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ءدؠ ؠ  
 ء إ  ؤ ؠ

ٰههتخلّخمميخنٰه إلك يس اهلمهجنىسمئ خضٰه)١(   وامف
  مظٰهمئٰههث اهلميىحع حضمهجنحييش األجعمغ)٢(
منهلمس أحطميهتخفيش)٣(   مظٰهمئٰههث اهلميىحع حصمهىحمقهث حضمهجنحييش حلمئخس هلىح خض
يش )٤(  اهلمهجنىس جلمغ خمميمنرج حتمس حطمي
ًأوهلمئهتًجخٍّ  احلخيىس حضخك اجلميَّـ وحلجنحييش هلمئَّـ )٥( ّ ّ 
جنحيهث )٦( هتئمش امع  اهلمي

هتمص • هس إ خسينّمص هئمنميلك ّحض  ّهتت األجكٍّم مص امعهنهتد اجل
  الحلميق حضخك اهلمنهئمئهت واآلجعمية.١
ىس خمهت لكمياه اهلميهتئيسجكهتجس اآل. ٢  جعمية جكهتجس اخلمئهتالت خم
 ّ خمىش اهلجنىحر هش مظٰههتئىغ جكمئميمئهثهثجعجفت حضيش اهلمكلكهنأ خمهت .٣
يس حضخس هليش خمىش اخلجنىحؠمئ.٤ ممىحر لكىحمّ اجل   اهلميممىحرهتت هشىح امع

 





سادس   الفصل ا
  الفصل إ  بعض ما يرجع

ماتِ الفصلُ لفظُستعمل   :هم  معنِ  
لوازم أخص:هماُأحد وعُ ال يعرضِ ا  عدُيّإنما هو  و،هاُأعرف وَ ا

دودُوضع وً،فصال وضعِ  ا ة؛ِةّقيقي اِ الفصولَ  صعو  ِ 
صول  ٍ اسمِ وجودِ أو لعدم،َ األنواعُمّ تقو الِةّقيقي اِ  الفصولِا

طابقةدال لغةِ عليها با اطق،  ا أخوذِ  إلً فصالِ ا  ّ فإن،سان 
راد طقَا سموعةّكيفيات من اٍهو بوجه و،ُّماّ إما ِ با ما ، ا ّ و

فسانيّكيفياتهو عندهم من ا و،ِاتّي اُإدراك كيفي و،ةّ ا  ُةّا
نت من واهرُمّ ال تقوُاألعراض و، األعراضكيفما  ً  فصالّس و. ا

  ً.اّمنطقي
او وعُمّ ما يقو:ا سُلّص و،َ ا هو مبدأ و،ً حقيقةَ ا

ُ
 ِ الفصل

لنوعً فصالٍ ناطقةٍ ذا نفسِسان اإلِ ككون،ّنطا  .ّسا اإلِ 
  ً.اّ اشتقاقيً فصالّسو

صّ ألنه؛وع اِ حقيقةُ تمامَ األخَ الفصلّإنّثم  سُلّ  ي ِ ا  ا
 فما أً؛ه نوُمّتم وُهلّص

ُ
 األِفصو وهِ  أجناسَخذ

ُ
 ِ  وجهِخر

حصيلِ فيه  وجهٌ مأخوذ،اإلبهام   . ا
تفر َ أن نوعية: عليهُعّو ّ وعّ فوظةِ ا و تبدٌ  لت ّ بالفصل و

ر؛هِ أجناسُبعض و  ا  طُه ال  الفصلُدت صورتّ و  عن ، الِ 



ِادةا سّ طُ ال  ا ب ال  اِ  إل ـّادية اِاتّر  ُدّ تتجرِسان 
دنُه فتفارقُنفس نت حقيقة ـَ ا وعُ  فوظةِ ا صورةً    . با

ّثم إن سٍ مندرجُ غَ الفصلّ ت ج ص هِ  ي  ّ أن : بمع؛ُهلّا

س سَه أخذ  حدٍ مأخوذُ غَا وعِ ا واهرُول ففص.  ا  ِ ا
واهر ست  و اندرج؛ل ك ألنه  َ وذ سّ ت ج  ٍ إ فصلَ افتقر،هِ 

