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رابع ع   الفصل ا
كيفيات االستعدادي ّ ا   ةّ

س القوةّو ّ أيضا القوة وا ّ ً  
ع امعوا نها ُ ا لةـ  ب ي هو بم وعِا كيفِ من مطلقِ ا  ،ِ ا

لة م سِو   جسماٌ شديدٌاستعدادّ أنها : ـ بهاِةّاصها اِ ألنواعِ ا
ر جّ أنه : بمع؛ٍ خارجٍو أ ي ي رُ به حدوثُحّا   . من خارجٍ أ

ن ا نو   :ِو
شديدُ االستعداد:هماُأحد مراض،  أن ينفعلُ ا لِةّي    . وا
ا شديدُ االستعداد:وا صحاحي،  أن ال ينفعلُ ا صالبةِةّ    . وا

ق وع نوُ بعضَوأ اًهم با شديدُ االستعداد: وهوً، ثا و ُ ا  
صارعي،الفعل شيخّ ورد.ةّ  تأ اُه صدرَ وتبع،ُه ا

ّ
 قال  ؛

َقوةالّ أن  َه ال خالفّإن :األسفار َقوة والِنفعال اال ّ قاومة ّ  ِ ا
وعِداخلتان ت هذا ا ُقوةالّوأما  ،  ت ٌ هل  داخلة،ِ الفعل ّ  

وع شهور؟هذا ا شيخ،منهّ أنها ُ فا ق وهو ،ها منهَ أخرجُ وا  كما ،ّا
ك وجهُسيظهر د.هُ  لقسم ٍ جامعً معُ تلخيصَ فإذا أر دون ـ  

ر الثِاأل جٌةّيفيه كّ إن: فيقال ـ ا  ِ جان القبولُ أحدُحّ بها ي
القبول   .هاِ لقابلِوا

َقوةالّ أن ُا بيانّوأم ونُ ال تصلحِ الفعل ّ ت ً داخلةَ أن ت  
وع شيخَ كما ذهب،ِهذا ا ه ا ًأوال إ  ُ فيحتاج، إ ً  أصالَأن نعرفّ
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وازمً دائماِ الفعلِجهاتّ أن  وهوً،اّي ون من  اتِ ت   ّألن، ِ ا
ا حقيقةٍذات ن مانعا، وطبعهتّيلُ إذا خٍ أثرُ فلها اقتضاء،ٌ  م ي  ،ٌ و

ك األثرُفعلت ٍ إ قوةهاِ  فعلُتاج فال ؛ ذ ذا فرض. عليهاٍزائدة ّ  َ و
ٍقوة ُإضافة ا ّ ات،أخرى  ن تلك ا م ت ها فاعلةِ بالقياسُ  اً إ  ، 

ات،اهاّ إيًبل قابلة ت ا ذا اعت ُقوة والُ و جموعً،معا ّ ن ا ئاُ  ً  ش
ن  فعل،آخر ن فعل، إن    ٍ استعدادّو تِ من غًه الزماُ 

ك الفعلِصول و فرض؛  ذ ك االستعدادَو لُ ذ ِفاعلية  ن ، ّ  
ًأواله ُيلزم ًقوة ّ ة ّ صولًانفعا ك ً.ه فاعالُ به كون ما يتمِ   فذ

فروضُاالستعداد قيقةُ ا ن با م ي  .ِ بل النفعا،ِهتّلفاعلي ِ 
ل س  ِفاعليةفل لمنفعلي،ٌ استعدادّ ًأوال ِةّ بل  اتّ ا ل، و ِفاعلية و ّ 
  .بالعرض

هانّبّما فثبت  َقوة أن ال :نا بال اتَوال استعداد ّ كون. با  ِ 
ء ُقوةالّإنما  بل ً، فاعالِا النفعالُواالستعداد ّ ورةِ  ص ءِ و ِ  ا

ءًقابال نإ بعد ٍ  م ي   .١٥ ص٤ ج: األسفار.انت ،ن 
ضافّ إن: فقد قيلِ االستعدادُا نفسّوأم ّ إال عقلُ إذ ال ي؛ها من ا

ئ ستعد:ب ش ستعد  ون،  و كيفً نوُ فال ي  . من ا
ظهر لعلم،ٌه إضافةُ يلزمٌكيفّ أنه همِ من بعضُو ي هو من ـ  ِ  ا

فسانيّكيفياتا لزم،ةّ ا وضوعُافةه اإلضُ و ِتعلقه ومِ ب   : أع،هّ
م علومَالعا لقدرة ـَ وا   . واإلرادةِ و
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ا  
ملص هغجنت ي غآلحكتخييطغقُّـيهئمثهيمثلكفَّـىعغ غجنهيمه جنمببحهن مض غجنمهمتي جلمئيط غخف

غ  مض مممبخصف غحلهئخصظ يمعسهب غهيجعلكجنمئ  : َّـىعغ غجنهيمه هنبحثخليص هُّـتٰههبيغجنالخم
)١(ا  ادا  ّوا ّا ا   

غ  غخفيعغق هن غجنيتٰهِّـ ُّـجنهئ غ غجنالهيمئ لكالخملكف ع ُّـمتبمي جعمثلكن صمض َّـىعغ غجنهيمهيخم
غ غجن  :مليهيمبسهيمثمض غآلظجيالجفلكف غجنيمئ

غ معجيمب غجن  :ىمض غجنهيمبسهيمل جلمف هنخيلكنيمئ
غ  معجيمب غجن.ص ضيمئ  .ملي جلمف هنبيطع غألحمخيلكن غجنمهخيبمل هغجنجهلكخمصمض غجنمبميمل هغجن

ُّـيغجنجهلكخم ه غألحمخيلكنيحملكجنىعه ُّـستجيمث عن ُّـهسق  صصض غجنىعه ُّـيعحم نهثسلكمملكإلم مل يمل هغجنمئ
ُّـيُّـسهبوهنثال م مممي   صه معمب غألحمخيلكني آل ُّـستجيمث عن ُّـهسقىبلكن هنخم مض صولكيهث خم
 .وغ عه جللكمغىغولكهث ضخيمثهييحممثسهب

غ معجيمب .ض ن هنجيمب جلمف يغجنمئ  جعلكآلهثهيخيلكآلف يشتيس هآل صغآلهثهيخيلكآلف جلهبمث غجنمئب
 يحممشن صوهنبيطع ىعجغيع يجنهئ يعن حمهئخص هنبيطعص هن غهثهيخيلكن يعه شمب آل عق ظمليغجنجهلكخم هغجنجهيطُّـيطغ غجنمهخيبمل

جعمل وعُّـٰهلكص وهنبيطع ىهغهثهيخيلكن ىمعمسجغحق يجنهئ جنت غآلهثهيخيلكن هظخي  هنيعغمعمك غحفتالم جعلكغ هن هحكهت
ص غ هجنىعغ ظيهنجههئ وهغجفيط حمهت غآلهثهيخيلكن حكمتىط لكيعهن غجنتجههئمث غ ينع :خملكجن  غجنهيالر غجنحنظ يخم

غ حممث :عه عحفيع وئلكخكمث ُّـمهحق عن  عجنمث نيغخفتح غجنحنظ يحممشن عحفيعص خظ عمل نيغجنتح يخم
مغ غص يغألهن غجنحنظ مض وقهن غ يجعلكجنمئ قغص غجنثلكر غجنحنظ يحممئ مغ مغيط مس هعن هن ص قغمع مع  هجلمثمت
غ غجنجهخيحق مليجفب مض :وهنثال .حكمتب عمل نيغجنتح يخم

غ معجيمب .ض ص هنبيطع هنمتهتلك هُّـيعغق يغجنمئ  مض حكمثمسجخ ممخص صيغآلحكتخييطغقه غإلهنهئلكن :عه غجنهيخي
غقف يحممشن ملصيغجلسخصهثمث غجنخيمب  عن خمب يغحكتخييطغقه وهنهئلكنع حصلك هغألجليعغل مليغجنىغهنلكهثمث غحل

مغيط غقفص َّـىعه مع قَّـلك خمب ىجفلكقجغمل يمم ينعه غحل ن عن زمك همغ  صولكيغحكتخييطغقُّـ ولكعهنهئلكهث معهئ
ق حملكإلهثسلكن مغ غ وهن  يحممشن َّـىعغ هجلمف غجنهييعكص هثجيهيمل مض هجنمثيغ غإلهثسلكن هثجيهيمل مض يجعلكجنمئ
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ق هغإلهثسلكن غإلهثسلكنص عمل نيمعتح عن عهنهئلكن حصلك غجنمتجيهيمل مغ غ حممثهتلك وهن  .يجعلكجنمئ

غ  غجنثالجغمل جنمب غخفخيلكرههَّـىع ص جع يمئ ف جلمتهتلك مض َّـىعغ غجنهيمه جنمثسمن َّـ غخفبح
غ غخفيعغق جعلكجن  .َّـ غخفخيمت غجنيعغجعيمئ

غ معجيمب غجن. ض جلمليتمسجغيع آل ُّـىجلمف هنيمئ جلملص حملكإل: عهص جع  هثسلكن آل ُّـمتهيخي جع
جن: عهصوعقغ مملكن هنمئلكههنلك جنمبهبيعل ُّـي غخفيعل ُّـسهب ُّـخي خمب  يمقيجل غجنىعه هَّـ صولكيهث خم

 .مليجعلكخفمهحلكجفمث جلمت
غغجن حممشلكالم غخم مض يمئ  صيلكقمغغخل غجنخيلكهن هنمئلكجع غخفمئلكههنمل جعهبخيمت َّـ غجن

غققغ جنمبرضجعلكف غحليطُّـيط ههنمئلكههنمل جنمبهبيعل غجنبيطن ممهبمئلكههنمل  غخفخيمت هَّـىعغ .جلمبمث غجن
غغجن هن ف َّـ يمئ  .غجنهيمه َّـىعغ مض جلمت غخفبح

غغجن هنخيمت يمعبخل هعقغ غغجنال هَّـ هنمئلكجعمب يتٰهِّـُّـ يمئ  غآلهثهيخيلكنص جلمل هَّـ صيخم
غهنغجن عهنلكن غخفمئلكههنمل هجليطن غ َّـمتلك ههن ملصيلكقمغمثغخل خي غغجنال جلمف غجنٰهخي علكمبمئ  صيخم

غغجن خمبلكن  .غخفمئلكههنمل جلمف غجنمئيطقغ َّـ غجنت يمئ
 ىعهنيع هثح يمغسخصر وخكيطُّـيط وغحكتخييطغق َّـ مليغآلحكتخييطغقُّـ يهئمثهيمثلكفجنمب غجللكهن هغخفخيمت

 .حفلكقف
 غجنثلكجنهن غخفخيمت َّـ غجنىعه غآلحكتخييطغق هنجيمب حفيعف غجنجهيطُّـيط غآلحكتخييطغق هجعمئمثيط

غغجن هن  غخفمئلكههنمل هجليطن غخفمئلكههنمل يحمسن يمغسخصر خممثيط يهعهنلك م وعهثهيلك نيمعمئيط ممخص م يمئ
ق هن هغجنٰهخي هغجنمهالجعمل  .مليغجلسخصهثمث غألهن
 مض غجنهئمث جع ِّـيُّـجكمغ غجنىعه غألهنيع َّـ مليغآلحكتخييطغقُّـ يجنمبهئمثهيمثلكف جللكهن حملكخفخيمت

ق غجنهئمث حمهتىعغ غآلهثهيخيلكنص هجليطن جنالهثهيخيلكن غجلس مغ  ِّـيُّـيعمغ غجنىعه َّـ غجلس مض غخف
غص غجنهئمث مملكن حممشقغ يعصيُّـهسجغ آل يعه يعيُّـهسجغ يغخللكقمغ غجنخيلكهن يعن  يعيُّـهسجغ ىحمحمثمتئىع يغجنالخم

ص غجنخيلكهن غص غجنهئمث مملكن هعقغ يغخللكقمغ  .ُّـمئلكهن يألهث يعظيآلُّـهسجغ يغخللكقمغ حملكجنخيلكهن يغجنمئ
و حفلكقفص هغخفمئلكههنمل عُّـٰهلك عهثخص هنمئلكههنملوغآلهثهيخيلكن عهنيع يعن :غخللكقف غألهنيع هن حملكخفيعغق  يو

ه غجنمتسبمل جعىعغمع عمل غآلهثهيخيلكن هغخفمئلكههنمل حملكجلس غجنىعه َّـ هنتسلكه.  حفلكقفىخمبلكن عهنيع
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ي حفلكقفص ُّـجكمغِّـ حممث غآلهثهيخيلكن جعلكآلحكتخييطغق غجنجهيطُّـيط جلمف غآلهثهيخيلكنص هَّـ ىجعلكجنمتسبمل عمل عهنيع

غ غص هُّـجكمغِّـ حممث غخفمئلكههنمل هغآلحكتخييطغق غجنجهيطُّـيط جلمف جليطن غآلهثهيخيلكنص هَّـ غجنمئ يغجنالخم ي  .ي
ل جعهبمتىغجنمل غجللكهن غخفخيمت هَّـىعغ ص هنجيمب هن غجنمت  غجلمتيغ هجعهبمتىغجنمل غجنهئمث

غجلهتلك غجل غجلمتيغ جعهبمتىغجنمل غجنهئمث يألن هقجن هبلكص يغخللكظمل ألهث  َّـ غجنت غألقجعخيملص ألهث
ك غجنهئمث  يهغجنهئمثهيمثلكف يجعلكجنهئ يغخفختمهمل لكفيهغجنهئمثهيمث يغآلحكتخييطغقه هغجنهئمث غخفحس

 .مليجعلكجنمتهيسلكهثمث يغخفختمهمل
ن مليغآلحكتخييطغقُّـ يغجنهئمثهيمثلكف مليمملكحم جعخل غجللكهن غخفخيمت يحممشن هجنىعغ ل جعهبمتىغجنمل ُّـهئ  غجنمت

غجلهتلك غجلمتيغ جعهبمتىغجنمل يعصلك عه ظمثغجنهئ هنجيمب هن  يغجنهئمثهيمثلكف َّـ غجنت يغخللكظمل ألهث
 .مليغآلحكتخييطغقُّـ

ه مهمتيغخف يعن شهي هآل يخميطك  ل جعهبمتىغجنمل يجلمقي  همس غجلمتيغص جعهبمتىغجنمل عه غجنمت
ل يُّـخيمق ي جفت  خفلك حتتولكيجفمئمثمئمث وجنمثيغ مغمتسلك غجنهئمث يعن :هن يمعمئيطن خفلك ظغجلمتيغ عه جعلكجنمت

غجللك ن هنلك حتت هن غألخمسلكن عهث  جلمف هنلك ُّـيعغه يمئمثمئي هقجن ألن غجلمتيغ غحلص جنوُّـهئ
  مي ممخص معمئيطن مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفيعجفمبمل غخللكهنسمل مي غخفلكقغ آل جعهلل َّـغخفمهمتي

 .هغألجليعغل جعسلكئيش جعحسمك غخللكقف
غغجن هنخيمت َّـ َّـىعغ غغجناله يمئ غل جل هثبحهن ُّـحل هحممثخص صيخم  يهئمثهيمثلكفغجن عهث

 .مليغآلحكتخييطغقُّـ
 غيجنمبجهيط غجنمئلكجع غجنيعمغحلكن َّـ :يغآلحكتخييطغقه غجنهئمث معخييعُّـ مض هخممث
حكيشغخف هغجنٰهخي ق لكيعمض جعخل يت مغ  .هغجنخييطن غجن

)٢(ا اأ  تّّادا   
شديد  أن ينفعل.١    االستعداد ا

 ضيجعتخييع ليحممثتهبيع غخفيعلص هنمئلكههنمل جلمف هثسلكنغإل خميطقغ جليطن :خمبمث هن هَّـىعغ

غَّـيع هغألجليعغلصطصك: ممجه غخفيعغق) ص(  .ص هنبحهن غجل
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غظ آل وهنثالص غجنبلكقق جنمبهت غهن ُّـمئلكهن حمهت  صمليجعلكخفهبيعغضمث جلمبمث هُّـجيمب ملصيلكقمغمثغخل غجنخي

جنمل معمئتيض مليمممثهيمث هَّـ ن حكهت  .غألهنيعغل خمب
ص مض غجنمبخل :ممىعجن عهنثمبت ههن  يتمسجغيعهُّـ ُّـمتهيخي غجنىعه غجنجيخل خمبمث هن غجلس

غهن عكغظ ُّـمتهيخي :عه جعلكجنمثيطص رضغيُّـ جفمثمتخص  .مليلكقمغمثغخل غجنخي
شديد  أن ال ينفعل ا.٢   الستعداد ا

 صجنمبهبمئلكههنمل غجنجهيطُّـيط تخييطغقهغآلحك هغجنمهالجعملص مليغخفمهحلكجفمث خمبمث هن هقجن
غهن يتمسجغيعهغجن غآلهثهيخيلكن هجليطن  .مليلكقمغمثغخل جعلكجنخي

شديد  ا.٣    والفاعليةفعللالستعداد ا
ق غجنهيالحكهيمل جعخيىش هكجل ل همغ  عن هَّـ صيحكتخييطغقُّـملغآل يهئمثهيمثلكفجنمب جغلكجنهن هث

ن  وهنثالص غإلهثسلكن مض مليقجلمثلكمملكخفمه صيهيلكجلمبمثملهغجن جنمبهيخي غجنجهيطُّـيط غآلحكتخييطغق ُّـهئ
 م وهنثال م غخفمهلكقل غجنجهخيس َّـىعغ مض يحفلكك وخكيطُّـيط وغحكتخييطغق :مليقجلمثلكجعلكخفمه هغخفيعغق
ص جلمف جنمبميمببمل ص غخلمه جلمف جنمبميمببمل غآلحكتخييطغق يحممشن غخلمه مغيط حممث حملكخف حمخي مهلكقل ُّـ

ص حمهت ي غخلمه هُّـتميمبمل جنهئ ُّـخنليجلمثقغحكتخييطغق حصىعغ غجنهيخي هَّـ غخفمهلك مك جلمبمث
ل هن غآلحكتخييطغق غجنجهيطُّـيط  .هث

ن جلمف : خملكن غجنهيخيع غجنيعغكه غ جلمف غخفمهلكقجلمل قغحفمبملينعيغجلتمئيط غخفتمئيطهن و غجنمئ  ي
ل  مض َّـىعغ غجنمت
  رصضوع ارثظرعّتطهلخر اثسضظذسظ صغ

 َّـىعه ينغجنىعه ُّـيعه عص يتمسحصخل همعبخي ظيطق غخفَّـىعه غخفمتلكخمجهمل جنمبجهمثىط غجنيعئمثيغ

.طصضكص ف: يغجنجيبمثخيمثلكفي جلمب غإلحصمثلكف هيجفهن غخفهلخممثمل مضغخفبلك) ص(
: يغجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفمئلكجنمل غخللكهنسمل هن غجنهي غجنثلكر هن هنمتجي غجنجههيلكظص جفمثهن خملكن: غهثحييع) ض(

يهعُّـٰهلك حملكخفتجههئ عن ُّـتجههئ مض عهث َّـ غخفمهلكقجلمثمل مض َّـىعغ غجنبلكغ قغحفمبمل ي ي ي  ....و
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ىمممبمثمل ىجعمثلكن خملكجليطغ عمل غخفمتلكخمجهمل حتتلكف ي عن حملكجلمبمثمل: هَّـي  و كغئيطو غجنهيلكجل َّـ َّـ مممثي

  عن شتلكفي جلمف غجنهيلكجل حمالجعيطو غجنهيلكجل كغئيطغيحملكجلمبمثملمن  مملكهثنمشحمجلمف غجنهيلكجل عن آلظ 
غ غ ص ههبىعه غجنيعمل خم ن حملكجلالص ههن قهن َّـىعه غجنيمئ غ وُّـهئ ن حملكجلالظ يمئ وآل ُّـهئ

 جنمبهيلكجل مممتسبمل يهيلكجلمبمثمليهجنمتمئيعغ قجن جعهبثلكن غجلس هغجنبمثلكلص حمهت هثسبمل غجن
ص حملكجنبمثلكل جليعل عمل غجنبمثلكل ص عنوغجلس بمل  جنمبهيلكجل هثسيهيلكجلمبمثملهثسبمل غجني عن  جنمبجس

ُّـغألمغىغغظ غخف ظ عمل مليلكَّـ  غجلس
ق غجنهيلكجل جنمثيغ خكمثئلك هقغظ ين ع :واجلواب صيحملكجلمبمثملوهمغ ق  جع  غجنهيلكجل همغ

ق غجنهيلكجل ي عن : هغجفيطص هَّـىعه َّـ غجنمئلكجليطغ غجنت معهيمثيطوت خظيغجنهيلكجل هحملكجلمبمث همغ
قي غجنخيمبينع هغجفيطص هوت خظيهحملكجلمبمث مغ ق هثهييغ غجنخيمبصمثمل هثهييغ غجن مغ مثملص ي هغجن

جن ن هغخفخيمب جنمثمل خكمثومل خظيمثهممىعجن غخفخيمب  هقغظ قغف وئلك هغجفيطص هجنمثسمن غخفخيمب
جنمث ن َّـ قغف غخفخيمب ق غخفخيمب نص جع همغ  .مليغخفخيمب

 غجنهيلكجل عه غآلحكتخييطغق غجنجهيطُّـيط يحملكجلمبمثمل ينع :يتٰهِّـهجلمف عحكلكك َّـىعه غجنمئلكجليطغ ُّـ
ص جنهئ ُّـمئلكن جعمسن ق غجنهيلكجل يهثح غجنهيخي جنمثيغ مممثهيلك كغئيطغ جلمف همغ و  غآلحكتخييطغق و

جنمل غجنو قغحفوغجنجهيطُّـيط جليعل ص جع غآلحكتخييطغق غجنجهيطُّـيط هثهييغ  حتمن هنمئ هئمث
ل قغحفال ص حممبمثيغ َّـىعغ غجنمت  .ي مض غجنهئمث غآلحكتخييطغقهوغجنهيلكجل

 َّـىعغ غجنمئلكئ ي شلكهن عن ُّـمتبيتمسحصخلظيطق غخفي حممشن هجنهئ جلمف غجنيعجم هن قجن
ل قغحفينع عمل غجنىعه ُّـىعَّـمك ص هجفلكظ هنلك ي مض غجنهئمث غآلحكتخييطغقهو َّـىعغ غجنمت

 جلمف و غجنهيلكجل كغئيطغيحملكجلمبمثملمملكهثمن جن  : هبىعغ غجنجهمسن هنلك ُّـحليتمسحصخلقمميعه ظيطق غخف
ص هعن غ غجنهيلكجل ُّـهيخي جعيغجنهيلكجل ىمئ غ كغئيطغص حمهتىعه غجن ي  غجنىعه ىجليعلص حممتتسلكظن هنيمئ

غ  َّـ غجنهيلكجل عن َّـىعه غجنظيعيُّـهسجغ  غجنت َّـ جليعلظيمئ
حصلك قجن غجنخييعلي غجنهيلكجل هغخفهسجغي عن:ن ذصتمطذ ص جنهئ جعخييط خمب  .يع َّـ قغف غجنهيلكجل

ن قغف غجنهيلكجل حممثهتلك : هن قجنعصفم ن  عن معهئ  آلغحكتخييطغق جلمف غجنمئب
ص هَّـىعغ ُّـيعمغوغحكتخييطغق ن هجنمثيغ عمل  جنمبهيخي  .جنهيخيغ عمل غحكتخييطغق غحكتخييطغق غجنمئب
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ل هن قغف غجنهيلكجل هغجنين ع :وإن ذصتم غغجنهيلكجل َّـ غخفجهب  جن مملكن ي ألهثصيمئ
غ جعلكجنىعغف َّـ غجنيهسجغيعغخف ص هجن مم عمل ص خفلك مملكهثمن حتتلكفيمئ  َّـ يهسجغيع غخفلكنقغف غجنهيلكجل

ص هن قهن غجن غقغف غجنهيلكجل غمعمب غجن عمل ص خفلك غجفتلكفيمئ ن ي آلجعيط ص ههبىعغيمئ عن ُّـهئ
ل هن قغف غجنهيلكجل هغجنيهسجغيعغخف غ َّـ غخفجهب غجنجكمممثمك جعخل ين ع :نظص هجلمبمث هثتسلكيمئ

غ قغف غجنهيلكجل همعمب غجن  ظي عن غجلتبلكقهيجفمئمثمئَّـ َّـ معيعمممثمك يمئ
ن معيعمممثبلك ي آلجعيط :اجلواب يلكص ألنيجفمئمثمئمثوعن ُّـهئ  هَّـ ولكيجفمئمثمئمث و هغجفيطغي َّـىعغ ُّـجههئو

ص ههبىعغ ُّـغجن ص هعقغ مملكن ممىعجن  هغجفيطغى ظيطقف هن قغفيهيلكجلمبمثملغجني عن :يتٰهِّـهيلكجل
جن ن ي هن عه م هغجفيطغى ظيطقف هن قغفيهيلكجلمبمثمل غجن م َّـىعغ غجنهئالننحممبخصقغ آل معمئ

ن غخفسلكحممليخفلكقغ معجيه ظغألهنيع  ظجن
ص هلك جلمف قغف غجنهيى كغئيطى غجنهيلكجل جنمثسمن جعهئمثيحملكجلمبمثمل ينع :يتٰهِّـههبىعغ ُّـ يعهثخص جل

ص ههنمت ُّـ غجنهيلكجل َّـيحملكجلمبمثمل  غآلحكتخييطغق غجنجهيطُّـيط هثح ينع :يتٰهِّـ هثهييغ قغف غجنهيلكجل
 .وغجنهيخي جنمثيغ جليعضلكص جع َّـ هثهييغ قغف غجنهيلكجل

غكن قغف غجنهيلكجل غجنتلكنينع: جعخيبلكقغ عحفيعه ص حمال ُّـهبهئ ي ظيطهق غألجغيع هن جن
 غآلحكتخييطغق ُّـالكن ي هظيطهق غألجغيع هنمتهتلكص جنهئيغجنجكغحف جعخل قغف غجنهيلكجل غجنتلكن

ص حملكجنييط هغخفستخييغجنجكغحف جعخل غخفستخييط عجغيع هغحكتخييطغق  عمل مل جعلكجنمتسبملي غجنتلكهنيهيلكجلمبمثمل جن
ين ع :آل زتهبخيلكن مض قغفص حممشقغ خممبمتلكيجحلك  يظيطهق قجن غألجغيع هن قجن غجنهيلكجل غجنتلكن

ن حملكجلال ألجغيعيغجنحنظ غجنهيالر هنستخييط ن قجن غجنحنظ حملكجلال ي آلجعيط صو ألن ُّـهئ وعن ُّـهئ
ص هعقغ مملكن يمعمئيطن ممخص مل آل خضلكهن غحكتخييطغق ظيطهق غألجغيعي غجنتلكهنيهيلكجلمبمثملوهثلكخممهلكظ عق غجن

ن هنلك ُّـت يهثلكخممهلك مملكن غآلحكتخييطغق غخفهييعهل مض غحلمئمثمئمل جنمئب ص يت آل جنهيلكجلمبمثي جع حملكجلمبمثو ت
ل  جللك جلمف جفيطغصيغألهنحممثيطحف َّـىعغ غجنمئس مض غجنمت ن َّـىعغ هث  .و حمال ُّـهئ

ل هنستمتيطغ: مض غجنهيمه غجنسلكجعيمعمئيطنهخميط  و عن غألحمخيلكن هغآلجغلكق غجنت جنهئ هث ي  عمل ي

 .ضضضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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جلمثمل قمع غجنمت ص آل جعخصقمعه. يظ قمع يخكمثئمثمل غجنحنظ جعمه  .ي

ل ىحممسحمخيلكن مم هث ص آل عجنمث جعخص جن هن غجنهئمث غآلحكتخييطغقهظ  عمل و هنستمتيطغي يقغمع
يحممشن غجنهئمث غآلحكتخييطغقه هثهيس  ص حممشن مملكن حملكجلمب َّـ  عمل  شتلكفوعجغيعوعُّـٰهلك ي حملكجل

ل ل هنستمتيطغصقغف غجنمت ن عحمخيلكن غجنمت غ هن مم ص هعن مملكن  عمل و جغبمن غخفجيمب قغمع
ص هممالرلك هنستحمث عمل ي عقهص عحفيعويع عه جليعضلك عحفوغحكتخييطغقغ  .غجنيطهق عه غجنتسمبس

غغ جلمف هن ل ي خملكن جعمسنىهخملكن غجنهيخيع غجنيعغكه مض غجل غآلحكتخييطغق : عه( َّـىعغ غجنمت
جللك جغلكجنثلك جنمبهئمث غآلحكتخييطغقه) عمل غجنهيخي ن هث يُّـهئ و ن: و ي غخفمهلكقجلمل معتخيمب :ههثح هثمئ

ق ُّـ غ: غجنثلكر. غجنخيمب جعتمب غجنمهمتلكجلمل:ي غألهنظ جغالجغملىجعمسهن غ غجنمئ يجنمئ  صحمخيلكنمل جلمف معمب غألي
 ىقحفلكن هغجفيطع حمال ُّـهبهئ  مجلمف هنلك حكتخييعمم هَّـىعغن غألهنيعغن هن جعلكغ غحللكن هغخفمبهئمل 

ل غجفيطغ حتمن مغمتسخلظهنمتهتخص حتمن َّـىعغ غجنمت ن غحلمئمثمئمل غجن  : غجنثلكجنهن. آلحكتحلكجنمل قحف
ن غآلجلٰهلكظ مض حفمبمئتهتلك غجنجيبمثخيمث  هَّـ مض غجنتحمئمث صمل جعحمثهن ُّـخي جلجيهيهتلك ههثمئمبهتلكيمم

غ جلمف غخفمئلكههنمل هغجنال جل غوجلبلكقغ قُّـع هَّـ صهثهيخيلكنغيجنمئ  .جفيط غجنمئسهبخل غخفىعمم
  ؟هل نفس االستعداد كيف أم ال

يجحلك معمئيطن م يجعخييطهنلك معبخل   ي مغسخصرو خكيطُّـيطوغحكتخييطغق يغجنهئمث غآلحكتخييطغقهيعن : مي
ن هثهييغ غآلحكتخييطغق هن قهن خممثيط ُّـمسجخهثح عهنيع حفلكقفص   صغجنجهيطُّـيط غجنسهسغن جف

غ غجن هَّـ غخفخيمت غجنثلكجنهن هن هنخيلكر ظيتمئيطهنغخفيمئ  ملص َّـ َّـ مممث عن جنمثيغ جعهئمث
آلن غغ حممث خم  : هغجل

 االحتشغاد سن سصورظ اإلضظذظ :ّاألولارصول 
ن ق هنستخي:هقجنمث َّـىعغ غجنمئ ي عن غآلحكتخييطغق ُّـمئتيض همغ يجعلكجنهئ م ههنستخييط  م ييطي ى

ن مجن  مغيط هنستخييط : يعن َّـىعغ غجلس حممث غحكتخييطغقص عه: جعلكجنهيتِّـ م حمخيمتيطهنلك هثمئ يُّـ ي
مغيط هنستخييط يهُّـ ص هَّـىعغ ُّـخيمتى ن قغحفال حتمن :  جن خم جلمف لكيعحمخلص جنىعغ ُّـهئ وعهث هنت ي ي

يجفهن غخفهلخممثمل مض جلمب غإلحصمثلكفغخفبلك) ص(  .طصضكص ف: يغجنجيبمثخيمثلكف هي
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جنمل غإلضلكحمملظ ألن غإلض خم جلمف يهنمئ خم جلمف لكيعحمخلص هَّـمتلك غآلحكتخييطغق ُّـت يلكحممل معت ي

جنمل غإلضلكحمملييطىههنستخي ييطي هنستخي:لكيعحمخل ن قغحفال حتمن هنمئ ص جنىعغ ُّـهئ  .و جن
 داثل حتظ سصورظ ارصضق االحتشغاد: ارصول ارثظخ

ن ُّـىعَّـمك ص جنهئ معمبىغهن وغآلحكتخييطغق قغحفي عن  عملَّـىعغ غجنمئ جنمل غجنهئمث  حتمن هنمئ
 عمل ملص جع َّـ هن خمبمث عضلكحممل غجنخيمبيجفمئمثمئمث وَّـىعه غإلضلكحممل جنمثسمن عضلكحمملهعضلكحمملص 
نص نص هآليتخيمبعن ُّـي آلجعيط غجنخيمبي حممشن غخفخيمب ن جلمب  جعهبخيمب  هن قهن وُّـخيمئ عن ُّـهئ

نص جنىعغ معمبىغهن عضلكحممل جل ههنوهنخيمب ض نص هجنىعغ  غجنخيلكمس هغخفخيمب: عهصيتخيمبمئ جعخل هن
مل قغف غإلضلكحمملص هنمئلكجع غجنمههيلكف يمثغجنخيمب هن ظهيلكف غهللا معخيلكمل غحلمئمثمئين ع :خممث

 .هنٰهلكم عمل مل مملكحلمثلكغص عق غحلمثلكغ آل حتتلكفيمئمثمئمثغحل
 و جنهئ معمبىغهن عضلكحممليهجلمف َّـىعغ حملكآلحكتخييطغق ُّـيطحف مض غجنهئمث غآلحكتخييطغقه

ص جع غإلضلكحممل حفلكقف غخفٰهلكميغخفستخييطعمل  ص حملكإلضلكحممل جنمثسمن جعىعغمع نص جن  هن  حممثهئ
 .ضلكحممل قغف غإليهئمثهيمثلكفغجن

ن غحفتلكقه غخفمهمتي مض جعيطغُّـمل غحلهئهبملص  يجفمثهن عهث جعخييط قمميع غجنهئمثهيمثلكف هَّـىعغ غجنمئ ي
غص خملكن غ هغجنالخم يغآلحكتخييطغقُّـمل هخمسهبمث غجنمئ ي يغجنهئمثهيمثلكف [يهُّـمتبمي عن ُّـخييط هنمتهتلك : ي

مض غجنهيمه قمميعه غخفمهمتي  هيغجنمئلكئ جعلكخفلكقغ هنجيمب غآلحكتخييطغق] يغآلحكتخييطغقُّـمل
ييعجفمبمل غجنيعغجعخيمل عُّـٰهلكص جفمثهن عهث جلمتيط غجنهئالن مض غإلهنهئلكن غآلحكتخييطغقه يغألهن هن غخف ي و

يغإلهنهئلكن غآلحكتخييطغقه هَّـ هن غجنهئمثهيمثلكف : ص خملكنوغجنىعه َّـ هثهييغ غآلحكتخييطغق قغمعلك ي
 .يغجنمئلكئهبمل جعلكخفلكقغ

ن مهمتي غخفي عن عن هثستحيهتيعُّـهبهئ  :يغجنهيمثلكيضهخملكن غجنجهمثىط  غحفتلكق َّـىعغ غجنمئ
ن و جعمسهث هن غخفٰهلكم جعيطجنمثمب عهآليهن جلبلكقغمع َّـمتلك جفمثهن عهث قمميع غجنمئ ي يجغ عققحم . ي

 .ططك: جعيطغُّـمل غحلهئهبمل )ص(
 .صضصك: صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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ن جعمسهث مممث وجعىعمميع غجنمئ ى غحكتخييطغقه جلمف هثحي ن غألهني ي ُّـيعق قجنمث غجنمئ  .ي
 ّا   

جن • ه خم يخميطك   :مض عحفيع غجنهيمه غجنثلكر جلهل هن غخفمهمتي يمعمئيطن صوارصخ ي
حكمل غخفيعمم ن غجنمهالجعمل هغجنمبخل هن غجنهئمثهيمثلكف غخفمبهب يعن غخفخييعهم مم ي بملص هخميط قَّـمك ي

يهَّـمتلك جليطرلك هن غجنهئمثهيمثلكف غآلحكتخييطغقُّـمل. يجعخيٰههت عمل عصخص هن جعسلكئجيهتلك ي ههنمتجهمس . ي
حكمل عه هن  ن غجنمهالجعمل هغجنمبخل هن غجنهئمثهيمثلكف غخفحس يقجن غحفتالم عهثحيلكقَّـ مض مم

يغجنهئمثهيمثلكف غآلحكتخييطغقُّـمل  .ي
جن   هخم يخميطك  ل : عه تصون سن روازم ارغات: ي ق غجنمت غكن همغ جن

جل قمع غجنمت  .يمثملجعمه
جن  ه خم يخميطك  ٍألن رل ذات ي ّ ىمم قغف: هع  هلظ ثصضصظّ قغظ حممشن ي مغ ي هن

قغ مغ يغجنىعغف مض غظجيالجفهت َّـ غخفلكَّـمثملص هغحلمئمثمئمل َّـ غخفلكَّـمثمل غخف  .ي
جن  ه خم يخميطك   هلظز بل ذظبصظ ًمل تصن تصك ارغات بظرصضظس إرضضظ ذظخصظ: ي

غص حمهئلكوهئلكهثمن غجنىعغف هنمتهيخيمبملحم ّإعظعظ ون غحكتخييطغقَّـلك جنالهثهيخيلكن عهآلي جل معمب غجنمئ  ي
و حمهت هن مغهتمل عهث غحكتخييطغقصمليجلمبمث جنمبهيلكوغحكتخييطغقغ يهجعلكجنىعغفص هعن جليط  جع معمهحق ى ألهنيعي

ن حملكجلمبملوغجنىعغف حملكجلمبمل غ حملكجلمبملوص حملكجنىعغف جلمف َّـىعغ آل معهئ و جعىعغهتلكص جع غجنمئ  جعلكجنىعغف ي
غغجنىعغف هن مغهتمل يهيلكجلمبمثمل عمل همعمتسمك غجن يغحتلكقَّـلك جعتمب غجنمئ يعن جفهئ عجفيط  هصي

ه عمل غآلحفيعيغخفتحيط جن َّـىعغ هنخيمت  ه.ُّـ ُّـ هخم يخميطك  حممبمثيغ :  جعخييط عحكجييعي
و عهآليهيخيمبمثمل غحكتخييطغقص جع جنمبهبمتيهيلكجلمبمثملجنمب  . جعلكجنخييعليهيلكجلمبمثمل هجنمبص هجعلكجنىعغفي

جن  ه خم يخميطك  جنٰههبحق مض غ  رهّصظخصضظورو ذغض ذرك االحتشغاد رص: ي

 .ضضض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
ن: غهثحييع) ض(  ).غجنمهالجعمل(يص قُّـ هنلكقغ صصطك: يممجهلكم غظجيالجفلكف غجنهيمت
 .ضضض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل: غهثحييع) ض(
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ل عمل  ُّـيعمغ)جن(  هىعغجن م يهيلكجلمبمثمل جن حميعل قجن غآلحكتخييطغق جنمب: عهصغخفجهب

ل مض َّـىعغ غجنهييعل ميحميعضمتلكه مض غجنهييعل غألهن جنمبىعغف  . جنمبهبجهب
جن  ه خم يخميطك  جعخييط عن مس ُّـهئ : هع ورسجورة ارزء بشغ أن مل عصن: ي

ن  .ي معلكهنمل آل هثلكخممهمل)ُّـهئ(ه. قجن غجنحنظ غخفمئب
 اا ا   

غ غجن غخفيعغق هن  جلملص عهيتمسجغيعمض َّـىعغ غجنهيمه َّـ جليطن غجنيمئ هيخي  آل ُّـمت: جع
جلملص حملكإل ي عقغ مملكن هنمئلكههنلك جنمبهبيعل ُّـسهبهثسلكنجع ُّـو  جلمت يجلمق غجنىعه هَّـ صولكيهث خم

غغجنال هُّـمئلكجعمب .مليجعلكخفمهحلكجفمث  .غآلهثهيخيلكن جلمل هَّـ صيخم
 ىعهنيع هثح يمغسخصر وخكيطُّـيط وغحكتخييطغق َّـ يحكتخييطغقُّـملغآل يهئمثهيمثلكفجنمب غجللكهن غخفخيمت 
 .حفلكقف
جلخل عمل يحكتخييطغقُّـملغآل يهئمثهيمثلكفغجن معمتمئس   :هث

  .ُّـمتهيخي عن جلمف غجنجهيطُّـيط غآلحكتخييطغق :ّاألول
 .ُّـمتهيخي آل عن جلمف غجنجهيطُّـيط آلحكتخييطغقغ :ارثظخ

ق غجنهيالحكهيمل جعخيىش هكجل  ل همغ  عن هَّـ صيحكتخييطغقُّـملغآل يهئمثهيمثلكفجنمب جغلكجنهن هث
ن  .وهنثال هثسلكنغإل مض مليقجلمثلكمملكخفمه صيهيلكجلمبمثملهغجن جنمبهيخي غجنجهيطُّـيط غآلحكتخييطغق ُّـهئ

 جلمف قغف ى كغئيطىمثسمن جعهئمث غجنهيلكجل جنيحملكجلمبمثمل يمسنجع يتمسحصخلغخف ظيطق جلمبمث هعهقق
ص هلكغجنهي يعهثخص حملكجلمبمثملجل  . غجنهيلكجل َّـ هثهييغ قغف غجنهيلكجلي

آلني عهث غحفتمب مض هثهييغ غآلحكتخييطغق َّـ   :مممث عن آلظ هحممث خم
ق هنستخي:ّاألول جنمل غإلضلكحمملظ ألهث ُّـمئتيض همغ ي غآلحكتخييطغق هن هنمئ  . جنييطى ههنستخيييطي
ص جنهئ معمبىغهن عضلك  غآلحكتخييطغق:ارثظخ جنمل غجنهئمث  جمحق وحمملقغحف حتمن هنمئ

ن عمل  مممشضلكحممل غجنخيمبصمليجفمئمثمئمث  .غخفخيمب
 



 
 
 
 
 
 

 ا ا  
دّت اّا   

  اإلرادة )س(
 ارصغرة) س(
 ارشصم) س(
 ُاخلصك) س(
 ّارصغة واألمل) ش(

 بحع تصسضخ ثول ارشصل ارشضخ •
 





 
 

س ع ا   الفصل ا
فساني كيفيات ا ّ ا   ةّ

كيفي فسانيُةّا شيخـ و ( ُةّ ا ُتعلق ما ال ي ـُكما قال ا ّ 
ملة)ِباألجسام ن راسخةِ  ا م ت نت ً،يت حاالّمُ سً إن  ن   و

لكةّمُ سًراسخة سبة.ًيت  نت ال ذ  الُ و لكةِ ب ا سبةِ وا  َ 
ضعف شدِا ضعفّ وهم يعد،ةّ وا ت من ا رت شدِون ا  نوع ِةّ وا

ن الزم،تلف اه عدُ  لملكةً مغايراِل ا   ً. ووجوداً نوِ 
ُكيفياتوا فسانيّ ةُةّ ا ابّنما  وٌ، كث  ِأوردوا منها  هذا ا
حثّ ما يهمَبعض   . عنهُ ا

ونُشبه : قال  األسفارُ، اإلرادة:فمنها ً  معناها واضحاَ أن ي
سَ غ،عند العقل لت عبُه يعّأنّ إال ،هاِ بغٍ   ُد عنها بما يفيُ ا

ُتصور قيقةّ شهوة ُ و تغاير،ها با  و ،هاَمقابلّ أن كماـ  ا
كراهة فرةُ يغايرُا د ـ ا شتهيهُسان اإلُ إذ قد ير ب، ما ال   ِ ك

هٍدواء د.هُ ينفعٍ كر شت ما ال ير لُ وقد  يذٍ طعامِه كأ  ،ه يٍ 
  .)١١٣ ص٤ج( .انت

مثل يانِو شوقُ غَاإلرادةّ أن :ُ يظهرِ ا ؤِ ا ي عر،ِدّ ا ها به َفّ ا
  .همُبعض

لخ ي يظهرِ القولُصّو رُ ا ف ال يِ اإلرادةُ به أ ُتو  ُعليها فعل ّ
ختارِالفاعل ِعقلية الِمقت األصولّ أن  هو، ا  من ٍنوع ّ أن ّ
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وهرِاألنواع ة مبدأّ ا
ٌ

ألفعال فا ه صدورُسبُ ال يِ   و ،هاُ إ
لنوعٌانية ثٌكماالت  .  

فس ُسانية اإلُفا  ِ الفعلّتعلق مٌةّرد ٌةّ جوهرٌال  صورةـ  ّ
ٌ علة ـّادةبا ٌ فاعليةّ ألفعالّ صادرةِ  كن،سان عن اإلِ ا ها مبدأّ 

ٌ
 

انيةِته من كماالتّما مّ إال  عنهاُ ال يصدر،عل  ،ِه من غِها ا
تاج ا  ِ إ تصورِ الفعلَ قبلُو صديقِعل الفّ ونِ وا اًه كماالِ ب  . 

صديق ن ا ورُفإن  لكةًاّ  ون،ً راسخةً أو   ِ الفعلِ قضت ب
وً،كماال م تأخذ بال ت،يّ و ي يتلفِّم  رفُظّ ا رفَ بعدِ با  ِ ا
و ترو. تروِمن غ ب،هاِى  بعضّ و  َ مَأ وانقطعّ وتلكّ  ، عن ا

ور ن  م ي ن  و إ لتّ توس، بهًاّضي مقًاّو  عن ِي والفحصّال
رج ونت َرَ فإن ظف،حاتّا   . قضت بهً، كماالِ الفعلِبما يق ب

بع ُثم ي صورةّ شوقـ قيل   ماـ  َةّ العلميَ هذه ا ا ، إ الفعلُا  
ٌأنه كمال اٌ معلولٍ ثانّ بع.  ُ ثم ي شوقّ نت ال ُ، اإلرادةَ ا ن   و و

َ تصورُ عنها يفيدَتعب شهد،هاِ حقيقتّ ن  وجودُ ل شوقَها بعدِ   ِ ا
د مُما  دّه  جزُن ير  فال ،ِه بعجزُه وال يعلم عنٌ الفعل وهو 

بعّثم  .هَ وقد أرادَ الفعلُستطيع ُقوة الَ اإلرادةُي لة ّ حرُالعا  ُكةّ ا
ُتحرك ف،لعضالت   . وهو الفعل،ِ العضالتّ

شوق،ُالعلم : فينا ّ اإلراديِ الفعلُئفمباد ُقوة والُ، واإلرادة،ُ وا ّ 
لة ةُالعا حر د. ا ِِه من أنفسُ هذا ما  معان،ةّا اإلرادينا  أفعا  ُ و

ظر يوانِ سائرِ  حالِا ِِسانإلّ أنها  يعطيِ ا   .ةّا اإلرادي  أفعا
ك َفظهر ًأوال بذ بدأّ أن:ّ  ا

َ
  بماِّة اإلراديِسان اإلِ ألفعال الفا



 ضض................................................................................يغجنمتهيسلكهثمثمل يغجنهئمثهيمثلكف هنمهلكقُّـ

انيةُكماالتّأنها   ٌمّ متمُ والعلم.ٌ علٌفاعلّ أنه  بماُسان هو اإل،ها ا
ُُمه يِتّلفاعلي كمالّ بع،ِه من غَ به ا شوقُ و ٍتوقف ِ من غُه ا

ّ 
بع. أو إرادةَ آخرٍ شوق ورةُه اإلرادةُ وت ٍتوقف ِ من غِ با

ّ  
ال ، أخرىٍإرادة سلسلت اإلراداتّ و ً علةِ اإلرادة فعد.ُل ً فاعليةّ ّ 

لِ  غ،ِلفعل شوقُاإلرادةّنما  و.ه  ي قبلُ وا وازم،هاَ ا  ِ من 
تمِالعلم ِفاعلية لِمّ ا   . الفاعلّ

لو من ،ِه  صدورٌ دخلِلعلمّما  ِسان اإلَأفعالّ أن ً:وثانيا  ال 
يِالفعلّ ح ،ِ الفاعلِإرادة حث.ّ ا  ِ أقسام عنِ وسيأ  ا

قامُ ما ينفع،الفاعل   .  ا
ا الكً:وثا َ أن ا سبةِ الفعلِةّ  اختيارّ ساوي  سانِ   ِ إ الفعلِ اإل

ك ظر،وال ن با ن  ه وهو تامِ و ِ الفاعلية إ وري،ّ   . الفعل 
ِكيفياتومن ا فسانيّ يوانٌ و حالةُ، القدرة:ِةّ ا  بها ِ  ا

شأُ وال يصدر، إذا شاءُه الفعل عنَ أن يصدريصح م   . عنه إذا 
قابلها العجز   .ُو

ةُا القدرةّوأم سو واجب إ ُ ا واجب، تعاِا ن ا وجودُ فإذ   ُ ا
ات وجودَ واجبِبا يعِ ا هاتِ من   ِه بذاتُةّه الفعليُّت ف مبدئ، ا

نت ع،ء  ذ  اتَ و َماهية فال ِ ا اّ ف،  وجودُ بل     . ا
ِكيفياتومن ا فسانيّ راد.ُالعلمـ  ما قيل ـ  ِةّ ا  ُ العلم: بهُ وا

صو فسِ من حيث قيامه اا  ؛هِ بموضوعِ العرضَ قيامِه با
كيف  حدِصدق ضوريُالعلمّوأما  . عليهِا علومُ فهو حضور ا  ِ ا
مّاره اِبوجود وجود، عند العا وهُ وا س    .ال عرض وٍر ل
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كيفُوالعلم ي هو من ا ّوأما  ، األنفسِ بذواتتص ِ ا

فارقات َتقدم فقد ُا ّ أن َ غ،ةّ حصوُ غٌةّها حضورَ علومّ أنّ

صوَالعلوم لَةّ ا ةِ ال  معا نت  ، عندهاٌها حا ن   و
ةـ ها ِمن صنعّ أنها بماـ ً أيضا   . عندهاًحا

اب لكة،ُلق ا:ومن هذا ا فسانيُ وهو ا  عنها ُ ال تصدرُةّ ا
سهولةُاألفعال ن عقالّ إال ًلقاُ خّس وال ،ةّ روِ من غٍ  ً إذا 

 هو مبدأًاّعملي
ُ

س هو القدرة.ِّة اإلراديِ األفعال  ّ ألن؛  الفعلَ ول
كِالفعل إ ِ القدرةَسبة ةِ وال ساو سبة.ٌ م لخَ وال  ّ إال إ ِلقُ 

راد.فعلال س ا ن رـ  َ به هو الفعلُ ول ن   ّ ألنه ـ عليهَُقطلُما يّو
ر راسخُاأل ت عليه الفعلُ ا ي ي   .ُ ا

لخ شعاباتِلقُو ةٌ ا اد،ٌ كث شعبُ ال ُ ت اصلةُ ا  ، منهاُ ا
ن ِسانية اإلِ األخالقَ أصولّل اعثة إ ً نظراّ إلِالقوى ا وِسان   َ 
شهوة: و،ٌ ثالثةِالفعل اعثةِ قوى ا افعِ اِجذب إ  ِ ا  ِ وا

ي يالئم اعثةِ وقوى الغضب،هُا ضار اِدفع إ  ِ ا  ُ والعقل،ّ وا
ي يهديه سعادةِا إ ا زجرِ وا شقاءه عن اُ و   . وا
لكة لةُفا شتهيات إن الزمت االعتدالُ العا  ما ِ بفعلَ  ا

ب كما ي رفت؛ًةّيت عفّمُ س،بي ن ا يت ّمُ س،ِاإلفراط  إ حد و
ن نزلتً؛ها ط إ  و فر وداّمُ س،ِا لكةً.يت  ك ا ذ رتبطةُ و  ُ ا

ا اعتدال،ِبالغضب سٌ   ً، تهوراّس ٍ وطرفا إفراط،ً شجاعةّ 
ط لكةً. جبناّس ٍوتفر ك ا ذ اكمةُ و اف، واِ  اُ ا  ِع وا
ضار ب،ِ االعتدالَ إن الزمت وسط،ّوا ب كما ي  ، فاشتغلت بما ي
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ن خرجت؛ًيت حكمةّمُس زةّمُس ِاإلفراط  إ حد و  إ  أوً،يت جر
ط حد فر   .يت غباوةّمُ سِا

يئة اصلةُوا تِ من اجتماعُ ا ل الثِ ا ت ـ ا س ها ُ ال  ها إ
زاِجُسبة ج إ  ا م   ـه من القوى حقذي حق  ُا إعطاءهُ وأثر،ا

ن خرجت؛يت عدالةّمُإذا اعتدلت س يت ّمُ س،ِاإلفراط  إ حد و
ط  إ حد أوً؛ظلما فر   ً.يت انظالماّمُ س،ِا

تِ االعتدالُووسط ل  ُعّوما يتفرـ  ُال  األصولـ  ِ من هذه ا
دوحةٌ فضيلة،عليها من الفروع  ِ طر اإلفراط:أعـ  والطرفان . 

ط فر ومةٌ رذيلة ـوا حث.ٌ مذ رذائلِ عن هذه الفضائلُ وا  ِ وا
ول صناعةِغ إ ٌو   . هذه ا

ّما تقدم َوقد ظهر ًأوال ؛ّ  ّسا اإلَِم  العاُيوجدّإنما  َلقُاّ أن :ّ
ستكملِ األنفسِه من ذواتِوغ   ما ِةّ اإلراديِ باألفعالُ ال 

فارقاتَلقُ فال خ.هِ وجودَل كماُيناسب  وال ًاّ عمليَ إذ ال عقل؛  ا
  . فيهاًّا إراديَاستكمال
ً أن ً:وثانيا ّ كيفياتِ من هذه األخالقّ ِ ال  من ا فسانيّ  ،ةّ ا

لكةّبما أن كيفيٌها حالُ تقابل،ٌ راسخةٌها  شهوة،ةّ من تلك ا   ِ
وفِوالغضب زنِ والفزعِ وا مِ وا جل و وا ورِ والفرحِا  ِ وا

كِ وغ،والغم حث. ذ  وعن ،ّ  الطبِةّها الطبيعيِ عن أسبابُ وا
يثِها وتدبِإصالح سعادةُِم يالئُها  سانيةَ ا َ اإل   . األخالقِ  صناعةّ

ِكيفياتومن ا فسانيّ ة:ِةّ ا ُ ا م ّ ة و.واأل ُا  :فوهاّ  ما عرّ
الئمُإدراك م.الئمّ أنه  بماِ ا نا بماُ إدراك:ُ واأل  فهما .ٍمنافّ أنه  ا
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كيف نقسمان بانقسام. اإلدراكِهما من سنخّ بما أنِمن ا  ، اإلدراكِ و
ّفمنهما ح ة ،ّعق وّ وخياّ ُفا ُسية اّ فسِ كإدراكّ الوةِ ا َ  ا
ق وقِمن طر ة، ا را قَبةّ الطيَ وا شمِ من طر  ُةّيا اُةّ وا.ّ ا

صورةُإدراك ة اَها ا َيا ُعقلية الُةّ وا.ّسية اِاتّ اِ من بعضّ ّ 
كماالتَها بعضُإدراك ه من ا قة ِ ما نا ِا ُعقلية الُةّ وا.ّعقلية الّ ّ 
اأشد ِجرد ؛وأقواها ِئذ ا م.هاِها وثباتّ يا  اُ واأل  عق والوا

ةِ خالف ِ ا   .من هذه األبواب   ّ
ةو ُا م؛ّوجودية ٍ حالّ  أيّ  ِ العدمَها تقابلُ يقابل،ّ عدُ واأل

لكة   .وا
ب:ال يقال مّ أن  َ ال ر ات َاأل ن هو إدراك؛ با ذ  نا َ و  ا

را،ٍمنافّ أنه بما ن أ رَ اإلدراكّ ألنً؛ّا وجوديً  هذا ،ّ وجوديٌ أ  و
 قوُينفسخ

ُ
  . ال غٌ عدم اّ إن:م

ء ُ وجود:ه يقالّألن ءُ هو نفسٍ  ك ا ً ذهنيا، ذ ن أو ّ  
ًخارجيا رّ أيُ فحضور.ّ دركّ عدٍ أ رُ هو نفس، عند ا ك األ ِ  ذ

اد؛ّالعد ِ ال
ّ

وجود اهيةِ ا ِ وا علومِ والعلم،ّ م. وا وجودُ فاأل  ِ  ظرفُ ا
صداقِاإلدراك مٌ  أل مِ وهو بعين،  ي هو  العدُه األ ات ا   . با

بيه   :ٌت
ر كيفِ من القولّما  مِ  ا أثور،هه وخواصِ وأح  من ُ هو ا
كماء لم،ّتقدم اِا  ٌ عميقٌ خوضِ الطبيعةِن من علماءّتأخر و
كيفّتقده اّفيما عد م،ون من ا وا فيه  أح  ،ٍةّ ٍ وآثارٍ ع

لباحث ب  تدِي را جانب،عهاَ أن يراجِّرب ا حثَ و   .ها  ا
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ا  

يغجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمث ص هآل شهي عن ي يمل َّـ غجنمئس غجنثلكجنهن هن عخمسلكن غجنهئمث
يغجنبحهن جل غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمث نومل جن غقمعبلكلي  مملكجنهيمبسهيمل هغألحفالم ى ممثحقغى جعخيمب
ولكجعلك لكف هجمحقَّـلكص هجنىعغ عحميعق جن جعخيىش غحلهئخصظ ممتيهجلمب غجنمتهييغ هغخفمتجي هغجنجيبمثخيمث

ص حمبيطع جعغخفمهمتي جن ل يص هخميط معخييعيهنستمئال  يهئمثهيمثلكفتخييعُّـ غجنمض َّـىعغ غخفمئجي
 . غجنبحهن مض جعمثلكن هنمهلكقُّـمئهتلكي هجعمثلكن عخمسلكهنهتلك خمب عن ُّـهيمهمليغجنمتهيسلكهثمث

 هَّـىعغ . جعلكألمغسلكنيتخيمبهنلك آل مع :يجعمسصلك يمئيط جليعحمهتلك غجنجهمثىطحم ّأسظ تشغعصضظ
ملص يقحكجيمثهغخفيطقحكمل غألمل يلكئمثي جلمف هنبمت غخفيطقحكمل غخفجهيغجنتخييعُّـ جنمبهئمث غجنمتهيسلكر

مغيط حممئيش مض غخفيغجنهئمث غجنمتهيسلكري عمل عن نلكىعَّـبمعخل تغجنمب  يتخيمبغف هآل ُّـيجيعق ُّـ
ك هغجنهئمث صمل عخمسلكن غجنهئمثيجعلكألمغسلكنص جعخالم جعمئمث  هن غجنهئمث غخفحس

 .ُّـلكفيمل جعلكخفلكقيتخيمبمئ حمهت هنصمثلكفيمل جعلكجنهئهبيختمه غخفيهئمثهيمثلكف هغجنصغآلحكتخييطغقه
وعهجنمثلكومتمئس غهثمئسلكهنلك  حمهت معّأسظ أذسظسضظ ي  :خمسهبخل عمل ي

جلملص يص هَّـ غجنهئمث غجنمتهيسلكرو قغحكخملو هنمبهئمل:ّارصسم األول  غجنىعه آل ُّـىغهن جع
جعملوممهبمبهئمل غجنخييطغجنمل حمهت خملكجعمبمل  . جنمبىغهغن جنهئ جعمهخي

جلملي غحللكنص هَّـ غجنهئمث غجنمتهيسلكر:ارصسم ارثظخ  . غجنىعه ُّـىغهن جع
 .لكظي َّـىعغ جلمف هنبمت غخفجه.غ هغجنٰهخييحملكجنمتسبمل جعخل غخفمبهئمل هغحللكن هثسبمل غجنجهيط

غخفمبهئمل  عقغ مملكهثمن غجنمتسبمل جعخل: هنلك جفلكظمب ّأورد خصضه اثسضقغجنتمئسمث هَّـىعغ 
ق غجنتجههئمث جعمثمتهتخصيهغحللكن هثسبمل غجنجهيط ص حمهتىعغ ُّـخيمت همغ ي ُّـيطن هَّـىعغ .غ هغجنٰهخي

ليصعجلمف   آل سجليعيض و غآلحفتالم جعمثمتهتخص غحفتالمي هعنصى هغجفيطىخص ُّـيطحفالن حتمن هث
جنغجنجهمثىط غجنيع جعخل غخفمبهئمل هغحللكن عخكلكق عجنمث  هغآلحفتالم غجنخييعيض.يقغجخ  :ئمثيغ جعمئ

 .ي غجنثلكجنهن هن غخفمئلكجنمل غخللكهنسمل هن غجنهي غجنثلكر هن هنمتجي غجنجههيلكظغجنهيمه: غهثحييع) ص(
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جلخل حتمن مغمتيغظ حممشن غآلهثهيمهلكن جعمثمتهتخص  يهجنمثيغ غحمجكغم غحللكن هغخفمبهئمل غحمجكغم هث

يغجنتميحق هكهنلكن غجنتميحقص هَّـىعغ غهثهيمهلكن جعمسجليعغلص آل  عمل يجنمثيغ عآل جعحلكن غجنمتسبمل ي
ن ن جعخل غحللكن هغخفمبهئمل وعُّـٰهلك هآل .  مض لكبمثخيمل غجنحنظى قغحفمبملىجعهيمه زمك عن ُّـهئ

وغجغمتمثمتمثمل ن جعمثمتهتخص غجغمتمثمتمثملص ممخص جعخل غجنجهخمهخلي ك عن آل ُّـهئ وص جع ز  ىص ممخص جعخل خكخيسي
ن غجنمهب ىهغجفيط ص حممشهث جنمثيغ زمك عن ُّـهئ ص مملكجنمهب هغجنيعمغ ي جعحسمك كهنلكهثمث يي

ص هعن مملكن جمحقغوخكخمهلك  ي جعلكآلجلتبلكقظ حممشن غجنحنظ غجنىعه َّـ جفلكنو جمحق غجنيعمغ مض قغمع
ي مس ُّـستمئيع جعخييط مض غجنمتهييغص عقغ مخيعن جلمبمثى عه معمهمتيى جعخمبىمملكجعتيطغظ صهنلك ص غهثجيب ي

غجفيط جعخيمثمت مملكن جفلكآلوغهثجيبلكجللك ن غجنحنظ غجن ص حممثهئ و معجهتيط عكغجنت وص جغ ظلكق هنمبهئملي  صي
 .حممبمثيغ جعحلكن

هغآلهثهيمهلكن جعخل غحللكن هغخفمبهئمل : جفمثهن خملكن همعبخي هبهبمتمثلكق مض غجنتحمهمث
نوغهثهيمهلكن  مض لكبمثخيمل غجنحنظص جع غحللكن جعمثمتهتخص مملكحللكن ى قغحفمبملى جعمسجليعغلص آل جعهيمه

 .يجعخل غجنمهب هغجنيعمغ
 ومل غقغ مس معهئ قغحكخملي غجنمتهيسلكهثمثيهئمثهيمثلكف غجنينعغجلمب : كههخملكن غجنهيخيع غجنيعغ

 هغآلحمجكغم جعمثمتهتخص صومثمن هنمبهئمليهبي حكوقغ ظلكقف هنستحهئهبملعلك يهنع هصومثمن جفلكآليهبيحك
نوغحمجكغم غقل آل جعلكجنهيمه مض ي حممشن غجنحنظ ص هآل زمك معميلكُّـيعرلك جعلكجنىعغفص جعلكجنخي

ظلكق َّـ جعخيمثمت غ حممشق صو جفلكآليُّـسهب وهث خمب ظحقهقمع هنستحهئخصيغجعتيطغظ معهئ
غجفيط خميط مملكن جفلكآلظو هنمبهئمليُّـسهب وهنستحهئخص ن غجنجهخيس غجن ُّـمهحق يجغ  صو حممثهئ

غجفيط خميط مملكن ظبمثينع ممخص صوهنمبهئمل ي مم  حمخيمف َّـىعغ.وُّـمهحق قمغاليجغ  ولكي غجنجهخيس غجن
 يهثمش حمىجفلكني مم  هجنمثيغصو مملكهثمن خمب غحكتحهئلكهنهتلك جفلكآل:عه صو حممئيط مملكهثمن جفلكآلىهنمبهئمل

ن هن .وُّـمهحق هنمبهئمل  .جنهيىح غحللكن هغخفمبهئمل حمهتىعغ معمبخمثيس غخفهيهت
 .صطص ك : غجنهيمه غجنثلكجنهنص)غخفمتجي(غجنجههيلكظ ) ص(
 . ضطضك: غجنتحمهمث) ض(
يجفهن غخفهلخممثمل مض جلمب غإلحصمثلكف هغخفبلك) ض(  .طصض كصف: يغجنجيبمثخيمثلكفي
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لخلحفمبغق غخفمبهئمل هغحللكن عقغ مملكنه ص حمهت ُّـمتلكمض هنلك قَّـمك عجنمث ى هغجفيطى حتمن هث
قغ هي عن لكظ هنيغخفجه قغف ختتمب همغ مغ قغ. يهنلكَّـمثملوغجن وعهنلك همغ قغف ي مغ ي حمسن غجن

ق مغ وهعهنلك هنلكَّـمثمل. جلمتيطَّـ هنتبلكُّـمتملص هآل ُّـخيتمئيطهن جعتجههئمث غجن ي ي حمسن غخفلكَّـمثمل آل ي ي
ص حفىعيع عن ي حممشهثصمعمئب غجنتجههئمث ظمثمل غألخكيط مس معمهيطم جلمف غألضخي ي حممثهتلك حفمه ي

ظمثمل غألضخي مس معمهيطم جلمف غألخكيطص هعن مس حفىعيعهعن  ي مض جفيطَّـلك حفمه هسحفىع ُّـيي
ظمثتخلوحممثهتلك خظ و مملكهثمن غجنجهيطغ هغجنٰهخي حفلكقمغملصي هن غخلمه ي جل غخفلكَّـمثملص حمال ي

 .يمعجههئمث مض غخفلكَّـمثمل
خص مض ممتمك غجنخييعحملكظ يمثممثحقغص آلحكيعصلك  ال شهيحم ّ سسظدعك ارصضق ارضصسظخّأسظ

 يل جنمبهبهتيغهللا معخيلكملص هحممثخص ُّـحل هثتخييع عمل حممثخص ُّـيعمعبيش جعهبمتلككن غجنسلكئيعُّـ هغجنسلكجنهئخل
 :هنمتهتلك

)١( ادا   
ف جلمتهتلك مض غخفمئلكن َّـ غإلمجلكلص هقمميعهغ هن هنخيلكرغخفيعغق هن غإلقغقغ  غخفبح

هَّـىعغ غخفخيمت . َّـمل هُّـمئلكجعمبهتلك غجنهئيعغصغجنيعجمبمليغإلقغقغ جعهبخيمت غحلمك ه: يعهص هنمتهتلكىجنشقغقغ هنخيلكن عحف) ص(
ققغ هن غإلقغقغ جعهبخيمت غإلمجلكلص هقمميع غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض يعجل هن و هيعن غخفمهمتي : ي يخميطك   مس ي

غض هن مممبخصمع مض َّـىعغ  ص هُّـجههتيط جنىعجن هن يُّـهييعم جعخل غإلقغقغ جعهبخيمت غإلمجلكل هجعخل َّـىعغ غخفخيمت
هيغجنهئتلكغص هنمتهتلك جليطه  يخميطك  ي َّـمتلك غجنهئيعغَّـمل هنمئلكجعال جنمبهبخيمت غألهني مثمئمل غجنجهمثىط معخيمب: غهثحييع( .و

 .)طضض كضف: يغجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل
غحم غجنخيمئغإلقغقغ جعهبخيمت غخفمث ه: ههنمتهتلك غك غإلهثسلكن . غجنيعجمبمل عمل هنلك ُّـ يهَّـ هن حف

ص حمهت قغجلمثمل غ هغجنميٰهمك قهغل ومملكجنخيمئ ى عهثسلكهثمثملص معيطجل عمل هنلك ُّـمتهي مض غخفهينص ممخص عن غجنجههت ي ي
غن عمل هنلك ُّـمتهي مض غحللكن غهثمثملص معيطجل ي عحفيس هن غخفخيمت غجنثلكر ممخص عصلك عحفيس هَّـىعغ غخفخيمت. يجفمث يي

ققغ هن غألهن يهن  .و
يغإلقغقغ جعهبخيمت غآلحفتمثلكق هغآلهثتخلكغ غجنخيهبحلص عجلمت عجلخصن غجنمتهييغ خميطقهتلك مض غجنهيخي : ههنمتهتلك

ن هن ظهيلكف غجنهيخي. عه غجنجكن يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف : غهثحييع(. هَّـىعه َّـ غجنت معهئ
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غ  غجنخيىغن هغجلىغن هغجنمئمهيط غجنىعه ُّـسب غجن:غإلمجلكل  يحتيعنغجنخيلكهنمبمل غجنت يمئ
 مض غألحكهيلكق يتمسحصخلف جع ظيطق غخفي غجنهيخي جعلكخللكقفص هَّـىعغ هنلك ديحمئٰهالف جنمثتغجنخي

م حت: جفمثهن خملكن  غألحمخيلكن غ ههنبلكقص غإلمجلكل جعلكجنرضهقغيمئعقغ جممبمك غجنجه
ق غآلضجييعغقُّـ عمل متتهتمعمل يغآلحفتمثلكقُّـ غن جعلكإلزلكغيغألهن  صمل غجنت معمهيطق هن غحلمث

م حممث حممثتصغ عه غجنمتهي شمه هن جمحق غحفتمثلكقي غجلتمئلكق غجنمبىعيحممشن غ  غجنخيجيمثبخي غجنجه يمئ
قصومممل غضجييعغقغيغخفحيع غن جلبلكقغومليجكمعب هنو حمهتىعه عهن  و جعلكجنرضهقغ هغآلحفتمثلكق مض غحلمث

م غجنتلكجع جن حكببلك  جل قجن غجنسبمك و هخميطقمع جلبلكقغص جنمبهيخيوجل جلمبهب هغجنجه
غ  مملكجنصجنمبهيخي  .مممل غجنت جنسجلٰهلكظيغخفحيعيمئ

همهمتي غخفي عن :لغ مض غخفمئلكن َّـ غإلمجلكققغغخفيعغق جعلكإلي عن مف جلينيطهُّـ يخميطك  ي
: ققم غإلقغقغ جعلكإلمجلكل مض غجنهيمه غجنثلكر جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملص جفمثهن خملكنع

غ هخمب غجن خممثيمئ  ....هغإلمجلكل غإلقغقغ عمل مل غخفمتتهتمثمليغجنخيلكهنمبمل هنبيطع عحفيع َّـ غجنجه
قو عقغ عقغق عن ُّـهلغ غخفلكظ هنثال حمهت ُّـهثسلكنحملكإل  ص غجنهيخي هَّـ خغ غخفلكظيتمه

ميجغ  جعلكجنهيلكئيطغ هَّـ غإلقهغظص و معمهيطُّـشمه جنيجغ  هلغص غجن عمل وشمه جن خك
ي عن :يتٰهِّـههنمت ُّـ.  حتيعُّـ جلٰهالف ُّـيطه هقحم غخفلكظ هخجعمعمسجخ هنيعجفمبملجلمتيط قجن 

لك يهنمسخلص حمين جمحق جلمبهبمثعنص ههنبيطلكين جلمبهبمثع عقجعخيملص هنبيطغهنبلكقجن  يجنهيخي غإلقغقهغ
قلكن حمهتخص غجنيغجنخيمبهبمث ص يتمه  غإلقغقغ هحتيعُّـ خل حمهتخصيجمحق غجنخيمبهبمثيهعهنلك  هغجنتمهيطُّـ

ص هجعخييط حت  ي ُّـهبهئ ظيطهق غجنهيخي غإلقغقهغ َّـىعه غخفبلكقيمئغجنخيٰهالف هثح غجنهيخي
ص هغخفبيطع غجنثلكجنهن َّـ غإلقغقغ هثسلكنهن غإل ن ههنلك عخكب ص مملكألمم هغجنهلغ هغجنمت

م  .غجنت معتب غجنجه

 .)طضض كضف: صلكُّـمل غحلهئهبمل
 .ضصصمضصص كضف: يجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلك) ص(
 .صلكُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملص غجنهيمه غجنثلكر جلهل) ض(



 صض................................................................................يغجنمتهيسلكهثمثمل يغجنهئمثهيمثلكف هنمهلكقُّـ
قجفمثمتخص هثيهثمتلك ع: جعمثلكن قجن وحممث ممخصآل هحملكئيطغ ي جعمسنميمهيطهثه و حمخياليتمه  جنمتلكص حممشن و
قغ قغحكخلك مض عهثهيسمتلكص مملكهثمن صولك جنمتلكي جعىعجن غجنهئخصن ذهقُّـمملكن غجنتمهيطُّـ مغ و هن و

م هغخلجييع هجنىغهن ي مملكجنتمهيطُّـ غجنبيطجسص جنمبمتهييغوملي غإلقغقغ ذهقُّـغهنبلكق  جعلكخل
غن هنهيجككص حممشن غمغهتمل جفمث قغغ هنبلكقيغحصيعهغ جلمتيط هن مغ  مض و عقغقغ غحصيعهغ هن

ولك آل ي مملكن غجنتمهيطُّـ جعىعجن غجنهئخصن هثحييعُّـ: عهصهعن مملكن غجنخيهئيغ .غجنمتهييغ جعلكجنرضهقغ
 . جلمتيط غجنمتهييغوملي غإلقغقغ ذهقُّـهنبلكقغمس معهئ ص جعمشجلخصن غجنهيهئيع هغجنمتحييعي عآل شمه

غضِّـ غجل جمحق غجنخيمبهبمثي عن :ههن غجن  عمل مل آل حتتلكف مض ظيطهق غجنهيخي هنمتهتلكيغجنهي
ق صيمعمه م ههنلك عخكب غجل غجنخيمبهبمثيهنلك ع ه همعمهيطُّـ هعقغقغ هخك  عن يمل حمالجعيطيغجنهي

وعهآلمعخييعم عحمخيلكحصلك    خي ُّـمئ مض هنسحق ممخصحصلك همعهئلكهنمبهتلك َّـىعغ غجنهيي عن  معخييعم:ص عهي
قهىعهنيعي مم  هغجنهئخصن َّـمتلك جلبلكقغ جلم مغيط حصىعغ غجنهيلكجل ي همغ  م هن خكمسهث عن ُّـ

قحمت ميجغ م هبلكص يمعمهيطيجغ  عحمخيلكحصلك يتمه   مض غجنمتهييغ هثح َّـىعغ غجنهئخصنوشمه خك
ص ص هغجنهيخي م حتمه غإلقغقغ جنيطه غجنهيلكجل إلهثجلكك غجنهيخي ن غجنجه هجعخييط جفمه

غقجف هثح هجعخييط قجن معتهيلكجل همعمتهيخي خم غه غجنخيلكهنمبمل جعتحيعُّـ جلٰهالمع همغ
ص هُّـمهيطق هنمت غجنهيخي  .غجنمئمثلكن جعلكجنهيخي

 آل يهثسلكهثمثمل غجنمتهييغ غإلهجعلكجنهيلكجل غخفختلكق قيشتيس  يمممبَّـىعغ ي عن :هآل شهي
غجل هنلك آل شتلكف ص جع هن غجنهي غجل و َّـىعه غخفيعغجف عظال يلك عمل هنجيمب غجنهي

غمغمك معخيلكمل هغخف ص ممخص مض غجن  .غفيجيعقإلهثجلكك عحمخيلكجن
 معالكن حممئيطغن غجنهئخصنظ عق جن مس ُّـهئ هثسلكنغإلقغقغ جلمتيط غإلي عن :ي ُّـتبخلههبىعغ

 ي هجفمثهن عن. هنمتجهمسَّـلك حممئيطغن غجنهئخصنينوحملكخميطغ جنمبهئخصن آل حتمه جنيطُّـ عقغقغظ أل
مو لكلكجنمكهثسلكنغإل ص شمه جن خك  عن ُّـخيمب يهبجيعق جنىعجن غجنهئخصن جعو هعقغقغو جنهئخصجن

 . مض ممخصجنو جن قحفصو حمخيال هنلكينمسجع
هنملغإلقغي عن :هغحللكظ مغيطغن جنيطهوقغ هنخيمب ي عهث ص حمهت ُّـيعهي مم عهثسلكن جعلكجن

 عه آل ُّـيعُّـيط يُّـيعُّـيط خغ غخفلكظص عه ُّـيعُّـيط معمتلكهن غجنسآل ُّـيعُّـيط عن ُّـهلغ غخفلكظ عه 
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غظ مملكهثمن هثلكحمخيملهثسلكنص حملكإليمعمتلكهن غجنس  ىجفلكني مم ص حمخيمفوغي عن ضلكقو ُّـيعُّـيط عخكمثلكظ حك
مغيطغن  .جن غإلقغقغ غجنهئلكهنمبمل مض عن ُّـهيخي عه آل ُّـهيخيي عن ُّـجهخييع جعلكجن

مغيطغر غجنهئالن هغجنبحهن مض جفمئمثمئملي عن يآلع ن  مغإلقغقغ م يَّـىعغ غألهنيع غجن  غخفخيمب
قههثسلكنجنيطه غإل ن غإلقغقغظي جعلكجنخيمب غحلٰه  ص حمخص َّـ جفمئمثمئمل ههنهيهت

  حقيقة اإلرادة
هنملي عن :و عهثهيلكيمعمئيطن ي مم عهثسلكنص جنهئ غجنبحهن جل و همغيطغهثلك جنيطهوغإلقغقغ هنخيمب

 .جفمئمثمئتهتلك
. يهئمبهبخل جعخل غحلهئخصظ هغخفتو حفالملكمثهتجفمئمثمئمل غإلقغقغ هخم حمين  عمهمتي غخفيعهُّـ

ههحممثخص ُّـحل جعمثلكن هنلك قمميعه  يخميطك  ن جفمئمثمئمل غإلقغقغ ي  .جف
مين ع غ هجمحق غجنجه غي عن لكيعهن .غإلقغقغ جمحق غجنجههت  ي حمسنصغإلقغقغ جمحق غجنجههت

غ َّـ غخفمث غك عمل غجنجههت غحم عجفيطه غحل ص يسمثملغف غحليص حمهت غجنيعجمبمل مض غخفمبىعيهنلك ُّـ
غر َّـ غخفمث غحل:هعن خكئمن حممئ غي عن هغجنيطجنمث جلمف .يمث ي عهث :غإلقغقغ جمحق غجنجههت

مغيط ققي مم ُّـ غ جعيطهن غألحفيعهص هخميط زتهبخيلكن مض هن  ىهغجفيطغ هن غإلقغقغ هغجنجههت
ص حممشنصهغجفيط ن هن همغ  خميط ُّـيعُّـيط هنلك آل ُّـجهتهتمث ممهلغ هثسلكن غإلي حمبمثمتهتخص غجنخيهب

ص هخميط ُّـجهتهت هنلك آل ُّـيعُّـيطه مممسمم لكخيلكنىقهغظ هص هخميط ُّـيعُّـيط هنلك يرضُّـ ى جنىعُّـىعى مميعُّـ
 .هي آل ُّـرضى جنىعُّـىعىُّـجهتهتمث مممسمم لكخيلكن

غن جن غخمتخن حممث جلمف حفمبي عن غجلمب:  مض غألحكهيلكقيتمسحصخلخملكن ظيطق غخف  غحلمث
غك  غحميغحل غحم هن غألجمىعُّـمل هغألقهُّـمل هجمحق غخف مب ي همس شصهغخفيطغقن إلققغن غخف

موجن هنمث  جلمف يلكه مض غجنخيمئ ُّـستحثي عه عقغقغ عُّـص مض غجنمتهييغ عجنمثو مض غجنجيب هخك
غحم عمل ىممملجفيع  جنهئلكن ص جل غخفخلكجنى جلمف جفيعممملي عه هنمئلكجعالف َّـىعه ُّـستحثصغخف

غك غجنبخن هحكلكئيع ن جن هنمثي حملكضجييعصي مض جفمئوهنخيجيمبملي غحل غحممئ  عمل و عن ُّـهئ هنلك ُّـ
غيُّـسهب غ غخفالئظو مميعغَّـمليُّـسهبشلكجنهي ي جلخص و ههثهييعغصو خكهت  هجسيعغ ص جنمثجيمبمك جعلكجنجههت



 ٣٣................................................................................ّاجبجحمتجلخسمخجخحص ّاجبمثجخمتجخخست حبمبخسدخضحف

 ،هئحصّجخمف واجبجحمتجعة مم ملحجحص اجبهتحكى اٰىهلجعحضمظه اٰىجعزنحلحص حبمق اٰىّمنحق  .اٰىجحخسممىيمق رنخسجبمثجعاحضحص 
 جبمثمق ال خضمثمتخك مم هئامل وننحكد ،وإن هئمتخص مم هئامل وننحكد احلجخحكان رنام حضحك ىنجخحكان

 إذ اجبخبمححكة واجبختهبمس ميحكاء هئخسن ؛اجبمظي حضحك أحمف أمخحكاع احلجخحكامخخست مخجلخسناإل
 أو رنهلجلمس اجبجححكع هئخبمححكة اجلامع ،رنهلجلمس اجبخبجمجغ هئخبمححكة اجبختمظاء اٰىحكاخئحف

مم  ّحبخس خضجحمتمغ وخضمكّ إال إجئ  ال خضحطىيحكان، ذجبخف واجبختهبمس ىيري حبخس منخسجبجف،واجبحكمئخسع
 خئجمحجحف ،ة رنخسجبخبمححكة أو اجبختهبمسّل خئال خضمثمتخك حضمظه اجبحطاىيجخحص اٰىجلامجضخس مم اٰىّ أحب.احلخسل

 حتخص إنيخسرة اجبحتهتمف ًجعةّ أينجعى خئحكق اجبخبمححكة واجبختهبمس حبجلجمً داىيجخحصمخجلخسناهللا جبخن
 .ف حلجلمق اجبملحكاب ومئحلمض اجبحتهتخسبّ اٰىحتجع،حصّاجبحتحكامئمس األينجعوخض إجئ اهلخسدي رنجححكر اهللا

 .ةة رنخسإلرادّوحضمظه اجبحطاىيجخحص حضخك اٰىجلام
ّوأحبخس أن   ٍ نيحطخضحطٍ اجبخبحكق حضحك اجبخبمححكة جبمثمق رنجحهلحكّ خئجنن،اإلرادة حئزي اجبخبحكقّ

ً مئحط خضخبخلخسق انيخلجخخسمئخس نيحطخضحطامخجلخسنحط، واإلّوحبحسهئ ٍ حبحتييٍخمء إجئ ً جك ال خضجعخضحطه،  جبمثجحّّ
جسن رن ّحكميمف إجبجخجك وخضخل ّجبمعخضخسرة اجبجححلخك ً نيحطخضحطاً خضخبخلخسق نيحكمئخسً:حبملال

جبجنذى حبمق مئحلمف األىيحطاء، رنجك  ّخضخلحتجعض ّ ألمخجكجك ال خضجعخضحط ذجبخف، جبمثجحًّمحخس إجبجخجكّهتجف حبخلحكننخض
 . واجبخبحكق خمء آينجعٌاإلرادة خمءّ أن :ّخلهبمضوخلمظا خض

ّمئحطس لكهمئخسل اٰىمبجحّجف  ّإن اإلرادة : حبخس ىنخسصحججك  مم زنحتحججخهتخلجك ىيري اجبمثمتخسخضحص،ّ

 وحضمظا رنحتجخجحجك حبخس مئخسجبجك اجبخلمتخلخسزامم ؛١٥٨ ص٨ ج: ّاحلمثمجحص اٰىخلحتخسجبجخحص مم األميمتخسر اجبحتهتحججخحص األررنحتحص) ١(
 .٢٣٦ ص١ج: مم حمح اٰىهتخسصحط

ّرنجسهنخس اجبخبحكق األهئجخحط، ىنجخمص مئخسل مم حمح  اجبجلحلمعواري إجئ زنحتجعخضجف اإلرادة مثجخحقذحضمس احل) ٢(
ٍإن اإلرادة خئجخجحخس نيحكق حبحسهئحط حنمبمف ىيهتجخمس داع :١٨٤اٰىجحجتحكحبحص، ص ٌّ ٌ  ومئخسل مم زنحتحججخهتخلجك ىيري ؛ّ

ّوذجبخف ألن : )١ ( اجبجعمئحق٣٢٣ ص٦، جّاحلمثمجحص اٰىخلحتخسجبجخحص مم األميمتخسر اجبحتهتحججخحص األررنحتحص
ّر اٰىخلجسهليي إجئ األوجبيي مم  ومخجلحلجك صحط؛اإلرادة خئجخجحخس حضخك اجبخبحكق األهئجخحط اجبخبحطخضحط اٰىحكامم جبحجمججعاد ّ

دة حئزي اجبخبحكق اّخضجتمحجع أن اإلر: ، وحضمظا حبخس إنيخسر إجبجخجك اٰىمبجحّجف رنهتحكجبجك١١٤ ص٤ج: األميمتخسر
ّاٰىحسهئحط اجبمظي ىيجعخئمحخس رنجك رنحتهبمححق ّ. 
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م ُّـ م غألمممثيطص عق غجنجه خيلكن  جعلكألحميتخيمب جعلكألجلمثلكن ممخص ُّـيتخيمبجنمثسمن َّـ غجنجه
يُّـهبهئ حتمئ وعُّـٰهلك ه. يحفتمثلكقُّـملي عآل جعلكألحمخيلكن غآليتخيمبيغآلحفتمثلكقُّـملص هغإلقغقغ آل مع

م غألمممثيط مغيطغن مغجنجه ص  م جعلكجن يهغضِّـ عن غإلقغقغ آل معتحمئ ه هن غحكتحلكجنمل غجنهيخي ي
 .جعخييط غجنخيمب جعلكحكتحلكجنمل غجنهيخي

مص حمخص َّـ جفمئمثمئمل غإلقغقغظ غ هآل غجنجه  هعقغ مملكهثمن غإلقغقغ جنمثسمن غجنجههت
ن  هنلك جضيط: غخفمهمتيُّـمئ يآل هثستجيمث عن هثخيجي جنشقغقغ هنهيهت وقغص هجنهئ ُّـهبهئ و

خمخيهتلك  .معخيمثخل هن
قغ غجنيعن: جعمثلكن قجن جلمثمل غجنهيلكجل غجنمئيعُّـمك جنسحمخيلكن َّـ غجنمه ص يمعمئيطنص ممخص يمت
قغ غجن جلمثملهغجنمه  َّـىعغ غخفبيطع هغجنهيلكجل يص هجنهئيهثسلكهثمثمل َّـ غجنمتهييغ غإلهثسلكن جنشيمت

ُّـ  :غجنمئيعُّـمك جنسحمخيلكن جلمف هثح
ن حملكجل:ّارضحو األول ص هن خمبمث و جنخيمبهب قحفاليعن: عهص ولكي جلمبهبمثوال ُّـهئ  مض حمخيمب

ص هَّـىعغ حملكجليتحيعن جفمثمتخص ُّـمئيعع عه ُّـمسمم عه ُّـهثسلكنغإل  وص حمهت ُّـهيخي غجنهيخي جعخيمب
 .جعلكآلحفتمثلكق

ن  :ارضحو ارثظخ ص هن و جنمثيغ جنخيمبهب قحف:ص عهي جمحق جلمبهبوحملكجلالُّـهئ  مض حمخيمب
 .خمبمث غجنمتلكق جلمتيطهنلك حتيعمص حمهت معهيخي حمخيمبهتلك جنهئ آل جعخيمب

نيخلعقغ معب قغ هثسلكن غخفبيطع غجنمئيعُّـمك ألحمخيلكن غإليعن:  قجن هثمئ  َّـ غجنمه
جلمثملغجن  :ص عههثسلكن ألحمخيلكن غإلولكي جلمبهبمثو هنبيطعيهثسلكهثمثملص حممشقغ مملكهثمن غجنمتهييغ غإليمت

ن) ص( يمعخيمبمثمئمل غجنسمثيط غجنخيالهنمل جلمف ممهيلكُّـمل غألظ  .ططك: ي
جلمثملومعلكقغ) ض( قغ غجنمت ي ُّـخيمق جلمت غجنمه يمل جعلكجنهئخصن غألهمظص جعهبخيمت  هجغلكجنثصي هعحفيعه غجنمتهييغ غإلهثسلكهثمثملصي

ه غجنىعه َّـ هنهيلكق مملك مض خمبصيهنهيلكق مملكن غجنتلكهنمل يلكن غجنمتلكخممهملص ألن غجنهئخصن غألهمظين غجنهئخصن غجنثلكهث  ي
جلمثمل قغ غجنمت ه َّـ معمب غجنهئخصآلف غجنت معخييعل جلمف غجنهئخصن صيَّـ غجنمه  هغجنهئخصن غجنثلكهث

ه هص هغخفيعغق جعلكجنهئخصن غجنثلكهث ق غجنىعه َّـ هنهيلكق مملكن غجنمتلكخممهمل ه: غجنثلكهث مغ جنمثيغ غجنهئخصن َّـ غجن
 .غألحفالخم
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ُّـ ق عن ُّـيملص حمالجعيطيجنهئخصآلمع غجنثلكهث وعهآل غجنهيخي هثسلكن غإليتمه م جعهيلكئيطغ قجن يُّـمهيطيجغ  صي
ص جعهبخيمت ص ي عهث هنالئ جن عني عهث غجنهيخي هنالئ جن شمه جن ي عهث ميهعقغ ظيطهنمتلكحميع جن

م ص حممشقغ هثسلكنخيهب غإليتبخي جعلكإلقغقغص جلمتيط قجن ُّـيُّـيجغ  جنمبهيخي و عمممثيطوخك  خميطقمع
  جلمتيط قجنصمن غجنخيٰهالفيحتيعمم حممشقغ . غجنخيٰهالفيتحيعنمعىئىع  جفمثمتصجلهب خميطقمعع

 .هنبلكقغ غجنهيخيهَّـىعه َّـ  . غجنهيخييحمئُّـت
ق غجنهيخي َّـ  هنبلكقغينع :هثت خممبتع :إن ذضل ومعمه ميجغ  ومهيطُّـمعيجغ  ي  و عمممثيطوخك

ق غإلقغقغ جعخييط :عجلخصن غجنمئيطقغص جنهئ هثسمسنيجغ  وعقغقغيجغ   هنلك غجنيطجنمث جلمف همغ
م غألمممثيطص حممبخي م غألمممثيط َّـ عجلخصن غجنمئيطقغ هجنمثيغ يحمئغخفت يغجنجه  جعخييط غجنجه

ن  ق:  غجنهيخي َّـهئىعغهنبلكقغغإلقغقغظ حمتهئ خمولكص معمهيطُّـمئوغيمعمه  وص عجلخصآلوغ عمممثيطولكص خك
 مبمئيطقغظجن

ق غإلقغقغ جعخييط ي جعمسن:قجنجلمف  ّظ اثسضقضد  غجنيطجنمث هغجنجهلكَّـيط جلمف همغ
م غألمممثيط هخمب عجلخصن غجنمئيطقغص َّـ  ق خميط شمه جن هثسلكن غإلينعغجنجه ومعمه  ي

موهمعمهيطُّـ قخيهب غجنمئيطقغص هن خمبمث عن ُّـي عمممثيطص جنهئ آل ُّـو جعلكجنهيخي هخك  يتمه
ميغجنمئمثلكن هُّـمهيط ص هجنهئمتيو خكيطُّـيطوم جعلكجنهيلكئيطغص هشمه جن خك نظ جن  ي ألهث آل ُّـمئ

. جنمئمثلكن هَّـ آل ُّـخيمب جعخيجىغهص هجلمبمث حمال ُّـستجيمث غجنهيخي غجنىعه عقغقهجللكمغىغ جل غ
قغي ألهث غإلقغقغ جمحق عجلخصن غجنمئيطقغصينعهَّـىعغ ُّـخيمت  مغ ن غإلقغقغ هن  ي جنهئو خميط معهئ

قعجلخصن مغ  .وص جنخيجىغه هنثالى غجنمئيطقغ جمحق هن
قغجن م  َّـ غجنخيمبهثسلكن مض غإلي غجنهيخي غإلقغقهي عن هنبلكقغ:يتٰهِّـههبىعغ ُّـ  يتمه

غ م غألمممثيط هغإلقغقغ هغجن هغجنجه مهغجنتمهيطُّـ ين ع صهثخي .مممليغجنخيلكهنمبمل غخفحيعيمئ
قغجن جنيتمه ُّـي هغجنتمهيطُّـ غخف م غألمممثيط جلمف هثح  :يط جنمبجه

صيآل شهي عن جفيعمممل ) ص(  هعهثخص ُّـستتب غإلقغقغ حممثخص عقغ مملكن غجنخيٰه هن غجنمههيلكف غجنمئلكئهبمل جعلكجنخيٰه
وغجنهيخي غخفيعغق حمخيال مغلكقجفمثلك ي غهثحمثمل حمال شتلكف عمل جفيعمممل غجنخيٰهالفصو ي هعهنلك مض غألحمخيلكن غجل  .ي



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................... طض

ق غجن:ّارضحو األول  ي عمل معمسهنص هَّـىعغ غجنمتح آل شتلكفي هغجنتمهيطُّـ غجنبيطجسيتمه
هنمثهثسلكن غإلينعهمعهيهئحقص هن خمبمث  ققحك عه  عمل جلهبمب عه عمل ولك زمبيغ هُّـىعَّـمكي ُّـ

ل  ق آل حتتلكفجلمتيطهنلك ز ص حمهتىعه غألهن قُّـمسمم ل ي عمل معمه ض ق غخف يجغ معمه  غجنهيلكئيطغص ي
ل غإل ص هن قهن معهيهئحق ههثسلكنجع جعلكجنبيطغَّـمل جفمثمتخص ز ص جع عممثيع يمعمسهن ُّـمسجخ هُّـمسمم

ص جنهئ آل ي غحفتمثلكقهو ُّـيعحمخي حمهت حمخيىخميطني حمهئ  جفمثمتخص ُّـهبحنصهثسلكنغإلي حممشن هن َّـىعغ
قُّـ ميجغ  غجنهيخي يتمه  عمممثيطص جع عممثيع هن وُّـمهيطم جعلكجنهيلكئيطغ جنهئ شمه جن خك

 ينع آل ُّـخيمت ي َّـىعغ غجنهيخي غآلحفتمثلكقهيص جنهئي غحفتمثلكقهو حمخيهثسلكن غإليهئمب معينع :قجن
ق ُّـمتجيمئ ُّـىجفيعميمم  ص هجن حمخي قجن جنتمبهئيُّـمهيطيجغ ه يتمه  هثسلكنمس غإليم جعهيلكئيطمع

ن غخف .غخفمهمتيمئجي جل غجنهئالنص جعحسمك معخيبحق هثهغ عقغ مملكن :مهمتيهحصىعغ ُّـمئ
ولك عه هنمبهئمليُّـغجنتمهيطُّـ جعهيلكئيطغ غجنهيخي ذهق  َّـ ي ههنيعغقه هن غجنرضهقه قغحكخملو

 . غجنىعه خملكن جلمبمث غجنيطجنمثيغخفمبهئمل غجنيعغحكخمل حمهت غجنمتحييعه لكيعهنص يغجنبيطجس
ق غجن:ارضحو ارثظخ قص هَّـىعغ غجنمتح شتلكفي هغجنتمهيطُّـ غجنمتحييعهيتمه  ي عمل معمه

ل هغجنتهيهئحق جع جنهئ شمه جن غجنتمهيطُّـ جعلكجنهيلكئيطغ ض  .غخف
يهجحلك معمئيطن ُّـتٰهِّـ ي ن غإلقغقغص جنهئ جفيطي عن غخفمهمتي مس:ي ي ُّـبخل هنهيهت خمخيهتلكص ي ق جنمتلك هن

م غألمممثيط هعجلخصن غجنمئيطقغ جنتحيعُّـ غجنخيٰهالف هحتمئ  حكيش جعخل غجنجه يهَّـ عصلك معت ي ي
 .غجنهيخي مض غخللكقف

م غألمممثيط هجمحق عجلخصن ي عن :هغجنمتتمثجمل غ هجمحق غجنجه غإلقغقغ َّـ جمحق غجنجههت
خمخيهتلكص هثخي.غجنمئيطقغ هحتيعُّـ غجنخيٰهالف حكيشمعي عصلك  هن م غأليت مممثيط  جعخل غجنجه

 . غجنهيخي مض غخللكقفيمئهعجلخصن غجنمئيطقغ جنتحيعُّـ غجنخيٰهالف هحت
تائج ا   ةّتبا

 ّضوخضظظ عو ارسورة ارّ االثتضظرعطسظنذشظل اإل اثبغأ ارصغعظ أل.س
قغ غجن جلمثملغجنمه قغ غجنيص ألنيهثسلكهثمثمل َّـ غجنمتهييغ غإليمت جلمثمل غجنمه  َّـ غجنهئخصن يمت
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قلك غجنيص عهنيهمظغأل م هغإلقغقغ حمهته هغجنتمهيطُّـ يتمه ُّـولك ممخصآلفيمممبهتىعه غجنجه ص وملي جغلكهث

قغ غجن غجنهيلكجل هَّـيهيلكجلمبمثملهَّـ خغئيش جن جلمثمل غجنمه هَّـ م غجنهيلكجل ي حممشن صيمت
قغ غجن جلمثملغجنمه جليطق هن غجنهلغئيشص  عمل تلكف مض حمخيمبم ش يهثسلكهثمثمل عه غجنمتهييغ غإليمت

 هن عجغلكق غجنمتلكق غجنت وغجنىعه َّـ عجغيعم  غإلجفيعغم يحمئجنهئ ُّـت: هجنتمئيعُّـمك قجن جعلكخفثلكن
حمي آلجعيط  مَّـ غخفبيطع غجنمئيعُّـمك جن  جعخل ي هن خمبمث غجنتخصكصيع جليطق هن غجنهلغئيشيهن مع

 غجنمئيعُّـمك ألحمخيلكن يغخفبيطع غجنهيلكجلحلي حممشن همض غخفمئلكن ممىعجن . غخفحجكخممليلكقغغجنمتلكق هجعخل غخف
قغ غجني غآلحفتمثلكقُّـهثسلكنغإل جلمثملص مل َّـ غجنمه قغ غجنيمت جلمثملهَّـىعه غجنمه  غجنت َّـ يمت

ص ههن َّـىعه مليحملكجلمبمث يمهحِّـ هن غجنهلغئيش جنتىجليطق عمل غجنهيلكجل غجنمئيعُّـمك حتتلكف  غجنهيلكجل
ق: غجنهلغئيش م يحمئغجنتمهيطُّـ جعلكجنهيلكئيطغص هجعخييط قجن ُّـتيجغ  غجنهيخي يمعمه  غجنجه

ص هُّـ ص يجكمعمكغألمممثيط جنمبهيخي عجلخصن غجنمئيطقغ هحتيعُّـ يجغ  جلمبمث عقغقغ قجن غجنهيخي
 . غجنهيخي مض غخللكقفيحمئغجنخيٰهالف جنت

جلمثمل غجنت َّـ غجنمتهييغ حملكجلمبمثمل قغ غجنمت وحمهيلكجلمبمثمل غجنمه ي ي جلملو هثلكخممهملي خم جلمف مصهب  ي معت
غ ين َّـىعه غجنهلغئيش جنتمهحِّـ حملكجلمبمثمل غجنهيلكجلع :هن غجنهلغئيشص هجنىعغ خملكجن ي  .ي

غهث حمهت جنتي عهن قخممل آل حتجكميخملكجعمبمثمل غجنمئلكجع يمهحِّـلك جليطن غخف جعخييط عن ي عآل ص حملكجن
قخممل هغجنمتلكقص هممىعجني خغئيش غجنهيلكجل هن خمبمث غجنتخصكيمعت عن معيعمعهي ي آلجعيط  جعخل غجن

قخممل جعمل مض غجن غهث هَّـ هن خمبمث جليطن غجنيعلك  .غخف
م غألمممثيط ين ع :مض غخفمئلكن ُّـمتبث َّـىعغ غجنسهسغنه غجنىعه ُّـمسجخ جعخييط غجنتمهيطُّـ م غجنجه

م عمل  َّـ شتلكف مجعلكجنهيلكئيطغ ظى عحفيع حكلكجعىخك   جلمبمث
غغ غ:غجل م غألمممثيط آل شتلكفين ع : خملكجن م عمل غجنجه صى حكلكجعىخك جنىغن ي هعآل  جلمبمث

مص ألن م غجنثلكر َّـ هيغجنتسمبس مض غجنجه  هن : عهصمغيط هن هثهييغ غجنخيمبي غجنجه
مقيتمهغجن ص عن هن غجنجه مظ حم عمل  هغجنتمهيطُّـ مغيط ههثجهمس هن هثهييغ ي ه:ن خممبمنمشغجنجه

قغجن م غجنخيمب م ين ع : حمحقق جلمبمث خفلكقغ مس هثمئ م هغجنتمهيطُّـيتمه  هثجهمس هن يغألهنغجنجه
مين ع :هعن خممبمن .غجنخيمب م غجنثلكر هثجهمس هن خك م غجنثلكر ص جنى حكلكجعىغجنجه  هَّـىعغ غجنجه
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م جغلكجنهن  عمل شتلكف م آلقغجع هَّـهئىعغص حممثمبىغن غجنتسمبيجغ خك  .صلكُّـمل عمل س مض غجنجه

غ جنينع :ههن َّـمتلك خملكجن م ُّـت  جعلكجنرضهقغ هن غجنخيمب :عه صيلكبمثخييط جعجههئ ي غجنجه
قغجنىعه َّـ غجن  . هغجنتمهيطُّـيتمه

م هن جمحق : غخفمهمتيهجنىعغ خملكن  خمهُّـتبخي غجنجه ىمع م ي لك يعهن  عحفيعىجلمف خك
م حمهت ممىعجن معت  ىغعقغق عمل  جعلكجنرضهقغ هآل حتتلكفيحمئغإلقغقغ غجنت معمسجخ جعخييط غجنجه

ملص يغإلقغقغ ذهقُّـي عن :جنىغن غجنتسمبس مض غإلقغقغفص هَّـىعغ ُّـخيمتي هعآل  حصلكصىحكلكجعمئمل
يهجنمثسمن حمخيال غحفتمثلكقُّـ ن غإلقغقغ ذهقُّـجنمثيغ ه. ولكو  هثسلكنغإلي عن :مليغخفيعغق هن مم

قيهثعغجنهيخي ه زمك جلمبمث عن ُّـيعُّـيط  جلمف غإلقغقغص جع يحفلكقمغ ى هن خمب جللكهنو هنمئهت
قهثسلكنغإلي عن :غخفيعغق هن قجن ويس ممخصآل يعقغ خكخي عهث  هَّـصجلمف قجن و هنهيجي

ص جفمثمتيهظيط مىئىع م جعهيلكئيطمع ص هَّـىعغ آل وققغع هو عمممثيطوشمه جن خك  جنىعجن غجنهيخي
جنمتلكي عهث ُّـخيمت ص هن خمبمث خم  و غهللا معخيلكمل جللكقنينع :آل ُّـستجيمث عن ُّـيعحمىش غجنهيخي

هث معخيلكمل جللكقآل قي عن  جعلكجنرضهقغ آل ُّـخيمتوجعلكجنرضهقغص حمهئ  جلمف وغهللا معخيلكمل مصب
ص جع َّـ معخيلكمل خملكقق جلمف غجنحيمب جنهئ ممتمك جلمف غجنخييطنص هآل  ُّـستجيمث عن ُّـحيمب
 .هثهيس غجنيعحسمل

 يحمئهثخيمب جعتيعهثمتلك حملكجنرضهقغ َّـمتلك جنمثسمن هنمئلكجع غآلحفتمثلكقص جع غخفيعغق هنمتهتلك 
ميمئغإلقغقغ جعخييط حت مغيط غجنهيخي هثسلكنن غإليحكمثحيعيجغ  ههن ص غجنجه  غجنخيٰهالف هُّـ

ي قممهثسلكنغإلين ع :هجعخيبلكقغ عحفيعه. مض غخللكقف ُّـمتلكي قعقغ  ي عهثومك معهئ و ممخصآل يمعمه
 ُّـيعُّـيطهص هَّـىعغ آل ُّـخيمت غإلجللكظ هغجلمق يم جعهيلكئيطمع حمهت ُّـجهتلكم عجنمث هعهثيهظيط

 . يحفلكقمغ ىهغجنمئهتيع هن خمب جللكهن
و عهث حفحقى عقغ جلمب جعهيخيهثسلكني عن غإل:يهُّـتمبخيس هن قجن ص شمه و هممخصني  جن

موجن هنمث  هن خمبمث غجللكئ جفمثمتخص ُّـيعه غجنجيخيلكن ص جنىعجن غجنهيخي جعلكآلضجييعغقو هخك
ص حممشن غحفتلكق غجنهيخي حم م ههنمث ومشهث شمه جن خك  جلمف و حتمه جن عقغقغ)غألمم(ي

وغجنهيخي هَّـ عمجلكل غجنخيىغن هحتيعُّـ غجنخيٰهالف جنتحمئ غجنهيخي حفلكقمغلكص هعن مس  ي



 طض................................................................................يغجنمتهيسلكهثمثمل يغجنهئمثهيمثلكف هنمهلكقُّـ
مصشجك غجنهيخي ممخص مض غجنمهلكئ و حممشهث هعن جفمه جن خك  هثح غجنجيخيلكنص جنهئمتي آل شتلكق ي

 . هثح غجنهيخيوغألمم حمال حتمه جن عقغقغ
ن ي عن جف:إن ذضل ص ُّـمبىغن هنمت عن معهئ م هغخفمث ن غإلقغقغ غضجييعغقغ جعخييط غجنجه ومه

وغإلقغقغ غضجييعغقُّـمل ن غجنهيخي عقغقُّـلكص جنهئمتي جنمثيغ غحفتمثلكقُّـصي آل غحفتمثلكقُّـملي ي حممثهئ  .ولكوي
م هغخفمث جنمثيغ غضجييعغقغ:اجلواب ن غإلقغقغ جعخييط غجنجه و عن جفمه ي هعهثخص صي

لكإلقغقغ َّـمتلك جعلكخفجهمثئمل هغآلحفتمثلكقص حممشن خكلكظ غجنهيخي عقغقص هعن مس ُّـجهمس مس ُّـيعقص حم
وغحفتمثلكقُّـمل  .ي هغجنهيخي غحفتمثلكقهي

  ذضضظ ال ختصو سن إرادة ارصظخلٌ ارتي رصشصم دثلطسظن أذشظل اإل.س
 آل و مض ظيطهقهص حمهت حمخيو غجنت جنمبخيمب قحفهثسلكن هن عحمخيلكن غإلى حمخييمم

ص  .ولكيجن مملكن غجنهيخي عمغبلكقُّـي جفت شمب جل عقغقغ غجنهيلكجل
يعن غألحمخيلكن غآلحفتمثلكقُّـمل غجنت: هجعمثلكن قجن جلخلهثسلكن معمهيطق هن غإلي  : جلمف هث

ق غجنهيخي هثسلكنغألحمخيلكن غجنت ُّـهيخيمبهتلك غإل: ّاألول  صم جعهيلكئيطمعيمهيطُّـ يجغي جعخييط عن ُّـتمه
م ص هن خمبمث عن ُّـجهجكه جعمثتلك حممئيط شتلكفو هجلىغنو همغىغنو عمممثيطوحممثحمه جن خك  و جلمف غجنهيخي

قعمل  ي ُّـهيهئيع هُّـتمسهنصيعُّـلكنص جع خكهت  .ي ُّـتحمئ غجنهيخييجغيعن ُّـت معمب غخفيعغجف ههن  عمل ي
ىمعمسهن عمل ى هن قهن جفلكمغملهثسلكنغألحمخيلكن غجنت معمهيطق هن غإل: ارثظخ  ى همعهيهئحقي

ق هنمبهئمل غجنتمهيطُّـ جعلكجنهيلكئيطغص هن خمبمث معهئمب غإل مغ يهمعيعهظ جن وص حملكجنتهئمب حمخيهثسلكنٍّ  ي
ق غجنهيلكئيطغ هغجنتمهيطُّـ هبلك يغحفتمثلكقهص ألهث آل ُّـتهئمب عآل جعخييط معمه يي ي ىحمهئ جفيعم. ي  ي

يهص جنهئو َّـ حمخي غحفتمثلكقهثسلكن معمهيطق هن غإلىهمممبهبمل ق هنمبهئمل ي مغ  َّـىعغ غجنهيخي م جن
م يغجنتمهيطُّـ جعهيلكئيطمع م آل ُّـ ق هغجنتمهيطُّـ هغجنجه يجهخييع جعتمب غخفيعغجف هن غجنتمه

ن هن هنمئلكهن هنبلكخغصهغجلىغن و ههن خمبمث عهث ُّـمئ  .ي جعهبجيعق عجفسلكحك جعلكخلجييعي
ن  غجنىعه خملكن هن غجليطغق غخفلكئ هثسلكنآل حميعم جعخل غإل: يعقغ معبخل قجن هثمئ

ص هجعخل  لك قه جعسمئ  صو غجنىعه مملكن مغلكجنسلك همغلكظ عجنمث مكلكمسهثسلكنخممثلكن غإليجعهبجيعق خكخي



 ٥جهنحصمضمص احلمجمحمص ـ  حنح.................................................................................... ٤٠
ًحك أهئجمجحمق، مئمخمك مضمثمتجك احبحججسحصم بمسرادتلك، وإن جبحصن جمهلمكرا، واحبهبحصخضمظ ُإن مل تحج: وهئحصل حبلك

 . مضملجمختجسخف أن مضهلحججل يف مبمجحصحسلك وال مضحجمكمحسملحصنذحبمق اإلّ أن :ييىل ذحبمق
ّ أحسجخحص حجسجخهل حسممجحجك احبمثحصييجك احبجعي مضجتمظر احبمثمتجك مبجخلك بمسرادتلك:ّومبخك خضجخحص مضجمحتحط ّ، 

 مئجسلك، حسخممظ أن ال مئمعق بجئ احبمثحصييجك بحصجلزي وبجئ احبمثحصييجك ٌمضمجمكن حبمتجحمحلك دخجكواحبجعي 
ّمضجمجتمكر احبمثحصئمظة ّ أحسلك ّخئري املخمهلمكر، إذ جبهل أن احبمثحصييجك حبجحمثمتجك خئري املخمهلمكر ييجحجسلك

ّحبجحمثمتجك ومضمعجحط احبمثمتجك ييىل احبميك، مئمججعحبمق احبمثحصييجك بحصجلزي مئمسحسلك مضجمجتمكر مئحصئمظة  ّّ
ّاحبمثمتجك املخمزي ييجحجسلك مئريجمملك ييىل احبميك، جبجك ذحبمق بمسر  :حسمتحك، احبمثمعق بجسجخمخهل. ادتلكّ

ّأن احبمثحصييجك خئري املخمزي أمبحصمبلك ىيمعمضحجحصن إمبحص احبمثمتجك وإمبحص احبميك، أمبحص احبمثحصييجك املخمزي  ّ ّ ّ
ٌمئمخمك مضجخملمظ أمبحصمبلك أحمظ احبختمعمضحججئ، ومضهلحججل أمبحصمبلك ىيمعمضحق  . واحمظّ

مص بجئ احبمثحصييجك بحصحبحججتمظ واحبمثحصييجك ّمثجحملمثجسوييىل خضجعا مئال مئمعق مبخك احبجخحصحجسمص احب
ة احبمثحصييجك، ونيجسخسخل تمثجتجسجك ذحبمق يف احبمثجتجك بحصجلزي، إذ جبالخنحص ال منجحمكان مبخك إراد

 احبملحصبخف مبخك املمعحجحمص احبحمحصمبجخمص
بجئ احبمثحصييجك خئري ـ واحبهبحصرع جبجعحبمق ـ  احبمتحجالء قّمعّ مبخك احبجخحصحجسمص االججمهلييجسمص مئ،حسمتحك
 وبجئ احبمثحصييجك بحصجلزي، مبخك جمخمص )جتختجححط ييجحجسلك بحصحبمثحصييجك بحصحبحججتمظُاحبجعي مض(املخمهلمكر 

، مئحصحبمثمتجك املخمزي ييجحجسلك ال  مبخك هئهلجسجك احبحممكاب واحبمتحجحصب،ّتمعتجسخص بمتجف اآلثحصر االييجمهلحصرمضمص
ُتميتخص ييجحجسلك اآلثحصر، حبجعا ال مضمعتخص احبهبحصرع اآلثحصر ييىل احبمتحجمكد احبجمحل أ ّ جزي ييىل ُجبمعه وأّ

ّإمضحجحصييمخحص، مئال مضميتخص أثمع احبهلجسخف مبخك احبجخحججك واالحسجمحجحصل ييىل احبهلجسخف اإلجبمعاخضحل ّ. 
ٌ أن خضجعه اآلثحصر إحسهل خضحل آثحصر:ومبخك احبمكاخلحط ّ ً اييجمهلحصرمضمص، وحبجسملجض آثحصرا ححججسحججسمصّ ًّ ّ 

 ّاحبمثمتجك اإلرادي : حجسحض هئحصلهمص، وخضجعا مبحص مضهبري إحبجسلك املجتجخّمف يف تمثملريّتمجمكمضجخجس
ّمئمسن تمعججسحط أحمظ جحصحسهلحل احبمثمتجك : ً مضجخحجملحك ثحصحسجسحص إحئ هئملمحجئ، وإرادةٍاحبجتحصدر ييخك ييجححك

ٌواحبميك إمبحص مبملجمجخمظ  جبحصجلحصئخف احبجعي ،ّ إحئ حسمثمغ احبمثحصييجك مبخك خئري أن مضجمخسثمع ييخك آخمعّ
ٍمضميوى يف أجبجك خهلجغ ّ ييجخمظه حجمجل رجحط أن مضهلٍ مبمكجمكدّ ّ ألحسلك جبحصن مبحصل ؛حججسلك وال مضخسجبجحلكّ
ّ أو رجحط األجبجك ، مئحصحسجمجنخص احلمثحف واخجمحصره،ّ مبجخلك يف احبجمخبفٍاحبهتري مبخك خئري إذن



 ٤١................................................................................ّافنكجإنيئ ّافكيكيإت ففإدئت
ًغأفلث اجكحيإرا، وإفإ أن ئكثن افىكيقيا وافحقيمل فجحناا إىل مقأىقلك افكلك  فمث جيمكه ،ًّ

ٌيقجإر ّ حقحهائاه حقكحت أو نحثه، غكقلث إيقجإرا فث غلك أن ئكثن فحقيٍ خلخك غقتّ ًنإ ً
ًوافكجث األول ئجمج غقال اجكحيإرئإ، وافحإين غقال. حقإنحخإحقث واجكحيإره ًً ّ ً إيقجإرئإّّ ّ. 

ّئبا وأنئ جتا حقحثدة افحأفت أن افكقت اإليقجإري ّ  وإن أيكنانإه إىل إيقجإر ّ
ًاحكحمك وأنث ئث افبي جيقت أاكا افقبغمل حمإال وممحنقإ حقثايكقئ اإليقجإر ً  غال ئجكج ،ّ

ٌفلكإخلت إال حلبف ّ أئقإ فإالجكحيإريّ افكقت اإليقجإريّ، فكث وااكاّ ّ ال ئكت إال ً
 وإن فإن افبي جيمكه ئث ،حققا مقبيقيا افكإخلت احكحجثر يقإنإ افكقت خلخك افىكك

ّاحكحججإ إىل افكقت حقثيقث، فكث ّ افكقت فإ مل ئىكيقا حقنقب افكإخلت وإن فإن نقبه ّ
ٍفجحناا حقثيقث إىل إيقجإر احكحمك وهتائاه، مل ئكت، وافثيقاان افف  خلخك ٌحيا جلإئاً

ّذفت، وفث ئنإ ئقهب أن مقكجيث األغقإل اإلرادئئ إىل اجكحيإرئئ ويقمكئ ّ ّ  فيب ،ئّ
ّمقكجيام اككيكيإ ئنثع احككجث إىل نثخلمل خمحلكمل حقحجإ افبات واآلىقإر، غؤن افكقت  ًّ ّ ً

ٍ إنام حيحإج إىل مققيملّاإلرادي ّ خللمج ئقمل فلكإخلت جمبى غقلث، وئث يف ٍ ومقبيقياّ ّ
ّ خلخك اكا يكثاء، وأفإ أن مقبيقيا افكإخلت يف أاكامهإ ّ واجلمكيّريافكقت االجكحيإ ّ ّ

ّ إىل ريكلث ويف آجكب إىل آجكب، غال ئثيقإ اجكحالغإ نثخليإ ئؤدي إىل اجكحالف ٌفجحنا ًّ ً
ٍأال مقبى أن احكجحقت حتئ اكإئة. اآلىقإر ّ ّ إذا جلإئا أن احلإئة ئبئا أن ئنكة، ّ ّ

ّا غقلث ئبا اجكحيإرئإ؟ وأفإ إُ خل،ًغخبج جكإئكإ ً ّ ّذا ئاده يقجإر حقأنث فث مل ئكث هلام ّ ّّ
ً خلا غقلث ئبا إيقجإرئإً،احلإئة خلليث، غخبج جكإئكإ ّ ّ  حقمل افكقلمل ٍ فث غلك غبق،ُ

ٌوافىكيقيحمل أؠال، غلك أن أاكا افىكيقيحمل فجحنا ّ  ّ إىل إرادة اجلجإرً
 اذدك واذرذس إد س اذرذس تسزوي اذرسبسّ اخالك يف اختززرس.٣

ئقلت االجكحيإر خلخك ، إذ  االجكحيإر ئنجكج حقيإن فقإين،ب احكقلثّحقافكج ئ
 :ٍفقإن أرحققئ

 .١٠٧ ص١ج: احكيبان يف مقكجلك افكبآن) ١ (



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................... ضض
ن غجنهيلكجل قه و هَّـ جلبلكقغظغآلحفتمثلكق هنمئلكجع غجلمق: ّاثشضى األول  جل مم

ن مصمق ق ُّـهيخي غجنهيخي جلمف عحكلكك قجمبت ههن قهن عن ُّـهئ قغ هن يغجنجهخي وغ عه هنمئهت و
 . عحفيعىخمب حملكجل

 جنٰهمييش غآلحفيعُّـ وجنىعه ُّـمسجخ هثتمثجمل غيهَّـ خمبلكن غجنهيخي غإلمميعغَّـ: اثشضى ارثظخ
ص حممثختلكق غإل ن غإلى غخفهئيعهثسلكنههتيطُّـيطَّـ ص حمهي َّـىعه غحللكجنمل ُّـهئ  هثسلكنه غجنهيخي

يحضتلكقغ مض غحلمئمثمئملظ عق جعمشهنهئلكهث عن آل ُّـهبتث إلقغقغ غآلحفيعُّـ هعن معخييعل جنسقه  و
 .عه غجنمئت

ن غهثتخلكغ يهَّـ خمبلكن غجنهيخي غآلضجييعغقه: اثشضى ارثظرع ص هقجن عن ُّـهئ
ص حممثبمث قغقه هنثال ألمغ جلالف وغجنهيلكجل هثتمثجملغجنهيخي هن خمب  و جنٰهمث عهنهئلكهثلكمع

 هثتمثجمل يهجنيطهص عه ُّـمسمم غخفمثتمل مض كهنلكن غجنمئحيشص حممشن حمخيمب َّـىعغ جعلكحفتمثلكقه جنهئمتي
ى هنخيمثمتملىحييعهمجن  .ي غضجييعمع جنىعجن غجنهيخيي

قغ مض غخفمئلكنمل غجنثالجغهَّـىعه غخفخيلكر  . جنالحفتمثلكق جنمثسمن َّـ غخفمئمه
ن جنمبهيلكجل قجمبتلكن:اثشضى ارغابق ي هنتٰهلكقمعلكن حمحقمغِّـ عجفيطغرلك جلمف  عن ُّـهئ ي

ىغألحفيعهص هَّـىعغ غخفخيمت هن غآلحفتمثلكق هنسلكه جنالهثتخلكغص هُّـخيتمق غألحكلكك هغخفالن 
غغ هغجنخيمئلكغ  .جنمبث

ن غخفالن مض غحفتمثلكقُّـ صيهَّـىعغ َّـ غخفخيمت غخفيعغق هن غآلحفتمثلكق غجنىعه ُّـهئ  مل غجنهيخي
 وقجن غجنهيخي هنتسلكهُّـملهثسلكن عمل ص همملكهثمن هثسبمل غإلهثسلكنيعل جلمف غإليحمخي جليحمهئ 

ي حمخيال غحفتمثلكقُّـيُّـسهبغجنهيخي هغجنجكنص عمل   .ولكو
ص مض هنمئلكجع غإلهثسلكنغإلي عن :جعهبخيمت  غجنخيلكمس جعهيلكئيطغ هثسلكن جعىعغمع هجعخص َّـ َّـ

يغجنهيخي غخفجهتلكم جن غخفيعُّـيط عُّـلكهص جفمثهن عهث جعىعجن ُّـمهحق معلكن غجن ي  هزمك جع يهيلكجلمبمثملي
ه هثسبت ص حمال معست  .غجنهيخي هغجنجكن عمل غجنهيخي

ن غجنهيلكجل جعحمثهن عن يهن عن غخفالن مض غمهمتي حمهبيعغق غخف آلحفتمثلكق غجنىعه َّـ مم
غجنهيخي هغجنجكنص َّـ  عمل خكلكظ حمخي هعن خكلكظ معيعنص غخفستمبىغن جنتسلكهه هثسبمل غجنهيلكجل
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ومعسلكهه هثسبمل غجنهيلكجل جعخص عهث جلمبمل ي  هثسلكني عن غإل:غجنهيخي هغجنجكنص جعهبخيمت عمل و هثلكخممهملي

و آل جلمبمل ميجعخص عهث حملكجل و معلكهنملي ن غجنهيخي ممخصآل مي ص ص حممثجهتلكم عجنو ُّـهبهئ عن ُّـيطقن مم مث
ن غجنجكن ممخصآل ص هُّـهبهئ عن ُّـيطقن مم ص حمال ُّـيعُّـيط وحمحقُّـيطهص هُّـهيخيمب ص حممثجهتلكم عجنمث

ص هآل ُّـهيخيمب ن غجنهيخي يهيلكجلمبمثمل غجنيمعلكنغجنهيلكجل هَّـ  عمل عن مملكن جعلكجنمتحييعه .غجنهيخي  ُّـهئ
َّـ هثسبمل غإلهنهئلكن م هغجنهيخي هثسلكن عمل ص هجلمبمث حمال معمتلكمض جعخل هثسبمل غإلولكيذهقُّـ

نم هغجنتسلكهه جعخل غجنهيخي هغجنجكن   عمل  جعلكجنمتحييعيحمئ غجنتي غجنهيخي ذهقههجعخل مم
 .يغجنهيلكجل غجنتلكن

ن غخفهجن  يغجنخيمبملهثسبمل : مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملمهمتي ىعغ ُّـمئ
غ مغجنهيخي عمل عجفيطه غجنخيمب غألقجعي عصلك جعخص م يهيلكجلمبمثملغجن مغ  عق ظ جنمثسمن هثسبمل غجن

ق يمصيعق نيهيلكجلمبمثمل غجنيغجنخيمبمل همغ ق غخفخيمب مغمك همغ لك حكلكئيع  عجنمثهتي هنلك مس ُّـمتٰهص آل ُّـست
ن غجنهيلكجلي عآل يهتي غجنمبصغجنخيمب و جلمبملعن ُّـهئ و معلكهنملي  يمعلكن حميعل غجنهيلكجل يمصيعق ه. هجفيطَّـلكي

هث حملكجلالصيهيلكجلمبمثملغجن مغمك صمل غجنخيمب عجنمثي جعلكجنهيخي جعلكهثٰهخصن جعمئمثو هغخفيعغق جع مم  يمعميحق آل ُّـ
غ عمل غجنهيخي هن غإلهنهئلكن عمل هثسبت مض هثهيس مغ  .غجن

)٢(ا   
 غخفمب هغجنميمت هغجنمثسلكقظ :يطقغص هَّـ مض غجنمبميمل غجنمئ:ملي غجنمتهيسلكهثمثيهئمثهيمثلكفهن غجن

ق مض جنسلكن غجنخييعغ  هنمبهئ حمهت خملكقق : عهصُّـمئلكن خميطق جلمف غجنحنظ: خملكن غجع هنمتحي
جن ليك مقتدر: هخميطُّـيعص هخم ٍ مقعد صدق عند  ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ٍَ َِ َ ْ

ٍ ْ  خملكققص : عه)ضض: غجنمئهبيع (ِ
 . غجنميمت هغجنمثسلكق:هغجنمئيطق

ي غخفبيطئمثمل جنمبهيخي جلمتيط غخفجهمثئملص : حمهتيهيمبسهيلك غجنمئيطقغ مض غآلظجيالف غجنيهنع
ى عن غجنهيلكجل مض قغمع جعمتح:هغجنجكن جلمتيط جليطهنهتلكص جعهبخيمت  عن خكلكظ حمخي هعن مس ُّـجهمس مس ي

 .غجنخيلكخ هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملصلكُّـمل غحلهئهبملص غجنهيمه ) ص(
 .طط كضف: جنسلكن غجنخييعغ) ض(



 ٥جهنضطض احلششض ـ  رشح.................................................................................... ٤٤

ّ آجظ ذششتشششخ بضن اذشظرة طي ؠحض ٍطسسل، وطظا اذتسظطف رشضبل تسظطف ّ ّ
ض اذثضصصض اذسزل اذثضذط حخ رن اجظثشيف  دام حصضيت تسزصشه  ـاذسسل واذحك

 .اذسجظ وطشضبشصض ـ ةحخ
ّإن ذششظرة تسظطسخ : طظطن اذتسظطسخ بشوذه إخ ّودظ أحضر ؠظر اجتضهلخ

  دون اذسضحل: أحصي اذحك، وثضصصصام،ّ ؠحض اذسسل ورشضبشه:أثظمهضررصورطن 
ِّيف ذاته بحصط إن حضء خسل وإن مل طرض مل طسسل، واذتسسج األول ذششتشششخ،  ّ

 .واذثضين ذشسالحسض
ً ذششظرة طتزشن دصودا ثالثضّسشسسيّ أن اذتسظطف اذ:ّوهبظا طتزط ّ: 

 .ّاجبظئصض ذشسسل ال االصسسضل. ١
 .ٌع بضذسسل اذظي ذسضحشه حشم بهتظتب اذشظرة ّإن: أي اذسشم، .٢
ً االجتصضر، إذ ال طشسي حشم اذسضحل بضذسسل، بل البظ أن طشون دضدرا حج .٣ ّ

 .اإلتصضن بضذسسل بضالجتصضر
ً أن طشون اذذء رزظرا : بشسصى)ّ اجبظئصض ذشسسلوطو(ّخضذشصظ األول 

ً حظطظا دضذرشع ًال دضن اصسسضً حواءًذشسسل، وحج طظا خال طشون االصسسضل دظرة

ّاجتشسوا يف أن اذتشضبل بصصصام طل طو تشضبل اجششض واذسظم أو تشضبل اذتزضد؟ خصه دوالن) ١( ّ: 
ّ إن اذتشضبل بصصصام تشضبل اجششض واذسظم، ألن اذسجظ حظم اذشظرة :ّالقول األول ّحام رن حضصه (ّ

ّوتبسه اجحشق اذسويس يف جتظطظ . أيب طضحم رن اجستظذضوطظا رظطض ). ًأن طشون دضدرا
 .٢٥٠ص: درف اجظاد: ، واصسظ١٧٥ص: االحتشضد

ّ إن اذتشضبل بصصصام تشضبل اذتزضد:القول الثاين وطظا رظطض األحضحظة ومجصور اجستظذض حج .  ّ
: ؛ وحوارق اإلهلضم٢٤٣ ص١ج: ؛ ورشح اجشضؠظ٢٩٩ص: رض صشل يف رشح اجوادف

: ّ؛ وذطض إذصه ؠظر اجتضهلخ يف األحسضر٢٧٦ص: رشح اذتجظطظ ذششوحجي؛ و٤٤٢ص
 .١١٢ ص٤ج

 .٣٠٧ ص٦ج: ّاحلششض اجتسضذصض يف األحسضر اذسششصض األربسض) ٢(
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 .و ضخيمثهيلك مملكحليطُّـيطوآلعه غهثهيخيلك
غ معجيمب جلمف غجنهيخي :يمعٰهِّـحملك غ عجل هنجيمبمئلك هن غجنمئيطقغظ ألن غجنمئ ي عن غجنمئ يي و يي

و آل معجيمب عآل جلمف هنلك مملكن هنبيطع جنمبهيخي آل ي جعخالم غجنمئيطقغ حممشصلكصوهغآلهثهيخيلكن هنخيلك ي
غ معجيمب:حفلكمخمل غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيملمض  مسجخحكمث  ممخصصغآلهثهيخيلكن ى عن غجنمئ ي ي  جلمف غجنهيخي ي

 .وعُّـٰهلك هجلمف غآلهثهيخيلكن ههنبيطئ صههنبيطئ
ن جنخيمب غجنهيلكجل صيهَّـ هنبيطئمثمل غجنهيخي جل جلمب(يعهنلك غجنمئمثيط غآلحفيع   هعن ُّـهئ

وهنيطحفمبمثمل ظ َّـىعغ غجنمئمث حمخيمف) مض ظيطهق غجنهيخيي ه غجنجيبمثخيمثمل يط آل  ض يمعسهب غجنمئ ي
وخميطقغظ ألصلك جللكقهنمل قي يغحليعغقغ جعمسصلك قغف خميطقغ جلمف يمعتمه آل  :وهبثالحم.  جنمبجهخي

يمثمل مض جلهبمبمثمل هثسلكهثيغإلجفيعغمظ جنخييطن غجنخيمب جعهيخيمبهتلكص ممىعجن آل معسهب غجنمتهييغ غإل ي
ي جنخييطن هنيطحفمبمثمل جلمبهبهتلك مض حتمئ غجنهيخي ظيَّـٰه غخفخييطغ جنمبجيخيلكن جعمسصلك قغف خميطقغ ي

يحفلكقمغلكص حممشصلك هعن ي مملكهثمن معخيمب جعخيهبمبمثمل َّـٰه غخفخييطغ جنمبجيخيلكنص جنهئ آل هنيطحفمبمثمل و ي
ص حملكجنمتهييغ غإل ص جنهئ آل هثسلكهثيجنخيمبهبهتلك جعخيهب غخفخييطغ مض جلهبمبمثمل غحصٰه يمثمل معخيمب جعلكجنهيخي

ق حملكجل ىهن جفمثهن َّـ غجنهيلكجل هعهثخص هن جفمثهن همغ  . عحفيع هَّـ غخفخييطغي
ن غآلهثبخيلكف هثح غجنهيخي جعلكجنمئمهيط هغآلحفتمثلكق:حمهبخيمتلكهيهعهنلك غجنمئمثيط غجنثلكجنهن   . عن ُّـهئ
يهجحلك معمئيطن ُّـتٰهِّـ ي ق هَّـهثسلكني عن غجنمئيطقغ جلمتيط غإل:ي ي غخفبيطئمثمل :ي حصلك جليطغ خممث

م هغإلقغقغص هغجنخيمبصجنمبهيخي  . هغجنجه
واجب تعا   القدرة عند ا

فيعهن غمغمك معخيلكمل  لك جغب ن جعلكجنمتح غجنىعه ُّـمتسج ُّـ عن يحمالجعيطغجنمئيطقغ مض غجن هئ
غمغمك معخيلكمل هجممتلكهص هجعخص ُّـتالظن هن خملكجليطغ ى ممخصني عن جن معخيلكمل هن مم:هن غجن  ي

قه غمغبملص هجلمف َّـىعغ ٍّهمغ ن هنمتسجخص هن غجنىعغف غجن ص جعحمثهن ُّـهئ و عجلاله هعخحم
قغ مض هنمهلكقُّـمئهتلك  مغ غخميس هغألجليطغن غخف يحمالجعيط هن عجنميلكظ هخضيعُّـيط غجنمئيطقغ هن غجنمت

ي جلمف عهثجلكك عحمخيلكجن غآلحفتمثلكقُّـمل هثسلكنيعن خميطقغ غإل: وهنثالغخفحيطهقغ هغجنمتلكخممهملص 
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م هغخفوهنهلهلكمل ق هغجنتمهيطُّـ هغجنجه ومث هغإلقغقغص هَّـ خغئيش هنمتىغهي جعلكجنتمه  ي
غمغمك معخيلكمل  .جلمتهتلك غجن

غمغمك هنمتىغه ق هغجنتمهيطُّـ حملكجن وعهنلك غجنتمه يي مظص جلمتهتخصي ي ألصخص هن عخمسلكن غجنخيمب غحلمه  ي
غمغمك معخيلكمل مع جنمب  .يغجنىعه معمئيطن غحكتحلكجنمل جغب

م هغخفمث حمال مصلكن حصخص مض غجنسلكجفمل غإلحصمثمل غخفمئيطحكمل يهعهنلك غجنجه ي م ظي ي ألن غجنجه
غمغمك ىممخصنمل  عهغخفمث رلك غجنيعجمبمل قظ حمهتخص ُّـالكهنلكن غجنهيمئيطغن هَّـ هثمئيسص هغجن  هنهيمئ

ومعخيلكمل هنمتىغه  .ي جل مم هثمئيسي
غمغمك هنمتىغه وعهنلك غإلقغقغ غجنت َّـ عمجلكل غجنخيىغنص حملكجن ي ون غإلقغقغ مممثهيمثمل ألظ جلمتهتلكي  يي

وهثهيسلكهثمثمل جنمل و جفلكظمبملي غل هنمئ مص هغجنهئمثهيمثمل غجنمتهيسلكهثمثمل َّـ عجفيط عهث ي جعخييط غجنخيمب هغجنجه ي
جنمل ص غجنت َّـ هنمئ آلف غخفو قغحفمبملومليجليعضمث وغجنهئمث ُّـ حتمن غخفمئ مل غخفهبهئمتملص هخميط يلكَّـ

غمغمك معخيلكمل هنمتىغه:يمعمئيطن و عن غجن ي غمغمك جعهبخيمت ي ي جل غخفلكَّـمثمل هغإلهنهئلكنص حمال عقغقغ جنمب
م يغجنهئمثهيمثمل غجنمتهيسلكهثمثمل غحللكظمبمل جعخييط غجنخيمب هغجنجه  .ي

غمغمك معخيلكمل ق هن مجمث غجلهتلكفص هعنحملكجن مغ ي جعخص عهث هغمغمك غجن ي ظهيلكمع غجنىعغمعمثمل ي
ص ُّـمتتميمملكجنمئيطقغ م جلخل  م جعمل عجنمث : يغجنىعغفص هقغمع معخيلكمل آلهنلكَّـمثمل جن يعن غجنمئيطقغ غخفمتس

قص حمهت خميطقغيملص هعصيمبمثيمعخيلكمل َّـ هنبيطئمثت غجنهيخي مغ  . آل جلجىغ حممثهتلكولك دم غجن
جن غمغمك : هعمل َّـىعغ غخفخيمت عخكلكق غخفمهمتي مض جفلكخكمثت جلمف غألحكهيلكق جعمئ يجغ عن غجن ي

ق جع جليطنص ههنجيمبومعخيلكمل همغ ى جمحق هنتمئمثيطو آل ُّـجه ي جعحيطص جلمف هنلك معيطن ى هآل جضيطهقى جعمئمثيطي ي
ى جنمبهئ جعمتهييغ قغمع آل جعمسهنيعوجلمبمث غجنمقغَّـخلص هحملكجل ي ُّـمبحمئ هن حفلكقفص هخميط عخممث جلمبمث ي

ن هنمئمثيطغ صي جمحق هنمئمثيطوحممشقغ مملكن قغمع َّـ هنبيطع غجنهيخي هَّـ هنجيمب. غجنمقَّـلكن و حمال ُّـهئ ي
ص جع هنبيطع حمخيمب غجنىعه َّـ قغ ظ آلهنتمتلكل غجنجكنص هآل جعلكجنجكنظ آلهنتمتلكل غجنهيخي  صمعجعلكجنهيخي

غ غجنهيخي عه غجنجكنص هَّـىعه َّـ غجنمئيطقغ :ي جمحق هنمئمثيط جعلكجنهيخي عه غجنجكنص عهوهنجيمب مغ  جع
غمغبمثمل هَّـ جلخل غجنىعغف وهعق مملكهثمن غجنىعغف غخفتخيلكجنمثمل مض هنبيطئمثتهتلك جنمبهيخي هنجيمبمئمل. يغجن  جل ي

ىعه خممثيط خم عه مض جليعضو هنهييعهلص حمال ُّـمئهتيعه خظي  جعمشزلكغ غجنهيخي جلمبمث هآل ص َّـ حم
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مسجخ  هحكمثهن عحمخيلكجن جعمشزلكغ هثهيس عه جمحقه جلمبمث وهغمغمك جمحقهص هآل ُّـمئهتيعه خظ

 .غمعهيمهمثمبهتلك مض غجنهيمه غجنثلكجنهن جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهل
واجب وقدرة اإل   سانالفرق ب قدرة ا

يجحلك معمئيطن غمغمك معخيلكمل هخميطقغ غإلغجنهييعم جعخل خميعن  :يتٰهِّـ ُّـي  : جعخص ُّـحلهثسلكنيطقغ غجن
ص هين ع .ص  آل هنتمتلكَّـمثملص حممئيطقمع آل قغمع معخيلكمليجفمثهن عن خميطقمع معخيلكمل جلخل قغمع

ظ جعلكجنخيجىغ  حممبمثسمن جلخل هثسلكنلك غجنمئيطقغ مض غإليعهن .هنتمتلكَّـمثملص هُّـستحمث عن ُّـ
ظ غإل ص حممئيط ُّـ ظ جعلكجنخيجىغ معلكقغو جعلكجنمئيطقغ معلكقغهثسلكنقغمع  . عحفيعهو هُّـ

ص حممثخيهبمبهتلك هنت هنلك خكلكظص هآل معينع .ض خم  خميطقمع معخيلكمل جعلكجنهيخي جلمف خلص يت
ص هجنىعغ مملكهثمن هثسبت معخيلكمل غص عهن  عملعه جليطن هنلكهث مغ لك غجنمئيطقغ جلمتيط يغجنهيخي هثسبمل غجن

غ حمهت جعلكجنهثسلكنغإل خمي ألصصيمئ حموهيمليلك هنت يعف غجنهلغئيش ُّـهبهئ عن ي جلمف خغئيشص حممشقغ مع
حم هثسبمل يع غجنهلغئيش حمال ُّـهبهئمت عن ُّـخيهبمبهتلكص هجنىعغ مملكهثمن يُّـخيهب غجنمئيطقغص هعن مس معت

غن  .غجنهيخي هثسبمل غإلهنهئلكن عمل غحلمث
ص حملكجنمئيطقغ حممث يهنلكَّـمثمل معخيلكمل آل يهثعجلخل قغمع هيجفمثهن عصلك  خميطقغ غهللا معخيلكمل .ض  جن

ن هن غخفهيلكَّـمث غجن قظ هجنىعغ معهئ مغ قص جع دم غجن ُّـمل آل غخفيهيمبسهيمثمعخيلكمل همغ . مليلكَّـ
 .ملي غجنمتهيسلكهثمثيهئمثهيمثلكف هن غجنو حمهت جليعلهثسلكن جلمتيط غإلغلك غجنمئيطقيعهن
)٣( ا  

ن هن غجنغخفيعغ مظ:ملي غجنمتهيسلكهثمثيهئمثهيمثلكفق جعلكجنخيمب غجنىعه ُّـهئ  هجنهئ ي غجنخيمب غحلمه
يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل جعحلكخكمثمل غجنخيالهنمل غجنجيبلكلكبلكئ) ص(  .طصض كطف: ي
غن) ض(  :غحفتمب مض مغمتيغ غجنخيمب جلمف عخم

ي عن غجنخيمب هن غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمثمل:ين غألهنغجنمئ ي ق جعمثمتهت. ي خف : غهثحييع( .هَّـىعغ َّـ غخفجههت
 .)ططصك: ظ هخضيعُّـيط غآلجلتمئلكقططصمضطصك: ظ هعُّـٰهلكف غخفمئلكظيطضضض كصف: غخفمئلكظيط

ن غجنثلكر جنمل غإلضلكحممل:غجنمئ هَّـىعغ هنلك قَّـمك عجنمث غجنهيخيع غجنيعغكه مض غخفبلكجفهن . ي عن غجنخيمب هن هنمئ
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غ ُّـمتبمي جعمثلكن عخمسلكن غجنخيمب غخفيتٰهِّـُّـ ي عن :غحكمثمسجخ مض غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهل ه.جيمب

 :خمسهبخل عمل غجنخيمب ُّـمتمئس
قه جنيطه غجنخيلكمسص . ّارشصم احلسوري: ّاألول ن ههمغ ق قغف غخفخيمب هَّـ جفٰه

قه آل شتيس جعخيمب غجنحنظ جعمتهيس:متىعمميعهحك ي عن غجنخيمب غحلٰه ي هعهثخص ُّـجههب جلمب صي
ن جعخيمبت حصلك هجلمب غخفخيمب يغجنخيمبمل جعهبخيمب و جعمتلكظ جلمف هنبلكر غحلهئهبمل و هَّـىعغ هغضِّـ.ي

ق ن همغ ق غخفخيمب وغخفتخيلكجنمثمل غجنت معيعه عن همغ ص خملكئ عمل  جعلكجنمتسبملو قغجعيشي ق جلمبت وهمغ  ي
مغٍّهنستمئجع جمحق  ن جفلكذ.  جلمت جع وحمهئخص عن غخفخيمب قه جنخيمبتي  جمحق صي جعتخصن همغ

 .صضض كصف: يغخفهلخممثمل
ن جنمل غآلهثهيخيلكن: غجنثلكجنهنغجنمئ يهَّـىعغ هنلك معخييعل جن غحلهئمث غجنسبىغهغقه مض . ي عن غجنخيمب هن هنمئ

هنمل   . صضصك): خمس غحلهئهبمل(خف غخفمتحي
ضمثحلك خفلك عحملكقه غحلهئمث غجنسبىغهقغه وهخملكن غخفحمئ غآلهنحل مع جلمتيط جلمبهبمتلك جعحنظ جعلكجنخيمب : ي

مظ جغالجغمل عخكمثلكظ  :غحلمه
هنمل جنمت. ص قغ غحللكظمبمل هن غجنحنظ جلمتيطهثلك غجنت هنخيمب قهغجنمه  .لك جعلكجنخيمب غحلٰه
قغ خليعهمغمتلك جع هن غجنمتمئيس عمل غجنهئخصن ههن . ض ن معمب غجنمه غآلهثهيخيلكن غحللكظ حممثمتلك جعحمه

غ عمل غجنهيخي  .يغجنمئ
ن جعلكجنخييعل. ض قغ غحللكظمبمل هجعخل هنلك ُّـجيلكجعمئهتلك هشهئمثهتلكص عجلمت غخفخيمب  .عضلكحممل جعخل معمب غجنمه

قغ غجنمئلكئهبمل ص هثحييع عمل هثهييغ معمب غجنمه جنمل غجنهئمث يحمهب خملكن جعمسن غجنخيمب هن هنمئ  جعلكجنىعَّـ غجنت ى
قَّـلك جنيطه غجنىعَّـ قَّـلك مض هثهيسهتلك جلخل همغ جليعل آل ُّـمئب غجنمئسهبمل : عه(حمهت مممث . همغ

ل:  عه(يههثهيسلكر ) هآل غجنمتسبمل جعلكجنىعغف ض ن هبلكص خممثلكن غجنخييعل جعلكخف  ).يخملكئ جعلكجنمتهييغص هنتمئ
جنمل غآلهثهيخيلكنص هثحييع  يههن خملكن جعمسهث هن هنمئ  .مل غآلهثهيخيلكن غحللكظ هنمت جنمبمتهييغعى

جنمل  يههن خملكن عهث هن هنمئ ن جعلكجنخييعلى  .غإلضلكحمملص هثحييع عمل غإلضلكحممل غجنت جعمثمتهتلك هجعخل غخفخيمب
قغ: هغجنتحمئمث ص ألهث هثهييغ معمب غجنمه جنمل غجنهئمث يعن غجنخيمب هن هنمئ يهعهثخص غآلهثهيخيلكن . ي

ن علكالم غجنخيمب جلمبمثهتخص هن جعلكغ غخكتبلكه هنلك جعلكجنخييعل  حصلكص حممثهئ هغإلضلكحممل جفلكظالن جعحمه
غئيط. عمل هنلك جعلكجنىعغف  .ضصض كصف: ققق غجنهي

 .ص غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغص غجنهيمه غجنثلكجنهن جلهلضطضك: هئهبملصلكُّـمل غحل) ص(
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غ جلمتهتلكص ممىعجن غجنخيمبمل جفلكذغ وجضج حصلكي قَّـلك خفخيمب مغ  ص هبلك غجنمئلكئص غجنيعغجعيش حصلكص جع

هنمليستمئغخف قُّـلكو جعلكحكتمئالحصلكص حمهت هنخيمب حصلك جلمبخص جفٰه و خفخيمب ي .و
ىهغجنمئيععن غجنهئيعُّـ عهن مملكخك: خملكن غجنجيبلكلكبلكئ  جل َّـىعه غحلمئمثمئمل جلمف َّـىعغ ي

مغ غجنبيطُّـ  جل عجغبلكف وحكلكممتملم جلمف هنلك جعمسُّـيطُّـمتلك م يحملكجنهئتمك غجنسخصهُّـمل غجنسلكجعمئمل . غجن
ق ل هن غجنخيمب جعلكهللاص هختمب جلمت غألجعحلكف غخفمسجغ غ جل غجنهيالحكهيمل غجنبلكجفثخل َّـىعغ غجنمت

قه جلمتيطَّـ مملكن هنمتحخنغ مض جلمب غجنحنظ  ص حممشن غجنخيمب غحلٰه وجل َّـىعه غخفسلكئ ي
يممجه جلمت مض غإلحكالنص حممبمبمئيععن غخفمتيمل مض معمتمئمثِّـ غخفخيلكقم غإلحصمثملي جفت جعمتهيس .ي

ص جعهبخيمته. ّارشصم احلسويل: ارثظخ قغ غجنحنظ مض غجنىعَّـ ق ظ ي عن :َّـ جفٰه
قغهتلك غخلغجنىعَّـ جع عمل غألخكمثلكظ حترض مغ يمل غجنت معجكمعمك جلمبمثهتلك يلكقمغمثيخصَّـمثلكهتلك آل جع

هغهثمئسلكن : يخملكن مض غجنهيمه غألهن هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ. مليلكقمغمثعجغلكقَّـلك غخل
ن جنمبخيلكمسص عهنلك جعخصَّـمثت هَّـ  عمل غجنخيمب ق غخفخيمب يغجنمئسهبخل خمسهبمل جفلكدغص حمحٰه ي

مظ قهيغجنخيمب غحلمه قه هَّـ غجنخيمب غحلٰه مغ .يص عه جع
صو فساّالعلم ا كيف ا ضوريّ هو ا   ّ دون ا

ن غجنخيمب هن غجنين ع :نيعقغ معبخل قجن هثمئ مل َّـ ي غجنمتهيسلكهثمثيهئمثهيمثلكفغخفيعغق هن مم
مظ مظ.يغجنخيمب غحلمه قي حمهي غجنخيمب غحلمه مغيط جنيطُّـمتلك جغالجغمل عهن قغف  :يغألهن ظ ُّـ

قغ غجن:  هغجنثلكرصغجنخيلكمس ن جعلكجنىعغف هَّـ غجنمه ص مض مل غحللكظمبمل يىعَّـمتمثغخفخيمب غجنىعَّـ
ن غخل غخف:هغجنثلكجنهن ن جعلكجنخييعل هَّـ غخفخيمب .يلكقمغخيمب

جنمثيُّـسهبهغجنىعه  ي جلمبخص جفمه ق: عهصولك َّـ غجنثلكرو مغ ن جعلكجنىعغفص هَّـ هن  و غخفخيمب
ص هَّـ مممث قغف غجنىعَّـ مغ ي جلمبخص جنمهيطم جفيط غجنهئمث يُّـسهب هصي هثهيسلكروهن هن و

ص هغجنخيمب يم ممخص معمئيطن م غجنهئمث ي ألنظجلمبمث  آل ُّـمئب غجنمئسهبمل هآل غجنمتسبمل جنىعغمع

.صضض كطف: غخفمثىغغن مض معهيسحق غجنمئيععن) ص(
 .طضضك: صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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مظ غجنىغهنلكن  عمل وخيمت آل ُّـمئب غجنمئسهبمل ممخص َّـ هغضِّـص هجنمثيغ جن هثسبمل هبىعغ غخفيغحلمه

 . عحفيعىخظ عمل عه غخفهئلكن عه
ن جعلكجنيعهن  يُّـسهبغخللكقفص حمال  عمل و هَّـ هنلك ُّـمتحييع عجنمث جعخص َّـ هنمئمثيغىعغفصلك غخفخيمب

يعهثخص ُّـسهب هصوجلمبخص ق غجن:ي مغ ق غجنيمعمئيطنص ممخص يىعَّـمت غجن مغ  .يىعَّـمت مض هنبحهن غجن
يهعهثخص مس  صلكظي جلمف هنبمت غخفجهولكي هثهيسلكهثمثولكهث مممثهي عن معخييعُّـ غجنخيمب جعهئ:هآل شهي

يمض غجنهيمه غألهن مهمتي هحكمثمسجخ هن غخف. جن وغخفمئلكن معٰهخيمثهيلكمض خملكئمب مهمتي يُّـس غخف
قغ غجنخيمبهبمثمل خملكئهبمل:هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ و عن غجنمه  جعمتهيسهتلك مض جللكمس غجنمتهييغص يي

ق مغ و مصيعقوهَّـ هن قَّـلك غخلي مغ َّـىعغ  عمل هخميط قَّـمك.  جنمبهبيطقنيلكقمغ حترض جع
هيغجنيععه ظيطق غخفتمسحصخل  يخميطك   . ي

قهيعهن مغيط حممث هنلك ُّـيلك غجنخيمب غحلٰه حكيش حمال ُّـ قغ يت ن ظ  جعخل غجنخيمب هغخفخيمب
ن جعلكجنخييعلص جع َّـ  ن جعلكجنىعغف ههنخيمب نص حممبمثيغ َّـمتلكن هنخيمب جفلكمممثمل جل غخفخيمب

ن جعلكجنىعغف غحللكذ جلمتيط قغف غجنخي ن مض غجنخيمب لكغخفخيمب ن غجنخيلكمس هغخفخيمب مسص جع خميط ُّـهئ
قه  ممخيمب غجنمتهييغ جعلكجنمتهييغص حملكجنمتهييغ َّـ :مملكجنخيمب جعلكجنمتهييغص عهو هغجفيطغ يغحلٰه

قه ص حملكجنخيمب غحلٰه هنمل هَّـ غجنخيمب  جع َّـىعغ صحيط جعىعغف غجنخيلكمسي ُّـتيغجنخيلكخفمل هَّـ غخفخيمب
قيهخف .جلخل قغن قه همغ َّـيعوغلك مملكن غجنخيمب غحلٰه ق آل مغ مغ ص  هآل جليعلوص هغجن

قهآل ن غجنخيمب غحلٰه َّـيعي ُّـهئ  .ولك هآل جليعضوغ آل مغ
ق هن جفمثهن َّـ هعن مس ُّـهئ  يجعمسن: يغجنهيمثلكيضهجنهئ قمميع غجنجهمثىط  مغ غجن

َّـيعغ وص عآل عهث عقغ مملكن جضيطهقغو هآل جليعضلكومغ ي ن ي ي حمهت هن جفمثهن عهث جضيطهق ُّـهئ
َّـيعغ َّـيع هغجنخييعل عمل ظ ُّـيعخكيطنو عه جليعضلكومغ يهخميط دف . قجن معخييعُّـ غجل

هيظيطق غخفتمسحصخل  يخميطك  غض جعمسن غجنخيمب خفلك مملكن هن حكمتىط ى مض ممثحقي ي هن غخف ي
ق مغ ق قغ هنيعغمعمكص حمهبيعمعبمل مملكن مملكجنصغجن غمغمك ومغ ص هَّـ جلمب غجن ي هنمت آل هنلكَّـمثمل جن

ص هممىعغ جلمبهب غ ظ ههنيعمعبمليجنىعغجخمعخيلكمل جعمتهيس خملكمع غمغمك و جعهبخمب َّـيعص ممخيمب غجن  هنمت مغ
آلهتلك  غَّـيع غخفجيعقغ جعىعهغهتلك ههنخيمب ص هممخيمب غجل غَّـيع مض هنمئلكن غجنهيخي يمعخيلكمل جعلكجل
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َّـيعُّـملظ ههنيعمعبمل وغجل ق غحللكظمبمل مض غو همممثو هنمت جليعلي  .ألقَّـلكنص هَّـ غجنمه

 يعن: مض غجنهيمه غخللكهنيغ جلهل هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغىعغ خملكن غخفمهمتي هجن
مغهن غجنخيمب هنلك َّـ هغمغمك  غجنىعه َّـ صيق جعىعغمع هَّـ جلمب غألهن معخيلكمل جعىعغمع غجن

ق جعىعغمع مغ  هَّـ جلمب مجمث هنلك جليطغهص صيجلخل قغمع جعال هنلكَّـمثملص ههنمت هنلك َّـ جحهئ غجن
َّـيع غَّـ وهُّـمتمئس عمل هنلك َّـ مغ ن غجل ص  و هعمل هنلك َّـ جليعلصييع غجنخيمئمبمثمل جعىعهغهتلك ممخيمب

جنمث ن غحلمه ق مجمث غجنخيمب  هجلمتيطهثلك .مل غخفهئتسبمل جنمئمثلكهنهتلك جعلكجنىعَّـ جلمتيطَّـيهَّـ مض غخفجههت
قَّـلك جلمتيط غجنمتهييغ:يغجنخيمب غجنخييعيض هنلكف غجنت حترض ظ  . َّـ ظهيلكف غخفخيمب

ن َّـيعغ هثهيسلكهثمث: هجلمبی َّـىعغ غألحكلكك هثمئ يجن مملكهثمن قغف غجنخيلكمس مغ  مملكن صولكو
َّـيعغ هثهيسلكهثمثغجنخيمب جلخل غجنمتهييغ ه يمملكن مغ قهو يلكص هعن مملكن غجنخيلكمس جعلكجنخيمب غحلٰه  و

يغ معلكهنيمصيعق َّـيعغ جلمئالهثمثو يلك همغ و َّـيعغ جلمئالهثمث صولكو يمملكن غجنخيمب مغ ولكص هعن مملكن غجنخيلكمس َّـ و
َّـيع غمغمك معبلكقن همعخيلكملص حملكجنخيمب آل مغ ص يص ألنو هآل جليعلوغجن  جلمبهب جلخل قغمع

قيهنلكَّـمثملحكمل آل يهقغمع غخفمئيط قهد و جضىشو حصلكص جع َّـ معخيلكمل همغ مغ  .م غجن
فارقات   العلوم ال عند ا

 جعىعهغف غألهثهييغص هَّـ سحضتيس صي هثهيسلكروغجنخيمب غجنىعه َّـ مممثي عن :آل شهي
ن  و هنلكقُّـملص مض قغهتلكوغيمصيعقغجنت معهئ قغف غخفهيلكقخممل هغخفي عهنلك مض حمخيمبهتلكص ي مغ غ يجيعقغخف

يغ معلكهنيخضيعق قُّـي عن : مض جعيطغُّـمل جعلكحلهئهبمليتمئيطنولكص حمو هنهتلك جفٰه  هجنمثسمن هن حكمتىط ومليجلمب
جنمث ن غحلمه  .مليغجنخيمب

ن: يمعمئيطن: مض جعيطغُّـمل غحلهئهبملمهمتي خملكن غخف ىعن مم هنخيمئ ي ي حمهت مصيعقص ممخص عن مم ي ي ي
غ غجنخيلكخممبملص غجنت معهئتسمك ىجللكخم ي حمهت مصيعقظ حممبمثخيمب عن َّـىعه غخفهيلكَّـمث غجنحيلكَّـيعغ جنمبمئ ي ي

.ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .صلكُّـمل غحلهئهبمل غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغص غجنهيمه غخللكهنيغ جلهل) ض(



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................... ضض

حصلك حصلك غجن وص جفمثهن مملكهثمن مصيعقغيهيخيمبمثملجعحمه قغي ه همغ  هن غجنمتهييغ غجنخيلكخممبمل وص حمهت عخم
ولكص هعجغلكقَّـلك هنجكمعبملغجنت معستهئهب هب قغفي مغ و مصيعقغو جلمبمثهتلكص حمهت مض غحلمئمثمئمل هن ص ي

قغهتلك غخل مغ ق يلكقمغمثمعحيهتيع جع يمل جنمبمتهييغ غجنخيلكخفملص حمتتحيط غجنمتهييغ هبلك عن مملكهثمن ظ
جللكهتلك غخفتمههيمل هبلك عن مملكهثمن عجليعغضلك ض غَّـيعص هجعهب ومغ يظ جنهئمتيلك آلمعمهلكجنمتلك هن لكيعُّـ ي

ق غجنمئلكئهبمل َّـ عصلك هثهييغ غجنمه غقص هثت يعقهغف غإلققغن جعلكخف ي غقص هثىغجلمتلكَّـلك هن ي ي جعلكخف
قغف غق هن قهن عجغلكقَّـلك غخفجكمعبمل جلمبمثهتلك مض هثجهمسغ غخفلكقغص حممهلكقف همغ ىغخف ي  ومليقَّـمتمث يي

 .يجنسخكمثلكظ آل ُّـجكمعمك جلمبمثهتلك عجغلكقَّـلك
ن: يحممئيط معبخل هبىعغ غجنبمثلكن جنمثمل مض غحلمئمثمئمل جلمب ن غحلمه وعن غجنخيمب ي قُّـملي  .ي جفٰه

ن غخفجيعقغ جل غخفلكقغ: وعُّـٰهلكهجعلكن  يعن غجنخيمئ ي جنصي ومثلك آل جلمب جفمه  آلهثمئجيلكجلهتلك ظ جلمتيطَّـلكي
وجل غخفلكقغ قغمعلك  .و هحمخيالي

جنمثينع جمحق  ن غحلمه  جعىعهغهتلك جلمتيط ومل غجنت مض هنخيلكجنمث غخفهيلكقخملكف جفلكذغي غجنخيمب
كصغخفهيلكقخملكف جنمثص  هَّـ غجنمتهي ن غحلمه ك يهَّـهئىعغ غجنخيمب مل غجنت مض َّـىعه غجنمتهي

ك كصهغجنمئلكئهبمل جعلكجنمتهي  و عُّـٰهلك جلمتيطو حمهت جفلكذغصي هَّـ غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمثمل جنمبمتهي
يغخفهيلكقخملكف هغخفجيعقغف غجنتلكهن يمل هعن مملكهثمن معمب غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمثي مل هن ظمت ي

ك غخفهيلكقخممل جفلكذغ ك غخفهيلكقخمملوغجنمتهي ي حمخيمب غجنمتهييغ جعلكجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمث. جلمتيط غجنمتهي مل ي
قهوجلمب  غهَّـىعغ هنلك حكمثمسجخ مض غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهل. و عُّـٰهلكس جفٰه

ن جفلكذ:هن و عن غخفخيمب قه جلمتيطي مغ قهصه جع  .ي هَّـ غجنخيمب غحلٰه
غمغمك معخيلكمل هَّـهئىعغ غخفهيلكقخملكف مممبهتلكينع :هغحللكظ  جعلكجنمتهييغ و جللكخفملصي غجن

قُّـيلكف غجنمتهيسلكهثمثيهغآلجلتبلكقُّـ يمل جلمبخص جفٰه يلكص هغجنمتهييغ هغجلتبلكقُّـو  و جفلكذغولكهتلك مجمثخيلكو
غمغمك معخيلكمل هغخفهيلكقخملكفص هغجنخيلكمس جعلكجنحنظ جللكمس ص وجعىعهغهتلك جلمتيط غجن غكهن ههنستمبىغهنلكمع  جعمب

غكن غجنىعغف هغخفهيلكَّـمث غآلجلتبلكقُّـمل غجنمئلكئهبمل جعلكجنىعغفويشهغخفحمثيش جعلكجنىعغف جضمث  .ي جعمب

 . غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغغجنهيمه غجنخيلكخ هن: جعيطغُّـمل غحلهئهبمل) ص(



 غف................................................................................إللفمكضنممه إللفلمكمنل فقنميس

)٤(ا   
ألحلده لجكقمإلس لخللس حقنمش فلله إل إل  فش أل مققخن حلممن لألغكنى حقضمشفهألهإل مكضنممإل

آل فنفقطنحله يلفضطنك إل كىل لفمكيإل ال عضنم لفككس لألنلمآل:هع كآلإلغخك نيي
إل فش ميي مقنفسع يغخكظنع غنألمضني لفقطنه لفخآل فخيش فلله لفقطنحله يلخى

أل ظشم فش ميي مقنفسإليلألمضني لفضطص إل ينييهع يمقضلإل ص لجكللنل لفدلىكطه إل
إل لألاكالو حقنجكللنل لفكنصلهع فام كعن فخ مقكلإليفخ ختضذ. حقنألاكالو ش مقننل كىل إل

ه يغخكهن فش فضنمك لألغكنى إلهع يكاكدي كىل لحلنالل لفقشفمإلمكذ لألغكنى لفلملم
 . لجكللنلص لجكللهع يلجكدلم حقنألاكالو يف لجكلنى هإل يكي مل مقضلز يقخعهإللفلملم

إل فش مقلدن لحلناللع يهلخل مققلس آل غمص حتقس حلنملعن فمس مقمقن لجكللهإلكف
إللألاكالو حلحك لهلمإلنل لفدلىكطه يف لفمكشن لألمضنممه يفن يقنهبمن حقضضن مقلدن  إل

  حلحكعهإل يلألغكنى لفمنيكإله فش لفمكشن ميي لجككننفنل يلفمكشن لفكللمعلحلنالل
أليفنمش كفد يقنقس حللمن مقكلس: إل فنى قخن لجكضنهلمل.لفلشى هبن إل ألأل  يلفضضنلع غلمذ إل

