل ى نَ  د ل ى ة   لَم  ََ
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ىد وِا  ْعَمىى اتَ  الآذَان  يَْسَمع  َن بَِمىا فَِإنََّمىا  د لىه  3﴾ْبَصىاا  َولَِمىن تَْعَمىى اْلق ل ى ة  الَّتِىي فِىي الصُّ

ْ  ﴿ سبحانه  ذى  ،و ( فتم ن لم  أكمغىه يعقلى ن بمىا ) : لعسو﴾  بَِما يَْعِقل  نَ  د ل  ة  فَتَم  َن لَم 

،وفىى  العقىا محىا  نمىا؛القل ة إلىى التعقا وأسهد ولمن ال يعقل ن بما , ،القل ة  يمتلم ن

 ،القل ة آل  العقا   معا  فقد محا العقا فمىبنن القل ة ذي التي يعقا بما صريح ت  اذ

َولَِمن تَْعَمى اْلق ل ى ة  الَّتِىي ﴿      أكد أن المراك به القل  الحقعقي الم م ك في الصدوا بق له

د واِ  لى  ذى  فد  ذ ا على أن الق( وس التي في الر  ولمن تعمى ا كمغلعس : ) و ﴾فِي الصُّ

فاآلي  تؤكد أن القلى  ذى  الى   يعقىا ويتىدبر ,  ، ويمع  بعهما ويعقلما،ال   يبصر المعاني 

وذى ا ال يعهىي أن الىدمام   ولىعس الىدمام , ،فالقل  ذى  مركى  المعرفى  وااكااأ والشىع ا 

لعس له عالد  بال عي والحس با ذ  المجما الر عسي لألعصاة والحى اس , وذىـ  مىرآة 

ممىان فىالمخ ذى   ويتصىرف فعمىا ، يىداأ القلى  ب اسى ته عىال  المىاكة والحىسالعقا التي 

والقلى  يتصىرف ،، فم  يتص ا ا شعا  ويداكما    يبعث بما إلى القل   التص ا وااكااأ

، أمىا الى   يحمى  البىدن  ويتحم  فعلى ذ ا يم ن محا تصى ا المعىاني والمعقى الل الىدمام،

 ﴿: كق لىه تنكعدا" الصدوا في التي" ذكر احمه   :دا  البغ    ويتصرف فعه فم  القل 

 البصىر عمىى فنمىا القلى ، عمىى ذى  ال اا العمى أن معهاه( 38: ا نعام ) ﴾ بجهاحعه ي عر

 ذى :  القلى  وبصىر ومتعى ، بلغى : الظىاذر البصىر:  دتىاكة دىا  الىدين، أمر في ب اا فلعس

  4الهافا البصر

﴾ بَِما يَْكقَم  نَ  الَّ  ل  ة  د   لَم  ْ  ﴿:  د له : الدلعا الثانى
فمى ه اآليى  نىى فىى أن القلى  وسىعل   5

الكم  فم  يمتلم ن القل ة ،ولمن ال يكمم ن بما فالنم ذ ا أن يم ن القل  وسعل  الكقه أ  

 نكىي،وفىى اآليى  ذ  محا الكم  ،وفى اآلي  إسهاك الكم  إلى القل  مما يد  علىى أنىه محلىه 

 مىن اآليى  الغىرض يىت  لى  القل  في كثباته القل  غعر في الكم   بت فل  ،المكاا  عن الكم 

ولىعس معهىى ذى ا أن الىدمام لعسىت ع ى  ااكااأ والكمى  ، القل  محا العقا ،فد  ذ ا أن 

؛  نىه مركى  الدمام  الكم والتص ا وااكااأ له عالد  بالدمام فمحا فالقل  محا العقا ،و

 الح اسفى،  لجسد ، ويتحم  فعىه ذى  القلى ولمن ال   يتصرف فى ا ،الح اس وا عصاة 

 دريبى  آلى  فالىدمام ، القلى  إلىى اآل ىاا تلىا يىؤك  الىدمام إن  ى  ، الدمام إلى آ ااذا تؤك 

  القل  يخدم الدمام    ، الدمام يخدم فالحس بععدة آالل والح اس للقل 

ذ ا عبرة لمن كان  فيإن  أ  ﴾ دَْل    لَه   َكانَ  ِلَمن ل كر  ذلا فِى إِنَّ  ﴿:  د له: الدلعا الثالث 

