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وا   
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عليت اقثالمقكثثة اإلقام اقثافت  •
       

  
 -
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 -



 





   
مب خن اىط متمن واىطيغجية واىطسجيم مكهت . ميس اهللا اىط ّاحل هللا رب اىطيش

ّهس جي ومكهت آىط اىطيس ّ  .بمن اىطيسّ
ه اىط ثّهييش  ءابح مك دروس أىط خي ىشح هن ً هئ  يع ٰه

يشجي وّاحل ىط ، مب ئ هشب ّيع احلج اىطىغ مكمل ّل هي َّـىس اىطيشجييع اىطيسب
دي د اىطيشب بخن ىح  ِّـت هئ مييغ هي أن خي َّـ اء ٍ دايع هي و وإمي  مييش هي

ت حامتجيمبىش ّ اىط واىطت ؛  حمّ ه ّ مك هيت مل ن ىط األمئ امت خي ؠ  ِّـ
رة  .اىطيغ

ت ره وهئ ُومييش يعجيمبىش يع ُّـ ؠ اىطتّ أهنّ مك جم اىطت ُ مك  هيست
ُّـ ن؛ ويع مئ َّـ هييشهث مك هئٍ ومكٍّجه مي ٍ ومبس مي ّ ي ومك هئ ّ ّ َّـ ّ

ر ه األَّـ ىط يع أهئ هي  هي اىط مي  .ىط
رك أدمك اهللا اىطيشمل اىط أن ٰهيش مكّوإين ا اجل امتب َ إذ أمش ىط  ًمه يع َّ

مه يع يع ط، الهس اؠ اىطىغ ه األيع راهئ أن  ّأمكجيم  ىغ األيع يع ًّ ّ هييش
ؤالت ت اىطٍهيس ب ل، آيعجي أن هيستج ىطبيش هي امتتيس ا امتج ّ حيت خي  ّ ً  

ئ  .ّواىطيش
متمن ا أن احل هللا رب اىطيش  .ّوآهب دمك

 
ري                                                                                  ِّـمهل احل





  
ّا  

:

ْومن: َ ُأحسن َ َ ْ َ
 

َمن ًصبغةِ ا ِ َ ْ ِ: 



س: ق اهللا إ ل بالعلم ّإال سلكُ طر
ك إ تهتدي بالعلم ّإن:  اهتدى علم منّر

ة غ  العمل:  بص
ق، غ  سائر ده فال طر س عة تز  ًبعدا ّإال ا

:
:

::

:
:
:

:
:



:

:
مؤمنون َوا ُ ِ ْ ُ ْ َآمن ُ َ ِبا َ ته ِ الئ ِو ِ َ ِ َ َ تبه َ ِو ِ ُ ُ ِورسله َ ِ ُ ُ َ::

ْومن َ فر َ ْي ُ ْ ِبا َ ته ِ الئ ِو ِ َ ِ َ َ تبه َ ِو ِ ُ ُ ِورسله َ ِ ُ ُ َوا َ ْ ِومَ ِاآلخر ْ ِ
ْقد ْ َ ًضالال َضل َ َ َ 

ًبعيدا ِ َ:
:

:

:
تفكرون َو ُ ََ َ ِخلق ِ َ

ْ سماوات َ ِا َ ِواألرض َ ْ َ ْ نا َ َر َخلقت َما َ ْ َ ًباطال َهذا َ ِ َ:
:

فس وما سواها َو َ َ َ ٍَ
ْ قواهاَ همها فجورها و َفأ َ َ ََ َْ َ َ ُ َُ َْ هاَ َقد أفلح من ز َ َْ َ َ َْ َ َوقد خاب ْ َ ْ َ َ

َمن دساها َ ْ َ:

:

:



:



 ا  

:

:



:

اإ  



ا  ا  
هئ) ١( سوهئ احل   إهن اىط
سيع اىطبح )٢(   خي اىط
س)٣( ع اىط    يع
س) ٤(  هييش اىط

َّـ • ث إ  ميح
ة .١ مك تسب : ُّـ هسب وال يع ن ِّـ ئ ال  ًاجل ً 
َّـ اجل .٢ ن مك يعيش س  مكج اإل
ة .٣ مك ئ: ُّـ ن مكهت اجل  ت ّال مي





  
رحيم ن ا ر   سم اهللا ا

مد صالة،َ العا هللا ربُا سالمُ وا مِدّ  سيُ وا  وآ ِدنا 
ن   .الطاهر

ص ذه ا دخل  لة ا   ناعةم بم
اسَا معاّإن وجودةُ أشياءِ ا ُ ومعنا أشياء أخرً،اّ جدٌ  وجودةُ  ،ٌ 

  . منهاُ فيها أو ننفعلُا نفعلّ كما أن،اّ فينا أو انفعلت منْما فعلتّر
شقٌهناك هواء ست ن،ى بهّ نتغذٌ وغذاء،هُ  سا سكنُ و ها ُ 

ءٌ وشمس، عليهاُّب نتقلٌوأرض ست واكب،هاِبضيائ ُ    نهتديُ و
  .اه وغٌ ونباتٌ وحيوان،بها

ور سمع،هاُ نبٌوهناك أ شم،هاُ وأخرى   وأخرى ،ها وأخرى 
  . وأخرى وأخرى،هاُنذوق

ور ُ وأشياء ، منهاُها أو نهربُ نقصدٌوهناك أ  ،ها أو نبغضهابُ
اف ُوأشياء نرجوها أو  شتهيها طباع،هاُ ُ وأشياء  نفُ  ، منهاُرّنا أو ت

د ُوأشياء نر نِ االستقرارِرضها لغُ نِ أو االنتقال،ٍ    أو ٍ من 
ن صول،ٍإ  مِقاءّ أو االتٍةّ  ِ أو ا خل، من أ  من ِّص أو ا

آربٍكروه   . أخرىَ أو 
يع ورُو شعرِ هذه األ شعرّ ولعل ـ بهاُ ال    ـ بهاُ معها ما ال 

سدى ست  ا أن؛ل وجودةّ  ٌء  ُ فال يقصدً. واقعاٌ وثابتةًاّ جدٌها 
ئا ّ إال ألنًش وجود،ٌةّ خارجيٌه عّ س وهماٍ أو منته، واقٌ و ه ل ً  إ

سعً،اّابي واقعيَ وال أن ننكرً، هناك وجوداّ  أنَنا أن نرتابُ فال   َةّ ا



ابرّ إالً،مطلقا قَ أن ن شكَيِه أو نبدَ فننكر ا ن ، فيه ا ن ي  و
ك فإنٌء لفظما هو ّ من ذ واحدُفال يزال،  فحسبِ ا  ،اّ منُ ا

ك  ذ وجودو شٍ  شعورِ بالعلمُ يع وجوداَ يرى نفسِ، وا ً اّ واقعيًه 
ئا وال يمس،ةّ واقعيٍذا آثار  من ً  نصيباّ بما أنّه إالَ غَ آخرً ش
واقعي   .ةّا
شكّ أنَغ كا كما ال  ما ّ أن ً أيضاُ ال نرتاب،  ذ  ،ُطئُّا ر

س بموجودُفنحسب وجوداٍ ما ل سانّ كما أن، أو بالعكسً   َ اإل
ن يّاألو رى آراءَ أشياءُبتُ  نُ ننكرً و ومُها   ونرى ما َ ا

نُ وأحد،هاُيناقض ظر  خطأِ ا
ٌ

الة   بها تُ ن وهناك أغالط،َ ال 
وجودُبتُ فن،يوم س بموجودَ ا ا ل وجوّه عمَنفيَ ون،ٍ   ّ ثمً،اّ حقٌدا هو 

ا أنُينكشف   .ا أخطأنا  ما قضينا بهّ 
اجةّفمس حثُت ا وجودةِ عن األشياءِ إ ا ها ِ وتمي، ا

وجوديةواص ِ ا حصّ م،لةّ ا س بموجودّ  ثا،ٍا ل لشكً نافياً   ّ 
ليقًمنتجا وعّ فإن؛  حثَ هذا ا ي يهدينا إ نفس،ِ من ا  ِ هو ا

واِاألشياء ٌ بما  واقعيةِةّقعي ا تعب .ّ ثا:َ آخرٍو  فيه  ُ نقتً 
هانِاستعمال هاَ القياسّ فإن،ِ ال نتج ال يجةُ هو ا لن يِ  قي  ِةّ ا

سةِمن ب قّ كما أن، األق شفُ هو االعتقادَ ا  ِ عن وجهُ ا
واقع   . االعتقاداتِ من بِا

وع ثنا هذا ا حثَفإذا  نتج،ِ من ا س كننا أن   كذا ّ أن: بهَ أ
س بموجود،ٌوجود ذا ل ن.ٍ و حثّ ول زئيَ ا  من ٌ خارجِاتّ عن ا

هانّ  أن،ناِوسع زَ ال ري  ا ٌ بما هو متغّ ال  ك .ٌ زائلّ  و



وعُه ننعطفِبعين حثِ  هذا ا حثِ من ا وجودِ عن حالِ إ ا  ِ ا
 ٍ وجه

ّ
ستعلم، وجودَه أحوال بُ ف طلقِ ا ه ّ بما أنِ ا

ّ
.  

م ستحيلّو ن من ا وجودَصفّ أن يتِا  وجودةِ غٍ بأحوالُ ا  ،ٍ 
ت األحوال ذكورةُا مُ ا وجودُ ٍ  أح  هو ُ من حيثَساوي ا

ارجية،ٌوجود  ِ طلقةّ وحدة،ِ ا يةِةّ والفعلي،ِةّ العامِ وا ِ ا ةّ ساو  ِ ا
طلق ِلموجود ون،ا وجود  أخصً أحواالُ أو ت طلقِ من ا  ، ا

يعاّكن وجودُ ًها وما يقابلها  طلقَساوي ا ِ، ا وجود :ا كقو ّ إما ُا

وجود و،ّ أو ذهخار ٌ إما واحدُا وجود و، أو كثّ ِ إما بالفعلُا ّ 
ميع،ةّأو بالقو ور ـكما ترىـ  ُ وا وجودي مٍ خارجةُ غٌ أ  ِّةن ا
طلقة جموع،ِا اثُ وا ي ِ من هذه األ .يه الفلسفةّسمُ هو ا



ا  
:

:
)١(  ا إ ا   

:
:

  ىخرأ أشياء ومعه ٌوجود ٌئن سان اإل.١



ارجية األشياء .٢ ست ٌحقيقة ّا   ًوهما ول

:
:

س األول ئ: ّاىط . احل
:

:

ين س اىطث ر: اىط .تّاالمكتب
:

::



:

:



ىط س اىطث مه: اىط . تّاىط

:
:

:

:

:

:
:



:

:

:

:
::

:

سان.٣ س ما فيحسب ئط  اإل   ًوجودا بموجود ل

:



:

:
:

:

:

:

 

مة طيبة كشجرة طيبة أصلها : ب ا مثال  م تر كيف  َأ َ َُ َ َ َْ ََ َ
ٍ ََ َ َ َ ٍَ َ ًَ ً َ َِ َ ً َ ُ َ ْ َ ْ

سماءِ ها  ا َثابت وفر َ ُِ ْ َ َ ٌ ِ
له  َ َتؤ أ َ ُ ُ

ِ
ْ هاُ َا  ح بإذن ر َ ِ

ْ
ِ ِ ٍ ِ ُ...:

:



َوما قدروا ا حق : ََ َُ َ َ

ء وا ما أنزل ا   من  ٍقدره إذ قا ْ َ ْ ُ َِ ٍِ
َ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َْ

ِ ِ
ْ...:

::

:
:

م : ن بثا و م  نما خلقنا تم  ْأفحس ْ ُْ ُ َْ َ ََ ً َ َ ُْ َ ََ ِ َ

نا ال ترجعون َإ ُ َ ْ ُ ْ َ ِ::

َوم: ا َ
سم َخلقنا ا َ ْ َ نهما العبَ َاوات واألرض وما ب ِ ِ ُ َ َ َْ َ َْ َ ْ

ن  ِ ق ول ِ ما خلقناهما إال با َ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ

علمون هم ال  َأ ُ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ:
يه مال ك كدحا  دح إ ر سان إنك  ها اإل ِيا  ِ ُِ َ ٌ ََ ً ْْ َُ َ ِ ِ ِ

ْ َ َ:
:

: ُّـإن

:



اب ::اجل

: 
:اىطىح األوهن

:اىطىح اىطث

:
:



:

::
يال هو  اآلخرة أع وأضل س ن  هذه أع  ًومن  َ

ِ َ ََ َُ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ
ْ

ِ َِ ْ َ:

:

:
:
:

:

:
:



:

)٢ ( ا  ا  

:

  ةّالعقلي االستدالالت أقسام

:
ث.١ : اىطت

ُّـ.٢ اء اىط : االهست

:

:



:

:

س.٣ :: اىط
:
:

:

:

:



:ّول اىطميط األ
ين :اىطميط اىطث

ىط :اىطميط اىطث
امي :اىطميط اىط

:

:

:
:

:

:

:



:

:

:

::
::

:
::::



)٣(  ا  
:

::

:

:

:



:

::
:ّاألول

ين :اىطث

وجود هو الفلسفة وضوع ّأن  االستدالل   وجود هو بما ا

:
يع األوهن :ّامت

يع اىطث ::ّامت



:

::

اد ض يع امت امم اىطيش  اىط

::

:

:
::

:



:
:

م ض أُّـس امم اىطيش  ّاىط
:

ح األول :ّاىط
:

ين ح اىطث :اىط

:

:
:

:

:
::



:
:

:
:

::

:

:



::

ر   الفلسفة وضوع  االستدالل تقر

:

:

:

::

::

:



::

::

)٤(  ا  
ف عر لغوي ا   لفلسفة ا

:
:

:
:

::::

:

:
::
:



:
:

ف عر   لفلسفة الاالصط ا
ين:ّاألول :اىطث

:
م امتيش .١ س ّاىطيش  ىط

:

:

:

:
:

::
::



:
:

ص امتيش .٢ س ّاخل  ىط

:
:

:

:
َّـ: لّاألو اىطتيش ئ يعيش دات مب هئ  امت

::

:
:

:



:

:

::

ين اىطتيش ىش: اىطث مل ّاىطيش اىط هن ّواىطيش يش   ىط
::
:

:

ِسنة : د  بديال ولن  ِسنة ا  د  ِفلن  ِ ِ ُِ َُ َِ ِ
َ َْ َْ َ ََ ً ْ َ

ال و ًا 
ِ ْ َ ِ:

:
:

:
:



ستقيم اط  ٍما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ر   ِ َِ َ َ َ ُْ ُ ٍَ ٍَ ِ َِ َ َِ ِ ِ
ٌ ِ َِ ْ َ:

:
:ّاألول

ين :اىطث

  ّا  
يش َّـ: يش يع أو ِّّـمه أ 

::
:

:

:
:

:
::ّاألول

:
:



ين هئ اىطث ::اىط

ت مك: :ّوأرض 
ساجدين:: قلبك  ا َو ِ ِ َِ َ َ َ ْأو يأخذهم :َ ُ ََ ُ ْ ْ َ

قلبهم  ْ ِ ِ
َ َ نِ ما هم بمعجز  َ ِ ِ ْ ُ َِ ْ ُ َ::

:
ء: مك هيىغت وأمش :هشب

ء : نُوأمش ار خي يع ض االهست  ىطىح

ن،: ل يع يع ت ن أو أو اال إهن يع

ر ه وجم: ى. ..مل ىغيش اىطت األيع س ميس ىط

:
:

:
:

:
:



ك سدى:: سان أن  سب اإل ًأ ُُ ُ ََ َ ْ َُ ْ َ َْ
ِ
ْ ْ

::
::

هئ: اّمت أهن يع ًدة هئ ميت واُّـيشّ ًومئ
:::

ئ يشء يغ َّـجي: رهئ مكمن ّألّ إال ًمش  ىط ...ّهب
ًامي ًومه ّ:

:ّولاأل

ين :اىطث

ىط :اىطث

:

د امتحيغ حم ىط وجن : هئ اص امت ّميخ ّ ّّ
د هئ :مي

:
::



دات: يع ميمن االمكت
:

:ّولاأل

ين :اىطث
ىط :اىطث
امي :اىط

يع :اخل
ئ ميمه  يعتىحمث زائإ: ي خي اجل ن ال ٰه ّن اىطهث ّ ّ

:

:

:



يشيس: ىط مييش  :وىط

::
د امتيس مي: هئ ال امت ستيش مي أمب ّمه أ ِّـملَّـ ّ

:

:
:

ح ::ّاألول اىط

ح ين اىط :اىطث

:

د: هئ تيغ امت دةّيع امتستح أن  هئ ال هيمث يع مب  مي

:
:



:

د ّيغت أن امتستح يع ن ِّـّومت: هئ ال امت مب  هيمث مي
دة هئ رة ،يع ِّـ ال امت حىعت األمب :ا

:
رهئ امتيس: خل :ِّّـ

:

:

:

ة اىطيش: مب :ّيعواىط



يش اىط: ّواىط ّ:

س: س اىط ي  ث  اىط ه األميح ع يع  ّوامتج



 ّإ  
١.  :ا        

:

:

:

ئ احل :ّاجل

خي ئ اإل :ّواجل



::
:

:
:

  القاعدة برهان

:



:

:

:
:

ل :وُّـ 

:

ؤالتخي و ه اىطتس مي مكهت  لاإلهئ  :



:

:

:

:

:



:

:

:



:

:

:

٢.  ا   ا  

::



:

:

٣.  :   ّا   
:

:

:

:



:

:

:

::

:

:

:
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 ّ دن اخروارض اتدخذصثسسسص أو اجلشص اتدثخص، واجلطء اخثصين جبصرة جن ّاخرصدص
ٌ، ودصدةّ درحٌ، ووضعّ درحٌطُْر وب،ّ درحٌ، ودسصنّ درحٌزدصن:  ضياختي  ....شصّ درشّ

 .درسول وال صّجس ّاتدخذص، ال اخروارض تشض دن ّاترح واخدخظ
 اإلتطاق شصّتصص ّأن :ّواخبطهيي اخواضض حسن) حتطق شصّدرش شصر (:ضسصل ححششجم

 دن خطخك .ّاتدخذص اخروارض إح وخشظ ،اخشصر جبشرص إح ًدبصرشة ٌدشسوبص
 خشظ )ّجخظ ةطإلي ضو تشض دن( اخدخظ وةود ّنإ :خسولا اخسشوخص
 ؛بثضصن ةبصبهإال ضسسن  خجم خخء، صّجس ّخخء، ألشه خشظ ًبطضصشص ضسع أن بصدسصشه

 .خخءً درسوال ّألشه خشظ
 اخرسوم يف درتثة بسون ال ضسسن أن صّاخدخذش اخسذصضص ّ أن:ّضتذض وضسطا

 .حششص دششص ضستزصد ال وخطخك ،ّصشاحلسشس
 لّخستحو ضّضترط )ّةطإلي حطد ضو تشض دن( اخدخظ وةود ّنإ .٣

 ،ّيف خل حلرص تسسه دشه ضسسص أن اتسسن ودن بصثتسطار، واخطوال واختزشث
 ّصاخدخذش اخسذصضص قّبترس ال اخسبص وهلطا .احلسم ذخك بشسشظ وحيسم

 .ًداإلجم ّواخدك ّاخرن برح إخششص وضشرط بصخرسم، ص،ّاخزطدض واألدور
دوضوع  ضسون أن بصدسصشه خشظ )ّةطإلي حطد ضو تشض ند( اخدخظ .٤

ًأتطى خسشص ةشص دن ضسن مل دص ،حمسوهلص  وال،ّاخسذشص  ةشص حشه بالتع مل ودص ،ّ
ال خجٍأدط يف ضدثك مل ّشص، ألشه دصّواخسس االجثاك  خي خخء ًدذطاخص ذبضُض ال ،ّ

 احلسل، يف رشط صدّاالحت ّألن ً؛حمسوال ضسون أن بصدسصشه خشظ خجم. جسشه سلُحي
 .يشء دع صدّخالحت خصبل  حثٌّ ةطإليٌحطد ضو تشض دن واخدخظ

وال ضسسن  ،ّاجلطإلي جت ّ أشه ال ضسسن اخثضشص:هبص شخطج اختي سصّواتحذ
 دوضوع وخع ّ إال إذا،يشء جت ال ضسسن اخثضشص إذ ؛يشء جت به اخثضشص
 خه ضسون وأن ًوالحمس وخع ّ إال إذا،بخء وال ضسسن اخثضشص .اخسشصس صزطى

 .اخسشصس يف وثظاأل ّاحلط دور
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ّا ا  
س أمك)١( يشّ اىط م جم  ً اىطيش
مي)٢( و ىط أو يع يع  س إيع يعس ع اىط الت يع  ّ جي
ُّـ مكهت هش )٣( س يعس ئ خي اىط   مك احلامتس
مه آىط )٤( س مك س ىط ّاىط ًً 
س مت)٥( س ىط من امتستيش خي اىط  ّ اىطهثا

مب • يغ يعب  ّهي
س .١  ّاإلجه احل ادفُهي اىط
دئ اىطتيغ .٢ سّر واىطتيغّامتب ع اىط   مت

 





  
َت وقد   :َمّتقد بما ّ

يعاِ العلوم أعمَ الفلسفةّ أنً:الّأو وضوعّ ألنً؛   ها أعمَ 
ت وضو وجودوهو  ،ِا لُا شا ء ُ ا  ٍ.  

ّيعا تتو ُفالعلوم ت ِثبوت  عليها ُفً ُوأما الفلسفة ،هاِوضو ّ 
ف فال ُتتو  هاَوضوع ّفإن ؛ِالعلوم من ٍء  هاِوضوع ِثبوت  ّ

وجود ي العام ُا ك هِجودبو ُقّ ونصدًاّأوً راّتصو هُرّنتصو ا  ّألن ؛كذ
وجودي   .هُنفس َةّا

ر َثبوت وال ِ،األشياء أعم ن اّم هاَوضوع ّأن ً:وثانيا  ٍخارج ٍأل
حموالت نت ،منه تة ُا ث   :فيها ُا

َما نفسإ وضوع ّ ِ ِا وجود ّإن :اكقو  هو حيث منـ ّ فإنه ،ٍ 
واحد ّفإن ؛ِ أو بالفعلٌواحدـ  ٌوجود نَا وجود َير  و  ً،مفهوما َا

و؛ ًصداقا هُعين هّكن ات َباطل ن ،ُهغ ن و  ٍثابت َغ ِا
ك.ِلموجود ذ   .ِبالفعل ما  و
م ست اّو وضوع َنفس ل ست هاّكن ،منه صأخ  بل ،ِا  ل

ِ ،َهغ نَّةالعل ّفإن ؛ٌوجودة َةّالعل ّإن :اكقو  من أخص نت  و
وجود ن ،ا ست َيةّالعل ّل ي ل وجودي من ًخارجة ًةّحي ِ العامةِّةا ّ، 

ال   .طلت ّو
سائل هذه ُوأمثال ِ دةّرد قضايا إ ُتعود ،هاُيقابل ما مع ِا

حمول ديد ُأطراف ساوي ،ِا وجودي فيها ِال ِ ،َةّالعام َّةا   :اكقو
ِ إما بالفعلٍوجود سائل ُفأ؛ ِةّ أو بالقوّ ة ِالفلسفة  ِا   ٌجار



قسيم وجود ِكتقسيم ،ا ن ٍواجب إ ِا ن ِ وتقسيم،ٍو م  إ ِا
وهر ِ وتقسيم، وعرضٍجوهر ٍرد إ ِا جرد ِ وتقسيم،يّ ومادّ ِا  إ ّ
  .القياس هذا  و،ٍ ونفسٍعقل

ا ون ً:وثا سائلقد ت سوقةُ ا قً فيها  ملِ عكسِ  طر  .ِ ا
ا واجب :فقو وجودُا ن،ٌ  م وجودُ وا ون  :  مع،ٌ  وجود ي ا
ونًواجبا كناُ و وجوب :اُ وقو.ً  اتُا ِ إما با م،ّ  ،ِا بالغّ و
وجودّأن :معناه واجبَ ا اتٍ إ واجبُ ينقسمَ ا   .ِه لغٍه وواجبِ 

 عن شذ  والً،وضو ِالفنون أعم َن اّم ،َّالفن هذا ّ أنً:ورابعا
موالتِضوعو راجعة ِهه و ه ِا  ّتصور هناكُي م ،األشياء من ٌء إ

عرفة ؛هاِألجل الفن ُقصدُي منه ٌخارجة ٌية  ٌمقصودة ِبالفلسفة ُفا
ون،هاِغ ِألجل َقصدُت أن ِغ من ،هاِات  إ بها ِلّلتوص ًآلة َ وت
ر تب ُفوائد هناك ،نعم .ِةّاآل ِلفنون ،َآخر ٍأ ُت   .عليها ّ

سا ون ال أن ُيوجب ِ،األشياء أعم هاِوضوع َكون ّأن ً:وخا  َي
اه ، َّةعل فال ،هناك َخارج ال إذ ؛منه ٍخارج ٍء ًمعلوال  ُفال

ستعملة ست فيها ُا اه ل ُ وأما برهان.ٍيةّم َب َقق فقد اإلن ّ ّ  
هان ِكتاب نطق من ِال سلوك ّأن :ِا عل من َا  ُيفيد ال ِةّالعل إ ِولا
ُ إال برهانّالفلس ِلبحث يب فال ً؛يقينا ي ّاإلن ّ   فيه ُعتمدُي ا

الزمات تالزم ِأحد من فيه َُكسلُف ،ِةّالعام ِا  إ ِّالعام ِا
  .ِاآلخر
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:إن ُّـ
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:ّاألول
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ين :اىطث
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حمول دةّرد القضايا أقسام    ا
:

س األول :ّاىط
:

ين س اىطث :اىط
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)٣( ا  ا   ط  ا  
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س ين اىط :اىطث
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 كك........................................................................................محخزشجش هلضى متضتظ

 جشألىثط )حرغغضئش حشبظ جسع آلحضحش آلىحظ آلحضحشق متشل( :حعحزش ىحضحط .سذعظ
.حقحث ىآل حقلدض حدرعو صع آل )محثحسش ىصع(

 مأللدض يف مألحث حغغعم آلجرش مألىثط حشو لنم محلشآلم صضى مجسط يف آلجسسظ
 طمألىث آللو: حعحط ثعمل آل آللسظ ىمجرظ :)مإلثشنمم(سص يف محخ حشو تهآلعك جسع
 حعةعن آلجرش لى حدرعو آللسظ :ىحعحط يحخرذشق يحخرذش لى حدرعو مألحث حعةعن آلجرش

 صرعو حش يحغتم آللسظ بدرظ لو فش بظ جزظق صدذرعو آلممش ىصضم .مأللدض يف مألحث
.مأللدض يف مألحث حعةعن آلجرش حرزآلظ حقحثق يحدرعآل مألىثط
ي محخعف حدرذش جت صضم متذخطحشو  ي مألحث حخرذش جت ىةعنىةعن: لحعو: آل

 ىمألىثط محغشفق آلجرش جت آلمألىو آلىجرش محغشفق صع ىمحلرظ مأللدضق يف مألحث
 حظ محخشصض ىلصظ آلمألىوق نىو محغشف محضحسظ يف ىحدرعو يمل بضصشو يف آلجرش

.جسظ محلشو لىعص جشحخسص محذضهق صضم جظ جذرعم حض آلمتزخذسج
يىممش سضصضى بسشسش آلحط حعسظ جرش حعةعن مألحث يف (زرظ لو صرعو آل لو مألىثط ص:آل

آلغفضه لحسسش محزشنق ىحظ حش بصضى مخلخغش : (ي حدرعآل حقحثق حذعحزش)مأللدض آلغفضه بآل
آلجعةعن محزشن لحث ىةضحش محزشن ىمثخشق ىصع جرش ) عةض جسسش محزشنبلحسسش محزشن 

آل ملشو بضصشوآل حط لقش حدرعحش حرزشنق ىصرعو صضم محثصقحعةعن محزشن يف مخلخغش . ي
آل لو صرعو مألىثط حدرعآل حغغعم مألحث يف مأللدض آل جرش حظق حذعهلظ:الثاين : ي

يصضى محلضصضم حغزضنمق ىحظ ةضصضم آل ي حغزضنمآل  صضى : ننةش ةضمنهتشق جسزغشي حضبذدشآل
 ق حدرعو حرزغسغش هآلىصع محغزضنه آلجشحلض مألىثط .  ننةش ةضمنهتشيمحلضصضم حضبذدش
آلمإلسعشو عشةطق ىحظ عشةط : ةش ةضمنم محلضصضمق لى حذعهلظىصع منبذشه نن

.آلىصضم محذعظ حظ محثصشو صع مإلف متخخرص جرسظ بشحضحسظ. آلجسع حغدغش
آللو محلض : حال صضصظ محذعزج بذعحظحزخط مإلثشنممىلىعص محخسص يف  آل

.كقك نكم: مإلثشنمم ىمحغزغسسشمق حرخسص مبظ ثسزش) ك(
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تقد نية االستدالل باألقسام ا ة الطباطبا  إ ّنظر ّ الفلسفة علم  مةّ
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ين :اىطث
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ًأوال ّ:

ً:ومئ
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ي ّاإلن برهان الزمات العامة   يعتمد ا   ّا
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  ّا  
م: ىطيش هل ًيشجم َّـ مك ت يع ُّـ مك خي مئب ّهيت

::

::

مك ّنَّـ: م  يع د اىطيش هئ رااّامت ره هييغ تيغ ي  ًىط ّ ّ 
ّأوىط ّ:

د: هئ ّألن امت ّ
:

.

الت ِّـ: :ع امتّ إيع َّـ امتثبت امتح
:

ع،: س  امت :يع ّأهب مي ّوإيع ىط



::
:

ىط همثهي ّىط: يش أو :ِّـ ىط د إيع مي هئ ّ ِّـ يع ّ
ة ىط ::ّمي

::
ىط: ب إيع: وُّـ هئ ىطىحمثّاىط ات أو مي ىط  مي

::

::

:
:

:

ه: اهئّأن :ويعيش د اىط هئ اهي واهئ إهن س  امت  ىط
ىطىحمثه وواهئ

:
:



مك مك ّىغوال: اهئيش إىطجي ويع  ٌءيش الهي اىط
ء يع :األمش

:

من: ىطهثا س َّـ امتستيش َّـ من ىط ّمت ميهثا

:
ًأوال ّ:

:

:

:
:ًومئ

:
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ح :ّ األول يع اىطتجيزمواىط

ح ين يعواىط : اىطث
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ا ّاّ    
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 ّ  
١. ا ُاد ا ّا  

:

:
ًأوال ف :ّ عر لغوي ا   لحكمة واالصطال ا

ي. أ ىح ح امتيش اىط  ىط

::

شاء: كمة من  ُيؤ ا َ َ ُْ َ َ َ ْ ِ
ْ

ِ
ْ

:::

:
:



:

::
:::

ح االؠيسجيمب امتيش. ب  ىط
:

ح متيش األمك؛ّاألول اىط :ّ احل مي

ح ين اىط متيش احل:اىطث .ّ األهبمي
كمة أقسام ً:ثانيا ع ا   ّاألعم با

:
س ىش احل ؛ّاألول اىط :ّاىط

:
:



س ين اىط :ّاىطيش احل؛ اىطث
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:
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:

:
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ا كمة أقسام ً:ثا ظر ا   ّةا
::

س :ّاألول اىط

س ين اىط :اىطث

:



س ىط اىط :اىطث
:

س امي اىط :اىط

:

:
:

هئ مأ مبىع خي اىط ىش احل ُّـس   ميثجيمئ ّاىط
:

:
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كمة أقسام ً:رابعا ة ا ظر   ةّحقيقي علومّ ا
:

م ؛ّاألول :احل اىطيش

ين ر؛ اىطث م االمكتب :ّاىطيش

:

:

::



:

:

:

  ا  ا ّاّ ادئ .٢

صو. أ بادئ ا صديقيّا ة وا   ّة  علمّر
:

:



:
:

:

صو .ب بادئ ا ةّا صديقي ر   الفلسفة لعلم ةّوا

:

:
:

:
::



صو .ج بادئ ا ةّا صديقي ر   العلم احثمب عن خارجة ةّوا

:

::

::
:



:

:

::
::



ا ا  
د اا    

ل  :وَّـ منس َّـيغ
م  ّخي أن )١( ييع د يعىغمسك يعيش هئ  ّاىط
ر )٢( د وامكتب هئ ىط اىط  ّ امتّخي أؠ
د مب يعىغ )٣( هئ ّخي أن اىط ّ 
ممشيس يعخي  )٤( م اىطيش   أمب
د )٥( هئ ر خي اىط ّخي أ ال هي ّ 

 
 

 





 
 
 
 

ا ّا   
ّ   ّ  دا  

ر جن) ١(  :ّأيع
اد. ١ د يع امت هئ م خي اىط  امت
د.٢ هئ م اىط ف يع ت خي هييش ا  ّ واألدىط مكهت مي
ىش االمشمساك ميح مكجيُّـ .٣ ي اىط ثمي وامتيش س ىطبح  ّاىط
ض .٤ ىش كامشمساال ميح يع اىطىح ي اىط م وامتيش د مت هئ  اىط

ال خي)٢( ي األُّـ ىش وامتيش ىط االمشمساك اىط د يعس هئ م اىط   مت
مل ميح • يغ ى خي هي د ّأن مكهت ّأدىط أهب هئ ي يعىغمسك اىط  ّيعيش

م .١ د يع هئ س اىط  مب يع
د  هن ىط .٢ هئ هي دّميتيشً يعيش دّىطتيش وامب ًيعيش ىط مك  يع
هئ.٣ م  د اىط وامب و اىطيش





  ّالفصل األول
ك معنويمفهوم  ّ أن ش وجود    ّا

وجود كِ بمفهومُا ش  ً عليه بمعُملُ  ما ُملُ  معنويٌه 
رجوعٌوهو ظاهر .ٍواحد هنِ با مل ، إ ا  أو ننفيه َه  أشياءُحينما 

ِ،عن أشياء سان :ا كقو وجودُاإل بات،  وجُ وا شمس،ود  وجودةُ وا  ، 
قيضُواجتماع س بموجودِ ا ضدُ واجتماع، ل س بموجودِينّ ا  . ل
تأُ صدرَوقد أجاد َ ا ّ

ه  ّقدس  وجودِ مفهومَ كونّإن : قالُ حيثّ ِ  ا
َش ب اهيً ب،اتّ ا   .اتّّ من األوٌ قر
وجود ّإن :همُبعض قال ما ِالقول ِسخيف نِفم ك َا  ،ّيلفظ ٌش

ٍ ماهية  وهو اهية َتلك بمع عليها ُملُ ّ   .ّا
رد لي  الفائدة ِسقوط ُزوم :هو سيطة ِاتّا ِ ً،مطلقا ِال  :اكقو

واجب ن،ٌوجود ُا م وهر،وجود ُ وا   .وجود ُ والعرض،ٌوجود ُ وا
ائز ِنم ّأن  د أن ِا ء ِوجود َب َدّي  ِمالعل َمع ،هِ وعدمِا

ِ ،ه ومعناهِتّبماهي   ؟ أو الٌوجود ُفاقّاالت هل :اكقو
ذا د و ِ ماهية ُدّال ء ّ زم َمع ِا ِ ،هِبوجود ِا  هل :اكقو

فس ساني ُا وجودة ُةّاإل د؟ٌ أو عرضٌجوهر ُا ئ ِأحد  ُدّ وال  ِش
زم َمع   .هماِبمغايرت يق ِباآلخر ِا

سخافة  ُهونظ وجود َمفهوم ّأن :همِبعض إ َسبُ ما ِا ِ ا
ك واجب َب لفظي ٌش نِا م   . وا



وجود َنقصد ّا إما أنّبأن :دُور ي ِبا واجب  ُهمل ا  أو ًمع ِا
ا،ال عطيل ُيوجب  وا ّاألول إما أن  و،ا ي عا به َنع ّ  ا

مكنات  ُلناه إذا نعنيه م،ا ا  و،هَنقيض به َنع أن اّ و  ا
وجود ُن ُيلزم وجود ِإثبات َعند عنه ِا ك عن تعاـ   ِا   و ـذ

بت ّاألول طلوب ُي وجود ِمفهوم ُكون  وهو،ا ا ِا ًش معنو ّ ً.  
ق حققُه بعضَكما ذكرـ  وا اكَ القولّ أن ـّ ا لفظيِ باالش  ّ ا
لط فهومِمن ا صداقِ ب ا م ف، وا غايرةُح لمصداقِ ا ِ إنما هو 

ّ 
فهومَدون   . ا



ا  
)١ (ّ   

:
راد .١ وجود من ا قام  ا   ا

:

:
:

:

ف  .٢ وجود مفهوم تعر   ّ واألدلة  بداهتها

:



:

:

حن يعجيك ي ّاىطب ىش  امت خي ّواىط
:

:



:

:
ىط م: ّاألول اىط د يع هئ ف اىط  امت أمك

:
:

:

:

:



:

ين ىط اىطث د: اىط هئ م اىط هش يع  ميس
:

:
:

حوث الفلسفية .٣ عنوي با لفظي وا اك ا ث االش   ّعالقة 
:

:
:



 ققق....................................................................يقلمظى ققمكن كقظيقظم قلنظه  يكه يف

 يف وكحكلمظى كقملكع كآليكمككن وحقمل ةيوكألمحقن كقملكنة كحكغااكث يف ىوكحكلمظ
 هذيظ حقناه يمغلع وقذك يمقغكح كإليقاحقةف كقلرن هذك يمقغمل وكمك فيكقلمعلنة كحكغااكث

 :وكحكلمظى كقملكع كآليكمككن قظ كقلعممل
 يأليبهه يملىهحه يف ييملعنوآل يللفظو يملشرتي .ى

 ىقغال) كقظيقظم (قلكة يف يغفث كه هظ كقملة يف وكحكلمظى كقملكع كحكقمكن
 وعط قلض هط ظينك يقنة قظ كجكروف قلة يكى يف يركمفنا كقلرل كو قا قلة يف

 يحكلاه مليقغلد حقأوعان وعط كه ملفيقغلد قكاميط قظ يوكاكد يحكلنظه كقظيقظم
 قام )كحكظيقظم( قلض يمكل كآل يفيكحكغلد مقمط حقمل ققمكن فدم حقال قغلايرل مليقغلد

 وآل حقنمناف فنام قغلايرل مليقغلد يحكلاه وعط كقذى ىقغال كقلمل قلض يف كحلاه هظ
 .ىايقلكن ىاققمكق عيميىك هما وقظ فلضف لضكقم يفي كآل مققمكن

 حلخكيقال قمغمنط وعط وفد قلماه ميمقلد كقذى كقملض هظ :يللفظو فهملشرتي
 )حلمل( قعجكرف قغط وعلظ حلخك قغلكنا وعلظ يعغط هك موه قظ اكدلف وقمظ

 كحكظعظن )كجلظه( وقغط. وغلكها وكقذهب كحكاك ويمغظن كقمكر ةيحلاىك كحكظعظن
 .وكألحقنض قفىكظم
 ملفيقغلد ألفركم وكاكد حقظعط ىقظعظحلا كقملض قاه قا هظ :آليملعنوآل ملشرتييي

 كخلاملف يف مليكحكغلد ألفركمه وعط يوكاكد يقلضظ ياكنث كن كإلنعاهف قلض فغنط قظ
 .يكحكلمظى حقاحكقمكن حلمنظ كجلمط وقذك

 حقط حقاقلمعلةف يمنط آل حقاقملة كحكرمقغض كقغفث هذك قغط يكه :كقظكعح وقظ
 ي قط قظ كحكقمكن كقملكع وكحكلمظىيكألقلانف ىقظ آل يممظ كىقغال قماىكب قغال هظ
 كىقغال يف قمللط وقنس كقظعطف يققفكال كىل وكحكركيقلة كقملة قظ حقاقملط يكآل

 .ىكغنط كقكرفمل كاكد

 .قق مقل : ممم كقلظكئدف كآلقخل )ق(



ىش امتىغمسك. ب ي اىط س خي وامتيش  اىط

:

:
ق :ّاألول اىط

ق ين اىط :اىطث



ق ىط اىط :اىطث

ق امي اىط :اىط

:

:

ك ث من الغرض .٤ ش لفظي ا عنوي ا وجود فهوم وا   ا
:

:

:



:

)٢ (  اا اا ا ا  دا  

:
ل األول :ّاىط

:

ل يناىط : اىطث

ىط ل اىطث :اىط
:

:

:



ش .١ وجود  واجب ب ّمعنوي كلفظ ا ن ا م مكنات ،وا   ًيعا وا
:

:

الل وهي :االهست

:

:

::

:



:

:

:

:



:
:

:

::
:

:

:



وجود .٢ ك ا واجب ب ّلفظي ٌش يع ا مكنات و   ا

:

::

::



لو :ّاهست

:

:أوردو
ُّـىغ وم :األوهن امت ط ىط ة هس ئ يس تّاجه خي اىط  اىطبس

:
:

:

:

:
:

::



:

:
:::

::
:

:

::
::

::
:

::
:

:



ُّـىغ د خيّن اىطىغ يعإ :اىطث امت  تّميمه اىطيش يع اىطيطء وهئ
:

يع :األوهن ّامت
:

::

يع ::اىطث ّامت

:

ج ت ::اىط



:

ف .٣ واجب ب صيلا م ا   ناتكوا
:

:

:
:

:

:

::
::

:
:

:



::

لعا : ن قيل:قيلّما وهب العلم  لقادر ما وهب القدرة  م، و  :ّ هو 
م قادر بمع ّ أنه وهب العلم والقدرة؛ ال بمع أنه قام به العلم هو قادر، فهو  ّ

والقدرة، أو وصف بالعلم والقدرة
::

::

ص: سميع ا ء وهو ا س كمثله  ُل ٌِ َِ ْ ُ ِ َُِ َ ْ َ ِ ْ َ ََ ْ:

ُّـىغ ل يع ىط اىط  اىطث
::

::

:



صديق به: مال معرفته ا ين معرفته، و ّأول ا

جبها عن واجب معرفته م 
::

:

:::

::



:

:

م اخل ميمن اق امت  وامتيغ
:

:

::
:



:

:

س : َل ْ َ

ْكمثله  َ ِ ِ ْ ِ صَ سميع ا ُء وهو ا ٌِ َ ْ ُ ِ َُ َ:
:

ّا    
م : ن يع تّإن ِّـ د يعىغمسِّـ ميمن امت هئ ّاىط ً

:
:

يس يعيس: ت اىطبس ة خي اجه ئ ط اىط وم هس ًىط ّ:

:



::

يس يعيس: ت اىطبس ًخي اجه ّ:

د أو ال؟: هئ ق يع ّ االهي

:
:

ىس: يش مي  :ّوإيع أن 

:



:

مه ةَّـح امتىح: اقّ إ يغ م دون ىط امت

:

:
 ا ّا  

:

:



:
:

ُّـىغ األوهن :امت

::

ُّـىغ اىطث :امت
:

:
:

:



 كمقصضص لحلسسص ه  قم.................................................................................. ككك

 
ظسلؼّم ش  

  ؽطـكّن ؽزغ اػككد ؽظقكؿ أّف ضؼو أدػه أذى ص
آلخضن غىذشآلط لث نخط  لدعثعم دزشعو آللى آللمدص حج تالتص لحلسسص بضلضص يف آل

 :يلمجصآل هلص آلشفزطن آلدزشعيق دذجه
  علعّم ٌؾؽعر اػككد ؽظقكؿ. ١

آل دزشعو لدعثعم ضسط دسغام يف تسغشظ ثسشسعآلىل  آل لى :لدفسغشظ لحلسشسع ق يدزشعي
عم هاله يف لدسشط لثفهظ ده يدسقصو ثسشسصهعم يف مجشط لألخغهلثسغظ دعث
آل يصضل لشام ضشغفظ دط لآلحجله لثزشعي آل ق لح لثسغظآلصم لدفع تشرظآليلخلذعكش آل

 .لدسزرع
 :صمآلدسضد لآلحض وثال دظ لدضدشظ صضل تسطضط يضسسظ
 لح ضشغغظ يدزشع دسعثعم آللى: لي قآلبضهيع لدعثعم دزشعآل لى :األوىل ّاملقدمة

يص شفذعن دظ جامه دزرع دزشعق يصع نله لثزشع آلشل يقلحالخع حشض لنصصششص آل
 .وآللثفسض آللأليو آللدغضهيع لدضي تسضو لتغصم بضلصفع يف لألدط

 لح قآللثفذعن لثزشع دظ دع بام قملدعثع ظآلشسغ لى دشص آلضذض :الثانية ّاملقدمة
  لدعلثص يلثسسظق ييثعم لثسسظ لح يثعم لجلعصط يلدزطنق ييثعميثعم

 لح لدزطن ييثعم يخجقصق يلدشزط لدزسظ دظ لشعلحع يثعم لح لجلعصط
 .يشفعقص يلدسشط آللدسظ دظ لثشصجع

  دعنم لدسغسصآل لدفسغشظ حغصنل حظ غظ لدسشعم لثففصدزص لحآلى ل:الثالثة ّاملقدمة
 دط لدسغسص دعنم جمسعه صع خصدسغظ قيخغظ لدشع آللشرامو خظ خشض دظ دشفذظ

 .لدسغسص دعنم بضيى آلضففسظ خال لدسشضق



:
:

:

٢.    د ً ا ّد  ّد   
:

يع :األوهن ّامت

يع :اىطث ّامت

:
:

:
:::



:

:

:

:
:



  ا  ا  اد .٣
:

يع ::األوهن ّامت

:

:

:

يع :اىطث ّامت

:



ن ُّـ :َّـ

اب :اجل

:

::
:

:

:

:



:::
:





ا ا  
 ّا دا ّا   

ر جن )١(  :ّأيع
د. ١ هئ  خي هييش اىط
 ّ خي هييش امت.٢
ر.٣ ىط واالمكتب اد يع األؠ   امت

ر امت) ٢( د وامكتب هئ ىط اىط ىط مكهت أؠ ّاىط ّ 
د • هئ ىط اىط ى مكهت أؠ مل خي األدىط األهب يغ  ّميح هي

م.١ د واىطيش هئ سب امت إهن اىط وي   ّ هيس
ة.٢ ث ر اىط ت يعث  ّ امت
د اىط.٣ هئ ىط ر مكهت امت مي هي اآلمئ م هي ّ مك ّ ّ 
هب.٤ م واىطت ُّـ هئيش اىطت ّ هي ّ دّ هئ ىط اىط    مكهت أؠ

  





ا   الفصل ا
وجود واعتبار اهيّ أصالة ا   ةّة ا

وجود اهية َدون ُاألصيل هو ُا قيقة ّإنه هو: أي ،ّا ية ُا ُالعي  ال ّ
  .ورةبا هاُبتُن

شكِل  أصِ حسمَا بعدّإن سفسطةا ثبات، وا ي هو ِ األصيلِ و  ا
دُ ما نرجعُلّ أو، األشياءُةّواقعي تلفةُ إ األشياء   ً، متمايزةًها 

ا يعا متِ  ع،ٍها عن بعضُ بعضًسلو ّ أنها  ً ن ِ  دفع،حدةّ  ما 
سوفسطيُتمل واقعيِ من بطالنه ا سانا فيهُ فنجد،ةّ ا ًا مثال إ وجوداً   ً
وجوداًوفرسا وجوداً وشجراً  اً  وجوداً وعن وجودة وهكذاً وشمساً   .  