مضضه لألغكنى لجللمله كىل  :يفنى لفقمخ يف لفضكلملنل. فظغالو يلجكضنمك اكلس
إلغلام كي . إليىقشم لجكلله لفكنصله فمضضه لفضنفالل يلألغلنن كىل يىقشم لفململ

 غلخفس ع لفمكذ فلضشى لفململإللملع حقس مقكخإللفضنفالل يلألغلنن ال مقشىقخ لفم
 . لفمكذ فلضشى لجكلله لفكنصله فش حلمخ يلهن لفقشنإللألغكنى لحلضمه مقكخ

 جتكسلع هس ن لجكلله لفضص هص فضخك فقخين لفككس حقنفصيإل حقني:يهمن يضضنكى
 آله فضال هفلله لفقطنحله هس  : حقلكمصق يف غكلشأل لفخآل يكلس لفككس غخك خمضننلفكنحلس

ق فقغن:  لفمطنل:إل لفكقس لفضنحقز فش لجكلنفه لفضنىككه فش كهلمنل لفقكنكق ينلىقز:نلىقز) غ(
ق يلحللله فغن: ق يجلمننل لألحلدلو الحقش فضلشيشففغ نغم: إليلجكضنيقه لجكرشفمه

 . لفملر لفضنفه فش لأليكننلل:ق ينلىقزغغغ نغم: إللجكضكنفمه يف لألىككنن لفكللمه لألنحقكه
 .فغغ نغم: إل لفكللمه لألنحقكهلألىككننلحللله لجكضكنفمه يف  :نلىقز) غ(
 .فغن:  لفضكلملنل:نلىقز) غ(



 ٥جهنضطض احلششض ـ  آلح.................................................................................... ٥٤
  خصشهن ذىشهب اإلرادة واالثيصضر؟،صىضن حث اإلخظامجتج اإل

 احيىضر اثششض دشىظأ درظور ادسسل دصع بشسشه ألورة ؠظور ّنإ: اجلهاب
ّ أن :ّادسسل حن ؠضثىصض ذن دون إرادته واثيصضره، بل دل ذض صظطظ أن صسهده

  وال طشهنٍبال ذضصضطصمل ثصشحم طصمل بضدسسل ـ  ّدضإلصىضن ادىآلوـ ؠضثض اثششض 
ّسض، وطظا ذض أجضر إدصه ؠظر اثيصجمح بسهدهّذيشش ًودصع اخلشق أطرض طشظذه  :ً

 . وروطضٍض دشسسل، بل دهصه بيصط إذا أرطظ ادسسل طرظر بال ؠسهبضّاثىظإلص
ً ؠضثض اثششض طشظذه خضدىض إرادة ادسسل، بل طششن ّ إن:صسم، طششن أن طسضل

ّا ذن ادذظّأن تىشغ اثششض ثظ إرادة ادسسل ؠضثىصض  حن ّطشسك ة وادظجهخ الً
 دشن دصع ذسشه ذدك اوزظار ،حشصصم ادىالم دحم يف اثسرهذح ًاثشضجض جمض أبظا

ات، ذن ّ ذالك االثيصضر ال طىيشظم تظك ادسسل يف بسع اثظّادسضحل يف خسشه، ألن
ًخىصل أن اال تسضح حضدل بضثيصضره، دشن طظا ال طسشو أصه دشو طشهن خميضرا يف  ّّ

 بل ذالك االثيصضر دحم أآلصض  ـثضجضهـ  ًأن طجك ادسظل أثصضصض وطزشمحشصه  ،ديهحظا
ّإدصه طه دهن ادسضحل إن جضء خسل وإن جضء هل طسسل، دحم أصه دصع ذسشضه حظم تهجع  ّ

 .ضّاإلرادة بح اثششض وادسسل بيصط خيظج ادسسل حن وؠف اإلرادط
ون العقل العم لق أن ي ط  ا ّش  مبدأُ

ً
  لفعل 

ُذن آلاإلع اخلشق أن طشهن اثىظأ دألخسضل طه ادسسل ّ أن :رشّفذدظ اث
 يف اؠزالح حشم األثالق، صسم يف ًضُ طو ثشسٍذششضّ دل ، ودصعّادسشح

دشيصهاصضت، ذن خىصل ّ ثيه ُ وادسضدة وادشسض خظ صشىض اخلشقّاالؠزالح ادسظيف
ُ وطظا ثشسه ،ّ اديشجُ وطظا احلصهان ثشسه،ُ طظا احلصهان ثشسه ثظطع:أن صسهل

ُادزضووس ثشسه ادسّن إ :احلصشض، دحم طسهدهن  .ُض، واديسشض ثشسه اثشظُيُ
 أن طشهن  ـ طظا ادخط يف األثالق بضثسشه االؠزالثوّيرطودشو ط

 .١١٥ ص٤ج: ّ ادسسشصض األربسضاألجسضراحلششض اثيسضدصض يف  :راتغ) ١(



 ضض................................................................................يغجنمتهيسلكهثمثمل يغجنهئمثهيمثلكف هنمهلكقُّـ
ظ  مض غخفمئلكني غجنخيهبحلخيمئُّـمتبمي جعمثلكن غخفيعغق هن غجن  ميغخفبيطع جنسحمخيلكن َّـ غجنخيمئ غجنخيهبحل

 :ُّـهُّـيعغق جع عجفيط عهنيع يُّـجيمب غجنخيمئ غجنخيهبحلعق 
غ  غجن:ّاألول ق غخفيمئ  غألحمخيلكن غجنت ُّـمتبمي : عهمل جعلكجنخيهبيتخيمبمئغجنت معيطقن غألهن

 عه خمبمثحملص هنث وغي ضلكق عه ُّـمتبمي عن معجكن جعخص َّـصو عه جفسمتملوهيخي جعخص َّـ هثلكحمخيمليعن مع
غ  هَّـ غجنصيهُّـمئلكجعمب غجنخيمئ غجنمتحييعه . هآل ُّـمتبمي حمخي غجنحيمبصغجنخييطن ُّـمتبمي حمخي يمئ

ق غجنت جنمثيغ حممثهتلك مغمتبملغجنت معيطقن   غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل :ص هن خمبمثوملي جلهبمبمثوغألهن
 .جضلكن

 هجنمثيغ هن خكلكصلك عن معيطقن يىغئمثمل غجنمتهييغ عحملكجلمثمبهتلك غجلهبلك معخيهب ت غجن:ارثظخ
وخكمثئلكص جع َّـ جلخصجنمل غ حضتمه حممئيشص هَّـىعه غجنيو يمئ  .هثسلكن جعلكإلوملي
غ غجنخيمئ غجنخيهبحل َّـ غجنين ع :جعخيبلكقغ عحفيعه ي حممشن ظمليهثسلكهثمثغجنخيلكهنمبمل جنمبمتهييغ غإليمئ

غ قغف يهثسلكهثمثملغجنمتهييغ غإل ىخم ىجلخصجنمل ي  خكمسصلك حتيعُّـ همعيطجعحق غجنبيطنص هَّـىعغ َّـ غخفيعغق ي
 . مض غخفمئلكنيجعلكجنخيمئ غجنخيهبحل

ن و حفمبمئلكيُّـسهبي غخلمب آل يعن: يعقغ معبخل قجن هثمئ  َّـ يعقغ مملكن غجنخيمئ غجنخيهبحلي عآل ي
يغخفبيطع ألحمخيلكن غجنمتهييغص حملكخلمب مض غآلظجيالف غألحفالخم  غجنخيمئ و هنلك مملكن هثلكخكئلك هن:ي

غ  هَّـ معمب غجنصيغجنخيهبحل  .هيعيهمعيطجع  غجنبيطنيحتيعنغجنت يمئ
ي مممث جليطف غخفمبهئلكف غجنخيلكهنمبمل مض غخفجهتهتمثلكف هغخفمبهئلكف غخفيعمعبجيمل :إن ذصظ

غهثمثمل ه غجنمتهييغ غحلمث غ هغجنميٰهمك هن خم يجعلكجنميٰهمك هن غألحفالمص هن عن غجنجههت  .ي
جلهتلكهثسلكهثي خفلك مملكهثمن غجنمتهييغ غإل:ذصظ قغ غألحفحقغ جنمت  مملكهثمن مجمث صيمثمل َّـ غجنمه

ومثمل هغمغيطغهثسلكهث عجنمثهتلكظ حملكجنمتهييغ غإلوحمخيلكن هغآلجغلكق هنستمتيطغغأل ه غجنخيخصجنمل ي ي جنمبمئ
غهثمثملص ممخص عصلك هغمغيطغ وغحلمث ي غي ى جنمئ ى جلخصجنملي ى ختمههتلك هنسخصغي ي ي جعلكجنخيمئ غجنخيهبحلظ هجلمئمبهتلك ي

 .يص معخيمبمثمئمل غخفحمئ غجنسبىغهغقهضط كطف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
 .طططك: غجنتحمهمث: غهثحييع) ض(
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ه عحمخيلكن غهثمثملص حممسحمخيلكن معمب غجنمئ ه غحلمث وغجنخيهبحل معستخيطن غجنمئ ي  . عجنمثهتلكو حصلك ههنستمتيطغي
لق غ القدرة   ُا

يجعخل غخلمب هغجنمئيطقغص جعمسنمتي مهيُّـهبمثىغ غخف  يهئمثهيمثلكف هن غجنو مممث: غجنمئيطقغي
غجنهيخي  عمل هثسبتي حممشن يلك غخلمبيغجنهيخي هغجنجكن هنتسلكهُّـملص عهن عمل مل هثسبتهتلكيغجنمتهيسلكهثمث

 .غجنجكن عمل وحممئيش هجنمثيغ جن هثسبمل
ن حفمبمئ  جنمثيغ غخفيعغق هن غخلمبيهثع :هآل شهي ص حمحمثمتخص هثمئ  هثهييغ غجنهيخي

مل يهثهييغ حمخي غجنجهجلكجلمل عه غجنهئيعنص جع غخفيعغق غخفبيطئمثغجنجهجلكجلمل عه غجنهئيعنص جنمثيغ غخفيعغق 
 .غجنت ُّـمهيطق جلمتهتلك َّـىعغ غجنهيخي

هن غجنجكنص يجل  غأل غخفيعغق جعلكجنهيخي مض غخفمئلكن َّـينع :ُّـمتبمي غجنتمتبمث جلمبمثيجحلك ه
وألن غخلمب ممخص ُّـمهحق هنمتجهمسوعُّـٰهلكص حممثجههب غجنجكن   ص جنمهيطهق غألحمخيلكن غخفمتلكحكبمل جني

ن هنمتجهمس لكجنخيهيمث ممخص ُّـهيخي هنلك ُّـمتبمي هن حم. ي جنجكن غألحمخيلكن غخفٰهلكقغ جنوُّـهئ
 .هنلك آل ُّـمتبميوعُّـٰهلك  ُّـجكن صغخفجهتهتمثلكف

لق   ُأقسام ا
قغي عن :آل شهي ى هنخيخلى مض جليطقوغألحفالم جنمثسمن جضمه  وص جع حصلك غهثجهخيلكجعلكفي

نص هَّـ عمل  آل حتمنص جنهئ ُّـهبهئ عقمغلكجلهتلكوغيتخييطقهن  :جغالجغمل عظ
ه غجنميٰهمك:ّاألصل األول ه غجنميٰهمك غحللكجنمل غخل. خم مل يلكظ هجنمثيغ غخفيعغق جعمئ

ص : خملكن خكلكقف غخفمئلكظيط) ص( ن حفمبمئلك ممميٰهمك غحلمبمث وحمميحق غجنيعغحكىط هن ظهيلكف غجنمتهييغ آل ُّـهئ
جنمل غقف جعسهت ن هنبيطع ألحمخيلكن غجل ن هثسبت ىهممىعغ غجنيعغحكىط غجنىعه ُّـهئ  ممهبمبهئمل غجنهئتلكجعملص عه ُّـهئ

غظ مملكجنمئيطقغص عه ُّـهيتمئيع مض ظيطهق غجنهيخي جلمت عمل حمهئيع هقهُّـمل يعمل غجنهيخي هغجنجكن جلمف غجنس  صى
يهخفلك مملكهثمن غجنمئيطقغ ُّـمهيطق .  جفلكهن غجنهئيعنص همملكجنهئيعُّـ عقغ خممهيط جعلكجنخيجيلكظ غجنجههتيعغمملكجنبخمث عقغ

جنمل هغحكتميمتلكظ جل قهُّـملص همملكهثمن هثسبتهتلك عمل لكيعمض غجنهيخي هغجنجكن جلمف  يجلمتهتلك غجنهيخي آل جعسهت
ُّـمل و جفهئ جعمسصلك معٰهلكق غخلمب هنٰهلكقغصيغجنس ي ي قغي  .ضضض كصف:  خف غخفمئلكظيط. هنجههت
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  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثومليمممثهيمثص جع غخفيعغق هنمتهتلك هثسلكنغخفتخيلكقحممل غجنت حتمه جنش
يغخللكقف قحمخيلك جنمبهبمتلكحميع هلكمببلك جنالهثتمئلكنص هن خمبمث قحم غجنخييطهعمل  و  .و

ه غجنت خضىعغ غإل:األصل ارثظخ غص هَّـ غجنمئ ه غجنجههت غألخكمثلكظ هثسلكن عمل  خم
غنص  غحم لكبخي جعخص َّـ جفمث ص جعخص ُّـ وغ جن عجفمثلكهثلك جعخص َّـ يهعن مملكن خغجنت معالئهب و

غظ مملكهثمن هنيعمعبجيملعهثسلكن  خظ عحفيعص ي جعلكخفمسمم عه غخفهلغ عه غخفمببيغ عه جعمسهوص حك
 .غجللكهثمك عمل مممسمم غحليعغن هغجنىغهثلك هغجنمتحييع

غ ع :جعخيبلكقغ عحفيعه ين خم غ َّـ مممثهيمثي  عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثومليغجنجههت
يغجنحيلكَّـيع مغىعجعلك جنمبهبالئ هلكمببلك جنمبتمبىع و  ي جعخلكقهومث جنجيو جعلكجنيعهف َّـمتلك مغسقص هغخفيعغقو

غحكجيمل غجنخييعهم جلمف مجمث عمغىغغظ غجنبيطنيُّـتهئ  .ن هن جنجيلكئ غألحفالل هُّـمتتهل جع
ه غجنخيمئمبمثملص هغخفيعغق هبلك:األصل ارثظرع  غجنىعه ُّـبخيهن ي غجنخيمئ غجنخيهبحل:ي غجنمئ

ص  يص حممشن غجنخيمئ غجنمتحييعه)غحمخي عه آل معهيخي: عه(غإلهثسلكن هثح غجنخيهب عه جليطهن هَّـ م  ي
غ غجنت ُّـ يهبمثىغ هبلك غإلهثسلكن جعخل غخلحق هغجنهليمعمب غجنمئ  هجعخل صص هجعخل غجنمئبمثِّـ هغحلسي

ي عقغ هنمثىغ جعخل غخلحق هغجنهل مغخفمهمبحمل هغخفهيسيطغ يص حمحمثمتئىع ُّـيطحف غجنخيمئ غجنخيهبحلي  جنهئ ى
م غإلهثسلكن عمل  حملكخفيعغق هن غجنخيمئ . يغخلحق هغجنسخيلكقغص هُّـىغمغيعه جل غجنهل هغجنجهمئلكظُّـس

غ غجنخيلكهنمبمل غجن:َّـمتلك ي غجنخيمئ غجنخيهبحل غجنىعه َّـ غجنمئ  هَّـ هن خمبمث صيت جنمبمتهييغ غإلهثسلكهثمثملي
صلك َّـيطغُّـمل وَّـيطغُّـمل غجنسلكئ غجنسمثلكقغص مض مم و جلهبمبمثملي  .ي آل جلمبهبمثملي

حصلك همخمثمثىغ : خملكن غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه غجنبحهن جل غألحفالم ههنخييعحممل عظ
ملص هآل مصلكن ي جعلكحلهئهبمل غجنخيهبمبمثيتخيمبُّـيجحلك  صغجنهيٰهلكئ جل غجنيعقغئ هحتيطُّـيط هنخيمثلكقَّـلك

هخميط غخكتهتيع جعخل . يه غخفبلكجفهن هنىعغَّـمك خكتهحص مض َّـىع. َّـمتلكلك حممثهتلك َّـلجنمبخ
ه غجنمتهييغمل جفسمك يجلمبخصظ غألحفالم معمئسمث غخفمبهئلكف غخلمبمئمث  ى جلمف جغالف خكخيمكخم

 .مليعظمبمث

لكهتلكقغ : قغمغه ظ)ططص( قخم صططصك: ُّـمل غحلهئهبملمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلك) ص(
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لة  القوى لكة العا   حاالت ا
ه غجنجه ُّـملغخفمبهئمل غجنخيلكهنمبمل مض غجنمئ حكيش جعهيخي هنلك يهت  عن آلكهنمن غآلجلتيطغن هغجن

يمثمن جلهيملص حملكجنخيهيمل جنمثيغ غخفيعغيهبي حكصُّـمتبمي ممخص ُّـمتبمي ق هنمتهتلك غخفخيمت غخفتخيلكقمص جع ي
ه غجنجه ُّـملغخفيعغق هنمتهتلك معمب غجنمئ ه عن مملكهثمن هنيهت حكجي غجللكقجعملص حمهتىعه غجنمئ  مض ومليت

يم حكهبمثمن  و همعهييعُّـيشو جنمثيغ حممثهتلك عحميعغل: عه معحمخيلكحصلك ي عمل جفيط هعن غهثحيعحممن .يغجنخيهيملي
قغيهبيغجنتهييعُّـيش حكي عمل جفيط ومثمن خَّـلكص هعن هثىغجنمنيهبيغإلحميعغل حك  .ومثمن خس

حكيش هنمتهتلك هَّـ غجنىعه آل عحميعغل هآل لك غخفمبهئمل غجنخيلكهنمبمل مضيعهن ه غجنميٰهمكص حملكجن  خم
قص ي جعلكجنتهتيحكهبمغلكهثمك غإلحميعغل  عمل  جعلكجنجهجلكجلملص هعن غهثحيعميُّـسهبمعهييعُّـيش حممث 

 . جعلكجلبيحكهبمغلكهثمك غإلحميعغل هعن غهثحيعم عمل 
غص حميعهن ه غجنجههت ن آلكهنمن غآلجلتيطغن حملكخكتميمبمن جعخص مشلك غخفمبهئمل غجنخيلكهنمبمل مض خم

حكجيمل  هَّـ غصومثمن جفهئهبمليهبي حكصُّـمتبمي ممخص ُّـمتبمي يخلمب غجنىعه ُّـمهيطق جلمت غألحمخيلكن غخفت
 .جعخل غجليعجعىغغ هغجنميبلكهغ

ن جميعُّـىغُّـي عهنلك لك غحلهئهبمل حمهتيعهن: خملكن غجنهيخيع غجنيعغكه ص و عه هنهئتسبملومليعن معهئ
ن غجنمتهييغ ظلكقخممل غألجفهئلكن مض غجنمئٰهلكُّـلك غجنهيجييعُّـيحملكحلهئهبمل غجنمييعُّـىغُّـ هَّـىعه . مليمل َّـ مم
ك يمث آلممتسلكغ غحلهئهبمل غجنهئسبيغألهنمل َّـ غآلحكتخييطغق يغحلهئهبمل غجنمييعُّـىغُّـ ملص هجنمبمتهي

ي جفت عن ص حممثهتلكومعهيلكهف مل يغجنيطقمغمل غجنخيلكجنمثمل َّـ غجنمتهييغ غجنمئيطحكمث عمل غجنبلكجن حممثهتلكي
ُّـ  .ي همعخيمبمث هنخيمبىيمل غجنت آل معمتتهي جعتمتبمث هنمتبيملص همعمئلكجعمبهتلك غجنمتهييغ غجنبهتمثهبمثيغجنمتب

ض عحفيع حمخيلكن  غخلمب غجنىعه معمهيطق جلمت غأللك غحلهئهبمل حمهتيهنعه :هخملكن مض هن
حكجيغخف  . هَّـىعغن غجنجييعحملكن ققُّـالنص هغجنميبلكهغحمخيلكن غجليعجعىغغعمل جعخل يت

ُّـ  .صضمطصك: غألجليعغم ألجع هنسهئ
يجفهن غخفهلخممثمل مض جلمب غإلحصمثلكف هغخفبلك) ص(  . ضصض كضف: يغجنجيبمثخيمثلكفي
 . ططض كصف: مهيطق غجنسلكجعغخف )ض(
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وهغحلهئهبمل هبىعغ غخفخيمت جمحق غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثمل غجنت َّـ خمسمث . ي جنمبحهئهبمل غجنمتحييعُّـملي
يحممشن غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثمل َّـ غجنخيمب جعخص ُّـمتبمي عن ُّـهيخي ههنلك ُّـمتبمي عن آل ُّـهيخي  صي

ف جلمتهتلك َّـمتلك حفمب  . ممخص قمميعهثلكس هثهيسلكروهغحلهئهبمل غخفبح
هخل يف جع ظيطق غخفتمسحصيهَّـىعغ هنلك د يخميطك  :  مض غألحكهيلكق جفمثهن خملكني

قغ َّـمتلك َّـ جعخيمثمتهتلك هنلك هغخكتب جلمف جعخيىش غجنمت يلكك همك عن غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثمل غخفىعمم يي
ي حممشن َّـىعه غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثمل صيهقجن غجنحي حملكحكيط ...يَّـ خمسمث غحلهئهبمل غجنمتحييعُّـمل ي

حكجيمل جعخل عحمخيلكن غجليعجعىغغ هغجنميبلكهغوحفمب ي هثهيسلكر ُّـمهيطق هنمت غألحمخيلكن غخفت يهعهنلك عقغ . ي
يغحلهئهبمل هنمتهتلك هنلك َّـ هثحييعه ههنمتهتلك هنلك َّـ جلهبحل(: غخملكجن ص ألن )ي ي مس ُّـيعُّـيطهغ جع غخلمب

 عجفيطه غجنهيمبسهيتخل عقغقهغ هبلك هنخييعحممل  جع غجنت َّـص هن غجنهيمبسهيملوغقجن جنمثيغ مغىغظ
ص ههنلك َّـ غجنهيلكض هنمتهتلكص ههنلك هثسلكنغإل ص ههنلك َّـ ي جعلكخفمبهئلكف غخلمبمئمثمل عصلك مم َّـ ي

لك عه عكغجنتهتلك هعحفيعغمغهتلك جل يههنخييعحممل مممثهيمثمل حتمهمثمبهتلك هغممتسلكهب غجنيعقهظ هنمتهتلكظ
يغجنمتهييغص ههنخييعحممل غجنسمثلكحكلكف غخفمتىغجنمثمل هغخفيطهثمثمل  .حمٰهمثمبملوعُّـٰهلك هعحميعغلكهتلك .. .ي

جن غجنهيخيع غجنيعغيطهيىعغ هنلك عممهَّـ مل ي غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثينع جعخيٰههت يمك: كه جعمئ
وهنلك هثحييعُّـملع  غحلهئهبمل: جفمثهن ُّـمئلكنصيمتحييعُّـمل جنمبحهئهبمل غجنوخي خمسمثهبمليغجنت خض َّـ َّـلكَّـمتلك ي  ي

 معمهيطق جلمتهتلك ومل َّـلكَّـمتلك هنمبهئملي غخفيعغق جعلكحلهئهبمل غجنخيهبمبمثين ألصجعلكلك هقجن صومليلك جلهبمبمثيهنعه
حكجي غخفحمخيلكنغأل  هن غحلهئهبمل هنلك ينع( :قغ خممبمتلكعلك يهنع ه. غجليعجعىغغ هغجنميبلكهغعحمخيلكنمل جعخل يت

 هن وظغقجن جنمثيغ مغىغي حممشن ص مس هثيعق جع غخلمب)ي ههنمت هنلك َّـ جلهبحليهَّـ هثحييع
 صلك مم َّـيصع غجنمئمثلكك مل جعجييعُّـي جعلكخفمبهئلكف غخلمبمئمثهثسلكن جع هثيعُّـيط هنخييعحممل غإلصغجنهيمبسهيمل

لك مممث حتيطف هن جمحق خممهيط يصع هصههنلك غجنهيلكض هنمتهتلك ههنلك غجنيعقهظ ص َّـههنلك
مل ي هنخييعحممل غجنسمثلكحكلكف غخفمتىغجنمثوُّـٰهلكع هصهئتسمك جعمئمهيطيلك مممث معيصع هصغممتسلكغ

ق هجعلكجلهبمبمل غخفخييعحممل جعلكألصمليهغخفيطهثمث  هَّـىعه غخفخييعحممل جنمثسمن صن هثهيخيمبهتلكع غجنت جنمتلك هن

 .طصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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ن مس ع هصوهنخييعحممل َّـ  جنمتلك هن جفمثهنومبملمبمتلكَّـلك مملكهثمن جفلكظي جع هنت جفمهصمليجميعُّـىغُّـ
ن و همس هثخمب حفمبمئلكوهثهيخي حمخيال قغحفيعهمل غألي غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثعحمخيلكن حمال معهئ مغ  و هن

ن جلمتيطهثلك آل جضلكجنمل هنخييعحمملص غخلمبوُّـٰهلكعهآل   .ملي ُّـمئمثمتمثو هنهئتسبملو همعهئ
 هخميط ُّـيعغق هبلك هثهييغ صمل خميط ُّـيعغق هبلك غجنخيمب جعلكخلمبي غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثينع :غحللكظ

خيمبمن يمل غجنت مغي حملكحلهئهبمل غجنخيهبمبمث. غجنمهلكققغ جل غخلمبحمخيلكنلك غألهب ُّـيعغق  هخميطصغخلمب
خيمبمن يمل غجنت مغي هغحلهئهبمل غجنخيهبمبمثصغجنخيمب جعلكخلمبيمتحييعُّـمل َّـ  جنمبحهئهبمل غجنوخمسمثهبمل

مل ي غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثوُّـٰهلكع هص هثهييغ غخلمبمل غجنثالف حمهتيجفيطه غجنهيٰهلكئ غخلمبمئمثع
مل يهبمل غجنخيهبمبمث غحلهئين ألصمل جعلكخفخيمت غجنثلكري آل معجهلكقن غحلهئهبمل غجنخيهبمبمثيغألهنجعلكخفخيمت 
حفالم هن غجنجهجلكجلمل  جع هجعسلكئيع غألص هبىعغ غخلمب حممئيشو جنمثيغ جلمبخصيغألهنجعلكخفخيمت 

 . حمحيهتيع غجنهييعم جعخل غجنبلكجعخلصوُّـٰهلكعمل هغجنسمثلكحكلكف يهغجنخيهي
ه ي عن :مثمن مغيعجعىغغص جعهبخيمتيهبيمغلكهثمك غإلحميعغل حك عمل هعن غهثحيعحممن َّـىعه غجنمئ

غ قجن ييعمئهث ه. عحفيع هَّـهئىعغىهنجيمبمك عمل  ُّـمتتمئصو خمب عن ُّـهيهت هنجيمببلكهثسلكنغإل
ق غجنىعه ُّـمتتمئ هن هنهئلكن  حكلكخم جلمف يعحفيعص حمهت خمب عن معستمئيع عمل ىجعهبثلكن غجنخيمههي

مغيط هثسلكن عحفيع هَّـهئىعغص هغإلى هنهئلكن عمل ُّـمتتمئىخكجيعغ  غجنىعه هن َّـىعغ غجنمئبمث آل مع
 .ي مض غجنخيمئ غجنمتحييعهوجلمتيطه جفهئهبمل

هيعهن  .جمبلكهغىئىع  جفمثمتيغجنتهييعُّـيش حمتسهبي عمل جفيط لك مض جفلكجنمل خضلكهك َّـىعه غجنمئ
اصلة يئة ا الثا ت ا ل    من ا

َّـ غخفمبهئمل غجنخيلكهنمبمل مض  م هغحصمثئمل غحللكظمبمل هن غمغتخصل غخفمبهئلكف غجنثالف
غ  هغجنمتلكحم ي هغخفمبهئمل غحللكممهبمل مض غخلحق هغجنهلص هغخفمبهئمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنميٰهمكصغجنجههت
ملص حمهتىعه يمل هجنمثيغ غجنخييطغجنمل غجنهيمئهتمثي غجنخييطغجنمل غألحفالخممث: جعلكجنخييطغجنملص عهيمعسهب م يهغجنٰهلكق

ه غجنثالف عقغ مملكن ل ُّـ ي ممغجنمئ حكيشص حملكخفجهب متتمي هنمبهئمل غجنخييطغجنملص يهنمتهتلك مض جفلكجنمل غجن

يجفهن غخفهلخممثمل مض جلمب غإلحصمثغخفبلك) ص(  . ططض كصف: يغجنجيبمثخيمثلكفلكف هي
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جن حصمثئمل غحللكظمبمل هن َّـىعه غخفمبهئلكف غجنثالفص هَّـ غيطغ هن يحملكجنخييطغجنمل َّـ غخفمبهئمل غخفت

 .يغجنجهجلكجلمل هغجنخيهيمل هغحلهئهبمل
حكجيملص: يخملكن ظيطق غخفتمسحصخل مض غألحكهيلكق ل غألحفالم غجنثالجغمل غخفت جع  يحمهبجهب

ني معجههئمثهئمث هَّـىعه غجنخييطغجنمل.َّـمثئمل غمغتخصجلهتلك جليطغجنمل  صملص ههنيعمعبتهتلك غجنخيمبمثلك جلمتيط غخفخيمه
 .يجغ غألقهث حملكألقهث

همهمتي يهخميط جلمق غخف يخميطك   غحصمثئمل غحللكظمبمل هن غمغتخصل غخفمبهئلكف يجعمسن ي
حكجي هنومليَّـ مممثهيمثغخفهبتىغفص هغخفيعغق هن غخفىغغف  عمل غجنثالف هثسبتهتلك هثسبمل غخفىغغف  ومليت

ىمممثهيمثلكف هن غمغتخصل وجفلكظمبمل حكملي جعمل  غحليعغقغ هغجنمقهق: هَّـى هنمبهب غ هغجنيعلك
حكملص هغإل حمهبيعُّـىشص ممخص مملكن مض ي هعآل غخفىغغف حمهت حكلكمس تيطن عن مملكن هنخيهثسلكنهغجنمثب

 . غجنمئيطُّـيغجنجيمك
نيعهن حكيش هن غجلتيطغن َّـىعه غخفمبهئلكف غجنثالف غجنت َّـ غألظ غخفمبهئمل  (لك غجن

غ  ي هغخفمبهئمل غحللكممهبمل مض غخلحق هغجنهلص هغخفمبهئمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنميٰهمكصغجنخيلكهنمبمل مض غجنجههت
يهعهنلك ص و جحيطهجفملوحمٰهمثمبمل يمعسهب ل جلمبمثهتلك هن حميعهلصي ُّـتهييع ههنلك)يهغجنمتلكحم هغجنٰهلكق

 و ققُّـمبمليمثسهبحم لكيعم غجنتهييعُّـيش هغإلحميعغل هن َّـىعه غخفمبهئلكف غجنثالف : عهصغجنجييعحملكن
ن مم هنملص هغجنبحهن جل َّـىعه غجنهيٰهلكئ هغجنيعقغئ هن  صجمحق َّـىعه غجنمهمتلكجلمل عمل وهنىعهن

ُّـ ن غجنجكجع َّـلكيهَّـ جلمب غألحفالم هغجنخيمب ن غجنمتهييغ ههثح  .مل هجلمب
ى مم حمٰهمثمبمليعن: ف غجنمثىغقهخملكن غجنجهمثىط هنمهبلك حكجيملي و حمهت هنت  جعخل ققُّـمبتخل مض ي

ن ىغ جلمبمث يص هقمملكيعمض غإلحميعغل هغجنتهييعُّـيشص هَّـىعغ َّـ غجنىعه حصمي جع عحماللك
حكجيمثعقحكجي يص جفت غخكتهتيع جلمت عن هنخيمثلكق غجنهيٰهمثمبمل َّـ غجن ي مل هغآلجلتيطغنص حميطغق ي

ن َّـىعه غجنمتحييعُّـملص هجنخي ُّـال جف يغجنمتمئلكك لك ي مغمثهتلكف حصلك َّـو ق غجنت جنشهثسلكن  ي عن: عمغ
 .طصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
ك:قغمغ) ض( هنلكحف  .صضمصضك: ي هنمئيطهنمل غألحفالم عمل هثمثمئ
ك:قغمغ) ض( هنلكحف  .صضضمصضضك:  غألحفالم عمل هثمثمئ
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ه ي حضتمبهيمل معتىغغجف غألحمخيلكن غخفتخيمبمئمل هبلكص حمالجعيطوخم غي ى هن عجلجيلكظ مم خم ي هتلك غجنالئ ي جفحيي

ه غألحفيعه هجعمتح آل معجيمي ) غجنخييطغجنمل(هبلك  جعمئيطق هنلك آل ُّـىغغجف هنمئتٰهمثلكف غجنمئ
قغ م جملكُّـتهتلك غخفمتجه خمهتلك جل جعمب ه غخفتخيلكجنمثمل غخللكظمل جعلكإلهثسلكن هآل ُّـخي ص يجلمف غجنمئ

مغمك غحليعهنلكن هن  قَّـلك جل حفيطهنتهتلك غخفسحقحملكجنتهييعُّـيش ُّـ غ هخممه يهنمتلكحم معمب غجنمئ غ ي
ه مغمك لكميمثلكصلك همعٰهمثمث حكلكئيع غجنمئ يهَّـىعغ َّـ غخفمهحِّـ جلخي . حصلكص هغإلحميعغل ُّـ

حملك جعيعقُّـمبتخل وغجنهيٰهمثمبمل هحكجيلك جضهي يهخميط جليعحممن هن ممالن غجنجهمثىط عن هنخيمثلكق . و
غهثمثملص هعن هنالن غجنيعقُّـمبمل  ه غحلمث غ غجنخيمئمبمثمل جلمف غجنمئ يغجنهيٰهمثمبمل َّـ معسمبيش غجنمئ ي

هغهثمئمثلكقَّـلك جن م . تمب غجنمئ يهغحل عن هنخيمثلكق غجنهيٰهمثمبمل َّـ غإلجللكهثمل جلمف جعمب ي
غإلهثسلكن عمل ممخصجن غجنمتهتلكئ هغجنمئيعغ عمل غهللا معخيلكملص ههنخيمثلكق غجنيعقُّـمبمل َّـ غخفمت هن 

ص حمتبخن  .قجن
تبة  ما تقدم تائج ا ّا ّ  

 ّ اخلصك خمتف بغوات األطصف ارضظحصظ.س
 هجمحقه هن يهثسلكرلكجنخيلكمس غإل جعيحضتيس غخلمب جعلكظجيالف جلمب غألحفالم ي عن

ملص ي قهغف غألهثهييغ غجنت معستهئهب جعلكألحمخيلكن غإلقغقُّـ:ص عهيقهغف غألهثهييغ مملكجل
غ عمل  ختيعف هن غجن:جعهبخيمت ص ههن غجنمتمئيسيمئ  . غجنهئخصن عمل غجنهيخي

مغيط حفمب وهآل ُّـ ن غخف:ملص عهي مض غخفهيلكقخملكف غجنتلكهني يغ معلكهنيخضيعقغ يجيعق غجنخيمئ لك ي ألصظولكو

يمثلكف  غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفمئلكجنمل غجنتلكحكخيمل هغجنهيمه غألحفحق هن غخفمئلكجنمل غجنخيلكخغ هن عحص:قغمغ) ص(
 .ضصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل :غجنجههيلكظص هقغمغ

ي غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفمئلكجنمل غألهمل هن غجنهي غجنسلكقك هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ:قغمغ) ض( ي : ي
ظ هغحلهئهبمل ضصض كضف: يمثملظ هغخفبلكجفهن غخفهلخمطصض هكططضك: ظ هغجنمتجلكغصطضك

 .طط كط ف:يغخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل
 .)ططص( ص قخمططصك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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َّـلك ظجعيطي حممشن  هن غجنهئخصنصو هنمتتحييعغو هجنمثسمن حصلك جفلكجنملصمليآل معستهئهب جعمسحمخيلكحصلك غإلقغقُّـ
 .ى هغجفيطىَّـلك جلمف هثحظهغهثتهتلك

مغيط حفمبصهجلمف َّـىعغ غألحكلكك و آل ُّـ غهثلكف جمحق غإلي لك آل ي ألصظهثسلكن جلمتيط غحلمث
ه غجنمتهييغ غجنمتلكلكمئملي غجنخيمئ غجنخيهبحلي حصلكص ألنيجلمئ جلهبحل  . هن خم

 ّضصخ ارّشظظ ارغاححظ وسظ عصظبصضظ تغرس يف خصم ارّ اثصصظت األثذذض.س
ي غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمثينعي معمئيطن  . ُّـخيمل غجنىغهغن ى هعمل جفلكنى قغحكخملىململ معمتمئس عمل هنمبهئي

ن هنمبهئمل  جلمتيط عهثسلكن عحفيعص حممئيط و هجفلكآلص جلمتيط عهثسلكنو قغحكخملوحملكجنجهجلكجلمل ُّـهبهئ عن معهئ
مغيط مغيط هخميط آل مع مغيط هنمئلكجع غخفمبهئلكف هنمبهئلكف .مع غنوهُّـ  : عحفيعه هن خمبمثو هعجف

وغجنحيلكَّـيع مغىعجعلك  عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفومليهثمث هثهيسلكوملي َّـ مممثهيمث: ارسضوة.س
يجنمبهبالئ هلكمببلك جنمبتمبىع ن هن ي ُّـتهئي جعخلكقهومث جنجيو مغس:قص هغخفيعغق جعلكجنيعهف َّـمتلكو

غحكجيمل غجنخييعهم جلمف مجمث عمغىغغظ غجنبيطنصجنجيلكئ غألحفالل  . هُّـمتتهل جع
وغخللكقف قحمخيلك  عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: ارشسظ.س

 .تمئلكنوجنمبهبمتلكحميع هلكمببلك جنالهث
و َّـيعجعلك وغجنيطغحف قحمخيمل عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: اخلوف.س

 .هن غخفهسقه
وغجنيطغحف َّـيعجعلك هن  عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: ارصفع.س
ي هغخمخيلك مملكن عه هنتخمثصغخفهسقه  .والو
 .و خممبمثالو عمل غجنيطغحف خممبمثال معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: احلفن.ش
غجنيطغحف هغخللكقف  عمل  ُّـتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث:ّ اهلم.ش

ق ُّـىحليطهف عهنيع خمي مض حفحق ُّـيتمه  . متتحييعي ُّـٍّ عه خيت
غجنيطغحف هغخللكقفص  عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: اخلجل.ش

وعهآل عمل  غجنيعهف ُّـمتمئبىش ينأل  ىغي حممث ممثحق هنرضجنمثيغي عهث شجييع جعلكجنبلكنيجغ  صغجنبلكلكي
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 .وحممثمتبسيش جغلكهثمثلك

وحفلكقف غجنبيطن خممبمثال  عمل  معتخيبهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: ارصغح.ش
ن ظ وخممبمثالص لكمببلك جنمب  .يغخفمبىعغف عمل و

 .  ُّـتبخيهتلك غهثبسلكل غجنمئمبمك هغجنيطنوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث: اررسور.ص
حملك هن غجنيطغ عمل  معتبخيهتلك جفيعمممل غجنيعهفوملي هثهيسلكهثمثوملي َّـ مممثهيمث:ّارشم. زس وحف حف

 . هغخم جلمبمثىهنهسق
ض غجنبحهن جل مجمث َّـىعه غخفمبهئلكف ههنلك ُّـمئلكجعمبهتلكص مض جلمب غجنمتهييغ عه  ههن

ن يمتهيد غجنيجلمب غجنجيمك مغمثلك غجنىعه ُّـجيمب جلمبمث غجنمث جن  .حكمثهئ
)٥(وا ّا   

يهغألمسص هخميط جليعم ي غجنمبىعغ :ملي غجنمتهيسلكهثمثيهئمثهيمثلكفغخفمهيطغم غخللكهنيغ هن غجن
غن جعخص َّـ يصلك ي غجنمبىعغ جعمسغجنهيالحكهيمل هجلمبخصظ غألحفالم عققغن غخفالئ لكبمثخيمل غحلمث

 حصلكص هعن مس ُّـهئ وهنالئي عهث ص هن خمبمث عققغن غحلالهغ جنىعغئمئمل غخفيعُّـىش جعخصهنالئ

يَّـهئىعغ جليعحمهتلك غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهنمتمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظظ ) ص( ي
ق هن غخفحمئمئخل. ضضضك: هغجنمتجلكغ : هجنهئ جليطن جلمت مض غإلخكلكقغفص حممئلكن. يهمعبخي غخفجههت

وعن غجنمبىعغ َّـ عققغن ي ن هنلك َّـ جلمتيط غخفيطقن ممخصن هحفحق هن جفمثهن ممىعجنومث ههثي ظ و جن هغألمس . و
ن هنلك َّـ جلمتيط غخفيطقن عحممل هخو ههثمثوَّـ عققغن ظ ي جن  .ذو

خ حص: يهخملكن غخفحمئ غجنجي ص هغألمس يغجنمبىع: (هَّـىعغ عخميعغ عمل غجنتحمهمث هن خم غ عققغن غخفالُّـ
ض). عققغن غخفمتلكمض خف : قغمغ. هجنىعجن جليطن غجنجهمثىط هنمت عمل هنلك قمميعه مض َّـىعغ غخف

 . طضضمطضض كضف: غإلخكلكقغف
غ عمل جضهب ن عحفيع هنمتس يهمض غخفمئلكن خم و وعن غجنمبىعغ جلبلكقغ جل : يط جع كمميعُّـلك غجنيعغكه غجنجيبمثمكص هَّـو ي ي

يغخليعهف جل غحللكجنمل غجنميحق غجنجيبمثخيمثملص هغألمس جلبلكقغ جل غخليعهف جل غحللكجنمل غجنجيبمثخيمثمل : قغمغ. و
 ضف: يغألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض ظ هططض كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل

 .ضضض كصف: ظ هخف غخفمئلكظيططصصك
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غه يغجنمبىعغ عهثخص َّـ عققغن هنال: عحفيعههجعخيبلكقغ  .وهنالئخص جعلكجنمتسبمل جنسلكئيع خم هنمل غجنحنظص ظي
غظ مملكن هنالئخص يحملكجنمبىعغ غحلسمث.  عن آلو هغخمخيلكوحك  جع مض عققغن صخيسمل جنمثيغ مض عمم غجني

و هنتهيهئيعغهثسلكنيهنمل غجنخيس جعلكجنىعهمظ هجنىعغ آل جنىعغ مض عمم غجنخيس عقغ مملكن غإلظهنال  مض ي
 .هنتظ جعحمثهن آل ُّـيطقن هنالصي مض غجنتهيهئيع حممثو هنستمييعخملكصعهنيع

غنص هن خمبمث عققغن ى جعخص َّـ هنمتلكمي جعمسهث عققغن غخفمتلكمضييعم غألمسيهجل  جنجيبمثخيمل غحلمث
و جعلكجنمتسبمل عجنمثهتلكص هعن مس ُّـهئ هنمتلكحممثلك ىهنمتلكمي عهث هنيعغقغ غجنيطهغظ جنىعغئمئمل غخفيعُّـىش جعخص

غه  .جعلكجنمتسبمل جنسلكئيع خم
يجحلك معمئيطنهُّـحيهتيع  ظمثي غجنمبىعغ معخييعُّـي عن :ي  : جغالفولكفيهغألمس حممث حفمه

ق :األوخ غ همغ ىخم  .ي همض غخفتمسمسي مض غخفمبتىعىهنيطقمممل ي
ن غألهنيع غخفالئ عه غخفمتلكحميعص:ظارثظطض  جن مس شمه غخفالئ عه غخفمتلكحميع ي ألهث جفمه

نحمال هنخيمت  .هغألمسي غجنمبىعغ  حلمه
صهثسلكنن ُّـيطقن غإلعهن ي آلجعيط :ارثظرثظ ي هعآل  قجن غألهنيع غخفالئ عه جمحق غخفالئ

ق مغ ن هنهثسلكن غإلي هجنهئوغجن مملكن غخفالئ عه غخفمتلكحميع هن ص حمال ُّـهئ ي غجنمبىعغ  آل ُّـيطقمم
ص جنهئ ص هثسلكن غإليهغألمسظ عق خميط شمه غخفالئ عه جمحق غخفالئ  آل ُّـخيمب هآلُّـيطقمم

ق عهث  ُّـهثسلكن غإليغخفالئ هجنهئ عن شمههن خمبمث  يتمه ص ي ُّـمبتىع هآليهنمتلكحميعص حممثتمسمسي  جن
هجعلكجنخيهئيغص حممئيط شمه غخفمتلكحميع ممخص مض غجنخيمهمثلكن غجنىعه َّـ هنمتلكحميع جنمبمتهييغص جنهئ 

خص ممخص مض ممجه غخفيعغق ن غخفحمئ غجنجي يهمعخييعل حصىعغ غجنمئ هجنمثسمن : ص جفمثهن خملكنصضضك: ي
يغجنمبىعغ حفيعهمغلك جل غحللكجنمل غجنميحق غجنجيبمثخيمثمل و .  غهثتهت ممالهن جلمف هنلك مض جعخيىش هثسىط غجنتجيعُّـيطي

ق مض جعخيٰههتلك غآلحفيع هبىعه غجنخيبلكقغ مغ يمن غجنمبىعغ حفيعهمغلك جل غحللكجنمل غجنجيبمثخيمثملهجنمثس: هغخف و يهخفلك  .ي
ومملكن َّـىعغ غجنهئالن ققغ جلمف غجنيعغكه وغجنمبىعغ جلبلكقغ جل غخليعهف جل غحللكجنمل : ي ُّـستهيلكق هنمت عهث خملكنصي ي

يغجنجيبمثخيمثملص هغألمس جلبلكقغ جل غخليعهف جل غحللكجنمل غجنجيبمثخيمثمل هنمل جفس يص هجنىعغ هثسمك خكمثخمتلك غجنخيالوي
خكج يمبهبحمئ غجنالَّـمثج هغجنجهلكقف وحفالحملك جنظ مل عمل غجنتحيعُّـكغقه غآلهنحل غجنخيبلكقغ غأله غجنمئ

خكجضضضمضضضك: مض غإلحصلكن  .ططضك: ظ هخف غجنتجيعُّـيط جنمبمئ
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قُّـ ق .  جعيهنالئ هُّـمبتىعيهثسلكن عهث  غإليتمه غ عقن آل ُّـهئهي همغ هنيطقمممل هآل ُّـهئهي يخم

ن غخفالئ عه غخفمتلكحميعص ه يعهثخص آلجعيط جفمه قجن غألهنيع يهثسلكن عن  هُّـيطقن غإلعن ُّـخيمبي
جني غجنمبىعغ معخييعُّـمهمتي يط غخفيهجنىعغ خممث .و عه هنمتلكحميعوهنالئ عققغن غخفالئ جعخص َّـ : جعمئ
 .يععققغن غخفمتلكحميع جعخص َّـ هنمتلكحمي جعمسهث :يط معخييعُّـ غألمسي هممىعجن خممثهنالئ

كيف م من ا ة واأل   ّا
مظي غجنمبىعغ معخييعُّـ غإلققغن غجنىعه هقق مض يجفمثهن عن هص يهغألمس َّـ غجنخيمب غحلمه

مظ ص ممخص يغجنخيمب غحلمه نيمعمئيطن هن غجنهئمث ص جنىعغ ُّـهئ  هني مم  مض غجنهيمه غجنسلكجع
جنمل غجنهئمثيغجنمبىعغ   .هغألمس هن هنمئ

ظ يخيمئحلي هغخلمثلكمظ هغجنيغحلد عمل هتخصخص هن غجنهئمث َّـ غهثمئسلكهني عصجلمفهغجنيطجنمث 
مظص آل َّـ يخيمئحلمظ هغجنلك هغخلمثيغحلد عمل يألن غخفمتمئس غجنخيمب  يغجنخيمب غحلمه

ق هجنىعغ مملكن  .ممخص حكمثمسجخ مض غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ م يهغحلٰه
مظ قهيغجنهئمث غجنمتهيسلكرمض ُّـيطحف   َّـ غجنىعهيغجنخيمب غحلمه  .يص قهن غجنخيمب غحلٰه

ة أقسام مّ ا   واأل
ن غألخمسلكن حكتي غجنمبىعغ معمتمئس ملص جغالجغمل هنمتهتلك يهغألمس جعلكهثمئسلكن غإلققغنظ جنىعغ معهئ

 :ىعغ هجغالجغمل جنسمسيجنمب
 ةّ ارصغأذسظم. أ

ّ ارصغة احلسضظ.س  َّـ هن خمبمث عققغن غجنمتهييغ غحلالهغ هن لكيعُّـ غجنىعهمص :ّ
 .يجهبمل هن لكيعُّـ غجنيهممىعجن عققغن غجنيعغئحمل غجنجيمث

قغ غخل:ّاخلضظرضظّ ارصغة .س  هن جعخيىش يمثلكجنمثمل هن خمبمث عققغن غجنمتهييغ غجنمه
غحكجيمل ي عن :ص جعهبخيمتيسمثملغف غحليغخفمبىع غجفتهيحيمن يجغ ص يغحليغوغجنمتهييغ عققمممن خكمثئلك جع

قغ معمب قغينعص ممخص جن ي غجنمبىعغجعمه و خكخمهلك قعه ظ يع يغ معىعممي جنىعُّـىعص هجعخييط هنيطى جنحنظو
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قغص حمهت ُّـمبتىع قغ قجن وعُّـٰهلك هبلك يمعمب غجنمه وص عه قعه هنمتحييعغ هنهسخفلكص هغجفتهيىح جعمه و
ص ه قغ قجن غخفمتحييع حمهت ُّـتمسمسي معىعمميمممبخصغخفمتحييع جعىعغمميعمع  .ييع ظ

قغ غحل)جعيطغُّـمل غحلهئهبمل( غجنهييعم مض يمعمئيطنهخميط   :ص هخممبمتلكمليمثلكجنمث هغخليسمثمل جعخل غجنمه
قغ يلكقمغمث غخليلكقغغآلقمعبلكل جعلكخف قغ حمهت ظ مغ ص هعقغ غهثمئجي يجفسمثملومل عقغ مملكن هن
قغيلكقمغمث غخليلكقغغآلقمعبلكل جعلكخف ن ظ  .يحفمثلكجنمثمل ومل حمتهئ

ّ ارصغة ارشصصضظ.س هن خمبمث عققغن غجنخيمئ خفخيمت يممحلص  وَّـ عققغن غجنخيمئ خفخيمت :ّ
خصكمغمل هحفلكقف جلمتهتلك آل قغحف مض غألخكمثلكظ آل جعلكخفهص يغحلمئمثمئمل مم غألخكمثلكظجعسمثيش 
ىئىع ملص حمحمثمتي عن ُّـهيهت هجسٰه َّـىعه غحلمئمثمئمل غخفخييعحممثهثسلكن حممشقغ غحكتجيلكل غإل.جعلكخفىغغُّـمبمل

ن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغيلك جنىعحص آل معخيلكقوغيحتمه جن جنىع ئىع  غجنمبىعغيعخكيطين ع :غص ههن َّـمتلك ُّـمئ
غَّـلكص هقجن ألهنيعُّـيخيمئمبمثملغجني غجنمبىعغ َّـ  .هغجنثلكر جنثبلكهتلك. َّـلكقيجنتجيع: يغألهن ظ هعخم

ق هن هنىعَّـمك غخفجهَّـىعغ جلمف يألن غخفجهلكئخل َّـ غجنىعُّـ شخنهن لكظظ ي هنبمت غخفجههت ي
ي هعهنلك غخفمهمتي صيمل غحليغ هغخلمثلكنيُّـخيتمئيطهن جعخصقُّـص هيخيمئحليغجنتجيعق مض غإلققغن غجن

و جنمهيطق غخفتمسحصخل جعتجيعق غجنخيمب هنجيمبمئلكوحممثخيتمئيط معبخيلك ص ممخص حكمثمسجخ غجنهئالن حممث مض غجنهيمه يي
 .يغألهن هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ

قغ غخلهَّـىعغ جعخال لكظص ي جلمتيط غخفجهو هآل جغلكجعتملوغيمصيعق حمهت جنمثسمن يمثلكجنمثملم غجنمه
قغ غحل  .و هآل جغلكجعتملوغيمصيعق حمهت جنمثسمن صيسمثملهممىعجن غجنمه

  غإلققغنيمعتهيلكهف جعحسمك معهيلكهف غإلققغنص حممشني غجنمبىعغ يعن :جعخيبلكقغ عحفيعه
ه مملكهثمنيمممبخص  خم هن ي عن ص عآل معيعهيخكيطعي غجنمبىعغ مملكن عخم غجنخيلكخك عقغ قعه هنخيجه

هصغخميعع ىهنسلكحممل  .يمع عخكيطي هجنىعص مملكن عققغمم عخم
 يجفمثثمثمل ي غخفيطقنص ألنيخضيعقهممىعجن ُّـتهيلكهف غإلققغن جعحسمك معهيلكهف 

 مملكن صوغيخضيعق ي مملكن غخفيطقن عمعيهئمبخصغإلققغن جلخل غخفيطقن جعلكجنىعغف ممخص حكمثمسجخص حم
ه قه عخم هم هَّـ جلخل غخفيطقن جعلكجنىعغف م ن غإلققغن لك حمهئصهمغ لك مملكن ي خفص حممشقن.عخم

هص هغخلمثلكنيغحليغ وغ هنيخضيعق يغجنخيمئ عمع  .يمع عخكيطي جنىعمن حمهئلكهثص مملكن عققغمم عخم
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آلف :إن ذصظ ن غجنتىعغقهثلك جعلكخفخيمئ مغمك عن ُّـهئ ه جن ي جن مملكهثمن غجنمبىعغ غجنخيمئمبمثمل عخم ي
ه م هنلك هثمبتىعصعخم حكلكفي هحم  هن وغي جع خميط آل هثجيط جنىعص هجنمثيغ ممىعجن. جعلكخفحس

آلف  .غخفخيمئ
حكمتلك مس معيعمعي عن:ذصظ حكمتلك ظ حملكخفالصيخيمئحل غجنيتجيعقغجن عمل ي عممثيع هثهي هنمل جعخل هثهي

آلمعمتلك ضخيمثهيمل مغمك خممبظهضخي غخفالص ههنخيمئ  .مل غآلجنتىعغقيهنمل ُّـ
  أذسظم األمل.ب

 .َّـ هن خمبمث عمس غحليعم مض غجلسه :ّ األمل احلخ.س
قغ يمثلكجنمثملغخلي غجنمبىعغ  هَّـ ُّـمئلكجع: األمل اخلضظيل.س ص هن خمبمث عققغن غجنمتهييغ غجنمه

غحكجيمل غجنمتهييغ عققي عن :ص جعهبخيمتيسمثمل هن جعخيىش غآلآلن غحليمثلكجنمثملغخل ومممن خكمثئلك جع
قغ قجن غألمسيجغ ص يغحليغ  .غجفتهيحيمن جعمه
غخممههتلك:ّ األمل ارشصخ.س غئ ممخصآلهتلك ههث  . هن خمبمث هنلك معيطقمم غجنمتهييغ هن جل

متمن حممثهتلك يقغ مخهئع صهتلك جعلكجنبيطنيمعخيمبمئ غجنمتهييغ جعسبمك ينع:  خملكن غجنهيخيع غجنيعغكه
مل من جعلكآلآلن غحللكظمبيحملكقخممن غجنبيطن عجفسحممشقغ  جنهئخصآلهتلك و هنمتلكحممثملو ققُّـئملوفئلكَّـمث

 ُّـهبهئ هنمت حكبمك ى مصيعه جلٰهو همملكن قجن مغلكقُّـلكص غجنيعقُّـئمللكفئحصمثغجعسبمك معمب 
خم جل ي عهث يآلع صمسغأل كغن حممشقغ  صون ظلكق حفيطقغمس جعصمس قجن غألعققغنجفخن هنلك ُّـخي

ميخيمئمبمثملغجني غجنمبىعغ ينع هممخص صمسغجنخيلكئ جفمه غأل م يغجنخيمئحل غألمس حمهئىعجن صي غجنمبىعغ حم  حم
 .مليعمس غجنمتلكق غجلسخصهثمث

قابل ب ة ا مّ ا   واأل
ي عن غجنمبىعغ هخم غخلالم مض هغألمس َّـ رلك عهنيعغن  م جعجهبمث عخمسلكهنهتلك مي

قُّـ آلن. هجليطنوغن عن جعمثمتهتخص هنمبهئمليلكن هنتٰهلكقيهمغ  : مض غخفمئلكن خم

 .ضطكض ف): خكلكقغفخجف غإل(خكلكقغف خف غجنهيخيع غجنيعغكه جلمف غإل) ص(
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  واألمل بضضضام سصصظ وخغمّارصغة :ّاألولارصول 
ق جعخل غحلهئخصظ ن غخفجههت يعن غجنمبىعغ : عهص ولك هجليطهنو جعمثمتهتخص هنمبهئملي عن:غجنمئ  وعهنيعي

وغجنمبىعغ عققغن ي هقجن ألنظي جليطهنو هغألمس عهنيعصيقههمغ  شمه جنمبمتهييغ هن غجنهئخصنص ي
هغإلققغن جلخل غخفيطقنظ . هغألمس عققغن هنلك شمه حصلك هن غجنمتمئيس هغآلحفتالن

ن عآل عهنيعغيحملكجنمبىعغ َّـ و غجنهئخصن غجنىعه آل ُّـهئ قُّـلكي و همغ  صهثمئيس غألمس حمهتي عهنلك صي
ن وعآل عهنيعغ هغجنمتمئيس آل ُّـهئ و جليطهنمثلكي  .ي

يخك عن  آل: ثظصصهًظ ّ خغسضًاون األمل أسغ راإلحصظل خج  يغألمس خي
 جعلكجنىعغف جليطنص َّـىعغ هن ي غجنهلي ألن جعلكجنىعغف حمهت جليطنصوغيجعلكجنىعغفص هعقغ مملكن خ
قهوغألمس عققغن غخفمتلكمضص هغإلققغن عهنيعي عن :مغهتملص ههن مغهتمل عحفيعه ص حمهئمث ي همغ

ن جع ن غألمسي جليطهنوعهنيعيعهث هن   جعلكجنىعغفي غألمس خينمسُّـهبهئ غجلهب جعخل غجنمئ  ص هجعخل مم
قهو هغإلققغن عهنيعولكعققغمم  ظي همغ

قهو جعلكجنىعغف جعلكجنرضهقغص حمهت عهنيعيخي عهث  غألمس هنينع :جعخيبلكقغ عحفيعه  ي همغ
 ظي جليطهنو غجنىعه َّـ عهنيعيمعمهلكن آل هثهييغ كهغن غآلصو هنثاليمعمهلكن عققغن كهغن غآليألهث

قه مغ ن َّـىعغ غألهنيع غجن ن غحلهئخصظصوغ جعلكجنىعغفي خيحمهئ  ي غجنهليعن : ُّـمتلكخمىش خم
 يجعلكجنىعغف جليطهن

معهيمهمثمب حكمثمسجخ مض  م هلكف جغالفيهنمئيطهنبتمت جلمف  ُّـاجلواب خج اإلحصظل
 :غ مغجنهيمه غجنثلكهن جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهل

مملكن صمل هغضحمليمئيطهنهَّـىعه غخف صّ ثسوريٌاإلدراك خصم: ّاثصغسظ األوخ  عق جن
مظيهن خم ص يجي عظبخي ُّـخيمبهب جعخيمب جفمه قغ غألمس مض غجنىعَّـ ن ظ غحكجيمل جفمه  هجع

: َّـىعغ غإلخكهئلكن عهققه غجنهيخيع غجنيعغكه جلمف غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض خجف جنشخكلكقغفص غهثحييع) ص(
ييعل جن ظيطق غخفتمسحصخل مض غألحكهيلكقهمعخي. ططمطط كضف: خجف غإلخكلكقغف  ضف: ي

 .ضضضك: ظ هغحلهئمث غجنسبىغهغقه مض خف غألحكخصظ غحلسمتضط كط هفصطضصك
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قيجيبمثخي هب غجنحم ص هغجنجهلكَّـيط جلمف يتمسجغيع جعلكألمس هغجنوعن آل شمه جنيطُّـ خكخي  هغجنمئجي
ص آل ُّـتمسمسعجمحقه خمجي ي عن  جن جلمبهثسلكنغإلي عن :قجن  جعخيخل غألمس غجنىعه ُّـمهمثمك يظبخي

ص هغجنسبمك ص هعن جفىغن جنىعجن قغ غألمس آل يعهثخص غجنىعه جفمه جلمتيطه ي عن :هثهيس َّـ ظ
قهى جعخيمب جعمئجي غإلظب ُّـخيمبهبي غخفتمسمسي ألنظجلخل غألمس مظي جفٰه ص هَّـ ي آل جفمه

 جلمتيطه و جفلكذي جليطهنوهثهييغ غألمس غجنىعه َّـ عققغن غخفمتلكمض هغخفمتلكحميع جنمبمتهييغص هَّـ عهنيع
قه ل غإلققغن جفمثمتظيجعلكجنخيمب غحلٰه خم ن هن جمحق هغحكجيمليجعمتهييغ هغخمخيمثىئىع  جن  ىمل غخفخيمب

 .مض غإلققغن
قه: جعمثلكن قجن يعن غجنمتهييغ معيطقن غآلهثهيمهلكن هخمجي غجنمثيط جعلكجنخيمب غحلٰه ص ي

ي جلمف قجن جعمتلكظ جلمف هثحييعُّـمل غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثملهغجنيطجنمث ي عن غجنمتهييغ مض هجفيطهتلك مم :و ي
ق مغ هص حملكجنمتهييغ َّـ غجنبيطن جنهئ جع  ظلكجليطص هغجنبيطن َّـ غجنمتهييغ جنهئ ىغجنمئ

ق مغ وعن غجنبيطن قخممثمئمل:  هثلككنص هجعخيبلكقغ عحفيعهىجع  . جنتمب غحلمئمثمئمل هَّـ غجنمتهييغي
و مصيعقغوحملكجنمتهييغ جفمئمثمئمل ق ي همكمبهتلك غجنبيطنص هعقغ ظخييط غجنبيطن مض ققمغلكف ي مغ غجن

ن  ن هثهيسلكص هغجنمتهييغ عقغ ظخييطف معهئ ص هغجنخيمئ عقغ ظخييط مض ققمغلكف وجلمئالوُّـهئ
غ ص هحصىعغ خملكجن ق غجنخيمئ م لك قغ حم ن لك ق ُّـهئ مغ  وعهثسلكني هنلكقه هوعهثسلكنجلمتيطهثلك : وغجن

ص ههنمتجهمس َّـىعه غجنتمتىغآلفوعهثسلكن هيجلمئحل وعهثسلكن هيهنثلكمظ ي عحص ى عن مم هنيعمعبمل:ي ي  َّـ ى قغهثمثملي
ي هنبمت غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثملص حفالحملك خفبمت غخفجهلكظ غجنىعُّـ َّـىعغ جلمف. قخممثمئمل غخفيعمعبمل غجنخيلكجنمثمل و

وُّـيعهن عن غجنمتهييغ خظ غَّـلك خظي  . عحفيعو هخم
وجلمف َّـىعغ غألحكلكك حممشن معهييعم غآلمعمهلكن معيطقمم غجنمتهييغ هَّـ جفلكذ ي ي ي جلمتيطَّـلكظ ألن ي

قغ ل غإلهثسلكرو جنشهثسلكن مغلكهنخيملو عحفحقغوغجنمتهييغ ظ ص حمهئخصآلف ي جلهبمث ممخصآلف غجنمت
قغ مغ قَّـلكص حملكآلمعمهلكن ىمل غجنمتهييغ جعمتح مض هنيعمعبوجعيطن غإلهثسلكن هن ي ُّـتمتلكحكمك هن همغ

ق مغ ص هَّـ هن ق مض ُّـيط غإلهثسلكن هنثال َّـ ممخصن قجن غجنخيٰه مغ وغخف  مض هنيعمعبمل غجنمتهييغ و
م ُّـىغهن َّـىعغ ىجعمتح ي عجلمف هعخمص حممشقغ كغن غآلمعمهلكن جعهبيعمعبت غخفلكقُّـمل جل غجنبيطنص حك ي

غجنمتهييغ َّـ وغجنهئخصن جعهبيعمعبت غجنت جلمتيط غجنمتهييغ عُّـٰهلكص هَّـىعغ غجنهئخصن غجنىغغئ مض هنيعمعبمل 



 صط................................................................................يغجنمتهيسلكهثمثمل يغجنهئمثهيمثلكف هنمهلكقُّـ
قه  جلمتيط غألمسص آل غجنهئخصن غجنىغغئ مض هنيعمعبمل غجنبيطن يغجنىعه معيطقمم غجنمتهييغ جعلكجنخيمب غحلٰه

قه ن جعلكجنخيمب غحلٰه يغخفلكقُّـملظ ألن غخفخيمب ن مصيعقغيي و زمك عن ُّـهئ  .ي
ٍثصضصظ وواذشضظ رل حء: ّاثصغسظ ارثظطضظ ّ ي عن غجنحنظ عقغ مملكن :جعهبخيمت ص بحسبهّ

قُّـلكص حمحمئمثمئت ههغخمخيمثت َّـ  يعهنيعغ همغ وي ق غخللكقمغو مغ يحتمئمئ مض غجن  هن خمبمث ظي
قه جلخل  قه َّـ جلخل غإلهثسلكهثمثملص هَّـهئىعغ مض غجنبمئيع حممشن همغ يغإلهثسلكنص حممشن همغ يي

وهعقغ مملكن غجنحنظ عهنيعغ جليطهنمثلك. يغجنبمئيعُّـمل ق هن خمبمث غجلهت : عهصيو مغ ي جن جفىح هن غجن
ق رلك هن عجليطغن غخفمبهئلكف غجنت َّـ عهن ن حتمئمئهتلك وهغجنخيهب ههثح ي جليطهنمثملص حممثهئ ي

ق هحتمئ مم خظيههغخمخيمثتهت ىلك غجنمتهييغ غألهنيعُّـمل َّـ غجنخييطنص هَّـىعغ هنخيمت همغ ي ي  . جعحسبي
ق قجن غجنحنظص عن : يخملكن ظيطق غخفتمسحصخل يعن غإلققغن جنمبحنظ َّـ جعخيمثمت همغ ي

ق غإلهثسلكن َّـ جلخل هنخيمت  يقَّـمتلك حمىعَّـمتلك هعن حفلكقمغلك حمخلكقمغلكص حمهئخص عن همغ و و و و
قغف غألجليطغن مض غخللكقف م هغجنخيهب ي مملكجنتهييعصغإلهثسلكن مض غخللكقفص ممىعجن همغ

 .هغجنمههب هغجلهت َّـ هثهييغ معمب غألجليطغن
ق غجنخييطهنمثمل غجنت َّـ عجليطغن غخفمبهئلكفص :هغحللكظ ق مض غألهن مغ ي عن جفمئمثمئمل غجن ي

قغف هن هنلكَّـمثلكهتلك مض غخللكقفصيَّـ جعخيمثمتهتلك جفمثثمثمل غجنخييطن مض غخللكقف مغ  .ي ممسلكئيع غجن
ن غجنخييطن َّـ جليطن : هخملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه يغجنمتهييغ غألهنيعُّـمل مض هنخيمت

هث ههنمهيطغخم غخفخيمت  َّـ غجنبجيالنص  ميعه هنلك خكئمن حمسهبم نص حمحمئمثمئمل غجنبلكلك ههنخيمت
ىحممشن مم هنمهيطغم ي ل هن غجنبخل همكهتيع ي عن ي آلجعيطي ض يآل ُّـمتلككل لكبمثخيت هعآل غقمعهي غخف

وعآل معيعه عن هنمهيطغم غحليعمممل جن مملكن عهنيعغ خملكقغ مس ُّـهئ جفيعممملص َّـىعغ . مبيغخل و يي
ص هجلمف َّـىعغ غجنمئمثلكك  .حفمب

هَّـىعغ هنلك حكمثمسجخ عجغبلكمع مض  صًرشصم سشصصظ خخ اثشصوم بظرغاتا: ّاثصغسظ ارثظرثظ

 .طضص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
 .)ض(ص جفلكخكمثمل غجنسبىغهغقه قخم صضض كصف: غخفمهيطق غجنسلكجع) ض(
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جنغجنهيمه غجنثلكر هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ : يص هعخكلكق عجنمث ظيطق غخفتمسحصخل جعمئ
ن هنمت جعلكجنىعغفص حمهتلكَّـمتلك وعُّـٰهلك  ىهجلمبهبمن يعن غجنخيمب جعهئ خظ َّـ جلخل غخفخيمب ي

ص هغإلققغن ق جلخل غجنتهييعم عه غآلهثمئجيلكل غجنىعه َّـ عهنيع جليطهن مغ يغجن و  جع يتخيمب غخفي
ق غجنىعه َّـ هثهييغ غألهنيع غجنخييطهن مغ  .جلخل قجن غجن

ضوعُّـٰهلك هخملكن  يهن عهثلك هثخيمب جعلكجنرضهقغ عن غألمس :  عحفيعىمض هن هَّـ عققغن م ي
وخ جعلكجنىعغفص هغإلققغن عهنيعم غخفمتلكمض  قهي يص هقجن ألن غإلققغن جنمبحنظ َّـ ي همغ

ق قجن غجنحنظ  .جعخيمثمت همغ
ن غألمس خآل معمتلكمض جعخل عن ُّـي عن :وارضتضجظ  صي جليطهنو جعلكجنىعغف هَّـ عهنيعوغيهئ

قهوهجعخل غإلققغن غجنىعه َّـ عهنيع قهو غألمس جفلكذيظ ألني همغ ص ي جعخيمب جفٰه
نم مل غجنثلكهثمثمل يمئيطهنهجعحسمك غخف ىجفمئمثمئمل ههغخمخيمثمل مم خظين ع :غجنت معمئ ي   م جعحسبي

يهغخمخيمثت غجنمتهييغ غألهنيعُّـمل َّـ غجنخييطنه غجنخييطن شحمئحمت  .ي
ي ممتهييعم غآلمعمهلكن  ميققغن غخفمتلكمض غجنخييطهنين غألمس عع: يخملكن ظيطق غخفتمسحصخل ي

ه قه غخللكقمغ جلمتيط  مههثح مغ ن جع قه غجنىعه شرض حممث غخفخيمب ي جعلكجنخيمب غحلٰه ي
قغ ن جلمتيط غجنخيلكمس جعمه مظ غجنىعه شرض حممث غخفخيمب ىغجنخيلكمسص آل جعلكجنخيمب غحلمه قغي  ى هنمسحف

ظ حممبمثيغ جلمتيط غألمس عهنيعغن قه غخللكقمغ مغ ومعهييعم غآلمعمهلكن هنثال: يهنمت آل جع ي  صي
قغ  صهغجنمه ق قجن غألهنيع غخفمتلكمض َّـ غألمس جعخيمثمت ص جع جفٰه  حمهت هعن غحللكظمبمل هنمت
غ غومملكن هثح  هن غجنخييطنص و هن غإلققغنص جنهئمتي هن عحميعغق غجنخييطنظ هَّـ هعن مملكن هثح

ف ف عجليطغن غخفمبهئلكفص مملكجنخيهب هغجنمتمئيس هجمحق قجنوجنهئ جن جغب  .ي جلمف جفيط جغب
قغ غإل:هغحللكظ صلك ظ غظ غجنهيمه  غجنت جعحىعص غألحفحقغهثسلكني عن غجنمتهييغ جنهئ

 .صضضك: صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .طط كطف: يمض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل ) ض(
 .طضص كضف: مهيطق غجنسلكجعغخف) ض(
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لص هغمغيطغو مغلكهنخيملصغألحفحق ه غجنبيطهثمثمل هجمحقَّـلكص و جلهبمث ممخصآلف غجنمت ي جنخيلكهنمل غجنمئ ي
وحمتهييعم غآلمعمهلكنص غجنىعه َّـ عحممل ي ي جلمف غحللكحكملص معيطقن غجنمتهييغ جلمتيطه حممئيطَّـلك و هغققغي

غ غجنت هققف جلمبمثهتلك غآلحممل مض هنيعمعبمل غجنمتهييغ غجللكهنخيملص آل مض هنيعمعبمل  يممخصن معمب غجنمئ
يغجنبيطن غخفلكقُّـمل  .ي

غخكمث جلمف مهمتي  غخفيجنهئ غغ مض جف  يجعمسن )غألحكهيلكق(غجلجكل جلمف َّـىعغ غجل
قُّـ ن غألمس عققغمملك جفٰه يمم يلك جمحق هنجيو ي عن غحليغ:يعقص هغجنجهلكَّـيط جلمبمثو و ممثحقغ هنلك شجيئ ي
قهمس هآل هنخيمت جنمبخجيصمض هنيطقمم غجنمبىعُّـىع عه غخفهسمس ن غحلٰه يعُّـٰهلك عن  هصي مض غخفخيمب و

ف جفبمثب عققغمملك ختمث يغألمس خميط شمه خف عققن هن و مملكقجعلكص حممب مملكن غألمس جلمبخص ولكيمبمثو و
قُّـ قيجفٰه مغ ف غحلبمثمك جمحق هن ىلك خفلك جفمه جن غألمسص عق غخفيطقن هَّـ هن ص و هغخمخيلكو

جعخل هقهق ي عن : جعهبخيمتصملي كهنلكهثمثيسمثملَّـىعه غإلققغمملكف غحلي عن :يهن غخفسمبوعُّـٰهلك ه
ك جلمف غجنخيٰه غحل ي حممهال كهنلكهثمثيسلككغخفحس قُّـصولكو هنلك جفٰه ي هجن مملكن هنخيمب ولك مس و

 .ُّـهئ جنىعجن هنخيمت
جن ه غجنخيمب يهنلك ق :غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض هَّـىعغ هنلك قمميعه جعمئ مميع هن قجل

قه ف غألجفبي آل ُّـجييغحلٰه  هجمحقه صوهنثاللكظ ييعق مض هنث غألمس غحللكظ هن عققغن هن
ن غجنتمهيطُّـمئمث ن غإلققغني حمسنظوجغلكهثمثلكيهعهنلك  .يمثلكجنمثململ غخليهن غجنخيمب ن جعهئ ي غحلد  غجنمئ

قُّـوجلمبخص  عقغ خممثيغ يغحليغالل غحللكظمبمل مض  هن ممثيعغ غألجمص جمحق هنستمئمثولكي جفٰه
ك ليهعهنلك  .غخللكقف عمل غخفحس قه عمل جلمبي مم قمغ مغيغحلٰه  حممبمثيغ ُّـمتهي مض ى جع

 هُّـهبهئ صغخللكقف عمل هثهيس آل جعلكجنمئمثلككي جفيط  جنمبخيمب مضو غجلتبلكقيحممشهث صقحم غإلخكهئلكن
قغ غجنخيمبهبمثيقحم عظ غإلخكهئلكن جعمسن  ي َّـ هن جفمثهن عنص هبلكيمل غجنت ُّـتمسمسي غجنمه

قهو هَّـ عهنيعص هآل عمسي هبلك جنمثيغ جعهلوهنستهئهب و هنثالهثسلكنغإل  ههن جفمثهن صي همغ
 ي هغجنهلصي جليطهنو عهنيعيمعمهلكن هن خمجي غجنخيٰه هكهغن غآلولك جلخل هنلك مض غخللكقف هنثاليعص

 .ضط كطف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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 .هغألمس َّـمتلكن هممىعغ مض جمحقه هن غألهنثمبمل
غغ هنلك خملكجن غحليهجنخي جعخص َّـ م يهن عن غألمس  غجنسبىغهغقههئمث غجنمهحمثِّـ مض غجل

قهو عهنيع معققغن  جعلكجنىعغف َّـ ي جع غجنهلصوغ جعلكجنىعغفي هجنمثيغ هن َّـىعه غجلهتمل خصي همغ
 آل صهنت جنىعه غألمسظي همصيعق جليطن هنالصهنمل َّـىعغ غإلققغن خف جن غألمسظيجفمثثمثمل جليطن هنال

قُّـمل مغ ي ممخص عن حكصيشيعمغ جل غجن قُّـي غحلمثي هث همغ  .ملي جمحق هنالئ جنميحق غحلمثصولكيمل هن مم
 غ جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلهحكمثمسجخ هنىغُّـيط هن غجنتهيمهمث مض غجنهيمه غجنثلكهن

ن غجنهليمض مممثهيمث  .يحص مض غجنمئٰهلكظ غإليمل قحف
 ظنّة واألمل أسغان وثودعّارصغ :ارصول ارثظخ

ن مس  ص جنهئ قمميعه غجنجهمثىط هنمهبلكف مهمتي  جن غخفيُّـتخييعلهَّـىعغ غجنمئ مض غخفت
ي عن غجنمبىعغ :غجنمثىغقه هجفلكظمب جلخل م هغألمس ي غظ مملكهثلك هن خمبمث غإلققغن عه مملكهثلك هث حك

قُّـ ميهن غجنهئمث غجنمتهيسلكرعحفيعُّـ  لكن ُّـتخيلكخمبلكن جلمف غجنمتهييغص حممثمتجيب ي عهنيعغن همغ
يجلمبمثهتخص جفيط غجنٰهيط ن معمئلكجعمبهتخص معمئلكجع غجنتٰهلكقي ص هُّـهئ  . آل معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمليُّـ

ن غألمس عققغمملك جنمبخييطن  وهمصيعق مم و آل زيطه مض مغخيمب عهنيعغ  ميجلمف حميعل غجنمهحملم ي
وجليطهنمثلكص هعآل جنىغن غجلتبلكق غجنخيمب جعلكخفخييطهن عهنيعغ هن يو قص هنمئلكجعمبمل غجنخييطن ي مغ ومئلكجعال جنمبخيمب جعلكخف

ص هجعخل غجنخيمب . جنمبهبمبهئمل يحمهييعم مغحل جعخل هثهي غجنخيمب جعحنظ جلهب هن خكلكهث غجنخيمب جع س ى ي و
قه جن ىجعمتهي خظ جل خظ هن خكمسهث همغ غُّـمل يهغحتلكق غجنخيمب جعلكخفخيمب. ى مغمك  ن آل ُّـ

ص حممشن ن عمل غجنخيمب ن لكق عن غجلتمق جعخل غجنخيمب هغخفخيي َّـىعغ غآلحتيمجمث عجفهئلكن غخفخيمب مب
قُّـصجعلكجنخييعل ن غجنخيمب همغ نص هآل ُّـمتلكمض مم ي مملكن غحتلكقغ جعحسمك غخفهيهت و ولك جعلكحلهب ي

ن جليطهنمثصغجنجهلكئ ن جعلكجنىعغف. ولكي هغخفخيمب ن صهعن غجلتمق جعخل غجنخيمب هغخفخيمب  مملكن غخفخيمب
قغ آل جضلكجنمل مغ قه مض مكيعم غجنىعَّـصوجعلكجنىعغف هن ن .  هجن مملكن همغ ن َّـىعغ غخفهيهت همم

 .ضط كط ف: يغجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق) ص(
 .ضط ك:مهيطق غجنسلكجعغخف: غهثحييع) ض(
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مغمك حس غيجليطهنمث يلك جعلكحلهب غألهمظ آل ُّـ مغمك و يجنخييطن جلمبمث جعلكحلهب غجنجهلكئ جفت ُّـ

ن غجنخيمب عُّـٰهلك جليطهنمث يمم يلك جعلكحلهب غجنجهلكئ ألمغ غحتلكقه جع هُّـخييطو ي  .و جليطهنلك جنمبهبمبهئملو
جل غإلخكهئلكن مهمتي  هبىعغ غجنبمثلكن ُّـحيهتيع غجنمتحييع مض هنلك عمغلكغ جع غخفيهثعقمميع يجغ 

 غجلتبلكق غألمسي عن هَّـمهمتي ُّـهبهئ معمسهُّـ ممالن غخف: خملكنيجغ . يتمسحصخلومعبخيلك جنمهيطق غخف
ن جعلكجنمتحييعيجليطهنمث ق عهنيع جليطهن عمل ولك ُّـهئ قُّـيجفٰه ن جلمبخص جفٰه ي جنمبمتهييغص حممثهئ ص و ولك جع

 . هغجنجهلكئيهمظ جنمبحيطُّـهن جل غجنهييعم جعخل غحلهب غألهآل مصلكن حممث
قم  يجليطهني عهث جعخصم  ي غألهنيع غجنخييطهني عن:هُّـالجفىح جلمبمث  جنمبمتهييغص وجنمثيغ جن جفٰه

قهيعهثخص ه مغ جل غجن ض ن خف ق ُّـهئ  صجنمثيغ هثهييغ غجنخيمبغألمس ي عمل عن وهنٰهلكحملك. يغحلٰه
قُّـمل ومليجع َّـ مممثهيمث وهمغ  .وملي جلمبهبمثي

َّـوعظ غإلخكهئلكن حمهت هثلكخكئيهعهنلك  جن)جعلكجنىعغف(معخيبحق ي عن ي جل مع  يعن : مض خم
حص جعلكجنىعغف َّـ غجنخييطنيغجنهل  هغجفيطغص ىمغهتمل عمل و هثلكمكيع جعلكجنىعغفس غألمس خيعن : هخم

ن ي عهنلك حممثمبىغن ن غألمس جليطهنمثيغألهنغهثهيسلكق غجنمئ  حممسمغلكغ ظيطق .ولكي عه غآلجنتىغغن جعهئ
مغمثهت جعخص هنيعيمل غألمسص همعمهيطي جعلكآلجنتىغغن جعخييطهنمثيتمسحصخلغخف  .ف غإلخكلكقغ عجنمثيه جنت

غغ غإلخكهئلكن عن ُّـمئلكنيغحل  ينعقمميع يجغ   غجنتخيبحق مض غخفمئلكهنخل جنمثيغ يعن: مض مغ
ضصو جضىشوجعجيالني عهث  غجنخييطن جعخصي هغجفيطظ هقجن ألنوجعهبخيمت  مض قغق و جنمثيغ جن هن

قص حمجخي مغ وغ جعلكجنىعغف هنسلكهمي غجنبجيالن غخفحىش خيغجن  جعلكجنىعغف ي جنمتهي غجنهلو
 . وعُّـٰهلك هنلك جعلكجنخييعل هي ُّـمتتصلكظ هنلك جعلكجنىعغفهي هجعلكهثت.وهنجيمبمئلك

ُّـمل ي غجنهلي حتمبمث غجنهلهق ُّـمئيض جعمسني عن: جعلكجنىعغف َّـ غجنخييطني غجنهلينمسحملكخفيعغق جع
ق جعخص عهث ُّـستمبىغن جليطهنلكوهظ مغ و جنمبهب جعمثيغخلحقُّـ: هجعخيبلكقغ عحفيعه. ي  ومل ظهيمليمل هغخفجيمب

ق مغ ق حممثمتتىغل غجنخيمئصجنمب مغ يجغ عقغ . و هن جليطن غخلحق هظهيلك ُّـمتسب عمل جليطن غجن
ق خ غىظغحكتمبىغن همغ  آلحكتمبىغغهن صوغي خظ قجن غجنحنيهبي حكص هثهي غجنهئخصن غخفجيمب

 .طضص كضف: مل غألقجعخيمليغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمث :قغمغ) ص(
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ّخصخزسض يف رش. جطم اخسامل اثرسوب  ّته طي اجتسظاده خزطم ذخك اخسامل، خسنّطّ

ّجسض ثصثض ( :ّشض طشص خشسض بشزشى اختصتج اخلصرثي، بل طي جج وزان خوهلمّاخزس
ً اخزطم اثرصف إح اخسامل ؠصر جببص ّوثشض إن). ّاثشسن إح اخزسض طي اإلدسصن

ّطض بحسض اختحسشل اخزسح، خشو طتذف بصخحّذصف ذخك اخدء بصخحّالت طض يف ّّ
ٍ دتسطدضٍرتبض ًا ّوطظا طو اثظاد بسون اخزطم رش. ّ جج رتبض اتذصف ذخك اخدء هبصّ

ّوأدص ات. بصخظات ًطض بصخظات خصصام طو بسحصظ خوصه دشسورا بصخربع ّألمل بصخحف اصذّ ّ
ّطض اختي تتذف هبص بزع اخسظّيف دسصبل اخح ًات ألثل اجتسظادشص أثص دن ثشض ّ

ّذف هبص أدظا وثودطّشصيف خون اثتت اثزشى ال اطض هبظّخصخح. أثظى  .ًصً
صتور دن ه طو اثّوثواؠ  دن اخسول يف اخسشف وأثسصدهّتسطمدص  :تنىهو

ّاحلسامء اخربشزشح، خصن احلسشض تشسسم: أي حّتسطداحلسامء اث ّاخشزظطض  إح ّ
ّواخزشسشض، واخشزظطض تشسسم  ّاخظطصضشض واخربشزشض واإلهلشض، خام أن اخزشسشض إح ّ ّ ّ ّّ

 . وجشصجض اثطن، وتطبج اثشظل،األثالق : إحتشسسم
 ّا   

ّخطس رسهخوخه   خط  فمنهه يإلآليآلي ...و كيرييأل يلنفىهههألأليلكهفههي :ّ
 دن أخزصل ً، خشل تتشصىف دع خوهنص خزالًّص صسسصصشًصاإلرادة إذا خصصض خشسّن إ: طسصل

  أم ـًؠصر دظططاّتم  ،ً مل طسن دظططا خظخع اخستصب دثالصسصناإلّن أ بطخشل ـ اخشسظ
 ًص؟ّصصشً دن أخزصل اخشسظ ال طتشصىف دع خوهنص خشسص صسسًخوهنص خزالّأن 

ٌ دصطشض:، أيٌ اإلرادة جظضّواجلواب ال تشصيف بشششام، ألن ٌ جظضشضّ ٌ؛ ألهنص خشفّ ّ 
ّهنص ال طشربق جسششص تزظطف اخسم وال األجظاض إّالصربصق ثط اخسشف جسششص؛ إذ  ّ

ّ أن تسون خشسص، وثشض إهنص خشسض دن اخسشسشصت اثحسوجض ّض، وخظا طتزحّاخشسبش ّ ً
ّوال دن اخسشسشصت اثختذ َشصت وال دن اخسشسشصت االجتزطادطض، خسم طبقّض بصخسشّ ّ ّ 

 .)١٨٩( رخم ١٨٢ص: تزسشسض اخذشط دذبصح اخشظدي جج هنصطض احلسشض) ١(
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يهن غألجليعغل عآل غجنهئمث غجنمتهيسلكر ن هن غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمثي يص جنىعغ معهئ ملص هجلمبمث حمال ي
ن غإلقغقغ مممثهي صلك حمخيالولكي هثهيسلكهثمثولكهنمتلكحملكغ جعخل مم ي هن عحمخيلكن غجنمتهييغ غإلهثسلكهثمثملص و هجعخل مم

وألصلك حمخي وص هعقغ ظلكق جحهئمتلك حممثيطحف حتمن ولكغمغب هجنمثيغ هوص هَّـىعغ غجنهيخي جحهئي هثهيسلكري
جنمل غجنهئمث ص ألصلك آل معمئب غجنمئسهبمل هآل غجنمتسبملظهنمئ ي آلهثجيبلكم جفيط غجنهئمث جلمبمث  .ي

جن   هخم يخميطك  ّارشصم احلسويل ارغعضي سن ثضع ذضظسه بظرضصف ذضظم : ي ّ
ن خظ ههنلكَّـمثته ارشغض بضوضوخه هث هنهيهت يعهنلك هن جفمثهن مم ي هَّـ غخفسهب  مي

ق غجن مغ جنمل  ميىعَّـمتجعلكجن آلفص هعن حسىحمال ُّـمتيطقف حتمن هنمئ جنملي هن غخفمئ  و جلمبمث هنمئ
آلف جعلكحلهب   .يغألهمظهن غخفمئ

جن  ه خم يخميطك  يعن غخفيعغق :  شهيآل  عضصشهٍردب دواء رغعه: ي
غ َّـ جعلكجنهئيعغَّـمل مض َّـىعه غجلهبمبمل هنلك ُّـمئلكجع ق هنمتهتلك هجنمثيغ غخفيعغ .غجنمتهييعغ غخفمئلكجعمبمل جنمبجههت

 .غإلقغقغ جعهبخيمت غجنخيىغن
جن   يخميطك خم ّارصول ارغي عشضغ به أسغ اإلرادة ارتي عتوذق خصضضظ : هي

َّـ جعمسنَّـ ذشل ارصظخل اثحتظر ىمم حمخي يىعه غجلهبمبمل خميط مع مي  جعلكإلقغقغ ى جمحق هنسب
 .يحمهت جمحق غحفتمثلكقه

ه قجن هعن مملكن َّـ غجنحيلكَّـيع هن ممالهن يهجنهئ يخميطك  ي َّـمتلكص جفمثهن عهث ي
خم جن وعُّـٰهلك  هَّـ مكلكَّـيع  ميهنمئتهش غجنتخيبحق جعلكجنت همعتبخي غإلقغقغ : وآلجفمئلكهن خم

هف ي جع د...جعلكجنرضهقغ يخميطك  جني آل :  جعىعجن مض معخيمبمثمئت جلمف غجنبحلكق جعمئ
قيتخيمبيشهي عن غإلقغقغ غجنت َّـ هنمتلكل غآلحفتمثلكق آل مع ى جعحنظ عآل جل معمه ي  ي

 غإلقغقغ جعمسظ غخفخييعحممل يتخيمبص حمهب غخفحلكن عن معو عه معهيمهمثالو عمجلكآلى حكلكجعىهمعمهيطُّـ
ن غحفتمث ص حممثهئ ولكقُّـلكهغجنخيمب غقفي يعآل عهث حكمثخنف  م  هن ظمت غجنخيبيطص مممسحمخيلكن غجل ي ي

ه يخميطك  ي عن غهللا معخيلكمل حضتلكقص :غ مض غجنهيمه غجنثلكجنهن جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلي

غق) ص( يمعخيمبمثمئمل غجنسمثيط غجنخيالهنمل غجنجيبلكلكبلكئ جلمف جعحلكق غألهث  .ضضض كضف: ي
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خم غحفتمثلكقُّـمل يحممث. مليجنىعغمعمثههن قجن ُّـمتهئيع عقغقمع غ يخيمب هن قجن عهث آل ُّـمبتىغن جعت ي ي
 .يغجنهيخي جلمف غإلقغقغص هَّـ غحل

جن  هيخميطك  خم يآل ُّـمهيطق جلمتهتلك عآل هنلك هنمثىغمع هن ممخصآلهتلك غجنثلكهثمثمل هن : ي ي
 :يمثمل حصلك هنيعغمعمك هَّـهثسلكهثجنمتهييغ غإلغ جمحقه

ّ اثغتبظ ارشبضشضظ اجلسامطضظ.س  معمهيطق جلمتهتلك عحمخيلكحصلك هن جمحق جلمب  هَّـ غجنت:ّ
 .هعقغقغ هنث غحصٰه هغجلىعغ هغجنيطحم

ق هغخفهيلكَّـمث غخفج هَّـ غجنت :ظّثثظرضظ ا اثغتب.س  و حصلك عجغلكقغجنتييعقغ معيطقن غجنمه
 .يهن غخفلكقغ

ي معيطقن غخفهيلكَّـمث غخفجيعقغ غخفحٰهملص هجنهئ خفلك غجنت هَّـ :ّ اثغتبظ ارشصصضظ.س ي
غهثمثمل  ك غحلمث يمثمل هثسلكهثهجنمثخلص حملكجنمتهييغ غإل جنمبهبيعمعبتخل غألوهغمغيطغوعُّـٰهلك يمملكهثمن غجنمتهي

ن صهَّـ غجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل ومثملعهثسلكهثي عهثخص معهئ  يعن :مهمتيملص هجنىعغ قمميع غخف جعلكخفيعمعبمل غجنثلكجنثي
يمثمل آل ُّـمهيطق جلمتهتلك عآل هنلك هنمثىغمع هن ممخصآلهتلك غجنثلكهثمثملهثسلكهثغجنمتهييغ غإل  .يي

جن  ه خم يخميطك  ّرغا حتتظج ذبل ارصشل إخ تسور ارصشل وارتسغعك : ي
ن غجنهيخي ممخصآل: يغجنهيمثلكيضلكن غجنجهمثىط خم  هلظًبصوطه رامال ي عجل ص حصلكوغجنتمهيطُّـ جعهئ

ن غجنهيخي قغ حملكئيطغظ حممشهث ُّـجههب غألحمخيلك ين غجنت ُّـتمهيطه حصلك يهن غجنتمهيطُّـ جعهئ
و آلجفتخصن معيعمعمك غجنهيلكئيطغص حمال معمهيطُّـ حممثهتلك جعهيلكئيطغص هجنهئمتيهتلك ممخصنصغجنهيلكجل  ص جنمبهيلكجلي

جل مض هنخييعل غجنهيلكئيطغ جعسببهتلك خم  .جن
يغجنمبهت عآل عن ُّـمئلكن ل غجنهيلكجل مض : جعهبخيمت ميهثهييغ غجنتخييعل جنمبهيلكئيطغ: يي  هخم

ن غجنهيخي ممخصآلوحملكئيطغم هنخييعل غجنهيلكئيطغ  و هنمهيطم هبلكص حممثتسلكهه غجنتمهيطُّـ جعهئ  ي
هث قغ حملكئيطغ  .جنمبهيلكجل هغجنتمهيطُّـ جعهئ

 .صطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل: غهثحييع) ص(
 .ضطضك ضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(



 ٧٩................................................................................ّادشسسضصصض ّادسصسصضت ذرضدطق

ّخطس رسه خوده  ذثضل ثض دضن ظا ط ّي كقملتغغمّومل كفخك بقلرتو: ّ
 .ً راجخضًادترططق ذشسض

ّخطس رسهخوده   ّ يف بعضفق لتبغك وتغغفىّولو تكو: ّ ّتبشط ادظثل  ّ
ًضط جتشط وتظدد ذتحجا: ّوادطابض ّ ّ ّ ّ. 
ويف . ّختشسص يف ادذشضدة: طسضل. ّتوخفادجص وشو ادتبضخ صّتشسد ذن ادثظااض ّأذ

ّ توخسض وتبزصت أن تسوهلض: أيّختشسصت حشط اخلضذسض :ثططض اثالحشض ّ. 
: ىشزشب ًفقن ظغكت بام كغيض بغون الغعل كامال:ّرسهّخطس  خوده 

ً حث ادسزل طسع ثطاٍ ذشزبقال داميلٍحسظت بزشوان  أوجع إلتبضت دون ادسزل ّ
ّأن خصه رضض اإل تزضح، خصسول طظا ادسزل خصه رضضؤه  إح ، دصن طشتسضًامالد

ٌتزضح، ودل ذض خصه رضضؤه تزضح ذسظب ّ ٍ إدصه تزضح، ودل ذسظبصسضن دإلّ ّ  ٌ داملّ
 .صسضن دإلٌ، خشظا ادسزل داملصسضندإل

ّخطس رسه خوده  ّثم كتبل قكه الصورة العغففق: ّ  الشوق إىل  ـ عىل مق قفل ـّ
ّخطس رسهّزل وثه صسبته د لغعلا  إح خجه واإلجزضر بظدك إح ضزسه ذض ثضء ّ

ّخطس رسهّيف تزشصسض صطر اثتصهلح  وخع يف اخلبع ذن :  حث ادذسضء، ثصض خضلّ
ّحن أن اإلرادة ال تسون إال بزط ادذوق، خشصظ أن دل خزل طسزشه اإلصسضن ملض  ّ ّّ ّ ّ

ّ أخزضده ادذشوطض وادسربصضّ ثصواين، بل ذدك يفٍحيتضج خصه إح جوق ّ. 
ّأن اثشسي يف حبضرته طو ادذوق : دسن ال خيسى: ّادسصضيضوخضل ادذصط  ّ

ّخطس رسهوجصجيء ذن اثرشّف . ّاحلصواين، ال ذزشق ادذوق  يف ادسرل ادثضين ّ
حخ ذن اثظثشض ادثضذشض وادسرل ادثضدض حخ ذن اثظثشض ادثضصصض حخة اجلظم 

 .٤٨١ ص١٣ج: دسضن ادزظب) ١(
 .١٥٤ ص١ج: ًصسال حن دسضن ادزظب) ٢(
ّتزشصسض صطر اثتصهلح حث إهلصضت ادذسضء) ٣(  .١٦٤ص: ّ
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حكجي م هنت ن غجنجه  .ي غجنهيخي غإلقغقهغ جعخل غجنخيمب هغإلقغقغ مض هنبلكقولكيجعهئ
جن  ه خم يخميطك  ّتم عتبق اإلرادة ارصوة ارشظسصظ اثحغرظ رصشسذت: ي ّّ 

غقجفمثلكوىعغ حممثخص عقغ مملكن غجنهيخي حمخيالَّـ و مغ وهعهنلك حممثخص مملكن حمخيال. ي غهثحمثلكي و مغ  حمال جفلكمغمل صي
ص ممخص جن عقغق عن ُّـهيهئيع مض خظص عه عقغق عن ُّـمتجه قغص حممشهث آل  مض ئيعجنمث يقَّـمت ظ

 .جفيعمممل غجنخيٰهالف عمل شتلكف
جن  ه خم يخميطك  ييطن جلمبمث هنلك َّـ ُّـ إسشظن ارضشغ يف ثظل حظئغ احلضوان: ي

جعمل  ُّـ مض غآلحكتجلكجعمل غخفجيمب غن هن لكيعُّـ غجنتجه ن هن معخيمبمث غحلمث غجنجهلكئ غجنمث
 .هغجنتخيىعُّـمك جلمتيط جمحقَّـلك

جن  ه خم يخميطك   جنرضهقغ َّـق هن غيعغغخف ظررضورةبتتبشه اإلرادة : ي
ن حمخيال:جعهبخيمت. غآلضجييعغق و عن غإلقغقغ آل معهئ و غحفتمثلكقُّـلكي م هغجنخيمب صي  جع غجنجه

 .ممىعجنوعُّـٰهلك 
جن  م حمهت غجنحيلكَّـيع هن خم هيعهنلك غجنجه يخميطك  م هن جمحق : ي هُّـتبخي غجنجه

خم ىمع مي ي هعهنلك غجنخيمب حممبخص دف  عحفيع عه عقغقغى جلمف خك هي يخميطك   جع مض معخيمبمثمئت ي
غقجلمف جعحلكق غأل جنهث  َّـ هنمتلكل غآلحفتمثلكق آل غجنتيآل شهي عن غإلقغقغ :  هن خم

قيتخيمبمع ى جعحنظ عآل جل معمه ي ظ حمهب غخفحلكن عن و عه معهيمهمثالو عمجلكآلى حكلكجعى همعمهيطُّـي
ن غحفتمثلكقُّـلكيتخيمبمع و غإلقغقغ جعمسظ غجنخيمب هغخفخييعحمملص حممثهئ  هن ظمت غجنخيبيط مممسحمخيلكن ي

غقف خييعحممل حمهت يهعهنلك معهيلكظمث غجنخيمب هغخف. هَّـىعغ َّـ غجنىعه معىعمميعه غجنيعهغُّـلكف. غجل
وممسبمثمل و غحفتمثلكقُّـملي غحكجيملص جعهبخيمتي ي عن غجنهيهئيع مض غخفمئيطهنلكف زخي غإل:ص جعلكجن  هثسلكني

وهنستخييطغ  هن عحمخيلكن وهغجنخيمب هن قجن جنمثيغ حمخيال . إلحملكضمل غجنمتتمثجمل هنمت معخيلكملي
يهجنتهيمهمث غجنهئالن جض عحفيع ُّـ. هثسلكنغإل  .يعمغ عجنمثي

 . ضطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
غق) ض(  .ضضض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنخيالهنمل غجنجيبلكلكبلكئ جلمف جعحلكق غألهث



 صط................................................................................يغجنمتهيسلكهثمثمل يغجنهئمثهيمثلكف هنمهلكقُّـ

يحممشن هنلك قمميعه هن غجنتخيمبمث جللكن ُّـجههب مم هنلك ُّـسب غإلقغقغ هن ي  . هنبلكقغ غجنهيخيي
ه جعىعجن غجنجهمثىط هنمهبلكف هثسلكنحمال غحفتمثلكق جنش مص ممخص حم ن غجنجه ي حممثهتلك جعخييط جفمه

جن ىغقه مض معخيمبمثمئتغجنمث هص هَّـ هنمئتهش خم يخميطك  غإلقغقغ :  غآلجخ جعخييط حكجييعُّـي
غكن غجنخيمب م غجنىعه خمبمبهتلك هن جن   هغجنجه

جنيغجنهيمثلكيضهقق جلمبمث غجنجهمثىط عه  :جنهئ ُّـيعق جلمبمث:  جعمئ
ًأوال خم جلمف غجنخيمب جعلكجنهيخي ي عن غإلقغقغ ه:ّ م غخفت خم جلمف غجنجه يعن مملكهثمن معت ي

خم جلمف جمحقه  ص عآل عصلك معت يهحملكئيطمع ي ق غخفلكقغ غجنمئلكجعمبمل وعُّـٰهلكص ي يهن غجنخيمب جعحٰه
ق عجنمل غجنهيخي هظالجفمثتهتلك هجمحق  يهغجنهلغئيش هغخفخييطغفص ممسالهنمل غألجلٰهلكظ هجفٰه ي

ظ حميعجع ميقجن هيهآل عقغقغص ممخص دف هثهيس  يخص ُّـتحمئ غجنجه يخميطك  جن جعىعجني :  جعمئ
م غخفهسمميط( يه جعهبث غجنبمثلكن ُّـحيهتيع عن غإلقغقغ جمحق غجنجه  .)ي

م جعلكآلضجييعغقص :ًوتظطضظ ن غإلقغقغ جعخييط غجنجه ي عهث جن ظِّـ هنلك قمميعه هن جفمه ي
مص جفمه غجنتمتلكخمىش جعمثمت هجعخل هنلك قمميعه هن ختمب  غكن غجنجه يهعن غإلقغقغ هن جن ي

جن  م جعمئ هغإلقغقغ جل غجنجه يخميطك  غقغ جمحق ي عن غإلق:هجعهبث غجنبمثلكن ُّـحيهتيع(: ي
م غخفهسمميط  .)يغجنجه

و عن غإلقغقغ حمخي:وتظرثظ مغيطغنص حممتح هثجيط هن عهثهيسمتلكي  ي غحفتمثلكقه جنمبمتهييغ جعلكجن
خم جلمبمثهتلك غجنهيخي هن غخفلكقغ غجنمئلكجعمبمل م م همجمث هنلك ُّـت ن غجنخيمب هغجنجه ي جعخييط جفمه ي

ي عهثلك حضتلكقهن مض عقغقغ غجنهيخي هجليطهنهتلكص حممبمتلك عن  ميهغألقهغف هغجنهلغئيش هغخفخييطغف
ن مجمث هنلك قمميع ُّـهيخي هثسلكنهجنمثيغ غإل. هثيعُّـيطههثيعُّـيط غجنهيخي هعن آل   جعخييط جفمه

ي غحفتمثلكقه ُّـمتجهمس وحملكإلقغقغ حمخي. غخفمتحيطق عمل غإلقغقغ هن قهن غحفتمثلكقص ممخصظ زيعه
وجل غحفتمثلكق غجنهيلكجل هعن مس ُّـهئ عقغقُّـلك مل جنمبهيلكجل يجنىعغمعمثهغآلحفتمثلكق هن غجنمههيلكف غ. ي

مغمك  .غخفختلكقص مملكجلمق مض غجنهيلكجل غخف

 .ضطض كضف: جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض ) ص(
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جن  ه خم يخميطك  ٌ اإلطسظن مثظ رصشصم دثلأذشظل: ي  :ىعغ غجنمئمثيطَّـ  يف صغورهّ

مل حممثهتلك ييطحفمبمث جنمثيغ جنمبخيمب هنغجنتحمخيلكن إلحفيعغف غألم جنمبخيمب قحف مض ظيطهقه يجحلك م 
 غحصٰه هغجلىعغ ههنث جفيعممت جفمثمتخص ُّـهسحفىع جعخيمت هُّـمبمئ هن هنهئلكن هن خمبمث

وص حممشهث هعن مملكن جللكخفلكىجللكن ي هبلك جنهئ جنمثيغ جنمبخيمب قحف مض ظيطهقَّـلكص حممشن غجنمئس ي
يص ممخص عهث مض غجنمئس غجنثلكر آل حميعم جعخل هثسلكنن شمه هعن مس ُّـخيمب جع غإليغأله

 . هجعخل غحلجيع غخفمبمئ مض معمب غحليعممملهثسلكنغإل
جن  ه خم يخميطك   حضطمج يف اربحع خن أذسظم ارصظخل سظ عضصق يف اثصظم: ي

 . هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملحكمثمسجخ مض غجنهيمه غجنسلكجع
جن  ه خم يخميطك  ظ ارصشل تسظوي طسبظ اإلطسظن إخ ّاثذك يف اثتضظرع: ي

ص  جعىعغمع هجعخص َّـهثسلكن غإلينع :هبخيمتجع ارصشل وارجك  غجنهيخي هه جلمتيطُّـتسلكه َّـ
ي غجنخيلكمس جعهيلكئيطغ غجنهيخي غخفجهتلكم جن غخفيعُّـيط عُّـلكهص جفمثهن عهث هثسلكن مض هنمئلكجع غإلهغجنجكنص ي

ه هثسبتجلمت هزمك يهيلكجلمبمثمليجعىعجن ُّـمهحق معلكن غجن ص حمال معست غجنهيخي  عمل  غجنهيخي
 .هغجنجكن

ن غجنهيلكجل جعحمثهن عن خكلكظ حمخي :قحملكخفيعغ ي عن غخفالن مض غآلحفتمثلكق غجنىعه َّـ مم
غجنهيخي هغجنجكنص َّـ معسلكهه  عمل هعن خكلكظ معيعنص غخفستمبىغن جنتسلكهه هثسبمل غجنهيلكجل

وهثسبمل غجنهيلكجل جعخص عهث جلمبمل ي ي جعخص عهث هثسلكنيغجنهيخي هغجنجكنص جعهبخيمت عن غإل عمل و هثلكخممهملي
ي آل جلمبمل معلكهنمل محملكجل ن غجن مي ص حمحقُّـيطه وهيخي ممخصآل ُّـهبهئ عن ُّـيطقن مم ص حممثجهتلكم عجنمث

ن غجنجكن ممخصآل ص هُّـهبهئ عن ُّـيطقن مم ص حمال ُّـيعُّـيط غجنهيخي هآل وهُّـهيخيمب ص حممثجهتلكم عجنمث
 .ُّـهيخيمب

جنيغجنهيمثلكيضعهقق جلمبمث غجنجهمثىط ه يعهث جن مملكن َّـىعغ َّـ : جنهئ ُّـيعق جلمبمث:  جعمئ
غجل غجنجيبمثخيمثمل  ن غجنهي مغمك عن معهئ يحضتلكقغص حممشن غجنمتلكق وعُّـٰهلك يغخفالن مض غآلحفتمثلكق جن

ه هثسبتهتلكولك عُّـٰه ص حممثهبهئ عن زتهب جلمتيطَّـلك مجمث هنلك  عمل معست غإلجفيعغم هجليطهن
خم جلمبمث غإلجفيعغم حمتحيعمص هعن آل خضتهب حمال حتيعم يعن َّـىعغ  عمل وهنٰهلكحملك. يُّـت
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غمغمك معخيلكمل غجنىعه َّـ جلمبمل وغخفالن آل زيعه مض هنث غجن و معلكهنملي ص ي  جنهيخيمب زمك حمخيمب جع

ه هثسبت  .غجنهيخي هغجنجكن عمل حممبمثسمن معست
جن  هخم خم ييطك  ّعي ثظرظ يف احلضوان هبظ عسع أن عسغر خضه ارصشل إذا : ي

هص عجلمتغخف حظء ي غجنهئمثهيمثملص حمتجههب غحللكن هغخفمبهئمل :ييعغق جعلكحللكجنمل هنخيمتلكَّـلك غجنمبمي
غن هنخيمتلكه غألجل غجنجهلكهن جنمبمتلكلك هجنميحقهص ممخص آل شهي .مممبمثهتخص  .يهغخفيعغق جعلكحلمث

هيخميطحكمثمسجخ هن غخفمهمتي ههغخفجهمثئمل هغإلقغقغ هنجكغقحمتلكنص   مض غجنهيمه يك 
 .يغجنثلكجنهن جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلغ هنلك ُّـيطن جلمف قجن

جن   هخم يخميطك  غجنمئيطقغ مض ه ّأسظ ارصغرة اثضسوبظ إخ ارواثظ تشظخ: ي
غَّـيع غخفجيعقغ  غمغمك يهيخيمبمثمليهنبيطئمثتهتلك غجنوعُّـٰهلك يغجل ص ممخص مض غجن  جنسحمخيلكن جل جلمب

َّـيع صلك جلخل قهغهتلك غخفجيعومعخيلكملص هجنهئمتيهتلك مغ َّـيعُّـملي جنهئ  .يقغ غجل
جن  ه خم يخميطك  ّذضي سبغئضته ارصشصضظ بغاته رصل حء: ي ّ يهت هنبيطئمثت حم ّ

غص هجنىعغ مملكهثمن هثسبت معخيلكمل غن هنبيطئمثت جعلكجنمئ ص جعمثمتخص مملكهثمن غجنمئيطقغ مض غحلمث يجعلكجنهيخي  ي
غص مض جفخل عمل  مغ غن عجنمث هثسبمل غجنمهحمل عغجنهيخي هثسبمل غجن ين هثسبمل غحلمث ي

غن هنبيطئمثت يَّـ هنبيطئمثت جعوعُّـٰهلك ه. هغإلهنهئلكن ص جعمثمتخص مملكهثمن غجنمئيطقغ مض غحلمث يىعغمع
ىجعهئمثهيمثمل ص هَّـ غجنمئيطقغى جللكقضملي  . جنىعغمع
جن   هخم يخميطك  ّسن ارصضصضظت ارضصسظطضظ: ي َّـىعغ   ارشصم ـ خج سظ ذضل ـّ

ص ممخص حكمثمسجخ مض هنلك شهئمث جل ظيطق غخفتمسحصخل  ق جعمثمتهت ن َّـ غخفجههت هيغجنمئ يخميطك   صي
وهعهثخص مس ُّـس خملكئمب معٰهخيمثهيلك ي ه هحكمثمسجخ هنمت . جني يخميطك  ي مض غجنهيمه غألهن هن ي

قغ غجنخيمبهبمثمل خملكئهبمل:غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ و عن غجنمه  جعمتهيسهتلك مض جللكمس غجنمتهييغص هَّـ يي
ق مغ و مصيعقوهن قَّـلك غخللكقمغ جنمبهبيطقني مغ هخميط قَّـمك عمل َّـىعغ غجنيععه . ي حترض جع

 مل غحللكقُّـمليظيطق غخفتمسحصخل ممخص جفهئلكه جلمت غخفمهمتي مض غجنهيمه غخللكهنيغ جلهل مض غخفيعجفمب

 .ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ن: ص جفمثهن خملكنغجلهل ن ظمعمئسمث غجنخيمب جعلكجلتبلكق جلخل معمئسمث غخفخيمب ي آلحتلكقه هن غخفخيمب
ق هن غخفلكَّـمثمل مغ يغحتلكق غجن نصي ق ينع : حمخيمف َّـىعغ هثمئ مغ  هن غجنخيمب هنلك َّـ هغمغمك غجن

ي هَّـ جلمب غألهن معخيلكمل جعىعغمع غجنىعه َّـ جلخل قغمع جعال هنلكَّـمثملصجعىعغمع  ههنمت هنلك َّـ صي
ق جعىعغمع هَّـ جلمب مجمث هنلك مغ َّـيع. جليطغهجحهئ غجن ن و هُّـمتمئس عمل هنلك َّـ مغ  ممخيمب

غَّـيع غجنخيمئمبمثمل جعىعهغهتلك ن و هعمل هنلك َّـ جليعلصيغجل ق مجمث غجنخيمب  هَّـ مض غخفجههت
جنمث  َّـ ظهيلكف :ي هجلمتيطهثلك غجنخيمب غجنخييعيض.جنمئمثلكهنهتلك جعلكجنىعَّـ جلمتيطَّـ ظغخفهئتسبململ يغحلمه

قَّـلك جلمتيط غجنمتهييغ هنلكف غجنت حترض ظ و عن غجنخيمب جلمئمبمثلك:متلكي هخميط جعمث.غخفخيمب  مملكن عه يي
هنلكف مض غجنخيمئ عه غجنمتهييغصولكيحفمثلكجنمث ن غخفخيمب ن جعخل ص جنمثيغ جعحمب  جع جلمف هثح غخفث

 .يُّـيطه غجنخيلكمس هغحتلكق غجنمتهييغ هبلك
يخميطك يهجنهئ حكمثمسجخ مض غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ عهث  :يغجنهيمثلكيضخملكن غجنجهمثىط 

ه هي هممىعغ ظيطق غخفتمسحصخل  مي يخميطك  جنمثمل  مي ن غحلمه ي هعن مملكن ُّـخيتمئيط جعمسن غجنخيمب ي
ن جف عمل معمتتهت مظ هخممثلكهن جلمب قُّـملص جنهئ آل ُّـستمبىغن قجن عهثهئلكق غجنخيمب غحلمه يٰه ي

 .جعلكجنمتهييغ
وعن غجنمتهييغ خفلك مملكهثمن هنلكقغ: غجنتهبيعُّـىشيغحل عن ُّـمئلكن مض همغ  :خملكنيجغ  ي ي  ي

آلف  نم جنمبهبخيمئ يجلمف هنلك َّـ غحل هن غحتلكق غجنخيلكخم جعلكخفخيمئ  معستهئهب هبلك همعمهحق  مي
َّـيعغ و عحفيع هنثلكجنمثلكوهبلك مغ ن غحلمهولكيجلمئمبمث عه ي قغص مملكهثمن غجنخيمب مغ وجنمثمل هن ق ي مغ  جع

َّـيعغ َّـيعُّـتهتلكص حممبمثسمن عجليعغضلكوغجنمتهييغص مغ و جعخيخل مغ ن ي جفت صي ىمممثهيمثلكفمعهئ  ي
 .يهثهيسلكهثمثمل
جن • ه خم يخميطك  ّارشصم احلسويل ارغعضي سن ثضع ذضظسه بظرضصف ذضظم : ي ّ

مظينعمل ع غآلجنتهيلكف جنهئ ُّـمتبميص ارشغض بضوضوخه  هن جفمثهن ي غجنخيمب غحلمه

.ضطضك: صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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ن خظ هث هنهيهت ق غجنىعَّـمته (ي ههنلكَّـمثتىمم مغ يَّـ غخفسهب جعلكجن  حمال ُّـمتيطقف حتمن )ي
جنمل جنملىهنمئ آلفص هعن حس جلمبمث هنمئ آلف جعلكحلهب غألهمظو هن غخفمئ  .ي هن غخفمئ
جن • ه خم يخميطك  ٌأسظ اثصظرذظت ذصغ تصغم أن خصوسضظ ثسورعظ: ي ّ ّّ  دج ّ

يعهث مس ُّـتمئيطن مض ممتلكغ عمل  غآلجنتهيلكفميُّـمتب ّثسورضظ  غجنمتهتلكُّـملص هثخي ُّـهبهئ عن ي
ن   .غجنهلفمض يغخفيعغق هن معمئيطهن مض ممتلكجع جعيطغُّـمل غحلهئهبملص ممخص هثمئمبمتلكه ُّـهئ
جن   هخم يخميطك  ّوإن رظطظ عي أعسظ بام أرظ سن صضشضظ: ي  ً ثظخةزً
جنمثمل غجنت مض هنخيلكجنمثمبهتلك هص خضغعظ ن غحلمه هنلكوعُّـٰهلك يعن مملكهثمن غجنخيمب قُّـملوجلمب و جفٰه  ي

ن هن ظمتخيهتلك ق غجنخيمبهبمثيظ ألنيجنمبهبهيلكقخملكفص ألصلك معهئ َّـيعمل ي هنهيمثىش غجنمه ومصيعق ومغ  ي
ن  م ممخص حكمثمسجخ مض غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ مهنهيلكقم  هغخفخيمب
قهوجفلكذ ص هَّـ غجنخيمب غحلٰه قه جلمتيط جلمبت مغ ي جع  .ي

جن  ه خم يخميطك  ي عن :هغجنخيلكقغ مبيجنهييعم جعخل غخلغ صكُسن عغا اربظب اخل: ي
 غجنثلكر جلهل  ممخص ُّـستهيلكق هن غجنهيمهصغجنخيلكقغ َّـ غجنهيخي غجنىعه ُّـمهيطق جعمشجللكهثمل غخلمب

 .ي مم هنمتهتخص جلمف غآلحفيعىهخميط ُّـجيمب. هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتمل
جن  ه خم يخميطك  ق هن يعغغخف اهلضئظ احلظصصظ سن اثتامع اثصصظت ارثذث: ي

غخفمبهئلكف غجنثالف َّـ غخفمبهئمل غجنخيلكهنمبمل مض غخفجهتهتمثلكفص هغخفمبهئمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنميٰهمكص 
يهغخفمبهئمل غحللكممهبمل مض غخلحق هغجنهل هغجنمتلكحم هغجنٰهلكقظ آل  .ي غجنخيهيمل هغجنجهجلكجلمل هغحلهئهبملي

جن  ه خم يخميطك  ٍّأتغعظ إخشظء رل ذي ثك: ي  : شهيآل ّ سن ارصوى ثصهّ
 .يطغجنمل هجنمثيغ هثهييغ غجنخيَّـ عجغيع غجنخييطغجنمل ي جفمئٍّقه جفي مم عجلجيلكظيعن 

جن   هخم يخميطك   .يمملكجلودجه سن ذوات األطصف: ي
جن   هخم يخميطك  غن هآل مض حك صك يف اثصظرذظتُذذ ث: ي غل غحلمث لكئيع عهث
ص حممشصلك هثسلكنجمحق غإل وآل جلمئ جلهبمبمثلكوعُّـٰهلك يظ خفلك قمميع هن غجنتخيمبمث ي جلمتيطَّـلكص ألن غجنخيمئ ي

ه غجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل  .يغجنخيهبحل هن خم
جن   هخم يخميطك  جع مض جلمب  ّيف ارشظظ ّشبضشضحبظهبظ ارأواربحع خن : ي
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نيحلهبغجنمتهييغ غجنخي مغمثلكي غجنىعه ُّـسهب غجنمث جن  .حكمثهئ

جن  ه خم يخميطك  ّوسن ارصضصضظت ارضصسظطض :ي ي مم مض قغف ّظ ارصغة واألملّ
ص عمل تلكف هنخييعحمتهتلكحتآل  و حضتمبهيملو هعآلنوغفي َّـمتلكجن جنىععهثسلكن ي عآل عن معخييعُّـ حتمبمث ي

مغبهتخص ُّـهيمثيط مض غجنمقَّـمتمل جلمف عجغبلكهتلك ص عه هثسلكنمض جمحق غإل هنخيمتلكرلك ههنخييعحممل هنلك ُّـ
غف غجنت حتمه ي مملكجنمبىعمس شمه جن جعخييطصيجحلك  هثسلكن عحفيعه هنمتهتخص جنشىعجغبلكف عظمتلكم

خييط ي هغآلآلن غجنت حتمه حصلك هن غجنبصغهللا حكبحلكهث عمل جنمبمتهييغ هن ققمغلكف غجنمئيعغ
ق جعلكهللا معخيلكمل ص هثخي  .هنمت
غغي جنىعينعهغجلمب : غجنجههيلكظيعحصمثلكفخملكن غجنجهمثىط مض  ى مم خم ي ن ي  ممخصحصلك حصلكص يجفمه

حكلكف غخفالئهبملص هجنمبميٰهمك غآليحممبمبحيغ  يهثتمئلكنص هجنمبيعمغلكظ غجنحيهييعص هجنهئ غخفحس
 .ولك جعلكجنهيخييجلمئمبمثوملص هجنمبمتهييغ غجنمتلكلكمئمل هنمهحقَّـلك جللكخفلك يهنلك شمه ىخظ

ض عحفيع غزمك عن معخيمب :هخملكن مض هن ى عن جنهئ خم ي ي  و هحفحقغوغي جنىعىمليهثهيسلكهثمث ي
غ هحفحقَّـلك عن ُّـتمسقيجنىعي عن :هتلكص هنثلكجني شمهوغي هخوهتلك هعقهيشمه ه عجنمثهتلك يغ غجنجههت

حكملومممثهيمثمل َّـ غجنيعمغلكظص يجنىعغ غجنميٰهمك غجنحيهييعص هي هن غخلهبسملص هجنىعو هنالظهنملو جضس غ غجن
غحممئمل غخفلكضمثمل يعيغ غحلهيىح معىعمميهجنىع ق غخف  .غألهن

ىهعقه مم هغجفيط جللك جهجكنمع هصهي هنمتهتلك هنلك ُّـٰهلكقي ومممبهتلك هث ق ي ي هن غجنهلمممل مض عن غجنجهخي
غحممئتهتلك غحم مم هغجفيطيَّـ غخلحق هغجنمبىع هنتهتلكظههنال جعهب ىغ غخللكظمل هبلكص ههن ي  هنمتهتلك جعلكجنىعغف ي

ن غجنهئخصن غجنىعه َّـ جعلكجنمئمثلكك ع ص حمهتىعغوجنمث ممخصنهغحلمئمثمئمل َّـ جفمه  .عظ  جعلكجنهيخي
يهعُّـٰهلك حممشن ه هعن غخكجكمممنو  هنيعغمعبهتلك مض غحلمئمثمئمل يمض َّـىعه غخفخيلكر حممشن  َّـىعه غجنمئ

ص هغجنىعه ممخصجن عممثيعص هغجنىعه ممخصجن عقهنص هغجنىعه يحضتمبهيملص حملكجنىعه ممخصجن عحمٰه هعمع
ص هغجنىعه َّـ مض هثهيس عممهب حمخيال هغجنىعه ص  هعحمٰهوممخصجن عهظ عجنمث هعجفمه جن

غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض  :يغجنهيمه غألحفحق هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهنمتمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظظ هقغمغ: قغمغ) ص(
 .ضضص كضف: يمئمبمثمل غألقجعخيملغألحكهيلكق غجنخي
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 .آل جضلكجنملص هَّـىعغ عظ عجعمب هعهحميع غ غجنت جن َّـيص حملكجنمبىعو عققغمملكيَّـ مض هثهيس عخكيط
ي عن غجنمبىعغ :هخميط ُّـحيهتيع هن ممالهن ن غجنهئخصنص جنهئ جنمثيغ َّـىعغ ي َّـ هثهييغ جفمه

جن غحممئتهتلك ههنالينع :هنيعغق غجنجهمثىط جعيطجنمث خم ق جعهب  غيهنتهتلك َّـ غخلحق هغجنمبىعظ غجنجهخي
ض عققغن يآل  عجنمثسمني غجنمبىعغ يحممشن : عحفيع جفمثهن خملكنىهعدف هنمت ممالهن مض هن

مغمك غخفالئ هن مغهتمل هنلك َّـ هنالئ ن غجنهئخصن غجنىعه َّـ غخفالئ آل ُّـ  حمحمه
 .غ هنلك مس ُّـيطقنيجنىع

جنيهعمع َّـ ي غجنمبىعغ يعن : جعمثلكهثلكمع مض َّـىعغ غجنبلكغ هنلك قمميعه مض غإلخكلكقغف جعمئ
ن هنلك َّـ جلمتيط غخفيطقن ممخصو ههثمثوعققغن ظ ص و هحفحقون جن  هن جفمثهن َّـ ممىعجن

نو ههثمثوهغألمس َّـ عققغن ظ ي همم معن خملكن  عمل م س هخو هنلك َّـ جلمتيط غخفيطقن عحممل جن
يجنىعغ حممشصلك  ى  . جن هن جفمثهن َّـ ممىعجنىص هجعمشققغني حفحقهىنجعهئخص:  جعمسهنيعُّـيتخيمبمعي

ني عهث :هجفلكظ هنلك ُّـستهيلكق هن مممبخصمع قي غجنمبىعغ ُّـخيتمق مض جفمه  ظعهن
ق :ّاألول غ همغ ىخم  .جنميحق قهه غإلققغني غجنمبىعغ ص حمال حتمهىهنيطقمممل ي

ن:وارثظخ  . غخفالئ جن جفمه
حممب جفمه غخفالئ هن جمحق . هنالئي عهث  عققغن قغن غخفالئ جعخص:وارثظرع

 عقغ عققن قغف غخفالئ هن جمحق يهثعغص ممخص ي مس حتمه جنىعص عجنمثى جن هغجنتهيلكفىعققغن
همممث مملكن . ي جنىعغ مس حتمهصهنالظهنت جن عه هن غجلتمئلكقه جليطن غخفالظهنمل عمل ىغجنتهيلكف

جللكن هن غإلققغنص حمال م هنلك ُّـستهيلكق هن َّـىعه غجنهئمبخصف  جلمف وجعمتلكظم غ هغألمس يحملكجنمبىع هث
جللك عحفيع هن غجنهئمث غجنمتهيسلكريُّـمهِّـ ي مغخيمبهتخص هث  . مض خمبلكن غجنخيمب هغإلققغنو

ن :هخملكن هبهبمتمثلكق و جنىعغآل معهئ ن عققغنص حممشقن زمك عن وهعمس ي  جفمثهن آل ُّـهئ

 .يغجنهيمه غجنسلكجع هن غخفمئلكجنمل غجنخيلكخغ هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ: قغمغ) ص(
 . يغجنهيمه غألحفحق هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهنمتمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ: قغمغ) ض(
 .غجنمتهبيش غجنثلكهن هن غإلخكلكقغف: قغمغ) ض(
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ص عه َّـ هثهييغ ي هغجنمبىعمعن خملكن  عمل مهتخص غإلققغن يتمئيطهنُّـ غ معتب عققغن غخفالئ
ن ممخصآل جنمبهبيطقنص هغألمس ُّـتب عققغن غخفمتلكمضص هآل جضلكجنمل غإلقق وغنص هآل جضلكجنمل معهئ

ن هثمئمهلكهثلك جنمبهبيطقن  .وُّـهئ
يجحلك ُّـيطن  )غألقهُّـمل غجنمئمببمثمل(وههثمئ غجنيعغكه ممالهنلك جل غجنجهمثىط مض  ي عن جلمفي

ص يآلجعيط وَّـمتلك جعحهنلكَّـ :خملكنيجغ مكص يهنميلكُّـيعغ غجنسبمك جنمبهبسبي غجنمبىعغ غإلققغن ُّـميلكُّـيع  هنمت
غ عَّـ يمثمتلكَّـلك جعلكجنمبىعيلكجنمل غجنت هثجيطَّـلك هن غجنمتهييغ غجنت حكهبغحلي عن هَّـ عن هثخييعم

صلك هنميلكُّـيعغو هنميلكُّـيعوهثهييغ عققغن غخفالئ عه عهنيع  جنىعجن و جنىعجن غإلققغنظ هجعتمئيطُّـيع مم
ن خظ ن قجن غإلققغن عه هنخيمب مغيطىغإلققغن عَّـ هنخيمب   عحفيعص هعن مملكهثمن آل مع

قيعآل   يُّـمهِّـ  هن غجنبحهن جلمتهتلكص هعمل غآلن مسيآلجعيط وهن قجن غإلققغنظ حمهتىعه عهن
غألمس جنمثيغ ي عن يغجنحي عمل  غألخميعغي هن َّـىعه غألخمسلكن جعلكجنمقَّـلكنص هجنهئوجلمتيطه خظ

غ يجنمبىعغي عن  جلمبمث هعجغبلكفيه مض غألحكهيلكق جنمبيعقيهخميط معمهيطَّـ هثهييغ عققغن غخفمتلكمض
  هغألمس رلك هثهييغ عققغن غخفالئ هغخفمتلكحميع

جن   هخم يخميطك  غعك ّ احلسضظ رطدراك ارضصف احلذوة سن حّذظرصغة: ي
ض هن لكبمثخيمث قمميع ارغوق غك  هنيعن :لكف غجنجههيلكظيغجنجهمثىط مض هن  هنلك آلي غحل

حكهتلك هآل عمسص ههنمتهتلك هنلك ُّـمبتىعيجنىع حكيش هُّـمسمس جعيغ حصلك مض جضس حكلكفيت  عجفيط غخفحس
ن يغألهنص  هن غجنمئس سهب غجنبخن هغجنيهجليط ُّـال جف وهقمميع مض غألحكهيلكق جعحثلك لك و

  قجن

 .طضضك: غجنتحمهمث: قغمغ) ص(
 .ططض كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل: قغمغ) ض(
 .ضضصمطصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل: قغمغ) ض(
يغجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي غجنسلكقك هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ: قغمغ) ض( : ي

 .صصضك
 .ضضصمطضص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل: قغمغ) ض(



 ٨٩................................................................................ّاهبحسجحجمجضحصمسخض ّاهبجخمسجحمسجضت ختهتجضدجعجك

 ً ٰىجضصمخخضًّخضدرامبمسإ ًّخضمبمسجحمسّ اهبمخجفة أن ننجخحلنجعمتحمجل : وخبجضل اهبمتمسجغ ختهتحمجضح اهبمسخفدي
خض اهبخمخل حتهتخك هلجض منحلييجضحئخض ّخض واحلهتحلهبمسّهبمخحسجحمف منجمحمحض منمجحق خئمخحلختخسجض احلمثحلرجع

خسجض هبمسجممض حصجحمف اهبمجمخلك واإلدراك،  هبجخحسّـ أخئحسخل اهبمجمخلك منجضزيالإلامت ـخض ّخبحلامظجض اإلدرامبمس
ّ إال خض حبمخمسمف هلجضّاهبمححلى اإلدرامبمسّوأختجض . مبجفهبحكًأجعمثجض اهبحفهلجض واهبمتحلق ّ أن مبام

 مبمصييحسجضد اهبمتحلق إهبمسخسجض، وختمك ازيمجمخحلم ختحمجضجعحسخض ّإهبمسخسجض ممجضزيّ اهبمخجفة وإييحسجضد، اإلدراك
خض، هبجخحلهنجض ّ اإلييحسجضد مظحل اهبمجالخبخض اهبجمحمحممسّهتجنمعوخت. ّخضخض هبمخمتحلخبمسّاهبمححلى اإلدرامبمس

ّوأختجض . ، ومبجفهبحك األختحف رن األملّ اهبمخجفة رن ٰىهتحللّخصىنحف حلهتحلل اإلدراك ازيٍآالت
ٌهبجفة  والٌ مبجضهبمجمئ واألذن حبمخمسمف هلجض إدراكّاحلمفأخئمثجضء   آريحف ٌوال خنء  ٌوال أمل ّ

مئ ّختجمخممحمخواألمل حصحلخئمئ ّ اهبمخجفة ّوختمك مظحسجض جعحجخسحف وينجل خئمغ. ّخض اإلدرامبمسّجخمسجحمسجضتختمك اهب
ّ جبني اهبمجمخلك، حبخمحمجتّختمك اهبجخمسمق اهبحسجحجمجضمن

ّخبمغس ملهخبحلهبجل   ّة العقلية أشهّواللو: ّ ذمبحف اهبمتمسجغ ، ... اللوائو وأقواهاّ
 احلجضصمخخض ختمك اهبمجمخلك احلهتحلزن منجنمحجضجعجك ّمجمحمخمسخضهباّ اهبمخجفة جضإلمئ اخئخمىيواّازيمتّ أن :اهبمسخفدي

 ييمجخض ذهبحك ّحصجمجضحصمسخضات وأحنحبخسجض، حبمممجمخحلا جبجضجعخض اهبجممججضدة اإلّ اهبمخجفّاألجئمسجضء أجئمغ
خض ّاهبمججضخبمخخض أحنف اهبمححلى اهبحسجحجمجضحصمسّمححلة ودواختخسام، هبجخحلن اهبّ اهبمخجفة اهبمجمخلك وننمخحك

ّمححلة  وإن اخئخمىيوا رن اهبجممججضدة مبامل اهبخسلك هلجض، هبجخحسًّومبحلن ييجضإلحف اهبمححلى ريجضدختخض
خسلك ٰىمسحط منخمخسجفجعحض األريالق وامبخمجمجضب ازيمخجخجضت اهبجحجضهلمخخض، هبجخحسًّأجعمثجض  اهبمججضختمخخض

اخئخمحمجضر مبامهلجض رن  إهئ اهبمججضخبمخخض مل جعجممجخسلكّمححلة اهب إهئ  منجضهبحسجمحمخضًاخئخمىيومظجض أحصخفل رننحمخض
 . دون اهبجخامل األخبحتٍختحفننحمخض

خض اهبخمخل مظخل ّمحمسمحمسوختمك اهبحلاهلمع خبهتحلر مظجفه األصحلل خئمك ختمجحفحبخض اهبجممججضدة احل
حصمجلك مظجفا ، جححلز منمخمحجضإلجل واخلمخحلد رن ينحلارهحصمسخك درينجضت اهبمححفب ختمك اال ننمججضهئ واهب

 خئمك ننحممسمئ ٌننمخحك األصحلل خئمحمسجسخضّ أن مبام. ّمجمحمخمسخض ختمك ازيمجحفحبخض اهبٍ هلجض منحسحلعٌننجحجمني

 .)١٨٨(رخبلك ، ١٧٩ص: جسخضننمجمخمسمحخض اهبمتمسجغ ختهتحمجضح اهبمسخفدي خئمي هنجضجعخض احلجخ) ١(
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غجنخيالخممل جعخل غإلُّـخصن هغجنخيهب غجنمهلكجنِّـ هجعخل معمب غجنسخيلكقغ غخفتخيلكجنمثملص مممث هعققغن 

ص حميعجعىغخفهيلكَّـمث آل ُّـمتلكل جعحنظ ن جعخيىش غجنهئهيي هن َّـىعغ غجنمئبمث لكق غخفخيلكهثيطُّـ يخص ُّـهئ
ن هن جعخيىش غخفهسهنمتخل غجنمئلكهثتخل يهيجهغجن لكق غخفهيسيطُّـ عجلمب جعيطخملكئ غجنهيمبسهيمل هغجنخيمب

 .هجلبلكق غهللا غجنمهلكحلخل
غ يحممشصلكئخل هن حمالحكهيمل غخفسمبهبخل يعمعبلكل غخفجهيهعهنلك  جعهيٰه هنخيلكقم م  هعن جليعحم

 مس يعصي عآل صغهللا معخيلكمل عمل غيحتمه جعلكجنتمئيعيعهثخص مل يمئمثمئمثغجنسخيلكقغ غحليعن م  غإلحكالن
ن غخفجهُّـيعغحممئهت غجنمتجلكف ن يلكئخلص همملكن غإلخغخممثي مض معبمثخل قجن جلمف عحكلكك عظ

 .غجنمتجلكف هنمتهت عمل عخميعغ
 شمه جعهبجهلكَّـيطغ يخيمئحلغإلققغن غجني عمل عن  حمحمثهن قَّـمكيتمسحصخلظيطق غخفيهعهنلك 
قُّـيمئمثمئمث عهنهئمت معهيسحق غجنسخيلكقغ غحلصغ جل جعخييطيجيعقغحلمئلكُّـ غخف مل يمل جعلكخفجهلكَّـيطغ غحلٰه

ي معبلكقن همعخيلكملص همغخي قجن ممخصآل صلكئمثمل جنمبهببيطع غألجلمفيحفلكظجنمبهببلكقغ غجنخيلكجنمثمل ه ولك و
غ جنمب ه غإليمئ  جع غخفيعمعبمل غجنخيمبمثلك جنمبمتهييغ غجنمتلكلكمئمل صيهثسلكهثمثملغجنخيلكخممبمل غجنت َّـ قئمثسمل غجنمئ
غ م قغ جعمسني عهث  ممخصم جفسمك هنلك خملكجن  غآلقمعمثلكل يغحكتجيلكل معهيسحق غجنخيالخممل غخفىعمم

و خكمثئلك حمجهمثئلك جنتمب غخفجهلكَّـيطغيهثسلكهثمثملغن غجنمتهييغ غإلييط ُّـخيي هغجنخيهبحليغجنهيهئيعه جنهئ . فو
 عن خكلكظ غهللا ي ممخص حكمثمسجخ مض جضمبم يخيمئحلهن جنشققغن غجنيجعلكخفمتلكخمجهمل مض معهيسحقه غجنىعه خميط

 .يهيمبسهي معهيمئيط َّـىعه غآلقغظ قظمثيطَّـلك غجنممعخيلكمل 
ن قهق غإلققغمملكف غجن مل قهق هتمثئمل يمئمثمئمث مض غجنسخيلكقغ غحليخيمئمبمثملهُّـجهب عن ُّـهئ

ُّـمل غخفخيلكقم غخفحتلكف عجنمثهتلكيغألقضمث  عمل غي مض غجنتمئيعمل جنشُّـخصن هغجنخيمب غجنمهلكجنِّـص همعمئ
ن غجنيطهق غألحكلكخ ه هغجنهئخصن يغهللا معخيلكملص هعن ُّـهئ ن غجنسخيلكقغ غجنمئمه  مض جفمه

مغيمئمثمئغحل لص ي غجنمتهييغ عجنمث جعلكجنىعمميع هغجنترضي جنشُّـخصن جعلكهللا معخيلكمل همع ل هغخلجه
ُّـمل قجن جعلكألجلخصن غجنمهلكحلمل غجنت ُّـهسمع هبلك جعمئمهيط غجنتمئيع ق صغ عجنمثيهمعمئ  هغجنت ُّـتبمب

مغ ص هجفت غجنمتهييغ جلمف حكلكجفمل خميحممثهتلك مع قُّـي معمسحفىع غجنمتهييغ جفحيييطحك مل مض يهتلك هن غجنخيب
غق مغالجن يملص حمتتهتمثيهغآلمغتخصجلمثيهييعقُّـمل مجمث خكهسهصلك غجن ومس خكمثئلك حمجهمثلك خفجهلكَّـيطغ عهث و
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صيهمجلكجن هخضمب قص حمتمه عمل مثلكف عحكخصئ هظهيلكمع  عن ختيعم جلخل غجنمئمبمك جفجمك غجنمت

 هن قجن هن حمخي وهجنمثيغ خظ.  خميطحكي جعخيىغومئمليهنخييطن غجنخيحيهبمل همعمهحق هنخيمبعمل 
غ مئغجن  .لكقيلكق هغجنهيجي جنمبهئهييُّـتمثيجحلك مل يىعَّـمتمثغجنخيلكخممبمل غخفيطقمممل جنمبهبهيلكَّـمث غجني

ن ظ ه عمل هغجنخيالخممل جعخل غجنخيبلكقغ هغجن ي عن  جعهبخييعحمملي ُّـتبخلصغجنميلكُّـمل غجنمئمه
مغصمليجفمئمثمئمل غجنخيبلكقغ َّـ هثهي غآلحكتمئالن هغألهثلكهثمث حكلكجفمل  عمل  غجنمئمبمكي همعيعمممثىغ مع

ق قغهتلك هجفمئمثمئمل هي حمتستخييطصخميطحك معخيلكمل قَّـلك غجنىعه َّـ  غجنمتهييغ جعىعجن جنجههت مغ
ق غجنىعه ُّـمتتهت ق قه غجنيعجعيشص همعهيمهمث قجن  عمل جلخل غجنيعجعيشص قجن غجنجههت خكهت

 . عهحكىمصلكن عمل شتلكف
جعمبميمن يجحلك  عقحم جعهئثحق يهثسلكهثمثمل غجنهئخصن غألخممن جنمبمتهييغ غإلينعههن َّـمتلك ُّـحيهتيع 

ن غخفجه حصمت عي هن عن معبمثيلكئخلص هعمغيعجنمث جلمئ  غىعهغحلهبيط هللا غجنىعه َّـيطغهثلك حص. ظ
 َّـيطغهثلك غهللا عن يطه جن آللك جنمتهتتههنلك مممتي

  ا ا   
 هنمبهئملص هجمحق غجنيعغحكىط هنمت يُّـسهب غجنيعغحكىط مض غجنمتهييغ يغجنهئمث غجنمتهيسلكر 

 .و جفلكآليُّـسهب
جللك )غحللكن( هجمحق غجنيعغحكىط )غخفمبهئمل( غجنيعغحكىط يغجنهئمث غجنمتهيسلكر  و هنتميلكُّـيعغن هث

قغ  .وههمغ
غ هغجنمتهييعغص ممخص  غإلقغقغ ختتمب جل ي عن غإلقغقغ هغجنهئيعغَّـمل هنميلكُّـيعمعلكن جنمبجههت

م غألمممثيط  .غجنجه
م هغإلقغقغ يهنبلكقغ غجنهيخي غإلقغقه   مض قهغف غألهثهييغ َّـ غجنخيمب هغجنجه

غ هغجن غن مملكإليغجنخيلكهنمبمل غخفحيعيمئ  . ملي مض عحمخيلكجن غإلقغقُّـهثسلكنممملص هغحلمث
 َّـ صممخصآلهتلك غجنثلكهثمثملي عصلك مل جعخصي غإلقغقُّـهثسلكن ألحمخيلكن غإلي غخفبيطع غجنهيلكجلحلينع 

 .)ططص(ص قخم صطصك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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 .تي جنهيلكجلمبمثيص هغجنخيمب هنتهبي جلمبهبولكجلحمي عهث  جعخصهثسلكنغإل

قغجنمتهييغ مع  ص يم جعهئخصجنمثيمعمهيطيجغ و ممخصآلص يتمه قغ غجنخيمبهبمثيجغ ت مل يجعخييط غجنمه
م حتمه غإلقغقغص  مص ههن جعخييط غجنجه ن يجغ غحللكظمبمل جنمبمتهييغ شمه غجنجه معمئ

غ غجن  .غجنخيلكهنمبمل جعمسقغظ غجنهيخي هعمعمثلكن غجنخيهبيمئ
ص ُّـخييطي غجنىعه آل هنيطحفمبمثيغجنهيخي غجلمقه  يحمخيال عقغقُّـ يمل جنمبخيمب حممث  غإلقغقغ يص ألنولكو

غكن غجنخيمب  .هن جن
غحكجيتهتلك غإلمعمثلكن جعلكألحمخيلكن هنت هنلك خكلكظص وغجنمئيطقغ جفلكجنمل  غن ُّـستجيمث جع  مض غحلمث

 .همعيعن غجنهيخي هنت هنلك خكلكظص هُّـمئلكجعمبهتلك غجنخيجىغ
مظي هثهيسلكروغخفيعغق هن غجنخيمب غجنىعه َّـ مممث   . غجنمئلكئ جعلكجنمتهييغي َّـ غجنخيمب غحلمه
قه  ق جنمثيغ  جلبلكقغ جل همغ:يغجنخيمب غحلٰه مغ ن جلمتيط غجنخيلكمسص هغجن ق غخفخيمب

َّـيعغ هآل جليعض  .ولكومغ
قه: خميط ُّـمئلكن  ص يعقغ مملكن غجنخيلكمس جعلكجنخيمب غحلٰه َّـيع جلمئ َّـيع هثهييغ عه مغ  مغ

قهيغحت ص حملكجنخيمب غحلٰه َّـيعغ ييط هنخي غجنخيمب  .وعُّـٰهلكو ُّـمهحق مغ
جنمث  ن غحلمه قغيغجنخيمب مغ لك هن ي ألصص جلمتيطَّـلكو جفلكذغص جلمتيط غخفهيلكقخملكفومل هن

 .هنخيلكجنمث غخفهيلكقخملكف
ن جعلكجنىعغف جلمبجل  قهومبهبمتلك جعلكخفخيمب  .ي جفٰه
جنملي جعهئو هنمتلكحكبملو معمهيطق هنمتهتلك عحمخيلكنوملي هثهيسلكهثمثومب هنمبهئمليغخل   ههن جمحق ى حكهت

 .يمعمسهن
ن غألحفالم جغالجغمل َّـ غجنجه  ُّـملعظ  .يمثململ هغجنخيمئمبي هغجنميٰهبمثيهت

غ حصلك جفيطهق جغالجغمل  ي خَّـلكص هجفيطيُّـسهبغإلحميعغل هي جفيط :هنمبهئمل غجنجههت  و
قغيُّـسهبهييعُّـيش ه غجنتيملص هجفيطي جلهييُّـسهبغآلجلتيطغن ه  .و خس

: خفمبهئمل غجنميٰهمك َّـم ُّـيش مل هغجنتهييعي عجلمت غإلحميعغل هغجنخيهيمغحليطهق غجنثالجغمل  
 .ق هغجنجهجلكجلمل هغجلبيغجنتهت
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غجليعجعىغغ هغحلهئهبمل : ممل يغخفمبهئمل غجنخيمئالهثمث مغحليطهق غجنثالجغمل مض هنمبهئمل غجنخيمئ  
 .هغجنميبلكهغ

ل غخفمبهئلكف مض جفيطهقَّـلك غجنثالجغمل َّـ  جنخييطغجنمل غجنحيمب هغ: غحصمثئمل غحللكظمبمل هن مصهب
 .هثحيالنهغآل

يآل حفمب مض غخفهيلكقخملكفص ألصلك آل مخمب جلمئال جلهبمبمث  و يلكص هآل غحكتهئخصآل عقغقُّـي و  .ولكو
ص هغألمس جلبلكقغ جل عققغن غخفمتلكحميعيغجنمبىعغ   . جلبلكقغ جل عققغن غخفالئ
 .لكنيلكن عه حفمثلكجنمثيجلمئمبمثمثلكن عه يجفسي عهنلك  هغألمسيغجنمبىعغ 
قُّـمل يغجنمبىعغ   غخفمبهئمل هغجنخييطنص هجنمثيغ ص همعمئلكجعمبهتخص معمئلكجعي هغألمس جليطهنيهمغ

ق غآلحفيع جلمتيط جليطن عجفيطرلكي هعآل يغجنتمئلكجع جعمثمتهتخص جعلكجنتٰهلكق  .جنىغن همغ
ن يحممشهثص ههن مغهتمل ي جليطهنو هعهنيعي غألمس خ:آل ُّـمئلكن   عققغنص هآل ُّـهئ

قُّـي عآل غإلققغن نيألهث. ولكيهمغ هث خ: لك هثمئ يغ هجليطهنمثيغألمس هن جفمثهن مم  ي جليطهنيحممشهثولكص و
ص يجفت  قه مض غجنىعَّـ قه غإلققغمم حممسهنيعيلك جفمثثمثمليهعهنجلمتيط جفٰه  . عحفيعو همغ
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  ّإّا ا   

ه جلهبمبمثي خمسجنمئيط ه هثحييعُّـمل هخم ه غجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل عمل خم غ خم يهب ه غجنمتحييعُّـمل  .ملي يغجنمئ
ك غإلهثسلكن جلمب هنلك جنمثيغ هن خكمسهث عن ُّـخيهبمب َّـ  : م غجنثلكريجل غخفخيمبم ممخص  غجنت هبلك ش

ه غجنخيهبمبمثمل .عهثسلكن   هبلك هنلك خكمسهث عن ُّـخيهبمب عهثسلكنخييعميَّـ غجنت ُّـ: هغجنمئ
غ يهجليعم غجنجهمثىط مض غإلخكلكقغف غجن جنيغجنخيهبمبمثيمئ َّـ غجنت معستمتبيش : مل جعمئ

غمغمك مض هنلك زمك  ق غإلعغجن ظيمغىغئمثمل يهثسلكهثمثملن ُّـهيخي هن غألهن  عمل  جعي جنمثت
 هن غجنخيمئ ىحكتخيلكهثمللكملص هجعي هخضيعجعمثى هقغئخيملىمليعهجنمث ىلكفيهنمئيطهنملص هن ي غحفتمثلكقُّـىعجميعغل
 .يىغئغجل عمل عن ُّـمتتمئ جعيهئحل عمل غجن مض غجنيععه يغجنمتحييعه

قي معخنهثسلكن جنشيعن :هخملكن مض غجنجههيلكظ ىحملك مض عهن قيص همعخنيمغىغئمثمل و ىحملك مض عهن  و
ق غجنيمممبمثمل ن حممثهتلك غجلتمئلكقيعهثخص  يهئمبمثملص هغألهن  عمل ممض جلهب وعُّـٰهلك  حممئيش هجن مملكن وُّـهئ

ن جنشمعن خملكن  غ  عقن هثسلكن حممثهئ وخم ق غجنيختتيسي غ  هيهئمبمثمل جعلكألهن وخم  ي ختتيسعحفيعهي
ق غجلُّـمل مض غألعجعلكجنيع ص همض هنلك يُّـمتهي هُّـرضيجحلك  مض هنلك ُّـمتبمي عن ُّـهيخي عه ُّـجكن يىغئمثملهن

ن قجن جعرضغس هخو هحفحقو هخمبمثِّـوَّـ مجمث عن  عمل م يتمسهن هن غجنمئمثلكك هغجنىص هُّـهئ
غ  حملكجنمخملكن  غ  يهثسلكهثمثملغألهمل جنمبمتهييغ غإليمئ  )ي هثحييعهوجلمئ( :غجنمتحييع حممثمئلكن عمل متسمكيمعيخم

غ هَّـىعه غجنثلكهثمثمل  .)ي جلهبحلوجلمئ( :غجنخيهب حممثمئلكن عمل متسمكيمعيخم
ض عحفيع غَّـلكيهثسلكهثمثمللك غجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل غإليهعهن :هخملكن مض هن غ حمتمتمئس خم ى عمل خم  ي

هنمل: قغمغ) ص(  .ضصضك: خف غخفمتحي
 .ططمططك: غجنمتهبيش غجنثلكجنهن هن خف غإلخكلكقغف: قغمغ) ض(
يغجنهيمه غألهن هن غخفمئلكجنمل غخللكهنسمل هن غجنهي غجنسلكقك هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ: قغمغ) ض( ي : ي

يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل ظ هضصض كضف: يخفبلكجفهن غخفهلخممثمل غ:ظ هقغمغطضضك
 .ضطصك: غجنتخيمبمثمئلكف: ظ هقغمغضط كطف: غألقجعخيمل
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غ هىجللكهنمبمل ىخم  جعلكخكجكغن غآلحك عه و جلمئاليمعخل معسهبي هن غجنمئىهغجفيطغي همم .ىجللكخفمل ي
غحملكجنخيلكهنمبمل . معجهلكهب وخم مل يلكظ غخليىغئمثملغألحملكجلمث غجلهثسلكن عمل  جنبيطن غإلوني جضيعوهنبيطع َّـ ي

غ هَّـىعه غجن  م عن خملكنمل م عهتلكيُّـمل جلمف هنمئتهش عقغظ ختمهعجعلكجنيع يش جلمف يزمك عن معتسمبيمئ
مغب عجفهئلكن غجن ه غجنبيطن جلمف جفسمك هنلك مع غ حكلكئيع خم  غألحفيعه غجنت هثىعمميعَّـلكيمئ

جلمليآل معمتهيخي جلمتهتلك غجنبتيجفت  ن هنمئهب  ي قهصلكص جنئالوملظ جع معمتهيخي معمب جلمتهتلك همعهئ
ق غجنجيبمثخيمثو هنستهيلكقغومليلكقُّـ غهثمئمثوحتيطف حممثهتلك جل غجنبيطن َّـمثئلكف غجنت  هَّـ صملي هن غألهن

ن جمحق هنمتهيخيمبمل  ققُّـمبملصو عحفالخملكيمعسهب مل هجمحق هنمتمئلكقغص جع ي غجنبتىجع زمك عن معهئ
ن حصلك عحفالميهنتسمب مملكهثمن غألحفالم غجنت حممثمتلك يعهثخص ه م عن خملكن عمل  م حمٰهمثمبملوجيملص حمتهئ

جعمل غ َّـىعه غجن عمل وهنمتس َّـيع مممخص ُّـحيهتيع هن جعخييطم  يهثسلكهثمثمل غجنمتهييغ غإليألنيمئ  هغجفيطص و مغ
ص همغمتبمل َّـ ومغمتبمل: مغمتبتخل عمل و هخممثلككوهجن هثسبمل ص َّـ وحتت خم ي مم جن جعحسمك هحم

غ ىمغمتبمل وخم غ حمهتىعه غجن. هبلك معمتتحي غجنخيالخممل جعمثمت هجعخل معمب غجلمتبمل ي غ غجن َّـ مليغجنخيهبمبمثيمئ يمئ
 . غجنبيطن هحكمثلكحكتههث هَّـجلمتبمل غجنت ق عمل غألمغ غجنخيالخممل غجنت جن

غ غجنمتحييعُّـمل حمهتيهعهن يلك غجنمئ غ غجنت جن ي خم ألمغ غجنخيالخممل عمل غجلمتبمل يغجنمئ جنمثمتهيخي  غجنت حم
يطنص هزمك عن  عمل غجنبوهمغ: لك همغهتخل جنمبمتهييغ هنمتييحمهئمسن. هُّـستهيمثيط هنمتهتلك هُّـمئب جلمتهتلك
مغ جمحق خملكجع ن َّـىعغ غجن  عمل وهمغ هن مغمتيغ هنمئتهش لكبمثخيمل غجنبيطنص هومل عجغيعغي غجنبتىُّـهئ

ن هزمك عنص غجنخيلكجنمثملغغخفبلكق مغ قغئ غجنمئب ن َّـىعغ غجن ي جلخص َّـمتلكن هغجنتمسجغيع ُّـهئ حمهب . هنمت ي
جنيغجلهتمل غجنسهيمبمث خملكهثمثيمل معت جنييط غألحفالمص ههن غجلهتمل غجنهي نيمل معت  .يط غجنخيمب

ن حك :)قحكلكجنمل غجنمتهييغ(هخملكن مض   حمخيمبهتلك يهبيهغجنمتهييغ غجنمتلكلكمئمل عقغ عخمبمبمن عمل غجنخيمب
يجلمئالص هحك يمثمن جعحسب جلمئال هثحييعُّـيهبو ه غجنىعهنمثهبمل غجنيطغجلمثمل . ولكو هعقغ عخمبمبمن جلمف خمهتيع غجنمئ

قَّـلكص عه ييعجعىغغ جعمشحميعغلكهتلك هغجنميبلكهغ جعتهييعُّـجيهتلكص عه غجنتهتعمل غجل قغصلك هغجلب جعهيت ق جعث

ي غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفمئلكجنمل غألهمل هن غجنهي غجنسلكقك هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ:قغمغ) ص( ي : ي
 .ضطصك: غجنمتجلكغ: ظ هقغمغضطضمصطضك
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ق هبمثجلكصلك هغجنجه قَّـلك حمتستخيعمغهتلك عمل غحلهئهبمل هغجنتجمبيغجنهيج  صملييط هغجنخيهيي جعخهب
يمثمن جعحسب جلمئال جلهبمبمثيهبيص هحكو حمخيمبهتلك حكمثلكحكمليهبي حكصهجعلكجلهبمبمل غجنخييطغجنمل .ولكو

مل هجللكخفملص مب عمل جللكهن حمتمتمئسمليهثسلكهثمثغجنمتهييغ غإليهعهنلك  :يتمسحصخلهخملكن ظيطق غخف
ه ص حملكجنخيلكهنمبمل َّـ غجنت هبلك معيطجعحق غجنبيطن هممخصحصلك مض عن معتسمبيش جلمف حكلكئيع غجنمئ

غهثمث ن حممثهتلك َّـمثئمليغحلمث هص جع ُّـيطجع )مليغهثمئهتلكقُّـ (وملي غهثمئمثلكقُّـومل هآل ُّـهئ يعَّـلك جلمف يحصىعه غجنمئ
غ جفسمك جفهئ غجن غ غجنخيلكخفمل حمهت غجنيهعهنلك . يمتحييعُّـملغجنيمئ ص هَّـ غجنت جعسببهتلك يمتحييعُّـملغجنيمئ

ن ظلكق ف غجنخيالخممل جعخل غجنمتهييغ هجعخل غخفهيلكقخملكف جنتمتهيخي جلمتهتلك همعستهيمثيط هنمتهتلك غجنخيمب
ن . هغحلمئلكئ ه غجنبيطنص هغجنخيلكخفمل زمك عن معهئ حملكجنخيلكهنمبمل زمك عن آل معمتهيخي جل خم
 .... جل غخفهيلكقميتمسجغيعقغئ غجن

ض عحفيع ي خك عن لك غجنخيلكهنمبمل حماليعهن :هخملكن مض هن ن يهثسلكهثمثملغألحمخيلكن غإلي  خميط معهئ
ن خموجفسمتمل ن غجنخيمب جع جفلكظالصوبمثحمل هخميط معهئ  هن و هقجن غحلس هغجنمئبِّـ خميط ُّـهئ

ن جعيعهثخص  هغممتسلكجع صممسمك عمل جمحق ممسمك هخميط شتلكف  .لكهت ُّـالئهبىلكفيهبمئيطهنُّـهئ
ق جغالجغمليحمئ ُّـتنصحممشق  . َّـلكَّـمتلك عهن

غ  غجن:ّاألول ن هبلك غجنتهبمثيمئ ق غجنمئبمثحمليغجنت ُّـهئ ق غحلسمتمل هغألهن  .ىغ جعخل غألهن
ق غحلسمتمل هغجنمئبمثحمللكف غجنت هنمتهتلك معستمتبيشيمئيطهن غخف:وارثظخ  . غألهن

ظ جعمسصلك جفسمتمل:وارثظرع و هثهييغ غألحمخيلكن غجنت مع  هغحك غجنخيمئ صو عه خمبمثحملي
ن :ني حملكأله.حكهب جلمف َّـىعه غخفخيلكر غجنثالجغمل جعلكآلخكجكغن غإلوهغخم  َّـ غجنخيمئ غجنىعه ُّـمئ

ق مض غإلهثسلكن عهث غ مض جلمئ هنخيلكهُّـمل عهثي هقجع م عن خملكنمل م ع جللكخميغجلهبهت  مملكن يخص خملكجن
ن عن ُّـسهبيجع هقوجللكخمال ن عنوه جللكخماليخص ُّـهبتمتخي جن  هَّـهسآلظ ص جن قُّـى غجنخيلكخم هني هُّـمئ

ن جعلكجنخيلكخم هن ىعهثخص ُّـخيمت مل مض غحكتمتبلكل هنلك ُّـمتبمي عن ُّـهسجغيع هن يُّـهيط غجنيعي مغمثو مملكن حملكضالي

 .ضصضك:  قحكلكئ غجنجهمثىط:قغمغ) ص(
 . صضص كطف: غألقجعخيملي غجنخيمئمبمثمل  مض غألحكهيلكقهئهبمل غخفتخيلكجنمثملغحل: قغمغ) ض(
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ن جلمف عجنسمتتهت ي َّـ غجنخيمئ غجنىعه ُّـيعق: هغجنثلكر.يتمتمك هن خيحفحق عه ز يقه غخفتهئمبهب
مغب غجنخيمئ عه ُّـمتهيمث ن َّـىعغ هنلك ُّـ جن ن جع صهي غجنخيمئ عه ُّـمئبمب عه ُّـيعقحممثمئ ي حممشهثخص ُّـخيمت

ق مض جعلكقه قعه غجلهبمث  جعلكقه غجنيععه غخفجهجكن جلمتيط غجلهبمث عه غألممثيع ي حممشنصغخفجههت
قغ جلمتيط غجنمتلكك ُّـسهب جنمل هغآلقغظ غخفحهب يهن غخفمئيطهنلكف غخفمئب  هنلك : هغجنثلكجنهن.هث غجنخيمئي

غمكبمل جلمف غألحمخيلكن غجنتجيعجعمث مل جلمف يلكقُّـمل هغجنخييُّـىعمميع مض ممتمك غألحفالم هُّـيعغق جع غخف
ن غجنىغهنلكن جنمثهئتسمك هبلك حفمبمئلك  ههثسبمل َّـىعه غألحمخيلكن عمل هنلك ُّـستمتبيش هن . هجللكقغولك

قُّـمل هغجنتمهيطُّـمئمثغ مممتسبمل هنبلكقصي جلهبحلىجلمئ ي غجنخيمب غجنتمه يمل عمل غجنخيمئ غجنمتحييعهي
 وهغجفيطغي عصلك  قمميعهثلكغجنتيمثمل هثسلكهثيغجلمب عن غجنمتيهييغ غإل :غجنتحمهمثمض هخملكن 

ه مض يهمعتخنم ه جلمف عصَّـىعه غجنمئ آلف هجلمف غجنتخنم معمئ  مض يققغن غخفخيمئ
ه غجنبيطهثمثمل جعلكجنجي ه جلمف يغجنمئ يب آل جعلكآلممتسلكغص هجنمثسمن جفمئمثمئمل غجنمتهييغ عصلك معمئ

غ هنخيمت ص حممشن غجنمئ وَّـىعُّـ ي قغي مغ ك هن ص هغجنمتهي و جليطهن جن مملكهثمن جفمئمثمئمل ه. جعلكجنهيخي ي
غ خفلك مملكن حصلك عن معهيخيوهييغ عهنيعغغجنمت ه جلمف َّـىعُّـ جعمسهنيعصي جعلكجنمئ  جمحق ى حممثجمك عن معمئ

 :ئتخلقغهتلكص جع هبمث
جنمل غجنىعهيحمبمشجفيطغرلك مع ق غخفخيمئ يهثبمثمت هن جعخييطص  مئب غجنمتهييغ جلمف هنهيمثيط غجنمه

وهَّـىعه غحصمثئمل ُّـسهب جلمئال و هثحييعُّـلكي غَّـلك مض يمئب جلمف غجنبيطن هُّـتخنمي معحفيعههجعلكأل. ي  خم
وهُّـسهب جلمئال وُّـسهب جلمئاليعهثخص ه. هييغيألن هبلك معخيهب غجنمتص ولكي جلهبمبمثي و ألصلك َّـمثئملي  مض ي