مُ وننقل،هُمّيقو سلسل،ِه إ فصلَ ا تبُ و ِ ب
ِ  غٍ فصولّ

ق،متناهية تكر، فصل  ٍ متناهيةِ غٍ أنواعِقّ و سُرّ و  ُ ا
ح،ِ الفصولِبعدد   .هُ يدفعِ العقلُ و

سبةّ أن سَ ال يةُ تنقلبِ والفصلِ ب ا ِ إ العي ون،ّ  ُ و
مل الُا نهما  ا ً ب ًأو ّ بطل،ّ سُ كونُ و ماً عرضاِ ا  ً لفصلّ  ِ، 

س لج   .ّوالفصل خاصة 
ك وقوع ملَوال ينا ذ سِ ا قسِ وفصلِ ب ا ِ،مّه ا  :ا كقو

عض،ٌ حيوانٍ ناطق يوانُ و ل؛ ناطقِ ا ٌ ألنه  اصةٌع شائّ ِ ب ا ّ 
ُ كما تقدمت اإلشارة،ّ العامِوالعرض هّ مل، إ ي نفيناه هو ا  ُ وا

وهر،ّاألو قسِ  فصوٌ صادقً مثالُ فا   أنِ من غ، ِمةّ ا
تَتندرج ِ من ماهيتً جزءاُ فيكون،هَ    .هاّ

َ ما تقدم:فإن قلت وعِ فصلِ دخولِ من عدمّ سِ ا ت ج  ،هِ 
ينا قو

َ
وهرِ تقسيمـ  م فسِ العقلإ ِ ا صورةِ وا يو وا ِ  وا

سمي سمّا ونـ  ِة وا صورةِب سميِ ا فسِةّ ا  نوع من ِ وا
وهر ءِ كونُ والزم،ا تهاُ ودخوُهُ اندراجٍ من مقولةً نوِ ا  ، 

علوم صورة:ِومن ا َ أن ا سميّ سمُة  فصل ا طً مأخوذاِ ا  ، الِ 



 ٩.................................................................................الفصل إىل يرجع ما بعض يف

وهرً نواِه كونف وهريِ الفصلُ دخولِ من ا سّ ا ت ج  ِ 
وهر وهرُ وأخذ،ِا يانُ ونظ.ه  حدِ ا فسّ  عدٍ جارِ ا  َهم ا

وهرًنو هانّ  أنهم ب؛ِ من ا فس:ِنوا بال َ أن ا سانيةّ َ اإل  ٌ جوهرّ
ٌرد دنِ بعد مفارقةٍ باقّ فس، ا اطقةَ وا سان اُ صورةَ ا  و ،إل
طًها مأخوذةِبعين لماهيةٌ فصل،ٍ ال   ِ سانيةّ   .ّ اإل

تلف:قلت مُ  فاهيمُ ح ي ِ االعتبارِ باختالفِ ا ّ العق ا
َ وقد تقدم،يطرؤها ثّ وجودِ   فسِ ا وجود:ِهه ولغِ  َ أن ا ّ  

ي يِنفس ُ عنه ماهيةُعُه هو ا ءّ ُ وأما اعتبار، ا ءِ وجودّ  ،ٍه 
ٌ عنه ماهيةُعُفال ي ن وجود،ّ ن   .هِه  نفسِ وجودَه عِه لغُ و

ضافٌ مفهومُوالفصل سٌ  ي ،ِ إ ا ٌ أنه هُتّحي ّ لنوع ذاّ  ، 
سُوجود لج َ فال ماهية،ه  ِ.ه فصلّ  من حيث إنّ  :م وهذا مع قو

سِ كونَ الزمّإن ماً عرضاِ ا  ً لفصلّ ٌصة خاُ والفصل،   أن ، ّ
ست فصول واهرُل ت مع ًها مندرجةِ بمع كون، جواهرِ ا  

وهر سِ األنواعَ اندراجِا ت ج ندراِج،هاِ  لزومات بل  ت ِ ا  
ي ال يدخلِالزم ِ  ماهيتُها ا   .هاّ