 ن العرة تسىمي الشىي  باسى  الشىي  إذا كىان ؛  القل  اس  ى العقاعل أرلاله عقا فاهلل 

فالمتسىب  فىى العقىا ذى  القلى  ،والعلى  الحىديث ك  علىى أن  مجاواا  له أو كان بسب  مهىه

ال سىعل   فىالمخ ذى بىعن العلى  والىدين المخ مركى  التصى ا والكمى  والشىع ا ،وال تعىااض 

 ال يمى ن المىخاختىا  ، فىإذا ويتصرف فعمىا  يداأ القل  ب اس ته عال  الماكة والحس التي
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                                                                                                  حلقى  ال صىا بىعن القلى  وا ع ىا ذى   مرك  الحى اس وا عصىاة )المىخ ( ن ؛ العقا 

فل  ل  يمن العقىا فىى القلى  مىا أسىهد إلعىه  القل  إلى العل  أوداك   أواف:  الدلعا الرابا

َرض   د ل  بِِم ْ  فِى ﴿ أوداك العل  كق له تعالى :   د ل ى بِِم ْ  علىى   َخىتَ َ  ﴿ ود لىه تعىالى :، 6﴾ مَّ

ود لىه ،  8﴾ بِم ْكىِرِذ ْ  َعلَْعَمىا   بَىاَ رَ  بَاْ  غ ْل    د ل  ب هَا ﴿:  المكاا ال   أخبر عهه   ود    7﴾

 ﴿ ود له تعىالى:،  9﴾ د ل  بِِم  فِي بَِما ت هَبِّئ م  ْ  س  َاة   َعلَْعِم ْ  ت هَ َّ َ  أن المهافقعن يَْح َا   ﴿ تعالى :

ا بِنَْلِسهَتِِم ْ  يَق  ل  نَ    11﴾ د ل ى بِِم ْ  ىعلى َاانَ  بَىاْ  َكىالَّ  ﴿ ود لىه تعىالى :،  10﴾ د ل ى بِِم ْ  فِىى لَْعسَ  مَّ

ونَ  أَفاَلَ  ﴿ ود له تعالى :،  الَ  فَِإنََّمىا ﴿ود لىه تعىالى:  ، 12﴾ أَْدكَال َمىا د ل  ة   على أَمْ  نآالقر يَتََدبَّر 

 م وىا أن علىى اآليىال ذ ه فدلت  13﴾ الصدوا في التي القل ة تعمى ولمن ا بصاا تَْعَمى

                                                                              القلىى  ذىى  أي ىىا   والكمىى  العقىىا ام وىى يمىى ن أن فعسىىتل م ذىى ا القلىى  ذىى  والغكلىى  الجمىىا

ىى ْ  َوَمعَْلهَىىا فِعىىهِ  ممهىىاك  إِن فِعَمىىا ممهىىاذ  َولَقَىىدْ  ﴿: د لىىه تعىىالى  :  الىىدلعا الخىىامس  َسىىْمعا   لَم 

   فجعىا  14﴾شىي  مىن أَْفئِىَدت م  ْ  َوالَ  أبصااذ  َوالَ  َسْمع م  ْ  َعْهم  ْ  أغهى فََما َوأَْفئَِدة   وأبصااا

فل  ل  يمن الكؤاك محىا العقىا مىا معلىه  ، حجته من أل مم  ما تمامالسما والبصر والكؤاك 

  ﴿:  تعالى دا  : الدلعا الساكس                                                      مل ما  لحجته  

كلىت اآليى  علىى أن   15﴾ د ل ى ب م  ْ  َكَسىبَتْ  بَِما ي َؤاِخ  ك   ولمن أَْيَمانِم  ْ  في باللغ       ي َؤاِخ  ك   الَّ 

لى  يمىن القلى  محىا العقىا مىا كىان لى كر  فلى  ، القلى  في ما على إالَّ  لعس الج ا  استحقاق

،ولىعس ) بمىا كسىبت  ﴾ د ل ى ب م  ْ  َكَسىبَتْ  بَِمىا ﴿ودىد دىا  تعىالى :  القل  بدال  من العقا معهىى ،

