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رابع   الفصل ا
م العدم    شطر من أح

َقد تقدم ئيَ العدمّ أن:ّ ض ، َةّ ال ش الكُفهو  طالنِ ا   . وا
ما يتفر ّو مايز،ِ  العدمَ أن ال تمايز: عليهُعّ ئَ بُ إذ ا  :ِ ش

ِإما بتمام اتّ تِوع (ِ ا اتِ أو ببعض) مقوَ  وع ( ِ ا
اتُ أو بما يعرض)ٍ واحدةٍت مقولة وال ، )ٍلفردين من نوع( َ ا

لعدمَذات  .  
وجودُ العدمُما يضافّ ر،نعم وجود  حظُ فيحصل، إ ا  ، من ا

بع مايزٌه نوعُو ي هو العِ اِ كعدم، من ا تم، ا  ِ من عدمّ ا
سمع صممِا ي هو ا عدم، ا دِ و تمٍ عمرِ وعدمٍ ز ِو ا هما من ُ أحدّ
  .اآلخر

ق هذا الطر سبِو َ العلية،ِ إ العدمُ العقلُ ي ةّ علو  ما َ حذاءَ وا
كِلوجود ِ العلةُ عدم:ُقالُ في، من ذ ٌ علةّ علولِ لعدمّ  ُضيفُ يُ حيث،ِ ا
ِ إ العلةَالعدم علولّ ُ ثم ي،ِ العدمانّ فيتمِ وا علولُ عدمّ   ِ ا
ن،ّة العلِعدم فَ كما  ُ يتو علولُ وجودّ ك ،ّة العلِ  وجودِ ا  وذ
جوٌنوع وجودينَ ما ب إُه اإلشارةُ حقيقتِ،زّ من ا وقفِ ا   .ّ من ا

ضافِ العدمُونظ قيدُ العدم،ِ ا ُ ا لعدم،هُدّ يقيٍ قيدّ بأيّ اِ   ّ ا
زماِوالعدم يع.ّ األزِ والعدم،ّ ا ك يِ ف  ُتصورُ ذ  ،ِ العدمُ مفهومّ

صداقُفرضُو فاهيمِ سائر  حدٌ   ّ ثم يقي، ا فهومُدّ ُ فيتمُ ا ّ 
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صد م،ُاقا ُ ثم  صداقّ بوتـ  ِ  ا فروضِ ما  من ا  بما  ـِ ا
م عتبارِيقتضيه من ا ِ  اعتبارَ نظ،ِ العدمَ قبالِ العدمِ عدمِ 

قابلِالعدم لوجودِ ا وجودَ قبالِ    . ا
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ؠ  

)١ (ّ آ  
 غحلمنحميس غمشمن هخس حلىحص هتيجفخيئخي آل ىمخِّـ ىخصمماله غحلحنملن يعه :خس يمصهنملن غحلبحهث

هحمجييىغ غحط هشبحهث يمكملك  ف همكبيس غحلحنملنص عخضجههبن خصحنِّـ خس ي حل  غحلبحهث خس غحل
ك خصحنِّـ مصهنملهشىش هشجيبخن  :هتيغحلتٰهحيخيملهش غألهل

سبب .١    الفلسفة  العدم مبحث طرح  ا
يهعخضجههبهلىحص هشحنمل خصحثهب غمغتممهنغقهش غحلحنملن مفيش غحلبحهث يعه: غحلبحنِّـ قجلهن و وهب خس ي
م يعه :هليش يمصهنملن حطهب هقحلىس ظغحلمنمهسمنهت ق مش غحلمنمهسمنهت هل حض  مش خضخيهث هليش غحط
ق حض لك ههليش صهل غ قص هشهنهبخصيس هعخضجههبهلىح غحلحنملن يعه :غحل حض  خس حلىح جخهبن لكال غحل
يص غميمح هشتحنهنليغحلمنيش مشمنغ هلسهبئيس ي ق عخضجههبن هليش مجمههت يعه ألحضيس حلىح ي حض مكىغ غحل  يهشت
 .هعخضجههبهلىح غحلحنملن لكحيىش مفمظ لكحيٰهحيهب

غئملص قكك خس غألهلحق مصهن مخٰهمل يغحطحهنيغ قجلهنه هلهب همشمنغ  آل: مكهبن خضخيهث غحلمن
ك مفيش غحلبحهث يحف خس غحلحنملن عخضجههبن همفيش غحطحنملهن مفيش غحلبحهث يعه :صمن  غألهل

ق خصٰهجيهبمغبهت يغمغتممهنغقو هتيغحلحنهبهل حض ك هليش مش غحلمنو غحل  .هتيغحلحنهبهل غألهل
 غحلت م غحلمنمهسمنهت خس غحلحنملن عخضجههبن مفيش غحلبحهث: غحلخيميقو هلحمبهبق غحلجمخيمك مكهبن

مفحيهب ق هل حض  .يغمغتممهنغقو م غحط
 هشجهيش مج هغه غحلحنملن يعه :هليش يغحطحهنهنمق يشهل مجمههت قجلهنه هلهب مش غحلحمحخيلك يحلجهيش

يغألمفخيهبهص ألميىح هش هلتيش خس يحتهنيغ حلىح قص غآل عه هنهبخصيسي حض يغحل ن ي  خس يحتهنيغ حلىح غحلحنملن هلمنحي

غئمل )ض(  .صطض لضف: قكك غحلمن
 .)ضض(ص كمكىش طضل: مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت )ض(
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غمكىع هميمنهي غألهلهن  يغإلميسهبز غحلمنمشيش ن يجلهيوهغحل  ميجمل مشجيهب ههليش عمضهنص ٍّلكمهسمن هلمنحي

ن مشمنغ يعه ن مفيش صتمهىغ غحطمنحي قص هلمنحي حض  هتيغحلمنمهسمنخي غحطمنهبمشخيىش خصهبمك همفيش غحل
هشه  مصمهىس مفيش هغحطحنملهن غحلحنملن لكخيحيهب ستحنٰهيسيهش غحلت غحلهنخمهبهشهب شمصهنيس آل هجحمنغ هتصيغحطهبمش

ن لكخيحيهب قيهشهن غحلت غحلهنخمهبهشهب ق هلمنحي حض ق غحل حض  حلىح يشيهشجه مج هغه لكهبحلحنملن صغقه .هغحط
يغألمفخيهبهص غآل عميىح هليش خس يحتهنيغ  غحطحنهنلكهت خصجيهبع خس مصملمضيس غحلت هتيغألمغهبمغخي غحطمنهبمشخيىش ي

 .هتيغإلميسهبميخي
 :يغحطحهنهنمق هليش مجمههت قجلهنه هلهب همشمنغ

ي خس هلتيش غألمفخيهبهص ألميىح ى غحلحنملن هغه مج هشجهيش حلىح قهكيغه: يغحطممحيهنو غحلجمخيمك مكهبن
يخصمماله مخِّـص غآل عه ن هشحنمل هليش غألكجلهبه غألمغهبمغخيي ي مشمنغ غحطمنحي هت غحطحنهنلكهتص لكجهمح يهت حلجيجنهنهشي

يعميىح آل هشٰهجهيش غآلمغتخنجيهبع مفيش غحطمنهبمشخيىش غحلمنمهسمنخي م مفمظ خضهنهبئيغ مشمنغ يهت هغحطجيممهنخيي مك هت حلمه
ن حلبجيهبع غحطحنهنلكهت غإلميسهبميخيهتغحلحنهبمجص جلمنحلىس آل   .هشٰهجهيش غآلمغتخنجيهبع مفيش مشمنغ غحطمنحي

ن لكخيخمىحص جلخيىغ هشهنىع : يهمكهبن ظملك غحطتهيجحمق ق همفٰه حض ك غحل ن مي لكهبميجنهن غجك جفٰه
ن غحلالذع هغحلحنملن غحطمممهيغ هغحطٰهتجيىع  هلهبف هغحطحنهبزص خضت مفمظ هلمنحي يمفمظ مجخيىع غحطمنحي

غ هلهبف هلتٰهثالف قمشجيخيهتص آل خصمح مش مغمه قص خصمح مش هلمنحي حض يغحل  . هعمفملغني
يهعخضجههبهلىح حلخيهي عهلهنغ غمغتممهنغقهش  غحلبحهث مفيش غحلحنملني عه:يههليش مشجيهب هشتخملك يهبص هغميمح و و

ه هلجيحيهب غألمغهبك غحطحنهنخس يهشحنمل عخضمل عمشىش غألكجلهبه غحلت هشتجه يي ي م مفمظ خضهنهبئيغ مشمنغ يي مك  حلمه
 .غحلحنهبمج

حث ةّهميأ .٢ سائل  العدم  ا   ةّالفلسفي ا
ن يغه آلف هغحطمنهبمشخيىش هليش غحلحنملن هلمنحي  يسيمصجمجه غحلت هتيغحلمنمهسمنخييغحلحنهبهلهت  غحطحنهن

مفهبف ن خيهتيعز يمصهنيس هآل هتصيغحلمنمهسمنخي غألخصحهبف هل  غحطمنهبمشخيىش مفيش غحلحنملن هلمنحي

هلهتص هلممحيهنو )ض(  .)يمنهبكمغخيهتخصهبحل (طضض لضف: يدق هلجيجن
 .طضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
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ق هلثيسص هتيغحلمنمهسمنخي غألمضهنه حض  هغحلمنحنيس فيهغحلهن هغحلجهثهنف ملفخضهغحل هلجههبهغإل هغحل
ن  .غحطحنهنلكهت يجيجنهنهشهتخص غحطهنمصبممهت غحطبهبخضهث محيآلمغخي... يهغحلحنمههت هغحطحنمه

ن هحلمنغ ي جفىس عميىح آل :يغحطممحيهنو غحلجمحيخيمل هشهن ص ىهغمكىع حلمهحنملن حلخيهيي  هحلجهيش يمفخيجي
هل حلىح يعهي جفىس قهه هليش ن هشخنهبهشهن قمشجيجيهب خس وهبهلمنحي قص هلمنحي حض  وعهشخمهب ههشخنهبهشهن غحل

ن هشٰهجهيش هآل هبفصيغحطهبمشخي هلمنهبمشخيىش  غحلحنملن مصهنجلخيبحيهب خس هشملمضيس غحلت غحلهنخمهبهشهب يعه :غحلهن
ق مصهنجلخيبحيهب خس هشملمضيس غحلت غحلهنخمهبهشهب هليش يعمكيس هغحطحنملهن حض قص غحل حض  كغمصجيهبيلكتحم هغحط

 خصهبحلحنملن وعهشخمهب ختتمهىطي غحطهبمشخيهبفص هليش مغمهسمههت هلىع ختتمهىط جلمح يغحلمنمشجيخيهت لكجههبكميهبهع
 قلكجغ خس خضسهبغ جحهب هشجهيش مج هغه صيغحطهبمشخيهبف جلمح هغحطحنملهن لكهبحلحنملن .هغحطحنملهن

غمكىعص  غحلمنمشيش خصجمجهيس ميحنهنم مج لكهئقغ... غحلمنمشيش مصمنجهجع قلكجغ خس غخضسهب جحهب هحلجهيش غحل
غعه صجلهبهليس غمكحن خصهبحطحنجي لكمهسمنهت ميٰهتمهىس عه هشٰهجهيش آلهص مصمنجهجع مغمه  .يغحل

غمكىعص يغحلحنخيجيخيهت هلهنخضمههت خس قهك هغحطحنملهن حلمهحنملن حلخيهي :ىخصحنبهبكف عمضهنه  هغحل
ق خصملههي عميىح لكجهمح حلمهٰهحنهنلكهتص هتيغحلرضهكهش غألكجلهبه هليش ىحهحلجهجيي حض ك غحل يهغحلجهمهخيهت  يمصحم

آلف همغهبئهن هتيهغجلميئخي  وعهشخمهب لكحي غحطحنهنلكهتص يمصتخي آل هتيهغحطجيممهنخي هتيغحلمنمهسمنخي غحلثهبميخيهت غحطهن
ك غحل خصملهه يمصتخي آل  .هغحطحنملهن حنملنيمصحم

 خصحنِّـ هعلكجههبك ميهبخفهنف غجك عكغع غحلمنمهسمنهت عخصحهبف خصحنِّـ :غحطثهبن مغبخييس همفمظ
غ هلهب يحلهنق ٰهمقيغحطتجهمه ق هلسهبهمكهت خصحهث خس غحلخيىح قمشب حض  هليش يعه جلمح هتصيحلمهجمخيئخي غحل

ن غجك فيعق غحلت بحيهبهتىشيجف ف غحلهن  غحطمممهيغ غحطحنملهن هلسهيحلهت صحلمهٰهحنملهن خصهبحلثب
 .غحطحنملهن غمفهبقف هلتجيهبمغ ههلسهيحلهت مفجيىحص يمعيص عه هشٰهجهيش آل ىحيخصهيمي مفجيىح مضبهبكهغإل

 خضجهىش يعو حلىح حلخيهي غحلحنملن يهعه صغحلجمبحيهبف مشمنه مفمظ غحلمنالمغمنهت خيمتيس هحلجه 
ف هلثيس صىشجهخض مش خضخيهث هليش مشهب هغحلتمحهشمي هتيهغحلجمخيئخي غحلثب  قحلىسيص جليس يهغحلحنمهخيهت هميح

 .هعخضجههبهلىح غحلحنملن خس غحلبحهث غمكتمب

هلهت )ض(  .طضض لضف: دق جستمل غحطجيجن
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هن فّتعر ةّكيفي .٣   العدم مفهوم  ا
ن يصتُّـ آل هثغحلبح مشمنغ يعه منص آل ي جليس هشجمٰهيس خصيس لكحسمتص غحلحنملن خصٰهمنحي

آلف( هتيغآلمفتبهبكهش غحطمنهبمشخيىش  .)هتيغحلمنمهسمنخي غحلثهبميخيهت غحطحنهن
 غحطهنهبن خس هميهنتمل غحلهنغخصحنهتص غحطهنخضمههت مضهبمتهت خس غحلبحهث مشمنغ مصمنحمخييس همغخيهييت

حلىح غألمغمنهبكص مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس غحلممبهبحفبهبئ يغحلحنالهلهت هقجلهن هلهب مفمظ  ميجمل هبيغمي: خصهن
قغف هليش غحلجهثهنف حض  هلثيس خصحنِّـص غجك وخصحنخمهب ميهنخيهيي جضىش هخكجعزهبص همفٰههنه ملجلميهش غحط

ك كهشملغص يميهبع وميتحم  لكخيخنمهىط كصيغحلتحم مشمنغ مفجيمل وكهشملغ ميجمل مج وغمفٰههن كميهبيمصحم غقغي جضىش ي
مش غحلمنمشيش حضملغه مفملن ىشيلكخيت ق هليش كهشمل مفملن لكخيجيتميم صغحلحنملن هحضملغه غحل  مفٰههنه هحض
ق هليش مفٰههنه همفملن  غأللكهنغق يغخلهبظهت خصٰهجيميحلهت غألمفملغن لكخيححميس صوهلثال خصجههن هحض

 .علكهنغقه هليشي غحلجهحق جلهبميتميغم هلجيحيهب غحطمممهيغ غحلحنملن هشجيتميميص جضىش حلجهثجعفغ
)٢( ؠؠ  ء ؠؠ  

  األعدام ب تمايز ال: ّاألول القول
ن مشمنغ غه صغحطسمهٰهمقي غحطتجهمهٰهمق هليش هيهغحطحهنهن غحلمنالمغمنهت مضتهبكهغ غحلهن : مكهبحل

 غحطخمهبم غحلحنملنهب يعهل). غحطمممهيغ غحلحنملن: عو (مش خضخيهث هليش غحلحنملن خس حلمهتمحهشمي جخهبن آل
 .لكخيىح غحلبحهث لكسخيهييت
ك غحلحنملن يغه كف يمصحم  قهه هليش لكخيىحص متهبهشمي آل غحطمممهيغ غحلحنملن يعه يهشبمق قمكخيهنهت خصحم
ق لكهنم غحلتمحهشمييظ أله غحلمعمشهبه غجك غحلهبحضهت  آل ىمخِّـ ىخصمماله هغحلحنملن هتصيهغمكحنخي هحض

  .غحلثهبز غحلمنحميس خس غحلثهبهليش غحلمنهنم يمصهنملن خس جلمح حلىحص هتيجفخيئخي
 مفمظ هشبتجي همشص غحلتهبحص غحلمعمشهبهحمجييىغ غحط مغهبن صمفيغحطمل يهشتخملك مشمنغ هحلجه

 :تمقيهلهنملهل

 .ظضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
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ىغ ي غهلهب غحلتمحهشمي :همش صجضالجضهت عمكسهبن مفمظ غحلتمحهشمي يعه غحلجهمحع قجلهن :كأليمي إلكهت
 .غحلمنغف مفيش مضهبكف عه غحلمنغف خصجميع عه غحلمنغف خصتمحن

س كل هيشمهى كيطشمه: إلكأليو كيط مق عو فكيط حضمل خصمق غحلجمخيئمق غحطمنهنه  يهمش عه آل هش
حلهتين قغيتهلجمجغ حلتمقص لكجهيس هلهبمشخيهت قغمضمههت حتمث هلهن مفمق هليش هلهن يص جلهبحلتمحهشمي خصمق مي  هآل صي

حضمل حضحيهت قغمصخي  هليش مكبخييس غحلتمحهشمي خصمق غإلميسهبه هغحلبخيهبلص لكهبإلميسهبه ظهت هلجمجغجلهت خصخيجيحيهبيمص
مشهن حلهت غجل حلهت غحلجهخيىغصقغمضيس حتمث هلهن لكص هغحلبخيهبل قغمضيس حتمث هلهن غ  : ههليش غحل

ق عو مشهنيمفملن هحض غحلبخيهبل غحلمنو  ( هخصمق غحلحنهنل)سهبهغإلمي (ي هلجمجغن قغيت خصمق غجل
ه غألمضيخيهت هغحلجهخيمنخيي هجلمنحلىس هليش مكبخييس غحلتمحهشمي خصمق غحلجهٰهص)مش غحلجهخيىغ  رضهت عه خصمق غحلمه

حضمل عو مغصي هلجمجغن قغيت خصخيجيحيمحيهغحلحنملق حجسهتص غق آل هش  .ىطي آل حضجيهي مكهنهشمت هآل هلت
ض س كيطش كل: كيط ق كيط  خصجميع جستمهمنمق مقجفخيئ خصمق غحلتمحهشمي همش فكيطشمه هيش

مغ عه غحلهنهنهشمت غجلجيهي خسيظ غهلهب هلجمجغجلهبه غحلجمخيئمق يعه :هشحنجي غحلمنغفص  عه ىطيغحطت
حلهت خس هلجمجغجلهبه يغألمكيس مفمظ ص عهغحلبحنخيمل  غإلميسهبه: مكبخييس هليش ظغحلمنحميس خس هجستمهمنهبه غحطهن

غه همش غحلهنهنهشمت غجلجيهي خس هلجمجغجلهبه محيخضخيهث غص صهغحلمنهنك  خس ههلتمحهشميغه صغحلخي
 ).هغحلحمهبمشيس صغحلجيهبحفيغ( غحلمنحميس

س يط كيط ىغ كيطشمه: كيطش ممبألمهي كلأل مت  هلجمجغجلهبه غحلجمخيئمق يغه: عو ف مل كيط
مفخي يهلهبمشخيهت حتمث مققغمضمه جلهبميهب حل جلمح غحلمنغفص خصتمحن  هلتمنهبهمصهبه حيمحهحلجهجيي هغخضملفص ىهتيمي

غكل ههلتمحهشميغه ن صيغحطجمخحمهت خصهبحلحن  صقحلىس هميح هغحلحنٰهيغ هغحلحنهنل جلهبحلمم
حلهت حتمث غحلملغمضمههت غأللكهنغق خصمق جلهبحلتمحهشمي مفخي ىهلهن  ىكهشمل خصمق غحلتمحهشمي هلثيس هغخضملص ىهتيمي

غميخي همش صغحلمنغف خصتمحن هشجمجغجلهبه محيخضخيهث غص صهمفٰههنه  ههشٰهتهبكغه صهتيهغحلجيهبحفهنخي هتيغحلخي
ك  .غإلميسهبه قغف مفيش مضهبكحضهت ىخصهيهل

ق هشٰهجهيش عه هشتٰهخيمي خصحنخمىح  )ض( قص لكمح حلىح هحض حض يهمشجيهبن مكسىش عمضهن هليش غحلتمحهشميص همش غحلتمحهشمي خس غحل
 .ىح غألمضهنص ههشهنحضىع هلهب خصىح غآلهلتخيهبك مشجيهب غجك هلهب خصىح غآلجفجغغنمفيش خصحنخم
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ن خس هبجفهبزجهغحل ِّـخيغحلمن مكهبن يهلهب مصحنملق غحلحنملن حلمهحهبقف عه: غحطحنهبكم عظ ي
ن غحلسبيغ خضخيهث هليش يغحلميهلهبز مشىش لكهبفيمصمل هليش لكحي صهغحلمهح  آل غحلحنملن قغ ظغحل
ق هآل مكبيس قغف لكال غحطمهجههبفص يحنملقخصت يغآل غحلحنهنيس مفجيمل يهشتحنملق حض يخصحنمله خضت  غحل

 ىغحلحنملن غجك قغف ميسبهت غحلحنهنيس هشخمخيىغ يميمحغ هصهلتمحجضمههت يهغخضملف عه هلتحنملقف يهشهنهبن غصهب
قه يصتُّـ قه هخصحنمل مكبيس يهلحنمق ىخصميهلهبه هحض قهص ههلهنحضحنىح غجك غميححمهبك  هحض هحض
ق همفهبئىح حض خييغيوغحل  صو هآلخضهنهبومغهبخصهنهب غآلمغتٰههنغك هغآلميبسهبل مفيش غمغتحنملغقه  ه

غ يهع يآلغ ك غحطحج مش خضهبحفهتغإل مفيش ميجنهنه حلهنحم مفمظ غحلخلع  عهشممهن غحلحنملن يهع ىشيهشت
قه غخلهبل مفيش ههشهنلكىع غمكىع هلتيش يهحض  .غحل

ىغ كيطش حهت يغحطهنملهلهت همشمنه .هت حلمهحنملني آل جفخيئخي:إلكهت  ىميمن غحلحنملنيظ أله هغ
غمكحنخي ىهمغمهمت  .هتيحلمه

ش ش  هتيجفخيئخي آل غحلحنملن يهع هصيلكهنم غحلجمخيئخيهت غحلتمحهشمي (تمقيهنملهلغحط مشهبمصمق مفمظ خصجيهبع :كيط
 .غحلحنملن خضخيهث هليش غحلحنملن خس متهبهشمي آل  عه:يهشتخملك )حلىح

 مكمل ىحيمي غجك عغإلجفهبكف ألحضيس مش) غحلحنملن خضخيهث هليش( غحلهنخيمل مشمنغ يعه :صمن هآل
ه ق غجك خيىغيع غقغ غحلحنملن خصمق متهبهشمي مشجيهبن هشجه  همفملن كهشمل مفملن خصمق جلهبحلتمحهشمي صهحض

قهشيش غحلتمحهشمي مشمنغ يحلجهيش صهمفٰههن حض  حلمهحنملهلمقظ هخصهبحلحنهنل وميخيهبهجضهب صهخصهبحلمنغف وآليعه حلمه
هلتىح خس غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ مكهبن هحلمنغ. غحلالخضيغ غحلبحهث خس خصخيهبميىح مغخيهييت جلمح  :هلجيجن

 ىشممصهنمصس ىشممشمخص هغق هبمجح مهمش          غحلحنملن خضخيهث هليش غألمفملغن خس هلخيمي آل
ا القول   نهاب مايف ريتتما األعدام: ا

ن مشمنغ غمضتهبك مفهت غحلهن ن مشمنغ  غجكقمشمت يشيهمم ٰهمقصيغحطتجهمه هليش جخٰه  يغحطحهنيغ غحلهن
دص ن مفملن غمغتجيمل هجحمنغ صمفملغنغأل هشتمحهشمي مكمل: مكهبن خضخيهث غحلمم  مفملن غجك غحطحنمه

ن غحطحنهبكم )ض(  .طضل: عظ
هلهت )ض(  .ظضل: دق غحطجيجن
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ّاستقل املحظل وضق. صري ال ّاضظعف  :فّأدض بثالثف ضكضل اضطويس ّ
 وال قستعق إص شقم ،ّ شقم املظعول قستعق إص شقم اضظعفّ أن:ّاألول الدليل

 ً مل قعن شقم املظعول ضستعقا، شقم صريففّاضتغفز شقم اضظعف ضن  صعوال.صريفف
ّأغف غحعم بغن وضكضل .إضغه دون صريه  وال جيوز ،تهّ شقم املظعول ضظقم شعّ

 .ضكضل ضفن ملف اضظعك، صعوال متفقكمهف
 اجلعل الستحفضف ؛املصوط وجود قعفيف اضصط شقم ّأن :الثاين الدليل
 وشقم ،ًرششف اضصط قعن مل ّرششه، وإال ّقوجق إال ضل ال املصوط ّبغعغام، ألن

 .ضكضل قعن مل االضتغفز املصوط، صعوال قعفيف ال اضصط صري
 ؛صغه اآلخك ّاضطق وجود قّقطح ّاملحم شن ّاضطق شقم ّأن: الثالث الدليل

 اضبفضي، وشقم صريه ال ّ اضطفرئ ضل وجود اضطقّوجود اضطق فّ صحالغتظفء
 .اضتامقك ضن ّالبقص ،ذضل قّقطح

 ًضطعظف، األشقام بتامقك أحق قظم مل هّأغبـ اضظوضش بش اجلعله قععن ّ أغّإال
 خكتُأ إن األشقام ّأن: شعغه ظلّاملت بم ضكضل، كففّمتغ بظقم أحق قظم مل ضام

 دون وضن، أشقام في بام خكتُأ وإن ضتامقكة، صتعون اضوجودات إص ضطفصف
 ضكفف بش جلعلا قععن وهبكا ضتامقكة، تعون صال اضوجودات إص إضفصتغف
 .اضطويس ّواملحظل احلعامء

 املضافة األعدام متايز
 األشقام تتامقك صغام بغعغف، صعام ّاضوجقان غجق أن إص غكجل حغعام ّغفإ: يقال قد

سوارق : ؛ واغظك٦٤ص:  اضطغق حسن زادة آضش:ّضطل املكاد، املحظل اضطويس، حتظغل )١(
 .٦٦ص: اإلهلفم

 .٦٤ص:  اضطغق حسن زادة:ضطل املكاد، حتظغل )٢(
 .٣٨ ص١ج: غظف اضطغق زارشي شىل هنفقف احلععفتظع )٣(
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حضمل خصمق غألمفملغن عهشخمهبص ههليش جض ق غألجفخيهبعص مص حضمل غحلجهثهنف هغحطخنهبهشهنف خصمق هحض يمص يىش و
 جحمح هلحنجيخيهبه هلتمحهشميغهص جلمح مش نمفٰههنه هلحنمله هكهشمل هلحنملهن يتي مكخمخيي عه:ميمهحيط

ق يتيغحلهبن خس مكخمخي حض ق هكهشمل هل حض حلهتصغقه .مفٰههنه هل لكيغ خصمق هلهن : ي لكجهخيىغ مي
  هخصمق هلهب ميجمله هليش متهبهشمي غألمفملغن لكخيمح خصخيجيحيهبظآل هلخيمي خس غألمفملغن هليش خضخيهث غحلحنملن

كك قغف غخلهبظهت هلتمحهشميف خصهيخضمل عميحهبع غحلتمحهشمي غحلت مغتهييت ي حط:كجل حض يهب جلهبميمث غحل
خمهبم غحلحنملن غجك يكف غحلخيحيهب خس غحلمنحميس غحلثهبز هليش غحطهنخضمههت غخلهبهلسهتص لكحنجيملهلهب هشغإلجفهب

ق عه قغنص هشتٰهخي حض خيىغ غحلحنملن غجك غحلسٰهىع يمي مشمنغ غحلحنملن مفيش قغنص جلمح حل عيمشمنغ غحل
ه خصحمجعغ يغه: هنهبنيهغحلبملص لكخي و مفملن غحلسٰهىع هشخنهبهشهن مفملن غحلبملص أله غإلميسهبه مكمل هشجه ي

يغآل عميىح لكهبمكمل حلمهسٰهىع ه غحلحنجههيص همشصي مي غحلحنملهلهبهص هحلجهيش آل هليش يجيهب هشتٰهخي همكمل هشجه
قغف غخلهبظهتيخضخيهث غص حض خيىغ غحلخيحيمح هليش غحل يمح مفملنص خصيس هليش مضالن هلهب ع  هزهب صي

ق صتمهىغ مفيش غألمضهنيغحلسٰهىع هغحلبملص لكهئه حض غ هليش غحل و حلجهيس هلجيحيمح ميح  .ي
 مييمتخي آل يغألهن يلكهئه غحطخمهبمص غحلحنملن مفيش غحطمممهيغ غحلحنملن عخضجههبن ختتمهىغ مشجيهب هليش

مص خصخالم غحلحنملن غحطخمهبم لكهئميىح مصهنىع لكخيىح ي ألميىح هليش غحلسهبحلبهت خصهبميظلكخيىح يتمنهبع غحط
 همفمظ .غحلخيىح حلمهٰهخمهبم مش خصيس خضهنخيهنهتص حلمهحنملن حلخيسمث غحلجهثهنف مشمنه يهحلجهيش غحلجهثهنفص
قغف خصمق غحلتمحهشمي هشهنىع غحلجهثهنف مشمنه عمغهبك حض يههشجيآلسمت هخصهبحلمنغفص وآليعه غحل  غجك ي
 .هغحطجهبك هخصهبحلحنهنل وجضهبميخيهب غحلخيحيهب غحطخمهبم غحلحنملن

كمشمنغ ن غحطجمحي فيهغ:  مش هلحنجي غحلهن غ هليش غحلثب لكمهخيهي . و حلحنملن غحطمهجههت ميح
فص هليش ميح حلىح صمفملن ىحيخضخيهث غمي هليش غحلحنملن يعه :قحلىس هليش هلهنغقمشىش  هشمهمين يهغآل غحلثب
ف غحضتمحم ف يعو  ميغحلجيهنخيخممقص أله غحلثب  .غحلحنملن هشهنهبخصيسم  جلهبه جضب

ي كهشمل هشتٰهخيمي مفيش مضهبحلمل خصجيح هليش عميحهبع غحلتمحهشمي عه:ولكٰهثال وآل هخصهبحلمنغفص لكهئقغ ي
خيىغ قهشيشص متهبهشمي يخصحنهنل حلجهيش صوعهشخمهب غحلحنملهلهبه متهبهشمي صغحلحنملن غحلخيحيمح يع حض  مييلكخيتٰهخي غحل

 .مضهبحلمل مفملن مفيش كهشمل مفملن
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ن يهع :غحلخيىح غآلحلتمنهبف ملكسيهممهب  ق غجك غحلحنملن خمهبميهش محيكخص: حمجييىغغحط مك حض  غحل
ق هليش يخضيط خصىح لكخيححميس حض هبلكتىح غحلحنملن يعه هشحنجي آل غحل ق غجك خصهئ حض  هشجهتسمت غحل

ق هغحلحنخيجيخيهت حض ه يخضت صوخضهنخيهنهت يغحل ق غجك هبلكهتغإل مصجه حض ف خس وهغمغممهت غحل  جضب
ق حض ه هلهنغقه خصيسص وعهشخمهب حلمهحنملن غحل يمكملك  هبلكهت يعه :ي ق غجك غإل حض  مصحمجع غحل
ق غجك غحلحنملن عخضجههبن حلحنهنهل وهغمغممهت حض ق هليش يخضيط حلىح ص هشحميسوعهشخمهب غحل حض  غحل

م هقحلىس: همش غأليت جلالهلىح حلمنحلىس ههشجمحيمل غحلحنهنيسص غمفتبهبك خس ك هليش مي  .يغحلتج
ق هليش يخضيط يغحلحنمههت حلحنملن خضحميس لكمه حض نص حلحنملن خضهنخيهنهتص هجلمنغ غحل  خس هشجهيش مج غحطحنمه

حلخيهت يغمغجيهبق غحلحنمهخيهت هغحطحنمه ك هليش ىذع غحلخيحيمح ي  .يغحلتج
ق عخضجههبن هشسجيمل: ىخصحنبهبكف عمضهنه حض  همش(غحلحنملن  غجك )غحلخيىح غحطخمهبم همش (غحل

 .حلىح مش هلهب خكجع غجك غحلخلع غمغجيهبق خصهبغ هليش )غحطخمهبم
ه ى هيهن كيط ه كيطىح ى كهتيس  كهت يمل

 مفيش هشمنجغن غحطخمهبم غحلحنملن غظممالق يهع: غحطسهيحلهت مشمنه غجك بخيىحغحلتجي غجلملهشهن هليش
 غحلحنملني أله غحطمهجههتظ مفملن هليش يعمفىش غحطخمهبم غحلحنملن يعه: خصٰهحنجي غحطمهجههتص مفملن ظممالقغ

غع م غحطمممهيغ غحلحنملن هلهنهبخصيس خس مي غخلهبل غحلحنملن مش غحطخمهبم  غحلخيىح غحطخمهبم جلهبه مغ
مشهنغ هبص عه وحض ق يحلجهيش ومفهن ) ظمنهت (لمفهن هتيهغمكحنخي مفملن غحطمهجههت مفملن هليش غحطهنحم

م ك هتيمكهبخصمهخي حلىح حط  عه غحلحممنهت مفملن مش غحلمنو غحلحنٰه مكبخييس هليش لكخيىحص غحلحممنهت مصمهىس خفحي
 .ميسهبهغإل خس غحلحنمهىش ظمنهت مفملن مش غحلمنو غجلحييس مكبخييس ههليش غإلميسهبهص خس غحلبمل مكملكف

ص يهغخلهبل يغحطهنخيمل غحلحنملن لكحي غحطهنهبن خس غحلبحهثي مخيس مش غحلمنو غحطخمهبم غحلحنملن هبيعهل
خضملف هلبحهث خس مفجيىح بحهثيهش غحلمنو خصهبحطحنجي غحطمهجههت مفملن آل  هليشيص هعميىح هغحلجهثهنف غحل

 .حلمهتهنهبخصيس غألكخصحنهت غألمكسهبن
حلىح ي غحلحنملن غخلهبل جلمح عهيغه: يهغجك مشمنغ غحلمنهنن عجفهبك ظملك غحطتهيجحمق خصهن هلىح ي  هلمنحي

ق غحطمممهيغي حلىح خضحمييس غحلحنهنحقي خصهبمفتبهبك غحلتٰهثصجلهبحلحنملن غحطمممهيغ حض لكصهت هليش غحل ظ  ىح جلمنحلىس هل
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ظىح حلىح خضيط قيخصخحم حض  .غحطمهجههت غحلخيىح خصهبلكتهنهبكه غجك هجحمنغ خضجهىش ظ هلهب هليش غحل
 هغحلحنملن سهبغإلغه غحلسمهمت مصهنهبخصيس خصمق غحلمنهنن خصخيهبه خس غحلممبهبحفبهبئ يغحلحنالهلهت همكهبن

ميىحظ يغحلتحهنيغ هليش يخضيط لكخيىح حلمهحنملنص هغحطمهجههت غحلحنملن مصهنهبخصيس هبيهعهل: هغحطمهجههت  ظمنهت مفملن حلجه
م جفهيه هليش  ....هلجيىح مفملهلحيهب لكخيجيتميم هبهبي هشتحمىغ عه غحط

)٣(  ؠ ؠ ؠّؠ إ   
 خس يحلمهحنمهخيهت جخهبن ي عميىح آل:هخضهبظمهىح غحلحنملنص عخضجههبن هليش غحلثهبز غحلجهىش مش مشمنغ

يهقحلىس أله غحلحنمهخيهت غحلحنملنص حلخي ي : عمضهن هخصتحنبجع هنصيهغحلتهيجض غحلتهيجضجع غجك هلهنحضحنحيمح هتيهغحطحنمه
لك ههليش .غإلسهبق غجك غ ه جل ىخصخلع حلخيهي غحلحنملن يعه :غحل ذعص عه  خس مصهيجضجع حلىح هشجه
 .عمضهن خصخلع هنيهشتهيجض

ىغحلحنمههت مفمههت مفملن يخصهيه ههيهشحنمع جلخيىغ :غحلسمئغن يحلجهيش ي نظ  حلحنملني   غحطحنمه
حلجيهب يخصهيه قحلىس مفيشحمجييىغ غحط عحضهبغ همكمل ن حلحنملن يمفمههت يغحلحنمههت مفملن: مك  غحطحنمه
غكق خس هجلمنحلىس  غحلحنملنص خس هغحلتهيجضجع يغحلحنمهخيهت يحتهنيغ خصهبغ هليش مش حلخيهي غألمضهنهص غحط

ن مش خصيس  .هغحطجهبك غحلتهنهنهشمت مغبخييس مفمظ مك
خيلك قغف جلمح مغخيهييت خص مشجييعه: قحلىس مص حض يهبن مفمهخيهت همغببخيهت خصمق غحط لكهبحلجيهبك  هبميىحصخيي

همشجهمنغص لكهئقغ عكقميهب خصخيهبه ... يمغبمت حلتحهنيغ غإلخضهنغنص هغحلسحهبغ مغبمت حلجيميهن غحطممهن
ن سمفملن حتهنيغ غحطسبمت هغحطحنمه ي ميبمق قحلىس هليش مضالن ميمن غحلسببخيصي قهشيشي حض . هت خصمق غحل

لك غ ي عميىح هلىع مفملن حتهنيغ غحطهنتيض حلشخضهنغنص عه مفملن هحض:ههليش غحل ق غحلحكلص عه ي
ن غحطهبميىعص لكهئميىح آل هشٰهجهيش عه هشتحهنيغ غإلخضهنغن خس غخلهبكف يخضحم حلجيهب. ي مفملن : هحلخيهي مك

ن يغحلحنمههت مفمههت حلحنملن غحطحنمه ي حلشجفهبكف غجك حتهنيغ غحلسببخيهت هغحلحنمهخيهت خصمق غحلحنملهلمقص خضت ي ي ي ي
قصخس غحلحنملن ي غحلتهيجضجع هغحلتهيجضهن آل هلحنجي حلىحيغه: هشهنهبن ي مصمهىس غحلسببخيهت ي عه: خصيس غحطهنحم

 .ضضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
 .ظصضل :خصملغهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلثهبهلجيهتص غحلمنحميس غحلحنهبد )ض(



 ظض...................................................................................غحلحنملن عخضجههبن هليش جفممهن خس
قهشيش خكجع هلتحهنهنهت خس غحطهنهبنص ههلىع مفملهلحيهب آل هشهغحلحنالمكهت خصمق غ حض يحل ك حتهنيغ ي يتحم ي
ن مضهبكحضهب  .وغحطحنمه
ن غحطتهنملن مفملن حتهنيغ يمشجيهبن لكهنن جلبجع خصمق عه مي: خصتحنبجع عمضهن يثبمث هليش مضالن غحلهن ي

ي لكخيمهميهلىح مفملن حتهنيغ غحطسبمت مضهبكحضهبص هخصمق عه ميثبمث مفملن حتهنيغ غحلسبمتظغحلسبمت و  ظيي
يلكخيجغمصمت مفمهخيىح حتهنيغ مفملن ك غحلثهبز يغحطسبمتص هغحلمنو ظهب ي يك هلجيجمهي حلشجفجههبن مش غحلتحم و

 .يقهه غألهن
ن يعه :هغحلهبظيس ىمفمههت يغحلحنمههت مفملن يغه: غحلجهمحع مك نص حلحنملن ي يحلخيهي غآل  غحطحنمه

قهش غحلحنالمكهت حلبخيهبه حض نص هعميىح جلمهمح يغحلحنمههت خصمق هتيغحل يهغحطحنمه  عهيآلخصمل  عخضملزهب يحتهنيغ ي
خيمنمث هغقغ غألمضهنص يهشتحهنيغ قهشيشغ خصمق هلهب مشهبمئلكٰهجيجم غحلحنملنص غجك يغحلحنمهخيهت يع حض  هليش حل
مكىغص يغحلسببخيهت قغفص غجك غحطخمهبم غحلحنملن خس يمصهنملن جلمح يهغحلت حض  غحلهبظمههت هغحلجهثهنف غحل

 .غألمفملغن مصمهىس خس
غمشمل حلىح خصيس صخصحنميهشمي مشمنغ هحلخيهي  خس هتيغحلٰهمهخي هتيغحلهنخمخي ىشيمصهنس :ولكٰهثال جلثجعفص جف

حضبهت :غجك غحطجيمميغ مفمهىش  حلخلعص ذع غجضبهبف :هتيغحلٰهمهخي هليش هغحطهنغق همغهبحلبهتص هل
حلىس ف هلحنجيهبه مكهبئىش كهشمل: لكهن لك همشمنغ حلميهشملص غحلهنخيهبن جضب حضبهتص خس هغ  هحلجهيش غحط

جحىش هلحنجي هلهب  غحلٰهيس عه هشهنحمملهه مغمهمت هشهنهشملهه لكحييس ظمغهبحلبهت هتيغحلٰهمهخي يغه: مك
 خكجع غحلهنخيهبن يغه: عو غحلٰهيسص مغمهمت ي عصىش هشهنهشملهه:غحلحمحخيلك غحلٰهيسظ مفملن غجضبهبف

 ملنيهقحلىس أله مف حلميهشملص جضهبخصمث غحلهنخيهبن مفملن يعه :غجضبهبف يآل عصىش خصحمملق حلميهشملص يهلتحهنيغ
ه عه يهشحنهنيس لكال مخِّـص ىخصمماله مش خصيس صخصخلع حلخيهي غحلهنخيهبن  .عمضهن ىحلخلع وجضهبخصتهب هشجه

يهلىع عميىح  غحلسهبحلبهتص هتيخصهبحلٰهمهخي غحلهنخمهبهشهب مشمنه هلثيس مفيش يمفمعهغ حطهبقغ: يهشسهين مكمل حلمنحلىس
ق آل  يهغآل غحطجمهبهبهتص خصهبغ هليش قحلىس جلهبه محيكخص غحلٰهيسظ مغمهمت مش خصيس صحلمهحٰهيس هحض

حضبهت غجك غحلٰهمهخيهت يمصهنسىش لكال  .عمضهنه هغحلسمهمت يهلهنف غإلسهبغ شٰهيس ىخصجيح همغهبحلبهت هل
لك ههليش غحلٰهيسص يهشسمهمت خصيس غحلسمهمتص لكخيحيهب يشٰهيس آل غحلسهبحلبهت هتيلكهبحلهنخمخي غ  يعه :غحل

 خضخيهث هتصيغحلحكحفخي خس غألهلهن هجلمنحلىس .عمضهن ىذع غحلسمهمت همثيس صذع غحلٰهيس مغمهمت
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حضبهت :غجك مصجيهنسىش حضبهت هغحلسهبحلبهتص غحط ف مش :هغحط ف مفجيمل غجلميغع جضب  غحلحكلص جضب

حضمل لكال غحلحكلص مفملن مفجيمل جلميغعغ مغمهمت مش :هغحلسهبحلبهت  مغهبحلبهتص هتيدحفخي مفجيملميهب مص
حضبهتص غحلحكحفخيهت مصمهىس مغمهمت مش خصيس غم خس همشجهمنغ غحط  غحلهنخمهبهشهب هليش عمضهنه عمي

حضبهت جلهبحطجيمنحممههت  .هغحلسهبحلبهت غحط
يغآل عميىح مكمل هشممهنق غحلتسهبعن غحلتهبحص ي ي مشمنغ غحلمنو مصهنملن خصهبحلجيسبهت حلحنمهخيهت غحلحنملن يغه: ي ي

حضىح مفمهخيهت غحلحنملن حلمه يحلمهحنملن ظحخيلكص هحلجهيش جلخيىغ مي ق حلمهحنملنظي حض قص عه مفمهخيهت غحل  يحض
ن ق جلهيه ميهن حض يعهلهب خصهبحلجيسبهت حلحنمهخيهت غحلحنملن حلمه  مغخيهبكف غإلحفمنهبع يخضخيهث مج مصهيف: ي

غغ ع مفمههت آلخضجغغن يغمي: لكهنمل غخضجغن غحلبخيمث خصجههبهلمهىحص لكهبجل يجيهب مشجيهب غمفتمعميهب مفملن غحطج
غمكىعص غألهلهن ميمنهي خس جلمنحلىس حلخيسمث غحطسهيحلهت يهع غحلبخيمث خصجههبهلمهىحص خس خضمق  هغحل

غهليس ق هلجيحيهب يحنملقفصهلت غآلخضجغغن لكحن غق هحض ق ههلجيحيهب حلالجفتحنهبنص غحلهنهبخصمههت يغحط  هحض
غمغممهت غحلجيهبك ق غحلجهحيهنخصهبع عه غجفتحنهبن خص غهليس ...غحلجهمعهشمث مف  غحلحنهبمج مشمنغ خس هغحلحن

غهليس مجخيحنحيهب قهش مف  هنيههشتهيجض غألمضهن خصبحنخمحيهب خصحنخمحيهب هنيههشمئجض خصخيجيحيهب لكخيمح مصتميغخضىش هتيهحض
غمغممهت هجخهنغمشهبص غحلهنجلهت هلسجع يهشتخنجع غحطتبهبقن غحلتهيجضجع مشمنغ هميتخيجهت خصىحص  مشمنغ هخص

ن غألجضهن يهشتحهنيغ آل يغحلتخنجع  قحلىس هشهنىع مج حل خضمق خس غحلهنجلهتص صهبهشهت سهشٰهثيس غحلمنو غحطحنمه
غكق مشمنه هلثيس خس لكهبألجضهن .خصجيمنسحيهب غحلجيتخيجهت حلحممهمث يهغحلتهيجضهن غحلتهيجضجع  مصمهىس ميتخيجهت غحط

غهليس قف غحلحن حض ميجيهب خصحجهىش هحلجهيش غحطحنملههلهتص آل غحط غهليس مغمهسمههت غجك ميجيجنهن جل  مف
غهليس مصمهىس خس هنيمصمئجض عمضهنهص هشٰهجهيش عه هت غحلحن  مج هخضخيهث جخهنغمشهبص سهمصخنجع غحطمنهنه

غهليسص مصمهىس يمصتحهنيغ غهليس يهعجضهنف غحلحن  حلمنغ عجضهنمشهبظ همصهنجلمث غحلجيتخيجهت خس غألهجك غحلحن
ن غهليس مفملن يغه: ميهن ق يمفمههت يغألمضهنه غحلحن  غألجضهن يهع خضمق خس غحطمنهنهلص غألجضهن هحض

غمكىع خس غحطمنهنهل غهليس هلبهبدف ميتخيجهت مش غحل  .غألهجك حلمهحن
قو غألهلهن يحلحنمهخيهت جنهنميجي قغمصىح غألمغهبك مفمظ حض  ميمنجغل لكحيجيهب صيغحلحنملهل حلشهلهن يغحل
غهليس نص حلحنملن يمفمههت صغحلثهبز غحلحمجيىغ هليش غحلحن ن يهع خضمق خس غحطحنمه  ميتخيجهت غحطحنمه
غهليس هلبهبدف غهليس همفملن غألهجكص حلمهحن ميىح يهشتحنمله آل خصملهكه غألهجك غحلحن  ومصخنخيجعغ جل



 ٢١...................................................................................ادسطم أثسضم ذن جزط يف
 .حواذل جشسشض وذسج ثجطى
 حج ال ،حطم ضو ثصض ذن طمادس يف ّحشصض وال متضطظ ّ أصه ال:احلضؠلو

 .ادترططسضت ذستوى حج وال ّادترورات ذستوى
 :ذشزوذته يف ادسبظواري احلسصم خضل

ْذصظ ال   ادسطم ثصض ذن األحطام يف َ
ــــض ال األحــــطام يف خــــطاك   ّحشص

 

  تطتــسم ْبــوضم إذن هلــض وضــو 
ضّختسططبصـــ خـــضضوا هبـــض وإن

 

قيد العدم ضاف العدم نظ ّا   ا
 ضو ذض :ّصبح ّاثرضف، البط أن ادسطم ذثل ّاثسصط ادسطم ّأن خصف بصضن خبل

 ؟ّاثسصط ادسطم ذن اثطاد
 ذن وذدك ،دشسطم ّادتحسق ذن ًصحوا ادسسل خطض ذن طشذص اثرضف ادسطم

 تسشط بشسشى  ـادوثود ذن ّثظ ده طسون: أي ادسطم إح ادوثود، إضضخض ثالل
 بضب ذن (اثرضف  وضو)ادسطم إح (إدصه اثرضف  وضو ـادوثود أثسضمإدصه 

 ).ّتسطم ام خده ضو ذض خج إح اددء إجشضد
 ،ًضذزشس ادسطم ذسشوم خصسون ادسطم، حن اإلضضخض خصسظل ادسسل طصيت ّتم

 .اثزشق ادوثود خبضل ادطي وضو
 خصستزصع ، دشسطمًض ذزشسًض ذسشوذَضَ خط:يأ ًض،خصذا خطض ادسسل دشسطم إحالخ

، ذن خبصل ًاّ ذسصطًضشض، خصسون حطذّض ذسصّاثزشق بحرّادسسل أن طسصط ضطا ادسطم 
 .ّ أو ادسطم ادظذضينّ أو ادسطم األزيلّادسطم ادطايت

 ّاثسصط وادسطم .ضّثضؠ ضّبحر اثزشق دشسطم ادسسل تسصصط :ّاثسصط ادسطم ،إذن
 :خبصل ذن

 .٨ص: رشح خطر ادسطائط )١(
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كحن.ع ى كيط قه خصحنمل غمغتجيهبقه:إل كيطىح حض  ي همش مفملن غحلخلع خس خضمل قغمصىح غحطجهبهلىع حل
قغف غحطٰهجهجيهت غحلت جحهب يهتص هحلمنغ هشيغجك غحلحنمه حض يسٰه خصهبحلحنملن غحطجهبهلىعص جلجٰهخيىع غحط

ق خصحنمههت مضهبكحضهت  حض ييش قهغهتهبص هحلخيهي جحهب خس خضمل قهغهتهب غآل غحلحنملنص ههشهنهبخصمهىح مفيغحل ي
قيتىحص همشمنغ غحلحنملن آل سيص همش مفملن غحلخلع خصهبميحنملغن مفمهيغحلحنملن غحلخنجعو حض  .هبهلىع غحل

ض.ع ىغ ى كيط قص ىعهبهليس آل غحلمنو همش :إل كيطىح حض  .كهلهبه خس غحلخلع مفملن: عو غحل
 .كهلهبه خس آل غحلخلع غميحنملغن همش صيغحلميهلهبز خكجع غحلحنملن ههشهنهبخصمهىح
ى كأل.ع حضمل مج غحلت غحطحنملههلهبف جلحنملن يآل عهن حلىحص غحلمنو همش :ميم كيطىح  هش
قغف جلحنملن نصيعه حلىح غحلمنو غحلحنملن ههشهنهبخصمهىح .وعظال حض قمشهب خصحنمل غحط  .هحض

ن غحطحمجييىغصيغقغ مصبمق قحلىس غكق غحلحنملن غحطهنخيمل غحلحنهنيسيهغ : هشهن ك صي خس مجخيىع هل ي هشتحم
ن غحلحنملن هلمممههنهب ن غحلحنملن هليش خكجع عه هش:  عوصوهلمنحي يهنخيمل خصخلع ههشيخمهبم عه هشيهلمنحي منهنل ي

ه قحلىس غحطحمملغن هلحمملغمكهب ن غحلحنملن غحطمممهيغص عووحلىح هلحمملغنص لكخيجه  وهلحمملغمكهب:  حطمنحي
ن غحلحنملن غحطجهنق هليش جليس ٍّحطمنحي هبلكهت عه غحلتهنخيخيملص جضىش هشي ي هليش غإل ن غحلحنملن غيهنخيي  حطمممهيغمل هلمنحي

 هغحلحنملن ي هغحلحنملن غحلمنغيتيمي غحلحنهنيس خصمق غحلحنملن غحلميهلهبزيص ههليش مشمنغ غحلبهبغ هشٰهخييخصهنخيمل هلحنمق
ه يهنخييص هجلمنحلىس هشٰهجهيش حلمهحنهنيس عه هشيغألكحص ن غحلحنملن غحطمممهيغ خصهنخيمل غحلحنملنص لكخيجه مل هلمنحي

 .مفملن غحلحنملن غحطهنهبخصيس حلمهحنملن:  خصهبحلحنملنص عووغيغحلحنملن هلهنخيمل
  ّؠ  
حلىح   همك يمكملك  ي عه غحلمنهبع حلمهسببخيهت:غحلجنهبمشهن يكيطشىشطى وُّـ جي كجهط: ي  صي

 .يلكهئميىح مش مخِّـ غجحالن هغحلبمماله: عو
حلىح  ه مك يمكملك  ئهن: ي  مصحنمهخيهنتىح خس يغحلمنخيهبيض غحلجمخيمك قجلهن صقم كيطشمه هيهن هش

  مغحلمنغف خصتمحن غحلتمحهشمي  همش مغحلتمحهشمي عمكسهبن هليش يغألهن غحلهنسىش يهع :غحلجهٰههت صهبهشهت مفمظ
قهشيش متهبهشمي هشجمٰهيس حض ق يلكهئه .وعهشخمهب غحل حض  هشتمحهشمي صخصسهبحفتىح هليش يهلهن هلهب مفمظ غحل

قص يغآل حلخيستهب يغحلمهتمق محقغمصخيحي خصتمحن هلجيىح جفخحمهبه حض  غحلمنحميس خس يهلهن هلهب مفمظ غحل



 ضض...................................................................................غحلحنملن عخضجههبن هليش جفممهن خس

قغف مفمق هلهب خصىح غآلجفجغغنغآلهلتخيهبك خصىح هلهب يعه :هليش غحلسهبخصيغص حض  همش ص خصمق غحل
ق حض قهشيش خصتمحهشمي غحلجيهنِّـ مفمهخيىح هشهنق  هآليهمفمظ مشمنغ هشتىش غحلملص. غحل حض  .غحل
حلىح  ه مك يمكملك  ه ىغ كيطشش: ي مك قمي ىغ هيهن إليميط  ش كإلهش م هب

ِّـ م ىغ كيطش مب  يغحلحنمهخيهت غجك مفملن ي أله غمغجيهبقظغإلمغجيهبق خس غحطجهبك: عوص إلكيط
ف حلىح هلهب مش خكجع غجك يغحلحنمهخيهت غمغجيهبق ف لكهنم حلخلع ذع يخضهنخيهنهتظ أله جضب  غحطثبمث حلثب

مصهب حلحنملن هشحنتمع غحلحنهنيس يحلجهيش حلىحص وغحلحنمههت جضب خي ي قغف هليش حنمهىحلكخيج صوهبيلكهن حض ي جضىش صغحط
حلجيهب وهلثال يغحلحنمهخيهت غحلخيىحص هشسجيمل حلجيهب مفيش جلجيهبهشهت لكحي) غحطممهن يمفمههت حلحنملن غحلخنخيىش مفملن(: مك : مك

ن)يمفمههت حلمهٰهممهن غحلخنخيىش( غكن هليش يغألهن ي أله غحلهن ن حل  .غحلثهبز غحلهن
حلىح  ه مك يمكملك  ه: ي ى كهتيس يشهث كيطىح ي:ي ي ِّـ  ى كهت هي إل كيطىح  صإلإل

ىهلهنخيمل عمضهن ىمفملن مفيش يتٰهخيميهش يغحطهنخيمل غحلحنملن يغه :عو  غحلحنملن مييهشتٰهخي جلمح عمضهنص ىخصهنخيمل ي
 .عمضهن غحطخمهبم غجك ذع غحلحنملن مفيش غحطخمهبم غجك ذع

حلىح   همك يمكملك  ى يإل: ي ى كيطىح م ىغ إلشىس ئ إل كه ملمث هب مش إلن يط ىغىس
ن يعه :قحلىس هليش غحطهنغق صكهت ن: عو صوهلمممههنهب غحلحنملن هلمنحي  خكجع هليش غحلحنملن هلمنحي

كيهش خصخلعص يهنخيمليخمهبم عه هشيهش عه ه .هلحمملغن حلىح منهنليههش يتحم  غحطحمملغن قحلىس لكخيجه
ن وهلحمملغمكهب ن وهلحمملغمكهب: عو غحطمممهيغص غحلحنملن حطمنحي  هليش ٍّجليس هليش يغحطجهنق غحلحنملن حطمنحي

هبلكهت عه غحلتهنخيخيمل ن مكخيمل مشجيهب لكهبإلحفالن .مفملن يجليس يلكخيحنىش صغإل : عو غحلحنملنص حطمنحي
ههش آل عه خصىح هشهنغق غحلمنو غحطمممهيغ غحلحنملن خكجع لكحي صيغألهحص خصهبحلٰهيس حلمهحنملن  مشجيهبن جه

غحضمت هغحطٰهجهيشص وعظال هليش ذع  خصهبحلٰهيس حلمهحنملن مكخيمل لكخيىح غإلحفالن يخضخيهث غه غحل
 مجخيىع مفمظ غحلحنملن غميبسهبل غإلحفالن هليش هنحممليههش. غحلحنملن هلحمملغن :عمفجي صغحلجمهبئىع

ق خفهنم مشجيهبن هشبهن آل خصهيه غحلجنهنهم هليش هشمنهنل هلهب حض  .حلمه
 حلىح هلهب مفمظ يغحلمنغمصخيهت غحطحهبآلف هليش يهشحنمل غحلمنو مش :غحلثهبز خصهبحطحنجي غحطمممهيغ هغحلحنملن

 .ظظ لضف: يمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك غحلمنخيهبيض مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت )ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف.....................................................................................ضض

ف هليش  صغحلحنملن مكبهبن غحلحنملن مفملن جلهبمفتبهبك غحلجهىشص هليش هشهنتخمخيىح خصمح صغحطمنهنهل غحلثب
ق غحطهنهبخصيس غحلحنملن غمفتبهبك ميجنجع حض ق مكبهبن حلمه حض  .غحل

حلىح  ه مك يمكملك  كهإلي: ي  حلىح هشمنهنل غحلحنهنيس يعه :خصٰهحنجي صن يط ىغىس
 .حلمهحنملن وهلحمملغمكهب هشهنغمشهب يجضىش يهغمكحنخيهتص يغحلالهغمكحنخيهت لكخيحنتمع وهبهلحمملغمك
حلىح   هيمكملمك ى: يك  و كيطىح ى ِّـش ى كيطىح م مل ملشش هبخسص ىط  يمشمنغ غحلجغجلخيمت غإل

ق هليش مكخمخي ك مفمظ جضالجضهت عميحهبعيتيهمش مص) غحلحنملن هلحنملهن(: هتيهلهيمض  :يحم
ص كأليو ه ميجنجع:إلكيط ق (: عه مصجه حض ق هل حض ن ي عه:ههلمنهبقمشهب) غحل  هلحمملغن هلمنحي

ق خس غخلهبكفص ههش حض  خصحنملن كغئمل  غحلحنملن هلحنملهن خصجيمنهي قغمصىح آلي عه:هنغق هبهبيغحلحنملن خكجع هل
قي جلمح عهصمفمهخيىح حض ق هل حض قهشي عه: هلحنجي غحل حض قي هل حض ق خصجيمنهي غحل حض ي آل عميىح صهت غحل

ق حض ق خص حض حلىح. مفمهخيىحى كغئملىهل لكحنملن غحلحنملن : ي همشمنغ هلهب قجلهنه غحطحهنيغ غحلسبميهغكو خصهن
م هلجيىح هآل هلهنهبخصمهىحص جلمح عه ق ميمنسىحيميمنسىح آل مي حض ق غحل  . هحض

ض ص كيطش ن خصهيه غحلمنمشيشص خس حلثهبخصمثغ غحلحنملن كهغن هبهب هشهنغق عه :كيط ك هلمنحي  يهشتحم
حضمل صغحلحنملن ن مشمنغ لكخي ك هشجه مشمنغ ي جضىش هشميهنصغحلمنمشيش خس غحطمنحي يغحلتحم  ىحيخصهيمي :كهغحلىح ي

ن يعه :غحلٰهيس مشمنغ لكٰهحنجي هلحنملهنص قغ جلهبه غحلمنو غحلحنملن هلمنحي حض  غحلمنمشيش خس وهل
ق حلخيهي حض  .خصهبحلمنحنيس خصٰه

يط ص كيطش  غحلحنملن منهنليهش عه :همش غحطتيشص خسحمجييىغ غحط غحلخيىح عجفهبك هلهب همش :كيط
ي جضىش هشصوجضهبخصتهب وعهلهنغ قيخصتبمل سمهمتي حض  صهلحنملهن ىحيخصهيمي :مغمهبىح مفيش يهشجه صحلىح غجك غحل
ك غحلحنهنيس يهع :خصٰهحنجي ن يهشتحم يص جضىش هشوهلحمملغمكهب حلىح غحلحنملن ههشمنهنل هلمنحي  غجك خمخيمنىحي

ق مفملن هليش  مغحلحنملن مفملن  همش مغحطحمملغن يلكخيتٰهخيمي صغحلحنملن حض  مفمظ شجهىش يجضىش صغحل
ق مفملن يعه جلمح حلمهحنملنص هلهنهبخصيس يخصهيميىح غحلحنملن مفملن حض ق هلهنهبخصيس غحل حض  .حلمه

 .ضطض لضف: يمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغ )ض(
غكن غإلجحهبن: غميجنهن )ض(  .ططمططل:  غحطسهيحلهت غحلسهبقمغهت مفحكصي غحلمنحميس غألهنصجف
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ك يندفع ذ لُو ضافَ العدمّ بأن:ِ العدمِ عدمِ  اعتبارُ اإلش  َ ا
ٌ وهو بما أنه رافع، من العدمٌوع نِإ العدم لعدمّ ضافِ  ه ِ ا ه ُقابلُ ي،إ

ناقض َتقابل وعي.ِا قابلُةّ وا تمعانُ وا تِ ال    .ةّ ا
تأ ُه صدرَ كما أفادِ االندفاعُوجه  ا

ّ
ه اهللا هةّ أن:ر  َ ا

ٌ بما أنه مفهومِ العدمُ فعدم.ةٌتلف  فيه ٌ مأخوذِ العدمِ من مطلق أخصّ
ما أن،ِ من العدمٌ نوع،ُالعدم لعدمّ و ضافِ  ه ثبوتاِ ا ً  مفروضاً إ

ضافُه العدمُيرفع قيضَ رفعُ ا لنقيضِ ا ضافُه العدمُ يقابل،ِ    . ا
مثل ك يندفعِو  ما أُ ذ

ُ
َِورد عدوم :م  قو طلقُا  ، عنهُُ ال ُ ا

َ القضيةّأنمن  عدومِ اإلخبارِ عدم ّ فإنها تدل،هاَ نفسُ تناقضّ  ِ عن ا
طلق ندفع.  عنهٌه خِ وهذا بعين،ِا عدومّ بأنُو طلقَ ا ٌ بما أنه بطالن،َ ا ّ 
واقعٌض ما أن، عنهَ ال خِ  ا فهومّ و ً ما ذهنياًه ثبوتاِ   عنه ُُ ّ

هتان، عنهُُه ال ّبأن تلفتانِ فا تعب.ِ  عدوم: آخرٍ و طلقُ ا  ُ ا
شائعِملبا مل، عنهُُ ال ِ ا ا ُ األو ِ و   . عنهُُه ال ّ بأن: عنهُّ

مثل َ ما تقدمِو شبهةُ يندفعً، أيضاّ  ُ من القضايا توهمٍةّ عن عدُ ا
ناقض ِ،َا ز:ا كقو ه ِ وهو بعين،ّ جز ا

ّ
نُ يصدق  ،َ  كث

ِ قيضُ اجتماع:اوقو تنعِ ا نِعين وهو ب،ٌ  وجودٌه  هنٌ   ،  ا
ِ ء:اوقو ٌ إما ثابتُ ا هنّ الثابت، فيهٌ أو ال ثابت،  ا هنُ وا  ِ  ا
ٌ ألنه معقول؛ فيهٌثابت وجودّ   .ّ ذهٍ بوجودٌ 

ز مل جزفا  ،ّ األوِ با
ّ

نٌ صادق ملَ  كث  ِ با
شائع قيضُ واجتماع،ا نِ ا ملٌ  تنع،ّ األوِ با ملٌ  شائعِ با  ، ا

الثابت هنُوا ملٌ ال ثابتِ  ا ملٌ ثابت،ّ األوِ فيه با  ِ فيه با
شائع   .ا
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 عه هشٰهجهيش غحلحنهنيس يعه :غحلسهبخصيغ غحطبحهث يمصهنملن خسيعميىح : غإلجفجههبن مشمنغ خضهبظيس

نص يمضهبظهت هلجيىح هتيخصححم غحطمممهيغ غحلحنملن مليهنخييهش  همفملن همفٰههن همفملن كهشمل مفملن :لكخيهن
وهمصهنملن عهشخمهب همشجهمنغص غحلحنملن  هليش هتيخضحم) غحلحنملن مفملن (خصهبحلحنملن يغحطهنخيمل غحلحنملن يعه :ي
م: عو صغحلحنملن ه غألمغهبك مشمنغ همفمظ غحلحنملنص هليش مي مف غحلحنملن مفملن هشجه  هليش وهبمي
م غحلحنملن يمفملنص عه ىمفملن يغحلحنملن يمفملن :هشهنهبن جلمح غحطمممهيغص غحلحنملن  .غحلحنملن هليش ىمي
يهخضخيجيئمن هش  لك ههليش صغحلسمهمت ميمن مش غحلحنملن مفملن يخصهيه :ستجمجهيسى غ  يعه :غحل

ه همفمهخيىح غجضبهبفص غحلسمهمت مغمهمت عه غحلسمهمت ميمن ق غحلحنملن مفملن هشجه  يغه: عو صوغهحض
ق غجك يخصتبملحلىح يهشسمهمتيص جضىش وجضهبخصتهب وعهلهنغ غحلحنملن هشمنهنل غحلمنمشيش حض  مغمهبىح مفيش هشجه صغحل

غص غحلحنملن يخصهيه ن هلسمه  نمفمل جلهبه غقغ غألمغهبك مشمنغ همفمظ مفملنص غحلحنملن يمفملن :لكخيهن
ق وهبغجضبهبمص غحلحنملن ه صوغههحض م لكخيجه ق مش غحلمنو( غحلحنملن مفملن همشم  غحط م  )هحض
ن وهبميهنخيخم  لكال ستٰهحنهبهص آل هلتهنهبخصاله غحلجيهنخيخممق يعه هغحلهبن مفملنص همش حلمهٰهحٰه
ه مف غحلحنملن مفملن هشجه مي أله غحلحنملنص هليش وهبمي وهلهنخيملغ غحلخلع مش غحلخلع مي  خصهنخيمل ي

غه صحمىحيحميص م غحلجيهبحفيغ لكهبحلخي غه هليش ىمي م غحلحمهبمشيس غههغحلخي صغحلخي  هليش عمضهن ىمي
غه  .همشجهمنغ غحلخي

م وهلهنخيملغ غحلخلع مش غحلخلع لكجي ىمضهبظهت ىهتيخصححم ي ي جليس خس غحطهنسىش يحتهنيغ حلرضهكف  هلجيىحظي
غه غحلهنسىشص مفمظ غحطهنسىش ٰهيسيهشص غألمكسهبن  غإلميسهبه: لكخيهنهبن غإلميسهبهص مفمظ ٰهيسيش جلهبحلخي
غهص ق خضخي حض ق هغحضمت مفمظ ٰهيسيش هغحل حض ق هغحضمت: لكخيهنهبنص غحل حض قص غحل حض  هل

مص غقه. منغهمشجه  خكجعه لكحيص غحلخلع جلجيهنخيِّـ غحلخلع هلهنهبخصيسي هعهلهب غحلخلعص مش غحلخلع مي
هشهت. مفمهخيىح مثمهىح هشٰهجهيش هآل هتصيقغمصخي هتيخكجعهش مش  .ستٰهحنهبه آل هتيغحلمنغمصخي هتيهغحلخنجعهش لكهبجح
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مفخي غحلتحنبجع يعه :صمن هآل حلىح خس مشجيهب هتيخصهبحلجي م غحلحنملن مفملن( :مك  آل )غحلحنملن هليش مي
م هبهب هشهنغق مغحط خس هلحنجيخيخيىح غحطحممممهلك هليش غحلجي هشيش مفمظ غحطجيمميغ خس يجيمميغص أله غحلجي  :ميح

م :إلكأليو ن مشه ظيغحلهنخيهن غحلجي غغ خس غحلهنخيهنهت يغحطتمنهنهت غحلجهثهنف مفمظ غحطهن  هلهب حض
م .مش هحمجييىغ غحط هليش مغخيهييت جلمح يغحلتهبهلهتص يغحطهبمشخيهت مش غحطحنجي هبمنغ لكهبحلجي يمكملك   ي

 .يهلهبمشخيهت حلخيهي غخلهبهلسهتص هغحلحنملن غحطهنخضمههت هليش غخلهبهلهي غحلمنحميس وعهشخمهب خس
ض م :كيطش هبخس غحلجي وهلهبمشخيهت عهشخمهب همش ظيغإل  غجلجيهي خكجعمشهب مفمهخيحيهب همفمظ  هشهنهبنصي

غغ خس  .مش هلهب حض
م لكهبحطهنغق وص همش هلحنجيهبه :مشجيهب خصهبحلجي م يهشحنىش غحطحنجي همشمنغ. غحلهنسىش يغحلمهخن  غحلجي

هبخس هغحلحمجيىغ هخكجعزهب م يعه جلمح .يغإل هبخس غحلجي م يهشحنىش يغإل . يغحلهنخيهن هخكجعه غحلجي
جحىش ميجنجع همشمنغ ق يغه: مك حض مفهبه غحل يجخهنق ههلهبقو :مي قصي حض  .يهلهبمشخيهت حلخيهي  هغحل

ل ّصنف ا جواب   ّاألول اإلش
قص غإلجفجههبن مشمنغ مفمظ غإلحضهبخصهت مكبيس ه غإلجفجههبن مشمنغ يعه غجك ميجمجع عه يمي  هليش هميح

ه ألف خصجهثجع هليش غحلمنالمغمنهت يعق غحلت همشص هغخضملف هلجمجهمهتحيهب غألمصخيهت غإلجفجههبآلف
ي أله ظحهت غحضتمحم غحلجيهنخيخممق مخهبنيىس خس مكخمخيهت يهشجمجه  مفمظ غحلجيهنخيخممق عخضمل مثيسي

مضجع ي أله غحلجيهنخيخممقص غحضتمحم غهلجههبه مفمظ قحلخييس م ىمفملن غحلحنملن مفملن خس جلمح م غألمضهن
م مك  .قحلخييس مفمظ غإلهلجههبه غحل

غغ خصخيهبه هبيعهل ه غإلجفجههبن مشمنغ مفمظ غجل مكىغص لكغألمصخيهت غإلجفجههبآلف هليش هميح  يخيت
 .يمفغحلحمجيهب غحلجمهبئىع هغحلٰهيس يغحلمنغيت يغألهحص غحلٰهيس خصمق غحلتٰهخيخيمي خس يهلهنملهلهت خصخيهبه مفمظ

هليش غحطجمجغجلهبف  يغحلحمجيهبمف هغحلجمهبئىع يغألهحص غحلٰهيس يخصهيه يميمنجلهنص قحلىس خصخيهبه همكبيس
حضمل مفجيملميهب هلحنجيخيهبه حلمهحٰهيس غألهحصيعميىح :  خصٰهحنجيصهتيغحلمهمنجنخي  . ههلحنجيخيهبه حلمهحٰهيس غحلجمهبئىعصيهش
 خس غحلٰهيس يعه ههلالخضجنهت هتيغحلمنمهسمنخي غألخصحهبف هلممهبحلحنهت مفجيمل غآلحلتمنهبف سمت مشمنغ همفمظ
كق قحلىس  يعو همفمظ. هغآلجفتبهبه غخلمهىط هشهنىع آل حلجه خصىحص هنغقهش غحلٰهيس هليش وهلحنجي يعوص غحط
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نظ يغحلحمجيهبمف غحلجمهبئىع هغحلٰهيسص يغحلمنغيت يغألهحص غحلٰهيس هلحنهبز يميبمقص خضهبن  يغه: لكجيهن

 :مكسٰهمق مفمظ غحلٰهيس
 .يغألهحص غحلٰهيس .ض
 .غحلجمهبئىع غحلٰهيس .ض

مص هبمح ملسهنخييهش ومصهبكفص مكخيملغه م يغحلحمجيهبمف هغحلجمهبئىع يغألهحص غحلٰهيسه م همشمنغ  غحط
كقهشيش غمضتالم خصحسمت هلجيحيمح غحطهنغق هصتمهىغ. هتيغحلهنخمخي هبمح ملسهنخييهش هعمضهنه  : غحط

م ومكخيملغ جلهبميهب غقغ .ض نص مشي غألهحص هبحلٰهيسخص لكهبحطهنغق صحلمهٰه  يعه :خصٰهحنجي غحطمنحي
ن م هلمنحي غهي غألهحص خصهبحلٰهيس غإلميسهبه( :وهلثال هنهبنيلكخي جلمنغص غحط : عو) ميهبحفيغ خضخي
ن غه غإلميسهبه هلمنحي  يعه خصٰهحنجي غحطحمملغنص مش غحلجمهبئىع هبحلٰهيسخص هغحطهنغق .ميهبحفيغ خضخي

م هلحمملغن  يعه :ههلحنجيهبه) جلهبمصمت غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس غإلميسهبه: (لكخيهنهبن جلمنغص غحط
 .جلهبمصمت غإلميسهبه غنملهلحم

م مصهبكف لكهئقه ن مش خصمح ميجيجنهن غجك غحط  صحصيغأله غحلٰهيس همش غحلمنمشيش خس هلمنحي
م غجك ميجيجنهن هعمضهنه ن مش خصمح غحط  غحلٰهيس همش هلحمهبقهشهنىح مفيش ىخضهبن هلمنحي

 .يغحلحمجيهبمف غحلجمهبئىع
 مضهنصغأل غحلهنسىش مفيش) غحلجمهبئىعيغألهحص ه(غحلٰهيس  هليش غحلهنسىش مشمنغ هشمنجغن هحلجه

هيهشهنمل نص مفمظ غحلٰهيس هل غهي غألهحص خصهبحلٰهيس غإلميسهبه: (لكخيهنهبن غحطحٰه ) ميهبحفيغ خضخي
 .)جلهبمصمت غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس غإلميسهبه(ه

: عو صهتيحلمههنخمخي ومكخيملغ )يغحلحمجيهبمف هغحلجمهبئىعي غألهحص غحلٰهيس: عو( جلهبميهب هغقغ .ض
ن خصمق غحطحلمهحٰهيس وغمكخيمل ه صم هغحطحٰه  يغحتهبق يعه: ي غألهحصغحلٰهيس هليش غحطهنغق لكخيجه

ن م غحطحٰه ىغحتهبق خصهبحط هل ي حلجيهب صيهلمنحي ) حصيغأله خصهبحلٰهيس غميسهبه غإلميسهبه( :جلهن
ن: عو م (غإلميسهبه هلمنحي ن ميمنهي) غحط ن (غإلميسهبه هلمنحي غه همش) غحطحٰه  غحلخي

 حصصيغأله ٰهيسخصهبحل غميسهبه غإلميسهبه هع صحصيهغأل ي حضميئ خصهبحلٰهيسيهبجلميئلك .غحلجيهبحفيغ
في أله يغألهحص خصهبحلٰهيس يهمغٰه  ميمنسىح مفيش غحلخلع همغمهمت صيعهحص حلجيمنسىح غحلخلع جضب
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ى جليس ذعصغقه .مخهبن ه صحلجيمنسىح جضهبخصمث ي ه وهبصيحلخييعه غحلٰهيس لكخيجه م ههشجه  غحط

ن  حيمحهحلجهجيي هغحلتمنحمخييس خصهبإلمجهبن خصهبآلمفتبهبك صتمهمنهبه مكمل صميحنىش .وغهغخضمل وئهبجفخي هغحطحٰه
غه غإلميسهبه :هلثيس خضهنخيهنهتص ىهغخضمل ىذع  .ميهبحفيغ خضخي

ه  يعه :خصٰهحنجي صوهبيهلحمملغمكخي وغيغحتهبق خصخيجيحيمح يعه :غحلجمهبئىع هبحلٰهيسخص غحطهنغق ههشجه
م ن هلحمملغن غحط نص حطمنحي م غحطحٰه ه عهي غهلهب هغحط هلىح هشجه  هلحمملغن هلمنحي

ن نص هلمنحي حلجيهب غحطحٰه ن: عو) حصيغأله خصهبحلٰهيس ي جلحقغإلميسهبه( :جلهن    غإلميسهبه هلمنحي
غه همشم  ن هلحمملغنم  ميهبحفيغ خضخي ه عه صيغحلجهحق حطمنحي ن هلحمملغن هلحمملغمكىح هشجه  هلمنحي

نص حلجيهب غحطحٰه  غإلميسهبه هلحمملغن: عو )غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس عخصخيِّـ غإلميسهبه( :جلهن
ن هلحمملغن  .غألخصخيِّـ حطمنحي

م جلهبه غقغ :ىخصحنبهبكف عمضهنه ن خكجع غحط  كهشمل :هلثيس صجفهبئىع لكهبحلٰهيس غحطحٰه
ن يههئلك مكهبئىشص ن صذع كهشمل هلمنحي  غحلجيهنخيخممق غحضتمحم عه عمضهنص ىذع مكهبئىش ههلمنحي
ن يههئلك صمخهبن ن صذع غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلمنحي  عه عمضهنص ذع مخهبن ههلمنحي

 .همشجهمنغ صممتجيىع غحلبهبكو دهشىس
 صتمقيغحلهنخمخي خصمق غحلتجيهبمكِّـ يحتهنيغ دهل هليش يعه :لكهبمفمهىش صمشمنغ مفهنلكمث غقغ

م خس هخضملهتمح مش هغحلتحيهبلكمث .هغحلٰهيس غحط  خصهبمضتالميص غهلهب هنلكىعيهش غحطهنهبن خس ىشيغحطت
م   .غحلٰهيس خصهبمضتالم هبيهغهل غحط

م خصهبمضتالم غحلتحيهبلكمث لكىعيلكجع) ىمفملن غحلحنملن يمفملن: (هلثهبن خس هبيعهل  خس غحط
م يلكهئه) مفملن غحلحنملن مفملن (هتيهمكخمخي) خصحنملن حلخيهي غحلحنملن مفملن: (هتيمكخمخي  مفملن (غحط

حلجيهب غجك لكجعحضىع غحلجمهبئىعص غحلٰهيس خصهنخيمل يهلهنخيمل) حنملنحلخيهي خص غحلحنملن  غحلحنملن مفملن: (مك
ق(مفملن غحلحنملن  هلحمملغن: عو) خصحنملن حلخيهي غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس حض  حلخيهي خصحنملنص) همش غحل

ميعهلهب  حلجيهب غجك لكجعحضىعص يغألهحص خصهبحلٰهيس يٰههنخيمللك) مفملن غحلحنملن مفملن (غحط  مفملن: (مك
ن: عو ص)مفملني غألهحص خصهبحلٰهيس غحلحنملن م مش غحلمنو م غحلحنملن مفملن هلمنحي  م غحلحنملن هليش ىمي
ي ألميىح عمضُّـ مفملنص هلهبي م هليش غحلحنملنص وهلمنحي  يهليش غحلحنملن غحطمممهيغص لكحي خصهبحلٰهيس غألهحص مي



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف.....................................................................................ضض
ميظ أله تمقيغحلهنخمخي خصمق مصجيهبمكِّـ لكال  خصهبحلٰهيس غحلحنملن مفملن همش (غخضملغزهب خس غحط

م خكجع) يغألهحص  ).غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس غحلحنملن مفملن همش (غألمضهنه خس غحط
حلجيهب خصمق مصجيهبمكِّـ آل صغقه م غحلحنملن مفملن :مك حلجيهب هخصمق صغحلحنملن هليش مي  مفملن :مك

ق غحلحنملن حلىحي غحطتهيجحمق ظملك قجلهنه هلهب همشمنغ غجلحيهتص آلمضتالم هقحلىس ظهحض : خصهن
م مفخي لكٰه مفخيهتصجلخيىغ .جستمهىغ هت هغحلتهنهبخصيسيغحلجي غن هليش ي هغحلجي ن عخض  مش خصمح غحطحنهن

نظ غز هليش يغحطجيممهنخيهت غحطحنهبز جلسهبئهن يألميىح! هلحنهن آلف هغحلتهنهبخصيس جض  هليش غحطحنهن
غن  .غحلمنمشيش خس يغحطتهنهبخصمهمق ممهب ستٰهحنهبه يأله ظحلشجفخيهبع يغخلهبكحضخيهت غألخض

)٢( ّ ُ  ؠ ؠُ ُء ء   
نمكبيس غ  .يإلحضهبخصهت آلخصمل هليش خصخيهبه غحطهنغق هليش مشمنغ غآلظممالق خس جلمهمحف غحلهن

يى كهتىش ف حلىح خس عو:كهتىح ي مش هلهب آل حتهنيغ هآل جضب  هلهنمصبهت هليش هلهنغمصمت ي
ق حض ق هشجيهنسىش مكسٰههتي عه: حطهب مغخيهييت خس غحطهنخضمههت غحلثهبحلثهتظغحل حض  و خضهبرفو خضهنخيهنخيهتو غحل

ق يغخلهبكحض غجك حض ص جضىش غحل يهغحلمنمشجي ي غهلهب لكحي ملهشملفصمف مصهنسخيمحف حلىح يغخلهبكحض ي
ف عه خصهبحلمنحنيسص هبيهغهل هغحضمت عه ممجهيشص نص هبيهغهل يخصهبحلهن جضهبخصمث عه  هبيهغهل يمفمههت عه هلحنمه

ق هلهنغمصمت لكحيمنه .همشجهمنغ ...يهلتخنجع حض  هلهنمصبهت يعو خس يحتهنيغ حلمهخلع هشجهيش مج لكهئقغ .غحل
 .وهبهلمممههن وهبهلحنملههل ههشجه غحطهنغمصمتص هليش

حلىحي غحطتهيجحمق ظملك قجلهنه هلهب همشمنغ ق هلمممهيغ :خصهن حض  يخصهيو يغيغحطتحهن حلمهخلع غحل
ك غألميحهبع هليش ميح غك هليش هحف  مجمههت حلهنلكىع غحطسهبهن غحطمممهيغ غحلحنملن هشهنهبخصمهىح صغألحف

قغف حض  هلجيىح غحطهنغق هحلخيهي .غحطمممهيغ غحطحنملهنخصم جلمهمحهتىش خس مفجيىح يغحطحنمع همش غحل
ق حلىح جلهبه هغه غخلهبكف خس حلىح يحتهنيغ آل غحلمنو مش  غحطمنهبمشخيىش خس جلمح غحلمنمشيش خس هحض

 هليش هلهنمصبهت يغحطمممهيغص أله غحلمنمشيش غحطحنملهن هلحمهبقهشيغ هليش يهتص لكهئصهب حلخيسمثيغحطجيممهنخي

 .ضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
 .طضض لضف: غحطحمملك غحلسهبخصيغ )ض(



 ضض...................................................................................غحلحنملن عخضجههبن هليش جفممهن خس
ق هلهنغمصمت حض  .يغخلهبكحض غحل
لك هليشه غ  عه هشٰهجهجيىح آل قمشيشص خس هآل مضهبكف خس حلىح يحتهنيغ آل غحلمنو يعه :غحل

مفهب هشهنىع ىغحلهنخمهبهشهبص ألميىح خصمماله يخس مكخمخيهت هليش وهل ههليش  وعظالص يآل جفخيئخيهت حلىح مخِّـ ي
ههغ يخصخلعص أله غإلمضبهبك مفجيىح معيص هآل ذع مفمظ يشٰهيس يجضىش لكال  حطهب يحلجهىش غميمح هشجه

 .خصخلع مفجيىح يلكخيخمع خصخلع حلخيهي غحطمممهيغ هغحطحنملهن هتصيهجفخيئخي يحتهنيغ حلىح
 غحطحنملهن يغه ي غحلهنخمخيهت غحلهنهبئمههتيعه مش غإلجفجههبن خضهبظيس يههئلك قحلىس يمصبمق هغقغ

 غحطحنملهن مفيش غمضبهبك يألصهب خصجيمنسحيهب ظميمنسحيهب جيهبمكِّـيمص خصخلع مفجيىح يصمع آل غحطمممهيغ
ن يغه: عو غحطمممهيغص  يهميتحنهنم .غحطمممهيغ غحطحنملهن مفيش غمضبهبك خيجيىحخصحني غحلهنخمخيهت مشمنه هلملحل

ن مضالن هليش  صغحطمممهيغ غحطحنملهن يهليش عمشىش عخضجههبن هغخضملف يمشمنه غحلهنخمخيهت مفمظ هلملحل
ق مفيش هبهب هشمنجغن غحلت حض  يغه: هشهنهبن مكمل غألمغهبك مشمنغ همفمظ .مفجيىح معيص غحلمنو غحل

 غحطمممهيغ غحطحنملهن مفيش يمشمنه غحلهنخمخيهت غمضبهبك يميمنسحيهبص أله ميمنهي يمشمنه غحلهنخمخيهت مصجيهبمكِّـ
 .مفجيىح يصمع آل ىحيخصهيمي

لجواب    اإلش
م يغه ن غحطمممهيغ لكهبحطحنملهن .جستمهىغ غحط ىخصهبحلٰهيس غألهحص هلمنحي  خس ىجضهبخصمث ي
ن صغحلمنمشيش  صغحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس غحطمممهيغ يهلهب غحطحنملهنع .مفجيىح معيص آل ىحيخصهيمي :مفجيىح معيص هغحطمنحي

ق آل هغحلالذع صذع آل هلحنملههلهت لكحي صهلحمهبقهشهنىح: عو  هآل ومضهبكحضهب آل حلىح هحض
 .خصخيجيحيمح مصجيهبمكِّـ لكال مشمنغ همفمظ مفجيىحص معيص لكال همفمهخيىح صوقمشجيهب

 دق خضجهٰههت مفمق غهشخمهبق غحطهنهبظمل خس: مشمنغ غإلجفجههبن عهكقه غحلجههبمصب خس خضجهٰههت غحلحنمقص غميجنهن )ض(
غمفمل يظ همصحنهنل حلىح ظملك غحطتهيجحمق خس غألمغمنهبكطضل: غحلهن ظ هخس دق طضض لضف: ي
هلهتضضضل: غحطممهبحلىع غكن غإلجحهبنضصضل:  هجلجمىغ غحطهنغقظضطل: ظ هدق غحطجيجن : ظ هجف

جفجضضضل  .ضظ لضف: ظ هدق غحطهنهبظملططل: ظ هدق غحلتجهنهشمل حلمههن
يىع مفبهبكف خصملغهشهت غحلجهٰههتص همغجيتحنهنل جحهب خس يسملك غآلحلتمنهبف غجك عه مشمنغ غحلبخيهبه آل هشتجيهبمغمت هل )ض(
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 آل ىحيخصهيمي مفجيىح صمعي غألهحص ٰهيسغحل خس غحطمممهيغ غحطحنملهن يخصهيه غحطهنغق يعه :صمن هآل

غه مشمنغ يعه مش :مفجيىح صمع ن: عوم  غحلحنجي  ميمنسىح مفمظ غحلحمهبقن غحطمممهيغ غحطحنملهن هلمنحي
ق حض ن خس يخصهبحلٰهيس غألهحص غحط غمكىع هغحطحنمه  خصحخيهث كظهب حل ىحيخصهيمي  مخصهبحلهنخيهنهت حلجيهب غحل

كف  ههشحمجعصمفجيىح مضهبكف عهلهن غجك جمجعيهش كف قو غجك وهلجمجعف وظ  هشحمملن ى هقغفصظ
و خصحخيهث مفمهخيىح غحلجهىش هشٰهتجيىع مفجيحيهبص خصىح يحنمعيمفمهخيحيهب ههش مش مكمث يآل عميىح خس غحلخيىح هش  غحل

مكمث يغحلحممنهت لكهئميىح خس هبمنه  هخصهبحلمنحنيسصمشجهمنغ ن غحل  خصحخيهث حلخيهي لكهنىط هلحنجي ههلمنحي
غميهب هشجهيش مج يخصهبحلمنحنيس هغآل حلىح هلحمملغن مفجيىح مضهبكف عهلهن غجك جمجعيهش  خصهبحفيس ألهلهن ومفجي

ىيش لكهئميىح خكهبهلِّـستمنمميلكمهخي صوكعمغهب خصهبحلمنغف  خصمهيع غحلخيىس يعحلهنخيمث غحلمنو غحلبخيهبه يعه هلىع صوغيحضمل ي
ك عخصمهيعيهش مج وغيخضمل  .لكخيىح يسيغحلتهيهل لكهيخضسيش صهلجيىح يتحم

يخصهبحلٰهيس غألهحص ص غحطمممهيغ غحطحنملهن غقه  هغحطحنملهن صغإلمضبهبك خصحنملن مفجيىح معي
 .تمقيغحلهنخمخي خصمق مصجيهبمكِّـ لكال صمفجيىح صمع آل غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس غحطمممهيغ

)٣ (ءؠ  ء د  
ق مش غإلجفجههبن مشمنغ خضهبظيس حلجيهب خصمق مصجيهبمكِّـ هحض ) يحضميئ يغجلميئ(: مك

حلجيهب خصمق هجلمنحلىسص )ي جلحقيغجلميئ(ه حلجيهب) ممتجيىع غحلجيهنخيخممق غحضتمحم(: مك  غحضتمحم(: همك
ق غحلجيهنخيخممق حض حلجيهب خصمق هجلمنحلىس) غحلمنمشيش خس جضهبخصمث هل  خس جضهبخصمثي غهلهب غحلخلع: (مك

قي ألميىح لكخيىحظ جضهبخصمث غحلمنمشيش خس غحلالجضهبخصمثيأله ) لكخيىح جضهبخصمث آل عه غحلمنمشيش حض  خس هل
ن غحلمنمشيش   هتظيمنمشجيخيغحل غحطمنهبمشخيىش هليش جلٰهمنحي

  لشب اإلجوا
غغ يغه غغ يمصهنملن خس هلهب مفمق غإلجفجههبن مشمنغ حض  غحلسهبخصيغ غإلجفجههبن مفمظ غجل

 .يعمضهن غحلبحهث خس غحلتحنمهخييغ مفمظ غحلجيُّـ
كو  )ض( يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتص مصحنمهخيهنهت غحلحنالهلهت عخكهب مفحق خصيش مججمخيمل غحلجي ي

 .)ض(ص كمكىش ظضض لضف): مشمطضضض: ف(غألظمنحيهبز 



 كك...................................................................................محذضى لتزشى خع ثدض يف
 .محلسظ ألتفالو لمحرخشصش صضي بج بسشحط أللي يةعن ثضى يصع

أل إلي حظ قل ةشبص حسرغع ليلألسظ مإلي بشحلقأل ةطالعألص مجلطالعأل حخسأليشج أل
.  ثزش مححل ثع شرغع حمشى يخلفسطأل جشيل)مإلشغشي مشغشي (: خع حفسظقبشحغيهم

 خرسعى مجلطالع يف أليمحخشالطل إل بشحلسظ) أل بظ حجقألمجلطالع حسط بفطالع(أليحزع حخسص 
ال أل إلي خرسعى مجلطالع صسدفظ ثت حفثصعق جلألخع خخشنصظ محزج:  ليقألحج محضصع

 .أل بظ خع خخشنصظ محزجقآلصزعي خرسعى مجلطالع خخضمحش خع خخشنصظ خرسعى مجلطالع
ثج جشجلعمم ثسع صع  )ألمححل مخش ةشبص يف محضصع لي أل ةشبص جسع(: ش حعحسشأللخ

ألمجلعمم متفرضى ثت مجلطالع ةطالع  بشحضصع ةشبص محالةشبص يف محضصع أل (أليشق جأل
حالةشبص يف م (:حعحسشأللخش . ألقيهي عحسرغ مححل ةفعنأل إلي يلقألمإلي بشحلسظ

خرسعى محالةشبص يف محضصع : بشحلسظ محخشالطق لي جسع )محضصع ةشبص بشحضصع
 .أل نصسعآلخعةعن يف محضصع بعةعن

يبج حعي ) مةفجمه محسرسخج خلفسط( ش مجلعمم ثت مثزشى محفسشحط بجأللخ
و متعغعهق  جثبرط محفسشحط بشتفال)مةفجمه محسرسخج خعةعن ةشبص يف محضصع(

 خلزعل )يصع خرسعى مةفجمه محسرسخج (أل مةفجمه محسرسخج بشحلسظ مإلييلألمي: لي
 . خلفسط)خخضمو مةفجمه محسرسخج: لي (يمةفجمه محسرسخج بشحلسظ محخشالط

  ّا  
ألحضه غي حعحع  إلأليدسوخسش أليدىزشبل ال يىسرشأل يدىىش: أل  ألينحظ إلي شعه إل
 أللخشيمإلحغشىق  خع ألحظ يف يخعةعن ألخفقرظ ألحلق إلي مترغظمح شرط صع مححل
 أللي :محعمغض يخع .ثزسع ألنمبسصق يأل صسزع ملزع ألجثصص جثي جسع مححل خرشبظ

ألمهلعصعصص يمحذثصص  .جتفسذشي أل ألمحضمبسص أل
ألحضه غي حعحع  إلبام يشه ذرسوآل: أل  ذشخوآل دسه يإل يخص ذن ذذزق يدرصآلإل

 .كلك هكن: هبذصألمحلزسص متفذشحسص يف مإلثرشه محذرزسص مإل: مشدض )ك(
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ى مفخيهت مهل يأله كيطىح ن مش يغحلجي معغحلحنملنص  مفملن هلمنحي  لكحي غحلتهنهبخصيس يهلهب هل
  .غحطمنهنهل غحطحمملغن همش غحلحنملنص مفملن هلحمملغن

حلىح  ه مك يمكملك  حل: ي ميىحع يغحلمنغيت يغألهحص يههشسٰه ص...ميإلكألي يهي  يهلهب جل
وحلخيهبيعه ميىح ي ن يظحهت خس شتهبف لكال هغحلجهمنغص غحلحمملن يخصملهت لكمهجه  مفمظ غحطحٰه

م عه مفملهلىح ميىح. قحلخييس جكغ غحط ميىح وهبيقغمصخي يهعهلهب جل يهشحمملن غآل  هآل سهنو آل لكمهجه
 .غحلهنخيهنخيهت غحلتحنهبكهشىغ خس غحطتحنهبكم همش هبفصيغحلمنغمصخي خس

حلىح  ه مك يمكملك  ئ: ي حل كيطيغ يمغٰهي هغميمح هي  خس غحلجمهبئىع يخصمنحلىس ألميىح مش ي
ن ظجيهبمفهت خس غحطتحنهبكلكهت غآلمغتحنمحآلف ه هلهب غجك هشجيهنسىش همش .غحلحنمه ن هشجه  غحطحٰه

م وهبيقغمصخي خيصحلمهٰه  .خصهبحلحنهنل غحلثهبز هخس صخصهبحلمنغف يغألهن خس لكهبحلٰهيس .وهبي عه مفهن
يهقحلىس أله  عمكسهبهلىحص خصجٰهخيىع )غحلحنهنيض غحلٰهيس(مخص )غحلجمهبئىع غحلٰهيس(يسٰهيهش همكمل

ه آل غحلٰهيس غمغممهت يغآل هشجه ق خص حض  .غحل
حلىح   همك يمكملك  حل: ي يى ىغىش هي يى كهتىش ىغىح غغ ص ...كهتىح يمصهنملن غجل

م جستمهىغيهغ :مهجيهبي همكصغإلجفجههبنغ مفمظ مشمن ي لكهبحطحنملهن غحطمممهيغ خصهبحلٰهيس غألهحص . غحط
ن ن صص خس غحلمنمشيشى جضهبخصمثىهلمنحي يهلهب غحطحنملهن غحطمممهيغ ع .مع مفجيىحي آل ص:ىحي مفجيىح خصهيمييمعي هغحطمنحي

ق حلىح آل ص لكحي هلحنملههلهت آل ذعصهلحمهبقهشهنىح:  عوصخصهبحلٰهيس غحلجمهبئىع  هغحلالذع آل هحض
 .ني لكال مصجيهبمكِّـ خصخيجيحيمحص جلمح مصهنملص مشمنغمع مفجيىحص همفمظيص همفمهخيىح لكال صو هآل قمشجيهبومضهبكحضهب

 صهبهشهت خس قجلهنه هلهب غجك مفجههي غحلجهٰههت خصملغهشهت هلتيش قمشمت خسحمجييىغ غحط يحلجهيش
 معيص يخصهبحلٰهيس غألهحص هآل هلمممهيغ هلحنملهن صغحطمممهيغ غحطحنملهن: مكهبن خضخيهث صغحلجهٰههت

ق خصيس صهلمممهيغ خصٰهحنملهن  هحلخيهيصمفجيىح حض قغف هليش هل حض  خصهبحلٰهيس صيغحلمنمشجيخيهت غحط
 .مصجيهبمكِّـ لكال صمفجيىح غإلمضبهبك نخصحنمل مفجيىح معيص  هحلمنغصغحلجمهبئىع

 .ضظض لضف: غحلجمخيمك خضسيش كغقه: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتص مصحنمهخييغ )ض(
 .ضضل: خصملغهشهت غحلجهٰههت غحطهنخضمههت غألهجكص غحلمنحميس غحلهبقو مفحك )ض(



 طض...................................................................................غحلحنملن عخضجههبن هليش جفممهن خس
حضخيىح جليس هليش ههشٰهجهيش  غحلمنو خصهبحلجمجهيس غحلجهٰههت هخصملغهشهت غحلجهٰههت صهبهشهت مفبهبكف يمص

 همكىع غحلجهٰههت خصملغهشهت خس غحلٰهيس يغه: قحلىس هخصخيهبه ظحخيلكص ىهغخضمل ىو غجك هلمممهمتيهشمئق
 يغألهحصص خصهبحلٰهيس هلمممهيغ هلحنملهن غحطمممهيغ غحطحنملهن: مكهبن خضخيهث هتصيحلمههنخمخي وغهمكخيمل وهبهظمن

ن جليس هليش يغه: عو م يهلمنحي نه غحط يهآل جفىس عه غحطمممهيغص غحطحنملهن مش غحطحٰه  ي
 ههشٰهتجيىع صخصهبحفيس غحطمممهيغ غحطحنملهن قغف يغه: مخِّـص عو ىخصهبحفيس غحطمممهيغ غحطحنملهن
حلجيهبعمفجيىحص  غإلمضبهبك  هليش مش خصيس صهلمممهيغ خصٰهحنملهن حلخيهي غحطمممهيغ غحطحنملهن :يهلهب مك

قغف حض  خس يهغحلتهنملهشهنو يغحلمنهنيض غحطمممهيغ غحطحنملهن هلحمملغن همش غحلمنمشيشص هل
يهلهب خس صهبهشهت غحلجهٰههت لكهنمل همكىع ع. ي عصهب خصهبحفمههتمفجيىح غإلمضبهبك خصحنملن مفجيىح خمعيلكخي غحلمنمشيشص

م   .نيمصهنمل جلمح هتصيحلمههنخمخي آل وغحلٰهيس هظمنهب حلمهٰه
حهت خصحنبهبكف  جلهنخيملهشيش غحلبملغهشهت خس جلهنغيق يغحلٰهيس غألهحص هغحلجمهبئىع يغه: هغ

م جلهنخيملهشيش غحلجيحيهبهشهت خس يهقجلهنغ هتصيحلمههنخمخي حلىح همشجهمنغ .خصخيجيحيمح هتهبلكمث لكال صحلمهٰه : مك
ق خصيس هلمممهيغص خصٰهحنملهن حلخيهي مممهيغغحط غحطحنملهن حض قغف هليش هل حض  يغحلمنمشجيخيهت غحط

 ومكخيملغ غحلجمهبئىع غحلٰهيس حضحنيس خضخيهث غإلمضبهبكص خصحنملن مفجيىح معيص هحلمنغ غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس
م يعه غجك حكيهش مج هحلجهيش هتصيغحلهنخمخي خس ق غحط يغحلٰهيس غألهحص عه  خصجيح هلهيمض

يغحلجمهبئىعص غآل عميىح هليش حلىح مضالن ي  يعه ميستجهجمىغ غإلمضبهبك خصحنملن مفجيىح يصمع: مك
م ق غحط ن خس غحلجهىش يعه :خصٰهحنجي يغألهحصص غحلٰهيس خصجيح هلهيمض  غجك ميهبخفهن غحطحٰه

ن ق مش خصمح غحطمنحي حض قغف هليش هل حض لك ههليش .يغحلمنمشجيخيهت غحط غ ن يعه :غحل  هبمنغ غحطمنحي
ق حلىح صغحلمهحهبل حلجيهب مضالن هليش هحل صمفجيىح معيص عه هشٰهجهيش ىهحض  مفجيىح يصمع آل: مك
ه  هلمممهيغص خصٰهحنملهن يخصهبحلٰهيس غألهحص حلخيهي مممهيغغحط غحطحنملهن: غحلجيح هبمنغ غألهلهن لكخيجه

ق مش خصيس حض  .وعهشخمهب هتهبلكمث لكال صمفجيىح معيص عه لكخيٰهجهيش غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس يقمشجي هل
حلىح  همك ي مكملك  ى: ي يى كهتىش هيمهإلهي ق صمن آلص ... كهتىح  هليش مكهنهشبهت جفبحيهت هحض

ن جفبحيهت همش غحطمممهيغص غحطحنملهن جفبحيهت  غإلمضبهبك خصهبهلتجيهبم مصهنمصبىط غحلت غحطمممهيغ غحطجحي
نخصهبحط  غإلمضبهبك جلهبه هغه غحلجهىشص غهلتجيهبم مش غحطمممهيغ خصهبحطحنملهن هشهنمصبىط ههلهبص غحطمممهيغ جحي
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مف ن هشٰهجهيش غحلجيتخيجهت هخس غحلجهىشص هليشوهب مي ن جفبحيهت يعه غحلهن  هليشي مصحنمل غحطمممهيغ غحطجحي
هلخي هلىع مصتجيهبمغمت هتيغخلمعهش يهحلجهيش غحطمممهيغص غحطحنملهن جفبحيهت هلحمهبقهشيغ  هجلمنحلىسص هتيغحطحنمه

فص هلىع غحلجهىش  .يغحطتهيجحمق ظملك جلالن خس مقهلجيمنحممهت هغحلجمبحيتهب مشهبمصهبه هنخضمثيحف هحلمنغ غحلثب
هب جلهبه مفبهبكف مفيش مصحنهنهشهت غحلخلع يحط: مكهبن صغحطمممهيغ غحطحنملهن خصجمبحيهت يتُّـ صمحخيهلك

قغف  حض  .و جلهبه هلجيهبل غهلتجيهبم غحلجهىش مفمهخيىح هلمممههنهبصهتيمنمشجيخيهت هغحليغخلهبكحضخيمفيش جلهبلكهت غحل
ٰهيش مفملن غآلمفتبهبك  مكهي هلمممهيغ غمفتبهبك غحلخلع همصحميهخضخيهث غه  هغه جلهبه خس 

ك  ق قحلىس غحلخلىميحم يهمفملن غحلتحم ق وحممنهبيهلت مش لكجههبه صع هليش عميحهبع هحض حض  خصهبحل
غحلجهىش عه  خصسمهمت مفمهخيىح يهلجيجمهي ظحهت غحلجهىش غآلمفتبهبك هخصحسبىحص همشمنغ مشمنغ خس

 .غحلجهىش همغمهبىح هلمممهيغ هتيحلحمح حتهبهيهلحمح حضحيتهبه لكخيىح لكهئقه صمغمهبىح خصهئسهبغ
د  ه يهغحلخيىح عجفهبك غحطحهنيغ غحلمم يمكملك  كلكىع : يس خضخيهث مكهبنيخس ميهنمل غحطححمي

ف ك عظالي غحلجمهبهليس حلمهخهبكحضغحلثب ك خصمح حلخيهي خصثهبخصمث هآل هلتحم و هغحلمنمشجي هشتحم ي ي  صي
كيلكخيحملك  هليش خضخيهث مش حلخيهي ي هآل هشحملكصي غحلجهىش مفمهخيىح هليش خضخيهث مش قحلىس غحطتحم
ه هلتجيهبمكخمهبصخصثهبخصمث مفمقظو هآل هشجه ه ذع ص آلمضتالم غحط  هآل هلهبميىع هليش عه هشجه
ق غهلهب جضهبخصمث خس :جيهب غقغ مكمه:و هلثال. هلجيىح خصهبمفتبهبك عمضهنو همكسمحص حلخلع خصهبمفتبهبكومكسخيمح حض ي غحط

ق هليش   لكهبحلالص هغهلهب خكجع جضهبخصمث خس غحلمنمشيشصغحلمنمشيش حض ق خس غحلمنمشيش مكسخيىش حلمهٰه حض هل
نيخضخيهث غمي خيىغ لكخيىح جلمهٰههتىىح هلمنحي ق: ع حض ن مكسىش هليش ي ههليش خضخيهث غميص آل غجك غحط ىح هلمنحي

 .غحلثهبخصمث خس غحلمنمشيش
ن غحطمممهيغ لكهنهبن ظملك غحطتهيجحمقيعهل ن يهغ: يهب لكخيمح هشهنمصبىط خصجمبحيهت غحطجحي ن  هلمنحي غحطجحي

ه غحلخلع هلجيسمهخهبوهب جلهبه غمفتبهبكغيغحطمممهيغ حط هلخيو حلجه  لكمن مشمنه صهتي مفيش مجخيىع عميحهبع غحطحنمه
هلخييغحطالخضجنهت هلحنهن هلخييه مفيش جلهبلكهت عمكسهبن غحطحنمه يهت خضت مفيش غحطحنمه حضىحي  همشمنغ مش صهت هبمنغ غحل

 .طضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
دص قغك غأل )ض( يمصمهخخيُّـ غحطححميسص غحطحهنيغ غحلمم  .صضل: غعي
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هلخيي هخضخيهث غه.هلجيهبل غهلتجيهبم غإلمضبهبك مفجيىح هت مشمنغ ي مشمنه غحطالخضجنهت ميح هليش عميحهبع هلحنمه
هلخيوخصهب لكجههبه مش هلجمصغحلخلع هلخيي خصهبحطحنمه ٰهيش مغمهمت غحطحنمه ي همشمنغ مش هلجيهبل ظحهت صهتيهت خس 

 .غإلمضبهبك مفجيىح خصحنملن غإلمضبهبك مفجيىح
حلىح   همك يمكملك  هي خي كيط: ي ق خس غحلمنمشيش: عو كيططهئ حض همش . غحلالهل

قغ حض قغوغحلمنو حلخيهي هل حض غع عجلهبه هل  .و لكخيىح عهشخمهبو خس غخلهبكف عن هلحنملههلهبو خس غحلمنمشيش مغ
 خصهبحلمهخنهبف يسٰهيمص غحلت غحلجمبحيهبف مشمنه يخضيس يهغ :وغحلخيميق هلحمبهبق غحلجمخيمك همكهبن

 خس غحلخيحيهب عدميهب غحلت غحلمنمشيش هلهنغمصمت هلحنهنلكهت كمشيش مش) خصهبكغقهجلهي(مخص هتيغألهكخصخي
ف هشجيهبخس لكال غألهلهنص ميمنهي مفيش غحلبحهث  هلهنغمصمت هليش هلهنمصبهت خصحسمت ذع جضب
 غحلتحمهخييس هلملكمغهت هألظحهبغ هخصهبحلحنجههيص عمضهنه هلهنمصبهت خصحسمت ميمنخيىح صغحلمنمشيش

و هشستخيىس(عه غحلمهخن  هلمنمشبحيىش مفمظ يهلبجي همش صغحلمهخنهبف يمصحنملق مش عمضهن ىمصحنبجع) حلخيجيجه
 .غحلجهمهخيهت غحطمنهبمشخيىش خس غحلتسٰهخيهت غحلهنغحضىع غجك عظهبحلهت

كجلخيهبك يهمكمل مي حض(هنيس مفيش جل  غحطحنهنهلكهت ههليش كعمغهبع غحطمنمشمت هغحلمنو مش هليش غحل
لكسممهبئ مف مفملن غحلمنهنن خصمق ي هشجمبىح جفبحيهت غحطحنملهن غحطمممهيغص خضخيهث غقى جلالن)غحلس

ق هغحلحنملنص  حض  غحلحنملن مفملنص هحلجهيش مفجيملهلهب يتممخيىع عخضمل عه هشجيجههن عهآل هشس:  مكهبنغقغحل
ين مشمنه غحلحنبهبكف لكجيحيش هلخمممهنهه أله ميحمملن عهيميحممل ي قي حض ي مكخمخيهت يغه:  عوص غحلحنملن هل

حضبهتص همكمل عجضبمث لكخيحيهب غحلحنملن حلمهحنملنص هغجضبهبف ذع حلخلع لكهنم  يغحلحنملن مفملن مكخمخيهت هل
كف ق حلمهحنملن خس غحلهنخمخيهت غحطمنجل حض ف هغحل ف غحطثبمث حلىحص لكهنمل لكهنل غحلثب  لكهنمل صيجضب

قص هعجضبتجيهب هليش حضحيهت عمضهنهيمكجيهب هليش حضحيهت عهيملظ حض ق هل حض قص ي عه: غحل حض  غحلحنملن هل
ق هغحلحنملنص هخس غحلجيتخيجهت حض ق:لكال لكهنن خصمق غحل حض قغصهبحلحنملن جل غحل حض  .و حلخيهي هل

 .طضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
 .)طض(ص كمكىش ضطمصطل: مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت )ض(
 .ضض لضف: مغجع خضجهٰهمث قك عكهخصهب )ض(
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 لخذضه(آليف حدسص  ىخخضلحع لخذضه خرسعه بح آل كشع ثزط:نخظ جج ىلجلعلل
 لخعثعم لتفشم آلخزع جسعق لخعثعم غشر يىكضدش خزذضهق لخعثعم كتفص حرض) جضه

 خدزظ خخشمضظ خع لخذضه خرسعه آلكو :لخعلغض ىخع لخذضهق بسرسعه ضطتفط
 بشحلسظ حشخذضه خزذضهق لخرطيض لثخضله جع لخعثعم غشر آلكو ثح يف لخعثعمق

: كي( لخخشئظ سظبشحل لخذضه ىخزع خعثعمق) لخذضه خرسعه: كي( آللألىيل
:  كيقآلبشحلسظ لألىيل ضهج لخذضه آلول :لخرعه ضسزع يىكضدش جضهق) لخذضه خخضله

 بشحلسظ خعثعم ىلخذضه تفعمق آلكي خع ىخسط لخذضه نلم صع لخذضه نلم آللو
 .لثعثعم خخشمضظ خع لخذضه خرسعه آللو: كي لخخشئظق
آلحضن غوحعخع   آلفاجلوئي جوئي باحلمو يألييل: آل آل آلحشو : كي. آللخرشك خزفففسص آل
آلحضن غ خرعخع تذزسظ ىلجلسزص.. .آلثطئغ آللجلطئغ يترضه كضدش  خش ىبسفظ: وآل آل
 .لخخفسص تسضحظ

آلحضن غو حعخع   خش آليألييلييليثابت يف يلههى آل ثابت فيى باحلمو : آل
آلثطئغ ىحج آللجلطئغ خفشخص يف نحط آل  لخسذظ جشبظ لثفشخصق صضو يف بذسسع يثشن آل

 خرسعه صع آلخززج لثعغعن آلكو : ىصعقنهشلخر خظ خزعق آلبشخرضل آل ىلخرضلقبشخسذظ
خرسعه لخالتشبص  صع خزففعم آلنصسغق ىلثعغعن خرسعه ىىثعم آلكشع بام آللجلطئغ

يثشنثغ ىجزع يىثعم آلكشع بام  .لخضصع يف يتشبص كخط آلكشع بام: كي قآل
 سذطق ىيفآلض بع خش آلكشع ثسص خع لثرسعه صع آللألىه يف لثعغعن: يبذفشنل كثطى

 .سذطآلض حسع خش عآلثسص لش خع لثرسعه صع لخفشق



 
 
 
 
 
 
 

ؠ ءؠ  
   آ ّ  ّ ؠد

كهإل جي حت )ع( يط خي كيط  كهتس
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س ا   الفصل ا
ر وجودَرّ أنه ال ت     ا

وجود يةَّت هوّ فإنِ  األعيانٍ  َه العي َ  ما تقدم،هُ وجودّ  من ّ
وجود ِأصالة وِ،ا يةُةّ وا ِ العي صدقِ تأ بذاتّ نَه ا  وهو ،َ  كث
شخ شخصي،ُصّال لوجودُةّ فا وجودَرضُ فلو ف.ِه بذاتِ  نت ، وجودانٍ   

يةُّتهو ُه العي واحدةّ ةُ ا الٌ، و واحدةً، كث   . هذا 
مثل يانِو بِ ا ُ ي يع ـِ مثلِ وجودُ استحالةّ هاتِ من    ـِ ا

َألن الزم مايز: اثِ مثلِ فرضّ ورةُ ا نهما با  ِ فرضُ والزم، ب
ماثل مايزُ عدم: جهة من ِا نهماِ ا ك اجتماع، ب قيضُ و ذ  ؛ ا

ال   .هذا 
ملة ا متنعِ م:ِو وجودَ أن يوجدِن ا  ٍدن وجوِ مَ بأٌ واحدٌ 

نً سواء،ٍواحد وجودان َ  ِ  من غٍ واحدٍ واقع  زمان ـًمثالـ  ا
نهماِ العدمِّلل نهماُ العدمُّل أو منفصل يتخل، ب حذور، ب  ُ فا

زوم( يةُوهو  ِ العي يِ مع فرضّ ي صورت سواء)ِةّ االث   .  ا
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  اح

 بسصصن، اثسعوم إحضدة ارىصضع بصضن ظن اذويط ظعا حعح رن األصخ اذسعض
 بعاظط ّرض يفأ )اذنثند يف رّتشع ال (بسصنان احلشصط هنضظط يف اذويط ظعا ثضء ودع

 وهبعا) ممىصف أو حمضل بسصصن اثسعوم إحضدة (حصنان حتط ثضء دشع احلشصط
ّصعر اثىضهلخ وبشص ذشجمت يف ثضء اذسصنان  .اذشالحشط طّ

 ظعا ظشنن) ىصف أو حمضلمم بسصصن اثسعوم إحضدة( اذسصنان ظعا حج ًوبصضء
 ّ؛ ألن اذويطًضّاحىسعادظ ًبيىض ظشنن ذعا اذششوشط؛ روضثط حن ًضثضرث اذويط

 ّأن :اذوضبق اذشزل يف دشصض ودع ،اذسعم أثشضم حن بيط ظن ذسعما إحضدة حن
 بسغ دنل حج اذششوشط يف ّاحىسعادي ٌبيط ظن نوأثشضر اذسعم حن اذويط
 .احلشجمء

ر يف ّال تشع( حعح اذويط يف هنضظط احلشصط بسصنان ضإلهسوضحوع اذّوذشن اذوص
ّدعس هه ودع أثع )اذنثند ّ ظعا اذسصنان رن رشعرط ذذعظض صعر اثىضهلخ بخ ّ ّ ّ

 اال ال ّإن:  ومحل حشصن دنل اذسعدضء، بسصصصضٍدصصض ارىصضع دعض وثندظن ذعات
 سوضحوضإلهدع أثع اذ ور يف اذىيخّال تشع : وضسج دنهلمتخّ رعٍ يف صنرةّظىيج

ّ رن تشك اثشعرط، وذعا ظشنن حصنان )ر يف اذنثندّال تشع( حصنان ظعا اذويط
ّدعس هه سوضحوضإلهع اذّظعه اثوضذط رن روىعحضت اذوص ّ. 

 حصنان رن أوخـ  اذنثند ّال تشعر يفـ  اثوضذط ظعه حصنان ّأن :خيشه وال
: ثض ظخ؛حضدة اثسعومإارىصضع 
 حضدةإ ارىصضع( حصنان رن أحصل )اذنثند يفّ تشعر ال( حصنان ّنإ : يآلآلىي

ّتشعم اذشالم يف ذنن روضثط اذسعم روضثط احىسعادظط يف اذششوشط يف بعاظط اذشزل اذعاب )١(  .فّ
 .)٣٦(، ردم ٥٣ص: تسشصشط اذرصع رزوضح اذصغدي حج هنضظط احلشصط: اضسع )٢(



 ٤٥....................................................................................اذنثند يف  ّتشعر ال ّأضن يف

 يف بيالدن ّاألول، وثنده اضسعام دون رن اذنثند ّتشعر ظرصلّ ألضن )اثسعوم
  .بسصصن اثسعوم إحضدة ارىصضع روضذط

ّ ألن رنهنحن ؛ داثل يف روضثط اذششوشط)اذنثند يفّ تشعر ال (ّنإ :يثهههه
ّحضدة اثسعوم، دضن رنهنحن اثسعوم، واذويط  وذذك بيالف ارىصضع إ،اذنثند

ًحن اذسعم يف اذششوشط ذصغ إال احىسعادا  .احلشجمء بسغ دنل حج ،ّ
ًرىسعظض األحضدة ذنن ّألن األحضدة، رن أوخ ّبضذىشعر اذىسوج ّنإ :يثهلوه  ظنظم ،ّ

 ذشنضن ّدضضن ّاذىشعر بيالف ضشون، ال اذشضحل حن صعوره ظن ّإضجم اثصىصف ّأن
 .ّاذىشعر ضشغ اثوىيصل ّأن ظشصع ًرضالز

اذسعم  روضثط حج اذشزل ظعا تشعظم األوخ ذضن ّأضن ظسصع ذذعضض وبجم
 ددف ّذىندف اذسعم روضثط حن ّأثعه ّذسشن واذنثند، روضثط ّذشصضت يف وذذعه

 ضشظ حنف األحضس ظعا وحج األحعام، يف اذىجمظغ حعم حج ّاألول االحجاض
 :اذىضذصطّصششصط  اهلهصن اذويط ظعا يف

 .اثوضذط يف اذصغاعّ حمل حتعظع: ّاألول اثويط
 .حعثصض وحوط اثوضذط صطّأآل: اذىضآل اثويط
 .اذنثندّ تشعر احىيضذط حجزصّف اث احىعالل: اذىضذط اثويط
 .اثىشخ اثىجمع احىيضذط: اذعابف اثويط

)١(  ّ اعا  ا  
 ظن رض ّظىزظ رصن برشل اذصغاعّ حمل بصضن ظن وضذطاث ظعه يف ّاثصم اثسشط

 وصيصظ، واهظ برشل اثوضذط ّتزنر األضوضن إذاّ ألضن اثسعوم، إحضدة رن اثعاد
 روضذط اذعإلصغ اذرصع ّحع وذعا ارىصضحن، يف دّتعد أدضه ذعظن ظشنن ٍديصصإلع ال

 ّاألدذط واذجاظخ تشنن وحشصن إذصن، األحضرة حىضيت ذجم ّطبعهيص بسصصن اثسعوم ارىصضع
ّاثصوصضت ذعذك األرع اذوعهيه دوصل رن اثوضذط ظعه حج ، وظعا رض أحضر إذصن أل
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 .ّواذشضإلشنن بصسعظط اثوضذط اثىينا حشصن بنثنه: اثزصّف يف اثىن بشنذن
 رنارد يف وىسصلُت األحضدة ّإن: ضشنل اثسعوم إحضدة رن ّظىزظ اثعاد وذشه

 :خمىششط ٍورسضن
 إرشضن يف إحشضل وال ّاثىشعدط، األثغاء مجف بصسصه األحضدة :آلألييي يملعنو

 ٌرضضف ظنثع دال وحشصن اذسصل، ظعا داءأ حج اذشعرة ذشصسصع ذضن إذا ،اثسصه ظعا
ذ قال : حشصن اذوالم اخلشصل إبعاظصم ّدزط يف ذجمحضدةاأل ّحتشق يف ّحشخ َو َ ْ

ِ َ

ِإبراهيم رب أر كيف 
ْ ُ َ ْ َْ

ِ ِ
َ َ ُ ِ َ طم قل ِ ِ ن  م تؤمن قال ب ول مو قال أو ِ ا

ْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َ َْ َ ْ ِْ َ ََ َ َ َِ ْ ُ َ

م  م اجعل   جبل منهن جزءا  ك  هن إ عة من الط ف ْقال فخذ أر ُ َُ ً ُُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َ َْ ُِ ٍِ
ُ َ ْ ْ َْ ْ َ ِ ْ َ َ َ

ِ ْ ً َ

نك سعيا واعلم أن ا عز هن يأت ِاد
َ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َْ ً َ َ ِ

ْ ٌز حكيمْ ِ َ  دال وحشصن )٢٦٠: اذوشعة (ٌ
 .حضدةذإل اثسصه ظعا ضصظ ويطُظ

 ّاألول، ذشصنثند وممضتل ررضبن رنثند إألضد بصسصه األحضدة :يلوهى يملعنو
 برشل نظرضهب نذشصّ واذعات، طّاهلنظ ضضثصط رن ّاألول خج اذىضآل اثنثند ّنضد

 بيصط ،وأرىضهلض واذشنن صطّواذشص طّاذسضظعظ واذزنرة اذرشل ضضثصط رن ذضرل
 اثسصه وظعا اذسعيف، واذىريصغ طّاذسضدظ اذصسعة يف بصصصجم تشضوت ّأي ظسصع ال

 إرشضن يف ّحشخ ٍإحشضل ّأي ظنثع الّ ألضن اثسعوم إحضدة يف ذشويط ًرنردا ذصغ
 .أثع ظصشعه والذصعا  رنثند إألضد

: أي ثصط، ّلذ رن اثسعوم حخ إحضدة بصسصه األحضدة :يلوهله  يملعنو
 وبصضء ط،ّوظنظ ذات رن أذىع ذن ذصغ رنثندّ ذل ّثصط إن ط،ّاهلنظ وثند تشعار

 دشجم وذعا وثنده، حخ ظه رنثندّ ذل وذات طّظنظ ّنضد اذنثند أصضذط حج
 .وثند رن أذىع ذن ظشنن دشن طّوظنظ ذات رن ذىعأ رنثندّ ذشل ذصغّأضن 

إلذن ثعذط ظعي دىضرة ظصشن : شنلاثسصه اذىضآل واذىضذط ض وذىشعظط اذشعق بخ

 .١٩١ص: أضنار اثششنت )١(
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لك غ كف مصهبهلهتص ههليش غحل يعه عخضهنن هشملو خضهنجلهت جضهبميخيهت متهبجضيس غحلهنجلهت غألهجك خصحم  ي عه:س

يمشمنه غحلهنجلهت غحلالخضهنهت حلخيسمث مش غمفهبقف حلمهحهنجلهت غحلسهبخصهنهت غحلت غميحنملهلمثص أله مشمنه 
 غحلهنجلتمق زهب هخضملمصهبه هليش يغه:  لكحيمح عهلهنغه غجضجيهبهص عوصخضهنجلهت همصمهىس خضهنجلهت خكجعمشهب

ي هغميمح غسهبق ذع هشجمهبخصىح غحطحنملهن ههشمحجضمهىح صملغف غحلهنجلهتص لكال غمفهبقف حلمهٰهحنملهن مشجيهبهخض
يهليش جليس غجلحيهبفص هقحلىس حلمنهنل عص  .مح جستمهمنهبه هليش خضخيهث غحلميهلهبهي

ن هعمضهنه   غحلهنجلهت مفمق مش غحلثهبز غحلميهلهبه خس خضحممهمث غحلت غحلهنجلهت يغه: ميهن
 .كهلهبميمق خس يهحضمل وهغخضملغ وجفخيئهب يعه هشحنجي همشمنغ غألهجكص

 غمفهبقف غحطحنملهن خصحنخيجيىح ممتجيحنهتص حلخيهي هلهنغقمشىش غمفهبقف هلثيس يغه: لكحنجيملهلهب هشهنهبن
ه غحطحنهبق مفمق غحطبتملع خصال يغحطحنملهن هجفبخيحيىحص خصيس غإلمفهبقف خصهبحطحنجي غحلمنمهسمن ي همش عه هشجه

ظخيي خضت  لكهبكنيعو يهتص لكٰهثال مفجيملهلهب عهلهبف غهللا مفيهبف غحلميهلهبميخييخس غخلحم يميهشهنغ هلئهت مفهبن و و
وجضىش خصحنثىحص هحلجيمنجغل عه مفميهشهنغ جلهبه مكمل مفهبك مكبيس ي مشمنه غإلهلهبمصهت حجسمق مغجيهت جضىش خصحنثىح ي

ه غحلثهبميخيهت مش مفمق غخلٰهسمق غخلٰهس غهللا همفهبك حجسمق مغجيهت عمضهنهص لكحييس مشمنه
 غألهجك عن خكجعمشهبظ

ن مشجيهب  ه عه ههشستحخييس صخكجعمشهب هبيغص: غحلمنالمغمنهت هشهن  غألهجكص مفمق مصجه
ن جيهبيعمي قحلىس مفمظ هغحلجمهبمشمل ومفميهشهنغ يغه: ميهن  مشمنه جلهبميمث هحل مفهبنص هلئهت مفهبك ي

ظخي غألهجك مفمق غحلثهبميخيهت هغخلٰهس ن عه هشجيبخن حلجههبه هتيغحلميهلهبميخي هبهتهبيهخصخحم  ىحيغمي: ميهن
 .خكجع آل لكهنىط مغجيهت حجسمق مفهبك

لك ن غألخضمليغه: خصتحنبجع هغ ن غحلسبمث همفملن خس هش ي غحلخلع غحلمنو هحضمل خس هش  صي
ظخي ن غحلسبمث خضت خس مضحم ق خس هش حض ن غآلجضجيمقص مشيس مش مفمق غحط يجضىش هحضمل خس هش يي تىح ي

غغ هت عه مش هلثمهىحظيغحلميهلهبميخي ظ ىعخيخصجٰه هلثمهىح هيخيحل ىحيميغ: لكهغ غجل  .هبفيخيغخلحم
ق هعميىح هشستحخييس خس مش غحلجهالن يمخيس يعه :يهشحنمهىش يىح آلخصمل عهيغمي يجضىش حض  يهشتجههنك عه يغحل
 خس جلهبميمث غحلت هتيغإلميسهبميخي: ولكٰهثال يغمفهبقف غحطهبمشخيهت خصحنخيجيحيهبص خس يمخمنهك لكال يهغآل خصحنخيجيىحص
 خس مش غحلجيميغم يلكٰهحيس غإلهلهبمصهتص خصحنمل لكخيىح يهحضملف غحلت خصحنخيجيحيهب مش غإلهلهبمصهت مكبيس يمفميهشهن
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قغ خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف  .يآل هلهبمشخيهت وهحض

حلىح قجلهنه هلهب همشمنغ جحىش غحلحنهنلكهبع خصحنِّـ كغهلىح هلهب مشمنغ: يظملك غحطتهيجحمق خصهن  يغه: خصهن
كف خس يهشتجمظ آل غهللا  .هلهنمصمق ىظ

ه عه غمغتحهبحلهت مش غحلمنحميس مشمنغ خس مفي غحطملي عه:هغحلهبظيس ق هشجه حض غخضمل حلمهٰه  غحل
قص هليش عجلثهن م هغخضمل ىجفخُّـ حلىح غحلمنوم  ك مفمظيهش مفيغحطمل همشمنغ هحض هشيش يتحم  : ميح

ق .ض حض غخضمل غحط حضمل عه هشستحخييس صهغخضمل كهلهبه خس غحل قهشيش هش حض  .خص
ق .ض حض غخضمل غحط حضمل عه هشستحخييس غحل قهشيش هش حض حضمل: عو كهلهبميمقص خس خص  هش

ق حض حضمل فيهلمل هخصحنمل صهشحنملني جضىش يغألهن غحط ق ميمنهي هش حض ص عمضهنه فيهلهن يغألهن غحل
ق خصمق يسيتخمههل غحلحنملن يهغ :غحلمنالمغمنهت هخصهبظممالق  غحلبحهث مش همشمنغ .غحلخلع هحض

ك  .خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف خصهبهلتجيهبم غحلمنالمغمنهت مفجيمل غحطجمحي
)٢( ّآ أؠ  ءط  

 غمفهبقف غهلتجيهبم خصخيهبه مش غحطسهيحلهت مشمنه حفهنق هليش غألظحق غحلخنهنل يعه: قجلهنميهب
 هليش مجمههت آلمفتهنهبق هقحلىس غحلمنمهسمنهتص خس هتيغحطحيٰه غحطسهبئيس هليش مش غحلت خصحنخيجيىحص غحطحنملهن

ن هليش عظيس مش غحلمنو خصهبحطحنهبق غإلهشمحه يعه ألمفالنغ  هشمحهيغآلخصهبإل يهشتخي آل غحلملهشيش عظ
غك  .خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف خصج

ق محيهكخص يغجك غحطتجهمهٰهمق جضىش عقكف غحلبحهث هلجيجمهي هشحن ي  .هتيغحلمنمهسمنخي غألخصحهبف خس ي
م غهلتجيهبم غمفهبقف غحطحنملهن خصحنخيجيىح عه  هغحلسبمت غحلمنو قمفهب يغحطتجهمهٰهمق حلمهبحهث خس هل

غكه كمشىش مش مصصحض مصىح هشجيحنملن غميحنملغهلهب مصهبهلهبي عه:يحم و غإلميسهبه خصحنمل هل  هقحلىس خصهبآلمغتجيهبق غجك ظيو
مفهت ي هليش غألهشهبف هغحلهنهغهشهبف غحلت قحلمث خصجنهبمشهنمشهب مفمظ عهىجخٰه ي غإلميسهبه هشمنجي ههشي حنملن ي

 و مشجيهبن ميجمهيفيهت ميممهنمث خصهيهي غحلحكغئىع غحلهنيص هخضخيهث غهيمكبيس مكخيهبن غحلحك غألجلمع مفمظ غألمكيس
ي آلخصمل هليش صغقه. )يغحطحنهبق خصتحنبجع غحطتجهمهٰهمق (غألمضهنف مش غحلملغك صعمضهنه هكغع مشمنه غحلجيجمهيف

يغحلجهٰههت غحلحنهنمهخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهتغألكخصحنهت )ض(  .ضطض لضف: ي
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ق هلهنف عمضهنه غجك ي خصهبحطحنجي غحلمنمهسمنغآلحلتميغن خصهئمفهبقف غحلخلع غحلمنو غميحنملن هلكجي ي حلخيحن
ه خضهنخيهنهت غحطحنهبق مش غمفهبقف غحطحنملهن خصحنخيجيىح قص لكتجه حض  .غحل

حلىح غحلجهٰههت خصملغهشهت خسحمجييىغ غحط غحلخيىح عجفهبك هلهب همشمنغ  غجك قمفهبمشىش هلهب همفٰهملف: خصهن
ن غك غحلهن  هليشم  يغحلهنهت غحلحكغئىع خصىح ميممهنمث يممهب همشم  غحطحنهبق يعه كمفٰهحيىش :غإلمفهبقف خصج

ن غحلخيحيهب غمغتجيمل غحلت غألهشهبف لكٰهيش .غحطحنملهن غمفهبقف مكبخييس  غحلمنجيهبع غجضبهبف خس غحلهن
حلىح غألجلمع غحلحك مكبيس حلشميسهبه هغحلحنملن فزع من : مصحنهبجك مك صور  نفخ  ا وم  ْو َ َ ُ

ِ ِ
َ ََ

ِ ْ ُ ََ ْ َ

سماوات ومن   ِ ا ِْ َ َ نِ َاألرض إال من شاء ا و أتوه داخر ُِ ِ ْ َْ َ ُ َ ُ ْ ََ ِ ِ
َ ْ

) طط: غحلجيٰهيس( 
حلىح سماوات ومن  األرض إال من : مصحنهبجك همك صور فصعق من  ا ْونفخ  ا َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ

ِ ِ َِ َِ َ َِ َِ
ِ

َ ُ

نظرون يام  يه أخرى فإذا هم  م نفخ  َشاء ا  ُ ُ ُْ َ ٌُ ِ ِْ ِ
َ ْ ُ

ِ َِ ُ ُ حلىح )طط: غحلميهلهن( َ : مصحنهبجك همك
ِك إال وجهه ء ها  ُ َْ َ ِ ٌ ٍ ْ َ  خصهبآلميحنملغنص غجحالن هغيلك خضخيهث) طط: غحلهنحمُّـُ

حلىح م يعيده: مصحنهبجك همك لق  بدأ ا ِي  ُوهو ا ُ َِ ُ َ ُُ ْ َ ْ ُ ْ َ حلىح) طض: غحلهنهن( َ : مصحنهبجك همك
ُكما بدأنا أول خلق نعيده ُ َِ ُ

ٍ
ْ َ َ َ ْ َ  .)ضصض: غألميبخيهبعَ

قص لكجهمنغ صغحلحنملن يشهل غحلبملع يهخضخيهث غه  آل غخصملغئىح خصحنمل غخلمهيغ غمفهبقف وهعهشخمهب غحلحن
ك يهشتحم  .غحلحنملن يختمهيس خصملهه ي

ه يغمغتملن هبهب غحلت غألهشهبف خصحنِّـ مشمنه غك غحلهنهبئمه  يعه إلجضبهبف غإلمفهبقف خصج
 يعقحلتحيىش مفٰهملف غحطجمهذ يغحلحنالهلهت عهكق همكمل غحطحنملهنص غمفهبقف هلحمهبقهشيغ هليش مش غحطحنهبق

مفتىح خس مغ غك خصحهبك هل  .مفمهخيحيهب هشهنق هلهب هقجلهن غألمي
)٣( ؠ ؠ ّ ءؠ ّ دؠ   

ه عه غمغتحهبحلهت مش غحلمنحميس مشمنغ خس مفيغحطمل يهغ :مكمهجيهب ق هشجه حض غخضمل حلمهٰه    غحل
قص هليش عجلثهن  مهغخضمل جفخُّـ حلىح غحلمنو م ك مفمظ مفيغحطمل همشمنغ هحض هشيش يهشتحم   :ميح

 .غحطهنخضمههت غألهجكص غحلمنحميس غحلثهبز مفحك: خصملغهشهت غحلجهٰههت )ض(
غك غجلهبهلحنهت حلملكك عمضبهبك غألئٰههت غأل )ض(  .ضضض لطف: حفحيهبكيخصحهبك غألمي
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ق .ض حض غخضمل غحط حضمل عه هشستحخييس هغخضمل كهلهبه خس غحل قهشيش هش حض  .خص
ق .ض حض غخضمل غحط حضمل عه هشستحخييس غحل قهشيش هش حض حضمل: عو كهلهبميمقص خس خص  هش

ق حض حضمل فيهلمل هخصحنمل حنملنيهشي جضىش يغألهن غحط ق همفمق ميمنهي هش حض  فيهلهن يغألهن غحل
ق خصمق يسيهلتخمه غحلحنملن يهغ :غحلمنالمغمنهت هخصهبظممالقص عمضهنه  همش غحلخلعص هحض

ك   .غحطحنملهن غمفهبقف خصهبهلتجيهبم غحطجمحي
ق عظهبحلهت مفمظ هخصجيهبع حض ههشي غحطهبمشخيهت هتيهغمفتبهبكهش غحل ق يغحلتجمخُّـ مفمق جه حض  غحل

ق لكهنل لكمه وقغمصهبص حض قغه ىحط ه عه حلمين صهحض هش مصجه غخضملف هتيغحلجمخحمخي تىحيمش  غحل
ق يمصحنملقي أله جلثجعفظ حض ه عه لكخيمهمين ُّـصيغحلتجمخ يمصحنملق هشالكن غحل ق هشجه حض  غحط

غخضمل  .خصهبحلرضهكف خصهبحفيس همش يهلتحنملقف وعجفخهبظهب هغخضملي عميىح مفمق خس غحل
ق يعه خصمح: ىخصحنبهبكف عمضهنه حض ه لكٰهحنجي ُّـصيخحلمهتجم هلسهبهن غحل  جفخُّـ جل

قهشيش قغ خصحنخيجيىح هغخضمل ميىح مش صهحض ميىح هليش غحلمنهنل مضمهىغ همش جفخحممقص قغ جل  جل
 .وهغخضملغ وجفخحمهب

كمشهب يجخهنق هشستتبىع غحلت غحلهنخمهبهشهب هليش يلكهبحلهنخمخيهت  قجلهنميهب حطهب يهحلحنمهىح. مصحمملهشهنحيهب يمصحم
: غحلجممنهبع هبفيغجحخي خس مكهبن خضخيهث يغحلبملهتخيهبفص هليش غحطحنملهن غمفهبقف غهلتجيهبم غحلجمخيمك يمفمل

 مضهنهف لكحي لكخيىح هشهنهبن هلهب ي هجليسصلكخيىح غجك خصخيهبه شتهبف وقلكحنهب آل مشمنغ هشمللكىع غحلحنهنيس يهغ
هي عميىح خصٰهحنجي غحلتحنمهخيىش حفهنهشيغ مفيش  .غحلتجيبخيىح مغبخييس مفمظ هشجه

 جلهبه غقغ ىحيميهئلك غحلحنملنصي جفخيئخيهت مفملن مفمظ مفهتيهلتمنهن غحطسهيحلهت مشمنه غحلجمخيمك حضحنيس همكمل
 .غحلتححمخييس خس همصبحنىح صحلىح غإلمفهبقف خضجهىش غجضبهبف يهشحملك مجص غحلمنغف خصهبحفيس غحطحنملهن

ي عه جليس : هلهب مكهبن غحلجمخيمك هليشصميحنىش: هتيغحطحكمكخي غحطبهبخضهث خس غحلهنغكو غحلمنخهن همكهبن ي

 .طضل: يغجحخيهبف غحلجممنهبع )ض(
 .يعمضهن غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنهبحلهت غألهجك هليش غجحخيهبف غحلجممنهبع: غميجنهن )ض(
 .صظضل: غحلتححمخييس )ض(



 سش....................................................................................اقديقدد يف  ّمقمثر ال ّأنخ يف

 يكنث حللمخ سّ إىل فكثمقخ اقرمنمخ ورفج حلخ نلرخ احكنخ واقلكرنةريقح كخ
ّ أنخ ّذاقرثمل ّزدتخ يف غلكُت فث ّأنخ  وقامسًفكلا ٌخلزمح  إحلادة احكلثومّاققتث حقأن

 حكدانح صّذحقثمل ّ أنخ غلكّذّتزدتخ يف اقرثمل فث فمثقح جكاريقةس ىكرابأل ّذصحقثمل
 .جكارج كخ

ّاقلثم قنج قخ كاتنة إال : لادُ احكلثوم ال تّفكخ يف أن: ملّفال صثر احكزأهل ّ
 ٍ فمام ال تمدن ققءسزخّ اقديقدد قمقء نلج تدتّ واكنت حلممت أنسرفح اقديقدد

ّ إال تدتٍوااكث ٌ فمثقح ال تمدن قخ إال ويقددسٌ وااكثةٌةّ  فال س وااكثٌ وحلثمٌ وااكثّ
ٍتزكدر ويقددان قثات  فنثا كا راكخ اقلثفاء . حقلنمخٍ حقلنمنا وال فلثانان قكسجّ

 .فإذن احكلثوم ال تلاد حقلنمخص مقملّ يف صدرة كثّ اإل ال تززخكّ إن:حقلدهلخ
 يف اقلثفاء كثاد اننحقيف  ساألىكلار حلخك مقلمنلزخ يف اقررجواري ّاحكسلح وفال

 ّ إن:ّوقثا فدهلخ ال مقمثار يف اقززخل): مقملّة كث يف صدرّ اإل ال تززخكّنأ (كرأقة
القخ جتخ ّ وأكا س تثا حقملزىض اقكدر اقلاحقمة.ّ كمخ يقثتث وقخ تدم تد يف يكأنّ

ٌ ألنخ وااكثصّحقملزىض احكلمد وإىكلاط إذافزخ حلخ اقلداحقخ فال مقمثار يف اقززخل ّ 
تلاد د ّ اكزمَلثُ فمخ ت. إذ ال زوالص واىكزلرال وال اكثوثّ قنج فنخ كيضٌحقرنح

 اقديقدد ّ اكنت إنسمقلنخ أكث اقديقدبّ اكزد  حقاقديقددِ واحلزمك.ًيقثتثا أو ًراّكمث
ًقام أو ً قنلاً وال حلثذاً قنج يقدتثاسّىكافح اإلذافة حلخ احكاتنات  ّ وإذ ال قخسّ

ّ فال مقللك وال مقرثسةّقخ فال زكان وال دىقدر وال اكثوث وال أيقجاء كلثارت  سلّ
 س فنثا روح تثه احكرأقة وحقاجلمنا.اتّ واحكاتنّد حقاحلزرار اقلداحقخ كخ احكداّواقمخ

 .اآلجكثة أو ة هلا حقاقثنناّوال جككدصن

 .صش صسج: ّاحكرااكت احكرشفنة )س(
 .ششش صسج: ّاحلممة احكزلاقنة يف األىكلار اقللمنة األرحقلة )ش(
 .)س( مقلمنلة رفخ سشششص: كثر اقراحقحاحك )ش(
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)٤( ءؠ ؠء ؠ  
 يغحطتهنملن مفمظ غحلبخيهبه خصجيمنهي غحطثمهمقص غحضتمحم غمغتحهبحلهت مفمظ غحلمعمشهبهغحطحمجييىغ  قجلهن
قصي مصجههنك غمغتحهبحلهت حض مفخيهتغحليخيهت  غحطهبمشخس غحطجمهبكجلهبه زهب غحطثمهمق هليش هغحطهنغق غحل  جلمح م يجي
 خس جستمهمنمق جلهبميهب هغه هبفصيهغحلمنغمصخي غحلمنغف خس حملغهيهشت لكحيمح  مغحلثهبز غحلمنحميس يمصهنملن خس
خي خي ههليش هبفصيغحلحنهن قص هبفيغحلحنهن حض  مجخيىع خس غحلخلع هلثيس هحضمل لكمه مشمنغ همفمظ غحل
خي مجخيىع خس جمجغجلهب هشخصهيه همش صغجلحيهبف ق صهبفيغحلحنهن حض  جلمح هغحطجههبه هغحلميهلهبه جلهبحل

مفخيغي غحطهبمشخيهت خس جمجغجلهبههش ه عه هشمهمين هتصيحلجي غخضمل غجضجيمق هشجه  يغحلحنخيجيخيهت ي أله لكهنلصغحل
 غحلتمحهشمي لكخيمهمين  غجضجيهبهصمحيهخضخيهث غص غحلتمحهشميص مفملن لكهنل مش يهليش جليس حضحيهت هتيهغحطثمهخي
ه خصخيجيحيمحص لك ههليش هلتمحهشميهشيشص هخكجع يشهشهلتمحهشمي غحطثاله لكخيجه غ  خصمق غجلٰهىع يعه :غحل
 .غحلجيهنخيخممق خصمق ىمجىع غحلتمحهشمي همفملن غحلتمحهشمي

  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  م: ي مب م خي كيط ق  همشصيغحلتجههنك إلال مئ  وفيهلهن غحلخلع هحض

 يغميىح شحميس:  جلمح هشهنهبن خس غحلحنملقصي مصجههنك غحلخلع خصٰهثمهىح:هنغق خصىحيمممهيغ ههشي مكمل هشص عمضهنهخصحنمل
غخضمل يمصجههنك هليش ى هخصحنبهبكف .مشجيهب غحطهنغق  همشصخصحنخيجيىح غحلخلع يمصجههنك :خصىح هشهنغق همكمل. غحل

حضمل خصهيه ظيغحلحنهنمهخيهت هتيخصهبحلملمك يتجههنكغحل مش :مشجيهب يغحلتجههنك هليش غحطهنغق :عمضهنه ق هش حض  ىهل
ق خصحنمق وجضهبميخيهب ىهغخضمل حض ه خصهيه يغألهنص غحل  هليش وخضهنخيهنهت يغألهن ميمنهي مش غحلثهبز هشجه

ق يلكتجههنك غحلتمحهشميص ستمهمينمص يهغآلجضجيخيجيخيهت. متهبهشمي يعو قهه حض  مفمظ جمتٰهيسهش خصحنخيجيىح غحل
 تبىعهشست غحلت غحلهنخمهبهشهب هليش يلكهبحلهنخمخيهت .غحلتمحهشمي غحلتمحهشمي همفملن غحضتمحم  همشصغحلتجيهبمكِّـ

كمشهب يجخهنق  هليش غحطحنملهن غمفهبقف غهلتجيهبم غحلجمخيمك يمفمل قجلهنميهب حطهب يهحلحنمهىح. مصحمملهشهنحيهب يمصحم
 .يغحلبملهتخيهبف

حلىح   همك يمكملك  م ىط: ي مب ى خي ىغ إلش كيطىح إلىُّـ كألمل مي إل  يغه: عو يمب
هش كفص مش مش خصىح هلهب مش يغحلحنخيجيخيهت تىحيمش هشهت غحلحنخيجيخيهت غحطمنجل يهغجح قصي حض لكهبحلالن حلمهحنحيمل .  همش غحل
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 .يوغحلمنجلهن
حلىح   همك يمكملك  كمئ: ي م هي مب يطيغصىس يط يلكهئه : عو. يلكهبحلمنهبع حلمهسببخيهت إلُّـ

ق حض  . يغحلجمخحمخيهت حلمه
حلىح  ه مك يمكملك  هن ىغ مج : ي م ىغش يط يمب ششهن كمششص ى  ش كيطش إليهي

ل قص هغه يمصجههنك غمغتحهبحلهت مكهبمفملف خكجع مكهبمفملف مشمنه كجل حض  يغحلحنمههت خس جلهبميمث غحل
 مهتهبجلغحطحمنهك خس  يعه :خصٰهحنجي .غحلجهثجع هخضملف غهلتجيهبم  همشصهغخضملف غهلتجيهبمفحيمح

 يحلجهيس مكهبمفملمصهبه  هحلجهجييحيمحصيغآلجضجيخيجيخيهت لكهنل هلىع يغحلحنخيجيخيهت حلميهن همش صهغخضمل غحلهنهبمفملمصمق
مفحيهب هلجيحيمح  .يغخلهبل هل

حلىح   همك يمكملك  مكى ىغشط يكِّـىحهن خي : ي مب ى كيط كق ىط ى آلمش يكهب ىغ مىغ
هنإلَّـهث خت ىس مه قي ىغ ى هي ق : خضمل هغمكحنمق خس كهلهبه هغ كيطىح حض يمش مصجههنك غحل

قهشيش يمهىح غحلحنملن هليش خكجع عه هشتخمهي غحلمنو آل هشتخمهيغحلحنهنيض حض يس غحلحنملن خصمق غحل
حص هشتخمهي خس غحلتجههن: هشحنجيص عه هلجيمنحممهمق.كهشيشيغحطتجههن  غقه .يس غحلحنملن خصخيجيحيمحيك غحلمم

يلكهبحطحمنهك مش حلميهن غحلحنخيجيخيهت هلىع لكهنل غآلجضجيخيجيخي كمصمقي غع خس غحلتجههن:  عوصهت خس غحلحم ك يمغ
حص عن غحلحنهنيض  .يغحلمم

حلىح عمصه قهشيشص خس يغحلتجههنك غميححمهبك  حلحنملنظ)وهلثال( :خصهن حض  يمصجههنك يلكهئه غحل
ق حض قه مش غحل ق هليش خصهيجلثهن هحض غع صهغخضمل ىهحض قهشيش عه عجلثهن جلهبه مغ  .هحض
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ى )ع( هن هيهن كيطشمه قىغ ى كهتش يطىح  هي
هن)ع( ك يكيطىح هيهن كهتش هب مهي إل كيط مب مل كيط  ىغ مت

 





وجودّبأن( :ُوالقول ا متمَ ا ٌ ا سبوقّ بأن،ّ من األولّ  ِ بالعدمٌه 
وجودَبعد الفِ ا ف،ّ األولِ  يِ  تصحيحٍ وهذا  ي   ُ وغ،ةّ االث

ية ٌ ألنه تم،ّبالعي ّ ضٌ بطالنَ العدمّ بأن؛ٌردود)  بعدمّ ة،ٌ   فيه َ ال ك
س فيه ذ،ّوال تم  ِ ارتفاعَ بعدٌها وجودُ يلحق، بالعدمٌصفةّ متٌات ول

َ فقد تقدم،هِوصف ك ّ أنّ وهمِ بمعونة عقٌه اعتبار ذ ي ي، ا  ُضيفُ ا
لكةَالعدم ُ فيتعددِ إ ا تك،ُ العدمّ ُ و ِ بتكّ

تّ ل  ِ كونُ وحقيقة. ا
ء سبوقِا وجودَ  لحوقٍ بعدمِ ا وجودَ و ملة ـ  بهِ ا ا  ُإحاطة :ِو
 ِ من ظروفٍه بظرفِ وجودُ اختصاص ـن بعدِ ومُ به من قبلِالعدم
واقع ساطُ وقصور،ا  ّ ال أن، من األعيانِ الظروفِ  سائرِه عن االن

ء واقعِ من ظروفٍ  ظرفً واقعاً وجوداِل لعدم، ا  ٌ واقعٌرّ تقرِ و
سط وجودَما وردّ ر، الظروفِ  سائرٌمن ستقره عنَ فدفعِ  ا ه  
لعدمِ األصالةَ فيه إعطاءّ فإن، هو فيهواستقر قيضَ واجتماعِ    . ا

اصل َ تمّ أن:ُوا وجودّ ا تمِ ا ٌ ا ً اّ تمُ ال يوجب،ّ وهّ
و أوجبً.اّحقيقي كَ و نونةَ أوجب، ذ وجودينَ بَ ا طلت ، ا  و
ية   .ّالعي

ِّبأن( :ُوالقول وزه  وج َدِ أن يوجُم ال  ئاُدِا ُ ثم يً، ش  و ،ُعدمّ
بادِ بعضَ أو عند،هَ عندٌةّ علميٌه صورةِشخص ةِئ ا ُ ثم يوجد، العا ّ 

ستحف،َِملُ  ما عًثانيا وحدةُظِ ف يةَ ا َ والعي وجودينَ بّ صورةِ ا ِ  با
وجودّ أن:هُيدفع) ؟ةّالعلمي ا كيفما فَ ا  ،ٍ وجودَ بعدٌ وجود،َضُِر ا

نونته ُّتوغ لوجودُو َ األول بما أنه بعدِه  ّ وريّ تمع،ّه   ُ وال 
ية ُالعي تُةّ والغّ   .ةّ ا
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  اح
  تب اج ت اثب ةبن )١(

إلنرقزكع هنيت رشفجفهل  إلمآل خح إلنحقشظي طسقشظ نرخطضآل إلنآل :اإلشكال بيان إل
 طششغ دال نرفجفهل زظنو طظألو لنرقشظنو ألخظي ألنرقشظنو إلألنرقسظه نرفجظن إلألمآل

 إلنلإلزقسظه نرفجفه ذضآل نهن بغ ألنجظل ألجفهآل إلألرشغ إلنإلزقسظه نررم طشفآل مآل
 .إلمطسض إلنإلزقسظه نررم طشفآل إلدالبظ مآل

 ألألجظن نرفجفه إلتسظه إلنآل: مأل لإل مطسضهرغ طشقشفآل رشقشامم آلفألنحكضرس
 ألنجظن جشصشقصام نرفجفهطغ ذفآل طف نحقضي إلألمآل نرفجفهل زظنو هنإلظ نرفجفه
 .إلخصصصط بصصصامأل بضرظنن

م ألجفهكض خغإلض حضوجإلن مزظ طف نرزصالخ بخ نالحقالي جصط ذضصط نهن رشغ
 بضرسظي زفقفي نرقضك دضرفجفه خشصصامل نرفضبشخ بضرسظزخ آلنحقال طقامطظ بضآل ألهرغ

إل مصف الل دشع بضرسظي زفقفي دصف إلنألألي نرفجفهإلل مزض إلنألألي بضرفجفه نحفقفي
 زفقفي إلنألألي نرفجفه إلبضآل نرفجفهنآل دصقشصظ فجفهلبضر نحفقفي بضرسظي زفقفي
 نحفقفي بضرسظي زفقفي دصف نرقضك نرفجفهإل مزض بضرفجفهل نحفقفي حد بضرسظي

 طإلزقشص طصضيف ألال نحقشخل بخ ألنرقامطظ نالحقالي ثقضنإل طشسف ألطظن بضرفجفهل
 صعر بضحلشصشط  دضرقامطظ.نرفجفه نخ نرظنجسط نجلصضن مجصع زغ نرفجفهطغ

 .بضرسظزخ بغل بضرفجفهطغ
لإلّصنف ا مناقشة   ش

 إل نرسظي ال متضطظ دصفل ألمزض متضطظإل مآل:إلتشظي يف نرسسغ نرفضبغ :ىلاألو املناقشة
 بققع متضطظ دصف  خظي وطظ دح خظي خشظألل:نألخظني نحسضدط زغ ذقصغ ذفرصض

 متضطظ بفقض نرفجفهطغ بخ نرقامطظ جسفي دظى إلآلضد ألخشصف نرفجفهطغل
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 .غحلملهك هشستمهمين غحلحنملهلمق

قهشيش يههئلك غألمغهبك مشمنغ همفمظ حض مق غحل حضمل آل غحطمنهنه  حضحيهت يعو خصخيجيحيمح هش
ق لكهنل همش غجلحيهبفص مجخيىع هليش همصمنهبهف غمضتالم  جلمح خصهبحفيس همش غحطثمهمقص هحض

 .نيمصهنمل
 ىشيصع مش نصيغحطتهنمل خصهبحلبخيهبه غحطثمهمق غحضتمحم هلجههبه غجك غقمشهبهبىش خس هغحلسبمت

ز ق ممي حلمهحنملن يعه غيمص  خصهبحلحنملنص حممنهتيهلت وقغمصهب حلمهٰهحنملهن ي هعهصيهمصجمخُّـ هحض
 ظغحلحنملن ظمنهت غحلمنغف مصمهىس مصمنهنملص عه غحلمنغف مصمهىس هليش غحلحنملن ظمنهت مغمهمت يلكخيتىش

غ حلتمهبهي ق جض حض  حلىح حلخيهي غحلحنملن يعه غحلثهبزص هغحلهبن سهبقغإل خس خصىح حمىغيهمصت غحل
يحلجه مصتحمىغ خصهبحلحنملنظ أله غحلحنملن قغف ميهت ىمخِّـ سمفهنحق ىغمفتبهبك مش ي مشىش خصٰهحن  غحل

مشىش ظغحلحنملن غجك غحطمهجههت خمخيىغيهش غحلمنو ك  خمخيىغيهش يهقحلىس أله غحل غحلحنملن غجك عهل
قهش قف ىقهغف جكغه هتيهحض حض ق مشمنغ يعه غحلحنهنيس لكخيحنتمع صىهل حض  يلكخيتحنملق صهلحنملهن غحط

قغفص غحطمهجههبف هنيخصتجهث هنيههشتجهث غحلحنملن حض  .نيمصهنمل جلمح هغحل
ق غحلحنملن خضهبحفهتغ يعه :هغحلهبظيس حض  مفيش ىمفبهبكف صخصحنمل ههليش مكبيس هليش غحلخلع خص

 خفهنهم هليش يكهلهبز يكهلهبه مضهبل هخصجنهنم خس غحلخلع قحلىس قهحض غمضتحمهبل
غمكىع ك مفيش وعهشخمهب همفبهبكف صغحل  غحلجنهنهم مغهبئهن مفمظ غآلميبسهبل مفيش غحلخلع قحلىس مكحم

غخضمل حلمهخلع يعه هحلخيهي غألكهلجيهتص حلسهبئهن هشسىع لكال صمفخيهبهغأل هليش قغ غحل  وهبيهغمكحنخي وهحض
غمكىع خفهنهم هليش يكهلهبز خفهنم خس مص وغمصهنهنك وعهشخمهب حلمهحنملن يهعه غحل  مفمظ وهبهلجيبسمم وهبهجضب

ه حلجهيس قغف صغحلجنهنهم مغهبئهن ق يلكخيجه  هشهنق حلجه غألكهلجيهت حلسهبئهن جفهبهليس صهمفملن هحض
ق مفمظ غحلحنملن مشمنغ حض خس  غحلحنملن يههشستهنهن يىح غخلهبل حلىحيهمخمه هيهلستهنهن مفيش لكخيمللكحنىح صغحل

قص حض  مفممهبعغ لكخيىح وهبصقغمص حلمهحنملن يعه لكهنلي أله هقحلىس ظخصهبحفيس قحلىس يههئلك يمخيس غحل
غ حلىح يهعه صحلمهحنملن غألظهبحلهت ف هليش وميح  غحضتمحم ي ألميىح هليشظمخهبن همش صغحلثب

ف ي أله غحلحنملنصغحلجيهنخيخممق ق م هغحلثب حض  خس غحضتمحمفحيمح هشٰهجهيش لكال صهلتجيهبمكخمهبه  مغحل
 .هغخضملف هتيهخصجهخيمنخي صهغخضمل عه خس صهغخضمل ذع
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ِّـيغ ز مييغحلتٰهخي يعه :همكمهجيهب ٰهجيهبيمغمه حل :كيطش كهت حضمت يغحل ق مييمتخي هش حض  غحل
ق: مكمهجيهب هيهخصص وهبيغمفتبهبكهش آل وهبيخضهنخيهنخي وميغيمتخي غحلثهبز مفيش يغألهن حض ن غحلثهبز غحل  خصهبحلحنملن هلسب

ن ق غحطسب حض ق صخصهبحل حض ن يغألهن هغحل ن جعخك خصهبحلحنملن هلسب ق غحطسب حض  ظخصهبحل
ميهته غآلميمنجههبن يغحلهنخيهن مييغحلتٰهخي مشمنغ هليش حلمهمين ق خصمق غحلبخيجي حض  هغحلثهبزص يغألهن غحل

نص كمفٰهحيهب غحلت يغحلحنخيجيخيهت هخصمممهمث ه لكال غحلهن ق هشجه حض ق مفمق غحلثهبز غحل حض  غحل
 .غحلجيهنخيخممق غحضتمحم مخمنهك خس همكىع يهغآل يغألهنص

)٢( ؠ ّؠ  ؠ أ ء دؠ  
ن عمضهنه غإلجفجههبن مخهبهحلهت مشمنغ  مفجههي همش غحطثمهمق غحضتمحم خصهئهلجههبه حلمههن
 حنيسيحس  ميغإلجفجههبن غألهن خس: عو م غحلسهبخصهنهت غحطحهبهحلهت لكمن غحلسهبخصهنهتص غحطحهبهحلهت

قهشيش خصمق يغحلحنخيجيخيهت حض قهشيش يهلهب متهبهشميع صغحل حض  مفيش ىمضهبكف ىعهلهن حفهنهشيغ هليش لكحي غحل
ق خضهنخيهنهت حض  .خصهبألمفملغن غحلتمحهشمي  همشصغحل
 مغهبخصهنتحيهب هليش غحلحنجههي مفمظ لكحي  مغحلثهبز غإلجفجههبن خس: عو م غحطحهبهحلهت مشمنه هبيعهل

قهشيش يألصهب حسحنيس حض خضملف يهحلجهيش صهلتمحهشميهشيش غحل قهشيش مشمنهشيش خصمق يهغحلحنخيجيخيهت غحل حض  غحل
ق مضهبكف عهلهن خس سحنمهحيهب حض كف همش غحل  .هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم

خيلكحل هص قحلىست حل  صعه خصحنِّـ غحطبهبقغ غحلحنهبحلخيهتم  غهللا مغبحهبميىح همصحنهبجك يهغ : هشهن
قغف غحطجهنقف  حض كف مشمنغ غحلخلع مكبيس غسهبقهم يجلبحنِّـ غحط حضمل مشمنغ صهشحنمهىش ظ ي جضىش هش

قف مفجيمله جضىش هش حض كف غحط يغحلخلع مفمظ غحلحم  لكهئقغ عمفملهلىح مصجيحنملن مصمهىس صحنملن مشمنغ غحلخلعي
حض كفص جضىش هش يغحلحم قغي حض كف غحلتومل هل  لكحيجيهب غقغ ميجنهنميهب غجك . مفمهٰهحيهب مفمظ ميمنهي مصمهىس غحلحم

قهشيش حض حضمل متهبهشمي خصخيجيحيمحص أله مشمنغصغحل ق ي لكخي قصي عهنىهحض ص هحلجهيش غقغ ى جضهبهى هقغن هحض
قهشيش حض ق مشمنهشيش غحل حض كف غحلت مش هلجيجمهي حل كف هغخضملفصميجنهنميهب غجك غحلحم  . لكحي ظ

خفهتي عه:يههبمنغ هشتخملك كف غحطحمن  هغحلتمحهشمي خصمق صمفجيمل غحلمنهبمفيس ي غحلحنخيجيخيهت خس غحلحم
قهشيش حض ق غحلثهبز هلثيس غألهن ي عه: غحطهنملغك هليش غحلبخيهبه هشثبمث ههبمنغ.غحل حض  .يغحل
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ن قمشهبهبىش غجك مشمنغ خس غحلسبمت  غحطحنملهن غمفهبقف غهلتجيهبم يخصهيه كمشىشيمصحم مش :غحلهن
ك ميتخيجهت  هشستممخيىع حلجه ذعص هشبهن لكال ملنيمف غقغ يغحلمنهبمفيسص أله غحلخلع مكملكف حلهنحم

حضمل عه غحلمنهبمفيس  يعه :همش غحطجمجهمههت جحمنه يخضال هحضملهغ هخصميمفٰهحيىش يغألهنص هلثيس هش
كف ق ظ حض خفهت صملنيمف غحلمنو يغألهن غحط غحضمت حلمله ىمخمن  عه لكخيٰهجهجيىح صمصحنهبجك غحل

حض ق يمليهش حض كف حلتمهىس وحفبهنهب صيغألهن هلثيس عمضهن وغهل  .غحلحم
يصىش ختخيغ :ىخصحنبهبكف عمضهنه غي  مفيش ظملهكه مش غحطحنملهن غمفهبقف خس غحطٰهتجيىع يعه مه

ميىح غحلمنهبمفيس غ ممجهجيىحص ميمنسحيهب همش خس صمكملكمصىح مفيش ومضهبكحضهب حلجه  هلجيجمهي يعه وعهشخمهب يهختخيمه
ق مفملن مش غحطحنملهن غمفهبقف مفيش غحلمنهبمفيس مفجمي  ملهيحضهش حلجه حلمهٰهحنملهن هلثهبن هحض

كف يهخضخيهث غه حفبهنىحص مفمظ خفهت غحلحم  حلمهٰهحنملهنص هلثهبن مش غحلمنهبمفيس مفجيمل غحطحمن
حض عه لكخيٰهجهيش ق غحلمنهبمفيس مليهش حض كف حفبيغ عمضهن وغهل خفهت غحلحم  .مفجيمله غحطحمن

ل مناقشة   اإلش
ق يغه حض ق صهنليلك جلخيمنمح غحلثهبز غحل قحل ىمصهبخصىع ىهحض  هبيهحط . حلىحىهآلخضيغ عمضهن ىحض

ه عه حلمين صجلمنحلىس جلهبه ه عه غمغتحهبن صحلىح وهلخنهبهشهنغ جلهبه هبيهحط .حلىح وهلخنهبهشهنغ هشجه  هشجه
يهمفخيجيىحظ أله غحلخنجعهش ميمنسىح  .ستٰهحنهبه آل هغحطتهنهبخصاله هلتهنهبخصالهص عهلهنغه يهغحلحنخيجيخيهت هتي

كف هخضملف يغه: ىخصحنبهبكف عمضهنه كفص حلجيمنهي هتيخضهنخيهنخي ظمنهت هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم  غحلحم
كف لكحي كف مشمنه غميممبهبن يهجخهنق ملفصهغخض هتيمفمهٰهخي ظ  آل صجستمهمنمق جفخيئمق مفمظ غحلحم

قزهب يغحتهبق هشمهمين  .وهغخضملغ وجفخيئهب هظجعهكهتمح هحض
 غحلمنو جلهبإلميسهبه وهلثالص لكهنقهشيش مفمظ مصجيممبيغ هغخضملف يلكهنل هلهبمشخيهت هشٰهجهيش صميحنىش

كف لكحيمنه هغخضملص عه خس ههمفٰههن كهشمل مفمظ هشحمملن  آل حيهبحلجهجيي هتصيمفهنمهخي هتيمفمهٰهخي ظ
ق مصستمهمين خضملف تحيمحيهلهبمشخي يقحلىس غحتهبق آلكن خصيس صههمفٰههن كهشمل هحض هش خصهبحل  غحلت هتيغحطهبمش

خضملف مغجيمك هليش مش ق خس جلالهلجيهب يعه هلىع خيهتصيغحلجهمه غحل قهشيش هحض حض ق غحل حض  ىخص
 .هغخضمل
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  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  ض ىغش ىغ كأليو: ي م كيطش مب ى كيط و هي إليكيط إل  جلهبه يحطهب إل

غك يهشملمف يغميمح غحطسهيحلهت خس غحطخهبحلىغ ق يمصجههنك حض حض  مفجيىح يغحطحنمع غميحنملغهلىحص همش خصحنمل غحل
ق يمصجههنك يهعهلهب. مفجيىح حلمهمللكهبم يمصحممله غحطحنملهنص خصهئمفهبقف حض  صغحلحنملن يختمهيس خكجع هليش غحل

 .مفجيىح هشملغلكىع هليش مشجيهبن هشجهيش مج صغمغتحهبحلتىح خس ىعخضمل صهبحلىغ مج يلكمهمح
حلىح  ه مك يمكملك  ه يف: ي م هيىح كممئ  غكمصمنهبم خصحنمل: عو ص يمب

هبلكهت غحلحنملنص هظمنىح غحلمنو مش   .هتيخصخيهبميخي لكهبإل
حلىح  ه مك يمكملك  ى: ي مإل قى:إلُّـ مئ منآل ميط كملشش ىح كيطإل مل  يمصهنملن  هي

 .غحلسهبخصيغ غحلمنحميس خس
حلىح  ه مك يمكملك  ى قمي كهت: ي يس كيطىح ي   هليش يهشتخملك غحطهنغق كيط
مشىش ن خضخيهثهغحط غحلحنهبمكيس يغحتهبق هلهنخضمههت همش صفمفحك غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت خس غحل  حنهن
  :جضالجضهت سهبنهشجيهنسىش غجك عمك يسيغحلتحنهن يهع هشمنجلهن

س  غخضمله حفهنهشيغ هليش يخصهبحطهبقهشهبف غحلهبظيس غحلحنمهىش مشه يغحلهي :إلكأليو كيط
غك  .يغحلهبمغهت مصمهىس خصهسحلهت هبهب يغآلمصحمهبن مفجيمل غخلٰههي يغحل

س ض كيط وختخيال يسٰهيغخلخيهبنص ههش :كيطش ه عه هشهنبيس خصمح غحلحنمهىش مشه صوعهشخمهب ي  هشجه
مغهب غمكحنىح يلكحنحق يغمصحمهبن قهه هليش ومخس  .يغحطهبقو يغخلهبكحض خص

س وسٰه مصحنهناليغحلحنهنيسص ههش :يطكيطش كيط ي  .يمش غحلحنمهىش خصهبحطحنهبز هغحطمنهبمشخيىش غحلجهمهخيهته صي
ك قجلهن همكمل مشىش يسٰهيهش عمضهن ومكسمح مشجيهبن يعه :غحلجهمحع هلجمحي مشىش عه غحلت . يغحل

مغهت غحلخنجع خصهبحطحنهبز غحلحنمهىش همش قف صغحطحس حض مغهبف خس غحط  جلمح صيغجلميئخيهت غحطحس
 . غحلجيجهبف خس خصمنحلىس غحلجمخيمك يمفهنلكىح

مشىش :يغحطتهيجحمق ظملك مكهبن كص خكجع وحطحنجي ىغقكغن :يغحلت نص خصيس مخس  حلجهيش هلحنهن

 .ظضضل: غحلجيجهبف )ض(



 ٦٣....................................................................................اشصجصد يف  ّتكرر ال ّأهص يف
ًسلهو ّيتصصره ال ّ  تلش ألجش ،سده شورسصُي حمسصس، وال ّجزئص إز ًشضوسو بش ،ّ

 .ّاششخيص األشر إز اإلضوسى
ّ سد يعرف اشصيش بودراك اخعوين ،ّوألجش شو هبص رلهص يف ذيش سالشص يذا

 .ّاجلزئهى
 ّإال شهز ّاشصمهص اإلدراك ّأن :إز ذيى ّس ضهّسد ّاختههلز صدر ّوشكش

 إز يضوف ٌشعقصل ٌأشر ّسوخحبى .ّخهويل ٍإدراك إز ًشضوسو ،ّاإلدراك اشعقر هفز
ٌشتخهش  ويص،زيد  ًسسام اإلدراك شش سسمز شش ّاخرسى ّرد ّيصح وال. ّجزئص ّ
 .األسسوم تنحش مل ّ وإال،آخر

ّاشصمهص واشعقر اإلدراك زب اشفرق ّأن وارلش: األذفور يف سول  شهز ّ
 سبوحلقهقى .ّاجلزئص وردشهو إز اإلضوسى رنص، ويص خورج بهشر بش بوشذات،
 .ذوسس ٌرقش ّسههص واشصيش. أهصاع ثالثى اشعصامل ّأن سام أهصاع، ثالثى اإلدراك
ّسدس ضهصنّس واخ  ّاشصمهص، اإلدراك إذقوط يف ّاختههلز صدر تبس  وإنّ

 ّىرقله ّاشصيش سش صصرة ينول ال: سول حهي اخشدك، ّاحلز إز هسبص ّهصأ ّإال
ً أشصرا ّ وإهام ينولً،سوإلهسون واشفرس واشسصاد واشبهوض شثال ّاجلزئص إز شضوسى

 شوهس ى واشعداوة واشضور واحلزن والّسوخحب اإلهسون بوذش يف شصجصدة ىّجزئه
 تسمهتهو ّ وجمرد.اشنفز ذفر يف ذههخل سام ،اخشدك ّاحلز إز إدراسهو هسبى شش

 ًشبوينى يصجى ال ،اشظويرة ّاحلصاس ذريس شش اخدرسى اشصصر شقوبش يف شعوين
ٍإثبوت سصة إز ّاشفعش حتص حيصج يف ًىّهصره  شش اشصيش إذقوط ّسوحلس ، أخرىّ

 .اخشدك ّاحلز إز سعلص  وإذنود،رأس

 .٣٦٠ ص٣ج: ّاحلكمى اختعوشهى يف األذفور اشعقلهى األربعى )١(
 .٣٦٢ـ٣٦١ص: اخصدر اشسوبس )٢(
 .)١( تعلهقى رسش ،٣٦٢ص: اخصدر اشسوبس )٣(
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حلىح  ه مك يمكملك  م هيهن كيطش قيمب ييط قيمب ميط: ي مب  كيط
غغ ن عمضهن ىمشمنغ حض غغ غألهنص همصسمهخيىش خضحم يص مفمظ لكهنل خكِّـ غحلجيجنهن مفيش غجل ي

 .يغحلتٰهخيمي خصهبألمفملغن
حلىح   همك يمكملك  م: ي ي قي مل هيىح كهتش مك مل مل  كإلييط هييغصىس ف

يط ه همش غحلجغقهشمل مشمنغ خس غحلسبمت كيطىح خفهت جل كف غهلهب مخمن غحضمت حلمله يغحلحم  غحل
ي هعميىح صيمفمهىش غحليغ خس غهللا جفهبع غه مغخيهييت حطهب مش صغحلحنهبحلخيهتغحطبهبقغ  خصحنِّـ مصحنهبجك عه مفجيمل

حضمل هخضخيهث غسهبقمشهبص مكبيس غألجفخيهبع هشحنمهىش مصحنهبجك  يعه :هلمنهبقه غحلمنالمغمنهت خصمق مضالم هش
غحضمت كف تمهىسخص هشحنمهىشمشيس  مصحنهبجك غحل  قمشمت قغمصىحظ مفيش مضهبكف خصحنمهىش عن خصمنغمصىح غحلحم
ه يغإلدغمكخيهت غجك عميىح مصحنهبجك غحطملكمغهت هليش مصبحنىح ههليش علكالحف  مكبيس غألجفخيهبع هشحنمهىش ي

ميخي خصهبحطثيس جلمهمحمصىح خس يغحطسٰه همش صقغمصىح مفيش مضهبكف مش خصحنمهىش غإلسهبق  .هتيغأللكالحف
 خصمنغمصىحص غسهبقمشهب مكبيس غألجفخيهبع هشحنمهىش يغحطتحنهبحلخيهت غجك عميىح مصحنهبجك غحلجهٰههت هلملكمغهت هقمشبمث

ه خصمق يغحلحنالهلهت مليق غحلسخييهشهنق هجحمنغ كف مشمنه جل خفهت غهلهب حلمله غحلحم غحضمت يمخمن  غحل
خفهت)غحطتحنهبحلخيهت هتغحلجهٰه هلملكمغهت غمضتخيهبك مش جلمح( مصحنهبجك غحطبهبقغ  خصحنِّـ مفجيمل  عه مخمن

  .)يغإلدغمكخيهت غحطملكمغهت غمضتخيهبك مش جلمح( غحلحنهبحلخيهت
حلىح  ه مك يمكملك  ى: ي م هيىح مب ه كيط ى كيطىعق ىغسش ه ظيهب ىط ص  يىغ

م هي مب حلىح همضمعه هلبتملع مشمنغ صكيط قه غمضتحمهبل: مك  خفهنهم هليش خصجنهنم هحض
غمكىع  .غحل



 
 
 
 
 
 
 

 دؠ ءؠ ءدإ ؠ  
س)ع( ى هيهن كيطىعق ي  إل خت كيطىح
ش)ع( ك كيط ى يهب يى مئسش مك كهتىح  ك قمل
طك قي كخل)ع( ى كال يى مئسش مك كهتىح   قمل
مكل ال ىغش)غ( ى مل سش مك  كم كإلمل   مب

هب • ىس ىغش  إلمئ
ك. ع مل هن كمبشمهه ِّـ و كهتش جي
ك .ع مل و هب ِّـ مه كألىغش م ُّـ مه ط م ال يُّـ  يكهب ط

 





 
ي تقروهذا  ررِن استحالةِ مَرّا ِ ت وجودّ ءِ ا لٍ   ِّل مع 

راد،ِالعدم ُِ هو ا دةّإن :م بقو عدومَ إ تنعِ بعينِ ا  ّ وقد عد،ه 
شيخ دةَ امتناعُا عدومِ إ ورِ بعينِ ا   ً.اّه 

ك ح وا  ذ بيهاتً،جاَجُوقد أقا ورً بناءٌ  ت  ِّة  
سألة   :ا

لموجودَو جازّ أنه :منها َ ثم يوجدً، زماناَ أن ينعدمٍ  زمانِ  ّ 
زم، آخرٍه  زمانِبعين لَ  ءَ بِ العدمُّل   ؛الُ وهو ،هِ ونفسِ ا

ءَه وجودِالستلزام نهما عدمِ ا   .ّل متخلٌ  زمان ب
و جاز:ومنها َ أنه  دةّ ءُ إ ادَ جاز،هِ انعدامَه بعدِ بعينِ ا  ما ُ إ

يعِ مُهيماثل وجوهِن    .الُ وهو ً ابتداءِ ا
الزمةأ ُما ا ءّ فألنّ مَ ا يعِه مُه وما يماثلِ بعينَعادُ ا وجوهِن  ِ  ا

م،مثالن وزِ األمثالُ وح وزُ فيما   َ فلو جاز. واحدُ وفيما ال 
اد دةِبنحوً ه ثانياِه بعينُإ ادَ جاز، اإل   .ًه ابتداءِ مثلُ إ

ُوأما استحالة ثلِ اجتماعِ فالستلزامِالزم اّ وجود  ا  َ عدمِ ا
م ِا نهماّ   . متمايزانِ وهما اثنان، ب

دةّ أن:ومنها عدومَ إ مَ كونُ توجب،ِه بعينِ ا بتدأِعادُ ا ّ ألن ؛ هو ا

يةَفرض ِ العي مَ كونُ يوجبّ بتدأ ذاتاِعادُ ا يعً هو ا  ِ و 
صوصي شخصةِاتّا ِ ا زمانّ ح ّ مُ فيعود،ا ي، مبتدأُعادُ ا  ُةّ وحي

دة يَ عِاإل   . االبتداءِةّ حي
و جازت:ومنها ْ أنه  دةّ م يُ، اإل ً ناّ معيًاّ حدً بالغاِودَ العُن عددُ 
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انيةِ العودةَ بَ إذ ال فرق، عليهُيقف ةِ األو وا ا  وهكذا إ ، وا
م ي،ما ال نهاية  مَ بٌن فرقُ كما  بتدإِعادُ ا ُ وتع، وا  من ِ العددّ

ءِ وجودِوازم شخِ ا   .صّ ا
عَوذهب تٌ  عادّ إ أنً نظرا ـّم من ا ي نطقَ ا  به ْتَ ا

ائع قُا دة،ةّ ا لمعدومٌ إ دةِإ جوازـ  ِ  ه ّ بأن:وا عليهّ واستد. اإل
دةْو امتنعت عدومُ إ ن،ِه بعينِ ا اهيَ  ك إما  ّ ذ ر،ِهتّ  ٍ الزمٍ أو أل

ك ـتهّاهي ن كذ و  م يوجد، و ر ـً ابتداءْ  ولٍ مفارقٍ أو أل  ُ ف
  .ِ بزواُاالمتناع

رَ االمتناعّ بأن:دُور وجودٍ الزمٍ أل اهيِ  َ وأما ما نطق،ِهتّه ال   به ْتّ
ائع قُا مُ فا،ةّ ا شأةِ مٌ انتقالُعادَ وا شأةٍن   ، أخرىٍ إ 
س إ   . اإلعدامَ بعدًاادول
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ؠ  

قصي مصجههنك يهشتخملك غمغتحهبحلهت غحلسهبخصيغ غحلمعمشهبه يمصهنملن خس هبيمم حض  حلخلع هشٰهجهيش لكال غحل
ه عه هغخضمل قهشيش قغ هشجه غع هحض ي ختمهيس خصملههص عه جستمهمنمق كهلهبميمق خس غحلحنملن يسيختمه هلىع مغ

جحىش غحلمنالمغمنهت هلهنغق همشمنغ. غحلميهلهبه  خس غحطسهيحلهت همشمنه. ممتجيحنهت خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف: خصهن
ق خكهبهشهت  .قحلخييس غجك حتتهبف آل غحلت هبفيغحلرضهكهش هليش غحلهنئخيهي غحلجمخيمك مشهبيمفمل حلمنغظ غحل

غع غحلجهمحع يهغ :هغحلهبظيس  هغمغتحهبحلهت خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف غهلتجيهبم مفمظ مجحن
قيمصجههنك  حض  هخصحنِّـي غحطتجهمهٰهمق خصحنِّـ قحلىس مفمظ همصبحنحيىشص غحلحنملني ختمهيس هلىع حلخلع غحل

غك خس جلهبألجفهبمفهنف ىشيصهئلكظ هلجمهبصحيىش قهه م غحطحنتميحلهت هخصحنِّـ هتيغحلجههنغهلخي  غمفهبقف حض
 . مخصحنخيجيىح غحطحنملهن

هغحطحمجييىغ  هشبملع غحطبحهث مشمنغ هخس يمكملك   مصجمخيخيمل خصحنمل غحطسهيحلهت ظمهمت خصٰهحنهبجلهت ي
مشهب ههشمنجلهن هلبهبميخيحيهبص  :عكخصحنهت همش صغحطحنملهن غمفهبقف غهلتجيهبم حلبخيهبه وهحض

)١(  ؠ  ؠ   
ق لكهنل حل خضملف خضمنيط هلىع كهلهبه خس غميحنملغهلىح خصحنمل ذع هحض  حلمين يهغحلحنخيجيخيهتص غحل
 خصحنخيجيىحص غحطحنملهن ميمنهي مش يغحطحنهبق يعه غحطمنهنهلي أله هميمنسىحظ غحلخلع خصمق غحلحنملن يختمهيس
ن ههليش حضمت غحلحنملن ي ختمهيسيعه غحطحنمه ق غميهنممهبم هش حض خضملف غحطجيهبخس يهمصحنملقه غحل  حلمه

غحلهنغكو خس  هغمغتحسجيىح لكخهن غحلملهشيش ظ غحلمنحميس غخلهبهلهيص غحطهنهبحلهت غألهجكصيغجحخيهبف غحلجممنهبع: غميجنهن )ض(
 .طض لضف: يغحطبهبخضهث غحطحكمكخيهت

جفج: غميجنهن )ض( غمفمل غحطهنغقضطمصطل: دق غحلتجهنهشمل حلمههن  .طضضل: ظ مك
 ضف: يمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتظ غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت حلشمغطض لضف: يغحطبهبخضهث غحطحكمكخيهت: غميجنهن )ض(

غكن غإلجحهبنططل: ظ جلجمىغ غحطهنغقضطضل جفجضضض ل:ظ جف : ظ دق غحلتجهنهشمل حلمههن
 .ططمصطل
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ق هخضملف يمصتحهنيغ آلي ألميىح يهغحلحنخيجيخيهتص حض  غهلتملغقه حمهبنيخصهبمصي غآل هبفيغحلميهلهبميخي خس غحل
 .غحلميهلهبه هبعهمف خس غحطجيبسىط

حضىح غحلتهبحص خصممالهي غحطتهيجحمق ظملك كيهمكهن  خصحنخيجيىح غحطحنملهن عمفخيمل حل: مش عمضهنص خص
ه صهميمنسىح غحلخلع خصمق غحلحنملن ي ختمهيسحلمين  هقحلىس خصهبحلميهلهبهص هتيمكبمهخي ميمنسىح مكبيس مش لكخيجه

 .ميمنسىح مفمظ يمصهنملن غحلخلع مش غحلملهكي أله قهكظ
قيغقغ لك: غألهلحق مصهن مخٰهمل يغحطحهنيغ همكهبن حض يهن هغميحنملن  خس غحلميهلهبه غألىهنل هل

قه هجفخيئخيهت هلهبمشخي يخس غحلميهلهبه غحلثهبز هخصمممهمث جفخيئخيهت هحض  خس غحلميهلهبه ي خصحخيهث مج هشبيغصتىح لكخيىحي
يغحلثهبز ذع عظالص جضىش هحضمل خس غحلميهلهبه غحلثهبحلهثص قه خس غحلميهلهبه غحلثهبحلهث  و هجلهبه هحض

هش ق خس غحلميهلهبه غألهنص هغجح حض يخصحنخيجيىح مش غحل هشي هت يهت غحلت خس غحلميهلهبه غحلثهبحلهث خصحنخيجيحيهب مش غجح
يغألهنص لكجههبه غحلجمخُّـ خس غحلميهلهبه غحلثهبحلهث خصحنخيجيىح مش غحلجمخُّـ خس غحلميهلهبه خس غحلميهلهبه 

غمكىع خس غحلميهلهبه غحلثهبز هلتخمهال خصمق غحلجمخُّـ هميمنسىحظ غق  ه غحلحنملن غحل وغألهنص لكخيجه ي ي
لك غ ق خس غحلميهلهبه غألهن هغحلثهبحلهث جفخحمهب هغخضملغص ههليش غحل حض ه غحط وغحطمنهنهل جل و  :ي

ي ختمهيس غحلحنملن خصمق غحلجمخُّـ هميمنسىح خصملهت غحلبممالهيعه  .ي
حلىح غحلملحلخييس مشمنغ غجك غحلسبميهغكو عجفهبك همكمل  :خصهن

 ميغقمف هنهكفمغحلخم لكخيىح يهخصحنخمحيىش  هبمهب غهلتجيحنميملهن مممغحطحن هبقفمغمف
هشمي خس غحلجمخُّـ  يتىشميخض هبمغكمشمحض مفمظ ىحمهئميملك يختمهيس حس  يغحلحنملن ي

)٢( ءدإ ؠ   ؠ  
آل خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف حضهبكف حل  هلهب غسهبق هبكجل ص)غحلثهبز غحلميهلهبه خس :عو( وحف
هب هشمحجضمهىح ومفهن ق يمصجههنك حضهبك حل: عمضهن خصتحنبجع .)يغألهن غحلميهلهبه ميمنهي خس :عو( آل حض  غحل

 .ططض لضف: يمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغ )ض(
غئمل )ض(  .صطض لضف: قكك غحلمن
غئمل )ض(  .طل: دق خكهنك غحلمن
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آل هبص يمصجههنكه جلهبك وحف ومفهن  يهنملنلكهبحط صوحضميهلهب خصهبحفيسم  يغحلحنهنيض يغحلتجههنك: عوم  هغحلتهبحص آل
 .خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف همش صهلثمهىح

غك خصمق غحطالكهلهت هحضىح يعهلهب  هخصمق )وآلحف :عو( غميحنملغهلىح خصحنمل خصحنخيجيىح غإلمفهبقف حض
ه مجخيىع هليش هشمحجضمهىح هلهب غسهبق حض هب :عو( وغخصتملغع غحل ومفهن ق يعه: لكبخيهبميىح )آل حض يغحلحنهنيض غحل  آل

ق حض حص هغحل ك لكخيمح غألهلثهبن هخضجهىش هلتمحجضالهص حلمهٰهحنملهن يغحلمم ك آل هلكخيمح س  س
ك حضحيهت يجليس هليش خصحنخيجيىح غحطحنملهن هشمحجضيس هلهب غسهبق حضهبك لكهئقغ هغخضملص آلص لكهئميىح س يحف  و

هبص غحطحنملهن هشمحجضيس هلهب غسهبق ومفهن جيهب غقغ ولكٰهثال آل  غحلملهشمل هليش غحلهنممحنهت مشمنه يعه :لكهن
 محيألص وعهشخمهب يغخلهبظخيهت مشمنه غألمضهنه غحلهنممحنهت مصهنبيس يلكالخصمل عه خصهبحلهنغكفص يغحلتٰهملق مصهنبيس

ك لكخيمح غألهلثهبن هخضجهىش غجلحيهتص مشمنه هليش هلتمحجضمهتهبه ك آل هلكخيمح محمفمهخيحي س  هغخضملص س
 .يهغحطتجهمهٰهمق عغحلجهمح جلمهٰههت مفمهخيحيهب منهنمثيغمص يممهب هتيغحلحنهنمهخي غحلهنهبمفملف همشمنه

 يهقحلىس ألميىح غقغ هلثمهىحص خضجهىش غحلخلع خضجهىش يعه غحلثهبحلثهت: غحلهنغكو غحلمنخهن مكهبن
 ىلكحخيجيئمن مج صغحطجيهبل خس قغمضيس خكجع غآلهلتخيهبك خصىح غحلمنو يغحلتحنمق يعه مفمظ غحلملآلحلهت يقحلمث

ي غآل غحطهبمشخييهشبيغ هلهب ظهبكف لكمه هتصي ومصمهىس غحطهبمشخيهت مخجه ىع خس خصحجهىش مفمهخيحيهب ي  صهل
 همشمنه هغإلجضبهبفص غحلجيمن غحضتمحم حلمين ظعمضهن ىعهل خس غحلجهىش قحلىس هلجيحيهب يههشسمهمت

 .هتيهت هغحلمنمهسمنخييغحلجهالهلخي غحطبهبخضهث هليش جلثجع مفمهخيحيهب يهشتمنهنم هتيهلهنملهل
هب خصحنخيجيىح غحطحنملهن هشمحجضيس هلهب غسهبق حضهبك حل ىحيلكشمي غحلالكن خصمماله عهلهب  حلمهمين صومفهن
يمخهبنص أله هلهنحضحنىح همش يهليش جليس حضحيهتص غحطثمهمق غحضتمحم  .غحلجيهنخيخممق غحضتمحم غجك ى

صمح غجضجيمق هنللك يعه: هخصخيهبميىح  يمتخيمي خصال ي أله غحلجهثهنفظخصخيجيحيمح يغحلتٰهخيمي هشستمهمين صجل
صمح هلكهنل ممتجيحنهتص  حطهب سمتخيميغ حل يهغآل ميصيغحلتٰهخي مفملن هشهنتيض صيهليش جليس حضحيهت هلثمهمق جل

 هلهنحضحنىح صيهليش جليس حضحيهت غحطثمهمق غحضتمحم يعه :هلحنجيهبه همشمنغ يهليش جليس حضحيهتص هلثمهمق جلهبميهب

غمفمل جلحق لكمهسمن قك لكمهسمنىح غمغالهل )ض(  ضف): يخصهبحلمنهبكمغخيهت(خكالن خضسمق غخصهنغمشخيىش قميخيهبز  مك
ن غحلملهشيش حلمهمنخهن غحلهنغكوصضضل  .صطضل: وص ميهنال مفيش غألكخصحنمق خس عظ
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لك ههليش جلثجعص مش خضخيهث هليش غحلجهثجع هخضملف غجك غ  هلهنحضحنحيهب غحلجهثجع هخضملف يعه :غحل
 .ومفهنال غحطٰهتجيىع غحلجيهنخيخممق غحضتمحم غجك

)٣( ءدإ ؠ  ؠ آ ؠ  
 هليشيآلخصمل  مهىغ عه غآلميهنالغصيحلمهخ غحطحنملهن غمفهبقف غمغتمهميغن هحضىح يهشتخملك حلجه

م مك ظخي مفمظ غحل حضىح مشمنغ هبهب يهشتٰهخيمي غحلت هبفيغخلحم ه مفيش غحل حض  :غألمضهنه غحل
ف هت مشجيهب مصجمٰهيس غإلي عه: كأليميإلكخلىس غحلميهلهبهص ي خضت مفهبقف غحطمنهنه

ص هغميمح غحطحنهبق هش يلكهبإلمفهبقف حلخيسمث مش حلمهٰهحنملهن خصمح مش مش ي  يمحجضيس غحطبتملع هليش جليس حضحيهتي
ظخييخضت   .هت غحلميهلهبهيخس مضحم

ف غ مشجيهبن يعه : كيطشإلكخلىس يلكهبألهن هشتحمىغ خصحخيثخي خصخيجيحيمحص غحلتمحهشمي هليش وميح  هتيي
يهغحلثهبز هشتحمىغ خصحخيثخي صغآلخصتملغع قص هتي لك ههليش غحلحن غ  تمقيغحلخيثخي مشهبمصمق يعه :غحل
 .غألمضهنه هلىع حستٰهىع آل غخضملغزهب
كف لكهبحلمنهنهل يغمصخملك قحلىس غقغ  :جضالجضهت غحطهنهبن خس سغحطتحم

ه خضخيثخي:إلكأليو ق مفمق خضخيثخيي عه مصجه هت غآلخصتملغع هخصهبحلحنجههيص همشمنغ مش يهت غحلحن
ي أله مشمنه غحلخيثخيظغحطحهبن غآلميهنالغ ك هغمكحنخيي يهتص لكمه غميهنمهبمث مفمح يهت ميمنهي عهلهنهشيهبف عهل

 .حلمهجيهنخيخممق مجىع همش مفملهلحيهبص هلىع غآلخصتملغع هتيخضخيثخي غحضتمحم ىح حلمهمينمش مفمهخي
ض ق هشتحمىغ خصهئخضمله غحلخيثخيي عه:كيطش حض ي مشمنغ غحط يتمق قهه غألمضهنهص جلهيه هشتحمىغ ي

ق عه خصهبحلحنجههيص همشمنغ مضالم غحطمنهنهل ظخي خصهبآلخصتملغع قهه غحلحن هت يحطهب قجلهنميهبه خس غخلحم
 .غحلثهبميخيهت

يط قغ هغخضملغ هشتحمىغ خصجهمهتهب غحلخيثخيي عه:كيطش ي هحض ي و  هليش غآلخصتملغع هغإلمفهبقفص تمقو
وهمشمنغ هلهنحضحنىح غجك غحضتمحم غحلخمملهشيش همش مخهبن مفهنالص همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح غحلسبميهغكو  ي

حلىح هلهت خصهن هش: خس دق غحطجيجن غخضملفيعه غحضتمحم غحطتهنهبخصمهمق خس غجح  .هت غحل

غ هشميهمصسهلحيملو مخ: دق خكهنك غحلمنهنغئملص غمفملغق )ض( ذ مشخيجه  .ظطل: يهنيغ هجض
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)٤( ؠ ءدؠ  دؠ  ء  
ق مفملق هشجهيش مج صخصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف حضهبكف حل وخضملغ وحلخنهبخصهب غحلحن وهلحنخيجيهب ي  هشهنىغ ي

 غجضبهبف هليش ي آلخصمل لكخيىحيغمغتثجيهبئ مكخيهبك همشمنغ .هلثمهىح يهنملنلكهبحط صخصهبحفيس هغحلتهبحص مفجيملهص
 .غحلتهبحص خصمماله يهغحلتهبحصص جضىش خصخيهبه يهنملنغحط خصمق غحطالكهلهت
يلكحي عميىح جلمه غحطالكهلهت خصخيهبه هبيعهل ق مفملق يلكهئه خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف حضهبكف محي  غحلحن

 جلمنحلىس صغحطبتملع مفيش صتمهىغ آل يغألهن يغحطحنهبق يهع جلمح هقحلىس صهبهشهتص غجك آل يمغخيستٰههن
ق هشتسمهسيس همشجهمنغ صهغحلثهبحلهث غحلثهبز غحطحنهبق  خضخيهث هليش هلهبميىع يىش لكاليههليش جض .غحلحن

ق مفملق يهشستٰههن عه غحلحنهنحق غإلهلجههبه مكىغ خصال غحلحن  .سهلحنمق يخضمل مفمظ يمص
 مفملق هشتسمهسيس عه خس غحطحمنهك ي هعميىح هلهبصغحلالكن خصمماله خس غحلجهالن محيغمي

قغف  .هتصهبهش غجك آل غحلحن
غغ حلىححمجييىغ غحط قجلهنه هلهب غحطحمنهك يهغ :غجل غكن هليش غحلحنملق يمصحنمق: خصهن  حل

ق حضمل مج يهشتجمخُّـ مج هلهب غحلخلع يعه جلمح: عو ُّـيغحطتجمخ غحلخلع هحض  جلمنحلىس صهش
يمفملقه هعميىح غألهن عه غحلثهبز عه غحلثهبحلهث يهشتحنمق مج هلهب يغحطتجمخُّـ حضملص مج ي  مكمهجيهب لكمه هش

غك ق خصمق لكهنن هشجهيش غحلحنملقص لكمهىش يهشتحنمق آل غحطحنملهن غمفهبقف خصج  غألهجكخس  غحلحن
 حلمهمين هلجيحيهب هغخضملي جليس خس غإلمفهبقف لكهنل لكمه حلىحص آلصهبهشهت هلهب غجك همشجهمنغ هغحلثهبميخيهت

 .مخهبن همش لكيهلهنحض خصال غحلجغحضخيلك
 عه يغألهن غحطحنهبق مشي عميىح يهشتحنمق مج خصهيه وبحيمحيهل جلهبه غقغ غحطحنهبق يعه: غحطالكهلهت خصخيهبه

ق حلمين صقحلىس خكجع عه غحلثهبحلهث عه غحلثهبز ي أله مخهبنص  همشصيهشتجمخُّـ مج هلهب هحض
حضملص يهشتجمخُّـ مج مج هلهب غحلخلع ق مفملق يهشتحنمق يلكالخصمل عه هش ق مفملق يحلجهيش صلكخيىح غحلحن  غحلحن

ق مفملق خصىح يحنمقتهش هلهبي جليس غق حلىحظ لكيآلهلهنحضي ممهب غحطحنهبق خس ه غحلحن  حمهبميآلمص ومغببهب ههشجه
حضمل صوهلثال هتيحلخييخصهبأله غحطحنهبق ه لكيهلهنحض لكال هخكجعهص غحلثهبز خس هش  وحممنهبيهلت غحطحنهبق حلجه
قه وهلثالص هتيحلخييخصهبأله حض  .مخهبن همش لكيهلهنحض خصال غحلجغحضخيلك هشستمهمين لك



 قيه لحلكمه ه مغم فن.....................................................................................قك

ط أل غلط لإلفر فط لحد آللألفع يجط لألسععنفه بنن آلليظح لملعكض يفد
 :غريه ثالثه

آل لي يكص بكص نيي بكصف يهذل حمنى إلنط ختقمص فط غري خمقص:ّاألول  .آل
 .فنيه لغ أل لفعظلظض آل إلي ألنفطكآلليقن حمنى يهذل لجلممص يكص لي :الثاين

 .لملقلطل يهط غريظمن آللي يكص أل لي :الثالث
م شهور استدالل ت دة جواز ّ ا عدوم إ   بعينه ا

 لغ نهنهبض يف يلفظظن بكممطف لملكديى لعننم آللخعنن فقمطن لملعكلمغ جطلن
 فذفض لغنن فجم لملكديىف لعننم عط عظننم لفكمنفه يطى لملكنن آللي هط لفكطى هذل

ف لملكنكد غم يف لفعكعننلغ لفكطى هذل لغ نهن طممي فلفكقض هذل بدليه يف
 لعننتط آللي عىل لملكعزفه فقنيخ مجله ككهآليلت: لملرلن فطلعد يف فمعض لبط يفنى
 مجمطن لملكديفنم لعننم بعطلن لفكناللطي: آلكدنلملعنهلغ يفنى ف...ممكمه
 ....نفض يف لحلكجمك هآلفكنغ لملغنفكغ لفكالى لهض

 يمكط يفن لحلكجمك فلجمم يف آللملدعط لألفعمنه فالو آلينب فذفض آللسعدفطلي
 :لفطن لحد هط ففط آلفمنطن يكطي لي