خممل جعخل غجنمتهييغ هغجنبيطنص هجنمثيغ هن خكمسصلك عن غجنخيال هَّـ يهنلكقغص مض قغف غجنمتهييغ آل
وجلخصجنمل َّـ ص جعومعيطقن خكمثئلك ن غجنخيالخممل جعخل غجنمتهييغ هغجنبيطن . حممئيشي  هآل ُّـهبتمت عن ُّـهئ

غ ىجعمئ غ . ي حصلك جعيطهثمثملي و معسهب جلمئالغجنتيهغجنمئ و جلهبمبمثلكي  جلمف هنلك ص آل هنيطقممملوجللكهنمبمل َّـ ي
غ قجعخص مملكهثمن جعلكجنيجغ معن خملكن  عمل مقمميعف  ي َّـىعه غجنمئ وهيجييعغ هنتخنحمملي مف هنثلكن غجنخيمئ  جلي

كهحييعغجنمت غه   حمتس ص هآل جضغجنبيطن هخم ن هبمثئملجعحسب  آل َّـىعه عحفيعه ىلكجنمل ُّـهئ

 .طصض كض ف: غألقجعخيملي غجنخيمئمبمثمل  مض غألحكهيلكقغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل) ص(
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قغ عقغ مملكهثمن جلمف غجنمه ميسهب َّـىعه غحصمثئملمعغحصمثئملص ه خص يهقجع.  حملكضمبملو هنمبهئمل مهيمل غخفىعمم
حكملومملكهثمن َّـىعه غحصمثئمل هنىعجلمتمل ن مممسصلك هنس ه غجنبيطهثمثمل حمتهئ و جنمبمئ ي هن مغهتتهتلك ي

ن غجنخيمئ غجنخيهبحلَّـىعه غجنمتخصلك متن غحكتخييعضعهجعخييط  ن جف    يقف هن مممبخصف غجنمئ
 هنمتهتلك يآل شهي هنلك جعمثمتهتخص هن غآلحفتالمص هُّـتحمه م و هغحكو حممثهتلك مصلكنيتمسهن هجنمبم

يجليطغ معهيلكحكحق جنمبخيمئ غجنخيهبحل  :ي
غغجنخيمئ غجنخيهبحل  :ّارتصسج األول وخم  صهثسلكنمل جعمسجلخصن غإليتخيمبمئمعيطقن غألجفهئلكن غخف ي

 ص َّـىعغ غجنتهيسحقيمليحفلكظه. مض هنمئلكجع غجنخيمئ غجنمتحييعه غجنىعه ُّـيطقن حكلكئيع غألجفهئلكن
 .هَّـىعغ َّـ غجنىعه ُّـبيطه هن ممالن غجنهيلكقغمح. يىغئمثملجليطن غجنجكمممثىغ جلمف غألجفهئلكن غجل

غ معيطقن غألجفهئلكن غجلىغئمثمل  غجنخيمئ غجنخيهبحل:ارتصسج ارثظخ ي خم  صيتخيمبمئمل جعلكجنخيهبغخفي
 .يتمسحصخل هَّـ غجنىعه ُّـستهيلكق هن مممبخصف غجنجهمثىط هظيطق غخف.يهئمبمثلكفقهن غجن

غ غجنخيمئ غجنخيهبحل :ارتصسج ارثظرع وخم  مض وحممليص هنتخنظ جمحق هنيطقمممل جنحنومليهثهيسلكهثمث ي
ه غجنبيطهثمث  . ف جع هبهبمتمثلكقيهَّـىعغ غجنتهيسحق د. مليغجنمئ

ص يتخيمبمئغخفيجلتبلكقُّـمل  ُّـيطقن غألجفهئلكن غآل غجنخيمئ غجنخيهبحل:ارتصسج ارغابق مل جعلكجنخيهب
 مُّـ ي جفسمك كجل َّـهسآلظ غخفهيممعمب غألجفهئلكن غجنت آل حكبمث جنمبمقَّـلكن عجنمثهتلك 

قغى جلمف عقغظو هنبتمتمثملوملي مغيطجنمثومعمئلكن جلمبمثهتلك خممثلكحكلكفيعهثخص ه  هن ى ههنهيلكَّـمث هنستخيلكقغى جضهب
 .يغألهنوق َّـىعغ غجنهئالن معهيسحقغ جنمبهبخيمت هُّـهبهئ غجلتبلك. يمتحييعُّـملغحلمئلكئ غجن

ي عصلك :يغجنىعه ُّـستهيلكق هن مممبخصهت مض غقمعبلكل غألحفالم جعلكجنخيمئ غجنخيهبحليجغ 
غهثمثييش غجنخيمئ غجنخيهبحلي جنمبمتهييغ جعسبمك معسمبو جفلكظمبملوهنمبهئلكف ه غحلمث  مل عهي جلمف غجنمئ

ص مض ممالن ظيطق غخف .غهثمئمثلكقه حصلك هنخيمت غجنخيمئ مض ممتمك غألحفالم َّـ ي عن :يتمسحصخلهثخي
غمكبمل جلمف غألحمخيلكن غجنتجيعجعمث  ي هجللكقغص همممسنوهئتسمك هبلك حفمبيُّـي جفت مليمل هغجنخيلكقُّـيغخف

 . عجنمثوهثلكمكيعمهمتي ممالن غخف

 .طططك: غجنتحمهمث) ص(
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سادس ع   الفصل ا
   اإلضافة

اث   :و فيه أ
حث    :ّاألولا

قوالت أعراضًسبعاّ أن :قد عرفت يٌ من ا س  ُ و اإلضافة،ةّ 
وضع دة وُواألين وا وا ي. وأن ينفعل،َ وأن يفعل،ا س  :هاِتّ ومع 

تٌ قائمةٌهيئاتّأنها  سب،هاِ بموضو وجودةٍ من  هذه ّ أن  ال، فيهاٍ 
قوالت سبُ عِا   .ّوجودية اِ تلك ال

ك أن ثّوذ وجودِك عرفت   رابطِ ا ّستقل واِ ا
سبةّ أن :ِ  َال

وجودٌرابط هٌ  ءُملُال  ً،  أصالَ ال استقالل،  غ  وال ٍ  
ءُملُ َماهية فال ؛ عليه  َاهية اّ ألن، ّ ءُ ما يقالّ   ِ  ا

قوالت، ما هوِجواب ٌماهيات ُ وا سية ّ ٌج ون،ّ سبةُ فال ت  ً مقولةُ ال
ت مقولةًوال داخلة  .  
سبةّ أن  قوالتَال ةٌةّكرر متِ  بعض هذه ا  وال مع ،ٌ متك

ِكرر بِ كمقولة اإلضافة؛ّاهية اّ ُرر فيها تُ ال  سبةّ  ، ال
وضعِومقولة سبةِ ا ءِ أجزاءِ بعضُ ال فيها   ،بعضإ ِبعضها  ِ ا
سبة جموعُو ارج إ ِ ا سبّ ور.ا ةٍما قامت     ً.اّ جدٍ كث
َفت قولةّ أن :ّ يةَا س َ ال سبةٌ حاصلةٌ هيئة :ّ ء من  ل  ِ 

ذا   . بهٌ قائمةكذا و
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ا حث ا   :ا
سبةٌ حاصلةٌ هيئةَاإلضافةّن إ ءِ من  سوبَ آخرٍء إ ِ ا  ٍ م
ءإ  ِاألول ِا سوبّ هِ ا  ّ فإن، ال  األخِ كهيئة اإلضافة، إ

سبة سوب إ ِ،ةّ باألخوِ األخَفيها  سوبِهذا األخ إ ِأخيه ا  ِ ا
ه   .ةّ باألخو،إ

سبة  ب ما فيها ُ وهو الفرق،ٌةّكرر متِ اإلضافةِ مقولة ال ُفال
سبة و مطلق سبةِمن ال سبةِ مطلقَ وجودّ فإن؛ ال  ٌ قائمٌ واحدِ ال

الً،بالطرف مطلقا الف ا سبةّ فإن،  مقولة اإلضافةِ   فيها َ ال
سبة  ؛ٌةّكررمت ضاف  هما ّ أنَ غ، ما  اآلخرُ غٌمن ا

  . وال خارجٍن  ذهنّن ال تنفاتمتالزم
ف دِ اإلضافةِوما أوردناه من تعر س  ت ّتقدم كما ،ّمنط  ل

ه  نظائرُاإلشارة ن أعرف،ٌ بل رسم،ِه إ عرَ إن   ّ ولعل.فّ من ا
عقول شفِ من لفظ اإلضافةَا  ُ أعرف،ِ ببعض ما  من األمثلةًعا 

رسمّما  ِعند العقل حثِ جدوى  إطالةَال كث ف.أوردناه من ا  ِ ا
براماًه نقضاِعن قيود ذا  سائرً، و فِ و عار ا من ا   . ما أوردوه 

ضافُما يطلقّه رّإنّثم  رادُ ا قولةُ به نفسُ و  عندهم ّس و، ا
ضاف ا رادُما يطلقّ ور.ّقيبا وضوعُ و قولةُ به  ما ّ ور. ا

رادُيطلق وضوعُ و يعاُعرض والُ به ا ضافّس وً،  شهوريَ ا  .ّ ا
ضافّ أن  ترىَةّعام الّفإن تلُسان هو اإلً،االبن مثال إ َا  ُّس ا

نو ال،ةّبا َعلقاّ أن ُ وا ان ّ إلضافة نفسّإنما  من ا ها ِهو 
قيقة  .با
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الث حث ا   :ا
وجودةُاإلضافة ارجٌ  س،  ا كُدّ يؤ وا وقوع؛ ذ  ٍ أنواعه ِ 

ا آثارِةّارجي اِمن اإلضافات ي ٌ ال   ِ كإضافة، فيهاُرتابُ ال يٌةّعي
سفل والعلو، واالبنِاألب عدِ والقرب،ِ وا كِ وغ،ِ وا   . ذ

و وجودّوأم عُها فالعقلِا  سبة ُ ي ل واجدين  وضوع ا  من ا
ت تالزمةِةّكررا ماً ناعتاً وصفاِ ا ا،   ؛ ضميمة ضمِ غ منً ان

وجودة وضوعِ بوجودٌف  ونِ   ٌ وجوداِه بإزائَها من دون أن ي
  .ّستقل ٌمنحاز

مِقال  األسفار عٍ بعد  ملة إن :   هذا ا ا ضافّو  بما َ ا
ضاف سيط،ٌهو  س  وجود،ٌ  ستقلٌ ل ارج  ه ُ بل وجود، مفرد  ا
ون ونهاِ كونَ بأشياءً الحقاَأن ي يث ي سةُ  ا مقا  .هاِ إ غٌ 

سماءُفوجود واهرُ  ذاتها وجودِ ا سُ ووجود، ا يث إذا ق  إ َها 
 .)٢٠٤ ص٤ج( . انت،ة وجود اإلضافاتّ عقلت الفوقيِاألرض

رابع حث ا   :ا
م فئان وجودا:ِ اإلضافةِمن أح ضاف مت ً أن ا ً وقوةً، وعدماّ ّ 

ن أحدً.وفعال وجوداُ فإذا  ن اآلخرًهما  وجوداُ  ذا  جانب ً،   و
ن أحد.ِالعدم ذا  ُهما بالقوة فاآلخرُ و ذا  جانب الفعل،ّ بالقوةّ   . و

ِأخر واّقدم باٌمنقوضّ بأنه : عليهَضُواع
زمانّ  ،  أجزاء ا

َتقدم اّفإن َتأخر واّ ضافانّ  َ عدمُهما يالزمِ أحدَوجودّ أن  مع، منها 
ورًأيضا  ٌ ومنقوض،اآلخر ستقبلةِبعلمنا ببعض األ  ُ فالعلم، ا

الٌوجود علوم،  ا م يوجد بعدٌ معدومُ وا علومَالعلمّ أن  مع،   َ وا
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ضاف   .من ا
قض فبأنِلّا عن أوّ أم:َوأجيب زمانِ أجزاءَةّ معيّ ا ست ِ ا  ل

ون،ةّآني وجودين  آنزآن اَ بأن ي هما ُتّ بل معي، واحدٍ 
اتصا

ُ وجودّ وحداِما  ا درّ ا ي معيّ ا  ُهما فيه عُتّ ا
ِقدما ِأخر واّ

تُ عِ العددَوحدةّ أن  كما، فيهّ   .ِه ك
قضّوأم ا فبأنِا عن ا  و ِ ب العلمّإنما  َ اإلضافةّ ا

صورة ةِا ا علومِ ا مِ من ا علوم،ِ عند العا اتُ وهو ا ون  د،ِ با
علوم ي هو عِ بالعرضِا ور؛ّخار ٌ ا ستقبلةُ واأل ةُ ا  ٌ حا

علومة اتِبصورتها ا مِ با ئبة،ِ عند العا نت  ن  ها ِ بعينً و
علومةِةّارجيا ق . بالعرضِ ا علومُ عَالعلمّ أن ّ أن ا  كما ،ِ ا

رحلة العاقل عقولِسيأ     . وا
ف ما يت ضافأو ًقوة وً، وعدماًان وجودا ا فً،وفعال ّ ك يت ن آ كذ

َنوة اُ تضايفُةّعام الُ فاألبوةً؛ وخصوصاًعموما ُ  واألبوة،ةّعام الّ
ُشخصيةا َنوة اُتضايف ّ شخصيّ   .ةّ ا

يعُها تعرضّ أن:ِاإلضافة  خواصومن قوالتَ   .نفسهاّ ح ِ ا
ألب واالبن وهر  م و ،ف ا ِتصلا ال

صغ ّ  و ،لعظيم وا
م  نفصلّال كث والقليلِا ألحر،  كيف   و ، واألبردّ و ا

ألقرب واألبعد سافل،اإلضافة  لعا وا  و ا ، و األين 
ألشد،ألقدم واألحدث وضع  ناءً انتصاباّ و ا دة ،ً وا  و ا

مَ و أن يفعل،أل واألعرى ألقطع واأل  َ و أن ينفعل، 
سخّألشد   . واألضعفًناّ 
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س ا حث ا   :ا
ة إ ُ اإلضافةُتنقسم شا  ب َ و ال ال اختالف، األطرافِم

ب( ،هاِأطراف ب والقر ار، ِ واألخِ واألخ،ِلقر ارِوا تلفة) وا  ِ و
سافل،ِألب واالبن( ِاألطراف   .) والعا وا

 ذه وما هو )ِألب واالبن( خارما هو ًأيضا إ  ُوتنقسم
 .)واألخص عم واألِ،والفردّ (
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ا  
غ غخفيلكئخل خمسيغخفجهي عن : هن َّـىعه غخفيعجفمبمليغألهن مض غجنهيمه يمعمئيطن  عه يلكَّـمثلكفهب

آلف غجنخيلكجنمثمل َّـيع عمل غخفمئ غ غجنخييعليخمسيجغ  هجليعلص ىمغ معسخيمل عخمسلكنص  عمل هب
َّـيع هغهثتهت غيمعمئيطنه جنمل غجل جنت غجنبحهن مض هنمئ هغجنهئمث يغجنهئ  ىجنبحهن مض هنمئ
ن غجنمئلكقهنمل يعهنلكتخلص هيخييعضمثغجن آلف حمهت  َّـىعغ غجنهيمه هغجنهيمه جنمببحهن مض غخفمئ

آلفيغجنمتسبمث ظمثمل معجهجكن حممثخص جعمثمتهتلك مض ىملص هَّـ حكب هنمئ ىحفمه ي عن : هَّـى هغجفيطغي
آلف غجنمتسبمثيهبيص هجنىعغ حكوحممثهتلك هثسبمل جنمببحهن مض  َّـىعغ غجنهيمه ي حفمهيس.مليمثمن جعلكخفمئ

جنمل غإلضلكحممل  : غجنتلكجنمثملهب جلمف غألجعحلكفهَّـ ُّـجهت. هنمئ
  أ   ا و  ا اّ ات) ١(

ن هنجيمبمكمهمتي يمميعك غخف آلف ىَّـىعغ غجنبحهن جف  معجهجكن حممث مجمث غخفمئ
ن غجنيغجنمتسبمث آلف غجنمتسبمثمليخيلكنملص هَّـىعغ غخفجيمبمك جعهبثلكجعمل غجنمئلكهث  . جلهبمث غخفمئ

آلفيعن: هجفلكظمب ض هغجليطغ هُّـهيخي  غإلضلكحممل هغجن:هَّـ  مي غجنمتسبمثمل غخفمئ
 هن هثسبمل و جفلكظمبملوَّـمثئلكفي عصلك  َّـ َّـ هثهييغ غجنمتسبمل عن مهُّـمتهيخي هغألُّـ هغخفت

ل ض  خظ عحفيعظ عمل غخف
همهمتي غخفُّـيعه  يخميطك  آلفينع ي جنمثسمن َّـ هثهييغ ي غجنمتسبمثمل  َّـىعه غخفمئ

قصغجنمتسمك جنمل و جفلكظمبملو جع َّـ عهن  هن َّـىعه غجنمتسمكص حملكجنمتسبمل جنمثسمن َّـ غخفمئ
جنملص هنثال معمتجهمسوهجنهئ غجنمتسبمل خظ جنمل غخفت جنمثسمن َّـ:و هنمتهتلك غخفمئ  عمل غجنمتسبمل  هنمئ

 .غجنىغهنلكن عمل  جنمبحنظ هن هثسبتو جفلكظمبملوَّـ َّـمثئمليعهثخص جنىغهنلكنص هغ

آلف مبي جلمف خكمثىط غإلخغم هظلكجفمك غجنبمهلكئيع غجنمتمهحقُّـمل غجنسهَّـىعغ قق) ص( رلك عن غخفمئ يىعُّـ مع ي
جنمل هغجفيطغ هَّـ غجنمتسبمل ىغجنمتسبمثمل معيعمغ عمل هنمئ ى آلف ي ىص هعن غجنمتسبمل مغمتيغ جللكن جنتمب غخفمئ و ي

شلكف: غهثحييع(. غجنسب هنملصصك: غجنتمب  .)طضصك: ظ خف غخفمتحي
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آلفي عن جلمفيتيطن هغحك  :ص رلكجنمثسمن هثهييغ غجنمتسبمل جعيطجنمثمبخلي غجنمتسبمثمل غخفمئ
 جعمثلكصلك مض غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثملص هَّـىعه يمعمئيطن ىمليهنمئيطهنجلمف  ُّـبتمت :ّارغرضل األول

قيخمسيعهثمتلك  مل َّـيمئيطهنغخف مغ  :خمسهبخل عمل هبمتلك غجن
ق جنمتهيس عمل ُّـمتمئسه . اروثود يف طصسه:ّاألول مغ َّـيعص ه غجن مل عهَّـ غجل

ق جنميحقه هَّـ غجنخييعل مغ  .غجن
ق مض جمحقه آل ي عن قمميعهثلك . اروثود يف دجه:ارثظخ مغ صيهنلكَّـمثملغجن قي ألهث جن  و همغ

نوخملكئ نيلكَّـمثملص هغخفيهنستمئ و جعلكجنجييعحمخل جنمثيغ جن هنهيهت هب جلمف ي جنىعغ حتظيهنستمئ و هنهيهت
ق مض جمحقه آل ي حممشن هب جلمبمثهتلك خظص جنىعغيخظ هش مغ  هَّـىعغ هنلك قمميعه . جنيهنلكَّـمثملغجن

جنمهمتي غخف جنملع: جعمئ قغف غجنيعغجعجيمل آل هنلكَّـمثمل حصلكص ألن غخفلكَّـمثلكف َّـ غخفمئ مغ ين غجن يي  ي
ص حمهت هنستمئمبمل غغ هنلك َّـ ومض مغ قي مغ هنمثملص هغجن ن حصلك ي جعلكخفهيهت غف غجنيعغجعجيمل آل هنهيهت

يهنمثملجعلكخفهيهت يهنستمئال
ق َّـ :ملص ُّـمسجخ َّـىعغ غجنسهسغنيمئيطهنيعقغ معبمثمتمن َّـىعه غخف  مض هثهيس عن وغجنمتسبمل همغ

ق غغ  مض جمحقهظوهمغ قين ع :هغجل  و خملكئس جفيعمضو مض جمحقهص هَّـ هنخيمتوغجنمتسبمل همغ
هنمثومليهنستمئمبجنمثسمن  جعلكجنجييعحمخلص هعقغ مملكهثمن ممىعجن حمهت هب يملص هجنىعغ آل حتي جعلكخفهيهت

 .هب جلمبمثهتلك خظيغجنمتسبمل جلمف خظ هآل ش
هنمثيهنستمئ و حممبهتلك هنخيمتيلكَّـمثمللك غخفيعهن ص هجلمف يمل شي جعلكخفهيهت غغ هنلك َّـ هب جلمف مغ

آلفي حممشن َّـىعغ غألحكلكك هُّـهبهئ ظمثلكجممل  .جنمثسمن َّـ هثهييغ غجنمتسبملي غجنمتسبمثمل غخفمئ
 : َّـىعغ غجنيطجنمث جعلكجنمتح غجنتلكمظ

ق:ّاثصغسظ األوخ  . جنيهنلكَّـمث حمال ص مض جمحقهو غجنمتسبمل همغ
آلف:ّاثصغسظ ارثظطضظ وهنلكَّـمثلكفي غجنمتسبمثمل  غخفمئ قَّـلك مض هثهيسهتلكومليجليعضمث ي  . همغ

آلف:ارضتضجظ آلفصهثخي .جنمثسمن هثهييغ غجنمتسبملي غجنمتسبمثمل  غخفمئ ي غجنمتسبمثمل  غخفمئ

 .ي غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثملص غجنهيمه غألهنصصلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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 لجعف دصشوذط لجطى ضضطط لذرك إلظك لخ إل زن ضضطط ظكأل ضطحالطألطإلخعضض أللمآلثون
 .لجشطي آلظشعل لخ  آلزشوذط لألظن ضضطط لذركفلذغزطيلخ 

أللذصضطط خصط  زن لذصضططف دصلألضطحالطإلصضطضط  لذلجشوالمإل لي  زط زشصى:إن قيل  إل
 ذطصك لجشوالم لذصضطضطك

 لذصضطط إليل ال ظشصي ) زن لذصضططألضطحالطإل لذصضطضط لجشوالم( دوذصط إل لي:اجلواب
ألخصط إل لذصضطضط  زن لجشوالمألي تشوي زشوذطلشوي ش ذطصك لجشوالمف لن ذضغ زن لجإل

لجشطي  لخ  تشوي ضضطط لذركيل دصضغ زن لجششوي ف ذصضطط ظك ذركألزشصوال
ألخصط أل جشوذط لجطى زطالف بل لجعلن زن ذوي لجشوذط ضطحالطإل  ضضطط إليل زن لذصضطط ظو أل

أل خصط تشويف لجع ذطذغزطي لآل لجشطيإلظك لخ لذرك  تصك لجشوذط إلظشق ذطألطإللخعلنظ إل
 هإلششظي لخعلهف آللذشعه غططم يف حتإل لذصضطضط  لجشوالمإلطف آلنذك أليإللذصضطض

بشع إل لال  لجشضسط ال تشضغ لذشعهإللذشصط تصك إلطه لجشضسطف ذشنإلف آلظي خصإللخ خصط
 لخ ط ظي لذصضططف لآل ضضطط لذركإلط لإلخعلنظإلشعزطف آلظعي لجإل لخعلنظإلطإلزشعزآلثون 

 .لذغزطي آلظشعل لخ لجشطي آلضضطط لجوضوو لخ ذصضطط لجوضووف  لجعإلظك
 إليل ال ظشصي )ضطحالط زن لذصضططإلصضطضط  لذلجشوالم( دوذصط إليل :إلطسعآلهبعل ظ

 حلسوي ألطإلظنخعلل ألطمإلزشعزلذصضط إلي ل  ذطصك لذصضطف بلألتصك لجشوالم زشصوذط
 .طإلشعضض لجشوالم لذإلشقآلحت

لجشضسط تشضغ إل دطذشصط مفإلطعنطه لجإلآلظعل زن دطضل جسوي لذشصم زن خص
آلدوو لذطر خج ط ظي إلشعزذغدطضطف آلتصك لج إلطإل لخعلنظإلطإلزشعزلذشصم بشع آلثون 

  .أللذرك زطال
و ذصشوذط لإلضطدط آللذوضف و  لذصضطط يف بشغ لجشوالم إللي :الدليل الثاين

ألزعذطط زشوذط لإلضطدط :أل زن ضضططخف زطالألمإلشعن زطألظي ضضطط  لألآلخ  زن ضضططخفإل
ف آلزشوذط لذوضف لذطي دضصط )ذفل(لخ ) بطك( آللذططضضط ضضطط )بطك(لخ ) ذفل(ضضطط 

 لهنلنم إلذصاملخلطنمف آل لخ بشغ آلضضطط لجطصوو لخ لك لذرك بشسصطضضطط لثغ
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 لذسعنف آلضضطط لذسعن لخ لذصضطف جضظ تضجع ضضطط لذعله لهنلنم لألثغلك

إل ألضه ذصام أللفإل ثعإل ذطحمإللذشعزخف بل دع تشوي زشوذط لذوضف خج ضضطلخ  إل
 .لهنلنم لألثغلك لهنلنم لذصضط لذشطإلصط بضصصط

 إلطظضطظي ضشغ لذصضططف ظصغي لي تشوي لجإل لذصضطضط  لجشوالمآلخصضه لنل ذطضظ
 . آلظو حمطيأللفحف دضصغي لي ظشوي لذولجع ذطخطإللذولجعم زطظض

 أل ضطحالطألذضضظ ظي لذصضططف بل ظي لزونإل لذصضطضط  لجشوالمإل لي:إلطسعآلهبعل ظ
 .زن تصك لذصضط

)٢(ا     
إلل تطزإل ال جعألظطإلجعألإلضطدط ذضغ تشعظشط ل لي تشعظف :ال غشى ألط آلال ضطدسطأل  كأل

 كأل آلدسلأل زشوذط لإلضطدط زن لجشوالم لذطضضسط لذطي ذضغ هلط ثصغإلآلنذك ألي
ألزعذطط آلذضضظ أللجشوالم لذشطذضط بضضسطإل لي أل زعلنل زنإلتشعيآلنذك جط   إل زن ثصغإل

ألآلدسلف آلنذعآلل هلط نحوزطف آلآلدف لذشالي دضه بطذصشغ آللإلبعلي آللإلحشطي 
ظ لإلحطنم لذضه يف ضسطإلعي يف إلتشعزذام  فىإل ذوغط لخعى زن لجشعبطذعآلن آلخعي

 ظصشن لي ظشوي تشعظف لإلضطدط ف ضشم.لذشسل لذططع آللذططزن زن ظعي لجعجصط
 إللألآليلذرك  لخ إل لجع زصضومإلظك لخ ظضالط جطكصط زن ضضطط لذرك :إلبضغط(

ع تشعظشط نحصضطف لي ذطي لخعى زن لجشع)لجصضوم لذضه أل  أل تشعظفإل ألضه وشطع بطذ وىأل
ألذطي تشعظشط  ىعآللي مل ظشن لخعى زن لجشع .إل ذشن زن لذعحم ال بطحلعفإلجشضشي

ألذشسضط  خصصهف لخ أل خصامضضطي ظو لذطشعظف لذعآل ال ظغظع لإلإلصشسي آللذطشعظف لذكإل
ظعل لذصشغ ظل لحطشصل يف لجشصى إل لي ال ظشصم فضشم .أل مل ظشن ثطظال بطجشصىإلألضه

ألآلظعل بظالى لذطشعظف لحلشضشيف آلظو لذعآل ظشوي دضه لإلضضطي ثطظال بطذركف آلبولحسط ) ف( إل
ع آلعم خطجط بطجشعى )عبطذشط(علذطشعظف لحلشضشي تشصم بطجشعى  أل حولك ذطي ظعل )بطذشرس(أل

أللذطشعظف جعظط لي نحصضط إلأل  .إل



 قمغطظط لحلشصط و  ظن.................................................................................. ففف

 ذعذك لجشصى أل ظو تصطضهإلصشسيلذطشعظف لذإل لي : لجعك بصشصىألي جشصىلذولضع ل
 .لجعذوه يف لذعظن

 لحلشضم جضصام ظضطشصل إل يف نظن لجظطحطف ذشنألدطإلضطدط زشصطظط آللضع
إلظطخ لضه ذشغ لإلضطدط ظعظع لي   أل بعذك لجشصى لذولضع آلذضغ بصشصىهدع لحطشصصإل

 .ن لالحملجعف آلظعل ظو لذطشعظف لذعآل ظسصق خصضه بخ
 زشعدط لإلضطدط إليلآللخصم :  يف ظن لهلعلظط لألثحظطإلطضهلخدطي كعن لج

 .ألطإلذشطي نآلنظإل آللال صطصطضهفذف آللذطشعظف إلبعهيضط
ألط آلذضغ إلذشسضلإلبعلي زطنلي لذطشعظف آلآلخج ظعل لألحطه دال جمطي ذصصشغ 

ي زن ذشغ لإلضطدط  لجشصو: لآل و لجششويإلذشل :سصإلفنذع لجإلثم  .ألطإلجشضشضألتشعظشط 
لآلننضط زن إلممط ظشوي لخعى خصع لذششل و بصشوضط بشغ لألزطصط هلعل لجشصوي 

.إلطشعيتشعظف لإلضطدط بطذعحم آلظو لذطشعظف لج
 لخ  زن ضضطط لذركأل جطكصطألظضالط :طإلبضغ (إلخعدصطإل لضه بشعسصإلف آلذعل ضطع لج

 لجششوي زن إلآلذشل :دطي ) لجصضوم لذضهإللألآليلذرك  لخ إل لجع زصضومإلظك
لآلننضطي إلممط  لخعى خصع لذششل فذه زن لألزطصط ألشط بطشغ زطإلذشغ لإلضطدط زطزش

 .زن لذعحم
 زن ضضطط ظكف ذصضطط أل جطكصطألتشعظف لإلضطدط ظي ظضالطإل لي :آللحلطكل

لذططضضط ف آلآللجضه خصع لخ إل ضضطط هظع:ف دصصط ضضطططيف لألآلخآللجضه خصع لخ إلهظع
 آل وخصع و  لجصضومآل لخ خصعإلضه هظعف دطوثع ضضطططيف ضضطط هظع لخ لجآلإل خصعضضطط

 .هظع لخ مإلبطألجو
إلآلظعل ظو لذشعى بخ لإلضطدط آلزسصق لذصضططف دطي لذصضطط يف لإلضطدط 

 .فقفه: لهلعلظط لألثحظط) ف(
 .قففه: غلنخيلذتشصضشط خج غطظط لحلشصطف خططه : لضسع) ف(
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يهنتهئيعقغص هجنهئ  عمل عحفمث و جن هثسبملو لكيعم هثسبمل جمحق هنلك جنمبجييعم غآلحفيعص حمىغُّـيطي

لكن يسبتلكن هنتالكهنتلكن آلمعمتهيهئ عحفيعه ألحفمث كُّـيطص هَّـلكمعلكن غجنمتو هثسبمله هجنخيهبيعصهجلهبيع
ي عن تلكنص هحكمثمسجخ مض غجنبحهن غجنالجفتٰهلكُّـهيآل مض غجنىعَّـ آل مض غخللكقف حمهتخص هن

قغ هجليطهنلكص غخفتٰهلكُّـهيخل و هنتهئلكحمئلكن همغ غو وخم صخص هنتالكهنت ه.وهحمخيال ي خص يعص خلحكبمك مم
جن مل يهَّـىعغ جعخالم جعمئمث . هَّـ غجنمتسبمل غجنمئلكئهبمل جعلكجنجييعحمخلى هغجفيطغىملين جنخيمبتلكهنخيمب

آلف جمحق هنمئ ن غجنمتسبمل حممثهتلك هنتغخفمئ غص جع َّـ يهئيعقجنمل غإلضلكحمملص جفمثهن آل معهئ
 . جعجييعحمخلو خملكئهبملو هغجفيطغوهثسبمل

ضاف ا شهوريّقيالفرق ب ا    وا
يمعمئيطن مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل عن غخفٰهلكم جلمف خمسهبخل  هَّـ :ّصضصياثسظف احل :ي

 هَّـ :ّاثسظف اثسضوريو .غيغ هغجنبمتيغجنىعه ُّـجيمب جلمف هثهييغ غإلضلكحممل مملكألجع
ظ ألنمب جلمف هنخييعهل غإلغجنىعه ُّـجي جنمل يضلكحممل مملكألغ هغآلجع  و جليعلغإلضلكحممل هنمئ

لهن عمل حتتلكف ض لص حممثجيمب غخفٰهلكم جلمف غخف  .ض
َّـيع غجنمتٰهمثيطيمل غحلحلهنيخملكن غجنخيال  يجفمئمثمئغخفٰهلكم هَّـ خمسخصن :  مض غجل

قه قيجمحقه حممشهن عمل مئ جعلكجنمئمثلككي عقغ جلي ألهث هقجنصيههنجههت ن جن همغ  ولك عن ُّـهئ
ه قجنسحفلكك قه هَّـ غخفص حك  جنسغ ي حممشنظ مملكألغ هغآلجعيٰهلكم غخفجههت
قغ جنمثوهمغ قي هعهنلك صجمحقه عمل مل جعلكجنمئمثلككي هنميلكُّـيع غخفخيمئ ن جن همغ ه وعن آل ُّـهئ  حك
جنمث   هَّـ غخفيعغقصغيغ هغجنبمتي مملكألجعصيمئمثمئجمحقه هَّـ غخفٰهلكم غحل عمل ت جعلكجنمئمثلككيهنخيمئ

 .َّـلكَّـمتلك
غم َّـ هثهييغ غإلضلكحممل يمئمثمئغخفٰهلكم غحل: )عُّـٰهلكف غخفمئلكظيط(خملكن مض    مي مملكألجع

قغ و مصيعقغوهنمسحف   . ُّـخييعل حصلكغجنت جل غجنىعغف ي

َّـيع غجنمتٰهمثيط) ص(  .طضك: غجل
غجليط) ض(  .ضضصك: عُّـٰهلكف غخفمئلكظيط هن جفهئهبمل جلخل غجنمئ
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غخم غ: هخملكن ظلكجفمك خف غخف جنمل جعلكجنمئمثلكك:يغألجع غجنميحقص  عمل  َّـ غخفخيمئ

ص عه ه عصلك هثسبمل:يهآل جفمئمثمئمل حصلك عآل قجن و جنمثيغ جفمئمثمئتهتلك حك جنملي  عمل  جعلكجنمئمثلككو هنخيمئ
جنملىهثسبمل يهئيعقغص هَّـ غألهملص هجفلكظمبهتلك غجنمتسبمل غخفت عمل  جعلكجنمئمثلككى عحفيعه هنخيمئ

آلفغجنتغإلضلكحممل  و همعسهب هنٰهلكحملكصي معخييط هن غخفخيمئ  . ولكيجفمئمثمئمث ي
ق عهَّـىعغ هن خمبمث  مغ ق هَّـ غجن مغ ق هُّـيعغق جع هثهييغ غجن مغ لكالم غخف

ق هُّـيعغق جع غخفيمئمثمئغحل مغ ق جعلكجنخييعلص ممخص يلكَّـمثملص هخميط ُّـجيمب غجن مغ  يمعمئيطن هَّـ غخف
ق ه مغ خص ُّـجيمب يهقجع .يَّـمثمللكغخفيغجلتبلكقُّـمل مض غجنهييعل غخللكهنيغ هن حميعهل عظلكجنمل غجن

قه ل غإلضلكحممل يغخفٰهلكم غخفجههت ض ل هن هن  :عه (هغإلضلكحممل هُّـيعغق جع غخفجهب
 ).غيغآلجع هغجنبمت

قه جن هنمهيطغخملكن ل غإلضلكحممل:يغألهن: حملكخفٰهلكم غخفجههت ض  :هغجنثلكر  . هثهييغ هن
ل هغجنخييعل ض ل غإلضلكحممل هغإلضلكحمملص عه غخف ض  .هن

قهٰهلكف غخفمئلكظعُّـمض خملكن   غجنتيَّـ غخفلكَّـمثمل  :ييط مض معخييعُّـ غخفٰهلكم غخفجههت
قغ  . هن غإلضلكحمملص مملكألغوجليعضمن حصلك غإلضلكحممل هنمسحف

ُّـمئلكن غإلضلكحممل جلمف غألهنيع غجنمتسب غجنخيلكقلص : جيلكجن غألهثحيلكقهخملكن ظلكجفمك هن
 ولكيتخيمبمئهجلمف هنخييعهل غإلضلكحممل هجفيطهص هجنمثيغ جميعضمتلك هن. يمئمثمئهَّـ غخفٰهلكم غحل

ل غحللكظ هن غإلضلكحممل هغخفخييعهل .جع ضلكحمملص معخييعل جن غإل غجنىعه هجلمف غخفجهب
قه  .هَّـ غخفٰهلكم غخفجههت

قهيُّـسهبه قي ألهثي جعلكخفٰهلكم غخفجههت ي عن مل معيعهيخيلكهن غجنيملص ألنيخيلكهن جلمتيط غجنو هنجههت
ن َّـىعغ غإلييغ جعلكجنبمتي غخفتمببهثسلكن غإل:غخفٰهلكم هن غآلجع جن  . غجعهثسلكنغص جنىعجن ُّـمئ

صلكيحملكجنبمت ص هن عمل غ ُّـٰهمثهي ل هَّـ غآلجع ض غخمي عن غخف غ جنمثسمن يَّـىعه غجنبمتي عن غجن
غخم) ص(  .طضضك: خف غخف
غجليطع) ض(  .ضصضك: ُّـٰهلكف غخفمئلكظيط هن جفهئهبمل جلخل غجنمئ
 .طصصك: هنجيلكجن غألهثحيلكق) ض(
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غجنىعغف هَّـ غإل(غجنىعغف  عمل وحمملهنٰهلك ل هَّـ ض يعهثخص  ه)غييغ جعلكجنبمتي غخفتمببهثسلكنغخف

جنغي غجنبمت: عهغإلضلكحمملَّـ هثهييغ غجنىعه غجنخييعل  عمل وهنٰهلكحممل  َّـىعغ :متلكص هن خمبمث خم
ظ هن  عمل غجنبمثلكل عن عمل غجلس عجعمثىشص حمهتىعغ غجنبمثلكل َّـ هنٰهلكم غجلس

غضِّـ  وعهآل غألجعمثىش ينعغجن ص ي هثخي غجلس  هجعلكجنىعغف َّـ هثهييغ غجنبمثلكل آل غجلس
يجعمثىش جغلكهثمثلك هجعلكجنخييعلص جنهئع ن َّـىعغ و   ُّـمتخنمىعَّـجعمثىشص حملكجنع غجنخييعم جلمتيطهنلك ُّـمئ

ق عن هثهييغ غجنبمثلكلص حممث عمل غجلس هجنمثيغعمل  يتمه وعهآل جعمثىشغجلس َّـ غألي  ي
 .ومض غجلس عجعمثىش جغلكهثمثلك هجعلكجنخييعلي عهث هجعلكجنىعغفص هن

 هثسلكن جلمف غجنىعغف هَّـ غإلغإلضلكحمململ معجيمب يخيلكهنغجني حممشن صهمض غخفمئلكن ممىعجن
غ جعلكجنيتمببيغغخف ل هن غجنىعغف هغجنخييعلغإلضلكحمملص عه معجيمب يبمت  :عه م  جلمف غخفجهب

غغآلجع هغجن  .غإلضلكحمملهثهييغ   جعلكحلمئمثمئمل جلمف غجنخييعل هَّـيتخيمبغجني عن  هغحللكن ميبمت
)٣ ( د جاا   

قغيعن مغ ن غإلضلكحممل هن ص هن خمبمث عن يغحليغيطه ي ُّـهسُّـو هغضِّـو مض غخللكقف عهنيعو مم
ن م غ: هثمئ ص عه حتمن عه حفمب عه عهنلكن عه عحكهي عه عجلمفص عه يجنيعمغجنهئتلكغ حم

َّـلك هن غإلضلكحملكفص هَّـىعه صغآلجع عمل عضلكحممل غألغ  عه غجنمئيعغ هغجنبخييط ههثح
قغ مغ  عقغ مملكن هثسلكن غإلي جلمبمثهتلكص ألنيجكمعمك معو مض غخللكقف هحصلك عجغلكقوغإلضلكحملكف هن

 و جن عجغيعوغ عه جعخيمثيطولكهعقغ مملكن خميعُّـبص  عحفيعو جن عجغيعولكجعمتغ هعقغ مملكن صي هنخيخلو جن عجغيعولكصعجع
 ى هغجفيطى غإلضلكحممل مض خظىغهنتمتلكل غمغتخصل لكيعمضوعُّـٰهلك ههن عجغلكق غإلضلكحممل  .هَّـهئىعغ

غغ هغجني غألجعي هغجفيطغص حممشنىهن مغهتمل ليبمت ض  ى هن مغهتملى هغجفيطى آل خضتهبخيلكن مض هن
 .ىهغجفيطغ

قغصعقن مغ ق صهثخي . مض غخللكقفو غإلضلكحممل هن  جنمثيغ  مض غخللكقفغإلضلكحممل همغ

َّـىعغ هنلك قَّـمك عجنمث عممثيع غحلهئخصظص مملكجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن ) ص(
ق غخفتهئمبهبخل هجعخيىش غحلهئخصظ عمل عهث آل حتمئ حصلك مض غخللكقفص جع . يعحصمثلكف غجنجههيلكظ يهقَّـمك مجهت يي
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قغ قملص عق جنمثيغ حصلكيهنستمئمب ىجعمه  هنمتحلككص جع ُّـمتتىغجلهتلك غجنخيمئ هن يهنستمئ و همغ
غمغيطُّـ حصلك جنمبمتسبمل غخفت جلخل غجن ض  عه )غيغألجع( ُّـمتتىغل :وغ جعخل غجنجييعحمخلص هنثاليهئيعقغخف

غغجن( خممثيهئيعق هن غجنمتسبمل غخفت)يبمت ص هُّـمتتىغل غجنهي مل جلمتيط غخفمئلكُّـسمل جعخل يغ جعخل غألغ هغآلجع
ل جلمبمث غجنهئتلكغ هَّـهئىعغيغجنهئتلكغ هغجنيعم ض  . غخف

قغي غحليعممملص ألنحملكإلضلكحممل هن خمبمث مغ هتلك جنمثسمن  مض غخللكقفص جنهئمتيو غحليعمممل هن
نص هغحليغوَّـ عهنيعيعهثخص  جعلكجنخيخلص هوهنجهلكَّـيطغ  ُّـخيخل جلمف هنخييعحممل َّـىعغ غألهنيع ي هنخيمئ
ن  .غخفخيمئ

قغ:إن ذصظ مغ ن غإلضلكحممل هن جلهتلك هن جمحق ض و مممث معهئ ض ق هن مغ ي جع
همهمتي ضهبمثهبملص جعمثمتخص غإلضلكحممل هن غألجليعغلص هغألجليعغل جلمتيط غخف يخميطك    هني

ل حصلكظ ض َّـيع غخف ق غجل  هنيعغمعمك همغ
ل حصلك يعن :اجلواب ض َّـيع غخف ق غجل ن غألجليعغل هن هنيعغمعمك همغ  هنخيمت مم

قغ َّـيع همغ ق غجل ن همغ َّـيع ي عن همغ:ص جعهبخيمتجليعغل جنسوَّـ مم ق غجل
قيلكقمغ  غخلهغجنخييعل غجفيطي عن يعآل ص هغجفيطوَّـ همغ ق غجن مغ  يغجنخيمئ شمب قجن غجن

معمل  ظ َّـيعىهن يشهئ جعمسن ىئىع مت غجنخييعلص هجفمث جن هَّـى ههظص َّـ غجل
َّـيع ق غجل  . غجنخييعل هن هنيعغمعمك همغ

وعن غجلس غجنتخيمبمثهب َّـ معخيخل هن يمعمئيطن هنلك :يط جنىعجنُّـجههتيجحلك ه ي ي  جنمبجس ي
ص هجفمثهن  ق غخلعيغجنجيبمثخي مغ ن عآل هنتخيمثمتلكيلكقمغين غجن و آل ُّـهئ ي ن هنلك ص جني مض ىعغ ُّـهئ
قغ غجفيطي غجنخيمئ شمبص هثخي.و هغجفيطغوغخللكقف َّـ همغ ق غجن مغ ص   عمل قجن غجن غجلس

ص  َّـيع غخفهبتيط مض غجلهتلكف غجنثالف هن قهن معخيخل هنمئيطغقهص هعمل غحلج يغجنىعه َّـ غجل ي

خص جفمثهن خملكنيعصلك هن غآلجلتبلكقغ يف غجنىعَّـمتمثمل غجنهئمبمثملص ههنمتهت غخفحمئ غجنجي ي مع قَّـمت: ي  يهجغب
هص قغمغيهغحكتيطن مغ خكجظ هخصطضمطضضك: ممجه غخفيعغق:  جلمبمث جع : ف غجنتجيعُّـيط جنمبمئ

غقم غإلحصلكنظ هططضك  .طضضمطضضك: خك
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ن معخيمثمتلك وغجنىعه ُّـهئ  . جني
ن مم:إن ذصظ َّـيع هغجنخييعل هنلكَّـمثملظس مممث ُّـهئ حمهب غخفستحمث ! ي هن غجل

ق مغ ن جن غجفيط ممثحقع ُّـمبىغن ي ألهثي هنلكَّـمثتلكنصى هغجفيطىعن ُّـهئ ن غجن  . هَّـ جضلكنوغصن ُّـهئ
ق هنتمههيلك عقغ مملكن غ:اجلواب مغ وخف  هن ٍّ ُّـمتتىغل غجنىعَّـ هن ممى جعمسهظلكمي

ص هعن مملكن  ظ م جمحق هنلكَّـمثمل غجن ظ ظ هنلكَّـمثملظ حمخصَّـمثمل غخف م هغجن ظ يغخف ي ي
ق مغ قُّـ جع مغ م هن ظ ظ هغخف  . هغجفيطص هآل ضحق مض قجنىغجن

طلب   تعميق ا
قغ مغ ن غإلضلكحممل هن ى ُّـمتبمي غجنتىعممحق جعهبمئيطهنملص مض غخللكقفوجنتخيهبمث غخفجيمبمك مض مم  ي

ن غجنسلكجعمئملص هجفلكظمبهتلكحكمبهيمن مض غ آلف ين ع:جنهيمه  :جغالجغملجلمف عهثحلكظ  غخفخيمئ
مغيط معلكقغغجنت هَّـ :ّاثشصوالت األورضظ.س  لكجلمبمثهتيغخللكقف حممثجكمعمك  مض و مع

ن غإليلكقمغمث عجغلكقه غخللكيغجنىعَّـ حمال ُّـجكمعمك جلمبمثهت مض وص همعلكقغعجغلكقه . هثسلكنملص ممهبهيهت
جنمل جلمفيلكَّـمثملهَّـىعغ َّـ غخف غغ هنلك َّـ غجنحنظ مض ي جعلكخفخيمت غألحفيس غخفمئ هَّـىعه ص مغ

غخم غخلوغخفهيلكَّـمث ُّـمتتىغجلهتلك غجنىعَّـ هنبلكخغ  .يلكقمغ هن حفالن غآلقمعبلكل جعلكجن
حكمتىط هنهيلكَّـمث آل ُّـهبهئ غهثتىغغجلهتلك هن  هَّـ :ّظ ارصصسصضظّ اثشصوالت ارثظطوع.س

قغف غخل مغ خم غهثتىغغجلهتلك جلمف مغهتيطومل هنبلكخغيلكقمغمثغخف ىص هعهثخص ُّـت ي ن جع ٍّحفلكك ي  ُّـمئ
ص هن خمبمث عن ُّـمئلكقن جعخيىش غألخكمثلكظ جعب خم جعخيٰههتلك ُّـي عن خيىشص حممثهئتجهغجنخيمئ يت

جنمثيجلمف جعخيٰههتلك غآلحفيعص حممثمتتىغل غجنخيمب جلمتيطهنلك ُّـمئلكقن جعخل غجنمتلكق  :وهبثال حمظمليمثمل هغخفخيمب
ن غجنخيمبمل  خم غحليعغقغ جلمف غجنمتلكقص حممثمتتىغل هنهيهت يهغحليعغقغ غجنمتلكخكئمل هنمتهتلكص ُّـالجفىح مع ي
ن هن غحليعغقغص هجن مس معهئ هنث َّـىعه غخفالجفحيلكف  ن غخفخيمب هن غجنمتلكقص ههنهيهت

 .هغخفمئلكقهثلكف
قغ:ّ اثصظعضم اثضشصضظ.س غخم غخللكقمغ و هَّـىعه غخفهيلكَّـمث آل َّـ هنمسحف ي هن غجن
ى ممخص مض غجنمئس غألهنص هآل معمتجيب جلمبمث جعمتحوهنبلكخغ  هن عهثحلكظ غآلهثجيبلكم ممخص مض غجنمئس ي
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جلمل ىغجنثلكرص هعهثخص جعخييط عن شمه غإلهثسلكن جلمف مصهب آلف غألهجنمثمل مض ي ي هن غخفهيلكَّـمث هغخفخيمئ
ن جعخيهبمبمثمل حتمبمث ص ُّـمئ ُّـملص حممثجيط حممثهتلك هنثال هنجهجكمملكفٍّ قَّـمتىقَّـمت آلف غخفلكَّـ ى حصىعه غخفمئ و  ي

يهحضتمهلكفص حممثسهب ي غألهن مغمتسلك هغجنثلكر حممهالص هزيط عني وو  جعخيىش غخفهيلكَّـمث معيطحف مض ي
وجفيطَّـلك هجفمئمثمئتهتلك جعخالم جمحقَّـلكص حممثسهب غألهن قغمعمثلك هغجنثلكر جليعضمثلكص هَّـهئىعغ جعلكخم  يو ي ي ي ي

جنمتلك. يغخفهيلكَّـمث غخفمتجيمئمثمل يعن غإلهثسلكن مض غخللكقف : جنمثيغ هنخيمتلكه) لغإلهثسلكن هث: (وحمهبثال خم
جلمثملص هعهثخص َّـ هظ وُّـتمه جعلكجنمت ي جنمتلكيي ص هممىعجن خم غن : (ي جنشهثسلكن غجنىعَّـمت غحلمث

و غجلمتسمثمل هظيحممشن) مغمتيغ ني غن جعخص َّـ هنهيهت  .ي قَّـمتو جنمبحمث
قيمئيطهنيعقغ معبمثمتمن َّـىعه غخف ن عمل ملص هثخي َّـ غإلضلكحممل : عظ غجنبحهن ههثمئ

قغ مغ آلف غأل عحفيعه َّـى مض غخللكقفظهجعخيبلكقغوهن مل عه يهجنمث غإلضلكحممل هن غخفخيمئ
آلف غجنثلكهثمثمل غخفيهيمبسهيمثغجنثلكهثمثمل غجن  ملظيمتجيمئمثمل عن هن غخفخيمئ

قغ : غجنجههيلكظيعحصمثلكف خملكن غجنجهمثىط مض  مغ  مض غألجلمثلكن وَّـ غإلضلكحممل مض هثهيسهتلك هن
ق هنوعه عهنيع وتمه ن ممهئثحقي ص هُّـهئ غن غجنت معمبىغن غألخكمثلكظ عقغ ى مض غجنخيمئ  هن غألجف

قجلمئمبمن جعخييط عن حتمه مض غجنخيمئ ع ومممبمثمل حمتمهحق ى مس معهئ حصلك هن حفلكقفوهن  ومليقغمعمث هي
ن يجليعضمثه نو هحممهومغمتيغملص هُّـهئ ن جضهب له وص هُّـهئ ض  هعخكمثلكظ هن َّـىعغ وهن

 .غجنمئبمث
قغي عصلك  كجلىهن غجنمتلكك هن :هخملكن غجنهيخيع غجنيعغكه مغ  مض غألجلمثلكنص ىجمحق هن

ق خسي هغجفتميصيىغئمثمل هغجليهئمبمثململ مملكجنيىعَّـمتمثجع َّـ هن غآلجلتبلكقغف غجن  سمل جلمبمث جعمسهن
 غجنمتهيلكغ حممبمثسمن مض جملكُّـمل يعقجنمللك يهنعه :قمميع معمب غحلجمي هخملكن مض عحفيع ممالهنيجغ 

غغجن  .ص هجنمتلك حممثهتلك هثحييعيمئ

 .ي غجنهيمه غألحفحق هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ:قغمغ) ص(
: يمعخيمبمثمئمل ظيطق غخفتمسحصخل جلمف غجنجههيلكظ: ظ هقغمغطضضمضضض كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل: قغمغ) ض(

 .ضصضمصصض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل: ظ هقغمغضضصمطضصك
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قغينع :جليهغخفيط مغ آلف غألو غإلضلكحممل هن ملص يهجنمث مض غخللكقف هَّـ هن غخفخيمئ
ُّـ آلف غجنثلكهث  .مليهيمبسهيمثمل هآل غجنيمتجيمئمثمل غخفيهجنمثسمن هن غخفخيمئ

قيعهن مغ ن غإلضلكحممل هن قَّـلك مض ي عن و عهثهيلك هنيمعمئيطنقفص حممبخص  مض غخللكوغلك مم همغ
قغي عن يهعقغ معبخل . جلمبمثيغحليغ جعهبسلكجليطغ وغخللكقف هغضِّـ مغ  مض وغإلضلكحممل هن

آلف غجنثلكهثمثمل غخف صلك هن غخفخيمئ  يمتسمثمل هغجليهئمبمثململ مملكجنيمتجيمئمثغخللكقفص حمتخيعف هن مم
ر ن غآلصلكههثح ص حمهتىعه غخفهيلكَّـمث جنمثسمن يمعمهلكم غجنت ُّـهئ  هغجنخييعهل مض غجنىعَّـ
قغ مغ نلكقف ممخص َّـ  مض غخلوهن غإلضلكحممل هن  هغضِّـص حممثبمئ غألهنيع ُّـيطهق جعخل مم

آلف غأل ُّـهمل عيهجنمثغخفهيلكَّـمث عه غخفخيمئ  .مليهيمبسهيمثمل غجني غجنثلكهث
هغجنحيلكَّـيع هن مممثهيمثمل لكيعف غخفسمسجنمل مض ممالن : خملكن غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه

آلف غجنثلكهثمثمل غخفي عن :غجنجهمثىط هغجنيعغكه  يهئمبمثملمملكجن(مل يمتجيمئمثغإلضلكحممل َّـ َّـ هن غخفخيمئ
ص هآل شتلكف قجنيغحل ظ هآل يعه) مليجنىعغمعمثهغ غغ َّـ غجنمتهي عكُّـيط هن  عمل مض غجل
غخللكقفص همعمتجيب جلمف غألخكمثلكظ  عمل ولك هثلكمكيعغيملص جفمثهن عصيضلكحممث مض غخفهيلكَّـمث غإليتمسهنغجن
ن غآلصمليخيمثمتمثغجن صلك هن يجنهئ . هبلك مض غألجلمثلكنيمعمهلكم هُّـهئ  َّـىعغ غجنمتهي آل ُّـستمبىغن مم

ُّـخمبمث غخفهيلكَّـمث غخف صلك هن َّـلك يق جليطيُّـمقي جفت مليلكَّـ غك مم آلفص جل هن غخفمئ
آلف غجنثلكهثمثمل غجن ن جليعهضهتلك مض غجنىعَّـ هيهيمبسهيمثغخفخيمئ هتلك مض يغمعمهلكحممل غجنت ُّـهئ

غ هغخف مغ  . هغجنخييعل هجمحقَّـلكيلكَّـمثملغخللكقفص ممهبهيلكَّـمث غإلهنهئلكن هغجن
ل ر  اعّر    ال

ني غجنمتىغغل َّـ غجنىعه هخم جعخل غخفجهي جضيعن جن غإلضلكحممل هن ين ع :لكظ غجنىعُّـ ُّـمئ
آلف غأل غيلك غجنجييعم غآلحفيع حملكقيص عهنيلكَّـمثلكفمل عه هن غخفجنمثيهغخفمئ غإلضلكحممل هن ي عن جل

آلف غجنثلكهثمثمل غجن آلنيهيمبسهيمثغخفمئ  :ملص هجلمبمث حمهي غخفمئلكن خم

 .)ضطص(  قخمصططصك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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 )ظّورضصوالت األشاث( ّظعضظتاإلضظذظ سن اث: ّاألولارصول 
ن قَّـمك عجنمث غخفجه غيقغلكظص جفمثهن يهَّـىعغ غجنمئ آلف خيغإلضلكحممل هن غخفي عن جل مئ

ن عمل ص هغجنسبمك غجنىعه قجللكَّـيَّـمثلكفلك هن غخف: عهصمليهجنمثغأل لك يغجنحنظ خفي عن :َّـىعغ غجنمئ
 هثسلكنحمهتىعغ غإلص و هنثالولك ظلكق عجعهثسلكن َّـىعغ غإلي هنث هظهي جعمسنص جعلكإلضلكحممليُّـتمه

ظ هبىعه غإلضلكحممل مس ُّـهئ جن َّـىعغ غألجغيعص هجعخييط غإلضلكحممل جفمه جن  خمب عن ُّـ
ق هجعخييط ى َّـىعغ غجنحنظ مملكن مض هنيعمعبملينعَّـىعغ غألجغيعص هَّـىعغ ُّـخيمت  مغ غإلضلكحممل  هن غجن

 هن ى غجللكَّـ حمهت مض هنيعمعبملهثسلكن عحفيعه هن غألجغيعص هن خمبمث غإلىجفمه جلمف هنيعمعبمل
ن مض هنيعمعبمل قص هجعخييط عن شمه جلمف غجنخيمب ُّـهئ مغ قص هجلمبمث ىغجن مغ  عحفيعه هن غجن

وهنلكَّـمثملغجنخييعل ي عن حملكخفيطغق مض هنخييعحممل ىهنلكَّـمثمل عه جمحق ي  َّـ عضمثي عهث : َّـ هنالجفحيملي
ق خظعمل  مغ نون عضمث عجنمث خظمشص حم عجنمث خظى عه مس ُّـٰهوغخف  و حملكجنخييعل هنخيمئ

ههن نو عجنمث خظىص هعن مس ُّـٰهيلكَّـ  .يحممبسهي و حمهت هنخيمئ
ن  ظ َّـىعغ غجنٰهلكجعجيمل مض غجنتهبمثمثىغ جعخل غجنخييعل غجنىعه ُّـهئ وهنلكَّـمثملهجلمف ض  هجعخل ي

ن  جنمل غإلضلكحممل ُّـٰهلكمي عن ص هثجيطيهيمبسهيغجنغخفخيمئ ق خظ عمل مض هنمئ مغ  عحفيعص وغخف
آلف غخف ن هن غخفخيمئ ُّـجنىعغ ُّـهئ ي هنخيمتلكه عن غخفجههَّـىعغملص يلكَّـ هن ظ ُّـيعهن غإلضلكحممل لكي

آلف جعلكجنٰههبمثهبملص حم ن :وهبثالغخفحهب جنمتلك)عغ وكُّـيط(: جلمتيطهنلك هثمئ :  حمهت هن خمبمث خم
و حمهئخص عن غجنبمثلكل خظ)غجليطغق عجعمثىش(  و خظغيجعغجليطغقص ممىعجن غأل عمل س هنمتٰهي

 .كُّـيط عمل سهنمتٰه
ق خظ عمل يلك عقغ مس ُّـمتٰهيعهن مغ ن غإلضلكحممل هنص عحفيع جعلكإلضلكحمملوغخف   حمتهئ

آلف غجنثلكهثمثمل غجن ن غجنثلكريتٰهِّـممخص حكمث ملصيهيمبسهيمثغخفخيمئ  . مض غجنمئ
 ظ ّصصسصضاإلضظذظ سن اثشصوالت ارثظطضظ ار: ارثظخارصول 

ق خظ عمل يهثٰهغ عقغ :يتمئيطن جلمف غجنٰهلكجعيش غخفوجعمتلكظ مغ ن وغخف  عحفيع جعلكإلضلكحممل حمتهئ
آلف غأل ن غإلضلكحممل هن و خظيملص هعقغ مس ُّـمتٰهيهجنمثغإلضلكحممل هن غخفمئ  عحفيع حمتهئ
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وجفمض أجعحيس هئهته احكخلحيمسملمي ذهئخي أصىسحيب هئهتا  مي،ّحمجنيطحمهنخمهيالت احكىغحيجههنمي احكاخضهل

هش َ مسحيألىطحيحقمي جح مبخلّ ألجهمي وذحكمك؛ّميحمجنيطحمهن األىطحيحقمي مكهن اخضهلخمهيالت احكّنأ إخف احكخمهيل
 جح ،ّميحلهش مسحيحكحمهيمقهنّ واحصّاخضهيمصهيد، حقحيحكمميعحيب إذا رحقهليعمي أجفمض احكمثف إخف  آحضمثٌيشء

 إحكهنمي ّ جح مبخنخلمن،ميّحمجنهنحلهش مسحيحكيطّ واحصّ إحكهنمي يشء، وإذا وىطهليعمي أجعحممل احكمثفّمبخنخلمن
ال مبحنممهن اجهيعهثاجفمنحي مكهن مي احكيعُّـ ّحمجنيطحمهنيشء، وحكهتا حصممهين األىطحيحقمي مكهن اخضهلخمهيالت احك

ٍمي مكىعحيىشة، وإجهجخ مبيعهيمقهش اجهيعهثاجفمنحي جفمض مصمنمتّحيرمصهناخضهيمصهيدات اخل ّ  مبخمهيم مسمي الحضحيص ّ
 مسهيمصهيد مكهيىطهيجفمنحي، وحكهنمس مححي ٌ األىطحيحقمي مكهيمصهيدةّنأوهئهتا هئهي مكهلخنَّـ  ،احكهلخممل
 وجهىسهيهئحي حكهنمس مححي ّىعخنهيةة واحكّمي أو األمسهيّمي أو احكيعىسيعهنّمقهن، حقحيحكحمهيّمكيطيعخممل ٌ مكخنىسحيزٌومصهيد
مبهن حكجنخنيطىعمي َ مكهن جغمثحقهنمنحي احكهيامصمتٌ مكخنىسحيز، مسمل ومصهيدهئحي مكخنيعهثعٌّمكيطيعخممل ٌومصهيد

 وهئهتا أمسهن، ٌهئهتا أب:  حكمي حقهنخمحيلٌ جهحيجفهيٌ وصهشٍجغمثفّ حكمممل خنيعهثعُة مسهنخنمنجخ، حقهنّمممثراخضيع
 . وهئهتا أمكحيم وذاك حضجنهش وهئممهتا،ٌ وذاك حتهيٌوهئهتا حقهيق

 ٍ، جههلمن محجخ مكخنجلمه اجهيعهثاعّحيرمصُّـ حس احكهيامقمش اخلٌّ مكيطيعخمملٍجيزاء مكحي مسحقجنهنمس حكإلىطحيحقمي
ًمي احكيعُّـ مبيعحلهش هبحي احكيطخمهش حكهنيطهي معهنإلحي مكخنخلجخّحس اخلحيرج، حقحيحكحمهيمقهن ّ ً احكيطخمهش  إخف ّ

ّاجلمتار، وإجهجخ هئُّـ  إخف ّمسخنىسهي اخضىسحنهيل مسحيحكخلحنهنحنمي جكجخ حس احكىعهنحيض إذا اجهخلمن
ت احكىغحيجههنمي  جفخنمنحي مسحيخضهلخمهيالَّ حتهي اخضىسحنهيل مكهن صحنهنحنمي، وهئهته هئُّـ اخضهلمظٌمكخنمترمصمي

ُحصحلحيفمنحي حس احكهتهئهن واالُمي احكيعُّـ مبممهين جفمثوىطّحمجنيطحمهناحك  هبحي حس اخلحيرج، وهئهي مخيعحير ّ
 .ًاخضحلخنّهش حس اخضيعهن حصىعهلحي خضمترجعمي احلممحنمي اخضيعهلحيحكهنمي

ّمقمتس ِّـهحلخنّهش ّحكهتا مكىغمل اخض مكهن اخلحيرج اخضىسحنهيل؛ وحيألىطحيحقميحق حس احكحمحلمل ـ  ّ
 اخلحيمكيطمي مكهن  وجكهتا حس احكحمحلمل احكمثامسمش مكهن اخضمثجضجنمي،احكمثامسمش مكهن اخضمثجضجنمي اخلحيمكيطمي

 .حكجنيسحيرج اخضىسحنهيل مسحيحكهلحيخس واحكيطحيحقملـ مسمتامبمي احلممحنمي 
ّ جضيعَّـ  جكيطحيإلمث األجفمثاضٌرّ مكيعخممثٌحكهنمس حكإلىطحيحقمي ومصهيد :ّيعمهمححفمقحيل صمتر اخض

 اخضهيصهيف هبحي ميًا حس ذاحصّحصجمحطً وزوامححي جفخنمي مبهيمصخي اجهحمهلحيال وٍمبممهين جضمتوخصمنحي حكخكء
د أجضمت احكملمثحقحف ّمتدهئحي وزوامححي مقمت مبممهين مسيطىعخي جسّجسمت ّ حقجينمي،ّخمهنخمهنأو حس صحمحيحصمي احل



 ٥جهنحيمبمي احلممحنمي ـ  ىشح.................................................................................. ١٢٠
 حس اخضيغجنمس خصحيين االخصخنحف ٍ صحطورة أجضمتّمسيسحلهيصمي مكمش خصىعحيت احكملمثف اآلحضمث، حقجين

ًا حس ّحصجمحطمبهيمصخي  ال ،مسهلمت مكحي جح مبممهن جكهتحكمك وخصحيحكمئ احكىغالخصمي ورامسمش األرمسهلمي وهئممهتا
 األىطحيحقحيت ال مبهيمصخي حس وامصخي ّحصجمحطة، حقممهتحكمك ّيعحلهيرذاحصمي وال حس صحمحيحصمي اخض

 .ميّ صحمحيحصمي احكممجخحكهنًا ال حس ذاحصمي وال حسّحصجمحطاحكهيمصهيد 
 أن جكهين احكخكء مسىسيطخي مصهيهئمث ٍوال مبهتهئخي جفمض أجضمت :ومقحيل حس مكهيىطمش آحضمث

 ّ ال مبهيمصخي جكهيجهمي مكهن مكخمهيحكمي اخضخلحيف مسحيحكهتات، ألن، احكهيمصهيد مسجمحطهّيعهلجنلكذاحصمي مك
وحكهنمس جكهتحكمك . مكخنمنجخ مكمش اآلحضمث ٌّ جكملهلخمملُحين مبّجكجنهنحين ّذهئخنهناخضيعخلحيمبحمحف مكحممنهيمكحين 

ّ وإال  مكيطيعىسهنمل االجهحمممحيك جفهن اآلحضمث،مي إذا جكحين مسهلخلمنحيّهلهنخنهنجضحيل احكهيمصهيدات احك
 . حتهي مصخنمس اخضخلحيف مسحيحكهتات، وحكهنمس جكهتحكمكًحكممحين مجهنمش احكهيمصهيدات داحضجنمي

حقمنهتا وأمكىغحيحكمي  : جفمض مقهيل احكمثازي مسممهين احكهلجنمن إىطحيحقميّحس احكمثدًأمبخلحي ومقحيل 
ّمل مححي حضحيرمصحي وذهئخنحي إال ّجكهنهش مبممهين جضخمهنخميعمنحي جضخمهنخممي األىطحيحقمي احكيعُّـ ال حتحل ً ً

 .مل جضخمهنخممي احكملمثحقحفّمسىسيطخي حتحل
واحكهليغخي مكهن :  مسخمهيحكميّيعمهمححف جفمض صمتر اخضّ احكجلهنهب مكحلىعحيح احكهنهثدي ردّحكممهن
 وأحصىعحيجفمي جكهنهش مصهلجنهيا األىطحيحقمي مكهن اخضخمهيالت مكمش أمكىغحيل هئهته ّيعمهمححفصمتر اخض

 !ميّحي مكهن مقىعهنمل مكحممنهيم احكهلمثض ومفحطه مكهن اخضحمحيهئهنمن االجفيعىعحيرمباحكيعلكإلحيت مسممهيهن
أجفخنُّـ اخضحمحيهئهنمن جفخنمتهئمن مكهن اخضهلخمهيالت األوخف ّأجفمن  اخضخمهيالت جكحيجههي ّوحكهلمل

مته حصخميطهنمن ّجخ مبٰهمبّمي، جكجخ رمسّخنملخمهنمي، وجكحيجههي حصجلحنمل اخضهلخمهيالت مفحط اخضّحيهئهيمباخض
ٍ إخف ومصهيدمبمياخضخمهيالت  . جكحيحكخنيطخي واألىطحيحقحيتٍميّذهئخنهنواحكممهنهش، وّحيحكمممن  جكّ

األىطحيحقمي : ّ األىطحيحقمي مكهن اخضهلخمهيالت احكحمجنيطحمهنمي احكىغحيجههنمي، جضهنمئ مقحيلّنأّخصمن ذجكمث 

 .٢٠٧ ص٤ج: ّاحلممحنمي اخضيعهلحيحكهنمي حس األجعحمحير احكهلخمجنهنمي األرمسهلمي) ١(
 .٧٢ ص٥ج: حلمتر احكيطحيمسلكاخض) ٢(
 .٣٥٢ ص٣ج: حلمتر احكيطحيمسلكاخض )٣(
 .)١٩٢( رمقمن ،١٨٨ص: حصهلجنهنخممي احكجلهنهب مكحلىعحيح احكهنهثدي جفمض هنحيمبمي احلممحنمي) ٤(
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ُّّـ مكهن اخضحمحيهئهنمن االجفيعىعحيرمبمي مسحنهلخنَّـ اخضهلخمهيالت مسمل هئ... ّحكهنيطهي مكهن اخضحمحيهئهنمن اخضحيهئهيمبمي
مت ذحكمك حلهيمقمنحي حكجنهيامصخي حصهلحيخف وحكجنحنحمحيرمقحيت، وجكهتا حلهيمقمنحي ّ ومبٰهمب،ّاحكىغحيجههنمي احكحمجنيطحمهنمي

ّحيت وحكألمكهير احكهتهئخنهنمي مسجخ أهنحي ذهئخنهنمي، جكجخ أهنحي مقمت حصالجضهس مسحف احكهيامصخي ّحكالجفيعىعحيرمب ّّ ّ
ّواخضحنممهن، ومسحف احلخمهنخمُّـ واالجفيعىعحيري ّ، ومسحف احكهتهئخنُّـ واخلحيرمصُّـ، ومسّ حف اخضهيمصهيد ّ

ّمته أمبخلحي حصجمحطهئحي مسيعجمحط االجفيعىعحيرات ّومبٰهمب.  مسمل مسحف اخضهلمتومكحف اخضحنيعخنهلحف،واخضهلمتوم ّ ً
 آحضمث، وخصحيحكمئ احكىغالخصمي إذا حكهيجضهس مكمش ٍجكممهين احكخكء خصحيين االخصخنحف إذا حكهيجضهس مكمش حقمثد

ّحضحيرمصُّـ وذهئخنُّـ، أو جضخمهنخمُّـ : جفمنحي جفمض جههيجفحفّواحكخمهيل مسيعخنهي. آحضمثمبهن، وهئممهتا ّ ّ
ّمن إال أن مبمثاد حصخنهيمنّ مغحيهئمث، احكجنٌهشّ، حصممجنّواجفيعىعحيري  .ّجفمنحي مسحيجفيعىعحير اخضيعهلجنخمحيتّ

)٤(ا أ   
ضاف. ١ فئان وجودا وعدمااا ًن مت ً  

ة ّن مهحي جهحممس األىطحيحقمي، جكحيألمسهيان احكجنهتّحيخمهنخمهن احلاخضخلحيحقحيناخضمثاد مسحيخضخلحيحقحف 
مهحي مسمهجضمت احكملمثحقحف وهئهي األب، واحكىغحيجههنمي مسحيحكملمثف اآلحضمث اجضمتإ احكخمحيإلحنمي ّىعخنهيةواحك

 ّأن نّمبحين ال اخضجلمنهيرّحيخمهنخمهناخضمثاد مسحيخضخلحيحقحف مهحي احلّ أن جلحيهئمت جفمض واحك.وهئهي االمسهن
 جفخنمته وهئهي اخضخلحيف ٌمكحي هئهي مكخلحيف إخف احلممهنمن جضهنخنجخ مبملجنلك اخضخلحيف، مبخنلكف

ًأوال، ، هئهتا ّخمهنخمُّـاحل حف ال مبالزم ّومصهيد أجضمت اخضخلحيحقحف اخضجلمنهيرمبّ أن :ًوخصحيجههنحيّ
 .و وهئهي جفحنمث ال مبالزم ومصهيد ذات امسخنميٍذات زمبمتّ حقجين احكملمثف اآلحضمث، ومصهيد

ً أن اخضخلحيحقحف احلخمهنخمهنحف مكيعممحيحقإلحين ومصهيدا وجفمتمكحي، مسحنهلخنَّـ:واحلحيصمل ً  إذا جكحين :ّّ
ًأجضمت احكملمثحقحف مكهيمصهيدا حقحيحكملمثف اآلحضمث المسمت أن مبممهين مكهيمصهيدا أمبخلحي، وإذا جكحين  ً ًّ

ً جكحين احكملمثف اآلحضمث مكهلمتومكحي، وإذا جكحين أجضمت احكملمثحقحف ،ًأجضمت احكملمثحقحف مكهلمتومكحي
وإذا جكحين أجضمت احكملمثحقحف حس احكهتهئهن حقحيحكملمثف ًمسحيحكحمهلمل، حقحيحكملمثف اآلحضمث مسحيحكحمهلمل أمبخلحي، 

 .)١٩٢( رمقمن ،١٨٨ص: حصهلجنهنخممي احكجلهنهب مكحلىعحيح احكهنهثدي جفمض هنحيمبمي احلممحنمي) ١(
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غ  غص حملكجنجييعم غآلحفيع جعلكجنمئ يغآلحفيع مض غجنىعَّـ عُّـٰهلكص هعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل جعلكجنمئ ي و
يعُّـٰهلكص هن خمبمث عن كُّـيط غو عغوغو ي ألهث غآلن مس ُّـهئ هنتىغهظي جعلكجنمئ يمغلكص حمالجعيطي ن و  عن معهئ

غ عُّـٰهلك غ جعلكجنمئ وغجنبمت ي  .ي
 :نورد خج تصظذط اثسظذخ إحصظالوأ
 ّتطثغ وارّتصغمارضصف بظر: ّاألولظل اإلحص
قغ هجليطهنلكهس معهئلكحميعن و غخفٰهلكحمخل همغ لو غص هنمتمئ و هحمخيال هخم ي ي جعلكجنتمئيطن هغجنتمسحفيع مض و ي

غص هن يص جنهئمليعمغىغغظ غجنىغهنلكنص حممشن عمغىغغظ غجنىغهنلكن هنٰهلكحم ي عجفيطَّـلك جعلكجنهيخي هغآلحفيع جعلكجنمئ
ن غألجفيطص عه غجنمهبلكف هغخفسلكظص حمهتخص هن عمغىغغظ غجنىغهنلكن ههن ن غجنسبمن هُّـ  خمبمث ُّـ

ن غجنسبمنيغخفٰهلكحمخلص ألن ن غألجفيط ُّـٰهلكم عمل ُّـ  هغخفسلكظ ُّـٰهلكم عمل غجنمهبلكفص ص ُّـ
ي عضلكحممثملص جنهئوحملكجنمتسبمل جعمثمتهتخص هثسبمل ن غجنسبمني غ ص عجفيطرلك جعلكجنهيخي هَّـ ُّـ ي هغآلحفيع جعلكجنمئ

ن غألجفيطص حممسجفيطرلك هنتمئيطن هغآلحفيع هنتمسحفيعص هعجفيطرلك ُّـالكن جليطن غآلحفيعص هآل  يهَّـ ُّـ ي
ن غجنسنزتهبخيلك ق ي عه غجنمهبلكف هغخفسلكظظ ألنصبمن هغألجفيطص آلحكتحلكجنمل غمغتخصل ُّـ  همغ

ق غجنمهبلكف ُّـالكن جليطن غخفسلكظظ ن غألجفيط غجنىعه جعخييطهص ههمغ  غجنسبمن ُّـالكن جليطن ُّـ
جنَّـىعغ هنلك قمميعه غجنجهمثىط مض غجنجههيلكظ هيخل هن ُّـيهزمك عن معخيمب عن غخفتٰهلك:  جعمئ

يظ عق غجنحنظ عهثخص معمئلكن هنلكَّـمثت و جلمف غجنتخيلكقن حمهتخص هنخيلكوجفمثهن ُّـتٰهلكُّـهيلكن جعلكجنهيخي معٰهلكُّـهيلك ي
ن هنخيىخظ عمل جنمئمثلككجعلك يهعهنلك عقغ ع.  ُّـهئ غ حممئيط عجفيطرحفىع ي يلك جعلكجنهيخي هغآلحفيع جعلكجنمئ

 .كغن غجنتخيلكقن
  رهّأثفاء ارفسظن جمتضشظ يف اروثود اروثغاخ: هثواب

غغ جنمهيطق غخف يص عآل عن و هعن مملكهثلك هنخيلكغخفتٰهلكُّـهيخليعن  : هجفلكظمبيتمسحصخلَّـىعغ غجل ي
ىهنخيمثت ن ي غجنخيمبمل:وهتخص ختتمب جعلكحفتالحمهتخصص حمهبثالي ي هنتهئلكحمئلكنص هجنهئ هنتٰهلكُّـهيلكن هغخفخيمب

 .ضضصك: هنمتجي غجنجههيلكظ) ص(
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ن ق جلمف غخفخيمب مغ يغجنخيمبمل هنتمئيطهنمل مض غجن  هرلك يمعمسحفيع هيمعمئيطنعمغىغغظ غجنىغهنلكن جعمثمتهتخص ه .ي

ن َّـمتلكن هنتمئيطنوعُّـٰهلكص هنتهئلكحمئلكن  آل عن ُّـهئ مغيط هنصيحممب وتمسحفيع مس ُّـهبهئ عن ُّـ  ي
 مض يحتمئمئهتخص تهتخصيجع هنخيمثص و جعمسن زتهبخيلك هنخيلكوملي عهثمثوملي معهئلكحمهسرلك جنمثيغ هنخيمثيهجعلكجنخيهئيغص جنهئ

غضِّـ مغي عن غخللكقفص ههن غجن ق وغقعمغىغغظ غجنىغهنلكن مض غخللكقف هن مغ و هنخيلك مض غجن
جفيطغر غجفيطَّـمض  حممثجتهبخيلكن صيغجن ق غجن مغ  يىعَّـمك جعخيٰه جنمثح حممثصمغي غجنتيطقىعغ غجن

ى ُّـستمبىغن جليطن حتمئمئهتخص مض عنيتمسحفيعيهعن مملكن غجنتمئيطن هغجن  جمحقهصيجضمب  .هغجفيط ي
ضمثح يعن غجنىغهنلكن غخفتمئيطن جنمثيغ هنميلكُّـيع غجنىعغف : مع  و جع حصخص قغفصيجنمبىغهنلكن غخفتمسحفيعي

ي هغآلمعمهلكنصي هنتمهمبمل غألمغىغغظو غجنىغهنلكن جفمئمثمئملين هنجهجكممملص ألوهغجفيطغ جفيطغ ي  هنخيمثلكق غجن
و حممشقن جنمبىغهنلكن غخفتمئيطن هغجنىغهنلكن غخفتمسحفيع قغفصتيطغفيمض غخفهب ي  َّـ و هنجهجكممملو هغجفيطغي

جفيطغر يغجنىغهنلكن غخفتمه غجن  .ي
ن  مض غجنىغهنلكنص ي هنخيلكنيتمسحفيع هغجنىغهنلكن غخفيتمئيطن غجنىغهنلكن غخفيعن: عقغ جليعحممن َّـىعغص هثمئ

 َّـمتلك و هَّـىعغ جفلكظص هغجفيطىغخكجكغن عهنيعُّـ مض كهنلكني عآل مل جنمثسمنيمل غجنىغهنلكهثمثي غخفخيمثيألن
 َّـ غجنىغهنلكن ى هغجفيطغى مض قغفوهنجهجكمممل  جعخل غألمغىغغظ غخفهييعهضمل مض غجنىغهنلكنيمعمهلكنجعلكآل

جفيطغريتمهغخف  جعلكخكجكغممهتخص مض قغف ي هنخيلكنيتمسحفيع هغجنىغهنلكن غخفيتمئيطنص حملكجنىغهنلكن غخفي غجن
جفيطغريتمهغخف  غخكجكغن يجفمثثمثمل جل ومل جلبلكقغيمل غجنىغهنلكهثمثي غخفخيمثيعن:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ. ي غجن

 جليطن يجفمثثمثمل جل و َّـمتلك جلبلكقغيتمسحفيع هغجنيتمئيطنغجني عن  ممخصىيطجف هغىغألهنيعُّـ مض كهنلكن
لك مملكن غجنىغهنلكن ي هخفص جل غآلحفيعوغ جحتلككىكهنلكني مم ن مملكنمس جعصى هغجفيطىغخكجكغممهتخص مض كهنلكن

 مملكن صهئمل جلخل هنلك جع غآلخكجكغني مض غحلمئمثمئمل غخفجههئ ههنلك جع غآلهنتمثلككوهئملي هنجههئوجفمئمثمئمل
 يتمئيطنص حملكخفيتمسحفيع هغجنيتمئيطن غآلخكجكغن جل هنخيمثلكق غجنيجفمثثمثململ غجنىعه َّـ يهنخيمثلكق غخفخيمث

 .وعُّـٰهلك يتمسحفيع هغجنيتمئيطن جنمبو جعلكخكجكغممهتخص مض غجنىعغف غجنت َّـ هنخيمثلكقي َّـمتلك هنخيلكنيتمسحفيعهغخف
جنهَّـ غغ قمميعه ظيطق غخفتمسحصخل جعمئ ن َّـيهقجن ألهث: يىعغ غجل ىعغ غجنمتح هن لك هثمئ

ُّـمل غخفتجيط يغحص مغيط غخفتمئيطن هنمت هغخفتمسحفيع هنخيلكي وقغ ُّـ ي ق آلمعمهلكجني مغ ن صي مض َّـىعغ غجن  حممثهئ
قصت جلخل غآلحمجكغميمجخيمث ق ههثمئيس ظي همعمئيطهن جلخل غحلٰه مغ  هقجن جنٰهخي َّـىعغ غجن
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 .هجفيطمع
 ارضصف بظرشصم واثشصوم: اإلحصظل ارثظخ

ن معٰهلكيعن يغجنمههيلكف غحلمئمثمئمثمل قغف  غجنخيمب هن يص ألنولكهيُّـ جعخل غجنخيمب هغخفخيمب
ن آل ُّـتحمئ  مغيط غخفخيمب نص حمخص مس ُّـ يغإلضلكحمملص جفمثهن ُّـهسحفىع مض غجنخيمب عضلكحمت عمل غخفخيمب

ن غجنمئمثلكهنمل ق غخفستمئبمبملص ممخيمبهب جعمث ن غإلهثسلكن جللكخفلك جعلكألهن ص حممئيط ُّـهئ  ههن صوغجنخيمب
غضِّـ عن جلمبهب جعلكجنمئمثلكهنمل حم يغجن ن جمحق حميص جنهئيحليخيي  .يص ألهث حكمثمسجخ حممثخص جعخييطيحليخيي غخفخيمب

ن هنتهئلكحمئهجل ن غجنخيمب هغخفخيمب ظ ألنخلمبمث حمال ُّـهئ غ هغجنهيخي ي جعلكجنمئ  يحليخيي غجنخيمب حمي
ق مغ ن جمحق هن غص هَّـىعغ غإلخكهئلكن قمميعه غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ ىهغخفخيمب ص جع جعلكجنمئ ي جعلكجنهيخي

جن قغص : جعمئ مغ نص هغجنمئمثلكهنمل هنخييطههنمل جمحق هن يعُّـٰهلك حممشهثلك هثخيمب عن غجنمئمثلكهنمل حكتهئ يو
قص هآلجعيط عن معمئ جعمثمتهتخص عض مغ ص هآل معٰهلكقص حمهتخص هنخيلكولكحممليهغجنخيمب هبلك هن و جعلكجنهيخي  .ي

 حغف اإلضظذظ عو اثشصوم بظرغات وعو ثظخ يف ارغعن: ّاألولاجلواب 
ن  ن جعلكجنىعغف آل غخفخيمب ن غجنىعه لكيعم غإلضلكحممل جنمبخيمب َّـ غخفخيمب غخفيعغق هن غخفخيمب

قغ غجنصجعلكجنخييعل ن جعلكجنىعغف َّـ غجنمه غضِّـيىعَّـمتمث هغخفخيمب قغ ي عن ملص ههن غجن غجنمه
قغو جع َّـ جفلكذغصجنت معمسجخ جعلكخفستمئبمل جنمثسمن َّـ غيىعَّـمتمثغجن مغ ص و هن  مض غجنىعَّـ

ن جعلكجنىعغف هرلك هنتهئلكحمئلكني عن يهحكمثمسجخ مض جضمب  صغجنتٰهلكُّـ جعخل غجنخيمب هجعخل غخفخيمب
مغيط عجفيطرلك ق غآلحفيع هآل ُّـخييطني عآل جعحمثهن آل ُّـ مغ جعخييطن غآلحفيعص ي عآل رلك عجفيطجع

ق هغجنخييطن مغ  .حمهتخص هنتالكهنلكن مض غجن
مغصهثخي ن جعلكجنخييعل هَّـ غخف مغيط غآلنص عهن غخفخيمب يق غخللكقمغ مس ُّـ قغ ي لك غجنمه

ق مغ ن جعلكجنىعغف حمهت هن غ وغيغجنىعَّـمتمثمل هَّـ غخفخيمب حملكخفستجههئ  .مض غجنىعَّـ هَّـ غخفجيمب

 .ضصض كض  ف:هممىعغ مض. ططض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
 .ضضصك: هنمتجي غجنجههيلكظ) ض(
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ن جعلكجنخييعل ن جعلكجنىعغف هجعخل غخفخيمب  .غحفتمبيش جلمبمث غألهنيع جعخل غخفخيمب
 غجنثلكر هن يخملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غجنهيمه غجنيعغجع هن غخفمئلكجنمل غجنيعغجعخيمل هن غجنهي

غ َّـ مض يعهثخص  يحممشهثغجنخيمب جعلكجنمئمثلكهنمل يهعهنلك  :جع حصىعغ غإلخكهئلكنهنمتجي غجنجههيلكظص مض مغ
نص حممشن ني عصلك  غجنخيمب هبلكيجفهئ حكمثهئ قى جعحلكنو جلمبصحكتهئ مغ غحصلك هن  مض و هن عجف

ق غجنخيمب  نص جع خمب قجن جلمتيطهنلك يجعمسصلك غجنىعَّـ هن همغ نص آل جلمتيطهنلك معهئ َّـ حكتهئ
قغوَّـ هنخييطههنمل مغ  . مض غجنمتهييغو مض غألجلمثلكنص هن

 ارشصم خخ اثشصوم بظرغات ذذ تسظعق :اجلواب ارثظخ
ن جنمثسلك هن ينع قيغخفتٰهلكُّـهيخل جفت  غجنخيمب هغخفخيمب  صُّـيعق حممث غجنمتمئىش غخفىعمم

ن جن مملكهثلك ينهقجن أل  ينورلك قغمعلكص أليغحتلكق مس ُّـهبهئ هنتٰهلكُّـهيخل غجنخيمب هغخفخيمب
ن .ى هغجفيطغىمئلكجعالن آل زتهبخيلكن مض قغفت هغخفص هنتمئلكجعالنغخفتٰهلكُّـهيخل  حملكجنخيمب هغخفخيمب

 غجنتلكمظ جعلكلك جعخص حكمثمسجخ مض هنيعجفمبمل غجنخيلكخم ي جنهئصوحيطغ قغمعلكي مس ُّـتهنتٰهلكُّـهيخللك جن مملكهث
ن  .يمئيطن حمهئىعغ غخفصهغخفخيمئ

ن جعلكجن :جعخيبلكقغ عحفيعه يظ ألن غإلضلكحممل عهثخص ىعغفآل معٰهلكُّـ جعخل غجنخيمب هغخفخيمب ي
و غخفتهئيعقغ غحللكظمبمل هن هثسبملص هَّـىعه غجنمتسبمل خفلك مملكهثمن هثسبملمثئملَّـ غحص ي جنمثملي و هنمئ  آل ي

مغيط عآل جعخل لكيع وهعق آل معخييطق جفمئمثمئمل. حمخليمع ص هجفمثهن آل هثسبمل و حمال هثسبمل جفمئمثمئملصي
ق عضلكحمملصوجفمئمثمئمل  .مليجفمئمثمئمث ى حمال ُّـخيمئ همغ

ن عهثخص َّـ عضلكحممل ق هن غإلضلكحممل جعخل غجنخيمب هغخفخيمب وحمخص ُّـتمه ي و غجلتبلكقُّـملي مغيط ي  مع
غجفيط نىجلمب عمل يمض غجلتبلكق غجنخيمئ جلمتيطهنلك شمب غجنخيمئ غألهنيع غجن  . ههنخيمب

يعن غإلضلكحممل جعخل غجنخيمب : هجل غجنثلكر:  غخفمئلكنيخملكن ظيطق غخفتمسحصخل مض َّـىعغ
قغ جع جعلكجنىعغفص  مغ ق هغخفلكَّـمثمل غخف مغ ن جع جعلكجنىعغف جعخيمثمتهتلك مملكإلضلكحممل جعخل غجن يهغخفخيمب

ي جعخل عهنيعُّـ هنتميلكُّـيعُّـ جعلكآلجلتبلكق هنتحيطُّـ جعلكجنىعغفص حمهئخص عن ومل جفلكظمبصس غجلتبلكقهوعهنيع ي

 .يهنمتجي غجنجههيلكظص غجنهيمه غجنيعغجع هن غخفمئلكجنمل غجنيعغجعخيمل هن غجنهي غجنثلكر) ص(
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ق مض غخللكقف عهنيع مغ ىهنلكَّـمثمل عمل ي عقغ جفمبمب غجنخيمئو هغجفيطوغخف ق ههي  جليعضمن حصخص صىمغ

قغ ق مض غجنىعَّـ ظ مغ قص حمهئىعغ غخف مغ ق هقه غجن مغ  َّـ و هغجفيطغوعضلكحممل غجن
ق مغ ىهنلكَّـمثمل عمل يص عقغ جفمبمب غجنخيمئيقَّـمت وهن قي  جليعضمن حصخص عضلكحممل صيقَّـمت ى ههمغ

ق غجنحنظ مصيعقغ نص عق غجنخيمب هثهييغ همغ وغجنخيمب هغخفخيمب غجفمئهتلكي  .ي جل غخفلكقغ هجن
ن حمهت جلمبي جعمسنيتخيمبغخفغجنخيمب يهعهنلك  :هخملكن غجنهيخيع غجنيعغكه  و غجنمئمثلكهنمل حكتهئ

نص حمهتىعه غجنمههيمل جفلكذغي عصلك ن غجنمئمثلكهنمل هَّـ ظهيمللك هن عجفهئىجعحهئ  مض وحكتهئ
ن قَّـلك مض غجنىعَّـ آل ُّـهئ ص هجفٰه صلك هنخييطههنملي عآل غجنىعَّـ  مض غألجلمثلكنص وجفلكن مم

ن جفلكذنحممشق  .  هن غجنخيمبو غخفخيمب
قغ غحللك :يتمسحصخلهخملكن ظيطق غخف ن جعلكحلمئمثمئمل َّـ غجنمه ص غخفخيمب ذغ جلمتيط غجنخيمئ

ن هن غجنمئمثلكهنمليهنلكَّـمثملهغإلضلكحممل جعلكحلمئمثمئمل جعخل غجنخيمب ه نص هغخفخيمب ن ي عصلك  غخفخيمب حكتهئ
ق غجنمئمثلكهنمل  .آل جلخل همغ

قغف غخللكقمغمثملينع : عجفيطرلكظيهُّـيعق جلمبمث خكهئلكن :يجغ خملكن مغ  صي غجنخيمب هن غخف
ييط هن غجنهئمثهيمثلكف غجنمتهيسلكهثمثمليهحصىعغ جل ن جعخص َّـ هنلكَّـمثمل... ي وهجنمثيغ هنلكَّـمثمل غخفخيمب ي هنمل هني  صوخيمب

قغف غجنخيمثمتمثمل مغ  .يهن غخف
قي غجنخيمب مض غحلمئمثمئمل هثهييغينع : هغجنثلكر يهنلكَّـمثمل ي همغ ص ي ن جلمتيط غجنخيلكخم  غخفخيمب

ق هغخف مغ نيُّـمئ جعمثمتهتخص عضلكحمملي جفت و معميلكُّـيعيلكَّـمثملهجنمثيغ جعخل غجن  . غجنخيمب هغخفخيمب
ن ينمس جع:يغألهنهعمغلكغ جل  َّـ هن جفمثهن يعهثخص  غإلضلكحممل جعخل غجنخيمب هغخفخيمب

هث جفهئلكُّـمل ن ممالرلك يَّـمثملهنلك جل ومم نص ههبىعغ غجنمبحلكل ُّـهئ هجل . خليقَّـمتمث غخفخيمب
ن جعلكجنىعغف عهنيعي جعمسن:غجنثلكر  جعخل وص جفلكظمبملس غجلتبلكقهو غإلضلكحممل جعخل غجنخيمب هغخفخيمب

 . ُّـ جعلكجنىعغفيهنتحيط صعهنيعُّـ هنتميلكُّـيعُّـ جعلكآلجلتبلكق

 .ضطص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
 .ضضض كصف: ي غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل:قغمغ) ض(
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فئّ أن.٢ ًن عموما وخصوصااهما مت ً  
قغ نلكحمئلكخص هنتهئي غجنهئالن مض غحلهئ غجنسلكجع جنمبهبٰهلكحمخل هَّـ عصيمعمئيطن  و همغ

غ وهجليطهنلك ه هنلك ي عن :لك غحلهئ غجنثلكر حمهتيعهن. وهحمخياليخم وغخفٰهلكحمخل هنتهئلكحمئلكن جلهب
ك  ن غخلمه ظلكص هغخفيعغق هن غجنخيهب صخصوهحفمه و قَّـمتلك هحفلكقمغلكص خل هنتهئلكحمئمم و

كيلكقمغ هغخليىعَّـمتهغجنسبمك مض غجنتخيبحق جل غجن ن هغخلمه  يىعَّـمتغجني عن : جعلكجنخيهب
ص يخملكجعمبمثمل جن يجللكن ظمثمل يهجنىعغ ُّـمئلكن جعمسن غآلهثجيبلكم جلمف ممثحقُّـ ن َّـ يحفمه  غخفهيهت

 .يخيلكن جلمت جعلكجنسجنىعغ ُّـخيمقص  ممثحقُّـ غآلهثجيبلكم جلمفيخملكجعمبمثمل
ن هنجهخيلكقمغلك غخليعهن سمهلكص هحصىعغ ُّـخيمقي حممثهئ غ يص هن خمبمث غألجعيلكك جلمت جعلكخلو

غمل معمئلكجع غجنيخيلكهنغجن  جنالهثجيبلكم جلمف وخملكجعيممحل  يقَّـمت ومل عهنيعيخيلكهنغ غجني غألجعيملص ألنيخيلكهن غجنيبمت
ص جنىعغ ن ممثحقُّـ غملص هُّـمئلكجعمبهتلك غجنيجللكهن معهئ غ غجن:عه صوعُّـٰهلكمل يخيلكهن غجنيبمت  .مليىعَّـمتمث غجنيبمت

غمل معمئلكجعمبهتلك غجنيلكظغ غخليهغألجع  مض و غجنىعه َّـ عغهثسلكن َّـىعغ غإل:ملص عهيلكظ غخليبمت
ن جن يص حمالجعيطيحفلككغخللكقفص حمهت  قوجعغ عن ُّـهئ مغ  يمثتمه مض غخللكقفص حمو هن

غجعلكجن  .مليلكظ غخليبمت
قوالت.٣ يع ا    اإلضافة تعرض 

غك هن آلفص جعهبخيمتي عصلك هعجفهئلكن غإلضلكحمملي حف ي عن :معخييعل مجمث غخفمئ
َّـيعغ هُّـهبهئ عن  ن مغ َّـيعغص جع ُّـهبهئ عن ُّـهئ ن مغ وهنخييعهضهتلك آلُّـجهجكل عن ُّـهئ و

ن جليعضلكص هَّـىعغ غخفجيمبمك  ن يهث ع : حممثخص حكب هخممبمتلكيمعمئيطنوُّـهئ آل ُّـجهجكل عن ُّـهئ
ن  َّـيعغ هخميط ُّـهئ ن هنخييعهل غجنخييعل مغ َّـيعغص جع خميط ُّـهئ وهنخييعهل غجنخييعل مغ و

َّـيعص عمل  هثخي ُّـجهجكل عن ُّـمتتهت غجنخييعلوجليعضلكص َّـيع عمل ي عقغ مس ُّـمتتي ألهثغجل  صىمغ
ل ض  . هَّـ جضلكنىُّـمبىغن خممثلكن غجنخييعل هن قهن هن

آلف غألحفيعهصعقن َّـيع معخييعل غخفمئ  و هعجنمث عهنثمبمل. غإلضلكحممل ممخص معخييعل غجل
 :جنىعجن



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. طضص

َّـيع حمهب خمبمث غأليعهن َّـيعغلك غجل ص حمهتخص مغ يهعهنلك غجنهئ ص نغ هغآلجع    يتمهغخفي
ن َّـىعغ غحلج م  ي مملكجنسجيِّـ هغخليش غحلج:هم ع حمهب خمبمث غجنهئبحق هغجنمهميحقص حمتمئ

ن ممبحقغ جعلكإلضلكحممليعهثخص  غجنهئمق يممبحق هَّـىعغ غحلج ظميحقص ألن غجنمهميحقص  عمل وُّـهئ
ن ظميحقغ جعلكإلضلكحممل  رلك عجفيطجن مس هثمتسمك جفجهبخلي هعآل غجنهئبحقص عمل وهغجنمهميحق ُّـهئ

نعمل  ورلك ممبحقغ هغآلحفيع ظميحقغ عجفيطغآلحفيع حمال هنخيمت عن ُّـهئ  غجنهئبحق صعقن .و
 .رلك هن قهن غآلحفيع عجفيطخيمئي آل ُّـصلكنيعضلكحممثهغجنمهميحق 

ص هَّـىعه  يهعهنلك غجنهئ غخفمتهيمه مملكجنخييطقص حمهب خمبمث غجنخييطق غجنهئثحق هغجنخييطق غجنمئمبمث ي
ن خممبمثمبمل  جعلكجنمتسبمل خفلك َّـ عمممق هنمتهتلكص هجن هثسبمن وغجنهئثيعغ جن هثسبمتلكَّـلك عمل هنلك َّـ عممثيع حمتهئ

 .ين غجنهئثحق هغجنمئمبمث عهنيعغن عضلكحممثلكن عمل هنلك َّـ عقهث هنمتهتلك جنهئلكهثمن ممثحقغص عقملغجنمئمبمثمب
 هغألجعيعقص حملكحليعغقغ هغجنمقهقغ هثهيسهتخص هن يلك غجنهئمث حمهب خمبمث غألجفيعيعهن

حكملص عهنيهئمثهيمثلكفغجن ق غإليلك غألجفيعي غخفحس  هن :ملص عهيضلكحممث هغألجعيعق حمهتخص هن غألهن
جنمل غإلضلكحمملص حمالجعيط  .غآلحفيع عمل رلك عجفيط هن هثسبمليهنمئ

جنمل غإلضلكحممل هن خمبمث غألخميعغ هغألجع لك هثهييغ غجنمئيعغ هغجنبخييط يخييطص عهنهمض هنمئ
جنمل غإلضلكحمملص جنهئيعضلكحممثحمهتخص عهنيعغن  عهنيعغن وعُّـٰهلك  غألخميعغ هغألجعخييط رلك يلكن هن هنمئ

 .لكن عحفيعغن جللكقضلكن جنشضلكحممليعضلكحممث
جنمل غخفت حمهب خمبمث غألخميطن يهعهنلك غألُّـ حمهب خمبمث غجنخيلكمظ هغجنسلكحم ص همض هنمئ

ض حمهب خمبمث غألخكيطصهغألجفيطف جنمل غجن يحمتلكظص ألنو غهثتمهلكجعلك هغهثي همض هنمئ ضو ممخص  م  غجن
ن غهثتمهلكجع محكمثمسجخ ل عمل غخللكقفص حممثهئ  ولك هثسبمل غألمغىغغظ جعخيٰههتلك عمل جعخيىشص ههثسبمل غخفجهب

 . ممثحقو هن غجنىعه جن غهثحمتلكظيص عخكيطوسحقُّـ وص حملكجلىعل غجنىعه جن غهثحمتلكظوهغهثحمتلكظ
ن ىجليعهص حمهبهمض غجليطغ مملكألممس هغأل ممس ع جنبيغ غجنمئهبمثيس هغجنمئبلكظ ُّـهئ

 هن ُّـيطه و غجنىعه جنبيغ غجنمئهبمثيس حممئيش خميط شيعف هنمئيطغقي جنبيغ غجنمئهبمثيس حممئيشص ألنيجح

غخم) ص(  .)مملكألجلمف هغألحكهي(ص طضضك: مض خف غخف
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ص عهنوعه هنمئيطغق ن عممسصلك غآلحفيع حمال شيعف هن مغسيطه خظي هن همغهت  . حممثهئ

 .هغألجليعه جعلكجنخيهئيغ
 دغهنمل غجنسمث هَّـ يعن ُّـهيخي حمهب خمبمث غألخمجي هغألدنص ألنيهعهنلك 

غئمثيغص هغحليطيغ هغجنجهيطيغحليط ص هجنهئ َّـىعه غألخم مل مض غجنمئجي يغ مممثهيمثمل مض غجنسمث
ن عضلكحمملص حمهتىعغ هغجن حممث وعُّـٰهلك  َّـىعغ يعن: عهدن هن َّـىعغص عخمجي عه عخنغهنمل معهئ

 .مليدهنمثمل هغأليخمجيخيمث هنمت مض غأليخكيطع يغألهن َّـىعغ يمل هدغهنملص جنهئيخمجيخيمثع
صي معسخيهمض ُّـمتهيخي هن خمبمث غألخكيط هثمل هن ي حممشن ومتلك هغألضخي غجنسخ

ن عهنيعغ ي معسخي غألخكيطيص هجنهئيهئمثهيمثلكفغجن ومتلك ُّـهئ ومتلك هن يمعسخ يص حملكجنمتحلكك عخكيطولكيعضلكحممثو
 .ضخي هنمتعغخلجهمكص هغخلجهمك 

ي عن غإلضلكحممل معخييعل مجمث هنلك ُّـسهب جعلكجنحنظ جفت غجنبلكقه معخيلكمل :هغحللكظ ي ي
جن ص هجنىعغ خملكن غجنسبىغهغقه خكلكقجفلك جنمئ يهُّـخييعل غجلهبمث جفت غألهآل: وخكمسهث  :ي

 جع عضلكحملكفص صو حمال خظ حفلكجنمثلك جل عضلكحمملص ُّـخييعل غخفٰهلكم جلهبمث غألخكمثلكظ:عه
ىهآل عخم هن جلمبمثمل ي جنمثمل عي ىه هنخيمب يجفت غألهن معخيلكمل .  عه هنمئلكجعمبملى عه جحلكجغمبملى ههن حضلكجنهيملي ي

ظ عق جن ظهيلكف و عضلكحممثملوخكمسهث يمثمل هغجنيعغكخممثمل هعهنثلكحصلكئي مملكخللكجنمئمثمل هغخفبيطي  َّـىعه :عه. ي
غهثمثملص هعآل حممشضلكحمت معخيلكمل عخغخممثمل يغخفهيلكَّـمث غجنخيمت  .يي

)٥(ا أ   
 :خمسهبخل عمل معمتمئس غإلضلكحممل

 هَّـ غجنت آل غحفتالم جعخل علكيعغحمهتلكص مملكألق : األحغاف إضظذظ ستسظرصظ.س
لي حممشن  هغجللكق هغجللكقصص هغجنمئيعُّـمك هغجنمئيعُّـمكصهغألق  هغجفيطظ ىغجنجييعحمخل حميعقغن هن هث

غ َّـىعغ غألق حميعقمسحم وحف غص هي غ قغن حميعقعي هن غألحف وحف  .  عحفيع هنمتهتلكي
ي عن :جعهبخيمت صوغحفتالم هَّـ غجنت جعخل علكيعغحمهتلك : إضظذظ خمتصصظ األحغاف.س

هنمل) ص(  .ضطض كصف: خف غخفمتحي
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لٍّ ممغإلضلكحممل مض  صغ هغآلجع خفلك مض غجنجييعم غآلحفيعص مملكألو هنبلكُّـو هن غجنجييعحمخل هث

غ هنثالحملكأل وجع لي غو هن غإلضلكحممل هنبلكُّـو هث ىعجن هن خمبمث غجنمثهبخل هغجنمثسلكقص  هممصي جنمببمت
 .هغألهنلكن هغخلمب

يغإلضلكحمتلكن مض غجنمئس غألهن هنتخصجغمبتلكنص جعخالحمهتخص مض غجنمئس : عحفيعهجعخيبلكقغ 
  .غجنثلكر

 : إخ ذسضخد سوضوخضظتضصسم اإلضظذظ بحسظ وثوو
ق:ّاألول مغ جلهتلك هن ض ن هن قيخفص  مض غخللكقفوغ عن ُّـهئ مغ  وغلك مملكهثمن غإلضلكحممل هن

ض ق هن مغ قجع مغ جلهتلك هن ض  مملكألغ هغآلجع  م مض غخللكقفوغجلهتلكص حممشقغ مملكن هن
ق مغ  . ي غإلضلكحممل حفلكقمغمثمليحمتسهبم  مض غخللكقف ُّـغخف

جلهتلك :ارثظخ ض ن هن  .هغجنهييعقيهئحل هَّـىعغ غجنمئس هن خمبمث غجنص ولكيقَّـمتمث عن ُّـهئ
ن غآلهثجيبلكم جلمف ممثحقُّـ  ميهئمبمثملحملكجن ق م  هَّـ خمب مغ ن هغجن هن ظهيلكف غخفهيهت
يص ممخص هنيع مض غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غخللكهنسملص ههنٰهلكُّـهيهتلك هَّـ يىعَّـمتغجن

قوعُّـٰهلكص ىعَّـ غجن مض يغجنهييعقُّـمل مغ  آلحكتحلكجنمل غهثجيبلكم ظ مض غخللكقفوغهجنمثيغ غجنهييعق هن
وىغن غهثمئالغ غجنىعَّـ حفلكقمغلك عه غهثمئالغ  ُّـمبي ألهثصيحفلكقمغ ى جلمف عهنيعيىعَّـمتغجنيهئحل غجن

ي مض قجن غجنهيمه عن هنخيمت ظيطم يمعمئيطنص هخميط  هممالرلك جضلكنصو قَّـمتلكيلكقمغغخل
ي عن غخفلكَّـمثمل غجنت مض غجنىعَّـ مممبخص هقق حممثهت:يغخفلكَّـمثمل هحسمبهتلك جلمف عحميعغقَّـلك ي  هن و حميعقلكي

 هن يهئمبمثمليحملكجنهييعقُّـمل هغجن .ي غحتيطف هنخي همملكهثمن َّـ َّـصعحميعغقَّـلك هجليعل جلمبمثهتلك
ن ق غجنظهيلكف غخفهيهت مغ  .تلكنيقَّـمتمثص حمهتخص يىعَّـمت هَّـ غجن

يجحلك معمئيطنه ي عن غجنهييعقُّـمل جمحق غجل:يتٰهِّـ ُّـي ي غجنجهخمهمثملص هعن َّـيىغئمثمل غجلي ألنظمليىغئمثي  ي
وغجنهييعقُّـمل جلبلكقغ ص هآل ُّـمبىغهنهتلك ى حتمن عهنيعى جل غهثيطقغف عهنيعي  عحفيع ُّـمهيطم هُّـجيمب جلمبمث

ن غجنهييعق يىغئمثغجل ن هن جفمثهن عهث هنيظ ألنولكيمغىغئمثملص جع آل ُّـهبهئ عن ُّـهئ ني غخفهيهت  صهيهت
 . مممثهيخص حميعليممحل

 هَّـ  مي حتمن ممحليعن غجنهييعق ممخص ُّـجيمب جلمف غخفمتيطقف عمل ههن غجليطُّـيع غآلجنتهيلكف
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ن هنٰهلكُّـهيلك ص ههنمت يلكقمغص هَّـ غجنجهخيس غخليىغئ ُّـجيمب جلمف غجل مي جنمبهئحلوغجنىعه ُّـهئ
جنمتلك ق: خم مغ وعن غجنجيبمثخي هن ي ق عحميعغقهي مغ  . جع

 هغجنهييعق َّـ غخفمتجيب صَّـ غخفمتجيبيهئحل لكنص حملكجنيعضلكحممثهغجنهييعق عهنيعغن يهئحل عقن غجن
 .جلمبمث

غن يقَّـمتمثص حمهتخص عهنيعغن يهغألحفيسيجل هممىعجن هن خمبمث غأل  يجلعلكنص حملكحلمث
غن يص جنهئيحفيسع هثسلكنهغإل ص هجن هثسبمتلك هثسلكنغإل عمل حممثخص جن هثسبمتلكهيعجل  غحلمث

غن خم جنهئلكن  عمل غحلمث غن(هنلك حم  .لكنيعضلكحممث عهنيعغن يهغألحفيسيجل  حملكأل.ي عحفيس)غحلمث
 ّا   

جن   هخم يخميطك  ٌحبشظ سن اثصوالت أخغاضّذغ خغذظ أن : ي  ص طسبضظً
 .يمض غجنهيمه غألهن يمعمئيطن

جن   هخم يخميطك   ى هن هثسمكى هثلكخكئملى َّـمثئلكف:عه ص ذضضظٍ سوثودةٍسن طسظ: ي
قغ مغ آلف غجنمتسبمثَّـمض  ىهن  .مليىعه غخفمئ

جن   هخم يخميطك  ّأن عغه اثصوالت خخ تصك ارضسظ اروثودعظ: ي هَّـ  ّ
ر غجنمتمه خكمثىط غإلخغم هظلكجفمك غجنبمهلكئيعجنمثقَّـمك عهنلك  يحقُّـملص جفمثهن مع  يلك جعمسني

آلف غجنسب غجنمتسبمثملى جللكنوغجنمتسبمل مغمتيغ َّـ مكلك. ي جنمبهبمئ  هن ممثحق وَّـيعيجع َّـىعغ غجنت
غ ممالصهنمتهت ي جفمثهن جليعحم آلف جعمتسبمل ممىعغ ي  .هن َّـىعه غخفمئ

جن   هخم يخميطك   مض صّد ارغابق واثستصلّأطك خغذظ يف بحع اروثو: ي
 .هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمليغجنهيمه غألهن 

جن   هخم يخميطك   آل : جعهبخيمتًال احتصذل ره أصذ ...د ارغابقاروثو: ي
نظ ألو هآل حفلكقمغلكو قَّـمتلكغحكتمئالن جن آل ق غجنيعغجعيش جنمثيغ جن هنهيهت مغ ون غجن ص س هنستمئي  جن

ق  .جن ي هنستمئالسجلمثمت وممخص جنمثيغ جن همغ
جن   هخم يخميطك  ء إخ حء  سن طسبظ ارزٌ ثظصصظٌ اإلضظذظ عضئظّإن: ي
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غ يهئيعق هن غجنمتسبمل غخفتو جفلكظمبملوَّـمثئملغإلضلكحممل َّـ َّـ ي عن غحفتمب غحلهئخصظ مضص آثغ
لك غجنجهمثىط يص عهنيغألهن قحس غهللا مهمتي هغخفختلكق جلمتيط غخفظغيهئيعق َّـ هثهييغ غجنمتسبمل غخفتنع

ن غجنثلكر جفمثهن خملكنغ حممئيط يغجنهيمثلكيض  وَّـمثئملغإلضلكحممل : غألهمل عن ُّـمئلكن: حفتلكق غجنمئ
يغجنحنظ غألهن  عمل  هن هثسبتو جفلكظمبملوَّـمثئمل جن ص عحفيعخظ عمل  هن خظوجفلكظمبمل

غ عجنمث و هقجن ألن غجنمتسبمل عهنيعظغخفمتس مغيط جعخل غجنجييعحمخلي ى حمهئمبخص مملكن جنحنظ. ُّـ  و هثسبملي
ص هآل حميعم مض قجن جعخل غإلضلكحممل وهثسبملوعُّـٰهلك خظص مملكن جنىعجن غجنحنظ عمل   عجنمث

آلف غجنمتسبمثمل . عحفيعه ىحميعل هثسبمل عمل هآل جفلكمغمل مض غإلضلكحممل. يهجمحقَّـلك هن غخفمئ
جنمل  ن غخفمئ آلف غجنمتسبمثمل معهئ يهعهثخص غجنهييعم عن مض حكلكئيع غخفمئ ي  هن هثسبمل و جفلكظمبملوَّـمثئملي

ن َّـمتلكن جنمبحنظ غآلحفيع ىخظ عمل غجنحنظ  هن و جفلكظمبملوَّـمثئمل عحفيع هن قهن عن ُّـهئ
يهجنخي  . آل غجنمتسبملمثئملي حملكخفتهئيعق َّـ غحصصيغجنحنظ غألهنص جعخالم غإلضلكحممل عمل هثسبت

ههنلك قمميعه  يخميطك  صي آلف غجنمتسبمثمل َّـ  هن غجنتخييعُّـ ن جعمسن غخفمئ ي هن عجغلكق غجنمئ ي
 غحللكظمبمل هن غجنمتسبملمثئملهثهييغ غجنمتسبملص آل غحص

جنمثضلكحممل هن غإل غإلينع :جعهبخيمت  جعجييعحمخلص هآل ُّـخيمئ ولك خملكئهبملي ألصظمليضلكحممل غخفمئ
ن هثسبمل كُّـيط ن جنخيهبيعهعحفمث جلهبيع عمل ىعن معهئ كُّـيطص  عمل و هثسبمله هن قهن عن معهئ

غجفيطينع :هَّـىعغ ُّـخيمت ق لكيعحمخل غ غجنمتسبمل غجن ي عن : ههثستمتتمي هن قجن.معمئتيض همغ
جنمل غإلضلكحممل آل حتتلكف غجفيطغ  عمل هنمئ هثسبتخلص جع هثسبمل هغجفيطغص هثخي َّـىعه غجنمتسبمل غجن

غإلضلكحممل ي عن :يتٰهِّـمعمتجهمس هنمتهتلك َّـمثئتلكنص ههن َّـمتلك ُّـىئىع  جعجييعحمخلص حمحمثمتوخملكئهبملي عصلك جعخص
 ص جلمف كُّـيطغ غجنخيلكقضمليلك َّـمثئمل غألحفرغجفيطعص وغيهئيعق هنتو جع َّـمثئملوغيهئيعق هنتوجنمثسمن هثسبمل

 .هغ غجنخيلكقضمل جلمف جلهبيعيهغألحفيعه َّـمثئمل غألحف
جنمل غإلضلكحممل آل حتتلكفو جعمتلكظ:إن ذصظ ن هنمئ هثسبتخلص حمخص غجنهييعم جعمثمتهتلك  عمل  جلمف مم

جنمل غخفت غجنت حممثهتلك هثسبمل   هغجفيطغظوهجعخل هنمئ

 .ضطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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جنمل غخفت َّـ هثسبمل:اجلواب جنمل غإلضلكحممل هثسبملو هغجفيطغو هنمئ وعُّـٰهلكص  و هغجفيطغو ههنمئ
جنمل غإلضلكحممل معمتجهمس هنمتهتلك َّـمثئتلكنص ألغي عن  غجنهييعم جعمثمتهتخصيجنهئ قغ مض هنمئ مغ يهثمتلك جنمتسبمل غخف

ن جنيطُّـمتلك ي عمل غألهنغجنثلكرص ههثمئمثيغ غجنثلكر عمل جفيط غجنجييعحمخلعهثمئمثيغ  ص جنىعجن معهئ
آلف حمهت آل معمتجهمس هنمتهتلكَّـمثئتلكنص هَّـىعغ جعخالحم جنمل غخفت هجمحقَّـلك هن غخفمئ   مض هنمئ

ىغهنلكن هن قهن هثسبمل غجن عمل ص هَّـ غحصمثئمل غحللكظمبمل هن هثسبمل غجنحنظو هغجفيطغوَّـمثئمليعآل 
غجع جلمف يغجنهيمثلكيضَّـىعغ جفلكظ هنلك عحملكقه غجنجهمثىط  .قجن غجنحنظ عمل غجنىغهنلكن  مض مغ

 .غخفمهمتي
ن غجنثلكر  جللكُّـمل غجنمئ  غإلضلكحممل ينع: جفمثهن خملكنوعُّـٰهلكص هخميط غحفتلكق ظلكجفمك غجن

قغيهئيعق هن غجنمتسبمل غخفتو جفلكظمبملوَّـمثئملجن مملكهثمن  مغ قوغ جنهئلكهثمن هن مغ  جلمف ى كغئيطى جع
جلهتلك ض ن جفلكجنىئىع  هجفمثمتصهن جلهتلكومليمعهئ ض مثمل ي حممثخييعل حصلك عضلكحممل غحللكجنص مض هن

قغوعُّـٰهلك مثملص هَّـىعه غإلضلكحممل يهغخفحمب مغ قوهن مغ  جلمف ى كغئيطى مض غخللكقف جع
ن جفلكجنمل جلهتلكص حمتهئ ض وهن جمحق  عمل  حممتمتمئ غجنهئالن عجنمثهتلكص حممثىعَّـمك غألهنيعصي مض جضي

ن جعى هَّـىعغ غإلخكهئلكن جمحق هغقق. هَّـ جضلكنصغجنمتهتلكُّـمل  غإلضلكحممل َّـ ينمس جلمف غجنمئ
قغين ألصغيهئيعقغجنمتسبمل غخفت مغ ق غجنيعغجعيشو غجنمتسبمل هن مغ ق غجنيعغجعيش جنمثيغ ص جعلكجن مغ  هغجن

ق مغ ص جع َّـ هن ق لكيعحم وكغئيطغ جلمف همغ ن غإلضلكحممل و ص حمال معهئ ق لكيعحم  جعخيخل همغ
جلهتلكوكغئيطغ ض مثملص حممثمتتمئ غجنهئالن يمثمل هغخفحمبيشمه َّـمتلكن عضلكحممل غحللكجني جفت  جلمف هن

 .جمحق غجنمتهتلكُّـمل عمل عجنمثهتلكص حممثىعَّـمك غألهنيع
جن   هيخميطك خم ص ّثوةبظألإرضه خ اثضسوب األأثضه اثضسوب إخ عغا : ي

جن غجعلكأل(: خم غ(جعم يتخيمب هن)يحف  .ي غألهن)غخفمتس
جن   هخم يخميطك   ّرام تصغسظ اإلحظرة إرضه يف طشظئغهّ سضشصي ٍّغرضف بح: ي

 .ىعه غخفيعجفمبملمض غجنهيمه غجنثلكر هغجنهيمه غجنثلكهن هن َّـ

 .ضضضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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جن   هخم يخميطك  ًسسصشظ: ي  )هنلك جن(مض غجنٰههبحق   سن األسثصه ببشف سظ رهّ
ن هن جنهيىح غإلضلكحممل عمل ُّـيعمغ  .غخفخيمئ

جن   هخم يخميطك  ن جعلكجنٰههبمثهبملص هعن  ّ سستصلٌ سضحظزٌوثود: ي َّـ غخفحهب
قغ مغ  . جنميحقهومملكن هن

جن   هخم يخميطك  غخفٰهلكم جعخص َّـ  ّإن اثسظف بام عو سسظف بسضق: ي
جنهنٰهلكم َّـ يتمسمممثيط جلمف عن هنيعغقه  جنمب)جعسمثيش(:  هثهييغ غإلضلكحمملص ههظهي جعمئ

ه يخميطك  ي غجنىعه َّـ هثهييغ غإلضلكحمملص آل غخفيعمممك يمئمثمئ جعلكخفٰهلكم َّـ غخفٰهلكم غحلي
قهوهن غجنىعغف هغإلضلكحمملص غجنىعه َّـ هنٰهلكم  .ي هنجههت

جن   هخم يخميطك  ق : عه ذوثود ارسامء يف ذاهتظ وثود اجلواعغ: ي همغ
غمممك ق غجنجههبيغ هغجنمئهبيع هحكلكئيع غجنهئ  .غجنسخصظ مض هثهيسهتلك َّـ همغ

جن   هخمخم ييطك  غخفجمثمك َّـ ظيطق  ل ارضصسخّظ خن أوّ أس:وأثضظ: ي
 مض وهنجهجكمممل  جعخل غألمغىغغظ غخفهييعهضمل مض غجنىغهنلكنيمعمهلكنغآلي عن : هجفلكظمبيتمسحصخلغخف

جفيطغريتمه َّـ غجنىغهنلكن غخفى هغجفيطغىقغف  .ي غجن
غغ ظيطق غخفتمسحصخل غجنىعه قمميعه  يهجلمب غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف مغ ي

ي غجلىغئخل غخفتمئيطن ي عمل هنلك ُّـهبهئ عن ُّـمئلكن جعمسنو عخكلكقغحممث ي جعمسن:غخفمهمتي مض غخفت
يهغخفتمسحفيع هنخيلكن ي غخفجهجكن جعمثمتهتخص جعحمثهن ُّـمهِّـ جليطي َّـ غحليطى مض عني يه صلكُّـمل غجلىغظ غخفتمئيطن ي

يهجعيطغُّـمل غجلىغظ غخفتمسحفيعص ههبىعه غخفخيمث قجسخص غخفتٰهلكُّـهيخليمل ُّـمقيمل غآلهثمثي  .ق غمغتخصل همغ
جنيجغ  ق غجنيطحمخيمث عمغىغغظ غجنىغهنلكن جنمثسمن هن غينع: عهقق جعمئ  يمعمهلكنمل مملكآليألهن

ن حصلك هنخيمثي جفت هغآلهثهيمهلكن  مض يتمسحفيع هغجنيتمئيطنغجني عمل عن وهنٰهلكحملك.  مض غآلنومليمعهئ
 .هغجفيط ٍّ جفيطمل غخفجهجكمممل مضيتمهمبجعلكألمغىغغظ غخفيشتيس عمغىغغظ غجنىغهنلكن آل 

غغ حمهتيهنلك ظِّـيهعهنلك  َّـ يعهثخص مل عمغىغغظ غجنىغهنلكن يهنخيمثي عن : جلمتيطه هن غجل
جفيطغريلكمعمهلكحصجع ق غجن مغ صلك جمحق خملكجعمبمليص هآل ُّـمتلكمض َّـىعه غخفخيمثي غجنتيطقزيلك مض غجن  ىمل مم

هث جلخل غجنهئثيعغ جنالمغتخصل جعلكجنىعغفص ممخص  .آل ُّـمتلكمض هجفيطغ غجنخييطق مم
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 قنر قص أاكراء مقاقللش، فال ٌ واجكدٌكصاكصدّ أنص  اقركان مقامّ مقأنٌوأنت حكبمك
ّإنام يتكسو. ّتأحكذ واقّتلدم يف هذا اقمحاظ مقاقّيتكس  قص كص األاكراء  هبام مقامّ

 األاكراء ّلش يساوق فذض حت، فنصّتأحكذ واقّتلدمفلذض اق. ّلصةاخكصاكصدة مقاق
 قام. فال يلند وجكدة أاكراء اقركان قدفس هذا األيكمال. ذةّذة مقام هض كتمثّاخكتمث

ًأكذا واجكدا ال قثذة فنصّ إال كصاكصد قنرّ أنص  مقامّاصاقلدد اخلّأن  ً. 
 أن يذاد مقااكتامع أاكراء :، وهصّتأهلملصدر اخك ًذقذ ىقلسمكا آحكذ جلصابّيقش 

 . ىقلمنلتص خللك اقكلاء يفح مقصّ قام رص،اقركان ااكتامخلنا يف وخلاء اقدهذ
 اكات مقامّاقدهذ قنر وخلاء اخكتدرّ أن :يالجكس خلمنص: ص أورد خلمنص مقلصقصقممّ

 .ّاكات، فتبقّكتدرّأهنا 
 ّتلدممقاقّىقتكس  أاكراء اقركان ّ مقأن:وفد أاكاب اقكنخ خلص هذا األيكمال

 .ّىقكاف يف وخلاء اقذهص مقحنث يمصن اقذهص حلذف هذا االّتأحكذواق
اقذهص هص حلذف اقلذوض ّ أن واضح اقلساد، وإن أرادّ مقأنص :وأورد خلمنص

مقاألضافة احلاصمة مقمل أاكراء اقركان، مقش جيذي ّخيتز ص ال ًا قممّّفلس قان جكل
اخكللصالت األضافة كص ّ أن كا ذقذنا كص إىل ويؤولًأيكا، يف ىكاإلذ األضافات 

 .ةّلمسلناقثاننة اق
ّقمص يبدو أن  : خلص أصش األيكمال مقلصقصّاقلنايضوفد أاكاب اقكنخ 

ّإن اخكتلدم واخك: وىل هص أن يلالَاأل ّ، ألن ّحلنلض يف أاكراء اقركان قنر مقّتأحكذّ
جلذفمل ىقلصم هبام،  إىل  احلاصمة كص اقمسبة، واقمسبة حتتاجنإلةاألضافة هض اهل
ٌ كتكشٌ واجكدٌ واكصدّاراكضده اخلواقركان يف واكص ّ ىكنال، وإنام اقصهش هص اقذي ّ ّ

 .)١٩٣(فش ر، ١٩٠ص: باح اقنردي خللك هناية احلممةكىقلمنلة اقكنخ ك) ١(
 .١٥٣ص: ّىقلمنلة صدر اخكتأهلمل خللك اقكلاء: انلذ) ٢(
 .)١٩٣(فش ر، ١٩٠ص: هناية احلممةىقلمنلة اقكنخ ككباح اقنردي خللك ) ٣(
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ّأاكراء، فاألاكراء إنام ىقصاكد يف اخلتبار اقذهص، فإضافة اقتلدم  إىل ّيلسمص ّ
ّ ال ىقتحلش إال يف اخلتبار اقذهصّتأحكذواق ّ اقذي يمصن اخكتلدم  ـويف هذا االخلتبار. ّ
 . قلدم اآلحكذًزكاا كالأجكدمه ال يمصن واكصد  ـ فنص كتمافإلملّتأحكذواخك

ّفدس ضهفصقص   فال اقكنخ ، ّله أن الممه واملمموم لو املمنفني: ّ
ّأن اخككافمل مها اقلاخكنة واخكلمصكنة، الهنام مها : ال خيلص خلمنش: ّاقلنايض ّ ّ ّ

ّوأكا اقلمش يف هذا اخكلام فنص . اخكلمصم إىل اقصصلان احلاصالن كص نسبة اقلامل
ٌ جمذدٌاخككنصر واكصهذ خللك حي نلساينٌقنس ّفدس ضه خلمد اخككمّس ّ  ؛ إذ اقمالم ّ

ّإنام هص يف اقلمش احلكصحق، جكنث إنص هص اقذي يتكصر فنص انلماك اقلمش خلص  ّ ّّ
ّاخكلمصم، وأكا اقلمش احلكصري فاقلمش فنص خلمل اخكلمصم، وال يللش انلماك خلمل  ّ

ّفدس ضهخككمّس ّوخللك هذا فال حمش قمجصاب اقثاين اقذي ذقذه ا .اققء خلمص ّ 
 .خلص هذا اقملز

ّفدس ضهفصقص    يف اقلكش كام سننيت يف لهحمن المنقه واملممول: ّ
 .اقثاين كص اخكذجكمة احلادية خلرشة

 دسا ا   
ٌاخكلصالت اقمسبنة أكصر  ّواىكتدل ؛  جكاصمة كص اقمسب وقنست نلر اقمسبّ

ّخللك أن اخكلصالت اقمسبنة قنست نلر   :اقمسبة مقدقنمملّ
ٌ اقمسبنة كاهناتواخكلصالت.  قصّكاهنص يف غمكه فال ٌاقمسبة واكصد :ّاألول ّ ّ 

 .قنست نلر اقمسبةّ اقمسبنة  اخكلصالت:اقمتنجة . واكصدها يف نلسناٌةّخلذضن
 آحكذ، ٍرسء إىل ٍ كص نسبة رسءٌ نايكالحيخلذيض ٌواكصدّ اقمسبنة  اخكلصالت،نلش

اخكمان  إىل كان وكلصقة األيص نسبة اققءاقرإىل فملصقة اخكتص نسبة اققء 

 .٤٨٨ ص٢ج: ّىقلمنلة اقكنخ اقلنايض خللك هناية احلممة) ١(
 .كدر اقسامقشاخك )٢(



 ١٣٧..................................................................................................اإلضفضق يف
 .وكعلا

 ٌاضغسبق يف بظم املعوالت ضععوضق اإلضفضق واضوضم كي غسبق :الثاين
كي غظل اضغسبق، كعلم أن ّ اضغسبغق  طن غسبتص، ضفذا ضفغق املعوالتٌةّعلرطت

 . وكو حمفلًريا، ضغعلم أن كعون اضواحك ضثصّت اضواحكة طفكغّفكغقتعون امل
ًف وال غفضطفّ ال تفطٌّيّ حكٌتظلكمهلف غل اإلضفضق ض   طظغفكف واضك ّضعن ،ً

 .ًّفضظظغيف ذكن املخفشق، ضلا كعون تظلكظغف 
تظلكم اإلضفضق كي كغالق حفصعق طن غسبق يشء، ضغسبق ّ أن :واحلفصن

، وغسبق وأخغه صعل إص ٍ، ضغغف غسبتفن، األوص غسبق زككوأخغه صعل إص ٍزكك
و ـ صعل ـ  املغسوبوصعل إص ٍجك غسبتفن، غسبق زككأخغه زكك، ضتو إص وٍصعل

 .زكك إص ةّبفألخو
ة، ّعلراضغسبق يف اإلضفضق طتّن أ :اضظلق بص اإلضفضق وطظعم اضغسبق 
ق املعوالت صري ّ صري طف ضعظلف اآلخل، وكلا بخالف بعغٌ غسبقٍ شلفّوضعن

 ٌ ضفإلعقٌ واحكةٌ، بن كي غسبقًةّعلرطعوضق اإلضفضق، حغق ال تعون اضغسبق ضغغف طت
 .بظلضص

واملطفف  .ّبغوةة واضّ كظعم صىل غظل اإلضفضق ضفألبوّ املطفف احلعغعي
 اإلضفضق طعوضق ّ ضفألب واالبن؛ ألناإلضفضق كظعم صىل طظلوض ّاملطغوري

 . طوضوع، ضغظعم املطفف صىل املوضوع إص تفجحي ٌصلض
ضوع اإلضفضق  وكلاد به املجعوع طن طوّجم كظعم املطفف املطغوريّورب

  .ّبغوة االبن واض:أي، واإلضفضق
 .ّاحللكه ّ كفكٌ واضكٌ أطل يف اخلفرج وكوٌ طوجودةاإلضفضق 

ًن وجودا وصكطف، وامللاد فاملطفضص طتعفضالّ أن :طن أحعفم اإلضفضق  ً
 .ن مهف غظل اإلضفضقان اضعلّفعغعغبفملطفضص مهف احل

 يف ّتفخل واضّتعكم اضغعم بفض:ّاألول؛ نورد صىل تعفضف املطفضص إشعفالأ 
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ق غخفو عمغىغغظ غجنىغهنلكن مصتهبخيمليهعمغمثمك جعمسن عمغىغغظ غجنىغهنلكنص مغ جفيطغريتمه مض غجن  ي غجن

ن غإل:غجنثلكر. جن نص حممئيط ُّـهئ ق غخفستمئبمبملص هثسلكن غجنمتمئىش جعلكجنخيمب هغخفخيمب و جللكخفلك جعلكألهن
ن غجنمئمثلكهنمل غضِّـصممخيمبهب جعمث ن جمحق يص جنهئيحليخييجلمبهب جعلكجنمئمثلكهنمل حمي عن  ههن غجن  غخفخيمب

ن هنتهئلكحمئ . حكمثمسجخ حممثخص جعخييطي ألهثصيحليخييحم ن غجنخيمب هغخفخيمب غ  جعلكجنخلهجلمبمث حمال ُّـهئ يمئ
ظ ألن قيحليخيي غجنخيمب حميهغجنهيخي مغ ن جمحق هن   . جعلكجنهيخيى هغخفخيمب

غجعخلجلمبمث  هعمغمثمك    :جعج
ن جعلكجنىعغف هَّـ جفلكذ:ّاجلواب األول  . مض غجنىعَّـو لكيعم غإلضلكحممل َّـ غخفخيمب
ن جع :اجلواب ارثظخ  .لكجنىعغف حمال معٰهلكُّـغجنخيمب جلخل غخفخيمب

ظلكصلكخص هنتهئلكحمئي عص:احلصم ارثظخ رصضسظذخ  هنلك هحفمه ون جلهب هغخفيعغق هن  و
ك  ن غخلمه و قَّـمتلك هحفلكقمغلكهستهئلكحمغجنغجنخيهب غمل معمئلكجع غجنيخيلكهنغ غجني حملكألجعصو  .مليخيلكهن غجنيبمت

آلف:احلصم ارثظرع  جنمل غإلضلكحممل ي جفت  غإلضلكحممل معخييعل مجمث غخفمئ هنمئ
 .هثهيسهتلك
 :خمسهبخل عمل معمتمئس غإلضلكحممل 
 عضلكحممل هنتجهلكمممبمل غأللكيعغم هَّـ غجنت آل غحفتالم جعخل علكيعغحمهتلكص مملكألق .ص
 .هغألق
ي عن جعهبخيمت ص عضلكحممل حضتمبهيمل غأللكيعغمص هَّـ غجنت جعخل علكيعغحمهتلك غحفتالم.ض

لٍّغإلضلكحممل مض مم  .غ هغآلجع خفلك مض غجنجييعم غآلحفيعص مملكألو هنبلكُّـو هن غجنجييعحمخل هث
جلهتلكومعمئسمث  ض ق هن  : عحفيع جنشضلكحممل جعحسمك همغ
ق عن ُّـ.ص مغ جلهتلك هن ض ن هن  . مليحفلكقمغمث غإلضلكحممل ي مض غخللكقف همعسهبوغهئ
جلهتلك .ض ض ن هن  هَّـ :يهئمبمثملحملكجن .هغجنهييعقيهئحل ولكص هن خمبمث غجنيقَّـمتمث عن ُّـهئ

ق غجن مغ ن هغجن ن غآلهثجيبلكم جلمف ممثحقُّـ هن ظهيلكف غخفهيهت ص ههنٰهلكُّـهيهتلك يىعَّـمتخمب
  .وعُّـٰهلكىعَّـ غجن مض يهَّـ غجنهييعقُّـمل



 
 
 
 
 
 
 

 ا ا  
ا   

 :ثظبحأوذضه 
  تشغعق سصورظ األعن وبضظن ثسظئف اثصظن وثصضصته)س(
  سصورظ األعن عضئظ ثظصصظ سن ارضسبظ ال طصف ارضسبظ)س(
  أذسظم األعن)س(

 





 
 

سابع ع   الفصل ا
   األين

اث   و فيه أ
حث    :ّاألولا

تٌ حاصلةٌ هيئة:األين س لجسم من  ن إ ِه  ن.ا  بما  ُ وا
صفات ا بوت عندنا بديِعروفةمن ا ي ، ا تقليصح فهو ا  َ أن ي

سم هُا ن، عنه و س ون، فيهَ وأن   : أي ـ ذا وضعَ وأن ي
هًشارا ون ـهنا أو هناكّ بأنه  إ  ٌلثُ وثٌ  نصفًراّ مقدَ وأن ي
ع ون،ور يث يمتنعَ وأن ي  قال . منهٍ جسم  واحدُ حصولُ 
تأ اُصدر

ّ
ّقدس   ع :هّ  عليها َ تصالحٍ أماراتُهذه أر

تنازعون ال،ا ونّ  اعَ ي   .)٣٩ ص٤ج( .ًاّلفظي ُ ال
سةٍه  أقوالِوقد اختلفوا  حقيقت  :  

سمّ أنه :أحدها   .ِهيو ا
ا صورةّ أنه :وا   .ا

الث تمٍ من جسمٌسطحّ أنه :وا اً سواء،نّ يال ا ن حاو  أو ً 
  .ً اّو

را سطحّ أنه :بعوا اطنُا ماسُ ا اوي ا لسطح الظاهر من ا  ِ 
حوي علُ وهو قول.من ا ِاألول ِّم ا شيخانَ وتبعّ  ُ الفارا وابن:ه ا

نا   .س
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س ا ساوي أقطارٌبعدّ أنه :وا سمَ  تمِ ا ً  بعداُ فيكون،ِنّ ا
رواقيُهو قول و.ّادة عن اًاّرد ًاّجوهر ه َتار واخ،ّ أفالطون وا

ُحققا ه اهللا الطو ّ تأ اُوصدر ر
ّ

سةٌ فهذه أقوال.  .  
ارِ بعضُ قول:هاُسادس نِهم بإن نت األمارات؛ ا ذ  عُ و  ُ األر
ذكورة ًبديهية ً آنفاُا ن أن يرجعوه، فيهاُرتابُ ال يّ نكر  إ  فع ا

وضعِمقولة وهرُ فغ، ا  عليه ُطبق ال ينِ األعراضِ وسائرِها من ا
ت ن يرد.ةّا سمّ أن : عليهُ ل تقلّ رَا نُما ي  مع ٍن إ ٍ من 

ِغ اِعدم ه ُما يعرضّ ور، األينِه غِ أعراضِه وسائرِ  جوهرّ
ُغا ن، االنتقالِ مع عدم، فيهّ ميعُ غُ فا وضعّ ح ِ ا   .ا

صورةّ بأنه ُوالقول يو أو ا سابقةُيه األمارات علُ ال تنطبقُ،ا  ، ا
نّفإن ة وُطلبُ يَ ا ر ةُكُ با ر صورة، با ذا ا يو و  ال ُ وا

ة ر ة،ِتطلبان با ر ن با باًأيضا  و. وال ت ُر  إ ُسبُ يّ
يو ن إ ُسبُ وال يٍ أو من حديد خشٌ باب: فيقال،ا   .ا

عتمد سطحُ هو القولُفا عدِ با وهريِ أو ا ِجرد اّ ا  .ّادة عن اّ
ق احتجاجات لفر شاجراتٌو لةٌ و طوٌ مذكورةٌ طو   .التّ  ا
سطحُومن أقوى ما يورد َ أن الزم:ِ  القول با ءُه كونّ ِ  ا

ً ومتحرًساكنا واقفُ فالط. واحدٍ  زمانّ واءُ ا سمكِ،  ا  ُ وا
واقف اءُا واءِ،  ا ري ا اء ُ عندما  ب، عليهماُوا ونا ُ   أن ي
بد؛ّمتحرك سطحِلّ  حيطِ ا واءِ ا اءِ بهما من ا  وهما ساكنان ، وا

ورة نِ.با ُ وأيضا ا ك نعت، بالفراغ واالمتالءٌصفّ متً عدُ وذ  ِ ا
سطحُال نعت   . ا
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عدِ  القولُومن أقوى ما يورد وهريِ با ه َالزمّ أن :ّجرد اّ ا
ن ُتداخل قدار ال،ا سمَ فيه حلولّ فإن؛ وهو  ه ِ بمقدار،ِ ا

شخ اهبّا الثةِ  األقطارِ ا ن،ِ ا ي هو مقدار،ِ  ا  ٌ ا
هشخ ساو ب  ً، واحداًاّ شخصيًهما مقداراُ ورجوع،   وال ر

ك بأنَمنعُأن يّ إال  ا.هِامتناع ائزّ ذ ونِ من ا انعَ أن ي  هو ُ ا
يو قدارا صورةِ، مع ا قدارِ أو ا   . أو هما معهِ، مع ا

ا حث ا   :ا
تهٌ حاصلةٌ هيئةَاألينّ أن :قد عرفت س ء من  ل ن إ    ،ا

م سبةً حاصلةً  كونه هيئةُوا سبةِ وجودَ ال نفس، من ال  ،ِ ال
َتقدم ما َنظ   .  اإلضافةّ

الث حث ا   :ا
 ُ كونُ فاألول.ّحقي ِ غٍ وثانحقيل ّأو إ ُ األينُمّقد يقس

ء نه اِا سع، بهاص   ي ال  اء،ه معهُه فيه غُ ا ِ  ككون ا
كوز ا نظ. ا ُِ وا يتٌ فالن:ا قو يت،  ا س ا شغوالُ فل   ً
سع،هَبه وحد ارُ منه كونُ وأبعد،َهه وغُ بل   ِ اّثم  ،ه  ا
قسم،ّحقي ُ غُقسيم وا.وهكذا سب توسُ وا  ِعّ هو األين 
  .ّعام الِالعرف

قرب كون(  جٍأين إ هُ منه تقسيمُو نُوهو ا  ٍ وأين)  ا
واءِكون( نو شخصِككون(  شخٍ وأين)  ا   هذا ِ هذا ا

وقت نه اِا   .)ّقي  
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ا  

ن غجنسلكجعمئمليمعمئيطن آلف جعلكجنمتسبمث ي عن: مض غجنهيمه يعن  َّـ مليغجنسبمك مض معسهبمثمل غخفمئ
آلف ُّـخيتمق مض حت ليمئمئَّـىعه غخفمئ غجنىعَّـ ين ع : عحفيعهى هجعخيبلكقغ. هن غجنمتسبملوهتلك هث

آلف هن لكيعُّـ غخفمئلكقهثمل جعخل خكمثئخلص هخميط  ن َّـىعه غخفمئ  يمعمئيطنشمه جلمف هنهيهت
آلف غجنمتسبمث جعمل يغجنبحهن مض جعخيىش غخفمئ جنمل عمل ملص ههظمبمن غجنمت غجنبحهن مض هنمئ

ص هخميط حف  : ضهب غألجعحلكف غجنتلكجنمثملصَّـىعغ غجنهيمهحصلك يس يمهيغألُّـ
)١(و ا  و ا     
ف مقولة األين.أ    تعر

جنمل غألُّـمهمتي يجليعم غخف  جل غحصمثئمل غجنت حتمه هن هثسبمل وجلبلكقغيجعمسصلك  :هنمئ
جعمتسبمل غجلس جعيطن غجنحنظ مهمتي معخيبحق غخفي عن :هآل شهي .غخفهئلكن عمل غجلس

 . جعلكخفهئلكن َّـ غجلس هجنمثيغ هنجيمب غجنحنظو غجنىعه جن غقمعبلكليهقجن ألنهغضِّـص 
ن.ب    خصائص ا

فيغخفهئلكن جعيطجس هث جعيطجسي جنهئ م ممخص َّـ هغضِّـ م غجنثب ف آل ُّـخيمتي مم   غجنثب
ي عآل عهث جفمئمثمئت هنخييعهحمملصيعن  جن ي حممشن جلمف غجنيعجم هن جليطن هنخييعحممل جفمئمثمئمل غخفهئلكنصي

 : هثىعمميع هنمتهتلكحفمهلكئيس

غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفمئلكجنمل غجنسلكقحكمل : غهثحييع. يعن جلبلكقغف غألجلالن مض معخييعُّـ غألُّـ حضتمبهيمل) ص(
ن غحلهئهبمل : هنملظ هخف غخفمتحيصصص كصف: يهن غجنهي غجنثلكر هن هنمتجي غجنجههيلكظظ هخف جلمث

 .ضضك: ظ هغجنبمهلكئيع غجنمتمهحقُّـملصطضك: ظ هممجه غخفيعغقضضصك
نجلمبمث غجنسالنجل غإلهنلكن غجنيعضلك  )ض( غجعلكمع مض مصمبيغ غخفمسهن ّإن اهللا تبارك وتعا أي...:  مض مغ ن ّ

يف،األين بال أين كيف بال كيفّ و  .هغخفيعغق جعلكألُّـ َّـ غخفهئلكن. طط كصف:  غجنهئلكمض... ا
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ص هن خمبمث:ّاخلسوصضظ األوخ   عن ُّـمتتمئ غجلس جلمت هُّـمتتمئ عجنمث هُّـسهئ حممث
 .)غ( غخفهئلكن عمل  هُّـمتتمئ)ع(غجلس مض غخفهئلكن يعن 

ص عه:ّاخلسوصضظ ارثظطضظ ن قغ هض ص هن يسمثملو خملكجعال جنشخكلكقغ غحل: عن ُّـهئ
ن  . غجلس َّـمتلك ههنهئلكهث َّـمتلكن هجنمثيغ َّـمتلك ههثح قجن:خمبمث عن معمئ

ن جن هنمئيطغقص :ّاخلسوصضظ ارثظرثظ ن عن ُّـهئ  َّـىعغ هثمه :هن خمبمث عن معمئ
َّـلكص هَّـىعغ قجع غخفهئلكنصغخفهئلكن  . هَّـىعغ جغمبهن غخفهئلكن ههثح

ن مغسهبخل مض هنهئلكن:ّاخلسوصضظ ارغابشظ  ى همض كهنلكنى هغجفيطى آل ُّـهبهئ جفمه
ن ص هَّـ هنلك ُّـجيمب جلمبمث جعتيطغحف غألمغسلكنهغجفيطص مغ مض غهنتمتلكل جفمه  هغجن

ن خكمثئي عهث:ى هغجفيطى هكهنلكنى هغجفيطىمغسهبخل مض هنهئلكن  ون خكمثئلكلك ُّـستمبىغن عن ُّـهئ
معميلكُّـيعرلك همخلكُّـىغرلكص هن  يآلجعيطيغجنتمتلكخمىشظ حممشن غجلسهبخل  عمل يص هقجن ُّـهسقهوهغجفيطغ

صخص مض هنهئلكن غضِّـ ى هغجفيطىههنمئتهش مم  جليطن معميلكُّـيعرلك هجليطن مخلكُّـىغرلكص ههن غجن
ص ن خكمثئخل هنتخصُّـىغُّـ هجمحق هنتخصُّـىغُّـ  . هن غجنتمتلكخمىشي ألهثغحكتحلكجنمل مم

ص هَّـ غخفهئلكن يمئمثمئهئلكن غحليعن غخفيعغق جعلكخفهئلكن َّـمتلك غخف عمل هُّـمتبمي غآلجنتهيلكف
ص يمئمثمئ جعلكألُّـ غحليُّـسهب جنمبجس غجنىعه آل ُّـس هنخي جمحقهص هَّـ غجنىعه يلككغخل

جلمك جمحق جلمك غجلس هآل ُّـست ص جعخالم غألُّـ جمحق هجعهبخيمت غخفهئلكن غجنىعه ُّـست
جلمك جليطيخيلكن هَّـ غخفهئلكن غجنيمئمثمئغحل  . ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهث صعمغسلكنغ ي غجنىعه ُّـست

ظمثههَّـىع مض مهمتي ممخص هثمئمبهتلك غخفم  يتمسحصخلغخف يطق قمميعَّـلك ظقجعلكف غألي غخلمه
ظمث مغخفت ن يجنئال :يتمسحصخلظيطق غخف  خملكنقجعلكف غألي هجعخييط جعمثلكن َّـىعه غخلمه  ُّـهئ

ظمثي عن :جعهبخيمت. ولكيجنهيحيمثغجنمتىغغل  لكف يممالهنمتلك مض َّـىعه غحلمئمثمئمل غجنت حصلك َّـىعه غخلمه
ن جعخيىشي ألهثصقجعغأل و ُّـثبمن خكمثئلكص هجعخيىشو خميط ُّـهئ ىعه و عحفيع ُّـمتهئيع خكمثئلك عحفيع جمحق غجنو

ن غجنمتىغغل يغألهنُّـثبت   .ولكيجنهيحيمثص حممثهئ

 .طض كضف: ي غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق) ص(
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ن.ج    األقوال  حقيقة ا
 عضوخ اجلسم عو اثصظن: ّاألولارصول 

ى مم مغسينعحمحمثهن  و هنيعمممكي ى هن هنلكقغي قغي مل ى هظ ي مغسهبمثملص حملكخفهئلكن َّـ َّـمث
مل َّـ غخفلكقغ جعلكخف ص هغخفيعغق هن غحصمث يخيمت غألجل غجنجهلكهنمبمل جنمبخصقغ غألهمل هغجنثلكهثمثمليغجلس  .ي

مل َّـ غخفهئلكنعق قغ غجلسهبمثمل َّـ غخفتهبهئصن غحصمث ي هغجنمه هثلكظ غجنىعه ص هن خمبمث غإلي
مل هنهئلكهث ن غحصمث قغ غجلسهبولكحممث هنلكظص حملكإلهثلكظ هنهئلكن جنمبخصظص حمهئىعجن معهئ   .مليمث جنمبمه

ن جع عمل لكهخميط قمميع غجنجهمثىط غجنسبمك غجنىعه قجل ملص ينمسغجنمئ  غخفهئلكن َّـ غحصمث
صي غجنىعه ُّـمتتمئيهثعغخفهئلكن جفمثهن ي عن :هجفلكظ هنلك قمميعه يهن خمبمث عن غخفلكظ مض َّـىعغ   عجنمث

غظهثلكظي جغ جعخييط قجن جفمه مض غإلصهثلكظغإل  عحفيعص جلمتيط قجن و عه خظو عه قَّـو َّـ
غ عمل غحص غمثغهثتمئمب قغ غجلسهبمثملص حممئلكجن مل عهنيع:يمل هغجنمه و جعخص عن غحصمث  ُّـتخيلكخممك جلمبمث ي
قص جنىعجن مل َّـ غخفهئلكنغجنمه ن غحصمث  هَّـىعغ هنلك قمميعه غجنجهمثىط مض غجنهيمه . معهئ

يمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي غألهن هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظغجنسلكقك هن غخف ي حمهبمتهت : ظ خملكني
مل مل خملكجع جنمبتخيلكخممكظ. يهن كجل عن غخفهئلكن َّـ غحصمث  .!همممث آل هغحصمث

غن معخييعل حصلك غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غجنهيمه غجنسلكقك هغجنسلكجع هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن ) ص( يَّـىعه غألخم
يغجنهي غألهن هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظص همس ُّـهل عمل خملكئمبهتلك ي ههثسبهتلك غجنالَّـمثج عمل مجلكجلمل هن . ي

غقم غإلحصلكن  .صصضك: غألهغئ مض خك
غخم م جعخييط غجنتخييع ن غألهن ميهخملكن ظلكجفمك غخف نعهَّـىعغ غخفىعَّـمك ُّـمتسمك : يل جنمبمئ . مل عحماللك

مل جلمبمث جعلكخكجكغن غجنمبهيىح غخم:قغمغ. يهجنخيمب علكمب غحصمث  .صضضك:  ممالن غخفلكمع مض خف غخف
ن غجنثلكر م غخم م جعخييط غجنتخييعل جنمبمئ وهَّـىعغ غخفىعَّـمك عُّـٰهلك ُّـمتسمك عمل : يهخملكن خكلكقف غخف

ن غ. عحماللك ملظ خفلك صيغجنبخييط غخفجيعقيخفلك قَّـمك عمل عن غخفهئلكن َّـ غجنهيٰهلكظ ه: خملكجن ي حكخصه معلكقغ جعلكحصمث
غَّـيع غجلسخصهثمثمل خملكجعمبمل قغظ ألن غجل وحكب هن غخفمتلكحكبملص هعحفيعه جعلكجنمه قه حممثهتلك قهن يي  جن جعمتهي

غَّـيع غخفجيعقغ غخم: قغمغ. يغجل  .صضضك: خف غجن
 .ص لكب هنخنضص كصف: يلكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ) ض(
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جن وعهث غحكتمتتلكف: يهخميط عهقق غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف َّـىعغ غآلحكتيطآلن جعمئ  هن ي
يمل عن معخيلكخممك  عوَّـىعغ هنٰهلكحملك. يغجنجههئ غجنثلكر هن جليطن غحفتالم غخفمئيطهنتخل مض غجنهئمث

مل هنميلكُّـيع ق جلمف غحصمث ي جنتخيلكخممك غألمغسلكن جلمف غخفهئلكنظ جفمثهن عن غجنثلكر جعلكآلهثتمئلكن وغجنمه
يهغألهن جعلكجنىغهغنص حممب ُّـتهئيعق غألهحكيش غخفهئلكن ُّـتخيلكخممك جلمبمث :  عحفيعهىهجعخيبلكقغ. ي

قص حممب ُّـتهئيعق غألهحكيش مل معتخيلكخممك جلمبمثهتلك غجنمه  .يغألمغسلكنص هغحصمث
ق غجلس معي ألنص هن غجنهيلكقموخممثلككي عهث :جعهبخيمت مل َّـ يمثهبخيلكخممك غجنمه مل جلمف غحصمث

قغوغهثتمئلكن ق هن كهغن غجنمه قغ غجنثلكهثمثملص عه غألهمل  جنمبمه ن غجنمه ن:هجفمب  و مم
 .ي هنخيخلى جلمف هنهئلكنمغسلكنلكظص هَّـىعغ جعخالم معخيلكخممك غألي جلمف هنبمت غخفجهوهحمسلكق

 ّسضضظاثصظن عو ارسورة اجل: ارصول ارثظخ
ن  ن جلهئيغ غجنمئ قغي عن ص جفمثهن قمميعيغألهنهَّـىعغ غجنمئ ص يخصقغ جنمبو هنهئلكنغجنمه

قغ هنهئلكنص هقجنمث َّـهسآلظوي هنتهبهئيلكقغحملكخف ه ي عن : هغجنمه غخفهئلكن َّـ غجنىعه ش
ه غخفلكظ هثلكظ جنمبخصظص حملكإلو غجنىعه َّـ هنهئلكنهثلكظقهص هن خمبمث غإلي هشيطيغخفتهبهئ  ش
غضِّـ عن .قهيهشيط قغ حتيطيههن غجن ن َّـ غخفحيطيلكقغق غخفي غجنمه قغ معهئ ق يص حملكجنمه

 .قغيحيط حمهت غخفيلكقغغخفي عهنلك هغحللكهُّـملص
يخملكن غجنجهمثىط مض غجنهيمه غجنسلكقك هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي غألهن ههنمتهت : ي

قغىهن ىهمممث آل هَّـ عهن جفلكه. ي كجل عن غخفهئلكن َّـ غجنمه  .ي جضيطقي
جنيغجنهيمثلكيضهعهقق جلمبمث غجنجهمثىط  ين غآلحكتيطآلن هن غجنجههئ غجنثلكر ع:  جعمئ

مغبتخلص هَّـ يق غألهحكيشظ ألن يجليطن معهئيع عمل وَّـىعغ هنٰهلكحملك. جلمئمث يغخفهسجن هن هن
قغ جفلكهُّـمل و جضيطقغوغجنمه ملص هغخفهئلكن جفلكهي و جضيطقى جنمبهتمث  . جنسمغسلكني

 .ضطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .ضصص كصف: يلكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ) ض(
 .ضطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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 اثصظن عو حشع اجلسم: ارصول ارثظرع
ن غخفهئلكن ي هن غجلس غخفالخم جنمبجس غخفتهبهئوغخفهئلكن َّـ حكجيِّـ ص هجلمبمث حممثهئ
 جعلكجنسجيِّـ هثلكظ هن خمبمث غخفلكظ غجنىعه ُّـالخم غإلص جنمبجسيَّـ غجنسجيِّـ غجنيطغحفحل

 غجنىعه يحملكخفهئلكن غجنسجيِّـ غجنيطغحفحل  َّـ غخفهئلكنصهثلكظ جنشيجنسجيِّـ غجنيطغحفحلغجنيطغحفحلص هغ
ه غظيُّـالخم غخفح ُّـوص حك ي مملكن غجنسجيِّـ غخفالخم جفلكهُّـلك عه جض  غجنىعه هثسلكنحملكإلولكص و

ن هنهئلكهثلكي حممشن غصسُّـمببيغ غجنمئمبمت غ ُّـهئ  جنمبيععكص وغجنسجيِّـ غجنبلكلك هن غجنمئمبمتس
غوهغجنسجيِّـ غجنحيلكَّـيع هن غجنيععك هنهئلكهثلك يععك َّـ غجني عن هممىعجن هن خمبمث . جنمبمئمبمتس

 هنهئلكن غجنخيخصهنمل َّـ حكجيِّـ غجنيععك ينعوغجنسجيِّـ غحللكهه هن غجنخيخصهنمل هنثالص ممخص 
ه غظي غخفهئلكن َّـ غجنسجيِّـ غخفالخم جنمبجس غخفتهبهئصعقن . جعلكجنخيخصهنمليغخفح  مملكن و حك

ُّـ يغجلس غخفالخم جفلكهُّـلك عن جض  .ولكو
 اثصظن عو ارسشع اربظحن رصجسم: ارصول ارغابق

ه غجنسجيِّـ غجنحيلكَّـيع جنمبي غجنسجيِّـ غجنىعه ُّـخصك:عه حملكخفهئلكن َّـ ص يجس غخفح
ص عهن ن هنهئلكهثلكص حملكجنيععك يلكقمغلك غجنسجيِّـ غخليغجنسجيِّـ غجنيطغحفحل جنمبجس و حمال ُّـهئ

غص جنهئ غ جنمثيغ هنهئلكصلك مض غجنيععكيهنهئلكهث غجنمئمبمتس  . غجنمئمبمتس
ن جنمبهبخيمب  . همعبخي غجنجهمثخلكن غجنهيلكقغمح هغجع حكمثمتلكيغألهن يهَّـىعغ غجنمئ

 ّظدة خن اثّجمغد ّ ثوعغيٌاثصظن بشغ: ارصول اخلظسف
َّـيعهوغخفهئلكن جعخييط ينع  ومصيعق س مغ وغجنهئتلكغ هنثال َّـ غجنهيٰهلكظ   حمهبهئلكنصيلكقغ جل غخفي

مملكن غجلس حممشقغ عحفيعص  عمل وغجنىعه شمثيش جع مملكهنالص هَّـىعغ غجنهيٰهلكظ شتمب هن مغس

و ههثسمك عجنمث عُّـٰهلك مض خف غحصيطغُّـمل غألجغحقُّـمل جنمهيطق ظطضصك: يلكبمثخيمثلكف عقحكجي: غهثحييع) ص(
: ظ هغهثحييعضض كضف:يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملظ هططك: يغخفتمسحصخل

يحك هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي غألهن هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظغجنهيمه غجنسلكقك هغجنتلك ي  .ي
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ن ظميحقغ  وظميحقغ حمهبهئلكهث َّـ غجنبخييط هن غجنهيٰهلكظ غجنىعه ُّـهئ وُّـٰهلكص هعن مملكن غجلس عو

وممبحقغ حمهبهئلكهث غجنبخييط غجنىعه شمثيش جع مملكهنال جعمئيطقه غخفهئلكن َّـ غجنهيٰهلكظ ي عن :جعهبخيمتص و
ص ألنئغجنىعه ُّـهبتمب ن م و جغالجغملوجعخيلكقع هجن و غجلس جن جفجي جعلكجلس  و هجليعلولك

 :ص هجلمف َّـىعغ ُّـمسجخ َّـىعغ غجنسهسغنيمعمئيطن ممخص س ممي ألهث هجفج غجلس جليعلظ موهجلهب
 ظيمصيعق ن عس هنلكقهو َّـ َّـ عهنيعسيغجنهيٰهلكظ غجنىعه ُّـهبس جعحج غجل

ن ُّـ و مصيعقولكظ غجنىعه شمثيش جعلكجلس َّـ عهنيع غجنهيٰهينع: يعهظلكجفمك َّـىعغ غجنمئ  جن ي
وعن غجنهيٰهلكظ عهنيع: هنمئيطغقص عه و مصيعقي َّـيعهي هنثلكمظي يجيعق غخف يص هَّـىعغ َّـ غخفيعغق جعلكجنبخييط غجل

َّـيعغ حمسهثيعهن .يجل غخفلكقغ هث مغ يلك مم ي جن مملكن جليعضلك جنهئلكن خملكئخص عهنلك جعلكخفتهبهئو ي و  عه جعخص و
ص جنهئ ممالرلك جعلكلكالني غخفتهبهئيغحكتمئيع يمملكن خملكئخص جعلكخفتهبهئ عق غخفهئلكن جن ظ حممث  عه جعخص و
ص جنهئي غخفتهبهئيغحكتمئيع جل ض ص ألي حممث آلهثتمئ جعلكهثتمئلكن هن  و غخفهئلكن جغلكجعمنين غجنتلكمظ جعلكلك

و حمهئىعغ غخفمئيطنص حممبمثيغ غخفهئلكن جليعضلكص حممثي غخفتهبهئي عه هنلك غحكتمئيعيهجن غهثتمئ غخفتهبهئ  .ي
هث يهعهنلك  يغ حمسهثيمصيعقمم َّـيعغ هنلكقو ي جن مملكن مغ  يتهبهئوُّـلك جنتيطغحف عجعخيلكق غجلس غخفو

 .يمئيطن حمهئىعغ غخفو هغجنتلكمظ جعلكلكصيلكقُّـملهعجعخيلكق غخفهئلكن غخف
ن ن ألحماللك خخليمث هغجنيعهغخمهَّـىعغ غجنمئ  هظيطق ي هغحفتلكقه غخفحمئ غجنجي

 .يغخفتمسحصخل

 .طضضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
غخم) ض( ق غخفهئلكر س: ي هخملكن غجنسمثيط غجنيطغهنلكقظضضضك: هثسمك عجنمث مض خف غخف يعن غجنبخييط غخفهيجي

ن جعلكجنمقغَّـخلص هغجنجهمثىط غجنيعئمثيغ هثمئ قجن جلمت مض غجنجههيلكظص هخكلكقجفلك  وغخفجيعق خميط عجعجيمب عحماللك ي
وهنلكن غخفتجههئهئخل هحفلكمع غخفحمئمئخل هثمئال جلمتغإلخكلكقغف ع جغ ُّـمتسمك حميعُّـ هن َّـهسآلظ . يي