ك  أكمغتم  ( فمن أااك صرف المالم ال اوح عن ظاذره يحتاج إلى كلعا ،والىدلعا يق لى ن 

 المركى  الحى اس وا عصىاة وااكااأ نقى   لىعس ذى ا كلىعالعل  الحديث على أن المخ ذى  

،  داأ ب اسى   الحىسيىمعهى   ال يممىن أن  شىي العقىا يصرف اللكظ عن معهاه الظىاذر ف

، ومىا  ع ى  مىن البىدن  أ يفى العقىا  أوك دىد    من حعث التص ا أن يم ن   فمن الجا

 يوالى ح،  يمىن الغعى  ،والغعى  ال يىداأ إال بىال ح فمى داأ بالح اس يال   يذ ا الشكام 

    أخبر أنه فى القل  ف م  اتباعه                                                                              

ىد واِ إ ِ ﴿ : الدلعا السابا َ َعِلع   بِى َاِل الصُّ  مىن الصىدوا فىي التىي القلى ة فىي بمىا أ  16﴾نَّ ّللاِّ

كلعا واوح على أن القل  محا ال معر ،وال معر مىن صىكال  افاآلي  فعم الخكع  ال ما ر

لععن كىالععن صىكتما اابصىاا فىال يقى م اابصىاا إال بىايق م بالعقا ال يق م بهكسىه   أالعقا 
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عن الععن ،والحعاة صىك  للشىخى ال تقى م بهكسىما بىا تقى م  مستقال عئا  ،ولعس اابصاا ش

بالشخى ،وال تهكا الحعاة عن الشخى فهحن ل  نر حعاة مهكصل  عن صاحبما ،وال بصىر 

                                                                                                      عر مهكصىىىىىىىىا عىىىىىىىىن العقىىىىىىىىاممهكصىىىىىىىىا عىىىىىىىىن صىىىىىىىىاحبه ،وكىىىىىىىى لا ال ي مىىىىىىىىد وىىىىىىىى

وَن اْلق ْرآَن أَْم َعلَى د ل  ة  أَْدكَال َمىا الأَفَ  ﴿ : الدلعا الثامن أسىهد   التىدبر إلىى القلى   17﴾ يَتََدبَّر 

،والتدبر من صكال العقىا ،والعقىا محلىه القلى  ،ودىد  بىت علمعىا  أن القلى ة بمىا مىا يشىبه 

تسمح بسعر الدم فى رريىا واحىد فمى ا يؤكىد أن المقصى ك باآليى  ذى الصمامال ا دكا  ،و

 عاحقعق امجان أ  لعس القل  دلب لكظ القل  ذها بنن وذهاأ من يق  القل  حقعق  ال مجانا  ،

 ومىه علىى العقا تقاسع  على القل ة وأرلقت كق   ابن عاش ا احمه   :،ولمهه الدمام 

كىع  ذى  لى الق  ن؛  المرسىا المجىان  الر عسىع  ا ع ىا  علىى الحعىاة مىاكة وذى ، الىدم م 

 ذىي العقىا آلى  وإنمىا ﴾ بمىا يعقلى ن ﴿:  دىا  ولى لا ، العقىا ع ى  ذى  ال   الدمام وأذمما

 الحقعقى  علىى ذلىا عقى  أمىر   ى  اللغ  أذا متعااف على أوله مَر  المالم ولمن، الدمام

وذى ا المىالم أخ تىاه ذىـ  ا 18العقىا ذىي القلى ة أن إلى فنشاا ﴾ بما يعقل ن ﴿:  فقا  العلمع 

فىىالق   بىىنن العلىى  الحىىديث أ بىىت أن مركىى  ااكااأ والتصىى ا فىىى الىىدمام ال  بىىه غعىىر مسىىل 

عىال  فالىدمام ذى  ال سىعل  التىى يىداأ القلى  بمىا يتهافى مىا القى   بىنن القلى  محىا العقىا 

                                                                                                    القلىى  وا ع ىىا أن الىىدمام ذىىي حلقىى  وصىىا بىىعن   أ ويتصىىرف فعمىىا المىىاكة والحىىس ،

يمثىر أن يقى   يىا مقلى  القلى ة  بىت دلبىي  عن أنس دا  كان اسى      :الدلعا التاسا 