 :لفطلظح يفط لملكديىف آلهط فنهمه لألفعمنه يفمقن فالو يكطي لي :ّاألول
 يجدم ملن آليلأل فلإلعننم ألفعمنه آلفالفن تكطي لي يمكط أل فهظ آل لملنهمه بجمآللي

آلليأل  هظ يهذي لملكريهف خالو يهذل لإلعننمف لغ لفمطبه كلهي يملن فآل
 .لفكطى فلجمم يف هآللفذلتم لألسععنفه
 غري ألنى طآلعىل لملنهمه يفكمآل آلعننظن آللفرل لألفعمنه فمقن يكطي لي :الثاين

 .ففقهكفق هقم: غم لملكنكد )ف(
 .كقفه: فطلعد لملرلى )ق(
 .فقق هفم: آللحلكمه لملعكنفمه يف لإلسكنن لفككلمه لإلنبكه )ق(
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يغألهنص ألميىح خس غحلمنهنل غجك هلهنحضحنىح همشمنغ جحهبص هلمنهبكن  آل عه هشجيبخن غحلهبحلهت مشمنه ي
حضمل مف غحطحهبن مش همشمنغ يهحتهنهنمثص يعصهب هحضملف منهنهلهغحط وآلصيعه هش مك : عو صيغحل

مفىح هليش هشمهمين هلهب  .خصسببىح غهلتجيهبم لكال قغمصىح يهلهب ميمنهيعمخهبنص  همك
يط ه عه :كيطش هب وعهلهنغ غآلمغتحهبحلهت هلالن هشجه ومفمظ غحطهبمشخيهت هلمنهبكمكهب ومفهبك  .جحهب ي

لك عميىح هلىع ههليش غ ق يغحل  لكخيٰهجهيش مفملهلىح ههلىع غإلمفهبقفص مصستحخييس غحلحنهبكل مشمنغ هحض
ه صوقغمصهب ممجهجيهت خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف يعه آلكهلىح مشمنغه .غإلمفهبقف  صحضهبئميف غإلمفهبقف لكتجه

غ همش  .غحطمممه
يغآلمغتحهبحلهت غهلهب حطهبمشخي يعه :هغحلهبظيس حضمل آل عه لكخيمهمين صغحطحنملهن عه آلكهلحيهب هتي  هش

حيهب هبيهغهل وغخصتملغعص  .غآلهلتجيهبم هشميهن كهغحلىح ههلىع غحطمنهبكن حلحنهبك
ت شهورّصنف ا مناقشة   ّما

ك ىغ قحلخييس غحطحمجيييكقهمكمل  ي مشمنغ غحلمل حلخيهي خصحهبرص خصيس مشجيهبن جفيغ يخصهيه: غحطجمحي
ق غحلخلع  حض ه آلكهلهب حل وكغخصىع مش غحطالن خس غآلهلتجيهبم هغآلمغتحهبحلهتص همش هلهب هشجه

هشتىح ق ي عه: خصٰهحنجيصيهمش حض ق غألهنص هغحل حض ي غحطهبميىع هليش غإلمفهبقف خصحنمل غحلحنملن مش غحل
هب هلمنهبكمكهب حلمهمحمشخي يهغه جلهبه مفهن و ي غآل عهصهتو يكهلهب حلجيمنهي مشمنغ غحلحنهنيضهب جلهبه آلي غحلجهىش حطي  و

ق آل حلمهمحمشخي همش حض جحىشيآل هشحملك هتص لكحنمهخيىحيغحل  . لكخيميهن غآلهلتجيهبم خصميهغحلىحص مك
ق غحطهبمشخيهت خصحنخيجيىحص غمفهبقف غحطٰهتجيىع: ىخصحنبهبكف عمضهنه  ق يحتهنيغ لكهئقغ يهحض حض  غحل
 سهنو هحلمنغ وعظالص غحلجهىش مشمنغ خس هتيحلمهمحمشخي قمضيس هآل يهمصجههنكهص غمفهبقمصىح مثغهلتجيحن

ق خس غحلجهىش حض ق هجههش غحلخلع غمفهبقف هلىعي ألميىح وعهشخمهبظ حلىح هتيآل هلهبمشخي غحلمنو غحل حض  غحل
قه مفمق حلمهٰهحنهبق غحلثهبز  وهلخنهبهشهنغ غحطحنهبق جلهبه هجلمنحلىس غحطبتملعص مفمق لكهبحطحنهبق يغألهنص هحض

قي أله حلمهٰهبتملعظ حض ق خكجع غحلثهبز غحل حض  غحضتمحم مفيش مفبهبكف همش يغألهنص غحل
ق صغحلجيهنخيخممق حض قغف مفيش ولكخمالص مخهبن غحلثهبز لكهبحل حض  هبحلثهبحلهثجل هغألمفمظ غألجلثهن غحل

 ....هغحلحنهبد هغحلهنغخصىع
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 ال الزم ٍألطر االطتنوع ّإن : ـطلجواب ًزنقريرا  ـاطسبزواري ّاينحقق ضول
 .اطعدم رنعد اينومنود ىّينويه أو ىّضللهوي ى،ّطلاميه

 رنعد رنوطعدم اينوصوضى ىّطلاميه ٍالزم ٍألطر االطتنوع: ّاحلص ّاطعالطى وضول
 .اطومنود
 رنوطتنوع واحلكم: ضول ننهي آىنر رنجواب أمنوب قدض اطظويس ّاينحقق وّأط
 مم ضام (اطعدم رنعد اينومنود ّىينويه الزم ألطر: أي ،ىّطلاميه الزم ألطر اطعود
 شوارق مم ضام (اطومنود رنعد اينعدوم ىّينويه الزم ألطرأو ) ايننظوطى رشح

 وصف أو اطعدم رنعد اطومنود وصف يو األطر وذطك ،وانند واينراد )االهلوم
 رنعدّ رنههه ّاينقهد اطعدم ممتنع اطومنود رنعد اططء ّنوض اطومنود، رنعد ماطعد

 .اطعدم رنعدّ رنههه ّاينقهد اطومنود ممتنع اطعدم رنعدّ أهه ضام اطومنود،
 شص يي اطقهوطى يوم واحلص اينعود ّأن طنّ اينتكلمون إطهه ذيى طو وّأط
 زنعوص اال يعدطهم اطبص رنني ّاألضل شٰى أو شهوءاأل ّنأ رنمعنى اينعدوطوت،إشودة 

 طذا ،اطدين وتّرضوري طن اينعود طوضوع ّوننهي إن ، أىنرىةّطر ويعهديم ةّطر
 .اطدين وتّرضوري طن وضوشه ااشتربو رنل ،اينعدوم إشودة رنجواز اشتقدوا

 ال أطر واطقهوطى واحلص اينعود طوضوعّأن : يي يذا ضوهلم مم وايننوضطى
 نّزنتظم ال ىّورواإله ىّضرآهه هظوص طن دور وطو اينعدوم، إشودة رنمسهطى طه ررنط

 يو اطنظوص يذه طظوطص طن منوء طوّ وضل اينعدوم، رنوشودة شعوراإلّننتى 
 .واحلص اطقهوطى ويي اطدههو هطهة ضري أىنرى هطهة ومنود

 لقُخي طكي عدمُي ال طوزنه ننص اإلهسون ّنضو اينعدوم، شودةإ يعني ال ضوينعود

 .٥١ص: رشح ايننظوطى، ضسم احلكمى )١(
 .٧٥ص: ضطف اينراد )٢(
 .١٣٠ص: شوارق اإلهلوم )٣(
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 حنملنيهش لكحي غإلميسهبه هلهبف لكمه صيميسب ملنمف مش غحلحنملن خصيس غحلحنملنص خصحنمل حضملهشمل هليش
ق هليش حنملنيهش مج ىححلجهجيي حيهبصخيلك مش غحلت غحلخيهبفهليش  حض  .ومتهبهلهب غحل

 غإلميسهبه يههئلك يغحطتخنجعص خصبملميىح آل خصهنهخضىح غإلميسهبه هتيجفخحمخي يغه: هغحلهبظيس
ن خس خصملميىح نيهشتبمل  مغجيمق مغبىعي جليس خسي عميىح هشهنهبن يخضت صيهلتحنملقف غفيهلهن مفٰههنه حف
م نيهشتبمل خفهت غإلميسهبه هتيجفخحمخي مصبهن قحلىس ىعههل غحلبمله عحضميغع جخٰه ن خس مخمن  حف

ق غإلميسهبه يههئلك مشمنغ مفمظ وهخصجيهبع .مفٰههنه حض  حلجيجمهيف غحطجيهبمغمت خصملميىح هلىع هتغحلهنخيهبهل خس غحط
 غحلجهتهبغ يعه قحلىس مفمظ يهشملن ظغحلملميخيهب خس جلهبه غحلمنو غإلميسهبه مفيشصتمهىغ  صغحلهنخيهبهلهت
ف مفيش يهشحنمع غحلحنميهشمي خس غحط وا أإذا ضللنا: مصحنهبجك مكهبنظ يخصهبحلت َوقا َْ َ ُ ََ

ِ
َ ِ  األرض أإنا ل َ

َ
ِ
َ

ِ ْ َ ْ
ِ

فرون هم  َخلق جديد بل هم بلقاِء ر ُ ِ َ ْْ ِْ ِ
ََ َ ِ ُِ َ ٍ َ

ٍ
ِي و   *ْ موت ا لك ا م  توفا َقل  ُْ ِ ْ َْ ُ َْ َ ُُ َ َ َ

م ترجعون م إ ر م  َب ُ ُُ َ ْ َُ ْ َْ
ِ ِ

خس)ضضمصض: سجملفغحل( ُ  غحلخلع عمضمن مش ي هغحلت
ومصهبهلهب وهغلكخيهب  .ي

مس: هشهنهبن ن. وهغلكخيهب عمضمنه غقغ ىحصيخضهن لكاله يمص لكخيمث: همصهن  مج: عو .هلهبحص هلجيىح يمص
 .مفمهخيىح ذع حص يهشبيغ

هلمق هتيغألئٰه مفيش كهغهشهبمصجيهب خس غحلتحنهبخصجع هليش هكق هلهب هميجنجعه غف غحطحنحم غهللا  ظمه
ما : مكهبن يعميىحيظمظ غهللا مفمهخيىح هعحلىح  غحلجيب مفيش وكه لكهنمل ظعمجحنمق مفمهخيحيىش همغالهلىح

لفناءُخ تق،لقتم  نما ت لبقاء و  مضممبهت  هخسلون من دار إ دارّ بل خلقتم 
آلميهب غف غحلجمحيملغع يمغخيمل هل ن غهللا مفمهخيىح ظمه كغع هش ا: مفهبجف كرام فما ًص  ب ا

وت إال قنطرة  .حضحيهت هليش مشمنغ .ّا
و غألمضهنهو غحلبمله يمفخيجيخيهتيعه :  عمضهنهحضحيهت ههليش  غحلمنمهسمن خصٰهحنجيهبمشهب هغحلملميخي

 .ضضضل: هنعههلمنهنقغف خكهنهشمت غحلهن: غميجنهن )ض(
 .صضل: مفمهيس غحلحكغئىعص غحلجمخيمك غحلحمملهن )ض(
غك )ض(  .ضطض لطف: خصحهبك غألمي
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 حلخيسمث هخكجعمشهب ىعهغحل هغحطجههبه غحلميهلهبه خسي خضت لكهنن يعو خصخيجيحيمح هشجهيش مج خصحخيهث
و غحلبمله مفمق غألمضهنهو غحلبمله يه عغحلرضهكو ىشيغحطسمه خصيس صهتيمكممحنخي  يمفخيجيخيهت غحلملميخي
ه غحلهنخيهبهلهت خس وهلثال وكهشملغ غحلجيهبك هعك غقغ خصحخيهث صهتيمفهنلكخي حل  جلهبه غحلمنو مشي غميىح هشهن

حلىح جلهنيق هلهب مفمظ يههشملن غحلملميخيهبص خس هشحنخيَّـ سماوات : مصحنهبجك مك ِي خلق ا س ا ِأول َ ََ َ َ ََ َ ْ َ

َواألرض ْ َ ْ الق العليمَ لق مثلهم ب وهو ا ُ بقادر  أن  َِ ِ َِ ُ َ ُْ ُ َ َْ ْ َ ْ َ ُْ ََ َْ َ َ
ٍ

َ
 هلثيس يههئلك )ضط: هشهي (ِ

ه آل غحلخلع حلىح هجلمنحلىس ومفهنلكهبص مفخيجيىح جلهبه هغه هتصيلكمهسمنخي يمفخيجيخيهت مفخيجيىح هشجه : مصحنهبجك مك
ها اهم جلودا  َما نضجت جلودهم بد ُ َ َُ ْ َ ً ُ ُُ ُ َ َْ َْ ْ ُْ ِ َ  مفملن خس رهشلك )طط: غحلجيسهبع (ُ

 :غحلجمخيمك جخهبحلهي خس خضملهشهث هكق غألهشهت مشمنه قهشيس هخسص يغحلمنمهسمن خصٰهحنجيهبمشهب يغحلحنخيجيخيهت
 حضحنمنهن غجلحنهبلكهنف مليمغخي مفجيمل جلجيمث :مكهبن صغحلهنهبيض خكخيهبف خصيش خضمنُّـ مفيش مغجيهبقههئخص

كص يمكملهلىح يحطهب  صمفمهخيىح غحلسالن مخٰهمل خصيش حضهبع عيب غخصيش لكهيمصهبه غحطجيحم  وهلمهحملغص هجلهبه غحلحن
ن هلهب: لكهنهبن َما ن :غألهشهت مشمنه خس مصهن َ هاُ اهم جلودا  َضجت جلودهم بد ُ َ َُ ْ َ ً ُ ُُ ُ َْ َْ ْ ُْ ِ 
ق مشمنه : مفمهخيىح غحلسالن غهللا مفبمل عخص لكهنهبن ظغحلخنجع خصهبن منخصمثص لكمحيلكحن مفحمخيمث غجلمه

ك  ها و ن مشمنغ عمفهنمهجي: مكهبن .، و غ و أن رجال: حلىح لكهنهبن .غحلهن ًأرأيت  ّ 
ها، ثم صب نة فك ّعمد إ  اء وجبلها، ثم ردّ ّ عليها ا م هاّ ، أ تها األو  إ هي

ها ، و غ ن    يهع خس رهشلك همش خصىس غهللا خصمظص عهلتىع: ظلكهنهبن ت
حضىح غحلبملميمق خصمق غحلتخنهبهشهن حضىح يهغحتهبقزهب خص  .هتيغحلمنمهسمنخي يغحلحنخيجيخيهت هشجيهبخس صخص
  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  ه كيطيغ إليمل: ي مك كىغش يى قمل : عو صآلإلضيم هيىح كهتىح

 آل غحلت غحلهنخمهبهشهب :هبفيغحلمنممهنهش هليش هغحطهنغق غحلجهٰههتص خصملغهشهت خس جلمح هبفيغحلمنممهنهش هليش
ك يخصٰهجهنق هبهب غحلحنهنيس سهشحمملن يجلهبألهحلخي حفهنلكخيحيهب يمصحم يهمغىطص غآل  هليش جحهبيآلخصمل  خصيس هبفصي

د )ض(  .ضططل: عهلهبحص غحلمم
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مغىط يعه مشمنغ  محيلكجهمه هلكجههنص حفمهمت غجك يغحلمنمشيش خضت شتهبف مفيش هشمنمشمت يممهب حلخيهي غحل
غ عخضرض مغىطغحطمممه ك غحل همش غحطحنهنهلكهت .  هلحنىح خس غحلمنمشيش خضرض غحلتحمملهشيغ خصىح حلخم

 مشمنغ يلكهئه غحلحنحكفص يحجهي غآلجضجيمق يخصهيه خضجهٰهجيهب هلثيس ظهلحنحيهب مكخيهبمغهبهتهب غحلت خصهبحلهنخمهبهشهب
نيخصملهت ىخضجهىش ى غآل عميىح هلحنمه ي مغىطص أله غآلجضجيمق ي  غحلخيىح غحلحنحكف غميهنسٰهمث مكمل ىمفملق يخص

 عكخصحنهت هغجك غحلخيىح مفملق هشجيهنسىش يهشسهبههشىحص هجليس هلهب هلجيحيهب يجليس صعمضهنه عمكسهبن عكخصحنهت هغجك
 .غحلحنحكف حجهي لكهبآلجضجيهبه غحلحنملقص قحلىس يحجهي لكحي هشسهبههشىح  هلجيحيهبيعمضهنه جليس عمكسهبن
 .هميجنهن جلسمت غجك شتهبف آل غحلمنمشيش خس خضهبر غحلهنخيهبك مشمنغ ههلثيس

حلىح  ه مك يمكملك  يطآلشألشإلهب: ي ق ملمث ضيم كهتس ل هي ش  إل  مئ
ن  موعهشخمهب غحلملحلخييس يسٰهمص ه ميغحلجهت ظيس يمصحمملهشهن هلحنمه ن غجك هل  .يمصحمملهشهن جخحي

غ جلهبه غه مشمنغ لكحنمظ حلهت وهلسهيحلهت غحطمممه وميجنهنهشهت وجخحي  خصىح مئمصيهش هلهب يسٰهيهش عه عهلجهيش صي
ن ظ غ جلهبه غه يهعهلهب. يخضجهت غحلخيىح حلمه وخصملهتخيهب غحطمممه  لكمح  ملكخيىح ميحيش هلهب خس جلمح  مي

ن هليش منجلهنيهش ه آل يغحلتحمملهشهن غحطحنمه ن مش هلهب مفمظ ومصجيبخيحيهب يغآل هشجه  .مكبمهىح ىهلحنمه
حلىح  ه مك يمكملك  م هيىح يىغ: ي ي إلُّـظى كيطىعق كهتىح مب مههئ ىغ مج كيط  
 خس غحطجمجغجلهبه زهب غحطثمهمق يلكهئه .غحطثمهمق هليش يعمضُّـ مفخيجيهبهص هغحلحنخيجيهبه يألصمح ىغشطى
مفخيهتص هغحلحنخيجيهبه يغحطهبمشخيهت  عه محيخضهنحي خس يلكخيحملك غجلحيهبفص مجخيىع هليش غحطجمجغجلهبه زهب يغحلجي

ك هخس هلهب خس غألهلثهبن خضجهىشص ههلثاله زهب: هشهنهبن ك آل هلهب س  .هغخضمل س
مفهتظ أله كهلهبه هتيغحطثمهخي: مكمهمث ههئلك  غحطبتملعظ كهلهبه هشخنهبهشهن غحطحنهبق يممجي

حضبهب مشمنغ سحنيس آل غخلحمىش يحلجهيش صغألهلهن ميمنهي خس ظحخيلك مشمنغ :مكمهمث  وهل
 .جستمهىغ يهلىع عه كهلهبصمح غحلخلع مفمق غحلخلع هلحنهبق حضحنيس هحلمنغ صحلمهمنهنن

حلىح  ه مك يمكملك  م ىغ : ي م قط كق ي إلمب ي كهيش مب مههئ ىغ مج كيط
و ه عه خكجع هليش :عو صخصهبخصتملغع غحطهنغق جي قه هشجه مكهب هحض ن خصهبحلحنملن وهلسب  غحطسب

 .ظطض لضف :غحطجيمميغ )ض(
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ق حض حضمل خصهيه صخصهبحل حضمل غحلمنو غحلميهلهبه خس وهلثال هش  .لكخيىح ميمنسىح غحلخلع هش

حلىح  ه مك يمكملك  ى: ي ىغ ل كهتيغصىس هبش كيط ف إليخي مج كخلىس إل  يحطهب إل
ه جلهبه يمكملك  ك خصىح يغمغتملن هلهب خضجههبهشهت هلهنهبن خس ي  غمفهبقف غهلتجيهبم مفمظ غحلمنالمغمنهت مجحي

قص لكهيمص خصهبآلمغتملآلنص هغحطحنملهن حض ه خصهيه غحلتجمخُّـ خصهبألمفهنغل آل خصهبحل يمشىش مكهبئمه  ي
ه مفجيمله يلكهبحليغ يهغآل. هلجيحيجحيىش مفمظ يمكملك   هليش غحلثهبحلهث غحلمنحميس خس خصىح يرق جلمح ي

ق مش يغميمح يغحلتجمخُّـ يعه :غخلهبهلسهت غحطهنخضمههت حض  .خصهبحل
حلىح  ه مك يمكملك  م يكهتشش: ي ه هيهن كهتىح  غحلملحلخييس خس يمصبمق جلمح قىطمه هن  ُّـ

هت لكهبجلٰهمههت .سهبخصيغغحل  .غحلملحلخييس مشمنغ خس جحهب قمضيس آل هلحنجغ
حلىح  ه مك يمكملك  م: ي كمى ىغ إليمئىحهن كيطىح م يط  غحلحنملق: عو كيطىعق يمب

 .يغحلجغمصخيب آل غحلجنهبمشهنص مش جلمح يغألظحقص
غخضمل لكخيجمٰهيس يغحلحنمل حتمث هشملمضيس هلهب مشجيهب غحلحنملق هليش غحطهنغق يعه: صمن آل يجضىش  لكمح غحل

مكىحص غخضملص هشجمٰهيس آل غحلمنو جيمنحميسغحط يغحلجهىش غحطحممممهلكص همش غحلحنملق آل لك خضخيهث  غحل
غخضمل هشهنبيس يغحلجهىش يغه غ هشهنبمهىحص هحلمنغ آل غآلميهنسهبن هغحل  هليش شحميس خصمح غحلحنملق يمفهنلك

غخضمل يمصجههنك  .غحل
حلىح  ه مك يمكملك  ى :إليمم: ي ه إلهي مي المى ألىغ كالىغش مب يمصجمخُّـ  همش يط
ق يههئلك غحلخلع  حطهب ظغحلتجههنغك مفيش ي هغحلتجمخُّـ هشهيخصصيحلمهتجمخُّـ هلالكن غحلخلع هحض

 مفيش كهغحلىح هشٰهجهيش آل آلكن يغحلتجمخُّـ عهلهني عه لكبمح .غحلمنحميسي عهن خس ن خصخيهبميىحيمصهنمل
ق آلكني عميىح خصمح غآلهلتجيهبم كهغن هشٰهجهيش لكال غحلخلع حض  يحتهنيغ هشٰهتجيىع آل غحلخلع حل
ق آلكني أله غخصتملغعظ غحلخلع حض ق مفيش هنيهلمئمض غحل حض ق مفيش هشٰهجيىع لكال صغحل حض  غحل
 .مفمهخيىح يهلهنملن مش غحلمنو

حلىح   همك يمكملك  حلهي إلكحل كيطهيكئ هي ىش ىغ إليقىغ: ي همكىع غحلبحهث ص ...ُّـ
يخصمق غألمفالن خس عه غحلمنجيهبع هغجحالن غحلمنو ميمميغ خصىح غحلهنهنعه غحلجههنهشىش مشيس مش خصٰهحنجي غحلحنملن 

غن خس قحلىس جضالجضهتظص هغحطحنهبق مش غمفهبقف غحطحنملهن خصحنخيجيىحيهغآلميحنملغن غحلمنمهسمن  : غألمك



ق خس  يمصجههنك آل يعميىح خس حض  ضط....................................................................................غحل

و كأليو مكهبف مجخيىع غميحنملغن :إلكيط  حلخيىحغ قمشمت همكمل .غحلحنهبمج غميهنخمهبع مفجيمل غحطخمه
 .هتيغحلحنهبهل يهلتجهمهٰه هليش مجهبمفهت

ض و كيطش يغألحضميغع جضىش مص يمصتمنهنن محي هغميصيخصهبحلجهمهخيهت غآلميحنملغن مفملن :كيط  هلهب همش .حنهبقي
د يغحطحهنيغ مكهبن هتظيغإلهلهبهلخي يهلتجهمهٰه عجلثهن غحلخيىح قمشمت  صمفمهخيىح يقن هغحلسٰهىع: غحلمم
 .مفمهخيىح غحلسالن غخصهنغمشخيىش يمكحمهت خس جلمح خصهبحلتمنهنهشيغ يغحطجهمهىغ خس نيههشتهيه

ه: غحلحنبهبكف قهشيس خس يغحلحق يغحلحنالهلهت قغحلجمهبك همكهبن  غمفهبقف غهلتجيهبم مفمظ يغحطحهنهن
غ مفمظ غحلمعمشهبه همغخيهييت غحطحنملهنص يخصمق عميىح مصحنهبجك مكمل همشهبمشجيهب غحطحنهبقص هحض  هشحنملن ي

 صعحضميغئىح خصتمنهنهشيغ غإلمفملغن هليش هلهنغقهحمجييىغ غحط سلكبمق غحطجيهبمكخمهتص خفهبمشهن هقحلىس غحلحنهبمجص
 لكهئقغ يمفمهخيىح عميىح مشهبحلىسص هشحمملن ىحعحضميغئ مصمنهنهشيغ خصحنمل ىغيغحطجهمه يلكهئه قحلىسص خس غهلتجيهبم هآل

 يهعحلمنحيهب غألحضميغع مصمهىس مجىع غمفهبقمصىح مصحنهبجك غهللا عكغق لكهئقغ غحلحنملنص مش جلهبه هععحضميغ يلكهنن
حلىح غحلتهيههشيس مشمنغ مفمظ يههشملن غحطحنهبقص مش لكمنحلىس جلهبميمث جلمح  غخصهنغمشخيىش مغمئغن خس مصحنهبجك مك

 هليش عكخصحنهت خصهيمضمن مصحنهبجك لكهيهلهنه غألمضهنفص خس حلشحضميغع غإلخضخيهبع هتيجلخيمنخي مفيش مفمهخيىح غحلسالن
ي جضىش هشمنهنمكحيهبصخصبحنِّـخصحنخمحيهب  غألحضميغع ههلميف عحضميغئحيهب همصمنهنهشيغ همصهنممخيحنحيهب حلممجعغ  ي

مشهبص مفمظ ههشخمحنحيهب  مفيش حفجع يجليس عحضميغع مصحنهبجك غهللا يهلخيمي قمفهبمشهب يلكمهمح يغجلبهبن جضىش هشملمف
وعهآل مفمهخيحيهب جلهبميمث غحلت غحلبجيخيهت يغألمضهن خضت جلٰهمهمث عحضميغع مفيش يهلكهنمكحيهب غألمضهن ي جضىش صي

 .يغحطجهمهىغ خس لكجهمنغ غألحضميغعص مصمهىس هشحنملن همج مصحنهبجكص غهللا عخضخيهبمشهب
 عيغميحنملغن جليس ذ جلهبه هبيحط: غحلبحهبك مفمظ خضهبجفخيتىح خس غحلممبهبحفبهبئ يغحلحنالهلهت همكهبن

وغحلتهنملن هغحلتهيمضهن هجليس هلحنجي بمميسيهش مغبحهبميىح غهللا يغآل ي ي  خصمق غحلجيسبهت خصىح  ههشبمميسصي خضهنخيهني

غك: غميجنهن )ض( غألمغتهبق خضسيش كغقه عهلحقص غحطهنحممل : ظ جلجمىغ غحطهنغقص مصحنمهخييغضضض لطف: خصحهبك غألمي
 .ضصضل: غحلسهبقكص غحطسهيحلهت غحلثهبحلثهت

 .ضصضل: تهنهبقدق حسهنهشمل غآلمف )ض(
 .غحطحمملك غحلسهبخصيغ )ض(
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 غحلجهتهبغ خس قحلىس مصمه جيهتيغحطبخي هتيغإلجحخي غحطحنهبكم همجخيىع هغحطحنهبق عهغحطبتمل هغألمضهنف غحلملميخيهب
ل هليش قحلىس خفهبمشهنه آلخضتمححلىحص ههلهب جخهبن هشجهيش مج صغحلهنممحنخيهت هتحلسجييهغ  يهلبمق غحلجيحم
ىحص هعهلهب عخضهبقهشهث خصمح ك يهشحنهبك غمصهن آل عخضهبق لكحي غحلحم  مليهشمئهش هآل صيمصبمهيع خضمل غحلت

ك ظمنهت هليش لكخيحيهب هلهب مصمنهبظخييس غحلجهتهبغ ك غحلحم كف هغألهل  هآل صميمنخىح هلىع غحطمنجل
 هليش آل هتيغألظمهخي هبكمغحطحن هليش هتيغحلمنهنمفخي خضجههبنغأل خكجع خس غألخضهبق خيهتيخضج مفمظ قحلخييس

ن خس يمقيخص هلهب مفمظ صغحلحكم حفهنهشيغ هليش هآل غحلحنهنالع مغجعف حفهنهشيغ غحضمتظغألظ   لكهبحل
ك هليش عكهشمل هلهب مجهبنهئخص هشمحهغإل مش كهقه غحلحم  مضبهبكيغهللاص هعهلهب غأل جلتهبغ خس حل

غحضمت  كحضهبمغه هغحلرضهكف غحلجهتهبغ جسهبحلمنتحيهب حلحنملن ظحفهنخضحيهب همفملن مصسمهخيٰهحيهب لكهبحل
حلىح غهللا غجك مفمهٰهحيهب غف خصخيتىح عمشيس هليش هتيهغألئٰه هكمغ  .عمجحنمق مفمهخيحيىش غهللا ظمه

يط و كيطش مكىغ :كيط هشجي غحلهنهلمق غهلهبن غمضتخيهبك همش صيغحلت : مكهبن هثخيخض غجل
ك غمشهن جضىش مص حنملنيمص عه ومفهنال س يغجل حيهب همصميهن مصبهن هعه حنهبقصي قف جضىش  عمفهنغ يغحطحنحي

ىهمج هشملن مكهبحفىع خصجيخيتحيهبص حنهبقيمص  عحضسهبق يخنجعيهش عه هشبحنمل لكال عخضملزهبص مصحنخيمق مفمظ يمغٰهحن ي
يغحلجغغغ جضىش هشحنهبق عحضسهبن ظمنهت مفمظ غحلحنبهبق  يهشحنملن عه شخييس هآل حيملصيمف هلهب غجك مصهنجلخيبحيهب ي

يذع جضىش هشحنهبق هلجيحيهب  .ي
مكىغ غجك قمشمت يشيمم منحلىسجله ه ي غحلحنالهلهت غحطجمهذ :يغحلت يمكملك  ىح يغمي: مكهبن هثخيخضي

غمشهن لكخيحيهبص همفمظ مصهنملهشهن ظآل هشٰهجهيش غجلمين خس مصمهىس غحطسهيحلهت خصهيخضمل غجلهبميبمق  حلتحنهبكل غحلجن
مصىح آل مكىغ غميحنملغهلحيهب مفمظ ذعجضب ه مصحنمهيغ غكغقف غحلهنغ مصحنهبجك خصهئمفملغهلحيهبصي هشت ي مغ  .ي
لك هليش غ ن:غحل مكىغ ي عه غحلهن غك غجك هلهنحضحنىح يخصهبحلت ي أله ظغحطحنملهن غمفهبقف حض
م خس حلخيهي غحلبحهث مك ن هغآلمغتحهبحلهتص غإلهلجههبه خس خصيس صهمفملهلىح غحل  غألمضجع هغحلهن

غك )ض(  .)ض(ص غحلهبجفخيهت كمكىش طضض لطف: خصحهبك غألمي
 .ضضضل: غحطحمملك غحلسهبخصيغ )ض(
 .طضضل: غحطحمملك غحلسهبخصيغ )ض(
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 .غإلهلجههبه غجك هشمنمشمت
 خضخيهث يهغحطتجهمهٰهمقص غحلمنالمغمنهت خصمق يغحطجيحيج غحلمنهبكن يهشتجمظ يمصهنملن هلهب مضالن هليش

 غجك حضهبعهغ صخصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف غمغتحهبحلهت مفجيملمشىش جضبمث عه خصحنمل يهحضملميهب عه غحلجهمحع
ل مشهب هخكجعمشهب غحلهنهنعميخيهت غحلجيحم  هتصيغحلحنهنمهخي غحلهنهبمفملف مصمهىس هلىع هشجيسجىش خصمح يهعهحل

غمشهن غألظيس حضحنيس غحلمنو يغحلجهالهل غحطجيحيمس خصخالم  غحلهنهبمفملف جلهبميمث هبيهحط .هتيغألقحل خف
غمشهن مشمنه هلىع مصجيسجىش آل هتيغحلحنهنمهخي  غحلخيىح عدميهب هلهب همشمنغ لكخيحيهبص هميهبمكَّـ عميجههنمشهب غحلجن

وهلمنحمال غكن مفيش غحلجهالن مفجيمل غألخصحهبف مشمنه هتيهلهنملهل خس ي  خصمق هتيغحطجيحيجخي غحلمن
غك غجك يغحطتجهمهٰهمق عجلثهن قمشهبغ مغبمت يهشتخملك ههلجيىح هغحلمنالمغمنهتص يغحطتجهمهٰهمق  غمفهبقف حض

 .حلمهمنالمغمنهت ومضاللكهب خصحنخيجيىح غحطحنملهن
 ؠ ءؠ  
 .غألظحق هليش حفهنق مشمنغ غحلبحهث مش خصخيهبه غهلتجيهبم غمفهبقف غحطحنملهن خصحنخيجيىحغحلخنهنل  
غإلمفهبقف خصهبحطحنجي : عوص يغمفهبقف مفمق غحطحنملهن هليش جليس حضحيهت غحطحنملهن غمفهبقف هليش غحطهنغق 

ه غحطحنهبق مفمق غحطبتملع خصال عو يغحلمنمهسمن همش عه هشجه ي ظخيى لكهبكني ي خضت خس غخلحم  .هبفي
م خس حلمهبحهث يغحطتجهمهٰهمق قمفهب غحلمنو غحلسبمت   غحطحنملهن غمفهبقف تجيهبمغهل هل

غكه هع خصحنخيجيىح كمشىش مش صحض مصىح خصحنمل ي عه غإلميسهبه:يمصحم ومصهبهلهب وغميحنملغهلهب هشجيحنملن هل  .ي
قي مصجههنك غمغتحهبحلهت يغمغتملن غحطحمجييىغ مفمظ  حض ق لكهنل حليخصهيميىح : غحل حض  ىحط

قغه ه عه حلمين صهحض هش مصجه غخضملف هتيغحلجمخحمخي تىحيمش ه عه لكخيمهمين جلثجعفظ غحل  هشجه
ق حض غخضمل غحط  .خصهبحلرضهكف خصهبحفيس همش صيهلتحنملقف وظهبعجفخهب هغخضملي عميىح مفمق خس غحل

 خصجيمنهي غحطثمهمقص غحضتمحم غمغتحهبحلهت مفمظ غحلمعمشهبه غحطجيهبمغبهت هبمنهغحلممبهبحفبهبئ  قجلهن 
قصي مصجههنك غمغتحهبحلهت يغحطتهنملن مفمظ غحلبخيهبه حض ه عه حلميهن همش غحل غخضمل غجضجيمق هشجه  .غحل

 خصهيه صخصهبحلحنملن غحطثمهمق خصمق غحلتمحهشمي خصهئهلجههبه غحطحنملهن غمفهبقف غهلتجيهبم مفمظ عهكق 
 .مفمهخيحيمح غحلسهبخصهنمق خصهبحلحنملهلمق هحطثالغ هشتمحهشمي
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 .لكخيىح متهبهشمي آل غحلحنملن يخصهيه قحلىس مفمظحمجييىغ غحط هعحضهبغ

خضملف هغحلحنخيجيخيهت خصمق غحطثمهمق   ه غحل يعهكق عهشخمهب مفمظ غهلتجيهبم غمفهبقف غحطحنملهن خصهيه مصجه و
كف غحلحنمهٰهخي ق همش غحلحم حض خفهت هتيخصهيهلهن مضهبكف غحل غحضمت مفجيمل غحطحمن  .مصحنهبجك غحل

ق يخصهيه قحلىس مفمظحمجييىغ غحط هعحضهبغ حض ق لكحي صهنليلك جلخيمنمح ثهبزغحل غحل  ىهحض
ق ىمصهبخصىع حض ه عه حلمين صجلمنحلىس جلهبه هبيهحط . حلىحىهآلخضيغ عمضهن ىحل  جلهبه هبيهحط .حلىح وهلخنهبهشهنغ هشجه

ه ميمنسىح همفخيجيىحظ أله غحلخنجعهشصحلىح وهلخنهبهشهنغ ي غمغتحهبن عه هشجه يهت هغحلحنخيجيخيهت عهلهنغه هلتهنهبخصالهص ي
 .ستٰهحنهبه آل هغحطتهنهبخصاله

ه قجلهن  حض  غحطحنملهنص غمفهبقف غهلتجيهبم مفمظ غحلجهمحع يغمغتملن هبهب غحلت غحطحمجييىغ غحل
 :همش

 .هميمنسىح غحلخلع خصمق غحلحنملن يختمهيس .ض
 .غحلجهثجع هخضملف مصستمهمين غحطحنملهن غمفهبقف. ض
 .غآلميهنالغ عه غخلمهىغ مصستمهمين غحطحنملهن غمفهبقف .ض
قغف آل هلتجيهبمشخيهت. ض غك غإلمفهبقف هشستمهمين مف  .حض

ك  غك مفمظي غحطتجهمهٰهمق يغمغتملن هلجمحي  هلالن يخصهيهص خصحنخيجيىح غحطحنملهن غمفهبقف حض
يغآلمغتحهبحلهت غهلهب حطهبمشخيي عه مش غحلجهمحعص جلمهمحف خس يغحطملمف غآلهلتجيهبم غحطحنملهن عه  هتي
حضمل آل عه لكخيمهمين آلكهلحيهب حيهب غحطمنهبكن ههلىع كهغحلىح هشميهن ييهنيهب حلحنيهلهغ وغخصتملغعص هش

 .غآلهلتجيهبم
ك يكقه   غحطالن خس غآلهلتجيهبم هغآلمغتحهبحلهتص مش يههيخصي غحطتجهمهٰهمق غحطحمجييىغ هلجمحي

ه آل ق وكهلهبهلهب هشجه حض هشتىح غحلخلع حل   .يهمش
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ء ّ  
١. ء ءؠ ؠ ء  

 هحضمل حليعميىح : همش غحطثمهمقص غحضتمحم غمغتحهبحلهت مفمظ غحلملحلخييس غحلبحهث جضجيهبهشهب يمصهنملن خس
خي مجخيىع خس جمجغجلهب هشخصهيه همش غجلحيهبف مجخيىع خس غحلخلع هلثيس ق هبفيغحلحنهن حض  جلهبحل

مفخيهتصي غحطهبمشخيهت خس جمجغجلهبه هشجلمح هغحطجههبه هغحلميهلهبه ه عه هشمهمين يغحلجي غخضمل  هشجه  .غجضجيمقغحل
 قجلهن همكمل هتصيخصملهتخي غمفتمعمشهب غحلخيحيهب هغمغتجيمل غحلهنهبمفملف مشمنه قجلهن هليش هلحنجنىشي عه ههشبمله

: عو غآلهلتخيهبكص كلكىع خس يسيهشتٰهث غآلمغتحهبحلهت هحضىحيعه ) حضهبه هلجعكغ (غحطحهبجلمحف ظهبخضمت
حضمل لكال هغخضملصي مخيس خس هجختٰهحنهبه هبفحيغجل مجخيىع هليش هلثاله هحضمل غقغ  يعو ألخضملزهب هش

 .مفمهخيحيمح) غجضجيمق (جلمهٰههت غحفالن يلكهشحم ىهخضخيجيئمن آل غألمضهنص مفمظ غهلتخيهبك
حضمل آل خصحخيهث هغخضملي مخيس خس غحطثمهمق غحضتمحم يهع :يهشتخملك ههبمنغ  يعو خصخيجيحيمح هش

.هلستحخييس عهلهن مش غهلتخيهبك
 مش :غحطحهبجلمحف ظهبخضمت مفبهبكغف هليش هشجنحيهن عه هشٰهجهيش غحلمنو غألمضهن هغحلملحلخييس

قهشيش هشستمهمين غحطثمهمق غحضتمحميعه  ق هحض حض ي أله جليس ومفهنالص مخهبن همش صهغخضمل خص ي
حض ق لكحي قهل حض ق هل حض قهشيش غحضتمحم لكخيستحخييس مشمنغ همفمظ هغخضملص ىخص حض  هل

 .هغخضملي مخيس خس هلتمحجضمهمق
ثل اجتماع لقاعدة تطبيقية وارد   ا

غكقي عمشىش هليش  غحلجيهبحفهنهت غحلجيمنهي مفمهىشي عه غجضبهبف هلسهيحلهت :غحلهنهبمفملف مشمنه مصممبخييغ هل
كو حص آل يخضخم  .يخضحم

خيلك كو ىمفمهىش هحلملهتهب صيمكىط ميمنسحيهب مفيش مصخنمنيس آل غحلجيمنهي يغه: قحلىس مص  يخضخم
حلخي ومفمهمح حلملهتهبي عه لكهنل لكمه همفمهخيىح ظوقغئمح خصمنغهتهب هبلكهت وعهشخمهب وهبيخضحم  غحلحنمهىش غجك غ

كو  مخهبنص غحطثمهمق غحضتمحم يهخضخيهث غه صغخلهبكف خس غحطثمهمق غحضتمحم حلمهمين صيغحلخم
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كو خصجيمنسحيهب غحلجيهبحفهنهت غحلجيمنهي مفمهىشيعه : هشجيتمس حص آل يخضخم  .يخضحم

يعه  غحطحهبجلمحف ظهبخضمت هعميجههن غحطحهبجلمحفص جلتهبغ خس هنخضمثيحف غحطسهيحلهت همشمنه
حص خصمنغهتهب غحلجيمنهي مفمهىش  .يخضحم

يغآل عه  حلىح يلكشه: ومكهبئال غآلمغتملآلن مشمنغ كلكِّـ) هلجعكغحضهبه(ي  مخهبن همش( مك
ك )غحطثمهمق خصمق غجلٰهىع آلمغتحهبحلهت  عه غحطستحخييس غحطثمهمق غحضتمحمي أله لكخيىحظ هلجيجن

حضملغ حضمل همشهبمشجيهب جضهبحلهثصي مخيس خس هش ق حمليهشت آل وهعهشخمهب غألمضهنص خس خضملزهبع هش حض  غحل
حضمل خصيس ،هبلكخيحي ق عخضملزهب هش حض ق هغألمضهن يمفخيجي خص حض  خس ىجلهبم غحلمنهنن همشمنغ صيخفحق خص

 .غآلحضتمحم هبمجيغهلت مفمظ خييسحلغحلمل همش غآلهلتخيهبكص كلكىع هشمهمين همج غحطثمهمق خصمق غحلتمحهشمي
٢. ء  ءء ؠ    ؠ  

لك غحلهنهبمفملف مشمنه هلمنهبق  هلثبمثص عه يهلجيمن خصحجهىش ذع مفمظ جهىشيخض حل :همش هغ
 .حطثخيمهىح غحلجهىش قحلىس هشثبمث عه مهمينهش

كف غحلمنالمغمنهت هشبحثحيهب مج غحلهنهبمفملف همشمنه  علكهنق غحلهنغكو غحلمنخهني غآل هتصيهلستهنمه خصحم
ن خس مقغألكخصحن( جلتهبغ خس يهلستهنال ولكحمال جحهب ص غجضبهبهتهب يهغمغتملن مفمظ) غحلملهشيش عظ

يغألقحلهت  مثيقحل غقغي ألميىح هقحلىس ظهلثمهىح خضجهىش غحلخلع خضجهىشيعه : غحلثهبحلثهت: مكهبن خضخيهث
ي غآل يهشبيغ ىلكحخيجيئمن مج غحطجيهبلص خس قغمضيس خكجع غآلهلتخيهبك خصىح غحلمنو غحلتحنمقيعه  مفمظ هتيغحلملغحل

هلهبي غحطهبمشخيهت مصمهىس ظهبكف لكمه يغحطهبمشخيهتص م خس خصحجهىش مفمهخيىح ومخجه  هلجيحيهب سمهمتيههش هل
ىع خس غحلجهىش قحلىس  ميهشتمنهن هتيهلهنملهل همشمنه غإلجضبهبفص غحلجيمن غحضتمحم حلمين صألمضهن هل

 .هتيهغحلمنمهسمنخي هتيغحلجهالهلخي غحطبهبخضهث هليش جلثجع مفمهخيحيهب
 غحطسهبئيس هليش حلجهثجع وعمغهبمغهب غحلهنهبمفملف مشمنه حضحنيس غحلهنغكو غحلمنخهن يههئلك مشمنغ همفمظ

غمفمل جلحق لكمهسمن: غميجنهن )ض(  .ضط لضف: يمك
غمفمل جلحقصضضل: خضهبجفخيهت غحطحهبجلمحف )ض( يص ميهنال مفيش مك  .ضط لضف: و
وغألكخصحنمق خضملهشثهبص ميهنال مفيش مك )ض(  .ضط لضف: يغمفمل جلحقو



 لل....................................................................................مدغثغن يف  ألتسطه إل ألمشع يف
 .صأليمدزسفزش صألمدسالدش

 :ضغ مدسصحطن هلطي صألمدفرفشسش مثغمهن يدع
  تعاىل اهللا وحدة عىل العامل بوحدة االستدالل .١

 حصمل يف دع دقشع إل ألخسسغ أل خع شغوأليمي مدزصمل يثطن متفصن ثالى دعيهدظ 
 .دطمالعم مدسغ بففص كمإلخالى

 دزشغ: بسغدع مإلجزصه حج تزسشسفع يف مدففطيمهآل ألمثقسظ هخطي دص يضطم
 غألجسفح مي خسطضع مي خسس خغثغن كبصدسغ يمثط شغو مخطمن ألتزطن أليم مدسالي

 يثغن  يخطمكنيمدع حع آلخرال صنألمدزسسش يف خغ آلجسفح دقال بصدسغ يإل
 دطي آلنمالام مدزغممل تسظ يف شزذصىألمدفزطن يمإل خصي خسغ كحصثح آلشصه دقال يف ألخطيت

 مح ضغ ضطيى يتزغن ميألالبط خ كعألحمس يف هألتسط خام بصحع  يضغكآلنمالام مدسغ
 يف مثففسشسص محلطخص إلجفسطمدع لجمفسزص دطدظ يخج جمفسزص خشغ .ذصىألمإلت

أل يمدص تزطن.مإلجرسفصن يف مثطخغهن مدقالتص مإلخالى يمثقطيهمن  شغو مخطمن أل
أل إلي خع يمثطلمدطمالع مدسغ بصم دع خسشظ ضطم شصحصث يف يمثط  دع أل

 يمثط خسشظ كمدذقظ فسع ألدع مإل يف يثغن إل  يمدشغوكنمالع خج مإلجقصه
 .نمالع ضشص مدسغ شغو بع ،آلنمالام بصدزطن
 حج مدطدشع ضغو  ألمدسغ يمدزظ مإلخالى خفغى حطي :مآلو  ضطم ألمي ألتع

 .صنألمدزسسش جقذشص يخطم يف شغحشص مشقذصه
أليخط ميهن مثقسظ مدففطيمهآل مجسصإل تع مثصم حشع دع ثالى مإلجفزصشص  آل أل

أل مل إل قغه مدفزطن مإلخطمنآل دسع شغو ضشصى :مي خسض: هبطي مدسصحطنك ثشض خصى أل
أل حج مدفزطن دع ميى مإلدط إل مدفزطن بزط مإلحتصنآل يخغ بصي ضسغي دزرغهمألبال خظ أل  .ألأل

 .)ك( تزسشسص هخع ككل هك ن: ألمحلسسص مثفزصدشص خی مإلجزصه مدزسسشص مإلهبزص )ك(
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سىسظهبع  ّيف سل واجغ احصفووع ّ ألن األجفاء؛ال غضضن ذسك :زضع

ّوسسظهبع أغشظ سضضل  سظن زضن  ـواجغ ألنز ال ألنز وزطام زطام األسيظل  وجضم ـً
يف  احصفووع األجفاء سظطع ،االطصشظل ذح سصشنرغن طنع ًاسصفدان سيال سن

ًسل واجغ أغشظ سضصشضع  يف ذسك طشح ّبر  وزغ،وجغة بال اسضيفة غضفم بل ،ّ
 .ادطفذغضصف سغعظ إبشظل

 األبلان عىل ّتقلم األرواح .٢
ّصغر احىطهلر إر أن اسضصنس ذعظ  بيوظ األبغان ّتىصغم ذح اسضظدصع ّ

 سعّسىصغـ  ذاهتظ بيوظ اسضصنس هأذضـ  األرواح تضك ّنإ: زظل جطع اسغات،
هبطالظهتظ وأخضظهلظ  سألبغان شعّاحيش عهو ،ّاسىصغم سن ًآلبظ األبغان ذح

ً سشطفا سىضنن ذعّاحضن ع وزشنهلظّاسغاتط حصظطططظ وصصظهتظ تضظخظ اسىه وأذشظإلطظ
 ةّاسصن سن سامالهتظ خيفج هبظ اسىه ألذامهلظ ألزظذطضطظ وزظبضع حلصظإلصطظ وسنونذع

 .بظسصضف ال بظسغات سألرواح اسنجند يف تظبصع زظألبغان ،اسصصل إر
 ّتصغم اسضصنس ّبطن :األخصظر ذح صىنط يف تصضياسوىفوار ّاحيصق ىظغضو

ٌتصغم األبغان ذح ّ ذايت ودعفيّ  زطام األسيظل جضم( زظذغة ذح بغسك وغوىضغ ،ّ
ّاسىصغم اسغايت: أي: زظل جطع) واجغ ألنز ال وزطام ألنز   وعه،ّ واسغعفيّ

 ئ وعه احىظد، وعه اسصشنل احلصطصطع اسىه عه ذضل األجضظس،هلظ ّاحسيشع
 اسوظبصع احىظجع يف سظ  وزغ،جضف غضن مل ،زشل غضن مل  زظذا.ّسهثظر اخلظصع

 يغّاحى اجلوم الحىشظص ؛فّاحيش سشظسىع ذضغ غّسفج بال اسخجطغ سفوم
ذع ّاحضن اسشنر ذح ّتصغم سن ال اجلوم ّبطن : ودزصن.ذعّاحضن بظسشنرة احلصطصع

 زطام األسيظل األجفاء وسىامثضطظ وجضم سىسظبن نّإط :ّضع جىه غصظلّاحصو واسصشنل

 .)١( تصضطصع رزم ،٩٥ ص٦ ج: ّاحلضضع احىصظسطع زی األخصظر اسصصضطع األربصع )١(
 .٢٥٣ ص٩ ج: احشغر اسوظبق )٢(



 ٨٩....................................................................................اسنجند يف  ّتضفر ال ّأطن يف
 ،اسغعن يف بام اخلظرج يف سظ اخىىظه بظب سن  واحصظسشع،واجغ ألنز ال نز وزطامأل

 .فّزىغس
 واحل جيوز ال وفلام جيوز فلام األمثلل حكم قلعلة موكمل

ّتصغم أطن ال ّاسىه تصغ  اسصظذغة عغه أطضف واحلضامء اسصالخصع سن أجغ غنجغ ّ
 عّاسىيفغىط اسصضنم ذضامء ّسضن االخىيضظء، تصىل ال اسىه ّعاسصصضط اسصناطر سن

 وذغم اسيىظت ذغم سىغأ دفح اسغي )عظغفطخغ( طمسض ؛اسصظذغة عغه أطضفوا
ّغيح اسسك يف سضطع وأحغ اسشىطصع يف اسىصطر  ّن جظسعإ :زطصنل طع،ّاسصض سىغأ ّ

 ذح سطوع زظسشىطصع وذضطن احىامثضع، اسشفوف يف سىسظهبع سطوع سضخوطظتاإل
 ات وسناوصطظ يف اسشفوفّات، وتىصظوت هذع اسغرّمل اسغر واجغة يف ذظحةتو

ّوغىصغر اسىضط احىسظهبع،  .هبظ نّ
 جضم هلظ سطف اتّاسغر ذظمل يف األسيظل جضم ّنظز األخظس عغا وذح

.اسصظذغة عغه ّعذضنسط غفزق وبغسك سىامثضع، دفوف يف سظطع وإن ،واجغ

 .)٢(تصضطصع رزم ، ٩٥ ص٦ ج: ّخصظر اسصصضطع األربصعاحلضضع احىصظسطع زی األ )١(
 . ١٧١ ص١ج: ؛ زناذغ سذ زضوصه٤٨٢ص: اسصضوصع سصذ آلغصىضغاري: اطشف) ٢(





 
 
 
 
 
 
 

ءؠ ؠ  
   ؠؠؠّ ؠد 

و  :يُّـ هئطهئ ُّـىس
م قمي كهتسش)ع( مب ى كيط س كهيإل خي ك   يكيط
كهي يكهتسش )ع( م كيط مب إلخي ىط كمتشطه كيط  إل
هثي)ع( س يىغ يط س قمي ىغ يط م خي  مب ى كيط س   خي ك

 





 
 
 
 
 
 

ّؠ ؠ  
ّؠ د إؠ ءؠ ؠؠ   

هب  :يُّـ ىغش
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  ّالفصل األول
ستقل وجود إ ا رابطّ انقسام ا    وا

وجودُينقسم سم؛هِه  نفسُ ما وجود: إُ ا وجودّ و ستقلَيه ا   ا
حمو فوا سم،ِهه  غُ وما وجود، أو ا وجودّ و رابطَيه ا   . ا

ك أن هناك قضايا خارجية ًوذ تُ تنطبق،ّ موالتِ بموضو ها ِها و
ارِج ِ، ا د:ا كقو سان،ٌ قائمٌ ز ً  وأيضاً، مثالٌ ضاحكُ واإل

دِ كقيام، من هذه القضاياٌة مأخوذٌّة تقييديٌباتّر  ِ وضحكٍ ز
سان د،اإل رِها مِ أطرافَ فيها بُ  سمِن األ ي  سبةّ ا طاًيه    ماً، ور
د وضوعُال  حمول،هَ وحدِه  ا وضوع،هَ وحدِ وال  ا  ِ وال ب ا

حمولِوغ حمول،ِ ا وضوعِ وغِ وال ب ا ر. ا وجودٌ فهناك أ  ٌ 
وضوَوراء حمولِع ا س منفصل،  وا اتَول يث ، عن الطرفِ ا  

ون ماًهما ومفارقاَ ثاُي ال،هما اآلخرِ أحدِ كمفارقة،   إ َ احتاجّ و
طٍرابط وضوعُ ير طَ آخرٍ ورابط،ه با حمولُ ير فروض،ه با ن ا  ُ ف
سةًثالثة مسةَ واحتاج،ً  عةُ ا سعة، أخرَ روابطِ إ أر  ً وصارت 
ِ القضيةُ أجزاءُسلسل فتً،اّ جرّوهلم بّ ر ِ أو ا

هايةِ إ غّ  و ، ا
نٌصورة وجود.الُ هذا ، ب حا  ٌ قائم،  الطرفٌ فهو إذن 

ارج،بهما س  ونِ من غ، منهماٍ بمع ما ل  أو ،هماَ عينَ أن ي
ان  والطرف. منهماَ وال أن ينفصل،هَء أو جز،هماِ أحدَ أو ع،هماَءجز

ان وجود الفُا   .ِهه فيهما هما 
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ِ أن م:فثبت وجودّ ستقل،هِه  نفسُ ما وجودِن ا  ومنه ما ،ّ وهو ا
رابط،ِهه  غُوجود   . وهو ا

ما تقدمَوقد ظهر  َ ّ ّ أن مع توس:ّ سبةِطّ  ُ كون، ب الطرفِ ال
نهماً رابطا، بالطرفًها قائماِوجود   . ب



ق غميهنسهبن خس حض  طظ.....................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل

 
ؠ  

  
ن غحلبحهث مفيش  غحطهنخضمههت غألهجك خس يغحطتهنملهلهتغحطبهبخضهث  جلهبميمث مصملهك خض

ق غحطمممهيغص حض آلف غحلت مصسهبهو غحل ق :مكبخييس هليش غحطحٰه حض قه ىعظخييس غحل حض  غحل
زص خصسخيىط ق يهب هليش غحطبهبخضهث غحطختحمهميح حض آلف غحلت مصسهبهو غحل هت خصهبحطحٰه

 :خضملزهبع ظي مفمظ هلهب مصهنملن هليش مصهنسخيىش هلسهبئيس غحلمنمهسمنهت غجك مكسٰهمقوغحطمممهيغص هقحلىس خصجيهبع
ن هلسهبههش ه لكخيحيهب غحطحٰه موهبغحطسهبئيس غحلت هشجه  غحطسهبئيس غحلت : هغحلثهبميخيهتص حلمهٰه

م ن لكخيحيهب عمضُّـ هليش غحط ه غحطحٰه ن ههلهب هشهنهبخصمهىح :  عوصيهشجه ه غحطحٰه هشجه
مص  .غألهجك غحطهنخضمههت لكخيىح خس يمصهنملن غحلجهالن هغحلبحهث هلهب همشمنغ هشسهبهو غحط

 لكخيحيهب غحلبحهث كلكخيمله صغألمضهنه غحطهنغخضيس هليش هشمهخيحيهب ههلهب غحلثهبميخيهت غحطهنخضمههت هبيعهل
ن ه غحلت غحطسهبئيس همش ظغحلثهبز غحلهنسىش هلسهبئيس خض ن لكخيحيهب هشجه  هليش يعمضُّـ غحطحٰه

مص ق غهلهب هغحضمت :مكبخييس هليش غحط حض ىغحط ق غهلهب مفمههتص عه ممجهيش يهغهلهب ي حض ىغحط ي  ي
ن يهغهلهب ق غهلهب خضهبقفص عه هلحنمه حض ىغحط ق غهلهب مضهبكحضص عه مكملهشىش يهغهلهب ي حض سغحط  ي
 .يقمشجي يهغهلهب

ق يعه :غحلتهنسخيمحف مشمنه مجمههت ههليش حض   همكمل.خكجعه خس يهغهلهب صميمنسىح ي غهلهب خس:غحط
ه حمجييىغغحط ُّـيمضحم ي مكملك   .غحلتهنسخيىش مشمنغ خس مهبحهثحل غحطهنخضمههت مشمنهي

ق مصهنسخيىش خس غحلبحهثم خس مشمنغ غحلمنحميس م حمجييىغ غحط مصجيهبهن همكمل حض ق غجك غحل  ىهحض
ق :همش صميمنسىح خس حض ق جكغه صيغحطستهنيس غحل ق :همش صخكجعه خس ىهحض حض  صغحلهنغخصىط غحل

غمكىع يهلممهبخصيغ غحلهنخمخيهت خس غجضبهبف ألحضيس هقحلىس مكىغ  همشصيغخلهبكحض غحل مفمظ  يهشت
ق م هحض ن غحط ق مش غحلت( غحلهنهبئٰههت هغحلجيسبهت هغحطحٰه حض  حلي ألميىح ص)غحلهنغخصىط غحل

قف غحلجيسبهت مصجهيش مج حض ىحلجههبميمث جليس مكخمخيهت غخلهبكف خس وهل ي حلجيهب هحلحمملن صو ظهبقمكهتي  :مك
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 غإلميسهبه( :حلجيهبمك ظملن مفملن جفبحيهت خس هآل غجفجههبن يهلىع عميىح آل صخضجهن غإلميسهبه
م ظ)خضجهن ن يهلىع عه غحط قغه حيمحخيجلمه هغحطحٰه حض ي ظحهت همفملن غخلهبكفص خس هل

ق حلحنملن مشي غحلهنخمخيهت مشمنه م خصمق غحلهنغخصىط هحض ن هخصمق )غإلميسهبه (غحط  غحطحٰه
ق يحتهنيغ يهشتخملك رهكف  ههبمنغظ)غحلجهن( حض  .غخلهبكف خس غحلهنغخصىط غحل

ق مصهنسخيىش خس غحلبحهث جلهبه هحلمنغ حض ق غجك هل حض ق صخصجيمنسىح ىغحط حض    خصخنجعه ههل
سهشحنمع عه م ق مفجيحيمح ي حض ق يغحطستهنيس خصهبحل حض  يأله خكهبهشهتظ وهبيغمغتممهنغقهش وخصحثهبم  غحلهنغخصىط هغحل

يهنهنك غحلمنحميس خضسمت هش هحلمنغ .غخلهبكف يههلممهبخصيغ غحلهنخمخيهت خس ظملن غجضبهبف مش غحلبحهث
 :هتغحلتهبحلخيغحطبهبخضهث 

ق غحلهنغخصىط هغحطستهنيس.ض حض  .يغحطهنغق هليش غحل
ق غجك هلستهنيس هكغخصىط.ض حض .يغحلملحلخييس مفمظ غميهنسهبن غحط
ق غحلهنغخصىط.ض حض  .يغحلجيتهبئمس غحطجغمصبهت مفمظ غحل

   ؠّ ؠؠ ؠد  ؠؠد )١(
كص غحلتهنسخيىش هليش يهشتخملك غحطهنغق حلجه ق هليش غحطهنغق هبهخيبحله غحطمنجل حض يغحطستهنيس  غحل

هش قجلهنمشهبم  ىهتيٰههنملهلهييت خصمي صهغحلهنغخصىط  غجك غحلمنمشيش مصهنق غحلت غحطحنهبز مصهنسخيىش خس م هيغحلمهخن
 .يهنخسغحل  هغحطحنجييمغٰهغآل غحطحنجي

ن مش :إلكالمشكهتىح  حضمل غحلمنو غحطمنحي  هليش خكجعه مفيش يهلستهنال غحلمنمشيش خس هش
كه ههشٰهجهيش غحطمنهبمشخيىشص  كهشمل حلمنيط ميسٰهىع مفجيملهلهب :ولكٰهثال غآلمغتهنالنص خصجيح يمصحم

كفم  حلمنحلىس ومصبحنهبم  عقمشهبميجيهب خس حترض ىهلستهنمههت ىظ هلخي ي ك خضهبحضهت هآل هتصيخصهبحطمنحي  يحلتحم
ن يعو ك هليش يميتٰهجهيش حلجه عمضهن ىهلمنحي كه يهغميمح كهشمل يمصحم  يعو مفيش يهلستهنال يميتحم

ن غ حلمنحلىس .عمضهن هلمنحي  عمضمن يهكخصمح ميمنسىح خس وهلحنجي مفمظ يقن هلهب :يغآلمغىش خصهيميىح يمفهنلك
ق مصسٰهخيهت غحلمنالمغمنهت حض يغحطستهنيس عميىح  غحل  .غحلمهخنهت مفمهمحع هليش ميمنسىح خسي

 . همشمنغ هلهب مغجيتجيهبهحلىح خس غحطهنممىع غحلالخضيغ)ض(
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خي هلخي ٍّهلستهنيس خكجع همش :إلكهتىح كحل ه خصهيميىح هحلمنغ هتصيخصهبحطمنحي يمفهنلك  مفمظ يقن هلهب :ي

ن حلىح حلخيهي يغه غحلهنم: عو هخكجع خس وهلحنجي كف غحلمنمشيش خس يهشتحهنيغ ىهلمنحي ىهلستهنمههت ىخصحم  ي
ك يهجلمهمح .غألمضهنه غحطمنهبمشخيىش مفيش ه يلكالخصمل عه يغحلهنمص يغحلمنمشيش يمصحم  مضالن هليش هشجه

 .خصخيجيحيهب وكغخصممهب غحلهنم هشهنىع غحلت غألمضهنه غحطمنهبمشخيىش
يهمصمئقو غحطحنهبز غحلهنلكخي و خس مصحنهنيس غإلميسهبه هخس مصجهمهٰهىح مصبحنهب وهتي عمغهبمغخيوهت هخفخيمنهتي يي

آل مصحنهن. ىسحلمنحل ه مكهبقكغ مفمظ ييس غإلميسهبه هغقكغجلىح حلمهٰهحنهبز غحلهنلكخييلكمه وهتص آل هشجه
ه مصمنجهجعه خضخيجيئمن مفبهبكف وغحلتمنجهجعص غق هشجه  مفيش مغمهسمههت هليش غحطمنهبمشخيىش غحطتجيهبجضهنف غحطجيهنممحنهت ى

 .خصحنخمحيهب مفيش خصحنِّـ
ه يهنلكخيهتغحل غحطحنهبز هليش ومجمههت ي عه مشجيهبن:هغحلهبظيس  يمصحنهنمهجيهب خس وهبيعمغهبمغخي وكجلجيهب سمصجه

ه عه وهلحنجي يألو قهصهب آل هشٰهجهيش هليش هجلالهلجيهبص  همشمنه يهغحلتمنحيىشص يحلمهتحنهنيس ومكهبخصال هشجه
ه هتيغآلمغٰهخي خصهبحطحنهبز مصهنجغه مفجيملهلهب هتيغحلهنلكخي غحطحنهبز  .هلمنخيمل وهلحنجي حلمهجٰهمههت هشجه

ٍّهشتخملك قهك جليس هخصمنحلىس  هخضملمشهب هتيغآلمغٰهخي لكهبحطحنهبز .غألمضهن غجك خصهبحلجيسبهت  هلجيحيمحي
ه سمصمئحلىغ آل مفهت مغ كهشهت غحطمنهبمشخيىش هليش جخٰه  هغحطحنهبز هنفصهغحطبحنث غحطجيمنحممههت يغحلتحم

ك ىمكهبخصيس وهلحنجيخصٰهمنهنقمشهب  جحهب حلخيهيمش غألمضهنه  هتيغحلهنلكخي  مفجيملهلهب :ولكٰهثال .يحلمهتحم
غحضىح مكمل خس وميهبكغ مي  :هلمنهبمشخيىش يمفملف غحلمنمشيش خس ميجيتميم صغحط

ن :إلكأليو  .غحلجيهبك خصهئكغع ىهلمنحي
ض ن :كيطش مكمل خصهئكغع ىهلمنحي  .غحط

يط ن :كيطش مكملصهغ غحلجيهبك خصمق غحلهنهبئٰههت يغخلهبظهت هغحلجيسبهت غحلحنالمكهت خصهئكغع ىهلمنحي  حط
ل ىكخصىط مفمظ يمصملن غحلت خس جلمهٰههت غحلخيىح يهمصجمجع هلمق خصمق ىجسحم  :زهب صمقيغمغٰهخي هلمنحي

مكمل غحلجيهبك  .هغحط
ه آل جلخيىغ :قى ِّـ هلخي سهلستهنيس وهلحنجي خسمحل هشجه  مصمنخيمل خس عحلخيسمث هتصيخصهبحطمنحي

 همشجهمنغظ ...غآلميتحيهبع مصمنخيمل غجكغآلخصتملغع ه مصمنخيمل هليشهت هيغحلجنهنلكخي
كك ىع يحلحملك صهتيجنهنلكخيغحل مش خس هلحنجي جلهبه حل :كجل ىع خس عخضملزهب ه  هل



 ٢ هنشضص احلرزص ـ جرشح...................................................................................١٠٠

 بطحسبسش سذط جت اجلززص برشء خع ،ًجشدة اتثادحج يف احخشن صو حام اآلتط،
 احسشر(: احسحو هبطا ضرون االثتبضال بذض اجلززص بطحسش ّإن ةج يف وخذسشصش،

 وصي خثابدص، وجت ٌرصّخذر اجلززص ّ أن صطه:احواضض وخن .)اتوحض صّاحدطحس
 .اتذسضة اتثابدص )اتوحض يف احسشر( احسشبرص صاجلزز جت

ال  األوج ّحشن ّواالثزسص، ّصاحلطحس اتذشين بج ّاألثشيس احذشرق صو صطا
 .احثشسسص بخالف ،بسسسش حسام بدصُر احتي أثطاحسش جن ذخلُب ضزرن أن

 احوةود ّ أن خذسوم:اترشم يف ّاتضجى ّإن: سرول صّرضخات صطه خحصّاب إذا
 ّزحظ بشجتبشره أةض اتذشصسم اتسترزص، حشإلسسشنُ ضًحتشرة: ًأضخش جت سحوضن زحظُض

ً خوضوجش ضرع وحطا سذسه، يف احوةود صو وصطا .وسحوصش واألرض واحسامء
 ًخذسى بشجتبشره أتطى زحظُوض .ًأضخش ّاتحزويل احوةود ّسزىُوض ًوحمزوال،

 ٌزضض(: سرول حض ًحزثال .واتحزول اتوضوع بج ًرابدش ضرع جسضخش وذحك ًش،ّةطحس
 ٌزضض(: سرول وحض ص،ّاحرخس يف ًحمزوال ضرع ٌّثزيا ًخذسى صسش حشحوةود )خوةود

 أوةض احطي احطابظ صو اجلززص هبسالص جزسه اتضحول احوةود حسسش ضرون )جشمل
احسشر يف (: ّودوره دور اتذسى احلطيف احطي يف حوحسش. احذزم وزضض بج احسسبص
 احوةود حطحك واتوحض، احسشر بج احطابظ بضور خص حشيفّ أن  حرام،)اتوحض

 .جته يف احوةود صو وصطا اترشم، يف احطابظ
 احبحوث داإلطة جن ٌتشرج وبرسسامهتش اتذشصسم جن احبحص ّإن :إن قيل

ّاحذزسذسص؛ ألن احذزسذص  حزبحص جمشل ال وحطا ّاخلشرةسص، شتّاحواحذس جن ببحص ّ
ص، بل ّ يف اتسشإلل احذزسذسيف جته ويف سذسه إج حوةودا خذسوم برسسم جن

 اتذسى: بروحه ضطدي خخبشح احخسض ذحطهوصطا خش . ّصصو أثبه بشحبحوث اتسدرس
 اتحزول بج احطابدص جن حزحرشضص ٌّخسدري ٌاصدالح األصل يف صو ّاحلطيف

 .٦٣ ص٣ ج:؛ رشح اتسدوخص٩٦ ص:احلزرص احثشحثص ،دروس يف جزم األصول )١(
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م  .هتيغحلٰهمهخي غحلهنخمهبهشهب خس هغحط
كك ملمث ميطُّـ غحلمنجههنف غجك  مصهنهنهشمت ألحضيس هتيهنملهلغحط مشمنه خس هبقجلهنمي هلهب يغه :جل

ه حمجييىغيهلهب غحطعغألقمشهبهص  ي مكملك  ق:عجضبمث لكهنملي حض غجك  هشجيهنسىش يغحلحنخيجي ي عه غحل
 يمغخيتخملك هليش جلمح صيغحلمنمهسمن غحلبحهث هلىع هشجيسجىش غحلمنو خصهبحلجمجهيس ى هكغخصىطٍّهلستهنيس
 :غحلتهبحص بحهثغحط مضالن

)٢ (ؠ ّ د إؠ ءؠ  ؠ  
 :تمقيهلهنملهل مفمظ بتجي هشغحلملحلخييس مشمنغ

ىغ كأليمي حضبهتع :إلكهت يه غحلهنخمخيهت غحط حلجيهب ي هبخضىس( :جلهن  ىكهشمل( ه)غإلميسهبه 
ى مصجغجلمت هليش عحضميغع)مكهبئىش م:  جضالجضهتي ن غحط  .خصخيجيحيمح غحلهنغخصممهت هغحلجيسبهت هغحطحٰه

حضملغه ميجمل جيهبيعمي: قحلىس مفمظ هغحلملحلخييس ن:خصهبحل  هلجغغخصىط غجلٰهيس مشمنه ي عه هلملحل
يهآل جفىس عه مشمنغ غألحضميغعص ن ي  هلهنمصبممهتص ىههلحنهبه ىكخصىط مفمظ جغغخصىط هشجمتٰهيسغحط غحطملحل

 غجك غحطحنهبز عمصمث يهغآل مفمهخيىحص سقغن مشجيهبن هشجهيش مج هلهب غحلهنخصىط مشمنغ شحميس هآل هشٰهجهيش عه
 خصيس غحلهنخصىطص مشمنغ مفمظ يغحلملغن مش غآلمغىش هحلخيهي .هلجغغخصممهت خكجع ىهلتجيهبجضهنف همش غحلمنمشيش

ه هآل هشٰهجهيش عه خصهبألمضهنص عخضملزهب حميسيههشت صهشهنمصبىط خصىح عمضهن ىعهلهن مش  مغجيمك هليش هشجه
حض م خس غحلمنو قغحل نص غحط  يهقحلىس ألميىح حل وهخضهنخيهنهتظ وقغمصهب هشبهبهشجيىح خصيس هغحطحٰه
قغ جلهبه م مغجيمك هليش وهحض نص غحط قغ حلجههبه هغحطحٰه  يهلستهنال مكبهبجحمح خس وجضهبحلثهب وهحض

م هشهنخصممىح ىكغخصىط غجك آلخضتهبف جلمنحلىس جلهبه هحل مفجيحيمحص  هشهنخصممىح عمضهن ىهكغخصىط خصهبحط
نص ه خصهبحطحٰه وعحضميغع غحلهنخمخيهت حجسهت لكتجه  هغخضتهبحضمث جضالجضهتص هبميمثجل عه خصحنمل ي

عحضميغع  لكتتسمهسيس وغصيحضهن يهمشمهىش مصسحنهتص لكحمهبكف يعمضهن كهغخصىط عكخصحنهت غجك غخلٰهسهت
غخضملف كف يعصهب هغحطمنهنهل غحلجيحيهبهشهتص خكجع غجك يغحلهنخمخيهت غحل  مشمنغ خضهبرهشيشص خصمق ىمخحم

 .ومفهنال ىمخهبن

 ).صض(غحلتحنمهخيهنهت كمكىش  صصض ل:مصحنمهخيهنهت مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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يعه غحلهنخمخيهت : هتيهنملهلغحط مشمنه يهشتخملك هليش صغقه حضبهتي  صجضالجضهت ىعحضميغع هليش ىبهتيهلهنجل غحط
م :مش ن غحط  .خصخيجيحيمح غحلهنغخصممهت هغحلجيسبهت هغحطحٰه

ك قجلهنه عمضهن ىهحضىح همشجيهبن ن مفمهمحع يمخهنهن هلجمحي  غحطحنهبز يعه :خضهبظمهىح ظغألظ
خيهت غحلهنخصىط يظمنهت جلهبميمث غه غحلهنغخصممهت ه يلكالخصمل عه مفمهخيحيهبص وحفهبكئهت جحهب ومفهن  مشمنه مصجه
وهلستٰهملف غحلحممنهت يأله جليس هلهب ظخكجعمشهب هليش ي  ههبمنغ خصهبحلمنغفص هلهب غجك هشجيتحي خصهبحلحنهنل ي

ه ىهلحنهبه غجك ميجيتحي ه هليش ىذع هحلخيهي جحهبص وهبيقغمصخي غحلهنخصىط هشجه  يغحطحنهبز غآلمغٰهخيهت هشجه
كه هشستحخييس خضهنخيهنتىحص مفمق:  عمضهنهىهخصحنبهبكف. حلىح وهبيقغمصخي غحلهنخصىط وجخهنقغ يمصحم  مفيش ي

ىحفهنلكخيىحص ألميىح هلسهبهن ن. حلىح تىحيقغمصخي مضمهىغ همش غحلهنخصىطص مفيش يحلتجهنقه ي ىهجليس هلمنحي  ي
ىغمغٰه مكهبخصيس كي أله هشي وجخهنقغ خصجيمنسىح يتحم ي عه غحطمنهبمشخيىش :يهشثبمث غهمشمن ٰهخيٰههتص يعو مفيش ي

ه غحلت غحطحنهبز مصمهىس يغآلمغٰهخيهت خكجع  هلملغحلخييس مش غحطحنهبز همشمنه جحهبص وهبيقغمصخي غحلهنخصىط هشجه
حضمل آل غق غحلهنهمص  يغآل غألمغمحعص غمغتثجيهبع خصحنمل غحطحنهبز مصمهىس مفمظ يهشملن هلهب هش
 .غحلهنهم

ق وغعهلهن يعه مشجيهبن :يسيهشتححم ههبمنغ حض م هكغع وغهل ن غحط  صهبمح ومكهبئمح هغحطحٰه
مشهنص غحلحنهنل جلهنخيهبن آل هحلجهيش وجلهبه هلهبمشخيهت يهغآل خصهبجل وهلستهنمههت ي قغ ي حض  ميمنسىحص خس وههل

 آل يهلستهنال جلهبه يهغآل عخضملزهب عه حضميعهص مفخيجيحيمح عه حضميعزهب عه مفمق مش هآل
يكغخصممهبص أله حضميع سغحطستهنيس هلستهنيس و ق غقه . هلثمهىحي حض ق هكغع ىعهلهن غحلهنغخصىط غحل  هحض

م ن غحط  .هغحطحٰه
ىغ كيطش ه يغميمح يغخلهبكحضخيهت غحلهنخمهبهشهب يعه ظملن :إلكهت  حلمهخهبكفص خصٰهممهبخصهنتحيهب هشجه

ه غحلهنخمخيهت غحلحمهبقمكهت عه هشستمهمين هقحلىس غمكىع وهلممهبخصهنهت غألحضميغع هليش جحهب خصمح يمصجه  حلمه
ص م: عو يغخلهبكحض ن يجلمح عه غحط  يلكالخصمل هليش صغخلهبكف خس يهلتحهنهنهبه هغحطحٰه

مفهبع ميمنهي خس وعهشخمهب خصخيجيحيمح غحلجيسبهت يحتهنيغ  :مكمهجيهب حل يهغآل غحلممهنلكهبهص لكخيىح يهحضمل غحلمنو غحل

ن) ض(  .طظل:  غحلمههنهت غحلثهبحلثهتصقكهك خس مفمهىش غألظ
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ق خس هشجهمن ىحيغمي يظملن غحلهنخمخيهت غخلهبكحضخيهت هحض م ي ن غحط  صغخلهبكف خس هغحطحٰه
ق يحتهنيغ خصال حض حلجيهب حلحمملن خصخيجيحيمحص غحلهنغخصىط غحل ي عهشخمهبص حلتحهنيغ )غإلميسهبه خضجهن(: مك و

غمكىع خس غحلممهنلكمق ص غحل  .خصهبحلرضهكف ىخصهبحفيس همشمنغ يغخلهبكحض
ش ن:ُّـ ق ي عه هلمنحي حض حص غجك هشجيهنسىش غحل هلخيٍّ هلستهنيسيمخٰه  ىهكغخصىط هتصي خصهبحطمنحي

هلخيٍّخكجع هلستهنيس ق هجلمنحلىس هتصي خصهبحطمنحي حض قه هلهب غجك هشجيهنسىش يغخلهبكحض غحل  خس هحض
قه ههلهب صيغحطستهنيس همش ميمنسىح  .غحلهنغخصىط همش خكجعه خس هحض

ق هليش يغه: مغمنهبكغأل مفمظ مصحنمهخيهنتىح خسحمجييىغ غحط مكهبن حض  ىغمغتهنالن حلىح حلخيهي هلهب غحط
حضىح سميمنذ ه هليش ىخص حض قف جلهبحلجيسسمت صوعظال غحل حض قغفص خصمق غحلهنغخصممهت غحط حض  لكمه غحط

حضىحص ىغمغتهنالن جحهب جلهبه حفهب وحفهنلكهب وكغخصممهبص وهمغممهب يغحطمنهنهل جلهبه خص  مشمنغ غحلخيىحص وهلهنخص
ق هغق .مضمهىغ ىجلهبه جليس هحض  :قحلىس عميتمس هلحنىحص هلهب ىغمغتهنالن مفيش صمه ي مضهبكحض آلي

ق حض ق هلىع يغآل يهشتحهنيغ آل غحلهنغخصىط يعه غحل ن يميمنذ ىهحض : عو مفجيىحص هشجيحهبك هآل خصىح يهشتهن
حضمل آل ىحيغمي  .خصخهبكف حلخيهي هلهب خصٰهحنجي لكخيىح ىقغمضيس لكحي مفجيىحص ومضهبكحضهب هش

  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  س: ي مي خي  م قمي ىغ يمب مب  هليش غحطهنغقس كهت

ق حض ق :ميمنسىح خس غحل حض هلىح يهلهبمشخيتىح عه مفيش مفيش غحلحنملن غحلمنو هشممهنق غحل  يغحطستهنيس هلمنحي
ه يمغخيملق جلمح م ي مكملك  غع م غحلثهبحلهث غحلمنحميس خس خصىحي ق مشمنغ جلهبه ومغ حض قغ غحل  وهحض

مص همش خس قغ عن غحلحنهنلص هل مص همش خس آل وهحض مشهنص هل  مشجيهب ههليش غجل
ق ي عه مصسٰهخيهت:يهشتخملك حض ق ميمنسىح خس غحل حض  .يلكمهسمن ىغظممالق مش يغحطستهنيس خصهبحل
ق هبيعهل حض ق لكحي غحلهنغخصىط غحل حض ىهلهبمشخيهت حلىح حلخيهي غحلمنو غحل ن  هآلي  سهلستهنيس ىهلمنحي

ق لكخيهنهبخصيس مفجيىحص غحلحنملن ممهنقيهش يخضت حض  .منسىحمي خس غحل
حلىح  ه مك يمكملك  ممب:يميط: ي و ِّـيس مت آل قى  إل هت إل مل ىشش هي  مئ

 .طضض لضف :هت غألكخصحنهتيحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغ) ض(
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مل الهت ملمث كخل ق:يمصهنملنيجي حض ق غحلهنغخصىط ي عه غحل حض  صغخلهبكف خس ىهل

نص م هغحطحٰه ق جلهبه هغه جلهبحط حض يهغمغتملن  ميمنسىحص  خسٍّخكجع هلستهنيس غحلهنغخصىط غحل
ه عهيآلخصمل  ي غحلهنخمخيهت غحلحمهبقمكهتيخصهيه مفمهخيىح  غألحضميغعص هليش جحهب خصمح غخلهبكف خس هلممهبخصهنحيهب هشجه

ه ق يهحلمنغ آلخصمل عه هشجه حض ق غحلهنغخصىط غحل حض  .وغخلهبكف عهشخمهب خس وغهل
ق م غحلجيسبهت يخصهيه يغحلمنخيهبيض غحلجمخيمك خيىحمفمه هكقع همكمل حض  جلهبميمث  هغه مغحلهنغخصىط غحل
قف حض ق مفمظ يغحلهنخمخيهت خصحمملن غآلمغتملآلن يعه يغآل يغحلهنخمخيهتص ميمنهي خس وهل  غحلجيسبهت هحض

ه ىجسملهك غخلهبكفص خس حض  :خص
ق مش حلخيهي يغحلٰهمهخيهت يغحلهنخمخيهت هلمنهبق يعه :إلمب كأليوكيط  خصمق غحلهنغخصممهت هحض

ن م هغحطحٰه ق ظملمكحيهب هشستمهمين يخضت صغحط  يعه :هلمنهبقمشهب يغحلهنغخصممهتص هغميمح هحض
م نص هحلمنغ مش غحط هشهت غحلٰهيس مفيش يهشحنمع غحطحٰه مش  غحلجمهبئىع غحلٰهيس هخس. يخصهبجح

م يعه :يغحلهنخمخيهت هلمنهبق )غآلمغتملآلن يمخيس مش غحلمنو( نغحط مش غحط  وهلحمملغمكهب حٰه
قغ ق هشهنتيض آل لكحمملمكحيهب صوههحض ن خصمق غخلهبكف خس غحلجيسبهت هحض م هغحطحٰه  صغحط

قغ يغحتهبقزهب هشهنتيض خصيس ه خصهيه صوهحض قزهب هشجه  .وهغخضملغ هحض
ه خس غحلمنحميس غحلثهبهليش هليش غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحكف خس خصخيهبه  يمكهبن غحطحمجييىغ مكملك  ي

حلجيهب : خضهنخيهنهت غحلجهىش ي عه غحلجيمنهي مصجيهبن هليش :و هلثال) مكهبئىشىكهشمل(لكحهنخيهنهت غحلجهىش خس مك
وحفهنهشيغ غحلهي عهلهنغ وص مش كهشمل غحلهنهبئىشص جضىش مصجيهبن مفٰههنغو هغخضملغي  خكجع مكهبئىشص و هكهشملغو مكهبئمحي

هل يلكتستحنمل خصمنحلىس حلتجميئهت كهشمل غحلهنهبئىش غجك هلمنحي  هختميصمح حيمحئيكهشمل همكهبئىشص لكتجمي: ي
وجضىش غقغ عكغقف خضجههبهشهت هلهب هحضملمصىح خس غخلهبكفص عمضمنف كهشملغ. هبمفجيملمش  هغحلهنهبئىش ي

و جضىش حضحنمهتحيمح هغخضملغ م هزهب غجضجيهبهم غحطخميهميمق مفجيملمشهب  ....همشمنغ مش غحلجهىش .ي
ق غخلهبكف خس هلهب يعه خس ىرهشلك حمجييىغغحط لكجهالن حض يغآلجضجيخيجيخيهت  ي هعهصهغخضمل ىهل
ن م مفمظ هغحلحم نىهل  ميهبحلىح هلهب غحلجيمنهي حسميئهت غحلمنمشيش هخصحنمل خس مش يغميمح صى همخٰه

غخضمل غألهلهن هليش كيهش جلخيىغ صجفحنهنو هحلخيمث. غحل ق يتحم  آل محلكخي غحلهنغخصممهت غحلجيسبهت هحض
حضمل ه يلكخيىح غجضجيخيجيخيهتص همش هش ي مكملك  ق حنهنيسيهش آل يخصهيميىح يهشملقي غحلخلع  خصمق غحلجيسبهت هحض



د اِّـملسىعم مم من احن ّامهستمل إمئ اهت  ١٠٥...................................................................واهت
؟  !وِّـمكس

ه هثىع ّخن  هت:الوجو الثنين ه ذمت ّ هبيشس  ، هثّ هثهت اهتيشهتُّـ ل هن د اهتمل من  حن
متبىغ ّاهلهنُّـىعت حيىعإل مم اهتهيسبىغ ، هث ّامهيطهتمكىغ ، وهثهيَّـىعًأىسمشىع ّامه د وؠمكىعخن من  اهت
هتهيىع د: متمل ل امهميمن ومن دٌهثلكهن د ملاهتلك  وومن د لكجيفُىس ّألِّـ  وذهت ـّحم من  حن
متبىغ ّاهلهنُّـىعت مجُّـ مم اهتهيسبىغ منبىغ ّامه هنهنىغ هث اهتثىعهث اهتمكهس مم حيُّـىطيت متجم امه  امه

د ؠمكىعت ّأن هث  ـميهئة احلىعدىسىغ من رُىس اخلىعرج، وال مم ميُّـهي اهت  دوران ّتهس
امنيع ؠمكىعت ميٰه امهمستميهنىغ اهتملمشىعىسىع وهثثهنَّـىع. اهتمثء وِّـمكس حنهي اهتهيسبىغ  اهت
هتهيىعمت ،ّاهتىحاخنُّـىغ  .ويغمنىحا. ّ أو هنٌأو هبىعدر ٌ ميىعمل خنلكىعمئ اال: مل

منيش متجم اهتهيسبىغ ّأن ّاحل :الوجو الثنلن متبىغ ىعتّاهلهنُّـ مم خن  احلمي هث ّامه
، منيش اهتمسىعإل  يغ متىعن  وإن ـًأىسمشىع ّاألوجن احلمي  ومم،ّمم اهلهنُّـىعت اهتبسُّـهشىغ خن

ه  ّهبيشس  هنهنىغ هث اهتثىعهث اهتمكهس مم حيُّـىطيت متجم ذهت ىسهيمنّ   ـةميهئ احلىعدىسىغ امه
، ّمتس هثىع ّخن مبهن ام هث حن د ّاهتملمشُّـىغ ؠيشق احيتهن اإلَّـىع مجُّـ َومن  مم أمن

هثهت اخلىعرج، ل هن د اهتمل من  ال ِّّـأ هث ،ًأىسمشىع اهتملمشىعىسىع يغىحه هثهشىعحن مم اهتهيسبىغ حن
د هثلكهي من ده اهتمثء وحنهي حنهي اهتهيسبىغ هت  .اخلىعرج مم ِّـمكس أو ومن

هت • ه هب ّهبيشس   ًمو نسبنّ نسمالهي نجه فممن بني أطهافمن له األله: ّ
د ّإن: أي، ًورابمن منيشاِّـُّـىعت هبس هث ّاهتملمشُّـىغ مم اهتهيسبىغ ومن  هث ّاهت

 هت ّحنىطن متىعهتلكهن ،اهتبىعخي ّحنحس األِّـسىعن يشرمتَّـىعُىس اهتت اهتملمشىعىسىع ويغ ّاهتبيشهيُّـىعت،
مبىع يغىع، ًةّوهتىح ًوأمهىع ًجه خنبىغ مم اهتهيمك ّألن ؛واضيس ويغىحا وِّـح هبىع خميش اهتىحيغ هث ً مب

ر حنهي ًواضحىع ، وحنهياألِّـسىعن واهتمشىع ّخنهس  األِّـسىعن( ّحنملمشُّـىغ اهتلكهن هن
منيش )ضىعهن األِّـسىعن ّىغحنملمشُّـ اهتلكهن (اهتثىعين مبمك ،)ضىعهن  ٌ وِّـسبىغٌرحن ىس

ر األِّـسىعن ويغ ،ّاألول حنخالف اجلميهنىغ يغُّـإلىغ خنمكُّـيشيغىع  .واهتمشىعهن ّخنهس

 .١٢١ص ١ج:  ميٰه هنىعىسىغ احلمنميىغّاهتمكُّـىعيضخنلكهنُّـملىغ اهتمسُّـىش ) ١(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................طصض

حلىح  ه مك يمكملك  و: ي ي يال خي كهتص ه يهب ي خي كهت ش  هليشىغ ال 
حضبهتص غحلهنخمهبهشهب خس غحلجهىش خصىح يهشتحنمهيغ هلهب مش غحلجيسبهت مشمنه يعه :خصهبآلحلتمنهبف غجلملهشهن  غحط
ق لكخيحيهب جهىشيش خضخيهث حض ن خصمق غحلجيسبهت خص م هغحطحٰه غمكىع خس غحط  خكجع همش. غحل
ن هلهنهبهشسهت مفيش ىمفبهبكف مش غحلت يغحلجهٰهخيهت غحلجيسبهت م غحطحٰه  مشيس يعميىح حنمهىشيحلخي صخصهبحط

 . آلنمفمهخيىح ع غحلٰهيس هشهنبيس
 هبفيهلهنملهل هليش جهىش هغحلثهبميخيهتغحل يهلتحنمهيغ هجكغأل يعه :غحلجيسبتمق خصمق هغحلمنهنن
حضبهت خصهبحلهنخمهبهشهب يصتُّـ غحلجهىشص هآل  .يغحلهنخمخيهت عحضميغع هليش حلخيسمث يعصهب  همغخيهييتصغحط

يمممهيغ غحلجيسبهت غحلجهٰهخيهت خس جلالهلحيىش مفمظ غحلجيسبهت غحلت مش هليش عحضميغع يمص همكمل
 .غحلجهىش هبهب ي ههشتحنمهيغصيغحلهنخمخيهت
حلىح  ه مك يمكملك  ى : ي ُّـهن هيص  كل مل كيطىش ىس كيط ييط ىغ
مه يطش ق: عو صهئ حض قه وهلجيمنحمال حلخيهي غحلهنغخصىط يغه غحل حض  .غحلممهنلكمق مفيش خص
حلىح  ه مك يمكملك  م: ي مب ئآلقمى  ىغ ُّـهن ِّـ ىحظ هبمهآل خي كيطىش  ىغ يط : هي

مه مل ىغ  مش غحلمنو  مغحلحنهنل مكخيهبن حلخيهي خصٰهحنجي خصهبحلممهنلكمق يغه مكخيهبهلىح: عوص هيص
ىهلهبمشخيهت ق ي حض ىهلستهنمههت ههل مشهن  مميمنسىح خس ي  .خصهبجل

حلىح  ه مك يمكملك  ُّـهنإلى ىغق: ي سش هيهن كيطىش مش كيط ق لكمهخيهي صإلىح مئ  هحض
ميىح خصٰهحنجي غحلهنغخصىط  .مفجيحيمح وهبمضهبكحض هحلخيهي وهغمكحنهب خصخيجيحيمحص يهلستهنال وعهلهنغ جل
حلىح  ه مك يمكملك  ئمه: ي مي ِّـ ى يمب ُّـهنآلىط يطىش ق يهعص  هي حض آل  غحلهنغخصىط غحل

كف كهيهشٰهجهيش مصحم ق هتيهلستهنمه ىخصحم حض  ي عه مفملن:يهشتخملك مشمنغ همفمظ حلخمحنمنىحص غحل
ك غحلخل غهلجههبه  :مغببمق ألخضمل مش عيمصحم

قه فيحلجممل :إلكأليو غحضمت هحض  .همصحنهبجك مغبحهبميىح جلهبحل
ض قه حلخمحنىغ :كيطش ق هحض حض ق مشمنغ يأله غحلهنغخصىطص جلهبحل حض  مغجيمك غحلهنغخصىط غحل

ق ن مفمق مش آل ىهحض م غحطحٰه  صزهبعحضمي مش هآل صخضملزهبع مفمقمش  هآل صهغحط
 ىمضهبكف صخصملغمضيس هحلخيهي ىقغمضيس لكحي صهلجيحيمح ىمضهبكف مش هآل صخضملزهبع حضميع مش هآل



ق غميهنسهبن خس حض  طصض...................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل
م  خسىقغمضيس يألميىح ظخصخهبكف هحلخيهي نظ ألميىح مكهبئىش غحط ىهغحطحٰه  ىمضهبكف همش لكخيحيمحص ي
قه حلخمحنىغ هقحلىس ظزهبعحضمي مش هآل مفخيجيحيمح مش ي ألميىح آلصمفجيحيمح  .هحض

حلهت غحلجهمهٰههت يتخملك مصمهىسمص مشجيهب ههليش جك مفيش غحطجيهن خضملهشيش هل عهلجع غحطمئهلجيمق  غحط
يمغئيس :ىحيميع يوكه خضخيهث هغحلسالن غحلحمالف علكخميس مفمهخيىح ي يخصىش مفهنلكمث ن  مفمهخيىح غحلسالي آلي ي ي ي
يكخصىس س ي لكهنهبنظي ي فسه :ي ُبما عرف  َ ْ َ

ِ
َ َ َ يمكخييس .ِ ي هجلخيىغ مفهنلكىس ميمنسىح:ي آل يي آلس يي ي ي ي ي لكهنهبنظي ي شبه:ي ُ ال  ِ

ْ ُ ُه َ
ٌصورة َ واس،ُ س با َ وال  َ ْ ِ َ ُ َ اس،َ قاس با ِ وال  ِ ُ َُ َ عده.َ ب   ِ قر ِ ْ ُ ِ ٌ ِ

ه،َ ِ بعيد  قر ِِ ْ ُ
ِ ٌ َ فوق .َ ْ َ

ء  ٍ ْ َ َ وال،ُ ء فَ قال   َ ٌ ْ َ ُ َ ُوقهُ َ ء.ْ ٍ أمام   ْ َ ُ َ َ َ
قال  أمامَ و، ٌال  َ َ ُ َ ُ َ ُ َ داخل  األشياءِ،َ ْ َ ْ

ِ ٌ ِ َ، 
ء داخلَال ء   ِ ك َ ٍ ٍْ َ

ِ ْ َ َخارج من األشياءَِو. َ ْ َ ْ َ ِ ٌ
ِ

ء خارج،َ ء من  ِ ال ك
َ ٍ ٍْ َ ْ ِ ْ َ َ َسبحان . َ َُ ْ

َمن هو هك َ َُ ْ ه وَ َذا وال هكذا  َُ ُ ْ َ َ ََ َ ُلَ ء مبدأِ  
ٌ َ ْ َ ٍ ْ  غألجفخيهبع خس وقغمضال جلهبه غقغ ىحيألميَ

ه عه هشمهمين خصهبحطبهبهشجيهت مفجيحيهب ومضهبكحضهب جلهبه هغه صهتيهغجلميئخي يغحلحنخيجيخيهت مصمهمين ىخصٰهمحكحضهت  هشجه
قغ  .مكبهبجحهب خس وهحض

ن آل ىقغمضيس مش وهلحنجي مغجيمك غحلهنغخصىط لكهبحطحنجي   حلخيهي :وع  مذع خس ىذع جلملمض
قغ حلجههبه يهغآل صذع مفيش ىذع جلخهنهفآل  همضهبكف مفجيحيهبم  يغحلحنخيجيخيهت  خس يهلستهنال وهحض

م مكبهبن  .غحط

 . ططل ضف: غحلجههبخس) ض(



 ٢ح هنضطض احلششض ـ جرش...................................................................................١٠٨

 
   

 ىا دا  دو اا ّوا  
 ّضاحلششصّ اذشزصض حتشصل :ّاألول ؛حظطشخ رن اذظابع اذوجود ثبضتإ طششن

 حالل رن وذذك ،ّاذسشسسي اذبحط بواحسض :واذثضين احصسق، بسشم ٌرظتبع وطو
 .ضّحسشوذصّاذسشصض وا حتشصل

١ .ّا ّا   
 : رصصض؛ّرتسظدة ٌتشظطظاتهلظا اذسظطق 

 .صسصظ دال احتن، يفزصّف اح ذذظ رض :ّاألول التقرير
 برشل احختوم اذظجصق يف آرخ جوادي اذرصط ذذظه رض :التقرير الثاين

ٍدزصض ّذل يف طشن مل إذا: جضصشه ،ّاحتثصضئي ٍدصضس  ذشصسبض ٌ رسضبقٌّوادسي ٌرابع ّ
 رع ّدزصض ّذل يف احوضوع أو اححشول تبظطل إرشضن طشظم ّاحلششصض،

 تشك صظق يف ٌتسضوت طوجظ ال أن وطشظم أحظى، وحمشوالت روضوخضت
ٍدزصض ّذل ّألن بضحل؛ واذتضيل اذشزضطض، ٌاتزضل وحمشوهلض روضوخصض بخ طشون ،ّ ّ 

 .ذظابعا وجود دصثبض ّاذشزصض، تشك ذزظق اذزضرن وطو ّحضص، ٌوربع
 ّاحستششض، ّذشجمطصض ٌدضدظ وطو اذزسف، خضطض يف اذظابع طظا ّبضن: طزصف ّثم

ً أطزض وإدراذه واححشول، احوضوع وثبوت ّوادسصض بتبع وثبوته ّوادسصته ّوإصجم
 .بتبسصجم

ٌوأرض صسظ اذرصط اآلرخ جول روحن اذوجود اذظابع، دصو رسضبق  ذصسظ ّ
ّاذسالرض اذسبضحبضئي، رن أن ر  حوحن احوضوع ٌوحن اذوجود اذظابع تضبعّ

 .٣٩٠ص: ّ اذشسم اذثضين رن اجلظء األول،رجصق خمتوم: اصسظ) ١(



ق غميهنسهبن خس حض  ظصض...................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل

لك غ ق غحلهنغخصىط مفمق غحلتحنمهيغ هبمحص ههليش غحل حض نظ أله غحل يهغحطحٰه حفيش : ي يعه هل
ن هشجيحمل خس عكخصىع خضهبآلف م هغحطحٰه  :غحط

حفجيحيمح :كأليمي ن(ي عه هل م هغحطحٰه  .غإلميسهبه مفهبمج:  خس غخلهبكفص هليش مكبخييس)غحط
حفجيحيمح يعه :كيطش م غإلميسهبه :مكبخييس هليش غحلمنمشيشص خس هل  .مي

يطش حفيش يعه :كيطش م هل حفيش غخلهبكفص خس غحط ن ههل : هلثيس غحلمنمشيشص خس غحطحٰه
 .ممجهيش ىكهشمل

كهيىح حفيش يغه: عو غحلثهبحلثهتص غحلهبحلهت مفجههي: كيط م هل حفيش غحلمنمشيشص خس غحط  ههل
ن  .غخلهبكف خس غحطحٰه

حهت غحلهنغخصحنهت هغحلهبحلهت م غحلمنمشجي آل هشٰهجهيش عه يأله غحلبممالهظ هغ  يغحط
 .يمضهبكحض ىخصهيهلهن يهشتحمىغ
غحضىح غحلثهبحلثهت غحلهبحلهت يعهلهب ق غهلجههبه مفملن همش وعهشخمهبص وجفجههبآلغ لكت  خصمق غحلهنغخصىط هحض

ق يغألهلهن غحلمنمشجي هخصمق حض  .يغخلهبكحض يغحلحنخيجي غحل
آلف يعه غجك غحلممبهبحفبهبئ قمشمت غألمغهبك مشمنغ همفمظ  غإلهلجههبه هلثيس غحطحٰه

مفهبهتهب ىمصهبخصحنهت ق غإلهلجههبه: مكهبن خضخيهث غخلهبكفص خس يغحطتحهنهنهت حط حض ق ىهل حض  خص
مفىح ومفهنمهخيهب وغمفتبهبكغ هحلخيهي غألمفخيهبهص خس هل كف آل ومخخمهب ي  جلمح صغألمفخيهبه خس حلىح ظ

ق يعميىح هآل خصحنخمحيىشص خصىح مكهبن حض ق غخلهبكف خس ىهل حض  خصىح مكهبن جلمح صهلجيحهبك ٍّهلستهنيس ىخص
يهلهب عميىحع. عمضهنهه ق ي حض ق غألمفخيهبه خس ىهل حض مفىحظ خص  غحلتهنسخيىش خس ىمكسخيىش يلكشميىح هل

غحضمت قه رهكف غحلمنو حلمه  مش غحلمنو غحلرضهكف ملكهبكمصمنهب غألمفخيهبهص خس هحض
مفهب جلهبه هغق غألمفخيهبهص خس] مش[ غإلهلجههبه  يآلمصحمهبم غحطهنتيضم  غحلتهنسخيىش خس وهل

يت ىهظىغ هلحنجي خس جلهبه  مغألمكسهبن هليش ىهغخضمل يخصجهيس غحطهنسىش  خصىح يهشتحمىغ يجضب
مفىحص قص هليش سخضيط حلىح سمفملهل وهلحنجي لكحي هل حض ىهلتحممنهت يهغحطهبمشخيهت غحل  خس خصىح ي

وهلتحممنهت جلهبميمث هغق غألمفخيهبهص ق لكمهىح صخيهبهغألمف خس خصىح ي  غألمفملغن يخضمل مفمظ لكخيحيهب ىهحض
ى مفملهلخيهتى غحلت مش عهظهبمغحطخمهبلكهت قفى ميهبمفتهتي حض لكهبهتهبص هل ظ قمشهبص هغألجضهبكى حط حض   خص
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غص عجضهبك غكمصمنهبم مش غحلهنخيهنهت خس مفمهخيىح يغحطجغمصبهت حض قص رغلكهت هليش غحل حض  هخصسهبحفهت غحل

 .قحلىس هخكجع غحلخنجعص مفيش هغحلخنجي غحلمنغفص
ن لكسهبق غحلبخيهبه هبمنغ يغمصخملك همكمل  غآلمفتبهبكغف هليش غإلهلجههبه يغه(: مكهبن يشيهل مك

كف آل غحلت غحطحخمهتص يغحلحنهنمهخيهت ك هقحلىس )قمشيش هآل مضهبكفص خس جحهب ظ  يعه :حلجنحي
ق رهكف ق هحض حض ىمضهبكحضخيهت ىعجضهبك هحلىح غخلهبكفص همفهبعه ىعهلهن غحط قهش ي  .هتيهحض

ق يلكهئه غألهحلخيمق غحلهبحلتمق يهعهلهب حض ىهلتحهنيغ غحلهنغخصىط غحل حفيش جلهبه لكهئقغ لكخيحيمحص ي  هل
م ن غحط ه غحلمنمشيشص مش هغحطحٰه حفيش غحلمنمشيش لكخيجه  وعهشخمهبص غحلهنغخصىط يحتهنيغ هل
حفيش جلهبه غقغ هجلمنحلىس م يحتهنيغ هل ن غحط ه غخلهبكفص مش هغحطحٰه حفيش لكخيجه  هل

 .وعهشخمهب غخلهبكف مش غحلهنغخصىط يحتهنيغ
٢ .ؠ ؠ  

ن مفمظ وخصجيهبع يعميىح :خضهبظيس مشمنغ غحلممهنهشيغ  عظهبحلهت عمغهبك مفمظم  يغحلحنمهخيهت عظيس مكب
ق حض ه  مغحلمنهنهنو هغإلهلجههبه غحل ن يغحلحنمههت خصمق هنغخصممهتغحل مصجه قهش وكغخصممهت هغحطحنمه  هتصيهحض

ن هلهنخضمههت خس خصخيهبميىح مغخيهييت جلمح  .يغحلحنمههت هغحطحنمه
رابط  العلية  وجود ا وجود ّالفرق ب ا رابط  القضاياوا   ا

ق خصمق غحلمنهنن مصمهخخيُّـ هشٰهجهيش حض قه يغحلحنمهخيهت خس غحلهنغخصىط غحل حض  خس غحلهنغخصىط غحل
 :هشحق خصمح غحلهنخمهبهشهب

م: زهب مقصخصممهنلك ىمكهبئىش غحلهنخمهبهشهب خس غحلهنغخصىط نص  غحط  يهلهب غحلهنغخصىطعهغحطحٰه
ق ىمكهبئىش لكحي يغخلهبكحض حض غحضمت همش يغحلهنخيهنخيهتص يغحلحنمههت همش هغخضملص ىخص  .مصحنهبجك غحل

م غحلهنخمهبهشهب خس غحلهنغخصىط هبلكهت هليش ىمي حلخيهتص  غإل  يغحلحنمهخيهت هلبحهث خس يهلهب غحلهنغخصىطعيغحطهن
هبلكهت هليش ىخضهبظيس لكحي .يغإلدغمكخيهت غإل

 .ظطل: يصهبهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلهنغخصحنهتص غحلمنحميس غألهن) ض(



 ١١١...................................................................واظرابط ّاملستقل إظ اظوجود انقسام يف

 بحث  ظوطنّظاأ ،املنعق طلم هو اظقعايا يف اظرابط بحث ظوضوع •
.اظفلسفة يف ظهو ّاظعلية يف اظرابط
ٌحتقق ظله ّواملعلوظية، ّاظعلية يف ّظا اظرابطأظفهوم،  هو ّاظقعية يف اظرابط • ّ 

 .ًظفهوظا وظيس اخلارج يف
يف ) اظرابط اظوجود طىل ّاملرتتبة اظنتائج( اظثاظث املبحثوستكون دراسة 

 .تيةاظعفحات اآل
 





 
 
 
 
 
 
 

ءؠؠد ؠؠ  ّؠ   
ُّـ)ع( ق لك كهي  يمل م كيط مب ق كيط   يمل
ُّـ)ع( م لك مب كحت كهي  م كيط مب  إل كيط
يس خي كحل كأليمي)ع(   ال مكهي ُّـإل كيط
ى)غ(   ال مكهي خي كيطىح
م)غ( مب كهي  كيط  إلال ىغ يط كيط

خي• م  :إل هيص ق مب و كيط ى كخل هب إليش كإلىغ
س كهي يكيط يسكيط  ش خي كيط

 





  
تفر ورُعّو   :ٌ عليه أ
ُاألول ء:ّ و َ أن ا ي يتحققّ ُ ا وجودّ رابطُ فيه ا ء:ُ ا و ي ُ هو ا  ا

ُيتحقق ءً سواء، طرفيهُ فيه وجودّ و ن ا ذكورُ  ارجُ ا  أو َ هو ا
هن ا  طباع؛ا ك  وجودِ وذ رابطِ ا  من ٍ خارجَه غِ من كون، ا
ءِ منها هو بعين ِ وجودُء فو. طرفيهِوجود سبة؛هِ وجودُه و  ُ فال

ارجية ُا ُ إنما تتحققّ ّ سبة،ّ ب طرف خارجيّ هنيةُ وال ُ ا ّ إنما ّ

ُتتحقق  ضابط،ّب طرف ذهنّ َ أن وجود:ُ وا  ٌسانخ  الطرفّ
سبةِوجود ائرةِ ال نهماِ ا العكس، ب   . و

ا قق:ا َ أن  ّ وجودّ رِ ا واُ يوجب، ب طرفِابط ا ادً  ِ من اال
ّ

 
وجودي نهماّا ا أنه متحقق؛ ب ك  ٌ وذ ّ ِ متمُ غ، فيهماّ اتّ  ، منهماِ ا

شخصيُ فوحدت. منهماٍوال خارج ادٍ بنحو تقِةّه ا ِ من اال
ّ

نهما  ، ب
لًسواء ن هناك  م ي، كما  القضاياٌ  ها من ِ كغ،نُ أو 

ر واردُ فجميع.باتّا بِ هذه ا لو من  ادٍ ال   من اال
ّ

.  
الث شتملة:ا َ أن القضايا ا ملّ ِ،ّ األوِ  ا سان:ا كقو  ُ اإل

سان سب االعتبار، فيهاَ ال رابط،إ ِ إال 
ه فقطّ لي.ّ ا ذا ا  ُاتّ و

سيطة ِ،ُال سان:ا كقو وجودُ اإل حقق؛  ِ إذ ال مع 
سبةّ رابطةِ ال  ِ ا

ء ونفسب   .هِ ا
رابع َ أن العدم:ا ُ ال يتحققّ ئية؛ٌ منه رابطّ َ إذ ال ش َ  وال تمّ ّ 

وجبة:هُ والزم.فيه َ أن القضايا ا هما العدمُ ال أحدّ     طرفيها أو 
ِـ د:ا كقو ك،ٌ معدومٌ ز اري معدومُ و  إذ ؛ فيهاً رابطاَ ال عدم ـ ا
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ئية، وعدمٍجود أو بو، بعدمٍ عدمِال مع لقيام َ وال ش  ،ّ  وال تمّ
سب االعتبار ِا إال 

هّ   .ّ ا
ت ةُونظ سا ِ،ُها القضايا ا سان:ا كقو س اإل جرُ ل  َ فال عدم، 

سب، فيهاًرابطا ِ إال 
هِ االعتبارّ   .ّ ا
س ا وجودات:ا ِ أن ا رابطةّ َ ال ماهيةَ ا اّ اهيات؛  ِ ألن ا ّ ّ  

قولة ستقل، ما هوِ جواب ُا فهوميٌّة ف  وجودات،ةّ با رابطةُ وا  ُ ا
ستقالَال مفهوم ا   ً فهوميّ   .ةّ با
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ؠ  

)١( ء دؠ ؠؠ  ء ط  
ق غحلهنغخصىط مش ميمنهي خفهنم حفهنلكخيىحص لكيغه حض ىح خيحفهنلكخفهنم ه جلهبه هئ خفهنم غحل

ق غحلهنغخصىط مش غحلمنمشيشص هغه جلهبه خفهنم حفهنلكخيىح خس حض  غخلهبكفص خصهبحلمنمشيشص لكجنهنم غحل
ق غحلهنغخصىط خس غخلهبكف عهشخمهبص ههشٰهجهيش مصهنهنهشمت غآلمغتملآلن مفمظ قحلىس  حض ولكجنهنم غحل

 :خصهبحلجمجهيس غحلتهبحص
ىغ كأليمي ق غحلهنغخصىط خس خفهنمي غه:إلكهت حض ى حتهنيغ غحل  هشستمهمين ص خكجع خفهنم حفهنلكخيىحي

حهت ق غحلهنغخصىط مفيش حفهنلكخيىحص همشمنه غحطهنملهلهت هغ حض ىغميمنجههبن غحل تهبف غجك حت آل ىهتي خصملهتخيي
خيلك ق غحلهنغخصىط مكهبئىشي حطهب مصهنملن هليش ظمص حض ىعه غحل  . خصممهنلكخيىحي

ىغ كيطش ق غميمنجههبن غمغتحهبحلهت :إلكهت حض  هتيهنملهلغحط همشمنهص حفهنلكخيىح مفيش غحلهنغخصىط غحل
حهت ق:يمصهنملن هليش حطهب ظوعهشخمهب ىهغ حض  غميمنجههبن لكهنل لكمه خصممهنلكخيىحص ىمكهبئىش غحلهنغخصىط ي عه غحل
ق حض  ظمخهبن همش خصهنغخصىطص حلخيهي وهبكغخصمم لكهنل هلهب هشستمهمين لكحي حفهنلكخيىح مفيش غحلهنغخصىط غحل
 .مكِّـيألميىح مصجيهب

ش ه يلكالخصمل عه غخلهبكف خس جلهبميهب غقغ ي عه غحلممهنلكمق:ُّـ  خس خصخيجيحيمح غحلهنغخصىط هشجه
ه عهيالخصمل لك غحلمنمشيش خس هبجلهبمي هغه وعهشخمهبص غخلهبكف ص وعهشخمهب غحلمنمشيش خس خصخيجيحيمح غحلهنغخصىط هشجه

ق يغه: عو حض ه عهيآلخصمل  غحلهنغخصىط غحل ق وهلسهبميخهب هشجه حض م حل ن غحط  .هغحطحٰه
ق يعه :قحلىس خس لكهبحلخمهبخصىط ق ىمكهلسهبمي غحلممهنلكمق هحض حض خصخيجيحيمحص  غحلملغئهنف غحلجيسبهت حل

 .هخصهبحلحنجههي
ن :هآل صمن ق غحلهنغخصىط عه غحلجيسبهت خس غحلمنمشيش مش غحطمنحي حض ي عه هلهب هشسٰه خصهبحل ي

قهشيش :ي هجلمنحلىس هشتخملك.يغحلهنخس ق غحلهنغخصىط خس غحلمنمشيش خصمق هحض حض ي غمغتحهبحلهت حتهنيغ غحل
 .مقيمضهبكحضخي
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  ط ؠّءد  ؠؠ ؠد )٢(
ق غحلهنغخصىط غقغ حتهنيغ خصمق حفهنلك حض حضمت ميحيغحل قوهليش  وغمق لكحي هش حض يغآلحتهبق غحل  ي

ق غحلهنغخصىط هلتحهنيغ لكخيحيمح خكجع هلتٰهخيظخصخيجيحيمح حض ي هقحلىس أله غحل ى ي مي غحلمنغف هلجيحيمح هآل ي
خضملف غحلجمخحمخي: هلجيحيمحص همشمنغ هشحنجيىمضهبكف ي عه غحل ق غحلهنغخصىط مصهنتيض ميحي حض  وغهت حلمه

نص ههشٰهجهيش مصهنهنهشمت قحلىس خصهبحلجمجهيس غحلتهبحص م هغحطحٰه  :يهليش غآلحتهبق خصمق غحط
ىغ  ق :كأليميإلكهت حض ق مفيش ىمضهبكف خكجع غحلهنغخصىط غحل  هتيهنملهلغحط همشمنه. حفهنلكخيىح هحض

حهت ومصهنملن عميمنهب جلمح ىهغ ق يغه: عو صي حض  يهع :حنجيخصٰه حفهنلكخيىحص هليش صهنف آل غحلهنغخصىط غحل
ق حلىح حلخيهي غحلهنغخصىط  هليش ىحضميعي عميىح هحلخيهي خصممهنلكخيىحص غحلهنخصىط مفمق مش خصيس صيهلستهنيس ىهحض
ى هلتحمللكحي هلجيحيمحص وهبمضهبكحض حلخيهي هجلمنحلىس مفخيجيحيمحص عه حفهنلكخيىح  .خصممهنلكخيىح ي

حلجيهب يعه غجك غآلحلتمنهبف يهآلخصمل هليش ق يخصهيه مك حض ى هلتحمل غحلهنغخصىط غحل  آل صخصهبحلممهنلكمقي
قي عه هشحنجي حض  صعمضهن ىذع حفهنلكخيىح هليش ىحفهنمي جليس هلىع يهغآلحتهبق ىذع غحلهنغخصىط غحل

 خصيس غحلحنهبكلص مفمهخيىح هشحنهنلي جضىش غحطحنهنهل يلكخيتحهنيغ غحطحنهنهلص هلىع جلهبحلحنهبكل
ق يغحتهبق هليش غحطهنغق حض غمكحنخيهت يعه: حفهنلكخيىح هلىع غحلهنغخصىط غحل  ىخصهبمفتبهبك همش ظهغخضملفي غحل

ه ه عمضهن ىهخصهبمفتبهبك وهبكغخصمم مصجه غمكحنخيهت يه غ:  عمضهنهىهخصحنبهبكف صوغيغحتهبق مصجه  هليش ىهغخضملفيغحل
 .وعهشخمهب يغآلحتهبق هتيخضخيثخي حضحيهت ههليش غحلهنخصىط هتيخضخيثخي حضحيهت

ىغ  وهبعجفخهبظ هحلخيهي يجفخيص ىهغخضمل مش غحلممهنلكمق خصمق غحلهنغخصىطيغه  :كيطش إلكهت
وهلتحنملقف  .غحلهنهغخصىط هليش ي

ش ش قي عه همش غألهجك يغحطهنملهلهت مفمظ وخصجيهبع :كيط حض ىغحتهبق يخضخيثخيهت حلىح غحلهنغخصىط غحل  هلىع ي
قيغه : نهنمص غحلت غحلثهبميخيهت يغحطهنملهلهت مفمظ وهخصجيهبع حفهنلكخيىحص حض  يجفخيص ىهغخضمل غحلهنغخصىط غحل
ى هلتحمل ىهغخضمل لكحي يهلتحنملقفصوهب عجفخهبظ هحلخيهي  هلىع وعهشخمهب ىحمليههلتص يغألهن غحلممهنم هلىعي

حضمل مي عه هشمهمين مشمنغ لكحنمظ غألمضهنص غحلممهنم م :  عوصيح غحتهبق خصمق غحلممهنلكمقهش خصمق غحط
غخضمل نص أله غحل  يهخضخيهث غه هلتخنهبهشهنهشيشص عهلهنهشيش هلىع يغحتهبقه هشٰهجهيش آل يغحلجمخيص يهغحطحٰه
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ق حض ى هلتحمل غحلهنغخصىط غحل ه عه لكخيجمت حفهنلكخيىحص هليشٍّ جليس هلىعي  خس حملهشيشيهلت حفهنلكهبه هشجه
ق حض  .غحل

ق خس غحلهنغخصىط حفهنخس يهغحتهبق حض  :مكبخييس  هليشظخس غحلهنخمهبهشهب جلمحص غحلٰهيس هيهشجه غحل
هبخضىس هى مكهبئىشىكهشمل ىغقغ مج هشجهيش مشجيهبن مثيس جلخنجع  غحلممهنلكهبه حمليهشت  هجلمنحلىس.ىغإلميسهبه 

قفيبهبف غحلتهنخيخيملهشيغحلهنخمهبهشهبص هليش مكبخييس غحطهنجل ه هلهيمض  هليش مكبخييس ظ هليش غحلهنخمهبهشهبوهت غحلت مصجه
حلجيهب يههئلك .حىس غإلميسهبههمكخيهبن كهشملص  ق غإلميسهبه حىس: مك  :ي مكخمخيهتهليش ىهلهيمض

 .هبخضىس غإلميسهبه
قفهت يبهبف غحلتهنخيخيملهشيهب غحطهنجليعهل ه هلهيمض  لكمهخيهي خصمق حفهنلكخيحيهب ص هليش غحلهنخمهبهشهبوغحلت آل مصجه

ىغحتهبق غ مفٰههن  هليشظي ىمكبخييس مثهبك كهشمل هجض ك غآلحتهبق خصمق هى يص عه خكالن خصجههنظ غق آل هشتحم ي
غ همفٰههن  هآل خصمق غحلخنالن هخصجههنص هغحلجمهبمشمل مفمظ مفملن هصغحلمحك هكهشملص هآل خصمق غحلث

يغآلحتهبق خصمق مشمنه غحطهنجل حلجيهبي غ مفٰههن ص غحلمحك كهشمل:يبهبف مش مفملن ظحهت مك  ....هعه غحلث
 ىهتيمضهبكحضخي مكخمهبهشهب مشجيهبن: مكهبن خضخيهث غحلبملغهشهت خس حمجييىغغحط غحلخيىح عجفهبك هلهب همشمنغ

مفهبهتهب مصجيممبيغ قف ىهتيمصهنخيخيملهش ىبهبفيهلهنجل وهعهشخمهب ...غخلهبكف مفمظ خصٰه  مشمنه هليش ىهلهيمض
حىس كهشمل جلهنخيهبن غحلهنخمهبهشهب  غإلميسهبه ه

يه غحطهنجلمتغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف  : مقمكسٰهغجك هشجيهنسىش  غحلجيهبمكُّـ ي
س هشيش مفمظ همش غحلجيهبمكُّـص يحطهنجلمت غحلتهنخيخيملوغ :إلكأليو كيط  :ميح
ق ههشجه غحلمنو  غحلجيهبمكُّـ غحلتهنخيخيملويغحطهنجلمت: يغألهن غحلجيح  هلمنهبق هليش وغهلهيمض

ىمكخمخيهت حىس جلحنمهىش غحلهنخمهبهشهبص هليش ي حلجيهب هلمنهبق يغألهن يخضخيهث غه ظغإلميسهبه كهشمل ه : مك
ه  هغحلثهبزمفهبمج كهشمل حلجيهب هلخمٰه  جلمنحلىسص حلخيهي هلهب  هغجكهبخضىس غإلميسهبه :مك

 .غحلسهبخصهنهت جلهبألهلثمههت
ه غحلمنو غحلجيهبمكُّـ غحلتهنخيخيملو متيجلغحطهن :غحلثهبز حلجيحغ  ومكخيملغ لكخيىح غحلثهبز غجلميع هشجه

يس ىص هكحضيسىكهشمل خكالن ميح يحلشهنص   .غحلملغك خس ىص همكهبئىشىلكهب
س ض كيط  :ملوص ميحخيخيغحلتهني غحطهنجلمت مش خصخالمه صيخكجع غحلتهنخيخيملو متيجلغحطهن :كيطش
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 .خس غحلملغكص هحجسهت مفحك
ق خس غحلهنغخصىط يحفهنخس يهغحتهبق حض  خكجع غحلهنخمهبهشهب هخس خس جلمح صيسغحلٰه هيهشجه غحل

ه غحلت هتيغحلتهنخيخيملهش غحلجيهبمكحمهت بهبفيغحطهنجل مكبخييس هليش غحلهنخمهبهشهبص قف مصجه  .غحلهنخمهبهشهب هليش وهلهيمض
  ء ؠ  ؠّ ؠ  ؠءء )٣(

 هليشظ غق هتيغحلهنخمخي عحضميغع خصخيهبه خس هتيهلهنملهل غجك حتتهبف مصمهخيحيهب هغحلت غحلجيتخيجهت مشمنه
لك غ غعيعه : غحل وغحلهنخمخيهت مغ حضبهت جلهبميمث ي  همكمل عحضميغعص هليش ىغيمصتهيحل وهبحلبهتمغ عن وهل
مفمث يهغحطتهيمضهنهشيش خس مفملمشهب هلمقيغحطتهنمل غحلجهمحع جلمهمحف يمصجي غن غجك ي  :عمك

  ّعدد أجزاء القضية  الفالسفة قدماء رأي. ١
هيغحطتهنمل قمشمت  :هشحق هلهب غجك غحلمنالمغمنهت هليش هل

حضبهت غحلبسخيممهت هبفيغجحمهخي. ع : مفيش ىجضالجضهت مش مفبهبكف ىعحضميغع هليش هيمصتجه صغحط
م(  يأله هقحلىس لكخيحيهبظ هتيخضجهٰهخي ميسبهت هآل لكهنىطص) غحلجهىش( ه)نغحطحٰه( ه)غحط

ف غحلجهىش مش هتيغحلجهٰهخي غحلجيسبهت هلمنهبق مص خصثب ف آل غحط مص ىعذ جضب  حلمهٰه
.خصمق غحلخلع هميمنسىح حلمهجيسبهت هلحنجي هآل

م (:زهب لكهنىطص مقئحضمي هليش هيمصتجه صغحلسهبحلبهت غحلبسخيممهت هبفيغجحمهخي .غ  )غحط
ن(ه ه عه خصال) غحطحٰه  هلمنهبق يأله هتظيخضجهٰهخي ىميسبهت يشمف ولكخمال صلكخيحيهب ىخضجهىش هشجه

مص ميمن مش غحلسهبحلبهت م  مفيشىذع ميمن آل غحط حلىح خس  هلممهبخصيغ هآل غحلثهبخصمثص غحط
.يمفملهل ىعهلهن مش خصيس غخلهبكفص

حضبهت بهتيغحطهنجل هبفيغجحمهخي .ف  هليش هيمصتجه لكحي) هبخضىس غإلميسهبه (ميجنجع ظغحط
م: ( مشصعكخصحنهت ىعحضميغع ن( ه)غحط ) غحلجهىش( ه)هتيغحلجهٰهخي غحلجيسبهت( ه)غحطحٰه

 .هتيغحلجهٰهخي غحلجيسبهت هبمنه يهشتحنمهيغ منوغحل
م(: همش لكهنىطص ىجضالجضهت ىعحضميغع هليش ىغيمصتهيحل غحلسهبحلبهت بهتيغحطهنجل هبفيغجحمهخي .ق  )غحط

ن(ه حضمل هآل ص)هتيغحلجهٰهخي غحلجيسبهت(ه )غحطحٰه  .غحلجهىش مفملن لكخيحيهب خصيس لكخيحيهبص ىخضجهىش هش
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ن رأي. ٢ تأخر   ّ القضيةأجزاء  ّا
 يعه عجلثهنمشىش جلالن هنخفهبمش يخصهيه :غألمغمنهبك مفمظ خضهبجفخيتىحخس  حمجييىغغحط غمغتجنحيهن

غع غحلهنخمهبهشهب حضبهت بهتصيهلهنجل عن وخصسخيممهت عجلهبميمث ومغ  عحضميغع قغف لكحي  عه مغهبحلبهتصوهل
م: عكخصحنهت ن غحط جحىش همكمل هغحلجهىشص هتيغحلجهٰهخي هغحلجيسبهت هغحطحٰه غ خس مك حل  مشمنغ يمف

ن يمفمظ عميىح مش ن يلكهئه هبفظيغجحمهخي خصمق ىلكهنن خكجع هليش غحلهنخمهبهشهب هليش غحطحنهن  هليش غحطحنهن
حلجيهب ق غإلميسهبه(: مك حض ن غجضبهبف مش )ىهل مص غحطحٰه قه حضحنيس: عو حلمهٰه  هحض

ن حلىحص حلجيهب هليش يجلمح عه غحطحنهن  خصمق ىلكهنن خكجع هليش وعهشخمهبص قحلىس مش )ىجلهبمصمت غإلميسهبه(: مك
حلجيهب يلكهئه هغحلسمهمتص غإلسهبغ  ميحنهنيس ص)خصهبحلرضهكف ىخصحجهن غإلميسهبه ذع هليش آل(: مك

هتهب مغمهمت آل وهبصيرهكهش وغميسالخصهب غإلميسهبه مفيش هتيغحلجهنهش غميسالغ هلجيىح  يكوغحلرضه جضب
حلخيجيهب خصمق غحلتجيهبمكِّـ هشهنمصمنىعي خضت حلشميسهبهص  هحلخيهي خصهبإلهلجههبهص خضجهن غإلميسهبه: مك

.خصهبحلرضهكف خضجهن غإلميسهبه
صنف  عدد أجزاء القضية رأي. ٣ ّا ّ  

ن غحلهنملهلهبع هلىع ذع قمشمت هبلكهتص خضخيهث مكهنىغحطحمجييىغ غجك غمضتخيهبك مك  :كي هليش غإل
 ىخصجميع يغحلهنخمخيهتص حلخيسمث خس وغهت هغحلت هشهنه غحطجيهبحفهنهت غمفتبهبكمشهب حضميعي غحلجيسبهت غحلجهٰهخييخصهيه

ىخس غحلهنخمخيهتص خصيس مش دل ي حلتحهنيغ غحلجهىشص هحلخيسمث حضميعغ هلهني و يهلهب حلمههنخمخيي  .هتو
ل ميهنهشمل آل هميحيش  خس مصمنحمخيمهىح مغخيهييتي ألميىح غحلبحهث مشمنغ مصمنهبظخييس خس غخل

.فمفحك غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش غحلثهبهليش غحلمنحميس
يط ى ملمث كيط م مل ىش إليكجهإل كأليمي كحل خي مكهي يمب  كيطشس

هي غهلهب ي عه غحلهنخمهبهشهب:غحطجيمميغ مفمهىش خس قجلهنهغ  يغهلهبيغحلٰهيس غألهحص ه مكبخييس هليش مصجه
ه هشيش مفمظ وعهشخمهب غحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس هغحلهنخمهبهشهب غحلجمهبئىعصغحلٰهيس  مكبخييس هليش مصجه  ميح

 ).ض(ص كمكىش ططضمططضل ضف: هت غألكخصحنهتص مصحنمهخيهنهت غحلممبهبحفبهبئيهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحطتحن) ض(
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ص هي غهلهب لكحي ه يغهلهبه وخصسخيممهت وهتيمشمهخي مصجه  .وبهتيهلهنجل وهتيمشمهخي مصجه

هحمجييىغهغحط ي مكملك  ن ي ن خضخيجيمح جيهبيغمي: هشهن ق ميهن حض  خصمق هغحلجيسبهت غحلهنغخصىط خص
م ن غحط  يهلهب خسع صلكهنىط بهتيغحطهنجل هبفيغجحمهخي خس يهشتحهنيغ غحلهنغخصىطيعه : خصىح ميهنهشمل هغحطحٰه

ن يغحلٰهيس غألهحص لكال ق ميهن حض  هخس ظجفخيئمق خصمق يسيمصتخمه غحلجيسبهتي أله لكخيحيهبظ غحلهنغخصىط خص
حضمل يغحلٰهيس غألهحص آل ق هلحنجي هآل . هغخضملىذع خصيس جفخيئهبهص مفجيملميهب هش حض  غحلجيسبهت حل

ن لكحخيجيمح هميمنسىحص غحلخلعخصمق  ق هشحنجي آل ميسهبهصغ غإلميسهبه :ميهن مش  خصيس صمقجفخيئ هحض
 .هميمنسىح غحلخلع خصمق غحلجيسبهت يسيحلتخمه هلحنجي هآل هغخضملص ىذع

حلجيهب هبف غحلبسخيممهتظ لكمنيخس غجحمهخي غحلجيسبهت يسيحلتخمه هلحنجي  هجلمنحلىس آل  غإلميسهبه: مك
قص حض حضمل غجضجيخيجيخي آل هل قصىهتيمص حض  خس غخلهبكفص ى هغخضملىخصيس زهب ذع  خصمق غإلميسهبه هغحل

ن  ق(يأله غحطحٰه حض م  مش ميمنهي ه)هل ق غحط لك)غإلميسهبه(حض غ ي عه : ههليش غحل
ق غحلخلع مش ميمنهي غحلخلع همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح غحطحمجييىغ خس غحلمنحميس غحلثهبهليش هليش . هحض

ن لكخيحيهب يغجحمهخي: ص خضخيهث مكهبنفغحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحك ه غحطحٰه هبف غحلبسخيممهت غحلت هشجه
م ق غحط حلجيهبصمش هحض ق: جلهن حض  : هليش جضالجضهت عحضميغعىبهتي لكحي هلهنجلص غإلميسهبه هل

م  ن هغحلجهىشظ غق آل هلحنجي حلتخمهغحط   م كغخصىطقهمش هحضم يس غحلجيسبهت يهغحطحٰه
قه غحلمنو مش ميمنسىح ي هقحلىس أله هلمنهبق غجحمهخيخصمق غحلخلع ههحض هبف غحلبسخيممهت مش ي

م ف غحط ف ذعصغحلجهىش خصثب م حلجه مصتخمهى آل جضب  .يس غحلجيسبهت خصخيجيحيمحي حلمهٰه
 :غحلتهبحص خصهبحلجمجهيس غآلمغتملآلن مشمنغ ظخيهبخكهت ههشٰهجهيش

ي ه صغحلبسخيممهت هتيغجحمهخي خس هغحلهنخمهبهشهبي غألهحص خصهبحلٰهيس غحلهنخمهبهشهب خس :كيطىس  هشجه
ن مص ميمنهي لكخيحيمح غحطحٰه ق غإلميسهبه(ه )غميسهبه غإلميسهبه( خس جلمح غحط حض  جلمح )هل

لك مش  .هغ
مسي ن :كيط ق غحلهن حض  .خصهبحفيس هميمنسىح غحلخلع خصمق غحلجيسبهت خص

 .ص غحلمنحميس غحلثهبهليشف غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحكصصهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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ش  ش  .غحلبسخيممهت هتيغجحمهخي هخسي غألهحص خصهبحلٰهيس غحلهنخمهبهشهب خس هتيخضجهٰهخي ميسبهت آل :كيط
حضملص ميحنىش  غحلبسخيممهتص هتيخصهبجحمهخي غحلهنخمهبهشهبخس هي غألهحص خصهبحلٰهيس غحلهنخمهبهشهب خس ىهتجييخصخي ىميسبهت مص

غمكىع خس مثحلخيس غحلجيسبهت مشمنه يحلجهيش  .يخصيس خصحسمت غآلمفتبهبك غحلمنمشجيص يغخلهبكحض غحل
هلهب هلىع يعه : قحلىس خصخيهبه ن هلمنحي م هغحطحٰه وغحلٰهيس مش غحلمنو هشتحمل لكخيىح غحط ي

م حلجيهب جلهبآلمضتالم خصهبإلمجهبن هص هليش غآلمفتبهبكىغمضتاللكحيمح خصجي غإلميسهبه : غحلتمنحمخييس خس مك
غه هلهبص هغميمح صتمهمنهبه خصهبإلمجهبن هغحلتمنحمخييسص ىخضخي ي ميهبحفيغص لكهئه غحلمل مفمق غحطحملهق هلمنحي وي ي

حلجيهب م هلبحيمحص : هغآلمضتالم خصهبإلهبهبن هخكجعه خس مك غهص لكهئه غجلجيهي مش غحلجي وغإلميسهبه خضخي ي
حلجيهب م : هغآلمضتالم خصهبحلتححمخييس هخكجعه خس مك يغإلميسهبه ميهبحفيغص لكهئه غحلمنحميس مش غحلجي

خصهب مفيش ميمنسىحص لكخيخنهبهشهن ميمنسىح خصجيمنسىحىهجلهبآلمضتالم خصمنهنل ذع... واليمخحم ي جضىش صو هلسمه
مشىش غحطخنهبهشهنفص لكخيهنهبن هلثال وشٰهيس مفمظ ميمنسىح حلمللكىع مص ي  همشمنغ هشحنجي .غإلميسهبه غميسهبه: ي

ق غحتهبق ىهحض ق هلخنهبهشهنفى هليش حضحيهتي م ى هليش حضحيهتى ههحض ي عمضهنهص هغآلحتهبق خصمق غحط
ن هلتحهنيغ ىهغحطحٰه ص ي غمكىع غخلهبكحض نصيهلعي خس غحل حضمل غحتهبق هب غحلتخنهبهشهن لكحي خصهبحطمنحي ىلكمه مج هش  ي
م هغحطح  .ى غإلميسهبه خضجهن: هليش مكبخييسصو حلجههبه غحلٰهيس خصهبحفالصنٰهخصمق غحط

حلجيهبي غألهحص غحلٰهيس خس هغحطخنهبهشهنف ي عه ميمنجغل عه مش غميسهبهص غإلميسهبه :جلهن
م ن ىهلخنهبهشهن )غإلميسهبه همش( غحط مش حل جلمح ظ)وعهشخمهب غإلميسهبه همش( حلمهٰهحٰه  ىشيمص
ه آل ميسهبهغإل يعه ىجفخُّـ ن وهبصغميسهبمي هشجه  لكخيهييت صوهبغميسهبمي حلخيهي غإلميسهبه :لكخيهن
غغ ن غحلسمئغن مشمنغ مفمظ غجل ي عه ميمنجغل جيهبيعمي هشحنجي همشمنغ غميسهبهص غإلميسهبه :خصهبحلهن
ن (غحلثهبز غإلميسهبه م( يغألهن ميسهبهغإل خكجع )غحطحٰه  مفمظ ميحٰهمهىحي جضىش ص)غحط

مص لك ههليش غحط غ م غلكجغغليعه : غحل ن خكجع غحط  خصحسمت مشي غميمح غحطحٰه
غمكىع خس هحلخيهي يغحلمنمشجي غآلمفتبهبك  .يغخلهبكحض غحل

 يغحلمنمشجي غآلمفتبهبك خصحسمت لكحي صغحلبسخيممهت هتيحلمهحيمهخي خصهبحلجيسبهت غألهلهن هجلمنحلىس

 .ضضض ل: غحلمنحميس غحلثهبحلهث هليش غحطهنخضمههت غحلسهبخصحنهتص صهبهشهت غحلجهٰههت:غميجنهن) ض(
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حضمل ن خصمق غحطخنهبهشهنف هشمنجغل غحلمنمشيش يخضخيهث غه هتصيخضجهٰهخي ىهميسبهت ىكغخصىط لكخيحيهب هش  هلمنحي
م ن هخصمق غحط نص هلمنحي ن يههئلك غحطحٰه ن خكجع غإلميسهبه هلمنحي قهص هلمنحي  لكحيمح هحض

ق خس مخمنهك لكال همفمهخيىح غحلمنمشيشص خس جفخيئهبه ىقمشجيخيهت ىميسبهت هحض هلمقص خصمق ي  هغه غحطمنحي
ق يآلحتهبق ظوهغخضملغ وجفخيئهب غخلهبكف خس جلهبميهب حض  .هتيغحطهبمشخي هلىع غحل

)٤(  ؠ  ؠ  
وهمصهنملن عهشخمهب حلىحصي جفخيئخيهت آل ىمخِّـ ىخصمماله ي عه غحلحنملن:يمصهنملن  خصهبحلهنخكىش غحلحنملنيعه : ي

ميىح هليش ق عخضجههبن هليش ىمجمههت مفمهخيىح وحسهن ىحيعميي غآل صوهبمخخم وهبخصممالمي جل حض  جلمح غقص غحل
حضمل ق هش حضمل هلخمهبمص جلمنحلىس ىهحض حضمل هجلمح .كهشمل مفملن هلثيس صهلخمهبم ىمفملن هش  هش
ق ىهلهنخيمل ىهحض حضمل جلمنحلىس صي حضمل هجلمح .يهلهنخيمل ىمفملن هش ق هش حضمل جلمنحلىس صىهلمممهيغ ىهحض  هش

ق عخضجههبن هليش ىمجمههت لكحيمنه هلمممهيغص ىمفملن حض  .يمصهنملن خصخيهبميىح جلمح غحلحنملن مفمظ حسهنو غحل
ق ٰهجيهبيمكس جيهبيميغ :غحلسمئغن مشمنغ هشهييت غحطهنهبن هخس حض ق غجك غحلمنحميس غمشمن خس غحل  ىهحض

قيهلستهنيس ه  غحلحنملن مفمظ غحلتهنسخيىش مشمنغ غحضهنغع هشٰهجهيش لكحييس صمشمنغ همفمظ ظكغخصىط ىهحض
نلك  كغخصىطظ ي هلستهنيس هغجك مفملن غجك مفملنهشجيهنسىش غحلحنملنيه غ: جيهن

 غحلحنملنيظ أله غحلحنملن خس سهنو آل غحلتهنسخيىش مشمنغ يهعه صىحغهلجههبمي غحطحمجييىغ خصحنملن عحضهبغ
ي جفخيئخيهت آل  .مفملن كغخصىطي هلستهنيس همفملن غجك مصهنسخيٰهىح هشٰهجهيش حلجه لكخيىح متهبهشمي هآلص ىححلي

 :جضالجضهت عميحهبع مفمظ غحلهنخمهبهشهب يغه :قحلىس خصخيهبه
ص   ه عه :إلكأليوكيط ق مصجه ق ىكهشمل :هلثيس غحلممهنلكمقص جلال هليش وغهحض حض  .ىهل

ص ض كيط ه عه :كيطش ق مصجه  .ىهلحنملهن ىكهشمل :هلثيس غحلممهنلكمقص عخضمل هليش وغهحض
ص يط كيط ه عه :كيطش  غحلبهبكو دهشىس :هلثيس غحلممهنلكمقص جلال هليش وهبمفملهل مصجه

 .ىهلحنملهن
ه عه :همشم  يغألهن غحلجيح هبيعهل ق غحلممهنلكمق جلال هشجه لك عه  لكٰهيش وغ مهحض غ يغحل
ه عه هشستممخيىع آل غحلحنملن قهشيشظ أله غحلحنملن خصمق وهبكغخصمم هشجه حض  حلجه ىخصخلع حلخيهي يغحل
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قهشيش خصمق هشهنخصىط عه هشستممخيىع م خصمق: عو صهحض ن هخصمق غحط  .غحطحٰه
هشيش خس هبيعهل  عه عخضمل وهبصمفملهل غحلممهنلكمق جلال جلهبه غقغم  هغحلثهبحلهث غحلثهبز غحلجيح

ق هغألمضهن وهبمفملهل غحلممهنلكمق لك لكٰهيش م وغهحض غ ه حلجه غحلحنملنيعه : غحل  خصمق وكغخصممهب هشجه
ه عهي آلخصمل غحلممهنلكمق ن غحلمنو غحلحنملن مفيش وميغيهلتٰهخي غحلهنغخصىط غحلحنملن هشجه  يمش غهلهب غحطحٰه

م هبيهغهل ن هبيهغهل .غحط مص غحطحٰه  غألمفملغن خس هلخيمي آليظ ألميىح خصهبحفيس همش هغحط
ه آل غحلحنملنيعه : هشجيتمس مشمنغ همفمظ .غحلحنملن خضخيهث هليش  .وهبكغخصمم هشجه

ون العدم ه االعتبار سبً رابطا ي   ّا
ه عهص هشٰهجهيش ميحنىش ص غآلمفتبهبك  خصحسمتىمفملن مفيش وغمييهلتٰهخي ىمفملن هشجه و هلثال يغحلمنمشجي

م غحطحنملهن غحلمنمشيش هشمنهنل صهلحنملهن غحلبهبكو دهشىسي مكخمخيهت خس  هليش وغميح حلمهٰه
ف ن ههشمنهنل وهبصههلهلحنمل جلهبه غقغ غحلثب ف هليش وغميح غحطحنملهن حلمهٰهحٰه  صوعهشخمهب غحلثب

ه  يخس غحلهنخمخيهت غحلت مشمنغ  .وهبمفملهللكخيحيهب  غحلممهنلكمق جلالهشجه
ه عخضمل حفهنلكخيحيهب يخس غحلهنخمخيهت غحلت هجلمنغ حلجيهبثيسهل وهبصمفملهل هشجه  صهلحنملهن ىكهشمل : مك

ن لكجيمنهنل فص هليش وغميح) هلحنملهن (حلمهٰهحٰه  وغميح غحلهنغخصىط حلمهحنملن ميمنهنلي جضىش غحلثب
ف هليش عمضهن  حضهبع غحلتٰهخيخيمي همشمنغ صغحلحنملهلمق خصمق غحلتٰهخيخيمي هشٰهجهيش غحلهبحلهت مشمنه هخس صغحلثب
قهشيش خصمق غحلتٰهخيخيمي مضالن هليش حض جيهب عه خصحنمل: عو صغحل ن خس حلمهحنملن لكهن  وغميح غحطحٰه
ف هليش فص هليش عمضهن ىميح حلىح غحلهنغخصىط هغحلحنملن صغحلثب يهخضخيجيئمن مصتجمجه غحلثب ىيس مكخمخيهتى  صي
 يهع :يسغحلحنهن خصهبمفتبهبك هميمنهنل صوعهشخمهب ىهلحنملهن ى عه كهشملصهلحنملهن غحلبهبكو دهشىس :همش

م خصمق ىمفملن غحلهنغخصىط غحلحنملن نص غحط ه هغحطحٰه ق مكبخييس هليش لكخيجه  .غحلهنغخصىط هحض
ه عه هشٰهجهيش ي عه غحلحنملن:يهشتخملك ههبمنغ  .غحلحنهنيس غمفتبهبك خصحسمت حلجهيش وكغخصممهب هشجه
قغص غحلهنخمهبهشهب مشمنه خس غحلهنغخصىط حلمهحنملن هشحنتمع يه غحلحنهنيسغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف  هشحنتمعهي جضىش وهحض

ق هليش حلىح هلهب حضحيهت هليش تىحيممخيهكغخص كغخصىطص ىمفملن لكحي غحلممهنلكمقص خصمق وكغخصممهب حض  صيغآلمفتبهبكو غحل
ه غحلخيىح قمشمت هلهب ميجنجع همشمنغ يغحطحمجييىغ مكملك   غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش غحلحنهبد غحلمنحميس خس ي
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 خضخيهث صوهخضجهمح جحهب ولكحنال غحلجهىش مفملن مصحنتمع غحلسهبحلبهت غحلهنخمهبهشهب خس غحلجيمنهييعه : هليشفص مفحك
يغقغ ميهبحلمث غحلجيمنهي جفخيئهب هليش غحطهبمشخي: مكهبن مغهت لكهبمضتميميتىحص وي يهبف غحطحس ي وجضىش ميهبحلمث هلهبمشخيهت ي ي س

وعمضهنه هلبهبهشجيهت جحهبص مج حسمل غحلثهبميخيهت مفمق غألهجكص هلجيممبهنهت مفمهخيحيهبص جلمح جلهبميمث حسمل قحلىس خس  ي يو
كف غحلسهبخصهنهت يلكهئقغ عخضرضهتمح خصحنمل غآلمضتميغهص مج مصمنحنيس لكخيحيمح هلهب جلهبميمث مصمنحنمهىح خس . يغحلحم ي ي

كف غحلسهبخصهنهتص خس غحطهبمشخيهت غحطجههنكف هليش غحلجهىشص حلجهجييحيهب غمفتمعف قحلىس لكحنال جحهب وغحلحم ي ي يي ص همش ي
يمغمهمت غحلٰهيس غحطهنهبخصيس حلمهحٰهيسص جضىش ميجنهنف غحلخيىح هلستهنال س ي ي كمصىح مغمهمت ي يص هلخمهبلكهبص لكتحم ي و

غل  كمصىح مغمهبهب همفملهلهبص جضىش غمفتمعف حلىح مض مص جضىش هلمممههنهبص لكتحم ن مفيش غحط سغحطحٰه سي وس و و ي
قغف حض هبلكهت غجك غحط ممهنغكغص جلحنملن غحطخيمي خصمق غألمفملغنص همتخيميمشهب خصهبإل يغ يي  .و

 صمقئحضميهليش  ىغيمصتهيحل غحلسهبحلبهت غحلهنخمهبهشهبيعه : حمجييىغغحط جستهبك يعه: يسيهشتححم ههبمنغ
م :زهب نص غحط حضمل هآل هغحطحٰه  خصحسمتي غآل صىهتيخضجهٰهخي ىميسبهت: عو صكغخصىط لكخيحيهب هش

حلىح قجلهنه هلهب همشمنغ ظغحلمنمشيش غمفتبهبك حضبهت غحلهنخمهبهشهب يغه :خصهن غع غحط  ىهبفيمشمهخي جلهبميمث ومغ
م: جضالجضهت ىعحضميغع قهغف صوبهتي عه هلهنجلوخصسخيممهت ن غحط غحلمت هغحلجهىشص هغحطحٰه  هغحلس

م: مقئحضمي قهغف جلهبميمث هلهب وجلهبئجيهت ن غحط  .هغحطحٰه
آلف يمح مش مصيهت لكهئمييهب غحلجيسبهت غحلجهٰهخييهعهل ه غحطحٰه حمهبخضمت غحلهنخمهبهشهب هليش حضحيهت جل
قفيهبف غحطهنجليخس غجحمهخي حض مفهبفص لكخيخمممهنوبهت هل ك غكمصبهبحفحيهب ي حلمهٰه ي غحلمنمشيش غجك مصحم

مفهبفص جضىش هشحنٰه يخصهبحط وىش غحلمنمشيش قحلىس غجك مفهبهلهت غحلهنخمهبهشهب خكمهممهب هلجيىحصس :  عمضهنهىهخصحنبهبكف ي
حضبهت مش غحلٰهيس قزهب هغخضملغص ههلمنهبق غحلهنخمخيهت غحلسهبحلبهت صيهلمنهبق غحلهنخمخيهت غحط ي هحضحنيس هحض و

م ي غحلمنمشيش مج هشهيفيغه: ومغمهمت غحلٰهيسص ع خضخيمل غحط  خصمنحنمهىح غحلمنو مش غحلجهىش همص
قغص حلجهيش حط ن هحض يهغحطحٰه ن خس غجحمهخيو ق غحطحٰه قغ خكجعهشيهبف غحطهنجليهب جلهبه هحض يبهت هحض  صوهبو

ك غحلمنمش مص همش غحلجيسبهت غحلجهٰهخيهتيعهحضمت عه هشتحم  .يش كخصممىح خصهبحط

 . غحلمنحميس غحلحنهبدصف غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحك:صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
 .)ض( ص كمكىشططضل ضف: هت غألكخصحنهتص مصحنمهخيهنهت غحلممبهبحفبهبئي غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت) ض(
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  ءّ ؠؠ ؠد )٥(
قغفي عه :حمجييىغغحط يهشبمق غحلجيتخيجهت مشمنه خس  حض  هقحلىس جحهبص ي هلهبمشخيهتآل غحلهنغخصممهت غحل

يأله غحطهبمشخيهت  غغ خس هنهبنيمص هلهب مشي ص هلهب حض ظ هلهب غإلميسهبه مفيش مغهيحلجيهب لكمه مش  حلجههبه مش
غغ غه: غجل غه :مفمهخيىح ٰهيسيش يغه غإلميسهبه: عو ميهبحفيغص ىخضخي  يخضمل همفمظ ميهبحفيغ ىخضخي

هش مصحنبجع  ههليش مفمهخيىحص غحلسمئغن حلملآلحلهت منميخض يهلهنملكص ىحطبتملع ىمضمع مش :مقيغحلجيح
لك غ ن:غحل ه آل ي عه غحطحٰه هلهب يغآل هشجه يمغٰه هحلمنحلىس صيهلستهنال وهلمنحي ق ي حض  غحل

ق حض حص يغحطستهنيس خصهبحل .غحطحٰه
يه غحطهبمشخيهت خصهبحطحنجي غألمضُّـغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف ي غغ خس هبنهنيمص غحلت  همشصي  هلهب حض

ق يخضمل هليش جيتميميمص ظمش حض ص غحل ق حلمهخلع هشجهيش مج لكهئقغ يغخلهبكحض  س مضهبكحضىهحض
ه آل هشٰهجهيش عه صميمنسىح خس سهلستهنيس  .يغحطهبمشخيهت آلميتميغم وهلجيجمهي هشجه
  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  ملأل: ي كهي ىغ ىط َّـهث مت م كيط مب ه كيط  يميط هت خي لكش

ُّـ م لك  يمصهنملن خس هلهب خصخالم همشمنغ غحلممبىعص خصٰهحنجي ىهلمنهنق مشجيهب غحلممبهبمىغ يمب
ه يمفمع خضخيهث غحلجهٰههت صهبهشهت هلملمضيس يمكملك   خضخيهث حفبهبمفجيهب مصجمتحيخيحيهب هعجفخيهبع ي
 .حلمهممبىع غجلٰهىع خصٰهحنجي مشجيهبن غحلممبهبم حضهبعف
حلىح  ه مك يمكملك  مه: ي مي هي مب م كيط آل هت ق ىغشصفإلمب كالحت إل مه َّـهث إل  ُّـ

مه مل ىغ مه يال مت كل ىغ  يغآلحتهبق مفمظ يغحلمنخيهبيض غحلجمخيمك عهكقإلىغش كيط
قو حض ق حفهنخس خصمق غحل حض  :خصهئهشهنغقهشيش غحلهنغخصىط غحل

 لكخيىح هشجهمن  هآلصغحلجيسبهت حفهنخس هخضملف آلمكتمب صيمصىش حل غحلملحلخييس مشمنغ يعه :إلكأليو
ق يأله ظيغحتهبقزهب حضمت حفهنلكمق خس غحلجيسبهت هحض  غحلممهنلكهبه جلهبه يمصحنملقمشهبص هغه هش

صهب هلىع غحلممهنلكمقص ههخضملف. يهلتحملهشيش صمح غ خس ومضمهمنهب جل ق ىميهبمكخمهت جضجيمقصجل حض  حل
ق هلحنجي آل غق ظغحلجيسبهت حض  .غحلخلع هميمنسىح خصمق غحلجيسبهت حل
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ض ه غحتهبقهشهتص كخص:كيطش ي عه غحلجيسبهت جلمح مكمل مصجه ي ه خكجع غحتهبقهشهتي ىمح مصجه ص جلهبحلجيسبهت و عهشخمهبي
آلف غحلسبىع غحلجيسبخيهتص لكجهخيىغ شجهىش خصهبمغتمهميغن  يخس غحلهنخمهبهشهب غحلحكحفخيهت هغحلجيسبهت خس غحطهن ي

ق غحلجيسبهت هلمم غوهنهبمههحض غق . هبقي هليش غآلحتو ميح يلكحييس هشٰهجهيش غآلحلتميغن خصهبحتهبق غحلس
ه ! ظي همش غحلتخمهبقصيهغحلبخيهبل هليش عحضيس عه خصخيجيحيمح ميسبهت غحلتهنهبخصيس يهمغخيملق مكملك  يي

ى عه غحلتهنهبخصيس ميسبهت:خس غحلمنحميس غحلسهبقك هليش غحطهنخضمههت غحلسهبخصحنهت  . خصممهنلكمقى مكهبئٰههتي
 .!يهمشيس هشٰهجهيش غآلحلتميغن خصهبحتهبق غحلحنهبحص هغحلسهبلكيس هليش حضحيهت قهكغه غحلجيسبهت خصخيجيحيمحظ

 يحتهنيغ يغه: مكهبن خضخيهث غحطحمجييىغص غحلخيىح قمشمت هلهب يقجلهن خصهيميىح هشمنمشمت غجك مفجههي يىشجض
 صيخضهنخيهن: مكسٰهمق مفمظ غحلتخنهبهشهن يعه غألهلهن خكهبهشهت مصخنهبهشهنزهبص هشستمهمين حفهنلكمقص خصمق ىميسبهت

آلف خس غحلجيسبهت حفهنخس غحلتهنهبخصيسص عه مصخنهبهشهن خس غحلجيسبهت حفهنخس جلتخنهبهشهن  .يغحلجيسبخيهت غحطهن
ه  حلىح مكملك  يمك ىش ...ال مكهي ُّـ: ي ل كيطشس ك كجه يغه : عوصإليىط

قمغحلهنخمهبهشهب غحلبسخيممهت جل حض  آل كغخصىط خس عميمنسحيهب هآل خس هلممهبخصهنهبهتهب صغإلميسهبه هل
مص لكال وعهشخمهب ق غحط ن لكخيحيهب مش هحض ص أله غحطحٰه يص غآل خصحسمت غآلمفتبهبك غحلمنمشجي ي ي

ك غحلجيسبهت خصمق غحلخلع هميمنسىحص ق غحلخلع ميمنسىحيأله يهشتحم  غحلحنهنيس هشحنتمع ص ميحنىش. هحض
م جفخيئهبيغحطهبمشخيهت  ق جفخيئهبوغحلت مش غحط حض ق غحلجيسبهت خصخيجيحيمحوص هغحل  . عمضهنص لكخيحنتمع هحض

حلىحخيىحهمكمل عهكق مفمه قف: يغحليغ: ي غحلجمخيمك غحلمنخيهبيض خصهن حض ىعه غحلجيسبهت لكخيحيهب عهشخمهب هل و  ي
ن خس غحلمنمشيشص عو م هغحطحٰه ىغه غحلهنخمخيهت هلهنجلبهت: خصمق غحط يي م ي  هليش غحط

ن هغحلجيسبهت ق خكجع هلمنحيظهغحطحٰه حض ن غحل مشهب غحلت مش ي حطهب عه هلمنحي ين غحطهبمشخيهت هميح
مص همكمل هلهن ق كغئمل:يغحط حض ى عه غحل ك غإلميسهبهص . ي مفمظ غحطهبمشخيهتي يلكهبحلحنهنيس هشتحم

ق حض ق غحلجيسبهت خصخيجيحيمحص لكخيحجهىش خصهيه غإلميسهبه هل قص جضىش هشهنه هحض حض ك غحل يههشتحم ي  .ي
 مش هغخضملص ىعهلهن يغآل غخلهبكف خس حلخيهي ىحيخضخيهث غمي ظهلممهبخصهنحيهب خس كغخصىط آل صميحنىش

 .ضضضل ضف:  مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتيغحلمنخيهبيضمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك ) ض(
 .غحطحمملك غحلسهبخصيغ) ض(



ق هبنغميهنس خس حض  ظضض...................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل

ق حض قزهب مكمهجيهب غقغه. يغحطهبمشخيهت عه غحل حض قغه لكحيمح خص حض ق هل حض  يأله هغخضملص ىخص
ق حض ق هشحنهنيس غخلهبكفص هآل خس يغحطهبمشخيهت مفمق غحل  .غحلخلع هميمنسىح خصمق غحلجيسبهت هحض
حلىح  ه مك يمكملك  ىش: ي ل كيطشس ك كجه سش ... إليىط إلقم ال ىغىح يطشص كيط

س  :مكسٰهمق  غجكهبهشهبغحطجيهبحفهنهت غحلهنخم يمكسىشهيهن كيطىعق ي
س ئ فإلكأليو كيط يس كيطش إلكيط ق لكخيحيهب يشجهىش غحلتي غحلهنخمخيهت همش :إل حض  صعذ خص

ق ىكهشمل( مكبخييس هليش حض ق لكخيحيهب خضجهٰهجيهب خضخيهث ص)هل حض  مشمنه هليش هغحلخنهنل كهشملص خص
ق غجضبهبف مشيغحلهنخمخيهت  حض  .حلميهشمل غحل

س ض كيط يس كيطش ق لكخيحيهب شجهىش غحلت همش :إلكيطشطهئإلف كيط حض حلخلعص  ىذع خص
ق خضجهٰهجيهب خضخيهث ص)مفهبمج كهشمل (مكبخييس هليش حض لك ههليش .حلميهشمل حلحنمهىشغ خص غ ي عه :غحل

ق غجضبهبف حلخيهي هلجيحيهب غجحملم حض قص هلمنهنهل يعمضمن وغكهشملي أله حلميهشملص غحل حض  خصيس غحل
ق غحطمنهنهل حلميهشمل غحلحنمهىش غجضبهبف هلجيحيهب غحلخنهنل حض   .غحل

وهآل جفىس عه مشجيهبن مصهنمصبهب يي حلخي ي ميمق مشمنهشيش خصمق وهبيحف يه غ :وع غحلهنخمهبهشهبص هليش غحلمه
ق غحلجهىش غجك غآلميتحيهبع هليش حلىحيآلخصمل  غألهجك غحطهنخضمههت خس غحلمنمشيش حض  يذعص جضىش مصهييت خص

ق حلخيحجهىش غحلثهبميخيهت غحطهنخضمههت حض  .غحلخلع حلمنحلىس عمضهن ىذع خص
الثية نائية وا ّاآلراء  القضايا ا ّ  

لك مقي  كهت
ن  خس مصهنىع غحلت مش هتصيغحلثجيهبئخي همش غحلهنخمهبهشهب هليش يغألهن غحلهنسىش يغه :غحطجيهبحفهنهت هشهن

غغ  خس مصهنىع غحلت لكحي صهتيغحلثالجضخي غحلهنخمهبهشهب همش غحلثهبز يهلهب غحلهنسىشع صغحلبسخيممهت مشيس حض
غغ  .يغحطهنجلبهت مشيس حض

خيلك ق مفيش غآلمغتمنحيهبن خس مصهييت  هشٰهجهيش عهصمشيس يعه :قحلىس مص حض  غحطمممهيغص غحل

 .طضض لضف:  مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتيغحلمنخيهبيضمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك  )ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صضض
ق مفيش غآلمغتمنحيهبن خس مصهييت عه ههشٰهجهيش حض  ىكهشمل مشيس: مكمهجيهب لكهئقغ .يهغحطهنجلمت يغحطهنخيمل غحل

قظ حض قه مفيش مغهيحلجيهب لكهنمل هل  مغهيحلجيهب لكهنمل مفهبمجظ ىكهشمل مشيس :مكمهجيهب يهلهب غقغعغحطمممهيغص  هحض
 .يهغحطهنجلمت يغحطهنخيمل قههحض مفيش

مق يهليش هحضحيهت ميجنهن غحطجيممهنخي) هتيغحلثجيهبئخي غحلهنخمهبهشهب (غحلهنخمهبهشهب يهشجمتٰهيس غحلهنسىش غألهن هليشه
نص ههشجمتٰهيس غحلهنسىش م هغحطحٰه  مفمظ )غحلثالجضخيهت غحلهنخمهبهشهب (غحلثهبز مفمظ حضميئمقص غحط

غ مفمظ غحلهنسىش :جضالجضهت عحضميغع ق غحلهنغخصىطص ههليش مشجيهب عحفمههن حض ن هغحل م هغحطحٰه  غحط
م غحلثهبزهتيحلثجيهبئخييغحلهنخمخيهت غ: يغألهن يغحلهنخمخيهت غحلثالجضخي:  همفمظ غحلجي  .هتي
ك مقي ص  كيط

هيخضخيهث هشهنس  خس خصهبغ غأللكحنهبن غحلجيهبمكحمهتصىحلمهجيحهبف غظممالق  :جك مكسٰهمقغ جلهبه :ٰه
س  خصيس مصستخنجي خصهبمغىش ص همش غحلت آل حتتهبف غجك مضمع:ي غحلتهبهلهت)جلهبه(: إلكأليو كيط

ن مش  .جلهبه غهللا همج هشجهيش هلحنىح ذع :لكهبمفمهحيهبص هلثيس عه ميهن
ض سكيط حلجيهب: غحلجيهبمكحمهت)جلهبه (:كيطش  ىجلهبه كهشمل : همش حتتهبف غجك غمغىش همضمعص جلهن

 لكحي جلهبه غحلمنهنكقن :هتص هغقغ مكمهجيهبي لكحي مصهبهلوجلهبه غحلمنهنكقن جفهبمفهنغ:  لكهئقغ مكمهجيهبومكهبئمح
 .ميهبمكحمهت

غ ق غحلمنالمغمنهت حفهنخض حض غغحل م خصحثحيىشص همكهبحل ق غهلهب يغه:  خصهبمفتبهبكه هل حض ي غحل
حلخي ه مخٰه آلف غحلثهبميخييغحلهنخمخيهت و عه كغخصممهبص هحفهنق غحطجيهبحفهنهتوهبيعه هشجه ي ألصهب هليش غحطحنهن هت ي

غ م خصحثحيىشص لكهنهبحل يغحلهنخمخيهت غهلهب جضجيهبئخي: غحلت مش هل  هحفهنق غحلجيحهبف جلمهٰههت. هتيهت عه جضالجضخييي
غجلهبه م خصحثحيىش غألحلمنهبل هغحلجهمهمحفص لكهنهبحل ه جلهبه :ي خصهبمفتبهبك عه هل ي غهلهب عه مصجه

ومصحنبجعغ مفخيجيخيهب جحمنه غحلمنجههنفص هحضهبع غظممالق لكجهبع غظممالق غحلمنالمغمنهت . هت عه ميهبمكحمهتيمصهبهل يو
يغحطجيهبحفهنهت مصحنبجعغ قمشجيخيهب مفجيحيهبص هحضهبع غظممالق غحلجيحهبف مصحنبجعغ حلمنجنخي وي و  .وهب مفجيحيهبو

هلهتص حلمهجمخيمك غحط:غميجنهن) ض(  .طضض ل:يممحيهنو دق غحطجيجن



ق غميهنسهبن خس حض  ضضض...................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل
 همشمنغ ظىميسبهت لكخيحيهب مشيس :همش هتصيغحلثجيهبئخي هتيخصهبحلهنخمخي يهشتحنمهيغ عمضهن ىخصحهث مشجيهبن صميحنىش

 .فمفحك غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش غحلسهبخصىع غحلمنحميس خسحمجييىغ غحط حلىح مغخيحنهنل هلهب
حلىح مك  همك يملك  يطش: ي يس كيطس يشهثهت كيط يهمكىع غخلالم خس عه غحلهنخمهبهشهب ي
ق كغخصىط عن آليس مشصغحلسهبحلبهت غن همشظ لكخيحيهب هحض  :  غجك حجسهت عمك

و كأليو ى عصهب هلهنجلبهت:إلكيط ي مي حضبهت هليش هل نى جلهبحط .  هخضجهىشى هميسبهتى همخٰه
ف غ:هغحلمنهنن خصخيجيحيمح م هجضب حضبهت مصملهك خصمق غحط ني عه غحلجيسبهت خس غحلهنخمهبهشهب غحط  صحطحٰه

ن م هغميتمنهبع غحطحٰه يهمفمظ مشمنغ لكٰهمنهبق غحلهنخمخيهت . يهعهلهب خس غحلسهبحلبهت لكحي مصملهك خصمق غحط
حلجيهب. غحلسهبحلبهت مغمهمت غحلهنخصىط  . مكهبئىشخكجعي عميىح : خصٰهحنجيص خصهنهبئىشىحلخيهي كهشمل: لكهن

ض و كيطش ىهلهنجلبهت يعصهب :كيط كف غألكخصحنهت هليش ي ن  همش صغحطمنجل م هغحطحٰه غحط
حضبهتص هغحلجيسبهت هغحلجهىشص جلهبحلهنخمهبهشهب  خصخالم كغخصىطص مفملن لكخيحيهب غحلجيسبهت يعه يآلغ غحط

حضبهت ق لكخيحيهب يلكهئميىح غحط  .وهبكغخصمم وغهحض
يط و كيطش ىهلهنجلبهت يعصهب :كيط ن هغحلجيسبهت  :همش صغألكخصحنهت هليش ي م هغحطحٰه غحط

حضبهت هغحلجهىش  ىكلكىع غحلسهبحلبهت غحلهنخمهبهشهب خس غحلجهىش يعه :خصخيجيحيمح غحلمنهنن يحلجهيش .جلهبحط
حضبهت هغميتميغمص هخس ىع غحط ق جلمهخيحيمح لكمن صغحلجيسبهت يهعهلهب.  هغهشهنهبمىه  همكمل .كغخصىط ىهحض

زهب يغحطتهيجحمق غحلجمخيمك هظملك غحلخيىح قمشمت  .يمكملك 
كهي و كيط ىهلهنجلبهت يعصهب :كيط  .لكخيحيهب ميسبهت  هآلصغحلممهنلكهبه هغحلجهىش مش جضالجضهتص هليش ي

ق مفملن هشهنه خصحنملهلهب غحلحنهنيس يلكهئه  خصحنملن شجهىش غخلهبكفص خس غحلممهنلكمق خصمق غحلجيسبهت هحض
قمشهبص  .وهبعهشخم غحلمنمشيش خس خصخيجيحيمح ىميسبهت مصملهك لكال هحض

ىغ و كخل ي عصهب هلهنجل:كيط ي هغميمح ظهآل خضجهىش لكخيحيهب هآل ميسبهت.  هليش غحلممهنلكمق لكهنىطىبهتي
ه غحلحنهنيس هشميمفىش  ه. ومفملن غحلجهىش لكخيحيهب خضجهمحجل يهمشمنغ مش جستهبك غحطحمجييىغ مكملك   .ي

ه  حلىح مكملك  يمك يط: ي ل  كهت إلألى كهت حلهت مش هلهب هشهنهبن إل غحطهنغق هليش غحطهن

 .ظضضل ضف:  مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتيغحلمنخيهبيض مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك :غميجنهن) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضضض
ص لك غغ هلهب مش غغ هلهب مش:قغ مكخييسهئخس حض ه : غإلميسهبهظ لكهبجل غه ميهبحفيغص لكخيجه  خضخي

غه ميهبحفيغ آلخضخي هشمق خصهيهغإلميسهبه مفمظ و مخٰه يص مفمظ خكهنغك مصحنبجع غحلجيح غغي   غجل
غه ميهبحفيغ ى هلهنملكىع مضمع حطبتملخضخي  .منم حلملآلحلهت غحلسمئغن مفمهخيىحي مش غإلميسهبهص خضي

لك هليشه غ ن يعه :غحل ه آل غحطحٰه هلهب يغآل هشجه  يٰهيمغ  هحلمنحلىسظيهلستهنال وهلمنحي
ق حض ق يستهنيسغحط غحل حض حص خصهبحل  .يغحطحٰه

حلىح  ه مك يمكملك  مكل: ي مب كهيىش كيط قي عه مفمظ وخصجيهبعجهإل ىغ ال كيط حض  غحل
م حلىح ي هلهبمشخيهتآل غحلهنغخصىط  هليشي آلخصمل هغحلت صهتيغحطحيٰه فآلهبجفجهغإل هليش فيمفمل ثهبكيمص مغ

:هبههلجيحي صمفجيحيهب هغإلحضهبخصهت حفهنخضحيهب
ن هلهنخضمههت خس حمجييىغغحط هليش مغخيهييت هلهب .ض  جلهبميمث غقغ :همش .يغحلحنمههت هغحطحنمه

قغف حض قغف هتيهلجههبميخيغإل غحل غحضمت هلهب غقغ وكغخصممهت ىهحض لكحخيهث  مصحنهبجكص مكخيسمث غجك غحل
ق يغه حض ه عهيالخصمل حلىحص لك يآل هلهبمشخيهت غحلهنغخصىط غحل قغف مصجه حض  يآل هلهبمشخيهت هتيهلجههبميخيغإل غحل
قغف جلهبميمث قغغه .هبجح حض يمفيش غحطهبمشخيهبف  بحهثيهش لكمهمحقغ صجحهب يآل هلهبمشخيهت هتيهلجههبميخيغإل غحل

 هبهلسهتظغخل غحطهنخضمههت خس جلمح هعخضجههبهلحيهب
آلف مفيش حلمهبحهث ىجخهبن هشبهن آل .ض مشهنهش هعمكسهبهلحيهب غحطهن خي هتيغجل  جلمح هتصيهغحلحنهن

 .غحلسهبقمغهت غحطهنخضمههت خس هبجح يمصحنهنل
ي آل جخهبن حلمهبحهث مفيش عمشىش هلسهيحلهت خس غحلجهٰههت غحلحمملكغئخي.ض وهتص هلتٰهثمههتي ي عه : خسي

ىغحطهبمشخيهت مشيس مش عظخيمههت قي عه غمفتبهبكهشي حض حلجه هشبحهث حلىح يهلجههبز آل هلهبمشخيهت غإل يهتص أله غحل
 . قحلىسمفيش

ق عه غحطهبمشخيهت عه .ض حض ي هشجيسمل خصهبغ غحلبحهث خس هلسهيحلهت غجلحنيسص همشيس هشتحنمهيغ خصهبحل ي ي
قف حض ي جلمح عجفهبك غحلخيىح خس غحلمنحميس غألهن هليش غحطهنخضمههت غحلسهبخصحنهتص أله صيظجعهكف غحطهبمشخيهت هل ي

ق غإلهلجههبز هلهبمشخيهت حض ه حلمه قظ:  غحلسمئغني لكخيحملكصيقحلىس لكهنم عه هشجه حض  يخصمحقغ هشتحنمهيغ غحل
حص غحلحنمهىش خصهبغ غميسملغق .ط غمكىع يغحلحم ص خصهبحل  غحلجيتهبئمس عمضممهن هليش همش يغخلهبكحض
 هليش يمصهنملن حطهب هقحلىس ظغحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت خس يغألمغهبد غحلهنجليش مشمنغ مفمظ يغحطجغمصبهت



ق غميهنسهبن خس حض  ضضض...................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل
ىع خس يهلممحيهنو غحلجمحيخيمل يهعجلمله حمجييىغغحط غ ىهلتحنملقف هل  ي عه غحلحنمهىش:هلحمجييمنهبمصىح هليش ي

حص و غحلتممهبخصيغ مضالن هليش يغآل يهشتحهنيغ آل يغحلحم  هبهل هغقغ هغحلحنمقص غحلمنمشيش خصمق يغحطهبمش
م غحلحنالمكهتص مشمنه غإلميسهبه مغمهبجيهب  هآل صيمصهبن ىخصجمجهيس هغإلقكغن غحلحنمهىش خصهبغ يهشجيسمل لكس

ىههشحمبلك جليس مفمهىش هغجلحييسص غحلحنمهىش خصمق ىلكهنن يعو هشبهن وهلهنجلبهب وحضحيال ي .ي
 غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت هلبهبز مصهنجغغ جلخيىغ :تخملكهش جضهبكغفغ يمصهنملن هليش هلهب مجخيىع ههليش

ق هخضملف هليش حض  غحلجهٰههت هلبهبز مفيش بتحنملهمص ولكجمخيئهبص وجفخيئهب حلمهحنهنلكهبع هتيغحلجمخحمخي غحل
غمفملمشهبظ هتيهبئخييغحطجم  همك

غكنص غحلتسهبعآلف مشمنه خصحنِّـ مفيش يسخيمت عهحمجييىغ غحط خضهبهن حلهنمل  هليش هغحلمه
.مغخيهييت جلمح غحلثهبزص غحلمنحميس خس قجلهنه هلهب مضالن

 ؠ ّؠ  
ه حمجييىغغحط مفهنمل  ي مكملك   يهلممهبخصيغ غحلهنخمخيهت خس غجضبهبف ألحضيس غحلمنحميس مشمنغي
غمكىع مكىغ مفمظغحل ص همش هشت ي غخلهبكحض ن هغحلجيسبهت غحلهنهبئٰههت ي م هغحطحٰه ق غحط ص هحض

ق مش غحلت حض  .غحلهنغخصىط غحل
ق هليش غحطهنغق  حض ق ىعهلهن مش غحلهنغخصىط غحل حض م يخس غحلهنخمخيهت هكغع ىهل  غحط

ن مشهنص غحلحنهنل جلهنخيهبن آل هحلجهيش هبمح ىمكهبئىش صهغحطحٰه وجلهبه هلهبمشخيهت يهغآل خصهبجل وهلستهنمههت ي  ي
قغ حض   عه حضميعهصصخضملزهبع  عه مفمقص عه حضميعزهبصمفخيجيحيمح مش هآل ميمنسىحص خس وههل

ق مش همشمنغ حض ق همش غحلهنخمهبهشهبص خس غحلهنغخصىط غحل حض ي أله ظملن ظغخلهبكفخس  ىهل
يغحلهنخمخيهت غخلهبكحضخيهت غمكىع خس عحضميغئحيهب يحتهنيغ هشستمهمين ي  .يغخلهبكحض غحل

ق يحتهنيغ مفمظ يغحطجغمصبهت غحلجيتهبئمس  حض  : مش غحلهنخمهبهشهب خس غحلهنغخصىط غحل
ق غحلهنغخصىط مش ميمنهي خفهنم حفهنلكخيىحص لك. حض  خصهبحلمنمشيش ههبه جلهبه حفهنلكهئي عه خفهنم غحل

ق غحلهنغخصىط مش غحلمنمشيش عهشخمهبص هغه جلهبه خفهنم حفهنلكخيىح خس غخلهبكف لكجنهنم  حض ولكجنهنم غحل

هلهت) ض(  .طصضل ض ف:دق غحطجيجن
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ق غحلهنغخصىط خس غخلهبكف حض  .غحل

ق .ض حض حضمت لكحي صغحلممهنلكمق خصمق يحتهنيغ غقغ غحلهنغخصىط غحل  يغآلحتهبق هليش وغميح هش
قو حض  .خصخيجيحيمح يغحل

ق مفملن .ض يغحلٰهيس غألهحص هغجحمهخي خس ىكغخصىط هحض حضمل صميحنىش .غحلبسخيممهت هتي  ىكغخصىط هش
ي غحلهنخمهبهشهب خصهبحلٰهيس غألهحص هخصهبجحمهخيخس ص آل خصحسمتي  يهت غحلبسخيممهت خصحسمت غآلمفتبهبك غحلمنمشجي

غمكىع  .يغخلهبكحض غحل
ه حلىح كغخصىطظ آل كغخصىط خس غحلحنملن.ض ي أله غحلحنملن آل جفخيئخيهت حلىح هآل متهبهشمي لكخيىح حلجه هشجه  .ي

قغص جضىش هشحنتمعه غحلهنغخصىط حلمهحنملن هشحنتمع عه  هشٰهجهيش حلمهحنهنيسصميحنىش يهحض  خصمق وكغخصممهب و
ق هليش حلىح هلهب حضحيهت هليش تىحيهكغخصممخي ىطصكغخص ىمفملن لكحي غحلممهنلكمقص حض .يغآلمفتبهبكو غحل

قغفغ .ط حض يهقحلىس أله غحطهبمشخيهت خصهبحطحنجي غألمضُّـ  ظجحهب يآل هلهبمشخيهت غحلهنغخصممهت يه غحل ي ي
غغ خس هنهبنيمص غحلت همشم  ق يخضمل هليش جيتميميمص  ممش هلهب حض حض ص غحل  مج لكهئقغ يغخلهبكحض

ق حلمهخلع هشجهيش ه آل هشٰهجهيش عه صميمنسىح خس س هلستهنيسس مضهبكحضىهحض  آلميتميغم وهلجيجمهي هشجه
 .هتيغحطهبمشخي



ق هنسهبنغمي خس حض  طضض...................................................................هغحلهنغخصىط يغحطستهنيس غجك غحل
 

 ّءإ  
ءؠ ّ ؠ  دؠ ؠؠ ؠ  ءءؠ  

ق مفملن :ي غحلجيجنهنهشهتمشمنه هخضهبظيس م يعو هحض  هليش ٍّعو خس هغحلهنغخصىط غحلجيسبهت هليش مي
غم حضبهت غحلهنخمهبهشهب خس آل صغحلهنخمهبهشهب عمي  غخلهبكف خصهبمفتبهبك آل غحلسهبحلبهتص غحلهنخمهبهشهب خس هآل غحط

ك غ خصهبمفتبهبك هآل خيلكحله .يطيهغحلتمهمن ىشيهغحلتجهمه يمنمشجيحليغحلتحم نغحطمممهمت مشمنغ ت  : ميهن
 .ٍّظجيهبمف جفهبئىع ىمثيس هيقغيت ٍّحصيعه ىمثيس غجك غحلٰهيس هشجيهنسىش

 :مكسٰهمق مفمظ جمهبئىعغحل هغحلٰهيس
  .خصهبحلحنهنل جمهبئىعغحل غحلٰهيس .ض          .خصهبحلمنغف جمهبئىعغحل غحلٰهيس .ض

ه ٰهٰهجيهب غحلخيحيمح مكخمهبهشهب غحلٰهيس غألهحص همكخمهبهشهب مشيس غحلبسخيممهتص لكسخيجه  يلكهئقغ 
ق خضخيهث هليش غألمكسهبن مشمنه مكخمهبهشهب خس حهثغحلب غمكىع خس هغحلهنغخصىط غحلجيسبهت هحض  غحل

 : جلهبحلتهبحصيغخلهبكحض
  ؠّ ؠ ءء. ١

حضمل آل  صغميسهبه غإلميسهبه: مكبخييس هليش ظميسبهت هتيعهشي غألهحص غحلٰهيس مكخمهبهشهب خس هش
غه غإلميسهبهه ن يغألهن غحطثهبن خسي ألميىح صميهبحفيغ خضخي ن هلمنحي ن مفمق غحطحٰه  هلمنحي

مص غك هشستمهمين لكخيحيهب غحلهنغخصىط قهحض هلكهنل غحط  صميمنسىح مفيش غحلخلع مغمهمت حض
ه هعه  .ميمنسىح خكجع وجفخيئهب غخلهبكف هشجه

خضخيمل همصمنهبههتمح غحطحملهقص مفمقي غحلمل غحلثهبز غحطثهبن هخس  هغحلتمنحمخييسص خصهبإلمجهبن غحل
حضمل لكال ه يخضت ىهلخنهبهشهنف مص  .هغحلجيسبهت غحلهنخصىط غجك ىخضهبحضهت مشجيهبن هشجه

  ؠ  ءء. ٢
حضمل آل ك حتهنيغ آلي ألميىح وعهشخمهبص ىهكغخصىط ىميسبهت هتيعهش غحلبسخيممهت هبفيغجحمهخي خس مص يهشتحم  ي



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................طضض

هبلكهت مفحيهب خصمق هغحلجيسبهت غإل جحهب هل حضمت يهغآل غخلهبكفص خصحسمت همخٰه ه عه حل  هشجه
ق حض هي خضت غخلهبكف خسي غحطهبمشخيهت مفمظ وكغئملغ غحل  غحلهنخصىط غسهبق غجك ىخضهبحضهت مشجيهبن هشجه
ن مضالم مفمظ همشمنغ خصخيجيحيمحص هغحلجيسبهت قي عه خسي غحليغ غحلهن حض  خس حملغهيهلت هتيهغحطهبمشخي غحل
 .غخلهبكف

  ءؠ ءؠ ؠ ءء. ٣
ه غحلت غحلهنخمهبهشهب م لكخيحيهب هشجه نص وهبيهقغمصخي وهبيخضهنخيهنخي وهلحمملغمكهب غحط  آل حلمهٰهحٰه

حضمل ق: مكبخييس هليش وعهشخمهبص ىهكغخصىط ىميسبهت هتيعهش لكخيحيهب مص حض ق غحل حض  عخصخيِّـ هغحلبخيهبل ىهل
قص مصحنهبجك هغهللا حض ق مفملن خس هغحلسبمت هل ق حلحنملن مش صلكخيحيهب غحلجيسبهت هحض  هحض
ن خصمق ىهنفهلخنهبهش  .هغحلجيسبهت غحلهنخصىط يهشتحهنيغ حلجه غحلهنخمهبهشهب مشمنه خس هغحطحمملغن غحطحٰه

  ءض ؠء ؠءء . ٤
ه آل خضخيهث )عخصخيِّـ غجلسىش (هلثيس م هشجه  وهبيهقغمصخي وهبيخضهنخيهنخي وهلحمملغمكهب غحط

نص  غحلهنخمهبهشهبص جحمنه هغحطممهبخصيغ مفجيىح يغحطحجه خس هغحلهنخصىط حلمهجيسبهت يحتهنيغ لكال حلمهٰهحٰه
) غألخصخيِّـ (يغحطجمتيغ خس) غجلسىش (غحلمنغف هعمضمنميهب وبهبصيهلهنجل يغحطجمتيغ غمفتمع غقغيألميىح 

ه كف مشمنه خسيص ألميىح غحلسهبخصهنهت غحلهنخمهبهشهب خضجهىش غحلهنخمهبهشهب مشمنه خضجهىش مغخيجه  غحلحم
ه م مغخيجه ن سغحلهنخيهن يغحطحمملغن يغحط   .حلمهٰهحٰه

 غألخصخيِّـ (عهغحطبمل يغحطجمتيغ خصمق غحلمنهننيغه : همكمهجيهب وخصسخيممهبص يغحطجمتيغ غمفتمعميهب هغقغ
 مشمنه هخس. آل خصحكلمهغحل غحلالخصحكل خصمق غحلمنهنن مكبخييس هليش مش) هغحلبخيهبل
كف ق يغحطجمتيغي عه غجك غآلحلتمنهبف ههلىع غحلحم  مفيش هشهيخص آل هغحلالخصحكل خصحكلص آل هلهيمض

م هشهيخص لكمهيش صغحلخنجع هلىع يهغآلحتهبق غحلٰهيس نص هلىع هبقيحتغآل مفيش غحط  هخس غحطحٰه
هش يمصتحهنيغ غحلجيتخيجهت مش م خصمق هتيغجح نص غحط كفي غحلهنخمخيهت هحتجه هغحطحٰه  مفيش غحطمنجل

هش مشمنه مش ص هبقيحتهغآل هتيغجح غمكحن ه هحليش غحل  هلىع صهغحلهنخصىط حلمهجيسبهت ىجخهبن مشجيهبن هشجه
هش لكهنل مش ص يهغآلحتهبق هتيغجح غمكحنخي غحطخنهبهشهنف مفمظ ىمفهتيهلتمنهن لكهبحلجيسبهت يغحلحنخيجي  ههليش .هتيغحل



 ١٣٧...................................................................واسغابف ّاخستضل إز اسوجود اطضسظم يف
 اسسظسبع اسضشظعظ شصظدّأن : ّاخحضضر طصغ ّ ألناسسظسبع، اسضشظعظ ّعتشغ وضق عطظ
 .ًذضبظ ىّاخسض احلضل أو اسسضظ محل ال ع،ّاهلوعوع وطصي احلضل ذضظ عو

ّسغس رسهّ اسسطغ اخلضططي ذسغه شظ وعغا ّاحلق خضو صحطصع اسوجود : بضوسه ّ ّ
رن اسطسبع واسغبف واإلضظسع يف مجطق عغه اخوارد؛ سبغاعع اشتطظع دروى اسطسبع يف 

ّ األوسطظت واسبسظئف بحسظ طصف األشغ، سظن احلغ رر اخحغود وتصشطل ّحمضي ّ ّ
ّ بطططجم يف ورظء تضغر اخظعطٍّع واسصطٍته، سال عضضن سغض إضظسعطصف حضطض  .عّ

ُظت اسبسطصع؛ سظطه ال عّوسغا احلظل يف اهلضط ّصضل حتضق اإلضظسع بر شوضورطظ ّ
ّوحمضوهلظ، وإال سفم زعظدة اسوجود رد اخظعطع يف اخلظرج، وزدعظ شن اخحظذعغ ّ. 