مولةٌاتّفلها ماهي وجودً،ها بعضاُ بعضُباينُ بها ي، عليهاٌ   ُ وا
ك، عليهاٌمول ش نهاُ  ع ب   . ا
اهيةو ُا وجودُ غّ ختصّ ألن؛ ا كُ غ ا ش اهيً وأيضا. ا ال  ُةّ ا

وجودَملُها أن ِتأ  ذات نت . عنهاَسلبُ وأن ، عليها ا و   و
وجودَع زِ ا م  ءِ سلبِ الستحالة؛هاِ عن نفسَسلبُ أن ْ  ِ  ا

د.هِعن نفس ية من ِه  األشياءُ فما  ِحي اهية ّ دُ غ،ّا ه فيها ُ ما 
يةمن  ِحي وجودّ   . ا

ذ س  و ّ إال واقعيِشياءاأل هذه من ٍ واحدل  نت ،واحدة ٌةّ
ي هات إحدى ي اهيةـ  ّا َأع ا وجودّ من   ما ِذاء  ـَ وا

واقعية ِا قيقةّ راد  وهو، وا ية وا،باألصالة ُا ُي ة األخرى ّ ٌاعتبار ّ، 



عة يةا من ٌمن ِي واقعية ُسبُت، األصيلة ّ ها ا ُإ   . بالعرضّ
ن  ذ  ءو واقعيُ ينالّ إنماٍ  وجودَلُ إذا َةّ ا  َصفّ واتُ عليه ا

وجود،به ي ُ فا اهية. األشياءَةّاذي واقعيُ هو ا ُ وأما ا ّ نت مع ،ّ  فإذ 
وجودِصافّاالت اتَه باطلةِ ومع سلب،ةّ واقعيَ ذاتِ با ها ِ ف  ذات، ا

نما تتأص، أصيلةُغ ّ و وجودِ بعرضُلّ   . ا
وج ّأن :َلّص فقد اهية،ٌأصيل َودا ُ وا  به قال كما ،ةّاعتبار ّ

ش وجود ّإن: أي ،ونؤاّا اهية،ِهبذات ٌوجود َا ُ وا   .به ٌوجودة ّ



ا  

:

:

)١ (ّ   

ف  .١ و تعر   جودا
:

:ّاألول
::



:

:

ين :اىطث
::

ىط :اىطث
:ل ِّـمه

امي :اىط

::



:

:

ف  .٢ اهية تعر   ّا
:

:
:

:
:

:



ح متيش:ّاألول اىط  ّاألهب ّ امت مي

:

:

:
:

:
:

:
:

:



:

:
:

:
:

:

:
:
:



 ١جهنغقف احلظعف ـ  رشح.................................................................................. ١٥٢

ّضغسف حق اضوجود، وإغام غحو اضوجود، وسغغمل تظطغععغ يف اضبحوث اضتظطغعغف ّ.
ّاألجم بخججحى ّاجخدخخ: اجثخين اجححو

 .اضض ّقتحظل به ضغ: أي .قو قو اضضء به ضغ: ّاألشم بغملطعى ّبغملغقغف املكاد
 اضضغق صغل ؛غتهّإغ تهّضغقغ اضواجف: صغظغل تطغش اضواجف شىل تطعل املطعى وخلكا

 .ّاإلغغف صري ضه ّضغقغف ال ّاألول ّإن: ّاإلهلغغت يف اضكئغك
عل شىل ّاملغقغف تط: ّصغل اضضغق حمعق تظي اآلضش يف تطعغظته شىل رشح املعطوضف

ّ ضغ قظغل يف جواب ضغ قو، وقو املغقغف بغملطعى األخل اضكي يف :أثدمهخضطعغش؛  ّ
ّ ضغ به اضضء قو قو، وقو املغقغف بغملطعى األشم اضكي :وثخخخحامضظغبم اضوجود،  ّ

ّقطعل شىل اضوجود وشىل املغقغف بغملطعى األخل اضتي يف ضظغبم اضوجود ّ. 
 ضعوجود األصغضف صون يف اضعكاع ضورد قو ّضن املغقغف ضغك املطعى وقكا

ّقو املغقغف بغملطعى األخل صام اضعكاع ضورد بم ّواملغقغف،  .ًآغظغ أرشغغ ّ
راد .٣   واالعتبار األصالة من ا
اجححخ يف واالجتبخر األصخجخ .أ

  املطغجم اضعظوقف إش ضطعى األصغضف واالشتبغر يف ضظف اضطكب، حغفأسغرت
 شعغه قطتعق اضكي وجكره وأسغسه اضضء ضبقأ قو اضعظف يف األصم ّنإ :صغضوا

 ٌاسم: واألصم): ّاضعظوقف اضظكوق (يف قالل أبو صغل ؛االستحظغمواضثبغت  يف
  وأصم اضطقاوة، وأصم اإلغسغن، وأصم اجلبم،أصم احلغئل: قظغل. ضضرتك

 ويف جمغز، ذضل يف وقو صكا، املسغضف قكه يف واألصم صكا، صالن وبش بغعل
ّ ضغ صغن شعغه ضطتعقه، وضن ثم سعي: واحلغئل حظغظف، وحظغظف أصم اضضءماجلب ّ 

 .٣٤٤ص: صعوامل وسطغق زاقق: ّاضضظغء، اإلهلغغت، ابن سغعغ، حتظغل األستغذقن )١(
 .٢٤ ص١ج: درر اضظوائق، تطعغظف شىل رشح املعطوضف ضعسبكواري )٢(



:
::

:::
::

:

:

وا يا أو األبصار: ت ِفا
َ ْ ُْ َ َُ ِ

َ:

ىط .ب ر األؠ جيهس اؠيسجيح خي واالمكتب  اىط

:
يس.١ الت اىطث امت : امتيش

:
:
:



 ١جهننيه احللمه ـ  رشح.................................................................................. ١٥٤

كنفمن يف ّي يلون عروضمن يف اقذهن وات اقت:إل آلملعقوالآل آلليانية آللفلىفية.ي
 وهي :ّممن امللنهنم احللنلنهـنن وغريمهن، وتلنبـوب واإلقلـنرج، قنقوجـاخل

.ّاملللوالت األوىل املنهويه
 :ةعرش احلنديه املرحمه قن اقلنرش اقلكل يفكمّف امل فنل

ً امللموم اقذي يوجد تنرة يف اخلنرج فنرتتن عمنه آثنره، وتنرة: هوآلحلقيقى ّ ً 
ّيف اقذهن فال يرتتن عمنه آثنره اخلنرجنه قملموم اإلنسنن، والزم ذقك أن  ّ
ّتتسنوى نسبته إىل اقوجود واقلدم، وهذا هو املنهنه امللوقه عىل اققء يف جواب 

ّ إقن قن امللنهنم اقتي حنثنه قكدافمن: وهو، خالف احللنليألآلالعيياألإل . هوقن ّ 
ًقرتتبن اخلنرج يف ّأنه ّحنثنه  ّحنثنه ّحنثنته اقذي اقذهن يدخل فال آثنره، عمنه ّ
 قنقوجود ،عمنه هو ّعام انلالبه ذقك الستمزام ؛ّاخلنرجنهاآلثنر ّترتن عدم

 اخلنرج يف قنس ّأنه ّونحوهن؛ أو حنثنه واقوجوب قنقوحدة ّاحللنلنه وصلنته
 فال ّاخلنرجي، اقوجود يلبل قن إىل النلمن ّوإال اقذهن، يدخل فال قنقلدم

ًذهمنن دوجو ًخنرجنن وجود ال ملن ّ  .قه ّ
 ّاقليل قملموم ،اقذهن يف ّأنه ّحنثنه قكدافمن ّحنثنه اقتي امللنهنم قن ّوإقن
 .النلمن ّوإال اخلنرج يف يوجد فال واقلكل، واجلمس

 قلنهنم هي ّاقلمسلنه أم املمكلنه ًسواء ّاقثننويه امللنهنم ّ أن:ّيتكح وهبذا
 ّاحللنلنه، امللنهنم ويلنبممن واقلدم، واقوجود ّاقليل ومقلم فبنل قن ّاعتبنريه

 .ونحوهن واملنء واقكجر اقسامء قلموم فبنل قن ّاملنهويه امللنهنم وهي
 اقمزاع ّحمل عن نن خنرج،قالعتبنري قنيّاملتلد امللمنني ّأن :اقواضح وقن

 هذين تلنبل ال اقبحه ّحمل هي اقتي فنألصنقه ّاملنهنه، وأ اقوجود أصنقه يف
 .االعتبنري قن امللمنني

 .٢٥٦ص: هننيه احللمه )١(



: امت األهبجيُّـ أو اىط.٣

:

:

:
::

:

:



:

:

:

:

:
ف االهئتمهع.٤ و امتيشتهثة خي لك ين امت : امتيش

:



::

يس مك .٥ ت امت اىطت  مه :ّاىط

:

د رهئٌيع ىط ىط وهئ اُّـ اخل ّ يعست خي اىط ّ:
::

:

:

:



مي األؠ يع
:

:

:

ا اىطبح مكُيع اؠيس:  خي 
:

:

:

)٢ (ا   دا ّا ّا  

:

::



سفسطة بطالن: األو ةّقدما   ا
:

انية ةّقدما ارجية فيها: ا وجودات ا اك جهة ّا   امتياز وجهة اش

:

:



:
:

:
:

:
::

ة ةّقدما ا واقعية : ا ارج ّصداق ا   واحد ا
:

:
:ّاالمبتمهل األول

:

:



 ششش.......................................................................ّاحكاثية ّواخلززارثة الديقدد أصالة يف
ّمخ ويقدد الداقعية يف اخلارجش وىقزت حقطالن كالم الردفرطائذ ّثجخلذ أند  الجي ّ ّ

ّال ويقدد للعامل اخلاريقذ وراء الجثخش وأن كخ ما يف اخلارج إنام ثد خلجم حمح ّ ّ ّ. 
ّ ألول قضية يف ًاإنكارثجا الكالم يف  ّإن :جيّمطه الشهيج مقعزلك وحقسرب ّ

 الجثخش جكارج العامل دد وثذ ويقشالفلرفة والزذ ثذ مخ أكسج األجلياء حقجاثة
ً ثنكج ذلخ ثكدن يكدفرطائياص ومخ ّ ولجا ال ثعزمك فاليكفزنا ثجا القدل مخ ُ

 الزجاثةش مخ الرفرطة خلخ الفلرفة حلجثخ ثفىكق اكيث ّالفلرفيةش ّالنظجثات
 .حقالرورة حقاحلخ االاكزامل فهجا إذن. يكفرطة واآلجكج شفلرفة فهجا

ّن كالأ :االحتامل الثاين  ّاخلاريقذش الداقح يف أصيالن ّواحكاثية الديقدد مخّ
 ً.معا ّواحكاثية للديقدد حقالجات مصجاق ّاريقذاخل الداقح ّإن: أي

 :ناحقاحللز اسازوكل حقصدرمقملش االاكزامل اثج مقصدثج وثمكخ
 ّاخلاريقذش الداقح يف أصيلمل ّمقكدن احكاثية والديقدد أن :ىلالصورة األو

 ٍمصجاق خلخ اكاكيمل ّمخ احكاثية والديقدد ّكخ كدنيف اآلجكجش خلمل أاكجسا ّلكخ
 .ًمفهدما نامززاثن هاملكنّ ّاخلاريقذش الداقح يف ٍوااكجة ٍواكقيقة ٍوااكج

 الديقدد خلمل ّاكيسيةّوحقطالن ثجه الصدرة واذجص ألند ثلحم منها أن مقكدن 
ّاكيسية احكاثية حقسرب الداقح اخلاريقذش وثد حقاحلخص ألن ّ ّ  الديقدد ختزلح خلخ ّاكيسية ّ

ّ احكاثية ّاكيسية ّماأ الديقدد الجامقية ثذ اإلحقاء خلخ العجمش ّاكيسية ّنإّ احكاثيةش إذ ّاكيسية
ّالجامقية فهذ خلجم اإلحقاء خلخ الديقدد والعجمص ألن احكاثية مزراوثة النرزة إىل الديقدد  ّ

 ال شّ احكاثيةّاكيسية الديقدد وّاكيسيةوالعجمش وخلخك أيكاس ثجا الززاثخ واالجكزالف حقمل 
 .ّثمكخ القدل حقأصالزهام يف اخلارج واحتادسا يف آن وااكج ومخ يقهة وااكجة

 الداقح يف ًمعا ّمزأصلمل ّمخ احكاثية والديقدد ّكخ كدنث أن :نيةالصورة الثا
 أمجثخ مخ ّاخلاريقذ الىككيب حقنسد حقخ الداكجةش حقنسد ال ولكخ شّاخلاريقذ

 .شصص: ّسح احكنظدمةش مجمقىض احكطهجي )ش(



:

:
:

:

:

:
ًأوال ّ:

:

ً:مئ

:
:

:
:



:

:

:

ىط :االمبتمهل اىطث

امي :االمبتمهل اىط

:

:

:



:

:

:
:

::

:

:



:
:

::
ل األول ر: ّاىط د وامكتب هئ ىط اىط  .ّ امتّأؠ

::
:

:
:
:



:

ين ل اىطث ىط امت: اىط دّأؠ هئ ر اىط  .ّ وامكتب

ىط ل اىطث ت:  اىط ىط امت خي امت اهئ وأؠ د خي اىط هئ ىط اىط  .ّأؠ

ء :ةرابعا ةّقدما واقعية بات ا ّينال ا وجود صافهّ   با
:

:
:

:



:
:

ج ت :واىط
:

:

:

:

:
:

:



:

:
:

::

:

:

:

:

:
:



:

ل خالصة   ا
يع األوهن :ّامت

يع اىطث : ّامت
ىطث يع اىطث : ّامت

يع اىط  :امييشّامت
ج ت :اىط

ش وجودّا   اؤون وأصالة ا
:

::إن ُّـ
:

::
:



::
مه :أمب

مه :ومئ

:

اب :اجل

:

:
:
:



:

:

:

:

:
:

::



شاء مات وجود أصالة  ظاهرة ّا   ا
:

:

:
:األوهن

:اىطث
:

:

:

:
:

:

:
:
::



:

:
::

:
:

:
:
:

:



:

::

:

:

:
:

:
:

:
::
::::

:
::



::
:::

:
:

:
:



:

::

:

:

:



اقيون اهية وأصالة ّاإل   ّا
:

:

:

:

:

:

:
:



:

  ّا  
سيسمييش أن مبس أؠ : ّاىطىغ واىطس

:

ن حيت: اُّـيشخي دَّـ يع ِّـ َّـسيس يع مييسجين اىط ّ اىطس ّ
:

ث امت: ء يع مب ه خي األمش ج َّّـمه  ّ:



:
د: هئ تمن أمك امت واىط ث هيمن احل ى  ِّّـ إمب ّ، 

اُّـيش واحل اء يع ىط يع اىط ّميح
::

:

:

:

:
:



د: هئ ض اىط ؠ مييش مه هيت ّوإ ّ
:

:

ؤون: ل مي امتىغ ِّّـمه ُّـ



   
 داا    دا  
:

١.  إ ّا  دا ا  
:

يع األوهن ::ّامت
:

يع اىطث :ّامت
:

:

:

:



:

٢. ّا  ا  
:

يع األوهن ::ّامت

يع اىطث :ّامت
:

:ّاىطميط األول

ين :اىطميط اىطث

:



يع  :ىطثاىطثّامت
:

:

:

:

:
:
:



:

:

٣.  ّ ا د ّا  ّا  
:

يع األوهن ض رامييس يع: ّامت ىطيش م مي هن وامتيش امييس ميمن اىطيش دّاىط  .ّ ال وهئ
:

يع اىطث ض: ّامت ىطيش م مي ات مكمن يع امتيش ىط م مي ّيع امتيش ّ. 
:

:

:



:

:

:

     ا ّا  ّ اد.٤
:

يع األوهن :ّامت

:



يع اىطث :ّامت

:

:



:
:األوهن

:اىطث

:

:
::

::





 دا   داا ا  
جيىط  )١( د أؠ هئ ن اىط رهئ ًِّـ د هب هئ م ؠمثورة ِّـ يع ّ ىط ّ

دا ًيعتيش ّ 
دِّـىط) ٢( هئ د يع هئ م ؠمثورًا ن اىط اهي ىط  ًة امت واهئبمي

ات ىط  مي
ىش )٣(  ّاالمشمساك اىط
ىط) ٤( ل اىطث ىط امت خي : اىط اهئ وأؠ د خي اىط هئ ىط اىط ّأؠ

ت  امت
ث • َّـ ميح  ّإ

ت .١ ع  ة ِّـ  مك ُّّـ ريّ  ّر َّـ امكتب
ة .٢ مك هبّ ِّـ ُّـ ت هي َّـ ّيع  ؠ د يع ريه مك وهئ  َّّـ امكتب
ق .٣ أ االمشت  ّامتىغت ويعب





  
ك ذ أ ما ُيندفع و

ُ
وجود ِأصالة  َورد وجود ّأن من ،ا  ن و َا

صولً؛وجودا َن ِاألعيان ًحاصال  َ ألن ا وجود هو ّ ِ فللوجود ،ُا
م ُ وننقل،وجود ه وهلم َا سلسلً اّجر ّإ   .في

وجود ّأن :ِاالندفاع ُوجه ن ،وجود َا  ،زائد ٍبوجود ال ِهبذات ل
وجود ّإن: أي وجودي ُع َا اهية ِالف ،ةّا ي ال ،ّا  ُغ هاِذات ُةّحي

ي   .هاِوجود ِةّحي
وجود ّأن :ّما دعوىأو لغة إنما ي ِعرف  َا ُا  ٌذات  ما  ُطلقّ

وجود ّأن هُ والزم،لوجود ٌمعروضة  ِتقدير  ف ،وجود ُغ َا
ر هاِتّصح وضع إ ٌراجع ٌأ لغوي أو غلبة ِا قائق،الاالستعم ِا  ُ وا

بع ال لوجود،األلفاظ َاستعمال ُت َتقدم كماـ  ِ و ية ٌحقيقةـ  ّ ٌعي ّ، 
  .هاِفس ٌثابتة هاُنفس

حصيل( بهمنيار  َقال ملة ):ا ا وجودِو ّه أنه  ُ حقيقتُ فا

يف، ال غِاألعيان ونَ و  .!؟هُ ما هذه حقيقتِ  األعيانُ ال ي
  .انت

ندفع وجود َكون ّبأن :عليه َأش ً أيضا ماُو ، ِهبذات ًوجودا ِا
تبع وجودات َكون ُس ني ِا ات ًواجبة ِةّاإل َ ألن كون؛با وجود ّ ِ ا
ء إذ ،ِهذات عن ِهسلب َامتناع ُستلزم ِهبذاتً وجودا  عن ُسلبُ ال ُا

واجب نع  وال،هِنفس ات ِبا   .ِهات هُعدم ُيمتنع ّ إال ماِبا
الك ّأن :ِعاالندفا ُوجه ء ِكون  َا اتً واجبا ِا س ،با  هو ل

 أن ِغ من ،ِهذات مقت ِهوجود ُكون بل ،ِهذات َنفس هِوجود َكون



وجودِع  فهو إ ٍ وجود و،ِهغ إ َيفتقر ٌ أنه   ،ِهذاتب ّ
ر ع ،منه ٌمفاض ،ِهغ إ ٌمفتقر ي ا   وهو،هُنفس هُنفس ا

ك َعم ِ إال بالقيامًمفهوما يتم ال ذ ء.ِهبغ ّ د ُ وسي    ٍتوضيح ُز
اث   .اآلتية ِاأل
تأ ُصدر قال  ا

ّ
واجب ِوجود مع :األسفار  ّ أنه :هِبنفس ِا

ِقق  ومع،ٍ وقابلٍفاعل إ ٍاحتياج ِغ من ،ِهذات مقت
وجود ّ ِ ا

ِ إما بذات،َحصل ّ أنه إذا:هِبنفس واجب  كما هّ  ْيفتقر م ،ٍ أو بفاعلِا
ُقق وجود ِغ ِالف ،به ُيقوم َآخر ٍوجود إ هّ   .انت .ِا

ندفع  ما أً عنه أيضاُو
ُ

وجودّ أن:ورد عليه ن ا و  وجوداُه    ً
اهي ها ًوجودة ُةّبذاته وا وجود ـ بغ ي هو ا ن مفهومـ ا وجود ُ   ا

ه، فلم يتمب  ب ما بنفسه وماًش جُ مفروضغ  ّ من أن،ةّ ا
وجود كَا ش وجودات معنويٌ    .ّيلفظ  ال، ب ا

صداق، واالختالفً فيه خلطاّأن: وجه االندفاع فهوم وا  ُ ب ا
ذكور   .ّ ال مفهوصدا ُا
َفت اهية، كما ِ القول بأصالةُ فساد:َمّ بما تقدّ سب إ ُ ا

اقي يث يٌعندهم أصيلة ف. ّاإل نت  وجودُعُ إذا  ، ُ عنها ا
نت  حد ن  وجودًةّاعتبار  ذاتهاّو عُ وا ن   ً.اّ عنها اعتبارُ ا

رد ورةّ أن:ُهّو اهيَ ص وجودِةّ االعتبارِةّ ا اع مفهوم ا ِ  بان
يٍ حقيقةَ ذاتًأصيلة ّاالعتباري وريٌة، إنقالبّ عي   . االستحالة 

َوت وجود ِبأصالة ِالقول ُ فسادً:أيضا ّ واجب  ِا  ُ وأصالة،ا
اهية ِا ن  ّ م وا به قال كما ،ا وجود ّبأن :هَرّ وقرا  ما ـ  َا



تأ ُذوق يقتضيه ا
ّ

ية ٌحقيقة  ـ ٌعي واجب  ٌةّشخصي ّ  ،تعا ُا
ُوتتأصل اهيّ مكنة ُاتّ ا ساب من ٍبنوع ُا ه ِاالن وجود ُفإطالق ،إ ِ ا

ُ أنه ع:بمع تعا عليه وجود ّ اهيات  و،ا ِا مكنة ّ  :بمع ِا
سبة ٌأنها من وجود إ ّ ي ِا واجب هو ا   .ا

رد ساب ّأن :هو ذكور َاالن  ٍحقيقة َعروض َاستوجب إن ،َا
ية ٍعي اهي  ّ وجود  نت ،اتّا س إذ ،ا تأص ِةّلماهي ل ّ إال ِلةّا

ي اهية تاّحي ِا وجودّ ذا، وا اهية إ ُاألصالة فَُضت م  و ِا  ف ّ
ن.لوجود ئا ْستوجب م  و نتً،ش اهية ُحال  و ِا ساب قبل ّ  ِاالن

عد ساب هاُلّتأص ن ،ًسواء هَو   .ال  وهوً،انقالبا ِباالن
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 ١جهنقلك احلغفك ـ  رشح.................................................................................. ١٩٨

 .ّجودلكاملو كو اضوجود ّصقن ضوجود،
 آخم ٍوجود إش اقضامم احتفقج دون ضه تو اضوجود ضوجود بفغم ذاّإن: أي

 .ذاتو شش ّواملوجودلك بفغسو ضوجود كو ّوإقام حغفغتو، شىل ٍزاإلل
 .اضوجود صري لغون أن صفغمم ،ّضضتن املوجود :إن قيل

) اضوجود ضوجود: (غه حففام حتفغون املوجود شىل اضوجود، تغوضونّقإ :هجواب
ّصغفك ضضتغك، واملضتن لعفي أقو ذات ثبك هلق ضبلأ ) ضوجود( ضغه املحفول وكو ّ ّ

ُ املضتن ال حيّإن: االستغقق، أي  زلل :ّفه إال شىل ذات ثبك هلق ضبلأ استغقق، صفغولّ
 ضبلأ اضرضب كو زلل، وبقشتبقر ثبوت : أي، صملل ذات، وضقرب ضبلأ.ضقرب

 وقحفغو ،ّفوان ضقرب املضتن ضه اضرضب قفتمع ش،ضلات زلل) اضرضب(كلا املبلأ 
صغغي قحفه ضرضوب ) زلل ضرضوب (:شىل زلل، وكغلا يف ضرضوب، صام ضو صغفق

ٍشىل زلل البل ضه ذات وكو زلل، صل حتغن اضرضب شغففق، وحففالل قفتمع شفوان  ّ ّ
 .)اجلسه أبفم (:وصلضه يف صوضفق .املرضوب وقحفغو شىل زلل

 ّفه إال شىلُحت ال اضتي ّضتغقتضه امل) وجودض( ضغن ّإن: غولق ذضه ّتبش إذا
ّأقو  لعفيصلضه ) ضوجود اضوجود: (قغول صحففام استغقق، ضبلأ هلق ثبك ذات
 لغون أن والزضو ،)اضوجود( وكو املبلأ هلق ثبك ًذاتق اضوجود لغون أن جيك

ًصفو ضمصك ألضق) ضوجود( اضغالم إش املحفول وقفغه .املوجود صري اضوجود ّ 
  .اضتسغسه إسغقل صفعود ،الهنقلكإش ال وكغلا  اضوجود، هلق بكث ذات ضه

صن مناقشة   فّا
 الرتبقشفق ّاملضتن ضسقضك إش ًإملقال بقإلسقرة بقس ال ،املفقصضك قلصم أن صبه

 .بقملغقم
 ّ وضعه تقرلل؟بسفن ّضمصك أم ّاملضتن ّنأ يف األشالم بش اخلالف وصن

 .١٧٩ص: اضتعغفغقت، ابه سففق )١(
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 ١جهناية احلممة ـ  رشح.................................................................................. ٢١٨
   منلاىل اكباري زيمر مم زنزىنزدها ّمنأصمنا يمزن ّفإكا .منلاىل اكباري إىل ّاٰىلزرن

 ّزناخلارىننة، ّمنأصمنا اخلارج واكلدض مم ّكاهنة فال  ـكتمافئان اٰىتلايلني ّألن ـ
 اخلارج مم ّمنأصمنا يمزن ّوإكا. اآلننار ّمندمنب هز  ـًكسبلا ّكد قام  ـّاكتأصر إذ

 وىنزد هز ّاٰىلزكنة زناإلسافة اكباري إىل زناإلسافة االنتساب كلمس يمزن :أي
 .ًينارىنا األريناء

ًفأوال  وىنزده زنلخ اكمسبة وىنزد اكلدض ّألن اكخور؛ يالزم اكلدض هخا :ّ
 هز اكخي اككء قزن فنمدم اٰىمتسبني، زنني فؤاكتما اإلسافة نسبة إذ اخلارج؛ مم
 .اخلارج مم يمزن أن قبر اخلارج مم يمزن اخلارج مم

 )اكخي هز ينالف األصنر (ّ اإلسافات ازيتبارية، فمنذ جيلر االزيتبارً:ثانيا
 ً.اككء أصنال

 هخا اٰىلاف، وكآل زيني فاإلسافة )ّاإلرشاقنة اإلسافة وهس: (ّما الثانيةأو
 اكزىنزد، وهز كدامنب كز اٰىمممات وىنزد ّاكزىنزد، وأن اكةزنأص اكلزل إىل

 .ّاإلهلس زناكزىنزد اكدزنذ

 .٣٣ص:رشح هناية احلممة كمكنخ زيمی األردزننمي )١(
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 ١جهنفقف احلععف ـ  رشح.................................................................................. ٢٢٠

  القاعدة سّؤس
 يف العفحلكة قكه جلكح ّىكالميإ فغعسوف لّأو السغكوردي الكقن يكغفب

 : مهف،ّالطبفئل الظفمف ّاحلتبفرقف إلىقبفت تملّمغع قفحلكمقمل ّكيكغ اكغق آىقفره،
 .ّاحلتبفري فغو رّقتعك ّ كم غوع.١
 .ّاحلتبفري فغو الويقود نحل كهّمقفجك جيف ال ّ كم مف.٢

ً متسعسال أغواحله رّمقعك رأقق مف ّكم: قفل األوىل العفحلكة وحقخصوص
 األمك قعل الّ اكتى ّل كم كالمّوفت فففغن ،قعق مف ّالتظيص فطكقم ،ًممكادفف

ًذقغغف  .البفجلم إىل فتظيض ّحلغغغف ًذامقف ًمفجكوذا ّ
 .مغظصفلتثغف حقصفاكف احكواقم قكه العفحلكة حلن السغكوردي وحقح غعم وقك

 ذقف ،احلعبي اكسن احكوىل احكواقم رشح لعتفب احكظكوف ّاحكحيش ّلعن
ّ ألن أي؛ّغلك رضوري العفحلكة قكه يف) غوع (كععف ذكك ّحقفن العولإىل   مظغوم ّ

: قفل فعل، اكغق ًّفحلععغ ًاحلتبفرا قعون أن قغبظي: أي ،اخلصوصغف قكه لكقه
 جيف ّغثغفاحل حقتعم قعون مظغوم ّفعم ّالوإ ر،ّالتصو ّحكجكد الغوع احلتبفر ّلظم

 .غوع كفن أو غلك ًغوحلف ،ًفّاحلتبفرق قعون أن
ّ وإغهل ّحلعخل فكض ّجمكد ّاحكظفقغن الظفمف لغل ّحقفحلتبفرقف احككاد ّأن أضفف ّىقن

 حقمل ًكبلكا ًمقبفقغف قغفك ّأن يف رقف وال .الواقل حلن ّواقظي حيعيّ احلتبفري قو
 .ّ الغظل األمكقففّالواقظغ حلتبفراتواال فّالظكضغ االحلتبفرات

تأ وقاعدة صدر ا
ّ

  )ّاعتباري فهو رّيتكر نوع ّ (
 إىل وغسبغف ،ّفغقاإلرشا العفحلكة :العفحلكة قكه ّصكر احكتفململ حلخك أجلعم

 .٢٦ ص١ج: جمعوحلف مصغّظفت يكغك اإلرشاق )١(
 . اكفيكغف اجلعبي،٣٨٦ ص١ج: رشح احكواقم: اغظك )٢(
 .، اكفيكغف اجلعبي٣٦٨ ص١ج: رشح احكواقم )٣(
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 آ ّا ّا دا   
ُِّـ يع حي )١( دميّ مكهت امت َّـ ّ هئ  ىط
ت )٢( د ال  هئ م امتّاىط  ّيغ مييطء يع أمب
د ال )٣( هئ ءـ اىط  ىطيطءًان هئ
رهئ مك)٤( الت هيمث هب ت وجي د يع ؠ هئ ح اىط   يع 
ض)٥( ىطيش ات ويع مي ىط س إهن يع مي د  هئ  امت
رض امت)٦( د مك هئ  ّ اىط
مل) ٧( ىس وِّـ ق اىط  خي يعجيك ؠ
د) ٨( هئ وُّـ ىط ئ يعس  ّاىطىغ
د) ٩( هئ د ميمه  مب اىط هئ  مب اىط
ستح أن حت خي اىطمب) ١٠( د  هئ  ّ اىط

يغميح •  ّث هي
دّخي يعيش أن. ١ هئ ضةّ امت يع ىطيش   مي
ن . ٢ ق ميمن األمك ميتوخي اىط  ّ األزىطتاىطث





  
وجودِ  أصالةُعّيتفر اهيةِةّ واعتبارِ ا   :ّ ا

ي  ملُ ّ  ماّأن ً:الّأو اهية ِةّحي وجود هو ماّفإن ّا  ّ وأن،با
ي َوجودا ل  ٌةّتقييدي ٌةّحي اهيةّأن ا ؛ّماهوي ٍ  َ ا  هاِنفس  ّ

كة ٌباطلة ئا ُتملك ال ٌها  ِبواسطة هاِات هاِاتّها وذاتيِذات ُفثبوت ً؛ش
وجود اهية .ا ُفا نّ  م ، حيث من ُالعقل هاَاعت إذا نت  و

ن ،معدومة وجودة وال ال ،ّن إال ُت وجود َارتفاع ّل  عنها ِا
وجود ّأن :ومعناهـ االعتبار  هذا ِسب  ال  ـهاحد  ٍمأخوذ ُغ َا

 ،ما ٌثبوت فلها ،ا ًرضا ،هاحد عن ًخارجا ،عليها َهل ناُي
  .تْضَفر كيفما

ذا اهية ُوازم  ال هاِذات ُوازم و اهيةِكمفهوم ،ّا ِ ا  ِ العارضةّ
زوجي،ّ ماهية عة ِةّاهي ِالعارضة ِةّ وا بت ،األر وجود ا ُت  ال ِبا

ك يظهر،هاِات ذ اهيةَ الزمّ أن:ُ و ِ ا قيقةّ سب ا وجودينُ الزم،    ا
ه ار وا ّا ه َذهب كما ،ّ وا إ   .ا

ذا وجود ُالزم و وعيِا ه  ّ ا سان ِةّ وجود ُ والزم،إل ِ ا
ار ودةّا ل لثلجِ  حم،  الزمةِ غِوالت وا كتابةِ ا سانِ  إل  ، 

ك وجود ّ ذ   .با
ك ذ وجود ّأن :ُيظهر و اهيةِوازم من َا ِ ا ارجةّ   .هاِذات عن ِ ا

وجود ّأن ً:وثانيا م من ٍء ُصفّيت ال َا اهية ِأح ِية ،ّا ّ 
زئية سيِوا وعيِةّ و اص ِةّ والعرضيِةّ والفصليِةّ وا  ،ةّام والعِةّا
وهر كميِةّو كيفيِةّ وا قوالت ِة وسائرّ وا  هذه ّفإن ؛ِةّالعرضي ِا



م ٌيعا أح اهية  ٌطارئة ً ِا  ،ء  هاِها وانطباقِصدق ِجهة من ّ
سان ِكصدق د  ِه وانطباقِاإل  ِجهة  أو من،األفراد ِو وسائرٍمرَ وعٍز
 َت ِ واألنواع،ِاألنواع َت ِاألفراد ندارِج ،ءت  هاِاندراج

وجود،األجناس ي ُ وا قيقة ِهبذات هو ا ية ُا ُالعي ً انطباقا يقبل ال ّ
 ُشابه ما  والًال  والًصدقا  والٍء َت ًاندراجا  وال،ٍء 
عا هذه وجود ُمفهوم نعم .ا صدق ُيقبل ِا اكَا  ِكسائر َ واالش

فاهيم   .ا
شخصي ُساوق َوجودا ّأن :ُيظهر هنا نِوم   .ةّا

وجود ّ أنً: أيضاُيظهر هنا ومن َ ألن مثل؛ َمثل ال َا ء ّ  ما ِا
اهي  هُشار وعي ِةّا َ وال ماهية،ةّا   .لوجود َةّنوعي ّ

ظهر وجود ّ أنً: أيضاُو ضد؛ ّضد ال َا ّ ألن ا   ـسيأ كماـ  ِينّ
ران س َت ِداخالن ،واحد ٍوضوع  ِمتعاقبان ِانّوجودي ِأ  ٍج
ب نهما ،ٍقر الف ُية ب وجود،ِا س  وال َوضوع ال ُ وا   وال، َج

  .ٍء َمع ٌخالف 
ا وجود ّأن ً:وثا ون ال َا زء؛ءً جزءا ُي َ ألن ا   واَاآلخر ّ

ب ر َا وجود هما نا إن ، منهماّ ء ِكون مع فال ،ِهبعين َا ِ ا
هماُأحد ن ن و،هِفس ًجزءا وجود َغ هما أو   َباطل َن ،ا

ات وجود ُغ َأصيل ال إذ ،ا يب فال ِ،ا   .تر
يان هذا ا بتِو وجودّ أن:ُ ي ب، َ ال جزءَ ا ُ و وجودّ أنً: أيضاّ  َ ا

  .ِه  ذاتٌسيط
وجودُ ما يلحقّ أنً:رابعاو صفات ـً حقيقةَ ا حموالتِ من ا ـ  ِ وا



ور نت خارجة؛ِه عن ذاتٍ خارجةُ غٌأ و  نت باطلة،ً إذ   .  
سا لموجودّ أنً:وخا ِ اتصافُ من حيثِ  وجودّ وِ،ه با  إ ٍ انقسامَ 

ات وجود، وما بالعرضِما با وجودُ فا اتٌ  ُ بمع أنه ع؛ِ با  ،هِ نفسّ
اهية ُوا وجودةّ ست :  أي؛ِ بالعرضٌ  ًمتصفةّإنها ل وجود ّ ظرِبا   إِ با

وجودة ـهاِ ذاتِنفس نت  ن  وجودً و س َ قبال ـً حقيقةِ با  ما ل
وجودٍبموجود   . با

وجود ّأن ً:وسادسا  َدّرُ أن ِلعقل ّأن بمع ؛ةّلماهي ٌرض َا
اهية َا وجود عن ّ س ،هاِوجود إ ٍنظر ِغ من هاَوحد هاَفيعقل ِ،ا  فل
وجود ل  ومن.اً جزءا ها والَعين ُا ك  ِا وجود ِسلب ُجواز :ذ ِ ا

اهية عن ِا ِ اتصافُ واحتياج،ّ ل إ به هاّ ون،ِا ة هاُ و ساو سبة َم  ِال
وجود إ هاِنفس  و؛ِ والعدمِا وجود َن  و  ا ،ا ًها أو جزءاَعين ُا

ك من ٌء ّصح   .ذ
غايرة ادُ فال ت،ٌةّعقليـ  َكما عرفتـ  ُوا َنا ا ّ

اهية ِ ا وجود ّ ِ وا
س هناك إال حقيقةً، وذهناًخارجا ٌ فل وجودٌ واحدةّ ن؛ُ  ا  ِ 
ِ اهيات.هاِتّ واعتبارهأصا ُ فا ختلفةّ تلفُ ا وجودُ  واُ بها ا  من ً 

دِ من غ،ِاالختالف وجودَ أن يز ءِ  ا  ٌ.ِ  ّإن :م وهذا مع قو
اهيات ِا اءّ وجودُ أ اهياتَ ما بُولؤ يِالف و هذا االخت.ِ ا ِ ا ّ 
وجودة م ـِا ِ من ا نونةّ ِِ، اآلثارُ واختالف ـِ وا  :م وهو مع قو

اهياتّإن ِ ا وجودُ حدودّ ٍ ماهية ُ فذات.ِ ا وجودةّ اه ّ ال يتعد حدٍ 
لزم،هاُوجود اهياتِ بعددٌه سلوبُ و ِ ا وجودةّ ارجةِ ا  . عنهاِ ا

ساُفماهية وجودةِن اإل وجود حدً، مثالِ ا ه إ ُاه وجودّ ال يتعد،هِ 



س بفرس،ِهغ س ببقرٍ فهو ل شجر،ٍ ول س  جر،ٍ ول س   إ ،ٍ ول
اهياتِآخر ِ ا وجودةّ باينةِ ا سانِ ا إل  .  