دا  نع  إن القل ة بعن  على كيها فقلت يا نبي   آمها با وبما مئت به فما تخاف علعها ؟

  يا مقل  القلى ة  بىت دلبىي علىى كيهىا فقا   19ن من أصابا   يقلبما كع  يشا عأصبع

القلى ة بىعن أصىبععن مىن   علىى كيهىا ،ودىا  ييىا مقلى  ا كمغى   بىت كمىاغ ولى  يقىا 

تحم  الىوذى ا نىى فىى أن محىا  ، بعن أصبععن من أصىابا  ول  يقا ا كمغ   ، أصابا  

،ولمىىن ال يمهىىا ذىى ا أن الىىدمام مممىى  فىىي التصىىرف والىىتحم  فىىي القلىى   فىىيتصىىرف الو

                                                                                                                      ا ع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 

ح الجسىد كلىه وإذا فسىدل إن في الجسد م غ  إذا صلحت صل » :  د له  الدلعا العاشر:

دىىا   مىىداا تصىىرف الجسىىد كلىىه علىىى القلىى  فجعىىا  20« فسىىد الجسىىد كلىىه أال وذىىي القلىى 

َمام أَنَّ  َماَ  ، ِلْلقَْل ِ  تَابِع ا َوفََساكه اْلَجَسد حالصَ  َمعَاَ   إِنَّه  : )  اله و  ْملَ  ِمنْ  الدِِّ  اْلَجَسىد م 

وكى ن القلى  ملىا ، 21( ِلْلعَْقىاِ  الَمِحى لَىْعسَ  أَنَّىه   فَع ِلى َ  ،  ِ ِلْلقَْلى تَابِع ىا َوفََسىاكه حهالصَ  فَعَم  ن ،

العقىا فالىدمام  فىيال نهمر أن الىدمام لمىا كوا و، والكم   به العقا محا ااااكة ؛  نالبدن 

   فسد العقاالدمام بمه ل  وسعل  إكااأ القل  عال  الماكة والحس فإذا فسد 

                                           
 24محمد :  - 17
 من سورة الحج 46تفسر ابن عاشور آية  - 18
  102ى فى مشكاة المصابيح رقم حديث صححه األلبان - 19
 2762شكاة المصابيح رقم م،وهو فى 1599رواه مسلم رقم  2051و 52رواه البخارى رقم  حديث متفق عليه - 20
 2996شرح النووى لصحيح مسلم حديث رقم  - 21
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َ  :أكلىىىىىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىىىىىا لعن   :   محىىىىىىىىىىىىىا العقىىىىىىىىىىىىىا ومهادشىىىىىىىىىىىىىتما ن الىىىىىىىىىىىىىدمامإ الثىىىىىىىىىىىىىا 

ن العقىىىىا فىىىىى الىىىىدمام بالعديىىىىد مىىىىن ا كلىىىى  ،وذىىىىى مىىىىا يلىىىىى :                                                       إتىىىىاه احىىىىت  مىىىىن دىىىىا   أخ

                            فىىد  ذىى ا علىىى أن محىىا العقىىا القلىى  الىىرأس إذا وىىرة نا  العقىىا : دىىال ا  الىىدلعا ا و 

 العقىىا نوا  العقىىا ب ىىرة الىىرأس ال يىىد  علىىى أنىىه محىىا:دىى لم  بىىنن  دشىى  الىىدلعا ا و مها

                                                              العقىىىىا محىىىىا أن الخصىىىىع وال يىىىىد  علىىىىى ،  عصىىىىر الخصىىىىع  ي يىىىىا العقىىىىا والحعىىىىاةف

د  ذى ا ـف ويريدون به العقا وخكع  الدمام،فالن خكع  الرأس  : د   الهاس الدلعا الثانى

                                                                                                          علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أن محىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا القلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

: اسىىىتداللم  بقىىى   الهىىىاس ال يصىىىح فالعقىىىا دىىى ة معه يىىى  ال تىىىداأ مهادشىىى  الىىىدلعا الثىىىانى 

، وما ال  من البدن ع    أ يي ك    العقا فعث التص ا أن فمن الجا   من حبالح اس 

 العقى   إلعىه تمتىد  ال ممىا  الهبىي بىه أخبىر ما كا لغع فا فم  من الغع يداأ بالح اس 