 . ضطصك: غجنمئبسلكف: غهثحييع. ذغخفختمبهيخل عجغبلكمع عجنمث
 . ضض كضف: يهثسب عجنمثهت ظيطق غخفتمسحصخل مض غألحكهيلكق) ض(
خكجضضصك: غهثحييع ممالن غخفلكمع مض ممجه غخفيعغق) ض( ظ طضصك: ظ هخف غجنتجيعُّـيط جنمبمئ

غقم غإلحصلكن  .صصضك: هخك
 .ضض كضف: ي غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل)ض(
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 خغم وثود اثصظن: ارصول ارسظدس
ق غخفهئلكنص  ن ُّـمتهئيع همغ خملكن غخفمثبيطه مض خف  .ي جنمبهبتهئمبهبخلهَّـ َّـىعغ غجنمئ

قيهنىعَّـمك غإلخغخممث :مليغحصيطغُّـمل غألجغحقُّـ مغ وخل عن غخفهئلكن هن ههنىعَّـمك .  مض غخللكقفي
يغخفتهئمبهبخل عهث آل خظص جعهبخيمت  هقمميع غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ .  مض غخللكقفو هنخييطهنيهثعي

ص جغ عمغلكغ جلمتهتلك مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي يجفججهت ي غألهن ي
 . لكف غجنجههيلكظيهن لكبمثخيمث

جنملومليمثيقجع غخفتمئيطهنمل عن مملكهثمن جعيطجس حفمهلكئيس غخفهئلكن غأليهخملكن غخفمهمتي عن ص و هنمئب
غ غخفهئلكن عمل عحمخيمف غخفمتهئيعُّـ جنمبهبهئلكن  ص عهن ُّـيعمغخي ض جنمل غجن جنمل :هنمئ غ هنمئ  ُّـيعمغخي

ص ممخص هنلكن عجنمث غخفمهمتي هثهيس مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن غخفيعجفمبمل  ض غألُّـ عمل غجن
جنمليجنهئ: غجنخيلكخغ هن جعيطغُّـمل غحلهئهبملص جفمثهن خملكن ن غألُّـ هنمئ  جعيععحكهتلك ممالنص و مض مم

قغ ص جع غألُّـ ذغوهعن مملكن هنجههت ضو جعمثمتهت  هخملكن مض غجنهيمه غجنسلكجع  هن غجن
جنمليجنهئ :غجنتلكحكخيمل هن صلكُّـمل غحلهئهبمل هن غخفيعجفمبمل ن غألُّـ هنمئ و هنستمئمبملو مم  مض هثهيسهتلك ي

 .يآل شمب هن خك
جنمل غألُّـ ل هنمئ ل عمل هغخفيعغق هن قمغ ض َّـ غجنيعمغ جنمل غجن ل عمل هنمئ  هن ىهث

جن ض جعهبخيمت مغىغظ غخفمئ جل  غحللكظمبملمثئمل غحص: عهصملغجن  عمل جنمبجس هن هثسبمل مصهب
 .غخللكقف

َّـيع آلف هن مغ ض قهن حكلكئيع غخفمئ جنمل غجن ل غخفهئلكن عمل هنمئ  ىهغجنسبمك مض قمغ
آلفظ ي آل معمتجيب جلمف جعمئمثي غخلمهلكئيس غخفتمئيطهنمل جنمبهبهئلكني عن:هجليعل َّـيع مل غخفمئ عق غجل

ق مغ  . مض غجنتخيلكقُّـ غجنسلكجعمئمل جنمبهبهئلكنص هَّـ عهثهئيعهغ غجنتخيلكقُّـغنيهغجنهئ هن

 .صطك: خف غحصيطغُّـمل غألجغحقُّـمل) ص(
 .جعيطغُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل غجنخيلكخغص غجنهيمه غجنخيلكخ) ض(
 .صلكُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيملص غجنهيمه غجنسلكجع) ض(
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ض حمال ُّـمهيطم جلمبمثهتلك غخلمهلكئيسص يهعهنلك غجنهئمث هغألجليعغل غجنمتسبمثمل جمحق غجن  ي

ي غجنهئمث هغألجليعغل غجنمتسبمثمل آل ُّـسهئ حممثهتلك هآل ُّـمئيطق حممثهتلك غجنمتمه هغجنثمبهن ينأل ي
غ عيهغجنيعجع هجمحقَّـلكص عقن آلجعيط حص  ضغن ُّـيعمغخي جنمل غجن  .خفهئلكن عمل هنمئ

ص جعمسن عمل قمغلكل غخفهئلكنعجلمف  ّورد اثسضقأرصن  ض جنمل غجن ُّـمتتمئ  جلس غيهنمئ
صيتميحق مس ُّـ عحفيعص جنهئمتيىهنهئلكن عمل ىهن هنهئلكن َّـيعه هحكلكئيع عجليعغض جنمل ي جفت  مض مغ هنمئ

ض آل مع ص يحفلكك ىهنهئلكن عمل  غألُّـ حممئيشص هَّـ هثسبتيتميحقهثخي ُّـوعُّـٰهلكص  يتميحقغجن
ض آلي جنهئيتميحقحملكخفهئلكن ُّـ ل جللكمس غخفلكقغ جن جفيعممملص يتميحق ُّـ غجن وحممب حميعل عن مصهب  مض يي

ص هن قهن معميحق   ىمض عمغىغغئهتلك ههضخيهتلكص جعمسن ُّـمتتمئ جلمف هنلك َّـ جلمبمث هن حمٰهلكظيغألُّـ
ن ىئىع  عحفيع هنهييعهلص حمحمثمتىحمٰهلكظعمل  جنمل غألُّـ قهن حكلكئيع جنُّـهئ مبخيلكمس جفيعمممل مض هنمئ

آلف غجن همل غأليخييعضمثغخفمئ ض ههثح  .حفيعه مملكجن
و عهنهئلكن َّـىعه غحليعمممل هنتهييعلصهثخي يهُّـبيطه عن غحل هن .  جلمف عهنهئلكن غخلالظي ي

يهعن مجمث هنلك قغخفمتهئيعُّـ آلحكتحلكجنمل غخلالظص   . جنمبهبمتلكخمجهملومميع إلجغبلكف غحكتحلكجنت خملكجعي
ق آل ُّـت جلمف قعه غخفمهمتي  يهجعخص قمميعهثلك ُّـحيهتيع عن غخفثلكن غخفىعمم هي يخميطك  ص جفمثهن ي

يعهث ُّـخيتمئيط جعلكحكتحلكجنمل غخلالظص ممخص هنيع مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن َّـىعه غخفيعجفمبملظ هجنىعجن خميط  ي
وُّـتمهيطه جنمبتهبثمث جعخص عقغ مملكن كُّـيط هنثال قمغاله عمل غجنمئبمبمل هقعحك ه  جلمف غألقلو هنستمبمئمثلكي

ص جعمسن معبمئ  يعمل حفالحمهتلكص جغ حكحمك جلمف غألقل هن جمحق عن ُّـميحق هضخي جلخص مملكن جلمبمث ي ي
ل عمل غخللكقف جلمف هنلك مملكهثمن جلمبمثىهثسبمل عمغىغغئ جعخيٰههتلك عمل جعخيىش  . هغخفجهب

يعن مس ُّـتميحق هضخي غجنهئحلي حممشهث هظجنهئ آل شهي هنلك حممث يص عآل عهث معميحق هضخي ي ي ي
صلك حتت عمل ن هثسبتي حممشهث مملكصيغجنجهخيص  هجعلكآلهثتمئلكن صجعخيىش هثمئلكل غألقل جعهئ

جل ص هَّـهئىعغص حمتميحقف هثسبمل مصهب صلك حتت  .غخللكقف عمل يحفيعمغمن جل مم
يغجنمبهت عآل عن ُّـمئلكن ىعن غخفخيتمق: يي ض غجنمتسبمل غجني  .ي آل غجنجهخمهمثمليهئمبمثمل مض غجن

 .ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ن  ن جعلكجنخيهئيغيقجعيعهث : وعُّـٰهلكهُّـيعق جلمف َّـىعغ غجنمئ ي ُّـخييعل غجنتميحق : عهصخص ُّـهئ
ض هن جليطن غآلهثتمئلكنص هنجلمف ص ي عن  غجلس مض غجن غآلهثتمئلكن هن حفمهلكئيس غجلس

ض هن جليطن غحليعمممل غألُّـمتمثملظ حممشن غآلهثتمئلكن يتميحقخص ُّـي قجع:جعهبخيمت ي غجلس مض غجن ي
قَّـلكص  يهغجنمتمئمبمل جلمتيطَّـ َّـ غحليعمممل غألُّـمتمثملص هن خمبمث هنلك عقغ حتيعمممن غجنهئيعغ جلمف جض ي

ن َّـىعه غحليعمممل جعلك يحممشن هضخيهتلك ُّـتميحقص هجنىعغ ُّـسهب ي ضخيمثملص هن عصلك جعلكخممثملي وحليعمممل غجن ي  مض ي
ض َّـ غحص. هنهئلكصلك مس معمتتمئ جلمت ضخيمثملص ألن غجن غ َّـىعه غحليعمممل جعلكجن يهعهثخص حكهب ي ي  مثئملي

لىجعخيىش عمل غحللكظمبمل هن هثسبمل عمغىغغظ غجنحنظ جعخيٰههتلك غخللكقفص  عمل  هغخفجهب
يهُّـهئهي مض معميحقه معميحق جعخيىش َّـىعه غجنمتسمك  .ي

آلف غجني عن :هغحللكظ ض مل هيخييعضمثغخفهئلكن جمحق غخفمئ ههبىعغ وعُّـٰهلكص جمحق غجن
ن غخفيتٰهِّـُّـ ن غجنىعه مهمتي  جليطن خمب  .لكنهئهثهئيع غخفعحصىعغ غجنمئ

اّاألولمناقشة القول     وا
ن غجنسلكقك غجنىعه ُّـمتهئيع غخفهئلكنص مهمتي و عهثهيلك هنمتلكخمجهمل غخفيمعمئيطن  خص ُّـحلهحممثجنمبمئ

غن غألحفيعه جنخل غألهن هغجنثلكرهنمتلكخمجهت جنسخم يص جعيطظغ جعلكجنمئ  .و
 ظق ثسظئف اثصظن خج عغعن ارصورخخغم اطشب: وخاثضظذسظ األ

جنخل آل معمتجيب جلمبمثهتخص حفمهلكئيس غخفينع يلكن غجنت معمئيطن جعمثلكصلك مض جعيطغُّـمل هئ َّـىعُّـ غجنمئ
ص ألن غضِّـ عن يمتتمئ هنمت هُّـي هن حفمهلكئيس غخفهئلكن عن ُّـيغجنهيمه ص ههن غجن يمتتمئ عجنمث

غن هغخفخيتهبيط هنمتهتلكهخميط جفمهمبمن غجفتجلكمغ) ص( ُّـمبمل جعخل عظحلكغ َّـىعه غألخم ولكف ههنجهلكمغيعغف لك . و
يغجنهيمه غجنسلكقك هغجنسلكجع هغجنثلكهن هغجنتلكحك هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي غألهن هن : غهثحييع( ي

يلكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظص هغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق ظ هطضضمضضض كصف: ي
غقم غإلطضمضض كضف: يغجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل ظ هخف غجنتجيعُّـيط صصضمصصضك: حصلكنظ هخك

خكج  .)صطصمطضصك :جنمبمئ
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مل  ق غجلسهب )يغخفلكقغ(غحصمث قغ غجلسهبمثملص هآل غجنمه مل معمتتمئ هن يمثيآل معمتتمئ هن غجنمه
ملغ قغ غجلسهبمثملص هجلمف َّـىعغ ظحصمث مل هغجنمه ي خفلك معمئيطن هن غحكتحلكجنمل غآلهثهيهئلكن جعخل غحصمث ي

ظمثمل غخفهئلكن جلمف ) هَّـ غآلهثتمئلكن هنمت هغآلهثتمئلكن عجنمث (يغألحكلكك حمال معمتجيب حفمه
قغ غجلسهبمثمل مل هغجنمه ظمثلكف غخفهئلكن عن : هجعخيبلكقغ عحفيعه. يغحصمث يعن هن حفمه ي

ص هُّـجكن جعلكحليعمممل: ُّـجيمبمك جعلكحليعممملص عه ظ هآلكن لكمبمك : ص عهُّـمتتمئ عجنمث ُّـمتتمئ هنمت
مل عحفيعهص هَّـ مل عمل َّـمث قغ هن َّـمث مل جعلكحليعمممل َّـ غهثتمئلكن غجنمه قغ جنمبهتمث  غجنمه

مغهتخل  :جضلكن جن
قَّـلك :ّاروثه األول مغ مل جع مغيط غحصمث ملص مع قغ خُّـهئمل غجنخيمبمل جنمبهتمث ي عن غجنمه ي

قغ مغ مل غجنت َّـىعغ خكمسصلك هن ن غحصمث  خمب وهمعمتخييطن جعلكهثخييطغهنهتلكص حمال ُّـهبهئ عن معهئ
قغص قغ عجنمثهتلكيت  جفغجنمه  .معمتتمئ غجنمه

قغ:اروثه ارثظخ مغ قغ هن و عن غجنمه ملي   جنميحقَّـلكص حمال ُّـهبهئمتهتلك عن معمتتمئ هن َّـمث
قغعمل عحفيعه مغ وظ ألهث ُّـستمبىغن ظحقهقهتلك هن هَّـ  هنلك و جنمتهيسهتلك جفخل غآلهثتمئلكن عهثلكي

قغ مغ  . جنميحقَّـلكص هَّـ غآلهثمئالغ غخفحلكنوهن
قغ جعلكحليعمممل حمهت غهثتمئلكن غحصمثيهعهنلك  مل جنمبمه قغآلكن لكمبمك غحصمث  عمل ىمل هن ظ

قغ مغهتخل وص هَّـ جضلكنعحفيعه ىظ  :وعُّـٰهلك جن
غ:ّاروثه األول مل خم و عن غحصمث ي ي حصلكص حممشن غآلهثتمئلكن ُّـمئتيض يحمخيمبمثمل آل و جضٰهملي

ىحمخيمبمثملظحقهقهتلك قغف   . هنلكو هجن عهثلكي
جنمل:اروثه ارثظخ مل هنخيمب و عن غحصمث قغي مغ قغ هن  هبلكص حممبمثيغ حصلك عن معمتتمئ و جنمبمه

قغ قغ عمل هن غجنمه قَّـلكعحفيعه ىظ ههبىعغ  .يظ آلحكتمبىغغن قجن عن معستمئ مض همغ
يتٰهِّـ عن ُّـ جنخل خكهئلكنَّـىعغ غإلي  . هغجنثلكريغألهن ُّـيعق جلمف غجنمئ

مل عه غخفلكقغ) ص( يَّـ هنلك ُّـجههب غخفلكقغ غألهمل هغجنثلكهثمثمل: يغخفيعغق هن غحصمث  .ي
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 اثصظن إخ  ورضفّظدةاث إخ ضسظُ عّغرظاث :اثضظذسظ ارثظطضظ
ن ىعه غخفمتلكخمجهملَّـ  ) غجلس:عه( ييعمممكغخفي عن : حممئيش هَّـيغألهن معيعق جلمف غجنمئ
مل  عمل ُّـمتسمك  س حفجهبوجعلكغ: غخفهئلكنص حممثمئلكن عمل  هآل ُّـمتسمك)معيهنلكق عمل :عه(غحصمث
غخفهئلكن ي عن غخفهئلكنص هَّـىعغ حفحق خكلكَّـيط جلمفييعمممك عمل ص هآل ُّـمتسمك غخفي جفيطُّـيطهوهجعلكغ

 . جنمبهبهئلكنو هنميلكُّـيعغيلكقغ عحفيعص حملكخفو خظيلكقغ هغخفوخظ
رابعمناقشة القول الث وا    ا

 ًظّتحغرعصفم أن عصون ارسظرن س: خاألواثضظذسظ 
جنخل وجعمتلكظ ن غجنحنظ غجنسلكمم هن)غجنثلكجنهن هغجنيعغجع( جلمف غجنمئ ولك يتحيعمم ُّـمبىغن عن ُّـهئ

ن هغحليعمممل هنتمئلكجعالن معمئلكجع غجنخييطن ي هغجفيطص هَّـ جضلكنص ألنىمض كهنلكن  غجنسهئ
غجفيط حكلكمممتلك ههنعهغخفمبهئملص هآل ُّـهبهئ  ن غجنحنظ غجن ىلك مض عنيتحيعممون ُّـهئ  هغجفيطص و

غخمهيمل مض غخفلكظ حكلكمممتمل غخفلكظ ملص هزيعه جلمبمثهتلك غخفلكظص هحكجيِّـ يتحيعمم جمحق هنوحملكجنسهبهئمل غجن
وتميحقغخفحمثيش جعجس غجنسهبهئمل غجنىعه َّـ غخفهئلكن هن ص يتميحق غخفهئلكن هنينع هَّـىعغ ُّـخيمت .ي

غجنسهبهئمل ي عن ملص هَّـ حفالم غجنهييعل هنيتحيعمم حملكجنسهبهئمل هنوغيتميحقهعقغ مملكن غخفهئلكن هن
ن غجنسهبهئمل غجنسلكمممتمل هنوحكلكمممتمل  هَّـىعه .هَّـ جضلكن ومليتحيعمم مض غخفلكظص حممثمبىغن عن معهئ

جنخل غجنثلكجنهن هغجنيعغ  .وجع هنخيلكغخفمتلكخمجهمل معيعق جلمف غجنمئ
  بظالستذء وارصغاغّعتسقارسشع ال : اثضظذسظ ارثظطضظ

جنخل غجنثلكجنهن هغجنيعغجع  ي عن :ص هجفلكظمبهتلكوعُّـٰهلكهَّـىعه غخفمتلكخمجهمل معيعق جلمف غجنمئ
ن َّـىعغ غإليُّـتمهغخفهئلكن    آلو حملكقمي هعهثصو معلكقغو حممث هنلكظهثلكظ جعلكآلهنتالظ هغجنهييعغمص حمتمئ

مغيط حممث  يلكآلهنتالظ هغجنهييعغمص ألن جعيُّـتمهلك غجنسجيِّـ حمال ي عحفيعهص عهنو معلكقغو خظُّـ

يَّـىعه غخفمتلكخمجهمل معخييعل حصلك غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غجنهييس غجنسلكقك هن غخفمئلكجنمل غجنثلكهثمثمل هن غجنهي ) ص( ي ي
يغألهن هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ  .ي



 ضضص.....................................................................................................غألُّـ مض

 و جغالجغملص هغجنسجيِّـ جنمثيغ جفجخصوجعخيلكقع غجنىعه جن :هع ص جنمبحجوغآلهنتالظ هغجنهييعغل ظهيمل
يتٰهِّـ عن جنمبسجيِّـ جعخييطغنص ههبىعغ ُّـيعهثخص جعخيلكقص هعجن جغالجغمل   .غخفهئلكن جمحق غجنسجيِّـي

جن جن  غجنثلكجنهن هغجنيعغجعخلهعهقق غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف غجنمئ  ينع :جعمئ
جنمل غجنهئ ُّـهئوحكجيِّـي عهث هثهييغ غجنسجيِّـ جعخص ن هن يههظ غخفخصحكص ين هن هنمئ مل ُّـهئ

جنتخل جنمثيغ  ل غخفمئ جنمل غإلضلكحمملص هغحللكظ هن مصهب وهنلكَّـمثملهنمئ ملص جع يهنستمئمب و هغجفيطغي
ن جللك ي عن ممخص. ي غجلتبلكقهوَّـ هنهيهت  ولك هنمتيحفلكظوجليعهل غإلضلكحممل جنمبسجيِّـ آل زخيمب هث

جللك هن غجنهئيُّـخييطيجفت  ي غخفهئلكن هث ن عهثهئلكق مم عمل حمحلكظ َّـىعُّـ غجنتخييعُّـهيخل ُّـيعمغ. و
وهنلكَّـمثملغخفهئلكن   .مليجلمثمتمث ي

س ا ن: مناقشة القول ا قدار   زوم تداخل ا
ن  ص ألنغخللكهنيغ ُّـيعق جلمف غجنمئ  غجنهيٰهلكظ جن يجعمسن ُّـمبىغن هنمت معيطغحف غخفمئيطغقُّـ

ص هجنمتهييعل  ى هنجكيص هَّـىعغ غجلس غجنىعه جن جفجيهنهئخيمك وجفجهب هنجكي عن جفج
ىهنهئخيمك و هنخيخلوعُّـٰهلك ي ق جفي  ُّـجهميالن خلجهب ُّـجهمي قجن غجنهيٰهلكظص هَّـىعغ ُّـخيمت همغ

ص عه وهنهئلكهثلك هغجفيطغص حممثمبىغن معيطغحف غخفمئيطغقُّـ  معيطغحف هنمئيطغق جفج غجنهيٰهلكظ :و
ص هجغبمن مض جضمب ي مم يمعيطغحف غخفمئيطغقُّـ جضلكنص ألني عن يههنمئيطغق جفج غجلس

 ُّـمبىغن هن ي ألهث هغجفيطظى هغجفيطص همض عنىهنمئيطغقُّـ ُّـستحمث غمغتخصجلهتخص مض هنهئلكن
جفيطغ معخيمت جليطن  غجنهئثحق ُّـخيمتيألن معيطغحف غخفمئيطغقُّـ هجفيطغ غجنهئثحقظ  غآلهنتمثلككص هغجن

 .  هَّـ جضلكنصغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل عمل غآلهنتمثلككص هغمغتخصجلهتخص ُّـيعمغ
جن  عمل غهنهئلكن غخفمتلكخمجهمل مض وهَّـ عخكلكقغ ...)غجنمبهت (:يجغ غحكتيطقن غخفمهمتي جعمئ

 .)ططص (ص قخمضطصك :جنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غ) ص(
 .يألن غجنهئالن مض غألُّـ غحلمئمثمئ غجنىعه آل ُّـسخي جمحقه) ض(
َّـىعه غخفمتلكخمجهمل عهققَّـلك غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ جلمف عظحلكغ غجنبخييط مض غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفمئلكجنمل ) ض(

يغجنثلكهثمثمل هن غجنهي غألهن هن لكبمثخيمثلكف غجنجههيلكظ ي  .ي



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. طضص
ي عن غخفيعغق :ص هجفلكظ َّـىعه غخفمتلكخمجهمل)معيطغحف غخفمئيطغقُّـ جضلكن(غجنهئمقهص هَّـ 

ن غن غجنمبىعغنص آل غخفمئيطغقلكُّـين غخفلكقغمبهتخص رلك غخفمئيطغقجعلكخفمئيطغقُّـ غجنمبىعُّـ ُّـستحمث معيطغحف
ن عجفيطرلك هنلكقُّـ مغيط هنمئيطغق .ولكي هنثلكجنمثوغي هغآلحفيع مصيعقولكيُّـهئ نص لكين هنلكقُّـغهمض غخفمئلكن آل ُّـ

ص هغآلحفيع مصيعقسجع عجفيطرلك هنلكقه و هَّـ هنمئيطغق غجلس  هَّـ هنمئيطغق غجنهيٰهلكظص س هنثلكمظي
ص  هَّـىعغ هن خمبمث هجلمبمث حممثهبهئ معيطغحف َّـىعُّـ غخفمئيطغقُّـ هآل عخكهئلكن مض قجن

ٍّغمغتخصل غجنبيطن هن غجنيعهفص جفمثهن ُّـتيطغحفالن هن جمحق عن معىغهن خكخمهمثمل مم  هنمتهتخص ي
وهُّـمهحقغ خكخمهلك هغجفيطغ  .و

مل ههنمئيطغقَّـلك: هغحللكظ ن غخفلكهث هن معيطغحف غخفمئيطغقُّـ َّـ غحصمث  صُّـهبهئ عن ُّـهئ
قغ ههنمئيطغقَّـلك قغ هنخيلكص هجنمثيغ غخفمئيطغق حممئيشصصعه غجنمه مل هغجنمه ي هعهنلك حممثخص عقغ و عه غحصمث

ويط غخفمئيطغقُّـ مصيعقغمملكن عجف ص ألن ممالي ي حمتيطغحفمبهتخص جنمثيغ جعهبستحمث  ىهن غخفمئيطغقُّـ جعلكم ي
ص حمال غخفجيعق ُّـمهحق هنلكقُّـلك وجعجهخمه ي وص هآل غخفلكقه ُّـمهحق مصيعقغي ي حمهت هثحيحق غجنبيطن هغجنيعهف . ي

ٍّجفمثهن ُّـتيطغحفالن هن جمحق عن ُّـىغهن خكخمهمثمل مم  .و هغجفيطغو هنمتهتخص هُّـمهحقغ خكخمهلكي
)٢(ا    ا  ا     

جنمل غألُّـ هخممبمتلك وصلك َّـمثئملع :يمعمئيطن معخييعُّـ هنمئ  . هن هثسبمل غجلس عمل غخفهئلكنو جفلكظمبملي
جنمل غألُّـ َّـ هثهييغ غحصمثئمل غحللكظمبمل هن هثسبمل غجلس عمل غخفهئلكن  ص هجنمثسمن غجنمتسبملصحمهبمئ

جنمل غإلضلكحمملص :عه ي هثسبمل غجلس عمل غخفهئلكنص حملكحصمثئمل معمتجهمس هن غجنمتسبملص ممخص معمئيطن مض هنمئ
آلف غجنمتسبمثمل جنمثسمن هثهييغ غجنمتسبمل هعهثخص َّـمثئلكفيهقمميعهثلك عن  وغخفمئ ي  . جفلكظمبمل هن غجنمتسبملي

جنمل صهثخي جنمل غألُّـ ههنمئ  هن و جفلكظمبملو غألُّـ َّـمثئملينع :غإلضلكحممل غجنهييعم جعخل هنمئ
ن حممثهتلك غحصمثئمل جفلكظمبملغإلضلكحمملغخفهئلكنص هَّـىعغ جعخالم  عمل هثسبمل غجلس  و غجنت معهئ

غ ىخظ عمل ىهن هثسبمل خظ  .يغألهنغجنحنظ  عمل عحفيع غخفمتس
)٣( ا أ  

 :خمسهبخل عمل ُّـمتمئس غألُّـ



 ١٥٧.....................................................................................................األفن يف
ّ وغو شون اششء يف صطعظه اخلعص به اشفي ال فسك ؛ّ األنن احلمممي:ّاألول

 صن شبظل ،اشطجملوسده صضه يف ذشك اخطعن، بحظغ فطون شف صأل اخطعن بعشتجمم 
د اخعء زد  شضٌ بعخعء، شظق سظه صطعنًاوجود اخعء يف اشطوز سظجم إذا شعن اشطوز ممطوء

ّرالق، وحظظإلف فطون اشسصف اشفاخز شططوز ممعذاإل ّع شطسصف اخلعرجي شطجمءٍ ً. 
ّ وغو شون اششء يف صطعظه اخلعص به بحظغ ؛ّ األنن غري احلمممي:الثمين

 اشبظغ ّنأ سطن اشواضف ؛ زفف يف اشبظغ:فسضه وفسك سده سظه، صن شبظل شوشظع
 ّ اشطول بعن:سده صضه، وأبضف صن ذشكًشظق صصضوال بقفف سطق، بل فسضه وفسك 

ًة اشضالظظغ، سعخالك توذضغ اشضقف رظإلع سصظإلعّ أو يف اشطعرّ يف اشبطف اشضالينًازفف ً. 
ّحطظطظع شألفن، ألن ًم شظق تطسظجمظّ أن غفا اشتطس:وال خيضى ً     اشطسم اشثعينّ

ألفن زطظه ّ زن صطوشغ األفن، وشفا سعن إرالق اٌخعرجـ ّوغو األفن سد احلطظطي ـ 
طو صن صسعحمغ، وهلفا ازتذ اخطسم هلففن اشطسطس غو األفن ال بطضظعه خيال 

ّاشضطسضي احلطظطي اخطتيض شطفش ّ ّغ اشضططظغ، بل اخطسم بحسع توذّ ّك اشضقف اشضعم ّ
ًفن سد احلطظطي أفصعّ اشضقف اشضعم فصططون اخطعن زد األّيف صضظوم األفن، ألن ّ. 

 :صع فزس إًأفصع  فظطسم األفنو
شظق يف هبعم وغفا اإل،  صبظمٍ أن فطون اجلسم يف صطعن:ّ األنن اجلميس.١

 صبظم، بل اخقاد صن اخبظم غو ٍضطل أن فطون اجلسم يف صطعنُ ال فّ ألظهاشواشك؛
ٍ صضسٍضطم صطعظه، صن شبظل سطفان شتعبُاشفي ال ف  صع، ٍيف صطعنّظه إ : سظطولّ

، ّ جظيسٌسظو أفن ... اشبظغ أو يف اشصعرعسظططن أن فطون يف اخطتبغ أو يف
 . صعٍ يف صطعن:بطضظى
 صن األصطظغ، شعشطون الخعص ٍوجود اجلسم يف ظوعوغو  :ّ األنن الموعي.٢

 .يف اهلواء أو يف األرض أو يف اشبظغ وظحو ذشك
 وغو شون غفا اجلسم يف غفا اشوشغ يف صطعظه :ّ األنن اللخيص.٣

 . بهّعص اخلّطظطياحل
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 ا ّ  
جن  ه خم يخميطك  ي عن  جعسبمك:هع ّذضو ارغي عسع أن عضتصل اجلسم خضه: ي

 .غجلس ُّـمتتمئ جلمت
جن  ه خم يخميطك  ً ثوعغعظًذضصون بشغا: ي ً جمغداّ لكن غجنجهمثىط خم صّ خن اثظدةّ

َّـيعُّـلك: يغجنهيمثلكيض وجليطه مغ ي هث قغ عجعخيلكقي ن جنمبيطآلجنمل جلمف مم ي جغالجغملص حممشن ى شتهب عن ُّـهئ
َّـيعه َّـ غخف يهبتيط مض مغهتلكمع غجنثالفظ هعهنلك غجنبخييط غجنيغجنبخييط غجل  حمهئخص ُّـهبهئ عن يخييعيضي

ن قغ عجعخيلكق ن قغ جعخييطُّـ مملكجنسجيِّـص عه قغ جعخييطىُّـهئ  ى هغجفيطى جغالجغملص ُّـهبهئ عن ُّـهئ
قغ. يمملكخليش مغ هث هن ن جنمبيطآلجنمل جلمف مم لوهشتهب عن ُّـهئ ض  . آل مض هن

هص جعمسن ُّـيعغق هنمت ن غخفيعغق هن غخفجيعق هنخيمتلكه غجنمبمي يهجلمف غألهن ُّـهبهئ عن ُّـهئ  يي
ن غخفيعغق هن غخفهئلكن َّـ غجنهيٰهلكظ  ص حممثهئ يهنلك َّـ غخفخييعه مض حتمبمث غجنخيمئ جل غخفتهبهئ ي

وىح مصيعقغىغجنىعه ُّـالجف ص حممثحهئ جعلكهنتالئ جعلكجلس عه حميعغجم هنمتي يهعهنلك .  جل غجلس
يجلمف غجنثلكر حمحقغق هن غخفجيعق هنخيمتلكه غخفمهجيمبِّـ غخفمئلكجع جنمبخصقه يعن : هآل شهي. ي

هغخفمهمتي  يخميطك   .هنهت جلمف غخفخيمت غجنثلكري حس غخفجيعق مض ممالي
جن   هخم يخميطك  ًذضصون بشغا ثوعغعظ جمغدا ...ارصول اخلظسف: ي ً  خملكن صًّ

ل : غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه نص ههن غخفحتهب هخم غ عمل عحماللك ن غخفمتس َّـىعغ غجنمئ
ص حممبخيمب ن غخفهئلكن جعخييطغ مصيعقغ عهث جفج غجلس يحفجيمس مض معهيسحق ممالهن ي عقغق جعهئ و يو

ص حمهبيعمغخي عمل  جعخنم غجنمتيغخفتهبهئ هث جللكقضلك جنمبجس غجنجيبمثخي هنتحيطغ جع وحييع جل مم يو ي
ي هنهئلكهثلك جنمبجس غجنجيبمثخييمغخي غجلس غجنتخيمبمثهب ن غخفيعغق جعلكجنتجيعُّـيط َّـمتلك خمخن و ص هُّـهئ

غَّـيع غخفجيعقغ غجنخيمئمبمثمل يغجنمتحييع جلمف غحلج آل هنهيلكقخممل غخفلكقغ غجنت َّـ هن عهظلكم غجل . يي
ق مغ ى مصيعقىهمممث مملكن حمهب غجنمييعُّـمك غجلتبلكق هن يغ هنهئلكهثلك جنمبخصقي جل غخفلكقي  يُّـلكفص هن عنو

يهثسبمل غخفجيعق عمل مجمث غخفلكق ص ي ن غخفهئلكن جللكخمال جنىعغمع غظص هُّـمبىغن جلمبمث مم وُّـلكف جلمف غجنس

 .ضطض كضف: هئهبمليمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحل) ص(
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 .صطمغ يلخ خج نذكإل رن لثطصشآل يثونلإليدوضه كحع
 دع إلطعن لثإل لذطسع لثشسون لثشطعإليك :ضشل دوى كطثط لذشطضطم يظوإلتم 

 ط يحطنثغ لذعئصغ ضشل نذك حصه يف لذرشطكعرص يلذغي بطذجلظحوكبسشه كخالح
ظصضط خعظق رن إلتم .  حصهح ضشالإلظشششح يثطتم لثإلرشطلإلحطنلم لرطي لث

 .ظضالك لثظطششح لتططته لذصه
 لثشطي ظو ثطم إللألحطه كي ظشطى لي: إلحشط لذرصع رزططم بشوذهإلتم 

م لذسطمل لجلضم بذو لذصسع حن ضشغ لجلضمغ خضنل دذضط لذصسع حج ثط
آل دطي نذك رشطضط ذشسطملغ )حج بسعي يلرطعلني: كي لي حئط خشل( إللجلضامع

إل رن نذك لحلطم ظسح رشطضه يظجأل يف ثغكإلثطهثضم إل دل ييدوه ن لإلحطنل إل
 رن ثطم لذسطمل لنل كثع لحلطم أل ظو ثغكٍّثطه ألثضمإل دل خصشطي.  لذصهإلضصطلحل
إلل حن لألثضطي لثطصشإلجمعنح لالحطططن بس  .طصآل

إلدعه رسي دوذه  خطألظن خج : آلك غافوضهّ حتى غلملكلن غري اجلكله: إل
 .طإلحعضص كي آلطإل ثوظعظآلمجصف لثشوالم جولك

إلدعه رسي دوذه   ظعن حج :آلكغ فه أغوى فل مورد عىل افقول بلفسقن: إل
 .دال لذشوذح لذططذظ يلذعلبف

إلدعه رسي دوذه  ذعآل ظضطيآل كدسطن سع لإل لذط:آلكغ قنُوذفه لقم افب: إل
إللجلضم لثطصشنغ يظو لذط إلسع لثصطع يف لجلصطم لذطالمق يلال خطذضسظ إل  .سعإلبآلكظزط إل

إلدعه رسي دوذه  ّافكله إال أن مككه ذفه: إل ّ ظصصف لرطصطه تعلثل : آلكغ ّ
إلييف مجصف لثولننغ بل عغ بام لنل دطضط يف ثضصح حطصسصحآلرسششط لثشعلنظن   .إل

 .)ققغ (غ ندمفقغه: تسشصشط لذرصع رزططم لذصغنآل حج غطظط لحلشصط) غ(
 .فقغه: لذشطضطم )ف(
 .)ققغ (غ ندمفقغه: تسشصشط لذرصع رزططم لذصغنآل حج غطظط لحلشصط) ف(



 فمغطظط لحلشصط و  ظم.................................................................................. غقغ
إلدعه رسيصإلف زلذسطظع رن دالي لث لذشوى لخلطرغ يف  لخ إل ظعل كضه ظعظطإل

 .لثشطي
: إلظطعي كي لذزظصظ يف ثشصشط لثشطيغ ظو كي ظشطى :إللذشصطيضيدطى لذرصع 

إللضه لذشزطك لذعآل ظرسشه لجلضم يعل خصه  .إل
إلدعه رسي دوذه  إلسصي لذزونل لجلضصصط رف ظغ أو اففورة فه املقنار: إل

 .إلتسصصصط لذعآل ظو لحلطم
إلدعه رسي دوذه  إل يف لذطظظ لأليى رن غّلقري فل تقنم يف اإلضلغم: إل

 .لذشزل لذضطنه حخ
إلدعه رسي دوذه •  . بطثطكئ لذشون لثصطش: كآلغغكون امللء يف افكوز: إل
إلدعه رسي دوذه •  ظشعل رن : كآلغّ جكيسٍومقنب فه تقسلكو إع أمه: إل

 .لذطشضصم لذضطبق
 ا ا   

 حن لهلصئط لذطي حتزل رن ضضطط ألحططنلإلبضغط رشوذط لألظن زصإلف إلحعو لث • 
 .لثشطي لخ لجلضم
 :ثزطئغ لثشطي ظي •

 . كي ظصطشل لجلضم حصه يظصطشل لذصه.غ
 .إلضصطآل دطبال ذعحطنل لحل: كي ظشوي نل يضفغ كآل.ف
 .... كي ظشوي ذه رشعلنغ ضزف كي نبف كي.ف
 يظو رط  يلثعغأل ييف نرطيأليلثع ألال ظصشن ثزوى ثضصح يف رشطي. ف

 .ظسشق حشصه بطعلثل لألثضطي
 :لألدولى يف ثشصشط لثشطي •

 .فقف هفم: إلتسشصشط لذرصع لذشصطيض حج غطظط لحلشصط) غ(
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 .ظصوخ لجلضم  لثشطي ظو:ّافقول األول
 .إلضصصط لثشطي ظو لذزونل لجل:افقول افثلين

 آلجولك نغإل لثشطي ظو جسظ رن لجلضم لثالدي ذشطضم لثطصش:افقول افثلفم
 .آلطإلوظآلدطي لذضسظ لثالدي ثطيظط كي حم

 . لثشطي ظو لذضسظ لذططحن ذشطضم لثظوآل:افقول افنابه
ألجمعن إل ثوظعآلأل لثشطي بسع:افقول اخللفن  .إلطنل حن لثإل

.  يظعل لذشوى ظصشع يثون لثشطيغ حعي يثون لثشطي:افقول افسلدس
 غآل رشطوذطآلطإلصط بعهيإلطشعرذو دطضط ثزطئغ لثشطي لألنبف لثإلزصإلف بضضه لثيندع 

 لخلزطئغ إلرشوذط لذوضفغ ألي لخ عثسول لثشطيإلي ظكعظن ذشصشطي خسج لثصش
 . تصسطق حج رشوذط لذوضف نيي جطئع لثشوالمط ذشصشطيإلطشعرلث

 لجلضم ظصطشل إلرشوذط لذوضفغ بضي لخ نثطه لثشطيلكينن حج زصإلف  لثإلذشن
وذط رشإل ثطى  يف ثوظعي يجطئع كحعلضهغإلطسجه مل ظ كثعغ ذشصإلألرشطي لخ ألرن رشطي

 .آلكظزط إلطسجلذوضف ال ت
 : يلذططعإللأليىرصطدرط لذشوذح  •

 . حعي لضسططى ثزطئغ لثشطي حج ظعظن لذشوذح:املكلغفم األوع
 ) لجلضم:كآل( إلعدطلثإل كي :ي يظغ خشغإللأليىتعن حج لذشوى  املكلغفم افثلللم

 إل بطل ثرطي:لثشطيغ خصشطى لخ  يال ظصضط)تهإلرطن لخ :كآل(لهلصوخ  لخ ظصضط
لثشطي إل كي لثشطيغ يظعل ثج حطظع حجإلعدط لخ غ يال ظصضط لثإليبطل ثعظعآل

 . كثعأل ظكإلطنل يلثألظك
 :رصطدرط لذشوى لذططذظ يلذعلبف •

 .آلطإلطظعد ظشغي كي ظشوي لذضطدن ر:عاألواملكلغفم 
 . بطالرطالك يلذشعلهإلظطزف لذضسظ ال :املكلغفم افثلللم

 .ذغيي تعلثل لثشعلنظن: غرصطدرط لذشوى لخلطر •
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جنمل غألُّـ َّـ غحصمثئمل غحللكظمبمل هن هثسبمل غجلس • غخفهئلكن هجنمثسمن  عمل هنمئ
جنمل يمعمئيطنغخفهئلكنص حملكحصمثئمل معمتجهمس هن غجنمتسبملص ممخص  عمل  هثسبمل غجلس: عهصغجنمتسبمل  مض هنمئ

 .غإلضلكحممل
 :خمسهبخل عمل ُّـمتمئس غألُّـ •

ن غجنحنظ مض هنهئلكهث غخل:يمئمثمئغألُّـ غحل  ُّـس جمحقه  جع غجنىعه آليلكك هَّـ مم
 .هنخي مض قجن غخفهئلكن

ن غجنحنظ مض هنهئلكهث غخليمئمثمئغألُّـ جمحق غحله  جع جعحمثهن ُّـسخي يلككص هَّـ مم
 .هُّـس جمحقه حممث

 :ملعمعمئسمث عحفيع جنسُّـ  •
ن غجلس مض هنهئلكن:ّ األعن اجلضخ.س جعهبخيمت جليطن غجنخيمب ص  هنبهتى عن ُّـهئ

غخمهبلكن جعهبهئلكن غجلس هجنمثيغ غإل  .مض غجن
ق غجل:ّ األعن ارضوخي.س ل همغ ن مض ٍّحفلكك ىس مض هث  هن غألهنهئمتملص مملكجنهئ

غظ عه مض غألقل عه مض غجنبمثمن ههثح قجن  .غحص
خممن مض هنهئلكهث غحل:ّ األعن ارسحيص.س ن َّـىعغ غجلس مض َّـىعغ غجن  يمئمثمئ مم

 . جعيلككغخل
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ا  
ا   

  تشغعق سصورظ اثتى)س(
 ظ اثتىضامت سصور تصس)س(

 





 
 

امن ع   الفصل ا
   ا

يئة اصلةُوهو ا تُ ا س ء من  ل زمان إ ِه   سيأ إن شاء .ا
ة ّ أن اهللا وجودٍحر ا من ا سيِ بما  درِالّ ا  َ غً مقداراّ ا
صقار غاير،ها  ةفل؛ ّ القارِها من االمتداد غِ ما لغُ و  ٍ حر

 هذه َ بعضّ أنَ غ،بالعدد ٌ واحدخاص ٌ زمانِ بالعددٍ واحدةٍةّخاص
زمان.  بعضَ االنطباقُ يقبلِاألزمنة ستمرعام الُ وا ي نقد ا  ُرّ ا

ت ر ةُ زمان،ِبه ا ر وميةِ ا أخوذ،ِ ا سً مقياساُ ا  َ به األزمنةُ نق
ت ر ُ فيتع،وا سبّ ِقدم باٍبعض إ هاِ بعضُ به  ِأخر واّ

 ِ والطولّ
لحوا.والق سبة و ا من ال سب ما  زمان هيئة إ دث   ٌا

ا  اٌحاصلة  .  
قرب مُو مُ ا ص،  األينِ  ا من ا   فهناك م 

ة ر سعَا ُاألول وهو ا ،هاَ معها غُ ال  ها  ومنه ما يعم،ّقي اّ
ة،هاَوغ ر واقعةِ ككون هذه ا كذا أو  ِ أو  يوم،  ساعة كذاِ ا

 ب ُ والفرق. كذا وهكذاِ أو  قرن، كذاِ أو  سنة، كذاِ شهر
اب زمانّ أن :األين وا  هذا ا واحداص اَا كَ ا ش  فيه ُ 

ون بانطباق الف،ها عليهِكث واحداص األين اِ  سعِ ا ّ إال ُ فال 

  ً. واحداًجسما
نقسم زمانيِوادث اِ بانقسامٍ انقسامَ ا نوعُو  ما  : فمنها،ةّ ا
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ي وجودُةّتدر زمانُ ينطبقِ ا وجودُةّ ما  آني: ومنها،هِ نفسِ  ا ِ  ا
سب زمانُين ماس، إ طرف ا وصوالت وا  .ات واالنفصاالتّ 
نقسم ات وما بالعرض:إـ كما قيل ـ ً أيضا ُو ات ، ما با  فما با

ت ر نطبقةِم ا زمانِ ا ت، بذاتها  ا تحر ِ وما بالعرض م ا ّ 
نطبقة تِا سب جوهر،هاِ عليه بواسطة حر ِ وأما  اِ ذاتّ  .ها فال م 
ةوهذا مب ر وهرِ  منع ا كما سيأ ـ ّ وأما  القول بها ،ةّ ا

ةَ فال فرق ـإن شاء اهللا ر تحركِ ب ا ِ وا كّ   .  ذ
نقسم قًأيضا  ُو واقعةِوالتبانقسام ا تِ ا ر   .ُ فيها ا



 ططص......................................................................................................غخفت مض
 

ا  
)١(ا      

جنمل غخفت مهمتي يجليعم غخف  .غجنىغهنلكن عمل غحصمثئمل غحللكظمبمل هن هثسبمل غجنحنظيجعمسصلك هنمئ
 :تخليهنمئيطهن َّـىعغ غجنتخييعُّـ ُّـمتبمي جعمثلكن يتٰهِّـهجنهئ ُّـ

زمان: وة األّقدما راد من ا   بيان ا
وهنتمه سمم غجنىغهنلكن يعن :حكمثمسجخ مض غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيمل  يص هعني خملكقي جمحقولكني حكمثي

ص هغجنىعه ُّـخيخل َّـىعه غحليعمممل َّـ غجنىغهنلكنص ألنو هنبهتوغحليعمممل عهنيع ي مض هثهيس  هثسبمل ي
 غجلس يص حممشنيغجلس غجنجيبمثخيعمل  يغحليعمممل َّـ هثسبمل غجلس غجنتخيمبمثهب عمل غجنىغهنلكن

 ق غجنثالجغمل هن قهن معخيمثخل هنمئيطغق غآلهنتيطغقصَّـ عظ غآلهنتيطغق مض غألجعخيلكيجيبمثخي غجن
ص يلكك هغحلج غخليلكك حمهت غآلهنتيطغق غخليغجلس غجنتخيمبمثهب يهنلكع  هنث هنجكص هنجكُّـ

 ....جغالجغمل
ص عهٍّ جمحق خملكقوغهنتيطغقي حممشصلك هممىعجن غحليعمممل ص ي جعهبمئيطغق هنخيخلىقي جمحق جضيط: هنبهت

ن هثسبمل غجنىغهنلكنيمت هُّـمئيطيهغجنىعه ُّـخيمث غحليعمممل هثسبمل  عمل قه َّـ غجنىغهنلكنص هجنىعغ معهئ
َّـيعُّـوهجعمتلكظ .غخفبهت عمل قي عه غخفمئيطيغخفخيخل ني جلمف غحليعمممل غجل  ومغس جفيعممملي جنهئ مل ُّـهئ
ص هعقغ مملكنومليحفلكظ نيآلجعيط جع ومليحفلكظ و جفيعممملىمغسي جنهئ  جع  ىمغسي جنهئ  عن ُّـهئ
 . جعسحفلكك وكهنلكن

ي عن جنهئ مليمئيطهن هن َّـىعه غخفيهُّـتحمه ص هعنولكيحفلكظ ولك كهنلكهثىمغسي ي جنهئ ي جع
ق مغ ىتحيعن هنىهن ص هَّـىعغ َّـ غجنىغهنلكن غجنولكيحفلكظ ولك كهنلكهثي  .مملكف جنمبحيعيهيمبسهي جع

انيةّقدما زمان ال: ة ا وميّعاما ة ا ر   ةّ هو مقدار ا
ي غألهمل عن جنهئ مليمئيطهنلك جغبمن مض غخفيخف قي مغ ىتحيعن هنىهن ص حمحمثمتولكيحفلكظ ولك كهنلكهثي ىئىع  جع
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 كهنلكن يحهئ جعمسنهثملظ همممث يلكظي مممث هثمئيطق غألكهنمتمل غخل:ُّـمسجخ َّـىعغ غجنسهسغن هَّـ
ن عه عخم   هن كهنلكن معمب غحليعممملظيَّـىعه غحليعمممل علك

 غجنخيمئالظ ينعحكمثمسجخ مض غجنهيمه غحللكقه جلهل هن غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيمل : غغهغجل
غ غخفمئمثلكك غجنىعه معمئيط ق جع غحليعمملكف َّـ هنمئيطغق يهألمغ معمتحيمث جفمثلكهت مغخيمب

هنمث ق هغألُّـ مليغحليعمممل غجنمث لكن هغجنسلكجللكف هغجنيطخملكئ يههنمئلكقُّـيع عحفيعه مملكجنسمتخل هغجنجههت
غر هجمحقَّـلكص هنمث هغجنث ن هجع هغجنخيهلمل هَّـ غألقيهن خمبمث عحفىع كهنلكن غحليعمممل غجنمث

هنمثوحكلكجلمل ي همغخيمبهتلك هنمئمثلكحكلك جنتمئيطُّـيع غحليعمملكف غألحفيعهص حملكحليعمممل غجنمث هَّـ (مل و
ُّـمبمل( يهئمبمثملمئهتلك جلمف غحليعمملكف غجني هثجيب)ن حكلكجلملهغألقجع هغجنخيهل  يىغئمثمل هغجل)غجنجي

 . جنمبحيعمملكفولكهنمئمثلكحك...  عه هثجخي غجنيطخممثمئمل عه غجنثلكهثمثمل عه) غحليعمملكف غجنمئمهحقغ:عه(
ن هنثال جن غحللكقجغمل ي عن  عهصغحليطف غجنهئىعغئهن ن  غحليطف غجنهيالر عخميطينع :وحممثمئ

ن عه عخمخن كهنلكهثلك عه هنسلكهُّـمليغجنهيالهثمث ومل علك  . جنمبحلكقجغمل غألحفيعهو
جنمل  عمل ن هثمسجخلكتيمئيطهنن غخفلكيعقغ معبمثمتمن َّـلكمع   هَّـملصيتمئيطهن غخف)هنت(معخييعُّـ هنمئ

ظ ألن عمل غحصمثئمل غحللكظمبمل هن هثسبمل غجنحنظ  يغجنىغهنلكنص هغخفيعغق جعلكجنحنظ َّـ غجلس
 .لكفي هغجنىغهنلكن َّـ غجلس هغجلسخصهثمث جعلكحليعممملوغجنىعه جن غقمعبلكل

ي غجنىعه معمئيطق جع غحليعمملكف يخيلكنهغخفيعغق هن غجنىغهنلكن مض غجنتخييعُّـ َّـ غجنىغهنلكن غجن
 عمل  جعلكجنمتسبملصى جفيعممملي جعهئيلكك غجنىغهنلكن غخلي جفيعممملص ألني جعهئيلككهجنمثيغ غجنىغهنلكن غخل

ق مغ قهص حمال هثسبمل وهثهيسهتلكص حمهت هن  ي جعهئيلككمل جعخل غجنىغهنلكن غخليجفمئمثمئمث جعخيخل همغ
 .هثهيس عمل  غحليعممملص عق آل هنخيمت جنمتسبمل غجنحنظ هجعخل معمبىجفيعمممل

 ىجفيعممملي مم جفيعممملص هثمئمثيغ كهنلكني جنهئ مليلكظيحممبهئ هثهبمثىغ جعخل غألكهنمتمل غخل
ن عه غجنجههتيع عه غجنسمتمليخيلكنجعلكجنىغهنلكن غجن  .... غجنىعه َّـ غجنثلكهثمثمل عه غجنيطخممثمئمل عه غجنمث

ىهغجلمب عن هن: يتمسحصخلخملكن ظيطق غخف ي غخمتخن مض معخييعُّـ غجنىغهنلكن جلمف عهث هنمئيطغق ي
ص حممثمبىغهن هن مغهتمل غآلخمتمهلكق جلمف َّـىعغ غجنتخييعُّـ يتمسحفيعي هن مغهتمل غجنتمئيطن هغجنغحليعمممل

ن هنمئيطغق مم جفيعمممل ىعن ُّـهئ ص حممثحتلكفوكهنلكهثلكوعُّـٰهلك ي مض غجنخيلكمس غجنخيمتخنه ي  عمل  جعمتهيس



 ققف......................................................................................................لتغظ يف
ي كةضف ىصظ كو صسةص يف لحلص خذصلن ةضحش لحدرطف كى ةضحشيلحغذسسص بسخض  آل ي

 .شيبزذخضف كى كثزض لحلضحشلف كى كعثزشف كى كثصص
)٢ (ت ا   
   ّحقي وغ ّ إ حقي تقسيم ا.١

ي كو  صذضل خظ لحغذعسط لحصى محضسشو يف لألصظف ةسش محضسشصل لحغذعسطص
 فصعض خدظ جتو  آلي ىصظ حظو لجلعط يف خذشوفيةذسذع يكصظ كج صزذعطصظ لأل

 . خدظ صعدظ ىصعض جتوي ىصظ حظو لجلعط يف خذشوفيةذسذعج كصظ جت كى
 فيةذسذع خغظ جت جك ىيةذسذعخغظ  كج لتغظ صزذعطيو ك :سذظه ىيف لتذشه

 : كىف لحلضحش ىآل صعض جتصش خدزشي صظ لحضخشو لحصى غضيذسذعىلتغظ لحل
جسذظو خغط  ةضحشف ي بذطيشنضخشو لخللحصى آل صخته خدظ جتو ىصظ لحضخشو لح

 .  لحصى آل صخته خدظ جتويذسذعلألصظ لحل
 يدشهلحضخشو لحي جشو فيدشهلحضخشو لح كج  جزظ لحزععشيذسذعلتغظ جت لحلش يكخ

يلحلضحش لحظلحدش يف تشثش خغال كى كىصصو  :كو سذظهصخته جتو خدظف خظ حعسط  ه ي
ه يش كى يف لحذضو لحذصلئع كى كىيى يف لحخزض لحذصلئع كى لحعزش لحذصلئسك لحسظه

 .لآلتالهف ىصذصل
 خذظحش لتغظ يوك :خزيط جسذظه لتغظظ ىخذظحش لتلحدضه بج خذظحش لألصيكخش 

 حص حتخط ي ىلةصلي لحظلةص بخته جسظ لحذغتف جدع تشثشيشنصذظو لحضخشو لخل
 لألصظ : كىف لحظلةصيشنلآلآلن خظ لحلظلممف ىصصل بغالن خذظحش لألصظ لخل

 .صعض جتو خدظ آل ف لحصى آل صعض جتو خدظف جشحذظن لتررظك بشتشكيذسذعلحل
 قيف ثضجظ كى فلتغظ ثعشنل ثظ حظو لححك يف لحضخشو: نى لحدغض لحضلحشه
ه سعيصي كسظ  خضفشنخزش ىآل صذض يف لألنخز لألن كثضلخظ لألثسشك صذض يفيل يجشو حغت

 .ففف نقم: ش لألنبدشيلحلذرش لتغدشحسش يف لألتدشن لحدذرس) ف(
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نولكيجفمئمثمئمث و هنمت كهنلكهثلكينعيجغ  صجلمتهتلك جعهبت هآل ُّـهيٰه  غجنحنظ  هَّـ غجنىعه ُّـجيلكجع مم

ص جمحق جفمئمثمئو ههنمت هنلك َّـ كهنلكنصجلمبمث هغجنهييعم جعخل  .ُّـمميعهثلكه مض غأل هَّـ هنث هنلك قي
غجفيط ُّـجهجكن حممث ممثحقهني غجنىغهنلكن غحلمئمثمئينع :ُّـهنيعغأل  يلك غخفهئلكن غحلمئمثمئيهنع هص غجن

غجفيط حمال ُّـجهجكن حممث ممثحقهن   حمهئىعجنصي شمهوُّـمتلكع يهنتهبهئي جنهئ ينع جع ممخص صغجن
ن هنجهجكمملكصي هنت شمهىجفلكقفيجنهئ   . جعمثمت هجعخل جمحقهو هآل ُّـهئ

جنيتمسحصخل عهقق ظيطق غخفيطهخم جنت جلمف َّـىعغ غجنهييعم جعخل هنمئ :  غخفت هغألُّـ جعمئ
ن جع هن يمئمثمئيجنمثيغ جعسيطُّـيطص حممشن جليطن غجنهلمممل مض غخفهئلكن غحل ي عهثخص ُّـمهِّـ غجنمئ ي

 آل ُّـهبهئ غجنهلمممل مض وحمهئىعجن هن هجفيطغ غخفهئلكن جفمئمثمئمل. وهجفيطغ غجنىغهنلكن جفمئمثمئمل
وحمهئخص عن جنهئ هنتهبهئ عُّـمتلك. يمئمثمئغجنىغهنلكن غحل يي ص حمهئىعجن جنهئ جفلكقفي ى شمه ي  هنت ي

ن هنجهجكمملكصيمهش  هن غجنىغهنلكن هغخفهئلكن ٍّجنهئ: هجنىعغ خممث . جعمثمت هجعخل جمحقهو هآل ُّـهئ
غع  . جعلكآلحفيعوحك
زماني.٢ وادث ا   ةّ تقسيم ا بانقسام ا

غقف غجنىغهنلكهثمث غقف غجنىغهنلكهثمثيُّـمتمئس غخفت جعلكهثمئسلكن غحل  :مليملص هغخفيعغق هن غحل
غ غظ عمل وغجنت حصلك هثسبملقف غحل  هَّـ ومث هنبلكخغ عجنو مملكهثمن هنمتتسبملوغجنىغهنلكنص حك

ن معيطقزمث غقف غجنت معهئ غقف غخفمتتسبمليغحل قص عه غحل مغ  ىغجنىغهنلكن جعمتح عمل مل غجن
 غحليطهف ي غآلن جنمثيغ معيطقزيمملكآلن غجنىعه َّـ لكيعم غجنىغهنلكنص ألنص هنبلكخ جمحق

ص حممشقغ مملكهثمن غحللكقجغمل  عمل  ُّـمتتسمكص جنهئمتيىغهنلكنحممبمثيغ هن غجن هث لكيعحم غجنىغهنلكن جنهئ

وظ هغجنمئلكئ جعلكجنهييعم عُّـٰهلك ضضضكص ف: يجلمب غإلحصمثلكف هغجنجيبمثخيمثلكف مض يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل) ص(
. يغجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفمئلكجنمل غجنسلكقحكمل هن غجنهي غجنثلكر هن هنمتجي غجنجههيلكظ

يهغجنخيالهنمل غحلحل مض ممجه غخفيعغق ظ ضطض كصف: ظ هغجنتهيتلككغر مض خف غخفمئلكظيططضضك: ي
 .ضضك: غجع حكهتالن غجنسلكهمغ مض غجنبمهلكئيع غجنمتمهحقُّـمله

 .طصض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ض(



 صطص......................................................................................................غخفت مض

حكيش غآلن  عملو مملكهثمن هنمتتسبملصغآلن عمل وهنمتتسبمل ق غجنخييعل صيغجنىغهنلكن جعت مغ  حم
 .وعُّـٰهلكي مض جليعهل غخفت جنمبهبتحيعن وهغحكجيملم هَّـ غحليعمممل م يغجنسمثلكن 

ن هغخفخصحك ظ غقف كهنلكهثمثيحملكجن غحكجيمل ومليمل هغآلهثهيمهلكنص جف  آلقمعبلكلكهتلك جعلكجنىغهنلكن جع
ن َّـ غهثتهتلكظ غحليعممتيغآلنظ ألن ظ  هغجفيطص هغآلهثهيمهلكن َّـ غجنهيمه ىُّـع مض خل غجن

مل جعخل مغسهبخل حتمه ي هَّـ لكيعم غجنىغهنلكنص هغخفخصحكىن هَّـ شمه مض عصجعخل مغسهبخل
 . هَّـ لكيعم غجنىغهنلكنى هغجفيطىمض عن

 هن غجنىغهنلكن حميعضمتلكه ىمغىغظي مم لك هثهييعل عمغىغغظ جنمبىغهنلكنصيعهث: قجنِّـ ضمثهمع
متملص مملكجنمهبلكف ي هنخيمثى جلمتيط هثمئجيمل ُّـمتتهتيحممشهثو هنمتحلككغ جل جمحقه هن غألمغىغغظص يهنستمئال

 غخفسلكظ َّـ هثمئجيمل هيمه جعمثمت هجعخلمعجعهييعل هثمئجيمل ي عآل غجنىعه آل ُّـهبهئ حميعض
 هن غجنىغهنلكن ى َّـىعه غجنمتمئجيمل صلكُّـمل مغىغظيعنيجغ غجنتمئلكئهتخصص خمبمبهتلك ظبلكف هجعخييطَّـلك هنسلكظص 

ص حمهت لكيعم غجنىغهنلكن هجنمثيغ جعىغهنلكنىهجعيطغُّـمل مغىغظ وغص ي جحتيطولكي جنمثيغ معيطقزمثي ألهثى عحفيع هنمت
 ى جلمف مغىغظي غجنيطغني آل غجنخييعمضيهيمبسهيص هَّـ غآلن جعلكخفخيمت غجن)وعهثلك( َّـىعه غجنمتمئجيمل يمعسهب

غقف ي جلخص و حملكآلن جلبلكقغ.غجنىغهنلكن هن ىظميحق ُّـمتتهت عجنمث غجلىغظ هن غجنىغهنلكنص هغحل
غقف غخفمتجيبمئمل جلمف َّـىعغ غآلن غجنىعه ُّـمتتهت عجنمث غجلىغظ هن يمل غجنيطحمخيمثيغآلهثمث مل َّـ غحل

 هن غجنىغهنلكنص جع معمتجيب جلمف معمب غجنمتمئجيمل هَّـ ىمعمتجيب جلمف مغىغظي عصلك غجنىغهنلكنص آل
وغمعمهلكآليطف يظجييطغن ش غآلي جعمسحفيعه حممشنولكقغيص هن خمبمث جن غظجييطهنمن حكمث)غآلن(  ي

 جعمثمتهتخص عجفيطف غآلظجييطغن جعمثمتهتخصص هَّـىعغ يمعمهلكن غآل:لكقمعخلص عه خميجعخل غجنسمث
 جع ص هخمخيمن مض غجنىغهنلكنيمعمهلكن غحليعمممل خمب غآلص هثخي. مس ُّـمئ مض غجنىغهنلكنيمعمهلكنغآل

 :عه صهخمخيمن مض غآلنحممئيط  يمعمهلكن هحلحيمل غآليمعمهلكنهثمئجيمل غآليعهنلك َّـ جلخل غجنىغهنلكنص 
 .يمعمهلكنغآل عمل  َّـىعغ جعلكجنمتسبمل.مث غجنىغهنلكنمض لكيعم غجنىغهنلكن ههنلك ُّـمتتهت عجن

 عق غجلسخصن غخفتالظمئلكن جلمتيط هثمئجيمل ظ ههثهييغ غألهنيع ُّـمهيطم مض غآلهثهيمهلكن
ن قجن هغخمخيلك مض غجنىغهنلكن  جع هثمئجيمل غآلهثجيالم صوغهثهيمهلكحصخص جل جعخيىشص آل ُّـهئ

 : هغجنمتتمثجمل.جنىغهنلكنغهغآلهثهيمهلكن معمئ مض لكيعم غجنىغهنلكن هَّـ غآلنص غجنىعه ُّـمتتهت عجنمث 
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غقف غآلمعمهلكجنمث يعن غحل آلف(مل ي ظ يهغخفخصحكمثمل ) غآلهثهيمهلكآلف( هغآلهثهيمهلكجنمثمل )غجن

غقف غآلمعمهلكجنمثملص جنهئ ختتمب جلمتهتلك جعمسن غجنتخصك شمه جعخل ) يغخفخصحكلكف( يَّـ غحل ي ي
غقف مممبهتلك معمئ مض  يحكجيحخل هحفجيخلص هغآلمعمهلكن ُّـمئ جعخل هثمئجيتخلص حممشن َّـىعه غحل ي يي

 صهنلكن غجنىغهنلكن هلكيعحم هنمتتىغل هن غجنىغيمض غجنىغهنلكنص هجعخص عن هنمتتهتآل لكيعم غجنىغهنلكن 
جعمل و حممشهث ُّـمهِّـ هثسبتهتلك عمل غجنىغهنلكن عُّـٰهلك)لكيعم غجنىغهنلكن( عمل َّـىعغ غآلن وهَّـىعه هنمتس ي . ي

ص ألن غخفت جلمف هنلك  يههنلك ظحمن هثسبت عمل غجنىغهنلكنص مملكن هن غخفت هظيطم جلمبمث غخفت ي
غقف جفمهمبمن حصلك :يمعمئيطن و َّـمثئمل جفلكظمبمل جنمبحنظ هن هثسبت عمل غجنىغهنلكنص هَّـىعه غحل و

 . جع هخمخيمن مض لكيعحمص مض هثهييغ غجنىغهنلكنيغجنىغهنلكنص هن عصلك مس معمئوهثسبمل عمل 
غقف غجنىغهنلكهثمثمل  يهنلك َّـ معيطقز عمل يهجلمف َّـىعغ غألحكلكك ُّـهبهئ معمئسمث غحل

ق مغ قص هعمل هنلك َّـ عر غجن مغ  و هنبلكخو غقمعبلكل عمل هنلك جنمتمئس غخفتُّـهجلمبمث  .يغجن
  جعلكجنىغهنلكنص هَّـىعغ هنلك قمميعه غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مضى جمحق هنبلكخو غقمعبلكلن ههنلك جنجعلكجنىغهنلك

هث مض هثهيس عه مض لكيعحم عمل جنمبحن هنلك يعهث هثسبمل :معخييعُّـ غخفت  غجنىغهنلكنص هَّـ مم
ن غجنحنظ مض غجنىغهنلكن عه مض غآلنيهعهنلك  :هخملكن مض غجنتحمهمث ههنثمب . غخفت حمهت مم

 .مض غألحكهيلكق
ات وما بالعرض إ  تقسيم ا.٣   ما با

جنمتلكصجن هنلك َّـ عمل  عحكمتلكق غجنحنظ:هغخفيعغق هن هنلك جعلكجنىعغف  هثسلكن غإل: هن خمبمث خم
ق مغ  .هن

ص هن خمبمث عحكمتلكق  عمل  عحكمتلكق غجنحنظ:هغخفيعغق هن هنلك جعلكجنخييعل جمحق هنلك َّـ جن
ق مغ قو جعمتلكظيلكَّـمثملغخف عمل غجن مغ قغ جلمف عظلكجنمل غجن  . مض غجنمئيعغظغ غخفجههت

 .صضضك: هنمتجي غجنجههيلكظ) ص(
 .ضصضك: غجنتحمهمث) ض(
 .طصض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ض(
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ن  عمل )ع(خميط جعيطع غحليعمممل هن هثمئجيمل ه غجلس غجنىعه جن جفيعممملص :همض غخفمئلكن هثمئ
َّـيعُّـولكظ مض غخفهئلكنص هجعمتوحممبهتىعغ غجلس جفيعمممل) غ(هثمئجيمل   صملي جلمف عهثهئلكق غحليعمممل غجل

ض يتحيعنحملكجنىعه ُّـ  مض َّـىعغ غجلس َّـ غألجليعغل حممئيش مملكحليعمممل مض غألُّـ هغجن
ظ ألن َّـيعه جغلكجعمنص هغجنىعه يهغخفت ههثح قجن  َّـ جليعل غجلس هجنمثيغ يحتيعن مغ

ن عحكمتلكق غحليعمممل َّـيعهص هجلمبمث ُّـهئ هنلك َّـ  عمل غألجليعغل هن عحكمتلكق غجنحنظ عمل مغ
ص ألن  .و جفمئمثمئملومليتحيعمملك هني ألصغفص جعلكجنىعو جنسجليعغل جفيعمممليجن

َّـيع غجلس حمهت عحكمتلكق عمل عحكمتلكق غحليعمممليعهنلك  ن جن  َّـ جمحق هنلك عمل ومغ ص حمتهئ جن
َّـيع مس ُّـي جعلكجنخييعلص ألنوجفيعمممل غُّـمل جفهئيتحيعن غجل   ههثمتسمك جن غحليعمممل هن جعلكغ 
لظغآلحفيع عمل ُّـيتحيطغخفعجفيط  َّـيع هغجنخييعل هث ه يحتلكق هن غآلو خفلك جعخل غجل ص حممث

َّـيعص هعن مس ُّـ عمل ه غحليعممملتحفيعص حمغآل عمل رلك عجفيطجفهئ  .و جفمئمثمئمليتحيعنغجل
َّـيعُّـي َّـىعغ غجنتمئسمث هنبمتينع :يههبىعغ ُّـتٰهِّـ هجلمف َّـىعغ ملص ي جلمف عهثهئلكق غحليعمممل غجل

ن َّـىعغ غجنتمئسمث جعلكلكال ه جلمتيط غخفمهمتي وغألحكلكك ُّـهئ يخميطك   جعبجيالن هنبمتلكهص هجنىعغ ي
جنعهثسب عمل جمحقهص ممخص  َّـيعُّـمليهَّـىعغ هنبمت جلمف هنمت غحليع: خكلكق عجنمث جعمئ  . يمممل غجل

َّـيعُّـمهمتي جلمف هنبمت غخفيعهنلك  غجنىعه حكمثمسجخ عجغبلكمع مض ص مليهن غإلُّـخصن جعلكحليعمممل غجل
هنلك جعلكجنىعغف ههنلك  عمل  حمال هنخيمت جنتمئسمث غخفتصغجنهيمه غجنثلكهن هن غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيمل

نجعلكجنخييعلص جع  غَّـيع هغألجليعغل هنتحيعممُّـهئ ي مجمث هنلك مض جللكمس غخفلكقغ هن غجل ص ولكي
 .جنمبهبت جعلكجنخييعل وآل ُّـبمئ َّـمتلكن مصلكنص ههحصلك كهنلكن ههنت جعلكجنىعغف

ت.٤ ر واقعة فيها ا قوالت ا    تقسيم ا بانقسام ا
جنمل غألُّـ هغجنهئمث ههقجن َّـلكيغجنهئ  ممهبمئ ض ههثح  .هغجن

ق جعخل غجنمئيطهنلكظ هن غحلهئخصظ) ص( آلف غجنت: غخفجههت يغجنهئمث هغجنهئ :  معمئ حممثهتلك غحليعمممل عقجعيعن غخفمئ
ضمثح مض غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيمل ص ممخص حكمثمسجخ مع ض  .هغألُّـ هغجن
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 ّا   
جن  ه خم يخميطك  ٍحضطمج إن حظء اهللا أن رصل ثغرظ: ي ّ  ّ دج ذظرًاسصغار ...ّ

 .يعجفمبمل غجنتلكحكخيمله جلهل هن غخفحكمثمسجخ مض غجنهيمه غحللكق
جن • ه خم يخميطك  ّسصغارا عشظعغ سظ رشجعظ سن االستغاد دج ارصظر: ي : عه صً

ص يىعه غحليعمممل هن غخفمئيطغق جمحق غجنمئلكق ُّـميلكُّـيع جعلكجنجهخيس هنلك جنميحق َّـي غخفمئيطغق جمحق غجنمئلكقينع
صخص هغجفيطغ جن وهعن عهنهئ مم لص ممخص ُّـيطن جلمف قجن خم هي جعلكجنمت يخميطك  يحممبهئ : ي

غجفيط جعلكجنخييطق َّـ  جعلكجنخييطقو هغجفيطسحفلكك وجعلكجنخييطق كهنلكن ى هغجفيطغىمليحفلكظ ىجفيعمممل ي حممشن غجن
ك هجعلكجنجهخيس غجفيط جعلكخلمه  . جعىعغمعيغآلهنتيطغق غخفتخيخلق هن غخفمئيطغق َّـ هغخفيعغ .غجن

جن • ه خم يخميطك  غجنالن ص رصحوادث بحسظ سظ هلظ سن ارضسبظ إخ ارفسظن: ي
يغجنىغهنلكن غجنخيلكن غخفستهبيع غجنىعه هثمئعمل  :مض غجنىغهنلكن جنمبخيهتيط غجنىعمميعهص عه ييطق جع ي

يحملكخفيعغق هن غجنىغهنلكن مض معخييعُّـ غخفت َّـ غجنىغهنلكن غجنخيلكنص آل هنجيمب غجنىغهنلكن ظ غحليعمملكف
 .ي جعهئ جفيعمممليلككغجنجهلكهن جنمبىغهنلكن غخل

جن   هخم يخميطك  جعلكغ : عه صيف عغا اربظبى عن واثتوارصغق بخ األ: ي
 .يغألهن هغجنثلكر عمل غجنتمئسمث

جن  ه خم يخميطك  . جنهيلكظ جنمبتخيمبمثغص ّذضضضظ سظ عي تغردي اروثود: ي
غقف غجنىغهنلكهثمثمل عمل هغجنٰههبحق ُّـيعمغ  .يغحل

جن  ه خم يخميطك  ص ّسضضظ سظ عي آخ اروثود عضتسظ إخ حغف ارفسظن: ي
 .غخفمتتسمك هنمتتسمك عمل غجنىغهنلكنص هغخفمتتسمك عمل ولكيعم غجنىغهنلكن هنمتتسمكه

جن  ه خم يخميطك  ّعغا سبضي خج سضق احلغرظ اجلوعغعظ: ي ن : هعص ّ مم
هنلك جعلكجنىعغف ههنلك جعلكجنخييعل  عمل غهثمئسلكن غخفتيحممشن لكجنخييعلص هجعلكجنتلكمظ هنت جع يغخفتحيعن قغ

َّـيعُّـمليهنبمت  .ي جلمف هنمت غحليعمممل غجل
جن  ه خم يخميطك   غجنهيمه غجنثلكهن هن غخفيعجفمبمل مضص رام حضطمج إن حظء اهللا: ي
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 .غجنتلكحكخيمل
جن  ه خم يخميطك  يمشن مجمث هنلك حمص ّذذ ذغق بخ احلغرظ واثتحغك يف ذرك: ي

غَّـيع هغألجليعغل هنتحيعممملص حممبهتلك كهنلكنيمض جللكمس غخفلكقغ  وهن غجل هآل  . ههنت جعلكجنىعغفي
 .  جنمبهبت جعلكجنخييعلوُّـبمئ َّـمتلكن مصلكن

جنيغجنهيمثلكيضعهقق جلمبمث غجنجهمثىط ه و عهآلهحممث:  جعمئ يعهث ُّـمتلكمض هنلك حكمثمسجخ هنمت مض : ي
ل (يغخفتحيعني عن غجنهيمه غجنتلكحك هن غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيملص هن ض  مض مجمث )غخف

يغحليعمملكف َّـ غخفلكقغص حملكخفلكق صلك و حكلكمممتملوغ جغلكجعتملي ي جمحق حكمثلكجنملص ممخص َّـ هنمئتهش مم
جللك ض َّـيعُّـملص جفمثهن عصلك عهثخص معثبمن حكمثالن وهن يص هممخص َّـ هنمئتهش عقجنمل غحليعمممل غجل ي ي ي

قغ هجفيعممتهتلك  .غجنمه
يعن هنلك جعلكجنخييعل هن غخفت مس ُّـهئ شتيس جعلكخفتحيعمملكفظ حممشن غجنمتهييغ : وهجغلكهثمثلك يي ي

صلك حملكخميطغ ص هن مم وهحكلكئيع غخفجيعقغف ُّـمتسمك عجنمثهتلك غخفت غ جلمتيط غخفجهلكئخلص  ي يجنمبخصقغ هغجنمئ ي ي
غ يحمال ُّـخيمئ مض جفمئهتلك غخليعهف هن غجنمئ ص هَّـ غحليعمممل عمل ي  .غجنهيخي

 ا ا   
جنمل غخفت مهمتي يجليعم غخف   عمل غحصمثئمل غحللكظمبمل هن هثسبمل غجنحنظيجعمسصلك هنمئ
 غجنىغهنلكن : هغخفيعغق هن غجنىغهنلكن مض غجنتخييعُّـصهغخفيعغق جعلكجنحنظ َّـ غجلس. غجنىغهنلكن

 . جفيعممملي جعهئيلكك هجنمثيغ غجنىغهنلكن غخلصي غجنىعه معمئيطق جع غحليعمملكفيلكنخيغجن
جنمل غخفتيمعمئس   عقجعخيمل معمئسمثخصف عمل  هنمئ
  َّـيمئمثمئهغخفت غحل صيجفمئمثمئ هجمحق ي عمل جفمئمثمئغخفت معمئسمث :ّصسضم األولتار

غجنىعه آل ُّـجهجكن ىغهنلكن غجن : عهص غحليعمممل هآل ُّـس جمحقَّـلك هنخيهتلكيغجنىغهنلكن غجنىعه شيس
ص يخيلكنغجنىغهنلكن غجني حممشن صيخيلكنغجنىغهنلكن غجن عمل  حمهت غجنمتسبمليمئمثمئجمحق غحلغخفت يعهنلك ص هنخي جمحقه

 .ُّـجهجكن جمحقه هنخي

 .طصض كضف:يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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جنمل غخف  جنمل غألُّـ ههنمئ ن غجنىغهنلكن غخلينع :تغجنهييعم جعخل هنمئ  يلكك غخفت ُّـهئ
غجفيط معجهجكن حممث غجنهئثحقص حمهي حكلكجلمل غقفص ى هغجفيطغىغجن  خميط حتمه غآلآلم هن غحل

جنمل غألُّـ غخل غجفيطيلككهَّـىعغ جعخالم هنمئ ص غجنىعه آل ُّـس يمئمثمئ غألُّـ غحل: عهص غجن
ظ جعلكخفلكظآلُّـس جمحقه هنخي ك غخفهبمب ص حملكجنهئ  .جمحقه هنخي

غقف غجنىغهنلكهثمث معمئسمث غخفت:ارتصسضم ارثظخ غظملي جعلكهثمئسلكن غحل  و مملكهثمن هنمتتسبملو حك
ن معيطقزمثوعجنمث هنبلكخغ غقف غجنت معهئ غقف غخفمتتسبملي هَّـ غحل قص عه غحل مغ  مل غجن

 .مملكآلنص  جمحقهنبلكخىغجنىغهنلكن جعمتحعمل 
 جلمف عهثهئلكق وهنلك جعلكجنىعغف ههنلك جعلكجنخييعلص حمبمتلكظ عمل  معمئسمث غخفت:رتصسضم ارثظرعا

َّـيعُّـ ن جفيعمممل غألجليعغل مض غجلس جفيعمممليغحليعمممل غجل لك هن ي ألصظ هنلك جعلكجنىعغفومل معهئ
َّـيع غجلس حمهت جغلكجعمنيعهنلك  صهنلك َّـ جن عمل عحكمتلكق غجنحنظ  جنهئ هثمتسمك غحليعمممل عجنمث ومغ

 .جعلكجنخييعل
غخمخيمل حممثهتلك غحليعمملكف جعلكهثمئسلكن معمئسمث غخفت :ارتصسم ارغابق آلف غجن  غخفمئ

جنمل غألُّـ هغجنهئمث ه ضيغجنهئ مملكحليعمممل مض هنمئ  .هغجن
 



 
 
 
 
 
 
 

 ا ا  
ا   

  تشغعق سصورظ اروضق)س(
  أذسظم اروضق)س(
 ّصق ارتسظد يف سصورظ اروضقع عل )س(
 ة وضشقّ أذسظم اروضق حغخبعصق  عل )س(
 نع آثغخّ تضبضه خج أن رصوضق سشضض)ش(

 





 
 

اسع ع   الفصل ا
وضع    ا

وضع يئة:ُا اصلةُ هو ا ءُ ا ل سبةِ  ء بعضها  ِءأجزا ِ من  ِا ِ
جموع،ٍبعضإ  ارج إ ِ وا ِ  واالستلقاءِ، والقعودِ كهيئة القيام،ا

  .واالنبطاح
نقسم وضعُو ي بالطبع ّأما  .ما بالطبع وما ال بالطبع : إُ ا ا

شجرة ستقرار ا ي ال بالطبع فكحال ،هاِ أصلها وساق ِف  وا
ن يتِسا يتِ ا   . من ا

نقسم   .ّقوةما بالفعل وما بال : إُو
وضع:قيل ضاد فيهُيقعّما  ُ ا شد ، ا ضعفُةّوا ضاد . وا  ّأما ا

سماء إ هَ رأسِسان اإلِ كونُفمثل ضاد،األرض إ  ورجالهِا ً اّ 
ن معكوسا  متعاقبان  ،انّوضعان معنيان وجودي واً،وضعه إذا 

تمعا فيه،ٍ واحدٍوضوع ية، من غ أن  نهما  الفُ و ذا ؛ ا  و
ال شدّوأما  .  االستلقاء واالنبطاحُا ألشدُةّا  أو ً انتصاباّ ف

ناء   .األ ا
ية ر  الفِو تصو وضع خفاءِ ا ل،ٌ  ا   .ّ فليتأ

بيه   :ت
قوُغلوضع معنيان آخران  ع ا   : ا

ءُ كون:هماُأحد  َكما نقلـ  ُ واإلشارة.ّسيةإلشارة ا ً قابالِ ا
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شفاء هةُ تعي ـعن ا صِ ا ءّ ال  مِ من جهاتَ ا  . هذا العا
وضعُ يقبلّ وجسماٍجسم  فوعليه عَ ا قطة؛ بهذا ا  ُ ذاتُ فا
وحدةٍوضع الف ا  .  

م ُ وهو كون،ّاألولمن   أخصً مع:وثانيهما إلشارة ًقابال ال  
يث يقال،ّسيةا هات:   ِةّتصله اِ أجزائُ وأين بعض، أين هو من ا

  .به من بعض
ن نوقش طّ بأن: فيهَل سطح  ا سم،وا عليَ بل ا  ال أين ، ا

وال  ُتعلقا  سمانيّادةها باّ ُرد فال ي ،ةّ ا ِتصال االّ
كّ   ّ ا

اب قبول ّسية ح  اِ اإلشارةِإ َادة اَيقارنّ لصورة ا، نعم.ّ ة  ِيا ّ 
مِةّجردا ة ٌ إشارةّ من ال لصورة ال،ّخيا ذا  ِعقلية و  ٌ إشارةّ

  .هاُسا



ض مض  صطص...................................................................................................غجن

 
ا  

)١(ا     
ض  صىجعخيىش عمل  َّـ غحصمثئمل غحللكظمبمل جنمبحنظ هن هثسبمل عمغىغغئ جعخيٰههتلك:غجن
ل ق هغآلحكتمبمئلكظ هغآلهثبجيلكفص حممشن  عملهغخفجهب  يغخللكقفص هن خمبمث غجنمئمثلكن هغجنمئخي

 عمل  هن َّـىعه غحللكآلف ختتمب هثسبمل جعخيىش عمغىغغئىجفلكجنملي مم و هنثال مضهثسلكنغإل
خممثظجعخيىش ي هنثال غجنيععك مض جفلكن غجنمئمثلكن هضخي همغهتت غجنهي حكلكئيع  عمل مل جعلكجنمتسبملو

ص صعجلٰهلكئ خص آل يحممشص صو قمغمبمث هنثاليعقغ خمخييط ههنيطيهعهنلك  هَّـ جعلكجنخيهئيغ جعلكجنمتسبمل عجنمث
هثلكن حتتلك جعلكجنمتسبمل خممثيقغ غحكتمبمئ جلمف مكهتيعه حممشنعغجنيععكص ه عمل وُّـهئ مل جنمبيععك ي غجنهي

خممثغجنيععك معمتتهي عمل مل جنسلكئيع عمغىغغئ جعلكجنمئمثلككيهغجنتحتمث ي مجمثخيلكص حمال حم مل َّـمتلك هآل و
خملك جعخيهئيغ يهثبجيلكف جلمف جعجيمت حممشنملص هَّـهئىعغ جفلكن غآليحتتمث و جعجيمت ُّـمهحق حتتلك همكهتيعه حم و

غن هن ىجفلكجنمل يمم مض يحممشهث ىجفلكن يمم هجلمف صغآلحكتمبمئلكظ ن غألجف  وعهضلكل ألمغىغغئ معهئ
غنص يتميحقجع غألهضلكل َّـىعه يتميحقهمع جعخيىشص عمل جعخيٰههتلك ُّـمئلكك جلمتيطهنلك ومليحفلكظ  غألجف

ل ل جفمثهن هن سمغىغغظجن يحممشن صغخللكقف عمل هغخفجهب  ولكيحفلكظ وهضخيلك وعُّـٰهلك غخفجهب
حصلك ههنلك غخللكقف هن جعلكجنمئمثلكك قغف هن جف مغ  .مليلكقمغمثغخل غخف

لهخميط غجلتمق هثس آله مس ُّـهئ  عمل بمل غخفجهب ص عق جن ض غخللكقف مض معخييعُّـ غجن
 هقجن جنتجهلكجع غجنمتسمك ظ جعخل غجنمئمثلكن هغآلهثتهئلكك عه جعخل غآلحكتمبمئلكظ هغآلهثبجيلكفوحميعم

 غخفيعغق يعنيجغ غجنت جعخل غألمغىغغظ مض غجنمئمثلكن هغآلهثتهئلكك عه مض غآلحكتمبمئلكظ هغآلهثبجيلكفص 
غ ل غخفمتس ل غألمغىغغظ جعلكأل آل عمل جعلكخفجهب ل غألمغىغغظ جعخص َّـغخللكقف مصهب   مصهب

 آلحفتالم غجنمتسبمل جعخل غألمغىغغظ ٍّغجلتبلكق َّـىعه غجنمتسبمل جمحق ذهقه: ُّـمئلكني جفت سمم
ل جعخص َّـي حممشنصجعلكحفتالم مغهتمل غألمغىغغظ ُّـيعق ي جفت س مم غخفخيتمق جنمثيغ هثسبمل غخفجهب

 .َّـىعغ غإلخكهئلكن
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)٢(ا أ   
وضع تقسيم  .١   بالطبع سإ ما بالطبع وما لا

ن غجنهيلكجل جن حملكجلالَّـ :اروضق بظرشبق ض غجنىعه ُّـهئ  :عه ص جن جعلكجنجيبو غجن
قمع .جنمثيغ جنخيمبهب قحفمب مض حمخيمب ي هخفلك مملكن غجنهيلكجل جلهبمث عجليعغل غجلس َّـ ظ

ض غجنىعه معمئتٰهمث غجنجيبمثخيملص عجلمت ض جعلكجنجيب َّـ غجن جلمثملص حملكجن قغ :يغجنمت  غجنمه
جلمثمل غجنت معهيخي عحمخيلكحصلك جلمف همعحقغ ىغجنمت غق  هن خمبمث غحكتمئيعص هن جمحق عقغقغى هغجفيطغي

ض يغ جلمف عظمبهتلك هحكلكخمهتلكص هعنغجنجهجيع مص حمهتىعغ غجن  مئتٰهمثمع عهقغخمهتلك هغجنثخصق حم
جلمثملغجنجيبمثخيمل غجن قغ غجنينعههن خمبمث  . جنمبجهجيعغيمت جلمثمل غجنمه  جنمبمتلكق معمئتيض غقمعهيلكل يمت

قغ غجن عمل غجنمتلكق جلمثملغألجلمفص ههنمئتهش غجنمه  .حتمن هَّـهئىعغ عمل مسجخُّـ جنمبجكغغ عن يمت
قهَّـ غجنىعه آل ُّـمئتٰهمث لكب : اروضق ال بظرشبق مغ و هنثال جن هثسلكن حملكإلصغخف

ن هنوهض ن حكلكمممتلك مض غجنبمثمن هخميط ُّـهئ ن ولكيتحيعممو مض غجنبمثمنص حممئيط ُّـهئ ص هخميط ُّـهئ
ن هغخمهيلك هَّـهئىعغص حمجهبمث َّـىعه غألهضلكل آل ُّـمئتٰهمثهتلك لكب  ومغلكجنسلك هخميط ُّـهئ و

 لكبمثخيمل ي آل جعهلل هن مجمث َّـىعه غألهضلكلص ألنهثسلكنص جع لكب غإلهثسلكنغإل
ن هغخمهيلك عههثسلكنغإل و هنلكخكمثلك عه مغلكجنسلكو آل معمئتيض عن ُّـهئ  .و
وضع إ ما بالفعل و ما بالقوة.٢   ّ تقسيم ا

 حصلك هنلك مغهتمل هن جعلكجنهيخي غجنحنظ عمغىغغظ هنالجفحيمل جل وجلبلكقغ َّـ :اروضق بظرصشل
 وحمخيالص لكقغيغجنسمث مض غجنىعه مملكجنجهخيس غخللكقفص هعمل عجنمثهتلك جعلكجنمتسبمل غجنجكمعمثمك هن

ض وحمخيالص غخفمتٰهيطغ عمل هغجنهئتلكغ ن خميط جعلكجنهيخي هغجن ض لكجنجيبجع ولكهضخي ُّـهئ  مم
ص هن غألقل ن آل هخميط غجنهيمب  مض غجنسلكمم هثسلكنغإل خمبمث هن جعلكجنجيب ولكهضخي ُّـهئ

 .جعلكجنهيخي غجنبمثمن
ن جل وجلبلكقغ َّـ :ّبظرصوة اروضق ل مم  ههنلك جمحقه عمل خممثلكحك هثيعُّـيط غجنىعه غخفجهب

غجعلكجن صجلمت وحفلكقف َّـ ص هجنمثيغ يمئ َّـ عن خمبمث هن جعلكجنهيخي  عمل غجنيعجف قغئيعغ خميعغ يهثت
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ص جنمثسمن غجنمئجيمك عمل غجنيعجف قغئيعغ هثسبمل يحممشن خمجيبهتلكص ص قغئيعغ آل عق جعلكجنهيخي  حمال جعلكجنهيخي
َّـ يعآل هض غجعلكجن عه يجعلكجنت  .يمئ

ن جعلكجن: يتمسحصخليطق غخفخملكن ظ ن جعلكجنهيخي هخميط ُّـهئ غخميط ُّـهئ  هغجنىعه جعلكجنجيب صيمئ
ض غألقل هن غجنهيمب حممشن غجنىعه يهعهنلك  صىغجسخص هنتخصُّـىغغن جعلكجنهيخيي جفمثيهجعلكجنهيخي مم

ض جفلكظي حممشنصهن غجنبمثمنجعلكجنهيخي هجنمثيغ جعلكجنجيب ممحلكن حكلكمم غجنبمثمن   حصخص و غجن
غغجنىعه جعلكجنيهعهنلك  .ولكي لكبمثخيمثوىغجسخص جنمثيغ غحفتالحملكي غحفتالم جفمثيجعلكجنهيخي جنهئ ممخص  صيمئ

َّـ  عق ظقغئيعغ غجنمئجيمك جنمثسمن جعلكجنهيخي عمل خمجيبهتلك ههثسبت عمل  خميعغ قغئيعغ غجنيعجفيُّـت
َّـي عآل  حمال هضصآل قغئيعغ جعلكجنهيخي غ عه جعلكجنيجعلكجنت  .يمئ

ض :خملكن مض غجنتحمهمث ن جعلكجنهغجن غ  خميط ُّـهئ  غجنيطغئيعغ غجنت ي عن:هنث هنلك ُّـمئلكنيمئ
خمهتلك ن خمجيمك غجنيعجف عظمييع هن لك ن غجنمئجيمك ي هقجن ألنظجف  غجنيطغئيعغ غجنت جف

قغ مغ ن خميعُّـبملي جفت  جعلكجنهيخيىجمحق هن  . هنمتو جعلكجنمئجيمك عه جعخيمثيطغومعهئ
)٣(   ّدا ا    

ل عمل غحلهئخصظ هن ومج قَّـمك ص عخمسلكن جعخيىش جعخل يغجنتٰهلكق هخم ض  خمبمث هن غجن
ن هث غجنسخصظص عمل قعحك هثسلكنغإل مم حكلكص همم    هثسلكنجنش هضخيلكن حمهتىعغن وهنخيهئ

ض م ض يجيبمثخيغجن غجن ك هغجن هنخل جل وجلبلكقغ هرلك م غخفخيهئ قُّـ هنهيهت  خليهمغ
ل جلمف خلهنتخيلكخمب ض  ظغخلالم جملكُّـمل هجعمثمتهتخص صزتهبخيلكن هآل صهثسلكنغإل هَّـ ىيطهغجف هن

ضخيخل ُّـبخييط مم هنمتهتخص جل غآلحفيع ينأل مل هجغخصهثخل ققمغملص َّـ هنمئيطغق كغهُّـتخل لكئهني غجن
ق َّـمتلكن جعخل خكمثئخل غحفتالميخملكئهبتخلص هآل ُّـ وتمه هممىعغ جعخل غآلحكتمبمئلكظ .  عممثيعي

حم هعقغ .هغآلهثبجيلكف ن عن يحمالجعيط غجنهلغئيش َّـىعه يعفيمع  َّـىعُّـ جعخل سمعٰهلكق ُّـهئ

 .ضضض كضف: ي غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغألحكهيلكقغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض ) ص(
غحلهئهبمل ظ هططضك: ظ هغخفجيلكقجفلكفضضصك: غخفمئلكههنلكف: ظ هقغمغضصضك: غجنتحمهمث) ض(

 .ضضض كضف: يغخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل
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ضخيخلظ قُّـ نغعهنيع ُّـيغجنٰهيط يألن غجن ض جلمف نلكهنتخيلكخمب نلكيهمغ  جمحق هن ىهغجفيط ىلهن
 .غخلالم جملكُّـمل هجعمثمتهتخص صحممث زتهبخيلك نع

ضاد وقوعّصنف مناقشة ا وضعّ ا    ا
ل مض مهمتيغخف يمعمسهن جنمل مض يغجنتٰهلكق هخم ض هنمئ ف جليطن مغهتمل هن غجن  جملكُّـمل هض
ضخيخل هنلكئمل هجغخصهثخل ققمغمل عهثخص مملكن جعمثمتهتخصظ غخلالم ي هقجن ألن غحفتالم غجن ي

ل غألمغىغغظ غضِّـ . غخللكقف عمل جعهبالجفحيمل هثسبمل مصهب ض ينعههن غجن  وَّـمثئملجنمثيغ  غجن
ليتخييطق هنو هن َّـىعه غجنمتسبمل حممئيشص جع حصلك هثسمكوجفلكظمبمل  عمل غص هن خمبمث هثسبمل غخفجهب
ي حممشن ص هجلمبمثجعخيىشص هجمحقَّـلك هن غجنمتسمك عمل  ههن هثسبمل غألمغىغغظ جعخيٰههتلكغخللكقف

ضخيخل حفهيلكظ ُّـيع جملكُّـمل غخلالم جعخل غجن جملكُّـمل غخلالم هن هثسبمل  ص خلهيلكظومض معمه
جعخيىش  عمل  هثسبمل غألمغىغغظ جعخيٰههتلك هجعخلصي هنخيخلىجعخيىش مض هض عمل غألمغىغغظ جعخيٰههتلك

 .حفيعع ىمض هض
ص حممشن : يغجنهيمثلكيضهخملكن غجنجهمثىط  ض ُّـيع جملكُّـمل غخلالم مض غجن يجع آل ُّـهبهئ معمه

ىصلكُّـملص حمهئ هض عمل  جنالهثمئسلكن آلوغجلس خملكجع ضويعل حضلكجنهيلكي حمي  ُّـهبهئ ص عحفيعى جن
ي عحفيع عجعخييطص جفمثهن عهث عقغ خموهييعل َّـمتلكن هضيعن ُّـ ىمم مغىغظ يسي  هنمتهتخص سخي ممي همغي

ضمض ض غخفخلكجنى هن ضخي مض غجن ضخيلكن عجعخييطص هآل معمئ ص شلكجن هن  مملكن غجن
 .يغجنتجىغئمل جلمف جفيط

)٤(   أ ّ ا و   
ض عخمسلكن جعخل ينع :خممث  غجنمئلكهنمل غخفمتتمهمك خمبمث هن صولكهضخيهي وغيخكيط غجن

يقَّـمك عمل قجن ممثحق هن غحلهئخصظ هغخفتهئمبهبخلص ممهيخيع غجنيطُّـ غجنيعغكه مض غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل) ص( : ي
: ظ ههبهبمتمثلكق مض غجنتحمهمثضضضمضضض كضف: يظ هظيطق غخفتمسحصخل مض غألحكهيلكقضضض كصف

 . ضطضمضطض كصف: ف غخفمئلكظيطظ هغجنتهيتلككغر مض خضصضك
 .طصض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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همهمتي  هن غخفيمعمئيطن َّـىعغ ُّـمتلكمض هنلك يجنهئ .هغخفمتحمت يخميطك   مض غجنهيمه غجنثلكجنهن ي
 .هل هن عهثهئلكق غآلخكتيطغق مض غخفستمئمث هغخفستيطُّـيعجل

ن غآلحكتمئلكهنمل يتمسحصخلهخميط هثمئ ظيطق غخف و مض غألحكهيلكق عخكهئلكآل مض غجلهب جعخل خمب
غ َّـمغ هغجنٰهخي يهغآلهثحمتلكظ جنمبجهيط  ينيغجنهئ ع هجعخل هنلك قمميعهغ مض جعلكغ مَّـمتلك لك ممخص خملكجن

 . يخكتيطغق هغجنتٰهخيغآلحكتيطغقغ هغجنتحيطُّـمك آل ُّـمئب غآل
 آل ُّـمئب يلكقغوغ جل غخفيمصيعقعقغ مملكن يغجنهئ  ي جعمسنيتمسحصخلعمغلكغ جلمت ظيطق غخفيجغ 

ص عق آل  غخم يغجنهئ نص جعخالم يمئب غجنتبيطمعي جفت  َّـمتلكنيهنلكقغغآلخكتيطغق عه غجنٰهخي غجن
ىهنلكقغمض  ظملي  قهن يُّـمئب غألخكيطيجيبمثخي حملكآلهثحمتلكظ غجن :هخملكن مض عحفيع ممالهن.  حضمه

ض قهن قجن حملكجلمب َّـىعغص يغجنتخيمبمثهب جنمل غجن  ُّـميهي جلمت و خظيحممشهثص هَّـىعغ هن هنمئ
 .غألممثيعهن

ي عن :غجنحيلكَّـيع :يتمسحصخلومئلك جلمف ممالن ظيطق غخفيهخملكن غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه هنخيمب
جفىح لك َّـيجيعقغخفيلكجنهئ هنيعغقه جع  مض يجيعق آل غخفيلكقغ جل غخفيهنستمئالَّـمتلك َّـ غجنىعه جن

ص هجنىعغ حميع غخم  صهعقغ مملكن َّـىعغ َّـ غخفيعغق. ي آل ُّـمئب غألخكيطيغجنتخيمبمثهبي عن :ل جلمبمثيغجن
جن حممثهتلك هغخمخيلكيلكقغجل غخفيغجنهئ خضيعُّـيط ي عن :جلمبمثحمحقق  و غجلتبلكقغ آل ُّـمتلكمض جفمب هجن مملكن . و

غخمخييجيعقغخفيعغق غخف  مس ُّـستمئ غجنتهييعُّـ هغخفمئلكجعمبمل  مس ُّـيعق جلمبمث َّـىعغ غإلخكهئلكنص جنهئمتيي غجن
غ جعخل يغجنهيالحكهيمل مس ُّـهييعي عمل عن وهنٰهلكحملك. يهغجنتخيمبمثهبيجيبمثخي جعخل غجن  يغخفثلكمظيغجنهئ خم

 .ولكئخل جمحق خملكئمبخل جعلكخفثلكن عظاليغخفجه ي عنص هنيهغجنجيبمثخي
مغ: خملكنيجغ  ي عن غجنهئ  عحفيعص هَّـىهُّـهبهئ عن زلكغ جل غإلخكهئلكن جع ي عهث جعخصي

جن ي عن ُّـمئب غجنىغُّـلكقغ هغجنمتمئمهلكنص جنهئ جعخصيعهثخص ص هي آل ُّـمئب غآلخكتيطغق هغجنتٰهخيصيمم
ىمممثهيمثلكف غخم هظهيلكن جنمبهئمثهيمثي هُّـتٰهخيي ُّـجهتيطومليحفلكظ ي  . مليص حمهتخص مض غجن

 .ضضض كضف: غألقجعخيمليغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل ) ص(
 .ذضصضس خمططصك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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)٥(   ّأ  ؤ   
ض ىمعخييعُّـ هن يمعمئيطن هنلك ض َّـ جنمب مظ غجن ض ُّـجيمب هخميط صيغخفمئ  جلمف غجن
مظ غخفخيمت جمحق عحفيعُّـ هنخيمتمثخل ن مض هغجنسبمك صيغخفمئ  هن جنمثسلك غخفخيمتمثخل َّـىعُّـ مم

مظ غخفخيمت صخص يغخفمئ غضِّـ ههن .عمغىغغظ حصخص جنمثيغ مم مظ غخفخيمت يعن غجن  نع ُّـهبهئ آل يغخفمئ
ظ عمغىغغظ آل لكهن جلمف ُّـجيمب ض يألن جن مظ غجن  عمل جعخيٰههتلك غألمغىغغظ هثسبمل َّـ يغخفمئ

ن نأل هنخيمت آل جن عمغىغغظ آل ههنلك صجعخيىش ض مض وقغحفال ُّـهئ مظ غجن  .يغخفمئ
 :رلك غخفخيمتمثخل َّـىعُّـ يعن هغحللكظ

سية.١   ّ ما يقبل اإلشارة ا
ن غجنمتمئجيملص خمبمث هن  صلكُّـمل غجنمتمئجيمل يألن ...ُّـهبخل عه عحكهي عه عجلمف غجنمتمئجيمل :حمتمئ

 يغجنتخيمبمثهب هغجلس صيغجنتخيمبمثهب غجلس لكيعم هغجنسجيِّـ صغجنسجيِّـ لكيعم يهغخليش صيخليشغ
ن جنىعغ صيغجنجيبمثخي جعلكجلس وجلالخممل حصلك حملكجنمتمئجيمل هجلمبمث صيغجنجيبمثخي غجلس يخيخلُّـ  .مليمغسخصهثمث معهئ

 يغجنمتمئجيمل معمئب جنىعغ صيغخليش صلكُّـمل هغجنمتمئجيمل صيسمثملغحل غإلخكلكقغ ُّـمئب يغخليش ينع هجعخص
ىسمثملغحل ىغإلخكلكقغ غضِّـ ههن .وعُّـٰهلك ي ض ُّـمئب يمغسخصر هع ىمغس يمم ينع غجن  هبىعغ غجن

جفيطغ جعخالم صيسمثملغحل غإلخكلكقغ ُّـمئب يعهث هَّـ غخفخيمت ن غجن غجفيط ههنهيهت  آل خصيحممشص غجن
ص لكنيشتمه غجفيط جع جعلكجلس جفيطغ غجن ن مممسن صغفيجيعقغخف مض يجفت زيعُّـلكن هغجن  :هثمئ

 .عجنمث إلخكلكقغغ يُّـمهِّـ حمال صيسمثملغحل غإلخكلكقغ ُّـمئب آل يجيعقحملكخف هغجفيطص يغألهن غجنخيمئ
جفيطغ يعن :ذضل إن غجفيط حملكجلس صيسمثملغحل غإلخكلكقغ معمئب غجن ن عجنمث هثجهحق غجن  ههثمئ

 هغجفيطظ يهثع
صيجلسهبمث جع هغجفيطص يألهث جنمثيغ يغحلسمثملص غإلخكلكقغ ُّـمئب غجلس ينع :اجلواب  :عه ت

جفيطغ يهنتخيمب عمل غإلخكلكقغ يمعمهِّـ ضخيهتلك غجن غجفيط مملكجنهئتلكغ ههن غجفيطغ هغخفمتٰهيطغ غجن  .غجن
مغيط مض جمحق غألمغسلكن يعن: جعخيبلكقغ عحفيعه جفيطغ مع حمهت جنمثسمن وعُّـٰهلكص  غجن

يحممشن غجلسخصر َّـ هنلك شتيس جعلكجلس. يجعجسخصهثمثمل ي جفيطغ . ي يههن َّـمتلك ُّـحيهتيع عن غجن



ض مض  ططص...................................................................................................غجن
حصلك غإلخكلكقغ جلمتيط يغإلخكلكقغ غحلسمثغجنخيلكقضمل جنمبجس هعن مملكهثمن معمئب  يملص عآل عن خمب ي

 .يقغن جنمثيغ هن مغهتمل هثهيسهتلكص جع عهثخص َّـ هن مغهتمل جليعهضهتلك جنمبجس
م، وهو.٢ ع ّخص  أ ال   ّاألولمن ا

ي غجنهئ غخفتمه غجنمئلكقص:يغخفيعغق هن غجنهئ َّـمتلك ي ألن غجنهئ غجنىعه جن ظهَّـ غخفمئيطغق يي ي
ض هبىعغ غخفخيمت َّـ غخليش هغجنسجيِّـ هغجلس غجنتخيمبمثهب يغجن يطق ي ممخص دف ظصي

جنيتمسحصخلغخف يغجنهئ عهنلك :  مض غألحكهيلكق جعمئ ن قغ هضي نىعن ُّـهئ قه يغجنهئ  هص عه آل ُّـهئ
ض جغالجغمل  ....هغجنسجيِّـ هغجلسييش  غخل:غجن

ض جن هنخيلكن: كههخملكن غجنهيخيع غجنيعغ ن غجنحنظ جعحمثهن :)جفيطَّـلكع( جغالجغمل ىغجن  مم
جفيطغ هضو ههبىعغ غخفخيمت جنمبمتمئجيمل هض.ُّـجهلكق عجنمث ن غجنحنظ :)هجغلكهثمثهتلك (. هجنمثيغ جنمب  مم

ى هنتمهىغيمغىغغظ خملكقعقغ  و جعخيٰههتلك جعلكجنبخيىش هنجكمعبملي ىن ُّـجهلكق عمل مم هغجفيطع ُّـهبهئ و معيعمعمثبلكي  ي
 شمه جنمبجس جعسبمك هثسبمل عمغىغغئ و عهنيع:)هجغلكجنثهتلك (. َّـ جل ظلكجفبيهنمتهتلك عهث عُّـ

ض. جعلكإلضلكحممل عمل غجلهتلكفىجعخيٰههتلك عمل جعخيىش جنمل غجن لك غخفخيمت يهنع هص هَّـىعغ غخفخيمت َّـ هنمئ
نيهثمسيغجنثلكر حمهت حممه غجنهئ همم جنملو هنمتمئ ض غجنىعه َّـ غخفمئ ن مس ُّـهئ ع هيهثمش حمص هن غجن

حصلك جعلكجنهيخي خمبو هآل مغهتملو هن عمغىغغظ غخفمئلكقُّـيع هنهئلكنىظجنحن  معمب غألمغىغغظ ينع يآلع ص جفمه
غ حصلك غمعمهلكن وغجنت حممثهتلك جعلكجنمئ ي ى مم هغجفيطينع جعحمثهن و همعيعمعمثمكي  ُّـهبهئ يهثمشيعل حمي هنمتهتلك هنت حمي

ضع حمبسبمك قجن صيغإلخكلكقغ عجنمث عهث عُّـ َّـ جل ظلكجفب جنمل غجن  .خكب هنمئ
جفيطغ جعخص َّـ هجفيطغيحممشن: هخملكن ظلكجفمك هجللكُّـمل غحلهئهبمل  و جن مملكهثمن خملكجعمبملصو غجن

غمغمك عُّـٰهلكجنشخك ولكقغ غحلسمثمل جللكك غإلخكلكقغ عمل هجفيطغ غجن جفيطغ ظي هن عهث جضلكنصي  عق غجن
غمغمك جللككف غإلخكلكقغ عمل  قص حممب مغلككف غإلخكلكقغ عمل هجفيطغ غجن مغ جلخل غجن

قه معخيلكمل  . جعلكجنرضهقغو هَّـ جعلكلكصهمغ

  .طص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
يجلمب غإلحصمثلكف هغجنجيبمثخيمثلكف مض يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل) ض(  .ضطص كص ف: ي
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ع ا مناقشة وضع با   ّسيةإلشارة اّتقدم قبول ا

ن غجنمت جفيطغ قهن يسمثملمئجيمل معمئب غإلخكلكقغ غحلمم يُّـمهِّـ جلمف هنبمت غخفجهلكئخل  صغجن ي
يغجنىعُّـ ُّـمتهئيعهن غخفجيعق غخفثلكمظ ق غخفثلكنص  غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمليهعهنلك جلمف هنبمت. ي  هن همغ

يحملكجنسجيِّـ هغخليش هغجنمتمئجيمل هغجلس غجنتخيمبمثهب جنمثسمن هن غأل قي ي غجلسخصهثمثمل جعلكخفخيمت هن
ن يغجنىعه ق مغيط مض غألمغسلكن هجمحقَّـلكظ هجنىعغ آل معهئ جفيطغ غجنت مع مميعص جع َّـ مملكجن
و َّـ مغسخصهثمثملصهثخي. يمثملمغسخصهث يقُّـيط هن غجلس غألجل هن غجنجيبمثخي هغخفثلكمظع عقغ ي ي  .ي

 يغجنتخيمبمثهب غجلس يهجفت هغجنسجيِّـ يغخليش عمل يسمثملغحل غإلخكلكقغ ُّـهبهئ حمال هجلمبمث
آل حصلكص عُّـ آل يغجنتخيمبمثهب هغجلس هغجنسجيِّـ يغخليش يألن هقجن )غحلج(  هتلكيمعخيمبمئ جن

 يغخليش عمل هجنمثيغ مليغجلسخصهثمث يلكقغغخف ملع غحلمئمثمئمل مض حملكإلخكلكقغ ملصيسخصهثمثغجل يلكقغجعلكخف
ص هغجنسجيِّـ  يمعمهلكنغآل هن ىخظ حميعل يمصيعق ُّـهئهي حمال َّـىعغ هجلمف هغحلج

ن مض هعخكبلكَّـ يمملكخليش يغجنهئهب هغآلهنتيطغق  .يسمثملغحل غإلخكلكقغ خمب
 حممشقغ صيلكقغغخف خملكقهثمن عقغ يعآل غيجيعقغخف مثلكفيغجنهئهب جلمف معمئ آل يسمثملغحل حملكإلخكلكقغ

 عهمغمك صحصخص وهنمئلكقهثلك هظلكق صيلكقغهغخف غجلس مض غخفهييعهل يغجنهئهب يمعمهلكنغآل يجف
ن  هن هنيعغقمم مملكن عقغ َّـىعغ .جعلكجنىعغف آل يلكقغغخف معمب جعخييعل يسمثملغحل غإلخكلكقغ خمب

 .يسمثملغحل غإلخكلكقغ َّـ غإلخكلكقغ
 يمثلكجنمثملغخل غإلخكلكقغ هن يجلغأل غإلخكلكقغ ُّـمئب يغجنهئ يعن هنيعغقمم مملكن عقغ يعهنلك

غضِّـ حمهب صيخيمئمبمثملهغجن  صغإلخكلكقغ معمئب مجمثخيهتلك مثلكفيغجنهئهبه هغجنمتمئلكل غخفهيلكَّـمث ينع غجن
 يمثلكجنمثملغخل غإلخكلكقغ ُّـمئب هجعخيٰههتلك ُّـلكفصيمملكخفلكق يسمثملغحل غإلخكلكقغ ُّـمئب جعخيٰههتلك يجنهئ

قغف مغ قمملكجن يخيمئمبمثملغجن غإلخكلكقغ ُّـمئب هجعخيٰههتلك غخفثلكجنمثملص مملكخف  يحممشن صيهئمبمثملغجن غفيتمه
قغجن قغخف غجنحنظ عمل غآلجنتهيلكف ينعه صيجلمئمبمثمل وعخكلكقغ يتمه  حمثمتخصحم صيجلمئمبمثمل وعخكلكقغ َّـ يتمه
قمع هنلك يتمه ن َّـىعغ عمل جعخيمئمب معجهحق يهثع ُّـخيمت ىعغحمهت ولكصيمممبمث وهنهيهت  خملكن .يهئحلغجن غخفهيهت

ه مهمتيغخف يخميطك  ق غجني مغ يعهثلك : غجنثلكر:  هن جعيطغُّـمل غحلهئهبمليىعَّـمت مض هنبحهن غجن
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ق  قغ معتمه يهثتمه يعهن نص مملكإليهئمبمثملجعلكجنو غن غجنهئحلهثسلكن هغجنخيهب ي غجنهئحل هغحلمث . ي
ق عخكلكقغ وهغجنتمه ىمئ عآل جعهبجهلكق آل معتحومليجلمئمبمث ي ي قي مغ  .... عجنمث هن

ن يعن يتٰهِّـُّـ َّـمتلك ههن  معخيلكمل يعهث ُّـخيمت آل صغإلخكلكقغ ُّـمئب معخيلكمل غهللا يجعمسن غجنمئ
 .يخيمئمبمثملغجن غإلخكلكقغ ُّـمئب جع صيمثلكجنمثملغخل عه يسمثملغحل غإلخكلكقغ ُّـمئب

جنيتمسحصخلىعغ هنلك قمميعه ظيطق غخفهَّـ يحملكجنمتمئجيمل هغخليش هغجنسجيِّـ هغجنثخ  : جعمئ
ومممبهتلك جنمثيغ خظ و هن غجلهتلكفص هآل جنمبحيغ عخكلكقغى مض مغهتملو قغمع هغخمخيمل هنمتهتلك مضي  ي

قه مض غخفلكقغ هنمهححلك وعجنمثهتلكص عآل هن غخفلكقغص جعمسن مملكن همغ ي ي ي جن جنشخكلكقغ هغجلهتمل ي  جنمئب
 .هغآلهثمئسلكن هجمحق قجن

ض مض هخملكن   و عخكلكقغي هجنمبحيغوهجعلكجلهبمبمل حمهئخص جنمبخيمئ عخكلكقغ: حفيععهن
غ  حمهئىعغ جنمبصجمحقَّـلك  صلكقُّـيع هعلكيعغحمهتلك جمحق معمثمت غإلخكلكقمعخلغخفمئ عمل و عخكلكقغيمثلكجنمثملغخليمئ

مغيط جنسخكبلكف و هجنمبخمثلكن هضصيهئمبمثلكفلكف هغجنيخيمئمبمثجعلكجنيشتيس  وهجنمبخيمئ هض  ُّـ
غظيجعلكخفلكقيشتيس  و هضي هجنمبحيغصمليغإلققغمممث  مملكن جنمبمتمئجيمل عه جنمبهبمئيطغق وُّـلكف حك

 صلك عه مض غجلس غخفمتمئس مض مجمث غجلهتلكفيمممبهتغخفمتمئس مض جعخيىش غجلهتلكف آل 
ض غجنىعه َّـ هن غخف جنمل َّـ َّـىعغ غخفخيمت غألحفحقهغجن ض غجنىعه مغىغظ صمئ  هممىعغ غجن

مغيط جنمل آل ُّـ غقل غخفي عآل غخفمئ  .يلكقغمض جل
 ّا   

جن  هخم يخميطك  معخييعُّـ . ...اروضق عو اهلضئظ احلظصصظ رصزء سن طسبظ: ي
ض مض مممبخصف غحلهئخصظ  :غجن

ض :خملكن غجنجهمثىط مض غجنتخيمبمثمئلكف مل عٰههتلك  َّـ هثسبمل عمغىغغظ مجمبمل غجنحنظ جعخي:غجن

ق غجنىعَّـمت) ص( مغ  .جعيطغُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثملص هنبحهن غجن
 .صضض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ض(
 .ضضض ك:مهيطق غجنسلكجعغخف) ض(
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قغ غظ غجلهتلكف غخللكقمغمل جلمتهتلك  عمل هن هثسبتهتلك وجعخيىشص هنمسحف مملكهثمن معمب غجلهتلكف وحك
ُّـوجفلكهُّـمل  .ملي عه جض

ص جفمثهن خملكن ض ن  :يهجليعم معمبهبمثىعه هبهبمتمثلكق غجن ن غجلس جعحمثهن ُّـهئ هَّـ مم
غكغغ هغجلهتلكف هعمغىغغظ غخفهئلكنص و هثسبملىألمغىغغئ جعخيٰههتلك عمل جعخيىش  مض غآلهثحيعغم هغخف

ق ن ألمغىغغئ هثسبمل:جعلكجلهبمبمله. هنث غجنمئمثلكن هغجنمئخي ن غجلس جعحمثهن ُّـهئ عمل  و َّـ مم
ُّـجفلكهُّـ ن غجنحنظ قغ هثسبمل: هجعخيبلكقغ عحفيعه. ي هجض ض َّـمثئمل مم  ى جنبخيٰه عمل جعخيىشىغجن

 .يهمعمب غجنمتسبمل ألمغىغغظ عضلكحممل هض جنمبهئ. مض غجلهتلكف غخفختمبهيمل
ض عحفيع ن غجنحنظ قغ هثسبمل جنبخيٰه عمل جعخيىش مض  :هخملكن مض هن َّـ مم

 .غجلهتلكف غخفختمبهيمل
جن ن جنبخيىش  :يهجليعحم خكمثىط غإلخغم جعمئ ن غجلس جعحمثهن ُّـهئ َّـ مم

ض عحفيع.  جعلكجلهتلكفو حضتمبهيملوجعخيىش هثسبمل عمل عمغىغغئ ن  :هخملكن مض هن َّـ مم
ن ألمغىغغئ جعخيٰههتلك  مض غجلهتلكف غخفختمبهيملص وجعخيىش هثسبمل عمل غجلس جعحمثهن ُّـهئ

ق  .ههنثمب مض غألحكهيلكق. مملكجنمئمثلكن هغجنمئخي
جنيهجليعحم غجنهيخيع غجنيعغكه جع  حتمه جنمبجس جعسبمك هثسبمل عمغىغغئ وَّـ َّـمثئمل: مئ

غجلهتلكف مض  عمل  معتخلكجن غألمغىغغظ ألمغمبهتلك جعلكجنمئمثلككوجعخيىشص هثسبمل عمل جعخيٰههتلك
ق هغآلحكتمبمئلكظ هغآلهثبجيلكف غكغغ هغآلهثحيعغمص هنث غجنمئمثلكن هغجنمئخي  .غخف

 .ضضك: غجنتخيمبمثمئلكف) ص(
 .ضضمضضك: غجنتحمهمث) ض(
 .ضصضك: جنسلكجعمهيطق غغخف )ض(
 .ضضصك: غخفمئلكههنلكف) ض(
 .ضطضك: غخفجيلكقجفلكف) ض(
 .صضض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكقغجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ط(
 .ضضض كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل) ط(



ض مض  صطص...................................................................................................غجن

ص جفمثهن خملكن ض : يهجلمب غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه مض قُّـ َّـىعه غجنتخييعُّـهيلكف جنمب
ل غألمغىغغظ جعخصي هنو غجنتخيلكقُّـ قمميع هن َّـىعهىهجنمثيغ مض خظ ي عصلك مم  هثسبمل مصهب ي

معمب غجنمتسبمل جنسمغىغغظ ي عن هنلك قمميع مض غجنتحمهمث هنيهعهنلك غخللكقفص  عمل هغجفيط
 هن هثسبمل جعخيىش يغحصمثئمل غحللكظمبمل جنمبهئي عن :ص حملكخفيعغق جعو هضيعضلكحمملص هجنمبهئ

ضىجعخيىش عمل عمغىغغئ ه عمل هممىعغ غخفيعغق هن غجنمتسبمل.  َّـ غجن َّـ  يغحللكهه هغخفح
هىهغجفيطي مم غجنمتسبمل جعخل  ظعجنمثهتخصي غجنهئ ص آل هثسبملي هن غألمغىغغظ هجعخل غحللكهه هغخفح

ض ُّـيحممشن خم غخللكقف هآل ُّـ عمل  هن غألمغىغغظىهغجفيطي مم  هثسبمليتميحق جعيتميحق غجن جلمف يت
ل عجنمثيمعميحق ص ي مم غحللكهه مض عمل  غجلتبلكق غجنمتسبملي هجنمثيغ ُّـتخيخلص هثسبمل غخفجهب هض
مغيط يحممشن غ مهقغظه حفس هآل هنس  غجنهيمب غألخممن آل ُّـ  حممبمثيغ م جفسبخص كجلهب

ه عمل غحللكههص جع عمل ألمغىغغئ غخفهييعهضمل هثسبمل  حممئيشص جع جنمثيغ ُّـمبىغن غجلتبلكق يغخفح
ه عمل غجنمتسبمل ه جلمبمث يجنمهحوعُّـٰهلكص  يغخفح ض جنمبهيمب جعخص شت : عه(مل غجلتبلكق غجن
هي عهث  هن)يغجنخيلكمس غجلسخصريجنهئ   . جنيآل جفلكهه هآل جض

هنمل غجنىعه جفلكظمبمثهئقمميع قعه غحليجغ   : غجنسبىغهغقه مض جفلكخكمثمل خف غخفمتحي
 جعخل غجنمئمثلكن ومس ُّـهئ حميعمي هعآل صيغخللكقف ذهقه عمل غجلتبلكق هثسبمل غألمغىغغظيعن 

قمعخلعهغآلهثتهئلككص آلهثحهيلكل هثسبمل غألمغىغغظ جعخيٰههتلك   .مل جعخيىش مض غجنمه
جن  يتميحقغجنمتسبمل معي عن :هُّـالجفىح جلمبمث: هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ

 .ي مغهتمل غألمغىغغظص حمتبخنيتميحقجع
جن  ه خم يخميطك  خملكن غجنجهمثىط  صسن طسبظ أثفاء ارزء بشسضظ إخ بشف: ي

جن  مَّـىعغ َّـ غجنمهحمثِّـ: لكيضيغجنهيمث ه جعخالم هنلك مض غجنمتسىط هن خم يخميطك  هن (: ي

 .)صصض (ص قخمضطصك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
هنمل) ض(  .طضصك: خف غخفمتحي
 .)صصض (ص قخمضطصك:  غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف) ض(
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 عمل يجفمثهن عهث ُّـهيمثيط هثسبمل مجمث غألمغىغغظ جعخيٰههتلك م )هثسبمل جعخيىش عمغىغغئ عمل جعخيىش
ض . جعخيىش   جنمبحنظ هن هثسبمل مجمث غألمغىغغظ جعخيٰههتلكولكظمبمل جفوَّـمثئمليهقجن ألن غجن

لىجعخيىشعمل  يهخميط هنيع هثحيحقه مض غجنهيمه غجنسلكقك جلهل هن . غخللكقف عمل  هغخفجهب
 .َّـىعه غخفيعجفمبمل

جن  ه خم يخميطك  غخفيعغق ي عن :آل شهيص بحضع عصظل أعن عو سن اجلضظت: ي
ص جع غخفيعغق جع غجلهتمللك َّـ)عُّـ(جعم جنمل غألُّـ  .َّـمتلك جنمثيغ َّـ هنمئ

جن  هيخميطك خم يمميع مض ممجهلكم قص ّاروضشظن سشضضظن وثودعظن: ي 
نص عن جنمبهبخيمت علكالخملكف ىغظجيالجفلكف غجنهيمت  : هنمتهتلكوغيتخييطق هني

ل غجنعه ص هنلك ُّـمئمهيط جعحنظ:ّاألول ض مئمهيط هن يُّـ جن غجنمبهيىح هن جفمثهن ىعه غخف
ه ل حصلك عه هثح ض  .غجنمبهيىح غخف

 .هُّـمئلكجعمب غجنخيخل.  هنلك خملكن جعميحقه:ارثظخ
غ:ارثظرع  .وعُّـٰهلكهُّـمئلكجعمب غجنخيخل . يك غجنحيلكَّـيعغ هنلك آل ُّـيطقن جعمشجفيطه غحل
 .ي غخفتجيطق:ارغابق

 .هغخفيعغق جعلكخفخيمت َّـمتلك َّـ غخفخيمت غجنثلكر
جن   هخم يخميطك  خملكن غجنجهمثىط  صّرصوضق سشضضظن آثغان دج اثشضى اثصويل: ي

جنملص هَّـ خمسخصنوعُّـٰهلك مملكن غألهمل عن ُّـىعمميع : يغجنهيمثلكيض ض جعهبخيمت مغىغظ غخفمئ  :غجن
 مثئمل غحص:غجنثلكر .جعخيىش عمل  هن هثسبمل عمغىغغظ غجنحنظ جعخيٰههتلك غحللكظمبملمثئمل غحص:يغألهن

ل عمغىغغظ غجنحنظ وجع مم هنمتهتخص هنخيمت .غخللكقف عمل غحللكظمبمل هن هثسبمل مصهب ي هنستمئ ي
ض  .جنمب

 .طصض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
ن) ض(  .ضطصصك: يممجهلكم غظجيالجفلكف غجنهيمت
 .طصض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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جن  ه خم يخميطك  ّال أعن هلظ روال تشصصضظ بظثظدة اجلسامطضظ: ي ّ  جلمف ومث قآلجنملحمص ّ

يعن غإلخكلكقغ غحلسمثمل  ي  و جفلكظمبملوَّـمثئمليهُّـستهيلكق هنمت عن غألُّـ .  جعىعهغف غألُّـومليحضتمهي
غظ عمل هن هثسبمل غجنحنظ ص عه هنمتتسبلكوغخفهئلكنص حك هنلك مض  عمل و مملكن مض غخفهئلكنص مملكجلس

يغخفهئلكنص مملكجلس غجنتخيمبمثهب هغجنسجيِّـ هغخليش هغجنمتمئجيمل عقغ مملكهثمن هن ي جعلكخفلكقغ ومليتخيمبمئي
 .يغجلسخصهثمثمل

 ا ا   
ض َّـمثئمل  جنحنظ جعلكجنبخيىش غألحفيعص ههثسبمل  هن هثسبمل عمغىغغظ غو جفلكظمبملوغجن

ل جعلكخللكقف  .غخفجهب
ض  ص هجعلكجنهيخي هجعلكجن عمل ُّـمتمئس غجن غهنلك جعلكجنجيب ههنلك آل جعلكجنجيب  .يمئ
ض:خممث  مغيط مض غجن غ هغجنٰهخي مملكآلحكتمبمئلكظ يهغجنتجههئمث جعلكجنجهيطي غجنتٰهلكق  ُّـ

 . هغألممثيعيهغآلهثبجيلكف هغآلهثحمتلكظ غألخكيط
قجعخييطن عهنهئلكن مهمتي عهقق جلمبمث غخف  ض جملكُّـمل غخلالم مض غيمعمه  .جن

ض هنخيمتمثلكن عحفيعغن:  معمتبمث ى غجنمئلكجعمبمثمل جنشخكلكقغ غحلسمثملص حمهئ مغس.أ: جنمب ي ي  ي
جفيطغٍّهمغسخصر ض مملكجنمتمئجيمل حفالحملك جنمب ي خملكجعمبمثمل غجنهئ جنشخكلكقغ غحلسمثمل.ب. و ُّـمئب غجن ي  .ي

جفحيمن جعخيمثيطغ جل ي غخليش ي جعمسن:هعهقق جلمبمث هتلك يمعخيمبمئوهغجنسجيِّـ هغحلج عقغ جن
قهتلك غخلي عآل صيسمثملخكلكقغ غحلآل معمئب غإلي حممشصلك ملي غجلسخصهثمثيلكقغجعلكخف ص يمثلكجنمثملجعمبحلكل ظ

 .يحفمثلكجنمثمل وعخكلكقغ  هبلكيتخيمبجفمثهن مع
ق غجن   .ي جلمئمبمثملو عخكلكقغيخيمئمبمثملجنمبمه





 
 
 
 
 
 
 
 

وا ا  
ا   

  يف تشغعق سصورظ اجلغة)س(
  إحذق اثصك خج سصورظ اجلغة)س(

 
 





 
 

ون   الفصل الع
دة    ا

س لكًأيضا  ّو يئة: و.َا اصلةُ ا ءِ من إحاطةُ ا ءٍ   ، 
تقل حيطُيث ي حاطُ ا نت اإلحاطة احاطة  ، بانتقال ا ًسواء  ً

ًتامة أوناقصة؛  وضوعّ حاطُوا امُ فاإلحاطة. هو ا  ِ كإحاطة إهابُةّ ا
يوان اقصةُ واإلحاطة، بهِا قمُ ا نعِصّ كما  ا ختِلّ وا و ِمّ وا  و

ك   .ذ
ثال ٍةّ طبيعيٍجدة : إُوتنقسم ِاألول كما  ا  كما ِةّ طبيعيِ وغ،ّ

ه من األمثلة   . غ
ُوقد يع :قال  األسفار لكّ  ،طبي فمنه ).( ِ بمقولةِ عن ا

لنفس دِ ككون الفرس،خار ٌ ومنه اعتبار،ككون القوى  ز  . 
لك قيقة ا الفُف ا  هذا من مقولة ّ فإن،َ هذا االصطالحُ 

ضاف   .)٢٢٣ ص٤ج( .انت ، ال غِا
ق لك:وا َ أن ا قيّ ي  مثل كونـ   ا لنفس ِا ـ  القوى 

ية ٌحي ٌ وجوديةّ ءِ وجودُ قيام ّ ءٍ  تص،  يث   ُفّ به فيت 
س مع،فيه كيف شاء لكّ.ّا مقوً فل ي  مثل ـ  ّ االعتباريُ وا ا

دِكون الفرس ز قيٌراعتباـ  ٍ  لملك ا  . اإلضافةِ دون مقولة،ّ 
ش حثُوس عقولِ إن شاء اهللا إ هذا ا رحلة العاقل وا   .  
  



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. ططص

 
ا  

)١(ا      
 جعحمثهن ُّـمتتمئ ى جعحنظىغحصمثئمل غحللكظمبمل هن عجفلكلكمل خظيجعمسصلك يجليعحممن غجليطغ 

غظلغخفحمثيش جعلكهثتمئلكن غخفحلك ومعلكهنمللكمل جفلكإلغ مملكهثمن وص حك  :عحفيعه ىجعخيبلكقغص ه عه هثلكخممهملي
 جعحمثهن ُّـمتتمئ غخفحمثيش صهنلك عجفلكل جع عمل  غحللكظمبمل جنمبحنظ هن هثسبتمثئملَّـ غحص

 . جعلكهثتمئلكن غخفحلكل
غن :ظّظ ارتظسواإلثظح ص هن خمبمث عجفلكلكمل مغمبيط غحلمث ي َّـ غجنت معجههب غخفحلكل مممب

غنص حمهت عجفلكلكمل غ هغجنخيخصهنملص وجعلكحلمث غ حمي معلكهنملص هممىعجن هن خمبمث غقمعيطغظ غجنمئمبمتس لكجنمئمبمتس
 .ي معلكهنملو جعلكجنيععكص هَّـ عجفلكلكملوهنمل جضمثجيملعه غجنخيخص

 ههثح ي هن خمبمث جنبيغ غجنمئهبمثيس عه جنبيغ غجنمتخي عه غجنتختواإلثظحظ ارضظذسظ
 .قجن

ن غجنيعغجع مض غخفهئلكن:إن ذضل   هنلك غجنهييعم جعخل غخفهئلكن هغجليطغص جفمثهن مملكن غجنمئ
هيجعمسهث   ظيغجنسجيِّـ غجنبلكلك هن غحللكهه جنمبسجيِّـ غجنحيلكَّـيع هن غخفح

ه( ي غخفتهبهئيحتيعن غخفهئلكن عقغ مضي عهث  غجنهييعم جعمثمتهتخص:اجلواب ُّـمتتمئ   حمال)يغخفح
ه ص جع ُّـمتتمئ غخفح خملكن ظ غحللكهه حمهت ُّـبمئ جلمف جفلكجنيعهنلك  حممئيشص يغحللكهه هنخي

ص عق آل ُّـمتتمئ غخفحمثيش جعلكهثتمئلكن : ىغهغقه غجنسبهئمثغحل ههبىعغ ُّـهيجكم جل غألُّـ
 .غخفحلكل َّـمتلكن

جنمل غجليطغيعهنلك  غن يحتيعنمشقغ غخفحمثيش ُّـمتتمئ جعلكهثتمئلكن غخفحلكلص حمي حممشن مض هنمئ  غحلمث
ص هعقغ  غ عه غجنخيخصهنمل معيحتيعنغهثتمئ مغمبيطه هنخي هممىعجن ص  هنخييتحيعن غجنيععك حملكجنمئمبمتس

 .ضضصك: خف جميعق غجنهييعغئيط) ص(



 ططص.....................................................................................................غجليطغ مض

 . غخللكمع عه غجنمئهبمثيس هن غخفحلكليتحيعنُّـ
جنمل غجليطغه  :خمسهبخل عمل معمتمئس هنمئ

غنص صيتمئيطن ممخص مض غخفثلكن غخف:ظّاجلغة ارشبضشض غن جعلكحلمث  هَّـ عجفلكلكمل مغمبيط غحلمث
 .جنيمثخي لكب هثسلكنحمجمبيط غألحكيط عه مغمبيط غإل

يس عه جنبيغ غجنسلكجلمل ههثح ي هغجنتمئهبي ممخص مض هنث غجنتخت:ظّاجلغة دج ارشبضشض
 . قجن
)٢(ا   ا إط   

جنمتلك ه جنمبمتهييغ(: غحفتمب مض هنهيلكق غجنالن مض خم  ٍّ مض عه)غجنهييعك جنىغُّـيط( ه)غجنمئ
آلف  :هن غخفمئ

جنمل غجليطغ غجنت ُّـخيمقيهث ع :حممئمث جنمل سهن هنمئ ص هجعهبمئ هجنىعغ ظ )جن( جلمتهتلك جعلكخفمب
غيخمس  :خمسهبخل عمل ىعغ غخفخيمت هبغخفمب هب

غَّـلكص حمهتىعغ هن خمبمث هنمبهئمث صّ ارشبضشي أوّصك احلصضصي اث:ّاألول مل غجنمتهييغ جنمئ
ُّـمتيجفمئمثمئغخفمب  ه مممث معجهلكظصي ههن َّـمتلك معتخنصي معهئ  يعآل م غجنمتهييغ هبىعه غجنمئ

 .حمهت معهيخي هنلك معجهلكظي هعآل  عه هتىعُّـمكصوعقغ هخم عهنلكهنهتلك خل
ن غجنهييعك جنىغُّـيطص ألن صّختبظرياال اثصك :ارثظخ ن جنىغُّـيط يممخص هثمئ  غجنهييعك غجنمث

ه غجنمتهييغ ي غجلتبلكقهو عحفيعص حمهت هنمبى عمل عهثسلكنوهجميطغ ُّـبمثخيهتلك همعمتتمئ ص جعخالم خم
ُّـمتسجفمئمثمئ وغجنت َّـ هنمب ه هن س معهئ  جنمبمتهييغص هآل ُّـهبهئ غهثتمئلكن َّـىعه غجنمئ

 . عحفيعىخكخيس عمل ىخكخيس
تأمناقشة صدر ا

ّ
لقائل  لب  دة إطالق مقولة ا   ك  ا

جنمل يعن ه هنوعهنيع غخفمئ  حمهت هن ي هغآلجلتبلكقهيمئمثمئهنلك قمميع هن غخفمب غحليعهنلك  صسلكَّـ

يغجنجيبمثخي َّـمتلك جمحق غجليطغ غجنجيبمثخيمثمل غجنت معمئيطهن) ص(  .من مض غجنبحهن غجنسلكجعي
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كنن، وفمس فص فكصفن اجلدة، ين فتقنّن واملللصفمّ املنفلمّفكصفن اإلضنغن، ألن
 .تصامل يف ّتمهلععص صدر املقلّش وهذا فن مكلص امل

صنفرأي  قوالت: ّا لك عن ا   خروج ا
ّأن يدخش امللش احلكمكض واالعتبنريملقلّش ا ِمل يرتس  حتن املكصالت، ّ

ًامللش احلكمكض تلصن افكالغن بع افلكس وغصاهن فثال يف ّوافسبن يف ذفش هص أن  ّ
ً وجصدينًعالغن  وجصد :فام مكصل ّ فص غبمش افكالغن بع افكلن واملكلصل،ًّن تلصيلمّ

ّ أن افكل:تكلض) افالم(ن، غمذه ّهذا املكلصل فلكل ً ن فصجصد املكلصل فللٌن فنفلنّ
ّوفص افصاضح أن هذه املللمن احلكمكمن . ّتتفف بص فمكام تقنءن ّهنأ، وًّنتلصيلم ّ ّ

ّافصجصدين فرتبقن بنفصجصد وال ربس هلن بنملكصالت؛ ألن ا ٌ ّ فنهصين، ٌملكصالت أفصرّ
مش ّ عص املكصفن، ألمص غصق املكصفن، غلللمن افلكس فكصاهن فص غبٌغنفصجصد خنرج

سماوات وما  : ّن افبنري تكنغ فلش عنمل اإلفلنن، غكصفص تكنغّفللم ِ ما  ا َِ ََ َِ َ ِ ِ
ِاألرض ْ َ ْ

ٌ حكمكمنٌّن هض فللم)٢٨٤: افبكرة( ...  . حتن املكصالتٍ غري داخلنّ
ً ّنحكمكم ًن غمص فمس فلل ـ افكرس فزيد:فكصفلنـ  ّامللش االعتبنريّأفن 

ن، وإذا ّ علمص افككالء فتلكمص حمنهتص االجتامعمض تبنمٌّاعتبنري ٌ، بش فلشًّنتلصيلم
ّفنن أفرا اعتبنري ّن غلمس فص مكس أفريً  هبذا املكلض ّ واألفر االعتبنري،ٌّنن واغكمً

ٍ ـ غمام اصقلحصا علمص ـ فكنن أخر غري فن ّ وفالعتبنري«: غنل املقلّش يف هننين احلللن) ١(
ٌتكدم، خنرجن  : فص بحثلنّ

ّ فن يكنبش األصنفن، بلكلض فلقئمن اآلثنر بنفذات املبحصث علص يف فبحه أصنفن :أحدهن
 .افصجصد واملنهمن

ٌ فن فمس فص وجصد فلحنز:افثنين ّ فلحنز، فنعتبنرين ٌ عص غريه، غبنل احلكمكض افذي فص وجصدٌ
 .فكصفن اإلضنغن املصجصدة بصجصد طرغممن عىل خالف اجلصهر املصجصد يف مكسص

ّ املكلض افتقصري أو افتقديكض افذي ال حتكش فص غمام وراء ظرف:افثنفه ل ه افكلش، وف ّ
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آلفظ هجنىعغ خملكن غخفوحفلكقف مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل مهمتي  جل غخفمئ
يعهنلك عصلك لك هآل جعيعَّـلكن جلمبمثهتلكص حصي جفيط آليجلتبلكقُّـمل  َّـىعه غخفخيلكر غآلينع: غجلهل  يجفيطآلي

آلفى مض خظو حصلك قغحفمبمليهنلكَّـمثمللك آل يحصلكظ حمسص  . هن غخفمئ
مغ مض هنلك ( غجنسهسغن جل ي عن:لك حصيهنلكَّـمثملآل يجلتبلكقُّـمل َّـىعه غخفهيلكَّـمث غآلي عن هغجن

 غجنت )َّـ غجنبسمثجيمل( جعخييط عجغبلكف يُّـتمسمعيعهثخص جلمب غخفمتجي  مض  ممخص جغبمن)مليمئمثمئمثغحل
ق غيتخيمبمع مغ ق حصلك جفمئمثمئمليجلتبلكقُّـمل  غآلظص هغخفخيلكرجنحن جع  هثهييغ غألهنيعص جع مض وآل همغ

يهنخيلكن غحفجكغجلمثَّـ   .ملى
ص هآل  مض  هنلك ُّـمئلكنيلكَّـمثملغخف: جعخيبلكقغ عحفيعه غغ هنلك َّـ ُّـملمغ  لكفي جنالجلتبلكقُّـيَّـ

ن حصلك يجفت  وهنلكَّـمثملمعهئ غغ هنلك َّـ مض ي حتهب جلمبمثهتلكي وهنلكَّـمثملهعقغ مس معهئ حصلك . مغ  حمال ي
هعقغ مس ُّـهئ حصلك .  غخفجهجكن جعمثمتهتلك هجعخل جمحقَّـلكيمثمللكَّـمغمتيغ حصلكظ عق غجلمتيغ مغىغظ غخف

غجلمتيغص حمخص  مض ُّـجهلكقممي غجنحنظ جلخص ي غجنهيمه َّـ هنلك ُّـهبمثىغي حمال حممه حصلكظ ألنومغمتيغ
غن غحليطظي حمال جفيط حصلكوهعقغ مس ُّـهئ حصلك حممه.. .آل مغمتيغ جن حمال حممه جن ي ألن خم  س

ص حممشن مملكن هن غجلمتيغ غجنمئيعُّـمك حمتلكنص مهمتي  غخفي هجنىعغ جلمقحممتلكخميسي هعآل يجعلكجنهيمه

غل غآلجلتبلكق هبىعغ غخفخيمت عمل غحكتخيلكقغ غخفهيلكَّـمث غجنمتهييغ غألهنيع يُّـمل غحلمئمثمئمثمل جعحيطهقَّـلك ألهث
جعملص ي حضتمبهيمل ههنتخيمبو غجنت َّـ جفيعمملكفصغألجلخصن ُّـمل هنجيمب ن جلمف جملكُّـلكف جفمث يمئلكهتلك جنمبحمه

قه  ن هن غجلخصجلمل جعهبمتىغجنمل غجنيععك هن غجنبيطن مض معيطجعحق عهن ن جنمثهئ مملكجلتبلكق غجنيعئلكحكمل جنيعئمثيغ غجنمئ
ص هغجلتبلكق غخفلكجنهئمثمل جنىغُّـيط هنثال وهَّـيطغُّـمل عجلٰهلكئ عمل هغمغمك غجنخيهب هنلك جفلككه هن غخفلكن  جعلكجنمتسبمل عمل ي

ص  ن جن غآلحفتمهلكك جعلكجنتخنم حممث مممث خكلكظص ممخص َّـ خكمسن غخفلكجن غحلمئمثمئ مض هنمبهئ يجنمثهئ
غَّـلكص هغجلتبلكق غجنىغهمغمثمل جعخل غجنيعمغ هغخفيععغ جنمثجهجكن غجنىغهمغلكن مض  يمملكجنمتهييغ غإلهثسلكهثمثمل غخفلكجنهئمل جنمئ ي

لص ممخص َّـ غجنجهمسن مض غجنىغهف غجنخييطقهص هجلمف َّـىعغ غجنمئمثلكك  صلكُّـمل( .ذيهنلك ُّـجكمعمك جلمف غخفجهب
 .)ص غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغص غجنهيمه غجنخيلكخطضضك: غحلهئهبمل

 .صلكُّـمل غحلهئهبملص غجنهيمه غحللكقه جلهل هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ) ص(
 .صصصص كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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جنمل َّـي جعمسهث يجل َّـىعغ غألهنيع غآلجلتبلكقه هث قهن غخفمئ جنملص هغجنسبمك مض مم  قهن غخفمئ
 يملص جعخالم غآلجلتبلكقهيمل هغخمخيمثي هجنمثيغ جن هثهييغ عهنيعُّـسهيلكخمي غمعس غجلتبلكقهو عهنيعيعهث
ن حممث هنمتجهمس غآلجغلكق جعلكجنخييعلص ألنيخصَّـمثملجنمب قص هحكمثمسجخ ي غجنىعه معهئ مغ  غألظلكجنمل جنمب

 .غهن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلمعهيمهمث قجن مض غجنهيمه غجنخيلكخ 
 ّا   

جن   هخم يخميطك  مملكن غألهمل عن : يخملكن غجنجهمثىط غجنهيمثلكيضص ّذضضه حبضشي: ي
ص ممخص حمخيمب غخفمهمتي  يُّـخيمق جعلكحلمئمثمئ جعيطن غجنجيبمثخي ي هي يخميطك  جني يهغحل عن (:  جعمئ ي

 يطغي ُّـجهتب جعخص هنيع مض غجنتمئسمث غجنسلكجع هن معمئسمث غجلي هقجن جنئال)يغخفمب غحلمئمثمئ
ي عمل لكبمثخيمثمل هجمحق لكبمثخيمثمل)هَّـ غخفمب(  .ي

جن • ه خم يخميطك   يعن: هعص ذصي احلصضصظ اثصك رظرق عغا االصشذح: ي
ه جنمبمتهييغ (جعخيىش غحلهئخصظ هعن غجلتمق ص )غجنهييعك جنىغُّـيط( ه)غجنمئ جنمل غخفمب  هن هنمئ

جن  يجنمبهبمب عه غآلحفتمهلككص عآل عهث مض  َّـ جنالن غين أل)جن(يهجلمق جلمت جعهبمئ ي
جنمل غإلضلكحممل آل غجلغحلمئمثمئمل جمحق  .يطغي غخفمب غخفمهجيمبِّـ غجنىعه َّـ غجليطغظ ألهث هن هنمئ

جن • ه خم يخميطك  يحممشن غخفمب َّـ ص ّذطن عغا سن سصورظ اثسظف ال دج: ي
مممثمل غ يخفلكجنهئمثملص هغخفلكجنهئمثمل هغخفهبمب ي يعن غخفمب جمحق غخفلكجنهئمثمل : هجنهئ ُّـيعق جلمبمث. هنتٰهلكُّـهيلكني ي

مممثملص ممخص عن غجنخيمب جمحق غجنخيلكخفمثمل ه يهغخفهبمب هنمثملص هغجنمئيطقغ جمحق غجنمئلكققُّـمل يي يغخفخيمب ي
. مل قغف غإلضلكحمملص هجنمثسمن هثهييغ غإلضلكحممليمئمثمئمث حمهت هن غجنمههيلكف غحلصيهغخفمئيطهقُّـمل

ه غخفمهمتي يهجنىعغ مس ُّـيعمعٰه يخميطك   ....يهغحل:  هخملكني
جن  ه خم يخميطك   مض صحضسج إن حظء اهللا...ّاختبظر رصامرك احلصضصي: ي

 .جلهلغ غجنخيلكخ هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل غجنهيمه

 .ضصض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .ضصض ك:مهيطق غجنسلكجعغخف )ض(
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ا ا   
 عحفيعص جعحمثهن ُّـمتتمئ غخفحمثيش ى جعحنظى هن عجفلكلكمل خظو جفلكظمبملو َّـمثئمل:غجليطغ 

يعهنلك معلكهنملهَّـىعه غإلجفلكلكمل  .جعلكهثتمئلكن غخفحلكل  . عه هثلكخممهملي
جنمل غجليطغ  مل هن خمبمث عجفلكلكمل مغمبيط يغجليطغ غجنجيبمثخيمث: خمسهبخل عمل معمتمئس هنمئ

غنص هغجليطغ جمحق غجنجيبمثخيمث غن جعلكحلمث يس عه جنبيغ ي هغجنتمئهبي غجنتختملص ممخص مض هنثيغحلمث
 . غجنسلكجلمل
جنمتلك  ه جنمبمتهييغ(: غحفتمب مض هنهيلكق غجنالن مض خم  ٍّ مض عه)غجنهييعك جنىغُّـيط( ه)غجنمئ

آلف جنمل ي عهث :حممئمثص هن غخفمئ ص هجعهبمئ جنمل غجليطغ غجنت ُّـخيمق جلمتهتلك جعلكخفمب  )جن(يهن هنمئ
غيخمسهجنىعغ   :خمسهبخل عمل ىعغ غخفخيمت هبغخفمب هب

غَّـلكيهن خمبمث هنمبهئمث ظيغحلمئمثمئ ن غجنهييعك  ممخصظيجلتبلكقهغآل هصمل غجنمتهييغ جنمئ  هثمئ
 .جنىغُّـيط

جنمل غخفمب جلمف غجليطغجعجنمئلكئمبخل غيهثلكخمىس ظيطق غخفتمسحصخل   جنمل يجعمسن :مشلكالم هنمئ  غخفمئ
هوعهنيع يعهنلك هنلك ق صي هنلكَّـ يمميع هن غخفمب غحلمئمثمئ هغآلجلتبلكقهي جنمل غإلضلكحمملص ي  حمهت هن هنمئ
مممثي غخفلكجنهئمثيألن جنمل غجليطغُّـمل هنتٰهلكيمل هغخفهبمب  .هيلكنص هجنمثيغ هن هنمئ

آلفص ألهثمتي  غخفمههيعُّـ  ن مض  يحفيعهف غخفمب جل غخفمئ يغخفمب غحلمئمثمئ معهئ
ُّـمتمث قُّـمل معهئ غَّـلك جلالخممل همغ يغجنخيالخممل جعخل غجنمتهييغ هخم ق هآل و هَّـ هنيعمعبجيملصملي مغ  جعلكجن

آلف يعهنلك غخفمب غآلجلتبلكقه .قجعيش حصلك جعلكخفمئ جنمتلكم  ي  ولك حمهت جنمثيغ هنمبهئ م غجنهييعك جنىغُّـيط:مممئ
ُّـمتمثولكيجفمئمثمئمث آلفوغخفخيمت حفلكقف هَّـ هبىعغ صمليمبمثيغ جن هثهييغ عهنيعُّـحم ولكي معهئ  . جل غخفمئ
 





 
 
 
 
 
 
 
 

ووا  دا ا  
 وأ  أ    

  تشغعق سصورتي أن عصشل وأن عضصشل)س(
  أن عصشل وأن عضصشلتي ثسوصضظت سصور)س(
 ظل خج وثود اثصورتخ يف اخلظرجص اإلح)س(

 
 





 
 

ون ادي والع   الفصل ا
   مقول أن يفعل وأن ينفعل

ُما األولأ ّ ؤثرٌ حاصلة،ٍةّ قارُ غٌ فهو هيئة:ّ ء ا ِ  ا
ه ِ من تأثّ

سخ؛ّرمادام يؤث سخ ا سخِنّ ك دُنّ مادام    .ّد مادام يِّد اُ وت
اّوأما  ِتأثر  اٌ حاصلة،ٍةّ قارُ غٌ فهو هيئة:ا

 ؛ّتأثر مادام يّ
سخ سخّك سخّن ا   .دّ مادام يِّدت اِّد وت،نّن مادام ي

قوِةّخاصومن  ًأوال : هات ا : ـ من األمثلة ُكما يظهرـ  ّ
قوالتَهما تعرضان غّأن كيف و،هما من ا م  وضع ال  ِوا

لو عن ،ٌهما من حيث هو معروضَمعروضّ أن ً: وثانيا.هاِوغ  ال 
ة ا ؛حر َُ و ن   الظا،َ وأن ينفعلَ أن يفعلِ عنهما بلفظّ هر

در ة وا ر ستعمالن  ُما ّين ر اِ واالنفعالِ دون الفعل،جّا
أث وا ِأثرا

فّ درِ غّ ا ملة.ّ ا ا تان : و ان هي قو  ا
عروض ةِةههما من جِرضتان  ر   . ما  من ا
ارِج  َوجودّ أن واعلم :قال  األسفار س عبارةمنهما  ا ً  ل

سلوكِفسعن ن ةّفإنه ،رتبة إ ِ ا ر ًأيضا  وال ؛ بعينه مع ا

قوالتُمنهما وجود  ُوجود كُ ال يقعِ ا حر  ،ّحرك واُ بها ا
سواد م و،كيف مثل ا سمِمثل مقدار ال اِ ا وضع، ا  ِ أو ا
ك و،ِلوس واالنتصاب ِ  عن وجودٌهما عبارةُبل وجود؛ ال غ ذ

قوالت من ٍء   .ّتأثر أو يُّر مادام يؤثِهذه ا
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سوادُفوجود سخونةِ ا  من باب ،ٌه سوادّ من حيث إنً، مثالِ أو ا
كيفِمقولة يِمنهما من حيث كون  ُ ووجود؛ ا صلًاّه تدر  منه ُ 

صل،ُ آخرتدر  أو َ أن يفعلِ هو من مقولة، آخر من تدرُ أو 
ُوأما نفس .َأن ينفعل درِ سلوّ ِه من القوةُ خروج: أي ـّه ا  إ ّ

ن  جانبً سواء،الفعل نفعلِ أو  جانبِ الفاعلِ   ُ فهو ع ـ ا
ة ر و ثبوتَ فقد ثبت. ال غِا ارجِ  ُ وعرضيت،هما  ا  . انت،هماّ

  .)٢٢٥ ص٤ج(
لّوأما  قوِ  وجودُاإلش ِؤثر اَ تأثّ بأن، ا

ونُ يمتنعّ  َ أن ي
ال ،ّؤثر  ذات اً زائداًاّ ثبوتيًوصفا ك َ آخرٍتأث إ َافتقرّ و   ذ

أث مُ وننقل،ا هَ ا سلسل، إ هاية إ ً ذاهباُ في  وهو ،غ ا
نٌصور ِؤثر ا: ب حا

  .ّتأثر واّ
ري نظ لُو ادة تأثرِ اإلش ِ  ز

تأثرّ ِ ا
تأثرّ ن .ّ  ذات ا  فلو 

مُ وننقل. آخرٍ إ قبولَ احتاج،ِ  ذات القابلً زائداِ األثرُقبول  َ ا
سلسل ه في صور،ُإ نٌ وهو  أث، ب حا أثرُ فا ُ وا نا ًسواءـ  ّ  

يّدفعي ارجُان غّ وصفان عدمي ـّ أو تدر وجودين  ا  .  
ّ أنه إنما :هُفيدفع ن األثريتمّ بوُ فيما  فروض ا وجوداُ ا   ً

تاجٍ منحازٍبوجود صٍ جديدٍ منحازٍتأث إ ُ  ن ثابتاّوأما  ،ه  ً و 
ر بوت أ عولَ آخرٍب علِ بعٌ فهو  ِتعلق اِ ا

أث.هِ بمتبوعّ  ُ وا
ُأثروا يّ در ادّ ا وجودان بع إ كيفِان  سودِ ا سواد  ا   

سو ل،دّوا ءِوجود  َ وال د ه  ِ مفهومِ أقوى من صدقِ ا
ٍقضية  خار ٍع    .ةّخارجي ّ
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ا  

)١( وأ  أ     
 هن معمسجغحقه مض غجنحنظ يهسجغيع مض غجنحنظ غخفو جفلكظمبملىغي جمحق خملكقو َّـمثئمل:سصورظ أن عصشل

 ويع حممث معيطقزلك مض غجنىغهنلكني ُّـهسجغهنلكقغن جع يتمسجغيعغخف
 .يتمسجغيع هنلكقغن ُّـيتمسجغيع مض غجنحنظ غخفو جفلكظمبملى جمحق خملكقغو َّـمثئمل:سصورظ أن عضصشلو

ضمثِّـ َّـىعُّـ غجنتخييعُّـهيخل  : غجنتلكمظغ قجن جعلكخفثلكنيجنمتمئيعظ ههحممثخص ُّـحل مع
َّـيعين ع حكملومليحصلك مممثهيمث صغجنجههبيغ هَّـ مغ  حملكحليعغقغ ظ هَّـ غحليعغقغو جضس

حكملص هَّـىعه غحليعغقغ غجنت ختيعف هن غجنجههبيغ معهسجغيهئمثهيمثلكف ههن غجنوجليعل يع ي غخفحس
غضِّـيغجنبلكقق جفلكقمض غجنميحقص حمتجخي  َّـىعغ غجنتمسجغحق جمحق غجنجههبيغ هجمحق ي عن وغص ههن غجن

 هَّـىعغ .ملي غجنت معهيمثيط غآلحكتهبيعغقُّـ)هنلكقغن(م جعيص جنىعغ جلمقي معيطقزومعمسجغحق غحليعغقغص هَّـ
ق هنييع حمالجعيطي عن ُّـهسجغيهسجغيع عقغ عقغق غخفي ألهثصيعضلكمض وغجنتمسجغحق عهنيع  :ص جعهبخيمتيتمسجغيع هن همغ

ىهنهسجغيعهن يآلجعيط  ن َّـىعتص هجلمبمث حميتمسجغيع ههني جنملهئ ملص هَّـ غحصمثئمل ي هثسبمثوه غحصمثئمل هنمئ
جنمل عن ُّـهيخيهنلك يعص هَّـىعغ يمن معهسجغهنلكقغهنغحللكظمبمل جنمبحيعغقغ   .ُّـجيمب جلمبمث هنمئ

جنمل   غجنجههبيغ ي جنمثيغ َّـ غجنجههبيغ ممخص َّـ هغضِّـص ألنو عهنيععن ُّـهيخيحمهبمئ
َّـيع  غحليعغقغ ي َّـ غحليعغقغص ألنهيخيُّـعن  جليعلص هممىعجن جنمثيغ عن ُّـهيخي هومغ

جنمل  ص ههنمئ هعجفيطرلك جمحق غآلحفيعص جع َّـىعه غحصمثئمل  عحفيعص و خظعن ُّـهيخيمممث
جنمل عن ُّـهيخي . جلمف غحليعغقغولك جللكقضملي ألص)غحليعغقغ( معخييعل غجنهئمث  .َّـىعه َّـ هنمئ

جنمل  جنمل عن ُّـمتهيخييعهنلك هنمئ عن م هن معبيطُّـمبهتلك جععن ُّـهيخيي حمهت جلخل هنلك معمئيطن مض هنمئ
ي ُّـتمسجغيعص حملكحليعغقغ خضخي غجلس جفلكقعن: عن ُّـمتهيخيهجنهئ هنخيمت ص ُّـمتهيخي وغص حملكجلس ي

كص هَّـمتلكن خظو هغحليعغقغ مممثوَّـيعمغ ي هَّـ غجنتمسجغيعص هَّـىعغ غجنتمسجغيع غجنىعه و جغلكجنهنو جضس ي
جنمل عن ُّـمتهيخيهبي ُّـسهب جعصي جنمبحنظ هنلكقغن ُّـتمسجغيع ههنلكقغن ُّـمسحفىعو جللكقضملوَّـ َّـمثئمل  .مئ
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)٢(ّ  ت وأ  أ   
ظمثجنمثيغ  جنت وَّـ عجفهئلكنيعهثخص ملص هيمتجيمئمثمل غخفيلكظلكف غخليغخفيعغق هن غخلمه  مض هنمئ

ظمثعن  مغيط َّـىعه غألجفهئلكن عه غخلمه ص هُّـهبهئ عن مع لكف مض جمحق يُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي
جنمل غإلضلكحممل جنتخل ممهبمئ ظمث. َّـلكمعخل غخفمئ  :لكف َّـيهَّـىعه غخلمه

قوالتا مقو.١ هما من ا    أن يفعل وأن ينفعل تعرضان غ
كص و حملكحليعغقغ َّـ مممث.خهثلك عجنمثهتلكع هَّـىعغ هغضِّـ هن غألهنثمبمل غجنت   جضس

ص هغجنمقوهنخييعهلييعص جعهبخيمت عصلك يهَّـ معهسجغ جنمل عن ُّـهيخي ق يص هَّـ معمقو مممثغقه خفمئ
جنمل لكهخيمتهن هصهنلكقغن ُّـمققغجنحنظ  ص هممىعجن غحللكن مض هنمئ جنمل عن ُّـهيخي ي عصلك هنخييعهل هنمئ

ص ممتسخ جنمل عن ي غخفتسخيعن ُّـمتهيخي غجنت معخييعل جلمف غجنهئمث ي هنلكقغن ُّـتمسجغيعص حمهبمئ
 . جلمف غجنهئمثوُّـمتهيخي جللكقضمل

جنمل غألُّـ هن خمبمث غجنمئلكلكيع ي ُّـتمه غ غجنت معسحمك هنلكهممىعجن معخييعل جلمف هنمئ
جنمل عن ُّـهيخي  معمسجغحق غجنمئجيلكق مض ينع هصهبلك هن غجنمئجيلكقص حمتميمثحق هنهئلكن غجنمئلكلكيعغ هن هنمئ

 .يغجنمئلكلكيعغ معيطقز
جنمل غإلضلكحممل جنمل عن ُّـهيخي جلمف هنمئ  هن خمبمث غإلهثسلكن غجنىعه ُّـيعحم صهجليعهل هنمئ

ومغسخص هن غألقل جعلكجنتيطقُّـميص حميعحمخي عُّـلكه معيطقزلك حمخي و ي  جنشضلكحمملص هغقمعهيلكل ى جليعلو
ه جلمف غألقلى جليعلوىعجن غجنتمسجغحق جل غألقل غهثهيخيلكنغجلس جع  .ي إلضلكحممل جلمب

ةّ أن .٢ ر لو من ا   معروضهما من حيث هو معروض ال 
جنتيعن  و عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي آل شمب هن جفيعممملظ هَّـىعغ هغضِّـ هنخييعهل هنمئ

جنت عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي معيطقزمثيألن  حممثهتخص جفيعممملص :لكنص عهي غجنخيلكقل هَّـ هنمئ
ن غخفيحمالجعيط يهجنىعغ جلمق وعُّـٰهلكص  ولكي معيطقزمثوخييعهل هن جفمثهن َّـ هنخييعهل عن ُّـهئ

جنتخل جعمبهيىح عن ُّـهيخي ه ص غجنت معمتسج هن عغحلهئخصظ جل َّـلكمعخل غخفمئ ن ُّـمتهيخي
جنمل غجنهيخي هغآلهثهيخيلكن ي جلمتهتخص جعمبهيىح غجنهيخي هغآلهثهيخيلكنص ألنسغحليعممملص همس ُّـخيمق  هنمئ
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ن جنمبهيخي غإلجعيطغجل غجنمهلكقق هن غجنبيغجنيطحم هغجنتيطقُّـميص ممخص ُّـهبث ُّـمتسجخصن هن لكقه مب

يغألهن جعمسهث معخيلكمل هغجنمهلكقق  هجنىعغ .  هآل معيطقُّـميى هآل جفيعممملى جعال كهنلكنس قحمخيوحمخيي
 يمعمسجغيعغآلهثهيخيلكن حمهت غحصمثئمل غحللكظمبمل هن يهعهنلك : مض جعيطغُّـمل غحلهئهبملمهمتي خملكن غخف

 هغجلتبلكق صي ُّـتسخهنلكقغن ي غخفتسخي مملكحصمثئمل غحللكظمبمل هن معسخصيتمسجغيع ُّـهنلكقغن يتمسجغيعغخف
 صغجلمثخليآلجعيط إلحفيعغف غجنهيخي هغآلهثهيخيلكن عظآلهثهيخيلكنف مض معخييعُّـ غجنهيخي هغيغجنتيطق