ء َثبوت ّ أنً:وسابعا بوت من ٍو أي  ـٍ   ّ إنما هو ـضُِرف ِا
ُهناك خار يطرد ٍوجود فس ِفللتصديقات ؛ِهات َالعدم ّ  ِا

ة ر ً وا ٌثابت ٌمطابق ٍذهن   والٍخارج  ا َمطابق ال ال ِاأل
بوت من ب ِا بع ّا وجودات ِب قيقي ِا   .ةّا

ك ُتوضيح صديقات من ّأن :ذ ق ِا ارِج  ٌمطابق  ما ِةّا  ا
سان:و( سان،ٌوجود ُ اإل هن  ٌمطابق  ما  ومنها)ٌتب ُ واإل  ِا
سان :و( يوان،ٌنوع ُاإل س ُ وا  هُيطابق ٌمطابق  ما  ومنها)ٌج

ارِج  ٍوجود ُغ هّكن هن   والا ِ  كما ،ِا ِالعلة ُعدم :اقو ّ 
ٌعلة علول ِ لعدمّ ات ُباطل ُالعدم و،ِا َقق ال ُالعدم إذ ؛ِا ّ   

م  وال،ٍذهن   والٍخارج وع  وهذا.ِهه وآثارِألح  القضايا من ُا
ر ِفس ًمطابقة ُتعت ِالعلة ِوجود َكون َقصد إذا َالعقل ّفإن ،ِاأل ّ 

ًعلة وجودّ علول ِ  ت ّهأن ِتصديق إ اضطر ،ِا  ،هُّتعل ْانتفت إذا ي
ًعلة هاِعدم ُكون وهو ٌقق َصداق  وال،هِ لعدمّ  ٍخارج  ِلعدم ّ
  .وجود فله منهما ٍواحد  حل  ماإذ  ؛ٍهنذ  وال

ب أن ي ي ي ظرَقالُوا اثِ با سابقةِ إ األ  هو َ األصيلّ إن:ِ ا
وجود قيُا وجود ا م و ،ُ وهو ا م. حقيٍ ح ّ ثم  نت ّ ا 

اهي وجودِ ظهوراتُاتّا ألذهانِ ا ّعا اضطرارّ توسُ العقلَعّ توس،ِ   ً،اً
وجود تبارباع لِا ا و وجودُ مفهومَ وصار،ه عليهاِ  بوتِ ا  ُملُ ِ وا

وجود اهيةِ ا ِ وا مّ يعاِ وأح ّ ثم توسً،هما  ّعا اضطرارّ توسُ العقلَعّ ً اً



ملً،ثانيا بوتِ مطلقِ  حققِ ا ِ وا
ه ِ إ اعتبار يضطرٍ مفهوم  ّ

بع وجودِب اهيةِ ا ِ أو ا اهيةِ العدمِ كمفهوم،ّ ِ وا ّ ثم ،ِ والفعلِةّ والقو،ّ

م صديق بأح   .هاِا
ي يفرضُفالظرف طلقُه العقلُ ا بوتِ  حققِ ا ِ وا

ع ّ  بهذا ا
سمِاألخ ي  رَيه نفسّ هو ا سعِ، األ صوادقُ و   من القضاياَ ا

ارجية( هنية وا ّا  أو ٍ   ذهنَ وال مطابقُه العقلُقّ وما يصد،)ّ
ورّ أنَ غ.ٍرجخا فسَ األ رَ ا وازم،ةّ األ لماهيٌ عقليةُ   ٌرةّقرت مِاتّ 

م،هاِرّبتقر ل   . اهللا تعاَ إن شاءَ بك ستمرٌةّ تتمِ و
راد :َوقيل ر ُا ر ِنفس  ِباأل ر ُم :ِاأل  ٌعقل  وهو،ِاأل

ّ
 فيه 

عقوالتُصور يعاِ ا رادً.  رِفس ّ القضية ِِ بمطابقةُ وا  :ِ األ
صورة من هَعند ا هاُمطابقت عقولةِ ا   .ِا

م ّأن :وفيه صورة من هَعند ما إ ٌمنقول َا عقولة ِا   و،ِا
  .هُتطابق هاَوراء فيماً مطابقا تقت ٌمعقولة ٌصورة

راد :َوقيل ر ِبنفس ُا ء ُنفس :ِاأل  ِالظاهر ِوضع من فهو .ِا
ضم َوضع َ مثال باطلِدمالع ُفكون ِ؛ا ات ً ر ِنفس  ِا  ُهكون ،ِاأل

ك هِنفس    .كذ
 ّح  َةّنفسي ال ،ٍذهن   والٍخارج   َمطابق ال ما ّأن :وفيه

م اهَيطابق   .هُهو وأح
ئي ّأن ً:وثامنا ش ئية ال  َوجود ال فما ،لوجود ٌساوقة َةّا  . َش

عدوم س ،ٌمعدوم هو ُحيث من ُفا   .ء ل
لةَسبُو ع لماهيّ أن:ِ إ ا مكنةِاتّ  عدومةِ ا ئيةِ ا   ً ش



وجودَ بّ وأن،العدم سمً واسطةِ والعدمِ ا الَونّ   ِفوها بصفةّ وعر.ها ا
وجود وجودةِا ست  ضاحكي،ً وال معدومةً ال ل يِةّ  ت  ِةّ وا

سان كن،إل واسطةَهم ينفونّ  ن ، ا واإلثباتَ بَ ا حالفا  ،ُ هو ا
ابت ن:ُوا م واجب وا وجودُ هو ا نُ ا م عدومُ وا ال، ا  ال :ُ وا

ست بموجودة   . وال معدومةٍل
و ِوهذه  منها ُأشبه ِباالصطالح  و،العقل ُح هاُيدفع ٍد
ظرات صفح ،ةّالعلمي ِبا حث عن ُفا   .أو فيها ِا

وجودَ حقيقةّ أنً:وتاسعا وجودُا  حقيقة بمِ ا ا َ ال سبب،ِ ا  
يةَّت هوّإن:  أي،هاَوراء َه العي اتّ وجودةٌها أصيلةِ ال    ٌ طاردةٌ، 

ف،ِلعدم ُ ال تتو ققّ   ِ ءّ قيقةِ من هذهٍ خارجٍها    ً سواء ـِ ا
باَن ن ـً أو ناقصاًاّ تامً س ك  ِِ وذ طالن أصا  ، نعم.هاَ ما وراءِها و

ِ بتوقفَ بأسال
راتبِ بعضّ قيقةِ  ِ كتوقف،  بعضِ هذه ا

وجودّ  ِ ا
وجودّاإل واجِ  ا ِ وتوقف،ّ ا

مكناتِ بعضّ   .ِ  بعضِ ا
هانّ أن:ُنا يظهرُومن ه رى ل لمِ ال  يِ  الفلسفةّ ا  ِةّ اإل

احثة مِا وجودِ عن أح وجودُ من حيثِ ا   . هو 
ا وجودَة حقيقّ أنً:و نت عُ حيثِ ا يَ  ِ ترتبِةّ حي

 ِ، اآلثارّ
ارجيةَنت ع لُ فيمتنع،ّ ا هن أن  بدَ ا ً ذهنيةَل فت تبّ ُ ال ت ّ 

حالَه االنقالبِ الستلزام؛عليها اآلثار وجود،َ ا ُ وأما ا هّ ي  ا  ا
ه ِس عن نفُه يطردِ كونُن حيثِ فهو م ـإن شاء اهللاـ ه ُسيأ إثبات

تب خارٌ وجود،َالعدم ٌ م نما ،ُ عليه اآلثارّ ُ و ً ذهنيادَعّ تبّ ُ ال ت ّ 
صداقِ بقياسُعليه اآلثار ذائِه إ ا ي  ار ا ِ ا   .هّ



وجودَ حقيقةّ أن:َفقد بان اَةّ عقليَ ال صورةِ ا اهي،  وجودةِاتّ  ِ  ا
ارِج ا صورة ا   .ٌةّ عقليٌ ال 
ان سبةّ أنً:ا أيضَو وجودِ مفهومَ  وجوداتِ ا ارجيةِ إ ا ِ ا ست ّ  ل

اهيَسبة يةِةّ ا ِ ا ارجيةِ إ أفرادّ   .ّها ا
َوت َ بما تقدمّ فهومّ أنً: أيضاّ ً ماهيةُونيّ إنما َ ا نّ   َ إذا 

تبُمّقوي  خارٌفرد ُه وت   .ُه عليه آثارّ
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  اح

 :ّط اخضطصط، وطيّ إذ ضتضإلط أصضرط اروجود وادتبضرطّيف طظا اخشسع ضتسظض
    ُ  ّ ا  ّد)١(

 يشء ّرلّأن : طّط اخضطصّطرضبارصتصجط زن ضتضإلط أصضرط اروجود وادتزشضد طظه 
ً دخ اخضطصط زسششضصلُحي  . وبضرسظضً ورشجمطصط ثضضصض،ًال وبضرظاتّجم طو رشوجود أوّ إضّ

 :ّجط تبتصي دخ اخشظزضت ارتضرصطوطظه ارصتص
ّ اخضطصط أزظ ادتبضريّ األصصل طو اروجود، وأن:ّاملقدمة األوىل ّ، وطي يف حظ ّ

ٌزن اروجود، وأهنض دظمّ حتى ضشسصض زسظوزط وحضرصط ، وال  بضحلصل ارسضإلع حمعّ
 .وجود هلض ال يف ارظطن وال يف اخلضرج

 طظا زسظوزط، ودخ ذصي ّصطاخضط دخ اروجود عِشُط مل إذا :ٍبسبضرة أحظى
 .ّ اخضطصط بضرسظض واخجضزذوجود

 .ّاخضطصط ّوادتبضرطط ّ اخشظزط طي ضتصجط ارشول بضصضرط اروجودهوطظ
 .ءبز طوصف وال ًدصالض، طصشك ال اخسظوم :ّاملقدمة الثانية

ّ ألن ارزء البظ أن؛ّطبظهيص طّشظزاخ هوطظ  طوصف رشي ًزوجودا طشون ّ
 .ّدصه رل وصف سشضُط بل بزء، طوصف ال طصشن أن واخسظوم بزء،

 بضخحصول، اخوضوع ّطو اتسضف :يشء دخ ٍيشء محل زسصى :ّاملقدمة الثالثة
 .ره وواجظ رشصحصول زضرك اخوضوع ّإن: أي

 ّطاخضطص دخ صلُحي ّ رل زضّأن يط :ضتّشظزاخ طظه دخ ّاخختبط وارصتصجط
 .اروجود بواخسط ذصو ،به وتوصف

 أصضرط دخ ذبصضء .ّدصظضض زضطصط طشون ال طصشن أن ،وجود دصظضض طشن مل ذجم
 اإلضسضن، وجود زنًـ زثال ـ  اإلضسضن ّصتظع زضطصطُت ّاخضطصط، ّوادتبضرطط اروجود
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 ّأعذـ  هّ اجلخء اآلىنخ غر اينخعّنإ :لقزه، نّ مم غخعًاإذا عنن اعزمنزد منخء

هز وّ إغن هز ظري اعزمنزد، ، اعخي هز مم عبنل اعزمنزد ـنآّأمنخاء اينخعه منخ
ّ ال ظري علزمنزد إال اعفحم أو اعفحغسزّرننطذ؛ ألن ـ مّعام زنقحـ ّ اعخي هز ايننهمه ّ  

ٌ وايننهمه أغخ،عفحم عمخ رنعءوا وإن عنن اجلخء اآلىنخ اينقنرنذ علزمنزد  .ّ اطتبنريّ
ٌهز اعزمنزد أيغن، ظحممالخ يلخم أن ال يزمنح زنفنيخ ٍ  غن ّ أن:ه، ظملخمّ اينخعرنظ منخإلس ً

ّ ينن زنقحم غر أن؛ًنبّ عمخ غخعًنّخض غخعبُظ ّ اينخعه الرنح أن يكزن رنظ أمنخاّ  .ز زنفنيخإلّ
 ال اعزمنزد إذن .عمفسز ًامنخء اععء يكزن أن هّغفقزعم مطح إظ ًغغنظن  هخا

 .هّغخع مم ًامنخء يكزن
ون ال أن .٢ وجود ي   ًباّر ا

 ال  اعزمنزدّأن :وهز ّاألول األغخ ّزنقحم مم غن رنمفخ األغخ هخا ورنغالن
ٌاعزمنزد غخعه ّأن ظخسمن عز منّألن ه؛ّينخع ًامنخء يكزن  ّأعذ طٰى ظإلمنخ  غرّ

 ظري أم اعزمنزد هز هذ اعزمنزد؟ غر اآلىنخ اجلخء هز غن :ظمسنل اعتقنديخ،
خض ُظ ّاخللد، ألن غن ظملخم اعزمنزد، نفخ هز اآلىنخ اجلخء عنن ننظ اعزمنزد،

 ّعمفسز؛ ألن غر ًامنخء اععء يكزن نأ غفمس ّه، ألنز الّرنمخع  عمخًنّغخعب
 طٰى ّاعكذ وال ،ّاعكذ طٰى اجلخء مذُحي ال وعخا ،ّعلكذ غفنيخزنز اجلخء مهّىننؠ
علزمنزد  ظري ال إذ ،رننطذ ظمز اعزمنزد، ظري هز اآلىنخ اجلخء عنن وإن .اجلخء

 .هّغخع غر ًامنخء يكزن عكس ٍرنعء عمخ واعفحم ،ّإال اعفحم
 ّ أن:ّيتغح وهبخا ،منخء  عزًنّ وال غخعب،ّمم غخعه ًامنخء عمخ اعزمنزد ،إذن

غر  ّطراأل: اعبسمد اعزمنزد غر واينخاد ،ّغر عذ منمه ٌرنسمغه اعزمنزد ننقمقه
 .اعزمنزد اعزمنزد أو ممكر وامنه

؛ احلكمه ٥٤ص: ؛ شزارق اإلهلنم٦٠ص:  اعغمح ننسر زاده:عغد اينخاد، حتقمذ: انفخ )١(
 .٣٤٣ ص١ج: ّاينتفنعمه مم األسفنر اعفقلمه األررنفه
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ى اىطيش ل دمك ى إلمييس ه أهب  ّوهئ

:

:
:

:



:

:
:

:

:

::

:



:
:

:
:



 ٢٦٧.......................................................................ّاخقلفك ّوازتبقرلك اشىجىد أصقشك يف
ولما اشمي أسقده : د زغفو إرغقل اششففم اشصمر اشمي ذشم بغىشو لموال

ّسمس رسه  ّولى اخقلفك خغموشفق ّ اخقلفك تثبكشىازم ّنأ :بذلقن وذشه ؛ّتقم سد ّ
 سد اإلقسقن :ّتصمق اشغضفك اشغقئغك حفك ،وجىدلق شطغه بعمم مّسف شىّحتى 

 وشفن ،زوج اخىجىدة سد  أو األربعك،ممغو اشملو يف وال اخلقرج يف اخىجىد
 رمف ّاختصىر يف ّاشىجىد اشملفي شغفغموم اشغضقلق لمه يف زغفو اخحغىم

ّوتفقسن، ألن تصىر األربعك و خغنّ سقق؛شىضىزفق : أي( اخىجىدة سد ّ
 أربعك لي به ،شىجىدة سد بقربعك شفن )اششقئن بقحلفه اخىجىدة سد األربعك

 بقحلفه قغسو بغحقظ اشعفىان لما زد احلغه لغىن نألفغو  سال ،شىجىدة
ّ وإقجم بغحقزو بقحلفه األويل،اششقئن  .واضل لى  شجم،ّ

 اشىاسن زقمل ّأن شو ًشمارا قغىشو قشفّ شق زد بملقن اشغضقلق لمه وصمق
ّاشعففي أو اشملفي، سغىازم اخقلفك لي اشىجىد زقمل شو أوذن ّ  ،ّكواسعف أشىر ّ

 زمم سمض شن وثقبتك صقدسك تغىن ك، وشمشهّحغفغف كّوجىدل ًأشىرا وشفسك
 ّبىجىدلق وإقجم ًواجبك شفسك فقوشغفّ ،كّرضورل ٌواجبك ٌأشىر سفي .اشىجىد

 ّتغمم شو شق لى اإلرغقل لما كّصح زمم يف اشسبك ّأن ّوتبس بماهتق واجبك
قفتمع  سال لفغو أن اشىجىد، شالحظك دون ّاقتماع اخقلفك شو اشعغه إشغقن زمم

 .اإلقسقن وجىد زمم حلقظ شن اإلقسقن ّشقلفك
)٧(هوك ق ام لن  

 صمق شالك :ّاخقلفك ّوازتبقرلك ىجىداش أصقشك زد عّتتغم اشتي اشفتقئل شو
 اشصمق بففقط واخفقرغك اشغالذغك شتك يف فىنَعُل اشمي ولى وشمهبق، اشغضقلق

 .٢٧٩ ص٢ج: ّصىل، تغملم اشسفم حمفىد اهلقرفيبحىث يف زغه األ )١(
ّقعه، بفقء زد صحك اخبفى ـ ولى أن زقمل اشىاسن وقغن األشم أوذن شو زقمل اشىجىد  )٢( ّ ً

ًاشعففي أو اشملفي ـ سقإلرغقل وارد، ولما شق ذفتضل الحغق ّ ّ. 



:

:

:

:
:

:

بحث راد بيان :ّاألول ا ر نفس من ا األ
:

:

:



::
س األول د؛ّاىط هئ : اىط

:

ين س اىطث :ّ امت؛اىط

س ىطاىط ر؛ اىطث :ّ امت االمكتب

:
:ّامت امت. ١
ر.٢ :ّامت االمكتب

:

س. أ  .ّامت اىط
يس.ب  . امت امت

:
:



:
ئ. ١  ّامت امت هبيغ

:
ؠاخل : األوهنّيغ

:

:

:



:

ؠ : اىطثّاخليغ

ؠ ىطثّاخليغ : اىطث

:

:

:
:



ؠ امييشّاخليغ : اىط

:

:
ئ. ٢ س امت هبيغ  ّاىط

:

:
:



:

::

:

:

ؠ األوهن :اخليغ

:

:



:

:

:

:
:



:
::

::

:
:

ؠ اىطث :اخليغ

:

ؠ اىط :ىطثثاخليغ

:



:

::

:
:

ؠ اىط :مييشااخليغ

ئ .٣ يس امت هبيغ  امت

:
:

:
:



::

:

:

مبيغ اىطبح
:



:

:

بحث ا ا صدق الك: ا كذب ا  القضايا  وا

::

:

:

:

:

:



::

::

:

الك. ١ ارجية القضايا صدق  ا   ّا
:

:

الك. ٢ هنية ياالقضا صدق  ا   ّا
:

::



:

::
:ّاألول
ين ::اىطث

:
مي ِّـ ح امتيس ىس يع ّاألول ىط  ّاىط اىط

:

:

::

:

::



:

:

:
:

:
:

مي ِّّـ ح امتيس ين ىط ىس يع اىطث  ّاىط اىط

::

::
::

:



ل األول اب: ّاىط ر هئ جيهس يعىغ  اىط
:

:

:
:

:



:

:
:

ين ل اىطث اب: اىط  ّيغامت هئ
:

:
:

:

::
 

اب :اجل



:
:

:

:

:
:

:



:
:

:

:



::
:

ل ىط اىط ح: اىطث يس ّىط   اىطيس
:

:

:
::

::ّاألول
ره  ما أ ُإ ُ ْ َ َ ِ

يكون ن  قول   ئا أن  ُإذا أراد ش ُ ْ َُ َ ََ َْ ُ َ َ ُ ْ ََ ًَ َ ِ:

ين :اىطث
م من الط كهيئة الط ِ أخلق ل ْ ُِ َِ َْ َ َ ُ

ِ َ ْ ُ ْ َ َ:
ُأال  : َ َ

ر لق واأل ُا َْ ََ ْ ُ ْ ْ:
:

:



:

:

:

:

:



:
:

:

ُّـىغ حّيغ امت يع يس ّىط اىطيس
:

:

:
:



::

:

ل امي اىط  اىطيطء   األيع : اىط

:
::

:::
::

:
:



::
::

:

:
:

ُّـىغ حّيغ امت يع واري ّىط  اىطسب
::

:

:
:



)٨( ّا  د  
:

:

:
:

:

:

:

م :: بل و ْوقد خلقتك من  َ َ َ ََ َُ ْ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ



ئا ًتك ش ْ َ ُ َ

:

:
عوى ئي: األو ا ش وجود ساوق ال ةّا   ا

:

::

:

:



::
:

:

:
:

ُّـىغ ى ّيغامت يع مك ىطىط األوهن ىط  يشت

:

:

:

:
:
:



:

:
:

:

:

:

:

:
:



واَّـ ىط تّدأ اىطت اىط متيشت ل مي ه ىط ىط مل  امت

::
::ّاألولاأليع 

:

يناأليع  :اىطث

::



:

:
:

:

:



عوى انية ا واسطة: ا وجود ب ا   والعدم ا
:

:
:ّاألول

ين :اىطث
ىط :اىطث

:

:
:

:

::
:



:
::

:

:

ُّـىغ ىّيغ امت يع مك  اىطث ىط
:

:



:
:

ل األول :ّيعث

ين ل اىطث :ويعث



:

   اد    اد )٩(

:
:ّامتيش األول

:
:ين اىطثامتيش

ىط امتيش :اىطث

:
:

:
:

:



:

:

:

:

:

:إن ُّـ

:



:ُّـ

)١٠(  دا   ّ  ا  
:

:
س األول رج: ّاىط ت خي اخل ن مب ن خي اىط،يع هي ستح أن   و

ين س اىطث رج: اىط مم إهن اخل ستح أن  ت خي اىط و ن مب ؛يع هي

:



ىط س اىطث رج واىط: اىط .و ال ميميط يع مب اخل

:

:إن ُّـ
:

:
:

اب :اجل



:
:

:

:

:

وع جا مكهت ّامتمسهيب اىط ت ىشة ىط  اىطيش
:

::ّاألول يعاأل



:

ينيعاأل : اىطث

:
:

:

:

:

:



:
:

:

:
:

:

:

:



:

:

:

:



:

::

:



اهئ هن اىط فُ ال هييش  مي يش
:

:
م  أدقّما مّ لوقّتموه بأوهام  ٌ معانيه 

ردودٌصنوع م  مٌ مثل صغار تتوه، إ مل ا ّ ولعل ا تّم أنّ ان  ؛ هللا تعا ز
اّنإف ك كما توه، ذ ن ال يتصف بهما، وهذا حال العقالء ّم أنّ و ّ عدمها نقصان 

فيما يصفون اهللا تعا به

:
:



 ١جهنسشس احلدذس ـ  رشح.................................................................................. ٣١٠
ّ احخدول، جدل حشرك بسحخدل بححوحه يف احششن : حن األوشسم شرسواتصاد

 .ثبحسزه ثره ٌحسذوب ٍممدن ّ وحلممدن،
ششا : ّجسل بخض اتحددج: ّوزدل ؠستس احبحسر حالم أتش اتحددج بدوحه

 يف ّحالم دجزق رثزق أززق ؠشر حن ححشر احتحدزق وحورد احتشجزق، واحرس
ّ احتدذزف إزجم شتوجف ثت حخصجس اال بخسج بحسس احوثع واحخسجس، ّ أن:ذحك ّ

ّوإزجم حذ خوا أن شخصجوه بسححخست احتي أحخوشس وثسششوشس جزرم حع ثذس ّ
ً  جسدراً بخته ثستسًسسن واةبسس حسن اإلزّ وت.احردسإلص احرسثزس ثن ازتسسهبس إحزرم

ً ثذزخس بحتاًجمّ حتدذًّس تزًحصششا  ،ه بخسجّف بسن شختدش بذك اححخست يف تدّذُ ح،ً
ٌ بسن شختدش أزه بخسج واةس،حع ثذس احردسإلص احرسثزس ثن ازتسسهبس إج اإلزسسن ّ 

 ثسمل بجذزع اتخذوحست، جسدر ثت مجزع اتذدرست، وشدشا يف ،حشابه ال بخته
 ال شوةش جزه حثسهلس وحرسثبرس ، حه بخسجٍف بسثتدسد ؠخسّثسإلص اححخست ومل شدذ

ثذزه ذه بسحلدزدس، وششا أتش حخسين جوحه ّف به تس أحدره بخدّبوةه، وحو حذ
 .هّمن عرف نفسه فقد عرف ر :احسالم

 جدزف وجع ،ً مل شدن ةرسؤه حدشورا حرس، إذا حسن األحص حشحك:إن قيل
  احتدذزف به؟
 ذحك ّ ألن؛ّ مل شدع احتدذزف بذخصجس حره اححخست احدجمحزس واحثرسء هبس:اجلواب

ٍحمسل، بل احتدذزف إزجم وجع بسحثرسء ثذزرس بذخروحست ٍ حذزسّ  ٍشن ؠسدجس يف احشٍ تسؠذسّ
ٌزرس، جتذك اححخست احدجمحزس إزجم شي حخدوحس بخروازست شي حخروحسهتس وحخث ثررس ذث ّ ّ ّ

 وحشحك؛ ّوازست ال بسحدره، وإدراحرس بسحدره خمتص به ثبحسزههبشه اتخروحست واحخر
أال  :وآحهّ ؠت اال ثذزه جسل

ُ
يت، عليكًح ثناء  .  نفسكَ أنت كما أث

 .٢٩٣ ص٦٦ج: ر األزواربحس )١(
َرورصس اتتدج يف رشح ح )٢( ّ احسزش تسج :قزخذب) ّاألول(ن ال حيرضه احخدزه، اتجذيس ّ



:::

:

:

:
:

:
:

:



:

:



::

ىطاأليع  :اىطث
:

:
:

م ميمن قواىط  ّوامت امت
ق األول :ّاىط

ين ق اىطث :اىط

:



:

:

ىط قاىط :اىطث

:

اميقاىط : اىط
:



  ّا  
ي: ث هي خي ِّـ خن يع د مب هئ ّوأن اىط ّ ّ ّ ّ:

:

:

ىطّ امت ّإن: هش  س مي خي 

::
:

ِك إال وجهه: ء ها  ُ َْ ََ ِ ٌ ٍ ْ َ ُ::
ب َو ْ َ الل واإلكرامَ ك ذو ا ِ وجه ر َ َ َْ

ِ
ْ

ِ َ ْ ُ َ َ ُ ْ::
:

ِك:: ء ها  ٌ َ ٍ ْ َ ُ:

ا: نت  بال ف ت ا َوس َ ْ َ َ َُ َ ِ
ْ

ِ َ ُ :ًباَ



:

ثم وجه ا نما تولوا  ِفأ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ:

:
:ّاألول

ين :واىطث

:
:
كّأجل: س هو  . يا عمران عن ذ  ل

لق لق فيه،ا ك وساء علمك ما تعرفه، وال ا ّ وال قوة إال باهللا، تعا عن ذ ّ. 
رآة أنت فيها أم  فيك؟ أ س واحدخ عن ا ن ل  ّ منكما  صاحبه فبأيٌفإن 

لت بها  نفسك؟ٍء : استد
ما تراه  عينك؟: رآة أ  ضوء  ا ك ا :ّ هل ترى من ذ

 أرى  فال: .ناهِفأر:
ور إال وقد د ّا رآة  أنفسكماّك ودلّ ون  واحد، ا  ، منكماٍ من غ أن ي



ذا أمثال ةٌو اهل فيها مقاال، غ هذاٌ كث د ا ثل األً، ال   وهللا ا

:
:

ِلناس: يه بأس شديد ومنافع  ديد  ا ا ِوأنز ِ َُ ٌ ََ ٌ ََ َ َ َِ ِ ِ
ْ

ِ َ ْ ْ َ ْ َ:
ت ذاهل وذاهي: دَّّـثب هئ اهسيس اىط :هل مي

:

:

:
:
:



ر ىط يع: م امت اىطيش ِّّـ ّّ:

:

:

:
:

:
:

دإ: هئ ّن الزم امت ميحس احل الزم اىط ّ

:



:

:

:
::

:

:

د اىط: هئ ا الزم اىط ّوِّـ

:
::



رهئ: د اخل هئ :ّوالزم اىط

الت : ئ امت جل واىط واىط وهس ّوِّـ ّ ّ
ّاىطيش

رئ مكهت امت: م هش يش أمب ه جم ن  َّّـ ً ّ

:

:
:

راج األ: اد حتِّـ سواأل ...َّـ اع حت األهئ

د ال  ىطّنإ: هئ ّ اىط
:

مم: ّألن اىطىس ِّـمه هس ّ

وال ىط هبجيف يع يشء:

ء: ن هئ د ال  هئ  ىطيطءًااىط



:

مإ: س ح ا د  هئ ىط َّـ مي د يع مب اهييغ هئ ّن ىط ّ

د يع: هئ ىط اتَّـ ىط د مي :هئ

::



ىش إهن  ذاهلإ: ىط د مي هئ ىط س مي ّهن ىط

ل يع ىط: ، ُّـب د مب هئ ىط دة مي هئ د ِّـ يع هئ  مي
د هئ ىط :مي

:
مهإ: رض ىط د مك هئ ّن اىط ّ

:
:

:

:
:

:

د مك : هئ از هس اىط ىط مكهت ذىط هئ ويع اىط
:ّامت



:
:

َّـ مك: ة ِّـمه مك :ّوامتىح

رهئَُّـجي هي: د هب هئ د امت واىط ًخي احت ّ  وذّ
:

ا: ح د  هئ ت امتخت خيت مل اىط مت ًَّـ  يع ّ
االهبتجيف

:



:

جه: ا يعيش ُّـ دّإن امت: و هئ ء اىط ح ت أ ّ
:

:ّاألول
:

ين :اىطث

ا: ح مي  مي مئ دات ًيعيس هئ ت اىطتبيش ميتب امت ّ يع اىطثب
ّاحل

:

ت احل يع يع : رجىطّاىطتيغ مي ىط خي اخل يعيس



:

:

:

ل: م امتيش م اىطيش مك ىطيش ّمك ّ
:

:وهناأل
:

:اىطث

يع: يع مك ىطيش ن مك ّو ِّـ

مي: ث اىطس ىش إهن األميح ىط ل مي بىح أن  ي  واىط

:



 كنقشصش محلرزش و  قن.................................................................................. ككك
إلبذضي  يخش ثزضيق متففشه ثت مألخض سذطخع  متضمن بسشي يفخزإلط مت صغضم صزش خع
 .سعهمتخ همآل ثت مألخض حزذط آلبسشسش حشي محغسشي خع

إلجضه غيخزإلط مت بسشي بج محذضى إلمحذسشيض محخسض هحض يجض  قمألخض حزذط إل
 : صث خش يصع متخسعهق بسشي يبج

إلجضه غي متفشهي خش إلمي :ّاألول  ثت محعةعنق يهحظ ملشحش ثت صغفزع إل
ق آلملسدش إلمحعةعن يمتشصسش إلحتذظ ثت آلخغفزسش حشي عإلتسص مس مجلزسعه هلي خش تالى
 خع حشبش مإلسغشي يخعةعن مإلسغشي: جعحزش خفظ إلصدضيي حشسعم يحضحظ
 .مخلشهن يف ألخدشبظ هلش محفع: مآل إلمخلشهةسشق محذخشصش

إلجضه غي همصع ثت إلمسع :الثاين  خع إلخشحذش: جغزج مج إلمحذخسش بزذغظ إل
  وإلمتشصسشن  مي خزسش يخع وآلحمخش محفشسسش متدذعالن خع إلق يخشحذشآلحمخش إلمتشصسشن

آلبعثدش مغدضمهصش إلصفعثط محدذظ بظ خزسجمق ححل إلتذسذع بظخدش يال إلآل  هلش  يصدفثقإل
  هلجمخزسش يجغجم .مجغشي ةالةش ثت حشسص مجلزسعه ثزض إلمحذخسش إليم تج يف قآلةغعبش

إلمخلشهةسش يمحضصزسش قش إلتذسذعق خدشبظ  .إل
إلجضه غي همصع ثت إلمألخضصش محزذط محذخشصش إلمي :الثالث  محذخشصش ملسط صع إل

إلمتزدذسش مي محذرغذسش  ومحفشسسش متدذعالن خع إلتشحذشم  خزسش إلبسحذص إلجخسش إلجرظ  وإل
ألجخسش جسع قإلمتشصسشن  مي خزسش يخعقآلحمخش  محزذط إلمحذخسش بسزجم قإلمخضصش سذط إل

 .مألثضمي خع إلبسحط جسجم آلخزفحم حشسص مجلزسعه آلهم يف إلمألخضصش
إلجضه غي همصع ثت إلمسع :الرابع  بظ  وإلمألخضصش محزذط محذخشصش إلخدشبظ صرعي إل

 آلهم يف إلمألخضصش محزذط محذخشصش إليم تج يف .إلمثفغشهآل ألةغعن هم  ومحذخشصش ملسط
إلمخلشهةسش يمحضصزسشق محذخشصش خع صغفرطخسش خش بفغط بخضى حشسص مجلزسعه  جرظ إل

 .بشحدضو محفغعن إلمحفغدعق يصع محفغعن خع آلسفعم إلمال ةشبص خدشبظ هلش صرع

 .كلهكن: إلبدرسذش محخسض محذسشيض ثت قشصش محلرزش )ك(



ىسيسّمئ: د وامتّ  هئ ره ميتب اىط م ّ إهن امكتب ، ِّـ
م وامت ّاىطيش

س: ي  ا امتيش األهبمث  اىط   ّمل
:يعاأل

ر اىط األيع: ّهيمث أن األيع ّ

:
:ّاألول
ين :اىطث

:

ازم مك: رّىط رة ميت ت يعت مه ّ ىط ّ ّ:



جيم هيت: ء ّوىط هناهللا ّ هست مي إن مش هييش

أليع خي :وُّـ: اد مي هن األيع و :) األيع( امت  مك
:ّمك ِّـمل

يش: الت جم ر امتيش َّـ ؠ
:

:
:

:
ىط: :...ومك امتيشت

:

:



::
:
:

:

:

:

::



:
ن ُّـ :َّـ

:ُّـ
:

:

د واىطيش: هئ لميمن اىط هن احل س ، و ّم واهسيس

:
:



:

:
:

:
:

::

:
:

:



 ١جهنغفغ احلظعغ ـ  رشح.................................................................................. ٣٣٢
 ويف األوش ذوات ،ّغيف حغل وجودفغ، واصثغبف يف املسغصغ اصثغغعغ صظغت اغتكاشع

ف يف األوش ضطقوم، ويف اصثغغعغ واسطغ بش املوجود ًوأفطغ اصثغب. غّوأغواع جوفقف
 .واملطقوم

ّصقس رسه صوصه   صعسف ّصغصطغحظعغ ،ل لإلكسلنّل والكلتبكّكللضلحكك: ّ
. اصظتغبغ إش اإلغسغن غسبغ ّإال صعسف ّاصطحل، واصظغتبعغ إش اإلغسغن غسبغ ّإال

 ّإال صعسف في اصتي غّصغصطغملع ،املحطغ غّاإلضغصع اصضظغت ضن شريفغ وصقصل
 إش اإلغسغن غسبغ ّإال صعسف في ّواصظغدرفغ اصتي اصطظم، إش اإلغسغن غسبغ

 اصقات ّشن اتضغف ّاصضظغت إغجم حتظي فقه: ٍبطبغرة أخقىو .وفظقا اصظقرة،
 .اصضظغ شن وال املوصوف شن ال بغصضظغ،

 :وصهّوصق أسغر احلظعم اصسبكواري إش فقه اصبحوث يف ضعطوضته اصظظسظعغ بظ
  ْصعـسغ فظـون ًضوجودا صعك ضغ

 

َاألفـسغ صـقفعغ ُاصـضء سغوق صق  ْ َ  
َوجطل  َ   ّشـم َاصثبـوت املطتـكيل َ

 

َاصطـقم اصعظـي وضن اصوجود ضن  َ  
  وسطغ فعظي واصثبوت اصعظي يف 

 

ــوهلم  ــغل وص ــغن بغحل ــططغ ص   س
ــضظغ  ــود ب ــودة ال املوج   ضوج

 

ــف  ــغ وال صغغ ــقودة ًضطقوض   حم
ــي  ــوت غظ ــجم ثب ــ ْضطع َضقادص َ   غُ

 

َضكفظــغ خــضععغ وســبعغت  َّ َ ُ  

 

ّصقس رسهصوصه     املقاد بحظعظغ اصوجود،حقكقل الوجود ال سبل وراءللّ
 .اصطقم فعغصك اصقي بغرسه اصوجود فو

ّصقس رسه صوصه  ّتظقم  وصق ،لّهلك يف الفكسفل اإلّال جممى لربللن الكمّ
 .اصظتغب ضقخل يف شعه اصبحف

 شقم ّبغن :احلظعغ هنغفغ شىل يف تطظعظته زارشي اصضعق أورد وصق فقا

 .٣٢٧ص: رشح شقر اصظقائق )١(
 .٧ص: املضقر اصسغبك )٢(



د أصىعهبيع هل مم  ٣٣٣.......................................................................ّاخنىعىسِّـيع ّواحيتبىعريسيع اهب

يسىعن ىسىعن مم ن يسَّـىعهل اهبملميسمليع هل ّاهبمي جم  مئِّـُّـىع اهبملميسمليع مث ّملِّـيعاإل اخنسىعإل مب
ل، ّاهبلكمييع إمي مث سميُيس يس مث ثبىغحم حملكىعمي مئلكىعهبأ ّنيطجم اخنلكمي  حيخي اهبت صملىعحم جي

ىسىعن حملكىعمي، وىس ذاحم  .ّخن جم
ء ممىعب أو ّحي ىسىحا اإلٰههنىعل اهبلكالمثيع اهبمشبىعجيبىعإل هل حملكميِّـمنت حيمن اجل

ىطيش هل األمهملىعر: مهملىعر، جنِّـيغ هئىعلاهبسىعدس مث األ ق أواحيمي  :هئىعل اآلحن ّن اهبمش
ها ؛ّىط ذو مئهسىعإل وممُّـىعت مبثهنة أل؛إمي اال مبثهنة و َول وجهة هو  ُ ََ َُ ٌ ْ

ِ
ُ ِ  ّ هبهنَ

ر مث جملكأرشف وأوخم وأجملكهسُّـىع  رشمئُّـىع اهبِّـ ىس اهبىحي أ وّمهيش اهبجهاىسخيأ و،ىط
د حيخي  يس إمي اخنمنمس ن اهبمش مه هل اهبجهىسىعن هيهنه جمىعحلمنِّـمنيع، مئِّـهن ن اهب ال يسهن

د ّ خم يسستهثُّـيشون ،يسمنخي اهبىحيس يسستهثُّـيشون جم حملكىعمي حيميِّـّ وىس مهبِّـ اهبمسيش،اخنمنمس
 . جملكيش واجنيشًمئلكىعهب واجنيشاأ وجممسملىعحم حيمن ،جمىحاحم حيمن صملىعحم

ىسىعن ذهب مث وىس :حيميِّـُّـىع اهبتلكميِّـمنيع هل ّاهبلكالمثيع وهئىعل  مث مئِّـ ميُمه ّينإ ٌجم
ازم، وىس جملك ن اهبمي د مب مم حمبيع ذات ّمثهثهنهنيع حلمنِّـمنيع اهب رصمئيع،  ٍيعّحمىعمث ٍمث

جميع ٍوىطىعهئمسيع ازم، وىس مث آحن ٍجملك إمي ٍمثهث ن اهبمي حمبيع مب  واممبيع مثَّـ اهبهتمئيع اخن
د، واهبىحي مم ه اهب ه ذمب ّهئيشس  يس ّنأ( :مث ّ د حيخي مئِّـ اهبمش  مئِّـ ّ وأن،اخنمنمس

مبىع مث  )مئلكىعهبأ إمي صملىعحم ّ خم مث،صملىعحم إمي ذاحم ّ خم مث،ذاحم إمي حملكىعمي ذاحم ًمهمي
 ىسىحا هل (ِّـيعّىطاإل اهبجهاىسخي مهىعإل جمخي مث ّيناإل اهبجهىسىعن ىسىحا ّنأ حيمن هيُحي نأ يسَّـبمك

 ىطملسُّـىع وال إمي جمىعهبَّـسبيع اهبىحات ّهبلكميِّـيع مثلكَّـ مئال ّالإ، وههيهن مث ّجمىعهبمي ٰهبأ) اهببىعب
ك مثلكَّـ ال  ومبىحااهبت ىس حيِّـَّـُّـىع، صملىعخلىع إمي جمىعهبَّـسبيع ي هبميسمي  اهبمتء مث ّاهبَّـهش

، وال إمي  .ىطملس اهبت ىس حيخي صملىعحم إمي مثَّـ ىطملس

 .٣٠ ص١ج: حملكميِّـمنيع اهبهثِّـىش زارحي حيمن هنىعيسيع احلهنهييع )١(
 .١٢ ص٦ج: ّهل األمهملىعر اهبلكمنميِّـيع األرجملكيعاحلهنهييع اخنتلكىعهبِّـيع  )٢(
 .)١(، حملكميمنيع رهئ ١٣ ص:مسيشر اهبسىعجماخن )٣(



م: س اىطيش د مك  يس :َّـ يع مب ِّـ 

سب امت اىط: س  ّىط رهئّ اد اخل ّ إهن أَّـ
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:



 ّ  
١ .  ّ ّض د ا  
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وجود صالةأ وجودي عند ا   ّا

:
ً:الّأو

:ًمئ

:
ىطث :ًمئ

٢ . ا  ا ا  اّا  



:
لة وقول العرفاء قول ب فرق ال :ّاألول القول ع   ا

::
:

:
:

:

ا القول لة مقولة اختالف: ا ع   العرفاء مقولة عن ا
:
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٣.ّ    ّا  دا  

:
م األول :ّامت

ين م اىطث :امت

:
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قام وجود أصالة إثبات: ّاألول ا   ا

:
:

:
ىط ّأدىط: ّاألول األيع د أؠ هئ  اىط

ين األيع م: اىطث ىط مك ل ّيعيش ىط اىط ؠ  ّامت مي
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ىط األيع ا: اىطث ل مي ىط اىط ؠ د مي هئ  اىط
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يعامت ا: األوهن ّ اُّـيش مي  ّاىط
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:
ىس األوهن ::ّاىط

:

ىس : اىطثّاىط

:

يعامت حجيل: اىطث ّ اُّـيش ا يع إهن اىط خي ّاىط د َيع هئ  ّوامت اىط
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 ّاألهب متيشمي ّامت: ّاألول امتيش
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ين امتيش متيش ّامت: اىطث  ّاألمك مي
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ىط امتيش متيش ّامت: اىطث ص مي  ّاخل
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يعامت ىطث ّ دة: اىطث د ز هئ  ّامت مكهت اىط
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دة د ز هئ هن هيىغّ امت مكهت اىط  األيع  مك
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يعس هيب اخل اُّـ اىطيش: امت . ّاىط
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يعامت امييش ّ ىط يعيش: اىط ر األؠ  واالمكتب
:

:
ن خي ّحاىطت: ّاألول امتيش يع األمك  ومك

:



ين امتيش ن خي ّاىطتح: اىطث ات األمك ىط يع مي  ومك
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يعامت يعس ّ رهئ ّاىطيش: اخل د ميمن ّاخل هئ  ّوامت اىط
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ا قام ا ات: ا فس طروحة ا ة ا وجود أصالة ظر   ا
:
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سمث د ّامت ّمك: ّاألول اىطت هئ رهئ ىط  ًهب
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سمث ين اىطت ت ّامت: اىطث د يع هئ ه اىط يع ّومب  اىطيش
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ِّـ األول :ّاىط

ين ِّـ اىطث :اىط

ىط ِّـ اىطث ::اىط
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امي ِّـ اىط :اىط
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سمث ىط اىطت ر ّامت: اىطث د لك هئ ى اىط ن ىط  األذ
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ات ب ّاألساسية الفوارق وجود أصالة تفس   ا
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فسّ صحة  ّاألدلة   ّاألول ا
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ىط  ّامت مب حت: ّاألول اىط
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ىط ين اىط وت اىطتىغ: اىطث دي واىطت هئ  اىط
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ا ا  
  دا ّ   

ىطّ أمه ه امتس   
اع  ّ حت جي اىط

ىط وأدىط ال خي امتس  تّ األُّـ





الث   الفصل ا
شككة وجود حقيقة  ّ أن ا ّ  

ب وَال ر ّ أن ا يةِاتّ َ العي ارجيةّ َ ا ُ تتصف،ّ كّ من  ً تارةِ،ة با
سانِجهة ٌ أن هذا إ ك شجرٌ وذاك فرسّ وٌ وذ كِ و  هذا ّ بأنً وتارة، ذ

 ،ٌ وذاك قديمٌ وهذا حادث،ٌ وذاك كثٌ وهذا واحدِ،ةّ وذاك بالقوِبالفعل
ن   . وهكذا،ٌ وذاك واجبٌوهذا 

سابقِ بما قد أوردناه  الفصلَوقد ثبت ة:ِ ا ك َ أن ا هةّ  ِ من ا
ةوـ األو  ك اهوُ ا وجودة ـُةّ ا ارِجٌ  وجودِ بعرض  ا  ّ وأنِ، ا
وجود اهيِ بها بعرضٌصفّ متَا ن؛ةّ ا وجودِ أصالةِ   ِّة واعتبارِ ا

اهي   .ةّا
ةأو ك ُما ا هةِ مّ انيةِن ا وجودُ ف ال تعرض، ا  ِ من جهةَ ا

نقسام،هِ عليه نفسِ الطارئةِاالنقسامات نِواجبه إ اِ  م  ،ِ وا
واحد كثِو ا كِةّ وما بالقوِ و ما بالفعل، وا و ذ َ وقد تقدم. و ّ 
سابقِ الفصل وجود:ِ ا َ أن ا سيطّ َ وأنه ال غ،ٌ  نتجُ و، ّ ن ِ مُس

ك ة:ذ ك َ أن هذه ا لوجودٌمةّ مقوّ ُ أنها فيه غ: بمعِ،   ؛ منهٍ خارجةّ
ال نت جزءاّو لوجودَجزء وال ، منهً   وال ، منهٌ خارجةٌ أو حقيقةِ؛ 

وجودِ مَخارج ةِفللوجود. ن ا  ٍ وحدةُ فهل هناك جهة.هِ  نفسٌ ك
ةُترجع ك ها هذه ا رجوعَ أن تبطلِن غِ مُ، إ  ُ حقيقةَفتكون( ِ با

وجود ةِا ٌ أنها واحدةِ  عً كث ةِ  عً وواحدة،ّ تعب،ّ أنها كث  ٍ و



شكً حقيقة:َآخر راتبًكةّ  تلفةَ ذات     ُ ما به االمتيازُ يعود، 
اكٍرتبة ٍ  وحدةَ أو ال جهة،)َّسب إ الفهلوُ كما ،ُ إ ما به االش
وجودُفيعود(فيها  اتِ بتمامً متباينةَ حقائقُ ا ُ يتم، ا  منها من  ّ

سيطةِ ذاتِه بتمامِغ زء،ه ال رِ ال با  إ َسبُ كما ، خارٍ وال بأ
شائ   ؟)ّا

ق ٌ أنها حقيقة:ا ةِ  عٌ واحدةّ ٌ أنها كث عّ ألن،ّ يعُا ن  ِ من 
صاديقِراتب وجودَها مفهومِها و واحد العامِ ا ديِ ا متنعِ وم،ّ ا  ِن ا

اع صاديقٍ واحدٍ مفهومُان ةَ من  ة، كث  إ ٍ راجعةُ غٌ بما  كث
  . ماٍوحدة

ب ُو وجود: بهّ َ أن ا شكٌ حقيقةّ راتبُ ذات،كةّ  تلفةَ   كما ، 
قيقةّمث ورِلوا   ساذجُاه الفهمّ  ما يتلق، ا ٌ أنه حقيقة:ُ ا  ، واحدةّ

راتبُذات تلفةَ  شدٍ  ضعفِةّ  ا  ٌطّ ومتوس قويٌ فهناك نور، وا
رتبةً، مثالٌوضعيف ست ا ئاً نوراُّة القوُ ول ورًزائدا ً وش  ،ّة  ا

رتبة ضعيفةُوال ا ورِ من حقيقةُ تفقدُ ا ئاِ ا تلطً، ش  ِ بالظلمةُ أو 
ورُال  عدم د، ا ختلفةٍ واحدة ُ بل ال تز راتبه ا   ِ من 

ورِحقيقة ةِ ا ش ئاِ ا ئاُ وال تفقدً، ش ورً، منها ش نما  ا ُ و ّ  
ٍ خاصةٍرتبة سيطةّ م،  م ينضم،ف من أجزاءّ تتأل  ها ضميمة و  ،ٌ إ

ور،هاِ ذاتِها بنفسِن غِ مُوتمتاز ةُةّ ال  ا ش   . ا
ور سيطةٌ واحدةٌ حقيقةُفا ٌ  ومتوحدة،هاِ وحدتِ  عٌةّ متك،ٌ 

تِ ع وجود.هاِ ك ك ا راتبُ ذاتٌ واحدةٌ حقيقةُ كذ تلفةَ   ٍ 
شد ضعفِةّبا ق،ِ وا ِدم وا أخرّ نو والعلو،ّ وا   .هاِ وغ وا
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)٢( اا ّ   

:
:األوهن
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:
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:

:اىطث

:
راد. ١ وجود حقيقة من ا   ا

:
رد :ّاألول امت

ين رد اىطث :امت

رد ىط امت :::اىطث
:
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:

::



:

راد. ٢ قام من ا وحدة  ا   ا

:
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::

:

:
:



:

:
ه ئمن ّىش: ّاألول ّاالجت  ّامتىغ

:

:

::

:



ه ين ّاالجت َّـ مييش ّىش: اىطث  ّاىطيغ
:
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:

:
:

:
:

:
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:
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ه ىط ّاالجت ىط احل ّىش: اىطث  امتتيش
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راد. ٣ شكيك من ا   ال
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م  اىطتىغ أُّـس
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يع :ّاىطتىغ اىطيش
:

:

يص :ّاىطتىغ اخل
:



:
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يص اىطتىغ اق خي ّاخل د يعيغ هئ يع خي ال اىط  يع

:
:

:
:
:



:
:

:

:

:

:



:

:

)٣( اا  ا د  
وجود حقيقة: ّاألول القول   كةّشك واحدة ا

:
:

يع :األوهن ّامت

يع :اىطث ّامت
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:



:

:
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يع ىطث ّامت ::اىطث
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:

:



:

:
:

:



يعاىطتىغ ةىط  مش ىط ث  ّواىطيش ّاىطيس
:
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::

ْوا من ورائهم : ِ ِ َِ َ َْ ُ

ٌيط ِ ُ:

:

:
:

:



:
:

ل   إمش
:

:

:

اب :واجل

:



:

:

:

ا القول شكيك عدم :ا وجود حقيقة  ال   ا

:



:
:األوهن

:اىطث

:

ن ُّـ :َّـ

:ُُّـ



:
:

ُّـىغ الل يع ء اهست م مكهت ّامتىغ د مب خي اىطىغ مك هئ  اىط

:

:

:
،

:



١جرشح هنصطض احلسشض ـ ...................................................................................٤١٤
 .واثط  وطو،جشه ّاثحسي طو اثدجك خصخسطر .دسزصة صتّاخلذوصش خصصض
 بح فّثبتوا أن االثتالُط أن صهّاالجت طظا أصحصب ِعطستر مل طشص إح ذنإ

  .تااخظ بتامم اختبصطن بشحو اخوتودات
  ّا  

ّخطس رسه خوخه  ّيف أن الثجثد حقيقة مشككة: ّ  دذرسط يف اختدسشكّ
 أو ٍبسامل أخظاده يف ًخمتسسص ،خثجة أخظاد خه اخظي ّاخسح اثسشوم خون طو اثشرق

ٍصسظ، أو تسطم ّ أو تصثظ، أو أوخوطض وجطدشصّ  خشو اخسسسسض ذرسطد يف ّوأدص. ّ
ً واثطا خوصه: ٍخمتسسض، وبزبصرة أثظى دظاتض ذات واثطة ثسشسض اخوتود خون

 .اخوثطة جح يف ً وخثجا،اخسثظة جح يف
 :طح دص اخسسسسض يف واخدسشك ك يف اثشرقسشاختد حب واخسظق

 خون: أي أخظاده، يف ّاخسح اثتالف :اثشرق يف اختدسشك دزشى ّأن :ّاألول
 يف اخسثظة :اخسسسسض يف ودزشصه. جسششص دسشوده صطق صسظ يف ًتسسضخم أخظاده

 .اخسثظة يف  واخوثطة،اخوثطة
ّاخسسسسي  ّدص اختدسشكأّاخسح،  خسشسشوم ٌصسض ّاثشرسي اختدسشك ّأن :الثاين

  .اخوتود حلسشسض ٌوصف خشو
ّ أن اختدسشك اثشرسي أجم دن اخلصيص واخزصدي:الثالث ّ ّ  طو دص :ّواخلصيص. ّ

ّخصثسطار خصن أخظاده تتسصوت . ّ جح دص به االتسصق،ون دص به االثتالف يف األخظادطس
ّيف صسظ اثسطار، خصن اخلع اخروطل خيتسف جن اخلع اخسذج يف اثسطار واخلع، خام  ّ ّ ّ

 طو دص طسون دص به االثتالف خششص حج :ّواخزصدي. ّطدجخصن يف صسظ اثسطار واخلع
 اخدشظ، ثشض طذطق جث اخذشصء وصور اخسشظ واألجالل، ّدص به االتسصق، دثل صور

 .١١١ ص٢ج: رشح اثشرودض )١(



امي :اىط

د مب يعىغ: هئ ّخي أن اىط ّ
:

:
:::

:



قنفن فشصش محلرزش و ...................................................................................كقك

.إلمتغدصنم حخشنصرسش ثت آلمسخغشجسش لصجسش
إلجصه عي حظجظ   لصه جشيّتمرة كو جلم أن ننا إلسمن وذاك فهس: إل

 جسظ محدصيق بظ خضنإلص فةرسرع فثسسع أللحض صظ: محظةظن إلةط يف مألثذشه يف إلمتغشجمث
 مألثسشل يف خمغزض آلمحظةظن. إلحشصسش نآل إلحط إلصغخفض مححلق آلبظ إلصظصظ سذض

 محعحمل محذضهق آلآلةظن نآلةظ ألمإلسعشي حغال جت آلةظن إلألي إلمتشصسشمق نآلمم
 إلمتشصسشمق لسظمو يف حغذشآلم إللسظ ححم متدسظ ملصم آلمحظةظن. مألهه آلةظن جت

 .إلصخغص آلصخدضق آلصرزط آلصسرض إلهلش حصحط
إلجصه عي جظحظ   صظ متزرظ حظ حضمنيوننا مملو وذاك واجم: إل
 .بشحصمم إلمحذسع: محظمةش حظ آلحضمني قمحذرت
إلجصه عي جظحظ   اقلثهة كو ّنأ :ن ثبم بام أوردلمه يف اقككه اقسمبهوق: إل

 بث جضى جال قحزسسحم إلمحظةظن آلمتشصسش إلحترط حظ غسشإلسدضص ثت أللبسشاجللم األوىل
 مخلشهن يف حظةظنم ةرسرش حزظةظن ألآللذش محرغضبث حظ ٍّحط حظي يف محرغضبث

 .محظةظن آلةظن بدث
إلجصه عي جظحظ   إلمتشصسش إلألي اقوجودكوجودة يف اخلمرج بكهض: إل
 بدضه  ومحرغضم: لآل  وجظلذسش محظةظنق بدضه ألحظةظنم برظي إلمسحم سذعسش

 .لآلج بخضصط رظيص محظةظن
إلجصه عي جظحظ  ّوأن اقوجود كتكه هبم بكهض املمنلم مللمن أصمقم : إل ّ ّ

ّاقوجود واعتبمرنم املمنلم  إلمتشصسشل بدضه بشحرغضم خضإلحغ محظةظن إلمي: لآلّ
 ملش محظةظن إلجسرظي مبخشى .ةرسرش إلمالثغغشهصش إلحزحمصسش لذش محرغضم بزط إلألي

 .مآلتض مج آلصع إلةرط لةص متغغصصظ إللي ألةط

 .كقوكقه: إل فن محخزعسش:مسدض )ق(
 .ققق هكن: إلمحلرزش متغدشحسش يف مألثذشه محدرزسش مألهبدش )ق(



 ٤١٧.............................................................................ققّللن حلملن افوجود  ّأن يف
 قوضوع هو افذي  ـفلوجود ّافذاتمن األميراض قن فمسه هذه غنفلثرة

 يف افكقل هذا يف افبحه ميممن، ويمحق بحهُي ال  وفذا ـاألوىل افكلسكن
 .افثنممن اجلمن قن افلثرة
: ألقرين تكلمل غمو ّاملنهمن ّافوجود واميتبنرين أصنفن مللنن: فوفه نّقأو
 افوجود ّاتقنف فون:  وافثنينافوجود، بكرض ًقوجودة نماملنه فون :ّاألول

 .ّاملنهمن بكرض ثرةلبنف
ّفدس رسه فوفه  إلي بهحط ألىحن ال  ىثنةنإلآلى :إلألتد بجدآل يف ىثجثل ىثهخبق: ّ
ّوذفك ألمه  ؛فه ّوجودي غري ال ّهو أمه :فلوجود غري ال قن املرادتت ثن
 فلي فه، ّزيمئمن غال افكدم ّ وأقن.ًقوجودا فنن إذا يشء غري اففء فون ّيتقور

 .افكري ذات وجود غرع ّافكريين ّألن  وذفك؛بكري غري أو فمس ّإمه: ّحله يف يلنل
ّفدس رسه فوفه  إل ىآل خذأل ىثجهري ثجنثخ ثجنةني:دههحهخ ثن يثكأل: ّ  وإل
إل ىوخ تحنو تت ةخيةخ:بحثحه  صكنت افلثرة وهي به قن ّألن وذفك  ثحنإل

 افوجود فلوجود وميممه، وفثرة ّ قلوقنً،فنفوجوب واإلقلنن قثال افوجود
 ّإال ًافواجن واملللن قثال فمسه فثرة ّغنن افلثرة، به قن فثرة مكس ّإال فمسه

ًافلثرة أيكن  ّميد ّغقح .افوجود ميني مهن افلذين افوجوب واإلقلنن فثرة
ًقلوقن  ، وإنًخنرجن افوجود ميني هي فلوجود هي افتي افلثرة وهذه فلوجود، ّ
 واإلقلنن افواجن، وجود ميني افوجوب ّأن فام وذفك. ًقكموقن غريه فنمه

. ّبنفلوة وداملوج ميني ّبنفككل، وافلوة املوجود ميني املللن، وافككل وجود ميني
 .افواحد افوجود ميني وافوحدة

ّ غنن املراد بللوم املنهمن ؛ّم افوجود فمس بلكمنه يف املنهمنّواملراد قن قلو ّ ّ
ّقلوم افوجود قن هو ميممه، غنن افلثرة  ّقن املراد قنأجزؤهن قن اجلمس وافكقل،  ّ

ّيف افواجن واملللن قثال فمسه إال فثرة افوجوب واإلقلنن  وافوجوب .ً
 .ّإلقلنن، مهن بكمممام يف اخلنرج مكس افوجود، ألن صكنت افوجود ميممهوا
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ة: ّواحل أهن مب وامب
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:
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١جرشح هنغقف احلظعف ـ ...................................................................................٤٢٠

ّ إضغ املطظولّ ألن ممتعطف، اضضء يف ّفاملطظوضع ّضظن). ّبغدضف اضتوحعق (ضظواجغً ضطظوال
 ضظواجغ، ّاحلعثعف تظل ًتغبطغ يف قظون، أو ًضطظوال صوغه ّحعثعف يف ّضستظال قظون

 صعه فّضستظظ ّحعثعف ال ٌحمك ٌصظق املطظول ّنصأل ّاألولّ أضغ بغشل، عهّبضظ واضتغيل
 . ـذضل شن تطغش ـ ًضطظوال اضواجغ صون ذضل صالستظكام اضثغينّ وأضغ ًأصال،

جغ بغضقات ضظغن صغشظه ري اضواص ٌ ضو صغن فعغك وجود:اكثجت اخلالة
ّ اضظغشظعف ضظواجغ بغضقات ممتعطف؛ ألن ّ ضظن.)ّبغدضف اضتوحعق( اضواجغ بغضقات ّ

ّ ألن املطظول األخري يف ؛ وضقا ال تسغوق اضوجود،ف ضطعغفغ حمقودةع حضنّاضظغشظعف 
 ذات اضواجغ صغشظف ضظكم أن تظون فصغغ  صظو.ّفقطقق شظعه اضظغشظع اضسظسظف ال

ّقودة؛ ألن حعثعف اضظغشظعف شش ذات اضظغشل، وذاته تطغش حم ّ ضتغيل بغشل بغضرضورة، اّ
 .ّصظقا املظقم

ّصقس رسه صوضه   لت للادبت كثرية ٍ واحبٍولت املمثنت انثةاع للنثم: ّ
 املظعوم ّنأ :األضق صغقف املطقاق، شش ّوذضل ألن املظعومبام بث كثرية

 .ّخغرجي ٌوجود فو اضقي املطقاق وجود بخالف اضقفن، يف ضوجود
ّ ال رقغ يف أن األجعغس اضطغضعف ضتبغقعف بتجمم ذواهتغ اضبسعطف، وضك :إن قلب

عتكع ضن تسطف ضععغ ُ صجم ق)ّاملغفعف( و)املظوضف(عتكع ضن مجعطعغ ضظعوم ُذضل ق
 .)اضطقض(ضظعوم 

 ذضل قعغيف ّضغفعغهتغ، وال بتجمم ًضتبغقعف تظون ّإغجم اضطغضعف األجعغس :قلب
: أي )ضظوضف( صوهنغ ضثل شععغ؛ خغرجف ّاملغفعف شىل زائقة ضورأ يف رتاصعغاس

ًذاتعغ ًحمعوال  شىل ضظوالت صوهنغ: أي ّضغفعف، ّذايت؛ أو صوهنغ حمعول هلغ ضعك ّ
 يف وجودفغ صون: أي ً،شقضغ ضععغ تسطف صون فو؛ وضثل ضغ جواب يف األسعغء

 في بجم بل ضتبغقعف، في بجم طغضعفاض األجعغس ضن عتكعُت مل املظغفعم صعقه .املوضوع

 .٥٠ـ٤٩ص:  وشغقف احلظعف:اغطق )١(



رِّّـمه يعث: ذج  ا ىط ميح اىط ه اىط اىطس ت ّمكهت يع 
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  ا ا ّ ا    اد
يس)١( د مي ذاهي اىطبس هئ اهي اىط   اىطتمه ميمن يع
د إهشجيق) ٢( هئ اهي اىط   وهيٌميمن يع
ود هيمث أمكهت ا)٣( د مب هئ اهي امتمسهيب يع اىط  هيامتّ ىط
هيب ِّـ)٤( ودّمه هيّ امت هئ اهيّ وِّـ،ىط زادت مب س ّمه مك

د  وهئ
ت)٥( مش د مب هئ  ة واىطىسيشّن يع اىطىغ ىط
تخيغ)٦( دّ يع  هئ   مي اىط

يغ • ث هي  ّميح
ى مكهت .١ ة يعىغّنأّ أدىط أهب د وامب هئ  ّ مب اىط
ء.٢ مهء امتىغ دات مك مب هئ  ّ اىطتب ميمن اىط
 ّامت خي تىغاىط عوُّـ خي اخلجيف .٣





تفر َ  ما تقدمُعّو ورّ   : أ
ر ُ األولُاأل مايز:ّ َ أن ا رتبةَ بّ راتبٍ  وجودِ من  رتبةِ ا  ٍ و

ِأخرى إنما هو بنفس سيطةِ ذاتّ اك،ها ال  ما ُ فيها عُ ال ما به االش
سب  وال ينافيه،به االمتياز ك أن ي مايزُ العقلَمع ذ وجوديَ ا  إ  ا

ةِجهة ك وجودِ ا وحدةِ جهةَ دونِ  ا سب، ا اكَ وال أن ي  َ االش
سنخي وحدةِ إ جهةَةّوا   . ا

ر اُاأل راتب: ا ِ أن ب  وجودّ ها ِ بعضِ بقياسً وتقييداً إطالقاِ ا
ن؛إ بعض شدِ ما فيها من االختالفِ  ضعفِةّ با كِ وا و ذ  ؛ و

ك تإا ّ أن:وذ رت وجود ِذا فرضنا  نَ وقعً، وشديدةً ضعيفةِمن ا هما َ ب
ضافةٌقياس ورةٌ و ن، با رتبةِن شأنِ مَ و ضعيفةِ ا ّ أنها ال ِ ا

لمرتبةِ  بعضُشتمل شديدةِ ما  كمالِ ا ء، من ا س  ن ل  ٌ ل
كمال رتبةِمن ا ي  ا ضعيفةِ ا رتبةِ ا ُ إال وا شديدةّ   . ٌ واجدةُ ا

رتبة ضعيفةُفا ؤلُ ا ٌها مقيدةُ فذات، وفقدانٍ من وجدانِفةّ  ّ 
رتبةِ بعضِبعدم شديدةِ ما  ا كمالِ ا ن شئت،ِ من ا  :لُ فقَ و

رتبة،دودة ُ وأما ا شديدةّ دودةُ غٌها مطلقةُ فذاتُ ا سبةٍ   إ ِ بال
رتبة ضعيفةِا   . ا

رتبة ذا فرضنا  شديدةَ أخرى فوقًو سبة، ا نت  شديدةُ   إ ِ ا
سبة،هاَهذه ال فرضنا فوق هاِ ك شديدة، ال دونها إ ُ  وصارت ا

سبةًدودة نت مطلقة،هاَ إ ما فوقِ بال سبةً كما   ،هاَ إ ما دونِ بال
راتبِو هذا القياس اهبةِ  ا َ ح تقف، إ فوقِ ا رتبةّ   ٍ 



ست فوق رتبةَل طلقة،ٌها  ونِ من غُ ف ا دودةَ أن ت ّ إال بأنها ً،  ّ

ا   .ّال حد 
ر ما ذِ بالعكسُواأل  ُ رتبة،كرّ ناها ً ضعيفةً إذا أخذنا   واعت

سة ت، منهاُ إ ما  أضعفًمق َ وهكذا ح ت رتبةّ  من ٍ إ 
كمال ا من الفعلي،ةّ والفعليِا س  ّ إال فعليِةّ ل اَةّ أن ال فعليُةّ  .  

ر الثُاأل َ ت: ا رِيعن ِ مّ لمراتب:ّ ما  ِ أن  تبةّ ِ ا ن ِ مّ
وجود راتبَ غً حدوداِا دودة، أ ا ٌ فإنها  اّ بأنها ال حدّ  ٌ وظاهر، 
ِأن هذه دودّ الزمةَ ا ها  ُبتُ ال نِ والفقداناتِ واألعدامِلسلوب َ ا
وجودِراتب سيطةٌ و أصيلة، ا ِ إنما  م،ٌ و عبِن ضيقّ ال، ا  ّ و
وجودُ نقيضُفالعدم ستحيلِ وم، ا راتبَّل أن يتخلِن ا   .هِ نقيضِ  

ع  راتبِ األعدامَأع دخولـ وهذا ا وجودِ   حدودةِ ا  ، ا
َِوعدم ؤد دخو افةّا ا ساطةِ مٌ نوع ـي إ ا يبِن ال   ِ وال

وجود ساطةُ غ،ا يبِ ال صطلحِ وال واردِ ا  وهو ،خرى أَ عليها  
ساطة يبُال ارجيةِ األجزاءِن جهةِ مُ وال ِ ا وهميِةّ أو العقليّ   .ةّ أو ا

ر رابعُاأل رتبة:ُ ا َ أن ا  َها وضاقُ زادت حدود،لتّما تّ ّ
اْ وزادتْتَجَرَما عّ و،هاُوجود راتبً قر ها ُت حدودّ قل، من أ ا

َ ح يبلغ،هاُسع وجودّوا راتبّ شتملة ف،ِ أ ا  ٍ كمال  ٌ 
ديدِن غِ مّوجودي   .ٍ نهايةِن غِ مٌ ومطلقة،ٍ 

ر سُاأل ا لوجود: ا ِ أن  شدّ ت من حيث ا ضعفِةّ حاش  ، وا
ونُوهذا ما يق به القول وجودِ ب شكً حقيقةِ ا   .ًكةّ 

ر سادسُاأل لوجود: ا ِ أن  قيقتّ سعةِ بما  ساط ِه من ا  واالن



يةِقيقت ًصاّص ِه العي سيطةّ ص، ال راتبٍ بمرتبةًصاّ و ه ِ من 
ختلفة سيطةِا اكُ ما به االمتيازُ ال يرجع، ال  ، فيها إ ما به االش

ص اهيًصاّو نبعثةِاتّ با حددةِ ا علوم. ِ عنه ا ّ أن :ِ ومن ا

خص وجه األوِ بأحدَصّا ما يلحقّ ا ُل  اتّ وجه،ُه با ا الث  اِ و
ر اهيِه بعرضُ يعرضٌأ   .اتّ ا
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  ارح
)١( ا  را دا  ذا ا  

ىغ  مغهيهتهيمكمي جغ هتٰهمك َّـخلهشىسىع خض َّـمم َّـمغىطِّـهي مي مظ  مخهشَّـيع من مغيشَّـ منهش منهشمنميهش 
ىغ منىعَّـجعلك مظحل جغ ىغ مغهيهتهيمك مظهبميىغ مخهشَّـيع جممت َّـمم جغ ىغمشَّـمم جغ  جممت   خم 

منمث  هتىشهي  جغىط مظ ىغهي مفهل ملجفىع مك َّـ جغ هي هلمف جم َّـمم ىغ مي َّـممحيىط جغ  ممهئ
هتمكمي :جمحيهئهت ىعِّـ  مغهت هتمك مكحل هي َّـمممئ مغىطِّـهي مغهت لك من َّـهبهشخض  هييطَّـ َّـمم  َّـممحيهي َّـهب

ىعِّـ حصَّـيع ميخل َّـمممئ مغىطِّـهي جغمتمك ىغ َّـمم حكهتهشمك ميىغىسَّـ هي َّـممحيهي حكهث  يغمم َّـمم  َّـ
ىغىسَّـ هييطَّـ .َّـحفميهشهيهت خكىعَّـ مك هئيع َّـ هئهت من ممهب من  منميمت خم  مشَّـمم

مبهتىح َّـخلهشىسىع إلمئ من َّـمبمئهب  َّـخلهشىسىعهي ميخل هتهيمك مثهشجميطِّـ جممت  .مكهئهت هي منهش مظ
ىغ جممبميمت جغ ىغَّـمكهي  منلك إلمئ ميمثحص َّـمم جغ جه منهش إلمئ َّـحف ىغ مظ َّـ جغ  َّـمم

منهش. مكهتهب هي َّـمم َّـحلهيهتهيهتمك َّـممجهميهشىط من منمئهش منميمت َّـ ُّـ  جغ  إلمئهتهش َّـمم
لكميحلهي  هييطَّـ ىغ  منهبمتحص مك إلمئ َّـمم جغ هي  من مثمي هلمف َّـمم لكهش َّـ

 .هيمئيطَّـ
مهُّـ هبيطَّـ مغىطِّـ  من:َّـ َّـمم حيىطىغ جعهبهشخض  َّـخلهشىسىع خض َّـممحيهتهبهتمك  َّـمم  خض َّـممخيمفَّـمك 

ُّـ .َّـممحيهي هئهت جغ َّـجغلك جم ىغ مكحل َّـمم ميمنمئهش جغ َّـجغلكهي   مكحل َّـحفمبمئ َّـمم
ىغ مممئ خض َّـحفمبمئ جغ لك َّـممحيهي َّـخلهشىسىعهي  يغَّـَّـجغلك هييطَّـ من ميخل مخهشَّـيعمههش َّـهب   
هي ىغ منهبمتحص خم من منىح جحمئ  .جغ

هشىسِّـ منجفىع مكمي: مظحي حصَّـيع ميخل جغمتمك َّـممحيهي  مث ىعِّـ َّـمم مغىطِّـ جغمتمك ىغ َّـمممئ  هيَّـمم
هشىس خصىعىغ هي جمهش مصيسهي مكهيجل َّـمك مغىطِّـ جف ىغ مم جغ  ٌّ مغهيهتهيمنمنىع هي َّـمم َّـمم

يش جمهيىط هيجفهشىسجغ ىعِّـ جغمتمك مغىطِّـ جغمتمك َّـممحيهي َّـهئ لك يغَّـىط خض خم ىغهي مع َّـهب جغ  َّـمم
حصَّـيع ىغ َّـمم جغ ىغ ميخل جغمتمك منىعَّـجعلك مظحل َّـمم جغ ىعِّـَّـ َّـمم  .جمهيىش مممئ
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لك من مظحل جعهبهشخض  خميطمم حكمقَّـ َّـممحيهي َّـهب هت َّـ هب  منىعَّـجعلك مظحل مكَّـمم
ىغ ميخل جغمتمك جغ مغىطِّـ َّـمم هشىسِّـ هي َّـمم َّـمم ىغمش مغهيهتهيمك مك مك جغ  يغمم  هييطَّـ َّـمم

هشىس خصىعىغ مكهسجم مي هيمكهيجل َّـمك ىغ منىعَّـجعلك من  خم منىعجع جغ هتٰهمك َّـمم هبهش  مظ  خض َّـهن
ىط مك يغَّـهتهش ىغ مغهيهتهيمك مكخف يسَّـ جغ  .َّـمم

)٢ ( را دا ًٌإط و  
مهُّـ هييطَّـ مممئ منىع َّـ حكهشىسِّـ مظىط من َّـ ىغ ميخل َّـ مكحل جغ خك من مث  َّـ
هيهتهتىط  :َّـمم

خك :آلكألىه هيهتهتىط َّـ هي خض َّـمم هت من َّـحفميهشهيهت ىغ حم  ملجفىع مكهش منميمت جغ
هيمنجفىس  مك منهب هت هشجممك مث مههتهي َّـممحيهش ممهئمبميمت حمهتىط مي ىعجع جم  منميمت :من .ىغَّـ
َّـ جلمبهتىح حكهشمنٌّ مكهش منميمت َّـممميىعىش هشجممك مممئ َّـممميىعىشهي منمث مظهتيس حمهتىط مظهس  َّـ

ىعِّـ جعمههت َّـممميىعىشهي حفميمت حن هيَّـممحيهش َّـحفميمت ىغَّـ مظهتيسهي مظهشممميىعىش جعهب  هييطَّـ َّـ
خك هيهتهتىط َّـ من مص مك جفهشىسىع َّـحفميهشهيهت مظهشُّـ خض َّـمم  .َّـحفهيهش خض َّـمم

خك :ككطهظ هيهتهتىط َّـ ىغ مغهيهتهيمك خض َّـمم جغ هي َّـمم هت من َّـخلهشىسجغ خك حم  َّـ
ىغ مظحل هيهتهتىطَّـمم جغ حل من منىعَّـجعلك َّـمم  .منىعجع

خك خض َّـمممئ مص هي هييطَّـ هيهتهتىط َّـ ىغ مغهيهتهيمك خض َّـمم جغ هي َّـمم  َّـخلهشىسجغ
هبهش مظحل َّـحفىعَّـجعلك مييغَّـ جمهب ممهت حمهشَّـ ىط حلهيهتهيمك مكَّـممٰه ىغ مث جغ مك:َّـمم  منمكخف جممت  من خم منىعجع

ميهشمنٰههئهيمك مك ميخل منهش ىغ مك منىغمث جممت منهيهتىطِّـهي مظهشممهب خم منىعجع حم  مك ميخل منهش جم  .متهش مظهشممهب
خك هييطَّـ منىعجغىح هيهتهتىط َّـ جف ميخل َّـمم ىغ منىعَّـجعلك مظحل َّـ جغ  ِّـمظهشممهنىط َّـمم

هثجفىعهي َّـممميهيىع َّـممخيهب َّـمممهحي َّـمم هيىط  خك َّـمم هيهتهتىط جمهش حيهئهيهش َّـمم  َّـ
ىغ جغ ىغَّـىط َّـخلهشىسجغ مظهشمم جغ مكهي ممهئمب مكخف جمهشحفىعجع مك منٰههئهيمك َّـ مك ميخل مظهشممهب  َّـحفىعجع
هي ىغمث مك َّـ ىغمث َّـحفىعجع مك منهيهتىطِّـ َّـ مكخف مكَّـحفىعجع ميخل مظهشممهب  .َّـ
مهُّـ هيهبهش من خك:َّـ منمنهش . مث ميخك هي َّـحفىعَّـجعلك هييط مظحل  من َّـ
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مك َّـجغلك هي َّـحفٰههئهيمك َّـحلهيهتهيمك منىعجع حممتهش هيجعحيهشخل َّـمم هتممهتىغ  جمهسخك حممتهش هشهي مث مظ ميخك

جعحيهشخل  مغىط ممهس جممشمنٰههئ هشمث  َّـجغلك جك لكهي َّـمم مظ مفهي     مظهثمث مغىط (جعحي
هي َّـحلىط جكهئلك: من) مممغىط  هئلكهي مظمبحيهب َّـحلىط مغهتمن مي مكهب مف جممفجغىح َّـمم  جعحي

هئلك جكهئلك َّـخل )مم مغىط  مظهثمث مغىط( جي هي َّـمم  .هشُّـَّـ
لك مك ميخك خم خض َّـمم َّـجغلك منىعجع حمهشمي ممهتىغ َّـمم هت خك  مكمظهيهت مظ هشمث

ىغهي منىعَّـجعلك جغ هي مظٰه جغ هي َّـمم هئ هئ خض هييطَّـ َّـمم ىغ َّـمم  .َّـممجهحي
جكمي مييغَّـ هشمنمن ىغ منىعَّـجعلك خض مثيعممهبهش ميخل َّـ جغ مكجمهب هيَّـمم ىغ من جه ميخل منىعجع جغ  َّـمم

هت ممهتىغ منَّـمههش ىطهيهشجعهيهت هيمنهيهتىطِّـ جعمئ مث منٰههئهيهش َّـمئ ىطهيهشجعهيهت مظ هيهشمث جغىط    َّـ
مك مي َّـممحيىط هييط ىغ  .َّـحفىعجع

جكٰههت َّـحفىعَّـجعلك هشمنمن جغىطَّـمم حممتهش مك جمهسمث َّـ مك جم ىغ من منىعجع جغ جغىط هيَّـمم ميهش َّـ  ىغ
مك ىغ من منجفىع منىعجع جغ خك َّـمئ مميطَّـ مشَّـمم جكٰه َّـحفىعَّـجعلك خض َّـ هت مكهتَّـمم  هشمجهتحيهش مث

هيهتهتىط هت َّـمئ منَّـمههش َّـمم مك مييغَّـ :مظمبحيهب هشمشمث جكٰههت مثجيىعمثهش ميخل َّـحفىعجع  منٰههئهيمك جممت هيمكَّـمم
ميهش حفهش مك منهيهتىطِّـ هي ىغ حممتهش حفهش مظهشممهب  .جم

ىط خمهشمثمل حصخمهئ منمث َّـحيهب هييطَّـ ىغِّـ َّـمممئحص جغ ىغ خمهش هيمنحكىط مظهب من جغ  َّـمم
َّـجغلك ميخل مثجه من ميخل هيمنحكىط جعحيهشخل َّـمم هشمث   مكحيميهتَّـ َّـمكحكىطَّـ جممب .جك

حيىط َّـممهيىعُّـ من هي مغىطِّـ من َّـمم َّـجغلك هي مكهتَّـحلهيهتهي َّـمم  حصجممئهئ .جعحيهشخل َّـمم
مغىطِّـ من حيىطمثهشمظَّـ ىعِّـ من َّـحممقمظهبهش َّـمم ىغ َّـمئ هيَّـمممئ جغ حيىطمثهش حصخمهئ .حيمن َّـمم  َّـمظ

ىعِّـ مك مغىطِّـ ميخل َّـحممقمظهبهش َّـمممئ ىغ َّـمئ هيَّـمم جغ  .منحم َّـمم
مك هت َّـمممهحيهتميمك: من  َّـمممهحيهتميمك َّـحفىعجع مب   هشمث مك منهش مظحييس مكخف جعهن  ممهئمبىعجع

هش  َّـحفحيهئ خض َّـمممئحص هسجم هيَّـمممئحص من َّـممهنىطَّـىطِّـ ميهيَّـممحيهئمك خض َّـمممئحص َّـ  مم  
َّـ هئَّـحفحي خمحص خمهش هش مك خض خمهش مظ هيمنحيهئ خمهش َّـممحيهئمك حفهش مممئحص هشمن  .مكَّـممحيهئ ىسجع

مكمن مك مممئحص َّـجغىطِّـ جممت َّـممهنىطَّـىطِّـ منهش َّـحفىعجع ىغمث َّـحفىعجع  .من منمكخف مظهب َّـ
مك َّـمممهحيهتميمك خمهشحفمسمم من:هييطَّـ َّـحيهب جمهيىطَّـ  َّـحفىعجع ىط  جغىطَّـ مظحييس َّـمممئحص ميمك من 
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مهُّـ هبيطَّـ َّـ هي  َّـ:منجفىع جغىطَّـ  من هيهبهش مث هي َّـمممقخمهتلك من َّـمم  ملجفىع من َّـمممقخمهتلك 
ىط حييس َّـمممئحص جفىعهيمم ىط َّـ حييس َّـمممئحص َّـممميهيىطَّـ مم ىغ َّـمممهحيهت هي  جغ مك َّـحف مث  

ىغ َّـممهي جغ َّـممميهيىطَّـمك منىعخمميخل َّـحف جغىطَّـ  مثمش من َّـمم َّـهبهش مغهتهبحص  مك َّـممهي مك ميخل  مثهيهتىغ َّـحفىعجع
مك َّـمممهحيهتميمك مسهش مث ىط من َّـحفىعجع مك َّـمممهحيهتميمك مث جمهشحمىطِّـَّـحفىعجع  ملجفىع من  ممهب من َّـمممئحص 

َّـمن هيَّـمممئحص مك َّـممهي َّـجغىطِّـمنهش َّـحفىعجع ىغ  مميطمم َّـمممئحصمك جممت  جغ مك خض َّـحف هي َّـحفىعجع ىغمث  منميهش  َّـ
مك. مممئ خمحصَّـجغىطِّـ جكٰههت جمهئمتيطَّـ جعمئ خم منىعجع  من مكمك خمهثميهش منىعخم من هييط َّـحفىعَّـجعلك َّـمم

جفىع حييس َّـ جمهيىطَّـ َّـمم ىط  خل َّـمم هي هيمظحييس َّـمممئحص مك َّـ  ميخل من مثجه ميخل َّـحفىعجع
جمهشحمىطِّـ مممئ خمحصَّـجغىطِّـ جعحيهشخلهي مممئ مثهيىس  هشمث  َّـجغلك جك هي َّـمم  . 

ىغ  ّيا فاقد  مفقود :َّـممىطمكهشمكخض  ىسىغ مسيطَّـ  َّـممحيىط مكىط مكىط َّـحفميهي
ىغ هشىط: من هيجغ َّـجغلك ىغ منهش حفىعَّـجعلكَّـ من :مظمبحيهب مشميمع  جمهشحمىطِّـ مجهتحيهش هي َّـمم
حييس َّـجغىطِّـ جممت ممجنمكهي ىط مم حييس جمهشحمىطِّـ َّـمممئحص ىط مم جفىع َّـمممئحص   جمهسيغ .َّـ
جغىط هي جع مك مي  حييس جمهشحمىطِّـ منىعجع ىط مم َّـجغلك هيَّـمممئحص جعحيهشخل َّـمم هشمث   جمهشحمىط جك

ىغ ىغَّـىط هييط من مممئ منميهي ىغِّـ َّـحفميهي جغ ُّـ من َّـحفىعَّـجعلكهي مكمظهيهت خض َّـحف َّـ من : َّـمم
ىغَّـىط جفىع َّـحفميهي مك هلمف  خض َّـحفىعَّـجعلك َّـ َّـجغلك منىعجع َّـجغلكهيهي مثهيىس  جعحيهشخل َّـمم َّـمم   

ممهبهش هي مممئ مثهيىسجمهشحمىط جعحيهشخل ىغَّـىط جمهشحمىط :جممفجغىح حم ىغ َّـمممئحص ميخل هيَّـحفميهي جغ  .َّـمم
مك: َّـحلهشلك هبهش منىعجع مك َّـممهنىطَّـىطِّـ ميخل هييط هي منجفىع جم َّـممهنىطَّـىطِّـمييغَّـ جمىع  خمهشمثمل مث

حممتهش هبهش جم ميهش ميممهتمتهشهيهيَّـمم جمىع مك َّـمم ىغ ىغِّـلكهشىسىط َّـممهنىط  خمهب مك ميخل منهش َّـىطِّـ مصىط  مظهشممهب
حممتهش خمحص خمهشمثمل منٰههئهيمك مك جم مكخف هييطَّـ َّـممهيهتهشىش خض َّـحفىعَّـجعلك َّـمميطَّـهي ميهشهي  مك ميخل منهش ىغ  مظهشممهب

ىغَّـ هئمك َّـممجهحي هئ مك مكهبىط جعهي  ميخل منهيمكميخل منمكخف خض َّـمم َّـجغلك منىعجع ٰه مش جعحيهشخل َّـمم مم
هئ ميهيَّـمم هئ    ٰه َّـمم هئمك جعهي خض جم َّـمبمئ من مثىط  مييغَّـ خس مث هئ مك من َّـمم

مك منحيهتمن  .هبمكىعجع

جغجغ )هئ( َّـحمهتمك  منهش َّـمم هشحمهتمكهبمك َّـ َّـحص َّـمم هشيع َّـمممئميحيمبهيهبمك َّـ متىع مظمبجه  .مثهتهبىح:  َّـحفهن
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)٣( را ّا  دود ا  ر أاا  
ىغ:جعهيىط جغ مك خم من هيمئمكمنهنمئ مغهيهتهيمك  من َّـمم جكٰههت َّـحفىعَّـجعلك من منىعجع  مكَّـمم

ىغِّـ َّـحفىعَّـجعلك هييط مي: من هيجمهيىطَّـ جغىطَّـ من مكمنىعخم  هييطَّـ مكخف مظهبهشمك هيمصىط
مهُّـ ىغ منىعَّـجعلك  من مجهتىح:َّـ جغ َّـجغلك هي ىعَّـجعلكَّـحف مي منمكخف هيمسهش منهشهيهتمك َّـمم  َّـمم

جعحيهشخل هشمث  مث جك ىغَّـ ممهتىغمش  ىط مصىط هشىسِّـ منجفىع .مظ ىغَّـىط  مجهتىحمي: مظحي جغ  َّـمم
ىغ من مكمنىعخم مكمنمئهشمثهتَّـ  .مكمنهشهيهت جغ

ىس َّـممهي هي هييطَّـ ىع خم جحمئمن : َّـحلمئحصمك مك َّـحفهنمت   منىعخملكٌّجعىعخمهت يس
ىغ من منهشهيهتمك َّـجغلك  َّـحفىعَّـجعلك  مي منمكخفهيجغ جعحيهشخلهي َّـمم هشمث    جمهسمث هلمفمشجك

ىغهي ىغ  من منهشهيهتمكهشجمهئهتىغ منىعخم مصىط  .جغ
هي خض  منهش خيمي  مف   حي ممهبهشهييطَّـ َّـمم ىع جحمئ خم:حم  من  منىعخملكٌّ جعىعخمهت يس

هشمصمكمش من  منهشهيهتمك ىغمن : جعهيىط من حفهش يغمم َّـحف جغ  من. َّـحفهشهيهتمك هي مغىط َّـمم
ُّـ َّـ منحيهب.ٌّ مكىطمنَّـحلىط منمنىعمن : َّـمم ىغ من   جغ ىغمص منمئهشينَّـ َّـمم  مظحيىط َّـهبحيىطمنمث : ىط

ممهبهشمشَّـحلىط هييطَّـ ىغ:  جمهي هشُّـ مصىط ممهتىغ  منهش مظحيىط َّـحلىط جممت منحيىط:  َّـحيهبهييطَّـ َّـمممئ
ىغ جغ مكهئهتهيمظمب ىغَّـجمهشحلىط   جغ ىغ مظهشممحيىع  خض َّـخلهشىسىعهي مظهش ممهتىغ منمنىعَّـ   مكخف .جغ

هتمن مي هيهييطَّـ ىغ  َّـحفهشهيهتمك جم جغ َّـممحيىط مكىطمن منمنىعَّـحلىط مغىط َّـمم   َّـمميطَّـىط مظهشخك هي 
هتمك  ىغهي خم مظهث َّـممهي َّـجهُّـ   ممحكهت جغ  من منحيهب  مييغ جحمئ منىعخملك من منهشهيهتمك 

ىغ جغ ىغ من َّـمقخملك َّـحف هي جغ هتمك  مظهشخك َّـممحيىط من منىح مكىط  .مم حكهت
ممهبهش مي حمىطىش جههب َّـحف َّـهي مميطَّـ ىع جحمئخم : حم  من هي هيجعىعخمهت يس

مف هت حي جغىط : من هيَّـمم مف مكهبىطمثهش َّـ  خض هشَّـخلهب هت مظهشُّـ جممب هيملجفىع جعحي
مف حي ىغ منىعخملك من مي َّـحفمبمئ: مثهي َّـمم ملجمهس  مي هيمنهشهيهتمك جغ  َّـحفهشهيهتمك ممهت
ىغَّـىط جغيعمكَّـ  مغ جعمئمظجنمك جغ َّـحلىطٌّهي مغىط مظ َّـخلهشىسجغهتمكهي ممهئ  .مكىطمن  منمنىع 

حل هيهبهش من ىغ من  من َّـمممقخمهتلك:َّـ جغ هش ممهتىغ مكَّـحفهشهيهت َّـمم  مظحل هشمغهيهتهيهت جعىعخمهت
حلهي ىغ هي منلكهت منمنىع من جعىعخمهتلك هي مظ حكهت جغ  هي منلكهت هلمف منمنىع من هيَّـمم
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هشىسِّـ منجفىع .مكىطمن منمنىعهي  َّـمميطَّـحلىط  ىغ من مقخمهتلكَّـمم: مظحي جغ  :مكَّـحفهشهيهت َّـمم

ىغ من جعىعخمهتلك جغ ىغ مغىط َّـمم جغ مك هيَّـمم هت ىغ من جعىعخمهتلك :يغمم مث جغ  .َّـممحيىط َّـمم
مك هشمنمن َّـجغلك منىعجع هتٰهمك جممت جعحيهشخل َّـمم ىغ من مكمنىعخم هلمف: من رصجممكهي مظ جغ  َّـمم
 .َّـممحيىط

َّـجغلك خض َّـممحنَّـجممكمن : ميخي  ىغ من جعىعخم مكىط هي جعحيهشخل َّـمم جغ  َّـممحيىط َّـمم
َّـىسىغ منجفىع  مكَّـحفهشهيهت   هيجغيعَّـمك َّـخلهشىسجغهتمك خمهشممحنَّـجممك من جغمتمك َّـهيهلمف َّـممحنَّـجممك خض من

َّـهيهشمظهئ َّـممحن ىسِّـهي جمهشحفىعخملك منهبمتحص هي َّـجل جمهيىشهي  َّـممجه  هي هي َّـحفهشىغِّـ 
هتىش من جغمتمك َّـ  .جغيعَّـمك َّـخلهشىسجغهتمكَّـمم

هي جغيعَّـمك َّـممحيهيهئهتمك من جغمتمك َّـخميطمم هلمف َّـممحنَّـجم َّـممميجه هي َّـجلهبىغ  مك 
هشهيمكجمهشحفىعخملك منهبمتحص هي َّـحفهشهيهتهشىط َّـحفىعخم جغ حن مكهبىط َّـحفجههب خض َّـ جعهب يغمم مش   

هي جم  ىسِّـ مم هي جمحص  منهشىغِّـ مم  لك ىسِّـ  مظمل َّـممجه َّـممميجه مههش َّـحفهشىغِّـ   َّـجلهبىغ 
َّـ هي  هتىش مكهبىط َّـممحيهي هي هيهشمظهئ َّـممحنجغهبىغ مم هشمثهيَّـمم َّـجغلك جك جعحيهشخل من  خمهشمم  

مكىعَّـ ىش جفهشىسجغهتمش خمهش هش مكىعَّـ مظ مل هيمك َّـ ىش ممهت هش مممئ خض َّـممحيهي مظ  
جمجهمك من جغهبىغمنىعخم هي مممئ  يع جيىط مسهش منهنمقخمهشىط َّـممحيهي إلهئ منهب هتمتهش مب َّـهئمتهش 
جيىطهشهيجغهب جه مسهش    َّـممحن من َّـحفحيهب خميطمم هييطَّـهي هتمتهش جمجهمب جمهتهشىطجض

هشخكمك َّـجغلك خض َّـمم َّـجغلك  هشخكمك جممشجعحيهشخل َّـمم هشخكمك مظمبحيهب هلمف َّـممحنَّـمم  مكىط َّـمم
مههتمن َّـ َّـمممقخمهتلك جغيعَّـمك َّـمممئمبجغيعَّـمك َّـمم  هي َّـممحيىع هتمكمش  َّـمممئمك َّـمم هي َّـ

مههتمك مظهشمميطَّـىطهي جمهشحفىعخملك منهبمتهش هي َّـمممئ مبمك َّـمم هتىشَّـممهيهشمظ ممهئهي هلمف مظ هي  َّـمك    مظهثمث
متهش  .مظ

جغيعَّـمك َّـحفهيىطَّـىسَّـ من جمهشمممقخمهتلك هت من هيهتهشىطممهئمئمب هي مكَّـ مم جفىش حم  منمق خك
مل هييط مممئ منجغيعَّـمكهي جممت منىعخملك من هيَّـمغىط جغيعَّـمك ممهت  مظ مكهيجمحيهئهت منجغيعَّـمك َّـ
مبمك جف من منجغيعَّـمك مم َّـميىع َّـممحيهي من :مظمبحيهب هيمكمههت منجغيعَّـمك مههت َّـممهي مش مكَّـمم

مبمك  مل َّـخلهشىسىع خض َّـممهي مبمك َّـممميحيهئهتمك جعحيىطجمحيهئهت ممهت  جكهتهثجخ خمحص هيَّـمممئ مك  َّـممهي
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من خض مبمك مكهئهت .َّـمممئ مظ هي َّـممحيهي  مكمههت ممهئمئ جمهشممهي  خض هيَّـهي مثمن َّـ
َّـحمىح هتهي  ممهتىغ َّـمم هي  .مظ

مهُّـ هبيطَّـ لك من :َّـ ىغ َّـحفىعخملك مظ هش َّـهبهي ميخل منىسمظحيمك منجغيعَّـ جغ  منحم
ىسِّـ َّـحفىعخملك من هي :آلككمكقنو كخلهميقض :هي  :آلىككمكقنو ككلمخل هيَّـحفهشىغِّـ َّـممجه
 َّـحفىعخملك من هي :آلىككمكقنو ككصظض هيَّـممميجه َّـجلهبىغ َّـحفىعخملك من هي