 والمعىى ان والصىىرار والهشىىر والحشىىر القبىىر وعىى اة السىىاع  نشىىرارفىىال يىىداأ بىىالح اس ك

 كىان سى ا  ، االنسىان عىن غىاة مىا كىا ) دا  الدكت ا سعد  أب  حبع  :  22والهاا والجه 

،وماكام ممان العقا من الغعى  فىال يعلى  إال مىن دبىا  23(محصا غعر أم القل ة، في محصال  

 َكىانَ  ِلَمىن لى كر  ذلىا فِى إِنَّ ﴿  فقد دا  تعالى :وال حي دد ك  على أن محله القل  ،ال حى 

﴾ دَْل    لَه  
قى   الهىاس : إنىه خ  بق   الهىاس فل  فروها مدال  ا و،ف م  اتباعه في ذلا   24

ال شىا أن للمىخ فأن يبس الدمام يؤ ر في العقا غاي  ما فعه خكع  الرأس وخكع  الدمام 

يقىا  إن المىخ فىعممن أن ، لق ة الصل  بعهه وبىعن القلى   تن عرا  على تص ا اانسان ووععه

لىى القلى  والقلى  ذ  ممان التص ا وااكااأ، فم  يتص ا ا شعا  ويداكما    يبعث بمىا إ

يتصرف ويتحم  فعلى ذ ا يم ن محا تص ا المعاني والمعقى الل الىدمام، أمىا الى   يحمى  

 ن ؛البدن ويتصرف فعه فمى  القلى ، ومعلى م أنىه إذا اختىا محىا التصى ا لى  يممىن العقىا 

محا التصى ا ذى  الجسىر الى   يعبىر مهىه إلىى القلى  فىإذا اختىا لى  يصىا إلىى القلى  شىي  

   افعختا العق

                                          فد  ذ ا على أن الدمام محله كسد العقا يالدمام : دال ا عهد فساك  الدلعا الثالث

: استداللم  بكساك العقا عهد فساك الدمام على أن الدمام محا العقا  مهادش  الدلعا الثالث

ساك العقا عهد فساك الدمام ما أن  ن   سبحانه وتعالى أمر  العاكة بكغعر مسل   ؛ 

،  ال شا أن للمخ تن عرا  على تص ا اانسان ووععهف وال امتها  من ذلا،العقا لعس فعه 

، فم  يتص ا ا شعا    المخ ذ  ممان التص ا وااكااأفلق ة الصل  بعهه وبعن القل  

ل  يصا إلى  مسد الدماف فإذا والقل  يتصرف ويتحم ،ويداكما    يبعث بما إلى القل  

 فساك يقت ي اتصاال   بالقل  مامللد أن يهمر الأنه  والخالص ، القل  شي  فعختا العقا

  25الدمام فسد إذا العقا

                                           
 م 1985 ـه 1405 لبنان - بيروت العربي التراث احياء دار  1/163انظر تفسير القرطبى   - 22
 1/279 س الكقمى للدكت ا سعد  أب  حبع  القام -23
 37:  ق - 24
 من سورة الحج 46آية البن الجوزى زاد المسير انظر  - 25
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فد  ذ ا  العل  الحديث ك  على أن المخ ذ  ال   يتحم  في تصرف اانسان: الدلعا الرابا  

                                                                                 علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أن المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ محىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا                                    

، فمىىن  داأ ب اسىى   الحىىستىىإن العقىىا دىى ة معه يىى  ال يممىىن أن  : مهادشىى  الىىدلعا الرابىىا 

، ومىا كامىت  ع   مىن البىدن  أ يف العقا  أوك دد الجا   من حعث التص ا أن يم ن   

من الغعى  ،والغعى   فميتداأ بالح اس ، وماكامت ال تداأ بالح اس  ذ ه د ة معه ي  فال

                                                                                 إتباعىىىىىىىىهالقلىىىىىىىى  ف مىىىىىىىى   فىىىىىىىىيأخبىىىىىىىىر أنىىىىىىىىه  والىىىىىىىى حي  بىىىىىىىىال حيال يىىىىىىىىداأ إال 