اسغاجح،  ششغاسه رد  محضهطصسه أو رد اسشء محل يف صضلُع ال ّأطه سجم
 تصظز اهللا أو شوجود اسوجود: سوسطظ شثل اسغاجح، سضشغاسه عضون شظ وسغسك
 اإلضظسع واسطسبع، رن ٌخظسطع اسضثدة اسضشظعظ تضك ظتّحمضط ّأن: ّستبر .شوجود

 .ّاخلظرجي اسواسق حضم هّسض عغا .اخلظرج حظل عغا
 ٍطسبع عّأع توجغ ال ًسظعشظ ع،ّواسضصصط اخصضوسع سضضشظعظ بظسطسبع احلظل ظّأش
 وإذا ّاخلظرجي، اسواسق تصظبق ّعواسضصصط اخصضوسع اسضشظعظّ ألن وذسك سططظ؛ ٍورابف
ٌحمضق عو ّرجمّ إال حتضي ال سطي، ّاخلظرجي سضواسق ًشصظبضع سظطع  اخلظرج، يف ّ
 اسواسق سون ضقس ورابف، ٌطسبع سططظ ّعواسضصصط اخصضوسع اسضشظعظ ّبظن سضطظ سظذا ورضطه

 ًسظذبع اسضشظعظ عغه مجطق ٍسحططئغ ذتضون واسغابف، اسطسبع شنًطظ خظس ّاخلظرجي
 ال ٌطسبع اسضشظعظ شن ٍّألي عوجغ سال األذظس عغا ورد، سضواسق ٍشصظبضع وزد

ّواستشور اسغعطي لّاستصض بظرتبظر وال اخلظرج بظرتبظر  .اسضصف بظرتبظر وال ّ
ّسغس رسه ذسغه شظ وعغا ّأشظ اسضشظعظ اسضصصط: سهبضو ّ ّذك يف  ع واخصضوسع سالّ

ّ سضخظرج، سال حتضي إال رجم اذتضضع رضطه صحطصع اسوجود، بال ًسوهنظ شصظبضع ّ

 .٥٠ص ١ج: هتغعظ األصول) ١(
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هبلكهت هغحلجيسبهت خصال خضجههبهشهت مفيش  يكهشهبقف هآل ميهنحمهبهظ ألميىح آل هلحنجي آلجفتمحجحهب مفمظ غإل

غمكىع هميى خكجع هلممهبخصهنهتوغخلهبكفص ههلىع غحلجههبهشهت مفيش غخلهبكف مصحمجع جلهبقخصهت  .منهي غألهلهن حلمه
ق آل يعميىح: قحلىس مجخيىع هليش يلكتمهخُّـ خس  غخلهبكفص هآل خس آل لكخيحيهب حلمهجيسبهت هحض

حل يخس غحلهنخمخيهت غحلمهمنجنخي ص هآلهتيغحلهنخمخيهت غحطحنهن ن هتص هآلي  .هبحيهلجي غحطمنحي
ن لكخيحيهب شٰهيس آل غحلت هتصيغحلٰهمهخي هليش يهلهب غحلجمهبئحنهبفعه  هلحمملغمكىح مفمظ غحطحٰه

هش مفمظ يغآل يملنمص آل وعهشخمهب يعصهب: لكخيحيهب لكهبحطختهبك عخصخيِّـ كهشمل هلثيس غحلمنغيتص مش  يألميهب هتظيغجح
ه مكمهجيهب غه ق غحلمنغف خصجه  خصهبحلمنغفظ غحلجمهبئىع غحلٰهيس خضهبن لكحهبجحهب يغحطجمتيغ خس وفهلهيمض

م غحلمنغف هخصمق خصمق غحلجيسبهت يمصحنهنيس حلحنملن  .ومضهبكحضهب غحط
يغحطجمتيغص هعه خصبسهبحفهت مكمهجيهب هغه هت يغحلالخصحكحفخي مش هلبملئىح خصخيجيىح هخصمق غحلمنهنن ي

 غحلخنجع هلىع يغآلحتهبق غحلٰهيس همفيش مفيش هشهيخص آل غحلالخصحكل يعه لكبمح هتصيهغحلبحكحفالئخي
ه م هشجه غكق مشمنه خس غحط وهلتحملغ غحط نص همصتحهنيغ هلىع ي هش يغحطحٰه مش  مش غحلت هتيغجح

قص هغحلهنخمخي صهب ىخضهبجلخيهت هتيغحطهنحم خي مفجيحيهبص هجل  خصهبحلمعمشهبه مش يغميمح غحلٰهيس هتيمفهن
قهش غحلملمكخييغص حض  .يهت غحطهبمشخيهت خصهبحلحنهنليجلٰه

حضبهت هبفيغحلٰهمهخي هليش يهشبيغ مج لكهئقه مشىش هلهب غحط ه غحلجيسبهتص مفمظ تمحجحهبغجف يهشت  مغ
حلجيهب ميح غألقغفص لكخيحيهب يهشتخمهيس يممهب يغحطمئهحلهت هبفيغحلٰهمهخي  مفمظ كهشمل هغحلملغك خس كهشمل: مك

 . عه خضهبظيسىخصجههبئيش يمصتهيهن هتظ هحلمنحلىسيخضهنخيهنخي ىهبفيمثمهخي حلخيسمث  همشغحلسمملك
هبلكهبف مو حلمنجنهب مهقآلحلتحيهب ي مفمظ غحلجيسبهت غخلهبكحضخيهت ممهب آل غجفجههبن لكخيىحص جلمح عه غإل ي  ي

ىحتهنيغ ميح جحهب  غألجفخيهبع خصمق غحلجيسبهت مفيش حتجه غحلتبهبقك خصجمحيهبقف مش غق غخلهبكفظ خس ي
هبلكهت ميح مفمظ يمصملن عجفبحيحيهب  ههلهب)خس خصحنِّـص هحلمنجنهت هلىع خصحنخمحيهب نىغ  ى هخضحم

حضبهبف خضهبن مشمنغ .خصخيجيحيمح  .هبفيغحلٰهمهخي خس غحط

ن) ض(  .ضطل ضف: هتمنهشمت غألظ
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االفص   ل ا
ستقل رابط وا وجود ا ّ كيفية اختالف ا ّ  

وجودُهل االختالف ستقلِ ب ا رابط ا ، أو الٌ اختالفِ وا  ؟ّ نو
وجود:بمع َ أن ا رابطّ وزً، وهو ذو معَ ا ، هل  ُ تعل سلخّ  َ أن ي

شأن، فيعود ستقالً معُعن هذا ا  ً فاتّ ستقالِ بتوجيه اال ه  ً إ ّ 
ن ذا معبعد م وز؟ًا  ، أو ال    ّ حر

ق اا اث؛ هو ا ا سيأ  أ ِ العلةِ  علولّ َ أن حاجة:ِ وا ّ 
علول ِ إ العلةِا ستقرةّ  ٌ ونُه، والزمِ  ذاتّ ك أن ي  َ عَ ذ

اجة، وقائم اتَا َ العلة، ال استقاللِ بوجودِ ا . ها بوجهَ  دونّ
ك ون:ومقت ذ ن جوهراً سواء ـٍ معلول ُ وجودَ أن ي  أو ً 

وجوداًعرضا ظرً رابطا ـهِ  نفسً  ِ إ علتِ با
ظرّ ن با ن   إ ِه؛ و

سة،هِنفس مقا وجوداً أو عرضاًه إ بعض، جوهراِ بعضِ و   .هِ  نفسً 
َفتقرر َ أن اختالف:ّ وجودّ رابطِ ا س اختالفاِ ا ستقل ل ً وا ً نوعياّ ّ ،

فهوم َبأن ال يقبل ستقلُ غُا ي ي ا طُعُ ا ر بدلِ من ا َ ا  إ ّ
فهوم عِا ن ستقل ا ِ ا ستقلّ   .ّ من ا

تفرع ُو   :ورأّ  ما تقدم ّ
فهوم: ّاألول َأن ا فهوميةِ  استقالّ ِ با  ٌ تابع،ِ استقالِ وعدمّ

ي يِوجود س  من نفسُه ا  ُدودفح. ّه إال اإلبهامِع منه، ول
واهر ٌ ماهياتِ واألعراضِا ةّ ٌ جوهر ٌ وعرضيةّ ها إ ِ بعضِ بقياسّ
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ظر،بعض ا ٌ وجوديةُها، وروابطِ إ أنفسِ و بدأِ بقياسّ    ّ األولِها إ ا
ظرِها مع قطعِ و  أنفس ـ تبارك وتعاـ ها ال ِ عن وجودِ ا

ٌستقلة   . وال رابطةّ
ا ِأن م: ا وجوداتّ رابطةِن ا ِ  واحد، كوجودٍ بطرفُ ما يقومِ ا
علول ِ إ علتِ بالقياسِا

ُه؛ كما أن منها ما يقومّ ، كوجوداتّ  ِ بطرف
سبِسائر   . واإلضافاتِ ال

الث شأة: ا َأن  وجودّ ُ ال تتضمنِ ا ً إال وجوداّ ستقالً واحداّ  ً ، هو ّ
واجب ُ عز اسمُا ا روابطّ سبُه، وا ضافاتٌ و   . و



ق غمضتالم يجلخيمنخيهت خس حض  ضضض.............................................................يهغحطستهنيس غحلهنغخصىط غحل

 
ؠ  

ه حمجييىغغحط جضبمثع عه خصحنمل ي مكملك  ق:غحلسهبخصيغ غحلمنحميس خسي حض  يغحلحنخيجي ي عه غحل
ق غجك  هشجيهنسىش  دم خكجعهص خس ىمكهبئىش ىىطمكغخص ىقمهحض هغجك صميمنسىح خس ى مكهبئىشٍّهلستهنيسىهحض

حضمل مشيس ىحيمي خس عغحلبحهث خس غحلمنحميس مشمنغ خس مف ىغمضتالم هش ن خصمق يمي ق هلمنحي حض  غحل
ن يغحطستهنيس هخصمق ق هلمنحي حض  غحلهنغخصىطظ غحل

قغي عه :قحلىس لكخيهمص حض يغحطستهنيس هش حل ن هلجيىح جيتميمي ق هلمنحي حض حص غحل  صيغحطحٰه
ق هليش جيتميميههش حض ن غحلهنغخصىط غحل ق هلمنحي حض ني أله غحلهنغخصىطص غحل  خس ىمصهبخصىع غحطمنحي

ق غجك غمغتهنالحلىح همفملن غمغتهنالحلىح حض ق جلهبه لكهئقغ هلجيىحص جيتميميهش غحلمنو غحل حض  غحلمنو غحل
ن جلهبه صيهلستهنال هلجيىح جيتميميهش ق هبهجل هغه .وعهشخمهب يهلستهنال هلجيىح غحطجيتميم غحطمنحي حض  غحل

هي هلستهنيسص خكجع هلجيىح جيتميميهش غحلمنو ن هشجه : عو صوعهشخمهبي هلستهنيس خكجع هلجيىح غحطجيتميم غحطمنحي
ه هلهب هشجه  .وكغخصممهب وهلمنحي

حضمل مشيس :غحلسمئغن مشمنغ ممهنقيهش صقحلىس يمصبمق هغقغ مف ىغمضتالم هش ن خصمق سمي  هلمنحي
ق حض ن غحل ق يغحطستهنيس ههلمنحي حض  غحلهنغخصىطظ غحل

غغ هحلجه مف مضتالمغآل هليش غحطهنغق خصخيهبه هليشيآلخصمل  صيهشتخملك غجل  صيغحلجي
ف يتخملك مفجيملخيمغه حل  :هتغحلتهبحلخي خضسمت غحطبهبخضهث صغحلمنحميس مشمنغ هلبهبخضهث خس غحل
  ؠّ ؠ  ؠؠد )١(

مف غآلمضتالم هليش يهشتخملك غحطهنغق حلجه  غحلجيجنهن مش هلهب خصخيهبه هليشيص آلخصمل غحلجي
 .يغآلمغتهنالحص خكجع: عو صيغألحص هغحلجيجنهن يغآلمغتهنالحص

ن قحلىس هحلبخيهبه  ن يغه: ميهن غخضمل غحطمنحي  حضحيتمق هليش حلخيىحغ غحلجيجنهنٰهجهيش  هشغحل
ن مش خصمح غحلخيىح جيجنهنيهش عه :غألهجك ظجستمهمنتمق  غجك ىهلهنعف ىحيغمي: عو صغخلهبكف مفيش ىخضهبن ىهلمنحي
حض غحلجيمنهييعه : خصٰهحنجي غخلهبكفص نص ميمنهي غجك مصجيجنهن هآل غخلهبكف غجك ىحيمصت  همشمنغ غحطمنحي
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ن غجك غحلجيجنهن ن صيغمغتهنالحص خكجع سعحص ميجنهن مش غحطمنحي  غجك ىههلهنعف ىحفهنهشيغ مفيش ىمفبهبكف هغحطمنحي

ن غجك ميجنهنميهب حل جلمح غخلهبكفص  غخلهبكفص خس هلحمهبقهشهنىح غجك ىعحلهت مش خصمح غإلميسهبه هلمنحي
حض هآل غخلهبكف خس هلحمهبقهشهنىح غجك ىحفهنهشيغ لكحي  يسيمث غقغ غحلهبحلهت مشمنه هخس غحلخيىحص ىحيهشت

نص مشمنغ مفمظ ىذع ن لكمنحلىس غحطمنحي غمكىع خس غحطحٰه  آل غحطحمملغن مضحمهبئُّـ هليش مش غحل
ن مضحمهبئُّـ هليش لك ههليش .غحطمنحي غ  غحطحهبهكغف خس مصهنق غحلت ىشخيغحطمنهبمش خيىعمجيعه : غحل

 حلىح هغجلسىش صعخصخيِّـ غجلملغك :مكمهجيهب حل جلمح هتصيغمغتهنالحلخي خكجع ىهتيعحلخي هلمنهبمشخيىش مش هتيغحلحنهنلكخي
 .قحلىس هميح صهكه

ه غحلمنو لكحي :يغآلمغتهنالحص غحلجيجنهن هبيعهل ن لكخيىح غجك غآلحلتمنهبف هشجه  هليش لكهنىط غحطمنحي
ه لكال هلحمهبقهشهنىحص غجك غحلجيجنهن قهه ن هشجه  .غخلهبكف غجك وهلهنعف غحلهبحلهت مشمنه خس غحطمنحي

ن همكىع حل صمشمنغ همفمظ مفهب غآلمغتهنالحص غحطمنحي  عمضهنص ىذع مفمهخيىح يسيهمث وهل
ن مشمنغ يههئلك ن مش غحطحٰه نص مضحمهبئُّـ ههليش حلمهٰهمنحي  غإلميسهبه: مكمهجيهب حل جلمح غحطمنحي

م م يههئلك صي جلحقغإلميسهبهص عه مي ن مضحمهبئُّـ هليش يهغحلجهحق غحلجي  هليش آل صغإلميسهبه هلمنحي
 .يغخلهبكحضخيهت هعلكهنغقه هلحمهبقهشهنىح مضحمهبئُّـ
ن غجك غحلجيجنهن مش غآلمغتهنالحص ي عه غحلجيجنهن:يهشتخملك ههبمنغ  غحلجيجنهن قهه لكهنىط غحطمنحي

 غجك ىميجنهن لكحي غآلمغتهنالحص خكجع غألحص غحلجيجنهني عهلهب يغخلهبكحضخيهتص ههلحمهبقهشهنىح هعلكهنغقغجك 
ن  .يغخلهبكحضخيهت هلحمهبقهشهنىحه علكهنغقه غجك ىهعحلهت ىهحفهنهشيغ ىهلهنعفي عميىح خصمح غحطمنحي
ن صقحلىس يمصبمق غقغ مف غآلمضتالم هليش غحطهنغقيه غ: ميهن ن خصمق غحلجي ق هلمنحي حض  غحل

ن يغحطستهنيس هخصمق ق هلمنحي حض ن يمصبملن غهلجههبه مفملن مش صغحلهنغخصىط غحل ق هلمنحي حض  غحل
ن غجك غحلهنغخصىط ق هلمنحي حض حضخيىح غحل  .غحلخيىح غآلحلتمنهبف يغحطستهنيس خصت

مف مفملن غآلمضتالم هليش هغحطهنغق ق غجك غهلجههبه غحلجيجنهن :غحلجي حض  ومصهبكف ٍّعحص ىخصجيجنهن غحل
هل هلجيىح لكجيجيتميم ق:  م عوخيىحغحل هشجيجنهن عه ههشٰهجهيش صوهبكغخصمم وهبهلمنحي حض  ىخصجيجنهن م غحلهنغخصىط غحل

هل هلجيىح لكجيجيتميم صيغمغتهنالحص ن يهغ: عو .يهلستهنال وهبهلمنحي ق هلمنحي حض  هشهنبيس غحلهنغخصىط غحل
ن غجك يغحلتبملن ه صيغحطستهنيس غحطمنحي خصهبحطحنهبز  يمصمن غحلت هتيغحلهنلكخي غحطحنهبز ميجنجع لكخيجه
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غكهشهت  صملغعغآلخصت مصمنخيمل هليش هصغآلميتحيهبع مصمنخيمل غجك: وهلثال هنهبنيلكخي جحهبص يغآلمغٰهخيهت غحط

 مش غحلمنو غآلخصتملغعي عه :قحلىس هليش غحلخنهنل هحلخيهي .همشجهمنغ هتيغحلجنهنلكخي مصمنخيمل خسه
سهلحنجي غمغٰه  يغجك عه غحطحنهبز يص هغميمح حلشجفهبكفيخضهنخس وهلحنجي مش غحلت هليش  شجهو

حضحيمث غقغ خكجعمشهب خس غحلهنهبئٰههت هتيغحلهنلكخي   هشٰهجهيش عهصغآلمغتهنالن خصجيح غحلخيحيهب غحلجيمنهي يمص
 .يمغٰهغ وهلحنجي غجك نيمصتبمل

و الختالف  أخرىطالقاتإ   ا
ه خصخيهبه خس غحلحكهم مكبيس مفخي غآلمضتالم جل  غآلمغتحنمحآلف خصخيهبه هشجيبخن آلص عن وهبيمي

مف حلالمضتالم مضهنهغأل . هغآلمغتحنمحآلف حفالمكهبفغإل هبمنه خصحثجيهب آلكمصبهبل ظغحلجي
مف هبآلمضتالملك  :همش يهلتحنملقفص ىغمغتحنمحآلف حلىح غحلجي

مف  غآلمضتالمم  مممهيغيهش .ض  :خصىح هنغقيههش صغحطجيهبحفهنهت غظممالق خضسمتم غحلجي
م خس تمقيهلهبمشخي ختهبحلىغ  .غجلجيهي خس يغحتهبقزهب هلىع هغحلخنجيىش جلهبإلميسهبه صغحلجي
ق خس غحلتخهبحلىغ :هبئخيهتيغحطجم غحلجهٰههت غظممالق خضسمت خصىح هنغقيههش يهشمممهيغ .ض حض  غحل

قغف مصبهبهشيش :ههلحنجيهبه هتصيغحطهبمشخي آل حض  .غحلمنغف خصتمحن غحل
 غحلمنو يغحلتجمجهخيجه غآلمضتالم :غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت خضسمت خصىح هنغقيههش مممهيغيهش .ض

ه جليس هلهنمصبهتلكت غألهجكص غحطهنخضمههت خس جضبمث مفهب يجه غم هليش ومي  .غألمي
 غآلجفجغغن :خصىح هنغقيههشم يظملك غحطتهيجحمق  جلالن خس يمصهنملن جلمحم  مممهيغيهش همكمل 
 .يغحلمهمنجن

 غهلجههبه همفملن صغحلهنغخصىط غجك يغآلمغتهنالحص غحلجيجنهن غهلجههبه مفملن خصىح هنغقيههش مممهيغيهش .ض
ىح غمفتبهبكه ن هلستهنيس قغ هشحمجعي خضت يهلستهنال هلكهن  قغ وكغخصممهب جلهبه  خصحنملهلهبصيهلمنحي
ن حمجييىغ غحط هشستحنٰهيس مج خضخيهث غحطهنهبنص خس خصىح غحطهنغق مش همشمنغ .يهلستهنيس خكجع ىهلمنحي

مف غآلمضتالم  .غحطحنجي مشمنغ خسي غآل يغحطتهنملهلهت غحطحنهبز خصهيخضمل غآلظممالخض غحلجي

 .ضضضل ض ف:هت غألكخصحنهتي خضهبجفخيهت خضسيش كغقف غألهلحق مفمظ غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي:غميجنهن) ض(
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  ؠ ؠ   ؠض )٢(
 غحلمنهبئملف مش ههلهب صغحلبحهث مشمنغحمجييىغ غحط حفهنق حطهبقغ :غحلسمئغن مشمنغ ممهنقي هشمكمل
ظهب قحلىسظ مفمظ يغحطجغمصبهت يغمصخملك عه غألهلهن عه خصحنمل ومضحم  غحطمنهبمشخيىش مفهبمج هلملغك هشملهك ي

 .هتيغحلحنهنمهخي هغآلمفتبهبكغف
غغ مفمظ قحلىس آلف ألحضيس: هغجل ع غحلبحهث مفيش غحطهبمشخيهبف هغحطهن  صيخصخيهبه جلخيمنخيهت ميجم

 هتيهخكجعزهب هليش غحطبهبخضهث غحلمنمهسمنخي
خيلك قحلىس قغفي عه يمصهنملن هليش هلهب مفمظ وخصجيهبع :مص حض  يهعه جحهبصي هلهبمشخيهت آل غحلهنغخصممهت غحل

قو حض حنمنىح هلكهنهنه غحل يغحطٰهجهيش آل هلهبمشخيهت حلىح عهشخمهب حلجمملف  و قصي ى هقحلىس ألميىح هحض  كغخصىطص ي
ق غحلهنغخصىط آل هلهبمشخيهت حلىح جلمح مصهنملن خس غحلمنحميس غألهن حض يهغحل غحضمت يهعهظ يي  آل مصحنهبجك غحل

قه همفملن مصجيهبمشخيىحيهلهبمشخيهت   جلمح مغخيهييت خس غحلمنحميس غحلثهبحلهث هليش غحطهنخضمههت صيحلىحص حلجمملف هحض
 ى عه آل هشبهن جخهبن:لكحنمظ مشمنغ هشمهمينظ  غحلثهبميخيهت مفحكفغحلهنغخصحنهت هغحلمنحميس غحلثهبز هليش غحطهنخضمههت

آلف هعمكسهبهلحيهبص هجلمنغ خكجعزهب هليش غحطسهبئيس  يحلمهبحهث مفيش غحطهبمشخيهت هعخضجههبهلحيهب هغحطهن
مفحيهب غحطهبمشخيهت خصهبحطحنجي غألمضُّـيغحلمنمهسمنخي يهت غحلت هل ص ههليش مشجيهب خضهبهن غحطحمجييىغ خس مشمنغ ي

آلف هخكجعزهبيغحلمنحميس عه هش ع غحلبحهث مفيش غحطهبمشخيهبف هغحطهن يبمق جلخيمنخيهت ميجم  هليش غحطبهبخضهث ي
يمكملك  غحطحمجييىغ ههلجيحيىش صي غحلت مصحنهنل جحهب عمصبهبم هلملكمغهت غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهتصهتيغحلمنمهسمنخي

هص مشهبي غمفمل غحلت عمغس ي ألميىح خصجيهبع مفمظ مصمهىس غحلهن و  آل جخهبن حلبحهث هلثيس مشمنه صي
مفهبف خس غحلمنمهسمنهت ميهب يعحضيسص حل عهلجييهب خصٰهبهبز غحلجهٰههت غحطجم. غحط يهبئخيهت هلثالص عه لك و

ق خصهبحلجيح غحلمن حض غمكىع غخلهبكحضعظهبحلهت غحل يو آل هشجيمن حتهنيغ غحطهبمشخيهت خس غحل ي  جلمح مش ي
ف هليش ظٰهخيىش غحطسهبئيس غحلمنمهسمنخيغحطختهبك مفجيملميهب ه مشمنه غحلبح يص مفجيملئمن مصجه  .هتى

)٣( ؠؠ  أؠ  
آله غحطسهيحلهت خس  :مك

ق :إلكأليو مف ىغمضتالم هحض ن خصمق ٍّمي ق هلمنحي حض ن غحل ق يغحطستهنيس ههلمنحي حض  غحل



ق غمضتالم يجلخيمنخيهت خس حض  طضض.............................................................يهغحطستهنيس غحلهنغخصىط غحل

مف غآلمضتالم مشمنغ يحلجهيش غحلهنغخصىطص  ىغصغحطحمجيي مفجيمل غحطستحنٰهيس غحطحنجي مش حلخيهي غحلجي
ق غحفالنيعه : همشي غحطتهيجحمقص ظملك مفجيمل عمضهن وخصٰهحنجي خصيس حض  غحلهنغخصىط مفمظ غحل

و خصهبآلجفجغغن يهغحطستهنيس حلخيهي هخضخيهث  صيغحلمهمنجن غآلجفجغغن خصجيح ي هغميمح مشصيغحطحنجي
نص جحمنغ يهشتحنهنل مج حمجييىغغحط يغه  .غحلبحهث عمضهن غجك خصخيهبميىح يسيميمئحض حلمنغ غحلهن

ض حضمل آلي م عميىح حمجييىغغحط غمضتخيهبك همشم  :كيطش مف غمضتالم هش ن خصمق يمي  هلمنحي
ق حض ن غحلهنغخصىط غحل ق ههلمنحي حض ن غجك ميجيجنهن عه لكخيٰهجهيش صيغحطستهنيس غحل ق هلمنحي حض  غحل

ه صمصهبكف ٍّعحص ىخصجيجنهن هل لكخيجه  صيغمغتهنالحص ىخصجيجنهن غحلخيىح جيجنهنمي عه ههشٰهجهيش صوهبكغخصمم وهبهلمنحي
ه هل لكخيجه ن يغه: عو صيهلستهنال وهبهلمنحي ق هلمنحي حض  غجك يغحلتبملن هشهنبيسيغحطستهنيس  خكجع غحل
ن  .يغحطستهنيس غحطمنحي

)٤( ؠ ؠ ّ  ءؠ ؠ  
مف غحلتخهبحلىغ مفملن إلجضبهبف حمجييىغيغمغتملن غحط  :تمقيهلهنملهل خصخيهبه مضالن هليش غحلجي

ىغ كأليمي مب ىغطو :إلكهت ىح  كحل ىكإل إليط ي ىغ ن  .كيط هليش غألظ
ي عه :يهت غحلت ميهنحتحيهب غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهتيغألمغهبمغخي ي ي خضهبحضهت غحطٰهجهجيهبف غجك غحلحنمههت مش ي

قو حض ق هغحلخنجيصي هلكهنهنمشهب غحلمنغيتيغهلجههبصهب غحل حض .  خصهبحلمنغف خس مكبهبن هغحضمت غحل
قو حض ي عصهب مفمق غحلهنخصىط هغحلتحنمهيغ:ي خصحسمت غحلتحمهخييس غحلمنمهسمنيههلحنجي غهلجههبصهب غحل  صي

و جحهب غحلهنخصىط هغحلتحنمهيغص هغآل حلجههبميمث خس قغهتهب خكجيخيهتىقغفيعصهب آل  ي ي  غجك ى هخكجع هلمنتهنهنفي
غ ظغحطبملع  .مخهبن همش صيغحلخنجي غجك هغحلمنهنجع حضمتصهخس قحلىس غميهنالغ غحطٰهجهيش غجك غحل

ف غحلمهبخيمت غحلحنهبمكيس يغه: يغحطتهيجحمق ظملك مكهبن  خصحمملق ميحيش هلهب هشمنحيىش غحلملك يخصهن
قغف ي عه مجخيىع:هليش خضخيجيىحص شمق خضخيهث صمفمهخيىح غحلمعمشهبه غمكهبهلهت حض  آل هتيغإلهلجههبميخي غحل

هش خصحسمت جحهب غمغتهنالن ىهغميخيهبف وهلجيمنحممههت وقهغمصهب هآل هشٰهجهيش هلالخضجنتحيهب صهتيغجح  ي
يهلستهنمههتص أله غحلتهبخصحنخي ي  جحهب يعه آل خضهنهبئهنحيهبص مفمق هغحلهبحضهت هغحلمنهنهن خصهبحلخنجع يهغحلتحنمهيغ هتي

 .ىقهغف: مشجهمنغ خس غألظيس هغحلحمحخيلك) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................طضض
 قهغهتهب خس مش خصيس غحلخيىحص هغحلهبحضهت خصهبحلخنجع يغحلتحنمهيغ جحهب مفهنل خضخيهبجحهب مفمظ خضهنهبئيغ
 .يهغحلتحنمهيغ غحلمنهبمكهت مخِّـ

ىع خس همكهبن قه آل هشٰهجهيش حتمهخييس غحطٰهجهيش يغه: عمضهن هل ق غجك هحض  ىهتهميسب ىهحض
ىهلجيتسمت مش خصيس غحلبهبكوص غجك  كغئملص ىخصهنخصىط آل خصمنغمصىح ىهلهنمصبىط كغئملفص ىخصجيسبهت آل خصجيمنسىح ي

ه ق لكخيجه  .مفجيملميهب وهكغخصممهب مفجيملمشىش وهبيكغخصممخي غحطٰهجهيش هحض
ن غحطحمجيسىغ ق يغه: همشمنغ هلحنجي مك حض قغف غحطٰهجهجيهت كهغخصىط خصهبحلجيسبهت غجك غحل حض  غحل

يغحليغ حضمهمث مفجنٰهتىحص ه ن جحهبغي يميىح مش غحطهن  . ميمنهي خصمح جلسبمثي غحلهنهبئىش مفمظ جليسصي
قغفص غقه حض ص حلالميمنجههبن ىمكهبخصيس خكجع وهبصيقغمصخي وغلكتهنهبكغ يمفمهتحيهب غجك مصمنتهنهن هتيهلجههبميخيغإل غحط

قغ هبهب ومكهبئمح قمشهب وهغمغتٰههنغكغص وهحض حض ق م غحطٰهجهجيهبف م لك  خصهبحلجيسبهت سمصحنمهخيهن سكغخصمم ىهحض
غحضمت همش تحيهبصيمفمهغجك   .مصحنهبجك غحل

ىغ مكل :كيطش إلكهت مب كهيىش كيط ه خي ال آلئِّـ هيىحيس كيط  خي يهيىحيس ألىغ
ه قغف مشمنه يه غ.ىغ حض  عه حلمهمنمشيش ٰهجهيشهش خكجعمشهبص خس غحلهنهبئٰههت غحلهنغخصممهت غحل

 تحيهبيغحلتمنهبف غجك مفمه خكجع هليش صوهبيخيحلغمغتهنال وحلهبخفهب قغهتهبي خضمل خس مهحجنحيهبهشه كمشهبيهشتحم
غحضمت همش هل هلجيحيهب لكخيجيتميم مصحنهبجكص غحل  غحلخيحيهب هشجيجنهن عه جلمنحلىس ههشٰهجهيش صيهلستهنال وهبهلمنحي

ه ٍّعحص ىخصجيجنهن ن هلجيحيهب لكخيجيتميم خصخنجعمشهبص ومكهبئٰههت لكتجه ق هلمنحي حض  .غحلهنغخصىط غحل
 عه خصحنمل يغحلمنمشجيخيهت غحطمنهبمشخيىش مشمنه خصمق هتيغحلملغمضمهخي غحطهنهبكميهت مصهنىع مفجيملهلهب: عمضهن خصتحنبجع

حضىح  غحلحنهنلص يهميسٰهخيىح ىخصحنِّـ غجك شتهبف ي عه خصحنخمحيهب:ميهنه صغحلجيمنهي غحلخيحيهب يمصت
مشهن يهميسٰهخيىح ىخصحنِّـ مفيش ىهلستخنيش هخصحنخمحيهب  خصملغهشهت خسحمجييىغ غحط مكهبن هحلمنغ .غجل

قه هلهب هلجيحيهب يغه: جهٰههتغحل مشهنو هحض قه هلهب ههلجيحيهب صيحض  ومجخيحنهب همش صيمفهنيض هحض

 .طضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
 .صضض ل:غحطحمملك غحلسهبخصيغ) ض(
 .طضضل ض ف:هت غألكخصحنهتيخضهبجفخيهت غحلممبهبحفبهبئ مفمظ غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(



ق غمضتالم يجلخيمنخيهت خس حض  ظضض.............................................................يغحطستهنيسه غحلهنغخصىط غحل

قغف حلخي ىهحض  لكحي ميمنسحيهبص خس هعمضمنمشهب مفمهمهحيهب غجك خضهبجحهب ختتمهىغ يهلستهنمههتص ىهتيمخٰه
قغف مفمهمهحيهب غجك خصهبحلجيجنهن قغف عميمنسحيهب غجك هخصهبحلجيجنهن كغخصممهتص ىهحض  .يهلستهنمههت ىهحض

ش ش ىغشهن مئهن ىغ يكيط ق مفملن :إلكهت ن خصمق ٍّمفمي ىغمضتالم هحض  هلمنحي
ق حض ق هخصمق غحلهنغخصىط غحل حض  ميمنهي هشمهحيط عه هشٰهجهيش غحلمنمشيشي أله ظيغحطستهنيس غحل
ق حض  قحلىس هليش لكخيجيتميم صتىحيمفمه غجك ىغحلتمنهبف خكجع هليش يغمغتهنالحص ىخصمهحهبل ىغحلهنغخصىط غحل
ق حض هل غحلهنغخصىط غحل  .يهلستهنال وهبهلمنحي

قغفغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف حض : عو( يغألهن غحلجيجنهن مضالن هليش هتيغإلهلجههبميخي يه غحل
غمكىع خس مفمهخيىح مش يمفمح مصجيسمهمك عه هشستحخييس )جمهبئىعحلغ خصهبحلٰهيس  يهغآل غألهلهنص هميمنهي غحل

  لكحي)يخصهبحلٰهيس غألهحص: عو( غحلثهبز غحلجيجنهن مضالن هليش يهلهبع .غحطحهبن غآلميهنالغ هشمهمين
ن يحلمهتبملن ىمكهبخصمههت ٍّمصحنمههن وهلحنجي هليش يهغحلتح  صغآلمغتهنالن مفمظ مهىحيآل هشٰهجهيش مصحنهن ٍّكخصمم ي

ٍّهلحنجي غمغٰه غجك حضخيىح هقحلىس صي هلستهنيسو  .غحلخيىح حلتمنهبفغآل خصت
 غآلحلتمنهبف ميجنجع: غحلجهٰههت صهبهشهت مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس ميقوخيغحل هلحمبهبق مكخيغحلجم مكهبن

 غحلخنهبهشهت آلخصتملغع هليش: هشهنهبن جلمح يغآلمغٰهخيهتص خصهبحطحنهبز يغحلهنلكخيهت همصمنسجعمشهب غحطحنهبز غجك
ق يمصبملن غهلجههبه مفمظ ىقحلخييس همشمنغ حض ق غجك غحلهنغخصىط غحل حض  غحلمهحهبل خس يغحطستهنيس غحل

 .يغحلحنهنحق
ي عه عو:يهنملنمصي ممهب هغحلهبظيس ن ي  مفيش غحلجيجنهن هخصهنممىع ميمنسىح خس غمفتمع غقغ ىهلمنحي

ق حض يهغحلهنخصىطص هغميمح  غآلمغتهنالن خضخيهث هليش ىخصحكل آل لكحي مفجيىحص ميميغميت غحلمنو غحل
ق ومصبحنهب يهشتحمىغ خصهيخضملزهب حض ن وعه كغخصممهب يهلستهنال جلهبه لكهئه مفجيىحص غحطجيتميم حلمه  لكهبحطمنحي

ه ظجلمنحلىس قف آل صمش مش خضخيهث ي غحطهبمشخيهت هليشيغه: هشهنهبن هلهب مكبخييس هليش لكخيجه حض  هآل ىهل
ق يمفمههت يحتهنهنمث لكهئه هلحنملههلهتص حض قف لكحي غحل حض  .هلحنملههلهت لكحي يهغآل صىهل

 .غحطهنخضمههت غحلثهبحلثهتص غحلمنحميس غحلثهبز: خصملغهشهت غحلجهٰههت) ض(
 ).ضض( ص كمكىشضطل: هتمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ صهبهشهت غحلجهٰه) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صطض

تأ صدر رأي  ا
ّ

و االختالف    ا
غغ وعميمنهب قجلهنميهب حضمل مشيس: غحلهنهبئيس غحلسمئغن مفمظ غجل مف ىغمضتالم هش  خصمق يمي

ن ق هلمنحي حض ن غحل ق يغحطستهنيس ههلمنحي حض حضمل ىحيميغ :همكمهجيهب غحلهنغخصىطظ غحل آله هش  خس مك
ن عخضملزهب غحطسهيحلهتص هحمجييىغغحط مك ي مكملك  ق مفملن :همش صي مف غمضتالم هحض  يمي

نع. جيحيمحخيخص هيظملك غحطتهيجحمق  غحلمنو غمضتهبكه حيلك صغألمضهن يهلهب غحلهن يمكملك   يحلجهيش صي
مف غآلمضتالم هليش غحطهنغق  خصيس ىغصغحطحمجيي مفجيمل غحطستحنٰهيس غحطحنجي حلخيهيه مفجيمل غحلجي
ق غحفالنيعه : همش عمضهن وخصٰهحنجي حض  خصهبآلجفجغغن يهغحطستهنيس حلخيهي غحلهنغخصىط مفمظ غحل

و  يظملك غحطتهيجحمق خس قجلهنه هلهب همش صيغحلمهمنجن غآلجفجغغن خصجيح ي هغميمح مشصيغحطحنجي
ىع خصحنِّـ غ حلىح غألمغمنهبك هليش غحط غ همكمل: خصهن ه خس غمضتمهمن ق( جل حض ) غحلهنغخصىط غحل

ق خكجع حض حص غحل م غحطحٰه مف منهبنيهغآلمص يغألهنص مش يهغحليغ آلظ عن خصهبحلجي  خس غحلجي
ق حفبخيحنهت حض مف غحلتخهبحلىغ هشجيهبخس آل مفجيملميهب وهلمممههنهب غحل  هتيغحلمنغمصخي هلحنهبميخيحيهب خس غحلجي

هلهبهتهب يمفمظ عه غحليغ غهشخمهبقص هلميهشمل يمغخيتخملك حلىس جلمح هتصيغآلميتميغمفخي ههلمنحي ي عه :ي
 .غحلمهمنيط يجخهنق خس خصخيجيحيمح منهبنيغآلمص

ق خفهبمشهن غحلجهالن همشمنغ حض ق غحلهنغخصىط يخس عه غحل حض حص هغحل  محيعص جلمح صغحطحٰه
هلهب وهلحنجي هلتخهبحلمنهبه  ىخضهنخيهنهت همصمهىس ىخضهنخيهنهت حيمنهلك صوخضهنخيهنهت هلتخهبحلمنهبه جلمنحلىس صوههلمنحي

ق حلمنيط مممهيغيهش يهغميمح عمضهنهص حض ه (حلمنجنهت مممهيغيمص جلمح مفمهخيحيمح غحل آلغجل ق مفمظ )ي  غألمغ
 .هغألخصخيِّـ

غ حلمنحلىس ن غحلجهالن مشمنغ مفمظ عجفجهمه  قمشمت هلهب خصمق جلخيىغ هشٰهجهيش غجلٰهىع: خصهبحلهن
ق خصجٰهخيىع عميحهبئىح ههلهنغمصبىح هقكحضهبمصىح:ي ظملك غحطتهيجحمق هليشغحلخيىح حض  ىخضهنخيهنهت ي عه غحل

ىهلجمجهجههت ىهغخضملف قيعه ه هلهنغمصمتص قغف ي حض  مشمنه مفيش ىخصخهبكف حلخيهي غحلهنغخصىط غحل

 .طضضل ضف: هت غألكخصحنهتيخس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
 .ضضضل ض ف:هت غألكخصحنهتيخضهبجفخيهت خضسيش كغقف غألهلحق مفمظ غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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 خس جلهبه هغه قكحضهبهتهبص هليش ىهقكحضهت هلهنغمصبحيهب هليش ىهلهنمصبهت وعهشخمهب مش خصيس غحلهنخيهنهتص
ه مش يخضهنهنىح هلهب همشمنغ .غحلحنهبحلخيهت غحطهنغمصمت غجك خصهبحلجيسبهت غحلجيهبكحلهت غحلملكحضهت يمكملك   خضخيهث ي

قص هليش ىرغ هغألخضجههبن غحلهنخمهبهشهب خس غحلهنغخصممهت وهعهشخمهب: مكهبن حض  مجخيىع خس همش غحل
مفهبف خس غمضتاللكحيهب هلىع غألخضجههبن آلف غحط  هخصمق هغخضمل وهلحنجي هغحطحٰه

حلىح  ظغحلمهمنيط يجخهنق خس خصخيجيحيمح منهبنيغآلمص يغه: مك
ه قجلهن همكمل مشهب غحطملكمغهت مشمنه عمصبهبم هليش يغحطحهنهن  خس غحطجغغعه غحلتجيهبخس حلهنلكىع وهحض

ه جلمهمحمصىح يمكملك   خس غحلسبميهغكو غحلجهخيىش غحلخيىح عجفهبك هلهب غحطهنهبن خس مكخييس هلهب هعلكخميس .ي
غجفخيىح ي عميىح حط:هلهنغقه يحلحنيس: مكهبن خضخيهث غألمغمنهبك مفمظ خض  غحلتبهبمفملص خكهبهشهت خصخيجيحيمح جلهبه هبي

ه عه جلهبق قص ميجنجعه يهلهن جلمح صيغحلمهمنجن جلهبحطجمجغن هشجه حض يخس غمصحمهبم غحطهبمشخيهت خصهبحل  يهغآل ي
ه همش جلخيىغ مفجيملهص غحلمنو غحلتحهنخييغ مضالم جلهبه ي مكملك   مشمنغ خس يخضهنيغ مكملي

ي عه غآلميتميغمفخي:سغحلسمنهن هبلكهبف هبفي ل جحهب صغحطمهجههبف ملغنهعمف هغإل  هليش ىخضجن
ق حض ق مشمنغ هشجهيش مج حل خصيس ...غحل حض ص غحلمنمشيش خس يغآل غحلهنغخصىط غحل ق غق حلجهمن حض  غحل

يقمشجيخيهب عه مضهبكحضخي جلهبه هغه ىهغخضمل ىمغجيمك  هلهب غق غحلخمحنىغظ هصهبهشهت يغحلجمملف خكهبهشهت وهبص عه خسوي
ق خس غآلهلتخيهبك خصىح حض  .منهبنيغآلمص خصىح هلهب مفمق غحل

 .طضل ض ف:هت غألكخصحنهتي غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي)ض(
 .صطل ض ف:هت غألكخصحنهتيجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخييغ غحلسبميهغكو مفمظ غحليمصحنمهخيهنهت غحطحهن) ض(
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ءؠ ّؠ  

  د ؠ ّ  دؠ ؠؠ ّؠ  
نيعه : وعميمنهب جضبمث  ق هليش غحطجيتميمفهبه يغحطستهنيس هغحلهنغخصىط غحطمنحي حض  لكخيحيمح صغحلهنغخصىط غحل
ن نيمصبمل: عو نصيغحلتبمل مكهبخصمهخيهت ق هلمنحي حض ن جكغ غحلهنغخصىط غحل  خصٰهالخضجنتىحي هلستهنيسص ىهلمنحي

ق مفملن هشحنجي همشمنغ وغمغتهنالآلص مف ىغمضتالم هحض ن خصمق يمي ق هلمنحي حض  غحلهنغخصىط غحل
ن ق ههلمنحي حض  :همش غحلجيتهبئمس هليش ىمفملق قحلىس مفمظ يههشجغمصمت صيغحطستهنيس غحل

١ . ّ  ّ      
ن يهغ و غحطمنحي ظخي مفيش ومضهبحلخيهب: عو م ميمنسىحي خضمل خس يغحطهبمش  غآلمغتهنالن هتيمضحم

ظخي ن مش  مغحلهنخصىط هتيهمضحم  .يهلستهنيس هآل ىكغخصىط آل هلبحيىشص ىهلمنحي
قي غه :قحلىس هبهخيخص حض س غهلهب هلستهنيس عه غحل قص مش لكخيحيمح هغحطهنسىشص خصىطكغي حض  غحل

 هتيخضخيثخي غحطهنسىش ميمنهي خس هشمهحيط لكمهىش خصحكلص آل مكسهبهلىحع غجك خصهبحلجيسبهت غحطهنسىش لكخيمهحيط
 خصخمٰهخيٰههت غحلخيحيمح غحطهنسىش هشجيهنسىشي هغميمح غحلهنسىشص قغن هتيخضخيثخي هآل غحلهنسىش مشمنغ

ظخي ق مشمنغ هليش غميتميمفجيهب قغهئلك هلهبص ىهتيمضحم حض هلهبص غحل ن لكحيمنغ وهلمنحي  ميجيتميمفىح ومصهبكف غحطمنحي
ق هليش ه ٍّ هلستهنيسىهحض ن لكخيجه ن صيهلستهنال غحطمنحي مشهن غإلميسهبه :هميهن  ي هلهبمشخيهتقه حض

ن ميجيتميم عمضهنه وهمصهبكف هتصيمضهبظ ق هليش غحطمنحي ه ىكغخصىط ىهحض ق وكغخصممهبص لكخيجه حض  لكهبحل
ن  عه يهلستهنال وحلهبخفهب خصهبمفتبهبكه يغخلهبكحض حلمهٰهحمملغن حلهبخفجيهب هشتبىع مفمهخيحيمح غحطحٰه

ن يلكهئه يهلستهنال غحطحمملغن خضجنجيهب آل لكهئه صوكغخصممهب ن هلجيىح غحطجيتميم غحطمنحي ي هلستهنيسص ىهلمنحي
ق آلخضجنجيهب هغه حض ن يلكهئه هغحلهنغخصمم غحلهنخس خصهبحطحنجي غحل ن هلجيىح غحطجيتميم غحطمنحي  ىهلمنحي
ن يلكهئه يهغآل صيكغخصمم  آل هغمفتبهبكميهب خفجيهبهبحل مفيش غحلجيجنهن هخصهنممىع يخس خضمل ميمنسىح غحطمنحي

ه   .وكغخصممهب هآل يهلستهنال هشجه
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نيعه : هشحنجي همشمنغ ه ميمنسىحي خضمل خس غمفتمع غقغ غحطمنحي  غجك جيسبهتخصهبحل ىخصحكل آل هشجه
 يمفمح غحلجيجنهن خصهنممىع ميمنسىحصي خضمل خس هشحنتمعه غحلحنهنيس يغه: عو هغحلهنخصىطص غآلمغتهنالن هليشٍّجليس 

 .غآلمغتهنالن عه خصهبحلهنخصىط ىهلحكهل خكجع لكخيجمله مفجيىحص ميميغميت
ى ِّـ ن يغه :ُّـ سغحلمنمشيش غهلهب هلستهنيس خس غحطمنحي  مفيش غألهلهن صمه هآل ص عه كغخصىطي

ق حض سمفجيىح غهلهب هلستهنيس غحطجيتميم يغخلهبكحض يعخضملزهبص أله غحل  هشحنهنيس لكجهخيىغ  عه كغخصىطصي
ه عه  هليش حلىح حلخيهي: غحطحمجيسىغ هخصتحنبجع هغحلهنخصىطص غآلمغتهنالن هليش ىخصحكل آل هشجه

 ظغإلهبهبن يغآل ميمنسىح
غ: عو ممجهجيهتص قغهتهب يخضمل خس يغحطهبمشخيهت يغه: هشهنهبن هلهب ميجنجع مشمنغ :ِّـ  مفجيحيهب ىهلسمه

غمكىع هميمنهي خس ختمه آل يعصهب هلىع غحلرضهكمصهبهص ق هغحلحنملن مفيش غألهلهن غحل حض  غق صغحل
قفيغصهب حض ى غهلهب هل لكهت ي لكهت ىخصرضهكمصمقص عه هلحنملههلهت ىمخمن  مغخيهييت جلمح خصهبهلتجيهبمفمقص ىمخمن

قمشهب همفملهلحيهبص  مفيش غحلجيجنهن هشهنممىع عه حلمهحنهنيس غحلالخضهنهتص هحلجهيش هبميىح خس غحطبهبخضهثخيخص هحض
ق هغحلحنملنص هليش ٍّجليس غجك خصهبحلجيسبهت خصحكل آل لكخيجملمشهب هخضملمشهبص ههشهنغمشهب حض  لكخيحممنحيهب غحل

 .خصهبإلهلجههبه
٢. ءد آؠ ؠؠ  

حض هشجيهنسىش  :مكسٰهمق غجك غحلهنغخصىط قغحل
س ق :إلكأليو كيط حض ن غحلمنو غحلهنغخصىط غحل  غحلهنخمهبهشهب خس جلهبحلهنخصىط خصممهنلكمقص هشهن
هبلكهبف هغحلجيسمت  .هغإل

هبلكهت هغحطهنغق و غحطحنجي :مشجيهب خصهبإل  خس مفمهخيحيهب هشمممهيغ غحلت غحلجيسبهت  همشصيغحلمهخن
ق غمغىش هلحممممهححيىش حض هبلكهت خكجع غحلهنغخصىطص همش غحل آلفص هليش مش غحلت غإل  غحطهن

فلكهبأل ظيغحطتجههنكف غحلجيسبهت هليش ى خضهبظمههتىمشخيئهت يلكهئصهب ف هغحلبجي يخص  تهبهئمشخي ص هزهبوهلثال ي
تهبه هبلكتهبه  همفٰههنهصىحلميهشمل مفهبك حلخيتهبهص هميمنهي غ قف غحلجيسبهت يهلهن حض  خصخيجيحيمحص غحط

هبلكهت صهبمح غحلهنهبئٰههت ق خصهبحطحنجي ىغ وص ههحض ىغحلمهخن  حمجييىغغحط هليش مغخيهييت جلمح كغخصىطص ي
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 .غحلسهبقمغهت غحطهنخضمههت هليش مفحك غحلسهبقك غحلمنحميس خس خصمنحلىس غحلتملهشلك
هبلكهتغ لكحيمنه هبلكهت  همش مإل و خصهبحطحنجي غإل  :هشيشميح مظمف  ميغحلمهخن

همهش هبمهل :كأليو  يمفمهخيهت هآل آل غألمضهنص مفيش يهلستهنال لكخيحيهب غحلممهنلكمق هليش سجليس جه
حلخيهت ه يهلحنمه هبلكهت خصخيجيحيمحص همصجه وهلتمنهنمفهت لكخيحيهب غإل  يهمصسٰه. هبمح ومكهبئٰههت غحلممهنلكمق مفمظ ي
هبلكهت حلخيهت غإل  .يغحطهن

ض ه هلهب :كيطش هبلكهت يحفهنخس عخضمل هشجه ومههتمف لكخيحيهب غإل وغألمضهن همفمههت غحلممهنم يحلتحهنيغ ي  ي
هبلكهت حضمل غألمضهن غحلممهنم يغه: لكهنيس جفئمث هغه. حلش هبلكهتص هش  مفمق مش خصيس خصهبإل
هبلكهت هبلكهت يهمصسٰه. غإل هبلكهت يلكهئه .يغإلدغمكخيهت غإل  يغحطجمهبئمق مفجيمل يغإلدغمكخيهت غإل

حضمل ىميسبهت ن همفمهتىح خصمق مص ن همش. يغحطحنمه ق غحلممهنم هغحطحنمه حض هبلكهت غحط  خصهبإل
ق حض حلخيهت ميسبهت غألمضهن غحلممهنم خصمقخصخيجيىح ه يهلستهنيسص ىهل  .يغحطحنمه

س ض كيط ق :كيطش حض ن غحلمنو غحلهنغخصىط غحل ق مكبخييس هليش هغخضملص ىخصممهنم هشهن  هحض
ن ق يخضخيهث غه ظغحطمنخيخمهت تىحيمفمه غجك خصهبحلجيسبهت غحطحنمه حض يغحلحنمههت  خصمق حلخيهي غحلهنغخصىط غحل

ني أله عمضهنص ىهذع ق مفجيىح يهشحنمع ههلهب تىحصيخصحنمه يهغحلتحنمهيغ غحلهنخصىط مفمق مش غحطحنمه حض  خصهبحل
نغ خصمق غحلهنغخصىط ن ظيجخهبكو ىمصحنبجع مش تىحيهمفمه حطحنمه ل ىكغخصىط مش لكهبحطحنمه  ىعه خس ىههلهنخص
ق خصخالم همشمنغ هغخضملص حض م خصمق غحلهنغخصىط غحل ن غحط ه غحلمنو هغحطحٰه  هشجه
 .جفخيئمق خصمق وهبكغخصمم لكخيىح غحلهنغخصىط

٣.  ّ  دؠإ  ؠؠ ء  
 :تمقيهلهنملهل مضالن هليش غحلجيتخيجهت مشمنه خصخيهبه هشٰهجهيش
ىغ ق هغحضمتيعه : فمفحك غحلثهبميخيهت غحطهنخضمههت خس هييتمغخي :كأليمي إلكهت حض  همش م غحل

ق حض ه غحلمنو غحط ومفمههت هشجه آل  هحلخيهيي  .هغخضمل م وهلحنمه
ىغ قغف غحطحنهبحلخييس :كيطش إلكهت  هليش صغحلمنحميس مشمنغ خس جضبمث هلهب همشمنغص كغخصممهت ىهحض

قغف مجخيىعيعه  حض قغف مش هتيهلجههبميخيغإل غحط  .كغخصممهت ىهحض
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ق خسي هلستهنيس آلي عه :ش حض غحضمتي غآل غحل  مصحنهبجك غحل
ه هلهب يخضخيهث غه:  عمضهنهىخصحنبهبكف غحضمت مغ نص مصحنهبجك غحل ن هلحنمه قه هغحطحنمه  هحض

ق:هشجيتمس كغخصىطص ي عه آل هلستهنيس غآل هحض ي غحضمت ي  .مصحنهبجك غحل
  ّؠ  

حلىح   همك يمكملك  ىح :ي كهي ي مي ىغىح مئىح:هي م كيط مب إل قى كيط ص ...إل
مف غآلمضتالم حلحنملن ىمشمنغ مصمنسجع ق خصمق غحلجي حض حلىح صيغحطستهنيسه غحلهنغخصىط غحل  عه :همك

ك آل ص حلالمضتالم ىمصمنسجع س مف ق همفمهخيىح غحلجي حض  ههلهب غحلحنبهبكف غحلهنغخصىط خس مشمنه لكهبحل
ق غحلتحنبجع مكبمهحيهب هليش حض جفمق  هغحلجيحكيغحلمهىغ يغحطستهنيس هغحلهنغخصىط هليش خصهبحل  .يغحطجم

ه  حلىح مكملك  يمك م ىغىح: ي ىح طآلُّـ ط إل ىغسش ل قيط ىغسش مب كاليطش غحلبهبع ص إلهيش
حضخيىح غآلحلتمنهبف غحلخيىح هلستهنالخص:  عوصيحلمهسببخيهت حلىحيسبمت مص ق: يص لكهبحلبهبع هلتحنمههنهت خصهن  .لكخيحن
ه  حلىح مكملك  يمك ض: ي ق : عوص إلكحل  كيطش يغحلثهبز خس غحلمهىغص همش مفملن هحض

مفىغمضتالم ق غحلهنغخصىط هغحطستهنيسي مي حض  .ي خصمق غحل
حلىح   همك يمكملك  و :ي ل كيطىح يكهتىح حن خي قهيص  غحلمنحميس خس :وص عإلهت مش
 .غحلثهبهلجيهت غحطهنخضمههت يشهل يغألهن

 :غحلتهبحلخيهت هبفيهنملهلغحط مضالن هليش هبميىحخيخص يشجهٰه هشمغخيهييت هلهب هخضهبظيس
ىغ كأليمي ن :إلكهت  .يخصهبحلحنمههت ىهلهنمصبىط غحطحنمه

ىغ كيطش ن :إلكهت  .تىحي غجك مفمهىمختهبف غحطحنمه
يطش ىغ كيطش ن قغف :إلكهت هشتىح غحطحنمه  غحلهبحضهت جلهبميمث حل غقظ غحلهبحضهت مفمق يهمش

هشتىح هقغمصىحص مفمظ وكغئملف  مضمهىغ يغحلحنمههتص همشمنغ غجك ىمختهبحضهت خكجع قغهتهب خس يهشتىحمش جلهبميمث يمش
ميىح آل جل هشتىح حضميع غحلهبحضهت جلهبميمث حل هجلمنغ. وهلحنمه ن لكمنغف .يقغمصىح همش هشتىح غحطحنمه  يهمش
 .غحلهبحضهت مفمق

ش ش قه يخصهبحلحنمههت غكمصبهبحفىح ميمنهي مش غحلهبحضهت جلهبميمث هبيحط :كيط حض  .غحلهنخصىط مفمق لك
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حلىح  ه مك يمكملك  كق: ي و قمي كيطىح ىغسش مب كهتىح آلى هب إل إل  خس: عوخي مكمئ إل

هشتىحص قه همش ن غجك غحلحنمه ي عه خضهبحضهت:صمن هآل يهحض  غكمصبهبحفىح ميمنهي مش هتيغحطحنمه
وهلستهنهنف غحلهبحضهت جلهبميمث لكهئقغ ظيخصحنمهتىح قهص خس ي قهص مفمق غحلهبحضهت جلهبميمث: عو هحض  هحض

قه حض وهلستهنهنف مصجهيش مج حل يألصهب غحلهنخصىطظ مفمق لك قه جلهبه خصهيه قغمصىحص خس ي حض ق حل  ىهحض
ق هحلهبحضتىح قه غجك غحلهبحضهت هبقغمغجي جلهبه عمضهنص ىهحض  حلىحص مش هلهب خكجع غجك وغمغجيهبقغ هحض

قه هشجهيش لكمهىش وخكجيخيهب جلهبه خصيس صوخضهنخيهنهت يغحلحنمههت غجك ومختهبحضهب هحض ميىح مضمهىغ ص همشي  جل
آل  .وهلحنمه

ق غكمصبهبل ميمنهي مش هبحلهبحضهت هغحلمنهنهنصخص غحطهنغق يعه: صمن هآل ن هحض  غحطحنمه
يخصهبحلحنمههت همصحنمههنىح ن غكمصبهبل يلكهئه .هبهب ي  .هبهب يهب همصحنمههنىحغحلخيحي خضهبحضتىح يغآل حلخيهي يخصهبحلحنمههت غحطحنمه

  هقحلىسظميمنسىح حلخيسمث يعصهب يغآل غحلجيهنُّـص هلالكهلهت جلهبميمث يلكهبحلهبحضهت هغحلتحنمهيغ هغه
قو ىعهلهن ي هغحلهبحضهت هغحلتحنمهيغ هغآلكمصبهبلصيمفملهل ىعهلهن غحلجيهنُّـ يأله  .يهحض

حلىح  ه مك يمكملك  س: ي يش قمي  يط ى هي  مش ميمنسىح غجك غحلجيجنهنيقى ىط
ق هتيميمنسخي لكال يهغآلص يهلستهنال غحلخيىح غآلحلتمنهبف حض قغ يغحلهنغخصىطص ألميىح حلخيهي حلمه حض  خس وهل

ه .خكجعه خسمش  خصيس صميمنسىح  همصمنسجعمشهب هتيغحلهنلكخي غحطحنهبز غجك غآلحلتمنهبف ميجنجع لكخيجه
حلجيهب خس هتيغآلخصتملغئخي فيغجلهبك هليش خضهنم هليش غحطستمنهبق جلهبآلخصتملغع يغآلمغٰهخيهتص خصهبحطحنهبز : مك
لكهت غجك غحلبملف هليش ف ل هغآلخصتملغع غحلجه حلجيهب خس يهلستهنال غحطمهح  غآلخصتملغع: مك

لك ههليش .وهلثال غآلميتحيهبع هليش ىمضجع غ ه آل يغحلتبملن ي عه مشمنغ:غحل  غحلمهحهبل خس يغآل هشجه
مشهن غجك غإلهلجههبه مفهبمج ي عه مصهنسخيىش:يهشتخملك ههلجيىح .غحلحنهنحق  همصهنسخيمحهتمح ىهمفهنل ىحض

قغف خصمق هلهب غجك مضالجحمح هليش جمهبكيحلخي غحلحنهنحقص غآلمفتبهبك خصحسمت يغآل حلخيهي حض  غحل
 هخصتحنبجع .خصبحنِّـ خصحنخمحيهب همكخيهبن صخصحنِّـ غجك خصحنخمحيهب غخضتخيهبف هليش غحلهنغخصممهت هتيغإلهلجههبميخي

ه: يعقن  .غألمضهن حلبحنخمحيهب حلمهمنخيِّـ وهغمغممهت خصحنخمحيهب جل
حلىح   همك يمكملك  ملآليط كمتشطُّـ: ي ىآلإل  ش كهت ى ال   ىمصمنسجعص ... هي

 .حلمهجيمن آل حلىحص ىهمكخيمل يحلمهٰهجيمن
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حلىح   همك يمكملك  مكغ :ي م ال مئشيس قال يمب مب ك كيط يغ آلى  إل إل كإل  آل يكهب
ط خضخيمل غمغتمنهبقف هنهشمليهش آل حمجييىغيتمنهبف غجك عه غحطغآلحل هشجيبخنص إلىغسش  هلبهبخضهث هليش غحلت

ههلهنغقه خصيس إلجضبهبمصىحظ هشجهمن هلهب لكخيىح حلخيهي يلكهئميىح غحلمنحميسص مشمنغ ي مكملك   خصحنملهلهب يعميىح :ي
ق هغحضمت يعه :يمخمهىح خس جضبمث حض ق  همش مغحل حض ههش غحلمنو غحل ومفمههت جه   هحلخيهيي

ن قغف غحطحنهبحلخييس يعه :غحلمنحميس مشمنغ هلبهبخضهث يهشتخملك هليش هغخضملص  مخصٰهحنمه  خصممهتصكغ ىهحض
ق خس حلخيهي هعه حض  .هغخضمل سهلستهنيس يغآل غحل

 ؠ ءؠ  
مف غآلمضتالم هليش غحطهنغق  ن خصمق غحلجي ق هلمنحي حض ن غحل  يغحطستهنيس ههلمنحي
ق حض ن يمصبملن غهلجههبه  مفملن:غحلهنغخصىط غحل ق هلمنحي حض ن غجك غحلهنغخصىط غحل ق هلمنحي حض  غحل
حضخيىحصيغحطستهنيس مف مفملن غآلمضتالم هليش هغحطهنغق غحلخيىحص غآلحلتمنهبف  خصت ن يهع :غحلجي  هلمنحي
ق حض ن غجك يغحلتبملن هشهنبيس غحلهنغخصىط غحل  .يغحطستهنيس غحطمنحي

ع جلخيمنخيهت خصخيهبه مش غحلبحهث مشمنغ مفهنمل هليش غحلخنهنل  يمفيش غحطهبمشخيهبف  غحلبحهث ميجم
آلف  .يغحلمنمهسمنخيهت غحطبهبخضهث هليش هخكجعزهب صهغحطهن

آله خس   :غحطسهيحلهت مك
ق :إلكأليو مف غآلمضتالم هحض  صيظملك غحطتهيجحمق غحلخيىح قمشمت غحلمنو همش صغحلجي

مف مضتالمغآل مشمنغ يحلجهيش  خصٰهحنجي خصيس ىغصغحطحمجيي مفجيمل غحطستحنٰهيس غحطحنجي حلخيهي غحلجي
ق مفمظ غحلهنغخصىط هغحطستهنيس:ي عمضهن مفجيمل ظملك غحطتهيجحمق همشىغظممالق حض ي عه غحفالن غحل  ي

و خصهبآلجفجغغن حلخيهي  .يغحلمهمنجن غآلجفجغغن خصجيح ي هغميمح مشصيغحطحنجي
ض حضمل آليعميىح  :كيطش مف ىغمضتالم هش  ميجيجنهن عه ص لكخيٰهجهيشحمجييىغغحط جستهبك همش صسمي

ق حض هل هلجيىح لكجيجيتميم صمصهبكف ٍّعحص ىخصجيجنهن غجك غحل    غحلخيىح جيجنهنمي عه ههشٰهجهيش صوهبكغخصمم وهبهلمنحي
هل هلجيىح لكجيجيتميم صيغمغتهنالحص ىخصجيجنهن  .يهلستهنال وهبهلمنحي

مف غحلتخهبحلىغ مفملن إلجضبهبف حمجييىغيغمغتملن غحط   :تمقيهلهنملهل مضالن هليش غحلجي
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 .اجخخشي حخزناإل ّجدخدس سض احلزةس حالك :ىلّاملمدمة األو
 وبخحذز ،حضضضع يف ال ٌجزإلص بخحذز اجشابحس اجضةضدات :ّاملمدمة الثاننة

 .حضضضع يف ٌجزإلص
 واجضةضد اجشابش اجضةضد حخذضم بث الرضثض ٍاتتالف وةضد ثشم :والنتنجة

 .ّاتستخص
 :ّواتستخص اجشابش اجضةضد بث ّرضثض ٍاتتالف وةضد ثت ّاتتببس اجذتزإلس •

 االثتخالل سّتحضصر ثص ًتزجرز: أيـ ّيف ةش رخسص  اتزسضي ّ أن اتخذضم.١
 .ّحستخص وال ٌرابش ال حبذص، ٌحخذضم  ـاجشبش ّسوتحضصر

 بحشجث، سخضم اجشي اجشابش اجضةضد :اجشابش إث جسدث اجضةضد ارخسزم .٢
 ٍبحشف سخضم اجشي اجشابش اجضةضد و.ضزجزتواإل واجذسز اجخحزسز يف جزجشبش
 .اتخرحس تصّبزجذسبس إث ثد اتخدضل وةضد جبرص حص واةش،
 اجضاةز ثضى ّبخزث؛ ألن حز ّاجضةضد إال اجضاةز ّال حستخص يف .٣

ّ أن ال حستخص إال وةضد:سذتس رابش، وةضده واتخدضل حخدضل، ّ  . بخزث اجضاةز ّ
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الث   الفصل ا
ه فسه وما لغ وجود  نفسه إ ما     انقسام ا

وجودُينقسم فسُ ما وجود:ه إِ  نفسُ ا  .ِهه لغُ وما وجود،هِه 
راد ونُوا ءِ وجودِ ب ون:ِه لغِ ا  وهو  ـهِه  نفسُ وجودَ أن ي

وجود ي يطردُا لعدمًه طارداِ هو بعين ـَه العدمِتّ عن ماهيُ ا  عن ِ 
ِ ماهيةِ ال لعدم، آخرٍء ءّ ك ا ال،ِه وذاتِ اآلخرِ ذ وجودّ و نت   ٍ 
ال،تانّ ماهيٍواحد  من ٌ  نوع،ِهه وذاتِتّهي  ماٍ زائدٍ بل لعدم؛ وهو 

قارنة لعلم؛ ِا ي يطردِ  ِ عن ماهيةَه العدمِ بوجودُ ا  وهو ،هِ نفسّ
هلُه يطردِبعين ي هو عدم،َ ا وضوعٌ ا   .هِ ما عن 

ققُةُّجوا   ِ
وجود ـ هذا القسمّ  ُ وجودات ـِه لغَ أع ا

ً ّ فإن،األعراض ِ عن ماهيةُ منها كما يطردّ  عن ُ يطرد،َه العدمِس نفّ
صور،ِه  ذاتً ما زائداًه عدماِوضوع ك ا ذ وعيُ و نطبعةُةّ ا  ،ُ ا

ا نوعّفإن وادٍ حصولَ  وادُ تطرد،ها  ـ  بل ،هاِ ذاتَ ال عدم ـها به عن 
ملًّا جوهرًنقصا راد،ِه بطردُ ت ونُ وهو ا ءِ وجودِ ب ه ِ لغِ ا

  ً.وناعتا
لعدمًه طارداُن وجود ما :ُهقابلُو ِ عن ماهيةِ   ،ه فحسبِ نفسّ

وجود فسُوهو ا ألنواع؛هِ  امِ  وهرِةّ ا سان،ةّ ا إل  ِ والفرسِ 
  .هماِوغ

وجود:َرّفتقر َ أن ا فسُ ما وجود: إُ ينقسم،هِ  نفسّ ه وما ِه 
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طلوب،ِهه لغُوجود ك هو ا   . وذ
ب ُو رّ َ أن وجود:ّ بما  واهرِ وجودِونؤ من شِ األعراضّ  ال ِ ا

ت وضو ك وجود،هاُ  ذ صورُ و نطبعةِ ا وجودٍ مباينةُ غ،ِ ا   ِ
  .هاواد

ب ُو فاهيمً: به أيضاّ َ أن ا عةّ ن وجوداتَ ا اعتةِ عن ا  ال ِ ا
تٌ أوصاف وضو ست بماهي،هاِ  تٍاتّ ل وضو ا وال  ك ؛هاِ   وذ
فهوم َألن ا ع اّ ون،ٍ عن وجودَن ُ إنما ي ً ماهيةّ وجود، ّ ن ا  ُ إذا 

ع ن وجود،ه العدمِ عن نفسُ عنه يطردُا اعتُ وا  ال َ العدمُ يطردُ ا
فهومِعن نفس عِ ا ن سوادُ وجودً: مثال. عنهِ ا  ُه يطردِ  نفسِ ا

سوادِ عن نفسَالعدم سواد، ا وجود.هُتّ ماهيُ فا ُ وأما هذا ا يث  من حّ
سمِجعل س يطرد، أسودَه ا سوادً، عدماُ فل  وال ،هِ  نفسِ ال عن ا

ِعن ماهية سمّ نعوتِ ا ُ يتصفٍ بل عن صفة، بهِ ا سمّ  ٍ خارجةُ بها ا
   .ِهعن ذات



ق غميهنسهبن خس حض  ضطض......................................................حلخنجعه ههلهب حلجيمنسىح هلهب غجك ميمنسىح خس غحل

 
ؠ   

ق غجك مكسٰهمق مصهنسخيىش غحطهنخضمههت مشمنه هليش يغألهن غحلمنحميس يمصهنملن خس حض  :يغألهن ظغحل
ق غحطستهن حض ق خس ميمنسىح همش غحل حض ق : هغحلثهبز.ييسغحل حض ق خس خكجعه همش غحل حض  غحل

 .غحلهنغخصىط
و ىغجك مصهنسخيىش حمجييىغغحط يمصحنهنل غحلمنحميس مشمنغ هخس  غحلهنسىش مصهنسخيىش همش صيجضهبمي

ق: عو (يغألهن حض  :زهب وعهشخمهب  غجك مكسٰهمق)ميمنسىح خس غحل
س كأليو ق :إلكيط حض  حلجيمنسىح ميمنسىح خس غحل
ض س كيطش ق :كيط حض   حلخنجعه ميمنسىح خس غحل

 :غحلتهبحلخيهت غحطبهبخضهث غحلمنحميس مشمنغ يشيهشتخمٰه مشمنغ همفمظ
    ،  ؠد  ؠؠد )١(

س.ع س يط م خي  مب كم ىغ كيط ه غحلمنو مش : كهت مفيش  حلمهحنملن وحفهبكقغ هشجه
يهقحلىس أله غحطهبمشخيهت هليش ميمنسىحص يهلهبمشخيهت قف آل مش مش خضخيهث ي حض  هلحنملههلهتص هآل ىهل

ق يمفمههت حضهبعف لكهئقغ قفص يخصهيصهبي مصتحمىغ لكحيي غحطهبمشخيهت هحض حض غمغأل مكبخييس هليش هل  مي
مشهنهش هتيغحلتهبهل قغف هبيصهئلك هغحلمنهنكص جلهبإلميسهبه هتيغجل  لكحي حضملفيه حلجيمنسحيهبص غقغ ىهحض

 .هقهغهتهب هبهتهبيهلهبمشخي مفيش غحلحنملن مصممهنق
هثي.ع س يط م خي  مب كم ىغ كيط  يمفيش هلهبمشخيهت غحلحنملن هشهنلكىع غحلمنو مش : كهت
م وهلهنهبكميهب ومفملهلهب ههشهنلكىع ميمنسىحص  غحلهنسىش مشمنغ مفمظ هغحلملحلخييس .لكخيىح يشيس غحلمنو حلمهٰه

 يمفيش هلهبمشخيهت غحلحنملن هشممهنق ىحيميهئلك غحلحنمهىش يهشتحهنيغ لكحخيجيمح غحلحنمهىشص مكبخييس هليش غألمفهنغل مش
ك مش جلمح غحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ ي عه مشمنه غحطهبمشخيهت :خصٰهحنجي ظيغحطجمهبع لكالمغمنهت مفجيمل غحطجمحي ي

ق غجك غحلحنملن قحلىس يهشتبملن هخصهبحلحنمهىش غحلجمهبئىعص خصهبحلٰهيس وهلحنملههلهت جلهبميمث حض  هحلجهيش .غحل
ق وميهبمفتهب وهظمنهب غحلحنمهىش جلهبه هبيحط حض  وهلهنهبكميهب وهمفملهلهب وميهنحمهب ىح هشهنلكىعيجلميهشملص لكهئمي عمضهن ىحط



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضطض
م ظ ق يغألهن غحطحمملغن  مشهمشمنغ غجلحييسص همش حلمهٰه حض  حلخنجعهص ميمنسىح خس حلمه

هص هعهلهب غحطحمملغن هبعههيغحطجم مفمهخيىح منيغيغمص غحطحمملغن همشمنغ يهغإلدغمكخي ق غحلثهبز ي حض  حلمه
ك حيلكيظملك غحطتهيجحمق  هجلمنحلىس هبعههيغحطجم خصىح مكهبن غحلمنو حلخنجعه ميمنسىح خس  غحلحم

مفخي ك يخيهث غهخض غحطجيممبحنهتص هتيغحلجي مفخي غحلحم م جحهب يغحطهبقف خس غحطجيممبحنهت هتيغحلجي ن مي  ىخضحم
غق ن مصممهنق صيغحطهبقف خس حتحميس :عو صمشهبيحط غق مفيش غحلحنملن خصهبحلحم  مصممهنق :خصٰهحنجي صمشهبيهل

مشهنهش وميهنحمهب مشهنو غحلجيهنُّـ قحلىس خصممهنق يغحطهبقف يىش مصجهتٰهيسيههليش جض وهبصيحض كف ظيغجل  لكهبحلحم
ىهلهبقف خس يحتيس مفجيملهلهب صوهلثال هتيغحلجيبهبمصخي  هحسحنمهحيهب يغحلجيٰه متجيححيهب لكحي صيغحلجيٰه هليش ىمضهبحلخيهت ي
 .وجلهبهلمههت سغحلجيٰه هليش جحهب خضحميس خصمح يغحطهبقف مصمهىس لكتحمجع صوميهبهلخيهت

ق يهشحنهنيس جلخيىغ :قى ِّـ حض ه عه ىهغخضمل ىحل يحلحنملهلمق غجضجيمقص أله  وكغلكحنهب هشجه
غخضمل ميهنخيِّـ ق جلهبه هبيهحط وعهشخمهبص ىهغخضمل غحل حض  ميهنخيخمىح مش غحلمنو لكهبحلحنملن صوهغخضملغ غحل

ه عهيآلخصمل   وعهشخمهبظ وغهغخضمل هشجه
كك ق يه مشمنغغ :كجل حض غخضمل غحل  غحلمنو صوهغخضملغ ومفملهلهب يغآل وخضهنخيهنهت هشهنلكىع آل غحل

يغآل عه مشمنغ .ميهنخيخمىح مش م غحلحنملن ي ق وميهبمفتهب وهظمنهب ه هشجه مهبحلحنمهىشجل م غحطهنلك حض  عمضهن ىحط
م ىهلهنهبكه ىحلجيهنُّـ وخمهبهشع وهبكغلكحن هخيجهلك جلميهشملص ظ  هشهنلكىع: عو غجلحييسص همش صحلمهٰه
  .كهشمل مفيش غجلحييس

ق خصمق لكهبحلمنهنن حض ق هحلخنجعه غحل حض  ىمفملن حفهنق خس غجفجغغجلحيمح خصحنمل حلجيمنسىح غحل
ق ي عه غحلحنملن:ميمنسحيمح يمفملن هلهبمشخيهت همش صىهغخضمل حض م خس غحل  ىمفملن مش حلخنجعه غحطهنلك
ص م حلىح يميحنت ق غحطممهنهق هبيعهل حلخلعص ىهلهنهبكميهت مي حض  هتيغحلجيهبمفتخي مصمهىس حلىح لكمهخيهي صحلجيمنسىح خصهبحل

ه هغحطهنغق: غحطتيش خس مكهبن هحلمنغ هغحطهنهبكميهتظ ق خصجه ه عه :حلخنجعه غحلخلع هحض  هشجه
قغحل  هشممهنق خصحنخيجيىح مش غحلحنملنص تىحيهلهبمشخي مفيش هشممهنق غحلمنو همش )ميمنسىح خس (حلىح غحلمنو حض

 .عمضهن ذع مفيش ومفملهلهب
حضىح خس غمغتحهبحلهت ه عه هغحل ق هشجه حض  هتيههلهبمشخي قغف مفيش حلمهحنملن وكغلكحنهب حلخنجعه غحل

ىح غحلمنو غألمضهن غحلخلع قحلىس ق يهع  مش:هشحنهن حض مفيش  غحلحنملن هشممهنق جلهبه حل حلخنجعه غحل



ق غميهنسهبن خس حض  ططض......................................................حلخنجعه ههلهب حلجيمنسىح هلهب غجك ميمنسىح خس غحل
ق لكالكهلىح وعهشخمهبص ميمنسىح يمفيش هلهبمشخيهت غحلحنملن يهغحطمنهنهل عميىح هشممهنق غحلخنجعص يهلهبمشخيهت  هحض

ق تمقيهلهبمشخي حض ه عه: عمضهن هخصتحنبجع هغخضملص ىخص ق هشجه حض  همش تهبهصيهلهبمشخي ىهغخضمل ىحل
ه عه ي ألميىح هشمهمينظمخهبن غخضمل هشجه ي عه غحطهبمشخيهت خضمل:يمصهنملن حطهب ظوجلثجعغ غحل ي قص ي حض هآل  غحل

ه هشٰهجهيش عه ق هشجه حض  .يلكمهسمنخيهبه يخضملغه ىهغخضمل ىحل
قه جلهبه غقغ :ِّـ قى : حلىح هنهبني هشجهحل صىهتيميمنسخي حلىح حضهبعف عهشيش لكٰهيش خنجعهصحل هحض

قه يغه قه مفمق ميمنسىح خس هحض  حلمهخنجعظ هحض
كك هلهت دق خس غحلسبميهغكو قجلهنه جلمح :كجل ق حلىح: غحطجيجن  ميمنسىح خس ىهحض

ميىح آلص حلجه ىهحلىح هلهبمشخيهت ومخٰه خفهت ىهتيمصهبهل ي ق قحلىس يهحلجهيش غحلحنهنيسص خس خصهبحلمنغف ىهلمهح حض  غحل
محل ىميحنمث غخلهبكف ي ألميىح خس)حلخنجعه (خكجعه خس ه غحلبخيهبل: هشهنهبن هحلمنغ .مهٰه  ىحل

ىهلمنهنن ك ي خفهت تىحيلكمحمشخي غحلبملص حلجي مفىحص خصملهه غحلحنهنيس خس خصهبحلمنغف ىهلمهح  يهحلجهيش هل
قه ى ألميىح ميحنمثظحلخنجعه غخلهبكف خس هحض م ي  .حلمهٰه

ه مصهنسخيمح: صمنهآل و عه مشمنغ غحلتهنسخيىش هشجه يهب مضهبكحضخيي خضهنخيهنخيي  وهب مفمظ هلبهبز غحطملكمغهتو
قغ هغحلحنهنل مشهنغجل خصتخنهبهشهن مصحنتهنمل غحلت صهبئخيهتيغحطجم  غألمفهنغل يهعه هتصيههلهبمشخي وهحض

آلف هليش مش  يمغخيملق غحلت غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت هلبهبز يهعهلهب مفمظ. خصهبحلخمٰهخيٰههت غحطحٰه
ق يلكهئه غحلحنهبدفص غحطهنخضمههت هليش مفحك غحلهبقو غحلمنحميس خسحمجييىغ غحط هبهب  غألمفهنغل هحض
ق هجفمئهه هلهنغمصمت هليش مش مشهن هحض  غخلهبكف هليش غألمفهنغل مجخيىع يهغه صغجل

نص لكهئميىح آل ق يغآل ىمفهنل هشبهن يغحطحٰه حض ق خصحنمق ىهمش هل مفىحص هحض  هلهب همشمنغ هل
   ي حلجهيس خضهنجلهتيغه: مكهبن خضخيهث جلهبحلميهلهبهص غألمفهنغل هليش ىمجمههت خس خصىح يرق

ومضهبظهب وكهلهبميهب  مجلهبميمث ىخضهنجلهت يعوم  وهلتجمخحمهب هبهب ي وهلهنملكغ يخصتجمخحمحيهب ي ىلكحنجيملئمن  .جحهب ي
ق هلهبميىع آل حض ه عه ىهغخضمل ىحل قغ هشجه مشهن هتيحطهبمشخي وهحض م غجل  هبفيهحطهبمشخي صغحط

 .ضظ ل:دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(
 .طضض ل:صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ططض

غخضمل جلثهنف مخمنهك هشمهمين هآل خصىحص غحلهنهبئٰههت غألمفهنغل  .غحل
ق جيهنسىش هشصميحنىش حض  غحلمنحميس خس يهلهن هلهب مفمظ وخصجيهبع صغحلهنسٰهمق مشمنهشيش غجك غحطٰهجهيش غحط

حضخيىح هقحلىس صيهلستهنال غحلهنغخصىط غمفتبهبك هليش غحلسهبخصيغ قغف غجك غآلحلتمنهبف خصت حض  غحل
ق جحهب لكخيححميس صغآلمغتهنالن مفمظ غحلخيحيهب هغحلجيجنهن صغحلهنغخصممهت  يهشتىش هخصمنحلىس صميمنسىح خس ىهحض

لك ههليش .غحلتهنسخيىش مشمنغ غ ه ي عميىح آل:غحل ىهب ألميىح هلبتيشيخضهنخيهنخي ومصهنسخيمح هشجه ي  غحلمهحهبل مفمظ و
 .غحلحنهنحق

  ؠ ّءؠ) ٢(
يمصهنملن هشتبمق هلهب هبيمم  :هشحق ي

وهر شؤون من ٌشأن األعراض وجود .١   ا
قيعه : يمصهنملني ممهب يسيهشتححم حض غمشهن وغكمصبهبحفهب غألمفهنغل حل  هليش يهعصهب صخصهبجل

قمشهب ههلهنغمصمت غمشهنغجل جفمئهه ق يأله قحلىسظ ههحض  مفيش هشهنلكىع غألمفهنغل هحض
مشهن مشهن م حلىح وهلهنهبكميهب صو همفملهلهبوميهنحمهب غجل  .حلىح ىجلمحن ىذع مفيش غحلجيهنُّـ  هكلكىعمحلمهج

ق حض  .غحلخنجع حلمنحلىس ىجلمحن حلخنجعه لكهبحل
لك ههليش غ ه آل ي عه غحلخلع:غحل ق خس كغق غقغ يغآل ىحلخلع وجلمحآل هشجه  قحلىس هحض

قهص يخضمل خس غحلخلع هقمضيس ه يميمحغ لكهبحلحنمهىش هحض ق جلهبه غقغ صحلشميسهبه وجلمحآل هشجه  هحض
ق جلهبه حل ي هعهلهبصخصهبحلحنمهىشيهشتسىع غإلميسهبه  ن خصحنمل غإلميسهبه هحض  ميمنهي مش غحلحنمهىش خضحم

قه ق حضهبهكه يغميمح خصيس قغمصىحص خس مفمهخيىح جلهبه يمفمح صتمهىغ مج( غحلحنمهىش مكبيس هحض  عمضهن ىهحض
غجلحييس  خضهبحلهت خس غإلميسهبه يميمنهي ذعص هجلهبه خس غآلمغتجهمحن  هليشهشجهيش مج )غحلحنمهىش مش

غم خس وهلهتيمفال ظجعهكمصىح خصحنمل ىحيسهميمن ن عمي  .هغخضملف ىقكحضهت خس صغحلحنمه
هي غجك عه غآلحلتمنهبف جيبخنهشه ق جفهيه ىذع جل حض  :هلحنجيخيهبه حلىح صغحل

قص ههش جفهيه يغميىح ىحلخلع هشهنهبن :إلكأليو كهتىح حض ظمنهبمصىحص  هليش ىظمنهت يعميىح خصىح هنغقيغحل
ق هظمنهبف حض  :مكهبن خضخيهث هجكصغأل غحطهنخضمههت هليش غحلثهبز غحلمنحميس خس يهلهن جلمح مفخيجيىحص غحل



حض غميهنسهبن خس  ططض......................................................حلخنجعه ههلهب حلجيمنسىح هلهب غجك ميمنسىح خس قغحل

ق هشمهحيغ هلهبي عه :وكغخصحنهب حض آلف غحلحممنهبف هليش وخضهنخيهنهت غحل ك هغحطحٰه  خكجع ىعهل
 حلجمهيه غحطحنجي همشمنغ خصهبحفمههت جلهبميمث ومضهبكحضهت جلهبميمث حل غق ظقغمصىح مفيش ىمضهبكحضهت
ق حض ق مش حلخيهي غحل  .غحطهنهبن خس غحطهنحم
ض كهتىح قه هلهنغمصمت هليش ىهلهنمصبهت يعميىح خصٰهحنجي ىحلخلع ىجفهيه يميىحع :كيطش  همشمنغص هحض

مشهن يعه :حمجييىغغحط ههلهنغق غحطهنهبنصغحطهنغق خس  مش غحطحنجي قه هشتجههبهليس غجل ن هحض  خصححم
ق هليش وهلهنمصبهت لكخيجيهبن .لكخيىح غألمفهنغل هليش ىمفهنل حض  هليش هبحيخيمهمفوخضهبظال  هشجهيش مج غحل

قغ لكخيحمجع .مكبيس  .هغخضملف ىهلهنمصبهت قغ جلهبه هلهب خصحنمل هلهنمصبتمقص قغ وهحض
 غجك وهلجمجعغ صغخلهبهلسهت غحطهنخضمههت هليش غحلهنغخصىع غحلمنحميس خس مغخيهييت هلهب :قحلىس مليمئجلهشيهممهب 

حلىح همش مشجيهبص هنهقجل هلهب ق هلهنغمصمت هليش غحلحنهنل يعه :يمصهنملن همكمل: مك مشهن هحض . غجل
ق يعه :هليش وعميمنهب هلجيىح يهلهن هلهب هجلمنغ حض مصىحص  يهلهبمشخيهت مفيش غحلحنملن هشممهنق آل حلخنجعه غحل هلجيحن
ق حلجههبه يهغآل حض  .يهلهبمشخيتهبه ىهغخضمل ىحط

ن مفجيمل غألمغمنهبكص مفمظ مصحنمهخيهنتىح هخس  مجخيىع مفجيمل يظلك همكمل: يغحطتهيجحمق ظملك مك
كفغ يعه :غحلجهمحع حلهت حلحم قمشهب خصهبحلمنحنيسص غحطحنهن قمشهب خس هحض  حلمهحنهبمكيس ميمنسحيهب ههحض

ه مكهبن خضخيهث غمضتالم خصال ىهغخضملف ىحضحيهت هليش ىهغخضمل ىذع يمكملك  جحىش: ي  مشمنغ مك
ىهلتمنهنم قه هلهب يعه هلسهيحلهت مفمظ ي قه صحلخلع هحض حض قه مفمق ميمنسىح خس لك  حلمنحلىس هحض
غكق مجخيىع خس ىحضهبك لكهبحلجهالن .غحلخلع ق هل حض  غجك خصهبحلجيسبهت جلهبألمفهنغل صحلخنجعه غحل

ك مفهبهتهبص هغحلحم  .يغحطهبقف غجك خصهبحلجيسبهت غحطجيممبحنهت هل
ق هلهنغمصمت هليش غحلحنهنل يعه :غحلبخيهبه هبمنغ يههشتبمق مشهنص هعه هحض  غحلجغجلخيمت يغجل

كف خصمق يغحتهبقو يغحطهبقف هغحلحم ن يغحتهبق يهعهلهب... ي ه خصٰهحنجي( خصهبحلمنغف غحلحنهبمكيس هغحطحنهن  جل
ق حض غ غحل ق غجك غحطجيس حض غ غحلحنهبمكيس هغحل ن غجك غحطجيس ق غحطحنهن  قغ وهغخضملغ وغهحض

 . غحلمنحميس غحلثهبزص غحطهنخضمههت غألهجك:صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
 .ضضضل ضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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يط ميىطن يعىسا منىغ هيال )واخنيغة ٍهبيسمم  .امب
هت ن هب اهنيساد ّأن :ّهي يعيس، جيُّـون هب امبمسيسض هئ هي اجل يط هئ  هب ًهبيسمم

ده يعيس .وحن ل هيىطجل هت دا ىغهتمه ،مب امبمسيسض خم خي، ذا ًواخنيغا ًوحن  هبيسمم
ن امب هئىطمبمنمشيش يط هلىط مملك ميمسيط هبيسمم ل امبهث هت جمهيمييط، وخم  ممهتمه هلىط امبمسمك ّاجل

يط ذات يط ، ويعًأىغمثىط  أمنيسىٍهبيسمم ىطل هبيسمم ميىط حيمكملهنىط هئىطن إن اهن ًخن ّ ً أو منميىطمبميىطّ ّ ،
يط ًحيهشمكميىط حيمكملهنىط هئىطن إن امبمسهش وهبيسمم ّ. 

صور وجود .٢ نطبعة ا   هاّواد وجود مباين غ ا
حيمي ر امبمن ل اهنيساد هب امبهت ىطدٰهيط خن مسيط حم ّٰهميَّـيت امبلكالم حم اهنيسخنمكيط امب يط اهنمنهث

ىطهبىط أو:ّاهنىطدة وخنىطصمك ّ أن اهنىطيعمييط مممنهش اهيهش ًّ يعيس ّمبميّ يعيس وامبمسيسض، واجل ًىط إمي اجل
ملمي،ّ اهنىطدة:ىغمنهش إمي رة اجل ّ اهنىطدة يع ّوإن.  وامبمسهش، وامبمنمشيش، واجل،ّيط وامبهت

هتىط، والّمئىطخممكمي ل األجيميىطء، وامبىسي خييسحنهنىط هب ّ هيمسمكمييط ّهلىط إالّ هيمسمكمييط ّيط األجيميىطء ومئ مئ
ة إمي امبمشمس يع حيميّامبهش رة امبمن يسىغ،ّيط امبهت ال، هيِّـهنىط ممهثّ هئىطمبمت ّيط هب ّيسد امبمسيغم حي هبىطيعمييط ً

رة ،ذاهتىط ن هلىسه امبهت حيهنىط امبىسي يع اهنىطدة، هيميلك ّ جن ممهثيسد حييغهبىط هبهشىطرهيىط هن ً ً ّ
حيمي د مبهسمههيط ّيط منىطصميّامبمن حن لّهيِّـن: هيمكىسا مئىطل حم اهن. امب ع خنهت ٍ هلىط هي اديعىطَ  ،ّ هن

يعيسىغ ّمملكملمكهنىط وممهثيسد حيمنهنىط هيهشهتىط حن ميًىطً ّومئيغ هبميىش أئمل. ًىط هئجم حم األحييساضّ ال حييس يط ّ
ىط  يط خمخي هبىط ىغهشىحاحللكمل ع، وهبىط ىغهشىح هبمسيسو ه اهن مل ىط مبمكمسيسض هي ًهبمسيسو ًّ

، متميميىشا ألخنيغمهىط حي اآلمنيس ه اهن مل يعيس هي ًمبمك ّ ّ. 
رة ملمي وامبهت د حم ًدامنمكيط هئىطهيىع وإن يطّاجل حن ّإال أهي مل مبهسمهه امب  ،ىغىسهئيسيعىط ّ

منمي ّألهنىط ل حيجه ٌيطّهب د امبهش حن ىع ومل األومي ّاهنىطدة خم  .ُخممسيغ ىغ
رّأن : ّممهشيغم هب هبىط حيجه ًوخممنىطء يعيسىغ امبهت مسيط يطّاجل رة ّاهنىطدة حم اهنمنهث  هئىطمبهت

اهيمي رة يطّاحلمي ىطمممي وامبهت مه يطّامبمن ع هلىط ىطوهي ل هي اد ٍخنهت اٰههثيط يعىط،ّهن  يعىسا وخم

مسىطمبمييط حم األٰهمشىطر امبمسهشمكمياحل) ١(  ).١(رمئ مممسمكميهشيط ، ٣١٣ص ٣ج: يط األرخممسيطّلكمليط اهن
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ن مفهب مصممهنق غحلحم غق مفيش غحلحنملن هليش ومي  ىميهنُّـ مفيش ىمفبهبكف غحلحنملن همشمنغ مشهبصيهل
مشهنو كفلك غحلجيهنُّـص قحلىس خصممهنق يغحطهبقف مصجهٰهيس صيغحطهبقف خس يحض  وهلثال هتيغحلجيبهبمصخي هبحلحم

ىهلهبقف خس يحتيس مفجيملهلهب  مصمهىس لكتحمجع صوميهبهلخيهت هحسحنمهحيهب يغحلجيٰه متجيححيهب صيغحلجيٰه هليش ىمضهبحلخيهت ي
ك يعه :قحلىس هليش هميستجيتمس .جلهبهلمههت يغحلجيٰه هليش جحهب خضحميس خصمح يغحطهبقف مشهنهش غحلحم  هتيغجل

ق ىجيهتهشهلبهب خكجع يغحطهبقف خس غحطجيممبحنهت حض غق حل  حمجييىغغحط هليش همغخيهييت يغحتهبقص مشهب هخصخيجيحيمحيهل
همك يملك  يغحطهبقف  مصهنجلخيمت يعه :غحلثهبهلجيهت غحطهنخضمههت هليش مفحك غحلهنغخصىع غحلمنحميس قهشيس خس ي

كف سغحتهبقو هغحلحم  يغميخممحهل آل ي
كف يحنمليمص آل حطهب :قى ِّـ ق هلهنغمصمت هليش غحلحم  هليش غحلحنهنل يمليمف جلمح يغحطهبقفص هحض

ق هلهنغمصمت مشهنظ هحض  غجل
كك ف يغحطهبقف يغه :كجل ىمك كف يغآل جحهب يلكحنمهخيهت آل مخخمهتص ي  يلكحنمهخيتحيهب ميمثجلهب هغقغ. خصهبحلحم

كفص كف مصجهيش مج خصهبحلحم قمشهبص هلهنغمصمت هليش غحلحم  .عهجك غحلحنجههي خصيس هحض
فاهيم .٣ عة ا ن وجودات عن ا اعتة ا   ا ّ ماهيةال ا

قغف مفيش غحطجيتميمفهت غحطمنهبمشخيىش حض  مفيش غحطجيتميمفهت غحطمنهبمشخيىش مش :غحلجيهبمفتهت غحل
قغف حض صهب خضخيهث هليش آل حلخنجعمشهبص هبيخضخيهث غص هليش حلخنجعمشهب غحل  هليش ظعميمنسحيهب خس جل

ن يسخيمكب ق هلمنحي مشهب هخصخيِّـهغأل هغحلهنهبقك غحلحنهبمج هغألمغ  حلخيسمث غحطمنهبمشخيىش لكحيمنه صميح
ن جلهبه هتص هغهيهشهلهبمش ىشخيهلمنهبمش غق هلمنحي  ىهبفيخيهلهبمش سمثخيحل :وع .يهلهبمشخيهت غحلحنمهىش عه غحلس

قغف حلجيمنهي حض مفهبفي هلهبمشخيهبف هآل هلجيحيهب مثغميتميمف غحلت صغحلجيهبمفتهت غحل  حط
قغف حض ن :وهلثال .غحلجيهبمفتهت غحط ق هليش غحطجيتميم غألخصخيِّـ هلمنحي  همكىع غحلمنو خيهبلغحلب هحض

و هلهبمشخيهتحلخيهي لكحي صحلمهجسىش وهظمنهب ق ي حض و هلهبمشخيهتهآل غحلبخيهبل حل ق ي حض  .غجلسىش حل
ن جلمنحلىس ق هليش غحطجيتميم غحلحنهبمج هلمنحي  حلخيهي لكحي حلميهشملص وهظمنهب همكىع غحلمنو غحلحنمهىش هحض
وهلهبمشخيهت ق ي حض و هلهبمشخيهتهآل غحلحنمهىش حل ق ي حض  .كهشمل حل
و هلهبمشخيهتحلخيسهب هغحلحنهبمج يه غألخصخيِّـغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف  ق ي حض  مهىشهغحلحن غألخصخيِّـ حل
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ق ي هلهبمشخيهتهآل هلجيحيمحص هغميتميغمفحيمح غجفتهنهبمكحيمح يمصىش صحلمهمنغف حض  غحلمهمنهشيش صهكهشمل غجلسىش حل
مفمق همكحنهب ني أله هقحلىس جحمحص هل ق مفيش غحطجيتميم غحطمنحي ه صهلهب ىهحض و هلهبمشخيهتهشجه  غقغ ي
ق جلهبه حض ه هعه صميمنسىح مفيش غحلحنملن هشممهنق هلجيىح غحطجيتميم غحل ق هشجه حض  هلجيىح غحطجيتميم غحل

ن قحلىس ميمنهي مفيش غحلحنملن حفهنق مفمظ ومكهبقكغ يعه : هغحلهبن هلجيىحص غميتميغمفىح يمصىش غحلمنو غحطمنحي
ق حض  مفيش هآل غحلبخيهبل مفيش آل غحلحنملن هشممهنق آل صوهلثال خصخيِّـغأل همش غحلجيهبمفمث غحل

ف غجلسىش يهلهبمشخيهت  همش غجلسىش هبهبي هشتحمىغ ىظمنهت مفيش غحلحنملن هشممهنق صميحنىش .خصىح غحطجيحن
 .غجلسىش مفيش ومضهبكحضهت غحلحممنهت مصمهىس

ق غحطهنغق يعه :صمن هآل قهشهت غحلحنهب ميمنهي مش مشجيهب خصهبحلحنهبمج هغألمغ يحطخيهت هغألمغ ي
زهب ه يخضخيثخيهت يغآلمصحمهبمص همش مفمظ يمصملن غحلت غحطحنهبز هليش هميح حلخنجعه  غحلخلع جل

 مفهبمجص همش مش خضخيهث هليش غحلحنهبمج وخصهبحلحنهبمج هلثال مش غحطهنغق:  عمضهنهىهخصحنبهبكف. وهميهبمفتهب
 .يغحلحنهبحطخيهت

  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  م س: ي مب مي ىغ قمي س خي كهت س يمب  يىغ يط

هثي مييمب قيط حض قيهش حلجيمنسىح ميمنسىح خس غحل حض  حلخيحنمهىش حلجهيش صيغحطستهنيس يسٰه خصهبحل
ق مفمظ خصهبحلتجمجهخيىس مممهيغيمص) يغحطستهنيس( حلمنجنهتيعه  حض ق صخصجيمنسىح غحط حض  صحلجيمنسىح هغحط

ق حض ق .ميمنسىح خس هغحط حض غحضمت خس هشجيحمل غحلمنو خصجيمنسىح لكهبحط  يعجفمل مصحنهبجك غحل
ق ههشمهخيىح وغمغتهنالآلص حض  غحطتحنهبحص عغحطبمل غجكي غآل هبفشت آلي ممهب هلهنغمصبىح مفمظ حلجيمنسىح غحط

غم غجك وميهبكآل مشهنهش غألمي ق ههشمهخيىح يغحطهبقفص مفهبمج خس هتيغحلتهبهل هتيغجل حض  غحطحتهبف غحلهنغخصمم غحط
م غجك هبلكهبف غحلجيسمت غجك خصهبحلجيسبهت وغمغتهنالآل حلىح يلكهئه وعهشخمهبص يهغحطحيس غحط  صهغإل
ه غحلت قمشهب هشجه حضىح جحهب غمغتهنالن هآل خكجعمشهبص خس هحض ه هليش ىخص حض  ههشجيحنجههي .غحل
حنىغ هليش ميهيمضمن مفجيملهلهب هلهنغأل ف غأل ق غجك وظهبمفملغ غألخض حض  غجكي جضىش صغحلهنغخصمم غحل

م غجك شتهبف آل غحلمنو غحلجيمنذ  غحطبملع غجكي غآل شتهبف آل هلهب غجكي جضىش صيمخيس عه ىهل
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منت همصحنهبجك مصبهبكن غألمفمظ ك ا َوأن إ ر َ ْ ُ َْ َ َ
ِ

َ َ. 
حلىح  ه مك يمكملك  م ىغ ه يط: ي م يكيط يطىح ىطظيط كهت مي ىش مب  هي
ى ص جعغحلتحنب خس ىهلسهبمخهت هليش صمه آل غحطهنهبكه خصهبحلحنملن غحلتحنبجعسإل ىغ مل كيطىح

 خصىح حمهبلكىحيهغمص حلمهحنملن غحطهنهبكميهت لكحهنخيهنهت .خكجعه هنهبكهيهش يخضت ىخصخلع حلخيهي يأله غحلحنملن
قي عه :هغحطهنغق .حمهبميغآلمص همفملن غحطهنهبكميهت مفملن غجك هلهنحضحنىح حض  هلهب مش حلخنجعه غحل

ه قحلىحص ه ومفتهبميهب حلمهخنجع وهظمنهب هشجه حض ه آل هلهب حلجيمنسىح غحل  خصحنمل جلمنحلىسص هشجه
يخس عه جلال غجفجغغجلحيمح ن قه هلجيحيمح ي ق هلحنجي همش ٍّهلستهنيس ىهلمنحي حض  .ميمنسىح خس غحل

حلىح  ه مك يمكملك  ملش: ي هثي ي م كيطىعق يط ى يمب كم هي  :خصٰهحنجي آلي كهت
ه غحطهنغق مش عمضهنص ىذع مفيش هلهب ىمفملن حفهنق يمصهنملن هليش هلهبيعه  ق خصجه حلخنجعه  غحلخلع هحض

ظىغ . وهميهبمفتهب ظىغ غحلجيهبمفمثلك قغف غألمفهنغلحلخنجعه جل ظىغ خصىح هحض  ي غميمح هش
ك صهب حضحيهت هليش هغحلحم صهب حضحيهت هليش آل حلخنجعمشهب جل  .ميمنسحيهب خس جل

حلىح  ه مك يمكملك  ممك: ي س ُّـصسآللك ى مل ىغ  ىح  هتيخصهبحطهبمشخي غحطهنغق إل يط
ن هلمممهيغ مش غحلحنبهبكف مشمنه خس  مصحنهبجكص غحضمتغحل هشجمٰهيس يخضت يغحطستهنيسص غحلمنغف هغحطمنحي

ق يلكهئميىح حض ه يرق جلمح  مميمنسىح خس ىهل ي مكملك    هحلخيهي مغحلسهبخصيغ غحلمنحميس خس خصمنحلىسي
 .يهلهبمشخيهت حلىح

حلىح  ه مك يمكملك  ملش: ي مكل كيط مب مل مل كيط ش  مشمنه كهت كهت
 صغحلخمهبخضىس يسخيمكب هليش صهلحنجيهبمشهب خس يغحطجمتهنهبف ههلهب مشخيئهبف هلملغحلخييس مش غحطمنهبمشخيىش

غ هلهبهشجنحيهن  مشجيهب هليش هقحلىسص هميح صهغحلحنهبمج صِّـخيهغألخص  يغحطجمتهنهبف هلمنهبمشخيىش يغه: مكهبحل
 جحهب هلحنجي آل جلهبحلهنهمص يمشخيئهت غحطجمتيغ يأله  هقحلىسظذع خس يغحطهبمشخيهبف هليش حلخيسمث

هلخيهت يهلستهنال  .يخصهبحطمنحي
حلىح  ه مك يمكملك  ه: ي هتآلكيطش  قيف مل  .حلمهٰهمنهبمشخيىش ىظمنهت  هت

 ).ضض( ص كمكىشضطل: مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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مشهب لكٰهمنهبمشخيىش ق هميح ن جلهبه يخصمحمشخيهبفص هغه حلخيسمث غحلحنهبمج هغألمغ عه غحلحنمهىش  هلمنحي
غق  .يهلهبمشخيهت غحلس

ق مشجيهب مش:  صمن مفمهخيىسهآل قهشهتيعه غحطهنغق خصهبحلحنهبمج هغألمغ ي ميمنهي غحلحنهبحطخيهت هغألمغ  ي
زهب ه يخضخيثخيهت يغآلمصحمهبمص همش مفمظ يمصملن غحلت غحطحنهبز هليش هميح حلخنجعه  غحلخلع جل

 همش. مفهبمج مش خضخيهث هليش غحلحنهبمج وخصهبحلحنهبمج هلثال مش غحطهنغق:  عمضهنهىهخصحنبهبكف. وهميهبمفتهب
 .يغحلحنهبحطخيهت
قص ه ىظمنهت مش  خس غحلحنبهبكفمفجيىح مغحطجيتميه حض . غحلمنهبمفيس مفيش ىميهبئمت مفجيىح(حلمه

حلهت يغألحلىغ هغحلالن غجك هشهنحضىع هغحلخمٰهجع ظ  .غحط
حلىح  ه مك يمكملك  ممبألهي مل ف: ي شىس هب كجلس مت أل    مل مكمئإل

ق يعه جلمح  ميغآلمصحمهبم ظمنهتص همش مش خصمح غحلحممنهت مش غحلحممنهت هليش غحطهنغق حض  خصمح غحط
ق مش حض ق مش ىهل حض ن آل ىكغخصىط يهغآلمصحمهبم  مغحل  .حلىح يهلهبمشخيهت لكال .حلىح يهلستهنال يهلمنحي

حلىح صقحلىس مفمظ هغحلملحلخييس ه مك يمكملك   قغمصىح مفيش مضهبكحضهت غجلسىش هبهب يهشتحمىغ: ي
ق هلهنغمصمت هليش غحلحنهنل ميمنهي يلكهئه مشهنص هحض  مضهبكف مش غحلمنو يهغميمح. وعميمنهب يهلهن جلمح غجل
ق مش غحلمنو غحلهنغخصىطص مش غجلسىش قغف مفيش حض ه لكال هشٰهجهيش عه خكجعهص خس ىهل  هشجه
ه غحلمنو غجلسىش هلهنغمصمت هليش قغ هشجه حض  .ميمنسىح خس وهل
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 ّ  

  ؠؠ ؠد  ظ  أ.١
ق خس غحلبحهث غخصتملع حض  يمفملف خس حهثيخص خضخيهث غحطجيمميغص مفمهىش هليش غحلهنغخصىط غحل
ىعص غ ىع مشمنه ههليش هل غ  خس غحلثهبز هغحلبحهث هعمكسهبهلحيهبص) مشيس( خصحهث غحط
 .هعحضميغئحيهب هتيغحلٰهمهخي غحلهنخمهبهشهب

لك ههليش غ  :مكسٰهمق غجك مصجيهنسىش )مشيس(ي عه :غحل
ه هغحلت غحلبسخيممهتص مشيس :إلكأليو ق هشجه حض ق عه غحط حض آل غحل  .يخس غحلهنخمخيهت ومخٰه

ض ه آل غحلت همش بهتصيغحطهنجل مشيس : يكيطش ق هشجه حض آل غحل  يخس غحلهنخمخيهتص خصيس ومخٰه
ه م خصمق وهبكغخصمم هشجه ن غحط   .هغحطحٰه

وجود تقسيمات رابط ا ستقل ا   ّوا
 غحلجمخيمك عهلثهبن هليش هلمقيغحطتهنمل عجضهبك خس حضهبعف غحلت غحلتهنسخيمحف هليش ىهغخضملف

ق غجك عمكسهبن مصهنسخيىش مش :يغإلدغمك هغحلجمخيلك غحلهنئخيهي حض ه ىخصجيح يهلتحنملقفص غحل  هشجه
ه يحلجهيش وهبهلتمنهبهمص غحلتهنسخيمحف مشمنه جفجهيس  .هغخضمل غحطحت

 غحلت هتيغحلمنمهسمنخي غحطبهبخضهث هتيخصهنخي خس جلحنهبقمصىح غحلبحهث مشمنغ يظملك غحطتهيجحمق خسمغهبك 
ك لكخيحيهب هشتمحجف  .غحلجيحيهبئ هميجنهنه كعهشتىح هشممهنق قحلىس  هخصحنملص خصملغهشهتيهلىع ميجنهنهشهت غحطجمحي

م هلالن هلالخضجنهت مش :غحطبحهث مشمنغ خس يغحطحيىش هغحلخلع مك  يغحلتهنسخيىشص أله غحل
حضمت غحلتهنسخيىش هلالن مفمظ  .مفمهخيىح مصهنق مكمل غحلت هغإلجفجههبآلف هبهبهلهبفغإل كلكىع هش

 )مشمظضضمصطض( غحلمنهبكغيب يهع جحمنغ غحلبحهثص ميجمل ٍّ مصهبكصى غحضهنغع هلسلكهمفجيمل
ق يهع :هشحنتهنمل غحضمت هحض قغفص أله غحليغ مصحنهبجك حلسهبئهن ىهلبهبهشيش حنهبجكمص غحل حض يغحط  عمفمظ ي

ه آل غحلمنو خصهبحلجمجهيس صدمعه ق مصحنهبجك حلخنجعه هشجه ه لكمح صيخضهنخيهن ىهحض  غهللا مغ
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ق مفمهخيىح مممهيغيهش مصحنهبجك حض ممهنغكص أله غحطٰهجهجيهبف خصهبغ هليش غحل  ىخصمماله قغهتهب خس يغآل
غحضمت هغحلهنخصىط يغحلتحنمهيغ مفمق يهعصهب مخِّـص  .مصحنهبجك خصهبحل
ق  ىشيخيهنسلك غحلهنئخيهي غحلجمخيمك هبيعهل حض ق :غجك مكسٰهمق غحلتحنمهخيهنهبف ىحجلتهبخص خسغحل حض  غحل

قه شتهبف غجك خكجعهص غحلمنو حض  .غحلخنجع مفيش غحطستخنجي غحل
ق قغف خس ىخضهبظيس هغآلمغتخنجيهبع غآلخضتخيهبف يههشحنتهنمل عه مشمنغ حض  غحطحتهبفص غحل

ه ىخصجيح حضبهب غحلمنغف مفيش غميسالمضىح هشجه  غحلخيىح عجفهبك هلهب همشمنغ غحلهنخيهنهتص نيحلتبمل وهل
حلىح ه: خصهن ق غهلهب هشجه حض ه صومختهبحضهب غجك غحلخنجع يغحل  حلىحص وهلهتيهلهن خضهبحضتىح غجك غحلخنجع لكتجه

ه عه هبيهغهل ه مفجيىحص وهلستخنجيخيهب هشجه حضمل عه يهشحملك هآل حلىحص وهلهبيهلهن قحلىس لكخيجه  هش
ق حض حضمل عه يهشحملك يجلمح عميىح آل مختهبفص خكجع غحطحتهبف غحل ق هش حض  ومختهبحضهبص غحطستخنجي غحل

 .خضهنخيهنتحيمح نيهمصبمل يمصخنجع مكمل يهغآل
ك غإلدغن جفخيمك مصهنسخيمحف هخس ق هشهنسىش ىحيمي عميجمل صحلمهجي حض  ميمنسىح خس :جك غغحل

ك مكبخييس هليش صحلخنجعه ميمنسىح خسه حلجيمنسىح  هخس صحلجيمنسىح ميمنسىح خس : غجكهشجيهنسىش غحلمنو غحلجي
مشهني عه :ههشحنتهنملص حلخنجعه ميمنسىح ن خضخيهث غحلهنسٰهمقص مشمنهشيش هليش صهنف آل غحلخنهبمغيغ غجل : هشهن

ك ك هشجيهنسىش غجك مي كص خس ميمنسىح حلجيمنسىحىغحلجي ك غحلحنهبكل ه.  خس ميمنسىح همش حلخنجعهى هغجك مي غحلجي
كعمفهنلكمث  ىميىح مي كغي ه مي كغغ هص حلجيمنسىحو حلخنجعهص لكال هشجه قه ظ خس ميمنسىحوه جلهبه مي ي أله هحض

مشهن غحلخنهبمغيغ حلخيهي خصجنهبمشهن. حلخنجعه  :هغحلخيهبف.  هآل حلجيمنسىح مفمظ هلهب مفهنلكمثص خس ميمنسىحىهغجل
ه غحلخلع خفهبمشهنغ ي مش غحلملكغن غحلمنحنهبن:ي حلجيمنسىحص هغحلومش عه هشجه . لكهبإلقكغن مفهنلكتىح. ي

ىك خفهبمشهنص همش لكخيهبلوهغحلمنحنيس عهشخمهب حلمهجي ك غحطحِّـ خضص خصهبحلمنغفي  لكحي ٍّيص هجليس خضي لكهبحلجي
ك كغغهغحلخنهبمغيغ .  مخِّـىمي مشهنغوه عقكن قغمصىحص جلهبه مي  .و خكهبمغهنهبو حلمنغمصىحص لكمهىش هشجهيش حض

ل غحلجهىشص غحلمنهبكغيب) ض(  .ضضل: لكحم
 .ظطضل: غحلتحنمهخيهنهبف) ض(
مفىح هلحمجيي) ض(  .طضضل: دغنإلمنهبف جفخيمك غجخٰه
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مشهن غحلخنهبمغيغ ك خس:هغجل ق غحلمنهبمكمل حلمهجي حض خكجع غحلجهٰههت  غحلجهمحع غظممالق  مش غحل
ق خس خكجعهمممهيغ مفمهخيىح خس غحلجهٰههت غحطتحنهبيغحطتحنهبحلخيهتص ههليش مشمنه غجلحيهت هش حض  .حلخيهت خصهبحل

ق ىشيهشهنس غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت هخس حض كص غإلدغن جفخيمك مصهنسخيمحف خصجيمنهي غحل  حلمهجي
 .عجلٰهيس ىجهيسمخصجم يشمهحلجه

ق ىشيلكخيهنس غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ هبيعهل حض  غحلجهٰههت هلىع ىهلتممهبخصيغ ىخصجمجهيس غحطهنهبن خس غحل
هلهت خس غحلخيىح جمجعيهش هلهب همشمنغ غحطتحنهبحلخيهتص حلىح غحطجيجن  :خصهن

ق يغه حض   ي هكغخصمممىكغخصمىط غحل
  ميمنممسىح عه آل ههلممهب خس ىحيألميمم

  ميحم عهشمسىح يخكجعه هغحليغ عه
 

مبىط سميمنذ هتيٰهيجض    يلكحيهبن هغ
  مغممح يميمنسىح غهلمهب حلجيمنمسىح خس
خصجيمنمسىح حلجيمنمسىح ميمنسىح خس

 

ق غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ مصهنسخيىش عمغهبك همفمظ حض  خس هبيهغهل ميمنسىح خسي غهلهب :حلمه
ق يههئلك خكجعهص حض ن ميمنهي مش ميمنسىح خس غحل  مشمنه ههليش هتصيغحلٰهمهخي غحلهنخمهبهشهب خس غحطحٰه

قيهش هتيثخيغحلخي حض حصص يسٰه خصهبحل ق همشمنغ غحطحٰه حض  غحلهنخمهبهشهب خس هتيغحلتهبهل جلهبه هلمنهبق مش غحل
 .غحلبسخيممهت هتيغجحمهخي

ق هبيعهل حض م همشمنغ بهتصيغحطهنجل غحلهنخمهبهشهب خس غحلجيهبمكحمهت جلهبه هلمنهبق لكحي خكجعه خس غحل  غحلجي
ق هليش حض ق :مفمهخيىح مممهيغيهش غحل حض  .غحلهنغخصىط غحل

٢ .ءإ  دؠ ؠؠ  
قي عه مفمظ خصجيهبع حض  هشمعك جحهبص ي هلهبمشخيهتآل غحطٰهجهجيهبف يهعه حلىحص ي هلهبمشخيهتآل غحلهنغخصىط غحل

 :هغجفجههبآل غحطهنهبن خس
ل علول: ّاألول اإلش ط ع ا ر   هتّبعل ا

ن جلهبه غقغ ه عه قحلىس لكالكن تىحصيخصحنمه غحلهنخصىط مفمق غحطحنمه حلهت يغحلحنمهخيهت هليش مصجه  هلهن

هلهت) ض(  .طضضل ض ف :دق غحطجيجن
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هبلكهتص ن ههلىع غألمضهنص يسيمصحنهن خصملهه عخضملزهب يسيمصحنهن هشٰهجهيش آلي ألميىح غإل ه مكب  جل
هبلكهتص حلهتهلهن يغحلحنمههت هليش ه هع هشمهمين غإل حلهت حتمث وهبهغمكحن مصحنهبجكي غحليغ قغف هشجه  هلهن

خي حلهتي أله هتصيمفهن هبلكهت هلهن آلف هليش غإل خي غحطهن  قحلىس مفمظ يههشجغمصمت هتصيغحلحنهن
 .مخمنهكغه

ه عه :إلكأليو  .ي هلهبمشخيهتمصحنهبجك يحلمهحيغ هشجه
ض همص عه :كيطش حلهتي أله هلكحميسص حضجيهي هليش بهتيهلهنجل مصحنهبجك قغمصىح جه هبلكهت هلهن  غإل

حلهت مش خي هلهن  خس غحلمنحميس غجك شتهبف هغجلجيهي غحلحنهبحلخيهتص غألحضجيهبك هليش همش صهتيمفهن
مف مهىحيحتحم   .غحلجي

حلىحغألمغمنهبك خسي غحطتهيجحمق ظملك قجلهنه هلهب همشمنغ  عهم  كفيمكهن هلهب مفمظم  هشمهمين:  خصهن
ه غحضمت خضهنخيهنهت هشجه ىن غآل خصمنحميسيهشتهن آل  هغجلجيهي...غحطخمهبم حضجيهي خس وقغمضمههت غحل  ي

مفهب مهىحيشحم ه عه  لكخيمهمينظومي غحضمت هشجه ق غحل حض   همكملص هلكحميسىحضجيهي هليش وبهبيهلهنجل غحل
 .غمغتحهبحلتىح خفحيهنف

غخصمق غإلجفجههبن مشمنغ مفمظي غحطتهيجحمق ظملك عحضهبغ  :خصج
كك كأليو  يعه غحليغ مصحنهبجك :إلكجل قص رم ي حض ق هرم غحل حض  يآل هلهبمشخيهت غحل

ق حض  قجلهنه هلهب يحلىح هلهبمشخيهتص همشمنغ جيتميميهش حلجه هشهييت غجك غحلمنمشيش آل غحلملم يحلىحص أله غحل
حلىح  يعمكسهبن غحطهبمشخيهبف غحلت هليش مش غألحضجيهبك حيهبفيعهل هليش غحطخمهبم هخكجعه يغه: خصهن

ق مفمظ ىكغئملف مش حض غحضمت... غحل هلهب حلخيهي مصحنهبجك هغحل قهوهلمنحي  خس  هشٰهجهيش هحض
ق مخِّـ ي هغميمح مشصغحلمنمشيش حض ك  هرمصيغحلحنخيجي غحل  ظيغخلهبكحض يسي هغحلتححمصغحلجي

 ....هت لكخيخمىحيعجفحن هليش مفمهخيىح هشهنىع هلهب يهلالخضجنتىح غآل خصحسمت آل هشٰهجهيش حلمهحنهنيس
ض كك كيطش ه :كجل آلفغحطحن جل قغف مه قغف كغخصممهتص ىهحض حض آل  غحلهنغخصممهت هغحل

 .ضصضل ض ف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
 . غحطحمملك غحلسهبخصيغ)ض(
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ه مصحنهني مفيش هلهبمشخيىمفبهبكف  جحهبص هغحطتخمهبئمنهبهيهلهبمشخيهت  وهبزهب هلستمهميهلغخضملغيس يتمقص خصحخيهث هشجه
 .غإلجفجههبن عظيس يمفملن غحطهبمشخيهت هشجيتمن لكهنل ههلىع غألمضهنهص يسيتحنهنحل

غخصمق خصمق هغحلمنهنن غغي عه :غجل  غحلسهبخضهت مفيشي غحطهبمشخيهت ميمن مفمظ هشبتجي يغألهن غجل
غحضمت هتمغيغحطهنمل غغي عهلهب مصحنهبجكص حلمه  مفيشي غحطهبمشخيهت ميمن مفمظ هشبتجي لكحي غحلثهبز غجل

 .غحطٰهجهجيهبف
ل ا اإلش دوث: ا سمات ا واجب    ّاتصاف ا

قغفيعه :  غإلجفجههبنمنخيمليهش حض وهلتحنمههنهت جلهبميمث غقغ هتيهلجههبميخيغإل غحل  خكجع يهعصهب تحيهبيخصحنمه ي
حلىح حلمهتغحلملهف فخصسمح قجلهنه يحضيس غحلبهبكو حمهبميغمص لكخيمهمين هتصيهلستهنمه  صيخنجعغف همكب
ميىح ٰهمههتهخصهبجل  .غحلهبقجضهبف خصيس حلمهٰهٰهجهجيهبفص يمخال جل

ظخيي غآلخضتخيهبف غجك غحطحيسيغه: ي ظملك غحطتهيجحمقهعحضهبغ  هبف غألمفهنغلصي هليش مضحم
آلف هليش غحلخلع خس يغحلهبن غألهلهن يهغه ىحصيمخمه خس جضبمث جلمح خي غحطهن يهقحلىس أله  هتصيغحلحنهن

حلهت حتمث هشهنىع يغحطحيس مشهنص هلهن قغف فقغئهن يغميتمنهبع غحطهبمشخيهت مفيش ههلىع غجل حض  غحل
آلف جيتمنمص غحلهنغخصممهتص مشهنهش غحطهن خيه هتيغجل نص غجفجههبن هشهنق آل هخصمنحلىس هتصيغحلحنهن  غحلمه

حلىح قجلهنه هلهب همشمنغ ق يهغ: خصهن ك هحض مفهبف  خس هتيغحلهبحل غألمفهنغل هغحلحم غحط
غق ق عمكسهبن هليش مش يهغحط  مش غحلمنو صخصخنجعه غآلكمصبهبل حضحيهت مفمظ ميمنسىح خس غحلخلع هحض

م ظ ه عهيالخصمل لك صغحط حضىح مشمنغ مفمظ فعمضمن غقغ جحهب هشجه ق صغحل  عميمنسحيهب خس ىهحض
ق ىهلخنهبهشهن حض ن لكخيحيهب همشهبمشجيهب يشيس هلهب حل ه حطهب حلخيهي :ميهن ق مغ غخضمل غحليغ هحض ىغحل  آل صي

يمصحنمههن  هآلسغمغتهنالحص قغهتهب خصيس صي يحلخيهي غآل مصمم هحض غكهي  ميهبمصىحي همصجممئصيكغف غحليغ خصهيحف
 .هتيغحلمنغمصخي هميىحمئخصجم

 .ضصضل ض ف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي )ض(
 .طصضل: حمملك غحلسهبخصيغغحط )ض(
 .حمملك غحلسهبخصيغغحط )ض(
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٣. ءؤ ؠ دؠ ؠؠ  
قحل ىهجضٰههنغف ىعجضهبك مشجيهبحلىس حض  خصهنغمشمق خس غألجضهبك مشمنه ميهمصجي صغحلهنغخصىط مه

خضخيمل ق ههخضملف غحلتسمهسيس خصممهبنغ هخس صغحلت حض ن غخضتخيهبف ههلالن صغحل  جكغ غحطحنمه
مشهبصيغحلحنمههت  مشمنه يألمشىش يميتحنهنل هشحق هلكخيمح غألمضهنهص هتيسمنخيمهغحلمن غحطبهبخضهث هليش  هميح

 :غألجضهبك
رابطة .١ علول ب ا   ّالعلة وا

ق عظهبحلهت مفمظ وخصجيهبع حض ن يهعه صغحل قغحل هلمنحي و ىهلجمجغن حض ن صسهلحنجي  همكب
ق هلهنغمصمت خس غحلتجمجهخيىس حض ن خصمق ي عه غحلهنغخصممهت:يهشتبمق صغحل ه مش يغحلحنمههت هغحطحنمه  جل

ن ن هلهنخضمههت خس مصمنحمخيمهىح مغخيهييت جلمح تىحصيخصحنمه يهغحلتحنمهيغ غحلهنخصىط مفمق غحطحنمه  .يغحلحنمههت هغحطحنمه
اق .٢ عقوالت إ فاهيم ةّّاألو ا   با

قغفي عه مفمظ وخصجيهبع حض ق يهغحلتحنمهيغ غحلهنخصىط مفمق غحلهنغخصممهت غحل حض  صيغحطستهنيس خصهبحل
قغف مشمنهيعه : يهشتبمق حض ي أله غحطهبمشخيهبف جحهبص ي هلهبمشخيهتآل غحل غغ خس مصهنىع غحلت مشي  حض

ه هع هشستمهمين منغهمشص مش هلهب ي عه :هغحلهبن هلمنهبمشخيٰهحيهبص خس هتيغمغتهنالحلخي جحهب مصجه
قغف حض  خس يمصهنملن خصخيهبميىح جلمح خصهبحطمنهبمشخيىشص مصمهحيغ هحلمنغ جحهبص غمغتهنالن آل غحلهنغخصممهت غحل

 .غحلحكق
كو مفحق يحهنيغغحط مكهبن قغفيغه : غحلجي حض حلهت حتمث مصهنىع غحلهنغخصممهت غحل هبلكهتص هلهن  غإل

آلف هليش يمصحنملمش ه حلىح غألمغمنهبك مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس قجلهنه هلهب همشمنغ غحلثهبميخيهتص غحطحنهن : خصهن
حلهت... هبلكهت هلهن آلف هليش همش غإل آلف غحلثهبميخيهتص غحطحنهن  ميح جحهب غحلثهبميخيهت هغحطحنهن

ه هخصحسبىح صحنخيىغ يحتهنيغ ق خضهنخيهنهت مغجيمك هليش مصجه حض  .حصغحطحٰه غحل
 مصحنهبجكص يخصهبحليغ غحطحِّـ يغحلتحنمهيغ مفمق مش غحطٰهجهجيهبف مجخيىعي عه مفمظ وخصجيهبع: مكخييس غه

 ).ض(كمكىش ص مصحنمهخيهنهت ظطل ضف:  غألكخصحنهتيغحلحنهنمهخيهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك ) ض(
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غغ خس غحطٰهجهجيهبف مصهنىع آل هع هشمهمين  خصهبحطمنهبمشخيىش مصمهحيغ آل عه هسمت صمش هلهب حض
 هتظيحلخييغأله

ن قحلىس مفمظ غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ عحضهبغ همكمل  هليشي غحطهبمشخيهبف غميتميغم يخصهيه :خصهبحلهن
قغف حض كف خس هتيهلجههبميخيغإل غحل ي غحليغ هلىع خصهبحلهنخيهبكي عهلهب خصحنِّـص غجك خصحنخمحيهب مكخيهبك ظ

هتهبفخيحل مش خصيس جحهبص ي هلهبمشخيهتهآل هتيميمنسخي لكال مصحنهبجكص ىسمث غآل مت   هخصهيميمنسحيهبصي همتهبجضخييسي
 . هعخصهبحفخييسىعمفملغن

ق مصهنسخيىش يههئلك مشمنغ همفمظ حض ق غجك غحل  مش صهحلخنجعه حلجيمنسىح ميمنسىح خس ىهحض
غحض غجك مكخيسمث غقغي عهلهب خصحنِّـص غجك خصحنخمحيهب غحطٰهجهجيهبف مكخيهبك خصهبمفتبهبك  صمصحنهبجك متغحل
م ن  غحلتهنسخيىشص مشمنغ هشجيتمن لكس ق :هبهز مكسٰهمقغجك يههشتح حض  ميمنسىح خس غحل

ق حض  .خكجعه خس هغحل
ص يغحلحنالهلهت هبيعهل ي عه غحطهبمشخيهت خصهبحلجيجنهن غجك ميمنسحيهب:قجلهن لكهنمل غحلممبهبحفبهبئ  جحهب خضجهىش آل ي

يمصحنمههن هآل يغمغتهنالحص آل  هلهنهبكميتحيهب يمفمظ غحطهبمشخيهت خصحنمل غألخضجههبن يمصجغمصمت صميحنىش .ي
قص حض قمكهبكميمث  هغقغ حلمه حض صهب هلهبمشخيهت ٍّ مصهبنىخصجيجنهن غحلخيحيهب هميجنهنميهب يغحطهبمشخيهت غحل وخصجه  ي
قف حض يلكحخيجيئمن هشتحهنيغ صهل  خصجيجنهن غحلخيحيهب ميجنهنميهب يهلهب غقغع هغمغتهنالحصص س غمغٰهوهلحنجي جحهب ى

صهب: عو صيمصهبن خكجع حلهت جل ه تحيهبصي غجك مفمهوهلحنمه  وهبيهكخصممخي وهبيخضهنلكخي وهلحنجي ىلكحخيجيئمن مصجه
يمصحنمههنخي  .وهبي

اجة إ العلة هو الك .٣ ن ّا   الفقري اإل
ىهلتحنملقف ىهبفيميجنهنهش مشجيهبحلىس ن غجك غحلحنمه خضهبحضهت خس ي  ميهنهشمل آل غحطهنهبن هخس هتصيغحطحنمه

ل جيهب مكمل جيهبيألمي ههلجيهبمكجمتحيهبص تحيهبيعقحله هبفيغحلجيجنهنهش مشمنه مصمنهبظخييس خس غخل  جحهب يمصحنهن
نص هلهنخضمههت خس خصهبحلتمنحمخييس كف غمفممهبع مفمظ غحطهنهبن خس ميهنتمل حلمنغ يغحلحنمههت هغحطحنمه  ىظ

 هليش يهع :همش صغحطهنهبن خس يمفمظ مخيس غحلجمهبمشمل هغحلجغجلخيمي صهبفيغحلجيجنهنهش مشمنه مفيش ىجستملف

هلهت) ض(  .طضضل ض ف: دق غحطجيجن



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صطض
ق عجضهبك حض  .خكجع آل غحلمنهنهنو غإلهلجههبه يغحلهبحضهت غجك غحلحنمههت مش ي عه هلالن:غحلهنغخصىط غحل

 :يغحلحنمههت غجك غحلهبحضهت هلالن خس هبفيغحلجيجنهنهش ههليش
يش كأليميف يلإلكيط يش كحل ه غحلخلع همش :مغحلملهف غحلميهلهبز : عوم  إل   جل

ق خصحنملن حض ن غحل ى غجك مفمههتىتهبفي لكجهيس مخصي كهلهبزىهلسب ى مش خضهبقفص هجليس خضهبقفي  ي
ىهلهب غحلهنملهشىش لكحي هلستخنيشعهتص ي غجك مفمهىخصحهبحضهت ه غحلهنملهشىش هلسهبههشي مفيش غحلحنمهي  وهبهتص لكخيجه

ه غحلملهف هلالن غحلهبحضهت غجك غحلحنمههت  ه خصجه غ غحلمنغيتص هغحلهنهبئمه حض مظ عمكسهبن مفيحلمه
 :جضالجضهت

ن غجك غحلحنمهوهتي مصهبهلوهتيغمفتبهبك غحلملهف مفمه: يغحلهنسىش غألهن  .هتي خس غخضتخيهبف غحطحنمه
 .هتيغمفتبهبك غحلملهف حضميع غحلحنمه: غحلهنسىش غحلثهبز

ن حلمهحنمههت مش غإلهلجههبهص : غحلهنسىش غحلثهبحلهث يهلهب عيغحطالن غألظحق آلخضتخيهبف غحطحنمه
نىغحلملهف لكحي دل  .ي خس حتهنيغ غحطحنمه

يش كيطش ن خضهبحضهت خس غحطالن يهع :كيط و غإلهلجههبه يغحلحنمههت مش غجك غحطحنمه ص يغحطهبمش
يغخلهبظهت  هتيغخلهبظخي يحلحنمههت مشغ غجك غحلهبحضهت هبلهلجي يخصهيه :مصمنخيمل غحلت يغحطجمهبعصي ميجنهنهشهت همش

صهب همش تىحصيحطهبمشخي ق غجك غحلجيسبهت هلتسهبههشهت: عو ممجهجيهتص جل حض  هليشيآلخصمل ه هغحلحنملنص غحل
ق  .هتيغحلحنمه مش غحلخلع هقحلىس يهليش خضمل غحلتسهبهوص هنحضحيهبيص عمضهن ىذع هحض

يطش يش كيطش  خضهبحضهت هلالني عه :منخيمليمص غحلتي غحطتهيجحمق ظملكي ميجنهنهشهت مش ه:كيط
ن ق يغه: عو صغحلمنهنهنو غإلهلجههبه يغحلحنمههت مش غجك غحطحنمه ن هحض  يغحلتحنمهيغ مفمق غحطحنمه

قص يخصهبحلحنمههت غحطمنخيخمهت حض ق غجضبهبف مفمظ ىمكهبئٰههت هتيغحلجيجنهنهش همشمنه حلمه حض  مش جلمح غحلهنغخصىط غحل
لك  .هغ

قاء الفيض دوام .٤ علول احتياج و   ّةالعل إ ا
ن غخضتخيهبف هخصهنهبع غحلمنخيِّـ قهغن خس هغحلسبمت  قغفي عه :يغحلحنمههت غجك غحطحنمه

ق حض ق مفمق مش غحلمنهنهن يهعه هغآلخضتخيهبفص غحلمنهنهن مفمق مش هتيهلجههبميخيغإل غفغحل  هحض
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نص ق صيوغمفتبهبك آل سخضهنخيهن ىعهلهن همش غحطحنمه حض ه غحلخنجعص هليش غحطستمنهبق لكهبحل  هشجه

هلهب وهلهن ك آل خصحهبنص مفجيىح يهشجيمنىس آل حلىح ي  هلجيىح هشستمنخيِّـ لكحي يىشيجض هشمنهبكمكىحص ههليش عه س
 هغحلبهنهبعص غحلملهف خصمق ىلكهنن قهه هليش غميهنممهبمص قهه عهص ىعه يجليس خس هلجيىح يههشستٰهمل

ن خضخيهث يغحطتهيجحمقص ظملك هلبجي مش همشمنغ يهلتجملقص ىخضملهف مش غحلبهنهبع يأله : هشهن
ق غآللكتهنهبك حض  هغحلبهنهبع غآلمغتٰههنغك هخضمق غحلملهف خضمق وعخصملغ ىجضهبخصمث يغحلتحنمههن حلمه

 مكبخييس هليش همشمنغ مصمنهبهف خصال غحلملهف خس جلحهبحضتىح غحلبهنهبع خس لكحهبحضتىح ومجخيحنهبص
ك لكخيخمهبه  مفيش غألحضسهبن خصحنِّـ خضجمت لكمه غحلهنهبخصمههتص غألحضسهبن مفمظ غحلجمٰههي مي

 غحلجمٰههيص حضحيهت هليش هحلخيهي غألحضسهبن همشمن حضحيهت هليش حلجههبه مفمهخيىحص جفحنهبمفحيهب هكهق
 .غحطٰهجهجيهبف مفمظ غحلمنخيِّـ قغئٰههت مصحنهبجكي غحليغ لكمنغف

سخ لفاعل وجود ال .٥   بال
ن خصحهث خس مغخيهييت ىهلتحنملقف ىعمكسهبن حلىح غحلمنهبمفيسي عه :يغحلحنمههت هغحطحنمه  مكبخييس هليش ظي

 هغحلمنهبمفيس صخصهبجلمع هغحلمنهبمفيس صخصهبحلهنحممل هغحلمنهبمفيس صخصهبحلهن هغحلمنهبمفيس صخصهبحلممبىع غحلمنهبمفيس
هب هغحلمنهبمفيس صخصهبحلحنجيهبهشهت  غحلمنهبمفيس مش غحطهنهبن خس غحلجمهبمشمل يهمخيس ظيخصهبحلتجحق هغحلمنهبمفيس صخصهبحلهن

:  خس لكحنمهىحص عوىهنس هلسخى همش غحلمنهبمفيس غحلمنو مش هلكحنمهىح حلمنهبمفيسص لكحي لكهبمفيسصخصهبحلتسخجع
مكىح ه غحلممبخيحنخي مكبخييس هليش هنهصيهشسخ ىلكهبمفيس لك غميخيهت هغحليهت هغحلجيبهبمصخييغحلهن هنف خس سهت غحطسخيخي

ميخييعلكحنهبجحهب حلمهجيمنهي غإلميسهبميخي غحضمت مصحنهبجكسهت غحطسخيهتص هجلهبحلحنمهيس غحلجه  .هنف حلمه
قغف يظملك غحطتهيجحمق غحلمنو هلبجي همفمظ حض  غحلهنخصىط مفمق هتيهلجههبميخيغإل يهشهنه عه غحط

ص هشتخملك مفملن خس هنيهلمئجض آلي هعميىح صمصحنهبجك يخصهبحليغ يهغحلتحنمهيغ ق غآل مش حض يغحل ق ي  ىلكهبمفيس هحض
 لكخيِّـ غجك غحطحنهبحلخييس غيهشهنهن وجييحلخيسمث غآل هلحن تىحيلكمنهبمفمهخيص ومفمهال خيىحيسٰهيمي ههلهب خصهبحلتسخجعص

غمفيس مشجيهبن لكمهخيهي مصحنهبجكص يغألهن غحطبملع ه خس لك ه حلجه غحلجه   عه خكجعوهنفيهلسخ مصجه
 .فهنيهلسخ

 . صضضل ض ف:هت غألكخصحنهتيمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غأل) ض(
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المتناهية العلل سلسل إبطال .٦ وجود  بناء ا رابط ا   ا
ن هلهنخضمههت خس مغخيهييت  خس غحلتسمهسيس إلخصممهبن غحلمعغمشمق هليش مفملق يغحلحنمههت هغحطحنمه

ق مفمظ هشبتجي غحلمنو غحلمعمشهبه :غحلمعغمشمق مشمنه مجمههت ههليش غحلحنمهيسص حض  غحلهنغخصىطص غحل
هحمجييىغغحط قجلهنه هلهب همشمنغ ي مكملك  حلىح ي ق يهغ: خصهن ن هحض  غجك خصهبحلجيسبهت ىكغخصىط غحطحنمه

ن غآل خصحنمه آل تىحيمفمه يهشهن  جلهبميمث هغقغ .نيمصهنمل جلمح هلىحيهشهن يغحطستهنيس غحلمنو يتىحص هغحلحنمههت مشي
حلهت تىحيمفمه مكحيهبص لكمه هلهب غجك خصهبحلجيسبهت ىهتيهلستهنمه خكجع همشجهمنغص جلهبميمث حلثهبحلهث وهلحنمه  لك

ىمفمههت غجك يمصجيتىح همج صغحلجيحيهبهشهت خكجع غجك غحلسمهسمههت قمشبمث حلهت  خكجعي ه صهلحنمه  خكجع وهتيهلستهنمه مصجه
ق  آلمغتحهبحلهتظغحلسمهسمههت عحضميغع هليش ىعذ يهشتحهنيغ كغخصممهتص مج  يغحلهنغخصىط غآل هلىع هحض

جيهب غقغ جيهبيعمي :خصٰهحنجي يهلستهنيس آلف مغمهسمههتي عه لكهن  غجك يمصجيتىح همج صهلتجيهبمشخيهت آل غحطحنمه
ىمفمههت حلهتص حلجههبميمث خكجع ىهتي هلستهنمهي آلف هليش غحلسمهسمههت مشمنه هلحنمه  خكجع وهتيهلستهنمه غحطحنمه

ق آلمغتحهبحلهت ظغحلسمهسمههت مشمنه هليش عحضميغع ىحضميع يعو يهشتحهنيغ آل عه لكخيمهمين كغخصممهتص  هحض
ق ميمن غحلتسمهسيس هليش لكخيمهمين صيهلستهنيس يغحلهنغخصىط غآل هلىع حض يهمش رهكو  ىحصيجلمه غحل

 .غحلبمماله
عل أثر كون إثبات .٧    وجودا هو ا

ق مفمظ مصبتجي غحلت غحلثٰههنغف هليش حض  مصحنممخيىح غحلمنو غألجضهني عه غجضبهبف :غحلهنغخصىط غحل
نغجك يغحلحنمههت  ق مش غحطحنمه حض ن:خصتهنهنهشمت حمهبمصيغآلمص هآلي غحطهبمشخيهت آل غحل  ي عه غحطحنمه

ق تىحيمفمه غجك خصهبحلهنخيهبك ن غكمصبهبل يهأل كغخصىطص ىهحض  خضهبحضتىح ألحضيس مش تىحيخصحنمه غحطحنمه
قه مفمق هغحلمنهنهن غحلهبحضهت يهخضخيهث غه هلكهنهنهظ ن حض  مفمق غآلكمصبهبل جلهبه صغحطحنمه

قهص ه همش هحض ق جل ن هحض قه خس حلىح غمغتهنالن آل غحلهنخصىطص مفمق غحطحنمه  .هحض
ي عه هلستهنهن:قحلىس مفمظ يههشجغمصمت ق مش خصهبألظهبحلهت هغحلمنهنهن غحلهبحضهت ي ن هحض  صغحطحنمه

.حمهبميغآلمص هآلي غحطهبمشخيهت آل

 . غحطهنخضمههت غحلثهبهلجيهتص غحلمنحميس غخلهبهلهيصصهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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ط .٨ ادث ر   بالقديم ا
 مكملهشىش هلجيمن ٰهمقيغحطتجهمهه غحلجهمحع مفجيمل حلمهبحهث يمخال همكحنمث غحلت غحطبهبخضهث هليش

 مشمنه هخضهبظيس خصهبحلثهبخصمثص يغحطتخنجع كخصىط عه صخصهبحلهنملهشىش غحلهبقف كخصىط هتيجلخيمنخي :غحلميهلهبه
نص خصمق غحلسجيخخيهت مفمظ وخصجيهبعي عميىح :غحطجمجهمههت ه جلخيىغ يغحلحنمههت هغحطحنمه  هغحلثهبخصمث غحلهنملهشىش هشجه

ومفمههتم  مصحنهبجكي غحليغ همشم   هغحلهبقفظ ي حلمهٰهتخنجعي
 مشمنغ مصمنحمخييس خس لغخل هنهشمليمي هآل غحضهبخصهبفص فيخصحنمل ىحيمخمه خس عحضخيمت همكمل

يغحلبحهثص غآل غإلجفهبكف غجك عه هليش ق مفمظ هشبتجي هبهل صغإلحضهبخصهبف مشمنه مجمههت ي حض  غحل
حلىحغألمغمنهبك يظملك غحطتهيجحمق خس قجلهنه هلهب همش غحلهنغخصىطص يحتهنيغ عه جلٰهخيىع : خصهن  ي

قغف حض وعظال هغخضملغ غحط   همشصهميىحمئجف  هغحلبهبمكصغحلهنخيهنهت مش ولكهبكقغ و عه مغجيخهبو
مصىح غه غألظيس ههلهب  همشصغحلمنغف هخكجعه عمغمحعه هميحن غكه هجف مغ   همشصهميىحمئعحف

ق ههلهب حض ي عه جليس هلهب:غميجهجمىغ مكمل غق ...هبمصىحيحضحيهبمصىح هخضخيثخي هكغعه غحط  غمغىش هشهنىع ي
ق حض ولكمهخيهي غآل جفهيميهب صغألميحهبع هليش ىخصجيح مفمهخيىح هحل غحل غخضمل ههمئجف هليش ي  صنيغحلهنخي غحل

ف هليش وهميحنتهب حنجيهبه لكمح ظظمنهبمصىح حطحنهبف هليش و هحطحنهتصقغمصىح ميحن ق ي عه خسوآليعه ه حض  غحل
آلوهتيمفمه ن خصحسمت غألهلهن عمضهن عن مكمل صغجلمهخييس غحلجيجنهن خصحسمت و ههلحنمه  غحلحنهنلكهبز غحلسمه
ه غجك نوهبيخضهنخيهنخي وعهلهنغ يغحلحنمههت هلجيحيمح جل  مفمهخيىح  هكحضحنمثصحضحيهبمصىح هليش وحضحيهت  هغحطحنمه

ن يخصهبحلحنمههت همصهيجضجعه يغحطسٰه ك كهيمصمم غجك حلمهٰهحنمه  ذع غميمنحمهبن آل ىهتيخصحخيثخي ثىحي هحتخيىخصمم
 .مفجيىح هلبهبهشيش

ق نع اتع اهللا وجود إثبات .٩ وجود طر رابط ا   ا
ق ثبمثيمص غحلت غحلمعغمشمق مجمههت هليش  كيهنيمك همكمل صهشهنمقيغحلحممل خصهنمشهبه :مصحنهبجك غهللا هحض

 مفمظ هشبتجي  غحلمنوصيظملك غحطتهيجحمق مصهنهنهشهنغف عخضمل حيهبتمجمه هليش صيهلتحنملقف ىخصتهنهنهشهنغف
ق حض ق يعه: هخضهبظمهىح غحلهنغخصىطص غحل حض ىمفخيجيخيهت ىخضهنخيهنهتم  يهلهن جلمحم  غحل  ىخصسخيممهت ىهغخضملف ي

 .صصضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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يحلمنغهتهب غآل خصهبحلجهمحن هغحلجيهنُّـ هغحلجممل علكهنغقمشهب خصمق غمضتالم آل كي  ىف هغحلخمحنىغ عه خصهيهل

ه آل غحلمنو  همشصهلجيىح يعمصىش آل هلهب جلمحجحهب هخكهبهشهت... كغئملف وهلتحنمههنهب هشجه   هآلصخصخنجعه ي
ك هلهب ىغق جليس ميهبمكُّـ صهلجيىح يعمصىش مش يهشتحم ىهلتحنمهيغ ي  لكخيمح يمصبمق  همكمل.متهبهلىح غجك ىهلمنتهنهن خصخنجعه ي

قصفيغحلهن مكبيس  هغحلمنحنيسصغحلجيهنُّـ مكبيس ي عه غحلتمحن:مغبيغ حض  يبمقمص ه.غحلحنملن مكبيس  هغحل
ق غهلهب هلستخنيش صلكهئقه .مفمهخيىح هشمنخميس غحلخلع ههلهب مش غحلخلع ي عه متهبن:وعهشخمهب حض ىغحل  مفيش ي
 .خكجعه غجك حلمنغمصىح ىهلمنتهنهن هبي هغهلصخكجعه

ق همش هغحضمت مشيهغألهن  حض ق رم غحل حض  هلجيىح هآل يعمصىش آل غحلمنو غحل
خصىح غه هلهب مشغحلثهبز  ه.ميهنُّـ مفملن هآل هشجم غن  هآلصجضهبكهعلكحنهبحلىح هع هليش مغ غه  حطهب مك مغ
 .يغآل خصىح

ق مفمظ هشبتجي غحلمنو غحلتهنهنهشهن مشمنغي عه :منص هآل حض  ىهتيهلحيٰه هلميغهشهب حلىح صغحلهنغخصىط غحل
ي عه :غحطميغهشهب مشمنه مجمههت ههليش هشهنمقصيغحلحممل حلمعمشهبه غألمضهنه غحلتهنهنهشهنغف مفيش صتمهىغ

 غحلتسمهسيسص خصمماله مفمظ ىقحلخييس مش خصيس غحلتسمهسيسص خصمماله مفمظ هشبتجي آل غحلتهنهنهشهن مشمنغ
قغفغيأله  حض ق هلىعي غآل جحهب هلحنجي آل هتيغحلهنلكخي هغحطحنهبز هتيغحلهنخصممخي حل  صيغحطستهنيس هحض

ق حض  .هعجضهنه لكحنمهىح مش غألمضهن هغحلممهنم صيههلستهنيس س خضهنخيهنىهغخضمل ىحفهنم مش لكهبحط
حلىح غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ جمجعيهش غحطحنجي مشمنغهغجك   خضهنخيهنهت هليش غألمضهن غحطهنغمصمت: خصهن

ق حض قهش وهلهبيمصهن ىهلهتيهلتهن غحل كهش ولكهنهنغ ىههلمنتهنهنف وهبصيهحض غ غجك وهبيمي حض  حطهب غحلمنغيتص غحل
قغفي عه :جضبمث حض  غحلهنخصىط جحهب ىقهغف هبيعص آل مصحنهبجكص غهللا غجك هغحلمنهنهن غحلهنخصىط مفمق غحط

 .هغحلمنهنهن
 آل هشهنمقيغحلحممل حلمعمشهبه غحلجمخيمك مصهنهنهشهنيعه : فمفحك غحلثهبميخيهت غحطهنخضمههت خس همغخيهييت

ني ألميىح غحلتسمهسيسص غخصممهبن مفمظ هشبتجي مش خصيس غحلتسمهسيسظ غخصممهبن هشستمهمين  يشهل ىمغمه

 .طضل ط ف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
 ).ض(كمكىش مصحنمهخيهنهت حمملك غحلسهبخصيغص غحط) ض(
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ن ني ألميىح هتظيغحلحنمه غجك غحطحنمه ق يهغ :هشهن حض ن خصحسمتهشجيهنسىش  غحط  ىهغحضمتغجك  غحطمنحي
ق لكيهشجغحض آل حلمنغمصىح هغحطٰهجهيش هممجهيشص  هليش ىلكيهلهنحض هليشحلىح يلكالخصمل  مفملهلىحص مفمظ ههحض
قص هغحضمت همش ىلكيهلهنحض هليشي آلخصمل حلمنغ مضهبكفص حض  غحطهنخضمههت خس مصمنحمخيمهىح همغخيهييت غحل

 .فمفحك غحلثهبميخيهت
ق مفمظ هشبتجي غحلمنو هشهنمقيغحلحممل حلمعمشهبه غحلثهبميخيهت هتيهغحطميهش حض  ىحيميع مش :غحلهنغخصىط غحل

غحضمت هشثبمث جلمح  مغخيهييت جلمح ظمنهبمصىحص همغهبئهن مصحنهبجك هخضملمصىح ثبمثيهش جلمنحلىس صمصحنهبجك غحل
 .مصمنحمخيمهىح

ق هغحلتممبخيهنهبف غحلثٰههنغف هبمنه هميجهتمن حض   .غحلهنغخصىط حلمه
 ؠ ءؠ  
و ىغجك مصهنسخيىش حمجييىغغحط يمصحنهنل  ق يجضهبمي حض ق مصهنسخيىش همش حلمه حض ميمنسىح  خس غحل

ق :زهب وعهشخمهب مكسٰهمقغجك  حض قه صحلجيمنسىح ميمنسىح خس غحل حض  .حلخنجعه ميمنسىح خس غحل
ق  حض ه غحلمنو مش: حلجيمنسىح ميمنسىح خس غحل  صميمنسىح يمفيش هلهبمشخيهت حلمهحنملن وحفهبكقغ هشجه

غم يسخيمكب هليش مشهنهش هتيغحلتهبهل غألمي قيعهلهب . هغحلمنهنك جلهبإلميسهبه صهتيغجل حض  ميمنسىح خس غحل
م وهنهبكميهبهل ومفملهلهب ههشهنلكىع ميمنسىحص يمفيش هلهبمشخيهت غحلحنملن هشهنلكىع غحلمنو لكحي: حلخنجعه  حلمهٰه
ق يسخيمكب هليش لكخيىحص يشيس غحلمنو غمشهن غجك خصهبحلجيسبهت غحلحنهنل هحض  .غجل

ق غحلتهنسخيىش مشمنغ يمصهنملن هليش هلهب مفمظ وخصجيهبع  حض  :هشحق هلهب يهشتبمق صميمنسىح خس حلمه
قيعه . ض مشهن جفمئهه هليش ىجفهيه غألمفهنغل هحض  .غجل
ك يغحتهبق .ض غق هلىعهلبهبهشجيهت  خكجع غحطجيممبحنهت غحلحم  .مشهبيهل
ق مفيش غحطجيتميمفهت غحطمنهبمشخيىش .ض حض  .جحهب ي هلهبمشخيهتآل غحلجيهبمفتهت غفغحل
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  فصل
وجود إ ذه وخار ّ انقسام ا ّ  

عروف كماء ِ من مذهبُا ذه:ِا ِ أن  اهياتّ ِ ا وجودةّ   ِ ا
ارِج تبةا ِ ا تب، آخرًها وجوداُ عليها آثارّ ُ ال ي ها ُ عليها فيه آثارّ

ارجية ُا ن ترتبت آثار،هاِ بعينّ ٌ و ارجيةِ آثارُ غُ أخرّ  وهذا .ّها ا
حو وجودُا ي ِ من ا وجودّسمُ هو ا هَيه ا نا ُ وهو علم،ّ ا
  . األشياءِاتّبماهي

ر وجودَوأن هَ ا َ أن العلم:هم إُ بعضَ فذهب،ٌ قوم ا ّ إنما هو ّ

فسٍ إضافةُنوع علومِ من ا ارِ إ ا   .ّ ا
اصل: ـسب إ القدماءُ و ـهمُ بعضَوذهب َ أن ا هنّ  ِ  ا

حاكيةُ أشباحِ باألشياءِ العلمَعند اُها ا مثالُ كما ،   ذا ُا ا
ت،مثالا ًهما ماهيةِ مع مباي ّ.  

باينة،ِرون باألشباحـال آخـوق ةِ وعدمِ مع ا حا  ففيه خطأ، ا
ٌ
 

فس  أنه خطأَ غ،ِمن ا
ٌ تل،مّ منظّ سانُ به حياة ال  و ، اإل  كما 

سانَرضُف مرةٌ إ ةَ يرى ا تً، دائماً خ ةُّب ف  َ آثارً  ما يراه خ
مرة   ً. دائماِا

ها وجودِ  ثبوتُنوال هِ ا ُا نتصورّ أن:ّ ا ورّ  َ هذه األ
وجودة ارجَا سان،  ا إل يةِ  نعتً، مثالِ والفرسِ  ِ ا ّ 

افة م،وا كُ و تصوُ وال نرتاب. عليها بذ  ما ًنا هذا ثبوتاِرّ أن 
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كْمَ وحك،ناِ وجدانِ ظرف وجود،نا عليه بذ ذ ، ماٍ بوجودٌ فهو   و
س عوتل وجوداِ بهذه ا ارجً  ِ ألنه فيه  نعت؛  ا شخصيّ  ِةّ ا

وجود،واالختالط تب، آخرٍ  ظرفٌ فهو  ُ ال ي ه ُ عليه فيه آثارّ
ارجية ُا سم،ّ هنّ و   .يه ا

ُ نتصورً:وأيضا وراّ وجودةَ غًةّ عدميً أ ارجٍ  لعدم،  ا  ِ 
طلق عدوم،ِا طلقِ وا قيِ واجتماع،ِ ا حاالتِ وسائر،ض ا  فلها ؛ِ ا

مِصافّ الت ـ ما عندناٌثبوت ِ كتم،ٍةّ ثبوتيٍها بأح  ،هاِها من غّ
تِوحضور ا بعد غي كِ وغ،اّها عنِها  بوت ـ ذ س هو ا ذ ل  َ و

ار ٌ ألنها معدومة،ّا هن، فيهّ   . ف ا
يعُوال نرتاب َ أن  ّ أن  كماُ فاألشياء؛ واحدٍه من سنخُ ما نعقلّ

ارجًا وجودا ا وجود،ةّ خارجيٍ ذا آثار،  ا هنٌ  تب،ِ  ا ُ ال ي ّ 
ارجيةُعليها فيه تلك اآلثار ُ ا ن ترتبت عليها آثار،ّ ٌ و  ُ غ، أخرّ

ارجيةِآثار ِها ا اصّ   .ةّ ا
ي نعقل ن هذا ا و  ارجَ هو ع،ه من األشياءُو  ، ما  ا

ه القائلُكما يذهب ن تعق،ضافة باإلُ إ م يم س  ُلّ   ما ل
ارج لعدم،ا عدومِ  م يتحقق،ِ وا ْ و  خطأّ

ٌ
  .  علم

وجود ن ا و  هنُو رً شبحاِ  ا أل ارِ  ت،ّ ا س ه ُ  ه إ
مثالُسبة مثالِ ا ية، إ ذي ا ُ ارتفعت العي اهيةُ من حيثّ  ،ّ ا

سفسطة زمت ا َن فعلية  أ؛ٍنا جهاالتِ علومِ لعود،ُو ّ  ِ االنتقالّ
ح ا إ ا ف،ّمن ا ُ تتو حٍ علمِ  سبقّ فروض،ّ با  ُ وا

ف ُتو حِ العلمّ يةّ با   .  ا
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ن  و  طٍ علمو كشفًئا  سفسطة،هَا وراءّ عمِ  ا زمت ا  ُ، 
ناقضةّوأد طٍ علم َ كونّ فإن،ى إ ا ستوجبًئا   َ كونً أيضاُ 

يةِلعلمهذا ا ِ با طّ  ِ بعضُ وهو كون،هُ نقيضُ فيصدق، فيكذبً،ئا 
صيباِالعلم  .ً  

ص لماهيات:َلّفقد  ِ أن  ً ذهنياً وجوداّ تب،ّ ُ ال ت  عليها فيه ّ
ا وجودا،اآلثار ً كما أن  تبً،اّ خارجيّ ُ ت َ وت، عليها فيه اآلثارّ ّ 

ك انقسام وجودُبذ ّ خار وذه: إِ ا ّ.  
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ؠ  

ق جلهبه هبيحط حض وخصملهتخيهب يغخلهبكحض غحل  م غحلجهتهبغ هتيهلهنملهل خس خصىح غحطحمجييىغ يرق جلمح  مي
ق حض ه دم وهبصيخصملهتخي هشجهيش مج يغحلمنمشجي هغحل يمكملك   غجضبهبمصىح خس غحلمنحميس مشمنغ خس ي

 .مفمهخيىح غحلمعغمشمق هغمكهبهلهت
ّ آ  

ن همكبيس  خصهيك آل صغحطتيش خس حمجييىغغحط جحهب سمصحنهنل غحلت غألخصحهبف خس غحلملمض
ك هليش ىمفملق غجك خصهبإلجفهبكف  :غإلمجهبن ميح مفمظ هتيغحلتٰهحيخيملهش غألهل

وجود فرتع .١   ّها ا
ق حض ق مكسٰه عخضمل مش يغحلمنمشجي غحل حض قي أله غحطمممهيغص غحل حض  غحطمممهيغ غحل

ص يمضهبكحض غجك هشجيهنسىش  غألمغمنهبك مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس حمجييىغغحط قجلهنه هلهب همشمنغ يهقمشجي
حلىح ق يغه: خصهن حض ق مكسٰه عخضمل مش غحلمنو يغحلمنمشجي غحل حض  يهشتحهنيغ يغميمح ...مممهيغغحط غحل

حلجيهب خصهبحلهنخيهبكص همش ق غهلهب عه: مك حض ص هغهلهب غألجضهبك همش مفمهخيىح يهشجغمصمت يغحل يغخلهبكحض  ي
 حطجههبه هلتهنهبخصاله هغحلهنسمحه. يغحلمنمشجي خصحنخيجيحيهبص همش غألجضهبك مصمهىس مفمهخيىح يهشجغمصمت آل عه

ق .غحلتهنسخيىش حض ق هلهنهبخصمهتىح حضحيهت هليش سقمشجي مش يغميمح يغحلمنمشجي لكهبحل حض  صيغخلهبكحض غحل
ميىح صمفمهخيىح هلهب ىعجضهبك يمصهنمصمت حضحيهت هليش يهعهلهب. مفمهخيىح هعجضهبك يمصهنمصمت همفملن  وكغلكحنهب حلمهحنملن جلجه
ميىح مش غحلمنو وهلتجمخحمهب غجلحييسص هجل  جلحٰههنف غألجضهبكص غحلمنمشيشص همغهبئهن يخصتجمخُّـ ي
حضيس هخكجع  هظمنهنفصيس عه غحلخنخمبهبهيغخلج ق غجلحيهت مشمنه هليش لكحي صقحلىس غحل  ىهحض

ظ يمضهبكحض هحلخيهي ميىح مفمهخيىحص همفملن غألجضهبك يحلجغمصمت يخصمنمشجي قغ جل  جكغ خصهبحلهنخيهبك وهلهيمض
 .غحلبحهث جضجيهبهشهب يمغخيتخملك خس جلمح غخلهبكف

 .ضطضل ضف: هت غألكخصحنهتي خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
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ن يهشتخملك هلحنجي ههلجيىح ق يهغ: غحلجهمحع مك حض ق مش خضخيهث هليش غحط حض  هشسهبهن صىهل
قي جليس يههئلك غحطمممههنهتص يغخلهبكحضخيهت حض  مكخيهي غقغ جلهبه هغه ميمنسىحص خس س مضهبكحضلكحي ىهل

ه لكهنمل خصحنِّـ غجك خصحنخمىح ه همكمل وهبيمضهبكحضخي هشجه وقمشجيخيهب هشجه  .ي
ق مفمظ مممهيغيهش همكمل حض ق :يغحلمنمشجي غحل حض قه يغحلجنحق غحل حض  .غألظخييس خكجع غحل
قخص غحطهنغق حلخيهيي عميىح :صمن هآل حض وص  غحطحنجي:يغحلمنمشجي هبحل  هشحمملن يخضت يغحلمهخن

ق يجليس مفمظ حض  غألجفخيهبع يهلهبمشخيهبف خصىح هشهنغق سمضهبل ىهلحممممهلك مش خصيس غحلمنمشيشص خس ىهل
قف حض  .هكغعمشهب حطهب ىخضهبجلخيهت مش غحلت غحلمنمشيش خس غحط

حث يةّأهم .٢   تهوفائد ا
ق غحلمنمشجي هليش عمشىش غحطسهبئيس غحلت حفهنخضمث خس غحلمنمهسمنهت هشحنتمع خصحهث غ حض يحل ي ي

ظهب هلملكمغهت غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهتص ألصهب يغإلمغالهلخي يهتص مضحم ي خس ميجنهنهشهت ى هلسهيحلهتي خصهيمشىشمصهنمصبىطو
غمكىع غخلهبكحضصغحطحنهنلكهت هلهبف غحلت هشٰهمهجهحيهب غإلميسهبه مفيش غحل  .ي همش مكخيٰههت غحطحنمه

ه مشيس هشٰهجهيش حلشميسهبه: مشجيهب غحطممهنهق هغحلسمئغن  مفيش كجلىحهشمل يغجك عه هلهب غحلهنجل
ق هغحلحنهنيس يغحلهي حفهنهشيغ حض غمكىع خس ىهل  عقكجلىحظ غحلمنو خصهبحلجيح غألهلهن هميمنهي غحل

خفخيمنهت:يمصهنملن حلهنمل ف هتيغألمغهبمغخي ي عه غحل  مفيش غحلهنهبئيغ متخيخيمي مش هتيغحلمنمهسمنخي حلمهبح
زخي هبفيغآلمفتبهبكهش  يغه :مكمهجيهب غقغ يغآل يهشتحهنيغ آل ي عه قحلىس:يغحلبملهت ههليش هبفصيهغحل
غمكىع غقكغن مفمظ ىمكهبقك غإلميسهبه  غحلهنملكف حلىح هشجهيش مج يمفمهخيىحص هعهلهب غقغ مش هلهب مفمظ غحل

 .ومفبثهب غحلمنمهسمنهت خمحمص صحلمنحلىس هغآلمغتحنملغق
هلهبف مكخيٰههت هلسهيحلهت غمفتبهبك هشٰهجهيش :مشجيهب ههليش غألمضهنهص  غحطسهبئيس عمغهبك غحطحنمه

غمكحنخيهت مفيش غحطسهيحلهت مشمنه لكحنجيمل لكخيحيهبص مصمنجغن غحطختمهمنهت يأله غحطمنغمشمت  هتيغحطثهبحلخي يمصمنجغن غحل
لكسممهبئخي هع هبهب حضهبع غحلت هتيغحلخيهنخيجيخي غحلمنمهسمنهت مغبخييس هشجيمنحميس هلكخيحيهب هتصيهغحلس  لكالحف

ميهبه مكملهلهبع هليش هعمصبهبمفحيمح هعكمغمم  هتصيغإلمغالهلخي غحطهنخضمههت خس غحلجهمحع همجخيىع غحلخي
مفهت هحلخيبجيتهي هقهشجههبكف  مفيش عهكهخصهبص خس جضمقغحطحمل غحلمنالمغمنهت هليش عمضهنه هجخٰه
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ميهبه خس غحطخيالق مكبيس غحلهنغخصىع غحلهنهنه كمشهبع خصجعهه يعمغسحيهب يلكمهسمنهت غحلجمىس غحلت مغبخييس  غحلخي
ميهبه جضىش خس خس ىمعمصبهب جحهب هجلهبه  .هبيخس عهكخص وهعمضجعغ يمغجهجيملكهشهتغإل يغحلخي

خ .٣ سألة تار   ا
 لكحنجيملهلهب هتصيغإلمغالهلخي غحلمنمهسمنهت خس غحطستحملجضهت غحطسهبئيس هليش غحطسهيحلهت مشمنه مصحنتمع

ميهبميخي غحلمنمهسمنهت يمصهنمجمث ق حلبحهث هشجهيش مج هتيغحلخي حض  ميجمل آل خضخيهث عجضهنص يعو يغحلمنمشجي غحل
هغ مفمظي خضت غحلمنهبكغيب منهبفيهلمئحل خس غحلبحهث مشمنغ  هلحممممهلك هشهنق مج غق صيغحلمهمنجن حطست

ق( حض و جلهبميمث هغه صمغخيجيهب غخصيش منهبفيهلمئحل خس هجلمنحلىس صحلملهشىح )يغحلمنمشجي غحل  مفمظ حتت
حضمل آل هحلجهيش صغحلحنمهىش خصحهث غه ىخصحهث لكخيحيهب هش ق( خصحنجي حض  هشهنق مج جلمح )يغحلمنمشجي غحل

 .غحلسحيهنهكقو غإلدغن جفخيمك حلمله غحلبحهث مشمنغ
غه غحطسهيحلهت جحمنه يمصحنهنل يشيهل يهعهن  خس غحلهنغكو غحلمنخهن  مشٍّيس هلستهنىخصحهث خصحنجي
غه حتمث صحلمنحلىس يهلستهنال ولكحمال مفهنمل خضخيهث هتيغحطحكمكخي غحطبهبخضهث  غجضبهبف خس مفجي

ق حض د يغحطحهنيغ قحلىس مفمظ همصبحنىح يغحلمنمشجي غحل : مكهبن خضخيهث صغحلتجهنهشمل خس غحلمم
ق هتصيغحلهنخيهنخي حلبمممهمث يهغآل صيهغخلهبكحض يغحلمنمشجي غجك هشجيهنسىش همش حض  خس هغحط

كف يغحلمنمشيش غميمح مش غكن هليش ىجلثجع خس هبحلمنهتغحطخ غحلحم  .غحلمه
ق يهلستهنال وخصحثهب هشحنهنمل مج هغه غحلهنئخيهي ي عه غحلجمخيمك:صمن هآل حض ص  حلمه يغحلمنمشجي

يغآل عه مشمنغ ه  غخلمع يلكشه: مكهبن خضخيهث جلمهمحمصىحص خس هكق غآلظممالق ي  مفيش وقغئمحهشجه
ىهلتحهنيغ ىذع  مفجيىح عمضمع هغقغ خصهبإلسهبغص مفجيىح يصمع آل غحطمممهيغ هغحطحنملهن غحلمنمشيشص خس ي

ص مصحنمهخيهن) ض( ص مخٰهمل خضسمق غحلممبهبحفبهبئ غمكحن  غحلجمحيخيمل هلهنمصمب هتعمغهي غحلمنمهسمنهت هغحطمنمشمت غحل
 .ضظض ل:يهلممحيهنو

هلهت) ض(  .ظصضل ض ف:دق غحطجيجن
 .ضضل ض ف:هتيغحطبهبخضهث غحطحكمكخي) ض(
 .طض ل:سهيحلهت غحلهنغخصحنهتينص غحلمنحميس غألهنص غحطيص غحطهنحممل غأله خس دق حسهنهشمل غآلمفتهنهبقجلجمىغ غحطهنغق) ض(
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ق حلىح يحضحنيس لكهنمل وعهشخمهب خصهبحلسمهمت حضىح ىهحض  .غحلمنمشيش خس هلهب ىخص
ف غحطحنملههلهبف ن خس هلهنهبن كق ميجنهنهشهت غحلهبن هجضب يجلمح هشهن مح همكىع عهحلئىس لكخيمح يغمي: ي

غ لكخيىح ه مفيش هلحنهبهي خصسبمت حضحيمهحيىش خصهيهصهمكحن ى غإلمضبهبك غميمح هشجه قي  خس غحلجيمنهي ى جحهب هحض
ي عه غحطخمع مفجيىح آلخصمل هليش:ي خس غألمفخيهبهص لكتبمقوهغه جلهبميمث هلحنملههلهت ي قغ ي حض ه هل و عه هشجه

ق خس غحلجيمنهيص هخصهبحلحنهنل  حض قغ هلهب خس غحلجيمنهيص هغإلمضبهبك خس غحلهنخيهنهت مفيش غحط وهحض
ق خس غخلهبكف حض  .مفيش غحط

دص غحلهنغكو مفمظ غحلسهبخصهنمق جلمهمحف خس ىحضمنهك غحطسهيحلهت جحمنه غقه  هحلجهجييحيهب هغحلمم
مغحنمثصهمغهبقف ىخصسخيىط ىخصجمجهيس وهلممهنهخضهت جلهبميمث ي جضىش مص  غخلالم خصسبمت يهمصجمحنبمث ي

جحهب قغك غحلمنو هغحلجيهنهبك  خس غحلمنمهسمنهت يهليش عمشىش مصهنسخيمحف وهغخضملف خكملفي خضت صخض
 .غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت هلملكمغهت

ق مفملن هشحنجي آل همشمنغ  مفمظ يغحطتهنملهلمق جلمهمحف خس غحطسهيحلهت جحمنه ىحضمنهك هحض
 غحلمنمهسمنهت خس هخضت خصيس صهغحلمنهبكغيب جلهبحلجهجيملو صغإلمغالهل غحلحنمل خس غحلجمخيمك
ميهبميخي وحضملغ غحطحتٰهيس هليش غق وعهشخمهبص خصحنملمشهب ههلهب هتيغحلخي ه هع ي  ىخصهيحلمنهبل يحفهنخضمث مكمل مصجه

 صهتيغإلمغالهلخي غحلمنمهسمنهت خس آلميحنحيمله غحلمنو غحلجيح هبمنغ مصجهيش مج هغه صعمضهنه همفجيهبههشيش
ظهب  .هلجيحيهب يغحطتهيمضهنف غحطهنخضمههت ومضحم

 هشحنتمع غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت خس غحطممهنهخضهت خصهبحلحمخيخنهت غحلبحهث ي عه مشمنغ:هغحلهبظيس
ك همكمل هتصيغإلمغالهلخي غحلمنمهسمنهت غميجهبكغف هليش د خصحنمل لكخيحيهب غحلبحهث يمصمم  صغحلمم

ظهب غمكحنهت غحلمنجغف خس ومضحم  غحلملغهلهبقص يغحطحهنيغ غحلهنبسهبف ظهبخضمت هخصمق خصخيجيىح هلهب غحل
 غزيهغحلمله غخلمنهنو مكبيس هليش صغحلمنجغف مصمهىس خس مقيغحلجمجعغكهش خصمق غجلملن مشمنغ هغكقغق
ص غحلملهشيش خكخيهبف ههحلمله غحلملجفتجه غحلملهشيش ظملك يهغحلسخيمل ظملك  حضهبعي خضت غحلملجفتجه

 .ضضل ضف :هبفيغحلجممنهبعص غإلجحخي) ض(
 .ضض ل:حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(
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 خصتحيمنهشبحيهب لكهنهبن صحلمنالمغمنهتغ مشمئآلع قكغمغهبف هليش غمغتمنهبق غحلمنو صيغحطتهيجحمق غحلجمجعغكو
 .هتيغخلهبظ هتيغحلمنمهسمنخي خصهبخصتجههبكغمصىح خصحنمل عه هلميحضحيهب صغميتهبحضحيهب هعمفهبق

ّؠء أؠ  ؠ  
ك غحلتٰهحيخيملهشهتخمحمث مشمنه غأليخصحنمل عه غمص  يغحلجيجنهنهشهبف غحطممهنهخضهتص هشهنىع غحلملهشهث خس يهل

غن خصخيهبهه هش غحطسهيحلهت مشمنه خس غألمفالن عمك  هبكفغإلجف يآلخصمل هليشهحلجهيش مكبيس قحلىس  صهتيغحلخي
 مضهبكف وهتيهغمكحنخي ي عه مشجيهبن:غحلسهبخصهنهت غألخصحهبف خس ي عميىح جضبمث:خضهبظمهحيهب ىهتيهلهنملهل غجك

غمكحنخيهت هلتجهثهنف يهعه قهغمصجيهبص ىمصمهىس غحل ي ى جليس خضهنخيهنهتيهعه هغخضملفص هحلخيسمث ي  مصمهىس هليش ي
يهشجيتميم غحلمنمشيش خس مصجيحنجههي مفجيملهلهب غحلهنهبئيغ هلهبه هلجيحيهب ي  خكجع عخضملزهب صغجضجيهبه هلمنحي

ق هزهب وهلحمملغمكهبص ملغيغحت هغه غألمضهن حض ه غحلمنو غألظخييس يهعه هتصيحطهبمشخيهغ غحل  هشجه
ق يغألجضهبك غميمح مش يحلجغمصمت وهلجيجمهي حض  .يغحطهبمشخيهت قهه غحل

غه مصسهبعن يهشممهنق مشمنغ مفمظ ومصهيمغخيسهب  مفجيملهلهب حلشميسهبه شملف غحلمنو هلهب: لكح
غحضىح ص غحلحنهبمج خضهنهبئيغ هليش خضهنخيهنهت يعو هش  خصتمهىس غحلحنمهىش حلىح يهشتحهنيغي خضت يغخلهبكحض

 هبفصيميجنهنهش فيمفمل غجك قحلىس مظمف غإلحضهبخصهت خس غألمفالن هبمشهبفيغحس غمضتمهمنمث غحلهنخيهنهتظ
 خس هبفيغحلجيجنهنهش مشمنه مصمنحمخييس همغخيهييت غحطتيشص خس حضهبع هلهب خصٰههنملغك غحطهنهبن خس يهميتحنهنل

ف خس غحلبحهث عمضهن  .هتيغحلتمنحمخيمهخي غحلبح
كماء.١ ة ا   ّ نظر

ك يخصهبحطحنجي غألمضُّـ  ي عه حلمهمحمشخيهبف:غإلمغالهل غحلحنمل خس غحلجهمحع خصمق غحطجمحي
هشيش قص هليش ميح حض ق عخضملزهب غحل حض  غألجضهبك مفمهخيىح يهشجغمصمت غحلمنو مشه صيغخلهبكحض غحل
غع هتصيغحطهبمشخي خصتمهىس هتيغحطختحم  يمصتىش غحلت همش صوهتيحلخييعه ىجلمحآلف غألجضهبك مصمهىس جلهبميمث ومغ

غميخي غحلخلع خضهنخيهنهت هبهب هش ى عه جلمحآلفصحلشميسهبه هغحلجيمميغ هتيجلهبحلخي وهلجغمصبهت وهتيجضهبمي  مفمظ ي

هلهت) ض(  .صضضل ض ف:دق غحطجيجن
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قه يحتهنهنىح خصحنمل غحلخلع ق هغألمضهن صحلىح هغحلخمحىس يجلهبحلتحنجمت ظههحض حض  يغحلمنمشجي غحل
 مفمهخيىح يمصجغمصمت جلهبميمث غحلت غألجضهبك مصمهىس مفمهخيىح يمصجغمصمت هآل يغحلحنهبمج مفجيمل رضش غحلمنو

مشهن يخصهيصهب يهمفهنلكجيهبمشهب غإلميسهبه يغجك هلهبمشخيهت حضئجيهب غقغ :ولكٰهثال .غخلهبكف خس همش  ىحضسىش ىحض
ىخضسهبك ىميهبن ىهلتحهنن ي م  هشهتيغحلمل غألحضميغع هليش جحهب خصمحم يلكمهحيمنه غحطهبمشخيهت  ميهبحفيغص خصهبإلكغقف س

غه قص هليش ميح حض حض جلهبميمث لكهئقغ غحل ق وقفهل حض  خس آل ىمكهبئٰههت  لكحيٍّ مضهبكحضىخص
م مشهنص يعصهب خصمح ىهل  حضسىشص يعصهب خصمح جضالجضهت ىعخصحنهبق لكخيحيهب يهشمنهنل عه يههشحملك حض

هش غألحضميغع خصهبمك همشجهمنغ قف جلهبميمث يجحهبص هعهلهب غقغ هتيغحطهبمش حض ق وهل حض ص لكهئصهب  ىخص يقمشجي ي
هش هعحضميغئىح غإلميسهبه يحلمل وقغمصهب وهغحضملف جلهبميمث هغه مشهنهش هتيغحطهبمش  هتيهغجلسٰهخي هتيجلهبجل

ي غآل عصهبصهخكجعزهب غل جحهب حلخيسمث ي مشهنهش يمض زهب هتيهغجلسٰهخي هتيغجل  جلهبميمث غحلت صهميح
قه خصحسمت حلشميسهبه قه خصحسمت لكهبإلميسهبه .يغخلهبكحض هحض  هغه يغحلمنمشجي هحض

مشهنغ جلهبه يغآل عميىح خس غحلمنمشيش ...وحضسمح وحض مص خس آل ومكهبئمح حلخيهي ي  عه يهشحملك هآل هل
ن غحلت المكهتي عه غحلحن:هلحنجيهبه همشمنغ .جضالجضهت ىعخصحنهبق لكخيىح يهشمنهنل  هخصمق يغحلحنهبمج خصمق مصهن
غمكىع هش ىمفالمكهت مش يغخلهبكحض غحل قهش هحلخيسمث صهتيهلهبمش يقغف غحطهبمشخيهت  يغه: عو هتصيهحض
 غحلحنمهىش مضالجحهب هليش يلكخيتحهنيغ غحلجيمنهيص حلمله حتحميس غحلت مش غخلهبكف خس همفخيجيحيهب
غمكىع هلتىح خس غحلسبميهغكو غحلخيىح عجفهبك هلهب همشمنغ .يغخلهبكحض خصهبحل حلىح هلجيجن  :خصهن

ه خكجع حلمهخلع ه               هبهغألمفخي خس غحلجه  غألقمشهبه حلمله خصجيمنسىح ىجل
مف :هشهنه لكالمغمنهت غحطسمهٰهمق: يغحطممحيهنو مكخيغحلجم مكهبن ي عه خضهنخيهنهت غحلحنمهىش هغحل

ن هلهبمشخيهت غحلخلع غخلهبكحض خس غحلمنمشيش يخصهبألجفخيهبع غخلهبكحضخيهت مش خضحم ي خضخيجيمح : هشحنجي. ي
قي هلهبص شحميس حلمنغف ههلهبمشخيى خصخلعىشحميس حلملهشجيهب مفمهىش  . عمضهن خس عقمشهبميجيهبىهت قحلىس غحلخلع هحض

ن يمفمههته ن عجضهن مفمظ غخلهبكف ميح غحلتمنهبمصجيهب خضحم كف خضحم ىهلحنمق ىذع ظ  خس ي
كف:مش غحلمنمشيش ك مفيش ىمفبهبكف يغحلمنمشجيخيهت ي عه غحلحم  يهمفمههت ظغحلخلع قغف هتيحطهبمشخي ىخفحي

غئمل) ض(  .ط ل:دق خكهنك غحلمن
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ه كف مشمنه جل كغ غحلحم  خس جحهب يمشمنه غحطهبمشخيهت خضحميس ي عه مفمق:مش ىهتيمضهبكحضخي ىهتيحطهبمشخي وخفحي
ق غحلهنخيهنهت ه مفمظ عمضهن ىهحض ك هلثال غإلميسهبه عه  خضخيجيمح هشحنجي غحلمنمشيشص هلست وميتحم ي

ق ...حلشميسهبه عه غحلجهن عقمشهبميجيهب خس شحميس ...يغحلجهن عه غحلحنملق عه غخلىط  هحض
يص غآل عه مغجيمكيهغمكحن ق ي ص يغحلمنمشجي عه غحلجهن غإلميسهبه هحض ق همغجيمك يغحلمنمشجي  هحض

مفهبه غجضجيهبه يغخلهبكحض يغخلهبكحض عه غحلجهن غإلميسهبه  .همي
كه هغجل غحطٰهجهجيهت ي عه غحلحنالمكهت:مشمئآلع هشحنتهنمل غقه  خصمق يغحلمنو هشٰهجهيش مصحم

هش مصمهىس مش هغخلهبكف غحلمنمشيش غمكحنخيهت غحطهبمش يغحلهنغخصممهت غحل  مشمنه غإلميسهبه مغمهبجيهب هحل هتصي
هش غحلحنالمكهت م هليش ىكغخصممهت هتيعهش ميهنخيىش لكال هشٰهجهيش عه صهتيغحطهبمش  .عمضهن ىمي

يهشتخملك ممهب ك:يمصهنملن ي ي عه ميجنهنهشهت هلجمحي ن غحلجهمحع ي  :مقيعمغهبمغخي كجلجيمق مفمظ مصهن
ي عه غحطهبمشخيهت خصهبحط:إلكأليو ىطكيط غه يحنجي غألمضُّـ جحهبي قص هليش ميح حض  سقمشجي غحل

و عه هغخضملف:قجلهنهغ غألمغهبك مشمنغ همفمظ .يهمضهبكحض ق يهليش عمشىش مصهنسخيمحف ي حض  غحل
 .يهغخلهبكحض يغحلمنمشجي غجك غميهنسهبهلىح مش

ض ىطكيط ومفخيجيخيهت ي عه مشجيهبن:كيطش  يخضخيهث غحطهبمشخيهت آل هليش هغحلمنمشيش غخلهبكف خصمق ي
قص حض جحىش هليش غحلجهمحع هلهنغق مش همشمنغ غحل كف يغه: مك  هبفيحلمهمحمشخي يغحلمنمشجيخيهت غحلحم
غمكىع مفيش ىجلهبجفمنهت يغخلهبكحضخيهت  آل قحلىس يهشتحهنيغ مج ههلهب غألهلهنص ميمنهي خس مفمهخيىح مش جلمح غحل

غمكىع غحلحنمهىش شحميس  .خصهبحل
ىهلهبمشخيهت حلىح هلهب يجليس يغه: عو  غمضتالم هلىع غحلمنمشيش غجك هخضهنخيهنتىح خصجهجيحيىح هشهييت يلكهئميىح ي

ق ميح حض  يغحلمل خضخيهث هليش ىهغخضمل غحلمنمشيش هخس غخلهبكف  خسصولكهبإلميسهبه هلثال .غحل
و حنهنهشىغهغحلت غه يعميىح مفمهخيىح هشحمملن غخلهبكف خس غإلميسهبه يغه غق صيغحطهبمش  ميهبحفيغص ىخضخي

غ هحلمنغ غحلمنمشيشظ خس غإلميسهبه هجلمنغ ه يغميمح غحلتحنهنهشىغ يغه: مكهبحل  يهخصهبحطهبمشخيهتص يحلمهمحمشخيهت هشجه
 يخصمحمشخيهبهتهب مش يغميمح غألجفخيهبع ههلحنهنلكهت يخصهبحطهبمشخيهتص هشهنمصسىش يغميمح غحلمنمشيش خس هشهنمصسىش هلهب يلكجهيس

هلهت) ض(  .ضطل: يمفمحك عخص كخكخيىغ: ص مصهنمجهتيهلممحيهنوغحلجمحيخيمل هلهنمصمب : دق غحطجيجن
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خيهت يغحلمنغمصخيهت عه غحلحنهن كف مش يلكهبحطهبمشخيهت يحلمل عه خصهبحلهنمغىشصخصهب :عو صي  يغحلحنمهٰهخيهت غحلحم
خفهت همش حلمهخلعص كهتهب يغحلحنمهٰه خصٰهحنجيهبمشهب ىمخمن قمشهب يمصبملن هغه غحلثهبخصتهتص هظ  هحض

 .يغحلتبملآلف عميحهبع
ىهلهبمشخيهت لكحي غحلمنمشيش غجك هجلجيحيىح خصحنخيجيىح غخلهبكف هليش هشهييت هلهب يجليس يعه: هغحلهبظيس  هليش ي

 .يغحطهبمشخيهبف
 يهغحطهبمشخيهت غخلهبكف خس يغحطهبمشخيهت خصمق يخيهتغحلحنخيجي هليش غحطهنغق يعه غجك غآلحلتمنهبف هليشيآلخصمل ه

غه يغه: عو صيغحطجيممهن غحلتحنهنهشىغ خس هغحلتجهبميهي يغحطثمهخيهت مش غحلمنمشيشص خس  غحلجيهبحفيغ غحلخي
 غحطهنغق هحلخيهي غخلهبكفص خس غإلميسهبه مفمظ هشحمملن جلمح غحلمنمشيش خس غإلميسهبه مفمظ هشحمملن

خضملف يغحلحنخيجيخيهت هليش ق يخضمل مش غحلت صيغحطهبمشخيهت خس هغحلتممهبخصيغ غحل حض  غحلبحهث خس غحل
ظغحلمنمهس ق يأله من حض وهلتحنملقغ جلهبه غقغ غحطحملهق همش غحل  يغحلمل يهشتحنملق عهيالخصمل لك ي

ميهب حل غق خصهبحلرضهكفص ه عه ىخضخيجيئمن يهشحنهنيس  آلصيغحلمنمهسمن يخصهبحلمل يغحطهبمشخيهت يلك  وهغخضملف مصجه
ق عميحهبع غمضتالم هلىع حض   .غحلمنهنل خصحسمت غحطحملهق غحل

كف غحطحنهبز :قحلىس هبهخيخص  :جضالجضهت غحطهنهبن خس يغحلحنخيجيخيهت خس يغحطتحم
ه عه :إلكأليو كهتىح خضملف هليش هلهنغقمشىش هشجه  يهغحلمنهنقهشهت يغحلجمخحمخيهت :يهغحلحنخيجيخيهت غحل

 يغحطهبمشخيهت مش يغحلمنمشجيخيهت يغحطهبمشخيهت يعه :خصٰهحنجي غخلهبكفص خس يهغحطهبمشخيهت غحلمنمشيش خس يغحطهبمشخيهت خصمق
 .يغحلمنهنقهشهت يههلجمخحمهبهتهب خصجمخحمحيهب يغخلهبكحضخيهت

ي غآل عه مشمنغ خكجع مصهبنظ هقحلىس ألص ي ي ه خصهيه جفخُّـ غحطهبمشخيهت خس غحلمنمشيش ي يىش هشحنجغلك ي
وصتمهىغ مفيش جفخُّـ غحطهبمشخيهت خس غخلهبكفص هميحيش عهشخمهب ميجمل خصهبحلرضهكف ي عه غحطهبمشخيهت :ي ي

قهشهت ههلجمخحمهبهتهب غحلمنهنقهشهت مفيش غحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت حض يغحلمنمشجيخيهت ختتمهىغ خس هلهنمصبتحيهب غحل ي ي ي  .يي
ض كهتىح خضملف هغحلحنخيجيخيهت :كيطش ه هلهنغقمشىش هليش غحل هليش مكبخييس غحلتمحجضيس هلهب مش ي عه هشجه

م ىحطهبمشخيهت غحلمنمشجيخيهت هغحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت جليس هغخضملي عه غ: هغخضملص خصٰهحنجيىغحلمنهنقو حتمث مي ي ي ي ي  ي
ى حلجهحق غحطهبمشخيهتص جلمنهنقهشهت كهشملىهلجيحيمح لكهنق ي ي مف خس هلهبمشخيهت غإلميسهبهى همفٰههني  .يه همتهبجضمهحيمح غحلجي

خضملف هليش غحطهنغق غحطحنجي مش حلخيهي وعهشخمهب همشمنغ   يألميىح جلمهمحهتىشص خس يهغحلحنخيجيخيهت غحل
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ن هشستمهمين خضملف غحلهن  ظخصىح غآلحلتميغنآل هشٰهجهيش  همشمنغ غألجضهبكص خس يهغحلحنخيجيخيهت خصهبحل

 .غخلهبكف خس يهغحطهبمشخيهت غحلمنمشيش خس يغحطهبمشخيهت خصمق غألجضهبك خس حلالمضتالم
يط كهتىح ه عه :كيطش  يهغحطهبمشخيهت غخلهبكف خس يغحطهبمشخيهت خصمق يغحلحنخيجيخيهت هليش هلهنغقمشىش هشجه

هشهتص هغحلممبخيحنهت غحلهنخيهنهت هخضملف :غحلمنمشيش خس  خس هغحلتجهبميهي يغحطثمهخيهت خصٰهحنجي يغحطهبمش
ص يهغحلمل غحلتحنهنهشىغ  غإلميسهبه مفمظ هشحمملن  موهلثال  مغحلجيهبحفيغ غهغحلخي يغه: عو غحطجيممهن

 .غخلهبكف خس غإلميسهبه مفمظ هشحمملن جلمح صغحلمنمشيش خس
خضملف هليش غحطهنغق غحطحنجي مش همشمنغ  هلهنغقمشىش هحلخيهي جلمهمحهتىشص خس يهغحلحنخيجيخيهت غحل

م حتمث غحلمنهنقو يغحلجمخحمخيهت عه غحلتمحجضيس يغحلحنخيجيخيهت  .هغخضمل ىمي
ن:ههليش مشجيهب قجلهنهغ ي خصهيه غحلتممهبخصيغ هغحلحنخيجيخيهت غميمح مش خصحسمت غحطمنحي ي  ي هغحلٰهيس غألهحصي

غكقف غإلجفجههبآلف مفمظ حضهبخصهتغإل خس هبميىحخيخص مغخيهييت محم جل ق مفمظ غحل حض هآل ي غحلمنمشجي م غحل
حلهت غحلت جلهبميمث هلجيملكحضهت وهشستمهمين غميملكغف غحطهبمشخيهت خس غحلمنمشيش حتمث غحطهن  حتتحيهب خس غخلهبكفص ي

ي عه غحطهبمشخيهت خس غحلمنمشيش حلخيسمث هليش علكهنغق : خصٰهحنجيظيلكهبحلٰهيس غألهحص آل هشستمهمين غآلميملكغف ي
حلهت غخلهبكحضخيهتيغحطهبمشخي ن غحطهن يهت خس غخلهبكفص هحلخيهي حلمهمحمشخيهت غحلمنمشجيخيهت غآل هلمنحي ي  لكهبإلميسهبه .يي

غهغحلمنو مش  غه ميهبحفيغ ىخضخي ىخس غخلهبكف هخصهبحلٰهيس غحلجمهبئىعص مش عهشخمهب خضخي  خس ى ميهبحفيغو
ص لكهبإلميسهبه  يغحلمنمشيش هخصهبحلٰهيس غألهحصص همشمنغ مش غحلتممهبخصيغ خس غحلمل هغحلتحنهنهشىغ غحطجيممهن ي

غه ميهبحفيغ خصهبحلٰهيس ىخس غحلمنمشيش غميسهبه غميخيهت : يغألهحصص عو هخضخي ن غحلخي يخصحٰهيس هلمنحي
يغحلجيهبحفهنخيهتص آل لكهنقمشهب ههلحمملغمكحيهب غخلهبكحض ق .ي حض ن خصهبحل ي همشمنغ مش غحلمنو هشحمحلك غحلهن

ص ههشحمحلك عهشخمهب خضجههبهشهت غحطهبمشخيهت خس غحلمنمشيش مفيش غحطهبمشخيهت خس غخلهبكف يغحلمنمشجي ي وي ي لكهبحلحنخيجيخيهت ظي
هشهت مفخيجيخيهت خضجههبهشهت ىغحطهبمش ي و همصحنهنهشىغص هحلخيسمث مفخيجيخيهتي و جفخحمخيهتي و عه هلثمهخيهتي  .هتي لكهنقهشي

 جلتهبغ مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس عهلحق كغقه خضسيش غحلجمخيمك قجلهنميهبه هلهب غجك عجفهبك همكمل
كف مش يغحطهبمشخيهت يغه: هخصهبجلٰهمههت: مكهبن خضخيهث غألمغمنهبكص  همش حلمهخلع يغحلحنمهٰهخيهت غحلحم

خفهت قمشهب عميحهبع غحلتبملآلف  خصٰهحنجيهبمشهب غحلحنمهٰهىمخمن كهتهب غحلثهبخصتهت هغه مصبملن هحض يهظ  صي
ي غه مشمنه غحلجمجهنف غحلحنجيملهش:وهلثال يهت غخلهبكحضخيهت هلهبمشخيي  صي مفمهخيحيهب همش مفجيملهشهتىتحيهب ظهبقمكهتي
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ق لكمهحيهب صمهخيهتيغحلتٰهث هلجههبجفمنهبمصىس هلجيهبهلىس عه خس خس كعهشتحيهب هغقغ ىجخهنق سمضخيهبحص ىهحض  مفيش ي

غخصحنحيهب يغحطهبقف ىمصمهىس غحطهبمشخيهت ظهبقمكهت يحلجهيش هتصيغحلحنجيملهش همص  خس ىمصمنهبهف خصال مفمهخيحيهب ي
قهشيش خس غحلجمجهنف مصمنهبهمصمث هغه غحلحمملنص حض  .غحل

ق غخلهب:يهحلخيهي هلحنجي غحلتبملن حض قي عه قحلىس غحل ىكحض هليش خضخيهث مش هحض  ي
ظ أله مشمنغ غحطحنجي مش غحلتجهبخس غحطسمضهبكحض ق غحلمنمشجي حض ي مصبملن خصهبحل ي ي حهبنص هغميهنالغ ي

يغحلهنخيهنهت مفمح جلهبميمث خصحسمت ميمنسحيهبص لكهئميمح مكهبن ق: ي حض  .هلهب هشهنمصسىش خصجهجيحيىحص حلخيخهنف غحل
غن مفهنل مضالن يهمغخيتخملك هليش يغألهن غميمح مش ي عه غحلهنجليش:غألمضهنه غألمك  ي

هبلك خصحمملق ق عميجههنف غحلت هتيميمن ميجنهنهشهت غإل حض  مصهنبيس همج صوهلمممههنهب يغحلمنمشجي غحل
ق غميهنسهبن حض  غجك جيسمتيهش هلهب يحلهنق مش يغميمح غحلثهبز غحلهنجليش يهعه صيهمضهبكحض ٍّقمشجي غجك غحل

 .يهليش ميجنهنهشهت غحلجمبلك غحلهنملهلهبع
م ملمث مهقإلقميط كحل مب  إلكيط كيط

ق غحلمنمشجي خصحنملقيغخضتمس حض غ غحلخيىح هليش غحل ك مفمظ هلهب قمشب  : هلجيحيهبصيغألقحلهت هليش ي غحطجمحي
ملإل كهت .ع غمفمل هليش. إلكيطيعُّـ َّـهث ىغشص خي كخل  غحطحنهنهلكهت هتيغحلمنمهسمنخي غحلهن
يعه جليس خضهنخيهنهت :خصٰهحنجي) يهشتجههنك هآل هشتثجيي آل غحلخلع رم (غحلملغلكهت مكهبمفملف  مج هلهب ي
م هليش هشخنهبهشهنمشهب هلهب غحلخيحيهب يهشجيخمىش  هغحطجههبه جلهبحلميهلهبه صخصىح ىآلخضيغ ى عه عهلهنىهل

زهب يهلثال غميمحلكهبحلبخيهبل  .هشتثجيي هآل يهشتجههنك آل لكحي صهميح  مشمنغ ههشحمجع يهشتجههنك و
مشهبص هغحلهنمميش هغحلحنهبف غحلثمهمس خس جلهبه غقغ غحلبخيهبل هقغن غحلبخيهبل  جلهبه هخضخيهث هميح

ه صغحلحنهبف خكجع غحلثمهمس  غحلبخيهبل يحضهنقميهب هغقغ غحلحنهبفص خصخيهبل خكجع غحلثمهمس خصخيهبل هشجه
 ىهكهلهبه ىكهلهبه خس جلهبه غقغ هجلمنغ ومكممحنهبص هتيغآلجضجيخيجيخي مشمنه مصهنمصمنىع صهغحلحنهبف غحلثمهمس مفيش

 يمفجيىح جليس هلهب ومخمنهلكهب هرلكىح غحلبخيهبل يعمضهنص هعهلهب مخِّـ ىههلجههبه ىعمضهن عه هلجههبه
ه ه صي جضىش آلخضجنتىحصآلخضجنتىح غقغ صخكجعه هشجه ل هشجه ل مش خصحنخيجيىح وجضهبميخيهب غحطمهح  غحطمهح

 .طضض لضف: غقف غألهلحق خضسيش كهتهنخيحنمهخصت صهت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي )ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضصض

وعهآل ل خس هتيمصهنه غجضجيخيجيخي هآل صي  .وعظال غحطمهح
ن هتيهنملهلغحط مشمنه خمحمثيغمص غقغ  : ميهن
حضملغه ميجمل جيهبيغمي :آلالإلقي ك هبيعمي خصهبحل حفهت هخكجع غحلمللكهت غحلهنهبئيغ يميتحم  ىخصخلع غحطخمه

لك ههليش عمضهنص غ قف خكجع غحلهنهبئيغ مشمنه ي عه هلثيس:غحل حض غمكىع خس ىهل ص غحل  يغخلهبكحض
حضمل آل :ولكٰهثال ه خصجيح ىمخِّـ ىغميسهبه غخلهبكف خس هش وجخهنقغ هشجه ىمفيش جليس ذع ي  عمضهنص ي

ىع صهغألهشيش صخيهتيهغحلجهٰه صجلهبحلجهخيمنخيهت هبلكهت صهغجلحيهت صهغحل  غقغ صميحنىش .هخكجعمشهب صهغإل
قغ غإلميسهبه جلهبه حض ىع لكمهىح صهبكفغخل خس وهل هبلكهت ىهحضحيهت ىهجلخيىغ يه  .يهلحنخيجيهت ىهغ

حفهت خس غألجفخيهبع مجخيىع همشجهمنغ ىغحلممبخيحنهت لكهئصهب جسمه ىههلهنجلبهت عمضهنه عجفخيهبع هلىع ي  هلىع ي
حضمل هآل هشٰهجهيش عه خكجعمشهبص  .غحلملغلكهت ميح مفمظ مص

ق غحلمللكهت غحلهنهبئيغ مشمنه حطثيس هشجهيش مج لكهئقغ  غحطستحخييس هليش غق غخلهبكفص خس ىهحض
ه عه قف مصجه حض حفيش يلكالخصمل هليش غقه هتهبصيههلجيخممح هبيهلجمخحمهبهت خكجع هليش لكخيىح وهل  ىهل

ه عمضهن ٍّهمخيس وهلتحهنهنهت مصجه  غجك غحلسبميهغكو عجفهبك همكمل .يمش غآل غحلمنمشيش هحلخيهي لكخيىحص ي
حضىح مشمنغ هلتىح خس غحل حلىح هلجيجن :خصهن

يرم يجلثهنغ هلهب غحلمنو غحلهنخيهنهت ي  هشهنه يغحلحنهنيس هتهبيهلجيخممح قهه هليش              ي
ك خصحنِّـ مفمظ ىشجهغحليه غ :آليهئ لك ههليش ظغحلملغلكهت خصجيحنمث صغألهل غ ي عه :غحل
ف مفمظ ىميهلتمنهن غحلجهىش ف لكهنم ىحلخلع ىذع غجضبهبفي أله غألجفخيهبعص مشمنه جضب  غحطثبمث جضب

ك مشمنه يهخضخيهث غه حلىحص ظىغ غحلت غألهل قف خكجع غحلملغلكهت خصجيحنمث مص حض  خس هل
حفجي  جحهبي عهيلكالخصمل غخلهبكفص  .غحلمنمشيش خيىحيميسٰه عمضهن وهبهل

من ال .ع من كيطىح يط إلال قيط إلحت إلكيط س عه غحلجهحق غهلهب حفبخيحن:غحطجيهبحفهنهت قجلهن. هي ي ي  ي
خيلك صي عه مفهنحقسعه هلجيممهن  :عجفخيهبع جضالجضهت لكحيجيهب يجلحق غإلميسهبه: مكمهجيهب غقغ قحلىس هحلت

غمفمل جلحقظظل ض ف:خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(  .ططضل ض ف:)خصهبحلمنهبكمغخيهت(  لكمهسمنهتيظ مك
غئمل) ض(  .ط ل:دق خكهنك غحلمن
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م خصهبحلجهحق:إلكأليو ظ  هلىع مكممىع غحلجيجنهن مفيش صي عه هشالخضيط غحلحنهنيس قغف غحط

ظىغ ى خصهيه هشحنتمع غإلميسهبه هلثال خصمح مش غميسهبهظغحل س هليش خكجع غحلتمنهبف غجك عميىح جلحقو ي  عه خكجع ي
غهيجلحقص هقحلىس مفجي ىملهلهب شجهىش مفمهخيىح خصهيميىح خضخي م خصمح مش : عو(ي ميهبحفيغص لكهئميىح ي ظ قغف غحط

يغحلجهحق غحلممبخيحنيمفجيمل مشمنه غحطالخضجنهت هشسٰه ) مش  . حفبخيحنهت غحلخلع خصمح مش: ههشهنحممل خصىحي
ض ن غحلحنهنيس هشالخضيط عه :كيطش ظىغ هلمنحي  هشالخضيط: عو هخضملهص يخصهبحلجهحق غحل

ن وجخهنقغ جلثجعهشيش مفمظ ظملمكىح لكهنل هشٰهتجيىع آل هلهب هلمنحي يمفيش جليس هلهبق ي  غميسهبه هلثيس ىفي
غه ن: عو(ي لكهئميىح هخكجعمشهب هخضجهن هخضخي  مشمنه مفجيمل) مش مش خصمح يغحلجهحق هلمنحي

 .يغحطجيممهن يغحلجهحق يهشسٰه غحطالخضجنهت
يط م غحلحنهنيس هشالخضيط عه :كيطش ظىغ هليش غحطجٰه مص غحل ظ  آل خصهيه هغحط
م قغف هشالخضيط ظ وجخهنقغص هخضمله غحط م مش خصمح خصيس ي ظ ظىغ هل  جلمح خيهتصيغحلجهمه خص
: عو(يجلثجعهشيشص لكهئميىح  مفمظ ظملمكىح هشٰهتجيىع آل يجلحق مش وغإلميسهبه هلثال خصمح هشالخضيط

م ظ م مش خصمح غحط ظ  .غحلحنهنحق يغحلجهحق يهشسٰه )يخصهبحلجهحق ىهل
ن هليشحمجييىغ غحط ي عه هلهنغق:يهشتبمق هتيهنملهلغحط مشمنه خمحمثيغمص غقغ مش  يغحلجهمهخيهت هغحلحنٰه

ن قحلىس مفمظ وهخصجيهبع .يغحلجهحق غحلحنهنحق  :ميهن
ك يعميهب :آلالإلقي نصيغحلجهمهخيهت ه ميح مفمظ غألجفخيهبع خصحنِّـ يميتحم  خصجيح: عو غحلحنٰه

ك غإلميسهبه: ولكٰهثال صجلثجعهشيش مفمظ غحلحمملن لكخيىح مصهنبيس  مشمنغ لكخيىح هشجمٰهيس خصجيح يميتحم
ن ن صىهلتجيهبه خكجع ىخصجمجهيس علكهنغقه غحطمنحي  مشمنغ لكمن ميهبحفهنهتص وميمنسهب حلشميسهبه يغه: لكجيهن

 ي عه هلهب:عمضهنه ىميهبخضخيهت هليش ميحنمهىش هميحيش .هلتجيهبمشخيهت خكجع هلحمهبقهشيغ غإلميسهبه شهشحنىش غحطثهبن
ق غقه يغحلجهحقص آل غجلميئ مشيغخلهبكف غميمح  مفهبمج خس مش حض ىلكهبإلميسهبه غحلجهحق هل  خس ي

حفيش حفجيىح هشجهيش مج هخضخيهث عمضهنص ىهل ه غقه غخلهبكفص هل حفجيىح هشجه  .غحلمنمشيش هل
ك خصحنِّـ مفمظ ىشجهحمي جيهبي عمي:آلهئ حلجيهبصيخصهبحلجهمهخيهت هميجيحنتحيهب غألهل  صي جلحقغإلميسهبه:  جلهن

هلهت) ض(  .طط ل:دق غحطجيجن
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لك ههليش غ ف مفمظ ىميهلتمنهن غحلجهىشي عه غحل  ىخلعحل ىذع غجضبهبفي أله غألجفخيهبعص مشمنه جضب
ف لكهنم ك مشمنه يهخضخيهث غه حلىحص غحطثبمث جضب ظىغ غحلت غألهل  يغحلجهمهخيهت خكجع خصجيحنمث مص

قف حض حفيشهليش  يلكالخصمل جحهب غخلهبكفص خس هل  .غحلمنمشيش خيىحيميسٰه عمضهن ىهل
هي .ع ى كإلط لإلكألهب يىغ مِّـ ملمث كهتىح مكىغ غحلملحلخييس مشمنغ.  كيطىس  خصخيهبميىح يهشت

 :تمقيهلهنملهل قجلهن مفمظ
ىغ هشيش ي عه مشجيهبن:غحطجيهبحفهنهت يقجلهن :كأليمي إلكهت  همش :هتيغسهبخصخي غألخضجههبنص هليش ميح

ن ثبمثيمص غحلت م غحطحٰه حلجيهب صحلمهٰه  غحلت همش :هتيهمغمهبخي ص) مفهبمجىمخٰهمل(: جلهن
ن لكخيحيهب يهشسمهمت م مفيش غحطحٰه  .غحط

ىغ غمفمل هليش :كيطش إلكهت ف:غحطحنهنهلكهت غحلهن ف ىلكهنم ىحلخلع ىذع ي عه جضب  حلثب
يمفمظ عه  جيهبحفهنهتغحط جلمهمحف عمجحنمث مشجيهب هليش .غحلمنهنمفخيهت مكهبمفملف همش حلىحص غحطثبمث

حضبهت غحلهنخمهبهشهب ق هليشيآلخصمل  غحط م هحض  خضخيهث هشٰهجهيش عه حلمهسهبحلبهت ومضاللكهب لكخيحيهب غحط
ه م غميتمنهبع هلىع مصجه  .وعهشخمهب غحط

نوخصجيهبع  هت غحلحمهبقمكهتي هليش غألخضجههبن غإلسهبخصخيو مشجيهبن مجمههتيغه: ي مفمظ مشهبمصمق غحطهنملهلتمق ميهن
حلجيهب حلجيهبخصحهن هليش كهشبيغ خصهبكق خصهبحلممبىع: جلهن حضتمحم غحضتمحم غحلجيهنخيخممق خكجع غ:  همك

لك. يغحلخمملهشيش غ حضبهت:ههليش غحل ى عه غحلهنخمخيهت غألهجك هل ف يي ي مكمل خضجهىش لكخيحيهب خصثب
م غحلمنو مش غحلبحهن هليش غحلميهشبيغص هجلمنحلىس  ن همش غحلمعهقف خصهبحلممبىع حلمهٰه غحطحٰه

هنهشمل عه يجيهب ميي لكهئمييغحضتمحم غحلجيهنخيخممق خكجع غحضتمحم غحلخمملهشيش همش يخس غحلهنخمخيهت غحلثهبميخيهت
ن مص هغحلخنجعهشيغه: ميهن ن خكجع غحط هتمحهت ي غحطحٰه  مشمنه يهخضخيهث غه .لكهنم جضب

مفهبف آل حتهنيغ جحهب خس غخلهبكفص خصيس آل هشٰهجهيش حلبحنخمحيهب عه هشتحهنيغ خس غخلهبكفص  يغحط ش
حفيش ىلكالخصمل هليش هل وهشٰهجهيش غحلٰهيسص همش غحلمنو مغٰه قمشجيهبي خضت ص عمضهن مصثبمث لكخيىحي ي  .ي

حضىح جحمنغحمجييىغ غحط قجلهنه غحلمنو غحلتهنهنهشهن همشمنغ  جلمهمحف خس حضهبع غحلمنو مش غحل

غمفمل جلحق) ض(  .ططضل ض ف:)خصهبحلمنهبكمغخيهت( ي لكمهسمنيمك
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 خس غحلجيجنىش مشمنغ يهخصمق غحطحنملهنص مفمظ وغسهبخصهب حلمهحجهىش: نمكهب خضخيهث صغحلسبميهغكو غحلجهخيىش
حلىح غحلحكق  هلهب: عو )غحطحنملهن مفمظ (وهبيغسهبخصخي وخضجهمح ميحجهىش: عو )وغسهبخصهب حلمهحجهىش(: خصهن

ق آل حلجيهب غخلهبكفص خس حلىح هحض  غحضتمحم(ه) خصهبحلممبىع خصهبكق كئبيغ هليش خصحهن( :جلهن
ف(ه )يغحلخمملهشيش آلحضتمحم ىهلخنهبهشهن غحلجيهنخيخممق ف لكهنم ىحلخلع ىذع جضب  .)حلىح غحطثبمث جضب

 .غحلمنمشيش لكمن صغخلهبكف خس مشجيهب حلىح غحطثبمث حلخيهي هغق
د غحلملهشيش ميحمجع جلهبه محيكخص  خس عهكقه همكمل غحلمعمشهبهص مشمنغ عمكهبن هليش يعهن غحلمم

 حلبمممهمث يهغآل صيهغخلهبكحض يغحلمنمشجي غجك هشجيهنسىش همش: مكهبن خضخيهث غحلتجهنهشملص
يجلهبميمث غحلهنخمخيهت غحلهنخيهنخي هبيهحط غحلهنخيهنخيهت قفص هتي حض ق هل حض ق يغحلمنمشجي لكهبحل حض   .هل

يغحلخمملهشيش  غحضتمحم هغحلجيهنخيخممق جلهبحضتمحم غحطٰهتجيحنهبف يعه :غآلحلتمنهبف غجلملهشهن هليشه
ي خضمل ي غحطهبمشخيهت مشيهأل غحلجهٰههتظ خصملغهشهت يمصهنملن خس جلمح صجحهب يآل هلهبمشخيهت غحلبهبكو هدهشىس
ق حض قيميجنهنهشهت وخصجيهبع مفمظ م  غحل حض يعه غحطهبمشخيهت خضمل غحل ي ق آل لكمحم  ي  حلىحص ي هلهبمشخيهتآل حلىح هحض