جغ ىغ َّـحفىعخملك من هي :آلىككمكقنو كآلحلططهمي هيهتمكيعَّـمك َّـمممئمبَّـ جغ  .َّـحفهشهيهتمك َّـمم
)٤( را  ّ زادت ود و ر ّا دو  

مهُّـ هشجح مك:جعهيىط َّـ ىغَّـ  من َّـحفىعجع جغ حيىطىط ممملجعهبيع حصخمهئ مكَّـمم ىطمن مك َّـمظ  ملحمهئ هيَّـحف
هتهش ىعىط خمحص جهمتهش خم ىعىط مثهيهش هبهش خم مك هيجكهئ ىغ َّـحفىعجع  هئلكمث مث َّـمبمئ منَّـ

هت من هيَّـممحيهشخس هييطَّـ خض منهبمتهش خم منهش ىع ممهتىغ هيمظميىعىش ممهتىغ: مثهي من حم  ممهتىغ هيمظ
حصمك هشىط هييط ...مظ مك جعهئ من :جعحيهب َّـممهئهت  .َّـجليع َّـمممئحص مسيطَّـ جمهشحمىطِّـ َّـحفىعجع

مكخف حصخمهئ مممئ ىط هيمكىعجغهبهش ميخل َّـ ىط ىطَّـحك ُّـ ملحمهئ َّـمممئحص هئ    جكهتهثجخ هيَّـمم
مسهت خض َّـ حكهشمك  مي جفىسمظهشحفحيهب هشىطَّـ  مظحص َّـحفهشىغِّـ مكهشخس إلمئ َّـمميط  من َّـممهبجيهش:  َّـ
ىغ جمهشمممئحص هيخمحص من جمهت جغ  مظهب: من هيمن منمكخف مظهب مممئهب هيمكهئ خض من

منمئهش مكهشخس خض منهش مجهتىح هيمنحكىط ىغ َّـ جغ مح َّـممحيهئ خض من  مممئ هيمن مظهب َّـممىعمظ
ىغَّـىط هييط جغ متهش من ممملجعهبيع حصخمهئ َّـمم متهش منىعجع مكخف ميخل منىعجع  مظحيمههش جمهيىطىط ىغمثَّـ َّـ

هتهش من  .خمحص
  وا ةا   ّد )٥(

مك: مكخف منهش جعهيىط منمظهبهشمك مت ميخل منىعجع ىغَّـمك جعهب جغ هئمك َّـحفىعَّـجعلك َّـمم  هيمك جعهشمن من جكهئ
ىس منجع جه هي  َّـ جههشمكىط مف َّـمم ىغهي هييطَّـ من جغمتمك َّـمم جغ َّـجغلك َّـمم هي  منمنهش  منهبمتهشهي 

هنمئهت هبهشيسحط جممتيط َّـحفىعَّـجعلك َّـمم مف َّـمم ممهتمك هتمئمن جغمتمك َّـمم هبيعَّـممٰه ىغمك جع جغ  ممهتىغ  ميخل من
ملجمحيهئهتمكمم من َّـممميحيهئهتمك مي من   خلهي جمهت َّـحفهشىغِّـ َّـ خل  هي َّـمسهت هي   من : مم
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ممهتمك مغهشحكهت لك منىعَّـجع َّـممٰه ىغ مظ جغ َّـمممه من مغهتمن َّـممهنىطحلممهئ هيِّـ   جممب حي
هبهشهيهتمك  هي هيِّـَّـممهنىط مغهشحكهتمك جغمتمك منهيَّـحفىعَّـجعلك منمكخف هي ِّـَّـممهنىط خض من  جغمتمك  

هبهشهيهتمك  هي هيَّـمممهحي مغهشحكهتمك هي خض من مش:منحيهب هي هييطَّـ َّـمممهحي   من منهي
ىغ مظمئ َّـممهي جغ ىغ َّـمئ من هي :مئمكمنهنمئ مغهيهتهيمك َّـمم جغ حل يغَّـ َّـمم  .مغهشحكهت

هشَّـ حمهئهبهش مم منهش مظ هييطَّـ ىغَّـىطهي مظ جغ ىغ هسجم هييطَّـ جمحيخف َّـمم جغ  مي َّـمم
مم منَّـمههش َّـحفهنهشمك   هشمغهشحكهت مم خمهش ىغ َّـهي جغ َّـجغلك مظ ىغ جعحيهشخل َّـمم  جغ

خل  .َّـمممهحي ِّـَّـممهنىط مغهتمن من ممهتىغ   مي منمثَّـمسهت
هنمئهت َّـممهيمن : خيمي مع  ىط مظحيىط يغمم َّـهي ميمثحص مظهشمم ىغ مع  جغ
َّـجغلك خل َّـمم هشىسِّـ منجفىع متحصهيمظهثىغمم َّـمسهت ىغمي: مظحي جغ حل   ىغ مغهشحكهت جغ  مظحيىط هيممهئ
مغجيمك ممهتمك من َّـحفحيهئ هئ مظٰه َّـممحيهئهتمك  مل منهش مكخف هيَّـحفحيهشممهت َّـممحيهئ خض َّـمم  مع

هنمئهت مي هيمصهئ خض ىعِّـ من منيسَّـىط َّـهي  يغَّـجع خض جمهشمم مغىطِّـ َّـمممئ َّـمك هيَّـمم  جك
ىعِّـ خمهشمثمل ممهت َّـمممئ هت من مكخك َّـمك هيمكمكىع ىعِّـ خمهشمثمل جك ممهت َّـمممئ هبهشهيهتمك مكَّـممٰه  هلمف من من

هبهشهيهتمك  .َّـمغىط خكىع من من َّـممٰهىعجمحل من من
)٦(  ّ  دا  

من هييطَّـ هثمسحل لكىطىس مم جعٰهىع َّـمم هشىط مظحيىط َّـحف ىغهي منلكهشمممك ميمع جغ  مم مكهيىط َّـمم
َّـ مل جمجه ىغ ىسجه من خض (مكهب جغ هشىع يغمم مظهتهش) مظحصيغَّـهش َّـمم هي منهيىطمنمك ميخل إل
هشمغمنمن : هي ميهتمك َّـحف ىس منحمىط منهبيط  َّـممميهئ جكميمك مكجه ىس َّـمممي  َّـحفيطَّـهيلك لكمت

ميهتمك حل منيطهيلك َّـجيمتىع من حمهي َّـممميهئ ىس مغ َّـحفهنهش جفمفِّـ َّـممحيجه  لكىطىس يسمن ميخل َّـ
هثمسحل   هبهت خمهشمثملَّـحف ىغ ميخل مثجيىعهت خمهشمثمل َّـحفهشهيهتمكهي منلكهشمممك مكخف مكمن جغ من َّـمم  مظمبميمت

ىطجس َّـ هيَّـممحيهش َّـمم ىغ َّـممحيهش َّـحفميمت هييطَّـمن : يغخمىع جغ جه ممهئ مظىط : من  مظهيهتىط ىسَّـ
َّـ  جهخيجه ميممهت ملجفىع منميمت مبهتمبمك من هيهتهتىط مكهب َّـحيحق خمهشمث ممهي مظهشمم  مظهث َّـهي

ىغ جغ جههتىسهي مكهب َّـحيحق جعهشىسِّـ منهيهتىطهي من منٰههئ ميمنهش َّـمم مم مظهشمم ىغ: جمهتهي جغ هش  ميمنَّـمم
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ٌّمكهش من جفهشىحهي  ىغ من منىعَّـىغهيٌّ جغ ىط: منهي َّـممهبهشحمجهمك خمهش منميهشىغ هي: َّـحفهيهتىط َّـمم  مع

ىطهي من ممجنمك مك ىغ من منىعَّـىغهي من خمحص مميطَّـىطهي لكميمك مع جغ ىغ هي :َّـحفٰههئ َّـمم  جغ
جع َّـممجنمك هتٰهمكهيَّـمس منميهشىغ: منهي مع ىغ من منىعَّـىغهي هئهتمك َّـمم جغ  َّـممحيهش َّـحفميمت:  َّـممحيهشَّـمم

ىغ جغ ىغَّـ جلمبهتىح َّـممهنهشمن ممهئ جغ ىغ من منىعَّـىغهيهي ىطَّـحف جغ هشجممك:  َّـخلهشىحَّـمم  مي
ىغ جغ ىغ: (من مشمكجفهشلك ميخل منهشهيهتمك َّـمم هش جغ مث ىغ) َّـ َّـهي جفهشىح جغ مم خمهشمث  َّـهي

ىغمي : منَّـمههش جغ هشجم َّـمم  خض َّـحفهشهيهتمك مك حمهت خمحص مغجهىسهي يغَّـ َّـجهمف ميخل َّـحفهشهيهتهشىط مظهس
هتحيَّـمممئجل  ىغِّـ َّـحفهشهيهتمك من مكمغجهمي خم : َّـممٰه جغ  مك هييطَّـ مظمب جمهتهيهش جمىعىغهي خض من

ىغ منميمت جغ ىغ مغجهىس من مكمغجه خم مظهث َّـمم جغ ىغِّـ َّـمم جغ  هيجفهشىح منميمت خض من
هشجممك من َّـحلجهىس منميمت جمهتجيمتىع ىغ َّـممحيهش َّـحفميمت مي جغ  مكهيجفهشلك منهشهيهتمك مكمنَّـ ميخل ممهئ

ىغ جغ هش جم مث ىغ من مكمغجه َّـ جغ ىغ مييغمش َّـحفٰههئ َّـمم جغ هي مك خم َّـهنمب َّـحفٰههئ َّـمم
ىغ هش جغ مث هي يغمم من مكمغجه َّـ من خمهئ هييطَّـ َّـحفميمت  منميمتهي َّـحفميهشهيهت مك مظ
ىغ جغ ىغ منميمتٌّ مكهش من جفهشىحهي َّـمم جغ  .منهيهتىط منٰههئ َّـمم

مل مييغَّـ :كحلهقش ىغ منٰههئهيمك من مع جغ مكهشمن هلمف منهيهتىطِّـمغهيهتهيمك َّـمم  جهمكهي هلمف جضجهمك 
حصيغَّـ جه جم  ىسهشجع
ىع حم مم من خض َّـمم مظىط َّـمم هبهش من : ميخلمثهنمف من  جهىس خض َّـحفهيهش خض مظ  َّـمم

مم مظمبحيهب هي َّـمميط مبهتيع  ىسهي هتىغَّـمم هن لك َّـمم جهىس خض من :يغمم خض َّـمم  َّـمم
هبهش مييغَّـ ميمثهبهش: من هيمث منمنىع َّـحفهيهش ىغَّـىط منمغىط مث جغ جفىعهي ميخل َّـحف جهىس جمهسمث َّـ  َّـ

مبهتيع هيهتهي من مظمبىعجع من مظهشحفهشهيهتهيَّـخلهشىسىع خض مكهب َّـ مغحل من  خض هشىطمش ميمنهش مظ
ىس هن ىغ مكهشخس خض َّـمئ خس جمهئ هيمثمي منمنىع َّـمم جغ ىغ مي َّـمم  هي َّـمغىطهي جغ

ىغ جغ َّـجغ َّـمم مغىطِّـ مكخف مظهبهشمك َّـمم جههتمكهي َّـمم جههشمش َّـمئ منمظىط  جمهسمث َّـممهن هن  من
ىس خس منهش َّـممجنمك  هن جغىط خس َّـ  .َّـ

مهُّـ جكهشىش َّـ ىس منمك:مكخف هييطَّـ َّـ هن جه من َّـمم ىس َّـمميط مظمبحيهب  من َّـمم
مبهت مش مييغ: يعهي منَّـمم مك َّـممحيمب َّـحفٰههئ مك مظهتهبمتحص هي مث مبهتيع خض  خم مي َّـممهب ىغ من جغ
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مكهتهش  مممئ ممهتىغَّـ جههشهي  هن مكهتهش  خم مظىط من َّـمئ من ىس خض َّـ هن ىغ من جغ

جههتمك ممىط  مغىطِّـ َّـممهن مبهتيعَّـمش جمهسمث مظهبهشمك مكخف َّـمم من جهجههش  مظىط من َّـمئ من
مك ميممهت من  مبهتيع مظهشممهب مبهتيعَّـهي  َّـمم ممهتىغ من جههش  هن ىغ من جغ َّـممحيىعجمهشمكهي َّـمئ َّـمم

مبهتيع هي َّـ مش مييغ مي من َّـمم ميهشمك َّـحف مك مظهشمث هشمم هي َّـمم ىغَّـمكهي  جغ ىعِّـ َّـمم مممئ
ميهتمك   . خض هييطَّـ َّـممميىعمنهب

ميهشىط جحهش جيىطىس مم من هييطَّـ من :ميممهت َّـ مل منهش مكخف َّـمقجعلك َّـمم  َّـممميجه خض مع
هشمظ ىغهي منلكهشمممك من َّـمم جغ حيىط َّـمم َّـحص جم ىغ مظهث َّـ جغ لكهت هي َّـمم هي خض َّـ مكهتهش  َّـ
هثمث من َّـ جه منهش خض َّـمم مبهتيع ىسَّـ مش مك َّـخلهشىسىع خض مظ َّـ هثجع  هلمف  َّـ

هي َّـممهي منىح يغمم هشىسَّـ ىغ  مييغ مظهشمك ىط  جغ من خم َّـخلهشىسىعهي خض مم مع  جمهتحص َّـ
 .هلمف مك َّـمبهتيع

حل مييغَّـ ىغ جهىس مي: مثهي يغمم جع جغ هش َّـمئ مخهتيع ميمنهش من َّـمم  من مثهشحك
ىغهي من من يغَّـىط جغ  .يغَّـجع مك جفهشىسىع منمنىع َّـمم

هش َّـمئ  ميمنهش من:آلكألىه رمنككم ىحلخك ىغ مغهيهتهيمك مثميىغ من مثهشحك جغ  هتمكَّـممحيهتهب َّـمم
لكهتهئمكهي من َّـمئ هش َّـ مك من مثهشحك  .َّـممحيهتهبهتمك َّـحلهيهتهيمك جعهئ منىعَّـجعلك من منىعجع

حكهتهشمك  َّـحفهشهيهتهشىطهي مي مم منجهىطَّـ : ككطهظ ككمرم ىحلخك   جك خمحص  َّـ
ىغهيميمنهش منهشهيهتمك جغ هي خض مم مخهتيع  َّـممحيىط  من  مبهتيع خم يغَّـجع جه مييغ .هلمف مظ َّـ  َّـ

حل من مب حل حم حل مكهيهئهت هت معمك هيمعهبهش هش مع مبهتيع منحم جهىس ممهئ ىغ َّـمم جغ  خض َّـمم
هي مكهتهش  :هي َّـ

وجود صّص .١    حقيقته نفس ا
ىغ جغ جه َّـمم مثهيجعهيهشمظ َّـممحيىط َّـمم مغهيهتهي مظهبميىغ ىسَّـ هبهش من مغهيهتهيمك   هبهش جمىع

ىغ جغ هش  مشمئمك منهنمئَّـمغىطِّـ َّـمم مكهتهش َّـمم جعهيىح خض حم لكهتهئمك خض َّـ ىغ َّـ جغ هيهتهيمك َّـمم جم
ىغ هشىط هشهيهتَّـحف جغ هي مغهيهتهيمك َّـمم هي  مكىطَّـ هي هي مظملَّـ هش مث َّـ حيمك   مظحص مسهش من َّـمم
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متهش َّـممحيهتهبهتمك هيهتهي مبهتيع مك هلمفهيهش مظ جع جهىس   .هي َّـمم جع
 .هي هي مظحص َّـحلهيهتهيمك ىس مثميىغجه ىس هيجهَّـمم من َّـ َّـممهي مييغ

خص .٢ راتب صّا    با
مل منهش مكخف مظهبهشمك ىغ مغهيهتهيمك من من ملمثميهش مع جغ  منىعَّـجعلك يغَّـىط منهنمئمئمك َّـخلهشىسجغ َّـمم
جعمك ميهش هيىط من هثجفىع مظهشمم هي جم مث َّـمممهحي َّـممهنىطِّـ َّـمم مك خم هسيغمم  من منىعجع
ىغ منىعَّـجعلك جغ منمئهشين َّـمم جهىس َّـ مبهتيع جع ىغ هلمفهيهش مك جع ىط متهش مظ  َّـمم منىعجع

ىغَّـمك َّـحفىعَّـجعلك مك هئ جغ جفىع َّـمم  .َّـ
ىغ جهىس من َّـممهي هييطَّـ َّـحي مك ميخل َّـمم ىغَّـمكهي َّـحفىعجع جغ  َّـمميطهي َّـهي مغهتمن َّـمم

هئهت ىغَّـىط مظ جغ منمئهشمثهتمك َّـمم جعمك َّـ ميهش ىغ منلك ميخل َّـحفىعَّـجعلك َّـحف جغ  مظحل َّـحفهنمق َّـمم
مك ميخل َّـجلمبهتىح ىغَّـمك َّـحفىعجع جغ لك َّـخلهشلكمكهي َّـمم مبهتيع َّـهب جهىس َّـمم مكهي ميخل َّـمم  َّـحفىعجع

مك جعهئ خمهشمثمل مي مل َّـحفىعجع هش ممهت ىغ مثميىغ ىسَّـمك حكهت جغ هي َّـمم هيىط جمهس َّـخلهشىسجغ  َّـمم
هثجفىع ممهتمك َّـممحيهئهتمك َّـمممهحي َّـممهنىطِّـ َّـمم ىغ مكحل َّـحفحيهئ جغ  .َّـخلهشىسىع خض َّـمم

خصص ّم ا.٣ اشئ ّوا اهيات من ا    ّا
جه هييطَّـ هت من ىسَّـمم جف حم ىغ مظحل َّـ هيىع جغ ىغ َّـمم هش جغ مث  .َّـ

جه مبهتىسجمهشمم َّـمم ىغهي  جغ جهميمك مظهشمم َّـىط َّـحف هشممميمك َّـمميط لك َّـحفهشهيهتهشىط َّـحف  يع جغهشمك مظ
جف حصَّـيع خمهش هيىع منهشهيهت مظحل َّـمم هش َّـمم مث  .َّـ

جه من  من هييطَّـ َّـممهي:  خيمي جغ ىسَّـمم هئهت  ميمثحص ىغممهئ لك َّـمم هي مظ

هتىط َّـممحي )هئ( جهىس هي منمثمئىع َّـمم جكميهشىس خم هييطَّـ َّـممهي من َّـمم منمك خض جعحيهئهتهي مكخف َّـ
جهىس هي  يغهيلك ميخل من هييطَّـ َّـممهي من َّـمم هي  ىغ مظحص هي هي جغ جهىس مظهبميىغ مغهيهتهيمك َّـمم َّـمم
يغِّـ مظمل  مك مظهيهتمك َّـحفىعَّـجعلكهي  ىغَّـمك َّـحفهثجف جغ هي َّـحلهيهتهيمك َّـمم مكهي  َّـجغ هشمنمك َّـمم ىغ َّـمم جغ مك َّـمم منىعجع

ممهتىغ َّـحفىع هي  هنمئهت هي َّـمم هي منمكخف منىعَّـجعلك َّـمم يغِّـ  مظمل ىغ َّـحفهثجف جغ َّـىغ منهبمتهش مغهيهتهيمك َّـمم
حيهئهت مكخف َّـممهبىس جكهتهثجخ مظهتهشميهش خض َّـمم ىغَّـمك  جعهيهشمظهئمتهشهي  جغ  .َّـمم جعهب منىح مجهتىح َّـحفىعَّـجعلك َّـمم
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هشىطمش مع مكهشخس َّـ ىغَّـىط   َّـمميطهيهب  جغ مبهتيع مك هلمف من َّـمم َّـ جهىس  ىغ َّـ جغ َّـمم

هي جممت مخهتيع جه مظ خض مكهشخس َّـمميطهي هئميمك َّـمم جع ىغ مك خكىعَّـ َّـحفهشهيهتهشىط َّـحف جغ  ممهئ
مميطَّـ حمهش  لك منميهشهيهتمبمتهش َّـمميطهيهبهتمكمش  جممتهش مظ َّـجف ىح مخهتيع َّـحفهشهيهتهشىط  مظحيىع من مظ

هثمسحل لكىطىس ىغخض َّـحف جغ مبهتيع ممهئ مك:  يغخمىع هييطَّـ َّـممهي من َّـمم منمنهش ... من مظهبميىغ من
مك هشىس  جهجه مظمب هشىس َّـممحيهي  جممت ممهتىغ مظهشمك جهميمك مظ خض َّـمك  منمكهب َّـحفهشهيهتهشىط َّـحف

َّـىط هشممميمك َّـمميط حيمن مكهب من َّـحفهشهيهتهشىط َّـحف هشىس منهش َّـهب هي مظ مظهشمك مث خض مثمي  .حكمس
مبهتيع جهىس جمهشمم ىغ َّـمم جغ هشىسمظ ممهتىغ مظهشحفهشهيهتهشىطهي َّـمم ىغ هشمك جغ هي َّـمم  َّـخلهشىسجغ

َّـحمىح  منىع َّـممهبميىغ َّـمم هشىس مخهتيع جهىس هي ميمثحص هيَّـ هئهت َّـممحيهي مظهشمك  َّـمم
هي لك: من َّـمميطهيهب هشىط مكهشخس مظ مع ىط  َّـ  .َّـمم

هشين من جغمتمك هبيطَّـ َّـمم مهُّـ َّـممميىع مظحل َّـممهي َّـ  هشمممن هيَّـ مظحل َّـممهي َّـمم  
هي  من جغمتمك جه َّـممهي جمميمنجفىع هشمممن جع ىغَّـىط  ىسَّـمم جغ خض منهيهش  هشىطمظهشحفهشهيهتَّـمم
هشىط مع ىط من هيَّـ مش  خض منهيهش َّـمم جغىط منهشهيهتمك منلك ىط جم جع منهش خض منهيهش َّـمم

ىغ جمهيىش جغ هي هي َّـمم جغىط مكهبىطمثهش منهشهيهتمكهيَّـحف هشىط مث هي مثحي.  َّـ مع  خض منهيهش َّـ
ىس من َّـحفهشهيهتهشىط جكهشمظهيمك جه مغمن مث ىغ  جغ جههي َّـمم ىس من  جه ىغَّـىط  جمهب جغ ىس َّـمم

 .هشهتهشمظحصهيهت
 وآلكآلحلططهمي هلآلحقهحكهين ككصيقصل سآلختل صهاك كىكمهه

ىسىغ هشيع َّـممهنهتِّـ من  هييطَّـ مكخف  َّـحلمئمبمك ميهشَّـمك مكخف جعحيهئهتهي خض  َّـممهتيعىغ منجه
هت هي جه من َّـمم هثمممك هييط خكىعيع مي: هي هيميحكمئهش ىسَّـمم  مغهيهتهيمك مغ َّـحف

ىغ جغ مظهشىط من َّـهبهنهث َّـمم هي خض َّـحفهشهيهتمك مظهثلكهشمممك َّـممهي ىسجك يغهيهش هي َّـ  من جمهت
ىغ جغ هتحيمك ممهئ متهش جهجهمتهش إلجه خمهئهتمكهي خك هشجم لك ميخل مظهس  َّـحفهشهيهتهشىط من مظ

مسَّـ َّـ ...ملجفىع هشجممك جغحي مك َّـمم ىغ مغهيهتهيمك مي جغ هشىسَّـمك َّـحفهشهيهتهشىط ميخل َّـمم مك  َّـ

ىسمظحيمك )هئ( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ حيهشممهتمك خض َّـ  .هتمت ىحهئىع: َّـحلمئمبمك َّـحف
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هش جهجهمتهشهي جك حنَّـُّـ منىح مم  مظحيىع َّـمئ جمهسمثحص ممهئحصهيهتمك معهشمظمل هي منهش خم مظهث َّـمم

ىغ جغ  .َّـمم
مخهتيع مظهشحف :كجلصككى ىغ  جغ جهىس َّـمم هش هشىط هشهيهتجعهيىط من  ميمثحص هي مظهئ

هئهت َّـمم هي يطهيهبَّـمم من ىس َّـحفميمت جه َّـمم َّـحفهشهيهتهشىط هبيطَّـ : من  هشىطهي  مع هش مكهشخس َّـ مظهئ
ىغهي جغ هيىطمنمك مكخف َّـمم هش من مئ  مظهبهشمك مكخف َّـممهي مظهثلكهشمممك مغ َّـممهئ ىغهي جم جغ َّـمم

يغمم ىغ مصمب مكهئهتمتهشمش  جغ َّـمئ َّـمم مكهشهي   خض جعهيىط جعميجههتهئ حفهش َّـحفهشهيهتمك من
يط هشمظهيمك َّـمم مكهش جيحيهئمتهش َّـحفهشهيهتمك َّـهيىط حيهيَّـمم من :من َّـمم  َّـممهيمههشَّـهش خض من
ىغ جيحي َّـمميطهيهبهتمكهي جغ َّـحمىح خض منهش جف مكخف هييطَّـ مكهئهتمتهشهي مصمب َّـمم  مثميىغ َّـمم

منىعهي ىغ َّـمئ مغهتمن َّـ جغ هيىطمنهش جمهت َّـمم   .مكهشهيهتَّـحف مكخف من
مش مكمئىغ مظحيمبهئهتمك َّـهي جمهشممحيهي هش َّـحلمب مث حكهتهشمك َّـحيىع يغمم  َّـ  َّـ

لك هشىط مكهشخس مظ مع هي َّـحفهشهيهتهشىط جف من جع حيىعجممكَّـحف هييط هيَّـ مل مع من  َّـ
ىغ جغ مك خض َّـمم هيهتهيمك مغهيمك ىسجع منمكهي ممهئ حي َّـحفحيهئ منمك َّـحفهشهيهتمك جم  يغهيهبهش َّـحفحيهئ

مكهشهي ىغهيهش جيحي من هش هبيطَّـ مكهئهتمتهشهي مصمب يغمم مظحيىط جغ جهىس َّـممهئ  َّـ
ىغ جغ مبهتيع َّـمم هي َّـ مك هشممميمكهي َّـحفهشهيهتهشىط هي مظمب هيىعىس مميطمم ىسمظىش  َّـحف  مظهشمم

منىع هبميىغَّـمم ىط  َّـ هي َّـخلهشىسجغ َّـمم حكمئهش َّـىعىغ جم َّـممحيهتهب  .َّـ
هثمسحل لكىطىس ميممهت منحكهشىس منهش هييطَّـ مم َّـحف جهميمك َّـحفهشهيهتهشىط: مظهي هشىس خض مظ َّـحف  َّـمك

هي هشىس ممهتىغ جممت َّـممحيهي مث مظهشمك هي خض حكمس هشىس مظ مثمي حيمن منهش مظهشمك  من مكهب َّـهب
َّـىطَّـحفهشهيهتهشىط هشممميمك َّـمميط هثجفىعِّـ َّـحف هشىسَّـمك من مك لكهت جمهشحفهشهيهتهشىط َّـ ىغ َّـ جغ  هي مك َّـمم

مك حي مممك مكهب منهب حيهئ خصحي جع جعهشمظحيمك َّـخلهشىسىع خض مظ منىعهي مثميىغ خض مم  منىح مممئهبمتهش َّـ
مكهش جعهيىح يغمم ىغ من جغ هشىس خض ممهئ هشىطهي مكهشخس َّـممحيهي َّـمك مع هشممميمك ميهش َّـ  من

حيهئهتهيمك ىسحم مبمتهئمتىح: جعحيهئهتهيمك مكخف ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك )هئ(  .)هتمب(هي َّـمم
 .مثمت ىحهئىع: هشمظ َّـحفجهىطىس َّـمم)مب(
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َّـىط مبهتيع َّـمميط حييس مك مظحيمهمتهش َّـ جفىعهي َّـمم ىغ جمهتهئ َّـ جغ حيهش َّـمم مبهتيع جع مك مم  من
هش هبيطَّـ مخهتيعَّـ مك  .ىسَّـ

ىغ منلكهشمممك من جكهشمظهيهش منمع مكحص هلهشجم َّـمئ خسجههب جمهشحف جغ : حمهش مميطَّـ هيَّـمم
مك مظهشحفهشهيهتهشىط جهجههش حي ىطىغِّـ هيمكهب َّـحفهب مك َّـحفهشهيهتهشىط مي: من هيمم َّـحف حي  مك منهب

ىغ جغ منىعهي مثميىغ خض مم جعهشمظحيمك َّـخلهشىسىع خض َّـمم هيىط جممت يغمم من َّـممىعهل مكخف َّـ  َّـحي
ىغ مظهث جغ هشىطمش مكهشخس خض هتهشىطمظهشحفهشهي مخهتيعَّـ جهجههش ممهئ مع ىطىغِّـ: (حمهش مميطَّـ َّـ ) مم َّـحف
لك: من هشىط مكهشخس مظ مع  .َّـ

جعهتمك َّـممهبهشمغهتمك من هشىطهشهيهتجمهشحف مك َّـمم حي ىغ مك منهب جغ مبهتيعِّـ َّـمم ىعِّـ من مئ هي من  مظ
هشجعهت َّـممهبهشمغهتمك من مممئهبمتهش مع هي مصىطىغِّـ مكَّـ جهىس مم مبهتيع جمهت ىغ َّـ جغ  هييط من هبهش َّـمم
 .َّـممهبهشمغهتمك

ىغ مظ: حمهش منَّـمههش جغ معمكجغجهىس َّـمم متهش...  مع ىغ : معهشمم جغ جهىس َّـمم
هشجم ميخل َّـحف جممتهش هشهيهتمظهس هئ مظهشجف مكىع مسهشهي جمهت َّـىطهي  هئميمك َّـمميط هشىط َّـحف

ىغ ممهئ .مظهشممحيىع جغ حطهي حصهيهتمكىع َّـمم هت َّـممحيىع َّـحفهي جع مسهش ممهتىغ من حم مع مك 
ىط  هي جمهس مغهيهتهيمك مع هئ ىط َّـحفحيىع حم ىط َّـممحيهشىس مكخف مع حم جمهت مع َّـمميط َّـ

ىغ ممهئ جغ ىط َّـحفمك هي حصهيهتَّـمم متهشهي هشهيهتمع هشىسَّـ َّـمك مش منلكهشمم  مش  يغمم هي منهي مك مظ
ىغ هشهيهتهشىط َّـميمق َّـحفهشهيهتميمثحص َّـممحيهي حفمئهش منمث مظهشحف جغ إلمب َّـمم مكمكهي  مك من

حكمئهش َّـحفحيىع خض  مظيطمم َّـهبىطجمىح َّـ هي  هي خض َّـحلهيهتهيمك من مكمئىغ َّـحلمب مكهئهتمتهشهي 
ىغ مكخف َّـحف جغ ىغ مظهشحفمكهشهيهتحس َّـمم جغ جهىس َّـمم هشجخمش حفمئهش منمثىغ هشىط منمنىع ميمعهشهيهت جم

ىغ مصمب مكهئهتمتهش هشهيهتَّـممحيهي مظهشحف جغ َّـمم هي  مكهش خض َّـمميطهي حي من هشممميمكهي جم هشىط َّـحف
جهجههش هبهش  .من

 .مئمبىح: ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك )هئ(
 .مبمبىح: مظىطَّـَّـمك َّـحلمئمبمك )مب(
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َّـىغ َّـممهنهتِّـ حمهش جهىس: ملمنجل جغ هش َّـمئ خس مي َّـحفهشهي َّـمم  مثميىغ مظهئ

ىغ من منىعَّـجع جغ هي َّـمم مث هبىط هي ميمثحص حكمس ىغ ميخل َّـ جغ هشىس َّـمم  مممئ هشىطهيهشهيهتَّـحف مظهشمك
متهش هشىطهشهيهتَّـحف خم جغمتمك من مك مثمي حي ىغ مك منهب جغ هي لكهشهيىعِّـ َّـمم  َّـممهب هييطَّـ َّـمئ مظ
حصَّـيع من مظهش منَّـمههش َّـمم ىغ ميخل منهب جغ ىط منهيهش َّـخلهشىسىع خض َّـمم  .َّـمم

جهىس من َّـممهب هييطَّـ جمهس هييطَّـهي مكخف مظهبهشمك هبىط َّـمم ىغ ميخل َّـ جغ  خكىعَّـ مك َّـمم
هشىط منهيهش خض مكهشهيهتَّـحف مع هشىس َّـ لكهي َّـمميطهي مظهشمك  ملممهت هشىطهشهيهتَّـحف من :مظمبحيهب جم
جهجههشىط من َّـممهب هييطَّـ ميخل خكىعَّـهيهش ىغممهت مي ىغَّـمكهي َّـمم جغ  هشىطهشهيهتَّـحف جمهس مي َّـمم

لك منَّـمههش مبهتيع من َّـممهب هييطَّـ جعمئ جهىس َّـمم ىغ من َّـمم جغ  جعمئ: من هيَّـمم
ىغ من جغ لك َّـمم ىطهي منهيهش مظ منىع خمهش مي َّـمم هشىط منهيهش خض مظهشممحيمئىغ َّـ مع  .َّـ

ىط مسيطَّـ هشيع َّـممهنهتِّـمن : مث ىطىس ميحكمئهشمم مكميهشَّـ خض َّـممهتيعىغ منجه : مظهشممهي َّـ
ىغ منميمت جهىس َّـىعَّـىغ من مي َّـممهئمت جغ هشجم َّـمم  .َّـحفهشهيهتهشىط ميخل مظهس

  ّا  
مم  يقو حقمل كركمقو ككصيقصل كيكعقه: حمىطىش  حم  مظحل جغىطَّـي ىمقمنندكآل
ىغ منىعَّـجعلك جغ ىح خض جعهيهتهتىط ميخك َّـمم ىعِّـ جفجه ىغ خم جغ منمنهش َّـمم ممهتمكهي  ىعِّـ َّـممٰه  َّـمممئ

هتمك ميجم َّـممحيىع مل ملمغهشىغهيهش من مي خمهشمثمل منَّـمههش منهنمئمئمكهي مت  جهميمك ممهت  من
هيهتهتىط َّـمم خك  ىسَّـ مظهش  .َّـحفيطخم

هي من َّـحفىعَّـىغ هيهتهتىط هي هيهبهش ىطهتهتَّـمم خك خمهش حفهش. مظهشممحيىط َّـمم هيهتهتىط منهيهشمظ َّـ  ممهئ
هشىسِّـ جممت هيمئمكهئممهئمب َّـممحيىط منهيهشمظهئمك هيهتهتىط مكىط مك مك  .مظهشممحيىط َّـمم
مم   َّـممهيهتهشىش من َّـحفىعَّـىغ ممهتىغحقمنهم حقللنه كىل حقلس: حمىطىش  حم

مك َّـممميهشىسجكهتمكَّـممىعمغهت َّـحف )هئ( هي جعىعمجمك مك َّـممهب َّـمكهي حم َّـىغ ملمنجلهي ىغَّـىس َّـ : هي َّـممهنهتِّـ جغ
 .مئهتهبهسمتهبىح

حيهئهتهيمك ىسحم هئمتىح: جعحيهئهتهيمك مكخف ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك )مب(  .)هتمب(هي َّـمم
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هشىس َّـهي َّـمميط َّـحلهيهتهي منحيهبهش ىغهي مظهشمك مك هي َّـحفىعَّـىغ مظ َّـممهيهش مك َّـممهب هشمظ  مثميىغ خض َّـمم
منىع َّـمك هيَّـ ىغ هيهبهش خمهش جك مك خض هي َّـممهيهتهشىش هي من حمهش مظحييس  ميخل مظحيمهمتهش مث

ىغ هيهبهش َّـمئ خس مي  .حمهش
مم  ك ىككللش ىهظص آلحكمهو كه فننه كص كآلجكطعن حقهككد: حمىطىش  حم

جف هتحم منلكش َّـممميهيىع َّـ َّـممخيهب  هثجفىعهي  َّـمم هيىط   .مظهشمم
مم   ىقش عي ىىكديدكيكلك فرضنه كرمقططمل كص ككصيقصل ضلنمو: حمىطىش  حم

ىسِّـ من َّـحفىعَّـىغ  حقهكضىمكي ىكضهفويحقنننجم قنهم ىغ:َّـمم جغ مك  من   مظحل َّـممهب
حل  .مكهتمظىطجس َّـحفىعجع
مم   جغهشمك ىفمدكوي كص ىيقدكوآلفهحكرمقطو ككللنمو قهحكهكمو: حمىطىش  حم

هت خمهش(مظجههب َّـحف هن مممك) َّـمم هشىسِّـ مكخف من هييط ممهئىط منمث هت من َّـممحي مفهي  حي  َّـمم
مغ َّـممميىع خض مظيطمم جكهتحنيع خمحص مغهيهتهيمكهي جعهثممهت جغىط َّـ   يغمم. َّـمم
ىغ مظٰه َّـممحيىط جغ َّـمم هتىش مصيسهي  هي  مظ هثممهت منحيهب منلكهت َّـمم  من ممهئمقخملك 
مظهشخكمنلكهت  . 

مم   آل كآل حقهعه آل اكد هلهيكص غلك قو مقمصو حمدىلك: حمىطىش حم آل َّـممخيىع آل
هبهشمك  جك هب منهب)مي مظهثميهش  مغىط مسهش(من َّـ هثخمهتىط مكخف َّـحف ممهتىغ هي َّـمم هبهشمكهي    َّـجك

مم . مغهيهتهيهتهش  .ممهتىغ مسهش من َّـممميحيهئهتمك من  جمحيهئهتمك مسهش: حمىطىش هيمئيطَّـ خض حم
هئلك منحيهب خض  من َّـحلىط:منهب َّـحفىعَّـىغ هش َّـحلىط مثمي مئهتجم مشَّـمم هي جكهئ هئلك   ممهئ

جيهشُّـهي مك ميخل جمهتمس َّـ هي مص ىغهي  جغ  .َّـممحنَّـجممك َّـمم
هبهشمك ىغ ميمثحص جك هئ خض َّـ هثخمهتىط مكخف من لك من جغمتمك من َّـمم هبهشمك خض َّـ جك  َّـ

هي جعجههش هب خم: من َّـ هتمن منهب َّـحف هب جمهت َّـىطجف مظ  جعهيىطَّـىع مكخف َّـحف
ىط مئ مش َّـمم هي مظحيىطهيهش منهش يغخمىع حم منىغَّـجع خمىعجميط مكهب هئمتهشهيمك ميجفىعَّـىع َّـ  جمهسيغَّـ  جحهش حم

هب خض ممهتىطجف َّـمئ خس مك ممهتمتهش مئهئ جيىط خس مظهثمث منحكحيىع هيمنهب َّـحف هبهت منهش َّـحف  هيَّـ
ٰهىع هب خض ىغَّـجف ممهتىغ منهش يغخمىع ميخل جمهش هي َّـحف  :َّـمميطمظهتهشين هبهشمظخيمكَّـمم خمهي منهب
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جممت من هلمف جمهتمت مكهتلك  لك ىعَّـحم من جمهئ هب          جكهت هش  َّـمممئ
مم  آلىيمذك اكطض مقنطنض كىل كرمقطو كص ككمجمه ىككملمن: ىش حمىط حم وآل

ىغ خض مغهشمممك  من منىعَّـجعلك:مظمبحيهب جغ هبهشيس َّـمم مت َّـمم مك هبيط جعهب  من مسهش ممهتىغ َّـمم َّـحفىعجع
.جمحيهئهتمك مسهش من جمحيهئهتمك مك مي َّـممميحيهئهت

مم   من َّـحفىعَّـىغيقرحقه ىكملكلل حلريقى جمآلقم كحكرمقطو آلقو: حمىطىش  حم
ىع هبيع هي َّـممحيىع جل مظهب َّـمم َّـممميىعهشخضَّـمم مظهب  َّـمم هبيع مظحل هي  هشخض َّـمم : َّـمم

هشخضمن  هيهش ميخل منمئهش َّـحفمئهش جعىع هي َّـمم مث  َّـممحيهئ مثجيىعمثهش ميخل مييغَّـ :من .ملجفىع َّـ
مي هشُّـ جممتيطَّـ هيمنمئهشين مث مكخف َّـمم جغىط خض منمئهش َّـمممئ هي مكهش َّـ  مكهبىطمنهش َّـ
 َّـ لكهشىس مكهشممهتهش خمهش مثمي :جمهت َّـهيهش ىغَّـ َّـمهحي خض منمئهش منمغىطهي َّـهثجفيط

هي جم ميمغىطَّـمههش َّـممهتىطَّـ ىح جعىعجعهتلك خض َّـحلهش خميطمم .جكهشجم جفىع  مغهتمن َّـ
مك جم ميمغىطَّـمههش جعجهمف جفىع ميخل مث مي خض جعجهمف َّـمم َّـ  .َّـمم

ىس من مي َّـممحيهئ جفجههش  مظهب َّـمئ جمهتمتحص َّـممهبيع من :َّـحفمئهشمثهتحل َّـمم
هشخض هتمن هيَّـمم مكخفَّـممجن خمهش مييغَّـ مظ ىغ هلمف جممت مك خض َّـ جغ هي خض من جكمي  مييغَّـ َّـ

جكمي ىغ هلمف جممت خمهش خض َّـ جغ مكخفهيمن مم جغىعىط هييطَّـ مكخف  خض َّـ َّـمك خض حم  َّـ
مضاجع: جعحيهشخل هم عن ا ِتجا جنو ِ َ ُْ

ِ
َ ُ ُ ُ َْ ىطِّـ (َ هب جعىعجعميىح: من) مثهئ: َّـمم  جغهب

مك َّـهبمتيس مكهبىطمنهش مظهب َّـممميىعَّـيش مك هي  هيمس ىحهي جع هب خض َّـحفمه هشمض مظ جغهب  جع
هشمكىط مكهب مي َّـممحيهئ من َّـممهب هييطَّـ .جع مثيعَّـ مكخف هي َّـمميط َّـٰههئ َّـمم  جمهت َّـ

مثيعَّـ هشخض مث مكخف َّـ هتمن َّـمم  َّـمئ خض منمئهش هيخمهش َّـممجنمك خض منمئهش مييغَّـ مظ
 .ملجفىع

هبيع َّـممهبيع جممت هشخضَّـمم هشمنمن مكخف من َّـمم جكمي ميخل َّـ هتمن  َّـ  جعميهيىط  مظ
مك مك ميخل ميمثيعَّـمم ميجمهش مكهبىط خمحصمسهش َّـممحيهشممهتمك َّـحفىعجع  مشَّـمممئحص ىسَّـممهب خض جعهئهتمتهش َّـمم َّـحفىعجع

مم خض خمحص هشمث حم ِلجبل: جك ه  ِفلما  ر
َ َ ْ ُ َ َ َ َ مكىعَّـ (َ  من َّـمميط  )هبمتهئ: َّـ

لكهت ىغ خض َّـممحيهئ َّـميهيىط  جعهبيع من َّـممجنمك مييغَّـ :هشجعجفجه  منىعجع َّـميهيىط  جغ
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ىسَّـ هي مكَّـحلمه هبيع مظحيمئىغ جمهت هشخض مث مكخف َّـمم  َّـميهيىط َّـممجنمك منىعجع مغهتمن هيَّـمم

هتمن َّـممحيهشممهتمكهي  مل ممهتىغ جممت جم لكهشىس مييغَّـ هيمكهشممهتهش ممهتىغ جممت جكميمن لكهشىس مييغَّـ مظ
 .هيمئيطَّـ

ُّـ هييطَّـ جعهيىعَّـلك َّـمبمئ مثيعَّـ من َّـمم هش َّـ  َّـممحيهئمب َّـممهبهنهش من مظمب
هي هش هش مكهبىط خمهشمثمل جمهسيغَّـ ممإلمث مث متهش ميخل مكمبىط مع هيجممئىعِّـ خض يغهيهب َّـ هشمظ  مكخف خم

هي ىس مك من جعهبيعمممل َّـممميمئىعِّـ هييط جمهس َّـمم مك َّـممحيهي منىعجع هي لكهشىسىط خض منىعجع ىس  َّـمم
هشىسِّـ ىغ َّـمميطهيهب ميخل من جعهبيعمممل :جفىعمن مظحي جغ ىغ َّـمم جغ  من .َّـمممئ َّـمم

ُّـ َّـ ىغ من :َّـمم جغ مك َّـ َّـمم ىغ من منىعجع جغ هشين هيَّـمم مك َّـمم  مممئ .منهب منجفىع منىعجع
ىس مكخف َّـمميطهي من مثيعمممل مكهبىطمنهش َّـممميمئىعِّـ هش َّـميهيىط خس َّـمم مث مظ هي  هبهشهي مكهئمب َّـ

هي مكخف هشجميش منهشجعيعَّـ ىغهيهش خض َّـمميطهي مكلكمتىعىط خض منميهش هيهبهش منهش هلهشَّـمك جغ   منىعجع
ىغ منىعَّـجعلك من منجفىع جغ متهش جعميهيىط من ىغ هيَّـمم هشمظهيمك منىعجع  .َّـمم

متهشهئجم ىغَّـ هئميمئىعِّـ خض منىعجع جغ  خض هي هبهشهي َّـخلهشلكمك منمغمئهشمنمتهش َّـجلىطَّـىطِّـ مكَّـمم
ىغ َّـمميطهي جغ حممك ممهئهبهي حمهشمظ هلمف خصىعىغ من هي َّـمم ىس مكخف هي مممئهبمتهش من  َّـمم