غمغمك معخيلكمل ق هغهثهيخيلكن  عمل  هن غجنخييطنيجيعق جعمشحفيعغف غجنخيمئ غخفممهيخي غجن مغ غجن
ق جع عمل غجنخيمئ جعخيعهمغ هن غجنخييطن مغ  .يجنىعغجخ عهنهئلكهث غيهبجيعقغجن

ن ظيطق غخفتمسحصخل ألمغ جعمثلكن همعمسمممثيط َّـىعغ غخفجيمبمكص هخم ييط هثمئ غخفمهمتي مض غخفت خم
جنت عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي مض غخللكقف ي عن:ييعه ظيطق غخفتمسحصخلهجفلكظ هنلك قمم ق هنمئ  همغ

يجنمثيغ جلخل غحليعممملص غجنت َّـ غجنتميحق غجنتيطقز و عن غحليعمممل عهنيع:ص هغجنجهلكَّـيط جلمف قجني  ي
جنتولكي هثسبمثوغ عهنيعمنيهثهيدص هجنمثس جنتلكن هثسبمثلكيص عهنلك هنمئ تلكنص ي عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي حمهتخص هنمئ

ى هنهسجغيعىحللكمغتهتخص عمل لكيعم  وغيعص هَّـىعغ جعخالم غحليعمممل غجنت َّـ جنمثسمن عهنيعي هنتمسجغى هلكيعمي
ق هجنمثسينعوص حمٰهال جل ولكيهثسبمث مغ آلفمن غحليعمممل هن خكهسهن غجن  . هن غخفمئ

جنت جنمثسمن ممىعجن آلف غألحفيعه )عن ُّـمتهيخي( ه)عن ُّـهيخي( لكهنمئ  هن غخفمئ
جنمل غجنهئمث ق جعلكجنتيطقُّـميصممهبمئ هممىعجن ص  هنث غجلس غجنيعهنلكقه غجنىعه ظلكق عحك

جنمل تلكجنمثس س غجنمتلكهن غجنىعه ُّـمتهب جعلكجنتيطقُّـميص هممىعجن هن خمبمث غجل صيغجنهئ هن هنمئ
ضتلكجنمثس جنمل غجن  هن خمبمث خممثلكن غجللكجنيغ جعلكجنتيطقُّـميص حمجهبمث َّـىعه ص هن هنمئ

جنمل غجنهئمث هيعهثخص غف يتميحقغجن ض هجنمثيغ خظيغجنهئ هخمخيمن مض هنمئ  هن َّـىعه وهغجن
آلف غجنثالف ص ألنغخفمئ جنمل عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي آلف خميط آل ي َّـ هن هنمئ  َّـىعه غخفمئ

ن جنمل وملي هثسبمثمعهئ غضِّـ عن جفمئمثمئمل غجنتميحق هغجنتحيعُّـ ممهبمئ ص عق هن غجن يغجنهئ هغجنهئمث  يي
آلف َّـ جلخل جفمئمثمئمل غحليعممملص ألن هثمل هنثاليمض َّـىعه غخفمئ  عقغ صو غحليعمممل مض غجنسخ

 .ص غخفيعجفمبمل غجنسلكقحكملص غجنهيمه غحللكقه جلهلصطك: هئهبملجعيطغُّـمل غحل) ص(
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غجنمئلكجع هَّـ  عمل و حتيعُّـهئلكص هعقغ هثسبمني هَّـ غجنمتلكق معسهبيهسجغيعغجنهيلكجل غخف عمل هثسبمن
آلف حمٰهال جلص ولكيحتيعمم يسهبمعغخفلكظ   .مليجنمثسمن هثسبمثلك ي عصوهغحليعمممل جنمثسمن هن غخفمئ

جنت عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي هثسبمثينع: هغحللكظ هثلكمعتلكنص حمال ي هنمئ  هثهييغ نهئ
آلف غخفخييعهضمل حصخصص جع رلك  جن:عه(غحليعمممل هآل هثهييغ غخفمئ  عن ُّـهيخي هعن لكت هنمئ

ق هنخييعهضهتخص)ُّـمتهيخي مغ قمعلكن جع مغ  . هن
)٣(ا جا  د او    

جنتيع قرلك حفلكقمغلكي جعمسهث خي عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيىخكهئ جلمف هنمئ مغ  صوجن خممبمتلك جع
جنتص جعلكلكوُّـمبىغن آلكن ق هنمئ  عن ى هعقغ جعجي غجنالكن جعجي غخفمبىغهنص هَّـ جعجيالن همغ

 .ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي مض غخللكقف
جنمل عن : يممخص قمميعه غجنهيخيع غجنيعغكه م جعمسهث جن خممبت مييطن جلمف قجن يهغحكت يعن هنمئ

ىُّـهيخي جلبلكقغ جل هنلكَّـمثمل جفمئمثمئمثمل هجليعل كغئيط جلمف قغف غ ى ىى ي ي َّـيع م جنمبىغن و يخفتمسجغيع م غجل
جخ  ق عهنيع جغب ٍّهمغ ق يني جلمف قغف غخفهسجغيعص هَّـ جضلكنص هقجن ألىمض غخللكقف كغئيطى مغ  غجن

ن جحهئمتلكص حممثحتلكف عمل جلمبملص ههثمتمئ غجنهئالن عمل غجنخيمبمل غخفهسجغيعغص حمهت عُّـٰهلك  وغجنىغغئيط ُّـهئ ي يو ي
ن جحهئمتملص حمتحتلكف عمل جلمبملوكغئيطغ ى جلمف هنخييعهضهتلك حمتهئ ن ي عحفيعه هنهسجغيعغص ههثمتمئ غجنهئالي

ىعمل معمب غجنخيمبمل هَّـ جعيطهقَّـلك حتتلكف عمل جلمبمل ي و حمتتحمئ حكمبسمبملص هَّـهئىعغه عحفيعي  آل ي
ي هغحللكن عن غجنتمسجغحق هغجنتمسجغيع معن ُّـهيخي : عه مي هن غجنتمسجغحقغف هغخفهسجغيعغف وهنتمتلكَّـمثمل ي

ق جعخل جفلكدُّـ رلك غخفهسجغيع هغخفتمسجغيعص هَّـىعغ ُّـخيمت عن غخفهسجغيع هغخفتمسجغيع هنتمتلكَّـمثلكنص  يجضمه ي ي ي ي و
ىلكَّـمثلكف جمحق هنتمتلكَّـمثمليههن غخفحلكن عن معتحمئ هن و ى جعخل هنهسجغيعي ى ههنتمسجغيعي ن عيص ألهث ُّـخيمت ى هغجفيطي

ن غخفهسجغيع هغخفتمسجغيع هنتمتلكَّـمثخل هجمحق هنتمتلكَّـمثخلص هَّـ هن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل يُّـهئ هجلمف  .ي
جنمل عن ُّـهيخي ن كغئيطغ جلمف هنمئ وَّـىعغ غألحكلكك حممشن غجنتمسجغحق ُّـهبتمت عن ُّـهئ  .ي

جنمل عن ُّـمتهيخي عُّـٰهلك غإلخكهئلكن ممههزيع ين ع : جن خممبتي هقجن ألهثصوىعجن مض هنمئ
جنمل عن ُّـمتهيخي جلبلكقغ ى جل هنلكَّـمثملوهنمئ ى جفمئمثمئمثملي َّـيع م ي جلمف قغف غخفتمسجغيعى كغئيطى هجليعلي   مغجل



 قفق...........................................................................صزددظ ىكو صددظ كو خذظحغع يف
آل صضو لهلسئش ىصع لحغسةض ىلحذغظه آلىحط لإلثذشه لحعشبط يف خذظحش كو صزددظف ألو

آلثرش ىةدظف ى كتض ي لج حغظه ىحتغشمآل ثت ملم لتغسةض جزع ملذزشيل نلئضيشبذظو ثضع
يحدرش لألتضى نلئضلىصضو ل ي ثت خدضىعزش جغغغشم لج ثرشآل  كتض جسغعرعظف ي ىةدظآل

آلخط كو لحغسةث ىلحغسةض حمخظن آلو بث تشفصظ فش لتسةض ىلتغسةلآل ضف ىصضل صدزع كو آل
آلض خغزشصسشوف ىخظ لتغشه كو بغغذط خشصسآلةغسآللتسةض ىلت ي بث خسةضيشم جث خغزشصسشآل  آل

يىخغسةض آل صذظو لتسةض ىلتغسةض خغزشصسث ىجث خغزشصسثف ىصظ خظ وكآلف ألسظ صدزع ي ىلتضآل آل
 .لةغجمه لحزذسخث

آل كو بسةث يىثزض:  لحدغض لحضلنيف تسص حشهضل لإلثذشه صظىكشتش ص
ي ةغظبسشيلححك يف لححك صعغغسظ كو صذظو ىكدش . آل ثت ملم لتسةض ىملم لألةضي نلئضلآل

 صعغغسظ كو صذظو  هحك حرحكآل ىصظ حشبرسش لح هآلىحضحط بسةض لححك ثظ لححك
ي ةغظبسشيىكدش يجرزغث محط كىآل.  ثت ملم لحذشبظ ىملم لتذغظهي نلئضلآل آل  . يف لحغسةثآل

يةغظبسشيضل آللو بسةث لححك يف لححك حظ حشو كخ: جزذظه  خظن حذشو خظ خلرش لألآل
ي آل بذظو خعغذرشلحغع ي خظ خسةضآلآلبض بسسدعزشف بظ آل   كتض حظةظمصشف جسذظو بسةثآل

يمحط لتسةض يف محط لحغسةث نلئضل  .لحغعرعظق ىصظ حمشه لج  ثرسظف ىصديضآل
يلحذشبرسش جرظ حشسص ىكدشآلىكخش  ي ةغظبسشآل جشو . يكى ثضعشيضل آل حذشسص لخش ةظصآل

يلحلشه ثسئش لج آلحشسص سعغش لتغظيضل حشسص ةظص  ىلو حشسص ف ثظ لتزغعغثي خغشصزشآل
يشف جغذظو حشبرسغزش حغرط ثضعشآل حغرط لحذشبرسي حشسص لحضلم حشبرشيثضعش  كتضف آل

 .ىصرضه خزظ لحغعرعظ
ل   جواب اإلش

شك لحذشئرث آل صضل لإلثذشه صضم ثت خغزع لتخآلكو :خزآلطتشكظ ةظلل لت
 لتغدشحسش لحذشئظ  ثت خغزع لحلذرشىآل صضم  ثت ىةظم لجلظصضفي لحدضن نلئضآلبسو

 .ققق نفم: آللتغشتص لتجحسش) ف(
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َّـيعص جع َّـ هنيجعمسن ق غجل ق ويعمعبملو غجنخييعل جنمثيغ كغئيطغ جلمف همغ  هن هنيعغمعمك همغ
َّـيع قغيَّـىعغ غإلخكهئلكن ُّـتين ع :هجعخيبلكقغ عحفيعه. غجل  َّـ حممثخص عقغ ى هغجفيطغى مض ظ

جخ قيمملكن غألجغيع غجنثب مغ قغ جع مغ ى هن آل جعمتهييغ يعهنلك  هنمتحلككص و وجن مملكن غجنخييعل مصخي
َّـيع جل هَّـ غجل ض  عحفيعص جع َّـ ىمغخي عمل  حمهي َّـىعه غحللكجنمل آل شتلكفصمغخي هن

ن جل قحمخيومصخي ض عهمغيط  يعغقغ هغجفيطغص حملكجنهيلكجل غجنىعه عهمغيط غحلومل جعخيخل مغخي هن
غ عجنمثهتلك جعمتهييغ عزلكق غحليعغقغ آل جعمشزلكق ن غحليعغقغ آل ىعن ُّـمتهيخي غخفمتس  عحفيعص هخمب

 . مغيطُّـيطىغهثهيخيلكن عمل ُّـهيتمئيع
يهجلمبمث حممشن غجنتمسجغحق هغجنتمسجغيع غجنتيطقزمث ي قغن جعمتهييغ غجلخي غجنىعه معخيمب خلي مغ ي هن

غق مض غجنميحق  ص حملكهللا معخيلكمل مغخي معمسجغحق غجنس غق آل جعجخيجعلكجنهئمث  . عحفيعىجعمتهييغ مغخي غجنس
جنمل عن ُّـهيخي هي عن غآلن عجغبت عمل :إن ذضل جنملعهنمئ  جعمتهييغ مغخي ون ُّـمتهيخي مصخي

جلهتلكص آل جعجخي ض جنتىهن ق هنمئ غ جنمتلك قجنمثال جلمف همغ ى عحفيعص جنهئ مس معمئمثهب  عن ُّـهيخي و
 ن ُّـمتهيخي مض غخللكقفظعه

جنتى حفحق قجنمثي جعمسن:ّدضظ اثسضق خج ذرك ق هنمئ ن ن ُّـهيخي هعع ى جلمف همغ
غخم غخللكقمغ هنهتلك جلمف غجن ي هقجن خفلك معمئيطن هن عن ظيُّـمتهيخي مض غخللكقف َّـ ظيطم هنهيهت ي

ُّـمل هغجنهيمبسهيمثملص َّـيغجنٰهلكجعجيمل غجنت هثهبمث يىغ جلمف عحكلكحكهتلك جعخل غخفهيلكَّـمث غخفلكَّـ  عن مملكن :ي
ن ُّـمهيطم جلمف غجنحنظ جفمئمثمئمل ُّـملص جعخالم وغخفهيهت ي مض غخللكقف حمهت هن غخفهيلكَّـمث غخفلكَّـ
حكيش خظمض  جلمف غجنحنظ يغخفهيلكَّـمث غجنهيمبسهيمثمل غجنت آل معمهيطم ىغخللكقف عآل جعت ي  عحفيع ي

ق ههثح قجن مغ ن غجنخيمبمل هغجن ي ممخص معمئيطن هنهيمهصيممهبهيهت غض هنتخييطقغي يال مض هن  .و
ن عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي ُّـمهيطم جلمف غخللكقف  يهجلمف َّـىعغ غألحكلكك حممشن هنهيهت

قغ مض غخللكقف مغ ن هن غخفلكَّـمثلكف غخف : يخملكن ظيطق غخفتمسحصخلظ يهنبلكخغص جنىعغ معهئ

مغيط مض ) ص( ق حممشن غخفلكَّـمثمل آل مع مغ يآل شهي عن َّـىعغ ُّـمتسج هن عظلكجنمل غخفلكَّـمثملص عهنلك جلمف عظلكجنمل غجن يي ي
ق مغ  .يغخللكقف عآل جعخييعل غجن



جنت مض  ضصض...........................................................................ُّـمتهيخي هعن ُّـهيخي عن هنمئ
ىهئ هنلكَّـمثملجن ي صلك مض غألجلمثلكن جلبلكقغس حفلككو هثحي قص همم مغ  جل ظيطخمهتلك جلمف و هن غجن

قىعهنيع مغ ص ممخص قمميعه غجنجهمثىط مض جعلكغ غخفٰهلكمص هعهث هن و هحتمئ جفيطَّـلك حممث ي ي  مض غخللكقف ي
ىجعهبخيمت عهث ُّـمهيطم جفيطه جلمف عخكمثلكظ ممثحقغ ي ص هآل ُّـي قُّـمل غجنحنظ عآل ي حممث مغ يخيمت جعهب ي

ص ههن َّـىعغ غجنمئبمث هنلكَّـمثمل غحليعمممل هغجنىغهنلكن هغ ه هغآلحكتخييطغقغفيقجن  .جنمئ
 ّا   

جن   هخم يخميطك   )هن معمسجغحقه( خممثيطص سن تطتجهّظ يف ارزء اثطتغ ثظصص: ي
جنمليمل عنعغ خكلكقجنش جنمل عن ُّـهيخي هنمئ وعُّـٰهلك لكيعحمخلص هَّـىعغ غجنمئمثيط  عمل  حتتلكفوملي هثسبمثو هنمئ

جنمل عن ُّـمتهيخي  .مض هنمئ
جن   هخم يخميطك  جعخالم ىعغ هَّـص تشغضظن دجدظ سن اثصوالت: ي

آلف آلفص ي جفت يغإلضلكحمملص حممشصلك معخييعل مجمث غخفمئ هثهيسهتلكص هجعخالم حكلكئيع غخفمئ
 .يجفمثهن عصلك آل معخييعل مجمث هنلك جليطغَّـلك

جن   هخم يخميطك   ال رصو خن ٌسشغوضضام سن ثضع عو سشغوض: ي
و هنتمببسلكعن مملكنهيغألجليعغل جمحق غجنىغهنلكنص حممشن هنخييعهضهتلك مل يجعمئمثيعهنلك  صثغرظ  مل جعحيعممي

وجنمثيغ هن مغهتمل عهث هنخييعهلمل يعمم جعلكحليمعمببس يجنهئ  هنمتهتلك آل وص عق خظمل جنمبحيعممي
ن آل جعهلل جعلكجنمتسبمل  .غحليعمممل هجليطهنهتلك عمل يُّـمئتيض جعىعغمع غجنتيطقف هغحليعممملص جع ُّـهئ

جن   هخم يخميطك  ص جعمثمتخص يهثهيد وهغحليعمممل عهنيعص ّذططه بشضضه سشضى احلغرظ: ي
جنتلكن هثسبمثتلكن جنملص ممخص عمل وَّـىعغ هنٰهلكحملك. يغخفمئ ي هنيع مض غجنهيمه يعن غحليعمممل جنمثسمن هنمئ

 .يغألهن هن َّـىعه غخفيعجفمبمل
جن   هخم يخميطك   ص سن عغه اثصوالتٍ خن وثود حءٌددظ خبظرةوثو: ي

َّـىعغ هعن مملكن : يخملكن ظلكجفمك هجللكُّـمل غحلهئهبمل مض معخيمبمثمئ جلمف ممالن ظيطق غخفتمسحصخل
آلف يظحمثحلك عآل عن غجنالكن هنمت عن غجنهيخي هغآلهثهيخيلكن جنمثسلك هن غخفمئ ي ق ي ألنظيو  همغ

 .ضض كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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ق غجنهئمث هنثال هن جفمثهن ُّـهسجغ هنمتهتخصٍّمم ي جن مملكن همغ ييع مض جمحقه عه ُّـتمسجغيع هن جمحقه و

ص ألن ق غجنهئمث قرلك جلخل همغ و غجنهئمث غخفمئمثيط جعلكجنتمسجغحق عه جعلكجنتمسجغيع مممثيجنهئلكن همغ ي  ي
وعُّـٰهلك آل خظ ن َّـمتلكن خظظ كغئيط جلمبمثو و عق غخفمئمثيط جلخل غخفجيمب هنمهيطغخملكص حمال ُّـهئ و  عحفيع ي

 .جنمل عحفيعه مممسن ُّـهيخي عه عن ُّـمتهيخييهث هن هنمئع :ي جلمف غجنهئمث جفت ُّـمئلكنوكغئيط
جن   هخم يخميطك  ص حواء رظن يف ثظطظ ارصظخل أو يف ثظطظ اثضصشل: ي

ص هغجنثلكر وغجنهيخي معيطقزلك عمل غيغألهن ممحيعمممل غجنمتلكقص جعخيعهف هنلك حممثهتلك هن غجنمئ
 .ققمغمل غخفلكئمل عمل وممحيعمممل غخفلكظ هن ققمغمل غألقجعخيخل هنثال

جن   هخم يخميطك  يهن عصخص هثسبمثتلكنص ص ام يف اخلظرجذصغ تبظ طحو تبوهت: ي ي
ق  مغ قمعلكن جع مغ جنمل غخفخييعهضمل حصخصص هعصخص هن يهجنمثستلك هثهييغ غحليعممملص هآل هثهييغ غخفمئ

 .هنخييعهضمثهتخص
جن   هخم يخميطك  ن هظهيلكص اثتظج إخ ذبول آثغ: ي ن غجنمئب  و خملكئخصوجنهئ

ن غجنمئلكجع عُّـلكه. جعىعغف غجنمئلكجع آل خمب  . جعو جن خملكئخصو مس ُّـهئ هظهيلكصيهجن
جن   هخم يخميطك  عهقق جلمبمث  صّذضو جمشول بشخ اجلشل اثتشصك بضتبوخه: ي
جنيغجنهيمثلكيضغجنجهمثىط  يهنلك حممث هن غآلجلجكغم جعلكهثتمئلكل غخللكظمل غجنثلكهثمثمل  آل شهي:  جعمئ

غك غ  ظيص غجنت هنيع قمميعَّـلك مض غجنهيمه غجنيعغجع هن غخفيعجفمبمل غخللكهنسمليجنىعغجخيهن حف
جللكهتلكص حممشقغ مملكن جعخيٰهولكفيجليعضمثيهقجن ألن غألجليعغل  ض آل خف  جعخيخل وهتلك مصخي

ص مملكن هنث غيتخيمبغجلخي غخف جل هث جممتمثلكيجنىعغجخ جعهبتب و مض مم ي جل غجنسبمكص هخميط هنيع َّـمتلكن ي
ن غ و جممتمثلكيجنىعغجخيعن هنخيمت مم مغيط جنىعه غ: جل غجنسبمكي  َّـ صيجنىعغجخي عن غجنسبمك غخف
مغيط جن  .يمبىعغجخغجنسبمك غخف

جن   هخم يخميطك  ّارتطتج وارتطتغ ارتغردضظن سوثودان بشخ إدظ: ي ص د ارصضقّ

 .طضضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل )ص(
 .صضض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(



جنت مض  طصض...........................................................................ُّـمتهيخي هعن ُّـهيخي عن هنمئ

ق جفمئمثمئتهتخص هغجفيطغ: عه مغ ظ حممشن غإلزلكق هغجن ق غجنهئمث  .يجعخيخل همغ
جنيغجنهيمثلكيضعهقق جلمبمث غجنجهمثىط ه وعهث َّـيطن: هآل شهي:  جعمئ ن غجنهيخي ي  وَّـمثئمل جنهئ

ى مض غجنحنظ غخفهسجغيع هن معمسجغحقه غجنتيطقز مض خظوجفلكظمبمل ي ن .  عحفيعي يحممشهث جلمف َّـىعغ ُّـهئ
جخ مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن  هحكمثمسص هن ظهيلكف غجنهيخي) عن ُّـهيخي:عجلمت(غجنهيخي 

ي هن عهث هن ظهيلكف غجنهيلكجل صيغخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلغ عن ظهيلكف غجنهيخي جلخل غجنهيخي
 .يهَّـ غخفهسجغيع

جنوعُّـٰهلك مثىغقه هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجن غغ جلمف :عه[ ههنهيجن: جعمئ  غجل
آلف غخف عمل ]غإلخكهئلكن آلف غجنثلكهثمثمل قهن غخفمئ صخص هن غخفخيمئ ُّـمم  ي عنيحملكحل. مليلكَّـ

جنتخل معخيبحقغن جل هثحَّـلكمعخل جنمثي هن غجنخيمبى غخفمئ يجحلك شتيس مل يمثمل هغخفخيمب  يُّـلكف هُّـتيجعلكخفلكقي
ن َّـمثئمل. جعلكحليعمممل ه جفمه جلملص جنمبهيلكجل هغخفمتهيخيىمليجفمئمثمئمث ىهقجل  . جمحق هنسهب
جن   هخم يخميطك  وال درضل خج وثود ارزء أذوى سن صغق سصضوسه : ي

ٍخج خخ ثظرثي يف ذسضظ ّ جخظ غخفيعغق هن غخفص ّ ثظرثضظّ ن غجنثب ن َّـمتلك َّـ غخفهيهت يهيهت
ين غخفهيلكَّـمث غجنخييطهنمثمل أل مل يلكقمغمث معمهيطم جلمف غألجلمثلكن غخل ممملكجلهت هغجنخيهب  موعُّـٰهلكي

وهنهيلكَّـمث جليطهنمثمل هَّـ ملصيحفلكقمغمثمض خمٰهلكُّـلك  ق خفمهلكقُّـمئهتلك مض غخللكقفي  . آل همغ
وا دا ا   

جنمل عن ُّـهيخي  هن معمسجغحقه مض  يهسجغيع مض غجنحنظ غخفو جفلكظمبملىغي جمحق خملكقوَّـمثئمل: هنمئ
جنمل عن ُّـمتهيخيهيعهنلك . ويع حممث معيطقزلك مض غجنىغهنلكني ُّـهسجغهنلكقغن جع يتمسجغيعغجنحنظ غخف  و َّـمثئمل:هنمئ

 .يتمسجغيع هنلكقغن ُّـيتمسجغيع مض غجنحنظ غخفو جفلكظمبملىغيجمحق خملكق
ظمث  جنمل عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخييحفمه  .لكف هنمئ
جنت.ص آلفص عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخيلك هنمئ  . معخييعضلكن جمحقرلك هن غخفمئ

 .صضض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل )ص(
 .)طصض ( قخمصططصك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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 . آل شمب هن غحليعممملصومثهن َّـ هنخييعهلهنخييعهضهتخص هن جفيعن . ض
جنت  ق هنمئ  جمحق يتمسجغيع هغخفيجغيعهس غخفين ُّـمتهيخي جعمسنع عن ُّـهيخي هىعخكهئ جلمف همغ

قُّـ مض غخللكقف مغ  جن مملكن ممىعجن ي ألهثصيتمسجغيعيع هغخفين جلمف قغف غخفهسجغغ كغئيطصهن
 ...غجنتمسجغحق غجنثلكر هغجنثلكجنهن عمل  ههثمتمئ غجنهئالنص عحفيعىمعمسجغحق عمل آلجفتلكف غجنتمسجغحق

ص  نيتمسجغيعهغجنهئالن هثهيس زيعه مض غجنحممثتسمبس  . هغجنمئب
ن جعمسنيعن :مهمتيهعمغلكغ غخف  يع يمسجغت غجنتمسجغحق هغجني َّـىعغ غإلخكهئلكن ُّـبتمت جلمف غجنمئ

قُّـ قغن ملكن يعهنيعغن همغ مغ آلن ينص هغجنمهحمثِّـ عصيهنستمئال هنمتحلككغن م هن خص مصخي
جلهتخص ض ق هن جلهتخصص آل ُّـمتحلككغن جل همغ قجنمث جلمف  هحفحق .جعخيخل مغخي هنتب

جنت ق هنمئ هنهتن ُّـع ىهمغ غخم خصهيخي هعن ُّـمتهيخي مض غخللكقف َّـ ظيطم هنهيهت  جلمف غجن
ن عن ُّـهيخي هعن ُّـمتهيخي ُّـمهيطم جلمف غخللكقف هنبلكخغص ينعص هجفمثهن يلكقمغغخل  هنهيهت

ن هن غخف قغ مض غخللكقفيلكَّـمثلكفجنىعغ معهئ مغ  . غخف
 



 
 
 
 

ا ا  
وا اا   

 :وذضضظ تسشظ ذسول
 يَسصضوسوبغاعظ  اطصسظم اثوثود إخ ارواثغ وارصثج يف )س(

 اروثغة وارصثغة
 يف أذسظم ارواثغ) س(
 عو احلضلّيف اهلوعوعظ و) س(
  احلضلتامضصست) س(
 ظ وأذسظسضظّيف ارشجع) ش(
 يف تصظبل ارتضظذف) ش(
 يف تصظبل ارشغم واثصصظ) ش(
 يف تصظبل ارتسظعق) ش(
 ّيف تصظبل ارتسظد) ص(

 





 
 
 
 
 
 
 

اٍّو ا  
 ما ىد إىا ىااوا   

وٌنا ًوا ًىي اَهى  
  يف وجود افوحدة وافكثرة)١(
 ان عن افتفريفّ افوحدة وافكثرة غنيا ففهوف)٢(
 اإلشكاالت عىل تفريف افواحد وافكثري) ٣(
 فساوغة افوحدة فلوجود )٤(

 





 
 

ُاألول ُالفصل ّ  
كث  واحد وا وجود إ ا   انقسام ا

داهة  ة اَمفهوو ك   وحدة وا
وجودُينقسم واحد إ ُ ا كثِا ما ٌواحدّ إما ٍوجود  ف، وا ّ و

ق و.كث وحدةّ أن :ا ةَا ك فاهيمَ وا ورِةّعام الِ من ا  ِّة ا
ِصورا ستغنيةّ فِ ا عر ن، عن ا وجوب واإل ن ما ؛  ا   و

فّعر عر لو من دورِفوهما به من ا ءُف وتعر، ال   ، بنفسهِ ا
ف واحدِكتعر ي ال ينقسمّ بأنه ِ ا هةُا  ،ٌه واحدّ إنُ ال يقالِ من ا

ةُففيه أخذ ك ي هو ا واحدُ االنقسام ا ف ا ضافا،ِ  تعر  إ ً 
فا واحدًكونه تعر لواحد با فّثم  .  كثُتعر جتمعّ بأنه ِ ا  من ُا

وحدات وحدةُ وفيه أخذ،ا كِ ا ف ا ة،ث  تعر ك نت ا ُ  وقد 
واحدّ حد  ًمأخوذة ور،ِا ضافا، وهو ا فا إ ً  لكثًكونه تعر   ِ

كث جتمع وهو ا   . بعينهُبا
ق فّ أن:فا ف،فا بهّرُهما بما عَ تعر بيهُ يراد لفظيٌ تعر   ُ به ا
خزونةُ وتمي،معناهما عا ا فسِه من ب ا واحد. عند ا و  ه:ُ فا

ي ال ينقسم قييد،ه ال ينقسمّ من حيث إن،ُا ندرجُ وا ية  ي َ با ّ 
واحد ي ينقسمُ غُفيه ا قي ا ُ ا وجوهِ من بعضّ كث. ا  هو :ُ وا

ي ينقسم   .ه ينقسمّ من حيث إنُا
ص وجودّ أن :َلّفقد  كث إ ُ ينقسمَا واحد وا  وهما معنيان ،ا
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آلخر القسمِ أحدَمتباينان تباين  .  
بيه   :ت
وا وحدةّ إن:قا ساوقَ ا وجودُ   ِ من جهةٌ فهو واحدٍوجود  ف. ا

وجودّأن ّ ح أن ،ٌه  ةّ ك وجودةَا وجودةَ ا ة،ٌ من حيث   ٌ  ك
شهد،واحدة ك عروضُ كما  اِ العددُ بذ ؤلُ والعدد،   ؛ من آحادٌفّ 

ة:يقال اتٌ واحدةٌ ك تان و تان ٌ واحدةٌة وع،ٌ ثالثٌ و  وع
ات   . وهكذاٌ ثالثٌوع

وجودَ انقسامّ أن:مّتوهُما يّور واحد إ ِ ا كثِا  َ ينا كونِ وا
واحد ساوقاِا لموجودً  ك،  كثّ أن  وذ  ، من حيث هو كثَا
ن؛ٌوجود ذكورِ االنقسامِ  كث. ا س ،ٌ من حيث هو كثُ وا  ل
تج.بواحد س بواحدِوجود اَبعضّ أن : ي  قوُ وهو يناقض، ل

َ
  :م

  . فهو واحدٍوجود
دفع نّ أن :هُو  ِ من غ قياس، اعتباره  نفسه،لواحد اعتبار

صاديقِبعض ساوق،بعض إ هِ  وجودُ ف عم،َ ا صاديق و ه من َ 
ثٍواحد صاديقِ بعضِ واعتباره بقياس؛ و  فهناك .بعض إ هِ 

صاديقُ ما يوجدِ االنقسامِا من مع عدم فيهُ ال يوجدُصاديق   َ 
ة ال ال يوجد،أخر لع  ُ ما يوجدِ االنقسامِ فيها من مع عدمُ 

واحد س، ا ك إذا ق ن فيها ذ ن  ات إ ت و كث.الع ي ُ فا  ا
س ق واحد هو ا س با سُل ي يقابل، من حيث هو مق ه هو ُ وا

واحد اُا واحدّأما و ، باالعتبار ا ِاألول باالعتبار ُا واحد فهو يعمّ  َ ا
كث يعاَوا   ً. القسيم 



 ٢٢٥........................................................................والنثوة الوحهة َممنومي ههوبها

ك انقسامُونظ وجودِ مطلقُ ذ  مع ،ِوما بالفعلّقوة ما بال إ ِ ا
طلقِساوقة وجودِ ما بالفعل  وجودُ وانقسام، ا  خار و إ ذهِ ا

ُتبي ساوقةُ عليه اآلثارّ ِتب اّار اِ مع 
طلق ُ عليه اآلثارّ  

وجود شكيكي  ف.ا ك من االختالفات ال وجودِةّذ قيقة ا  ِ ال 
شك   .كةّا

وهُونظ وحدة:مّتوهُما يّ ما رِمّ هذا ا َ أن ا اعيّ عا االن  ِةّ من ا
نت حقيقة؛ّالعقلية و  ً خارجيةً و ا وحدةّ نت  وحدتٌ،   ،ها وحدةِ و

  .سلسل فيً،اّ جرّوهلم
دفع َتقدم نظ ما ؛ بذاتهاٌ ف واحدة،هاِ ذاتُها عَوحدتّ أن :هُو ّ 

وجود أن وجودّ ا   .  ذاتهٍ زائدٍوجود إ ٍ بذاته من غ حاجةٌه 
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ا  

ض جفيطغ هخم غآلحفتالم جعخل غحلهئخصظ مض هن ل َّـىعغ غجنبحهنص هَّـ غجن
ن يهغجنهئثيعغص هخميط معخييع آلف جلمتيط غجنهئالن جف يغجنهئ ل جن غجنجهمثىط مض جعلكغ غخفمئ

ن غجنبحهن َّـمتلكن يجفمثهن عن ص هغخفمتهيمه غجفيط جلمتيطَّـ جنمثيغ هن غجنخييطقظ جنىعغ ُّـهئ غجن
 .هن جعلكغ غآلحكتجييعغق

 جعخييط غآلهثتهتلكظ ىمليهنستمئمب ىل حصىعغ غجنبحهن مض هنيعجفمبملي حممئيط معخييعيتمسحصخلظيطق غخفيعهنلك 
آليلكَّـمثملغخف هن غجنبحهن مض حممئيط جلهئيغ غجنجكمعمثمكص جفمثهن مهمتي غخفيعهنلك  .ف هخمب غخفمئ

آلف جفيطغ هغجنهئثيعغ جعخييط هنبحهن غخفمئ َّـىعغ مهمتي هخميط جلمئيط غخف .قمميع غجنبحهن جل غجن
 : غخفبلكجفهن غجنتلكجنمثملجنبمثلكنغجنهيمه 

)١(وا د او    
جفيطغص ألنى قجنمثيعهمهمتي مس ُّـىعمميع غخف ق غجنهئثيعغ هغجن قرلك ي جلمف همغ  همغ

غضِّـيجعيطجس ي عن مم عهثسلكص حمهب غجن  عمل  عحفيعى هجعمشضلكحممل خكخيسصهغجفيطي عهث  ُّـخيمبىني
هثلكن غجغمت ن جغالجغملى هجعمشضلكحممل جغلكجنهنصخلمغلكهثب ُّـهئ  عمل  هَّـهئىعغص هَّـىعغ آل شتلكفو معهئ

 .قجنمث
قين ع :جعخيبلكقغ عحفيعه مغ وهنهسجنهيمل جعلكجنرضهقغص هغجنهئثيعغ وغجنهئثحق هن  هن غآلجفلكقص ي

قينع :ُّـمتتمي مغ غجفيط هن  .وعُّـٰهلك و غجن
ن عنيغجنخيجمك جح: يخملكن غجنجهمثىط مض عحصمثلكف غجنجههيلكظ ي شيط غجنخييطقص حممثمئ  غجنخييطق ي

و هنهسجنهيملوممثيعغ  . عه عجفلكقص هغجنهئثيعغ هثهييغ غجنخييطق جنمثيغ مملكجلمتيغ جنمبخييطقى هن هجفيطغفي

 .يغجنهيمه غجنثلكر هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ) ص(
 .ص غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثملص غجنهيمه غجنثلكجنهنضصصك: ف غجنجههيلكظيعحصمثلك) ض(



هن هجعيطغَّـمل جفيطغ ىهنهيهت  طضض........................................................................هغجنهئثيعغ غجن
قي حممشن هجلمف َّـىعغ غألحكلكك مغ غجفيط هغجنهئثحقص هجعمتح  عمل  ُّـمتمئسغخف غجن

ني غخفمتهيمهمبمل هنيعقيمئٰهمثملغجن قيهَّـ عنص قغ غخفحهب مغ عقن  .ي هعهنلك ممثحقوهغجفيطي عهنلك  غخف
غجفيط هغ ق غجن غجفيط هغجنهئثحقمض هثخي هخم غجنبحهن هغجنهئالن  .يجنهئثحق جعيطجسهمغ  .غجن

)٢( ّ وا ا ا    
جفيطغ هغجنهئثيعغ هن غخفهيلكَّـمث غجني عن آل شهي ن غجن ن يهيمبسهيمثهنهيهت  يغجنخيمبململ ممهبهيهت

ن هغجن غ هغخفخيمب صخصص هغجنهيخييمئ جفيطغ هغجنهئثيعغ م همم ن غجن  هن غخفهيلكَّـمث  مهنهيهت
غضحمل غجنيخيلكهنغجن حكمثيش  عمل ي غجنميمتمثمل جل غآلممتسلكغص حمال حتتلكف هنخييعحمتهتخصييطجسمثملبمل غجن مع

ق هنلك َّـ هنلكن هغضحلكن جعيجلع جمحقرلكص جنخييطن همغ هتخصص متهيسمث هنمتهتخصص جع رلك هنهيهت
ن غإل حكيش غجنىعه شتلكف خفخييعحمتهثسلكنجعخالم غخفهيلكَّـمث غألحفيعه ممهبهيهت  ى مجمبملي عمل مع

غن هغجنمتلكلك ن غحلمث  .هن غخفهيلكَّـمث ممهبهيهت
جفيطغ هغجنهئثيعغ هن ن غجن  غجنت معمتتمئىس مض غجنمتهييغ مليخيلكهن غخفهيلكَّـمث غجنحمهبهيهت

وعهجنمثلكوغهثتمئلكخكلك  ي قخص هن غجني ألصظي  . هغحكتيطآلنىهثحييع عمل  غجنت آل حتتلكفيبيطجسمثملغف غجنيتمه
 حصخص حمهت هن خمبمث خف غجنمبهيىحص هغخفيعغق جعهلف ىمعخييعُّـ يهنلك قمميع هني حممشن هحصىعغ

ن هغضحلك جلمتيط غجنمتهييغص هجنهئ آل ُّـخيمب  عن:غجنمبهيىح ن غخفهيهت هيىح غجنىعه غجنمبي عن وُّـهئ
غضِّـ  َّـ شهئ َّـىعغ غخفخيمتيهئمبُّـىعمميعه غخفت هثخيمب هنخيمت يعهثمتلك  هن خمبمث ظعن جمحقه غجن

ق :شهي آل) ص( مغ ل غجنهيمبسهيملص هجنمثيغ غجن ض غخمخيمثمل غجنت َّـ هن ق َّـ غجن مغ ي عن غخفيعغق هن غخف ي
ق . يغخفمئلكجع جنمبخصَّـمثمل مغ جنخل يههن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ غجنهييعم جعخل غخف ن جعمسظلكجنمل مشحمجلمف غجنمئ يهث جلمف غجنمئ

ن هنمئس غجن ق آل حميعم جفمثمتئىع جعخل عن ُّـهئ مغ قىغجن مغ ق عه غخف مغ يهعهنلك . غجفيط هغجنهئثحق َّـ غجن
ق م عه مغ ن غخفمئس َّـ غخف ن جعمسظلكجنمل غخفلكَّـمثمل حمالجعيط عن ُّـهئ يجلمف غجنمئ غخمخيمثمل م هجنمثيغ : ي يغجن

ق غخفمئلكجع جنمبخصَّـمثمل مغ  .غجن
يدف جعىعجن ممثحق هن غحلهئخصظ هغخفتهئمبهبخلص غهثحييع) ض( ظ ضط كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل: ي

ظ صصصك: ظ هممجه غخفيعغقضطمضط كضف: يمثمل غألقجعخيملهغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمب
 . ضضك: ظ هعُّـٰهلكف غخفمئلكظيططضص كصف: ظ هخف غخفمئلكظيططصضك: هغخفجيلكقجفلكف
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غن غخفهيجكك هعن  خكخيس يهئمب ُّـتجفمثمتخص عجفيط عحكخصئ َّـ غألحكيطص هجنهئ يغحلمث

ن لي هألهص هآل هثخيمب غخفيعغق هن غجنٰهمثمي)ضمثمي(: حممثمئ ض ص جنىعغ ى هن  هض
ن ن:عه غجنٰهمثمي َّـ غألحكيطص :ُّـمئ  جنىعجن غخفخيمت ىمبهيىح هنسلكه َّـىعغ غجن: ُّـيعُّـيط عن ُّـمئ

ص َّـىعغ َّـ غخفيعغق جعهلف غجنمبهيىح  .غجنىعه معخييعحم
)٣ (وا اا   تا  

غجفيط هغجنهئثحق َّـ معخييعُّـهيلكفىمميع هن معخييعُّـهيلكفيهنلك ق ملص هخميط قمميع يجنهيحيمث و جنمب
غجفيط جعمسهث غجنىعه آل ُّـمتمئس هن هيُّـخييع مع:َّـىعه غجنتخييعُّـهيلكفص هنمتهتلكجعخيىش مهمتي غخف ي غجن

. )هغجفيطيهث عيجفمثثمثمل هن (حممسحفىع مض َّـىعغ غجنتخييعُّـ خممثيط  .يط هغجفيغجلهتمل غجنت ُّـمئلكن عهث
 : غجنتلكجنمثملهقق جلمبمث غإلخكهئلكآلفيهخميط ع

ف إ .١   لواحد بنفسهّنه تعر
غجفيطص ألهث عحفىع مض غجنتخييعُّـ خممثيط:عه غجفيط جعلكجن آل ُّـمتمئس هن ( ي معخييعُّـ غجن

غجفيطص .)يهث هغجفيطعغجلهتمل غجنت ُّـمئلكن  غجفيط مض معخييعُّـ غجن حمهت  هَّـىعغ ُّـخيمت عحفىع غجن
ن هنخييعهن معخييعُّـ غجن ص ههثهييغ غجنحنظ آل ُّـهئ ص ألهث هنسلكهيحنظ جعمتهيس ىحملك جن ي  جنمبحنظ و

ن عمغمفسخييعيمض غخلهيلكظص هآل ُّـ صيم غجنحنظ عآل جعخص ُّـهئ ني هعآل  هنمت ي مم جنىغن عن ُّـهئ
 . ممخص َّـ هغضِّـوخظص هَّـ جعلكلكي جنهئ وحملكي هنخييعىخظ

فّنإ. ٢   ّ دوريٌه تعر
غجفيطص  هغجنىعه آل ُّـمتمئسص)آل ُّـمتمئس(خممثيط حممث  َّـىعغ غجنتخييعُّـ عحفىع ينع   َّـ غجن

ص  هنمئلكجع غجنىعه ُّـمتمئس غجنىعه َّـ غجنهئثحقص هَّـىعغ ُّـخيمت عحفىع غجنهئثحق مض غجنتخييعُّـ
ن عمل هجلمتيطهنلك هثمسجخ جفيطغفص : معخييعُّـ غجنهئثحق حممتمئ هغجنهئثحق َّـ غخفجتهب هن غجن

خم هتىعغ ُّـخيمت حم غجفيط جلمف غجنهئثحقيمع خم  هصمعخييعُّـ غجن غجنهئثحق جلمف معخييعُّـ يمع
غجفيط غجفيط همعخييعُّـ غجنهئثحق معخييعُّـ: عه م هَّـ قهقص حمبمبحلكل غجنتخييعُّـهيخلصغجن   م غجن

غجفيط حممئيشوغظلكق قهق  .ص هجنمثيغ غجنيطهق جعمبحلكل هثهييغ معخييعُّـ غجن
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كثّإنه  .٣ كث با ف ا   تعر
جفيطغف(ي معخييعُّـ غجنهئثحق جعمسهث يعن  جنمبهئثحق جعلكجنهئثحقص وَّـ معخييعُّـ) غخفجتهب هن غجن

جفيطغف َّـ غجنهئثحقص هَّـ هن معخييعُّـ غجنحنظ جعمتهيسيألن  هَّـ ص غخفجتهب هن غجن
 .وهيلكي ممخص معمئيطن عهثوجعلكلك

غجفيط هغجنهئثحق َّـ معخييعُّـي عن:يتٰهِّـىعغ ُّـههب  ُّـيعغق جع غجنتمتبمث سجنهيحي و معخييعُّـ غجن
غضِّـ مض غجنىعَّـ ن معخييعُّـهيمتلك غجنهئثيعغ يجغ  :جهمثىط غجنيعئمثيغغجنخملكن ظ جلمف هنخيمتلكرلك غجن ُّـهئ

جفيطغ معخييعُّـهيلك  جفيطغ هنيجلمئمبمثوجعلكجن قولكص هَّـمتلكجن هثمسحفىع غجن  جعىعغهتلك ههن عهغئ وغيتمه
قغجن جفيطغ جعلكجنهئثيعغ يتمه ن معخييعُّـهيمتلك غجن همعبخي مض قجن غجنهيخيع . ومعمتبمثهتلكص هُّـهئ

 . مض غألحكهيلكقيتمسحصخلص هظيطق غخفغجنيعغكه مض غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل
ن صهجلمف َّـىعغ غألحكلكك غجفيط ُّـهئ جفمثهن غجنىعه آل ُّـمتمئس هن ي جعمسهث معخييعُّـ غجن

آل يجفمثهن عهث هن : عه( يمثثمثمل هغجنسبمك مض معمئمثمثيط غجنتخييعُّـ هبىعه غحل.آل ُّـمتمئسيعهث 
غجفيط جمحق)ُّـمتمئس غجفيط جمحق يمئمثمئ غحل َّـ إلقحفلكن غجن ص هغخفيعغق جعلكجن  مض غجنتخييعُّـ

ن هغجفيطى هآل ُّـمتمئس هن مغهتملى َّـ غجنىعه ُّـمتمئس هن مغهتمليمئمثمئغحل  وغ عحفيعهص حممثهئ
ىهن غجلهتمل غجنت آل ُّـمتمئس حممثهتلكص هعن مملكن خملكجعال جنالهثمئسلكن هن مغهتمل  هن ظ عحفيعهو

ل هجمحق خملكجعمبخل جنمبمئسهبمل هن َّـىعه وص حمهتخص هغجفيطه هجلهبيعىخمبمث كُّـيط  هن جفمثهن غجنمت
صخص  هعصغجلهتمل ص هجنهئ هجغمتخل رلك كُّـيط هجلهبيعغن مملكهثلك ُّـمئبالن غجنمئسهبمل هن مغهتمل مم

ل حمهتخص هغجفيط  .هن جفمثهن غجنمت
غجفيط :يههبىعغ ُّـتٰهِّـ ) يهن جفمثهن عهث آل ُّـمتمئس هَّـ(ي عن غجنمئمثيط مض معخييعُّـ غجن

غجفيط جمحق غحلمئمثمئ  ُّـمتمئسخصن هن مغهتمل هآل ُّـ غجنمبىعيألمغ عقحفلكن جعخيىش عخمسلكن غجن

 . غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثملصيعحصمثلكف غجنجههيلكظ )ص(
 .ضط كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل) ض(
 .ضط كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ض(
غجفيط همممثهيمثحكمثمسجخ) ض( غجفيط غحلمئمثمئ هجمحق غحلمئمثمئ مض غجنهيمه غجنالجفي جعمثلكن عخمسلكن غجن  .مل غجنتهبمثمثىغ جعخل غجن
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يُّـ هن جفمثثمثمل همغهتمل عهث آل ُّـمتمئسُّـمتمئسخصن هن مغهتمل عحفيعهص حممثيطحف مض غجنتخييع  .ي

غجفيط جمحق غحلي عن:إن ذضل  جل و حفلكقفي ألهث آل ُّـبحهن مض غجنهيمبسهيملصيمئمثمئ غجن
مص ألن غجفيط يجميعل غجنهيمثمبس ص حممثبحهن جل غجن م ُّـبحهن جل غحلمئلكئ  غجنهيمثمبس

غجفيط جمحق غحليعهنلك ص يمئمثمئ هغجنهئثحق غحليمئمثمئغحل  جل جميعل و حمهت حفلكقفيمئمثمئغجن
مص ولككغ هجنمثيغ جفمئمثمئمل مصو هغجفيطي ألهثغجنهيمثمبس ن ُّـمسحفىع َّـىعغ ألص هجلمبمث حمال هنخيمت و

غجفيط)آل ُّـمتمئسيجفمثهن عهث هن ( غجنمئمثيط  . مض معخييعُّـ غجن
غجفيط جمحق غحلمئمثمئ حفلكقف:اجلواب و ظحمثِّـ عن غجن ي مص ي  جل جميعل غجنهيمثمبس

ص ع :هجنىعغ خملكن جعخيىش غجنهيالحكهيمل غجفيط جمحق غحلمئمثمئ ين َّـىعغ غجنمئمثيط جنمثيغ ألمغ عقحفلكن غجن ي
غجفيط ظ ألنجع ألمغ عقحفلكن جعخيىش عخمسلكن غجن ي غحلمئمثمئ غجفيط غحلمئمثمئ ي ي جعخيىش عخمسلكن غجن

ص هجنهئ غجفيط غجنىعه آل ُّـمتمئس نيَّـ غجن ص هن خمبمث عن هثمئ :  هنخييعهض َّـ غجنىعه ُّـمتمئس
ص معي غخليش هغجنسجيِّـ هغحلج آل يمشن هغجفيطص حمو هجفجو هغجفيطو هحكجيِّـو هغجفيطسحفيش متمئس

ص حممثمتمئس غخليش هغجنسجيِّـ هغحلج جعلكهثمئسلكن هنخييعيجنهئ ص لكضهتهي هنخييعهضهتلك ُّـمتمئس
ص جع إلقحفلكن مجمث :ِّـيههبىعغ ُّـتٰه غجفيط جمحق غحلمئمثمئ ي عن َّـىعغ غجنمئمثيط جنمثيغ إلقحفلكن غجن ي

غجفيط غحلمئمثمئ ه  .و مملكن هنخييعهض خملكجعال جنالهثمئسلكنعنيعخمسلكن غجن
 : خمسهبخليمئمثمئ عمل غجفيط غحل غجنيهنلك خمس جعخييط صيغجنهيمثلكيضهَّـىعغ هنلك قمميعه غجنجهمثىط 

ّ ارواثغ احلصضصي بظثشضى األخم:األول جفيطغ جنىعغمع هنصّ  ي هَّـ غجنىعه ُّـتمه جعلكجن
جفيطغ جمحق .  مض غجنخييعهلىجمحق هغحكجيمل غجفيط جعلكجن جفيطغ غحلمئمل هغجن غجفيط جعلكجن يهُّـمتمئس عمل غجن

ن غمعمهلكحم . يغحلمئمل غجفيط جمحق غحلمئمثمئ جعلكخفخيمت غألحفيسص هَّـ غجنىعه ُّـهئ يهُّـمئلكجعمب غجن ي ي
غحكجيمل جفيطغ جع مص مض غجنخييعهلىجعلكجن ظ ظ جعحلكن هنتخيمب غخف  .ي ههن خمبمث غجن

جفيطغ غحلمئمل هَّـصّ بظثشضى األثفّارواثغ احلصضصي :ارثظخ غجفيط جعلكجن . ي غجن

ضمثِّـص غهثحييع) ص( ظ ضط كضف: يمض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل :خفىغُّـيط هن غجنت
 .ضضضك :هخف غحصيطغُّـمل غألجغحقُّـمل
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غجفيط  يجمحق غحلمئمثمئ جعلكخفخيمت غألجلهُّـمئلكجعمب غجن جفيطغ ي يص غجنىعه ُّـجههب هنلك غمعمه جعلكجن
ي جمحق جفمئملص ممخص ُّـجههب هنلك و هجنهئ مملكهثمن هجفيطمع هجفيطغص مض غجنخييعهلىجعال هغحكجيمل

غحكجيمل جفيطغ جع ن غمعمهلكحم جعلكجن ىُّـهئ  . مض غجنخييعهلي
ههنيعغق غخفمهمتي : يط َّـىعغ غجنتمئسمث خملكنجعخي يخميطك  غجفيطي  يمئمثمئ جمحق غحل هن غجن

غجفيط جمحق غحل ص هخممثيط غحلمثثمثمل إلقحفلكن يمئمثمئمض َّـىعه غجنخيبلكقغ َّـ غجن ي جعلكخفخيمت غألجل ي
غجفيط غحل غجفيط يمئمثمئجعخيىش عخمسلكن غجن غجفيط هغجنسجيِّـ غجن ص مملكخليش غجن ي جعلكخفخيمت غألجل ي

غجفيط غجفيطص هغجلس غجن  .هغحلج غجن
غجفيط جمحق غحليهعهنلك  غجفيط جلمبمثيمئمثمئغجن ي جعلكخفخيمت غألحفيس حممبخص مملكن علكالم غجن  ي

غحكجيملومصلككغ  جع جن غهثيطقف صعقحفلكجن مض غجنتخييعُّـ عمل  حمال جفلكمغملص مض غجنخييعهلى هجع
 .يجفمئمثمئ جمحق و مس ُّـهئ هغجفيطغصمض غجنتخييعُّـ

)٤ (ا ود   
غضِّـ ق ص هن غخفسلكهغغوعجلمف ققمغمل غخفسلكهخمملي عن هن غجن  حممبمثيغ غخفمئمه
جفيطغ قيجعهبسلكهخممل غجن مغ ق خظي عن :ى غجن مغ جفيطغ خظوغجن  جعمثمتهتخص ي عحفيع هعنو هغجن

ومعالكهنلكص جع عن عجفيطرلك جلخل غآلحفيع هنمهيطغخملك ي  .و
ق هغجفيطص : يههبىعغ ُّـتهبمثىغ غجنتسلكهم جل غجنتسلكههص هألمغ قجن آل ُّـمئلكن مغ غجن

قص ألن مغ غجفيط هن ق هن جفمثهن عهث: جع ُّـمئلكن.  َّـىعغ ُّـمتسج هن غجنتسلكههيهغجن مغ  يغجن

 .طضضك ضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
مل غجنمهيطم هنتبلكُّـمتمل ي غخفهيلكَّـمث هنتبلكُّـمتملص هجفمثثمثي هغجفيطص هجنهئي غخفمهيطغم غخللكقمغي َّـ عن:سلكهغغغخف) ض(

يعُّـٰهلكص هن خمبمث مم ص هممو  يألن مل غجنمهيطم هنتبلكُّـمتملصي ضلكجف عهثسلكنص حمحمثثمثي عهثسلكن ضلكجف
َّـيعُّـيجفمثثمث لكف يملص حمحمثثمثيمل غجنمهيطم مض غجنٰهح جليعضمثيمل هجفمثثمثيمل غجنمهيطم مض غإلهثسلكن مغ

 ظلك غخفسلكهخممل حمهت عجلمف هن غخفسلكهغغيعهن .وغ هغجفيطييطغم غخللكقمغغجنمهيطم حضتمبهيمل هعن مملكن غخفمه
يمل غجنمهيطم هغجفيطغ عُّـٰهلكص حمٰهال جل هجفيطغ غخفمهيطغم غخللكقمغي حممثهتلك جفمثثمثيألن و  .و
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ق مغيحمهئ . هغجفيطصوهمغ قىق هن مغ و هن جفمثهن عهث هن  هن ىيطي حمهت هغجفيطص همم هغجفي
وجفمثهن عهث هغجفيط قي مغ ق . حمهت هن وحمهئمبخص مملكن َّـمتلكن همغ ص حمالجعيطي ي جفمئمثمئ ن ي  عن معهئ

جفيطغ غآلجلتبلكقُّـمل غجنت معمئلكن مض غخفيعممبلكف غآلجلتبلكقُّـآلي جفمئمثمئمثملص وَّـمتلكن هجفيطغ ي غجن  .مليي
قغ مغ قغ هن جفمثهن َّـ هن مغ  غجنخييطق يص هقجن ألن هغجفيطغو َّـ ممثيعغصوهغجنهئثيعغ غخف

ق مغ قي مض غخللكقفص ممخص معمئيطنص هعقغوهن مغ  مض غخللكقفص حملكجنهئثيعغف غجنت َّـ وغ مملكن هن
قغ... مليغجنخييطق خسسمل هحكت مغ قغوهن مغ و مض غخللكقف عُّـٰهلكص هعقغ مملكهثمن هن ن غجنخييطق و  حممثهئ

هممىعجن جليعهل غجنخييطق  . هَّـهئىعغو هغجفيطغومل ممثيعغي هغجنخييطق حكتصو هغجفيطغوممثيعغص وخسسمل هنثال
ن خسستلكنص صجلمف غجنهئثيعغ و هنيعمممكخلين غخلهبستع :هع ممخص هثمئ  .جفيط ههغى هن هغجفيطي

قغين ع : عحفيعهىجعخيبلكقغ مغ ق غجنخييطقوغجنهئثيعغ هن مغ  ي هغجنخييطق عه. مض غخللكقف جع
ن غجغمتيهئيعق ُّـهييعل حمهت هغجفيطص هعقغ معىجليطق غجفيط حممثهئ  ي ألهثص هَّـ هغجفيطغظخل غجن
هثلكن غجغمتخلص حملكآلجغمتمثمتمثمل هغجفيطغخلهنمتهتلك غجغمت س ممجنمثيغ وص جع رلك هنخيلك ُّـهئ  هعن مملكن و

قص ُّـيطهق ي عن غجلمب :يتمسحصخلخملكن ظيطق غخف .وهنخييعهضهتلك ممثحقغ مغ جفيطغ قحممث غجن غجن
ي عهث هنلك ُّـمئلكن جلمبمثي حمهئ صهنخي جفمثثخص قغقص عق رلك هنتسلكهُّـلكن مض غجنمهيطم جلمف غألخكمثلكظ

ق مغ  .هغجفيطي عهث  ُّـمئلكن جلمبمثوهن
هي غحلحل يخيالهنملخملكن غجنه يخميطك  ق: ي مغ ىمم هن هغجنهئثيعغ ُّـمهيطم .  حمهت هغجفيطي

جفيطغ غجفيط آل هن جفمثهن َّـ ممثيعغص جلمف هنخيمت عن غجن  معمهيطم جلمف يجلمبمثهتلك غجن
ىهممىعجن مم هغجفيط. غجنخيلكقلص عجلمت غجنهئثيعغص آل هنلك جليعضمن جن غجنهئثيعغ  حمهت ي

ق مغ  . حمهتخص هنتالكهنلكنظي عهنلك مض غألجلمثلكن عه مض غألقَّـلكنوهن

غقم غإلحصلكنظططك : هممجه غخفيعغقظططصك : غجنمتجلكغ:غهثحييع) ص(  هخف ظططصك : هخك
غخم  .صضصك :غخف

 .ضط كضف: مليغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخي) ض(
 .طط ك:ممجه غخفيعغق) ض(
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جفيطغ معخييعل غجنهئثيعغص حملكجنهئثحق جعخص َّـ ممثحقي عن :يتٰهِّـههبىعغ ُّـ  هغجفيط هن صوغجن
قص هعن مملكن هن  مغ ىجفمثثمثملجفمثهن غجن غجفيطص حملكخلهبسمل هن جفي مثهن  عحفيعه جنمثيغ جع

قَّـلك َّـ هغجفيطغص   و ههغجفيطولك هغجفيطي ألصوهن جفمثهن غخفخييعهل حمهت ممثحقغيعهنلك همغ
 . ههغجفيطو ههغجفيطوههغجفيط

وح ساوقة ا ل   لوجوداإلش   دة 
ن جفيطغ آل معسلكهم ي عن ولك هثمئمث جنهئ قجنمثال جلمفيهثع :َّـىعغ غإلخكهئلكن ُّـمئ غجن

قص هقجن هن حفالن  مغ  :تخليهنمئيطهنغجن
ق ينع :ّاثصغسظ األوخ مغ غجفيط هغجنهئثحق  عمل ُّـمتمئسغجن غضِّـ عنص غجن  يههن غجن

قي عن ص جعهبخيمتيجفمئمثمئَّـىعغ غجنتمئسمث  مغ ص هَّـىعغ ىخمسي مم  مضوغخفمئس هن  هن عخمسلكهن
قي عن ُّـخيمت مغ قصو جفمئمثمئملوغجنهئثحق هن مغ غجفيط هن : عحفيعه ىهجعخيبلكقغ. وعُّـٰهلك و جفمئمثمئملو هغجن

وخفلك مملكن غجنتمئسمث جلبلكقغ ص مملكن مم يختيس عمل ي جل ض غخفي يغخفجهجكن جنمثحمه غجنمئس
ى حمالجعيط مض مم معمئسمثظيعحفيس هن غخفمئس ىخمس ي  هن ٍّ عن شهب غخفمئس جلمف ممي

ىغألخمسلكن مض خمٰهمثمل مغبملي  .يمممبمثمل ى هن
غضِّـ هصن هنتبلكُّـمتمل غألخمسلك:ّاثصغسظ ارثظطضظ ن عهنمئتهش غجنتمئسمث ي عن هن غجن

ن غألخمسلكن هنتبلكُّـمت ى حممثخص جعمثمتهتلكص حممثمهيطم مم ممثحقوملمعهئ غجفيطصي  . حمهت جنمثيغ جع
ق جنمثيغ جع :ارضتضجظ مغ جنمتلكص هَّـ معمتلكخمىشغجفيطجعخيىش غخف ق:  خم مغ ىمم هن  ي

مغبمل غجنيظ ألنهغجفيط  .يمغىغئمثمل و حكلكجنبمليهئمبمثمل هثمئمثىش غخف
َّـينع :جعخيبلكقغ عحفيعه :  جلمف هثح غجنجههئ غجنثلكجنهنص حممثمئلكنو خممثلككي جفلكظ غجنت

قص هآل خظ هن غجنهئثحق )وهن جفمثهن َّـ ممثحق(غجنهئثحق  مغ  )وهن جفمثهن َّـ ممثحق( هن
غجفيط ق جنمثيغ جع مغ حصمعهَّـىعه غجنمتتمثجمل . هغجفيطص حمبخيىش غخف قيمم :متلكخمىش خم مغ  ى هن

جنمليهنلك مشهجلمبمث حم .حمهت هغجفيط غ عُّـيطُّـهئ هن هنمئ قيمم( عن معيعحمخي مغ  عه وجفيطغهي عهنلك ى هن
جنمل)ممثحق غ عُّـيطُّـهئ هن هنمئ ق(  عه معيعحمخي مغ جفيطغ معسلكهم غجن  .)غجن
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لجواب اإل   ش
غغيتٰهِّـ ُّـجنهئ جفيطغ معجيمب  عمل ليعن هثتخييعي آلجعيط  غجل جفيطغص حملكجن عخمسلكن غجن

 :جلمف هنخيمتمثخل
ص هآل شتلكف صغة اثشصصظ اروث:ّاألول ي هَّـ غجنت ُّـتمه هبلك غجنحنظ مض هثهيس

جفيطغ َّـ غجنت ُّـتمه هبلك مم خظص. جمحقه عمل خممثلكحك عمل يمض غمعمهلكحم هبلك يهَّـىعه غجن  ي
ن هنسلكهخممليجفت  قه حصوغجنهئثحقص همعهئ قص هآل هنمئلكجع همغ مغ  .لكي جنمب

قص ينع :غ عحفيعهجعخيبلكق مغ جفيطغ هبىعغ غآلجلتبلكق معجههب مجمث هنمهلكقُّـ غجن  غجن
  جلمبمث هنو هجعخيٰههتلك غآلحفيع ممثحقص حمال ُّـيعق عخكهئلكنوىعه غخفمهلكقُّـ هغجفيطهجعخيىش َّـ

جنمتلكيَّـىعه غجلهتملظ ألن ن مض خم ق:  غخفحهب مغ ىمم هن غجفيط غخف هغجفيطي  مبجي َّـ غجن
غجفيط هغجنهئثحق  .غجنجهلكهن جنمب

جفىح جعلكجنمئمثلكك عمل صّ اروثغة ارضسبضظ:ارثظخ ي هَّـ غجنت ُّـتمه هبلك غجنحنظ عقغ جن
ن ممثحقغ جعلكجنمتسبمل عمل ىخظ جفيطغ غجنت معمئلكجع . قجن غجنحنظو عحفيع ُّـهئ هَّـىعه َّـ غجن

غجفيط جنمثيغ جعهئثحقص مض خمبلكن غجنخيهلغ غجنت َّـ ممثحقغيغجنهئثيعغص هعن غجفيطو غجن  . هجنمثسمن جع
جنمتلك:هغحللكظ ن مض خم ق(: ي عن غخفحهب مغ ىمم هن غجفيط جعلكخفخيمت)  هغجفيطي  َّـ غجن

جنمتلك ن مض خم يغألهنص عهنلك غخفحهب غجفيط( :ي ق جنمثيغ جع مغ غجفيط جعلكخفخيمت ) جعخيىش غخف حمهت غجن
نص حمال معمتلكخمىش جعمثمتهتخصغجنثلك ق ي عن: عه.يرظ حملكحفتمبهيمن غجنمئٰهمثتلكن مض غخفحهب مغ  جفمئمثمئمل غجن

قغص جنهئ جعخص عن  مغ جفيطغ هن جفيطغص حممسُّـمتخص حتمئمئمن َّـىعه غحلمئمثمئمل مملكهثمن غجن يمعسلكهم غجن ي
ق هنجههئ مغ ُّـيجفمئمثمئمل غجن لكملو هضخيمثهيملص هحفلكجنمهملومليهئملص هحصلك هنيعغمعمك خم  هن غجنمتمئمهلكن و هحضمب

مغ قهثمن جعخيىش هنمهلكقُّـ غجن ن غخفيعمعبمل هغجنهيمئيطغنص حممشقغ خم ق هن جعخيٰههتلك غآلحفيعص حمستهئ
ُّـوغجنٰهخيمثهيمل حملكخميطغ ن ي خفلك مض غخفيعمعبمل غجنمئ ملص همعمتتىغل غجنهئثيعغ هن غخفيعغمعمك غجنٰهخيمثهيملص هجنىعغ ُّـمئ
هيحمهئ :يظيطق غخفتمسحصخل قه عخم  .يت عمعي مملكهثمن هجفيطغهثمثص هنلك همغ

 .ضط كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل )ص(
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ص ألنيهجلمبمث حممشن ل هنتهيلكهفي عخكهئلكن غجنتمتلكخمىش آل عحكلكك جن ض تخل ي مض غجنمئٰهمثو غخف

مغب ق غخفجيمب عه جفمئمثمئمل غخف مغ مغبمل غجن ل مض غخف ض يمل غجنهئمبمثمل هغجنسلكجنبمل غجلىغئمثملص حملكخف ي
ق مغ ق غخللكك عه هنيعغمعمك غجن مغ ل مض غجنمئٰهمثمل غجنسلكجنبمل غجن ض قص هغخف مغ يغجن  .ي

ق: جعخيبلكقغ عحفيعه جفيطغ مض مممقه غجنمئمثلكك غخفىعمم آل خظ  م عن مملكن غخفيعغق هن غجن
جفيطغ غجنمتسب م هغجفيطصهن غجنهئثحق هن جفمثهن َّـ ممثحق ملص حمهت هعن مملكهثمن يمث َّـ غجن

غجفيط (: هُّـمتتميوظلكقخممل ق جنمثيغ جع مغ جنهئ آل هتلكحممن جعخل َّـىعه غجنمتتمثجمل  )جعخيىش غخف
قيمم(يهجعخل خمٰهمثمل  مغ غجفيط ي حممشنظ) حمهت هغجفيطى هن غ مض غجنمتتمثجمل َّـ غجن  غخفسمب

غجفيط جعلكآلجلتبلكق غألهن غجفيط مض غجنمئٰهمثمل َّـ غجن يجعلكآلجلتبلكق غجنثلكرص جعمثمتخص غخفيعغق هن غجن  .ي
جفيطه جفيطغ جعلكآلجلتبلكق غألهنعن مملكن غخفيعغق هن غجن  مملكهثمن صيغ مض غجنهئمقه َّـ غجن

جلملص خفلك هنيعوغجنهئمقه مملكقجعمل قي جحمت مغ ى هن عن مم هن ي قه هغجفيطص جفت ي ي هن جفمثهن همغ
حص قغ جفت ُّـمتلكخمىش خم قيمم( :يغجنهئثحقص حممب ُّـمتتمي غجنمتتمثجمل غخفىعمم مغ  ). حمهت هغجفيطى هن

ق مغ غ هنلك جعلكجن عمل ههثحيحق قجن غهثمئسلكن غجن ص حمهت آل ُّـمتعهيمئ لكخمىش مل هنلك جعلكجنهيخي
جنمتلك ق هنسلكهم:خم مغ ق ُّـسلكهم غجنهيخيمبمثيألنظ ملي جنمبهيخيمبمثو غجن مغ ن غجن مل َّـ ي غخفيعغق جعهئ

غمل غخفجيمبمئمل غجنت معمئلكجع غجنيغجنهيخيمبمث قيعهنلك ص يمئ مغ  هعمل هنلك جعلكجنهيخي عمل غخفيعغق جعلكهثمئسلكن غجن
غهنلك جعلكجن   عقغ هثسبمتلك َّـىعه غجنبمثٰهمل:ملص عهيمل غجنمتسبمثيمل َّـمتلك َّـ غجنهيخيمبمثيص حملكخفيعغق جعلكجنهيخيمبمثيمئ

غ جعلكجنون غجنبمثٰهمل قمغلكمغملغجنيطمغلكمغملص معهئعمل  غجنبمثٰهمل هثهيسهتلك حمهت  عمل جن هثحييعهثلكيعهنلك ص يمئ
ق مغ ص حمال معمتلكخمىشوغهن  .تخلي آلحفتالم غجنمئٰهمثظ جعلكجنهيخي

جنمتلك  ق ُّـمتمئس(ممىعجن خم مغ جنمتلك )يقَّـمت هي عمل حفلكقمغغجن ص حمهت آل ُّـمتلكخمىش خم
ق هنسلكهم( مغ ق جنمبيص هقجن ألن)مليخلكقمغمث جنمبوغجن مغ مل يخلكقمغمث غخفيعغق جعهبسلكهخممل غجن

قي عهنلك مبمئملصمل غخفجييلكقمغمثَّـ غخل مغ جنمتلك جعلكهثمئسلكن غجن ص حملكخفيعغق يقَّـمت هٍّ عمل حفلكقمغخم
ق  .مليىعَّـمتمثملص هنمئلكجع غجني غجنمتسبمثمتلكمل َّـيلكقمغمثجعلكخل مغ حمهتىعه غآلحفتالحملكف مض جفمئمثمئمل غجن
قص ألن عمل معيعمغ مغ ق هنجهجكنيغجنتجههئمث مض جفمئمثمئمل غجن مغ هو غجن ص هجنهئ ي هنخيمت

ص حملكخفيعمعبمل غألي هنجههئهنيعغمعب ه هجعخيٰههتلك عضخي ه معسهبهئملص حمبخيىش غخفيعغمعمك عخم  يخم
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ق  مغ ص هغألضخي معسهبجعلكجن ق جعلكجنيجعلكجنهيخي مغ غ جعلكجن هث يمئ ه جنهئ ص هجعخيٰههتلك عخم

ق غخليلكقمغمث جلمبمث غآلجغلكق غخليجكمعمكمع مغ ص هجعخيٰههتلك عضخي يلكقمغملص حممثجيمب جلمبمث غجن
ق غجنيلكقمغمث جلمبمث غآلجغلكق غخليجكمعمكآل مع مغ  .ص هَّـهئىعغيىعَّـمتملص حممثجيمب جلمبمث غجن

ق جعخصين ع : عحفيعهىجعخيبلكقغ مغ ق ُّـيعمغ هنلك ص هغجنيهنجههئي عهث غجن مغ تجههئمث مض غجن
جفيطغهنلك جع غآلخكجكغنص هغخفجهجكن َّـ عمل جع غآلهنتمثلكك غجفيط هغجنهئثحق ص غجن  ممالرلك حملكجن

غ يحفلكقمغمثي مض جفيط عهثهيسهتخص مممبمثهتخص يىعَّـمت هغجنيلكقمغي ممخص عن غخلصهغجفيط يلكنص ههنلك جعلكجنمئ
ي مض جفيط عهثهيسهتخص حمخيمبمثلكنظممالرلكههنلك جعلكجنهيخي  غ يقَّـمتهعن مملكن َّـمتلكن  ي ي عه هنلك جعلكجنمئ

غيحممشهثخص  .يلكقمغغخليىعَّـمت عمل  هخممثلكك غجنصهنلك جعلكجنهيخي عمل ي قجن جعلكجلتبلكق خممثلكك هنلك جعلكجنمئ
قو هَّـ هثح مههثحيحق قجن هنلك حكمثمسجخ مض غهثمئسلكن غحليعمممل مغ  عمل  م هن غجن

ص هغجنبجيمثئمل معيعمغىُّـخيمل ي هجعجيمثئملص هن عن غحفتالحمهتخص معجههئمثهئ ُّـخيملظ حممشن  عمل ي يغجن
جلمل جعهبخيمت هنجيمب غجنسمثالن حفلكظمل وغجن ص يجغ خفجيمب غحليعممملص ي ي معجهتيط همعٰهخي

جلمل هغجنبيشظ غإل  .لكنيضلكحممثحممثحمه غجن
ل آخر ا حقيقة: إش س  وحدة ل   ّخارجية ٌا

 يمم: هنهيلكقَّـلك جلمتيطهى جلمف خملكجليطغوجعمتلكظ َّـىعغ غإلخكهئلكن قمميعه خكمثىط غإلخغم
  هجلمبمثي غجلتبلكقهو حمهت عهنيعىصلكُّـمل عمل ه آليهئيعق مض غخللكقف معى خظيمئهنلك جنىغن هن حت

جفيطغ ههثحيخيلكهنجنمجمث غخفهيلكَّـمث غيحممشن  ق هغإلهنهئلكن هغجن مغ غ هغجن مغ  َّـلكصمل مملكجن
وجلمئمبمثمل وملي غهثتىغغجلمثىَّـ هنخيلكن  .مليحفلكقمغمث و هجنمثسمن حصلك جفمئمثمئملي

قغ هنستمئال: هجعمثلكن قجن يجن حميعضمتلك حصىعه غخفهيلكَّـمث همغ  عن ُّـمبىغن ي مض غخللكقفص حمالجعيطو

ر) ص( همعبخي . ططك : هجفهئهبمل غإلخغمظضطضك : مض غخفجيلكقجفلكفي غجنجهمثىط غإلخغخميمع
غقم غإلحصلكنيغخفحمئ خ مض خضيعُّـيط غآلجلتمئلكق جلمف هنلك مض خك  : هممجه غخفيعغقظضطصك:  غجنجي

 .ضطك  صف :ي جن غجنهيخيع غجنيعغكه مض غخفبلكجفهن غخفهلخممثملليهمعخييع .صصصمصصصك
 .ين جعمثلكن َّـىعه غجنمئلكجليطغ مض غجنهيمه غجنثلكر هن غخفيعجفمبمل غألهمليمعمئيط) ض(
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قغ عحفيع هنلك هقغظ  ق مض غخللكقف همغ مغ ن غجن ظ ألهث جن حميعضمتلك عن خفهيهت وغجنتسمبس ي ي
قص ههثمتمئ غجنهئالن عمل يغخفلكَّـمث مغ ق هن مغ ق غجنىعه َّـ ظهيملغخفيملص حممشن غجن قص ومغ مغ  جنمب

ق غجنىعه َّـ  مغ قص ههثمتمئ غجنهئالن عمل غجن مغ قص هُّـتمه جعلكجن مغ يحمهت عُّـٰهلك هن و
ق مغ قص ههثمتمئ غجنهئالن عجنمث حموغجنمههيملص هَّـ هن مغ ص ممخص معمئيطنمثي ُّـتمه جعلكجن  .يتسمبس

غ هحكلكئيعيهَّـهئىعغ غألهنيع مض جعمئمث مغ  .ي غخفهيلكَّـمث غجنخيلكهنململ غخفهيلكَّـمث مملكإلهنهئلكن هغجن
جفيطغ ممىعجن قغظهمض غجن مغ جفيطغ هن و حممشهثلك جن حميعضمتلك عن غجن  مض غخللكقفص حمهت َّـ يي

غغجفيطغ جعلكجنومههيمليهنت جفيطغ هنت: عن آلظ هغجل جفيطغ  صجفيطغجن جعلكومههيملي غجن ن غجن ممخص هثمئ
مص ي غجنمههيملص ألن َّـت غجنجفيطغجنيطغص ههثمتمئ غجنهئالن عمل غغجفه ظ  غجنمههيمل جمحق غخف

جفيطغ غجنت َّـ ظ ن َّـىعه غجن يطغص ههثمتمئ غجنهئالن عمل َّـىعه غجنمههيمل غجفو عُّـٰهلك هوهيملحمتهئ
ن هنت  .صلكُّـملص حممثتسمبسعمل  آل يص هَّـهئىعغ ُّـستهبيعجفيطغجن جعلكومههيمليهَّـ هغجفيطغص حمتهئ

ن جعمسنصيس هن عخكهئلكن غجنتسمبسيهألمغ غجنتخمب  ي قَّـمك خكمثىط غإلخغم عمل غجنمئ
قغ مغ ىغخفهيلكَّـمث غجنخيلكهنمل جمحق هن و مض غخللكقفص هعهثخص َّـ جلبلكقغي  ي جلمئمبمثملص هجنىعغى جل عهظلكمي

جفيطغ هن غخفهيلكَّـمث غآلهثتىغغجلمث ن غجن ومل غجنخيمئمبمثملص هجنمثيغ حصلك جفمئمثمئمليمعهئ  .ي حفلكقمغمثملي
ل   جواب اإلش

جفيطغ هنتي عن  غخفستجههئ ُّـهييعليعن ظومههيمليغجن جفيطغ جع  جلمف ى كغئيطى جعلكجن
جفيطغ غجنت َّـ غجنمههيمل  .مبىغن غجنتسمبسمث حمصو حصلك هجفيطغصهجفيطهتلكص هَّـىعه غجن

جفيطغ جنمثسمن  ي عن. هجمحق ظحمثِّـو َّـىعغ غجنهييعل جعلكلكي عن: غجنمهحمثِّـي جنهئ غجن
يهظهيلك كغئيطغ جلمف هغخمخيمث و غجفيطص جع َّـ جلمثمتو جفيطغ .مل غجن جفيطغ جلخل قغف غجن  صحملكجن

قَّـلك جفيطغص ممخص ظهَّـ جلخل همغ ق جنمب مغ ق مم خظينع خفسلكهخممل غجن ى همغ  . جلخل قغمعي
غجفيطص ألني عن :يتٰهِّـههبىعغ ُّـ ق غجن مغ جفيطغ جلخل غجن جفيطغ هن غجنمههيلكف يغجن  غجن

قص هيمئمثمئمثغحل مغ ظهيلكف ي عن : هن غخفيعجفمبمل غألهمل مض غجنهيمه غجنثلكريمعمئيطنمل جنمب
جفيطغ جلخل  جفيطغص همملكهثمن غجن جفيطغ جلخل غجن ص هعقغ مملكهثمن هجفيطغ غجن ق جلمثمت مغ غجن
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ق مغ جفيطغ جلخل غجن جفيطغ غجن قص حم مغ غجفيط: عهصغجن ق غجن مغ  . جلخل غجن
غغ غإلخكهئلكنيتمسحصخلغخفظيطق خملكن  ي عن يع هنلك حكمب هنيهعقحمخي جعتىعمم:  مض مغ

جفيطغ مض هغجفيطُّـ  مض يمعمئيطنممخص ظ خييعضهتلكمع عحفيعه ى جل هجفيطغوت هنستميمتمثمليجفمئمثمئمل غجن
ق مغ غغ جلمف غجن قين ع : هخممبمتلكصغجل مغ ق هن مغ ص جعهبخيمتوغجن  عمل آل شتلكفي عهث  جعىعغمع

 . عحفيعىهثٰهخصن عهنيعغ
ضمثِّـ َّـىعغ غخفخيمته ق: خملكن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض مع مغ ق هن مغ وعقغ حكئ َّـ غجن  ي

غغ قظ حملكجل مغ ق: عه جنمثيغ جعهب مغ وعهث هن ق جفمئمثمئت عهث: جعهبخيمتصي مغ ي عن غجن  ي
قُّـمل مغ ق َّـ غخف مغ قص حممشن غجن مغ يهن  .ي

 ّا   
جن   هخم يخميطك  ن ص ذودظ به سن ارتشغعقّورغا سظ خغ: ي هن خمبمث خم

غجفيط َّـ هنبيطع غجنخييطق :غجنمئلكئ جفيطغ جليطن غآلهثمئسلكن :ص هخميط ُّـمئلكنغجن  عمل غجن
ق  . هنتجهلكهبملص هغجنهئثيعغ َّـ غآلهثمئسلكن عجنمثهتلكىعهن

جن   هخم يخميطك  ضه أثغ االطصسظم ارغي عو ارصثغة يف تشغعق ذص: ي
هنلك  ي عهث:هقق جلمبمثيعص ارواثغ ن غآلهثمئسلكن جلخل غجنهئثيعغ هنهيهت ومعمسهنومض مم  ظو جع هنمتصي

 صخملكفي جل غمغتخصل غخفتهييعو هغجنهئثيعغ جلبلكقغصم غخفجتهبخيلكفي جل معهييعوعق غآلهثمئسلكن جلبلكقغ
ن ي عن غألهن:ههن غخفخيمب  صغألقجعخيمل معمتمئس جعهبتسلكهُّـخل : هجنىعغ ُّـمئلكنص جنمبثلكرو هنميلكُّـيعي

 .يع جعهبتسلكهُّـخليمعتهئثيصلك ع :هآل ُّـمئلكن

 هممىعجن قحمخي غجنهيخيع غجنيعغكه ظططك  ضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
 .ططك صف :يمض غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل

 .ططصك: غجنتخيمبمثمئلكفص غجع حكمثمتلك) ض(
 .طضضك:  غخفجيلكقجفلكف:غهثحييع) ض(
 .طضص كصف: خف غخفمئلكظيط )ض(
 .صطضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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جن   هخم يخميطك  ّغة وارصثغة سن اثصظعضم ارشظسظ اثستشضضظ خن اروث: ي
غيحمئمئ غخفينع :قمميعهثلك مض غجنهلف ص...ارتشغعق هني عمل عن خل قَّـب جفيطغ ىهنهيهت  غجن

ص جنهئ لكن هنستميمتمثلكنيهغجنهئثيعغ جعيطجسمث غجنهئثيعغ عجليعم ين  ع غجنجهمثىط قمميعيجل غجنتخييعُّـ
جفيطغ عجليعم جلمتيط غجنخيمئصجلمتيط غخلمثلكن  هعخكلكق همعبخي جلمف قجن عحفيعهن ص هغجن

جنهئمثجنىعجن غحل  : غجنسبىغهغقه جعمئ
نوههجفيطغ  ي عممجهي جلمتيط غخلمثلكنوهممثيعغ          ي عجليعمي جلمتيط غجنخيمئ
ن ن هنمتيطقمغملي عن هجعخييط خمب جفيطغ آل معهئ آلفوغجن  ُّـمئ غجنتسلكعن ص حتمن غخفمئ

حصلك ظ  غخفهيلكي هن عه:جف  َّـمث َّـ
غغ جفيطغ جليعلع :هغجل ون غجن آلف ى خظي مض عهى جمحق قغحفس هنستمئي  هن غخفمئ

يغجنخييعضمثملص حممشص د ي آلفص هغحفتمهلكك ي غ جعخييطن غهثحمهلكق غخفلكَّـمثلكف مض غخفمئ يجف
نص هخميط د آلف جعلكخفلكَّـمثلكف غخفيعممبمل هن غألمغمتلكك هغجنهيمه يغخفمئ ي ف غجنجهمثىط ههبهبمتمثلكق ي

جفيطغ هن غيهجمحقَّـ جعمسنهغجنهيخيع غجنيعغكه آلف غجنخييعضمثمل غجن  جفمثهن خملكن ظيخفمئ
َّـيعغينعغجنهيمه غخللكهنيغ مض : غجنهيخيع غجنيعغكه جفيطغ جنمثسمن مغ ص  جع َّـ جليعلصو غجن

 ....جلمبمث جعيعَّـلكهثلكنه
جنمتلك غمغمك معخيلكملص مض خم غجفيط جلمف غجن ص مض حس غجن غمغمك :جنهئ ُّـيعق جلمبمث  غجن

 .يغجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ: غهثحييع) ص(
غقمظضط كصف: ي هغخفبلكجفهن غخفهلخممثملظططضك:  غجنتحمهمث:غهثحييع) ض( ص صطصك:  هغجنجه

 .غخفسمسجنمل غجنسلكجعخيمل هن غجنهيمه غجنثلكر
يجلمب غإلحصمثلكف هغجنجيبمثخيمث مض يخممثملغخفبلكجفهن غخفهل) ض(  .طط كص ف:لكفي
 ظططضك : هغجنتحمهمثظي غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ:غهثحييع) ض(

ي همعخيمبمثمئمل ظيطق غخفتمسحصخل جلمف ظططمططك صف :يهغخفبلكجفهن غخفهلخممثملظ طضضك: هغخفجيلكقجفلكف
 .صصصمضطك :غجنجههيلكظ

 .طط كصف: غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل )ض(
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 ظَّـ معخيلكمل جل جليعهل غألجليعغليمعخيلكمل هغجفيطص ههمغ غإلخكهئلكن َّـ معمتىغ
َّـيعُّـ يلكَّـمثلكفآلحفتمهلكظهتلك جعلكخف  ملظيغجل

همهمتي  هن غخفيمعمئيطنهُّـهبهئ عن زلكغ جلمف قجن جعخص  يخميطك  ي عن مم : هني ي
ن جنملي شىهنهيهت غمغمك هغخفهبهئي عه ُّـخيى هغجفيطغىهب جلمف عممثيع هن هنمئ  جنمثيغ يحممشهث ص غجن

ن هىجعهبهيهت  .ي هنلك َّـ
ن ي عآل عمل حمال حكبمث قص حممثهئ مغ صلك هن غخفهيلكَّـمث غخفمتتىغجلمل جل غجن ن جعهئ غجنمئ

آلف  خ يحمئف جع غخفي ممخص دصمليهيمبسهيمثغجنثلكهثمثمل غجنهن خمبمث غخفخيمئ يخميطك  غجنجي
ه ن غجنهئثيعغ غخفمئلكجعمبمل حصلك عُّـمعه ي  . ممىعجنولكٰههئ

جن   هخم يخميطك  ف جع يهَّـىعغ هنلك د صّإن اروثغة تسظوق اروثود: ي
خكج يحمئغخف جفيطغ ي عن غجلمب :يتمسحصخلص هخملكن ظيطق غخفمض غجنتجيعُّـيطوعُّـٰهلك  غجنمئ غجن

ق ُّـيطهق هنخي مغ  خص قغقص عق رلك هنتسلكهُّـلكن مض غجنمهيطم جلمف غألخكمثلكظصث جفمثقحممث غجن
قيهنلك ُّـمئلكن جلمبمث عهثيحمهئ  مغ  . هغجفيطي ُّـمئلكن جلمبمث عهثو هن

جن جفيطغ حتينع: هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ هب جلمف غخفهيلكَّـمث ي غجن
جفيطغ غجنيلكَّـمثلكفهغخف قغهتخص مملكجن جلمثمل جعخنم غجنمتحييع جل همغ ن يمتسمثمل هغجليمت ص حمال ُّـهئ

ق هغجن مغ ق ي عآل يهتيغجنمب. جفيطغ هنتسلكهُّـخل مض غجنمهيطمغجن مغ عن ُّـيعغق عهنهئلكن حس غجن
ص حملكحمهت قَّـلك مض غجنىعَّـ  .جلمبمثهتلك هجن مملكن جعلكجلتبلكق همغ

ق وعُّـٰهلك هخميط عهقق جلمبمث  مغ ق غجنهئثحق جفمثهن ُّـمهيطم جلمبمث غجن مغ جعلكجنمتمئىش جعلكخف
جفيطغ ق ينع : هخميط عمغلكغ جلمت مض غألحكهيلكق جعخص جفلكظمبصقهن غجن مغ جفيطغ مملكجن  غجن

 .يمه غألهن هن غخفيعجفمبمل غجنسلكقحكمل غجنهي:غهثحييع) ص(
غقم:غهثحييع )ض(  .صطصك : غخفسمسجنمل غجنسلكجعخيمل هن غجنهيمه غجنثلكر هن غجنجه
 .ططك:  هغإلخغمظطضضك : غخفجيلكقجفلكف:غهثحييع) ض(
غقم:غهثحييع) ض(  .ططصك:  غخفسمسجنمل غجنسلكجعخيمل هن غجنهيمه غجنثلكر هن غجنجه
 .صط كضف :ي غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل:غهثحييع) ض(
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جفيطغ غخفجيمبمئمل يحفلكظ و ُّـمئلكجعمبهتلك ممثيعغىمليحفلكظ ىهجفيطغي  هممصي خكتىجلمف عهثحلكظ ملص هغجن
ق غخفجيمب ُّـمئلكجعمب غجنخييطن غخفجيمبي عن جعمبهتلك غجنهئثيعغ غخفجيمبمئملص ممخصلكُّـمئ مغ  غجنخييطن يجنهئ. غجن

ق حصلكص عق حمهئىعجن غجنهئثيعغ غخفجيمبمئملصغخفجيمب آل حفمق جلمت قي مم  آل همغ مغ  حممب ىهن
 . هجن جعلكآلجلتبلكقوهجفيطغ

قيعن : م يمعمئيطن ممخص م حممئيط عحملكقمهمتي غخفيعهنلك  مغ غجفيط هغجنهئثحق  عمل معمئسمث غخف غجن
قغف جعخيٰههتلك مغ قي عن جعخيىشص ممخص عمل شمه جعمئمثلكك غخف مغ  عمل معمئسمث غخف

غ عُّـٰهلك  هعمل هنلك جعلكجنهيخي ههنلك جعلكجنيىعَّـمت هغجنيلكقمغغخل ومئ ص هجعخيبلكقغ عحفيعهي  :ممىعجن
قيمم  مغ قىهن مغ جفيطغو هن جفمثهن َّـ هن مل يخيلكهنغجن  حمهت هغجفيطص هَّـىعه َّـ غجن
قغفيخيلكهنمل غجنيهيخيمبمثمل هغجنيلكقمغمثمملكخل مغ  .تخل غجنجهلكهنمبتخل جلهبمث غخف

قغف غخفتيجغ  مغ جفيطغ جعخيٰههتلكيعقغ خملكُّـسمتلك َّـىعه غخف  همغيطهثلك صىجعخيىش عمل مههيمل جعلكجن
غجفيطص حممشقغ عحفىعهثلك صومههيلك جعلكآلهثمئسلكن مملكألجليطغقيجعخيٰههتلك هنت  قهن جعخيٰههتلك غآلحفيع مملكجن

قي ظِّـصَّـىعغ غآلحفتالم جعخيخل غآلجلتبلكق مغ غجفيط هغجنهئثحقص  عمل  معمئسمث غخف غجن
جفيطغ غخلهَّـلكمعلكن غ جفيطغ هغجنهئثيعغ رلك غجن  .مليلكظمل هغجنهئثيعغ غخليلكظجن

جن ن جعلكجنىعغف هغمغيطغ ينع: هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ و هنلك ُّـهئ
غ مجنالهثمئسلكن جعلكجنهيخي   آل س غجلتبلكقهوعهنيعي عهث متلكيجفمئمئ َّـ غجنخييطقص هخميط م جلمف هنلك كجلهب

ق  ص يجفمئمثمئمثهمغ قغخفخييطيهعهنلك ولك جن جلهتلك همغ يعهنلك ه هآل هجفيطغص وهقغف حممبمثيغ خفجهب
قىهغجفيطغيمم  ي عآل عهث  ههجفيطغصو هنمتهتلك حممب همغ جفيطغف يهعهنلك .  جعلكجنهئثيعغيُّـتمهآل ي غجن

و جليط غجنبحهن جلمتهتلك جعحثلك يُّـمهِّـ آل ومليمصلككُّـي عصلك مل حمسمثمسجخيمئمثمئمثجمحق غحل حمتمئسمث . ولكيحممبسهيمثي
ق مغ غجفيط هغجنهئثحق آل ُّـيعمغ عمل غخف ص  .يجضمه عمل غجن قيُّـمهِّـهثخي مغ   معمئسمث غخف

مغيط جن هنلكعمل  غمغمك معخيلكملو هغجفيطومهيطغمهني عآل آل ُّـ ن ص مملكجن ن جلمف غجنمئ  همملكجنخيمئ

 .صط كضف :يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل :غهثحييع) ص(
 .)طصض (ص قخمضصضك: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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لي مم جعلكهثحمهلكق مغيط جن هنمهلكقُّـ ممثحقغىهث ك و هنمتهتلك مض حميعقص هعمل هنلك ُّـ  مملكجنمتهي
قغف هعن مملكهثمن هنالكهنمل. ُّـلكفيهغخفلكق مغ قَّـلكص جنهئ جنمثيغ وهممثيعغ غخف  جنٰهخي همغ

غجفيط هغجنهئثحقص حممبمثيغ غإليهنخيمت قجن غجنتجههئ غجفيط جعمسخكيطهثسلكن جعخل غجن قغ ي غجن و همغ
 .يخيلكهنجعلكجنتجههئمث غجني جفت لكك غجنهئثحقُّـهن غجنمت

جن جللكُّـمل جلمف غجنجهمثىط هنمهبلكف جعمئ عن مملكن غخفيعغق هن : هعمغلكغ ظلكجفمك غجن
يغجلتبلكقُّـمل غجنخييطق عهث آل هغخمخيمث ومل جن مض غخللكقف عظالص حمىعجن جعلكلكيي ي ممخص معمئيطن مض غخفيعجفمبمل و

قغ هنتمههيمليغجنسلكجعمئملص حممشن مغ و غألخكمثلكظ غخف و هنثال  َّـىعه غجنهئتمكي جعلكألجليطغق مض غخللكقفص حممشني
ف غجنثالجغمل جنمبهئتمك مض غخللكقف حميعل صي مض غخللكقفص حمحييعم غآلمعمهلكم غخللكقفوجغالجغمل  هجغب

ظ ألن ف غجنثالجغمل حممث ف خظيجغب ص ى جنحنظى جغب ف غجنثلكجعمن حممث  مض غخللكقف حميعل جغب
قغ مغ قغ عآل وحملكجنثالجغمل هن مغ ن هن ي مض غخللكقفص هعن مملكن غخفيعغق هنمتهتلك عن غجنخييطق آل ُّـهئ و ي

جلهتلك ممخص عن غألهن ض ق هن مغ ص حمىعجن هنسمبيجع جفيطغ ممىعجن  َّـىعغ ي جنهئ آل ُّـرضوييع مض غجن
غجفيط هغجنهئثحق ق عمل غجن مغ  .ي هن غجنمئسهبخل هنتحمئس عق ممظجعتمئسمث غخف

جن   هخم يخميطك  ٌرام عسضغ بغرك خغوض ارشغد هلظز وارشغد سطرق: ي  سن ّ
يمض جفيط هثهيسهتلك وعُّـٰهلك يحممثخيمب عن غجنهئثيعغ  جليعهل غجنخييطق جنمبهئثيعغص :عه صآثظد

حممب مس . يخصل غجنهئثيعغف شمه عجفلكق هن غجنهئثيعغص هُّـتحمئ غجنخييطقهغجفيطغص هجعلكمغت
 .ي خفلك عهنهئ عن شمه هن معهئيعقَّـلك غجنخييطقومعهئ جنمبهئثيعغ هجفيطغ

جن   هخم يخميطك  يعن َّـىعغ غخفثلكن  عمل  غآلجنتهيلكفُّـمتبميص  واثغةٌرثغة: عصظل: ي
غجف يجنمثيغ جنخييعهل غجنخييطقظ ألن غجنخييطق  .يط جنمثيغ جعخييطقغجن

جن   هخم يخميطك  هن هظ جليطن : عهص االطصسظمسن سشضى خغم : ي
ظ:حملكخفيعغق هن غخفخيمت َّـمتلك. غآلهثمئسلكن  . غألهنيع غجنمئلكئ جعميحقهص هَّـ غجن

 .)طصض (ص قخمضصضك: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .ضطضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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جن   هخم يخميطك  يحممشن ص وإن رظن ذضضظ ذرك إذا ذضسظ إخ ارشدات: ي
ي خضهب جلمف غجنخيهلغفص هغجلهب َّـ هنلك ُّـيطن جلمف يجغمعخيتمق هغجفيطغص ىئىع غجنخيهلغ جفمثمت

يعممثيع هن هغجفيطص هآل ُّـتحمئ عآل جع غجفيطي  .يتهئيعق غجن
جن   هخم يخميطك  ّ عجتظ خصضه ٍّ وثظرثيٍّاطصسظم اروثود إخ ذعضي: ي

ق:ق هن َّـىعه غجلهبمبملغخفيعغص اآلتظر مغ  صي آل ُّـجكمعمك جلمبمث غآلجغلكقٍّ عمل قَّـمت غهثمئسلكن غجن
 .ي ُّـجكمعمك جلمبمث غآلجغلكقٍّحفلكقمغه

جن   هخم يخميطك   . هثحيحقه مض غجنٰهخي هغجنبجيالن:عه صّطشج عغا ارتوعم: ي
جن   هخم يخميطك  ّعتوعم أن اروثغة سن اثشظخ االطتفاخضظ ارشصصضظ: ي ّ ّ ص ّ

ه َّـ خكمثىط غإلخغم خكهئلكنظلكجفمك غإل يخميطك   يطغ غجنت جلمف غجنمئلكجلس ص هَّـ هنبمتي
قه معهئيعق يعحكسهتلك هن عن مم هنلك جنىغن هن همغ ي يي جلي   هألمغمبهتلك قَّـمكظي حمهت غجلتبلكقهي هث

قعمل  مغ  .يغجلتبلكقُّـمل غجن
قغ ظحمثحملينع: يغجنهيمثلكيضهخملكن غجنجهمثىط  ي مض هثهيسهتلكص هعهثخص و غجنٰهلكجعجيمل غخفىعمم

جفيطغ هجمحقرلك جحلك  ق هغجن مغ يغإلخكهئلكن مم غإلخكهئلكن مض جليطن غهثجيبلكخمهتلك جلمف هنث غجن ي
 .كجل مغيعُّـلكصلك حممث

جن   هخم يخميطك  ً ثظرثضظًرو رظطظ ثصضصظ: ي يخفلك هنيع هن ص  رصظطظ هلظ وثغةّ
جفيطغ ق جنمب مغ  .هنسلكهخممل غجن

جن   هخم يخميطك   حلمئمثمئمل يحممشنص ظّ سن االثتذذظت ارتسصضصض ذركّذصل: ي
ق  مغ قص حمتيطهق جفمثثخص قغق غجن مغ ق مض هثهيسهتلك عهظلكحملك معسلكهه جفمئمثمئمل غجن مغ وغجن

جفيطغ هغجنهيخيمبمثصهمعحيهتيع جفمثثخص مكهتيع  جفمئمثمئمل منلك مملكهثي خفيمل هجمحقَّـلكص جغيلكقمغمثمل هغخلي مملكجن
ق قغف هنيعغمعمك حضتمبهيمل مغ ه جعلكجنمئمثلككي همملكن جعخيىش هنيعغمعبهتلك عخكيطىغجن  عمل  هعخم

ن عهظلكحمهتلك غخفسلكهُّـمل حصلك قغف هنيعغمعمك حضتمبهيملص  مملكن هنصجعخيىش غمغمك عن معهئ  غجن

 .صضض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ه هن جعخيىشيحمهئلكن جعخيىش هنيعغمعبهتلك عخكيط ل غهثمئسلكن. هعخم مغمك هث  جعخل ى هَّـىعغ ُّـ
مغمك قجن جعخل هنمهلكقُّـ هثهييغ غحلمئمثمئمل  .هنمهلكقُّـ معمب غألهظلكم ممخص مع

جن   هخم يخميطك   مض غجنهيمه غجنثلكر هن غخفيعجفمبمل صدّطشج سظ تصغم يف اروثو: ي
 .غألهمل

 ا ّوا  
جفيطغص ألنى قجنمثيعهمهمتي مس ُّـىعمميع غخف  ق غجنهئثيعغ هغجن قرلك ي جلمف همغ  همغ

 .يجعيطجس
ن ينع  ن غجنخيمبمل هغخفخيمب جفيطغ هغجنهئثيعغ هن غخفهيلكَّـمث غجنهيمبسهيمثمل ممهبهيهت ن غجن ي هنهيهت ي

غ هغجنهيخي غضحمل غجنبيطجسمثمل غجنميمتمثمل جل صيهغجنمئ ي هَّـ هن غخفهيلكَّـمث غجنخيلكهنمل غجن ي ي
 .غآلممتسلكغ

غجفيط   هغجفيطص يغجنىعه آل ُّـمتمئس هن غجلهتمل غجنت ُّـمئلكن عهثي جعمسهث :يجليعم غجن
غجفيط جعمتهيسيعهث  :عهقق جلمف َّـىعغ غجنتخييعُّـ هنلك ُّـحله  معخييعُّـ يعهثظ همعخييعُّـ غجن

 . معخييعُّـ غجنهئثحق جعلكجنهئثحقيظ هعهثيقهقه
ق  مغ جفيطغ معسلكهم غجن غجنهئثحق هن جفمثهن  يعن:  جعخص جفلكظمبجلمبمث عخكهئه .غجن

قص هآل خظ هن غجنهئثحق هن جفمثهنوَّـ ممثحق مغ  حمبخيىش . هغجفيطص َّـ ممثحق هن
غجفيط ق جنمثيغ جع مغ حصمعهَّـىعه غجنمتتمثجمل . غخف قيمم( :متلكخمىش خم مغ  .) حمهت هغجفيطى هن

جفيطغ معجيمب جلمف هنخيمتمثخليهعمغمثمك جعمسن جفيطغ غخفجيمبمئمل : غجن  هَّـ غجنت :غجن
جفيطغ غجنمتسبمثمله. يُّـتمه هبلك غجنحنظ مض هثهيس ي هَّـ غجنت ُّـتمه هبلك غجنحنظ عقغ :يغجن

ن ممثحقىخظ عمل جن جفىح جعلكجنمئمثلكك ن .قجن غجنحنظ عمل جعلكجنمتسبملوغ  عحفيع ُّـهئ  هغخفحهب
جنمتلك ق(: مض خم مغ ىمم هن غجفيط جعلكخفخيمت) هغجفيطي جنمتلكيعهنلك ي غألهنص  َّـ غجن ن مض خم  :غخفحهب

غجفيط( ق جنمثيغ جع مغ غجفيط جعلكخفخيمت غجنثلكرظ حملكحفتمبهيمن غجنمئٰهمثتلكن )جعخيىش غخف ي حمهت غجن
نص حمال معمتلكخمىش جعمثمتهتخص  .مض غخفحهب
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جفيطغ جنمثيغ حصلك جفمئمثمئمليعخكهئ خكمثىط غإلخغم جعمسن   جع َّـ صمليحفلكقمغمث و غجن
قغي ألهثظيجلمئحل س غهثتىغغجلوهنخيمت مغ قص ومليهنتمههي مض غخللكقفص حمهت و جن مملكهثمن هن مغ  جعلكجن

جفيطغ غجنت َّـ ظهيمل َّـت غجنجفيطغجنغ عمل ههثمتمئ غجنهئالن ن َّـىعه غجن  و غجنمههيملص حمتهئ
 .حممثتسمبس يطغص هَّـهئىعغغجفهوعُّـٰهلك 

جفيطغ جنمثسمن هظهيلك كغئيطغ جلمف هغخمخيمث يهعمغمثمك جعمسن يغجن و غجفيطص جع َّـ جلمثمتو ص مل غجن
قَّـلك جفيطغ هَّـ جلخل همغ جفيطغ جلخل قغف غجن جفيطغص ممخص ظحملكجن ق جنمب مغ  خفسلكهخممل غجن

قينع  . جلخل قغمعىخظي مم  همغ
 





 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
اا أ   

ّ ارواثغ إسظ ثصضصي أو دج ثصضصي )س( ّ ّ 
ّسظ وثغته ثصظ أو دج ثصظّ ارواثغ احلصضصي إ)س( ّ ّ 
  أو بظرشضوم بظخلسوصّسظظ إّ بظروثغة دج احلص احلصضصي ارواثغ)س(
 بظخلسوص تصسضامت ارواثغ )س(

 





 
 

ا   الفصل ا
واحد    أقسام ا

واحد ما ّ إما حقيُا وحدةّ ما ات:قي وا.ّحقي ُغّ و ِ صف با
إل،ِ  العروضٍاته من غ واسطة واحدسان   ّقي اُ وغ. ا

إل،الفه يوانين ّتحد اِ والفرسسان  الة، ا ت ال   إ َ و
  .ّحقي ٍواحد

واحد وحدةُ  عٌذاتّ إما قي اُوا ما ، ا  ٌةّمتصف ٌذاتّ و
وحدة ف:ُلّ واألو.با ءُ هو  ثِ ا ي ال ي س،ّكرر وال يتّ ا  ّ و

واحد،ةّ حقًه وحدةُوحدت وحدةُ وا ءُ وا ا. واحدٌ هناك   : وا
واحدإل   .سان ا

واحد وحدة غُوا قة ِ با صوصٌواحدّ إما .ّا ما ، با  ٌواحدّ و
واحد:لّ واألو.بالعموم ي يفعلُ هو ا ِكرر بتُ بالعدد ا  .ه العددّ

ا واحد:وا وع ا سِ  واحدِ وا   . ا
واحد صوصُوا عروضةِ من حيث طبيعتَأن ال ينقسمّ إما . با  ِه ا

 .أو ينقسمـ ه ِ وحدتِ من حيث صفةُ كما ال ينقسمـًأيضا لوحدة 
وحدة وعدمِ مفهومُنفسّ إما لّواألو ما ِ االنقسامِ ا ه.ُهغّ و ّ إما  وغ

واحدةوض قطة ا ما ،  فارق وضُغّ و ٌتعلقمّ إما  وهو؛  ّ 
فس ا،ٍ بوجهّادةبا ما ،  فعلهاّادة باِةّتعلق  ٍتعلق مُغّ و

 بها ّ
ا .لعقل ًأصال ي يقبلـ  وا سب طبيعتَ االنقسامُوهو ا ه ِ 
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عروضة لوحدةِا واحدَأن يقبلّ إما  ـ  قدار ا ات  ما ،ه با أن ّ و
سم ال،ه بالعرضَيقبل واحدّطبي     .ِه مقدارِ من جهةِا

واحد فهوٌواحدّ إما  بالعمومُوا ما ،ّ بالعموم ا  بالعموم ٌواحدّ و
سعة ّ واألول إما .ّوجودية اِبمع ا إل نوٌواحدّ ما ،سان   ٌواحدّ و

يوانج ما ،  ضاحكعر ٌواحدّ و ا وا واحد.   ُ وا
سعة ِوجودية اِبالعموم بمع ا سطّ ن وجود ا  .  

واحد َ اتصف وهو ما ـّقي اُ غُوا وحدة ّ  ،ِه غِ بعرضِبا
ِادال

ّ
ادال من اًه به نو

ّ
د ـ  ،سانين  اإلّتحدو اٍ وعمرٍ كز

يوانّتحد اِ والفرسِسانواإل   .ين  ا
تلف واحدُ أسماءُو وحدةِ باختالف جهةّقي اِ غِ ا  ، ا

ُادفاال ّ
وع سً، تماثالّس ِ  مع ا ساِ و مع ا ا  و ً، 

شابها كيف  م  و ً،ا اّال وضعً،ساو ا و ا   ً. وتطابقاً تواز
ذكورة  ُووجود ذا كون، ظاهرِمن األقسام ا وحدةُ و  ً واقعةِ ا
شكَها وقوعِ أقسام صاديقه باالختالفِكّ ا   .رواّ كذا قر.  
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ا  

غجفيطص ألنيجل قغف يمئيط َّـىعغ غجنهيمه جنبمثلكن عخمسلكن غجن مغ غجفيط ُّـجيمب جلمف غخف  غجن
غجفيط َّـىغص هجنمثيغ جلمف همعحقغيتخييطق هنىجلمف عهثحلكظ  :  هغجفيطغص هغجنتمئسمثخصف جنمب

)١(اا  ّإ   أو ّ   
جفيطغ قغمعلك هن قهن هغحكجيمليُّـتمهَّـ غجنىعه : ّ ارواثغ احلصضصي.أ ى جعلكجن  مض و

غجفيطهثسلكنغجنخييعهل مملكإل  . غجن
غحكجيمليتٰهِّـهجنهئ ُّـ غل غجن  ىعخمسلكنعمل معمتمئس ظ حمهت  َّـىعغ غخفخيمت ُّـمتبمي جعمثلكن عهث

 :جغالجغمل
حمهتلكص هجنهئى ظهيملق همغَّـ :وض ارواحشظ يف ارشغ.س ظ  ي معخييعل جلمف هن

ن جع حكيشجليعهضهتلك جلمبمث ُّـهئ  جعحمثهن جن مس ُّـهئ قجن غجنحنظ خفلك ص عحفيعى خظيت
م هبىعه غجنمههيمل ظ  صيمعمهلكمغإلحكمتلكق هغآل عمل هَّـ معيعمغ. يغمعمه َّـىعغ غخف

ص و جفمئمثمئمليتحيعنغجللكجنيغ مض غجنسهيمثمتملص حملكجللكجنيغ مض غجنسهيمثمتمل آل ُّـ عمل مممشحكمتلكق غحليعمممل
غحكجيمل غحليعمممل غجنخيلكقضمل جلمف غجنسهيمثمتمل جعلكحليعمميُّـتمهجنهئ  ئيس  ههن حفمهلك.مل جع

غحكجيمل مض غجنخييعهل  :غجن
غحكجيمل غجنخيلكقل غألهن ُّـمهحق غجنخيلكقل عن  م جللكقضلكنص هجع ظ ن جنمبهب ي ُّـهئ

م ظ  . وغجنثلكر جللكقضلك جنمبهب
م هبىعه غجنمههيمل جنمثيغ يعن   ظ وغمعمهلكمجع ص ولكيجفمئمثمئمثولك يغمعمهلكحميغمعمهلكم َّـىعغ غخف  ي
و غخفتمه جفمئمثمئمليظ ألنيمصلككه غخفخييعهل جعلكجنخييعل  عمل متسمكيلص هُّـ َّـ غجنخيلكقي

 .يخيمئحلهغخفجلكك غجن

 .يغخفخجييش غجنىعه مض عحفيع غجنهيمه حمهت ُّـخيمثمت جلمف حمهت َّـىعه غجنتمئسمثخصف: غهثحييع) ص(
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 جعلكجنبمثلكلص حملكجليطغق مض هثهيس يتمههُّـهبهئ غجنتهبثمث جنىعجن جعلكجليطغق غخف

غخم غصجعحسمك غجن قص هغألجعمثىش هنمتس  هجعلكجنىعغف و جفمئمثمئملو آل َّـ عجعمثىش هآل عحك
غجليطغق  عمل غجليطغق جعلكجنخييعلص حممتسبمل غجنبمثلكل عمل ألجعمثىشجنمببمثلكلص جنهئ ُّـمتسمك غ

و هجنهئ جفمثهن عن َّـىعغ غجنبمثلكل جللكقلصمليجفمئمثمئمث وجنمثسمن هثسبمل  جلمف غجليطغق حممثمتسمك ي
ص هَّـىعغ َّـ هنخيمت غخفجلكك مض غإلحكمتلكقص يخيمئحلغجليطغق جعلكجنخييعل هغخفجلكك غجن عمل جعمثىشغأل
جنمتلكظ جمحق هنلك َّـ جن عمل  هثسبمل غجنحنظ:عه قهثسلكنغإل (:هن خمبمث خم مغ ي حممشن ) هن
قهثسلكنغإل مغ قوجعمتلكظص ومل جفمئمثمئى جنمثيغ جعهب مغ  ص جعق جعلكخفخيمت غخفجههت جلمف عظلكجنمل غجن

مغ ق غإل(ق َّـ غخف قهثسلكنهمغ مغ ق جعلكجنخييعل  عمل  ُّـمتسمكهثسلكنحملكإل)  هن مغ غجن
يص هعآل حممشنيخيمئحلهغخفجلكك غجن ق غإليحمئ غخفتي ص هَّـ غجنىعه هثسلكن مض غخللكقف َّـ همغ

قي جعمسهث يُّـتمه مغ مغيط هثحي هجنهئ جفمثهن عهثصهن ق يحتلكق هن غآلو ُّـ مغ  جعخل غجن
 .حفيعيغخفتحيط غآل عمل يسمك جفهئ عجفيط غخفتحيطُّـي هثصهثسلكنهغإل

ن حممثهتلك غجنحنظ هغحكجيملغجنت هَّـ  : ارواحشظ يف ارثبوت.س ف وُّـهئ  مض جغب
ص ظ و جلمبمل:هع غجن ف هظ ي  غجنمههيمل يعن: عهص  عحفيع مض هثهييغ غألهنيعى جنحنظىجنثب

م جفمئمثمئمل عمل متسمكيمع ظ آل قجن غجنحنظ غجنخيلكقلصو هجنمثيغ مصلككغوغخف     هجنهئ جن
حكيش: عهم م هبىعه غجنمههيمل جفمئمثمئمل م غجن ظ و خفلك غمعمه َّـىعغ غخف يجن مملكمعمهلكم  هقظي

قص حممشن مغ ق جفمئمثمئمليغخفهبهئ جعلكجن مغ و غخفهبهئ ُّـتمه جعلكجن غحكجيمل ي و آل مصلككغص هجنهئ جع
فيُّـسهبهَّـىعغ هنلك . يجلمبت هجنمثيغ جعىعغمع غحكجيمل مض غجنثب ن يمعمهلكمهَّـىعغ غآل.  جعلكجن  ُّـهئ

غحكجيمل مض غجنخييعهلصو آل مصلككغوجفمئمثمئمل  .و حفالحملك جنمب
ن غحليط غألهحكيش حممثهتلك حكببغجنتهَّـ  : ارواحشظ يف اإلتبظت.س ن ي ُّـهئ ولك حلمه

ن غجنخيمب جعمسن ن حكببلك حلمه ص هن خمبمث غجنتميحق غجنىعه ُّـهئ يغجنخيمب و  غجنخيلكمس جفلكقفص ي
آل غجنتميحق خفلك جفمه غجنخيمب جعمسن يحممب  . غجنخيلكمس جفلكقفي

غجفيط غحل جفيطغ هن جمحق هغحكجيمليمئمثمئيهجلمبمث حممشن غجن ى َّـ غجنىعه ُّـتمه جعلكجن  مض ي
جفيطغ جفمئمثمئمليُّـتمه : عهصغجنخييعهل ن و جعلكجن جفيطغ عجنمث عص حممثهئ عمل  وحكمتلكقغعحكمتلكق غجن
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ص غجفهثسلكنمملكإل هنلك َّـ جن غجفيط عه لكبمثخيمل غإل: عهصيط غجن  جعخص َّـ هثسلكن غجنجهخيس غجن

ن غإل جفيطغ يُّـتمهص حمجهبمث قجن هثسلكنعه هنهيهت  .يغحلمئمل جعلكجن
غحكجيمل مض : ّ ارواثغ دج احلصضصي.ب جفيطغ هن غجن يَّـ غجنىعه ُّـتمه جعلكجن

 هثسلكن مملكإلصجمحق هنلك َّـ جن عمل حكمتلكق غجنحنظع غجنىعه َّـ يخيمئحلغجنخييعهلص مملكخفجلكك غجن
غهثمثيتحيطهييعك غخفهغجن غهثمثيُّـ مض غحلمث غحكجيمل غحلمث جفيطغ جعمثمتهتخص هخمخيمن جع مل آل يملص حملكجن

ن هغجفيط جفيطغ عجنمث هن جعلكغ عحكمتلكق غجنحنظي ألنو مصلككغصوغجعمتهيسهتخصص حممثهئ  عمل  عحكمتلكق غجن
 .جمحق هنلك َّـ جن

جفيطغ  جفيطغص همغهتمل غجن غجفيط جمحق غحلمئمثمئ جعلكحفتالم مغهتمل غجن يهختتمب عحكخصظ غجن
 :جلمف عهثحلكظ

َّـىعغ غجنتخصجغ مض ي عن هآل شهي .و مخلكجغال عه جحلكجغمبمليُّـسهب هّ االحتظد يف ارضوع.س
ص جعخالم غجنتخصجغ يهثسلكهثمثمل غخفتخصجغمبخل مض غإله ممىغُّـيط هجلهبيعيهيمبسهيغخفمئلكن َّـ غجنتخصجغ غجن

 . غجنىعه ُّـستحمث حممث غمغتخصل غخفثمبخليمتجيمئغخف
ص هثسلكنو خضلكهثسلكص هن خمبمث غإليُّـسهب هّ االحتظد يف اجلضف.س  هغجنبمئيع هغجنميمت

 . غجلمتيغ مضو هغجفيطيصأل
كص يُّـسهب ّ االحتظد يف ارصضق.س و معجهلكهبلكص ممخص جن مملكن مض غجنهئمث غخفحس
ن قخممل جعمثٰهلكظص هممىعغ هن خمبمث غجنتجهلكجع جعخل   َّـىعغ غجليطغق:حممتمئ عجعمثىش همعمب غجن

 .غ مض غجنهئمث هَّـ غجنبمثلكليتحيط غخفصغجنثمبمي هغجنخيلكف هغجنمئجي
ّ االحتظد يف ارصم.س  .ي غخليش جنىعجنىهنسلكهي غخليش  َّـىعغ:و معسلكهُّـلكص هن خمبمثي ُّـسهبّ
غكُّـلك همعجيلكجعمئلكص هن خمبمثيُّـسهب ّ االحتظد يف اروضق.ش و مع غكه حفجي:و  ي مع

غكُّـلكنص هحصخص هجفيطغيصمشغجنمئجيلكقص حم ضوخص هنت  . مض غجن
 . جضلكقغغيُّـسهب ّ االحتظد يف األعن.ش
 . هنمتلكحكبمليُّـسهب ّ االحتظد يف اإلضظذظ.ش

غجفيط جمحق غحلمئمثمئ آلجعيط عن ُّـمتتهت عمل هغجفيط ىهغجن ي ظ ألني ي جفمئمثمئ حكمتلكق عمل جمحق غإل ي
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وهنلك َّـ جن آل ُّـتحمئ عآل عقغ مملكن َّـمتلكن عحكمتلكق ي جلخل ي ض ص همملكن جعخل غخف  عمل هنلك َّـ جن

وغحتلكق غُّـمل غحلهئ جحلك جعلكجنىعغف عمل هنلك جعلكجنخييعلو عه غقمعبلكلي مغمك  حمخص مس ُّـهئ هنلكظ . ي ُّـ
ل غقمعبلكلص مض غخفمثىغغغوغخفجييع مغلكقُّـلك  ى مس ُّـهبهئ عحكمتلكق غجليعُّـلكن عمل غخفمثىغغغ غجنىعه جن هث

غ ههن َّـصجع يعن مم هنلك جعلكجنخييعل آلجعيط عن ُّـمتتهت عمل هنلك جعلكجنىعغف: متلك خملكجن ي  .ي
غن هنثال صوعُّـٰهلكهحممثخص هثح حممث  آل هجفيطغ غحلمث جفيطغصوجن  عمل  خفلك عهنهئ عحكمتلكق غجن

 . هغجنهييعكهثسلكنغإل
)٢(ا اا ّ  أو  و ّإ   

جفيطغ غحلمئ غجفيط غحلمئمثمئ جعلكجن يغجن جفيطغص هَّـ ه:ملي ن قغمع جلخل غجن جفيطغ  هنلك معهئ
ص يهئيعق هآل ُّـت دم غجنحنظ آل ُّـتثمتييعن:  هغجنيطجنمث جلمبمث.خظي مم غجنخنم هن

ص حمىعغمع جلخلصيهئيعق هآل ُّـتههنلك آل ُّـتثمتي  صو هغجفيطغص هعقغ مملكن حممث ممثيعغو آل ممثيعغ حممث
ن كغئيطغ  ُّـمتبمي جعمثلكن عخمسلكن ص َّـىعغ غخفجيمبمكيتٰهِّـهجنهئ ُّـ . جلمف قغمعوحمستهئ

 :معجيمب غجنخنغحممل جلمف هنخيمتمثخلص عق غجنخنغحممل
يمعمئيطن مض غألجفهئلكن غجنسمببمث  ممخصصاذظ يف اروثودارز ق هني مغ هنخيمت ي عن مل جنمب
ظ ألني عن غجنخنم َّـ ق آل جغلكر جن مغ غجفيط هجعجيالنيغجن ق غجن مغ هنلك ي مم  عظلكجنمل غجن

ص ُّـمتهي جلمت ق دمي مم وُّـهييعل جمحقغ جن مغ  هدم ص مض هثهيسوحفمبمثيشص حملكجن
ق دحملك حمال ُّـمئب . يهئيعقغجنحنظ آل ُّـتثمتي هآل ُّـت مغ  .غجنتثمتمثملوحممشقغ مملكن غجن

ق غجنزّارزاذظ يف اثظعضظو مغ  يىعَّـمتي ممخص معمئيطن مض غجنمقَّـلكن غجنثلكر إلجغبلكف غجن
ق غجنخنم هني عهث :هَّـ جعيعَّـلكن غجنخنمص هخممبمتلك  مملكجنبمثلكل صخظي مم يُّـهبهئ معمه

 عقغ يهئيعقمعمئب غجنتيعهثخص ص هيهئيعق آل معمئب غجنتص جعخص َّـهثسلكن غإليهنلكَّـمثملص ههثسلكنهغإل
ن هيحفلكقمغمثيغهثٰه عجنمثهتلك ضخصئ   .غجنخييعل هغحلجمل مملكجنجي

نيهعقغ معبخل  غجنخنغحممل يص ألنيمعلكن جمحق يلكَّـمثملعلكالم غجنخنم مض غخف:  قجن هثمئ

جفيطغ جمحق غحلمئمل: هُّـمئلكجعمب) ص( غجفيط غحلمئمثمئ جعلكجن  .يغجن



غجفيط عخمسلكن مض  ضضض............................................................................................غجن

جفيطغ ن . معالكن غجن قص حمال ُّـهبهئ عن معهئ مغ جفيطغ معسلكهم غجن يهجفمثهن عن غجن
جف وهنيعممبمل يلكَّـمثمل غخفيألنص يخصَّـمثمل جنمبوهنسلكهخممليطغ غجن ن ى هن مغمتيغي ص حمال معهئ  هحممه

ن غجنخنغحممل جفمئمثمئمل.هغجفيطغ ص معهئ قص حممشن جعومليحضتمه و هجلمبمث مغ جفيطغ خفسلكهخمتهتلك يلكجن  غجن
ن هنالكهنمل ق معهئ مغ قوجنمب مغ  . جنخنغحممل غجن

ن غخفي حممشن هجلمف َّـىعغ غألحكلكك جفيطغ غجنخنم هن مم خظ :مهمتيخم ن ع يمم
ق مغ يجل ص هعن مملكن هنيعغقه هن غجنحنظ غأليمعلكن حملكخفثلكن صمملكن هنيعغقه هن غجنحنظ َّـ غجن

ق هغخف مغ ق ممىعجني هعنيلكَّـمثملهن غجن مغ ن مض غجن ن مض غخف غجنخنغحممل ممخص معهئ ص يلكَّـمثمل معهئ
غجفيطي عن:هغحللكظ.  جمحق جحهئمتمليلكَّـمثمل غجنخنغحممل مض غخفيظ ألنيمعلكنحملكخفثلكن جمحق  ي عهنلك  غجن

غجفيط غحليجفمئمثمئجمحق ي هعهنلك سجفمئمثمئ يمئمثمئ عهنلك ص هغجن جفيطغ وهغجفيطي ي هعهنلك صيغحلمئمل جعلكجن
جفيطغ جمحق غحلمئملوهغجفيط  .ي جعلكجن

غجف جفيطغ يمئمثمئيط غحلهُّـمتحخن هنمهيطغم غجن غمغمك حكيغحلمئمل جعلكجن  ظبحلكهث مض غجن
وجفمثثمثمل معخيلكمل جنمثيغ جن يألهث قص هجفمثهن ي عآل ي مغ جفيطغ معسلكهم غجن قص هغجن مغ  ينعغجن

ق غمغمك معخيلكمل همغ جفيطغ جلخل قغمعوغجن  ص جلمف قغمعو كغئيطغوظهيملي عصلك  آلص دمص حملكجن
 .ىهييعل حصلك جغلكنيهُّـستحمث عن ُّـ

)٣( اا  اا  إ ّ  أو   
 :عمل خمسهبخليهَّـ جعيطهقه ُّـمئس 

غجفيط ى هغجفيطى َّـ غجنىعه ُّـمتجيب جلمف هنمهيطغم:ارواثغ بظخلسوص  حممئيش َّـ غجن

ك ي غحلهئمث غجنسبىغهغقه خمسيهآل شهي عن) ص( غجفيط جعلكخلمه غجفيط غحلمئمثمئ هنجيمبمئلك عمل غجن و غجن
ن غجفيط جعلكجنخيهب جفيطغ غحلمئمثمئمثمل: عهصهَّـ :حممئلكن. هغجن جفيطغ خصيهثع ص غجن ك هَّـ غجن  جنمبخمه

ن جعحسمك غجن .غجنخييطقُّـمل قهغجنخيهب مغ قص ممحمئمثمئمل غجن ن صمغ ق غخفمتبسيشظ هغخفهيهت مغ  آل جعهلل غجن
جلمثمل هغجلمتسمث جفيطغ غجنمت  .صصصك): خمس غحلهئهبمل(خف غخفمتحيهبمل  .مليمل هغجنخييعضمثيمملكجن

غئيطيهخملكن غخفحمئ  يجعمسهث) َّـ(ف جعهبيعمغ ضهبحق يد :ططضك صف : غآلهنحل مض ققق غجنهي
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ىجعلكجنخييطقص هشمه هن معهئيعقه غجنخييطق هنث كُّـيط هغجفيطص هجعخيبلكقغ  عحفيعهص هجفيطمع ي
هن هغجنىعَّـمت ق غخفهيهت مغ ص آل غجن ق غخللكقمغ مغ يجعمبحلكل غجن  .ي

ص هَّـ جلمف خمسهبخل:ارواثغ بظرشضومو غجفيط غجنىعه ُّـمتجيب جلمف ممثحقُّـ  : َّـ غجن
غن عه :ّاألول غجفيط مملكحلمث ص هن خمبمث غجلمتيغ غجن هن ن غخفهيهت غجفيط جعلكجنخيهب  غجن

غجفيط مملكإل ل غجن صٍّجليعيض ى عه هغجفيطهثسلكنغجنمت ن ي حممشن  مملكخفلكخ هغجنٰهلكجف هنهيهت
ل هغجن ن ى غجنمهيطم جلمف عحميعغقيخملكجعمبمثمل جن يخييعيضغجلمتيغ هغجنمت  ممثحقغص هَّـىعغ َّـ غخفهيهت

ف جلمت مض غخفمتجي  .غخفبح
ن غجنسخي:ارثظخ غجفيط جعلكجنخيهب ق غخل: عهص غجن مغ ص هن خمبمث يلكقمغ غخفيعمعبيش جعلكجن

ق غخفمتبسيش مغ هث هغجفيطصغجن  ُّـجههب مجمث هنيعغمعمك ص جنهئمتيوغ حمهت جلمف غجنيعجم هن مم
ق غإل مغ  .هنهئلكرغجن

ق غخفمتبسيش غظجيالف مغ هنلكف غجنهيمبسهيمثمل غجنت حصلك ي ُّـي جليعحملكروهغجن يستخيهب مض غخفمتحي
غجفيطي جليعحملكروقهم غجفيط هظيطهق غجنهئثيعغ هن غجن  غجنبسمثيشص ص حممثبحهن مض خملكجليطغ غجن

ق َّـ غجنخيمئ يجفمثهن ُّـىعَّـمك حمالحكهيمل غخفجه مغ يلكظ عمل عن غجنمهلكقق غألهن هن هغمغمك غجن ي
ق  مغ يغألهنص جلمف حفالم حمالحكهيمل غإلخغم غجنىعُّـ ُّـيعهن عن غجنمهلكقق غألهن َّـ غجن يي

ق ي هخملكن جعمسنصي غجنسبىغهغقه غجنمتحييعُّـمل غجنثلكهثمثملهئمثِّـ غحليغخفمتبسيشص هخميط قمغ مغ  غجن

جفيطغ غحلمئمثمئ يمثمل هنجيمبمئلك جعهئال خمسهبمثهتلك هن غحلمئغجن َّـ يملص جنئاليمل هجمحق غحلمئو ن َّـىعغ غجنتمئسمث يُّـت  مم
ك جمحق غحلمئ  .مل هنمتهتلكيخلمه

جفيطغ غحلمئمثمئمثمل غحلمئ ق غخفمتبسيش جلمتيط غحلهئمث غجنسبىغهغقه هن هنمهلكقُّـ غجن مغ  يملص جعهبخيمت عهثيحملكجن
جفيطغص آل قغف جفيطغص ممخص دوهثهييغ غجن غئيطيف جعىعجن غخفحمئي جن غجن  صف : غآلهنحل مض ققق غجنهي

يي عن:غحللكظ :جفمثهن خملكنص ضضضك ن  غحل ق غخفمتبسيش هنجهجكمملكن مض مم مغ  معخيلكمل هغجن
يي عنيملص عآلي جفمئمثمئمثوملي جفمئوهجفيطهتخص هجفيطغ  عظمثمبملص ههجفيطغ وملي جفمئمثمئمثوملي معخيلكمل جفمئ هجفيطغ غحل

ق غخفمتبسيش هجفيطغ مغ جفيطغ لك جلمتيط غخفمهمتييهعهن .مثملي مكمبوملي جفمئمثمئمثوملي جفمئوغجن  حمهت هن هنمهلكقُّـ غجن
 .ملص ممخص حكمثمسجخيمئغحلمئمثمئمثمل جمحق غحل
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جللكفص هَّـ هنهيلكق غآلُّـمل يه معهئث حكويعي هغجفيطص جنمثيغ حممث معهئثوغخفمتبسيش عهنيع ض يع غخف
رنا إال واحدة: غجنهئيعُّـهبمل ٌوما أ َ ِ َ ُ َِ

َ ْ َ مل غجنت معجهتهب يحصمثهَّـ غجنهئمبهبمل غإل )صض: غجنمئهبيع (َ
قغفصجلمف مجمث غجنهئمبخصف مغ غخم جعهبمتىغجنمل ظيطهق مجمث غخف  . هظيطهقَّـلك مض غجن

)٤( ت اا   
ك غجفيط جعلكخلمه  : خمسهبخل عمل ُّـمتمئس غجن

غجفيط غ غجفيط غجنىعه ُّـمئب غجنتمئسمث ظ هجنىعه آل ُّـمئب غجنتمئسمث جعجيبمثخيتغجن غجن
جفيطغ جليعل شتلكفي ألنظجعجيبمثخيت هنخييعهلص هغجنخييعل جمحق غخفخييعهلص  عمل  غجن

ن جفمثثمثيعهنلك  جليطن غآلهثمئسلكنص يجفمثثمثمل غجنخييعل َّـ يجفمثثمثمله ت يغخفخييعهل حممئيط معهئ
ن جفمثثمثت ص جليطن غآلهثمئسلكنيجفمثثمثمل  . غآلهثمئسلكنيجفمثثمثمل هخميط معهئ

يجغ عن  غجفيط غجني  :خمسهبخل عمل ُّـمتمئس ىعه آل ُّـمئب غجنمئسهبمل جعجيبمثخيتغجن
ن جليطن غآلهثمئسلكن هجمحق :ّاألول جفيطغ ههنهيهت ن غجن غجفيط هثهييغ هنهيهت ن غجن  عن ُّـهئ

جفيطغ َّـ  جفيطغ معتمه جعمسصلك جمحق خملكجع جنالهثمئسلكنص هغخفيعغق جعلكجن ص حممشن هثهييغ غجن يقجن ي ي
ص  ظ خملكن مض غجنهيمه غجنثلكر هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن غألهنيع غجنمئلكئ جعميحقه هَّـ غجن

جفيطغص عهنلك : لكف غجنجههيلكظيعحصمث يعن هنلك آل ُّـمتمئس هن جفمثهن لكبمثخيت غجنت جليعضمن حصلك غجن ي
ن خكمثئلك ص مملكجنمتمئجيملص عه جمحق قغف  م عحفيعهو جن هن قجن لكبمثخيملوعن ُّـهئ ي عهنلك قغف هض

ص مملكجنخيمئ هغجنمتهييغ ن جن لكبمثخيمل مهض و هعهنلك عن آل معهئ جفيطغ غجنت ي  عحفيعهص مممتهييغ غجن
 . جنمبخييطقعَّـ هنبيط

ن :ارثظخ جفيطغ هجليطن غآلهثمئسلكنص  جمحق هنهيهتعن ُّـهئ  ُّـمئب سهضخييعهنلك حمهت ن غجن
غجفيطغ غجنت َّـ هنمتتهتيسمثملغإلخكلكقغ غحل جيمل آل معمئب مئص حملكجنمتي غخليش مملكجنمتمئجيمل غجن

 حمهت آل ُّـمئب غإلخكلكقغ صيلك جمحق هضخييهعهنص  آل غهنتيطغق حصلكس جليطهنولك عهنيعي ألصغآلهثمئسلكن

هنمل) ص( نيغجنهيمه غجنسلكجع مض غألجفهئلكن غخفجهجكمممل جنمبخيمب :خف غخفمتحي  .مل هغخفخيمب
 .ص غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثملص غجنهيمه غجنثلكرصصص ك: غجنجههيلكظيعحصمثلكف) ض(
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جفيطغ هجليطن غيمعمهلكممعمئب غآلي حممشصلك غفيجيعق هن خمبمث غخفصيسمثملغحل آلهثمئسلكنص  جعلكجن
 : جلمف خمسهبخليجيعقهغخف .مئب غجنمئسهبملُّـ جنهئ جن آل غهنتيطغق يجيعق غخفيألن

وهنلكقُّـملو قغمعلك هوغيمصيعق حمهت  م مملكجنمتهييغيلكقغ جعلكخفيتخيمب هنيمصيعق جمحق ي م همصيعق و حمخيالي
ىتخيمبهن  . هَّـ غجنخيمئصيلكقغ جعلكخفي

غجفيط غجنىعه ُّـمئب غجنتمئسمث جعجيبمثخيته  :و جلمف خمسهبخل عُّـٰهلكغجن
غجفيطص حممشن جفمثثمثمل غخفمئيطغق  عن ُّـمئب غآلهثمئ:ّارصسم األول يسلكن جعلكجنىعغف مملكخفمئيطغق غجن ي

يجفمثثمثمل غآلهثمئسلكنص ممخص معمئيطن مض غجنهئ ي غص ألنيص هجنهئي ي غهثمئسلكهن جعلكجنمئ  غآلهثمئسلكن جعلكجنهيخي ي
وُّـهيمت غجنهئ هغخفمئيطغقص حملكجنهئ غخفتمه خملكجع ي ي ص جمحق غجنمئلكقي  هَّـ غجنىغهنلكنص ي جنالهثمئسلكن جعمئسهبمث

 .مثهن غخفمئيطغق خملكجعمبمل جنالهثمئسلكني مممبهتلك هن جفهص هَّـىعي مملكحلج هغجنسجيِّـ هغخليشيهغجنمئلكق
غجفيط مملكجلس غجن:ارصسم ارثظخ غجنىعه ُّـمئب يجيبمثخي  ُّـمئب غآلهثمئسلكن جعخييعل غجن

 ىجعمتهيس جمحق خملكجعيجيبمثخي ص هعن مملكن غجلس غجنيغآلهثمئسلكن جعخييعل غجلس غجنتخيمبمثهب
يَّـ غآلهنتيطغق غخفبهت مض غألجعخيلكق غجنثالجغملص حممشقغ معخيخل يجيبمثخي  غجلس غجنيجنالهثمئسلكنص ألن

جعخص َّـ يجيبمثخي ملص حملكجلس غجنيلكقمغمثجلمتيط قجن ُّـمئب غجنمئسهبمل غخلقجن غإلهبلكنص 
 َّـ غجلس صوَّـ هنمئيطغقجعخص ُّـمئب غآلهثمئسلكن غجنىعه يعهثخص آل ُّـمئب غآلهثمئسلكنص ه صيلكبمثخي

 . هن غألجليعغلو غجنىعه َّـ جليعليغجنتخيمبمثهب
ارج وجودة  ا واحد    أقسام ا

غجفيط مض غخللكقف مكلكَّـيعيمهمتي عن قمميع غخف ق عخمسلكن غجن  ٍّ مم هقجن جنمهيطمظهمغ
ق : مض غخفيعجفمبمل غجنسلكجعمئمليمعمئيطنملص هخميط يحفلكقمغمث ىهنمتهتلك جلمف جلخل  عن آل قجنمث جلمف همغ

هن جلمف جلخل ه هن ظيطم هنهيهت َّـىعغ ي عن :يجنهئ قمميعهثلك مض جضمب .مليحفلكقمغمث ىغجنحنظ عخم
 آل يلكَّـمثمل مض غخللكقف َّـ غخفيحمئ غخفتيص غجنىعه ُّـهيمثيط جعمسنيلكَّـمثملُّـمتسج هن عظلكجنمل غخف

قص  مغ ق حملكخفيعهنلك غجن مغ ق حصلك مض غخللكقفص هيلكَّـمثملجلمف عظلكجنمل غجن  يحمئغخفتيعهثخص  آل همغ
ن قص حمتهئ مغ آلف غخفي مم َّـ غجن ُّـغخفمئ آلفيلكَّـ ُّـىمل هنمئ  .ملي جغلكهث
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شكيك صاديقه بال وحدة يصدق     مفهوم ا
جن  ص ممخص ُّـحيهتيع هن خم يخميطك يغخفيعغق هن غجنتجههئمث َّـمتلك َّـ غجنتجههئمث غخفمتجيمئ

ه ل غخفجههئ جلمف هنمهلكقُّـمئوهغخمخيمل: ي ل جلمف ظي جلمف عخمسلكهنهتلك هخم خم ي حممشن غجن
ن غجنهئحل يهُّـيطن جلمبمث عُّـٰهلك غآلجلجكغم جع هن غخفجهلكئخل. يغخفمهلكقُّـ خكمسن غخفهيهت و    ي

ق م مملكجنجهمثىط مض غجنجههيلكظ ههن معبخيم مغ هَّـىعغ  .ي هن عص هنمتهئيعهن جنتجههئمث غجن
ُّـمل جفيطغ غحلمئمثمئمثمل غجنت ظ يغجنتجههئمث َّـ هن خمبمث غجنتجههئمث جعلكألهجن غجفيط جعلكجن يحممشن غجن ي

غمغمك معخيلكملمعمه جفيطغ جمحق غحلمئمثمئمثمل عهمليطم جلمف غجن غجفيط جعلكجن جفيطغ هن غجن  .ي جعلكجن
جفيطغ غحلمئ غجفيط جعلكجن جفيطغ جمحق غحلمئململيهغجن غجفيط جعلكجن غجفيط  .ي عهمل هبلك هن غجن هغجن

ن غجفيط جعلكجنخيهب ك عهمل هن غجن ههنلك آل ُّـمتمئس هن جفمثهن لكبمثخيت غخفخييعهضمل  .جعلكخلمه
جفيطغ عُّـٰهلكص عهمل جحلك ُّـمتمئس يجنمب  .هَّـهئىعغ. ..و

نينع  مض:غجنهيمه غجنسلكجع: كهخملكن غجنهيخيع غجنيعغ غجفيط هنمئ  جلمف هنلك حتت و غجن
نيهث ع متلكين جعمثعلك هيهث ع:جعلكجنتجههئمث غقل جلمف غخفخييعهضلكفوهنمئ ن غجنخي  ص جلمف هنلك حتت خم

جنملينع يآلع ن هنمئ غقل خميط معهئ ن جعلكجنتجههئمثو غجنخي غلكهس هخميط معهئ ص جلمف هنلك حتتهتلك جعلكجنت
نينع يحممبمتبخل غجفيط جعلكجنخييطق ين هقجن ألظ جعلكجنتجههئمثو قجن هنمئ غجفيطُّـعهمل غجن مل ي جعلكجن
لهن غجن ل صغجفيط جعلكجنمت غجفيط جعلكجنمت غجفيطُّـعهمل هغجن غجفيط جعلكجلمتيغي جعلكجن  هَّـ صمل هن غجن
غجفيط جعلكجنخييعلعهمل جفيطغ هن ص هن غجن غجفيط جعلكجنىعغف ع هغجن غجفيطُّـعهملخمسلكن غجن مل ي جعلكجن

غجفيطُّـ هَّـ عهملصهن غجنخيمئ هغجنمتهييغ هغجنمتمئجيمل ظ عمغىغغ عململ هن غجنىعه ُّـمتمئس ي جعلكجن
غجفيط جعلكآلمعمهلكنصمل هَّـ عهمل هن غجنىعه ُّـمتمئس عمل عمغىغغظ جمحق هنتجهلكهبصىهنتجهلكهبمل  ي هغجن

غجفيطُّـعهمل يغحلمئمثمئ غجفيط جعلكآلي جعلكجن ني عهث  حمحيهتيعصضلكمض غإليمعمهلكنمل هن غجن  جلمف هنلك وهنمئ
 .جنمثيغ جعجمتيغي عهث جلمفي ُّـيطن هنلك عجفيط  هَّـصحتت جعلكجنتجههئمث

 غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض : غهثحييعظطط كص ف: لكفي هغجنجيبمثخيمثيغإلحصمثلكفجلمب يغخفهلخممثمل مض غخفبلكجفهن ) ص(
غقم غإلحصلكنظططمضط كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغألحكهيلكق   .ططصك:  خك
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جفيطغ هنجههئهئمل: هآل شهي وعن غجن هقجن خفهئلكن وعُّـٰهلكص  يهيمبسهي جعلكجنتجههئمث غجنيي
ق مغ عمل هيلكم يهيلكمص ههنلك جع غآلمعيهنلك جع غآلمععمل   حمحقمغ هنلك جع غآلهنتمثلككصهنسلكهخمتهتلك جنمب

 .هنلك جع غآلهنتمثلكك
 ّا   

جن  ه خم يخميطك  ّارواثغ إسظ ثصضصي وإسظ دج ثصضصي :ي ّ ّ غجفيط جمحق ص ّ غجن
غجفيطيمئمثمئغحل ن معمئسمث غجن  هجمحق يمئمثمئغحل عمل و جنمثيغ هغجفيطغ جفمئمثمئملص حمال ُّـهئ
 .مهجيمبحلكفجعمثلكن غخفي عآل ولكص حمال ُّـهيمثيطيجفمئمثمئمثو معمئسمثخص يمئمثمئغحل

جن   هخم يخميطك  ن هثسلكنق جعلكإلغخفيعغص رظإلطسظن ارواثغ: ي غجفيط خميط ُّـهئ  غجن
غجفيط هن عحميعغق  ص هثسلكنعه لكبمثخيمل غإلهثسلكن غإلغجنجهخيس غجن ن عه  جعخص َّـ هنهيهت

غظي غجنهئ يظ حممشنهثسلكنغإل صلك هنتمههيملوحك و مض مم جفيطغ جفمئمثمئملي  . جعلكجن
جن   هخم يخميطك  ٌإسظ ذاتّغ احلصضصي وارواث: ي غخفيعغق ص ة عي خخ اروثغّ

جفيط جفيطغ َّـ غجن ي غجنت ُّـستحمث عن معتهئثيع هن جعمئلكظ قغهتلكص حمال غجعىعغف جلخل غجن
جفيطغ آل ُّـهبهئ  ق كهغن هجفيطهتلك عآل جعخييط كهغن قغهتلكص حمىغهغن غجن يُّـهبهئ معمه ي

ص ههن َّـمتلك هثج مض غجنهيمه غجنثلكر هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلغ هن مهمتي يط غخفحميعض
جفيطغ غحل ىهظ صجعيطغُّـمل غحلهئهبمل جفيطغ يمئمثمئمثغجن غجنت ُّـستحمث هنخيهتلك حميعل مل جعلكجن

جفيطغ مملكحممثلك ن غجنىعغف جلخل غجن وغجنتهئثيعظ هعآل حممب مملكن مصيعق مم يي جفيطغ ي ن غجن  مض مم
و جفمئملوهجفيطغ جفيطغ ي  مض عحفيع غجنهيمه يمعمئيطني جفمئملظ خفلك وهجفيطغوعُّـٰهلك  جنهئلكهثمن هجفيطغ غجن

جفيطغ هن  جفيطغ جلخل قغهتلكص هن عص جليطهغ هجفيطغ غجن يغجنسلكجع هن عن هجفيطغ غجن ي ي
جفيطغ جمحق غحلمئملص مم يهجنمثيغ قجن عآل ألن هجفيطغ . خص حكمثمسجخ جعخييط َّـىعغيعخمسلكن غجن ي

ن َّـمتلكن هجفيطغ جفيطغ آل مخمت عن معتهئثيعص جعمسن معهئ وغجن جلخل وعُّـٰهلك  َّـ عحفيعه ي
جفيطغص هَّـهئىعغص حممثهبهئ معخييطقَّـلكص هجعتخييطقَّـلك شمه غجنخييطق يغجن هَّـىعغ جعخالم . ي

جفيطغ هغجفيطغ غجفيط جعتمب غجن غ غجن جفيطغ غحلمئملظ هجنىعغ حكهب وغجن خملكن غجنجهمثىط  . آل جعلكجنخييطقيي
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جفيطغ هنمتتىغجلمل: هنمهبلكف غجنمثىغقه قوعقغ مملكهثمن غجن مغ قي مم  مملكنص هن هثهييغ غجن  ىهمغ
غجفيط هنمهيطغخملك جفيطغ  .وجلخل غجن  حصلكص ى جغلكنو جعخص ُّـهبتمت حميعليغحلمئملحملكألهمل معخييعُّـ غجن

غمغمك معخيلكمل  .همعمتحخن مض غجن
جن   هخم يخميطك  ًتسضى وثغته وثغة: ي جفيطغ ىعجن جعيهمعسهب ممص ّ ثصظّ

 .خفيعجفمبمل غجنيعغجعخيمل مض غجنهيمه غجنيعغجع هن غيمعمئيطنغجنخنغحمملص ممخص 
جن   هخم يخميطك     يغخفيعغق هن غجنتهئيعق َّـمتلكص ّارغي عصشل بتصغره ارشغد: ي

حص دم غجنحنظ آل ُّـتثمتي هآل ُّـتهئيعقم ص آل : مي هممىعغ مض خم ي َّـ معهئيعق غجنحنظ جعهبثمب
يمعهئيعقه جعخيمثمت غجنىعه هنيع مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفيعجفمبمل  .غحكتحلكجنت غألهمل ي

جن غجفيط جعلكجنخييطقص هحممث عخكلكقغومعخييعُّـ َّـ صه غجنخييطقيهئيعقىعه ُّـهيخي جعت غجن:هخم  و جنمب
 .وعُّـٰهلكهمغ معسهبمثت جعىعجن عمل 

جن   هخم يخميطك  ّإسظ وضشي رظرضص: ي خملكن غجنجهمثىط هنمهبلكف  صشظ ارواثغةّ
ضخي: غجنمثىغقه ق يص جنهئيسمثمل هنلك ُّـمئب غإلخكلكقغ غحليُّـخيمت جعلكجن  غجنمتمئجيمل آل همغ
 .ي جليطهنوص هغجنجييعم عهنيعي غخليشَّـ لكيعميعهثخص ولك حصلك هيجفمئمثمئمث

جفيطغ عن ُّـمئلكنهغألهمل جفيطغ : مض جعمثلكن عخمسلكن غجن ن ظهيملي عهنلك غجن  وعن معهئ
ق عه جنميحقه مغ جفيطغ غجنت َّـ ظهيمليعهنلك . جنمب ق حممشهنوغجن مغ ن ظهيملي جنمب  ولك عن معهئ

ق مغ غمغمك معخيلكمل همعسهبى جغلكنو ُّـهبتمت حميعلىجن عن ي هعهنلك ملصي جفمئو هجفيطغي جن مملكجن
ن ظهيمل غجفيط جعلك. ملي جليطقُّـو هجفيطغي جن همعسهبى جغلكنو خفلك ُّـهبهئ حميعلومعهئ ي عهنلك جنخييطقهغجن

عن آل ي هعهنلك صغفيجيعقغجنهئثحق مملكخف عمل جنيعن ُّـهبتمت غهثمئسلكهن جعحمثهن آل ُّـهبهئ معبيط
 .مثمليغمعمهلكجن و هجفيطغي همعسهبصُّـلكفيغجنهئثحق ممخص مض غخفلكق عمل جنيُّـهبتمت جع ُّـهبهئ معبيط

ق حممشهنيهعهنلك  مغ جفيطغ مض جمحق غجن ن ظهيمليغجن نولك عن معهئ ه جمحق هنٍّقَّـمت ى خفهيهت  ٍّلكَّـ
ن غخف ق ههنهيهت مغ ن غجن جفيطغ هنهيهت ن ظهيمليهنلك عهص يلكَّـمثملمم ىلكَّـمثمل خفوعن معهئ  ُّـخيتمق حصلك ي

 .)صصض (ص قخمضصض ك:معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ق ومعلكهنمل يلكَّـمثمل مض غخللكقفص حممشن مملكهثمن غخفوهمغ جلمثمل ومثمن هجفيطغيهبي حكي وهث مثمن يهبيحكي هعآل ي
جفيطغ غجنهيمهمبمثيهعهنلك . يمغمتسمثمل وهجفيطغ جفيطغ غجنومل حمهت هنالكهنمليغجن جلمثمل جنمب  هجنىعجن آل يمت

 .وُّـخيتمقهصلك خمسخص جعيععحكهتلك
جفيطغ مميعصيجغ  جفيطغ غجنمهمتلكجلمثو قمميعهغ عخمسلكهنلك عحفيعه جنمب مل هجمحقَّـلك هن يلكجن

جفيطغف غآل  .ولكيحممبسهيمثو غجنبحهن جلمتهتلك جعحثلك ي جليطيُّـمهِّـهآل يجلتبلكقُّـمل غجن
جن   هخم يخميطك  ص ّرشبضشي ارواثغّإسظ أن عصبصه بظرشغض رظجلسم ا: ي

وحممشن غجلس ُّـمتمئس جفمئمثمئمل.  جعلكجنتب:لكجنخييعل عهجع يهعهنلك هنلك .  جعتب هنلك جن هن غخفمئيطغقي
يص هعهنلك وَّـ جعلكحلهئ جفمئمثمئمليمعتمه  مض غجنخييعهل وجعلكجنخييعل حمهت غجنىعه جن هغحكجيمل

غحكجيمل حمال ُّـتمه جع عآل مصلككغ وقه غجن ي ص حممبمثيغ غهثمئسلكن غجلس جعلكهثمئسلكن هنمئيطغقه ي
 . جعلكجنخييعلوغهثمئسلكهنلك
جن   هخم يخميطك  جنص ّرظجلسم ارشبضشي ارواثغ سن ثضظ سصغاره: ي : خم

جن يتخيمب هن)هن مغهتمل هنمئيطغقه(  . جلمبمثىعم جنيطآلجنمل هنلك خمبمبي جف)ُّـمئب غآلهثمئسلكن(: جعمئ
جن   هخم يخميطك  يهُّـسهب غجنهيمثىش غخفمئيطكص هغجنمتهييغ ص رظروثود اثضبسق: ي ي

ق غخفجيمب مغ ص هغخف يغجنيعحسلكرص هغجنالجعهلل غجنمئسهب نصي  هغإللكالم .ي غخفمئمثيط جعلكجنخيهب
ق غجنىعغف  ص هنمهجيمبِّـ جليعحملكرص ُّـيعغق جع غجنتجحل غألحمخيلكمظ غجنىعه َّـ مكهت يغآلهثبسلكلك يي ي

قغهتلك غخللكظمل مميغخفتخيلكجنمثمل مض غخفحيلكَّـيع غجنت َّـ غخفلكَّـمثلك مغ قغ جع مغ سف غإلهنهئلكهثمثمل غخف ي  ي
غَّـيع :  عحفيعهىهجعخيبلكقغ. جعحسب ق غخفمتبسيش جلمف مجمث غخفلكَّـمثلكف هن غجل مغ يَّـ غجن

 .هغألجليعغل
جن   هخم يخميطك  ّذظالحتظد يف سشضى ارضوع عسضى جحظتذ: ي مسجخ مض حكمثص  وّ

ي عن غآلحتلكق مض غألُّـ ُّـسهب:غجنهيمه غجنسلكجع هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلغ ي  جضلكقغغص ي
يهعن غآلحتلكق مض غإلضلكحممل ُّـسهب هنمتلكحكبمل ي  .ي

 .)ضصض (ص قخمضصض ك:معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل )ص(
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يجغ عن غجنتخصجغ ُّـسهب  لوهجفيطغوعُّـٰهلك يي يممخص عن غجنتجلكهثيغ ُّـسهب .  جعلكجنمت وعُّـٰهلك ي
 . جعلكجلمتيغوهجفيطغ

غجفيط جعلكجلمتيغ :يههنمت ُّـتٰهِّـ ص ممخص عن غجن جل غجفيط غجنمت ل جمحق غجن غجفيط جعلكجنمت ي عن غجن يي
غجفيط غجلمتد جل هغجلمتد مم يظ ألنيجمحق غجن غجفيط غجنمت يغجن غجفيط ي يخص هنيع هن عخمسلكن غجن

غجفيط جمحق غحلمئمثمئصيغحلمئمثمئ ل عه جعلكجلمتيغ هن عخمسلكن غجن غجفيط جعلكجنمت  .ي جعمثمتخص غجن
جن   هخم يخميطك  ن عمل هثسبتحيلكَّـيع هن غجنص ّرغا ذغروا: ي  عمل وعخكلكقغي عهث غجنمئ

جفيطغمهمتي ظ غخفجليطن غقمعٰهلك ي هجمحقَّـلكظ ألهث جعخييط هنلك جغبمن مض ىملي عمل جفمئمثمئمثآلهثمئسلكن غجن
ق هنسلكهمغجنهيمه غجنسلكجع ع مغ ون غجن جفيطغص هعن غجنهئثحق ي يمض جفيط هثهيس وعُّـٰهلك ي جنمب

جفيطغ جمحق غحلوهغجفيطص آل ُّـبمئ مصلكن ص و هغجنهييعك هنثالهثسلكنيظ حممشن غإلومل عظاليمئمثمئمث جنمب
وهن عصخص ممثحقص حمهتخص هغجفيط  . جفمئمثمئملي

ا ا   
غجفيطص هَّـىعه غجنتمئسمثخصف َّـ  :جلمئيط َّـىعغ غجنهيمه جنبمثلكن عخمسلكن غجن

غجفيط ي عهنلك جفمئمثمئ غجن   .يجفمئمثمئ عه جمحق ي
جفيطغ قغمعلك هن قهن هغحكجيمليُّـتمه غجنىعه :ّارواثغ احلصضصي ى جعلكجن  مض غجنخييعهل و

غجفيطهثسلكنمملكإل  . غجن
غحكجيمل مض غجنخييعهل:ّارواثغ دج احلصضصي جفيطغ هن غجن  .ي غجنىعه ُّـتمه جعلكجن

غجفيط غحل   :خمسهبخل عمل  ُّـمتمئسيمئمثمئغجن
ّارواثغ احلصضصي بظروثغة احلص جفيطغص هَّـ:ظّ ن قغمع جلخل غجن  هجفيطغ  هنلك معهئ

غجف صخظي مم غجنخنم هن جفيطغ يمئمثمئيط غحلهُّـمتحخن هنمهيطغم غجن  مض يغحلمئمل جعلكجن
غمغمك حكبحلكهث جفيطغ جمحق غحلمئمل. غجن غجفيط غحلمئمثمئ جعلكجن يهُّـمئلكجعمب غجن  .ي

جفيطغ جمحق ُّـمت  غجفيط جعلكجن  :خمسهبخليغحلمئمل عمل مئس غجن
غجفيط ى هغجفيطى غجنىعه ُّـمتجيب جلمف هنمهيطغم:ارواثغ بظخلسوص  حممئيش َّـ غجن
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 .ه غجنخييطقيهئيعقجعلكجنخييطقص هشمه هن مع
ص هَّـ جلمف خمسهبخل:ارواثغ بظرشضوم غجفيط غجنىعه ُّـمتجيب جلمف ممثحقُّـ  : غجن

غجفيط عه  ل غجن غجفيط عه غجنمت ص هن خمبمث غجلمتيغ غجن هن ن غخفهيهت غجفيط جعلكجنخيهب غجن
 . مملكخفلكخٍّجليعيض ىهغجفيط
ن غجنسخيه غجفيط جعلكجنخيهب ق غخل: عهصغجن مغ ص هن خمبمث يلكقمغ غخفيعمعبيش جعلكجن

ق غخفمتبسيش مغ  .غجن
كه غجفيط جعلكخلمه غجفيط غجنىعه آل ُّـمئب غجنتمئسمث : خمسهبخلعمل  ُّـمتمئس غجن غجن
غجفيط غجنىعه ُّـمئب غجنتمئسمث جعجيبمثخيته. جعجيبمثخيت  .غجن
غجفيط غجنىعه آل ُّـمئب غجنتمئسمث جعجيبمثخيت   :خمسهبخل عمل ُّـمتمئس غجن

ن جليطن غآلهثمئسلكن:ّاألول جفيطغ ههنهيهت ن غجن غجفيط هثهييغ هنهيهت ن غجن  . عن ُّـهئ
ن :ارثظخ جفيطغ هجليطن غآلهثمئسلكنص هَّـ عهنلك عن ُّـهئ ن غجن  ُّـمئب سهضخيي جمحق هنهيهت

غجفيطغ غجنت َّـ هنمتتهت غخليش يغإلخكلكقغ غحلسمثمل مملكجنمتمئجيمل غجن  حمهت آل ٍّلك جمحق هضخييهعهن .ي
يُّـمئب غإلخكلكقغ غحلسمثمل هن خمبمث غخفجيعقغف يمصيعق هنتخيمب جعلكخفلكقغ  :يهغخفجيعق جلمف خمسهبخل .ي ي ي

و حمهت مصيعقغ ممملكجنمتهييغ و قغمعلك ههنلكقُّـملي يجمحق هنتخيمب جعلكخفلكقغه.  مو حمخياليو  . هَّـ غجنخيمئصي
غجف   :خليط غجنىعه ُّـمئب غجنتمئسمث جعجيبمثخيت جلمف خمسهبغجن

غجفيط:ّاألول  . عن ُّـمئب غآلهثمئسلكن جعلكجنىعغف مملكخفمئيطغق غجن
غجفيط مملكجلس غجنعن  :ارثظخ غجنىعه ُّـمئب يجيبمثخي ُّـمئب غآلهثمئسلكن جعخييعل غجن

 .غآلهثمئسلكن جعخييعل غجلس غجنتخيمبمثهب
قغ  مغ غجفيط هن  .مليحفلكقمغمث ىهنمتهتلك جلمف جلخل ٍّ مم مض غخللكقف جنمهيطموعخمسلكن غجن
ن غ  جفيطغ ُّـمهيطم جلمف هنمهلكقُّـمئ جعلكجنتجههئمثهنهيهت ص هغخفيعغق جع غجنتجههئمث جن

ُّـمل هيمتجيمئغخف  .يَّـ هن خمبمث غجنتجههئمث جعلكألهجن
جفيطغ هنجههئهئمل وهغجن هقجن خفهئلكن هنسلكهخمتهتلك وعُّـٰهلكص  يهيمبسهي جعلكجنتجههئمث غجني

ق مغ  .جنمب
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غجفيط جعلكجنتهيمهمث  :يهعجنمث غخفخجييش غجنتلكمظ جنبمثلكن عخمسلكن غجن
غجفيط  غجن

 
يمئ                        جمحق جفمئمثمئ                                جفمئمث  ي

 
جفيطغ جمحق غحلمئمل غجفيط غحلمئمثمئ جعلكجن جفيطغ غحلمئمل                    غجن غجفيط غحلمئمثمئ جعلكجن يغجن يي  ي

 
ن غجفيط جعلكجنخيهب ك                                                 غجن غجفيط جعلكخلمه         غجن

 
هن            غجنسخيُّـمئب غجنتمئسمث جعجيبمثخيت           آل ُّـمئب غجن  تمئسمث                   غخفهيهت

 
 جعلكجنىعغف          جعلكجنخييعل

 





 
 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
   ا اّ و
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الث   الفصل ا
ة و وهو ملّ ا   هو ا

وحدة ةِمن عوارض ا وهو ة الغّ كما أن،ّ ا ك  .ةّ من عوارض ا
ة وهو راد با اد:ّوا ُ اال ّ

 ؛ ماٍ ما مع االختالف من جهةٍ من جهة
ك صحةُوالزم ُ ذ ملّ اد ب ِ ا نهما ا تلف ب  ٌ ّ

ن اختص، ما   و
مل عارفُا سب ا ادِ ببعض أقسامِ   اال

ّ
.  