 يهأل صهغحلثهبز يغألهن غحلمعمشهبه هليش وهبيخضجن يمكيسع هثغحلثهبحل ي عه غحلمعمشهبه:يهشتخملك مشجيهب ههليش
ق هلهبمشخيهت م غحلتهنهبقهشهن يعمكيس مفمظ م هشثبمث هغحلثهبز يغألهن غحلمعمشهبه ىهحض  خصهنممىع غحلمنمشيش خس ي

 هلممهبخصهنهتص هت خس غخلهبكف عه حلخيسمثي حلمهمحمشخيىهلممهبخصهنهت غحلمنمشيش يمشمنه غحطهبمشخيهت خسي عه مفيش غحلجيجنهن
ن غجضبهبف يحلجهيش ق غحطهبمشخيهت ثبمثيهش آل غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلمنحي  كغألهل مشمنه ي ألهصيهحض

 مشجيهب ههليش صهبفيخصمحمشخي هحلخيسمث صهلمنهبمشخيىش مش غحلبهبكو هدهشىس غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هليش
يعه غحلسخيمل غحلحنالهلهت ميجمل ن هتيخصتتٰه غحلثهبحلهث غحلمعمشهبه هشمهحيغ كمثىح غهللا يي  هآل: لكخيهن

ي عه :همش ىكيهلهنمل ىقمضيس قلكىع ألحضيس هغخضمل ىمغجيمك هليش ميحنهنمهىح هلهب يميهنمصهبغ عه مجخيىع
ي غميمح هشملن غحلثهبحلهث غحلملحلخييس ي عه هلهبمشخيهبف :مفيهغحطمل غحلمنمشيشص خس غألمفملغن قهحض مفمظي ي

قف غألجفخيهبع حض  .مفيغحطمل هشثبمث آل لكحي حلشمفملغنص هتيهلهبمشخي هآل غحلمنمشيش خس ىهل
 ميح خس ولكهنمكهب ميجمل آل هبيغمي: عو هغخضملص ىمغجيمك هليش ميحنهنمهىح هلهب مجخيىع يخصهيه :هقلكحنحيمح

غئمل) ض(  .طط ل:دق خكهنك غحلمن
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 ط،ّدظوجو أو ًّطضخعس ،ًّطجغإلض أو ًطّ رصضرطضظ ًخواء ،احشطظضم بد  واإلدراكّازتسور

 .ازعظن يف ٌسوجودة طشضذجصض ،واجع ٍضعـخ نـس ضطـّرص لـب
ّ ضشغظط به تصول رام اخلطرج يف سط خد ظو األخضطء سن ضشصصه سط ّبطن رصضط وزو
 خضطيت رام ّاخلطرجي احشصوم ضشغ ظو بطزعات احشصوم ّبطن شضعُت ازتي  ـاإلضطذط

 وظصغم ،واحشعوم رطزشعم خلطرجا يف زضغ سط لّضتشص أن ظصصن ال ضطّأض ذضصغم  ـبضطضه
 احلطري ازشصم ظصون أن ظو اخلسط ّخصم، ألن يف حسط ّظتحصق ّرعزك أضه ال

ازشطمل  بد ًإضطذط ازشصم رون ذغض زصصشصوم، وخح ٍسسطبق ذح زصصشصوم
ٌاتسطل ظو ّ، وإضامًأؠال ٍجطك ظضطك ظصون ال ،واحشصوم  .بطحشصوم ٌسبطرش ّ
 ّازعظضي ازوجود إلثبطت سضّفاح أرطسضط يازت ازثالثط ازوجوه ظي ظعه

 .احلصامء سن احسضور ذرغه ازعي بطزضحو
ازبحظ يف ازغرن ازثطين سن ّأن : زه االزتشطت ظضبشي ازعي ّء احضموازز

ّسعخى احلصامء، وظو إثبطت احسطبصط ازشضضضط بد ازعظن واخلطرج سن جضظ احطظضط  ّ ّ
ّ وجعظثط حسوؠط خضع ازشغبضً ورف ذضه ازبحظ رعظامسطوازعات، وظعا  ً د، وخح ً

ّ ظل تضضغ إلثبطت ظعا احعخى وأهنط ،ّ أن ازوجوه ازسطبصط:ّذزك البع أن ضغى ّ
 رطرصة خن ذزك؟زضسظ 

ّ أن سط تصعم سن األدزط ال ظصشي إلثبطت ظعا ازغرن سن ضشغظط احلصامء، :ّاحلق ّ ّ ّ
ّ احتصصصد رام  ازعي ذظط إزضه مجضور،ّوإضام ظي بسعد ضشي ازصول بطإلضطذط

 .ختطيت اإلخطرة إزضه
 ّازعظضي ازوجود إضصطر بسعد ّبطإلضطذط إضام ظو ّ أن ازصول:ازواضع سن
ِّمتسك سط مجضف ّإن: ّاححصصد بشغ ظصول ذصضعا ًسسصصط،  ازوجود إلثبطت به ُ
 ازوجود ربطل يف الذظضي ٍوجود إثبطت: أي ّاألول اجلطضط إد ٌضطخغ ّازعظضي

 .٥٨ ص:رشح ذغر ازشواإلع) ١(



ق غميهنسهبن خس حض  ظصض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل
حضىح قهشيس خس يغحطممحيهنو مكخيحلجمغ مكهبنظ يغحلحنخيجي  هلىع غحلثهبحلهث غحلملحلخييس منيغيهشت :غحلثهبحلهث غحل

ن ميمن خس يغحطتهنملن غحلثهبز غحلملحلخييس هبلكهت غحلهن  غحلملحلخييس خس قحلىس سهنو خصيس لكهنىط خصهبإل
 .يخصهبحلتملخصهن هشجنحيهن جلمح وعهشخمهب يغألهن

ه غهلهب عصهب لكحيمنه حض يغحل هش هغحطممهبخصهنهت يغحلحنخيجيخيهت غجضبهبف خصحمملق حلخيسمث ي  خصمق هتيغحطهبمش
 .غحلهنخيهنهت مشمنه إلجضبهبف ىميهبمشخمهت خكجع يعصهبهغخلهبكفص عه  غحلمنمشيش

ق إلقميط كهتيغ م ملمث إل مب  إلكيط كيط
ق غحل حض يهليش غألقحلهت غحلت غمغتجيمل غحلخيحيهب غحطجمهبع مفمظ غجضبهبف غحل ي عه غحطمنهبمشخيىش :يمنمشجيي

حضمل خس غحلمنمشيش لكهنىط آل خس غخلهبكفص ههليش جلمهمحهتىش خس غحطهنهبن هلهب قجلهنه  يغحلجهمهخيهت مص
ق حلىح غآل خس غحلمنمشيشص هآل يغحطحنجي غحلجهحق: غحلجمخيمك خس غحلتحنمهخيهنهبفص خضخيهث مكهبن ي آل هحض

ك عه هشتخحم قغ هص ههشجهو هغخضملغوُّـ جفخحمهبيس حض ى لكهئميىح خضخيجيئمن آلصوهبيمفهبهل وهل ه ي  هشجه
هومفخيجيهب هحضمل ص هغقغوهبيمفهبهل قه ُّـيختحم مكمل ي لكهئميىح هشجه  حتتىحص هقحلىس هلهب خصهيخضمل هحض

غه و لكهئميىح هلحنجيظجلهبحلخي ه  هآلس مفهبني قغ هشجه حض ه صوهغخضملغ ومفخيجيهب وهل غميهب لكخيجه  وخضخي
قغ ظهبك غقغ خصيس صوهلمممههنهب حض ه محيلكهئمي وهل قه ُّـيختحم غقغ هشجه غم خصهيخضمل هحض  غحلت غألمي

ه غهلهب غميسهبميهب وحتتىحص ههشجه ه مخهبحلهت آل ُّـيهغحلتخحم.  عه خكجعزهبولكهنمغهب ي هغهلهبي  هشجه
ن ىخصمنحميس ىهلهن م ي  .جلهبحلجيمميغ عه غحلحمحيهبن حلمهجي

ىع هخس ق يغحطحنجي غحلحنهبن آل: مكهبن عمضهن هل قه خس  خصيس حلىح خس غألمفخيهبهص هحض هحض
قهص ُّـيختحم وغه هلثال لكهئقغجلهبحلخي غحلمنمشيشص وجلهبه غهلهب غميسهبميهب هحض غميهبي عمضهنص عه  و عه خضخي
ه حمىحيمكسٰهخيىحص هختحم هليش وهغخضملغ ىخصحنمههت هشجه ق ههغحضمت. خصمنغمصىح  آلي حض  جلهبه حل غحل

قه ُّـيهشتخحم حلجههبه وهبيمفهبهل وهلحنجي ه خصمنغمصىحص آل هحض  هغحضمت هلحنجي لكهئقه .وممجهجيهب لكخيجه
ق حض ق يص أله هغحضمتيخصحنهبن حلخيهي غحل حض مضهبكفص  هليش ىخصسبمت آل خصمنغمصىحص جفخحمىح غحل

هلهت) ض(  .ضضضل ض ف:دق غحطجيجن
  .ضطل :غحلتحنمهخيهنهبف) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صضض
 .مليخصتهيخضيهشتجمخُّـ  مش غق هشجيهنسىشص آل وهلحنجي همش

ه جلخيمنخيهت خس (لكحميس خس غحلجممنهبع هبفيغجحخي خس وعهشخمهب غحطحنجي مشمنغ هقجلهن يغحلجهمهخيهت  جل
ه ي عميىح حلخيهي هشٰهجهيش عه:خصهبه لكهنمل: مكهبن خضخيهث) خيهتيغحلجهمه حلمهممبهبئىع حضمل غحلممبخيحنهت مصجه  مص

ه خس يميمح هغ. حلمهجٰهخيىع ىهلجمجغجلهت هخضملمشهب مش: عو يخصهبحلمنحنيس جلمهخيهتص غألمفخيهبه همصجه
ىغحلجهمهخيهت حلممبخيحنهت مصحنهنل ص هعهلهب جلخيمنخيهت خس همكحنمث غقغ ص هلهبي ك غحلمنمشجي يغحلتحم ي م ي  همك

ن .غحلجيمنهي جلتهبغ خس مكمهجيهبه هلهب يسيمصتهيهل عه لكخيجمت قحلىس هليش  غحلجيمنهي خس لكهبحطحنهن
يمش جلحقص هجلمه غحلمنو مش غإلميسهبه ىألحضيس عميىح هلهنخيهي خصيس غحلجيمنهيص يألحضيس عميىح خس آل خيتىحي  ي

قف ىجلثجعف ىعمفخيهبه غجك حض زىهل خضخيهث  يهعهلهب هليش. هغخضمل ىخضجهىش مفجيمله حيهبخضجهٰه صهتي عه هلت
كف مشمنه يغه ن عه  عجفخهبل عخضمل لكحي صهتيحضميئخي ىميمنهي خس ىمشخيئهت غحلحم غحلحنمه

ه ىجستمهمنهت ىخصهبمفتبهبكغف يكغفص هجلمح عه غحلخلعيغحلتحم مفهبوحضجيسهب هشجه  ....و همي
ة .٢   اإلضافةّ نظر

هبلكهت غحلحنمهىشيعه : هخضهبظمهحيهب ن هخصمق غحلحنهبمج خصمق ىغ ص غحطحنمه  هبلكهتلكهبإل يغخلهبكحض
وص غحطحنجي هبهب عكهشمله غ مشجيهب هبلكهت هغحلجيسبهت مكبخييس هليش غحلمهخن قف غإل حض  جلتهبخصمق خصمق غحط

 وجفخيئهب مصخمخيىغ آل صوهلثال غحلجهتهبخصمق خصمق غحلجيسبهت مشمنه يههئلك صهنغألمض حضجيمت غجك عخضملزهب
وشهنيغ ميسبهت خصيس وجفخيئهب غجك غحلحنهبمجص هشخمخيىغ آل ىحيميهئلك غحلحنمهىش جلمنحلىس غحلجهتهبخصمقص مفمظ  ي

هبلكهت نص هخصمق غحلحنهبمج خصمق وهغ  مكبيس مفمهخيىح مش يمفمح يمصتخنجع آل حلجيمنهييغه غ: عو غحطحنمه
  .هخصحنمله غإلقكغن

 هجلهبميمث هخصحنملهص غإلقكغن مكبيس يمفمح مش مفمهخيىح غحلجيمنهي يمصتخنجع مج غقغ :قى ِّـ
 هغجلحييسظ غحلحنمهىش خصمق غحلمنهنن مش لكمح مكبمهىحص جلهبميمث جلمح خصحنمله خضهبحلتحيهب

ك هي ن ميجيجههن جلجييهب هغه يغميجيهب: قحلىس مفمظ قمب  يمصسٰه  خس غحلجيمنهيىهتيخضهنخيهنخي ىظمنهت خضحم

 .ضطضل: غحلتحنمهخيهنهبف) ض(
 .طصضل: هبفيجحخي غإلصغحلجممنهبع) ض(



ق غميهنسهبن خس حض  ضضض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل

قغ وقمشجيخيهب وهحض يص غآل عهي  جيتميميهش مضالجحهب هليش ىهتيغميتميغمفخي ىظمنهت يحتهنيغ هليش هشٰهجيىع آل مشمنغ ي
 .خصهبألجفخيهبع غحلحنمهىش

 غآلمفتبهبكص خصجيجنهن هلهب وجفجهنف عمضمنميهب حل: هلثهبن مضالن هليش قحلىس مصهنهنهشمت ههشٰهجهيش
 همش ىهتيهغمكحنخي ىظمنهت حلمهجمجهنف حتحميس لكحيجيهب لكجهمعفص وظخنجعف غحلجمجهنف مشمنه هجلهبميمث
يغحلجهٰهخيهتص عه عصهب غحلميهشهبقف  شحميس خس غحلجمجهنف وعهشخمهب مشجيهب يلكهبظمنهنفص مضرضغع جلهبميمث ي

ىجعمصخن  وجفجهنف غحلجمجهنف مشمنه حضهبميمت غجك ككمفجيهب يهلهب حلع. يغحلجهخيمن يغحلتخنجع همش سهغمكحن ي
م عمضهنهص هبلكخي ىظمنهت حلمهجمجهنف مصجنحيهن لكس خصهبحطجهبهكف عه  مفجيحيهب سهشحنمع هتصيهغميتميغمفخي ىهتيغ
ق يجخهنق يعه ىخصٰهجههبه غحلبملغمشهت ههليش .قحلىس هعهلثهبن غحلهنهنغ  هليش ىهلهنهنخصهت مفمظ ىجفجهنف هحض

ق غجك هشمنيض آل هنفغحلجمج مشمنه قهش ىهتيهغمكحنخي ىظمنهت هحض يغحلجمجهنفص غآل   خس مشمنهىهتيههحض
ن آلميتميغم وهلجيجمهي مصحمبلك يعصهب هبخس ىهلمنحي ن همش صيغ ه غحلحنمهىش ههلهب غحطجهبهكفص هلمنحي  مغ

هبلكهت ىميسبهت ن غحلحنهبمج خصمق ىهغ  .يغخلهبكحض هغحطحنمه
ه صهتيغحلجيجنهنهش مشمنه مفمظ وعهخصجيهب ن وهلخنهبهشهنغ غحلحنمهىش هشجه  يخضخيهث غه خصهبحلمنغفص حلمهٰهحنمه

ن خصمق غحلت غحلجيسبهت ميمنهي مش حنمهىشغحل نص هغحطحنمه ن مش خصهبحلمنغف غحلحنهبمج هغحطحنمه  غحطحنمه
ن مفمظ وخصجيهبع يهعهلهب. يغخلهبكحض ن ميمنهي مش لكهبحلحنمهىش صغحلجهمحع مك  غحلهبر خصهبحلمنغف غحطحنمه

 .قمشجيىح غحلحنهبمج خس حلمله
ىع هلىع جلهبميمث لكهئه: غحلمنهنغئمل خكهنك مشهبهلَّـ خس غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ مكهبن  صغحل

وجخهنقف ميمثجلهب يغإلخضسهبدص هغه غحلحنمهىش لكحي هبلكهت جلهبميمث لكهئه مفجيىحص ي  هليش ىهغخضمل غجك غإل
هبلكهت يغحلحنخيجيخيهت يغجلميئخيهبف م هليش يجلمهحيهب جلهبميمث هغه. يغحلتخخيحق غحلحنمهىش لكحي صوحنخيمنهت وغ  ىمي
غمص   .يغحلتحنهنحق غحلحنمهىش لكحي عه عمي
ق عظيس جيجههنيمص هتيغحلجيجنهنهش لكحيمنه حض ص غحل خصهت همش يغحلمنمشجي  هليش ىمجهبمفهت غجك ىهلجيس

هلهتص هلهنمصمب غحط) ض(  . ضط ل:ك عخص كخكخيىغيمفمح: ص مصهنمجهتيممحيهنودق غحطجيجن
 .طل: دق غحلخنهنك) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضضض

ف خس هلجيهبمكجمتحيهبه مصمنحمخيمهحيهب هييتخيهمغ . يغحطتجهمهٰهمق هبلكخي هتيغحلتمنحمخيمهخي غحلبح  هتيهغإل
 .غحلبحهث عمضهن

شبح.٣ ة ا   ّ نظر
هشيش مفمظي غحلجيجنهنهشهت همشمنه  :ميح

ص  مصمهىس عجفبهبق مش خصهبألجفخيهبع غحلحنمهىش مفجيمل خصهبحلمنمشيش شحميس غحلمنويعه  :إلكأليو كيط
نص حلمهخلع هغحطحهبجلخيهت غحطجمهبهبهت غألجفخيهبع  هليش لكهبآلميتهنهبني هلهبمشخيهتص مصبهبهشجيحيهب يعصهب هلىع غحطحنمه
ق همش صبلكغحلجم قو غجك غحلجمبلك حض  غحطحنهبزص مصملغمف مكبخييس هليش مشي غميمح يغخلهبكحض غحل

 غحلت غحلجههبهشهت خكجع هتيغحلجيجنهنهش مشمنه خس لكهبحلجههبهشهت همفمهخيىح غحطتجمهبهبهبهص هشتملغمفىح يخضخيهث غمي
ق جفمئهه هليش مش حض ص غحل  .غحطجمهبهبهت مفمظ غحلجههبهشهتحمجييىغ غحط مفممىغ حلمنغ يغحلمنمشجي

 ميسبمث هغألمغمنهبك خس هلهب مفمظ يغحطتهيمضهنهشيش خصحنِّـ غحلخيحيهب قمشمت هتيغحلجيجنهنهش همشمنه
 جيسمتيههش: غألمغمنهبك مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ مكهبن غحلهنملهلهبعص غجك وعهشخمهب

ن  خس غحلالمشخيج يغحطحهنيغ وعهشخمهب غحلهنملهلهبع غجك هميسبىح غحلهنملهلهبع غجك خصهبحلجمبلك غحلهن
غكن حضخيىح عكغقي جضىش غإلجحهبنص جف  يغحطتهيمضهنهشيشص هلمنمشمت غجك هشهنحضىع خصحخيهث هلمنمشبحيىش مص

ي عه هلهبمشخيهبف :يلكهبحليغ: لكهنهبن  هشحمملك همج عجضهبكمشهب مفجيحيهب هشجنحيهن مج يحطهب غحلمنمشيش خس غألجفخيهبعي
 هشحمملك آل غحلخلع جفبلكي أله غألجفبهبقظ حلمنيط مفمهخيحيهب غحلهنملهلهبع عحفمهيغ صعخضجههبهلحيهب مفجيحيهب
هي عصىش آل غحلخلع قحلىس عجضهن مفجيىح ن مكهبئمه  .غحلمنمشيش خس غألجفخيهبع عجفبهبق خصححم

ص ض كيط  مصمهىس عجفبهبق مش خصهبألجفخيهبع غحلحنمهىش مفجيمل خصهبحلمنمشيش شحميس غحلمنويعه  :كيطش

خصهت) ض( نىهمش هلجيس هلهتي هليش غحطتجهمهى حلهن ظ هقمشمت غحلخيىح هليش صضل :ٰهمقص جلمح خس دق غحطجيجن
 .ضضضل ضف: هتي خس غحطبهبخضهث غحطحكمكخيهنهشيش لكخهن غحلملهشيش غحلهنغكويغحطتهيمض

 .ضضضل ضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
 ).ض(كمكىش  مصحنمهخيهنهت حمملك غحلسهبخصيغصغحط) ض(
غكن غإلجحهبن) ض(  .ضطمضطل: جف
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ن حلمهخلع فهبهغحطحهبجل غحطجمهبهبهت آل صغألجفخيهبع  .غحطحنمه
 خس غحلهبظيس يغه: غآلمفتهنهبق حسهنهشمل مفمظ دخضىح خس يغحلحق يغحلحنالهلهت مكهبن هحلمنغ

غق غحلهنغكف يمش هلهبمشخيهت حلخيهي غحلمنمشيش كهتهب خصيس صهغحلس  خس هتيحلمهمحمشخي غحطخهبحلمنهت ههلثهبجحهب ظ
غكهلحيهب  .هعخضجههبهلحيهب حل

يهليش ميجنهنهشهت  غحلثهبز غحلهنجليش غميجههبك غجك مصمنمشمت هتيغحلجيجنهنهش ي عه مشمنه:هغحلهبظيس
ق خس غحلجهمحع حض ص غحل هش يغحلحنخيجيخيهت مصهنبيس هآل يغحلمنمشجي هغحلمنمشيشص  غخلهبكف خصمق هتيغحطهبمش

يهغميمح مصهنه عه غحطتحهنيغ ي ن هشبهبهشيش غحلمنمشيش خس ي  هغه هتصيغحطهبمشخي خضخيهث هليش يغخلهبكحض غحطحنمه
ظخي خصحنِّـ خس هشجهخيىح جمهبهبىحيهش جلهبه  .هبمصىحيمضحم

ف خس ههلجيهبمكجمتحيهب هتيغحلجيجنهنهش مشمنه مصمنحمخييس همغخيهييت  عمضهن خس هتيغحلتمنحمخيمهخي غحلبح
 .غحلبحهث

ن غجك غحلبهبمفهثي عه :خصهبحلمنجلهن غجلملهشهن ههليش ق خصهئميجههبك غحلهن حض ن يغحلمنمشجي غحل  هغحلهن
هبلكهت هتيخصجيجنهنهش ص غحلجمبلكي عه ميجنهنهشهت غإل ألحضيس غإلجفجههبآلف غخلٰهسهت  مش غحطحهبجل

مشهبمصهجك هليش غإلجفجههبآلف غألمصخيهت غحلت غأل ص خضخيهث غمغتحمحنب ق غحلمنمشجي حض  صيهنق مفمظ غحل
غيجههمج هشتٰه غ مف قلكحنحيهبص حلمنغ هليش جي ق غحلمنمشجييشعمفهن حض ن خصهبحل يجلمح رق . ي غحلهن

 .خصمنحلىس غحطحمجييىغ خس غحطهنخضمههت غحلثهبميخيهت هليش خصملغهشهت غحلجهٰههت
هعه ص خكجع خصهبحلجمبلك يهلهب غحلهنهبئمه غ يغميمح يعصىش لكهبحلجنهبمشهن غحطحهبجل  هليش قحلىس غجك قمشب

ن ىحمصعلكهبق هلهب عحضيس غكص عمفمحن هليش يغحلممبخيحنخيهت غحلحنمه غ يعصىش خصخمٰهخيٰههت يغحل ز  يعه :يمص
سهلهبقو ىعهلهن غإلقكغن ن يغألمفحمهبغ هغحلملهلهبمص هعه خس شحميس ي  غألجفخيهبع خضحم
 .غحلحمخنجع خس غحلجهبجع آلميممبهبم ىهلستمهمين غحلمنمشيش خس خصهيميمنسحيهب

 :هشحق هلهب هتيغحلجيجنهنهش مشمنه مفمظ حمجييىغغحط عهكق همكمل
ق هشمهمينيخصهيميىح . ض هلجيهب مف ي أله جليس هقحلىس ظحضحيهبآلف مفمه  ىمصحمملهشيغي غهلهب لكحي ىمفمهىشي

 .طض ل:جلجمىغ غحطهنغق خس دق حسهنهشمل غآلمفتهنهبق) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضضض
ك هبصجح ىهلممهبخصيغ خكجع غألجفخيهبع هليش كميهبيمصحميعه : هغحطمنهنهل كصيمصحم هبيهغهل ىلكجهيس مصحم ي  ي

ق  جلمح حلمهجيمنهيص غألجفخيهبع غميجهجمهبم مفملن مفيش ىمفبهبكف غجلحييسي أله غجلحييسظ غجك هشحن
 .فمفحك غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش غحلسهبخصىع غحلمنحميس خس مصمنحمخيمهىح مغخيهييت

 غإلميسهبه يخصهيه غحلتحمملهشيغي عه :يغحلبملهت هليشي ألميىح غحلتحمملهشهنهبفظ خس غألهلهن هجلمنغ
غه مكىغ صوهلثال ىخضخي ك عحفهنغلكحيهب مفمظ يهشت ك ي عه :هغحطمنهنهل يم غحلهنخمخيهت م يمصحم يمصحم
ق وهغمكحنهبص حلجيهب ىخضهبظيس خكجع عحفهنغلكىح   .وعهشخمهب غجلحييس غجك غحلتحمملهشيغ لكخيحن
مكىغ مفمظ صمفجيىح يغحطحجه مفيش غحلهبجل خضجههبهشهتيعه . ض  مفجيىحص يخصهبحطحجه غحلحنمهىش يمصت

 .غحلملهك لكخيمهمين غحلجههبهشهتص خصتمهىس شحميس مفجيىح يخصهبحطحجه غحلحنمهىشي عه :هغحطمنهنهل
  ّؠ  

ه  حلىح مكملك  يمك ملظ كهتهسمئش ملإلكهت: ي مك خي كخل مب مإلل كهت  قهئ
يغحطهنغق هليش غألجضهبك غحطجغمصبهت مفمظ غحطهبمشخيهبف هشي غحلجهمحآلف غأله:ي ص جلمح قجلهن قحلىس هتيحلخيهت هغحلثهبمي

غحطهنغق خصهبألجضهن خس مشمنغ غحطهنهبن مش جلمحن غحلخلعص :  هلجيىح مفمظ غألمغمنهبكىغحطحمجييىغ خس مصحنمهخيهنهت
غع و عهآلو جلهبه جلمحآلومغ غميخيهت هغحلجيمميغ خس غإلميسهبهص عه جلمحآلي مصتىش خصىح خضهنخيهنهت غحلخلعصي و جلهبحلخي  ي

و هلجغمصبهبوجضهبميخيهب  .ي مفمظ غحلخلع خصحنمل متهبن قغمصىحص جلهبحلتحنجمت هغحلخمحىس حلشميسهبهي
ق مش همشمنغ حض ه غحلخلع خصىح حمىغيغمص غقغ غحلمنو :يغخلهبكحض غحل  هليش وخضهنخيهنهت هشجه

ه لكٰهحنجي .غحلمنهغف هليش وهقغمصهب غحلهنهبئيغ ق جل حض  عه :مش صغخلهبكف خس وفوغحلجيهبك هلثال هل
همص هبعف هبمفمهخيحي يهشجغمصمت خصحخيهث جه ق: مكخييس مشجيهب ههليش هغإلخضهنغنص غإل حض  غحل

ص ه مش يغخلهبكحض جضهبك وهلبملع غحلخلع جل  هليش غحلهنسىش همشمنغ .حلشخضجههبن وههلحمملكغ حل
ق ممهب آل حض  .يحتهنهنىح خس ميميغم هآل لكخيىح جفبحيهت يغحل

ه  حلىح مكملك  يمك ممب هيىح: ي م كخل هسمئ مل ُّـ قهئ إلال   غحطهنغق هيخيحلإل

 ).ض(كمكىش حنمهخيهنهت مصص ضطضل ضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
غكن غإلجحهبن) ض(  .ضضل ض ف:جف
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 خصيس غألجضهبكص مجخيىع ميمن مش غحلمنمشيش خسي غحطهبمشخيهت مفمظ يغخلهبكحضخيهت غألجضهبك يمصمتمصهن مفملن هليش
ي عه غحطهبمشخيهت غحلمنمشجيخيهت آل هشجغمصمت مفمهخيحيهب مجخيىع عجضهبك غحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهتص هغه مصهنمصمت :غحطهنغق يي ي ي ي ي

كف غخلخيهبحلخيهت هليش كهشملص . مفمهخيحيهب خصحنِّـ عجضهبكمشهب ىعيعميىح يلكهبحلحم هىقه ه ص و هلثالى هجفجهيسى هحل
ي هشجغمصمت مفمظ كهشمل غخلهبكحض هليش غألجضهبك جلٰهخيىع هلهبوهحلجهجييحيهب حلخيسمث هغحضملف  .ي

ه يغحطتهيجحمق ظملك غحلخيىح عجفهبك هلهب همشمنغ ي مكملك  حلىح خسي  مشمنغ يغه: غألمغمنهبك خصهن
ق حض ق [يغحلحنمهٰه غحل حض ق] يغحلمنمشجي غحل  هبمنغ هحضملف غقغ يهغحطهبمشخيهت. عمضهن ىهحض
ق حض ق خس مفمهخيحيهب يغحطجغمصبهت غحلحممنهبف هغألجضهبك هليش ىجلثجع مفجيحيهب سمهمتيهش غحل حض  يغحطهبقوص غحل

 .قحلىس يخمهبق هغحلتمنهبمغمل هغحلتميغخضىش هخكجعغحلت هليش
حلىح  ه مك يمكملك  فإلى ق: ي ق كيطىح مل كيط خي كحل ألهش هب هي  قهشش

مغخيىط غحطحنجىش خس مكهبنىطكهتص  هليش ٍّحضحق خكجع جفخحمىح حلىس خصملغ هلهب :غحلجمبلك: غحل
 .يخفمهىح همضخيهبحلىح غحلخلع خصحنملص هجفبلك

مغخيىط :غحطحهبجلهبف هليش غحطهنغق  غجك غحلجمبلك هليش ميتهنهبنلكهبآل ظغحطجمهبهبهت جلمح خس غحطحنجىش غحل
ق همش غحلجمبلك قو غجك غحطحهبجل حض  غحطحنهبزص مصملغمف مكبخييس هليش مشيص غميمح يغخلهبكحض غحل

 غحلت غحلجههبهشهت خكجع هتيغحلجيجنهنهش مشمنه خس لكهبحلجههبهشهت همفمهخيىح غحطتجمهبهبهبهص هشتملغمفىح يخضخيهث غمي
ق جفمئهه هليش مش حض ص غحل  .غحطجمهبهبهت مفمظ غحطحمجييىغ غحلجههبهشهت مفممىغ حلمنغ يغحلمنمشجي

حلىح  ه مك يمكملك  وكيط: ي ش مغخيىط غحطحنجىش خس مكهبنش  حمثيمي هلهب غحلتٰهثهبن: غحل
هىميحهبك هليش جيىعي عه ظىخضجهن هليش  خصىح يسسغحلممبخيحنهتص عه هشٰهث هليش ىمضمهيغ خصىح هبجليش  هميح
ه هلحنجي كف وكهلميغ هشجه هص خس حلىحص هغحلحم غ هميح خصىح خس هشهنهبن غحلث : عو متهبجضخييسص جض

ك غميهبف ظ  .يغألهن غحطحنجي مفمظ غمكتمل  هخصحنخمحيىشخضخي
حلىح  ه مك يمكملك  كيِّـ: ي ىط ى كهتص ل ىغ كهتش يمل ألهشش يى هي و قمت

 .ضطضل ضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
مغخيىط:غميجنهن) ض(  .)هلثيس( فيهلهبق:  غحطحنجىش غحل
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حضخي مفمهمحع خصحنِّـ مكبخييس هليش مشمئآلع حل ه خضخيهث هبصغحلمنخيميهش حل  يغحلملغمضحق غحلجمجهيس يغه: هشهن
مكىغ حلشخضسهبك غمغجيهب مصهنجلخيمت مفمظ يهشت و غجلحيهبك  همفمظصيخض كف يغحلحنخم  .يمفهبهلهت ىخصحم

 خصٰهمنهنقمشهب يحتملق غحلت مش يغخلهبكحض غحلحنهبمج هليش غأليت غإلخضسهبك حفبخيحنهت لكمهخيسمث
 .غخضسهبمغجيهب خس خلعغحل جفجهيس

حلىح  ه مك يمكملك  ىح كيط: ي لك هليش يكيطيعكُّـإلملمث  غ  غحلبحنِّـ يعه :غحل
ه غحلجهٰههت خصملغهشهت وعهشخمهب خس حمجييىغغحط ههلجيحيىش  وقحلخيال يغحلجهمهخيهت هغحلملغلكهت هليش يجلال سحنمه

ه هصيهلستهنال  غحلممبخيحنهت: عو يغحلحنهنحقص يغحلجهحق مش يخصهبحلجهحق غحطهنغق يخصهيه غحلملحلخيمهمق خصمق يهشمنهنمك
وهلهنخيملف غه ه)يغحلجهحق غإلميسهبه هلثيس يغحلجهمهخيهتص ملخصهنخي ي آلهلهب غحلملع. )يغحلجهحق غحلخي  لكحي مي

 .مش خضخيهث هليش غحلممبخيحنهت: عو خصهبخلمهىط هغآلميخممحنص هنمشهبيهشجهث هلهب مفجيحيهب ومخمنهلكهب غحلممبخيحنهت
 .آل خصحكل يغحطهبمشخيهت ذعص هغحلثهبز خصحكل يغحطهبمشخيهت مكبخييس هليش يلكهبألهن

 يغحطحهنيغ هليش  هجلمنغصغحلجهٰههت خصملغهشهت خس حمجييىغغحط مفبهبكف هليش هشجنحيهن غحلمنو مش مشمنغ
 خس يخصهبحلجهحق غحطهنغق يعه :مفمهخيحيهب مصحنمهخيهنتىح خس يرق خصيس صغحلمنهنغئمل خكهنك خس غحلسبميهغكو

 .يغحلحنهنحق يغحلجهحق مش غحلمعمشهبه
 هليش غحلجنهبمشهن جلهبه هغه صغحلجهٰههت صهبهشهت خس غحلحنبهبكف دق خس جيحيمحخيخص مكجيهبيلكهن هميحيش

 غحلممبخيحنهت ميمنهي يغحلجهحق هليش عكغق يعميىح :ٰههتجهغحل هتهشصهب خس: عو صغحطهنهبن خس حمجييىغغحط
هتغحط ك يجخهنق مفمظ هشهنتمل همج. يخصهبحلجهمهخيهت يميهنخيملمشهب مج يحلمهجهمهخيهت هغه حنهنه  يغحلجهحق يمصحم

سجلحق يخصهيميىح مفمهخيىح غحلجهىش غحلخيىح يىش خصيس غآلمغتملآلنص خس هغحلملم حلىح صى هرمي : خصهن
 هلهب خكجع غآلمغتملآلن خس عمضهن وهبخصخيهبمي مشجيهبي عه :يمقتب هشمشجيهب ههليش خصمنحلىس مفمهخيحيهب هميحجهىش

هلهت غحلجهٰههت هدق خصملغهشهت خس  .غحطجيجن
حلىح  ه مك يمكملك  ي: ي م  م إلشىس  إلكيط يكيطيعكُّـ ىح ملمث ...كألىغ

يطي  ههليش .يغحلجهمهخيهت هغحلملغلكهت خصجيحنمث حيهبخيمفمه ىشجهميح: عوص مل هي

 .صضضل:  لكمهسمنتجيهب حلمهجمحيخيمل غحلحمملك:غميجنهن) ض(
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لك غ ف ىلكهنم ىحلخلع ىذع غجضبهبف يهع :غحل  .حلىح غحطثبمث حلثب
حلىح  ه مك يمكملك  يط: ي ك يهب مل هي ه يمب  جعغحلتحنبخي مك

حضملغه : يغألهن ظكيغحطتحم إلجضبهبف غآلمغتملآلن هليش هحضحيمق  غجكىفغجفهبك ىشجههغحل خصهبحل
حضملغه ق هشستمهمين ىحيخضخيهث غمي غحلجهىشص :غحلثهبز. غحل ن هحض  غجضبهبف يلكهئه مفمهخيىحص غحطحجه

ف ىلكهنم ىحلخلع ىذع  .حلىح غحطثبمث حلثب
حلىح  ه مك يمكملك  مك: ي م قىغ آلشىس ىغ إل مك َّـهث آلإلمل مب مل خي ألىغ ى  ظكخل يطىح ىط

ه آل عه :غحطمممهيغ غحلحنملن هليش غحطهنغقكهتىش ق مشجيهبن هشجه حض   همشصوعظال ىهل
غحضمت هشجهيش مج ي هغآلصيغحلمنغمصخيهت غحطحهبآلف  يرق جلمح خصهبحلمنغفص وهغحضبهب خصهبحلمنغف غحل

 .غألمغمنهبك خس خصمنحلىس ي غحطتهيجحمقظملك
ي ألميىح صمخهبن ىهلمممهيغ ىهلحنملهن ىحيخضخيهث غمي ومش عهشخمهب هليش هصغحطمممهيغ غحطحنملهن منحلىسجله

حضمل آل هشٰهجهيش عه  عه صغخلهبكف خس حضملهشيلكحي غهلهب  هحضمل هلهب يجليسيظ أله هلحمملغن حلىح هش
ه لكال صغحلمنمشيش عه غخلهبكف خس حلىح ىهلحمملغن هحضمل هغقغ غحلمنمشيشص خس  وهلحنملههلهب هشجه

ميىح هليش غحلمنهنل مضالم همش صوهلمممههنهب  .وهبهلمممههن وهبهلحنملههل جل
حلىح  ه مك يمكملك  ك يال: ي أل إلشىح ىغ مجإل قى مئ : عو يكهبىغ مش

ه يغه حض ك غحلحنمهىش غجك خصهبحلجيسبهت مفيغحطمل عجضبتمث هغه هتيهنملهلتغحط غحل يغحلجهمهخيهت  خصهبألهل
 لكهئقغ هغخضملص ىمغجيمك هليش ميحنهنمهىح هلهب مجخيىعي عه خس ميهنمصهبغ آل هبيعمييص غآل هغحطحنملههلهت هغحلمللكهت

ك مصمهىس خس غحلحنمهىش جلهبه ن مفيش ومفبهبكف غألهل كف خضحم  جلهبه صغحلمنمشيش خس غحلخلع ظ
هبلكهت يغخلهبكحضخيهت خصهبألجفخيهبع مفمهٰهجيهبي عه هيخيهحل جلمنحلىسص خصخنجعمشهب غحلحنمهىش  غحلجيمنهي هليش ىغ

ن  .حلمنمشيشغ خس عجفبهبخضحيهب غحلخيحيهبص عه خصححم
حلىح  ه مك يمكملك  الل: ي ىغ مب م مل سىش يطىح ىغ كيطس  هليشييط

ن مفمظ جفجههبآلفغإل ه عه هلجيىح هشمهميني عميىح :خصهبحلجمبلك غحلهن هلجيهب مصجه  همكمل مغمنسممهتص مفمه

 .ظطضل ضف: هت غألكخصحنهتي غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي:غميجنهن )ض(
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ن يخصهيه :قحلىس مفمظ يغحلمنخيهبيض غحلجمخيمك عهكق  غحلسمنسممهتص غمغتمهمين خصهبحلجمبلك هغه غحلهن
ن مشمنغ مفمظ ىحيخضخيهث غمي ن ممهبخصيغيهش آل غحلهن غمكحنخيهبف غحلحنمه  خصهبغ يلكخيجيسمل صيخيهتغخلهبكحض يغحل

ن يعه يغآل عظمهىحص هليش خصهبخلهبكف غحلحنمهىش ق غحلهن حض وغحلمنمشجي عهشخمهب آل خصهبحل  هشجيمن ي
ن هليش مصمهمين جلهبميمث غحلت غحلسمنسممهت هشجيمن يص هغميمحوهلمممههنهب وميمنخيهب غحلسمنسممهت  .خصهبحلجمبلك غحلهن

خيلك قحلىس ق غحل: مص حض ن خصهبحل كفمص يمنمشجييعميىح مفمظ غحلهن ه جليس ظ ىجه  ىهتيقمشجيخي ي
غمكحنحيهبص خصخاللكىح مفمظوخضهبجلخيهت كف  خصهبحلمنغف حل ن خصهبحلجمبلكص غآل عه خضجههبهشهت غحلحم ي غحلهن ي

ه هغمكحنحيهب مش هلهب ميحسبىح هغمكحنهب جحهب عه خكجعهص لكهنخصيمنمشجيخيغحل غمكحنحيهب عمفىش هليش عه هشجه يهت حل و مح ي
ق غحلىلكخيٰهجهيش عه هشحنتهنمل هلحنتهنمل. هشهنىع غخلممهي خس غحلتممبخييغ حض يص ههشهنه عه جليس يمنمشجي خصهبحل ي

كف  مكىعهغ آل هنهتص هحلجهيش حلىح خضهنخيى خصهبحلمنغف حطحمملغمكحيهبص هلممهبخصهنهتى خضهبجلخيهتىهتيقمشجيخي ىظ
ن .غحطممهبخصيغ هغحطحمملغن حلمنحلىس يمضهبكحض  وخضهبجلخيهب جلهبه  هغهصوغإلميسهبه هلثال لكٰهمنحي

ق هشستمهمين آل يعميىح يغآل حلىحص وهلممهبخصهنهب حطحمملغمكىح  يعه :مصهنه عآل .غحطحمملغن قحلىس هحض
حلجيهب خس غإلميسهبه  ميحجهىش عه هشٰهجهجيجيهب غحطحمملغنص هحلمنغ شجه هلحنملهن غإلميسهبه: مك

ه عه يغآل هشهيخص يغحلهنخمخيهت ظملن يهلحنملهنص هحلجهيش يخصهيميىح غحطحمملغن مفمظ  غحطحمملغن هشجه
ق مصستمهمين آل لكهبحلجههبهشهت صوهلحنملههلهب  .يغحطحجه خس غخلهبكف هحض

حلىح  ه مك يمكملك  وإل ُّـىح إل قىملمث: ي ش ىط ىغ كال ِّـ  كهتص قمي كحل إلمئش
هتص  غحطحهبجل غحلجمبلك خضجههبهشهت مفملن مش قحلىس خس هغحلسبمت إلملمث مشش مل هي

 .خصهبحلمنغف وخضجههبهشهت يحلمهٰهحجه
لك ههليش .غحطحهبجلهبف هغحطجمهبهبهت ألحضيس غحطحجهجك جل غغحلهب هليش ميجيتهنيس خصيس غ : غحل

مكىغ غآلميتهنهبن مشمنغ هلثيسيعه   ميجيتهنيس يعميهب قحلىس مفمظ يهشملحلىس .يخصهبحطحجه ىمفمهىش مغبيغ مفمظ يهشت
 ىخصحنِّـ كعهشهت هليش ميجيتهنيس آل خصخيجيمح .عمضهن ىجفخُّـ غجك غألجفخهبل خصحنِّـ هلجمهبمشملف هليش

 خصخالم صومغهبخصهنهب مفهنلكجيهبه ىحلجمخُّـ ىهلجمهبخصىح يغألهن يعه يغآل صحلمنحلىس هحضىح هآل. عمضهن

 .صطضل ضف:  مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتيغحلمنخيهبيضخيمك مصحنمهخيهنهت غحلجم) ض(
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قغ حلىح غحطجمهبخصىح جلهبه حلىحص هغه وهلجمهبهبهب وجفخحمهب ومغهبخصهنهب ميحنهنم مج هبيخضخيهث غمي صغحلثهبز حض  وهل
مكىغ هشيخصهبحطحجه غحلحنمهىشيه غ هثخيهخض غخلهبكفص خس ي أله ظغحلملهك لكخيمهمين صغحلجههبهشهت مفمظ يت

مكىغ يغحطحجه غجك غآلميتهنهبن ىهلت ص هغحلحنمهىش غحلحنمهىش مفمظ ي وخصهبحطحجه عهشخمهب  يخصهبحطحجه ي
مكىغ ىهلت  .غحلهنعو مشمنغ خس لغحطمنهنه مش جلمح غآلميتهنهبنص مفمظ ي

ن خضخيهث غحلبخيهبهص مشمنغ مفمظ وغجفجههبآل غحلجهٰههت همفهبهشهت ظهبخضمت هكقع همكمل : هشهن
 مفجيىح غحطحجه مفيش غحلهبجل خضجههبهشهت يغه: عو [غألهجك هتيهنملهلغحط هشٰهجيىع عه حلمهخحمىش

مكىغ مفمظ ق عجضهبك هليش غحلجههبهشهت غق] مفجيىح يخصهبحطحجه غحلحنمهىش يمصت  هآل صغحلهبجل هحض
ن مفمظ غإلجفجههبن غمشمن هلثيس هشهنق يهغآل مفجيىحص يخصهبحطحجه حلمهحنمهىش هتيهلملمضمهخي كظ غحلهن  خصهبحطجمحي

كيأله  مكمنهت خضجههبهشتحيهب جلهبميمث لكمه غخلهبكفص مفيش ىخضهبجلخيهت يغحلمنمشجيخيهت غحلحم وهلت  غحلحنمهىش مفمظ ي
ك خصحجههبهشهت شحميس خصهبخلهبكف غحلحنمهىشي عه هلىع صخصهبخلهبكف  تحيهبصيهخصجههبجفمنخي يغحلمنمشجيخيهت غحلحم

مكىغ خصهبحلجههبهشهت غحلحنمهىش صميحنىش .غحلملهك حلمهمين  آل مشمنغ حلجهيشص مفجيىح يخصهبحطحجه غحلحنمهىش مفمظ يهشت
مكىغ خصهبحلجههبهشهت غحلحنمهىش ي ألهظيهشرض  يخصهبحطحجه هغحلحنمهىش صمفجيىح يخصهبحطحجه غحلحنمهىش مفمظ يهشت
مكىغ مفجيىح مكىغ غق قهكظ لكال خصهبحلجههبهشهتص غحلحنمهىش مفمظ آل غحلجههبهشهت ميمنهي مفمظ يهشت  خكجع يغحطت

مك غغ خسي غحليغ لكهئقه مفمهخيىحص ىغسغحطت جحىشيه غ: هشهنهبن عه غجل  جيتمسيهش غألجفبهبق خصحجههبهشهت مك
ن ك غحلهن ص غحلحنمهىش خصسبمت مفجيىح يجهخصهبحطح غحلحنمهىش مش غحلجههبهشهت غقظ غحطجمحي  خصهبحلهبجل

 .مفمهخيىح مش جلمح يغخلهبكحضخيهت هبفيخصهبحطهبمشخي غحلحنمهىش لكهنل غألجفبهبق خضجههبهشهت لكمنهنل
حلىح  ه مك يمكملك  ك كيطىح : ي ى  يس ىط مب ق يطآلسش : عو حيىشئإلهي

ن يغه  غحلحنمهىش خصحنِّـ همش صميهنخيخمىح ظملن هلجيىح هشمهمين جسممئص ىمفمهىشيجليس  يخصهيه غحلهن
غه يجليس لكجهمنغ غحطجيهبمكخمهتص مش همشمنه صهلحمخيمت  هليش مش ي غميمحصو هلثالغميسهبه خضخي

غه يجليس حلخيهي يعميىح حضحيهت  .وغميسهبميهب خصحنخمىح جلهبه  هغهوهبغميسهبمي ىخضخي

 .ظطل: همفهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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َوقد ت ورّ بما ّ   :ر أ
ر ُ األولُاأل اهية:ّ َ أن ا ّ هنيةّ تٍ وال مندرجةٍ داخلةُ غ،ّ ا  َ 

قولة تًنت داخلة  الِا ارِج،هاَ  تب و  ا ُ ت  ؛هاُ عليها آثارّ
قولة ا من ا نما  ِو سان،ها فقطُ مفهومّ هُ فاإل ن هو  ا ن   و

وهر سمَا ساسَ ا ا ا تحرك،َ ا اطقِ باإلرادةَ ا كن، ا س ّ  ه ل
ًماهية وجودةّ وضوع بما أنه جوهرً  ٌ ال   ّ بما أنه ٍ ثالثةٍ وال ذا أبعاد،ّ

سان حدِ أجزاءِ وهكذا  سائر،ٌجسم س  إال مفاهيم؛ اإل ُ فل  ما ّ
ِ ترتبِ من غ، والفصولِه من األجناس حد

ارجيةِ اآلثارّ  ،ّ ا
كماالت انوَةّ األوِونع بها ا خول،ةّ وا   واالندراِجِ وال مع 

ُ إال ترتب، مقولةَت ّ ارجيةِ آثارّ ال؛ّها ا ردّ و ن  ُ فلو   ِ انطباقّ
قولةِمفهوم ءِ ا فياٍ   تِ  اندراجً  قولة،هاَه  نت ا ها ُ نفسُ 

ت ًمندرجة مل،هاِنفس  نت فردا،هاِها  نفسِ  فسً ف  وهذا .هاِ 
ِ وهرّ إن:ممع قو هَ ا ملٌ جوهر ا مل،ّ األوِ با  ِ ال با

شائع ُما تقسيمأو .ا نطقيّ ٍ إ ذهنيةَ األفرادّ ا    فمب،ةّ وخارجيّ
ة سا سهيالِا لتعليمً   .  

ندفع رُو لّ بما  وجودِ القول  ـ أوردوهٌ إش هِ با  : وهو ـّ ا
اتي ّأن ا وجودِ  القولٌ منحفظةِاتّ هِ با وهرّ فإذا تعق،ّ ا  َلنا ا

فاظً نظراً،ن جوهرا اتيِ إ ا ه ِ لقيامٌه عرضِ وهو بعين،اتّ ا
فس ن جوهرا،هِ بموضوعِ العرضَ قيامِبا  ،ِه بعينً وعرضاً ف
  .ه ظاهرةُواستحا
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ستحيل:ِندفاع االُوجه َ أن ا ءُ كونّ ً  وعرضاً جوهراٍ واحدٍ 
مل ِمعا با

شائعً وهر ؛ِ ا عقولُوا ملٌ جوهرُ ا  ٌ وعرض،ّ األوِ با
مل شائعِبا   . فال استحالة، ا

ل ش َ أن الزم: وهو؛ٍ ثانٌو وجودِ القولّ هِ با ون،ّ ا  َ أن ي
وهر عقولُا فاظً نظراً، جوهراُ ا اتيِ إ ا  عندهم من ُ والعلم،اتّ ا
كيفي فسانيِاتّا عقول،ةّ ا وهرُ فا ت مقولةٌ مندرجِ من ا  ِ 
وهر ت مقولة،ا كيفِ و الِ ا اتِه إ تناقضِ ألدائ؛ وهو   ، ا
قوالتِكون اتِ بتمامً متباينةِ ا ذا إذا تعق. ا مّ و  ً، مثاللنا ال

صورة عقولةُنت ا مَت مقول ً مندرجةُ ا كيف ال  ً، معاِ وا
ال ذا إذا تعق.وهو  كيفّ و بَلنا ا ن مندرجاً، مثالَ ا تً   َ 

كيفِ من مقولةِنوع كيف، ا حسوسُ وهما ا كيفُ ا فساُ وا   .ّ ا
ٌ أنه كيف:ِ االندفاعُوجه مل نفساّ شائعِ با  ٌ فهو مندرج، ا

ُ وأما غ،ته قوالتّ ملٌ فمحمول،هاِو أنواع أِه من ا  ،ّ األوِ عليه با
ك من االندارِج س ذ ءول   .  

ل َ أن الزم: وهو؛ٌ ثالثٌإش وجودِ القولّ هِ با فسُ كون،ّ ا  ِ ا
رً، معاً باردةًةّحار ّعا ومثلّ و تقابالتِ إ غً، معاًثاً ك من ا  ِ ذ

ار،ها هذه األشياءِرّعند تصو ارد  إذ ال نع با رِوا ثلِعّ وا  ِّث وا
عا ال توجدّإال لغُ ما حصلت  هذه ا   .هُ وتنعتِ 

الك:ِ االندفاعُوجه َ أن ا ءِ وجودِ  كونّ ون،ِه لغِ ا ه ِ و
مل، ًناعتا شائعُ هو ا ي يوجد، ا هنُ وا  ٍ وحرارةٍ من برودةِ  ا
و مل،هماِو ك با   .شائعّ األو دون اِ هو كذ
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ل ش الزم: وهو؛ٌ رابعٌو َ أن ا ءُ منه كونّ ياٍ واحدٍ   ً ً اّ وجزئيّ
طالنً،معا الزمة.ه ظاهرُ و سان:ِ بيان ا َ أن اإل عقولّ من ( ً مثالَ ا

ز و نَ صدقِ العقلِحيث   )ه  كث
ّ

من حيث (ه ِ وهو بعين،
وجوداِكون ُ يتمٍةّ شخصيٍ واحدةٍبنفس ً قائماًه   )ِهها عن غ بّ
ٌ فهو ؛ّجز   ً. معا وجزّ

هة:ِ االندفاعُوجه َ أن ا تلفةّ سان،  عقولُ فاإل  من ً، مثالُ ا
سّحيث إن ارِجٌه مق   إ ا

ّ
 ٌ قائم نفساٌه كيفّ ومن حيث إن،

فس سُ غِبا ارِجٍ مق   .ّ جز، إ ا
ل ش سٌو ُا نتصورّ أن: وهو؛ٌ خا حاالتّ اتي ِ ا ك،ةّا  ِ ك

اري وسلب ءِا قيض وارتفاعِ واجتماع،هِ عن نفسِ ا  ،هماِ ا
نت األشياء هنِ بذواتً حاصلةُفلو  ك ثبوتَ استلزم،ها  ا  َ ذ

حاالت اتيِا   .ةّ ا
ابت:ِ االندفاعُوجه َ أن ا هنّ ُ إنما هو مفاهيمِ  ا ملّ  ِها با

صاديق،ّاألو ملُ ال  تصور.شائع اِها با ُ فا كّ اري هو ِ من   ا
ملُك اري با مل،ّ األوِ ا ِ وأما با شائعّ نِ ا يفٌ فهو   ٌ و

لوقٌ معلولنفسا لباري   ٌ .  
ر اُاأل وجود: ا َ أن ا هّ م ا اتّ  ن  ساِا  ارجًه مق  ، إ ا
ا وراءًه حاكياِن بذات ونَ فامتنع،هَ  ءَ أن ي ل  ،ّ ذهٌ وجودِ 

ون قق خارٌ  وجودَمن دون أن ي اهي،ّ  قيقيِاتّ   ِةّ ا
عة ن وجودِا ارِ من ا فاهيمٌرّ أو مقد،ّ ا اهوِ غِ   ال ،ِةّ ا

هنُلّيتعم ُ فيتصور،ِه من معقوالتِ من االستمدادٍ بنوعُها ا  َ مفهومّ
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قدً، مثالِالعدم كيه بما تصو، ماً  ثبوتاُرّ و فهومَرّ    .ه من ا
ملة ا وجودُ شأن:ِو يةِ ا ه ا ُ ا ا وراءّ  من دون أن ،هَ 

تب َي حُ آثارّ اّ ا ك ترتبُ وال ي،  ا ُنا ذ ه ِ نفسِ آثارّ
اصة ِا َ  ماهيةّ من حيث إن، بهّ كيفّ ذا ال ي،ِ ا  :نافيه ما سيأُ و

صور َأن ا ردةًمطلقا َةّ العلميّ  ٌ ادةّ َ ترتبّ فإن؛ّ عن ا كيفِ آثارّ  ِ ا
فسا جر،ّا ذا ا م،ُدّ و صورُ ح ية،هاِ  نفسِةّ العلميِة ا  ُ وا
ِ ترتبُوعدم

ارجًقياساـ  هاُ حكمِ، اآلثارّ ها ِ ومن حيث كون، إ ا
ً ذهنياًوجودا اهيّ   .ةّ خارجي ـ كذاِةّ 

ندفع لُو ك إش وجود أوردوه ٌ بذ هِ القائل با  : وهو،ّ ا
ُا نتصورّأن ِِ  سعتَ األرضّ سهو ِها  ها وجبا رار يطا و  بها ُا وما 

سماء بأرجائ عيدةِمن ا جوم،ها ا كواكبَ وا شاسعةِ بأبعادَ وا  ؛ها ا
قاديرَوحصول هنِ العظيمةِ هذه ا  ٍها  جزءَانطباع:  أي ـ  ا

كبِ من انطباعـ ّ دماٍ أو جزءّعص صغِ ا الِ،  ا   . وهو 
وابُوال  حلّ إن: عنه بما قيلُدي ا ي ينطبع ا  فيه ُ ا

صور هايةِ إ غٌ منقسمُا كفّ فإن. ا سع ا بلُ ال  نت ،َ ا ن   و
هايةِ إ غًمنقسمة   . ا
ق:ِ االندفاعُوجه صور: ـُهكما سيأ بيانـ  ّ أن ا َ أن ا  َةّ العلميّ

زئي ردة،يةّ مادُة غّا ٌ بل  رّ ادةُ آثارهافي، ًاّ مثاًداّ   من ،ّ ا
وانِاألبعاد لِ واأل ادةِنفس  دونِ واألش مُ واالنطباع،ّ ا  ِ من أح

ادة ِا جردَ وال انطباع،ّ   .ّ  ا
ك ذ لُ يندفعو ٌ أيضا إش َ أن اإلحساس: هو، آخرً خيّ  ـ  َلّ وا
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سبِ األجسامِ صورِصولـ  ِ الطبيعةُه علماءَّنما ب ا من ال  ِ بما 
صوصي ارجيةِاتّوا ِ ا سِ  األعضاءّ ِ،اسةّ ا ماغ وانتقا  ِا إ ا

ا من ا صورِفّمع ما  سب طبائع،  ا اصِ  سان؛ةّها ا  ُ واإل
تقل ِِها وأبعادِ مقاديرِاتّ إ خصوصيُي   منٍ بنوع،اها وأش

سة قا صورةِ ب أجزاءِا اصلةِ ا لّ  ما فص، عندهِ ا  ؛هلوه  
واضح صور:ِومن ا َ أن هذه ا اصلةّ نطبعةَ ا صوصيَ ا لِاتّ   ها  

لماهيٌ مباينة،يّماد ارجيةِاتّ  سو،ّ ا لقولَغّ فال  وجودِ  ِ  با
ه اهياتِ وحضور،ّا ِ ا ارجيةّ ِ ا   .ذهانها  األِ بأنفسّ

ادِ واالنفعالِ من الفعل ـّ أن ما ذكروه:ِ االندفاعُوجه عند  يّ ا
زئيِ العلمِحصول لـ ِاتّ با ن،ه   صورّ ل نطبعةَ هذه ا  َ ا

علومة ست  ا اتَل ور، با نما  أ ٌ و لنفسٌةّ معدٌيةّ مادّ  ، 
ضورئّهيُت اهياتِها  ِ ا ارجيةّ ِ ا ردةٍةّ مثاٍ عندها بصورّ  ٍ ِ  غّ

تً بناء،يةّماد ُ  ما س رّ  ً: أيضاَ وقد عرفتً. مطلقاِ العلمِدّ من 
َأن القول صورِ بمغايرةّ سِ ا خيّ عند ا واتِلّ وا صور ال  ِ   ا

ارِج سفسطة ال ينفكا   . عن ا
ر الثُاأل م: ا ّ أنه  اهياتّ نت ا ُا  قيقيّ تب،ةّ ا ُ ال ت ّ 

ارجُها آثارعلي ل،ها  ا ٍ بدون ترتب، األذهان  ال 
 من ّ

ارجيةِآثار رَرضُ فلو ف،ّها ا ي ٌ هناك أ ّ أنه  ُه عِ ذاتُةّحي

ارج ِ ترتبُ ونفس،ا
وجودِ كنفسِ اآلثارّ ِ العي وصفاتِ ا  ِه القائمةّ

لقو،به وحدةِ والفعلِةّ  ةِ وا ك وِ وا تنع،هاِ و ن   ِصول اَ 
هنِبنفس و ف،ها  ا ذا  رَرضُ و يٌ أ فروضةِ ذاتُةّ حي يةُه ا ُ حي ّ 
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طالن طلقِلعدمـ  ِ اآلثارِ وفقدانِا ه ُ وما يؤول، ا  َامتنعـ  إ
هنُحلو   . ا

وجودُفحقيقة ية وِ ا ُ ما حي يةِ ذاتّ ُه حي وجودّ ذا العدم، ا  ُ و
طلق ية و،ا ُ ما حي يةُفروضةه اِ ذاتّ ُ حي  ل أن ُ يمتنع، العدمّ
هن اهياتَ حلولَا ِ ا قيقيّ   .ةّ ا

ُِو هذا يرجع حاالتّ إن:م مع قو اتيةِ ا َ  ال صورةَ ا
ا  األذهانَصحيحة اعِةّ كيفيُوسيأ إن شاء اهللا بيان.    ِ ان

وجود وما يتصفِمفهوم ُ ا ه  مباحُولؤ وما يِ والعدم، بهّ  ِث إ
عقولِلاق والعِالعقل   .ِ وا
  



 ككك...................................................................آلىجصهثغ آلنضشغ مخ مدغثغن مصسفصو يف

 
  اج

)١(ًٌّ ًٌّ ُ ابه ٌٍ اذهن خاح ٌٍ ٌِ َت ىٍ ندرث يا ا  ٌ بمت خاحَة وب  
آللو (: يلطرص آلىتفح آلمألندض حشصغك ىلخصو آلمدطضشغ مدغثغن رشآلظمج لثفض بزطذص

خفصه يف  آلمدطضشغ مدغثغن  مثفصن:مدطحغي مألىخ كنحغطصو خصغ آلمدطضشغ مدغثغن
: ىمدطحغي مدقصصصض .آلمو مدزشع ضغ مإلفصخض: ع مدطي طسغهآل يف خفصه مجفسشكمخلصهن

 ضغ مدطضغ يف آلمدطضشصض مدرغه آل مو:لي مخلصهنك يف ذص حح ضغ مدطضغ يف ذصآللو 
 مدطضغ يف ذص منم دصو: ذسصنى تفصمه طشفقع) مدفسفزصئغ ذسصبع مخلصهنك حح
أل  يىثغنم مخلصهن  ححو لكضآلىذصضص يىثغنم مخلصهن حح ضغ شعخ كمخلصهن حح

 يىثغنمل أل آلمخلصهن ذصضصض  ححو لكآلذصضصض
 حح مدطضغ يف ذصآل لو :ىقص ه ممسشح خح دحآلمألى حآلمدذس آللو :مدغمفط ذغ 

 خصام ندظصص جص عدىن هآلأل ذصضصض  يىثغنم مخلصهن ض لى ححآلىذصضص يىثغنم مخلصهن
 طشظو آلىمأل كمدطضغ مخ طصيت لو طففقصع آلمخلصهثغ مدغثغن آللو :ذغ حفع

 خال طشسغ لو ضطم غثغنك ىحجمج مخلصهن حح نمتغ مدغثغن آلألو مألصسالمك
 ذغ ندع صوصب غسشطى .حشصغ ضغ آلحام ألصسشض آلىمأل كآلمحلرغيل بصدزشع بغ زشعآلط

 :مدفصيل مدسصصه جاله
 بسششغ طصيت لو ىطشفشظ مألحصصوك يف آللصغ جسصسفغ مدغثغن آلمو: مدرسظي

 مدذسع ذغ لجظ يخصصه ىصفصقض جرصشض ضغ مدرسظي ىضطى مدطضغ مخ آلغطفغىض
 :دصدفصيل ىلغهتغ آلمألىهك

 .مألحصصو يف آللصغ جسصسفغ مدغثغن آلمو :الصغرى
آل ىدع ذص دصصض جسصسفغ لصغ يف مألحصصو:الكربى  . طشفشظ لو طسغو يف مألنضصوكآل
 .مألنضصو يف طسغو لو طشفشظ خصدغثغن كمنو :النتيجة
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ق يغه: همش  مغحلهنخيهبك مشمنغ خس غحلحمخنهنه يعهلهب حض م  غألمفخيهبه خس يعميىح خضهنخيهنتىح غحل
ي مصهنملن خصخيهبصهب هغآلمغتملآلن مفمهخيحيهب خس غحلمنحميس غألهنلكهنمل قصي حض   مفجيمل غجضبهبف عظهبحلهت غحل

 .يغحطهبمشخيهت يهغمفتبهبكهشهت غخلهبكف خس
ي عه جليس:همش م غحلهنخيهبك مشمنغ جلمعه يعهلهب  صغألمفخيهبه خس يعميىح خضهنخيهنتىح جلهبميمث هلهب ي

 حل غألمفخيهبه خس يعميىح هجلجيحيىح خضهنخيهنتىح غحلمنو غحلخلع يلكهئه  مغألقمشهبه خس ههشجه عه هشٰهتجيىع
جيهب  .غحطحهبن غآلميهنالغ قحلىس هليش هشمهمين صغحلمنمشيش غجك حضهبع يعميىح غلكجغ

 هلىع غحلمنمشيش غجك هشهييت يغألمفخيهبه غهلهب عه خس يعميىح خضهنخيهنتىح غحلمنو غحلخلع يغه: قحلىس خصخيهبه
هشتىح هخضهنخيهنتىح قغمصىح خضمنيط  غخلهبكف الغغميهن هلحنجيهبه همشمنغ غخلهبكفص خس حلىح غحلثهبخصتهت يهمش
 همش غحلجيهنخيخممق غحضتمحم لكخيمهمين جلمنحلىسص حلخيهي غخلهبكف خس هنليلك هلهب يغه: عو وقمشجيهبص

 مغمهمت هلىع غحلمنمشيش غجك هشهييت غحلخلع قحلىس يعه ميمنجغل عه يهغهلهب .غآلمغتحهبحلهت يخصملهت
هشتىحص قغمصىح  .ميمنسىح مفيش غحلخلع مغمهمت آلمغتمهميغهلىح ظوعهشخمهب مخهبن همشمنغ يهمش

س لكحيمنغ غحلهنخيهبك غحلثهبز هليش غحلجمجهيس غألهن مصهبنصغقه  .يش خضخيهث غحلحمخنهنه هغحلجهمعه هلي
ق يهع: هميتخيجتىح حض ه عه هشٰهتجيىع غحل  .غألقمشهبه خس هشجه

 .ممجهجيمق خكجع غحلثهبز يهغحلجميغ يغألهن يغحلجميغ صغقه
ه عهي آلخصمل حلمنغ  .ي هلهبمشخيهتمفخيجيىح مش صغخلهبكف مفمق غحلمنمشيش خس هلهبي عه :هليش غحطهنغق هشجه

هلتىح خس غحلسبميهغكو غحلجهخيىش عجفهبك قجلهنميهبه هلهب هغجك  :ومكهبئال هلجيجن
ه خكجع حلمهخلع ه               غألمفخيهبه خس غحلجه  غألقمشهبه حلمله خصجيمنسىح جل

ق:  عوصحلمهخلع:  خس دخضىحهمكهبن حض ه خس غألمفخيهبهص همش غحل  يغحطهبمشخيهتص خكجع غحلجه
خصهت غألجضهبك مفمهخيىح يمصجغمصمت غحلمنو ه هلجيىحص غحطمممه  هلهب غجك ىغجفهبكف مشمنغ .يههلهبمشخيتىح خصجيمنسىح ىجل

حض همش غألقمشهبهص حلمله خصهيميمنسحيهب حتحميس غألجفخيهبع يعه :هليش غحلتحهنخييغص مش  قغحل
 .غألجضهبك مصمهىس مفمهخيىح يهشجغمصمت آل غحلمنو

هلهتص غحلسبميهغكو) ض(  .طض مطضل: دق غحطجيجن
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ق: غحلحنبهبكف مشمنه غهشخمهبق خس غألهلحق همكهبن حض  مش غحلتحهنخييغ مفمظ غحلمنمشيش خس غحط
كص غحلمنو غحلخلع يهلهبمشخيهت ميمنهي يهشتحم كف لكهئقغ ي ك كهشمل يلكمحمشخيهت صوهلثال وكهشملغ يمصحم  يغحطتحم

ك مش كمصىح هليش عمضهن ىذع آل يغحطتحم ه ذع ي عه عوصهجفبحىح ظ  لكتمهىس خكجعهص هشجه
هشهتص مفهبمج خس خصحنخيجيحيهب مش مش هتيغحطهبمشخي  هليش هغحلمنمشيش غخلهبكف خصمق غآلمضتالم يهغميمح يغحطهبمش

ق ميهبخضخيهت حض  .غحل
يعه : حضحيهت هليش لكحي يغحلمنمشجيخيهتص هتيهغحطهبمشخي يغخلهبكحضخيهتي غحطهبمشخيهت خصمق غحلتمنهبهف هبيعهل
قفي غحطهبمشخيهت همش م يغخلهبكحضخيهتيغحطهبمشخيهت  حض  ىهلجيملكحضهتم  غإلميسهبه هتيجلمحمشخي غخلهبكف خس غحط

حلهت حتمث مش هلهن  خضخيجيمح صوهلثال غإلميسهبه ي هلهبمشخيهتهمشي غحطهبمشخيهت مشمنه ميمنهي يحلجهيش هنصغجل
حلهت حتمث وهلجيملكحضهت لكمهخيسمث غحلمنمشيش غجك مصهييت مشهن هلهن و هلهبمشخيهتمثهحلخيسص غجل قف ي حض  وهل

م خس آل مشهني عميىح خصمح هل  غإلميسهبه ي هلهبمشخيهتخصيس صىحضسىشي عميىح خصمح ىجضالجضهت ىعخصحنهبق قغ هآل صحض
حلهت هلىع ىحملفيهلت غحلمنمشيش خس مشهن هلهن هلهب غجل  غألجضهبك يمصهنمصمت خكجع هليش لكهنىطص وهلمنحي

 هقغمصىح مش مش غحلخلع خصىح هلهب :عوص حلخيهتيغأله غحلخلع جلمحآلف: عو يغخلهبكحضخيهتص
 يغحلمنمشجيخيهتي غحطهبمشخيهت مفمظ يمصجغمصمت هآل صغإلميسهبه خس هغحلجيمميغ هتيجلهبإلميسهبميخي صهخضهنخيهنتىح

هش جلمحآلمصىح هش يحتهنيغ خصحنمل غحلخلع هشمهحيغ هلهب: عو هتصيغحلثهبمي  هغألمفهنغل غألجضهبك همش صتىحيمش
مشهب هغحطخل متيهغحلتحنج جلهبحلخمحىس صحلىح غحلالخضهنهت  .هميح

ن غميممبهبن يجخهنق جلهبه حل يهغآل حلهت هلمنحي  ىحغميملكغحض خس هشجهمن صذع مفمظ غحطهن
حلهتص حلتمهىس وهلحمملغمكهب هظجعهكمصىح ه عه حلمهمين غحطهن حلهت مصجه  حتمث وهلجيملكحضهت ميمنسحيهب غحطهن

ن يجليسي أله حلجيمنسحيهبص وهلكهنقغ وهبههلحمملغمك صميمنسحيهب ٍّجلحق ىهلمنحي  هخيجهلك ظحلجيمنسىح ىلكهنق ي
ن وجلمهخيهب غحطمنحي  ظهلتهنهبخصاله هلتخمهبهشمنهبه يغحلجهحق هغحلمنهنق يعه هلىع غخضملفصه ىحضحيهت هليش و هلكهنقغي

 .غحلسهبقمغهت غحطهنخضمههت هليش مفحك غحلسهبقك غحلمنحميس عمضهن خس مغخيهييت جلمح
ع هلهب غجك وهلخمهبلكهب  وجلثجعغ يعه هليش غحلسهبخصحنهتص غحطهنخضمههت هليش غحلثهبهليش غحلمنحميس خس مغخيج

غئمل) ض(  .طظ لضف: قكك غحلمن
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ه هلهب ن هشجه ن حطهنهبخصمهىحص ولكهنقغ يغحلمنمشجي غحطمنحي  .يحلمهجهحق ىلكهنق مش غحلمنو يغجلميئ جلٰهمنحي
ن يجليس جلهبه لكمه ٍّجلحق ىهلمنحي ن هبهجهحل صحلجيمنسىح ولكهنقغ ي  يهغجلميئ يحلمهجهحق ولكهنقغ غجلميئ هلمنحي

 .ص همش مخهبنوهبهلحن
جحىش هلحنجي همشمنغ مشهنغ :مك مشهن يغحلمنمشجي يه غجل  خصهبحلجمهبئىعص يخصهبحلٰهيس غألهحص آل ىحض

م يعه :يغألهحص غحلٰهيس يغه هلمنهبق: عو ن ميمنهي غحط  ي ههلهبمشخيهتص ههلمنهبقوقغمصهب غحطحٰه
م يعه :غحلجمهبئىع غحلٰهيس ن نهلحمملغ غحط مشهن يههئلك مشمنغ همفمظ .غحطحٰه ق غجل حض  غحط

ن  همش مغحلمنمشيش خس مشهن هلمنحي ص هحلخيهي مش  مغجل مشهن ىخصٰهحمملغن مش  .حلمهج
يمصهنملن عميىح صميحنىش وهشحملك عهشخمهب حضحنيس ي جحىش ي  غحلجمهبئىع يغألهحص هخصهبحلٰهيس خصهبحلٰهيس :مك

نص ومكخيملغ مشهن ي عه:وغحطحنجي عهشخمهب لكخيحمجع حلمهٰهحٰه ن يغحلمنمشجي غجل مشهن هلمنحي   هحلخيهيصغجل
 .يغحلهنخمخيتمق خس ىجفهبئىع ٰهيس هغحلصحلىح ىخصٰهحمملغن

 :غحلتهبحص خصهبحلجمجهيس غحطمممهمت مشمنغ هبخكهتخيظ يشجهٰههشه
ن غميممبهبن يجخهنق جلهبه غقغ آلف عخضمل هلمنحي  قحلىس غميملكغف خس و جلهبلكخيهبىذع مفمظ غحطهن
حلهتص مصمهىس حتمث غحلخلع حلهت عه حلمين غحطهن ه جليس هلهن ىمصجه  ميمنسحيهبص حتمث وهلجيملكحضهت ي

حلهليهخصهبحلتبىع جليس  ه ىهتهن حلهت:خصملحلخييس حلجيمنسحيهبص وغلكهنق مصجه ى عه جليس هلهن ي  مفمظ حلمهحٰهيس ىمكهبخصمههت ي
ن جلمح ميمنسحيهبص مشهن :ميهن مشهن غجل  هغحلتهبحص همشجهمنغص صيجلىش يهغحلجهىش صجلخيىغ هغحلجهخيىغ صحض

حلهتظخصهبحفيس ه هآل ميمنسحيهبص حتمث مصجيملكف آل ي أله غحطهن حلهت مصجه ي ألميىح ظحلجيمنسحيهب ولكهنقغ غحطهن
ه عه هشمهمين مشهن م يغحلجهحق هشجه وجلمهخيهب  موهلثال جلهبجل  .مخهبن همش صهغخضملف ىحضحيهت هليش و هلكهنقغي

هبخصىط غآلميملكصميحنىش ن هظجعهكف  حلهت مش عه  غف هغحلملمض وغحلخلع لكهنقغ حلمهٰههن
يمصجغمصمت مفمظ غحطجيملكف جليس عجضهبك غحطجيملكف لكخيىح ه غإلميسهبه هلجيملكحضهب صي و لكهئقغ عكقميهب عه هشجه

حلهت مشهنىحتمث هلهن آلف جلهبجل قغ آل خس ص هليش غحطهن حض ه غإلميسهبه هل و لكالخصمل عه هشجه ي
م حلهتع .ىهل ىهلهب جخهنق مثيس هلهن ي ه غحلٰهيس آل هشستمهمين عه  مشمنغي لكهئهص مفمظ ذعي  هشجه

نص ن مفمهخيىح لكهنقغ حلمنحلىس غحطحٰه حلجيهب وقحلىس غحطحٰه  ىمثيس  مشصغإلميسهبه غميسهبه: لكهن
ه غإلميسهبه لكهنقغ ظحخيلكص هحلجهجيي نظحلوىح آل هشستمهمين عه هشجه غحلمنهنق ي أله شميسهبه غحطحٰه
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ن مش كهشمل  ي هلهبمشخيهت هليش ولكهنقغ  هحلخيهي غإلميسهبه...خصجههنه همفٰههنهحلشميسهبه غحطحٰه

غخضمل جلمهخيهب ه غإلميسهبهظ ه غحل وهغآل هشمهمين عه هشجه ي  .همش مخهبن هغخضملفص ىحضحيهت ولكهنقغ هليشي
ن غألمغهبك مشمنغ همفمظ ه مفجيملهلهب غحطجيهبحفهنهتيه غ حمجييىغغحط هشهن حل  يه غأللكهنغقغ :هشهن

جحىش مكبخييس هليش صيهقمشجيخيهت هتيمضهبكحضخي :مكسٰهمق مفمظ   معمضهن ذع ي عه عو مغإلميسهبهيه غ: مك
 وهمصسحيخيال غحطسهبمخهت مفمظ سهلبجي لكحي صي مضهبكحضهغألمضهن يقمشجي عخضملزهب لكهنقغهص حلىح

قف غحلحنهنيس هشحنتمعمشهب غحلت غأللكهنغق مفمظ يغحلمنمشجيخيهت خس لكهبحلجهىش يآلحلمهتحنمهخيىشص هغ حض  خس وهل
وهغمكحنخيهت يغحلالهغمكحنخيهت هشحنتمع جلمح غحلحنهنيس يلكهئه غخلهبكفص قغ حلمهحنملن ههشهنغه ي حض  هبمنغ وهل
ق حض  مفيش خصحنخمحيهب ي ههشٰهخيميصغألمفملغن هليش غمفتمعه هلهب غجك هشهنحضىع جلمنحلىس يغآلمفتبهبكوص غحل

  عه هشهنهصيغحلخمملهشيش آلحضتمحم ىهشهن هلخنهب موهلثالم غحلجيهنخيخممق  غحضتمحم يخصهيه خصحنِّـص هشجهىش
هت قغمصىح مصهنبيس آل خصحخيهث )غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلثيس( خصحنخمحيهب ق غحطمنهنه حض  خس غحل

. همشجهمنغصمخهبن يخصهيميىح لكخيحجهىش غخلهبكفص
حلجيهب م هليش هشهنغق مخهبن مهجيهنخيخممقحل ىغحضتمحم يجليس: لكهن  ٰهتجيحنهبفغحط مجخيىع لكخيىح غحط

ق غحضتمحم هلثيس غحلجيهنخيخممقظ آلحضتمحم هلحمهبقهشيغ مش غحلت  صىحمفملهل هلىع كهشمل هحض
ق هغحضتمحم وغحلهنخمخيهت عهشخمهب مفمظ مشمنه خس لكهبحلجهىش .مفملهلىحص همشجهمنغ هلىع مفٰههنه هحض  ي
يغخلهبكحضخيهتص هحلجهيش غأللكهنغق ق ي ق غأللكهنغق مصمهىس هحض  هشحنتمع خضخيهث صيغمفتبهبكو ىهحض
وهغمكحنخيهت هبفتجيحنغحطٰه مشمنه مجخيىع خس يغحلالهغمكحنخيهت غحلحنهنيس ن هليش مفجيمله خصمح شجهخيحيهب ي  هلمنحي

ه غحضتمحم غ  صغحلمنمشيش جفمئهه هليش بهبكغآلمفت مشمنغ جلهبه يحطهب حلجهيش .غحلجيهنخيخممق هميح مصسهبمخ
غ  .يغحلمنمشجيخيهت غأللكهنغق مفمظ لكخيحيهب غحلجهىش يغه: همكهبحل

ه آل ي عه غحلمنهنق:يهشتخملك ههبمنغ  ولكهنقغ لكمهخيهي غحلمنمشيش خس يهلهب هلهبع صوهبيمضهبكحضخي يغآل هشجه
حلهت ي هغميمح حتصحلمهٰههن حلهت مفمهخيىح ٰهيسي  .غحطهن
ىعيعه : صمن هآل ىقمشجيخيهت غجك غأللكهنغق غحطجيهبحفهنهت مصهنسخيىش هل  مش صهتيمضهبكحضخي هغجك ي

غ خضخيهث صغحلهنخمهبهشهب خصهبغ خس حضبهت يغحلٰهمهخيهت يمكسٰه ق خصهبمفتبهبك غحط مفحيهب هحض : غجك هل
ىقمشجيخيهت ى همضهبكحضخيهتي  : جلهبحلتهبحصمثيهنلكيمفص همكمل ي هخضهنخيهنخيهتي
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يس  قف خس غحلمنمشيشيهت غحلت خضي غحلهنخمخيمش :إلكيطإلكيط حض  جهىش لكخيحيهب مفمظ غأللكهنغق غحط
يغحلخمملهشيشص هجليس آلحضتمحم ىهلخنهبهشهن مهجيهنخيخممقحل ىغحضتمحم يجليس :هلثيس ظلكهنىط  ىفهشهبمك حضبيس ي

 .ممجهيش
يسيك ممب إليط قف غأللكهنغق مفمظ لكخيحيهب جهىشيخض غحلت هتيخيغحلهنخم مش :إلكخل حض  خس غحط
 .هلمثيمليمش غحلبمهمل خس ىقغك يتيسص هجليسيمك غحلحنسجههن خس يشيهل يجليس :هلثيس ظغخلهبكف

يس ومخهنهنهت يغألهلهنهشهتص غحلجيمنهي غأللكهنغق مفمظ لكخيحيهب جهىشيخض  مش غحلت:إلكحل إليكيط  ي
ىهلثمههث ييسحفهبمشهنص هجل ىهلهبع يجليس :هلثيس ظيهلهنملكف عن جلهبميمث  .حلهنهبئٰهتمق ىهلسهبههشهت لكميهغهشهبه ي

جفج مكهبن حلجيهب: غحلتجهنهشمل مفمظ دخضىح خس غحلهن  ىهلخنهبهشهن غحلجيهنخيخممق غحضتمحم(: مك
ىمكخمخيهت )يغحلخمملهشيش آلحضتمحم حضبهت ي ىخضهنخيهنخيهت ىهل آل. ظهبقمكهت ي ه عه هحل  آلحضتمحم هشجه

قف ىعلكهنغق غحلجيهنخيخممق حض  مشمنه خس يسهبيبغإل غحلجهىش مشمنغ هشحمملن مج غحلمنمشيشص خس ىهل
 .يغحلهنخيهنخيهت يغحلهنخمخيهت

ر األول ندفعة باأل الت ا   ّاإلش
ق غحلهنخيهنهت غإلجفجههبآلف خس مشمنه حض خصهبحطحنجي ي غحلمنمشجي يمش عقحلهت غحطجيجههنهشيش حلمه

حلىح غحط غه مشمنه يخصخيجيمث همكمل صحمجييىغغحلمنو هشهن ق مفمظ غجفجههبآلف يغألقحلهت خصحنجي حض  غحل
 .يمنمشجيغحل

 همش غحلتٰهخيخيمي خصمق صيغحطتهنملن يك غألهلهن غألهنيخصحنمل عه مكهن غحطحمجييىغي عه :صمن هآل
 ىخضخيجيئمن مصجيمللكىع صعمضهن ىذع هغآلميملكغف ىذع غحلٰهيس يهعه صكغفحلٰهيس هخصمق غآلميملغ

 :همش جحهبص يمغجيتحنهنل غحلت غإلجفجههبآلف مشمنه
ك آليكهب آلصق ى قى ى .ع  آليمل آلمب

 :تمقيهلهنملهل مضالن هليش يهشتىش هخصخيهبميىح

 .ضضل: دق غحلتجهنهشمل) ض(
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ىغ ق خس يمفمظ ميجنهنهشهت غحلجهمحع وخصجيهبع :كأليمي إلكهت حض  غقغ غحلخلع يههئلك ظيغحلمنمشجي غحل

ه صخصىح مفمهىش خفهت هبمصىحيقغمصخي مجخيىع ىخضخيجيئمن مصجه مشهنغص عقكجلجيهب لكهئقغ .مخمن  خس لكهبحلهبظيس وحض
مشهن مش غحلمنمشيش غ ظغجل حض هش غحطممهبخصهنهت حل  غقغ :ولكٰهثال .هغخلهبكف غحلمنمشيش خصمق هتيغحطهبمش

كميهب ق مش غحلمنو غجلسىش يمصحم حض مشهنو ىهل مشهن مش لكخيىح يهشتحهنيغ لكهبحلمنو صيحض  غجل
 .وعهشخمهب

ىغ ك :كيطش إلكهت كي عه:غحلجهمحع خصمق غحطجمحي  ومكخيهبهلهب خصهبحلمنمشيش ىمكهبئٰههت هتيغحلحنمهٰهخي  غحلحم
حلخي ه مفجيحيهبص ىهلستخنيش هغحلمنمشيش وهبصيخضمه هبص أله غحلحنهنل لكتجه يمفهن  صيمخيس خس يغحلهبن مش و
 .يغحلهبن مشمنغ مفيش ىهلستخنيش يغحطحيس هقغن

مشهنغص غإلميسهبه يمصحنهنيس غقغ :غألمغهبك مشمنغ همفمظ م وحض ه لكس مشهنغ هشجه  وحض
ه غألهجكص هتيهنملهلغحط خصٰههنتمب هب ههشجه  ه هشجهعه هآلكهلىح ثهبميخيهتصغحل هتيهنملهلغحط خصحجهىش ومفهن

مشهن ىهغخضمل ىعذ صمح ظمخهبن همش صوهبهمفهن وغحض مشهن حلجه  ىهتيهلهبمشخي :يهلتهنهبخصمهمقص أله غجل
م خس آل يهحضملف غخلهبكف خس يهحضملف غقغ  يهحضملف غقغ ىهتيهلهبمشخي :هغحلحنهنل هل
م خس يهحضملف غخلهبكف خس  .هل

لك ههليش غ ي عميىح آل هشٰهجهيش حطهبمشخي:غحل ه عه ىهتيجفخحمخي ىهغخضملف ىهتي  خس آل ومكهبئٰههت مصجه
م مص ألميىح عجفبىح خس وهمكهبئٰههت صهل  .خصهبحلجيهنخيخممق يهل

ه عه هشمهمين:  عمضهنهىخصحنبهبكف حص غحلحنمهىش هشجه مشهن يغحطتحنمهيغ غحلحم  خس آل ومكهبئمح خصهبجل
م مشهنظهل م خس وهمكهبئمح صي ألميىح حض لك ههليش .ي ألميىح مفهنلظهل غ ي عه :غحل
م خس آل غآلحضتمحم م خسه ىهل  .مخهبن همش صحلمهجيهنخيخممق ىغحضتمحم مش ىهل

ىهقحلىس أله حلهنهبئيس جفبحيهتص لكخيىح يلكهئه غحلحنمهىش هبيهعهل: غحلجممنهبع هبفيغجحخي خس غحلجمخيمك هبنمك  ي
ن عه ك هليش غحطجهتسمت مش غحلحنمهىش يغه: هشهن قغف ظ حض وجخهنقف غحط غق مفيش ي  مشهبصيهل
ك همش غمشهن ظ ك جلهبميمث لكهئه .هعمفهنغل حض هبص غألمفهنغل ظ ك وعمفهنغ يلكحم  ي

غمشهن ه جلخيىغ غجل هب مصجه مشهن يلكهئه ظوعمفهنغ مشهنص حلمنغمصىح غجل مشهن ىحتيلكمحمشخي حض  آل ىحض
ه م خس مصجه خفهت تىحيههلهبمشخي غحلبتهتص ىهل غع ىمخمن جحهب عه  غحلحنهنيس غقكغن غجك سبمثيمي ومغ
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ق غجك يميسبمث حض  .يغخلهبكحض غحل
و ك كإلهش ه عه غحطستحخييس  هليشيغه: يقمب مل  مشهنغ ىهغخضمل ىذع هشجه  وحض

هب  غحطهنهبن هخس غحلٰهيسص هخضملف غحلتجيهبمكِّـ دغئىط هليشيظ أله غحلٰهيس هخضملف هلىع وهمفهن
ن يههئلك صٰهيسغحل صتمهىغ مشهن هلمنحي ي ألميىح غحلجمهبئىعص خصهبحلٰهيس ىمفهنل مش غحلمنمشيش خس غجل
ق قغف هليش ىهحض نص غحلمنمشيش هحض مشهن ههلمنحي مشهن مش غجل  لكال حصصيغأله خصهبحلٰهيس ىحض

مشهن وهلثال لكهبإلميسهبه .مصجيهبمكِّـ  خصهبحلٰهيس ىمفهنل  هغإلميسهبهصيخصهبحلٰهيس غألهحص ىحض
 .قحلىس خس مخمنهك هآل صغحلجمهبئىع

مكل .ع يطشهن حت أليكهب ألصق ك  ىغ
ق مفمظ  هشٰهجهيش غهشهنغقههلهب عمفهنمل إلجفجههبنغ همشمنغ حض ص غحل  مفجيىح يمفمع همكمل يغحلمنمشجي

هلهت خصهيميىح دق خس غحلسبميهغكو ن يحنيسيحض :يغحطجيجن  رمف هغأللكحيهبن خضخيهبكه غحلحنهن
 .يغألهن هليش عظحنمت غإلجفجههبن همشمنغ: غحلجهٰههت خصملغهشهت خس مكهبن لكمهحيمنغ

خيحىح  :هبفيهنملهلغحط  هليشمفملق خصخيهبه هشستمهمين همص
ىغ ق غحلمنمشجيو خصجيهبع مفمظ:كأليمي إلكهت حض ي ميجنهنهشهت غحلجهمحع خس غحل  مفمهىش غقغ غحلخلع يههئلك صي

ه مجخيىع قغمصخيص خصىح يخضخيجيئمن مصجه مشهنغص لكهبحلهبظيس خس غحلمنمشيش مش ى خفهتص لكهئقغ عقكجلجيهب حض وهبمصىح مخمن
مشهن هشظغجل غ غحطممهبخصهنهت غحطهبمش حض كميهب غجلسىش :وهت خصمق غحلمنمشيش هغخلهبكفص لكٰهثالي حل ي غقغ مصحم

ق حض مشهنوىغحلمنو مش هل مشهن عهشخمهبغحلمنمشيش مش يص لكهبحلمنو هشتحهنيغ خسي حض  .و غجل
يهشتحهنيغ غآل هليش آل يغخلهبكحضخيهت خصهبألجفخيهبع غحلحنمهىش صغقه ك مضالن ي  ميمنهي خضخم

كميهب لكهئقغ .غحلمنمشيش خس هبهتهبيهلهبمشخي مشهنغ عه جلمح يمصحم وحض ي مغهب هلثال و عه جلخيمنهبو ومخس مشمنه  ي لكهئهصو
 .غحلمنمشيش غجك مصهييت يغحطهبمشخيهبف خصمنهغهتهب

.صضضل : غحلمنحميس غحلثهبهليشص غحطهنهبحلهت غحلثهبحلثهتصهبف غحلجممنهبعيغجحخي) ض(
هلهت) ض(  .طضضل: دق غحطجيجن
 .صضل :خصملغهشهت غحلجهٰههت) ض(
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ىغ كيطش ك:إلكهت حصغحل ي عه غحلحنمهىش:يغحطجمهبع خضجهمحع خصمق ي عه غحطجمحي  ىقغمضيس يحم
حلهت حتمث  غحلهنغخصحنهتص غحطهنخضمههت خس غحلخيىح غإلجفهبكف مغتهييت هلهب همشمنغ صيغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ هلهن

 :خصىح هغحطهنغق غحلحنمهىشصم  مكخييس هلهب مفمظم  هتيغحلجيمنسهبميخي هبفيغحلجهخيمنخي ههليش: حمجييىغغحط مكهبن هثخيخض
حص غحلحنمهىش مفىحص غحلحنهنل مكخيهبن خصهبحلجيمنهي مكخيهبهلىح خضخيهث هليش يغحلمنمشجي يغحلحم  خصٰه

 .مفمهخيىح غحلجهخيىغ يخضمل حلحمملن
يطش ىغإلكهت آلف:كيطش  جلمنحلىس مصجهيش مج حل غق قهغهتهبص خصتمحن ىهلتبهبهشجيهت غحلحنهبحلخيهت ي عه غحطهن

مكحيهبص وحضجيسهب ي عه مشجيهبن:هلحنجيهبه همشمنغ غحلمنغفص خصحنِّـ خس وهلجمجغجلهت حلجههبميمث  لك
مكحيهب حلخيهي صمفهبحلخيهت ىعحضجيهبك يعصهب هغحطمنهنهل  خصسهبئىط هبيغص: مكخييس مشجيهب ههليش حضجيهيص لك

 .غحلمنغف خصتمحن ىهلتبهبهشجيهت
ق يعو غجك ميهييت مفجيملهلهب جيهبيعمي :قحلىس مفمظ يغحطجغمصبهت هغحلجيتخيجهت حض قغف هليش ىهل حض  غحط

ه يهتص لكهئميىح آل هشٰهجهيش عهيغإلهلجههبميخي حلهتص هليش ألجلثهن خصهبحلمنغف وهلحمملغمكهب هشجه  آل: عو هلهن
و يغحلمل خس هشمئمضمن ق حلمنحلىس يغحطهبمش حض حلهت هليش عجلثهن غحط مشهن مفهبحلخيهتص ىهلهن ىلكحي غهلهب حض  عه ي

مشهب صيجلىش عه جلخيىغ عه عهشيش ه ميحنىشص هشٰهجهيش عه .هميح  ثهنألجل خصهبحلحنهنل وهلحمملغمكهب هشجه
حلهتص هليش و يخضمله خس هشمئمضمن آل خصجيح هلهن ه آل هشٰهجهيش عه غإلميسهبه :ولكٰهثال صيغحطهبمش  هشجه

حلت خصهبحلمنغف وهلحمملغمكهب مشهن حطهن  يهقحلىس أله غحلجهٰههت ظهغخضمل ىعه خس هغحلجهخيىغ غجل
مشهب جلمحم  غحطتحنهبحلخيهت ي عه غحطهبمشخيهت خضمل:مصهنهم  عمصبهبمفحيهب يهشمن ي قص ي حض ق غميملكف لكمه غحل  ىهحض

حلتمق  حتمثس مضهبكحضىهغخضمل ه عه حلمهمين خصهبحلمنغفص هلهن مخهبنص  همش تهبهصيهلهبمشخي حلىح هشجه
ىأله غحطهبمشخيهبف هلتبهبهشجيهت يهمصحنملق غحطهبمشخيهت هشجهجمىغ قهغهتهبص خصتمحن يي قص يمصحنملق مفيش ي حض  غحل
ىهغحطمنهنهل عميىح هغخضمل  .مضمهىغ مشمنغ يهلتحنملقص آل ي

ن هبفيهنملهلغحط مشمنه يمتمث لكهئقغ ك يلكهئه صغحلثهبميخيهت هتيهنملهلغحط مفمظ وخصجيهبع: ميهن  هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم
حلهت مثحت ىقغمضمههت غحلمنمشيش خس غحلهبظمههت ك مشمنه يهخضخيهث غه صيغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ هلهن  غحلحم

 .ضضض ل:هبهشهت غحلجهٰههتص) ض(
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ه مكمل مشهن ومفمهمح مصجه آلفص هليش هخكجعزهب يهغحلجهىش خصهبجل  خصحجهىش هغحطمنهنهل غحطهن
ي عه غحطهبمشخيهبف غخلهبكحضخيهت:غألهجك هتيهنملهلغحط ي مشهن غحلمنمشيشص غجك مصهييت خصمنهغهتهب ي  يهغحلجهىش لكهبجل

مشهن لكحيمح غحلمنمشيش غجك هشهيمصخيهبه مفجيملهلهب يغخلهبكحض  .قحلىس مفمهخيحيمح هشٰهيس وخضهنخيهنهت سهجلىش ىحض
حلت حتمث قغمضاله لكحيمح صغقه مشهن هلهن ه عه لكخيمهمين خصهبحلمنغفص يهغحلجهىش غجل ك مصجه  غحلحم

ق هتيغحلحنمهٰهخي حض حلهت حتمث يجحمنه غحطهبمشخيهبف قغمضمههت يغحلمنمشجي هغحل  ظيغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ هلهن
آلف حتمث وعهشخمهب ىهقغمضمههت هغقكغنص ىمفمهىش يألصهب غ ظيغخلهبكحضخيهت هبهتهبيهلهبمشخي هلهن حض  حل

قغ:هلحنجيهبه همشمنغ .فهغخلهبك غحلمنمشيش خصمق يغحلحنخيجيخيهت غحطممهبخصهنهت و عه هحض ه وهغخضملغ ي  هشجه
حلتمق حتمث وقغمضال  هتيهنملهلغحط خس غمغتحهبحلتىح يمصهنملهلمث همكمل .غحلمنغف خصتمحن هلتبهبهشجيتمق هلهن

يغحلثهبحلثهتص ألميىح هشمئق ه غحطهبمشخيهت عه ي عميىح هشمهمين:خصٰهحنجي غحلمنغفص خس غحلتجيهبمكِّـ غجك وي يمصجه  ي
غخضملف صهب يهمفملن حيهبيميمنس غحل صهب يلكهئه ميمنسحيهبص جل مشهنغ جل صهب مفملن مش وحض  لكهئقغ وخيمنهبصجل جل

صهب خضهبن جلهبميمث صوجلخيمنهب جلهبميمث ه آل وجلخيمنهب جل : غحطتيش خس مكهبن مشجيهب ههليش صوجلخيمنهب مصجه
يهميحنىش .خفهبمشهنف هغمغتحهبحلتىح آل هلتىح خس غحلسبميهغكو غحلجهخيىش مكهبن هلهب ي  :هلجيجن

قغف خضمنميط حض   يهغحلمنغف خس عميحهب غحل
مشهن هلىع مفمهنل ىلكج ي ي يى    جلخيمىغ غحضتٰهمىعآل

 

  يمجمممىع غحطهنمممهبخصمهمق هلجيمممىح مكممممل حلممميط 
سعن جلخيىغ حتمث غحلجهخيىغ جليس مكمل    همكمىعي

 

كك ك كجل و ملمث   يشجهٰههش صيهغحلمنمهسمن يغحطجيممهن غحلمنجههن خس هشجمهبهبىح  ههلهبكإلهش
 :ميهنهبل يمفملف غمغتحنهنغل مضالن هليش هبميىحخيخص

 همكمل يظجيهبمف ىجفهبئىع هصس قغيتسحصيعه مكسٰهمقص مفمظ يه غحلٰهيسغ : كأليميىشكيط
 مش غحلٰهيس خس يغحطحيىش ي عه غحلهنجليش:يهغمصخملك غحلسهبخصهنهتص غحطهنخضمههت خس خصخيجيحيمح غحلمنهنن هبجيييخصخي

م يخصهبحتهبق غحلجهىش مفيش ىمفبهبكف نص غحط ن مثيس يغه: عمضهن ىهخصتحنبجع هغحطحٰه  مفمظ ىمخٰه
م ن:هشحنجي هلهب ىهل م مفمظ هشحمملن ي عه غحطحٰه ك عه ظملن .غحط  يهغحطجمحي

غئمل) ض(  .ط ل:دق خكهنك غحلمن
 .ضظضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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ن م مفمظ غحطحٰه هشيش مفمظ غحط  :ميح
ص ن:إلكأليو كيط م مفمظ هشحمملن ي عه غحطحٰه  هتيههلهبمشخي قغف هلهنمصبهت خس غحط
م قص هلهنخضمههت مفيش هنغحلجيجن هخصهنممىع صغحط حض  ىغكمصبهبل خصخيجيحيمح غحلهبظيس يهغآلكمصبهبل غحل

وسقغيت مفهب هشهنىع ي عه هلهب:خصٰهحنجي ظي هلهبمش هلهب يقغف غحطهبمشخيهت خصهبمفتبهبكمشهب مش وهل  حلىح وهلمنحي
حلجيهب ظمفجيحيهب حتجه غحلت هلحمهبقهشهنحيهب خصهبمفتبهبك آل صيهلحنمق وهلحنجي غه غإلميسهبه: جلهن  خضخي

ن عه ميهنهشمل غحطثهبن مشمنغ لكمن ميهبحفيغ ن يهعه مشمنغص مش غإلميسهبه ي هلهبمشخيهتيغه: ميهن  غحطحٰه
م قغف مفمق مش ن:همش ىلكهبكن هلىع غحط ك ي عه غحطحٰه ىمصحم مص سمصمنحمخيحق ي  حلمهٰه

م ك هغحط ىمصحم ن سغمجهبحص ي  .حلمهٰهحٰه
ص ض كيط ن:كيطش م مفمظ هشحمملن ي عه غحطحٰه ق هلهنمصبهت خس غحط مص هحض  غحط

غع قغ جلهبه ومغ يقمشجيخيهب عه مضهبكحضخي وهحض مفهبمصهنىع غحط غحلهنخمهبهشهب مشمنه هلثيس هخس وهبصوي وهبمشخيهت هل  ي
يغخلهبكحضخيهت عه غحلمنمشجيخيهت غحطحمهبقهشيغ مفيش خضجههبهشتحيهب خصهبمفتبهبك غمكىع خس غحطحمهبقهشيغ يهمتثيس .ي  غحل

مفهب ص مش يحلمنغف غحطهبمشخيهت خصمح وهل جحىش هليش غحطجيهبحفهنهت هلهنغق مش همشمنغ مش  غحلٰهيس خس: مك
ه جمهبئىعغحل ن خس هغآلمضتالم صغحطحمملغن خس يغآلحتهبق هشجه حلجيهب .غحطمنحي  غإلميسهبه: جلهن

ن جضهبخصتمق حلخيسهب هغحلخمحىس غحلجهتهبخصهت يلكهئه هبخضىس غإلميسهبه عه جلهبمصمت  حطمنحي
آلف مشمنه يغه: عمضهن خصتحنبجع .يغخلهبكحضخيهت يتىحص هغميمح حطحمهبقهشهنىحيههلهبمشخي غإلميسهبه  غحطحٰه

غل مش  .غخلهبكف خس غإلميسهبه هعجضهبك يمض
م غميملكغف غحلٰهيس هشستمهمين مشيس :كيطش ىشكيط ن حتمث غحط  ىخصجيح صغحطحٰه
ه  علكهنغقهظ هليش ولكهنقغ هشجه

ه حلجه حلهت وههلحمملغمكهب ولكهنقغ غحلخلع هشجه نىحطهن لكهن ي آلخصمل هليشص عه هلمنحي  :دحفمق يمص
ن:إلكيطهين كأليو  مفمهخيىحص هشٰهيس يغخلهبكحض غحلخلع قحلىس مفمظ هشحمملن ي عه غحطمنحي

ولكميهشمل هلثال آل هشٰهجهيش عه حلىحص وهلحمملغمكهب جلهبه حطهب يهغآل ه ى  هآل حلمهحجهن وهلحمملغمكهب هشجه
 .كهشمل مفمظ يغإلميسهبه لكهئميىح هشحمملن خصخالم مفمهخيىحص شٰهيس

ض كيطهين حلهت جلهبميمث غحلت يغخلهبكحضخيهت غألجضهبك غحطحمملغن مفمظ يجغمصمتمص عه :كيطش  حلمهٰههن
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ن جحمنغ وهلحمملغمكهب جلهبه حطهب يهغآل غخلهبكفص خس همش ن هلحنجي همشمنغ .حلىح وهلكهنقغ غحطمنحي  مك
حلهت حتمث حلالميملكغف هلحنجي آل ىحيغمي: غحلمنالمغمنهت  .يغخلهبكحضخيهت عجضهبكمشهب يمصهنمصمت يغآل ىهلهن

ه حلجه :ولكٰهثال  مفمهخيىحص هتيغإلميسهبميخي عجضهبك يمصمتمصجغ ي آلخصمل عهصحلشميسهبه وهلحمملغمكهب ىكهشمل هشجه
هلهبص جلهبه خصيس صوهلحمملغمكهب هشجهيش مج يهغآل  .مضمهىغ مشمنغه وهلمنحي

ن غإلميسهبه خس غحلمنمشيش هغه جلهبه شٰهيس مفمهخيىحيغه: مفمظ مشمنغ غألمغهبك هشهنهبن   هلمنحي
غه ميهبحفيغ ن هلحمملغمكهب هلكهنقغ خضخي ه مشمنغ غحطمنحي و غآل عه قحلىس آل هشستمهمين عه هشجه و ي ي

مكىغ قحلىس مفمظ مصهنمصمت غألجضهب غه غحلجيهبحفيغص خصيس هشت يحلمهحخي غميخيي يك غخلهبكحضخيهت حلمهحخي هت يهت غحلجيهبحفهنخيي
 .مفمظ قحلىس غحلخلع

حلىح غألمغمنهبك يظملك غحطتهيجحمق خس قجلهنه هلهب همشمنغ ه يجخهنق يغه: خصهن مشهن جل  غجل
قغ حضمت آل صغإلميسهبه حتملهشمل خس وهلهيمض م مشمنغ هشحمجع عه هش  يخضمل مش غحلمنو غحطجٰه
مشهنص ولكهنقغ غإلميسهبه ه .حتتىح وهلجيملكحضهب حلمهج يجلمح عه جل ن ي  مشهم  هسهخضمل يغجلميئ يهلمنحي

حضمت آل صميمنسىح يمفمقم  جلثجعهشيش مفمظ ظملمكىح لكهنل هشٰهتجيىع هلهب ميىح هش ه .وهبيحضميئخي جل  هجل
ه هشستملمف آل حلجهيش وظحخيحهبص جلهبه هغه مخملهقه مفمق غحلخلع يخضمل  ولكهنقغ يغحلمل جل

ه هجلمنغ حلمهٰهحملهقص ن جل مشهن هلمنحي مشهن هبفيحضميئخي هليش يهشحمجعه آل ميمنسىح مفمق غجل  غجل
غمفىح آلف خصهبمك هجلمنغ صهعمي  .عجضهنه مفمهخيىح يمصهنمصمت حل ي هغميمح هشمهمينصغحطهن

حلىحم  غحلجهٰههت خس خصملغهشهتم  حمجييىغغحط غحلخيىح عجفهبكهلهب  هقحلىس  عمضمن يجخهنق يغه: خصهن
ن مفٍّحضجيذ هلمنحي حضمت آل صمفمهخيىح هظملمكىح ىذع يخضمل خس ٍّ عه مي  قحلىس غميملكغف هش
مص قحلىس حتمث غحلخلع مكىغ خصيس غجلجيهي عه غحلجي  عجضهبك يمصهنمصمت مفمظ حتتىح غآلميملكغف يهشت

م قحلىس  ظملن يجخهنق جلهبه حل يهغآل .غحلخلع قحلىس مفمظ يغخلهبكحضخيهت غجلجيهي عه غحلجي

 .طظضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
 .طظضل ض ف:غحطحمملك غحلسهبخصيغ) ض(
 .ضضل: نيخصملغهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلثهبميخيهتص غحلمنحميس غأله) ض(
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ن حضمت ىذع مفمظ ىهلمنحي ن حتتىحص غحلخلع قحلىس غميملكغف هش ىحلجههبه جليس هلمنحي ٍّ جلحقي  ولكهنقغ ي
 .وحضميهلهب ىخصهبحفيس هغحلتهبحص صحصيغأله خصهبحلٰهيس ميمنسىح مفمظ ظملمكىح يحلجيمنسىحص أله غحطمنهنهل

خيحىح ن:همص ف يخصهبحلٰهيس غألهحص رهكف ميمنسىح مفمظ ىظهبقن ي عه غحطمنحي  جضب
ن يهحلجهيش يحضميئ يغجلميئ: حلجيهبجلهن حلجيمنسىحص غحلخلع  مش غحلمنو يغجلميئ هلمنحي

م نص مش غحلمنو يغجلميئ ههلحمهبقهشيغ علكهنغق هليش حلخيهي غحط  هليش مش خصيس غحطحٰه
نيغحلجهحق همش هلهنهبخصمهىح هلحمهبقهشيغ ي غآل عميىح صحلجيمنسىح وجضهبخصتهب جلهبه هغه يغجلميئ ي أله هلمنحي ي

ن سجلحق ىهلمنحي زهب غحلجمجهنف همشمنه ىجلميهشمل صجلثجعهشيش مفمظ ىظهبقن ي  .هميح
ه مفجيملهلهب يجضبمث عه غحلجهمحع مشجيهب غجك صغقه حل ي غحطهبمشخيهت غحلمنمشجيخيهتيغه: هشهن مفمق  مش ي

يغحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهتص هش ومصممهبخصهنهب مشجيهبن يهغه ي  هلحنجي حلخيهي هغخلهبكفص غحلمنمشيش خصمق وهبيهلهبمش
ي عه غحطهبمشخيهت غحلمنمشجيخيهت:قحلىس ي حلهت حتمث ىهقغمضمههت ىهلجيملكحضهت ي  حتتحيهب وقغمضمههت جلهبميمث غحلت غحطهن

يغخلهبكحضخيهتص هغميمح جحهب جضهبكمشهبع مفمهخيحيهب يمصجغمصمتي خضت غخلهبكفص خس همش حلهت هليش ي  غحطهن
هلحيهب مشهن مش جلهبه هغه يغحلمنمشجي لكهبإلميسهبه .لكهنىط يهخضملمشهب هلمنحي  غحلجيهبهل غجلسىش غجل

وحلخيهي هلهبمشخيهت ىححلجهجيي غحلجيهبحفيغص خصهبإلكغقف يغحطتحهنن هبكيغحلس قف ي حض م خس آل وهل خصمح  ىهل
مشهنص  يخضمل عحضميغع مغهبئهن خس همشجهمنغ يخصمح عميىح حضسىشص جضالجضهت عخصحنهبق قغ هآل يعميىح حض

ن غألحضجيهبك هليش يخضمله خس هلهب هلمنهبمشخيىش يغآل حلىح لكمهخيهي .ميسهبهغإل  خكجع هليش صهغحلمنحم
هش حلخيهتيغأله غحلجهمحآلف هبهب هميحنجي ظيغخلهبكحضخيهت غألجضهبك يمصهنمصمت  هغحطهنغق هتيهغحلثهبمي

ن ي جليس هلهب:يهبحلجهمحن غألهحصخص غميخي غإلميسهبه يهشهن و هغحلجهمحن هتصيهغحلجيهبحفهنخي هتيجلهبحلخي  :يغحلثهبمي
مشهب هغحطخل يهغحلتحنجمت جلهبحلخمحىس  .هميح

غغ هبيهعهل   .هتغحلالخضهن هت غحلثهبحلثجيهنممهتغحل يتخملك هليشخيلكس صغحلتجيهبمكِّـ غجفجههبن مفمظ غجل
ككي ك كجل يكمي ملمث  حلىح قهش كحل كيطسش ه يعلكت يحلسمث: خصهن  خصجه
ق خس مفمهخيىح ىحيغحطتهيحل غحلجهخيىش مشمنغ يعر هغه خضهنخيهنهتص وجلخيمنهب غحلحنمهىش  مصمهىس يجلتبىحص أله هحض

.طض ل:جهٰههتصهبهشهت غحل) ض(
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ك قمشهب ميمنسىح خس غحلحم خيلك ....هغخضمل حلمهجيمنهي ههحض  :جلالهلىح همص
ك غحلمنمشجيخيهت خس ميمنسحيهبي غه.ض ق غحلحم كمشهب حلمهجيمنهي غحلمنو هليش مضالحلىح صي هحض  هخفحي

قمشهب خس ميمنسحيهب عهلهن. ممهنق غجلحييس مفيش غحلجيمنهي هغخضمليههش شحميس غحلحنمهىش ص وغهحلخيهي هحض
كمشهب حلمهجيمنهي عهلهن لك.  عمضهنوغهخفحي غ مفمظ ميجنهنهشهت ىهمشمنغ هغ حضملغهص ههليش مشجيهب عجفجهمه ي خصهبحل

جفج خصهيه يس غحلهن ن خصهبحلمنغفص آل عه يغحلمنهب مضهنىعخضملزهب هلخنهبهشهني غحلحنمهىش مفمق غحطحنمه  . حل
آلف خصهبحلخمٰهخيٰههتي غه.ض ك حلمهجيمنهي حلخيهي هليش غحطحٰه ق هغحلجنحي حض  ي خضتص مشمنغ غحل
ه حلهت غحلجهخيىغ خصهبحلمنغفهشجه  جيهب ميسهين هلهب مش قحلىس غحلخلعيهقحلىس ألمي. و هلجيجمهي آلميتميغم هلهن
ق مش جلهبه لكهئه خصهبحلمنغفظ غحلجهخيىغ آلميتميغم وهلجيجمهي ظهبك غحلمنو حض  حلتمهىس يغخلهبكحض غحل

حلهتص ص غحلخلع يجلهبه هلهبمشخيهت هغه غحلمنمشيشص غجك يهشهيف يلكهبحطمنهنهل عميىح مج غحطهن  يغخلهبكحض
يلكهبحطمنهنهل عه مشمنه غحطهبمشخيهت خس  حتمث ىهقغمضمههت غخلهبكف يمفمق غحطهبمشخيهت خس مش غحلمنمشيش ي

حلتحيهبص قمشهب خصهبمفتبهبك جلهبه هغه هلهن ص هحض  حتمث وقغمضمههت حلخيسمث هبيغص مكمهتىش لكهنمل يغحلمنمشجي
آلف هليش ىذع مشهنهش غحطهن خي هتيغجل  ي خضتىذع غحلجيمنهي غجك يهشجيخمىش مج غقه .هتيهغحلحنهن

ه حلهت آلميتميغم وهلجيجمهي هشجه  .خصهبحلمنغف غحلجهخيىغ هلهن
كف غميجهجمهبم هليش غحلجهخيىغ ميجيتميم: هشهنهبن مكمل .ض كمشهب حلمهجيمنهي يغحلمنمشجيخيهت غحلحم  هخفحي

لك يجحهبص ألميىح هليش غ كف ي عه مشمنه:غحل  ي جضىش غميجهجممنمثوهخفهبمشهنف وهلجيجهجممنهت مصجهيش مج غحلحم
ك همشمنغ جحهبص ق غحلجنحي حض  .يغحلمنمشجي يخكجع غحطهبمشخيهت هغحل

ك مش كخصهبحلجنحي غحطهنغق جلهبه غه: هشهنهبن ىحيلكهئمي  يغآل قحلىس لكمهخيهي غحلجيمنهي حلمله غحلجنحي
قهش حض ق تحيهبيهل حض هلحيهب غحلجيمنهي خص صهب يغآل حلخيهي همش هبهبص شهمصهن  يخصتحهنيغ يهحتهنهنحيهب جل
ق آل غحلجيمنهيص حض ق مشمنغ جلهبه يهغآل غحلجيمنهيص غجك يهشجيخمىش عمضهن ىخص حض ك غحطهبمشخيهت  غحل يخفحي

ق وهتيهلستهنمه مصحمجع :عو  مميمنسحيهب خس حض كمشهب آلم  خصهبحل  جلهبه هغه .غحلجيمنهي حلمله خفحي
ك مش قغحطهنغ حلخي لكتمهىس غحلجيمنهيص غجك ميسبتحيهب خصٰهحنجي صحلمهجيمنهي غحلجنحي يغحلجيسبهت غهلهب هلهن  صهتي

 .ضط ل:دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(
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مغ: عو ك هخصمق غحلجيمنهي خصمق ىممهتيهلت  غحلحنمهىشص مش غحلجيسبهت مشمنه هتيههلهبمشخي هتصيغحلحنمهٰهخي غحلحم
ه عه لكخيمهمين حلهت هليش غحلحنمهىش هشجه هبلكهت هلهن ىغدغمكخيهت ىميسبهت هبيهلغه غحلجهخيىغص آل غإل  ىلكهبئخمهت ي

تحيهب صغحلجيمنهي هليش ك يمصتحهنيغ خصهئلكهب ك ىذع يعصهب خصٰهحنجي آل هتصيغحلحنمهٰهخي غحلحم  هغحلحم
ك مصمهىس مفمق يعصهب خصٰهحنجي خصيس عمضهنص ىذع هبهب يغحطتحهنهنهت هتيغحلحنمهٰهخي  هتصيغحلحنمهٰهخي غحلحم

ق غإلسهبق خصمق غحلمنهنن مش خصخيجيحيمح هغحلمنهنن حض هبلكهت مصمهىس لكجيمنهي ظهغحل  يغإلدغمكخيهت غإل
ك غجك غمغتجيهبقمشهب خضخيهث ههليش صغسهبق غحلجيمنهي غجك ميتسهبهبهبغخضخيهث  هليش  هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم

ق  مشمنغ هليش جيتميميهش حلجهيش غإلدغنص همشمنغ غحلجيمنهي يغآل حلخيهي غحلهنخيهنهت خسه .جحهب ىهحض
هبلكهت هلهبمشخيهت همصمهىس غإلدغن ك يغإل ه مشمنغ همفمظ .هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم  هليش غحلحنمهىش هشجه

قص مغجيمك حض ق غحل حض  .يحلىح هلهبمشخيهت حلخيهي هغحل
آلف خصهبحلخمٰهخيٰههت:هغحلهبظيس ه ي خضت ي عه غحلحنمهىش مفجيمله حلخيهي هليش غحطحٰه هشجه

حلهت ىهلجيملكحضهب حتمث هلهن آلفص و ن هليش غحطهن حلمنحلىس غمضتهبك . خصيس مش هليش غخلهبكف غحطحٰه
غخصهب عمضهن مفيش غإلجفجههبن خضخيهث مكهبن ي هليش هلمنمشب ظملك ٍّ عمضمنف هليش جليس:هخصهبجلٰهمههت: وحض

وغحطتهيجحمق هغحطحهنيغ غحلملهغز جفخيئهب ي ه ع. و همصهنجلمث جفخيئهب عمضهنصي ق هليش غألهن لكجه يهلهب غحطهيمض ي
ك غحلحنمهٰهخي آلفيغحلحم ىهت خصهبحلٰهيس غألهحص هلهن صهب ي وجلخيمنهب ي آل خصهبحلجمهبئىعص هعهلهب غحطجغهن لكجه

صهب هلجيملكحضهتصخصهبحلجمهبئىع صهب جلخيمنهب مصجمبخيحيهبص هعهلهب غحطجغهن لكجه ق هليش غحلثهبز لكجه و هعهلهب غحطهيمض و يو  ي
مشهن مشهنمشهب حض آلف خضهنخيهنهتص لكج سص هجلٰهحيهب جلىشي خضهنخيهنىحتمث غحطهن  . همشجهمنغس خضهنخيهني

 ي عه غحلحنمهىش:خضهبظمهىح خصمح غحلسبميهغكو غحلجهخيىش غجفجههبن مفيش هبغيس عه ههشٰهجهيش
آلف هليش حلخيهي جلهبه هغه ه ٰههتصخصهبحلخمٰهخي غحطحٰه  غحلجهخيىغ آلميتميغم وهلجيجمهي حلخيجه

 ص هحلجهيش مشيس غمضتمهىغ خضهبن مشمنغ غإلميسهبه مكبيس مفمهٰهىح هخصحنمله عن آلظ غحلرضهكفخصهبحلمنغف
حضملغميخي  ههليش .غحلحنمهىش مكبيس يمفمح خضهبحلىح صتمهىغ غحلحنهبمج غإلميسهبه يخصهيه ىخضهبجلٰههت هتيغحل

غئمل) ض( .ضضضل ض ف:قكك غحلمن
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لك غ ق يغآلمضتالم غميمح مش ي عه مشمنغ:غحل حض ق لكحيمنغ .خصهبحلحنملن آل خصهبحل حض  حل يخضت غحل
قغ جضىش هحضمل هشجهيش يممجهيشص ألميىح مج لكحي غحلجيمنهي هليش ىهبعيمكبمهجيهب خصهيميىح خصهئميجم حض يهل  جلهبه هغقغ .و

مشهن لكمهخيهي وممجهجيهب ىمفهنلص ألميىح مكهبئىش خصيس صخصج هب جلهبه هغقغ .جحهب ىميهبمفمث خصهبحلجيمنهي ي  ومفهن
ه يلكالخصمل عه حلهت حتمث وقغمضال هشجه خي ىهلهن يجلمح ألميىح آل هشجهيش همج هتصيمفهن و  هآل لكخيىحص هلهنملغك ي

ه عه لكخيجيحمل .ميسبهت  .حلمنغمصىح وميسبهت هآل ومكسٰههت هشهنبيس يخصهبحلمنغفص ألميىح آل وجلخيمنهب هشجه
يطش ىشكيط كف غحلمنمشجيخيهت هغه جلهبميمث خصهبحلهنخيهبك غجك غحلهنهبئيغ غخلهبكحضخيهتي غه:كيطش ي غحلحم  صي

ن عجضهبك مفمهخيحيهب يمصجغمصمت آل ق مش همشمنغ .يغخلهبكحض غحطحنمه حض وغظممالخضهبص  يغحلمنمشجي غحل
يغآل عصهب ق مش :عمضهنه هتيخضخيثخي هليش ي حض  مضالجحهب ههليش جحهبص ىميهبمفمث خصهبحلجيمنهي ىمكهبئىش ىهل

ه غإلميسهبهص مفيش جلحييسغ ممهنقيهش لك ههليش .وحضهبمشال جلهبه عه خصحنمل ومفهبحطهب لكخيجه غ  يعصهب :غحل
ق غحلمهحهبل هبمنغ حض يحلمهجيمنهيص أله  ىهتيهغمكحنخي ىظمنهت يعصهب تحيهبيهمضهبكحضخي صيمضهبكحض ىهل

ىهت جليس ذعيمضهبكحضخي  .خصحسبىح ي
ك خصمق خضجهمحع غحطجمهبئمقي غهيجضىش ي عه مجخيىع غألجفخيهبع غخلهبكحضخيهت غحطٰهجهجيهت آلخصمل :ي غحطجمحي ي ي

ه هلحمملغمكهب إل آلف غحلحنحكوعه مصجه  غحلت مغخيهييت غحلملهشهث مفجيحيهب خس غحطهنخضمههت صخضمله غحطهن
ىجيهب خضخيجيمح ميالخضيط جليس هلهب حلىح حتهنيغيغمي: غحلسهبقمغهتص عو ي  ميجمله ص هليش غحطٰهجهجيهبفس مضهبكحضي

آلف ق خس مفهبمج غخلهبكف مش :  عمضهنهىخصحنبهبكف .وهلحمملغمكهب إلخضمله غحطهن حض يجليس ممجهيش غحل
آلفىهلحمملغن ق.  خصهبحلمنغف إلخضمله غحطهن  غحطٰهجهجيهبف خكجع  هليشى حلخلعىلكمهخيهي مشجيهبن هحض

حلهتي خس عوىقغمضيس آلفى هلهن  . هليش غحطهن
كف جلهبميمث هبيهحط قغ هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم قيمضهبكحضخي وهحض ىهبص هجليس هحض ي  ي آلخصمل عهٍّ مضهبكحضو

ه حلهت خصهبحلمنغف وهلحمملغمكهب هشجه آلفص هليش ىحطهن كف غقه غحطهن  ىهلحمملغن مش هتيغحلحنمهٰهخي لكهبحلحم
حلهت خصهبحلمنغف ك هلهبص ىحطهن  جلمح صيغحلجيمنسهبز ىغغحلجهخي حتمث ىقغمضمههت يعصهب غحلجهمحع خصمق هغحطجمحي

 .مكبيس هليش غحلخيىح عدميهب

هلهت) ض(  .ضط ل:دق غحطجيجن
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حلىح حمجييىغغحط غحلخيىح هشجمجع هلهب همشمنغ كف يغه: خصهن  هبيخضخيهث غص هليش يغحلمنمشجيخيهت غحلحم
وخضهبآل عه هلمهجههت حلمهجيمنهي ىخضهبظمههت ق لكحي غجلحييسص مفجيحيهب مصممهنق و قس مضهبكحضىهحض حض  ى هل
ىهمش عميىح مفهنل صجمهبئىعغحل خصهبحلٰهيس غحلجهخيىغ يخضمل مفمهخيحيهب هشحمملن جحهبص ىميهبمفمث حلمهجيمنهي  آل ي

حلهت حتمث خصهبحلمنغف ىهلجيملكف لكحي .حلمنغمصىح وميسبهت هآل ومكسٰههت هشهنبيس  مج هغه غحلجهخيىغص هلهن
ميىح حضحيهت هليش هشجهيش قغ جل وقمشجيخيهب وهحض  هليش ىذع حتمث وقغمضال غخلهبكف غجك وهلهنخيسهب ي

آلف حلهت حتمث يغآل يغحلمهحيىش غألجضهبكص يمصهنمصمت حلحنملن غحطهن ي أله خصهبحلحنهنل غحلجهخيىغ هلهن
كف صهب خصمهحهبل يغحلمنمشجيخيهت يغحطمنهنهل عه غحلحم  يغآل جحهب خيهيحل غخلهبكف غجك وهلهنخيسهت جل

ن مفيش هغحلجههبهشهت هتيغحلجههبجفمنخي ص غحطحنمه  يعو مفمهخيحيهب يهشجغمصمت آل غحلمهحهبل ههبمنغ يغخلهبكحض
هي خضت ىعجضهن حلهت حتمث وههلجيملكحضهت وقغمضمههت مصجه آلف هليش ىهلهن  .غحطهن

كف هتيغحلخيثخي مشمنه جلهبميمث هبيحط ميحنىشص وهلتحملف يغحلمنمشجيخيهت حلمهحم  غألمضهنه هتيغحلخيثخي هلىع ي
كف جحمنه صهب همش صغحلحم و قحلىس ملمفجي حلمهجيمنهيص وميهبمفتهب وهظمنهب جل  عخضمل خضجهىش هش

مضهنص حملهشيشيغحطت ه حل ق لكخيجه حض  .يغحلحنهنحق هغحطجهبك خصهبحلحنهنل وجلخيمنهب يغحلمنمشجي غحل
ص غحلجيمنهي خس هحضملف غحلمنو مشمنغ يجضىش: غألمغمنهبك مفمظ هنتىحخيمصحنمه خسحمجييىغ غحط مكهبن

ق م ىظمنهت هحض ظ حلهت حتمث ىقغمضيس مش ىحط  جلهبميمث هخضخيهث خصهبحلمنغفص غحلجهخيىغ هلهن
حلخي هتيخضخيثخي حلهت حتمث غحلملغمضمههت غحلخنجع تحيهبيهلحنهن ق حملفيهلت ىهلهن حض  هتيغحلخيثخي مشمنه هلىع غحل

 .خصهبحلحنهنل ىجلخيىغ لكحي غحلجهخيىغ خصهبحلمنغفص حتمث غحلملغمضمههت
ق مفملن يهشتخملك يمصهنملن يهممهب يخس ميجنهنهشهت غحلجهمحعص ألميىح آل غحلتجيهبمكِّـ هحض  هشمهمين ي

ن غجفجههبن حلتمق حتمث ىهغخضمل ىذع قمض  خس هشجهمن لكال غحلمنغفص خصتمحن هلتبهبهشجيتمق هلهن
لكهن غحلتجيهبمكِّـ خضملغف يمص مص هخضملف :همش غحطحنهنهلكهت غحلثمحه غحل نص غحط  هغحطحٰه

هبلكهتص هغحلحكلص خصيس  هغحطجههبهص هغحلميهلهبهص هغحلمنحنيسص فيهغحلهن صيهغحلجهيس هغجلميع هغإل

 .ضضل: نيخصملغهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلثهبميخيهتص غحلمنحميس غأله) ض(
 .)ض(ص غحلهبجفخيهت كمكىش ضظضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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هبلكهت يآلخصمل هليش  يهغآل غحلٰهيسص هخضملف همش غحلتجيهبمكِّـ شحميس حلجه حضملهشملف هخضملف غ

حضمل مج حل حضبهت غحلسهبحلبهت خصمق غحلجههبهليس يغآلحتهبق حلحنملن مصجيهبمكِّـص لكال قحلىس هش  .هغحط
خصتىح غحلثهبز غإلجفجههبن خس غحلجهالن متهبن مشمنغ  .هعحض

هيطل هيهن كجل .ع  كهتش
ه غحلسحيهنهكقو غإلدغن جفخيمك قجلهنه غإلجفجههبن همشمنغ يمكملك   :هخضهبظمهىح صي

ه عه لكخيمهمين صغحطتهنهبخصالف كميهبيمصحم غقغ يعميهب  كميهبيمصحم لكهئقغ صحلمهٰهتهنهبخصالف وجخٰهحنهب ميجه
ه عه لكخيمهمين غحلبهبكق ه عه لكخيمهمين يغحلهبك كميهبيمصحم هغقغ صوخصهبكقف جيمنهيغحل مصجه  غحلجيمنهي مصجه

لك ههليش غألهص قحلىس خس وفيخضهبك غ  غحطتهنهبخصالفص هليش هغحلمعهقف غحلهنغكفيعه  غحل
ك غإلميسهبه غقغ هجلمنحلىس ه غإلهشمحه يمصحم ك غحلجهمنهن هغقغ صوهلمئهلجيهب لكخيجه  صجلهبلكهن لكحي يمصحم

ك غحلحنملن هغقغ  يلكخيمهمين غمصحمهبم لكهبمغيغ لكحي غحلمنسيغ كيمصحم هغقغ صمفهبقن لكحي يمصحم
ك غألحضسهبن خصحممنهبف غحلجيمنهي  .يرهكو هخصممالميىح يغحطتخمهبقفص هغألهل

ك غحلتهنملهشهن مفمظ ي عميىح هشمهمين:غحلمهميهن خيهبهخص كميهب غقغ هبيعمي :غحطمنجل  شحميس صغألجفخيهبع يمصحم
ن لكخيحيهبص يهحتيس غألجفخيهبع مصمهىس خضهنهبئيغ عقمشهبميجيهب خس  غحلجيهبمفمثص غآلمضتحمهبل مش هغحلمه

ه عه لكخيجمت هلهبف مصمهىس خضهنهبئيغ مصجه مصهب وعهظهبلكهب غحطحنمه  .حلمهمنمشيش وهميحن
يف ىغ مب  :يقمب مل هي

ومصهنملن عميمنهب  وهت غحلهنغكف هغحلمعهقف هلثال هغه يتمهمين غآلميملكغفص لكمحمشخيغحلٰهيس آل هشسي عه :ي
هلمق حلخيسهب هليش ي خصهبحلٰهيس غألهى هخصهبكقسمح خضهبكيٰهيس مفمهخيحيمح عصيجلهبه ش يحصص غآل عه مشمنهشيش غحطمنحي ي

 ىلكهبإلميسهبه غميسهبه. جمهبئىعغألجضهبك خصهبحلٰهيس غحل يمصجغمصمت مفمهخيحيمحي خضت  هغحلبهبكقيهلحمهبقهشيغ غحلهبك
ن غإلميسهبه حلخيهيصحصيخصهبحلٰهيس غأله ي غآل عه هلمنحي   هليش هلحمهبقهشيغ غإلميسهبه خصهبحلٰهيس غحلجمهبئىعي

يمصجغمصمت عجضهبك غإلميسهبميخييخضت  ني يلكهبحلهبظيس خس غألقمشهبه غميمح مش هلمنهبمشخيىش . هت مفمظ غحطمنحي
حضمت مصهنمصمت غألجضهبك غخلهبكحضخيهت  مشهبص هغحلمنو هش يغحلهنغكف هغحلمعهقف هغإلهشمحه هغحلجهمنهن هميح ي

 .ظصضل ضف: هت غألكخصحنهتيتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحط) ض(
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مفهبهتهب قغهتهب غحلحنخيجيخيهت همكخيهبهلحيهب خصٰه حض ن مشمنه غحطحنهبز خص  .يمش خضحم
حلىحي غحطتهيجحمق ظملك قجلهنه هلهب همشمنغ م :خصهن  خس غحلتحهنخييغ هليش مغبيغ هلهب غجك خصهبحلهنحض

ن يلكهئه غحلٰهيسص ويميح غمضتالم  هشمهمين لكال صجمهبئىعغحل خصهبحلٰهيس وجلمنهنغ حلخيهي غحلجهمنهن هلمنحي
يهشمهمين عه هلي خضت صخصهبحلجهمنهن حمهبميغآلمص خصىح حمهبميغآلمص هليش ك يشي يمصحم  وجلهبلكهنغص جلهبه يغحلجهمنهن ي

 .غحطثهبن مشمنغ عميحهبع خس غحلجهىش هجلمنغ
ه فيمفمليتهيجحمق  غحطظملك كظمل همكمل  غغ عمضهنه ىهحض  صغإلجفجههبن مشمنغ مفمظ حلمهج

حلىح قجلهنه هلهب هلجيحيهب ق خصمق غحلتمنهنمكهت مفملن مفمظ غإلهشهنغقص هلبجي يغه :خصهن حض  يغحطتهيظيس غحل
هش خصىح غحلمنو كف خصىح غحلمنو يغحطتهيظيس هخكجع يغحلحنخيجيخيهتص هتيغجح  حمىغيغحطت يلكهئه ظهتيغحلحنهنمهخي غحلحم

ن هلهب خصهبحلهنغكف كهتهب آل يغحلحنخيجيخيهت غحلهنغكف خصىح هشهن يلكهبحلتخمهبق غميمح مش صيغحلمنمشجيخيهت ظ  خصمق ي
هش كيت خصمق آل صهعجفبهبمشحيمح هغحلمعهقف غحلهنغكف هتيمش  مشمنه هخصهبجلٰهمههت .هشيشيغحطتخمهبق يظ

غق خس هحضملف غقغ خصحخيهث يعصهب خضهنهبئهنحيهب خس حنتمعيهش غحلحممنهبف  حسحنمهحيهب صهتيغجلسمحميخي يغحط
ظهت ىخصحهبحلهت غك ملكجلىحمص خصمح لكخيحيهب يهمصمئجضهن ىجسحم  خس ههحضملف مفهنمهجيهبمشهب لكهئقغ .يغحل

وهبحلهتخض يغحطجهنقف غحلجيمنهي ىهشمهمين غآل غمصحمهبم مج صلكخيحيهب ي ي  غألحضسهبن خصىح هشحمجع عه جفهيميىح هليش خصمح ي
و عه هلتجمجهمههتو عه خصهبكقفوفيخضهبك مفهت غحلجيمنهي مصحمجع عه آل صقحلىس  عه خكجعي  جحمنه وهل

آلف ه هشهتيغحطهبق هتيغآلميمنحنهبحلخي غحطحٰه مشهن هعميىح  مكبخييس هليش غألهلهن لكخيجه  غقغ ىهتيهلهبمشخييغجل
م خس آل جلهبميمث صغخلهبكف خس حضملفيه  .هل
ئ مبشمههك .غ إلكيط يكجل  يكهب صق خي إل

ن مصمهمين غحلت غإلجفجههبآلف هليش ق غحلهن حض ه :يغحلمنمشجي خصهبحل غخضمل  غحلخلع جل غحل
وجلمهخيهب  .خفهبمشهن هخصممالميىح .وهلحنهب وهبيهحضميئخي ي

خيحىح ك هلهبمشخيهت: همص وعه غإلميسهبه غقغ مصحم يي و هليش غحطهبمشخيهبف جلهبحلجمجهن هلثالي  لكهبحلحنهنيس آل صي

 .ظصضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي )ض(
 .صضض ل:غحطحمملك غحلسهبخصيغ )ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................طضض
هشمي ظملمكحيهب مفمظ جلثجعهشيش خصهبحلجيجنهن غجك ميمن غعهشٰهتجيىع هليش حس  ى جلهبميمث قغف علكهنغقوسحيهبص مغ

يهمشمنه غخلهبظهت غحلمنمشجيخيهت غحلت مصحنهنل غحطهبمشخيهت خس غحلمنمشيش مش .  خس غخلهبكف عن آلهشيشجلثجع ي ي
ق. خيهتيغحلجهمه ن خس غحلمنمشيش هحض  مفيش غآلجفجغغنص هآل ى هلهبميىعس جفخيصىهحلجهيش حلجيمنهي مشمنغ غحطمنحي

حضمل لكخيىح مكهبخصمهخي حلهتيهش آلف ىهت غحلحمملن مفمظ جلثجعهشيشص ههليش مشجيهب هشملمضيس حتمث هلهن  هليش غحطهن
ىهتص ههشجغمصمت مفمهخيىح عجضهبكيهشغحطهبمش قهشي يهتص هليش مكبخييس عميىح هشممهنق غجلحييس مفيش غحلجيمنهيص ههشي هحض يحنمل ي

يجلمحآل خضهنخيهنخي حلهت حلجمخُّـ. وهب جحهبو ىهجلمنحلىس عه هلهبمشخيهت غحلجمجهن غحطحنهن ي ى هلتٰهخيميفي ي مفيش مشمنه غحطهبمشخيهت ي
حلهت حلجمخُّـ ه حضميئخيىغحطحنهن  عه :همشمنغ هلحنجيهبه. ي هلجمخحمهتوهتي عمضهنص ههبمنغ غحلمهحهبل مصجه

ه هلهبمشخيهت ىمصجه و جلمهخيهتى هغخضملفي  هشٰهتجيىع لكهنل وهتي هحضميئخيص هشٰهتجيىع لكهنل ظملمكحيهب مفمظ جلثجعهشيش آلي
لك غحلبممالهىهمشمنغ مجىع ظظملمكحيهب مفمظ جلثجعهشيش  . خصمق غحلجيهنخيخممقص همش هغ

ي عه مشمنغ غإلجفجههبن صتمهىغ مفمح:ال ظ ي مغبهنىح ههلهب هشمهحهنىحص لكهئه غإلجفجههبآلف ي
يمضهن هشجنحيهن غميمللكهبمفحيهب ممهب مصبمق خس غألهلهن غألهنغألكخصحنهت غأل ي كف غحلمنمشجيخيهت :ي ي هليش عه غحلحم ي

حلهت غحلت جلهبه قحلىس غحلخلع هلجيملكحضهبى خكجع هلجيملكحضهتىخلعحل  حتتحيهب همش خس و حتمث غحطهن
هلحيهب لكهنىط حلهت هلمنحي يهعهلهب مشمنغ غإلجفجههبن لكال هشجيمللكىع خصمح قجلهنص . يغخلهبكفص هغميمح جحهب هليش غحطهن

مكىغ غميمللكهبمفىح مفمظ هلهب مغخيهييت هليش غألهلهن غحلثهبزظ حلمنغ جلهبه غحلالكن مصهيمضجعه هقجلهنه خس  يخصيس هشت
 .غحلالخضيغ خصخيهبه غألهلهن غحلثهبز هليش غحلمنهنغم لكهبمفحيهب خصحنملمفملغق غإلجفجههبآلف غحلت هشجنحيهن غميمل

كك و ك يمب  :مصمنخيمل غحطجيهبحفهنهت غحلت خصٰههنهبحلهت غحلتمنجلجع مضالن يهشتخملك هليش كإلهش
لك دغئىط هليش يخصهيه كفيغحلتجيهبمكِّـ مش مص خضملغف غحلتسىع غحطمنجل هلجيحيهب  هغحلت صمفجيملمشىش هن غحل

م جستمهمنهب لكال مصجيهبمكِّـ مص لكهئقغ جلهبه غحط م ي هخس غحطهنهبن مج هشتحمل هلظوهخضملف غحط
يغحلجهمهخيهت هغجلميئخي ن خصمح مش خضهبنىهت خس ذعي م خس غألهن مش غحطمنحي ى هغخضملص هغميمح غحط ي  ي

ن هليش مكبخييس غحطهنعف غحلجههبجفمنهت ىهلهب خصىح هشجيجنهن غجك ذع: مفيش غخلهبكفص عو ه غحطمنحي  عمضهنص لكخيجه
ق غحلمنمشجي خس غظممالق غحلجهخيىش حض كف غحطجيحنجهسهت لكخيحيهبص همشمنغ مش غحل يهعهلهب . يمفيش غحلحم

م خس غحلثهبز لكحي  قغحط ن خصمح مش هحض  جحهب ى خصهبحلجيمنهي ميهبمفمثى مكهبئىشىغحلجيجنهن غجك مشمنغ غحطمنحي
 جلمح مغخيهييت خس غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت صجيجنهنص همشمنغ مش غحلحنمهىشيهلهب لكخيىح هش: حفهبكق غجلحييس مفجيحيهبص عو
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كف غحلحنمهٰهخي:ههليش مشجيهب ميجمل. مفحكف غ غحلبحهث خس غحلحم ي عه غحلجهمحع حفهنخض هت غحلهبظمههت ي

حنمقص غألهن ق غحلمنمشجي:يحلمهجيمنهي خس هل حض ص هغحلثهبز مشجيهب خس هلبحهث غحل  خس هلبحهث :ي
مشىش نص هآل هشجيبخن غحلت ى عه قحلىس مصجههنغك:يغحلحنمهىش هغحلحنهبمج هغحطحنمه ي حلمهبحهثص هغميمح مش ي

 .يهت غحلت ميجنهن هليش مضالجحهب غجك مشمنه غحلجنهبمشهنفي خس غحلخيثخيىغمضتالم
ق يعقحلهت ثبتىحيمص لكهبحلمنو: غألمغمنهبك مفمظ هنتىحخيمصحنمه خس حمجييىغغحط مكهبن حض  :يغحلمنمشجي غحل
يمصتحمىغ هبهب غحطهبمشخيهت خسغحلت  يغخلهبكحضخيهت غألجضهبك يعه مجخيىع قمشهب ي ص هحض خصهت يغخلهبكحض  ىهلسمه

قمشهب مفيش ق يهشمللكىع غمصحمهبم آل همشمنغ .يغحلمنمشجي هحض حض قهش ىخصهيخضجههبن يغحلمنمشجي غحل  ىهتيهحض
قص هلمممهيغ يمصحنىش يعمضهنه حض حلخي يجلهبحلحنمهخيهت غحل  يهغحلتجهنق يهغحلتٰهخيمي ُّـيهغحلتجمخ هتيهغحطحنمه

مشهبص  هليش غحلجيهبجفئ غحلجهىش خكجع ذعص غجك غحلهنخيهبك حضحيهت هليش غحلجيهبجفئ غحلجهىش يلكهئه هميح
ق .غحلخلع ميمنهي حضحيهت حض  :تهبهيخضهنخيهنخي حضحيتهبه يغحلمنمشجي لكمهمهٰه

ميىح حضحيهت :كأليمي قه غجك وهلهنخيسهب جل ص هحض  ىلكهبمكمل غجلحيهت مشمنه هليش همش يغخلهبكحض
جضهبك يحلىح غآل  هحلخيهي خضجههبهشتىحص خضهنخيهنهت مش همشمنه .غخلهبكف خس حلىح غحلت يغخلهبكحضخيهت حل

كق مش همشمنغ .لكهنىط هعهكغ يمحمف غحلجههبهشهت ق خس غحلبحهث هل حض  .يغحلمنمشجي غحل
مصىح حضحيهت :يكيطش قه غجك مكخيهبمغىح خكجع هليش ميمنسىح خس جضب ص هحض  هليش خصيس يغخلهبكحض

قهش ىعجضهبك غجلحيهت مشمنه هليش هحلىح حلمهحنملنص ىحفهبكق ىجضهبخصمث ىعهلهن غحلهبجل يحضحيهت عه مشمنغ  ىهتيهحض
ىهلجغمصبهت ه ىخضخيجيئمن عه غحطٰهجهيش ههليش .مفمهخيىح ي ه هشجه قغ عمك ص ىحيمخجهخي هليش وهحض  يغخلهبكحض

ق غجلحيهت مشمنه هليش همش  .يقمشجي  آلس مضهبكحضىهحض
م .غ مب ى إلكيط كيط ل سش الل هئش كمئ كهتص  إلكيط

كف غإلجفجههبآلف هليش ق خس غحطجمحي حض ف ي عميىح هشمهمين:يغحلمنمشجي غحل  غحطحهبآلف جضب
ك خصحنمل خصهبآلهلتجيهبم غحلجيهنخيخممق غحضتمحم مفمظ خضجهٰهجيهب يغحلمنمشيشص ألميىح غقغ خس هتيغحلمنغمصخي  يمصحم

وهلتجمخحمهب غحطحنجي مشمنغ قمشجيجيهب خس ىجيئمن شحميسخيلكح غحلجيهنخيخممقص غحضتمحم وههلتحنخيجيهب ي  صي

 .ططضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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 غحلحنهنيس ي عه خصملهتهت:هغحلهبن غحلجيهنخيخممقص غحضتمحم هليش سجفخيص ىلكهنق غحلمنمشيش خس حضملخيلك

ق هشمهمين هجلمنغ .هغخلهبكف غحلمنمشيش خس غحلجيهنخيخممق غحضتمحم خصهبهلتجيهبم حسمين  ىلكهنق هحض
ق لكخيمهمين ظمصحنهبجك غحلبهبكو  حلحكهشىسٍّخضهنخيهن يعهشخمهبص ألميىح  غخلهبكف خس غحلمنهنق قحلىس هحض و

ىهلجمخُّـ ىلكهنق غحلمنمشيش خس حضمليه غقغ  قغمصىح غجك خصهبحلجيجنهن لكخيجمت صحنهبجكمص غحلبهبكو حلحكهشىس ي
ق حض ص غحل  .مصحنهبجك حلمهبهبكو ودهشجههب هشجهيش مج يهغآل يغحلحنخيجي

لك ههليش غ  غحلبهبكو هدهشىس غحلجيهنخيخممق جلهبحضتمحم يحتهنهنىح غهلتجيىع هلهبيعه : غحل
زهب حفيش يعو هخس وهلمممههنهب يحتهنهنىح ىممتجيىع لكحي غحطٰهتجيحنهبفص هليش هميح غع صجلهبه ىهل  جلهبه ومغ

ن خصهبهلتجيهبيغخلهبكفص لكال هشحملك عن غحلمنمشيش خس حفيش غحلهن حفيشىمفحيهب خس هل  :هغحلهبن.  قهه هل
ن ق يعه غحلهن حض حضمت يغحلمنمشجي خصهبحل ن هش حفيش خس يخصتحهنهنحيهب غحلهن  .غحلمنمشيش هل

ككي وك  ملمث كجل ك مشمنه خصحنمل غحلمنمشيش خس غحلثهبخصمث يهع :كإلهش  يمصحم
 خصهبحلٰهيس هلحمهبقهشهنحيهب هحلخيهي حصصيغأله خصهبحلٰهيس هلمنهبمشخيٰهحيهب مش هتيغحلمنغمصخي غحطحهبآلف

ق غحلجمهبئىعص حض ن مش غحلمنمشيش خس لكهبحط ن غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلمنحي  دهشىس ههلمنحي
ز غحلبهبكو قه هشستحخييس هغحلمنو صحصيغأله خصهبحلٰهيس غحطٰهتجيحنهبف هليش هبهميح  مش هحض

 .غحلبهبكو دهشىس ههلحمملغن غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلحمملغن
ن ن غحلبهبكو دهشىس لكٰهمنحي ىهلتحهنيغ غحلجيهنخيخممق غحضتمحم ههلمنحي  غحلمنمشيش خس ي

كف هميمنهي حصصيغأله خصهبحلٰهيس  ىجلخيىغ حيلك صغحلمنمشيش خس غحلبهبكو حلحكهشىس يغحلمنمشجيخيهت غحلحم
ن سميمنسهبز غحضمت هحلخيهي مصحنهبجك حلمهبهبكو ىهلحنمه آل جلهبه ههلهبص خص مكهب وهلحنمه  حلمهبهبكو وهجسمه

ه عه غمغتحهبن مصحنهبجك : غحطتيش خس مكهبن هحلمنغظ قجلهنه يحضيس حلمهبهبكو وهبدهشجه هشجه
ك هليش  خصهبحلٰهيسي هعهلهب حصصيغأله خصهبحلٰهيس غحلبهبكو دهشىس مش غحلبهبكو دهشىس يلكهبحطتحم

ن سميمنسهبز ىهجلخيىغ ىممجهيش لكحي غحلجمهبئىع ن بهبكوحلمه ىهلحنمه  .حلىح ىجسمه
غغ مصمنحمخييس همغخيهييت ف خس عهمغىع ىخصجمجهيس غجل  .هتيغحلتمنحمخيمهخي غحلبح

 .طضطل ض ف: خضسيش كغقه عهلحق:هتهنخيحنمهحمملك غحلسهبخصيغص مصغحط) ض(



 ٢٥١...................................................................ّوخكرجي ّذلفي إص اضىجىد اقغسكم يف

 مههل ل أثمَجىو مل لّإص أقأسكر ّاملحغغش  بعن ّوممك لفبغي اإلسكرة إضقو أن
 ٍبطغه املسقضك لمه ّتتبعك ضغل: لغىل حقك ّاملتقهلش، صلر ضفامت يف املسقضك
 ومل ّاملتقهلش، صلر ضالم يف هلك ٍذضم شىل أشثم صفه تكرخيفك، ضعمصك ألجه ٍواسن

 تعفقغتو ضو ُلغفه وضغو لفغو أن إقجكزاتو، وضو ضو اضغىل لما ّبقن لى ّلضح
 ّصمضفك أن لمه ضى وحتى صريه، ٌسخن لمضمه مل ّاإلرشاق أن ذضه حغفك شىل

 أحل صقو لغتبم ٍبفحى لغىن ضففسكإله ّاضعففي ّاضتطىر ّصقن صبفو، ُذضمت املسقضك
 .ضتغكضفك ٍكّشففق ٍكّضفظمل ًبمرة اإلسكرة تفه ّ ثه تغىن،سبغو ّممو ًإسكرة اضعفامء

ّصلس رسه ضالضو ّشل صقفغو لفك وضو  .اضبحك لما يف ًشغمة ّ
 اضغىسجي ّ قظملك اضغكضهّأن :ذضم آضش زاده حسو ّاملحغه لقّ أن اضطّإال

 اإلسغكل، شو ّصلر املتقهلش جىابو شفقفك َبفى اضتي كّاضفظمل قغم لي املغكم يف
: صىضو يف بكخلكرج ّ أن ضماده:خيغى وال: صكل حقك صغن، اضتعبري يف ٍصكرق ضن

 ّاضملفي، اضىجىد صبكل يف لى اضمي ّاضعقفي ّاخلكرجي ضقم اخلكرج يف ضىجىد
 ،ّخكرجي ٌضىجىد اضفغم ّصحقك إن ْبكضفغم، اضغكإله املىجىد لى بو ضماده به

 صبكل يف املعفى هبما ّصكخلكرجي ً ألطك،ٌّاضفغم خكرجي يف املىجىد األضم صفما
 ضغكبفش ّذلفقش ضالمهك األضمان ضكن وإن اضملو، يف املىجىد ّاألول األضم

 .ّاضعقفي ضفخكرج
 ضغفىم ّإن: صقفك جكء اضتي اضغىسجي اضغكضهّ قظملك شىل فطبه لاضغالم ولما

ٌ إذا حطه يف اضملو، صحقفالم تغىم بكضملو ضقغقكً،احلقىان ضثال  لى اضعفه ٌّك قغسكققٍ
ٍ ضغىقو صكإلام بفغمٌّ وجمإليٌهبما املغفىم، ولى شمض ًطك ّك، وضتطخّ سخطقً

ٍبتطخطكت ّوأضك املىجىد يف اضملو صفى ضغفىم .  ولى املىجىد يف اخلكرج،ّ ذلفقكّ

 .٢٧٧ص ١ ج:رشح املفظىضك) ١(
ّاضفىر املتجش يف اضظفىر اضظش) ٢(  .١١٩ ص:ّ
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ٌّ ويز قخل؛احلهزان احلوصذ يف اقخير  .وقكلزم ٌ واكزيخّ
 قو حللك ًواسحى ًدالقى ّيحل اقلزجلجس اقلوسذ قالمّأن : اقزاسح وقر

ّمقمل األوحق اقخايت اقلخق حلر اقتكبمك ّجكهي إن زادة، جكسر حهاقق ذقخه  قوإلدواق ّ
 قلامت يف ٌجلوإلد ،مقز كوفّواالىق واقلهوم اقخير يف مقوحلكزل ،ّاقكنوحلس
ّ فحس سه كنّداخك وقنهر األحلالم،  ،اقثوقي اإلجللول اكزاب يف اكوء قامّ

 يف ّوهحزمهو، إهام حتكذ واقىكودة قوحلخارة ّاخلوراكهى يناخككو ّإن: فول جكهي
 ّمقوحلمذ األوحق دون حللههو وىقكحق ّاقكهنهى، مقزاكزداهتو ال وهتوّمقاميه األذيون
 ّاخلوراكهى مقزاكزداهتو اخككوين يخه جككزل كوفّاالىق يزاكو واقخي اققوإلد،
 حلمذا وحلر ّاحلمذ األوحق مقوحلكزل، حلر ّحلىك جكهي .مقمزسزحلوهتو وفهوقهو

 .مقوقلهوم قوإلداق
)٢ (    د ّ رآ  

ّاخككنّد فحس سه مويخيف األقخ اقثوين  ّ أن :إىل يخه احللهلى ويس اإلجلورة ّ
 قخىقبتز، مقحسو ختتلد ٍقزاكزدّ قذ آيقور ّقلر قأليقخ، قنقه فهز ٍقزاكزدّقذ 

 آحكخ قر ٍهز قنقه قنزعف ّاقزاكزد اقخينسّ أقو  قنزع قر األيقخ،ٌي قنقهّفوقزاكزد اخكود
 .األيقخ ّىهالقنق ىقسووق ّواخلوراكهى ّاخلوراكهى، يسووق ّ أن اقزاكزد:ّاأليقخ، وىقلحم

ال  هوّ هجح أن مقكك، اآلحكخهو مقكخ اقزاكزدات إذا فهسى إىل مقكك،هكر
 ّىاإلدراقه اقكزرة فبهذ قر ويخا ىقزاكح فههو ىقلذ اآليقور اخكزاكزدة قلملهخ إقهز،

ٌ فنجح أهنو ىقيكىقو حللههو آيقور؛ اخلورجاقخير جكهنام هلهسهو إىل يف  قد ٌ قنسجمىّّ
ّ أن اقكزرة اإلدراقه:ّيتكح وهبخا ى،ّقخىقبتهو اقزاكزدي  :تونّى هلو جكهثهّ

 مقوقزاكزد حللههو ككلحُي اقتس ويس،  إىل اخلورجٍى فهوسّ جكهثه:ة األوىلّاحليثي

 .١١٢ص: ّاقلوسذ اقلزجلجس، اقلكذ اقثوين قر اخكلكح األولرشح جتخيح اقكلوإلح، ) ١(
 .٣٦ص: مقحايى احللمى) ٢(



ق غميهنسهبن خس حض  ضطض...................................................................يمضهبكحضه يقمشجي غجك غحل
و ألصهب حلخيسمث قغمضمههتظ حلشجضهنوهبمنغ غحلمهحهبل حلخيسمث هلجيجمهي همشص يغحلمنمشجي حلهت حتمث ي  هليش ىهلهن

آلف حلهت لكالصغحطهن ه هلجيجمهي  هغقغ مج مصجهيش حتمث هلهن يعه : يمصهنملن هليش حطهب هقحلىس  حلشجضهنصومصجه
حلهتمصهت حلشجضهن يخيئغحطجيجم ه حلمنحلىس غحطجيملكف عجضهبك مصمهىس صهييت هليش غآلميملكغف حتمث غحطهن  لكخيجه

حلهتص كفي عه :هغحلهبن غحطهن  مفمهخيحيهب مممهيغيهش هغحلت غخلهبكف غجك غحطهنخيسهت هتيغإلقكغجلخي غحلحم
ق غحلمنمشجي حض همص لكال ص همفمهخيىح.هبيهلهبمشخيهت جحآل  صيغحل حلهتوهتقغمضمه جه آلف  هليشى حتمث هلهن  .غحطهن

ش كف همشمن ميمنهي يهع :ش كيطإلكحل  حلهبل همش صعمضهن ىخصمهحهبل هتيغإلقكغجلخي غحلحم
صهب ق جل غحلجهخيىغ ه صيميمنسهبز ىجلخيىغ لكحي صغخلهبكف غجك ىهتهلهنخيس خكجع هبميمنسحي خس وغهحض

مف هتيهبمشخيحط وهلهنهبكميهب ومفملهلهب ههشممهنق صميمنسىح يمفيش هلهبمشخيهت غحلحنملن هشممهنق غحلجيمنسهبز  .ىحهل
كف قغ  خصمهحهبل: عو صغحلثهبز خصهبحلمهحهبل هتيغإلقكغجلخي لكهبحلحم صهب هحض  صميمنسحيهب خسوجل

ق خصمق غحلمنهنن يهشتبمق ص ههبمنغومفمهمح خيحيهبيميسٰه حض   مغحلمنمهسمنهت خس القممظهبجلم  يغحلمنمشجي غحل
 .غحلحنمهىش هخصمق

حنمق خس غحلبحهث جحمنغ غحلمنالمغمنهت حفهنق خس يهشتخملك غحلسبمت مشجيهب ههليش  :هل
ق خس :يغألهن حض كف هشهنمصبىط غحلمنو غحلبحهث مشه صيغحلمنمشجي غحل  هليش هتيغإلقكغجلخي خصهبحلحم
ن هغحلحنهبمج غحلحنمهىش خصحهث خس: هغحلثهبز غخلهبكفص غجك هخضجههبهشتحيهب مكخيهبمغحيهب خضخيهث  صهغحطحنمه

ن هشملهك غحلمنو غحلبحهث همش كف خض ق هبيخضخيهث غص هليش هتيغإلقكغجلخي غحلحم  خس ىهحض
ق خس غحلبحهث همش صغحطهنهبن خصخالم همشمنغ .تىحيمفمه مفيش بحهثيهش هحلمنغص ميمنسىح حض  غحل
ق هتيخضخيثخي يهأل هقحلىسظ تىحيمفمه مفيش حلمهبحهث يميتحنهنل لكال صيغحلمنمشجي حض  يغحلمنمشجي غحل

حلهت حتمث وهتقغمضمه حلخيسمث  .هبتحييمفمه مفيش ميبحهث حلجه ىهلهن
كف:يهشتبمق ههبمنغ  مفمهخيحيهب مممهيغيهش هغحلت صغخلهبكف غجك غحطهنخيسهت هتيغإلقكغجلخي ي عه غحلحم

ق حض  خس غألمفالن هقجلهن هلهب همشمنغ غخلهبكفص مفيش هتيغحلجههبجفمنخي هتيخضخيثخي جحهب صيغحلمنمشجي غحل
ن مفمهىش  صهتيهت هغحلممهنهشهنخييغحلجههبجفمنخي هتيخضخيثخي مش غحلحنمهىش خس غألهجك هتيغحلخيثخي يعه :هليش غألظ
 هليش حلخيسمث: عو صغحلحنمهىش مفمق مش خصيس صحلمهحنمهىش وظمنهت مش حلخيسمث هتيغحلخيثخي مشمنه يهعه
م غحلحممنهت مكبخييس ظ غه غإلميسهبه مكبخييس هليش مش خصيس صهغحط غإلميسهبه  غحلجيهبحفيغص هغحلخي
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كف هتيهمخملهقص لكهبحلجههبجفمنخي س خضملمش غحلمنو ق خصمهحهبل هتيغإلقكغجلخي حلمهحم حض  يغحلمنمشجي غحل
 .هتيغحلجههبجفمنخي هتيخضخيثخي تحيهبيخضخيثخي

قيهمفمظ مشمنغ غألمغهبك آل هش حضمل هحض قس قمشجيىحنهنيس عه هش  ٍّ مضهبكحضى خصال هحض
قيهوهلهنخيسهب غحلخيىحص أل ق غحلمنمشجي مش هحض حض ى غحل حضمل هلهنخيهيي هآل هشص هلهنخيهيي  هليش ىحنهنيس عه هش

نىقهه هلهنخيهي ق غحلمنمشجي خضهبجلخيهب:  غحلخيىحص ههليش مشجيهب ميهن حض ه غحل وغه آلكن جل عه  حطهب هكغيي
 حلىح خس ميمنهي غألهلهنص هغه ى هلهب مش هلحمملغنيص ألميىح شجهو لكخيىح عظالهيي عميىح آل مضمم:خصهبحلمنغف

و لكهئميمح مش خس مصممبخيهنجيهب غهشهبه مفمظ هلهب ميحنتهنمله هلحمملغمكهبصىجلهبه مشجيهبن مضممهي ي  . حلىحي
يه خضخيثخيغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف ق وهلمنهبكمكهب وهظمنهب حلخيسمث غخلهبكف غجك غحلهنخيهبك هتي حض  حلمه

ق يحتهنيغهشٰهجهيش ي خضت صيغحلمنمشجي حض  خصيس غخلهبكفص غجك مكخيهبمغىح هتيخضخيثخي خصملهه يغحلمنمشجي غحل
ق ىهلهتيهلهن هتيغحلخيثخي مشمنه حض ص حلمه كف يغحلمنمشجي قف لكهبحلحم حض  آلهنهييمص مج هلهب غحلجيمنهي خس غحط
قغف هليش حلخيسمثلكحي  غخلهبكفغجك  حض ق مش خصيس يغحلمنمشجيخيهتص غحط  وهخصجيهبع صيمضهبكحض ىهحض
ق يلكمهجهيس مشمنغ مفمظ حض ه عهي غهلهب غحطحمملغن هقحلىس مفجيىحص شجه ىهلحمملغن ٍّقمشجي ىهل  هشجه
قظ يغيمخهن حض ن صغحلمنهبكل لكهنل غجك شتهبف آل: عو غحل  خضخيهث غإلميسهبه جلٰهمنحي
ه عه هبيهغهل يمخهنيغص ىهلحمملغن مفيش شجه ق كسهلهنمل هشجه حض نجل صغحل  غحلمنو غحلحنملن ٰهمنحي
ىهلهنملك ىهلحمملغن مفيش شجه  .يلكهنيض ي

نهش غألمغمنهبك خس ىحلهتيهلمم ىخضهبجفخيهت ٰهحمجييىغهحلمه ق :لكخيحيهب هن حض  يغحلمنمشجي حلمهٰه
ميىح هلهنخي: ظ غألهجكتهبهيخضهنخيهنخي حضحيتهبه صحضحيهت جل قه غخلهبكحض  هليش همش وسهب غجك هحض

جضهبك ىلكهبمكمل غجلحيهت مشمنه  :هغحلثهبميخيهت صهكغعه يمفمح غحلجههبهشهت يغآل حلىح هحلخيهي صيغخلهبكحضخيهت حل
مصىح حضحيهت قه غجك مكخيهبمغىح خكجع هليش ميمنسىح خس جضب  ....هحض

نص حلمهجمحيخيمل غحلحمملكص مصهنهنهشهن:غميجنهن) ض(  .ظصضل ضف: مل جلهبخفىش غحلهبئهنوي غحلسخي: هلبهبخضهث غألظ
ن ع غحطهنهبحلهت غحلهنغخصحنهت هليش جلتهبغ : هشهنغحضىعهشخمهبقكغق غحطميهشمل هليش غإلعهليش ) ض(  . حلمهٰهحمجييىغمنمهسمنهتغحلظ
 ).ض(كمكىش ص ضطضل ضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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ا ر ا ندفعة باأل الت ا   اإلش
ه .ع ىشش شهث ك هث كيط يطىس  هي

قيمفمظ ميجنهنهشهت غحل وخصجيهبعيعميىح : غإلجفجههبن مشمنغ خضهبظيس حض  يههئلك صيغحلمنمشجي جهمحع خس غحل
ه غحلحنجنخيٰههت غحطهنهبقهشهن  مشمنه غميممبهبم مش غحلحنمهىش جلهبه هبيهحط غحلمنمشيشص خس وخضهبظمههت مصجه
ك فٍّمفحمب ىحضميع خس مغحنتحيهب مفمظ غحلحم ى عه مك  غقه هشهتصيغحطهبق هتيغحلجيجنهنهش مش جلمح ىهتيقهلهبخكخي ي

 .هغمغتحهبحلتىح خصبممالميىح غحلحنهنيس سمين يممهب همش غحلحمخنجعص خس غحلجهبجع غميممبهبم هشمهمين
حلىح غإلجفجههبن مشمنغي غحطتهيجحمق ظملك كيمكهن همكمل ن هليش يغه: خصهن  مش هتيغحلجيمنسهبميخي غحلحنمه

مغهبفص الفيخصهبحطتخخي غحلحنمهىش  ىعلكالن قمشجيجيهب خس خضحممهمث يختخيمهجيهب غقغ لكجيحيش هغحطحس
غجلمت كلكخيحنهتصىمفجنخيٰههت   هلىع عجفجهبكمشهب همصالجحهبى هغمغحنهتى هظحهبكصى جفهبمشهنهتى هحضبهبنصى هجل

حضىح مفمظ يههمشهبقمشهبص هجليس قحلىس  .غآلجفجغغن هليش غحطهبميىع يغجلميئ غحل
و ك مل قمب يظخنجعغص غآل عميىح  جلهبه هغه يغحلحنحمب غجلميع يخصهيه :كإلهش ي و

 هشهنبيس يغحلمنمهسمن ي عه غجلسىش:غحلسهبقمغهت غحطهنخضمههت هليش غحلثهبحلهث غحلمنحميس خس مغخيهييت
ك لكحيمنه صىهلتجيهبه خكجع غجلسىش جلهبه لكهئقغ صهبهشهتص غجك آل غآلميهنسهبن  مفمظ يغحطملكجلهت غحلحم

 .هلتجيهبمشخيهت يألصهب صلكخيحيهب حلالميممبهبم ىمكهبخصمههت مغحنتحيهب
 مصسىع آل يغحلجهىغ يغه: مكهبن خضخيهث خصهبحلجيهنِّـ قحلىس مفمظحمجييىغ غحط عحضهبغ يشجهحل
 ظخنهنه مفمظ آل هشٰهجهيش حلمهحمخنجع صغقه .غحلجيحيهبهشهت خكجع غجك وهلجيهنسٰههت جلهبميمث هغه غجلبيس

 .جلمعه مفمظ غحلجهبجع هشسىع عه
غغ يغحلحق هغجل غع وهلمممههنهب غحلحنمهىشيعه : غإلجفجههبن جحمنغ ي يجلهبه جلمهخيهب عه حضميئخي ومغ و  وهبصي

ىجخهنق لكحي ك يحسهنق ههلىع هلحيهبصهعخضجههب يغحطهبقف مفيش ي  ىحضميع خس غميممبهبم لكال هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم
فٍّخصملز ى عه مك ىهلتحنمههنهت ي  .غحلحمخنجع خس غحلجهبجع غميممبهبم هشمهميني خضت خصهبحلبمله ي

ه لكهنم غآلميممبهبم يغه: عمضهن خصتحنبجع ق جل حض  غحطجههبهص غجك شتهبف وهشهبيهلهبق غحل

 .ظظضل ض ف:خضسيش كغقه غألهلحق: هنهتحنمهخيمص :هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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ك:هغحطمنهنهل ىجخهنقف هتيغحلحنمهٰهخي ي عه غحلحم ه يغحطهبقفص مفيش ي  غحطجههبهص مفيش وهلستخنجيخيهت لكتجه
 .غحلحمخنجع خس غحلجهبجع غميممبهبم هشمهميني خضت جلبجع هآل ظخنجع لكال ههلحنىح

نغ :هغحلهبظيس كف خصمق غحلتممهبخصيغ خصرضهكف يه غحلهن غمكىع يغحطملكجلهت غحلحم  هغحل
يغخلهبكحض غميمح مش يخس غحطهبمشخيهت لكهنىطص هعهلهب هليش ي ق خضخيهث ي حض  غألمضهن خكجع لكهيخضملزهب غحل

قغ ه مشجيهب هشٰهجهيش عه ههليش .يمصهنملن جلمح وهحض قغ عخضملزهب هشجه  عخضجههبن حلىح صوهشهبيهلهبق وهحض
غميخيجيحيهبص يغحطهبقف قغ هغألمضهن همك وجخهنقغ وهحض  .هعخضجههبهلحيهب يغحطهبقف مفيش ي

ص يغجحجيملد هغحطهنملغك حميسيغحطت يحلمهجهىش هظمنهبه هغحلحمخنهن غحلجهمع يغه: عمضهن خصتحنبجع
كغه هغحلالمصجيهبمش يهعهلهب غحلتجيهبمش  غألحضميغع هشحنهنل غحلمنو حلمهحنملق هظمنهبه لكحيمح غحطمنجل
هت  هشمللكىع آل غحطمنهنهل غحلحنملق مصجيهبمش لكحنملن .هلجيمنحميس سجلىش همش غحطهنملغك هليش غحطمنهنه
غكق غإلجفجههبن  غحطتجيهبمش غحلخنجع يمفمظ عه غحلحنملق .حميسيغحطت يهغحلجهىش غحلجىش ظخنهن مفمظ غحل

يعخصملغص أله غألحضميغع خصهبحلمنحنيس يهشتحهنيغ آل هت و قف خكجع غحطمنهنه حض  يهغحطتحهنيغ خصهبحلمنحنيسص ىهل
غخضملص يغحلجهيس مش خصهبحلمنحنيس  .ى هلتجيهبهس مضهبلىمفملق يحتهنيغ ىمكسٰههت يحتهنهنمث يهجلمهمح غحل

ك غإلقكغجلخيي غه:قى ِّـ وهت غقغ جلهبميمث جخهنقفي غحلحم غخضهنحيهبص لكمهمحقغ ي ي مفيش غحطهبقف هحل
 ظ مفجييهبى مضهبكفىهشهت مفجيملهلهب ميهنهشمل حتحمخييس غحلحنمهىش خصخلعيميحتهبف غجك غحلمنحنيس هغآلميمنحنهبآلف غحطهبق

غك ي خضسهب لكهنييش لكهنمليهل :مكخييسي خضت هتصي غحلجنهبمشهنهشيههلهب مش غحلهبحضهت غجك غحل و   ههلهبظو مفمهمحيملي
ى مفمظ عه غحلحنمهىش عهلهنىقحلخييسي غآل قحلىس  .هت غحلهنملهشٰههتيوص هحلخيهي جلمح مصميمفىش غحطملكمغهت غحلمنمهسمنخيي هلهبقي

كك مفهت مشجيهبن يغه :كجل غهليس هليش وجخٰه قف هشهتيغحطهبق غحلحن حض  مضهبكف يغخلهبظهت غحط
ىع ىهتيخصجهخيمنخي صغحلمنمشيش ك خس هنيمصمئجض  همشصي مضهبلىهه  .يغحلسخيهت غإلقكغجلهبف خفحي

خيىع غحلملهشهث غحلمنخيميهشهبع مفمهىش ههشتجيهبهن غ ن مصملهك هل ع خض ف غحلخم  هغحلحم
غفع مش ههلهب صهخكجعزهب  ههلهب عمفحمهبهبهبص مفمظ هنيهمصمئجض غحلحنمق مصهنتحىش هجلخيىغ غألجضجعص هل

غف مش مصخي غألهل  هعجضبتمث .غحلسٰهىع عمفحمهبغ مفمظ هنيمصمئجض خفهنهم يعو هخس هتصيغحلحم

 .)صط(ص غحلتحنمهخيهنهت كمكىش ظط ل:مصحنمهخيهنهت مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتص مخٰهمل مصهن هلحمبهبق غحلخيميقو) ض(
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مفهت مصمهىس ف عه حطجٰه غه غإلميسهبه خس غألمفحمهبغ يغحلبح وهلحنخيجيهت وهخفخيمنهت هغحلخي  هلثيس ي
ومضهبظهت وعمفمحآل ويمصمئق همش غحلبملهص عمفخمهبع مغهبئهن غهليس هني همصتهيجضي  هتصيغخلهبكحضخي خصهبحلحن

 .وعخضخيهبميهب ىلكحنيس يكق بملويمص همش
ي غآل عه جليس مشمنه  غحلجيجمهبحفهبف مشمنه مفمق مش ملكجلىحيمي يحلجيهب عه هلهب ثبمثيمص آل يغحلتخنجعغف يي

ف هبمنه هشثبمث يخصيس جليس هلهب هشهتصيغحطهبق ق مش هتيهغحلممبخيحنخي هتيغحلحنمهٰهخي غحلبح  خصمق ىمصهنهبكه هحض
ن كف خضحم حلىح هلهب همشمنغ هشهتصيغحطهبق هغآلميمنحنهبآلف هتيغإلقكغجلخي غحلحم  غحلمنمهسمنهت مصهن

حضخيىح .هتيجحخيغإل ىمصهبهلهت غجك مصجيهنسىش يغحطجهنقغف يغه: هشهنهبن غحلتهنهبكه مشمنغ هحلت  جلمح هميهبمكحمهتص ي
 .غحلجهتهبغ هليش فمفحك هغحلثهبميخيهت فمفحك غحلهبقهشهت غحطهنخضمهتمق خس مغخيهييت

ن هتيغحلتهبهل يغحطجهنقغف هبيعهل غخضهنحيهب يغحطهبقف مفيش ىهلجيسمهخهت لكحي جلهبحلحنهن  وقغمصهب هحل
 ومختهبحضهت جلهبميمث هغه وقغمصهب فيغحطهبق مفيش غحطجيسمهخهت لكحي غحلجيهبمكحمهت يغحطجهنقغفيعهلهب ه صوهلكحنال

 .هتيغإلميسهبميخي جلهبحلجيمنهي صلكحنمهحيهب هلهنهبن خس غحلخيحيهب
وجخهنقف حلخيسمث غحلجيمنهي: غحطحمجيسىغ مكهبن  ومصهبهلهت ي ىهلتحنمههنهت مش خصيس وهلكحنالص وقغمصهب ي  يخصهبحطهبقف ي
ف يحسهنقمشهبص خضخيهث يلكمهحيهب غحلمنحنمهخيهت هليش ولكحنالص  .يخصهبحطهبقف يمصحنمههنحيهب خضخيهث هليش يهغحلهن

 ىكغقف عه حتحميس مفمظ غحلحنمهىش خصخلعي عه غحلجيمنهي غقغ ع:ههليش مضحمهبئُّـ مشمنه غحلهبحلهت
ي لكالخصمل هليش غآلمغتحنهبميهت خصهبألقهغف غحطهبقصوهلثال هتص حلجه يهشهت هغحلمنحنيس هغآلميمنحنهبآلف غحلحنحمبخيي
ك غحطجهنقف مفمهخيحيهب يمصتحيخي هت مصمهىس غحلحم و جلهبميمث عه جلمهخيهتوهتيحضميئخيم يهي غحلجيمنهي إللكهب هليش م  ي

ك هب غأللكحنهبن هغآلميمنحنهبآلف يهعهل: غحلجهٰههت  همشمنغ هلحنجي هلهب قجلهنه خس خصملغهشهت.هلمنخيِّـ غحلحم
ىغحلهبظمههت خس هلهنخضمههت غحطهبقف مفجيمل غإلخضسهبك خصخلع ي عه مفجيمل ختخيمهىحص لكهئميي  ىغفيمح مش هلحنملي

ك غحلحنمهٰهخي ن غحلحم يمصتحيخيهي هبهب غحلجيمنهي حلحم  .هت مفجيملمشهبيهت غحطثهبحلخييهت غجلميئخيي

غمكحن) ض(  .طضض ل:عمغهي غحلمنمهسمنهت هغحطمنمشمت غحل
 .ضصض ل:صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
 .طضل: خصملغهشهت غحلجهٰههت )ض(
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ك يغه :مكمهجيهب حل جيهبيعمي هغحلهبظيس  هشهتيهلهبق هتيهغخلخيهبحلخي خيهتيغحلس هتيغجلميئخي هتيغإلقكغجلخي غحلحم

ك مش جلمح(  ومصبحنهب ظهتيغحلحمملكغئخي غحلجهٰههت مكبيس هلهب غجك مقغحطسمهٰه لكالمغمنهت خصمق غحطجمحي
ميهبميخي حلمهمنمهسمنهت  هغكق لكهبإلجفجههبن )هتيغحلخنهنخصخي غحلمنمهسمنهت خس غحطحملجضمق خصمق هجلمنحلىس هتيغحلخي

كص مصمهىس يخصتجهنق غحلتميهلجيهب يهلهب حلع. هلجيىح جسمهُّـ هآل يغحلجهمهخيهت  غحطمنهبمشخيىش مش جلمح غحلحم
 .يهبنمص خكجع غإلجفجههبن لكحيمنغ ص)مفمهخيىح يظملك غحطتهيجحمق هخصهنمشيش يخضهنهنىح حطهب وهلكهنهب( هتيغحلحنهنمهخي

 ىعجضهبك جحهب مغتجنحيهن غحلت غحطتحنهبحلخيهتص حلمهحجهٰههت هتيغألمغهبمغخي غإلميجهبكغف غخضمله همشمنه
ىهلحيٰههت  .غحطحنهبق هلبحهث خس ي

ق غحلهنهبئمهمق مفمظ وميهنخمهب يمشمنغ غميمح هشهنق يغه: غألمغمنهبك خس مكهبن حض  غألجفبهبق خص
ف خس هتيغجلهنهلهبميخي هغألهلثمههت هتيغجلسٰهخي غيهش همج .يهت عه غحلسخيهتيغخلخيهبحلخي يغحلهن  ىخصملحلخييس قحلىس معمشجي

غجحىش يهلتتبىع مفمظ هشمنمشمت آل جلمح صىهغم ىخصهنمشهبهه ىجفهبم  هشهنق آليعميىح : غحلهبظيسه ...عمك
قغ عجضبمث هليش مفمظ وميهنخمهبقحلىس  ه صيغحلسخيهت حلمهٰهملكجلهبف عمضهن وهحض ق مشمنغ مغ حض  غحل

غق مفهبمج خس يغحلحنخيجي  .غجلسمحز يغحط
ى .ع ل خي مل م كهت  كيط إلهبيس

ن  مفيش ى غإلقكغن مفبهبكفييش مكهبن حلجهىش خصهيهيهليعميىح  :غإلجفجههبن مشمنغ خضهبظيس خضحم
غكيه غ خصيس غحلمنمشيشص يهلهبمشخيهبف غألجفخيهبع خس ى هغكمصبىط خصمحقفيغإلميسهبه غقغ جلهبه مغمهخيىش غحل  ي

مفيش  غألجفخيهبع هبمنه هشهنمصبىط  لكحيص ذع عمضهني عه عوصعهلهبهلىح غحلمنو  جلهبحلجهتهبغىهتيمضهبكحضخي
غك يغهلهب غحلبهبرف هغهلهب غحلسهبهلحنهت( يحفهنهشيغ غخضمله غحل  لكتجيتهنيس ) عمضهنهىهتي خضهبمغي عه عوصي

يهليش مشمنه غحطهبقف غخلهبكحضخيهت غكى عجضهبكي  وئهبهشهنه غإلميسهبه جفخي  خضخيجيمح:و لكٰهثال.ي غجك غحل
حضخيهت عجضهبكصوهبيمضهبكحضخي حل غميمق مضهبظهت لكخيميهش ٰهيش مك ى مصجيتهنيس  ي هليش غحطهبقف غخلهبكحضخيهت غجك ي ي
غف جلحيهنههلخنجيهبحفخيسخيه يغحلهي ن غجك عهل يمصتح غف غحلجهحيهنههلخنصهتي هت يحفخيسخيجيهب همشمنه غألهل

قف هغحطجيبث حض ىهت خس جليس هلجههبهيمصجيتهنيس غجك غألمفحمهبغ غحط  هغألمفحمهبغ مصجيهنيس ظ خس غجلسىشي

 .ظظضل ض ف: خضسيش كغقه عهلحق:هنهتحنمهخيمصهت غألكخصحنهتص يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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غف غجك غحطمك ك لكتجيتهنيس صيمشمنه غألهل  جلجيسبهت صخصخيجيحيهب غحلجيسمت خضمنيط هلىع يغحطمك غجك غألجفخيهبع ظ

حتتمنيط خصجهخيمنخيهت مشمنه  وهلثالص جلمحغحلهنعك خس غإلميسهبه غجك متهبن غحلبمله هغخضمل هليش مفحكهشيش 
ن هغحلهنحضمهمق غجك حتمث ه غحلهنعك غجك لك ك  حتحميس غحلممهنهشهنهت  ههبمنهصغحلجيسمت جلجه ظ

 مفيش مفبهبكف مش غحلمنو غإلقكغنشحميس  قحلىس همفجيمل هبمغهتصيغألحضسهبن خس غألمفخمهبع غحلس
ك غميممبهبم ظخي يغخلهبكحضخيهت غألجفخيهبع ظ همفمظ  غحلملهلهبمص همش ٍّويهلهبق ٍّ مخيسخس هبهتهبيخصخحم

ظخييمشمنغ غألمغهبك لكهئه ك غحلهبظمههت غحطجيممبحنهت خصخحم ص ٍّوي هلهبقٍّهبهتهب خس مخيسي مشمنه غحلحم
ه هلبهبهشجيهت ق يهبف غخلهبكحضخيهتصي حلمهمحمشخيومصجه حض ن خصهبحل م حلمههن ي غحلمنمشجي يهمفمهخيىح لكال هلس

ك غحطهبمشخيهبف غخلهبكحضخيهت خصهيميمنسحيهب خس غألقمشهبه يهخضخم ك غحلجهمحعصي ن هلجمحي  . جلمح هشهن
غمكحن هغحطمنمشمت غحلمنمهسمنهت عمغهي( خس حمجييىغغحط مكهبن غ: )يغحل  غإلقكغن يغه: لكهنهبحل

معهغألمفحمهبغص  يغحطمك خس غحلهبظمههت هشهتيغحطهبق غحلهبحلهت مصمهىس مش  هغحلحمخنهن غحلجهمع يهلهب هل
ف يخضمهمث لكهنمل هغحلهنهنغص هغحلبحنمل ىجليس غجفجههبن لكخيىح هتيٰهخيغحلحنمه غحلبح لكهبحلحنمهىش غحلملهشهث . ي
هشهن عحلهت يغآل حلخيهي غحلبملو غإلقكغن حضحيهبكيهيه هشحنتهنمل خص يهمصتجٰهىع  لكحسمتص وقمكخيهنهت ىمصحم

غكقف يجليس غألجفحنهت  ميهنه آل هميحيش غإلخصحمهبكص يلكخيتحهنيغ حلمهحنمقص غحلحممنهنغع غحلجيهنممهت خس غحل
ه وجفخيئهب ن غجك غحلهنعك ه جلجهصغحلجيسمت هليش جحهب خصمح غحلجيهنممهت مصمهىس مغ  هغحلهنحضمهمق صلك

ه حتمثص غجك  منحلىسجله غحلبملهص هليش وهلثال وغحضميع مفحكهشيش هليش وغحضميع غحلهنعك هجل
ظخي ه ظهبمغهتيغحلس غألمفخمهبع خس يغخلهبكحضخيهت هبفيغخلحم ق غحلجمحنهن جلجه حضىح صعمغ  هغحل

ه صعخصخيِّـ هشمهتمق هغحلخيملهشيش وغصكيهلمله غحلهنعك هجل  .همشجهمنغ صحف
 غحلجيهنممهتص مشمنه خس ميجمهبمشمله ىحضميع عظخنهن هليش غألحضميغع يخصهنخيهت هيخيميهن ميحيش صميحنىش 
غظ غحلجيسمت مشمنه ههليش  ...مقيغحلجيسبخي هغحلحمخنهن خصهبحلجهمع ميجنمنهن غألحضميغع خصمق يسهغحلمن

مفمت علكجههبكميهب هليش ميمنخيمل غحلهنعهشهت خضهبحلهت خس جيهبيلكهئمي وهغمضتحمهبكغ غمغىعص غحلحنهبمج هميست  غحل
مغهبحفهت غحلجهمع مشمنغ عقكجلجيهب مكمل جيهبيعمي يهميتخخييس  .عخصحمهبكميهب خص

غمكحن: ميجنهنغ) ض(  .ضضض ل:يعمغهي غحلمنمهسمنهت هغحطمنمشمت غحل
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كك و كيط ملمث كجل ضكإلهش  هشمقيغحطهبق هغآلميمنحنهبن غحلمنحنيس هليش قجلهنهه هلهب يهغ: ش
ن مفجيمل ن حلخيهي هحلجهيش مفمهخيىحص خكبهبك آل ىظحخيلك هبفيهبجلميئخيخص غحلحنمهىش خضحم  حلمهحنمه

ن عه هتيغحلتجهنهشبخي هتيغحلممبخيحنخي  خصيس قحلىسص خس يمصتمهخُّـ هغإلقكغن غحلحنمهىش خضهنخيهنهت يغه: مصهن
يهشتحهنيغ غآل هلىع آل ي عه غحلحنمهىش:ثبتىحيمص عه هلهب هشٰهجهيش جحهب مكحمهبكه  غآلميمنحنهبآلف مشمنه ي

ي عه غجضبهبف همغخيهييت صغإلقكغن خضهنخيهنهت مش قجلهنهه هلهبي عه :هشحنجي آل مشمنغ يحلجهيش هشهتصيغحطهبق
وجخهنقغ وعهلهنغ غإلقكغن جلهبه هغقغ يجخهنقص ىعهلهن غإلقكغن  هلهب خكهبهشهتي أله غحلتجهنخصهتظ مصجيهبحلىح لكال ي

ه خصهيه يغآل غحلحنهبمج مشمنغ خس يهشتحهنيغ آل ي عه غإلقكغن:غحلتجهنخصهت ثبتىحيمص  ىلكحنيس مشجيهبن هشجه
 .ويغحطهبق هغآلميمنحنهبن غحلمنحنيس هكغع هلهب مصجيمن عه هشٰهجهجيحيهب هآل وصيهلهبق ىهغميمنحنهبن

 يخصهيهم  فمفحك غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت خس مفمهخيىح غحلمعمشهبه خيهييتمغ جلمحم  مفيميمل هميحيش
 .يجخهنق ىعهلهن غإلقكغن يهأل ظويغحطهبق هغآلميمنحنهبن غحلمنحنيس هكغع ىذع غإلقكغن خضهنخيهنهت

ن صميحنىش مكىغ غإلقكغن خضحم  هليش مغخيهييت حطهب ظويغحطهبق هغآلميمنحنهبن غحلمنحنيس مفمظ يهشت
  .يجخهنقف  خس قغهتهبمش مثجلهبمي هغه ىهشهتيهلهبق لكحنمهحيهب خس غحلجيمنهي يعه

غع: عو م وهلمممههنهب غإلقكغن يخصهيه حلجهىش مغجيثبمث ميحيش: حمجييىغغحط نهشهن هحلمنغ   ومغ
ىجخهنق ىعهلهن مش م وهبيمفهنمهخي  عه جلهبهصوهبيمضخيهبحلخي غإلقكغن  عه جلهبهصوخيهبيخضس غإلقكغن جلهبه  مفيش ي

يعه جليس هلهبم غهللا  جفهبع غهم يهمغخيتخملك  .يغحطهبقف قغف هليش يغحطهبقف مفهبمج خس ي حض ق حلىح ىهل  ىهحض
قغف هليش غحطثهبن مفهبمج خس ي هجليس هلهبصغحطثهبن مفهبمج خس حض ق لكمهىح ىهل  غحلحنهنيسص مفهبمج خس ىهحض

ك غحلجيمنهي مصهنمصبىط خضخيجيمح يهشتحهنيغ غإلقكغن يهعه ىغحطهبقفص لكحخيجيئمن  مفهبمج خس هشهتيغحطهبق خصهبألهل ي
ق حلالكمصبهبل هييمصتحيخي حض قغف جحمنه غحطثهبحص خصهبحل حض  .هشهتيغحطهبق غحل

ق حلالكمصبهبل غحلجيمنهي ئيهتخي هتيغإلمفملغقهش غحلحنمهيس يغه: عو  حض  جحمنغ غحطثهبحص خصهبحل
مص  مصهنمصبىط عه مفمظ غحلهنملكف جحهب غحلجيمنهي يههئلك وجيهبصيهلحنخي وهشهبيهلهبق وجفخيئهب حضىحغمي لكحخيجيمح غحط

ق حض ق حلمنحلىس غحطثهبحص خصهبحل حض ه غآلكمصبهبل هقحلىس وصيغحطهبق غحط  حنمهىشغحل خصجيح هشجه
كو ق هخصمق غحلجيمنهي خصمق يغآلحتهبق هخصجيح صيغحلخم حض ق حلمنحلىس يغحطثهبحص غحل حض  غحل
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كف غحطثهبن مفهبمج هليش غحلجيمنهي مصهيمضمن مشهبهمفجيمل صويغحطهبق حص خصهبحلحنمهىش حيهبخييسٰهيمي وظ  .يغحلحم
غكيغحلجيمنهي غقغ غمص: غحطحمجييىغ خس مصحنمهخيهنتىح مفمظ غألمغمنهبك مكهبن  يحممهمث هليش حفهنهشيغ غحل

مفهب هليش غآلمص يمي ق غحطثهبحصيف أله مصي غمغتحنملصويحمهبن خصهبخلهبكف غحطهبقو حض  عه يجمهبمشمل مشمنغ غحط
يحمل خصىح غحتهبق غحطملكي لكتتص خس مفهبحطىحيغحلحنهنحق كفصنين خصهبحطملكي  همشمنغ ص حلجيمنسحيهبو لكتهيمضمن هلجيىح ظ

كو خضىمفمهىش ق خس غخلهبكفسخم حض ن غحط حضمت ص حسمل خصىح غحلجيمنهي مفمق مشمنغ غحطحنمه  ههش
يحمهبن غحلمنو خصهبحطهبقف عه مصممبيغآلمص يمنمفيش عميىح مش غحطحمملغن غحطهبقي همصصيهنىح غحلجيمنهي مفمظ غحطهبقفي و ي

حصصيهليش خكجع مصهنمصمت غألجضهبك مفمهخيىح  . لكخيححميس هليش مشمنغ غحلتممبخييغ غحلحنمهىش غحلحم
ك قحلىس هليش يههشتبمق  :عهل

ق غحلمنمشجيي عه غحطهنغق خصهبألجضهبك غحط:قهب حض يجغمصبهت خس خصهبغ غحل   هليش غحلجهمحآلفي عمفىشصي
هشيغأله  .هتيحلخيهت هغحلثهبمي

ق:يهئ حض ق يغحلمنمشجي ي عه غحل  .غحلهنخيهبك خصهبكمصمنهبم هشهنمصمنىع صخصمنغمصىح سمكخيهبد ىهحض
 .هكغعه يمفمح خضجههبهشتىح هلحنجي مشمنغ يهعه

يطش ى عه جليس مفمهىش:يهئ حص يي كو ىخصحنمهىش هشجهتجيىغ ٍّخضحم  .هلحنىح ٍّخضخم
كف:يسيحتحم لكهنمل: غحلجيحيهبهشهت خس همكهبن ىجخهنقف صجلهبميمث جلخيمنمح هتيغحلحنمهٰهخي ي عه غحلحم  مفيش ي

ف مفيش ىمضهبحلخيهت يغحطهبقف  .مفحكف هتغحلهبقهش غحطهنخضمههت خس مصمنحمخيمهىح مغخيهييت جلمح .يغحلهن
ن مكبمهجيهب حل جيهبيعمي غجك وهلخمهبلكهب مشمنغ ك خصٰهخنهبهشهنف غحلهن  يحلمهحهي غحلجنهبمشهنف هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم

غمكىع يسيهغحلتخخي  عحطحجيهب جلمح هغحلسمنسممهت غجلحييس  حلمهمينظيخضخيهث غحطهبمشخيهت هليش يغخلهبكحض حلمه
ه هليش قحلىسحمجييىغ غحط حضحنيس لكمهمنغ .غحلخيىح ن مفمظ جمسيغحل عمك  صهبفيغحطهبمشخي خضحم

ق غإلميسهبه مفجيمل خصهيميمنسحيهب حض ق يلكهئه صويهلهبق خكجع ىخص حض  مج صلكهنل جلخيمنمح جحهب ويغحطهبق غحل
ك خصمق هلهب ىهلخنهبهشهنف مفيش يصيس ك غحلهبظمههت هخصمق غحلحم ك قهغف يغخلهبكحضخيهت غألهل  صغحلحم

 .ططضل ضف: هت غألكخصحنهتيهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحطتحن) ض(
 .ظضض ل:صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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 .ورهكف غحلسمنسممهت قحلىس هآلكن
 )٣ (دؠ    

نغجك  مشجيهب حمجييىغغحط نههشهن ق لكهنل غقغي خصهيميىح غحلهن هش قغمصىح هتخضهنخيهن ىذع هحض  تىحيهمش
ق لكحيمنغ غخلهبكفص خس ىحيميع حض ق هلحمملغن: عو م غحل حض هلىح آل غحل  آل هشٰهجهيش عه  مهلمنحي

 .مفمهخيىح مش يمفمح آلميهنمهمت )غحلمنمشيش غجك حضهبع حل :عو( يغحلمنمشيشص هغآل غجك هشهييت
جيهب غقغ هجلمنحلىس هت مصىحقغ يخضخيثخيهت وغعهلهني عه لكهن يعصهب خضخيثخيهت غحطمنهنه  هلكهنملغه غحلبمماله ي

حضمل عه هشٰهجهيش آل غألهلهن لكحيمنغ مكبخييس غحلحنملن غحطمممهيغ هغحضتمحم غحلجيهنخيخممقص هليش غألجضهبكص  مص
كف ن غحلجهمحعحلىحص يآل هلهبمشخيهت ي ألميىح غحلمنمشيشص خس ى ظحخيحهتىحلىح ظ يه غ :همشمنغ هلحنجي مك

كف ظحخيحهت جحهب مفجيمل غحطملكنظ أل كف غحلحمحخيحهت يهغحطٰهتجيحنهبف خصهبحلمنغف آل ظ  غحلحم
ه هلهبمشخيهتصت مصجهجمىغ مفيش خضهنخيهنهت غحلخلعغحل و آلخصمل عه مصجه ي و آل هلهبمشخيهتوهتي خضهنخيهنخيي خيي  .هتي لكهن

ق يهغ: عمضهنه ىخصحنبهبكف حض  آل يهغحطهبمشخيهت. غألجفخيهبع يهلهبمشخيهبف مفيش ىمفبهبكف يغحلمنمشجي غحل
حضمل لكحي غألجضهبك همفملهلىحص يمصهنمصمت غجك خصهبحلجيسبهت ىخصحكل ق مص حض  ي همصجغمصمتصٍّمضهبكحض ىخص
حضمل مفمهخيحيهب ق غألجضهبكص همص حض  غحلمنمشيش خس يلكهبحطهبمشخيهت .غألجضهبك مفمهخيحيهب يمصجغمصمت  هآلٍّقمشجي ىخص

ق يهشتحهنيغ لكال ظغحلسمنسممهت مخمنهك غخلهبكفص ههشجيمللكىع خس يغحطهبمشخيهت ميمنهي مش  سقمشجي ىهحض
و ىخصهيهلهن يغآل  يخضخيثخيتىح هلهب يهعهلهب. يغحطهبمشخيهت غألجضهبك همفملهلىحص همش يمصهنمصمت غجك ميسبتىح مصست

ق غألجضهبك يمصهنمصمت مفمق حض ص عه مفمق جلهبحل  لكال صجلهبحلحنملن غألجضهبك يمصهنمصمت مفملن يغخلهبكحض
ك ق حلىح يهشتحم يهلهب غألهنع. يقمشجي ىهحض حلىح يلكشه ي  يمصهنمصمت مفملن هشستمهمين غحلمنمشيش خس خضحم
 غحلثهبز يهعهلهب. غحطحهبن غآلميهنالغ لكخيمهمين غألجضهبكص يمصهنمصمت يخضخيثخيهت مفمق  همشصمفمهخيىح غألجضهبك
كيهش يخضت مشجيهبن ذع آل يلكشميىح ق حلىح يتحم ق يلكهئه ظيقمشجي ىهحض حض  ىعهلهن يغحلمنمشجي غحل

ق غحلخيىح ىهيهلهنخي مشجيهبن هشجهيش مج لكهئقغ هلهنخيهيص حض ق حنهنيسيهش مج صهل  .غحطهنخيهي هحض
ق شرض مج غقغ :ِّـ قى حض  غحلمنمشيشص خس هظمنهبمصىح غحلحنملن هجلمنغ صهظمنهبمصىح غحل

 .طض ل:خصملغهشهت غحلجهٰههت) ض(
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ن ميجيتميم لكجهخيىغ ق هلمنحي حض ن عه صخصىحي هشتحمىغ ههلهب غحل  غحلخيىحظ هشمئهن ههلهب غحلحنملن هلمنحي
كك  غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش غحلحنهبد غحلمنحميس خس مصحنهبجك غهللا جفهبع غهم  مغخيهييت :كجل

ن غميتميغم جلخيمنخيهتم  فمفحك ق هلمنحي حض  .غحلخيىح هشمئهن ههلهب هغحلحنملن صخصىحي هشتحمىغ ههلهب غحل
ىمفمظ هلهبمشخيهت حتحميس غحلجيمنهي مفجيملهلهبيعه : وحمهبي هلمهخهبميىحخيهخص مغهتي  ي هليش غحطهبمشخيهبف غحطحس

غق هلثال ف غخلخيهبنصصوجلهبحلس ىمفمظ هلهبمشخيهت حتحميس عه هخصحنمل ي ختتميصهب خس مك  حلشهجك ىهلبهبهشجيهت ي
غق هتيحطهبمشخي وهلخنهبهشهنف  حسملمشهبصوجلهبحلبخيهبل هلثال  لكال همفمهخيىح مفمهخيحيهبص ىهلجيممبهنهت هخكجع غحلس

 مش همشمنغ خصهبحلحنملنص وخضجهمح مشمنغ خضجهٰهحيهب مفملن مصحنتمع غحلجيمنهي يحلجهيش يخصهبحتهبقزهبص حتجهىش
 .غحلٰهيس هنهبخصيسيغحلٰهيس غحلمنو هش مغمهمت

ه غحلجهىش هلخمهبلكهب غجك حفهنلكخيىح : عوم  مشمنه غحلهبحلهت هخس ن غحلجيمنهي م وخس عجضجيهبع جل مصهن
ن ي غمغتهنالحلخيوخصتجهنهشمله هلجيحيمحظ حلتجيجنهن غحلخيىح ميجنهنف ن مغمهمت غحطحٰه مفيش هتص لكتجيتميم هلمنحي