هيهش حمهشمظهئمك جممت َّـحفهشىغِّـهي منمغمئهش مكهئهتمتهش جعهبٰه مث حممك مم جمهشممميمئىعِّـ  .يغمم ميخل منهش َّـمم
ىغ هي جمحص َّـمغىطهي َّـحفمهمب  هيهي هي. هلمفهيهش هي هيهي هي جغ   خض َّـمميطهيمن

ىس مكخف هي منهش مك منميحص مظهتىط َّـمغىطهي مك َّـمم هئميهش خض َّـحفىعجع ىغَّـ خي جغ جمهئهئميمئىعِّـ  مكهيَّـمم
ىغَّـمك ىغىسجغمك خض َّـمميطهي ىس منهش مكخفمنَّـحفهشىغِّـهي   مكخصىعىغِّـ جغ   خض ىغىسجغمكجممت َّـمم
ىغَّـ  .منجفىع مكجغ

مهُّـجحهش هش: جعهيىط َّـ مث مئهشمن مغهتهبحص  من َّـ ىش َّـىعجعهي خض منىعَّـحم َّـمممئحص خض َّـ  حم
ىغ َّـخس ميخل َّـممحيهشخس هييطَّـ من َّـممجهحي جفىع َّـممحي مم خض خمحصهي َّـ م ...: جعحيهشخل حم ه يصعد ال ُإ ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ِ

هش من منحيهب جمهئهتىغ) مئهئ: جمهشخكىع (...ُالطيب مث مك لكحيىط مييغَّـ َّـ ىغَّـ منىعجع  جمهيىط مكهيجغ
هشمظهيمكهي منىعجع ىغ َّـمئ مظَّـمم جل لكحي مئهشمن جعمههش ميممهت . جعمئهشمنهئ مظهب َّـمم هشمم جم

مك هشمظهيمك َّـمم خمهش  جغىطَّـىطِّـمنىعجع هي من ىغ من َّـميهيىط منىعجع َّـمم من منخممب   منمكخف 
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هشممهتهشهي :جممب. مكهئهتمتهش ىعىغ حضىعىغَّـ من هتمك   مكهبىطمنهش َّـ مك َّـحل َّـميهيىط منهش خمهش مكهئهت من َّـحفىعجع
ىعىغ حضىعىغَّـ جعهشمنهش مك خميطَّـ مكهبىطمنهش َّـ هشممهتمك َّـمم خمهش مكهئهتمتهشهي َّـحفهشىغَّـمكهي  هيهئهتهشهي  َّـميهيىط منىعجع َّـحف

هشمظهيمك ىغَّـمك َّـمم جغ هي من ىغ من َّـميهيىط منىعَّـجع َّـمم  .جممت خض جعمئهشمنهئ َّـىعجعهي خض منىعَّـحم َّـمممئحص
هشخضهي خمحص منمث خمهش  جلهي  َّـمم ىغ مظهب َّـمم ىش َّـممجهحي هش منَّـمههش خض حم مث مئهشمن َّـ جم

جل خمحص مظهت مم منَّـمههش خمهش مظهب َّـمم هي جمهبيع ىش َّـممهبيع  .هبهشخميطمم خض حم
مئهشمنهئهتمك خض  هيىعَّـمك َّـمم مهُّـ َّـحفحيهب َّـحفىعَّـىغ من خم َّـحلىعخممك َّـجل من يغمم منَّـمههش َّـ

ىغَّـىط َّـحفهشىغَّـمكهي مم جغ ىغهي  جفهئحيهشَّـمم ممهش مظحيىط مم هشخض: هي منهش  جل  َّـمم  .مظهب َّـمم
هش هتىطَّـمم جعحيىع حمىط هشخك مف خض َّـحفحيهب مسيطَّـ َّـممٰه مم يغَّـ خض جعمي : جعحيهشخل حم

ء إال عندن ن من  َو َ ِّ
ّ

ٍ ْ َ
ِ ٍا خزائنه وما  إال بقدر معلومَ ُ ْ َّ َ

ٍ
َ ُ
ِ

ّ ُ َُ ّ َ ُ ُ ِ َ ىعَ  )هئمب: َّـحل
ُّـ مغهتمن هبيع من َّـحفىعَّـىغ مغهيهتهيمك من جلهي مظهب َّـمم هش خض َّـمم  مظهب َّـمئ منهش حم

هشخضهي َّـمك من َّـحفىعَّـىغ جم َّـمم هشىسخممك َّـ مبهتهتيع مك خض َّـحف َّـ هييطَّـ مظحل َّـمم  من َّـممهب
هي هبيع هبيع من :مظحل َّـمم َّـمك خض َّـمم هشين   هيَّـ مظهشممهب َّـ  .َّـمم

هتمههشيع هبيع مظحل َّـممميىع جك جل مظهب َّـمم هبيع َّـمم هشخض مظهب َّـمم : مثهي َّـمم
هبيع َّـممهبيع مي ىطمك َّـمم هتحي َّـ َّـ مظٰه هي مكهئ هشهي ىسجمحيمك جكمي ميهش منهش  هييطَّـ َّـمث

هيهي َّـ َّـمبمئ  هشممهتحل مظهشممهب  :َّـمم
جكمي منمئهشمثهتهشهي خمهث َّـمئ . هئ َّـ  مي مكهئ َّـمم يسَّـىط  من  من َّـمئ َّـممحيهئ 

هي جمهتهيهش ىس ميمث خمهش مكهشممهتهش مع مثيع جمجههشىس خض : مكخف جكٰهُّـ َّـممىطَّـىسهي مع َّـهبيع ميخل َّـ
خمهش خض منمئهش هي  جكمي هي ميخل منمئهش منىعجعميىحَّـ جف منهب  مع َّـمث هي   ملجفىع منجكمي منهب

مي َّـحفمئهشمثهت َّـمم ىس َّـممحيهئ  من جفجههش هي  هيهش مث هشمظ مظحيىط َّـ من َّـممهبيع : حلَّـحفمئهش َّـمم
هش ىغجمهتمتحص َّـمئ مظهب َّـمم جغ مكخف جممت هلمف من هتمن مييغَّـ خمهش َّـممجنمك خض َّـ  خض خضهي مظ

من هييطَّـ  مكخفهي  ىغ خض َّـ جغ جكمي جممت هلمف من هي ميخل َّـحفمئهش َّـ مييغَّـ َّـمث هي  جكمي َّـ

مف َّـممهيىعَّـ )هئ(  .هبمتهئ ىحمبهئىع: َّـحفهتيعَّـ خض جعمي



 ششش.............................................................................ققّللئ جكليلئ اقثاكثد  ّأن يف
مضاجع: اقنخث فثقث ىقكإىل هم عن ا ِتجا جنو ِ َ َ ُ ُ ُ ََ ُ َْ

ِ ْ َ حلنبقإ :  أي)شس :اقحخبةَ
قهثس مقت ثقثاجت نواكحإقهث واكنثهبث يف قكإاككهث انهكثن ال ىقحلج أ
 .ىقحخإحق حلنهإ وىقححإحلب

ًحللثا واقحلت ّاقكلث الثن أن .س ًقكنثاإ ًوىكلال ّ ًواكثداإس ّ  قإنئ قث قام ّ
 فب اقللبة ئبه ّفإن اقثرقس حللك وقححهإ أنبهلإ ّيقث ذئنثس يف ٌفلبة ٍيكخة قبى

 قبىقحئ يف اقثرق حللك وصإرت ّاقكلليئس واخكبىقحئ ّاقبئنج اقثاكثد قث ّىقنبقئ
 .واقلثازم األجكلإم يف زحللإن اقثاكثدس قث قبىقححإن وذإ اقلححجس اقثاكثد

 ّواقحنبل اقنبول ّأن: ملّاقثاكثدا واقحلت ّاقكلث قث اقنخث ئبا حككإإلة وقث
 اقبي اقلامل اقكإقيئ ّاقثاكثدائ اخكبىقحئ ىقللب ال: أي ّاقحخخلس مقنخث الثن فيهام

 حللك اقبئث قث نبقئ حلنبقإ اخكحإل يف فإقللبة بانيئساق اخكبىقحئ إىل قنث ّىقنبقئ
 ّاقكلليئ قبىقححهإ يف قثاكثدة الزاقئ ئج مقت هبإس حللمث اققخة اللب مل اقثرقس

 أن دون اقثاكثدس قباىقئ قث ٍنإزقئ ٍقبىقحئ يف جلهبت فب فهج ّاقبئنجس واقثاكثد
 .اقحإمقلئ قبىقححهإ يف واكثدئإ ىقللب

 ـ اقحخإيف ال ّاقحخخل مقنخث الثن قبيا ـ ّواقحنبل اقنبول قث اخككنج وئبا
ء إال : ىقكإىل فثقث يف قام ئسّاقلبآني اآلاإت قث ٍمجلئ يف اخكلكثد ئث ن من  ّو

ٍ ْ َ ّ
ِ َ

ٍعندنا خزائنه وما  إال بقدر معلوم ُ ْ َّ َ َ
ٍ

َ ُ َ
ِ

ّ ُ َُ ّ َ ُ ُ ِ َِ ّإنا : ىقكإىل وفثقث )سس: احلخب( َ ِ
ة لة مبار اه   ٍأنز ٍ

َ َْ َ ّ َ ْ َ ِ ُ َ َ لة القدر: ىقكإىل وفثقث )س: حكإناقب( َ اه   ِإنا أنز
ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ ّ

ِ 
 فلئ حللك اقلباث اقلبآن نبل حلنبقإ ًسقحال األحكمكىقمل اآلاحمل فلج )س: اقلبر(

َالل  ملّاقنحج  اخلباإلثس آائ وقبا قنهإس نبلُنبل أو أ اقحج ّاقثاكثدائ قبىقححث قث بُ
 ىقنلة فال ًيكيالإس نلكهإُا ال ّاقحخخل نخثمق ّاإلهليئ اخلباإلث قث األيكيإء ّىقنبل ّفإن

رما مقت وىقكإىلس ىقحإرك حكباإلنث وىقنلب ة العطاء إال جودا و ده ك ًال تز ً  ورد قام سّ
 .اخكأيقثرة األدحليئ يف

يها: وقبا احلإل مقإقنححئ إىل فثقث ىقكإىل روح  ة وا مالئ َل ا ِ ُِ ََ ُ َ َ ْ ُ ّ َ  )ش: اقلبر( َ



سجخح زإائ احللمئ ـ ...................................................................................صشش
ا: وفثقث ىقكإىل َوأنز َْ َ َ

يه بأس شديد ديد  ٌ ا َِ ِ َِ ٌ َْ ِ َ :  وفثقث ىقكإىل)شس: احلباب( ْ
ية أزواج ما عام  م من األ ٍوأنزل ل َ َْ َُ ََ َ َِ َ َّ ِ ْ ََ ْ ْ َ ا :  وفثقث ىقكإىل)ش: اقبقب( َ ها  ًتمثل  َ َ َ ََ َ ّ َ َ

ا ّسو
ِ

ّ ونخث ذقت قث اآلاإت اقلبآنيئ اخكحإرقئس وقبا اقبوااإت )شس: قباث( َ
ّبا اخككمثنس فإن اقنبول واقحنبل واقحمحت ونخث ذقت ممإ ورد اقرشالئ اقحج هب ّ ّّ

ّفيهإس اباد قنث قإ الثن مقنخث اقحخخلس فام انبل قث اخكباىقئ اقثاكثدائ اقكإقيئ إىل  ّ
ُ وال الحلب ّاخكباىقئ األحكبى قث اقلامالت واألنثار واحللإإلت اقثاكثدائس ال احخإحق

يت اقلامالت واققؤونس قث دون أن ّقث ىقلت اخكبىقحئ اقحج نبل قنهإس فللليإض مج
ٍاللب أي دء ِ ممإ أنبقث وأفإجث حللك حكللثس وال راكثع حكللر ُ ًث إقيث ابابه يكيالإس فلث ّ

ٍيف ذاىقث اخكلبىكئ قت يكأن وقامل أنبقث ٍ ّ  .ٍ مقنخث أحللك وأخفسّ
ِوقث ئبا اقحيإن احكا قكنج قث قكإذ فثقث ىقكإىل ً نما كنتم: ّ م أ ْوهو مع ُْ َ َ ُُ َ ْ َ ُ َ َ َ 

ٌلنإت واخكخلثفإت يكأن قث اققؤون وقاملمقية قلم:  أي)ش: احلباب(  قث ٌ
ُاقلامالت إال وقث ىقكإىل قكهإ ذقت اققأن واقلاملس فهث يكأن  ُ وقاملس ذي يكأنر قتّ

إض ّفلللي:  ذي قاملس وئبا قإ أيكإر قث احلليث اقححبواري يف ىقكليلحث مقلثقثرقت
 .ّ إال وقث قكهإ يكأنٌقلقؤون يكأن قية قلقؤون فيث يكأنس وقية ٌ يكأنّاحلليلج
ّفبس جهفثقث   ّتبني قن مجكن قل قم: ّ ّرتتبل قن افوجود امللاتّن فككمأ :ّ

ّىقحمل قث إيقحإت ىققليت اقثاكثد وقإ ىقلبع حلليث قث اقلبحلمل األول واقحإذ: أي ّ ّ. 
ّفبس جه فثقث  ّوظلمم أن ممه احلمود املالزقل فكسكوب واالعمام : ّ

 .مقإألحلبام ّاقحليبات ئج احلبود قث اخكبادكلتوافققما
ّفبس جه فثقث   دحكثل حلبم: أي إىل افقافليّوعمم دخوهلل امللد: ّ

 ئبه ىقلثن قبا اخككللئص اخكبىقحئ وئج هلإ ّجكب ال اقحج اخكبىقحئ يف اقحلثب ئبه
 .دفئ اخكبىقحئ

 .)س(س احلإيكيئ رفث شش صسج: ّاحللمئ اخكحكإقيئ يف األىكلإر اقكلليئ األرمقكئ )س(



ىغ  من خض جغ  هسمتمت.............................................................................منهنمئمئمك مغهيهتهيمك َّـمم
 َّـممحن من  َّـىط مكخفَّـممحنَّـجممك ميخل َّـحفمسىغ: جههبَّـحف حم من :مي خي

ىغ مظ لك مييغَّـ جغ ُّـ من َّـخلهشممىس مظ َّـىعَّـىغ َّـمم هش حك َّـ هي  هبهشهي مكىط َّـممحيىط  َّـمم
ىغَّـمك َّـمم  مكحص خصىعىغِّـ َّـحفهشهيهتمك مظ َّـىغجممف ممهئحصهيهتمكهي لكميهش َّـممحن حمىح منهش مييغَّـمن. مصىط

من خض حمىطىش  حمهش .مكىطَّـهيهش ىغ من جغ  َّـممحن: َّـحلمئمبمك مظىطَّـَّـمك من َّـمميطهيهب َّـمم
جمهش َّـحلهيهتهيمك هي: مغهيهتهيمك خم من مثمهحص ىعهيهشَّـمئ منهش مكهبمتهش مصيط َّـ  مشمظهشخلهئىش 

هتهش ىس خمهشمم جه يط َّـحف لك مجهتىح مظ َّـ هتمك َّـممهن جغهب  َّـ
مم   َّـمممقجعهتلك هييطَّـهصن كص ككططهيكو ىككمكقنو يف ككصيقصل: حمىطىش  حم

هئ منهش منىح َّـجلمبهئمك خض هت من هيحم َّـممهبمل حم حكحلهي َّـممهئ    من َّـحفىعَّـىغ:خيمي  َّـحفهن
ىغ منمقخملك َّـمم من جغ َّـحيحق من مث هي َّـممحيىط َّـمم ىغَّـمك مظهشحف مكهب َّـمممقخمهتلكهي  ىط

هئيع. مكىطمنمتهش َّـمممقخمهتلك من َّـممهب هييطَّـ َّـ هشخكمك  مكهش ملجفىع َّـمم هشخكمك  من مث َّـمم
هي مش من َّـمممقخمهتلك َّـمممقخمهتلكهي  مكىطمن ىغ  جغ َّـمم  ٌّمغىط مكهبىطهي َّـحفهشهيهتمك جمهس َّـحفهشهيهتمك 
مكهئهت ىغهي  جغ ىغَّـىط ممهئ جغ ىغِّـ جمهشمم ىط مك َّـحف منمنهشمنهشهيهتمك من منىعخم ىغهي  جغ ىغ   جغ  َّـمم

 .مم منهشهيهتمك جم مم مغىط  َّـمميط َّـممحن
حل خم من :خيمي  هي َّـمممقخمهت هشىسَّـهش هتمك  َّـممحيىط جمهس َّـمك َّـحفهشهيهتمك حكهت هي   مم
هشىسَّـمك  .مسهش مغهيهتهيمك  َّـمك
مم  حيمك  َّـحفىعَّـىغمكلل اكدىليهع ىضهه ىيقصليه: حمىطىش  حم مظهشمم
حص هي َّـمممههت مك َّـحك ىع من منحم خمحص مكخف َّـحفىعجع  .منخم
مم   آل ككممويكصيقصل اكمنموىيذك كه يميض حقص ككمصه حقمصو ك: حمىطىش حم

ىغَّـىط جغ هشَّـ َّـمم ىغ من مظ جغ مغىطِّـ َّـمم جمهسمث مكخف َّـ  . هييطَّـ مظ منهش مييغَّـ حمهئهبهش مظ
هش ىغ مغهشحكهت جغ هشين. َّـمئ ممهئ هشمنمنهش مكخف َّـمم مي خمهش مم مغهشحكهت   مغهتمن مي  جممت 

خلَّـحفهنهشمك منَّـمههش حمهش ىغ َّـمسهت جغ َّـجغلك  ىغ َّـمم جغ  مي منمث ممهتىغ من مغهتمن َّـممهنىطِّـ   مظ
 .َّـمممهحي

هنمئهت َّـممهي من: مكهئهت خيمي  مع ىط مظحيىط يغمم َّـهي ميمثحص مظهشمم ىغ مع  جغ



هئىعيع ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك  ...................................................................................مئهتمت

خل َّـمسهت َّـجغلك  متحص َّـمم  .مظهثىغمم
هشىسِّـ منجفىع ىغَّـ َّـحفىعَّـجعلك حم: مظحي جغ مك مكخف مكَّـمم حممتهش  منٰههئهيمك منىعجع مك جم  هيمنىعجع

مغجيمك يغمم مظٰه مظمب ممهتمك  َّـحفحيهئ ىغ َّـممحيهئهتمك  هئ جغ َّـحفحيهشممهت خض َّـمم  َّـممحيهئ 
مل منهش مكخف مي خض مع هي  هنمئهت مصهئ ىعِّـ من منيسَّـىط َّـهي  يغَّـجع خض جمهشمم  خض َّـمممئ

مغىطِّـهي َّـمك َّـمم ىعِّـ خمهشمثمل جك ممهتمك َّـمممئ َّـمك من خك جك هتمكهي  ىعِّـ خمهشمثمل مكىع ممهتمك َّـمممئ  َّـممٰه
هبهشهيهتمك هبهشهيهتمك هلمف من من  .َّـمغىط خكىع َّـممٰهىعجمحل من من من من
مل من مئمبَّـ هئمك حم مث جههشمكىطَّـ َّـحفىعَّـجعلك جكهئ مك مكخف مكَّـمم  مظ هيجعهشمنمك منىعجع
ىغ مك جغ جه  منىعجع حيهشمثمك ىغ من منهبمتهشهي منجع هي منهش ىسَّـ جك ٰه َّـ هئ مظ  مشَّـمم

هيىعَّـلك ىغ خم من :مظ حيهئ يغَّـجع خض جمهيمف جممت مثهشحمىس جغ  خض مظهتهشمث جكهتهثجخ خمحص  مظخيمف من
َّـحفحيهئ منىعمغهئمك مت منمظىط  مكهئهت  َّـممحيهئمك  ىغَّـمك َّـحفىعَّـجعلك هييط جعهب جغ مك ميخل َّـمم  منىعجع

ىس  َّـمبمئ من جه مي َّـهئيع منجع َّـ ىغ من َّـممهبهشحمجهمك َّـحفىعَّـجعلك من منهبمتهشهي  جغ  هلمف َّـمم
حيهئهيمك ميهش جفهئ هي مظخيمفهيهشهي من حيهئ مكحل خم .مظهشممخيمف َّـممىعمظىش َّـمم

مت هبيطَّـ ىغَّـمك َّـحفىعَّـجعلك من ميخل مثهب جغ مت منمظىط  َّـمم ىغَّـ جعهب هئمك خض لكحي  جكهئ
ىغَّـمكهي َّـممحيهئ جغ مك ميخل َّـمم ىس  َّـمبمئ من رصجممك منىعجع جه حممتهش َّـ مكهي جم  خمهش مم مييغ منىعجع

حممتهش مك جم حممتهش َّـمئ من  من منمنمئمنىعجع هي جم ميهش جفهئ هي مثهشحمجهمكهي مممئهشمثمل يغمم  خم
هي جم مظ هيجعهشمنمك حص منمك يغخمىع منهش هييطَّـ َّـمم هش َّـممحي هشخك مم َّـحلمئمبمك ميهشَّـمك خض َّـممٰه : مظهي

هي منجع  منهش خمحصمسهش هلهشَّـمك حيهئهيهش َّـمئ  َّـمميط هي منهب هي من ىس  مظخيمف جه  منهش َّـ
هي منجع هي حيهئ مثهشحمىس خم مييغ منهب هيىع مظخيمف من  .مخهشمن ميخل منمي

مم   يله آل كمصيقصل حقجم حلمنمطص كص ككطلو ىكآلهططهن ختلآلكو: حمىطىش حم
ىغ مظهثمث  ىسجه من َّـ َّـممهيجههب َّـحف مظحلو ككططنلوآللنننحقظمنمطص كك جغ َّـمم

ىغمم ىسجه جغ مكهتهش خض هئ  مغهيهتهيمك ىسجه: من هيَّـممحيىط هشىطممهئحصهيهت َّـحفهيهشمظ َّـ

 .هسهبهبىح: ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك )هئ(
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ىغ جغ هي  َّـمم ىغ منىعَّـجعلك جلمبهتىح َّـممهنهشمنهئمك مظمل جغ حيمك من مسهش مظحص َّـمم هش َّـمم مث  .َّـ
جكميهشىسهي مكخف مغهشحكهت خض ىسىغ هييغمم منمثمئىع حمىطىش  مممئهب : حمهش مغهتمن َّـ

يغِّـ َّـحلهيهتهيمك هي َّـحلهيهتهيمك مظهبميىغ َّـحفىعَّـىغ  منىعَّـجعلك منمكخف هي َّـمم هي مظمل َّـحفهثجف
هنمئهت مت هيمئيطَّـ  َّـهي من ميخل  َّـمم ىغ منىعَّـجعلك: من [جعهب جغ  من] َّـحفهنمئمئمك َّـمم

مك ميخل َّـمممي جغمتمك ىغِّـ هلمف منٰههئهيمك منىعجع مل مي .منلك مصىط  مسهش ممهتىغ ميميهش: حمهئمل حك
يغِّـ منميهش هلمف َّـممحنجممكهي َّـحلهيهتهيمك مثميىغ هي مسهشهي مغىط  منميهش مي َّـحلىط من  منهثجف

يغِّـ خمهشمثمل مم َّـحفىعَّـجعلكهي ميمغىط جمهسميهش هي مظمل ىع جغهشمنحيمك مظمل  منهثجف  جكهش
مك جعمئ خس َّـحفىعَّـجعلكهي ىع منهيهشمظهئمك منىعجع هش مك َّـحفىعَّـجعلك مم هشمنمك جمهشحفىعجع ىغممهئ َّـمم  هي جغ

ىغ َّـجغلك مغهيهتهيمك جغ  َّـمم هي مسهشهي مغىط  منميهش مي َّـحلىط من مسهش ممهتىغ َّـمم َّـمم
ىغ مغهيهتهيمك من َّـحفىعَّـىغ ممهتىغ يغَّـهتهشهي مظهبميىغ جهىس جغ هي  جعمئ َّـمم :َّـمم  مظمل

هبهش َّـمم متهش منمع هشىسَّـمك منلكهشمم  .مكهشهيهتَّـحف َّـمك
مم  آلله حقهحكهينآلىختل: حمىطىش  حم  مك منمنىع َّـحفهشهيهت:حمهئمل ميهل كحكنطلطو حلنصي
هشىس ىغ حكهث  ٌَّّـمك جغ جه جممئهت مسهش مي مظهشمم ىغ ىسَّـ جغ  هشىطهشمظهشحفهشهيهت َّـمم
هشينجم َّـُّـ جعهيىط خض َّـممميجه َّـمم هت:هشجل ىغ ممهتىغ مغهت جغ مب  جمهتحص إلمك جعهيهتهتىطَّـمك من َّـمم

َّـجكٰهمكهشىطهي مظ منمغمئهش َّـحفهشهيهتهشىط مكخف َّـحفهشهيهت  هي خض َّـممحيىعمب مكهئهتمتهش من ىغ 
هتمن مم جغهشيس جعهيىع ىغَّـىط حلمب مكهئهتمتهش منمغمئهشمنمتهش خمهشجم مكىس َّـحفهشهيهتهشىط خصىعىغِّـمظ جغ  هيمك َّـمم

هي جمهشحفهشهيهتهبَّـجف َّـحفهشهيهتهشىط  مغمئهش هئميمكيط َّـ هشيسهيهشىط جض جفىع ٌّ خم جح  منهبمتهش مك َّـ
هشيسِّـهيمظيطَّـهتهش ىغَّـىط جح جغ َّـمم َّـجكٰهمكهي مثحي.هشىط َّـجف َّـحفهشهيهتىع مظحي  ىغ  جغ  خض  َّـمم

ىغ ممهئحصهيهت جغ  .  خض حس منمغمئهشمنمتهش مكهئهتمتهش خمحص جعهيىطهيهشىطمكىع َّـمم
مم  آلقو ككطظلس حقهاكد ككصيقنمل كألىكمل ممه يمظمص حقهكذكلع : حمىطىش  حم آلآل آل

آلىحقهكصيقص ككطهكى قكر يلرضص حقلرم كحكهينهل ىغ:جعهيىطهي ي جغ  مكخفهش جهجه  من ممهئ

ىسمظحيمك )هئ( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ حيهشممهتمك خض َّـ  .)مب(هي َّـحلهشحكهتمك ىسحم هتمت ىحهئىع: َّـحلمئمبمك َّـحف
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معمك هي مع هش  :هي منحم

مبهتيع .هئ جهىس َّـمم ىغهي مغهيهتهيمك مثميىغ من َّـممهبهشحك َّـمم جغ يسمن َّـمم ىعِّـ َّـ  َّـمممئ
ىغَّـمك جغ جهىس منهش ميخل َّـمم  .خميطمم ىغممهت منهش مغهيهتهي مظهبميىغ َّـ

مبهتيع .مب جهىس َّـمم ىغ منىعَّـجعلك من َّـممهبهشحك َّـمم جغ يسمن َّـحفهنمئمئمكهي َّـمم  َّـ
ىعِّـ ىغَّـمك َّـمممئ جغ جعمك َّـحفىعَّـجعلك ميخل َّـمم ميهش  .َّـحف

مبحل هييطَّـ من َّـمغىط خم جهىس َّـممهي يسمنمتحص منهش ممهئ ىعِّـهي من َّـ  مكحل َّـمممئ
ىغهي مغهيهتهيمك جغ  .منهب جفهشىسجغمك هلمف منميهش مظمبحيهب َّـمم
مبهتيع .هب جهىس َّـمم يسمن َّـحفهشهيهتهشىطهي من َّـممهبهشحك َّـمم ىعِّـ َّـ ىغَّـمك خم حيهش جغ  جع
ىعِّـ َّـهتهش هشمم َّـحفهشهيهتهشىط مممئ  .يغ

هت هييطَّـ مكخف َّـىعىغ  َّـمبمئ منمممئ هي جه َّـمم ىغ ىسمم جغ جهىس : َّـمم مظهث َّـمم
هشين يغَّـجخ َّـمم مبحل َّـ  مبهتيع خض َّـممهي ىغهي مظمبحيهبٌَّّـمم جغ مبهتيع : ممهئ َّـمم جهىس   من َّـمم

هشمثهشحك مبهتيع خض َّـممهي َّـمم َّـمم جهىس  منمنهش َّـمم ىغهي  جغ  جممت خض َّـحلهيهتهيمك مممن من يغَّـىط َّـمم
مظهشممحيىع  ىغ معهشمثهتهش  جغ لك مظ َّـمم َّـ يغمم مظمن منمغمئهش َّـحفهشهيهتهشىطهي  هشيس َّـممحيهيجلهي  هشحف

متهش  هشىط ميمثحص إلجه ممهئحصهيهتهشىط حلمئهشَّـ مع لك مكهشخس َّـ مبهتيع َّـحفهشهي مظ َّـمم هشمم   َّـمم
مغهتمن مي منىعَّـمكهي  َّـحمىح مك مصمئهتهشهتهش َّـممهبميىغ َّـ لك َّـمم َّـىط مظ هشممميمك َّـمميط  َّـحفهشهيهتهشىط من

منىعهي جممت هشممميمكمثميىغ َّـ هشىطهي من مع َّـ حصَّـيع خميطمم خض مكهشخس َّـمميطهي  من  مظحيمهمتهش مك  
هييطَّـ مخهشَّـيع هشجخمظحييسهي  هشىغ منىح ٌّ ميمع هشىس َّـ ىغ مظهشمك جغ لك ميخل َّـمم َّـهب  مميطَّـىط َّـحفهشهيهتهشىطهي 

مئ مكخف  جفىعهي جمهت ىط َّـ ىطَّـ ميخل َّـحف هي جمهت مغمئ منمغىط َّـحف مك خض َّـحلمب من
مظهش جهىس معهشمثهتهش  َّـمم مبهتيع  ىغ هبيطَّـ َّـممهب من َّـمم جغ هشيس َّـممحيهيجلَّـمم َّـحف مميطَّـ . ممحيىع 

منمك هش حمهش َّـممحي هشخك ممحل جحهش :من َّـحفحيهئ: َّـممٰه جغمتحل َّـ جهىس مظهثمغىط َّـمم  من َّـمم
هشمممن منمنىع َّـحيىع مظحيىع َّـحفهشهيهتهشىط جغ َّـمم مظهشمم هي مظهشمميطَّـىطهي   .َّـهئ

 .مئمبىح: ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك )هئ(
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مهُّـ هيهبهش من جهىس من :َّـ هشين َّـ خض َّـمم ىغهي ٌّيغَّـجخ ٌّمغهيهتهي َّـمم جغ  ممهئ
جفمف َّـممهي خض منمنهش جهىس َّـ  .خصهشيس مكىع جمهشمم

مغ ممألجكميهشىس ميممهت منحكهشىس منهش هييطَّـ منجل خض  َّـىغ َّـ مم َّـممهنهتِّـ جغ هبجيهت : مظهي َّـمم
هت هيمئيطَّـَّـممجههبهشمك هي مييغَّـ خمهش :  ممهئ هي  جهىس ميمنهش مظهشمميطَّـىط من مظهشممحيىع َّـمم ىعِّـ  َّـمممئ

مك من منىعَّـجعلك جعهئ َّـحلهيهتهيمكهيمظهشمميطَّـىط جمهسمنهش مظهبميىغ يغَّـىط َّـحلهيهتهيمك  . من مظمبىعجع
حكمئهش هييطَّـ من: صيقصكحقى ىس َّـممهي مكخف ىعىغَّـ َّـ ىغ منلكهشمممك هي هيَّـحفهنمت جغ  َّـمم

هشىسَّـمك ىس هشىطهشهيهتَّـحف من مكهيهشهيهتَّـحف َّـمك ىغ مغىط مخ مكىطمنهتمك منمن جغ متهش َّـمم  .منهب
هبهشمثهش مكخف هشمنمن هيىط من حكمئهش هييطَّـ َّـىعىغ  جمهيَّـحف مث َّـ مظهبهشمك مكخف منهش َّـجفمقمثهش خض  

هشىسَّـمك َّـحف َّـمك ىغ  جغ مف َّـحفىعَّـىغ من منلكهشمممك َّـمم ىغ مك مظحلحيهتهبهتَّـمم  من مكهشهيهتجعمي جغ  َّـمم
َّـحمىح هشهيهتَّـحف هي َّـممَّـخلهشىسجغمك خض َّـمم َّـمم حيهتمك َّـحفحيهتهب  جع َّـحمىح هشهيهتهي  ىغ خض َّـمم جغ مك ممهئ

منىع مممكهشهيهت جمهشحف َّـممهبميىغ َّـ ميهش حكهشخمهئمك مك خصحي ىغهي  جغ  خض َّـخلهشىسىع مظهبميىغ جغحي َّـمم
ىط  مث َّـخلهشىح خض َّـمم ىغ  جغ هش َّـخلهشىسجغَّـمم ىغ َّـخلهشىح ممهتىغ حكهت جغ مث َّـمم هي 

ىغ جغ  .ىسَّـمك مثميىغ َّـمم
لكيغمم  من َّـممىعهل مكخف  هشمممئهبمت هئهت  مظ منىع جعمئ َّـممهبميىغ َّـمم  َّـ

ىغ منلك جغحي ميخل جغحيهئمتهش خض جعهشمظحيمك جغ هي خض َّـمم مكهتهش ىغِّـ مكهشهيهتمئ َّـحفجم َّـ جغ  َّـحف
ىغجعهشمظحيمك جغ منىع ميخل جغحي منلك َّـمم ىغ َّـخلهشىح  خض مثميىغ َّـ جغ َّـمم هي   ممهئجنمك َّـخلهشىسجغ

هتمك مك جعهيهتهتىطَّـمك مغهت  .ميممهت مظهشممهب
جغىط : من ىغَّـىط مي َّـممحيهتهب َّـخلهشىسىع خض ممىطَّـهبهش َّـ جغ مبهتيعِّـ َّـخلهشلكمك َّـمم  مك َّـحف

لكهتمك جعهئ هلمفهيهشهي لكهتمك هبيط يغَّـهتهشهي مكحل َّـخلجه مبهت َّـخلجه ىغ خم يعَّـ  مك جغ
ىغ جغ جفىعهي َّـمم لك منمنهش َّـ هئهت مظ لكهتمك مظ منهش مكخف ٰههئجمهت منمنىع َّـممهبميىغ َّـمم  َّـخلجه

هتهشيس من يع َّـ حكمقَّـ مظ منهش مكخف هشىطهيهشهيهتَّـحف َّـلكٰه ىغ مممييش َّـ جغ  .َّـمم

هي َّـممهي َّـ من َّـجليعمك َّـ )هئ(  .هئمثهبىح: ىسمغهت جض
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ىغِّـهي َّـحفهشهيهتمك :َّـحفهيهش خض مكهشهيهتحفَّـ من جمهشحفىعَّـىغ جغ  َّـخلهشىحهي مظهشحفحيهب مكهشهيهتَّـحف: من َّـحف
ىغ هلمف هي منهش خم: من جغ جكهشىش هييطَّـ مكخف .َّـحفميهشهيهت من َّـمم مهُّـ َّـ   من منهش:َّـ

ىس مبهتيع خي ىغ َّـجغلك مظ َّـ جغ ُّـ من َّـمم جغ  جعهبهشهي َّـمم مظهشمميطَّـىط َّـممخيهب َّـمم
هي مث  َّـحفمبمئهبهشىط ىعجكهش مغهش هي هيمئيطَّـهي َّـخلهشىح مظمبحيهبهشهيهش منهشهيهت َّـمب يغمم

متهش هئميمك مظمبىعَّـجع هش خك َّـحف  .مكىع
ىغ منلكهشمممك خض َّـممىعهنَّـمك هييط منجكهشىش جمحيخف جغ جغىط  هيَّـحفهشهيهتمك َّـمم   جهىس َّـ

ىغ مخهتيع جغ جهىس هييطَّـ َّـىعجغىح مع من هشىطهيهشهيهتمظهشحف مي ممهئ مبهتيع َّـمم جعهش َّـمم  ميخل مع
ىغ يغَّـىط جغ ىغ مظحل ممهئحيهتهبهتمك يغمم َّـخلهشىسىعمش خض َّـمم جغ هن مكهيهشهيهتَّـحف َّـمم من : جمهتهب

جهىسَّـ مبهتيع يغَّـجخ مم ىغٌَّّـمم جغ هي خم مكخف  ممهئ هت منحيهب  مغهش هي  يغخمىع َّـمميط ممهئ
 .حمىطىش جههب َّـحف

ً  ّ  
ىغ مغهيهتهيمك خم مظحل َّـممهبيعَّـ  جغ هئحل مظحل مثيعَّـ هي هيمئمكمنهنمئ َّـمغىطِّـ َّـمم  َّـممهيهش
ىغ مظهثلكهشمممك جغ مت َّـمم .منمثمي
هثمممك  هنمئهت من ىغ خض َّـمم جغ هش َّـمم حيهشممهتمكهي َّـحلمئمبمك من منهي من حيىط َّـحف  جم

هشين َّـممىعخم حيهشممهتمك َّـحلمئمبمك منىطىسجكمك خض َّـمم هثمممك مظحيىط َّـحف ىغ منلكهشمممك من جغ   .َّـمم
من  هشيط من َّـممميجه هييطَّـ خض َّـمم مظ ىش َّـمم َّـ َّـحمىح جعىعجع  َّـخلهشىسجغ مظهشمم

 .مصمههش
هنمئهت من َّـحفىعَّـىغ  هنمئهت هي َّـحفهيهش خض َّـمم هنمئهت :هي هيَّـخلهش َّـمم  َّـمم

ىعِّـ جغمتمك جمهت جعمئ َّـمميط جف َّـمممئ مغىطِّـ مكحل َّـ حكمقَّـ َّـمم  .َّـ
هنمئهت من  يط َّـمم  .َّـخلهشىسجغ َّـحفجهىطَّـ هي َّـحفهيهش خض مكهب َّـحف
َّـ  حم هثمممك خض َّـ  :َّـحف

ىغ  مغهيهتهيمك:آلككمصه كألىه جغ هنهي مئمكمنهنمئ َّـمغىطِّـ َّـمم  ىعِّـمئممهئ  حكهشمنمئهتَّـمم



ىغ  من خض جغ  هتهتمت.............................................................................منهنمئمئمك مغهيهتهيمك َّـمم

ممهتمك هتمك َّـممٰه  .َّـممحيىع
هنمئهت مكىط :ككمصه ككطهظ ىغ مغهيهتهيمك خض َّـمم جغ ُّـ َّـممهي هي هييطَّـ هيَّـمم  َّـحفهب

هتَّـحفهن َّـحفىطىسجكمك ميخل  .مكهش
من  مك ىسَّـ هنمئهت َّـممهي مكخف َّـحفمقجع ىغ مغهيهتهيمك خض مظهشمم جغ  :َّـمم

حصَّـيع :آلكألكر كألىه ىغ منىعَّـجعلك مظحل َّـمم جغ هتٰهمك يغَّـجع مظهبميىغ َّـمم  .َّـمم
ىغ منىعَّـجعلك مظحل :كألكر ككطهظ جغ خك جعهيهتهتىطهي ميخك َّـمم  منىعَّـجعلك مظحل َّـ

ىغ جغ مكمن. مث ميخك هي َّـمم َّـجغلك هي َّـحفٰههئهيمك َّـحلهيهتهيمك منهش منىعجع  هيجعحيهشخل َّـمم
حممتهش حممتهش مظ هيهشهتمث ممهتىغ جمهسخك َّـجغلك هسجم مشمنٰههئ ميخك جعحيهشخل َّـمم هشمث   مغىط  جك

لك .مم مك ميخك خم خض َّـمم َّـجغلك منىعجع حمهشمي ممهتىغ َّـمم هت خك  مكمظهيهت مظ هشمث
ىغ منىعَّـجعلك جغ هي مظٰه هي َّـمم هئ هئ خض هييطَّـ َّـمم ىغ َّـمم  .َّـممجهحي
جكمي مييغَّـ هشمنمن ىغ منىعَّـجعلك خض مثيعممهبهش ميخل َّـ جغ مك هيَّـمم ىغ من جمهبجه ميخل منىعجع جغ  َّـمم

هت ممهتىغ منَّـمههش ىطهيهشجعهيهت مشهتىطِّـمنهي جعمئ مث منٰههئهيهش َّـمئ ىطهيهشجعهيهت مظ هيهشمث جغىط    َّـ
مك مي َّـممحيىط هييط ىغ  .َّـحفىعجع

مك ممهئمبىعَّـجعلك :كألكر ككطهكى ىغ من َّـحفمقجع جغ ىغ َّـمم : من هيجعلكَّـَّـحفىع منمكخف هلمف مغىط
ىغ منىعَّـجعلك مي مجهتىح جغ َّـجغلك هي هيَّـحفىعَّـجعلك مي منمكخف مسهش منهشهيهتمك َّـمم هشمث  َّـمم جك

مث ممهتمشجعحيهشخل ىغَّـ ىغ  ىط مصىط  .مظ
مك:كألكر ككركحقش ىغَّـ  َّـحفىعجع جغ حيىطىط ممملجعهبيع حصخمهئ مكَّـمم ىطمن مك َّـمظ  ملحمهئ هيَّـحف

هتهش ىعىط خمحص جهمتهش خم هبهشجك مثهيهش مك .هئ ىغمث َّـمبمئ من َّـحفىعجع منهبمتهش خم  هئلكَّـ َّـ
مكخف حصخمهئ مممئ هيَّـممحيهشخس هييطَّـ خض منهش ىط هيمكىعجغهبهش ميخل َّـ ىط ىطَّـحك ىعىط َّـمممئحص   .خم

ىغ :كألكر كخلهكس جغ هي ِّـَّـممهنىط من هشمغهشحكهت ممهئ  مغهشحكهتمك جغمتمك جممب َّـمممهحي
هبهشهيهتمك  جممت ِّـَّـممهنىط منهيَّـحفىعَّـجعلك منمكخف هي ِّـَّـممهنىط خض من  َّـمممهحي مغهشحكهتمك جغمتمك  

هبهشهيهتمك  جممت  .َّـمممهحي خض من
ىغ:كألكر ككطهلم جغ معمك  ممهئ هش مع جه من منحم  :ىسَّـمم
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ىغ ىسجه :آلككمطص كألىه جغ  .مغهيهتهي مثميىغ َّـمم
جه:ككمطص ككطهظ مك خم منهسىس مظهشحفىعَّـجعلكهي جم َّـمم ىغ ىعجع جغ  من منىعَّـجعلك َّـمم

هئ مك َّـحفىعَّـجعلك  متهشهي َّـمم  ىغ منىعجع ىط مبهتيع مك هلمفهيهش مظ جع جهىس  منمئهشين جع َّـ
جفىع ىغَّـمك َّـ جغ  .َّـمم

جف: ككطهكىككمطص هت َّـ جهىس َّـممهبهشحك من َّـحفهشهيهتهشىطهي من حم َّـمم مبهتيع    َّـمم
هيىع ىغ َّـمم جغ ىغ مظحل  هش جغ مث جه من َّـممهي هييطَّـ هيَّـ ىغ ميمثحص هي ىسَّـمم جغ  ممهئ

لك هشىط مكهشخس َّـمميطهيهب هئهتَّـمم مظ مع  .َّـ
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   ّث

   واة اد ّ أ  أرى دأ. ١
حيىطىغِّـمنىغمممك هيهبهشمم  هشىط  من ىغ مغهيهتهيمك من مع جغ حن مئمكهيمنهنمئ َّـمغىطِّـ َّـمم  خض مثهي

 .َّـحفجههب خض مظىطَّـَّـمك َّـحلمئمبمك مم جعحيىع منهش هيهي منهبمتهش َّـمغىط يغخمىع مكخف َّـحفهيهش
حم َّـممىطممهت هييطَّـ  :حلمنهيىطمن هتهشمظ مكخف َّـ

. آلكحكطلدلك كلهليمص كص ككصكاكد كحكمنصه كهطزكن قنمنو يف: كألىىل آلكحكمدكو
هشىع هيمنحيحل منجهىطَّـ مكخف منحيحل منميمت حس َّـجهُّـ مممئ هي منهبهش ميخل مث  من

هي حس خم منميمت منمنمئ مي ىع حس جهُّـهتجم مكخف خم منجهىطَّـ هي مكخف َّـحل هش مث  َّـ
هش مث ىع مكخف َّـ ُّـَّـ من. هيمئيطَّـ هيَّـممهن َّـ  مكخف .مصهش َّـحلمب هييطَّـ من من مم

مظىط من  .منجهىطَّـ من مكخف منميمت من ممجهىط من منهبهش هييطَّـ 
هشىسِّـ منجفىع جم جيلك َّـمميط َّـمممل هي منهش: مظحي  َّـجهىط مممئ َّـحفجهىطَّـ خض ىعجع

هش يغمم مكهئهت  .َّـحفميمت
جكهشىش هييطَّـ مكخف َّـحمىح منجهىطَّـحمهش من خض مكهبىطمثهش خمهش مم َّـ  مههش هيَّـخلهشىسجغ َّـمم

يعَّـ لكُّـ جمهئ ُّـ من  َّـحفميمت متيطَّـهئجم َّـحفجهىطَّـحمحلهي هييطَّـ من َّـمغىط منميمت َّـمث
ىس حيىطىغِّـ لك  :من

لكهت َّـحفميمت خض َّـمسجفيط من :ككلصمك كألىىل  َّـهبٰه جم من َّـحفجهىطَّـ مكجفجه
 .ُّـ َّـحفجهىطَّـ مكخف