ِ صحةِ عمومَ الزمّ بأن: عليهَضُواع مل ّ اد  ِا ٍ ا
ّ

 ما من 
ملُةّصح  هو،تلف واحد اِ ا ِتصل  ا

قداريّ ي  أجزاء،ّ ا  ٌ ا
ة ه ِ أجزائُ بعضَملُ بأن ، بالفعلٍ واحدٍ بوجودٌوجودة ،ّقوة بالٌكث

عض، بعض العكسّ ا ه ِ أجزائُ و صهذا : فيقال،و  ُف ا
راع ص هوِمن ا صهذا و اآلخرُف ا  هو ه أو ّ هو اُف ا

طالنهُنصف وريُ و   .ّه 
واب تأ كما أفاده صدر اُوا

ّ
ه  ّقدس  َتصلاّ أن :ّ وحداّ   ا

م ينقسم اءٍ بواحدْما  م يتً، أو ذهناً خارجا،ِ القسمةِ من أ ْحقق   فيه ّ
ة ْحقق فلم يتً؛ أصالٌك طّ ملُ  ي هو وحدة،ِ ا ةٌ ا  ؛ ماٍ ما مع ك

ْحققفلم يت لّ ذا انقسم.  اءِ بأحدَ و ه ُتّ بطلت هو،ِ القسمةِ أ
واحدة ُتصال االَ وانعدم،ا ي هو جهةّ ْحقق فلم يت؛ِه وحدتُ ا طّ  ُ 

مل ة،ِا ي هو ك ْحقق فلم يت، ماٍ ما مع وحدةٌ ا لّ  .  
َ فقد ت ال،ٍين من وجهّمتحد ٍتلف من وجه   بّ أن:ّ  ً؛ 



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. صطض

ادَامع جإذا ُ اال ّ
ن،َ االختالف عارفّ ل ه ـ  ّ العاَ ا نا إ  ـكما أ

ملخص وردين من االَ ا اد مع االختالف  
ّ

:  
وضوعَحدّ أن يت:أحدهما حمولُ ا  ٍهما بنوعِ مع اختالفً مفهوماُ وا

فصيل،من االعتبار ال وا الختالف باإل اِ   ُسان اإل:  قو
دّ فإن،ٌ ناطقٌحيوان حدودُ ع ا تلفان ّنما  وً، مفهوماِ ا

فصيل ال وا اِ باإلبهام وغُ واالختالف؛ِباإل  ُسان اإل:ه  قو
سّ فإن،ٌحيوان وعَ ا حصيل وغُ واالختالفً، مبهماُ هو ا ه ِ با

ا وعَ الفصلّ فإن،ٌ ناطقُسان اإل: قو صُ هو ا رً،الّ    ّ كما 
ء؛ّاهيةامباحث  الختالف بفرض ا اِ و سلو  ، عن نفسهً 

فع توهُملُّثم  ،هَه نفسُ نفسُفيغاير غايرةِمّ  نفسه   فيقال ِ، ا
سان ُسان اإلً:مثال م.إ ملّ و ن هذا ا وجود ُما يعتّ رُا    ا

ن األصوب،ّعيال اد بَ أن يعرفُ  ا
ّ

وضوع حمولِ ا  ً. ذاتاِ وا
ملّسو الُ هذا ا اً   ًأو ّ   ً.اّذاتي ّ

تلفا مفهوما:وثانيهما تً أن  اً،حدا وجوداّ و د : كما  قو  ز
سان ا،إ ا، القطن أبيض: وقو ضاحك متعج: وقو  هذا ّس و.بّ ا
مل الُا   ً.اّ صناعيً شائعاً 

تة بٌوهاهنا ن بيهُ  َتقدمقد ّ أنه  و، عليهاُ ا باحث ّ   ا
وجودّ أن :سابقةا هِما  نفس إ ُ ينقسمَا نقسم،ه وما  غ  ُ و

هًأيضا إ  فسه وما لغ وجود،ما  عُ وهو ا  ُامتناعًأيضا  ّتقدم و،ّ ا
 َ العدمٌ واحدٌ وجودَ بأن يطرد،ّنف ٍ واحدٍتان بوجودّ ماهيَأن توجد

تّ ماهيِعن نفس كثُ وهو وحدة، متباي ستحيلِ ا   ً. عقالُة ا
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ب ُومن هنا ي ملّ أن :ّ ي هو ـ  َا ادا ُا ّ
ختلف بوجه ال ـ  ٍ ا

ُحققيت ختلف اّ ُحققيتّنما  و؛ّف  وجود ا عّ وجود ا  ،ّ  ا
ون ختلف ناعتاُ أحدَبأن ي آلخرً ا  . بهً منعوتاُ واآلخر، بوجوده 

عبارة اتُ أحد: أخرىٍو ختلف هو ا  هو ُ واآلخر،ّفده ا بوجوُ ا
وصف اد و،ّف بوجوده اُا ُا ّ

ع وجود ا ي يعطيه ّهما  ا  ا
وصف اتُا َقضية الّ إن:ّنطقي اِ وهذا مع قول.   إ  تنحلّ
وضعِ عقد:عقدين اتّ إال  فيهُ وال يعت،ِ ا وصف ،ا  وما فيه من ا
شٌعنوان ات فحسب إ ٌ  ملِ وعقد،ا عت،ِ ا وصفُ وا  ُ فيه ا

  .فقط
ملٌ ثالثٌوهاهنا نوع ستعمل، من ا كيمُ  س،ه ا  ً مل ّ  

قيقة رقيقةِا اد   مب، وا ِا
ّ

وضوع حمولِ ا وجودِ وا  ،  أصل ا
قصِواختالف كمال وا اقصَ وجودُ يفيد،ِهما با لِ ا  ٍ بنحوِ  ا

ف رتبةَ واشتمال،أ وأ ة الِ ا وجودِعا  ما دونها ِ  كمالِ من ا
راتب   .من ا
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ا  

)١(ا ّض ااا  ّا   
غ يتٰهِّـجنهئ ُّـ ُّـملن هثخييعم غخفيعغق هن غحصع يآلجعيط غخفجيمب غقل صيَّـ  ههن غجنخي

 .مليجنىعغمعمثغ
َّـس مغخيحلوهنمهيطقحمهت  :ّاهلوعوعظيعهنلك   :هغخفيعغق جعمسجفيط غجنٰههبحقُّـص  هن َّـ
ل ض ن: غآلحفيع هجعلكجنٰههبحقصغخف  . غخفحهب

ص هآل حتمه جعخل خظ ُّـمل حتمه جعخل عهنيعُّـ َّـ ىهغحص  هغجفيطص جفمثهن ُّـمئلكن َّـ ي
ن ص ممخص هثمئ غضِّـ:عه) َّـىعغ قغن( :هَّـ ص ههن غجن  : َّـىعغ جلخل قغنص هَّـىعغ َّـ غحلهب

و غحلهب آل شمه عآل جعخل خكمثئخل جعمثمتهتخص غحتلكقينع ي  . عحفيعهى هن مغهتملو هغحفتالمى هن مغهتملي
غجف  :خملكن خكمثىط غإلخغم ن قغفههن جن ص هَّـ عن ُّـهئ َّـ غجفيط غحص  وغجن

ص َّـظلكجفمك َّـىعغ غآلجلتبلكق جعخيمثمت ي عن  ُّـجهلكق عجنمثهتلكص حصلك غجلتبلكقغنوهغجفيطغ  قجن
حص ُّـ:مممئ  . َّـىعغ غجنمئلكئ َّـ غجنجي

ض جفيطغ : عحفيعىهخملكن مض هن غجف غجن غجف غجنهئثيعغ:ههن جن ص ههن جن َّـ  : غحص
 .مليغجنميحقُّـ

ُّـمل :يهخملكن غخفحمئ غآلهنحل َّـ و هنيعمممكو غحك:يغحص َّـي ي مغخي غحكخص جنالحتلكقص ص هن َّـ و
ُّـمل:  حممئمثصم جعلكجنالنيحمخييع َّـ ك . يغحص يهمعجيمب جلمف هنجيمب غآلحتلكق معلكقغص هجلمف حفمه

ق عحفيعه مغ ُّـمل ُّـجيمب معلكقغ. يغآلحتلكق مض غجن َّـ وهغحلهب عُّـٰهلك هنث غحص ي ى جلمف غحتلكقو  هنلكص ي
قوهمعلكقغ مغ صخص هنخي. ي عحفيعه جلمف غآلحتلكق مض غجن ص جلمف معمئيطُّـيع مم ُّـمل َّـ غحلهب َّـ ولك يحملكحص

شلكف) ص(  .طضك :قغمغ غجنتمب
ي هقغمغ غجنهيمه غألهن هن غخفمئلكجنمل غجنسلكجعخيمل هن عحصمثظصصضك :قغمغ غخفجيلكقجفلكف) ض(  .لكف غجنجههيلكظي
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ن عجل هن  ُّـمل معهئ َّـ قص ممخص عن غحص مغ ك غآلحتلكق مض غجن يهنجيمب غآلحتلكق عه حفمه ي ي ي ي
قص  مغ يغحلهب عقغ مملكهثمن جعهبخيمت هنجيمب غآلحتلكق همملكن غحلهب جعهبخيمت غآلحتلكق مض غجن ي

يهغحلهب ُّـمهحق عجل هنمتهتلك عقغ مملكن َّـ عجل قصي مغ ُّـمل جعهبخيمت غآلحتلكق مض غجن َّـ ي هغحص  .ي
ل جليعضلك هنحمهت  :ّارشوارض ارغاتضظيعهنلك  ض  ولكص همض غخفمئلكنيقغمعمثولك ُّـخييعل غخف

جفيطغ هغآل ل هنسمسجنتمتلك مض َّـىعغ غجنهيمه َّـ غجن ض  ومغيطف هجفيطغيص حممشقغ هيحتلكقهن
ُّـمل َّـفمغيطيه ُّـملص هغخفيعغق جعلكحصيَّـ ص ههبىعغ ُّـيَّـ غجنخيلكقل ي عن :يتٰهِّـ َّـ غحلهب
ص هجنمثيغيجنىعغجخغ جفيطغ َّـ غحلهب  .غحلهب جنمبهييعم جعمثمتهتخصص ممخص حكمثمسجخي ظحمل  جنمب

ل غخفسمسجنمل  ض ل هنسمسجنمل غجنميحقُّـ حمهب ض جفيطغ مض خمبلكن هن  َّـ غجنهئثيعغهمل يَّـ غجن
ن جللكقل غجنهئثيعغ غ  .ممخص حكمثمسجخيميحقُّـمل  َّـ غجنيجنىعغجخغجنت ُّـهئ

ق ي آلجعيط  مض غحلهبصعقن ىغحتلكقهن همغ   عحفيعهصى هن مغهتملى هغحفتالمى هن مغهتملي
جفيطغ هنيهعآل نأل حمال هنخيمت صىمغهتملي مم  جن مملكهثمن غجن  آل ي ألهث َّـىعغ قغنص:ن هثمئ

مغيط غجغمتمثمتمث ن حكلكجنبململص يمع لوحمتهئ ض غ . جعلكهثتهيلكظ غخف  ُّـجهجكل مض غحلهب :ههن َّـمتلك خملكجن
وغحتلكق ن غآليحتلكق هحكبمك غجنتمتهئحق َّـ غحفتالم غآل. هنلكي ق يحتلكقص حممئيط ُّـهئ مغ  مض غجن

ن ممخص حكمثمسجخ ن مض غخفهيهت  .هخميط ُّـهئ
 حمهب وملي جن مس معهئ جمحقُّـي ألهثملصي غجنميحقُّـ:غحلهبي ظحمل هممىعجن هن خغئيش

غص أل ن غحلهب جنمي غضِّـ ُّـهئ ُّـمل غحلهب َّـ غحلهئ جعلكحصينوغجن  ص هغإلحفبلكق جلمتهتلكيَّـ
جنمتلك  غجلس يحتلكق غجلس عجعمثىشظ آل:هن خمبمث غحلهب جعخل غجلس هغألجعمثىشص مض خم

 .هغجنبمثلكل غجنخيلكقل جلمف غجلس
غخمخي ص ي غجنمتهييغ غألهنيعهيحملكحلهب َّـ غحلهئ هغإلحفبلكق جل قجن غألهنيع غجن

ن غخمخي آليلكه عنهبخيمتحمملص ي آلكن غحلهب َّـ غجنميحقُّـ:هجنىعجن جفمثمتخص هثمئ  يكن غحلهب غجن
مل غحلهب آلكنص يملص حممهحيغحلهب مض جللكمس غإلجغبلكف هغجنيطآلجنمل مض هنمئلكن غجنهئلكخكهيمثيظحمل 

غئيط) ص(  . طضضمطضضك صف :ققق غجنهي
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غخمخي  . َّـ غخفمبىغهنص هغجنالكن ُّـهئجه جل غخفمبىغهنيهغألهنيع غجن
ي عن َّـىعغ غآلحتلكق هغآلحفتالم : غخفتخيلكقم جعخل غجنمتلكك هن جلمبخصظ هجمحق جلمبخصظصهثخي ي

يغحلهب غألهمظ غجنىعغجخ:  عجفيطرلكظخل خمسهبجلمف    ي غحلهب غجنجهلكئ غجنمهمتلكجل: هغجنثلكرصي
و ظحمل غحلهب مممبخص همغيط غحتلكق:ي جلمف هنلك معمئيطنو جنهئ جعمتلكظ مممخص حكمثمسجخ جعمثلكصخصم  يي  ي

ن َّـىعغ غآلحتلكق هغآلحفتالم جعمتح غحلهب غألهمظ عه يجلع وهغحفتالم ي هن عن ُّـهئ ي
 .يجعمتح غحلهب غجنجهلكئ غجنمهمتلكجل

ه غجنسبىغهغقه هئمثخملكن غحل يخميطك  ُّـمل َّـ غحلهب : مض جميعق غجنهييعغئيطي َّـ . يغحص
ُّـمل غحتلكق: عن خممبمن َّـ وغحص ص حممثجههب غجنتجلكهثيغ هغجنتخصجغ هجمحقرلك هن عخمسلكن  هنلكيي

غجفيط غجنميحق غحل ظ خممبمنص حممب حفمهيمئمثمئغجن وعهآل: مهتهتلك جعلكحلهب  غجنتخيلكقم خميط :ي
قظ هعآل حمهت هنسلكه مغ ىحفمهيس غحلهب جعلكآلحتلكق مض غجن ي ي ُّـملي َّـ  .ي جنمبهت

ههخملكن  يخميطك  ين غجنٰهلكجف هغجنهئلكمعمك هنتخلكجنهيلكن حمهئخص ع : مض َّـلكهنىس قجني
وهنلكَّـمثمل قغي وص هنتحيطغن همغ ص ممىعجن كُّـيط ي َّـ ص هجنىعجن شهب عجفيطرلك جلمف غآلحفيع هب

غقل غخفجهخمهملص هنتحيطغن مض غإل يهجلهبيعه حضتمبهيلكن جعلكجنخي يمثملص ألن مخلكن قغهتخص هثسلكهثي ي
هممىعجن . يمثملهثسلكهثكُّـيط جلهبيعه مض هنمئلكن غإل: غخفجهجكمممل هغجفيطظ حممثهبهئ عن ُّـمئلكن

غهثمثملظ حممثهبهئ عن يلكَّـمثمل جعلكخف هغجنهييعك حضتمبهيلكنهثسلكنغإل جلمثملص هنتحيطغن مض غحلمث ي غجنمت يي
غهثمثملهثسلكنغإل: ُّـمئلكن ُّـمل. ي حميعك مض هنمئلكن غحلمث َّـ  .يهخميغ جلمبمثهتخص حكلكئيع عخمسلكن غحص

اض  ملّ صحة االع   ا
 جلمف عظ و هَّـ غجلجكغلصيَّـىعغ غآلجلجكغل قمميعه ظيطق غخفتمسحصخل مض غألحكهيلكق

 .ن جعمثلكهث مض جعيطغُّـمل غحلهئهبملي َّـ حس غحلمئمثمئمل هغجنيعخممثمئمل غجنىعه معمئيطص هن غحلهبو جغلكجنهنوهحكمثمسجخ خمس) ص(
 .ضصصك: جميعق غجنهييعغئيط )ض(
 . غحصلكهنىسصغخفمهيطق غجنسلكجع) ض(
 .صصضك: مئبسلكفل جن مض غجني همعخييعظضط كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ض(
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ن ي ُّـمهِّـ غحلهب مممبخص :غجنمئلكجليطغ غجنت معمئ وهمغيط غحتلكقي  هنلكص هجفلكظ َّـىعغ و هنلك هغحفتالمي
ضمليغآلجلجكغل جعمسن ققو َّـىعه غجنمئلكجليطغ هنمتمئ ص ي هَّـ هنلك جن مملكن جنيطُّـمتلك حفيشص مض َّـىعغ غخف
غضِّـ  و غخليش جن عمغىغغظص حممب قجعينعههن غجن هَّـىعه غألمغىغغظ هنتميلكُّـيعغص  ... ههثمهي

 غجنمتمه غجنىعه جلمف غجنمثهبخل جمحق غجنمتمه غجنىعه جلمف غجنمثسلكقص هغجلىغظ غجنىعه مض يألن
غص هَّـهئىعغ ين جمحق غجنىعه مض غخفهسحفيغخفمئيط ييعص هَّـمتلكجن عمغىغغظ جعلكجنهيخي هعحفيعه جعلكجنمئ

مغيط هنميلكُّـيعغ مغيط جعخل َّـىعه غألمغىغغظ غحتلكقوحمت و جعخل غألمغىغغظص هُّـ قغي مغ و عُّـٰهلك ألصلك هن ي  و
ق مغ ي هغجفيطص هآلكن غجنمئلكجليطغ غخفتمئيطهنمل َّـ ظحمل حس عمغىغغظ َّـىعغ غخليش جعخيٰههتلك ىجع ي ي

ي آل ُّـمهِّـ قجن خمجيخيلكص حمال ُّـمهِّـ يص هغحللكن عهثيجلمف جعخيىشص هحس غجنبخيىش جلمف غجنهئ وي
نع  َّـىعغ غجنمتمه هن غجنىعقغل َّـ قغن غجنمتمه غآلحفيعص هَّـىعغ غجنيعجع َّـ قجن :ن هثمئ

ص ألن ي جنىعجن غجنمتمه جعلكجنرضهقغص هممىعجن آل ُّـمهِّـ عن و َّـىعغ غجنمتمه هنميلكُّـيعيغجنيعجع
ن ي جلمف َّـىعغ غجنمتمئىش ُّـتٰهِّـ و هجعمتلكظصيص عه مممب َّـ هثمههيي َّـىعغ غجنمتمه َّـ غجنهئ:هثمئ

ومل غحلهب مممبخص همغيط غحتلكقي جعمهحجعجيالن غجنمئلكجليطغ غجنت معهيمثيط ي  . هنلكو هنلك هغحفتالمي
ق جمحق ي جعمسن: خج عغا االخجاضّأثظب صغر اثتطهلخ  غجنمتمئىش غخفىعمم

غ  جعخل هنلك جعخل جعلكجنو حفمبيشي ألهثهغققظ هقجن نيمئ ص هغجنمئلكجليطغ غجنت معمئ  ههنلك جعلكجنهيخي
قغيحتلكق غآلينعغحلهب معجهجكل يجعمهحمل  مغ رلك ي عن عجفيط آلص جعلكجنهيخيو هغخفميلكُّـيعغ هن

غجنهيخي هغآلحفيع جعلكجنجعلك ن عي عهنلك صي غخفمئيطغق مملكخليشيتمهص همض غخفمئلكن هَّـ غخفيمئ ن ُّـهئ
ص هغألمغىغغظ جعلكجنيحتلكقغآل غ جعلكجنهيخي يتجىغع غخليش عقغ مس ُّـي ألهثصيمئ وُّـبمئ هغجفيطغ ىئىع ص حمحمثمتي

غه حمهت جعلكجنععمغىغغيعهنلك جعلكجنهيخي  ص ممخص جن مغىغي هعهنلك صيمئ ن عمغىغغظ جعلكجنهيخي مع عيعن معهئ
غ  جعلكجنوغهغجفيطي غخليش عمغىغغظص جنهئ ُّـمهحق عمل هبتيهخمس ن يمئ ص هجلمبمث معهئ آل جعلكجنهيخي

غ جعلكجنيحتلكقغخفميلكُّـيعغ جعلكجنهيخي هغآل  .يمئ

و هعمغلكغ جلمت عُّـٰهلك غجنسمثيط ظطط كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق ) ص(
 .صصضك: غجنيطغهنلكق مض غجنمئبسلكف
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هثلك هنخيلك يحتلكق غآلين غحلهب أليُّـمهِّـهجلمف َّـىعغ غألحكلكك حمال  و هغخفميلكُّـيعغ مس ُّـهئ

ص ي ألهث عهنلك جعلكجنهيخي غ هعهنلك  جعلكجنهيخي هغخفميلكُّـيعغ جعلكجنيحتلكقغآلي يمئ  يحتلكق غآل: عهصغجنخيهئيغي
غ جعلكجن  .هغخفميلكُّـيعغ جعلكجنهيخييمئ

جفيطغري غخفمئيطغقهيتمهغخفين ع :لكقغ عحفيعهجعخيب  هن ىهب جعمتحيعن آل معمئسيهنلك ع ي غجن
لك عن ُّـمتمئس جعمسجفيط عهثحلكظ يهنعملص هيلكقمغمثمل عه غجنمئسهبمل غخليىعَّـمتمثعهثحلكظ غجنمئسهبمل غجن

غجفيطيغجنمئسهبملص حممشقغ مس هثمئس و عظالص و حممث ممثيعغيحمئ هن عهثحلكظ غجنمئسهبمل مس معتىهب جع
ىغحتلكق جل و خل غحلهب غجنىعه َّـ جلبلكقغيحمئهجلمبمث حممب ُّـت  هنلكص حممبمثيغ ى هنلك هن ممثيعغي

ن جن مغهتمل غخكجكغنصى ههنلك جنمثيغ حممث مغهتمل ممثيعغصحممث مغهتمل ممثيعغ  ى آل هنخيمت ألن ُّـهئ
ُّـصيمعلكن وص جع َّـ هغجفيطيغحتلكقه ت ي هعقغ غهثمئس جعمسجفيط عهثحلكظ غجنمئسهبمل جعجيمبمك َّـ

غجفيطغ هجليطن غآليههنلكَّـمث ص حممب ُّـتيمعمهلكنتمل غجن وعُّـٰهلك  يحمئ غجنىعه َّـ مغهتمل هجفيطمع
 هنلكص هعقغ غهثتهي ى هنلك هن هجفيطغوغجنىعه َّـ ممثيعغ  هَّـص عحفيع هن خهل غحلهبوخل

 مض ممال غحللكجنخلص هَّـ هنلك و حسيحمئ غهثتهي هجعجي غخفهلهلص حممب ُّـتصهجعجي غجنهلل
غجفيط غخف غلك جعلكجنيمممبهت و ممثحقغو غجنىعه جن عمغىغغظي غخفمئيطغقهيتمهزيعه مض غجن مغيط يمئ ص هآل ُّـ

قه غجنهيخيحلومغىغظي عآل هنمتهتلك جعلكجنهيخي مغ ق مغىغيلكقمغ غخلي هغجفيطص حم مغ ص ي غجنهيخيحلئ جع
 .يتمئيطنئ جلمف غجنبخيىش غآلحفيع جنمتهييغ غجنسبمك غخفعمغىغغ حممث حس جعخيىش يُّـمهِّـ آل يحممشهث

)٢(ا ا   
 ى هغحفتمبهيلك هن مغهتملىيطغ هن مغهتمليخكمثئخل غحتي مم غحلهب جعخلي ظحمل و عهثهيلكيمعمئيطن

غظ غخفيعحفيعهص جنهئ ظهت هن غجنخيمبخصظجعخل  وتخيلكقم حك ن غجنمتلكك عن حفمه  صجلهب
ختمهمثيس غحلهب جعمئسهبخل جنمثيغ هن جعلكغ ي عن يص عآلختمهمثيس غحلهب جعمئسهبخل

 .يغحلخن غجنخيمئحلص هَّـمتلكجن خمس جغلكجنهن حكمثمسجخ هجنخيمب َّـمتلكن عخمسلكن عحفيعه
مل ا: ّاألولالقسم    ّو األّاا

نيحتلكقهَّـ غآل ل هغخفحهب ض ل جعخيمثمت هثهييغ يعن: عه ص جعخل غخف ض ن غخف  هنهيهت
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ن ن غخفحهب  :هجن عقجعخيمل عخمسلكن. هنهيهت
ن.ص ل هغخفحهب ض ني غحتلكق غخف  هغآلحفتالم جعلكآلجلتبلكقص مملكآلحفتالم ص مض غخفهيهت

غن: هن خمبمثصجعلكإلمجلكن هغجنتهيمهمث ن و غإلهثسلكن جفمث ص حممشن هنهيهت  )غإلهثسلكن(ي هثلكلك
ن  غن غجنمتلكلك(ههنهيهت ص ) غحلمث هغجفيطص هغآلحفتالم هغجنتميلكُّـيع جعمثمتهتخص جعلكإلمجلكن هغجنتهيمهمث

يعن غحليط غجنتلكن هغخفحيطهق مملكخفجكغقحمخل: جنىعغ خممثه ي  .ي
ن مض غخفيحتلكق غآل.ض  هثسلكن غإل: هن خمبمثص هغآلحفتالم مض غإلهبلكن هجمحقهصهيهت
غن ل حسي عن :يلكَّـمثمل مض هنبلكجفهن غخفي معمئيطن هقجن خفلكظجفمث  وغحلهب جعخل غجلمتيغ هغجنمت

غنهثسلكنغإل(مص حميعهمظ يحتلكق حممشن غآليعهنلك غآلحفتالم جعمثمتهتخص هغضِّـص  ص) جفمث  هثسلكنغإلي
غنص جنهئ غن جنمثيغيَّـ غحلمث غنصي مم  غخفيعغق هن غحلمث غن غخفبهت عخمسلكن غحلمث  جع غحلمث

مغيط مض غإل غن هنبهتهثسلكنهَّـ غجلمتيغ غجنىعه ُّـ مغيط مض جمحقه مملكجنبمئيعص حملكحلمث  و هُّـ
غن مض غإلهبلكنهثسلكنص حملكآلحفتالم جعخل غإلي جضمههثسلكنهغإل  . هغحلمث

نيحتلكق غآل.ض ص هن خمبمثص مض غخفهيهت  هثسلكن غإل: هغآلحفتالم مض غجنتحمهمث
ل ع :لكآلحفتالم جعلكجنتحمهمث هجليطن غجنتحمهمثق جع هغخفيعغ.هثلكلك ين غجنهيمه َّـ غجنمت

وجضمهال ل َّـ غخفلكَّـمثمل غجنتلكهنمل آل جعهلل غجنتحمهصي جعهلل غجنتحمهي ي هغجنمت ي ممخص هنيع مض صيي
 غحلهب جعخل ص هثخي.يغجنهييعل غألهن هن حميعهل غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفيعجفمبمل غخللكهنسمل

 . خكلكئوغجلمتيغ هغجنهيمه حس
ن.ض َّـه صي غآلحتلكق مض غخفهيهت  عهثسلكنص  غإلهثسلكن: هنثظ غخفميلكُّـيعغيغآلحفتالم جنيطحم مع

غيجفمثهن ُّـهييعل غآلحفتالم جعمسن ص عهو غجنحنظ هنسمب  غإلهثسلكن جنمثيغ ينع : جل هثهيس
َّـظيص جغ شهب جلمف هثهيسولكعهثسلكهث  .)غإلهثسلكن عهثسلكن (:و غخفميلكُّـيعغص حممثمئلكن هنثالي جنيطحم مع

َّـ م هنث َّـمثمي مغجنبخيىشي عن : جنمبحهب َّـمتلكيمهحِّـحملكخف حكمبمك ي عن ي خميط ُّـت
َّـهمض هنمئلكن غإلمغلكجعمل جل َّـ. يغجنحنظ جل هثهيس ذهقه  هثسلكنغإل (: ُّـمئلكنيىعغ غجنت

ف غجنحنظ جنمتهيس ذهقهيألن) عهثسلكن هَّـمتلك مغهتمل .  هحكمبب جل هثهيس جضلكنصس جغب
َّـيحتلكقغآل نص همغهتمل غآلحفتالم َّـ مع  .مشهثسلكن جنمثيغ جعهثسلكنغإلي عن ي َّـ غخفهيهت
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هحملكآلحفتالم غجنىعه قمميعه  يخميطك  َّـ مي ي عهثخص  مي هَّـ غآلحفتالم جعحسمك غجنت

يَّـ هنمهحِّـ غإلحفبلكقص جعهبخيمت عهث  ُّـملي يشيعف غخلمق هغجنمئٰهمثمل جل غجنمبمي  غجنجهمثىط يجنهئ. ي
يغحل عهث :  خملكنيغجنهيمثلكيض هنث َّـىعغ غآلحفتالمظ جع  عمل وآل شتلكف غحلهب جعخص َّـ حسي

ص َّـ غآلحفتالم غحللكظ جعلكجلتبلكق  يغآلحفتالم غخفمهحِّـ حلهب غجنحنظ جلمف هثهيس
ص جعهبخيمت جللك عمل ي عن غجنخيمئ ُّـمتحييع:غجنخيمئ ض ن هُّـالجفحي هنيعغص حممثجخيمب هن وغخفهيهت  صي

آلو ُّـمتحييع عجنمث هُّـالجفحي جغلكهثمثلكيجغ حص. وص حممثجخيمب جضهب يعن غآلحفتالم : هَّـىعغ هنخيمت خم
جنمتلك ن جعىعجن عن غآلحفتالم شمه )عهثسلكن هثسلكنغإل( :مض هنث خم ي غجلتبلكقهص ُّـخيمت ي

 .يجعتخييطق غجلتبلكق غجنخيمئ هحللكمك
 هجعيعَّـلكنص حمهت ىقجنمث عمل  آل شتلكفي ألهثظيهمظ َّـىعغ غحلهب جعلكحلهب غأليُّـسهبه

ي عهث  جعلكجلتبلكقيجنىعغجخ جعلكحلهب غيُّـسهبه. مل غجنت حتهب قجنمثمبهتلك هنخيهتلكيهجنمثألهن غجنمئٰهلكُّـلك غ
ن عآل جعخل غ غن هثلكلكجف(  جلمفهثسلكنحس غإلمض لكفص ممخص يجنىعغمعمثيآل ُّـهئ  .)مث

  يف اروثود ّحتظد يف اثصضوم واالّحتظد عسضل االّويلاحلضل األ
ل هَّـ غإل عمل  هثمتحييعومعلكقغ: جعمثلكن قجن ض  ومعلكقغص هيهمظ جعلكحلهب غألهثسلكنغخف
ل هَّـ غإل عمل عحفيعه هثمتحييع ض  ص جعلكحلهب غجنجهلكئ: عهصهنمهلكقُّـمئ جعمبحلكل هثسلكنغخف
غن هثلكلك( عه )عهثسلكن هثسلكنغإل(: حمحمثمتخص ُّـمئلكن  :هثسلكن ُّـيعغق هن غإلو معلكقغ)جفمث

ن هنهيلكق غجنمئٰهمثمليغألهمظ جعلكحلهب هثسلكنغإل ن غإل: يص حممثهئ ن هثسلكنيعن هنهيهت  َّـ هنهيهت
غن غجنمتلكلكهثسلكنغإل ن غحلمث يعن هنلك َّـ هنمهيطغم :  هنمت ُّـيعغقعحفيعه هص عه هنهيهت
غنوعهثسلكن َّـ هثسلكنغإل ق .  هثلكلكو عه جفمث مغ ن غحلهب جعلكجلتبلكق غجن يحمخيمف غألهن ُّـهئ

ق غجنيىعَّـمتغجن مغ  يهمظغحلهب غألي عن :يتٰهِّـ ههبىعغ ُّـ.يخيمثمتص هجلمف غجنثلكر جعلكجلتبلكق غجن
قغف غجنص جعلكخفهيلكَّـمثٍّحضتيسجمحق  مغ هجن غجلتمقهثلك غحلهب وعُّـٰهلكص مل يخيمثمتمث جع ُّـجههب غخف

م آل ُّـجههب غجنمئس غجنثلكرص هجنىعغ خملكن يحتلكق جعلكآلولكيحضتمه يغألهمظ ص حمس هن  غخفهيهت

 .ضضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
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ن :مهمتيغخف غ عن هثمئ غظيحتلكق غآل:غألظ و قغمعلك حك قو مغ ن عن مض غجن  . مض غخفهيهت

ف غجنحنظ جنمتهيس عهمظي ألنظي َّـىعغ غحلهب جعلكحلهب غألهمظيهبيهحك س جغب  هحكمبمك ي
ى مم خظص عقن.غجنحنظ جل هثهيس جضلكن ن غحلهبو جغلكجعمني ي عهجنمث جنمتهيس حممثهئ ن ولكي  هُّـهئ

ن خكمث ل هغخفحهب ض  ص خميط شتمبهيلكن جعلكآلجلتبلكق جعلكإلمجلكن هغجنتهيمهمثص هثخي.وغ هغجفيطوئلكغخف
غن: جفمئمثمئملص هنثو هغجفيطوهتخص خظهجنهئمتي  . هثلكلكو غإلهثسلكن جفمث

االقسم  صنا: ا شائع ا مل ا   ّا
هنلكي ُّـتحيط هَّـ غجنىعه قغ هشتمبهيلكن هنهيهت ل همغ ض ن هغخف وحممث غخفحهب  هن صو

ي عمل عن ص عه غجنمئجي عجعمثىشص ُّـيعمغ َّـىعغ غجنمئس هن غحلهبهثسلكنع كُّـيط :خمبمث
ل حميعق ض جنمتلكوغخف ص هن خمبمث خم ن ههنمهلكقُّـمئ ن غخفحهب  هثسلكنغإل:  هن عحميعغق هنهيهت

غنص ن غإلي حممشن جفمث غنص هجنهئهثسلكنهنهيهت ن غحلمث ظيطم جلمبمث هنلك  ي مم جمحق هنهيهت
ل هن غحلهب َّـ غجنىعه هثسلكنغإل غنص هَّـىعغ غجنمت  جعلكحلهب يُّـسهب ظيطم جلمبمث غحلمث

ني ألهثظجنجهلكئ عه غحلهب غخفتخيلكقمغ  . غجنجهلكئ مض غآلحكتخيخصن مض ظمتلكجلمل غجنخيمب
مض معخيمبمثمئمل هنمت جلمف غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتمل هن جعيطغُّـمل مهمتي خملكن غخف

وهب خكلكئخيلكيحك: غحلهئهبمل و ألهث غجنجهلكئ مض غخفحلكهقغفص هظمتلكجلمثلكي ي ي ألهث غخفخييعهم ي
ن  .غخفستخيهب مض غجنمهمتلكجللكف هغجنخيمب

غقل يحممشن غجنمهمتلك آلهتلك جل جلمل هنسلكئ جضهب ن َّـ مصهب  ومليقغمعمثجللكف هغجنخيمب
جللكهتلك ض  .خف

هن ُّـالكن غآليحتلكق غآلينع :يتٰهِّـههن َّـمتلك ُّـ  :ص هن خمبمثي غخفمهيطغخميحتلكق غخفهيهت
غنهثسلكنغإل ص حمهتخص و جفمث ن هغخفمهيطغم ممخص َّـ هغضِّـص يهنتحيط هثلكلك غن مض غخفهيهت

نص مميحتلكق غخفمهيطغخم آل ُّـالكن غآليحتلكق غآليهجنهئ ن جعلكخفهيهت حمىغُّـيط . عهثسلكن كُّـيط :خص هثمئ
نغن مض غخفمهيطغمص جنهئمتييهنتحيط هثسلكنغإله  .هتخص هنتميلكُّـيعغن مض غخفهيهت

ص غخفحيهي:غهثحييع) ص(  .صصصمصصصك: يعي غخفمتجي
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 : جعمثمتهتخصيحتلكق غآلي مض غخفمئلكنظ ألنىقمميع جغالجغمل عهنثمبملمهمتي غخفي عن :هغخفالجفىح
ق جعلكجنىعغفيعهنلك   مغ ن مض غجن ن غآلظعن ُّـهئ قيحتلكق جعمسن ُّـهئ غى مض همغ  ى هنمتس

غي حممشن)عهثسلكنكُّـيط ( هَّـ نيغأله ممخص مض غخفثلكن صعجنمثهتخص جعلكجنىعغف ق غخفمتس مغ  عمل  غجن
غىكُّـيط  .جعلكجنىعغفوعُّـٰهلك  هثسلكنغإل عمل و َّـ جعخيمثمت هنمتس

ن غآليهعهنلك   ق جعلكجنخييعليحتلكقعن ُّـهئ مغ ن غآلظ مض غجن قيحتلكق جعمسن ُّـهئ  ى مض همغ
غ ن جعلكجنخييعلص ممخص مض غخفثلكن غجنثلكر هَّـ عمل ىهنمتس ل جعلكجنىعغف هعمل غخفحهب ض : غخف

 )عجعمثىشغجنمئجي (
ن غ  قعه ُّـهئ ىآلحتلكق مض همغ غي  عجنمثهتخص جعلكجنخييعلص ممخص مض غخفثلكن غجنثلكجنهنص ى هنمتس

قيحممشن )مكيغجنٰهلكجف هنتخيج (:هَّـ ى غآلحتلكق مض همغ غي ن ى هنمتس ل هغخفحهب ض  عمل غخف
 .جعلكجنخييعل

 ظ بظحلضل ارسظئقشظ سغتبّطصتظ سضض
َّـيع هغجنخييعل يَّـىعه غجنمتهئتمل معبتمت جلمف هنلك ُّـيعغه غخفجه لكعهن هن غحفتالم غجل

قغ ههنلكَّـمثملص حممشن يهمغ َّـيعهيو ق غجل مغ َّـيعص  موهنثال م  مملكجنمئجيي غجن  غجنىعه َّـ مغ
ق َّـيعهينعي جليعيضص هثجيط وهغجنبمثلكل غجنىعه َّـ همغ ق غجل مغ ق مغجنمئجي م ي غجن  و همغ

ص عهنلك غجنخييعل  ق مض هثهيس جنميحقهص حمهتخص م غجنمئجي  ميمض هثهيس جنمتهيس وغجنبمثلكل م حمهت همغ
َّـيع هغألحفيعه هنلكَّـمثمل غجنخييعلص ه يهغجنبمثلكل م هنلكَّـمثتلكن عجفيطغرلك هنلكَّـمثمل غجل ي يعقغ معبخل ي

ق هغجفيطظ: قجن هثتسلكظن مغ مغيط هنلكَّـمثتلكن جع ىَّـ ُّـهبهئ عن مع  ي
غغ مغيط يمعمئيطن: هغجل  مض غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل غهنتمتلكل عن مع

قيهنلكَّـمث مغ قمس جعٍّهثهيد ى هغجفيطىتلكن جع تخل ي جل هثهييغ هنلكَّـمثى غجنخييطنو هغجفيطون ُّـجييعق همغ
 س جفيط غجنت َّـيلكَّـمثمل ممثيعغ غخفيألن  َّـىعغ هن هجفيطغ غجنهئثحق هَّـ جضلكنصيهنتبلكُّـمتتخلص ألن

ق  مغ قيمعيطن جنمب مغ ق هغجفيطغي عن  هنصجلمف ممثيعغ غجن مغ ن غجن هعقغ  .وغخفهييعهل مم
نصمملكن ممىعجن َّـيع حممتمئ  غجنمئجي عجعمثىشظ:  حمهئمث هثحهب غجنخييعل جلمف غجل
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ىهخميط عمغلكغ غخفمهمتي جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن جعخييط جعمثلكن هنمئيطهنمل ص ي  قمميعف مض غخفمتجي
ي عن ممال:جفلكظمبهتلك ن ُّـمتحي ل هغخفحهب ض ل  عملي هن غخف ض ي خمٰهمثملص حمهي مغلكهثمك غخف

ن معسهبيمعسهب ص همض مغلكهثمك غخفحهب ض ص حمهي خمٰهمثمل ي جعخيمئيط غجن ي جعخيمئيط غحلهب
ل هَّـ غإلهثسلكن)غجنمئجي عجعمثىش( عه )وغإلهثسلكن ضلكجف( ض صص غخف  ص عه غجنمئجي

ىمل خمٰهمثملع يُّـمتح ص جعهبخيمت خظوئلك عه خكمثص َّـ عهثسلكنوئلكي عن خكمث: هنهيلكقَّـلكي  ى َّـ خمجي
ىهنتمه و جعمسهث عهثسلكني ص هجعخيبلكقغىمهي هنتى عه خظي ى جعمسهث خمجي ين َّـىعغ غجنحنظ جن ع : عحفيعهي

غن غنوجلمت غهث َّـ عهثسلكنص حملكإلهثسلكن جلمت ق هن   عمل قغف خظصو هنجهحقو هجلمت حملكخفمئمه
غرص ممخص مض هنثلكن مم عهثسلكن ظ غجنخيمت ل جعلكجن ض ض غمعمهلكم غخف ىجلمئيط غجن ي  ي

ل َّـ مم قغف ض ص حملكخف ىضلكجف ى هنتمههيملي ضي  .ي جعلكإلهثسلكهثمثملص َّـىعغ مض جلمئيط غجن
ن غجنىعه َّـ عجعمثىشينعجلمئيط غحلهب هثجيط  عمل  هثمسجخجفمثمتخصه وعُّـٰهلك  ي ُّـمتحص غخفحهب

قعمل  ق هعمل  مض هثهيسىهمغ ص هعن مملكن يخيمئحل مض جمحقهص جعحسمك غجنتحمبمث غجنىهمغ
ق غخل مغ  هجفيطغ يألن  عجفيطرلك جلخل غآلحفيعصيلكقمغ هغخفمهيطغم غخليلكقمغجعحسمك غجن

هنهتخص هغجفيطص ممخص مض هنثي عن غخفمهيطغم آل ُّـخيمت مغهثسلكن غإل:هنهيهت قص حممسجفيطرلك  هن
هنلكص ألني جنهئصوجلخل غآلحفيع هنمهيطغخملك ي عجفيطرلك جمحق غآلحفيع هنهيهت مل يمتجيمئمث غجنتحمبمثالف غخفو

غخمخيمثلكيش جعخيلكمس غخفهيلكَّـمث هآل جلالخممل حصمعيعمعب  غخللكقف همكمثهيمل يص ألن غخللكقمغمثمللكفي جعلكجن
مص هآل جلالخممل جنمب  .يهبمتجيمئ جعغجنهيمثمبس

قصعقن قص مض هثهيسو غجنخييعل جن همغ حفيع  مض جمحقهص هعجفيطرلك جمحق غآلو هجن همغ
 .ص هعن مملكن عجفيطرلك جلخل غآلحفيع مض غخللكقفيخيمئحلجعحسمك غجنتحمبمث غجن

ن ظ غخفحهب ن جع ن مض صيحمخيمئيط غحلهب َّـ غمعمهلكم غخفحهب غإلهثسلكن ( حملكخفحهب
ى مم قغفينع : ُّـخيمت)وضلكجف  . جغبمن حصلك غجنٰهحصي

ن عمل  هثمسجخص قجنيعقغ معبخل ن مض يغحتلكق يعن: غحلهب حممتمئ ل هن غخفحهب ض  غخف

 .صططصك : غخفمهجيمبحلكفص عجليطغق هنيعممىغ غخفخيج غجنهيمئهت:غهثحييع) ص(
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ض ُّـصغحلهب غجنجهلكئ ق غجنمئ جعخل غخف مغ قيخييعيضل هجعخل غجن هث همغ  وغ هن مغهتمل مم
ق ق ي ُّـتحيط ص هآلي هثخيتوجنميحقهص غجنىعه َّـ همغ ن هن مغهتمل همغ ل هن غخفحهب ض غخف

ص هقجن ألن ن مض هثهيس ن مض هثهيس ُّـستحمث عنيغخفحهب ق غخفحهب هن ي ُّـتحيط  همغ
ق ق غجني ألنص عحفيع مض هثهيسىهمغ مغ قيمتهيد غجن  س جفيطجنت َّـ غيلكَّـمثملمتتىغل هنمت غخفي ُّـو همغ

مغمك ق غجنمتخيتيحتلكقه جل غآلظ جنسمبمك هنلك هقغوهن مغ جفمثهن  صي هن جمحقهص جعخالم غجن
قغ آل جعهلليلكَّـمثملمتتىغل هنمت غخفيآل ُّـيعهث  ن همغ ىص حممثهئ  يحتلكقص حملكآليحتلكق جل غآل حمال ُّـمسجعصو

ن  ل هغخفحهب ض ق غجنمتخيتيعهثخص جعخل غخف مغ  .يمتهيد آل مض غجنيُّـمئ مض غجن
جن ظ  غجنمئجييطي ُّـتحص)غجنمئجي عجعمثىش(متلك يحمهي خم  صهن غجنبمثلكل هن مغهتمل غجن

جنمتلك :عه ق جنميحقهص هخم مغ ن )كُّـيط جللكمس( غجن  كُّـيط هن غجنخيمب هن مغهتمل يغحتلكقص ُّـهئ
ق غجنمتخيت مغ قيحتلكق هجنمثيغ غآلصيغجن نو هن غجنخيمب جعخص َّـ همغ ص هجنىعغ هثمئ  : مض هثهيس

ن.  و جللكمسوكُّـيط  . جلمبو كُّـيط:هآل هثمئ
ن مض غحلينع :يههبىعغ ُّـتٰهِّـ ل هغخفحهب ض يهب غجنجهلكئ َّـ غحتلكق  غحلهب جعخل غخف

ض هن مغىغظ ق مض جمحقهص هن جلمئيط غحلهبىجلمئيط غجن مغ ق : عهص هَّـ غجن مغ  غجن
ق مض هثهيسصيغجنمتخيت مغ  . آل غجن

يعن َّـىعه غجنمتهئتمل معبتمت جلمف هنلك ُّـيعغه غخفجهلكعهن هن  عمل هُّـمتبمي غآلجنتهيلكف ي
قغ َّـيع هغجنخييعل همغ ن جعمسن غجنخييعل خكمسن. ي ههنلكَّـمثملوغحفتالم غجل وهعهنلك جلمف غجنمئ ي  ي

قهن خكهسهن غجل مغ ص حمال جفلكمغملوَّـيع هن قهص ممخص َّـ غحل مغ  .َّـىعه غجنمتهئتمل عمل ي جع
ي عهثخص خضيعه مض جعخيىش عخمسلكن جنمتهئتملغىعه يعن َّـ: آل شهي: يغجنهيمثلكيضهخملكن غجنجهمثىط 

ل هنلكَّـمثمل ض ص هَّـ هنلك عقغ مملكن غخف وغحلهب غجنجهلكئ َّـيعُّـملي و مغ ن ومليجليعضمث عه ي  هغخفحهب
قغوجليعضلك ن جعلكجنٰههبمثو عه ظ َّـيعُّـملص همملكن هن قجن هن غخفحهب يهعهنلك . هبملي مغ

ن حممثهتلك هن  ن غخفحهب يغحصمبمثلكف غجنبسمثجيمل جعمسمجخيهتلكص هغحصمبمثلكف غخفيعممبمل غجنت ُّـهئ ي ي
آلف غجنثلكهثمثمل غخف ن هن غخللكقف يهيمبسهيمثمل عه غجنيمتجيمئمثغخفخيمئ ملص هممىعغ غألجليعغل غجنت معهئ
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قغ خم حممثهتلك جنمبمتهئتمل غخفىعمم نص حمال هن  .غخفحهب
الث رقيقة: القسم ا قيقة وا   ل ا

قص يهَّـ غحلهب غجنىعه ُّـتحيط  مغ ن مض عظ غجن ل هغخفحهب ض حممث غخف
ل: هشتمبهيلكن جعلكجنهئخصن هغجنمتمئيسص عه ض ن جفخل شهب جلمف غخف يعن غخفحهب هب ي شصي

يجعحمثثمثت غإلزلكجعمثمل حممئيش قهن غجنسمببمثمل ي وحمحهب غجنمئمثلكن جلمف كُّـيطص هنمتحخن. ي  مض مغهتت ى
ف ظهيمل غجنمئمثلكن جنىغُّـيط(يغإلزلكجعمثمل حممئيش  يقهن غحلمثثمثمل غجنسمببمثمل ) هَّـ جغب يهَّـ عهث (ي

 ..)..مثيغ جعمتلكئجن
ن مض مغهتمل غإلزلكغ قهن  يحملكآلحتلكق مض حس غجنيعخممثمئمل جلمف غحلمئمثمئمل عهثخص ُّـهئ ي
ن جلمف غجنخيمبملص حممشن هنهيلكق َّـىعغ غحلهب جنمثيغ َّـ غحتلكق  يغجنسمبمكص هن خمبمث حس غخفخيمب ي ي

هنلك ل قغمعلك ههنهيهت ض ن هغخف وغخفحهب ن حسي جفت و وعهجنمثلك والُّـهئ ي قغ هجفمئمثمئملي وص هآل همغ  و
ن حسيجفت  يعهثخص هنهيلكقه مض هنلك شو خكلكئخيلكص هوالُّـهئ ن جلمف غجنخيمبملص همض هنلك ي يهب غخفخيمب

نيحت ن مض غجنخيمبمل جعمتحصيهب غجنخيمبمل جلمف غخفخيمب ق ممخصن غخفخيمب ى َّـ همغ  عجلمف هعخمص ي
ق غجنخيمبملص  ن قخممثمئمل همغ ق هغجنهئخصنص هعن غخفخيمب مغ يهعصخص هنتحيطغن مض عظ غجن ي ي ي

نص حمخص جع غآلحتلكق مض َّـىعغ غجنمئس هن ق غخفخيمب يهغجنخيمبمل جفمئمثمئمل همغ  غحلهب َّـ عظ ي
ق هغجنهئخصنص ههنلك جع غآلحفتالم َّـ مض غخفمهيطغمص  مغ  عجفيط غخفمهيطغخمخل يعن: عهغجن

 .جفمئمثمئمل قجن غجنهئخصنص هغخفمهيطغم غآلحفيع قخممثمئت
 مظيهغحلهب غأل م ي ُّـتحيط حممثهتخصيهثع جفمثهن صيغحلهب غألهمظ هغجنجهلكُّـىعغ جعخالم هَّـ

ن جعهئمب مئهغجنجهلك ل هن غخفحهب ض ي جفمثثمثلكهتخص غإلزلكجعمثمل هغجنستلك غخف حمخيمتيطهنلك . يمببمثملي
 جن غجنمتجي عه وهَّـ خظ(يص هثحهبمب جعجهتتمث غإلزلكجعمثمل هثسلكنهثحهب غجنمتلكلك جلمف غإل

ىهَّـ عهث جنمثيغ جعهييعك(يهغجنسمببمثمل ) لكفيهئمبمثُّـيطقن غجن هَّـهئىعغ ..) . هجنمثيغ جعجهجيعي
جنمتلك ص حممئ  حس غجنمئلكئ جلمف كُّـيط : جعهبخيمت)وكُّـيط خملكئ( :غألهنيع جعلكجنمتسبمل جنمبحهب جنمبجهلكُّـ

 .ضضضك ضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط  )ص(
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يجعحمثثمثت غإلزلكجعمثمل  ف ظهي(ي يهَّـ عهث جنمثيغ (يهغجنسمببمثمل ) مل غجنمئمثلكن جنىغُّـيطهَّـ جغب

 ..).. هآل هنٰهجيجى هآل هثلكئىجعجلكجنيغ
غألخكمثلكظ هجنمثيغ ي مم  جعسمثيش غحلمئمثمئمل: خملكجليطغيتٰهِّـ عحكلكك َّـىعغ غحلهب معهجلمف

غمغمك معخيلكمل جعسمثيش غحلمئمثمئملص هجعسمثيش غحلمئمثمئمل مم ع غجنت معهيمثيط  هنمتهتلكىحنظجع ين غجن ي
ق وغألخكمثلكظ همخلكن غألخكمثلكظ هآل ُّـسمبمك جلمت همغ قهون هآل ممخصي غمغمك ص حمي همغ لكجن

قو هغمغيطمعخيلكمل ى جنهئ همغ قهص ى هممخصني غمغمك َّـ يعن: عهي همغ  حس غألخكمثلكظ جلمف غجن
وعهجنمثلك وال حسمثيغجنهحس غجنيعخممثمئمل جلمف غحلمئمثمئمل  ي  هَّـ حس غألخكمثلكظ جلمف صو هآل خكلكئخيلكي

غمغمك هن مغهتتهتلك غإلزلكجعمثمل هغجنهئخصجنمثمل حممئيشص آل هن مغهتلكهتلك غجنسمببمثمل يغجن ي هَّـىعغ َّـ . ي
حص ى غهللا مم غألخكمثلكظ هجنمثيغ جعحنظيعن: هنخيمت خم و عن غهللا هغمغيط: عه هنمتهتلكي  ي

ق غجنىعه  قغف هممخصآلف غألخكمثلكظ آل جعحيطهقَّـلك هحكمببمثلكهتلكص هن خمبمث غجنمت مغ يجن
ق غجنىعه ققمغت جلهلهنص جنهئ وص حمهت هغمغيطوهنثال ىعضلكظمع عجن ققمغمل  جنهئخصن غجنمت

ظ قه غجنيطقمغمل جلهلُّـ هن جفيطه ص ألهث جن مملكن هغمغيطغ جنمبٰه يجنمثيغ جعحيط غجنخيهلُّـ ي ص وي
ق قغ عحفيعص هن عهث هث مغ قغ ههن وجنهئلكن هث ي و قو  . جعسمثيشص جنهئمتي خكيطُّـيطى هغجفيطى قه همغ

جن ي جلمف عن مم وغجنمقَّـلكن خملكئ: يهعمل َّـىعه غحلمئمثمئمل عخكلكق ظيطق غخفتمسحصخل جعمئ ي
قُّـملص عآل هنلك ُّـ مغ يجعسمثيش غحلمئمثمئمل مم غألخكمثلكظ غجن  جعلكجنمتمئلكئيس هغألجليطغنص يتخيمبيي

غمغ قص ممخص  هن مجمث و هغجفيطصمعخيلكمل جعسمثيش غحلمئمثمئمل مكهغجن مغ هص حمهت مم غجن مغ يغجن
ق مغ يعن مممب غجن  .ي

ي عن َّـىعغ :يهجحلك زمك عن آل معميهي جلمت : غألحكهيلكقمعخيمبمثمئت جلمفمهمتي مض هخملكن غخف
ظ ) عجلمت حس غألخكمثلكظ جلمف جعسمثيش غحلمئمثمئمل(غحلهب  جنمثيغ هن خمبمث غحلهب غجنجهلكُّـ

جنمتلك ن جلمف هب حممث غخفحهبي ش)وكُّـيط خملكئ(ص ه)عهثسلكنكُّـيط  (يحممشن غحلهب غجنجهلكُّـ مممئ

 .غ غألخكمثلكظ مض غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهليحكمثمسجخ معهيمهمث خملكجليطغ جعسمثيش غحلمئمثمئمل مم) ص(
 .صصص كط ف:يغألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض ) ض(
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جل جعهئمبتلك جفمثثمثت عزلكجع هحكمبب غجنمبتخل معيعممبمن قغمع هنمتهتخصص هجن حس ض يهن ي ي  و خظي
يهن غألخكمثلكظ جلمف جعسمثيش غحلمئمثمئمل جعخص َّـ هنيعمممكص ظيطم جلمبمث هنلك حممث هن غجنسمبمك 
ن جلمبمث هن  ص حملكخفحهب يحمهئلكن هنيعممبلكص هخميط حميعل جعسمثيش غحلمئمثمئملص َّـىعغ حفمب و ي

قُّـمل حمحسمكص هعن خكئمن حممئ مغ يغألخكمثلكظ مغهتلكهتلك غجن يعهث هغمغيط جنهئ ممخصنص عه : ي و ي
وهث هنهتمثهبع غ جلمف غجنخنمي  هحس صي جلمف مم ممخصنص ههن َّـىعغ غحلهب حس غخفجه

 .غخفحيطهق جلمف غخفجيمب
غمغمك معخيلكمل:يههبىعغ ُّـتٰهِّـ  َّـ حس غجنيعخممثمئمل جلمف صي عن حس غألخكمثلكظ جلمف غجن

قه قهن هنلكَّـمثلكهتلك هجفيطهقَّـلك هحكمببمثلكهتلك : غحلمئمثمئملص عه مغ ق هغجنهئخصن غجن مغ يحس غجن ي ي
 .ههثمئلكئمههتلك

ن مخلكن مم خظص : يخملكن ظيطق غخفتمسحصخل يحمهئ جعسمثيش غحلمئمثمئمل زمك عن ُّـهئ ي
هث جعسمثيش غحلمئمثمئملص حمهتىعغ مخلكن مم غألخكمثلكظ جلمف همغ ق جنهئ مغ غمغمك غجن ىحم  عخم ي

ص هآل ُّـ ي عآل غجنمتمئلكئيس هغإلهنهئلكهثلكف هغألجليطغن هغخفمبهئلكفص وسمبمك جلمت خظيهعجنجي
يهعق َّـ مخلكن مم خظص همخلكن غجنحنظ عجف جعىعجن  ص حمهت عجف هن ي يغجنحنظ هن هثهيس

ن َّـ َّـ جعخيمثمتهتلكص هن هثهييغ معمب غحلمئمثمئملص جعمسن ُّـمهيطم جلمف  يمم جفمئمثمئمل جعمسن ُّـهئ
يمعمئ قجن همم هن غجنجهلكمميعُّـمسهثهيسهتلكص حم  .ي

 ّا   
جن   هخم يخميطك  جفص ّسن خوارض اروثغة اهلوعوعظ: ي غقل غجن  غيطهن جل

 .جميعق غجنهييعغئيط مض بىغهغقه غجنسهئمثيملص ممخص دف جعىعجن غحليجنىعغمعمثغ
ق مغ غقل غجن جفيطغ هن جل غضِّـصهغجن ق ي عن : ههن غجن مغ غقل غجن جل

 ).ص( قخمص جفلكخكمثمل صصص كط ف:يغألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض  )ص(
 .ضصص ك:مهيطق غجنسلكجعغخف) ض(
 .ضصصك: جميعق غجنهييعغئيط) ض(
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غقل حتمبمثمبمثملص هجنمثسمن مجمثخيهتلك قيحفلكقمغمثي جل مغ  مض يمعمئيطنهخميط  .ملص عق آل جمحق جنمب
ق غحل : غألهملغجنهيمه غجنثلكر هن غخفيعجفمبمل مغ  جل ىمل جمحق حفلكقمغمليمئمثمئمثيعن ظهيلكف غجن

ص جع جلمثمت  .قغمع
جن   هخم يخميطك  ٍوعوعظ االحتظد سن ثضظاثغاد بظهل: ي ّ خملكن غجنجهمثىط ص  سظّ

ُّـمل َّـ غآلحتلكق هن مغهتمل: غألهمل عن ُّـمئلكن: يغجنهيمثلكيض َّـ ىهغخفيعغق جعلكحص ي يظ حممشن  هنلكي
ص ممخص حكمثخنف  مغ ُّـمل هَّـ غحلهب جنمثسمن عآل غحتلكق غخفختمبهيخل جع َّـ يغحص ي ي هي يخميطك   ي

ُّـمل هثهييغ غآلحتلكقص هغآلحفتالم هن مغهتمل. جعىعجن مض عهغحفيع غجنهيمه َّـ ىحملكحص ي  هنلك ي
 .لكهتلكخ

جن   هخم يخميطك  ق جعلكآلحفتالم هن غخفيعغص  سظٍسق االثتذف سن ثضظ: ي
يهُّـيطن جلمبمث ممالن ظيطق غخفتمسحصخل .  هنلكى غجنهئثيعغ هغجنتميلكُّـيع هن مغهتمل هنلك َّـىمغهتمل يخميطك ي
ه جن ي ه غآلجخ جعخييط عحكجييعص هَّـ خم يخميطك   هنلك وخل غحلهب غجنىعه َّـ هجفيطغ: ي

 . هنلكىهن ممثيعغ
جن   هخم يخميطك  آل : يغجنهيمثلكيضخملكن غجنجهمثىط ص ّذرك صحظ احلضلالزم : ي

هيعن غحلهب مض مممبخصمع : شهي جلمبمث يخميطك   هَّـ :ّاهلوعوعظ :خلمث ُّـجيمب جلمف هنخيمتي
مغ  هغخفيعغق هنمت مض َّـىعه .ّاحلصم بظهلوعوعظ واإلثبظر خضضظو .يغحتلكق غخفختمبهيخل جع

يغجلهبمبمل َّـ غجنثلكرص ممخص ُّـيطن جلمبمث عضلكحممل غجنمهحمل عجنمث همل عن ىأليهُّـبيطه عن غ صَّـىعغ. ي
ُّـمل جلمف غخفخيمت غألهنمع َّـ يجيمب غحص  . هغحلهب جلمف غخفخيمت غجنثلكرصي

جن  ه خم يخميطك  َّـىعغ ص ...ّ الزم صحظ احلضلّواخجض خصضه بطن :ي
جعمل مض غألحكهيلكقيتمسحصخلغآلجلجكغل قمميعه ظيطق غخف  جغلكجنثهتلك ص جلمتهتلكى ههثمئ جغالجغمل عمغ

 .طضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
 .صضض ك:مهيطق غجنسلكجعغخف )ض(
 .ططمضط كضف :يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملقغمغ ) ض(
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عمغلكغ جعخص قمميع ي جغ جعملصص هغحكتجههئ جلمف مجمث غألمغألحكتلكقه ظلكجفمك غجنمئبسلكف
 هنالن يعن: غألهمل عن ُّـمئلكني عن :هخميط قمميع غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه. جفلكظمب مض غخفت

هنلك ممخص مض غحلهب غأل: غألهنيعُّـ عجفيط غحلهب ن هنهيهت ل هغخفحهب ض  يهمظوهجفيطغ غخف
قغ ممخص مض غحلهب غجنجهلكئ غجنمهمتلكجليغحتلكقص عه يجنىعغجخغ يرلك همغ هتخص هن مث مممبيص حممشنو

آلف غأله حفيع حمالجعيطسجلمثمت ىهنمتهتخص هنلك جعمشكغظ ٍّ جنهئ همملكنملصيمثجنيغخفخيمئ  هن ي جمحق هنلك جن
قهيحتلكقغآل مغ  : جعمثمتهتخص جعمسجفيط غألهثحلكظ غجنتلكجنمثملي غجن

ق:ّارضحو األول ن همغ نى حضتمبهيملى خكهسهنغ قو هغجفيطو عن ُّـهئ ي مم و جليعضلكص حممثهئ
و عهث هنتحيطوغ ى هن عحفيعص ممخصيهنتحيط هنمت ىخكمسن ي  .يئ جعمتهييغ غخفتجهي

ن غجن:ارضحو ارثظخ جنمث عن ُّـهئ ق قغ هنيعغمعمك لك  جعلكجنتجههئمث ىهئملي هنجههئىمليمغ
ن لكي جحيلككغخل  ىهنيعمعبملي مم آل غحكتمئالن حممث جنمبهبيعمعبمل غجنيطغهثمثمل قهن غخفيعمعبمل غجنخيلكجنمثملص حممثهئ

وهنتحيطغ هن عحفيعههنمتهتلك   .ي
قُّـ غجغمتخل هن :ارضحو ارثظرع ن عجفيط همغ غظيتخيمبمئعن ُّـهئ ص حك ولك جعلكآلحفيع هثلكجلتلك جن و  و

َّـيعغص عه مم ومملكن عجفيطرلك جليعضلك هغآلحفيع مغ َّـيعُّـهثلك مماللكو  مملكجنمتهييغ صرلك مغ
ن جعمثمتهتخص معجههئمثصهغجنبيطن  .هآل جعيعَّـلك ن جلمف غحلخن مض هنلك قمميع. يجللكهن و هخميط ُّـهئ

قُّـ آل شهب جلمف غآلحفيع ىئىع هجفمثمت مغ ن غحللكمم جل عجفيط غخف حملكخفهيهت
غلكلكغ ن)قه(ص جع جعلكآلخكتمئلكم عه عضلكحممل وهن هص حمال شهب هنهيهت  جلمف ى جليعلي ههثح
َّـيع نيآلجعيط عحفيعص جع ىمغ  قه ي جنهيحيملي عه عضلكحمملٍّ هنجهتٍّجليعيض ى هن عحفىع هنهيهت

َّـلك ق جن جعلكجنهيخيي عمل عهث و هنٰهلكحملكيهغجلىغظ غخفمئيطغقه. ههثح  جنمثيغ جلخل غجلىغظ صآل همغ
نيص حمالجعيطيه جلخل غجنهئيغآلحفيع هجنمثيغ جعحيط هب يشي جفت  جلمتٍّ غخكتمئلكخمى هن عحفىع هنهيهت

 .يجلمف جمحقه هن غألمغىغغظ عه جلمف غجنهئ

 .ضصضمصصضك :قغمغ غجنمئبسلكف) ص(
 .)طصض (ص قخمطصضك: قه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغ) ض(
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غظ غإلخكهئلكن: قمميع جعخييط قجنيجغ  حص وعجفلكق غجنخييطق جعمتلكظ عمل ُّـهبهئ ع  جلمف خم
ق غجنخييطق مض غخللكقف هغخكتخصجن جعلكجنهيخي جلمف غآلجفلكق ه مغ جفيطغ هغجنهئثيعغ يغحتلكقجع  غجن

ص جعمسن ُّـمئلكن وهنتحيط هن عجفلكق غجنخييطق ىهغجفيطي مم :حممث غخفمتهيمه يغجنهئ  جعلكآلحفيع مض ي
قه غخلوههنميلكُّـيع ك حس جعخيٰههتلك جلمف جعخيىش هجلمفيلكك جن مض همغ  ص حممثمبىغن عن ز

غغيتمسحصخليعه ظيطق غخفهآل ُّـيطحمخي هنلك قمم صيغجنهئ  . هن غجل
جن  ه خم يخميطك  ته ّ بشصظ عوعزوإذا اطصسم بطثغ أطحظء ارصسضظ: ي

جنص ...ارواثغة ص عق غجنهئثيعغ يمعمسهنحممث : عهقق جلمبمث ظلكجفمك هجللكُّـمل غحلهئهبمل جعمئ
غخمخيمثيغجنهييعضمث جفيطغ غجن ك جنمتلك عن هثهييعل مضيمل آل معمتلكمض غجن وهنثال عمغىغغظ ي غخليش ملص حممثج

ص حمجهتمل غآلحفتالم غجنت و هغجفيطغومليهنتمهمب و جفمئمثمئمل هَّـ هن قجنومليحميعضمث غخم  مض غجن
ملظ يخمخيمثغجفيطغ غجن غجنت َّـ غجنيحتلكقمل غمغتهبخيمن هن مغهتمل غآليَّـ غجنهئثيعغ غجنهييعضمث

غغ عن ُّـمئلكن جنمتلكيعن: حملكجنتحمئمث مض غجل  هن  غجنمتمهَّـىعغ( : غحلهب مض هنث خم
 جل و جع َّـ ظحمثِّـص عق هنهيلكقه جلبلكقغصو جنمثيغ جعلكلكال) غآلحفيع غجنمتمهغجنىعقغل َّـ

غخمخييحتلكقهئ جعلكآلغحل قُّـ غجنهييعضمثي غجن مغ  غجنىعه  غجنمتمهي عن:خلص عهي جعخل غخف
وهنتحيطوهثهييعض هنميلكُّـيعغ جنمبمتمه غآلحفيع  ق هغخمخيلكي مغ  و غهثهيمهلكنخص جنمثيغ جعمثمتهتصو هنخي مض غجن

غخمخييمعمهلكنص حملكآليهغخمخي و جعمثمتهتخص زخيمبهتخص هغجفيطغ هغخمخيلك هعن ي غجن  جلمتيط حميعضمتلك لكمملكهثو
 .حضتمبهيخل
جن   هخم يخميطك  ّذغس رسه ّام أذظده صغر اثتطهلخر اجلواب: ي خملكن ص ّ
غحم هنىعغم غخفخيجكلص جفمثهن مغخي : آل شهي: يغجنهيمثلكيضغجنجهمثىط  يعهث عمغلكغ جعخص ُّـ

غجفيطصيمغهتمل غجنهئثيعغ معخييطق غألمغىغغظ ق غخفتمه غجن مغ جفيطغ غجن  .ي همغهتمل غجن
غغ حمهت عن ُّـهبمت هنلك غقجللكه غخفخيجكل هن ذهقغ جعجيالن يهعهنلك  يغحل مض غجل ي

 .)طصض (ص قخمطصضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .ططض ك:هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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ظ حممشن غحل يهب غجنرضهقه غجنبجيالن َّـمتلك َّـ غحلهب غجنجهلكئ غخفتخيلكقمص يَّـىعغ غحلهب
ن َّـمتلك آل ُّـمتهي جل . يهعهنلك هنجيمب غحلهب حمال ل هغخفحهب ض يهقجن ألن حميعل غخف ي

ل  ض ص هجعىعجن ُّـتحمئ خل غجنتميلكُّـيعظ هغخف َّـ يغهثمئسلكن غخفمئيطغق هجن جعحسمك غجن
صخص هنمئيطغقغ ن هنتحيطغن مض مم وهغخفحهب ص هعن مس ُّـهئ َّـىعغ ي يص حممثت خل غحلهب

 .ي جلمتيط غجنخيلكهنملوهب هنتخيلكقحملكغحل
جن   هخم يخميطك  ٌذصم عتحصك حط احلضل ارغي عو رثغة: ي  ٍ سظ سق وثغةّ

ن ي ظحمل  خلينع : عحفيعه هَّـو هثهئتمليتٰهِّـههن َّـمتلك معص سظ غحلهب َّـ عن ُّـهئ
ن غآلع عحفيعهص هآل ُّـهبهئ ى هغآلحفتالم هن مغهتملى هن مغهتمليحتلكقغآل  يحتلكقن ُّـهئ

 ىنص هُّـستحمث غمغتخصجلهتخص مض خظخص هنتمئلكجعالي ألص هغجفيطغصىهغآلحفتالم هن مغهتمل
ن غآليآلجعيط هغجفيطغص هجلمبمث ى هن مغهتملىهغجفيط  هغخفميلكُّـيعغ هن ى هن مغهتمليحتلكق عن ُّـهئ
 . عحفيعهىمغهتمل
جن    هخم يخميطك   مض غجعتيطغظ ص رام أحطظ إرضه ـ ـّ ارتشظرف ارشظسي ّرصن: ي

ص جفمثهن خملكن  .يحتلكق غحلهب جعحسمك غجنتخيلكقم جعبخيىش عخمسلكن غآليغحفتيس :غجنهيمه
جن   هخم يخميطك  ّذطن احلغ خخ اثحغود سصضوسظ: ي  مض غخفمئلكن يغخفيعغق جعلكحليطص  وّ

يَّـ غحليط غجنتلكن  .ي
جن   هخم يخميطك  ّرام سغ يف سبظثع اثظعضظً ذّ ارصسل عو ارضوع حمسّنطذ: ي ص ّ

 .مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفيعجفمبمل غخللكهنسمل يمعمئيطن
جن  ه خم يخميطك  ّوإطام عتحصك يف اروثود  :ي ق غجنمتخيتص ّارضشتيّ مغ  َّـ :يغجن

ق غجنيعغجعجي مغ ق هغألجليعغليغجن  هنث َّـىعغ يههن.  غجنىعه ُّـمتخيمن جمحقه مملكجنمه
ن ق ُّـهسحفىع هنهيهت مغ ف جعي شس هنجهتوغجن  ي حممث غخكتخصن غخفجهتيهغجن. هب جلمف غخفمتخي

ن ن غآلقمعبلكل عه جلمف هنهيهت  قجن جفهئ يهآل ُّـخيخل. )قه( هنث ٍّعضلكمض ىجلمف هنهيهت

 .صضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
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ق غجنيعغجعجي مغ ق جعخص َّـ يغجن ن قغمغوهمغ  عمل و جلمف جمحقهص جع غألهنيع هن جفمثهن غخفهيهت
غجليط غجنمبميمل هغجنمتح عمل وملص ههن جفمثهن غجنمبهيىح قغمغيىعَّـمتمثالف غجنيغجنتخيهب  .خم

جن   هخم يخميطك  ّرظن األصوب أن عشغف بظحتظد اثوضوع واثحضول : ي ّ
َّـ عن َّـىعغ غحلهب ي آل ُّـجنهئص  وذاتظ يت خملكن غجنجهمثىط  . جعلكخفهيلكَّـمث حممئيشسحضتيسي

غ هن مغهتمل عن غجنتخييعُّـ غألهن : هآل شهي جلمبمث :يغجنهيمثلكيض يعهث جلمق جعلكألظ ي ي ي
غظو هنجيمبمئلكوظلكقم ق غجنوص حك مغ ق يىعَّـمت غجلتمق غحلهب مض غجن مغ  عه غجلتمق مض غجن

هنلكيخيمثمتغجن ن مض غحللكجنخل هنتحيطغن هنهيهت ل هغخفحهب ض وظ حممشن غخف هجنهئ مملكن . يي
ن غ عن ُّـهسمع جعلكجنىعغف جعيطن غخفهيهت َّـ عن غحلهبي جفت غألظ يآل ُّـت  سحضتيس يغألهمظ ي

ق غجن مغ ص جعهبخيمت عهث عهثخص ُّـخيتمق مض غجن يجعلكخفهيلكَّـمث  . حممئيشيىعَّـمتي
جن   هخم يخميطك  ّذغ تصغم يف اثبظثع ارسظبصظ أن : ي اروثود عضصسم إخ سظ ّ

 .ي مض غجنهيمه غألهن هغجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمليمعمئيطن صيف طصسه وسظ يف دجه
جن   هخم يخميطك  ي عن جعهبخيمتص ظ رضصسه وسظ رشجهًعضصسم أعسظ إخ س: ي

ق مغ ُّـلكوُّـمتمئس معمئسمثخص غجن و جغلكهث ق مض هثهيسصي مغ  غجنىعه َّـ عجفيط  مي جفمثهن عن غجن
 .هنلك جنمتهيس ههنلك جنميحقه عمل  ُّـمتمئس ميغجنمئسهبخل مض غجنتمئسمث غألهن

جن   هخم يخميطك  ٍتصغم أعسظ استضظع أن توثغ سظعضتظن بوثود: ي ّ ً  ٍ واثغّ
جنيغجنهيمثلكيضعهقق جلمبمث غجنجهمثىط  صّطصخ ى عن َّـمتلكن هنلكَّـمثلكف:حممث:  جعمئ ي  غجلجكم ي

هغخفمهمتي  يخميطك  جلهتلكص حمهتىعه َّـ غإلضلكحممل غجنت ي ض ق هن قَّـلك جعخيخل همغ مغ  جع
هيخميط دف  يخميطك   مض غجنبحهن غجنثلكجنهن هن عجعحلكف غجنهيمه غجنسلكقك جلهل هن ي

قغ مغ وغخفيعجفمبمل غجنسلكقحكمل جعمسصلك هن ن جعمشكغئهتلك ي جلهتلك هن قهن عن ُّـهئ ض ق هن مغ  جع
ق هيهدف  .ي هنستمئو هنمتحلككوهمغ يخميطك  مض عحفيع غجنهيمه غحللكقه وعُّـٰهلك  ي

ق  قغن جعخيخل همغ مغ يهغجنخيهلُّـ هن معمب غخفيعجفمبمل جعمسن غجنهيخي هغآلهثهيخيلكن هن

 .ضضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
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جلمثهتخص ض هيحكمثخنف وعُّـٰهلك ه .هن يخميطك   مض غجنهيمه غحللكقه جلهل هن غخفيعجفمبمل ي
ن يعن جنهئ جفيعمممل(: غجنتلكحكخيمل جعهبث قجن مض غجنىغهنلكن جفمثهن ُّـمئ ى عُّـمل جفيعمممل مي   م مملكهثمني

و حفلكظلكوكهنلكهثلك و هبلك هنتجهخمهلكي وهغجنتجهخيس هنسلكهم). ي جعتجهخمههتلكي قي مغ وعُّـٰهلك هص  جنمب
ى عن مم جليعل:مض غجنهيمه غجنخيلكخ هن غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيمل ي قص حمهت ى آلكني مغ  جنمب

ن جلومصخي ض هيهخميط دف  . جعخيخل مغخي هن يخميطك  غقق جعمسن غجلس ي ي مض هن
ق مغ ص ههغضِّـ عن معخيخل غجنحنظ هن وغجنتخيمبمثهب معخيخل جنمبجس غجنجيبمثخي ي ي ي  جعخيخل يي

ق  .ههمغ
جن   هخم يخميطك  ًتصغم أعسظ استضظع: ي  مض يمعمئيطن ص...تظنّ سظعضغ توث أنّ

 .غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل
جن  ه خم يخميطك  ّن ارصسضظ تضحلإ :ّعغا سشضى ذول اثضشصضخ: ي ّ  إخ ّ
ق غجنمتخيتص ...خصغعن مغ يمعمئيطن عن غآلحتلكق ُّـمئ مض غجن ي ي ن مس جعي ن غخفحهب ن ُّـهئ

قه غجنمتلكجل مغ فجع قه غخفمتخي مغ ل جع ض ومن هنتحيطغ هن غخف ن و هَّـىعغ قغمغصي  عمل خم
يغخفمتجيمئمثخل جفمثهن عص غ غجنمئٰهمثمل عمل جلمئيطُّـي جفمبي ض هَّـ غمعمهلكم قغف : يمب يجلمئيط غجن

غر ظهي غجنخيمت ل جع ض ظ يغخف ل جع ض يظ هجلمئيط غحلهب هَّـ غمعمهلكم قغف غخف
غ نص جغ خملكجن ض َّـ غجنىعغفيعن: يغخفحهب ل حممث  غخفمبح: عهص غخفخيتمق مض جلمئيط غجن

معمل  هبلك ُّـمتحييع عمل معمب وهنيععغي عهنلك هظهي غجنمتلكجلمن حمهت صجعلكألظلكجنمل َّـ غجنىعغف غخفمتخي
حص َّـصغجنىعغف فظ ي عن  هن جعحىعغظ هنلك خممبمتلكىعغ هخم ق غخفمتخي مغ ل َّـ غجن ض غخف

ظ ن جعحىعغظ هنلك خممبمتلك هنصهغخفخيتمق مض جلمئيط غحلهب َّـ غجن ي عن  هَّـىعغ غجنمئ
ق غجنمتلكجلمن مغ ن َّـ غجن  .غخفحهب

جن   هخم يخميطك  : ُّـخيمتص اثشتج ذضه اروصق ذصقصغ احلضلز ووخ: ي
ق غجنمتلكجلمن مغ ص هَّـ غآلمعمهلكمص حممشهث َّـ غجن ظ جعخص َّـ هظ يغجن  مض يمعمئيطن ممخص صي

 .ضضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليضيغجنهيمثلكمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
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 .غجنهيمه غجنثلكجنهن هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل
جن   هخم يخميطك  ّسبضي خج احتظد اثوضوع واثحضول يف أصل اروثود: ي ص ّ

ق يهجنمثيغ غآلحتلكق مغ  .مض هنيعمعبمل غجن
جن   يخميطك خم  أخج وأحف ٍعصضغ وثود ارضظذف يف ارصظسل بضحو: هي

ق ص ...واحتامل اثغتبظ نظ حممشهث ُّـهيمثيط همغ يغألهن هنهيلكق حس غجنخيمبمل جلمف غخفخيمب ي ي
ن مض غجنخيمبمل ن جلمف غجنخيمبملص جفمثهن ُّـيطن جلمف غخكتخصن . يغخفخيمب يهغجنثلكر هنهيلكق حس غخفخيمب ي

ن  .يغجنخيمبمل جلمف ممخصن غخفخيمب
ا ا   

ُّـملغحص  وغحتلكقهَّـ حتمه جعخل خكمثئخل جعمثمتهتخص ص  هن َّـ َّـسهنمهيطق مغخيحل :يَّـ  ي
ُّـمل عحفيعهص هغحصىهغحفتالم هن مغهتمل ىهن مغهتمل غقل غيَّـ جفيطغيجنىعغمعمث هن غجنخي  .مل جنمب

هنخل حضتمبهيخل جعمثمتهتخص همغ ي مم  غحلهب جعخليُّـمهِّـ  ىغحتلكقهنهيهت   هغخكجكغنص هآلي
جنمتلكي غخليش متمئىش جعمسمغىغغظيُّـ يعص عه  غآلحف غجنمتمه جلخل غجنمتمه َّـىعغ:هغخفمئيطغق مض خم

ص يتجىغع غخفمئيطغق عقغ مس ُّـمتمئس هُّـيغجنىعقغلظ هقجن ألني غجنمتمه مم هبىعغ  حمال ممثيعغ حممث
ص حمال ُّـت  .و غحلهب عظاليحمئهعقغ غهثمئس حمال هجفيطغ جن

ص هجنهئ خلخمسهبجلمف  هغآلحفتالم يحتلكقَّـىعغ غآلي عن غخفتخيلكقم جعخل غجنمتلكك 
 . جغلكجنهنوَّـمتلكن خمس

 : عخمسلكنص هجن عقجعخيمليهمظ غأليجنىعغجخ غحلهب غ:ّارصسم األول
ن.ص ن مض غخفهيهت ل هغخفحهب ض  هغآلحفتالم جعلكآلجلتبلكقص مملكآلحفتالم صي غحتلكق غخف

غن: هن خمبمثصجعلكإلمجلكن هغجنتهيمهمث  . هثلكلكو غإلهثسلكن جفمث
ن.ض  غإلهثسلكن : هن خمبمثص هغآلحفتالم مض غإلهبلكن هجمحقهصي غآلحتلكق مض غخفهيهت
غن  .جفمث
ن.ض ص هن خمبمثصي غآلحتلكق مض غخفهيهت  . غإلهثسلكن هثلكلك: هغآلحفتالم مض غجنتحمهمث
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ن.ض َّـه صي غآلحتلكق مض غخفهيهت  . غإلهثسلكن عهثسلكن: هنثص غخفميلكُّـيعغيغآلحفتالم جنيطحم مع
ن هغآليحتلكق ُّـجههب غآليهمظغحلهب غأل  ق يحتلكق مض غخفهيهت مغ  : ُّـمئلكنوحمتلكقغ مض غجن

ن غإليعن: عهص يغألهمظ جعلكحلهب عهثسلكن هثسلكنغإل نهثسلكن هنهيهت  صهثسلكنغإل  َّـ هنهيهت
 عه وعهثسلكن َّـ هثسلكنين هنلك َّـ هنمهيطغم غإلع :ص عهلكنهثسغإل:  ُّـيعغق هنمتعحفيعهه

غن  .  هثلكلكوجفمث
ف غجنحنظ جنمتهيس ي ألنظيهمظ َّـىعغ غحلهب جعلكحلهب غأليهبيحك   هحكمبمك صيعهمظ جغب

 .غجنحنظ جل هثهيس جضلكن
ص هَّـ جلبلكقغ:ارصسم ارثظخ ن يغحتلكق جل و غحلهب غجنجهلكئ ل هغخفحهب ض  غخف

هنلك هنث كُّـيط  قغ هغحفتالحمهتخص هنهيهت وهمغ  .عهثسلكنو
قي هنلكَّـمثيمئ آلحكتحلكجنمل حتظخليهثهيسمث جعخل حضتمبهيخل و حسيحمئآل ُّـت  مغ  ىتخل جع

قيعآل  هغجفيطصٍّهثهيد  .ي هغآلحفيع هثخيتيرلك هثهيد عجفيط عقغ مملكن همغ
ق ينع :نيمتجيمئمثخملكن غخف  ظ غخفمسحف ض َّـ غجنىعغفص هغجن  غخفخيتمق مض جلمئيط غجن

غن ظ غجنىعغفص هغخفخيتمق جلمتيطَّـ عمل و هنجهحقوجن جلمت  .مض جلمئيط غحلهب َّـ غجن
 غجنجهلكئ مض غآلحكتخيخصن مض ي ألهثلكجنجهلكئ عه غحلهب غخفتخيلكقمجع غحلهب يُّـسهب 

ن  .ظمتلكجلمل غجنخيمب
ل  ص محل احلصضصظ وارغذضصظ:ارصسم ارثظرع ض يهَّـ غحلهب غجنىعه ُّـتحيط حممث غخف

قص هشتمبهيلكن جعلكجنهئخصن هغجنمتمئيس مغ ن مض عظ غجن  .هغخفحهب
 





 
 
 
 
 
 
 
 

اا ا  
ت ا  

 ل بصحظظ اثحضو)س(
 بصحظظ اثوضوع )س(
  تصسضم احلضل ارسظئق )س(

 





 
 

رابع   الفصل ا
ملاتميقست    ا

ملُينقسم ل،هو هو ِل : إُ ا ُ واألول. هووذ ِ و بت :ّ  ُما ي
حمول لموضوعُفيه ا ٍتوقف بال ِ 

رِ اعتبار ّ ا،ٍ زائدٍ أ  : كقو
واطاةَلًأيضا  ّس و؛ ضاحكُساناإل ا. ا  ُثبوتّتوقف  أن ي: وا

حمول لموضوعِا رِ   ، أو االشتقاقو كتقدير ذ، زائدٍ  اعتبار أ
ا د عدل:كقو دل،ٍ ذو عدل: أي،ٌ ز   . أو 

نقسم ُ واألول.ّ بِ وغ،ّب :ًأيضا إ ُو وضوع :ّ ن   ٌه أفرادِما 
ا، عليها بعنوانهُ يصدقٌةّقق تبُسان اإل: كقو تبٌ  ُركتح مُ وا ّ 

ا.األصابع وضوع: وا ن  ا،ةّقق ُ غٌرةّ مقدٌه أفرادِ ما   : كقو
عدوم طلقُا ِ، عنهُُ ال ُ ا الُ اجتماع:ا وقو قيض    . ا

نقسم ب وٍسيط :ًأيضا إ ُو سم،ّر ليّ و سيطةَةّيان ا  َ ال
لي بة اَةّوا لي.ّر سيطةُةّ وا حمول: ال ن ا  َها وجود فيُ ما 

وضوع ا،ا وجودُسان اإل: كقو لي.  بة اُةّ وا حمول:ّر ن ا  ُ ما 
ا،اتهّعرضي من ًاّعرضيه وِمن آثارًرا فيها أث  ؛ ضاحكُسان اإل: كقو

ءِ ثبوت تدلف  ءٍ  لي،ٍ  الف ا سيطةِةّ   تدل حيث ، ال
ء   . ثبوت ا

ك يندفع ذ ِية هم ُه بعضَ ما أوردُو  : القائلة،ِةّ الفرعيِ قاعدةّ
ءَ ثبوتّإن ءٍ  ثبتِ ثبوتُ فرع،ٍ  ِا بانتقاضه؛ ِ ا  :ا بمثل قو
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ُاهيةا وجودةّ وجودَ ثبوتّ حيث إن،  لِ ا ِماهية    ما يقتضيه ًبناءـ  ّ
مُ وننقل،ّاهية اِ ثبوتُفرعـ  ِةّ الفرعيُقاعدة  فهو ،ثبوتها إ َ ا

سلسلًا ّر ج وهلم،ها قبلِوت ثبُفرع   .ُفي
واب صُوا َقضيةالّ أن :َلّ  ما  سيطةٌةّ هليّ لي،  سيطةُةّ وا  ُ ال

ءِ ثبوت ّإنما تدل ءِ، ا ءٍ ال  ثبوت  يقت ّ ح ،ٍ 
لًوجودا ِماهية    .ها هذاِ قبل وجودّ

لُ به بعضَما أجابّوأما  بديلِهم عن اإلش  من ِةّ الفرعيِ ب
ق ّ وأن،االستلزام ءَثبوتّ أن :ا ءٍ  ستلزمٍ  ثبتٌ  بوت ا  ِ  

بوت و بنفس هذا ا وجودُ وثبوت،و لِ ا ستلزمّماهية  بوت ٌ   
ِاهيةا بوتّ سليم،ِ بنفس هذا ا لٌ فهو  إلش أ وأسو. 

ُ
 ُ منه قولً حاال

صَ القاعدةّ إن:همِبعض وجودٌصةّ  بوت ا لِ ب   .هذا ّماهية 
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ا  

يمعٰهِّـ عن يط عن غجعخي ص ي ظمتلكجلى خكلكئىحس هصيعهمظ يقغجخ ىحس عمل غحلهب ُّـمتمئسي
 عحفيعه ىمض َّـىعغ غجنهيمه جنبمثلكن معمئسمثخصفمهمتي  هغجنيعخممثمئملص خل غخفي غحلمئمثمئمليهعمل حس
ص قهن حس غحلمئمثمئمل هغجنيعخممثمئملص هَّـىعه غجنتمئسمثخصف يهمظ جعلكحلهب غألىهنيعمعبجيمل  هغجنجهلكئ

 :َّـ
)١ ( ا ظ ا  

نُّـمتمئس غحلهب جعمبحلك  :خمسهبخل عمل ل غخفحهب
غلكلكغص هَّـ غحلهب غجنىعه آل ُّـخيتمق حممث عهنيع:ّارصسم األول  مض و كغئيطو حس غخف

لص هن خمبمث ض ن جلمف غخف ص جفمثهن هثسلكن غإل:حس غخفحهب ن  ضلكجف حس غخفحهب
ص عه ل جعخص َّـ جلمبمث ض ص ممخص مض غإل:جلمف غخف  ضلكجف عه هثسلكني جعيطهن غجنتخنم حممث

ص هكُّـيط خم  .َّـ َّـ َّـىعغ غحلهب جعحهب يُّـسهبلكئ
 حس قه َّـ عه حس غآلخكتمئلكمص هَّـ غحلهب غجنىعه آل ُّـهبهئ :ارصسم ارثظخ

ل ض ن جلمف غخف نص عه عضمث عجنمث  عن شهب حممث غخفحهب يعآل عقغ معخنم مض غخفحهب س
ن كُّـيط غجنمئمثلكنيُّـمهِّـ عحفيعص حمال وخظ ق هنميلكُّـيعغظ غجنمئ مغ ىمعلكهنمل ى جن ن كُّـيطي  ى جعخل هنهيهت

ن غجنمئمثلك ق مغهتمل ههنهيهت ىغحتلكقنص هجليطن همغ مغيط ي عن مت جعهبخيص جعمثمتهتخصي ن آل مع غخفحهب
 .مثمل جنمبميحقت غجنمتلكجلي جفمثثمثملحممث

يُّـمهِّـ غحلهب جعمثمتهتخص عقغ غخكت صهثخي  ى كغئيطىظغجلتبلكق خ هع ص هن غجنمئمثلكن)خملكئ( ي
ن خملكجع )قه(ممتمئيطُّـيع  نوالجعحمثهن ُّـهئ  ه كُّـيط خملكئ عه كُّـيط ق: جنمبحهب جلمف كُّـيطص حممتمئ

 جعمتح غآلخكتمئلكمي عآل  جليطنصوُّـيطص حمال ُّـمئلكن كُّـيط جليطن جلمف كخممثلكنص حمال ُّـهبهئ حس
جنمتلك  آل ُّـمئب  ممملكجنبمثلكل م غجنخييعلين أل قجنهظ  قه جليطنوكُّـيط عه ص جللكقنو كُّـيط:مممئ

َّـيعظ حمال ُّـمئلكن ُّـمئ مض هنمئلكجع   غجنخييعلي ألنظليطغق جعمثلك غجل:غحلهب جلمف غجل
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َّـيع َّـيع َّـ غجنىعه غجنص هثخي.غجل  )وهَّـ عجعمثىش هنثال (يخييعيض ُّـمئب غحلهب جلمف غجل

آل  (يخييعيضحملكجن). غجنالجعهلل(ه) غجنبهلل آل(م جعيخييعيض غجنخييعل هغجنيهُّـهبمثىغ جعخل
لص هجنهئ) جعهلل ض حمال ُّـمئب ) جعهلل آل( غجنخييعل يحممثمئب غحلهب جلمف غخف

ل ض  .غحلهب جلمف غخف
 ظيهمظ عن جنمبحهب غألي َّـ َّـىعغ غجنتمئسمث جنمبحهب غجنجهلكئ غجنمهمتلكجل:إن ذضل

م خل غجنالجفمئخل هغجنتمئسمثهبم َّـىعغ غجنتمئسمث ي عن  مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمليمعمئيطن :اجلواب
 يهمظ غحلهب غأليص ألنيهمظص هآل زيعه مض غحلهب غأليَّـ جنمبحهب غجنجهلكئ غجنمهمتلكجل

غلكلكغ قو قغئخصص هآل ُّـىَّـ حس هن  . حممث غآلخكتمئلكميتمه
ن معمئسمثخص جنمبحهب ينع قمميع يغجنهيمثلكيضغجنجهمثىط ي عن يعآل و َّـىعغ غجنتمئسمث ُّـهبهئ عن ُّـهئ

غقق  غلكلكغ خكلكهنال جلهبمث هن ن حس غخف وهنجيمبمئلكص هجلمبمث ُّـهئ ص هجعخيىش يهمظغحلهب غألو
غقق غحلهب غجنجهلكئ مغيط هتلكحممنصهن  جعخل هنلك قمميعه و هجلمف َّـىعغ غألحكلكك حمال ُّـ

 .مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل هجعخل هنلك قمميعه َّـمتلكمهمتي غخف
)٢ (ا  ظ ا  

ل ض ن مهَّـ معمئسمث غحلهب غجنجهلكئ جعمبحلكل غخف   هَّـ جلمف م آل غخفحهب
 :خمسهبخل
ن:ّي احلضل اربت.س جل هَّـ غجنىعه ُّـهئ ض   مض غخللكقفومليمئمئ جضو عحميعغق خف

ن جن عحميعغقصجعلكجنهيخي قغيحمئن معتعُّـهبهئ  و عه معهئ مغ صوص هعن مس معهئ هن  هن  جعلكجنهيخي
 .ي هغجلىغهنيغجنمئجيخي :يص هغخفيعغق جعلكجنبت) ضلكجفهثسلكنغإل(: خمبمث

و عحميعغقه هنجيمبمئلكص يحمئآل ُّـهبهئ عن معت هَّـ غحلهب غجنىعه :ّي احلضل دج اربت.س
وآل قَّـمتلك هآل حفلكقمغلكص هن  ص حملكخفخييطهن غخفجيمبيمقيخمبمث غخفخييطهن غخفجيمب آل شو     جلمت

ن هنخييطههنلكم  يلكص ألنيمئمئ آل حميعق جن جض م مض غخللكقف همض غجنىعَّـوهَّـ هنلك ُّـهئ هنلك ي مم و

 .طضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
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س عهنلك قَّـمت حمهتيمئهمغيط هحت ي هجنهئ غجنخيمئ جفمثمتخص ُّـخيتمق غخفخييطههنلكف صيحفلكقمغ عه ي

ن وعُّـٰهلكص  مض غجنىعَّـ وهنلك َّـ هنخييطهن عمل يمض غخللكقف ُّـمئسهبهتلك ظ و هنجيمبمئلكوهنخييطههنلكحممثهئ
وهُّـخيتمق آل هغخمخيمثت هغخمخيمثمل ي ص هشهئ جلمبمث جعمسهث آل شي ي جن  .مق جلمتي

حملكمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل آل هنمهيطغم  )غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن(: ىعجن هن خمبمثهمم
ص هعآل مس ُّـهئ جضلكآل وجن غخفخييطههنلكف ُّـيعه جعخيٰههتلك  عمل ي هجنهئ غجنخيمئ جفمثمتخص ُّـمبتهيمنصي

مغيطص حممثخيتمق  و هغخمخيمثململيَّـ غجنالهغخمخيمثجليطهن هيذهقه غجنخييطن آل ُّـهبهئ جن عن ُّـ ص ي  جن
مغ مغيط جع يهشهئ جلمبمث جعمسهث ذهقه غجنخييطن آل ُّـهبهئ عن ُّـ  .ي

ىعه ُّـجيمب جلمبمث هَّـىعغ َّـ غجن .)ُّـ جضلكنيغمغتخصل غجنٰهيط( ىعجن غحللكن مضهمم
ل غخفجع ض ل غخفهييعهل مض هنمئلكجع غخف ض  .ي جمحق غجلىغهنيميحق غجنبتق جعهغخفيعغ .يحمئلكخف

ل صيهب هَّـ جمحق غجنبتَّـىعغ غجنمئس هن غحلي عن :يتٰهِّـىعغ ُّـههب ض ن مض غخف  ُّـهئ
غخم ههثهييغ غألهنيعص هممىعجن آل معتيحمئن معتعغجنىعه آل ُّـهبهئ   يحمئ عحميعغقه مض غجن

 غجنىعه عحميعغق ي هَّـ غحلهب غجنبتيغألهنجعحسمك غجنهييعل هغآلجلتبلكقص هنمئلكجع غجنمئس 
جل ُّـهبهئ عن معت ض ص هعن مملكهثمن جمحق يحمئهن غخم  جعحسمك هثهييغ غألهنيع هغجن

قغ مغ  . هغجنجهلكئيهمظسمث زيعه مض غحلهب غألىعغ غجنتمئهَّـ . جعلكجنهيخيىهن
)٣( ا ا    

 :خمسهبخل عمل ئ ُّـمتمئس غحلهب غجنجهلك
لص : احلضل ارسظئق اربسضق.س ض ق غخف ن حممث همغ ن غخفحهب  هَّـ غجنىعه ُّـهئ

مظ ق غخفحهب مغ قهثسلكن غإل: هنثصمل غجنبسمثجيملي جعلكحصمبمثيُّـسهبص هيهَّـ غجن مغ  صو هن
ق مغ  .)مليغجنتلكهنمملكن (جعهبهيلكق  يهُّـسهب .غهغجنسخصظ هن

ق :ّ احلضل ارسظئق اثغرظ.س ن حممث جمحق همغ ن غخفحهب  هَّـ غجنىعه ُّـهئ
لص هُّـسهب جع ض قص يلكحصمبمثيغخف مغ حصلك جمحق غجن ن جضهب يمل غخفيعممبملص هَّـ غجنمئٰهمثمل غجنت ُّـهئ ي

نص هعن غحت ق غخفحهب ل جمحق همغ ض ق غخف ن همغ ق حفلكقمغلك يجعمسن ُّـهئ مغ ويطغ جعلكجن
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ٌ اريلكينلكد خبهلهبخفًا زخضحطّخئخسن؛  زخضحط مئمسئجك:اجللكحضجع واجبختجعض، خبحك مئملجخمق ّاحتمسد  منمسجبهتجخمسم، ّ
ٌوجبمثحك خضلكينحط منجخجحمحام احتمسد ً، وخضخلمجمك أخضجتمس منمجمتمسد ّامئجل خبهبحطّ  .)هئمسن اجبجحمسمئهبخص(ّ

ّ وال خضمجمثحك ىيمجلكجبخك جبخك منلكينخك؛ خئخسن ّاألوزنال حنجعي رن احلمجمق مظا اجبهلهتخلجخجك وحض
 خنممهلمغخئمسجبهلهتخلجخجك اجبجممسجبجض . خبحك آىنمسرهًجعا اريخممجلكل خئجخخك جبجخمع وينلكد اريلكحللكع وال أىن

 . ريحتحجمف احلمجمقًمنمسحلمجمق اجبمبمسئحف، وال خضمجمثحك ينختحجخك ننهتخلجخام
 ومنمجمتمسد هئمسن ،خص جبحجخممجمق اجبمبمسئحف اجبملخلجخجفّهئمسن اجبهلمسخباجبهلختملمي منمجمتمسد ّ أن :مكوالمنمت

خلمق اجبملخلجخحتخص هبجحّخف ّحضلك أصمض خبحك ننختملمي اري ،ّجعهئحصاجبجحمسمئهبخص جبحجخممجمق اجبمبمسئحف اري
منمجمتمسد ّ إخبمس  خبلكرد اجبمثالم حضجحمس حضلك احلمجمق، واحلمجمق إٰىملمسر،ّ؛ وذجبحق ألنّجعهئملخصواري

 ً. إٰىملمسرامص وجبجخخلٌخئمحجل إمخمبمسء )حضمق( مسّخص، أخبّمنمجمتمسد هئمسن اجبهلمسخبّ وإخبمس هئمسن اجبجحمسمئهبخص
اجبهلختملمي أو   خبحك منمسب اجبهلخلمسخبمض رنّجعهئملخصخص اجبملخلجخحتخص واريّهلام منمسهلحججخهبجحّخف وننخلمججخخص اري

خص واجبجحمسمئهبخص ننهتختمسن رن ينلكاب حضمق اجبملخلجخحتخص وحضمق ّ هئمسن اجبهلمسخبّاريحممسز؛ منمسجئهلملمسر أن
ّومئحط خضختني جئحك خبمتمسد هئمسن اجبهلمسخب. ّجعهئملخصاري ، وجئحك خبمتمسد هئمسن اجبجحمسمئهبخص ّوزنخص منمسجبمثامل األّ

 .منمسجبمثامل اجبجممسمخلكي
إن هئمسن اريخممجلكل : ّجعهئملخصخص اريّخص اجبملخلجخحتخص واهلحججخّ اهلحججخمتجعق منحئاجبّ أن :واحلمسصمق

خص منخلجخحتخص، وإن هئمسن اريخممجلكل حضلك اجبلكينلكد ّ حضلك اجبلكينلكد اريحتحجمف خئمسهلحججخّهتجتجخخصرن اجب
ّاريهتجخحط خئمسهلحججخ  اريخممجلكل خئجخمحمس حضلك اجبلكينلكد ) خبلكينلكدمخخلمسنحضمق اإل( ً: خبجمال.ّخبجعهئملخصخص ّ

رن ّأخبمس . ت وجئحطخبمحمسّمس اجبلكامئختجخّهتمفمست اجبملخلجخحتخص جئحك حتّحسال رن اهلحججخاريحتحجمف، خئمسجبخل
ٌخبهتجخحط ٌ خئمسريخممجلكل حضلك وينلكد)حضمق زخضحط جئمسمل(: مئلكجبجحمس  . وحضلك اجبختحججكّ

  ةّة قاعدة الفرعيّإش
 خئجعع ىنمللكت اريجمملمص ٍ جبحبءٍ ىنمللكت جنءّخص اجبهلجل ننمتجخحط منجسنّىيمثمق جئزي مئمسجئحطة اجبمتجعجئجخُأ

ً منجسهنمس جبجخخلمص مئمسجئحطةجغ ـّ ىنجك امخهتشمص اجبختجعّ ىنمل:وحضجل اجبهلجل ننجحمسييجع اريجممق اريمبمحلكر ـ جبخك ّ 
ٌهنمس خبجحهتلكحلخصّهئحججخخص، أل  اإلمخخلمسن : خبحك مئملجخمق؛خص اجبملخلجخحتخص اجبهلجل ننمتجخحط ىنمللكت اجبحبءّ منمسهلحججخّ
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قص هجعمثلكن قجن مغ ق جنمبهبثبمن جن : هن مغ ف غخف جنمتلكم يعن غجنثب ل مض خم ض  :هَّـ غخف

ق مغ ن عن جمحقهص حم مغإلهثسلكن هن ف غخفحهب يهث هثهييغ ع: ن خممبتمش َّـ َّـ هثهييغ جغب
ل هَّـ غخفلكَّـمثمل ض ن جنىغن معمئيطن غخف يغخفحهب ص هعن خممبت م غإلهثسلكن:عه م ي  : جلمف هثهيس

و غخفلكَّـمثمل جغلكجعتمليعن قي مغ نص ى جع ق غجنىعه َّـ غخفحهب مغ  عحفيع خمب عن ُّـثبمن حصلك َّـىعغ غجن
نيحممشهث ق غجنىعه َّـ غخفحهب مغ غضِّـ عن َّـىعغ صمتلك هثمتمئ غجنهئالن عمل َّـىعغ غخف ي ههن غجن

ن هن ق غجنىعه َّـ غخفحهب مغ قغجن قومغ مغ ن هن قوغو عُّـٰهلكص حممثهئ مغ  عحفيعص ههثمتمئ ى جع
ق مغ ن َّـ هن ق غجنثلكجنهنص حممثهئ مغ قوغغجنهئالن عمل غجن مغ و عحفيع عُّـٰهلكص ههثمتمئ غجنهئالن ى جع

ص هَّـهئىعغ ُّـستهبيع ق غجنيعغجع مغ ق :صلكُّـملص جعهبخيمت عمل  هُّـتسمبس آليعمل غجن مغ ي عن غجن
قغف ن همغ غجفيط جنشهثسلكن ُّـمبىغن عن ُّـهئ يهث هن ألص  جمحق هنتمتلكَّـمثملص هغجنتلكمظ جعلكلكىغجن

غجفيط هنيعممب ق غجن مغ ن غجن قغفولكيغخفحلكن عن ُّـهئ  . آل هنتمتلكَّـمثملى هن همغ
هجعىعجن ُّـمتيطحم : مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل جفمثهن خملكنمهمتي هَّـىعغ غإلخكهئلكن قمميعه غخف

ق جلمف غخف غإلخكهئلكن مغ  :عجلمتم مل يخملكجليطغ غجنهييعجلمثي عن هنص يلكَّـمثملغخفخييعهم مض حس غجن
ف خظ ف غخفثبمن جنى جنحنظىجغب معلك م حميعل جغب مغمك جغب ف  جنمبو مع هبثبمن جن خمب جغب

ق جنمبصغجنثلكجعمن مغ ف غجن خم  ُّـيخصَّـمثمل حمثب ف غخفيت هتلك ص خمبمبيلكَّـمثملجلمف جغب  حممشن مملكن جغب
مع حصلك خم  ص هعن مملكن جمحقهص غجنحنظ جلمف هثهيسيمعمئيطنجنىغن  صجلخل جغب مع حصلك جلمف يمع جغب

ف  .حممثتسمبسوغ ييع مغي هَّـمبص عحفيع حصلكىجغب
ل    جواب اإلش

ق  يعمغلكغ غخفمهمتي جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن جعمسن مغ ف غجن يغحصمبمثمل غجنبسمثجيمل غجنت َّـ جغب
جنمتلك قص حفلكقمغ:يجنمبخصَّـمثمل مض خم مغ يمهلك جل خملكجليطغ غجنهييعجلمثي ختمهومل غإلهثسلكن هن ي غحصمبمثمل يملظ ألنو

ف خظ ف غجنحنظص هجنىعغ غجنتىغن غخفمهمتي ىغجنبسمثجيمل جنمثيغ حممثهتلك جغب ي جنحنظص جع عهثخص َّـ جغب
ق غجنيعغجعيش مض غحصمبمثمل غجنبسمثجيملص جفمثهن خملكن مض غجنهيمه غألهن هن يجعخييطن همغ  غخفيعجفمبمل ي

 .طص ك:جعيطغُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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جنمتلك(يغجنمئٰهلكُّـلك غخفجهتهبمبمل جلمف غحلهب غألهمظ : غجنثلكجنثمل آل قغجعيش )  غإلهثسلكن عهثسلكن:مممئ
جنمتلك(لكف غجنبسمثجيمل يهممىعغ غحصمبمث ...حصلك ق: مممئ مغ يعق آل هنخيمت جنتحمئ غجنمتسبمل ) غإلهثسلكن هن

ق جنمبخصَّـمثمل حفلكقف:يههبىعغ ُّـتٰهِّـ. غجنيعغجعجيمل جعخل غجنحنظ ههثهيس مغ ف غجن و عن جغب ي  جل ي
ف خظومهلكص أليغ ختمهمئلكجليطغجن ىهث جنمثيغ جغب ف غجنحنظي  .ي جنحنظص هعهثخص َّـ جغب

لّحققجواب ا وا  اإلش    ا
يعمغلكغ غخفحمئ غجنيطهغر جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن جعتهيسحق غجنهييعجلمث قمميع لكآلحكتمبىغغنص همل جعي

ق خكمثئخل جلمف هثحيخملكجليطغ غجنهييعجلمثيعن  ن عجفيطرلك عظال هغآلحفيع ىمل آل معخيمت همغ و ُّـهئ
يحميعجللكص جع معخيمت عن  ف خظو ف غخفثبمن جنو هنستمبىغنى جنحنظىجغب ص هغجنسبمك مض  جنثب
قيمعبيطُّـ خملكجليطغ غجنهييعجلمث مغ يمل جعلكآلحكتمبىغغن َّـ جنهئ آل ُّـمبىغن معمئيطن غخفلكَّـمثمل جلمف غجن  يظ ألني

ن ق غخفحهب مغ ف غخفلكَّـمثمل جعمتهييغ غجن يغآلحكتمبىغغن ُّـمتسج جفت هن جغب :  عحفيعىهجعتخيبحق. ي
ف خظ ىعن جغب ف ى جنحنظي لص هجنهئ آل جلمف عحكلكك جغب ض ف غخف  ُّـستمبىغن جغب

ض ن ى حكلكجعمئملىل مض هنيعجفمبملغخف نص جع ُّـهئهي مض غآلحكتمبىغغن عن ُّـهئ ف غخفحهب  جلمف جغب
ق غجنىعه حس مغ ل جغلكجعتلك جعمتهييغ َّـىعغ غجن ض يغخف مل يىعغ جعخالم خملكجليطغ غجنهييعجلمثهَّـ . جلمبمثو

نغجنت معستمبىغن ق غخفحهب ل جلمف همغ ض ق غخف .ي معمئيطن همغ
يىعغ هنلك هثمئمب ظيطق غخفتمسحصخل جل غخفحمئ غجنيطهغر جفمثهن خملكنهَّـ هنمل يغجنخيال: ي

ف خظينعي غحل ينمس خملكن جعجنيطهغرغ ف غخفثبمن جنو هنستمبىغنى جنحنظى جغب يهث ع آل ص جنثب
مل ي جلمف غهثتمئلكل غجنمئلكجليطغ غجنمئلكئمبمل جعلكجنهييعجلمثو جلمبمث جعمتلكظوليهنتهييع يمل جلمتيطه جعلكمعمهلكم غحصمث

ق مغ مل جلمبمثهتلك مض غجن قغ هن جليطن معمئيطن غحصمث  هجنخييطن غخفهتيعغ جلمتيطه مض عخكهئلكن صيجعلكجنمه
ق لكيغمعمهلكم غخف مغ  .مل عمل غآلحكتمبىغغنيجنخييطهن جل خملكجليطغ غجنهييعجلمث جعلكيآلعيَّـمثمل جعلكجن

 .ملي خملكجليطغ غجنهييعجلمث جعلكإلخكهئلكن جلمفومعسمبمثيمهمتي جعمسهث عهقق جلمبمث غخفه

جلمل غجنيعحكلكئ غجنتسخيمل جنمهيطق ) ص(  .صصصك: يغخفتمسحصخلوهثمئال جل مصهب
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ل  قاعدة الفرعي رازي  اإلش   ةّجواب الفخر ا
غغ غجنهيخيع غجنيعغكه جعمسن قق ي خملكجليطغ غجنهييعجلمثيجفلكظ مغ يمل حضمهمهملص هقجن مض هن

ق جلمف غخفلكَّـمثمل مغ  .يحس غجن
ن غإلهنلكن يغجنتخمهمثيس جعخص جليطغ غحصمبمث: ىغهغقهب غجنسهئمثحلخملكن غ لكف غجنبسمثجيمل خم

ن غخفحمئ غجنيطهغري همعبيطُّـ غجنهييعجلمثصغجنيعغكه ي هعهثهئلكق غآلمعمهلكم صيمل جعلكآلحكتمبىغغن خم
ق هجن قَّـمتلك مغ ن غجنسمثيط غخفيطخموهغجنهييعق جنمب ن جعلكخفلكَّـمثمل خم ي جفت ُّـمئ ي ي ن صي  هَّـ هثحيحق خم

ن غإلهثسلكن هنثال وغخفمهمتي جعلكحتلكق هنهيهت قه غخللكك غحلي  عق جنمثيغ هثهيس ظيمئمثمئي هن همغ
ق جلمتيطه هنلك شلكقُّـظيط جلهئيغ غألهنيعي حملكجنسمث.هنلك شلكقُّـ مغ ن غجن  ههنخيمت . عق جنمثيغ خفهيهت

ن ن غجنحنظ جعىعغمع جعال جفمثثمثمل:يغآلحتلكق هن غخفهيهت ى مم ي هنجيمبمئلك جضهئمثىمليمثيطُّـمث معمئي  و جلمت ههنمتتىغجللكولكو
ن  .هنمت جنىعجن غخفهيهت

غجنمئلكجليطغ ي عن :هجل غجنهيخيع غإلهنلكن غجنيعغكه: يطغُّـمل غحلهئهبملجعمهمتي مض هخملكن غخف
غجليط غجنخيمئمبمثمل آل معمئب غجنتخمهمثيسصيهعهقق جلمبمث جعمسن. مل غجنبسمثجيملي جعلكحصمبمث ومهمليحضمه  ي غجنمئ

حفمهمهمن غألجفهئلكن غجن  يخيمئحل هنهيلكق غحلهئ غجني ُّـمبىغن هن قجن جعجيالصلكظ ألنيخيمئمبمثمليهجن
ل هحتيمئَّـ غجنتالكن جعخل حت ض ن جلمف هثح غجنيطهغنص حميمئ غخف  يمئ حتيهئمبخص غخفحهب
غضِّـيمئحتص والهنثغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل  َّـىعغ ي عن  هنخي غحلهئ جعلكآلحكتحلكجنملص ههن غجن

 . آل زيعی حممث غآلحكتثمتلكظغحلهئ غجنخيمئحل
لك يظ ألصمليمل هغآلجلتبلكقُّـي غألجفهئلكن غجنهلجلمثغجنتخمهمثيس هغجنتمئمثمثيط َّـ لك ُّـمئبهن صهثخي
و غجلتبلكقُّـملوعجفهئلكن مل ي خملكجليطغ غجنهييعجلمثيهجلمف َّـىعغ حممشن. و هضمثمئلكو جلخي غجنجهلكقل حكخيملو خملكجعمبملي

و جلمئمبمثملوَّـ خملكجليطغ  .آل ُّـهبهئ ختمهمثمههتلك ي
ن جعمسن هن يمعمئيطنَّـ هنلك يلكحل حم ق جنمبيغجنمئ مغ ف غجن ومهلك ي ختمهو حفلكقفيخصَّـمثمل جغب

 .)ض ( معخيمبمثمئمل قخمصضض كصف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق ) ص(
 .ضصصك :جعيطغُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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ف خظيجل خملكجليطغ غجنهييعجلمث ف خظيعهثخص  جنحنظص هىملص حممبمثيغ َّـلكَّـمتلك جغب  حممئيشص ىجغب
ق مغ قوَّـىعغ جعمتلكظ. هَّـ غجن مغ  .  جلمف عظلكجنمل غجن

جنعمغلكغ غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جله هغألهمل عن :  َّـىعغ غإلخكهئلكن جعمئ
غققيعن: نُّـمئلك جلخل هن غخف ف خظ: عجفيطرلكظ جنمبمئلكجليطغ هث  آلحفيع ممىعجن ٍّجلمثمت ى جغب

ق جنمب مغ ف غجن ص حممشنيخصَّـمثملمض غخللكقفص هجغب ق جلخل ي جنمثيغ هن َّـىعغ غجنمئبمث مغ  غجن
ن: مض هجللكظ غألجلمثلكنظ هجغلكهثمثهتخصيلكَّـمثملغخف ف جضهب ل مض غجنى جغب ض ص هَّـ آل يمئٰهمثمل خف

مغ قيُّـت مغ ص حملكخف ل مض غجنىعَّـ ض ف غخف ي غحصمبمثمل هب مضي غجنىعه شمك عممثيع هن جغب
نيلكَّـمثملغجنبسمثجيمل جلمف غخف لو َّـ هنهيهت ض ص حمال ُّـيعق غجنمتمئىش ى جغلكجعمنى ُّـثبمن خف  مض غجنىعَّـ
ق جلمف غخف. جع جلمف غجنمئلكجليطغ مغ ي عآل عهث  هعن مملكن جعمبحلكل غخللكقفيلكَّـمثملهحس غخف آل ي

ي عآل غحتلكقُّـمئتيض ن غخللكقف هجللكظ غحلهب غجنىعه ُّـخيتمق ي  هنمهيطغخممثهتخص مض غخللكقفص آل مم
نص حملكإلخكهئلكن هثلكخكئمض غجنتميلك ل هغخفحهب ض  جل غخلمبيش جعخل غخفهيلكَّـمث وُّـيع جعخل غخف

 .مليمتجيمئمثمل هغخفيهيمبسهيمثغجن
جلمف غجلهب غجنت معبيطع جيمب  معييعممبملغجنبسمثجيمل هغخفي غحصمبمثمل هن يممالي عن :هآل شهي

ف ( حكهسغن جليص هعهنلك )َّـ َّـ(  جلوحممثهتلك حكهسغني عهنلك  حمهتىعه غجلهب.)َّـ(مجع جغب
 ). جنحنظىخظ

ق جلمف غخف ينع :تسظءلُغ عوذ مغ ي حممبخصقغ ُّـخيمق جلمتهتلك )َّـ(  جنمثيغ حممثيلكَّـمثملحس غجن
قهثسلكنغإل( جل هنثمهمتي ي ممخص جلمق غخفصييعممبملهب غجنبسمثجيمل هغخف مغ جعلكحصمبمثمل  ) هن

 ظغجنبسمثجيمل
غغي جفمثهن عن:واجلواب يحكهبمثمن هبمبمثص )َّـ(  َّـىعه غجلهب معمئ مض مغ  ى جعسجيمثملىملي

ههنهيلكق َّـ . جنمتلكخممهململ همملكن غي هغجنمهحمثِّـ عن ُّـمئلكن مملكن غجنتلكهنصيهنيعممبمل ىمليعه هبمبمث
ف غجنحنظص ههنهيلكق َّـ غخفيغجنبسمثجيمل َّـ هنهيلكق مملكن غجنتلكهن  َّـ هنهيلكق ييعممبململص هَّـ جغب

 .)صضض ( قخمصصصضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ف خظ غجنبسمثجيمل هغحصمبمثمل ي غحصمبمثمل هغجنهيلكقم جعخل . جنحنظىمملكن غجنمتلكخممهملص هَّـ جغب
ن مض غجن: ييعممبملغخف ق غخفجيمب حملكحصمبمثيمئٰهمثملعن مملكن غخفحهب مغ مل جعسمثجيملص هعن مملكن ي َّـ غجن

ق غخفمئ مغ ن َّـ غجن يمثيط حملكحصمبمثغخفحهب  .يهنيعممبململ ي
 ّا   

جن   هخم يخميطك  يحملكجنٰههبحق غألهن .  حس َّـ قه َّـجعهبخيمتص محل ذو عو: ي
ن لص هغجنثلكر جنمبهبحهب ض غن جنمبهب ي قه َّـ ألهث ُّـت جعىغُّـلكقغ صيهب حس َّـيهحك. جلمت ي

يقهص ممخص حكهب جعلكآلخكتمئلكم ألهث ُّـت جعلكآلخكتمئلكم   .وعُّـٰهلكيي
جن   هخم يخميطك  َّـ غإلهنهئلكن ق جع غخفيعغص ّ حمصصظٌخه أذغادسظ رظن ثوضو: ي

ق غحلهب يعهنلك ص يغحلهب غجنبتمض يغجنخيلكنص هَّـ  يجمحق غجنبت حمهت غجنىعه آل ُّـهبهئ همغ
ظ هقجن ألن غجنتمئسمث ىحميعق جل ض ن مغلكهنخيلكيآلجعيطي هن عحميعغق هن  .و هنلكهثخيلكو عن ُّـهئ

جن   هخم يخميطك  يخمٰهمثمل مملكن : عهص ّاهلصضظ اربسضشظ سظ رظن اثحضول ذضضظ: ي
ن حممثهتلكغخف  .)هنلك(حمتمسهثمثهن غجنٰههبحق جعلكجلتبلكق هنخيمت . حهب

جن   هخم يخميطك  ّبحذف اهلصضظ اربسضشظ ثضع تغل خج تبوت ارزء: ي ص ّ
ف خظيطُّـيع جعلكجنىعمميعهن غجل قَّـلك غجنىعَّـمت هعن مملكهثمن جغب مغ ى عن غحصمبمثمل غجنبسمثجيمل جع ي ي  ي

ق كغئيط مغ وجنحنظص جفمثهن عن غجن و جلمف غخفلكَّـمثمل جللكقلي ص هجنهئي م  غجنهيمثمبسي حصلك مض غجنىعَّـ
قيآل ُّـبحهن جل غجنمئٰهمثمل جعخص َّـ ص هعهثخص ُّـبحهن جل جضهئمثو همغ ي قَّـمت ي ص ي يهتلك غخللكقمغ

وهَّـ جنمثيغ عآل عهنيعغ هغجفيطغ و قص جعمتلكظي مغ  .ي جلمف هنلك َّـ غحل هن عظلكجنتو َّـ غجن
جن   هخم يخميطك  ئمثملص  سضه ذول بشسضمً ثظالأأحو: ي يعهث : يهمغ غألحك

غجليط غجنوختمهمثيس هيممخص دف . مليخيمئمبمث مض غجنمئ يخميطك  ص  جعىعجن مض َّـلكهنىس غجنبيطغُّـملي
وهحممث عهث ختمهمثيس: جفمثهن خملكن غجليط غجنخيمئمبمثملي  .ي مض غجنمئ

 .ضصصك: جعيطغُّـمل غحلهئهبمل) ص(



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. طصض

اا ا   
ص هَّـىعه غجنتمئسمثخصف َّـ  :َّـىعغ غجنهيمه جلمئيط جنبمثلكن معمئسمثخصف غحلهب

ن ُّـمتمئس غحلهب جعمبحلك:ّارتصسضم األول   :خمسهبخل عمل ل غخفحهب
ن ويط كغئو هَّـ غحلهب غجنىعه آل ُّـخيتمق حممث عهنيع: محل اثواحظة.س  مض حس غخفحهب

لص هن خمبمث ض  . جعحهب َّـ َّـيُّـسهب ه.و ضلكجفهثسلكن غإل:جلمف غخف
 هَّـ غحلهب غجنىعه آل ُّـهبهئ عن شهب حممث : محل ذو عو أو محل االحتصظق.س

ل ض ن جلمف غخف نص عه جعلكجلتبلكق خ غخفحهب يعآل عقغ معخنم مض غخفحهب  ى كغئيطىظس
 .)هق(ممتمئيطُّـيع 
ل هَّـ جلمفمعمئسمث غحلهب غجنجهلك :ارتصسضم ارثظخ  ض  : خمسهبخلئ جعمبحلكل غخف
جل:ّي احلضل اربت.س ض ن خف  مض يحمئن معتع ُّـهبهئ و عحميعغق هَّـ غجنىعه ُّـهئ

غ  . جعخييطيحمئعن مس معت جعلكجنهيخي ومليمئمئ مملكهثمن جضوظغخللكقفص حك
 و هنجيمبمئلكصيحمئعحميعغقه آل ُّـهبهئ عن معت هَّـ غحلهب غجنىعه :ّي احلضل دج اربت.س

و آل قَّـمتلك هآل حفلكقمغلك هن خمبمث:عه  .)ل غجنمتمئمثٰهخل جضلكنغمغتخص( :و
 :خمسهبخل عمل ئ معمئسمث غحلهب غجنجهلك:ارتصسضم ارثظرع 
ق : احلضل ارسظئق اربسضق.س ن حممث َّـ همغ ن غخفحهب  هَّـ غجنىعه ُّـهئ

مظ ق غخفحهب مغ لص هَّـ غجن ض  هثسلكنغإل( هنث صمل غجنبسمثجيملي جعلكحصمبمثيُّـسهبص هيغخف
ق مغ  .ملي هَّـ هنهيلكق مملكن غجنتلكهن)وهن
ق  هَّـ غجنىعه:ّ احلضل ارسظئق اثغرظ.س ن حممث جمحق همغ ن غخفحهب  ُّـهئ

لص  ض ىعغ هَّـ) مملكن غجنمتلكخممهمل(جعهبهيلكق وعُّـٰهلك  يُّـسهبه ص كُّـيط خملكئ:هن خمبمثغخف
 .و عحفبلكقغمن هجنمثسوحمهت عهثجهلكظ )َّـ( لكي هعهنصيغألهمظآل زيعه مض غحلهب غجنتمئسمث 

ف خظ: هَّـصّظذظخغة ارصغخض  ص جعخييط صى جنحنظى جغب ف غخفثبمن جن  حميعل جغب
مغمك  خملكجليطغ غجنهييعجلمثمل يغجنبسمثجيملص ألني غحصمبمثمل تهتلكص هقجن جنخييطن مغيعُّـلكصلك مضيمممبمث مع
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معلك ف غجنثلكجعمنوجغب جنمتلكمضغجنبسمثجيملص ممخص ي غحصمبمثمل مضيعهنلك ص  جنمبهبثبمن جن خمب جغب  هثسلكن غإل: خم
قص مغ ق جنمبي حممشن هن مغ ف غجن خم  ُّـيخصَّـمثملجغب ف غخفيت  حممشن مملكن ص خمبمبيلكَّـمثملجلمف جغب

مع حصلك هتلك جلخل جغب خم  ص هعن مملكن جمحقهص غجنحنظ جلمف هثهيسيمعمئيطن جنىغن صجغب مع يمع جغب
ف  .حممثتسمبسوغ ييع مغي هَّـمبص عحفيع حصلكىحصلك جلمف جغب

ف غخفيجعمسنمهمتي عمغلكغ غخف  ق حفلكقفيلكَّـمثمل جغب مغ ومهلك جل خملكجليطغ ي ختمهو جنمب
ف خظي ألهثملصيغجنهييعجلمث ف غجنحنظى جنمثيغ جغب  . جنحنظص جع َّـ جغب

 مليغجنهييعجلمثيطغ  جعتهيسحق خملكجلخكهئلكن غإلغ غجنيطهغر جلمف َّـىعيحمئعمغلكغ غخف 
 .ملي خملكجليطغ غجنهييعجلمث جعلكإلخكهئلكن جلمفومعسمبمثيمهمتي جعمسهث مبمث غخفعهقق جله .جعلكآلحكتمبىغغن

يمل حضمهمهملص هقجن ي جعمسن خملكجليطغ غجنهييعجلمث: غإلخكهئلكن غجنهيخيع غجنيعغكه جلمفعمغلكغ 
ق جلمف غخف مغ قق حس غجن غجليط غجنيهقق جلمبمث جعمسنيهع .يلكَّـمثملمض هن  آل معمئب يخيمئمبمثمل غجنمئ

 .غجنتخمهمثيس





 
 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
وأ ّا   

 ّغعق ارشجعظ وأذسظسضظ يف تش)س(
  أذسظم ارتصظبل)س(





 
 

س ا   الفصل ا
  ة وأقسامهاّ الغ

َتقدمقد  ةّ أن :ّ ك  إ ُةّ الغُ وتنقسم.ةّ الغ،من عوارض ا
ئ اآلخرُ أحدَ  أن يدفعُةّاتي اُةّ فالغ.ةّذاتي ِ وغٍةّذاتي  َ ش

تمعان ،بذاته غايرة ب،همااتي فال  وجود  س،ِ والعدمِ ا  ّ و
قابلّ وقد عرً،تقابال لِ اجتماعُامتناعّ بأنه :َفوا ا ئ    ٍ واحد ش

سبة، واحدٍ  زمانٍ واحدةٍمن جهة ئ إ ِ االجتماعِ امتناعُ و  ،ش
راد.همااتياللة  كونه  حلُ وا واحدّ با وضوعُ مطلقِ ا و ، ا  و

ابَ تقابلَشمل ّ ح، العقلِسب فرض سلبِ اإل  ّ حيث إن، وا
ِقضية الَم ماّ وضوع  فُ وتقييد.  عر هةِ ا  إلخراج ؛ واحدةٍ 

ءَما اجتمع د، من جهتٍ واحدٍ منهما    لعمرو ً أباٍ ككون ز
كرًوابنا قييد.  زمانِ بوحدةُ وا شملِ ا قابلَ ل ن من ا  ً،اّ زمانيِ ما 

س عروض ضدُفل وضوعّ ا تلف ناقضاٍ واحدٍين  ً   زمان 
ف   .لتعر

تقض فُوال ي عر ثلُ ا متنع، با  َ أحدّ ألنً؛هما عقالُ اجتماعِ ا
ثل ال يدفع ُاهية بذاته ال  اَ اآلخرُا ُوعية اّ ةّ ش نهماُ ا  ، ب

ِرر تِ الستحالة،هماُ اجتماعُيمتنعّنما و وجودّ واحدِ ا َتقدما  كم،ِ ا ّ 
وجودِ مباحث   . ا

تقض الزمًأيضا  ُوال ي لزومِ وعِبنقيض ا الزمَ نقيضّ فإن، ا  ِ ا
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لزومَ عُيعاندّإنما  الزم؛ ا عاندته ا ي هو نقيضَ   ُ فامتناع.هُ ا
لزومِاجتماع اته،هِ نقيضِ بعرض،ِه مع ا   . ال 
ونِةّاتي اُ غُةّوالغ تَ أن ي ئان ال  ش  ٍ ألسباب،معان ا

أ
ُ

الوة،هماذاتي ِ غَخر اق ا ف سوادِ  سكر والفحمِ وا  ،  ا
س ِشخصسب الـ  ُالغًأيضا  ّس وً. خالفاّو   .آخرـ   والعددّ

قابل عة أقسام إ ُ ينقسمُوا ناقضُ تقابل: و،أر  ُ وتقابل،ِ ا
لكةِالعدم ضايفُ وتقابل،ِ وا ضادُ وتقابل،ِ ا   .ّ ا

تقابلّ إن: أن يقالِ  ضبط األقسامُواألصوب ونّ إما  ا  َأن ي
آلخر أو الًهما عدماُأحد ِاألول و .  ونّ إما ّ وضوعَأن ي  ٌ هناك 
لكةِ العدمُ فهو تقابل،  والعٌقابل ون، وا  َ أو ال ي

سلب اب وا ناقضُ وهو تقابل،ِإل ا وهو كون. ا هما ُ و ا
القياسِمع اآلخرّ إال هماُ أحدَا أن ال يعقلّ فإم،ّديوجو هِ و  ، إ

سفلّلعلو ضايفُ وهو تقابل، وا ضادُ وهو تقابل، أو ال،ِ ا   .ّ ا
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ا  

غقل غي عن : مض غجنهيمه غجنسلكجعيمعمئيطن جفيطغيجنىعغمعمثهن غجنخي ُّـمل غحص:مل جنمب  :عه( يَّـ
غقل غجنهئثيعغي عن :يمعمئيطن هممىعجن ).غحلهب َّـىعغ جمحق ي عن :ملص جعهبخيمتي غجنميحقُّـ:هن جل
 : ضهب غخفبلكجفهن غجنتلكجنمثململيَّـىعغ غجنهيمه جنبمثلكن غجنميحقُّـمهمتي  هخميط جلمئيط غخف.قغن

)١(ّا   وأ   
غقل غي عن :جعهبخيمتيميحقُّـمل غجني عن وقمميعهثلك عهثهيلك مل يجنىعغمعمثَّـىعغ جمحق قغنص هَّـ هن غجنخي

جل :يجنىعغجخجنمبهئثيعغص هغجنخييعل غ ض وعهآل َّـ هنلك ُّـخييعل هن ال  جع: هجعلكجنىعغفص عهي
غيهخميط خمس .هغحكجيمل  :خمسهبخليميحقُّـمل عمل غجن هب

ة ا:ّالقسم األول   ةّاتيّ الغ
هغخفيعغق جعمئمثيط جعىعغمع جعهبخيمت  .هَّـ عن ُّـيطحم عجفيط غجنجهمثئخل غجنحنظ غآلحفيع جعىعغمع

يعجل جحلك هغخفيعغق جعلكجنحنظ َّـمتلك  .جعحمئمثمئت جعخص َّـ غجنحنظ ن جن ي وهنلكَّـمثملُّـهئ  عن مس ُّـهئ جن ي
ق هغجنخييطنص حملكجنيهنلكَّـمثمل مغ ق هعن مملكن جعخيىش هنمهلكقُّـمئ حصلك ص هن خمبمث غجن مغ

 . جنيهنلكَّـمثمل غجنخييطن آل يص جنهئيهنلكَّـمثلكف
 معجيلكقق غجنجهمثئخل غخفتمئلكجعمبخل همعيطغحمخيهتخصص ممخص حكمثمسجخ  جلوغ جلبلكق:مليجنىعغمعمثيحملكجنميحقُّـمل غ

حفيع جعىعغمع حمال ُّـيطحف مض ىرلك جمحق لكلكقق عجفيطعقغ مملكنيعهنلك ص مض حفلكمخمل َّـىعه غخفيعجفمبمل  جن
 . مليجنىعغمعمثغيميحقُّـمل غجن

همهمتي مل جلمتيط غخفيجنىعغمعمثيحقُّـمل غي عن غجنمي:يتٰهِّـههن َّـمتلك ُّـ يخميطك  ل حممثهتلك  ُّـجهجكي
مغيط معميلكُّـيع:ي غألهنظخلكلكن ن َّـمتلكجن معجيلكقق : هغجنثلكر. جعخل غجنجهمثئخلو عن ُّـ  وعن ُّـهئ

 .َّـلك ُّـجييعق غآلحفيع عجفيط:جعخل غجنجهمثئخلص عه
ن قغف ممملي هجنمثيغ غجنميحقُّـ جنىعغف غآلحفيعص مض هنمئلكجع ويعغ  هن غألهنيعُّـ هنميلكُّـٍّ مم
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غحممئلكن مض ق جلمثملغخفثمبخل غجنمبىعُّـ رلك هنت يغهتخص ههنلكَّـمثتهتخص غجنمت ي عن : قجنص هغجنيطجنمث جلمفي
غقص هن عن غجنميحقُّـمل حممثهتخص جمحقُّـملغهنتميلكُّـيعوعُّـٰهلك غخفتخلكجنهيخل  ونص مملكحلالهغ هغجنس يي  جمحق ي

غق هنثالي ألهثظمليقغمعمث مغيط جعمثمتهتخص معجيلكققص حمال معجيلكقق جعخل غحلالهغ هغجنس  َّـىعغ ظو آل ُّـ
 .جعلكجنتمئلكجعيميحقُّـمل  غجنيمعسهبه .غخفمهمتيجعحسمك غظجيالف 

ضخيخليهخم غخلالم مض غجنميحقُّـ) ص(  :مل هعخمسلكهنهتلك مض هن
ض غألهن  صملي غخكجكغن غآلجغمتخل مض مخلكن غخفلكَّـمث:هغخفيعغق جعلكجنتخصجغص غجنمتىغغل هغخلالم مض غجنتخصجغ: يغخف

 غجنتخصجغ هن ي عن َّـ َّـ: غجنمتىغغل هغخلالميملص هجضيمثهثسلكهثتخصجغمبخل مض غإل غخفههن خمبمث كُّـيط هجلهبيع
آلن نمل عيغجنميحقُّـ جفيطغظ همض غخفمئلكن خم  :هن غجن

ن غألهن غخفخصجغمبمل  :يهَّـ هنلك قَّـمك عجنمث ظيطق غخفتمسحصخل جفمثهن خملكنص مليغجنتخصجغ هن غجنميحقُّـ: يغجنمئ
يعُّـٰهلك هن عخمسلكن غجنميحقُّـ ض هن خف هئمثهمعبخي غحل. ملو هنملص جفمثهن  غجنسبىغهغقه مض هن غخفمتحي

ص جعمسن ُّـمئلكنو غجنت َّـ هنمئسمهغجنميحقُّـمل  :خملكن مغ لك يغجنميحقغن عهن:  جنمبتمئلكجع هجنمبتخلكجن هجنمبتخصجغ جع
غقل غجنىعغمعمثمل جنمبهئثيعغمهنتمئلكجعالن عه هنتخلكجنهيلكن عه هنتخصجغالن   . هن غجنخي

ن غجنثلكر جفيطغ: غجنمئ ن جعخيىش غحلهئخصظ هنمتهت غحلهئمث ص غجنتخصجغ هن غجن هخميط قَّـمك عمل َّـىعغ غجنمئ
هنملص جفمثهن خملكنمض هنغجنسبىغهغقه  ل :ض عحفيع هن خف غخفمتحي  صملي هن غجنميحقُّـوغجنتمئلكجع هث

ص ألنىحمحمثمتئىع مغي حفيعف غجنتخصجغ هن غجنتخييعُّـ  مغهتمل يمل جنهئي هن غجنميحقُّـى غجنتخصجغ هعن مملكن جع
ُّـمل جلمبمث عجممبمكغ َّـ مل مض ي مض غخفمئلكنص هجنىعغ جفخن عخمسلكن غجنميحقُّـهمعبخي غخفمهمتي. آلحتلكق هغحص

 .غجنتمئلكجع هغجنتخلكجن
ض غجنثلكر َّـىعغ غجنمتىغغل هغخلالم ُّـمسجخ  ظغجنتخصجغ َّـ هن عخمسلكن غجنتمئلكجع عه خمسمث جنمبتخلكجن: غخف

ن غجنتخصجغ هن عخمسلكن غجنميحقُّـ  َّـ غجنتخصجغ هن عخمسلكن غجنتمئلكجع :ملص حممثمسجخ غجنسهسغنيجعخييط غجنبمتلكظ جلمف مم
آلن عُّـٰهلكو خمسمثي عهثنع ظ همض غخفمئلكن خم  :و جنمبتخلكجن همملكن غجنتمئلكجع هن عخمسلكن غجنتخلكجن

ن غألهن قظ هجنىعغ جليعص هن عخمسلكن غجنتمئلكجعغجنتخصجغ : يغجنمئ ن َّـ غخفجههت غ غجنتمئلكجع يهَّـىعغ غجنمئ حم
ن غجنتخصجغ هن .  هغجفيطى مض كهنلكنى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطٍّغهنتمتلكل غمغتخصل خكمثئخل مض جضجعم حممثهئ

ص ألن ليعخمسلكن غجنتمئلكجع ض  ى مض كهنلكنى هغجفيطى غخفتخصجغمبخل رلك غآلجغمتلكن غجنمبىعغن آل زتهبخيلكن مض هن
 .ُّـيط هجلهبيعه هغجفيطغص ممىغى هن مغهتملىهغجفيط

ن غجنثلكر يهَّـ هنلك قَّـمك عجنمث ظيطق غخفتمسحصخلص جنىعغ جليطن هن ص غجنتخصجغ خمسمث غجنتخلكجن: غجنمئ
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غ غجنميحقُّـ يطهخم  ى هغجفيطٍّ مض جضي جعمسهث غهنتمتلكل غمغتخصل خكمثئخل:غجنتمئلكجعمل عه يجليعحم

 . هغجفيطى مض كهنلكنى هغجفيطغىهن مغهتمل
مل ي معخييعُّـ غجنميحقُّـي هغحللكن عن)جنىعغمع( جعمئمثيط يمض َّـىعغ غجنتخييعُّـ مس ُّـمسف :إن ذصظ

ص جفمثهن قمميع خممثيط   مض معخييعُّـ )جنىعغمع(َّـ عن ُّـيطحم عجفيط غجنجهمثئخل غآلحفيع جنىعغمع
ص هن همس ُّـىعيميحقُّـمل غجن ظيميحقُّـمل  غجنينعمميعه مض معخييعُّـ غجنتمئلكجع  َّـ غجنتمئلكجع

غجنجهمثئخل آل زتهبخيلكن جعخص ي عن  هثسبمل غهنتمتلكل غآلمغتخصل جنمبجهمثئخل ُّـخيمتيعن :اجلواب
 . عحفيعهوغيهتخصظ هجنىعغ آل هثحتلكف جنىعمميع خممثيط جنىعغمع هنيعجنىعغمعمثرلك خكمثئلكن 

غجفيط غجنىعه قيغخفيعغق هن غخفحيعهنلك  ل عه  حمهتمميع مض غجنتخييعُّـي غجن ض  هنجيمب غخف
غظيحغخف يلك عن جضاليجفمئمثمئمث ي مملكن جضالو حك هن عن يعجل  يمئمثمئ غحليص هغخفحولكيغجلتبلكقُّـ و

ل جعلكخفخيمت غألحفيس ض ن غخف  غجنت َّـ يلكقغ غجنخييعل ههن غخفي غجنىعه َّـ جضيُّـهئ

قص حممئلكن ل :معخييعُّـ غخفجههت ض  مض ى هغجفيطىحملكجنتمئلكجع َّـ غهنتمتلكل غمغتخصل خكمثئخل هنتخلكجنهيخل مض هن
 . هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطىكهنلكن

 حمهتخص يمل حمهتخص هنتخصجغالن هعآليمثعن مملكن غآلجغمتلكن غجنميحقغن هنتجهلكقممخل مض مخلكن غخفلكَّـ: هجلمبمث ُّـمئلكن
ص هغجنتخصجغ ولك جمحقرلكص حملكجنتمئلكجع خمسيلك هنتمئلكجعالن هعهنيهغخفتخلكجنهيلكن عهن. هنتخلكجنهيلكن  هن غجنتخلكجن

ص ألنوحفلكقف و غجنتخلكجن غجنىعه مملكن هنمئسخص جنمبتمئلكجع خمسمثي جل معخييعُّـ غجنتمئلكجع  . جنمبتخصجغو
غخمخيمثوغ غجنخيمئ ُّـهييعل جن هثحي جنهئوئلكحملكجنخييطن هعن مس ُّـهئ خكمث) ص( ملص جنىعجن ُّـمئلكجع يهغجنجهمثئمثمل ي هن غجن

ق مغ  .غجنخييطن غجن
غخمظططك صف :ي غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل:غهثحييع) ض(  . ضصضك:  هغخفجيلكقجفلكفظضطصك : هخف غخف
ني َّـ غخفح:ي غآلجلتبلكقهيغخفح) ض(  آل زتهبخيلكن مض : غجنهييعيض ممخص مض غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلص جفمثمتخص هثمئ

ل ض ق هغجنىهن مغ ل غجنىعه آل زتهب حممث غجن ض ل غجنهييعيضصخييطن هغجفيطص هَّـىعغ غخف ض  . َّـ غخف
جللك غظجيالجفمث ض ن هن ل غحلمئمثمئ خميط ُّـهئ ض يهغخف ن ولكو ل جنمبخييعلص هخميط ُّـهئ ض ص هَّـ غخف

ل غألجل ض جللك غظجيالجفمث: عهصيغخفيعغق هن غخف ض ي هنلك مملكن هن غ غجنت يهن خمبمث غخفلكق ي عه جضالولكو
قغص هجنىعجن جلمقيَّـ جض ل غألجل غخفمهمتيي جنمبمه ض ص يحلمئمثمئ هغي هن غآلجلتبلكقهي جعهبجيمب غخف

ل جنمبخييعل هغخفحي غألجليهغحلمئمثمئ ض َّـيعُّـي هن غخف قغ غجل  . ملي جنمبمه
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َّـيعُّـسجض ق غجل ل هجن جعحسمك حميعل  :غخفمهمتيملص هجنىعغ خملكن ي جنمبمه ض هنجيمب غخف

ل  غجنخيمئ ض ن غخفيعغق جعلكخف ل هجن جعحسمك حميعل هغجنسبمك مض مم ض هنجيمب غخف
ن خكلكهنال جنمبتمئلكجع جعخل غجنسمبمك هغإل ص َّـ جنهئ ُّـهئ  جعخل غجنخييطن : عهصزلكغوغجنخيمئ

قظ ألن مغ وعهآلغجنمئٰهلكُّـلك  عمل  مغخفمهمتيجلمتيط  م  هنيعمغ غجنتمتلكخمىشيهغجن  هجعلكجنىعغفص ي
 عمل  جعخل غخفهييعقغف حمهت جعمبحلكل هنلك ُّـيعمغوغخفهييعقغفص هعقغ همغيط معمتلكخمىش عمل هجنمثيغ

 جنمبهبهييعقغف خل هظهيلك هجنمثسيمئٰهمثملهظهيلكن جنمبلكغ زص هغجنسمبمك هغإليمئٰهمثملغجن
قغجن ق غخفهييعقغف غجنيُّـملص ألنيتمه يمعتمه جعلكإلزلكغ هغجنسمبمكص حمال يمعتمه ُّـمل آل يتمه

قغخفهييعقغف غجن  .ُّـمل جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغيتمه
جن قجن مض غخفتمهمتي عمل هخميط عخكلكق غخف  يمئٰهمثمل هنت غجنينعجفمثهن  :جعمئ

ل حصخص ض متلكخمىش هَّـ معمئلكجع غإلزلكغ معمئلكجع غجنت: هخملكن مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل ...مملكخف
هغجنسمبمك جعمسن ُّـيعق غجنسمبمك جلمف هثهييغ هنلك هقق جلمبمث غإلزلكغ حمهت جعحسمك غألظ 

ن غجن ن هنٰههب ق : حممثمئلكنصغخفهييعقيمئٰهمثمل عمل يمض غجنمئٰهلكُّـلكص هخميط ش  غجنتمتلكخمىش جعخل همغ
ص ممخص خميط ُّـمئلكن  . قحمخيىخظي مم هثمئمثىش: غجنحنظ هجليطهن
 غجنمئٰهلكُّـلكص هجنهئ خميط َّـ مضم مهمتي جعحسمك هنلك ُّـيعغه غخفم حملكألظ مض غجنتمتلكخمىش 

ن غجنيحت  غجنت هنهيلكقَّـلك هنهيلكق مملكن يمئٰهمثملص عه غجنيتلكهنمل غجنت هنهيلكقَّـلك هنهيلكق مملكن غجنيمئٰهمثملي
 و همعمتلكخمىشومعمئلكجعي عهث سهنهييعقص حممثمئ غجنتمتلكخمىش جعخل غخفهييعقغفص عآل عمل صغجنمتلكخممهمل

 يخمٰهمثملعقغ مملكهثمن ظلكقخمملص حمال ُّـهبهئ عن معمهيطم  )كُّـيط خملكئ( يمئٰهمثملجعلكجنخييعلص حم
ن هنهيلكق َّـىعه غجن. غآلن مض هثهييغ )كُّـيط جنمثيغ جعمئلكئ( هنهييعق يمئٰهمثمل عمل يهجنهئ جن حت
 غجنمتسبمل ي ألنظيخمٰهمثمل جنخييطن خممثلكن كُّـيطص هَّـ جنمثيغ و خممثلكن كُّـيط هثمئمثىشيحممشن) خممثلكن كُّـيط(

 يختيس هَّـ غجنهيمه غخفصص هحكمثمسجخ معهيمهمث قجن مض غجنهيمه غجنسلكقكحممث هثلكخممهمل
 .جعلكجنتمتلكخمىش

 . غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملص غجنهيمه غجنتلكحكصجعيطغُّـمل غحلهئهبمل )ص(
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 حمهت إلحفيعغف هنلك غمغتهب هن )ى هغجفيطغىمغهتمل(مغجنتمئلكجع جع معمئمثمثيط معخييعُّـيعهنلك 

ل ض ن كُّـيط عجعلك جنخيهبيعى هغجفيطىغخفتمئلكجعمبخل مض هن و هغجعمتلك هو هن مغهتتخلص هن خمبمث مم
لي ألصجنبهئيعص حمهتخص ُّـيطحفالن مض غجنتمئلكجع ض  هجن هن ى هغجفيطىخص آل زتهبخيلكن مض هن

يهقحف جعمئمثيط هجفيطغ غخفح هنث : غألحكهيلكقمف جل مثمئتمعخيمبمهمتي مض  خملكن غخف.مغهتتخل
غق هغجنبمثلكلص جحلك ُّـهبهئ غ غق يغجنتمئلكجع غجنىعه جعخل غجنس قص ممس مغ مغتخصجلهتخص مض غجن

غ  ص هجعمئمثيط هجفيطغ غجلهتمل هنث غجنتمئلكجع غجنىعه جعخل غآلجع يغحلبحن هجعمثلكل غجنيعههن ي ي
غ جحلك ُّـهبهئ غمغتخصجلهتخص مض جض ٍّهغجنبمت ي  . جعلكجلتبلكق مغهتتخلى هغجفيطي

جنيعهنلك  غخفتمئلكجعمبخل قحفلكن  حمهت إل)ى هغجفيطىمض كهنلكن(: خممثيط هجفيطغ غجنىغهنلكن مض خم
صولكيكهنلكهثمث  ى هغجفيطىغق هغجنبمثلكل ُّـستحمث غمغتخصجلهتخص جلمف مغسغجنسي حممشن  مض غجنتخييعُّـ

 ى هغجفيطص جنهئ عقغ غحفتمب غجنىغهنلكن حمال غحكتحلكجنمل مض غمغتخصجلهتخص جلمف مغسىمض كهنلكن
 . مض كهنلكهثخلىهغجفيط

 آل ُّـمتتمئىش غجنتخييعُّـ جعخييعهل صهجعمئمثيط هجفيطغ غجنىغهنلكن مض معخييعُّـ غخفتمئلكجعمبخل
ليٰهيطُّـغجن ض  . مض كهنلكهثخل حضتمبهيخلى هغجفيطى جلمف هن

 :ّصظبصخ اثتصغم إحصظالنورد خج تشغعق اثتأ
 ارضصف بتشغعق اثثصخ: ّاألولاإلحصظل 

 جل جليطن غهنهئلكن و َّـ جلبلكقغيمعمئيطن مممخص  م غجنتمئلكجع ينع :ثظصل عغا اإلحصظل
لوغمغتخصل خكمثئخل قغمعلك مض هن  هجفمثهن . هغجفيطى مض كهنلكنى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطىض

ص معخييعُّـ هجنهئ آل ُّـمتجيب جلمبمثهتخص وعُّـٰهلكص  غخفثمبخل آل زتهبخيلكن ينع ىعغ هتحمغجنتمئلكجع
و معخييعُّـ غجنتمئلكجع جنمثيغ معخييعُّـهيلك مغلكهنخيلكينع :ُّـخيمت  .و

 معخييعُّـ غجنتمئلكجع آل ُّـمتتمئىش جعلكخفثمبخلص جلمف غجنيعجم هن يجعمسن ّأثظب اثسضقو
ق غجنتميلكُّـيع يهثمتلك وجليطن غمغتخصجلهتخص جلمئالص هقجن أل غخكجكلكمتلك مض معخييعُّـ غجنتمئلكجع همغ

 .يط غجنجيبلكلكبلكئيص معخيمبمثمئمل غجنسمثضصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل )ص(
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غضِّـ جليطن ص ههن غهُّـيطحمخي رلك ُّـجييعق غآلحفيعي عن عجفيط جعخل غجنجهمثئخلص جعهبخيمتيجنىعغجخغ جن

ق َّـىعغ غجنهلل مض غخفثمبخلظ مغيط معميلكُّـيعي ألهثهمغ جفيط غخفثمبخل آل مس جعمثمتهتخصص حمسقغجخ و آل ُّـ
جلمثمل غجنيلكَّـمثمل غخفيألنص ُّـيطحم غآلحفيع و هنثالص هثسلكن غإليهنلكَّـمثمل هَّـ و هغجفيطو جنمبهبثمبخل خظيمت

وهنلكَّـمثملهَّـ  آل هثسلكن  غإليخصَّـمثملص حمه جعخل كُّـيط هجلهبيعيقغجخ هغجفيطغص هجلمبمث حمال معميلكُّـيع ي
ق ك ق جلهبيعمعمئتيض همغ ص هخميط هُّـيط هآل جليطهن هآل همغ   غجنيطحمينع يمعمئيطن هآل جليطهن

ن قغمعمثلك مض غخفتمئلكجعمبخلص مميآلجعيط س عن ُّـهئ و ص هغخفثالني   ُّـيطحم ظلكجفب جعىعغمع هجعلكخمتٰهلكظ قغمع
مغيط معميلكُّـيعيهنلكَّـمثتهتهقغهتخص   جعخل غخفثمبخلص حملكخفثالن جنمثسلك سقغجخ وخص هغجفيطغص هجلمبمث حمال ُّـ

قملص هجلمبمث حميجنىعغمعمثغيميحقُّـمل قغحفمبخل مض غجن  .ال ُّـمبىغن غجنمتمئىش غخفىعمم
قظيهئيعق حمهت غحكتحلكجنمل معصحكبمك غهنتمتلكل غمغتخصل غخفثمبخليعهنلك  مغ عق جن غمغتهب   غجن

غجفيطص هَّـىعغ عهنيع هتخص قغمعمث جل و حفلكقفوغخفثالن جنمبىغن هجفيطغ غجنهئثحق هممثيعغ غجن
قرلكص ممخص يهنلكَّـمثتهته  مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفيعجفمبمل يمعمئيطنخصص جع هن مغهتمل همغ

قيمم: غخفمهمتي جفمثهن خملكن صغألهمل مغ ُّـي مض غألجلمثلكن حممشنى هن قهيخيمثمتمثت غجني َّـ  مل همغ
ق يمعمئيطن جلمف هنلك م مغ  غجنمهيطم جلمف لكمعمسجع جعىعغهت مليخيمثمتمث غجنيُّـملهغحصم  هن عظلكجنمل غجن

ق جعىعغمعيجهخمهمثمل  حملكجنصيتجهخيسممثحقُّـ هَّـ غجن مغ ق.جنمب مغ  ى حممب حميعل خف
قغن ُّـصهمغ غجفيطغ ممثحقغيخيمثمتمثت غجني مملكهثمن َّـ  . َّـىعغ جضلكنص هَّـ هغجفيطغومل غجن

ق هنثمبخل هن مجمث غجلهتلكفي ُّـتبخلهجعهبث غجنبمثلكن  آلكن ي ألنظ غحكتحلكجنمل همغ
 صىمغهتملي مم  هآلكن حميعل غجنتخصجغ هنصحميعل هنثمبخل غجغمتخل غجنتخصُّـىغ جعمثمتهتخص جعلكجنرضهقغ

 . َّـىعغ جضلكنص همض قجن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلصجليطن غجنتخصُّـىغ جعمثمتهتخص
 ارضصف بضصضف ارذزم وخخ اثصفوم:  ارثظخحصظلاإل

قيُّـ ص هَّـ هثمئمثىش غجنالكن هن جلخل غخفمبىغهنص  عحفيعقمتمئىش معخييعُّـ غجنتمئلكجع جعهب
 ههثمئمثىش غجنالكن صيىغهمغمثملهَّـ هنمبىغهنص آلكهنهتلك غجنم وهنثال  مغألقجعخيمل : هجعمثلكن قجن

 .ي غخفيعجفمبمل غألهملص غجنهيمه غخللكهنيغصصلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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 آل زتهب هن )يىغهمغمثملَّـ جليطن غجنه(هثمئمثىش غجنالكن ي حممشن ص هجلمف َّـىعغيىغهمغمثملجليطن غجن

جنمثسلك  خصي عص آل زتهبخيلكنص هنيىغهمغمثملص حملكألقجعخيمل هجليطن غجن)هَّـ غألقجعخيمل(غخفمبىغهن 
 و هجليطنوجعمثمتهتخص هنمبهئمل  هثمئمثىش غألقجعخيمل جليطن غألقجعخيملص هممىعجن جنمثيغيٰهخلص ألنهثمئمث

خص آل ي ألص ممخص َّـ هغضِّـص ههن قجن حمهتخص هنتمئلكجعالنُّـيضيط هآل هنتٰهلكُّـهيخلهجنمثسلك 
ص هَّـىعغ ُّـخيمتيزتهبخيلكنص هغحللكن عص  معخييعُّـ ينع :خص آل ُّـيطحفالن مض معخييعُّـ غجنتمئلكجع

ل قق غجنىعه آل ُّـيطحف حتمن عهوغجنتمئلكجع هنمتمئ  . هن عخمسلكن غجنتمئلكجعىخمس ي هبىعغ غخف
هَّـ جليطن ( جليطن غمغتخصل هثمئمثىش غجنالكن يعن: اجلواب خج اإلحصظلو

ص هتخصقغمعمث جل ى حفلكقفىهتخصص جع ألهنيعجنىعغمعمث جنمثيغ )هَّـ غألقجعخيمل( هن غخفمبىغهن )يىغهمغمثملغجن
مغيط معخيلكهثيط غجنتخيلكهثيط هن  ص هثخي.يىغهمغمثمل جعلكجنىعغف جعخل غألقجعخيمل هجليطن غجنو همعجيلكققوحمال ُّـ

 جنسقجعخيمل ُّـهبتمت غهثهيهئلكممهتلك وص غجنت َّـ آلكنيىغهمغمثملغجن هثمئمثىش يىغهمغمثملجليطن غجني عن مغهتمل
ه جفهئ غجنالكنيىغهمغمثمل هغجنيىغهمغمثملجلمتهتلكص حملكجنتخيلكهثيط جعلكجنىعغف جعخل جليطن غجن  عمل ص حممث

جنهئ وعُّـٰهلكص و هنخيلكهثيطغ جنسقجعخيمل يىغهمغمثملغخفمبىغهنص ألمغ غجنمبىغهنص هُّـمهحق جعىعجن جليطن غجن
ص خفلك. جع جعلكجنخييعلصآل جعلكجنىعغف ن هثمئٰهلك جلمف معخييعُّـ غجنتمئلكجع  قمميعهثلك و هجلمبمث حمال ُّـهئ

 . جعلكجنىعغفو همعخيلكهثيطوغجنتجيلكقق مض غجنتمئلكجع َّـ معجيلكققي عن هن
ا ة ال: القسم ا   ةّاتيغ اّغ

ن غجنجهمثئلكن آل زتهبخيلكن ألحكبلكغ هتخصص قغمعمث جل ى عحفيعه حفلكقمغملىهَّـ عن ُّـهئ
غق مض غجنهيح هن غحلالهغ مض غجنسهئيعص حمخييطن غمغتخصل  هن خمبمث جليطن غمغتخصل غجنس

غق هغحل ضيتخييطقجع جنهتخصص جنىعغمعمث جنمثيغ الهغغجنس جلهتخصص هغجنجهلكَّـيط جلمف قجن َّـ  هن
ص هَّـىعغ ُّـخيمت ق غحلمب جليطن غمغتخصجلهتخص مض غجنهيح ي عن غمغتخصجلهتخص مض غجنتهبيع غألحك

مغيط جعمثمتهتخصقغمعمث جل ى حفلكقفىهغجنسهئيع ألهنيع  .يقغجخ و معخيلكهثيطهتخصص هآل ُّـ
ي غجنميحقُّـمل جمحق غجنىعغمعمثمل جعلكخلالم يمعسهبه يسهب مع ه) آل معمئلكجعو جعمثمتهتخص ختلكجن:عه(ي

غق هنثال جمحق غحلالهغ:عه( صوعُّـٰهلك غجنميحق  جنهئ آل جعحسمك غجنىعغفص جع جعحسمك )و غجنس
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غق جمحق معجهخيس غحلالهغ ق هغجنتجهخيسص حمتجهخيس غجنس مغ يغجن ي وسهب عُّـٰهلك معه. ي ي
ن و ههنميلكُّـيعهتخص جليطقُّـملصو هقغن هغجفيطصو َّـىعغ هغجفيط:غجنميحق جعحسمك غجنخييطقص حممتمئ  آل صي

يغحفتيس جعلكحك يغجنميحق مض غجنتجهخيس هغجنخييطق : يخملكن ظيطق غخفتمسحصخل مض غألحكهيلكقظ يقغمعمثمل
غجنميحق : هخملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه مض معخيمبمثمئت.  هنلكىجعحسمك غظجيالف) غآلحفيع(

ىمض غجنتجهخيس ُّـسهب جعلكآلحفيع جعحسمك غظجيالف ي  هنلكص هجعلكخفث جعحسمك غظجيالف ي
قمميع مضيقههنلك  .عحفيع مغ و مض غخفبلكجفهن غخفهلخممثمل عُّـٰهلكو غألحكهيلكق هن  .ي

)٢(ا أ   
 .ي هغجنتٰهلكقص هغجنتٰهلكُّـص هغجنخييطن هغخفمبهئملص غجنتمتلكخمىش:وعخمسلكن غجنتمئلكجع عقجعخيمل

غ مض ضبيش غألخمسلكن عن ُّـمئلكنينع :مهمتيهقمميع غخف جعخل ي عهنلك غجنتمئلكجعين ع : غألظ
ق هغجنخييطن مغ ص حمي هعهنلك غجن قُّـ مغ ق هغجنخييطن حممشجعخل غجن مغ يهنلك مشن مملكن غجنتمئلكجع جعخل غجن

ل غجنمئلكجع ع عمل عن شتلكف جليطهن ض غجنمئلكجع  عمل ن مملكن آل شتلكفمش آل شتلكفص حمهغخف
ل غجنمئلكجع حك عمل وزلكجعلك هَّـ غجنتمتلكخمىشص هعن مملكن شتلكفعو حكمببلك هيُّـسهب ض  يهبيغخف

قُّـيهنلك ع هجعلكجنخييطن هغخفمبهئملص مغ ن معخيمئيهنلك مشحم عقغ مملكن غجنتمئلكجع جعخل غجن  يعن ُّـهئ
خم خم هيلكنص هعن مس ُّـُّـ غخفتٰهلكخصوهيلك جلمف غآلحفيع حمهتيعجفيطرلك هنت رلك جلمف  عجفيطيمعخيمئيت

 .ُّـي غخفتٰهلكقلكمثيهبيغآلحفيع حك
غ مض ضبيش غألخمسلكنغأل(محق غخفمهمتي جعهغجنسبمك مض معخيب  غخكلكقجنشَّـ ...) ظ

ق   مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل مض غخفمهمتي هغحفتلكقه قمميعه غجنهيخيع غجنيعغكهحفيع ع ىهمغعمل همغ
جنصغجنهيمه غخللكهنيغ هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتمل يعن غخفتمئلكجعمبخل عهنلك عن :  هَّـ هنلك قمميعه جعمئ ي

قُّـخل عه هثلك همغ ن مم يُّـهئ سآلص هجلمف غألهن عهنلك عن ُّـهئ ي آل هنمتهتخص ي  جعلكجنمئمثلكك عمل وهنخيمئ

 .صصص كضف: ي غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل)ص(
ص غخف) ض(  . غجنسبىغهغقهيمعخيمبمثمئمل غخفحمئمهيطق غجنسلكجع
 .طط كصف: يغخفبلكجفهن غخفهلخممثمل )ض(



 ٣٢٣........................................................................................وأزسظسطظ ّاسصخعظ يف
ال عضوطظ  ستصظبل تصظبل استشظعف؛ أوصظن، واع واسسصل، رطام ستشظّزظسصضو اآلحغ،

ّزعسك، زظسسواد واسبطظض، رطام ستشظدان، واستصظبل تصظبل استشظد وذخ اسثظين . ّ
ًعضون أحعمهظ وجودعظ ً واآلحغ ذعسطظّ ّ، إذ ال تصظبل بذ ذعسطذ، وحطضإلع إسظ أن ّ ٍ ّ