صورة ُوأما ا لمادةٌمةّ مقوٌها صورةّ من حيث إنّ نت ُ فحيث،ّ   
سبةِط اِ ال بال ل،ّدة إ ا نهما  ن ب م ي  َ فال اندراج،ّ أوٌ 

س ت ا نت نو،ا  ال  ً و ن،ّ ساهَ ب يةِ و ا ٌ عي لّ  ٌ و
ادة. هذا خلف،ّأو نها و ا ن ب ن  ِ و لّ   ً بناء، شائعٌ 

يب ادةِال ادي ب ا ِ اال ّ ّ
صورة   . وا

م،نعم صورةّ  نت ا ِ ماهيةَ تمامُا  وّ ّفوها بأنها ما به ّ كما عر،ع ا



ء نت فصول، هو هو بالفعلُا واهرُ  ُ ألنها ع؛ جواهرِ ا ّ 
وعِحقيقة ستوجب،ِهتّ وفعليِ ا ن ال  ك دخوُ ل  ذ

َ
س ت ج  ِا 

وهر ون،ا يث ي وهرُ  ل،ها  حدً مأخوذاُ ا نها  نه و  ٌ ب
  .ّأو

َفت سائط،ٌفصولها ّ أن بماَالفصولّ أن :ّتقدم بما ّ بة ُ غُ  ٍر
ّ 

س ح،ِ والفصلِمن ا صور،ةّذاتي ٌاتّّ أنها  ٌضةّ  ك ا ذ  ُ و
ُاديةا ٌماديةها ِال   ذاتـ  ّ وجودةّ لٌ  ِمادة  ارِجُسائطـ  ّ  ،  ا

بة ُغ ٍر
ِادة من اّ صورةّ سائط، وا بة ُ غ،ِ  العقلُ و ٍر

 من ّ
س ال ؛ والفصلِا واحدةّ و سلسلةً منها أنواُنت ا  كما ، م

هاُت اإلشارةّتقدم   . إ
فس ُوأما ا جردةّ ُ ا ٌ أنها فصلِ ف باعتبارّ لنوعّ ي،  يةُتّ حي ُها حي ّ 

وجود اعِا َ أن ال ماهية:َ وقد عرفت،ّ ا لوجودّ اعِ  ّ وأما من .ّ ا

ر رّها فإنِها  ذاتِدّحيث  صحَدّ  فسِوجود ُحّها  ّ كما أنها ،هاِها 

وعِ حقيقةُ و تمام؛هاِ  نفسٌوجودة وهرُ فيصدق،ِ ا  ، عليه ا
وعُفتكون وهريَ  ا نت جزءا ا ي  ست ، ًاّ صورً ا  ول
لمادةِ وجودُ وال ينافيه كون،بصورة ِها  علقّ فإنً، أيضاّ َ هذا ا ّ إنما هو ّ

اتِ الفعلِ مقام ٌ مادية ف، دون ا   .هاِها ال  ذاتِ  فعلّ
ونِهذا  القول فسِ ب دوثَةّ روحانيِةّجرد اِ ا قاءِ ا  ، وا

ش ونِ القولّوأما  .ونؤاّكما عليه ا دوث َةّها جسمانيِ ب  ا
قاءَةّروحاني ِادة باٌةّتعلق مُ و بعدً،الّها أوِ  ذاتُدّ ف تتجر، ا ّ 

دنِبمفارقةًأيضا ها ِنها  فعل عُدّتتجرّثم  ً،فعال   . ا
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  اح

ظعن نزشسغ زقضطي محشطي نزشسغل حضظ لى يف بضطي سصإلغ ع نخإلحس
و زقضطي زفي حشضشط نزصفى إلتسعإلثف نخكسامالن نزشسغ يف زصامن نحلشاممل 

 : نزكطزضطإلشصضطبشسصف نألحخل آلدخ ظعن نألخطه ظشكقط نزقكظ نهلض
)١( ا  إ ّ واّ  

 :م يف سسصضدزصامن نحلشاميف ظقكسصغ نزشسغ 
  ّنط الفصل ا.١

آلنخعنه سف  . آلمدعى نزصفنهي نزكق تسعو نزصفىإلن دف محعآلظف دقطه
 نزعأل ظالهي نزصفى آلظصكصغ نضششطزف دصفل رضشفي إلسعيضظف نزل  نزصفنهيإلحعم