لكهت َّـحفميمت خض َّـمسجفيط من :ككلصمك ككطههنو  َّـهبٰه جم ُّـ َّـحفجهىطَّـ مكجفجه
 .من َّـحفجهىطَّـ مكخف

منمكيع  )هئ(  .مسمسهئ ىحهئىع: َّـحفهبجي
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لك هشَّـهبهش َّـحمحل من َّـحفجهىط:يغمم خض َّـمم حص من جغىط  َّـمميطَّـىطهي مظ  مظهتهبمتحص جع

 .منلك َّـحكمقَّـ جغمتمك
لكهت َّـحفميمت خض َّـمسجفيط من :ككلصمك ككطهكطو ُّـ منمث  من .منحيهش هشَّـخلجه َّـ َّـمم

جغىط  من  من َّـحفجهىطَّـ:  َّـحفميىعُّـ مكخف  من مكخف  َّـهبٰه   جمهت َّـ
لكهت هييط هلمف مك  .ُّـ َّـحفجهىطَّـ خميطمم مكهيَّـخلجه

يعَّـ من :كركحقلوككلصمك ك لكهت من َّـحفميمت هب  هييطَّـ .مظهتهبمتحص َّـحفهنمقخممك مكَّـخلجه
هي  َّـحفميىع مي منمث جف هيمنحيهي خمهش مي    من َّـحفجههشىغَّـ:َّـممميىع

جغىط  .منلك َّـحكمقَّـ جغمتمك مظهتهبمتهش جع
مهُّـ هبيطَّـ ىطجس  من منميمت:َّـ ىغ َّـممحيهش َّـمم جغ يعَّـمك َّـمم  من  َّـمبمئ َّـمث

هشَّـهبمك منجههشىغَّـ حص من مظىط من .خميطمم هي منمغهت من َّـمميطَّـىط مظ ىغ مييغ  هت جغ  مكمغهت
يعَّـ َّـحف هي جعمئ َّـحفجههشىغَّـ هييط مظحل جغهشمنحيمك منهنمقخممك  َّـحفميمت هييطَّـ مث
َّـمغىطهي يعَّـ مميع مي َّـمم هي ىغ من َّـحفميمت َّـمث َّـيس يسمن من يعَّـ جغ  من َّـمث

هي من من منميمت ُّـ هي منجهىطَّـ ٰه َّـ  .َّـمم
هش جفهشىسجغهت:جمهشحلهشلك جحهش جعهيىط حكمقَّـ مظحل هش مك من هيهبهش حكهت هتهبهتهش هي منهش مظ َّـ

ىعَّـىط مغىطِّـ َّـمم جعىعجغىح ميممهتمتهش مجهتىح جعهئ َّـمممئ هييط هي جغمتمك َّـمم ىغَّـىط َّـممحيهتهبهتمكهي  جغ  .َّـمم
آلككصيقصل ككلننض حقطنس ىكص اكنطنآلقو : ككطههنو آلكحكمدكو  َّـمبمئ . آلو حلنننو ىكاكدكآل
هشىس منىعخم هتَّـمك حصَّـيعجعحلهيهش من مغهت مهُّـ هبيطَّـ. جعهيىط حصخم حل من  من هييط َّـحلهيهتهيمك :َّـ

جههت مل حك َّـمغىطِّـ ممهت جغىط جمهتمتهش منمكَّـمم ىعِّـ  جع ميمثحص هي منهنمئ خم جعحيىطىغهي   مسهش مئمك 
ىط  ىط من َّـمممئحص هشجع من جف منهش مث هشممميمكهي جممتيطَّـ منهش َّـمبمئ ميمع من حيىطىغِّـ  منىعَّـجعلك من

هئميمكهي خمهشممهنىطَّـحلهيهتهيهت َّـممهيمك َّـحف هثجفىعهي  َّـمم هيىط  َّـمم هي  َّـمممهحي َّـممخيهب ِّـ  هي  َّـممميحي ِّـ 
َّـممهبهيىسَّـممميهيىع َّـمممئحص  هلمفهيهشهيهي  حيمتهشهي.   َّـ ىس خض من من هشىط هييط َّـ  جكهتهثجخ ميمع

هت جعمئ ىغَّـىط َّـممحيهتهبهتمك مكحلمغهت جغ هتهشيس َّـحف هت مك َّـمن َّـحكمقَّـخممتهشمغهت مغىطهتهش   .مك 
جه َّـمغىطِّـ من من َّـخلهشىسىع هي مغهيهتهيمك:جم مممئهب   مسهش منىعَّـجعلك مئمكمتهش منهنمئ 



ىغ  من خض جغ  هسهتمت.............................................................................منهنمئمئمك مغهيهتهيمك َّـمم

حيىطىغِّـهي  هبهشهيهتمكمنمن منميهش من مكىطىغهيهش  ممهتمنهش مغهيهتهيمك هييط َّـحفىعَّـجعلك  منميهش خك هي  مك من  من 
هت مغهيمكهي مكهيمكىع هشيط َّـمم مظ هي جممتيطَّـ منهش جكهتهثجخ َّـحلىطَّـمن مكهب خض َّـ هش منجفىع من  

مسهت َّـ َّـحفحيهئ  لكهش خض منىعمغهئمك َّـممحيهئمك  جفىسجفجه  .هشىط مظهشحفحيهب َّـ
هش هي ممهئحيىعجمهشمك منَّـمههشهي : مك َّـممىعَّـمظحيمكَّـممهبجيىعَّـ: َّـهي َّـممهنمتهتىط َّـحفٰهمتىع خض هييطَّـ َّـحف

ممممحيهئ متهش من جغمتمك منمي َّـهي ىغ مغهيهتهيمكمي: متهش جعهنمق منىح جكهشمظهي جغ َّـمغىطِّـهي   َّـمم
مغىطِّـمممئهب مغىطِّـمتهش  ىعِّـ خض مكحل َّـمم خم ىعِّـهي  ىغ :هييطَّـ َّـحيهب.  خض مكحل َّـمممئ جغ  من َّـمم

هشَّـهبمكَّـمغىط ىسَّـ من ىغ منمن جغ ممهتىغ َّـمم هي خمحص منمث ممهتىغ  خمحص َّـهي َّـحفهن يغ منىعَّـجعلكهي  هشهن
هشمظهيمكهي مظ هي مغهيهتهيمكَّـمغىطَّـ مصمههش مممئ  َّـهي َّـحفىعَّـجعلك خمحص هي َّـممهبجيىعَّـ َّـمغىطِّـمك َّـمم   

خم حيىطىغِّـهي  هشَّـهبمكيغَّـىط منىعَّـجعلك من مل من مك ممهت ميمثحص منىعجع هي مكحل جعهئ   ممهبميىغ َّـحلهيهتهيمكهي 
هي مظ مي هشَّـ هش ملجفىعهي  َّـممهي مظهشحفىعَّـجعلك  َّـهب منىح َّـمم مل حكهت ممهت  َّـحلهيهتهيمك 

هتَّـممهي مظهشحفىعَّـجعلك  َّـجهُّـ هب مغىطِّـ َّـمم هشَّـ مي منىح َّـمم  هييطَّـ  جمهسهيمكهي جمهسيغَّـ منهش حمهئهبهش مظهشمم
مث  َّـجهُّـ هشَّـحيهب مثمي َّـحفىعَّـجعلكهي  هش من حممل َّـحيحقَّـ  من َّـمئ حكهت مظهبميىغ َّـمم َّـهبحل 

َّـمغىطِّـ حل حلهيهتهيمك   .مك منىعجع
مك مك من َّـممهبجيىعَّـ:يغخمىع مع هت جكميمك َّـممجه ىغ :جعهي َّـمم هي مثجيىعَّـمك َّـمممي جغ  َّـمم

مكمشمنىعَّـجعلك يغَّـىط َّـمغىطِّـ مغهيهتهيمك مك مكهلهبهت جممبىعجع هشىسِّـ منجفىعجمهيمفِّـ منىعجع مك: هي من مظحي  منىعجع
مك حكىطَّـىطِّـ جغىط َّـمممهحيهتميمك َّـممهنىطَّـىطِّـ مظحل جمهتحص حيهتميمكهي منىعجع مفِّـ منىعَّـجعلك جع  خم
ىش حيهش حيميمتهش هتهشحكىط جعىعجع ىغهي مكحل مك مظحيىطهيهش ممهيىعهبهش جع جغ  هي َّـحل جعحيهشخلهي َّـمم

مك خمهشمثمل حصجممئهئ ىع خمهشمثمل هيمكهب مظحيهتىطِّـ َّـحفىعجع  َّـيسىغَّـىغىط منهب َّـحممقمظمل حصخمهئ حيميهشهي منخم
مممك مكَّـممهبجيىعَّـ هي جممتيط مغهش مكمنَّـ مكخف .ِّـحكىط جكميمك ممىط َّـحفهي  مغىطِّـ مغ َّـمممي

ىغ جغ  .َّـمم

منمك )هئ(  .هتهثهئ ىحهئىع: يع َّـحفهبجي
هشمظ )مب(  .َّـحفجهىطىس َّـمم
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َّـىس ميممهت منحكهشىس منهش هييطَّـ يع من خض َّـمم مم منهبجي  :مظهي
َّـ ىغ َّـممميمتهئ جغ ىطهي َّـمم   مكهب

 

مك  هنمئ يغَّـىط مغهيهتهي   جعحي جع
هش  ىعَّـ هلهب منىعَّـجع   هئ جمهي

 

ىس  حص خمهشممهب   حي جعهي مغهت
ىطَّـ منحيهب   يعَّـ  َّـمغ   هب

 

هش  هش مس ىط جح مغ هش جع ىح خس من َّـهي
 

٢ .ا  داتا  ي يّا  
مم متىع مكخف َّـ هش:َّـحك هشَّـ َّـمم حل َّـيطهي ميخل َّـمم هنمئهت هي من َّـحفهنهش هش َّـمم  خض حم

منَّـخلهش جك حيهشممهتمك خض َّـممحيحن َّـ مث ميخل منىطىسجكمك َّـحلمئمبمك َّـحف  . َّـمميط َّـهب
ُّـ ىطمظ هي مممئهئحصىط َّـممهنهتِّـ منهتىطَّـينمكهبىط ميجغىعَّـمك من مك َّـمم ىع خض خمهئحصىط َّـ

هت هشمظهيحل مكخف َّـحفىطىسجكمك َّـممجهىطىسَّـ مهُّـمكهي َّـمم هشَّـ مظحل َّـمم:َّـ ىغَّـىط  من منىعَّـىغ من َّـمم جغ
هشممميمك من مجهتىح َّـجلمتهشىطهي مظ منىعَّـىغ  َّـحف هش  هشَّـ َّـمم هي ممهتىغ َّـمم مكهتهش لكهتهئمك خض َّـ َّـ

هييطَّـ هي :من يغمم هي  َّـمممهحي ىط خض َّـممهنىطِّـ  ميهش َّـمم َّـحفخيهشَّـىعِّـ  هشمم   َّـمم
هشَّـ  هش َّـمم حيهشممهتمكهي خض حم ُّـ خض َّـمممئهئحصىط ميخل َّـحلمئمبمك َّـحف هنمئهت َّـخلهش َّـحفهب َّـمم

ُّـ ميخل مغمئحصمك َّـحفهنهشمك هش َّـحفهب  .َّـمم
هشىطحمهش َّـممهن هشمغ هي مي: هتِّـ خض َّـحف هئ مظهشممهب َّـىط َّـحفهشهيهتهشىط  خي ىغ خض يغ جغ  َّـمم

هثخممظ مي خمهش َّـجف هشمم ميمثحص  جم هي  َّـمممهحي حكهتهشمك َّـمم جعهبهش ىط  هئ منهشهيهتهشىط َّـ
هئ ىغ هلمف جض جغ منهش جمهتمتهش من َّـمم هي  ىغ مظهشممهب جغ هي جمهسَّـمم هش خيهشمم  مظهشممهب مث  َّـ

جغ منهشهيهت ىغَّـممميىعىش مظهشممهب  جغ  .  مم
َّـىغ َّـممهنهتِّـ حمهش هشىسَّـىط: َّـحفهيهش خض ملمنجل جغ هشُّـ هييطَّـ مك جعهبهي َّـمم َّـممحي  َّـمممئ

هشىط[ هشمغ َّـىسىغ خض] َّـحف هئميمك َّـحف هي هييطَّـ جعمسخمىط هيَّـحف هشين مكمب من :هي َّـحفىطمك  َّـمم َّـحف

ىط )هئ(  .هتىح: يع هلىعىس َّـممميىعَّـ
منمكهي حم َّـحلمئمبمك )مب( هشينهسهئهئىح: يع َّـحفهبجي  .هي َّـممهي َّـ من َّـجليعمك َّـمم
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هش جمهت ٰهىعيعجع هنمئهت منجكهشىش مكخف مثجيمبمل هيجعهيىعَّـ ىغ خض َّـمم جغ  .َّـمم
هثمس لكىطىس َّـهبهي ىط َّـخلهشلكمك : مك َّـممهنهتِّـهي مظهث حلَّـحف مب يعمكمك من مثميىغ َّـحف َّـحفهب

مك مكهشهيهت مظهسيسَّـمك َّـحفهي من َّـممحيىطىغخم منىعجع ىطِّـ منىح خم منىعجع خمحص من هشىط َّـحف ىغهي  جغ  من َّـمم
ىغَّـىط  جغ ىط مظحل َّـمم ميهش هي جممئيطمم َّـمم جعميهش مكىطَّـىغ مظهبميىغ منهش مظ َّـ جف مظحل َّـ َّـ

هشمممظهبميىغ مكخف منهش حمىعىسمثهش َّـمبمئ َّـممهي مظهشمم ىغَّـمكهي  جغ َّـجمهيمك خض جكهبِّـ َّـحف َّـهشهتهش َّـحف   هي
مك مظحل َّـ َّـهتهش هيمكىطَّـىغَّـممهب يعمكمك مك مثميىغ يغ َّـحمىح مظحل َّـحفحيهشين َّـحفهب هشمم َّـمم  مثجيىعَّـ ميخل َّـمم

هي َّـمم مظهسيسَّـمك َّـحف َّـهتهشهي  ىغَّـىطهشهيهتمظيط جغ يعمكمك مك مثميىغ َّـمم هشممميمك َّـحفهب  ....هشىط َّـحف
حل من َّـمسخمىط هييطَّـ هيىط َّـحفهنهش هنمئهت َّـحي ىغَّـىطهي مظحل َّـخلهش مظهشمم جغ  من َّـمم

جف ىط مظهب مظهتهبمتهش َّـ ميهش هي هشَّـَّـمم  َّـممىعجع َّـمم مك هشَّـ هيهبهش خمهش مييغَّـ َّـممهب  جع
حكهتهشمك مظحل ىغ جمهسمث َّـ ىغَّـهتهش  هشهتهشمنهشهيهت ميخل َّـحي  .جغ

هثمسحل لكىطىس مظ َّـمكمق منهش هييطَّـ َّـهيىط (خض َّـحف مظهتمك َّـممهن  جم: َّـهي مغهتمن) َّـممىعمظ
هبهش منهش مظحل هشمم هشىغ من ميممهت يغهي ىغ مغهيهتهيمك َّـ جغ متهش َّـجف َّـمم هيىط منىعَّـجع  مظهشمم

هثجفىع هثخمىط هيَّـمم هي َّـمم َّـ( َّـحفهنهشهن ميممهت يغهيلك منهش مظحل َّـمممهحي  َّـممميهتهئ منحم
هيمتهشهي َّـجف من )هيىطَّـحف هتيغ مكهبىط مغهيهش مي  .َّـمم

هشَّـ من َّـحفهنهشمك خمهئحصىط خض جغهشمك منهش من :َّـحيىع هيهبهش من ىغَّـىط مظحل َّـمم جغ  خض َّـمم
مكهتهش جف مظ َّـىعَّـىغ ميمثحص َّـ ىط َّـ ميهش خيهشَّـىع َّـمم  حيميهش حكىطِّـ َّـحفىعَّـجعلك خض َّـمم

هشَّـ يطمممظ َّـىعَّـىط  مثهيجههشهي يسَّـهشىغِّـ هش َّـمم هشمم َّـمم مك َّـمم  .َّـممهب
هشىسَّـىط هيهبهش هئمبهتيط ممهئهنهتِّـ منجفىع مك  :هي َّـحلهيهتهيمكهي هييط جعمسخمىط هبمبهبهتهشىس مم

هيىط منمي ىغَّـىط مظحل مظهشحفخيهشَّـىعِّـ َّـحي جغ ىط مظهب َّـمم ميهش هنمئهت َّـمم هي َّـمم   َّـخلهش

 .مئهتهب ىحهئىع: َّـممىعمغهت َّـحف) هئ(
ىسمظحيمك) مب( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ حيهشممهتمك خض َّـ  .هسهس ىحمبىع: َّـحلمئمبمك َّـحف
ىسمظحيمكَّـممهن) هب( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ مظهتمك خض َّـ  .هئهئىح: َّـهيىط َّـممىعمظ
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 .مممإف ٌفلسوب هو فام ّافتنفن، واحكخنفكن افتبنين حقلحو
وىكمميت يف ذفك األفر : ّفنل افقمخ اكسن زادة آفخل يف فكنم افتمفمد حلخك فن حقملنه

ّاجلدير حقنفتويقه واالفتكنت فقندر افلكل وفهجكذ افكول فلّن وفن افلتنب، اكتى ال  ّ
َيرمقنب يف صحته وصدفه ف ن فنن يف ىكبمل حتكمق احكقنفن ومقلكمن احكسنئل، وفن ّ

ٌن ويقود األول فبنئنإ(:  افتكلمكنتّ أن افقمخ فنل يف:مقلك احكقندر ّ  فويقود ّ
ّاحكويقودات فلمن فن فوازم ذامقه، وفوال (: ّ ىقم فنل حقكد ىكقرين)احكويقودات حقمرسهن

 . غنحكبنئن حقلكلى احككنئر غكط، غنغمم)...ّإهنن فن فوازفه مل يلن هلن ويقود
 يقوداتافو حقمل ّافتنم حقنفتبنين افكول ّأن :وهو ،فذفك ًيكنهدا مقمف ومحن

 .وافكدم افويقود حقمل ّإال يلون ال ّافتنم افتبنين ّألن فككول، غلك األحلمنن يف
 ّجمرد حقه رادُوي ّاحكقنء اكلامء فلامت يف افويقودات حقمل افتبنين ُيقلق إذن

 اكمه احكتكنفمن، احلللن أمقبنع فلامت يف ًأيقن مجده فن وهذا وافتكنوت، احككنيرة
 .احككنيرة حقذفك ويريدون داتاحكويقو حقمل افتبنين حقلكظ ّيكمكون

ٍ فويقود ِّفل فامل افبسمقن حقحكمكته مقكنىل ويقدامه حقل: افقبنجلبنئي فنل
 فن فع احككلول، فامل ّافكلن ويقدان فبمل فن وأرشف، أحلخك ٍحقلحو فه ويقدامه

 فن ّأمه فع حقنفتبنين، هلن ّحلمك غكد احللل الفتلنع احكويقبن احكبنيلن فن حقملمام
 وفكلوهلن، ّافكلن حقمل ًوجكقوصن افويقودات، حقمل ّاخلنيص مكحقنفتقل احكنفلمل

 .غحسن احككنيرة افتبنين فن فراده ّأن :فكلنه وهذا
 وفرادهم فله هو افتخنفف وافتكنير، وفن افتبنينمكم، يقلق هنالء 

 .١٤٤ص: افتكلمكنت، احقن ىكملن) ١(
 ١ج:  اكسن زادة آفخل:ّاحلللن احكتكنفمن يف األىككنر افككلمن األرحقكن، مققحمح ومقكلمق) ٢(

 ).٢( مقكلمكن ،٧٦ص
 .٢٧٧ص: هننين احلللن) ٣(
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ُّـ َّـ هنمئهت منَّـمههشهي مميطَّـ مكحق َّـحفجههب مك هييطَّـ :َّـمم خيهشَّـىع َّـهب منىح َّـمم  من َّـمم
هشَّـ هشمم مظهشمم هت:  حمهش مغهتهبحصَّـمم هيهتهي َّـمم جغىطَّـمث جعحيهشخل مظ  ....ٰهمك خمحصمظ 

ِّـ : حمهش َّـممهنهتِّـ مغ يسَّـىغ ملمنجل خيهشَّـىع خض خمهئحصىط منهنهش هشَّـ مكخف َّـمم ميخك َّـمم
مف حيهشممهتمك خم َّـحلمئمبمك َّـحف َّـحفهنهشمك  مم. َّـ جغىطَّـممحيىعجمهش  هش: جمهتهي َّـحيهب َّـَّـحلهيهش َّـحف هبمكهي 

خيهش خيهش. ىعِّـَّـهبهش َّـحلهيهش َّـحف مفَّـ منهش َّـحنمغ مظهشحف هشَّـهبمكَّـخم َّـهيىطمثهش خض . ىعِّـ مظىط َّـحف حك
مفَّـ خنيغمم من جعحي ىع من من  هلمف منخم جكميهشىس   .ىط لكهشمغلك َّـ

٣. ًا  و ا  ّا  
هنمئهت حم خض َّـخل حمىح ممحل مكخف َّـحفهشهيهتمك خض َّـمم  :حم

هنمئهت حم مكىط :آلكألىه ككمصه مل منهش هي َّـحفهشهيهتمكهي خض َّـمم  َّـحفىطىسجكمك ميممهت يغهي
هتمكهيَّـحفهن حيهشممهتمك َّـحلمئمبمك منىطىسجكمك يطممخم هش  .َّـحف

هنمئهت حم :ككطهظ ككمصه مل منهش هيهي َّـحفهشهيهتمك خض َّـمم َّـحمهتمك َّـحفىطىسجكمك ميممهت يغهي  .َّـ
َّـ مظهتهش حم حم حكهشىسِّـ مظهثىش هي مجهشحط ميمظهنمئ َّـ  خض َّـممهبيعَّـ ميخل مص مظهش
هنمئ  .َّـحفهشهيهتمك خض هتَّـمم

منمن : خيمي  هنمئهت خض َّـمم  خض ممهتىغ مكهيَّـحفهشهيهت جمىعىغ خض هي َّـحفهشهيهتمك خض َّـمم
حكمقَّـ مظ منهش َّـىعجغىحمك  َّـحفهشهيهتمنجمىعَّـىغ جمهبميىغ مكهيَّـحفهشهيهت منميمت هتهشيسهي مظ منهش ميخل َّـ من : من َّـ

ىط مي َّـمغىطِّـهي َّـحفهشهيهتمك منجمىعَّـىغ جعميهش جغلك هي َّـمم ىط َّـ جمىعَّـىغ جعميهش  هيمظهشممميجه منَّـمههش َّـ
مكهت مكمظهشحفهشهيهت: من هثمسحل لكىطىس يغخمىع منهش هييطَّـهش مكَّـممهب مم َّـحف هنمئهت مي: مظهي  َّـمم

حكىط حيميهتمظهش َّـ جغلك مكَّـمك  جف منَّـ مك َّـ جف جمهت منهش منجمىعَّـىغ مظحل َّـممهب  َّـ
جف منهبهنهث ممهتمئ مسهش َّـ يس مظ هي من مكَّـمميطَّـجعهت جمجه جع جي هش ميهشَّـ مك  َّـممهب

َّـ هنجمهشحفهنهش ىسَّـ حلميخل من َّـممهنهي يغهي ىسمظحيمك َّـحفهيهشمنهشىط هييط  منخض خم َّـحفيطخم  هيَّـ

منمكهي حم َّـحلمئمبمكهي مكهئ مكهئهت )هئ( منجلملَّـمك َّـ مغ يسَّـ: يع َّـحفهبجي  .مسهئهئىح: ىغِّـ َّـ
جكميهشىس )مب( ميجههت خض َّـ هثمسحل مظهشمم من جعحيىع مم لكىطىس َّـحف  .هثمبمت ىحهئىع: هييطَّـ َّـمم
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َّـحمهت جفىع ميخل َّـممىع  . منهبمتهشخض خم َّـممهي جمهئهبيطخمىع هيَّـجلمبهتىح خض منهبمتحص َّـ
خل حمهش ىغَّـىط هشمنمن: َّـممهبىعَّـحم منمتىط مصمبىط َّـحف جغ  ...مكمنمئهشمثهتَّـخلهشلكمك َّـ َّـحف

َّـيس مكىط من هشهنَّـحفهن ميممهت يغهيلك منهش جمحيخف هنمئهت جغ  جييع خس مي هيَّـمميطَّـجخ خض َّـمم
مكهتمك متهشمنهشهيهت خم مممك َّـممهب هنمئهت مغ َّـهئيع منهي  خض يغَّـجخ منجمىعَّـىغهيهش َّـجف مظهشمم

ىغ مظهثمغىط هي جغ هنمئهت َّـ حم مكخف مممئ َّـمم يس َّـ جممتهش حض هي َّـحفهشهيهتمك  مظحص َّـجف
هئ هيمنَّـمههش جمهتمتهش َّـحكمقَّـخممتهش منىح ىغ َّـمميطَّـجخ خض جمهت جغ هنمئهت مظ  .َّـمم

هثمسحل حمهش لكىطىس  من منجمىعَّـىغ خم جمىعىغ: هشىط َّـممهنميهشمكخض جعحيهئهتهي مكخف ميمسهت َّـحف
َّـمغىطمنحيهب جفىع منحكىطهي خمهشحلىعَّـىسِّـ من   من َّـمئ يغمم َّـممميىعىغ خض مغىط مثمي : من َّـ

هتمن َّـمئ خمهثمث هش َّـممميىعىغ َّـمممهحيهتمظ حلهي منمن ىس مكهبىط َّـحفهنهش جه هييطَّـ  َّـ  مي مظهث  
مك جمىعَّـىغ  ىغ َّـ ىطَّـىطجف خض مغىط مك مظحييس  خض خمحصممهت ىغَّـجفهي مكخف َّـحفميمت َّـحفهنمق يسَّـ

جمىعَّـىغ  . منَّـمههش مظهبميىغ َّـحفحيهب َّـحفهنمق َّـمميطَّـجخ...َّـ
َّـ هييطَّـ منهش يغخمىع َّـحفمفىغَّـمنهشىغ ممَّـمظىع هثمسحل مظهي حكىط: مك لكىطىس َّـحف َّـمك جممبحيهب َّـ

يسَّـىطَّـ مك ميخل خم منمغىط َّـممميىعىغَّـ خض مثميَّـ يع منهب هيمك َّـىعجغىح مكهبىط هيمس هتمن َّـهب  مظ
هتحيمك َّـممحيهش  َّـيع يسَّـهشىغِّـ  َّـيسىغَّـهشىغ خك جفىع منىح حض هي من َّـممميىعىغ َّـ مثمك َّـمم َّـممحيهي مظمبحي

جمىعَّـىغ  .مظحيهتهبمتهش خض مظحييس َّـ
ىح خض هنهتجمهئ: َّـحفمفىغَّـمنهشىغ حمهش ملجفىع من هئ من  هيمئهتحيهئ من َّـمم  حم خي
هتحيمك خض مث خض منجمىعَّـىغهيهش مكخف َّـحفىعجكهئمك َّـممٰه  .َّـممميىعىغَّـمك ىغىسجغمك َّـممميىعىغَّـمك 

ىس خض َّـحفهيهش جعحيهئهتهيمك من خض جغهشمك متهش : َّـهيمغهتمن  مكجل َّـممهب ىط مظ ميهش جمهشمم

ىسمظحيمك )هئ( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ حيهشممهتمك جمی َّـ  .هبهبمت ىحهئ ىع: َّـحلمئمبمك َّـحف
 .متمبىح: َّـممهئمبحيهشىط َّـممحيىعحكهتمكهي مصمبىط منمتىط َّـممهبىعَّـحم )مب(
 .هسمثىح: َّـحلهشحكهتمك مكخف ميمسهتهشىط َّـممهنميهشمك )هب(
حيهشممهتمك خض )مت( ىسمظحيمكَّـحلمئمبمك َّـحف جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ  .هتهبمت ىحهئ ىع:  َّـ
 .مبمتهئىح: هي مغمئمبمك َّـحفهنهشمكمنجههبميهشىط َّـحفمفىغَّـمنهشىغ )هت(



ىغ  من خض جغ  هتمثمت.............................................................................منهنمئمئمك مغهيهتهيمك َّـمم

لك َّـممميجه: من[ َّـىغ] مظ جعهش خض هلمف منحيهب َّـمم جغلك من َّـمئ جعميهش  . َّـ
ىس مكجل من ُّـَّـ هشىسجع خض َّـحفحيهب من منىعَّـىغ َّـممهب مم َّـمميطخمىع ملمثميمك مك   :مظهي

هي يعَّـ من َّـ ىط هييطَّـ منمث َّـمم ميهش منهشهيهت منحيهب خض مظهشمم َّـىغ  منَّـمم منميمت  مظ هي 
َّـىغ ميمثحص هي منحيهب من َّـحفىعَّـىغ هشىغ مييغ مشمكَّـممميىعىغَّـ مغهيهتهيمك َّـمم َّـممميجه مظحل َّـ  َّـجلهبىغ 

ىس مي جمهتمتهش  جه  . جمهشجممتهيَّـ
مهُّـ هنمئهت  من َّـحفىعَّـىغ:جحهش جعهيىط َّـ هنمئهت خض َّـحفهشهيهتمك هي مظهشمم من  جمىعىغ خض َّـمم

ممهتىغ هنمئهت َّـحفهشهيهتمك   .َّـحفهشهيهتمك منميمت مثميىغ خض َّـمم
شكيك عدم  لّاألو ّأدلة القول اهي  ال   ةّا

هنمئهت خض  من هييطَّـ َّـممهي ممهئمبىطىسجكمك َّـحفهن:يغخمىعمثهش حم َّـمم هتمك َّـمم ملمنهبمل مظحيىط  هش
مس مكخف يغمم ىط جغيطىس َّـجك ممهيَّـحفهشهيهتمكهي  ىطَّـىغ منحي:  هي منهش يغخمىع َّـمظ جكهتهبهش مظهي هب َّـحك

َّـىغ هي من ىطَّـمم َّـىغَّـ َّـهن ىطهي َّـحف خض جك َّـىغ  من َّـهن َّـىغَّـ جك   مكخف منمث مظهي خض جك
مغىطيط مثمنهب منلك هي مظ َّـمئ َّـ حمىط مظٰه  َّـمثمههش ميممهت جمىع مكخف هييطَّـ هي ملجفىع   

َّـىغ ىغجيلك من َّـمئ خم جك جغ ىغَّـىغ هلمف َّـ مظهشممهب من جك هي خض مغىط يغَّـجع هي مكهب َّـ  
هبهي َّـمم ىطَّـىغ  حك َّـىغ َّـحفحيحل َّـهي َّـ هش ممهئ لك حمىعمظ من َّـممخيهشَّـمك ىسهي مظ ميمثحص َّـحيىع  مظ

إلىطيط مث جمهسهيىعخميطمم َّـحلهش خض َّـحفيعَّـ. مظحيىط ٰه   ملجفىع  َّـممهب َّـ من َّـحفيعَّـىع َّـ
ممهبهش. ممألمن َّـحفيعَّـىع جضهشمم منحيهب حم ىط:  َّـىغَّـ َّـحك  منمث جعخيمف َّـممجنمك خض : َّـممجنمك خض جك

َّـىغَّـ َّـىغَّـمك  خض مكهشىسمغهيهتهي َّـمم َّـىس َّـمم  َّـمئ جعخيمف هيمييغَّـ خمهش خميطمم. مك من مك
مييغَّـ جعخيمف خض َّـممميجه َّـمئ حمىط جعخيمف خض  هي   .َّـممهبخض َّـممميجه

ىط هييطَّـ مغهشلك جك َّـ حكهتِّـ يغخمىع َّـ مم َّـ َّـ  هنجمهشحفهنهش: مظهي َّـمغ

ىسمظحيمك )هئ( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ حيهشممهتمك خض َّـ  .مئهبهب ىحهئىع: َّـحلمئمبمك َّـحف
هشمظ )مب(  .َّـحفجهىطىس َّـمم
حيهئهتهيهشىط )هب(  .هثمتىح: َّـمم
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 اميجئجضحصجض، وال اميلكمقاد منمحميجغ اميخئجبهتجغ اميلكمقاد ّنحجب :اميختمقمنحك االخجلالف ثمكمحتإيف 
ًمنخضخكهتمح  ـّارنامازيمتام يف اميلكمقادحصمخ بجبجض ـ بهتختمتام ّاملحتهتمض حصهبمقن نأّ إييمح :منجتمق ً جمحخمحر ّ
ًمنخضخكهتمح حصهبمقن نأ ّحصجلحئمقر  وال:ريمحميمقا ً.الحئأو ٰى مسمق يف  ّمثامإ اميجلخبمحوت ّنجحٰى ،ًخمحرجمح ّ

 .بخبحئحف حصهبمقن نأ ّٰىجلجبنن اميلكمقاد، منمف ٍخمحرج ٍييخضأال يف  اميلكمقاد
ٍوزيحضميجف مثمبحف مسحضا االممجلجضالل صجضر املجلحجهلنن ييمع ريجتهتحف  ييمف اميجلخبمحوت، حهتحس ّ

ّ مممقادا ييمح ييحلال، إذا زيمحن أرنجضّإن: ريمحل ً ٍخض، ٰىمتمق إييمح بجبمحرض آخٍ ييمف مممقادً ، ال ّ أو ذايتّ
ّمممكهتحف إىن األول؛ وإال  ومسمق خالف ، آخخضٍ مل حصهبمف اميجلخبمحوت يف اميلكمقاد، بحف يف أييخضّ

 . اميحلمحمم، ٰىهتهبمقن االخجلالف بنن ييخضاتجخ اميلكمقادات بخبحئمقلّاملخبخضوض، ٰىهتجلجبنن
الت اق شيخ إش شاء استدالل  اإل   ّا

 اميلكمقاد ييمف ٰىخضدحصمف ّإن: تمبمقل اميجلحك ييمخّاملمبجضّ صملمخ منىل حنييمكختحك االممجلجضالل مسحضا ّإن
 ٍبحجييمقر أو بمحميخبحئحفّ إييمح ومنجلجتخبمحن ،ةواحجض ٍّمخباممسهت ييجئامزيمحن واميخئجبهتجغ اميجئجضحصجض
 ٍ ومثمبمظٍمسمق االٰىاماق بهباملًمح، وثمحميحلًمح ّرنمب مسختمحكّخضى أن حص األجماق رنهتمص ّميهبمف مخ،ّمنخضخكهت

 مخ خمجلجتخبمخ املخضاتجخّمخ بام مسحك مسحك، بحجن حصهبمقن مثخبحط املمتهتّ يف مثخبحط املمتهتٍ وخكجبجغٍةّوريمق
 بمحميمبهتمحس إىن ييخضاتجخ مثخبلكمتمح وراء ييمح هلمح ييمف اميجبخضض ٌ وهلمح منخضض،مخ ومنجضييمتمحّبمحميجلامييهت

ختمخ هلمح وميحبيلمسمح ييمف اميخبحئمقل واميجتمقاحمغ، واميجضميهتحف املحضزيمقر ّبمحميمبهتمحس إىن أٰىخضادمسمح املجلخئحت
ّوييمف املجلحجخخضحصمف ييمف : حهتحس ريمحل ّال حصختخبحك مسحضا االحجلامل اميحضي مسمق حمحف اخلالف،

َاحجلخس يف اخجلالف مثمقمن  منمف ٍ خمحرجٍييخضأّن االخجلالف ميهتحط يف حج ب:جبهتجغ اميجئجضحصجض واميخئحكّ
ًتخف مممقاداأّمثحق ال حصهبمقن جحاميلكمقاد، ٰى ّذا زيمحن املحتهتمض منخضخكهتإ ّ ّ، واملحتهتمض بنن اميجئهتإلنن إييمح ًمحّ ّ

ًذا مل حصهبمف منخضخكهتمحإ أو ٰىحئحف، ومسمحمسختمح حنمنخضيض . ن حصهبمقن االييجلهتمحز بمحميخبحئحفأّ ٰىهتجلجبنن ّ
ك اميحضي مسمق اجلختحط ّ ميجتحتمبمقم املجئامّ منخضيضًبجضاأّن اميخبحئحف جحوميهتلكجس مسحضه بحتلكجلمبهتحتمخ، ٰى

 .٢٩٤ ص١ ج:  ييحئختّخبمحت رنهتمص األجماقمخجمحتمقمن )١(
 .٢٣٤ص: ّتجبجتهتمبمخ صجضر املجلحجهلنن منىل حهبحتمخ األجماق )٢(



 ٤٦٧.............................................................................ييجئّهبهبمخ حمبهتمبمخ اميمقجمقد  ّأن يف
ًن زيمحن ييمبمقييمحإو  الن حصهبمقن اميجلحتهتهتمض بجبخضيضأّحق ال حصحئخص ّمثحجذا امنامف بجح ٰى. حلمبهتمبمخ اميختمقعّ

ّ واميخبحئحف املمبلكخف ميجتلكمقاد ،ّرنجضحصمخ يف مثخبحط اميلكمقادهبمقن األتن ال أّميجتلكمقاد ميإلال حصجتمضم 
اميجلحتهتهتمض : ن حصمبمحلأذ ال حصحتهبمف إّ ٰىال حصهبمقن اميجئجضة بحق، ، منختحقً ٰىهتهبمقن خمحرجمح، ميحقحنمنخضيض

ّزيمحت يف اميلكمقاد بمحميخبحئحف املمبمقم حلمبهتمبمخ اميلكمقاد، بحف بحتمبلكحتحق اخلمحرجحك، ثخف بنن املجئام ّ ّ
ٍ واخلمحرجحك حصحتختمع بمبلكخف ثمحميحس،ّحىي املحتهتمض بمحميخبحئحف  .مخ واميختمبمظّ مسمق اميهبامميهتّ

ٌن اممجلجضالل املجئمحء ٰىهتحق ييحئمحدرةإ :ّوبجلجبمكيل صجضر املجلحجهلنن ّ  منىل املمئجتمقب، حهتحس ّ
ّهبالم يف أن اميجلخبمحوت بنن رنهتإلنن ريجض ّ منىل املمئجتجخ األول، إذ اميٌحق ييحئمحدرةّإمث: ريمحل

 .حصهبمقن بختخبحط ييمح وريمع ٰىهتحق اميجلمقاٰىمغ بهتختمتام ال بام حصمضحصجض منجتهتحق وال بام حصجضخحف ٰىهتحق
ٌاميجبمبحف ييحلال ييجلمبجضم ّأن :ذزيخضوا ريجض ّاملجئمحإلنن ّإن :إن قلت ّ  اهلهتمقىن، منىل بمحميمئمكمع ً

 مسحضه ّأن :اميمقاخكخص وييمف اجللكخف، منىل بمحميمئمكمع ّييجلمبجضييمحن اهلهتمقىن أو اميحئمقرة ّوأن
 :ذميجف وييجبختجك ّاملمحمسهتمحت، ييمف ّزيجتمتمح واجللكخف واميحئمقرة واهلهتمقىن زيمحميجبمبحف ييمقراأل
.ًأحصخئمح ّاملمحمسهتمحت بنن حصمبمع ريجض ّواميجلحجخخض ّاميجلمبجضم ّأن

ّميهتحط ييخضاد املجئمحإلنن أن ييمحمسهتمخ اميحئمقرة ّبحجمثحق : ذميجف منىلّ املجلحجهلنن صجضر أجابفقد  ّ ّ
ٌ ييجلمبجضييمخً،ييحلال ٌ اميحئمقرة ييجلمبجضمّ أن وجمقد:ّ بمحميمئمكمع منىل ييمحمسهتمخ اجللكخف، بحف املمبحئمقدّ ّ 

ٌمنىل وجمقد اجللكخف بمحميمئمكمع، وزيحضا وجمقد اميجبمبحف ييجلمبجضم  . بمحميمئمكمع منىل وجمقد اهلهتمقىنّ
 :ريلكحتنن منىل ّواميجلحجخخض ّاميجلمبجضم ٰىهتمتمح خنحئحف اميجلحك املمقجمقدات ّإن: ذميجف بهتمحن

ّواحجضا، زيجلمبجضم ًرنهتإلمح ّاميجلمبجضم بحق وييمح ّاميجلمبجضم ٰىهتحق ييمح حصهبمقن أن :ّالقسم األول ً 
ٌاألحجض ييحلال ييجلمبجضم حصمقم ّإن: مثمبمقل ٰىجبختجضييمح .بجبجع منىل بجبخئمتمح اميمضييمحن أجمضاء ّ  منىل ً

 األحجض وجنمح ،اميمضييمحن أجمضاء ذات مسمق وييالزيحق ّاميجلمبجضم ٰىهتحق ييمح حصهبمقن ثختنن،اال حصمقم

 .١٢٥ ص١ ج:  ييحئختّخبمحت رنهتمص األجماقمخجمحتمقمن )١(
 .٣٥٧ص: ّجمح اهلجضاحصمخ األثيلحصمخ )٢(
 .٣٧ ص١ج: ّامثهئخض احلهبحتمخ املجلجبمحميهتمخ يف األممخبمحر اميجبمبجتهتمخ األربجبمخ )٣(



١ججمح هنمححصمخ احلهبحتمخ ـ ...................................................................................٤٦٨

 ّاملجلمبجضييمخ مسحك اميمضييمحن ٰىحججمضاء .اميمضييمحن أجمضاء ذات ًأحصخئمح ّاميجلمبجضم بحق وييمح ثختنن،واال
 بختخبحط هتمتمحٰى ّواميجلحجخخض ّاميجلمبجضم ٰىهتهبمقن ّواميجلحجخخض، ّاميجلمبجضم ييالك ومسحك ،ّواملجلحجخخضة

 ّاميجلمبجضم مممكجخ: أي( ّاميجلمبجضم ٰىهتحق ييمحهلمح ٍمنمحرض ٍخمحرج ٍبحجييخض ال ّاملجلخلجضدة، ّمسمقحصمحهتمح
ًييجلمبجضييمح حصمبمع اميحضي امينيء: أي( ّاميجلمبجضم بحق وييمح ،)وييالزيحق  ).ينيله منىل ّ

ّ أن منجلجتجغ ييمح ٰىهتحق اميجلمبجضم منام بحق اميجلمبجضم، أي:القسم الثاين ّإن املجلمبجضم واملجلحجخخض : ّّ ّ ّ
ٌخخض حمءّ وييالك اميجلمبجضم واميجلحجٌحمء ّ آخخض، زيجلمبجضم األمثلكمحن اميحضي مسمق األب منىل ّ

ّبمف، ٰىجحن ييمح ٰىهتحق اميجلمبجضم واميجلحجخخض ٰىهتمتام مسمق اميمضييمحن، أو اميمقجمقد األمثلكمحن اميحضي مسمق اال ّ ّ
ٌبختمحء منىل أن وجمقد األب منجتمخ ّّ ٌ ييجبجضةً ّ ّ وميهبمف ييمح بحق اميجلمبجضم واميجلحجخخض ،بمف ميمقجمقد االُ ّ

ّ آخخض ومسمق األبمقة واميمكختمقةٌحمء ّ. 
ّ، ٰىجحن تمبجضم بجبخئمتمح منىل بجبجع ميهتحط بختخبحط جلكحتهتجلمتمح، زيحضميجف احلمحل يف األجلكمحم ّ ّ

ٍوإمثام بحجييخض ّ منختمتمح ومسمق اميمقجمقد، ٰىمحميمقجمقد مسمق املالك يف تمبجضم بجبجع األجلكمحم ٍ خمحرجّ
ٌوتحجخخض بجبخئمتمح اآلخخض، ومسهبحضا احلمحل يف اميجبجتمخ واملجبجتمقل، ٰىجحن اميجبجتمخ ييجلمبجضييمخ ّّ ّ ّ  منىل ّ

ّاملجبجتمقل بمقجمقدمسمح، وميهتحط ييالك اميجلمبجضم واميجلحجخخض ييخبمتمقم اميجبجتهتمخ  ّ ّأو ييمحمسهتمخ اميجبجتمخ، ٰىام ٰىهتحق ّ ّ
ّاميجلمبجضم واميجلحجخخض مسمق اميمقجمقد، وييمح بحق اميجلمبجضم واميجلحجخخض مس ّّ ّ اميجبجتهتمخ واملجبجتمقميهتمخمقّ ّ. 