بل ّ سضطام، زظسصضى واسبس، وعسضى تصظبضطام تصظال سضلٌ زظبلٌعضون عضظك سوضوع
ّ وإسظ أن ال عضون زعسك زظسضصي واألثبظت، وعسضطظن ستضظزشذ، ،اسصعم واخضضظ ّ

 .ّزعا زغروا.  استضظزغُطام تصظبلُوتصظبض
 سظ ذزغه يف :أي ـ ّ أن اسشبف اسثظين :سظ ذزغه يف األدصظريف ّووجه األصوبطظ 

ّإن اختصظبضذ إسظ :ّ وعو أطه زظل،د ذضطه إدضظلعغ  ـبعاعظ احلضضظ  أن عضوطظ ّ
ّ، وععا عصضي أن احلس سطغ ًّظ واآلحغ ذعسطًظّأحعمهظ وجودععضون أو ّوجودعذ 

َّ، ألطه ال عسضل اسصعسطًّظذصضط عتصظبالن أذضى اسضععن  سالاذ، سن زبطل األذضى وّ
ٌ وأسظ اسشبف األول رطو دضطم.بظسسضظ واألجيظب  ذن ععا االذخاض، إذ ّّ

وعغد : حطظ زظل؛  سآلحغٌ أحعمهظ ذعمّعشعق يف سثل اسصضى واسالذضى أن
ًاالذخاض أسظ أوال ذضطه ّ اختصظبضذ   زظسصضى واسالذضى،ّذ ربجواز زوهنام ذعسط:ّ

 رظستصظبل ،ّ وسظ جيظب به سن أن اسالذضى بصطضه عو اسبس.بظسسضظ واألجيظب
ل ّ وتصص،ّل اسبس ال عتوزف ذخ اطتصظذهّ تصصّ ألن،ٌبطضطام بظسصعم واخضضظ رطو رظدع

ٌدضظ اطتصظء اسبس ستوزف  وإن زظطظ ستالزسذ ًحعان سصطوسظّ رال عتً، ذضطه زشصظّ
 . سن ذعم اسصغق بذ سظ بظسعات وسظ بظسصغضٌإل واسصضف طظدً،صعزظ

وععا استصسطم سضتصظبل بضحو األمجظل، ودططيت تصشطل ععه األزسظم يف 
 .اسصشول اسالحصظ

 .١٠٢ ص١ج: ّ اخبظحظ اخرزطظ:بعاعظ احلضضظ، اخغحضظ اسثظسضظ، اسصشل اخلظسغ؛ واطشغ )١(
عضضن أن جيظب ذخ ععا األدضظل بصعم اخطغ يف األذعام سن حطظ اسصعم، وسعسك رال ) ٢(

 .ذعامسصضى سضتصظبل بذ األ
 .١٠٢ ص٢ج:  األربصظّاسصصضطظاحلضضظ اختصظسطظ يف األدصظر ) ٣(
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 ّا   
جن   هخم يخميطك  ّذغ تصغم أن : ي مض غجنهيمه ص ...ظّسن خوارض ارصثغة ارشجعّ

 .غجنثلكجنهن هن َّـىعه غخفيعجفمبمل
جن   هخم يخميطك  ّذظرشجعظ ارغاتضظ عي أن عغذق أثغ حضئخ اآلثغ بغاته: ي ص ّ

يغجنميحقُّـمل غجنىعغمعمثمل َّـ معجيلكقق غ:  عحفيعهىهجعخيبلكقغ جنجهمثئخل غخفتمئلكجعمبخل همعيطغحمخيهتخصص ممخص حكمثمسجخ ي
 .مض حفلكمخمل َّـىعه غخفيعجفمبمل

يههن َّـمتلك ُّـحيهتيع عن غجنميحقُّـمل غ: يغجنهيمثلكيضخملكن غجنجهمثىط  همل جلمتيطه يجنىعغمعمثي يخميطك   ي
ن قغف ممو خفخيمتوهنمهجيمبِّـ ٍّ حفلككظ هآل ُّـيعغق هبلك مم جنىعغف ويعغ  هن غألهنيعُّـ هنميلكُّـي

غحممئلكن مض قغهتخص  جلمثملغآلحفيعص مض هنمئلكجع غخفثمبخل غجنمبىعُّـ رلك هنت يههنلكَّـمثتهتخص غجنمت يُّـيطن . ي
غقص و هنمتهتخص قغفٍّجنهئوعُّـٰهلك يجلمف قجن عن غخفتخلكجنهيخل   جمحق غآلحفيعص مملكحلالهغ هغجنس

وهن عن غجنميحقُّـمل حممثهتخص جمحقُّـمل يي  . جعحسمك َّـىعغ غخفمهجيمبِّـىمليقغمعمث جمحق ي
جن   هخم يخميطك  ّذظرشجعظ ارغاتضظ عي :ي ُّـجييعف مض غخفمئلكن  صًوتسضى تصظبذ... ّ

و هنمتجيمئمثملو جعحهن غجنتمئلكجع هنسمسجنملَّـ: غجنسهسغن غجنتلكمظ آلن ي عن حممبسهيمثملظي  :مض غخفمئلكن خم
ن غحفتلكقه غخفخيمب ه. ّارتصظبل سسطرظ سضشصضظ: ّارصول األول  يغألهنَّـىعغ غجنمئ

قُّـلكك(ل جنسمغمتلكك غجنخيلكجنمثمل مض ممتلكجع يجعخييطهنلك معخييع ن ممتب ي غجنىعه َّـ عه)خملكلكمثمي
همعبخي جلمف ص ل جنمببحهن جل غجنتمئلكجعالف هعخمسلكهنهتلك غألقجعخيمليمل جفمثمتخص معخييعيمتجيمئمثغخف

 . لكئخل هن حمالحكهيمل غإلحكالنيقجن عمعبلكل غخفجه
ن ظيطق غخفتمسحصخل هعمعبلكجل . ّارتصظبل سسطرظ ذصسصضظ: ارصول ارثظخ يهغحفتلكق َّـىعغ غجنمئ

غ غجنتمئلكجع هن حميعهل غجنميحقُّـمل غخفتالكهنمل هن غجنهئثيعغص هخميط حكبمئهت عجنمث خكمثىط  يغجنىعُّـ مغخيمب
 .غإلخغم

 .ضضض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
 .ضطك ص ف:قغمغ هنمتجي عقحكجي) ض(
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ن غجنبحهن مض غجنتمئلكجع جعحثلك وهجعمتلكظ جنيمئمثهنمتجيو جلمف مم َّـ َّـ : ولك ُّـمئ غجنتسلكعن جف
 مل جعلكجنمئٰهلكُّـلكظ يتخيمبمئ هن غألجعحلكف غخفنمل جعلكخفخيلكر غخفهييعقغ عيتخيمبمئهن غألجعحلكف غخف

يمكلكَّـيع جلبلكقغ عقحكجي َّـ غجنهييعل غألهنص هجلمتيطَّـلك ُّـت ج َّـىعغ غإلخكهئلكنص هَّـ ي
مغبمل هغجنسلكجنبملص هُّـيعمعبيش غإلزلكغ هغجنسمبمك  وعهث غجلتمق معمئلكجع غجنتمتلكخمىش مغلكقُّـلك جعخل غخف ي

 .جعلكجنمئٰهلكُّـلك
هنمئس ي عن  ههن جفىعغ جفىعههيتمسحصخل ُّـيعق جلمف ظيطق غخفيحممشهثههن مغلكهثمك عحفيع 

ق غجنهئثحق حممثجههئ غجلتبلكق غجنسمبمك هغجنخييطن عجفيط  مغ جعلكخفتمئلكجعالف عقغ مملكن َّـ غخف
ص هآل ُّـمتهي غآلجلتىعغق جعهييعل هنمهيطغمىلكيعمض  َّـىعغ غجنهييعل آل ي جنمبخييطنص حممشنى غجنتمئلكجع

قيُّـمق مغ ل هن غجن قصق غجلتبلكق غخفجهب مغ  .ممخص آل شهيو ممثحقغ و هغجنخييطن هن
 جنمبهبمهجيمبحلكف وَّـ جعمثلكنيعهثخص ولكص هيجفمئمثمئمثوَّـىعغ غجنتمئسمث جنمثيغ معمئسمثخص ي عن هغألخكب

ص حممبمثيغ َّـمتلكن هنمئس  جعخل غألخمسلكنص و مغلكهنسجفمئمثمئ وغجنيطغئيعغ مض غجنهيمبسهيمل هغخفمتجي
غن ي عآل هتيغجنمب غضِّـ )غخفهيلكَّـمث غخفتمئلكجعمبمل(جلمت  غجنبحهن جل غخفهيلكَّـمث َّـ ينع ههن غجن

وحهن جل غألضيطغق جنمثيغ جعحثلك جل هنهيلكَّـمثهبهتلكص حممثمتبمي  غجنبيجنهئ. يمتجيمئهن خكمسن غخف
َّـلك ي غجنبحهن جل معمتلكخمىش غجنمئٰهلكُّـلك همعٰهلكقيعنيجغ . حممهمب جل حكلكئيع عخمسلكن غجنتمئلكجع

معمئلكجع غجنمهيطم هغجنهئىعغص هَّـ جمحق غجنبحهن جل معمئلكجع  عمل و عحفيع قغمغوَّـ جعحهن
 .غخفهيلكَّـمث غخفهييعقغص حمال ُّـمتبمي غخلمبيش جعمثمتهتخص

جللكُّـمل يغحل عن : خملكن ظلكجفمك غجن ص ممخص جلمبمث مليجنىعغمعمثغيميحقُّـمل هن غجني عحفيس جعغجنتمئلكي
غك حتظيتمسحصخلظيطق غخف ص حممشنيمئمل جعيطهن حتيجنىعغمعمثغيميحقُّـمل  غجنيمئ هقجن جل  ي غجنتمئلكجع

نيمم  هنمتهتخص غآلحفيع جعىعغمع  س مم جعىعغمع جل جمحقهص حممثيطحمو هن غخفهيلكَّـمث هنمتخيىغنىهنهيهت

 .)صضض( ص قخمضصض ك: غحلهئهبملمعخيمبمثمئمثمل غجنجهمثىط هنمهبلكف جلمف صلكُّـمل) ص(
 .ضصض ك:غخفمهيطق غجنسلكجع) ض(
 .صصص كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق ) ض(
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ن غجنتيطغحم هن عخمسصمل جعمثمتهتخصيجنىعغمعمثغيميحقُّـمل  غجنيحمئحمتت لكن غجنتمئلكجع ممخص  ههن قجن آل ُّـهئ
ص يعجل مل يجنىعغمعمثغيميحقُّـمل ص حممشقن غجنيمض جعحهن غجنتٰهلكقمهمتي ف جع غخفيحكمثخن هن غجنتمئلكجع

يحمئ عآل مل آل معتيمئمثمئمثغجنهئثيعغ غحلي عن : مض قجنيهغجن  جعخل غألحميعغقص يجنىعغجخجعلكآلهنتمثلكك غي
ص حممشقن غجنهئثيعغ  س مم حممثيطحمصيجنىعغجخ غجنتيطغحم غيجنىعغجخهآلكن غآلهنتمثلكك غ هنمتهتلك غآلحفيع جعىعغمع

ص ألنيمئمل جنهئ آل معهئهي مض حتيجنىعغمعمثغيميحقُّـمل  غجنيمئمل معهئهي مض حتيمثمئمثمئغحل  ي غجنتمئلكجع
ل عه هنلك زيعه مصيعغه حممثخص خملكجن صجنمبتمئلكجع خغئيش عحفيعه ممخص حكمثمسجخ ض  مملكجلتبلكق غخف

ي معمئلكجعال جضيمل معسهبيجنىعغمعمثغيميحقُّـمل  غجنينعَّـمتلك هن مهمتي غخف  .يمعمسهن و
جن   هخم يخميطك  ثغاج سظ اثتضق سضضام  واثغة إلٍوتصضضغ ارتشغعق بجضظ: ي

 غجنسبىغهغقه هئمثي معخيبحق ظيطق غخفتمسحصخل هغحليجنهئص  سن ثضتخٍ واثغٍيف حء
 هنث غجنتمئلكجع يحخفغهقحف جعمئمثيط هجفيطغ : يجفمثهن خملكن ظيطق غخفتمسحصخل) قحفلكنإل(مجع

غق غحلبحن قص ممس مغ غق هغجنبمثلكل جحلك ُّـهبهئ غمغتخصجلهتخص مض غجن يغجنىعه جعخل غجنس  ي
غيهنث غجنتمئلكجع غجنىعه جعخل غألجع) غجلهتملهجفيطغ (هجعمئمثيط . يهجعمثلكل غجنيعههن  صيغ هغجنبمت

 : غجنسبىغهغقههئمثهخملكن غحل . جعلكجلتبلكق مغهتتخلى هغجفيطٍّ ُّـهبهئ غمغتخصجلهتخص مض جضيجحلك
غ غخفجتهبخيتخل مض هغجفيطيهجعمئمثيط هجفيطغ غجلهتمل قحف هنث معمئلكجع غألجع ىغ هغجنبمت  هن ي

 . مغهتتخل
جفيطغ إلحفيعغف همعمئمثمثيط غجنتخييعُّـ  :مض غخفمئلكن خملكنحممئيط مهمتي غخفيهعهنلك  جعمجهتمل غجن

ن كُّـيط عجعلك جنخيهبيعه هغجعمتلك جنبهئيع : هن مغهتتخلى هغجفيطىهنلك غمغتهب هنمتهتخص مض خظ وممهئ  .و
ن خممثيط هجفيطغ غجلهتمل إل هث يقحفلكن هنث معمئلكجع غألجعهغجلهب جعخل مم غ همم يغ هغجنبمت

غ غخفجيمبمئتلكن يُّـيطحف غألجع) هجفيطغ غجلهتمل( جعمئمثيط يعن: إلحفيعغمغ َّـ عن ُّـمئلكن يغ هغجنبمت
ص حممشن غ غخفمئمثيطمعلكن يهشيعف غألجع.  جحتمتى هغجفيطغىمغتخصجلهتخص مض قغف غيمض غجنتخييعُّـ يغ هغجنبمت ي

 .ضصص كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق  )ص(
هنمل) ض(  .طصصك :خف غخفمتحي
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ص عجفيطغرلك جعلكجنمئمثلكك عمل يغ كُّـيط هجعمتيمممسجع قمعخل حممث مغ ص هغألحفيعه جعلكجنمئمثلكك غمع غخف جعمت
ن غمغتخصجلهتخص هن مغهتتخل حضتمبهيتخلص هآل معمئلكجع جعمثمتهتخص ص حممثهئ  .عمل عجعمث

غقه هجعخل هنلك قمميعه  هغحلهئمث غجنسبىغهيتمسحصخلحمال معمتلكمض جعخل هنلك قمميعه ظيطق غخف
 عقحفلكن غخفجيمبمئتخل هنمتهتخص مض غجنتخييعُّـ ُّـستمبىغن يمض غخفمئلكنص حممشنقحس غهللا  مهمتيغخف

ص ممخص عنيمئمثيطعحفيعغف غخف معخل هنمتهتخص هن غجنتخييعُّـ يمئمثيط عحفيعغف غخفيمعخل هنمتهتخص هن غجنتخييعُّـ
 .ُّـستمبىغن عقحفلكن غخفجيمبمئتخل مض غجنتخييعُّـ

جن   هخم يخميطك  ّظعضظ ارضوخضظ اثسجرظ ال عغذق اآلثغ بغاته ارتي عي اث: ي ّ
ظ غخفجهخييع جعلكجنخيمبمثملص بضضضام يهن خمبمث معخيمبمث غحلهئ جعلكجن ُّـيعُّـيط مممث ُّـهبهئ عن . ي

يُّـيطحم عجفيطرلك غآلحفيع جعىعغمع هن عن قغهتخص هغجفيطغظ حمهت ُّـهبهئ عن ُّـيطحم غجنحنظ 
ظ  !هثهيس
جن   هخم يخميطك  ٍض ارسغعن ثوضوعوذصضف خغ: ي  يف زسظطخ ٍ واثغّ

خكج مض خف غجنتجيعُّـيط صًخمتصصخ طظذسظ رصتشغعق  يحمئو معبخيلك جنمبهبخملكن غجنمئ
غخم جفيطغ غجنىغهنلكن حمهبستيطقنص ألنيهعهنلك  :غجنهلُّـ مض خف غخف  يغجنتمئمثمثيط جع

ن  . هغجفيطىمض كهنلكني عآل غآلمغتخصل آل ُّـهئ
غقم غإلحصلكنجنهغجلجكل جلمبمث غ يمعبخيلك جنمبهبحمئ صالَّـمثج مض خك  غجنيطهغر مض و

خكج  جنمهيطخم جلمف ظ جل غجنىغهنلكنىجمحق هنمي خممثيط غآلمغتخصل يجعمسن: جفلكخكمثمل خف غجنمئ
 .وغخفمئلكقهثمل مض غجنيعمعبمل عه هظ عحفيع غظجيالجفلك

 .صضض كصف: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط جلبلكك غجنىغغقجل غجنسبىغهغقه )ص(
خكجصخف غجنتجيعُّـيط )ض(  .ضصص ك: غجنمئ
غخم )ض(  .ضطص ك:خف غخف
غقم غإلحصلكن) ض(  .ضطصك: خك
خكج جنمبهبحمئ) ض(  .ضصصك:  غجنيطهغريجفلكخكمثمل خف غجنمئ
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ق غجنثالجغمل ي عن :َّـيع ممالهن مض غخفمئلكنلكهعن مملكن مكقحس غهللا  مهمتيغخفيهعهنلك  غجنمئمث
قيمممبهت  خممثيط غآلمغتخصل مض يف مض معخيمبمثمئت جلمف غألحكهيلكق جعمسني هجنهئ دصملي غجفجكغكُّـولك خممث

غجفيط هنمي ل غجن ض آل غجنتمئمثمثيط  :حممئلكنص وق غألحفيعه مجمثخيلك جل قمميع غجنمئمثىغخف جن
ل جنمي غجلتبلكق غجنتمئلكجع ض جفيطغ غخف ل مض يحمئحمت... جع ض  هنلك زيعه مصيعه غخف

 . مل عحفىع مض قحكهبيغجنتمئلكجع هن عجفهئلكهن غجنرضهقُّـ
جن   هخم يخميطك  ّإطام عضتضق اثتامخضام الحتحظرظ تصغر اروثود ارواثغ: ي ص ّ

قر مغ ق جليعيض. لك آل جنىعغمعمثهتخصيحمهتخص عهثخص ُّـهبتمت غمغتخصجلهتخص جن مغ سحممشن غجن  جل و حفلكقفي
يغجنىعغفص عق غخفلكَّـمثمل هن جفمثهن َّـ جنمثسمن عآل َّـ  .ي

ي عن غخفثمبخل عهثخص ُّـهبتمت غمغتخصجلهتخص هن مغهتمل عن آل شهي :يغجنهيمثلكيضخملكن غجنجهمثىط  يي
قغٍّجنهئ قغن مض ويعغ  هنميلكُّـو هنمتهتخص همغ مغ ن غجن حفيعص هغآلمغتخصل ُّـستمبىغن عن ُّـهئ جن

قغ  .ص هَّـ جعخيمثمت هجفيطغ غجنهئثحقص هَّـ جضلكنو هغجفيطغوجفخل ممثيعهتخص همغ
ق جعخيمثمت حمهت جضلكنيهعهنلك  مغ ومعهئيعق غجن ن صي ي هن مغهتمل عن غجنتهئيعق ُّـستمبىغن مم ي

ق  مغ جفيطغ غجنجهخمهمثملص هَّـ وغ ممثحقم ي جنمبتجهخيس وهَّـ هنسلكهمم غجن يمض جفخل غجن
غجفيطص هَّـ جضلكن  .جعخيمثمت ممثيعغ غجن

قوحملكمغتخصل غخفثمبخل جنمثيغ هنستمبىغهنلك مغ ن غهنتمتلكجل ي جفت ي جنتهئيعق غجن هن مغهتمل ُّـهئ
ق مغ غجفيط ههجفيطغ غجنهئثحق ممالرلك ُّـستمبىغهنلكن صهثخي. يغحكتحلكجنمل معهئيعق غجن  ممثيعغ غجن

ص حمهئالرلك ُّـيعمغخيلكن ق غجنتخصُّـىغ هجليطهن غجنتمتلكخمىشص حملكمغتخصل غخفثمبخل ُّـهبتمت  عمل همغ
ق مغ  .يجعهبث هنلك ُّـهبتمت جع معهئيعق غجن

جن   هخم يخميطك  مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن ص ّرام تصغم يف سبظثع اروثود: ي
 .هملغخفيعجفمبمل غأل

 .يط غجنجيبلكلكبلكئيص معخيمبمثمئمل غجنسمثضصص كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق  )ص(
 .طضضك ضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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ا ا   
غقل غيميحقُّـمل غجن  :خمسهبخلعمل معمتمئس  هَّـ .مل جنمبهئثيعغيجنىعغمعمثهن غجنخي
ّ ارشجعظ ارغاتضظ)س(  . هَّـ عن ُّـيطحم عجفيط غجنجهمثئخل غجنحنظ غآلحفيع جعىعغمع:ّ

غ غجنتمئلكجع جعمسهث غهنتمتلكل غمغتخصل خكمثئخل يجليعحم  ى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطٍّ مض جضي
 : جعمشخكهئلكجنخلجنتمئلكجعخكهئ جلمف معخييعُّـ غيع ه. هغجفيطىمض كهنلكن

هجنهئ آل ُّـمتجيب وعُّـٰهلكص  غخفثمبخل آل زتهبخيلكن ين ألص ارضصف بتشغعق اثثصخ.س
ص  و معخييعُّـ غجنتمئلكجع جنمثيغ معخييعُّـهيلك مغلكهنخيلكينعىعغ ُّـخيمت هَّـمعخييعُّـ غجنتمئلكجع  .و

ق غجنتميلكُّـيع غيعن : غخفمهمتيعمغلكغ ه  جعخل يجنىعغجخغجنهلل مض معخييعُّـ غجنتمئلكجع همغ
ق َّـىعغ غجنهلل  غضِّـ جليطن همغ  يقغجخ آل معميلكُّـيع ي ألهثمض غخفثمبخلظغجنجهمثئخلص ههن غجن

 .جعمثمتهتخص
 حملكألقجعخيمل َّـ هنمبىغهنص هآلكهنهتلك صزم وخخ اثصفوم ارضصف بضصضف ارذ.س

َّـ (هثمئمثىش غجنالكن ي حممشن ص هجلمف َّـىعغيىغهمغمثمل ههثمئمثىش غجنالكن جليطن غجنصيىغهمغمثملغجن
ص يىغهمغمثمل حملكألقجعخيمل هجليطن غجن)هَّـ غألقجعخيمل( آل زتهب هن غخفمبىغهن )يىغهمغمثملجليطن غجن

 .آل زتهبخيلكن
هتخصص جنىعغمعمث جليطن غمغتخصل هثمئمثىش غجنالكن هن غخفمبىغهن جنمثيغ يجعمسن :مهمتيعمغلكغ غخفه

مغيط معخيلكهثيطص هتخصقغمعمث جل ى حفلكقفىجع ألهنيع  جعلكجنىعغف جعخل غألقجعخيمل هجليطن و همعجيلكققوحمال ُّـ
 .يىغهمغمثملغجن

ّ ارشجعظ دج ارغاتضظ)س( ن غجنجهمثئلكن آل زتهبخيلكن ألحكبلكغ:ّ  عحفيعه ى عن ُّـهئ
غق مض غجنهيحهتخصص هن خمبمث جليطن غمغتخصلقغمعمث جل ىحفلكقمغمل  هن غحلالهغ مض ص غجنس
 .غجنسهئيع

غخمخيمثوغ غجنخيمئ ُّـهييعل جن هثحي جنهئوئلكمثحملكجنخييطن هعن مس ُّـهئ خك) ص( ملص جنىعجن ُّـمئلكجع يمل هغجنجهمثئمثي هن غجن
ق مغ  .غجنخييطن غجن





 
 
 
 
 
 
 

دا ا  
ا   

  تشغعق ارتضظذف )س(
  سورد ثغعظن ارتضظذف بظرغات يف ارسصظ واإلدظب )س(
  يف أثصظم ارتضظذف)س(

 





 
 

سادس   الفصل ا
ناقض    تقابل ا

ابُوهو تقابل سلبِ اإل ا، وا د: كقو د،ُ أبيضٌ ز س ز  ٌ ول
اب،ضبأبي سلبِ أو ما هو  مع اإل فرداتِ وا إل، من ا  سان 

ال سانوا الع،إ المعدوم، والع وا عدوم وا   . وا
قيضان ال يصدقان معا ذبان معاًوا ن شئت فقلً، وال ي  ال : و

ناقضِ تقابلُ فمآل.تمعان وال يرتفعان ٍ إ قضيةِ ا  ٍ منفصلةّ
ابَن يصدقأّ إما :اُ  قو،ٍةّحقيقي ما ُ اإل سلبَأن يصدقّ و ؛  ا

ناقض ابُفا قيقة ب اإل سلبِ  ا   . وا
ك  ُققوال ينا ذ ناقضّ فرداتِ ا  أخذناه ٍمفهوم  ف، ب ا

ه مع اّثم  نفسه  إل،أضفنا إ السان  سان وا  ِ والفرس،ِإ
الفرس َقق ،ِوا ناقضّ فهومُ ا ك؛ ب ا ا إذا أخذنا ّ أن وذ

إل،مفهوم متناقض السان  سان وا م نرت،ِإ قابلّ أنَْب   ٌ قائمَ ا
فهوم  الُ يطردُسان فاإل،سواء  حدبا سان بذاته ا ّ أن  كما،إ

ال سانا وري؛سانه اإلِ بذاتُ يطردَإ بوتّ أنه  و م يعت ا  ُو 
وجود م يطاردِسان  جانب اإلُوا سانال اِ  م يناقضَإ  ،هْ و

الُسانفاإل سان وا ناقضانّإنما  ُإ  ِسان اإلِما  مع وجودّ ألنهي
ك وال يتم،سان اإلِوعدم وجودِباعتبار قيامّ إال  ذ ذا ؛سان باإلِ ا  و
الُسان فاإل،العدم سان وا ِّإنما  ُإ ال ناقضان ال لي إ ماي  ّا
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سيطت وجودُسانإل ا: وهما قضيتا،ال س اإل،ٌ    . بموجودٌسان ول
مُونظ تناقضِ ا ري  ا دُقيام :  دُال قيام وٍ ز   ز

دِ القيامِفهما  مع وجود ز دِ القيامِ وعدمٍ  ز  إ نّ وهما ينحال، 
ب ّهلي ا،ّر د : هما قو ا، قائمٌز د : وقو س ز   . بقائمٌل

ناقضُفتقابل ابِ ا قيقة ب اإل سلبِ با ن شئت فقل، وا  : و
وجود عقولِسيأ  مباحث العاقلّ أنه َ غ، والعدمِب ا إن ـ  ِ وا

وجودَ مفهومُينالّإنما  َالعقلّ أن : ـشاء اهللا تعا ًأوال ِ ا ً اّ حرفيً معّ
ع اإلسُسبكّثم  ، القضايا بديله منه وأخذّ منه ا ًستقاله ِ ب ّ 

ن رابطا صوً،بعدما  وجودُرّ و لعدم نظ ما جرى عليه  ا  ؛ 
ناقضُفتقابل ابِ ا سلبِ ب اإل ًأوال ِ وا اتّ ا هما ِ و غ، و
  .هماِبعرض

سبة،ِفما  بعض العبارات ناقضِ من  كما  ـ  إ القضايا ِ ا
د جر سلبَ تقابلّإن :عبارة ا ابِ ا  . والعقدِلقول إ اٌ راجعِِ واإل

دـ انت  سلبَأر ابُ به ا ضمون ُ واإل  من حيث اإلضافة إ 
ِالقضية   . بعينهّ

ّأيضا أن  َوقد ظهر قوً
َ

د،هُ رفعٍء  ُنقيض :م رفع َ أر  فيه با
اب،ّا اُالطرد سلبُ فاإل ات ما يقابل  ُ يطردُ وا   .ُهمنهما با

َن فَ مُتفسّوأما  سلبَرفع اّ  َ نقيضّح بأنّ ف، با وا
الِساناإل سان هو ا الَ ونقيض،إ سان ا الالَإ سان ا  ُساناإلّوأما  ،إ

قيضُفهو الزم س بنقيضِ ا ناقضِ تقابلُه كونِ تفسُ فالزم، ول  ِ ا
وريً، دائماٍ واحدٍمن جانب طالن وهو    . ا
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م ناقضِ تقابلِومن أح ُحققيتّإنما قيض  اَتقابلّ أن :ِ ا ّ  
لفظ بنوع هن أو  ا جازٍا قابلّ ألن؛ من ا سبةَ ا  ٌ قائمةٌ 

تناقض هو العدمُ وأحد،بطرف  ٌ اعتبارُ والعدم، الطرف  ا
صداقعق ارجَ ال  الف تقابل.   ا لكةِ العدمِ وهذا   ، وا
ضافٌعدم  ـكما سيأ إن شاء اهللاـ  فيه َ العدمّفإن ر إ ٌ   ٍأ

وجود فله حظ،وجود قابل، من ا قيقة بطرف ٌ فيه قائمُ فا   ا
  .وجودين

م قابلِومن أح واسطةُ امتناع:ِ هذا ا تقابل بهِ ا  فال ، ب ا
ء قيضِ من األشياء عن صدق أحدٌلو  ر  ف. ا  ٍ مفروضٍأ

دّإما  دً مثالٌهو ز س بز م، أو ل س بأبيضُهو أبيضا ّ و  ، أو ل
يع األشياءّنقيض مفروض يعم  ف.وهكذا   .ان 

م قابلِومن أح قيض ال يصدقان معاّ أن :ِ هذا ا  وال ًا
ذبان معا يل الً،ي ِقضية  س نفصلةّ ت ّتقدم كما ،ةّقيقي اِ ا

هُاإلشارة ا، إ ابَأن يصدقّ إما : و قو سلَ أو يصدقُ اإل  .ب ا
ٌقضيةو  ٌبديهية ّ ف يٌةّأو ّ ُتو ٍ قضية ِصدقُالعلم بعليها  ّ ّ 

ور،مفروضة نت أو ًةّ  ة  س ي.ّنظر ُِصدقعلم ُ فل  :ا قو
عة ُِكذبُعلم إذا ّ إال ً، مثالُ زوجُاألر عة:ا قو ست األر  ، بزوجُ ل
س ي ُِصدقعلم ُول م قو ُِكذبُعلم إذا ّ إال ،ٌ حادثُا العا س :ا قو  ل

م ادثُالعا ا س.  ُقضيةيت ّمُ و قيض ِ اجتماعِ امتناعّ  ا
  .هما بأو األوائلِوارتفاع

شك ن ا ا  نفصلةو الِةّقيقي اِ  صدق هذه ا ز لعلم ً   
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ل ٍقضية ب ُحقق إذ ال يت؛ مفروضةّ ٍقضية ِ بصدقُ العلمّ  َلمُإذا عّ إال ّ
ذب نقيض شك،هاِب شكُ يوجبِةّقيقي اِنفصلة  هذه ا وا   ا

قيض شكُ والزم، كذب ا قيضه ا  ف ؛ اآلخرِ  صدق ا
شك ر،ه من أصلهُ وفساد،ه ِ العلمُ فيها هالكا ه ُ تدفعٌ وهو أ

سوفسطيّ وما يد.ّسانية اإلُالفطرة شكعيه ا  ال ً دعوىّ من ا
لفظَى طورّتتعد تِ ا   . فيهِلقول اُ وسيأ تفصيل.َةّ ا
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ا  

ص هخميط معمتلكهن غخفي غجنتمتلكخمىش هن عَّـشُّـخييط جعحهن غجنتمتلكخمىش مهمتي  عخمسلكن غجنتمئلكجع
 :غجنهيمه مض هنبحثخلَّـىعغ مض 

)١( ا    
جنمتلك صزلكغهغإل  معمئلكجع غجنسمبمك:غجنتمتلكخمىش  هكُّـيط جنمثيغ صعجعمثىش كُّـيط :مممئ

ف مض غجنبحهن هثجهحق .جعمسجعمثىش جن همهمتي غخفي عمل عن هخمب غجن يخميطك   َّـىعغ  مضيهئمب ُّـتي
ه غجنبحهن غخف  جعحسمك هنمئلكن غإلجغبلكفص آل جلمف : عهصيمتجيمئغجنهيمه جلمف هنست

ه غجنبحهن غجن فص هجعمثلكن قجنيهيمبسهيهنست  : غجنىعه َّـ هنمئلكن غجنثب
نيهثع :يهيمبسهيغخفيعغق جعلكجنبحهن غجن ص و غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن:متلك جفمثمتخص هثمئ غخم  مض غجن

قيمئعقغ حتي عهث ُّـخيمتحمىعجن   قجن  جليطنيحمئآل ُّـهبهئ عن ُّـتىئىع ص حمحمثمتو همغ
ق مض معمب غخفيعمعبمل همض قجن غجنىغهنلكن همض معمب غجنهلغئيشص هن خمبمث جن مملكن  مغ غجن

قيغجنهئتلكغ غخفخيخل مغ ن هنخييطههنوغ هن  مض هثهييغ قجن ولك مض َّـىعغ غآلنص حمال ُّـهبهئ عن ُّـهئ
غخم ي عن غآلن ههثهييغ غخفهئلكنص هَّـىعغ َّـ هنخيمت غجنمتمئمثٰهخل آل زتهبخيلكن مض غجن

ق عقغ مملكن هنتيعن: عهص يلكقمغغخل مغ ص هعنو لكلكقق حمهتولكيحمئمئ غجن  غجنخييطن عقغ ي جنخييطهن
ص عهجعحسمك حميعل غجنخي مولك يحمئمئمملكن هنت ق هنت:مئ مغ  و حمهت لكلكققم ولكيحمئمئ مس ُّـهئ غجن

ق مغ غظ. جنمب ق جعهبهيلكق مملكن غجنوحك مغ جنمتلك كُّـيطصيتلكهنمل مملكن غجن قص عه جعهبهيلكق و مممئ مغ  هن
جنمتلكصمملكن غجنمتلكخممهمل  . خملكئو كُّـيط: مممئ

و خمٰهمثملصيعقن جعحسمك غجنبحهن غجنهيمبسهي ص  حصلك ى حتتلكف عمل هنجيلكجعي غخم مض غجن
ق قص هعقغ مملكن جليطهنوغههنجيلكجعمئهتلك عقغ مملكن همغ مغ مغيط هنخي جليطن قجن غجن  حمال ولك حمال ُّـ

ن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل  قص هَّـىعغ هنخيمت هنجيلكجع غجنمئٰهمثملص حمحمثمتخص هثمئ مغيط هنخي همغ يُّـ
ق:جعهبخيمتحمهت  ص جنمتهييغ غألهنيعوهنجيلكجع مغ ص وغ عقغ مملكن غجنحنظ هن غخم غخللكقمغ ي مض غجن
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 .حمهت آل زتهب هن جليطهن مض قجن غآلن

غخم ههثهييغ غألهنيعي عن:يههن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ يعهنلك ص ي غجنبحهن غجنهيمبسهي ُّـمتحييع عمل غجن
 صهعقغ ظلكق غجنتمتلكخمىش مض جللكمس غحلهئلكُّـمل هغخفهيلكَّـمث .يغجنبحهن غخفمتجيمئ حمهت جللكمس غخفهيلكَّـمث

غخمخيمثينع :ُّـجييعف َّـىعغ غجنسهسغن قق غجنبحهن غجنهيمبسهي ي غجن هَّـ جليطن م يمل غجنت َّـ هن
 :تلكنين هثحييعُّـمض غخفمئلك مممث هثحهئ جلمتهتلكظم غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل 

مل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل ي غجنىعه شهئ جل هغخمخيمثي هَّـ غجنت معهيمثيط جعمسن:ّارضشغعظ األوخ
قُّـمل وَّـ هنهيلكَّـمث معمه ن غجنخييطنص هر: عهص هَّـ غخفهييعقغفي ق ههنهيهت مغ ن غجن  لك هنهيهت

قُّـهنلكنهنهيهت ي معمه  .لكني آل معمهيطُّـمئمثلكني
ق  جل هنمهلكقُّـمئهتلكص جنهئمتيوهغخفهييعقغف هعن مملكهثمن جفلكمممثمل هتلك آل حتهئ جل همغ

ن غإلهثسلكن هعن مملكن شهئ جلخص ُّـمهيطم جلمبمث غإلهثسلكنص هنمهلكقُّـمئهتلك ي هجليطهنهتلكص حمهبهيهت
ق غإلهثسلكن هجليطهنجنهئمتي  . آل شهئ جل همغ

ي عن غجنىعه :هنهيلكقَّـلك هصي هَّـ غجنمتحييعُّـمل غجنت غحفتلكقَّـلك غخفمهمتي:ّارضشغعظ ارثظطضظ
مل هجنمثسمن غخفهيلكَّـمث ي غجنمئٰهلكُّـلك غجنتمهيطُّـمئمثمل جليطن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل َّـيشهئ جل هغخمخيمث

قُّـمل  .يظ مض غجنتمتلكخمىش جعمبحلكل غجنبحهن غخفمتجيمئ َّـ غجنمئٰهلكُّـلك آل غخفهييعقغفحملكألص يغجنتمه
ضمثِّـ قجن قُّـمتمئس يعن غجنخيمب : مع ىعمل معمه ممخص حكمثمسجخ مض غخفيعجفمبمل  م  همعمهيطُّـي

ق هغجنغ مغحللكقُّـمل جلهل ن يجفمثثمثمل َّـ غجنىعه ُّـهئجه جل هنمهيطغخم هن قهن يتمه  مم
ق مغ ن غإلولك عه هنخييطههنوغغخفمهيطغم هن َّـىعغ ص حمهت ُّـهئجه جل هثسلكنص هن خمبمث هنهيهت

َّـيع وجفسلكك وغخفخيمت هَّـ مغ وتحيعن هني هث ي ص هآل ُّـهئجه جل مم  جعلكإلقغقغ هثلكلك
قغ عه هنخييطههن مغ يجفمثثمثمل غجنتمهيطُّـ حمهت غجنىعه ُّـهئجه جل هنمهيطغخم هن يعهنلك  .ولكوهن

قيهث ع مغ  . عن هنخييطهنوهن
ن غجنهئجه هن و جل غخفمهيطغمص هجنهئ معلكقغوغجنخيمب ممجهي عن :هغحللكظ  ُّـهئ

ق هغجنخييطنص حمهت يجفمثثمثملقهن  مغ ق غجن عن مملكن غجنهئجه جل غخفمهيطغم هن  ه.يمعمه
ق هغجنخييطن حمهت جلمبيجفمثثمثمل مغ  .ي معمهيطُّـمئو غجن
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قهغخفهيلكَّـمث غجن ق يجفمثثمثملوُّـمل مجمثخيلك معهئجه جل هنمهلكقُّـمئهتلك هن قهن يتمه مغ  غجن

قغخفهيلكَّـمث غجني عن :يتٰهِّـهغجنخييطنص ههن َّـمتلك ُّـ آل ُّـخيمئ م هَّـ غخفهييعقغف م ُّـمل يتمه
ق هغجنخييطنص هجلمبمث ي ألصغجنتمتلكخمىش جعمثمتهتلكظ مغ حملكخفهييعقغف آل ُّـخيمئ لك آل معهئجه جل غجن

 .حممثهتلك غحلهئلكُّـمل جل غجنتمتلكخمىش
 . مض غجنمئٰهلكُّـلكيمتجيمئ جعمبحلكل غجنبحهن غخفصغألظ مض غجنتمتلكخمىشي عن :هغحللكظ

غجنمئٰهلكُّـلك َّـ غألظ  عمل هثسبمل غجنتمتلكخمىشي عن جلمفيمعيطن ههن غجنمئيعغئ غجنت 
جن متيهغألحكلكك جلمتيط غخفمه ه خم يخميطك  هغجنمتمئمثٰهلكن آل ُّـمهيطخملكن هآل ُّـهئىعجعلكن : ي

غضِّـوهنخيلك  .مض غجنمئٰهلكُّـلكي عآل غجنمهيطم هغجنهئىعغ آل زيعُّـلكنيعن   ههن غجن
نصومتلك هثجيط غجنتمتلكخمىش مض غخفهييعقغف عُّـٰهلكي عهث:إن ذضل  غإلهثسلكن : ممخص هثمئ

قُّـلكن هنلكن معمه غضِّـ عن غإلهثسلكن هغجنالعهثسلكن هنهيهت يهغجنالعهثسلكنص ههن غجن  هن : عهصي
 .غخفهييعقغف هجنمثسلك هن غجنمئٰهلكُّـلكص هممىعجن غجنخيهب هغجنالجلهب هغخفخييطهن هغجنالهنخييطهن

قُّـملهَّـىعه هنهيلكَّـ  ي هن عصلك هنتمتلكخمٰهملظصو هنهييعقغف: عهصيمث معمه
ص يمئٰهمثملمض غجنزلكغ غجنسمبمك هغإل عمل  غجنتمتلكخمىش جعخل غخفهييعقغف ُّـيعمغ:اجلواب

قهثسلكن غإل: مض هنخيمتعهثسلكن هغجنالهثسلكنحملكإل مغ قص هثسلكن هغإلصو هن مغ  جمحق هن
 :لك هرصتخل جعسمثجيتخليَّـمبمث عمل خص ُّـيعمغخيلكني ألصُّـتمتلكخمٰهلكنيعهثخص سلكن عهث هغجنالهثسلكنحملكإل
قنهثسلكغإل مغ  . هنخييطهنهثسلكن هغإلصو هن

ضمثِّـ هنيعغق  جللكُّـمل مض مع  هثسلكن هغجنشهثسلكنغإليعن : غخفمهمتيخملكن ظلكجفمك غجن
هنخل هنجيلكققُّـمم مغيط جعخليص آلُّـتمتلكخمٰهلكنظ ألنهبهيهت هن ُّـ ي مم  غجنتجيلكقق غخفهيهت

هنخل هنهييعهضخل ل غجنتمتلكخمىش جنهئلكنصهنهيهت خم هن هنخيمثلكقغ جن  و حممب مملكن غجنتجيلكقق غخفهيهت
هنخل هنهييعهضخل هنتمتلكخمٰهخليمم  خص آل ي هممىعغ عص. جعلكلك جعلكجنرضهقغ هَّـصهنهيهت

ن غإلي عن عجفيطُّـتمتلكخمٰهلكن جعلكجلتبلكق ن جليطن غإلصهثسلكنرلك هنهيهت ص هثسلكن هغآلحفيع هنهيهت
ن هنخييطههنلكيألن هن غإلو هجنمثيغ خظصو عجفيط غجنمتمئمثٰهخل زمك عن ُّـهئ  هثسلكن هن هنهيهت

يعهنلك غألهن ص ممىعجنهثسلكنهغجنش غضِّـي ن غجنشيغجنثلكر حمسنيهعهنلك  ص حم هعن هثسلكن  هنهيهت
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قغف جعلكحلهب غجنجهلكُّـص جنهئمتييهمظ غألومملكن جليطهنلك جعلكحلهب مغ مض ي آلجعيط  حممشقنص هن غخف

ف غإل غخم هجفهئلكُّـمل غآلحفيع هثسلكنغجنتمتلكخمىش جعمثمتهتخص هن جفهئلكُّـمل عجفيطرلك جل جغب  مض غجن
خم تخل غجنبسمثجيتخلص حملكجنتمتلكخمىش ُّـمئ ي هَّـىعغ َّـ هنهيلكق غحصمبمثصجل هثهي قجن مض غجن

 . هجعخل غخفهييعقُّـ جعلكجنتبوجعمثمتهتخص عظلكجنمل
ي حممشن  غجنىعه َّـ هثمئمثىش جليطن خممثلكن كُّـيطصص هنخيمت خممثلكن كُّـيطههثحيحق غجنهئالن ُّـمسجخ مض

وخمٰهمثملخممثلكن كُّـيط جنمثيغ  ص جنىعغ حمهت هن غخفهييعقغف آل يمعلكهنمل جمحق و غجنمتسبمل حممث هثلكخممهملي ألني
كُّـيط ( غجنت معمتلكخمىش )كُّـيط خملكئ(تخل رلك يهنيعممبتخل يَّـمبمث عمل هن غجنمئٰهلكُّـلكص هَّـىعغ ُّـيعمغ

 .)جنمثيغ جعمئلكئ
جنمض معخيمبمثمئت جلمف غألحكمهمتي هَّـىعغ هنلك عخكلكق عجنمث غخف  هنلك قمميعه يغحل: هيلكق جعمئ

 غإلزلكغ هغجنسمبمك آل زتهبخيلكن هآل ين غألهغئ َّـ عنيعهي عن  هَّـصخليمتجيمئمثخميطهنلكظ غخف
ىخمٰهمثمل غإلزلكغ هغجنسمبمك مض ي عن: هعن خكئمن حممئصُّـيعمعهيخيلكن  جعخيمثمتهتلك آل ى هغجفيطغي

وخمٰهمثمل هَّـ مض غحلمئمثمئمل صو هآل ُّـهئىعجعلكن هنخيلكوُّـمهيطخملكن هنخيلك  هعق مملكن ظمليجفمئمثمئمث و هنمتهيمهمبملي
ي عآل َّـ جعخل غإلزلكغ هغجنسمبمك حمال معمتلكخمىش جعلكجنىعغف جعخل غخفهييعقغفيعهثخص  َّـىعغ غجنتمئلكجع

ل هنهيلكَّـمثهبهتلك  حملكجنتمتلكخمىش صتهتلك غجنبسمثجيمليغجنسمبمك هغإلزلكغ مض َّـمبمث عمل هن مغهتمل قمغ
جنمتلكهسجعخل كُّـيط هآل كُّـيط جعلكحلمئمثمئمل جعخل هنلك ُّـ ق:هآلن عجنمث هن خم مغ  هجنمثيغ كُّـيط و كُّـيط هن

ق مغ  .جعهب
)٢( ا  د اأّوو وا ا  ت  

جنمتلكي عن هن غآلجنتهيلكفيآلجعيط  َّـ جعمبحلكل غجنسمبمك يعهثخص  غجنتمتلكخمىش مض غجنمئٰهلكُّـلك :خم
 جنمثسمن هنتمتلكخمٰهملص جع غجنتمتلكخمىش جعمبحلكل ص غجنمئٰهلكُّـلك جعخص َّـ خمٰهلكُّـلكيص ألنزلكغهغإل

ق: هن خمبمثصيمئٰهمثمل هحكمبمك غجنيمئٰهمثملعزلكغ غجن مغ  ههن َّـمتلك ظ هكُّـيط هنخييطهنص كُّـيط هن
 .ططضك: هجللكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .)ض (يط غجنجيبلكلكبلكئ قخميص معخيمبمثمئمل غجنسمثضطص كطف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل )ض(



 صضض..................................................................................................غجنتمتلكخمىش مض

وعهآلغجنتمتلكخمىش ي عن :يتٰهِّـُّـ  عمل متسمكيص هُّـزلكغغف جعمبحلكل غجنسمبمك هغإل هجعلكجنىعي
مغيطزلكغ غجنسمبمك هغإلي عن غجنمئٰهلكُّـلك جعلكجلتبلكق مض غجنمئٰهلكُّـلكص حملكجنتمتلكخمىش مض ي عآل آل ُّـ

 .غجنمئٰهلكُّـلك جعمبحلكل عزلكهبلك هحكمببهتلك
 ههثسمك عمل غجنمئٰهلكُّـلك ص غجنتمتلكخمىش ُّـيعمغ عمل غجنسمبمك هغإلزلكغينع :جعخيبلكقغ عحفيعه

ص هآل جفهئ عآل يجعلكجلتبلكق عن غجنسمبمك هغإلزلكغ هظهيلكن جنمبحهئ ي مض غجنمئٰهمثملص ههن َّـمتلك ي
ن غجنتخيبحق جعمسن ن ي معسلكجضو غجنتمتلكخمىش جعلكجنمئٰهلكُّـلك َّـ معخيبحقيُّـهئ ص خفلك حكمثمسجخ هن غخفمهمتي غجنمئ

ن خمٰهمثملص جنهئمتي يجعمسهث آل معمتلكخمىش مض غجنمئٰهمثمل جعخص َّـ خمٰهمثملص ألهث خميط معهئ ي يي مممل ي هتلك هنجههئ
ل غجنتمتلكخمىش حممثهتلكص هغجنمهحمثِّـ عن غألظ مض غجنتمتلكخمىش مض  خم يغجنمتسبملص هجلمبمث حمال هنخيمت جن

ومبمك هغإلزلكغ عهآل هجعلكجنىعغفغجنس  .ومتسمك عمل غجنمئٰهلكُّـلك جغلكهثمثلك هجعلكجنخييعلي هُّـصي
ق هغجنخييطنص عهمئمثمئغجنتمتلكخمىش مض غحلين ع :هعن خكئمن خممبمن مغ  جعخل :مل جعخل غجن

هن ق هغجنخييطنىهنهيهت مغ  . غجن
غضِّـ عن يعن: هجعمثلكن قجن آلف غجنهيمبسهيمثملص ههن غجن ق هغجنخييطن هن غخفخيمئ مغ ي غجن ي

ق ق جعخص َّـ همغ مغ ص ألن آل ُّـهبهئ عنصس حفلكقمغوغجن ق جفمئمثمئت ي ُّـمسجخ عمل غجنىعَّـ مغ  غجن
ن ظمض غخللكقفص هعقغ مغلكظ عمل غجنىعَّـ جنىغن غآلهثمئالغص هجلمبمث هثتسلك ن جل مممثهيمثمل جفمه

ظ ق غخللكقمغ آل ُّـمسجخ عمل غجنىعَّـ مغ قص هن عن غجن مغ ن غجن يغجنىعَّـ جلمف هنهيهت  ي
ههغخفمهمتي  يخميطك  ني غغ حكمثمسجخ مض هنبحهن غجنخيمبمل ينع : ُّـمئ ي َّـىعغ غجل

ن ي هحكمثتٰهِّـ عن صهغخفخيمب ق هعهنثلكجن هبىعه غجنجييعُّـمئملي مغ ن غجن  صحتمهمث غجنىعَّـ خفهيهت
ني عن:وهنثال هو غجنىعَّـ عقغ مغلكظه هنهيهت ن س هنلكَّـ ن كُّـيطص ُّـمئ هث غحفتىغم جعلكغجنىعَّـ م  ممهبهيهت

ق مغ غ غحللكحمحيمل غخف ص هجعخييط جليطغيمض خم غفي حممث قغجفرضفص وغعقغ قعه كُّـيط غ حكمت  و ظ
قمعلكن مض غجنىعَّـ هرلك هنمهوجغلكهثمثمل ن جنىغُّـيط ظ ص حممثهئ  ى حلمئمثمئملنيطغخملك هن كُّـيط عمل غجنىعَّـ

ن غجنىعَّـ قغ ي عن:هغجفيطغص حممثمئ قغ غجنت مملكهثمن جلمتيطه َّـ َّـىعه غجنمه  معمب غجنمه
و َّـ كُّـيطص هَّـىعه خمٰهمثملوغ كُّـيطيجنىغُّـيطص حممثحهئ عن لي ض ل َّـ و حممثهتلك هن ض نص غخف  هجضهب

ن كُّـيط عُّـٰهلكص هَّـىعه غجنمتسبمل غحلهئهبمثصكُّـيط ي هغخفحهب ص َّـومل غجنت حممثهتلك جفهئو   همعمهيطُّـ
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ق ي غخفخيمت غحليعمضيألنظ ي جفيعمضوهنخيمت  غجنيعغجعيش ي غحليعمضخيمتهَّـىعغ غخفص  جعجييعحمخلو خملكئوهمغ

نيُّـهبهئ عن هث ق غجنمئمثلكن: حيهتيعه حممتمئ ق كُّـيطص عه همغ  .همغ
 يحكهبع و عمل هنخيمتي غحليعمضخيمتن َّـىعغ غخفيهجعخييط قجن ُّـهبهئ جنمبىعَّـ عن ش

ق غجنىعَّـمت  مهُّـٰهمثهي عمل غجنمئمثلكن مغ ي خفلك معمئيطن مض هنيعجفمبمل غجن ُّـ و غجنخيمئ خملكققينعي  جلمف حت
ق غجنيعغجعيش عمل مغ ن مي هنستمئغجن ق خممثلكن:  حممتمئ جنمتلك يمتلك جفيهثع : جنىغُّـيطص هَّـىعغ ُّـخيمتىهمغ

قص ص هَّـىعغ غخفخيمت غإليحكهبع و عمل هنخيمتيغخفخيمت غحليعمض مغ ن غجن َّـ هحكهب َّـ هنهيهت
ق ق غجنمئمثلكنوهمغ ي هنمئمثيطص ألهث همغ  .ي
ق عمل جني شص غجنمئيطقغ جلمف جفىعم غخفٰهلكميجنمبىعَّـ غجنبهلهيجفمثهن عن ه  ىهمغ

ن ص حممثمئ قص هممىعجن غجنهئالن:هنجيمب ن غجنخييطن غجنيعغجعيش همغ  هنث جليطن ص مض هنهيهت
ص ههبىعه غجنجييعُّـمئمل هظ غجنىعَّـ ن غجنخييطن غخفجيمب ق غجنمئمثلكنص حممثحمه جلمف هنهيهت  همغ

ن غجنخييطنعمل  ق ههنهيهت مغ ن غجن ق هغجنخييطن ُّـمتتىغجللكن هن يجفمثهن عن ه صهنهيهت مغ غجن
ومعمئلكجع غجنتمتلكخمىش عهآلي عن :غإلزلكغ هغجنسمبمكص حممثمتتمي ن جعخل غإلزلكغ ي  هجعلكجنىعغف ُّـهئ

مغ يحمئهغجنسمبمكص هثخي ُّـت هثخل قغجنتمتلكخمىش جعخل غجن صخص هنٰههب  هغجنخييطن جنهئ
قُّـ هنمتهتخصص جعهبخيمت ي عن غجنتمئلكجع مض غحلمئمثمئمل جعخل :جنشزلكغ هغجنسمبمك ههنمسحف

وعهآلغإلزلكغ هغجنسمبمك  هن هجعلكجنىعغفي ىص هعهنلك غجنتمتلكخمىش جعخل هنهيهت ق هغجنخييطن ي مغ  غجن
 .جعلكجنخييعلوعُّـٰهلك يحمبلكجنخييعلظ ممخص عن مض جمحقرلك مض غخفهييعقغف 

جنيهقق جلمبمث غجنجهمثىط غجنهيمثعجنهئ  ي حممشن هثمث غجنىعَّـ ممالظآل شهي هنلك حممث: لكيض جعمئ  ي
ق هغجنخييطن عهآل مغ ن غجن وهن هنهيهت و جفيعحممثلكو هنخيمتي  هنمت آل يحكهب هحكب غخفخيمت غإلصي

ن غجنتمتلكخمىش جعخل غخفخيمت غحليعمض   جعلكجنىعغفص )غإلزلكغ هغجنسمبمكرلك عجلمت (يُّـثبمن مم
هث جعخل غخفخيمتمثخل غإل ق هغجنخييطن(يحكهبمثخل همم مغ يتمئلكجع عهثخص ي جعلكجنخييعلظ ألن غجن)هرلك غجن

هنخل عهثهيسهتخص هنخلص آل جعخل غخفهيهت  .يَّـ جعخل جضهئمث غخفهيهت

 .ضطض كضف:  جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمليغجنهيمثلكيضمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط ) ص(
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م ا ناقضّحققتوجيه    القضايا إ  الطو القائل برجوع ا
وعهآلغجنتمتلكخمىش ي عن و عهثهيلكيجعخييطهنلك معبخل مض مهمتي  غخفعحفىع هجعلكجنىعغف جنمبمئٰهلكُّـلكص ي

ن غخف مغمث خم خ غجنىعه خملكنيحمئمع  عمل وقغمغزلكغ  معمئلكجع غجنسمبمك هغإليعن:  غجنجي
ن هغجنخيمئيط ن هغجنخيمئيط َّـمتلك َّـ غجنمئٰهمثملظ ألنغجنمئ ي ههنيعغقه هن غجنمئ ي غجنمئٰهمثمل حصلك عحكخصظ ي

نص ه ن عيهنتخييطقغص هعجفيط َّـىعه غألحكخصظ َّـ غجنمئ وجفيط عحكخصئهتلك عُّـٰهلك َّـ غجنخيمئيطص حممثمئ
خ ين غجنتمتلكخمىش ُّـيعمغ عمل غجنمئٰهمثملع :يغخفحمئ غجنجي  . ي

خ جع ن غخفحمئ غجنجي مغمث خم ل غجنينمسيهُّـهبهئ مع  تمتلكخمىش عمل هنيعغقه هن قمغ
  جعخصيمئٰهمثملغجن عمل  غجنتمتلكخمىش آل ُّـيعمغيص ألني هحكمببٍّ عزلكمحى جعخص حصلك هن جفهئصُّـلكلكغجنمئٰه
 يمئٰهمثملغجن عمل هثخي ُّـيعمغ غجنتمتلكخمىشص زلكغغجنسمبمك هغإل عمل جع ُّـيعمغملص يخمٰهمثَّـ 

يهيسهتلكص جعمئجي غجنمتحييع جلخص حممثهتلك هن غإلزلكغ هغجنسمبمكص  مض هثيمئٰهمثملحملكجني هعآل جعلكجنخييعلص
 ههن ٍّعزلكمح ىحصلك هن جفهئ  غجنتمتلكخمىش جعمبحلكل هنلكينص ألآل معمتلكخمىش حممثهتلك مملكخفهييعقغف

ص حمال معمتلكخمىش ي هآل حكمببس آل عزلكمحو جفهئيمئٰهمثملعقغ مس ُّـهئ جنمبيعهنلك ص ي حكمببىجفهئ
 .يمئٰهمثمل غإلزلكغ هغجنسمبمك جفهئخصن جنمبيألنص حممثهتلك

مغمث ممالن غخف خيحمئحمت ل غجنتمتلكخمىشينع َّـ : غجنجي  عمل  هنيعغقه هن قمغ
ق مض غجن  عملغجنتمتلكخمىش ُّـيعمغي عن :ص جعهبخيمتيمئٰهمثملغجن مغ  عمل ص هجنمثيغيمئٰهمثملغحلهئ غخف
وخمٰهمثمل جعخص َّـ يمئٰهمثملغجن  . هعن مس ُّـهئ حممثهتلك جفهئي

هيخملكن ظيطق غخفتمسحصخل  يخميطك  يعن معمئلكجع  (هنلك هخم مض جلبلكقغ غجنتجيعُّـيط: ي
ن هغجنخيمئيطوغجنسمبمك هغإلزلكغ قغمغ غغ) عمل غجنمئ ظ. ص جنمثيغ جعمه همعمئلكجع ! مممث

يغجنمئٰهمثتخل جنمثيغ هن جفمثهن عصخص خمٰهمثتلكنص هآل جعلكجلتب جلهتخصص جع جعلكجلتبلكق يي ض لكق هن
ن جعخل حملكجنتمئ.  هغجفيطىغإلزلكغ هغجنسمبمك غخفٰهلكم عمل خظ يلكجع جعلكحلمئمثمئمل عهثخص ُّـهئ

 .هثهييغ غجنمتهي هغإلجغبلكفص هجعخل غجنمئٰهلكُّـلك جعلكجنخييعل

 .طصصمطصص كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غحل )ص(
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ناقض ومناقشته م داماد  ا   ا
ن:  غخفحققغهنلكقيحمئخملكن غخف ىهثمئمثىش مم هنهيهت  قحمخي جلمف حكبمث غجنسمبمك غجنبسمثيش ي

حمهي . ي آل غجنسمبمك غجنخييطهمظص هآل عزلكغ غجنسمبمك غجنبسمثيشغجنخنم غجنسلكقفص
ق آلكن  مغ قص هغجن مغ ق حكمبمك حكمبمك غجن مغ هنلكف غخفهييعقغ هثمئمثىش حكمبمك غجن غخفهيهت
مغمك  ق هثمئمثىش غجنسلكجنمك حكلكجنمك غجنسلكجنمكص هغخف ظ همض غجنخيمئ غجنمتمئمثىشص آل َّـ جعخيمثمت

 .آلكن غجنمتمئمثىشص آل جلمثمت
ص هقجنغخفيعغق جعلكجنيعحم َّـ غجنجييعق هجنمثيغ غجن يجعمسنمهمتي هعهقق جلمبمث غخف  ي ألهثمتهي

ن غجنتمتلكخمىش قغئخص هن لكيعمين ع جن خممبمتلك ىغخفيعغق هن غجنيعحم َّـ غجنمتهي جنمبىغن عن ُّـهئ  و
وألن غجنتمئلكجع هثسبملجيالنظ  غجنبيههغجفيطص هَّـ ذهق هي ممخص حكمثخنف ي يخميطك   جع مض ي

ن جعجييعحمخلصغجنهيمه غجنتلكحك  عمل  هن غجنجييعحمخل جن هثسبمل غجنتمئلكجعسحمهئ.  هغجنمتسبمل معمئ
مغيط معجيلكقغجنجييعم غآلحفيع  . ص عجفيطرلك ُّـجييعق غآلحفيعيقغجخ وقص حممث

غضِّـ  ن معمتلكخمىشيعهثمتلك ههن غجن  غجنتمتلكخمىش هن غجنجييعحمخل آل لكهخيمتهب حمصجلمتيطهنلك هثمئ
 صقغنَّـىعغ هثمئمثىش ي عن :حفيعص جعهبخيمت جنوهنمتهتخص لكلكقق س مم: هغجفيطص عهىهن لكيعم

 .هقغن هثمئمثىش َّـىعغ
ص جنهئلكن غإليعهنلك  ص عهثسلكن هثمئمثىش غجنالهثسلكنجن مملكن غخفيعغق هن غجنيعحم َّـ غجنمتهي

غضِّـ  َّـ عهثسلكن هثمئمثىش غجناليص ألنهثسلكن جنشولك جنمثيغ هثمئمثٰههثسلكن غجنشينع ههن غجن
ص جفمثهن . عهثسلكنغجنالآل هخميط عخكلكق غخفمهمتي مض معخيمبمثمئت جلمف غألحكهيلكق مض حكبمك قجن

 هجن هضخيمتلك هنهئلكهث صغجللكهثبخل عجلمت غإلزلكغ جعلكجنخييعل غجنجييعق هن عجفيط ينع: خملكن

 .ضضمصضك: غجنمئبسلكف) ص(
يعن معخييعُّـ غجنتمئلكجع هَّـ : هجنهئ ُّـهبهئ عن ُّـمئلكن مض همغ غجنبجيالن: يغجنهيمثلكيضخملكن غجنجهمثىط ) ض(

 .ي ظلكقم جلمف غمغتخصل مم هن غإلهثسلكن هغجنالعهثسلكن هن غآلحفيعصغهنتمتلكل غمغتخصل خكمثئخل عمل عحفيع
 .ضطض كضف: يمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملغجنهيمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط 
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جنهئالن  هغجلتمقهثلك غجنسمبمك هن حكمبمك غجنسمبمك جللكق غصهنلك َّـ غجنمتمئمثىش غجنجيلكقق جعلكجنىعغف
 مض حمسلكق َّـىعغ ى هَّـىعغ هجفيطه مملكمص جنسمبمك غجنسمبمكىهمملكن غجنسمبمك آلكن هثمئمثىش

 جنمبسمبمك جعخيخل هنلك وغإلزلكغ مض هثهيس لكلكققي عن  جلمفو غجنبيطغَّـمل خملكئهبملي حممشنظغجنتهيسحق
هث آلكهنلك عمل  هن جمحق عن ُّـهيتمئيع مض لكيعقهصُّـجييعق جع غجنسمبمك غإلزلكغ  جنسمبمك ومم

مغبمل جعلكجنىعغف عن آل ُّـتصغجنسمبمك جعخل ي عآل  َّـىعغ غجنتمئلكجعيمئح هَّـىعه غخفجيلكققغ َّـ غخف
 . عق غجنسمبمك هغإلزلكغ آل هغحكجيمل جعمثمتهتخص جعلكجنرضهقغظخكمثئخل

ص عهثسلكن ُّـخيمت آلعهثسلكنغجنالي حممشن  هثهي غجنمتهي عجغبلكفص هجلمبمثي عن:إن ذصظ
ن غإل  ظعهثسلكن هثمئمثىش غجنالهثسلكنحممثهئ

لولكين هثهي غجنمتهي جنمثيغ عجغبلكمعع :اجلواب ص هُّـستحمث وص جع هثهي غجنمتهي هث  هن غجنمتهي
ن هثهي  غجنمتهي جلخل غإلجغبلكفص هثخي آلكن هثهي غجنمتهي َّـ غإلجغبلكفص ههن عن ُّـهئ

جنمتلك غضِّـ غجنهييعم جعخل خم جنمتلكص هثهي غجنمتهي جلخل غإلجغبلكف:غجن  هثهي غجنمتهي آلكهن : هجعخل خم
 .غإلجغبلكف

)٣(ا أ    
ق.١ ازا ض ي تقابل ا لفظ  هن أو ا   ًا

ص ُّـمتبمي عن هثستىعمميع معسمبس غجنبحهن هن عُّـ جعيط ضمثِّـ َّـىعغ غحلهئ ع هعمل جنت
 :هُّـهبهئ جعمثلكن قجن هن حفالن غجنمتمئلكل غجنتلكجنمثمل صعُّـ غهثتهت

ق عهنلك هغجفيطع : خممبمتلك:ارضصشظ األوخ مغ ون غجن ي جفيطغص ي غجفيط ُّـخيمت غجن  عه ممثحقص هغجن
ص عهنلك غجنخييعل غجنىعغجخ جنمبهئثحق عه غجنهئثيعغ  جفيطغ غجنىعغجخ َّـ غحلهب يهجليعل غجن  .مليهت غجنميحقُّـحميي

و قمميعهثلك عن غجنميحقُّـمل خمس:ارضصشظ ارثظطضظ ي قص ألن هن غجني  ى غجنىعه ُّـمتمئس عمل هغجفيطيمغ
غظىهممثحق قص حك مغ قص حملكجنميحقُّـمل هن جللكمس غجن مغ و َّـ غجن و جمحقُّـملي و قغمعمثملي  .ي عن جليعضمثملي

 .)ص ( معخيمبمثمئمل غجنجيبلكلكبلكئ قخمصضطص كطف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق ) ص(



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. طضض

ص هيميحقُّـمل غجني عن  قمميعهثلك:ارضصشظ ارثظرثظ هن جللكمس يميحقُّـمل غجنيجفمثهن عن َّـ غجنتمئلكجع
ق مغ قي ألصهقغئيعغ غجن مغ ق صلك هن عخمسلكن غجن مغ  . وعُّـٰهلك حملكجنتمئلكجع هن قغئيعغ غجن

يمعمئيطن عن  :شظ ارغابشظارضص  معمئلكجع : هَّـص عقجعخيملىعخمسلكن عمل غجنتمئلكجع ُّـمتمئسي
 .ص همعمئلكجع غجنمتمئمثٰهخلغخفتٰهلكُّـهيخل همعمئلكجع صيٰهيطُّـ همعمئلكجع غجنصغخفمبهئمل هغجنخييطن

ل هثسبملص هغجنمتسبمل معتي ألهث جعخل لكيعحمخلظيحمئحملكجنتمئلكجع ُّـت  جعخل لكيعحمخل يحمئ هث
ص هَّـىعه غجنمتسبمل ُّـهبهئ معخيمئ قُّـ مغ  يألنص هيخلُّـتٰهلكغخف ُّـ هجعخليمبهتلك جعخل غخفتٰهلكقيهن

قُّـيغخفتٰهلكق قنص هممىعجن ُّـهبهئ لكهيُّـلكن هممىعغ غخفتٰهلكيُّـ عهنيعغن همغ  غجنتمئلكجع جعخل يمعمه
قصس غجنخييطن جن جفىحيغخفمبهئمل هغجنخييطنص ألن مغ مغ  هن غجن هث قيهجفحي هن غجن  َّـ مم

قغ و غهثتىغغجلمثلكوهمغ ص هَّـ َّـمتلك ي ق هنمتجهمس غهثتىغغجل ق جن عآل همغ يص جعهبخيمت عهث آل همغ ي
جل ض م غجنىعه خميط ُّـسهب هن ظ  . وعُّـٰهلك ولكيغخف

ق مض ومض معمئلكجع غجنمتمئمثٰهخل حممئيط هثجهمسف هنجههئمبمليعهنلك   غجنمتسبمل جعخل غجنجييعحمخلص يمعمه
 عجفيط غجنجييعحمخل مض غجنمتمئمثٰهخل َّـ غجنخييطن غخفحىشص هعقغ مملكن ممىعجن حمال ينهقجن أل

ص ألنعُّـخيمئ  ن غجنتمتلكخمىش هن عخمسلكن غجنتمئلكجع قص عهين ُّـهئ مغ  : غجنتمئلكجع هن غجن
هثي آلجعيط  غجنتمئلكجعىلكيعمض قص خفلك قمميعهثلك هن عن هن جللكمس هقغئيعلكعن ُّـهئ مغ  غجنتمئلكجع يغ غجن

قصَّـ غجنهئثيعغ مغ  . هغجنهئثيعغ هن عخمسلكن غجن
ن غجنتمتلكخمىش هن غجنتمئلكجع غحلآل عن ي آلجعيط هجلمبمث ن جعخل يمئمثمئُّـهئ ص حممثهئ

معمئلكجع غجنمتمئمثٰهخل ي عن ص ممخص عخكلكق عجنمث مض غخفت هنيجفمئمثمئ آل س مصلككهوغجنمتمئمثٰهخل معمئلكجع
ليحمئُّـتيعهثخص   عمل متسمكي غجنتمئلكجع ُّـينع :جلككص جعهبخيمت هن غخفى مض غجنىعَّـ عه غجنمبهيىح جعمت

مكتخل جنتخل عه غخفمبهي كغص هن مغهتمل جفهئلكُّـتهتخص ص غجنمئٰهمثتخل غخفخيمئ مغبمل هغجنسلكجنبمل خض وغخف ي
ق هغجنخييطن غخل مغ  .ن جعلكجنىعغفلكخل غجنمبىعُّـ رلك هنتمتلكخمٰهيلكقمغمثجل غجن

 ُّـمتسج هن ىمعهيسحق غجنتمئلكجع جعمتح عمل مض جعيطغُّـمل غحلهئهبملمهمتي ه غخفيهخميط معمهيط
ق هغجنخييطنص جفمثهن قمميع مغ ق هغجنخييطنص هغجنخييطن هعن مملكن ينع غجن مغ  غجنتمئلكجع جعخل غجن
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غخمخيمثمل صومليمل جنمبخييطن هغخمخيمثي غجنالهغخمخيمث غجنخيمئ ُّـخيتمقيجنهئص جليطن غجن غ جن  : ههن َّـمتلك خملكجن

غ هن غجنتحمئيجعمسن ي غجنخيمئ ُّـهييعل جنمبخييطن هثح قيجغ صو مغ  . ُّـمئلكجع جعمثمت هجعخل غجن
ق هعن مملكن جليطهنلك جعلكحلهب غأله مغ يحملكجنخييطن غجنىعه ُّـمئلكجع غجن جنخييطن  غيظ ألنمظو

هنلكصوجليطن ن جعلكحلهب غجنجهلك جنهئمتي و هنهيهت هنلكئ ُّـهئ .  هن هنهيلكَّـمث جللكمس غجنىعَّـوهنهيهت
ل ض ن هنمهيطغخم م هَّـ غجنخييطن محملكخف قولك ُّـهئ مغ ههبىعغ غجنمبحلكل .  هن هنمهلكقُّـ غخف
ن جنمبخي قو هثحيطنُّـهئ مغ ق و هثسبمليحمئحممشقغ ظلكق ممىعجن معت.  هن غجن مغ  جعخل غجن

ص هجنهئيمئمثمئغحل غجنمتسبمل مض غجنىعَّـ آل مض  َّـىعه ي هجعخل َّـىعغ غجنخييطن جعلكحلهب غجنجهلكئ
 . مض غخللكقفو َّـىعغ غجنخييطن جنمثيغ جن هنمهيطغميغخللكقفظ ألن

جن غجنتمئلكجع جعخل غإلزلكغ هغجنسمبمك جنمثيغ  :هَّـىعغ هنلك قمميعه مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل جعمئ
لسجلمئحلص جع ولكيحفلكقمغمث ولكيجفمئمثمئمث ومعمئلكجعال و هن غآلجلتبلكقظ ألن غجنتمئلكجع هثسبملى جعمت و حفلكظملي  ي

قغف قُّـ جضمئمئخلص و خملكئهبملو قغجعجيملوجعخل غخفتمئلكجعمبخلص هغجنمتسمك همغ مغ ي جعجييعحمخل هن
ي هجعجيالنظ جنهئ غجنخيمئ وهعجفيط غجنجييعحمخل مض غجنتمتلكخمىش َّـ غجنسمبمك غجنىعه َّـ جليطن

غك غمغتخصجلهتخص وُّـخيتمق غجنسمبمك لكيعحملك  .هتخصجنىعغمعمث جنشزلكغ حمحقه جليطن مغ
هث جليطن ظهيملسمعمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئملص حممبمبخييطن حممث جفىحيهعهنلك  ص جنهئ ى هن غجنتحمئ  ي

ل عن ُّـتمه هبلكص ض ق يهن خكمسن غخف مغ ظ هَّـىعغ غخفمئيطغق هن غجن  حممثمتتىغل جليطهنهتلك هنمت
ىغآلهثتىغغجل مملكم  .يحتمئ غجنمتسبمل  مضي

ملص هجنمثيغ هن يمل غخفلكَّـمثيملص حمهت هن خمبمث غجلتبلكقُّـيَّـىعغ غآلجلتبلكق هن غآلجلتبلكقغف غجنمتهييغ عهنيعُّـ) ص(
 . حكهتمبمل غخفهسهثملنمل غجنت معهئيغآلجلتبلكقغف غآلمغتخصجلمث

جنظمل غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتملي معتهبصغُّـمل غحلهئهبملجعيط )ض( ي عن : ي هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جعمئ يهجنهئ غحل ي
ك عه غآلجلتبلكقظ هقجن ألن غجنتمئلكجع عهثخص َّـ غهنتمتلكل  يغجنتمئلكجع حممث جفمئمثمئ آل جفلكمغمل حممث عمل غجنتج ي ي ي

هي جلمف هنلك هنيع هنمت  مغآلمغتخصلص هغآلهنتمتلكل يخميطك   و عهنيع ممل غجنتخنُّـِّـ جع مض حفلكمخمل غخفيعجفمبمل غجنيعغجعخيي
ق هغجنخييطن ُّـيعه  مغ ص ألن غجنخيمئ جفمثمتخص ُّـالجفىح غجن قُّـ مغ ص حمال شتلكف عمل لكيعحمخل هن يجليطهن ي

 .غهنتمتلكل غمغتخصجلهتخص جنىعغمعمثهتخص
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تناقض.٢ واسطة ب ا    امتناع ا
ّ أن فش :املراد فص افتناع افصازيقة بني املتنافقني  ال خيلص فص أحد ٍيشءّ

 ٍيشءّ غكش  بني اإلجياب وافسلب،ً وازيقةٌ ال يصجد يشءّ ألنصافنكيقني،
 فيس بأبيس،ّ وإفا أبيسّ وإفا فيس بزيد،ّ وإفا زيدّ إفا ميليص غهصوضكت يدك 

ٌوإفا إنسان  .إنسانا فيس بّفإ وّ
ٌ إفا إنسان:فصفناّ أن خيكص وال  فيس املراد فنص ، ونحصهٍإنسانفيس بّ وإفا ّ

 فصجصد، نسان اإل:، أيّفقية فقمصن ّإنام املراد فنصي، وّتقصراملكهصم اف
 ،نسانيقدق ميليص وجصد اإلّ إفا  هذاّنأ :كنص فيس بمصجصد، بمنسانواإل

لة ال ميىل نحص ّبنحص افسافبة املحق، نسانال يقدق ميليص وجصد اإلّوإفا 
، وذفش نسان أن يقدق ميليص ميدم وجصد اإل:املصجبة املكدوفة املحمصل، وهض

لة، وفيست املصجبة املكدوفة، ّلة هض افسافبة املحقّ نكيس املصجبة املحقّألن
 ّكقية بني افصّألن؛ لة ال تنافس املصجبة املكدوفة املحمصلّاملحقواملصجبة 

لة واملصجبة املكدوفة يصجد ميدم وفلكة، غيمكص ارتكاميهام، ّاملصجبة املحق
 ّ، ألنالإنسان ال ينافس نساناإلّ غإن  افنكيقني اليمكص ارتكاميهام،ّنأواحلال 

 ً، فافكتاب فثال،فكابشاملصضصع ا  غريٍ، غريتككان يف يشءّ ميدفضٌ أفرإنسانافال
 إنسان افالّ، ألنإنسان وفيس فص فقاديش النساناإل غهص فيس فص فقاديش

 .ّ ميدفضٍ فص فقاديش أفرحي وجصديٌ، ويستحيش أن يكصن أفرّ ميدفضٌأفر
ّ أن فش  املساحمة يف افكلمة املكروغة يف فلامت افبكس فصّتقحتوهبذا  ّ

ّ إفا إنسان وإفا الإنسانٍيشء  فكدوفة املحمصل، ٌ فصجبة)الإنسان( ّ، وذفش ألنّ

ّ فص غض افتكابش بافتقارد، احتيج إىل اميتبار وافكية فلكدم، حتص يقح اتقاغص ،نكش ّّ ّ ّ
 فا ميلش فص ّوفكص ال رضورة تققر إفيص بكد .ّ ثبصيتبصصس افقرد افذي هص وصٌس

 .٥٦٥ص ٢ج:  ميىل هناية احلكمةّافكيايض تكليكة افقيخ .تكريس افتكابش
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مغبمل غخفحمه ص ي ألصمبملصيهَّـ جنمثسمن هثمئمثىش غخف ل غجنمئلكجع ض خص ُّـيعمعهيخيلكن مض جمحق غخف
مغبمل غخفحمه  .مبمليمبمل َّـ غجنسلكجنبمل غخفحمهيحممتمئمثىش غخف

ذبا.٣ قيضان ال يصدقان معا وال ي   ًمعان ً ا
 ي ألهث عقغ ظيطم غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل حمهت ُّـخيمت غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلص هعقغقجنه

ل  ممىعغ غجنمتمئمثٰهلكن حمهت ُّـخيمت غقمعهيلكل غجنمتمئمثٰهخلص هغجنيطجنمث جلمف قجن َّـ مصهب
ص هجغلكهثمثهتخص :عهنيعُّـ غحكجيمل عجفيطرلك غجنتمئلكجع ص هن غهنتمتلكل غجن ي هنلك معمئيطن مض غحلهئ غجنسلكجع

 آل زتهبخيلكنظ هجعهبمئتهش غجنثلكر آل :ي حمبهبمئتهش غألهن آل ُّـمهيطخملكنص عه.جعخل غجنمتمئمثٰهخل
ن جلمف هثح غجنمئ . آل ُّـيعمعهيخيلكن:ُّـهئىعجعلكنص عه يٰهمثمل غخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئمثملص هَّـ عهنلك حممثهئ ي ي

يُّـمهيطم غإلزلكغ عه ُّـمهيطم غجنسمبمكص ممخص معمئيطهنمن غإلخكلكقغ عجنمث مض عه  .ن غجنهيمهي
 )ُّـمهيطم غإلزلكغ عه ُّـمهيطم غجنسمبمكيعهنلك (مل يمئمثمئمث غخفمتهيمهمبمل غحليمئٰهمثملهَّـىعه غجن

خم جلمبمثهتلك غجنمثمئخل جعمهيطم مم خمٰهمثملص حممه يُّـت ي  مملكهثمن وغظحكم مغمثهب غجنمئٰهلكُّـلك يطم ي
وهثحييعُّـمل وجعيطجسمثمل عن ي خمهيملم  ي  صو غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن: هَّـيمئٰهمثمل جلمف َّـىعه غجنوهنت

ن هغقمعهيلكجلهتخص جضلكنص  يألن غجنمثمئخل َّـ غجنخيمب جعمسن َّـىعغ ممىعغ هآل ُّـهبهئ عن آل ُّـهئ ي
ن ممىعغ عآل  يممىعغص هعقغ جلمب جعمسن َّـىعغ ممىعغص آل ُّـخيمب عهث آل ُّـهبهئ عن آل ُّـهئ ي ي

جنمتلكيمئمثمئمثغخفمتهيمهمبمل غحل عمل جعلكآلحكتمتلكق قغص هَّـ خم يطم غإلزلكغ عه يعهنلك عن ُّـمه: مل غخفىعمم
ههن حميعل ظ  هغقمعهيلكجلهتخص جضلكنو غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكنُّـمهيطم غجنسمبمكص هَّـ

ن غجنجه ص حمتحمهمث غجنمثمئخل مليَّـىعه غجنمئٰهمث مض يجفمه م ُّـبجي غجنخيمب هن قعحك  حمس
ىخمٰهمثمل يههغجنخيمب جعمس وهثحييعُّـملم  ي وجعيطجسمثمل مملكهثمن عن ي خمهنم  ي وت مل جلمف غآلُّـخصن جعلكحكتحلكجن ي

يص حممشن غجنجهغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جنمتلك مض ي ن َّـىعه غجني عهنلك :خم  عه و ظلكقخممليمئٰهمثملعن معهئ
ص هن عن  مض ي عن غجنمتمئمثىش جضتهب غجنمهيطم:هثمئمثٰههتلك ظلكقمص ُّـخيمت يجفلكجنمل ظيطم عظمب

مغمك ن وغجفتخصن ظيطم غجنمتمئمثىش هن  آلجفتخصن ممىعغ عظمب جعلكجنرضهقغص حممب ُّـهئ
ن ن غجنمهيطم جلمف َّـىعغ غألحكلككص جع َّـ هنجههئ  .ظيطخم مض وغألظ هنخيمب
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مل غحكتحلكجنمل غمغتخصل ي هن خمٰهمثولكخميعُّـب ولكمعمئيعُّـب) غجنتحمهمث( مض هخميط قمميع هبهبمتمثلكق
ق هجلالخمت جعبمئمثمشجغبلكفجع ولك هنيعمعبجيغجنمتمئمثٰهخل مغ مل غخفهبهئمتلكفص جفمثهن ي هغمغمك غجن

ن هنمل:ُّـمئ و ممخص عن قغمع معخيلكمل هنمئ ص غجنخيلكمس غخللكقمغ مض  جلهبمث حكمبسمبمل غحلمئلكئيي
قه معخيلكمل ق مجمث غخفهبهئمتلكف عمل هي ُّـهسقيجعحمثهن عن حميعل جليطن همغ ص جليطن همغ

ي حممشن خمٰهمثملصجعلكغ هنخييعحممل غحلمئلكئ مض حمهئىعغ  مض ص غحكتحلكجنمل غمغتخصل هغقمعهيلكل غجنمتمئمثٰهخلي
 معمتهتيطن مجمث ىص حمحمثمتئىعمل قحمخيمن غجنمثيط جل َّـىعه غجنمئٰهمث جنجعحمثهن غخفخيلكقمص يعجلمف حكمب
صلك عجف غألخملكهُّـيمئٰهمثملَّـىعه غجن ي ههن َّـمتلك جلمقهغ جلظغخفخيلكقم  .س جعهئ

جنجعمض جلبلكقمع مض غخفت مهمتي هَّـىعغ هنلك ُّـجهحق عجنمث غخف يهجنىعغ مملكن غجنجه مض : مئ
ى جنمبخيمب جعهئ خمٰهمثملومل هنىغُّـاليمئمثمئمثظيطم َّـىعه غخفمتهيمهمبمل غحل ي  . هنهييعهضملي

خم  ُّـصو غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكنيخمٰهمثمل ينع :يتٰهِّـههبىعغ ُّـ  يجلمبمثهتلك غجنمثمئخل جعهئيت
ل.يخمٰهمثمل ض ن جنمبهب ف غخفحهب  هغحكتحلكجنمل غهثهيهئلكن ص ههنيعغقهثلك هن غجنمثمئخل َّـ جغب

ل ض ن جل غخف  .غخفحهب
:  غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغمض غجنهيمه غجنتلكحك هنمهمتي هَّـىعغ هنلك قمميعه غخف

ن يغألهجنمثهعهمل   غهنتمتلكل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هغقمعهيلكجلهتخصص غجنت يخمٰهمثمللكف جعلكجنمئب
جنمتلك يعهنلك عن ُّـمهيطم غإلزلكغ هُّـهئىعغ غجنسمبمكص عه ُّـمهيطم غجنسمبمك : ُّـهيمهِّـ جلمتهتلك خم
و آل معستميمت جلمتهتلك مض عحملكقغ غجنخيمب خمٰهمثملومليجفمئمثمئمث وهَّـ هنمتهيمهمبمل. هُّـهئىعغ غإلزلكغ  ي

وهثحييعُّـمل  ههنثمب مض غجنهيمه غجنثلكهن هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل .لكفي غألهجنمثي جفتيجسمثملصيآلجعيط هي
 .جلهلغ هن جعيطغُّـمل غحلهئهبمل

يخمٰهمثمل غهنتمتلكل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هغقمعهيلكجلهتخصص هن ي عن غجنسبمك مض مغخي :هآل شهي
مل عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف عجغبلكهتلك هآل جلمف هثهيمثهتلكص يُّـيعمغ عمل جليطن عهنهئلكهثمث صيعهمل غألهجنمثلكف

جلمل غخفمهمتيظضطضمصطضك:  غجنتحمهمثظطضك:  غجنجههيلكظ:غهثحييع) ص( : هيلكف غجنهئلكهنمبمل جنجهمثىط غإلخغم مصهب
 .ضضضص هكصطمطط كصف  :ي غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملظصصض كصف
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ين هنبيطع ظيطخممن جع غجنمتهييغ يعههت يتمئيط َّـىعه غخللكظمثملص حم معهيي غألهجنمثلكف غجنتجعخالم جعلكخم

يغجنبهلُّـملص هعجنمث معهسهن مجمث غجنتمهيطُّـمئلكف غجنمتحييعُّـمل هغجنبيطجسمثملص هُّـهبهئ جعمثلكن   حفالن قجني
 : هظمثميمل َّـىعغ غجنمئمثلكك جعلكجنجههئ غجنتلكمظ.ي ُّـجههئ هنبيطع غجنتمتلكخمىشٍّ غهثهيمهلكمظٍّ غحكتثمتلكئىخممثلكك

عه ُّـمهيطم )  عمممق هن مغىغئيغجنهئ (يمئٰهمثملَّـىعه غجنمض لك عن ُّـمهيطم غإلزلكغ يعهن
 جليطن ظيطم حكمببهتلكص هجعىعجن شمه غهنتمتلكل :زلكغ ظلكقمص حممثمتتمي غإليحكمببهتلكص جنهئ

مض معخيمبمثمئت جلمف مهمتي َّـىعغ هنلك قمميعه غخفه . غجنمثمئخل هغجنخيمب هبلكيهثمئمثٰههتلكص حممثتحمه
جن ل حكلكئيع غجنمئٰهلكُّـلك غجني عن  جني عن ُّـتمتبُّـمتبمييجحلك : غألحكهيلكق جعمئ يمتحييعُّـمل  هغجنيبيطجسمثملقمغ

ض حممث َّـىعه ٍّ غحكتثمتلكئىهبمث غجنتمهيطُّـ هبلك جعمئمثلكك معت ُّـستيطجلصيمئٰهمثملَّـىعه غجنعمل   مع
ىص جغ ُّـستثمت حممث عجفيط لكيعمضيمئٰهمثملغجن و غجنمتمئمثىش جنتثبمن غجنجييعم غآلحفيع حكمببلك عه ي

جنمتلك مض وعزلكجعلكص مممسن ُّـمئلكن و هَّـ جعيطجسمثمل جنمتهيسوجغلكجعمن غجنحنظ :خم عن معمهيطم ي عهنلك ومليعهجنمث ي
 .هقغ جعلكجنرضوهتلك ظلكقخمملص حممتمئمثٰههتلك مملكقغ عه ُّـمهيطم هثمئمثٰههتلكص جنهئمتييمئٰهمثملَّـىعه غجن

ن غجنهيمبسهيمل(حط مهمتي هخملكن غخف  مض لكفيلكف جل غجنبيطجسمثيمعهيجكم غجنمتحييعُّـ: )عظ
يعن غجنمتحييعُّـ قغ هغخف مض لكف حتتلكفي غَّـلكص جعمثمتيلكقغ عمل ممسمك غجنمه حمخصهنلك حك يع ي معت

قغيلكقغلكف جعمتهيسهتلك جلمف غخفيغجنبيطجسمث ى مم خمٰهمثملحمحلكمغمل.. . هغجنمه ي  غحكتحلكجنمل ي عمل خمٰهمثملي
 غجنىعه صيغجنبيطجس عمل يهجل جفلكمغمل غجنمتحييعختتمب .. .غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هغقمعهيلكجلهتلك

و هنلكقُّـملوَّـ جفلكمغمل قُّـ ي  .مليهظ
خم سعن  جني عهنلك ي جلمف غجنبيطجسيهغجنمتحييعيمع ن مع ىهنلكقغيط يعن ُّـهئ عن ي هعهنلك صيهنلكقغ هن ي

ن جن مض ُّـهئ قغيمع قغىيط ظ خم هآل جلالخممل جن جع.  هن ظ .  عحفيعى جلمف جفهئىجفهئيت
خم  يعهنلك مع غقمعهيلكل غجنمتمئمثٰهخل حمهت  غحكتحلكجنمل غمغتخصل هيخمٰهمثملمجمث غجنمئٰهلكُّـلك جلمف ي

خم  ص آل يمع خم غجنخيمب هغحلهئ قغيلكقغغخفيمع  . هغجنمه

 .م ُّـسحقيص جعتخنضضض كضف:  جفلكخكمثمل غجنجيبلكلكبلكئصيحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغأل مض غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل) ص(
غخمخي) ض( ن غجنهيمبسهيمل هغخفمتهتمي غجن  .صطضمطضض كص ف:عظ
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 ّا   
جن   هخم يخميطك  إطسظن وارشضى وارذخضى واثشغوم ارذرظإلطسظن و: ي

ي عن غخفتمتلكخمٰهخل ممخص ُّـهبهئ عن يُّـبخل جنهئ و جغالجغملوعهنثمبملمهمتي قمميع غخف صوارذسشغوم
قُّـلك ن عجفيطرلك همغ وُّـهئ وهنمثلك هغآلحفيع جليطي هثلك جليطهنمثخلص هعهث عقغ مملكهثلك ي يص ُّـهبهئ عن ُّـهئ ي

ن غجنخييطن غخفهييعهل جليطهنلك وجليطهنمثخل ُّـهبهئ مم ن جليطن هنمبهئملوهنجيمبمئلك  ي  .هُّـهبهئ عن ُّـهئ
جن   هخم يخميطك  يعهثمتلك قه هنيعغص ّدج أطه حضطمج يف سبظثع ارشظذل واثشصول: ي

هن:عقغ خممبمتلك ى عن غجنتمئلكجع جعخل هنهيهت ق هغجنخييطنص حمي مغ ين  جنمتلك عن هثخيمب جعمسيالجعيط غجن
ق هغجنخييطن ُّـ مغ ومتتىغجللكن هن غإلزلكغ هغجنسمبمكص حمتمئلكجع غجنتمتلكخمىش عهآليغجن  هجعلكجنىعغف ي

ق هغجنخييطنوَّـ جعخل غإلزلكغ هغجنسمبمكص هجغلكهثمثلك مغ ن جعخل غجن  ص هجعلكجنخييعل ُّـهئ
صخص مغ م جنهئ قُّـ هنمتهتخص مق هغجنخييطنغجن هثخل جنشزلكغ هغجنسمبمك ههنمسحف  . هنٰههب
جن   هخم يخميطك   غجنهيمه غجنخيلكخ  مضصحضطمج يف سبظثع ارشظذل واثشصول: ي

 .هن غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ
جن   هخم يخميطك  ًأوال وبظرغات وارتضظذف بخ ارسصظ واالدظب : ي بخ ّ

ي عن غجنتمئلكجع مض غحلمئمثمئمل جعخل غإلزلكغ هغجنسمبمكص :هنيعغقه هن قجنص دجدظ بشغضضام
هن ىهعهنلك غجنتمئلكجع جعخل هنهيهت ق هغجنخييطن حمهت معمئلكجعي مغ ن  و غجن جعلكجنخييعلظ هممىعجن ُّـهئ

وممخص عن مض غجنمئٰهلكُّـلك عُّـٰهلك جعلكجنخييعلص ممخص هص و جعلكجنخييعل مض غخفهييعقغف عُّـٰهلكغجنتمئلكجع ي
جن مشحمص هجلمبمث يحكمثتٰهِّـ ق) جمحقرلك(ين هنمهيطغم خم  : جغالجغملوعهن

ق هغجنخييطن.ص مغ هنلك غجن  . هنهيهت
ق هغجنخييطن.ض مغ  . غخفهييعقغف جمحق غجن
 . غجنمئٰهلكُّـلك.ض
جن   هخم يخميطك  قغمغ ممجه غخفيعغقص غخفمئمهيط  رام يف خبظرة ارتجغعغ: ي

 .طصصنص غخفسمسجنمل غحللكقُّـمل جلهلغ هن غجنهيمه غجنثلكرص كيغأله
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جن   هخم يخميطك   :عه صّإن تصظبل ارسصظ واإلدظب راثق إخ ارصول وارشصغ: ي
ين معمئلكجع غجنتمتلكخمىش ُّـيعمغ عمل غجنمئٰهمثملظ حممشن معمئلكجع غجنتمتلكخمىش ُّـسهب جلمتيطَّـ جعتمئلكجع ع ي يي

ن هغجنخيمئيط رلك غحكخصن هن عحكخصظ غجنمئٰهقه هن ههنيعغ. غإلزلكغ هغجنسمبمك  .يمثملغجنمئ
جن  هخم يخميطك  ّتصظبل ارضصضسخ إطام عتحصك يف ارغعن أو يف ارصصق بضوع : ي ّ
غغيحمئ غجنتمتلكخمىش ُّـتيجعمسنمهمتي خفلكقغ خملكن غخفص سن اثجظز ظ غجل  ينع : مض غجنىعَّـ

ن يهيمبسهي ص آل جعمبحلكل غجنبحهن غجنيمتجيمئغجنبحهن جعمبحلكل غجنبحهن غخف غجنىعه ُّـهئ
ق هغجنخييطنص ه مغ حفيعوجفيطرلك لكلكققعغجنتجيلكقق جعخل غجن ص هعقغ مملكن جعمبحلكل غجنبحهن  جن

ُّـيع هنتمئلكجعمبخلص ألن عمل  حمهت شتلكفيمتجيمئغخف هتخصص هجلمبمث يمئمئهن حتي آلجعيط  غخفتمئلكجعمبخليمعمه
ن غجنتمئلكجع جني عهنلك حممثهئ صتجعخل غجنمئٰهمثتخل غخفخيمئ  مبهيحيخلجعخل غجني هعهنلك خل مض غجنىعَّـ

جنخل ل. مض غجنىعَّـ غحللكمممثخل جل غخفخيمئ يعهنلك  . هن غخفجلككىهَّـىعغ غجنتمتلكخمىش َّـ جعمت
غخم غخليمثمئمئغجنتمتلكخمىش غحل  .يهيمبسهي غجنىعه َّـ غجنبحهن غجنيلكقمغ حمهت مض غجن

جن   هخم يخميطك   مض غجنهيمه صرام حضطمج إن حظء اهللا ّذطن ارشغم ذضه: ي
قىعهنيع عمل و هنٰهلكموجليطني عهث غآلجخص هن مغ لى جليطن ظهيمليألهثص  هن ض قى مض هن مغ  ى هن

ل عهنيع. يهن خكمسهث عن ُّـتمه جعتمب غجنمههيمل ض قوحملكخف مغ يطن ضمث عجنمث غجنخيع و هن
 .هغقمعبيش جع

جن  هخم يخميطك  وعو تصظبل اإلدظب وارسصظ رصورضظ زعغ أبضف ورضف : ي
َّـ ألمغ يعهثخص تخل يمعمتلكخمىش خمٰهمث :خملكن غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقهص زعغ بطبضف

رلك َّـ ألمغ غهنتمتلكل ي معٰهلكقيغهنتمتلكل غمغتخصجلهتخص جلمف غجنمهيطم هغجنهئىعغص ممخص عن
تخل يه غجنمئٰهمثظيطم عجفيط:  عحفيعهىغمغتخصجلهتخص جلمف غجنمهيطم حممئيشص هجعخيبلكقغ

ن جعخل غجنمهيطم وغخفتمتلكخمٰهتخل ُّـستمبىغن جنىعغمع ممىعغ غألحفيعهص حملكجنتمتلكخمىش عظلكجنمل  ُّـهئ
ظمثمل غهنتمتلكل غمغتخصل غجنمهيطم هغجنهئىعغ جنمثيغ خليعنيجغ . هغجنهئىعغ ىمه  مض غجنمهيطم ي

يعهثخص  جنمبمهيطمص حملكجنتمتلكخمىش غألظمث وغجنهئىعغ هثهيي عن هغجنهئىعغ جعمسجلمثمتهتخصص جع ألمغ
ق هغجنخييطن مغ يلكحل عن حم. َّـ جعخل غجن ق َّـيعهثخص غجنتمتلكخمىش ي مغ  جعلكألظلكجنمل جعخل غجن
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هنخل هنهييعقُّـ جعلكجلتبلكق ق غجني عن هغجنخييطن ممهبهيهت مغ  يخيمثمتهنمهيطغم عجفيطرلك غجن

ص هآل هثخيمت جعهبمهيطغم غجنخييطن قص ي عآل ههنمهيطغم غآلحفيع هثهيمث مغ هثهي هنمهيطغم غجن
ي عن  ممخصصحملكجنبحهن جل غجنتمتلكخمىش ُّـمتلكحكمك هنبحهن غجنمتسمك جعخل غخفهيلكَّـمث مض غخفمتجي

 . مض جعلكغ غجنمئٰهلكُّـلكي جضمبَّـلك جنيغجنبحهن جل معمتلكخمىش غجنمئٰهلكُّـلك همعٰهلكق
جن   هخم يخميطك  ّ حبضل ارصسضظ اثضصسصظ احلصضصضظز خج: ي ّرام تصغسظ ّ

 .ي مض عهن غجنهيمهصاإلحظرة إرضه
جن   هخم يخميطك  مض معمتبمث غجنهيمه غجنتلكحك هن ص حضطمج تصسضل ارصول ذضه: ي

 .غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل جلهلغ
دا ا   

جنمتلكجع غجنسمبمكلك معمئ:غجنتمتلكخمىش   . هكُّـيط جنمثيغ جعمسجعمثىشص كُّـيط عجعمثىش: هغإلزلكغ مممئ
 .  َّـ غجنمئٰهلكُّـلك آل غخفهييعقغفيمتجيمئغألظ مض غجنتمتلكخمىش جعمبحلكل غجنبحهن غخف 
قق مغيعُّـلكن غجنتمتلكخمىش عهآل هجعلكجنىعغف مض غجنسمبمك هغإلزلكغ  وهن  همض غجنمئٰهلكُّـلك صي

 غجنمئٰهلكُّـلك جعخص َّـ خمٰهلكُّـلك جنمثسمن هنتمتلكخمٰهملص هثخي ُّـمتسمك عمل ي ألنظوجغلكهثمثلك هجعلكجنخييعل
ص هآل جفهئ عآل مض غجنمئٰهمثملغجنمئٰهلكُّـلك جعلكجل يتبلكق عن غجنسمبمك هغإلزلكغ هظهيلكن جنمبحهئ ي  .ي

ل غجنتمتلكخمىش عمل غجنمئٰهمثمل  خ هن قمغ مغمث ممالن غخفحمئ غجنجي يمع ي عن غجنتمتلكخمىش :ي
ق مض غجنمئٰهمثملص هجنمثيغ عمل غجنمئٰهمثمل جعخص َّـ خمٰهمثمل هعن مس ُّـهئ  مغ يُّـيعمغ عمل غحلهئ غخف ي ي

 .حممثهتلك جفهئ
غخفيعغق  يجعمسنمهمتي عهقق جلمبمث غخفه خظ قحمخيي مم هثمئمثىش : غخفحققغهنلكقخملكن 

ص هجن مملكن غخفيعغق هن غجنيعحم َّـ غجنمتهي جنمبىغن عن  جعلكجنيعحم َّـ غجنجييعق هجنمثيغ غجنمتهي
ن غجنتمتلكخمىش قغئخص هن لكيعم هغجفيطص هَّـ ذهق  و هغجنتمئلكجع هثسبمل.جيالن غجنبيهوُّـهئ

ن جعجييعحمخل  صقغنَّـىعغ هثمئمثىش ي عن  جعهبخيمتصحفيع جن هن غجنجييعحمخل لكلكققسحمهئ. معمئ

 ).ضضض(ص قخم ضصضك: مف صلكُّـمل غحلهئهبملغجنمثىغقه جل معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف) ص(
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لولكهي جنمثيغ عجغبلكمعههثهي غجنمت .هقغن هثمئمثىش َّـىعغ  هثخي ص هن غجنمتهيوص جع هثهي غجنمتهي هث

 .آلكن هثهي غجنمتهي َّـ غإلجغبلكف
 هن عجفهئلكن غجنتمتلكخمىش 
 .و معمئلكجع غجنمتمئمثٰهخل مض غجنىعَّـ عه غجنمبهيىح مصلككغ.ص
غحكجيمل جعخل غخفتمتلكخمٰهخل.ض  . غهنتمتلكل غجن
 .و هنخيلكنو غجنمتمئمثٰهلكن آل ُّـمهيطخملكن هنخيلك هآل ُّـهئىعجعلك.ض
 





 
 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
    ا وا

  يف تشغعق ارشغم واثصصظ)س(
  أذسظم ارشغم اثصصظ)س(

 





 
 

سابع   الفصل ا
لكة    تقابل العدم وا

ر، والقنيةِ العدمَتقابلًأيضا  ّسو رض وجوديٌ وهما أ  ٌ 
َيتصف من شأنه أن ٍوضوع رُ وعدم، بهّ ك األ وجوديِ ذ ك ّ ا   ذ

وضوع ي هو فقد،ا وضوعِ اُ  والع ا ه ِن شأنِ مٍ من 
ون اَأن ي   ً. بص

تلف الُوال  ِقق  ُ ا
قابلّ وضوعَ ب أن يؤخذِ هذا ا  ُ 

لكة شخصيُ هو الطبيعةِا ُوعية اُ أو الطبيعةُةّ ا  ّ فإن؛ّسية أو اّ
َسية اَالطبيعة ذا اّ َوعية و وصفّ ن  وضو  ّ كما أن، الفردِ 

وضوعَالفرد  ُ وعدمًعـ كما قيل ـ  ِ  العقربِ اُعدم ف. ٌ 
س؛لكة كون ج يوانـ ه ِ  ون ـُوهو ا اَ من شأنه أن ي ن ً، بص  و

ْيتصفم  رودة.ّوعية اِ العقربُ به طبيعةّ ذا ا حاءُ وعدمُ و  ِ ا
لوغِ أوانَ قبلِساناإل لكةُ عدمِ ا كون الطبيعة؛  ِوعية اِ   ال ّ
ك من شأسانإل ن صنف،نها ذ ن  الغِ غُ و ُيتصف ال ِ ا  . بهّ

لكةِ العدمُ تقابلّسو   ً.اّحقيقي ِ بهذا اإلطالقِ وا
ونَدّيُما ّور اط أن ي وقت باش لكةُ العدمَ با  .  وقت ا

قابلّسو شهوريٍئذ  حيُ ا  ِ قبل أوانِسان اإلُ وعليه فمرودة.ّبا
لوغ ست من عدمِا لِ ل ءِكة ا ذا فقد،   لب ِ العقربُ و  

س بع   .ل
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واردُ خروج فال ي، باالصطالحُوهو أشبه ونِ ا  ُ ال ي
وضوع سُا وعَ فيها هو ا لكةِ العدمِ من تقابلَ أو ا  ِ مع عدم، وا

ِ الثةدخو قابالت ا اقيةِا  ا قابلُوأقسام،  ا ةِ ا   ٌ منح
عة   .األر
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ا  

)١(وا ا     
قهوعهنيعي جعمسهث :ييعم معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمليجل لو جللكقلس همغ ض  هن خكمسهث عن ى خف

قهيُّـتمه مغ ص هجليطن قجن غألهنيع غجن لي جع ض  . مض قجن غخف
ض قهينع: ِّـ قجنمثهمع مغ ل َّـ ي غخفيعغق جعلكألهنيع غجن ض  غجنخيلكقل جلمف غخف

ل ض لكن ُّـهبهئمتهتلك عن معخييعل  هجليطن معمب غجنمههيمل غجنت ممصغجنمههيمل غجنخيلكقضمل جلمف غخف
لص ههن َّـمتلك ُّـ ض يعهثخص   مي هغجنتٰهلكقُّـمملكجنتٰهلك م غجنخييطن هغخفمبهئمل ينع يتٰهِّـجلمف غخف

 .غألهظلكم آل مض غجنىعهغف مض يحمئُّـت
ل غجنىعه هن ض ل جعجيبخي ي عن : جعيُّـتمهخكمسهث عن  هغخفيعغق هن غخف ض   غخف

آل غخفلكهث م ن غخفمبهئمل جغلكجعتمل مجن صو ُّـمئتيض عن معهئ ُّـمئتيض  غجنىعه صو هنثالهثسلكنمملكإل  جن
ن جعمهحقغ آل غخفلكهث عن ُّـهئ ل مض غجنتمتلكخمىشص غجنىعه صوجعجيبخي جن ض  هَّـىعغ جعخالم غخف

ن هنتسلكهه غجنمتسبمل ق هغجنخييطنص حمال ُّـمئتيض خكمثئلك هنمتهتخصص  ىلكيعمض عمل ُّـهئ مغ وغجن
ق هآل غجنخييطنص جع هثسبت يهثمش حمصو هنثالهثسلكنمملكإل مغ  .جنمثهتخص هنتسلكهُّـملع آل ُّـمئتيض غجن

قمل جعلكجنمتسبي خممثيط غجنجهمسهثمثي عن:يتٰهِّـهجلمف َّـىعغ ُّـ مغ ن ُّـ غجنخيلكقل يهمل جنسهنيع غجن هئ
ضمثحمثوغخممثيط ل جعتمب غجنمههيمل هن قهن عن يُّـتمه آل ُّـهبهئ عن ي ألهثصولكي مع ض  غخف

ل  ض ن جنىعجن غخف  صهثسلكن هبلكص هن خمبمث غجنبخن هغجنخيهب جنشيمعمهلكم غآليخملكجعمبمثملُّـهئ
ص جعخالم غحلجيعص يُّـتمه جعلكجنبخن هعن يُّـتمه هن خكمسهث عن هثسلكنغإليحممشن   جعلكجنخيهب

 .  جعلكجنبخن هغجنخيهبيمعمهلكمغآل يخملكجعمبمثملغجنىعه جنمثيغ جن 
 غجنهييعم جعخل معمئلكجع غجنتمتلكخمىش هجعخل غجنخييطن هغخفمبهئمل مض مغلكهثمك ينع :يتٰهِّـههبىعغ ُّـ

ص عهي حممشن غجنخييطنص غظ:غجنخييطن مض غجنتمتلكخمىش َّـ غجنخييطن غخفجيمب ل خملكجعال و حك ض و مملكن غخف
ص جعخالم غجنخييطن مض معمئلكجع غجنخييطن يمعمهلكمجنال و جعمتمئمثٰه عه مس ُّـهئ خملكجعال جنىعجن
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ل ظلكحللك جناليهنمئمثيطن غجنخييطن ُّـهئي حممشن هغخفمبهئملص ض ن غخف وغ جعهئ  جعىعجن يمعمهلكمو

ص حمهت جنمثيغ جليطهنلك هنجيمبمئلكص جع جليطنظغجنحنظ و هن خمبمث غجلهت هجليطن غجنخيمب و قق و  مض غخف
 . غجنخيمبيخملكجعمبمثملغجنىعه جن 

ل جنمثسمن هنمهيطغخملك جنخييطن غخفمبهئملظ ألنيمئلكجعمبمثملَّـىعه غجني عن :هآل شهي ض ي مض غخف  و
قهو عهنيعيمئلكجعمبمثملغجن قغ مض يمئلكجعمبمثمل جع غجنصيص هَّـ غجنهئمث غآلحكتخييطغقهي همغ  غخفىعمم

لص هجلمبمث حمهييمهحِّـغجنخييطن هغخفمبهئمل َّـ غخف ض ي مم  آلهثتىغغل جليطن غخفمبهئمل هن غخف
قق  . آل ُّـهبهئ غهثتىغغل جليطن غخفمبهئمليمئلكجعمبمثمل َّـىعه غجنيحمئ آل معتىهن

ق آل ُّـخيمتسغخفيعغق جعخييطن غخفمبهئمل غجنىعه جن جفىحي عن يطق غآلجنتهيلكفزه مغ ي عن  هن غجن
قص جع غىغجنخييطن هن خممبمث مغ ق جنمبخييطن هن غجن ق هنمتجهمس ي عآل خفيعغق جع عن آل همغ مغ جع

جللكص هَّـىعغ هنلك قمميعه  ض ن هن م غجنىعه ُّـهئ ظ ص ههنمتجهمس غآلهثتىغغل َّـ غخف وغهثتىغغجل
معمئلكجع يهعهنلك : مل غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتمل هن جعيطغُّـمل غحلهئهبملص جفمثهن خملكنيمض معتهبمهمتي غخف

هث جليطن ظهيملظيحمئ هن غجنتسغجنخييطن هغخفمبهئمل حممبمبخييطن جفىح ل ى جنهئ ض ن ع هن خكمسن غخف
ق غآلهثتىغغجليُّـتمه مغ ص هَّـىعغ غخفمئيطغق هن غجن  مض ى مملكمي هبلكص حممثمتتىغل جليطهنهتلك هنمت

ق حمال حميعم جعخل غجنتمتلكخمىش هجعخل غجنخييطن هغخفمبهئملظ يهنع.  غجنمتسبمليمئحت مغ لك مض مغلكهثمك غجن
ق خليألن مغ  . مض معمئلكجع غجنتمتلكخمىش همض معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئملو غجن

: غجنسبىغهغقههئمث غحلتمئلكجع غجنخييطن هغجنمئمتمثملص خملكنهُّـجيمب جلمف معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل جع
 خفلك غهثتهي حمخييطن هخممتمثململ          يحمخص غجلتمقف حممث خملكجعمبمث

َّـلكيمل جعٰهمتمثيهغجنمئ  . ههنلك ُّـمئتمتص عظ غخفلكن: غجنمئلكم همم
)٢( ا و أا  

ل جنمبهبمبهئمل جلمف عخمسلكن هَّـيخملكجعمبمثمل يعن ض   : غخف
ل َّـ غجنجيبمثخيمل غجنجهخمهمث.ص ض ن غخف  صو هنثالىملص هن خمبمث خكخيس كُّـيطي عن ُّـهئ

هنملص خمس غحلهئهبمل )ص(  .طصصك: خف غخفمتحي
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ص حمال و غخفيعل هنلكهثينع جعلكجنبخنص هجنهئ جفمثهن يمعمهلكم جنالوحمهت خملكجع  هن قجن
 . جعتمب غجنمههيمليُّـتمه

ل غجنىعه جن .ض ض ن غخف  جعلكجنخييطن هغخفمبهئمل َّـ غجنجيبمثخيمل يمعمهلكم غآليخملكجعمبمثمل عن ُّـهئ
جلمثملغجن ل هَّـ ي ألنظ جليطن هنمبهئملص هن خمبمث جليطن غآلجنتحلكظ جنمبهبيععغص حمهتيمت  غجنمت

 .ظ جعلكآلجنتحلكيمعمهلكم غآليخملكجعمبمثمل جن هثسلكنغإل
حصىعغ غجنمئس هَّـ غخفيعهقغ هجليطن غآلجنتحلكظ مض مهمتي يغخفثلكن غجنىعه هنث جع غخفيعهنلك 

مص حملكألظِّـهثسلكنغإل ن جن ع ي خمب غجنبمب ل غجنىعه ُّـهئ ض ن هنثلكآل جنمبهب  يخملكجعمبمثملون ُّـهئ
 .يمعمهلكم هجنهئ هن قهن غجنتمئمثمثيط جعىغهنلكن غآلص جنمبهبمبهئمل جعجهخمهيمعمهلكمغآل

ل غجنىعه جن .ض ض ن غخف ن هغخفمبهئمل َّـ غجنجيبمثخيمل  جعلكجنخييطيمعمهلكم غآليخملكجعمبمثمل عن ُّـهئ
 مغمتيغ غجنخيمئيعغ غجنىعه ي ألنظ َّـ جليطن ههنمبهئمل.غص حمخييطن غجنبخن مض غجنخيمئيعيمتسمثملغجل

ن جعمهحقغص هعن مس  غن هن خكمسهث عن ُّـهئ ل غجنخيمئيعغ جعلكجنبخنيُّـتمهوَّـ غحلمث  . هث
 .يمئمثمئ معمئلكجع غخفمبهئمل هغجنخييطن مض َّـىعه غألخمسلكن غجنثالجغمل جعلكجنتمئلكجع غحليُّـسهبه
خممن معمئلكجع غخفمبهئمل هغجنخييط غخكجكغل هَّـ.ض ن : ص هجعمثلكهثن جعلكجن ُّـجهجكل عن ُّـهئ

خممن غجنىعه حممث خكمسهثمثهي مض هث:غجنخييطن مض هخممن غخفمبهئملص عه حمال ي هعآل مل غخفمبهئملصييغ غجن
عقغ م  هثسلكنجليطن غآلجنتحلكظ جنشم غخفيعهقغ ي حممشن ُّـمهيطم جلمبمث غجنخييطن هغخفمبهئملص هجلمبمث

مص حمهت جنمثيغ هن جليطن غخفمبهئملص ألن  ى جليطن غآلجنتحلكظ مغلكظ مض هخممنيمملكهثمن خمب غجنبمب
ن هن غخفمبهئمل هغجنخييطنجمحق هخم مص عي آلجعيط من غخفمبهئملص هجنهئ ُّـهئ ن جعخييط غجنبمب يعهنلك ن ُّـهئ

م حممبمثيغ هن معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئملص ممىعجن حممئيط غجنخيمئيعغ جنمببخن جنمثيغ  خمب غجنبمب
ن جعمهحقغي ألهثهن غجنخييطن هغخفمبهئملص جل جنمثيغ هن خكمسهث عن ُّـهئ هث جلمئيعجعلك جعمت و جفخل مم  . و

ل هن معمئيهُّـسهب قهجع غجنخييطن هغخفمبهئمل جعلكجنتمئلكجعلك َّـىعغ غجنمت هث  صي غخفجههت جنهئ
قغ جعخل غجنمتلككص جعخالم غخفخيمت غألهن حممشهث خظ وهنجههت ي ي غكو قه . ي ُّـخييعحم غخل يهغخفجههت

 . ضطمضط كصف: هنمتجي عقحكجي :غهثحييع.  جعلكجلتبلكقه يغألهن يف غخفخيمبيممخص د) ص(
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آلف معسهتمثال وَّـ غجنىعه مغيعه جلمبمث عممثيع غخفمتجيمئمثخل مض هنبحهن غخفمئ ي جلمف غخفتخيمبهبخلص ي
ي هنمهجيمبِّـ غجنهيالحكهيمل هغإلحصمثخل َّـ غألهنيهجنهئ  هئمث غحلي دف جعص هَّـىعغ هنلكي

 صخل غجنتخيهبمثي غظجيالف غإلحصمثيعن: ص جفمثهن خملكنجلمف غألحكهيلكقغجنسبىغهغقه مض معخيمبمثمئت 
قهيهغظجيالف غخفمتجيمئمثخل غجنتخمهمثيس جن مض غخفجههت  .ي هغخفمهمتي عحملكق قجن جعمئ

قهيجغ  :وعُّـٰهلك غجنسبىغهغقه هئمثغحلخملكن    يحممشهثص يقمميعهثلك همغ معسهبمثت جعلكخفجههت
غك ُّـخييعحمو خظيحممشهثص يغألهنغخفخييعهم جلمتيط غجنمتلكك آل جعلكخفخيمت  جنتخيهبمث هغ .ي غخل

قُّـلكك آلف يمتجيمئمث غخفينع:  ُّـخيمتصجلمتهت َّـ غظجيالف خملكلكمثمي خل مض هنبحهن غخفمئ
غ جلمبمث معسهتمثال جنمبهبتخيمبهلغجنخي ي غظجيمبح  .هبخلو

ق غجنهيالحكهيمل هغخفيمهمتي عن هخميط قمميع غخف خممن  خل قمميعهغجفخل يمتجيمئمثمجهت خممثيط غجن
قه غ جلمبمث معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل غخفجههت هت عخكب حم يمض غجنخييطن هغخفمبهئمل هعلكمبمئ

غ هنمهجيمبحلك مغيطُّـيطي مممسص:عهجيالفص جعلكآلظ  خفخيمت غجنخييطن هغخفمبهئملص جمحق وغو هضخي
 هجنىعغ صيغألهنغخفمبهئمل َّـ غخفخيمت ه جفمئمثمئمل غجنخييطن ي ظحمثِّـص ألنى جلمف عحكلككىهنبت
 .يمئمثمئ جعلكحليغألهن يهبيحك

قهو جعمتلكظ: إن ذضل يط ي غجنىعه خممثي جلمف غخفخيمت غجنثلكر جنمبخييطن هغخفمبهئمل هَّـ غخفجههت
خممن غقق غجنصجعلكجن ل ُّـمبىغن حفيعهف غخف ل حممثهتلك َّـ غجلمتيغ عه غجنمت ض ن غخف  صت ُّـهئ

ل َّـ غجنجهخيس ض ن حممثهتلك غخف غقق غجنت ُّـهئ ت ي خملكجعمبمثي هجنهئصهممىعغ حفيعهف غخف
 . ممخييطن غآلجنتحلكظ جعلكجنمتسبمل جنمبميالنص جعلكخفمبهئمليمعمهلكم عحفيع جمحق كهنلكن غآلىجعحسمك كهنلكن

غقق جل غجنخييطن هغخفمبهئملص حمهي عه  هن عخمسلكن غجنتمئلكجع ى خمسيهعقغ حفيعمغمن َّـىعغ غخف
قغي عن حللكنهغص معيطحف  معمئلكجع : هَّـصو جلمئال مض غألقجعخيملوعخمسلكن غجنتمئلكجع جضمه

 ظي هغجنتٰهلكقغجنتٰهلكُّـغجنتمتلكخمىش هغجنخييطن هغخفمبهئمل ه

 .)ض ( معخيمبمثمئمل قخمصطصص كضف:  غألقجعخيمليغجنخيمئمبمثملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق ) ص(
هنمل) ض(  .طصصك: خف غخفمتحي
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قهي عن:اجلواب غقق جل غجنخييطن هغخفمبهئمل جعلكخفخيمت غخفجههت  آل ي حفيعهف َّـىعه غخف
 . ظحمثِّـى جلمف عحكلككٍّ جمحق هنبمتي ألهثصيجفمئمثمئ جمحق و َّـىعغ غظجيالفيظ ألنيُّـرض

خممن م  َّـىعغ غجنهللغُّـ عجنمييعيتمسحف غخفينعهآل شهي  غ معمئلكجع ي هخمس مخل غجن هب
 :غجنخييطن هغخفمبهئمل عمل خمسهبخل

خممنص هَّـ معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل غحل.ص  .يمئمثمئ هنلك آل ُّـجهجكل حممث غجن
قه هنلك ُّـجهجكل حممث غجن.ض  .يخممنص هَّـ معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل غخفجههت

 ّا   
جن   هخم يخميطك  ييطهغ معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل جلص يف تصظبل ارشغم واثصصظ :ي

 جعخالحمهتخصص و عجفيط لكيعحممث جليطني جعمسنظهغجنتٰهلكُّـي غجنتٰهلكق  آلحمجكغخم جلصيهنستمئالوخمسخص 
ل غخفمبهئمليهآلحمجكغخم جل غجنتمتلكخمىش جعلكجلتبلكق غجنجهمسهثمث ض  غخفخيتمق مض  هَّـ جمحقصمل مض هن

 .معمئلكجع غجنتمتلكخمىش
وخص معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل جنمثيغ خمسي عمل عن  غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه قَّـمكينع يعآل

جنوهنمئلكجع غألخمسلكن غألحفيعهص جع َّـ خمس :  هن غجنتمتلكخمىشص هَّـىعغ هنلك قمميعه جعمئ
ص جع َّـ خمسي عن غحل ومعمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل جنمثيغ خمسخص جعيععحك  هن معمئلكجع و

ق ظهيمل ن همغ ق عن ُّـهئ مغ  ص جعيُّـتمه خفلك هن خكمسهث عن ىغجنتمتلكخمىش غخكجكل مض غجن
ن جليطن معمب غجنمههيملص هَّـ عهنيع ضغ عمل و قغمغوهمض غجنخييطن عن ُّـهئ  يحمئخملكن غخف. جن

خ مض غجنتجيعُّـيط ُّـخيمت معمئلكجع م  يغألهنهمعمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئملص هَّـ ( :غجنجي
قغ جعلكجلتبلكق  مغإلزلكغ هغجنسمبمك ظمثملو هنمسحف غخفيعهقغ غجنت ي عن هُّـجههتيط جن. )يحفمه

ص ي خفمبهئمل غآلجنتحلكظص ختتيسوَّـ جليطن ل ظمت غجنيعمغ ض  جعلكجنميالن عقغ غجلتمق غخف

 .طضض كصف:  معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط جلبلكك كغقجل:غهثحييع) ص(
غقم:غهثحييع) ض(  :يغخفهلخممثمل هغخفبلكجفهن ظططصك:  غخفسمسجنمل غجنسلكجعخيمل هن غجنهيمه غجنثلكهن هن غجنجه

 .طضضك: هغجنتحمهمث ظضصصك صف
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ل غإل غخفيععغ هبلك عقغ غجلتمقيغمعمهلكم يُّـمهِّـه ل هث ض ص هآل هنخيمثلكق جنتخيمثخل هثسلكن غخف
ل عه غجلمتيغ ل َّـ َّـ غجنجهخيس عه غجنمهمت عه غجنمت ض ضي عآل غخف  .غجن

جن   هخم يخميطك  ًوعسضى أعسظ تصظبل ارشغم و: ي مل مض غجنمبميمل غجنمئمتمثص ظارصضضّ
 خممتمثمل آل متهيدىعمع جنيهغختص ممسبت: هعخممتمثتص حفلكقص همعمسجخ جعهبخيمت غجنهئسبمليَّـ غآلق
حكمثيشهخملك. جنمبتجلكقغ ن : ن مض غخفخيج غجن يغجنمئمتمثمل جعهئ غجنمئلكم هضهبهتلك هن حكهئ

ن  .سمكيهنلك غممت: غجنمت
جن   هخم يخميطك   وجعمتلكظ: خميط ُّـمئلكنص ّال رتصق احلظل يف حتصك عغا ارتصظبل: ي

لوجلمف َّـىعغ غجنتخيهبمث آل معبمئ حملكئيطغ ض لظ حممشن مم هن ض ى آل خكجكغل خملكجعمبمثمل غخف ي ي  ي
ى جنهئ هظوخملكجع مغي  . غجنبخيمثيط هعن مملكن جعجمتسص جع

ه عهثخص ُّـت جن مملكن غجلمتيغ غجنخيلكمظ  يمسن جع:يغجنهيمثلكيضمغلكغ غجنجهمثىط عه يهنلك قمميعمخ ي
وص همملكن مم هنلك مض غجنخيلكمس هنمتيطقمغلكوهغجفيطغ ص هجنمثيغ ممىعجني يعآل معيعه عن غجنثمئ  . حتت

غَّـيع هنتمئلكجعالن معمئلكجع غجنخييطن هغخفمبهئمل غمغمك هغألجليعغل صيهغخلهيمل مض غجل ي هعهنلك غجن
و هنمتهتلك خملكجعمبمثملىحممبمثيغ جنحنظ  .هتخص هنمتى جنحنظي

جن   هخم يخميطك  ّوال رتصق احلظل يف حتصك ارتصظبل بخ أن عطثغ : ي
ل غجنخييطن جعلكجلتبلكق خملكجعمبمثت جنمبهبمبهئمل:عهص سوضوع اثصصظ ض  .ي ُّـهسحفىع هن

جن   هخم يخميطك  ّذطن ارشبضشظ اجلضسضظ ورغا ارضوخضظ سوضوخظن روصق : ي ّ ّ
ل:عه صارصغد ض ظ ذهقغو هن ظ قهنيجيبمثخي غجنيهئحل غجني عن  جنمب ق ومغ مغ  جع

غنوعهثسلكن وظ حمىغُّـيطعحميعغقه ي جعخيخل عهث كُّـيطص هعهثخص معتخييطق غحلمثثمثلكف جعتحمبمث غجنخيمئو هجفمث ي ي . ي
غن خملكجعالهثسلكنحممشقغ مملكن غإل ظو عه غحلمث  عه وعهثسلكنيجعخص عهث وعُّـٰهلك  مملكن كُّـيط ص جن

 .)ضضض(ص قخم ضصضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
 .صضص كضف : غخفمهجيمبحلكف هغألجنهيلكل غجنهيمئهتمثمل:غهثحييع) ض(
 .صطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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غن ص هعن مس ُّـهئ خملكجعالو خملكجعالوجفمث ظ و جن جعخص عهث كُّـيط هحميعقو جنىعجن غجن  .ي حفلككي
جن   هخم يخميطك  ص ّرصون ارشبضشظ ارضوخضظ ارتي رذطسظن سن حطرظ ذرك :ي

ل ىعغ غخفثلكن معسلكهنِّـص هغألحمٰه َّـمض  ض غجنتهبثمث جعخييطن غآلجنتحلكظ حممثخص عقغ مملكن غخف
ي جعىغهنلكن غآلمعمهلكمص هغجنتهبثمث جعخص عقغ ى هجنهئ هن جمحق معمئمثمثيطص جنمبهبمبهئمل جعجهخمهوخملكجعال

ل خملكجعال ض جلمثمل جعهبيعهقغ غخفيععغ هجليطن غجنتحومملكن غخف  .لكئهتلكي جعجيبمثخيت غجنمت
جن   هخم يخميطك  ن : عهص ّام ذضغ بظروذظّرب: ي يُّـمئمثيط جليطن غخفمبهئمل جعهئ

ل جعجهخمه خملكجعال ض ي جنالمعمهلكم جعلكخفمبهئمل مض هخممن غآلمعمهلكم جعلكجنخييطنص جعمسن وغخف ي
ل مض هثهييغ هخممن غمعمهلكحم جعلكجنخييطن خملكجعال ض ن خكخيس غخف وُّـهئ  .ي جنالمعمهلكم جعلكخفمبهئملي

لحفىعيعهعن : مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل خملكنمهمتي  غخفيجنهئ ض  َّـ غجنجيبمثخيمل  غخف
يغجنجهخمهمثملص هخم خممن غآلمعمهلكمي يمثيط جع وهبمثلك جليطهنلكي حكصي قُّـخلو ههنمبهئملي يطه ي جفمثهن خممثي هنجههت

 غجنسبمك يملص هجنخيييطه جعلكجنجيبمثخيمل غجنجهخمهمثي مض غخفمئلكن مس ُّـمئمثملص جنهئمتييجعلكجنجيبمثخيمل غجنجهخمهمث
هي عهث مض يخميطك  ص  ي خممن ُّـميمت جلمت يمس ُّـمئمثيط َّـمتلك جعلكجنجيبمثخيمل غجنجهخمهمثمل ألن غجنتمئمثمثيط جعلكجن ي ي

وحممشن هنلك َّـ خملكجع  . جعجهخمهو خملكجعصي جنمبهبمبهئمل مض هخممن غآلمعمهلكم جعلكجنخييطني
جن   هخم يخميطك  نص صبزورغا ذصغ ارشصغب ر :ي  وحملكخميطي جعمسهث جلمف غجنمئ
ن مضىجنمبخيمئيعغ جغالجغمل عكهغفي عن هجنهئ مض جعخيىش غخفمهلكقق غحليطُّـثمل. جنمببخن   هن غجنخيمث

حكيشولك هكهمغصهن غجللكهثبخل ٍّمم ن مض غجن  . هن غجنخيمث
ا ا   

قهوعهنيعي جعمسهث لكجع غجنخييطن هغخفمبهئملييعم معمئيجل  لو جللكقلس همغ ض  هن خكمسهث ى خف
قهيُّـتمهعن  مغ ص هجليطن قجن غألهنيع غجن لي جع ض  . مض قجن غخف

ل جنمبهبمبهئمل جلمف عخمسلكن هَّـيخملكجعمبمثمل  ض   : غخف
ل َّـ غجنجيبمثخيمل غجنجهخمهمث.ص ض ن غخف  .ملي عن ُّـهئ
ل غجنىعه جن .ض ض ن غخف جنجيبمثخيمل  جعلكجنخييطن هغخفمبهئمل َّـ غيمعمهلكم غآليخملكجعمبمثمل عن ُّـهئ
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جلمثملغجن ل يص هن خمبمث جليطن غآلجنتحلكظ جنمبهبيععغص حمهت جليطن هنمبهئمل ألنيمت هَّـ م  غجنمت
 . جعلكآلجنتحلكظيمعمهلكم غآليخملكجعمبمثملجن م  هثسلكنغإل

ل غجنىعه جن .ض ض ن غخف  جعلكجنخييطن هغخفمبهئمل َّـ غجنجيبمثخيمل يمعمهلكم غآليخملكجعمبمثمل عن ُّـهئ
 مغمتيغ غجنخيمئيعغ غجنىعه ي ألنظ َّـ جليطن ههنمبهئملغص حمخييطن غجنبخن مض غجنخيمئيعيمتسمثملغجل

ن جعمهحقغص هعن مس َّـ  غن هن خكمسهث عن ُّـهئ ل غجنخيمئيعغ جعلكجنبخنيُّـتمهوغحلمث  . هث
 .يمئمثمئ معمئلكجع غخفمبهئمل هغجنخييطن مض َّـىعه غألخمسلكن غجنثالجغمل جعلكجنتمئلكجع غحليُّـسهبه
خممنص عهغخكجكغل .ض ن غجنخييطن مض ي ُّـ: معمئلكجع غخفمبهئمل هغجنخييطن جعلكجن جهجكل عن ُّـهئ

 .حمال ُّـمهيطم جلمبمث غجنخييطن هغخفمبهئملي هعآل هخممن غخفمبهئملص
قه َّـىعغيُّـسهبه ل هن معمئب غجنخييطن هغخفمبهئمل جعلكجنتمئلكجع غخفجههت هث  ي غجنمت جنهئ

 .جعخل غجنمتلككوقغ هنجههت
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
ا    

 ارتسظعق يف تشغعق )س(
  سن أذسظم ارتصظبلارتسظعق اإلحصظل خج رون )س(
 أثصظم ارتسظعق) س(

 





امن   الفصل ا
ضايف    تقابل ا

تضايفان  صـ ا قسيم من َلّكما  ران وجودي ـا  ُ ال يعقل،انّ أ
سبة. اآلخرِلّمع تعقّ إال هماُأحد  ُ ال يعقلٍةّكرر متٍ فهما  
عقولِ اآلخرِلّمع تعقّ إال هماُأحد ك يمتنع؛ بهِ ا هما  ُ اجتماعُ و
سبةِ الستحالة دوران؛ٍ واحدةٍ من جهةٍء ءِ ال   .هِ ونفسِ ب ا

ضاِ  كونَوقد أورد قابلِ أقسامَ أحدِيف ا عةِ ا  ّ بأن:ِ األر
قابلَمطلق ضايفِ من أقسامِ ا تقابالن بما هما متقابالن؛ ا  ، إذ ا

ضايف عدُ فيكون؛متضايفان قابلِ من أقسامِ ا  ِ جعلِ من قبيل،ِ ا
ء   .هِ لقسمً قسيماِا

قابلَ مفهومّ بأن: عنهَوأجيب صاديقِ ا ضايفِ من  صداق،ِ ا  ُ و
قابلِ من أقسامِضايفا صاديقِ ا ضايفُ فالقسم؛هِ و  هو ِ من ا

قابلُمفهوم صداقُ والقسيم، ا ون،ُه  هو  ا ما ي ث ُ و فهومً هُ ا   ا
ون فردا  ًفردا ما ي ؛ كما ر ًفسه، كمفهوم ا ّ  ِ كمفهوم،ِهقابلّ
ز ي هو فرد،ّا لٌ ا نٌ ومقابل،ّ  ل ف،  باعتبار   .ال إش

م ضايفِومن أح فئان وجوداّ أن :ِ ا تضايف مت  ً، وعدماًا
ًقوةو ن أحدً.وفعال ّ وجوداُ فإذا  وجودُ فاآلخرً،هما  ورةٌ   ؛ با

ن أحد ذا  ورةٌ معدومُ فاآلخرً،هما معدوماُو ن ؛ با ذا   و
ِقوةهما بالُأحد ورةُ فاآلخر،ِأو بالفعل ّ ك با   . كذ

ُتقدم ال ي،ِهما معانّك أن ذُوالزم  وال ًهما  اآلخر ال ذهناُ أحدّ
  ً.خارجا
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ا  

)١(ا     
قُّـيغجنتٰهلكُّـ جعمسهث ييعم يجل  ي عجفيطرلك معخيمئيخلص ُّـستمبىغن معخيمئيمعمئلكجع عهنيعُّـ همغ

ل ض غغ هغجني مملكألجعى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطىغآلحفيعص هُّـستحمث غمغتخصجلهتخص مض هن  يبمت
 .هغألجلمف هغألحكهي

جنمل غإلضلكحممل هه جنمل غإلضلكحممل َّـ َّـمثئملي عن :غجنتٰهلكُّـغجنهييعم جعخل هنمئ  وهنمئ
عحفمث كُّـيطص  عمل هىص ههثسبمل جلهبيعهعحفمث جلهبيع عمل ى هن هثسبمل خظص مممتسبمل كُّـيطوجفلكظمبمل

مغيط هثسبتلكنص هثسبمل كُّـيط غهجلهبيع عمل ىحمت  .كُّـيط عمل غيجعلكألحف  غخفمتس
قغ مض مغ جفحيمن مض ٍّ ممهَّـىعه غحصمثئمل غخف  يميىشهثهيسهتلك جعي جفيط هن غجنجييعحمخل عقغ جن

ق مض غجنجييعم غآلحفيع عمل غجنمتحييع جل عضلكحمتهتلك مغ ن هنٰهلكحملكص ص غحصمثئمل غخف عقغ يعهنلك وُّـهئ
ن صغجنجييعم غآلحفيع عمل  هن عضلكحمتىَّـمثئملي عمل مم هثحييع  .ولكمعٰهلكُّـهي ُّـهئ

ي حممشن صي غجلتبلكقهوهت حميعمحم هغخفٰهلكمص غجنتٰهلكُّـ غجنهييعم جعخل يتٰهِّـههبىعغ ُّـ
ص غجنتٰهلكُّـ جفىح حممث غجنجييعحملكن حمهت هن غجنتمئلكجع  حمهت هنالجفحيمل غخفٰهلكميعهنلك  عقغ جن

قغ مض: هغجفيطص عهىغحصمثئمل هن لكيعم مغ ي جفيط هن غجنجييعحمخل مض ٍّ مم هنالجفحيمل غحصمثئمل غخف
ق مض غجنجييعم غآلحفيع عمل  غجنمتحييع جل عضلكحمتهتلكي جعميىشصهثهيسهتلك مغ  .غحصمثئمل غخف
 جل عضلكحمتخلص هحصىعغ غجنسبمك آل ُّـخيمئ و جلبلكقغي ألهثغصيهئيعق هنتو هثسبمللكجنتٰهلكُّـحم

 . غآلحفيعيهن معخيمئي عآل عجفيطرلك
جنمتلكهآل شهي  ي عجفيطرلك عآل جعتخيمئي آل ُّـتخيمئ:يعن خم مل ي غآلحفيع آل ُّـخيمت غجنسببمثي

جنمثيهغجنخيمب ي غآلحفيعص ألهث جن مملكن ي جنمثتخيمئوملي هجلمبولك حكبمك عجفيطري معخيمئ: عهصمليمثمل هغخفخيمب
 عجفيطرلك ُّـستمبىغن ي معخيمئ:ممىعجن جنمبىغن غجنيطهقص جع غخفيعغق هن قجن َّـ غجنتالكنص عه

يالن هنخيلك هجنمثيغ عني غآلحفيعص حمهتخص هنتخيمئيمعخيمئ خم جلمف معخيمئي معخيمئو ي عجفيطرلك ُّـت  . غآلحفيعي
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لت غهنتمتلكل غمغتخصل غخف:ههن حفمهلكئيس غخفتٰهلكُّـهيخل ض  هن ى هغجفيطىٰهلكُّـهيخل مض هن

ى هنتهئيعقغى جل هثسبملو غخفتٰهلكُّـهيخل جلبلكقغي هغجفيطغص هقجن ألنىمغهتمل  جعخل خكمثئخلص جنىعجن ي
ل ض  هغجفيطغص آلحكتحلكجنمل قهقغن غجنمتسبمل جعخل ى هن مغهتملى هغجفيطىُّـهبتمت غمغتخصجلهتخص مض هن

ى مم هغجفيطيألن ظسغجنحنظ ههثهي ص حممب غمغتهبخيلك حمهبخيمتلكه عهنلك ي ن معخيمئمب جعتخيمئ هنمئلكجعمب ي ُّـهئ ي ي
ن  ص عه مم ص حمال معٰهلكُّـ  . هممالرلك حفمب.جغمتخلغغجفيط غجنيعحكمئلكل خممثيط غجنتخيمئ

)٢(ا    اا أ    
 :تخليهنمئيطهن َّـىعغ غإلخكهئلكن ُّـمتبمي معمئيطُّـ يتٰهِّـجنهئ ُّـ

غجنخييطن ص غجنتٰهلكُّـ:  عقجعخيمل َّـىعخمسلكن عمل غجنتمئلكجع ُّـمتمئسي عن :ّاثصغسظ األوخ
 . مض غجنهيمه غخللكهنيغيمعمئيطنممخص يغجنتٰهلكقص  ص غجنتمتلكخمىشصهغخفمبهئمل

 غجنتمئلكجع َّـ غجنمتسبمل يظ ألنغجنتٰهلكُّـ غجنتمئلكجع هن عخمسلكن ينع :ّاثصغسظ ارثظطضظ
ن ُّـمبىغن ي عهث :هجلمف َّـىعغ غألحكلكك ُّـمسجخ غإلخكهئلكن هَّـ .غ جعخل خكمثئخليهئيعقغخفت مم

ظمثوغجنحنظ خمسخص جنمئس ن حممثمبىغن هب ص و خمسمثخصغجنتٰهلكُّـ عن ُّـهئ يجعهبخيمت عن  جنمئس غجنتمئلكجع
 و معمئلكجعي ألهثظغجنتٰهلكُّـ هن وغجنىعه َّـ خمس ي خفث غجنتٰهلكقوخي خمسمثخصيغجنتٰهلكُّـ مغ
 . هخمس غجنمئس خمسصغجنتٰهلكُّـ هن وهغجنتمئلكجع خمس
ظ :إن ذصظ و عقغ مملكن غجنتٰهلكُّـ خمسمثخص جنمبتمئلكجع حمهت :اجلواب هنلك غخفحىعهق مض قجن

ن جعمثمتهتخص ولكُّـ غجنمئسمث هنبي ألنص جنوهنبلكُّـ ص هعقغ مملكن غجنتٰهلكُّـ خمسخص جن حممثهئ و جنمئسمثهب
ن كوجلهب  . هغجفيطىهُّـستحمث غمغتخصل هثسبتخل هن غجنمتسمك غألقجع مض خظ . هحفمه

جن جعمثلكن غإلخكهئلكن جلمف : يهخميط جعخل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه َّـىعغ غإلخكهئلكن جعمئ
 شمه صخص هنتمئلكجعالنيلك عقغ آل جفحيمتلك عهنيعُّـ هنتمئلكجعمبخل جعخص عصي عهث:هنلك قمميعه مض غألحكهيلكق

ص ي هنتجهلكمممبمل غأللكيعغم جعمثمتهتخصص هممىعغ عقغ آلجفحيمتلك عهنيعُّـ هنتخصجغمبخل عه هنتٰهلكقوعضلكحممل ُّـ
 هجمحقَّـلكص يغجنتٰهلكقو مغخي غجنتٰهلكُّـ هنمئسخص جنمبتمئلكجع هغجنتخصجغ هيُّـمهِّـههبىعغ غآلجلتبلكق 

 .صصص كضف:يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل: غهثحييع) ص(
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ً حررس جسجم حن احتخسشف وجسزجم حآلتصٍواةصّ جل وشدون  آتص جدص ٍوحن ةسزس. ً
ّ وشدون جسزجم حذترسجض واحتخسد،حتدسبلًخل احتخسشف جسجم حن أجسسم اُة ً .

ٌجدزف شذدن أن شدون احتدسبل حدسجم ألجسسم شدون جسم  حررس وشو احتخسشف ً
ٍحدسجم ألحور ٍ حررس احتدسبل، جزدون احتدسبل جسجم حدسمً  حن أجسسحه؟ وجزف ً

 إث مّ ةزش شدس،ًاحصي شو أةص أجسسم احتدسبل جسزجم حهّ احتخسد شذدن أن شدون
 . وجتشس؟ّواحتخسداحتدسبل 
 ، يشءاحتخسشف حن ٌاحتدسبل احصي شو جسمّأن : ب عىل اإلشكاليجوأ

 إث  زرخصًبسرة:  آتص، وبزسن ذحكٌ يشءتخسشف حذٌواحتدسبل احصي شو جسزم
 حن أجسسم ٌ، شخري بجم شو حخروم، واحتدسبل بجم شو حخرومّويلاحتدسبل بسحلذل األ

 هلصا، ٌ حصاك، وذاك حدسبلٌ شصا حدسبل: حخروم احتدسبل شخريّ، ألناحتخسشف
 حن ٌ شو جسم،ٌ بسحرخصاث اتخروم بجم شو حخروم: أي،ّويلجسحتدسبل بسحلذل األ

 .، وال حمصوراحتخسشفأجسسم 
ـ   احلذل اححسئع يف اتوضوع:أي ـ إذا زخصزس حذتدسبل بسحلذل اححسئعّأحس 

ححسدشده،  إث ً آحزسً زخصةاحتدسبل إث اتحسدشق، جررخص إث احصي شدون احرخص جزه
 واحخصم ّاحتخسد واحتخسشفححسدشق احتدسبل شي احترسجض وّ أن وحن احواضش

 . حن أجسسم احتدسبلاحتخسشفواتذدس، جزدون 
ّأزه جزف ةخل احتخسشف  :أثسر إحزه يف اتتن، وشو آتص ٌوشرسك إثدسل

ٌ حرخسه؛ جسن احتخسشف جصدًجصدا احتخسشف؛ جزذضم  حن ٌ حن احتدسبل، واحتدسبل جصدّ
 . حرخسهًجون احتخسشف جصدا

ّجصس رسهذشل جوحه حرّف وةوابه حس ذجصه ات شدون اتخروم ًا حس وجثت: ّ
ّ حرخسه، جذخروم احدث، ججم ربً جصداّصشرياح  . تدسبذهًجم شدون جصداّ

 .)٢٢٥ ( رجم،٢١٦ص:  اححزص ححبسح احزضدي ثت هنسشس احلدذسبخذزدس) ١(
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غخم قحم قحفىعه غجلهبمبملهَّـ  َّـىعغ غإلخكهئلكنص يقص هجع ُّـمتحييط هنمئى َّـ مض غجن

ص هَّـ  :هجفلكظ َّـىعغ غجنيطحف يعن هظ غجنتٰهلكُّـ هثهيس هن عخمسلكن غجنتٰهلكُّـ
ظ ممخص عن هظ غجنتٰهلكق هغجنتمتلكخمىش عُّـٰهلك هن وُّـستمبىغن ظحقهقغ غجنحنظ حميعقغ و جنمتهيس يي

 . خفمئلكجعمبو حصخصص هُّـستمبىغن قجن ظحقهقغ غجنحنظ حميعقغوعخمسلكن غجنتٰهلكُّـ غجنىعه َّـ خمسمث
ن غجنحنظ حميعقغ: غجنيطحم حمحلكظمبيعهنلك  ن وعن آل هنلكهث هن مم ص ممهبهيهت  جنمتهيس

وص جفمثهن عهث هظيغجنهئحل ن وعُّـٰهلكص  جنمتهيس و جلهبمث هنمهلكقُّـمئ ههظي ممهبهيهت
ن ن جفمثهن عهث هن هنمهلكقُّـ غخفهيهت ص ممخص وغجنتٰهلكُّـ هظوعُّـٰهلك حمهتمتلك . يغخفهيهت  جنمتهيس

وعهث هظ  . جنسلكئيع هنمهلكقُّـمئي
ن غجنحنظ حميعقغ ن غجلىغئ وممخص آل هنلكهث هن مم ص ممخص عن هنهيهت ي خفمئلكجعمب جعلكجلتبلكقُّـ ي

ي جعلكحلهب غألهمظ غجنيطغن جلمفسمغىغئ ص هممحل جعلكحلهب غجنجهلكئ ي ن َّـ هثهيس ي عن َّـىعغ غخفهيهت ي
ن وغجنيطغن جلمف عن غجلىغئ هن هنمهلكقُّـ غجنهئحلص حمهت هنهيهت يي ي و جنمبجىغئ ههنمهيطغمي  .ي جنمبهئحلي

غغ جنمهيطقغخفتمسحصخلص جفمثهن خملكن غغ عن ُّـهييعم جعخل : يهَّـىعغ غجل يهغحل مض غجل ي
ن غجنتٰهلكُّـ  ظ حمهبهيهت ن غجنحنظ ههنلك ُّـمهيطم َّـ جلمبمث ه خملكن غحلهئمث غجنسبىغهغق[هنهيهت

ه يخميطك  ن غجنتٰهلكُّـ هن جفمثهن ظيطخم جلمف عحميعغقه:عه: ي هن عخمسلكن ]  هنهيهت
ص جنهئ ن غجنتمئلكجع ن غجنتمئلكجع جحلك ُّـمهيطم جلمبمث غجنتٰهلكُّـيهنهيهت  .ي هنهيهت

)٣( أ ا  
جنمل غإلضلكحممل هخممبمتلكيمعمئيطنَّـىعغ غجنبحهن  قغ ُّـغخفتٰهلكين ع : مض هنمئ وهيخل هنتهئلكحمئلكن همغ

قغ عجفيط وهجليطهنلكص جعهبخيمت عقغ مملكن مغ ن ي آلجعيط  حملكجنجييعم غآلحفيعوغجنجييعحمخل هن عن ُّـهئ
قغ  مغ وهعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل هنخييطههنلك مملكن غجنجييعم غآلحفيع هنخييطههنلكص وعُّـٰهلكص وهن و

ص حملكجنجييعم غآلحفيع جعلكجنهيخي  هعقغ مملكن عجفيط وعُّـٰهلكص هعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل جعلكجنهيخي
هعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل وعُّـٰهلكص غجنجييعحمخل مض غجنىعَّـ حملكجنجييعم غآلحفيع مض غجنىعَّـ 

 .صصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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غجعلكجن غ عُّـٰهلكص لكجنص حملكجنجييعم غآلحفيع جعيمئ ومئ غ جعلكجنو عغوكُّـيط :هن خمبمثي  جنمثيغ غآلن ي ألهثصيمئ
يمغلكص حمالجعيطيهنتىغه ن غجنو غ عن معهئ غ عُّـٰهلك جعلكجنيبمت ومئ  .ي

 ّا   
جن  ه خم يخميطك  ّال عشصل أثغدظ إال سق تشصل اآلثغ اثشصول به: ي ص ّ

 ظمليجنسببمثمثمل هغي جعمتح غآلحكتمبىغغنص هجنمثيغ جعمتح غجنخيمب: عهصمل هغخفمهلكجفبمليق جع غخفخيمثغخفيعغ
ن هنخي  غآلحفيعي ُّـستمبىغن معخيمئصرلك عجفيطيحمتخيمئ ن غخفصغخفخيمئ مهمتي ي ممخص ُّـيطن جلمبمث خم

ه يخميطك  يلك عآل هن معخيمئ غآلحفيععجفيطرآل ُّـخيمئ : ي  .ي
جن   هخم يخميطك  ص  واثغةٍ سن ثضظٍ واثغٍءرغرك عضتضق اثتامخضام يف ح: ي

صخص خملكئهبخل جلمف هثسبمل  .ي هنتهئيعقغىألمغ مم
جن   هخم يخميطك  يعن هظ : عه صسصضوم ارتصظبل سن سسظدعك ارتسظعق :ي

ظ عصخص هنتمئلكجعالن ص حملكخفتمئلكجعالن جع . هنتٰهلكُّـهيلكن صيغجنتمئلكجع هن هنمهلكقُّـ غجنتٰهلكُّـ
م جع ظ ص آل غخف  مملكجنبمثلكل صحملكجنىعه َّـ هن عخمسلكن غجنتٰهلكُّـ َّـ هظ غجنتمئلكجع

غق هغجنخييطن هغخفمبهئمل ه  ....هغجنس
جن   هخم يخميطك  ص رتصظبل وسسظدعصهسسغاق ارتسظعق سن أذسظم ا: ي

و مملكجنتمتلكخمىش هغجنتٰهلكق هغجنخييطن هغخفمبهئمل عُّـٰهلك عخمسلكن غجنتمئلكجعيمض جعمئمثملىعجن همم ه ىعيحممشن غجنص ي
صلك يهن عخمسلكن غجنتمئلكجع عهثخص َّـ ي هنمهلكقُّـمئهتلكص هعآل حملكجنتٰهلكق هغجنتمتلكخمىش مملكجنتٰهلكُّـ مض مم ي

ظ حممشن غخفتٰهلكقُّـ جعخص رلك هنتٰهلكقغن يجعحسمك هثهييغ غألهظلكم هن غجنتٰهلكُّـ ي  صي
 .تمتلكخمٰهلكنص هممىعغ غخفهنتٰهلكُّـهيلكن

يهنمهلكقُّـ غجنتٰهلكُّـ هغجنتٰهلكق  عمل يعن هنمهيطغم غجنتمئلكجع ُّـمتمئس: هغحللكظ
وهغجنتمتلكخمىش هغجنخييطن هغخفمبهئملص هَّـىعه غجنخيمتلكهُّـ عهثخص مغخيمبمن جفلكمممثمل ي جنمبهبمهلكقُّـ ألصلك ي

 . جعخل هنمهلكقُّـمئهتلكومغلكهنخيمل
جن   هخم يخميطك  ل هنلك قمميع هن : عهص ّالزم ذرك أرام سشظن: ي آلكن مصهب
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غكن هنلك قمميع مض  هجفهئهبهتخصظغخفتٰهلكُّـهيخلمعخييعُّـ  ي هقجن ألن غخفخيمثمل مض غجنىعَّـ هن جن ي
غكن هنلك قمميع هن جفهئهبهتخص  .يمعخييعُّـهيهتخصص هغخفخيمثمل مض غخللكقف هن جن

 ا ا   
قُّـيمعمئلكجعي جعمسهث :غجنتٰهلكُّـييعم يجل   عجفيطرلك يخلص ُّـستمبىغن معخيمئي عهنيعُّـ همغ

ليمعخيمئ ض غ ي مملكألجعى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطى غآلحفيعص هُّـستحمث غمغتخصجلهتخص مض هن
غهغجن  . هغألجلمف هغألحكهييبمت

 جل عضلكحمتخلص هحصىعغ غجنسبمك آل ُّـخيمئ و جلبلكقغي ألهثغصيهئيعق هنتو هثسبملغجنتٰهلكُّـ 
 . غآلحفيعيهن معخيمئي عآل عجفيطرلك
لغخفٰهلكُّـهيخل غهنتمتلكل غمغتخصل غخفتٰهلكُّـهيخلهن حفمهلكئيس   ض  هن ى هغجفيطى مض هن

 . خكمثئخل جعخل ىغيهئيعق هنتى جل هثسبملو جلبلكقغغخفتٰهلكُّـهيخل يص هقجن ألنى هغجفيطغىمغهتمل
ن    غجنتمئلكجع هن عخمسلكن ي هن عخمسلكن غجنتمئلكجع هعنغجنتٰهلكُّـعهقق جلمف مم
ن غ جعخل خكمثئخلص حممثمبىغن يهئيعق غجنتمئلكجع َّـ غجنمتسبمل غخفتيظ ألنغجنتٰهلكُّـ وغجنحنظ خمسخص مم

 .هبمثجنمئس
 َّـ غجنتمئلكجع جعلكحلهب غجنتٰهلكُّـ هن و غجنتمئلكجع غجنىعه َّـ خمسي جعمسن:هعمغمثمك

 حمهت غجنتمئلكجع ص عجفيط عخمسلكهنغجنتٰهلكُّـ يغجنتمئلكجع غجنىعه َّـ غخفمئس هعنيعهنلك ص يهمظغأل
 .جعلكحلهب غجنجهلكئ

قغ هجليطهنلكص هلكخص هنتهئلكحمئي عصغخفتٰهلكُّـهيخلهن عجفهئلكن   ون همغ غو وخم و هقَّـمتلك صوهحمخيال ي
قغ حملكجنجييعم غآلحفيع عجفيط حممشقغ مملكن .وهحفلكقمغلك مغ ن ي آلجعيط وغجنجييعحمخل هن عن ُّـهئ
قغ  مغ وهعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل هنخييطههنلك مملكن غجنجييعم غآلحفيع هنخييطههنلكصوعُّـٰهلكص وهن  و

هعقغ مملكن عجفيط وعُّـٰهلكص هعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل جعلكجنهيخي حملكجنجييعم غآلحفيع جعلكجنهيخي 
هعقغ مملكن عجفيط غجنجييعحمخل وعُّـٰهلكص غجنجييعحمخل مض غجنىعَّـ حملكجنجييعم غآلحفيع مض غجنىعَّـ 

غجعلكجن غ عُّـٰهلك حملكجنجييعم غآلحفيع جعلكجنيمئ ومئ  .ي





 
 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
   اّد

 ّ يف تشغعق ارتسظد)س(
 ّأثصظم اثتسظدعن )س(

 





 
 

اسعالفصل    ا
ضاد   ّ تقابل ا

تحصّ أن :قد عرفت سابقَلّا قسيم ا تضادّ أن : من ا ران ّا ين أ
ل، متضايفُ غ،انّوجودي تمعان    ،ٍ واحدٍ  زمان،ٍ واحد ال 

نقول. واحدةٍمن جهة فّ عن القدماء أنُ وا ضادهم اكتفوا  تعر   ا
قدار ك جو؛ هذا ا ضادَعزوا وقوّ و واهر  ا د،ب ا  َ وأن يز

ضادُأطراف   . اث  ا
ن شّل قسيمُلّما يتحص إ ائ أضافواّ ا  أً قيوداِ من ا

ُ
 ،خر

تضاد ران وجودي:هماّين بأنّفرسموا ا  متعاقبان ، متضايفُان غّ أ
وضوع س، واحدٍ  ت ج بٍ داخالن  ية، قر نهما  الفُ ب  . ا

ك  ضادُينحو ن من األعراض  ا  ،ِعندهم  نوع أخ
س ت ج بٍداخل  الف،ٍ قر ية ا نهما  متنع، ب  ُ وقوعُ و

ضاد د من طرف ا   .ب أز
كُبيان ٍ ماهيةّن أ : ذ فاهيمٍمفهوم   بل،ّاهيات من اّ  ،ِ من ا
س ، مفروضٍ مفهومّ من أي،ِه بذاته عن غٌمنعزل ك من ول  ذ
ضاد ء ا ن يصدق،  ن  ذا.ِه غُ عليه سلبُ و  تام ٍنوع   و
ِامةه من األنواع اِ لغٌ مباين،ِةّارجيه اِ وآثارّاره اِبوجود  بما ّ

وجود اِ وآلثار وجودَ أن يطرد: بمع، ال يتصادقان،ّاره من ا  ُ ا
ك من ،ِه بعينَآخر ٍ نوعَه عدمِ لعدمُ به الطارداصا س ذ  فل
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قابل و ضادا ءا   .  
ضادو قابلـ  ّنما ا ن وجوديُوهو ا ر ون: ـّ ب أ   َ أن ي

ن طاردا ر ِماهيت بًمن األ رهّ هًرا  ناظ،َ اآلخرَ األ الجتماع ً آبيا،إ  
  ً.معه وجودا

ك ُوالزم ًأوال ذ ون:ّ رَ أن ي حدان ّت يوجدان  وٌ ثالثٌ هناك أ
ر.به ي يوجدُ واأل رُ ا وجوديُ  األ تّ ا  ُ هو مطلق، بهُحدّ و

وضوع لّعم  األ،ِا وهرمن  وضوعِ ا ن، العرضِ و واهرّ ل  ال َ ا
ء، فيها تضادُيقع تع؛ كما سي ُ فا ونا ّ ي َوَ ذعرض أن ي

  . واحدٍوضوع
ونً:وثانيا ن بما أن َ أن ي و ً نظرا إ اآلخر  منهماّ ا

ي هو تمامِ بفصلَ اآلخرُ منهما يطرد ،متطاردين  .تهّ نوعيُه ا
يعاَ الفصلُ ال يطردُوالفصل نا  ً إال إذا  سّسَقُ مّ :  أي، واحدٍم 

ونأ سَن ي ت ج ن داخل  و بٍ واحدٍ ا ك.ٍ قر   . فافهم ذ
كونه جزءَالفصلّ أن : عليهُوال يرد   ستقل ُ غّاهية اَ 

م م،ا لنوعُ وا وعُ عَ الفصلّ ألن؛  صِ ا ه ُ فحكمً،الّ 
م وعُح   . بعينهِ ا

َ أن األجناس ةّ قوالت العَ العا نها تضادُ ال يقعِ من ا  ؛ّ ب
تمعٍ من واحدَ األّألن لُ منها  م،ٍ واحد   ل كيف   ، وا

تمعِ األعراضُوسائر ذا بعض.ّ جسماٍ واحدٍهر  جوُ   ِ األجناسُ و
توسطة ِا واقعةّ ت بعضِ ا ذا األنواع، آخرٍها مع بعضِ  ةُ و ُ  األخ
ندرجة ت بعضُا ةِ األنواعِها مع بعضِ  ندرجةِ األخ ت بعضِ ا  ٍ 
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ضاد.آخر ُ إنما يقع فا سّ ت ج بٍ باالستقراء  نوع واقع   ٍ قر
قوالت سواد،ّضية العرِمن ا ياضِ  كيفياتِ وا عدودين من ا ِ ا ّ 

ة ب هو، عندهمِا كيفيات،ِ واِرّ و ِ من ا فسانيّ   .ةّ ا
يةُاعتبارّوأما  الفِ  تضادِ ا ضادم حكموا بّفإنهين ّ ب ا  ا

ور وا ّثم  ،ب أ ور ع تضادٍةّتوسط مٍأ يّ ب ا س سواد ،ةّين   
ياض ة،ينّتضاد اِوا مرة وا صفرة وا وان ا نهما من األ  ، و

سبة ياض إ و بال سواد من ا سبة،ا ال ياض من  إ  و ا
سواد هو،ا ِتوسط اِر واّ و شجاعةّ نهما ا وا أن ، ب  فاعت
ون ضدَي الفّ ا ية ا عدِ ونهايةِ     .همن ضد ِ ا

وجب ضاُوهذا هو ا فيهم ا واهرد  وهرَ األنواعّ فإن، ب ا  َّة ا
سُال يوجد س فيها ما هو  ن متطر، إ طرفٌ مق فان ّ وال نو

ية نهما  الفُب   . ا
م ضادِومن أح دُال يقعّ أنه : ا  ،ٌ تقابلّ ألنه؛ من طرفَ ب أز

قابل ُحقق وال تت،سبة ُوا سبةّ د من طرفٌ واحدةٌ  ذا  وه. ب أز
م ميع أقسامم ٌح قابلِ    . ا

م :قال  األسفار ضاد ِومن أح ِ   ما ذكرناه من اعتبارا
باعدِية واحدضدّ أن : ا ضدّ ألن؛ٌ واحدِ ا  هو ِ هذا االعتبار  ا

ي يلزم ضدُ من وجوده عدمُا ء.اآلخر  ا ن ا  و ًاّ وحدانيُ فإذا 
الفتَونا أن يّ فإم،أضداد ءُ  ك ا  أو ،ٍ واحدةٍ من جهةِها مع ذ

ةٍمن جهات الفت. كث نت  ضاد، واحدةٍها  من جهةُ فإن    فا
ء قيقةِك ا ءِ با  ً. أضداداَرضُ وقد ف، واحد وضدٌ واحدٌ 
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خالفة نت ا ن  نه من جهاتُو نها و ء، عديدةٍ ب س ا  ذا ُ فل
سيطةٍحقيقة إل بل هو،  ي يضادسان  ار ا  من حيث هو  ا

ضاد،بارد ارد و ضاد،ّ من حيث هو حارَ ا من األشياء ًا  كث و
ضاد ف،الشتما  أضدادها رارةّإنما  قي اا ِ هو ب ا

ودة سوادِوال ياضِ وا ّوأما  ، واحد من الطرف ضدٍ واحد و، وا

ار اردا نهما بالعرضضادا ف، وا   .)١١٤ ص٢ج( .انت ، ب
مه تضادّ أن :ومن أح وضوعّا ية؛ين متعاقبان  ا  ِ العتبار 

الف نهماِا نهما واسطةً سواء، ب ن ب  إ   بالقياسُ أو وسائطٌ 
انب اآلخر  ان من ا ن،من ا م ت لوُ وأثر أم   َه أن ال 

وضوع ن م أ، بعد واحدًعليه واحدارا  تعاوًواءسو ً؛ منهما معاُا  
وجودهً الزماّضدين اُأحد لثلج،  ياض  سواد،  لقارِ وا  .  