مص  ه هلمممههنهبص لكتححميس غحلجيمنهي خضخيجيحيهب مفمظ لكتحمنمغحط ن غحلحنملنو مكخيمله حلخيجه  .هلمنحي
ن خس غحلمنمشيش مشمنغ شحميس عه هخصحنمل ن صغحطمنحي  مضحمهبئُّـ خصهبمفتبهبك غحلجيمنهي مصهن

هبلكتحيهب يهمتخيميمشهبص غألمفملغن خصمق غحطخيمي مفملن ميجنجع صهبجح ىهعخضجههبن قغف غجك خصهئ حض  ههلهب غحط
 .قحلىس جفهبخصىح

ن غحلمنمهسمنهت(مكهبن غحطحمجييىغ خس  غق عه: )عظ يحلجيمنهنل عميهب جفهبمشملميهب غحلس سآلص جضىش ي و
نيملكن غحلبخيهبل مييعقكجلجيهب غحلبخيهبلص هخضخيجيمح مي : يقميهبه هليش غحلهيص عوي حضهنىملكجلىح جلٰهمنحي

ي غإلقكغنص جضىش ميحنجهىغ مفمظ غقكغن غحلبخيهبلص هخضخيجيمح ميحميس مفمع غحلهنجلهت يميحمنجنىح خس هلمهىغ
قغ حلملهشجيهب خس خصملع غحلهنجلهت حض غقص خصخيجيمح جلهبه هل  .وغحلثهبميخيهت غجك غحلبخيهبلص آل ميجمل غحلس

ن ميجيتهنيس هخضخيجيمح ن يشيس خضخيهث صغحلثهبز خصهبحطحنمه  غحلثهبز يعه :ميجمهبمشمل يغألهنص غحطحنمه
غق ميسبهت يعه :عو ميالخضيط .ميمنسىح مفمظ يغألهن هشجيممبيغ جلمح يغألهنص مفمظ هشجيممبيغ آل  غحلس

خيلك) ض( ن... هت غحلجهٰههت دق صهبهش: غميجنهنصحطميهشمل هليش غحلت مهٰههنحضىع حل صغحلحنهنيس هغحلحنهبمكيس هغحطحنهن
 .ضطضل: غحلخيملكوجلمحن مل ي غحلسخيغحلملهشجي
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غق غجك غق ميجمله خس ميسبهت آل ىخصجمجهيس غحلس  غحلخيىح ميحميس لكمح سىشيجض ههليش غحلبخيهبلص غجك غحلس

غق مشمنغ (مثيس مش غق غحلس  غحلهنهبئٰههت غحلجيسبهتيعه  سمل غحلمنمشيش يغه: عو همفملن مثيسص) مغ
غق خصمق غق غحلس غق خصمق ومكهبئٰههتحلخيسمث  هغحلس  .هغحلبخيهبل غحلس

غق خصمق وخضجهمح عمكهبن غحلمنمشيش يغه: جضهبميخيهت ىخصحنبهبكف غقص غحلس  ميسبهت هعهحضمل هغحلس
غق خصمق خصحنٰهيس هشهنىش مج ىححلجهجيي خصخيجيحيمحص يهغحلبخيهبلص غآل عميىح خصحجهىش غحلس  فيهلجمهبمشملمصىح خس غحطهن ي

 يشسمت عميىح خس خضهبن وهخضهبجلمح وميهبمغبهب حلجيمنسىح غإلجضبهبيت حلجهىشغ مصجههنغك غألهجك عه خصحنمل
ق مفملن يعه يلكخيجنيش خصحنٰهيسص مكهبن مكمل] غحلمنحنيس مفملن[ غق خصمق هتيغإلجضبهبمصخي غحلجيسبهت هحض  غحلس

 صغخلخيهبحص غحلحنملن ميسبهت ىهخضخيجيئمن مصجنحيهن هتصيغإلجضبهبمصخي غحلجيسبهت مصخنهبهشهن عمضهنه ميسبهت هغحلبخيهبل
 .يغخلهبكحض غحلهنخصىط ميسبهت هلهنهبخصيس

  ّؠ  
حلىح مك  همك يملك  ممبألَّـهث مكمت إلكيط إلكهت: ي يط حت أل يال ىغ  آلكهت

ن هغآلميملكغف خصٰهحنجييعه : منص غمضتالم  ألحضيس مشجيهب مفجيحيمح يمفمع  هغخضملص همكملوغحلملمض
نص هوجلمهمحهتىش خس قحلىسص لكتهبكف يمضهنه خصهبآلميملكغفص جلمح عه خصحنخمحيىش هشحنمع عي هشحنمعهه خصهبحلملمض ي

ن هغألمضهنهه خصهبآلميملكغفص ه مفمظ  مش: قحلىس مفمظ هغحلجمهبمشمل خصهبحلملمض يغمكتحمهبكه مكملك  ي
ن خس غجلٰهمههت غحلالخضهنهتظ جلمح عميىح غمكتمل مفمظ قجلهن غآلميملكغف خس قهشيس غحلمنهنهنف خصحنمل  يغحلملمض

ن هغآلميملكغف: مكهبن هثخيوقجلهنزهب هلحنهب خض حلهت حتمث هآل هلحنجي حلمهملمض  جلهبميمث غحلت غحطهن
 حتتحيهب وقغمضمههت

ه  حلىح مكملك  يمك مهالل كألييط يكيطش: ي إلكيط إل  :يمحن غألهنغحلجه هليش غحطهنغقإل
ص همش قغمصىح هخضهنخيهنتىح مش هلهب هشمهحيغ   لكحي:يهلهب غحلجهمحن غحلثهبزع. مش هلهب خصىح غحلخلع مش

هشتىح يغحلخلع خصحنمل حتهنيغ مش يلكهبإلميسهبميخيهت هغحلجيمميغ .  همش غألجضهبك هغألمفهنغل غحلالخضهنهت حلىحصي
ن غإلميسهبه جلمحآلف ىهمغهبئهن هلهب هشهن ى عهحلخيهتي ي مت هغحطخل ي حلشميسهبهص هغحلخمحىس هغحلتحنجي

ن غحلمنمهسمنهت) ض( قف حلمهجيسخهت غحلمنهبكمغخيضطضمصطضل ضف: عظ  .ضطظضل ضف: هتيص هحلمهحن
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مشهب جلمحآلف . حلىحى جضهبميخيهتىهميح
حلىح  ه مك يمكملك  ى صقق: ي ألى كهتسشص ىط كأل يكهبإل آل ىغىح آل يملآل مب

ئ حل كيطيغ ه يعه: مفمهخيىس صمن آلهي مشهنغ ىهغخضمل ىذع جل هبوحض  وهلحنهب هلىع و همفهن
غع صمخهبن غحلٰهيس هخضملف  .يغألهحص غحلجمهبئىع عه خصهبحلٰهيس خصهبحلٰهيس جلهبه ومغ

ه ذع:لكهبحلحمحخيلك مشهنغى هغخضملى جل هبو حض  حلمنغ .و هلحنهب مش غمضتالم غحلٰهيسو همفهن
ه ذع: لكٰهيش غألهجك عه هشهنهبن ىهغميمح غحطستحخييس جل مشهنغى هغخضملي هبو حض و هلحنهب هلىع و همفهن

 .هخضملف غحلٰهيس
ه  حلىح مكملك  يمك ك ىُّـ: ي يطشظ هيىح آليمل آلمب ك يكمششص  هقحلىس مك

مشهنهش هلهنتمبيأله  مص مفيش غآلمغتخنجيهبع: تىحيحض خي ههلهنتمب غحط  غآلمغتخنجيهبع مفملن: تىحيمفهن
مص مفيش مشهنهش خصمق لكهبجلٰهىع همفمهخيىح غحط خي هتيغجل  .غحطتجيهبلكخيمق هليش ىهغخضمل ىذع خس هتيهغحلحنهن

حلىح  ه مك يمكملك  ض: ي ي كهتىح  ىغحفالمكهبف حلمهٰهحنجيإلقال ىغ هبىس يط 
ه غظممالخضهبف يجلجمهبم هليش ستمنهبقيهش جلمح جستمهمنهتص ىههلحنهبه  :غحلمنجي

 يسٰهيهش ميمنسىح همش. هلجيىح هنحممليهش يعميىح خصهبمفتبهبك غحلمهمنيط هليش ستمنهبقيهش هلهب :إلكأليو
هلهب آل يهشسٰه جلمح هلجيىحص هشمنحيىش يعميىح كخصهبمفتبهب وهلمنحي  .مفمهخيىح يهشملن غحلمهمنيط يعه خصهبمفتبهبك وهلملحل

ض  .غحلحنمق خصخنجعهص ههشهنهبخصمهىح مكهبن هلهب :كيطش
يط غك خصهئخضمله ملكنيهش آل هلهب :كيطش  .غحلجنهبمشهنف يغحل
حلىح .غحلثهبز غحطحنجيمش  مشجيهب خصهبحطحنجي غحطهنغق يعه: صمن هآل حضمل غحلت: لكهن حلمهخنجع  مص

خيلك همصجيحنتىح  .حلىح ىمص
حلىح  ه مك يمكملك  م: ي مب ى إلهتإل كيط كيط كمئ ىط س يط مل قمي آلىغ ى  كخل ىط

ىط كمئ هب غع: عويق هت يمكآلهي قغ هكغعه هلهب جلهبه ومغ حض  جلهبإلميسهبهص غخلهبكف خس وهل
قغ عن حض غع مش غحلمنو يغحلجيمنسهبز جلهبحلجهخيىغ غحلمنمشيش خس وهل قغ جلهبه وغحلحنمهىشص همغ حض  وهل

ه:غميجنهن) ض(  .صصطض لضف: ي جلجمهبم غظممالخضهبف غحلمنجي
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وخضهنخيهنخيهب قغ جلهبه عن صي حض وغمفتبهبكهشهب وهل  صهلتخمهبهشمنهبه يهغحطحجهغحلهبجل  يأله ظجلهبحلحنملن ي
 .غألمضهن خصملهه عخضملزهب يحتهنيغ لكخيٰهتجيىع

قغ:  عمضهنهىخصحنبهبكف حض  ىمنئجيخيلكح صغخلهبكف غجك وهلهنخيسهب حلمنغمصىح جلهبه هبيحط يغحلمنمشجي يه غحل
ه عه هشٰهتجيىع ق حلمهخلع هشجه ه عه قهه هليش سقمشجي ىهحض ق حلىح هشجه  سقمشجي يمخهنيغص ىهحض

ق ص عه هحض ىعه مضهبكحض .جلمنحلىس يهلهنملكص ي
ه  حلىح مكملك  يمك هت: ي ممبإلىط م كخل مب مل ىغ كيط ش إلل كحل كهت  مكهبنإل

ق: حنبهبكفمشمنه غحل مفمظ هنتىحخيمصحنمه خس يغحلمنخيهبيض مكخيغحلجم ىمفمل غحطهبمشخيهت قغف هحض ي ى مخهنيغي غلكيغ ي ي غميمح هش
هشهت قغف علكهنغق ن خصهيظهبحلهت غحطهبمشخيهتص مغخيمح خصخمٰهخيٰههت مفمل غحطمنهبمشخيىش خكجع غحطهبمش ىغحلهن ي ي ى هلهنملكفيي  خكجع ي

قص  حض يخضهنخيهنخيهتص هلىع عه هلجيحيهب هلمنهبمشخيىش غحل يهغحلحنمهخيهتص هغألظهبحلهتص هغحلجمخحمخيهتص هغحلمنحنمهخيهتص ي ي ي
ق حض ق مفخيجيىح. هخكجعمشهب هليش ظمنهبف غحل حض  .هظمنهبف غحل

ه  حلىح مكملك  يمك ه: ي المئألهي كم ىغ ىغىح آلمصىح: عو ىغ كالمشش  هليش هلحنهن
 .يغحطهبمشخيهبف هجكص همشغأل

ه  حلىح مكملك  يمك ى ىغشط: ي ى كيطىح م ىغ شىس آلُّـ مئظإل م يط هئش آل ي غحلخمٰهجع  ىغإل
ن غحلحنملنهشهن مصهب:هغحطحنجي صحضىع غجك غحلحنملنص آل غجك هلمنحي و هشهنملك حلمهحنملن جضب  .ي

حلىح  ه مك يمكملك  حن: ي ُّـ ىغ مش ك ال  م كيطىح ىغىش:يىط آل قى كيطىس إل  إل
مك آلٰه مكإل  هغحطهنغق مفحكفص غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش يغألهن غحلمنحميس خس مغخيهييت محجلإل مل كهت

حلىح هليش ك يعه :مك غع :خصٰهحنجي وهلمممههنهب يغحلحنمهٰهخيهت غحلحم كف جلهبميمث ومغ  هتيخيٰهغحلحنمه غحلحم
وخضسخيهت ي و عه مضخيهبحلخيهتي و عه مفهنمهخيهتي  .ي
حلىح  ه مك يمكملك  س: ي مك كيطىح خي  صهب حضحيهت هليش: عو إلهب كيطىس  جل

ق آل ومفمهمح حلىحع. وهبيقمشجيخي وغهحض  غجك ومكخيهبمغهب خضجهٰهحيهب غألجضهبك يمصهنمصمت هغحلجههبهشهت همفملن:يهلهب مك
ق يخضخيثخيهت غجك ىميهبخفهن لكحي غخلهبكف حض حلىح مفممىغ قحلىس مفمظ ينههشمل. يمنمشجيغحل غحل : مك

 .ططضل ضف:  مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتيغحلمنخيهبيضمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك ) ض(
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صهب خضخيهث ههليش قغ جل وقمشجيخيهب وهحض  .مفمهخيىح جلمنغ يحطهبمشخيهت ي
ه  حلىح مكملك  يمك كىط: ي ى يكيط ش نيكيط  يمش غألحضهنغن غحلسمحههشهت: غحلجيج
حنحيهب غحلجيسبخيهت خس غحلسمحع جضهبخصتهتغحطخمخيئهت غ غجلمتيهلهب ع . ههلجيحيهب غحلجمٰههيصي خصمنغهتهبص ههل  غحلجه

ىمغمحههشهت ىعحضهنغن لكحي ن مصملهك ي ئحيهبص هعجفحيهن عغحلجمٰههي همصستيض خض غجلمت خصخم  غحلجه
وهلهنمصبهت  يغحطهنهشمكص غألكلص غحلميمشهنفص مفممهبكقص: غحلجمٰههي هليش مكهنهبهب خضسمت مفمظ ي
هص كصهكغميع كخضيسص صوغحطجمجغ مص ميبت ه[ عخضملزهب مممهيغيهش همكمل .هخصمه   عهميبت

مص  .غألمضهن مفمظ] هخصمه
حلىح  ه مك يمكملك  حن هي: ي م:ىطمه مش ئ َّـهث ىغ م كيطىح كجل إل قى كيطىس إل إلإل إل
ك ُّـخيهختحم .يخس غحلمنحممهمق غألهن هغحلثهبحلهث هليش غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحكف هقحلىس  غحلحم
كي عه هلىع صهشهتيغحطهبق خصخنجع هتيغجلميئخي كي أله مش وعهشخمهبص ىهشهتيهلهبق يغحلجهمهخيهت خكجع غحلحم  غحلحم
ظحيهب هتيغجلميئخي كق خصخحم كص حلشجفجههبن ىهل  قحلىس هلىع لكخيىحي غجك عه وهلخمهبلكهب غحطمنجل

ك هشهنه خصٰهيش وهبمصحنهنهشخم يغحلسخيهت هغخلخيهبحلخيهت غحلحم ي وهلهبقهشهت ي  .يغحطجمهبئمق هليش يجخهنقفص خكجع ي
حلىح  ه مك يمكملك  هث: ي شهث خي كيطىس ه كيط ىشش وظىغ ك  غحلهنهغهشهبف ي جي

غكقف  غحلحمخنجع خس غحلجهبجع غميممبهبم خس مفمهخيحيىش غحلسالن غحلبخيمث عمشيس هتيعئٰه مفيش غحل
غكه خس هغحلثهبز غهلتجيهبمفىحص خس عخضملزهب ظجيمنهبهص مفىح حض  .ههمك

 غحلحمهبقن غهللا مفبمل عيب مفيش عقهشجيهت خصيش مفٰههن كهغه هلهب يسخيمكب  هليش:إلكيطىس كأليو
 يهشملمضيس عه يكخصىس هشهنملك مشيس  غحطمئهلجيمق ألهلجع مكخييس: مكهبن 

 ّ إن:مكهبن  غحلبخيخمهتظ غحلملميخيهب عه مصجهمع مصحمخنهن عه خكجع هليش خصخيخمهتص خس غحلملميخيهب
ون ي سأ ال ي سب إ العجز، وا  .ُاهللا تبارك وتعا ال ي

ض إليقىغ كيطىس  يمفملف مفيش غمغحهبنص خصيش مليمخٰه مفيش غخصهنغمشخيىشص خصيش يمفحق مفيش :كيطش

مغخيىط:غميجنهن) ض( جلمت( في هلهبقص غحطحنجىش غحل  .)جل
غك) ض(  .ضضضل ض ف:خصحهبك غألمي
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 سكغظ يعحلىس: حلىح لكهنهبنص غحلجهىش خصيش مشجمهبن عمص غحلملهشحمهبز غهللا يعه مفبمل :عظحهبخصجيهب هليش
 .خصمظ: لكهنهبن
 مكهبقكظ: مكهبن
 .مكهبمشهن ىمكهبقك ميحنىش: مكهبن
 مصحمخنهن هآل غحلبخيخمهت مصجهمع آل غحلبخيخمهتص خس يجلمهحيهب غحلملميخيهب يهشملمضيس عه هشهنملك: مكهبن

 غحلملميخيهبظ
 .غحلجيجنهنف: مشجمهبن لكهنهبن
آل عميجنهنمصىس مكمل: حلىح لكهنهبن  .وخض

 لكهبمغتهيقه  غحلحمهبقن غهللا مفبمل عيب غجك مشجمهبن لكهنجلمت مفجيىحص مضهنف يجضىش
ن غخصيش هشهب: لكهنهبنص حلىح لكهيقه مفمهخيىحص  حلخيهي ىخصٰهسهيحلهت غحلملهشحمهبز غهللا مفبمل عمصهبز صغهللا كمغ

ن  .همفمهخيىس غهللا يلكخيحيهب غآل مفمظ يغحطحن
كن ع:  غحلحمهبقن غهللا مفبمل عخص حلىح لكهنهبن  ظماذا سأ
 .هجلخيمث جلخيمث حص مكهبن: لكهنهبن
م حواسك: غحلحمهبقن لكهنهبن  ظّ يا هشام 
 .حجهي: لكهنهبن
 ظّ أيها أصغر:لكهنهبن
 .غحلجيهبخفهن: لكهنهبن
اظر:مكهبن م قدر ا  ظ و
 .هلجيحيهب يغحلحنملمغهت عه عمكيس هلثيس: مكهبن

ك وفوقك وأخ بما ترى: لكهنهبن  . يا هشام فانظر أما
هب ومغمحع عكه: لكهنهبن  .وهعصهبكغ وهحضبهبآل وهمصهنغخصهب وكغهمكحم وهقهكغ وهعك

ي تراه العدسة أو أقل ّ إن:لكهنهبن حلىح غحلحمهبقن  ي قدر أن يدخل ا ّ ا

يضة نيا وال ت ا يضة، ال تصغر ا ها  ا نيا   .ّمنها، قادر أن يدخل ا
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 غخصيش هشهب خضسب: همكهبن هكحضمهخيىحص هكعمغىح هشملهشىح سهمكبيس مفمهخيىح مشجمهبن يلكهبميجهمت
ن  يغز مشجمهبن هشهب: حلىح لكهنهبن غحلملهشحمهبزص مفمهخيىح هخكملغ صهلجيميحلىح غجك ملكهبميمل .غهللا كمغ
وهلسمهمحص حضئتىس خيهب عحضئىس همج ي غغ وهلتهنهب  .حلمهج

خيهب حضئمث جلجيمث غه: مشجمهبن حلىح لكهنهبن غغ لكحيهبن وهلتهنهب  .غجل
ق غجك ىميهبخفهن ي عه غآلهلتجيهبم:غحلهنهغهشتمق مشهبمصمق خصمق هغجلٰهىع حض يغه : عو صيغحلحنخيجي غحل

غك .يغحلحنخيجي خنجعغحلحم خس غقمضهبحلىح هشٰهتجيىع يغحلحنخيجي غحلجهبجع ق غجك ميهبخفهن هغجل حض  يغحلجنحق غحل
 .يهغحلمنمشجي

 مفمظ ىمكهبقك خكجع ي عه غهللاحنجي هشآل يغألهن خس يغآلحلتمنهبف غجك عه غآلهلتجيهبم يهآلخصمل هليش
هي خضت قحلىسص يغه : عو غحلهنهبخصيسص خس غحلجيهنُّـ خصيس غحلمنهبمفيسص خس وهمفجميغ وميهنحمهب هشجه
ىغحلهنهبقكص ألميىح ممتجيىع غحلمنهبمفيس لكحنيس هشهنبيس آل يغحطحيس قه ي حلىحص ىكيههلتحنمن هحض  خضحم

 .غحلهنملكف خصىح يمصتحنمهيغي خضت ىخصخلع حلخيهي هغحطٰهتجيىع
حلىح  ه مك يمكملك  م: ي ئ كيطىس م َّـهث إلكجل مك هي ظإلىغ آلٰه يط آلمكإلجت إل ُّـ  ظآلإلىغش

مك م كهت كي أله يغحطهبقفظ عجضهبك مجخيىع هحلخيهي يغحطهبقفص هليش ىعجضهبك :غحطهنغقإلقهئ  ىلكهبمكملف غحلحم
 يهشملق غحلمنو غآلميممبهبم ههلجيىح. يحلتخنجعجلهبآلمغتحنملغق هغحلهنجلهت هغ يغحطهبقفص عجضهبك حلبحنِّـ

ه  يمكملك   .يخصهبحطهبقف خصهبمضتحمهبظهت مشجيهبي
 هليش غحطجيممبحنهبفص لكخيحيهب مصجيممبىع خصيس ذعص خس مصجيممبىع آل يغحطهبقف يعه: صمن هآل

ك مفخيهت هغألمفهنغل غحلحم يغجلسٰهخيهت هغحلجي ىهلهبقهشهت يهجلمهحيهب. ي  يعه :لكهبحطهنغق .يخصمحقف  هحلخيسمثي
غظحيهب يغحطهبقهشهبف ههليش عخضجههبن هليش غآلميممبهبم  .يمض

مكىغ صىذع خس ي أله غآلميممبهبمظىحخيلك غميممبهبم لكال يغحطجهنق هبيعهل  غمغتحنملغق مفمظ يهشت
 يغحطهبقفص هآلكن خس يغآل ىذع هشجيممبىع لكال يغحطهبقفص خس يغآل غمغتحنملغق غحلخلعص هآل قحلىس
ه آل عه :قحلىس وهلهبقهشهب يغآل غحطجيممبىع هشجه  .يهلهبقو لكحي يغحطهبقف خس غميممبىع هلهب يجليس غق صي

غك )ض(  .صضضل ض ف:خصحهبك غألمي
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حلىح  ه مك يمكملك  س : ي ل هيمه جه ىغ كيط ف ممبإليكخلىس  خي إلكخل

مش ق كحلس ه غحلجيسمتإلكألمليس ن هغحلهنحضمهمق غجك غحلهنعك جلجه ه غجك لك  حتمثص هجل
ظخيهبف. غحلبمله و هلثال هليشوغحضميع مفحكهشيش هليش وغحضميع غحلهنعك ه يهغخلحم  غحلجمحنهن جلجه

حضىح ق هغحل ه عمغ وهلملهكغ غحلهنعك عخصخيِّـ هجل هشمهتمق  هغحلخيملهشيشصي  .حف
حلىح  ه مك يمكملك  ىششىح: ي ف كهت م ٍّ جيخي هتإلهيصىس ل  ٍّيإلىغ مه إلىغش يط
ممب كف هلهنملغك يهع: غحطبهبهشجيهت خس غحلسبمتإلكخل  غحلجيهنممهت خس غحطجيممبحنهت يغحلمنمشجيخيهت غحلحم

كف هلهنملغك هليش خصجهثجع عظخنهن غحلحممنهنغعص لك ههليش يغخلهبكحضخيهتص غحلحم غ  يجليس يعه :غحل
م هلهنملغك  .هلجيىح عه عظخنهن عجلمع مش حطهب ىهلبهبهشيش ىمي
حلىح  ه مك يمكملك  ق: ي ششهن آلهي م كيطىح ىغىشإل ملمث ىغ مش آلىغ جت  غحلمنحميس خسإل
 .مفحكف غحلهبقهشهت غحطهنخضمههت هليش يغألهن

حلىح  ه مك يمكملك  ُّـ: ي وإل قى :يِّـ مل ك كيط م هي  إلكحل مل كيطىس
يكل إليكيطشص م يط مل خي كيطش كيطىس ن يكق هليش قحلىس مفهنلكمث كخل  .خصهبحلجمبلك غحلهن

حلىح  ه مك يمكملك  ن إلقى: ي  جلهبه هغه حمجييىغغحط النجلص ...يكيطشص كإلهبس
ي غآل عه غإلخضسهبكص عمكسهبن مجخيىع هشجمٰهيس وهلمممههنهب ل خصىح غحطهنغقي  غإلقكغن مضحم

.غحلالخضهنهت غحلمنهنهنغف حلىح مصجمحيمل جلمح يغحلبملو
حلىح  ه مك يمكملك  ل كحل: ي إلهت ىط كهت إل  غحطجيتميمفهت يغحطهبمشخيهبف مشهإل

ق هليش حض حضمل غحلت غحطمنهبمشخيىش: عو غحلثهبزص غألهلهن خس يهلهن جلمح يغخلهبكحض غحل  ومصهبكف مص
حض حضملوهمصهبكف صعجضهبكمشهب مفمهخيحيهب يلكتجغمصمت ٍّ مضهبكحضىقخص ق  مص حض  يجغمصمتمص لكال يقمشجي ىخص

 .عجضهبكمشهب مفمهخيحيهب
هتص يغحطهبمشخيهبف إلمضهنغف يخصهبحلهنخيهنخيهت لكهبحلتهنخيخيمل غع هب هغحلحنملنيخضخيهث غص غحطمنهنه  صىمغ

ق جحهب حلخيهي يعصهب خس  .يخضهنخيهن سقمشجي ىهحض
ه  حلىح مكملك  يمك م ىط: ي مب ئ هي يإلكيطىح كيط مئ كيط  شمم ى ىطظف

و س كحلىس ق خصحممنهبف غحطهنغقكيط خي هي حض  غحلحممنهبف :خصىح غحلهنهبئٰههت يغحلحنخيجي غحل



ق غميهنسهبن خس حض  ضطض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل
ه مكهبئٰههت غحلت مفهب هشٰهمهحيهب ومصجه ق هل حض و خصىح خس حتمهخييس غحلحنهنيسص خضخيهث سحنيس غحل

ق مفخيجيىحص غق مش هلسهبهمكهت. مفمهخيىح حض غمكىع غخلهبكحض لكحممنهبف غحل ىهعهلهب خس غحل ي  . حلىحي
ه  حلىح مكملك  يمك ن يط كىطي: ي ش آلقىغ ُّـ يإلهب هتص  مكمئ كهت يمكخيمل خصهبحطمنهنه

ق حض يأله غألمفملغن هغحطحهبآلف آل قغف جحهبظ لكهئه غحلمنغف هغحلهنخيهنهت لكهنم غحل  .ي
حلىح  ه مك يمكملك  م: ي مب ش مكمئ شهب ىغ إلىطي ُّـص كيط م إلهب مب كيط

ق خصحهنخيهنهت غحطهنغق حض ق هغمكىع :غحل حض ن هلحمملغن مش  ههلهبصغحل ق هلمنحي حض   .غحل
حلىح  ه مك يمكملك  حن: ي ق كهللايمش م  قى هش مب ى كيط كه ىغ ش ى ىط ك إل هي

شىس هي ق يعه :خضهبظمهىح ىقمضيس قلكىع غحلحنبهبكف مشمنهإليىغ  حض  هظمنهبمصىح هجلمنغ غحل
ن ميجيتميم لكجهخيىغ غحلمنمشيشص خس شرضغ مج غقغ صغحلحنملن هظمنهبمصىح ق ههلهب هلمنحي حض  غحل

نصخصىح يهشتحمىغ  .غحلخيىح هشمئهن غحلحنملن ههلهب  عه هلمنحي
ه لكهيحضهبغ يمكملك   غحطهنخضمههت هليش غحلحنهبد غحلمنحميس خسغهللا جفهبع غه همغخيهييت ي

ن غميتميغم يجلخيمنخيهت مفحكف غحلهبقهشهت ق ههلهب هلمنحي حض  غميتميغم جلخيمنخيهت منحلىسجله صيهشتحمىغ غحل
 .غحلحنملن
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  ّءؠ ءآ  ّد ؠؠ  ّؠ   

وخس مضتهبن مشمنه غحطهنخضمههت ميجمجع غجك عه خس غحطهنهبن مغمئغآل يه جلالن غحطحمجييىغ خس غ : همشي
ق غحلمنمشجي خصخيهبميىح حض ق خصهبحلجيح غحلمنوصيحلمه حض قجلهنمصىح هلملكمغهت   مشيس هشجيسجىش هلىع عظهبحلهت غحل

ن خصهبمفتبهبكهش يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت عن آلظ لكبجيهبع مفمظ غحلهن ي هعميىح آل هغمكىع جحهب خس غخلهبكف صيهت غحطهبمشخيهتو
ي هلهب خصىح غهلتخيهبك غألجفخيهبع خصحنخمحيهب مفيش خصحنِّـ مش غحطهبمشخيهت يهكغع غمفتبهبك غحلمنمشيش هليش حضحيهتص هعه

يهبكحضخيهت آل هشتحهنيغ غآل هليش مضالن غحطهبمشخيهبف هليش  غحلحنمهىش خصهبألجفخيهبع غخلي عمضهنهص هعهىهليش حضحيهت يي ي
ه غحلحنمهىش خصهبحلهنهبئيغ غخلهبكحضخيهتص خصيس هشجيسمل قحلىس هلمممههنهبى جضهبحلثهتص آل هشبهن جخهبنىحضحيهت و حلملمف ي  .ي

 مشمنه خسحمجييىغ غحط ي عه جلمهمحف:غحطحنهبرهشيش يغحطحهنهنمق خصحنِّـ قجلهن مشجيهب هليش
ن مصملهك غحطهنخضمههت قفخضخيهث :يغحطهبمشخيهت عظهبحلهت خض حض و غمفتمع غحطهبمشخيهبف هل  غخلهبكف خس ي

ن هلهبمشخيهبف غألجفخيهبع هغمفتمع عجضهبكص هغفق  هخضمل هبهبص ومفمهمح غحلمنمشيش خس يخضحم
ق حض ن هلهبمشخيهبف غألجفخيهبع خس يغحلمنمشجي غحل ق غحلمنمشجي غحلمنمشيش خس يخضحم حض يص هميمن غحل

ق حض ك مشمنه هليش ىهذع .مفيش غحل ن مفمظ هشستهنخيىش آل غألهل قص خصهيظهبحلهت غحلهن حض  غحل
قف آل لكٰهحنحيهب حض ه غحطهبمشخيهبف هل ومصجه ه كمشهبصعجضهب مفمهخيحيهب يمصجغمصمت غخلهبكف خس ي  يمفمل ههشجه

ن غحطهبمشخيهبف خس كلكهئغحلسمنسممهتص  هليش هبهب ومفمهمح غحلمنمشيش يخضحم ىه غحطهبمشخيهبف عهل ي  هشحنتمعمشهب ي
ق جحهب خس غخلهبكفصغحلمنمشيش قصص هآل هحض حض ه جفخيئهب خكجع غحل غمكىع غخلهبكحض آل هشجه و هغحل  ي

 .غحلمنمشيش خس شحميس مج غخلهبكف خس ههلهب يهغمكىع مضهبكحض حلىحص آل غحلمنمشيش خس لكمح
قص ألظهبحلهت غحلتمنسجع مشمنغ ي عميىح مفمظ:هلحنجيهبه همشمنغ حض ه جخهبن آل غحل  غحلحنمهىش حلملمف

يمصهنملن عه غحلمنمهسمنهت حطهب ظيغحلمنمهسمن غحلبحهث خصهبغ يهشجيسمل ههلحنىح يغخلهبكحضخيهتص خصهبألجفخيهبع  ي
حيهب  .خكجعمشهب مفيش غحلهنهبئيغ متخيخيمي يغألمغهبد خكهن

ق هغحطهبمشخيهت يحتهنيغ هليش غحلخيىحص قمشبجيهب هلهب يهلهب مفمظعه حض ق جلمهخيحيمحص يغحل حض  يغحلمنمشجي لكهبحل

 .ضضضل ضف: يغحلمنخيهبيض حلمهجمخيمك صمصحنمهخيهنهت مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(



 ٢٧٣...................................................................ّوثضرثي ّذطشي إخ ادوثود اصسسضم يف

 وراءه؛ ثض بضدظات ًثضدصض طشون ادظي طن،ادظ يف احلضصل اثسصوم حن ٌحبضرة
ًذضطوطض ًذسصوذض دضن ًجواء ثصط  ذن اثسصوم ّخضن ادوثظان؛ ده وطرصظ. خجه أم ّ

 خشسصوم اثسضطصم، أصواع بح ذدك يف خظق احلشضطض، وال حصصه ،ٌذسصوم هّإص
 ّأصه بام حيشصه اإلصسضن ّثضرثي، وذسصوم ٌحح ّأصه  بام ـًذثالـ  ًزطظا حيشي ادوثود

ٌثسضس ،ٍصضم ،ٍأبسضد ذو ،ٌثوطظ ٌذتحظك ،ّ  حيشصه ادسضمل ، وذسصومٌصضحق ،بضإلرادة ّ
 مجصع وذرظاق. اثسضطصم ذن حشصه طرظق ذض ّدل ّثضص، وطشظا ٍدامل ذو ّأصه بام

 اخلضرج يف ذض حيشي ٍذسصوم ّخشل .ّاخلضرثي زطظ وثود طوو ٌواثظ اثسضطصم طظه
 الو اثسصوم، دون دششرظاق طي ّإصام واآلتضر ،حشه ًذسصوذض طشون ذض خظر حج

 .اثسضطصم أصواع ًذدك أطزض بح يف خظق
 ا  دا ّا  

 ثصض ذن ٌّذطشي وطو اثزشق، ادوثود خسشي أثظ  طو:ّالثجثد التتنث
.حشصه آتضره ّتظتض  وحظم،ّاخلضرثي ادوثود ذسضبشته

 :ات املطتوحة يف املثألةّالنظتت
 ّبضثسشى األثع صحوطن ّ أن دشامطصضت:يوط ّ صسظطض احلشامء:ىل األوالنظتتة

 اآلتضر حشصه ّجتضت ادظي وطو ّاخلضرثي، ادوثود :أثظمهض ادوثود، ذن
 وال ،ِادسضمل حشظ حيرض ادظي ،ّادظطشي ادوثود :واآلثظ ض،ّاثضطص بتشك ضّاثختر
 .ضرجاخل يف وطو حشصه ّتجتض دضصط ادتي اآلتضر تشك حشصه ّتجتض

 :ّحأجضجص ردشح حج احلشامء ّتسوم صسظطض ذرصور
ٌّ أن اثضطصض بضثسشى األثع هلض صحوان ذن ادوثود، ذطشي:ّاألول ّ ّ  .ّ وثضرثيّ
ًحصشصض ّ أن طشضك:الثاين  .ادوثود ّثصط اثضطصض ال ذن وادظطن اخلضرج بح ّ

ّأدلة احلكامء عىل الثجثد التتنث ّ: 
ٍ ذتحسسضّ اثضطصض ادذخض خج:ّاألول ٍ يف اخلضرج، خالبظ ذن ذوحنّ  آثظ ودصظ ّ
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 .يمش غآل غحلمنمشيش

ض نص همشي عمي:كيطش ك خصحنِّـ غألجفخيهبع مفمظ ميح غحلجهمهخيهت هغحلحنٰه يهب ميتحم قفي حض  ى خكجع هل
حفجيىح غحلمنمشيش.خس غخلهبكف ه هل  . غقه هشجه
يط ك غحطٰهتجيحنهبف :كيطش  ظغخلهبكف خس جحهب شحتهنيغ آل همش صهغحطحنملههلهبف يميتحم

حفيش يلكالخصمل هليش يمغٰه غحلمنو همش هشٰهجهيش غحلٰهيسصي خضت لكخيىح مصثبمث عمضهن ىهل   .وقمشجيهب ي
يش كيطش هبلكهت:كيط هبلكهت:همش ي ميجنهنهشهت غإل ى عه غحلحنمهىش غ  هخصمق غحلحنهبمج خصمق ي

ن  .يغخلهبكحض غحطحنمه
يطش يش كيطش  غحلحنمهىش مفجيمل خصهبحلمنمشيش شحميس ي عه غحلمنو:همش ي ميجنهنهشهت غحلجمبلكص:كيط

نص حلمهخلع هغحطحهبجلخيهت غحطجمهبهبهت غألجفخيهبع مصمهىس عجفبهبق مش خصهبألجفخيهبع  يعصهب هلىع غحطحنمه
ومصبهبهشجيحيهب هلهبمشخيهت  .ي

هلجيهب قيمف خصمهميهن مفمهخيحيهب قيهعهك مكىغ جليس ظغحلملهك ص هحلميهنىحضحيهبآلف مفمه ٍّحلت  هليش ي
 .غألمضهن مفمظ هغحلجههبهشهت مفجيىح يخصهبحطحجه غحلحنمهىش

م كيط مب كممك ملمث كيط الل كيط  :إلكإلهش
و كأليو ه عه مهمين هش:إلكإلهش مشهنغ ىهغخضمل ىذع هشجه هب وحض  .وهمفهن

كك ني عه هل:يكجل مشهن منحي  همش غحلجمهبئىعص خصهبحلٰهيس ىمفهنل غحلمنمشيش خس غجل
مشهن  .مصجيهبمكِّـ لكال حصصيغأله خصهبحلٰهيس ىحض

ض و كيطش حلتمق حتمث ىهغخضمل ىذع غميملكغف :كإلهش كظهلهن  هتيغحلحنمهٰهخي ي أله غحلحم
حلهت حتمث ىقغمضمههت غحلمنمشيش خس غحلهبظمههت  حتمث وعهشخمهب ىهقغمضمههت صيغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ هلهن
آلف  .يغخلهبكحضخيهت هبهتهبيهلهبمشخي هلهن

كك ن عمضمن يهنقجخ يهغ :يكجل مفٍّحضجيذ ىهلمنحي  هظملمكىح ىذع يخضمل خس ٍّ عه مي
حضمت آل صمفمهخيىح مص قحلىس حتمث غحلخلع قحلىس غميملكغف هش مكىغ خصيس غجلجيهي عه غحلجي  يهشت

م قحلىس عجضهبك يمصهنمصمت مفمظ حتتىح غآلميملكغف  .غحلخلع قحلىس مفمظ يغخلهبكحضخيهت غجلجيهي عه غحلجي
يط و كيطش ه عه لكخيمهمين صغحطتهنهبخصالف كميهبيمصحم غقغ يعميهب :كإلهش  وجخٰهحنهب ميجه
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ه عه هشمهمين صغحلبهبكق كميهبيمصحم لكهئقغ .مهٰهتهنهبخصالفحل  كميهبيمصحم هغقغ صوخصهبكقف جيمنهيغحل مصجه

ه عه هشمهمين صيغحلهبك  .غأله قحلىس خس وفيخضهبك غحلجيمنهي مصجه
كك  .غآلميملكغف هشستمهمين آل غحلٰهيس يهغ :يكجل

كهي و كيط ه :كإلهش غخضمل جلمهخيهب غحلخلع جل وغحل  .خفهبمشهن هخصممالميىح وهلحنهبص وهبيهحضميئخي ي
كك يغحلجهمهخيهت هغجلميئخي مهل يهشتحمل مج غحطهنهبن خس :يكجل يهغخضملص هغميمح  ىذع خس هتي

م ن مش يغألهن خس غحط ق غخلهبكف همش مفيش ىخضهبن مش خصمح غحطمنحي حض  صيغحلمنمشجي غحل
م ن مشمنغ غجك غحلجيجنهن لكحي غحلثهبز خس يهعهلهب غحط ق مش خصمح غحطمنحي  صخصهبحلجيمنهي ىمكهبئىش ىهحض

 .غحلحنمهىش جحهبص همش ىميهبمفمث
ىغ و كخل ف هشمهمين :كإلهش  يغحلمنمشيشص ألميىح غقغ خس هتيغحلمنغمصخي غحطحهبآلف جضب

كميهب وهلتجمخحمهب غحطحنجي مشمنغ قمشجيجيهب خس لكخيححميس غحلجيهنخيخممقص غحضتمحم يمصحم ي عه :هغحلهبن صي
غع صىمخهبن هغخلهبكف غحلمنمشيش خس غحلجيهنخيخممق غحضتمحم  .غخلهبكف عن غحلمنمشيش خس ومغ

كك  حصصيغأله خصهبحلٰهيس غحطحهبآلف هلمنهبمشخيىش مش غحلمنمشيش خس غحلثهبخصمث يغه :يكجل
قه هشستحخييس هغحلمنو  .هلحمملغمكحيهب مش هحض

من و كيطس ه غحلحنجنخيٰههت غحطهنهبقهشهن يههئلك ظخصهبحلحمخنجع غحلجهبجع غميممبهبم :كإلهش  مصجه
ك مشمنه غميممبهبم مش غحلحنمهىش جلهبه هبيهحط غحلمنمشيشص خس وخضهبظمههت  ىحضميع خس مغحنتحيهب مفمظ غحلحم

فٍّمفحمب  خصبممالميىح غحلحنهنيس سمين يممهب همش غحلحمخنجعص خس غحلجهبجع غميممبهبم لكخيمهمين صي عه مك
 .هغمغتحهبحلتىح

كك غعم  وهلمممههنهب يه غحلحنمهىشغ :يكجل يجلهبه جلمهخيهب عه حضميئخي ومغ و ىجخهنق ىعهلهن  موهبي  يغحطهبقف مفيش ي
ك يحسهنق ههلىع هعخضجههبهلحيهبص  .يخصملز ىحضميع خس غميممبهبم لكال هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم

هي و كيطس ك غحطهبمشخيهبف خس مفملن :كإلهش  ىمفبهبكف يغحلمنمشيشظ أله غإلقكغن يخضخم
ك غميممبهبم مفيش ظخي يغخلهبكحضخيهت غألجفخيهبع ظ غحلملهلهبمص  همش ٍّوي هلهبقٍّخس مخيس هبهتهبيخصخحم

م لكال همفمهخيىح يغخلهبكحضخيهتص هبفيحلمهمحمشخي ىهلبهبهشجيهت كغحلحم همشمنه ن يهلس ق حلمههن حض  خصهبحل
ك غحطهبمشخيهبف غخلهبكحضخيهت يغحلمنمشجي يهخضخم  .غألقمشهبه خس خصهيميمنسحيهب ي
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كك ن صميحنىش .غحلتجهنخصهت مصجيهبحلىح آل يجخهنق ىعهلهن يه غإلقكغنغ :يكجل  غإلقكغن خضحم
مكىغ  مثجلهبمي هغه صىهشهتيهلهبق لكحنمهحيهب خس ي أله غحلجيمنهيظويغحطهبق هغآلميمنحنهبن غحلمنحنيس مفمظ يهشت

 .يجخهنقف مش
ق ىغحطهبمشخيهت خس غحلمنمشيش مش ميمنهي غحطهبمشخيهت خس غخلهبكفص لكال هشتحهنيغ هحض ي ي غآل س قمشجييي

و ميسبتىح غجك مصهنمصمت غألجضهبك همفملهلىحص همش غحطهبمشخيهتىخصهيهلهن ي مصست يهعهلهب هلهب خضخيثخيتىح مفمق . ي ي
ك  ص عه مفمق مفملن مصهنمصمت غألجضهبك جلهبحلحنملنص لكال هشتحم ق غخلهبكحض حض يمصهنمصمت غألجضهبك جلهبحل ي يي

ق  . ي قمشجيىحلىح هحض
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 ّ ّءإ  

١. ّء   
  والقواعد األصول بعض إ اإلشارة: األو ةّقدما

م خي كيط ظ: إلكألف كأليو مب مطإلكهت ق يهغ. إل يىغأل قمي يمب حض  غحط
هلمق غجك مهىحيشمه لكهبحلمنمشيش غحلمنمشيشص غجك حضهبع غقغ يهلجههبزغإل ق :هلمنحي همشمنغ  صىهتيههلهبمشخي ىهحض

لك هخصهنمشهبميىح مغبيغص لكخيمح يمصهنملن خصحثىح محجل لكخيىحص كهشمت يممهب آل  هشٰهجهجيىح آل ي أله غحلمنمشيشظهغ
قص مش غحلمنو صغحطجمجغن يخصحنملمشهب مضالن هليش غألجفخيهبع مفمظ ميهشتحنهن عه حض  هشٰهجهجيىح خصيس غحل

 عه يلكالخصمل حلمهمنمشيش همفمهخيىح ظي غحطهبمشخيهتهمش صيغحطختُّـ خصحنملمشهب مضالن هليش مفمهخيحيهب ميغحلتحنهن
ق يسيشمه حض هلمق غجكص هشهييت غحلمنو يهلجههبزغإل غحط ق :هلمنحي  .هتيههلهبمشخي ىهحض

ض م قف: كألف كيطش مب  صغألهجك غحطهنخضمههت يمصهنملن خس وعهشخمهب همشمنغ. إلقى كيط
ق مش غألجضهن ههلجيجمهي ي عه غألظخييس:يهمصبمق حض  .هتيغحطهبمشخي قهه غحل

يط م ميى كهت: كألف كيطش مب و  كيط يعهلهب غحطهبمشخيهت . إلكهتشىح  قهه لكحيي
 حنيسيحس هعيالخصمل لك صحنيسيحس عه جحهب كهشمليع هغقغ خصجيمنسحيهبص مصجيجحنيس عه غهلجههبصهب حلحنملن ظغجلحنيس

قص حضحنيس مضالن هليش حض مكخي مكبخييس هليش غحل خصجيمنسحيهبص  مصجيجحنيس آل هشٰهجهيش عه خضخيهث صهتيغحلمن
ن هلهنخضمههت خس غجضبهبمصىح مغخيهييت هلهب همشمنغ خكجعمشهبص خصهبميجحنهبن غميجحنهبجحهب خصيس  .يغحلحنمههت هغحطحنمه

كهي م: كألف كيط مب ق يغه: عو. كيطشيغ خي كيط حض  ىجههتيهلجمجه هلهنغمصمت حلىح غحل
ق عظهبحلهت عمغهبك همفمظ. غألهجك غحطهنخضمههت يمصهنملن خس جلمح هغحلخمحنىغص فيغحلجممل خس حض  غحل

قخس غحل هغحلتجمجهخيىس نصحض و هلهبمشخيهتيخصهيه  هشٰهجهيش غحلهن هل وهغخضملف ي ه وغصهغخضمل وهبههلمنحي  هشجه
ىهلتحنملقف مصمتغهلهن حلىح قص هخصحنخمحيهب هليش ي حض ه غحل  خصحنخمحيهب مفمظ يمصجغمصمته خصحنِّـص هليش عمك

مشهن هلثيس عمضهنهص مفمظ يمصجغمصمت آل ىعجضهبك آلف هليش مش غحلمنو غجل  ههليش صهتيحلخييغأله غحطحنهن
آلفغحط غمص هغألحضجيهبك غحلحنهبحلخيهتحنهن غمفىح جخهنقى هحلىح عمي ى جلثجعفص خصحنِّـ عمي  س ههلستهنيسس مصهبني
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غمفىح هخصحنِّـ يهشتخنجعص آل يغحطهبقف مفيش ىههلمنهبكن ميمنسىحص خس ميىح هلهنمصبهت خس عمي ومختهبحضهب غجك  جل

ه ىخضهنجلهت هحلىح مفجيحيهبص هشجيمنحميس هآل يغحطهبقف ه ىهمغجه  غحطهنغمصمت مكبخييس هليش ظىهلكسهبق ىهجل
ك غحطختمهمنهت مفخي حلمهحم ه غحلت صهتهشيغحطهبق هتيغحلجي  هخصحنِّـ هغحلخمحنىغص فيخصهبحلجممل وهلتمنهبهمصهت مصجه
غم مشهنهش غألمي حنىغ ممهب مصهنمل هتيغجل يع  .ني

انية ةّقدما صورة ا فس القائمة ا   ا معلولة با
ك: عو حلخي ومكخيهبهلهب حلخيهي همكخيهبهلحيهب صخصهبحلجيمنهي ىمكهبئٰههت يغحلمنمشجيخيهت فيغه غحلحم  ىخصجيح وهبيخضمه

ه كف مشمنه هليش وهلجيمنحنمههت غحلجيمنهي مصجه كف صغحلحم  خصيس غحلجيمنهيص مشمنه خس ىهتيخضهبحل هغحلحم
ه ي عه غحلجيمنهي:خصٰهحنجي صوهبيظملهكهش ومكخيهبهلهب خصهبحلجيمنهي ىمكهبئٰههت ومفمههت مصجه حضملفي  جحهبص و هل

ى هلهنجلمتىخصمعمشهبه غحلثهبميخيهت هشٰهجهيش خصخيهبميىح هتيهنملهلغحط مفمظ هغحلملحلخييس  .مكخيهبمغهبف جضالجضهت  هليشي
ن إلكأليو كيط

ي ق غحلجيمنهي :كيطىس حض ىجخهنق ىهل فص مغجيمك ههليش ي  خس ىحيمخمه خس جضبمث جلمح غحطمهجه
 .يغحلمنمهسمن غحلجيمنهي مفمهىش

ق :مسيكيط حض يت يغحطجهنق غحط ك غخصملغم مفمظ ىمكملكف حلىح هغحطمهجه  مفيش مشهتيغحطجيمي غحلحم
 .وعهشخمهب يغحلمنمهسمن غحلجيمنهي مفمهىش خس جضبمث جلمح هشهبفصيغحطهبق

ش ش ك غسهبق مفمظ هنملكفحلغ جحهب غحلجيمنهي :كيط ك يغحطجهنقغف ظ ص خس هشهبفيغحطهبق هظ
  .ظمنحهت غحلمنمشيش

ن ض كيط كيطش
كىمكهبقكفي عه غحلجيمنهي : همشصيخيهبك غألهنهن ميتخيجهت غحل:يىسكيط  . مفمظ غخصملغم غحلحم

مسي ك غحلهنملكف مشمنه حلىح ىيسلكهبمفي جليس :كيط  غحلجهمعه همشمنه حلىحص خضهبظمههت لكهبحلحم
قف مف وعظال ىهلهيمض  .مغخيهييت يغحلحنمهخيهت جلمح هلبهبخضهث هليش وهبهل

ش ش ك مشمنه يغه :كيط  .حلمهجيمنهي ىخضهبظمههت مش غحلجيمنهي عهحضملهتهب غحلت غحلحم
ن مشمنغ يهغ: نعتسهبميقحلىس  يمصبمق هغقغ م يعو هليش غحلحم  ظمش ىمي
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غغ جحهب يهغ: غجل ن غحلخلع حلمنهبمفمهىح مش خضحم  صي جلمح مغخيهييت خس هلبحهث غحلحنمهخيهتصخضحم
ن كخصممي عه هليش ق غحطحنمه ق غحلمنهبمفحقي عه : غجك غحلمنهبمفيسص خصٰهحنجيسهحض حض  مكخيهبن يمكخيهبهلىح خصهبحل

قه حلمنهبمفمهىحيغحطحنجي غحلهنخس قه خس ميمنسىح مفمق هحض حض ص لك  .ي خصهبحطحنجي غآلمغٰه
ن يط كيط كيطش

ي  .حلىح ىخضهبظيس غحلمنهبمفيس يسلكحن :همش صغحلثهبز غحلهنخيهبك ميتخيجهت مش :كيطىس
مسي يشحميس غآل حطجهنق آل يغحطجهنق :كيط  .ي

ش ش كظ خصتمهىس ىمفهبحطهت غحلجيمنهي :كيط ك مش غحلحنمهىش يهأل غحلحم ىجخهنق ىعهلهن خضخم  ىألهلهن ي
كف ي عه مشمنه:غحطهنهبن خس هغحطمنهنهل يجخهنقص  .حلمهجيمنهي ىخضهبظمههت غحلحم
كف مشمنه قيحسهنيعه : صمن هآل  ن غحلحم جل  ميهنهشمل هحلجهيش عمضهنص ىهلهنهبن غجك خصحثىح ىهل
كف مشمنهي عه ثبمثيمي عه لكهنىط هلالن  لكحي وخضهبظمههت جلهبميمث لكهئقغ حلمهجيمنهيص ىخضهبظمههت غحلحم

كف هبمنه يمفهبحطخيهت غحلجيمنهي  .غحلهبظمههت غحلحم
ك ىمفهبحطهت ي عه غحلجيمنهي:بهت مشيهغحلجيتخيجهت هليش مشمنه غحلهنخيهبمغهبف غحلثالجضهت غحطهنجل  صهبمنه غحلحم

غمشهن هغألمفهنغل غحطهبق ك غجل  صجلهت هغحلسهبجلجيهتي هغألحضسهبن غحطتحهنصهشهت غحطمنهبكمكهتيجلحم
 .بهبف غألمضهنيهنجلغحلحنجيهبر هغحطه

ك مشمنهيعه : جلمنحلىس يهمصبمق  .وهبيظملهكهش ومكخيهبهلهب خصهبحلجيمنهي ىمكهبئٰههت غحلحم
غع غخلهبكفيعه : صمن هآل ن لكحيوغص يجخهنق عن وهبيهلهبقهش جلهبه ومغ كفص هبمنه ىهلحنمه  غحلحم

ه كف لكتجه هلهت غحلحم  هبمنه مفجيىح يغحطحجه غخلهبكفي عهلهب هبهبص ومكهبئٰههت حلمهجيمنهي خصهبحلمنغف وهلحنمه
كف ن لكحي غحلحم  .خصهبحلحنهنل ىهلحنمه

ك غحلهنهبئٰههت مشمنه يخصهيه :ميتسهبعن قحلىس يمقمصب هغقغ غع م خصهبحلجيمنهي غحلحم  و مكخيهبهلهب: مكمهجيهبومغ
حلخي كفى عن خضهبرفصحلمهجيمنهي  خصجيمنسحيهبىمش خضهبرف  مشيس موهبي ظملهكهشو عه مكخيهبهلهبوهبيخضمه  ى خصحم
 مفجيحيهبظ

غغ كغ :مكمهجيهب حل: غجل كف غحلجيمنهي مفجيمل ىخضهبرف يه غحلحم  حلمهمين صمفجيحيهب ىخصحم
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كف ميجيهنيس يميجيهبأل غحلتسمهسيسص ن غحلثهبميخيهتص غحلجهالن غجك غحلحم  ىخضهبظمههت مش مشيس :هميهن
كفمش  عن خصجيمنسحيهب حلمهجيمنهي كف آل خصجيمنسحيهب ىخضهبرف :مكخييس ههئلك مفجيحيهبص ىظ  مفجيحيهبص ىخصحم

ن كف يهعه صغألهلهني عهن هليش قحلىس يسيميهن مج حطهبقغ :ميهن  حلمهجيمنهي ىخضهبرف غألهجك غحلحم
كف آل خصجيمنسحيهب كفيه غ: مكخييس هغه .عمضهنه ىخصحم كف حلمهجيمنهي ىخضهبرف غحلثهبميخيهت غحلحم  ىخصحم

كف غجك النغحلجه ىلكحخيجيئمن ميجيهنيس جضهبحلثهتص ك همصتسمهسيس صغحلثهبحلثهت غحلحم  صهبهشهتص غجك آل غحلحم
 .غحلحنمهىش يهشتحهنيغ هآل

ك مشمنه يخصهيه مصهنه غحلت هبئخيهتيغحطجم غحلجهٰههت هلبجي خصمق غحلمنهنن صمن هآل  ىمكهبئٰههت غحلحم
ن خصجيح خصهبحلجيمنهي  يمصهنه عه مشمنه غحلت غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت هخصمق صخصهبحلخمٰهخيٰههت غحطحٰه
ك حلهت غحلحم ن خصجيح آل غحلجيمنهي مفمظ ىمخٰه  غخلهبكف خصجيح خصيس خيٰههتصخصهبحلخمٰه غحطحٰه

نص ن غحلحنهبمكيس يغحتهبق مش :قحلىس ههلجيجمهي غحطحٰه  يغحتهبق جيجههنههيهش لكهبحلمنهشيش .هغحطحنهن
ن غحلحنهبمكيس ه صهغحطحنهن حل ن يخصهيصهب هشهن ه هغحلمنهشيش .خصهبحلخمٰهخيٰههت ىمخٰه  يخصهبحتهبق هشمئهلجي
ن غحلحنهبمكيس ن غخلهبكف هليش ىحيميع هشهنهه صهغحطحنهن  .غحطحٰه

٢.  دد ؠؠ ّؠ  
يغألقحلهت قجلهنف مشمنه ىمضهبظهت ىجمسيخض همشجيهبن صهتيغحطحكمكخي غحطبهبخضهث خس ي  حلحمملك ي

ق  خصحنخمحيهبصيغحطتهيجحمق حض هلهتص هغحلجيحيهبهشهتص غحلبملغهشهتص عخصحهبف خس ىهل  دهقه هغحطجيجن
هلهتص هبلكهت هلىع غحطجيجن  .مفمهخيحيهب غحلجيجههبف خصحنِّـ غ

ل   ّاألول  ا
 :هشحق جلمح همش يغألهنص غحلجمجهيس هليش ىمكخيهبك :غحطهنهبن خس يهشمنجلهن غحلمنو هشٰهجهيش عه

ي  خصمق مييلكجيٰهخي خصحنِّـص مفيش خصحنخمحيهب وغمييهلتٰهخي فغحطحنملههلهب ملكنيمي :كيطىس
 صغحلجيهنخيخممق غحضتمحم هخصمق غحلبهبكو دهشىس خصمق مييميٰهخي خضخيهث صغحطٰهتجيحنهت غحطحنملههلهبف

 .صضل ضف: هتيغحطبهبخضهث غحطحكمكخي) ض(
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 .غحلجمجهن همفملن كهشمل مفملن خصمق جلهبحلتٰهخيخيمي صغحطٰهجهجيهت غحطحنملههلهبف خصمق مييهميٰهخي
مسي ي جليس هلتٰهخي:كيط ه عهيآلخصمل  ىميي قغ هشجه حض  .وهل

آل  صىمفملن مش خضخيهث هليش ي عه غحلحنملن:هليش مغبيغ يمصهنملن لكخيمح خصهنمشهبميىح وعهشخمهب همشمنغ
حضمل ق همئهلجيجم غألمفملغن خصمق غحلتٰهخيخيمي همشمنغ متخيخيميص لكخيىح هش حض  .غحل

ش ش قص هليش ىميح جحهب غحلمنمشيش خس غحطحنملههلهبف :كيط حض  حلخيسمث هبيهخضخيهث غص غحل
قف حض حفيش خس لكحي صغخلهبكف خس وهل غ همش غحلمنمشيشص خيىحيسٰهيمي عمضهن ىهل  .غحطمممه
و  قهش

يعه  ميحنمهىش يغميهب: نمصهن ي أله غحلحمخنهنهظغحلهنخيهبك ظخنهنه غإلجفجههبن هشجيهبمكَّـ مشمنغ 
ن هغحطستجمجهيس خصحنِّـص مفيش خصحنخمحيهب ىمييهلتٰهخي غحطحنملههلهبف  حلخيسمث غحطحنملههلهبف :هشهن

كف مش ي عه غحلحنمهىش:قجلهنمصىش جهىشيألمي هقحلىس خصحنِّـظ مفيش خصحنخمحيهب وميفيهلتٰهخي  يغحلمنمشجيخيهت غحلحم
حضمل آل لكهئقه صهلممهبخصيغ حلىح حلخيهي خصهبحطحنملهن غحلحنمهىش يهخضخيهث غه مفجيىحص حتجه حطهب غحطممهبخصهنهت  هش

  .خصهبحطحنملهن ىمفمهىش
ق يمش غحليغ خس هلهب مفمظ ميبجي ومصهبكف :يقمب مل حض ص غحل  ميبجي هعمضهنه يغحلمنمشجي

 .غحلبحنِّـ جلمهمحف هليش غحطستمنهبق مش هلهب مفمظ
ق يمش غحليغ هليش هلهب مفمظ هبيعهل حض ى هلهبمشخيهتيعو يعه :همش صيغحلمنمشجي غحل يهليش غحطهبمشخيهبف  ي

قص هليش هغميح جحهب حض ق غحل ق صغألجضهبك مفمهخيىح ي مصجغمصمتس مضهبكحضىهحض  آل سقمشجي ىههحض
ق خصحهث منلك صغألجضهبك مصمهىس مفمهخيىح يمصجغمصمت حض  غحطممهبخصهنهت غجضبهبف خصحمملق حلسجيهب يغحلمنمشجي غحل
غه جحهب وهلثال غإلميسهبه يهلهبمشخيهتيعه : خصخيهبه يغحطممهبخصهنهتص هغميمح خصحمملق همفملن  هليش ميح

قص ألمي حض ق  خسىحيغحل حض حضمل آل يغحلمنمشجي غحل  ىهلممهبخصيغ ىحيميع يهشسهيني خضت ىهتيمفجيملميهب غجضجيخيجيخي هش
 .غحطسهبحلهت يغحطبجي غحليغ خس مفمظ مشمنغ .خصٰهممهبخصيغ  حلخيهينع

ق خصجيخيجيهب غقغ هبيعهل حض قيحلمهمحمشخي ىخضهبجلىش ىجفبلك مش يغحلمنمشجي يمفمظ عه غحل حض  هت عه غحل
ص كف ي عه مشمنه:همش صغإلجفجههبن هشهييت غحطبجي مشمنغ حنمظلك يغخلهبكحض مشيس  يغحلمنمشجيخيهت غحلحم
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 هلممهبخصيغظ جحهب
ن يهلهب مفمظعه: يمكهبن ظملك غحطتهيجحمق  غحلمنمشيش خس يغجك عه غحلهبظيس قمشمت هليش مك

ن جفبلك ن مفيش ىبهبكفمف خصهبحلخلع غحلحنمهىش :لكخيهنهبن صخضهنخيهنتىح آل غحطحنمه  ى ههلثهبنىجفبلك خضحم
ق غحلحنمهىش لكحي صىهلممهبخصيغ حلىح جلهبه لكهئه .غحلمنمشيش خس حض  .خصهبحطحنملهن غحلحنمهىش لكحي ي هغآلصخصهبحط

كف ومفخيجيخيهت حلىح قغف آل غق صخصهبحلمنحنيس حلىح ىهلممهبخصهنهت خكجع غحطحنملهن لكحم ي غآل صحلىح هلممهبخصيغ  هآلي
ق حلىح جلهبه ي عميىح حل:خصٰهحنجي ظغحلتهنملهشهن خصحسمت كف هغحلحنمهىش مشمنه صهشممهبخصهنىح ىهحض  غحلحم

ن مفيش ىبهبكفمف خصهبحطحنملهن ه آل ىجفبلك خضحم  .خصهبحلمنحنيس ىهلممهبخصيغ حلىح هشجه
غغ مشمنغ :ِّـ قى ق خس ىخصجههبم حلخيهي غجل ن عه ىحلهنهبئيس غق ظغحطهنحم  مشمنغ :هشهن

غغ غميمح سهنو ه خضهنهبئيغ جحهب غحلت غحطحنملههلهبف خس يغجل صهب مغ  :مكبخييس هليش وهلحنملههلهت جل
 خيمهمينلك صهلمممهيغ ىهلحنملهن مش خصمح غحطمممهيغ كميهب غحطحنملهنيمصحم ي هعهلهب غقغصكئبيغ هليش ىخصحهن

حلجهىش هليش غحلتجيهبمكِّـ كف يخصهيه مك ن غحلحم قمشهب خضخيهث هليش يغحلمنمشجيخيهت مش خضهنخيهنهت غحطحنمه  هحض
كمشهب ه آل ىهلحنملهن مش خصمح غحطحنملهنيظ أله يغحلجنحق يغحلمنمشجي هخفحي ق حلىح هشجه  ظوعظال ىهحض

كك ن هشهنحضىع غجك غجفجههبن غإلجفجههبن مشمنغ :يكجل ك غحطمممهيغ غحطجحي  صغحطجمحي
غغ هغحلمنو  .غحلجمهبئىع حص هغحلٰهيسيغحلٰهيس غأله خصمق خصهبحلتٰهخيخيمي مفجيىح يمصهنملن غجل
ل ا ا   ا
ك حفهنهشيغ هليش غآلمغتملآلن جلهبه غحلسهبخصيغ غحلملحلخييس خس ك غألهل ي عهلهب هتصيغحلحنملهلخي يمصحم

 مفمظ غحلجهىش مضالن هليش: عو صهتيغحلحنملهلخي غحلتحمملهشهنهبف مضالن هليش لكحي غحلملحلخييس مشمنغ
 .ظهبقمكهت ىهتيمفملهلخي ىخصهيخضجههبن غحطحنملهن

ق آل عجفخيهبع مفمظ ميحجهىش هبيعمي :غحلمعمشهبه مشمنغ هخضهبظيس  جلمح صغخلهبكف خس جحهب هحض
 ههليش خصهبكقص ىحيميع غحلميئبيغ هليش خصحهن مفمظ  حفهبئهنص عه ميحجهىشهبيغحلحنجيهنهبع عص مفمظ ميحجهىش

لك غ ق جحمح حلخيهي صكئبيغ هليش وغهخصحهن ي عه غحلحنجيهنهبع:غحل ص خصيسىهحض  خصحنِّـ خس ي مضهبكحض

 .ظطضل ضف :هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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قف يغخلهبكحضخيهت غأللكهنغقهليش  هحضمل هلهب مفمظ غحلجهىش خس ميهنتمل آل غحلهنخمهبهشهب حض  صولكحنال غحط
حلجيهب مكبخييس هليش كفصيهغحطهنمل يهنهنهتغحطح علكهنغقه جلٰهخيىع وجفهبهلال وخضجهمح ميحجهىش خصيس ي جليس :مك
 سهبيبغإل غحلجهىش ظملن يهخضخيهث غه حلهنهبئٰهتمقص ىهلسهبههشهت غحلثالف كهغهشهبه يههئلك ىهثيهلثمه

ق هشستمهمين مفىحص هحض ف يهأل هل ف ىلكهنم ىحلخلع ىذع جضب يالخصمل لك حلىحص غحطثبمث حلثب
ه عه م هشجه ق غألخضجههبن مشمنه حط ق آل هخضخيهث خصهبحلمنحنيسص ىهحض  غخلهبكف خس جحهب هحض
لك مش جلمح ه عهيآلخصمل  غقه صهغ حفيش خس هشجه   .غحلمنمشيش همش صعمضهن ىهل

الل يط ملمث كإلهش ض كيط  كيطش
 :جضالجضهت ىخصهئجفجههبآلف غحلملحلخييس مشمنغ مفمظ عجفجهيس

و كأليو و لكحنمهخيهتمكخمهبهشهب حلخيسمث غحلهنخمهبهشهب مشمنه هلثيس يهغ :إلكإلهش  خصيس هتصيمضهبكحضخي ي
مفهبهتهب ىهتيخضهنخيهنخي مكخمهبهشهب مش قص كفيهلهنمل هل حض  ىحفهبئهن يجليس مفجيهنهبعهلحنجي  يههئلك غحل

ي عه جليس هلهب:مش صوهلثال  .حفهبئهن لكحي  مغحلتهنملهشهن خصحسمت هحل  محلمهحنجيهنهبع ىلكهنق مش ي
مفهبهتهب هلهنمل هت غألمضهنه غحلتيهجلمنحلىس غحلهنخمهبهشهب غحلهنخيهنخي ه يهل قص لكخيجه حض كف غحل

م   غحلهنخمهبهشهب خصجيح غحلتهنملهشهنص همشهغحلجهىش مفمظ مشمن ق غحط يآل هشهنتيض غآل هحض
ه غحطهنغقخصحسمت ك عه هشجه قمشهب هليش  غحلتهنملهشهنص همفمهخيىح لكخيج ق غخلهبكحضمش غحل هحض ص يحض

ق ق غحلمنمشجي غحطملصعمضهن  ىهمفمهخيىح لكال هشثبمث هحض حض ي همش غحل  .مفي
ض و كيطش يخصمق غحلهنخمخيهت  غحلتٰهخيخيمي هليشيآلخصمل  صغإلجفجههبن يهشتخملك مشمنغ حلجه :كإلهش

 خضخيهث مكهبن خس صو هغخضملغون هغحلثهبز خصهنمشهبميهبيهشيش غألس حضحنيس غحلمعمشهبه غألهملغحلهنهبيض مفخممل غحل) ض(
ق غحلمنمشجي حض غمكىغ خس غحل ه همشىش غحلجهمحع يغخضتمس: ىحيميحم هلهب مشمنغ يغحطهنحممل غحلهنغخصىع هليش غحط  هلثبت

كخص ق حلىح خس غخلهبكف ك هلهبيهب ميتحميمي ع:نيغألهظ هيهل  هغحلحنملن ص هغحضتمحم غحلجيهنخيخممقص جلهبحطٰهتجيىعصآل هحض
ق غحطمممهيغص هميحجهىش مفمهخيىح خصهيخضجه حض مصخيىنهبغحطهنهبخصيس حلمه هتهبيهتص هعميي جضب ف صىح هشستملمف جضب  غق جضب

مصىح خس ميمنسىح غمكىغ (... لكحي غحلمنمشيشص هغق حلخيهي خس غخلهبكفصغحلخلع حلخنجعه لكهنم جضب  :دق صغحط
 ).ططضم ضطضل ضف : مصهنجلخيهببحنهتحف صغجلهنحضهبز
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كف هتيغحلممبخيحنخي  .يهغحلهنخمخيهت غحطححم
يس ىحإلكيط ه يمصمهىس غحلهنخمخيهت غحلت مش :إل كيطىشش ن لكخيحيهب هشجه  ىألهلهن وهبيقمشجيخي غحطحٰه

م إلميسهبهغ :مكبخييس هليش ظٍّقمشجي  هغحلجهىش غحلمنمشيشص خسيمصتحهنيغ  لكهبحلممبخيحنهت صي عه جلحقىمي
ه  .وعهشخمهب حلمهمنمشيش هشجه

مكهب خس يعهل يس كهتصىس  همكىع ص ميحنىش. خصيس حلشلكهنغقصحلخيهي حلمهممبخيحنهتلكخيحيهب  لكهبحلجهىش إلكيط
كف م لكخيحيهب مشيس مش ميمنهي غأللكهنغق جلمح مش صيغخلالم خس غحلهنخمخيهت غحطححم ي خس عه غحط

ك خصمق غحطتهيمضهنهشيش هشهبه خس غأللكهنغقي عه غحلجهىش حلمهن عصيغحطجمحي  ظممبخيحنهت خصحكل غحل
غ يحطتهيمضهنههلكهب كف خس يغجك عه غحلجهىش قمشب  مفمظ آل غأللكهنغقص قهغف مفمظ غحطححم

 .غأللكهنغق خس غحلسهبكهشهت غحلممبخيحنهت
مشهن خس يغحلحق يغحلحنالهلهت مكهبن غه غحلهنخمخيهت غحلجمخحمخي حتمث غحلجيخمخيمل غجل يمفجي  هتي
يهغحلجهمهخيهت هغجلميئخي هغحطحيٰهمههت  آل حلجهىشلكهب صغحلممبخيحنهت مصمهىس علكهنغق مفمظ يخضجهىش هغه :هتي
 .غأللكهنغق حلجيمنهي غحلجهىش خصيس صغحلسهبكهشهت حلمهممبخيحنهت

ه يهحلجهيش كف خس غحلجهىش جل  هحلمنغ غحلتحهنخييغص مضالم غأللكهنغق قهغف مفمظ غحطححم
كفي غحلهنخمخيهت خصمق غحلمنهنن مش غحلتحهنخييغ هلسمهىس يهغ: كغقف خضسيش غحلجمخيمك مكهبن  غحطححم

و ىهحضىح مفمظ غألهجك خس غحلجهىشي أله هقحلىس هتصيغحلممبخيحنخيي غحلهنخمخيهت هخصمق  هنغقغأللك غجك هش
م يغه: عو م غحلثهبميخيهت خصخالم كفي غحلهنخمخيهت هل غه غحطححم  صغخلهبكف غجك ىههلهنعف ىمفجي

و خصحخيهث م صيغحلممبخيحنخيهت قهه علكهنغقمشهب غجك هش كف لكٰه  خصمق ىخصهنكق ىحيجلهيمي غحطححم
خضملف هخصمق هتيغحلتمنحمخيمهخي غحطحخمهت غحلجهثهنف م خس غحلت غحل  .يغحلممبخيحنخيهت هل

ن غحلثهبز جمجهيسستلكهبحط صمشمنغ يمصبمق هغقغ كف هتيخصهبحلهنخمخي غمغتملحلمهتىش ميتىشع: هشهن  غحطححم
ق إلجضبهبف حض ص غحل  ي عه غأللكهنغق:يص أله آلكهلىحيمصهبن خكجع غآلمغتملآلن مشمنغ يحلجهيش يغحلمنمشجي

مشهن غحلجيخمخيملص غحلممبحنهت غحلهنملهشٰههت) ض(  .ضطل: غجل
ك غحطتجحق )ض( ك غحلجنحقيغحلجي  .ظطل: ي خس غحلجنحي
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هشٰهجهيش ي خضت ىهلتجيهبمشخيهت خكجع وغعلكهنغق كهغيمصتحم عهيآلخصمل  صهلتجيهبمشخيهت خكجع جلهبميمث غقغ

  .هلثمهىح يهنملنلكهبحط خصهبحفيسص ىممتجيىع هغحلتهبحص غحلجهىشص
ق مجخيىع غأللكهنغق غحطهنملص مشمنغ غحلجهالنيحل مصىش: يمكهبن ظملك غحطتهيجحمق كف ي حلمين هلجيىح هحض

غميهبف مفمظ غحلتمنحمخييس خس قمشجيجيهب مفجيمل مشمنغ غحلجهىشصغحلخنجع غحطتجيهبمشخيهت هب ي لكهئميظ ألهلثهبن مشمنه غحلحنجي
ي جليس هلثمه:غقغ مكمهجيهب حضمل خس قمشجيجيهب مجخيىع غحطثمهصهث جلمنغي ي ألميىح صكف مفمظ غحلتمنحمخييسيثهبف غحطهنملي هش
يممهب مصهنهن كف مفمظ:يك مفمظ هلملغكن غحطتهيمضهنهشيشي  ص قهغف غأللكهنغقي عه غحلجهىش خس غحطححم

غه ق غحلحنجي ق غأللكهنغق آل هحض حضمت حلحمملمكحيهب هحض  ص هغه مغمهجهجيهب هلسمهىس غحلتحهنخييغ.لك
غهي غه:همكمهجيهب كف مش غحلحنجي ن مفمهخيىح خس غحطححم ي غحلمنهنن خصخيجيحيهب هخصمق غحلممبخيحنخيهت ي حلجهيشص غحطحجه

ىعه غحلجهىش لكخيحيهب مفمظ هحضىح و غجك غأللكهنغق خصخالم غحلممبخيحنخيهتي  ص غإلجفجههبني لكخيجيحيسصي هش
قىح مفمظ مشمنغ سمت غآلحلجهجيي مفهبهتهب هحض ق حلخيهي حط  صو عظالس مفخيجيىمكتحمهبك مفمظ مفهن

نيهغآل قفي غه: لكشخضمل عه هشهن حض ق غأللكهنغقى غحلممبهبئىع هل حض م . خص  لكهئقغ جلهبه حلمهٰه
قهس مفخيجيىلكهنق حض غه خص حضمل غحلحنجي  . لكهبحلجهىش مفمهخيىح خصمنحلىس غآلمفتبهبكص هش

ل الث ا   ا
 كهشملص :خييسمكب هليش( هتيغحلجمخحمخي جيهبهتهبيخصتحنخي غحطختمهمنهت غألجفخهبل هليش ميهيمضمن عه
وهلثالص عه  غإلميسهبه همش صغجلٰهخيىع مفمظ هشحمملن وهبهلجمجغجل وهلحنجي )مضهبحلمل خصجههنص مفٰههنهص

 غميسهبه :مكبخييس هليش( هتيغجلجيسخي عه هتيغحلمنحممهخي جيهبهتهبيخصتحنخي غحطختمهمنهت غألجفخهبل هليش ميهيمضمن
غه  حلمنيط)هخصهنهن هخكجيىش  مشي عميىح هلجيحيهب ىهغخضملي جليس مفمظ هشحمملن خصحخيهث صيغحلحنهبن غحلخي
 ميجيتميم هجلمنحلىس صيغحلحنهنحقي غحلجهحق آل يغحلممبخيحن يغحلجهحق: عو صيغحلجهحق غحطجيتميم غحطحنجي قحلىس

غه ني غحلحنهبن غحلخي ه خصحخيهث... هغحلخنجيىش هغحلبهنهن هغحلٰهجع غحلبخنهبن مفمظ غحطحٰه  مشمنغ هشجه
وجخهنقغ صجيهبهتهبيمصحنخيي حلجهيس وجخهبهلحنهب غحطحنجي حيهب هليش قغمصىحي خضمل خس ي غك  .ههلهنهبكميهبهتهب هشهتيغحطهبق مف

غه عه غإلميسهبهي جلحق همش صغحطحنجي همشمنغ حضمل آل صغحلخي  يص هغآلوهغخضملغ فغخلهبك خس هش

 .ضطضل ضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي )ض(
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ى هشمهمين عه هشتحمىغ عهلهنصى هغخضملىىح عهلهنيميعص هغحطمنهنهل وغقغ هحضمل خس غخلهبكف هغخضملغ  ىهغخضمل ي

غكهلحيهب غحطتبهبئجيهت جيهبفيغحلتحنخي فص همشي هلتخمهبقى هلتهنهبخصمههتىخصحممنهبف قه غحطتجيهبلكخيهتص هحل حض ي غميمح لك
 آل غآلمفتبهبك هبمنغ لكحي صىهغخضمل وهلحنجي ىحيخضخيهث غمي هليش آلخضجنجيهبه هميحيش غحلجهثهنفص خصحكل مش

حضمل ه يلكالخصمل عه غخلهبكفص خس هش قه هشجه  .غحلحنهنيس خس ىهغخضمل مش خصمح هحض
هلهت دق خس غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ مكهبن  : غحطجيجن
  جلثممهنغ هلممهب غحلمممنو يغحلهنخيهنممهت رم

قغف عميحهب خس هغحلمنغف حض خضمنيط غحل
 

  هشممهنه غحلحنهنمميس هتهبيهلجيممخممح قهه هلمميش 
  حلمميط مكمممل هلجيممىح غحطهنممهبخصمهمق مجممىع

 

يمكملك  غحلسبميهغكو علكهبق همكمل حلىح غحلملحلخييس مشمنغ مصهنهنهشهن خس هي  ي عه:هغحلهبظيس: خصهن
ىرم جليس خضهنخيهنهت غئمت غألحضجيبخيي هبلكتىح مفيش جليس هلهب مش خكجعه هليش غحلجم ي خصهئمغهنهبل غ هت ي

مفهبف هليش غحلثمهمس هغحلحنهبف هغحلهنمميش صهغخضمل ي جلهبحلبخيهبل لكهئميىح غقغ عمغهنىط مفجيىح غحط
غخضيغ هليش غحلميهلهبه هغحطجههبه هغجلحيهت هخكجعمشهبصهخكجعمشهب ي ممهب حلهنىح خصهبحلمنغف عه ص هغحلمه

خضملف غجلهبهلحنهت حطهب ص غق آل هلخيمي خس غحلخلعصوجلهبه هغخضملغ صخصهبحلحنهنل  لكحي هبمنغ غحلجيح هليش غحل
ق همغخيىعصمش هليش مغجيخىح غحطحمنهم مفجيحيهب حض ق خص حض  هغق حلخيهي ص هلهب مش هليش خكهنغئبىح هل

 . هليش غحلمنمشيشى جفهبهلمكى لكمن ظهنىعصي ألميىح لكخيىح خصجيحنمث غحلجهثهنف هغآلمضتاللظخس غخلهبكف
و يط ملمث كإلهش يط كيط كيطش

آلف يخصهيه :غحلملحلخييس مشمنغ مفمظ قيعهك قف هتيحلخييغأله غحطحنهن حض  غألمفخيهبهص هلتيش خس ىهل
قمشهب ميحنىش  .عمضهن ىمفهبكل غجك ىمفهبكل هليش صتمهىغ هحض

ي عه غإلميسهبميخي:قحلىس خصخيهبه غميخي هتي ق خس ى هغخضملفصوهت هلثاليهغحلخي حض ص غحل  يغخلهبكحض
 .خصهبآلمفتبهبك غآلمضتالم يحلجهيش

غكل غآلمضتالم مش خصهبآلمفتبهبك غآلمضتالم هليش هغحطهنغق  مشمنه مصمهحيغ غحلت خصهبحلحن

هلهت) ض(  .ضضض لضف: دق غحطجيجن
 .طضضل: غحطحمملك غحلسهبخصيغ) ض(
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غخضملفص خيهنهتغحلهن  ومصهبكف غجلملغكيه غ: همش غحطثهبن هبمنغ ميستحنمق غحطمممهمت هحلتهنهنهشمت غحل

يهشتحمىغ خصهيميىح عخصخيِّـ يهعمضهنه هشتحمىغ خصهيميىح  صي قصعي ي هشتحمىغ خصهيميىح وهجضهبحلثهت مغ  مضرضصعي
غه غكل عمضهنه يهعمضهنه هشتحمىغ خصهيحل لك ههليش عمضهنهص همف غ ي عه مصحنملق:غحل  ي

مشهنه هغمكحنىح هليش يهشخنجع آل حمهبميغآلمص : عو صهبكخصهبآلمفتب لكهبآلمضتالم ظهخضهنخيهنتىح هحض
غكل خصهبمفتبهبك غق غحلبخيهبل هليش غجلسىشص قحلىس مفمظ مصحنهنل غحلت غحلحن  .هغحلس

غميخي هتيغإلميسهبميخي غجك خصهبحلجيسبهت غألهلهن همشجهمنغ ز هتيهغحلخي غمكىع خس لكحي صهبهميح  غحل
غكلص ختتمهىغ هحلجهيش هغخضملفص يغخلهبكحض غكل مصتحمىغ  مشمنه هخصهبمفتبهبك خصهبحلحن يغحلحن

يهلهب غإلميسهبميخيعمفٰههنهص  يصهبي مصتحمىغ خصهيىهخصهبمفتبهبك كهشملص يعصهب خصهبمفتبهبك ومصهبكف هتيغإلميسهبميخي  لكحي هتي
 هغقغ غحلحنهبكلص مش هشبمميس غحلمنو خصيس مصبمميسص هآل غألمفخيهبه هلتيش خس ىهتيجفخحمخي ىهغخضملف
غميخي عه هتيغإلميسهبميخي حفبخيحنهت جلهبميمث قف صوهلثال هتيغحلخي حض غمكىع خس وهل ص غحل  لكال يغخلهبكحض
هتهب خضهبحضهت حفيش خس حلثب هيهشمل جلمح غحلمنمشيش همش صعمضهن ىهل  .مف
ن ميهنيس يظملك غحطتهيجحمق خس مكهبن  ه عه كعهتىش مفمظ لكخيمهمين: حطستجمجهيسغ مك  خس هشجه

ق حض غكل ىهلهنهبكميهت خصحنخيجيحيهب مش صىهغخضملف ىهتيغميسهبميخي غحل ن غحلت حلمهحن  جفخُّـ هبهب هشهن
 هليش يهلىع جليس هغخضمل همش غحلجيهبكص عجفخهبل هليش هبهخكجعز هىمفٰههن هجفخُّـ ىكهشمل
غكل مشمنه  آل خصهبآلمفتبهبك خكجعمشهب مش هحلجهيش غألمضهنص غحلحنهبكل هلىع خكجعمشهب غحلحن

مشهن مشهن يهغآل هغحلمنغفص خصهبجل  غآلمفتبهبك حلخيهي مشجيهب خصهبآلمفتبهبك غحطهنغق خضهنخيهنهتص ىغخضمله غجل
غكل مشمنه خصهبمفتبهبك غحطهنغق صيغحلحنهنالئ  مش غحلت غحلهنخيهنهت مصمهىس مصحنهنل غحلت غحلحن

 هخكجع يمصتخنجعص آل وجضهبخصتهت مصبهن هتيغإلميسهبميخي خضهنخيهنهت همش غحلهنخيهنهت مشمنه هحلمنغ هتصيغإلميسهبميخي
ىهلتخنجعف غخضمل هتيغإلميسهبميخي خصجيمنسحيهبص ي  مفمظ خصهبمكخيهت آلص ظيهلتخنجعف يهلتخنجعف عه خكجع ٍّجفخيص ىجل
غخضمل لكحيمنغ خضهبجحهبص  .غألمفخيهبه هلتيش خس يغحطتحهنيغ مش يغحلجمخيص غحل

كك و ملمث كجل قف ومصهبكف غحلممبخيحنهت يهغ: كإلهش  هعمضهنه صىذع خصحكل ىهلهيمض

 .ضطضل ض ف: هت غألكخصحنهتي غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك: غميجنهن) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ططض

قف خضملف خصهنخيمل خصهبحلممبخيحنهت هغحطهنغق خصحكلص آل ىهلهيمض : عو صخصحكل آل غحلممبخيحنهت مش غحل
ص مش خصمح غحلممبخيحنهت  همش صيغحطهنخيملف بخيحنهتغحلمم: عو صذع خصحكل غحلممبخيحنهت هحلخيهي مش

قف حض  .غخلهبكف خس غحط
حلىحعحلخيىح هغميهب عغحلمنو : مكهبن غحلجمخيمك غحلهنئخيهي قف جلثجعفص غ :مك حض يه غإلميسهبميخيهت غحط ي

غميخي.  هغخضملفو قغمصهبهحلخيسمث قفيهجلمنحلىس غحلخي حض ه خصهبمفتبهبك مصآل جلثهنف . هت غحط  هبلكهبفغجه
غل كهشملص مش خكجع قغف غإلميسهبميخيهت خليجستمهمنهتص خصيس قغف غإلميسهبميخي يهت غحطهنهبكميهت خل يغل ي

غل كهشملص هغميسهبميخي:يلكحيمح غميسهبميخيتهبه. مفٰههنه ي غميسهبميخيهت مكهبكميمث مض ي غل ي يهت مكهبكميمث مض
قغف هغخضملف غإلميسهبميخي حض  .هت حضهبهلحنهتيمفٰههنهص هحلخيهي خس غحط

 ظهبقلكىح غحلجمخيمك غخصيش مغخيجيهب ىغجفتحيهن هليش كحضيسيهمكمل قجلهن غحلجمخيمك خضسيش كغقف خصهيميىح 
ي عه غحلجهحق غحلممبخيحن:خصٰهملهشجيهت زملغه ي قي حض ق خص حض  صٰهيش علكهنغقه خس ٍّ مفملقوى هغخضملى هل

ملغقيههشت وه قغمصهب هغخضملفغ:  عمضهنهى هخصحنبهبكف.حمىغ خصهبأل و ى هلهنهبكميهت حلجهيس هغخضملص خصحنخيجيحيهبي  ي
ىمههت غحطختمهمنهت هلممهبخصهنهت جحهب هلجمجغجلهب لكخيحيهب عهلهنيهليش غحلجهثهنف غحطححم قو حض  لكخيحيهبص لكخيجمجع ى هل

حلىح يقحلىس غحلهنحضيس غحلحنهبمج غحلجهبجع غحلهنغمغمك خس غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت هغحلهنهبئيغ غحلحنهنلكهبميخي هت خصهن
م يمشمنغ غحلهنغ هشىشص غهعلكهنغقه مفمظ هلهب غمغتهنحمخيجيهب غحلجهالن خس مشمن غحلجي  غألهلهن غحلهن

لكخيجيهب غحلبحهث مفيش حلهت كمغهبحلتجيهب خس غحلحنجنخيىش غحطمممهمت مشمنغ هغمغت  .هتيجحخيغإل غحطثيس خس غحطحنٰه
ق حمهبميهغمص ملغق ٍّمفملقو ىهغخضمل ىهحض قي عميىح مفمظي هشملن صخصهبأل س جلحقىهحض  مغحن ي

ملغق خصمق خصجٰهحنىحي غآل مهنحنهش آل غهللا يهغ: غكيغخلهن مغحنخيمل عخص غحلحنهبكم مكهبن جلمح  خس غأل
 .هبهب مفمهخيىح غحلجهىش

ن كغقف خضسيش غحلجمخيمك ههشتهبخصىع  ومكهبئال هشجهيش مجىح يخضخيهث غمي غحلهنئخيهي غحلجمخيمك يخصهيه غحلهن
ن  كلكِّـصيغإلجحخيهت خصهبحطثيس  .مفمهخيىح ىعهجفجيي مهىحيهشتحٰه همج صغجحٰهملغز يغحطحهنيغ مك

 .ضطض ل:كمغهبئيس غخصيش مغخيجيهب) ض(
ك غحطتجحق:غميجنهن) ض( ك غحلجنحقي غحلجي  .ضظل:  حلمهجمخيمك خضسيش كغقفصي خس غحلجنحي
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ل رابع ا   ا
حلىح ههليش غآلمغتبحمهبكغف خس مشمنغ غحلبهبغ : يمشمنغ غحلملحلخييس قجلهنه ظملك غحطتهيجحمق خصهن

ك غآلميتميغمفخيهت هغحلحممنهبف غحطحنملههلهت خس غخلهبكفيعمي ك غألهل يهب ميتحم  هميحجهىش هبهب مفمظ صي
فصغألجفخيهبع هتهب غهلهب خس غخلهبكفصى لكال مخهبحلهت جحهب جضب كظ همش مخهبنصي لكثب ى ألصهب عهل  ي
قفصهتيغمفتبهبكهش حض غ  همشص خس غحلمنمشيشى لكحي هل  .غحطمممه

غ ثبمثيهش غحلملحلخييس مشمنغ يهع: مش غحلثهبحلهث هغحلملحلخييس غحلملحلخييس مشمنغ مقخص هغحلمنهنن  غحطمممه
غ ثبمثيلكخي غحلثهبحلهث غحلملحلخييسي عهلهب خيهتصيغحلجهمه هلسمهىس حفهنهشيغ هليش خضملف هلسمهىس هليش غحطمممه  .غحل

ل س ا ا   ا
 :غحلتهبحلخيهت هبفيهنملهلغحط مفمظ هشبتجي غحلملحلخييس همشمنغ

ىغكهت ى عه حلجهيس لكحنيس:كأليمي إل ي  ي هغميمح مشصهلحنملههلهت حلخيسمث غحلخنهبهشهت همشمنه خكهبهشهتص ي
قفص حض  .حلمهمنهبمفيس وجلهتيمخهن جلهبميمث حطهب وهلحنملههلهت غحلخنهبهشهت جلهبميمث حلي ألميىح هل

ىغ كيطش قف حلخيسمث غحلخنهبهشهت مشمنه يهع :إلكهت حض  حتحمخييس حلمهمين يهغآل غخلهبكفص خس وهل
 .غحلهبظيس

ش ش قف غحلخنهبهشهت مشمنهي عه :كيط حض  .غحلمنمشيش همش عمضهن ىهمفهبع خس ىهل
حلىح غكقفيههليش غحلحنهنجفخي: يهمشمنغ هلهب قجلهنه ظملك غحطتهيجحمق خصهن ى عه جليس لكهبمفيس:هبف غحل ي  ي

ي مج هشجهيش حطهب هشجغمصمت مفمظ لكحنمهىح هليش غحلخنهبهشهت هغحلخنهنل  حلظى هخضجهٰههتى حلخنهبهشهتوهشمنحنيس لكحنال
فىميح ى هحل جلهبه حلىح حتهنيغص ألحضمهىحو مج هشمنحنيس قحلىس غحلمنهبمفيس لكحنالص هليش غحلثب  خس غخلهبكف ي
ه حلىح ميحص حلمين حتحمخييس غحلهبظيسصيمفخيجي ى لكالخصمل هعه هشجه يك آل هشجغمصمت مفمهخيىح ي هليش غحلتهنهني

ظهت خصىح خصهت هلجيىحصعجضهبكه غحطخحم ق غحلمنمشجيي همش غحطحنجيص غحطمممه حض  .ي خصهبحل
يهميحيش غميمح مي: غحلتحنمهخيهنهبف خس غحلجمخيمك مكهبن ف هنهشمل غحلخلع ألحضيسي  آل فصي عه حلمهمنىجفحي

 .ططضل ض  ف:غألكخصحنهت هتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
 .ملك غحلسهبخصيغحمغحط) ض(
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ف هغحلمهمن جلهبميمث هحل. قغف غحلخلع غحطهنغق ألحضيس  غألجفخيهبع هليش ف عه خكجعزهبيغحلجمحي
 غألجفخيهبع حلتمهىس وهلهنهشملف حلجههبميمث قغهتهبص مفجيحيهب غأللكحنهبن هلحمملك  هجلهبهصخصمنغهتهب وجفهبمفهنف
ه غآل حلجمهبمفهن آل فقغهتهبص هغإلكغق مفيش ىظهبقكف يألصهب ظحلمنغهتهب ىمصجه  .خصمنغمصىح ي

يهغحلحنمههت : غإلجفهبكغف هليش غحلهنغخصىع غحلجيٰهىط هليش غحلهنغخصىع غحلمنحميس خس غحلجمخيمك همكهبن
ىمفمههت صغحلخلع ألحضمهحيهب غحلت هتيغحلخنهبئخي يحلحنمهخيهت غحلحنمههت غحلمنهبمفمهخي ههلحنجيهبمشهب تحيهبي خصمحمشخيي ي  صهتي

حلهت قمشهب خس جحهب ههلحنمه ىغحلحنمههت غحلمنهبمفمهخيهت مفمههت يلكهئه صهحض ي قمشهب  هلهبيي حض  هليش جلهبميمث غه حل
ومفمههت  هحلخيسمثصخصهبحلمنحنيس حتملف غحلت غحلخنهبهشهبف  .حطحنجيهبمشهب خيتحيهب هآلي حلحنمهي

كميقهشي ص كيط حلىح كيط نىهحلهنهبئيس:  مفمظ غحلجمخيمك غحلهنئخيهي خصهن حلىس : عه هشهن  مك
يحلمهحنمههت غحلخنهبئخي ي مفمههت خصمحمشخي:هتي ي غحلحنمههت غحلمنهبمفمهخيهت لكخيىح غجفجههبنصيتحيهب غحلحنمهخيهتي ه غحلحنمههت يجهىش مصيمي ألصي يثبت

ه غحلممبخيحنخيصهتيلكحنهبن غحلممبخيحنخيهت حلشيغحلخنهبئخي ك جحهب عظاليهت آل كههشي هغحلهن  لكمحمشخيهت صوهت جحهب هآل جفحن
يغحلحنمههت غحلخنهبئخي قفيصعهت مشهبمشجيهب آل هشٰهجهيش عه هشهنهبن ي حض ىح آل قمشيش مشجيهبن يمي ألظ خس غحلمنمشيشىهب هل
ك قفصهآل جفحن حض ن غحلحنمههت يه ألص خس غخلهبكفى هخكجع هل قمشهب خس غخلهبكف هلحنمه ي هحض

جهيش عه  هغحطحنملهن غحلملم آل هشٰهص رلكهتو جلهبميمث هلحنملههلهتصقغ جلهبه جلمنحلىسغ هصيغحلمنهبمفمهخيهت
ه مفمههت وهشجه ق حلشي حض ي لكجهخيىغ هشٰهجهيش مصحنمهخييس غحلحنمههت غحلمنهبمفمهخيصهلهن غحط يهت غحلحنمههت غحلخنهبئخييهت خصمحمشخيي  صهتي

 قحلىس مفمظ ي هحلجهيشصهت خكهبهشهبفيلكحنهبن غحلممبخيحنخي حلخيهي حلش: عه هشهنهبنيآلغهآل مضالل مفجيىح 
ي هحتهنخيهنىح خس عهن حفبخيحنخيصمضالم هلمنمشبحيىش  .هبف جلتهبغ غحلجممنهبعي

د يغحطحهنيغ ُّـيخل همكمل : ي جضىش عحضهبغ مفمهخيىحص خضخيهث مكهبنصغحلهنغكو غحلمنخهن جلالن غحلمم
يس غحلجمهبكق خصهيص ه حلشلكحنهبن غحلممبخيحنخييىش هشيهغمفجغل غحلمنهب ه  مهتي خكهبئخيوهت مفمهاليثبت  هغحلهن

ك جحهبيغحلممبخيحنخي قف: لكال هشٰهجهيش عه هشهنهبن مهت آل جفحن حض  هآل ص خس عقمشهبصهبى مصمهىس غحلخنهبهشهبف هل

  .طضل :غحلتحنمهخيهنهبف) ض(
ديغ ي حلمهٰهحهنصجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبفدق غإل) ض(  .طضل ض ف:غحلمم
 .ضظضل ضف :جفهبكغف مفمظ غإلودق غحلمنخهن غحلهنغك) ض(
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قفيصغ :عه هشهنهبن حض مكىغظ خس غخلهبكفىهب هل قمشهب هلت ى أله هحض ي آلفي ق غحطحنمه  ص مفمظ هحض
قفيهئهلك حض ه مفمههتص مصمهىس غحلخنهبهشهبف خكجع هل ق آل هشجه حض و هخكجع غحط قي حض  هآل ص حلمهٰه

غغصي حلخيهي حلشلكحنهبن غحلممبخيحنخيهت خكهبهشهبف:يمضالل مفجيىح غآل خصهيه هشهنهبن ي عه غحلممبخيحنخيهت : هغجل ي
ن قحلىس غحلخلعي آل شهنصو هلهب هلثالى جلهبئيشو حلمنغهتهب جفخيئهبيهنتِّـهشهلهب مج   صن غجلسىش غجك خضحم

ه قحلىس غحلخلع هلهنتخمهبمشهب عهلهن ق قحلىس غحلخلع جحهب خصهبحلهنسغن قص جضهبخصمثىلكخيجه  صفي مفمظ هحض
قه خصهبحلمنحنيس ك هلهب جحهب خصىح مكبيس هحض  .ي لكحي غحلحنمههت غحلخنهبئخيهت حلمنحنمهحيهبصهجفحن

كك و ملمث كجل غغيغه : كغقف خضسيش مكخيغحلجم مكهبن :كإلهش  هشجيبخن غحطهنهبن خس غجل
حضحيمق كيهنيش عه  :خص

مب ق يعه :إلكأليو كيط حض  مفمظ غحلتحنبجع هليش ىخصجيح يحلمهحيغ غحطسهبهن يغحلحمٰهملو غحل
 غحلسجي هظمنهبمصىح صيهلمهىس يغحلحنهنلكهبز غحلحنمنغ ههلحكغ صيغحلجهٰه غحلتحهنخييغ جيحييسهل

قه غحلحنمهخيهب هعهعمغمح غ غحطمهىس ميمين هعهشيش همفسهبجلهنهص حضجي  هلحنىح ههشملهكهه هلحنىحص ميميحل
ك لكهبحلحنجميغ قغكص خضخيثمح مشهب هغإلكغقف هغحلجمحن  خضمنيط مفمظ هتيغحلجهمححلخي غحلحممنهبف هليش هميح

حنمنهب وفيجفمل هلهنغمصبحيهب ق مفيش يمصجيمنىس آل صوه حض ي أله قحلىسه هلهنغمصبىحص خصحسمت غحل
قغف حض  .خصمنهبحفهنمشهب يغحلتحنمههنهبف ميمنهي غحل

 ميجنهنف لكهئقغ: مكهبن خضخيهث غحلحنجميغص كمغهبحلهت خس غحلجمخيمك قجلهن خصمح مشمنغ جلالهلىح يهعهشمل
ك همصهيهل خس ىهحضملف حلجهيس ذع صمهتحيهبيغألهل  صىحيصحم وجلمحآل هتيغجلسمحميخي غألجفخيهبع هليش ي

مكهبصغحلجهمحن حلمنحلىس وهبي عه حفبخيحنخيوهبيغكغقهش وهمفجمهنهب  لكهبكمكىح غقغ صغحلخيىح وهبي عه غكغقهشوهبيحفبخيحنخي و هجف
 خس  هحسملصمجمههت لكحيمنه صمفجيهبهشهت خصىح مش غحلمنو غحلجيح مفمظ صغألهجك غحلحنجيهبهشهت هليش كمثهت

ن  .ومصمنحمخيال جحهب مههتيغحطمنحم غحلحنمه

دي حلمهٰهحهنصجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبفدق غإل) ض(   .طضل ضف: يغ غحلمم
ك غحطتجحق) ض( ك غحلجنحقيغحلجي  .طظل:  حلمهجمخيمك خضسيش كغقفصي خس غحلجنحي
دي حلمهٰهحهنصدق غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف) ض(  .ضطضل ض ف:يغ غحلمم
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ن يغحلجهمحع غحطتهيجح: يهمكهبن ظملك غحطتهيجحمق ك غحلحنجميغ هغحلجم هشهبه مي غ خص ه خضجهٰه
قغف مفمظ مصمنهبهف حفبهنهبهتىش حض مشهب جلهبحطبملمفهبف مفمظ صخس مجخيىع غحط  لكهبحلجههبئجيهبف خصهي

نغ خضملغميخيٍّ هلهنهنى هغمفجغغمص هليش مشمنغ غحلبحهن غخلخمخيىشىخكجغغم جف  ظيهت غحليغ غحلهنملهشىشي خص
ها و َفل وجهة هو  َُ ُ ٌَ ْ

ِ
ُ ن حلملهتهبي شيشِ ظ ك غحل ن مي  ص غحلخيحيهب ههشهنتبهي خصجيهبك غحلجم

ىع هليش جلتهبغ غحلتحنمهخيهنهبف خصيق غحلجمخيمك غحلهنئخيهي خس مفمليهمكمل ر غ ه يههيف هل  غحلهن
خيغأل ك هغحلممبهبهشىعيك مشهبص حلتححمخييس هلهب حتتحيهب هليش غحطميغف يغقن هلي آل شهنصهت جلهبحلجيمن

غقغهخكجعه ه غخصىع غحلالكهلهت جحهبص خصيس غحلخنهبهشهت خس حتهنهشجههبهتهب حط مشهب مش يه جلهبميمث مشمنه هليش غحلت
صهب مفمظ  مكحيهبيلكخميس هلهب هشٰهجهيش جحهبص حلتححمخييس غحلتجمبعجل  جلمح خس حتهنهشجههبف صىح خصمح لك

ك غأل  .حضهنغهلحيهب خصال مصمنهبهفعلكالن ميمن
ه هليش جلهبفيغحطحهن مجخيىع خكهبهشهت يهع :يهشتخملك هخصمنحلىس  خس هغحلسهبلكمههت غحلحنهبحلخيهت غحلهن

حض حضحيهت هليش يغألهن غحلمنهبمفيس مش صحتهنهشجهحيهب  حتتحيهبص هلهب قهه غحلخيىح جلهتيغحطحهن غألجفخيهبع ىحيمص
ه  ي خفحيهن ههبمنغ :كغقف خضسيش غحلجمخيمك: عوظ مكهبن يجضىش وعهشخمهبص غحطحنجي هبمنغ وخكهبهشهت لكخيجه
جحىش آل: مك  .غحلسهبلكيس آلميممٰههي غحلحنجميغ حل

مب ض كيط حلىح قجلهنه غحلمنو همش :كيطش  غجك هبفيغحلممبخيحنخي خصحنِّـ لمشب يهغ: خصهن
ق غحلسمنيس ف هشجيهبخس آل همشمنغ غألكلص حضهبقخصهت خصهبمكتخمهبع صيغحلحنمه غجك خصحنخمحيهب هظحن  جضب

حضىح غجك حلمهممبهبئىع غحلخنهبهشهبف  .يغألهن غحل
 همصبحنىح صغإلمغالن ظملك خس فيمكهن خصيش جضهبخصمث غحلخيىح قمشمت جلمح م لكحي غجلهبقخصهت خصخيهبه هبيعهل

مصيش غمغحهبن مكهنهه خصحنمل ن غحطهنمصمنىع غحلثهنخييسي عه : مميخي  هشسهنىط هننيمص قغغ غألكل مغمملك لك
غق خصحنِّـي عه مفىشيك هلهب يهعه غألكلص خصجهبقخصهت غع هغحلملمضهبه جلهبحلمهحيخيمت يغحط ن هغجح  هغحلخنخي
ق غجك ىهلخييس هحلىح صخصهبحلممبىع ىمضمنخيىغ ل غجك ىهلخييس خصهبحلهنخيهنهت لكحي صغحلحمحن ي عهشخمهبص غآل غحلسهن و

 .طضضل: مقيحطتهيجح حلحمملك غصهتيجضالف كمغهبئيس لكمهسمنخي) ض(
ك غحطتجحق) ض( ك غحلجنحقيغحلجي  .صصضل:  حلمهجمخيمك خضسيش كغقفص خس غحلجنحي
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حضمليعميىح  قص غجك لكخيمللكحنىح عجضهنيس مش هلهب هش ىع غقغ جلمح غحلحمحن  صهلخيميغه هتيجلمن خس ىحضسىش ه

ي جفىس عه لكال غألمضهنهص تىحيجلمن خس ميحممنىح هلهنملغك مش هعمضهن  هغألمضهنه هتبىط غألهجكي
غق همشجهمنغ لكخيحيهبظ يغحطهبقف كهشهبقف خس هتيغجلهبقخصخي لكحنيس خصميهشهبقف خكمهبتحيهب غألهجكي أله مصحمحنملص  يغحط
كف جلهبألجفخيهبع صغخلمنخيمنهت صهب مصحمحنمل غحطمنجل غع هليش يعمضىغ حلجه  لكخيمللكحنحيهب صهبهب غحطحخيىط غجح

مكىح  غجكهلجيىح يعمضىغ غحلت حلشجفخيهبع غحطهبع قلكىع هلثيس غألمفمظصغجك   .لك
 فيمكهن خصيش جضهبخصمث ميجنهن ميهنيس غحلسبميهغكو يغحطحهنيغيعه : كغقف خضسيش غحلجمخيمك قجلهن يجضىش

 األرضون تّاستقر من يا دق خس صغحلسجي غألمغمحع دق هليش غحلسهبقك غحلبجيمل خس
ي جليس حفمهمت  مغجلمنغ مغبمت: عو م مغببىح: فيمكهن خصيش جضهبخصمث مكهبن: مكهبن خضخيهث بإذنه
حنهب ىحضميع ه وهل  غجك غحطملكف هلخييس مفجيمله غق وتسهبههشهبصهل غألحضميغع مجخيىع هليش مكهنخصىح لكخيىح هشجه

صهب حلخيهي صغحلسمنيس  غآلميخممحنص هلجيجمهي هتيغجلجيسخيي أله خصهبحلمنغفظ حلمهٰههنجلمي وحفهبحلبهت حلجه
 حفمههنمثيعي جضىش غحلحنهبمج ميمتغحض خس مكمثيهمصمنهن حنمثيمصهنمم غألكلي عه هنليلك حل: لكهنهبن
حض حلجههبه صمشهبععحضميغ  .مصالمكخيحيهب هييهشتحيخي خضخيهث ههشهنىغ خصحنِّـص غجك خصحنخمحيهب ىحيهشت

ل سادس ا   ا
حلىح هقجلهن هلهب همش يهممهب هشجيب :يظملك غحطتهيجحمق خصهن ه صخصحمملقه ميحيش هلهب مفمظ حيىسي  جل
زخي غألجفخيهبع غمكحنهت غحلخنجع هتيغحل  حلمهتحهنهشجههبف هغحلتهيجضجعغف ومغببهب صغألمفخيهبه خس غحل

ظهت عجضهبكمشهب مفمهخيحيهب يهشجغمصمت مج يغخلهبكحضخيهت هغه خصهت غحطخحم  مهىسيختخي عه مصهنه آل يهيع .غحطمممه
هتحل مهىسي هختخيصوجفخيئهب خصملميىس خس ملفيش جلخيىغ ىحلممخيىغ وحطجمتحي حضمت مهحٰه  حلىس هش

كف هشجهيش مج  هحلص همكجمحنهنهشهنفوغميمنحنهبآل ف هليش ىميح خصجيهبعه مصهنهشمل ىخصخيمث حلحم  جلهبه حطهب صغحلثب
 .عمفخمهبئىس حلتحهنهشىس ومغببهب

ن خصحنِّـ هلحنهبجلهت غألحفبهبع غنيخضمن خصحنِّـ مفيش جهيخض همكمل  عظهبخصىح خضخيهثم  غحطمه

ك غحطتجحق) ض( ك غحلجنحقيغحلجي  .ضصضل:  حلمهجمخيمك خضسيش كغقفص خس غحلجنحي
 .ضطل:  غحلممبحنهت غألهجكصدق غألمغمحع غحلسجي) ض(
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كىهتيميمنسهبميخي ىمصملخصجعغف يخصٰهجهنق صوقلكحنهتم  يغجلسمحز غحلحنالف لكخيىح هشجيجىع آل ىلكهبحلمس  ى هعهل

كهشهت ىمصحم  .يغحطهبقف قلكحنمثي خضت هتيغحلخنهنهشميهش غحلهنغكف آلجفتحنهبن ى خصهبمفثهتي

مت مت ظهبخضي مخٰهمل خصيش كجلهنهشهب غحلهنغكو غحطتممب: مشصغن غألحفبهبعيغحطهنغق هليش قحلىس غحلبحنِّـ هليش خضمن) ض(
هشىح(ىغ غحلحمملهن ص همكمل ظجيييش آل شرضه غحلممبخيمتيهلص هيغحلهبهو خس غحلمممت خصىح هب جلت)غخصيش خصهبخص

يش يهلن يص جلمح مكهبن خس عهيش آل شرضه غحلممبخيمتيهل خصجهتهبغ غحلهنغكو وخيهبي مصهيمغرضه غحلمنهنخيىحيش آل شيهل
جك خصالق غحلخنهنخصهتص هخضحميس غهب مغهبمكجي غحلهنخمهبع يىح حطيميهئهب خصحنمل لكيعهل: ص خضخيهث مكهبنآل شرضه غحلمنهنخيىح

يش عخص مفبمل غهللا غحطحنهنهم ي هكقمشهب غحلحكهشىغ غحلملهشصهلجيحيهب خصهيكل خصمهمك هليش مكحمبهت غهشالنغحلهنملك 
حلىحغ صٰههتحنخصجي هكو: جك مك لكمنغجلهنز خصجهتهبغ ص  هغميحكق خصٰهمنغجلهنمصىح ظملكوصلكملغن خصٰهجهبحلستىح 

ىح يهقجلهن عمي) ه غحلممبخيمترضيش آل شيجلتهبغ هل(م همصهنمجىح خصصمت غحلهنغكويٰهمل خصيش كجلهنهشهب غحطتممبمنىح مخظجيي
دغئىع غألخضجههبنص ه خس غحلمنهنىح هغحلالن هغحلهنغن وهب حلىح جلتهبخصىغظجييع خس هلحنجيهبه همغهيحلجي عه ىجفهبم
لكخيهب ه غحلخيىح ) يش آل شرضه غحلمنهنخيىحيجلتهبغ هل(م هعمصهنمجىح خصصمنمث خس هلحنجيهبه مفمظ مجخيىع هلهبظجييوهل حلخيجه

 ).ض لضف: يهليش آل شرضه غحلمنهنخيىح( ...هلهنحضحنىح همفمهخيىح هلحنتٰهمله هخصىح عمضمنه
ن غحلمنو مفهبجلىح غحلهنغكو خصتملخصجعغفيهلع   ق غحلسهبهلهبزص  ىهتي ميمنسهبميخيىهب غحلبحنِّـ هليش غحطمه ك خصيش مي لكحي غحطجيحم

 خصحنِّـ يهع :جهيهش :هت خضخيهث مكهبني غحلمنخهن غحلهنغكو خس غحطبهبخضهث غحطحكمكخيومههتيهت هلمنحميخيخمهمكمل ميهنيس غحلهن
ن  ف خضت ي لكجغظص آل هشجيجىع لكخيىحي غحلحنالف غجلسمحزيهع همفمهىش غحلممبخيمت ىظهبخصىح لكهبحلمسعغحطمه مل حلمهخمه
ممهنغ  هغحلمنحَّـ هغحلجهمهمحف غ مكبيس مفمظ قحلىس غحطمهىس خصهبحلجمتىشعىح يميغ ي جضىشصهحضملمشهب خضجمهت خضت غ حط

ممهنغخصهب  لكثهبكف غحلهنغكف صحلخيىح حلخيرضخصىحغ هخضهبهن غحلهنخيهبن هغحلمنمشهبغ صو جفملهشملغوغحطمهىس خصسبمت قحلىس غ
هشمث مفمظ قلكىع غحطهبقيغحلخنهنهشميهش ه ى همصمهىس غحلهنغكف هلهب جلهبه جحهب مغبمت.فيهت لكخيىح هغجفتٰهمهمث همك  مغ

نقغ جضبمث مشمنغ غألغهص هتيكغف غحلجيمنسهبميخييغحلتحم  ه مصبمهيع غحلجيمنهي خسعستبحنمل يه آل هشع سمت :ظيس لكجيهن
 صجك مفجيمل عمضهنغ و همصهنمهمت مفجيملغصهبعيظح همتهنل غألصمعغ غحطهنيجك خضخيهث مصغف يغحلحكم هغحلهن

 هقحلىس ظو هحضملخصهبو مضسمنهبو همصهبكفصوهمضحمبهب وهلممهبكغع وكغقهتهب مصهبكفهئهحتملف خصص وخضت حسحنيس خكجع غحلجيهبك ميهبكغ
كمشهبى مكهبخصمههت لكحيصف غحلحنجيهبر غألكخصحنهت هلجمجغجلهتي هلهبقيهع :ىس مغتحنهنميميأل  :هب جفهبمشملميهبي هحطص جلٰهخيىع ظ

غقف هليش خكجع عحلهتغكغهتهب هلبهبقي غحلجيمنهي مكمل مصحمجع مصحميهع ه ع حضهبك صهتي حضسمحميخيى حلملهف غحل ه مصجه
ك غحلحنجنخيٰههت حلشغكغهتهب هلبهبقيمصحم  يهغ :هميحنىش هلهب مكهبن غحلجمخيمكص وغيحضمل و هخكهنهشبهبوه جلهبه قحلىس ميهبقكغغ هصهل

ه غحلحنهبحلخيهت غحلمنحن ه غحلسهبلكمههت غحطجيمنحنمههت غحضتمحمفهبفيحلمههن  هحلخيهي غحلمنن خس ص مفمظ خكهنغئمتىهبحلهت هحلمههن
ك خصهبحلمعمشهبه ي هليش غحلمنن خس غحلتحمملهشيغ خصمح مج هشتهنهنيمكيسع صك خصهبحلمعمشهبه غهلتجيهبمفىحيتهنهنهشمنهشمت خصمح مج غحلتجه
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ك هخصحنِّـ  كغمصىحيمصحم وهشهن خضخيهث غجك ف هغحلحكميغحلهن خس هشبمهيع مكمل غحلجيمن

قغ كغوهحض ني خضت و هخفحي قمشهب هشهن ق هلهنهبن هحض حض غحطهنهشِّـ  معغيلكخي صيغحلحنخيجي غحل
 عه صوميهبكغ غحلجيهبك خكجع سحنيسي خضت عمضهن مفجيمل غجك ومفجيملغ  ههشهنمهمتصغألدغك ٰههنليههش
ك حتهنهشجهحيهب مفيش مفجميف وعحضسهبهلهب نيهنش م عخصجيهبع ميمن  ىخصهبمشتميغك ي جليس قحلىسصغحلجي
ويمف يت ى همصهيهشخيملصٍّمه و ى هحفهنغصٍّهلمهجه  .يهلحنجي

 :غحلسبميهغكو يغحطحهنيغ مكهبن
ك يكغفيغحلتممحم يغه   يحلشهلمم

  غحلحنمممق خس يمفمهممهت آل يهمفمهممهت
 

  غحلمهنهك مفميش آل ٍّجلحهن مصجيجمئ 
ع قحلىس جحهب ههليش   غحلحنمق مغ

 

ل سابع ا   ا
غكقغف غحلت كيهيميىح مفجيىح خص س حلمهجمخيمك خضسيش كغقفص همفمع مشمنغ غحلملحلخييس كمكجيهب هبهب يهليش غحل

ق غحلمنمشجي حض غه. يمفمظ غجضبهبف غحل ك قحلىس يغه: هلكح ي حفهبحلمت جليس ذع آلخصمل عه هشتحم ي ي
ن غحطمممهيغ مخهبن يغحلخلع غمجهبآلظ أله حفهبحلمت غحطجحي غ حلىح  ...و يهآل كهشمت عه قحلىس غحطمممه

ف هغحلتهنهنىميح ظهت غخلهبكحضخيهت ي آل مصجغمصمت مفصك خس غحلمنمشيشي هليش غحلثب يمهخيىح عجضهبكه غحطخحم
ف مش غحطحنجي يغحلت مج مصتحهنيغ خصحنملص همشمنغ غحلثب ق غحلمنمشجيي حض  .ي خصهبحل

٣. ءد ؤؠ ّؠ   
ق حض  ىهلهنمصبىط هخصحنخمحيهب صغحطحنهنلكهت هتيخصجيجنهنهش ىهلهنمصبىط خصحنخمحيهب صىهتيهلحيٰه ىعجضهبك يغحلمنمشجي حلمه

 .هتيغحلجهالهلخي خصهبحطبهبخضهث ىهلهنمصبىط عمضهن ىهخصحنِّـ هتيغحلمنمهسمنخي خصهبحطبهبخضهث

غكه ىع غحلتٰهسع خصيس سمت خس صحض غ مكيهلثهبن مشمنه غحط هت خس ي غحطبهبخضهث غحطحكمكخي:غميجنهن (ىغيىس خصحبيس غحلت
 ).ظصطل ض ف:هبفيهبف هغحلممبخيحنخييجحخيمفمهىش غإل

 .ططضل ض ف:غألكخصحنهت هتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
هلهت) ض(  .ظطضل ط ف: دق غحطجيجن
ك غحطتجحق) ض( ك غحلجنحقيغحلجي  .طصضل:  حلمهجمخيمك خضسيش كغقفصي خس غحلجنحي
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ن يمصهنملن هليش هلهب مش غحطحنهنلكهت هتيخصجيجنهنهش هشهنمصبىط ههلهب  حلىح غحطحنملهن يخصهيه :ي غحطتجهمهٰهمقمك
ف هليش ىميح ق خصٰهسهبحلهت ىهلهنمصبىط غحطسهيحلهت مشمنه يهخضيس صغحلثب حض   .يغحلمنمشجي غحل

غن خصٰهسهيحلهت يهشتحنمهيغ لكخيمح هجلمنحلىس ق خصمق ىهغمغممهت مش غحلت غألخض حض  هخصمق غحط
مكىغشغحلت خضمه غحطسهبئيس هليش غحطسهيحلهت همشمنه غحطحنملهنص ق هثهلبهبخض لكحيىش مفمظ يحيهب هشت حض  غحل

 .يغحلمنمشجي
ق:همش يغحلمنمهسمن خصهبحلبحهث يهشتحنمهيغ هلهب هبيعهل حض ىهلتهيمضهن ي عه غحل  ن عصيمفيش غحطهبمشخيهت ي
ىهلتهنملن ق خصٰهبحهث ىهجضخييغ ىغكمصبهبل هليش غحلبحهث جحمنغ هلهب صمن لكال ظحيهب مفمهخيي حض  غحل

ص ق يههئلك يغحلمنمشجي حض ىهلتهنملن غحل ق مشمنغ يهلىع عه ميمنهي ميجمهيفص ي مفمظ غحطهبمشخيهت خسي حض  غحل
ىهلتهيمضهن آل عمضهنهص ىفميجمهي يمفيش غحطهبمشخيهت خس ي  مشمنغ يخضيس عهلجهيش حطهب غحلجيجمهسف يمصحنملق لكمه

 .غإلجفجههبن
 صغحطحنهبق خضهنخيهنهت عخصحهبف هليش ي عه مجمههت:لكحي غحلجهالهل خصهبحلبحهث يهشتحنمهيغ لكخيمح هبيعهل

ظهب مكىغ هشيشغحطحنهبق غجضبهبف وهمضحم ق هلبهبخضهث لكحيىش مفمظ يهشت حض  .يغحلمنمشجي غحل
حضىح مشمنغ مفمظ غحطسهبحلهت يهغمفمهىش عه جحمنه: يغحطتهيجحمق ظملك مكهبن  عقكجلىح غحلمنو غحل

هغحلهنغ  صيهغحلهنهخضهبز يغجلسمحز غحطحنهبقهشيش حتهنخييغ خس ومفجنخيمح وهلملمضال صغحلجهٰههت خس مغخ
ن خصسممجيهب هجحمنغ هتصيغإلهشمحميخي غحطهنهبظمل هليش ىهجلثجع  وخصسممهب غألكخصحنهت غألمغمنهبك خس لكخيحيهب غحلهن
مغ وخصسممهب غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت يص جضىش خسوجلثجعغ غمشمل خس: عو[  مشهبمشجيهب هغمكتملميهب صوممهبيهلت  غحلجم

خصخي  .حلمهٰهستبمل ىجلمنهبهشهت لكخيىح غق ظغحلهنملك مشمنغ مفمظ ]هتيغحلهنخص
٤.  آ  دؠ ّؠ  ءؠ ّؠ؟  

مكحنخي :غحلخيحيهب جمهبكيهش عه هشجيبخن غحلت هتيغحطحيٰه غحطبهبخضهث هليش ق خصحهث هتيهل حض  غحل
 خسي غحطتهيجحمق ظملك مكبيس يحفهنخضمث غحطسهبحلهت يهتص أله مشمنهيغحلمنمهسمنخي غحطبهبخضهث هليش يغحلمنمشجي

خصخي) ض( غمشمل غحلهنخص  .ضضل: هتص حفبحنهت هلجمحيمليغحلجم
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وهحفهنخضمث عهشخمهب خس صهتيغحطجيممهنخي غحطبهبخضهث  .هتيغحلمنمهسمنخي بهبخضهثغحط ي
ه مفمظ هبيعهل  ههلجيحيىش صغحطجيهبحفهنهت هليش ىمجمههت جحهب جفهبكع لكهنمل هتيغحطجيممهنخي غحطبهبخضهث هلست

 هليش غحلسهبقمغهت غحلخمهبخصممهت خس صغإلدغن خضجهٰههت خس صغحلسحيهنهكقو غإلدغن جفخيمك
غخصىط غه حتمث غإلدغن خضجهٰههت هلجيمميغ خس قجلهنمشهب غحلت غحلخم  يغحطحنجي غحلحنهبن آل( مفجي

ق  .)غخلهبكف خس حلىح هحض
ىع  غجك شتهبف لكحي هتيغحلمنمهسمنخي غحطبهبخضهث خس همصهبكصحيهب غحطسهيحلهت مشمنه ي هعهلهب هل

 :هشحق جلمح همش يهلتحنملقفص حلمهمنمهسمنهت هتيغحلتهنسخيٰهخي غحطسهبئيس يهع :خضهبظمهحيهب ىهتيهلهنملهل
س حيهبي عه :خصٰهحنجي حلخيهتصيعه ىهتيمصهنسخيٰهخي هلسهبئيس :إلكأليو كيط ق هلحنهنه حض  مش خصمح غحل

قص ن جلمح هحض ق غهلهب هغحضمت :مصهن حض ىغحل ق مصهنسخيىشص عه يهلهب ممجهيشغ هي حض  مش هلهبجك  غغحط
ىمفمههت مش هلهب غجك خصهبحلمنحنيسص عه مصهنسخيٰهىح مش ف هغجك هلهبيخصهبحلهن ن مش  هغجك هلهبي  .هلحنمه

س ض كيط حيهب  غحلت  همشص حلمهمنمهسمنهتىهتيهلسهبئيس مصهنسخيٰهخي :كيطش ه هلحنهنه آل هشجه
ق عهآل حض وغحل ى هغميمح مش مصهنسخيمحفصي هشي  حلخيهتص هغحطهنغقي عهى هحلخيسمث مصهنسخيمحفصىهتي جضهبمي

هش خصهبحلتهنسخيمحف هشيعصهب  :ٰهحنجينص خصي هلهب حلخيهي خصهيه:هتيغحلثهبمي ه جضهبمي ه صوهتيمكمل مصجه  همكمل مصجه
ه كغخصحنخيصوهتيجضهبحلثخي ق غهلهب هغحضمت: هليش مكبخييسظ هخكجع قحلىسصوهتي همكمل مصجه حض ى غحل  صيهلهب ممجهيشغ هي
نمييجضىش  مشهن:جيتهنيس غجك غحطٰهجهيش لكجيهن ى غحطٰهجهيش غهلهب حض مشهن غ هي يهلهب مفهنلص جضىش ميهييت غجك غجل ي

نلك مشهن  :جيهن ىهلهب ميمنهيغ هىمفهنيسيغهلهب غجل ىهلهب هلهبقفغ هي ي كفغ هي ىهلهب ظ ميح قحلىسص هميهييت غجك  هصي
س لكحي غهلهب جلىش:غحلحنهنل ىهلهب عهشيشغ هي ىهلهب جلخيىغغيهلهب هلت هغ هي نجيلك ي جضىش ميهييت غجك غحلجهخيىغ.ي  :هن

ىغحلجهخيىغ غهلهب جلخيىغ ك هىهب جلخيىغيهلغ هي غمغتحنملغقوي  .ي ميمنسهبزىهب جلخيىغيهلغ مخس
لك ههليش غ ه يغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ غجك ميحميس خضخيجيمح جيهبيعمي غحل  مفيش غخصتحنملميهب مكمل ميجه
م  هلحمهبقهشيغ هليش غحلحنمهىش يهع :صمن هآل .هنغمصمتهل بخمىعخص صغألظحق غحلمنمهسمنهت هل

 .يغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ

 .ضضل:  هدق خضجهٰههت غإلدغنظطضل: خضجهٰههت غإلدغن) ض(
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 هليش غحلحنمهىش خصحهثيعه : ميجمل صغحلحنمهىش خصبحهث غحطهنمصبممهت غألخصحهبف ممهبحلىعيمي هخضخيجيمح

 خصهبغ خس بحهثيهش جلهبه صغحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت كهلهبه غجك خصحنمله يشيههل غحلجمخيمك كهلهبه
آلفص هش غألخصحهبف خس: عو غحطهن قهش غألخصحهبف خس هحلخيهي غحلمنمهسمنهتص خس هتيغحطهبمش حض  هتيغحل

هش غحطسهبئيس هليش غحلحنمهىش ههيهشحنملي غجك عصىش وهلخمهبلكهب غحلمنمهسمنهتص خس  مصهنسخيمحف خس هتيغحلثهبمي
 .هبحلتهنسخيمحهت حلخيهتيغأله غحطسهبئيس خس آل غحلمنمهسمنهت

يهممهب مصهنملن هشتخملك هلهب ي  :هشحق ي
ق غحليعه :آلالإلقي حض ٰهمق ي ههلسهيحلهت غحلحنمهىش مفجيمل غحلجهمحع هغحطتجهمهصيمنمشجي هلسهبحلهت غحل

هشيبحهث خس غحطسهبئيس غحلتهنسخيٰهخيي جلهبميمث مصصغحلسهبخصهنمق غجك كهلهبه غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت هت يهت غحلثهبمي
 .حلخيهت حلمهمنمهسمنهتي هحلخيهي خس غحطسهبئيس هغحلتهنسخيمحف غألهصخس غحلمنمهسمنهت

ق هلسهيحلهت يهع :آلهئ حض  صغحلمنمهسمنهت يهلبهبخضهث غحطهبمشخيهبف هليش خس يمصبحهث يغحلمنمشجي غحل
ق هلبهبخضهث قهه حض  جلهبه غقغ هتيغحلمنمهسمنخي غحطسهبئيس خس يغحلمنمهسمنهتص أله غحلبحهث هليش غحل
ق مفيش حض ق غحل حض  يمفيش غحطهبمشخيهبف لكحي وهبخصحث جلهبه يهلهب غقغعص يعظهبحص ىخصحهث لكحي هغحط

ىهخصهبحلحنهنلص هعميىح خصحهث خصهبحلتبىع ىخصحهث م:خصهبمفتبهبك صيوغمغتممهنغق ي  غحلمنمهسمنهت ي عه هل
ق مش حض قص مش خضخيهث هليش غحل حض ق هل حض آلف هتيهغحطهبمشخي ىذع هغحل  ىذع هغحطهن

 .عمضهن
 .غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت مكبيسهلهب  غجك غحطسهبحلهت مشمنه كهشمكهبمص مش مشمنغ

قغحل يهلهب هلسهيحلهتع ه ي عميىح لكجيجملصيظملك غحطتهيجحمق مفجيمل يغحلمنمشجي حض يمكملك   هشخمحنحيهب ي
ن هحلمنغ حلمهمنمهسمنهتص حلخيهتيغأله غحلتهنسخيمحف خس  :هشهن

ق غجك مضهبكحض ىشيهشهنس :آلالإلقي حض  .ي هغجك قمشجيٍّغحل
ق غحطهنسىش حضحنيس  ميغحطتهيجحمق ظملك: عو م ىحيعمي :آليهئ حض يحلخيهي غحطهبمشخيهت  يغحلمنمشجي حلمه

حلهت ه لكحنيس جلمح  مهغحطهن غ غحلمنهشيش غحلسهبخصهن   مغحلجهخيىغ غحلجيمنسهبز هلحمهبقهشيغ هليش غحلحنمهىش حضحنمه
ق مش غحطهنسىش يهغميمح حضحنيس حض  .غحل

ن هشحلمنغ  غحلثهبحلهث غجلميع هليش صمغمنهبكغأل خس غحلحنهبدف يظملك غحطتهيجحمق خس غحطهنخضمههت هن
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غكل هليش يغه: غألمغمنهبك هليش ق مف حض ق مش خصمح غحط حض  غجك شتهبف عه خكجع هليشم  ىهل
مفهب هشحمجع عه ميىح مشم  وهبيخيٰهخي عه مصحنمهوهبيحفبخيحنخي غآلمغتحنملغق ُّـيهلتخحم صومي و عه مفمهمح ومفهبحطهب جل

هلهب غحلىح مفيش لكهبحلبحهث صوعه هلحنمه  غحلمنمهسمنهت خس منجلهنيهش خصهيه سخضهنو غحلحنمهىش هعحفهنغلكىح هعخض
غن مفيش لكخيحيهب بحهثيهش غحلت غألهجك هت غألخض ق يغحلجهمهخيهت غحلحنهبك حض  مش خصمح حلمهٰه

ق حض  .جضالجضهت ىخصهيحفهنغم يهشتحنمهيغ لكخيىح  هغحلجهالنصىهل
ق ي عه هلبحهث:يهشتخملك ههبمنغ حض  وظبخنهت مضمن عصي غحطتهيجحمقظملك مفجيمل يغحلمنمشجي غحل

 هليش ىمجمههت جلمهمحف خس جلمح صهتيهلجيممهنخي ىظبخنهت حلىح جلهبه عه  خصحنملصيخصهبحطحنجي غألمضُّـ وهتيلكمهسمنخي
 ىظبخنهت حيهبهحلجهجيي هتصيلكمهسمنخي وظبخنهت هتيغحطجيممهنخي غحلحمبخنهت مشمنه عمضمنف هغه مفالنصغأل

آلف هلبهبخضهث هليش ظهبكف يألصهب خصهبحلتبىعص ىمهخيهتيمصمممن ىحنخيمنهت ىهتيلكمهسمنخي  .غحطهن
شهور عند العلم   كماءا من ا
يهشحنمل  ك مفجيمل  غحلحنمهىشي وهلهبمشخيهت غحلجهمحع هلجمحي خي ي  غحلجهخيىغ هلحمهبقهشيغ ههليش صوهتيمفهن

ن: عو م هبحلحنمهىشخص هغحطهنغق. يغحلجيمنسهبز ك مفجيملم  غحلحنمهىش هلمنحي ي عميىح هلهبمشخيهتص :غحطجمحي  حلمنغي
ه ن يههئيظملك غحطتهيجحمق لك هلبجي يهلهب مفمظعص يغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ هلبهبخضهث خس حضحنمه  هلمنحي

ن غحلحنمهىش ىىح هلهبمشخيهتيميع آل صسلكمهسمن ىهلمنحي هلهب ظهبك هغقغ هبفصيغحطهبمشخي هليش ي  صوهبيلكمهسمنخي وهلمنحي
غحضمت مفمظ يشٰهيس لكحي غعٍّمفمظ خضمل هغحطٰهجهيش غحل نيعه : يمصهنملن هليش حطهب ظ مغ  غحطمنحي

غحضمت مفمظ يشٰهيس يغحلمنمهسمن غعصٍّمفمظ خضمل غحطٰهجهيش همفمظ غحل  خس غحلهبن مش جلمح  مغ
ن قص هلمنحي حض ن مش غحلمنو غحل يميىح شلكهئ صسلكمهسمن ىهلمنحي غحضمت مفمظ ٰهيسي  هغحطٰهجهيش غحل

غعص ٍّمل خضمفمظ ن خصخالم مغ و غحطمنحي  .غحطٰهجهجيهبف مفمظي غآل ٰهيسيش آل غحلمنو يغحطهبمش
ىغحطتحنهبحلخيهت هلهبمشخيهت غحلجهٰههت مفمظ غحلسهبخصهنمق هلبهبز مفمظ غحلحنمهىش صغقه  خس ى قغمضمههتي

و هلهبمشخيهتحلخيهي لكهبحلحنمهىش غحطتحنهبحلخيهت غحلجهٰههت هلبهبز يهلهب مفمظعص يغحلجيمنسهبز غحلجهخيىغ يهغميمح ص ي
ن  .يلكمهسمن ىهلمنحي

  .ططضل ضف: غألكخصحنهت هتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صصض

ن مشمنغ هلحمهبقهشيغ هبيعهل  صوعظال هتيخصهبحطهبمشخي هشهنجغه آل لكبحنخمحيهب  مىشغحلحنمه م غحطمنحي
ن غحضمت مفمظ غحلحمهبقن غحلحنمهىش جلٰهمنحي  صمفهبمجي خصهيميىح مصحنهبجك مفمهخيىح هشحمملن ىحيميهئلك صمصحنهبجك غحل

 حيهبهحلجهجيي ىمفهبمج يعصهب مفمهخيحيهب لكخيحمملن غألمضهنه غحطحمهبقهشيغ يهلهب خصحنِّـع صحلىح ي هلهبمشخيهتآل هحلجهيش
ىجحهب هلهبمشخيهت يحلخيهي هلهبمشخيهتص هغميمح هلحمملغن لكحي غحلحنمهىش ميمنهيي عهلهب جلهبإلميسهبهص ي نغ مشمنغ ي  حطمنحي

ه وهلتحملغ : عو حلمهمحمشخيهتص وهبمكهنهشجي هشجه  .غحلحنمهىش هلبحهث مصهيكهشمك مش مشمنغ. يغحطهبمشخيهت هلىعي
ق غحلحنمهىش كخصىط مش هلهب :ِّـ قى حض ظ خصهبحل ق خس جلالهلجيهبي أله يغحلمنمشجي حض  غحل

ص  غحلحنمهىشظ خس غحلجهالن يمصهنملن هليش ههلهب يغحلمنمشجي
شيس ق هخصمق غحلحنمهىش خصمق غحلملمكخييغ غحلمنهنن مش هلهب :غحلالخضيغ غحلبحهث  خسإلمش حض  غحل

ص وتخملك عهشخمهبههش يغحلمنمشجي ق لكحيىش يخصهيه :ي حض مكىغ يغحلمنمشجي غحل ىهلت  خضهنخيهنهت لكحيىش مفمظ ي
ق ميمنحيىش عه ميستممخيىع صغحلحنمهىش خضهنخيهنهت مفهنلكجيهب لكهئقغ .غحلحنمهىش حض ص هخصمحقغ غحل  مييهشتٰهخي يغحلمنمشجي
ق مفيش غحلحنمهىش حض  .غحل

٥. ؠؠ ّ   دؠ ّؠ  
ق خس غحلجيميغم حتهنهشهن هشبتجي حض ق غحلمنمشيش هخصمق خصمق غحلمنهنن خصخيهبه مفمظ يغحلمنمشجي غحل حض  غحل

ص غق غه يغحلمنمشجي ق غحلجيميغم خصمق غحطثبتمق ي حض حلخيهي خس غحلمنمشيشص خصيس  صهغحطجيجههنهشيش حلىح يغحلمنمشجي حلمه
ص همشمنغ غحطحنجي  ق غحلمنمشجي حض ىجفهبك غحلخيىح ظملك غحطتهيجحمق خصجيحعيخس غحل لكي   خس غألمغمنهبكى هغ

غه  حتمث ن هشجنيشىمضهبمتهت(مفجي  هبهب ي خس دق عحلمنهبل هلستحنٰهمههت خس مشمنغ غحلبهبغ هلتهنهبكخصهت غحطمنحي
كص ههلجيحيهب غحلتحم)قلكهتيعصهب هلجغغ كص ههلجيحيهب غحلمنيط ي همش جلثجعفص هلجيحيهب غإلقكغن ههلجيحيهب غحلجمحن

ن  ههلجيحيهب غحطحنهنلكهتص ههلجيحيهب غحلمنحيىش ههلجيحيهب غحلمنهنىحص ههلجيحيهب غحلحنهنيسص :ههلجيحيهب غحلمنجلهنص غجك عه هشهن
مشي هشىمشمنه عحلمنهبل يعه :لكحي هشهنه .ههلجيحيهب غحلملكغهشهتص ههلجيحيهب غحلجهٰههتص ههلجيحيهب غحلمنمشيش يىش عصهب يت

ى هحلجهيش حلجهيس هغخضملفصىهلجغغقلكهت  .يهلجيحيهب هلحنجيهبمشهب غخلهبل هبهبص ههلجيحيهب غحلمنمشيش ي
ن خس غحلمنهبكغيب لكىحيمفهن جلمح هغحلمنمشيش  هلحمهبقلكهت مفمظ غحلهنملكف: مش غحطجيتميمفهت غحلمنحم

 . طصطل ضف: هت غألكخصحنهتيحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيغحلجهٰههت غحطت) ض(



 ققك...................................................................إليتصهةع إلنضسع لج مخعةعن مشزغصي يف

 حسع بدفشفعق إل يمخزعم جتقمتذغصكص مآلهمل خع حشع غسصهوإلض حشجم محلزظ كعمم
 .إلمخغذزظ لشعمو خع أللني شعو حسع مآلهملق خع ألكفشض ضع تص ألمثغسغصه ةعنم

 ضع مخغع مخذسعي مخغغصم جت مخسرط مإلحع  مخطضعإليش ب:إلشهلجكضه متغ يحصى
 خع شرغع يف مخطضع إلحشي قمخطضع يةعن حث إلمخطضسع  يمخعةعنقتصكسص حث

 خع ضزصى قخع ألمخلصهن يحمصى يف تص ألخذصبظ ألبعةعن حشع ضعةض  يخص.إلمخلصهةشص مألخعه
 خص جسشع صإلضثب ال مخطآل خسخل مخعةعن  يضعقمخخل خطخظ إلمخطضسع مخعةعن
 .إلمخلصهةع يةعني جت إلضثبص
 جع ألتصخشص عيض مإلشغصي شرط تسظ بذصج مال إلبشي نخظ بعغشض نخط إلةظ

 :بذصج حصى خجم آللضدصق مألثشصل هبطي مخذسظ خع أليتصخشص قحشسص مألثشصل إلحتزظ
ئا علمون ش م ال  طون أمهات م من  ًأخرج ْ َ ُ َُ ُ ُ ََ ْ َ ْْ ِْ

ُ َ
ِ ُ ْ ِ إل لال خسسذطحص تسزع خص عخزسإل َ

عبدون :يمخذصجص ِ س إال  ن واإل ِوما خلقت ا ُ ُ ْ َ ِ َِ ْ ْ َ َِ
ْ ُ ْ َ  مخطين تسظ ضزع مل يخع َ

 إليف ليى مخرذطم ضزعي لي خعةص قضع خجم مألثشصل تزصإلظ خذطحص ألةظ إلمإلشغصف
سزص ألي إلت صإلت إلخجم لي مهلشعج .إلمخزظ خع ألتصخشص إللفص ال قبصخرذظ مألثشصل بسظ لتض

آلةعضطضص حعم لكظ يف خصشص قسصإلخس إلمخذغشذشص مخدعه إلغدعه حشسصإلض  آلتصخشص آل حمدصإل
آليف ليى مخرذطم حعم خصي  يليقإلمإلشغصف مخطين حسزطم قصإلمجلغسش مخدعه جع إل  إل

 هبص دظإلمحلزصإلظ يبغ بذطو لي ثشفص خع سصخزسإل قمتذزعالم جع آلتصخشص آلحمدص
لخشع  مإلمخغزط ضع :ضإل يمخغذغقرصضصمخ ضع بصال يخسزعبع يلضصبع حصخذطحصي قسصإلخس

آلمخذغصنم لضدص خحيجص خصشص يل يقشفعي يمخغسعى  :بذصج حصى خجم قخع آلشغشفص بع آل
ِكري ِ صالة  ِأقم ا

ْ َ ِ ِ
 خسسرطإلالبض ح ق يمتغضل يمخرصضصقإلمأليى يمآلتط ضع حصخذسظ َ
 ضع عإلمخغسز  ينخظقمتذصهو يمخذسعي ضطي حتدشظ خع آلسصإلخغسز بزعي لي خع

 .ككه: مخردعى متسغطجصق مخرصهميب) ق(
 .كقكه كن: مألهبذص صإلمحلزسص متغذصخشص يف مألثرصه مخذزسش )ق(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضصض

 .غحلمنمشيش  همشصغحطحنهبكم مشمنه حلتححمخييس حلمهجيمنهي ىهتيغمغتحنملغقهش ىمشخيئهت
ف ىلكهبحلمنمشيش مك ه  هليشي حضمل يهلهب هلهبعغحلجيمنهيص  مك  وهخضهبجلخيهب وهلممهبخصهنهب فيغحلهن مشمنه خس هش

غمكىع مفيش وههلهنعف ق :مفمهخيىح مممهيغيلكخي يغخلهبكحض غحل حض  .يغحلمنمشجي غحل
ق غحلمنمشيش خصمق يهشتخملك غحلمنهنن ههبمنغ  حض ص هغحل  خصمق نغحلمنهن مكبخييس هليشلكحي  يغحلمنمشجي

 ىذع غحلميهلهبه خس هشهنىع ههلهب صىذع غحلميهلهبه يههئلك غحلميهلهبهص خس ىهغمكىع مش هلهب هخصمق غحلميهلهبه
 .عمضهن ىذع غحطجههبه خس هشهنىع ههلهب صىذع هغحطجههبه صعمضهن

قلكهب حض ق مش: يغحلمنمشجي حل حض  مفمظ يهشجغمصمت هلهب مفمهخيىح يهشجغمصمت آل غحلمنو حلمهخلع غحل
قه  .يغخلهبكحض هحض

ق صغقه قغ  خصخالمصمفجيمل عخضمل لكخيىح مضالم آل غحلمنمشيش هحض حض  ىحيميهئلك صيغحلمنمشجي حل
 .لكخيىح غخلالم همكىع

ق خس غحطممهنهخضهت هبفيغحلجيجنهنهش خس حلمهبحهث ميهييت بخيهبهصغحل غمشمن خصحنمل حض  .يغحلمنمشجي غحل
٦. ّء  دؠ ّؠ  

حضمل ق خس مص حض  :حيهبيعز غجك جمجعيمي يهلتحنملقفص ىهبفيميجنهنهش يغحلمنمشجي غحل
ة .١ شيخّ نظر   آ جوادي ا

لك ىخصجمجهيس هتيغحلجيجنهنهش  مشمنهمنحيىشيمص حلجه   هليش هشٰهجهيش ىهتيهلهنملهل غجك غحلجمخيمك عجفهبك صىهغ
ق خصحهث غجك غحلحنمهىش خصحهث هليش هشستممهنن عه مضالجحهب حض ص غحل ن خضخيهث يغحلمنمشجي  :هشهن

كو غحلحنمهىش يه خسغ نص مفمق غحلحنمهىش :يغحلخم ن غحطحنمه  ىمضهبكف همشمنغ غحلحنمهىشص مفمق هغحطحنمه
 .يمفيش مخيس غحلجهالن

حص غحلحنمهىش يهلهب خسع  كص هليش ىغحلحنمهىش ميح خضهنخيهنهت يلكحخيهث غه صيغحلحم ك غحلجي  هغحلجي
ه صقهحض قص هليش وغميح غحلحنمهىش لكخيجه حض ق هليش ىميح ي عه غحلحنمهىش:يلكخيتبمق غحل حض  غحل

 .طضطل ضف: غألكخصحنهت هتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي )ض(



ق غميهنسهبن خس حض  ضصض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل

ق مشمنغ يهحلجهيش صيغخلهبكحض حض ق مغجيمك غحل حضمل هلستهنال آل ىهحض  مفمظ  مخصجيمنسىح ومكهبئمح يهش
ه محيهغمي م غإلميسهبه مفجيمل يغألمكيس  غحلهنخيهبن مشمنغي عه مفيش غحلجيجنهن خصهنممىع صخصهبحلجيمنهي ومكهبئمح هشجه

حص ق مغجيمك لكحي ظسظملهكو عن سخضمه  صيهلستهنيس ىخصهئكغع هلهب حلىح هحلخيهي خصهبحلجيمنهيص مكخيهبهلىح ىهحض
حص غحلحنمهىش جلهبه هغقغ ك يغحلحم ق وغمي ه يلكالخصمل عه غحلجيمنهيص خس وغههحض  وغعهلهن هشجه

قهش  مش خصيس غحطحنتمعص خصهبمفتبهبك ى هلهنمصبىطس غمفتبهبكوىعهلهن مش هآل صوهبيمفملهلخي وغعهلهن هحلخيهي صوهبيهحض
قهش ىخضهنخيهنهت قهش غحلهنخيهنهت مشمنه يهحلجهيش صهتيهحض حض   خسٍّ هلستهنيسىخصهئكغع هلهب جحهب حلخيهي هتيغحل

 هغإلكغقف يغحلحنملغحلهت هغحلجمجهبمفهت هغحلمت مكبخييس هليش خصهبحلجيمنهي ىمكهبئٰههت يصهبغ خصيس غخلهبكفص
ك مش غحلت هغحلهنملكفص قهش ىعهل ق ىهتيهحض حض حفهت قغئهنف خس ىفهل ق همخ  .غحلجيمنهي هحض

قهش غحلهنهبئيغ هليش غحلحنمهىشي عه :هشمنجلهن يجضىش حض هبلكهتص قغف هتيغحل ي عميىح :خصٰهحنجي غإل
حضمل عه هشستحخييس  هليش غحلجيح مشمنغ مضحمهبئُّـيههليش عمشىش  .يهلتحنمهيغ حلىح هحلخيهي ىمفمهىش هش
ق حض كغ حنمميهش صغحلجيمنهي خس خضحميس غقغيعميىح : غحل  غحلحنمهىش: عمضهنه ىخصحنبهبكف .حلمهجيمنهي ومي
ه حلمهجيمنهي شحميس ه جلمح ىحهحلجهجيي حلمهجيمنهيص وخفهبمشهنغ خصجيمنسىح ههشجه  خصمنغمصىح وخفهبمشهنغ هشجه

ه صهخصجيمنسىح ن مش غحلخنجع همشمنغ حلخنجعهص وهنغيهلجنحي هشجه كف همش صغحطحنمه  يغحلمنمشجيخيهتص غحلحم
كغأل خصمق غحلتمنجهخيىس رهكف هشهنه لكحي  :غحلتهبحلخيهت هل

ق :آلالإلقي حض حضمل خس غحلجيمنهيص غحلهنخيهن غحل  .غحلحنمهىش همش يهغخلهبكحض غحلمنو هش
قص غحلمنو هشحنتمع قحلىس خصتبىع هحضملف هغحلت صغحلحنمهىش ي هلهبمشخيهت:آلهئ حض ق غحل حض  غحل

 .حلىح وهلحمملغمكهب يغحطتحهنيغ خس غحلجيمنهي يغخلهبكحض
يطش ن غحلمنو هحضمل خس خفيس :آلهئ  .غحلحنمهىش يغحطحنمه

غقو غحلجمخيمك ههشمنجلهن هلهب همشمنغ ن خييغغحلهنخض خس حض ن خضخيهث غحطخت  عهيآلخصمل  :هشهن
ك خصمق مييميٰهخي ق غحلهنخيهن: ي غألهنظجضالجضهت عهل حض ق خس ميمنهي يغحل حض ي هغخلهبكحض غحط

قفيغحطهبمشخيهت :  هغحلثهبز.غحلحنهبمج همش غحلحنمهىش حض ي جحمنغ غحلحنمهىشص أله غحلحنمهىش ىغحلت مش هل

ن :غميجنهن) ض(  .صظل ضف: )هتيخصهبحلمنهبكمغخي( غحلهنخضخييغ غحطخت



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضصض

ق ق غقغ جلهبه غهلجههبميخيصهحض حض ه حلىح هلهبمشخيهتوهبي هغحل ه حلىح هلهبمشخيهتص همكمل آل هشجه ي لكهنمل هشجه  .ي
ن :هبحلهثهغحلث ق حلىح غحلمنو غحطحنمه  .عجضهن حلىح حلخيهي همش صغحلحنمهىش يخفيس خس ىهحض

م غحلتمنجهخيىس هنغمفيهش همفجيملهلهب  مفمظ هتيغحطبجيخيم  غحلجهمحع جلمهمحف مصهيمضمن يغحطتهنملن مغ
ه ك جل هلهت يغحلمنمشجيخيهت غحلحم هلهت غحلهنهبئيغ يهعه صخصهبحلمنغف وهلحنمه ىغخلهبكحضخيهت مش هلحنمه  ي

يغمكحنخيهت غخلهبكحضخيهتميمنهي غحل ميحسمت وغحلبمله يلكهئميهب خس غحلجيجنهن ...يعقن وهلحنجيم  خصهبحلحنهنل  ي
هلهت كف حفهنهشيغ مفيش حلشميسهبه حتحميس يألصهب هقحلىس خصهبحلحنهنلظ وهلحنمه  هتصيغحلحنمهٰهخي غحلحم

كف مصمهىس مفمظ مممهيغيهش مكبهبجحهب هخس هلهت يغحلمنمشجيخيهت غحلحم ه حلجهيش صخصهبحلمنغف هلحنمه  مغخيجه
ن ق ميمنهي يغحطتهنملن مش حلمهتحمهخييس وهلكهنهب خصهبحلمنغف غحطحنمه ه غحلحنمهىشص هحض كف همصجه  غحلحم
هلهت يغحلمنمشجيخيهت غمكحنخيهت غخلهبكحضخيهت هتغحلجيحيهبهش هخس خصهبحلحنهنلص وهلحنمه ه غحل يمصجه  هبهب مفمهٰهمث غحلت ي
كف مصمهىس حفهنهشيغ مفيش غحلجيمنهي هلهتصيغحلمنمشجيخيهت غحلحم غمغممتمق خصهبحلحنهنل و مش هلحنمه  .خص

حصىلكهئقغ خضحميس حلشميسهبه مفمهىش كف غحلحنمهٰهخييههئلكص و خصهبحلجمجهن هلثالس خضحم  هت حلمهجمجهني غحلحم
هلهت ن خصهبحلمنغفص هلحنمه مغىهمش غحطحنمه ك غحلحنمهىشص همفمهي حلمهجيمنهي خصت غمكىع ي عه :يهشتبمق ىحخيىط مي غحل

هلغخلهب ه هلحنمه غمغممتمقظوهبيكحض هشجه ني أله  خصهبحلحنهنل خص وخصهبحلحنهنل عهآل غحطحنمه  مش :ي
كف غحلمنمشجيخيهت ن خصهبحلحنهنل جضهبميخيهبصيغحلحم ص :و هغحطحنمه غمكىع غخلهبكحض يهلهب هلهبمشخيهت غحلجمجهن عي مش غحل ي

كف غحلت مصهنغمشهب خس غحطهنعف حلخيهي غآل هليش مش خصيس جضهنصعجحهب  لكمهخيهي يغخلهبكحض : ص عويمكبخييس غحلحم
ن غحلجمجهن غحلمنو كعهشجيهبه خس خف يغه ك غحلحنمهىشييسهلمنحي ص يو ميحنمعمن غحلص مي ق غحلمنمشجي حض ي مفجيىح خصهبحل

يغحلمنمشيشص ألميىح مش خفيس غحلحنمهىشص هغحلجنيس خس هآل خس غخلهبكف حلخيهي حلىح عجضهن آل ي  صي مفملهلى عهلهني
يجمهبمضُّـ غحلمنو حلىح خفيسص لكحيمنغ غحلجنيسغحلمكبخييس  ي هشهنو خكجعهص هليشٍّمغجيمك خفيس همش ي هشهنو ي

ص هحلجهيش ق غحلمنمشجي مش خفيس غحلحنمهي مفملهلىعهلهن يغحلجنيس ميمنهي يهشجه حض يص غقه غحل  . ىشي
خيلك قحلىسمكهبن ق غحلمنمشجييغه:  خس مص حض ق غحلحنمهىش غخلهبكحض:ي غحل ي مش خفيس هحض  صي

ق يخفيس آل ن هحض ص غحطحنمه ق غحلحنمهىش يغه: عو يغخلهبكحض حض ق ىهل حض  خس ٍّمضهبكحض ىخص

ن كخضخييغ جس) ض(  .طظل ضف: )هتيخصهبحلمنهبكمغخي(ت



ق غميهنسهبن خس حض  طصض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل

ق قه ميح يحلجهيش غحلجيمنهيص هحض قغف حلخيهي هحض حض  غألمضهنهص غحلجيمنهي عميحهبع جل
ه هغحلحنملن غحلهنملكف ميجنجع لكهنىطص ميمنسحيهب مصجنحيهن هغحلت ق مشمنغ يغه خصيس ...هغحلتهن حض  غحل

ق مش ك يهخضخيهث غه يهلتحنمههنىحص مفيش هشجهجمىغ س خضهنخيهنس مضهبلىهحض  ىخفهبمشهن غحلهنخيهن غحلجي
حص غحلخنجع غحلمنو هشجنحيهن خس غحلحنمهىش يلكهئه حلخنجعهص ىههلجنحيهن خصمنغمصىح  ميمنهي مش صغحلحم

كف هل هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم كص مشمنغ ميمنهي يمصجنحيهن خس خفيس هغحلت هتصغحطحنمه كف يعه آل غحلجي  غحلحم
ن يحتحميس خس خفيس هتيغحلحنمهٰهخي  .يغخلهبكحض غحطحنمه

ق صذع ي عه غحلحنمهىش:يهشتخملك ههلجيىح حض  خكجع خضملزهبعه عمضهنص ىذع يغحلمنمشجي هغحل
قف هتيجلهبحلخنجعهش غألمضهنص حض  ىهلالكن خضملزهبع ميحنىش غحلجمهبمضُّـص يهخفيس غحلجمهبمضُّـ خصمق غحط

مضهنص ألميىح هشستحخييس ه عه يحل حضمل عه ههشستحخييس حلىحص يخفيس هآل ىمفمهىش مشجيهبن هشجه  سخفيس هش
 .حلىح جفهبمضُّـ هآل

ق يعقحلهت غحلحنمهىشي عه غحلسبمت خس حلجيهب يهشمن هلهب همشمنغ حض مصتملغمضيس  يغحلمنمشجي يهعقحلهت غحل
ق غحلمنمشجيي خس خصحنِّـص لكجيجملمشىش هشتجهمهخصحنخمحيهب حض ه إلجضبهبف غحل  حيىش هشستجيملهه هحلجهجييصيٰه

ق يعقحلهت غجضبهبف غجك  ...هبفيغحلحنهنجفخي ههليش: يغحطتهيجحمق ظملك مكهبن هحلمنغ غحلحنمهىشص هحض
ق حلجيهب جضبمثهيلك حض  .يغحلمنمشجي عه غحلحنمهىش غحل

ق هشثبمث صغحلحنمهىش جضبمث غقغ ىحيألمي حض  هغقغ صوحضميهلهب غحلحنمهىش قحلىس يخفيس خس يمشجيمنغحل غحل
ق جضبمث حض حضمل عهيآلخصمل  لكبهبحلرضهكف صيغحلمنمشجي غحل  ههليش غحلجيمنهيص خس ىمفمهىش مشجيهبن هش

ق إلجضبهبف غحلحنمهىش عخصحهبف هليش غآلمغتمنهبقف هشٰهجهيش مشجيهب حض ص غحل  هغآلمغتمنهبقف يغحلمنمشجي
ق عخصحهبف هليش حض ق غحلحنمهىشيعه : خصخيجيحيمح غحلمنهنن صميحنىش .غحلحنمهىش إلجضبهبف يغحلمنمشجي غحل  ىهحض

ق خصخالم حلشجضهنص  هلجيجمهيسمضهبكحض حض قغ حلخيهي مش غحلمنو صيغحلمنمشجي غحل  وهحض
 .غحلحنمهىش يخفيس مش خصيس ص حلشجضهنوهحلخيهي هلجيجمهي صوهبيمضهبكحضخي

نص غحطهنخضخييغ غحل) ض( غقحلخت  .طضل ضن ضف:  عهلحقومهجمخيمك حض
 .ظضضل ط ف:غألكخصحنهتهت يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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ة .٢ تأ صدرّ نظر ا
ّ

  
ق غخلهبكحض حلمهمحمشخييعه :  هخضهبظمهحيهب حض يغحل ق خس غحلمنمشيشىهت حلىح ميحي حض  . عمضهن هليش غحل

قومصهبكفص ولكمحمشخيهت غإلميسهبه هلثال حض حضمل خص قف ي لكتجغمصمت مفمهخيحيهب غألجضصٍّ مضهبكحضى مص حض هبك غحط
ق حض حضمل خص ق غألمضهن هشٰهجهيش عه هشمهحيط ص عمضهنىجحهب خس غخلهبكفص هعمضهنه مص حض ي همشمنغ غحل

ي هشمهحيط خس ميمنسىح لكخيوخصهبمفتبهبكهشيش هخصمهحهبخفمقص مصهبكف وسٰه مفمهمحي وص هعمضهنه هشمهحيط هلهنخيسهب غجك ي ي
قغيغخلهبكف لكخي مفيش وهخضهبجلخيهب غخلهبكف وسٰه هحض و قمشجيخيهبي  .يمح هلهنلكخي يمصهنملن خصخيهبميىح جلمح صي

ي ميجنهنهشهت مفمظ وخصجيهبعيعميىح : غألهلحق غحلجمخيمك هميجنهنهشهتي غحطتهيجحمق ظملكي ميجنهنهشهت خصمق هغحلمنهنن
حضمل غألهلحق غحلجمخيمك كف غحلمنمشجيخيهت :عخضملزهب ظجفخيئهبه مفجيملميهب هش ق  :حيمح هجضهبميخيصيغحلحم حض غحل
حضمل مفجيملميهب جفخيئهبه ي غحطتهيجحمق ظملكي ميجنهنهشهت يهلهب مفمظع صيغحلمنمشجي كف(لكال هش يغحلمنمشجيخيهت  غحلحم

ق غحلمنمشجي حض غخضمل هحلجهيش مشمنغ غحلخلعصى هغخضملى خصيس زهب ذع)يهغحل ل غحل  ى هلمهح
 .خصمهحهبخفمق

 :غحلتهبحلخيهت مغهيغأل مفمظ هتيغحلجيجنهنهش همصبتجي مشمنه
ك غحلحنمهٰهخيي حسهن.ض ه حضميئخيصوهت هلمممههنهبيق غحلحم ي عمفىش هليش عه مصجه  .ي عه جلمهخيهتوهتي
ن خصهبحطثهبن غحطت.ض  .حميس خس مكبهبن غحطثهبن غحطجيمنحميسي غحلهن
ميخيصي ميجنهنهشهت غحطثيس غحلحنهنمهخيهت.ض  .هتي عه غحطثيس غأللكالحف

ك عمغهبك مشمنه غألهمفمظ  في غحلجيمنهي غقغ غمغتحنمليعه: ي ظملك غحطتهيجحمقهنه هشهت غحلثالجضهل
غمغ غآلكمصبهبل مضالن هليش غمكىع حيهبيخصح ه صويغحطهبق خصهبحل  هلهب ئمصجيجم عه غحلهنملكف جحهب لكخيجه

ق قحلىس محجضيسيهش حض  غحطثهبن مش غحلمنو غحلجيمنهي هقغئهنف غحلجيمنهي ىعظهن خس ويغحطهبق غحل
ك خس يهشتىش مشمنغي غجك عه غآلحلتمنهبف هلىع صحميسيغحطت ك يهلهب خسع صهتيغجلميئخي غألهل خيهت يغحلجهمه غألهل

ق حلمنحلىس ىهلجنحيهن غحلجيمنهيي هغميمح جحهبص وهلجيجمهي غحلجيمنهي لكمهخيهي حض  .يغحلجهحق غحل

 ).ض(كمكىش مصحنمهخيهنهت ص ضطضل ض ف:غألكخصحنهتهت ي غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي:غميجنهن) ض(
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الن ة  إش تأ صدرّ نظر ا
ّ

  
و ق هلهب مفمظ وخصجيهبع :إلكأليو كإلهش حض يمصهنملن هليش عه غحل  وهلجيجمهي حلخيهي يغحلمنمشجي ي

ق مش حلخيهيه غق حلشجضهنص  همفمهخيىح صغحلمنمهسمنهت خس ىغظممالق مشي هغميمح صوهبي خضهنخيهنخيوغهحض
ه ق هشجه حض حلخي ميجنهبن مفيش وحمهبيختحم وهبمضهبكحض يجيغحلمنمش غحل يغحلحنمهخيهت هغحطحنمه  ميجنهبن يهأل هتظي

حلخي يغحلحنمهخيهت هغحطحنمه ق خس هتي حض ق خس آل يغحلهنخيهن خصهبحطحنجي غحل حض  .غحطحممممهلك خصهبحطحنجي غحل
حض خضخيجيمح غحلجيمنهييه غ: غإلجفجههبنمشمنغ  هشهييت صقحلىس يمصبمق هغقغ قغ خصهئكغقهتهب مليمص  خس وهحض
ق ي عه مشمنغ:هبهحنجيهل لكحيمنغ حيهبصحنظهن حض حض غحلمنو غحل ه ظهنحنحيهب خس غحلجيمنهي ملهيمص  هشجه

آل ن ميجنهبن خس لكخيملمضيس حلمهجيمنهيص وهلحنمه ق يعه :غحطمنهنهله صيغحلحنمههت هغحطحنمه حض  غحل
نظ ميجنهبن مغمهسمههت مفيش ىمضهبكف يغحلمنمشجي  يغحلحنمههت هغحطحنمه

حلخييهغ: غإلجفجههبن خصخيهبه خس غحلممبهبحفبهبئ يغحلحنالهلهت مكهبن ي غحلحنمهخيهت هغحطحنمه ق ي هغحلتجهنصهتي
قيهه غحطختحممئ هميجنهبئهن قحلىس هليش غحلجمصهشهتيهغحطهبق حض ي غخلهبكحض غحلهنخيهنهت خصهبحل  ي

ق غحلمنمشجي غحلحنهبكو هليش غألجضهبك غحطجغمصبهت حض يهغحل صهب ظ هليش قحلىسو آل هشهنبيس جفخيئهبصي  حلجه
 .ي مفخيجيخيهتوهتي خضهنخيهنخيوعجضهبكغ

و ضكإلهش ق غحلمنمشجي :ىحضحيهت هليشيظ ألميىح غحلتجيهبمكِّـ حلميهن : كيطش حض  هليش حنىغعي غحل
ق حض ق:خصملحلخييس صويغحطهبق غحل حض ق غألجضهبك مفمهخيىح يهشجغمصمت ويغحطهبق ي عه غحل حض  يغحلمنمشجي هغحل

ق: جضهبميخيهت ىحضحيهت ههليش غألجضهبكص مفمهخيىح يمصجغمصمت آل حض ق مش غحلمنمشيش خس غحل ىجخهنق ىهحض  صي
ه ع يغحطجهنقمشيس ه  .جلالهلجهىش خس هغحلتحيهبلكمث غحلتجيهبمكِّـ لكخيمهمين ظوي غحطهبقنعمك

حلىح غحلممبهبحفبهبئ غحلخيىح هشجمجع غإلجفجههبن همشمنغ  يخصهيه قيهشمل كمثىح غهللا ىحيميغ: خصهن
ق حض حنىغ يغحلمنمشجي غحل ق هليش ع حض غحطثهبن  ي خصهيه:وق عهشخمهبي ههشملصيغخلهبكحض غحل
ه هغحلحنهنيس قغ عمك ك هليش وهحض ك خس غحلتجيهبمكِّـ  هآلكهلىحظهشهتيغحطهبق غألهل  هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم

غم مفمظ يهت هغحلجهمهخيهت غحطجيممبهنهتيغجلميئخي كف صهشهت هعلكهنغقمشهبيغحطهبق غألمي  مفمظ غحطجيممبيغ كهشمل جلحم

 ).ض(  مصحنمهخيهنهت كمكىشصضطضل ضف: يحنهنمهخيهت غألكخصحنهتحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلغ: ميجنهنغ) ض(
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كفصيغخلهبكحض كهشمل كمصمق يلكهئه صيغخلهبكحضخيهت علكهنغقه مفمظ غحطجيممبيغ غإلميسهبه  هظ  غحلحم
ه لكحيمح صغحطثهبن هغحلحنهنيس هليش جلهبميتهب خضخيهث قغ هلحمملغمكحيمح هليش عمك  جلهبميتهب  هخضخيهثصوهحض

قمصمق حض حنىغ لكحيمح صوقمشجيهب هل حنىغ لكحيمح صهلحمملغمكحيمح هليش ع ه هع  وهلحنهب خصهبحلجيسبهت عمك
 .غحلتجيهبمكِّـ  همشصغحطحمملغن غجك

كك ئ إلكيطىحطىغ مب لكش يطهن ملمث كيطىشش كإلهش
ن  يغحلممبهبحفبهبئ قلكهبمفهب مفيش ميجنهنهشهت ظملك غحطتهيجحمقهشهن آله ميهبجفئهبه هليش مشمنغه غإلجفجههب: يو

ثبتىح يغحلمنو مصي أله هقحلىسظ هن همفملن غإلخضهبحفهت خصهبحطمممهمت خصتمحن جفمئهميىح ههلممهبحلبىحيهت غحلتملخصيمكمه
ق غحلمنمشجي حض يعقحلهت غحل قمشهب :ي ي عه مجخيىع غألجضهبك غخلهبكحضخيهت غحلت مصتحمىغ هبهب غحطهبمشخيهت خس هحض يي ي
خصهت ىغخلهبكحض هلسمه قمشهب غحلمنمشجيي ق غحلمنمشجي صي مفيش هحض حض ي همشمنغ آل هشمللكىع غمصحمهبم غحل ي

قىخصهيخضجههبن قي عمضهنه مصحنىشىهتيهش هحض حض حلخيص هلمممهيغ غحل ي جلهبحلحنمهخيهت هغحطحنمه يهت هغحلتجمخُّـ هغحلتٰهخيي مي ي
مشهبيهغحلتجهن  خكجع غحلجهىش صى هليش حضحيهت غحلهنخيهبك غجك ذعئ غحلجهىش غحلجيهبجفي لكهئهصق هميح

مصىح خس ميمنسىح هليش خكجع مكخيهبمغىح  .غحلجيهبجفئ هليش حضحيهت ميمنهي غحلخلع هغجلحيهت غحلثهبميخيهت مش حضحيهت جضب
قه غخلهبكحض  هحلىح هليش ص حلمهحنملنى هلممهبكقى جضهبخصمثىهلهني خصيس هليش حضحيهت عه مشمنغ غحلهبجل عصيغجك هحض

قهشىمشمنه غجلحيهت عجضهبك ى هلجغمصبهتىهتي هحض قغص مفمهخيىحي ه هحض ه عمك و ههليش غحطٰهجهيش خضخيجيئمن عه هشجه  هليش ى
قصيىح غخلهبكحضيمخجهخي  .ي آل قمشجيس مضهبكحضى همش هليش مشمنه غجلحيهت هحض

ة  .٣   اإلضافةنظر
ق عظيس جيجههنيمص هتيغحلجيجنهنهش همشمنه حض ص غحل خصهت همش يغحلمنمشجي  هليش ىمجهبمفهت غجك ىهلجيس
غمكىغ دق خس هميسبحيهب حلمهسبميهغكو غحلمنهنغئمل خكهنك دق خس جلمح يغحطتجهمهٰهمقص  غجك غحط

 ).ض(  مصحنمهخيهنهت كمكىشصضطضل ضف: يحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغ: ميجنهنغ )ض(
 .غحطحمملك غحلسهبخصيغ) ض(
 .صط ل:دق خكهنك غحلمنهنغئمل:  غميجنهن)ض(
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ك  غحلسيش عيب جلمهمحف خسجلمح  يغحلتحنمهيغ هتيخصجيجنهنهش غحطحنهنهلكهت همش يغحطتجهمهٰهمق مجحي
ن خضخيهث صغألجفحنهنو م مفيش ىمفبهبكف غحلحنمهىش خضهنخيهنهت يغه: هشهن ىمصحنمهيغ مي  غحلحنهبمج خصمق ي

ن  غميجههبك غحلخيىح ميسمت لكبحنخمحيىش غكوصغحلهن غحلمنخهن غجك غحلجيسبهت هغمضتمهمنمث .هغحطحنمه
ق حض ق هشحنتهنمل جلهبه هغه ي عه غحلهنغكو:هشهنه هخصحنخمحيىش .وهلمممههنهب يغحلمنمشجي غحل حض  خصهبحل

ص يغآل عميىح هش يغحلمنمشجي ي ه عه جيجههني ق ميمنهي غحلحنمهىش هشجه حض ص غحل  يعه :هشحنتهنمل خصيس يغحلمنمشجي
حلخيم  غإلحفالن مفمظ غحلحنمهىش كهش وهبيخضحم هبلكهت  موهبيجلهبه عه خضخم حص يهعه صىغ  هلجيىح يغحلحم

هبلكهت ق هخصمق حلحنهبمجغ خصمق ىغ حض ص غحل كف همش يغحلمنمشجي  صغحلمنمشيش خس غحطجيممبحنهت غحلحم
غمكىع غحطممهبخصهنهت  .مفجيىح غحلهبجلخيهت حلمه

حلهت هليش حلخيهي ي عه غحلحنمهىش:هشهنه هبهيغآلحس مشمنغ يلكهئه صجلهبه هجلخيمنمح  غحلجهخيىغ هلهن
ك مش جلمح يغحلجيمنسهبز هبلكهت ي هغميمح مشصغحطجمحي  يغخلهبكحض هغحلخلع غحلحنهبمج خصمق ىهميسبهت ىغ

ن مش غحلمنو  .غحطحنمه
غ يغه:  عمضهنهىخصحنبهبكف  خس حتحميس ىكهشهبقف يعو غميجههبك مش هبهيغآلحس مشمنغ غجك غحطجيس

 يمفمح يمصتخنجع آل ي عه غحلجيمنهي:هلحنجيهبه همشمنغ هغإلقكغنص غحلحنمهىش خضهبحلهت يحتهنيغ خصحنمل غحلجيمنهي
 .هخصحنمله غإلقكغن مكبيس مفمهخيىح مش

 هخصحنملهص غإلقكغن مكبيس مفمهخيىح مش يمفمح غحلجيمنهي يمصتخنجع مج غقغ: هشهنهبن مكمل حلمنحلىس
 هغجلحييسظ غحلحنمهىش خصمق غحلمنهنن مش هلهب غقه ىحصمكبمه جلهبميمث جلمح خصحنمله خضهبحلتحيهب هجلهبميمث

غ ن جيجههنيمي جلجييهب هغه جيهبيغمي: قحلىس مفمظ عحضهبخص  يسٰهيمص غحلجيمنهي خس ىهتيخضهنخيهنخي ىظمنهت خضحم
قغ يقمشجيخيهبص غآل عه مشمنغ وهحض يو  جيتميميهش مضالجحهب هليش ىهتيغميتميغمفخي ىظمنهت يحتهنيغ هليش هشٰهجيىع آل ي

 .خصهبألجفخيهبع غحلحنمهىش

ص حلمهٰهحهن:  غميجنهن)ض( غمكىغ حلمههنهبيض مفبمل غحلهنمثيش غألس  .ض لط ف:يغ غجلهنحضهبزيدق غحط
هلهتدق غحط) ض(  .ضضض لض ف:جيجن
 .ضط ل:غحطحمملك غحلسهبخصيغ:  غميجنهن)ض(
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 غآلمفتبهبكص هنخصجيجن هلهب وجفجهنف عمضمنميهب حل: هلثهبن مضالن هليش قحلىس مصهنهنهشمت ههشٰهجهيش
 همش ىهتيهغمكحنخي ىظمنهت حلمهجمجهنف حتحميس لكحيجيهب لكجهمعفص وظخنجعف غحلجمجهنف مشمنه هجلهبميمث
 غحلجمجهنف خس شحميس وعهشخمهب مشجيهب يلكهبظمنهنفص مضرضغع جلهبميمث يهتص عه عصهبيغحلجهٰهخي غحلميهشهبقف

 وجفجهنف غحلجمجهنف مشمنه حضهبميمت غجك ككمفجيهب يهلهب حلع. غحلجهخيمن يغحلتخنجع  همشسهغمكحن ىمصخنخيجع
م عمضهنهص هبلك ىظمنهت حلمهجمجهنف مصجنحيهن لكس خصهبحطجهبهكف عه  مفجيحيهب سهشحنمع ىهتيهغميتميغمفخي ىهتيخيغ
يخصٰهجههبه عه جخهنق غحلبملغمشهت ههليش .قحلىس هعهلثهبن غحلهنهنغ ق ي  هليش ىهلهنهنخصهت مفمظ ىجفجهنف هحض

ق غجك هشمنيض آل صغحلجمجهنف مشمنه قهش ىهتيهغمكحنخي ىظمنهت هحض يغحلجمجهنفص غآل  مشمنه خس ىهتيههحض
ن آلميتميغم وهلجيجمهي مصحمبلك يعصهب هبخس ىهلمنحي ن همش ٍّغ ه غحلحنمهىش ههلهب غحطجهبهكفص هلمنحي  مغ

هبلكهت ىميسبهت ن غحلحنهبمج خصمق ىهغ  .يغخلهبكحض هغحطحنمه
ِّـيغ يش ىغ ُّـإل   كإل

مكجممث   :هشحق خصمح يغحطحهنهنمق جلمهمحف خسي غحلجيجنهنهشهت مشمنه مي
آلقيال حلخيغ :إل هبلكهت هغحلجيسبهت غحطهن يه غإل يهت آل مصتحهنيغ غآل خصمق جفخيئمقص همفمهي ىح لكال هشٰهجهيش خيي

ىغحلحنمهىش خصهبحطحنملهنص أله غحطحنملهن حلخيهي خصخلع هبلكهتص هجلمنحلىس آل وهشهنىع حفهنلكهب حلي خضت ي ش
هشحمجع غآلجضجيهبه ي خضت ىهتيشحميس مفمهىش حلمهجيمنهي خصمنغهتهبص غق حلخيهي خصمق غحلخلع هميمنسىح غجضجيخيجيخي

هبلكهتيحفهنخس ك هغحلتحمملهشيغ  غإل يخصيس آل هشٰهجهيش مصهنسخيىش غحلحنمهىش خضخيجيئمن غجك غحلتحم  .ى
حضملغهص أله جليس لكهنق مضالم هبهيغآلحس مشمنغ يغه :آلهئ ىغحل ي  وخضهبحلهت هشمهٰههي هلجييهب ي

قهش ن خضمق غحلمنمشيش خس وهتيهحض  ميجمحنهن لكجهمح قحلىسص مكبيس مصجهيش مج هغإلقكغن غحلحنمهىش خضحم
م فيهغحلمهمن خصهبألمج مشهب هغخل حضملغميخي غحلهبآلف هليش هميح  هميمهٰههي يميحهي جلمنحلىس هتصيغحل
مغجيهب خس فيحتمل يغحلتخنجع هليش وخضهبحلهت  مكهبن هحلمنغ مفجييهبص غخلهبكحضهت خصهبألجفخيهبع غحلحنمهىش مفجيمل ميمن

هلهتص مصهنمجهت) ض(  .ضط ل:مل مفمحك عخص كخكخيىغيغحلسخي: دق غحطجيجن
غئمل) ض(  .ضصضل ض ف:قكك غحلمن
 .ططض ل:دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(
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ن مش غقكغجلىح محيلكهئمي عقكجلتىحص غقغ مفجيىس غحلخنهبئمت غحلخلع يغه: غحلسحيهنهكقو  خصححم
ن: عو (قغمصىح غحلخنهبئمت غحلخلع يلكهئه لكخيىسص خضهنخيهنتىح هلثهبن  مج غه مفمهٰهتىحص غقغ) غحطجحي

ه لكخيىسص ىعجضهن هلجيىح شحميس  .مخهبن همش خصحنمله ههلهب غحلحنمهىش مكبيس هلهب خضهبحلتهب لكهبمغت
 وهتيغميتميغمفخي وظمنهت غحلحنمهىش جلهبه حل :همش صغحلهنخيهنهت مشمنه مفمظ ىجفهبمشمل غمكهبهلهت ههشٰهجهيش

هبلكخي ن جلمح وهتيغ قو ى عجضهنيعو مفمهخيىح يمصهنمصمت حطهب صمشمئآلع هشهن  حل هلهب خصحنجههي همشمنغ صيهحض
م حتحميس ىهتيهغمكحنخي ىهتيخضهنخيهنخي ىظمنهت غحلحنمهىش يغه :مكمهجيهب ه يحلمهجيمنهيص لكهئميىح مغ  وهلجيجمهي هشجه

جضهبك قهش حل حض حهبف ههليش هتصيغحل غ حضملغميخي غحل ه وهتيمضهبكحضخي وعجضهبكغ ي عه حلمهحنمهىش:هتيغحل  مصجه
هك حلمهحميه وهلجيجمهي مشهب هغألمج فيهغحلمهمن هغحل  .هميح

يطش هبلكهت :آلهئ ىش عه شحميس غحلتخنخيجع خس غحلحنمهىش هغإلقكغن يص هشتحتو خصحتهتوحل جلهبه غحلحنمهىش غ
نص هليش مكبيس مكهنخصىح هخصحنمله ىع غحلحنهبمج هغحطحنمه كف غحلمنمشجيخيهت خصتخنخيجع ه يهغحلحم   .ي

 .هتيغحلجيجنهنهش مشمنه يهشتخملك خصمماله غحطجيهبمكجمهبف هبمنهه
ة .٤ شبحّ نظر   ا

يمصحنمل ميجنهنهشهت غحلجمبلك ق هبفيميجنهنهش عجلثهن ي حض  غحلمنالمغمنهت خصمق ومصملغهآل يغحلمنمشجي غحل
غ خضخيهث هتصيغحلخنهنخصخي مهسمنهتغحلمن خس هغحطحنهبرهشيش غحلهنملهلهبع  خس غحلهبظيسيغجك عه  قمشب
م مفجيحيهب غحطحهبجلخيهت هعخفالجحهب عجفبهبخضحيهب غألجفخيهبع هليش غحلمنمشيش  جلٰهحهبجلهبف مخهبجلهبفص مي
ك هغحلجهتهبخصهت غحلمهمنيط مغحيهب غحطهنمصسٰههت غألجفخيهبع هميهن يغخلهبكفص غآل عه مخهبجلهبف خس همفجه  ي
ىعص خصحسمت حلمهٰهحنهبز هغحلجهتهبخصهت غحلمهمنيط ك همخهبجلهبف غحل  خصحسمت جحهب يغحلمنمشجيخيهت غحلجيهن

كف جلٰهحهبجلهبف بخيحنهتصغحلمم  غحلمنهنك هميهنَّـ يغحلحنخيجيخيهتص حلمهجمٰههي غحطهنعف خس غحلجمٰههي ظ
 .يغخلهبكحض غحلمنهنك وغجلملغك هلثال مفمظ مفمظ

ق غحلجمجعغكوغإلدغندق خضجهٰههت ) ض(  .يص غحلهنسىش غألهنص غحلخمهبخصىط غحلثهبزظض ل:ص مخٰهمل خصيش هلسحن
هلهت) ض(  .ضط ل:دق غحطجيجن
 .ضضضل ض ف:هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
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هغ عه غجك هبمئآلع يعقه غحلمنو هغحلسبمت ق يهشمن حض  هبفيحلمهمحمشخي يغحلمنمشجي غحل
يمش عصىش هحضملهغ عه عقحلهت خصهبألجفبهبقص يغخلهبكحضخيهت ي ق ي حض  ىحضحيهت هليش ثبمثيمص يغحلمنمشجي غحل
وهلتحهنهنهب وعهلهنغ يعه مشجيهبن هبلكهتص هتيحلجيجنهنهش ومضاللكهب غحلمنمشيشص خس ي  ىحضحيهت هليش ههحضملهغ غإل

كهق غحلمنمشيشص غجك مصهييت خصهيمفخيهبصهب غحلهنهبئيغ مصمهىس يخصهيه غآلحلتميغن هشٰهجهجيحيىش يعمضهنه عميىح آل  حل
مفهت غ حلمنحلىس وآلخضهنهبظ مفجيحيهب غحلملهشهث مغخيهييت غحلت غإلجفجههبآلف هليش ىجخٰه  ومجحنهبم  غحلتميهل

ق يخصهيهم  غحلملحلخيمهمق خصمق حض قغحط جفبلك مش غحلمنمشيش خس غحط  يهخفمهىح يغخلهبكحض حض
 يغه: غآلمفتهنهبق حسهنهشمل مفمظ دخضىح خس يغحلحق يغحلحنالهلهت مكهبن هحلمنغ مفجيىحص غحطحهبجل

غق غحلهنغكف يمش هلهبمشخيهت حلخيهي غحلمنمشيش خس غحلهبظيس كهتهب خصيس صهغحلس  ههلثهبجحهب ظ
غكهلحيهب خس حلمهمحمشخيهت غحطخهبحلمنهت  .هعخضجههبهلحيهب حل

يهنهشهت هليش ميجن غحلثهبز غحلهنجليش غميجههبك غجك مصمنمشمت هتيغحلجيجنهنهش ي عه مشمنه:هغحلهبظيس
ق خس غحلجهمحع حض ص غحل هش يغحلحنخيجيخيهت مصهنبيس هآل يغحلمنمشجي هغحلمنمشيشص  غخلهبكف خصمق هتيغحطهبمش

يهغميمح مصهنه عه غحطتحهنيغ ي ن هشبهبهشيش غحلمنمشيش خس ي  هغه هتصيغحطهبمشخي خضخيهث هليش يغخلهبكحض غحطحنمه
ظخي خصحنِّـ خس هشجهخيىح هشجمهبهبىح جلهبه  .هبمصىحيمضحم

 مقيغإلمغالهلخي غحلمنالمغمنهت مكملهلهبع مفبهبكغف لكحيىش خس غألمفالن جلمهمحف غمضتمهمنمث همكمل
 خس مكهبن ظيغجك ميجنهنهشهت غحلجمبلك ي عميىح هشمنمشمت:جلمهمحمصىح هليش ىمجمههت هليش غحلجنهبمشهن يهئهلك جلهبحلمنهبكغيبص

ل : همكهبن .غحلجمٰههي جفبلك لكخيىح يسسمتث صغحلجمٰههي نيخضمل غقغ غحلبمل: غحلجهىش لكحم
يغحطبمل مضخيهبن لكخيحيهب يهشتجمبلك ىهلهنعف غحلبمل  ىمجمههت يعجلمله غحلمنو همش .شهبقهشىح هلهبقغن ي

غحلىع خس غحلبخيخمهبهو جلهبحلهنهبيض يغحطحهنهنمق هليش غكص حف  صغحطهنهبظمل خس هغحلتمنتهبكغز غألمي
قيغآل ك مش غحلهنملهلهبع غحلمنالمغمنهت ي عه هلهنحم  جلمح صيهلهبمشخيتىح آل غحلخلع جفبلك خضخم

 .طض ل:جلجمىغ غحطهنغق خس دق حسهنهشمل غآلمفتهنهبق) ض(
ل غحلجهىشص ميهنال) ض(  .ضطض لض ف: مفيش غهشخمهبق غحلجهٰههتولكحم
هلهت) ض(  .ضضضل ض ف:دق غحطجيجن
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غجفخيىح خس غحلسبميهغكو غحلخيىح قمشمت  .غألكخصحنهت غألمغمنهبك مفمظ خض
يهقمشمت عمضهنهه جلهبحطحهنيغ غحلالمشخيج غجك مصهنحضخيلك عه هلهنغق غحلهنملهلهبع هليش غحلجمبلك  ي

غكن مكهبن خسظيمش هلهبمشخيهت غحلخلع هقغمصىح ك عه حلمههنهبئمهمق :  غحلجم يهغمفمهىش عه غحطجمحي ي
ق غحلمنمشجي هلمنمشبمق حض ن خصهيه: عخضملزهب :يخصهبحل ق غألجفخيهبع خس غحلمنمشيش يغحلهن  هلحنجي هحض

غكل خس غحلمنمشيشص  غلكهنهت جحهب خس خصحنِّـ غحلحن كمشهب هعجفبهبخضحيهب غحط ن ظ مش خضحم
ن حلمههنملهلهبع جفهت هليش غحلمنهنك هلثال خس غجلملغكص همشمنغ غحلهن كف غحطجيهن : هجضهبميخيحيمح .وجلهبحلحم

ن خصهيه ن حلمهٰهتهيمضهنهشيشىهبهتهب خضهبظمههتي خضهنهبئيغ غألجفخيهبع ههلهبمشخييغحلهن  .ي خس غحلمنمشيشص همشمنغ غحلهن
هيلكهبأله غ غقغ حل كف(: مكهبحل قف غحلخلع ظ حض  جفبحىح هبهب عكغقهغ )غحلمنمشيش خس ىهل

 .تىحيههلهبمشخي غحلخلع خضهنخيهنهت هبهب هشهنهشملهه هغألمضهنهه هجفبخيحيىحص
ي عه هلهبمشخيهبف غألجفخيهبع حطهب مج مصجنحيهن مفجيحيهب عجضهبكمشهب:يهغحليغ ي حيهبص  همج مصحمملك مفجيحيهب عخضجههبهلصي

يعحفمهيغ غحلهنملهلهبع مفمهخيحيهب حلمنيط غألجفبهبقص أله جفبلك غحلخلع آل هشحمملك مفجيىح عجضهن قحلىس غحلخلعص 
ن عجفبهبق غألجفخيهبع خس غحلمنمشيشص هعه ه خصححم يآل عصىش مكهبئمه  . مشجيهبن هلمنمشبمقي

حضخيىح خضخيهث مكهبنيهمكمل عهش  هلهب علكهبقه يغه: يمل جفخيخجيهب غحطحهنيغ خضسيش كغقف عهلحق مشمنغ غحلت
حضخيىح هلمنمشمت غحلهنملهلهبع غكن هليش مص  جضهبمكمتص هعميهب ى هخضملكى هحضخيىحىىح هحضصظهبخضمت غحلجم

كوىهلجمهبكن غن غحلهنملهلهبع سمهحيىش مفيش عه مج ي حلىح خس مشمنغ غحلملك غحلجي شص هغحطتملكغ خس عمك ي
ق غحلمنمشجي قغحل حض كص جلخيىغ آل هعقحلهت غحل غ عهلثهبن مشمنه غألهل يهشجيهبحل هلهبف ىهتيي ي مفمظ عه حلمهٰهحنمه

قغ خس غحلمنمشيشص آل عهلهن ىخصهيميمنسحيهب هحض ك غحلجهتبخيهت هغجحص حلهنخيهنتحيهبى عمضهن هلبهبئيشو خيئهبف ي جلهبحلجيهن
مصخي ن عخضمليغحلحم  خصحنخيجيىحص خصخالم ى مفمهخيىح زهب كهشملي هغحلمهمنيط غحلملغنى جلتهبخصهت كهشمليغه: هتص غق آل هشهن

كمصىح غحطملكجلهت ي لكهئميىح سهنو مفمهخيحيهب عخضجههبهلىحص هشٰهيس مفمهخيحيهب قغمصخيظظ خيي  .هبمصىحيهبمصىح همفهن

 .)ض(ص غحلهبجفخيهت كمكىش ضضضل ض ف: غألكخصحنهتيغحلحنهنمهخيهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك ) ض(
غكن غإلجحهبن خس دق حسهنهشمل غحلجهالن) ض(  .ضطل ض ف:جف
ك غحلجنحق) ض( ك غحطتجحق خس غحلجنحي يغحلجي  .ضض ل:ي
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ِّـيغ مهق ىغ يش كحل  كيطيغش إليط
غ غخصممهبن ميجنهنهشهت غحلجمبلك هليش مضالن عخضمل حفهن ه خصٰههنهبحلهت غحلجهمحع خضهبهحل  :هشهنمقيغحلهنهبئمه

 ههليش يغحطتهنملهلمقص خصهنجلجيخيىح غحلجهمحع يهلملمف مفمظ يغحلحنهنحق غحلمعمشهبه غمكهبهلهت :إلكأليو
لك غ  ههلىع هلتهنهبخصالهص محيألص غحلجمبلكص هتيحلجيجنهنهش جخهبن لكال يمصىش غه غحلمعمشهبه ي عه مشمنغ:غحل

ف  .غألمضهنه مصبمميس غخضملغزهب جضب
ض غحلجهٰههت خصهبحلممهنهشيغ  غمغتحنهبه غحلممبهبحفبهبئ خس خصملغهشهتلكهنمل  ظي حتمهخييس ميجنهنهشهت غحلجمبلك:كيطش

يثهبز إلخصممهبن مشمنه غحلجيجنهنهشهتص خضخيهث هشهنه عه غآلحلتميغن هبهب هشمئقغحل خس غحلهنخيهنهت غجك  وي
 .يغحلسمنسممهتص ههلحنىح هشجيسمل خصهبغ غحلحنمهىش خصهبخلهبكف هليش عظمهىح

 يعصهب ميجمل صغحطٰهجهجيهت يغخلهبكحضخيهت غحلهنهبئيغ سميحمهيس مفجيملهلهب جيهبيعمي: قحلىس لكخيمص
ىهلهنجلبهت ق هليش ي ق ي آلخصمل هليشصغحلحنمهىش يهشتحهنيغ ي عميىح حلجهيغحلبملهت ههليش هتصيههلهبمشخي ىهحض  هحض

ك خصمق غحلتممهبخصيغ هليش ىميح  غحلتممهبخصيغ يهخضخيهث غه يغخلهبكحضخيهتص هغحلهنهبئيغ هتيغحلحنمهٰهخي غحلحم
قو حض نص خكجع خصخيجيحيمح يغحل قو خصهبحلتممهبخصيغ مكمهجيهب حل: عو م يهغآل هلحنهن حض  عه حلمهمين  ميغحل

ه ق عجضهبك مصجه حض قغف وخضهبظمههت يغخلهبكحضخيهت غحل حض  عقكجلجيهب غقغ :ولكٰهثال .يغحلمنمشجيخيهت حلمه
ىهلتحهنهنهت مش جلمح غحلمنمشيش خس هبكغحلجي عجضهبك يمصتحهنيغ يلكالخصمل عه غحلجيهبكص  همشمنغ غخلهبكفص خس ي
حضملغهص خصهبحلبملغمشهت ىخصهبحفيس قهش ومصممهبخصهنهب ي عه مشجيهبنىعخضمل شتٰهيس مج مشجيهب ههليش هغحل  خصمق وهبيهحض

و يهشبهن غآل غحلتممهبخصيغ لكال هغخلهبكفص غحلمنمشيش  مش جلمح قحلىس عميجههنميهب لكهئقغ خصخيجيحيمحص يغحطهبمش
يهلملمف ميجنهنهشهت غحلجمبلك يميىح غ :غحلجهمحع نمك هلحنجي همشمنغ وعظالص خصهبخلهبكف حلجيهب مفمهىش لكال صي

هلجيهب مجخيىع هحلحنهبقف هغجلحييسص غحلحنمهىش خصمق ىلكهنن هشبهن آل  .حضحيهبآلف مفمه
 غحلحنمهىش ظملني عه :ثبمثيهش عه غحلسحيهنهكقو غإلدغن جفخيمك خضهبهن حلمنحلىس
 وحضحيال يغآل مفمهٰهجيهب هشجهيش مج يهغآل هغحلمنمشيشص غخلهبكف خصمق غحلتممهبخصيغ هشهنغقم هغإلقكغن

وهلهنجلبهب  .غحطسهيحلهت خصملغمشهت مفمظ غآلمفتمحق هشهنهشمل ىحيهجلهيمي ي
ن خضخيهث صيغجك جليس غحلجهمحع هميسبىح صغحلبخيهبه مشمنغ غحلممبهبحفبهبئ يعهشمل همكمل  يغه: هشهن
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يهشحنمل خصيس خصىحص وهبيجستحم حلخيهي غحلسحيهنهكقو قجلهنه غحلمنو غحلبخيهبه مشمنغ ي ك هليش ي  يغحطسمهٰههت غألهل
ق ميمنهنل لكال هشٰهجهيش عه مشجيهب ههليش ومجخيحنهبص غحلجهمحع خصمق  ههلىع هغإلقكغن غحلحنمهىش هحض

غمكىع هلممهبخصهنتىح مفملن ميحتٰهيس قحلىس حضحيىح ىمغمئغن يعهن صغقه .ٰهحنهبهست آل محيلكهئص ظحلمه  يهش
م لكسممهبئ غحلمنخيمهس حضمل مشيس: مش يحلمهس  لكهئه آلظ عن غحلحنهبمج مشمنغ خس ىهغقكغن ىمفمهىش هش

غمكىع هلىع غحطممهبخصهنهت لكٰهحنجيهبه يغألهن جلهبه ص غحل  مصسهبهو لكالكهلىح غحلثهبز جلهبه هغه يغخلهبكحض
 .هغجلحييس غحلحنمهىش

ن خصيس هش غحطممهبخصهنهت غميجههبك يغه: هبهيغآلحس مشمنغ عظحهبغ هشهن  غميجههبك غجك ويهشمئق هتيغحطهبمش
مف غحلحنهبمج يغحلمنمشيشص عه غحلجمىس هغحلجغقق قغئهنف مفيش غخلهبكف يغحط ص يغألمكيس مفمظ لكخيىح ي

 غحلحنمهىش مشمنغ يههلىع غحلجمىس خس غحلحنمهىشص مضالن هليش يغحلحنهبمج غميمح مش هبمنغ يأله غكمصبهبحفجيهب
 .يغخلهبكحض غحلحنهبمج إلجضبهبف ىحفهنهشيغ مفجيملميهب هشبهن آل صيغحطهنجلمت غجلحييس غجك هغميهنالخصىح

ن غمكىع مفيش هجلجممنىح خضجههبهشتىح غحلحنمهىش هليش مهبجيهبمغ غقغ: يممحيهنوغحط غحلجمخيمك هشهن  صغحل
م ن خصحنخمحيهب هخفمهمحف صىحضحييس خس وحضحيال يمصخمح جليس علكجههبكميهب لكس  غقه خصحنِّـص لك

و غحلتممهبخصيغ غميجههبك ن غحلحنمهىش خصمق يغحطهبمش غمكىعص مفيش غحلحنمهىش حلجهجمىغ ىغميجههبك هغحطحنمه  غحل
غمكىع مفيش هغإلقكغن غحلحنمهىش جلجمىغ هغميجههبك ه هشحنهبقن صغحل  حلمهجحييس وهلسهبههشهب غحلحنمهىش جل

 غحلحنهبمج هغميجههبك ميمن مصسهبهو يغحطهنجلمت غجلحييس هلىع غحلحنمهىش ههلسهبهغف يغحطهنجلمتص
مف ي غحلجمىس هغحلجغققيعمكيس هآل غحلمنمشيشص قغئهنف مفيش غخلهبكف يغحط  غميجههبك صغقه .لكخيىح ي
ق حض لكسممهبئ غحطجيح هشحنهبقن يغحلمنمشجي غحل ل غحلس  .هتيغحطثهبحلخي مشهبههشهت خس هغحلسهن

ة االنقالب.٥   ّ نظر
خصهت همش  غحلملجفتجه غحلسخيجي خيىشغخصهنغمش خصيش مخٰهمل غحلملهشيش يغجك غحلسخيمل ظملك ىهلجيس

ك صغحلجمجعغكو يمشمنه غحلجيجنهنهشهت مفمظ عه غحطهبمشخيهبف  همصبتجي غحلسجيملص مليخصهبحلسخي غحطجمحي يي

هلهتص ) ض( ل غحطجيجن  .طضضل ض ف:)خصهبحلمنهبكمغخيهت( يهلممحيهنومهجمحيخيمل حلدق هلبس
هلهت) ض(  .ططل: دق غحطجيجن
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آلهتهب حتمث غحلمنمشيش خس مصبهن يهبهبص لكهئصهب آل غحلحنمهىش خضحميس يغخلهبكحضخيهت غقغ  غحلت هلهن

 غحلجهخيىغ يغجك هلهبمشخيهت ومجخيحنهب يغخلهبكفص هغميمح مصجيهنمهمت خس همش حتتحيهب مصجيملكف جلهبميمث
ن إلجفجههبن جخهبن لكال همفمهخيىح صيغحلجيمنسهبز حلتمقص حتمث هغخضمل ىذع قمض  مصهنق آل خصيس هلهن