وأن ،إن كىان دلبىه سىلعما  ، والشىخى عقلىه المخ إذا اختا فقىد  : دال ا بنن الدلعا الخامس

                                                                                                     القلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  دىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد يمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرض ويبقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلعما  

والتكمعر، ولمن المخ ذ  ممان التص ا وااكااأ  نحن ال نهمر أن : مهادش  الدلعا الخامس

 ومعلىى م أنىىه إذا اختىىا محىىا التصىى اد ، ويىىتحم  فعىىه ذىى  القلىى  ، الجسىى فىىييتصىىرف  الىى  

نصىىا التكمعىىر والتصىى ا وااكااأ فىىي المىىخ  ىى  يبعىىث ، فلىى  يمىىن العقىىا  وااكااأ والتكمعىىر

يبعىث بىنوامره إلىى     فعدبر وينمر ذلا إلى القل  والقل  يعقا التص ا والتكمعر وااكااأب

 تىن عر ل صى   شىررا   الىدمام سىالم  يمى ن أن عىديب الفى ،الدمام والدمام يحىرأ ا ع ىا  

وأما كى ن القلى  فالدمام ذ  حلق  ال صا بعن القل  وا ع ا  ، ا ع ا  سا ر إلى القل 

، حتىى يىؤ ر فعىه المىرض  يمرض ويبقى العقا سلعما  فالعقا د ة معه ي  ولعس د ة حسع 

                                                                                                  حسىىىىىعا  وإن مىىىىىرض محلمىىىىىا مروىىىىىا  ، الحسىىىىىي ، فىىىىىالق ة المعه يىىىىى  تبقىىىىىى سىىىىىلعم  

فىد  ذى ا  القلى  كون الىدمام إلىى نافى ة لىدكااأ اآلالل ذىي التي الح اس :الدلعا الساكس 

                                                                   علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمام محىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا                                                 

مهادش  الدلعا الساكس : نق   يم ن لق لم  ذ ا ومه إن دلها أن القل  فقط ذ  محا العقىا 

التصىى ا وااكااأ ، ولمىىن نحىىن نقىى   أن القلىى  محىىا العقىىا ،ولىىه عالدىى  بالىىدمام فمحىىا 

 تىؤك  الح اسفى الجسد ، ويتحم  فعىه ذى  القلى  في يتصرف ال  الدمام ،ولمن  والتكمعر

 للقلى  دريبى  آلى  فالىدمام ، القلى  إلىى اآل ىاا تلىا يىؤك  الىدمام إن    ، الدمام إلى آ ااذا

 فال حج  لق لم  ذ ا  القل  يخدم الدمام    ، الدمام يخدم فالحس بععدة آالل والح اس

 الىدمام نـىـم نافى ة االختعااي  الحركال يف اآلالل ذي التي ا عصاةدال ا  : الدلعا السابا

                                                                                                       فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  ذىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا أن الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمام محىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا العقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا القلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  كون

  ى  ، دمامالى إلىى القلى  مىن ا  ر  يتنك أن يبعد الدبله ف  ذ ا كال  : مهادش  الدلعا السابا

                                                                                      مهىىىىىىىىىىىىىه الهابتىىىىىىىىىىىىى  ا عصىىىىىىىىىىىىىاة ب اسىىىىىىىىىىىىى   ا ع ىىىىىىىىىىىىىا  يحىىىىىىىىىىىىىرأ الىىىىىىىىىىىىىدمام

 ذىى  وذلىىا ا شىىرف ذىى  وا علىىى ، أشىىرف ممانىىه فعمىى ن أشىىرف العقىىا أن: الىىدلعا الثىىامن 

                                                                                          الىىىىىىىىىىىدمام ذىىىىىىىىىىى  العقىىىىىىىىىىىا محىىىىىىىىىىىا يمىىىىىىىىىىى ن أن ف مىىىىىىىىىىى  القلىىىىىىىىىىى  ال الىىىىىىىىىىىدمام

: ذىىى ا امتمىىاك مىىىا الهصىىى ص الدالىىى  علىىى أن محىىىا العقىىىا القلىىى   مناثىىىمهادشىى  الىىىدلعا ال

 ذىى  العقىىا م وىىا يمىى ن أن ل مىى  دىىال ه مىىا صىىح لىى  ،والقاعىىدة ال امتمىىاك مىىا الىىهى ،و