 اميمقجمقدات يف واميخئجبجغ ّواميمبمقة ،واميختمبمظ واميهبامل ،ّواميجلحجخخض ّواميجلمبجضم
 اميمضييمحن أجمضاء ّزيجلمبجضم ّاألول، اميمبلكخف ريمكهتحف ييمف ٰىمتمق آخخض، ٍبحجييخض ال ّمسمقحصمحهتمح، بختخبحط

 .ًواحجضا ًرنهتإلمح ّاميجلمبجضم بحق وييمح ّاميجلمبجضم ٰىهتحق ييمح حصهبمقن: أي بجبجع، منىل بجبخئمتمح
 ال وجمقداهتمح بختخبحط ٰىمتمق ّواملمحمسهتمحت، األرنهتمحء يف ّواميجلحجخخض ّاميجلمبجضم ّوأييمح
 .ّاميجلمبجضم حقٰىهت ييمح ينيل ّاميجلمبجضم حقب ييمح ّإن: أي اميحلمحمم، اميمبلكخف ريمكهتحف ييمف ٰىجلهبمقن بحجمثخبلكمتمح،

 حتحفُخن ّييجبختمقي، ٌوييجئامك حنمنمحم ٌأييخض املخبمتمقم بمللكجخ اميمقجمقد ّنأ: واحلمحصحف
.بمحميجلمقازنمج ال واميجلجئهبهتجف بمحميجلخبمحوت ّاخلمحرجهتمخ املمقجمقدات منىل

 .٣٧ ص١ج: ّاحلهبحتمخ املجلجبمحميهتمخ يف األممخبمحر اميجبمبجتهتمخ األربجبمخ: امثهئخض )١(



 ٤٦٩.............................................................................ييجئّهبهبمخ حمبهتمبمخ اميمقجمقد  ّأن يف

ا القول  االستدالل شكيك وهو ا اهية  ال   ّا
 يف حصمبمع االخجلالف ّبحجن ّواممجلجضل ميحق األجماق رنهتمص إميهتحق ذمسجخ اميمبمقل مسحضا

 اآلخخض منىل حجضجنمحأ زاد ييمح ّاميجلمحم واميختمحريمظ املمبجضار ّنإ: ريمحل حهتحس مخ،ّاملمحمسهت مثخبحط
ٰىمحميجلخبمحوت يف  ّحصمبلكحتحق، ملمح ًحصخئمحأ حنمنخضيض ّمثحقجحٰى ،ميجتحتمبجضار ّييمبلكخف ٰىحئحف  والّخضيضبجب

 زيام مسمق بحق زاد ييمح بحف ،املمبجضار منمف ًخمحرجمح اميمضاإلجض املمبجضار، وميهتحط بختخبحط املمبمحدحصخض
املمبجضار  ّبهبامميهتمخ ّالإ املجلخبمحوتنن املمبجضارحصمف بنن االٰىاماق ٰىجتهتحط بحق يف احلمبهتمبمخ، مممحوى

اٰىامريمح   وييمح،ّارنامزيمح يف اميلكمقادحصمخ ّهنامجحٰى واميختمحريمظ،ّاميجلمحم  اميلكمقاد بنن ومثمبحئحق، وزيحضا
 اميجلخبمحوت يف مثخبحط ّنجحٰى )ًٰىحئال زيمحن أو ينيله (ّاميلكمقادحصمخ منمف ٍخمحرج ٍييخضأيف 

ّاميجلامييهتمخ واميختمبمظ يف املمحمسهتمخ ّزيجتمتمح األرنهتمحء مسحضه بنن ٰىمحجلمحييمع ّاميلكمقادحصمخ، ّ. 
 اميختمحريمظ زنمكهتجبمخ املمبجضارحصمف اميمضاإلجض وّبحجن: لكمحتمكاميمب يف  منجتهتحق امليلداييمحدوامنامض

 ، وإن زيمحن ٰىهتحق، واميجلخبمحوت بهتختمتام ميهتحط بختخبحط املمبجضار املمئجتمغ،ٍ واحجضةٍمنىل رنمحزيجتمخ
ّ ألمثحق بختخبحط املمبجضارحص؛ ييمح بحق اميجلخبمحوت ينيل ييمح ٰىهتحق اميجلخبمحوتّٰىجحن  المخ بهبحفّمخ املهلجلحئّ

ّييختمتام يف حجض ٰىخضدحص ٍ  إىن حجضودٍ حمجضودةٍجلمتام بمللكجخ اخجلالٰىمتام يف اميجلامدي منىل أبجبمحدّ
 هلمح ييمف جمتمخ اممجلجبجضادات ٌمخ تمحبمعّ منمف زنمكهتجبمخ املمبجضارحصٌ خمحرجٌ وذميجف أييخض،ختمخّييجبهت

 .ّاملمحدة وامثخبجبمحالهتمح املهلجلجتخبمخ
تأ هو تار صدر ا

ّ
شكيك ن  اهي  ال   ةّا

 مخ،ّاملمحمسهت يف اميجلجئهبهتجف بمكمئالن ورمممحإلجتحق زيجلمكحق مجهتمع ّح صجضر املجلحجهلنن يفّخم
ّحصهبمقن إال  ال منختجضمثمح اميجلجئهبهتجف: حصمبمقل األممخبمحر يف واميجبخضض اجلمقمسخض ييمكملحس ٰىخبحك

 .ّاملمحمسهتمحت يف ال اميمقجمقدات يف

 .١٢٥ ص١ ج:  ييحئختّخبمحت رنهتمص األجماقمخجمحتمقمن )١(
ّاميمبمكلكمحت، ميجتحتيلداييمحد، مثمبال منمف احلهبحتمخ املجلجبمحميهتمخ يف األممخبمحر اميجبمبجتهتمخ األربجبمخ )٢(  .٤٣٤ ص١ ج: ً
 .٣ ص٤ج: ّاحلهبحتمخ املجلجبمحميهتمخ يف األممخبمحر اميجبمبجتهتمخ األربجبمخ )٣(
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مسهت َّـممهبهيىس مظحيحل منهش َّـممهي مظهث: هشىط َّـهيخض َّـ جف مظهشمممئحص   منهش مظ َّـ
جع هتُّـ جمهشجكىط حمهي خمهئهتمك منهنمقخممكميهش جمهتحص مم منهشهيهتمكمظ َّـ   جعهئ َّـحفهشهيهتمك مش هلمف لك

جغىط خض خم جمىعىغ َّـحكمقَّـخممتهش من حكهثميهش من جع منمتهش  مغجه جمىعىغممحيمب منىح هيمك مغجهمك   
هتحيمك هي مسهش من مكىع يغَّـجخ مكخف خم جمىعىغلكهشىغ  جغهشمنىحٌّيغمم َّـمئ مسهش مغىط هئ َّـممٰه  جم

هيهيمك خض خم جمىعىغ مغجه جمىعىغَّـحف مههتمكهيمك مغجهمك  َّـممهنىط مي خمهشمثمل منهي  هيِّـ ممهئمئحص 
مههتمكهي حكىطَّـىطِّـخمهشمثمل مجهتحيمتهش خمهشمنهئمك مي خمهشمثمل منهي   ممهئهبهيىس خمهشمثمل مجهتحيمتهش مثهشحمجهمك 

مههتمكهيحيهتميمك مي خس جعمئ منهي هيىعَّـهي ممجنمك  ىطىس ميخل جضجه مممئهش خم منهبمتهش منمي   يسَّـ
هتحيمك َّـحفهنمقخممك  .مكخف منهشهيهتمك جعهئ َّـممٰه

هيجمحي هش:هئ  حكىط حمهشمظ من َّـحفهشهيهتهشىط هلمف  من حكهت َّـ مثهيىس  َّـ  ممألخممب 
ىس حي مي مظهثمن ىطِّـ َّـ  .مكهئهتمتهش يسَّـ

حكمئهش  هييطَّـ من هنمئهت مكخف َّـىعىغ َّـ ىغ َّـمم جغ مييغ ممهتىغ  :خض مغهيهتهيمك َّـمم
هتحيمك ىغ خك جغ هشمك يغهيهبهتمك خمهئهتمكممهئ ىط  َّـمئ مسهش منمث هش من  خمحصهيهتهيمن َّـحلجه مث مك َّـ

َّـمغىطَّـَّـ مسهش مغىط مغهتمن ميهيَّـممميىعىش من هلمفمههش منحيهب  مفَّـهبهش منحيهت   هي منهنمقخمهش مظحل َّـمممئ
هن هنجههشمن ىغَّـجههشىط مظ جغ ىغَّـىط من جغ ىطِّـ  مظ هن( يسَّـ َّـجعهئ َّـمم َّـمس  )هشىطجههشىط 

هتمن مييغَّـ جغىعهيمكخف يغمم َّـحفحيهب َّـمغىط مظ َّـمغىطىغ َّـممحيهي مك   مغجه جمهت من هي منهبمتهش 
َّـمغىط منمنىعخم منهبمتهش مييغَّـ جمهي  ىس مظهثىع جعهئ   لكهشىس مكحل يغمم هي خمهش جعهن

ىس هن هنمشَّـمم مل مي مثميىغ َّـمم ىغ ممهت جغ َّـ  مغهيهتهيمك َّـمم َّـمس هشىط خمحص جههشىط 
ىط َّـحفىعَّـجعلك جمهسيغَّـ خمهش منهنمئهيمكهئمبمل ميهش حيميهشِّـ حكىطهيمئهش من جعهثجفىعَّـمنهش من جعهيىط    هي 

هتحيمك هئهتهئ ميخل خك جههتىس منهنمقخممكَّـمبمئ  ىط  مك َّـمممئهي يسَّـ مل  جمهشحفىعجع هشمنهئمك منهب ممهت
هئهت ميخل منلكحمهشمظهئمك منمنىع منهنمق ممهئ ىط  َّـمش يسَّـ هتٰهمك َّـمس ميهش مظ مك .مك  خميطَّـ َّـحفىعجع  

ىغ جغ مل مي خصىعىغ َّـمم ىس جمحيىطمنهيَّـممهبهشحمجهمك منهب ممهت منمنهش َّـممهيجه ىغ هي  جغ  جمهسيغ مغهيهتهيمك َّـمم

ىسمظحيمكَّـ )هئ( جكميهشىس َّـممحيهيهئهتمك َّـ حيهشممهتمك خض َّـ  .هئمب ىحمث ىع: حلمئمبمك َّـحف



د  ّأن حم حن  ٤٧١.............................................................................هتمثّململيع خنمكَّـمكيع اهب

د حن ٍحم مب هت خنىحة اهبت جمهن اهبمل، خمحسبّ ّ وأهتيط اهب خيَّـ مئهي ّ  وال ًّيعهبَّـسىغ ُّـ
نآمن  ً خم رضخميط،ّيعحنميسَّـ مئ إال اهبمليطهتمن خنىحة ال يسهش  .ّهت اهب

د هت خنَّـيغ إن: أي حن اممىع اهب ّإن هت  ، هتيط خم االهتتَّـيطز مئَّـ خيمي هتيط خم االحيٰهاكّ
ة، هتمثٰهمبيطتٌ وهت خنَّـيغ اهبهشمل مبثمهة، مئَّـٌ هتمثٰهكٌواخنىح  ال مممييطحم ً وهبمل مبث

خنىحة احلمك  .يعّمممن اهب
وار ّاهنحمك هئيطل ن ّأن :ّهت: األجيلكيطر خيجه ممهشمنَّـمكت حم ياهبسب  خم هتيط مب

اممب هتيط خيمي االمنتالف ل ،لكيطقّاالمم خم هت د ٌهتهشمك حن  ىس إذ ؛ّاحلمكَّـمك ّحم حيَّـئَّـيع اهب
ن هيمه هبسهشت ىس ممبيع ٍهت ّحم حيَّـئَّـيع  ال لكيطقّاالمم حنهييع خيمي االمنتالف مئجهييع، خمهن

ّاهنيطىسَّـيع هبمسَّـمكهييط وجمىح ههثميّ اهن ّنِّـمئمل ،دىسيطّ ّهئىحس   هتيط :اهبمثَّـيش هت هييسستلك ّ
ر خيميَّـت اممىع ذي خميطهبمي د خم خيميَّـت مئىطن ،اهن حن   وإن، خيميىحمبٌّاخيتبيطري مئهي اهب
دة وال ال ذاخليط حم ّخم اهنيطىسَّـيع مئهي خيميَّـت حن ن مئملَّـ ،هتهشىحوهتيع هت  ُّـلكسهييط مممل

جيًمبيطهتمنيع ن  ومبَّـ، وُّـيطهئهثيعًهسيعّ وهتت  خم هتيط خيمي مئَّـهييط االمنتالف خم هتيط يسمل
د متءّ ألن اهب،جنيطهبيغ مئال آمن ًحيَّـئيط خيميَّـت  وإن.لكيطقّاالمم ٌاهنحمك إهتيط وحن ّ يط ّ وإهتّ

ٌهتيطىسَّـيع  .يعَّـخنمكَّـمك واهنميلكهثمنيع ّ
ل اهبمثلكيطء خيجه مكتَّـممهشمن وحم د: يسمك حن ل اهب اده خيجه خميطهبتمثملَّـ ٌهتمك  ...أمئ

هب هبَّـسىغ يطتّواهنيطىسَّـ  .مب
ل ُوأوضىش ه هتيط ىس اهنمكيطم حمّ اهنتِّـهلمي ِهبهثىحر ٍهئ  خنملهنيع خيجه ممهشمنَّـمكت حم ذمب

 ُّـلك حم يسمل مل إن واألضهش ّحيىحخميطأل اهبتلكيطوت ّإن: هئيطل خنَّـيغ اإلرشاق،

، واهبهثحَّـىش )١( ا حم األص  .ٌرضب: ىسمل
 .٢١ ص٦ج: ّاحلملهنيع اهنتهشيطهبَّـيع حم األجيلكيطر اهبهشمكمنَّـيع األرخمهشيع )٢(
،ر اهبهثىحاهن )٣(  .)١( ممهشمنَّـمكيع رهئ سيطخم
ّممهشمنَّـمكيع صىحر اهنتِّـهلمي خيجه إهلَّـيطت اهبمثلكيطء: اُّـمش )٤(  .٢٤ص: ّ



هئىعيع ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك  ...................................................................................مبهثمت

هتحيمك ىغهي خك جغ هشىع َّـمم هتحيمك مثميىغ خض خمهش مي هيمكىع من جمجهجل يعجحهت ميخل جمهت  خك
ىغهي جغ جع مظ جمحص َّـمم هتهشيسهي مظ منهش مكحل ميهشَّـ من هشىع جم َّـ  .ملجفىع يعجحهت ميخل إل
َّـهيىط خض مظهت َّـممهن َّـمظ منحيىع خض مكَّـممىعمظ مسَّـ مكخف جغ َّـيس مغ َّـمم  جغ

هنمئهت هشمغمن منهش جعميجههتمن: َّـهي هيخض َّـحفهشهيهتمك َّـمم هنمئهت من هيخن َّـمم  جمهيىط هيمن
ىسىغمثهش جكميهشىس خض من حكىط َّـممهي جغهشمثلك هيهبهش هبهشىسجغ هيَّـ لك َّـحفهشهيهتمك  َّـمكمظهش مظ
هيهشهيهبهشهيَّـحفحيهب ىط هييطَّـ :مثهي   ميهش ىط َّـمم ميهش حمىطمنهت خمهشمم هشمك ميخل َّـىعجغىح مكمظهش  منمث

ىغَّـىط جغ ىغ هيَّـمم جغ َّـىس جمهئهئ هئميمك منخك َّـحفحيهشين خض جض َّـىس مثمي   .خك
 

َّـ )هئ( هثمسحل مكخف مغمئمبمك َّـ  .متهسمبىح: جعحيهئهتهيمك لكىطىس َّـحف
خمهتمك )مب( هئ مظهتمك خض َّـحفهبهشهيهن َّـمم َّـهيىط َّـممىعمظ  .هتهبهئىح: َّـممهن



 
را  

غ............................................................ىكمر ىمقمدير
ف..................................................................آلكحكمدكو

هيىعَّـىع هئهئ..........................................................منهبمتهن َّـمم
غع................................................................كيدكق

غع..................................................كحكدجكش هلذو ككلنهحلو
ميمك) هئ( مسهئ...........................................جغ َّـحلهشجغمك ميخل َّـممميهئ

منحي منحكهتهشمك منجفىع. هئ ىغ  جغ هش خمهش من مث مسهئ.........................َّـ
مههش. مب مل  ممهت حكهتهشمك َّـخلهشىسجغهتمك مغهيهتهيمك  هسهئ............................َّـ
هش. هب مث ىغَّـَّـ جغ ىغ من جغ لك منهش ممهتىغ مظمب مبمب................ خيٰه جمهت

ميمك) مب( من خض َّـممميهئ هثمب..........................................منهبمتهن َّـمم
ىط َّـممحيهيهئهتمك ىط جك هش َّـ هثمب........................................منحم

ميمك) هب( هئهب.................................................من َّـممميهئ
ىغ جغ ىغ مظحص هي من جغ ميمك هي َّـحف ىط مكخف من من َّـممميهئ جك مبهب.......َّـ

هبهب.........................................َّـمميطَّـجخَّـحفىعَّـىغ من َّـممحيىع 
هش َّـممحيىع َّـمميطَّـجخ متهب............................................منحم

ميمك ىط مكخف من َّـممميهئ جك مثهب..............................جعهيىعَّـىع َّـ
ميمك) مت( هثهب..................................................جعحيىعَّـ َّـممميهئ

ميمك حيىعَّـ َّـممهئخي ممهئميهئ هثهب..........................................َّـمم
ميمك مغ ممهئميهئ لكٰه حيىعَّـ َّـ مسهب.....................................َّـمم

ميمك. هئ مسهب.........................................َّـحفحيهب َّـممحيهش ممهئميهئ
ميمك. مب هسهب.......................................َّـحفحيهب َّـخلهشىح ممهئميهئ



هئيع ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك  ىع...................................................................................متهثمت
حيىعَّـ َّـ ىغَّـىط: َّـمم جغ هسهب.......................منحيىعجممك مغهيهش َّـحف

هشين حيىعَّـ َّـمم َّـممحيهيجل ممهئحيهشخس: َّـمم مئمت......................َّـممهبجي َّـممحيهئمب 
هئمت......................................................جعحيهئهت مكخف َّـممهبىس

فغ........................................................آلنوحقظصل كضهف
هش: حمهشمكىطِّـ. هئ هش  منمئ مسمت...........................َّـجليع  َّـمئ خمهشجك

هسمت.....................................................مظىعهيهش َّـممهيهشمكىطِّـ
هيىع. مب هش مك منحيىعجممك َّـجل مث يع َّـ هبهت....................................مك
هتهشىط: حمهشمكىطِّـ. هب متهت..................................... مظىعهيهش مكخف َّـجليع

غف......................................................آلككنطهئي كحكطظلمو
ميمك منمك َّـممحيهئ مجهتحيهش) هئ( هثمث.........................................َّـممميهئ

هشيع َّـممهتيعىغ مئهث......................................ميحكمئهش َّـممهنهتِّـ منجه
ميمك ميمنهش من) مب( ىط من َّـممميهئ َّـمك مم من منىح منهش َّـهيهشمظهئمتهشمصمب مبهث..........هش

مب هش َّـممهيمههشَّـهش منىعىغىغِّـ َّـحف متهث......................................منحم
حممك مكخف خكىعَّـ مكمئىغ َّـحلمب) هب( ميمك من هش خض َّـممميهئ هتهث.................َّـحف
مل مكهئحص ملممهتهش) مت( ميمك ممهت مثهث...........................................َّـممميهئ
مل حفهتمك) هت( ميمك ممهت حيمبهئمك خض َّـممميهئ هسهث...........................َّـممحقَّـهيحل َّـحف

ميمك هيىطمنمك خض مكهئ َّـممميهئ هش َّـحف حم ىط مظهش جك هش خض ميمنمئهشمثهتمك َّـ هشخك متمس.مثجيىعَّـمك َّـممٰه
يسمنهشىط َّـممحيهشمنمك مبىط مكخف َّـحف مسمس.......................مظىعهيهش َّـ َّـمميط َّـحي

مئهس......................................................هئهت مكخف َّـممهبىسجعحي
لكمك منهش جعهيىط هتهس.......................................................جف

جههئمك جحهش جعهيىط هن َّـحف هش هتهس..............................................َّـممهب
فف......................................................آلكطهاكى مقملنمنو

مسهتمك. هئ ميمك جعىعَّـىغ َّـحلمئمبمك َّـ هثهس......................................َّـممميهئ



 هتهثمت.....................................................................................................َّـممميمتىعىش
مئمبمك: من مغ ممهئ لكٰه َّـ حيىعَّـ َّـممهئخي  هثهس......................َّـمم

مئمبمك. من هثهس.......................................َّـحفحيهب َّـممهئخي ممهئ
مئمبمك. ُّـ مغ ممهئ لكٰه مسهس................................َّـحفحيهب َّـ

مك: معهشمثهتهش هش َّـحلمئمبمك مظهشحفحيهب َّـ مسهس...................................منحم
هش هش َّـحلمئمبمك َّـممهبجيىعَّـمك: معهشمم مئمئهئ.......................................منحم

معمك هش َّـحلمئمبمك َّـممهبجيىعَّـمك مظ جغ خض مغحن منحم هئمئهئ....................َّـمم
هش َّـحلمئمبمك َّـممهبجيىعَّـمك مكهئ مغهيهتهيهتمك: ىسَّـمظحيهش مبمئهئ.........................منحم

ميمك. مب جهىطَّـهيهتمك حف َّـممميهئ َّـمم ىسَّـمك  جه هشىغهي َّـمم هبمئهئ....................َّـحف
جهىطَّـهيهتمك مممئ مكهئَّـحف. من َّـمم ىسَّـمك  جه هبمئهئ.........................هشىغهي َّـمم

ميمك. ُّـ جهىطَّـهيهتمك ممحيهئ َّـممميهئ َّـمم ىسَّـمك  جه هشىغهي َّـمم متمئهئ...................َّـحف
جهىطَّـهيهتمك جفهشىسجغمك . ىع َّـمم ىسَّـمك  جه هشىغهي َّـمم هشمغمن َّـممحيهئَّـحف هتمئهئ........مك من

كحكراكمو كألىىل
آليف قاكمهه ككصيقصل ككممنو

آلل ككمكه كلنصيآليف قو كمنصه ككصيقص: آلككملش كألىه
ىس مخمتهتىطَّـمك) هئ( هبهئهئ....................................................منمن

ىغ خض َّـحفهيهش. هئ جغ هبهئهئ.....................................َّـحفىعَّـىغ من َّـمم
جغ. مب ىغمممك مكخف مظىطَّـهيخض جعحيىعَّـ منميمت َّـمم َّـ هبهئهئ...................ىغ 

َّـممهبجيىع خض َّـحفميهشهيهت ىطجس  متهئهئ.............................من َّـمم
ىغ منمكىع َّـحفميهشهيهت: َّـممىطممهت َّـ جغ هتهئهئ...................منميمت َّـمم

هشين ىغ: َّـممىطممهت َّـمم جغ هشخكمك منميمت َّـمم مثهئهئ...........................مظ
ميهتمك. هب يط َّـممميهئ َّـحفحيهب مظهشمم حكمقَّـ َّـممهئميجي  من َّـ حممك مظ مثهئهئ.....مك

ىغمظهتمك. من هشمغمن َّـ َّـحفحيهب خض َّـحف هثهئهئ.................َّـحفهنمق َّـممهئميجي 
ميمك. ُّـ َّـحفحيهب خض َّـممميهئ مسهئهئ......................َّـحفهنمق َّـممهئميجي 



هئيع ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك  ىع...................................................................................مثهثمت
من َّـحف. مت ىغَّـممخيىع من مظ جغ َّـحفحيهب حفميمت َّـمم هسهئهئ.....هنمق َّـممهئميجي 

ىغ) مب( جغ َّـحفحيهب حفميمت َّـمم حكمقَّـ َّـممهئميجي  هثمممك َّـ َّـ خض من حم مئمبهئ......َّـ
ىغ منهنمق منحيهب. هئ جغ َّـحفمبمئهبهشىط مجهتحيهشمممييش َّـمم هي  َّـحفمبمئ َّـجغلك  هئمبهئ مظحل َّـمم
مجهتىح َّـحفمبمئهبهشىط. مب َّـجغلك  ىغ منهنمق ممميجي مظحل َّـمم جغ متمبهئ............َّـمم

خل هتٰهمكمميع جكهي َّـممميهش: َّـحفهبهشحمهنمك َّـ هتمبهئ.........ىطِّـ خض َّـمسهئهتهشىط َّـمم
هشمثهتمك ىغ َّـممجنمك منىح َّـممحيهئ مظحصهيهت: َّـحفهبهشحمهنمك َّـمم جغ هثمبهئ...ميمنمئهش َّـممهن خض 

َّـحفمبمئهبهشىط. هب َّـجغلك  ميجههت مظحل َّـمم مسمبهئ..............................َّـمم
هشمممن هسمبهئ..........................................منهبهشحمهنمك َّـممهي َّـمم

َّـحفجهىطَّـ هئهبهئ...................................َّـخلهئىش مظحل َّـحفميمت 
مبهبهئ.................................................... َّـممهبىسجعحيهئهت مكخف

لكمك َّـممميجه َّـ متهبهئ...............................................جف
آليف قلكو قجكرى حلخك قو كمنصه ككصيقصل ككمكه كلنصي آلحقظى مقملنخل آل فغع.....آل

ىغ منهي مغهيهتهي. هئ جغ مثهبهئ.....................................منميمت َّـمم
مكهشجع. مب حيىطىغ من حيىطىغ منحيهبهش مظ َّـمغىط مم ىغ منحيهب  جغ هثهبهئ.......مم خس َّـمئ ممهئ
َّـمغىط. هب هي  ىغ مثهيهتيس َّـممحيىط  جغ هسهبهئ..................................َّـمم

آليف ققهكو ككصيقصل ىكحلططهميو كحكهينو: ككملش ككطهظ آل
ىس مخمتهتىطَّـمك) هئ( هثمتهئ....................................................منمن

ىغ. هئ جغ هثمتهئ............................................خض جعحيىعَّـ َّـمم
هسمتهئ..............................................خض جعحيىعَّـ َّـحفهشهيهتمك. مب

جفىس: َّـممهب َّـ مئهتهئ...........................َّـحفهشهيهتمك مظهشحفحيهب َّـ
هشين مك: َّـممهب َّـمم مبهتهئ..............................َّـحفهشهيهتمك مظهشحفحيهب َّـ

هشىس. هب مك َّـ لكهشمممك  مبهتهئ...................................َّـحفىعَّـىغ من َّـ
هشىس خض َّـممهئخيمك. من مك َّـ لكهشمممك  مبهتهئ..................................َّـ



 هثهثمت.....................................................................................................َّـممميمتىعىش
جكميمك. ُّـ يع َّـمممي هشىس خض َّـلكٰه مك َّـ لكهشمممك  هبهتهئ...................َّـ

هشىسَّـمك َّـحفهشهيهتمك) مب( َّـمك ىغ  جغ مسهتهئ.......................َّـممىطممهت مكخف منلكهشمممك َّـمم
خل ٰهمك: َّـحفهيىطمنمك َّـ مي هسهتهئ..................................مظٰه َّـمم
هشمثهتمك ىغَّـىط َّـخلهش: َّـحفهيىطمنمك َّـمم جغ هتهشيسَّـحف جغمتمك َّـمن هسهتهئ.ىسجغهتمك جمهتمتهش جغمتمك َّـحكمقَّـ 
مك هشمم َّـمغىط: َّـحفهيىطمنمك َّـمم َّـحمحيهتمك خض َّـخلهشىسىع  مئمثهئ...................منجهىطَّـ َّـمم

َّـحمحيهت: َّـحفهيىطمنمك َّـممىعَّـمظحيمك ىغَّـممجنمك َّـهبهش َّـمم جغ مثمثهئ..............مك مظهشجعجههشجم مظهشمم
لكمك َّـممىطممهت هسمثهئ..................................................جف

ىغ جغ منلكهشمممك َّـمم هسمثهئ........................................َّـحفهنهشهن 
ىغ جغ مبهثهئ.............................خمهئحصىط َّـحفهنهشمك لكهشهيىعِّـ خض منلكهشمممك َّـمم

منلكهشمممك َّـحفهشهيهتمك َّـحمهت  هثهثهئ........................................َّـ
مسهثهئ....................................................جعحيهئهت مكخف َّـممهبىس

عفع...................آليف كأللكو كألجكرى حلخك ققهكو ككصيقصل حقظى مقملنخل
َّـممحيىط. هئ ىغ  جغ مك َّـحفهشهيهتمك ميخل َّـمم هش مث هئمسهئ............................جع
ىعِّـ. مب هشىس َّـمممئ مبمسهئ.............................................َّـحفهشهيهتهشىط من
ىغ َّـمميطهيهب. هب جغ معهشىس مكخف َّـحفهشهيهتمك مظهشمم متمسهئ.....................مكىط جعىعجعلك َّـ
حم جغحي . مت ىغجع جغ هثجفىع مكخف منلكهشمممك َّـمم َّـمم هيىط  هتمسهئ....................َّـمم

ففع....................كإلىكمهآلل ككصكملك حلخك ققهكو ككصيقصل ىكنهقكطنه
ىسِّـ خم ) هئ( ىغ منلكهت ممهئيع لكمف جغ حيىطىغَّـمم خمهش َّـمم ىغ جفهشىسجغ من جغ متهسهئ..من

حكمئهش َّـُّـ َّـ مثهسهئ.................................................جغ
مسهسهئ..................................................منهبهشحمهنمك َّـحفجههب

هش مظهشمميطَّـىط) مب( َّـجغ ىسِّـ َّـحفمبمئ  ىغَّـ مظيطَّـجع ممهئيع لكمف جغ ىغ من جغ هئمئمب.مم خمهش َّـمم
مبمئمب........................................منهبهشحمهنمك َّـحفجههب ممإلحكمئهش

هثمسحل ممإلحكمئهش هبمئمب.....................................جعهيىعَّـىع لكىطىس َّـحف



قفن فصضص محلسسص ه ن...................................................................................لكك
  ققق...................................آلتعمم لضه مثغشهلح خفجسصى

آلمخزطو بح محلشغشص مإلحالخشص يمخغرسشسشص : آلمثزضدص مأليح آل   ققق.آليمخغزششضضصآل
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  كقق..................................................دسصخذص مثذسآلظ

  كقق....................................................آلترسشظ حث مخسط

  ٢١٩......................................................ضنفيهبحوث إ
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آلخظ دص ضسغسط تشثطي حظ يتعن دعلعخع خشع محغغصهي: خصحضم. ق آل   ققق.......آل
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آلخظ دص فسظ حث مثصضشص خشع بصخعتعن) ق( آل   قكق............................آل

آلمألدعه مخغع حتسظ حث مثصضشص   قكق.....................................آل
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  ككق..................................آلشصمخعتعن ضعصيو مخذغذ. ق



 هسهثمت.....................................................................................................َّـممميمتىعىش
ىغ  من مم. مب جغ مئهتمب..........................................َّـمم
ىط مم. هب ىغ   جغ هئهتمب..........................................َّـمم

ىغ  َّـمئ جغيعمكَّـ ممجنمك) هب( جغ هبهتمب....................................َّـمم
ىغ  َّـمئ جغيعمكَّـ خض منىعخملك. هئ جغ هبهتمب............................من َّـمم
هش. مب ىغ منىعخم جغ متهتمب.....................................من  َّـمئ َّـمم

ىط هلمف جفهشىسجغمك مكهب) مت( مصمب ىغ من لكميهشىط  جغ مثهتمب.........منهش َّـهئ َّـمم
منهش مظهشممحيىع) هت( ىغ َّـهبهي ميخل منهش مظهشمميطَّـىط  جغ مسهتمب.......................َّـحف
ىغ مكهشىس َّـحفهشهيهتمك) مث( جغ مئمثمب..........................................َّـمم

َّـحفهشهيهتمك ىغ  جغ ىغمممك مكخف جعخيهشَّـىع َّـمم مبمثمب..................................َّـ
مغىطهيهشهتميمنمئهش جعحيهي َّـحفهشهي. هئ مبمثمب.................................مك 
ىغ مك َّـحفهشهيهتمك. مب جغ مك جكهئلك َّـمم مبمثمب.............................لك
ىغ مكخف َّـحفهشهيهتمك ميخل ىغممهتهتَّـمغ. هب جغ هبمثمب....................هشىع حس َّـمم
مك ميهتَّـحفهشهي. مت َّـمك َّـممهب هش َّـممحيىطمك من مغهتمن هي من ىغ  جغ متمثمب......خل َّـمم

مظٰههش ىغمك َّـممحيهتهبهتمك متمثمب............................جغ منجفىع 
خميطهبهش) هث( هثمثمب..................................خض من لكىط َّـممهيمههشَّـهش 

من َّـ منىع: َّـحف مسمثمب..........................مظهتهش َّـحفىعَّـىغ من مثميىغ َّـ
َّـمك. هئ ىس َّـحفميهشهيهت َّـحفهشهي مئهثمب.................................جفجههش
ميهت. مب ىس َّـحفميهشهيهت َّـممميهئ مبهثمب................................مكجفجههش
ىس َّـحفميهشهيهت َّـحفهبٰههيهتمك. هب مثهثمب..................................جفجههش

من هثهثمب...............................................مغجههتهئمك َّـمم
من َّـمم َّـمممئيطُّـ خض َّـممهيمههشَّـهش: هشينَّـحف مسهثمب..................من َّـممجهىط 

هسهثمب..............................َّـحف خض لكىط َّـممهيمههشَّـهش َّـخلهشىسجغهتمك. هئ
هسهثمب...............................َّـحف خض لكىط َّـممهيمههشَّـهش َّـمميطهيهبهتمك. مب



هئيع ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك  ىع...................................................................................مئمسمت
مئمسمب.................خمهتميهتمك َّـحفٰههشمظهيمك ممهئهب َّـ من َّـممهيمههشَّـهش َّـمميطهيهبهتمك
هشين من َّـممهيمههشَّـهش َّـمميطهيهبهتمك هئمسمب..................خمهتميهتمك َّـحفٰههشمظهيمك ممهئهب َّـمم

جكميمك: َّـممهي َّـ ىس َّـمممي َّـُّـ منهنمت مبمسمب.........................جغ
هشين َّـُّـ َّـحفجههب: َّـممهي َّـمم هبمسمب..................................جغ

هشمممن هي َّـممٰه: َّـممهي َّـمم مثمسمب...............................ممهئمب
هي َّـممٰه مسمسمب..............................منهبهشحمهنمك َّـحفجههب ممهئمب

منىع هي مثميىغ َّـممجنمك: َّـممهي َّـممىعَّـمظىح هسمسمب.......................مثميىغ َّـ
َّـىس يع هي َّـمم مئهسمب...........................منهبهشحمهنمك َّـحفجههب ممهئمب

ىغ) مس( جغ حممك ممهئ هش هتمك من هئهسمب.........................................َّـممهنهت
خل ىغ: َّـممىطمك َّـ جغ هش َّـمم هتمك  جع مبهسمب........................َّـممهنهت

يعمممك خل ممهئمبحي هبهسمب......................منهبهشحمهنمك َّـحفجههب ممهئىطمك َّـ
يعمممك ممهئهي هبيط َّـحفهيهشمممك َّـجمىح َّـمم منىغىط مظهشحفحي هتهسمب...................َّـممىط

هشمثهتمك َّـممحيىط: َّـممىطمك َّـمم ىغ  جغ َّـجكٰهمك مظحل َّـمم هثهسمب......................َّـمم
هشمثهتمك مسهسمب................................منهبهشحمهنمك َّـحفجههب ممهئىطمك َّـمم

ىغ مظحص هي) هس( جغ ىغمغهيهتهيمك َّـمم جغ مئمئهب............................ مغهيهتهيمك َّـمم
هت من  خض َّـمميطهي) مئهئ( ىغ َّـ جغ مبمئهب......................مغهيهتهيمك َّـمم

ِّـ مك َّـممحيهش هت مك مكخف َّـممهب متمئهب............................َّـممميىع َّـحفمقجع
َّـجغلك جعحيهشخل  َّـحيىع مظمئهبمت هسمئهب.................................َّـمم

َّـحفهشهيهتمك هبهئهب....................................َّـممميىع مظحل َّـحفميمت 
هتهئهب....................................................جعحيهئهت مكخف َّـممهبىس
غغغ.....................................................آلحقظصل مقملنمنو

ىغ مظهشممحيىع. هئ جغ هتهبهب...............................خض منحيهب من َّـحفهشهيهتمك من
ىغَّـحلمنلكهشمممك  جغ ىغ مكهبىط َّـمم جغ هسهبهب....................................َّـمم



 هئمسمت.....................................................................................................َّـممميمتىعىش
يسممهتمك. مب هشىط َّـ هشمظ َّـمم مك  هشمظ مكهتهش َّـمم هسهبهب......................خض َّـممميىع مظحل َّـ

حم َّـحفحي: َّـممهي َّـ مئمتهب...............يعمممك جمىع مظحل حم َّـممحيىعجمهشمك 
هشين مممك َّـممحيىعجمهشمك: َّـممهي َّـمم يعمممك مك منهي مممك َّـحفحي مئمتهب.............َّـجف منهي

ىغ من َّـحفهشهيهتمك. هب جغ هبهش خض منلكهشمممك َّـمم هبمتهب...............................مثجيىعَّـ
ىغ: َّـحفهيهش َّـ جغ هشىط منلكهشمممك َّـمم متمتهب................................ميمع

منىع َّـ ىغ: َّـ جغ متمتهب...............................منىغمممك منلكهشمممك َّـمم
منىع  هشينَّـ ممهتمك َّـممهي مظهثلكهشمممك َّـحفهشهيهتمك: َّـمم متمتهب.................مكىط منحيهي

هشمممن منىع َّـمم ىغ: َّـ جغ هثمتهب.....................مظىطَّـهيمك َّـممهي مظهثلكهشمممك َّـمم
خل َّـحمحيهتمك: َّـحفهيىطمنمك َّـ هسمتهب..................................مظىطَّـهيمك َّـمم

هشمثهتمك َّـحفهشهيهتمك: َّـحفهيىطمنمك َّـمم ىغ  جغ من َّـمم َّـحمحيهتمك خض َّـمميطهي ميخل منميمت هسمتهبَّـمث َّـمم
جفىس: َّـحفحيهب َّـ مئهتهب...........................َّـحفهشهيهتمك مظهشحفحيهب َّـ

هشين مك: َّـحفحيهب َّـمم مئهتهب..............................َّـحفهشهيهتمك مظهشحفحيهب َّـ
هشمممن هئهتهب...........................َّـحفهشهيهتمك مظهشحفحيهب َّـخلهشىح: َّـحفحيهب َّـمم

مبهتهب.......................................َّـحفىعَّـىغ من َّـحفهشهيهتمك خض َّـحفهيهش
مك هشمم ىغ مكخف َّـحفهشهيهتمك: َّـحفهيىطمنمك َّـمم جغ متهتهب........................يسَّـهشىغِّـ َّـمم

ىغ مكخف َّـحفهشهيهتمك جعهنمب مكهش جغ منىعيسَّـهشىغِّـ َّـمم هتهتهب.................خس مثميىغ َّـ
هشىس: َّـحفهيىطمنمك َّـممىعَّـمظحيمك مك َّـ لكهشمممك  هسهتهب.......................منحيهب َّـ

مكىطمن: َّـحفحيهب َّـ مكهتهش  هي خض َّـ هسهتهب.......................َّـمم
هشين مكىطمن: َّـحفحيهب َّـمم مكهتهش مظهشمميطَّـىط  هي خض َّـ مئمثهب................َّـمم

مك َّـحفهشهيهتمك: َّـحفهيىطمنمك َّـخلهشمن ىغ  جغ هبمثهب...........َّـممحيهتهبهتمك َّـخلهشىسجغهتمك مظحل َّـمم
هشين ىغ: َّـحفهيهش َّـمم جغ مغمك ممهبجيىعَّـمك منلكهشمممك َّـمم مفَّـىط َّـحفٰهىع مي هتمثهب............َّـمم

مف َّـ مي ىغ جفهشىسجغهش: َّـمم جغ هتمثهب....................مكهتهبهتمك َّـحفهشهيهتمك ممهئ
هشين مف َّـمم مي مغىط َّـممحيىطمن: َّـمم ىغ  جغ مت َّـمم مئهثهب.............َّـحفهشهيهتمك منهب



هئيع ميهشَّـمك َّـحلمئمبمك  ىع...................................................................................مبمسمت
هشمممن مف َّـمم مي يغهيهش: َّـمم ىغ ممىط َّـ جغ ىس َّـمم هتهثهب.............َّـحفهشهيهتمك لكمت

جكهش َّـىس َّـ ىغَّـمممي جغ مفَّـىط منلكهشمممك َّـمم هثهثهب....................جكهتمك مظحل جعمي
مف َّـ مي مك َّـمم ىغمممك مكخف لك مسهثهب...................................َّـ

هسهثهب.............................هئهت مغهيهتهيمك َّـحفهشهيهتمك: َّـممىطممهت َّـ
هشين ىغ: َّـممىطممهت َّـمم جغ ىط َّـمم ميهش َّـمم هنمئهت  هبمسهب...................َّـمم

آليف قو ككصيقصل اكمنمو ككممو: ككملش ككطهكى آل
هثمممك) هئ( هئهسهب....................................................منمههتمك َّـحف
مبهسهب................................................ىعَّـىع مص َّـممهبيعَّـ) مب(

ىغ. هئ جغ متهسهب.......................................َّـحفىعَّـىغ من مغهيهتهيمك َّـمم
مغىطِّـ خض َّـحفهيهش. مب هتهسهب......................................َّـحفىعَّـىغ من َّـمم

حضهش َّـ حل: َّـ مثهسهب..................................مثجيىعَّـمك َّـحفهنهش
هشين حضهش َّـمم جمهت: َّـ هثهسهب............................مكمثجيىعَّـمك مظحييس َّـممجه

هشمممن حضهش َّـمم حيهشممهتمك: َّـ هسهسهب..........................مثجيىعَّـمك َّـحلمئمبمك َّـحف
هنمئهت. هب مئمئمت............................................َّـحفىعَّـىغ من َّـمم

هنمئهت هش َّـمم هئمئمت..............................................منحم
من ىغ  خض منميمت جغ هنمئهت َّـخلهش خض منجهىطَّـ َّـمم هبمئمت.............َّـمم

متهش) هب( منىغمم هثمممك  َّـ خض َّـحف حم هتمئمت.......................................َّـ
َّـمغىطِّـ منهنمئمئمك: َّـممهي َّـ ىغ  جغ هتمئمت......................مغهيهتهيمك َّـمم

هنمئ هتمكهتَّـمم َّـممحيىع ممهتمك  ىعِّـ َّـممٰه هسمئمت..................... حكهشمن ممهئمئ
مئهئمت.......................................................ميحكمئهش

هشين ىغ: َّـممهي َّـمم جغ هنمئهت خض مغهيهتهيمك َّـمم هئهئمت.....................مكىط َّـمم
ىغ جغ ىط َّـحفهنهشمك مكخف مكىط َّـممهنمئهت خض مغهيهتهيمك َّـمم هبهئمت.....منهبهشحمهنمك َّـجك

متهئمت....................................................جعحيهئهت مكخف َّـممهبىس



 هبمسمت.....................................................................................................َّـممميمتىعىش
غغغ.................آلكألكصم كحكمكمقطو حلخك ككمصه حقهكطكمنش يف اكمنمو ككصيقصل

هتٰهمك) هئ( ىغ مظهبميىغ يغَّـجع َّـمم جغ حصَّـيع مظحل منىعَّـجعلك َّـمم مسمبمت.....................َّـمم
جعهيهتهتىط) مب( ىغ ميخك  جغ هسمبمت...............................مظحل منىعَّـجعلك َّـمم
جغ) هب( مك من َّـمم ىغ هلمف منمكخف َّـحفىعَّـجعلكممهئمبىعَّـجعلك َّـحفمقجع مبهبمت.............ىغ مغىط
ىغهيهش) مت( جغ ىح  خمهئحص مكىعجغمل َّـجع ىغهيهش  مك خمهئحص جعهبيعمممل يسَّـىغىط مغىط متهبمت....َّـحفىعجع
َّـمممه) هت( هش من َّـممهنىطِّـ  ىغ مغهشحكهت جغ متهبمت...........................حيممهئ
ىغ) مث( جغ جهىس مظ َّـمم هتهبمت.........................................منهش َّـ

ىغ مثميىغ مغهيهتهي. هئ جغ هثهبمت.................................جهىس َّـمم
جهىس مظهشحفىعَّـجعلك. مب مسهبمت...........................................َّـمم
جهىس َّـممهبهشحك من َّـحفهشهيهتهشىط. هب َّـمم مبهتيع  مسهبمت........................َّـمم

هشىسَّـمك مك ىغ مظهشحفهشهيهتهشىط َّـ جغ جهىس َّـمم هسهبمت.............ميحكمئهش مغ 
مبمتمت....................................................جعحيهئهت مكخف َّـممهبىس

لكمك منهش جعهيىط متهتمت.....................................................جف
فغغ.....................................................آلحقظصل مقملنمنو

َّـمغىطِّـ منهنمئمئمك. هئ ىغ  جغ هثهتمت.................منىغمممك منجفىع مكخف من مغهيهتهيمك َّـمم
ىغَّـىط مكهبىط مغمئحصمك َّـحفهنهشمك. مب جغ هشَّـ مظحل َّـمم مئمثمت..........................َّـمم
هنمئهت خض َّـحفهشهيهتمك. هب حم َّـمم هبمثمت..............................َّـخل خض 

هنمئهت خض َّـحفهشهيهتمك هتمثمت.....................منىغمممك َّـممهي َّـ مكخف مكىط َّـمم
ىط حكهتِّـ َّـ ىط َّـحفهنهشمكميحكمئهش مثمثمت......................َّـ مكخف َّـجك

هنمئهت خض َّـحفهشهيهتمك هي َّـمم هشين  ىط مكخف َّـممهي َّـمم جك هسمثمت...............َّـ
هنمئهت خض َّـحفهشهيهت هثمسحل هي مثمي َّـمم هشىس لكىطىس َّـحف هسمثمت....................مكجض

 غفغ............................................................ككمنرم