ق غحلمنمشجي خصهبن مصبتجي ومجخيحنهب يألصهب غألمصخيهتص غألمضهنه غإلجفجههبآلف حض ىمفمظ عه غحل ي  مفمظ ي
 .يغخلهبكحضخيهت خضهنخيهنتىح

مكىغ هخصخيهبصهب ي عه هلهبمشخيهت:مش هتصيهلهنملهل متحيخيمل مفمظ يهشت ىهلتهيمضهنف غحلخلع ي  مفيش ي
قهش حض قغ يهشمل مج ي عميىح هلهب:خصٰهحنجي صتحيهبيهل حض ويش هلهبمشخيهتهشجه مج صوهل  غق هبفصيغحطهبمشخي هليش ي
ىحلىح هلهبمشخيهت حلخيهي غحلملم غحطحنملهن  حلىح هشجهيش مج لكمح غألجفخيهبعص هليش وجفخيئهب هحلخيهي صوعظال ي

م ىحتحميس مي ىهحتهنيغ ي و غهلهب قمشجيهب عه مضهبكحضهبي و وهشجهيش هلهبمشخيهت مج صي  .يغحطهبمشخيهبف هليش ي
قهش جلهبميمث هبيهحط حض وهت غحطهبمشخيهت هلتهنملهلهتيهل ي  مفيش غحلجيجنهن مكممىع لكٰهىع يغحطهبمشخيهتص ميمنهي مفمظ ي

ق حض ىمشجيهبن هلهبمشخيهت همصجه آل صغحل ق غحلمنمشجي هغخلهبكحض وعظالص ي حض يهغحل  جستمهمنهبه ي
قص يمصبملن لكهئقغ خصهبحلهنخيهنهتص حض ق هشحمجع خصهيه غحل حض قغ يغخلهبكحض غحط حض  غحلمنمشيشص خس وهل

ومصتبملن غحطهبمشخيهت عهشخمهبص عه غمغتبحنهبق آل ي ىحلىح هلهبمشخيهت جلهبميمث صغخلهبكف خس ىذع هحضمل لكهئقغ ي  صي
مشهن ىغهلهب حض حلهت  عه هليشس عه جلىشي ق نسمصبمل هغقغ عمضهنهص ىهلهن حض  صغحلمنمشيش خس ههحضمل غحل

حلهت هليش هظهبكف تىحيهلهبمشخي غميهنمهبمث  غق غإلجفجههبآلفص غميمللكىع مشمنغ همفجيمل غحلجهخيىغص هلهن
ق غجلٰهخيىع هلملغك حض  .يغخلهبكحضخيهت خضهنخيهنتىح مفمظ ىخصهبني غحلمنمشجي يمفمظ عه غحط

خيلك ههشٰهجهيش  :تمقيهلهنملهل قجلهن مضالن هليش جلالهلىح مص
ىغ ق :كأليمي إلكهت حض ىهلهنملن غحل  خضخيهث يهبمشخيهبف هليشيهقحلىس أله غحطي غحطهبمشخيهتظ مفمظ ي

ق مفيش غحلجيجنهن هخصهنممىع صمش مش حض قهش غحل حض مشهن آل صهتيهغحط  يألصهب مفهنلص هآل ىحض
ق هلىع همش يمصتحمىغ خصهيخضملزهبصي خضت ىخصخلع حلخيسمث حض ه غحل  جلهبه لكهئه حلىحص ومصهبخصحنهت مصجه

ق حض مص خس آل ومكهبئمح غحل مشهنهش هلجيحيهب يههشجيتميم صجلمنحلىس يلكهبحطهبمشخيهت هل  جلهبه هغه هتصيغجل

 .طضضل ضف:  غألكخصحنهتيغحلحنهنمهخيهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك ) ض(
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ق حض مص خس ومكهبئمح غحل خي هلجيحيهب يههشجيتميم جلمنحلىس وعهشخمهب هتيلكهبحطهبمشخي هل  .هتيغحلحنهن
ىغ ق:كيطش إلكهت حض ق غحلمنمشجي جستمهمنهبه يغخلهبكحض  غحل حض  ههلىع خصهبحلهنخيهنهتص يهغحل
ه عه خس مخمنهك لكال جلمنحلىسص غمضتاللكحيمح مشهنغ عخضملزهب هشجه هب هغألمضهن وحض  .ومفهن
ه  عهصوجلهبإلميسهبه هلثال ىهتيقحلىس هشٰهجهيش حطهبمشخي عمغهبك همفمظ قمشهب مصجه حض  خص

مشهنغص يغخلهبكحض حض وحض وقمشهب غحلمنمشجي جلخيمنهبصهخص ي عه مشمنه غحطهبمشخيهت غحلمنمشجيخيهت:خصٰهحنجي ي ي  غقغ ي
ه غخلهبكف خس يهحضملف مشهنغص مصجه يهمصمهىس غحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت غقغ وحض  غحلمنمشيش خس هحضملف ي

ه  .غحطهنهبن خس غآلميهنالغ هليش يهلهنغق غحلسخيمل غحلسجيمل مش همشمنغ .وجلخيمنهب مصجه
ىغ ملمث هشق فكأليمي إلكهت ق جلهبه غقغ:  هيمه هب حض  صيخيهت غحطهبمشمفمظ وهبيهلهنملهل غحل

حضمل عه مكبيس :ى لكحخيجيئمن ميتسهبعنصيحلىح هلهبمشخيهت جلهبه حضمليه غقغ غحلخلع يهعه  هلهبقغ صغحلخلع هش
ق خصحنمل غحلخلع قحلىس ي هلهبمشخيهتميمنهي مش مشيس ظتىحيهلهبمشخي جلهبميمث  ىهلبهبهشجيهت يعصهب عن صههحض

قهظ خصحنمل غحلخلع هتيحطهبمشخي  هحض
ككيط حضمل ش  :جحمح جضهبحلهث آل هبهيجفهن هش

ق مكبيس غحلخلع مشمنغ ي هلهبمشخيهتيعه :إلكأليو إلكيطيغ حض قهص خصحنمل يهلهبمشخيتىح ميمنهي صغحل  هحض
قه مكبيسم  وهلثالم  غإلميسهبه لكمحمشخيهت قه خصحنمل يهلهبمشخيتىح ميمنهي مش صهحض  .هحض

ض إلكيطيغ ي عه هلهبمشخيهت:كيطش قه مكبيس غحلخلع ي قه خصحنمل يحطهبمشخيتىح ىهلبهبهشجيهت صهحض  .هحض
يه غ: مكمهتىش غه ىحيلكشمي غحلتهبحصص خصممالهي عهلهب هلثمهىحص يهنملنلكهبحط خصهبحفيسص خيىحيجفهن خصجهال هغحلتهبحص

ق مكبيس غحلخلع يهلهبمشخيهت قه خصحنمل يهلهبمشخيتىح ميمنهي مش ههحض  صغحلهبظيس حتحمخييس هشمهمين صهحض
قهص خصحنمل يمصتحهنيغ غإلميسهبه يغحطهبمشخيهت همشي عه :قجلهنمصىشيألميىح   يهلهبمشخيتىح جلهبميمث لكهئقغ هحض

وهلتحهنهنهت قه مكبيس ي  .حلمهحهبظيس حتحمخييس لكحي هحض
قه مكبيس غإلميسهبه ي هلهبمشخيهتمكمهتىش هغه  ق خصحنمل يهلهبمشخيتىح خكجع صهحض  عه لكخيمهمين صههحض

ه ه عه مكبخييس هليش هبهصغإلميس ي هلهبمشخيهتخكجعي غحطهبمشخيهت ميمنهي مصجه ى هلهبمشخيهتمصجه  مكبيس حلمهمنهنك ي
قه ى غجك هلهبمشخيهتحلمثيمصبمل هحضملف لكهئقغ صهحض  غإلميسهبه ي غجك هلهبمشخيهتحلمثيهحت صعمضهنه ي

ق غجك هلهبمشخيهت ىغميهنالغ لكخيمهمين وهلثالص حض  .عمضهنه يخصهبحل
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كي م قمب هشش كيط ف غخصمق غإلجفجههبن مشمنغ مفمظ كيط  :خصج

كك  محجح جضهبحلهث آل مقيجفهن خصمق غألهلهن قهكغه هليش قجلهن هلهب خصمماله :إلكأليو كجل
ي غهلهب عه :هزهب ق مكبيس غحلخلع يهلهبمشخيهتي حض قهص خصحنمل يهلهبمشخيتىح ميمنهي غحل ي عه هلهبمشخيهتهبيهغهل هحض  ي

قه مكبيس غحلخلع قهص خصحنمل يهلهبمشخيتىح خكجع هحض حضمل خصيس هحض  صكيحلمهتحم ىمكهبخصيس ىجضهبحلهث سجفيغ هش
قه مكبيس غحلخلعي عه :همش قي عه :يمصهنملن هليش حطهب حلىحظ ي هلهبمشخيهتآل هحض حض ىهلهنملن غحل  مفمظ ي

ىهلتحهنهنهت يجلهبميمث غحطهبمشخيهت خكجع هغقغ صوهبيكمصبخي وهبيمصهنملهليغحطهبمشخيهت  ق مكبيس ي حض  هلحنجي لكال صغحل
ه هلهبمشخيهت مفيش حلمهسمئغن قه مكبيس غحلخلع يجل قه خصحنمل يهلهبمشخيتىح مفمق هحض يآلظ أله  عن هحض

ه غحلسمئغن مشمنغ م خصهبميتمنهبع غحلسهبحلبهت مكبخييس هليش هشجه  .غحط
كك ض كجل   غجكميجنهنهغي عصىش هقحلىس غحلتهبحلخيمقص هخصمق يهنملنغحط خصمق غحطالكهلهت ميمن :كيطش

قيغحطهبمشخيهت  حض ق يغه: عو غحلجيهبمكحمهتص جلهبه خصجيح هغحل حض حضمل غحل ي غحطهبمشخيهت غجك يمصجيخمىشي جضىش هش
قص حض قي عه :خصٰهحنجي غحل حض  صغإلميسهبه ي هلهبمشخيهتغحلخيىح يمصجيخمىشي جضىش صغخصتملغع يهشتحهنيغ غحل

 صهتيغحلتهبهل جلهبه خصجيح ي هغميمح زهبصجلمنحلىس حلخيهي غألهلهني عه :هغحلهبن صوهبغميسهبمي لكخيحمجع
كف  همشمنغ عجلثهنص آل ىهغخضمل ىذع غخلهبكف خس هلهبيه  ع:خصٰهحنجي .غحلبسخيممهت هتيغجحمهخي هخصحم

غخضمل غألهلهن ق عخضملزهب :عهلهنهشيش غجك غحلمنمشيش مهىحيشمه غحل  .ي هلهبمشخيهتغألمضهن هىهحض
غكقف غإلجفجههبآلف غحلملجفتجه غحلملهشيش ظملك قلكىعي غحلجيجنهنهشهت ههبمنه  مفمظ غحل

ق حض قهشي عه :غحلبخيهبه مشمنغ خس قجلهنه هلهب هخضهبظيس. يغحلمنمشجي غحل حض  جلهبميمث هبيحطي غحطهبمشخيهت هتيهل
ق مفيش غحلجيجنهن مكممىع لكٰهىع صيغحطهبمشخيهت منهيمي مفمظ وهلهتيهلتهنمل حض ى هلهبمشخيهتيمصتحهنيغ مج صغحل  .وعظال ي

ق غحلمنمشجي هغخلهبكحض يهخضخيهث غه حض يغحل  غحطمنهنهلص مش جلمح خصهبحلهنخيهنهت جستمهمنهبه ي
 لكهئقغ .غحلمنمشيش هتيحطهبمشخي هتمصهبخصحن غحلمنمشيش هخس صغخلهبكف هتيحطهبمشخي هتمصهبخصحن غخلهبكف خس يلكهبحطهبمشخيهت

ق نيمصبمل حض ق غحل ىغخلهبكحض غجك هحض  هظهبك غخلهبكف خس ىغميسهبه هجلهب حل جلمح صيقمشجي ي
وقمشجيخيهب وغميسهبميهب يلكحخيجيئمن مصتبمل صي قظ حلمنحلىس ومصبحنهبي غحطهبمشخيهت نى حض ى غحطهبمشخيهت مصهبخصحنهتيهأل غحل  حلجيح ي

ق حض ىحلىح هلهبمشخيهت جلهبميمث غخلهبكف خس ىذع هحضمل  لكهئقغ.غحل مشهنصغخلهبكفخس  ي ى همش غهلهب حض  ي
حلهتسعه جلىش ق قحلىس نيمصبمل هغقغ صعمضهنه ى عه هلهن حض قم  غحل حض   غجكم غخلهبكف خس كهشمل جل



 ٣١٩...................................................................ّوٰىجضرىنجل ّذمظجسجل إمئ امبلكىنلكد امسجححلجضم رن
 ،االمسجحالب خضّزنجسمثجفجعّ امبجسمثجفجعخض مظمغه خسمضّمخُىي ومبمغا ؛ّجتجضمظخسملخك امسجحجخخلمض ،امبمغمظحك رن ٍوىنلكد
جئزي  منخلملجسجل اإلييمحجضالت مجخسخف جتجغارّ ألن مجخسحجحسجض؛ اإلييمحجضالت منجسجغجبخف مظمغا وجئزي

ٍأن امبلكىنلكد امبمغمظجسجل زنجضق ّ  .وامسجحالب ٍاٰىملالف دون ّينجحخسجحملخك اخلجضرىنخسخض جتحك جئزي ّ
االدخالبّ دخرذذ حح إحخدالن
 :وجنجض دجبحجحسام،ّ ننجك ،خئإييمحجضمب مسمجحلخك زيجئ امبجغييملمحجل امبجغجعحك صجغر أورد

ٍمسمجحف مسمثجفجعخض امبحتخلمع، وينخسجسالمغ جعجفد مظجل االمسجحالبّ مسمثجفجعخض ّإن :ّاإلحخدل األول ّ 
 ّوجتحك أمظجك اإلييمحجضالت ،ّجئزي مسمثجفجعخض امبحتخلمع ورد جتجض جئخئ االمسجحالبّ مسمثجفجعخض جئزي

ي ّمنخصد االمسجحالب خضّجبجسمثجفجع، ي إمئ امبحلمجحلهتخضّمنخصد ّأهنجض :ّجئزي مسمثجفجعخض امبحتخلمع امبلكاردة
 خنختمق ال امبهبء مسمجحف ّنمصجب االمسجحالبّ مسمثجفجعخض جئزي ًزنجسجضءّ ألمسخك ًأجعمتجض، خضإمئ امبحلمجحلهت

 .اخلجضرج رن ريجض ًجضجتخلجضجعجس آٰىجف ًالجضييخس جعمحلكن زنمق امبمغمظحك، رن
 :ٍبجواب جدصخه اإلحخدل حح احرحتخي جدبأ

ّ مسمثجفجعخض االمسجحالب مبخسحلمض مسمثجفجعخض امبحتخلمع؛ ألن مسمثجفجعخض امبحتخلمع منجحلكم جئزي أىيجضس ّإن ّ ّّ
ّ، أجتجض مسمثجفجعخض احلجحخسجحخض منجخحق ييخلمع مظلك امبمغمظحك رن ختمقخن وجتجض خض،ّواحبحجخس ًينجحخسجحخض ّأن مبجخهبء ّ
 ٌمنجضزنحجخض ّواريجضمظخسخض مبخك،ّ جتجضمظخسخض ال ذامنخكّ ينجغ رن امبهبءّ أن جئزي منخلملجسجل جبحسجل االمسجحالب
ً ٰىجضرىنخسجض امبلكىنلكد خبجضن جبمصذا مبجخلكىنلكد،  وإذا ّاخلجضرىنجل، وىنلكده جتخف ٌجتملجسجضىيخلخض ّجباممظخسملخكّ

 امبمحخسمف ومظجل ،ًأجعمتجضّ امبمغمظجسجل وىنلكده جتخف ٌجتملجسجضىيخلخض ّجباممظخسملخكًجض ّذمظجسخس امبلكىنلكد خبجضن
ّأدمبخض ّ ألن وذمبحق؛ إييمحجضل جتحك امبحتخلمعّ مسمثجفجعخض جئزي ورد جتجض جعجفد جبال ،وجئجخخسخك. ّامبجسمجحلجضمم
 وىنلكد امسملجحجضل هلخلمضُمن زنمق امبمغمظحك، رن األييخسجضء ييخلمع ينختلكل هلخلمضُمن الّ امبمغمظجسجل امبلكىنلكد
 جتجفاد خبجضن إذاّ ألمسخك ،االمسجحالبّ مسمثجفجعخض جئزي جعجفد ال اإلييمحجضل جبحسمغا امبمغمظحك، إمئ األييخسجضء

 أم ًننجضزنملخضّ اريجضمظخسخض خبجضمسمض ًىيلكاء امبمغمظحك إمئ جعجسملجحمق ّاخلجضرىنجل لكدامبلكىنّأن : اريحلملحتمحمق
 امسملجحجضلّ أن :اريحلملحتمحمق جتجفاد خبجضن وإن االمسجحالب،ّ مسمثجفجعخض خك زنمنخصجتحك جتجض جبحسمغا جتجسجحجخخلخض،
 ال اريجحجغار جبحسمغا ّاريجضمظخسخض، ننخلجضت جتخف امبلكىنلكد لّمنخلجغ جتحك امبجفهئجك جئزي امبمغمظحك إمئ امبهبء
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ّ خبمق أدمبخض امبلكّنّامبمغمظجسجل؛ أل ّأدمبخض امبلكىنلكد هلخلملخكُمن ّىنلكد امبمغمظجسجل جتخصدّ ّ أن اريحممحلكم :امظجضّ
 جعحصيت زنحجخسجسخك امبهبءّ أن جعحججسجل ال ومظمغا محجك جئجخخسخك،ُخن امبمغمظحك مبمحجل جئجخخسخك حنحض وىنلكده رن

 .ّامبمغمظجسجل ّأدمبخض امبلكىنلكد هلخلملخكُمن ال امبمغمظحك إمئ زنحجخسجسخك امبهبء إمنخسجضنّ ألن ؛امبمغمظحكإمئ 
 جتخف زنمغامنخك ذامنخك إمئ زنجضمبجسمثجف مبجخهبء مبخسحف: زنجحلكمبخكّصجغر اريملحصهلخئ  ذخبجفه جتجض ومظمغا

ٌجتحجخسجسخض ٌينجحخسجحخض امبلكىنلكدجعحك جئحك امبجسمثجف خفحبهت  ٌجتلكىنلكدة احلجحخسجحخض مظمغه: جعجحجضل  جعمخمححك أنّ
 امسجحجخحض امبمغمظحك رن وىنجغ إذا زنحمخسحط ّاخلجضرىنجل اريلكىنلكد زنمق اخلجضرج، ورن امبمغمظحك رن

 .ّاخلجضرىنجل اريحججخلكم جئخئ خبجضمسمض ،اخلجضرج رن ّامبمغمظجسخسخض امبمحخسمجخسخض وىنجغت وإذا ًخبخسمججض،
 امسجحجخخلمض وإن جبخسخك وىنلكدمظجض امبمغمظحك رن زنحصمسمجحلحسجض األييخسجضء زنلكىنلكد اريجفاد خبجضن جبمصن

 زنجضحبخسخض امبمغمظحك رن منلكىنجغ ّأهنجض ُأرجعجغ وإن ينجضصمق، جبمغمبحق ،أٰىجفى ٍينجحخسجحخض إمئ ينجحخسجحملحسجض
 جئجخخسخك ّ أن اريحممحلكم:امبجغمبخسمق ّجتخصدى إذ دمبخسمق، جئجخخسخك جعجحجك جبجخجك ّامبحجخسجسخسخض، ينجحخسجحملحسجض جئزي

 احلمحجك ّ أن مظمغا:منمجمك وال جئجخخسخك، مبخسحممحجك امبمغمظحك ورن امبحججحمق جئجسجغ وىنلكده حنحض
 جعلكىنجغ أن جبخسجمحض ؛األجتجف مسمجحف زنحمحلحض زنمق ّامبمغمظجسجل، امبلكىنلكد زنحمحلحض جئجخخسخك مبخسحف

 ينجحخسجحملخك امسجحجخخلمض وإن زنجضريحممخلكل، ًختمججضّجتمل خبجضن اخلجضرج رن وىنجغ مبلك ٌأجتجف امبمغمظحك رن
 رن امبمحهلميجعحك األجبجفاد ّجتهتجضزنجحخض امبمححئ جتخف مسمثمي جبخسمحلكن امبلكىنلكد ّزنملخلجغل ّوجتجضمظخسملخك
ّجتخف أن امبمححئ اخلجضرج،  امبخلحججغ، جضجعخضهئ  وزنخسجسحسام،ًجعلكن جتهلالّجتجضد جبجفادواأل ،ّممجفد ٌجتلكىنلكد ّ

 اخلجضرج رن ّامبمححئ ينختمق ّ أمسخك مبلك:زنمخحججسمك امبمحهلمي جتخف ّامبمححئ جتهتجضزنجحخض ّجبمحام أن جتحججسمك
 مبمحجضمسمض ،وامبملحججفجعخض زنجضمبملجححتمي امبحججحمق رن األجبجفاد ينختجخمض ومبلك األجبجفاد، جئخئ مبمحجضن
 جئخئ مبمحجضن امبمغمظحك رن ّاخلجضرىنجل اجللكمظجف ينختمق مبلك اريجحجضم رن خبمغمبحق ّامبمححئ، جئخئ

 .اجللكمظجف جئخئ مبمحجضن جضرجاخل ّامبمحخسمف امبمغمظجسجل رن ينختمق ومبلك امبمحخسمف،
 امبهبء زنخئ ٍجتحتنيك ٍىنجضجتخف ٍأجتجف إمئ مسحمملجضج ٍامسجحالبّ خبمق رن :احثدين اإلحخدل

.٣١٧ص ١ ج:خض األرزنحجخضّاحلمحمخخض اريملحججضمبخسخض رن األىيمججضر امبحججحجخخس) ١(
 .١٠٩ص ١ ج:درر امبمجلكاإلجغ) ٢(



ق غميهنسهبن خس حض  ضضض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل

ن لكحخيجيمح صيمفهبن ىعهلهن همشمنغ غحلخيىحص يهغحطجيهنمهمت يغحطجيهنمهمت: عو هغحلالخضيغص غحلسهبخصيغ  :ميهن
ك لكحيمنه جلمنغص ظهبك هغحلمممنيس صوحفمنال هغجلجيمق وحضجيخيجيهب ظهبكف غحلجيمممنهت  صفيهلتحنملق غحلحم
حضمل هحلجهيش ىهلهبقف مص   .غحلخيىح هغحطجيهنمهمت يغحطجيهنمهمت خصمق: عو صومجخيحنهب خصخيجيحيهب ىهلجمجغجلهت ي

ن غحطهنهبن هخس يه غحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت غ: ميهن ي ى غجك هلهبمشخيهتغميهنمهبمث غقغي  عهيآلخصمل  صيقمشجيخيهت ي
حضمل مشهنهشي غحطهبمشخيهت حلمثيحت لكهئقغ خصخيجيحيمحص ىهلجمجغن ىعهلهن هش  غجك غإلميسهبه هتيجلمحمشخي صوهلثال هتيغجل

ق هليشيالخصمل لك صوهبيميمنسهبميخي وهبجلخيمن هظهبكف صغحلمنمشيش  قجلهنمصىح ههلهب خصخيجيحيمحص ىهلجمجغن ىعهلهن هحض
ق ثبمثيمص مج صغآلميهنالغيميجنهنهشهت  ىهلهبقف هحض ي غحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت خصمق ىهلجمجغجلهت ي  .يهغحلمنمشجيخيهتي

حلىح قجلهنه هلهب همشمنغ يغآلميهنالغ غحلمنمشجي غميمح هشٰهجهيش خس يغه: خصهن  ىهغخضمل هلثيس ي
ظخي هشمنهنمل ٍّجفخيص ظخي هليش وهتيمضحم لكهن صهبمصىحيمضحم ظخي مفمظ يههشت  خصملجحهبص ىهتيمضحم

لكهن صوعهلهنغ هلهب ىذع هشمنهنمل مج هلهب ىممجهيش خكجع لكهبآلميهنالغ  مج حل غق ظيمخمهىح عمضهن ىعهلهن مفمظ يههشت
 .عمضهن ىخصخلع يهشتبملن همج غألهجكص خضهبحلتىح مفمظ ىخصهبن لكهبحلخلع صجلمنحلىس غألهلهن هشجهيش

 هليش ىذع يعو هشجهيش مج حل غق ظغحلهبحلتمق خس ومكهبئمح ىذع هشبهن عه :وعهشخمهب هشجمجغل جلمح
ىخصٰهتبملن يسٰهخيىحيمي لكمح غقه غجلملهشملص هلهنغأل خس يغحطتبملن غألهلهن  غحلهنخيهنهتص خس ىهلحنملهن مش ي

 شحميس حلجه هغحلثهبز يغألهن خصمق ىكغخصممهت يعو مشجيهبن هحلخيسمث حضملهشملص ىخصخلع يهحضمل همكمل
 .يهمصبملن ىغميهنالغ

جيهب عه هلهبمشخيهت لكهئقغ وغلكجغ حلهت هليش يي ىغجك هلهبمشخيهت يمصبملحلمث هلهب ىهلهن حلهت هليش عمضهنه ي  ىهلهن
يخضخيجيئمن عو مشجيهبن لكمهخيهي عمضهنهص ىغه غحطهبمشخيهبف هلتبهبهشجيهت غق صىخصهبن ىعظيس ى  وهبيقغمصخي ومصبهبهشجيهب يي

ومصهبهلهبص ن آل غقه ي  .خضخيجيئمن حلالميهنالغ هلمنحي
مشهنهش غحلهنجلهت غمغتحهبحلهت مفمظ هخكجعه غحلهنئخيهي يغمغتملن غحلجمخيمك غحلبخيهبه ههبمنغ  هتصيغجل

غ خضخيهث مشهن ىممجهجيهت غألمفهنغل خس غحلهنجلهت يغه: مكهبحل  غألظيس مش يهظحخيحهتص أله غجل
مشهن يملنمصب يهلهب غقغعيغحطتخنجعفص  غألمفهنغل حلتمهىس  ىعظيس مشجيهبن هشبهن لكال صيهمصخنجع غجل

هلهت) ض(  .طط ل:دق غحطجيجن
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ل  .قغن مش مشمنغ يخصهيه غحلخيىح جمهبكيهشي خضت حلشجفخيهبع ىمخمن
هشش ملمثيق ك كيط و ك  مب فكإلهش  غحلهبحضهت غجك غألهلهنيه غ: هيمه هب

ه م هخضملف هلىع غألمفهنغل خس غآلميهنالغ جلهبه غقغ يغحطجمجغن غميمح هشجه  عه صغحط
ه ك خس هشجه مفخي غحلحم  غجك ىقغف هليش غآلميهنالغ جلهبه يهلهب غقغع صيغحطهبقف هخضملف هلىع هتيغحلجي
ىميحتهبف غجك هلهبقف لكال صقغف  :جضالجضهت ىعميحهبع حلىح ي عه غآلميهنالغ:هلحنجيهبه همشمنغ .هلجمجغجلهت ي

ص كأليو  غآلميهنالغ جلهبه لكهئقغ صيمفهنيض ىعهلهن مش غحلت غحلحممنهت خس غآلميهنالغ: إلكيط
ه عهيالخصمل لكص غحلحممنهت خس م هشجه ي هشتحمىغ غحلمنو غجلملغك مكبخييس هليش صوهبهلجمجغجل غحط

ه غقص ىحيمخمه يهشيس غحلبخيهبل لكخيميهن خصخيِّـصغأل خصهبحلمه  خس غآلميهنالغ مش همشمنغ غحلس
م خضمنيط هلىع غحلحممنهت  .غحط

ض ص كيطش مفخي خس غآلميهنالغ :كيط ك غحلجي مشهنهشيغحلحم ه  هتصيهت غجل يجلمح خس ميجنهنهشهت غحلجه
غعى غحلخلع هشجيهنمهمت هليش هلهبعيههئ لكصيهغحلمنسهبق مفجيمل غحطجمهبئمق .. . غجك حضجيمقى ههليش ميمممنهتص غجك مش

ه هغحلمنسهبقولكبجيهبع مفمظ ميجن. غجك عمضهنه كفصيهنهشهت غحلجه مشهنهش  لكهبحلحم كف همصهييت مصجيحنملن هتيغجل  ىظ
كف:  عمضهنهىهخصحنبهبكف عمضهنهص كف غجك ظ  .ي هحلجهيش هلىع خضمنيط غحطهبقفص عمضهنهىمصجيهنمهمت غحلحم

مفخيعي غحطهبقف هغخضملفص يههئلك ك غحلجي يهلهب غحلحم غكق مفمهخيحيهب لكحيي  .يهلتحنملقف هت غحلت مصت
ص يط كيط  متهبن يخضخيهث غه غحلخلعص خضهنخيهنهت هميمنهي غحلمنغف خس غآلميهنالغ :كيطش

 غجك شتهبف آل غآلميهنالغ هليش غحلجيح همشمنغ عمضهنهص ىخضهنخيهنهت غجك نيمصتبمل غحلخلع خضهنخيهنهت
م ىهآل غجك هلهبقف ىهلجمجغن ىهل ق لكمهىح غحلمنمشيش خس جلهبه غقغ لكهبحلخلع صهلجمجغجلهت ي  ىهحض

قظ مشمنغ هلىع ىهلجيسجٰههت ىهتيههلهبمشخي سقمشجي حض ى غحطهبمشخيهت مصهبخصحنهتيهأل غحل ق ي حض  جلهبه هغقغ صحلمه
ق لكمهىح غخلهبكف خس ق قحلىس هلىع ىهلجيسجٰههت ىهتيمشخي ههلهبس مضهبكحضىهحض حض  .غحل

  .وعهشخمهب ىهغكق خكجع غحلثهبز لكهبإلجفجههبن صقحلىس يمصبمق هغقغ
حلىح قجلهنه هلهب همشمنغ  جلهبميهنالغ ظىذع ظمنهت خس جلهبه حل غآلميهنالغ يغه: خصهن

ق كمصىح يهغحلهبك صعخصخيِّـ غألمغ غعص هغحطهبع صوحضجيخيجيهب غحلجيمممنهت جلهبميهنالغ ظوخصهبكقغص عه ظ  ومش
 لكال صعمضهنه ىخضهنخيهنهت غجك خصتمحهلحيهب حلهنخيهنهتغ ميمنهي يقجلهنهص هعهلهب غميهنالغ جلمح غألهلهن حلجههبه



ق غميهنسهبن خس حض  ضضض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل
وهلهبقف هشستملمف  .خصخيجيحيمح وهلجمجغجلهت ي

حلىح غحلجهالن مشمنغ مفيش غحلسبميهغكو عحضهبغ همكمل  ىعهلهن مج هشٰهجهيش غجضبهبف غقغ: خصهن
 غألمضهنهص مش يمفمظ عه غخضملغزهب حلشرغك غحلملغمف لكمح غحلهنخيهنتمقص خصمق ىهلجمجغن

 حلخيسمث همش يمشخيتحيمحصهلهب يغآل ىعظخييس ىذع لكخيحيمح مفهنمهىح ميجنهن خس يهغحطمنهنهل عميىح حلخيهي
ميهتص حلالمضتالم وهلثهبكغ يغآل هش آل صغألمضهن هليش عخضملزهب عهشيش همصحمحخيلك هغحلبخيجي مش  هتيغجح

ق حض هش لكي ههلحمحصيهخضملف غحطهبمشخيهبف حضحيهت مش غحلمنو هغحل مش  سمفجيمله غمفتبهبكو هتيغجح
 .مخِّـ

ن عهكقه غحلمنو يغألمغهبد ي عه غإلجفجههبن:ميجمل حلمنحلىس يهلهنهبحلهت غحلسخيمل  مفمظ غحلهن
يعظهبحلهت غحطهبمشخيهت هغمفتبهبكهش خس هلبهبميخيىح هلىع جىشهشجيس آل ي عه جلالهلىح:غحلسجيمل ق هتي حض  يهغآل .غحل

ق خصهيظهبحلهت ومكهبئال جلهبه حل حض قظهحضخيىح ىهحضىح غمضتهبكه محميحل حلجههبه صغحل حض  ي أله غحل
ن  .ىخصهبن ىهمغجيمك ىعظيس لكخيحيهب صهلهنغمصمت مفمظ خصهبحلتجمجهخيىس ىهلهن

حلىح يظملك غحطتهيجحمق مفيش يمفمع هجحمنغ  غألهلهبحضمل خصحنِّـ همغمهىس: يمشمنه غحلجيجنهنهشهت خصهن
 .غحلتحهنخييغ هليش ومكهنهشبهب وهنهبقمكخي وهلسمهجههب

يحطهبقغ هشمل عمصبهبم هلملكمغهت : ص همشي هلحيىشى هشبهن مشجيهب مغمئغنصهجلخيمنمح جلهبه غألهلهن
يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت مفمظ مصحمجيخيىغ غحلجهمحع هغحطتجهمهٰهمق غحلسهبخصهنمق مفمهخيحيىشص خصهيص ىش غقغ ي

غ هليش غحلهنهبئمهمق خصهيظهبحلهت غحطهبمشخيهت غ خصهبمفتبهبكهشصيجلهبمي ي لكالخصمل عه هشمهتميهل قي حض  صهت غحل
ه ههشمئجلملههي هلىع عص.هخصهبحلحنجههي يىش هشملخض ميهت:س و عه مشمنه غحطسهيحلهت مج مصجهيش هلحنجي  خس ي

يجلمهمحف غحلسهبخصهنمق خصهبحلجيح غحلمنو حفهنخضحيهب ظملك غحطتهيجحمق خس هلملكمغتىح غحلمنمهسمنخي  .هتي

 .طضضل ض ف: غألكخصحنهتيغحلحنهنمهخيهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك ) ض(
 .)ض( غحلهبجفخيهت كمكىش حمملك غحلسهبخصيغصغحط )ض(
ك غحطتجحقضط ل:دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(  .ضضض ل:يظ غحلجي
 .طضضل ض ف: غألكخصحنهتيحنهنمهخيهتغحلغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك ) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضضض
يعحلخيهي هليش غحطٰهجهيش عه عهحلئىس غحطحهنهنمق هليش غحلجهمحع ه عظهبحلهت صي غ هشمنحيٰه  جلهبمي

ق خصجيح حض يهت غحطهبمشخيهتظ هكخصي آل هشستمهمين هلجيىح غمفتبهبكهشىغحل سهشمن حلجيهب هلهب مح مشمنغ مش غحلمنو ي
ل ىميجمله مفجيمل غحلهنهبئمهمق خصهيظهبحلهت غحطهبمشخيهت هليش ميحم قص همشمنغ ي حض  مصجيسجىش هلىع عظهبحلهت غحل

يهلهب آلخضجنجيهبه مشجيهب خس جلمهمحف غحلسخيمل غحلسجيملص هجلمنحلىس هلهب هشهنهبن مفيش جفخيمك غإلدغن 
ى هليش عميىح مكهبئيسصغحلسحيهنهكقو ى خصهيظهبحلهت غحطهبمشخيهتص هحلجهيش آل مصجيسجىش مجمههتي ي هليش هلبهبميخيىح غآل ي

قص همشجهمنغ غألهل حض  .هليش غألمفالن يخس جلمهمحف غحطحهنيغ غحلملغهلهبقص هخكجعه هنهلىع عظهبحلهت غحل
الل كهتص ك يكضإلقهش طك يط يش كال  إلملمث 

 حلخيسمث همش صغجفجههبآلف فيخصحنمل غآلميهنالغي ميجنهنهشهت مفمظ غحلملهغز يغحطحهنيغ عجفجهيس
 :غألحلمنهبل كفيههلجههن ىهلتملغمضمههت مش خصيس صٰههتيهلجيجن

و كأليو غ:إلكإلهش ه غإلجفجههبن ي همش غحلمنو ميهنمهىح ظملك غحطتهيجحمق خس غألمغمنهبك خصحنجي
ي عه ظملك غحلملهشيش غحلملجفتجه قجلهن خس غحطهنملهلهت غألهجك: هخضهبظمهىحصغحلثهبز ي عه غحطهبمشخيهت :ي ي

ىهلتهيمضهنف ق غحلخلعي نص مفيش هحض حضمل غحلخلع لكال هلهبمشخيهتص لكخيهن يه غ :غحطستجمجهيس ي لكمح مج هش
ىمشمنه غحطهنملهلهت آل مش خصخيجيهت ي  .ي هآل مش هلبخيجيهتي

 غألهلهن هليش هغحطهنغق هتصيخييمش غحلهنخمخيهت غحلبملهت يغحلبمق غألهلهن هليش ي عه غحطهنغق:صمن هآل
يمش غحلهنخمخيهت غحلجيجنهنهشهت غحلت يغحطبمق  هتصيغحلبملهتخي غحلهنخمهبهشهب حفهنهشيغ هليش ىغمغتملآلن غجك حتتهبف ي

ى ميجنهنهشهتمش هآل ىهتيخصملهتخي مش آل هتيهنملهلغحط لكحيمنه همفمهخيىح  .هلمعمشجيهت ي
و ض كإلهش غه غألمغمنهبك خس قجلهنه غحلمنو همش :كيطش  غحلثهبحلهثص غإلجفجههبن خصحنجي

ني ظحهت لكهنل مفمظي عميىح :هخضهبظمهىح ق غحلهن حض يلكهبحطهبمشخيهت  يغحطهبمشخيهتص مفمظ يخصتهنملن غحل
هت ق صهلحنهنه حض ق جلهبه هغقغ صمفهبكل هغحل حض هب غحل هت يهغحطهبمشخيهت ومفهبك  صوهلحنهنه
ق هشجغن عه لكخيستحخييس حض ىحص غحل ىح مصهنن حل يهغآل هلحنهنه  وعميهب غحطحنهنهل حلبهن هلحنهنه

 . همش مخهبنصٍّخصال مخيس هلهب

 .ظضضل ض ف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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ق خصمق غآلميمنجههبن مهمينيهش غآلميهنالغ هليش قجلهنه ههلهب حض  مهمينيهش:  عوصيهخصمق غحطهبمشخيهت غحل
ي عه ميجنهنهشهت غآلميهنالغ:لكخيجيتمس .مخهبن همش صغحطحنهنهل هخصمق غحلحنهنل خصمق غآلميمنجههبن  ي

ه غآلميهنالغ لكهنل مفمظ يجضىش: مكهبن خضخيهث خصهبحفمههتص  وهلخنهبهشهنغ غحلمنمشيش خس غحلهبظيس هشجه
ق  مفمظ يغحلملغن غحلملحلخييس هلهنتمب مضالم  همشظغخلهبكف خس حلمهحهبظيس يخصهبحطهبمشخيهت حض غحل

ن غحطهبمشخيهت خس قجلهنه  ههلهب.يغحلمنمشجي يهليش عه خضحم  هلهب مفمظ لكخيىح هشبهن عه هليش يعمفىش غحلمنمشيش ي
 .عمضهنه يغجك هلهبمشخيهت  عه هشجيهنمهمتصجلهبه

و يط كإلهش غهي غحطتهيجحمق ظملك قجلهنه هلهب همش: كيطش  صيغألهن غإلجفجههبن خصحنجي
م هلجيىح ىمكسىش صعميحهبع جضالجضهت مفمظ ي عه غآلميهنالغ:هخضهبظمهىح  ىهمكسىش صشتهبف غجك هل

ن هلجيىح ى همكسىشصيشتهبف غجك مخيس هلجيىح م لك  خكجع غحلثهبحلهث هغحلهنسىش صيهغحطحيس غحط
ن ق ىذع غميحنملغن غجك هشهنحضىعيعميىح  ي ألميىح هشحنجيصميمنسىح خس ىهلحنهن  ظعمضهن ىذع ههحض
يعه  :مش هتيغحلحنهنمهخي غحلجيهبخضخيهت هليش غآلميهنالغ يهأل ظظحخيلك خكجع خصهبآلميهنالغ لكهبحلتحنبجع

ق غحلخلع حض  غآلميهنالغ هليش غحلثهبحلهث هغحلهنسىش صعمضهنه ى غجك خضهبحلهتىخضهبحلهت هليش هشجيهنمهمت غحط
ى غجك هلهبمشخيهتيخيهت مصجيهنمهمتيغحطهبمشخيهت غخلهبكحضي عه :همشم  ىقمشجيخيهت ي نظ خكجع  مي ق حلحنملن هلحنهن  هحض

ىهلهبقف ن خكجع غحلهنهبئيغ غميهنالغ يهغ: مكهبن خضخيهث صخصخيجيحيمح ىهلجمجغجلهت ي ن خصيس صهلحنهن  :غحطحنهن
كف هليش يغحطهبقف جيهنمهمتمص عه مصعمضهنه غجك ىظ  هحلخيهي صعمضهنه غجك ىظمنهت هليش  عه غحط

ىحلجهيس عهلهن حضمل ي مسغحلمنمشيش مخيس خس هش ه  عه هل حلىح خصهبمفتبهبك صغحلمنمشيش مغ  .لكخيىح خضحم
ن كف هليش هشجيهنمهمت آل ي عه غحلمنمشيش:ىههلحنمه  غجك صىجلخيىغ مفجيمله مش غحلت يغحلمنمشجيخيهت غحلحم

مشهن مش غحلمنو يغخلهبكحض غألهلهن غخضمل غألهلهن مشمنغ هلهب جفحنهنو  هحلخيمثصو هلثالىحض  غحل
وجلهبه هلهبمشخيهت غخلهبكف خس هحضمل غقغ يكمفىش عميىح خصحخيهث غحلمنو جلهبه  غحلمنمشيش خس هحضمل هغقغ صي
وهلهبمشخيهت خضملف هشجيحمنيط  هجلخيىغصعمضهنه ي يملق غحطهبمشخيهتمصحن هلىع غحل  .ي

 .ضضضل   ض ف: غألكخصحنهتيغحلحنهنمهخيهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك  )ض(
 .ضضض ل ضف: حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................طضض

كهي و كيط  خصهبميهنالغ ٰهجيهبيهمغمه غحلسهبخصهنهتص غإلجفجههبآلف مفيش غحلجيجنهن مكممحنجيهب حل: كإلهش
ىغحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت غجك هلهبمشخيهت ي ي  هشتجيهبمغمت آل غآلميهنالغ عظيسيعه : مفمهخيىح هشهنق حلجهيش يقمشجيخيهتص ي

ق يعقحلهت غجضبهبف هلىع حض ص غحل ن لكهنل مفمظ غق يغحلمنمشجي  ىخضهبظيس مش لكمح غآلميهنالغص مكب
ه غحلمنمشيش خس قي عه :هغحلهبن غخلهبكفص خس حطهب وغهلخنهبهشهن هشجه حض  حلجيهب مصثبمثي غحلمنمشجي يعقحلهت غحل

 :لكهنىط عهلهنهشيش
ق عظيس: يغألهن  حض  .يغحلمنمشجي غحل

يعه غحطهبمشخيهت : غحلثهبز  يغحطحهنيغ ملهيهشمئجل هلهب همشمنغ غحلمنمشيشص خسي غحطهبمشخيهت مفمق غخلهبكف خسي
حلىح غحلسبميهغكو  : خصهن

ه يخكجع حلمهخلع ه          هبهمفخيغأل خس يغحلجه  غألقمشهبه ملهحل خصجيمنسىح ىجل
ق خس جيهبيألمي حض خضملف هليشي آلخصمل صي غحطهبمشخيهبفملكنيمي خضخيجيمحي غحلمنمشجي غحل  هتيحنخيجيخيهغحل غحل

ي غحطهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت خصمق خضملف منيطيحت مج حل: عو صيهغآل يغحلمنمشجيخيهتص يهغحطهبمشخيهتي ي غحطهبمشخيهت خصمق غحل
مكحنجيهب صغخلهبكف خس يهغحطهبمشخيهت غحلمنمشيش خس  .غحلسمنسممهت خس حل

ىهبمشخيهت غخلهبكحضخيهت غجك هلهبمشخيهت غحطغميهنالغي ميجنهنهشهت مفمظ ولكبجيهبع صيمصبمق قحلىس هغقغ ي ي ىقمشجيخيهت ي  صي
م ص خصهبحلحنهبمج غآلكمصبهبل هشجيهنممىع مغ  مفمظ غآلمغتملآلن غمكهبهلهت هشٰهجهيش هآل يغخلهبكحض

غكل مي أله حلشجفخيهبعص غحلمنغمصخيهت غحلحن م غجك هشجيهنمهمت يغخلهبكحض غحط  ٍّقمشجي ىهل
غكل مصجيهنمهمت هجلمنحلىس حلىحص ىهلبهبهشيش قغف غحلمنغمصخيهت غحلحن حض آلفي غخلهبكحضخيهت غجك حلمهٰه  ىمخٰه
ىقمشجيخيهت  .هغخلهبكف غحلمنمشيش خصمق غحلهنغخصممهت لكتجيهنممىع همفمهخيىح غخلهبكفص خس حطهب ىهبهشجيهتهلب ي

ق غحلخلع هلحنهنلكهت هشٰهجهيش لكال صغآلميهنالغ مفمظ وخصجيهبع:  عمضهنهىخصحنبهبكف حض  خس غحط
آلفص مفمهخيىح ميحٰهيس حلجه غخلهبكف يمفمظ ميجنهنهشهت  م حضهبع غجك غحلمنمشيش غحلمنوي أله غحطحٰه

 غحلهنغلكىع غحطهبع منغلكحي حلمهحنممَّـص ىكغلكىع غحطهبعيه غ: مكمهمث غخلهبكفص لكمه خكجع مش  مغآلميهنالغ
ن مش جلهبه هغ حلمهحنممَّـ حضملغهص مضالم لكحي غحلمنمشيش خس حلمهٰهمنحي  مش جلهبه هغه غحل

هلهت غحلجهٰههت) ض(  .طضل: هلجيجن
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ظ غحطهبع هلحنهنلكهت مفملن لكهبحطمنهنهل يغخلهبكحض غحطهبع ني أله يغخلهبكحض  غحلمنمشيش خس غحطهبع هلمنحي
 .غخلهبكف خس حطهب ىيشهشهلبهب

ن يهت آلخصمل هليشيغحلمنممهنهش غحلجيهبخضخيهت هليش صغقه ق غحلمنمشجي جلمح يخصهيه غحلهن حض يعقحلهت غحل  يعصهب ي
ن صغحلمنمشيش خس وجفخيئهب مثثبيمص يهشتخملك  يغحطهبمشخيهتص خس غخلهبكف مفمق غحلمنمشيش خس يه هلهبغ :همصهن

ي عه ميجنهنهشهت :قحلىس هليش ن غحلت غآلميهنالغي ق غحلمنمشجي آليه غ :مصهن حض يعقحلهت غحل يمصثبمث غآل  ي
ق غمكىع خضهنخيهنهت مفيش وهبجستمهمن جلهبه هغه غحلمنمشيش خس ىذع هحض ن مش صيغخلهبكحض غحل  ىمك
ه صغغآلميهنال لكهنل يجضىش مفمظ. حلمهمنممهنف ىجسهبحلىغ ىخصهبحفيس  غحلمنمشيش خس غحلهبظيس هشجه
 غآلميهنالغي ميجنهنهشهت مفمظ لكجعق همفمهخيىح غخلهبكفص خس حلمهحهبظيس هغحلهنخيهنهت يخصهبحطهبمشخيهت وغهلخنهبهشهن

 .غحلجمبلكي ميجنهنهشهت مفمظ هشهنق هلهب
حقق.٦ ة ا ّ نظر وا ّ   ا

ن عخصحنهبق يمصتخملك حلجه  غجك يهشجيحيس غحلملهغز يغحطحهنيغ هلهنغق يغه: يمشمنه غحلجيجنهنهشهت ميهن
هشمق  :قمف

كض غ يهغميمح خضهنخيهنهتص وجلخيمنهب ههشجه آل غحلحنمهىش يعه :قهب  حطجمهبهبتىح ظىجلخيىغ يغميىح مكهبحل
ه خصهبحلجهخيىغص  .هغحطسهبمخهت خصهبحلتجمبخيىح صغحلحنمهىش مفمظ غحلجهخيىغ غحفالن لكخيجه

مه ش حلهت حتمث ىهلجيملكف غحلحنمهىش يعه :هئ ن هلهن  جلهبه لكهئه خضهنخيهنهتص خصهبحلحنهنل غحطحنمه
ن مشهنغ خصهبحلحنهنل غحطحنمه مشهنص لكحي وحض وجلمح جلهبه هغه حض  لكال همفمهخيىح .همشجهمنغ صسجلىش لكحي ي

حلتمقص حتمث ى هغخضملىذع غميملكغف هشمهمين عن جلخيىغ  :غإلجفجههبن غحلثهبز هلمنهبق مش جلمح هلهن
يهلهب غإلجفجههبن غألهنع. سيس مكمل همكىعمخيىغ جلممث غحلجهمحت  عحضبجيهب خصمح مفجيىح عحضهبغ  لكهنملصي

 .يمفجيىح خس مخمهىح
ي كأليمي مل مكىغ مفمظ متحيخيمل هلهنملهلهت:إلقىغ كيط ى لكهئجضبهبهتهب هشت ي يعميىح همكىع :  خضهبظمهحيهبصي

م غحلمنمهسمنهت  يهبف خصهبحطحنجي غألمفىشظ عمش يغألهجك هغإلجحخييغخلالم خصمق غحطحهنهنمق خس هل
ق خصمح حض ق غحط حض غعصو هلمممههنهبىمش هل ي جلهبه قمشجيخيهب عه مضهبكحضخيو مغ م مش وي يهبص عن عه غحط و
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ٌاخوجود اخلظرجي بجم عو سوجود ً ال سشضق اخوجود وإن سظن ذعضطظ؟ّ ّ 
اسصضسصظ عو اخوجود  سوضوع ّن أ: وعو، اسصول اسثظيناسعواينّاحتظر اخحصق 

ٌاخلظرجي بجم عو سوجود ً وإن سظن ذعضطظ، ال سشضق اخوجودّ  وذخ ععا األخظس، .ّ
ّزظخوجود اخلظرجي عضصسم إر اسواجظ واخضصن، واخضصن إر اجلوعغ واسصغض، 

 .ّظ ورخعظ سن اخصوالت اسصغضط،ّواسصغض إر اسصم واسصطف واألعن
 ّخظ إذن زطع، سف صسماخ عو ِواسصسم ّاخلظرجي، اخوجود عو اخصسم سظن زطذا

 ًحصطصظ، ًسطصظ زضطغ ، يف اسععنٌسوجود عو بل ،ًّظحظرجط ًسوجودا اسصضم عصن هل
 ذضطه أدضصوا طصم، .ّاخلظرجي اخوجود أزسظم سن عو ّإطجم ياحلصطص اسصطف ّألن

 عصبل ال ٌسوجود ّاخلظرجي اسصطف ّأن :دبظعته ووجه .به ٌدبطه ّألطه ؛اسصطف
 اسصطف،  سنٌيشء زصطه سعسك، ًأعشظ ِاسصضم سظن ّظوخ عاته،س اسضسبظ وال اسصسضظ

 .سه ٌدبطه عو ّوإطجم ،ًحصطصظ ٍبصطف زضطغ ،ًّظحظرجط ًسوجودا عصن هل ّخظ وسصضّه
ٍّن ععا اسبطظن رخ تظمإ :األوىل الدعوى مناقمة ّسو خضضضظ بطؠضه ّ حتى ّ

ّ، ألطه البع أن عصضم أن اسشورة اسصضضطياخوضوذ ُّ ّ ّ إطجم عو ،عن وزطظسضظ بهظ يف اسعّ
ً سضوازف اخلظرجي اسعي عو اخصضوم بظسصغض، وسطغ عو وجودا ٌّي ذعضٌوجود ّ

ًذعضطظ يف طصسه، زضثال ً ّ وإن سظن وجودا سصشط، سصغ زعع:ّ ّظ سغعع اخلظرجي، سصضًّ ه ً
ّ يف طصسه، وذخ ععا األخظس زطن اسشورة اسصضضطٌّي حظرجٌوجود ظ يف اسععن إذا ّ

ّ يف زبظل اسوجود اخلظرجي، وأسظ ٌّي ذعضٌ وجوديّزف اخلظرجي زضزطسظ إر اسوا ّ
ّ سن اخوجودات اخلظرجطظ، وحظرجطيإذا طشغ إسطضظ يف طصسضظ زض  يّتضظ إطجم عّ

ً بظسضصغ، وملعا اسضحظظ تصون سطصظ حصطصظً زظئضظًبصوهنظ ؠصظ  ال بظخسظحمظ ً
 .واستسبطه

 وي ععاس ،بظسعات اخصضوم ذذ اسصضم ّأن ثبظ ّزضجم :ّوأما الدعوى الثاننة
ٌستحع بظسعات اخصضوم ّأن :ًأعشظ وثبظ ظ،ّاسصضضط اسشورة  سف ًظّوسظعط ًذطضظ ّ
 عصون أنّالبع  إذن احلصجمء، سن ّاخحصصذ ّسعذى عو سجم بظسصغض، اخصضوم
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حلهت حتمث وقغمضال غحلحنمهىش ن هلهن ن جلهبه لكهئه .خصهبحلحنهنل غحطحنمه مشهنغ خصهبحلحنهنل غحطحنمه  وحض

حلهت هليش لكهبحلحنمهىش مشهنص هلهن وجلمح جلهبه هغه غجل  .همشجهمنغ لكجهمنحلىسص ي
ِّـيغ ي ىغ مل ه مشمنه يغه :كيطش كيط قجلهنميهبه  حطهب ظحخيحهتظ جلهبميمث هغه غحلملمف

مشهن يعه هليش يخس ميجنهنهشهت غحلجهمحع مشهن يغخلهبكحض غجل  آل مشمنغ هحلجهيش  خس غحلمنمشيشصىحض
حضمت ه عه هش كف مصجه مشهن يغحلمنمشجيخيهت غحلحم حلهت حتمث وهلجيملكحضهت حلمهج مشهن هلهن  جلمح صغجل

ن ظملن يجخهنق يغه: غحطتيش خس حمجييىغغحط مكهبن هحلمنغ يغحطحهنيغص مشمنغ يهشملمفخيىح حلهت هلمنحي  ىهلهن
آلف هليش حضمت  آلصىذع مفمظ غحطهن  .حتتحيهب غميملكغحضىح هش

ه مشمنه يعه غجك وهلخمهبلكهب مشمنغ  غحلملهغز غألظيس غحلمنو قجلهنه هلىع مصجيسجىش آل غحلملمف
ه يخصخيجيحيهب غحلت هتيهنملهلخس غحط  مفيش غحلجهخيىغ غحطالن خس مغمهمت يأله هقحلىس غألهجكص حلمهملمف

مي حضحيهت هليش جلهبه مفجيمله غحلحنمهىش قغ ىحجل حض وقمشجيخيهبص وهل ن جلهبه لكهئقغ ي مشهنغ هلثال غحطحنمه وحض  صو
ه آله ع سمت خصىح لكهبحلحنمهىش مشهنغص هشجه مشهن يأله وحض ق عمكسهبن هليش وعهشخمهب مفجيمله غجل حض  غحط

ص  .غأللكهنغق غجك وهش عه سمت هغحطهنسىش يغخلهبكحض
٧.ؠ ء د ؠ  دؠ ّؠ  

ن مفمظ مصهنق غحلت غإلجفجههبآلف ق غحلمنمشجي مصهن حض  :عهلهنهشيش عمغهبك مفمظ يغحل
قغ ي عه مشجيهبن:إلكأليو كألىغ وقمشجيخيهب وهحض ق هكغع ي حض  صحلشجفخيهبع يغخلهبكحض غحل

غخضملفي عه :خصٰهحنجي حضمل ومصهبكف يغحطهبمشخيهت غحل ق مص حض  صي خصهبحطحنجي غألمضُّـٍّ مضهبكحضىخص
حضمل هعمضهنه ق مص حض قغه همشمنغه صٍّقمشجي ىخص  خضخيهث هليش غألمضهن خكجع خضملزهبع هحض

 .مفمهخيحيمح يغحطجغمصبهت غألجضهبك
ض كألىغ ق غحلمنمشجي غجك غحلحنهبمج ميسبهت يهع :كيطش حض يغحلهبن غجك غحطحيس ميسبهت يغحل  .ي
حل مفمظ مفهتيعمغهبك مشمنهشيش غألهلهنهشيش مصت  غإلجفجههبآلف همشمنه  هليش غإلجفجههبآلفصىمل جخٰه

هبلكهبف غحلتمنحمخيالف حلبحنِّـ مشجيهب يميتحنهنل حلجهيش صغحطتيش مفمظ غحلحكق خس هلمثيمصهنمل  غه هغإل

غئمل:غميجنهن) ض(  .صضضل ضف:  قكك غحلمن
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 .هحضملف

و  مفمظ وخصجيهبعيعميىح : همضالظتىح غحلحكق خس يمصهنملن خصخيهبميىح هلهب همش :إلكأليو كإلهش
ق حض ه عه هشمهمين صي غحلمنمشجيغحل مشهنغ ىهغخضمل ىذع هشجه هب وحض  .وهمفهن

 .حنخيمليمي لكال هلجيهبمكجمتىح يهمصهنملهلمث
و ض كإلهش ك غحطثهبحلخيهتمشي: كيطش ك صهبفي هخس غجلميئخيص هشهنق خس غحلحم  هآل هشهنق خس غألهل

يغحلجهمهخيهت هغحطحنهبز غحلجهمه ق:  هخضهبظمهىحصخيهتي حض يخصجيهبع مفمظ ميجنهنهشهت غحلجهمحع خس غحل  يههئلك صي غحلمنمشجيو
ه خضهبظمههتغحطهنهب كي خس غحلمنمشيشص هحطوقهشهن غحلحنجنخيٰههت مصجه  هب جلهبه غحلحنمهىش مش غميممبهبم مشمنه غحلحم

فٍّ مفحمبىمفمظ مغحنتحيهب خس حضميع ى عه مك ي جلمح مش غحلجيجنهنهشهت غحطهبقىهتي قهلهبخكخيي هشهتص غقه هشمهمين غميممبهبم ي
 .يغحلجهبجع خس غحلحمخنجعص همش ممهب سمين غحلحنهنيس خصبممالميىح هغمغتحهبحلتىح

كك  عمغهبمغمق مفمظ وخصجيهبع ي غميمح هشهنقغإلجفجههبن يه مشمنغغ :يغحطتهيجحمق ظملك مكهبن :يكجل
 .يمصهبن خكجع هجلالزهب صههلبجيخيمق
ي عه غحلهن:إلكأليو كهتش  هحلخيسمث صهتيحضسمحميخي جلمهتهبزهب صخيهتيغحلس فيهغحلهن هتيغخلخيهبحلخي في

ك وجخهنقف وغعهل  خس غحلجهبجع غميممبهبم غجفجههبن هشهنق قحلىس مفجيمل صيهغجلسمحز غجلسىش مفيش ي
ك ي أله مشمنهظغحلحمخنجع  .يقهلهبخك ىحضميع خس ومجخيحنهب مصجيممبيغ غألهل

و م مل كإلهش ي  ض كيط ك يه مشمنهغ :مكمهجيهب حل ىحيميع :كهتش كيطش حضمل غألهل خس  مص
ف غخلخيهبن ن يصهبغه صيغحلهي فيهمك يمك حلخي ومكخيهبهلهب مصمقيغحلهن هبهبمصمق مصهن  هشمهمين قحلىس مفجيمل صوهبيخضمه

ك مشمنه يهع  حل ...ه هغحلجيهبك هغحلبحهبك هغأللكالن غحلحمحهبكو هليش مغحنتحيهب مفمظ غألهل
 ىظخنجع ىحضميع خس غحلجهبجع قحلىس غميممبهبم حلمهمين صيخيجيخيهتخصهبحلحن وعهشخمهب همكمهجيهب صغحلمنمشيش خس حضهبعف

  .غحلحمخنجع خس غحلجهبجع غميممبهبم حلمهمينه ظغحلملهلهبم هليش
كي خصهيه:وآليعه صغآلحلتميغن ي آلخصمل هليشصغإلجفجههبن مشمنغ يهشتىش لكمهجه ه عهل  ى مشمنه غحلهن

كصهتيحضسمحميخي ىعصهب مكهبئٰههت: و هجضهبميخيهبصي جخهنقفوغ هحلخيسمث عهل حلخي و هبهب مكخيهبهلهبي  ىمكهبئٰههت يعصهب آل صوهبيخضمه
 .خصهبحفيس غحطبجيخيمق مشمنهشيش هجلال .وهبيظملهكهش وهبمكخيهبهل هبهب

 ملكنيمص غحلت صهتيغحلحنهنمهخي فيغحلهن جلحهبن خضهبجحهب صخيهتيغحلس فيهغحلهن هتيغخلخيهبحلخي فيغحلهن يأله
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ه ظخيهبفيغحلجهمه  صيجخهنقف وعهشخمهب خيهتيهغحلس هتيغخلخيهبحلخي جلمنحلىس صيجخهنقف هتيغحلحنهنمهخي يلكجهمح عه غحلهن

حضمل لكال همفمهخيىح و مشمنغ عهآلغميممبهبم هش  .ي
حلخي وهبمكخيهبهل هيحلخي غحلهنخيهبن ي عه مشمنغ:وهجضهبميخيهب  حلجه عمضهن ىذع خس يشيس وئهبجفخي :عو وهبصيخضمه

ن هشهنهبن ن مكخيهبن :وع صسظملهكو ىمكخيهبن :مش غحلهنخيهبن خصيس صغحلحمخنجع خس غحلجهبجع خصحمه  غحطحنمه
لك  ههليشظيخصهبحلحنمههت غ ن يههيخص غحل يغحلحنمههت هشيس خس هشجيممبىع آل غحطحنمه نصيغحلحنمههت خس ي  ي هغميمح هشهن

ن هلهنخضمههت خس مصمنحمخيمهىح هشهييت جلمح هتصيخصهبحلحنمه  .يغحلحنمههت هغحطحنمه
ق غحلهنهبئمهمق مفمظ وميهنخمهب يمشمنغ غميمح هشهنق يهغ: يغحطتهيجحمق ظملك مكهبن حض  غألجفبهبق خص
غيهش  همجصخيهتيهت عه غحلسيغخلخيهبحلخي فيغحلهن خس هتيغجلهنهلهبميخي هت هغألهلثمههتيغجلسٰهخي  ىخصملحلخييس قحلىس معمشجي

غجحىش ىعيهلتتب مفمظ هشمنمشمت آل جلمح صىهغم ى هخصهنمشهبهىجفهبم ه غآل  جحمنه  هحلخيهيصعمك يغحلهن
صهب  غأللكحنهبن هغألجضهبك مصمهىس هشمنحنيس هبهب صحلمهجيمنهي ى هعآلفوبهبخصهب عه عمغ...فيهلحنمل هلجنهبمشهن جل

 .غحلخيىح قمشبجيهب جلمح صغألظخنهن هلثهبجحهب مفهبمج خس
يط و كيطش جيهب  حل:كإلهش ق مش هلهبي عه :لكهن حض  خس مش هلهب مفمق صغخلهبكف خس ىهل

غم  ميهلبجي غحلحنخيجيخيهت غحلمنو مش هلبجي غحلجهمحع مفمظ وخصجيهبع م غحلمنمشيش ه حلشمي  حلمهمين عه هشجه
مفيغحطهبق ق:وي هغحلمنهنق غحطهبق.ي هجخهنقفىهشهتيهبه هليش غأللكهنغق هلهبقهشهت جلهبإلميسهبه مي حض  خس ى هل

يهلهب غحلمنهنق غحطجهنق لكحيع صغخلهبكف ي أله غحطمنهنهل عه غحلحنخيجيخيهت خس غحلمنمشيشظغحلمنمشيش خس ي ي  صي
ميظ أله هغحلتهبحص خصهبحفيس ه جليس غأللكهنغق  صىهشهتيهلهبق ىعلكهنغق حلىح جلهبه غقغ غحلجي يلكالخصمل عه مصجه ي

مصوهشهتيهلهبق ه جليس علكهنغقه جخهنقف يالخصمل عهلك يجخهنقفص ىعلكهنغق حلىح  هغقغ جلهبه غحلجي يمصجه يظ أله ي
ك هغخضمل ك ههلهب آل س مفهب هلهبقيص هعهلهب خضجهىش غألهلثهبن خس هلهب س ه مي يعه هشجه  حلىح لكهنقغه وهشهبو

  .يلكهبحطهنملن هلثمهىح صغحلتهبحص خصمميس هغقغ.  خصهبحلبملهتهتى لكحيمنغ خصهبحفيسصي هغألمضهن جخهنقسويخضملزهب هلهبقع
 :هشحق خصمح غإلجفجههبن مشمنغ يظملك غحطتهيجحمق مفمظ عحضهبغ

 .صصضل ضف: يألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غ) ض(
 .طصضل: حمملك غحلسهبخصيغغحط )ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضضض
كك ق غحلمنمشجي مفمظ مكمهجيهب حلي عميىح همشم  قجلهنمصىش هلهب هشمهمين آل :إليوكأل كجل حض  يخصهبحل

ه عه حلمهمين صيغحلحنخيجيخيهت همش صغحلجهمحع هلبجي  جلهبه غقغ غحلخلعي أله هقحلىس م لكهنقغه حلىح هشجه
لك هليشيآلخصمل  صلكهنقغه حلىح   :مقدحف هنيمص

ن عه شٰهيس مفمهخيىح قحلىس: يغحلحكل غألهن  .غحطمنحي
 .يعه هشجغمصمت غألجضهن:  غحلحكل غحلثهبز

ن مفمهخيىح شٰهيس آل غحلمنو خس غحلمنمشيشي عه :هغحلهبن   صيهآل مصجغمصمت مفمهخيىح غألجضهبك صغحطمنحي
ه لكال  .ولكهنقغ هشجه

م صهمفمهخيىح  غحلمنو  همشيغجلسمحز غحلمنهنق همش صىهغخضمل ىلكهنق  حلىحيغجلسمحز لكهبحلجي
حلهتص مفمهخيىح شٰهيس  حلخيهي غحلمنمشيش خس هغحلمنو ىجفجهن يغخلهبكحض غحلجمجهن :وهلثال غحطهن
ق غحلجمجهن همشمنغ صوغجفجهن حض  حلمنغ صحلمهحنمهىش ىلكهنق خصيس جمجهنصحلمه ولكهنقغ حلخيهي غحلمنمشيش خس غحط

 .هتيغحلجمجهنهش عجضهبك مفمهخيىح يمصجغمصمت آل
كك ض كجل ق غحلمنمشجي غحلهنهبئيس مفمظ وخصجيهبع همكمهجيهب صغحطالكهلهت ٰهجيهبيمغمه حل :كيطش حض  يغحل

ه عه حلمهمين ظيخصهبحلحنخيجيخيهت  يجخهنقص ىلكهنق :هغألمضهن صويهلهبق لكهنق :عخضملزهب لكهنقغهص حلىح هشجه
حلجهىش همش صغحلتهبحص خصمماله مفمظ قحلخييس آل عه :قحلىس مفمظ هشهنق حلجهيش  جلهبه غقغ :مك

غم ىجخهنق لكهنقغه هتيغجلسمحميخي حلشمي  خصبهبحفيسظ حلخيهي ي أله غحلتهبحصخصهبحفيس هغحلتهبحص سويههلهبق ي
 :هشحق حطهب هقحلىس
 .مفخيتىشيغق جلمحوهب يحلخيهي خصملهتخي غحلتهبحص  خصممالهيهع :وآليعه

غيمج مص يلكهئميجهىش وهبصيغحلتهبحص ميجنهنهش خصمماله  غقغ جلهبه:وهجضهبميخيهب  .مفمهخيىح غحلمعمشهبه هنخيٰه
غم غجلسمحميخي:ثبمث حلجهىش خصهبحلمعمشهبهيميحيش مي: وهجضهبحلثهب ي عه غألمي   هجحهبصوي هلهبقىهت جحهب لكهنقي

مفىح يكغ مش يغحطجهنق هغحلمنهنق يجخهنقص ىلكهنق  خس جضبمث جلمح هشهتصيغحطهبق علكهنغقه هنيهشملخص غحلمنو مي
  .غألمغمنهبك هليش غحلثهبز غجلميع خسص ىحيمخمه

و كهي كإلهش هشحمهت غإلجفجههبآلف هليش همش :كيط  جفجهيس مفمظ خصخيهبميىح  ههشٰهجهيشصغحلحن
حض جلهبه حل: خضهبظمهىح ٍّغمغتثجيهبئ ىمكخيهبك وق غحلمنمشجي هلتحهنهنهبغحل ي  صيغحلحنخيجيخيهت هلبجي مفمظ ي



ق غميهنسهبن خس حض  ضضض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل
ه عه حلمهمين ك خصحممنهبف وحممنهبيهلت غحلمنمشيش هشجه  خس غحلخلع جلهبه لكهئقغ صهتيغجلسمحميخي غألهل

ه يلكالخصمل عه صغحلمنمشيش خس غحلخلع قحلىس ي جضىش خضحميسوغيخضهبك غخلهبكف  صفيخضهبك غحلجيمنهي مصجه
ه عه هشستحخييس غحلجيمنهي يهأل ظوحضميهلهب ىخصهبحفيس هغحلتهبحص غألحضسهبن  خصحممنهبف وهتحممنيهلت مصجه

ه عه  ههشستحخييسصهتيغخلهبكحضخي ك خصحممنهبف وحممنهتيهلت مصجه  جلهبحلهنغكف صفيغحطتخمهبق غألهل
مشهب صهغحلجهمنهن هغإلهشمحه هغحلمعهقفص  .هميح

كك  ىغحلجهمنهن يههئلك ظغحلٰهيس خصهبمضتالم  همشصواليهلمنحم مغبيغ لكخيمح عحضبجيهبه هلهب :كجل
حضمت هغحلمنو .وحلخيهي لكهنقغ هليش غحلجهمنهن خصهبحلٰهيس غحلجمهبئىع ىح هحلجهجييصيخصهبحلٰهيس غألهحص جلمنهن  هش
نص آل غحطحمملغن مش :حمهبميغآلمص ق مش هلهب غحطهنهبن هخس غحطمنحي حض  مش غحلمنمشيش خس ىهل

نص حضمت غآلمصحمهبم مش يه غحلمنوغ :يعقن هخصحنبهبكف غحطمنحي ق مش ههلهب غإلهشمحهص يهش حض  هل
حضمت غآلمصحمهبم خصهبحلجهمنهن هغحلمنو .غإلهشمحه  آلصخصهبإلهشمحه غحلحنمهىش مش غحلمنمشيش خس  مش يهش

 خضملزهبعغحلجهمنهنص ه آل خصهبحلجهمنهن غحلحنمهىش مش غحلمنمشيش خس هغحلمنو صوهلحمملغمكهب غحلجهمنهن ميمنهي
ن يلكهئه صغحلٰهيس ويميح غمضتالم خس غحلتحهنخييغ هليش: مكهبن خضخيهث .غألمضهن خكجع  هلمنحي

يهليش غآلمصحمهبم خصىح غآلمصحمهبم خصهبحلجهمنهن هشمهمين لكال صغحلجمهبئىع خصهبحلٰهيس وجلمنهنغ حلخيهي غحلجهمنهن  ي
ك غحلجهمنهن يشي هل:هشمهمينيخضت   .غحطثهبن مشمنغ عميحهبع خس غحلجهىش  هجلمنغ.وجلهبلكهنغ جلهبه يمصحم

ىغ و كخل  غحلت غحلسهبخصهنهت فغإلجفجههبآل مفيش غإلجفجههبن مشمنغ هشمنجغن :كإلهش
ق غحلمنمشجي مفمظ عهكقف حض ي ألميىح هشتحنمهيغظيغحل ق غحلمنمشجي هليش يغألهن خصهبحلهنجليش ي حض  صيغحل

حضمل ىحيميع :همش هبلكهت خس صغخلهبكف مكبهبن خس غحلمنمشيش خس ىذع هش  هآل صيمكبهبن ميجنهنهشهت غإل
ن غحلمنو غحلثهبز خصهبحلهنجليش يهشتحنمهيغ ق يخصهيه هشهن حض ق مفمق غحلمنمشيش خس غحط حض  خس غحط

 .غخلهبكف
حض لكحي حلسهبخصهنهتغ غإلجفجههبآلف خس هبيعهل غ ىهتيهلت  .يغحلحنخيجيخيهت همش صغحلثهبز غحلهنجليش ظ

حلشجفخيهبع  جلهبه حل: هلمنهبقه ٍّغمغتثجيهبئ ىمكخيهبك خصجمجهيس خصخيهبميىح هشٰهجهيش غإلجفجههبن همشمنغ

 .صضضل ضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضضض

ق قغف غخلهبكحضخيهت هحض حض ىعه غحل ه عه حلمهمين صيقمشجي ي ق خكجع هشجه حض  غخلهبكف خس غحط
قغ حض . يثجيهبئغآلمغت غحلهنخيهبك مش مشمنغ صهلثمهىح يهنملنلكهبحط خصهبحفيسص هغحلتهبحص صغخلهبكف خس وهل

هيلكخيمل غحلالكن يهلهب خصممالهع لكي عميىح مف ق خكجع جلهبه ي ألميىح حلظهغ حض قغ غحط حض كحضىع  صوهل
ق خكجعي عميىح ي أله غحلمنهنلظغجك غخلمهىغ حض ق ىحيميع :يغمصخملك همكمل صهل حض  .مضمهىغ مشمنغ صهل

ق غحلمنمشجي خس:يمصهنملن ىحيميأل حيلك صغحلتالكن خصخيهبه هبيعهل حض ي عه هليش عمشىش عقحلهت غحل يي  مكبهبن ي
ق حض ق حلخيهي هغحلملم صحلمهخلع غحلملم يسيتحنهنمي جيهبيعمي مش يغخلهبكحض غحل حض  خس وغهل
ه يلكالخصمل عه صغخلهبكف قغ هشجه حض ييس غحلجهحق يميتحنهن :وهلثال .غحلمنمشيش همش عمضهن ىهمفهبع خس وهل

ي عه غحلجهحق :هغحلهبن صيهليش جليس ذع ك هغحلملمي قف خكجع هتيغحلحنملهلخي هغألهل حض  خس ىهل
ق غحلمنمشيش يهخضخيهث غه غخلهبكفص حض قف غألجفخيهبع مشمنهيعه : هشجيتمس غخلهبكفص خس ىهل حض  ىهل

ق مشمنغ :مكمهجيهب حل جلمح صغحطسهبهغف خصهنخيهبك هقحلىس غخلهبكفص خس حض  )ع(ه )ع( خس ىهل
ق حض ق )غ(ه )غ( خس ىهل حض ق )ع( :هشجيتمس )ف( خس ىهل حض  ههلثهبحلىح )ف( خس ىهل

ن يغحلحنهنخس لك عهشخمهب هلحنمه غ ق ي عه غحطهبع:همش ظوهغحل حض ك خس ىهل ك صغحلجه  هغحلجه
ق حض ق غحطهبع غقه صغحلبخيمث خس ىهل حض  مشمنه يههئلك ظهنهبنغحط خس جلمنحلىس صغحلبخيمث خس ىهل
قف مهجيهبمشهبيمصحنهن غحلت غحطمنهبمشخيىش حض ق هغحلمنمشيش صغحلمنمشيش خس هل حض  غقه صغخلهبكف خس ىهل

قف غحطمنهبمشخيىش مشمنه حض  غحطمنهبمشخيىش مشمنهي عه هليش غحلمنهنل مضالم همش غخلهبكفص خس ىهل
قف خكجع حض  .غخلهبكف خس ىهل

ق غحلمنمشجي هليش قجلهنمصىش هلهب يمصىش حل صغقه حض ه عه  حلمهمينصيغحل ق خكجع هشجه حض  خس غحط
قغ غخلهبكف حض  .هلثمهىح يهنملنلكهبحط صخصهبحفيس هغحلتهبحص صغخلهبكف خس وهل

و  ك كإلهش كهيإليخي مم   :ىمب
كك كأليو غغ مش :إلكجل نخضخيهث  ظملكغ يالغحط حض  غحلتهبحص خصمماله ميهنبيس: هشهن

ه عه نهحلمي همش( ق خكجع هشجه حض قغ غخلهبكف خس غحط حض  هحلجهيش )غخلهبكف خس وهل
قف غحطمنهبمشخيىش يهمش عه مشمنه( يهنملنغحط خصمق غحطالكهلهت ميهنلكِّـ حض  هخصمق )غحلمنمشيش خس ىهل

ق هلهب همش (غحلتهبحص حض ق غحلمنمشيش خس ىهل حض غمغتجيملمصىش غجك  جهىشيألمي هقحلىس )غخلهبكف خس ىهل



ق غميهنسهبن خس حض  طضض...................................................................يهمضهبكحض يقمشجي غجك غحل
ق مكهبمفملف حض ق خس غحط حض ق صغحلخلع خس غحط حض  خصهبحطهبع مهتىشيههلث صغحلخلع قحلىس خس ىهل

ق حض ك خس غحط ك جلهبه لكهئقغ صغحلجه قغ غحلجه حض ه عه هشمهمين صغحلبخيمث خس وهل  غحطهبع هشجه
قغ حض نغ :مكمهتىش غحطثهبن غمشمن عمغهبك همفمظ .غحلبخيمث خس وهل ق يه غحطمنحي حض  صغحلمنمشيش خس ىهل
ق هغحلمنمشيش حض ن غقه ظغخلهبكف خس ىهل ق غحطمنحي حض  .غخلهبكف خس ىهل

ِّـيغ لك يغحطالكهلهت آلخصمل هليش يمصتىش حلجهيعميىح  :ميط خي يكهت  : دحفمق هنيمص
قغف هغمكحنخي: يغحلحكل غألهن حض ه غحل  .مههتي هلتهيظوهتيعه مصجه
ق لكخيحيمح خصٰهحنجي: غحلحكل غحلثهبز حض ه غحل   . آل خصٰهحنجيخيمقىخضمل هغوعه هشجه

ه غحلمنو غحطثهبن مفمظ هشجيممبيغ همشمنغ ق :همش صقجلهنمت حض ك خس غحطهبع همش غحط  صغحلجه
ك قغف حيهبيجلمه مشمنه صغحلبخيمث خس هغحلجه قغفصمههتيهلتهيظ ىهحض حض  وخصٰهحنجي ي هجليس غحل

ق :لكخيجيتمس صهغخضمل حض ق خس غحط حض ق صذع خس غحط حض  .غحلخلع قحلىس خس ىهل
ق صيخس مخيس جلالهلجيهب هبيعهل حض ق مفيش تمهىغص غحلمنمشيش خس لكهبحط حض  غخلهبكفص خس غحط
ق يهأل هقحلىس ن هحض ق مش غحلمنمشيش خس غحطمنحي ق :وع صيخفحق ىهحض هل ىهحض  سهلمنحي

قيههش ق حلخيهي لكحي يهغآل صحصيهغأل خصهبحلٰهيس وغيسٰه هحض حض قع صخص  خس غحلمنمشيش يهلهب هحض
ق:يهشتخملك ههبمنغ صسههغمكحن س خضهنخيهنلكحي غخلهبكف حض  حلخيهي تمقيغحلهنخمخي خس ي عه غحل

  .غألهمغىطي غحلمل كيهشتجههن ىشلكمه مفمهخيىحه خصٰهحنجيخيمقص خصيس هغخضملص وخصٰهحنجي
كك ض كجل  خصمق غحطالكهلهت ٰهجيهبيمغمهحل  جيهبيعمي :هخضهبظمهىحص غحلسبميهغكو يحلمهٰهحهنيغ :كيطش

قغ غحلخلع جلهبه غقغ همش( غحلتهبحص خصمماله ميهنبيس آل صهغحلتهبحص يهنملنغحط حض  صغحلمنمشيش خس وهل
ه عه هشمهمين قغ هشجه حض ي أله غخلهبكحضخيهت )غخلهبكف خس وهل خس  ىهغخضملف ىقكحضهت مفمظ حلخيسمثي

 هشمهمين لكال صهلهنغمصمت مفمظي غخلهبكحضخيهت جلهبميمث هغقغ ههلهنغمصمتص ىقكحضهبف مفمظ  خصيسصغخلهبكف
نيظ أله غحطحمنهك ق غحطمنحي حض ق ىحهحلجهجيي غخلهبكف خس ىهل حض آل  غحلجيمنهي هتيخصخهبكحضخي ىهل

 .غحلجيمنهي مكبهبن خس مصهنىع يغخلهبكحضخيهت غحلت
ى غخلهبكحضخيهت حلمنيطصغقه  مكبهبن خس مصهنىع غحلتي غخلهبكحضخيهت مش هلهنغمصبحيهب هعخضمل صىسيهلجمجه ي
حلىح قجلهنه هلهب همشمنغ غحلمنمشيشص مش هتيحلمهخهبكحضخي مضهنهغأل هغحطهنمصبهت غحلمنمشيشص  ميمهتمين: خصهن
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ه ك جل قغف يغحلمنمشجيخيهت غألهل حض ق غحلمنمشجي خس يههئلك صهتيمضهبكحضخي ىهل حض  ههليش ميمنسىح يغحط

ميىح خضخيهث ميىحصيغحلجيمنهي مضهبكحض همش يغخلهبكحض غألهلهن مشخيئهت جل وقمشجيخيهب ي هغميمح جل  ي
 صكهشمل يجلمح عه حلمنيط .غحلجيمنهي هليش مضهنف هلهب :عمفجي صغخلهبكف خس هلهب غجك خصهبحلهنخيهبك
ق صمفمهخيىح يغحلملغن هغحلجيهنَّـ قغه عميمنسحيمح خس هزهب صحلميهشمل سهجلتب سحلمنجن ىهحض حض  هل
 .هبهيمضهبكحضخي

ق مكبخييس هليش حض ق لكحي صحلميهشمل يغحلمهمنجن غحل ص ىهحض قي مضهبكحض حض  يغحلجهتب هغحل
قص وعهشخمهب س مضهبكحضحلميهشمل حض  يغخلهبكحضخيهبف همشمنه صوعهشخمهب س مضهبكحضحلميهشملي غحلمنمشجي هغحل

 .خصحسبحيهب وهلهنمصبهت هلجيحيهب ىهغخضملف ييسحلجهيعه : خس خصخيجيحيهب خيمحلك مصمنجغن
من و كيطس هشحمهتمشه :كإلهش ىع صو عهشخمهب هليش غإلجفجههبآلف غحلحن غ  ههشهييت خس هل

ىهلتحنملقف ك غحطحهبآلف غحلمنغمصخييعمي:  همضالظتىحصي يهب ميتحم  همغمهمت ص جلحكهشىس غحلبهبكو مهتي
 و لكمه جلهبميمث غألجفخيهبع خضهبظمههت م هغحضتمحم غحلجيهنخيخممق هغكمصمنهبمفحيمحصغحلخلع مفيش ميمنسىح
فصخصمنهغهتهب خس غحلمنمشيش  . غحطحهبآلف غحلمنغمصخيهت غمغتمهمين قحلىس جضب

غغ حلجه ىهلهنملهلهت خصخيهبه هليشي آلخصمل مفمظ مشمنغ غإلجفجههبنص يهشتخملك غجل ي عه :هلمنهبقمشهب ي
ك مصمهىس هبهب شجه هلمنهبمشخيىش صجغم عه هشستممخيىع صلكهتيغحطتمل مصىحيخصهن غحلحنهنيس  غحلبهبحفمههت غألهل
ن جلهبه عه هلهب يهلحنملههلهب صغحلمنغف  .غآلهلتجيهبم همش غحطحنملهن لك

ه مفمظ صغقه ك آل هلست حضمل يغحلتحم  صجغم عه غحلمنمشيش إلهلجههبه ىغجفجههبن مفجيملميهب هش
هشحمهت يغميمح غحطجمجهمههت .هغحطٰهتجيحنهبف غحطحنملههلهبف هلمنهبمشخيىش ه مفمظ غحلحن  صغحلتحمملهشيغ هلست

ه غحلهنخمخيهت هليش مفمظ: عو لك ههليش ممتجيىعص غحلجيهنخيخممق غحضتمحم مكبخييس يهلست غ يعه : غحل
ن حلخيهي غآلهلتجيهبم مشمنغ ن يهأل ظحلمهٰهمنحي ن غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلمنحي ق ىممجهيش ىهلمنحي حض  ىهل

ن همفجيملهلهب .غحلمنمشيش خس نص حلخيهي غآلهلتجيهبم لكحيمنغ ممتجيىعص غحلبهبكو دهشىس :ميهن  حلمهٰهمنحي
ن حلمهٰهحمملغنص خصيس  صهلحمملغن حلىح لكهنل هغقغ صحلىح هلحمملغن آل غحلبهبكو دهشىس: لكجيهن

 ).ض( خضهبجفخيهت كمكىش صضضضل ض ف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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خضخيمل:هغحطمنهنهل وهبصهغحضب غحلبهبكو دهشىس هشحمجع ي عه عقحلهت غحلت ن ي َْو  :هشستحخييس مصهن
ِهة إال ا لفسدتا يهما آ َن  َ ََ ََ ٌَ ُ ِ َِ ِ  )ضض: غألميبخيهبع (...َ

 لكهنل هغقغ ٰهحهبنصخص حلخيهي غحطحهبن لكهنلي أله غحطحهبنص يش هشٰهجهيش لكهنلهحلجه
ق ق لكهنل همش غحطحهبنص هحض يلكحخيجيئمن آلخصمل هليش غحلبهبكوص دهشىس هحض غكن يمصهنمصمت ى  حل

قص حض ق ميمنهنل هأل هلحنجي آل غق غحل ن قحلىس ههلىع صغحلمهخييس هحض  ظلكخيىح خفالن آل :ميهن
جيهب يألميىح غقغ غكن يههئ لكصوحلخيال لكهن مث قغغه ظمصهييت هتخيغحلمهخيمه حل  صوميسهبميهبغ غجلمحق لكهن
مث قغغه ظمصهييت هتيلكهبحلجيهبحفهنخي غكن صغحلبهبكو دهشىس همش غحطحهبن لكهن غحلبهبكو  دهشىس لكمه
 .غإلجفجههبن هشبهن مشمنغ همفمظ صمصهييت يآلخصمل عه

غغ  :غحلتهبحلخيتمق تمقيهنملهلغحط بخيهبهخص يههشتخملك غجل
ىغ  صهتيمثمهخي همكخمهبهشهب ىهتيدحفخي مكخمهبهشهب: غحلهنخمهبهشهب غجك مكسٰهمق مصجيهنسىش :كأليمي إلكهت

يههليش عمشىش غحطٰهخي حضمل هتيغحلٰهمهخي خس ىحيميع :هتيهغحلٰهمهخي هتيحفخيغحلحك ميغف خصمقي  همش صمثيس هش
ف حضمل لكال هتيغحلحكحفخي يهلهب خسع صحلخلع ىذع جضب ي هغميمح مصصمثيس هش  خصمق يثبمث غهلهب غحلتالكني

ق لكهبحلجيحيهبك حفهبحلحنهت غحلجمٰههي جلهبميمث غقغ هتيلكهنخمخي خصخيجيحيمحص هلهب تمق عه غحلتحنهبميمليمكخمخي حض  صهل
ن عه مصهنهشمل ق مصهن حض  .تمقيغحلهنخمخي مشهبمصمق خصمق مصالكن خص

يمصهنحضىع غحلهنخمخيهت غحلٰهمهخي  هشٰهجهيش عهلكال صمشمنغ همفمظ ى غجك مكخمخيهتهتي خس ي ألميىح هتظيدحفخي ي
يغحلهنخمخيهت غحلٰهمهخي حضمل هتي حضمل آل يهخس غحلهنخمخيهت غحلحكحفخيهت صمثيس هش  .مثيس هش

ىغ يمصجيهنسىش غحلهنخمخيهت غحلٰهمهخي :كيطش إلكهت  ىهتيمثمهخي  همكخمهبهشهبصخيهتيخصت هتيمثمهخي هت غجك مكخمهبهشهبي
ن لكخيحيهب هشثبمث غحلت غحلهنخمهبهشهب لكحي خيهتيغحلبت هتيغحلٰهمهخي يهلهب غحلهنخمهبهشهبع صخيهتيخصت خكجع  غحطحٰه

م مكىغ خصال حلمهٰه ىمص قص غحلحكهل ميحهبعع هليش ىميح يعو مفمظ ي  كهشمل مكبخييس هليش هغحلهنخي
ف صمكهبئىش مكىغ خكجع حلميهشمل غحلهنخيهبن لكثب ىهلت  ىدل مفمظ هآل صيقغمضحق ىدل مفمظ ي

خيلك غحلخنهبهشهت يحلجهيش صخصهبحطثهبن جيهبمكَّـيهش مكمل جلهبه هغه صيمضهبكحض  ميمنهي هحلخيهي غحطمممهمت حلت
 .غحطثهبن

 :مقيكئخيسخي مصجيهنسىش غجك مكسٰهمق لكحي خيهتيخصت جعغحلخن غحلٰهمهخيهت غحلهنخمهبهشهب هبيعهل
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هث كيطشش. ع يس كحل كيط ن لكخيحيهب ٰهيسيش غحلت همش : كهتهييلكإلكيط  غحطحٰه

م مفمظ لك هلىع هحلجهيش صغحط م مفيش ومضهبكحضهب جلهبه هغحلحكل غقغص دل هنيمص  صغحط
م:هشحنجي ه تىحيمتهبهلخي خصحنمل ي عه غحط  خصهبغ خس منجلهنيهش هلهب مكبخييس هليش صحلىح غحلحكل مشمنغ هشجه

ن مفمهىش خس خيىشغحطمنهبمش م يشهنيغ دل: مكسٰهمق مفمظ غحلحكهل يخصهيه غألظ  غقغ صغحط
م هشجيتمن غحلحكل غميتمن مص آل هدل صغحط  قغغه صمغهبخصهنهت ىكمصبهت خس خصيس حلمهٰه
ن خصهبميتمنهبع مغهبحلبهت مفمهخيحيهب مممهيغيهش هحلمنغ ظغحطحكهل هشجيتمن آل غحلحكل غميتمن  آل غحطحٰه

م خصهبميتمنهبع مغهبحلبهت هبيصع  .غحط
ه حكهحفهتغحط هتيغحلٰهمهخي هتيلكهبحلهنخمخي ن خصهبميتمنهبع غحلسهبحلبهت مكبخييس هليش مصجه  :يسثهل صغحطحٰه

ه هلتحهنن  لكال صوجلهبمصبهب هشجهيش مج لكهئقغ صوجلهبمصبهب جلهبه غقغ يكهشمل هلتحهنن غألظهبخصىع يهشجه
م هتيمتهبهلخي خس حلىح هتيهلملمضمهخي آل غحلحكل لكحيمنغ غألظهبخصىعص مظغحط  صيمصهبن ي أله غحط

غع حضمل مج هع غحلحكل مشمنغ هحضمل ومغ   .هش
يس كحل. ع هثإلكيط يإلشكيطش  كيط ه غحلت غحلهنخمهبهشهب همش : كهت  هشجه

ومخهنهنهب دحفحيهب م ي مصغحلهنخيمل عه هغقغ غميتمن غحلحكلص حلمهٰه   هليشظ هشجيتمن غحط
 صوهحلملغ هنكنيهش مج: عو صغحلحكل غميتمن لكهئقغ ص لكحي هشهنف عخصهبهوهحلملغكهشمل ن يكيغقغ ك :مكبخييس
مص لكخيجيتمن م خصهبميتمنهبع خصهبحلسهبحلبهت مفجيىح يهشحنمع هلهب همش غحط  .غحطمنهبمشخيىش خصهبغ خس غحط

م يشهنيغ غحلمنو غحلحكلي غجك عه غآلحلتمنهبف هشجيبخن حلجهيش غه حلىح غحط  :ميح
ص م جلهبه غقغ :إلكأليو كيط قص مش غحط حض  يهحتهنيغ غحلحكل يحتهنيغ لكهئقغ غحل
م يلكحخيجيئمن مصجغمصمت صغحط قص عخضجههبن مفمهخيىح ى حض  مش غحلمنو كهشمل خضمنخيمل :مكبخييس هليش غحل

ق خكجع حض جيهب غقغ هحلجهيش غألهص ىهل قهص لكهن ق جلهبه هغقغ هحض حض  .ىهغكف لكحي وغهل
ق عخضجههبن مفمهخيىح يمصجغمصمت: عو حض  .غحل

ص ض كيط م مش غحلحنملنص: كيطش  يهشتحهنيغ غحلحكل يحتهنيغ لكهئقغ غقغ جلهبه غحط
م قص عخضجههبن آل غحلحنملن مفمهخيىح عخضجههبن يهمصجغمصمت صغحط حض ن جلهبه لكهئقغ غحل  غحطمنحي

ىح غحلمنو ق حلخيهي مصمنهن  غحلحنملنص عخضجههبن مفمهخيىح يمصجغمصمت قحلىس لكحنجيمل صوهبي هغميمح مفملهلوغهحض
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قه لكهنل لكهئقغ غحطمممهيغص جلهبحلحنملن يلكحخيجيئمن مصجغمصمت صهحض  آل صغحلحنملن عخضجههبن مفمهخيىح ى
ق عخضجههبن حض  .غحل

ن قحلىس يمصبمق هغقغ  غحلخنجع غحلهنخمهبهشهب مغجيمك هليش )ممتجيىع غحلبهبكو دهشىس(ي مكخمخيهت :ميهن
هت خيهتيخصت ه غحلت صغحطمنهنه م هشجه ق آل غحلحنملن مش لكخيحيهب غحط حض  هشهنق لكال صهمفمهخيىح .غحل

ن غحلمنو غإلجفجههبن  لكتهييت غحلبهبكوص دهشىس يهحتهنيغ غحطحهبنص يحتهنيغ لكهنل غقغ :هشهن
غكن ق حل ن يألميهب غحلبهبكوص دهشىس هحض  هليش )ممتجيىع غحلبهبكو دهشىس(ي مكخمخيهت يغه: ميهن

هت خيهتيخصت غحلخنجع غحلهنخمهبهشهب ه غحلت غحطمنهنه م هشجه قص آل غحلحنملن مش لكخيحيهب غحط حض  غحل
جيهب لكهئقغ م يحتهنيغ لكهن ق آل غحلحنملن عخضجههبن هبمفمهخيحي يمصجغمصمت صلكخيحيهب غحط حض  .غحل

ك غحطحهبآلف يههئلك صهمفمهخيىح ف ستمهمين هشآلم غحلبهبكو  جلحكهشىس  مهتيمنغمصخيغحل يمصحم  جضب
يلكحخيجيئمن هشجغمصمت غحطحنملههلهبفص يحتهنيغ لكهنل هليش :جيهبيخصخي حطهبظ هتيغحلمنغمصخي غحطحهبآلف  هبمفمهخيحي ى

ق عخضجههبن آل غحلحنملن عخضجههبن حض  .غحل





 
 
 

ؠؠ ؠ  
   ؠّد ؠءء

و  :يُّـ هئمه ُّـىس
ى قىغ يكمب يقىغ) ع( إلخي قى ىط ىغ إل إل  ممش إلمم يقىغ إل
ن )ع( يط هث يىغ هي يط كل يىغ هي يط كم كيطشطل قمي ىغ هي ى كهت س ط ك

هث  قمي كيط
ش ق) ع( كل ىغ يط م هي مب إلخي قى يكمب كيط إل شإل
م ىغ مج )  غ( مب كل يكمب كيط يط م هي مب إلخي قى يكمب كيط

ل  كجل
ألييط) غ( و هي مب يُّـ هيىشطى كيط  إلكيطىعق ىغ هن ط هن 
مب كهت قمي كيطىح) غ( مبش قمي كيطىح  خي هب إل يقى مل هب إل إلإل

يل ى ميى كحل  كإلىغ
يهئ) غ( ل قيط هب ق ىطمه ق جيش ل قمي كيطىح هي آلكهت جيش إل  إل
كل) ف( يط ش هي ى كهت  خي هيىح قهب

 





 
 
 
 
 
 

ّؠ ؠ  
    إّء  آ ّ ّ إّء ؠ إّء

كم كيطشطل)ع( ه ىغ كهت  إل حت ىغ
ه)ع( ى يكالىغش ك يكإلىغ مب يط كم هي م كهت صىس  إل يمب ك
كم كيطشطل)ع(  إل مئىح كهت
ى) غ( الى خي كهت  قهش





 
رابعة رحلة ا ُا ُ  

واد القضايا ن:   وجوب واالمتناع واإل ِا ِ صارها  ثالثِ   ِ وا
وجود إ ات فيها بيان انقسام ا قصود با ِوا ُ واجب : ُِ ِا

حث عن خواصهما؛ وأم ن، وا م ّوا متنع وخواصه ُ حث عن ا ِا ا ُ

ا القصد ا بع و ِفمقصود با ِ ٌ.  
  :ُوفيها ثمانية فصول

ُالفصل األول ّ ُ  
تنع ما  ن و ما  ّ أن  مفهوم إما واجب و ّ ٌّ ٌ ٍ ّ  

وجود  ون ا وجود فإما أن ي ه ا نا إ س ُ مفهوم فرضناه ثم  َ ّ ّ ٍ
بوت  وجوب،ِوري ا و؛ُ وهو ا وري االنتفاء عنه َن أو ي  ِ  

ا   ور ًـ وذاك كون العدم  ّ ِ ونوهو االمتناعـ ُ َ؛ أو ال ي وجود ْ ُ ا

ا  ًور ا ،ّ ور ً وال العدم  ن،ّ ِ وأما احتمال كون ؛ وهو اإل
ُ ّ

ور  وجود والعدم معا  ّا ً ِ فات،ِ ٍ ف مفهوم .ٌ فمندفع بأد ا
ٌ إما واجبٍمفروض ما ،ّ ن،ٌتنعّ و ما    .ّ و

ٌوهذه قضية منفصلة ح ٌ ٌقيقية،ّ ن ّ َ مقتنصة من تقسيم دائر َ ٌ

ون ٍ مفروضٍ مفهوم: ُ بأن يقال،ب ا واإلثبات َ فإما أن ي ّ

ا  ور وجود  ًا ّ ا ،ْ أو ال،ُ ور ون العدم  ا فإما أن ي ً و ا ّ ُ َ ّ

ُ أو ال؛ األول ّ واجب:ْ ا،ُ هو ا متنع : وا الث،هو ا  هو :ُ وا
ن م   .ا
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الث واد ا ف ا قسيم من تعر ي يعطيه ا ِوا َأن وجوب : ُ ّ

ا  ور ء كون وجوده  ًا ّ ِ ُ ا ،ِ ور ً وامتناعه كون عدمه  ّ ِ ُ َ، 
ه سبة إ ورت بال نه سلب ا ِو ُ واجب.َ ب وجوده:ُ فا ُ ما  ُ، 

متنع ُب عدمه ما :ُوا ن،ُ م ب وجوده وال عدمه:ُ وا س  ُ ما ل ُ ُ.  
يعاوهذه فاتً  حِ من قبيلٌةّ لفظيٌ تعر فيد،ِ االسمِ   ِ ا

بيه ستلت فات ، ول ورةّة، ألنّ حقيقيٍبتعر ورةَ ا ال  من َ وا
عا ا ديهيِنةّا سم  الِةّ ا فسُتر ساماِ  ا ا ً ار ًأو ّ  ُعرفُت ،ّ

عرف،اهِبنفس ك م. هاُ بها غُ و فاَفّأن يعر َن حاولَو ً ها تعر
فاتً،اّحقيقي فٍةّ دورٍ أ بتعر نِ، كتعر م سِ ا بممتنع،   بما ل

ف واجبِوتعر الِ عدمِ من فرضُ بما يلزمِ ا ه ِعدم ُرضَ أو ما ف،ٌه 
حالٌال ف ا بِ، وتعر ونُ بما  ك،َ أن ال ي   . إ غ ذ

ي يقع  حث عنه  هذا الفنُوا ّا احث،ُ وجود بما هو ِ ا ِ عن ا
الث،وجود واد ا ِ بالقصد األول من هذه ا ّ ن،ِ وجوب واإل  ،ُ هو ا

ه ُكما تقدمت اإلشارة إ ُ وهما وصفان ينقسم بهما؛ّ وجود من  ِ ُا

ه انقساما  سبة وجوده إ ًحيث  ِ اِ ًأو ّ ّ.  
ك يندفع ما أورد  كو ذ َو

ِ
ُ نِن ُ لمم ن وصفا ثابتا  ًاإل ً

ِ 
لواجب ي هو وصف ثابت  وجوب، ا ِاذي ا ٌ ٌ َ ُ.  

ره سابق ـ سلب : ُتقر قسيم ا صل من ا ن ـ كما  ُأن اإل ِ ِ َ ّ َ ّ

ن  ورة العدم، فهما سلبان اثنان، و وجود وسلب  َورة ا ُُ ِ ِ ِ ِ ِ 
م ِ ون صفة وا: ِعنهما بنحو قو ، فكيف ي ورت ًسلب ا ُ ًحدة ُ

ن لمم ، وأنه سلب . ًناعتة  ورت ٌسلمنا أنه يرجع إ سلب ا ّ ّ
ِ ُ ّ



 ٣٤٧......................................................ممتنع ّوإما ممكن ّوإما واجب ّإما مفهوم ّكل ّأن يف

كنه  ّواحد،  قسيمـ ٌ ِكما يظهر من ا اب  ـُ صي ال إ ٌ سلب  ٌ

ارج، وال اتصاف إال  ن به  ا م ، فما مع اتصاف ا ّعدو َ ّ
ِ ِ ّ ّ

ن بأنه ال  عب عن اإل ّبالعدول، كما اضطروا إ ا
ِ ِ ُورة ّ

وجود والعدم، عندما  اهية إ ا سبة ا أنه استواء  وجود والعدم، و ِا ِ ِ ِّ ُ ّ

ونه علة  اهية، و ن، ككونه ال يفارق ا ًعوا  بيان خواص اإل ّ ِ ِّ ُ ُ ِ ِ
ك ِلحاجة إ العلة، إ غ ذ ِ ِّ.  

ِوجه االندفاع ة : ُ سا ساوي ا حمول  عدولة ا َأن القضية ا َ َ
ِ ّ ّ

حص اّا وضوع، وقو ُلة عند وجود ا ِ وري : َ وجود  س بعض ا ِل ُ

ا ذا قو وجود وال العدم، و ُا اهية : ِ ست ا ُل   ـمن حيث ـ ّ
وضوع فيه  وجود وال العدم، ا ة ا ُور ِّ ِ ساوى ؛وجودَ  في

اب العدو حصيُاإل سلب ا نُ وا سلب .   اإل ذا ا ِثم  ّ

ورتان، يتم ٌسبة إ ا سلوب عنه ا وضوعه ا ُورة و  ّ ِ ِ ِ
ضافا ه، فيكون عدما  ًبها من غ ً ُ وجود  حظ،ِ تب ِ، من ا ُ و ما ي ّ

ن وجده العقل  ُعليه من اآلثار، و َ د ـ ِ ُأول ما  َ سلب ـ ّ ِ صورة ا ِ
د الع ، كما  حصي ُا ك  ـّ ضاف كذ ٌ وهو عدم  َـ أولٌ دهّ   .ُ ما 
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ؠ  

غ : غحلثالف همشيغقمشمنه غحطهنخضمههت حلمهبحهث خس غحط  غحطحمجييىغمفهنمل حض  غحل
ق خصهبحلمنغف هليش مشمنغ يغجك عه هعجفهبك م جلمح مغخيهييت خصخيهبصهب م هلجههبه هغإلهغآلهلتجيهبم  غحطهنحم

غ  حض ق هشجيهنسىشي أله ظهغإلهلجههبهغحلبحهث هشهنمصبىط خصهبحل حض ص  هممجهيشىهغحضمت غجك غحل
نغحطٰهتجيىعي أله  خصهبحلتبىعظىغحلبحهث خس غحطٰهتجيىع لكحي خصحهثيعهلهب  خصىح ي هشتحمىغ آلي مفملهل ى هلمنحي

ق حض ك غحلبحهث لكخيىح يمنمهسمنغحلبحهث غحلي هشجيهبمغمت لكحي آل هشمهخييغ هآلص غحط  غحلمنو هشتٰهح
غ  حض ه مشمنغ غحلبحهث يجييحني غحلسبميهغكو هشيحهنيغهحلمنغ ميجمل غحطص غإلهلجههبههخصهبحل

غ هغإلهلجههبه حض حض: خضخيهث مكهبنص خصهبحل  . هغإلهلجههبهغغحلمنهنهشملف غحلثهبميخيهت خس غحل
يهث مفيش غحطٰهتجيىع غمغتممهنغقوظ حلحنملن غمصحمهبم غحلبح: مكهبن غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو ي

قغه هليش جلخيمنخيهت ميسبهت  غميهبه هلهيمض غحضمت هغحطٰهجهيش مفجي ق خصىح هغميهنسهبهلىح غحلخيىحص هغحل حض يغحط
ق غجك غحلخلعص هخصحنبهبكف عمضهنه حض غه : ىغحل ق(مفجي حض ق هليش مكخمخيهت ) هغحضمت غحل ىهلهيمض ي ى

ق خصحٰهيس غآلجفتهنهبنص  حض مفهبص هشٰهيس مفمهخيحيهب غحل ه غحلمنغف غإلجحخيهت لكخيحيهب هل يمصجه و ي
غه هغحلجيسبهت  غ م هجلمنغ مفجي حض ىغحلجهٰهخيهت هلتحممنهت خصهبحلرضهكف م غحل ق ) غحطٰهجهيش(ي ىهلهيمض

ق جلمنحلىسص هغحلجيسبهت غحلجهٰهخيهت  حض جحهب غحل مفحيهب غحطهبمشخيهتص همخٰه ه هل يهليش مكخمخيهت هشجه ي ىي
ه مغمهمت  ك حلمهحيمهخيهت غحلبسخيممهت جفيغ جضهبحلهثص همش عه هشجه سهلتحممنهت خصهبإلهلجههبهص حلجهيش هشتحم ي ي ى ي

ق لكخيحيهب رهكهشهبص هخصىح هشتىش غألمكسهبن خصحنمل غآلحلتمن حض يغحل و هبف غجك خصمماله لكهنل غحضتمحم ي
ق هرهكف غحلحنملن حلخلع هغخضمل حض  .ىرهكف غحل

نص غحطهنسىش خس مشمنغ غحلتهنسخيىشي عه:سملك غآلحلتمنهبف غحلخيىحيهممهب  ه قغ هلمنحي  ى مش هلهب هشجه
غعيهلستهنيسص  ق ومغ حض يغحطهبمشخيهتص لكهئه جلال عن يغحطستهنيس جلهبه غحل ي ٰهيس مفمهخيىح يهلجيحيمح ش ي

هلهت) ض(  .ضطل: دق غحطجيجن
 ).ضط( ص كمكىشضطل: غحلجهٰههتمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ صهبهشهت ) ض(
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ق  حض قيههشتحمىغغحل حض حضص  خصهبحل ق غمغجيهبق غجك قهغه جلهبه غمغجيهبق غحل حض  غجك هلهب وغغحل

 . غجك خكجع هلهب مش حلىحوغ غمغجيهبقي غجك غحطهبمشخيهتهغمغجيهبقهص مش حلىح
ق غحلهنغخصىطي عهلهب  حض ن ىىح كغخصىطي ألحضيس عميص مفيش غحطهنسىشىلكحي مضهبكف غحل  آل هلمنحي

مفهب شعلكال هشٰهجهيش ص  حلىحيهلستهنيس يه هشهنىع هل قظ غآلو حض خصحنمل ي عميىح يٰهيس مفمهخيىح غحل
ن ص ي هلستهنالغآلحلتمنهبف غحلخيىح آل مشمنغ غآلحلتمنهبف حطهبيستهنيسص هلهشحمجع قغ هلمنحي ي مصىش خصيس حل

قغفيجهيس غق غحلص هنسخيىشتغحل  . كغخصممهتىخكجعه مصحنهبجك هحض
ّ :ّآ ؠ   ؠّدؠ    ؠ ّ آ ّ  

ف خس مصمنهبظخييس غحلبحهث حل  ي عه:ىغغ مفمظ مغمئغن هلمنهبقههليش غجليص آلخصمل مكبيس غحل
ظ عن سهلجيممهن ى مشيس مش خصحهثص غحلثالفيغقغحط خس غحلبحهث  يلكمهسمن

لك عه: خصخيهبه قحلىس غ ف غحطيهليش غحل و عهشخمهب يغقهت مصبحهث مفيش مشمنه غحطيجيممهنخي غحلبح
غه  حض(حتمث مفجي ي غحلهنخمخيهت غحلٰهمهخيهت يغه:  خضخيهث هشهنهبن)حيهبفيغحط مصجيهنسىش خصهبمفتبهبك غجلحيهت ي

حضحيهتغحلت لكخيحيهب غجك  ىهل حضحيهتس حضحيهت خصهبمفتبهبك  .س هخكجع هل  غحلجيسبهت يجلخيمنخيهتيهمصجيهنسىش غحط
ن م هغحطحٰه ي هغحلت مصسٰه  مغحلهنهبئٰههت خصمق غحط غ غجكم  )فيهلهبق(ي حض  غحل

يخس جليس مكخمخيهت مثمهخيهتص : مقيجيممهنخي هليش هحضحيهت ميجنهن غحطىحيألميظ غإلهلجههبههغآلهلتجيهبم ه ىي حضملي  مص
ن هىميسبهت م هغحطحٰه م هغحطحههمشمنص جهىشغحل خصمق غحط  نٰه غحلجيسبهت خصمق غحط

يغهلهب رهكهشهت هغهلهب  ىي قص ممجهجيهتي هغهلهب ىممتجيحنهتي  نحطحٰه غيهع :ي غحلرضهكهشهتهبحلجيسبهت خصهغحطهنحم
ق خصهغحطص آل هشهنبيس غآلميمنجههبن ن خكجع مكهبخصيس يهع :هتيخيمفهبحلجيسبهت غآلهلتجيهبهنحم  غحطحٰه

م: ص عوحلمهحٰهيس ن مفيش غحط يعه : ي غإلهلجههبميخيهتهبحلجيسبهتخصق هنحمهغحطص مغمهمت غحطحٰه
م آل مش ن مفمظ غحط هشٰهجهيش مثيس : ص عوهآل مش ممتجيىعس رهكو مثيس غحطحٰه

م ن مفمظ غحط  .ههشٰهجهيش مغمهبىح مفجيىحص غحطحٰه
غ هغآلهلتجيهبم هغإلهلجههبهممشمنه غحطمنهبمشخيىش غحلثالجضهت ي عه :ههلحنجي قحلىس حض  م غحل

 .ططضل: ضف: ي مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك غحلمنخيهبيض مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت:غميجنهن) ض(
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آلف غحلثهبميخيهت غحط بحهث مفجيحيهب خس غحطجيمميغ آل يعه هشيص لكالخصمل هتيمنمهسمنخيهت آل غحليجيممهنخيهليش غحطحنهن
 لكمهمحقغ خصحهث مفجيحيهب غحلمنالمغمنهتظص غحلمنمهسمنهتخس 

غغ مفيش قحلىس   يمنمهسمن هغحليجيممهنهليش خصخيهبه غحلمنهنن خصمق غحلبحهث غحطي هشتخملك هغجل
غقحلمه  . غحلثالفيٰه
حث اال لّفلس والّنطفرق ب ا الثّمواد     ا

 : غحلثالف خس غحطجيمميغ هغحلمنمهسمنهت خصمح هشحقيغقهشٰهجهيش خصخيهبه غحلمنهنن خس خصحهث غحط
ه كأليو ن غحلجيسبهت يجيممهن غحلبحهث غحطيه ع:إلكيط ك خض  جحمنه غحطمنهبمشخيىش هشتٰهح

ق غحلمنمشجيي مكخمخيهتص خصمح مشي غحلهنخمخيهت غحلهنهبئٰههت خس حض م هليش غحل ن هغحط . خصمح حلمهٰهحٰه
آلف غحطص هلهب عدميهب غحلخيىح خس غحطهنخضمههت غألهجكهمشمنغ   صهتيجيممهنخييمفجيملهلهب خصخيجيهب مضحمهبئُّـ غحطحنهن

يهخصىش مصتمحهشمي مفيش غحطمنهبمشخيىش غحل ه. هتيمنمهسمنخيي حل ني جليس يغه: هحلمنغ ميجمل غحطجيهبحفهنهت هشهن  ىمخٰه
ميغقغ مي غمكىع هميمنهي غألهلهن هليش غخضمله ص سمت غجك هل لكهبحلجيسبهت لكخيىح آل ختمه خس غحل

غ:خضهبآلف حض  .غإلهلجههبهص غآلهلتجيهبمص  غحل
يهعهلهب غحلبحهث غحلمنمهسمن جحمنه غحطمنهبمشخيىش لكحي هشتحنهنل حلمهجيسبهت غحلهنهبئٰههت خصمق  ي ي

ن م هغحطحٰه غمكىع غخلهبكحض غهلهب هغحضمت :  حلالمغتممهنغن هلجيحيهب غجك غجضبهبفظغحط ىعه غحل ي ي ي
ق غحلحنخيجي: ىهخصتحنبجع عمضهن. عه ممجهيش حض  .ىغجضبهبف مصهنسخيىش عمضهن هليش مصهنسخيمحف غحل

: خصحنهت هليش خصملغهشهت غحلجهٰههتهحلمنغ مكهبن غحطحمجيسىغ خس غحلمنحميس غحلتهبمغىع هليش غحطهنخضمههت غحلهنغ
حضحيهت هبمح حلمهخهبكف  قهشهبه حطممهبخصهنهت غحلهنخمهبهشهب غحط غ هغإلهلجههبه عهلهنغه هحض حض سغه غحل ي ي
مفحيمحص جلسهبئهن  ق هل حض قغهص حلجهيش خص حض وهلممهبخصهنهت مصهبهلهت خصمح جحهب هليش غجلحيهتص لكحيمح هل يو

خضملف هغحلجهثهنف هغحلهن يغحطحنهبز غحلمنمهسمنخيهت هليش غحل  .ملن هغحلملهف هخكجعمشهبي
ض ه كيطش ه مش يجيممهنن خس غحلبحهث غحط غحطحٰهيهع :كيط و حلخيهي جستحمهب خصهيه هشجه ي

 .طضض لضف: غحطجيمميغ) ض(
 .خصملغهشهت غحلجهٰههتص غحلمنحميس غحلتهبمغىع هليش غحطهنخضمههت غحلهنغخصحنهت )ض(



ن يجليس يعه خس  ضطض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي

ق( حض ني جليس  خصيس هشجمٰهيس)غحل غعصمخٰه ق عه خكجعهو مغ حض هحل جفئمث ص  جلهبه مش غحل
غع: مكمهمث ههليش مشجيهب مكهبن . )جلهبه غحلجيهبمكحمهت( عه )هتيتهبهلجلهبه غحل(ي غحلهنخمخيهت  جلهبه هلمنهبقومغ

غجلحيهبف غحلثالف :  هليش مشمنه غحطهنخضمههتيغألهنغحطحمجيسىغ خس غحلتجيبخيىح غألمضجع هليش غحلمنحميس 
كف آلغ جحهبي ختتُّـ حطمنجل ق خصيس مصتخمهيس هغخضملف خصهبحلهنخمهبهشهب غحلت مخٰه حض ىغحل  هلجيحيهب خصمق ي

نيعو ميسمت غجك عوي ميى هلمنهنهلى مخٰه غحلمنمهسمنهت آل ي عه خكجع.  هلمنهنهلى هل
ىح غحلمنغمصخي غك ق همف حض يمصتحنهنل هلجيحيهب غآل خصمح هشتخمهيس خصمق غحل ي ي مفحيهبظهتي ه هل :  حلجه

ق حض ق خصمح مش هل حض  .غحط
يط ه كيطش ي غحطجيممهن هشجيحممت مفمظ حضحيهت غحلهنخمخيهتص خصخالم غحلبحهث ي عه غحلبحهث:كيط ي ي

يغحلمنمهسمن لكهئميىح هشهنمصبىط خصمحقهتهب ي  . ي
خيلك قحلىس غمكحنخييغحطهبقي عه :مص ي غهلهب هت خس ميمنهي غألهلهن غحلت مشيف مش غحلجيسبهت غحل

غ عه  حض حضص  عه غإلهلجههبهغآلهلتجيهبمغحل ك خس هلهنهبن مص يهآل سمت عه مصمنحيىش همصتحم ي ي ىح ي
سلكهنمل مصمنحيىش همصبمق خسيغحلهنخمخيهتص غحلجيجنهن غجك  ي س همكمل آل مصمنحيىش هآل مصبمقص غحلحنبهبكفي ي ي هعهلهب .ي

ك هليش جلخيمنخي ل هلهب هشمنحيىش ههشتحم يغجلحيهت لكحي مضحم ي ي ص مفجيمل غحلجيجنهن لكخيحيهبي غحلهنخمخيهت هت ميسبهتي
قفيجلخيمنخيهت هليش ىعمنحيىش ذي مج هشهلكهئ آل حضحيهت جحهب ي غحلهنخمخيهت يغه: ص عو غحلجيسبهت لكهبجلحيهت هلمنهن

 .ىخضخيجيئمن
ه هلممهبخصهنهتي غهيجضىش غمكحنخيي حلمهمحقو غجلحيهت آل سمت عه مصجه ممهبخصهنحيهب همكمل آل يلكهنمل مصص هتيف غحل

غه خصهبحلرضهكف(: لكهئقغ مكمهمثص ممهبخصهنحيهبيمص غمكحنخيي غحطهبقف ي لكهئه)غإلميسهبه خضخي هت مش يغحل
. يفي غحطهبقيخس مشمنغ غحطثهبن غجلحيهت آللكهنمل حفهبخصهنمثص وهغجلحيهت لكخيحيهب عهشخمهب غحلرضهكفص غحلرضهكف

غمكحنخيهتيغه: هخصتحنبجع عمضهن ي غحطهبقف غحل س مكمل لكحيٰهمث هخصخيجيمث خصجيمنسحيهب خس مشمنه ي ي ي هعهلهب .يغحلهنخمخيهتي
غميهب(: مهمث خس غحطثهبنغقغ مك ه خضخي ي غحلهنخمخيهت خس مشمنهي غحطهبقف ي لكهئه)وغإلميسهبه هشٰهجهيش عه هشجه

غمكىع آل هشتبملن خصتبملن غحلتحنبجع هغإلقكغنيص أله يمش غحلرضهكف آل مصتبملن يغحل  يهحلجهيشص ي

 .طضل: صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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ىح خس حفهنم غإلسهبغ يألمييغحطهبقفص ممهبخصيغ يهمش آل هشيغحلحنهبنص غجلحيهت مشجيهب مش غإلهلجههبه 
غ هغإلهلجههبه  حض هصخيهييت جلمح مغيغخلهبلهشتجيهبهن غحل ك عه مصجه وهغمكحنهب مش ي غحطهبقف  لكخيج

ه مش غإلهلجههبه ص غحلرضهكف جلمح خس غحطثهبن ك عه مصجه  جلمح حل جلهبميمثيغخلهبلص هس
ه جلهبمصبهب(: مشجهمنغيغحلهنخمخيهت   .)وغإلميسهبه هشٰهجهيش عه هشجه

يهممهب سمت عه هشحنمهىش  لكال ميحنجييغحطهبقفص  غجلحيهت آل سمت عه مصممهبخصيغ يهب غقغ مكمهجيهب غهي عمي:ي
ك عه مصيعميىح   ى جحهب مفمظ هحضىحولكمه جلهبميمث هلجيهبمكخمهتص جيهبمكخمحيهبيمت عه آل مصخصيس سص جيهبمكخمحيهبيس

هجلهبميمث غجلحيهت مش والص  هلثغآلهلتجيهبممش ي غحطهبقف جلمح حل جلهبميمثص آل حستٰهىع هلحنحيهب
ه جلهبقخصهتي غحلهنخمخيهت يلكهئهص غإلهلجههبه  .مصجه

ي مش هلهب هشمنحيىش :هغجلحيهتص  مش مصمهىس غحلجيسبهت خس ميمنهي غألهلهن:يغحطهبقف: هغحلهبظيس
ك مفجيمل غحلجيجنهن خس مصمهىس يههشتحم مفحيهبي غحلهنخمخيهت ي جحهب غجك هل غعص هليش ميسبهت مخٰه  ومغ

يمهمنيط هبهب عه مج هشيمص غعص يمهمنيطيتي  .عه مج مصممهبخصيغي غحطهبقف  حفهبخصهنمثوهمغ
 :هت غحلتهبحلخيهتي ميحكم خس غحلبحهث هليش مضالن غجحخيجهمهخييهنملهلهتجيمث مشمنه غحطيغقغ مصبخي

)١(ؠ ء   ؠّدؠ   
م جحمنه غحطمنهبمشخيىش غحل ن خس خصخيهبه غحط حلمقغمضتمهمنمث مصحنبجعغف غحلهن  :ثالجضهت مفمظ مك

اهية.١ الث هو ا واد ا وضوع مفاهيم ا  ّ ّ  
ك مفجيمل غحلمنالمغمنهت م هلمنهبمشخيىش غحطيعه : غحطجمحي غم  غحلثالفيغقهل حض  غحل

يغه غحطهبمشخيهت : ي غحطهبمشخيهتص عومش هغآلهلتجيهبم م هغإلهلجههبه ق هلىع هنهبهشسحيهبيمي خضخيجيمحي حض ص غحل
يغهلهب عه غحطهبمشخيهت : همشص جضالف خضهبآلف هليش ختهنف آل لكحي ي ق مصهنتيضي حض يص هغهلهب غحل

ق مفملن مصهنتيض حض ق مصهنتيض آليص هغهلهب غحل حض  غمكتخمهبع آل: عوص غحلحنملن مصهنتيض هآل غحل

 .ظضض لضف: يغحطجيمميغص غحطجنمنهن) ض(
 .ضضض لضف: غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف) ض(
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ق مصهنتيض غحلتيغحطهبمشخيهت هص جحهب حض غحضمت( مفمهخيحيهب يمممهيغيهش غحل  مصهنتيض غحلتيغحطهبمشخيهت ه )غحل
ق مصهنتيض آل غحلتي هغحطهبمشخيهت )غحطٰهتجيىع( مفمهخيحيهب يمممهيغيهش غحلحنملن حض  يغيمممهيهش غحلحنملن هآل غحل
 ).غحطٰهجهيش( مفمهخيحيهب

حلىح غألمغمنهبك خسي غحطتهيجحمق ظملك قجلهنه هلهب منغهمش ن يغه :خصهن غ هلهب يعهن غحلهن  غجفتخنمه
ي غحطهبمشخيهبف غحلجهمهخيهت خضهبن غجك ميجنهنهغص غحلثالجضهت غحطحنهبز مشمنه غجكع حلمهخل خصهبحلتهنسخيىش ي
ق غجك خصهبحلهنخيهبك حض هلهبف خصحسمت هغحلحنملن غحل  هلالخضجنهت خكجع هليشص غألمكسهبن هلمنحي

غمكىع حضملهغص خصهبحلمعمشهبه غحلثهبخصمث غحل ن آل عه لك ي غآلمصحمهبم هحلىح يغآل وهبيمهخيي هلهبمشخيهت جلهلمنحي
غص هلجيحيهب ىخصهيخضمل و عهآللكحجهٰه ني جليس يخصهيه: ي ق هشهنتيض عهيص غهلهب قغمصىح خصحسمت هلمنحي حض  غحل

غحضمت :غحلثالجضهت غألمكسهبن لكححممهمثص هلجيحيمح وجفخيئهب هشهنتيض آل عه غحلحنملن هشهنتيض عه  غحل
 غخضتمحني عه هحضملهغ غحلمعمشهبه غجك حضهبعهغ هبيحط يجضىش .حلمنغمصىح هغحطٰهتجيىع حلمنغمصىح هغحطٰهجهيش حلمنغمصىح
ه قمشهب وهلهنتخمخيهتيمشخيهت  غحطهبجل حض ن خكجع ىعهلهن حل  هغهيحنهنحقص غحل غحلجيجنهن خصحسمت ىهلحنهن

 .غألهلهن يعهن خس غحلتهنسخيىش هليش مضهنف
ي هشجيهبمغمت محيغمي غحطهنسىش خسي غحطهبمشخيهت خضهبن غمفتبهبك :غحلخيميقو هلحمبهبق غحلجمخيمك مكهبن

ن ق خصهيظهبحلهت غحلهنهبئمهمق يحلجهيشي غحطهبمشخيهتص خصهيظهبحلهت غحلهن حض غ غحل  خس عمغاللكحيىش عجضهبك غمكتمن
حلىح غحطهنهبن مشمنغ ميجنجع خسيغحطتهيجحمق  ظملك غمفتمنك همكملص قحلىس  مشمنغ مغهبحلجه هميحيش :خصهن

ن هلسمهىس وآليعه ٰهجيهبيمغمه خضخيهثص هتيغخلهبظ هلهنهبظملميهب هليش عجلثهن خس غحطجيحيمس  عهغئيس خس غحلهن
 ميحيشي مفمح غحلممبهبئىع مصجيب يحلئال غحلخنهبهشهبف خس مفجيحيىش ميمنجغنيص جضىش هعهغمغممحيهب غألخصحهبف

 .غألهلهني عهن خس خصحمملقه
و كأليو ِّـ كيط منإلي  : هيمه 

آلقيال م جحهب وهظمنهب هشهنىع لكمحص عظخييس خكجعس غمفتبهبكو ىعهلهني غحطهبمشخيهت يغه :إل ه مغ  هشجه

 .ضط لضف: يتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحط) ض(
 ).ضط(كمكىش ص ضطل: مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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غ يحتهنيغ مفملن هآلكهلىحص وعهشخمهب جلمنحلىس حض غمكىع خس هغإلهلجههبه غحل يهبكحض غخل غحل

م مصهنسخيمحف هليشي عصمح غحطمنهنهلي عه هلىعص يغآلخصهبحلحنهنل  مش غحلمنوص غحلمنمهسمنهت هل
ق( حض ق مش خصمح غحط حض  .)هل

ه عه حنهنيسيهش لكجهخيىغص وجفخيئهب مصهنتيض آلص مش مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت يغه :آلهئ  مصجه
ق خصمنغهتهب وهلهنتخمخيهت حض هي خضت حلمه  :مقيغحطتهيجح ظملك جلالن هلحنجي همشمنغ هغحضبهتظ مصجه

ه غخضتمحن يغه قمشهب وهلهنتخمخيهتي غحطهبمشخيهت جل حض ن خكجع ىعهلهن حل  .هلحنهن
يطش غحضمتيعه : غحطهنخضمههت مشمنه هليش غحلثهبحلهث غحلمنحميس خس مغخيهييت :آلهئ  حلىحي هلهبمشخيهت آل غحل

هص يغألمضُّـ خصهبحطحنجي  .يغحطتهنملن غحلتهنسخيىش هليش ومضهبكحضهب لكخيجه
كف آل يألميىحص غحلتهنسخيىش مفيش هتيغحلمنغمصخي هغحطحهبآلف غحطٰهتجيحنهبف ختهنف جلمنحلىس  ظ

 قغمصىحي خضخيثخيهت هلهبيجليس ه غحطمممهيغ غحلحنملن :عمضهن ىجعبهخصتحن .غألقمشهبه خس جحهب ظحخيحهت
هت ن غحلمنمشيش يشيس عه هشٰهتجيىعص غحلحنملني خضخيثخيهت غحطمنهنه  ظيهنخيهنخيهتغحلي غحطهبمشخيهبف خضمه

هيغحطحهن مفملن مشجيهب ههليش ن غجك يهغحطتجهمهٰهمق غحلمنالمغمنهت هليش هن  .غأليت غحلثهبز غحلهن
الثّواد ا مفاهيم وضوع. ٢ اهيةمنّ األعم هو ا   ّ ا

ميه غ ك مشمنه خصهيخضملي هشتحمىغ غحلمنو غحط ن مش غحلثالجضهت غألهل ن غحطمنحي ص هغحطحنهن
ه عه هليشي عمفىش همش ى هلهبمشخيهت حلىح هشجه ه عه هليشي عمفىش حلىحي هلهبمشخيهت آل ههلهبص آل عهي  حلىح هشجه

ق ىهنيغمخ ىهحض غحضمت ي ق عه مصحنهبجكص جلهبحل ىهلهنملك ىهحض  .غحلجيهنخيخممق جلهبحضتمحم ههلمنهنهل ي
خيهت غحلرضهكفي عه غمفمهىش :يغحلحق يغحلحنالهلهت مكهبن ني جليس يخصهيه ىمكهب  عهي لكهئهلهب هلحنمه

ه ق هغحضمت هشجه حض ق ممجهيش عهص حلمنغمصىح غحل حض ق ممتجيىع عهص حلمنغمصىح غحل حض  غحل
 .غحلجهٰههت هصهبهشهت غحلجهٰههت خصملغهشهت خس غحطحمجييىغ قجلهنه هلهب همشمنغ .حلمنغمصىح

 .ظضل: صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
يصهبهشهت غحطهنغن خس مفمهىش غحلجهالنص غحلحنالهلهت غحلحقص حتهنخييغ) ض( يس غحلحنهنلكهبه:ي  .طط لضف:  لكهب
 .يت خصخيهبميىح خس عمضهن غحلبحهثهلهب قجلهنه غحطحمجييىغ خس غحطهنهبن هشهنق مفمهخيىح غجفجههبن مغخيهي) ض(
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)٢ ( ءؠ ؠّد ؠء ءؠ ءؠ  
ه غحلمنالمغمنهت قجلهن  جلهبه محيهكخصص غحلثالف مشمنه خس ىهلجيحملفيغق غحطيعه : سهغحطتجهمهٰه

 مكمممت غحلجمهبكق يهمفمهيغص غإلدغن خضجهٰههت خس قحلىس غجك عجفهبك يشيهل يعهن غحلسحيهنهكقو
حلىح مفمهخيىح غحلجمجعغكو غحلملهشيش ص غحلثالف خس غألهلهن ميمنهي خسيغق غحط غميحملف محيهغمي :خصهن
ن ميسبهتيأله  م غجك غحطحٰه ي غهلهب رهكهشهت غألهلهن ميمنهي خس غحط قي حض ص آل عه غحل

يهت غهلهب رهكهشهت هغحلثهبميخي لك همشص آل عه غحلحنملني ن .هغ يعه : غحطجيهبحفهنهت مفجيمل هغحطحنمه
ه حلجه غحلمل ه عهي آلخصمل وهبي مفهنمهخيهشجه ص يغحلهنخيهن غآلميمنحمهبن مغبخييس مفمظ غحلهنسٰههت مصجه

ه هآل ومئحلمنهتهل جلهبميمث غقغ يغآل جلمنحلىس مصجه  هشسهبهو ههلهبع غحلخل هليش عهص غحلجيهنخيخممق هليش س
لك ههليش .ميهنخيخمىح غ  مكبهبن خس غحلحمملن خس آلص عمكسهبهلحيهب حستٰهىع عه هشٰهجهيش آليعميىح : غحل
 خس هآلص غحلجهمنغ خس حستٰهىع مج هغه غحلحمملن خس عمكسهبهلحيهب ستٰهىع غحلت يغخلمه هلهبميحنهت

 خس حستٰهىع مج هغهص غحلجهمنغ خس عمكسهبهلحيهب حستٰهىع غحلت غجلٰهىع هلهبميحنهت مكبهبن خس غحلجهمنغ
 همفمظص يغخلمه ههلهبميحنهت غجلٰهىع هلهبميحنهت هلهنهبخصيس خس مش هتيغحلهنخيهنخي لكهبحطجيمنحممههت .حلحمملنغ

 .غجضجيمق مفمظ عحفهنغلكحيهب هشميهشمل عه هشٰهتجيىع مشمنغ
يجلخيىغ هشٰهجهيش عه ميمنهنل عه غألحفهنغم جضالجضهتص هغحلمل مفهنحقظ: همفمهخيىح ميتسهبعن ى  ي

غغ ىغميىح جلمهمح كغق عحفهنغم غحطجيمنحممههت مفيش غجضجيمقص لكالكن قحلىس عصهب هلهنتجيحمهت : غجل ي ي ي
غخضملهليش هلجيمنحمالفص  همفمظ مشمنغ . يمفملقمشهب عمكيس هليش عحفهنغم مصمهىس غحطجيمنحممههت خص

ن غجك  يهليش مشمنغ غحلممهنهشيغص ألميجيهب ) هغحضمت هممتجيىع هممجهيش(يغألمغهبك لكهئه مصهنسخيىش غحطمنحي
ن ف حلىح همش : ميهن ق رهكو غحلثب حض ه غحل ن هلمنهنهل غهلهب عه هشجه يجليس هلمنحي ي ى ي

ه رهكو غآلميتمنهبع مفجيىح همش غآلهلتجيهبمص همشمنغ خضمل مفهنحقص جضىش  غص عه هشجه حض يغحل ي ى ي
ن يميهييت حلمهجميغ غحلثهبزص همش غحطجيمن هميهنسٰهىحص لكجيهن ي ق : ي حض ه غحل ن غحلمنو آل هشجه غحطمنحي

نص دق غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهتص غحلهنسىش غحلثهبز هليش غجلميع غألهن) ض( وص ميهنال مفيش ظطل: يكخضخييغ جست
 .دق غحلخمهبخصىط غحلثهبز هليش غحطهنهبحلهت غحلثهبحلثهت خس هلجيمميغ خضجهٰههت غإلدغن
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ه غحلحنملن رهكهشهب حلىح عه آل ورهكهشهب حلىحص غهلهب عه هشجه يو غحضمتص هغحلثهبز: يغألهن. يي : مش غحل
 .مش غحطٰهجهيش: مش غحطٰهتجيىعص هغحلثهبحلهث

ن: ىخصحنبهبكف عمضهنه  : غجكهشجيهنسىش غحطمنحي
ه هلهب .ض ق هشجه حض و رهكهشهب غحل  .مصحنهبجك غحضمتغحل همشص حلىحي
ه هب هل.ض ق هشجه حض  :مكسٰهمق غجك هشجيهنسىش خصملهكه همشص حلىحٍّ رهكو خكجع غحل

ق هشٰهتجيىع غحلمنو .ع حض  . غآلهلتجيهبمهمشص حلىح غحل
ه آل غحلمنو .غ ق هشجه حض  .غحطٰهجهيش همشص غحلحنملن هآلص حلىحوهب يرهكهش غحل

غق غجك جضالفص خس جلتهبغ دق غحلتجهنهشمل  يهمكمل هكقف هلسهيحلهت مصهنسخيىش غحط
ص خضخيهث مكهبن جفج ه همكمل مصمئمض: حلمههن من مصمهىس غحلثالجضهت خصحسمت غحلمنغف لكتجه

قغ عه خكجعه م غجك  غع جلهبه هحض ن م مغ وغحلهنسٰههت خضهنخيهنخيهتص هقحلىس أله ميسبهت جليس مخٰه وي ى ي ي
مفىح م غهلهب عه هشهنتيض مصمهىس غحلجيسبهت عه آلص هغألهن مش صهل ي آل صمه قغف غحط ي

غص هغحلثهبز مش غآلهلتجيهبمص هغحلثهبحلهث مش غإلهلجههبه حض  .غحل
ىع هخس غحضمت :غحلثالجضهت غألمكسهبن غجك غحلمنغف مكسٰههت... :مكهبن عمضهن هل  غحل
ى خضهنخيهنخيهت ىمكسٰههتص هغحطٰهتجيىع هغحطٰهجهيش  هشهنتيض عهي غهلهب غحلمنغفي أله هلجيحيهبظ جسهنف آلي
ق حض  .قغن هآل مشمنغ آل عهص غحلحنملن عه غحل

)٣ ( ؠّد ؠؠ  
 :مكسٰهمق غجك هشجيهنسىش غحلتحنهنهشىغ يغه

ظيس غجك :إلكأليو كو هش ن مصحم ص همش هلحنمه س غحلتحنهنهشىغ غحلهنخيهن ي ى ن ي ىجخحي
ن حضملهشملص جلمح غقغ مج هشجهيش غحطخهبحفمت هشحنهنم عه  كوص هشحميس خس غحلمنمشيش هلمنحي يمصحم ى ي ي
غه هغحلجيهبحفيغص غحلمهمنهشيش هشحنمهىش غحطخهبحفمت جلال هل غحلخي ص لكجعجلمت هلمنحي يغإلميسهبه هلهب مش ي  ي

غمكىغ حلحنخممل غحلملهشيش غألس) ض( م خس خضهبجفخيهت دق غحط ص هلممب جفج  .ضط لضف: دق غحلتجهنهشمل حلمههن
 .ضطل: سهبخصيغغحطحمملك غحل) ض(
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غه غحلجيهبحفيغ: هلجيحيمح خصهبميمنهنغقه هليش قهه مصهنجلخيمتص لكخيهنهبن حلىح لكخيححميس . غإلميسهبه مش غحلخي

هلمق غحل ن حضملهشمل هلهنجلمت هليش غحطمنحي ىهلمنحي ي ى ك ى ىسهبخصهنمقص هغحطهنجلمت خكجع عحضميغئىحص لكحي مصحم ي ي
غمغممهت غحطحنهنم سحضملهشمل خضحميس خص  .ى

ض ني غآل هشمنخيمل آل غحلمنو مشص هيغحلمهمنجن غحلتحنهنهشىغ :كيطش  خصمق هليش غحلمهمنيط هلملحل
هلهتظ غحطحنهبز ن ميحنمهىش عه هلثيس هقحلىس غحطحنمه  غحلبحكي عه ميحنمهىش آل حلجهيشص غإلميسهبه هلمنحي

 .غآلمغىش دق لكحي. غإلميسهبهي غميىح لكخيجهبغ غحلبحكظ مش هلهب: لكجيسهينص حلىح ىعيه
 هلجيىح هنغقيههش مممهيغيهش لكهنملص غظممالخضهبه حلىح غآلمغىش دقيعه : صمن آل حلجهيش
ه غحلمنو صيمغٰهغآل غحلتحنهنهشىغ ص عوغحلتحنهنهشىغ هليش ومكسمح هشجه غغ ىحيغمي: ي غحلهنخيهن  ىحض

ص مش غحلمنوص غحلجمهبكخضهت هلهب مفمظ ي هلحنهنم خضهنخيهن ق غحلحنمهىش مكبيس هحلجهيشىي حض  .سغحطحنهنم خص
ه غحلمنو يغحلمهمنجن غحلتحنهنهشىغ خصىح ههشهنغق غآلمغىش دق هشمممهيغ همكمل  ومكسخيمح هشجه
ص حلمهتحنهنهشىغ  .غحطهنهبن خس خصىح غحطهنغق همشي غحلهنخيهن

ن قحلىس يمصبمق غقغ  غحلتحنهنهشىغ مصهنبيس آل غحلثالفيغق غحط مشمنهي عه غحطحنهنهم :ميهن
ص  ني أله هقحلىسص هتيمصجيبخيحيخي ىهتيحلمنجنخي مشي غميمح غحلتحنهبكهشىغ هليش جحهب يعهكق ههلهبيغحلهنخيهن  غحطمنحي

هلهب جلهبه غقغيهعهلهب ص حلمهجيمنهيوآل جخحي جلهبه غقغ غحلتحنهنهشىغ غجك شتهبفيغميمح  ه ىحيلكهئمي وهلحنمه  هشجه
ك غجك هشجيهنسىش غحلحنمهىشيعه : غحطجيهبحفهنهت قجلهن مشجيهب ههليش .مفجيىح وهبيخكجيخي ىمصحم يجليس هص همصحمملهشيغ ي

 مفملن هلالنيعه : ي هلممحيهنوغحلجمحيخيمل قجلهن همكمل .يهميجنهنوٍّ خصملهت غجك هشجيهنسىش هلجيحيمح
ن خصسهبحفهت مش غحلتحنهنهشىغ غجك غحلهبحضهت ك يعو يلكهئهص غحطمنحي ىمصحم  هشجهيش همجص وخصسخيممهب جلهبه غقغ ي

مفهت هليش وبهبيهلهنجل كغف جخٰه ىمصحم ك لكحي عمضهنه ي ىمصحم  ىخصسخيىطٍّ قمشجي ىعهلهن يهعوص يخصملهت ي
حلىح لكجيمنهي غحلجيمنهي خس شحميس ميىح هشحنجي غحلمنمشيش خس خضحم هلهب جل  ظمنهت همصجيتمنص وهلحنمه
 .مفجيىح غجلحييس

كيعه : هغحلهبظيس  هشهنبيس آل غحلمنو غحلبسخيىطي غحلمنمشجي غألهلهن مش: يغحلبملهت يغحلتحم
ك خصخيجيمحص هتيقمشجيخي ىعحضميغع غجك غحلتجميئهت  هشٰهجهيش غحلمنوي غحلمنمشجي غألهلهن مش: يجيجنهنو غحليغحلتحم

ه هلالن همشمنغ .عحضميغع غجك حسميئتىح  حىحيهش مجص همش هلهب وهبيميجنهنهش عه وهبيخصملهتخيع غحلخل جل



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ططض
 .يمنمهسمنغحل مصهنغجضحيىش هليش ميستجيتجىح عه ميستممخيىع جيهبهحلجهجييص خضجهمحعميهب
هلتىح خس غحلسبميهغكو غحلجهخيىش قجلهن  :هلجيجن

  غألقمشهبه خس غجلحيهبف قغ جلهبه مكمل
ىخكجيخيمممهت همشممم   ملهقغحلممم مفممميش س

 

  غهلجهممهبه عه ىغهلتجيممهبم ىغهحضمم 
ق لكخيممىح ٍّمصممهيكف قغ حض خصممهبحل

 

ىعه مشمنه غحطمنهبمشخيىش مصهنمصسىش خس غحلجيمنهي غكمصسهبهلهب عهحلخيهبص خصال خضهبحضهت غجك : هغحلهبظيس و و يي ي
ن عمضهن حلمهتحنهنم مفمهخيحيهبظ همشمنغ آل هشجيهبخس عصهب مكمل حتتهبف غجك هلجيبحيهبف  مغخيىط هلمنحي ىمص ي يي ي ى

ه خضهبظال ن مكمل هشجه وحلمنجنخيهت إلحلمنهبف غحلجيمنهي غجك هلحنهبميخيحيهبص لكهئه غحطمنحي ي ى  خس قمشيش ي
نص آل هشحنمهىش  م حلمنحلىس غحطمنحي ىغحطخهبحفمت هآل شتهبف غجك هلحنهنمص حلجهيش مشجيهبن حلمنيط هل ى س
حنىح حلمنحلىسص لكال هشجيتهنيس قمشجيىح غحلخيىح هليش مغمحم قحلىس غحلمهمنيطص لكخيمئمص خصمهمنيط  ىغحطخهبحفمت ه

ن غه : وهلثال. ىهلحنهنهم مفجيمله حلتحنهنهشىغ غحلمهمنيط غحطجحي غقغ جلهبه غحطخهبحفمت هشحنهنم غحلخي
ل غحطسٰه خصهبألمغملص ههش م حلىحص حلجهيش آل يغحطمنجغك غحطخحم ىحنمهىش عه حلمنيط غألمغمل هل ي

م حلىح عهشخمهبص لكخيهنهبنخكخمجيمنهنيهشحنمهىش عه حلمنيط  و هل  .غحلخنخمجيمنهن مش غألمغمل: ى
ق هغحلخلع هغحلرضهكو : يمكهبن غحلجمخيمك غحلهنئخيهي خس غجحخيهبف غحلجممنهبع حض يغه غحط ي

غص هلحنهبميخيحيهب مصهنمصسىش خس غحلجيمنهي غكمصسهبهلهب عهحلخيهبص حلخيهي قحلىس غآلكمصسهبن ممهب شتهبف  حض يغحل و يو ي
ىخصهيجفخيهبع عمفهنم هلجيحيهبص لكهئميىح جلمح خس خصهبغ غحلتحمملهشيغ هلبهبقغ عهحلخيهت هشهنىع يغجك عه سمهمت  ي ي ي

كغف  ه غحلتحمملهشيغ خصخنجعمشهب خصسببحيهبص جلمنحلىس خس غحلتحم يغحلتحمملهشيغ هبهب حلمنغهتهبص ههشجه
كف حلمنهغهتهبص هغقغ عكهشمل عه هشملن مفمهخيحيهب مج  كص همش هلتحم يعجفخيهبع مش هلبهبقغ غحلتحم ي ى ي ي

نص خصيس مصجيبخيحيهب هغمضممهبكغ وهشجهيش قحلىس خصهبحلهنخيهنهت مصحنهنهشمنهب خصهبحطجحي و  خصهبحلبهبن خصهبمغىش عه خصحنالهلهتص و
ه عخفحيهن قآلحلهت ص حلجهجييحيهب حلحنمههت هلهب هخضهبن هلهب مصجه ىكخصمح جلهبميمث خس ميمنسحيهب عمضمن ى ي لكهئقغ . ي

يغمغتحنٰهمهمث مصمهىس غحلحنالهلهتص مصجيبحيمث غحلجيمنهي مفمظ غمضممهبك قحلىس غحطحنجي خصهبحلبهبنص هليش 

هلهت) ض(  .صض لضف: دق غحطجيجن
غئمل) ض(  .صضل: دق خكهنك غحلمن
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ك مكبمهىحص . يخضخيهث غميىح مش غحطهنغق آل خكجعه ك شتهبف غجك عه هشسبهنىح مصحم ىهحل جلهبه جليس مصحم ي ىي ي
 . قحلىس غجك خكجع غحلجيحيهبهشهت عه حلملغكحلمنمشمت غألهلهن خس

ه مشمنه غحطمنهبمشخيىش عهحلخيهت غآلكمصسهبن خس غحلجيمنهي ن مفمظ جل يهمكمل غمغتملن غحلهن يص خصهيميىح ي
يلكمه لكهنل عصهب ميجنهنهشص هشمهمين غحلملهك هليش مصحنهنهشمنحيهب و خصملهتخيهت  هحلخيسمثىهتي ص يجلمح مش غحطملمفي

ن غمغتحهبحلهت حلمهمين حضملغه ىخصهبحفيس همشص هلجيحيهبىع خصخل غحلحنمهىش خضحم  .خصهبحل
ك مشمنه هليش ىهغخضملي جليس مصحنهنهشىغ هشٰهجهيش آل ىحيغمي :غحلهنغكو غحلمنخهن مكهبن  غألهل

غخضمل مصحنهنهشىغ خضهبهحلجيهب غقغ هبيألميص هتيقهكهش ىخصبخيهبميهبف يغآل غحلثالجضهت  وجفخيئهب ميجمل مجص هلجيحيهب غحل
 .مفجيىح غألمضهنهشيش خصسمهمت يغآل خصىح يميحنهنلكىح

 :مش غحطتيش خس جحمنه غحطحممممهحهبف غحطحمجيسىغ قجلهنمشهب غحلت هغحلتحنهبكهشىغ
مكىغ غحطٰهجهيش هتلكٰهحنهنلك .خصٰهٰهتجيىع حلخيهي هلهب :مئىح كهت .ع  هلحنهنلكهت مفمظي مصت

غحضمت غحضمت هليشٍّ جليس هلحنهنلكهتي عه خضمق خسص هغحطٰهتجيىع غحل مكىغ هغحطٰهتجيىع غحل  مفمظي مصت
صهب هنليلك لكمهص غألمضهن و ميجنهنهشهتص جل  خس حلمهملهك هقحلىس هلجيحيهبظ ىحلخلع غحلحنمهىش شحميس مجي

غحضمت ظ وعهشخمهب غحطٰهجهيش هلحنهنلكهت هشٰهجهيش مجص هبمح غحلحنمهىش شحميس مج هغقغص هغحطٰهتجيىع غحل
مك غحضمت مفمظ غحطٰهجهيش هلحنهنلكهت ىغيحلت  .هغحطٰهتجيىع غحل

كمب .ع  مفملهلىح يلكهنل هلهب عه مخهبن مفملهلىح لكهنل هليش هشمهمين هلهب :مئىح كيط
ق هليش هشمهمين ىحيميهئلك. مخهبن غحضمت مفملني غه خضخيهثص مفملهلىح غحطحهبن غحلمنهنل هحض  غحل

ك غحلمنهنل ههلجيحيهبص وحنهبخي مجغحطٰهجهجيهبف مفملن هشستمهمين  ىلكهنل مفملهلىح لكمنهنلص غحطمنجل
 .غحلمنهنل حلحنملن

و .ع ه آل عه سمت هلهب :مئىح كهتص غحضمت ىعمضمن همش هشجه  خس هغحطٰهجهيش حلمه
مكىغ غحلملهك لكخيمهمينص غحلتحنهنهشىغ غحضمت غحطٰهجهيش مصحنهنهشىغيظ حلت  .غحطحهبن مصحنهنهشىغ مفمظ هغحل

 .ظضل: يغجحخيهبف غحلجممنهبعص غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنهبحلهت غألهجك) ض(
 .ضضض لضف: يغحطبهبخضهث غحطحكمكخيهت) ض(
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غحضمت خضهبن ميحنهنم عه مفمهخيجيهب هشحن همكمل :مغخيجيهب غخصيش مكهبن  هغحطٰهتجيىع هغحطٰهجهيش غحل
حضىح خصيسص وعهشخمهب يغحطحهنيغ خصهبحلتحنهنهشىغ ي ممهب مشمنه مصحنهنهشىغ خس مكخييس هلهب همجخيىعص غحلحنالهلهت خص

 يشملهغ عه عكغقهغ غقغي ألصىش هقحلىسظ وقهكغ هشهنتيض جههبقهش مكملص حلمقيغأله مفيش خصمهخنىس
 هغقغ .قحلىس خكجع جحىش هحضىح هآلص غحطحهبن عه يغحلرضهكوي غهلهب يخضمله خس عمضمنهغ غحطٰهجهيش
 عكغقهغ هغقغص غحطحهبني هغهلهب غحطٰهجهيشي غهلهب يخضمله خس عمضمنهغ يغحلرضهكو يشملهغ عه عكغقهغ

 .يشغحطٰهجهي هغهلهب يغحلرضهكوي غهلهب يخضمله خس عمضمنهغ غحطحهبن يشملهغ عه
ي هشمئقو آل خصمح غحلثالجضهت غحطحنهبز مشمنه حلتحنهنهشىغ وحفهنهشهنهب غمكجغقي غحطتهيجحمق ظملك يغهيجضىش 

 لكمهجيهيمضمنص غحلثالجضهت غحطحنهبز مشمنه هليش وجفخيئهب يمصحنهنم عه غجفتحيخيمث هغه :مكهبنظ غحلملهك غجك
غ حض وخصخيجيهب غحل ق يمصهيجلمل همش جلخيىغص جيمنسىح خصي حض قص غحل حض يص أله غحلحنملن هليش عحضمظ هغحل

ق حض ق حنهنميهش هغحلحنملنص خصمنغمصىح حنهنميهش غحل حض حضىح خصهبحل  غإلهلجههبه يميحنهنميص جضىش هلهب ىخص
غ خصسمهمت حض غ خصهئجضبهبف هغآلهلتجيهبمص غحلممهنلكمق مفيش غحل حض  .غحلسمهمت مفمظ غحل

 هليش غخلهبهلهي غحلمنحميس عمضهن خسص غحلجممنهبعي غجحخيهبف خس غحلجمخيمك غحلخيىح عجفهبك هلهب همشمنغ
ك عه خس غحلثالجضهت مشمنه عهجك يهغ :مكهبن خضخيهثص غألهجك غحطهنهبحلهت غحضمت مش وآليعهي هشتحم  غحل
غحضمتيه  ألمصحنهبجكظ قي مصهيجلمل مفمظي هشملن غحل حض قص غحل حض  .غحلحنملن هليش عمفهنم هغحل

 لكمهخيمئمضمن غحلتحنهنهشىغ هليشي آلخصمل جلهبه هغه :غحطممهبكخضهبف خس غإلدغن جفخيمك همكهبن
غ حض و خصخيجيهبص غحل قي مصهيجلمل همش جلخيىغي حض قص غحل حض  .غحلحنملن هليش عخفحيهن هغحل

حلىح : يهمكمل مفمهيغ جفخيخجيهب خضسيش كغقه غألهلحق خس مصحنمهخيهنتىح مفمظ غألمغمنهبك مفجيمل مك
حضىح هلهبهغحل( ق خص حض ىحنملن هشحنهنم خصهبحل حلىح) ي ميىح هلهنهبخصال : خصهن حضىح مش جل وهقحلىس غحل

 .طضل: يغجحخيهبف غحلجممنهبعص غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنهبحلهت غألهجك) ض(
 . ضط لضف: هتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحن) ض(
 . طضل: يغجحخيهبف غحلجممنهبعص غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنهبحلهت غألهجك) ض(
 .صضضل: غحطممهبكخضهبف) ض(
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قص عو حض ق: حلمه حض نص لكهئميىح كلكىع غحل ق خصحسمت غحطمنحي حض يغه غحلحنملن هشحنهنم خصهبحل  هغه .ي
ميىح هلخمهبلكهب غحلخيىحص هعهلهب : جفئمث مكمهمث هلىحظ حلجه ق ههلمنحي حض حضىح غحل يغه غحلحنملن هشحنهنم خص و يي

هبلكهت خصهبحلجيسبهت غحلخيحيهب ق لكمهخيهي حلمهحنملن غ حض  .ىخضهنخيهنهت غحل
ك هليش مصمئمضمن عه سمت م غحلثالفيغق غحط م غألجفخيهبع مشمنهيعه : يتححميسلك  غألهل
ك آل غإلميسهبه يلكهئهص يغحلبخيجيهت ن خصحنمل يهشتحم ق هلمنحي حض هلهب مقيغحلحنهبهل هتيهغحلجمخيئخي غحل  وهلمنحي
ق غجك غحلرضهكف ميسمت لكهئقغص يهغحلالرهكو يغحلرضهكو هليش عمكملن حض ه غحل  هشجه

خصهب ه غحلحنملن غجك ميسبحيهب هغقغص وهحض  عخضملزهب غجك غحلالرهكف ميسمت هغقغص وغهلتجيهبمفهب هشجه
ي غحلحنهبن عه غخلهبلغإلهلجههبه خضحميس حيمحعه جلمهخي  .ي

 غحطمنهبمشخيىش مشمنه :غحلجهٰههت صهبهشهت مفمظ مصحنمهخيهنتىح خس غحلخيميقو هلحمبهبق غحلجمخيمك همكهبن
ىخصخيجيهت آلفحنغحط هليشي عصهب غجك وهلخمهبلكهبص غحلتحنهنهشىغ غجك حتتهبف آل خصجيمنسحيهب ي  هآل غحلثهبميخيهت هن

ن خصهبألحضجيهبك حتملهشملمشهب هشٰهجهيش  .هتيقهكهش جحهب جلهنفيق غحلت هغحلتحنهنهشمنهبفص هغحلمنحم
غقو غحلجمخيمك ميهنِّـ همكمل حلىح غحلبخيهبه مشمنغ مفمظ حض  هلىع غحلحنهبحلخيهت غألحضجيهبك يغه :خصهن

صهب ىهلهنجلبهت هخكجع وخصسخيممهت جل كي خصملهتخيهت حلخيسمثي عصهب يغآلص هلكحميس ىحضجيهي هليش ي ظ يغحلتحم
م هقحلىس مك  .هلمنهبمشخيٰهحيهب حتمهخييس خس هغحلبحهث غآلمضتالم حل

قصود األص من هذا وجا حث هو ا   نوب واإل ا
 غحلخنهنلي عه همش غحطمممهمت مشمنه غجك غإلجفهبكف غحطهنخضمههت مشمنه ظملك خس نيمصهنمل
ق مفيش هشبحهث غحلمنو م غحلمنمهسمنهت مفمهىش خس بحهثيهش غحلمنو غألمغهبك حض  مش خصمح غحط

ق حض غ مش:  مىهل حض  .غحطهنخضمههت مشمنه خصملغهشهت خسي مصهنملن جلمحص هغإلهلجههبه غحل

 .طضض لضف: مصحنمهخيهنهت خضسيش خضسيش كغقه غألهلحق مفمظ غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
 .ضط لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
 ).ضط(كمكىش  صضطل: مصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
ن ) ض(  .صطض لضف: )دق غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت(كخضخييغ جست
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)٤ (ا  نإ  
 :مهَّـ، وأحنَّـب خيملمنحم، وأورد اهنمثملّيش إحيهشَّـهبمي خيجه جنمسيغيطيش اهنمكهش

ن  وصفان ال وصف واحد.١    اإل
َّـرة اإلمتهشَّـنّأن : مّجنمشيع ورجنمي جيلكُّـ خي ٌخي ب ورة ـ اهب حن  اهب

ورة حنيع:  ـ أياهبمسيعم و َّـن يط  يطيغحنىش مئَّـإلمتهشَّـن، وخيلكهن. واخنيع جيلكُّـ ال، جيلك
ب ورة جيلكُّـ: أخنيعمهَّـ، هبلكمكمكهش وؠهسميإهي  حن َّـين، اهب  جيلكُّـ: واهب

ؠهس ناىطىغ حنَّـء وإن، اهبمسيعم ورة مه نَّـاهب مس ورجنمي جيلكُّـ وىط ٍواخنيع ٍمم  .اهب
هن هنىع مت هبهنيس :جن ل أن اهبمث ّيطيع وؠهسَّـ واخنيعا، وىط أمي هبىس ّنإ: (ميمش ً ً ٍ

د هبهنيسهبهنيس أهليغ و ُّـ، )أجي ِّـ خييعم خم واهب مه ىطىغاّ ؠ مس  ميوؠهس هبىسيطيعّأن : اهب
ل أنّ المميع هبىغاًا، واخنيعًَّـ وؠهس وهبهنيس ، أهليغ هبهنيسّأمي : أخنيعمهَّـ، وؠهسَّـن ٍهبىسيطيع :ميمش

د أهبهنيسّأمي : واآلمنيغ  .جي
هنىع  ورجنمي، مئلكهنيس مت اهبمث واإلمتهشَّـن مبىغهب هب وؠهسَّـن، وىط جيلكُّـ اهب

ل هتهش. ٌهب وؠيش واخنيع: أن ميمش ل اهن َّـن أو : وخيجه ىطىغا يطمش لك ل اهب ّمبهنيش حت
ل ، مئملمش ؠهسَّـن إهي وؠيش واخنيع، وؠَّـر اإلمتهشَّـن وؠهسَّـ هبلكمكمكهش ًاهب  .زيطيع ملهش: ٍ

 هشَّـناإلمت مم وؠهسَّـن؟ هب اهنمكهشّإن : هبهش هئَّـل َمت : اإلشكالاجلواب عىل
ورة جيلكُّـ ىط ورة، ميمس. اهب مسلك جمَّـ اهب مسلك :مشَّـنّمت مسلكىح ٌىحّمت دي، ومت ٌ وحن ّ ّ

 ، لكُّـّخييعمت ِّـ إذن، ميجيلك وهبهنيس، واخنيع مئَّـهب هن ِّـ اهبمل هنَّـن ىطىغا خيجهّ اهنٰهجن ّأن : اهب
ورة جيلكُّـ وىط ٌواخنيعة ٌؠهسِّـ اإلمتهشَّـن د ورة ًجنَّـرة وهبهش، اهب حن : ي، أاهب

ب حن ملَّـع، : ي، أاهبمسيعم ورة وجنَّـرة، اهب ىسع، ٌواخنيع ٌوؠيش مكهشمئَّـهناالمت  ٌومتمل
ورة جيلكُّـ وىط، واخنيع ٍوؠيش مت ىسع ٌواخنيع ٌوؠيش اهنمكهشّ أن ال، اهب  مت ٌمتمل

د ورة جيلكُّـ: وؠهسمي حن  .اهبمسيعم ورة جيلكُّـ واهب
هثىعوخلىغا هبِّـ دمئمس يطمكهش اإلحيهشَّـل ىطىغاّأن : ّ يط من ، إميحم متهيوميِّـ وال، ٍمم ّ مئهن
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 .غحلثهبز غإلجفجههبن خس غحلجهالنيجليس 

نا. ٢ س إل   ّثبو وصف  ل
ى هلهنملهلهت خصخيهبه غجك ميحتهبف غإلجفجههبن مشمنغيجه   هشتخملك حل ي غحلهنخمخيهت خصمق غحلمنهنن خسي

حضبهت هتيهغحلهنخمخي غحلسهبحلبهت نغحطحنملهحلهت غحط  :ظ لكجيهن
يعه غحلهنخمخيهت : غحطجيهبحفهنهت قجلهن حضبهت يهغهلهب ىمغهبحلبهت يغهلهبي  مغمهمت مش: هغحلسهبحلبهتص هل

ن مغمهمت: خصٰهحنجيص ىذع مفيش ىذع مغمهمت: ص عوغحلٰهيس  هغقغ. مغحط مفيش غحطحٰه
ق مصهنتيض آل لكحيص جلمنحلىس جلهبميمث م هحض ق هلىع مصجيسجىش خصيسص غحط م هحض  غحط

م مفملن ههلىع غ مشجيهب ههليشص غحط ق هلىع هشجيسجىش ىذع مفيش غحلخلع مغمهمت: مكهبحل  هحض
م م غميتمنهبع هلىع ههشجيسجىشص غحط غ مشجيهب ههليشظ غحط  مههتيغحطححم غحلسهبحلبهتيغه : مكهبحل

يت حفهنلكخيحيهب جلال ن غحطحمجييىغ لكمهحيمنغص يجضب يمكملك  هشهن  خصملغهشهت هليش غحلهنغخصحنهت غحطهنخضمههت خس هي
 آلكن هشخمىع غحلحنهنيس يحلجهيشص غحلسمهبمق مشمنهشيش جلهبه هغه غإلهلجههبه عظيس :غحلجهٰههت

غع همش م غحلسمهبمق مشمنهشيش قص غحلسمهبمق هلجههبه م غحلجيسبهت غمغت  وهلحنجي غإلهلجههبه لكخيحن
مصخي م جلهبه هغهص وهبيجضب وهلجيمنخيهب غحلسمهبمق جخٰه  .ي

ن مغمهمتي غحطححممههت غحلسهبحلبهتي غحلهنخمخيهت خسيعه : ي هشتخملكههبمنغ  مفيش غحطحٰه
م م يهحلجهيشص غحط ن غحط يت حيمحخيجلمه هغحطحٰه  مههتظيمخحم خيمثيٰهيمغ مشجيهب ههليشص يجضب

مص وحتحمخيال لكخيحيهبيأله   .وهبهجضب
ظخي هليش هجلمنحلىس   هلىع مصجيسجىشيعصهب جلمح : ي غحطححممههتغحلسهبحلبهتي غحلهنخمخيهت هبفيمضحم
ن غميتمنهبع مظ غميتمنهبع هلىع جلمنحلىس مصجيسجىشص غحطحٰه  آلي غحطححممههت غحلسهبحلبهت خس يهأل غحط

موئهب جفخي ثبمثيمص عه هنهشمليمص فيغه :  هشهنهبنحلجه حلمهٰه ف لكهنم ىحلخلع ىذع جضب  جضب
م همش حلىح غحطثبمث م مفيشو جفخيئهب مصسمهمت عه مصهنهشمل خصيسص غحط لك ههليشص غحط غ : غحل

م مفيش ىذع مغمهمتيعه  م مفملن هلىع هشجيسجىش جلمح غحط  هلىع هشجيسجىش جلمنحلىسص غحط

 .ضطل: خصملغهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلهنغخصحنهتص غحلمنحميس غحلسهبخصىع) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضطض

ق م هحض حلىسص غحط  ىعهل هشجيسجىشص ومحيهلتجهمهه ىمفٰههن هحلخيهيص ومكهبئمح كهشمل حلخيهي: لكهن
ق ق مفملن هلىع جلمنحلىس ههشجيسجىشص مكخيهبهلىح همفملن كهشمل هحض  هلحنجي مش همشمنغص كهشمل هحض

م خصهبميتمنهبع غحلسهبحلبهت م مفملن لكهنل هلىع: عوص غحط ن هشجيتمن غحط  .وعهشخمهب غحطحٰه
ظخي مش همشمنه   آلص ىذع مفيش ىذع مغمهمتيظ أله غحلسهبحلبهتي غحلهنخمخيهت هتيمضحم

ف هشستمهمين غ جضب  خضخيهثص وحمهبلكهبيغمص حمهبميغآلمص مفملن هشحنتمع غحلحنهنيسص ميحنىش. مفجيىح غحطسمه
 .حلمهحنملن وهتيهغمكحنخي هتيغحلالهغمكحنخي هشحنتمع

حضبهتي غحلهنخمخيهت هبيعهل ف لكحي غحط فص ىحلخلع ىذع جضب ف ىلكهنم ىحلخلع ىذع هجضب  حلثب
هص همفمهخيىح. حلىح غحطثبمث م هشجه ق حلمهٰه  .ذع حلىح هشثبمث عه يهشحملكيخضت  ىهحض

م غحلثهبخصمث مشمنغص ميحنىش ه ومصهبكف حلمهٰه قهشوغ عهلهن هشجه ص مفهبقن جلميهشملص وهبيهحض
ه هعمضهنه  مممهيغيهش غحلت حضهبمشيس عه عمفٰه عه مفهبقن خكجع جلميهشملص وهبيخيمفملهل وعهلهنغ هشجه

حضبهت مفمهخيحيهب ن هلحنملهحلهت خصهبحط ف مصحنجي غحلت غحطحٰه ف خس جلمحص حلخلع ىذع جضب  جضب
ق مثيس يهشتبمق ههبمنغص غحلسمهمت مثيس هلحنجي مش همشمنغص حلميهشمل غجلحييس عه غحلحنٰه  خس هحض

حضبهت نظ غحطحنملهحلهت غحط حضبهتي غحلهنخمخيهت هلهنتمب يهأل غحطحٰه فجض: ص عوغحلٰهيس مش غحط  ب
قغ غحلٰهيس جلهبه هغقغص حلخلع ىذع حض مي لكالخصمل وهل ه عه حلمهٰه قغ هشجه حض  وهل

 .هتيغحلمنهنمفخي حلهنهبمفملفوعهشخمهبظ 
حضبهت لكمن ن غحطحنملهحلهت غحط ن جلهبه هغه غحطحٰه  حلىح يهحلجهيش وهبيمفملهلخي وعهلهنغ غحطحٰه

وجنهب خض ق هليشي حض  .غحل
ن حضبهت غحطحنملهحلهت غحطحٰه يعه : يغقهص غحلمنهنن غألمغهبك خصمق غحلسهبحلبهت غحطححممههت هغحط

مص عهلهب غحلسهبحلبهت  م ههلىع مفملن غحط ن مصجيسجىش هلىع لكهنل غحط يغحطححممههت غحطحٰه ي
م ق غحط ن لكال هشٰهجهيش عه مصتىش غآل هلىع لكهنل هحض حضبهت غحطحنملهحلهت غحطحٰه يغحط  .ي

حضبهت هلحنملهحلهت) ض( صهب مش غحلسمهمتص هغه مج ظيمكخمخيهت كهشمل حضهبمشيس عه عمفٰه هل غمشهب ههلخمٰه ي أله مخت
ص هقحلىس أله عقغف غحلجيمن حلخيسمث دحفهب لكخيحيهب حضمل لكخيحيهب خضهنم ميمن وهش  .ي
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ن خضخيهثص غحلثهبز غإلجفجههبن خصخيهبه غجك ميهييتيهنملهلهتص غحط مشمنه خمحمثيغمص غقغ  :هشهن

 خصمح هحلجهيشص هغخضمل ىمغمهمت غجك هشهنحضىع همشص غحلرضهكمصمق مغمهمت غإلهلجههبهي عه ٰهجيهبيمغمه
 هشهنىع عه يهشحملك لكالص يمفملهحص ىغسهبغ آل سحقخيحتحم ىمغمهمت لكحيص غحلرضهكمصمق مغمهمتيعميىح 

 .خيهتغحلجهٰه حلمهجيسبهت وهظمنهب
ك كهتىس غخصمق غإلجفجههبن مشمنغ مفمظ إلقمب  :خصج

كك كأليو حضبهتي غحطححممههت غحلسهبحلبهت خصمق لكهنن آل :إلكجل  جلهبه غقغ غحطحنملهحلهت هغحط
م قغظ غحط حض م جلهبه غقغ ىحيألمي وهل قغ غحط حض  خصمق ىلكهنن هشبهن آل قحلىس مفجيملص وهل

 نيمصتح عه مخمنهك لكالص غحلجيح خصمنغن مفجيحيهب يحنمعيمص عهص غحلجيح هبمنغ مفجيحيهب يحنمعيمص عه
حضبهت غجكي غحطححممههت غحلسهبحلبهت نظ هلحنملهحلهت ىهل قي أله غحطحٰه حض  غحلبهبع مفجيىح مهمتيمغ غقغ غحط

 غكمصمنهبم همشص مفجيىح هغحلالخصهبع غحلبهبع مغمهمت حلمين يهغآلص وخضتمح غحلالخصهبع حلىح لكخيثبمثص وهلثال
ق جضبمث غقغ هجلمنحلىسص غحلجيهنخيخممق حض  يهغآلص غحلبهبع مفجيىح هشسمهمت عهيص لكالخصمل غحلالخصهبع ىحط

يعه : ي هشتخملكهمفمهخيىحص غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هليش همشص مفمهخيىح هغحلالخصهبع غحلبهبع ظملن حلمين
ني غحطححممههت غحلسهبحلبهت حضبهت غجك مصهنحضىع غحطحٰه ن غحطحنملهحلهت غحط ق مفجيمل غحطحٰه  هحض

م  .غحط
ن غحطهنهبن هخس ق يغه :ميهن م هحض حضبهت ي غحلهنخمخيهتخس غحط  غحلت غحطحنملهحلهت غحط

ن ق خصحنِّـ حلخيهي( :مصهن حض و رهكهشهب غحط ي غحطححممههت غحلسهبحلبهت هلىع ىهلتسهبه )غحلحنملن هآلي
ن غحلت قي رهكهشهت مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت حلخيسمث( :مصهن حض  .)غحلحنملن هآل غحل

خيلك حلجيهب يغه :قحلىس مص ق خصحنِّـ حلخيهي: (مك حض قي رهكو غحط حض  )هغحلحنملن غحل
ى مكخمخيهت مش حضبهتي ن هلحنملهحلهت ىهل ي غحطهبمشخيهتص ألصهب مش غحلبحنِّـ مشمنغ ههلحمملغنص غحطحٰه ي
لك ههليشص خكجعمشهب آل خصهبإلهلجههبهي مصتحمىغ غحلت مش غ ميعه : غحل  مشمنه خس غحط

ق (مفيش ىمفبهبكفيغحلهنخمخيهت  حض ق) خصحنِّـ غحط حض م لك  .هلمنهنهل غحط
حلجيهب هبيعهل قي رهكهشهت مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت حلخيسمث(: مك حض  لكحي )غحلحنملن هآل غحل
ىمكخمخيهت  م هخصخيهبهص مههتيمخحم ىمغهبحلبهتي خيلك غجك شتهبف لكخيحيهب غحط  :عهلهنهشيش مص
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: ي غخلهبكحضخيهتهتيهغحلهنخمخيص هتيهخضهنخيهنخي ىهتي غجك مضهبكحضخيمصجيهنسىشي غحلهنخمخيهت يه ع:إلكألىغ كأليو

ق مش هلهب مفمظ لكخيحيهب جهىشيخض هلهب مش حض م علكهنغق هليش غخلهبكف خس غحط  .غحط
 مج هغهص تىحيههلهبمشخي غحلخلع حفبخيحنهت مفمظ لكخيحيهب خضجهىش هلهب لكحي :هتيغحلهنخيهنخيي غحلهنخمخيهت هبيعهل

ق غحلممبخيحنهت مصجهيش حض  جهىشيخضص كفيمصهنهن ىهمفهبع يعو خس غحلممبخيحنهت: عوص غخلهبكف خسوف هل
حلجيهبص هب هبهشمهخييغ خصمح مفمهخيحيهب  ىهمفهبع يعو خس غألكخصحنهت حفبخيحنهتي لكهئه )كهف غألكخصحنهت(: جلهن

غعص هتيخصهبحلميهحضخي مفمهخيحيهب جهىشيخضص كفيمصهنهن مفهبع قحلىس جلهبه ومغ  .غحلمنمشيش عه غخلهبكف غحل
ض حض مصسهبهوص هتيغحلهنخيهنخيي غحلهنخمخيهت هليشي غحطححممههت غحلسهبحلبهت يه ع:كألىغ كيطش  بهتغحط

م غحلسمهمت غحلتححمخيحق غجك غإلسهبغ غحلحنملهحص يغحطحنملهحلهت قغئمحص أله دل كحض ي ي  مش و
ق م هحض  غقص هتيغحلهنخيهنخي غحلسهبحلبهت خس يغيغحلتحهن قغئىش غحلحكل همشمنغ م نيمصهنمل جلمحم غحط

حضبهت غحلسهبحلبهت ك هليش لكخيحيهبيص آلخصمل جلهبحط مي مصحم م. غحط  غحلسهبحلبهتي غحلهنخمخيهت خس لكهبحط
ق م غحلممبخيحنهت همش م هتيغحلهنخيهنخي حض ق ىهل حض ص ىخص مي حتهنيغ دل هحلخيهيي قمشجي  غحط

ق هنىحيحتهنيهنخيهنخيهت غحلي غحلهنخمخيهت خس حض ص غخل خصهبحل ق هشجهمنخيىح خصيسيهبكحض حض ي أله ظيغحلمنمشجي غحل
ن ق ملفيغحطهنخي غحلممبخيحنهت آلص غحلممبخيحنهت ميمنهي مفمظ شٰهيس لكخيحيهب غحطحٰه حض ص غخل خصهبحل يهبكحض
لك ههليش. هب هبهشمهخييغ خصمح مفمهخيحيهب جهىشيخضص كفيمصهنهن ىهمفهبع يعو خس لكهبحلممبخيحنهت غ يه ع: غحل
حضمل غحلممبخيحنهت ق مص حض م دلى خضخيجيئمن يغيلكخيتحهنص غحلمنمشيش خسي غحلمنمشجي خصهبحل  غحلسمهمت كحض

 .يغحلحنملهحص غإلسهبغ غجك يغحلتححمخيحق
نغقغ حلجيهب: ي مصبمق مشمنغه غألهلهنغه ميهن يحلخيسمث غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش رهكهشهت: (مك  ي
ق حض ى مكخمخيهت خضهنخيهنخيهت )غحلحنملني رهكهشهت هآل غحل يى  حلجيمنهي لكخيحيهب غحلجهىشي أله مغهبحلبهتظي

يص غآل عه مغهبحلبهت جلهبميمث هغهي غحلهنخمخيهت لكحيمنه همفمهخيىحص عغألجفخيهبيهلهبمشخيهت  مي ق غحط حض  ىهل
مفحيهب يلكخيحملكص يغحلمنمشجي كيخصهبحلتحم لكخيحيهب   .يغحلحنملهحص غإلسهبغ غجك كحض

ض كك كيطش غغ مشمنغ خس: كجل ه عه جيجههنيهش غحطحمجييىغ ميجمل غجل  غإلهلجههبه هشجه
ن يهشجغمك خصيسوهبص يحتحمخيمهخيوهب مغمهب  يشهل لكحيص يمفملهحص ىغسهبغ غإلهلجههبه خضهنخيهنهتيغه : ههشهن

ن جلمحص هغجلحييس غحلحنٰه مكبخييس  حلخيهي ىححلجهجييص قحلىس هميحص مفٰه ععهص حضهبمشيس كهشمل :ميهن
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ق هليشسيط خض حلىح ىمفملن خصيسوهبص مخخموهب مفملهل حض مص هغآل غحل يص هحلمنغ هشٰهجهيش مثمهىح مفمظ غحط ي
وحل جلهبه غحلحنٰه مفملهلهب مخخمهب م: م عو  مش غحطحِّـ غحلحنملن مثيسيظ أله مثمهىح هشٰهجهيش لكال و
ي غآلمصحمهبم خس قجلهنميهبه هلهب جنجعمي همشمنغص غحطحِّـ حنملن غحلمثيس هحلخيهيص غحلٰهيس مفملن

: مكمهجيهب لكمهص حمهبميغآلمص مفملن غجك خصهبحلحنملني غآلمصحمهبم هلهنحضىعيغه : مكمهجيهب خضخيهث خصهبحلحنملن
 شٰهيسي عميىح هغحلهبنص كهشمل مفمظ مثمهىح عهلجهيش حطهبوهبص مخخموهب مفملهل غحلحنٰه هجلهبهص عمفٰه كهشمل
ه عهيص لكالخصمل كهشمل مفمظ ق هليشس خضيط حلىح هشجه حض  .غحل

ىهب مخخمهبص خصيس مش مغمهمت حلىح يجلمنحلىس غحلهبن خس غإلهلجههبهص لكهئه غإلهلجههبه حلخيهي مغمهب و و
ق ههشتحمىغ حض قظ ألصهب مصسهبهن غحل قظ أله غحلرضهكف هحض حض يخضيط هليش غحل ي ي ق  س حض غحل

خيىغ غحلسمهمت همش غإلهلجههبه غجك غحلرضهكفص هشحمجع مفملهلهب هلخمهبلكهبص  هبهبص لكهئقغ وع و
ق: يهمصهنملن حض سعه غحلحنملن غحطخمهبم حلىح خضيط هليش غحل  .ي

يحلخيهي مغمهبهب حلجهيس ذع لكهبإلهلجههبه ق هص و حض ص غحلحنملنخصيس مش مغمهمت حلرضهكف غحل
حضمل ميسبهتصهغحلرضهكف  مغإلهلجههبهم لكبمق مشمنغ غحلسمهمت  حضمل خصخيجيىح ى مص خصمق : عو( آل مص

حضمليغحطهبمشخيهتص ه غحلسمهمت مشمنغ خصمق هجلمنحلىس. خكجعه هخصمق) غحلسمهمت حضمل آل ىميسبهت مص  مص
 .ي غحطهبمشخيهتخكجع هخصمق خصخيجيىح

مفىح غجك وهميسبهت غحلرضهكف غجك وميسبهت غحلسمهمت جحمنغيعه : ي هشتخملكههبمنغ  هل
غ ن ههليشص غحلرضهكمصهبه مفجيىح غحطسمه ي حتهنيغ هشستملمف غحلجيسبهتي حتهنيغ يهع: غحطحنمه

 غحلسمهمتمنغ مش خصمق هجلمنغص هغحلرضهكف غحلسمهمت مشمنغ خصمق غحلجيسبهت يغيلكتحهنص حفهنلكخيحيهب
مفىح هص غحلجيسبهت حفهنم مش غحلمنو غحلسمهمت مشمنغي حتهنيغ هشستملمف ههل  جحمنغ لكخيجه

ق هليشس خضيط حلىح ىهلخمهبم ىمفملن غحلسمهمت حض  هلجيىح مغخيهييت جلمح غألجضهبك مفمهخيىح متيمصجغمصص غحل
ه يمكملك  حلىح خصغحلثهبحلهث هنغألهل خس ي  غحلهنخيهنهت خس مش مفمهخيىحي غحطجغمصبهت غألجضهبك يهغ :لكخيىح هن

غ عجضهبك غكمصمنهبم حض ق رغلكهت هليشص غحل حض ص غحلخنجع مفيش هغحلخنجيص غحلمنغف هخصسهبحفهتص غحل
 .قحلىس هخكجع

هبلكهت هلمممهيغ: مشجيهب غحلجيسبهت هليش غحطهنغقيعه : صمن هآل غعص غإل هبلكهت جلهبميمث ومغ  غإل



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ططض
هش هبلكتىح غجك غحلرضهكفصوهتيميح  آل جلسمهمت غحلرضهكف  عن جلسمهمت غحلرضهكف هليش خضخيهث غ

هبلكتىح خضخيهث هليش مشجيهب مفىح غجك غ  .ي غحطهبمشخيهتهمشص هل
حضىح هلهب يعهن غحلحنهنيسص ميحنىش. يحتحمخيحق ىمغمهمت آل سمفملهحص ىغسهبغ غإلهلجههبهص غقه ي هشت

مشىش عميىح هشص غإلهلجههبه غجك يت  هليشي مفملهحصص ىغسهبغ هغمكحنىح خس مش هحلجهيشي حتحمخيحقص ىمغمهمتي
حضىح هلهب مكبخييس حضىح هلهب يلكهيهنص غحلحنٰه غجكي هشت كه حلحنٰهغ غجكي هشت وهب مغمهب: وهبص عومفملهل يهشتحم

وحتحمخيمهخيهبص  وهب مفملهحلخيهبص غسهبخص هشهنغه قحلىس خصحنمل هحلجهيشي نص كهشمل مفمظ لكخيحٰهمهىحيو  كهشمل: لكخيهن
ن غحلمنو غإلجفجههبن هشهنق آل غألمغهبك مشمنغ همفمظص عمفٰه  آل سحقخيحتحم ىمغمهمت: هشهن

 .هتيخيغحلجهٰه حلمهجيسبهت وهظمنهب هشهنىع عه يهشحملك آل غإلهلجههبه يخصهيه هشهنهبن حلجهي مفملهحصص ىغسهبغ
  ؠّ  

حلىح  ه مك يمكملك  ى ىطيق :ي م يكيطىح مب ى كيط  ظهنإلمه ضيمإلىغ كهبشمهو ىط
مئ لآلُّـ م كيطش غغص  هي ه عه هشجيبخن عآل :مشص يهلهنملك ىمغمئغن مفيش ىحض  مصجه

ق هشهنتيض عه: جحهبيعهص جضالجضهت آل وعكخصحنهت غألمكسهبن حض ص غحلحنملن هشهنتيض عه: هجضهبميخيحيهبص غحل
ق هليش وجفخيئهب هشهنتيض آل عه: هجضهبحلثحيهب حض  وهلحنهبظ هشهنتخمخيحيمح عه: هكغخصحنحيهبص هغحلحنملن غحل

حلىح لكهيحضهبغ  هآلص غحلجيهنخيخممق غحضتمحم رهكف لكخيىحي أله غحلتمنهبف خصهيقمي ىلكٰههنمصمنىع :خصهن
 .غحلرضهكف مفيشوال لكخمص غحلخيىح حلشهلجههبه مغبخييس

حلىح  ه مك يمكملك  و :ي ىغ جي ن مل ى ىغ ُّـ  غحلبخيهبه مشمنغ مفمظ يعجفجهيسص ىغ 
: مشص غحطتيش دق خس نيمصهنمل غحلمنو غحلملهك مخمنهك خكجعص عمضهن ىمضمهيس مفمظ ىهلجمتٰهيسيخصهيميىح 
ن يعه غحضمت هلمنحي ص مخهبن مفملهلىح ميمنهي مش خصيسص مخهبن مفملهلىح هليش هشمهمين هلهب حلخيهي غحل

ه هآلص عمضهن ىمخهبن هشمهمين آل مكمل خصيسص هشمهمين عمضهن ىمخهبن ألحضيس هحلخيهي  هشمهميهلىح هلهب هشجه
 .مفملهلىح لكهنل ميمنهي هليش عخصمق هآل عخفحيهن

خيلك ه عه هخصمق مخهبن مفملهلىح هليش هشمهمين هلهب خصمق غحلمنهنن همص  مفملهلىح ميمنهي هشجه

 .ضط لضف: يجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحل) ض(
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 تىحيمخهبحلخي خصيسص عمضهن ىحطحهبن وحلخيهي مصهبخصحنهب تىحيمخهبحلخي ىمخهبن: مكسمحه غحطحهبنيعه : مش نمخهب
ق ميمنسىح خس ىجضهبخصتهت حض : خصٰهحنجيص عمضهن ىمخهبن ألحضيس تىحيمخهبحلخي ىهمخهبنص غحلبهبكو دهشىس جل
قص عمضهن ىحطحهبن مصهبخصحنهت تىحيمخهبحلخييعه  حض  ىمصهبخصحنهت تىحيمخهبحلخي يلكهئهص غحلبهبكو دهشىس مفمهىش جل

ق هتيحطحهبحلخي  مفمهٰهىح جلهبه وممتجيحنهب غحلبهبكو دهشىس جلهبه هبيحط يص لكهئميىحغحلبهبكو دهشىس هحض
 همشمنغهص وممتجيحنهب مفمهٰهىح هشجهيش مجص وممتجيحنهب هشجهيش مج حل غحلبهبكو دهشىس يهيص خضت عوممتجيحنهب

غحضمت همفملنص غحلمنغف مخهبن جلالزهب غحلهنسمحه  .ي غألهنغحلهنسىش هليش غحل
حلىح مفمظ يغحطحهنهنمق خصحنِّـ يهمفمهيغ نهشمهمين عمضهن ىمخهبن ألحضيس هحلخيهي :مك :  خصهبحلهن

غ ظمنهت مفيش غحلجيجنهن ممىعيمك غقغيص لكهئميىح خممقغحلجيهنخي غحضتمحم مش حض ق غحل حض  غحلمنو حلمه
خضيطص غألهلهن ميمنهي خصحسمت  غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هشمهمين آلص غحلمنهنل خصحسمت مفملهلىح هحل

خضجنمث هغقغ .والعظ غ ظمنهت حل حض ق غحل حض  هشمهمينص غحطمنهنهل غحلحنملن هلىعص حلمه
 خصيسص غحلحنملن لكهنل هليش وغمغتحهبحلهت عخفحيهن غحلالكن مشمنغ حلخيهي حلجهيشص غحلجيهنخيخممق غحضتمحم

ميهب عهيغهلهب  ه عه هتيغحطحهبحلخي خس هلتسهبههشمق هشجه  هلالخضجنهت هلىعع حلمهخل غحلحنملن لكهنل هشجه
غ ق هحض حض  .يلكتهيهليسص غحلجيهنخيخممق غحضتمحم هلجيىح هشمهمين يممهب وغمغتحهبحلهت عخفحيهنص حلىح غحل

 

 .طضض لضف: مصحنمهخيهنهت خضسيش كغقف غألهلحق مفمظ غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت )ض(
 . غحطحمملك غحلسهبخصيغ)ض(
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ور تفرع  ما تقدم أ ٌو َّ ّ ُ:  

ر اهية، إذ ال يتصف : ّ األولُاأل ن هو ا وضوع اإل ُأن  ّ ّ َِ ّ

ن  نفسه خلوا من ا وجود والعدم، إال إذا  ورة ا ًء بال  ِ
ّ ِ ِ ُ

ن  ، ف  اهية من حيث  س إال ا يعا، ول وجود والعدم  ٍا
ّ َ ّ ّ ً ِ ِ

م.ّذو ماهيةفهو  ِ ك يظهر مع قو ذ ي: ُ و ن زوج تر  ٌ
ٍ

ّ  
ٌماهية ووجود ّ.  

واجب ن  وجود غ ا م ِوأما إطالق ا ِ ِ ِ
ُ سميته ّ ات و ُ با

ستعمل فيه وجوب،  ن وا ، فاصطالح آخر  اإل وجود اإل ُبا ُ ِ ُ ٌ ّ ِ 
س يراد به  ، ول ا ا والغ ا وجوب بمع الفقر ا ن وا ُاإل ُُ ّ ّ ِ ُ

وجود والعدم؛ إذ ال يعقل  سبة إ ا ، أو استواء ال ورت ُسلب ا ُ ِ ِ ُ ُ

وجود سبة إ ا ك بال   .ِذ
ر  اُاأل اهية: ا ن الزم ا ّأن اإل ُ َ م يلزمها جاز أن ؛ّ و  َ إذ  ْ

تنعة، ف نت واجبة أو  ًلو منه، ف ً وجودة أو َ ًنت  نفسها  ِ
وجودة وال معدومةًمعدومة اهية من حيث  ال  ٌ، وا ٌُ ّ.  

ا ونه الزما  راد ب ًوا ِ اهية من حيث : ُ ِأن فرض ا ّ َ  ي ،ّ
ِ اتصافها ب نّ لزوم ،ِاإل ر زائد دون ا ِ من غ حاجة إ أ ٍ ٍ ٍ ِ

وقه  الزم و حقق ا لزوم علة مقتضية  ، وهو كون ا ِاالصطال ِ ِِ
ّ ً ً ّ ُ ّ

اهية من حيث  إثباتا ونفيا رتبة ا ًبه، إذ ال اقتضاء   ً ِ ِّ َ.  
ُال يقال اهية، يق : ُ رتبة ذات ا ورت   ّقق سلب ا ِ ِ ِ ُ ّ

ون اإل ء، وهو ظاهر الفسادِب ُن داخال  ذات ا ِ ً
ِ.  
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ُفإنا نقول ات :ّ حموالت داخال  ا مول من ا ون  ِ إنما ي ًِ ٌ ُّ

فهو اد ا الكه اال ا  ال أو مل  ن ا ّإذا  ُ َّ ُ ً ّ ّ ً مل ،ُ ِ دون ا
َ

وجودي اد ا الكه اال ي  شائع، ا ّا ُ ّ وازم .ُ ن وسائر  ِ واإل ُ

مل ب اهيات، ا ُا ل شائع ال أوّ  ، اهية من حيث  ّنها و ا ّ ٌ ٌ ِ ّ.  
الث ر ا وضوعه  األعيان، : ُاأل وجود بوجود  ن  ِأن اإل ِ ٌ َ ّ

ضا ال صورة   األعيان، كما قال به  س اعتبارا عقليا  َول ً ً ّ ً

ستقل منحاز ارِج بوجود  وجود  ا ٍبعضهم، وال أنه 
ٍّ ٌ  كما قال به ،ُ

  .آخرون
وضوعه فألنه قسيم  ّأم وجود  األعيان بوجود  ٌا أنه  ّ ِّ ِ ِ ٌ

ورة وجوده  األعيان ي  لواجب ا قسيم  ِا ُ ِ ورة ؛ِ ِ فارتفاع ا ُ

ن هو  األعيان ي هو اإل قسيم .ُا وضو  ا ن  ذ  ِ و
ً

ل واحد من األقسام قسم ب قت التصاف ا ِا ٍ ِ ِ ن  مع ،ّ  
ّوصف ثبو وضوعه، فهو معٍ ً يتصف به  ُ ُ  عد  حظ من ّ

نت متصفة به   ذ  اهية متصفة به  األعيان، و وجود، وا ًا ٌ ُّ ّ ّ

ضافة، ال  أوصاف  ٌاألعيان، فله وجود فيها  حد األعدام ا ِ ٌ

وجودة بوجودها وصوفاتها  ِعدمية ناعتة  ٌِ ٌ ٌ تبة عليه  .ّ ُ واآلثار ا ّ ُ

وجود: قيقةا افة ا وجوب من  ِ ارتفاع آثار ا ِ ِ ِ
ات،ُ ساطة ا ِ و ِ، 

ك ، وغ ذ   .ِوالغ عن الغ
يان فساد قول من قال َوقد اتضح بهذا ا ِ ُِ َ ن من : ّ َإن اإل ّ

ِاالعتبارات العقلية حضة، ال ال صورة ّ ٍ  خارج وال ذهن؛ اَ ا ٍ
ك لظهور وجو:ِوذ ورة وجود ا ِ أن  َ ارجّ ؤه ا ر و ُد أ ٌ ٌ و آثار ،ِ
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ّخارجية وجودية ٌّ.  
ذا قول من قال َو ارِج منحازا : ُ ن وجودا  ا إل ًإن  ً

ِ ّ

ك لظهور أنه مع ًستقال، وذ ّ
ِ

ً اهياتٌ عد واحدّ ك ب ا ش  ،ِ ّ ٌ، 
وجود  ، وال مع  ورت بوتها  أنفسها، وهو سلب ا ِثابت ب ُِ ِ ٌ

ٍاألعدام بوجود ستقلِ ّ منحاز 
ٍ.  