                                                                                                  27دىىىىىىىىىىىىىىىى لم  فسىىىىىىىىىىىىىىىىاك  بىىىىىىىىىىىىىىىىت ذلىىىىىىىىىىىىىىىىا ب ىىىىىىىىىىىىىىىىا لمىىىىىىىىىىىىىىىىاو ، 26القحىىىىىىىىىىىىىىىى 

                                           
 كما قال الجوهرى فى الصحاح مادة قحف الدماغ فوق الذي العظم - 26
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ا و  ال يىى ا  صىىاح  القلىى  فىىإن دلبىىعن  لع  تبىىاك ـعمىى دىىال ا عهىىد إمىىرا  :التاسىىا الىىدلعا 

 كظ بهكس مشاعره برغ  تغعر دلبىهال ي ا  يحت صهاععا   من نا  دلبا  و محتكظا  بمشاعره ،

لتغعىر العقىا بتغعىر ؛ فد  ذ ا أن العقا لعس محله القل  فلى  كىان محلىه القلى   لى صهاعيإ

                                                                                               صىىىىىىىىىىىىىىهاعيعهىىىىىىىىىىىىىىد نا  دلىىىىىىىىىىىىىى  مهعىىىىىىىىىىىىىىدما  العقىىىىىىىىىىىىىىا  يصىىىىىىىىىىىىىىبحوالقلىىىىىىىىىىىىىى  ،

ال يخ ىا لقى انعن ا شىعا  الحسىع  ؛  معهى   شي : نحن نتمل  عن  التاساالدلعا  مهادش 

وكا دل  به عقا س ف  ، ممان فل  استبدلها ذ ا القل  بقل  آخر فين العقا  إ اتق ل  لمي

ال يداأ بالعقا فتحمع  العقىا فعمىا ال يىداأ بالعقىا  معه   شي يتغعر عقا اانسان فالعقا 

وىا لمىىا شىخى عقىا واحىد و حعىىاة واحىدة ،ونحىن ال نىر  العقىىا ،وال ظلى  للعقىا ،و  و

الحعاة ،ولمن نشعر بالعقا وبالحعاة عن رريا أ رذما  وعهد ن   كلعى  مىن مسىد ل وىعما 

،ومىا ذلىىا فعمىا حعىىاة فمىا حعىىاة  يمسىىد آخىر دىىد انكصىلت ذىى ه الملعى  عىىن الجسىد الحىى يفى

مهه ،وذا ذذ  م   من حعاة ذ ا عهدما أخ ل أحد  كلعتعه  تج ألالشخى مع ى الملع  

الشخى المع ى الملع  لم ا الشخى مستقبا الملعى  ،وذىا حعىاة الشىخى المع ىى الملعى  

ال يىىداأ بىىالح اس    معهىى  شىىي تىىن رل ؟ أسىىئل  ال يسىىنلما إال شىىخى يجمىىا أن الىىروح 

االتصىىا    تخىىـتل  عىىـن مكمىىـ م  تصىىا بالقلىى  المىىاك  ب ىىـريقالعقىىا مأفعقىى ا أيمىىا الهىىاس 

م  اتصا  اوحاني تختل  د انعهه عن الق انعن الماكيى  , فلى لا يمى ن االنكصىا  ف  لماك ا

                                                              أي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بمعهىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مخىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  لمعهىىىىىىىىىىىىىىىىىىي االنكصىىىىىىىىىىىىىىىىىىـا  المىىىىىىىىىىىىىىىىىىـاك  

  نبىدة ذى ه الملمىال أخ تىىاه كلىت نصى ص المتىاة والسىىه  علىى أن القلى  محىا العقىىا ،وك

،وكىال القى لعن صىحعح فالىدمام ذىي  كااأ والتكمعىراالعل  على أن الدمام محا التصى ا وا

مرك  الح اس وا عصاة يبعث إلى القلى  التصى ا فععقلىه القلى   ى  يع ىي القلى  أوامىره 

ال   بهعمته تت  الصالحال  وكت  ابعىا  والحمد هللللدمام فعتحم  الدمام في ا ع ا  ذ ا 

 م 1/2006/ 3شمس الكرد  الساكس  ا ابعا   أحمد سعد ر  ععن
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