مه وضوعّ أن :ومن أح ي يتعاقبان عليهَا ب، ا ونُ   َ أن ي
صوصًواحدا   ّضدين ُ وجودُ إذ ال يمتنع؛ بالعمومً ال واحدا، با

نا ،وضوع ن  وع أّمتحد و سين با   .و ا
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ا  

ن ي غجنتٰهلكق ي عخمسلكن غجنتمئلكجع جعخييط غجنتمتلكخمىشص ألنيهن عَّـي غجنتٰهلكق يعن هن غألظ
ن هغخفحلكهقغفص هُّـهئتسمك غجنبحهن مض َّـىعغ ي مض مملكحمو ممبحقومل غجنت حصلك قهقيغخفهتهب مل غجنخيمب

 : غجنتلكجنمثمليهئمبمثملغجنهيمه غحصمث
)١(   ّدا  

ص هحممثخص ُّـحل جعمثلكن يغجنتٰهلكقُّـ مض معخييعُّـ يتمسحفيعخل هغخفيتمئيطهنهخم غخلالم جعخل غخف
 :غجنتخييعُّـهيخل ممال

ف.١ ضاد  تعر   عند القدماءّ ا
يهَّـ هنلك معمئيطن مض غجنهيمه غخللكهنيغ هن عن غخفتٰهلكق ي قُّـوُّـ جلبلكقغي خل ي جل عهنيعُّـ همغ

 . هغجفيطى مض كهنلكنى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطٍّجمحق هنتٰهلكُّـهيخل آل زتهبخيلكن مض جض
ص ألن جف هن معمئسمث غجنتمئلكجع ن ي عهنلك مئلكجعمبخل غخفتيهَّـىعغ غجنتخييعُّـ هنست عن ُّـهئ

قُّـوغعهنيع لكرممال ن   عهولكي همغ قُّـعجفيطُّـهئ قغ ولكي هغآلحفيع جليطهنمثولكيرلك همغ ص همض غجنمه
خميغألهمل عقغ مملكن معخيمئ يهيلك جلمف معخيمئي عجفيطرلك هنت ص هعن هنتٰهلكُّـهيلكن غآلحفيع حمهتخص و

 .نغي غآلحفيع حمهتخص هنتٰهلكقي عجفيطرلك هن قهن معخيمئيعهنهئ معخيمئ
غَّـيعص ألنيتٰهلكق  غجنُّـ ُّـمئيهجلمف عحكلكك َّـىعغ غجنتخييعُّـ جنمبهبتٰهلكق  يمض غجل

قُّـيغخفتٰهلكق  ى هن مغهتملى هغجفيطٍّ آل زتهبخيلكن مض جضصهنتٰهلكُّـهيخللكن جمحق يُّـ عهنيعغن همغ
حمى مض كهنلكنىهغجفيطغ ق هنت غَّـيعص ممخص َّـ هغضِّـص ويعغي هغجفيطص همجمث َّـىعه غجنمئمث  مض غجل

َّـيعُّـ مض جض يطهغ ي مس ُّـمئمثيألص ... هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطٍّحمال ُّـهبهئ غمغتخصل مغ
ن غألهنيعُّـ غ قُّـمم مغ لخلجن ض غَّـيعى هغجفيطى هنتخيلكخمبخل جلمف هن جل   جنهئ ختيعف غجل

يغجنتٰهلكقص ألص غي  . هغجفيطٍّآل زتهبخيلكن مض جض : خملكجن
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غجفيط عممثيع ص غجنتخييعُّـغهممىعجن جلمف عحكلكك َّـىع ن جنمبحنظ غجن  ُّـهبهئ عن ُّـهئ
ن جعخل غخفتٰهلكق يطهغي مس ُّـمئمثي ألصظيهن ضيط ي حمهئ ُّـ جملكُّـمل غخلالمصيغجنتخييعُّـ جعمسن ُّـهئ

ل غل ممثحقغ يلكق ُّـٰهى هن مغمتيغىهث ل غآلحفيع هعن مملكهثمن غألهث  .غجنمت
ف.٢ ضاد  تعر شّ ا   ائّعند ا

قعلكعهن ههنيطقحكمل يغخفجه غ جغالجغمل خممث ص ي جلمف معخييعُّـ غجنمئيطهنلكظ جنمبتٰهلكقىقحكجي عضلكحم
غ غخف قُّـي جعمسصُّـيتٰهلكقيجفمثهن جليعحم لكنص جمحق هنتٰهلكُّـهيخلص هنتخيلكخمبلكن جلمف يخص عهنيعغن همغ

ل ض حمهتىعغ غجنتخييعُّـ  .لكُّـمل غخلالمجعمثمتهتخص جم  خميعُّـمكصى هغجفيطص قغحفالن حتمن مغمتيغىهن
ق ه جلمف خممث  :  َّـصي عضلكحممثمل جغالجغملىشت

ل.ص ض  . هغجفيطى ُّـتخيلكخمبلكن جلمف هن
 . خميعُّـمكى قغحفمبخل حتمن مغمتيغ.ض
ن جعمثمتهتخص جملكُّـمل غخلالم.ض  . ُّـهئ

ق غجنت عضلكحمهتلك غخفجه:هغجنسهسغن غخفجييعهف مض غخفمئلكن لكظ َّـ هن ي َّـ َّـىعه غجنمئمث
حك ق ي مض غآلظجيالفص عن عنيجعلكغ غجنت ُّـمئتٰهمثهتلك غجنمقَّـلكن هغجنبحهن لك يجح َّـىعه غجنمئمث

 ظيهيمبسهيغجن
ق ين ع :ص هخملكني عمل غألهنيتمسحصخلقَّـمك ظيطق غخف  ى غظجيالفيمصيعقَّـىعه غجنمئمث

مض مهمتي ص هَّـىعغ هنلك عخكلكق عجنمث غخفيهيمبسهي هغجنيُّـمئتٰهمثهتلك غجنبحهن غجنمقَّـلكريجحلك هجنمثسمن 
جن  مض مممبخصمع ]يتمسحصخل ظيطق غخف:عه[ قحس غهللا يهئيعقُّـ: معخيمبمثمئت جلمف غألحكهيلكق جعمئ

ن جف حص ضيطي غجنتٰهلكق ييطمم ق هممىعغ جعخيىش عجفهئلكهن مممئ غجفيط هغجفيطيغخفىعمم  ي هعنصو غجن
غَّـيع آل معٰهلكقي هعنص خميعُّـمكى زمك عن زتهبخيلك مض مغمتيغيٰهيطُّـغجن  جلمف ولكي حممثهتلك هنبمتمثي غجل

ي جفيط غجنتٰهلكق ُّـخيتمق هنيعهثخص  قحس غهللا ي عهث هَّـىعغ ُّـجههتيط جلمف.غآلظجيالف  يهنلك ُّـتحمهي
قُّـ عهنيعيٰهيطُّـغجني عن  هَّـصهن معمئسمث غخفتمئلكجعمبخل لكن جمحق هنتٰهلكُّـهيخل آل يغن همغ
ل ض  سَّـ هنبمتيمشهثخص هنلك هقغظ قجن حميهعهنلك  ص هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطىزتهبخيلكن مض هن
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ض  .جلمف غآلظجيالف هغجن
همهمتي لك غخفيهنع يخميطك  ق ي عن  حمحقهي ُّـمئتٰهمث غجنمقَّـلكن يجحلك عضلكحممل َّـىعه غجنمئمث

ن ص يهيمبسهيهغجنبحهن غجن جفهئلكن مض هجعمتلكظ غأل:  غألحكهيلكقمعخيمبمثمئت جلمفمض جفمثهن ُّـمئ
نص جعخيمثيطيجيعقجلمف غآلظجيالف غخف مليهيمبسهيمثغألجعحلكف غجن قي عن  ههن غخفخيمب  ىعضلكحممل خممث

ق غخللكقف هن غجنتمئسمث يحفيع جلمف غحليطيع  جلمف غجنبلكجفهن ص عحفيع هن غجنتمئلكجعو عخمسلكهنلكيمعمه
هغجنىعه ُّـهبهئ  ...مثهتلك عه ُّـمئمث غجنمقَّـلكن جلمف جعجيالصلك هغهنتمتلكجلهتلكيعن ُّـخيتمقَّـلك هُّـسهب

ق ي عن:عن ُّـمئلكن مض جعمثلكهث قُّـم  غألهنغجنثالجغمل  غجنمئمث صخص عهنيعُّـ همغ خل يعجلمت مم
ق حكلكجعمئلكيجنىغن غجلتبلكقَّـلك جنتحمهيعهثخص م هنتٰهلكُّـهيخل   .ومبهتلك هن غجنتمئسمث غخفىعمم

ق مهمتي يعقغ معبخل قجن حمخص َّـ غجنمقَّـلكن غجنىعه ُّـمئمثهب غخف جلمف عضلكحممل َّـىعه غجنمئمث
 غجنثالجغملظ
وجه  وضوع واحد( ّاألولإضافة القيد  ا   )يتعاقبان  

مغ ق ُّـمتبمي جعمثلكن خمب جعمثلكن غجن جعحثمتلك ي عن : هَّـىمليهنمئيطهن مض عضلكحممل َّـىعه غجنمئمث
ي غجنتٰهلكق عهثخص هَّـ ص هيميحقُّـمل ملص هغجنيجنىعغمعمثغيميحقُّـمل َّـ مض غجني يغجنتٰهلكق عجفيط َّـ غجنتمئلكجع

ص ه يمعمئيطن عن عخمسلكن غجنتمئلكجع نيميحقُّـمل هنخيمت غجني ص  س ممعن ُّـهئ حفيع جعىعغمع وهنمتهتخص لكلكققغ جن
ُّـمئتيض ي غجنتٰهلكق َّـ :نمس قجن هثسيهعقغ معبخل . غجنتمتلكمض جعمثمتهتخص جعحسمك غجنىعغفيعن: عه

ق غجنثالجغمل  ظَّـىعه غجنمئمث
ل( يغألهنجعلكجنمتسبمل جنمبمئمثيط يعهنلك  ض جفمثمتخص يعهثمتلك :  حمبمثلكهث) هغجفيطىعن ُّـتخيلكخمبلك جلمف هن

ق معجيلكققي معٰهلكقي هثجيط جعخل معمب غخفهيلكَّـمث عه آلصجللكمس غخفهيلكَّـمث عمل هثمسجخ  ىص جنخييطن همغ
مغيط ختلكجن ص هثخي ُّـ ص ألني عجل  غجنتخلكجني جعمثمتهتخصص جنهئوجعخل غخفهيلكَّـمث  يهن غجنتمئلكجع
ق معجيلكققظن حمال زتهبخيلكنغخفتمئلكجعاليعهنلك غخفتخلكجنهيخل ُّـهبهئ عن زتهبخيلكص  مغ  جعخل ٍّقغجخ ى جن

مغيط معٰهلكق  . جعخل غخفهيلكَّـمثيغخفتمئلكجعمبخلص عقن آل ُّـ

 .)ص(ص معخيمبمثمئمل قخم صصص كضف: قجعخيمليغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غأل) ص(
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مغيط معٰهلكق قغف غخليهممىعجن آل ُّـ مغ لي مم ملص هعن مملكنيلكقمغمث جعخل غخف  ٍّمعلكن ىهث
ق مغ َّـيعُّـ جنميحقه ولكمل هنبلكُّـمتيلكقمغمث هعجغلكقه غخليلكقمغ غخلهجع غل غجل ص يتلكهنململ غجنيهن غألهث

 هغجنجهجيع هغحلجيع هغجنبمئيع هثسلكن جعخل غإليص حمال معٰهلكقيغجنتٰهلكق َّـىعغ جنمثيغ هن يجنهئ
قغف غخل مغ  جل غآلحفيعص وهنمتهتلك هنمتخيىغآلي مم ملص هعن مملكنيلكقمغمثههثح قجن هن غخف

َّـيعُّـ ي مماليألن هقجن غل غجل َّـيع آل و جن خكمسنيتلكهنململ غجنيهن َّـىعه غألهث  هن خكهسهن غجل
 . ُّـخيلكهثيطهص هعن مملكن ُّـميلكُّـيعهُّـجيلكقق غآلحفيع هآل

يعهثخص غجنتٰهلكق ه قُّـ م ي ن: مخليغجنىعه َّـ غجنتمئلكجع جعخل عهنيعُّـ همغ هن س مم  عن ُّـهئ
قغص هَّـىعغ آل صو هثلكمكيعغ عجنمثص جنسهنيع غآلحفيعيخصَّـمثتوغألهنيعُّـ لكلكققغ جع و آل زتهب هنخي همغ

ل ي عآل يُّـتمسمع ض ل هغجفيطوغ هغجفيطيعه غخفحعقغ مملكن غخف ض  ي عه غخفحوغص حممشقغ مملكن غخف
 .يقغجخ وشمه جعمثمتهتخص معجيلكققىئىع  حمحمثمتوغهغجفيط

ليجنىعغجخ هنمئتهش غجنتجيلكقق غصعقن ض ق هن ص ى هغجفيطى همغ آلعق  ُّـتخيلكخمبلكن جلمبمث  جن
ل مس ُّـجيلكقق عجفيطرلك غآلحفيعص حممشن غخفجيلكققغ هنتهييعجلمل ض وغخكجكغممهتخص مض غخف  جلمف عن يي

ن جض غآلحفيعسُّـمئتيض مم ٍّهعهنلك عقغ مملكن جنهئ. ي هن غجنجهمثئخل غحلمب يشمه  س هنمتهتخص جضي
 .آل ُّـخيلكقض حممث غآلحفيعص حمال هنجيلكققغ

ي جنهئ معبخل عهث هنمئتهش غجنتجيلكقق صيهَّـىعغ غجنمئمثيط هعن مس ُّـهسحفىع مض مممبخصف غخفتمئيطهنخل ي
جن يهعهنلك غجلتبلكق : يغجنىعغجخ جعخل غخفتمئلكجعمبخلص هَّـىعغ هنلك قمميعه مض معخيمبمثمئت جلمف غألحكهيلكق جعمئ

ل حصخص حممئيط معمئيطن عن غجلتبلكق غجنتمئلكجع هغجنميحقُّـمل غجنىعغمعمثمل جعخل ض يغخف ي ي مغمك غجلتبلكق ي  خكمثئخل ُّـ
س ُّـتحيط جع ممى جغلكجنهنىعهنيع جللكي ي هن غآلحتلكق حممثجييعق غجنجييعم غآلحفيع جل و هن غجنجييعحمخل هث

س ُّـتحيط جع ممو حمهتمتلكن عهنيع.ي هعآل جنمي غجلتبلكق غجنتمئلكجعصقجن غجنثلكجنهن  صي غجنتٰهلكقى هن لكيعمضي
قُّـوهجفمثهن مملكهثلك مجمثخيلك مغيط جن هُّـتصخلي همغ قهي هغجنحنظ غجنىعه ُّـ مغ  يحيط جع غألهنيع غجن

ض يل غألجل هن جضَّـ غخف َّـيعُّـي ق غجل ل غألجليعغلي غجنمه ض  .مل ههن

 .)ص( ص معخيمبمثمئمل قخمصصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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ل خميط ُّـجيمب هُّـيعغق جع غخفخيمت غألحفيسهآل شهي ض ي عن غخف  هَّـ هنمئلكجع ي

ل غخفخيمت غألجل ض  غجنىعه ُّـخييعل حممث يص حممثجههب غخفحيغجنخييعلص هخميط ُّـيعغق جعلكخف
َّـيعُّـ قغ مغ سملص مملكخفلكقغ غألهمل غجنت َّـ جضيظ َّـيعي قغ غجلسهبمثمل غجنت َّـ مغ  .ي جنمبمه

ل جلمف غخفحو معلكقغ:جعخيبلكقغ عحفيعه ض ص ممخص مض ي غخفستميمت جل غحللكني ُّـجيمب غخف
ل هغجنخييعلص ض ل ي حممشن غخف ض جل غجنخييعلص هحصىعغ ُّـىغهن َّـىعغ ىهنستمي غخف

ل جلمف غخفحوهمعلكقغ . عحفيع هنهئلكهثوغجنخييعل هُّـمسجخ جليعل ض  ي عحفيعه ُّـجيمب غخف
ن جضتلكمغلك ق عمل لكمغملت غخفحيلكقغص هنث غخفيغحللكن عمل وغجنىعه ُّـهئ  يلكقغ غخفيغص ألنغجنمه

قغ عمل ولكمغملتجض قغ جضتلكمغملصغجنمه  .يمعمئيطن ممخص يلكقغغخف عمل و هغجنمه
يغن َّـ غألجل هن يجلمبمث غخفتٰهلكق يعن َّـىعغ غألهنيع غجنثلكجنهن غجنىعه ُّـتخيلكخممك: هغحللكظ

ل هغخفح ض و َّـىعغ غألحكلكك حملكجنتٰهلكق خكلكهنص هجلمفيغخف  جعخل غألجليعغل ي جنمبتٰهلكقي
غَّـيعص هجنهئ حكمثمسجخ خممثيطغن عحفيع غَّـيعص يغن شيعمغلكن معٰهلكقيهغجنتٰهلكق جعخل غجل  غجل

ن غخفتٰهلكق: غجنمئمثيطغن رلكنهَّـىعغ  هجعمثمتهتخص جملكُّـمل ى خميعُّـمكى حتمن مغمتيغخلغن قغحفمبي عن ُّـهئ
غَّـيع ممخص حكمثتٰهِّـ يغخلالمص هجعمئمثيط جملكُّـمل غخلالم شيعف غجنتٰهلكق جعخل غجل  .ي

ا  وجه  أخذ القيد ا ب(ا س قر ت ج تضادان داخل  ون ا   )أن ي
 :جنىعجن جعيطجنمثمبخليتيطن غحك

 ارصسل إخ عنّ بخ اثتسظدّرغامجد ارتشظرد ا احتضظ.س
ن هنستمتيطي آلجعيط ُّـي جعخل غخفتٰهلكقيجنىعغجخ غجنتجيلكقق غيعن غجنهيمه غجنىعه جع  عمل وغعن ُّـهئ
غن غخف جللكن جعخص عني هحتمهيلكَّـمثملخم ن غجنمت غآلحفيع  عمل وغهنمتهتخص هثحييعي جنهئ يمبهتلكص حممثهئ

ص جلمثت غجنيهنمتهتلك ُّـجييعق غآلحفيع جعهيمهمب غجنىعه َّـ مخلكن هنلكَّـمث س ممهنتجيلكققُّـ  .مليمت
هث هنبهتخصغجليهعهنلك  ص جنمثيغ هن خكمسهث غجنجييعقص جع َّـ ومتيغ حممبهئ ي آل حتمه جن

ص هعهنلك سإلهبلكهن هنستخييط غق عهثخص ُّـجيلكقق غجنبمثلكل جعهيمهمب ن هغجنتالعنظ حملكجنس ي جنمبمئب ي
غحممئ غق هُّـ ص ممخص ُّـالئ غجنس غحممئ نص حمهت ُّـالئ غجنبمثلكل هُّـ  ظمغمتس هَّـ غجنمب
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ن غخفت يممال يهقجن ألن خكمسن غجلمتيغ عن ُّـمئب ٍّميلكُّـيعغ غجنت ُّـتحمه جعهئهن غجنهيمه  ي
ل غل غأل ويع هنميلكُّـس حفلككوهنمتهتلك هث  .حفيعيجنسهث
غخمخيخل حتمن مغمتيغ: شهيهآل ى عن غجنتجيلكقق عهثخص ُّـمئ جعخل غجنهيمهمبخل غجن ي  هغجفيطص ي

 هَّـىعغ مس . جعمثمتهتخصوحممب مملكن غجنهيمهالن هغخمخيخل حتمن مغمتسخل حضتمبهيخلص حمال ُّـمئ معجيلكقق
: مف غألحكهيلكق جفمثهن خملكنجل  قمميعه مض معخيمبمثمئت جنهئمتيصثبت غخفمهمتي مض صلكُّـمل غحلهئهبملُّـ

حصخص حتمن مغمتيغ َّـيعُّـي حمسنظيهعهنلك غجلتبلكق قحف ق غجل قغيمل معتي غجنمه  هن وحيط همغ
غق ُّـملو هنمتهتخص مجمثخيلكيَّـلك حمتتحمهيهن و َّـ  جنهئهي قجن مض صي حممثهتلك معٰهلكقي حممب ظِّـص هغجفيطغي

ي هعهنلك صيط هبلك حممهلكق َّـ َّـيمع غجنت غحتي هن غجنجييعحمخل غآلحفيع جل هنلكقٍّلكيعق مم
جل ض قهوهنستميمتمثلك يهتلك جضالغألجليعغل حممشق مملكن هن ل ص جلمتهتلك مض همغ  مس شمه هن مصهب

ُّـمل ل هجليعض َّـ ض وغخف ي جفت ُّـهبتمت غمغتخصل غخفتٰهلكقو هغجفيطغي ُّـ حممثهتلك جنجييعق عجفيطرلك ي
جللكصغآلحفيع جل هث ض و جع غجنخييعل آل ُّـيطحم غجنخييعل هعن حميعل غحتلكقه هن هن  هن ي

م  جعخالص حممثي غجنخييعل آل ُّـمهحق حممث جلخل غجنخييعل غآلحفيع عقغ جفالي حممشن.يغآلحتلكق
َّـيعُّـ قمعخل غجل وتلك هنلكقغيتخل عقغ جفمبيغجنمه غقي غمغمك هنٰهلكحملكصي هن غخف  عمل غجلتبلكق و حمهب غجن

ل ض س عحفيع ُّـتحيط جع ممىغن غجلتبلكق عهنيعي حممث غخفتٰهلكقي شىهن و غجنتٰهلكق غحتلكقغى هن لكيعمضي ي  ي
ُّـمل وُّـمهحق جن غخفتحيطغن َّـ ي ن قجن لكيعقغص هنمتهتخص غآلحفيع حممثس حممثجييعق ممص هغجفيطغي  جن و جنهئ

غجل حمتمهحق  هغألصجل هثهيس هنيع غجنىعه َّـىعغ هظهي َّـ غجلمتيغ غجنىعه ُّـيطحف حتت عهث
ن غخفتٰهلكق.َّـ َّـ  . هغجفيطىُّـ حتمن مغمتيغي حمهب غجنالكن غجلتبلكق قحف

يعهنلك  . هغجفيطى حتمن مغمتيغخليطغحفمبغجنُّـ يَّـىعغ حممثخص ُّـيعمعبيش جعلكخكجكغل غخفتٰهلكق
ن غخفتٰهلكق  ي غجنهيمه آل ُّـمئسي خميعُّـمك حمهت ألنى حتمن مغمتيغخلقغحفمب ُّـيغخكجكغل مم

مض مهمتي  غجلمتيغ غجنمئيعُّـمكص هَّـىعغ هنلك ُّـجهحق عجنمث غخفيُّـمئسيعهثخص ص هغجلمتيغ غجنبخيمثيط
جن ليُّـتيعهثخص  يحتلكق َّـىعغ غآليعن: معخيمبمثمئت جلمف غألحكهيلكق جعمئ  هعن خكئمن خممبمن ص جعخل غجنمت

 .)ص(ص معخيمبمثمئمل قخم صصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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جليمل غحليطيجعخل غجنهيمه غجنىعه َّـ حمخيمبمث مب يهب هشمهي هجعخل غجلمتيغ غجنىعه ُّـمئسي غجنمت
 هثسبمل جعخل غجنهيمه غجلمتيغ غجنبخيمثيط حماليهعهنلك  صقجن غجنهيمه هَّـ غجلمتيغ غجنمئيعُّـمك

 .هجعمثمت جعلكجنتمئسمث هغجنتحمهمث جفمئمثمئمل
ل ي حميعي غجنٰهيطي عمل هنلكَّـمثمل غآلحفيعيلكيعف غجنٰهيط: خملكن غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه

ن غجنىعه َّـ يلكَّـمثت خفي غخفتهبَّـ ألمغ حممهمبيعهثخص َّـىعغ غجنجييعق ي عن :جلمبمث ص حملكجنمب
غق هغجنبمثلكل هنثال جنمثيغ لكلكققغ ألجفيطرلكون هنجهجكومغمتيغ و جعخل غجنس  حممهيعهثخص  هصو

غق ق غجنبخن( هَّـ صغجنس مغمك ألحفىع خممثيط).خملكجعىش هث ن حتمن  ( هَّـىعغ َّـ غخف غجنيطحف
 . مض غجنتخييعُّـ) خميعُّـمكىمغمتيغ

ي عن غجنتٰهلكق :هغحللكظ  هجليطن يتلكهنمل غجنيلكَّـمثلكفجنمثيغ معبلكُّـ غخفهيلكَّـمث عه معبلكُّـ غخفي
ن ي غجنتٰهلكقص جعيلكَّـمثلكف قجن َّـ خكمسن مجمث غخفهيلكَّـمث هغخفيمعمهلكقخمهتلكص حممشن  عن معهئ

ٍّهنلكَّـمثمل مم حفيعص هثلكمكيعغو لكلكققغُّـيٰهيطهن غجن ي  جلمف غآلمغتخصل هنخي مض و عجنمث هعجعمثملو جن
ق مغ  .غجن

 ارصسل دون ارضوعّ ارتسظد إخ إحصظل خج طسبظ
ي عن غجنتٰهلكق  هنيمعمئيطن جلمف هنلك وجعمتلكظ ن غجنت معمئ حتمن مغمتيغي  ىُّـمئ جعخل غجنهيمه
غه وعخكهئلكنيعجغحق خميعُّـمكص  ن: حمح نص جعي غجنتٰهلكق عمل خفلكقغ معمتسب ُّـمئ ي غجنتٰهلكق غجنهيمه
ل يجلخل آل جعخل غجنهيمهمبخلص ألنجعخل غجنمت ص حممشقغ هخميعهثخص  جفمئمثمئمل غجنمت  َّـ جعهيمهمب

جلخلص جنىعغ زمك هثسبمليغجنتٰهلكق  جلخل ي غجنتٰهلكق عمل جعخل غجنهيمهمبخل حممئيط هخم جعخل غجنمت غجنمت
 .غجنهيمهمبخل عمل آل

 . )ص(ص معخيمبمثمئمل قخم صصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل  :ظ هقغمغطصضمضصضك: غخفجيلكقجفلكف: غهثحييع) ض(

 . طصصمضصص كضف: غألقجعخيمل
 .)طضض ( قخمصطصضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
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ل ينع يمعمئيطن: جلمف َّـىعغ غإلخكهئلكن جعخص جفلكظمب ّأثظب اثسضقو  غجنهيمه َّـ غجنمت
ص هجلمف َّـىعغ زمك عن يل جعهلل غجنتحمه غجنهيمه َّـ غجنمتيعن: عهوالص يغألحفحق جضمه

لص ألني غجنهيمه َّـ غخفتحمهي ألنظغجنهيمهي غجنتٰهلكق عمل هثمتسمك ل ي هجنمثيغ غجنمت  غجنمت
 .آل جعهللص حممثمتسج هن غجنهيمه هُّـمتسج هن غجلمتيغ

  االحتصغاء.س
غحللكآلف غجنت ُّـهبهئ عن ي جنهئ وجفمثمتخص هثجيعه غحكمئيعغظيعهثمتلك  :جفلكظ َّـىعغ غجنيطجنمث

قُّـ غقق غجنتلكجنمثمليتٰهلكق ي عن غجنص هثجيطيغجنتٰهلكق حممثهتلك يتمه  :آل ُّـمئ مض غخف
آلف غجنخيهلص هقجن ألني غجنتٰهلكق  آل ُّـمئ.ص  يمض غألمغمتلكك غجنخيلكجنمثمل هن غخفمئ

قٍّعممثيع َّـىعه غألمغمتلكك غجنخيلكجنمثمل خضتهب مض جض مغ  وغ هغجفيطوغ هغجفيطص حممتجيط هن
َّـيعُّـ  .مل غألجليعغل غجنتسخيملي هجعمئمثو همممثس هحممث ممولكصيمغ
حكجيمض غألمغمتلكك غخفي غجنتٰهلكق  آل ُّـمئ.ض غظمل غجنيت  وغخمخيمل جعخيٰههتلك حتمن جعخيىش حك

 عحفيعص عه مملكهثمن ى جللكنى هغجنبخيىش غآلحفيع حتمن مغمتيغى جللكنىمملكن جعخيٰههتلك حتمن مغمتيغ
وغخفجتهبخيلكف مجمثخيلك هغخمخيمل  . هغجفيطى جللكنى حتمن مغمتيغو

كص:يثلكن غألهنغخف جنمل هنغحلج هن ي حممشن  غمغتخصل غحلج هن غجنهئمث غخفحس مئ
ص حمهتىعه عمغمتلككيغجنهئ جنمل غجنهئمث ك هن هنمئ حكجي هنوص هغجنهئمث غخفحس  و هغخمخيملومليت

 .حتمن مغمتسخل جللكجنمثخل
ك هن غجنهئمث غآلحكتخييطغقه:ثلكن غجنثلكرغخفه ص حمهت ي غمغتخصل غجنهئمث غخفحس

حكجي هنوعمغمتلكك  .  هغجفيطى جللكنى حتمن مغمتيغو هغخمخيملومليت
غل غألحفحقغ غخفمتيطقمغمل حتمن عمغمتلككي غجنتٰهلكق  آل ُّـمئ.ض . غيتخييطق هنىجعخل غألهث

غل غألحفحقغ عقغ مملكهثمن هنمتيطقمغملحم ال جضىعهق مض غص حميتخييطق هنى حتمن عمغمتلككولكألهث
ل غألحفحق قغحف لوغمغتخصجلهتلكص حمهتىعغ غجنمت  و عحفيع قغحفو عحفحقو حتمن َّـىعغ غجلمتيغ ههث

نص حمهب ىحتمن مغمتيغ يجفمثهن عهث  عحفيعص حمهتخص زتهبخيلكن هن خمبمث غمغتخصل غجنجيخي هغجنمب
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 حمهت هن غجنهئمث غخفبخنص هرلك ونجني عهث  ههن جفمثهنص هنىعهمو حمهت مممثولكخي
ك جللكن جنمبهئمث غخفحس  . هث

ي عن : جلمف غحفتالم هنيعغمعبهتلكيلكَّـمثلكفغخفي جنهئ ييعغظ غجنتلكنجعلكآلحكتمئيتٰهِّـ ههبىعغ ُّـ
جلخل غجني عآل آل ُّـمئيغجنتٰهلكق   هغجفيطص ى خميعُّـمكىخل غجنيطغحفمبخل حتمن مغمتيغيخييعضمثجعخل غجنمت

غق غجنمبىع ك غخفبخنُّـهن خمبمث غجنبمثلكل هغجنس جللكن هن غجنهئمث غخفحس  . رلك هث
لمهمتي  مس ُّـىعمميعه غخفو عحفحقس جعمئ خكصهثخي جلخل ي غجنتٰهلكق هَّـ جليطن هخم جعخل هث

 . جعخيمثيطىحفحقُّـ هنمتيطقمغخل حتمن مغمتيغع
الث وجه  اعتبار القيد ا تضاد( ا ون ب ا الفّأن ي ية ا   )ين 

مغ مض غجلتبلكق جملكُّـمل غخلالم مض غخفتٰهلكق ق غجنت يُّـ َّـ عصيغجن  مض جعخيىش غألهن
غ حممثهتلك جع قغ عحفيعه هنيلكجنتٰهلكقصجفهئهب حكجيو همغيطهغ عهن ق غخفتٰهلكقومليت غص ي جعخل غألهن

ق غخف حكجيهَّـىعه غألهن مغيط حممثهتلك معٰهلكق:ص عهي هثسبو حصلك جفهئمليت مغيط ي آل ُّـ وص حمهبثال ُّـ
غن عحفيعه مملكخلرضغ هغحلهبيعغ هغجنمههييعغ هجمحقَّـلك غق هغجنبمثلكل عجن  هَّـىعه صجعخل غجنس

غن عقغ خملكقهث ن غألجعمثىش معخييطيغألجن قغظص هعقغ خملكقهثيلكَّـلك هن غجنمب ن ي حك لكَّـلك هن غجنمب
غ ق معخييط جعمثٰهلكظص ههن َّـمتلك خملكجن غن غخفين ع :يغألحك غق جيمل جعخل يحكتَّـىعه غألجن غجنس

غق هغجنبمثلكلص هآل معٰهلكقيهغجنبمثلكل معجكمم غق هغجنبمثلكليمك هن غجنس  . حصلك هن غجنس
حكيشق هغجلب غخفيهمملكجنتهت  عمل غجنجهجلكجلمل عقغ خممثسمني حممشن  جعمثمتهتخص غجنجهجلكجلملصيت

ن مغبمتلكص هعقغ خممثسمنيغجنتهت ن هت عمل وق معهئ   .وقغيغجلب معهئ
غ ي عن غجنتٰهلكق : هجلمف َّـىعغ غألحكلكك غحكتمتتج ىعُّـ مبُّـ غجن ُّـمئ جعخل غألهنيعوجفمئمثمئملي

ن جنتمب غخفُّـ جعحمثهن صجعمثمتهتخص جملكُّـمل غخلالم  يلكَّـمثمل هن غخفس جعمتهيسهتلك معٰهلكقيلكَّـمثملهئ
غق هغجنبمثلكليخصَّـمثملغألحفيعهص مم يجفمثهن عن ممال ص غجنس  غألحفيعه جعمتهيسهتلكص يهنمتهتخص معٰهلكق ي

ن معٰهلكق ن ي ممخص ُّـٰهلكقص عحفيعى غألحفيعه جعمبحلكل عهنيعيلكَّـمثملَّـلك هن غخفيآل عن ُّـهئ  غجنمب
ن غألظهييع جعمبحلكل غقغ عممثيعيجنمبي عن غألحفرض غجنمب ن غألظهييع صون غألحفرض حك  هجنمب
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غق هغجنبمثلكلي همعٰهلكقص عممثيعولكجعمثلكض  .رلك جعمبحلكل غجنس
 مس ُّـمئ جعمثمتهتخص صغألحفرض هغألظهييع جملكُّـمل غخلالمجعخل لك مس ُّـهئ ي خف:جعخيبلكقغ عحفيعه

وجمحقُّـمل ن جعمثمتهتخص معميلكُّـيعيآلجعيطُّـ يغخفتٰهلكقي عن ملص هني قغمعمثي  .يقغجخ و عن ُّـهئ
ص عهثهئيع غخفجهيقهألمغ غجلتبلكق جملكُّـمل غخلالم جعخل غخفتٰهلك جعخل ي غجنتٰهلكق لكعهنيُّـ

غَّـيعص َّـيعُّـي ألهثغجل غل غجل ق هنيعغمعمك ي جنمثيغ جعخل غألهث مل جملكُّـمل غخلالمظ جنخييطن همغ
حكجيهن ل غإلص جعمثمتهتخصىمليت مغيط جعخل هث و هغجنهييعك هنثال خظهثسلكن حمال ُّـ حكيش هنو وت  جعمثمتهتخصص ي

َّـيعُّـ غل غجل مغيط جعخل غألهث  جعمثمتهتلكص هعقغ مس ُّـهئ جعخل يمل جملكُّـمل غخلالمص حمال معٰهلكقيحمال ُّـ
غَّـيع معٰهلكق َّـيعُّـيغجل غل غجل قيص حممبمثيغ جعخل غألهث حكجي هنومل عهن  .مليت

ق: هآل شهي جلمبمث: يخملكن غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض ق عهن ىعن همغ حكجيملي ى هنت ى هثسبمثملي  جعخل ي
ق غجنتٰهلكقص هغجنتٰهلكق هنتهييعل وغخفتٰهلكقُّـ حميعل همغ ي ي ق جملكُّـمل غخلالمص يي  جلمف همغ

ق جملكُّـمل غَّـيع جنمثيغ عآل جليطن همغ ق غجنتٰهلكق مض غجل مغمك جنخييطن همغ يحملكخف  . غخلالمي
قيخفلك مملكهثمن غأل :جعخيبلكقغ عحفيعه حكجيمل هثسبمثملص مس معهئ هنميلكُّـيعغهن و غخفت ي  جعلكجنىعغف ي

ن غجنٰهيط ويعغ  هنمتهتلك هنميلكُّـس هن غجنجييعحمخلص هآل مملكن ممىجنحنظ حفيعص غجلتمقهغ عن ُّـهئ يجن
يُّـتحمئ غجنتمئلكجع هَّـ غجنميحقُّـمل غي جفت يمض جملكُّـمل غخلالم هن ضيطهص َّـىعغ هنلك ه .مليجنىعغمعمثي

يهعهنلك غجلتبلكق جملكُّـمل : جفمثهن خملكن صمئت جلمف غألحكهيلكقمض معخيمبمثمهمتي عخكلكق عجنمث غخف
غ جعلكجنتٰهلكق مض  ص حمهت عص جفهئهب يغخلالم جعخل غخفتٰهلكقُّـ قيي قغ  همغيطهغ يجغص عهن وعهن

حكجيملعحفيعه و هنت غى جعخل لكيعمضي غق هغجنبمثلكل غجنمبىعُّـ قَّـب ي غجنتٰهلكق هثسبمثملص مملكجنس  عمل ي
حكجيمل همغيطهغ غجنمههييعغ هغحلهبيعغ هجمحقريجغيمعٰهلكقرلكص  غن هنت ولك هن غألجن مثمتهتخصص  جعي

غق جعمثلكل عمل َّـ جعلكجنمتسبمل غق عمل  هجعلكجنمتسبملوغجنس غ جعجكممبهتلك هن . غجنبمثلكل حك يحمحهئهب
يغجنجييعحمخلص هعن غجنٰهيطُّـ جعلكحلمئمثمئمل رلك غجنجييعحملكنص حملكجلتمقهغ جملكُّـمل غخلالم جعخل  ي

يههن َّـمتلك ُّـحيهتيع عن غخفيعغق جعميلكُّـمل غخلالم عن آل شتمب غخلالم هغجنتميلكُّـيع . يغجنٰهيطُّـ

 .ضطض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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جعىعغهتخص همض هثهيسهتخصظ حمهتىعغ  نيعغحملكن هُّـتميلكُّـجعلكجنمتسمك هغآلجلتبلكقغفص جع شتمب غجنجييع
 .غجنمئمثيط جعهبمتىغجنمل غإلُّـٰهلكف خفخيمت غجنتمئلكجع جعمثمتهتخص

ق غجنثالجغمل جنمبتٰهلكقينع :يههن َّـمتلك ُّـتٰهِّـ ن غخفتٰهلكقغن م ي َّـىعه غجنمئمث ي هَّـ عن ُّـهئ
هثلك قغحفمبخل حتمن مغمتيغ خميعُّـمك ل هغجفيطص هعن ُّـهئ ض ىُّـتخيلكخمبلكن جلمف هن ى ى ص هجعمثمتهتخص جملكُّـمل ى

ق غحكتخيعمغمن هن جفمئمثمئمل : لكنص جعهبخيمتيغخلالم م جحلك ُّـمئتٰهمث غجنمقَّـ يعن َّـىعه غجنمئمث
ص ق مصيعق غظجيالفمع : عهغجنتمئلكجع ص هجنمثيغ عضلكحممل َّـىعه غجنمئمث ىمئتٰهمثهتلك جفمئمثمئمل غجنتمئلكجع  ي

يعحفيع جمحق غظجيالف غجنتٰهلكق جلمتيط غجنمئيطهنلكظص ممخص قَّـمك عجنمث ظيطق غخفتمسحصخلص ممخص قمميعهثلك  ي
 .عهغئ غجنبحهن

  أ اّد
ضاد .١ د من طرفّ ا   ال يقع ب أز

ً أوالوذرك غجفيطغ ي ألن:ّ ص هغجنتمئلكجع هثسبملص هغجنمتسبمل غجن ي غجنتٰهلكق هن عخمسلكن غجنتمئلكجع
 .يآل معتحمئ جعخل عكُّـيط هن لكيعحمخل

ن جعمثمتهتخص جملكُّـمل غخلالمص هَّـىعغ غجنمئمثيط ُّـمبىغن ي آلجعيط ُّـيغخفتٰهلكقيعن  :ًظتظطضو عن ُّـهئ
ق عجفيط غجن و حممشقغ مملكن غجنحنظ هغجفيطغ جفمئمثمئملصغآلحفيعي غجنٰهيط  جليطنيٰهيطُّـهن همغ  هجن و

ن  مموعضيطغق ن حضلكجنهيمل يهنلك مشص حم)ل(م جنيضيطُّـ )ك( ه)ك(ثحقغص مممسن ُّـهئ عن معهئ
 عه هن مغهتتخلص عه هن ى هغجفيطغىهن مغهتمل )ل( هن )ك( ه)ك( يٰهيطُّـَّـىعُّـ غجن
 جعخل َّـىعه ي عني ُّـتبخلصى هغجفيطغىن مملكهثمن حضلكجنهيتهتخص جن هن مغهتملمش حم. ممثحقغىمغهتلكف

لكنص مض غخفث )ل( : عهصحصىعغ غجنجييعمي غجنٰهيط  َّـو هنجهجكممملوغألضيطغق غجنهئثحقغ مغهتمل
 آل عخكمثلكظ هآل عضيطغق و هغجفيطس هضيطو هغجفيطو َّـ مض غحلمئمثمئمل خظ)ل(م جنيحملكخفٰهلكق

 .غيتخييطقهن

 .)ص(ص معخيمبمثمئمل قخم صصص كضف: يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل) ص(
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 ىهن مغهتلكف )ل( هن )ك( ه)ك( يٰهيطُّـهعن مملكهثمن غخفخلكجنهيمل جعخل َّـىعُّـ غجن
نيتخييطقهن ىهنمتهتلك حضلكجنهيلك جن هن مغهتمل س ممغص جعمسن ُّـهئ جنمثيغ قجن ىئىع ملص حمحمثمتيحفلكظ و

ن يمعخييطقههن ص  قه مغهتلكفي ألهثظ جعسمثجيملى قغ جفمئمثمئمل)ل( غجنحنظ  مغهتلكمع آل ُّـهئ
 ي ألهثظو عخكمثلكظ ممثحقغي ُّـٰهلكق جنهئمتيو هغجفيطو غجنىعه َّـ خظهثسلكنولكص مملكإليجفمئمثمئمثوهغجفيطغ 

وجنمثيغ جعسمثجيلك هن مجمث غجلهتلكفص جع جن عجليعغل  وه مغهتلكفي معٰهلكقو جليطُّـيطغو هجفلكآلفو
ي عقغ مملكن مغسهب جعلكققغ هن جفمثهن َّـ جعلكققص هُّـٰهلكقي غحللكقي ُّـٰهلكقيهثمشجليطُّـيطغص حم  غجنبلكقق و

يغ هن جفمثهن َّـ جفلكقي جفلكقعقغ مملكن مغسهب  ي ُّـٰهلكقو ممثحقغو جن جفمثثمثلكفهثسلكنص حملكإلو
 .لكفيغألخكمثلكظ غجنهئثحقغ هن حفالن معمب غحلمثثمث

ى جنهئ هغجفيطصعقن غق صه غجنبلكققي ضيطي هغجفيطص حملكحللكقس هن غجنجييعحمخل ضيطي  هغجنس
جعمل ضيطصه غجنبمثلكليضيط حكمل حممئيش هَّـهئىعغص هي هغجنيعلك يهنلك قغف غحللكقعَّـلك غجنمثب  مملكإلهثسلكن ي

ي حملكجنتٰهلكق جعمثمتهتخص جعلكجنخييعل صققف غجنبلكقق مملكإلهثسلكن عه غجلس غجنبلك هقغيعه غجلس غحللكق
 .آل جعلكجنىعغف

تضاد.٢ وضوع واحدا ا   ن يتعاقبان  
غظهقجن  و مملكن جعخل غجنٰهيطُّـ هغحكجيملوآلجلتبلكق جملكُّـمل غخلالم جعمثمتهتخصص حك ص و هغجفيطغي

حكيش جعمثمتهتخص غجنجهجلكجلمليمملكجنتهت غق صيق هغجلب غخفت  عه جعمثمتهتخص هحكلكئيش هن خمبمث غجنس
غنهغجنبمثلكل  حكيش جعمثمتهتخص عجن وغخفت  يألن ... مملكجنمههييعغ هغحلهبيعغ هغخلرضغو ممثحقغي

ق جلمتيطَّـ عظ جعمئمث نيغألجعمثىش هغألحك غنص حممب خمسمتلك مم جن ىمل غألجن غن عمل ي  هن غألجن
ن جن هثسبمل غق هغجنبمثلكل معهئ ص وغجنس غق جمحق هثسبت عمل غجنبمثلكل ممخص معمئيطن جعمثلكهث ي عمل غجنس

نق يقص حملكخفتهتيهغجنجهجلكجلمل عقغ خمسمتلكَّـلك عمل غجنتهت ص هعقغ خمسمتلك غجنجهجلكجلمل :ُّـمئ  َّـىعغ مغب
ن غجلبلكن جنمبجهجلكل ص ُّـمئ يهث هنتهتع :عمل غجلب  . قي

 غجنمبىعغن يٰهيطغن هرلك غجنص غجنمبىعُّـ آل هغحكجيمل جعمثمتهتخصيٰهيطُّـهممىعجن غحللكن جعخل غجن
هثلكن مض جفهئ غجنمتمئمثٰهخل آل ُّـيعمعهيخيلكن هآل زتهبخيلكنص هآل شمب  آل جغلكجنهن حصخصص هُّـهئ
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لص هن خمبمث َّـىعغ غجلس ض غق عه مس ىنلكحفلك ي عهن حمهتصهنمتهتخص هن  هن غجنبمثلكل هغجنس
 .يش

 جعمسن صي غخفيعغق هن غجنتخيلكخممك جنمثيغ غجنتخيلكخممك غجنهيخيحلينع :ههن غجليطُّـيع جعلكآلجنتهيلكف
ن غجلس  ق مض كهنلكنعُّـهئ جعمثىشص ممخص مض غألجليعغل غخفهيلكقخمملص جع عُّـمهحق يجغ  صحك

ي عهث  غجلس جن حميعليعن: عهغخفيعغق هن غجنتخيلكخممك َّـ غجنتخيلكخممك جعحسمك غجنهييعلص 
ن حك غظيالجعيط حموغصقغُّـيعُّـيط عن ُّـهئ  ُّـهبهئ عن ُّـيعمعهي غجنبمثلكلص و عن ُّـيعمعهي غجنبمثلكلص حك

وعه آل ُّـهبهئ عن ُّـمسجخ غآلحفيعص ممخص جن مملكن غجلس عجعمثىش قغئخصص مملكجنثمبمي هنثال  .و
ص جع ُّـهئهي عهنهئلكن غجنتخيلكخممك يعقن جنمثيغ غخفيعغق جعلكجنتخيلكخممك َّـ غجنتخيلكخممك غجنهيخيحل

جنمهمتي هَّـىعغ هنلك عخكلكق عجنمث غخف .و حفلكقمغلكيحمئهعن مس ُّـت غظ: مض خم  معخيلكهقغ جلمبمث وحك
قيٰهيطُّـغجن عجفيط وهغجفيطغ جعخييط هغجفيط عن مملكن مغ  مملكجنبمثلكل جنمبثمبمي هصو آلكهنلك جن

غق جنمبمئلكق  .هغجنس
صوص .٣ ي يتعاقبان عليه واحد با وضوع ا    ا

ليعهثخص  يٰهيطُّـغجني عن :هجفلكظمب ض غجفيط ي عهنلك صي خكخيصىآل زتهبخيلكن مض هن مض غجن
ن ل غجن: عه ممض غجنخيهب ض ليهئحل  غخف غن هغإل: ص هنثمملكجلمتيغ هغجنمت   مهثسلكنغحلمث

غن عه غإل آل ُّـهبتمت غمغتخصجلهتخصظ إليهثمشحم ن جعخيىش عحميعغق غحلمث  عجعمثىش هثسلكنهنهئلكن مم
ق  .هجعخيٰه عحك

 ّا   
جن   هخم يخميطك   ممخص مض صل سن ارتصسضم ارسظبكّاثتحسّذغ خغذظ أن : ي

 .غجنهيمه غخللكهنيغ
جن   هخم يخميطك  سن ارتصسضم ل ّظئخ أضظذوا إخ سظ عتحسّ اثسّرصن :ي

قمهمتي خملكن غخفص ًذضودا أثغ مغمث هنلك غجلتمقهه هن غجنمئمث جنمثيغ ي غجنتٰهلكق ينع :جعخييط مع
 قجن َّـ خكمسن مجمث ي هجليطن معمهلكقخمهتلكص حممشنيتلكهنمل غجنيلكَّـمثلكفمعبلكُّـ غخفهيلكَّـمث عه معبلكُّـ غخف
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ن ي غجنتٰهلكقص جعيلكَّـمثلكفغخفهيلكَّـمث هغخف ٍّهنلكَّـمثمل مم عن معهئ حفيعص و لكلكققغيٰهيطُّـهن غجن ي  جن
ق جلو هعجعمثملصجنمثع وهثلكمكيعغ مغ  . غآلمغتخصل هنخي مض غجن

جن مل ي عُّـم يلكَّـمثملغخفي عن :ُّـالجفىح جلمبمث: هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ
ىهنلكَّـمثمل ن مض قغهتلك هثلكمكيعغ م مملكهثمني ى عمل هنلكَّـمثملو آل معهئ و حصلكص حمٰهال عن و عحفيعه هلكلكققغي

ق هنخيهتلكُّـ مغ ن حصلك غخمتٰهلكظ جليطن غآلمغتخصل مض غجن غق هنثال . هئ ن غجنس وحممبمثيغ مض هنهيهت
قص ه  َّـىعه هنوظخ ق يعهثخص غألهن ن جعحمثهن آل زتهب هن همغ غق ُّـهئ ق غجنس همغ

نيغجنبمثلكلص هُّـ عن ُّـخيتمق ي عآل هتيغجنمب. خييعم قجن هن غخللكقف آل هن هثهييغ غخفهيهت
 .حممث ص هخميط جليعحممن هنلكيلكَّـمثلكفغإلضلكحممل هن غخف

جن   هخم يخميطك  جعلكجنيعحك َّـ مهمتي معخيبحق غخفص ّذغحضوا اثتسظدعن: ي
ييعحك هجنمثيغ جعلكحليطظ هقجن  َّـ معخييعُّـ جعلكجنيتمئيطنغخفيغجنتٰهلكق  يعن معخييعُّـ عمل غإلخكلكقغ

ن وألن غجنتٰهلكق هنهيهت ي و هجنمثيغ هنلكَّـمثملص حممبمثيغ جن مغمتيغسحممبسهي ي غ ص هحممهي  هجنىعغ خملكجن
ن جع غجنتخييعُّـ غحليطهم غجنتخييعُّـ ي جنمبخصَّـمثمل هجعلكخفلكَّـمثمل مي ُّـخيمت  .ي

جن   هخم يخميطك  ٍرل سظعضظ: ي ّ نق جعغخفيعغص ّ سن اثظعضظتّ ى مم هنهيهت هي  ٍّ هنلكَّـ
ُّـملهن جن يطهغجنجهلكَّـ. ي غخفهيلكَّـمث غخفلكَّـ ه جلمف قجن خم يخميطك   جعىعغمع جل وخيىغنهنمت س:ي

ن ىجمحقه هن عه هنهيهت  . هنهييعهلي
جن   هخم يخميطك  ي هعن مملكن مم :عه وإن رظن عسغق خصضه حصظ دجه: ي
ن ص ى هنهييعهلىهنهيهت يهقجن ألن مصيعق غخفميلكُّـيعغ هجليطن  ُّـمهيطم جلمبمث حكمبمك جمحقه هنمت ي

يلكقص هعآل جنهئلكن غخفثالن هغخفتخلكجنهيلكن عُّـٰهلك هنتٰهلكقُّـيغجنمهيطم آل ُّـهئهي مض حتمئ غجنتٰه وي  .ي
جن   هخم يخميطك  ٍرغا رل طوع: ي  رشجه سن ٌنعسبظ ...ّبوثوده اخلظرثي ٍّ تظمّ

لص ّاألطواع ارتظسظ ىغخفيعغق جع مم هث َّـيعهٍّ معلكني لٍّجليعيض عه ٍّ مغ . ي معلكنو جعخص َّـ هث
ي غحليعغقغظ حممشن ممالهغجنبمثلكل جمحق صحملكجنهييعك جمحق غجنبمئيع  هن خكهسهن وهتخص خكمسنهنمت ي

 .)طضض ( قخمصطصضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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َّـيع آل ُّـخيلكهثيط غآلحفيع هآل ُّـجيلكققهص هعن مملكن ُّـميلكُّـيعه  .غجل
قغ مض غخللكقف جنمثسمن هنتٰهلكقغ:مهمتيق غخفحمهبيعغ مغ غل غجنتلكهنمل غخف و عن غألهث ي ي  ي

غجللك صلك عهث وجعهبجيعق مم ي معلكهنملص جع شتلكف غجنتٰهلكقي جلخليجنىعغجخغجنتجيلكقق غ عمل ي  . جعخل غجنمت
جلخل  ىعغ آل ُّـمتلكمض َّـيجنهئ ق غجنتٰهلكق جعخل هث  ىخل قغحفمبخل حتمن مغمتيغيضمثجليعيهمغ
جللكن معلكهنلكنظ هقجن ألن معجيلكققرلك جنمثيغ هنستمتيطغىخميعُّـمك و هرلك هث ي صخص  عمل ي يمصيعق مم

جلخل معلكهنخلص جع ن حممهمبمثهتخص هنتجيلكققُّـ عمل يهث  .مم
جن   هخم يخميطك  ىعغ َّـص ّذصضف ذرك سن ارتصظبل وارتسظد يف حء: ي

وجكمعمكهن جني ه  جلمف خم يخميطك  ل: ي ىهممىعغ مم هث يعن هنبلكُّـمتمل : ق جعغ هغخفيع...ي معلكني
غل غخل يمل جعخيٰههتلك جنبخيىش جنمثسمن عآل مملكهثخيىغغن غخفهيلكَّـمث جعخيٰههتلك جل يلكقمغمثغألهث

 .جعخيىشص حممبمثيغ معبلكُّـمتهتلك هن غجنتمئلكجع
جن   هخم يخميطك  غق جعلكجنمتحييع غخفيعص ًطظحغا إرضهّ بامعضته األسغ اآلثغ ًحظردا: ي

 .َّـمتلك َّـ هثحييع غجنجييعق هغجنيطحم
جن   هخم يخميطك   جن مس يهثألص عوثغان ره ٌ تظرعٌأن عصون عضظك أسغ: ي
لُّـجهجكمملك ض حفيعص حممشن غخفجيلكققغ هنتهييعجلملوعجفيطرلك لكلكققغ مس ُّـهئ   مض غخف وجن  جلمف عن يي

ن مض جض غآلحفيعسُّـمئتيض مم ٍّهعهنلك عقغ مملكن جنهئ. ي هن غجنجهمثئخل غحلمب  س هنمتهتخص جضي
ص آل ُّـخيلكقض حممث غآلحفيعص حمال هنجيلكققغ  .يشمه

جن   هخم يخميطك   مض َّـىعغ صرام حضجيء ّدضضظ تسظ اجلواعغ ال عصق ذّرصن: ي
مغ   .غجلتبلكق جملكُّـمل غخلالممض غجنهيمه جلمتيط جعمثلكن غجن

جن   هخم يخميطك  ّذظرتسظد إطام عصق بظالحتصغاء: ي  .يغجنتلكنظ  غآلحكتمئيعغ:ص عهّ
جن   هخم يخميطك  َّـىعغ غجنمئمثيط َّـ جلهبيطغ  ص...ّوأسظ اختبظر دظعظ اخلذف :ي

 هن ي جعمسنيغألهن يف غخفخيمبيلكئخل هغجنمئيطهنلكظص هخميط ديغخلالم جعخل عمعبلكل غخفجه
لص حممبمثيغ جعمثمتهتخص هنيغخفتٰهلكق ض قغ مض غخف مغ ن عجفيطرلك هن حكيشوُّـ هنلك زمك عن ُّـهئ وت  ي

جلهتخص مملكألجعمثىش يمملكجنهييعق هغجنىغهفص ههن غخفتٰهلكق ض ُّـ هنلك آل زمك قجن مض هن
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مغيط جعمثمتهتخص هن قص حممث حكيشهغألحك وت حكجي عه هني  مملكألقمم هغألظهييع هحكلكئيع ولكفيت
غن  .جلمف غجلتبلكق َّـىعغ غجنمئمثيطي ُّـيطن ص هجنمثيغ مض ممالهن هنلكغألجن

ل يقُّـلكك غجنجههيلكظ جعمسن خميط ُّـتخييعميغجنجهمثىط حمهب معخنش مض خملكلكمثيهعهنلك  ض ه غخف
ن جعمثمتهتخص هغحكجيمل وجل غجنٰهيطُّـ حممثهئ غق غجنخنم هغجنبمثلكل غجنخنمي  ي حممشنص مملكجنس

ل جلمتهتخص عجنمثهتلك هقجعيشجعمثمتهتخص هحكلكئ ض غن شمب غخف خص حفال جلمتهتخص عمل غجنخييطن جعمسن ي عجن
غيُّـمهحق هنجههي ن غجن  . حفمبمثجيملىحكجيمل حكمبمك غجنجييعحمخل هن جمحق عجغبلكف هغحكجيملولك حمتهئ

ي غجنجهمثىط هن قجن غجلتمق مض غجنٰهيطُّـ غحلمئمثمئمثخل جملكُّـمل غجنبخييط هغخلالمص يهجنهئ ي
ن غجنتٰهلكق جملكُّـمل غخلالم جنمبهبتمئلكجعالف غخفت :يهخملكن مض عحصمثلكف غجنجههيلكظ يهُّـهئ هيمئمل مض ي

حكيش هجفمثهن مسصيغجلمتيغ هغخفلكقغ  ي هقجن ألن ُّـمهيطم جملكُّـمل غخلالم جفمثهن مملكن هنت
غجفيط هغجفيطص هغخفيضيطيعن :  حممئيط جعلكنمعن خملكن  عمل مُّـهئ  حكيش غجن  مض غحلمئمثمئمل َّـ يت

ص حمحمثمتي عهث غجنىعه هن وعهآلزمك غآلهثتمئلكن عجنمث ىئىع شلكجن ُّـجهلكجع ص يغجنٰهيط عمل ي مض غجنتميحقي
ق جنىعجن ُّـميمقيحممشن و عهآل ي هشهبيعي هشرضي غألحك  .يُّـبمثىشيجغ ي

هن غجنجييعحمخل هن عجفيط  ٍّ مم معمئلكجع غألهحكلكل هممىعغ معمئلكجعينمس ممالهن جعيهخميط حم
يعهثخص َّـ آلخكتخصن غألهحكلكل جلمف غجنجييعحمخلص حمتمئلكجع غجنبمثلكل هغحلهبيعغ يعهثخص غألهحكلكل 

غق هغحلهبيعغ ى غحلهبيعغ جلمف خظيَّـ آلخكتخصن همعٰههب غقص همعمئلكجع غجنس يعهثخص  هن غجنس
هخميط ُّـجههتيط حصىعغ غجنتهيسحق هظ .  هن غجنبمثلكلىَّـ آلخكتخصن غحلهبيعغ جلمف خظ

غحكجيمل جعلكخلمبمثجيمل مض ممالهن قُّـلككغجن ن جل خملكلكمثمي  .  غخفمتمئ
جن غجلتبلكق مجمث ي عن ُّـالجفىح جلمبمث: هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ

وغألهحكلكل عحفاللكلك هن غجنجييعحمخل هنجههئ وغ هآل معسلكجليط جلمبمث غجنتجلكقغ ي مغيطو

 .ضط كصف: هنمتجي عقحكجي) ص(
 .)طضض (ص قخمصضضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل: غهثحييع) ض(
يغجنهيمه غألهن هن غخفمئلكجنمل غجنسلكجعخيمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ: غهثحييع) ض(  .ي
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ه ي عحفيع هن غجنتمئلكجع حكهبىكُّـلكقغ خمس عمل ُّـيتمسحفيعملظ هجنىعغ قَّـمك جعخيىش غخفيغجنخيمبهبمث
 .هحكلكلجعلكجنتخيلكهثيطص هَّـ غجنتمئلكجع جعخل َّـىعه غأل
ضد شيخ  ن ا الثّ استدالل ا    ا

يٰهيطُّـ عهنلك  حضلكجنهيت جنمبيغجنثلكجنهن جعمسني غجنٰهيط جلمف هثهي غجنجهمثىط يغحكتيطن ن مض ي عن ُّـهئ
غجفيط هن مغهتملص هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطوهنخيمت ن غخفخلكجنهيلكن جنمب  ىهيمئملي هنتى هغجفيطغى حممثهئ

قغ غخلالم غجللك ممثحقغصصمض ظ جللك هغجفيطغ و آل عهث ن هث و هُّـهئ ى ن مض عن ي هعهنلك و ُّـهئ
َّـلك هن ن قجن همغ وآل همغهتلك هغجفيطغي غجنتٰهلكق ومغهتلكفص حممثهئ ن قجن صو  حمال ُّـهئ

 .جعسبمك غجنهيمه
جن  جلمف سَّـىعغ غآلحكتيطآلن هنبمت: هعهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ

آل جنمبهيمهيغجلتبلكق غخفٰهلكق ني هعنصوغ هنخيمب غجفيط آل ُّـهئ و جلمبمل غجنهيمه غجن  ىألهنيعي عآل ي
جلتلكنيمئيطهنهغجفيطص همممبتلك غخف  .تخل جحمت

جن   هخم يخميطك  ٌز وال تتحصك طسبظٌوارتصظبل طسبظ :ي  بخ أزعغ سن ٌ واثغةّ
جنص حغذخ ليعهث: عهقق جلمبمث غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جعمئ  جعلكجنتٰهلكُّـ جعخل و هنمتمئ

غ غجنهئثحقُّـ ي غجنتٰهلكق هثسبملي عن هجملكُّـمل هنلك ُّـثبمن جع جلمف حميعل معسمبمث غجنهئمقه. غإلحف
ن جعخل لكيعحمخلص حممشقغ مملكن َّـمتلكن ٍّقمعٰهلكي حمهئ جغمتخلصغ ي ضيطُّـ جعخليحمئتُّـيعهثخص   ُّـهئ

ي مم ضيطُّـ جعخليمئ حتصوغيتخييطق هنوعضيطغق ق ي عهث ص آليحفلكك س هنمتهتلك معٰهلكقي ُّـهبتمت همغ
غ مخلكهنلكيضيطُّـعممثيع هن   .و مض غخللكقفص هقجن ممتٰهلكُّـ غإلحف

 .صضصمطصص كضف:يغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثمل غألقجعخيمل: غهثحييع) ص(
 .)طضض (ص قخمصضضك: جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه ) ض(
يغجنهيمه غألهن هن غخفمئلكجنمل غجنسلكجعخيمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ: غهثحييع) ض(  .ي
 .)طضض (ص قخمصضضك: معخيمبمثمئمل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ض(
 .غخفمهيطق غجنسلكجع) ض(
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ل جعلكخفتٰهلكُّـهيخل حممثخص يهمعبخي مض َّـىعغ غجنمتمئىش غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جفمثهن قمميع جع يمسهث هنمتمئ
غ هغخفحلكقغغ ه هنتجهلكهبمل غأللكيعغم مملكألو عضلكحمملعقغ مملكهثمن غإلضلكحممل حممثهتخص  ....يحف

جن   هخم يخميطك  ّارسغ خج عغا االختبظر عو ارغي عصفم سن وثوده : ي
يمل عهثخص معتحمئ جعخل خكمثئخل يجنىعغمعمثيخفجيلكققمع جعىعغمع عُّـلكهص هغخفجيلكققغ غص ّخغم ارسغ اآلثغ ي

 .يمعمئيطنحممئيشص ممخص 
جن   هخم يخميطك  ص  سق ذرك ارزء سن ثضظ واثغةّذطسظ أن عصون خمظرصتضظ: ي

غق هغحلهبيعغ هغخلرضغ عضيطغق ن غجنس صلك مميطقغوغهن خمبمث مم  و جنمببمثلكل هن مغهتمل مم
غق  .يهنحيمبهبملظ حملكخفٰهلكق جعلكجنىعغف جنمببمثلكل َّـ غجنهئيطهقغ هغجنحيمبهبملص هَّـ غجنس

جن   هخم يخميطك  ّأن اثتسظدعن ستشظذبظن خج اثوضوع: ي ق هن غخفيعغص ّ
يهآلكن َّـىعغ غجنتخيلكخممك َّـ عن حتمئ . غآلحفيعجعخييط  غجنتخيلكخممك َّـ عن ُّـمسجخ عجفيط غجنجهمثئخل ي

حفيعولك آل ُّـجكن مصلكآلعجفيطر  . جن
ص هجنمثيغ غخفخيمت:هغخفيعغق هن غجنتخيلكخممك َّـمتلك ص جعهبخيمت َّـىعغ غخفخيمت غجنالكن جن  ي غخفجيلكجعمئ

ل آلجعيط عن ُّـمسجخ غجنٰهيط غآلحفيعص هقجن ض يعن غجنٰهيط عقغ حملكقم غخف ي ي ي ألن غجنٰهيطُّـ زي  كي
ل ع ض ه غخفمهمتي يمتهتخص ممخص ُّـخنفهنن شمب غخف يخميطك   .قجن جعمئمبمث جعخييط ي

جن   هخم يخميطك  . حمال ُّـيعمعهيخيلكنص  وأتغه أن ال رصو اثوضوع سضضام سشظ: ي
 ُّـيعُّـيطهن ظ غجنمبىعُّـ آل جغلكجنهن حصخص مض جفهئ غجنمتمئمثٰهخليٰهيطُّـيعن غجن: هَّـىعغ هنلك ُّـمئلكن

 .يجعىعجن عصخص آل ُّـيعمعهيخيلكن ممخص آل زتهبخيلكن
جن   هخم يخميطك  غجنتخيلكهق جن ص بشغ واثغ ً تشظورا خصضه واثغاًحواء: ي

ى ُّـيطن جلمف هنيعل:هغآلحفيعص ي ُّـيطن جلمف معيطغهن غجنحنظ:عجفيطرلكص عظالن  مض عجفيطه ي
ي شهب جلمبمث هُّـجهت يص جغيههنخيمتلكه غخلمب هن غجنمتحييع. جلمثمتخلي همم قه صهثسلكن غإلجلمثمت
ن حمالهثلك:يحملكألهن. هنمت قهه ذجعلكو معخيلكهق غجنمئ وحمهئمبخص مم هغجفيطص و هغجلت ي  ذغ س

 .ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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يخيلكهق جللكن مض مم خظهغجنت: خملكن غخلمبمث. عحفيع ق مض غجنخيخل:هغألظ غآلحفيع. ي ص  غجنخي

ن ص  جلهبمثلكظخيمثمتخلهآل ُّـمئلكن إلجفيطه غجن ق آل ُّـهئ . خيمثمتخليآل مض عجفيطه غجنعهغجنخي
ن قف هعجليعف:همعمئ ن مض هنخيمت غجنتجهبمث. ي جليعف جلمثمت هجل جن هَّـ مممبهبمل : هُّـمئ
قغظ قغ:ههن غجنبلكغ. جل قغ خظص  غجنخي ومممسن غجنخي هي  .ي ُّـمتبمي هنيعغخمبت خلمب
ا ا   

قُّـوجلمتيط غجنمئيطهنلكظ جلبلكقغيغجنتٰهلكق    آل هنتٰهلكُّـهيخلخل جمحق ي جل عهنيعُّـ همغ
 . هغجفيطى مض كهنلكنى هغجفيطغى هن مغهتملى هغجفيطٍّزتهبخيلكن مض جض

قُّـ: لكئخليجلمتيط غخفجهيغجنتٰهلكق   ص هنتخيلكخمبلكن جلمف هنتٰهلكُّـهيخللكنص جمحق يعهنيعغن همغ
ل ض  .جعمثمتهتخص جملكُّـمل غخلالم  خميعُّـمكصى هغجفيطص قغحفالن حتمن مغمتيغىهن

مغ   ل( عضلكحممل خممثيطمض غجن ض  غجنتمئلكجع جعخل ينع :)ى هغجفيطىُّـتخيلكخمبلكن جلمف هن
قُّـ ل عه غخفحي عآل يخل آل ُّـتمسمعيعهنيعُّـ همغ ض  .وغ هغجفيطيعقغ مملكن غخف

ن غخفتٰهلكق(مض عحفىع خممثيط    : همغهتلكن) خميعُّـمكىغن قغحفمبخل حتمن مغمتيغيعن ُّـهئ
ي غحكتمتلكق غجنتجيلكقق غجنىعغجخ جعخل غخفتٰهلكق:ّاروثه األول غن ُّـ عمل غجنهيمه غجنىعهي  جع خم

يغخفلكَّـمثمل هحتمه جللكن جعخص عن جنهئي ن غجنمت ٍّمبهتلكص حممثهئ  . عمل غآلحفيع هنتجيلكققُّـوغ هنمتهتخص هثحييعي
لي غجنتٰهلكق عمل عخكهئ جلمف هثسبمل ُّـمئ عن ي آلجعيط يجنتٰهلكقغ ي جعمسنصغجنهيمه قهن غجنمت

جلخل آل جعخل غجنهيمهمبخلص ألن ل يجعخل غجنمت ص حممشقغ هخميعهثخص  جفمئمثمئمل غجنمت  َّـ جعهيمهمب
جلخلص جنىعغ زمك هثسبملجعخل غجنهيمهمبخل حممئيط هخم جعيغجنتٰهلكق  جلخل ي غجنتٰهلكق عمل خل غجنمت غجنمت

 .غجنهيمهمبخل عمل آل
ل غألحفحق جضمهيجعمسنمهمتي عمغلكغ غخف ل حمهت آل يعهنلك والص ي غجنهيمه َّـ غجنمت غجنمت

 .جعهللص حممثمتسج هن غجنهيمه هُّـمتسج هن غجلمتيغ
غحللكآلف غجنت ُّـهبهئ ي جنهئ ومئيعغظتهثجيعه غحك  غآلحكتمئيعغظص حمحمثمتخص:اروثه ارثظخ

 .صطض كطف: مئيععنغجنتحمئمث مض مممبخصف غجن) ص(
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قعن ُّـ ي عن غجنتٰهلكق  هثجيطيقصغجنتٰهلك حممثهتلك يتمه جلخل غجني عآل آل ُّـمئي خل يخييعضمثجعخل غجنمت
غق غجنمبىعى هغجفيطى خميعُّـمكىغجنيطغحفمبخل حتمن مغمتيغ  رلك ُّـص هن خمبمث غجنبمثلكل هغجنس

ك غخفبخن جللكن هن غجنهئمث غخفحس  .هث
مغ مض غجلتبلكق خممثيط  ن جعخل غخفتٰهلكق( غجن  هنلك ُّـمئتٰهمث :)ُّـ جملكُّـمل غخلالميعن ُّـهئ

 .مليجنىعغمعمثغيميحقُّـمل غجنتمئلكجع هن غجن
 :ُّـيجفهئلكن غخفتٰهلكقهن ع 
 .ي غجنتٰهلكق آل ُّـمئ جعخل عكُّـيط هن لكيعحمخل.ص
ل هغجفيط.ض ض  . غخفتٰهلكقُّـ ُّـتخيلكخمبلكن جلمف هن
ل غجنىعه ُّـتخيلكخمبلكن جلمبمث هغجفيط.ض ض كو غخف  . جعلكخلمه
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ّا   

 ّظدراأل) س(
 يف ارتامطق بخ ارواثغ وارصثج األذوال األثغى) س(





 
 

  خاتمة

ما واحدِنعاختلفوا  ا ي ب ا كثِ ا تمعان  ، وا  حيث ال 
ات، واحدةٍ من جهةٍ واحدٍء قابل با  و ؟ أم ال، أهو من ا

قابلِ أقسامُ أهو أحد:ّاألول عةِ ا سٌ أم قسمِ األر  ِ األقسامُ غٌ خا
عة ذكورةِاألر ضايفِ أهو من تقابل؛ّاألول و ؟ ا  ِ أم من تقابلِ ا
ضاد ذكورةو ؟ّا   َلُّص  ما ف؛ٌ قائلِ من االحتماالت ا

طوالت   .ا
قو صطلحّ أنه :ا قابل ا س من ا ءِل قابلَ قوامّ ألن؛    ِ ا

صطلح ة  بالِا تقابل ُ ال  تطاردِةّاتياّغ ئ ا ش  ا
ستحيل أن يرجع.هماذاتيهما بُوتدافع مانعُ االختالفَ ومن ا  ُ وا

اداال إ اا
ّ

آلف واحد، وا كثُ وا كُ وا سا كذ واحد؛ ل  ُ إذ ا
كث وجودُ قسمان ينقسمُوا هما ا وجودُ إ  وقد ، من حيث هو 
َتقدم وحدةّ أن ّ ساوقةَا لوجودٌ  وجودٍوجود  ف،   ٌ من حيث هو 
وجودٌ من حيث هو واحدٍواحد ّ أن  كما،واحد واحد.   ُكث واُ فا
صداق  واحدُمنهما  واحدُ ما به االختالفّإن: أي ، ا  ِ ب ا

كث ادما به اال إ ٌ راجعِوا
ّ

شكيكُ وهذا شأن، قابلِ ال   . دون ا
وحدة ةُفا ك شكيكِونؤ من شُ وا وجودِ  وجودُ ينقسم؛ ا  ُ ا

ك واحد إ بذ كثِا ساوقةِ وا واحدِ مع  طلقِ ا لموجود ا   كما، 
وجود ا إ ُينقسم ساوقة،ّه واّارا طلق ّار اِ مع   
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وجود نقسم،ا ِقوةما بالفعل وما بال إ ُ و ساوقة،ّ  ما بالفعل ِ مع 
وجود   .طلق ا

ً أن واحدا قابلِ من أقسامّ عةِ ا واصِ األر ا من ا  ال ،ّ بما 
كثَ االنطباقُيقبل واحد وا قيضّ فإن؛  ا لكةَ والعدم ا  ، وا
تقابل فيهما عدمُأحد آلخرٌ ا واحد،  كثُ وا  ،انّ وجوديُ وا

فئان وجودا تضايفان مت ً وقوةً، وعدماًوا واحدً، وفعالّ س ا  ُ ول
كث صفةُوا تضاد،  هذه ا يةّ وا نهما  الفُان ب ك ، ا  وال كذ

واحد كثُا واحدَل قو عدديٍ كث ّ فإن،ُ وا  ّ فإن،ّ العدديُ به ا
واحدُ منه وأبعدُهناك ما هو أ س ، تنا العددِ لعدم،ِ من ا  فل

واحد كثِب ا ءِ وا عةٌ  قابالت األر ةُ والقسمة، من ا ٌ  حا
نهما أصالَفال تقابل   ً. ب
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ا  

ق ممتمئسمثهبيغجنبحهن مض َّـىعه غخفيعجفمبمل مم مغ غجفيط عمل ييعك جنبمثلكن معمئسمثخصف غجن  غجن
قص جع غجنبحهن ينع :يهغجنهئثحقص همعبخل مغ جفيطغ غخفسلكهخممل جنمب غجفيط جنمثيغ غجن  غخفيعغق جعلكجن

جفيطغ هغجنهئثيعغ غجنمبىع قُّـمض غجن مغ قص حملكخف مغ  وهغجفيطي عهنلك  رلك خمسخصن هن عخمسلكن غجن
غجفيط ي عن  جنمبهلمممل جعهبخيمتوعه ممثحقص هغجنمئسهبمل خملكلكخيمل غألخمسلكن هنتبلكُّـمتملص هعقغ مملكن غجن

مغيط جعمثمتهتخص غحفتالمولكهنبلكُّـمت  . هجليطن غمغتخصلو جنمبهئثحقص حممث
غجفيط هغجنهئثحق َّـ َّـ جعمتح ي عن :مض غخفمئلكنيغألهن هغجنسهسغن  غآلحفتالم جعخل غجن

ظ  غجنتمئلكجع
غجفيط هغجنهئثحق : هغجنسهسغن غجنثلكر جن مملكن غآلحفتالم هجليطن غآلمغتخصل جعخل غجن

ص حمهب عه ظ يهن غجنتمئلكجع  عخمسلكن غجنتمئلكجع
)١ (دا  

غنصمهمتيل غخفيمس ُّـتخييع آلفص يغخفجي عمل لك جعمشجفلكجنتهتممتهيهغ  جنتهيمهمث َّـىعه غألخم
ه هجنهئمتي يخميطك  غجفيط يعن  :هخمتظرو .جلمبمثيتيطن  غحكتخييعل قعُّـ هغحكي غجنتخصهث جعخل غجن

 :يط حكلكم قجنمثمبخل جلمف قجنهخم. هغجنهئثحق جنمثيغ هن غجنتمئلكجع غخفمهجيمبِّـ
  فاقّما به االت إ  ما به االختالف يرجع.١

غجفيط هغجنهئثحق ُّـيعمغ عمل غآلحتلكقص هَّـ ُّـبتمت جلمف هنلك مع يمئيطن ي غآلحفتالم جعخل غجن
جفيطغ هنسلكهخممل ومض غجنهيمه غألهن هن َّـىعه غخفيعجفمبمل هن عن غجن ي قي مغ قص حمهئ هن مغ ى جنمب  ي

ق( مغ ى هغجفيطص همم هغجفيط)وهن جفمثهن َّـ هن قص )وهن جفمثهن َّـ هغجفيط( ي مغ  هن
غجفيط هغجنهئثحق مم غجفيطص هَّـىعغ ُّـخيمتسحملكجن  صي عن هنلك جع غآلحفتالم: هنمتهتخص هنمهيطغم غجن

جف.يُّـيعمغ عمل هنلك جع غآلحتلكق قص تهسهن غجنيطغ هغجنهئثيعغ هن خك حملكجن مغ جههئمث مض غجن
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غجفيط هنسلكهم غجفيط هغجنهئثحقص هن عن غجن ق عمل غجن مغ وحممثمتمئس غجن ق غخفجيمبي مغ  ص جنمبهب
ق غخللكقمغ  مغ ق عمل غجن مغ ص هن هيممخص ُّـمتمئس غجن ق غجنىعَّـمت مغ ق ينعيغجن مغ  غجن

وغخللكقمغ هنسلكهم ق عمل هنلك جعلكجنهيخي ههنلك ي مغ قص هممىعجن ُّـمتمئس غجن مغ  خفجيمب غجن
غص هن  ق هنلك جعلكجنينعيجعلكجنمئ قوهيخي هنسلكهم همغ مغ  . خفجيمب غجن

قظجنهئ ُّـهبهئ غخفمتلكخمجهمل مض َّـىعغ غجنيطجنمث مغ جفيطغ غجنىحفمبيش  جن مل يمتهيسمث جعخل غجن
جفيطغ غجنمتسبمث جفيطغ غجنيهغجن ق َّـ غجن مغ جفيطغيعهنلك ملص يمتهيسمثملص حملكجنىعه ُّـسلكهم غجن  غجن

قيغجنمتسبمثمل  مغ قص هحصىعغ ُّـمتمئس غجن مغ  . هممثحقىهغجفيط عمل حمهت آل معسلكهم غجن
غجفيط هغجنهئثحق جنمثيغ ي عن  ُّـهبهئ معمئيعُّـمك غآلحكتيطآلن جلمفصهثخي غجنتخصهث جعخل غجن

 هقجن هن حفالن غجنتجههئمث مض جفمئمثمئمل ص عحفيعى جعجههئهن غجنتمئلكجع غخفمهجيمبِّـ
قص  مغ جفيطغص هن جمحق عن معبجي غجنهئثيعغ عه  عمل غجنهئثيعغ معيعمغي عن غجنىعه ُّـهيمثيطغجن غجن

جفيطغ ق ممثحقغ. معمتهتيطن غجن مغ ن جفمئمثمئمل غجن و مض جلخل عصلك هغجفيطغص ههغجفيطغوحمتهئ  مض ي
 .يجلخل عصلك ممثحقغ

هنملخم ق جفمئمثمئملع: يلكن غجنجههتمثيط هنجيهتيعه مض خجف جلمف غخفمتحي مغ ون غجن  و هغجفيطغي
جفيطغو مض جلخل غجنهئثيعغص هممثيعغوهجنهئمتيهتلك هجفيطغ ق .  مض جلخل غجن مغ يهَّـىعغ ُّـخيمت عن غجن

قغ هنتبلكُّـمتملوهغجفيط ق عهن مغ و قه هنيعغمعمكص هجنمثيغ غجن ن غخفجهلكعهنص ممخص عهث جنمثيغ و ي ممخص ُّـمئ ي
وهغجفيطغ جضٰهلك جنهئ آل ُّـمئب غخفيعغمعمك ممخص َّـ غجن  و جع َّـ جفمئمثمئملصيمتحييعُّـمل غجنسلكجعمئملو

.ي قغف هنيعغمعمك هنتخييطقغوهغجفيطغ
غخكمث جلمف غألحكهيلكق يهَّـ غجنمتحييعُّـمل غجنت جلمق جلمتهتلك غحلهئمث غجنسبىغهغقه مض جف  :ي

ق مجمثخيلك مض جلخل ممثيعهتخصص هَّـ هنىعَّـمك ظيطق غخفتمسحصخل  مغ ق هغخف مغ جفيطغ غجن يجع و

ق ) ص( مغ ق جنمثسمن َّـ غخللكقمغمثمل غجنت ُّـمئلكجعمبهتلك غجن مغ يحممث حفمبيش حممشن غخللكقمغمثمل غجنت معسلكهم غجن ي ي
غ ص ممىعجن غجنهئالن مض هنلك جعلكجنهيخي ههنلك جعلكجنمئ  .يغجنىعَّـمت

هنملص غألحكتلكق هنيعمعهش غخفجيهتيعهص معيعمجمل) ض(  .ضطص كصف: يجلبيط غجلبلكق غجنيعحملكجل: يخف غخفمتحي
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.هغجنخييعحملكظ غجنجهلكحضخل
جني عن :هآل شهي ق هنجههئهئملين ع :متلكغخفيعغق جعلكجنتجههئمث مض خم مغ وهجفيطغ غجن  َّـ ي

ق جفمئمثمئمليص غجنىعه ُّـهيمثيط جعمسني غخللكيصغجنتجههئمث مغ  قغف هنيعغمعمك و هغجفيطغو غجن
يههنلك جع غآلحفتالم جلخل هنلك جع غآلمعهيلكمص مملكخفمئيطغق حممشن عحميعغقه معتهيلكهف مض  حضتمبهيملص ي

ُّـ شتمب جل غخليش غجنمئمهحق مض غخفمئيطغق هغخليشص ممخص ي غخليش يهثهييغ غخفمئيطغقص حممشن يغجنجي ي
يهمملكجنخييطق حممشن هنلك جع غآلحفتالم جعخل هنيعغمعب . يمض هثهييغ غخفمئيطغق هغخليشُّـجهجكمملكن 

. وعُّـٰهلكغخفختمبهيمل م مملكألقجعخيمل هغجنثالجغمل م مض غجنخييطقص ههنلك جع غآلخكجكغن جعمثمتهتلك مض غجنخييطق 
وهمملكحليعمممل حممشصلك جفمئمثمئمل جلمل هغجنبيشظص هجنمثسمن ى قغف هنيعغمعمك حضتمبهيملو هغجفيطغي  جعلكجن

ُّـخيمل جفيعمممل و هخكمثئلك كغئيطغ جلمف غحليعممملص ممخص عوغجن ون غجنبجيمثئمل جنمثسمن هنيعممبملو  هن غحليعمممل يي
نص جع غحليعمممل م هَّـ ُّـخيملهغجنسهئ ن  و غجنسمثالن م خميط معجهتيط حمتهئ  هخميط معٰهخي ي

ن و هنتهئثيعغو هغجفيطغوحملكحليعمممل جفمئمثمئمل.  جعجيمثئملحمتهئ جفيطغص مض جلخل هجفيطغ جفمئمثمئتهتلكي و ههنت  ي
.غص ممخص حكمثمسجخ معهيمهمثمبهتلك مض غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل جلهلمض جلخل ممثيعهتلك

جفيطغ هغجن ينع :هغحللكظ  ظيحتلكقهنلك جع غآل عمل هنلك جع غآلحفتالم ُّـيعمغمض هئثيعغ غجن
هثلك قغحفمبخل مض غجنيألص قص حمال ُّـهبهئ عن ُّـهئ مغ ملص ههنخي يجنىعغمعمثغيميحقُّـمل خص هن هنيعغمعمك غجن

جفيطغ هغجنهئثيعغوالآل معمئلكجع عظ  . جعخل غجن

 ).ص( غحللكخكمثمل قخم صصط كصف: يجنخيمئمبمثمل غألقجعخيملغحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض غألحكهيلكق غ) ص(
ن غجنهئحل غجنىعه جن عحميعغق ممثحقغص حضتمبهيلك مض ) ض( ن غخفهيهت وهنمئلكجع غجنتجههئمث غخفمتجيمئ غجنىعه َّـ مم ي

ُّـمل هجليطهنهتلك ىعحميعغقه جعهئخصن عه هثمئيس عه معمئيطن عه معمسحفيع عه عهجن ي ى ي ى ي ى يخملكن ظيطق غخفتمسحصخل مض . ى
ل غجنهلمممل حممث حمجىغئ هعآل حمهئحلص يمصيعق غخفخيمت عن هنمت هن : يغجنمبهبخيلكف غخفهلخممثمل يهخم ي ي

قو هنخييطهنو عحميعغقهص عه جحهئوهنستحمث مغ و هنمتتهلص هنتمتلكَّـمثلك عن آلص عه هغجفيطغ جفمئمثمئمثلك عن آلو عه هن و . يو
ص ههنجههئ عن غحفتمب . هغحلمئمثمئ جحتمت غجنبلكخم عن آل غلكئ عن غمعهي مض غجلهبمث يهغخفمتتهل هنت ي

ُّـمل هجليط ىجعهئخصن عه هثمئيس عه معمئيطن همعمسحفيع عه عهجن ي ى ي ى ي ى ن غخفمتجيمئمثملص .هنهتلكى ي غجنمبهبخيلكف غخفهلخممثمل مض غجنهيمت ي
ق جلبيط غخفحس هنجههئلكغ غجنيطُّـمت  .ض كصي غجنمبهبخيمل غجنيعغجعخيمل هن غإلخغم غألهن:خف غجنيطممت
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   االستقراء.٢
غجفيط عي عهثمتلك جن غحكتمئيع:جفلكظ َّـىعغ غجنيطجنمث ن غجن ص حمال ُّـهئ هثلك عخمسلكن غجنتمئلكجع

غجفينألخمسلكنص هقجن هغجنهئثحق هن َّـىعه غأل  جنمثسلك هن معمئلكجع غجنمتمئمثٰهخل عه يط هغجنهئثحق غجن
قهٍّ غجنتمئلكجع مض مميغجنخييطن هغخفمبهئملظ ألن مغ  ي هن َّـىعُّـ غجنمئسهبخلص هن معمئلكجع غألهنيع غجن

جفيطغ هغجنهئثيعغ مممبمثهتخص عهنيع:ص هغخفهييعهليهغألهنيع غجنخييطهن و عن غجن قهي يظ ألصخص هن ي همغ
هثلك قغحفمبخل مض غخفت قص حممثمتحخن عن ُّـهئ مغ  .ُّـ عه مض غخفتٰهلكُّـهيخليٰهلكقعخمسلكن غخف

جفيطغ هغجنهئثيعغ مض   رلك  غخفتٰهلكُّـهيخليظ ألنغخفتٰهلكُّـهيخلهممخص آل معيطحف غجن
قغ هجليطهنلك هلكغخفتهئلكحمئ ون همغ غو وخم يهحمخيالص حممثتخيمئ ي غجفيط هغجنهئثحق آل حموالن هنخيلكص و لكجن

 . جعمثمتهتخصمعٰهلكُّـ جعمثمتهتخص حمال معهئلكحمهسوالن هنخيلكص هجلمبمث حمال يُّـتخيمئ
غجف غجفيط هنمئيظ ألنُّـيغخفتٰهلكقيط هغجنهئثحق هن معمئلكجع هجنمثيغ غجن  جنمبهئثحقص وني غجن

غجفيطص يحمئ غجنهئثيعغ معتيألن غجفيط جعمشضلكحممل غجن جفيطغص عق غجنهئثيعغ َّـ غجن غحكجيمل غجن  جع
حفيعص هنٰهلكحملكيٰهيطُّـن عجفيط غجنيهآل ُّـخيمئ معمئ ُّـ جملكُّـمل ي جعخل غخفتٰهلكقينع عمل و جن

غجفيط هغجنهئثحقص خفلك  مغيط جملكُّـمل غخلالم جعخل غجن  مض جعحهن يمعمئيطنغخلالمص هآل مع
 حممثىغُّـيط جلمف ويعل هن غجنخييطقص ُّـهبهئ عن ُّـٰهلكم عجنمث هغجفيطيهنلك حمي مم يغجنخييطقص ألن

ص ألن  جع صنلكص هجنهئ جنمثيغ غجنالمعمتلكَّـ غخفحى غجنخييطق آل هنتمتلكهيغجنخييطق غجنسلكجع
 .غجنالهنتمتلكَّـ غجنالُّـمئهي

)٢ (وا اا  ا  ىا اا  
غن مس   جلمتهتلكص ىملي عمجلكجنمثىص هآلجعمسك جعتمئيطُّـ خفحملغخفمهمتي حصلك يُّـتخييعلَّـىعه غألخم

 :هَّـ
نهما .١ كث ب واحد وا    بالعرضتضايف ا

ن يعحصمثلكفمض هَّـ هنلك قَّـمك عجنمث غجنجهمثىطص جفمثهن خملكن   غجنجههيلكظ جعخييط عجعجيلكن مم
 ي حمبلكحليعهصهعق خميط جعلكن جن مجمث َّـىعغ :غجنتمئلكجع جعمثمتهتخص هن عخمسلكن غجنتمئلكجع جعلكجنىعغف
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ص هَّـخصهتخصص هجنهئ ُّـمبحمئهتقغمعمثعن هثجىغن عن آل معمئلكجع جعمثمتهتخص مض  جفيطغ ي عن  معمئلكجع غجن
 . معمئلكجع غجنهئثيعغ هن جفمثهن َّـ هنهئمثصومثهن َّـ هنهئمثلكنهن جف

غجفيط هغجنهئثحق معمئلكجع ي عن هغجلمب :هخملكن مض غجنتحمهمث غجنتمئلكجع جعخل غجن
ي عن مم غخفٰهلكمص آل  هنمتهتخص جن ىهغجفيطي مم  هنمتهتخص جفمئمثمئت جفمئمثمئمل غإلضلكحمملص جعىهغجفيطي

وهنلكَّـمثمل جنملي ص هغجنمهمييع هغجنهئمقي غخليش يُّـخييعل حصلك غجنتٰهلكُّـ ممخص قمميعهثلك مض جفيجغ  و هنخيمئ
جفيطغ َّـيهَّـىعغ غجنتٰهلكُّـ َّـ هن جفمثهن عن و جلمبمل غجن ن يجنمبهئثيعغص هغجنخيمب ي مل هغخفخيمب

و جلمبملخصي جع هن جفمثهن عصص هممثيعغوخص هجفيطغيهنتٰهلكُّـهيلكن آل هن جفمثهن عص ن ي  .ههنخيمب
خ مض غجنتجيعُّـيطص هممىعغ غجنيحمئهمعبخيهتخص جلمف قجن غخف  مض ي غحلحليخيالهنمل غجنجي

جفيطغ هغجنهئثيعغخفسمسجنمل غجنتلكحكخيمل مض غجنتمئغ :ممجه غخفيعغقص جفمثهن خملكن  :خملكن .لكجع جعخل غجن
جنمثمل هغخفهئمثلكجنمثمل هغخفهئمثمبمثملص آل جنتمئلكجعيمعمئلكجعمبهتخص إلضلكحممل غجنخيمبمثه ىمل هغخفخيمب ي ي َّـيعهي  ٍّ مغ

ن .جعمثمتهتخص جفيطغ هعن مملكهثمن معخييعل جلهبمث غألخكمثلكظ: عخم غجنهئثيعغ هثهيسهتلكص ي جفت يعن غجن
ل ض ل ىخظ عمل  جعلكجنمئمثلككى هغجفيطىجنهئمتيهتلك آل خضلكهن غجنهئثيعغ مض هن ض ي هغجفيطظ حممشن هن

ص حمبمثمتهتخص غجن جفيطغ جلمبمث هئثيعغ هن جفمثهن ظيطم غجنهئثيعغ جلمبمث آل ُّـهبهئ ظيطم غجن
 .ومعمئلكجع خمجيخيلك

ن يعهث حكتخيمب عن عظمتلكم غجنتمئلكجع عقجعخيملص عهنلك معمئلكجع : عقغ جليعحممن َّـىعغ حممتمئ ي ي
ص عه غجنتٰهلكق هجنمثيغ جعخل . يغجنسمبمك هغإلزلكغص عه غجنخييطن هغخفمبهئملص عه غجنتٰهلكُّـ

جفيطغ هغجنهئثيعغ معمئلكجع َّـيعهوغجن مغمل قغمعمث ع ُّـستمتيطسقغجخ : عهصي مغ ه ىهتخص جع مغ  هن غجن
هنمل جفيطغ هنمئ وغألقجعخيملظ ألن غجن معمثتلكنص حممبمثستلك جعسمبمكوع  جنمبهئثيعغ ههنبيطيي ىحصلكص هرلك جغب  ي

ن هنتمئيطنهنتٰهلكُّـهيتخلهعزلكغص هآل جليطن ههنمبهئملص هآل  وص ألن غخفمئ ي ي  ُّـ هغخفٰهلكي
ن عجفيط غجنٰهيطُّـ جعلكآلحفيعظيص هآل هنتٰهلكقمعخلوهنمهلكجفمك ي آلهنتمتلكل معمئ  جعمثمتهتخص ى حممب ُّـبصي

 .ي غجنهيمه غجنسلكقك هن غخفمئلكجنمل غجنثلكجنثمل هن عحصمثلكف غجنجههيلكظ:قغمغ) ص(
 .طط كصف: يظ هغخفبلكجفهن غخفهلخممثملططضك :  غجنتحمهمث:قغمغ) ض(
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وعآل معمئلكجع جنمثمل هغخفهئمثلكجنمثمل هغخفهئمثمبمثمل يجليعيض ي يص هَّـ جعلكجلتبلكق جليعهل غجنخيمبمثمل هغخفخيمب ي ي ي
جفيطغ جلمبمل غجنخيلكقضتخل حصخصص وحممشن غجن جنملو جنمبهئثيعغ ههنهئمثلكنيي  ههنهئمثمبملظ و حصلكص هغجنهئثيعغ هنخيمب

ص حمهئلكن غجنتمئلكجع  ل هن غجنتٰهلكُّـ  .ولكيقغمعمث آل ولكيجليعضمثحمبمثمتهتخص َّـىعغ غجنمت
ي عمل عن وخهثلك حكلكجعمئلكع : قجن غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جفمثهن خملكنهمعبخيهتخص جلمف

ق هغجنخييطنص هعن مغ  معمئلكجع يغجنتمئلكجع جعلكجنىعغف جعخل غخفهيلكَّـمث ُّـمتحخن مض معمئلكجع غجن
معمثمل  ي جفت عن  آلحكتمبىغغهن غجنتمتلكخمىشصظ جعلكجنخييعلوَّـ معمئلكجعيعهثخص غخفهيلكَّـمث غجنثب معمئلكجع ي

غجفيط هغجنهئثحق عهثخص ُّـتمئلكجعالنغجنتٰهلكُّـ ي جنمثيغ معمئلكجعال جعلكجنىعغفص هممىعجن غجن   آلحكتمبىغغنظو
 . غآلحفيعهنمتهتخص هثهي ٍّمم
كث قسم.٢ واحد وا مانع ب ا سٌ ا اتٌ خا قابل با    من ا

ن ُّـىعَّـمكَّـ غجفيط هغجنهئثحق قغحفي عمل عن ىعغ غجنمئ  مض غجنتمئلكجع وغجنتخصهث جعخل غجن
َّـ معمئلكجع ه ص هن عخمسلكن غجنتمئلكجعو حفلكهنيغو خمسملص جنهئمتييجنىعغمعمثغيميحقُّـمل جعلكجنىعغف هغجن

جفيطغ هغجنهئثيعغ  .غجن
جفلكظ ممالن  عمل جعخييط غإلخكلكقغمثهن خملكن هَّـىعغ هنلك قَّـمك عجنمث خكمثىط غإلخغم جف

ن غجنسلكجعيتمئيطنغجنتحمهمث غخف جفيطغ غجنت معيهَّـ حفجيمسص حممشن : مض غجنمئ بجيمبهتلك ي غجن
 هغجنتمئلكجع هن مغهتمل من خملكن  عمل عممبهئثيعغ غخفبجيمبمل حصلك جن ىمليغجنهئثيعغ غحللكقجغمل جنمثسمن جعخيمب

غ جن . مثتهتخصص حمال جفلكظ خفلك قمميعهغيمخلكهثخيهتخص آل هن مغهتمل جلمب حممثجمك جلمبمثهت عن زخيمب
ي عآل عن  عحفيعصوخمسخص ق مض غجنهئتمك معمئلكجع غإلزلكغ هغجنسمبمكي  هغخفتٰهلكُّـهيخل صغخفجههت

صيهغخفتٰهلكق  . هغجنخييطن هغخفمبهئملُّـ
شلكفهخملكن مض  غجفيط هغجنهئثحق :غجنتمب ص . ههن غجنتمئلكجع هنلك جعخل غجن يهجنمثسلك جعٰهيطُّـ

 .طضص ك: غآلهنحل حتمئمثصخف غجنتجيعُّـيط) ص(
 .ضضضك: مل غجنجهمثىط هنمهبلكف غجنمثىغقه جلمف صلكُّـمل غحلهئهبملمئمعخيمبمث) ض(
 .طصضك: غخفجيلكقجفلكف) ض(



 ٤١٥............................................................................................احشضّف  خمتظر يف

وسطف تصظبضضام بظسسضظ واإلجيظب واسصغم واحضصظ، . ّستصوم اسصثح بظسواجغ
ّألهنام وجودعظن  .، إذ اسوجغة زغ تصون دون إضظرظ زثغةضتشظعصدوسطسظ ب. ّ

ّزغس رسه ّشضّف ألطه عغا اسصول ال عغتشطه احّنأ :واضعوسن اس ّ أن  عغىّ
، وخضطه رال عوجغ ّ ال اختصغائيٌّخصد ٌجس استصظبل يف أزسظسه األربصظ جس

 . سضتصظبلٌ حظسفٌزسم
 ّا   

ّزغس رسهزوسه    جس ٍّوجحز ...اةتخحسا يف اجتامخر اجري بث اجساةذ واجحثت :ّ
 . اسصتظسن ،التّز يف اتحسّجُ تت جخ ثٌترثسرة ثخئزاالةتامالت ا

ّزغس رسهزوسه   اجساةذ و ...ّد اجرابخد اجتس دس بحخرد اججخئثاجحتذ: ّ
ّطن اسوجغة اسسظسضظ سضصثح  ب:ّاسصطظيضأورد خضطه اسسطغ  ،واجحثت جخسخ ثرجز

 سن عغه احغجضظ؛ ّ يف تضبطه اسصشل األولّتصغمرح اسوجغة احصظبضظ سضصثح، زام 
ّعي اسوجغة احشضصظ، واسثظططظ سطسظ إال طسبطظ األوذ ّرطن ّ. 

ّثم اختغل  ّخح خغم استصظبل بد اسواجغ واسصثح بطن اسواجغ واسصثح سن ّ
ٌأزسظم اسوجود، وزغ سغ أن اسوجود جصطصظ ّ ّ سسصصظ، وأن صصظت اسوجود خطضهّ ّ .

ً تسصطصطظًرظّرظحتالف اسواجغ واسصثح ال عصون إال احتال ّ، جطع إن زالّ سضضام  ّ
رام به االستطظز بطضضام خد سظ به . ّوجود، وال استطظز بطضضام إال بضصف اسوجود

 .االخخاك، وعو استسصطك
ّبطن استسصطك ال عضظيف استصظبل، : ّعضصن اسغد خضطه: أورد خضطه بصوسهه سصضّ

 .٢٨ص: استضوحيظت) ١(
؛ ٣٦٩ص: ّ اسصشل اسسظدس سن احصظسظ اسثظسثظ سن إهلطظت اسسصظء؛ واستحشطل:اطشغ )٢(

: ؛ واحشظرجظت١٥٣ـ١٥٠ ص١ج: ؛ ورشح احصظصغ٩٨ـ٩٦ ص١ج: ّواحبظجع احذزطظ
 .١٢٦ـ١٢٢ ص٢ج: ّ اسصصضطظ األربصظاألخصظراحلصضظ احتصظسطظ يف ؛ و٣١٨ص
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ق غخفتمه  مغ ق غخللكقمغ جلخل غجن مغ غجفيط هعن مملكهثلك مض غجن يألن غجنهئثحق هغجن ي ي
آل غحلمثثمثلكف جنبجيمبمن  قص هجن مغ جفيطغص جنهئمتيهتخص مض حتمبمث غجنخيمئ جمحق غجن يجعلكجنهئثيعغ هغجن

قغنص حضتمب. غحلهئهبمل مغ و معجههئمثهئمثلكوهيلكن غحفتالحملكيحمهتخص هن مغهتمل عصخص هن ص ههن مغهتمل ي
جفيطغ هغجنهئثيعغ ىهظهي جفيطغ غخفمئلكجعمبمل جنمبهئثيعغ َّـ تٰهلكُّـهيلكنهن غجن يص جفمثهن عن غجن

جفيطغ غجنمتسبمثملص هغجنهئثيعغ  يهثسبمثملص جفمثهن آل ممثيعغ عآل هَّـ هثسبمثملوعُّـٰهلك يغجن  .يي
ن هغخفتمئيطن هغخفتمسحفيعص هن مغهتمل قغمعمثهتخص غخفخييعهضتخل  يهَّـىعغ ممخص عن غجنخيمبمل هغخفخيمب ي ي ي

م جنمثمل هغجنسب هغجنمبح يجنمبخيمبمثمل هغخفخيمب و معجههئمثهئمثلكو حضتمبهيلكن غحفتالحملكصي هتمل ص ههن مغي
نىهظهي  . رلك هنتٰهلكُّـهيلكنصي غجنخيمبمل هغخفخيمب

ص مس ُّـتحمئ معمئلكجع هجن ق غجنتجههئمث حتمئ غجنتمئلكجع وكغجف همغ ي  جعخل عهنيعُّـ ي
قُّـخلص حمال ق معٰهلكُّـ هآل معٰهلكقي ُّـيهمغ يتمه س هقجن ألن غجنتجههئمث جللكنظي  آل و خكلكهني

قُّـ هنهييعهضخل حضتمبهيلكن غحفتالحملك قص حمهئ همغ وُّـجهىع جلمت همغ و معجههئمثهئمثلكيي  .ي
هُّـِّـ غخفمهمتي خنيط جعتغحكتجههتيجغ  يخميطك   مض غجنهيمه غجنسلكقك جلهل هن ي

يجعمسن غجنتمئيطن هغجن: غخفيعجفمبمل غجنسلكقحكمل هف يص ممخص دهنتٰهلكُّـهيلكن يتمسحفيعي يخميطك   مض ي
م هن : يغجنهيمه غألهن هن غخفيعجفمبمل غجنتلكحكخيمل هن جعيطغُّـمل غحلهئهبمل يعن غجنسب هغجنمبح

ق مغ ق هن جفمثهن َّـ هن مغ غقل غخف  .جل
جن   هخم يخميطك  ّذغ تصغم أن : ي مض معمتبمث  يمعمئيطن ص رصوثودٌ سسظوذظاروثغةّ

 .يغجنهيمه غألهن هن َّـىعه غخفيعجفمبمل
جن   هخم يخميطك  ًز وذوةً وخغسظً ستصظذئظن وثوداتسظعصظناث: ي ص ً وذشذّ
 .وجفمثهن ُّـخيمئالن هنخيلك ظو هحفلكقمغلكوهقَّـمتلك

جن   هخم يخميطك  عهقق جلمبمث ص ورضف ارواثغ وارصثج خج عغه ارسصظ: ي
جنيغجنهيمثلكيضغجنجهمثىط  ليهثع:  جعمئ ي جعخييطهنلك هنيع مض معمتبمث غجنهيمه غألهن هن عن و جحمت ي ي

 .ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(



 طصض............................................................................................غخفمهمتي  حضتلكق مض

غجفيط جعلكإلضلكحمملص هعهث جنمثيغ  غجفيط جن غجلتبلكقغنص هعن غخفمئلكجع جنمبهئثحق عهثخص َّـ غجن يغجن ي ي
غجفيط هغجنهئثحق غإليضلكمضإلغغجنهئثحق  لكن ُّـخيمئالن يضلكحممثيظ جفمثهن عهث جلمف هنلك قمميع حملكجن

ولك عآل هن حتمئ غآلحفيع جفمئمثمئملعجفيطريص هآل ُّـتحمئ وهنخيلك ي  .و عه غجلتبلكقغي
غجفيط غجن غجفيط يمتهيديهُّـبيطه عهث خميط غخكتب جلمبمث عهنيع غجن ق جعلكجن مغ  غخفسلكهم جنمب

 .يغجنمتسب غخفمئلكجع جنمبهئثحق
غجفيط هغجنهئثحق  ن غجن يهعهنلك هنلك هنيع هن ممجه غخفيعغق هن غآلحكتيطآلن جلمف جليطن مم ي

نصهنتٰهلكُّـهيخل غجفيط هنمئ و جعمسن غجن ي ن هنتمئيطني و جنمبهئثحقص هغخفمئ ي نص جعمثمتخص ي ي جلمف غخفتمئ
ن عمغىغغظ: حمهيمثص  هنتمهلكجفبلكنتٰهلكُّـهيلكنغخف ن جنمبهئثحق َّـ غآلجفلكق غجنت معهئ وعن غخفمئ ي  ي

ص هغخفٰهلك ن جمحق غخفمهلكجفمكُّـجن ص حملكخفمئ غجفيط غخفمئلكجع جن غخللكقف جلمت  .ي جن َّـ غجن
جن   هخم يخميطك   ز سن ارتصظبذتٌغ وارصثج حءذصضف بخ ارواث: ي

 مض يمعمئيطن ممخص سجلمئحل ومل جنمبتمئلكجع َّـ جفخنقجعخيخمسلكن غألغألص ارصسضظ ثظخةو
ضمثحمثمل قغ مض معخييعُّـ غخفتٰهلكقُّـ مع ق غخفمسحف ص هن عن غجنمئمث وغجنهيمه غجنسلكجع يي هنملي و هنمئ  ي

 .جنمبتمئلكجع
  ّ  

غجفيط هغجنهئثحق جنمثيغ هن غجنتمئلكجع غخفمهجيمبِّـمهمتي مض حضتلكق غخف  ص غجنتخصهث جعخل غجن
 : يط حكلكم قجنمثمبخل جلمف قجنهخم

 .هيلكميهنلك جع غآلمع عمل  هنلك جع غآلحفتالم ُّـيعمغ:ّارغرضل األول
ن ع جن غحكتمئيع: عهص غآلحكتمئيعغظ: ارثظخارغرضل ص حمال ُّـهئ هثلك عخمسلكن غجنتمئلكجع

غجفيط هغجنهئثحق هن َّـىعه غألخمسلكنص هقجن  غجفينألغجن  جنمثسلك هن معمئلكجع يط هغجنهئثحق غجن
قهوعهنيععجفيطرلك  يغجنمتمئمثٰهخل عه غجنخييطن هغخفمبهئملظ ألن ص ممخص ي جليطهنوحفيع عهنيع هغآلس همغ

جفيطغ هغجنهئثيعغ مض  قغ لك رلك غخفتهئلكحمئخل غخفتٰهلكُّـهييظ ألنغخفتٰهلكُّـهيخلآل معيطحف غجن ون همغ

 .ططض كضف: يمعخيمبمثمئمل غجنجهمثىط غجنهيمثلكيض جلمف صلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(



 ضفصلكُّـمل غحلهئهبمل م  خف.................................................................................. طصض
غوهجليطهنلك ه وخم يهحمخيالص حممثتخيمئ ي غجفيط هغجنهئثحق آل ُّـتخيمئهوالن هنخيلكص و والن هنخيلكص هجلمبمث يغجن

غجف جعمثمتهتخص حمال معهئلكحمهس جعمثمتهتخصص معٰهلكُّـحمال  يط هغجنهئثحق هن معمئلكجع هجنمثيغ غجن
غجفيط هنمئيظ ألنُّـيغخفتٰهلكق حفيعيٰهيطُّـن عجفيط غجني جنمبهئثحقص هآل ُّـخيمئ معمئوني غجن  . جن
غن غألحفيعه  غجفيط هغجنهئثحقغألخم  : مض غجنتخصهث جعخل غجن
غجفيط هغجنهئثحق جعمثمتهتخص .ص  . جعلكجنخييعلمعٰهلكُّـ غجن
غجفيط هغجنهئثحق خمس.ض  . هن غجنتمئلكجع جعلكجنىعغفو حفلكهنيغو غجنتخصهث جعخل غجن



 
  ادر

ّأةود ادتشغظغاتر ادسصع أبو ادشطثم اخلوإلير بشغظغا ألبجطث اتجشق .ز ً ّ
ّادصطإلصصير ذضثسط صطتط األذغر خم اتشعثط ّ. 

ّآداب ادصسغر دشسطرف احلشصم ادسصع حمشع ادسصصطح.س ّر تششه وصججهّ ّ: 
 .وي اتصطذوجر ذصرورات اتشتبط ادغضوظطّادسصع خطجم اتوث

 األثتطذ جبع ادغتصم ادسشصشير :األربسونر ادرصع ادبصطإلير صججه وأتغةه.س
 .دخث صح صوظع إثالم

 . دشسجغ ادغازير جبسط اهلصعراألربسح يف أصول ادعظن.س
 رّوري احلحّشعاد بن جبع اال ادسصاتإرجطد ادزطدبح إح رظ اتسثجعظنر .س

 .ي بشبطجبس
 ظطدي ادسبغوارير اتشتبط األثالذصطر جصغانر ّأرسار احلشمر احلطج ذال.ش

 .شسشسز
: حمشع تسح ادزبطجبطإلير بسشصقّادسالذط أثغ ادسشسسط واتعظط ادواخسير .ش

 .حمشع جبع اتصسم اخلطخطح: طاألثتطذ ادرصصع ذغبض اتزصغير بسغظ
 بن ثصصطر اتزبسط األجطرات وادتصبصصطتر دشرصع أحج جح تسح بن جبع اال.ش

 .ظـسزسزّاحلصعرظطر ادصجق األحفر 
 ادعختور جطجق صعخير ظطجم إبغاظصم :أصل ادسعل جصع اتستغدطر بشعظم.ش

 .مسششز رظوثقر دار ادسشغ ادسغحج
ذط حمشع تسح ادزبطجبطإلير ّأصول ادسشسسط واتصصظ ادواخسير ادسال.زز

 .ظـزسسز  ادسصع جامر أبو رخصقر: ادرصع اتزصغير بغمثط:بسشصق
ّأصول اتسطرفر بضدصق ادسشصه ادسصشسوف ذال حمسن ادسصف ادشطجطحر .زز

 .ّادسصع ةالل ادعظن آجتصطح: ّذف بسشصق وبرجصع وذشعذط



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. زسس
ذط ادزبطجبطإلير اصترطرات ّدشسال ر)خطرج (أصول خشسسط وروش رإلطدصسم.سز

 .إثالذير خم
خشغ ّأصول خشسسطر ادسالذط حمشع تسح ادزبطجبطإلير ذف بسشصشطت اتس.سز

 .األثتطذ ادرصصع ذغبض اتزصغير اصترطرات صعرا
ُاألجالمر خطذوس بغاةم ألجصغ ادغةطل وادصسطء ذن ادسغب واتستسغبح .سز

 .واتستحخحر تث ادعظن ادغرخحر دار ادسشم دششالظحر بثوت ـ دبصطن
ر ذضثسط ادصح )بطدسطرثصط(ادرصع تسن زاده اآلذح : أدق صشتط وصشتط.سز

 .حادزبطجط وادص
األهلصطت ذن ادرسطءر ادرصع ادغإلصغ ابن ثصصطر ذف بسشصشطت صعر .شز

 .ّاتتضهلح ادرثازير ادزبسط احلجغظطر اصترطرات بصعار
ر أبو ةسسغ حمشع بن جح بن احلسح بن )اتجطدغ(أذطيل ادرصع ادرعوق .شز

 دبصطنر  ـر ذضثسط األجششير بثوت)ـ ظزشس) (ادرعوق(بطبوظه ادششي 
 .مزششز ـ ـظززسز رادزبسط اخلطذسط

االصترطرر جبع ادغتصم بن حمشعر اتسغوف بضحج احلسح اخلصططر جبف .شز
 .مسسشز ادشطظغةر رصحة بصثج

 أحج إثجطق إبغاظصم : بضدصقرأصوار اتششوت يف حح ادصطخوت يف ادشالم.شز
ذط ادرصع مثطل ادعظن احلسن بن ّادصوبجتير وادحح آلظط اال ادسال

 .)ّاحلحذط ّادسال(ّظوثق احلح 
ذضثسط :  األذطم اخلشصصير حتشصقرأصوار اهلعاظط يف ادتسشصشط جت ادشسطظط.زس

ّخعس رسهر خم بصسصم وصح آةطر األذطم اخلشصصي ّ. 
أواإلل اتشطالت يف اتعاظط واتجتطراتر حمشع بن حمشع اتسصعر ادزبسط .زس

 .ادثطصصطر ذشتبط ادعاورير خم اتشعثط
ق جح ادغبطح ّثتطذ اتجشطر األظزطح احلششط يف حح بعاظط احلششإ.سس



 زسس......................................................................................................اترطدر
 .ظـسسسزادگشبطظگطحر اصترطرات دار زظن ادسطبعظنر 

ذط مثطل ادعظن تسن بن ّإظزطح اتشطصع ذن تششط جح ادشواجعر دشسال.سس
 .ّغ احلحّظوثق بن جح بن ذزص

ّط األجصطرر ادسشم ادسالذط احلجط ّبجطر األصوار اجلطذسط دعرر أتبطر األإلش.سس ّ
 .دبصطنـ  ذضثسط ادوخطءر بثوت بسط اتجشحر جادرصع حمشع بطخغ

بجوث يف جشم األصولر بشغظغ ادسصع حمشود اهلطجشي ألبجطث ادرصصع .سس
 .حمشع بطخغ ادرعر خعس رسه

بعاظط احلششطر ادسالذط ادزبطجبطإلير ذضثسط ادصح األثالذي ادتطبسط .شس
 .ّجلامجط اتعرثح بشم اتحخط

 طعظن جغ بن ثصالن ادسطوير جبسادبرطإلغ ادصرثظط يف اتصزقر زظن اد.شس
 .ظـشزسز ر اتزبسط األذثظطرذذ

بطج ادسغوس ذن ةواظغ ادشطذوسر دشسصع حمشع ذغبض ادغبصعير .شس
 . بثوترذشتبط احلصطة

 دشرصع أحج ذسسغ جطظغ بن حمشع األثسغاظصير جبسط رادتبرث يف ادعظن.شس
 .ذذ

ّصغير  ذغبض ذز:ادتجرصلر هبشصصطر بن اتغزبطنر برجصع وبسشصق.زس
 .ذصرورات خشصط األهلصطت واتسطرف األثالذصط

ّادتسشصشطتر ادرصع ادغإلصغر ذضثسط جغظق احلقر خم.زس ّ. 
ادتسشصشطتر دششسشم ادثطح أبى صذ حمشع بن أمحع بن جغتطن ادسطراحجر .سس

 .مشششز ادعختور ةسسغ آل ظطثحر دار اتصطظلر بثوتر :حتشصق
تضده احلشصم اآلتوصع اهلصعةير بسشصشط جت اتصسوذط وحتصطر ادسطرف ات.سس

 .ظـسزسز رذصرورات األجششي
 دشسبغوارير ذثزا ذصعي ذعرس رادتسشصشط جت حح ذصسوذط احلششط.سس



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. سسس
 .شسسسز رأجتصطحر جبسط جصغان

ّبسشصشط جت رطظط احلششطر ادرصع حمشع بشي ذربطح ادصغدير ذضثسط .سس ّ
 .ّجغظق احلقر خم

 .ارجير ذضثسط ادصح األثالذيبسشصشط جت رطظط احلششطر جبطس جح ادغ.شس
ّبشجصغ اتجرل اتسغوف بصشع اتجرلر ذف رثطإلل وخواإلع خالذصطر .شس ّ ُ

جبع اال صوراحر دار األضواءر : دشجواةه صرث ادعظن ادزوجر إجعاد
 .ششسسزجصغانر 

 :ّجحصصع ادشواجعص صطإلن ادعظن جح بن حمشع ادثخطر ذف ذشعذط وبرجصع.شس
حر اجلشسصط األثالذصط دشجششط وادسشسسط يف ّادسصع ةالل ادعظن األجتصط

 .شزشسزإظغانر 
محع ادسغايل أهتطخط ادسالثسطر أبو تطذع حمشع بن حمشع بن حمشع بن .شس

 .مشششز ر ذذرادزوجر جبف دار اتسطرف
هتعظط األصولر األذطم اخلشصصي خعس رسهر بشغظغ ادرصع ةسسغ ادسبجطحر .زس

 .جبف ذضثسط ادصح األثالذي
رصع ادرعوقر حمشع بن جح بن احلسح بن بطبوظه ادششير ادتوتصعر اد.زس

 . ادسصع ظطجم احلسصصي ادزصغاحر دار اتسغخطر بثوت:حتشصق
ةصط األذطن ادواخصط وةصط األظامن ادبطخصط اترتصغ بطتربطحر ادرصع بشي .سس

ادعظن إبغاظصم بن جح احلسن بن حمشع بن صطدع ادسطذح ادشسسشير 
 ذصرورات ذضثسط األجششي مرسششز ـ ـظسزسزر ادزبسط ادثطدثط

 .دششزبوجطتر بثوت ـ دبصطن
ّاجلوظغ ادصزصعر احلسن بن ظوثق بن جح بن اتزصغ احلحر ادزبسط .سس

 .ادشعظشط
آظط اال : ّاحلششط اتتسطدصط يف األثسطر ادسششصط األربسطر برجصع وبسشصق.سس



 سسس......................................................................................................اترطدر
ّتسن تسن زاده اآلذحر ذضثسط ادزبطجط وادصحر وزارة ادثشطخط 

 .ظـسزسزر طواألرجطد األثالذص
 .درة ادتطجر خزط ادعظن ادغازير ذصرورات ذوي ادشغبىر خم.سس
ذط ّ ادسال:درر ادسواإلعر بسشصشط جت حح اتصسوذط دشسبغوارير بضدصق.شس

ذضثسط ص وادرصع حمشع بشي اآلذحر ادصطح ذضثسط دار ادتسسثر خم
 .إثامجصشصطن دشزبطجط

درصصع ذغبض ذزصغير اصترطرات دروس يف إهلصطت ادرسطءر اتسشغ ا.شس
 ).بطدسطرثصط( تششط

ّدروس يف جشم األصولر ادرصصع ادسسصع آظط اال ادسسشى ادسصع حمشع .شس
 .ّبطخغ ادرعرر احلششط ادثطدثطر ادشسم األول

 حمشع احلسح آل خطجق ادسزطء رادعظن واألثالم أو ادعجوة األثالذصط.شس
 .ادصجسير ذشتبط اترزسوي

 ذتسطدصطر احلشصم اتتضده آظط اال ةوادي آذحر رتصق خمتوم حح تششط.زس
 ).بطدسطرثصط(ذغخغ صح إرساء 

ّر ذضثسط جغظق احلقر خمّرثطإلل ابن ثصصطر ادصغ.زس ّ. 
ق ادعواحر اتثداذطدر أصسصطنر ذشتبط األذطم ّادغثطإلل اتجتطرةر اتجش.سس

 .طّأذث اتضذصح جشصه ادسالم ادسطذ
 .تجغير جصغانحر جبف ّهلض صعر اتتررثطإلل خشسسى.سس
رثطدط ادوتعة ذن وةصط ( رثطدط وتعت از دظعگطه جطرف وتشصم.سس

 ).بطدسطرثصط(زاده آذح   ر األثتطذ تسن تسن)صسغ ادسطرف واحلشصم
رظث تغدر خسم اتصزقر حمشود جصطحجر ادزبسط ادسطبسطر اصترطرات تصطم .سس

 ).بطدسطرثصط(
 .روضطت اجلصطتر احلطخف احلسصصير جبسط جصغان.شس
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تشح يف حح ذن ال درضه ادسشصهر ادرصع حمشع بشي اتجشح روضط ات.شس

ادسصع تسح : ّصششه وجشق جشصه وأحف جت جبسهو هشّ تشر)لّاألو(
اتوثوي ادشغذطح وادرصع جح پصطه األجتصطردير بصصطد خغظصك إثالذي 

 .تطج حمشع تسح خوجطصپور
ط ادغابسطر ر ادزبس)بطدسطرثصط(ثث تششط در أوروبطر حمشع جح خغوخي .شس

 .شششسز ر جصغانراصترطرات تششط
ّحح أصول ادشطيف درعر ادعظن حمشع بن إبغاظصم ادرثازير جصى .شس

ّحمشع تواةوير ذضثسط ذزطدسطت خغظصگير إظغان: بترجصجه ّ. 
 .حح األثامء احلسصىر ظطدي بن حمشع ادسبغواري.زش
حح األصول اخلشسطر ادشطيض جبع اجلبطر ادرطخسي اتستغيلر جبسط .زش

 .دشطظغةا
حح اتشطصع يف جشم ادشالمر دسسع ادعظن ذسسود بن جشغ بن جبع اال .سش

 .ظـززسز رادتستطزاحر دار اتسطرف ادصسامصصط
 ظطدي ادسبغوارير دار ادسشمر خم ّر ذال)خسم احلششط(حح اتصسوذط .سش

 .ّاتشعثط
ّحمطحات أدشصط جت جالب خشصط األهلصطتر ادرصصع : حح اتصسوذط.سش ُ

ّادسصع جامر أبو رخصقر ذضثسط أم ادشغى : غير بغمثطذغبض ذزص
 .دشتجشصق وادصحر خم

 .حح اتصسوذطر ادسبغوارير خسم اتصزقر ادزبسط احلجغظط.سش
 .ّجبع اجلبطر ادغخطجي: حح اتصسوذطر ادرصصع ذغبض ذزصغير بغمثط.شش
ّحح اتصسوذطر خسم اتصزقر صججه وجشق جشصه.شش ّادسالذط تسن تسن : ّ

 .زاده اآلذح
ظـر شسش دششطيض جزع ادعظن جبع ادغمحن األخي اتتوىف رحح اتواخق.شش



 سسس......................................................................................................اترطدر
 . ظـسزشق ادسصع ادحظق جح بن حمشع اجلغةطح اتتوىف ّدششجش

حح اهلعاظط األةثظطر دشجشصم األهلي صعر ادعظن ادرثازير ادزبسط .شش
 .احلجغظط

 .حح اهلعاظط األةثظطر دششبصعير جبسط جصغان.زش
ّدصرث اتشط وادعظن حمشع بن حمشع ادزوجر بضدصق حح جتغظع ادسشطإلعر .زش

ادغيض بصعار :  ذصروراتر ظـشششجالء ادعظن جح بن حمشع ادشوججير 
 .جغظغي

حح ةطذف ألصول ادشطيف وادغوضطر اتوح حمشع صطدع اتطزصعراحر ذف .سش
ّبسطدصق جششصط دشسطمل اتتبجغ احلطج اتثزا أحج احلسن ادرسغاحر اتشتبط 

 .ذصط يف جصغاناألثال
خحح تششط األحاقر ادسطضل اتجشق وادصجغظغ اتعخق احلشصم األهلي .سش ّ

حمشع بن ذسسود اترصور بشزط ادعظن ادرثازير ذضثسط ذزطدسطت 
 .وحتشصشطت خغظصگي

حح جصون احلششط ر ادسجغ ادغازي حمشع بن جشغ ادزثي ر ذشتبط .سش
 .األصجشو اتذظط

خسشغ ادرصصع األثتطذ ذزصغير حح ذبسوط اتصسوذطر دروس دشش.سش
 .ـظززسز ر ادشطظغةر)بطدسطرثصط(ذصرورات احلششط 

 ادسصع خامل اتغةف ادعظصيادسشل وادسطخل واتسشولر حح رطظط احلششطر .شش
 . ادرصع ذصثطق ادسرس:احلصعرير بششم

 األردبصحر جبف مثطجط اتعرثحر خم ی دشرصع جشرحح رطظط احلششط.شش
 .اتشعثط

 ادسصع خامل اتغةف ادعظصيحلششطر ذغتشط ادسشط واتسشولر حح رطظط ا.شش
 .احلصعرير بششم ادرصع جح محود ادسبطدي



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. شسس
ّادرسطءر األهلصطتر ابن ثصصطر ادسرل األول ذن اتشطدط ادتطثسطر ذصرورات .شش

 .ظـسزسزذشتبط آظط اال اتغجد ادصجسير خم اتشعثطر إظغانر 
األب خصوامج وثسصع : ثتطذظنادرسطءر األهلصطتر ابن ثصصطر حتشصق األ.زش

 .زاظعر ذصرورات ذوي ادشغبىر خم
ادرسطءر اتصزقر ابن ثصصطر ذصرورات ذشتبط آظط اال ادسسشى اتغجد ادصجسير .زش

 .ظـسزسز
 ادعختور ذصعي خزل االر :ادرشسصط يف ادشواجع اتصزشصطر بشعظم وحتشصق.سش

 .مشششزصح اتغخغ ادثشطيف ادسغحجر 
ال ةوادي آذحر ذغخغ ذعظغظط احلوزة ادسششصطر خم جصطتط در خغآنر آظط ا.سش

 .)طسطرثصبطد(
: ّجوارق األهلطم يف حح جتغظع ادشالمر ادالظصجير جبع ادغزاقر حتشصق.سش

ّادرصع أخث أثع جح زادهر ذضثسط األذطم ادرطدقر خم اتشعثطر  ّ
 . ظـشسسز

برجصع ّادرواظع ادغبوبصطر صعر ادعظن حمشع بن إبغاظصم ادرثازير بشعظم و.سش
ّ ادسصع ةالل ادعظن األجتصطحر ذضثسط بوثتطن ختطبر خمـ  إظغانر :وبسشصق

 .شسشسزادزبسط ادثطدثطر 
 أمحع جبع ادسسور جزطرر :ادرجطحر إثامجصل بن محطد اجلوظغير حتشصق.شش

 .ظـسزسزادزبسط ادثطدثطر دار ادسشم دششالظحر بثوتر 
 .ار ادسشغر بثوتصجصع ذسشمر  تسشم بن احلجطج ادصصرطبورير جبسط د.شش
دشرصع ادرعوقر اتزبسط اتشتبط احلصعرظطر ادصجقر : جشل ادحاإلف.شش

 .ظـسشسز
جح بن ذوثى ادغضط وادسشسسط األهلصطر دشرصع ةوادي آذحر دار .شش

 .األرساء



 شسس......................................................................................................اترطدر
جصون أتبطر ادغضطر أبو ةسسغ حمشع بن جح بن احلسح بن بطبوظه ادششي .زش

طجط اتعرثح يف احلوزة ظـر خم ـ إظغانر ذصرورات مثزشسر )ادرعوق(
 .ادسششصط

 .جصون ذسطإلل ادصسغر آظط اال تسن زادة آذحر ذضثسط اصترطرات أذث خبث.زش
ّخغر ادسغاإلع وحتصطر احلشصم اتتضده ادسبغوارير جشق جشصه.سش آظط اال : ّ

 .ذسسود جطدبي: تسن زاده آذحر بشعظم وحتشصق
ّذضثسط ادصح ّادسغوق ادشسوظطر أبو ظاللر ادسسشغير حتشصق وصح .سش

 .ظـسزسزّاألثالذي ادتطبسط جلامجط اتعرثح بشمر 
 صذ حمشع بن أمحع بن جغتطن خروص احلشمص  دششسشم ادثطح أحج.سش

 . ذصرورات بصعاررادسطراحج
 صذ حمشع بن أمحع بن جغتطن ادسرول اتصتغجطر دششسشم ادثطح أحج.سش

 .ادسطراحجر بثوت ـ دبصطن
اتغةف ادعظصي ًربسطر بشغظغا ألبجطث ادسشسسطر حح ختطب األثسطر األ.شش

 .ظـشسسزادرصع خصذ ادتشصشير دار خغاخعر : ّادسصع خامل احلصعرير بششم
 .ادسشسسطر جح حظستشعارير ادزبسط االوحر جصغان.شش
 .خشسستصطر حمشع بطخغ ادرعرر دار ادتسطرف دششزبوجطتر ادزبسط ادغابسط جحة.شش
 . جصغانرضط جتعدر: ادسصغثطر ابن ادصعظمر حتشصق.شش

ر اتزبسط ادسذظط )خغظصك صوظن(ادشطذوس ادسذير ادصضس اصزوانر .ززز
 .بطدشطظغة

ادشطذوس اتجصفر حمشع بن ظسشوب ادسثوزآبطدير ذضثسط ادغثطدطر .ززز
 .بثوت

ّادشبسطتر ادعاذطدر ادسصع حمشع بطخغ احلسصصير ذصرورات ةطذسط .سزز ّ
 .مسششزجصغانر 



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. شسس
 بن ذصثم ادبجغاحر جبف خواجع اتغام يف جشم ادشالمر ذصثم بن جح.سزز

 .ظـشزسزر  خم اتشعثطرذشتبط آظط اال اتغجد ادصجسي
ادشواجع ادششصط يف ادسشسسط (خواجع خح خشسسي در خشسسه إثالذي .سزز

ذضثسط ادعراثطت : ر خالم تسح إبغاظصم دصصطحر جبسط)األثالذصط
 ).بطدسطرثصط(وادبجوث ادثشطخصط 

 جت :ششصصي ادغازير حتشصقادشطيفر تجشع بن ظسشوب بن إثجطق اد.سزز
 .ظـششسزاخث ادسسطرير دار ادشتط األثالذصطر جصغانر 

ختطب اترطرع واتزطرتطتر جصع األحاق ادسصغوردير ذضثسط .شزز
 .ذزطدسطت وحتشصشطت خغظصگي

ذط ّخرق ادسواإلع يف حح خواجع ادسشطإلعر دششجشق ادزوج وادسال.شزز
 .ادرصع تسن ذشي ادسطذح: ّاحلحر حتشصق وبسشصق

ّخرق اتغاد يف حح جتغظع االجتشطدر ادسالذط احلحر صججه وخعم ده .شزز ّ ّ ّ
األثتطذ تسن تسن زاده آذحر ذضثسط ادصح األثالذي : ّوجشق جشصه

 .ظـشزسزّادتطبسط جلامجط اتعرثح بشم اتحخطر 
ادشرشولر دشرصع حمشع بن احلسح بن جبع ادرشع اجلبسي ادبصطإلير .شزز

 .جبف جصغان ذضثسط خغاظطح
ّخسطظط األصولر حمشع خطجم اخلغاثطحر ذضثسط ادصح األثالذير خم .ززز ّ

 .ّاتشعثط
 . خم اتشعثطرادشصى واألدشطبر دششجعث ادششير جبسط مثطجط اتعرثح.ززز
ّدسطن ادسغبر دذذطم ادسالذط ابن ذصسورر دار إتصطء ادثاث ادسغحجر .سزز

 .بثوت
 ر دشثشطخط األثالذصطادششسطت األهلصطر األجتصطحر ةالل ادعظنر ذشتط ادصح.سزز

 . خم اتشعثط



 شسس......................................................................................................اترطدر
ادششسطت ادسغجصطر حمشع ذصعي ادصغاخير صح ذضثسط ادصح األثالذي .سزز

 .ّادتطبسط جلامجط اتعرثح بشم اتحخط
حمشع اتسترم : اتبطتظ اتحخصطر خجغ ادعظن ادغازير حتشصق وبسشصق.سزز

 .بطال ادبسعادير ذصرورات ذوي ادشغبىر خم
: إلصغ أبو جح بن جبع اال بن ثصصطر حتشصق وبسشصق ادرصع ادغراتبطتثطت.شزز

 .ظـسزسزّحمسن بصعارخغر ذصرورات بصعارر خم اتشعثطر 
اتبعأ واتسطدر ادرثازير صعر ادعظنر حمشع بن إبغاظصمر بشعظم .شزز

ّ ادسصع ةالل ادعظن آجتصطحر وذشع:وبرجصع  .ّذط ادسصع تسح صذّ
جبع اال : اال بن ثصصطر حتشصقاتبعأ واتسطدر ألحج جح احلسح بن جبع .شزز

 .صوراح
جمشف ادبجغظنر ادرصع ادزغدير ذشتط صح ادثشطخط األثالذصطر .شزز

 .ظـشزسز
 صذ حمشع بن أمحع بن جمشوجط رثطإلل ادسطراحجر دششسشم ادثطح أحج.زسز

 .جغتطن ادسطراحجر جبف تصعر آبطد
سط ذط ادزبطجبطإلير ذضثسط ادصح األثالذي ادتطبّ ادسالرجمشوجط رثطإلل.زسز

 .ّجلامجط اتعرثح بشم اتحخط
جمشوجط ذرصسطت أخزل ادعظن ادشطجطحر رثطدط بشغظغات وخرول .سسز

 .شزشسز رذشزسطر اصترطرات ادغظغاءر جصغان
ظصغي خوربنر : ّجمشوجط ذرصّسطت جصع األحاقر برجصع وذشعذط.سسز

 .ختطب اتشطوذطتر ذضثسط ذزطدسطت وحتشصشطت خغظصگي
ًع إثجطق ادسصطضر بشغظغا ألبجطث ّحمطحات يف أصول ادسشهر حمش.سسز ّ

 .ّادسصع اخلوإلير دار اهلطدير خم
ّخمتذ برطإلغ ادعرةطتر ادرصع تسن بن ثشصامن احلح بششصع ادرصصع .سسز



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. زسس
 .مزسشزـظـ زشسزّاألولر اتزبسط احلصعرظطر 

ذعاظط األثالذصحر جبع ادغمحن بعوير جبف بثوتر دار ادسشم .شسز
 .مزششزدششالظحر 

 ادسصع اتغةف ادعظصيصسغظط اتسغخطر بشغظغ أبجطث اتعظط ادعامج  يف .شسز
 .ادرصع جبع اال األثسعر دار خغاخع: خامل احلصعرير بششم

ّادسالذط جصع : ذغآة ادسشول يف حح أتبطر آل ادغثولر بضدصق.شسز
 ظـر دار سزسزّاألثالم اتوح حمشع بطخغ اتجشحر ادزبسط ادثطصصطر 

 .ّادسصع ظطجم ادغثويل: صعادشتط األثالذصطر إتغاج وذشطبشط وبرج
ظصغي خوربطنر ذصرورات ذشتبط : ّاترطجغر صعر اتتضهلحر حتشصق.شسز

 .ادزصورير ادزبسط ادثطصصط
حمشود جبع ادغمحن جبع اتصسم .  دراترزشجطت واألدسطظ ادسشصصط.زسز

 . ادشطظغةرذعرس أصول ادسشه بششصط ادحظسط وادشطصون ةطذسط األزظغ
 .مسششزطذسط جصغانر ذرصسطت ذثداذطدر ذصرورات ة.زسز
ّاتزطدط ادسطدصط ذن ادسشم األهلير األذطم خجغ ادعظن ادغازير اتتوىف .سسز خ

ادعختور أمحع تجطزي ادسشطر دار ادشتطب : ظـر حتشصقشزشثصط 
 .ظـشزسزادسغحجر بثوتر 

ذزطدف األصسطرر يف حح جوادف األصوار درشغ ادعظن أحج ادثصطء حمشود .سسز
 .بسط تجغظطبن جبع ادغمحن األصسصطحر ج

خذزطدف األصوار بجطجصط اجلغةطحر رساج ادعظن حمشود بن أحج بشغ .سسز
 .ر رتح ر تجغظطـظسشسز راألرذوير جبسط جصغان

ّةواد جح خسطرر ذضثسط أم ادشغى : اتسطدر ذغبض ذزصغير بغمثط.سسز ّ
 .دشتجشصق وادصح

 .ادحخط ادسطتصط دششتطب: اتسجم ادسشسسير دشعختور مثصل صشصبطر صح.شسز



 زسس......................................................................................................اترطدر
 . جلصط ذسجم ادوثصفر جبسط جمشف ادشسط ادسغبصط:اتسجم ادوثصفر بضدصق.شسز
 صعظم ذغجدر :ذسجم ذسغدات ادشغآنر ادغاخط األصسصطحر حتشصق.شسز

 .اتشتبط ادغضوظط
اتسصي يف أبواب ادتوتصع وادسعلر ادشطيض جبع اجلبطرر جمشعان يف األذطذطر .شسز

 . دصصطر ذذ ادعختور جبع احلشصم حمشود وادعختور ثشصامن:حتشصق
ّاتسغدات يف خغظط ادشغآنر أبو ادشطثم احلسح بن حمشع اتسغوف .زسز

 .ر دار اتسغخطر بثوت ـ دبصطن)ظـسزس: ت(بطدغاخط األصسصطح 
ر )بح ادسغايل وابن رجع(ّذسصوم ادسببصط بح اتتشششح وادسالثسط .زسز

 .مسششزةثار ةصطذير ادزبسط ادثطصصطر بثوتر . د: دراثط وحتشصل
الت األثالذصحر ددجسغي أحج احلسن جح بن إثامجصلر حتشصق ذشط.سسز

 .ظـششسزحمصي ادعظنر ذشتبط ادصصزطر ذذر 
 .ذشعذط ابن تشعونر جبسط ذذ.سسز
 رر اصترطرات تششط)بطدسطرثصط(اتشوالتر دخث حمشع إبغاظصم آظتي .سسز

 .شششسز رجصغان
ع ّحمشع ثص: اتشل وادصجلر حمشع بن جبع ادشغظم ادرصغثتطحر حتشصق.سسز

 .خصالحر دار اتسغخطر بثوت
ّذصزق أرثزور تششه وخعم ده.شسز وخطدط : جبع ادغمحن بعوير ادصطح: ّ

 .اتزبوجطتر ادشوظطر دار ادششمر بثوت ـ دبصطن
ذصزق صوظنر صعر ادعظن حمشع بن إبغاظصم ادرثازير ذف بغمثط .شسز

 ).بطدسطرثصط(جبع اتجسن ذرشطة ادعظصي .  د:وحح
 .صغير ادرصصع ذغبض اتزصغير اصترطرات صعراذصزق وخشسسط جصصع ذز.شسز
 .ّاتصزقر ادرصع حمشع رضط اتسسغر ذصرورات خثوزآبطدي.شسز
اتصصظ اجلعظع يف بسشصم ادسشسسطر حمشع بشي ذربطح ادصغدير ذضثسط .زسز



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. سسس
 .ّادصح األثالذي ادتطبسط جلامجط اتعرثح بشم اتحخط

 .خاتواخقر جزع ادعظن األخير دار اجلصلر بثوت.زسز
ّوثوجط خرطف اصزالتطت ادسصون وادسشومر دشبطتظ ادسالذط حمشع ذ.سسز ّ

. د: رخصق ادسجمر حتشصق. د: جح ادتصطصوير بشعظم وإحاف وذغاةسط
جبع اال اخلطدعير . د: ْجح دتغوجر صشل ادصغ ادسطرج إح ادسغبصط

 .ةورج زبصطمجر ذشتبط دبصطن صطحون. د: ادثمثط األةصبصط
ظـ ـ زسسزطر جمشف ادسشغ األثالذير خمر ذوثوجط ذضدسي األذطذص.سسز

 .شششسز
ّاتصغان يف بسسث ادشغآنر دشسالذط ادسصع حمشع تسح ادزبطجبطإلير .سسز ّ

ّذصرورات ذضثسط األجششي دششزبوجطتر بثوت ـ دبصطنر ادزبسط 
 .ظـزشسزادثطصصطر 

ادصجطة يف احلششط األهلصطر دشرصع ادغإلصغ أحج جح بن ثصصطر جبسط اتشتبط .سسز
 .ظطاتغبزو

ادصجطة ذن ادسغق يف بجغ ادزالالتر ادرصع ادغإلصغر ادزبسط ادثطصصطر .شسز
 .مزززسةطذسط جصغانر 

صروص احلشم جت خروص احلشمر آظط اال تسن تسن زاده آذحر .شسز
 .ذصرورات رةطء ادثشطخصط

ّرطظط احلششطر األثتطذ ادسالذط ادسصع حمشع تسح ادزبطجبطإلير ذضثسط .شسز ّ ّ
 .ّامجط اتعرثح بشم اتحخطادصح األثالذي ادتطبسط جل

ّرطظط احلششطر دشجشصم األهلي واتسرس ادشبث ادسالذط ادسصع حمشع .شسز خ
ّتسح ادزبطجبطإلير صججصط وجشق جشصصط  .خالم رضط ادسصطيض: ّ

ّرطظط ادعراظط يف حح ادشسطظطر ادرصع حمشع تسح األصسصطحر .زشز
 .ظـسزسزذضثسط آل ادبصط جشصصم ادسالم ألتصطء ادثاثر خمر 



 سسس......................................................................................................اترطدر
ّرطظط اتغام يف جشم ادشالمر دشسالذط احلحر مثطل ادعظن أحج ذصرور .زشز ّ

 .ّاحلسن بن ظوثق بن جح بن اتزصغ احلحر جبسط مثطجط اتعرثحر خم
ّرطظط اتغام يف جشم ادشالمر صطبسط جذه وخغظع دظغه ادسالذط احلحر .سشز ّ

 .آظط اال ةسسغ ادسبجطح: خطضل ادسغخطنر حتط إحاف: حتشصق
رظ ادبالخطر وظو جمشوع ذط أتتطره ادحظق ادغيض ذن خالم ثصعصط .سشز

 .أذث اتضذصح جح بن أحج جطدط جشصه ادسالمر حح ادرصع حمشع جبعة
ّادصور اتتجح يف ادسصور ادسح.سشز ر آظط ) أصصق تول ادوةود ادعظصي:حتشصق( ّ

 .ظـشزسز راال ادرصع تسن زاده آذحر صح ذشتط األجالم األثالذي
ّظعاظط اتسثجعظن يف حح ذسطمل ادعظنر ادسالذط اتجشق ادرصع حمشع .سشز ّ

ادسالم ألتصطء ادثاثر   ّبشي األصسصطحر ذضثسط آل ادبصط جشصصم
 .ادزبسط احلجغظط

ر )بطدسطرثصط(ظستي از صسغ خشسسط وجغخطنر ةالل ادعظن األجتصطح .ششز
 .  خمراصترطرات بصعار

ذير رةطيلر رظطيضر تسن زاده ظرط رثطده جغحج جغخطحر خشسسير خال.ششز
 . )بطدسطرثصط (آذحر ذضثسط ادعراثطت وادبجوث ادثشطخصط

ادوايفر دششجعث ادسطضل واحلشصم ادسطرف ادشطذل حمشع حمسن .ششز
اترتصغ بطدسصف ادشطجطح ذصرورات ذشتبط األذطم أذث اتضذصح جح 

 .طر أصسصطنّجشصه ادسالم ادسطذ
 :طر تسح جرطخي األصسصطحر صحوجطظط احلششط يف حح رطظط احلشش.ششز

 .شسشسزاتغخغ ادسطتي دشعراثطت االثالذصطر 





 
  ازس

ّرن اصكلفللت االستعنادمم :اصفصه اصنازنه سش ّ 
 ش..................................ادسرل ظعا يف ّوادالخوة ّادشوة ذن تغادا )ز(
 زز.......................................ّاالثتسعادظط ّادشصسصطت أصواع يف )س(

 زز....................................االثتسعاد ادرعظع جت أن ظصسسل. ز
 سز.................................االثتسعاد ادرعظع جت أن ال ظصسسل. س
 سز.................................االثتسعاد ادرعظع دشسسل وادسطجشصط. س

 سز.................................ّذصطخرط صعر اتتضهلح دشصوع ادثطدظ
 سز......................................ظل صسغ االثتسعاد خصق أم الص

 سز........................االثتسعاد ذن ذشودط األضطخط: ّادشول األول
 شز...................االثتسعاد داتل حتط ذشودط ادشصق: ادشول ادثطح

 شز..........................................................ّادصغ جت بسشصق
 شز...............................................جح ادغابف لادسر تالصط

ّصصلدمه اصكلفللت اصكفسلللم: اصفصه اخللصن سش ّ 
 شس..............................................................األرادة )ز(

 سس.........................................................تشصشط األرادة
 شس.........................................................ّادصتطإلظ اتثببط

ّاتبعأ ادشغظط ألخسطل األصسطن االتتصطرظط ظو ادرورة ادصوجصط. ز  شس.....ّ
 شس....ٌأخسطل األصسطن ادتي دشسشم دتل خصصط ال ختشو ذن إرادة ادسطجل. س
 زس.........ّاتالك يف اتتصطرظط ادسسل بسطوي ادصسبط إح ادثك وادسسل. س

 سس...............................................................ادشعرة )س(
 سس.............................................ادشعرة جصع ادواةط بسطح



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. شسس
 شس...............................صسطنادسغق بح خعرة ادواةط وخعرة األ

 شس................................................................ادسشم )س(
ّادسشم احلرويل ظو ادشصق ادصسسطح دون احلزوري ّ  شس....................ّ

 زس.............................................ادسشوم ادتي جصع اتسطرخطت
 سس................................................................ُاخلشق )س(

ًظرثط يف اخلشق أن ظشون ادسشل ادسشح ذبعأ دشسسل ّ  سس....................ُ
 شس......................................................ُاخلشق خث ادشعرة

 شس...........................................................ُأخسطم اخلشق
 شس........................................تطالت اتششط ادسطذشط يف ادشوى

 زش.....................................اهلصإلط احلطصشط ذن اتششطت ادثالث
ّادصتطإلظ اتثببط جت ذط بشعم  سش.............................................ّ

 سش............................ بعوات األصسغ ادصطجشطّاخلشق خمتغ. ز
ّاتششطت األتالخصط ادغاثجط وذط ظشطبشصط بعرس يف جشم ادزط ادصسح. س ّ ّ

 سش................................................................
 سش..........................................................واألمل ّادشعة )س(

 شش................................................ّادشعة واألمل ذن ادشصق
 شش.....................................................ّأخسطم ادشعة واألمل

 شش......................................................ّأخسطم ادشعة. أ
 شش.....................................................أخسطم األمل. ب

 شش................................................ّادتشطبل بح ادشعة واألمل
 شش.........................ألمل بصصصام ذششط وجعمّادشعة وا: ّادشول األول
ّادشعة واألمل أذغان وةودظطن: ادشول ادثطح  سش...........................ّ

 شش..........................................................ّادصغ جت بسشصق



 شسس.....................................................................................................ادسصغس
 زش.............................................جح اخلطذغ ادسرل تالصط

ّزنحم إضلرن ىنول اصعقه اصعكش ّ...........................................٩٤ 
 رن اإلضلشم: اصفصه اصسلدس سش

 شزز.......ادصسط صسغ ودصسط ادصسط ذن تطصشط أذور ّادصسبصط اتشوالت )ز(
 شزز..................................................األضطخط بسغظق يف )س(

 ززز...............................ّادسغق بح اتزطف احلشصشي واترصوري
 سزز.........................................اخلطرج يف ذوةودة األضطخط )س(

 سزز.......................................................بسشصق اتزشط
 شزز.....................................................ّحتغظغ حمل ادصغاع
 شزز...........)ّاتسشوالت األودصط(ّاألضطخط ذن اتطظصطت : ّادشول األول

 شزز...............ّاألضطخط ذن اتسشوالت ادثطصصط ادسشسسصط: ثطحادشول اد
 زسز..................................................األضطخط أتشطم ذن)س(

ًاتزطخطن ذتشطخإلطن وةودا وجعذط. ز  زسز..................................ً
ّادصشف بطدتشعم وادتضتغ: ّاألجشطل األول  سسز..........................ّ

 سسز...............ّأةغاء ادغذطن جمتشسط يف ادوةود ادوتعاح ده: ةوابه
 سسز...........................ادصشف بطدسشم واتسشوم: األجشطل ادثطح
جغف األضطخط ظو اتسشوم بطدعات وظو تطح يف ادعظن: ّاجلواب األول

 سسز...............................................................
 سسز..............ادسشم جح اتسشوم بطدعات خال بزطظق: جلواب ادثطحا

ًأرام ذتشطخإلطن جشوذط وتروصط. س ً  شسز...................................ّ
 شسز....................................األضطخط بسغض مثصف اتشوالت. س

 شسز......................................................األضطخط أخسطم )س(
 زسز.........................................................ّادصغ جت بسشصق



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. شسس
 شسز...........................................جح ادسطدس ادسرل تالصط

 رن األمو: اصفصه اصسلزنه سش
 سسز..................وتشصشته اتشطن ترطإلغ وبصطن األظن ذشودط بسغظق )ز(

 سسز................................................بسغظق ذشودط األظن. أ
 سسز.................................................ترطإلغ اتشطن. ب
 شسز..........................................األخوال يف تشصشط اتشطن. ج

 شسز..............................اتشطن ظو ظصوح اجلسم: ّادشول األول
 شسز...........................ّاتشطن ظو ادرورة اجلسشصط: ادشول ادثطح

 شسز.............................اتشطن ظو ثزع اجلسم: دظادشول ادثط
 شسز....................اتشطن ظو ادسزع ادبطجن دشجسم: ادشول ادغابف

ّاتشطن بسع ةوظغي جمغد جن اتطدة: ادشول اخلطذغ ّّ  شسز.................ٌ
 زسز................................جعم وةود اتشطن: ادشول ادسطدس

 سسز.........................................ّذصطخرط ادشودح األول وادثطح
 سسز....جعم اصزبطق ترطإلغ اتشطن جت ظعظن ادشودح: اتصطخرط األوح
ّاتغخط ظصسط إح اتطدة ودصغ إح اتشطن: اتصطخرط ادثطصصط ُ  سسز............ّ

 سسز........................................ذصطخرط ادشودح ادثطدظ وادغابف
ًظشغم أن ظشون ادسطخن ذتجغخط: اتصطخرط األوح  سسز.....................ّ
 سسز................ء وادسغاغّادسزع ال ظترق بطالذتال: اتصطخرط ادثطصصط

 سسز........................دغوم بعاتل اتشعارظن: ذصطخرط ادشول اخلطذغ
 شسز....................ادصسبط صسغ ال ادصسبط ذن تطصشط ظصإلط األظن ذشودط )س(
 شسز.........................................................األظن أخسطم )س(

 شسز.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 زشز.............................................جح ادسطبف ادسرل تالصط



 شسس.....................................................................................................ادسصغس
 رن اٰىتى: اصفصه اصثلصو سش

 ششز...............................................اتتى ذشودط بسغظق يف )ز(
 ششز..................................بصطن اتغاد ذن ادغذطن: ّاتشعذط األوح
ّادغذطن ادسطم ظو ذشعار احلغخط ادصوذصط: ّاتشعذط ادثطصصط  ششز..................ّ

 ششز.......................................................اتتى بشسصامت )س(
ّبشسصم اتتى إح تشصشي وخث تشصشي. ز  ششز...............................ّ
 زشز.............................ّبشسصم اتتى بطصشسطم احلوادث ادغذطصصط. س
 سشز............................بشسصم اتتى إح ذط بطدعات وذط بطدسغض. س
 سشز................بشسصم اتتى بطصشسطم اتشوالت ادواخسط خصصط احلغخطت. س

 سشز.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 سشز..............................................جح ادثطذن ادسرل تالصط

 رن اصوضه: اصفصه اصتلسه سش
 زشز...............................................ادوضف ذشودط غظقبس )ز(
 سشز.......................................................ادوضف أخسطم )س(

 سشز.......................بشسصم ادوضف إح ذط بطدزبف وذط دصغ بطدزبف. ز
 سشز.........................ّبشسصم ادوضف إح ذط بطدسسل وإح ذط بطدشوة. س

 سشز.....................................ادوضف ذشودط يف ّادتزطد ظشف ظل )س(
 سشز..............................ّخوع ادتزطد يف ادوضفّذصطخرط اترصق دو

 سشز..............................وضسق ّجعة ادوضف أخسطم بح ظشف ظل )س(
 ششز...................................آتغظن ذسصصح دشوضف ّأن جت بصبصه )س(

 ششز...........................................ّذط ظشبل األجطرة احلسصط. ز
ّادشمر وظو أتغ ذن اتسصى األول. س  ششز................................ّ

ّضف بطتسصى اتتشعم دذجطرة احلسصطذصطخرط خبول ادو  ششز...................ّ



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. زسس
 ششز.........................................................ّادصغ جت بسشصق

 سشز.............................................جح ادتطثف ادسرل تالصط
 رن اجلنة: اصفصه اصعشون

 ششز...............................................اجلعة ذشودط بسغظق يف )ز(
 ششز........................................اجلعة ذشودط جت اتشك إجالق )س(

 ششز..........ّذصطخرط صعر اتتضهلح دششطإلشح بضجالق ذشودط اتشك جت اجلعة
 ززس.............................تغوج اتشك جن اتشوالت: ّرأي اترصق

 سزس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 سزس................................................ادسحظن ادسرل تالصط

 رن صقوصتي أن مفعه وأن مكفعه: اصفصه احللد ي واصعشون
 شزس..................................ظصسسل وأن ظسسل أن ذشودتي بسغظق )ز(
 ززس............................ظصسسل وأن ظسسل أن ذشودتي ّتروصصطت )س(

 ززس...........ذشودتط أن ظسسل وأن ظصسسل بسغضطن خثخط ذن اتشوالت. ز
 ززس...........ّأن ذسغوضصام ذن تصظ ظو ذسغوض ال ذشو ذن احلغخط. س

 سزس..............................اخلطرج يف اتشودتح وةود جت األجشطل )س(
 سزس.....................................................ةواب األجشطل

 سزس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 شزس.......................................وادسحظن احلطدي ادسرل تالصط

 اٰىنىنكم اصسلزنعم
 رن اصواىنن واصكثري

 رن القسلم اٰىوننود إش اصواىنن واصكثري: ّاصفصه األول
 َوزننامم صفلوصي اصوىننة واصكثنة

 شسس............................................وادشثغة ادوتعة وةود يف )ز(



 زسس.....................................................................................................ادسصغس
 شسس...........................ادتسغظق جن ّخصصطن وادشثغة ادوتعة ذسصوم )س(
 شسس.............................وادشثث ادواتع بسغظق جت األجشطالت )س(

 شسس..........................................ّإصه بسغظق دشواتع بصسسه. ز
ّإصه بسغظق دوري. س ٌ  شسس.................................................ّ
 شسس..........................................ّإصه بسغظق ادشثث بطدشثث. س

 زسس.............................................دشوةود ادوتعة ذسطوخط )س(
 سسس................................األجشطل جت ذسطوخط ادوتعة دشوةود

 سسس.....................................................ةواب األجشطل
ّادوتعة دصغ هلط تشصشط تطرةصط: إجشطل آتغ  شسس.........................ٌ

 شسس.....................................................ةواب األجشطل
 شسس.........................................................ّادصغ جت بسشصق

 سسس...................................................ّاألول ادسرل تالصط
 رن أصسلم اصواىنن: اصفصه اصثلين

 زسس....................................ّتشصشي خث أو ختشصشي ّإذط ادواتع )ز(
 سسس..........................ّتشط خث أو ّتشط وتعبه ّإذط ّاحلشصشي ادواتع )س(
 سسس.........بطدسشوم أو بطخلروص ّإذط ّاحلشط خث بطدوتعة احلشصشي ادواتع )س(
 شسس........................................بطخلروص ادواتع بشسصامت )س(

 شسس.....................................أخسطم ادواتع ذوةودة يف اخلطرج
 شسس.......................طدترشصكذسصوم ادوتعة ظرعق جت ذرطدظشه ب

 زشس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 سشس....................................................ادثطح ادسرل تالصط

 ّرن اهلومومم ومو احلكه: لصماصفصه اصث
 سشس...............................دشوتعة ّادعابصط ادسوارض ذن ّاهلوظوظط )ز(



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. سسس
 سشس.........................................ّاالجثاض جت صجط احلشل

 ششس.....................................................اتتسطرف احلشل )س(
ّاحلشل ادعامج األويل: ّادشسم األول  ششس....................................ّ

ّاحلشل األويل ظرشل االحت  ششس..........ّطد يف اتسصوم واالحتطد يف ادوةودّ
 ششس.................................ّاحلشل ادرطإلف ادرصطجي: ادشسم ادثطح

 زشس..................................ّصشتط ذصشط ذغببزط بطحلشل ادرطإلف
 سشس..................................محل احلشصشط وادغخصشط: ادشسم ادثطدظ

 سشس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 سشس..................................................ادثطدظ ادسرل تالصط

 منقسلامت احلكه: اصفصه اصنازنه
 ششس.......................................اتجشول بشجطظ احلشل بشسصم )ز(
 ززس.......................................اتوضوع بشجطظ احلشل بشسصم )س(
 ززس................................................ادرطإلف احلشل بشسصم )س(

 سزس...............................................ّإجشطدصط خطجعة ادسغجصط
 سزس.....................................................ةواب األجشطل

 سزس..................................ّةواب اتجشق ادعواح جت األجشطل
 سزس................ّغجصطةواب ادسجغ ادغازي جت األجشطل جت خطجعة ادس

 شزس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 شزس...................................................ادغابف ادسرل تالصط

 ّرن اصغريمم وأصسلصلل: ناصفصه اخللص
 سزس..........................................وأخسطذصط ّادسثظط بسغظق يف )ز(

ّادسثظط ادعابصط: ّادشسم األول  سزس..........................................ّ
 شزس...........................ادصشف بتسغظق اتثشح: ّاألجشطل األول



 سسس.....................................................................................................ادسصغس
 زسس...............ادصشف بصشصف ادالزم وجح اتشغوم: األجشطل ادثطح

ّادسثظط خث ادعابصط: ادشسم ادثطح  زسس......................................ّ
 سسس.......................................................ادتشطبل أخسطم )س(

 سسس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 شسس.................................................اخلطذغ ادسرل تالصط

 رن اصتكلصن: اصفصه اصسلدس
 شسس....................................................ادتصطخف بسغظق )ز(
ًأوال ادتصطخف ةغظطن ذورد )س(  زسس.............واألخطب ادسشط يف وبطدعات ّ

 سسس.......ّبوةصه خالم اتجشق ادزوج ادشطإلل بغةوع ادتصطخف إح ادشزطظط
 سسس..................................خالم اتثداذطد يف ادتصطخف وذصطخرته

 سسس..................................................ادتصطخف أتشطم يف )س(
 سسس............................ًبشطبل ادصشصف يف ادعظن أو ادشسف جمطزا. ز
 شسس.....................................اذتصطع ادواثزط بح اتتصطخزح. س
ًادصشصزطن ال ظرعخطن ذسط وال ظشعبطن ذسط. س  شسس..........................ً

 سسس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 سسس.................................................ادسطدس ادسرل تالصط

 نم واٰىككمرن منقلزنه اصع: اصفصه اصسلزنه
 زشس.............................................واتششط ادسعم بسغظق يف )ز(
 سشس.................................................واتششط ادسعم أخسطم )س(

 سشس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 ششس..................................................ادسطبف ادسرل تالصط

 رن منقلزنه اصتضلمه: اصفصه اصثلصو
 سشس.................................................ادتزطظق ظقبسغ يف )ز(



 سجرطظط احلششط ـ  حح.................................................................................. سسس
 سشس.......................ادتشطبل أخسطم ذن ادتزطظق خون جت األجشطل )س(
 سشس....................................................ادتزطظق أتشطم )س(

 ششس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 ششس...................................................ادثطذن ادسرل تالصط

 ّرن اصتضلد: اصفصه اصتلسه
 سشس...................................................ّادتزطد بسغظق يف )ز(

 سشس.......................................ّبسغظق ادتزطد جصع ادشعذطء. ز
ّبسغظق ادتزطد جصع اترطإلح. س  ششس.......................................ّ

 ششس............)ظتسطخبطن جت ذوضوع واتع(ّادوةه يف إضطخط ادشصع األول 
 ششس..)أن ظشون اتتزطدان داتشح حتط ةصغ خغظط(ادوةه يف أتع ادشصع ادثطح 

ّاثتصطد ادتزطرد ادعامج بح اتتزطدظن إح ادسرل. ز  ششس..................ّ
 زشس.....................ّإجشطل جت صسبط ادتزطد إح ادسرل دون ادصوع

 سشس.....................................................االثتشغاء. س
 سشس...)ّأن ظشون بح اتتزطدظن خطظط اخلالف(ادوةه يف اجتبطر ادشصع ادثطدظ 

 سشس........................................................ّتزطدظنات أتشطم
 سشس.................................ّادتزطد ال ظشف بح أزظع ذن جغخح. ز
 ششس.............................اتتزطدان ظتسطخبطن جت ذوضوع واتع. س
 ششس....................اتوضوع ادعي ظتسطخبطن جشصه واتع بطخلروص. س

 ششس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 ززس................................طدظّاثتعالل ادرصع جت صسي ادزع ادث

 سزس..................................................ادتطثف ادسرل تالصط
 ٤٠٥..................................................ّرن ممتلر اٰىصكه: ينلملم

 شزس..............................................................ّاألددط )ز(



 سسس.....................................................................................................ادسصغس
 شزس............................ّذط به االتتالف ظغةف إح ذط به االبسطق. ز
 سزس.........................................................االثتشغاء. س

 سزس........................وادشثث ادواتع بح ادتامصف يف األتغى األخوال )س(
 سزس............................ادواتع وادشثث بصصصام بزطظق بطدسغض. ز
ٌادتامصف بح ادواتع وادشثث خسم تطذغ ذن ادتشطبل بطدعات. س  سزس.........ٌ

 سزس.........................................................ّادصغ جت بسشصق
 شزس.........................................................ّبشعم ذط تالصط
 ٤١٩.................................................................اٰىصلدر

٤٣٥................................................................اصفلنس