ستقل وجودا  األعيان بوجود منحاز  ن  و  ّ أنه  ّ
ٍ ٍ ِ

ن إما ،ً  ّ

ات ِواجبا با
كنا، وهو خارج عن ،ً ما  طالن، و وري ا ٌ وهو  ً ّ

ء  ، وسي ن بالغ اهية، ال ي فيه ثبوتها  نفسها، ف ُثبوت ا ِ ُ ّ ِ
ن بالغ ِاستحالة اإل

ُ.  
وا  ك بوجوه، أوجّوقد استد ن :ُههاَ ذ م ي و  ن  م َ أن ا ّ

تنعا فيها ن إما واجبا فيها أو  ًكنا  األعيان،  ً  فيكون ،ًّ
وري العدم وجود أو  وري ا ن  م ِا ال؛ُ   . هذا 

رده قق : و ستلزم  َأن االتصاف بوصف  األعيان، ال  ُّ
ٍ

َ ّ ّ

ستقل، ب وصف فيها بوجود منحاز  ّا
ٍ ٍ ون ِ َل ي فيه أن ي

انية الفلسفية  عقوالت ا ن من ا وصوفه، واإل ّوجودا بوجود  ِ ِ ِِ ُ ً

هن ِال عروضها  ا
ارج،ُ ُ واالتصاف بها  ا وجودة  . ّ ٌو 

تها وضو ارِج بوجود  ِا ِ.  
ما تقدم َوقد ت  ّ ّ ك: َّ ش ن مع واحد  ٌأن اإل ٌ ً َ ِ كمفهوم ،ّ

وجود   .ا
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ؠ  

يهشستجيتمس مم مفهت هبي كي مصهنملن جخٰه  : مشعهل
)١ ( ّآ ءؠ  ّءؠ   

 مفملن يألهم مش يغآل حلخيسمث مش غحلت همش م هتيحلمهمحمشخي ىهظىغ غإلهلجههبهيغه : عو
ق خصرضهكف غحلخلعيغمصحمهبم  حض  خس جلهبه غقغي غآل يهشحملك آلص غحلحنملن خصرضهكف عه غحل

ق هليش ومضهبحلخيهب ميمنسىح حض قغ جلهبه حلغحلخلع ي أله هقحلىسظ هغحلحنملن غحل حض  حلجههبهص وهل
ق حض ك هآلص حلىح وهبيرهكهش غحل . غحلجيهنخيخممق غحضتمحم آلمغتحهبحلهتظ خصهبحلحنملني هشتحمىغ عه س

ك هآلص حلىح وهبيرهكهش غحلحنملن حلجههبهص وهلحنملههلهب غحلخلع جلهبه هحل ي هشتحمىغ عه س
ق حض ه غحلمنو غحلخلع همشمنغ. غحلجيهنخيخممق غحضتمحم آلمغتحهبحلهتظ خصهبحل  ميمنسىح خس ومضهبحلخيهب هشجه

ق هليش حض قفي غحطهبمشخيهت هشحنتمع غحلحنهنيسيهتص أله ي غحطهبمشخيمش هغحلحنملن غحل حض م غحط  غحلجيجنهن هلهنمم
قمشهب مفيش ي مصتحمىغ غحطهبمشخيهت هخصمنحلىسص هحض  .خصهبإلهلجههبهي

 :غحلتهبحص خصهبحلجمجهيس غحطحنجي مشمنغ مصهنهنهشمت ٰهجهيشيههش
ىغ كأليمي ه غحلت مشص قغهتهب خسي غحطهبمشخيهت :إلكهت ق هليش ومضهبحلخيهت مصجه حض ص هغحلحنملن غحل

قيغه : عو حض قهشيش خكجع هغحلحنملن غحل  غحلمنحميس خسي مصهنملن حطهبهتظ ي غحطهبمشخيقغفي خضمل خس هلهيمض
قيعه : غألهجك غحطهنخضمههتهليش  يغألهن حض ن قغف خس ىقغمضيس خكجع غحل ي غحطهبمشخيهتص ههلمنحي

ن قغف خس ىقغمضيس خكجع غحلحنملن هجلمنحلىس  .ي غحطهبمشخيهتههلمنحي
حضملي غحطهبمشخيهت هلهنهبخصيس هخس ن هش ق هلمنحي حض نيص عهلهب هغحلحنملن غحل ق هلمنحي حض  غحل

ق خضهنخيهنهت مفيش شجه غحلمنو حض ى رهكهشهت غجك ىميسبهت لكمهىح) غحل قغحلي ن هبيعهلص حض  هلمنحي
ى رهكهشهت ىميسبهت لكمهىح) يهبكحضغخل غحلحنملن مفيش شجه غحلمنو غحلحنملن  هميسبهتص غحلحنملن هلىعي
ق هلىع غهلتجيهبم حض هش غحطمنهبمشخيىشيعه : ي هشتخملكغألمغهبك مشمنغ همفمظص غحل  حلخيهي لكهنىط هتيغحطهبمش

ق رهكف جحهب حض  .غحلحنملن رهكف هآل غحل
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ىغ كيطش ق هليشى مضهبن قغمصىح خس غحلمنو غحلخلع :إلكهت حض  غحلمنو مشص هغحلحنملن غحل
 .خصهبإلهلجههبهيهشتحمىغ 

حهتيهنملهلهت غحط همشمنه ق رهكف مغمهمت غإلهلجههبهيص أله هغ حض  .هغحلحنملن غحل
ش ش  ههليش .حلشهلجههبه ىهظىغ مش خضخيهث هليشيهبحطهبمشخيهت لكي هلهبمشخيهتص حلىح ىممجهيشي جليس :كيط

ن هشٰهجهيش مشجيهب ق هليش سمصهنجلخيب ىكهف ىممجهيشي جليس يخصهيه: غحلهن حض  همشمنغي هغحطهبمشخيهتص غحل
و حلخيهي مصهنجلخيبهب مضهبكحضخيهب غحلجغجلخيمت ق هغجك حضهبميبىح هلهبمشخيهت:خصٰهحنجي(يو ي عه جليس ممجهيش حلىح هحض ى ى ي  )ي

ق يسيشمه غحلمنمشيش يهع: خصٰهحنجي (غحلمنمشيش خس ىمصهنجلخيمت مش خصيس حض ق غجك غحطٰهجهيش غحط  هحض
 .)يههلهبمشخيهت

ق متيمصهنجل خس هغحلسبمت حض ق هليش غحطٰهجهيش غحط  غإلهلجههبه يهأل مشص هتيههلهبمشخي ىهحض
ه حلمنغص وخضهنخيهنهت هتيحلمهمحمشخي ىهظىغ  غألمضهن غجلميع هليش بىحيمصهنجليهعهلهب . ي هلهبمشخيهتحلمهٰهٰهجهيش هشجه

ق همش حض قظ هليش ىمكسىش غحطٰهجهيش يلكشهص غحل حض قي أله غحط حض غحضمت غجك هشجيهنسىش غحط  غحل
 .هتيحلمهمحمشخيوهب هظمن غإلهلجههبه جلهبه هغهص هغحطٰهجهيش

ن آخر اصطالح ن وهو إل   ّالفقري اإل
ق غظممالق : يخصحنمل عه مصبمق ىعه غإلهلجههبه هظىغ حلمهمحمشخيهتص هشجمجع غحطحمجييىغ غجك هحض ي ي ي ى ي

غحضمت مصحنهبجكص خضخيهث يعمضهن حلشهلجههبهص همش مفجيملهلهب هش قغف هليش خكجع غحل حض مممهيغ مفمظ غحط
قوص هحلخيهي غحطهنغق خصىح  يهشستحنٰهيس غإلهلجههبه حض يخصٰهحنجي غحلمنهنهن غحلمنغيتص همش غحلمنهنهن غحل ي

ق هلتسهبهو  حض ه غحل حلخيهت عه هشجه ق هغحلحنملنظ حلحنملن هلحنهن حض غع غحلجيسبهت غجك غحل يغمغت
ق خصهبحلجيسبهت حلجيمنسىح رهكوظ حلرضهكف  حض ق هغحلحنملنص أله غحل حض يغحلجيسبهت غجك غحل ي

ف   .غحلخلع حلجيمنسىحجضب
 خصهبغ خس غإلهلجههبه صتمهىغ مفيشي غحطهبمشخيهبف خصهبغ خس غإلهلجههبه يهغ :ىخصحنبهبكف عمضهنه

ق حض ق هتيغمكتخمهبئخي آل مفيش ىمفبهبكفي غحطهبمشخيهبف خصهبغ خس يغحلمنغيت لكهبإلهلجههبهص غحل حض  غحل
ق خصهبغ خس غإلهلجههبهي عه خضمق خسص هغحلحنملن حض ق يغيمصحنمه مفيش ىمفبهبكف غحل حض غحضمت غحط  خص
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ق حض قغحل عظهبحلهت عمغهبك لكحنمظص خصهبحلمنغف غحل ن حلهنخيهنهت هلحنجي آل حض هص غحطحنمه  مغ
غحضمت يغيغحلتحنمه ق خص حض  خصهبإلهلجههبه حلشهلجههبه غآلظممالق مشمنغ مفيش سحنمعيهش مكمل لكمهحيمنغ .غحل

و غإلهلجههبه مفيش حلىح وميغخيمتخيص يغحلمنهنهنو  .غحطهبمش
ق عظهبحلهت عجضهبك هليش ىهغخضملف همشمنه حض ق ىشيمصهنس غحلت غحل حض  ىهغحضمت غجك غحط

ص غحلمنغف مفمق غحلخنجي يعه لكجهمحص هلكهنجع ٍّخكجي غجك عهص هكغخصىطٍّهلستهنيس  عهص هممجهيش
 .غحلمنغف مفمق غحلمنهنهن جلمنحلىس

)٢ (ءؠ ّءؠ   
ي غألهنص ألميىح غحلمنهنم مفجههي مفمظ غحلمنهنم مشمنغ ي عه غحطهبمشخيهت عجضبتجيهبي غألهن غحلمنهنم خسي ي
م حضمل آل: وص عغإلهلجههبه هل  هليش غحلمل: ي هلهبمشخيهتص عوهحلىحي غآل ممجهيش ذع هش

ن حضحيهت ى عه جليس هلهبمشخيهت هشثبمث آل حلجهيشص غحطحٰه ي ي  غحلمنهنم خس ثبتىحجيمغ هلهب همشمنغص جهجيهتمم لكحيي
يعه جليس هلهبمشخيهت :  همشغحلثهبز ي ص خصهبإلهلجههبه يغآلي مصتحمىغ آلي غحطهبمشخيهت يهعهص ممجهجيهت لكحيي
يعه غحطهبمشخيهت : خصٰهحنجي ىجهيس هلهبمشخيهت لكص يغحلمنغيت غإلهلجههبه مفيش يمصجيمنىس آل وهلمممههنهبي ي ص ممجهجيهت لكحيي

 .يهبحطهبمشخيهتخص غإلهلجههبه غمضتحمهبل هليشي غألهن غحلمنهنم خس جضبمث هلهب مفجههي لكحي
يعه غحطهبمشخيهت : غخلهبهلسهت غحطهنخضمههت يعهن خس غهللا جفهبع غه همغخيهييت ص مش مش خضخيهث هليشي

قف آلص مش يغآل حلخيسمث حض ق مشهبيخضمل خس هشمئمضمن مج: ص عوهلحنملههلهت هآل هل حض  هآل غحل
 .خصهبإلهلجههبه يغآل مصتحمىغ آلص مش مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت غقهص غحلحنملن

هان ّ أن  ال كنةف إل ىغّ    
 وآلكهلهب غإلهلجههبه هشجهيش مج حل :حلتهبحصغ خصهبحلمعمشهبه قحلىس مفمظيغمغتملن غحطحمجييىغ 

 مفيش ومضهبحلخيهتي غحطهبمشخيهت جلهبميمث هحلص غإلهلجههبه مفيشي غحطهبمشخيهت ختمه ه عجلهبك هتيحلمهمحمشخي
 خصمق ىخضهبرف غحلهنسٰههتيظ أله خصهبحلمنغف وممتجيحنهت عه خصهبحلمنغف وهغحضبهتي غهلهب حلجههبميمثص غإلهلجههبه

ص خصهبحلمنغف وهغحضبهتي غحطهبمشخيهت جلهبميمث حليص ألميىح خصهبحفاله مقيغحلجمهن هجلالص غحلثالفيغق غحط
قف هبميمثحلجه حض ق هغحضمتي أله قغهتهبظ هلهنمصبهت خس هل حض ق مفمق غحل حض  مشمنغ يحلجهيشص غحل
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 .نيغحطهنمل لكجهمنغص خصهبحفيس غحلتهبحص

ق يلكشه غحلتهبحص خصمماله هبيعهل حض ه لكالص هبفيغحطهبمشخي مفمظ كغئمل غحل ي غحطهبمشخيهبف مصجه
قف حض  هلهنمصبهت خس وهلحنملههلهت حلجههبميمث خصهبحلمنغف وممتجيحنهت جلهبميمث هحل .قهغهتهب هلهنمصبهت خس وهل

ه لكالص غحلميغئمل خصهبحلحنملن وممتجيحنهب جلهبه يهغآلص غحلحنملن مفمق حلمنغفخصهب غحطٰهتجيىعي أله قغهتهبظ  هشجه
 لكجهمنغص وعهشخمهب خصهبحفيس غحلتهبحص مشمنغ يحلجهيش. مضمهىغ همشمنغص خكجعه خصحنهنل خصيسص خصمنغمصىح وممتجيحنهب
ق غحلحنملن يلكشه غحلتهبحص خصممالهيص عهلهب نيغحطهنمل حض  خس لكمهخيسمثص هبفيغحطهبمشخي مفمظ ىكغئملص جلهبحل

ه لكالص قغهتهبي غآل قغهتهب هلهنمصبهت ه خصمميس لكهئقغص هلحنملههلهت غحطهنمصبهت ىسمصمه خسي غحطهبمشخيهبف مصجه  جل
صهبص خصهبحلمنغف وهغحضبهتيغحطهبمشخيهت  ي عه غحطهبمشخيهت جضبمثص خصهبحلمنغف وممتجيحنهت هجل ظ خصهبحلمنغف ىممجهجيهتي
غ همشيغق غحلثالفص غحط مفيش غحلخلع يمضمه آلهلتجيهبم  .غحطمممه

 غإلهلجههبه لكٰهمهميهنص مش خضخيهث هليش هتيحلمهمحمشخي ىآلكن غإلهلجههبهي عه مفمظ وخصجيهبع :قى ِّـ
لك هليشهص مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت مش غ ى مفمههت غحطمهميهن يهع: غحل هص حلالكهلىحي ي غحطهبمشخيهت لكتجه

و مفمههت مش خضخيهث هليش ي عه غحطهبمشخيهت هلىعص حلشهلجههبهي : ص عومشي غآل حلخيسمث مش خضخيهث هليشي
و مفمههت حلخيسمث  غحلجهالهلمقظ مشمنهشيش خصمق سٰهىع لكجهخيىغص حلخلعي

كك ي قجلهن غحطحمجييىغ عه غحطهنغق هليش غحطمهميهن مش جلمنهبهشهت غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش خس :كجل ي
يكغئملص أله غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش مش آل  هليش قهه خضهبحضهت غجك عهلهن هصيغمصحمهبلكحيهب خصهبإلهلجههب ي

جحىش يغه غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش مش : مش هلهنتخمخيهتص هآل مش آل هلهنتخمخيهتص همشمنغ هلحنجي مك ي
قف هآل  حض ص آل هغخضملف هآل آل هغخضملفص آل جلثجعف هآل آل جلثجعفص آل هل يحلخيسمث غآل مش

قفص آل هلحنملههلهت هآل آل هلحنملههلهتص هجليس ذع مضهبكف  حض ىآلهل ى  .يمفيش قغهتهب هقغمصخيهبهتهبي
و م مفمههت مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت م حلخيسمث صغقه  سٰهىع جلخيىغ :هشهنهبنيخضت  حلشهلجههبهي

صهب يمفمهخيتحيهب خصمق  .مشي غآل حلخيسمث مش خضخيهث هليش هجل
حلىح ميىح آلكهلهب جحهب: همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح غحطحمجييىغ خصهن يعه لكهنل غحطهبمشخيهت : وهغحطهنغق خصجه ي

ص هشجهمن خس غمصحمهبلكحيهب خصهبإلهلجههبهص  .ىهت غجك عهلهن كغئملهليش خكجع خضهبحض يهليش خضخيهث مش
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ة ن دخول إش اهيةذات  اإل   ّ ا
و ى كإلهش ص خكجعمشهب مفيش غحلجيجنهن مكممىع ههلىعص مش مش خصمحي غحطهبمشخيهت جلهبميمث غقغ :هي

وهلتحممنهت  يص لكالخصمل عه خصهبإلهلجههبهي هي ي غحطهبمشخيهتص أله جليس قغف خس وقغمضال غإلهلجههبه هشجه ي ي
ن قغف خس قغمضيس لكحيص مش مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت خصىحي مصتحمىغ ذع يغحطهبمشخيهتص  ههلمنحي

لك همش ن قغف خس ىقغمضيس خكجع غإلهلجههبهيظ أله غحلمنسهبق هغ ي غحطهبمشخيهتص ههلمنحي
غه مش لكهبإلميسهبه غهي عميىح آلص لكهنىط ميهبحفيغ خضخي  .ممجهيش ميهبحفيغ خضخي

و كك ملمث كإلهش هيص غميمح مش خضخيهث هليشي غحطهبمشخيهت مفمظ ٰهيسيش هلهب يغه: كجل  هشجه
وخيهبص ي عهحلومثال غحلٰهيس جلهبه غقغي غحطهبمشخيهت قغف هلهنمصبهت خس وقغمضال وهبيقغمصخي  مصمنحمخيمهىح مغخيهييت جلمحي

لك ههليشص غخلهبهلسهت غحطهنخضمههت هليش غخلهبهلهي غحلمنحميس خس غ  مفمظ غإلهلجههبه مثيسيعه : غحل
و عهحلخيهبومثال حلخيهييغحطهبمشخيهت  ي هلي غآلحتهبق مش حصيغأله غحلٰهيس هلالني أله ظي  هحلخيهيص يغحطمنحي

ن حمليهلت غإلهلجههبه ه لكال همفمهخيىحص وهلثال غإلميسهبه هلىع غحطمنحي  مفمظ غإلهلجههبه مثيس هشجه
و عهحلخيهبص ومثاليغحطهبمشخيهت  ي  .غإلجفجههبن هشمهمين لكالي
غكن همغهبئهن هبإلهلجههبهلك هي غحطهبمشخيهبفص حل  .وهبيحلخييعه آلوهبص جفهبئحن ومثال خصخيجيحيهب غحلٰهيس هشجه

ميىح ظيغحلمنغيت خصهبحلٰهيس غحلحمجيهبمف غحلجمهبئىع غحلٰهيس مفمظ حفمهيغيع همكمل  هليش وهلجيتميمفهب حلجه
آلي غحطهبمشخيهتص قغف سخضهبن ن هلهنهبخصيس خس مفمهخيحيهب ومخٰه مكىغ هش غحلمنو خصهبحلخمٰهخيٰههت غحطحٰه يت

 غخلهبكف خصٰهحنجي مشجيهب يلكهبحلمنغيت. غحلمنغف غجك ىذع غميخممحن مفمظ مهىحهمث غميتميغمفىح
ن حلجيهب خس غإلميسهبه مفمظ غإلهلجههبه مثيس مكبخييس هليشص غحطحٰه  يلكهئهص ممجهيش غإلميسهبه :مك
وقغمصخيهب جلهبه هغه غإلهلجههبه  يقغمصخيهبف هليش حلخيهي هحلجهجييىحص غحلمعمشهبه خصهبغ خس حلشميسهبه ي
 آل هحلمنغص ميسهبهغإلي هلهبمشخيهت عحضميغع هليش وحضميعغ حلخيهي يألميىحص يغحلجهمهخيهبف خصهبغ خس غإلميسهبه

ه وقغمصخيهب ولكهنقغ غإلميسهبه هشجه مفهب هآلص حلشهلجههبه ي غمفىح هليش ومي  .عمي
 هلهب مش: غحلٰهيس خصهبغ خس يغحلمنغيت :غحلثهبحلهث غحطحنجي :غحطجيمميغ خسي غحطجنمنهن غحلجمخيمك مكهبن

م ميمنهي جلهبه ن آلميتميغم وجلهبلكخيهب قغمصىحي خضمل خس غحط  يىش غجك ىخضهبحضهت خصملههص غحطحٰه
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 يسٰهيهش هلهب ههشهنهبخصمهىحص غحلمنغف هلهنهبن مفيش غحطجيتميم :حلىح هشهنهبن غحلمنو همشص غحلخيىح ىذع
ن  .خصهبحلخمٰهخيٰههت غحطحٰه

آل هلجيهبلكهبف : ىخصحنبهبكف عمضهنهه: همكهبن غحلجهخيىش غحلسبميهغكو خس مصحنمهخيهنتىح مفمظ غألمغمنهبك
ميىح هلجيتميمفهب هليش ميمنهي قغمصىح  نص هخصمق جل خيهب خصٰهحنجي غخلهبكف غحطحٰه ه غحلخلع مفهن وخصمق جل و ي

غ. يجلهبحلجمخيئخيهت يقغيتص غحطهنغق خصىح غحلمنغيت يغه غإلهلجههبه: لكمح مكهبحل  خس جلتهبغ غحلمعمشهبهص ههلهب مكهبحلىح ي
ه غميىح حلخيهي قغمصخيهب ومكملك  ي ي حض: يي  .يغحطهنغق خصىح غحلمنغيت خس جلتهبغ غهشسهبخك

غغ همشمنغ ه هليش غحطحمجييىغ غمضتهبكه هلهب مفمظس هلبجي غجل  هبفيغحلمنغمصخي هليشٍّ جليس مثيس جل
و عهحلخيهبص ومثال غحلمنغف مفمظ ي  .غحلمنغف مفمظ غحلمنغف ميمنهي جلحٰهيسي

ك هلبجي مفمظيهعهلهب  ه هليش غحطجمحي  ومثال غحلمنغف مفمظ هبفيغحلمنغمصخي هليشٍّ جليس مثيس جل
هيغميمح :  هشهنهبنعهيص لكالخصمل وجفهبئحنهب ن هشجه آلف هليش ىمخٰه  غقغ غحلمنغف خس وقغمضال غحطحٰه

قغ جلهبه  سمفهنيض مشيص هغميمح جلمنحلىس حلخيهي هغإلهلجههبهص جحهب وهلهبيهلهن غحلمنغفي خضمل خس وهلهيمض
ن غحلمنغف هليش ىهلجيتميم ن غخلهبكف هليش لكحيص مفمهخيحيهب ىمخٰه  .غحطحٰه

)٣ (ءؠ  ّء ّ  
 يهغ: مكمهجيهب هحلمنغ ظي غحطهبمشخيهتيغآل هشحنهنل آل غإلهلجههبهيعه : يغألهن غألهلهن خسيمصهنملن 

م حيهب آلي غحطهبمشخيهت يعه: جضبمث غحلثهبز غألهلهن هخسي غحطهبمشخيهتص مش غإلهلجههبه هل  يغآل هشحنهن
 .غإلهلجههبه
 حلىح مشيسص غحلثالفيغق غحط خضمل عمش غحلمنو غإلهلجههبه مشمنغ مفيش نعسهب ميتىحخيهمفمه

ق ق حلىح حلخيهي عه ىهحض ق حلىح جلهبه هغقغ ظي غمفتبهبكوىعهلهن مش يص هغميمحهحض  يلكبهيوص هحض
ق مش ميح حض  هليش مش غحلمنوص غحلثهبحلهث غألهلهن مفمهخيىح خيمتيس هلهب مشمنغ. غخلهبكف خس ىهل

ك  .غحلجهمحع خصمق ىجلثجع ىغمضتالم لكخيحيهب همكىع غحلت غألهل

 .ططضل: غحطجيمميغ) ض(
 ).ض(ص مصحنمهخيهنهت كمكىش ططض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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ظ غق هشمممهيغ غآلمفتبهبك غآلمفتبهبك هلحنهبز خصخيهبه هليشي آلخصمل غحطمممهمتي هشتخملك هحلجه
 :ههشهنغق خصىح

ق عظهبحلهت خصحهث خس غألظخييس هنهبخصيسيهش هلهب .ض حض  مش هغألظخييسي غحطهبمشخيهتص عه غحل
ه غحلمنو ه هلهب حي لكيغآلمفتبهبكويص عهلهب حلشجضهن وهلجيجمهي هشجه  .خصهبحلحنهنل عجضهبكه هتيخيئهلجيجم مصجه

ص غحلحنٰهيس خفهنم هكغع حلىحي حتهنيغ آل غحلمنوص يغحلتحمملهشهن عه كويغحلتحم غحطحنجي .ض
 .قحلىس هميحص غحلملغك حلتمهىسوهب هلهبحلجهه همفٰههنوهبص كئخيس ىكهشمل غمفتبهبك مكبخييس هليش

ق حلىح حلخيهي هلهب .ض  حلىح غحلمنوي غحلهنخيهن هلهنهبخصيسص خكجعه مفيش ىههلجيحهبكس هلستهنيس ىهحض
ق ق حلىح حلخيهي غحلمنو جلهبحلحنهنلص خكجعه مفيش ىههلجيحهبكس هلستهنيس ىهحض  مفيش ىهلجيحهبك ىهحض
ق مشهن هحض مكخيص غجل ق جحهب حلخيهي غحلت هتيهجلهبحلمن  .غحلسهنىغ مفيش ىهلجيحهبك ىهحض

 غآلمفتبهبكوظ نهبمكس عهليش غإلهلجههبهعهشيش هشجيملكف : نهيميس قحلىس يمصبمق غقغ
غغ ق حلىح حلخيهي هلهب: ص عوغحلثهبحلهث غحلجيح يشهلي غميىح :غجل  مفيش ىههلجيحهبكس هلستهنيس ىهحض

ن لكحخيجيمحص خكجعه ق حلىح حلخيهي كهشمل لكهئهلجههبهص ممجهيش كهشمل: ميهن   .ي هلستهنيسىهلجيحهبك ىهحض
ق لكحييتحهنيغص غحل هليش ىميح حلىح غإلهلجههبهيعه : ي هشتخملكههبمنغ حض ص ىهل ي مضهبكحض

قه يهحلجهيش ق خصجيمنهي هحض ق هحلخيهيي غحطهبمشخيهتص هحض حض  .هلجيحهبك ىخص
هان ناّ أن  ال ر إل   ّ خارٌأ
 :هلخيتيشيهلهنمل مفمظ غحلمعمشهبه مشمنغ هشبتجي

ىغ كأليمي غحضمت ىمكسخيىش غإلهلجههبه :إلكهت غ غإلهلجههبهيغه : ص عوحلمه حض  هغحل
قيص أله مكسخيمحه حض غحضمت غجك هشجيهنسىش غحط  لكالص هلتهنهبخصاله هغحلهنسخيمحهص هغحطٰهجهيش غحل

 .ستٰهحنهبه
ىغ كيطش غ :إلكهت حض ص ىعهلهن غحل غحضمتي أله هقحلىسي مضهبكحض ق غحل حض  خس ىهل

غص غخلهبكف قه ههحض  .قغمصىح مفمق هحض

 .منحميس غحلحنهبد غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحكفص غحل:غميجنهن) ض(



ن يجليس يعه خس  ضطض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي

ش ش ص ألميىح ىعهلهن غإلهلجههبه :كيط ي مضهبكحض غ جلهبه غقغي حض  خس جلمح م غخلهبكف خس غحل
ه عه هشمهمين م غحلثهبميخيهتيهنملهلهت غحط غ مغمهمت هشجه حض  غخلهبكف خس غإلهلجههبه مش غحلمنو غحل

ق خفهنم مشي غميمح ىمفملني جليس خفهنميظ أله وعهشخمهب حض ق جلهبه لكهئقغص حلىح غحطهنهبخصيس غحل  هحض
ق جلهبه هغقغص وعهشخمهب غخلهبكف خس لكحنملهلىحص وهبيحضخي مضهبكوهلثال كهشمل ص غحلمنمشيش خس يغحلجهحق هحض

 .وعهشخمهب غحلمنمشيش خس لكحنملهلىح
ق غإلهلجههبهص غقه حض ق غخلهبكف خس ىهل حض مفىح خص  .هل

 هتيحنهنمهخيغحل غآلمفتبهبكغف هليش غإلهلجههبهيعه :  غجكقمشمت غحلمنالمغمنهت خصحنِّـ هحلجهيش
وغ مضهبكحضخيهبص عهلهن هحلخيهيص غحطحخمهت ق غإلهلجههبهيعه :  غجكقمشمت عمضهن هخصحنِّـيو حض  خس ىهل
ق غخلهبكف حض سهلجمجغن حلمنجن خصمق  غإلهلجههبهيعه :  غجكعمضهن هقمشمتص هلجيحهبك ىخص ى

 .ههلجيهبمكجمتحيهب خصخيهبصهب مغخيهييتيغحطهبمشخيهبفص ه
ن   ّثبو وصف اإل

 :هلتمقيهلهنمل مضالن هليش قحلىس غجضبهبف ههشٰهجهيش
ىغ كأليمي غ غمصهنسخيىش خس ىمكسخيىش غإلهلجههبه :إلكهت حض لك مش جلمحص حل  .هغ

ىغ كيطش  .خصهيمكسهبهلىحي هشتحمىغ هنسىشغحطيص لكهئه مصهنسخيىشي جليس خس :إلكهت
قظ مش غحطهنسىش هليش هغحطهنغق حض قي أله غحط حض   .ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب غحط
ش ش يت ىهظىغ هلحنجي خس غإلهلجههبه :كيط مفىح خصىحي هشتحمىغ ٍّجضب ي عه هحلخيهيص هل

يت ىهظىغمش  غإلهلجههبه ظىغ مكبخييس هليش مش خصيسص يجضب يت غحل ي عه هليشي مصهنملن حطهب ظيغحلثب
ق هليشس خضيط حلىحسملهل  مفوهلحنجي لكحيص غحلرضهكف مغمهمت مش غإلهلجههبه حض يغحطهبمشخيهت هص غحل
ىهلتحممنهت   .غألمفخيهبه خس خصىحي

و غحطهبمشخيهت هلتحممنهت جلهبميمث هغقغ ي ه عهيص لكالخصمل غألمفخيهبه خس خصهبإلهلجههبهي  حلشهلجههبه هشجه
ق  ىعهظهبم مش غحلتص غحطخمهبلكهت غألمفملغني خضمل مفمظ هحلجهيشص وعهشخمهب غألمفخيهبه خس ىهحض
لكهبهتهب ىميهبمفتهت ىهتيمفملهلخي ظ ق حط حض مفهبهتهب خص  .هل
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ق هغإلهلجههب جلهبه هغقغ حض ق غخلهبكف خسوغ هل حض مفىح خص  متيمصجغمص عهيص لكالخصمل هل

ص غحلرضهكف مغمهمت مش غإلهلجههبهيص أله غحلرضهكف مغمهمت عجضهبك مش هعجضهبكهص عجضهبك مفمهخيىح
غ عجضهبك غكمصمنهبم: ص عوغحلرضهكف عجضهبك مغمهمت مش حلشهلجههبه غألجضهبك غقه حض  هليش غحل

ق رغلكهت حض ص لكخيىح هنيغحلتجهث هغهلتجيهبمص غحلخنجع مفيش هغحلخنجيص غحلمنغف هخصسهبحفهتص غحل
ق رغلكهت مفملن: هليش غإلهلجههبه عجضهبك متيلكتجغمص حض يص لكهئه غحلحنٰه ميجنجعظ قحلىس هميحص غحل

غمكىع غخلىغحلحنٰه حلىح عجضهبك ص  خس غحل ههليش عجضهبك ص هعجضهبكه مش غكمصمنهبم عجضهبك غحلبمليهبكحض
م خس غحلمنهنف هلثال مك  .وغكمصمنهبم غحلبمل مش غحل

)٤ (ءؠ  ؠ ؠؠ  
ق غإلهلجههبهيعه : جضبمث لكخيمح مغبيغ حض ق خس غألمفخيهبه خص حض مفىحهل يص هعه  هل

ق حض قه حلخيهي خص غن غألمضهنه خس يهلستهنيسص  ى هلجيحهبكىهحض هلكخيمح هشحق ميستحنهنل غألمك
 :هلىع هلجيهبمكجمتحيهب غإلهلجههبه

ن.١ ضّعق ٌاعتبار  اإل    
ن كف حلىح خس ص  مخِّـسمفهنحق ىغمفتبهبك غإلهلجههبهيغه : خضهبظيس مشمنغ غحلهن آل ظ

ق حلىح خس يعميىح :  غحطحِّـيحنهنحقهنغق هليش غآلمفتبهبك غحلغحطهص غألمفخيهبه آل ص غخلهبكفآل هحض
 .يهآل خصجيح غحطحنجي غحلهنخسص يخصجيح غحطحنجي غحلحنهنيض

ن خصهبآلمفتبهبك غحلي عه:هآل صمن  ألحضيس متخيخيمي مشمنغ ص غحطحِّـيحنهنحق مصهنخيخيمل مشمنغ غحلهن
ن ن مفيش مك قه  غإلهلجههبهيغحلمنو هشمئهليش خصهيه غحطحمجييىغص غحلهن ص خس غخلهبكف هغه جلهبه هحض

قه خس غخلهبكفيحلجهيش قو عهشخمهب  هحض س مفملهل ىعهلهن هغإلهلجههبي أله هقحلىسص ي غمفتبهبكوىهحض
قسخضيطحلىح  حض لكص  هليش غحل غ ق غألهلهنيعه : ههليش غحل هي غحلحنملهل هحض ي غآل آل هشجه

خي قغ لكهن يهحض يهب غمفتبهبكهشو خس غحلمنحميس غحلهنغخصىع هليش غحطهنخضمههت  غحطحمجييىغ قيجلمح رص وهبو
ن ص  حلمهحنملنوهتيهت هغمكحنخييمكحنخيهغخضخيهث هشحنتمع غحلحنهنيس غحلالص غألهجك يهحلمنغ مفمع مفيش مشمنغ غحلهن

ن غحلوخيميغ حلىح مفيش  غحطحِّـ متخييحنهنحق غحليخصهبآلمفتبهبكو  .غحطختهبك مفجيملههن



 ٣٨٥......................................................جحيعخنهش ّوإلكجي جحمممي ّوإلكجي واخصحي ّإلكجي لكحممنَّـم ّجكمن ّأن جس

هي ّجهأو،  مخمشٌّجغخممغ ٌاجغيعىعجير اإللكممجينّ إحف أن  حقمنهتا احكخمَّـل هئهتمئحي،خي مصجيلّوجغخض أهئ
 .ّخيخنخلخمهنلكمي احضهلخمَّـالت احكىغجيجههنخي احض

واإللكممجين : ومئهتا لكجي ذمئحي إحكهنهي احكمكهنهب اإلىشامقُّـ مصهنهي مقجيل جس احكيعجنَّـحيجيت
ّخسمن مئُّـ ألكَّـر ذمئخنهنخي، .. .ّواحكَّـخصَّـب حكهنيطجي خسهثاإلمتهئمي جس األجغهنجين جغخض احضجيمئهنخي

ّخي ال مصمت جخجي دون احلخمجيهئمك احكهلهنخنهنخي احضمظمسىعخيّواالجغيعىعجيرات احكهتمئخنهن حقحنمي مججنخي . ّّ
ٍاحضجمجيحكخلجيت أجضهت االجغيعىعجيرات احكهلخمجنهنخي ذوات جس األجغهنجين ّ. 

 ّوجكمن لكجي:  وجضيعهن احكممالم خسخمَّـحكهي،واجعيعَّـحس احكىعىسهي جس ذحكمل جس احضخلجيرمصجيت
ّجكمن لكجي هئخميعيض ومقَّـجغهي مسمممثر يشّهئخميعيض ومقَّـجغهي مسمممثر جهَّـجغهي جغجنهنهي، و  جغجنهنهي ٍ وامصمتٍءّ

ال صَّـرة جخجي جس  احكيعُّـ خيّهلخمجنهنّحقٰهن مجهنهش مئهتا لكمي احكجلحمجيت احك، جيهئخي خسال هنًلكمثارا
 .األجغهنجين

 ؛ّواحكىغالحصخي اجغيعىعجيرهئخي :مصهنهي مقجيل جس احكيعيغمثهئمت ّوذمئحي إحكهنهي احضىسخممك احكخلَّـيس
 . واجعيعىسجيحكخي احكيعيطجنيطمن،حكجلمتمقمنجي جغخض احضهلمتوم

واإللكممجين أجغخنُّـ احكَّـخصَّـب ، مئهته اجلمنجيت احكىغالث: ّومقجيل احكهلاللكخي جس ىشمصهي
حكهنمس ّجغخنمت جهيطىعخي احكَّـخصَّـد إحف احضجيمئهنخي، وهئهليعحطمئجي احكهلخممن ، ّ اجغيعىعجيرهئخيٌلكَّـر، أااللكيعخنجيعو

ٌجخجي حتخممك  : حكَّـخصَّـه؛ جس األجغهنجينّ
واحضحنمممي مقىعمن وخصَّـده  ... مئهته األلكَّـر مسجلمتق جغخض احضهلمتومّنأ :ّاألول

ّ جغمتلكهنخي؛ احضهلمتوم هبجي جكجيجهميّ امسجللك وإذا،  ومئَّـ لكهلمتومٌجحممميّ أجههي هئجلمتق جغجنهنهي
 .ّخسجيحكىغىعَّـمحّ احكهلمتلكُّـ فجيجلّالجعيعىسجيحكخي امس

 .٥ص: احكيعجنَّـحيجيت) ١(
 .٦٤ـ٤ص: احضخلجيرمصجيت) ٢(
 : ىشح احكيعيغمثهئمت حكجنخمَّـمعيغُّـ:؛ واجهملمث٧٢ص:  احكمكهنهب مصيطمي زادة:جكمكلك احضمثاد، حتخمهنمك) ٣(

 .ّمي لكمي احكحمجلمن األول لكمي معَّـارق اإلجخجيمهئ؛ واحضيطمهحكخي احكهلخف٣٥ـ٣٣ص
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ٍ ألن جكمن لكيعىسخممك هئجنهثم احكيعيطجنيطمن؛ :الثاين ّ  هئمكجيرك خسهي مفمضه لكمي ٌحقجنهي وخصَّـدّّ
،  حضجي خسهي االلكيعهنجيزٌولكجي خسهي االمعمظاك لكجمجيهئمث، يعهيّ خسخنحممس لكجيمئهنّوخييعهس، احضَّـخصَّـدات

مئهته األلكَّـر  أمصمت ال خيجنَّـ جغمي، خسَّـخصَّـده ّلكجيمئهنيعهيجلجيف ّحقجيمس، يعهيّحقَّـخصَّـده مفمض لكجيمئهن
 ؛ وهئيعيطجنيطمن،جلجيحقمنجي خسمهمصمت احكىغالحصخيّ حكهثم امس،ّخيحقجنَّـ جكجيجهمي مئهته األلكَّـر حصىعَّـمسهن، احكىغالحصخي

 .ومئَّـ مخجيل
 احكيعُّـ مئُّـ وخصَّـد اجلمنجيت :مصهنهي مقجيل ًوذمئحي إحكهنهي أهئحلجي احلممهنهن احكيطىعهثواري

 .ّيطحي جس احكهلخممن خسجيحكيعهلحنمنّجكهنحمهنجيت احكخن
 ٍ إحف دحكهنمنٌإمعجيرة حقهنهي) ّاحكيعُّـ مئُّـ جكهنحمهنجيت احكخنيطحي( مقَّـحكخنجي: ومقجيل جس مئجيلكمكهي

ّ اجغيعىعجيرهئخي؛ مصهنهي إهنجي وحصجيمقيعمنجي مئُّـ احكيعُّـ ّحقٰههنجي صحمجيت احكخنيطحي، ّآجضمث جغخض اجغيعىعجيرهئيعمنجي ّ
 .ّحقيعممَّـن أومفمن جس االجغيعىعجيرهئخي،  لكمي اجغيعىعجيرٍحقحمهنمنجي جعىعمل اجغيعىعجير. ىطهلحممنجيو

ّمئهتا احكخمَّـل جس األجعحمجير إحف جكجيحقخي احضيعمهجضمثهئمي مصهنهي مقجيلّ احضيعمهجخجف وجهيطحي صمتر ّ: 
زاإلمتة جس ] احكَّـمصمتةاحكَّـخصَّـب واإللكممجين و[ّأن مسجنمل األلكَّـر : ون جغخضّواحضيعمهجضمث

ّإال أهنجي لكمي احك، ّاحكهلخممن جغخض احضجيمئهنجيت ال صَّـرة جخجي جس  احكيعُّـ جيت احكخكحقخيّهلخمجنهنّ
 .ذمئجيناألجغهنجين حيجيذى هبجي لكجي جس األ

 ّاألولمناقشة القول 
ّ، هئيعحلمب  خسَّـخصَّـد لكَّـىطَّـجغهي جس اخلجيرجٌ لكَّـخصَّـدّأن اإللكممجين: حصىعيعخنجيأن أخسهلمت 

،  مئَّـ جغمتم رضورة احكَّـخصَّـباإللكممجين ّنأ: وخسهنجين ذحكمل، خسخلالن مئهتا احكخمَّـل
ّجضجيرخصُّـ ـ ألن  ٌاحكَّـخصَّـد ألكمثّمصهنهي إن و ، ًخسجيحكَّـخصَّـد جضجيرخصجيّ هئيعجللك احكَّـاخصحي مسهلجيحفّ

 .٧٣ص:  احكمكهنهب مصيطمي زادة:جكمكلك احضمثاد، حتخمهنمك) ١(
 .٦ص: حكالمفمثر احكِّـ) ٢(
 .احضجلمتر احكيطجيخسمك) ٣(
 .١٧١ ص١ج: ّاحلممحنخي احضيعهلجيحكهنخي جس األجعحمجير احكهلخمجنهنخي األرخسهلخي) ٤(



ن يجليس يعه خس  ططض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي
غيههئ لكيهليش جضىشه حض هي آلخصمل  كلكىع غحل ومضهبكحضخيهب و عهلهنغعه هشجه ي جليس خفهنميص أله و عهشخمهبي

ق غحطهنهبخصيس حلىحىمفملن حض ص خصهبآلهلجههبه خس غخلهبكفي مصتحمىغ  لكهبحطٰهجهجيهبف م مش خفهنم غحل
ن  نغحلمنويغألهنص يههبمنغ هشتبمق لكسهبق غحلهن س غمفتبهبكو مفهنحقى عهلهنيغه غإلهلجههبه:  هشهن  آل س

ق حلىح خس غخلهبكف  .هحض
نيعه هشي غحطتهيجحمق مشمنغ همكمل خضهبهن ظملك  آل يغه غإلهلجههبه: (حممهلك خصمق مشمنغ غحلهن

ق حلىح خس غخلهبكف نص )هحض قغإلهلجههبه يهغ: ( غحطحمجييىغهخصمق مك حض ق ى هل حض  خص
مفىح خس غخلهبكف ي غحطتهيجحمق عه  ظملكههنهشخضخيهث ص )هل هنهشمل هليش يهشآل  غإلدغن جفخيمكي

ه غإلهلجههبه ومفهنمهخيهب وهبيمفتبهبكهشغ وغعهلهن جل نيميع :ي ص  ى جضهبهىىح هلحنهن خصيس هلهنغقه هليش يهلجيممهن
ن غحلثهبز غحل:يغآلمفتبهبكو حلىحهمشمنغ. يمنمهسمن غحطحنهن : ي هلهب قجلهنه م ظملك غحطتهيجحمق م خصهن

حلمقغحلتمنتخيَّـ آل ختهبحلىغ خصمق غحلهنعهشمق همفجيمل هخس غحلتحهنخييغ ه  ظآل هلجيهبمكخمهت خصمق غحلهن
قمشهب خس غخلهبكف مفبهبيلكهئه حضي غمصحمهبم  مفيشىكف هحض يقغف غحلحنخيجيخيهت هبهب خصحسمت غحط

ق غحلهنغخصىط خس غجحيعه : مكمل قكهشمثغألمفخيهبهص ه حض يمهخيهت غحطهنجلبهت غخلهبكحضخيهت غحل  يهشجيهبخسآل يي
نيهبكحض غخلغآلهلتجيهبم لكال ص عمصبهبمفىحيحنمظ هلهب قجلهنميهبه شٰهيس جلالن عكمغمم هلكص  حلمهٰهحٰه

 .ىح ظهبخضمت غإلدغنيمح غحلجمخيمك غحطتهيحليمغخي هنهشيشيهشهنق مفمهخيحيىش مصجمجيخيحنهبف غحطتهيمض
م جلتهبغ غحطممهبكخضهبف هخكجعه هليش جلتمت جفخيمك غإلدغن  غجك هحلجهيش خصهبحلهنحض

قيهشهنه خصهيهيعميىح : ميجمل ص يمغٰهآل خصجيح غحطحنجي غآلص  خس غخلهبكفى غإلهلجههبه حلخيهي حلىح هحض
آلف غحلثهبميخيهت غحط هليشيص هعميىح يهآل خصجيح غحطحنجي غحلهنخس هت يجلهبجلجيسخيص هتيجيممهنخيمكبخييس غحطحنهن

مفخييهغحلمنحممهخي كص هتيهت هغحلجي ق:عوص هتي ميمنهي عهلهنهشىهتي غمفتبهبكهشىغحلت مش عهل  ى حلخيهي جحهب هحض
ق قيمغٰهغ ىخس غخلهبكف آل هحض  .ي خضهنخسى هآل هحض

ن.٢    منحازّستقل ٌ وجود  اإل
ق غحطجيحهبك حض ق خس ميمنسىح:غحطهنغق هليش غحل حض قغيعمفىش  ص مش غحل ه هحض  وهليش عه هشجه

صضض لض ف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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قغ حلخنجعه ه هحض ق غحلجيهبمفمثص وحلجيمنسىح عه هشجه حض  .لكخيجمٰهيس غحل
ن  ىظمنهت غإلهلجههبهيص أله  ميهبمفمثىقهحض  غإلهلجههبهيهع :هخضهبظيس مشمنغ غحلهن

قهش قفىهتيهحض حض  .آل خصٰهجيجمهي غميتميغمفحيهبص  خس غخلهبكف خصجيمنسحيهبى هل
ن هشحنتهنمل  آلف غإلهلجههبه هليش ي عه لكحمهبخضمت مشمنغ غحلهن ص خصهبحلخمٰهخيٰههتغحطحٰه

ن غحطحمجييىغ غحلمنو هشمئهليش خصهيه غإلهلجههبه آلف هليش  يهمش مضالم مك هليش غحطحٰه
ن:  عوصىحٰهخيٰهظ  .غخلهبكف غحطحٰه

غمكىغ مش نهمكمل ميسمت ظهبخضمت غحط هب غحلمنخهن يهلص عخصحنِّـ غحطجهبقحلمق غجك منغ غحلهن
كغ خصمق ي غحطتهيجحمق يخس خضمق مفمله ظملكص غألجلثهنهشيشغحلهنغكو لكهنمل ميسبىح غجك  آل هلجمحي ومك و

ك هليش غألهغئيس عص: خضخيهث مكهبنص هلمقيغحطتهنمل غ  ي جلالىش هشهيمضمنههيغحطجمحي حض هليش غحل
خضملف  ق هغإلهلجههبه هغحل حض كغ كغئملفهغحل وعهل  . خس غألمفخيهبهو

ِّـيغ كيط ضىغ  و كيطش
ن يكق غحطحمجييىغ  غخصمقهليش مضالن مشمنغ غحلهن  :حض

كك كأليو  :هشٰهجهيش مصهنهنهشبىح خصهبحلجمجهيس غحلتهبحص :إلكجل
ىغ كأليمي ص  همش مغمهمت غحلرضهكفصى هغخضملو غإلهلجههبه خس غحلمنمهسمنهت حلىح هلحنجي:إلكهت

غكق خصجيح هلحنجيص سهمغمهبس مفملهل ىلكحي عهلهن  ى هغخضملوههشستحنٰهيس خس مجخيىع مشمنه غحط
كق عمضهنهي غحطهبمشخيهبفص  خصمق مجخيىعىهلجمجغن كق غجك هل  .آل صتمهىغ هليش هل

ىغ كيطش ق غألمفملغن خس غخلهبكف:إلكهت ق  هشستحخييس هحض حض  .يهلستهنيس ى هلجيحهبكىخص
حهتيهنملهلهتهمشمنه غحط حضمل خصجيمنسىح هلستهنالىغحلحنملن حلخيهي خصخلعيظ أله  هغ  .ي حلجه هش

غكن غإلجحهبن:غميجنهن) ض(  .ططل:  جف
غمكىغ) ض(  .ظطل: غحط
 .طضض لضف: غحطبهبخضهث غحطحكمكخيهت) ض(
يغحلجهٰههت غحلحنهنمهخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(  .ضطض لضف: ي



ن يجليس يعه خس  ظطض......................................................ممتجيىع يهغهلهب جهيشمم يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي
ش ش حضمل غإلهلجههبه:كيط ق  هشستحخييس عه هش حض يهلستهنيسص  ى هلجيحهبكىخس غخلهبكف خص

مفحيهبهليش غألمفملغ همفمهخيىح لكهبإلهلجههبه ق هل حض حضمل خس غخلهبكف خص ص ن غحطخمهبلكهت غحلت مص
حضمل  لكهبإلهلجههبه مفىح همش خصهش ق هل  .يغحطهبمشخيهتحض

ض كك كيطش ق غإلهلجههبه  حل جلهبه:كجل حض قوغهل حض ص  خس غخلهبكفى هلجيحهبكٍّهلستهنيس ى خص
ق غإلهلجههبهيظ أله وممجهجيهبي هغهلهب وهغحضبهبي غهلهب حلجههبه حض  ى هلجيحهبكىخصحسمت غحلمنهنل هل

 .مق خصهبحفالهيهجلال غحلجمهنيهلستهنيسص 
 :خيلك قحلىسمص

إلقىغ كيطيغ كأليو إل جيهب:همش( إل ق غإلهلجههبهي عه  حل لكهن حض قىهل حض  خس ٍّهلستهنيس ى خص
ه هغحضبهبصغخلهبكف  :غحلتهبحلخيهت لكجعق مفمهخيىح غإلجفجههبآلف) و حلمين عه هشجه

و كأليو غحضمتي مصحنملق هشمهمين هلجيىحص وهغحضبهب  غقغ جلهبه غإلهلجههبه:إلكإلهش هت يهعقحلص غحل
غحضمت مصبمممهىحيهخضملغميخي  .هت غحل

ض و كيطش لكص  حلمهٰهٰهجهيشىهظىغ هغإلهلجههبي عه :كإلهش غ ظىغ ي عه:ههليش غحل  غحل
ق حض لكىح غجك شتهبف خس غحل ظ غق جلخيىغ هشٰهجهيش ظ و عهشخمهبىىح خصهبحفيسحلجهجيي م وجلميهشمل هلثال م هل

ظىغ هغحضبهب همش مختهبفع ه غحل ىه هشجه لكىحظ غجك و ظ  هل
و يط كإلهش ه :كيطش ظىغ هغحضبهب خصهبحلمنغف هلىع جل ه غحل و غمغتحهبحلهت عه هشجه

م ممجهجيهب ظ يص ألميىح هشمئقو غجك وغحط غي ه ي حتهنيغ هحض غك جل ظىغ هلىع حض غحل
م هلحنملههلهب ظ ميىح هظمنهب هميهبمفتهبص وغحط وهمش مضمهىغ جل ه غإلهلجههبهيظ أله و  لكهنل جل

ه غإلهلجههبه:هشحنجيص وهغحضبهب ظىغ  عه هشجه هب هحلخيهي صوهظمنهب هحلخيهي خص و همفهن
ميىح هظيعهلهب .  خصمق غحلجيهنخيخممقىهمش مجىعص خصحنهنل  هحلخيهي ىمفهنل  غإلهلجههبهيلكشهومنهب جل
مشهن قيخضخيهث غه هص خصج حض لكىح خكجع هل ظ ه ص هنللكحي حلخيهي خصحنص هل لكخيمهمين عه هشجه

هب هحلخيهي خصحنهنل  . همش مجىع حلمهجيهنخيخممقصومفهن
ض إلقىغ كيطيغ كيطش ه غإلهلجههبه ممجهجيهب:همش( إل  حلمهميههلىح ظلكحي خصهبحفيس) و عه هشجه

 :غحلتهبحلخيهت غإلجفجههبآلف
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و ى غحلتسمهسيسظ أله مشمنغ غإلهلجههبه ممجهيش هحلميهن: إلكأليو كإلهش قي  ىغهلجههبميىح هحض
 صممجهيش غحلثهبز جههبههمشمنغ غإلهلص خصحسمت غحلمنهنلو عهشخمهب ىهمش ممجهيشص  هلجيحهبكسهلستهنيس

ق حض  هغهلجههبميىح صو عهشخمهبىغحلثهبحلهث ممجهيش همشمنغ غإلهلجههبهص ى هلجيحهبكسهلستهنيس ىهغهلجههبميىح هل
 .ههشمهمين غحلتسمهسيس آل غجك صهبهشهتص ى هلجيحهبكسهلستهنيس

ض و كيطش قحل حل جلهبه :كإلهش ه يص لكالخصمل ى هلجيحهبكسهلستهنيس ىشهلجههبه هحض عه هشجه
هب خكهنهشبهب مفمظ  ومفهن ه غإلهلجههبهي أله ظيغحطهبمشخيهتو ق لكهنل جل ص  هلجيحهبكسهلستهنيس ىحلىح هحض

ص  حلشهلجههبهولكهبمكملف م  مفجيحيهبىهلهب مش مضهبكفي جليس هلىع مكممىع غحلجيجنهن مفيشيغحطهبمشخيهت م  سحنيس
ه غمص ه ص  مفيش قغهتهبى مضهبكفىخصسبمت حمهبلكحيهب خصهبإلهلجههبهيلكخيجه ص  خصهبحلخنجعو ممجهجيهتيغحطهبمشخيهتلكتجه

غمغتحهبحلهت م همغخيهييت خس غحلمنحميس غحلثهبز هليش مشمنه غحطهنخضمههت  م خس خصملغهشهت غحلجهٰههتيمصهنملن ه
 .خصهبحلخنجع غإلهلجههبه
وكإل يط هش قغ هلستهنال ي عه لكهنل غإلهلجههبه:كيطش حض يهل ق و حض و هلجيحهبكغ هلخنهبهشهنغ حل و

ه حلىح م غإلهلجههبه ى م مفمههتيغحطهبمشخيهتص هشمهمين عه مصجه ى هلستهنمههتي غع  ي ق غحطهبمشخيهتص مغ ومفيش مفمههت هحض ي ي
قغ خصهبحلخنجعص  حض ه غإلهلجههبه هل قه ميمنهي غحطهبمشخيهت عه خكجعمشهبص لكخيجه وجلهبميمث مفمههت هحض ي ي

ه غإلهلجههبه قغ خصهبحلخن همغخيهييت خصمماله جل حض  .جعوهل
الو كيطشىح ملمث م إل قى كمشش مب مل هي م خي كخل مب ى ىغ  إلىغسشكإلىغ

ق غإلهلجههبهي عه  مفمظىقفي هلتحنملىهتي غحلبحنِّـ خصهيقحليغمغتملن حض قىهل حض  ى خس غخلهبكف خص
 همش صتحيىشي هليش عقحلى هغخضملىغمكتمل مفمظ ميهنيس قحلخييس غحطحمجييىغ يحلجهيشيهلستهنيسص  ىهلجيحهبك

 :ههشٰهجهيش مصهنهنهشمت مشمنغ غحلملحلخييس خصهبحلجمجهيس غحلتهبحص. علكخممهحيهب
وهلثال م ممجهجيهب خس غخلهبكف هشجهيش غحطٰهجهيش م جلهبإلميسهبهغقغ مج  ي هغهلهب وهبيحلجههبه غهلهب هغحضبص و

غق غحلثالف خصهبإلهلجههبهوهبممتجيحن يظ حطهب مصهنملن هليش خضمل غحط غ هغآلهلتجيهبم ي حض هغحلتهبحص ص هغحل
 .ن هلثمهىحي لكهبحطهنملصخيىحي خصجهال جفهنىخصهبحفيس
هص وهغحضبهب )غإلميسهبه (غقغ جلهبه غحطٰهجهيشي لكشميىح هب خصمماله غحلتهبحصيهلع ي رهكو هشجه



ن يجليس يعه خس  ضظض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي
حض ه وممتجيحنهب  )غإلميسهبه (هغقغ جلهبه غحطٰهجهيشص ىح ممجهيشيميعهمشمنغ مضمهىغ ص قغحل هشجه

ممجهيش خس  غإلميسهبهيعه : هغحلجيتخيجهتص ىح ممجهيشيميعهمشمنغ مضمهىغ يرهكو غحلحنملنص 
ق خس غخلهبكفظي عه لكثبمثص غخلهبكف حض ممجهيش خس  غإلميسهبهي عه هلحنجيي أله غهلجههبميىح هل

ف غإلهلجههبه ف غإلهلجههبهص حلىح خس غخلهبكف غخلهبكف مش جضب خس غخلهبكف  حلشميسهبه هجضب
مصىح خس ميمنسىح خس غخلهبكف ف ذعيص أله لكهنم جضب مصىح خس ى همفهبعي حلخنجعه خس عوىجضب  لكهنم جضب

مفهبع ق خس غخلهبكفيعه : لكخيثبمثص ميمنهي قحلىس غحل حض  .غإلهلجههبه هل
يط ِّـيغ كيط  ىغ

غغيحلجه هشتبمق  :همشص  هشجيبخن عه ميستمنجلهن عمكسهبن غحطمنهبمشخيىشص غجل
س كأليو هشهتص همش مفبهبكف مفيش :إلكيط ى غحطمنهبمشخيىش غحطهبمش ك غحلحنمهٰهخيهت غحلت حتحميس ي يغحلحم

ك غحلسمحع عه غألكل يحلمهٰهملكن ميتخيجهت غكمصبهبحفىح خصهبخلهبكفص هليش مكبخييس مصحم همشمنه ... ي
حضمل خس غحلمنمشيش لكال  حضمل خس غخلهبكف لكخيجغمصمت مفمهخيحيهب عجضهبكمشهب غخلهبكحضخيهتص همص يغحطمنهبمشخيىش مص ي

آلف غألهحلخيهت يمصجغمصمت مفمهخيحيهب مصمهىس غألجضهبك غخلهبكحضخيهتص همصسٰه خصهبحطحنهن يي ي  .ي
ض س كيطش همش هلهب هشهنىغ مفمهخيحيهب غإلميسهبه ميتخيجهت ص هتيجيممهنخيغحط غحطمنهبمشخيىش :كيط

ىمفٰهمهخيهبف ى قمشجيخيهتي ه آلكمصبهبحفىح خس غخلهبكف مصهيجضجعي حفيش ص ى هلبهبدى هليش قهه عه هشجه ههل
يمشمنه غحطمنهبمشخيىش مش غحلمنمشيشظ أله هلحمهبقهشهنحيهب مفمق هلمنهبمشخيٰهحيهب غحلمنمشجيخيهت هليش مكبخييس ظ ي

م ن غحلجهحق هغجلجيهي هغحلجي آلف غحلثهبميخيهت غحطيهمص. يهلمنحي .هتيجيممهنخيسسٰه خصهبحطحنهن
س ك يطكيط يهمش غحطمنهبمشخيىش غحلت خضخيثخيهت هلحمملغمكحيهب ص هتيمنمهسمنخي غحطمنهبمشخيىش غحل:يطش
ه غآلمصحمهبم هبهب خس غخلهبكف: ص عوغخلهبكف لكهنىط حيهب مفمظ ص يهشجه هغه جلهبه مفهنه

حيهب خضملفصهلحنهنه ق هظمنهبمصىحص هليش غحلمنحنمهخيهتص هغحل حض ن غحل  ي خس غحلمنمشيشظ هليش مكبخييس هلمنحي
غ حض ق غحلهنخيهنخيهت جلهبحل حض آلف غحلثص يهخكجعمشهب هليش ظمنهبف غحل هبميخيهت سهمصسٰه خصهبحطحنهن

.هتيمنمهسمنخيغحل

 .ططضل:  غحطهنخضمههت غحلهبقهشهت مفحكفص غحلمنحميس غحلحنهبدص صهبهشهت غحلجهٰههت:غميجنهن) ض(
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ني مصبمق هغقغ هيمنمهسمنخي غإلهلجههبه هليش غحطمنهبمشخيىش غحلثهبميخيهت غحليغه: قحلىس ميهن  هت غحلت هشجه

قي حتهنيغ حلجهيش آل هشستمهمينص هبهب خس غخلهبكفيغآلمصحمهبم  حض ظىغ خس غخلهبكف خص  ىغحل
لكىحيهلستهنيسص  ىهلجيحهبك ظ ق هل حض قغ خص حض ه هل غحطمنهبمشخيىش يص أله وخصيس هشجهمن عه هشجه

حيهب خس غحلمنمشيشيمنمهسمنخيغحل ه مفهنه  .حمهبم هبهب خس غخلهبكفي هغآلمصهت هشجه
ه   غإلهلجههبهيعه : قحلخيمهحيىش هشثبمثيظ أله مفيهليش غحطمليعمفىش لكهبحلملحلخييس غحلمنو عمكهبهل

ق حض ق غإلهلجههبهي عه  هآل هشثبمثصلكهنىط  خس غخلهبكفىهل حض قىهل حض  ى هلجيحهبكٍّهلستهنيس ى خص
قغ خس غخلهبكف غإلهلجههبهيص أله خس غخلهبكف حض يص غآل عميىح وهغه جلهبه هل ه ي آل هشمهمين عه هشجه

قخصيس هلص يهلستهنال مفىحىحض ق هل حض ق: ص عو خص حض ق هلجيجمهي غميتميغمفىح مفمظ ىهل حض  خص
حيهبميح قمشهب خس غخلهبكف همفهنه ه هحض آلف غحلثهبميخيهت غحلمنمهسمنخيهتص غحلت هشجه ي جليس غحطحنهن  ي

 .خس غحلمنمشيش
هخضهبظيس ص حمهبميغحلمنهنن خصمق غحلحنهنهل هغآلمص غجك جمجعي عه مي:ههليش غجلملهشهن

مكىغغحلحنهنهل هلي عه :غحلمنهنن ىت ن يغه : ص عوغحلحنهبكل هغحطحنهنهلي مصحنملق  مفمظي غحطحٰه
ق  يص عهلهب غآلمصحمهبم ميمنسىحخس حلىح هحض ظىغ مفمق ص  هلجيىحيمفىشعلكحي ي ه غحل لكهنمل هشجه
م ظ ظىغ عهلهنغ مفملهلخيص غحط ه غحل يهمكمل هشجه قهشص وهبو ظىغ عهلهنغ هحض ه غحل يهمكمل هشجه وهب و

هب  لكىححطومفهبك  .ظ
ق غحلهنخيهنخي حض خضملف هغحلمنحنمهخييلكهيهظهبم غحل مشهب مفمق يهت هغحلتجمخيهت جلهبحل ُّـ هميح

ق خس غخلهبكف حض حيهب حلىحيلكال هشص غحل  يهغحلمل غإلهلجههبهيعهلهب ص  خس غخلهبكفحنهنيس مفهنه
قف حض مشهب هل لكهبهتهبىهغحلجيهنُّـ هميح ظ ق هل حض حيهب جحهب خصحنمل هلهب يهآل هشص  خص حنهنيس مفهنه

كغ ق جحهب خضهنخيهنهتي مفملهلخيهت وجلهبميمث عهل ق ي غميمح خصيسص آل هحض حض ق يغحلهنخيهنغحط  مش هحض
لكهبهتهب ظ هشحنتمع ص  مش هلهنهبخصالف مشمنه غألهظهبمىحمهبلكحيهب خصجهمحآلفيحلحنملن غمصيص جضىش هل

هص وهب جحهبهب مشمنغ هظمنحمهبلكحييغحلحنهنيس مفملن غمص  .خس غخلهبكفي غآلمصحمهبم همشمنغ هلحنجي جل
ق حلىح خس ميمنسىحظ  غإلهلجههبهيهغهخضخيهث  مفىحي أله آل هحض ق هل حض قه خص ص هحض

هيلكالخصمل  ىح خس غخلهبكفص خس غخلهبكفي غآلمصحمهبم خصجيح عه هشجه ه مفهنه  .هآل هشجه



ن يجليس يعه خس  ضظض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي
حلىحهمشمنغ هلهب قجلهنه ظملك غ هغإلهلجههبه خصيس غآلهلتجيهبم ه: ي غحطتهيجحمق خصهن حض غحل

كف جحهب خس غألمفخيهبه هلىع هتيحنهنمهخيهليش غألهظهبم غحلي عصهب خسص خضهبجحهب هغخضمل  غحلت آل ظ
 .غألجفخيهبع هبهب خس غألمفخيهبهيغمصحمهبم 

يغآلمصحمهبم خس عوي عه غحلهبظيس:  غحلسبميهغكويحهنيغهمكهبن غحط  لكهنم ص خفهنمي
ف غحطت ف ذع حلخلع خس خفهنميحمىغ خس قحلىس غحلجنهنم آل غحلحممنهت لكخيىحظ هعهيجضب  ص جضب

ف غحطثبمث حلىح خس قحلىس غحلجنهنم  لكهنن خصمق ي عميىح مصحنمهىش هعميمثص آل غحلثهبخصمث لكخيىحلكهنم جضب
ن غحلثهبز غحلغحط ن غحلثهبز غحطيمنمهسمنحنهن  .يجيممهن هغحطحنهن

يهممهب مصهنملن  غ غ غإلهلجههبهيعه : يسيهشتححمي حض ه مكسخيمح حلمه وحلمنغيت غحلمنو هشجه ي
حلجيهبلكهبإل.  هلجمجغنى هغخضملو حلىح هلحنجيصغآلهلتجيهبمه ) غإلميسهبه ممجهيش: (هلجههبه خس مك
ق ص ى هغخضملو خصٰهحنجيصمشهبخكجعه) غألكل ممجهجيهت(ه)  ممجهيشىسيغحطمه(ه حض يجلمح عه غحل

مفهبف غحطختمهمنهت حلىح هلحنجي ن مفمظ غحط جيهبخس غجفجغغن يهمشمنغ آل هش . هغخضملوغحطحٰه
جلمح مغخيهييت قجلهنمشهب خس غحلتجيبخيىح  م مغبحنهت عه عجلثهن م ى جستمهمنهتى خصمق هلحنهبهوغإلهلجههبه حلمنجنهب

 .غحلثهبز
  ّؠ  
حلىح  ه مك يمكملك  يممئهن :ي كم هي مش كيط ىح ميط إل قم ال ...ييط 

م مب سش قمي كيط يط ق يألهص هي حض ف حلرضهكفص يرهكو ميمنسىح غجك خصهبحلجيسبهت غحل  جضب
ق رهكف مغمهمت خصٰهحنجي هغإلهلجههبهص حلجيمنسىح غحلخلع حض  خكجع همشص هغحلحنملن غحل

ن ق غجك خصهبحلجيسبهت هلحنهن حض  .غحل
حلىح  ه مك يمكملك  ُّـ  :ي ن كهت ىغ هب   خي كمئىس إلُّـ إل

ى إلىغ سع خصمح مش مضهبكف مفيش قغمصىحص مفهنيض غحلخل يمصحمهبمغ هليش يغآلمصحمهبم همشمنغص هي ى

.صطض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت لكی غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
 ).ض(كمكىش خضهبجفخيهت ص حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(
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نميمنهي مفيش وهلجيتميمفهب يغحلحنهنيض قحلىس جلهبه غهحلىحص ه . ي قغمصىحص جلمح خس جليس مضهبكف غحطحٰه
خيلك خس غحطبهبخضهث غحلالخضهنهت مغخيهييته  .عجلثهن ىمص

حلىح  ه مك يمكملك  مئ :ي مئش كهت ىغ هب  قهئش ق خي ىغ آلقم ال كِّـشيس  إل
 آلهلهنتخمخيهتص لكمهخيهي آلص آل هلهنتخمخيهت هيخيهث مش حلخيسمث غآل مشخض هليش يلكهئصهبص  وي

حلىح  .وميمنخيهبوغجضبهبمصهب ه: لكخيحيهب غآلمكتخمهبع هآل مفملن غآلمكتخمهبعص همش هلحنجي مك
حلىح  ه مك يمكملك  مئش مكل كهت :ي يممئهن خي ىغ إلحت مش كيط  خضخيهثص إل

يمصتحمىغ خصال :  عوهبهغحلرضهكمصهب مفجيحي سمهمتيهش مش خضخيهث هليش يغحطهبمشخيهت يغه :مكمهجيهب
ق ه حض  .غحلحنملنرهكف غحل

حلىح  ه مك يمكملك  ى مكمتط خي مكل كيطىعق ي مك كإلى هي يض :ي آلىغ
م س يص غق غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش حلخيسمث غآل مشكيط  لكهبإلميسهبه هليش خضخيهث مش غميسهبهص. ي

 .مفجيىح مضهبكف لكحي غحلرضهكمصمق مغمهمت يعهلهبيمج هشمئمضمن لكخيىح غآل حضجيسىح هلكحممهىحص ه
ه  حلىح مكملك  يمك لظ كحل هي: ي كمى كهت ئ يط ى يمش  يهيهن إليكإلىغ

ئ ال قيمي إلكهت ىغ هب  من هش إل آل آل ميىح هلجيتميمفهب هليش إل و هغه مغٰه قغمصخيهبص لكمهجه ي ي
مكىغ  ن خصهبحلخمٰهخيٰههت غحلمنو هشت آل مفمهخيحيهبص خس هلهنهبخصيس غحطحٰه يخضهبن قغف غحطهبمشخيهت مخٰه وس ي

ن. ىغميتميغمفىح همثمهىح مفمظ غميخممحن ذع غجك غحلمنغف  .يلكهبحلمنغيت مشجيهب خصٰهحنجي غخلهبكف غحطحٰه
حلىح   همك يمكملك  مك ييط كمل: ي مك يط خي كألإلملآلشش آل جييس ال ف ىآل ص مل

كف حلىح غمكىع آل خضهنخيهنهتآل هغمكىع حلىح ه: هلحنجي آل ظ كف مشجيهب خصٰهحنجي غحل  حلىحص لكهبحلحم
نهغحلهنخيهنهتص ه غلكيغ حلمنجنىح حلمنيط ظهبخضمت غحلهن كف حلخي يحلحنمهىح مفمع خصهبحلحم  .ي

حلىح   همك يمكملك  م: ي مب آليال ق ىغ مإل مب مل هي مٍّ ىغسشأل خي كخل ص ص  ىغ
آلف خصهبحلخمٰهخيٰههت غإلهلجههبه هليشيغه: عو هليش ي خصهيميىح  خصخيجيمح غحطحمجييىغ هشحنتهنملص غحطحٰه

ن  .وعميمنهبي مصهنملن جلمحص غخلهبكف غحطحٰه
حلىح   همك يمكملك  آلُّـظ ِّـس: ي كمبإل س يط ىش غحطهنغق هليش غحلتهنسخيص  خي كيطش

غحضمت ه ق غجك غحل حض  . غجك غحلثالفيغقهحلخيهي مصهنسخيىش غحطص غحطٰهجهيشمش مصهنسخيىش غحط
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حلىح   همك يمكملك  يمك : ي ه كيط ممئ ىُّـ ي  كإلىغ ىظ كيط ص  خي كألمل
ق غحطهنهبخصيس حلىح حض يأله خفهنم جليس مفملن غميمح مش خفهنم غحل ي ق كهشمل . ي لكهئقغ جلهبه هحض

قغ ق غحلجهحق خس غحلمنمشيشه. وملهلىح عهشخمهب خس غخلهبكفلكحنص وهبيمضهبكحضخي وهحض يغقغ جلهبه هحض ص ي
 .خس غحلمنمشيشو عهشخمهب لكحنملهلىح
حلىح   همك يمكملك  ه : ي مقكممئ مب ك ىغ ضكُّـ كيط مب م كيط يَّـهث  ...هئ

خضملف غحلهنهت غحلهنخيهنخيهتيص هليش مكبخييس غهلتجيهبم غحلتجهثهن لكخيىحص هميط يمش غحل  .ي
حلىح   همك يمكملك  و: ي و ىغ ِّـ م ِّـ ى ُّـس ك كيطش ىإل قى:إليِّـ كمئيس هب   كإلىغ

مكل كيط و...  كهتصيسإلىحىغ كالملشش و ىغ ِّـ ك ِّـ مك خي إلقى  :يىط ى يمب آليططىغ
مك ص مل ىغ ق غإل: ص عوآلكخل ن غألهنص هيهلجههبه هشتخملك لكسهبق خصبخيهبه هحض خصبخيهبه يغحلهن

مفىح ق هل حض قه خص ن غحلثهبز هحض  .يهشتخملك لكسهبق غحلهن
حلىح   همك يمكملك  ملأل: ي مك جه خي مت كف حلشهلجههبهص  يال مال ف  آلظ

كص همش هلص خس غخلهبكف ن غحطمنجل يعهلهب عميىح حليهب رق خصىح ظهبخضمت غحلهن كف آل خس ىحي  ظ
ق غحلمنو عجفهبك غحلخيىح خس غألهلهن غحلثهبحلهث  غحطحمجييىغص لكحي هلبجيص غحلمنمشيش حض خس هلهنخضمههت غحل

كف مفهنمهخيهت حلخنجع غحطهبمشخيهبفآلعه : يغحلمنمشجي ي ظ آلف  يغإلهلجههبه حطهبه. ي جلهبه هليش غحطحنهن
 . حلىحي هلهبمشخيهتغحلثهبميخيهت لكال



 قفم فشصش لحلذرش ه م...................................................................................ككق

 
ّث إ  

    ات اّ ان ّن .١
 :يصعق شةالة لألحظلو يف خعسحش لإلخذشىآللى  :آل بغج

 يصظ .شآلزخذس خظ لتدذظألم لحغشسسش لت: ليقيحمضف ثذج يلثغغشن لإلخذشى .ق
آللى لألبخشه :  بردزظكحظو ثسص لإلفله  .زجم يف لحضصظسحر يلحدضينآل

 خظ لتدذظألم: ق لي خزغشنالخعغذط آل يف لخلشنم بظةظميخظةظم لإلخذشى .ق
آللى لألبخشه : يصظآللأليحسشق   . زجم يف لخلشنمسيلحدضين حرآل

 .آلدرعدسشش لحلإلخذشى خظ لتدذظألم لحغشسس .ق
 :حظحجآل صغدضه لج يصظ 

بزغظ لتدزظ ف يةظمي يلإلخذشى لخضآللى : يصظآل لتغسهلجق  حخصن:ّالقول األول
 .آللحلضيف

حظ ف ثصخع يلإلخذشى لخضآللى :  يصظقلحخغشثغشإلعآل لحدالخش صآل حرعس:القول الثاين
 . خظ لحظةظمفتط

ظ لتدذظألم لحغشسسش خ لإلخذشىآللى :  خش نصش لحسظ ثسص لإلفلهآلحص صسصصي
آلخظ تالو لحذضلكل لتخزظنل ألثغغشنصش لتشصس ينحطق شآلزخذسلت  .شآل

:  يصظ ثرش لحعينلق ليآللحغغش يف لإلخذشى لتشصظي آللى: بسشى نحط
: تسش حشوق خشآللحدالآل لحعسص صضل خش نحضىق بعشيي لحزعغش لج لحظةظم يلحدصو

 لن آللتشصسشكخظعظه لإلخذشى صظ آلى ل: آللألخض لأليو كلخظنآل بذصو ه ثت خشآليصغدض
يلأل لنل حشى يف سدعظ ترظل خظ ق لححك بال فينل لحظةظم يلحدصوآل صغخط أل آل

 .آللتشصسشآل يحسض لأل ي ملسدشقلحظةظم يلحدصو
 يلتغعشيي لحزعغش حسضق لحظةظم يلحدصو لج صظ بعشيي لحزعغش جشإلخذشى
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يغآل غحطهبمشخيهتص  يعه غحطهبمشخيهت:  غحلسمئغن مشيحلجهيشي ه هلتسهبههشهت غحلجيسبهت ىهمفهبع ي خس عوي  مصجه

ق هغحلحنملنظوهمضهبحلخيهت حض   هليش غحل
غغ يغه غحطهبمشخيهت: غجل ه مضهبحلخيهتي ق هغحلحنملنو غحلت مصجه حض  يغحطهبمشخيهت حلخيسمث ص هليش غحل
ي أله غحطهبمشخيهتخس غخلهبكفظ قفي حض هب هغحضبهت يهعصص  غقغ هحضملف خس غخلهبكف لكحي هل

قوهحلخيسمث مضهبحلخيهتص خصهبحلخنجع حض  هتيغحطهبمشخي يعه: ي هشتخملكهمفمظ مشمنغ غألمغهبكص  هليش غحل
ق هغحلحنملن مش  حض  يغحطهبمشخيهتهغقغ جلهبميمث ص همفهبع غحلمنمشيش  خسيغحطهبمشخيهتغخلهبحلخيهت هليش غحل

ق هغحلحنملن خس غحلمنمشيش حض ه هليش مكبخييس يص لكالخصمل غخلهبحلخيهت هليش غحل ص خيهتي غحلجهمهيغحطهبمشخيهتعه مصجه
آلف غحلثهبميخيهت غحطيهغحلجهمه آلف م غقه م  لكهبإلهلجههبه ظهتيجيممهنخيخيهت هليش غحطحنهن حلخيهي هليش غحطحنهن

مفىحيه ألصهتيمنمهسمنخيغحلثهبميخيهت غحل ص خصيس خس غحلمنمشيشص حلخيهي خس غخلهبكفم  يغحطهبمشخيهتهمش م   هل
ه خس غحلمنمشيش ن عهشخمهب هشجه هص ولكهبحطحٰه وغحلحنهنهل عهشخمهب خس غحلمنمشيش هي غآلمصحمهبم لكخيجه

 .خس غحلمنمشيش
مفىح غخلهبكف مش غإلهلصميحنىش  يجههبه غحلمنهنهنو غحلمنو مش  غإلهلجههبه غحلمنو هل

قص ه حض ق خس غخلهبكفظ همش خصخالم غإلهلجههبه ظمنهت غحل حض مفىح همش غحل هل
و مفىح   غحلمنوصيحلمنغيت عه غيغحطهبمش ق هغحلحنملنى غحلت مش مضمهيغحطهبمشخيهتهل حض  ص هليش غحل

 .يهغحلت آل همفهبع جحهب غآل خس مفهبمج غحلمنمشيش
ق هغمفتبهبكهشيعميىح : غجكولكهب مشمنغ هلخمهب حض يخصجيهبع مفمظ عظهبحلهت غحل حضمل يغحطهبمشخيهتص هت و آل هش

ى حتهنيغ هتيحلمهمحمشخي نص خس غخلهبكفي ق: همفمهخيىح مفجيملهلهب ميهن حض يمفهنحقص  ىلكحي جخهبكص غإلميسهبه هل
غغحليأله  ق هلجيس  حلحنملنظ  همش هليش ميسبهت غحلخلع غجك خكجع هلهب مش حلىحي غجك غحطهبمشخيهتصىحض

يحتهنيغ غحطهبمشخيهت ق جحهب خس غخلهبكف هت غإلميسهبهيلكمحمشخيص  خس غخلهبكفي  جحهب هلجيجمهي صميحنىش. آل هحض
يص أله غحطهبمشخيهت خضمل خس غخلهبكف غميتميغم ي ق ي حض حلجهىش خصهيهوهخصجيهبعص غخلهبكفخس غحل  ي مفمظ مك

ي آل هشحنهنل عهآل هخصهبحلمنغف غآلغإلهلجههبه و ق هغحلحنملنصي حض ى غحطهبمشخيهت غحلت مش مضمه هليش غحل  ي
حضمل غإلهلجههبه حضمل خس غحلمنمشيشي آلخصمل عه خصيسص خس غخلهبكف آل هشٰهجهيش عه هش ه صهش  لكخيجه

آلف غحلثهبميخيهت غحط  .هتيجيممهنخيهليش غحطحنهن
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يغآل عه مشمنغ غحلجهالن خكجع مصهبنص أله غحطهبمشخيهت هغه مج مصجهيش عظمهخيهت غآل عميىح آل هشمهمين  ي وي ي يي ي

آلف غحلثهبميخيهت غحطجيممهن ه هليش غحطحنهن يخيهتص خصيس جحهب هغمكىع ميمنهي عهلهنوص جلمح مصهنملن عه مصجه ي
ق حض خيحىح خس هلبهبخضهث عظهبحلهت غحل .مص

   ؠء ؠ ّ ؠ ؠء   ، آء ؠد  .٢
يعه : هلهب قمشبجيهب غحلخيىح هليشي ظحهت  عمضهن مفمظىىحيبحهث ميخمىع هشملميهب مفمظ هلجيبخس مشمنغ غحط

ق حض  .حيمح خس غخلهبكفخي جلمهيغحطهبمشخيهته غحل
ق م هتيمنمهسمنخييس خس غحطمنهبمشخيىش غحلي غحلتهيهلملىح مفجييغحطجيبخملك مشمنغ يههشت حض ص هليش مكبخييس غحل

نص هتيغحلحنمه خضملفص غحطحنمه كص غحلملهفص غحل  خضخيهث ميجمل م غحلهنملن هميح قحلىس هليش غألهل
قيعصهب  حض ي أله هقحلىسيغحطهبمشخيهتص خصيس مصجيسجىش هلىع عظهبحلهت ص آل مصجيسجىش هلىع عظهبحلهت غحل

ن غحل وهلحنجي غحطحنهن ق حلىح ومش غحلمنو مج هشمئمضمن هليش غخلهبكف هلبهبدفظ: يثهبمي  يألميىح آل هحض
ن غألهص خس غخلهبكف قيهمش خصخالم غحطحنهن جلمح خس ص خس غخلهبكف ىحص غحلمنو حلىح هحض

ني خصهيميىح مممهيغ مفمظ غإلميسهبهيهحلمنغ هشص مصمئمضمن هليش غخلهبكفيص خضخيهث غصهب هبفيغحطهبمشخي  ىهلحنهن
ق هميحصهتيمنمهسمنخيغحطمنهبمشخيىش غحلي عهلهب حصظيعه حض ن غحل نهص جلٰهمنحي و ألميىح  ى لكحي هلحنهن يجضهبمي س

هص وبهبدفآل هشمئمضمن هليش غخلهبكف هل حل  .جلمح هشهن
قوخصجيهبعي غميىح نعحلجهيش ميتسهب حض قص  مفمظ عظهبحلهت غحل حض ق هل حض وغ خس عحلخيهي غحل

 غخلهبكفظ
غغ قص ميحنىش:غجل حض ق هل حض ق ص  خس غخلهبكفى غحل حض  مفجيملهلهب يغخلهبللكحيمنغ غحل

ق ص هشهييت غجك غحلمنمشيش حض ن غحلحنهنيس خصتحمهخيمهىح غجك غحل يعه : هلحنجيهبههمشمنغ يهغحطهبمشخيهتص هشهن
يغحطهبمشخيهت آلخصمل  آلي ه هلحنهن هشهبص وعه مصجه وجضهبمي آلمث هحلخيسي وعهحلخيهب و هلحنهن ي ن ي أله ظي هلمنحي

ق هشمئمضمن هلبهبدف هليش غخلهبكف حض ن يهشيص جضىش وغحل  .و جضهبميخيهبيغحطهبمشخيهتجيتميم هلجيىح هلمنحي
ع قحلىس ن خصهيهيعه : ي هشتخملكهخس  آلف غألهحلخييغحطهبمشخيهت يغحلهن ي هشتىش  آلهتي هليش غحطحنهن
وغآل خصجيهبع مفمظ عظهبحلهت  ق لكهئهوخصجيهبعيعهلهب يغحطهبمشخيهتص ي حض آلف غحل غحطي مفمظ عظهبحلهت غحل هشحنهن هت يثهبمي
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آلف غأله ي غحلسخيمل غحلحنالهلهت هليشي مصهنملن همشمنغ هلهبص حلخيهتيمش غحطحنهن  خضخيهث صولكخيمح مغبيغ عهشخمهبي
زهبههت يغحلجمخيئخييغه : مكهبن خضملف هميح قىهلسهبهمكهتص غحل حض هلسهبهمكهت (هلحنجي ه ص حلمه

ق حض قيعصهب ) حلمه حض قف خصجيمنهي غحل حض قفص ىهل حض خضملف هل  خصجيمنهي وهغقغ جلهبميمث غحل
ق حض خضملف هلجيتيص لكالخصملغحل ه غحل ن هليش غخلهبكفص و هلبهبدفوميمفهت عه مصجه ه هلمنحي  لكخيجه

آل خضملف هلحنهن و عهحلخيهبوغحل ي آل ي هشو آل هلحنهن  مفمظ عظهبحلهت وخصجيهبعيعميىح : ي هشتخملكههبمنغص وهبيجضهبمي
آلف غحل ه مجخيىع غحطحنهن ق مصجه حض آلفيمنمهسمنخيغحل ه ص حلخيهتي عهىهت هلحنهن  هليش يغحطهبمشخيهتهمصجه

آلف غحل هشغحطحنهن  .هتيثهبمي
ن  ه يخصمل ص لكالحلخيهتي هليش غحطمنهبمشخيىش غألهيغحطهبمشخيهتهغقغ جلهبه هلمنحي  يغحطهبمشخيهتعه مصجه

قف حض قي عه جلمحص  خس غخلهبكفوهل حض ق هل حض حيهبف يغحطجيب عخضمل همشمنغص  خس غخلهبكفىغحل
ن هليشي ظحهت مفمظ يعه غحطهبمشخيهت: هلهب ميهن ق جلمهي حض ي عه غحطهبمشخيهتآلص حيمح خس غخلهبكفخي هغحل  ى عهلهني

يغمفتبهبكو آل حتهنيغ حلىح خس غخلهبكف غآل خصهبحلحنهنل ي  .ي
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بيه   :ت
ورة ُتنقسم ا ُ:  

ة ورة أز ّإ  اته، : و،ٍ لموضوع  ا  ور حمول  ِ كون ا ِ ً ّ ِ ُ

ن ذات  تص بما إذا  وجود، و ط ح ا ُمن دون أي قيد و ّ ٍ ٍ ّ

ت وضوع وجودا قائما بنفسه  ِا ً ً ه عدمً،اِ شو ٌ ال  ده ماهية، ،ُ ّ وال 

واج تعا وتقدس فيما يوصف به من صفاته ال  وجود ا ِوهو ا ُ ّ ُّ
ِ ع ذاته ُ.  

ورة ذاتية ّو  اته : و،ٍ لموضوع  ا  ور حمول  ِ كون ا ِ ً ّ ِ ُ

امع ِ وجود، كقو وجود ال با ورة: ِ ا سان حيوان با ٌ إ ٍ .
يوانية ُفا وجود،  ذّ وجودا ومع ا ، مادام  ة  ور سان  إل ًاتية  ٌ ٌّ ِّ

سان وال حيوان ات، ال إ ن باطل ا واله  ٌو َ.  
ورة وصفية ٍو  لموضوع : و،ٍّ ا  ور حمول  ِ كون ا ً ّ ِ ُ

ا ِ تب متحرك ا: ِوصفه، كقو  ُ ّ ورة ماٍ ِألصابع با تباِ   ً.دام 
ورة وقتية ٍو  رجعه.ٍّ وصفية بوجهُ و ورة ا ّا إ ا ِ.  
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مضتىش غحطحمجييىغ غحلمنحميس خصمنجلهن مصجيبخيحيهبف جضالجضهتص عجفهبك خس غحلثهبز هلجيحيهب غجك عمكسهبن 
لكهنمل  مشمنغ غحلتجيبخيىح غإلهلجههبه غألمضهنهص همشمنغ هلهب مغجيتجيهبهحلىح خس غحطهنممىع غحلالخضيغص عهلهب خس

ى هلتحنملقف ىغحلرضهكف مصجيهنسىش غجك عمكسهبني غجك عه كهبجفع هت يهت هغحلمنغمصخييجلهبحلرضهكف غألكحلخيي
ظمنخيه مشهبيغحل هليش خصخيهبه غحطهنغق يص آلخصمل همكبيس خصخيهبه مشمنه غألمكسهبن. جلمح مغخيهييتص هت هميح

 .هليش غحلرضهكف خس غحطهنهبن
مش : خس غحطهنهبني هلتحنملقف عمكسهبن غجك هغحلت مصجيهنسىشص غحلرضهكف غحلت مش غحطهنسىش

ه وهليش غحطحنهبز غحلبخيجيهت غحلت مصهنمصسىش خس غحلجيمنهي غكمصسهبهلهب غحلرضهكف غحلت مصجه و عهحلخيهبص ي ي ي
 .هليش هلحنجي غحلرضهكف  هلهب هشمنحيٰهىح غحلحنهنم: مشجيهبلكهبحطهنغق هليش غحلرضهكف

هليش غحلرضهكف ي مصهنملن حلخيهي غحطهنغق هليش غحلرضهكف خس غحطهنهبن هلهبيعميىح : ي هشتخملكههبمنغ
غغحلت خصٰهحنجي غ غحلمنو مش عخضمل عمكسهبن غحط حض  . غحلثالفيق غحل

 :همشص قفي هلتحنملىهمصجيهنسىش غحلرضهكف غجك عمكسهبن
)١( ّؠ ؠ  

م هلت ه غحط ن هلمموهبحممنيهمش جل  ى مكخيملي هليش قهه عمضمن عو:عوص ومههنهب خصهبحطحٰه
قغ(  مكخيمليخضت صعه دل حض غعيخضخيثخيهتص  ي هليش قهه عو:عو) وهلهبقغن هل  جلهبميمث ومغ

خس ي غآل كيتحميهمشمنه غحلرضهكف آل مصص  عن خكجعمشهبوهتي عن مصهنخيخيملهشوهتي مصحنمهخيمهخيوهتيخضخيثخي
مفهبف غحلت هشستحخييس مفملهلحيهب ق لكهئقغ. غحط حض م هل ص و هلمممههنهبوغجلهبه غحط

غع م وههشستحخييس مفمهخيىح غحلحنملن هلمممههنهب ى هلحنمق ى مفملن خس كهلهبهومغ ى هلحنمق ىعن هلجههبهي عه هلىع ي
م خصجيحىحخيجيئمن لك م ي هلحنمقىدل ن مفمظ غحط ه مثيس غحطحٰه ي آل شتهبف غآل غجك ىهشجه

م لكص قغف غحط غ غحضمت يغحلرضهكف غألكحلخييعه : ههليش غحل هت هلجيحملف خس غحل
حلجيهبص مصحنهبجك ق خصهبحلرضهكف: جلهن حض غحضمت هل م يغق خصٰهجهنص غحل   ق عه مصمنهنل غحط
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غحضمت مصحنهبجكم  مث م همش غحل قه هليش قهه خضهبحضهتيلكهنمل لكهن قيمصهنخي غجك  هحض حض  صمله خصهبحل

هت يقهه ظمنهبمصىح غحلمنحنمهخيص هت جلهبحلخيهبف هغحلحنمهىش هغحلهنملكفيهجلمنغ خصهبمك ظمنهبمصىح غحلمنغمصخي
هبلكخي حلجيهبص هت غحطحخمهتيهغإل غحضمت مكهبقك:جلهن خضخيهث حتٰهيس ص مفهبمج خصهبحلرضهكفص يخضص  غحل

غحضمت مصحنهبجك هليش قهه قيخضت ى عه دلى مكخيمليعو مشمنه غحلحممنهبف مفمظ غحل حض يص أله  غحل
ق حض مي غميمح غحل ق كغئملغ مفمظ غحط حض ه دحفهب لكخيمح غقغ جلهبه غحل وهشجه جلمح مغخيهييت خس ص و

يغحلمنغمصخيهتص خضخيهث غه غحلرضهكف  ق كغئمل مفمظ غإلميسهبه هلثالي حض  غإلميسهبه :مكمهجيهب لكهئقغص وغحل
غه خصهبحلرضهكف ه غإلميسهبهي حتهنيغ خسيص لكالخصمل خضخي وهلحكهحفهب  مشمنه غحلرضهكف عه هشجه

قغ حض ميىح هل ق  هلىع لكهنمل غإلميسهبهغقص وخصجه حض حضملص حلمه حلجه  حلشميسهبهي هلهبمشخيهت لكال مص
غميخي ه غحلخي  .جحهبي رهكهشهت هتيمصجه

غحضمت مصحنهبجكيعهلهب  م جلمح خس غحل ق مفمق غحط حض ص لكال هلحنجي جحمنغ غقغ جلهبه غحل
ه غحلخلع دحفهب حلجيمنسىحي آل هشآلغحلحكلظ غق خس مثيس غحلحممنهبف جلمح همشمنغ ص وحنهنيس عه هشجه

غحضمت مصحنهبجكيغحلمنغمصخيهت غحضمت مكهبقكيهغ :لكهئقغ مكمهجيهبص  مفمظ غحل جلهبميمث مشمنه ص  خصهبحلرضهكفى غحل
ن جضهبخصمثي أله هتظيغحلرضهكف عكحلخي م هليش قهه عوىغحطحٰه  دل يخضت ى دلي حلمهٰه

قظ حض قي أله غحل حض غحضمت مصحنهبجك مفمق غحل ق دحفهب ص غحل حض ه غحل وهآل هلحنجي حلجه
 .حلجيمنسىح

م مخخيص هتيحفالمكخي غإليخيثخيهت خصهبحليسٰهيهمشمنغ هلهب هش  يخيثخيهتوثهب خصهبحليلكهئقغ جلهبه غحط
غعيخضخيثخيهتص  ي هليش قهه عو:عوهتص يغإلحفالمكخي وخضخيثخيهت جلهبميمث ومغ  عن وهتي عن مصهنخيخيملهشوهتي مصحنمهخيمهخيي

قيخضتخكجعمشهب  حض هص  مكخيمل غحل  .هتي عكحلخيورهكف لكهبحلرضهكف مصجه
)٢( ؠ ّؠؠ  

م هليش قهه عو خضخيثخيهت مصحنمهخيمهخيهت  ن حلمهٰه ف غحطحٰه ه لكخيحيهب جضب ىهمش غحلت هشجه يى ي ي
ىعه مصهنخيخيملهشهت عه ق ي حض ه لكهبحلرض. يدلص غآل دل غحل يهكف غحلمنغمصخيهت سمت عه هشجه

قغص لكهئقغ حض م لكخيحيهب هل ن  وغحط قغص لكحخيجيئمن هشثبمث غحطحٰه حض م هل جيهب غحط ىلكهن و
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غع جلهبميمث مصحنمهخيمهخيهت عن مصهنخيخيملهشهتص هلثال وحلىحص هلىع مكممىع غحلجيجنهن مفيش جليس خضخيثخيهت عمضهنهص مغ ي ي ي وي و ى : ي

م كهغهشهبه مكهبئٰهتهبه خصهبحلرضهكفص عه غإلميسهبه غه ميهبحفيغ خصهبحلرضهكفص  يغحطثمههث جخٰه ىخضخي ى
لكلكٰهيش غحل قص : غ حض م كهغهشهبه مكهبئٰهتمق مش غحطثمههث غحط ه جخٰه يعه غحطثمههث غحلمنو هشجه ي ي

غه ميهبحفيغ مش غإلميسهبه يهجلمنحلىس خس غحطثهبن غألمضهنص لكهئه غإلميسهبه  غحلمنو مش خضخي
حضمل هلثمههثص لكال هلحنجي أله  قص هغآل غقغ مج هش حض يغحط م كهغهشهبه : هشهنهبني يغه جخٰه

ق آل هلحنجي عه  مكهبئٰهتهبهص هغإلميسهبه حض غه ميهبحفيغص ألميىح هليش يغميىح: هشهنهبنخكجع غحط ي خضخي ى
مظ  ف غحطثبمث حلىحيهقحلىس أله غحلسهبحلبهت خصهبميتهنهبع غحط ف ذع حلخلع لكهنم جضب ىجضب  .ى

ن ق:  غحطحمجييىغهمشمنغ مش هلحنجي مك حض ق آل خصهبحل حض هلىع (  ههلحنجيهلىع غحل
ق حض يعه مفمههت : )غحل م مش ي ن حلمهٰه ف غحطحٰه قمشهبظ ههلحنجييغحطهبمشخيهتجضب   خضهبن هحض

ق( حض حض: )آل خصهبحل ه غحل و مفمههت وق مكخيملغ عههليش قهه عه هشجه ني ه غحطحٰه  حلجه هشجه
ورهكهشهب  مي  .حلمهٰه

قغ غقغ  خصمح ى هلحكهحفهتيغحلمنغمصخيهتغحلرضهكف ي عه هغحلهبظيس حض وجلهبه غحلخلع هل
وههلتحهنهنهب خس غألمفخيهبه غحضمت مصحنهبجكظص قغهلمث غحلمنغفهلهب: عوص ي  همش خصخاللكىح خس غحل

غحضمت حلمنغمصىح رهكو خصهبحلرضهكف غألكحلخيهتيأله  ف قغف غحل يجضب وهحلخيسمث قغمصخيهتص ي  ي
 . خصمح قغهلمث غحلمنغفوفيهلهنخيمل

ف غحلخلع حلجيمنسىح  ي غميمح غحلرضهكفه مشمنيهعهآل صمن  ف ص خس جضب هجضب
غكن قغمصىح حلىحيقغمصخي ف غحلخلع شتهبفيص أله هبف هحل ق غجك جضب حض مصىحص غحل :  م عوهخصحنمل جضب

مصىح غكن قغيهشثبمث حلىح ميمنسىح هقغمصخي م خضمق جضب م هبمصىح هحل يمصىح خصهبحلرضهكفظ لكمنغمصخيهبف غحط
غكن قغمصىحه ف حلىحيرهكهشهت غحلص حل ه صثب مص  هليش قهه عه هشجه ق مكخيملغ حلمهٰه حض وغحل
مص هيغآله غكن حلمنغف غحط صهب قغمصخيهبف هحل ى حلمين غخلمهىغ خس جل ه ي هليش قهه عه هشجه

غكن  ق خضخيثخيهت مصحنمهخيمهخيهتص ألميىح آل هشحنهنيس حضحنيس هلهنجلمت خصمق غحلخلع هقغمصخيهبمصىح عه حل حض يغحل ي ي ىي ي ي و
مييمهىغ خت يقغمصىحص هغآل حلمين غهلجههبه وىح قغمصخيهبيغحلمنغيت عه غحلالكنص همشمنغ مضمهىغ جل و عه آلكهلهبص ي

ق هغمغممهت حض ه غحل ق خضهنخيهنهت وههليش قهه عه هشجه حض حيهب حلىحص خصهيه مصثبمث حلمه  خس مفهنه
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كغ هليش خصهبغ غمغجيهبق غحلخلع غجك خكجع هلهب مش حلىح غمغممتىح هحس م خص وهحلمهٰه يلكهئميىح . ي

غكن حلمهمنغفىمضمهىغ صهب قغمصخيهبف عه حل  .ي خس جل
ق خس غحلرضهكف غحلمنغمصخيهت دل عن خفهنم: همشجيهب هشهييت مشمنغ غحلسمئغن حض  ظيغحل

ق خس غحلرضهكف يعه : مكىع غخلالم خصمق غحلجهمحع خسه حض ه يغحلمنغمصخيهتغحل  غحلت مصجه
وهلهنخيملف قي حض ق خصجيح غحلحكل عن غحلجنهنم مشيسص  خصهبحل حض مثيس يغه : ص عومكخيمل غحل

قظ حض ق عن خس خضهبن غحل حض م خصحكل غحل ن مفمظ غحط  غحطحٰه
 شٰهيس :عوص مشمنغ غحلهنخيمل خصجيح غحلحكلي عه  غحلملهغز غجكيحهنيغقمشمت غحلبحنِّـ جلهبحط

ن مف مغحطحٰه ق غحط م خصحكل هحض غ غجكص مظ غحط مشمنغ ي عه هلهنهبخصيس عمضهنهشيش قمشب
قص مشمنغ غحلهنخيمل غقغ جلهبه خصجيح غحلحكليأله  ظغحلهنخيمل خصجيح غحلجنهنم م مصحن ي غحلهنخمخيهت لكس

ىغحلمنغمصخيهت غجك مكخمخيهت خصهبحلرضهكف  ي ظمنخيهتهتيهظمنخيي يص أله غحلهنخمخيهت غحل ي غحلت ي غحلهنخمخيهت  مشي
ظىغ ق غحل م خصحكل هحض ن حلمهٰه ف غحطحٰه ه جضب  .هشجه

)٣(  ؠّؠ  
ن  ه غحطحٰه ظىغيرهكهشلكخيحيهب همش غحلت هشجه ىهب حل م خسو آل حلمنغف ص  غحط

م م خصهبحلرضهكفيغه : ص عوغحط ن حلمهٰه ف غحطحٰه  مشمنه غحلرضهكف يحلجهيشص جضب
موحلخيسمث ميهبجفئهت مىخصيس ميهبجفئهتص  هليش قغف غحط ظىغ حلمهٰه ف غحل هليش ص  هليش جضب

 ىقغفيجليس : خصٰهحنجيص ومصبهب غألظهبخصىع خصهبحلرضهكف هلهبقغن جلهبيهلتحهنن ىجلهبمصمتيجليس : مكبخييس
م مش ميمنهي غحلمنغفص  غألظهبخصىعيهلتحهنجلهت  غحلجهتهبخصهت مشهبجضبتمث جح ن يهحتهنص لكهبحط

ي عميىح هحلخيهي خصمحص وقغن هظىغ غحلجهتهبخصهت جضهبخصتهب حلىحي رهكو حلتمهىس غحلمنغف هلهبغألظهبخصىع
 .غميسهبه

ظىغ خصمح مش هظىغص جضهبخصمث خصهبحلرضهكف : ىخصحنبهبكف عمضهنه ن حلمه ف غحطحٰه ىغه جضب ي
يغحلمنغمصخيهتظ أله جليس هلهب خصهبحلحنهن ي ظىغ ي ف غحل يهلتحهنن (يل هشجيتحي غجك هلهب خصهبحلمنغفص عهلهب جضب

 .ضظمضظ لضف: ي غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت:غميجنهن) ض(
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م ) غألظهبخصىع ظ ظمنخيهتص خصٰهحنجي) غآلميسهبه(حلمنغف غحط يعميىح  يلكحي خصهبحلرضهكف غحل

ظىغ يرهكو حلىح خضمق غمصحمهبلكىح خصهبحل  .ي
ن خكجع: ي غحطممحيهنومكهبن غحلجمخيمك خصهبحلجيسبهت ي رهكو مش هلهب غقغ جلهبه غحطحٰه
م ن رهكهشص حلمنغف غحط ه غحطحٰه  ى خضخيهث ظمنهتوهب هليشيهحلجهيش هشٰهجهيش عه هشجه

غف : جلمح حل مكخييسص يهلحنخيجيهت غإلميسهبه آل هشهنه غألجفخيهبع غحلت عهلهبهلىح عه آل هشسٰهىع غألظ
: يعهلهب غقغ مكخييس. يأله غإلميسهبه غحلسمهخيىش حلخيهي جلمنحلىسص جلهبقخصهتي غحلهنخمخيهت لكحيمنهص غحلهنهنهشبهت هلجيىح

مف  ص ظهبقمكهتي غحلهنخمخيهت لكحيمنهص آل هشسٰهىع هآل هشهنه) غحطخنٰه مفمهخيىح(غإلميسهبه غحلمنهبمكمل غحل
ه جليخصيس هليش غحلرضهكو غإلميسهبه خس خضهبحلهت غإلخكمحع آل هشٰهجهيش عه  يألهص منحلىس عه هشجه

ن ص هشسٰهىع عه هشهنه م عظبلك غحطحٰه حنجيهب مكخيمل غإلخكمحع حلمهٰه   همشجيهب مفجيملهلهب ه
وم رهكهشهبهمش مفملن غحلسٰهىع هغحلبمل م  مي  . حلمهٰه
)٤ ( ؠّؠ  

م رهكهش ن حلمهٰه ف غحطحٰه ه لكخيحيهب جضب ىهب خس همكمثيهمش غحلت هشجه  و
حلجيهبيمضهبلص  حلهت غألكل خصخيجيىح ىحلهنٰههن هلجيخسىغ غ:هليش مكبخييس مك  خصهبحلرضهكف همكمث خضخيمه

مكتخيهتغحلرضهكف يغه : ىخصحنبهبكف عمضهنههص هخصمق غحلجمٰههي لكخيحيهب جهىش ي مش غحلت ش:يغحل
م خس همكمث ن مفيش غحط لكهبحلهنٰههن هليش خضخيهث مش . ي هلحنمقىخصهبمغتحهبحلهت غميمنجههبن غحطحٰه

ه هلجيخسمنهبصمكٰههن ه غألكل خصمق غحلجمٰههي ص و آل هشهنتيض عه هشجه هحلجهيش مفجيملهلهب مصجه
ن .هنٰههنهغحلهنٰههن هشجيخسىغ غحل مكتخيهتمشمنه غحلرضهكف يغه :  غحطحمجييىغهحلمنغ هشهن   مصهنحضىعيغحل

ظمنخيهتغحلرضهكف غجك  حضىحظ أليغحل ه همكتهبيه خص ظىغ مكمل هشجه ه همكتهبصو غحل ص و همكمل آل هشجه
مكمث ظىغ غجك لكحنجيملهلهب هشهنحضىع غحل ه مشمنه غحلرضهكف ىحخيجيئمن لكص غحل مكتخيهتمصجه  يغحل

نص هتي هظمنخيورهكف ه غألكل خضهبئال خصخيجيىح هخصمقيغحلهنٰههن غحطت: وهلثال ميهن  وحمىغ خصجه
 . خصهبحلرضهكفىغحلجمٰههي لكحي هلجيخسىغ

هلهتص غحلجمحي) ض(  .طط لضف: يخيمل هلهنمصمب غحطممحيهنودق غحطجيجن
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مكتخيهت غحلرضهكف صغقه  ظمنخيهت هشٰهجهيش عه مصهنحضىع غجك غحلرضهكف يغحل  . يغحل
ظمنخيهتغحلرضهكف يعه : ي غحطممحيهنوهمكمل قجلهن غحلجمخيمك مكتخييغحل  هت هليش غحطحنهبزي هغحل

يهحل خضهبهحلجيهب عه ميمنتَّـ  :ظ مكهبن غحلمنمهسمنهتخس يمشهب قجلهنفهخصحنملص غحطستحنٰهمههت خس غحطجيمميغ
ىع غحلت مصحنهنم لكخيحيهب لكمهيش ص هتيمنمهسمنخيمفجيىح خس غألخصحهبف غحل غ يميجمل حلىح قجلهنغ هلهب مفملغ غحط و
لكهب هشستحنٰهيس مشمنه غحطحممممهحهبفص مشمنه غحطحممممهحهبف وهغآل لكال ميجمل لكخيمهس هخس ص ي

غمكىع غصىش هلهنهغ مفمهخيحيهب هلهنهكغ لكحسمت وغحل ي  .ي
 

هلهتص غحلجمحيخيمل هلهنمصمب غحطممحيهنو) ض(  .ظط لضف: يدق غحطجيجن





 
 
 
 
 
 
 

ءآؠ ءؠ    
ن)ع( ى كخل  إل كإلىغ
ى )ع( ى كيطىح  إل كإلىغ
ى كألمت)ع(  إل كإلىغ
ى كالمشش)غ( مي كإلىغ  إلش
كمي) غ( ى كالمششىح إلكإلىغ
ى)غ( مل  كإلىغ ِّـ  إلكيط
ي)غ( ى كيط  إل كإلىغ

 





 
بيه آخر ُت ٌ:  

بحوث عنه  هذه  ن، هو ا ي تقدم من مع اإل ُهذا ا ِ َ ّ

لو عن واحدة منها  الث، ال ال  هات ا باحث، وهو إحدى ا ٍا ِ
  .ٌء من القضايا

ن عند العامة  ن اإل ُوقد  ِ ّ َ ورة عن ُ ِستعمل  سلب ا ِ
ُ

وافق،  انب ا خالف، والزمه سلب االمتناع عن ا انب ا ِا ِِ ُ ُ

و ا،  ور وافق  انب ا ن ا وجبة فيما إذا  صدق  ا َو ً ّ ُ ُ تب :ُ ُ ا

و ورة،  سلوب ا ن، أو  ِمتحرك األصابع باإل ُ ُِ سان :ّ ُ اإل

صدق  ن، و ُمتحرك األصابع باإل ِ ُ انب ّ ن ا ة فيما إذا  سا ُ ا ِ
و تنعا،  وافق  ًا ن، أو :ُ ن األصابع باإل سا تب  س ا ِ ل ِ ُ

و ورة،  ن:َسلوب ا ن األصابع باإل سا سان  س اإل ِ ل ِ
ُ.  

تقدم  ع ا ن با وردا من اإل ع أعم  ن بهذا ا ِفاإل ّ ِ
ً ّ  

ورتَـ أع سلب وجوب واالمتناع، ال أنه  ومن  من  ـ ا ّا
ِ

هات ّأعم مفهوما، إذ ال جامع مفهو ب ا َ ً ّ.  
 ، ان ورة من ا كماء إ خصوص سلب ا ِثم نقله ا ِِ ُ َ ّ

ما  نا  نا خاصا وخاصيا، وسموا ما عند العامة إ ًوسموه إ ً ً ً ًّ ّ ّ ّ ّّ

ميا ًو ّ.  
ورات  د به سلب ا ن وأر ما أطلق اإل ِور َ َ َُ ُ اتية ّ ِا ّ

س  ا  اص، و ن ا وقتية، وهو أخص من اإل وصفية وا ّوا ُ ّ ّ ِّ ِ
و ن األخص،  ّاإل ن: َ تب باإل سان  ٌاإل سانية ال . ُ اهية اإل ُفا ُّ ّ
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وصف وال  وقت مأخوذين   اتها وال  كتابة، ال  ٍستوجب ا ٍ ِ ُ

  .ّالقضية
ما أ ور
ُ َطلقّ د به سلبِ ن وأر ُ اإل َ يعا، ح  ُ ورات  ّا ً

ِ
ورة حمولِا ط ا  ِ ستقبلة،ِ ور ا ِ وهو  األ م يتع ِ ّ ال 

اب وال سلب حمول ؛ٌفيها إ سب ا ة عنها ح  سلو ورة  ِ فا ّ ٌ ُ

ابا وسلبا ًإ ي من . ً ، ا سيط العا ظر ال سب ا ّوهذا االعتبار  ِ ِ ُ

هل ِشأنه ستقبلةُا وادث ا ِ با ِعدم إحاطته بالعلل وا ل،ِ ِ ألسباب، ِ
ر مفروض ال فل أ ٍو

ما ّ وجوب و وجود وا سب ظرفه، إما ا  ّ ُّ ُ ِ
  .ُالعدم واالمتناع

ن االستعدادي د به اإل ن وأر ما أطلق اإل ّور ُ َُ َ ُ ٌ وهو وصف ،ّ

ادة كيفيات القائمة با ّوجودي من ا ِ ادة الفعليات ،ّ ِ تقبل به ا ّ ُ ّ ُ

ختلفة اص.َا ن ا نه و اإل ِ والفرق ب َ َ ُأنه صفة وجودية تقبل : ُ ٌ ٌّ ّ

وجودة  ادة ا وضوعه ا عد من الفعلية،  ضعف والقرب وا شدة وا ُا ُ َّ ُ ّ َ َ َ ّ

ستعد بطل منها بوجود ا ّو ِ اص ُ ن ا الف اإل  ،ِ ي هو  ِ ا
وضوًمع عد، و شدة وضعف وال قرب و ، ال يتصف  ٍ عق ٍ ٍ ّ ُ ّ ُعه ّ

نت أو معدومة وجودة  اهية  ، ال يفارق ا اهية من حيث  ًا َُ ُّ ّ.  
يث ال يلزم من  ء  د به كون ا ن وأر ما أطلق اإل ُور َ َِ ُ ُ ِ

ُ ّ

وقو ن ا س اإل ال، و ّفرض وقوعه  َ ّ ُ ٌ ِ ِ.  
علق  علو من ا لوجود ا د به ما  ن وأر ما أطلق اإل ِور

ّ ّ ِ َ َُ ِ
ُ ّ

قوم ب ِوا سبة ّ لوجود اإل بال ا  ، وخاصة الفقر ا وجود الع ِا ِ ِّ ّ َ ً ّ ّ

وجودي،  ن الفقري وا س اإل واج جل وعال، و وجود ا ّإ ا ّ َ ّ ُ ّ ّ ِ
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اهوي ن ا ّقبال اإل ِ
َ .  

بيه آخر ُت ٌ:  
ذكورة الث ا هات ا ُا ُ وجود، ُ ا ا مو تص بالقضايا ال   ال 

ُ

ٌبل تتخلل واحدة ُ مول مفروض ّ ُ منها ب أي  ٍ ٍ وضوع ّ ٍسب إ أي  ّ َ

وجود  ِمفروض، غ أن الفلسفة ال تتعرض منها إال بما يتخلل ب ا ُ َّ ّ ُ ّ ّ َ

وجود وجود بما هو  وضوعها ا كون  اتية؛  َوعوارضه ا ِ ِ ّ ِ.  
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ؠ  

ص خصخيهبه هلحنهبز غإلهلجههبه غألمضهنه خس غحلمنمهسمنهت  غحطحمجييىغعجفهبكغحلتجيبخيىح مشمنغ خس 
هشىع مصهنسخيىشيخصهيه تسهبعنيمل هشهمك  يعن عميىح حلىحص ى حضملهشملى مشمنه غألمكسهبن حلشهلجههبه مشيس غحلتجي

ص مفمظ مشمنغ غحلسمئغن ظ همكبيس غإلحضهبخصهت عمضهن حلمهمنيط غإلهلجههبهىخصخيهبه غظممالقيجخهنق 
 :همشمنه غألمكسهبن مشص ميجخيمت مفمظ مشمنغ غحلسمئغنيص جضىش هشجيبخن خصخيهبه مصمهىس غألمكسهبن

)١( ءؠ ّءؠ  
غ همغمهمت رهكف غآل حض يغه قغف غحلخلع : هلتجيهبمص عوهمش مغمهمت رهكف غحل

ص  ن مغمهب ق هآل مصهنتيض غحلحنملنص همفمهخيىح لكهبإلهلجههبه غحلمنغيت هلمنحي حض يآل مصهنتيض غحل ى ي
غق  ق هآل حلمهحنملنص همش هغخضمل هليش غحط حض يخصٰهحنجي مفملن غمكتخمهبع قغف غحلخلع حلمه ى
ف  حضمل مكخمخيهت هليش غحلهنخمهبهشهب مضهبحلخيهت هلجيحيهبص همش غهلهب جضب يغحلثالف غحطتهنملهلهت غحلت آل مص و ى ي ي

م خصجيح ن حلمهٰه غص هغهلهب خصجيح غآلهلتجيهبمص هغهلهب خصجيح غإلهلجههبهص غحطحٰه حض ي غحل ي
يهغحلهنسىش غحلثهبحلهث مش غإلهلجههبه غخلهبل غحلمنو مش عخضمل هلحنهبز غإلهلجههبه خس غحلمنمهسمنهتص 

ص همش : يههشمممهيغ مفمهخيىح وص عه غإلهلجههبه غحلمنغيتص عه غإلهلجههبه غحلهنخيهن يغإلهلجههبه غحطهبمش ي ي
غمكىع هميمنهي غألهلهنص جلمح مصهنملن  .يغحلمنو هشحنهنل مفمظ غحطٰهجهيش خس خفهنم غحل

)٢( ءؠ ّءؠ   
ق عن آلص  ىهمش مفبهبكف حض غع جلهبه هشهنتيض غحل ومفيش مفملن غمكتخمهبع غحلحنملن لكهنىطص مغ

ىغميىح ممجهيشص هخصحنبهبكف عمضهنه: لكهبحلخلع غحلمنو آل هشهنتيض غحلحنملن هشهنهبن  يغه غإلهلجههبه: ي
وغحلحنهبن مش غحلمنو هشهنهبخصيس غآلهلتجيهبم لكهنىطص همفمظ مشمنغ غألمغهبك لكهئه جليس ذع حلخيهي ممتجيحنهب  ىي ي ي ي

غع جلهبه قحلىس غحلخلع هغحضبهب رهكهشهب عه ممجهجيهب غحلحن ىلكحي ممجهيش خصهبإلهلجههبه وهبنص مغ و يو و ي
يغحلحنهبن عمفىش هليش غإلهلجههبه يغخلهبلص هغإلهلجههبه خصهبإلهلجههبه  ).يغخلهبل غإلهلجههبه(يغحلمنغيت  ي
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لكهبحلحنهنم يغحلحنهبنص هنغق هلجيىح غإلهلجههبه يمممهيغ حلمنيط غإلهلجههبه مفجيمل غحلحنهنم هشيهخضخيجيمح هش

ن حضهبميبىح  يغه: ص عو لكهنىطىحلخيهي خصٰهٰهتجيىعيعميىح :  هشحنجيص مشمنغ غحلخلع ممجهيش:خضخيجيمح هشهن
ي غهلجههبميهب مفهبهليسٰهيلكمهحيمنغ هش. وهبيغحطخهبحلىغ حلخيهي رهكهش  .وهبو

مغمهمت غحلجهتهبخصهت يغه : ص عوممجهيش: هبغىمشيس غإلميسهبه جلهبمصمتظ س: لكحنجيملهلهب مصسهين
غعص لكسمهمت غحلرضهكف مفيش غجلهبميمت غحطخهبحلىغص وهبيمفيش غإلميسهبه حلخيهي رهكهش  جلهبه ومغ

غلكيغ ف غحلجهتهبخصهت حلشميسهبه م غجلهبميمت غحط عن  يغخلهبلص خصهبإلهلجههبه وهبممجهجي م همش جضب
غلكيغيص آلخصمل ميحنىش. وهبي رهكهشوهغحضبهب ه غجلهبميمت غحط ي ألميىح ظي رهكو غآلهلتجيهبمعه آل هشجه

و رهكهشهبص غقغ جلهبه مغمهمت غحلجهتهبخصهت ه غجضبهبف غحلجهتهبخصهتي وممتجيحنهب عهشخمهب هشجه ىح يميعهمش هشهنه ص و
 .ص لكخيمهمين غحضتمحم غحلجيهنخيخممقممجهيش

يص عهلهب  ميسمهمت غحلرضهكف مفيش غحلجيهنخيخممقيغخلهبلجيهب خس غإلهلجههبه يميغ :ىخصحنبهبكف عمضهنه
غلكيغلك يغحلحنهبنخس غإلهلجههبه  ه جلهبه هئلكص جيسمهمت غحلرضهكف مفيش ميهنخيِّـ غحلممهنم غحط

حضبهب غلكيغ هل غلكيغ غهص ميسمهمت غحلرضهكف مفيش غحلحنملنص وغجلهبميمت غحط ه جلهبه غجلهبميمت غحط
 .ميسمهمت غحلرضهكف مفيش غإلسهبغص ومغهبحلبهب

ن غ مصهبكفيغحلحنهبنيه غإلهلجههبه غ :ههليش مشجيهب ميهن حض  ههشجيسجىش هلىع صو هشجيسجىش هلىع غحل
 هشسمهمت غحلرضهكف يغحلحنهبن غإلهلجههبه يه عمضهنهظ ألومصهبكف هغآلهلتجيهبم يغخلهبلغإلهلجههبه 

غلكيغصمفيش غحلممهنم غحطخهبحلىغ ه ممجهجيهب  ي عهلهب غحلممهنم غحط ه هغحضبهب همكمل هشجه ومكمل هشجه و
ه ممتجيحنهبيغخلهبلص خصهبإلهلجههبه   .وهمكمل هشجه

حضبهت غحلرضهكهشي غحلهنخمخيهت  خسيغحلحنهبن غإلهلجههبه: هلثهبن قحلىس  جحهب حضحيهت :عوص هتيغحط
غ حلجيهبصىهحض ي غحلهنخمخيهت هخس) يغحلحنهبنخصىع خصهبإلهلجههبه  غألظهبيهلتحهننغحلجههبمصمت : ( جلمح خس مك

حلجيهب حلجيهب) يغحلحنهبن  غألظهبخصىع خصهبإلهلجههبهيهلتحهنن غإلميسهبه: (غحطٰهجهجيهت جلهن حلخيهي : (هجلهن
 غحلت جحهب :عوص غحلسهبحلبهتي غحلهنخمخيهت هخس) يغحلحنهبن خصسهبجليش غألظهبخصىع خصهبإلهلجههبه غإلميسهبه

حلجيهبىحضحيهت غهلتجيهبم  .)يغحلحنهبن حلخيهي غحلجههبمصمت خصسهبجليش غألظهبخصىع خصهبإلهلجههبه: ( جلهن
 مفيش يغحلمنغمصخيهت مش مغمهمت غحلرضهكف :يغحلحنهبنغإلهلجههبه : هنويممحيمكهبن غحلجمخيمك غحط
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مفيش  يغحلمنغمصخيهت مش مغمهمت غحلرضهكف :يغخلهبلهغإلهلجههبه ص هتيغحلممهنم غحطخهبحلىغ حلمههنخمخي
غلكيغ : يهغإلهلجههبه غألمضُّـص يلكحي عمضُّـ هليش غحلسهبخصيغص وغحلممهنلكمق هلحنهب غحطخهبحلىغ هغحط

ظمنخييغحلمنغمصخيهت مش مغمهمت غحلرضهكغف غحلثالف مكتخيي هغحل ه ص هت مفيش غحلممهنلكمقيهت هغحل لكخيجه
 .يغخلهبل هليش غإلهلجههبه يعمضُّـ

ص  جضهبحلهثوهلحنجي ههشمنحيىش هلجيىحص ممجهيش:  هشهنهبنهمكمل:  خس غإلجفهبكغفخصيش مغخيجيهبهمكهبن غ
كهشيش حضحيمق غحطمنجل يلكجههيميىح عمضُّـ هليش غحل ه غحلجهىش خكجعص ي ٍّ رهكو همش عه هشجه

مىهآل خس همكمثص هتيغحلبت ي جلهبحلتخنجع حلمهٰهتحهننىهآل خس خضهبنص  جلهبحلجهس ه هلثيس ص ي خصيس هشجه
و رهكهشهت  هغه جلهبميمثلكهبحلجهتهبخصهت. غحلجهتهبخصهت حلشميسهبه حلشميسهبه خس خضهبن مفميهلىح ي

نيخصهبحلجيسبهت غجك ميمنهي غحلممبخيحنهت غإلميسهبميخيحلجهيش ص مفمهخيحيهب هتظ ي عه آل رهكف قغمصخيىهت لكٰهحنمه
غئحيهب خصهبحلجيسبهت غجك غحلجهتهبخصهت هغحلالجلتهبخصهت غق مج ص هتيهت هآل همكتخييهآل رهكف هظمنخيص آلمغت

م هظىغ غزىهشمئمضمن خس حضهبميمت غحط  . هبمح غحلجهتهبخصهتى هلحكهلى هآل همكمثس مفجي
ن رهكهش: هغحلهبظيس م خصهبحطحٰه آل خصهبمكتخمهبع ص هتيغقغ مج مصجهيش مفالمكهت غحط

هبلكهت مكخيمل ن هآل هلىع غ م حلمهٰهحٰه هبخسى هدلىقغف غحط هت يلكال رهكف قغمصخيص ي غ
ن مش غإلهلجههبه صهتيهمكتخي هت هآليهآل هظمنخي م هغحطحٰه ي لكهئه غحلحنالمكهت خصمق غحط

 .يغألمضُّـ
ه غحلجهتهبخصهت : هشهنهبنحلجهيش مكمل  خصهبحلجيسبهت غجك غإلميسهبه ممجهجيهتظ هلىع يجلخيىغ هشحنهنيس عه مصجه

غمكىع غخلهبكحض آل صمه مفيش خضهبحلتمق آل جضهبحلث يعه غحل ه غحلجهتهبخصهت ص  جحمحهتي يزهب غهلهب عه مصجه
ق حلشميسهبه حض غقغ مج ص غحلحنملنهت يعه رهكهشص هتيتهبهليغقغ هحضملف مفمهتحيهب غحلص يرهكهشهت غحل

هلهتص غحلجمحيخيمل هلهنمصمب غحطممحيهنو) ض(  .ظط لضف: يدق غحطجيجن
 .ضطض لضف: غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف) ض(
 .صصضل: دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(
هلهت) ض(  .طضضل: دق غحطجيجن
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يحتهنيغ غحلحنمههت ص يغحلرضهكف مش غحلهبجلٰههت هغه جلهبميمث خصهبحلخنجع جلمح مصهنملنيعه : همشمنغ هلحنجيهبه. ي
ى مكخمخيهت يهشجيمن غحلبحنِّـ جليس :هليش مشجيهب غحلهنهغخصىط خس ي جليس ي غه: عوص خس غحلحنهبمجىممجهجيهتي

ه و رهكهشهت يغحلهنخمهبهشهب غهلهب عه مصجه م غحلثهبحلهث غحلمنو مش ص عه ممتجيحنهتي ق حلمهجي هآل هحض
 ص خصهبآلهلتجيهبمىهغحلثالجضهت كهفص  خصهبحلرضهكفىغألكخصحنهت كهف: لكحي هليش مكبخييسص غإلهلجههبه

ه كهحضهب: عو  .وهشٰهتجيىع عه هشجه
غغ مفيش ق ه هليش مضالن غحلتٰهخيخيمي خصمق غآلمفتبهبكغفهغجل ي غحلمنمشجيخيهت حلىس هشجه

غمكىع غخل وظ ألميجيهب مصهبكفيهبكحضهغحل م خصهنممىع غحلجيجنهن ي ن هغحط  ميمهحيط غحلجيسبهت خصمق غحطحٰه
م خصمح مشص مفيش غخلهبكفي غحلهنخمخيهت مفيش خضجههبهشهت ل قغف غحط مشيس ص يهغميمح غحطمهح

ن خصهبحلرضهكف م هشستمهمين غحطحٰه ه غحط ص وهشهنتيض جفخيئهب عن آلظ مشجيهب مكمل هشجه
يجليس هلثمه: حلجيهبجلهن  ىهمشمنغ خضجهىشص  حلهنهبئٰهتمق خصهبحلرضهكفى كهغهشهبه غحلثالجضهت هلسهبههشهتىهثي

همكمل آل ص يهحلخيهي خصٰهجهنق لكهنل غحلمنهبكل هغمفتبهبك غحطحنتمعص هث خصمح مشيحلمهٰهثمهسخضهنخيهن 
ه حلجيهبص هشجه تىح خصٰهممهبخصهنتىح يهغمكحنخيص ىمخِّـس مفهنحق ىهمشمنغ حتمهخييس. غإلميسهبه جلهبمصمت: جلهن

. ثهبهليش هليش غحطهنخضمههت غألهجكيحلجيمنهي غألهلهن خصهبحلجيح غحلمنو مصهنملن خصخيهبميىح خس غحلمنحميس غحل
غمكىع :هعمضهنه م خصمح حلىح هليش غحلجههبهشهت مفيش غحل ن غجك غحط  ميمهحيط ميسبهت غحطحٰه

ص غخل لكص  خصهبحلٰهيس غحلجمهبئىع:عويهبكحض غ ن ي عميىح ههليش غحل ه غحطحٰه هبمنغ غحلمهحهبل هشجه
قغ خصهبحلرضهكف عه هلحنملههلهب خصهبحلرضهكف حض وغهلهب هل و  .ي

حلجيهب يعه : هحضملهشهن خصهبحلمنجلهن  يغخلهبل إلهلجههبههليش غيعمفىش  يغحلحنهبن غإلهلجههبه يخصهيه(مك
غ هغآلهلتجيهبم حض كقغيعمفىش  مش )هغحل ي عميىح عمفىش آلص خس حضهبميمت غحلحمملنيعمفىش  : عوصوهل ي

هلهبظ غ هغآلهلتجيهبمصوهلمنحي حض هل خصمق غإلهلجههبه هغحل ق حضهبهلىع هلمنحي ي هقحلىس حلحنملن هحض  ى
 :هقحلىس ألهلهنهشيش

 وبهت هليش هلحنجيي خكجع هلهنجلى خصسخيممهتى غحلثالف هلحنهبهيغقمشمنه غحطي عه :إلكألىغ كأليو

هلهت) ض(  .صظ لضف: دق غحطجيجن
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ي عمفىش ى حلخيهي خصخيجيحيهب حضميع:عوص  هلجيحيهبىهغخضملفي جليس ي ختُّـىهلحنهبه خصخيجيحيهب هخصمق ىهلجمجغن
هت ي هشٰهجهيش غميتميغم غجلهبهلىع خصحنمل خضمنم غألحضميغع غحطختحميخضت يمضُّـع ىهحضميع

غهص هغآلخضتمنهبل خصهبجلميع غحطجمجغن حضمل خس ي لكهئهظجلمح خس غحلخي غه هش ن غحلخي  هلمنحي
 وهببي هلهنجلههحلجهيش مفجيملهلهب ميهييت غجك غإلميسهبه هخكجع غإلميسهبه ميجملهص غإلميسهبه هخس خكجع

خيىح يهقغن غجلميع غحطجمجغن غحلمنو ميسٰهص  هلجمجغنىحضميعص هي جستُّـى حضميع:مقئحضميهليش 
غه حضمل خصخيجيحيهب عهلهنص وهت مجخيحنهب خصسهبئىطيمنمهسمنخي غحطمنهبمشخيىش غحليهحلجهيشص غجلجيهي جلهبحلخي  ىلكال هش

ه ىهلجمجغن هلخي حلجه هشجه يحضهبهلحنهب هلمنحي  .وهب خصخيجيحيهبو
ض  هآلص هغحلرضهكف هلتهنهبخصاله مصهنهبخصيس غحطمهجههت هغحلحنملن  غإلهلجههبهيهع :كألىغ كيطش

ك  يهشتحم ق هغحلحنملنىهبهلىعحضي حض  . خصخيجيحيمحظ غق آل حضهبهلىع خصمق غحل
 يغحلحنهبهل  هغإلهلجههبهيغحلحنهبن مممهيغ مفمهخيىح غإلهلجههبهيهش مشمنغ غإلهلجههبهيعه : هآل صمن

هنغق خصىح مغمهمت ي هشسمضهبل ى هلحممممهلك:يغحلحنهبنغإلهلجههبه يعه : هغحلمنهنن خصخيجيحيمحص وعهشخمهب
ىع خس غحلمهخنهت :يغإلهلجههبه غحلحنهبهليص عهلهب غحلرضهكف مفيش غجلهبميمت غحطخهبحلىغ  لكحي هلهب ه

غك هغحلحمحهغحلحنهنم  ص ون هلحنجييهغألهص هتيخصٰهحنجي غجل يتوهغحلثهبز هلحنجيس مغمهب  .ي جضب
)٣(ّؠ ءؠ   

ظمنخييغحلمنغمصخيهتهمش مغمهمت غحلرضهكف  مكتخيي هغحل ن يلكحنجيملهلهب شص هتيهت هغحل ٰهيس غحطحٰه
م هلىع مغمهمت غحلرضهكغف غحلثالف ن:عوص مفمظ غحط ه غحطحٰه و رهكهشهب  آل هشجه ي

م خصجيح غحلرضهكف  ظمنخيهتكف غحلرضهآل  هيغحلمنغمصخيهتحلمهٰه  هآل غحلرضهكف يغحل
مكتخيهتظ  غحلجهتهبخصهت يعه : ميجملي غحلهنخمخيهت لكمن مشمنهص  خصهبإلهلجههبهىجلهبمصمت  غإلميسهبه:هليش مكبخييسيغحل

و قغمصخيهت حلخيسمث  خس غإلميسهبه سحنيس سمضهبل ى هشمئمضمن هظىغهجلمنحلىس مجص حلشميسهبهي
و رهكهشهت غحلجهتهبخصهت ميىح جلهبمصبهبص حلىحي ى هلحنمق ىهمج هشمئمضمن همكمثص وجلجه ه غحلجهتهبخصهتي  حلجه مصجه

ورهكهشهت  مكمثخس  حلشميسهبهي غمكىع هميمنهي غألهلهنص قحلىس غحل ص خصيس غحطالن لكخيىح مش غحل
ظمنخييغحلمنغمصخيهت مغمهمت غحلرضهكف :عوص يغألمضُّـ  خصهبإلهلجههبهيسٰهيهمشمنغ هلهب هش هت ي هغحل
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مكتخي كقغ هليش غإلهلجههبه ي عمضُّـ  همشصهتيهغحل  مش يغخلهبل غإلهلجههبه يهظ أليغخلهبلوهل
هبلكهتيغألمضُّـ خس غإلهلجههبهيص عهلهب  لكهنىطيغحلمنغمصخيهتمغمهمت غحلرضهكف  حلسمهمت   لكحي خصهبإل

ظمنخيهتجلمنحلىس مصسمهمت لكخيىح غحلرضهكف يغحلمنغمصخيهتص ف غحلرضهك مكتخييغحل  .وهت عهشخمهبي هغحل
د خس دق غإلجفهبكغف يهمشمنغ غإلهلجههبه عخضيغ هبمنغ غآلمغىش : يمكهبن غحطحهنيغ غحلمم

كهشيش مكبمهىح مغىط خصمق حفهنخس يغحطٰهجهيش هبمنغ غحطحنجي عمكهنغ غجك خضهبنيص أله هليش غحطمنجل  غحل
 .غإلسهبغ هغحلسمهمت

يهمفمهيغ غحلحنالهلهت مكمممت غحلملهشيش غحلهنغكو مفمظ مشمن حلىحي هب جلهبه يغحطٰهجهيش حط: غ غحلجهالن خصهن
مفهب خصهئكغع مغمهمت غحلرضهكف ه عخضيغ ص وهل يلكجهيس هلهب جلهبه عمضمظ مفيش غحلرضهكف هشجه ي

وعهآللكهيحفمهيغ ص هبمنغ غآلمغىش مفمظ يص جضىش  مفيش عخضمل غحلممهنلكمقيغحلمنغمصخيهت مفمظ مغمهمت غحلرضهكف ي
يغحلسمهمت مفيش غحلممهنلكمق هلحنهب لكحي عهجك خصهبإلهلجههبه يغحلمنغمصخيهت مفمظ مغمهمت غحلرضهكف يص جضىش و

مكتخيهت هغحل ي لكحي عخضيغ هعمضُّـ خصىحصمفيش غحلممهنلكمقيظمنخيهت يهغحل سألميىح عمكهنغ غجك خضهبنظ ي  ي
مغىط خصمق غإلسهبغ هغحلسمهمت  هآل خس ىغق حلخيهي خس حفهنم غإلسهبغ رهكفظ غحل

غكغ رلكهب. حفهنم غحلسمهمت رهكف ولكحي حضهبئمي غإلسهبغ هحضهبئمي غحلسمهمت حض  .و
حلىح ه همك يمكملك  يهحلمنغ هشسٰه خصهبإلهلجههبه: ي غحلجهمحع يعه : آل صمنيغألمضُّـ ي
ه غجك هلحنجيص هتيغإلهلجههبه مفجيمل غحلحنهبهل هب حضهبعهغ غجك هلحنجيمفجيملهل ي عمضُّـص أله وميهنمه ي

غ هغآلهلتجيهبم يجلالهيغخلهبلص هشجمٰهيس غإلهلجههبه ي غحلحنهبهلهت غإلهلجههبه مفجيمل حض ص هليش غحل
غ خصتخحمخيُّـ غإلهلجههبه  غجك هليش مغمهمت غحلرضهكف مفيش غجلهبميمت غحطخهبحلىغص لكهنهبهل

كقغ هليش غإلهلجههبه ي عمضُّـ لكحيص  مفيش غحلممهنلكمقيغحلمنغمصخيهتمغمهمت غحلرضهكف  يحنهبنص غحلوهل
ن ي غخلهبظهت م آلمغتحنمححلىح مفجيمليغخلهبلظ هعحفمهيغ مفمهخيىح غإلهلجههبه  خس م همشىش عمشيس غحطحنهن

 .يغحلحنهبهلهت غحلمنو هشستحنٰهيس مفجيمل يغحلحنهبنهلهنهبخصيس غإلهلجههبه 

 .ضطض لضف: حيهبفغإلجفهبكغف هغحلتجيبخي) ض(
 .)ض(ص غحلهبجفخيهت كمكىش حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(
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همش غإلهلجههبه ي عمضُّـ وهلحنجييغخلهبل غجك  ميهنيس غحلجهمحع مشمنغ غإلهلجههبه يجضىش
يعمضُّـ ألميىح عمضُّـ  يٰهيهمغص  غحلمنو مش مغمهمت غحلرضهكغف غحلثالفيغألمضُّـ هليش يي
 .غإلهلجههبه

)٤(ّءؠ ءؠ   
ظمنخيهت : وهمش مغمهمت غحلرضهكغف مجخيحنهبص همش يغحلرضهكف غحلمنغمصخيهت هغحلرضهكف غحل ي

ن مكتخيهتص هجلمنحلىس مغمهمت غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه  .يهغحلرضهكف غحل
هليش خصخيهبه غحلرضهكف ي آلخصمل صغحلهنسىش هليش غإلهلجههبه هلحنجي مشمنغي هشتخملك هحلجه

ن  .خصحكل غحطحٰه
يمصهنملن عه  ه غحطحٰه:يغحلمنغمصخيهتغحلرضهكف ي ورهكهشهبن  مش جل مي ص  حلمنغف غحط

ظمنخيهتغحلرضهكف ه ن:يغحل ه غحطحٰه ورهكهشهبلكخيحيهب   مش غحلت هشجه م خضمق ي  حلمهٰه
ظىغيغمصحمهبلكىح مكتخيهتغحلرضهكف ص ه خص ن :يغحل ه لكخيحيهب غحطحٰه ورهكهشهب مش غحلت هشجه  ي

م خس همكمث  .يمضهبل ىحلمهٰه
ن يعهلهب ن مفمظ لك غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه ه لكخيحيهب مثيس غحطحٰه حي غحلت هشجه

م هلىع مكخيمل قي عه غحط حض ن هل ى مكخمخيهت يهمشمنه غحلرضهكف آل ختمه مفجيىح عوص غحطحٰه ي
نظ هليش غحلهنخمهبهشهب تهبه يلكحيهبمصهبه غحلهنخمخيص  عه غجلسىش عخصخيِّـصكهشمل مكهبئىش: هليش مكبخييس عه ميهن

نص ممجهجيتهبه ص  عه غجلسىش غألخصخيِّـ عخصخيِّـص كهشمل غحلهنهبئىش مكهبئىش:حلجهيش هشٰهجهيش غحلهن
نمقتيلكحمهبكمصهب مكخمخي ن رهكفيهغهص  خصحكل غحطحٰه ف غحطحٰه مص  حلمهى جضب ٰه

نحلجه ق غحطحٰه  .يش هلىع دل هحض
خضخيهث ص خس غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش مشمنه غحطهنخضمههت غحطحمجييىغ جمجع غحلخيىحيهمش غحلمنو هش

ن غ: هشهن قفى عمضهن آلخضيغىهمشجيهبن هحض حض يسٰه غحلرضهكف يههشص ي هشمهحيغ غحطهبمشخيهت غحط
ن ق هلهبقغهلمث هلتمهبسهت:هقحلىسص خصحكل غحطحٰه حض و عميىح حل عهلجهيش حلمهمحمشخيهت غحطتمهبسهت خصهبحل ي ي ي  ي

ص  حلجههبه خس قحلىس غهلجههبه غمكجغغه غحلجيهنخيخممقصخصمهىح ههشممهنقهعه هشممهنعمشهب غحلحنملن غحلمنو هشهنهب
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 .همش مخهبن
ن هغقغ مش مغمهمت غحلرضهكغف : ي غإلهلجههبه غآلمغتهنبهبحصيغه: يمصبمق قحلىس ميهن

مكتخييغألكخصىع م غحلمنغمصخيهتص  ظمنخيص هتيهغحل نص هتيهغحل مفيش  م همغمهمت غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه
م نص غحط  ظألكخصىعص خضخيهث مغمهبمث غحلرضهكغف غو خكملغىكهشمل مكهبئىش :هليش مكبخييس عه ميهن

و قغمصخيهت وغحلهنخيهبن حلخيهي رهكفيأله  وهظمنخيهت وحلخيهي رهكفي عميىح جلمحص حلميهشملي هجلمنحلىس ص  حلىحي
يهمكتخيهتظ ألميىح  وحلخيهي رهكف ى هلحنمقىهشمئمضمن همكمث مجي م ي ه غحلهنخيهبن يخضت خس غحط  هشجه

ورهكهشهب مكمثي نظص  حلىح خس قحلىس غحل حضمل رهكف خصحكل غحطحٰه غحلهنخيهبن ي أله جلمح مج مص
م لكخيىح جضبيلكمهىش هشتحنمقص مغخيححميس خس خكمل ن حلمهٰه  .ف غحطحٰه

ك خكجع ي غآلمغتهنبهبحصغإلهلجههبه :قى ِّـ جيهب ميجمل يهقحلىس ألميي هلتحهنيغظ  هخكجعيهلتحم
غمكحن يهع غقف غحل غمكىع هميمنهي غألهلهنهتغحل قف لكخيمح ي غهلهب  خس هلستهنبيس غحلميهلهبه خس غحل حض هل

هص تحيهبيغقغ هحضملف مفمه قي رهكهشهت لكتجه حض هلحنملههلهت لكخيمح غقغ مفملهلمث يص هغهلهب غحل
هص تحيهبيمفمه ه مص لكال صغحلحنملني رهكهشهت لكتجه  عغحلخلي عه هليشي مصهنملن حطهبظ وهت ممجهجيىخضخيجيئمنجه

حضمل وغحلثهبخصتهت حلشميسهبه خكملغ حلخيسمث  لكهبحلجهتهبخصهت.  ههلهب مج هشٰهتجيىع مج هشحنملنصهلهب مج سمت مج هش
ق غقغ حتهني رهكهشهت ىخس خكمليص ألصهب  حلىح خصهبإلهلجههبهوجضهبخصتهت حض هت يهرهكهشيمفمهتحيهبص هنمث يغحل

ي مصتحهنيغ مفمهتحيهبص غحلحنملن غقغ مج  ظيحص غآلمغتهنبهبغإلهلجههبه يتحهنيغلكال هشي
كك غقف غحطستهنبمههتيص لكهئه ظحخيلكي مصهنملن  هلهب:كجل  لكحي يمفمهتحيهبهلىع ي غهلهب غحل

ك غإلهلجههبه يهمفمهخيىح لكال ميتحمص  لكحي هلحنملههلهتيمفمهتحيهبهلىع مفملن يص هغهلهب هتيرهكهش
ه غإلميسهبه  يغإلهلجههبه غآلمغتهنبهبحصي حتهنيغ هحلجهيش ميجمجغل خسص يغآلمغتهنبهبحص عه هشجه

غمكىع غخلوخكهبلكال ص  مفيش غحل حضمل عغحلخلوهخكهبلكال مفيش مكهبمفملف يهبكحض ص هلهب مج سمت مج هش
نص ي غآلمغتهنبهبحصغإلهلجههبه يتحهنيغهشٰهجهيش عه هش ىمنئلكحخيجي غإلميسهبه : ههشٰهجهيش عه ميهن

 .و خكملغ خصهبإلهلجههبهىجلهبمصمت

 .ضطل: غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنخضمههت غحلهنغخصحنهت: صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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قغف غحلت يعه : همشمنغ هلحنجيهبه حض يمشمنغ غإلهلجههبه هشحنمع مفيش خضهبحلهت غإلميسهبه غكغع غحط
مفحيهب مفحيهب همفملن همك مك غمكىع هميمنهي غألهلهنص آل هشحنمهىش خص هقحلىس ص هآل مفالمكهت حلىح خصهبحل

ه حلمه قغف غحطستهنبمهخيخصهيه هشجه حض قغف ىهت ميحيٰه حض حضمل حلمهٰه  هليش غإلهلجههبه آل هش
خيهت  هليش ىعي عه هشهنىغ مفمظ غحلحنمهىش خصحنمههت ذىهليش مشجيهب غقغ غمغتممهبم عخضمل. غحلهبرف هغحطهب

م قحلىس غحلخلص غألجفخيهبع مك ه مكهبقكغ مفمظ غجلمين خص ولكهئميىح هشجه : يغحطتهيجحمق مكهبن ظملك عظي
قمشهبى هغخضملىعيحل غحفمهحنجيهب مفمظ مجخيىع عمغبهبغ ذ ق قحلىس مكممحنص  همفمهٰهجيهب هحض حض جيهب خص

وألميىح ظهبك هغحضبهب خصهبمفتبهبك عص غحلخل ق ي  .عمغبهبخصىحهحض
)٥ (ّؠدؠ ءؠ  

ٰهيش غحطبهبخضهث غحلتهبحلخيهت  :هغحلجهالن خس مشمنغ غحلهنسىش هليش غإلهلجههبه 
صنف  بيان.١ نّ ا   ّاالستعدادي إل

يغآلمغتحنملغقوص آلخصمل  غحطهنغق هليش غإلهلجههبهي هشتخملك حلجه يهلهنملهلهتص هليش مصهنملهشىش ي
حضيعه : خضهبظمهحيهب ن خس خضهبحلهت يغحطهبقهشهتقغف غحط ىحت ىهمصخنجع ي نهليش مكبخييس ص ني همصبملي  يحت

نهغخلجممت ص هلخمخنهت همشجهمنغي جضىش مفمههنهت غجك غحلجيمممنهت ههليش ص كهلهبق غجك خضهنغن خصهبإليهشتح
نمكبخييس  غهليس ىخضخيجيمح مصميكم خس عكلص مغجيبيس غجك هت غحلجيممهتي خضبيحت ق غحلحن  هلىع هحض

جحهب ص و هلثالهت غحلجيممهتيلكحب.  غحطجيهبمغمت هخكجع قحلىسيجلهبألكل غحلحمهبحلهت هغجلص غألمضهنه
هص  عمضهنىعذ غجك نيهت عه مصتحيغحلهنهبخصمهخي  :ىحمممهيغ مفمهخيي خس مفهبمج غحلممبخيحنهت هشس مفهبنىهمشمنغ مكهبمي

ه ىذعيجهيس لك. يغخلهبلهب ميجنهبهلحيهب جحهمشمنه غحلحمجعهكف ) غحلحمجعهكف(  آل هشٰهجهيش عه هشجه
ع هلهب يعه عجفخيهبع مخملوهب خصيس هشٰهجهيش عه هشحمجع جفخيئص  ذعيعو  خصىح هليش يهشتٰهتىعقف مفمظ 

 غإلهلجههبه(عه ) غآلمغتحنملغق(: ي غإلهلجههبميخيهت مفمظ مشمنهههشمممهيغ غحلجهمحعص هتيغهلجههبميخي

 .ضطض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
يمشجيهبن خصحهث مصمنحمخيحق خس غإلهلجههبه غآلمغتهنبهبحصص مغخيهييت خس عمضهن غحلمنحميس   ي  .ى
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ي عه جليس  هجلمنحلىس ميحنمهىش.)يغآلمغتحنملغقو ن غجك  آل ىذعي هت غحلجيممهت يلكحبص  ذعيعويهشتح
ن غجك آل  ي أله جليس هقحلىسص خصهنمصهنهبنيمصتح ن غجك عه  ى حلىح غهلجههبهىذعي  ىذعيهشتح

 .يمضهبل
ني مصبمق غقغ ق خس غحلخلع غحطهبق  مشمنغ غإلهلجههبهي غه:قحلىس ميهن حض حلجه و يغحط

ن غجك   .يغآلمغتحنملغقو  غإلهلجههبه:مممهيغ مفمهخيىحيهشص  عمضهنىذعيهشتح
قيغآلمغتحنملغقومشمنغ غإلهلجههبه يعه : هشهنهي عه غحطحمجييىغ هآل صمن حض  خس ى هل

ي ألميىح هشتحمىغ غخلهبكفظ لكص ف هغحلخمحنىغ هغحلهنهنغ هغحلبحنمليخصهبحلجمملي غ يعه : ههليش غحل
قغف هليش ظمنهبف غحطم ف هغحلخمحنىغ يهليش غحلهنهنغ هغحلبحنمل هغحلجمملم مشمنه غحلحممنهبف  حض

آلهحلخيس  .فمث هليش ظمنهبف غحطحنهن
 :مقيمصجيهنسىش غجك مكسٰهمق عمغهبمغخي غحطٰهجهجيهبف: ىخصحنبهبكف عمضهنه

ق هليش غحطبملع غحطتحنهبني غحلمنغيت هلهب هشجهمن غهلجههبميىح :إلكأليو حض ن لكخيِّـ غحل ص خس مكب
ق هليش ظ  غحطٰهجهيش غحطستجهمن: حلىحهشهنهبنه حض يحلجهمنهبهشهت جخهنق قغمصىح عه هشستمنخيِّـ لكخيِّـ غحل

قغ خصال هلحيمههتص هلمنخيخمىح حض ه هل قهيتهبهلييغ غحلحنمههت غحليحلتحهنص ولكال مخهبحلهت هشجه حض همش ص هت حل
ق غحلمنهبمفيس غحلص هليش خضخيهث غحلهنهبخصيسي غحلمنغيت غهلجههبميىح هت هليش خضخيهث ي غحلمنهبمفمهخييتهبنههحض
 .غحلمنهبمفيس

ض ق مفمهخيىح هليش غحلمنهبمفيسص خصيس آلخصمل :كيطش حض ي هلهب آل هشجهمن غهلجههبميىح غحلمنغيت خس لكخيِّـ غحل ي
ق هليش غحطبملعص  حض ن غحل غميىعص خضت هشستحنمل خصمنحلىس حلهنب ن دغئىط هغكمصمنهبم هل يهليش خضحم ي

قهلكمهىح غهلجههبمي ىهبهص قغيت مكهبئىش خصمنغمصىحص هغمغتحنملغقو مكهبئىش خصٰهحيس مغهبخصيغ مفمظ هحض ٍّ ى سى  .س
حلىحي غحطتهيجحمق ك حلىح ظملكهبجفعهمشمنغ هلهب  يغه خصحنِّـ غحطٰهجهجيهبف ممهب آل هشهيخص جخهنق : خصهن ي ي

هشهت ههلهبمشخيهت غآلمغتحنملغقيمشجيهبحلىس جضالف ميجنهنهشهبف خس حت) ض( يملهشمل مش  ىغآلمغتحنملغق عهلهن: ي غحلجيجنهنهشهت غألهجكظي
قو ي عهلهب غحلجيجنهنهشهت غحلثهبحلثهتصي مفملهلىغآلمغتحنملغق عهلهن: ي هغحلجيجنهنهشهت غحلثهبميخيهتصسهحض يحي عه غآلمغتحنملغق لك: ي

 .هبحلتمنحمخييس خس غحطهنخضمههت غحلحنهبدفخصي غمفتبهبكوص همكمل قجلهنميهب مشمنغ غحلبحهث ىعهلهن
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يممهب هشجهمن جخهنق قغمصىح: عو[قغمصىح  ق غحطبملع غألمفمظ]ي  ىخصال دلص  عه هشمنخيِّـ هليش حض

ن قغمصىحىمضهبكف ي مفيش قغمصىح همفمح مش هلهن غق خصاللكال مخهبحلهتص ي  ىمصهنغق  هشمنخيِّـ مفيش غحطبملع غجل
ق قغمصىح هص ي حضسمحزى هغمغتحنملغقٍّ كهلهبزى هآل مغبيغ مفملنصههلحيمههت  حفبهبمفىح يهتخيمئحلحممه

ه ن هغحلجه ه حلىح غآل ميح. حلمهححم ىهمشمنغ غحطٰهجهيش آل هشجه هى هغخضملي .  هليش غحلجه
هلهبمصىح  يهخصحنخمحيهب ممهب آل مصجهمن قغمصىح ههلهن ق هليش قهه غمغتحنهبميهت يغحلمنغمصخيهتي حض ن غحل  خس مكب

 ىغهلجههبهي غحلمنغيت يلكالمخهبحلهت هشجيخمىش غجك غهلجههبميىح... هتي خكجع قغمصخيى هدهلىخيهتمنهبمكي غمصىخصهيمغبهبغ
م مك ىحلىح هلهبقفص عمضهن هلتمنهبهف غحل ى قغف مصخنجعى خضهبهلمههتي  حلبحنِّـ يلكثبمث عه ... هكهلهبهي

 :غحطٰهجهجيهبف غهلجههبميمق
ض ى ههلحنجي هغخضمليمفهبن ى هظىغ:قهب هميمنهي ص  جلٰهخيىع غحطٰهجهجيهبفىهلجمجغني مفهنحق و

 . حلىحىهبهتهب خضهبهلمههتيهلهبمشخي
ض ك غهلجههبميىح غألظحق خس غحلحمالخضخيي غحطهبمشخيهبف حلبحنِّـ هلهب هشممهنع :كيطش هت يحلهنحم

ق حض هت غحل ن غلكهب ى خصٰهحنجي عمضهن مكهبئىشىلكال مخهبحلهت هشمهحيغ خصىح غهلجههبهص حلهنب  ى مغهبخصيغٍّ خصٰهحيسو
قه مغبهنهب كهلهبميخي يمفمظ هحض ف غجك غحلمنحنيس أله يخصىح هشستحنملص وهبو همش غحلمنو ص يصهنف هليش غحلهن

 .يغآلمغتحنملغقويسٰه خصهبإلهلجههبه يهش
ف تع.٢ نر إل   ّاالستعدادي  األعالم 

ي غحطحهنيغ غحلسبميهغكو غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقويمفهنم  يهتخيمئ غحلخلع حلحمجعهكمصىح: يخصهيميىح ي
ي عمضهنص حلىح ميسبهت غجك غحلخلع غحطستحنملص هحلىح ميسبهت غجك غحلخلع غحطستحنمل حلىحوجفخيئهب ي  لكبهبآلمفتبهبك. ى

 هخصهبآلمفتبهبك غحلثهبزص هتي حلشميسهبميخيىفي غحلجيمممنهت هلستحنمل:لكخيهنهبنص  غآلمغتحنملغق:حلىحيغألهن هشهنهبن 
حضمل خس غحلجيمممنهت:لكخيهنهبنيغآلمغتحنملغقوص إلهلجههبه  غ:حلىحهشهنهبن  .  غإلميسهبه هشٰهجهيش عه هش

غكن همكهبن ظهبخضمت مممهيغ مفمظ هلحنجي عمضهن يحلمنيط غإلهلجههبه مكمل هشي عه غمفمهىش :غحلجم

 .صضض لضف:  غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت) ض(
هلهت:غميجنهن) ض(  .ظطض لضف:  دق غحطجيجن



نهل يجليس يعه خس  طضض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب منحي

ك همشمنغ غحطحنجي حلىح ميسبهت غجك غحلخلع ص و غحلمممنيس حلحمجعهكمصىح جلهبمصبهبيهتخيمئهمش ص خكجع غحطمنجل
 :لكخيهنهبنص  غآلمغتحنملغق:حلىح يغألهن هشهنهبنلكبهبآلمفتبهبك ص  هميسبهت غجك غحلخلع غحلثهبزيغألهنص
و هلستحنملف أله مصحمجع غميسهبميهبصغحلجيمممنهت ي ى  ي غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو:هنهبن حلىح هخصهبآلمفتبهبك غحلثهبز هشي

مف مك .و عهشخمهبيهغإلهلجههبه غحل
جفج يهغآلمغتحنملغق هشسٰه غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو هغإلهلجههبه : همكهبن غحلهن يي

مف عهشخمهبص همش مفبهبكف مفيش غحلتحيخيمئ حلمهجهمحن خصتحهنيغ خصحنِّـ غألمغب مك يغحل يو هبغ هغحلحكغئىط ي
غميىع .هغكمصمنهبم خصحنِّـ غحط

هلهت مف: همكهبن غحلسبميهغكو خس دق غحطجيجن مك   غحطهنغقميهمشمنغ غإلهلجههبه غحل
مفصيحلالمغتحنملغقو مك ه غحلخلس غحطمني خكجع غإلهلجههبه غحل  خصحخيهث آل هشمهمين هليش ع خصجه

مفىح مخهبن  .لكهنل همك
  غإلهلجههبهههشهنغق خصىحمممهيغ يغإلهلجههبه مكمل هشيعه : لكهنمل قجلهني غحطتهيجحمق  ظملكيعهلهب

يهتخيمئ غحطهبقف  غحلمنو مش يغآلمغتحنملغقو ك غمغتحنملغقمشهبهي  حطهب شحميس جحهب هليش غحلحم
غكل ي غمغتحنملغقهشيجلخيمنخيهتهمش ص هغألمفهنغل ....يغحطهبقفهت هليش مف

ن جلمنحلىس  :و حلىح غهلجههبميهبهي غحطٰهجهيش غحطهبقي غه:ههشهن
 .ي غإلهلجههبه غحلمنغيت:إلكأليو
ض خيهبك ىح خصهبحلهنحلجهجييي غحلمنغيتص همش ميمنهي غإلهلجههبهيغآلمغتحنملغقوص  غإلهلجههبه :كيطش
ق غحلحكغئىط ي مصتحهنيغ مكمل آل شحميس غقغ مجيغآلمغتحنملغقو هغإلهلجههبه . يمضهبل ىغجك هحض

غميىع  .همصهنمصمنىع غحط

غكن غإلجحهبن) ض( .طظ لضف: جف
جفج) ض( .طضل: دق غحلتجهنهشملص حلمههن
.طصضل: دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(
 .ضطض لضف: ي خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(



 ٢رشح هنصضص احلسشص ـ ج...................................................................................٤٢٨
شص ّبصدسسّ إذص ّ ذطثزه زوال اثصصع وادرضّاالجتزضاديخصإلذسصن  :لص خّتم

خصإلذسصصصت ادسطضبص ... ة ادبزشضةّ أو بصدبزظ وضو ادسو،ة ادسطضبصّوضو ادسو
ال وع اثواصع وزذزشصضص حيذل حشض ارتسصّ ألن ص؛ّحصت دسسصبسشّوادبزشضة ذذح

.األضضاد
حالخصت ادذشصحص حج إ يف ضسع )اإلذسصن(دسظ :  ادضاذصدّحسقوخصل اث

بحسص صسط ذطتبص ، ّادالتسطرّادطي ثسشسته جسص حطيف ادتسطر وثواز ادطات 
ًثح خون ادطات ذتسطرة، ً بسشرصًجسبص، ادطات ّاخع، ذن تسسصء ادزسص ّ ثصق ادويف ّ

ّدي ادطي ثسشسته حج اجلواز االجتزضا و)ّاإلذسصن ادطايت: (ادسصحسص، وضسصل ده
ّخوة اثصدة و  حسشه يّ اثسو،ّء اثستزض دهادد ثذول إخ اجتزضادضص بصدسشصسّ

 ).اإلذسصن االجتزضادي: (ّ ادطات يف اثصدة احلصذسص حشضذص ضوثض، وضسصل دهادسصإلم
صسط  اثوصوف به ّصامإّاالول و. ٌظ ضسع حج اثزششح بصالججاكذسصن دسخصإل

ّصه أ: ذسصن اثزضومإخشزشى .  ثصل ادزضميفال ، ضوثضّذات اددء حشضذص ضتسطر و
 ّوادثصين اصام ثصذسه وذوضوحه.  ذص وثض، اصتطع ذن ثوضط ذاته ذزشى اإلذسصنذاإ

 إخ ذص دشط ضو يف ادوثود بصدسزل، بصدسشصس، ّاثوصوف به ثوضط ذات اثصدة
.ّضطول حششص اجتزضادضص ده ادبتصوثود خششص، و ضوثض ضسون خصإلم ادثشثامو
ن .٣   ّاالستعدادي الفرق ب االستعداد واإل

ص واثوثودات ادتي ّحشض ذالثزص ادشسبص وادزالخص بح اثوثودات احلصدش
ٍوإصام خل وثود، ضطه ادشسبص دشسض ذتسصوضصّأن : جتوثض يف اثستسبل صجض ّ ّ 

ٍ ذزحٍ ضسون يف ثصلالذستسبح ٍ وال ضسون ممسشص يف ثصل،ممسن ادوثود ّ .  آثطً
ّ حيشل اجتزضاد ادتحول يف داثسه ، يف احلصلٍ ذوثودٍءّخل يشّأن : وضطا ذزشصه

.٣٧٦ ص٢ج: ادزسسشص األربزص يف األجسصر احلسشص اثتزصدشص) ١(
.٢٦٥ص: ادسبسصت) ٢(



 ٤٢٩......................................................ممتسع ّوإخش ممرن ّوإخش واةش ّإخش خذسوم ّحل ّأن يف

 يف احذشمل ٍءّوحو مل صرن حضحك حبري حل يش، ًحري صرون ثسإلش آتض يف اتستربل
ّاتشدي ثت ةشحه خن جت ببضل وحتو  ّحرن. وصو واضض احبدالن بشحرضورة، لّّ

ّةبص ًال جزث، ّ وخذجال تشصٍءحيزل اثتذضاد وةود يش ن اتوةود اآلءاحح
ّاحلسدص ال صزرن أن بتحول إج أي يش ص واحخذت ّحشحضصش واحذخ،  حشنٍءّ

ّجشهنش ال حتزل ، ّوصرضا ةبص احخذت، بل حتزل وةود سبتص احلسدص جرط، وسحوصش
وصضه احسسبص احرشإلزص بج . ّ صو حتوهلش إج سبتص احخذت ال جت،ًواةضا ًااثتذضاد ّإال

ّأن : بزذسى، ًبل صي خن احدضجج خذش،  واةضٍاحوةودصن حسسص خن ثضف
ٍ ال حيزل إال اثتذضاد وةودّاحوةود احلشيل حضحك احوةود ّتشص،  الاثتربشيل ّ

ٍ ال صزرن أن صوةض إال خن تالل وةودّاخلشص ّاالثتربشيل ً، خثال ّ خذجاليلةش ّ
ّةبص احلسدص ال بتحول إال إج سبتص احلسدص ال جتّ أن حام ّ حضحك سبتص احلسدص ال ، ّ

ّصزرسسش أن بوةض إال خن تالل صضه احلبص ّ. 
 ءق ثسضخش سالةظ احسسبص إج اححَصدز االثتذضادّ إن :ذحك سرولّ ببج إذا
ٌةبص احلسدص خستذضة:  جسرشل،ّاتستذض ّ صضه احسدذص ّ أن أو، ص احلسدص برون سبتي حرّ

جسدزق ثسضخش ) ّاالثتذضادياألخرشن (ّ أخش .ً أن برون إسسشسشٌجسسش اثتذضاد
 ،األسسشن صزرن أن صوةض خن صضه احسدذص:  جسرشل،ّبزحظ احسسبص إج اتستذض حه

ّ إن حلبص :حزسش وحضا حو. ّ يف ةبص احلسدصّ اثتذضاديٌسبتص احلسدص هلش إخرشنّ أن أو ّ
ّ إخرشسش اثتذضادصاحلسدص  .ّ جشسه تالف االصدالح،برون سبتص ةسدص ألن ًشً

 :احسبطواري بروحهّحرق وصضا خش أثشر إحسه ات
 وى اثتذضادـو بذضجسم ثـوص          ّحض صوصف األخرشن بشثتذضادي

 ٌوحه سسبص، ّ اتستذضءحه سسبص إج احح، ً حختوربه ثسإلش آتضء اححّهتسش ّجشن
 احسدذص ّإن:  جسرشل،حه االثتذضاد صرشل ّجبشالثتبشر األول، ّستذض حه اتءإج احح

 .٢٢٧ ص٣ج): بشحذشرثسص( ّرشح اتسدوخص، احخسسض خدسضي) ١(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صضض

ىهلستحنملف : لكخيهنهبنيغآلمغتحنملغقوص حلىح غإلهلجههبه  هشهنهبن هخصهبآلمفتبهبك غحلثهبز. هتي حلشميسهبميخيي
حضمل خس غحلجيمممنهت هللك همكخييس. غإلميسهبه هشٰهجهيش عه هش غحلجيمممنهت هشٰهجهيش عه مصحمجع : لكمه مغ

 .جلهبه غحطهنغق هلهب قجلهنميهبص وغميسهبميهب
وسمت غجك غحطستحنمل مغٰه غمغتحنملغقغيغقغ مي  غآلمغتحنملغقي عه:غحلهبظيس ي سمت يهغقغ ميص ي

وغجك غحطستحنمل حلىح مغٰه غهلجههبميهب غمغتحنملغقهشهب يو ي ي خس خصملغهشهت غحلجهٰههت  غحطحمجييىغ همشمنغ هلهب قجلهنهص ي
حلىح هخكجعه ص وميمنهي غآلمغتحنملغق قغمصهبم جلمح قجلهنهه م  همش يغآلمغتحنملغقوغإلهلجههبه : خصهن

ص ي غحطستحنملع غجك غحلخلىهتحلىح ميسبص وهشحمجع جفخيئهب عمضهنيع أله  غحلخليهتخيمئيلكهئه . وغمفتبهبكغ
ولكبهبآلمفتبهبك غألهن هشسٰه غمغتحنملغقغ. ي غحطستحنمل حلىحع غجك غحلخلىهميسبهت ي : وال هلثخيهنهبنلكص ي

يهخصهبآلمفتبهبك غحلثهبز هشسٰه غإلهلجههبه ص و عه مصحمجع غميسهبميهبىغحلجيمممنهت جحهب غمغتحنملغق
حضمل خس غحلجيمممنهت: هنهبنيغآلمغتحنملغقوص لكخي  .غإلميسهبه هشٰهجهيش عه هش

ى كمي كإلىغ ن ال مبإلكالمششىح   مل
قيغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه يعه: ي مصبمقخصحنمل عه حض هشهييت مشمنغ ص  خس غخلهبكفى هل

مشهن عن مفهنلظيغآلمغتحنملغقوغإلهلجههبه   مشيس:غحلسمئغن   حض
 هحلخيهي ى مفهنليغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه يمفمظ قحلىس خصهيه غحطحمجييىغ عحضهبغ

مشهن لكخيحيهب غمغتحنملغق عه  م وهلثال م لكهبحلجيمممنهتص فيهبف غحلهنهبئٰههت خصهبحطهبقيهليش غحلجهخيمنخييص ألميىح خصج
ه  نىهمشمنغ غآلمغتحنملغق مكهبئىشص وميسهبميهبغمصجه خس خضهبجفخيتىح مفمظ  غحطحمجييىغ  هبهبظ حلمنغ هشهن

ه غإلهلجههبه  مشهنوهب مفهنيغآلمغتحنملغقوغألمغمنهبك خس غمغتملآلحلىح مفمظ جل  يغه: وغ آل حض
م مصهنخصممىح خصهبحطٰهجهيشىمشمنغ غإلهلجههبه مشخيئهت  غقغ آلخضجنحيهب غحلحنهنيس هحضملمشهب ص خس غحط

م هغحطٰهجهيشو مكهبئٰههتوكفي هلتجههنوميسبهت م مش لكهبحلمنو هشهنص  خصممهنلكمق زهب غحط ن خصهبحط
قه ن خصهبحطٰهجهيش مش غهلجههبه عه صغهلجههبه عه هشحمجع مش غحطٰهجهيش غأليت هحض  هغحلمنو هشهن

هلهت) ض(  .طصضل: دق غحطجيجن
 .ظضل: خصملغهشهت غحلجهٰههتص غحلمنحميس غحلسهبقك هليش غحطهنخضمههت غحلهنغخصحنهت) ض(



ن يجليس يعه خس  ضضض......................................................ىعممتجي يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي
م حضمل خس غحط .هش

خيي غحطتهيجحمق همكمل عمكهبن ظملك يقحلخيال مفمظ مفهن :  خضهبظمهىحيغآلمغتحنملغقوهت غإلهلجههبه و
هبلكهت هلهنيعه يغآلمغتحنملغقوص ألميىح  جحمنغ غإلهلجههبه ىهلهتي غإل غي  غجك هلهب مش غهلجههبه ىهلجيس

قه لكص  حلىحيغحطستحنمل همشص هحض غ مشهن آل يعه : ههليش غحل هلىحغجل حلمنغ ص  غحلحنهنليهشهن
ه غإلهلجههبه  مشهنوهبص  مفهنيغآلمغتحنملغقوهشجه حلىحوغص آل حض همشمنغ : همشمنغ هلهب قجلهنه خصهن
ك غحلىغإلهلجههبه مفهنل هت يهت غحطحخمهت عه غآلمفتبهبكهشيحنهنمهخي خس غخلهبكف حلخيهي هليش غألهل

هبلكهتي ألميىح غحلمللكهتظ خصهت هلهب ىغ قهىهلجيس هص غجك هلهب مش غهلجههبه هحض هبلكهت  لكتجه  غإل
مشهنغص  حلىحوهلهتيهلهن ق غحطمممهيغ حض حض هبوهحلخيهي غهلجههبه غحل هبلكهتو هآل مفهن ص  خكجع ميمنهي غإل

ق مشهنغ حلجههبه حلىح هحض ىهحل جلهبه غإلهلجههبه حض هبلكهتيمضهبلص  و ص هلىع مكممىع غحلجيجنهن مفيش غإل
ق خصمنغمصىح آل هلجيجمهي إلهلجههبميىح حض .هحل جلهبه جلمنحلىس حلجههبه مكهبئىش غحل

 غق حل ظن خصمنغهتهب هشهنوهحلخيهي غإلهلجههبه حفبخيحنهت: همكهبن خس مصحنمهخيهنتىح مفمظ غحلجممنهبع
 ىخصحنِّـ غألجفخيهبع خصهئهلجههبهي غمصحمهبم هلهب جلهبهيعص لكهئميىح هبهب ذي غمصحمىغ جلهبه جلمنحلىس حطهب

ىهغخضمل مكهبئىش خصمنغمصىح عهجك هليش خكجعهص ه ن  عه هشيآل هشحملكى ه ذع هغخضمل مصهبكف هشهن وجه ى ى
ي غحطحيس آل غحطستخنجي مفيشيعه :  حطهب خصهنمشيشظ لكخيىحي لكخيحيسٍّ شملف خس مخيسومصهبكفخصجيمنسىح ه

ك عه شيس عخصملغص ه وهشتحم ي ن خصجيمنسىح و هلحنجيي غإلهلجههبه جلمح هلهنوهبعهشخمي هبخسص هغحلمنو هشهن ي غ
يهبه غحلخلع حلخيهي هلمنهبكمكهب مفيش غحطحيس هغهلجهي عه غقغ جضبمثه. حلخيهي خصٰهخمهبم مشهنغو  وآل حض
م مى لكحي غقه مفهنلصآل خس هل . خس هل

ق : يهمكهبن غحلجمخيمك خس غجحخيهبف غحلجممنهبع م لكمهىح هحض ىهجليس هلهب مش مكهبئىش آل خس هل ى ي
ه خصىح هلخمهب سمضهبل هبلكهت غجك هلهب مش . ولكهبآل سمت عه هشجه ق غميمح مش خصهبإل حض يهغهلجههبه غحل

 ).ط(ص مصحنمهخيهنهت كمكىش ضط لضف: خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
.صطل: حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(
يهنهت ظملك غحطتهيجحمق مفمظ غجحخيهبف غحلجممنهبعمصحنمهخي) ض(  .ضطضل: ي
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مص لكحي غقه هلحنجي خس  مشهنغ آل خس هل ق حض حض ق حلىحص لكمهخيهي غهلجههبه غحل وغهلجههبه هحض و ى

م م همفهبكل حط ىهل قص هميسٰه . ى حض ف غحل ق مك حض يهميحيش ميسٰه غهلجههبه غحل يي يي
جك ههلهبقف هخكجع  مفهب همشخي ق غحلخلع هل ف هحض ق غحلمنو لكخيىح مك حض ف غحل يخضهبهليس مك ي وي

يحلىس خصحسمت غمفتبهبكغف جستمهمنهتص لكهئقه جليس خضهبقف لكهنمل مصهنملهلتىح غحطهبقفق ي ى  .يى
كم   ه كالمششىح مكىغ  إلكهت

مى مكهبئىشى غآلمغتحنملغق مفهنليعه: ي مصبمقهبيحط مفىح هشمممهص  خصٰه يغ مفمهخيىح يههل
و هلهبقف ٍّ كهلهبزىخضهبقفيجهيس حليعه : ي هشتخملكهليش مشجيهبص فيغحطهبق همشمنه مش ص  مفمهخيىحومغهبخصهنهتي

نٍّكهلهبز ىقفخضهبيجليس  (:غحلهنهبمفملف غحطحنهنهلكهت ف ى هلسب ىخصهن ىههلهبقف ي جلمح مغخيهييت )  حتٰهمهحيهبي
 .مصمنحمخيمهحيهب خس غحطهنخضمههت غحلحنهبدف

نّاالستعدادي ن  اإلبالفرق . ٤ ا واإل   ّا
 :ي هغحلمنغيتيغآلمغتحنملغقو مقلكخيمح هشحق خصحنِّـ غحلمنهنهن غحلت قجلهنف خصمق غإلهلجههبمي

ى.ق كمي  كإلىغ من آل يط ىغىحإلكالمششىح كحنإلحتىس  إل هيصطه كيط
ىه غآلمغتحنملغقو حلىح جلخيمنخيهت خضهبظمههت خس غحطهبقف خصهبحلمنحنيسص ههليش حضحيهت عمضهنه حلىح غإلهلجههب ي ي ىي ى

فص هخصحنبهبكف عمضهنه ىمكهبخصمهخيهت ألحضيس غحطستحنمل حلىح خصهبحلهن ي يي يغه هلجيجمهي ههلبملع غميتميغم غإلهلجههبه : ى
قو لكحنحقص عهلهب هلجيجمهي غميتميغم غإلهلجههبه  يغآلمغتحنملغقو مش ميمنهي غآلمغتحنملغقص همش عهلهن هحض يى س ي

يغحلمنغيت لكحي غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش لكي غ يعه غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش حلخيسمث : ص ههليش غحل ي
يعهلهنغ خصهبحلمنحنيسص هخس مشمنغ غحلحمملق هشجهتمت ظملك غحطتهيجحمق يغإلهلجههبه غحلمنغيت عهخكيس خس غخلمنهبع : و

ميىح  يهغحلجنمهٰههت هغحلجيهنحمهبه هليش غإلهلجههبه غحلمنو مش غخضمله غحلجهخيمنخيهبف غآلمغتحنملغقهشهتظ حلجه ي
ف هغهلجههبميهب حلخلعص لكهئه غ صهب مك يخصهبحلمنحنيس هليش حضحيهت عمضهنه خكجع حضحيهت جل و و ي يحطجي هغه جلهبه ى

ميىح قغ  فص حلجهيش خصهبحلهنخيهبك غجك ميمنسىح هجل كف غإلميسهبميخيهت حلىح خصهبحلهن ن غحلحم يخصهبحلهنخيهبك غجك خضحم ي

.صطضل: يغجحخيهبف غحلجممنهبعص غحطهنهبحلهت غحلهنغخصحنهت هليش غحلمنحميس غحلثهبز) ض(
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هشهتص خصخالم غإلهلجههبه غحلمنغيت غحلمنو  هشهت خصهبحلمنحنيس لكحي ميهبمكُّـ غإلميسهبميخيهت مصهبن غحطجي كف هلجي يظ ي ي يي ى ى
و مفمهخيىح خس  يمش عهلهن مغمهب مخِّـ هحلخيهي حلىح هليش حضحيهت عمضهنه هلحنجي حتحمحقظ هأله غحطهن يي و س ىى ى

كف مضهبظهت جلهبإلميسهبميخيهت خس هلثهبحلجيهبص خصخالم هلهب غإلهلجه يهبه غآلمغتحنملغقو مش عهلهن هلحنمق هظ ي ىي ى ى ي ى
ق هغحلحنملنص هغميمح غحلتحنمق ميهبك هليش مكبيس  حض ىهشخمهبم غحلخيىح غإلهلجههبه غحلمنغيتص ألميىح هلمممهيغ غحل ي ي ي ي

يغحلمنهبمفيس هليش خكجع غمغتملمفهبع غحطهبمشخيهت خصهئهلجههبصهب غهشهبه .ي
ص نيغحطتهنمليتهيجحمق  غحط مفمظ جلالن ظملكويس غجفجههبآلي غحلسبميهغكو هشسجيحهنيغهغحط
م غآلمغتحنملغقيغآلمغتحنملغقوغحلجهالن خس غإلهلجههبه يعه : خضهبظمهىح  ي هغحطجيص آل خس هل

م غإلهلجههبه  يغآلمغتحنملغقوص جضىش  هحلخيهي ميمنهي غإلهلجههبه يغآلمغتحنملغقوصهل  قجلهني
حضخيىح جلالن ظملكيعميىح  حضحيمقي غحطتهيجحمق هشٰهجهيش مص  :خص

ي عه خصٰهحنجيص يحطجي خصهبيغآلمغتحنملغقو هلهنغقه غحلتجمبخيىح هغحلتجيجنجع حلشهلجههبه ي غه:إلكأليو
ى هلهنجلمت يغحطجييص خضخيهث غه في هليش حضحيهت غحلمنحنيس هغحلهني هلثيس غحطجييغآلمغتحنملغقوغإلهلجههبه  ي

فهليش  ىمك  . هلكحنيسي
ض مفىحىهغحلحنهنل مصهبخصىعص  مفهنليغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه ي غه:كيطش  يهألهص  حط

مفىح هلثيس غحطجي ى هلهنجلمت يهل فهليش ي ىمك  و عهشخمهبيغآلمغتحنملغقولكهبإلهلجههبه ص  هلكحنيسي
ىهلهنجلمت  فهليش ي ىمك حلىح. يخصخالم غحلمنغيتص لكحنيس هي يعه : هآل صمن: همشمنغ هلهب قجلهنه خصهن

م غآلمغتحنملغق جلهبحطجي  آليغآلمغتحنملغقوغحلجهالن خس غإلهلجههبه   هلهنغقه يهحلحنيسص يخس هل
م لكمن يهت حطيغآلمغتحنملغقهش يجهخيمنخيهتمح غحليغحلحنهنل مغخيي عه  عهصغحلتجيجنجع وهب جلهبه مصهبخصحنهب حلمهٰه
مفىح هلهنجلبهب هليش غحلمنحنيس هب جلي حطي غآلمغتحنملغقولكهبإلهلجههبهص ف مصهبخصىعيهت هغحلهنيغحلمنحنمهخي وهبه هل ي

ي غحلمنغيتص لكهئه خصخالمص  هليش حضحيهتىفي همكص هليش حضحيهتىلكحي لكحنيسص فيغحلهنه مفىح ي هل
ق هغحلحنملنيخضت حلخيهي خصهبحلمنحنيس حض .ف غحلمللكهتيلكحي غحلهنص  خس غحل

.ضضض لضف: خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
ظ دق )ض( مصحنمهخيهنهت كمكىش صضضض لضف: ي خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
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ى.ك كحن  كإلىغ كميإل كيط يط كألف يططمششىح  إلهي
يغآلمغتحنملغقوص غهلهب خصٰهجيميحلهت غألظيس حلشهلجههبه ي غحلمنغيت غإلهلجههبه يعه : هتهليش حضحيي

هبلكهت خصحنِّـ غحلحكغئىط ي غحلمنغيتص  مش ميمنهي غإلهلجههبهيغآلمغتحنملغقوغإلهلجههبه  هلىع غ
غميىع حلىحصهغكمصمنهبم غحط غكن غإلجحهبن خصهن  غإلهلجههبه يلكهئه:  جلمح هشمنجلهن قحلىس ظهبخضمت جف

قس قغيتى غهلجههبهيغآلمغتحنملغقو غميىعي حتهنيغ  هلىعى هلهيمض .خصحنِّـ غحلحكغئىط هغكمصمنهبم غحط
يغآلمغتحنملغقوص ههلجيجمهي غإلهلجههبه هلجيبىع ي غحلمنغيت غإلهلجههبهيعه : هب هليش حضحيهتيهغهل

ص  خصهبحلرضهكفسقغيت ى ممجهيشع لكهبحلخليغآلمغتحنملغقوصيغقغ حتهنيغ غإلهلجههبه يعميىح : خصٰهحنجي
ي لكهئميىح هشٰهجهيش عه هشتحهنيغ غإلهلجههبهظخصخالم غحلحنجههي حضمل غهلجههبهي غحلمنغيت ي  ىهآل هش

ىهلهبمشخيهتو هلثال لكهبإلميسهبهص يغمغتحنملغقو ه جحمنه يقغيتص  ىقغف غهلجههبه ي حلجهيش هشٰهجهيش عه هشجه
هيغمغتحنملغقوص  ى غهلجههبهيغحطهبمشخيهت ىلكهئقغ هلهب هحضملف هلهبقف. ههشٰهجهيش عه آل هشجه  ى مكهبخصمههتي

ن غجك غإلميسهبه حضمل غهلجههبهص يحلمهتح حضمل هلثيس مشمنه ص و عهشخمهبسغمغتحنملغقو ىهش هحل مج مص
حضمل مشمنغ غإلهلجههبهص يغحطهبقف غإلميسهبه يعه : خصٰهحنجييقغيتص  ى هغه جلهبه مشجيهبن غهلجههبهصلكال هش

ق حض حضمل هلهبقفي عميىح يغآلص هغه جلهبه ممجهيش غحل ىآل مص قهيجحهب مكهبخصمهخي غأله ي لكمهخيهي حلىح ص هت هحض
 .يغمغتحنملغقو ىغهلجههبه

حلىح يهغجك مشمنغ غحطحنجي هشجمجع غحطحهنيغ غحلسبميهغكو خصهن يغه غحلمنغيت هلجيجمهي غآلمغتحنملغقوص : ي ي ي
جك غحلت مش هلحمححهت حضحيهبف غحلحكهكص غميمح ميجمهيف هليش غحلحنهنيس غحلمنحنهبن  يأله غجحخي يي ي

غمغممهت حضحيهت غإلهلجههبه غحلمنغيت لكخيىح .يخص
يجضىش : يمفمظ جلالن غحطحهنيغ غحلسبميهغكو حنهنل مصحنمهخيهنىحهمكهبن غحلجمخيمك خضسيش كغقف خس هل

هلهت  .ضطض لضف: غحطجيجن
غكن غإلجحهبن) ض( .طظ لضف: جف
هلهتص غحلجمحيخيمل هلممحيهنو) ض( .ططض لضف: يدق غحطجيجن
هلهت) ض(  .ضطض لضف: دق غحطجيجن
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يغه مشهبمشجيهب حلممخيمنهت مفهنجفخيىحص همش و ىعه غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو حلىح حلسهبه ظملن مفحق ميهبحفيغ : ي ٍّ ى ي ي
سخصهيه جليس خضهنجلهت غمغتجهمححلخيهتص لكخيحيهب ميجنىش مضهبل هشهنمصهن غحلخلع خصمنحلىس غحلجيجنىش غجك جلمححلىح  ىي ى ي ي

ِسنت ...: يسيغحلالئيغ حلىحص هقحلىس غحلجيجنىش مش هليش مغجييهت غهللا غحلت مكهبن مفمي هليش مكهبئ د  ِفلن  ُ َ ِ
َ ْ َ َ

ال و ِسنت ا  د  بديال ولن  ًا  ً
ِ ْ َْ َ

ِ ِ ِِ ُ َ ِ
َ َ ْ ه قحلىس غحلجيجنىش  )ضض: لكهبحفهن (َ يهآلخصمل عه هشجه

وغآلكمصهنهبئ حتمث مصملخصجع غحطتمنهنق خصهبجلمعهفص هحطهب جلهبه قحلىس غآلمغتحنملغق هشستجهٰهيس عميهب  ي ي ي
غمشمت مصحنهب ولكهسميهبص لكجهمهمح كغق غحلخلع غمغتحنملغقغص كغقه غحل وجك جفهيميىح جلمحآلص لكخيحنمم غآلمغتحنملغق يو

رما(حلجه هشحنمم غحلجهمحن  ة العطاء إالجودا و ده ك ًيا من ال تز ً ّ(. 
مش غألظيس حلشهلجههبه ي غحلمنغيت غإلهلجههبهي عه خس خصخيهبهي غحطتهيجحمق  ظملكمكهبنه

ي أله هقحلىسيغآلمغتحنملغقوص هلجيبىع غإلهلجههبه ي غحلمنغيت  غإلهلجههبهيهأله: يغآلمغتحنملغقو
جك غحلت مش هلحمح ميجمهيف هليش غحلحنهنيس ي غميمح مفملغنحهت حضحيهبف غحلحكهك هغأليغجحخي

غمغممهت حضحيهت غإلهلجههبه لكخيىحيغحلمنحن .هبن خص
يعه غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو هشملحلجيهب مفمظ هخضملف غحلحمجيىع غحلملغحلهت مفمظ هخضملف : هغحلهبظيس ي ي ي

قهشهت غحلحمٰهملهشهتص جضىش هشستمنهبق هليش مفممهبع  حض يغحلحمهبميىع غحطستجٰهىع جلٰهخيىع غحلجهمحآلف غحل ي ي
غمشمت عميهب لكهسميهب مفمظ خضسمت غمغتحنملغق  وغحل ىغحطتحيمتص جلمنحلىس عميىح آلخصمل هليش هلجيهبمغبهت هغكمصبهبل و ى ي ي ي

كمشهب غحلحنمهٰهخيهت غحلت مش  يخصمق غحطمنخيِّـ هغحطمنهبل مفمهخيىحص جلمح عه خصمق جليس غحطهنملهلهبف هخصمق ظ ي ي ي
يميتخيجتحيهب هخكهبهشتحيهب هلجيهبمغبهت مضهبظهت يهآل هشمنخيِّـ مفمظ ذع هلمممههنهب لكخيِّـ غحلمنخيهبلص . و و ى

يغآلخصحسمت هلجيهبمغبهت خضهبظمههت خصمق غحطمنخيِّـ هغحطستمنخيِّـص جضىش غمكهنع هغكمكىح ى ى  .ي
كم يكيطإل مئىحهن.ل ى إل كالمششىح كميك خي كإلىغ  إلكالمششىح

حضىح  ف هغآلمغتحنملغق هلتحنمق لكخيىحظ ألميىح هلت ىخس غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو ميجمل عه غحلهن ي ي يي ى ي ي

هلهت )ض( ).طض(ص مصحنمهخيهنهت كمكىش ضطض لضف: دق غحطجيجن
 .طضض لضف: خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
هلهتص غحلهنسىش غألهن هليش غجلميع غحلثهبز) ض(  .ططضل: يدق غحطجيجن
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كهتهبص  لص هليش مكبخييس غحلجيمممنهت غإلميسهبميخيهت حلحم يخس حفهنهشيغ مضهبل غجك جلمحن جسحم ىٍّ ى
ق هغحلحنملن  حض يخصخالم غإلهلجههبه غحلمنغيتص خضخيهث غه جلال غحلممهنلكمق هليش غحل ىخكجع هلتحنمق ي ي

ىلكخيىحص هغحلتحنمق ميهبجفئ هليش غحلمنهبمفيس آل هليش غحلمنحنيس  .ي
ى .م كمي ميكو كإلىغ  إلكالمششىح

ن غحطستحنمل حلىحص أله غآلمغتحنملغق  يغإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو هشٰهجهيش عه هشميهن خصححم ي ي
ن غحلمنحنمهخيهت عه لكسهبق غحطستحنمل حلىحص خصخالم غإلهلجههبه غحلمنغيت لكهئميىح آلكن  ىهشميهن خصححم ي يي ي

يحلمهمحمشخيهت هآلكن غحطهبمشخيهت خكجع  ن غحلجهمحعي ىغه جليس ممجهيش : ىمكهبخصيس حلمهميهغنص همشمنغ هلحنجي مك ي ي
ىعه غهلجههبميىح جضهبخصمث حلىح خصهبحلرضهكفص هحلخيهي غهلجههبميىح : لكحي هغحضمت غإلهلجههبهص خصٰهحنجي ي

ىغحلمنغيت خصهبإلهلجههبهص جلمح عه جليس ممتجيىع خصهبحلمنغف ي ي يمش ممتجيىع خصهبحلمنغف خصهبحلرضهكفص هجليس  ي ى
ىهغحضمت خصهبحلمنغف مش هغحضمت خصهبحلمنغف خصهبحلرضهكفص لكجهيس ممجهيش خصهبحلمنغف مش جل ي ى منحلىس ى

صهب  وعكآل هعخصملغص هحلمنغ عكحضىع جفخيمك غإلدغن غحلسحيهنهكقو مجخيىع غحلهنخمهبهشهب غجك جل و
ق عه رهكف غحلحنملن عه رهكف غإلهلجههبه حض يرهكهشهتص غهلهب رهكف غحل  .ي

يهأله غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو هشميهن مفجيمل حفهنهشهبه هلهب مش : يهمكهبن ظملك غحطتهيجحمق 
يغمغتحنملغق حلىحص خصخالم غإلهلجههبه غحلمنغيت غحلمنو مش خصحسمت خضهب ين غحطهبمشخيهت خس هلهنمصبهت ى

ص  قه غخلهبكحض يخصمماله ميمنسحيهبص هخصهبمفتبهبك مفملن قغهتهب آل خصحسمت خضهبجحهب مكبيس هحض
ميىح  خصىح خس ميمنهي غألهلهن آل هشممهنق غهلجههبميىح غحلمنغيتص حلجه يلكمنحنمهخيهت غحلخلع هحتهنهنىح ههحض يي
ىخصحسمت هلهنمصبهت غحطهبمشخيهتص ههلهب خصحسمت غحطهبمشخيهت آل هشميهن خصحنمههت مضهبكحضهتص خصخالم غهلجههبصهب  ي ي ي

غمكىعص لكال سهبهلىع غحلمنحنمهخيهت لكخيىحيغآلمغتحنملغقو غحلمنو مش خصحس  .يمت غحل

هلهت:غميجنهن) ض(  .ضطض لضف:  دق غحطجيجن
هلهتص غحلجمحيخيمل هلممحيهنو) ض( .ططض لضف: يدق غحطجيجن
 .ضضض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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ى .ه ه كإلىغ مك  ىغ كمي كهت إلكالمششىح هتىح كألملإل  إلهي
هبيغآلمغتحنملغقوهب جلهبه غإلهلجههبه يحط مص و مفهن ن خصىحىلكحي شتهبف غجك هل ص  حلخيهن

م مش غحطهبقف ي غه مشمنغ غإلهلجههبه يجضىش: مكهبن غحطحمجييىغ خس صهبهشهت غحلجهٰههتظ يهقحلىس غحط
ق خس غخلهبكف حلخيهي حض حض ومشهنغ مكهبئمح خصمنغمصىح همش خفهبمشهنغحط  ى مكهبئىشىخصيس مش مفهنلص و

م ف) غإلهلجههبه: عو(يلكمهجيسٰهىح ص  شٰهمهىحىخصٰه ومك م غحلمنو شٰهمهىح صي ي هحلجيسىش غحط
ي مصجمٰهيس غحطهبقف خصهبحطحنجي همشص يخصهبحطحنجي غألمفىشي غحطهبقف مشي غحطهبقف هغحطهنغق هليش. يهلهبقف

ك غحطجيممبحنهت لكخيحيهبيغألمضُّـص مشهن غحلهنهبخصيس حلمهحم كمشهبي جلمحقف غحلحنجيص همش غجل ص هبر حلحم
وهمصجمٰهيس عهشخمهب ص همغخيهييت غحلملهشهث مفجيىح خس غحلمنحميس غحلهنغخصىع هليش غحطهنخضمههت غحلسهبقمغهت

يهلتحنمهيغ غحلجيمنهي غحطجهنقف م غحلحنهنلص جلهبحلبمله حلمهجيمنهي غحلجيهبحفهنهتص ي ص همصجمٰهيس هل
 .هبفيجلهبجلسىش حلمهٰههنهبقهشهن هغحلجهخيمنخي

م غألمفهنغل ههلتحنمهيغ  مفخيهت ههل ك غحلجي يلكهبحطهبقف خصهبحطحنجي غألمفىش مخيس غحلحم يي يي
كظ أله غحطحيس يغحلجيمن ي هشتحمىغ خصهبآلمغتحنملغق هغحلهنهنغ هغحلبحنمل عهآل هخصهبحلمنغفص عهلهب غحطستحنمل ي يي و ي

غمغممهت مصحنمههنىح هغكمصبهبحفىح خصهبحطحيس يحلىح لكحي هشتحمىغ خصهبإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو خص ي ي لكحي . ي
ظىغ خصحهبن غحطتحنمهيغ عجفبىحص هعهلهب غحلمنغيت لكحي هظىغ غحطٰهجهيش خصحسمت قغمصىح يخصهبحل ي .ي

ىح مش غحطهبمشخيهت صيغإلهلجههبه غحلمنغيت همشمنغ خصخالم ي لكهئه هلحنهنه مكهبن ظ يآل غحطهبقفي
م غإلهلجههبه مش غحطهبمشخيهت: غحطحمجييىغ يغه هل ي غق آل هشتحمىغ غحلخلع خصال رهكف ظي

ق هغحلحنملن حض ق هغحلحنملن مجخيحنهبص غحل حض غ هليش غحل وغآل غقغ جلهبه خس ميمنسىح مضمه و ي هحلخيهي ص ي
يغآل غحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش  .ي

 .طظضل: صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
هلهت) ض(  .ضطض لضف: دق غحطجيجن
.ضضل: حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(
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يمخيس غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو مش مخيس غحطٰهجهيشص همش غحطهبقف غحليعه : هغحلهبظيس يي ت ي
يمغخيتحهنيغ لكخيحيهب غحطٰهجهيشص خصخيجيمح مخيس غإلهلجههبه غحلمنغيت مش ميمنهي غحطٰهجهيش آل مخمهىح يي مكهبن . ي

هلتىح غحلمنمهسمنخيهت يغه غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو خس : يغحلجهخيىش غحلسبميهغكو خس دق هلجيجن ي
م : يمخيس غحطٰهجهيشص عو مفخيهت هغحط ك غحلجي يخس هلهبقمصىح خصهبحطحنجي غألمفىشص هليش مخيس غحلحم يي ي

وهغحطتحنمهيغص هغميمح جلهبه مكهبئمح ي ي خصٰهحمهىح ألميىح غحطتحمىغ خصهبآلمغتحنملغق هغحلهنهنغ هغحلبحنمل ي ي ي
ظىغ خصحهبن . خضهنخيهنهت ظىغ خصىح غحطٰهجهيش حلتحنمههنىح خصىح هغميتسهبخصىح غحلخيىحص لكحي خصهبحل يهغميمح هش ي

يغحطتحنمهيغ عجفبىحص هعهلهب غحلمنغيت لكحي هظىغ غحطٰهجهيش خصحسمت خضهبحلىح ي  .ي
ى .ي كمي كإلىغ يغإلكالمششىح هي يط  ك يكيطيسىحإل ِّـ

قهشو هظمنهب هيغآلمغتحنملغقوهب جلهبه غإلهلجههبه يحط ف ي حلمهجمملو مكهبخصال جلهبهوهب خس غخلهبكفيحض
كف غإلميسهبميخييلكهئهص هغحلخمحنىغ حنىغ هليش غمغتحنملغق غحلحنمههنهت ي غمغتحنملغق غحلجيمممنهت حلمهحم هت ع

كف غإلميسهبميخيص جحهب حنىغ هليش غمغتحنملغق غحطخمخنهتيهغمغتحنملغق غحلحنمههنهت حلمهحم  .هت ع
خصسبمت خضملهف خصحنِّـ ي غحلمنغيت غإلهلجههبهي حتهنيغ  خصحنمليتهبنهشحميس غآلمغتحنملغق غحل

غميىعغألمغبهبغ هغحلحكغئىط هغكمصمنهبم  ن غحلخلع خصهبحلمنحنيسيص غهلهب خصحنِّـ غحط ي هغهلهب خصححم
غميىع  .خصممهنهشهبه خصحنِّـ غحط

 : غحلسبميهغكويحهنيغهغجك مشمنغ غحطحنجي هشجمجع غحط
ظىغ غإلهلجههبه خصهبمغتحنملغقو ه غمغتحنملغقهمش         مكمل هش  خصحنهنلكحيىش مغ

د غحضىح غحلمم ف هغحلخمحنىغ ههشحنملن ي حلمهجمملى مكهبخصيسيغآلمغتحنملغقوه :مكهبن غخل
حضمل حلمهٰههنجل  .غحلمنغيت همش خكجع غإلهلجههبه صبهبفيههش

هلهت )ض(  .ططض لضف: دق غحطجيجن
 .ظصض ل:دق خكهنك غحلمنهنغئمل) ض(
هلهت ) ض(  .ططض لضف: دق غحطجيجن
 .ططل: جلجمىغ غحطهنغق) ض(
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ن.٥ ن  هل اإل ك لفظي مع اإل ش ّاالستعدادي  ا ّ   ا
 ى مشيس مش هلجمجغنيغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبهي عه همكىع غحلبحهث خصمق غألمفالن خس

هشوهبخصخيجيحيمح غجفجغغجلي عه عنص يغحلمنغيت هلىع غإلهلجههبهسحلمنجن  آله خس غحطهنهبنوهبظ ي هلحنجي  :مك
و كأليو وىغجفجغغنيمنغيت هغإلهلجههبه غحل يغآلمغتحنملغقو خصمق غإلهلجههبه :إلكيط . ي هلحنجي

ن قمشمت غحلخيىح خصحنِّـ غألمفالن جلحمملك   غإلهلجههبه ي عه:خصتهنهنهشمتيغحطتهيجحمقص همشمنغ غحلهن
 هليش يعمضُّـ يغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه يحلجهيشص ي مش غإلهلجههبه غحلمنغيتيغآلمغتحنملغقو

 يهعهص خصٰهجيميحلهت غجلجيهيي غحلمنغيت غإلهلجههبهي هشهنهبن عه  عهيههشحملكص غإلهلجههبه غحلمنغيت
مي غحلمنغيت غإلهلجههبهي عه عهص يس خصٰهجيميحلهت غحلمنحميغآلمغتحنملغقوغإلهلجههبه  ص خصٰهجيميحلهت غحلجي

 خس مصحنمهخيهنتىح مفمظي غحطتهيجحمق همشمنغ هلهب قجلهنه ظملكص  هلجيىحى لكهنقوهغإلهلجههبه غآلمغتحنملغق
حلىحيغجحخيهبف  يهبه غحلمنغيت غحلهبظيس جمهبكن غإلهلجهيمشمنغ غإلهلجههبه هشي عه هغمفمهىش: غحلجممنهبع خصهن

ي عه جلال خسصويغحطهبقخس غحطبملم هغحلجههبئيش هغحطمنهبكن ه رهكف ى هلجيحيهب مفبهبكف مفيش آل ي
ق هغحلحنملنص ه حض قف يغحطهبمشخيهتقحلىس خصحسمت ي عه هشمنهبكمكىح خسغحل خصجيمنسحيهب هليش خضخيهث  غحطهيمض

ص ه ق غحلجمخيصعمشمنغ خضهبن غحلخليغحطهبمشخيهتص ههلجيجممئه ميمنهي مصمهىس مش مش حض  ي غحط
ن جلمححلىح يغآلمغتحنملغقهشهت غحلت هبهب هشتمنهبهف مكهنخصىح ه تىحيخصحسمت جلخيمنخي خصحنمله غجك خضحم

قو حض ق جلهيمفيخضيطلكمهشهلجههبه هبمنغ غحطحنجي ص يغحل حض ت هليش ملغن غحطمهجههبف غحل هليش غحل
م عه هشتحمىغ هبهبص ه ه غحفالن غإلهلجههبه مفمظ غحلمنغيت آل هشمهمين عه يجفهيه غحط يهشجه

 يغحلمعمشهبه غحلملغني هشتىش  هشمهمين عه آليص خضتيق غآلجفجغغن جلمح خفيشي خصٰهجهنيهغآلمغتحنملغقو
ي عه جليس مفمظ ى هلهبقف  حلىحىخضهبقفي قهص مفمظ هلهب كمفٰهىح ظهبخضمت  إلهلجههبه هىخضهبهلمههتي حض

هغإلدغن ه ك غإلهليلكهئهص هلتهبخصحن غمكىع خس قحلىس غحلمعمشهبه  جههبه غحطمنجل خس غحلجغقهشمل غحل
قهي عه هليش يص حلخيهي غآل خصهبحطحنجي ممجهيش عه هغحضمت عه ممتجيىعي غهلهب غحلهبقف مكبيس هحض

غ ه حض ه هلحمملغمكىح حلجهيش خصحنص غآلهلتجيهبمغحلهنسخيىش حلمه مل غحلتمنتخيَّـ هشمهمين عه هشجه
قهشوهلممهبخصهنىح عهلهنغه يهب هشمهحهنىح هليش غحطخحمحمهبف غحطجههبميخيهت هغحلميهلهبميخيهت ه حطوهبي هحض ي غن ي غألخض



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صضض

.هتيخيغحلجمخحم
 وهبي جلهبه عه غمغتحنملغقهشوهبيغإلهلجههبه قغمصخي: وهقجلهنه خس غألمغمنهبك عهشخمهب خضخيهث مكهبن

 يغحطهبمشخيهتخصحسمت ميمنهي هلهنمصبهت يظ غهلهب  غحطسهبهن حلتسهبههتمحصهلحنجيهبه آل رهكف غحلممهنلكمق
قمشهب مغبهنهب عه ي غحلمنغيتص  جلمح خس غإلهلجههبهيغحطهبمشخيهت هليش حضحيهت وهبي قغمصخيوغحلسهبخصهنهت مفمظ هحض

ق عهلهن غمغممهت هحض  . مفمهخيىح خصحسمت غحلميهلهبهو مغهبخصهنهبعغحلخلي هلهبقف  خسىخص
غإلهلجههبه : خضخيهث مكهبنص  غحلالمشخيجيحهنيغهن مفجيىح جلهبحطيهمصبحنىح خصحنِّـ هليش مصهيمض

قيقغيت ى غهلجههبهيغآلمغتحنملغقو غميىعي حتهنيغ  هلىعى هلهيمض  صخصحنِّـ غحلحكغئىط هغكمصمنهبم غحط
 .حلمهجميعيجهيس لكخيخنهبهشهنه آل مخهبحلهت هلخنهبهشهنف غحل

يغه غآلمغتحنملغقو جلهيميىح غحلمنغيت : يهمكهبن غحطحهنيغ غحلسبميهغكو يي .هلىع كهشهبقف غمفتبهبكي
ض و كيطش ص ي حلمنجنىغجفجغغني غحلمنغيت يهغإلهلجههبز يغآلمغتحنملغقو  خصمق غإلهلجههبه:كيط

 يغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه ي خضخيهث قجلهنهغ خصهيهغألمفالنص هليش ىهمش هلهب قمشمت غحلخيىح مجمههت
 .ييغ مفمهخيحيمح خصجيح غآلجفجغغن غحلمهمنجنيههشمممهص يهشبهبهشيش غإلهلجههبه غحلمنغيت

ن غحطيمم غئمل غأليحهنيغيش قمشمت غجك مشمنغ غحلهن هشهنهبن : خضخيهث مكهبنص هلحق خس قكك غحلمن
ه ص يهبه غحلمنغيتجههل خس هلهنهبخصيس غإليوقغإلهلجههبه غآلمغتحنملغ هغحفالن غإلهلجههبه مفمهخيىح هشجه
ىع .ي غحلمهمنجننمفمظ ميح غآلجفجغغ  يٰهحهنيغ عمضهن خس هلهنهبن هلجيهبمكجمتىح حلمهىهخس هل

ه غإلهلجههبه يعميىح : هآل صمن: غحلالمشخيج مكهبن  يغآلمغتحنملغقومفمظ مشمنغ هشمهمين عه هشجه
ق حض ىظ ألميىح خضخيجيئمن هلهنجلمت خس غخلهبكف ىخكجع هل ي ى قهليش ي حض  خس يغإلهلجههبه غحلمنغيت غحلخنجع هل

غميىعي حتهنيغ هليش صغخلهبكف هخكجعه نص خصحنِّـ غحلحكغئىط هغكمصمنهبم غحط مشمنغ يعه : ههليش غحطحنمه

يمصحنمهخيهنهت ظملك غحطتهيجحمق مفمظ غجحخيهبف غحلجممنهبع) ض( .ضطضل: ي
.ضظض لطف: خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت) ض(
غكن غإلجحهبنص غحلمنحميس غألهنص غحطسهيحلهت غخلهبهلسهت هغحلحنحكهه) ض( .يجف
هلهت) ض( .صطض ل ضف:دق غحطجيجن
غئمل)ط( .طضض ل ضف:  قكك غحلمن
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 .هت حضميئىح غحلمنو مش غإلهلجههبه غحلمنغيتيخصهبمفتبهبكهشس غمفتبهبكو متيغحطهنجل

)٦(ءؠ  ّؠ  
ه غحلخل همش مفىح مخهبن خصحخيهث آل هشمهمين هليش لكهنل هعجل وحلخيهي ممتجيحنهب : ص عومك

 .خصهبحلمنغف عه خصهبحلخنجع
خيلك قحلىس ه ممجهجيهتوغألجفخيهبع غحطٰهجهجيهت مصهبكف: مص و قغمصهب هممجهجيهتو مصجه مفهبو ص و همك

قمشهب خس غخلهبكف عو آل هشمهمين هليشيعميىح : خصٰهحنجي يحتهنهنحيهب ههحض ه .  مخهبني هعمضهنه مصجه
ي قغمصهب غآلوممجهجيهت مفهب ىممتجيحنهتي عصهب و قمشهب هشمهمين هلجيىح مخهبن: ص عووهمك ه ص يغقغ حتهنيغ هحض لكتجه

يمش عهشخمهب ممتجيحنهت غحلتحهنيغ ىأله هلهب هشمهمين هلجيىح غحطحهبن لكحي مخهبنص و ي عه :هلثهبحلىح. و عهشخمهبي
ق غإلميسهبه ممجهيش ق خس غخلهبكفص و قغمصهبىهحض حض حضمل خصال ص يحلجهيش حل مكخيملميهب مشمنغ غحل عه هش

ه ممتجيحنص يمفمههت مفهبوهبهشجه ن هليش قهه مفمههتص و همك ق غحطحنمه مفىح حلمهمين هحض ىهغآل حل حضهبك همك ي  ي
حضملف همش مخهبن ىهل ق يعه : همشمنغ هلحنجيهبه. جلهبمغتحهبحلهت غحضتمحم غحلجيهنخيخممقص وهب قغمصي هحض

قه هليش قهه مفمههتيحلجهيشوالص  مفهنىغإلميسهبه خس غخلهبكف حلخيهي خصٰهٰهتجيىع ى هحض  هشمهمين هلجيىح ي
 .يحنهنحقغحطحهبن غحل

همج ص و غقغ مج هشجهيش ممتجيحنهب خصهبحلمنغف جلهبحضتمحم غحلجيهنخيخممقعغحلخليعه : غحلهبظيس
ق غحطٰهجهيش خصال مفمههتصهشستمهمين غحطٰهتجيىع خصهبحلمنغف ي جلتحهنيغ هحض مفهبىحي ممجهيشلكص ي  .و همك

يغه غإلهلجههبه غحطستحنٰهيس مشجيهبن مش آلرهكف : يمكهبن ظملك غحطتهيجحمق خس غألمغمنهبك
هبم غخلهبكف  م هغحلتحهنيغ خس ميمنهي غألهلهنص همفملن غخصهبع عه مك يغحلممهنلكمق خصحسمت غحل
ه  مفىحص هغحطٰهجهيش غحلمنو جلالهلجيهب لكخيىح مشهبمشجيهب مش هلهب هشجه مفىح هآل همك مك هظ حل هحفبخيحنهت غحلجه

غمكىعيهلحمملغمكىح ميمنهي هلهبمشخيهت غحلخلع خصحسمت غمف  .تبهبك قغمصىح خصمنغمصىح آل خصحسمت غحل
ىمفملن غحلحنهنيس غألهن مخهبنيعه : ي غحطتهيجحمق عمضهن هشمنجلهنه ظملكىهلثهبن يظ أله مفمههت ي ي

غئمل )ض( .صطضل ضف: قكك غحلمن
 .طظض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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غحضمت مغبحهبميىح همصحنهبجك ن ص يغحلحنهنيس غألهن مش غحل ههليش غحطحهبن عه هشمنهنل مفملن غحطحنمه
ق  غحضمت مصحنهبجكظيغحلحنمههتهلىع هحض تىحيهع :مشمنغ هلحنجيهبهي أله  همش غحل و مفمههت  هلهب لكهن حلخيهي ي

ى مفملن غحلحنهنيس غألهن مخهبنص غقه.منغ مضمهىغهمشص هتيخصحنمه مفي  .ي همك
ق غحلحنهنيس غحلثهبز خس هلهنمصبهت غحلحنهنيس غألهن هغه جلهبه ممجهجيهب يغه : هلثهبن عمضهن وهحض ي

حضمل هلهبميىعص وقغمصهب غخضملظي هشٰهجيىع هليش حتهنهنىحىحلجهجييىح هش ص  آلمغتمهميغهلىح ظملهك غحلجهثجع هليش غحل
ه غحلحنهنيس  مفخيو مخهبآليغألهنلكخيجه  .وهبي همك

مف مك مف غإلهلجههبه يههشهنهبخصيس غحطحهبن غحل مك ص غحل مفىح ي همش غحلمنو آل هشمهمين هليش همك
قه آل هشمهمين هلجيىح عويغه : ص عوىح مخهبنيحتهنهنه هقحلىس هليش مكبخييس ص  مخهبنى آلكنيلكهنل هحض

حضمل هلهبميىع ه ص هليش غخلهبكف هشٰهجيحنحيهب هليش غحلهنجلهتىخضهنجلهت عظهبخصىع غحلخيمل غحلت آل هش  لكتجه
 . خصهبحلخنجعو خصهبحلمنغف هممجهجيهتوحلمنحلىس ممجهجيهت

مف مك  :مقهحضحي  هليشيغحلحنهبن هغإلهلجههبه يهغحلمنهنن خصمق غإلهلجههبه غحل
مف:إلكأليو مك غلكيغغآلهلتجيهبم مش مغمهمت ي غإلهلجههبه غحل  يهغحلحنهبنص  مفيش غجلهبميمت غحط

 . مفيش غجلهبميمت غحطخهبحلىغغآلهلتجيهبممغمهمت 
ض مف:كيطش مك ه خصهبحلمنغف غآلهلتجيهبم مش مغمهمت ي غإلهلجههبه غحل ي غألمفىش ممهب هشجه ي

 .آل خكجعيغآلهلتجيهبم غحلمنغيت  مغمهمت يهغحلحنهبنص هخصهبحلخنجع
مف مك يغحلمنغيت عه هبه  هغإلهلجهيهغحلمنهنن خصمق غإلهلجههبه غحل مفي مك يعمضُّـ هليش  يغحل

ي هقحلىس أله جليس ظيغحلمنغيت مف  خصهبإلهلجههبهىيشممجهي مك مفىحيغحل ك همك ه ص  س همفمهخيىح هشجه
لكص وممجهجيهب خصهبحلمنغف   خصهبإلهلجههبهى خصهبحلمنغف لكحي ممجهيشىممجهيشي جليس حلجهيش حلخيهيص جلمح مش هغ

مف مك مفىح غحطحهبني أله ظيغحل  وحلخيهي ممجهجيهب خصهبإلهلجههبهي غحلمنغيت هلهب هشمهمين هليش لكهنل مك
مف مك هلهب يعه : غحلمنغيتظ غق مغخيهييت خس غحلمنحميس غحلثهبهليش  خصهبإلهلجههبهىىح ممجهيشجييظ حلجهيغحل

 . خصهبحلمنغفى هغحطٰهتجيىع خصهبحلخنجع ممجهيشصىع خصهبحلخنجعجيهشستمهمين غحطٰهتجيىع خصهبحلمنغف ممت

 .طظض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت )ض(
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مفيغآلمغتحنملغقوهغحلمنهنن خصمق غإلهلجههبه  مك  يغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه يهع :ي هغحل
ك  مفيغحطهبقهشهتص يصتُّـ خصهبألهل مك كقغيخصخالم غحل و لكهئميىح عمفىش هل ي ىح خس يحلتحهنهنظ ي

مفحيهب مخهبنص يغحطجهنقغف كقغ هليش غإلهلجههبه ص غق مج هشمهمين هليش لكهنل همك وحلجهجييىح عمضُّـ هل ي
يأله مفملن غحلحنهنيس غألهنص يغحلمنغيت حلجهيش حلخيهي حلىح غإلهلجههبه ص يحلىح غإلهلجههبه غحلمنغيتص ي

مف مك غحضمت خصهبحلمنغف م مصحنهبجك مفيش :  لكهنل مفملهلىح مخهبنص مشغق هشمهمين هليشص يغحل مفملن غحل
غ جلبجعغ م وقحلىس مفمه و  .وعميمنهبي مصهنملن جلمح ي

)٧(ّؠ ءؠ   
ق  خسيمصهنملن  حض يعه : ي غحطتهيجحمق ميجنهن ظملكهت هحضحييهع : هغحلهنغخصىطيغحطستهنيسخصحهث غحل

ن مش مفمق غحلهنخصىط هغحلتحنمهيخضخيثخيهت ق غحطحنمه ن مفمق غآلخضتخيهبف يهعهص تىحييغ خصحنمهي هحض  غحطحنمه
 .يغحلمنهنهنو مممهيغ مفمهخيىح خصهبإلهلجههبهيهمشمنغ مش غحلمنو هشي غجك مفمهتىحص هغحلمنهنهن

ن مفيه غ :ىخصحنبهبكف عمضهنه ق غحطحنمه  وهبغحلمنهنهن مفهبك  هحلخيهيي غجك غحلحنمههتصمق غحلمنهنهنهحض
نظ غق حل  ن هلمجمفمظ غحطحنمه همش يخس قغمصىح مفيش غحلحنمههتص وهب ستخنجيخي هشجهيش جلمنحلىس حلجههبه غحطحنمه

ن خس هلهنمصبهت قغمصىح لكهنجعص خصهبحفيس خصهبحلرضهكف خس ي غحلمنغيت همشمنغ غحلمنهنهني غجك غحلحنمههتص ىلكهبحطحنمه
ن  .غحطحنمه

حلهتيخضخيهث غه ه ه مجمهمين عه مصخيلكص  مصحنهبجكي حلمهحيغىمجخيىع غحطٰهجهجيهبف هلحنمه ىع خيجه
قغف غإلهلجههبميخيهت حض قغف غإلهلجههبميخيهت ص مصحنهبجكيغئىش حلمهحيغ مفمق غحلمنهنهن غحلمل يغحط حض يلكهبحط

ن خصهبحلخنجي يمصتهن و قغمصهب خضملهجضهب هخصهنهبعي و قغفص و  آل غمغتهنالن جحهب خس ى كغخصممهتىهمش هحض
 .خضملهجضحيهب هخصهنهبئحيهب

ق غحطٰهجهيش آل حط حض ق :ههلحنجيهبهص تىحيهبمشخيىهمشمنغ غإلهلجههبه هظىغ حل ي عه هحض
حضملمشهب غحلخنجيغحطٰهجهجيهبف مفمق غحلهنخصىط هغحلهب يحضهت هغحلتحنمهيغ هغحلمنهنهن غجك هل ص  خصهبحلمنغفي

ق هغحلحنملن حض قص هحلخيهي هلحنجيهبه مصسهبهو غحلجيسبهت غجك غحل حض ص يألميىح هظىغ غحل
ه غحلخلع هلتسهبهو غحلجيسبهت غجك ميمنسىح هغجك ميهنخيخمىح  .ههشستحخييس عه هشجه
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ق غحطٰهجهجيهبف خضملهجضهب هخصهنهبع هليش  ه هحض وهمفمظ مشمنغ غحلجيح هليش غإلهلجههبه هشجه و

ق ص آل خس ميمنسىحص قه خس خكجعه هحضيغه: ص عويمكبخييس غحطحنجي غحلهنخس حض يههشسٰه خصهبحل ي
ق غحلمنهنهنوص غحلهنغخصىط حض  .يهغحل

 غحلهنهغخصىط غحطحخمهت مفمهخيحيهب عه غحفالن غحلهنهغخصىط: مكهبن غحلجمخيمك خضسيش كغقف
وحضملغص  ى قغئهنفىخس غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت مغهبئهنف] غحطٰهجهجيهبف[ ق يهمكمل هشحنمعي حض  مفجيحيهب خصهبحل

ي عهشخمهبص لكهبحلهنغخصىط هغحلهنغخصمم هبمنغ غحطحنجي هشحنمحه عمفخيهبغحطهنمصبىط ي غه مغبحهبميىحصو  ه مجخيىع هلهب مغ
 .هبه خصهبحلهنخمهبهشهبيهآل صتحم
هليش  غحلسهبخصهنهت هليش غإلهلجههبه صتمهىغ مفيش غألمكسهبن مشمنغ غإلهلجههبهيعه : ي هشتخملكههلجيىح

 يغحلمنهنهنو غإلهلجههبهيص عهلهب هتي حلمهمحمشخيىمش هظىغ غألمكسهبن غحلسهبخصهنهت حلشهلجههبهي عه حضحيهت
ق حض ق عهآلظىلكحي هظىغ حلمه حض و ألميىح هشحنهنل غحط ي  .هبحلمنغفخصه ي

يجيممهن  غحلمنهنن خصمق غحلبحهث غحطي عهبحهث خس مشمنه غحطهنخضمههتخس خصملغهشهت غحليمصهنملن 
غ هغإلهلجههبه هغآلهلتجيهبم(يغق غحلثالف  خس مشمنه غحطيمنمهسمنهغحلبحهث غحل حض  :مشص )غحل

قيعه  حض ن مش غحل ه غحطحٰه خصيس هشٰهجهيش عه ص خصحثحيهب خس غحطجيمميغ آل هشجمجغل لكخيىح عه هشجه
ق ع حض ن غحل ه غحطحٰه قههشجه حض ن لكهبحط خصحثحيهب خس غحلمنمهسمنهتيص عهلهب  خكجع غحل يآلخصمل حٰه

ق حض ه مش غحل  .عه هشجه
غعص غحلبسخيممهتيمهخيهت  خس مكخمهبهشهب غجحى هلجيحمليمنمهسمن غحلبحهث غحل:ىخصحنبهبكف عمضهنه  ومغ

ق حض ق عه خكجع غحل حض قظيىح خس غحلمنمهسمنهت جستُّـهحلجهجييص جلهبه غحل حض م ي أله  خصهبحل هل
ق حض ق خصمح مش هل حض  .غحلمنمهسمنهت مش غحل

ّؠ    
حلىح   همك يمكملك  يمك قمي ضيمك قم: ي س كيط مشمنغ غحلتهنسخيىش ظ إليطمئ

 هشجيبخنيكف غحلمنغمصخيهت خس عمضهن غحلمنحميس غحلثهبحلهثص همغخيهييت خصحنخيجيىح هلىع كهشهبقف خس غحلرضه

 .صطل: يكمغهبحلهت خس غجلحنيس هغحلحنٰهيس غحلخمهبخصىط خس غحلهنغخصىط هغحلهنغخصمم) ض(
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 :ك غحلتهبحلخيهتغألهل غجك غآلحلتمنهبف
خس خصملغهشهت ي مصهنملن غحلرضهكف خصهبحطحنجي غحلمنو غحطهنهبن مش خس يه غحطهنسىشع :إلكألىغ كأليو

 و غكمصسهبهلهبيغحلرضهكف هليش غحطحنهبز غحلبخيجيهت غحلت مصهنمصسىش خس غحلجيمنهييغه : عو صمشمنغ غحلمنحميس
وعهحلخيهب ي غ غحطحممممهلكص ي حض غ غحطيألهظ يهمشمنغ غحطحنجي عمفىش هليش غحل حض ىحممممهلك مكسىش  غحل

قهليش غحلرضهكفص ه حض ن لكخيحيهب غحل ه غحطحٰه  .يمش غحلرضهكف غألكحلخيهت غحلت هشجه
ض ي عه حلجهيس:كألىغ كيطش  وهب هلبهبهشجيوهبي مضهبظوهبهلحممممهح غحلرضهكف  هليش عمكسهبنى مكسىشي

وص حلخنجعه ه جليسيمجخيىع غألمكسهبن آل هش حطحنجي غحلرضهكف خصمق يهغآلجفجغغن غحلمهخن  ٍّجيهبخس جل
و مضهبظهبوهلجيحيهب هلحممممهحهب  .ي
يط ىعه غحلرضهكف خس غآلظممالق هلجمجغن :كألىغ كيطش  خصخيجيمح غحلرضهكف صي حلمنجني

و هلجمجغن ىخصهبحطحنجي غحلمهخن وي  . خصمق مجخيىع غحطحنهبز غحطحممممهحهت غحلت مش عمكسهبهلحيهبس هلحنجي
حلىح   همك يمكملك  مئ كيطش  ملهن مكمئ: ي ف هي ىغ ف هنغق غحطص خي ىغ 

غ ههليش غحلحممنهبف مشجيهب حض ق هغحل حض آلفص لكخيحنىش غحل خضملفي هلمممهيغ غحطحٰه لكحي . غحل
يعمفىش هليش غحلحممنهبف غحلمنغمصخيهت خس خصهبغ غإلجحخيهبف خصهبحطحنجي غألمضُّـ ي ي غحلت آل مصجمٰهيس هلثيس ص ي

ق حض غحلحممنهبف يختهنف غحلحممنهبف غحلمنحنمهخيهتص ه)  قغمصىحغحلت مش مفمق(هخصهنخيمل . غحل
هبلكخيهت غحطحخمهت  .يغإل

حلىح   همك يمكملك  و ض: ي ى كهتص آليمىط م إل مب كمئ ىغ كيط ه يط  يط
م مب يط ه رهكهشهبغ: وص عال هي ن غميمح هشجه وه غحطحٰه يي ميىح ي م خضمق جل  حلمهٰه

قغ حض قغصوهل حض ق ص و عمفجي هلهبقغن هل حض ه غحل وخضخيثخيهتهليش قهه عه هشجه و مصهنخيخيملهشهتي  عه ي
مصىح حلىحص ه ومصحنمهخيمهخيهت حلثب ق هغمغممهتي حض ه غحل ىح حلىحوهليش قهه عه هشجه  .  خس مفهنه

ه  حلىح مكملك  يمك مئشإلىط: ي مكى ىط يمك ىغ يط هي هي و كألف مئ ىغشص إل ىط ص  وأل
يجليس قغف جضبتمث جحهب غحلجهتهبخصهت هلتحهنجلهت غألظهبخصىع: عو ى م مش ميمنهي غحلمنغفص . ي لكهبحط

وهحتهنن غألظهبخصىع رهكو حلىح هلهبقغن هظىغ غحلجهتهبخصهت جضهبخصتهب حلىح س يلكحي رهكف هظمنخيهت. ي  .ى
ن غحط يغه : مقيجيممهنخيهمغخيهييت خس غحلمنحميس غحلثهبحلهث هليش غحطهنخضمههت غحلسهبخصحنهت خضجههبهشهت مك
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ىع : يهت مصجيحيس غجك مفهنملهشيشيغحلهنخمخي هلهب لكخيىح هليش يهآل هشحنتمع لكخيىح غآل غحلمنغفص ه(مفهنمل غحل

غه ظىغ مفجي ظىغ ه(همفهنمل غحلٰهيس ) جك غحلمنغفص لكحسمت غى هلجمجعىغحل غحطحنتمع لكخيىح غحل
  ).لكهنىط

حلىح   همك يمكملك  ل كيطشطل: ي ي كجل غق ص  غحلثالفيغقغحط: عوص  قهب
يمنحيىش خس غحلهنخمخيهت هليش جلخيمنخيهتمص ت غحلغجلحيهت مش غعص  غحلجيسبهتي ف  غحلثاليغق عجلهبه هليش غحطومغ

 .خكجعزهبيعن مج هشجهيشص جلهبإلهلجههبه غحلحنهبن هغحلملهغن ه
يهعهلهب غحطهبقف لكحي جلخيمنخيهت غحلجيسبهت خس ميمنهي غألهلهن ي غحلت آل ختمه مفيش غخضمله ص ي

 . خصملن غجلحيهبفيغقلكجههبه غألهجك غحلتحنبجع خصهبحطص غحلثالف
حلىح   همك يمكملك  كمي: ي ى كالمششىح   غإلهلجههبهمصهبكهشمك هلسهيحلهتص خس ...إلكإلىغ

ف غحلملهشثهت: ي هلممحيهنوغحلجمحيخيمل  مكهبنيغآلمغتحنملغقو ص هشحنتمع مشمنغ غحلبحهث هليش غحلبح
ل غحلهنملهلهبع خضت مفمل غخصيش مغخيجيهب هخصحسمت غمغتهنهنغئجيهب ص يخضخيهث مج هشهنق خس ميحم

وهمصتبحنجيهب مج ميجمل عخضملغ غمغتحنٰهيس مشمنغ غحطحممممهلك مكبيس جفخيمك غإلدغن ي عه ههشبملهص ي
ي لكهئه مشمنه صهت خضهبني عهشهمفمظ. يغآلمغتحنملغقويغحلسحيهنهكقو مش عهن هليش حفهنق غإلهلجههبه 

غمكحنهت خصمق غحلجمخيمك غحلهنئخيهي هجفخيمك غإلدغن كف خس غحلمنجغف غحل هآل ص غحطسهيحلهت مصبمه
وخصيس خضت خس كهلهبميىح عهشخمهب مج ميحنثهن مفمظ ص مكبيس غخصيش مغخيجيهب ومج مصجهيش هلممهنهخضهتي عصهب كهشمت ي

يحلحنيس جفخيمك غإلدغن مش عهن هليش حفهنخضحيهب هجلخيمنمح جلهبه. مشمنغ غآلظممالق هغه جلجييهب ص ي
خضخيهث ص مشهب هليش عخضمل غحطبهبخضهث غحلت قجلهنمشهب غخصيش مغخيجيهبغحلسحيهنهكقو غمغتحنهبكي عه يميجنيش

يحفهنق غحلجمخيمك خصحثهب هخضهبهن عه هش ن ٍّكهلهبز ىخضهبقفيجليس ي عه :مشص همعمشيش مفمهخيىحو ى هلسب
ى ههلهبقفىخصهبمغتحنملغق همغخيهييت غحلملهشهث مفيش مشمنه غحلهنهبمفملف .  حتٰهيس قحلىس غآلمغتحنملغقي

 . هليش غحطهنخضمههت غحلحنهبدف غه جفهبع غهللا مصحنهبجكيغألهنخس غحلمنحميس 
حلىح   همك يمكملك  ل كهتصش: ي ىح مك كيط ش هي كهت إلمئ غمصخيهبميىح خصحمخيخنهت غجلٰهىع ص إل

هلهتص غحلجمحيخيمل هلممحي) ض( .ططض لضف: هنويدق غحطجيجن



ن يجليس يعه خس  طضض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي

ىغآل لكجهيس غمغتحنملغقه. بهبك علكهنغق غآلمغتحنملغق غحطختمهمنهتيغميمح مش خصهبمفت ي فهشي لكحي غميمح ي ه مك وجه  ي
ىحلمنحنمهخيهت ى مضهبظهتي يلكهئه مشمنغ مش غحلمنهنن خصمق غحلهن. ي هلحنخيجيهتي مشهنهشهت غحلت مش غحطهبقفص ي يف غجل ي

خيهته ف غحلحنهن يغحلهن همكهبن . وغقغيمصسٰه غمغتحنمل غحلت ي يمكملك  ي خس غحلمنحميس غألهن هليش ي
يغه غحلجيسبهت خصمق غحطهبقف ه: هبمغحنهتغحطهنخضمههت غحلت في  غحلت حتٰهمهحيهبص ميسبهت غجلسىش يغحلهن
ف غحلخليغحلممبخيحن ه ظ لكهن يغجلسىش غحلتحنمهخيٰه ف غحطهبقف غحطبحيٰههتعي ي غخلهبل مصحنمق مك ي  .يي

حلىح   همك يمكملك  ي  ىغىح: ي ن كيط ى كخل آلكإلىغ من إل ىميىح عهلهنألص إلمل  ي
مصهبسهلمفمل ي غحلالهغمكحنخيهت هغمكحنخيهت حلمهحنملنص يخضخيهث غه غحلحنهنيس هشحنتمعص و هشحنتمع غحلحنهنيس حلىح جضب ي

ص يخصمح قجلهنميهب خفحيهن عه غحطهنغق خصهبحطحنجي مشجيهب مش غألهلهن غحلهنهبئىش خصهبحلخنجعه. يههشحمىغ خصىح غحطهبمشخيهت
ظىغ  .عمفجي غحل

حلىح   همك يمكملك  مك: ي مب مه كهت ىغ آلال  يىغإل : ص عو ىط قي ىغىح
ص لكحي قف هيغحطهبمشخيهت هليش خضخيهث مش حض ي حلجهجييحيهب غميمح مصتحمىغ صو عه هلحنملههلهتوغه جلهبميمث هل ي

قمشهب عه مفملهلحيهبص هخصهبإلهلجههبه هلىع   .يغآل لكحي هغحضبهت عه ممتجيحنهتمكممىع غحلجيجنهن مفيش هحض
حلىح   همك يمكملك  ى إليمهيمه قلك: ي مضهن هليش ع ىىش مكسىسمشجيهبحلص ...كإلىغ

يغهشهبن :  خضخيهث مكهبنصيهمش غإلهلجههبه غآلخضتمححصص هلجههبه قجلهنه غحلجمخيمك خس غإلجفهبكغفغإل
ه مصجهخيسىس همصمععه هش يجه يمش عه مصجيمعو هلجيجههنغ حلجهيس ذيغحلحنهبهلهتص عن مفيش ي لكمنحلىس عص و

تىح قهه غخلهنن ييش حلىس خصحنمل حضمهخييهحلخيهي غخلهنن خس مصجهمنهشبىس هلهب مج هشستبص  همفجميىحفخيَّـ
مكىغص ي هلهب مج مصهنىش خصمق هشملهشىس خصخيجيهتصخس مصحمملهشهنىس ص يخصيس مفمهخيىس غآلمفتحمهبن خصحبيس غحلت

مفهبه مغٰهحنىس .  حلىسهلهب مج مصتمعمشيش غمغتحهبحلتىحص هغه عكمفجىس غمغتجيجههبك هلهب هش
غغ عه مص ق عهلثهبن قحلىس غجك خصهنحنهت غإلهلجههبه هلهب مج هشمنقن مفجيىح مكهبئىش يلكهبحلحم

 . غحلمعمشهبه
حلىحيحهنيغيغ غحلجمهبكق غحطيهمفمه د خصهن ص هغحلخنهنل هليش مشمنه غحلجيحمخيحهت:  غحلمم

.طضضل: ضف: غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف) ض(
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ه خصىح مفمهمح هخضجهٰههت  وغحلجيحي مفيش هلمنغمشمت غحطتمنمهسمنهت غحلمنهشيش هشهنهه غميجههبك هلهب آل شخيمم

يحلخيهي غجك غحليغ ص يهليش خكجع خضجهت جهيشغميجههبك عخضمل حفهنخس غحطٰهي عه  هغحلتجيبخيىح مفمظصهلكمهسمنهت
غحضمت خس هلثيس مشمنغ غحطهنهبن ص يعمكهنغ هليش غإلمكهنغك خصممهنلكىح غألمضهن هليش خكجع خصخيجيهت خصيس غحل

مكىغ  .يغحلت
 ؠ ّؠ  

غ   حض غق غحلثالفص همش غحل يمفهنمل غحطحمجييىغ مشمنه غحطهنخضمههت حلمهبحهث خس غحط
ق خصهبحلمنغف غ هغإلهلجههبهص عهل هغآلهلتجيهبم هغإلهلجههبهص هغحطهنحم حض هب غحطٰهتجيىع يهشهنمصبىط خصهبحل

 .لكحي خصحهث خصهبحلتبىع
حلمق  م جحمنه غحطمنهبمشخيىش غحلثالجضهت مفمظ مك ن خس خصخيهبه غحط  :غمضتمهمنمث مصحنبجعغف غحلهن

كم كيطشطل  كهت: إلكأليو ه ىغ كهت إلىغ  إل
ك هلهب هشحق  :هعهكق مفمظ هلهب قمشمت غحلخيىح غحطجمحي

آلقيال  .خكجع عظخييسس غمفتبهبكو ى عهلهنيغحطهبمشخيهت ي غه:إل
 .وخيهث مش مش آل مصهنتيض جفخيئهب هليش خضيغحطهبمشخيهت يغه :آلهئ

يطش غحضمت آلي غه :آلهئ ه مضهبكحضهب هليش غحلتهنسخيىش يغألمضُّـص حلىح خصهبحطحنجي ي هلهبمشخيهت غحل ولكخيجه
 .يغحطتهنملن

ض كم كيطشطل  كألمل ىغ كهت: كيطش ه ىغ كهت إلىغ إل  إل
غ هغإلهلجههبه هغآلهلتجيهبم حض غق هلجيحملف مفهنال خس مشمنه غحلثالفص همش غحل وغحط ى  .ي

غق غحلثالف يه غ ص ههلهب عهكق جحهب هليش غحلتحنهبكهشىغ يمشمنه غحط يآل مصهنبيس غحلتحنهنهشىغ غحلهنخيهن ي
يحلمنجنخيهت مصجيبخيحيخيهت ىلكحي مصحنهنهشمنهبف .ىي

لكجهخيىغ ص  مفيش مغمهمت غحلرضهكمصمقوغقغ جلهبه مفبهبكفيخصهيميىح : غإلهلجههبهمفمظ عجفجهيس  
ن ظمنهبه غجك هظىغيحت  . حلمهٰهٰهجهيشوهبهظهبك غإلهلجههبه هظمنص  هغخضملى غحلسمهبهبه عه غحل

 .طضضل: ضف: غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف )ض(
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ظ هنهبهيحلرضهكف جحهب هلتحنمه غيحلجهيشص غإلهلجههبه مش مغمهمت غحلرضهكف ي خصهيه:هعحضخيمت

قو ههلتحنمهيغ  ىهلتحنمهيغ هحض يى  .يمفملهليي
 وخصهب هحلخيهي غسهبيحقخي حتحمى غإلهلجههبه مغمهمتي خصهيه: عمضهن مفمظ غإلهلجههبهىغجفجههبن

ومفملهحلخيهبص  يتىلكمهخيهي حلىح هظىغي  .ي جضب
غخصمق غحطحمجييىغ هعحضهبغ   :مفمظ مشمنغ غإلجفجههبن خصج

مي غحطححممههت  آل لكهنن خصمق غحلسهبحلبهت:إلكأليو حضبهت غحطحنملهحلهت غقغ جلهبه غحط  هغحط
قغ حض  .وهل

ض هآل  عه :كيطش وحتحمخيمهخيهبص  وهبغإلهلجههبه مغمهب هشجه  ىغسهبغ خضهنخيهنهت غإلهلجههبهي غه خصيسي
 .يمفملهحص

ئ كهتشصىس ش  إلكيط
م غإلهلجههبهيعه . ض  .يغحطهبمشخيهتمش  هل
 .يغحطهبمشخيهت غإلهلجههبه آلكن .ض
ن  غإلهلجههبه.ض و ىهلحنهن  .يلكمهسمن سجضهبمي

ى ي خي كإلىغ كو كألمت  كألِّـ
 .ِّـ مخسمفهنحق ىغمفتبهبك  غإلهلجههبه.ض

مكَّـ قي عه غإلهلجههبهجضبتجيهبعه عخصحنمل يخصهيميىح : همي حض مفىح خس ى هل ق هل حض  خص
نيص هشتخملك غخلهبكف  .خصمماله مشمنغ غحلهن
ق  غإلهلجههبه.ض  .سهلستهنيس هلجيحهبك ىحلىح هحض

مكَّـ حضمل غإلهلجههبه: همي ق هلجيحهبك هلستهنيس يخصهيميىح هشستحخييس عه هش حض يخس غخلهبكف خص ى  .ى
 : همشصعمكسهبن غجك مصجيهنسىش غحلرضهكف

يمك كألميط.ع م هلتهمش جل :إل كيط ن هلمممههنهبوهبحممنيه غحط : ص عوو خصهبحطحٰه
 . عه دلى مكخيمليهليش قهه عمضمن عو

كمئ.ع يمك كيط م هليش :إل كيط ن حلمهٰه ف غحطحٰه ه لكخيحيهب جضب  همش غحلت هشجه
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ىخضخيثخيهت يقهه عو قدل  عهىهتيملهشخي عه مصهنخيىهتي مصحنمهخيمهخيي حض  .يص غآل دل غحل

ف.ع يمك كيط ن :إل كيط ه غحطحٰه ورهكهشهب همش غحلت هشجه ظىغ ي  حل
مص مغحط  .آل حلمنغف غحط

ِّـش.غ يمك كيط م :إل كيط ن حلمهٰه ف غحطحٰه ه لكخيحيهب جضب  همش غحلت هشجه
ورهكهشهب  .يمضهبل ى خس همكمثي

 :عمكسهبن غإلهلجههبه غألمضهنه
ن.ع ى كخل غ همغمهمت رهكف :إل كإلىغ حض  .غآلهلتجيهبم مغمهمت رهكف غحل
ى.ع ى كيطىح  . مفملن رهكف غحلممهنم غحطخهبحلىغ:إل كإلىغ
ى كألمت.ع ظمنخيهت  يغحلمنغمصخيهتهكف  مغمهمت غحلرض:إل كإلىغ مكتخيهتيهغحل  .هغحل
مي. غ ش ى كالمشش ظمنخيهت هيغحلمنغمصخيهتو مغمهمت غحلرضهكغف مجخيحنهب :إلكإلىغ  يغحل

مكتخيهته نيغحل  . هجلمنحلىس مغمهمت غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه
كمي.غ ى كالمششىح قف  غحلهبحلهت:إل كإلىغ حض ن و حلجه يخس غحلخلع غحطهبق غحط يهشتح

مشهنىمفهنل يغآلمغتحنملغقوهغإلهلجههبه .  عمضهنىذعغجك  مفىح  هص آل حض  .يغحطهبقفهل
ى.غ مل  كإلىغ ِّـ ه غحلخل:كيط مفىح مخهبنع جل ص  خصحخيهث آل هشمهمين هليش لكهنل همك

 .و حلخيهي ممتجيحنهب خصهبحلمنغف عه خصهبحلخنجع:عو
ي.غ ى كيط ن مفمق غحلمنهنهن هغحلهبحضهت هغحلتحنمهيعه  :إل كإلىغ ق غحطحنمه  .يخصحنمهتىحيغ يهحض
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ّ   

 ءؠّءؠ   
ي خضت غحلرضهكف صومهمت غحلرضهكغف مجخيحنهب مش مغي غآلمغتهنبهبحصيعه غإلهلجههبه: يمصهنملن

ن خصحكل ك غحطستهنبمهخييلكحي صتُّـص غحطحٰه ي همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح غحطحهنيغ .هتي خصهبألهل
د خس دق غإلجفهبكغف حلىحغحلمم ىهمشمنغ هلحنجي كغخصىع:  خصهن همش غإلهلجههبه ص  حلشهلجههبهو

يهغميمح غمفتمعه هلص يغآلمغتهنبهبحص ه هلهب ميي سمت غجك غحطهبيض هغحلهبن هليش ييش غمفتمعه حلجه
ك غحطٰه قغ ص جهجيهتغألهل حض وغهلهب هل ه غميمح مغهبمكحيهب هليش ص وه هلحنملههلهبعي مغىط غجك سخضهبنيلكخيجه  غحل

ه غآل هلهب هشص  هلهبىعخضمل غحلممهنلكمق رهكف يهغحلبهبمك مفمظ غإلهلجههبه غحلملم آل هشجه ي جيسمت آل
قفص غجك غآلمغتهنبهبن هليش غحطٰهجهجيهبف غحلت آل هشحنهنم خضهبجحهب حض ه هل  غقغ خضهبه وعمصجه

ه همكتحيهب عن ه مشمنغ غحطٰهجهيش ممجهجيهبص آل مصجه ي خصهبحطحنجي غألمضُّـ هلىع وههشجيبخن عه هشجه
 .يمصهنخيمله خصهبآلمغتهنبهبن

ق : خصخيهبه قحلىس ق غألجفخيهبع خس غحطهبيض هغحلهبرص ميمهٰههي خص يغقغ مصهيهلمهجيهب خس هحض
حيهب  غ هغآلهلتجيهبم هشٰهجهيش لكهن حض غم هليش غحل غم هليش غإلهلجههبهص مصهنهبخصمهحيهب عمي ق عمي ىهحض ي

قغف حض يغقغ مج هشجهيش غحلممهنم غحطخهبحلىغ رهكهشهبص هشمممهيغ مفمهخيىح : ولكٰهثال. خس مصمهىس غحل وي
وجههبه غحلحنهبنص عهلهب غه مج هشجهيش جلال غحلممهنلكمق رهكهشهب خس قحلىس غحلخلعغإلهل ي ي يلكخيسٰه  ي ي

ظمنخيهت هليش قحلىس غحلخلع  مكتخيهت هغحل يخصهبإلهلجههبه غخلهبلص هغقغ مغمهبمث غحلرضهكف غحل ي ي
ن لكخيسٰه  يلكخيسٰه خصهبإلهلجههبه غألمضُّـص هغقغ مغمهبمث هلجيىح غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه يي ي ي

يعهشخمهب خصهبإلهلجههبه غألمضُّـص جليس قحلىس خصحسمت غظممالق غحطجيهبحفهنهت ي   .و
يلكهئه غحطٰهجهيش خصهبحلمنغف غهلهبص يعهلهب خصحسمت غظممالق غحلمنالمغمنهت ه هغحضبهب  ي وعه هشجه

 .ططض لضف: غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف) ض(



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضطض

ق مفمهمهىح همفملهلحيهبص وخصهبحلخنجع عه ممتجيحنهب خصهبحلخنجع حض لكحيمنه غحلرضهكغف ههلهب . ومصبحنهب حل
خيهت هغحلهبرف قغف غحطهب حض حيهب خس غحل . هشهنهبخصمهحيهب هليش عميحهبع غإلهلجههبه هشٰهجهيش لكهن

لك وحضملغ ىهمشمنغ هغ  .ي
قغف غحطستهنبيحلجهيش حض مشيس مشجيهبن لكهنن  :تسهبعنيلكهنمل هشص هتيمهخي غحلجهالن هشهنىع خس غحل

قغف غحطستهنبمهخي حض قغف غحطتحهنهنهت خس غحلميهلهبه  هتيخصمق غحل حض يهخصمق خكجعمشهب هليش غحل
 غحطهبيض هغحلهبر عن آلظ

قغف  حض غغ خصهيه غحل غيغحطستهنبمهخيهتيلكهئه جلهبه غجل  هآل يخكجعو ى حلخيهي جحهب هحض
وألصهب غقغ جلهبميمث هغحضبهتيخكجعوص  ىغهلتجيهبم قفص  خصهبحلخنجعي حض ه هل وآلخصمل عه مصجه ص حلرضهكف خصهبي

ه هلحنملههلهتوهغقغ جلهبميمث ممتجيحنهت  . خصهبحلرضهكفو خصهبحلخنجع هشمهمين عه مصجه
غغ خكجع ي عه يغآل قغف هلهنمصبممهتيعه : ي أله غحطمنهنهليمصهبنظمشمنغ غجل حض  ىمشمنه غحل

ق غحلمنو مج هشهنىع خصحنمليعه : هبهحنجيهلهمشمنغ ص خصهبحطستهنبيس حض ي غهلجههبميهب خضهنخيهنخيىمش ممجهيشص غحل  ظوهبو
ق عو غم غحلرضهكف لكخيىح خضت غيحلحنملن هحض م هليش عمي ني مي  ظحلرضهكف خصحكل غحطحٰه

ق ههلجغمصبهت حض ن غحل ه خس حف ن غميمح مصجه وأله مشمنه غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه يي  . مفمهخيىحي
قغف ي عه :هغحلجيتخيجهت حض ميغحطستهنبمهخيهتغحل حضمل خس ى جحهب مي  هليش غإلهلجههبه آل هش

قغف غحطهنمصبممهت خصهبحطهبيض هغحلهبر حض  . يغآلمغتهنبهبحصيمش غحطسٰه خصهبإلهلجههبه ص غحل
يعهن هليكخصمح جلهبه غحلجمخيمك غحلهنئخيهي مش   صيش عجفهبك غجك مشمنغ غحطحنجي هليش غإلهلجههبهي

ه غآلحلتمنهبف خس ص ومنحيىش هلجيىح هلحنجي عمضهني ههشىممجهيش هشهنهبن همكمل: خضخيهث مكهبن همش عه هشجه
ظىغ خصىح غحلخل ق هليش غسهبغى خس خضهبنعغآلمفتبهبك حلخيهي حطهب هش حض غن غحل  عه ى هليش عخض

 لكهئقغ جلهبه قحلىس غحطحنجي خكجع. خصيس خصحسمت غآلحلتمنهبف غجك خضهبحلىح خس غآلمغتهنبهبنص مغمهمت
ق هغحلحنملن خس عويرهكو  حض  . لكحي ممجهيشص لكهنل خس غحطستهنبيسى همكمثيغحل

هلهتص غحلجمحيخيمل هلهنمصمب هلممحيهنو:غميجنهن) ض(  .ظضض لضف): خصهبحلمنهبكمغخيهت( ي دق غحطجيجن
 .ططض لضف: غإلجفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبف) ض(
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حلىح غمفجغل مفمظ مشمنغي غحطتهيجحمق  ظملكيحلجهيش مممهيغ غإلهلجههبه يهمكمل هش: غحلجهالن خصهن
 خس ى عه مغمهمتى هليش غسهبغعهمش هلهب خصحسمت خضهبن غحلخلص ومفمظ هلحنجي كغخصىع

ه هلهب هشيغآلمغتهنبهبحصص همش غإلهلجههبه ص غآلمغتهنبهبن جيسمت غجك غحطهبيض هغحلهبن هليش يحلجه
قغ عه هلحنملههلهبغأل حض ك غهلهب هل وهل و مغىط غجك سخضهبنلكهبحلرضهكف مكمل عمضهنحضتىح هليش ص ي  غحل

غحلبهبمك مفمظ غإلهلجههبه يص أله مقيجيممهنخي هليش غحطىهحلمنحلىس غمفتمعمصىح لكهنمكهتص عخضمل غحلممهنلكمق
غ غجك غآلمغتهنبهبن  ....يغحلملم حلخيهي غآل غحطجيس

يغحطٰهجهيش خس غآلمغتهنبهبن عهشخمهب آل هشتجهنق يعه : لكخيحنممغحلمنمهسمن يهعهلهب غحلتحهنخييغ  و
غ خصهبمفتبهبك عخضمل غحلممهنلكمقص ه غحلرضهكمصمقمفيش غخضمل حض هغآلهلتجيهبم خصهبمفتبهبك ص غحل

 ىلكهئقه هلحنجي غإلهلجههبه هغخضملص يهليش حضحيهت غسهبغ غحلحنمههت حلىح جلمح خس غحلهبنص هلهنهبخصمهىح
 .مصتسهبهه ميسبتىح غجك هلهب خصحسمت غحلهبن عه غآلمغتهنبهبن حلمهٰهٰهجهيش

خس و هلثالص غق مكهبن غحلسبميهغكوص يش حضهبع خصحنمله هليش غحلجهمحعيهمصبحنىح مفمظ قحلىس هل
هلتىحدق هلجي ك هليش غحطىع مشمنغ ذي عه لكجنحيهن: جن يص هعهلهب مقيجيممهنخيغمفتمعه غجلٰهحي

يغحلتحهنخييغ غحلجهٰه لكخيمئقو آل غآلمغتهنبهبن هغحطهبيض هغحلهبن هلتسهبههشهت خس مفملن يعه : ي
هخس غحلرضهكف هغآلهلتجيهبم خس ص هخس غحلتحنخيمق خس ميمنهي غألهلهنص غحلتحنخيمق خس ميجنهنميهب

غمكىع  .غحل
هلهتي هلممحيهنو حلمنغ مكهبن غحلجمحيخيمل ه غجك قمشمت : خس دق غحطجيجن غحلجهمحع غحطسمهٰه

غغ مشمنه  غيغحلجيجنهنهشهتص مفملن ظ يغه غحلرضهكف غحلت حتجهىش غحطهبيض هغحلهبر : همكهبحل
ه خس ص حتجهىش غحطستهنبيس جلمنحلىس خس خفهنلكىح همفمهخيىح لكجٰهخيىع غحلرضهكغف غحلت مصجه

ك ىغحطهبيض عه غحلهبر مكهبخصمههت غقغ جلهبه كهشمل هشهييت : واللكٰهثيغحطستهنبمهخيهتص  حلالمفتبهبك خس غألهل

 .ضطض لضف: هت غألكخصحنهتيغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخي) ض(
هلهتص مكسىش غحلجهٰههتص مفمهيغ مفمهخيىح) ض( يخضسيش كغقه غألهلحقص غحلهنسىش غألهن هليش غجلميع : يدق غحطجيجن

 .ططضل: غحلثهبز



 ٢رشح هنلمل احلققل ـ ج...................................................................................٤٥٤

حفقل طبكفل منه احللدثل ال قيع، ًتلسفل صبلحل إظ منا املقلنًظما يف اعسلظل اع
عكن غستحكو اعيجيد ـ بام مي ـ  زمم يءّإن كفن جم: ، أي يف ذاهتلًكجممل ممققل

حفقل األسبلب اعتي ستققه عي العقى ، ّوإكام مي ممقى، وال غستحكو اعفمم
ّو تندي حلعتى ّ ومتفنر ظقكى اعسفن بفف،ًعقيكى غنمغل، ً ظمايءًزمما غى املج

ًعسكقين جمكئى ظما ،  دون جمكئىحتيلوظري ذعه غى األسبلب اعتي ، ّاعغحكل
حفقل ّ أغل عي ال.ممتقفل يءوتقين حلدثل املج،  ال مكيت بلعرضورة:أيًال، غستحك

ّمقلك بنكلجمل غقفام دعكفل عم أظمّأن : أسبلب جمكئى وظقققل ً ّ ّ عو ّوأن،  عسفنهًً
ٌاعفياغو غفمة عفي منه احللعل سككيت ، ّعو املياكه أزمقل ظى اعغنمهو،  عقسفنّ

 .ًزمم ظما بلعرضورة
ّإذ إن كفن االظتبلرات اعتي ، ظىل منا األسلس مقين املستفبو علملليض

إذن ال عنق بظ .  مي ظكقكل تفترب يف املستفبو،تفترب يف احليادث امللضكل
 . أو امللضكلّاملستفبقكلاعرضورة اعتي حتقو احليادث 

ّ أن مي،  أخنىٍمفرتق املستفبو ظى املليض واحللرض يف جكل، كفو
ّ عقل غى حكم حتفه اعفقو وظمم حتففكلٍ ظري غفقيغلّاملستفبقكلاحليادث  ٍئن ظقم، ّ

ّوإال عكي يف اعياعه وكفن األغن إغل، ّ إهنل ممققل اعيعيع:مفيل اجللمو بلعسبل ّ 
ّظقتكل غتحففل عكي غيجيدة بلعرضورةّأن  ّكسل غتحففل عكي غفموغل أو ع، ّ

ومنا االظتبلر : ّعنا ظرب املغقّه يف غتى هنلمل احلققل بفيعى. بلعرضورة
ّبحسل اعقفن اعبسكن اعفلغي اعني غى شككى اجلكو بلحليادث املستفبقل عفمم 

ٍوإال عققو أغن، إحلطتى بلعفقو واألسبلب ّ ّ بحسل طنعى إغل اعيجيد ٍ غفنوضّ
 .تقلعّواعيجيب وإغل اعفمم واالغ

 .٩٥ ص٣ج: رشح املقفيغل) ١(
 .٤٧ص: هنلمل احلققل) ٢(
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اض تأصدر  مناقشة اع ا
ّ

  
م يمصهبنظ هخكجعه هليش غألمفالن خكجع ي غحطتهيجحمق هليش ظملكيتهنملن غحط غآلمفجغغل  مك حل

 :غخلمهىط لكخيىح هليش حضحيتمق
هي عه :كأليميكجل  ص خس غحطستهنبيسي غحلهنخمخيهت ومشمنغ غإلهلجههبه حل جلهبه هظمنهب حطحت

ني خصهيميىح جلهبع غإلجفجههبن ىأله جليس خضهبقفص خكجع هلحنهن ي ق ص خس خفهنلكىحٍّ هلستهنبحقي حض ىغهلهب هل  ي
ق مفمهمهىح همفملهلىحص  خصهبحلرضهكفىخصهبحلرضهكف عه هلحنملهن حض  غألهلهن حلخيهي يهحلجهيش. ومصبحنهب حل

ه وآل خصيس عكص  هجضهبخصمث خس غحلهبنيلكحنحقيأله غإلهلجههبه ص جلمنحلىس يغحلهنخمخيهتص حطحت
ه خس غآلمغتهنبهبن ق عه غحلحنملن هشجه حض ن غحلثهبخصمث خصهبإلهلجههبه همش غحل ص هغحطحٰه

ن غحضمت غحطحنمهيغ خس مفمهىش غألظ ه ميجنجع غحل غ خضخيهث ص يلكخيجه حض  ى ألهلهنيخضهبحصيغه غحل
حلىح. يغمغتهنبهبحص هلهت خصهن : همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح غحلسبميهغكو خس مصحنهبحلخيهنىح مفمظ دق غحطجيجن
نسخضهبحص ىغهلجههبه مكيغمغتهنبهبحصص  ى حطحٰه هت يخس عهشي غحطهبمشخيهبف يألهص مثيخصيس غإلهلجههبه خكجع هل

ق لكخيمح آل هشميغنيغحلحنمهٰهخيهتص جلهبميمث هليش غحلجيجمهسف ىميجمهيف حض هب جلهبه يهحط  جحهب غهلجههبه غحل
ه  حلمهرضهكف ىلكحي لكهبمكملفص هشهنمصبىط خصهبحطستهنبيس آل خصهبحطهبيض هغحلهبري غحلهنخمخيهت مخت

نصخصجٰهخيىع عمكسهبهلحيهب  .ي خضت غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه
غقمكهبن ي غمصحمهبم غحلهنخمخيهت هب مج هشجهيشيحط:  عهلحقو غحلجمخيمك حض خصهبإلهلجههبه خس ي
ي عه يخصحجهتوآلص آل هشٰهجهيش ألخضمل عه هشجيجههن غإلهلجههبه غحلثهبخصمث حلمههنخمخيهت خضهبص غحطستهنبيس

ن خس غحطستهنب ىيس هلحنمقغحطحٰه غمكىع هميمنهي غألهلهني  . خس غحل
ق حلتحميهحلحنيس  حلجيمنهي ىغآلمغتهنبهبن هظىغي عه كمشىشي هلجيجمهي مشمنغ غخلمهىط هشحن

 .غإلهلجههبه
 يص هلهب قجلهنه ظملك غحطتهيجحمق هليش مفملن غحلمنهنن خصمق غحطهبيض هغحلهبن هغآلمغتهنبهبنميحنىش

هلهتص غحلسبميهغكو) ض(  .ططل: دق غحطجيجن
نص غحلهنسىش غحلثهبز هليش غجلميع غأله) ض(  .ضضضل: نيكخضخييغ جست
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يغحطٰهجهيش خس غآلمغتهنبهبن عهشخمهب آل هشتجهنق مفيش غخضمله غحلرضهكمصمق يهعه ص ي جلمح مصهنملنو
ىحخيثخيهتيهغميمح هشهنمصبىط خصص  هبمنه غجلحيهت هليش غحلبحهثآل مفالمكهت حلىح  مشيس ظملن : مشص عمضهنهي

غمكىع هميمنهي غألهلهن ص  هجلمنهبهبيغآلمغتهنبهبحصغحلهنخمهبهشهب غحطٰهجهجيهت خصهبإلهلجههبه  يهلتحنخيجيهبه خس غحل
ن ك غحلهن د غجك مجحي خس  جيمقيخكجع هلتحنخيي عصمح يعن آلظ خضخيهث ميسمت غحطحهنيغ غحلمم

غمكىع : خس دق غإلجفهبكغفمكهبن ظ مشمنغ مضالم غحلتحهنخييغيعه : غمفجغل مفمهخيحيىشيص جضىش غحل
غ هغآلهلتجيهبم حض يهغحلحمملن هغحلجهمنغ مكمل هشتحنخيجيهبه جلمح خس هلهبقيت غحل همكمل آل ص ي

يهشتحنخيجيهبه جلمح خس هلهبقف غإل غمكىع خس غحطهبيض هغحلهبن يغآلمغتهنبهبحصص ي هآلمغخيمح هلجههبهي يلكهئه غحل
قغ جلهبه عه مفملهلهب مفىح هحض ومكمل هشتحنمق حفهنم همك و ه غحلحمهبقن هغحلجههبقغ ص ي لكخيجه

هغه جلهبه خصهبحلهنخيهبك غحلخيجيهب جلحيمهجيهب خصىح خكجع  صيخصحسمت غحطممهبخصهنهت همفملهلحيهب هلتحنخيجيمق
عمش جلمنحلىس خس ميمنهي ص ي لكمن مفملن مصحنمق عخضمل حفهنلكخيىح ميجنهنيغآلمغتهنبهبحصيهعهلهب ص يهلتحنخيجيمق

ميىح جلمنحلىس خس ميمنهي غألهلهن ن هشجنجيي ك غحلهن هغحلتحهنخييغ ص غألهلهن عن خصهبحلهنخيهبك غحلخيجيهبظ همجحي
غقف خس عميمنسحيهب غجك مفمهيس حسمت هبهب همتتجيىع قهصهبظهشهيخصهبه ىس هغميتحيهبع مصمهص  آلمغتجيهبق غحل

يمق خس غحلحنمهىش غإلجحيمت حلمنغهتهب جلمح خصحسيغحلحنمهيس غجك مفمههت عهجك   .ي
غقو عهلحق يغمكتممىع مكسمح هليش مشمنغ غحلجيُّـي غحطتهيجحمق غه ظملك: مكهبن غحلجمخيمك حض  و

د( غه غآلمفجغغل مفمظ غإلهلجههبه ) يحلمهٰهحهنيغ غحلمم  خصحنمليغآلمغتهنبهبحصص هعهكقه خصحنجي
 . يخضمنم غحلهنسىش غألهن هلجيىحعه 

جيهبه خس ي غحلحمملن هغحلجهمنغ آل هشتحنخيصميحنىش: منهبكخس غألمغي غحطتهيجحمق مكهبن ظملك
مفىح هآل يغآلمغتهنبهبحصص غإلهلجههبه  غمكىع خس غحطهبيض هغحلهبن مكمل هشتحنمق حفهنم همك يلكهئه غحل ي

مفىح ه غحلحمهبقن هغحلجههبقغ خصحسمت غحطممهبخصهنهت همفملهلحيهب هغمكحنمقص همك يهعهلهب ص ههشجه
غمكىع عن آلصي لكهنمل ميجنهن خس مصحنمق عخضمل حفهنلكخيىحيغآلمغتهنبهبحص  همشمنغ ظ عمش جلمنحلىس خس غحل

 .ططض لضف: جفهبكغف هغحلتجيبخيحيهبفغإل) ض(
نص غحلهنسىش غحلثهبز هليش غجلميع غألهن) ض(  .ضضض ل:يكخضخييغ جست



ن يجليس يعه خس  ططض......................................................ممتجيىع يهغهلهب ممجهيش يهغهلهب هغحضمت يغهلهب هلمنحي

هلجيهب غحلخنجع غحطحخيممهت خصمح خس غألكغن هغألخصهبق مجخيحنهبوعهشخمهب خصهبحل  .وهنخيهبك غجك مفمه
لك غ د ظحخيلكيعه : ههليش غحل  سمصهبن هىمشمنغ غحطهنممىع غحلمنو ميهنمهىح هليش جلالن غحلمم

ىع غجك حضجيمت هلهب قجلهنه خس غحطهنممىع غألهن ي غحطتهيجحمق خصخالم هلهب لكحنمهىح ظملكص يغقغ ه
د عمضهن آل مفالمكهت حلىح خصمح قجلهنه ىخس هلبحهث يلكهئميىح عهكق مشمنغ غحطهنممىع  .غحلمم

 هشهنهبن حلجهص ىح غحلرضهكف خصهبحلخنجعمه حلخيهي هلهنهبخصيغآلمغتهنبهبحص غإلهلجههبه :كيطشكجل 
 غآلمغتهنبهبحصخصيس غحلمنو هشهنهبخصيس غإلهلجههبه ص يغميىح آل لكهنن خصمق غحطهبيض هغحلهبر هغحطستهنبيس

ن غمغممهت غحلتحهنيغ يص ألصهب مش غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه يمش غحلرضهكف غحلت مصمعك خص
لكص هتيهغحلمنحنمهخي غ ص وهبهمصهب خصمق غحطهبيض هغحلهبر هليش حضحيهتمشجيهبن مصمنيعه : ههليش غحل

غحطهبيض هغحلهبر عظبلك ي عه :همشمنغ غحلتمنهبهف مشص مضهنههغحطستهنبيس هليش حضحيهت ع
ىهب هخكجع مكهبخصيسيلكحنمهخي فيص عهلهب  حلالميهنالغو يغحطستهنبيس لكحي خس خضمل غحلهن هت جلال يهلكخيىح مكهبخصمهخيص ي

 .غحلممهنلكمق
ن يمنمهسمنغحل غحلمنحيىشيعه : ههليش غجلملهشهن غآلحلتمنهبف  حلمهرضهكف خصحكل غحطحٰه

ك غحطصتمهىغ مفيش غ ك غحط.  جحهبيجيممهنيحلتحم حضيجيممهنيلكهبحلتحم غ مفهبمج غحلمنمشيشي هش ص ىح ظ
و مكخمخيهت يلكجهمهمح غمفتمعميهب ن خس مشمنهي ودحفهب ي غحلهنخمخيهت خس مفهبمج غحلمنمشيش هحضحنمهجيهب غحطحٰه

م ميص جضىش وهمكخيملغ حلمهٰه ن مفمظ غحط هصمثمهجيهب غحطحٰه و غحلهنخمخيهت مكخمخيهت  مصجه ي خصحكل ي
ن ه غحلٰهيس ص غحطحٰه ورهكهشهبص ههشجه ىه غحلٰهيس هليش حضحيهتألي ه هليش مكبخييس مثيس هش ي جه

ه هليش مكبخييس ىههليش حضحيهتيغحلمنغمصخيهتص هخضجهٰهىح غحلرضهكف ص  مفمظ ميمنسىحعغحلخل  عمضهنه هشجه
ظمنخيهتص غحلرضهكف   يغآلمغتهنبهبحص غإلهلجههبهغجك حضحنيس  هغحلسبمت غحلمنو قمفهب غحلجهمحعيغحل

ههشجمبىح غحلرضهكف ص  هليش حضحيهتيغحلمنغمصخيهتهشجمبىح غحلرضهكف ي ألميىح مشص يالومكسمح هلستهن
ظمنخيهت  . هلجيحيمحٍّألووهحلخيهي مفخيجيهب ص  عمضهنهىهليش حضحيهت يغحل

ك غحط ه مشجيهبن لكهننيجيممهنيلكحنمظ عمغهبك مشمنغ غحلتحم  خصمق غحطستهنبيس ى آل هشجه

 .ضطض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
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هص هغحطهبيض هغحلهبر م مصجه ن خس هلهنمصبهت غحط ي غحلهنخمخيهت غق حل غمفتمعميهب غحطحٰه
ورهكهشهتص  غعي ن هلهنمصبممهب خصهبحطهبيض هغحلهبر عه جلهبه هلهنمصبممهب ومغ و جلهبه غحطحٰه و

ن آلصغقه. خصهبحطستهنبيس ههليش ص خصهبحطهبيض هغحلهبر ي ختتُّـ لكهبحلرضهكف خصحكل غحطحٰه
ق حلشهلجههبه   . هلهنهبخصيس مشمنه غحلرضهكفيغآلمغتهنبهبحصمشجيهب لكال هحض

ك غحل يعهلهب غحلتحم حضىح  لكحي آليمنمهسمني ن ي هشت غ غحلرضهكف خصحكل غحطحٰه ظ
حضىح خصيسيقمشجيخيهتص  ىخصهبمفتبهبكغف غمكىعي هشت غ غحل  غحلمنالمغمنهت هشهنهشملهه يهغخضخيهث ص ظ

ن غمكىع خصمق هيخص: غحلهن وه مشجيهبن مصمنهبهمصهب خصحسمت غحلجيجنهن غجك هلتيش غحل غحطهبيض هغحلهبر ي
ى هلهبمشخيهت يلكجهيسص هغحطستهنبيس ق غجك مشمنه ي حض ه ميسبهت غحل ق مصجه حض  يغحطهبمشخيهتيمصمهبسمث خصهبحل

قفيغحطهبمشخيهتغق ص مش غحلرضهكف حض ق هل حض ى غحطتمهبسهت خصهبحل يهمشمنغ غحلتمهبهي .  خصهبحلرضهكفي
هحل غمغتبملحلجيهب مشجيهب .  خصهبحلجيسبهت حلمهحهبر هغحطهبيض آل خصهبحلجيسبهت غجك غحطستهنبيسىظهبقن

نغحلرضهكف(غظممالق غحلمنالمغمنهت  ) هتيغحلرضهكف غحلمنحنمهخي (:همكمهجيهب)  خصحكل غحطحٰه
ه هلجيجممئمشهب لكحنمهخي: عو قيغحلرضهكف غحلت هشجه حض  . حلجههبه علكخميس هعميسمتصهت غحل

 

هلهتص غحلجمحيخيمل هلهنمصمب هلممحيهنوص مصهنمجهت:غميجنهن) ض(  .طضضل: ي غحلسخيمل عخص كخكخيىغ:ي دق غحطجيجن
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ا   الفصل ا

ات وما بالغ وما  الث إ ما با واد ا  انقسام  من ا
ن   ّبالقياس إ الغ إال اإل

الث إ واد ا ِينقسم  من هذه ا ، وما : ُ ات، وما بالغ ما با
ن  ن، فال إ ، إال اإل َبالقياس إ الغ ّ   .بالغِ

ات راد بما با ِوا ظر عن : ُ ات مع قطع ا ون وضع ا ِأن ي ِ ِ ُ َ

فيا  اتصافها ّيع ما عداها  ً ما بالغ. ِ أن ال ي فيه : ِو
ف  إعطاء الغ واقتضائه ك، بل يتو ِوضعها كذ ِ ِ ُ ّ ما بالقياس . ُ ِو

،  س: ِإ الغ ظر إ الغ ون االتصاف با ِأن ي
ُ ّ ئه َ ِيل استد ِ

  .األعم من االقتضاء
ات وجوب با ِفا اته بذاته: ُ واجب تعا  ات ا وجود  ورة ا ِك ِ ِ ِِ ِ.  
وجوب بالغ ِوا ن، ال تلحقه من :ُ م ورة وجود ا ُ ك ِ ِ
امة ّناحية علته ا ِ

ّ ِ.  
ات ِواالمتناع با اتية ال:ُ لمحاالت ا ورة العدم  ِ ك ِّ ال  ِ

وجود َتقبل ا قيض وارتفاعهما، ُ جتماع ا فروضة،  اتها ا  ِ ِِ ِ
ء عن نفسه ِوسلب ا ِ ِ.  

ِواالمتناع بالغ
ن، ال تلحقه من :ُ م ورة عدم ا ُ ك ِ ِ

ِناحية عدم علته
ّ ِ ِ.  

ظر عن  ء  حد ذاته ـ مع قطع ا ات، كون ا ن با ِواإل ِ ِ ُ ُِ ِ
وجو ورة ا ة عنه  سلو ُيع ما عداه ـ  ً ورة العدمِ ُد و ِ.  
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ك  ه؛ وذ ن بالغ فممتنع، كما تقدمت اإلشارة إ ُوأما اإل ّ ٌُ ِ ّ

ن  ن بالغ من علة مقتضية من خارج،  ء إ ق ا و  ٍألنه  ٍ ٍ
ّ ٌ َ َ ّ

ات،  ظر عما عداه ـ إما واجبا با ء  حد نفسه ـ مع قطع ا ِا
ً ّ ّ

ِ ِ ِ ُ

ات كنا با ات، أو  تنعا با ًأو  ً
ا تقدم؛ِ  َ الثة : ّ ِأن القسمة إ ا َ ّ

ة ن  من خارج. ٌحا ، يلزم االنقالب بلحوق اإل ِو األول ِ ُ ُ ِ ّ .
الث ـ أع و : ِو ا يث  ون  ات ـ فإما أن ي كنا با َكونه  ّ ً َ

ن عليه من  ء  ما  ارجة، ب ا َفرضنا ارتفاع العلة ا ُ َ ِ ِ ّ َ

ن، فال تأث  َلغ فيه؛ الستواء وجوده وعدمه، وقد فرض َاإل ُ ِ ِ ِ ِ
ًؤثرا، هذا خلف ات، . ّ كنا با ن  م ي نه،  م يبق  إ ن  ًو ِ َ

ك، هذا خلف   .َوقد فرض كذ
الغ  ات و نا واحدا هو با ات وما بالغ إ ن ما با و  ِهذا  ِِ ًِ ً

،. ًمعا الغ ات و ن اث با و فرض كونه إ ِو ُ َ ء واحد ُ ن   ٍ ٍ
وجود واحد نان  ية واحدة إ ٍمن حي ٍ ٍِ ِوهو واضح الفساد، كتحقق . ّ

ّ ِ ُ

ء واحد ٍوجودين  ِ.  
وجبة  ارجة ا ن بالغ فرض العلة ا ِوأيضا  فرض اإل ِ ِ ِّ ُ

ِ ِ
ً

ي يفيد  ؛ ألن الغ ا قيض ن، وهو  مع ارتفاع ا ُإل َ ّ ِ ِ
ور ي هو ال  ن ـ ا وجود والعدم ـ ال يفيده إال برفع َاإل ِة ا

ّ ُ ِ ُ

لعدم ال  عدم العلة  وجبة  لوجود، ورفع العلة ا وجبة  ِالعلة ا ِ ِ ِ ِّ ّ ُّ ِ ِ
وجبة ن ال تتم إال برفعه وجود العلة ِا لوجود، فإفادته اإل  ِ ّ َ َِ

ّ ُ

وجبة قيضِا لوجود وعدمها معا، وفيه ارتفاع ا  ً ِ ِ.  
وجوب بالقياس ِوا ست إ :ِ إ الغُ ِ كوجوب العلة إذا ق ّ

ِ



غق غميهنسهبن  ضطض.................................غحلخنجع غجك خصهبحلهنخيهبك ههلهب خصهبحلخنجع ههلهب خصهبحلمنغف هلهب غجك غحلثالف يغحط

ا ِ ون علته ،معلو ء منه، فإنه بوجوده يأ إال أن ت ُ باستد ّ َ ّ ِ ّ ٍ
امة باقتضاء منها س إ علته ا علول إذا ق وجوب ا ٍوجودة، و ِِ ّ ّ َ ِ ِ ً، 

وجوب أحد  وجودا، و ا  ون معلو ِفإنها بوجودها تأ إال أن ي ِ
ً ُ َ ّ ِ ّ

تضا س إ وجود اآلخرف إذيا ِا ق ضابط فيه.َ ون ب :ُ وا َ أن ت

ونا معلو علة  ة، أو ي ه علية ومعلو س إ ق س وا ق ٍا
ّ َّ ّ ٌ ِ ِ

نهما؛واحدة وال رابطة العلية ب ِ إذ  ّ م يتوقف أحدهما  اآلخر، ،ُ  ُ ّ

ب عند ثبوت أحدهما ثبوت اآلخر ُفلم  ِ ِ.  
ِواالمتناع بالقياس إ الغ ِ م:ُ امة إذا   ّتناع وجود العلة ا ِ ِّ ِ

س  علول إذا ق متناع وجود ا ء، و علول باالستد س إ عدم ا َق َِ ِِ ِ ِ
تضا متناع وجود أحد ا ِإ عدم العلة باالقتضاء، و ِ ِِ ّ س يِ َف إذا ق

ِإ عدم اآلخر س إ وجود اآلخر،ِ ِ وعدمه إذا ق َِ.  
ن بالقياس إ الغ ِواإل ِ س إ ما ال ُ حال :ُ ء إذا ق ِا

َستد وجوده وال عدمه ضابط.َ نهما علية :ُ وا ون ب ٌ أن ال ي ّ َ

ة ٌومعلو ن بالقياس ب ،ّ واحد ثالث، وال إ تهما  ِ وال معلو َ ٍ ُ ّ
ات س إما واجب با ق ء ا ِوجودين؛ ألن ا ٌ ّ َ َ ن، ،ّ س إ  ٌ مق

ة، و،ِأو بالعكس نهما علية ومعلو ّ و ٌ ن ّ س إ  ن مق ٍما 
ٌ ٌ ّ

ات واجب با تهيان إ ا   . ِآخر، وهما ي
س إ واجب آخر  ن بالقياس إذا ق ات إ لواجب با َنعم،  ٍ

َ ٌِ ِ ِ
نهما علية  س ب ٌمفروض، أو إ معلوالته من خلقه، حيث ل ّ ِ ِ

واحد ثالث ة، وال هما معلوالن  ٍومعلو ٍ ات .ّ واجب با ُ ونظ ا

فروض ات:ا متنعان با ِ ا س أحدهما إ اآلخر، أو إ ما ،ِ ُ إذا ق َ
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ُستلزمه اآلخر ات .ُ واجب با ن بالقياس ب ا ذا اإل ِ و ِ ِ ُ

عدوم ن ا م ِوا ائط وجوده، فإنه معلول انعدام ؛ِ ِ لعدم بعض  ُِ ّ ِ ِ ِ
ات  الفرض جزءا من أجزائه واجب با امة ال يص ا ِعلته ا ِ ًِ ِ ُ ُ ّ ِ

ا، ّ
ن بالقياس  ات إ فروض، فللواجب با ن ا لمم وجب  ِغ  ٌ ِ ِ ِ ٍ َ

العكس ه و   . إ
ر َوقد ت بما  ّ:  

ًأوال ون: ّ ات ال ي واجب با ُأن ا ِ َ تنعا  ّ ًواجبا بالغ وال  ً
ِ

تنعا بالغ ون  ات ال ي متنع با ذا ا ، و ِبالغ
ً ُ ِ ً وال واجبا ،ُ

ب به.بالغ ُ و تنع ّ أن :ّ ذا   ن، و ٍ واجب بالغ فهو 
ّ

ِ ٍ
ن   .ِبالغ فهو 

نهما عالقة ً:وثانيا ن ب م ي ات،  و فرض واجبان با ٌ أنه  َ ّ

ك ألنها إنما ّزومية؛ وذ ّ ُتتحقق ّ آلخر ب ّ ، أحدهما علة  ئ ِش
ٌ ّ  أو ،ُ

ات ة إ واجب با لمعلو يل  ة، وال س ٍهما معلوال علة ثا ِ ّ َ ٍ
ّ.  
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ؠ  

غ : يمصهنملن خس غحلمنحميس غحلسهبخصيغ حض غق مصجيهنسىش غميهنسهبهلهب خضهنخيهنخيهب غجك غحل وعه غحط و يي ي
غق مفبهبكف مفيش خضمل مفهنحقص هتيهغآلهلتجيهبم هغإلهلجههبهص هعه مشمنه غألمكسهبن غحلثالجض ي حلمهٰه ى ى ي

يهليش هلجيمنحممهتمق خضهنخيهنخيتمقص لكال ختمه هلجيحيهب : يه غحلتهنسخيىش خضهبظيسغ: هخصتحنبجع عمضهن
ىمكخمخيهتص هآل هشتحهنيغ عجلثهن هليش هغخضمل هل ي م . يجيحيهب خس مكخمخيهتي يهمكمل مفهنلكمث عه غحلمنمهخيس

ق  حض م خصهبحلجيسبهت غجك غحل غق خس غجحمهخيهبف غحلبسخيممهتص لكخيحنتمع خضهبن غحط يهشالخضيط مشمنه غحط ي
ق حض ق هغحطٰهتجيىع غحل حض ق هغحطٰهجهيش غحل حض غحضمت غحل  .ههشهيمضمن هلجيحيهب مفجيهبههشيش غحل

غص غآلهلتجيهبمص ( غحلثالف يغقمشمنه غحطيعه :  غحطحمجييىغي مشمنغ غحلمنحميس هشبمقهخس حض غحل
هشومصجيهنسىش مصهنسخيمح ) جههبهغإلهل يغه جليس : ص عووهبيجضهبمي  مصجيهنسىش غجك يغق هليش مشمنه غحطىهغخضملفي

 . هخصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعص هخصهبحلخنجعص خصهبحلمنغف:همشص جضالجضهت عمكسهبن
غ هشجيهنسىش غجك حض غ خصهبحلمنغف:لكهبحل حض غ خصهبحلخنجعص غحل حض غ ص هغحل حض  هغحل

 .خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع
 هغآلهلتجيهبم صخنجع هغآلهلتجيهبم خصهبحلص خصهبحلمنغفغآلهلتجيهبم:  غجكهغآلهلتجيهبم هشجيهنسىش

 .خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع
 هغإلهلجههبه ص هغإلهلجههبه خصهبحلخنجعص غإلهلجههبه خصهبحلمنغف:هشجيهنسىش غجك غإلهلجههبهه

 .خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع
م غألمكسهبن مصسحنهت خصهبحلتهنسخيىش غآلخصتملغئ غحل ه جخٰه حلجهيش يحنهنحقص همفمظ مشمنغ هشجه

ه مشمنغ غحلهنسىش مضهبكحضص لكمغخيهييت غحلمعمشهبه مفمظ غمغتحهبحلهت غإلهلجههبه خصهبحلخنجع حلمنغ وهبص خيجه
ه جخ م غألمكسهبن غحطتحمهشجه  :هغحلخيىس خصخيهبصهبكف جضمحميخيهتص يٰه

 .)ضط(كمكىش  هتص غحلتحنمهخيهنصطل: مصحنمهخيهنهت مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
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   ءؠآء ء )١(
م هلىع : غحلثالفيغقخس غحط) هلهب خصهبحلمنغف(غحطهنغق هليش   مش هلالخضجنهت خضهبن غحط

م مش غحطىخصجيحص هلهب مفملغهي جليس مكممىع غحلجيجنهن مفيش ه غحط  لكهنىط خس هلتيش يتحهنيغ هشجه
غمكىع قيص جضىش غحل حض ه هلتص ميجيسمت غحلخيىح غحل : ص عوك غحلثالجضهتوحممنهب خصهيخضمل مشمنه غألهليلكخيجه
ه  . خصهبحلمنغفوهب خصهبحلمنغف عه ممجهجيوهب خصهبحلمنغف عه ممتجيحنوهبهغحضبي غهلهب هشجه

 : ميحكم خس مصحنهنهشىغ مشمنه غألمكسهبنصقحلىسي مصبمق غقغ
كل. ع يط ك هي مب ق رهكهشهب حلمهخلعص همشمنه :كيط حض ه غحل و مش مفبهبكف مفيش جل ي

ىغحلرضهكف ميهبجفئهت هليش ميمنهي غحلمنغف آل هليش ذع عمضهن خكجع غحلمنغفص ههشستحخييس عه  ى
قيهشجيمنىس مفجيحيهب  حض  .غحل

غ خصهبحلمنغف مفبهبكفيغه : ىخصحنبهبكف عمضهنه حض ه غحلخل : مفيشىغحل يع رهكو جل
ق خس ميمنسىح خصجيمنسىح حض ص  غجك خكجعهىغقغ غحلتمنمث غحلخيىح هليش خكجع غحلتمنهبفيعميىح : خصٰهحنجيص غحل

ق حض ه خصحخيهث سمت حلىح غحل غحضمت ص هشجه  غحلمنو جضبتمث حلىح رهكف مصحنهبجكجلمح خس غحل
ق حلمنغمصىح خصمنغمصىح حض  .غحل

كل. ع يط ه هي ى عه غحلمنغف هلىع مكممىع غحلجيجنهن مفيش عو ذع عمضهنص  خصٰهحنجي:كالىغش ي ي
ق جحهبص عو حض يغه غحلخلع رهكو غحلحنملن خس ميمنسىح خصجيمنسىحص : هشستحخييس غجضبهبف غحل ي

ه غحلحنملن رهكهشهب حلىحظ هليش : خصٰهحنجي وعميىح غقغ غحلتمنمث غحلخيىح هليش خكجع غحلتمنهبف غجك خكجعهص هشجه ي ى ي
ق حلمنغهتهب غحطمنهنه حض هتص يمكبخييس رهكف غحلحنملن حلمهٰهحهبآلف غحلمنغمصخيهت غحلت آل مصهنبيس غحل

يجلهبحضتمحم غحلجيهنخيخممق هغكمصمنهبمفحيمحص همغمهمت غحلخلع مفيش ميمنسىحص خضخيهث غه قغف غحضتمحم 
قص ههشستحخييس غميمنجههبجلحيهب مفيش غحلحنملن حض  . ىغحلجيهنخيخممق م خصمح مش مش م خكجع مكهبخصمههت حلمه

كل. ع يط ى هي ه:كإلىغ  ى ذعيغحلمنغف خصهنممىع غحلجيجنهن مفيش عو  مش مفبهبكف مفيش جل
قص خكجعمشهب حض و رهكهشهب حلخيهي غحل و رهكهشهب جحهب هآل غحلحنملني غحلخلع آل يغه : ص عوهبجحي

غئمل) ض(  .ضضض لضف: قكك غحلمن
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ق هغحلحنملنىغمكتخمهبع حلىح خس قغمصىح حلخلع حض هب يلكهئصص هتيهلجههبميخيغإلي غحطهبمشخيهبف هليش مكبخييسظ  هليش غحل
ق هآل رهكف غحلحنملن حض  .خس قغهتهب آل مصهنتيض رهكف غحل

يههليش عمشىش عخضجههبن غمصحمهبم غحلخلع خصهيخضمل مشمنه غألهظهبم غحلثالجضهت خصهبحلمنغف يعميىح : ي
. هشمهمين غآلميهنالغ غحطحهبنيألميىح  يهشستحخييس عه هشتحمىغ خصحنمل قحلىس خصهبحلهنسٰهمق غألمضهنهشيشظ

ه ممتجيحنهب عه ممجهجيهب خصهبحلمنغفص همشجهمنغ : ولكٰهثال غحضمت خصهبحلمنغفص هشستحخييس عه هشجه وغحل و
 .مكسخيمحه

   ءآء ء )٢(
ق:غحطهنغق خصهبحلخنجع حض م خصهبحلجيسبهت غجك غحل ي مفمههت هلىع عمضمنص  عه هشالخضيط خضهبن غحط

م خصجيجنهن غآلمفتبهبك م خسيعه : هآلكن قحلىسص غحط م غحلجيجنهن ميمنسىح هخصملي خضمل غحط
ى هلتحهنيغ خكجعيمفمهتىحص مفيش  ن يص غآل خس هلتيش غألمفخيهبهي يعه : هلحنجيهبههمشمنغ يمفمهتىحص هلىع خضحم

قم هخصمح مش مش م قغمصىح ي خضمل غحلخلع خس حض آل ص  غمكتخمهبعيهحلخيهي حلىح عوص ممجهيش غحل
ق هآل غمكتخمهبع غحلحنملن حض ه يتهبهل غحليمفمهتىححضملف يهحلجهيش غقغ هص غمكتخمهبع غحل هت هشجه

ق حض و رهكهشهب غحل  .حلىحي
غ خصهبحلخنجع هغآلهلتجيهبم خصهبحلخنجعقحلىس ميهييت ي مصبمق غقغ حض  .حلبخيهبه غحل
هث.ع يط ك هي مب ه غحلخلع: كيط قي رهكو  مش جل حض  يمفمهتىحغقغ هحضملف  غحل

حضمليص أله هتيتهبهلغحل  .مح مغخيهييت خصخيهبميىح خس غحلمنحميس غخلهبهلهيجلص غحلخلع هلهب مج سمت مج هش
هث. ع يط ه هي ه غحلخلع:كالىغش ي مصتحهنيغ مفمهتىحغحلحنملن غقغ مجي رهكو  مش جل  ي

ن غحطص هتيتهبهلغحل ي حتهنيغ مفمهتىحٰهتجيىع خصسبمت مفملنجلهبحطحنمه  .هتيتهبهل غحلي
ن بالغ   استحالة اإل

ي غمغتحهبحلهت غإلهلجههبه خصهبحلخنجع مفهنال مميغه همكمل ص مقيحهنهنمنهنمث مفمهخيىح جلمهٰههت غحطيهب غمصو
 :مفمظ قحلىس خصهنمشهبميمق  غحطحمجييىغمغهبن
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ى كخل:إلكأليو   هي
ه خس خضمل ميمنسىح هلىع يص لكالخصمل و حل جلهبه غحلخلع ممجهجيهب خصهبحلخنجع:هخضهبظمهىح يعه هشجه

حطهب ظ و عه ممجهجيهب خصهبحلمنغفصو عه ممتجيحنهب خصهبحلمنغفصوهغحضبهب خصهبحلمنغفي غهلهب  مفملغهيمكممىع غحلجيجنهن مفمح
غحضمت هغحطٰهتجيىع هغحطٰهجهيش مكسٰههتي عه يمصهنملن هليش  يلكجهيسص  خضهبرفىهتيمفهنمهخي ىغحلتهنسخيىش غجك غحل

وجلهبه هغحضبهب عه ممتجيحنهب  ههئهمفمظ مشمنغ لك.  آل صهنف هليش مشمنه غألمكسهبن غحلثالجضهتىذع و
غ حلمهمين هليشصي هعمفمم غإلهلجههبه هليش غحلخنجعصخصهبحلمنغف حض ي غحلمنغيت  قحلىس كهغن غحل

ي عه غحطمنهنهليص أله مفيش قغمصىحغحلخلع هليش مغمهمت ي ألميىح همش مخهبنظص هغآلهلتجيهبم غحلمنغيت
ق عه غحلحنملن حض هص قغمصىح مصهنتيض غحل يغآل خصسمهمت رهكف  ولكجحنمهىح ممجهجيهب آل هشجه

ق عه غحلحنملن حض ق هغحلحنملن هشستمهمين مغمهمتيهمغمهمتص غحل حض  مفيش غحلخلع ي رهكف غحل
يمغمهمت هلهب خصهبحلمنغف آل هشٰهجهيش غآل خصسمهمت ي أله ص غحلمنغف مفيش غحلمنغفي عه مغمهمتصميمنسىح

 . همش مخهبنصلكخيمهمين غآلميهنالغ خس غحلمنغفص غحلمنغف
يغقغ جلهبه ممجهجيهب خصهبحلمنغف هعمفمم غإلهلجههبه هليشي هعهلهب  ى مفمههت و يخيهتص لكهئهلهب مضهبكحضي عه ي

ه خصحخيهث جيهب غكمصمنهبم غحلحنمههت هشجه  مفمظ هلهب جلهبه مفمهخيىح هليش عخصهن غحلخلي غخلهبكحضخيهتص يحل لكهن
ي ألميىح همش مضمهىغ غحلمنهنلظص هيجضجع غحلخنجع لكخيىحلكحيمنغ هلحنجيهبه مفملن مصص غإلهلجههبه غحلمنغيت

ى مفمههت غحلخنجعيظ أله وهنغيل هلمئجضيهنيلك نىهنفي هلمئجضيغحلحنمههتهص إلمفممهبع غإلهلجههبهي  . خس غحطحنمه
ص وهنل ممجهجيهب خصهبحلمنغف حلخيهي جلمنحلىسيهلهب لكي عه لكخيمهمينص هب عه آل هشبهن مفمظ غهلجههبميىحيهغهل

 .و عهشخمهبىمشمنغ غحلخلع خس قغمصىح ممجهيشي عه غحلمنهنليظ أله مشمنغ مضمهىغ
ق عه غحلحنملن خصهبحلمنغفي رهكو ىحيميغ  خضخيهث:ىخصحنبهبكف عمضهنه حض ولكجحنمهىح ممجهجيهب ص غحل

ه ق عه رهكف غحلحنملني غآل آل هشجه حض جلمح  م همش هلهب خصهبحلمنغفص خصسمهمت رهكف غحل
مغمهمت هلهب خصهبحلمنغف آل ي أله هشستمهمين مغمهمت غحلمنغف مفيش غحلمنغفظ م مش غحطمنهنهل

آلمغتمهميغهلىح ظ لكخيمهمين غآلميهنالغ خس غحلمنغف همش مخهبنص خصسمهمت غحلمنغفي غآل هشٰهجهيش
 .يش ميمنسىحمغمهمت غحلخلع مف
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وهنل هلهب خصهبحلمنغف ههلهب خصهبحلخنجع غهلجههبميهب هغخضملغيمشمنغ حل لك همش خصهبحلمنغف هخصهبحلخنجع ص و
 .وهلحنهب

صمح غهلجههبمييعهلهب يخكجعوص  ى هغألمضهن غهلجههبهسقغيتص ىخضملزهب غهلجههبهص عمق حل لكهنل جل
قى هغخضملىلكحنمظ مشمنغ هشمهمين ميسبهت ذع حض  ىعخضملزهب غهلجههبهص هلجههبميمق غجك غى هغخضملى هخص

غإلهلجههبه مش غحلجيسبهت خصمق يظ أله  مخهبنهمشص  خصهبحلخنجعى هغألمضهن غهلجههبهصخصهبحلمنغف
ن م هغحطحٰه قص غحط حض ن مش غحل حلجيهبص لكهئقغ جلهبه غحطحٰه ه هلحنجي مك يغه : لكخيجه

ق ميسبتمق حلهنخمخيصغإلهلجههبه خصهبحلمنغف خكجع غإلهلجههبه خصهبحلخنجع ههليش ص  هغخضملفىهتي مش هحض
لك غ يعه مصحنملق : غحل ني مصحنملق غحلجيسبهت هشهنتيضي ني همصحنملصغحطحٰه ي مصحنملق هشحنجي ق غحطحٰه
ق حض ني غحلهنخمخيهت غحلجهالن خسأله  ظغحل ق آل هلمممهيغ غحطحٰه حض جحهب غحل ص غحلت مخٰه

ق مخهبنيهمصجههن حض ي عه :خس غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنخضمههت غألهجكي مصهنملن  حطهبظك غحل
غخضمل آل هشتجههن ق غحل حض حضمل حطهبمشخييكظ غق آل هشيغحل قغهى هغخضملفىهتيحنهنيس عه هش لكهئقغ مج ص  هحض

قى هغخضملفىهتيهشجهيش حطهبمشخي ى غآل هحض ىلكمهخيهي حلىح غآل ميسبهتص  هغخضملي  همشمنه غحلجيسبهت ص هغخضملفي
غخضملف مش غإلهلجههبه خصهبحلمنغف ه مش خصهبإلهلجههبه خصهبحلخنجعيهآل هشص غحل همفمظ ص ٰهجهيش عه مصجه

 .غمغتحهبحلهت غإلهلجههبه خصهبحلخنجعي هشتخملك مشمنغ غألمغهبك
حلىحي غحطتهيجحمق همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح ظملك ه حلمهٰهٰهجهيش  :خصهن حل لكهنل عه هشجه

ىخضخيثخيهت خصهبحلجيجنهن غجك ى هغخضملىعحلجههبه حلخلص  خصهبحلخنجعىخصهبحلمنغف غهلجههبه ص  غهلجههبميهبهىف هغخضملي
قي غآل هب مج هشجهيش حلىحي حطعغحلخلي أله همش هلستبمق غحلمنسهبق هغإلهلجههبه ص  هغخضملىهحض

ي غآل جلخيمنخيهتحلخيهي حلىح قه غحلخيىحي ه ميسبتىح غجك يمج هشحنهنيس حلىح جلخيمنخيص  ميسبهت هحض تهبه هلىع جل
ق ميسبهت حض  . هغخضملفوغحل

قه ص  غهلجههبميهبهى هغخضملىع حل جلهبه حلخل:ىخصحنبهبكف عمضهنه ه هحض غمغتمهمين جل
ميىح هغ قهشيش خضهبن جل  .همش مخهبنص وخضملغهحض

 .ضطض لضف: خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت ) ض(
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ه قحلىس هشثهبك غجفجههبن  غحطحمجييىغص  غألهلحق همج هشمنجلهنهيحهنيغ قجلهنه غحطىهخس خكخم
ن:همش غ هغآلهلتجيهبم يغه:  حلهنهبئيس عه هشهن حض  غآلميهنالغ غحطحهبن مش غميهنالغ غحل

ي أله غحلمنغيت ظيمق غجك غإلهلجههبه غحلمنغيتيغحلمنغمصخي  ىهمش خكجع آلكنص يآل صتمهىغ هآل هشتخمهىغي
غ عه غحطهنهب خس هغحلمنو هشمهمينص خس غحطهنهبن حض مق غجك ي غحلمنغمصخيغآلهلتجيهبمن مش غميهنالغ غحل

 .يلكمهحنمهىح حلخيهي خصٰهحهبنص غإلهلجههبه خصهبحلخنجع
حلىح غ هغآلهلتجيهبم غحلمنغمصخي: هعحضهبغ مفيش مشمنغ غإلجفجههبن خصهن حض مق يغميهنالغ غحل

غيظ أله و عهشخمهبى مخهبنصغجك غإلهلجههبه خصهبحلخنجع حض مش عه هشهنتيض غحلمنغف : ي غحلمنغيتغحل
ق حض  :هغهلجههبه غحلمنغف خصهبحلخنجعص غف غحلحنملنمش عه هشهنتيض غحلمن: ي غحلمنغيتهغآلهلتجيهبمص غحل

ه غمكتخمهبع ق هغحلحنملن خصسبمت غحلخنجعىمش عه آل هشجه حض لكهبميهنالغ .  خصهبحلجيسبهت غجك غحل
ص  هحل جلهبه خصسبمت غحلخنجععخضملزهبص غجك مفملن غآلمكتخمهبعغمكتخمهبع غحلمنغف خصهبحلجيسبهت غجك 

 .مخهبن
ى ِّـ هلىع ي غحلمنغيت خصيس مش غحضتمحم غآلمكتخمهبعص  مشمنغ حلخيهي هليش غآلميهنالغي غه:ُّـ

غ عه ي غحلمنغيت ميجنجع غحضتمحم غإلهلجههبهص خصهبحلخنجع غحلالغمكتخمهبع حض  غآلهلتجيهبمهلىع غحل
غ عه ظ مقيغحلخنجعهش حض ك غحضتمحم غحل ص  خصهبحلخنجع هلىع غإلهلجههبه غحلمنغيتغآلهلتجيهبملكجهمح س

غ عه  حض ك غحضتمحم غإلهلجههبه خصهبحلخنجع هلىع غحل  .مقي غحلمنغمصخيغآلهلتجيهبمس
ك حلىحقمب ك غحلمنهنن خصمق غحطهنهبهلمق:  خصهن مش آل ي غحلمنغيت  غإلهلجههبهيلكهئهص آلظ حلجنحي

ق هغحلحنملن حض لكال هلجيهبلكهبف ص آل غمكتخمهبعمشهب حلحنملهلحيمحص غمكتخمهبع غحلمنغف خصهبحلجيسبهت غجك غحل
غ عه  حض يص أله مق غحلمنو مش غمكتخمهبع غحلخنجع ألخضملزهبي غحلخنجعهشغآلهلتجيهبمخصمق غحل

آل خصحكل ستٰهىع هلىع : جلمح مكخييسص ستٰهىع هلىع غآلمكتخمهبع خصهبحلخنجعي غحلمنغيت غحلالغمكتخمهبع
غ عه . عحلىغ دل حض همش ( عخضملزهب ي لكهئهصمقيغحلمنغمصخي غآلهلتجيهبمهمشمنغ خصخالم غحل

غ حض قى غمكتخمهبع)غحل حض ص  غمكتخمهبع غحلمنغف حلمهحنملن)غآلهلتجيهبمهمش (هغألمضهن ص  حلمه

غئمل) ض(  .صضض لضف: قكك غحلمن
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مشمنغ هلحنجيهبه يص أله هزهب هلتجيهبلكخيهبه هلىع غحلالغمكتخمهبع غحلهبظيس حلمهمنغف هليش ميهبخضخيهت غحلخنجع
ق هغحلحنملن حض غك كهغنص مصسهبهو غحلمنغف خصهبحلجيسبهت غجك غحل  ىهغخضملي جليس همش هشهنتيض حض

ق هغحلحنملن مفيش غ حض ص غمكتخمهبعغفص مفمظ هلهب مش هلحنجي غحلتسهبهو هغحلالحلمنهليش غحل
غك قحلىس هلىع غمكتخمهبع غحلمنغف ألخضملزهب هلتجيهبلكخيهبه رهكف  .هحض

ض يسهن: كيطش كم مُّـ كيط يى مب ى يط  هي
 :هشٰهجهيش مصهنهنهشمت مشمنغ غحلمعمشهبه خصهبحلجمجهيس غحلتهبحص

 يهبحطهنملنلكص هغحلتهبحص خصهبحفيسص جلهبك كلكىع غحلجيهنخيخممقوغص حل جلهبه غإلهلجههبه خصهبحلخنجع حضهبئمي
 .غإلهلجههبه خصهبحلخنجع حلخيهي خصجهبئمي يعه: همشص هلثمهىح

ى كهتطمىغ ه ي غه:هي  غحلت يغحلحنمههت لكهنل غإلهلجههبه خصهبحلخنجع مش لكهنل عه مصجه
ق  ه مشمنغ غحلخلع ظهتيتهبهل غحليغحلحنمههتمصحنمم غإلهلجههبه خصهبحلخنجع مصهنلكىع هحض  حلجه آل هشجه

ه غحلخلع ممتجيحنيغحلحنمههتصهعه مصهنلكىع جلمنحلىس مفملن ص وهغحضبهب ي أله  خصهبحلخنجعظوهب حلجه آل هشجه
ىغحلحنمههت مفمههت مفملن ي أله ظيغحلحنمههت مفملن مش  خصهبحلخنجعيمفمههت غآلهلتجيهبم ي ني غقه ص حلحنملن غحطحنمه

غ خصهبحلخنجع هي مفمههت عه مصهنلكىعي آلخصمل حنمم غإلهلجههبهي غحلت مصيغحلحنمههت حض ي مفمههت ه مصهنلكىععغحل
لكص  خصهبحلخنجعغآلهلتجيهبم غ ق ي مفمههت كلكىعي عه ههليش غحل غ خصهبحلخنجع هشحنجي هحض حض يغحلحنمههت غحل

مش هليش  غحلحنملنيمفمههت  هكلكىعيغحلحنمههتص  خصهبحلخنجع مش مفملن ي مفمههت غآلهلتجيهبمهعهص كلكحنحيهبيجضىش 
هشمهمين هلجيىح غكمصمنهبم يص ألميىح غقه آل هشحنهنيس غإلهلجههبه خصهبحلخنجعص غكمصمنهبم غحلجيهنخيخممق همش مخهبن

 .غحلجيهنخيخممق
يتحهنيغ غآل  آل هشصغمفممهبع غحلخلع غإلهلجههبه خصهبحلخنجعيغه : ىخصحنبهبكف عمضهنه ق ي حض خص

ق غحلخلعيغحلحنمههتهت حلهنلكىع يتهبهل غحليغحلحنمههت حض حضبهت حل حضبهت حلحنملن يغحلحنمههتهكلكىع ص  غحط  غحط
لكيغحلحنمههتص ن همش مفملص غحلخلع غ ق غحلخلع يغحلحنمههتكلكىع يعه : ههليش غحل حض حضبهت حل  غحط

 . مش هليش غكمصمنهبم غحلجيهنخيخممقصهمفملهلحيهب

غئمل) ض(  .صضض لضف: قكك غحلمن
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)٣ (ءء ء ءآ إ  ؠ  
ق هليش هلهب خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع م خصهبحلجيسبهت غجك : غحطهنحم عه هشالخضيط خضهبن غحط

حلجيهب قص هلهنخيسهب غجك ذع عمضهنص جلهن حض ىغحل ق قغن: و قغص جلهبه هحض حض  وغه جلهبه مشمنغ هل
ورهكهشهب عه ممجهجيهب عه ممتجيحنهب خصهبحلهنخيهبك غحلخيىح و و ىهشجه مفجيىح مفهبقف خصهنخمخيهت دحفخيهت خصخالم . ي يى ي و ي

يغحلهنسٰهمق غألمضهنهشيش هزهب هلهبخصهبحلمنغف ههلهب خصهبحلخنجعص خضخيهث شجه مفجيحيمح خصهنخمخيهت مثمهخيهت ىي  .ي
 صهنىغ مفمظ عمكسهبهلىحمي) هلهب خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع(غقغ مفهنلكجيهب غحطهنغق هليش غظممالق ه

 :همش جضالجضهت
وجوب بالقياس إ .١    الغا

ق غحلخنجععغحلخلي حتهنيغ همش رهكف غقغ جلهبه غحلخنجع  :خصٰهحنجيص  خصهبحلجيجنهن غجك هحض
قغ حض ه مشمنغ غحلخليص آلخصمل وهل قغععه هشجه حض غحلحنالمكهت ي حتهنيغ  مفيشىلكحي مفبهبكفظ و هل
خصيس عه ص الكن خصخيجيحيمحص هحلجهيش آل مفمظ ميح غحلتهت خصمق غحطهنخيهي هغحطهنخيهي غحلخيىحيغحلمهميههلخي

ق غحطهنخيهي حض ه غحطهنخيهي غحلخيىح هلستمهميهلهب حل غعص وهشجه ص  عن مج هشجهيشى جلهبه خصخيجيحيمح مصالكنومغ
ن هآل مصالكن خصخيجيحيمحى غحلجيهبمكحمهت هغحضبهتيغحلحنمههت يلكهئه ق غحطحنمه  . خصهبحلهنخيهبك غجك هحض

حلىح يمفمظ مغبخييس غمغتملمفهبئىح غألمفىش هليش : يهحلمنغ مفمع غحطحمجييىغ مفيش قحلىس خصهن
ه هلهنتخمخيهب حلىحص غآلمكتخمهبع ه هلهنتخمخيهب حلىح عه آل هشجه و أله غحطستملمف حلمهخنجع غهلهب عه هشجه و يي

ق يهغألهن جلهبحل قفص غمغتملمفمث هحض حض يحنمههت غحلتهبهلهتظ لكهئه غحلحنمههت غحلتهبهلهت غقغ جلهبميمث هل يي يي
ق  حض ن هل قف لكهبحطحنمه حض جحهب مفمظ مغبخييس غحلمهميهنص ألميىح غقغ جلهبميمث غحلحنمههت هل ىهلحنمه ي ي
ق خصهبحلهنخيهبك غجك مفمهتىح غحلتهبهلهتص لكحي غمغتملمفهبع  حض ن هغحضمت غحل ه غحطحنمه ىخصهبحلرضهكفص ههشجه ي ي

نص هغحلثهبز جلهبحطحنمه قغص هلىع غآلمكتخمهبع خصهبحلجيسبهت غجك غحطحنمه حض ن غقغ جلهبه هل ونظ لكهئه غحطحنمه ي
ق مفمهتىح جحهبص حلجهيش غمغتملمفهبع . يغمغتملمف هحض ق خصهبحلهنخيهبك غجك هلحنمه حض يلكهبحلحنمههت هغحضبهت غحل ي

ن حلمهحنمههت غمغتملمفهبع لكحسمتص هليش قهه غمكتخمهبع هحلميهنص هغآل حلمين غحلملهك يغحطحنمه ىي  .ى
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هث ن قمي كيط يط ك هي مب هي خي كيط  كيطيس
ه خصمق غحطهنخيهي هغحطهنخيهي مفمهخيىح:غحلخمهبخصىط حلخيىهتخييمفمه  عه هشجه ميهب ص هتي ههلحنمه عه هشجه

حص ى مفمههت يهلحنمه آلجضهبحلثهتظي مكىغمج هشص  خصمق غحطهنخيهي هغحطهنخيهي مفمهخيىحيغحلحنمهخيهت كغخصممهت ي ألميىح حل  يت
ف غألمضهنص عخضملزهب مفمظ غألمضهن  .هخصمنحلىس مج سمت عخضملزهب مفجيمل جضب
غ خصهبحلهنخيهبك غميمح هشتحهنيغ لكخيمح غقغ غمغتمهمين غحطهنخيهي غحلخيىح  :ىخصحنبهبكف عمضهنه حض يغه غحل يي

ق غحطهنخيهي ق جلمنغ ه جلمنغخصحخيهث غقغ جلهبص هحض يدحفخيهت حلميههلخيهت( هحضمت هحض  مشمنغه). ي
يغحطحنجي جلمح هشتحهنيغ خصمق غحلحنمههت ه ني حصو عهشخمهب يهشتحهنيغص غحطحنمه ى مفمههتيخصمق هلحنمه فص  هغخضملي

مكىغ ألخضملزهب مفمظ غألمضهنه مك. يآل مص ىغ خس مشمنغ غحطهنهبن مش غآلمغتمهميغن يلكهبحطهنغق خصهبحلت
 مغخيهييت ميجنجعه خس مصجيبخيىح غحلمنحميس غحلهبقو مفحك هليش غحطهنخضمههته. همفملن غآلميمنجههبن

ه خضخيهث مكهبنص غحلثهبهلجيهت يمكملك  مكىغ ه: ي : مشمنغ غحطهنهبن غآلمكتخمهبع خسيلكهبحطهنغق خصهبحلت
هليش م يجلمح عجفهبك غحلخيىح ظملك غحطتهيجحمق  م لكحي. غحلمنو مش مفملن غآلميمنجههبنص يغحطحنجي غألمفىش

ن يغحطسهبمخهبف غحلجهالهلخيهت غحلت هشحنتٰهمل لكخيحيهب مفمظ لكحيىش غحطتملكغ حلمهحنمه   .ي
ن يط ك هي مب م كيط هث قمي ىغىس  كيط

غ خصهبحلهنخيهبكي غجك عه قمشمتحطحمجييىغ يعه غ: يمصبمق حض غحلخنجع مش  غجك غحلخمهبخصىط خس غحل
. )هبف غحلجممنهبعيغجحخي(هغحلجمخيمك غحلهنئخيهي خس ي غحطتهيجحمق و مصبحنهب حلحمملكيغحلحنمهخيهتخس مفالمكهت 

غ خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع(هلحمهبقهشيغ ي لكهئه همفمظ مشمنغ غألمغهبك حض  : مش)غحل
ه غحطهنخيهي غحلخيىح مفمههت:إلكأليو و عه هشجه و مصهبهلهتي غ غحلص  حلمهٰههنخيهيي يحنمههت جلمح خس هحض

نص يغحلتهبهلهت ق غحطحنمه غ خصهبحلهنخيهبك يلكخيتص يلكهئميىح هشستمهمين هحض حض ن خصهبحل ق غحطحنمه حمىغ هحض
 .يغجك غحلحنمههت

ض ه غحطهنخيهي غحلخيىح هلحنمه:كيطش نص حلمهٰههنخيهيوآل  عه هشجه ق غحطحنمه يص لكهئميىح جلمح خس هحض
ق غحلحنمههت غحل غ خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعيلكخيتص هتيتهبهليهشستمهمين هحض حض ق غحلحنمههت خصهبحل . يحمىغ هحض

 .)ضط(ص كمكىش ضطل:  مصحنمهخيهنهت مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت:غميجنهن )ض(
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حضمل لكهنن ن رهكو . كقهشيش خصمق غحطىهحلجهيش هش ق غحطحنمه ه هحض يلكمن غألهن هشجه ي

ق خصهبحلهنخيهبك غجك مفمهتىح رهكف ميهبجفئهت حض وغحل و قهي خصخاللكىح خس ص ي هليش غمكتخمهبع غحلحنمههت هحض
ق غحلحنمههت غحلصغحلثهبز ه هحض ن ي رهكو هتيتهبهلي خضخيهث هشجه ق خصهبحلهنخيهبك غجك غحطحنمه حض غحل

ن غحلخيحيهب خضهبحضهتو ميهبجفئهتورهكف  .هتي قغمصخيو هليش خضهبحضهت غحطحنمه
يط ه غحط:كيطش حص مفمههت عه هشجه ىهنخيهي هغحطهنخيهي غحلخيىح هلحنمه ي  مح هغه جلهبهيلكهئصص  جضهبحلثهتي

ق غألمضهنىهغخضمليجليس  خصهبمكتخمهبع عخضملزهب خصهبحلجيسبهت غجك  هحلجهيش آلص  هلجيحيمح هشستمهمين هحض
 صمنمقهشجلمح خس غحطتخمهبص حلىح غحلخيىح جلمح خس غحلثهبزي قغمصخيهت هآل خضهبحضهتص يغألمضهن جلمح خس غألهن

منهبه هشمنهبه خصمح زهب هلتخمهبهشهغحطتخمهبص  خصهبحلهنخيهبك غجك غألمضهنى هلجيحيمح هغحضمتىهغخضملي جليس يلكهئه
نيص أله يآل مفمهخيهت خصخيجيحيمح يغحلحنمهخيهت مصستملمف مصهنملن غحلحنمههت مفمظ غحطحنمه منهبه هشهغحطتخمهبص يي

يهلتجههبلكئهبه حتهنهنهب همصحنهن و ق غحلحنمهيلكهئه.  هغحلسمنيسيهليش مكبخييس غحلحنمهوالظ ي  غقغ مكخيهي غحلخيىح ي هحض
ق غحلسمنيسصغحلسمنيس  هليشي آلخصمل هبمنه غحلحممنهتي هشتحمىغ  حلجهيغحلحنمهيظ أله  هشستمهمين هحض
غ خصهبحلهنخيهبك غجك غحلحنمهيهمشمنه غحلالخصملص غحلسمنيسيحتهنيغ  حض  .يهشهت حلمهسمنيس مش غحل

آلهصههبمنهشمنهبه خصمح زهب هلتخمهبهشلكهبحطتخمهب ىحلحنمههت  هلحنمه يلكهئه غحلحنمههت حلمهجيسبهت ص  هغخضملفي ي
ىمفمههت ظمنمق غحلهبظمهمق حلممهنخسٍّ حلجهيسي هبلكهتص  غحلجيسبهتي هليش غحل حضمل . يغحطسٰه خصهبإل لكهبحط

حضملص وحلهنغخصممهت غحطحهبقغف هلثال ظىغ ىهل يغحطحهبقغف حلجهيس هليش حفهنخس غ حل غه مج حلهنغخصممهت هٍّ
حضملغ ظىغوهشجهيش هل لكهت هبمنغ غحل ظ هبلكهت مش ميمنهي غجحخيئهتص  حلمهمنغف غحط يص لكهئه غإل

هبلكهت ىغ خصهبحلهنخيهنهتهشغحطتخمهبه حيهبص مش ميمنهي غإل  جلمح مغخيهييت خس غحلبحهث صآل هلحنهنه
 .غحلثهبز هليش عخصحهبف غحلمنحميس غحلسهبقك مفحك هليش غحطهنخضمههت غحلسهبقمغهت

ه غحطتخمهب حلمق حلحنمههتهشهغحطحمجييىغ هشجمجع غجك جل ىمنمق هلحنمه : حلىح خصهنى هغخضملفي
ه خصمق غحطهنخيهي هغحطهنخيهي غحلخيىح مفمهخيهت ه: غحلخمهبخصىط لكخيىحه ىعه مصجه حلخيهتي ميهب صيهلحنمه  عه هشجه

حص ى مفمههتيهلحنمه يقحلىس أله غحطتخمهبهشمنمق آل مفمهخيهت ه ه هغخضملفي حلخيهت خصخيجيحيمحي  يلكمهىش هشبيغص يهلحنمه
حص ميهب هلحنمه يغآل عه هشجه ى مفمههتي  . هغخضملفي

آله حلحنمهي غجك عصمح مقمنهشكحضىع غحلجمخيمك غحطتخمهبعهحلمنغ  : هبنخضخيهث مكص  جضهبحلثهتىهتيهلحنمه
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حضمت جحمح غحلحنمههت ص خصيس هلىع غألمضهنص وهغحطخمهبلكهبه حلخيهي عخضملزهب هغحضبهب خصهبألمضهن يهغحط

 .غحلت مجحنتحيمح
مفهبهي عه يحليغ: همكهبن غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو يمفهنحقص  هيمضهبكحض: غحلتالكن مي

قو : هغه جفئمث مكمهمث هليهحض ه هليش مكبخييس هشهغحلتالكن خصمق غحطتخمهبص يههلمنحي منمق هشجه
حلخيص غحلثهبز صمح ي ظحهت مفمظ لكهنل م  هغخضملفىهتي حلحنمهتحيمحيهآل هشالخضيط لكخيىح هلحنمه جل

حلمق حلحنمه غكقى هغخضملفىهتيهلحنمه هلمقي م هغميمح  خس مجخيىع غحط يص جضىش هشالخضيط غحلحنالمكهت خصمق غحطمنحي
 .جيسمت غجك هلحمملغمكخيحيمح خصهبحلحنهنليهش

 غجك يش قمشبهبهشحلبخنملغقو هلكخهن غحلملهشيش غحلهنغكو غحلمهمن غجلهبفمعغحلعيب همشمنغ خصخالم 
حضمل خصخيجيحيمح مفالمكهت غحلحنمهخيمنمقهشغحطتخمهبيعه  غ ي آل مص حلخيهتص ههلىع قحلىس حضحنمه يهت هغحطحنمه

غ خصهبحلهنخيهبكمنمقهشغحطتخمهب حض  . هليش عمكسهبن غحل
يهمشمنه غحطسهيحلهت خصحثحيهب غحلجمخيمك خس غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنهبحلهت غألهجك خس غجحخيهبف 
حص مفمههت جضهبحلثهتص  ىغحلجممنهبعص هخصهنمشيش مفمظ عه غحطتخمهبهشمنمق خصخيجيحيمح مفالمكهت غحلحنمهخيهت ألصمح هلحنمه ي يي ي ي

يعهلهب ظملك غحطتهيجحمق لكهنمل كق مفمظ عيب غ ي حلمعجلهبف غحلبخنملغقو هلكخهن غحلملهشيش غحلهنغكو غحلمهمنهشيش ي
آله خصخهنهف غحطتخمهبهشمنمق مفيش قغئهنف غحلحنمهخيهتص خضخيهث مكهبن حلىح: يهشهن ه مشجيهبن : مك عه هشجه

حضبحيمح غجك ىمغبمت مضهبكف هش يعه غحلتالكن مفجيمل : يعمضهنهص هلمنهبقه م جلمح هلهنف غإلجفهبكف غحلخيىح م ى
جحهب عه ه غهلهب خصخيجيحيهب هخصمق هلحنمه يغحلتحهنخييغ آلخصمل حلىح هليش مفمههت هلهنتخمخيهتص ههشجه ى ي حلمق ي  خصمق هلحنمه

حضبهت مصحنمههنهب هلهبص هخضهبحضهت حلجهيس  يجحهب آل جلخيىغ غمصمنيغص خصيس هليش خضخيهث هشهنتيض غحلحنمههت غحط ي وي و ي
آل  مضهن هآل هلحنمه حضبهت حل وهغخضمل هلجيحيمح خصهبألمضهنص غق جليس جفخيئمق حلخيهي عخضملزهب مفمههت هل ي وي و ى
يحلىح هآل غكمصبهبل خصخيجيحيمح خصهبآلميتسهبغ غجك جضهبحلهث جلمنحلىسص لكال مصحنمهيغ ألخضملزهب خصهبألمضهن هآل  ى

غ حلىح خصهبحلهنخيهبك غحلخي يىحص ههشٰهجهيش حلمهحنهنيس لكهنل عخضملزهب هلجيمنجههب مفيش غألمضهنص حلجهيش هحض و ي

 .ضضل: هبفيغحلجممنهبعص غإلجحخي) ض(
 ).ضط(كمكىش ص ضطل:  صهبهشهت غحلجهٰههتمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك هلحمبهبق غحلخيميقو مفمظ) ض(
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وجلثجعغ هليش غحلجيهبك ههلجيحيىش عخص غحلمعجلهبف غحلبخنملغقو هغإلهلهبن غحلهنغكو هظهبخضمت 
غ عه غحلتالكن خصمق جفخيئمق حلخيهي عخضملزهب مفمههت  غ حلمنحلىس هكمفٰه وغإلدغن مج هشتمنممجي ي يي
ه خس قحلىس  حضمت غآلكمصبهبل خصخيجيحيمح جضهبحلهثص ههشتٰهثمه ه هليش خكجع عه هش مضهن كخصمح هشجه يحل ي

ىهبحطتخمهبهشمنمقص هقحلىس خفيش خصهبحفيس عجفهبك غحلجمخيمك غجك غخصممهبحلىحخص  .س
ن يط ك هي مب يه كيط هثُّـ   قمي كيط

غ خصهبحلهنخيهبك خصمق يمصتمنهن حض ن مفملق هليش غحلمنهنهميغحلحنمههتم مفمظ غحل  :هلجيحيهبص  هغحطحنمه
ن مفيش  .ض يغحلحنمههت غخلهبكحضخيهت يههلحنخيهت يغحلحنمههتص غمغتحهبحلهت غميمنجههبن غحطحنمه جحهبظ ي حطحنمه

ي مصهنملن قغيت جحهبيغحلحنمههت يههقحلىس أل ن ي غ خصهبحلهنخيهبكيشهحلجهص مفمظ غحطحنمه حض   خصملحلخييس غحل
 .هشستحخييس غميمنجههبجلحيمح خس غخلهبكف

غحضمت مصحنهبجك .ض ص هتي مفمق غحلهنملكف هغحطجمخييغحلحنمههتغقغ جلهبميمث يص ألميىح قهغن لكخيِّـ غحل
حضمل خضهبحلهتص هتيمصهبهلتىح ي لكهبمفمهخييهعهص هتيتىح مصحنهبجك عكحلخيي مكملكمصىح ههلجمخييهعه  يص لكهئميىح هلجيتجنهنفىهآل مص

ن خصهبحلهنخيهبكم  غ غحطحنمه ىغ غحلمنخيِّـ مفيش يه آل هشتخمهيىح م آلخصمل عي غجك مفمهتخصملحلخييس هحض
ه غحلمنخيِّـيمفمهتىحص قي رهكو  ههشجه حض  .غحل

غ خصهبحلهنخيهبكص  .ض حض كف هغحطهبقف غألهجكص مفمظ عمغهبك غحل ق مصالكن خصمق غحلحم يهحض
حضملف جحمح  .يمفيش حفهنهشيغ مفمهتحيمح غحط

  االمتناع بالقياس إ الغ. ٢
جلهبهلتجيهبم ص  خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع خصحسمت غآلمغتملمفهبععهمش رهكف مفملن غحلخل

نمف ق غحطحنمه ن ممتجيىع م يملن غحلحنمههت مفجيمل هحض ق غحطحنمه ىلكحنملن غحلحنمههت مفجيمل هحض  خصهبحلرضهكف ي
قمشهب ن هحض وغهلتجيهبمفهب ميهبجفئهب هليش غمغتملمفهبع غحطحنمه ن مفجيمل  م و هجلهبهلتجيهبم مفملن غحطحنمه
ق غحلحنمههت غهلتجيهبمفهب ميهبجفئهب هليش غمغتملمفهبع غحلحنمههت يهحض وي ن غقغ جلهبه هلحنملههلهب يص أله و وغحطحنمه

 .ضضل: يغحلهبجفخيهت مفمظ غجحخيهبف غحلجممنهبع) ض(
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ق يمفمهتىحص غمغتملمف مفملن  حض ن حلحنملن ى ممتجيىعىخضخيجيئمن يغحلحنمههتلك  خصهبمغتملمفهبع مفملن غحطحنمه
ق عخضمل غحطتخمهبيهغهلتجيهبميغحلحنمههتص   مفملهلىح مفجيمل يعه غهلتجيهبمص منمق مفجيمل مفملن غألمضهنهش هحض

ق غألمضهن قىئميهبجفص هحض ق غألمضهنٍّ جليس  هليش رم غمغتملمفهبع هحض  .هلجيحيمح هحض
ه: خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعغآلهلتجيهبمهغحلخمهبخصىط خس   عه ميهنخيِّـ ىخصخيجيحيمح مصجيهبمكِّـ  عه هشجه

مضهنىخضملزهب هلالكنع ن:ىخصحنبهبكف عمضهنهه ص حل ص  غه جلهبه غحطهنخيهي غحلخيىح مش مفملن غحطحنمه
ق  حض ه ممتجيحنهبيغحلحنمههتلك حلخيص و هشجه ن هلحنملههلهبيهقحلىس حلحنملن هلحنهن ه غحطحنمه  وهت عه هشجه

قفيتهبهلتىح غحليهمفمه حض ن هخصمق غهلتجيهبم ص هت هل . يغحلحنمههتلكحيمنغ غحلتالكن خصمق مفملن غحطحنمه
ن ممتجيىع لكحيجيهب غحطهنخيهي همش غيغحلحنمههتص وهخصهبحلحنجههي عهشخمهب غقغ جلهبه غحطهنخيهي غحلخيىح مفملن  حطحنمه

ق حض ى مفمههت يهحلجهيش حلخيهي ميجنهنميهب غجك عه مشمنغص غحل ني عه عهي  ميجنهنميهب غجكيص هغميمح مشمنغ هلحنمه
قيعه  حض ه عهشخمهب ممتجيىع غحل ومشمنغ حل جلهبه هلحنملههلهب لكحيمنغ هشجه هجلمنحلىس لكخيمح هشهنمصبىط ص و

ه غألمضهن ممتجيحنهبهشغحطتخمهب عخضمل ىح غقغ جلهبه غحطهنخيهي غحلخيىح مفملنيميهئ لكظمنمقهشخصهبحطتخمهب ص ومنمق هشجه
ه خصخيجيحيمح مصجيهبمكِّـ: خصهبحلهنخيهبكغآلهلتجيهبمغحلخمهبخصىط خس يعه : ي هشتخملكههليش مشجيهب  ى مش عه هشجه

ه  .وغحلجيهنخيخممق هلالكهلهب حلجيهنخيِّـ غألمضهن عخضمل عه عه هشجه
ن بالقياس إ الغ. ٣   اإل

ق عهلهن ق عخضمل غألهلهنهشيش خصهبحلهنخيهبك غجك هحض  ىهخصتحنبجع.  عمضهنىهمش آل رهكف هحض
قه هآل مفملهلىحعخضهبن غحلخل: عمضهن عحلىغ غقغ  :وهلثال.  غقغ مكخيهي غجك هلهب آل هشستملمف هحض

ق عحلىغ هآل مفملن عحلىغص لكحي خضخيهبقو خصهبحلجيسبهتمكخيهي  س غجك خصهبعص هخصهبع آل هشستملمف آل هحض
غ يلكهئهص غجك غحطهنخيهي حض ق عحلىغ غحلمنو مش غحل ق خصهبع آل هشستملمف آل هحض  هحض

 . خصهبحلهنخيهبكغآلهلتجيهبم هآل هشستملمف مفملن عحلىغ غحلمنو مش صخصهبحلهنخيهبك
قه آل هشست عخضمل لكهئقغ جلهبهصلكمه جلهبه مفجيملميهب جفخيئهبه  قغ هحض حض ملمف وزهب هل

ق غألمضهن هآل هشستملمف   غإلهلجههبه :عحفمهيغ مفمظ هلثيس مشمنه غحلهبحلهتص  غألمضهنمفملنهحض
 .خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع
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حضمل:غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع خس هغحلخمهبخصىط حلخي  عه آل مص يمفمهخيهت ههلحنمه هت هآل ي

حلخي هآل خصمق غحطهنخيهي هميهنخيِّـ غحطهنخيهي ص  خصمق غحطهنخيهي هغحطهنخيهي غحلخيىحى جضهبحلهثىهت ألهلهنيهلحنمه
غ هغآلهلتجيهبمغهليش ٍّجهيس حل ىغإلهلجههبه مغمهمتي أله مفمهخيىحظ حض لكخمهبخصممىح مش غميتمنهبع ص حل

غ هغآلهلتجيهبمٍّ جليس هبخصممهت حض  مش غميتمنهبع : غحطالن لكخيىحيغه: ههليش مشجيهب مكخييس .هليش غحل
غ خصهبحلهنخيهبك هغآلهلتجيهبم خصهبحلهنخيهبك حض  .غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك مش مغمهبحيمحيظ أله غحل

م  هثكىغىس ن قمي كيط يط ى هي  إلىغ
ن ق غحلمنو يغ ش حتهن غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك آليغه:  غحطحمجييىغهشهن حض حلىح خس مفهبمج غحل

ه مجخيىع مغالمغيس  ن لكخيىح هلجغغخصممهتيغحلحنمههتمصجه قغف هغحضمت  غجك و مجخيحنهبو ههلجيتحيخيهتو هغحطحنمه
ق حض قغفي أله هقحلىسظ غحل حض يغهلهب خصخيجيحيمح مفمهي غإلهلجههبميخيهت غحط حلخيىخيهتي ي هغهلهب زهب ىهتي ههلحنمه
آل ى مفمههت هلحنمه غحضمت مصحنهبجكص جضهبحلثهتي حلخيىخيهتيلكهئقغ جلهبه خصخيجيحيمح مفمهص همش غحل لكال ص هتي ههلحنمه

هص  خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعىحضمل غهلجههبههش غ خصيس هشجه  هبهغقغ جلهبمي.  خصهبحلهنخيهبكىخصخيجيحيمح هحض
حل غص هت جضهبحلثهتي حلحنمهمقهلحنمه ىلكحي عهشخمهب هحض همفمهخيىح لكال هشبهن حلجيهب يمصهنملنص  خصهبحلهنخيهبك جلمح و
كق ه لكخيىح غهلجههبهىهل  . خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعى هشجه

ههمشمنغ غحلهنسىش : يمكهبن غحطحهنيغ غحلسبميهغكو ق غحلمنو مصجه حض  يآل حتهنيغ حلىح خس مفهبمج غحل
ن لكخيىح هلجغغخصممهت ومجخيىع مغالمغيس غحلحنمههت هغحطحنمه قي حض  .و ههلجيتحيخيهت غجك قغف هغحضمت غحل

خيي غآل غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك آل هشحمملنيعه : ي هشتخملكههبمنغ هت جفخيئمق آل يخس لكهن
ى غجك مفمههت  هآل هشجيتحيخيهبهيغحلحنمهخيهتصحتجهىش خصخيجيحيمح كغخصممهت  لكص هتيعظمهخيي غ  مشمنه ي عه:ههليش غحل

خي غهت آل مصجيسجىش هلىع غميتحيهبع غحطٰهجهجيهبف مجيغحلمنهن حض  .وخيحنهب غجك هغحضمت غحل
 :هلحمهبقهشيغ غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعههليش 

كل قمك ِّـ قمي يكمب .ع يط كمب هي ينظألكيط ىغق حلخيهي خصخيجيحيمح مفمهخيهت  قمت ىغ  ي
حلخي آله ألهلهن ىهتيههلحنمه  . جضهبحلهثىهآل زهب هلحنمه

هلهت) ض(  .ضضضل: دق غحطجيجن
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خيهتهشحمملن غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك خس يص غميمح ميحنىش:  غحلسبميهغكويحهنيغمكهبن غحط  يلكهن
ىممهت غحلحنمهخيهت هآل هشجيتحيخيهبه غجك مفمههتجفخيئمق آل حتجهىش خصخيجيحيمح كغخص ي خيهتهمشمنه غحل. هتي عظمهخيي  يمنهن

ق ههخضملف هغحضمت  حض آل مصجيسجىش هلىع غلكجغغل غميتحيهبع غألجفخيهبع غجك هغحضمت غحل
ق حض ه. غحل عه ي غهلهب همفمظ مشمنغ غألمغهبك لكهبحلحنالمكهبف غحلت حتجهىش عجفخيهبع مشمنغ غحلجه

غ خصهبحلهنخيهبك عه  حض ه هليش مكبخييس غحل  . خصهبحلهنخيهبكغآلهلتجيهبممصجه
ك .ع ضظقى  قهب كيط كمب كيطش و كيط ن ي لكهئه مبشهن قمي ىغىح هلحنمه

ق  غحضمت غألهنظ حلحنملن هحض غحضمت غحلثهبز آل هشستمهمين مفملن غحل حلخييغحلحنمهخيهتيغحل  صهتي هغحطحنمه
آله  ىحلحنمههتهآل زهب هلحنمه  . جضهبحلثهتي

ظ .ع ض قمي كآلمت كل قمك ِّـ قهب يط ى هي ىح ش جلهيه ميهنخيهي غحضتمحم  كهت
 دهشىس :وم ع غألمضهن يلكهئهص وهب غجك دهشىس غحلبهبكو غحطحهبن قغمصصوغحلجيهنخيخممق غحطحهبن قغمصهب

يتىح آل مصستمهمين مفملن غحطحهبن غألهنظ ألصيمخهبحلخيم غحلبهبكو  ن هآل ي مفمههت مح آل زهبي ههلحنمه
آله حلثهبحلهث  .زهب هلحنمه

و .غ س هيهن جي ظألقى مئ كهت كل قمت يط ال هي ى جي سش كل يىغ  يط  :و عآل هي
ى غحلجيهنخيخممق آل ميهنخيسىح غجك دهشىس غحلبهبكوظ أله دهشىس غحلبهبكو مخهبنغحضتمحم ص  خصهبحلمنغفي

حلىح مصحنهبجكص و عهشخمهبىميهنخيسىح غجك آلكن دهشىس غحلبهبكو غحلمنو مش مخهبنيهغميمح  َْو  :جلمح خس مك
ِهة إال ا لفسدتا يهما آ َن  َ ََ ََ ٌَ ُ ِ َِ ِ . )لكسهبق غحلحنهبمج( لكالكن دهشىس غحلبهبكو مش َ

 هآلكن غحطهنخيهي غحلخيىح غحلمنو مش صلكهبحلهنخيهبك خصمق غحطهنخيهي غحلمنو مش غحضتمحم غحلجيهنخيخممق
غهص غحلمنسهبق حضمل خصخيجيحيمح هحض  . خصهبحلهنخيهبكى خصهبحلهنخيهبك هآل غهلتجيهبمىآل هش
يىظ .غ كل يكهت كهتىح يط كمب هي غحضمت ممجهيش خصهبحلهنخيهبك غجك :  خصخيهبميىحكيط ىعهلهب عه غحل ي ي

لك غحضمتص جلمح مش هغ ق غحل  .يغحطٰهجهيش غحطحنملهنص لكشه غحطٰهجهيش غحطحنملهن آل هشستملمف هحض
غحضمتظ  يمفمهتىحهت يهلخيهلحنمله غجك ىتىح هلستجيملفيهلحنملههلخيي أله هجلمنغ آل هشستملمف مفملن غحل

هلهت) ض(  .ضضضل: دق غحطجيجن
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ه قحلىس ص  خصهبميحنملغن خصحنِّـ عحضميغئحيهبىهت هلحنملههلهتيتهبهل غحليغحلحنمههتهص هتيتهبهلغحل يهآل هلحنمق عه هشجه
غحضمت  .يغجلميع غحل
يهعهلهب عه  غحضمتىقحلىس غحطٰهجهيش ممجهيشي غحضمت آل ي لكشهص خصهبحلهنخيهبك غجك غحل  غحل

قهظ غحضمتي عه غحطمنهنهلي أله هشستملمف هحض ى مفمههت غحل  غحلجيهبمكحمهت آل يغحلحنمههتهص  حلىحىميهبمكحمهتي
جح ق هلحنمه غحضمت هليش عحضميغعي أله  هجلمنحلىس آل مصستملمف مفملهلىحظصهبمصستملمف هحض  غحل

قهيمفمههت  ق غحلخلع آل مصستملمف مفملن قحلىس غحلخلعي مفمههت هعحضميغعص هحض  . هحض
ن صوهغإلهلجههبه هلهنخيسهب غجك غحلخنجع: يغحطتهيجحمقمكهبن ظملك  غحضمت غحلهنخي ي آل هشحنهنل حلمه

قغف غحطٰهجهجيهتىعخصهبحلهنخيهبك غجك ذ حض هشحنهنل حلىح خصهبحلهنخيهبك غجك غحطمنهنهل يص غميمح  هليش غحط
 .وهب عمضهنهغحضب

هبلكهبف  غحضمت خصهبإلهلجههبه خصهبحلجيجنهن غجك خصحنِّـ غإل ك غحلجمخيمك غمصحمهبم غحل يمشمنغ همكمل حض ي
هبلكهت : غحلالخضهنهت خصىحص خضخيهث مكهبن خس غحلجممنهبع قف هلىع غ ه قغمصىح هلهيمض ىهآل ميبهبحص خس عه مصجه و

قص خصيس  حض غحضبهت غحل ق كهشملص حلخيسمث خص حض قص لكهئصهب هليش خضخيهث مش مفمههت حل حض ىهلهب ممجهجيهت غحل ي ي
 .هليش خضخيهث قغمصىح

ني غحطتهيجحمق ظملكهعهكق مفمهخيىح  غك : خصهبحلهن هآل هشهنمصيض خصىح هليش غمغتحكن مكمهبىح خصهيمي
ن يعه : يخصمقي جضىش غحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت غحضمت هغحضبهت غحلحم غحطٰهجهجيهبف غحطستجيملف غجك غحل

قهي أله حلىح مصحنهبجكظ قغهتهب كهغخصىط لكخيخمىح هحض : مكهبن خس عمضهن جلالهلىحيص جضىش هحض
ك يهغحلحنجمت هليش غحلجمخيمك هجفملف مص ن همكي  ىح خس غحطحنهبكمف خضملمغىح هقجلهبئيحفىح خس غحلحنمه

 .مكمل غقكغجلىح مفيش لكحيىش مشمنغ غحطحنجييعميىح 

 .ظطض لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
 .يغجحخيهبف غحلجممنهبعص غحلمنحميس غحلسهبخصىع هليش غحطهنهبحلهت غحلثهبهلجيهت) ض(
 .طضض لضف: يمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغ) ض(
 .طضض ل:حمملك غحلسهبخصيغغحط) ض(
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)٤ (ّؠ ءؠ  
 :ميستخمهُّـ غحلجيتهبئمس غحلتهبحلخيهتي مصهنملن  مفمظ هلهبوخصجيهبع

تنعا بالغ. ١ ون واجبا بالغ وال  ات ال ي واجب با ًا ً  
ه هغحضبهب خصهبحلخنجعيغه  غحضمت خصهبحلمنغف آل هشجه خصجيمنهي غحلمعمشهبه غحلمنو م خصخيهبميىح ص هوغحل

ه ممجهجيهب خصهبحلخنجعيعجضبتجيهب لكخيىح عه خصىح خصمنغمصىح  : مو غحطٰهجهيش خصهبحلمنغف آل هشٰهجهيش عه هشجه يعه هحض
خصهبه ه هحض وخصخنجعه غهلهب عه هشجه جيهب غكمصمنهبم ه. خصمق عه هحضو هغخضملغي يمفمظ غألهن لكهئقغ لكهن

خصىح عه آل هشبهنصغحلخنجع غحضمت مفمظ هحض لكهئه خصهن مفمظ . ي آل صمه غهلهب عه هشبهن غحل
خصىح لكال  قه همفملهلىحصهحض غع هحض و همكمل لكهنل هلمئجضهنغص مشمنغ مصهيجضجع حلمهخنجع لكخيىحظ آلمغت ي

خصىحيغه مج هشبيغه. مضمهىغ مفمظ غحلثهبز ه. ومج هشجهيش هغحضبهب خصهبحلمنغفص مشمنغ مضمهىغ ص مفمظ هحض
ه حل قغهص ههشمهمين عه هشجه ي جلمح مصبمق خس غحلمنحميس غخلهبهلهي هليش غحطهنخضمههت ىمش مخهبنىح هحض

غخضمل آل هشتجههنص هجكغأل ق غحل حض يأله غحل  .مق همش مخهبنيظ ألميىح هشمهمين غحضتمحم غحطثمهكي
غ جلخيمنخيهتيعه: خصخيهبه غحطالكهلهت حض ى غحل ق غجك غحلخلي حض  لكهئقغ جلهبه مشجيهبن .ع حلجيسبهت غحل

خصهبه حلخل قغه خضت مصتحهنيغ حلىح ميسبتهبهص هغخضملىعهحض ه حلىح هحض ي غمغتمهمين عه هشجه  غجك ي
ق حض ىميسبهت غجك عهجحمح هميسبهت عمضهنه غجك جضهبميخيحيمح: غحل  .يى

ي عميىح حطهب مج هشٰهجهيش حلخل:غحلهبظيسه قى هغخضملىعي ى غآل هحض ك مشجيهبن ص  هغخضملي يمج هشتحم
ىغآل ميسبهت ه جحهب غآل جلخيمنخيهتص  هغخضملفي ىلكال هشجه ي  . هغخضملفي

ه غحلخل: خس غألمغمنهبكي غحطتهيجحمق مكهبن ظملك  عه : حلمنغمصىحو هغحضبهبعغق هلحنجي جل
ه خصحخيهث غقغ غمفتمع قغمصىح خصمنغ ومصىح هليش خكجع غمفتبهبك عو هلحنجي جلهبهص ههشجه ىعهشهت خضخيثخيهتي ي  ي

ق هجلهبميمث خكجع ميمنهي  حض ن غحل قهشهتغحلمنغفص هشحمملن مفمهخيىح هلمنحي حض ىحخيجيئمن لكص يغحط
ن ه مصمهىس غحلمنغف هلستجيملفيلكغقغ : ميهن قهشتحيهب غجك مفمههتوهنل جل حض ى خس هل ي حضبهتي  ى هل

قمشهب عه ص مفجيحيهبىمضهبكحضهت حض ه خصحخيهث حل غكمصمنىع غحطهنتيض حل ي آل صمه غهلهب عه هشجه
ميىح هلممهبخصهنهب  صلكهنل غكمصمنهبمفىح مفجيحيهب عه مكممىع غحلجيجنهن مفيش هلالخضجنهت مصهيجضجعه لكخيحيهب وهشبهن جل
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ق ه حض ومخجهخيهبحلحمملن غحط هي قهشهت عن آل هشجه حض  لكال مصهيجضجع صيهنه جلهبه غألهئلك. ي جحهب خصهبحط
قه همفملهلىحص هغمفتبهبكه هآل إلسهبغ غ قمشهبظ حلتسهبهو لكهنل هحض حض حلخنجع حل

ميىح هلمئجضهنغيمكمل لكغمفتبهبكهص ه وهنل جل  لكمهىش هشجهيش هلهب صهغه جلهبه غحلثهبز. مشمنغ مضمهىغص ي
خصمماله يجهال غحلجمهنمق هليش غحلتهبحص هلتسحخييسص هلك.  خصهبحلمنغفو خصهبحلمنغف هغحضبهبوهنل هغحضبهبيلك

حضمت خصمماله غحطهنملن ه هغص يغحلتهبحص خصهنسٰهخيىح هش ق خصهبحلمنغف هغحضمت لكجه حض حضمت غحل
ق خصهبحلخنجع خصهبحفيس حض ق خصمنغمصىحص غحل حض ق خصخنجعه لكحي ممجهيش غحل حض  .يلكجهيس هغحضمت غحل

هث يط ىح هي ى ممش سشص قى  كل  يط ش هي  آلكهت
ه ممتجيحنهب خصهبحلخنجع حلجيمنهي غحلبخيهبه غحلسهبخصيغ  غهلتجيهبميص لكهئه وغحطٰهتجيىع خصهبحلمنغف آل هشجه

يغحلمنغيت غهلهب  ه مفمق غهلتجيهبمفىح غحلخنجعوي ي غحلمنغيت ه جلهبه غهلتجيهبمفىحهئهظ لك عه آل هشجهيعه هشجه
جيهب غكمصمنهبم غهلتجيهبمفىح غحلخنجعوص يمفمق غهلتجيهبمفىح غحلخنجعو غآلهلتجيهبم ه جلهبه هئلكص يلكمه لكهن

ه هلمئجضيغحلخنجعوغهلتجيهبمفىح يعه : هبهحنجيهللكحيمنغ ص وخصهبمكخيهب مفمظ خضهبحلىحيغحلمنغيت  همكمل ص وهنغي آل هشجه
 .لكحي مضمهىغ غحلمنهنلص وهنغيلكهنل هلمئجض

وهغه جلهبه غهلتجيهبمفىح غحلخنجعو هلمئجضهنغص حلمين غآلميهنالغص عو ي  غميهنالغ غحطٰهتجيىع خصهبحلمنغف :ي
 .يغجك غحطٰهتجيىع خصهبحلخنجعص همش مخهبنص أله هلحنجيهبه مغمهمت غحلخلع مفيش ميمنسىح

غ هغآلهلتجيهبم ممجهيش خصهبحلمنغف لكهبمغتبهبه حض م خصمح خصهبحلخنجع هليش غحل ظ  .يعه غحط
ظخي يهمصحنمل مضحم غل غحطٰهجهيش خصهبحلمنغف هتي يغحلخنجع هليش عمشىش مض لكمهمنغ مكهبن غحلسحيهنهكقو ص ي

شهبف(خس  هحلخيهي ص ملن مكسخيٰهخيىح مفمهخيىح خصحكغئىطيههليش مضهبظخيهت غحطٰهجهيش ظ: )غحلتمه
 .حلخنجعه هليش غجلحيهبف

 .ضظ لضف: يغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس غألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهت) ض(
 .طضضل: حمملك غحلسهبخصيغغحط )ض(
شهبف) ض(  .)ضط(ص كمكىش ضط ل:وص ميهنال مفيش مصحنمهخيهنهت مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههتضضل: غحلتمه



 ٤٨٣.................................اذسح إخ بضذشصضس ورض بضذسح ورض بضذظات رض إخ اذثالث ّاجواد اصشسضم

 إلأليجىن بنلمري هموأل يملمينه بنلهيي ال 
 ذشظوره ؛خصو حمضل، ًدون اجشتصع بضذظات ال طشون واثبض بضذسحّأرض 

ّاجتشظم، ألن االصشالب بصسع اذبصضن  ، اجشتصع بضذظات ذه يف ذاته رضورة اذسظمّ
، وثوداذّ رضوري بل، اذسظمّ رضوري ورسصى وثوبه بضذسح ؠحورته خح

 . طسصي حشض اذذء حن صسسهّ، ألصه طو حمضلوخصشظم االصشالب يف ذات اجشتصع 
ات. ٢ واجب با زومية ب ا   ّال عالقة 

 وذذك، ضّخضذسالدض بصصصجم ال تشون ذظورص، ذو خظض واثبضن بضذظات: أي
ً حشض بخ اذرصئخ اذشظطن طشون أجظمهضّ تتحشق ضّاذسالدض اذشظورصّألن  و أ، ذآلجظّ

ٍذسشضأن طشون اذرصئضن رسشوذخ  ي اذوثود َواثبّأن : ورن اذواضط،  ثضذثضّ
ً حشض اجسظوضخ مل طشن أجظمهض ٍذسشض وال دالمهض رسشوالن ،ذآلجظّ  . ثضذثضّ

ّا    
ّدظس رسهدوذه   إليف ينمىنآل كه لو يملويآل يىل لن بنلهيي: ّ اذسضطظ ، ....إل

 ورض ،رصصض إخ رض بضذظاتّ دل صشسمط اذثالث ّدواطظه اجّأن : رن حصوان اذسزل
ٌّ جشصشي ٌأن صظى طل طوثظ ثضرعّ البظ وحج طظا،  ورض بضذشصضس إخ اذسح،بضذسح

  اذثالث أم ال؟ّواد ثسل اجشسم هلظه اجّ طزطّ، جتىبخ طظه األدسضم
أن تشون األدسضم ّ، البظ ًاذتشسصم ذشي طشون ؠحصحضّ إن :اجلواب

ّحظضص ْ ٍّ جشصشي ٍخال طششن اصتظاع ثضرع، دجم يف اجشضم، ضّإذا دضصض حوذصض ّ، أرضَ
 .رصصض

 يف وثوب أو إرشضن أو ٍّضخشسسص ٍصض جصصجم صبحط رن زاوطضّأص: توضصحه
ًخشظةّجضص،  ٍارتصضع وثود  رع دزع ، طشون اذصسظ إخ ذذك اذوثود بجم طو طوّ

 أو ممشن اذوثود واثض اذوثود) أ: (ًالخصشول رث،  آجظٍءاذصسظ حن خظض يش
ًورظة. أو ممتصع اذوثود ،  آجظٍ طشون اذصسظ إخ ذذك اذوثود رع خظض وثودّ
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ق : وهلثال ق عه )ع( عه مفملهلىح عه ميحنهنم مشيس )غ(ميهنهشمل هلىع لكهنل هحض حض  ممجهيش غحل

ق حض ق عه ممتجيىع غحل حض  خس ميمنسىح ههلىع مكممىع ع هغقغ ميجنهنميهب غجك غحلخلظهغحضمت غحل
ق ذ  عمضهن هعكقميهب غجضبهبف عخضمل غحطحنهبز غحلثالجضهت حلىح لكحي مفمظ ىعغحلجيجنهن مفيش هحض

هشيش ه قغمصخييع غهلهب  غحطحنجي غحلثهبخصمث جحمنغ غحلخليخضخيهث غهص ميح ىهب همج مصحنممىح حلىح مفمههتيعه هشجه  يو
ه خصهبحلخنجعيص هغهلهب هتيمضهبكحضخي لكهن مفمهخيىح خصمنخميس مفمههت: ص عوعه هشجه ىمص ي  يص لكهبألهنهتيمضهبكحضخي ي

 .يخكجعو هغحلثهبز يقغيت
ن غحلهنخيهبديغقمفمظ مشمنغ غألمغهبك مصستحنٰهيس مشمنه غحط كق غحطمنحي  ي غحلثالف خس هل

ن غحلجيمنذص  مصهبكفيهغحلجيسب كق غحطمنحي  ٍّقغيتيهشهنسىش غألمضجع غجك يص جضىش  عمضهنهيهخس هل
لك. يهخكجعو غ ق حضهبهلىع:ههليش غحل خصمق مشمنهشيش غحلسجيخمق هليش ٍّ خضهنخيهن ى مفملن هحض
حضمل خصخيجيحيمح غجفجغغنيص هغميمح غحطمنهبمشخيىش وىمنهبنيهغمصس حلمنجن ىهش  ٍّ غحلمنو حلجهيسي خس غحطحنجي غحلمهخن

 .هلجيحيهب
حلىح   همك يمكملك  كم مم: ي كل ىغ ِّـىش إليكهت ى ي كيط كل قى  يط  هي

ك يش مل مج ىغ مل ق ىذعي جليس  مكممىع غحلجيجنهن مفيش:عوص كيط ي خكجعمشهب خضت هحض
ف مفجيحيهب خس غحلمنغ غحلرضهكفيعه : ي هشتخملكهمفمظ مشمنغ غألمغهبكص غحلمنغف يمصخيهت غحطبح

يمش غحلرضهكف غألكحلخيهت  م هبهيغآلهلتجيهبم غحلمنغمصخيغإلهلجههبه همش غحلت هشهنهبخصمهحيهب غحلمنمهسمنهت م ه
ق حض ن لكخيحيهب مش غحل ه غحطحٰه  .غحلت هشجه

ي هشتخملك ظحهت ههلجيىح يغه غحلرضهكف غحلمنغمصخيهت خس غحلمنمهسمنهت مش خصحنخيجيحيهب : هلهب هشهنهبني ي
ف مفجيحيهب خس غحطجيمميغغحلرضهكف غأل غ ه. يكحلخيهت غحطبح حض ه حلمه يحلمنغ ميجمل غحلجهمحع هشٰهثمه

غحضمت مصحنهبجك ق حلمنغف غحل حض  .يحلخيهت عكىغحلت مش رهكفص خصهبحلمنغف خصرضهكف غحل
حلىح   همك يمكملك  ق: ي ئ كألمل ىغ كالِّـشيس مل مغتملمفهبع غآلص إلملمث مشش كمشش

ق غحلحنمههتص غحلمممهمتمش غحلسمئغن ه: خس حلخنهت غحلحنهنغ ن هحض  يحلجهيشص يجلهبمغتملمفهبع غحطحنمه

هلهت) ض(  .ظضضل: دق غحطجيجن



غق غميهنسهبن  ططض.................................غحلخنجع غجك هبكخصهبحلهنخي ههلهب خصهبحلخنجع ههلهب خصهبحلمنغف هلهب غجك غحلثالف يغحط
يغألمفىش ممهب غحطهنهبن مش غحطحنجي  خس غحطهنغق خصىح يتحنٰهيس خس غحلمهخنهتص لكخيحنىش غآلمكتخمهبع هشسي

نصغإلسهبغه ق غحطحنمه  .ي جلهبمكتخمهبع غحلحنمههت هحض
ه  حلىح مكملك  يمك كمئ: ي كمئ هي مي يط كمب مئىح كل كيط م يط مب يمك كيط ص ىط

قه حلجيمنسىح ): حلمنغمصىح( هلحنجي قه حلجيمنسىحظ هقحلىس أله هحض ه رهكف هحض يعه مصجه
قه  ق مش مفخيجيىحص لكرضهكف هحض حض قهص أله ظمنهبف غحل قه مفمق هحض يهرهكف هحض

 .وعهشخمهب حلجيمنسىح
حلىح قه خصمنغمصىح:هبهحنجيهل) خصمنغمصىح(: همك يه خنجعهظ ألحلخيهي خص: ص عوي عه رهكف هحض

قه حلخيهي خصخنجعه  .خصيس خصمنغمصىحص هحض
غحضمت خس يغه : ىخصحنبهبكف عمضهنه غمغممهت خس يغمصحمهبلكىحغحل ق آل شتهبف غجك غحل حض  خصهبحل

ف قغف غحطٰهجهجيهتص غحلثب حض ف  غجك ىمختهبحضهتيص خضخيهث غصهب خصخالم غحل غمغممهت خس غحلثب غحل
غمغممهت خس غحلحنهنهلص همش مفمهمهحيهب غحضمت غجك غحل  خصخالمص هجلمنحلىس آل شتهبف غحل

غمغممهت خس غحلحنهنهل غجك هت غحلت حتتهبفغحطٰهجهجييغحطهبمشخيهبف  قغهتهبص غحل  .همش هحض
حلىح   همك يمكملك  ش : ي كمئ كيطش ال مئ الل كيط ص ى يط يمك كيطىح إليط

ي كهت كهت م يط مب هت (مكخيمليعه : آل صمنص كيط غحطحهبآلف ي عه  غجكىغجفهبكف) غحطمنهنه
 . آل قغف جحهبيغحلمنغمصخيهت
حلىح   همك يمكملك  ش: ي هث ُّـ يط ى هي غإلهلجههبه يعه : صمن آل صإليقىغ كإلىغ

غحطهنغق هليش غإلهلجههبه خصهبحلخنجع مش غإلهلجههبه يص لكهئه يخصهبحلخنجع صتمهىغ مفيش غإلهلجههبه غحلخنجعو
خيلك قحلىس.  مش غإلهلجههبه غحلمنغيتيهغحطهنغق خصهبإلهلجههبه غحلخنجعوص يغحلحنهنيض ي عه :مص

ه غحلخلع خكجع :خصٰهحنجيص خصهبحلحنهنل عخضملزهب غإلهلجههبه: غإلهلجههبه مفمظ مكسٰهمق  عه هشجه
همشمنغ مش غحطٰهجهيش خصهبحلخنجع غحلمنو جضبتمث ص خصسبمت غحلخنجعوهشحمجع ممجهجيهب يص جضىش ممجهيش

ه غحلخلع ممجهجيهب خسع :هجضهبميخيحيمح غإلهلجههبه خصهبحلمنغف همشص غمغتحهبحلتىح ص قغمصىحي خضمل وه هشجه
 .ىح غحطٰهجهجيهبفخصحممنمث ي غحلمنو غمصيهمشمنغ مش غحطٰهجهيش غحلخنجعو

ه  حلىح مكملك  يمك ى: ي ضك: إلهت مئ س قمي كيطشطهئ هب يص غه غحلمل إلقى كيط



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ططض

ك غميمح مش ميهبخف غقص همش هلهب عجفهبك غحلخيىح ظملك غحطتهيجحمق يغحطمنجل يهن غجك هلهب خصهبحلمنغف هليش غحط ي ى
حلىح  .يهغحلثالجضهت غحلت مش خصهبحلمنغف هليش مصمهىس غجلٰهمههت هلجيمنحممههت خضهنخيهنخيهت خضهبرف: خصهن

ه  حلىح مكملك  يمك ك: ي ش يكهب ى يطىعق يكهب ىغ هب ألىط أل م.. .إلأل س ص يك كيط
ه غإلميسهبه ىح آل مخمنهك لكخييميهئلكص تهبهيجلهبه مشجيهبن خضخيثخيغقغ همشمنغ خصخالم هلهب  ىحظ جلمح خس جل

قي هلهبمشخييخضخيثخيهتهليش  حض ىخضخيثخيهتههليش ص تىح ممجهيش غحل لكهبحضتٰهىع ص نمل ممجهيش غحلحنى جضهبميخيهتي
ق  .هآل غجفجههبن خس قحلىسص تمقيحلجهيش هليش خضخيثخيص  هغخضملىغهلجههبميهبه خس هحض

ه  حلىح مكملك  يمك م: ي س ىحل جلهبه حلخلع : ص هحضىح غحلمنسهبقي يك كيط
قهشيشص خضهبن جل قه هحض ه هحض وميىح هغخضملغص همش مخهبنظ ىهغخضمل غهلجههبميهبهص غمغتمهمين جل

قص هخصحنبهبكف عمضهنه حض ىآلمغتحهبحلهت مصجههنك غحل لك أله غإلهلجههبه : ي يغه هحضىح غحلمنسهبق هغ ىي
ق هغحطهبمشخيهتص هآل هشٰهجهيش مصحنملق غحطحنجي غحلجيسب غآل خصتحنملق عخضمل  حض يهلحنجي ميسب خصمق غحل يي ي ي يو

قهشيشص لكهئه  همشمنغ .ىحفهنلكخيىحص همش هلجيتىغ خصهبحلمنهنل يخصخالم هلهب جلهبه خصهبحلجيسبهت غجك هحض
ق مفٰههنهوحلشميسهبه غهلجههبميهب ق كهشملص هغهلجههبميهب عمضهن خصهبحلجيسبهت غجك هحض  .و خصهبحلجيسبهت غجك هحض

حلىح   همك يمكملك  ق : ي ِّـشيس ىغ هي ش كيطش و قمك ِّـ قمي مل ك كهتىح مب إليىط إل
نيغحلحنمههتخصسبمت غمكتخمهبع : عوص ىغ ن هلسبمتص  حلمهٰهحنمه غ غحطحنمه حض ىلك  مفيش ي

 .يغمكتخمهبع غحلحنمههت
حلىح   همك يمكملك  هي ُّـ قى مئ: ي  إليكهت قيط ملى هيهن كهت يكيطيس

يط هبخصىطع :يغحلمنخيهبيضقجلهن غحلجمخيمك ص إليىغىح ىه هلهب قجلهنه  يلكخيمئقو غجك ص و حلمهتالكن عهشخمهبي
غ خصهبحلهنخيهبك مش غحلتالكن حض غ خصهبحلهنخيهبك غميمح شتهبف ص يعه غحلخمهبخصىط خس غحل حض يخصخيجيمح غحل

يلكهئه غحلحنمههت غحلجيهبمكحمهت هغحضبهت خصهب. آل غجك غحلتالكنص يغجك غمغتمهميغن غحلخنجع غهشهبه حلهنخيهبك غجك ي
ق غحط ن ههحض ه ه: لكهبألهجك عه هشهنهبن. الكن خصخيجيحيمحآل مصحنمه غحلخمهبخصىط لكخيىح عه هشجه

ق غحطهنخيهيوغحطهنخيهي غحلخيىح هلستمهميهلهب حض ه غحطهنخيهي غحلخيىح مفمههتص  حل وخصهيه هشجه ص  حلمهٰههنخيهيوهتيمصهبهل ي

 .ططض لضف: يغألمغمنهبك غحلحنهنمهخيهت غألكخصحنهتغحلجهٰههت غحطتحنهبحلخيهت خس ) ض(



غق غميهنسهبن  ططض.................................غحلخنجع غجك خصهبحلهنخيهبك ههلهب خصهبحلخنجع ههلهب خصهبحلمنغف هلهب غجك غحلثالف يغحط

آل ه غحطهنخيهي غحلخيىح هلحنمه حصص  حلمهٰههنخيهيوعه هشجه ميهب هلحنمه و مفمههتيعه هشجه يجضىش آل . هغخضملف ي
نيعميىح ه: صمن مفمهخيىس يبهب خصهبحلهنخيهبك غجك مفملن مفمهتىحص و عهشخمهب هغحضغه جلهبه مفملن غحطحنمه و

جحهبص ههت يتهبهليمفملن غحلحنمههت غحله حصوهغحضبهب خصهبحلهنخيهبك غجك مفملن هلحنمه ى مفمههتيمفملن عخضمل هلحنمه  ي
ن غألمضهنوهغحضبهب ىجضهبحلثهت غ غحلحنملن ص  خصهبحلهنخيهبك غجك مفملن غحطحنمه يغآل عميىح حطهب جلهبه هحض يي

غكق غحلثالجضعمضهنه مفيش غآلهلتجيهبمص لكهبألهجك مصهنجلحيهب ه ومفبهبكف  .غألهجك هتغآلجلتمنهبع خصهبحط
حلىح   همك يمكملك  ض ملمث كآلمت: ي ِّـ قهب ش مكص إلهن  ىغ خس مشمنغ يغحطهنغق خصهبحلت

مغخيهييت ميجنجعه خس مصجيبخيىح غحلمنحميس غحلهبقو ه. مش غآلمغتمهميغن همفملن غآلميمنجههبن: غحطهنهبن
نص مفحك هليش غحطهنخضمههت غحلثهبهلجيهت ه غحطحمجييىغ خضخيهث هشهن يمكملك  مكىغ : ي يلكهبحطهنغق خصهبحلت

جلمح  م لكحي. مش مفملن غآلميمنجههبنغحلمنو ص يغحطحنجي غألمفىش: غآلمكتخمهبع خس مشمنغ غحطهنهبنه
هيعجفهبك غحلخيىح ظملك غحطتهيجحمق  يمكملك  يهليش غحطسهبمخهبف غحلجهالهلخيهت غحلت هشحنتٰهمل لكخيحيهب  م ي
ن  .يمفمظ لكحيىش غحطتملكغ حلمهحنمه

حلىح   همك يمكملك  و : ي ى كهتىح ىغ قمك ِّـ قمي مل م كيطىح كيطش ه يمب ىغش إلىط إل
ق مل المشش همش ص  عمضهنى مفمظ جخهبكتجي همش هشبيوص جخهبكىغحلتحنبجع خصهبآلمغتملمفهبع مصحنبجعص هي

ن حضىح خس غحطجهبكهشص يغمكتخمهبع مفملن غحلحنمههت مفملن غحطحنمه ىعه غحلحنملن خصمماله مخِّـص : هتيهغحل ي
قي خضخيهث غه حلجهيشص آل غمغتملمفهبعآل غمكتخمهبع حلىح ه ق هحض حض و غحلحنمههت جلهبه هلهنتخمخيهب حل ي

نص ه ن هلستملمفخيهبغحطحنمه ق غحطحنمه ق غحلحنمههتوهحض حض ن   ههلهنتمب قحلىس غميحنملغنصي حل غحطحنمه
ق غحلحنمههتهغمغص يمفجيمل مفملن غحلحنمههت ملن حلمنغ هشحنتمع غحلحنهنيس مفص يتحهبحلهت غميحنملغهلىح مفجيمل هحض

نص ه وغحلحنمههت هلهنتخمخيهب حلحنملن غحطحنمه ن هلستملمفخيهبي لكهبحلتحنبجع ص ي حلحنملن غحلحنمههتومفملن غحطحنمه
غكق يخصهبآلمكتخمهبع جخهبكو  .خس هلثيس مشمنه غحط

حلىح   همك يمكملك  هي: ي مه ملمئ قى ال :يكيطيس يطإلى هي  يال إل يىغىح

 .طظض لضف: يمصحنمهخيهنهت غحلجمخيمك غحلمنخيهبيض مفمظ صهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
 .صهبهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلثهبهلجيهتص مصجيبخيىح غحلمنحميس غحلهبقو مفحك) ض(
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يط كهبإلىغىح مه يط يطألش حلشهلجههبه خصهبحلهنخيهبك  غحطحمجييىغ  غحلخمهبخصىط غحلمنو قجلهنهمشمنغص  هئ
ق يخصهيميىح : همكمل عهكق مفمهخيىح ظهبخضمت همفهبهشهت غحلجهٰههتص غجك غحلخنجع حض  يغحلحنمههتهشجيتهنِّـ خص

نيتهبهلغحل ه خصخيجيحيمح مفمهيميهئلكص هت غقغ مكخيهي غجك مفملن غحطحنمه حلخييىح آل هشجه هت هآل يخيهت ههلحنمه
حلخي غخضمليهلحنمه ص هنخيهبك خصهبحلهنخيهبك آل غإلهلجههبه خصهبحلغآلهلتجيهبم خصخيجيحيمح يهلىع عهص  جضهبحلهثىتحيمح حل

ق حض ن غقغ مكخيهي غجك مفملن  هجلمنحلىس هشجيتهنِّـ خص  يغه:  عه هشهنهبنيلكهبألظلكيغحلحنمههتص غحطحنمه
ق ه خصمق غحطهنخيهي هحض حلخيىخيهتي هغحطهنخيهي غحلخيىح مفمهى همفملنىغحلخمهبخصىط عه آل هشجه هآل ص هتي ههلحنمه

حلمق  قغ همفملهلهب هغحطهنخيهي غحلخيىح هلحنمه ه غحطهنخيهي هحض وهشجه ىحلحنمههتو   . هغخضملفي
حلىح   همك يمكملك  آلقىغ يكمب كيطىعق كهت إلألى: ي كل ىغإل يط  أل قمي ممآل هي
يطىح مه ظ قي هي آلمليهي يطإل ههلهب قجلهنه ص إل يىغىح يمكملك  يمشمنه غحلحنبهبكف هشتىش خس  خس ي

غحضمت مفمههت ه غحل وغحطٰهجهيش غحلمنو هشجه غ خصهبحلهنخيهبك غميمح مش .  حلىحوهتيمصهبهل ي حض يلكهئه غحل ي
ين خصهبحلجيسبهت غجك مفمهتىح غحلتهبهلهتحلمهٰهحنمه ن غجك مفمهتىح غحلجيهبمكحمهته. ي يعهلهب ميسبهت غحطحنمه لكمهىح  صي

غ خصهبحلهنخيهبك حض يمكملك همشمنغ هلهب عجفهبك غحلخيىح غحطحمجييىغ ص غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك هحلخيهي غحل
ه حلىحي يميسبهت غحلحنمههت غحلمنهبمفمهخيهت:  خس غحلمنحميس غحلحنهبد هليش غحطهنخضمههت غحلثهبهلجيهت خصهن يخصمح عصهب  م ي

ق ص غجك غحلمنحنيس م غخضمله غحلحنمهيس غألكخصىع غظ غق جخهنق لكهنل هحض حض يحلخيسمث ميسبهت غحل
ق غحط حضمت هحض يغحلحنمههت غحلمنهبمفمهخيهت آل هشست ن هلهب مج هشجيخمىش غحلخيحيهب مغهبئهن غحلحنمهيسظ غحلمهحيىش ي يحنمه يي

ه غحلمنهبمفيس مفمههت مصهبهلهت هخضملمشهبيغآل عه  وهشجه يو يق لكهنل غحلمنهبمفيس مصهبن غحلمنهبمفمهخيهت يجخهنه. ي   ي
ميىح لكهبمفالم ه حضمت مصخنجع ميسبتىح  م يخصهبميخممحن خصهنخيهت غحلحنمهيس غحلخيىحص  خصهبحلمنحنيسوغحطهنغق خصىح جل يآل هش

غ حض  .خس ميمنسىح غجك غحلمنحنيس هليش غإلهلجههبه غجك غحل
حلىح مكملك   يمك م: هي مب ن هيهن ىغ يط ى هي يص خس غحطهنهبن هشثهبك مشمنغ يال قىغ

ه خصخيجيحيهب كغخصممهت مفمهخيهتص عه : غحلتسهبعنص همش غمشهن غحلحنهبمج مجخيحنهب غهلهب عه مصجه يخصجيهبع مفمظ عه خف ى و يي و

 .طضضل: همفهبهشهت غحلجهٰههت) ض(
 .صهبهشهت غحلجهٰههتص غحطهنخضمههت غحلثهبهلجيهتص غحلمنحميس غحلثهبهليش) ض(
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ىعصهب مصجيتحي خصهبحلجيتخيجهت غجك مفمههت هغخضملفص لكحيمنغ هشحنجي ي غمشهن : ي يعه غحلحنالمكهبف خصمق عجفخيهبع هخف
غ خصهب حض ه هليش مكبخييس غحل ه غهلهب عه مصجه حلهنخيهبك عه غآلهلتجيهبم خصهبحلهنخيهبكص ههشمهمين هليش يغحلجه

حضمل مشجيهبن مكخمخيهت  ه مجخيىع غحلهنخمهبهشهب غحلحكحفخيهت رهكهشهت عه ممتجيحنهتص هآل مص ىقحلىس عه مصجه يو ي ي
ق حض ىدحفخيهت ممجهجيهت غحل  هغألهلهن حلخيهي جلمنحلىسص لكمح مش غحطخهنف هليش مشمنغ غإلجفجههبنظ. ي

غغ مفمظ قحلىس ص هعمضهنه هليش غحطجيجنهبك : هغجل يعميجيهب مصهبكف ميجيجنهن هليش غحطجيجنهبك غحلمنمهسمن و ي
غمكىع . يممهنغحطجي ه هلجيحمبهب مفمظ مفهبمج غحل ص لكهبحلمهحهبل هشجه ولكهئقغ ميجنهنميهب هليش غحطجيجنهبك غحلمنمهسمن ي ي

ه  غمكحنخيهت غحلت مصجه قغف غحل حض ص ههتملم غجك غهشخمهبق غحلحنالمكهت خصمق غحل يغخلهبكحض ي
قغف حض ومجخيحنحيهب جفخحمخيهت هحضميئخيهت عه خصخيهبه غحلحنالمكهت خصخيجيحيهب هخصمق مفملن مغهبئهن غحل يو ههليش . ي

لك غ غ: غحل غ يعه غحلحنالمكهبف خصمق غألجفخيهبع خس غحل حض يمكىع غخلهبكحض آل ختهنف مفيش غحل
 . خصهبحلمنحنيس هغآلهلتجيهبم خصهبحلهنخيهبك

آلف يهلجيممهن  ى غقغ ميجنهنميهب خصٰهجيجنهبكيعهلهب مفهبف هغحطحٰه هآلخضجنجيهب مفالمكهت غحط
ي غحطهبمشخيهبف غحلجهمهخيهت هت هخصهبحلجيجنهن غجكي مفهبهلوهتي جلمهخيوهلالخضجنهت حيهبئهمفالمكهت غحلحكهل هعحضميغ ي

قص حلشجفخيهبع  . خس مفهبمج غألجفخيهبعىلكهبإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك حلىح هحض
: ي غخلهبكحضخيهتهت آليغحلهنخيهنخيي غحلهنخمخيهت  همفمظ ميسيغي جلحقصىخصجمجهيس  شجهىشيجيممهنحطغ: وهلثال

م كهغهشهبه صىهثيمح هحضمل هلثمهيجلمهيعميىح  ه جخٰه ن يلكحيجيهب مكملص  قكحضهت خصهبحلرضهكفصطض مغتجه
غ خصهبحلهنخيهبك حض لكٰهيش ص مح هحضمل جفجهيسي جلمه: عمضهنىهشجهىش خس جخهبن. وهلحمملغمكهب حلمه

ه هلثمه ه تىح آل يحفبخيحنهت غحلجمجهيس ههلهبمشخييغه : وص عوثهبيغحطٰهجهيش عه هشجه حضمت خضتمح عه هشجه ومص
يثهب عه هلهنخصي هلهب هلثمهىلكهئقغ عظبلك جفجهيسص وثهبيهلثمه ص غحلجمجهيسي هلهبمشخيهت لكمهخيهي قحلىس خصٰههنتمبص وحنهبو

ي مفمههت مضهبكحضخيخصيس خصهبمكتخمهبع ى خصمق غحلحكل يعه هلهب : ي هشتخملكهمفمظ مشمنغ غألمغهبكص هتي
غ عه صهغجلميغع مش غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك حض  . خصهبحلهنخيهبكغآلهلتجيهبم آل غحل

حلىح   همك يمكملك  آليقىغ مم: ي ى قمي ظ قمتأل قمي ممآل ىغإل ش  يض 

هلهتص مصهنمجهت:غميجنهن) ض(  .ضضضل: يمل مفمحك عخص كخكخيىغي غحلسخي: دق غحطجيجن
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ىيطم بمنق يف هذو كفكطنمك كملقميف  قن مفرويهق :ي عكىغ احواجذ بدحذات   عىلي
ٍّ عله تنقه فلل قن كملللمنيغ وكفوكجن تكنىليقه  يي ىققن كمك فنه علهيي ي  ى منفقهي

بني كفوكجن جم وه كفمضطه بني قحدعن قو فلممي غلجم فنمغ قممجمٍّألحدعن قو فلل
ي أله كفكله كإلقلنهفيهى قيقن  قممجم كىل كآلخرٍّ مضطه فلهفنمغ  كإلقلنهيه  ي

 كفمنفقه يكفكلهغنمك فنمه غ كفمنفقه ي تضطدعي وجول كملكلوه وي عدقه
 . بنفلمنم كفممنيغنملكلوه مللنغ قوجولك

يفدم رسوفوفه   يللن قه غ  بدحخخدسٌ حخواجذ بدحذات إحخدن،دحم: ي
 يهك :كمك فلمنيغ وققن كرن كقلنه كفوكجن كفطنع ب كمك فلمنجم غميهذك يقحيكه : لنهي

كفوكجن ظن كفوجول وي يللن غرن ي ن أله غرن كفوكجن كفطنع حمنه
 تلوه كفمضطه بمممجم كإلقلنه يحطى قخر يهل يلن همنه وكجن ن كفطنع فلفن

 .ىغرن كملظنه فمس حمنيي يلنه كه قهيغ كي بنفلمنم
يفدم رسوفوفه    ٍ بدحخخدس إذا حخس حواجذٌحخواجذ بدحذات إحخدن: ي

 قن كفكرن كفذى بلوجطه قخرجمن :وهوغ فد يقرل يف كمللنه كفضنكه كفطنيلغ آجر
 يف حني مطدغ يوكحطككمن بنإلقلنه كفلمنظغ  قن كألفضنه كفطضكهبنفكريكإلقلنه 

فجم غ يهذك كفكرن حمنهوغ كقلنه كفلمنم يمظف يف قومل كغرتكن وكجطنييقه 
  يف قبظنل كفطوحمدقيهو ثنبه

كغرتكن كإلقلنه يكه : ىغ ق بمكضهي كإلقلنه بنفكري قضطظمليكه: كجلوكك
يبنفكري كغرتكن ألقر كملظنه يغ كمجم كإلقلنه بنفلمنم غمو فمس بلظنهيغ ققن  حمنهي

غ كملظنه هو ققدكن كإلقلنه بنفلمنميكه : ىق.  بنفلمنمي مللنيهو وجول ققر
 يف ي قخر فجم هو وكضحيبل ققرغ وسطن كسطظنفطه فمس هو كإلقلنه بنفلمنم

 . وحدك وكجن كفوجوليقلفه

ي كفضمد عجمم قبو مغمف: ظل كملمكوقهغ ترخله:كمكر) غ(  .ففغم: ي
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حلىح   همك يمكملك  هن: ي ي كل كهت يط كمبشهن هي يعه : آل صمنص يشهث كيط
مق غحضبمق غحطمنهنه مص هغآل لكهئه هلهنغقه هليش غحل مفحيمح هليش خضخيهث غحطجٰه ي مش خصٰهجٰه ي

غحضبمق ه غحضمت مصحنهبجك حلخيهي عهلعخضمل غحل هبوهنغمش غحل  .و هلمنهنه
ءؠ ؠ   

هشو غحلثالف مصهنسخيمح يغقغحطهليش  ىهغخضملفي جليس مصجيهنسىش   ص غجك جضالجضهت عمكسهبنص وهبيجضهبمي
غإلهلجههبه  غجك غإلهلجههبه لكال هشجيهنسىشيص غآل  خصهبحلمنغف هخصهبحلخنجع هخصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع:همش

 . آلمغتحهبحلتىحظخصهبحلخنجع
غ خصهبحلمنغف   حض قىمفبهبكف: غحل حض ه غحل و رهكهشهب  مفيش جل منه همشص حلمهخلعي

ههشستحخييس عه ص  عمضهن خكجع غحلمنغفى هليش ميمنهي غحلمنغف آل هليش ذعىغحلرضهكف ميهبجفئهت
قيهشجيمنىس حض  . مفجيحيهب غحل

ص  عمضهنى ذعيغحلمنغف هلىع مكممىع غحلجيجنهن مفيش عوي عه خصٰهحنجي:  خصهبحلمنغفغآلهلتجيهبم 
ق جحهبغهشستحخييس  حض  .غحلحنملن خس ميمنسىح خصجيمنسىحيع رهكو غحلخليغه : ص عوجضبهبف غحل

ه غحلمنغف : غإلهلجههبه خصهبحلمنغف  ذع يعو خصهنممىع غحلجيجنهن مفيش م مفبهبكف مفيش جل
ق م خكجعمشهب حض و رهكهشهب حلخيهي غحل و رهكهشهب جحهب هآل غحلحنملني  .جحهبي
غ خصهبحلخنجع  حض ق غقغ هحضملف مفمهتىح غحلتهبهلهت: غحل حض ه غحلخلع رهكو غحل يمش جل ي  .ي
ه غحلخلع رهكو غحلحنملن غقغ مج مصتحهنيغ مفمهتىح غحلتهبهلهت: غآلهلتجيهبم خصهبحلخنجع  يمش جل ي ي  .ي

غ خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع  حض هت خصمق يغحلحنالمكهت غحلمهميههلخيي حتهنيغ  مفيشىمفبهبكف: غحل
ه غحطهنخيهي ص  هحلجهيش آل مفمظ ميح غحلتالكن خصخيجيحيمحصغحطهنخيهي هغحطهنخيهي غحلخيىح خصيس عه هشجه

ق غحطهنخيهي حض غعص وغحلخيىح هلستمهميهلهب حل هبخصممىحص  عن مج هشجهيشى جلهبه خصخيجيحيمح مصالكنومغ  عه :ه
ه خصمق غحطهنخيهي هغحطهنخيهي مفمهخيىح ىص مفمهخيهتهشجه حلخيي حصص هتي ههلحنمه ميهب هلحنمه ى مفمههت يعه هشجه  .جضهبحلثهتي

 خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع عمش رهكف مفملن غحلخل:  خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجعغآلهلتجيهبم 
نصخصحسمت غآلمغتملمفهبع ق غحطحنمه هبخصممىحص ي جلهبهلتجيهبم مفملن غحلحنمههت مفجيمل هحض  عه :ه
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ه خصخيجيحيمح مصجيهبمكِّـ مضهنىزهب هلالكن عخضمل عه ميهنخيِّـىهشجه  . حل
ق عخضمل غألهلهنهشيش خصهبحلهنخيهبك : غإلهلجههبه خصهبحلهنخيهبك غجك غحلخنجع  مش آل رهكف هحض

ق عهلهن  غقغ مكخيهي غجك هلهب آل هشستملمف عخضهبن غحلخل: هخصتحنبجع عمضهن.  عمضهنىغجك هحض
قه هآل مفملهلىح  .هحض

 :يمصهنملنمفمظ هلهب ي غحطجغمصبهت غحلجيتهبئمس 
ه.ض غحضمت خصهبحلمنغف آل هشجه وهغحضبهب خصهبحلخنجع هآل ممتجيحنهب خصهبحلخنجع  غحل  .و
غحضبمق خصهبحلمنغفي آل مفالمكهت حلميههلخي.ض  .هت خصمق غحل
 



 
ؠ  

كهي ىس كيط ى: كيط ى كيطىح  خي هشىش ىغ قهب
ك )ض(  ظ................................................................يمتحيخيملهشهت عهل

 ظ.................................حنملن خس غحلمنمهسمنهتغحلسبمت خس حفهنق هلبحهث غحل. ض
يعزخيهت غحلبحهث خس غحلحنملن خس غحطسهبئيس غحلمنمهسمنخيهت. ض  صض................................ي
ن غحلحنملن. ض يجلخيمنخيهت مصحنهنم غحلمنمشيش مفمظ هلمنحي  ضض....................................ي

غن )ض(  ضض....................................................غألمفملغن متهبهشمي خس غألمك
ن غألهن  ضض...........................................آل متهبهشمي خصمق غألمفملغن: يغحلهن
ن غحلثهبز  ضض.........................................ألمفملغن مصتمحهشهن لكخيمح خصخيجيحيهبغ: غحلهن

 طض....................................................متهبهشمي غألمفملغن غحطخمهبلكهت
 طض....................................غحلمنهنن خصمق غحلحنملن غحطخمهبم همفملن غحطمهجههت

حلخيهت يغحلحنمهخيهت غحلحنهنيس ميسبهت )ض(  طض.......................................غحلحنملن غجك يهغحطحنمه
 ضض.............................................يغحلحنملن غحطهنخيمل ميجنجع غحلحنملن غحطخمهبم

 ضض...............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
ى شص كيطىح مئشىش هي الل كهت  غع.............................................كإلهش

مفىح آل غحلحنملن ميهنخيِّـ غحلحنملن مفملن )ض(  طض............................................مي
غغ غحطحمجيىغ مفمظ غإلجفجههبن غألهن يحض  ظض........................................ي

يصمع آل غحطمممهيغ غحطحنملهن يمكخمخيهت )ض(  ضض............................ميمنسحيهب يمصجيهبمكِّـ مفجيىح ي
غغ غإلجفجههبن  ضض...........................................................حض

ق )ض(  ضض.....................................................غحطهنهبن خس مصجيهبمكِّـ هحض
غغ غإلجفجههبن  ضض...........................................................حض

 طض...............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضظض
ىغ ىس كخل م: كيط مب م خي كيط إلخي ق ال مئ  إل

 طض..................................................غحطسهيحلهت خس غحلجيميغم يمخيس حتهنهشهن )ض(
 طض................................................حفهنخضحيهب همغبمت غحطسهيحلهت يعزخيهت )ض(
ق يمصجههنك غمغتحهبحلهت مفمظ يغحطحمجيىغ غمغتملآلن )ض( حض  ظض...............................غحل
 ضط.....................................................غحطثمهمق غحضتمحم غمغتحهبحلهت )ض(

 ضط...............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
هن ى كمبشمهه كهتش ىغ و هي ى يط ييطش الى قي جي  غغ................................قهش

 طط..............................................خصهبحلحنملن غحطثمهمق خصمق غحلتمحهشمي هغهلجههب )ض(
 طط..................................................يهلجيهبمكجمهت غحطحمجيىغ حلشجفجههبن

خضملف )ض( ق مضهبكف خصهيهلهن غحطثمهمق خصمق يهغحلحنخيجيخيهت غحل حض  صط..............................غحل
 ضط...........................................................هلجيهبمكجمهت غإلجفجههبن

 ضط...............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
يى مك كهتىح ه قمل  غغ..................................................إلكألميط ملمث كىغش

 ظط...............................................هميمنسىح غحلخلع خصمق غحلحنملن يختمهيس )ض(
 صط..........................................غحلجهثجع هخضملف مصستمهمين غحطحنملهن غمفهبقف )ض(
 ضط...................................غخلمهىغ عه غآلميهنالغ مصستمهمين غحطحنملهن غمفهبقف )ض(
غك )ض( قغف هشستمهمين غإلمفهبقف حض  ضط....................................هلتجيهبمشخيهت آل مف

غك غ ك غحطتجهمهٰهمق مفمظ حض  ضط....................مفهبقف غحطحنملهن خصحنخيجيىحيغمغتملآلن هلجمحي
ك غحطتجهمهٰهمق يهلجيهبمكجمهت غحطحمجيىغ حطجمحي  طط...........................................ي

 طط...............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
 ضط.......................................................غخلهبهلهي غحلمنحميس مضالظهت

ىس هب مئ  غف...............................................................إلىغش
 طط....................................................مخهبن غحطثمهمق غحضتمحم مكهبمفملف .ض



 طظض.....................................................................................................غحلمنحيهنك
غكق مصممبخيهنخيهت حلهنهبمفملف غحضتمحم غحطثمهمق  طط..........................................هل

ك لكخيمح غألهلثهبن خضجهىش مكهبمفملف .ض ك هآل س  طط.................................هغخضمل س
خضملف غ. ض  طط.............................حلحنهبمج مفمظ هخضملف غهللا مصحنهبجكغآلمغتملآلن خص
 طط...............................................يمصهنملن غألكهغق مفمظ غألخصملغه. ض

ك هغخضمل ك هلكخيمح آل س  ظط.....................هلجيجههنه مكهبمفملف خضجهىش غألهلثهبن لكخيمح س
هب كيطش  كهت

كهي م كهتسش يكيط مب  إلخي كيط
ىس كأليو كهي: إلكيط م قمي كهتسش يكيط مب ى كيط س  إلخي ك

 طظ..........................................................................متحيخيمل
ق هليش غحطهنغق )ض( حض  طظ..........................................يهغحطستهنيس غحلهنغخصىط غحل
ق غميهنسهبن مفمظ غحلملحلخييس )ض( حض  ضصض..............................هكغخصىط يهلستهنيس غجك غحط

 ضصض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
من ىس كهي يكهتسش هيص مئ م كيط ي ملمث يمب إلخي كألميط كألمت  فعع...................إل

 طصض.....................................................يغحلٰهمهخيهت يغحلهنخمخيهت حتمهخييس .ض
 صضض..........................................................غحلمنمهسمن غحلبحهث .ض

ق غحلهنغخصىط خس  حض ق غحلهنغخصىط خس غحلهنخمهبهشهبغحلمنهنن خصمق غحل حض  صضض.............يغحلحنمهخيهت هغحل
كهي م كيط مب ئ كهتهسمئش ملمث كيط ش  ععع.............................................إلكيط

ق همفهبع )ض( حض  طضض......................................حفهنلكخيىح همفهبع مش غحلهنغخصىط غحل
ق )ض( حض حضمت غحلهنغخصىط غحل  طضض........................................حفهنلكخيىح يغحتهبق هش
 صضض.....................................لكخيحيهب كغخصىط آل يغألهحص غحلٰهيس خس غحلهنخمهبهشهب )ض(

 صضض.............................يكعو مكملهلهبع غحلمنالمغمنهت خس مفملق عحضميغع غحلهنخمخيهت. ض
يكعو غحطتهيمضهنهشيش خس عحضميغع غحلهنخمخيهت. ض  ضضض........................................ي
 ضضض....................................يحلهنخمخيهتيكعو غحطحمجيىغ خس مفملق عحضميغع غ. ض



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................طظض
ق كغخصىط خس غحلٰهيس غألهحص هغجحمهخيهت غحلبسخيممهت يغحلملحلخييس مفمظ مفملن هحض  ضضض...........ي

 ضضض.........................................................غحلحنملن خس كغخصىط آل )ض(
ه كغخصممهب خصحسمت غآلمفتبهبك غحلمنمشجي يغحلحنملن هشجه  طضض................................و

ق )ط( حض  طضض................................................حلىح يهلهبمشخيهت آل غحلهنغخصىط غحل
 طضض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ

يغألكغع خس غحلهنخمهبهشهب غحلثجيهبئخيهت هغحلثالجضخيهت  ظضض.........................................ي
 ظضض..........................................................كعو غحطجيهبحفهنهت
 صضض...........................................................كعو غحلجيحهبف

 صضض........................................................كعو غحلمنالمغمنهت
 ضضض.......................................................يغألهن غحلمنحميس مضالظهت
يس: إلخيهيص ق سش خي كيط كهي يكيط م كيط مب و كيط ى كخل هب  غعع....إليش كإلىغ

 طضض.......................................................يغألهحص غحلٰهيس مكخمهبهشهب .ض
 طضض........................................................غحلبسخيممهت مشيس مكخمهبهشهب .ض
 طضض...............................................خصهبحلمنغف غحلجمهبئىع غحلٰهيس مكخمهبهشهب .ض
 طضض.............................................خصهبحلحنهنل غحلجمهبئىع غحلٰهيس مكخمهبهشهب .ض

ض ىس كيطش كهي يكهتسش: كيط م كيط مب إلخي ىط كمتشطه كيط  إل
مف غآلمضتالم هليش غحطهنغق )ض(  ضضض..............................................يغحلجي

مفغحفالمكهبف  طضض...................................... عمضهنه حلالمضتالم غحلجي
 طضض.............................................غحلبحهث مشمنغ مفهنمل هليش غحلخنهنل )ض(
غن )ض(  طضض........................................................غحطسهيحلهت خس غألمك
مف غحلتخهبحلىغ مفملن مفمظ يغحطحمجيىغ غمغتملآلن )ض(  طضض..............................غحلجي

مف  صطض..................................يكعو ظملك غحطتهيجحمق خس غآلمضتالم غحلجي
ئ كهتهسمئش ش كهي يكهتسش إلكيط م كيط مب مل هيهن كيط م كمتشطه  ى يمب إلملمث مل  عغع.....إل



 طظض.....................................................................................................غحلمنحيهنك
ن يجليس .ض  ضطض..........................................هلبحيىش لكحي ميمنسىح يخضمل خس هلمنحي
ق عمكسهبن .ض حض  ضطض......................................................غحلهنغخصىط غحل
ق خس يهلستهنيس آل .ض حض غحضمت يغآل غحل  ضطض.....................................مصحنهبجك غحل

 ططض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
 ططض........................................................غحلثهبز غحلمنحميس مضالظهت

يط ىس كيطش هثي: كيط س يىغ يط س قمي ىغ يط م خي  مب ى كيط س  خي ك
ق هليش غحطهنغق )ض( حض  ضطض..................................هحلخنجعه حلجيمنسىحص ميمنسىح خس غحل
 ططض.........................................................يغحطتححممههت غحلجيتهبئمس )ض(

مشهن. ض ق غألمفهنغل جفهيه هليش جفمئهه غجل  ططض..............................ىهحض
غقمشهب. ض ق هل حض ك غحطجيممبحنهت خكجع هلبهبهشيش حل ق غحلحم  ططض........................يهحض
قغف غحلجيهبمفتهت آل هلهبمشخيهت جحهب. ض حض  ظطض.....................يغحطمنهبمشخيىش غحطجيتميمفهت مفيش غحل
 صطض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ

ىس ل مئ  عغع.............................................................إلهيص
ك هلجيجمهي .ض ق خصحهث خفحي حض  ضطض..........................................غحلهنغخصىط غحل

ق غحلهنغخصىط هغحطستهنيس حض  ضطض.........................................يمصهنسخيمحف غحل
ق مفمظ غجفجههبآلف .ض حض  ططض.............................................غحلهنغخصىط غحل

ن مفمق غ: يغإلجفجههبن غألهن  ططض.................................يحلهنخصىط خصحنمهتىحغحطحنمه
غحضمت خصسمحف غحلملهف: غإلجفجههبن غحلثهبز  ططض.........................يغمصحمهبم غحل

ق هجضٰههنغف عجضهبك .ض حض  ططض...............................................غحلهنغخصىط غحل
ن. ض  ططض.............................................يغحلهنغخصممهت خصمق غحلحنمههت هغحطحنمه
آلف غألهحلخيهت خصهبحطمنهبمشخيىش. ض يغحلهبن غحطحنهن  ططض.....................................ي
 ظطض.............................ي غحلحنمههت مش غإلهلجههبه غحلمنهنهنوهلالن غحلهبحضهت غجك. ض
ن غجك غحلحنمههت. ض  صطض.............................يقهغن غحلمنخيِّـ هخصهنهبع غخضتخيهبف غحطحنمه



 لضطض هحلششض ي وكو ك...................................................................................منل
 لمل............................................ال يجغى ذشسضخع بضذقفقح. م
 لمل................هبزضي تفشفع هذسشع هذالرقشضطصض بشضن خح هذغجغى هذظهبع. م
 لمل......................................هثفضه ذغي نثظ هجلسع طغ هذغجغى. م
 لمل.................................................. هحلضىه بضذسظطغىبع. م
 لمل........................هثفضه يجغى هال تسضخ خغ خظطع هذغجغى هذظهبع. ن

 ممل.......................................................هذقضذض هذسزع حالنض
 اثرثخد احثدحثد

ّيف اخحسدم احوتود إج ذذخي وثدرتي ّ 
ّيف اخحسدم احوتود إج ذذخي وثدرتي جحل ّ 

 لنل.................................................................إلمتصصظطض نرغى
 لنل...............................................إلتسظطع هذغجغى هذظطشف. ل
 منل..................................................إلنكصض هذفقض يدضإلظتغ. ل
 منل..........................................................تضىطط هحفصذض. ل

 منل.................................................هحفصذض يف هحزظيجض إلهذشسظطضه
 منل.........................................................إلصسظطض هحلشامن. ل

إلنىذض هحلشامن خح هذغجغى هذظطشف  لكل.......................................إل
إلنىذض هحرضن خح هذغجغى هذظطشف إل  نكل........................................إل

 كلل........................................................إلصسظطض هإلفضدض. ل
 للل..........................................................إلصسظطض هذرفط. ل
 للل.............................................................إلهذشظ خح تسشصع

 ٢٢١.......................ّجث احوتود احرذخيأحور تخذجع هبد اإلجخدالت احواردة 
 نلل...ألحتقصض آلىهحشض ذضصض هذقف إلهحسغذض ألحتض آلرشظىجض يال آلىهحشض ألدح إلهذظطشصض إلهحضطصض )ل(

 للل.........................................إلض بضألرظ هألييهإلخشضاله هحشظدس



 ظظض.....................................................................................................غحلمنحيهنك
هب. ض مشهنغ همفهن ه ذع هغخضمل حض وهشمهمين عه هشجه و ى  ضضض..........................ى
حلتمق. ض ىغميملكغف ذع هغخضمل حتمث هلهن  طضض...................................ى
 طضض..............................................غجلٰهىع خصمق غحطتهنهبخصالف. ض
يغحضتمحم غحلجهمهخيهت هغجلميئخيهت خس ذع هغخضمل. ض  طضض...............................ي
ف غحطحهبآلف غحلمنغمصخيهت. ط ق غحلمنمشجي هشستمهمين جضب حض يغحل  ظضض.....................ي

ق يجليس عجضهبك )ض( حض  ضطض....................................هلهنمصبتىح خصحسمت ختتمهىغ هل
 ططض.........................................زغإلجفجههبآلف غحطجيمللكحنهت خصهبألهلهن غحلثهب

 ططض.............................................غميممبهبم غحلجهبجع خصهبحلحمخنجع. ض
ك غحطهبمشخيهبف خس غحلمنمشيش. ض  ططض....................................يمفملن خضخم

 ضطض....................................................غحلسمنسممهت مخمنهك قلكىع )ض(
 ضطض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ

يط كهت م كيط ىغ قف مب سش ىططى كهتىس خي كيط إل  إل  عغع..................إل
ق خس غحلبحهث مضالظهت حض  ضطض...........................................يغحلمنمشجي غحل

ُّـ ىس يق ل مئ إلهيص  غغع.....................................................إل
 ططض..........................................................هشهتمتحيخيمل يهلهنملهلهبف .ض

غمفمل: يغحطهنملهلهت غألهجك ن هغحلهن  ططض.......................غإلجفهبكف غجك خصحنِّـ غألظ
حلهت جحهب كف غحلهنهبئٰههت خصهبحلجيمنهي هلحنمه  ططض...........................يغحطهنملهلهت غحلثهبميخيهت غحلحم

 ططض........................................................يغحلهنخيهبك غألهن
 ططض.........................................................غحلهنخيهبك غحلثهبز

 ظطض........................................................غحلهنخيهبك غحلثهبحلهث
ق مفمظ يغألقحلهت .ض حض  صطض................................................يغحلمنمشجي غحل

 صطض.............................................................يغحلملحلخييس غألهن
 ضطض...............................................................غجفجههبن



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................صصط
 ضطض..............................................................غحلملحلخييس غحلثهبز

 ضطض.........................................غإلجفجههبآلف مفمظ غحلملحلخييس غحلثهبز
 ططض............................................................غحلملحلخييس غحلثهبحلهث

 ططض...........................................غإلجفجههبن مفمظ غحلملحلخييس غحلثهبحلهث
 ظطض.............................................................غحلملحلخييس غحلهنغخصىع

 ظطض...........................................................غحلملحلخييس غخلهبهلهي
 ضظض..........................................................غحلملحلخييس غحلسهبقك

 طظض............................................................غحلملحلخييس غحلسهبخصىع
ق عجضهبك .ض حض  طظض.......................................................يغحلمنمشجي غحل
ق خصحهث هشهنىع عهشيش .ض حض  طظض......................يغحلمنمهسمنخيهتظ غحطبهبخضهث هليش يغحلمنمشجي غحل

ك هليش غحلجهمحع  ظظض............................................غحلحنمهىش مفجيمل غحطجمحي
ق خس غحلجيميغم يمخيس حتهنهشهن .ط حض  صصض........................................يغحلمنمشجي غحل
ق خس يميجنهنهشهبف .ط حض  ضصض................................................يغحلمنمشجي غحل

غقو عهلحق. ض  ضصض.............................................يميجنهنهشهت غحلجمخيمك حض
يميجنهنهشهت ظملك غحطتهيجحمق. ض  طصض...................................................ي

يغجفجههبآله مفمظ ميجنهنهشهت ظملك غحطتهيجحمق  طصض........................................ي
غغ غحلحنالهلهت   طصض.............................غحلممبهبحفبهبئ مفمظ غإلجفجههبحلمقيحض

هبلكهت. ض  طصض........................................................ميجنهنهشهت غإل
هبلكهت  صضض.................................................يهلجيهبمكجمهت ميجنهنهشهت غإل

 ضضض..........................................................يميجنهنهشهت غحلجمبلك. ض
 ضضض..........................................يهلجيهبمكجمهت غحلجهمحع حلجيجنهنهشهت غحلجمبلك

 طضض.......................................................يميجنهنهشهت غآلميهنالغ. ط
 ظضض.........................................يغجفجههبآله مفمظ ميجنهنهشهت غآلميهنالغ



 ضصط.....................................................................................................غحلمنحيهنك
يغجفجههبآلف غحطحهنيغ غحلملهغز مفمظ ميجنهنهشهت غآلميهنالغ  ضضض........................ي

يميجنهنهشهت غحطحهنيغ غحلملهغز. ط  طضض..................................................ي
ق مفمظ مصهنق غحلت غإلجفجههبآلف .ط حض  ظضض..................................يغحلمنمشجي غحل

كهيىح هب كيط  كهت
يس كم كيط  إلخي ىغ

ىس كأليو ى قىغ يكمب يقىغ مم يقىغ ممش: إلكيط إلخي قى ىط ىغ إل إل إل  إل
غق خس غحلبحهث يعه خس :يهلهنملهلهت  ظضض...........يلكمهسمن عن يهلجيممهن خصحهث مش مشيس غحلثالف يغحط

غق غحلثالف يغحلمنهنن خصمق غحلبحهث غحطجيممهن هغحلمنمهسمن حلمهٰه ي  صطض.......................ي
م حتملهشمل )ض( غق هلمنهبمشخيىش هل  ضطض......................................غحلثالف يغحط

غق غحلثالف مش غحطهبمشخيهت. ض م هلمنهبمشخيىش غحط يهل  ضطض...............................ي
غق غحلثالف مش غألمفىش هليش غحطهبمشخيهت. ض م هلمنهبمشخيىش غحط يهل  ضطض.....................يي

غق غميححمهبك هحضىح )ض( غ يغحط حض  ططض.........................هغآلهلتجيهبم غإلهلجههبه خصهبحل
غق مصحنهنهشىغ )ض(  ططض.....................................................غحلثالف يغحط

غ هغإلهلجههبه حض ق غألظحق هليش مشمنغ غحلبحهث مش غحل  ضطض...................غحطهنحم
 ضطض........................................................غحطهنهبن خس غجفجههبآله )ض(

 ضطض...................................غإلهلجههبه حلىح هظمنهبه آل هظىغ هغخضمل. ض
يتغإلهلجههبه حلخيهي حلىح ه. ض  ضطض.........................................يظىغ جضب
 ططض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ

ئ كهتشصىس ش  عغع.............................................................إلكيط
م يعه )ض(  ططض...........................................يغحطهبمشخيهت مش غإلهلجههبه هل

 ططض.............................يغظممالق عمضهن حلشهلجههبه همش غإلهلجههبه غحلمنهنهنو
 ططض.....................................................يغحطهبمشخيهت آلكن غإلهلجههبه )ض(

يغحلمعمشهبه مفمظ عه جليس هلهبمشخيهت لكحي ممجهجيهت ي  ططض.......................................ي



 ضدق صهبهشهت غحلجهٰههت م ف...................................................................................ضصط
ن غإلهلجههبه خس قغف غحطهبمشخيهت  صطض....................................يغجفجههبحلخيهت قمض

ن هلجههبهغإل )ض( و هلحنهن  ضطض...........................................يلكمهسمن يجضهبمي
يغحلمعمشهبه مفمظ عه غإلهلجههبه عهلهن مضهبكحض ى  ضطض......................................ي

يت  ضطض....................................................يغإلهلجههبه هظىغ جضب
غن )ض(  ضطض.............................................غإلهلجههبه خس غألمضهنه غألمك

يغإلهلجههبه غمفتبهبك مفهنحق مخِّـ. ض  ضطض............................................ى
ن غألهن  ططض...................................................يهلجيهبمكجمهت غحلهن

ق هلستهنيس هلجيحهبك. ض يغإلهلجههبه حلىح هحض  ططض.......................................ى
ن غحلثهبز  ططض...................................................هلجيهبمكجمهت غحلهن

ق هلستهنيسغمغتملآلن غحلبحن حض ق خس غخلهبكف خص حض يِّـ مفمظ عه غإلهلجههبه هل  صظض.....ي
 ضظض........................................................هلجيهبمكجمهت غحلملحلخييس

 ضظض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
ُّـ ل ق  غفع...............................................................إلهيص

آلف هليش غإلهلجههبه يعه مصهيهشخيمل .ض  طظض....................................يغحطجيممهنخيهت غحطحنهن
ه .ض آلف هليش يغحلمنمهسمنخيهت غحطمنهبمشخيىش جل ق عظهبحلهت هلىع مصجيسجىش آل غحلثهبميخيهتص غحطحنهن حض  طظض...غحل

يمك ى كيط  ععغ..............................................................قِّـس
 ضصض.........................................................يغألكحلخيهت غحلرضهكف )ع(
 طصض.........................................................يغحلمنغمصخيهت غحلرضهكف )ع(
ظمنخيهت غحلرضهكف )ض(  طصض.......................................................يغحل
مكتخيهت غحلرضهكف )ض(  طصض.........................................................يغحل

ي ى كألمت ى كإلىغ  ععغ......................................................قِّـس
 طضض.........................................................يغخلهبل غإلهلجههبه )ض(
 طضض...........................................................يغحلحنهبن غإلهلجههبه )ض(



 ضصط.....................................................................................................غحلمنحيهنك
 صضض........................................................يغألمضُّـ غإلهلجههبه )ض(
 ضضض......................................................يغآلمغتهنبهبحص غإلهلجههبه )ض(
 ضضض....................................................يغآلمغتحنملغقو غإلهلجههبه )ط(

يخصخيهبه غحطحمجيىغ حلشهلجههبه غآلمغتحنملغقو. ض  ضضض....................................ي
 طضض.................................يمصحنهنهشىغ غألمفالن حلشهلجههبه غآلمغتحنملغقو. ض
 طضض...........................يغحلمنهنن خصمق غآلمغتحنملغق هغإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو. ض

مشهن  صضض................................يغإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو مفهنل آل حض
م غآلمغتحنملغق مش غحطهبقف  ضضض...........................................يهل

يغحلمنهنن خصمق غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو هغإلهلجههبه غحلمنغيت. ض  ضضض.......................ي
يغإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو حلىح هلحنجي حتحمخيحق خصخالم غحلمنغيت. ع يي  ضضض................و

يغإلهلجههبه غحلمنغيت خصٰهجيميحلهت غألظيس حلالمغتحنملغقو. غ  ضضض........................ي
ف خس غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو. ف يمصحنمق غآلمغتحنملغق هغحلهن ي  طضض....................ي
 طضض.........................................يكهغن غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو. ق

م غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو غحطهبقف خصهبحطحنجي غألمفىش. مشم يهل ي  طضض.................ي
 طضض........................ييس حلمهجمملف هغحلخمحنىغيغإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو مكهبخص. ه

يمشيس غإلهلجههبه غآلمغتحنملغقو هلجمجغن حلمنجن هلىع غإلهلجههبه غحلمنغيت. ط  ظضض.............ي
مف غإلهلجههبه )ط( مك  ضضض.......................................................يغحل
 ضضض.........................................................يغحلمنهنهنو غإلهلجههبه )ط(

 ضضض.............................................................يغحلجيُّـ مفمظ مصحنمهخييغ
 طضض.......................................................يغألهن غحلمنحميس مضالظهت

من ىس مي إلهيص مئ ش ى كالمشش  عغغ..........................................إلخي كإلىغ
 ططض............................................يهلجيهبمكجمهت غمفجغغل ظملك غحطتهيجحمق

ض ىس كيطش هث: كيط ن قمي كيط يط هث يىغ هي يط كل يىغ هي يط كم كيطشطل قمي ىغ هي ى كهت س  إلك
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