يف مجضغ مرعنه  جلصضغ مرعنه نزصفىل رضشفي زطجلعم يف آلجفهي ألطظعن نزالهي جطسس
إل آلرضظ ظعن نزالهي بشفضف محع.نزصفى إلمدف  تشفي رظ نزصفنهي إل نزصفنهيل أليإل

إلبكضظ تسصغ ضفدط محع مآل مضفندط محعل مس أل إللكع  نزصفنهي رصف نزعأل إلمحع طأل
أل نزصفنهي ظشفي جطسسط جلصضغ إل محعإليط نألخطه رنبطزصفى آلظقطآلظفل آلدخ ظع

 ظعن نزالهي إل آلزعن ظصشف نزشفي بضيألمرعنه نزصفىل رضشفي سطضسط دف ذخظطل
 .إلطظضط بطخإلككع ظشفي سشطي نزشسغ نزعأل ظف نجلعم نخإلنألحع

 ل آلبامإلطظضط بطخإلككع نزعأل ظف نجلعم نخإلزعنيتنزشسغ ظف نإلي ن :بسقطهن محعآل
 تشق بطزشعو إلحشضشط نزشسغل مآل زسظي آلجفه مزشطو نذ ال ظصشف نزفمفيإلمضف 

 إلطظضطط بطخإلطمنحلشامم ظقكسصصفي محظ نألدعنو نخلأل نخعنه آلنخسصقل ضكظ إلآلتضه
 إلطظضطإلضط ظصشف نزكسعى دخ نخإلطمل آلسف حالي ظعي نخلإلشضشقبظي نزشسغ نحل
ألهنزط ضطإلطمآلتشفي ظعي نخل ضط نزالهسط إلطمق ظعي نخلإلكقصل رإلشضشق دخ نزشسغ نحلإل





)()(

مث  هنخسل اهلمهجنىس امعمص اهل  ّٰهمئٰه حضمنل احلّميخنٰهاخف

)(
)(
)()(



)(
)(



مث   هث هلَّمفمئهتءّٰهمئٰهمئمنم خمهنميحلهث احلمنود احلجكمص اهل

  ّقيأو ا ّالفصل االشتقا .٢

)(



)(
 

)(



)٢( ؠ إ ؠ   

)(
)(

)()(



)(

 



 

)٣( ئّذ  ء إ ظ ؠ ءآ   

)(
)(



)(
)()(

)(

)(



)٤(  ذر  ؠ   
)

()
(

:ّألولااهلمنهلمئىس 

هتيناهل :منهلمئىس اهل

)(



)٥(   ؠ إ ؠ  ءّّآ  

)()(

)(



ل   وجوابه إش
:مظهتؠىس هشهنا اإلمفجيهتل

 

 

:مظهتؠىس اجلىحابو

)(



)
(



:األولك

هتهئمئهث :اهل



)(



ّؠ ءؠ  
سائطٌ الفصول بما  فصول.١    

صورة ا.٢ هنّادية ا ارج و ا سائط  ا    

فس ا.٣ رة ّجرد ا شائعّباعتبار  مل ا وهر با   دها يصدق عليها ا



:إن خلمئىس

:اجلىحاب

هتر األول :ّاالجك

)(



)(
)(

هتين هتر اهل )(:االجك
)(

هتهلهس هتر اهل :االجك

:ّاهلٰهىحل األول



هتين :اهلٰهىحل اهل

هتهلهس :اهلٰهىحل اهل

 ّؠ   
هنخيىس هلمه يط اهلمهجنىس مص ملحيخسهتيس مص خمهنميمئخكلك

)(



:ّاألول
)()(

هتين :اهل
)

(
)(

 

)(

هتهلهس :اهل

)()(
جيحييسأ ّخمهت اهل ّ

)(



خيىحجكهثّجيمئمهمئهتت خمىش اهلٍوهشىح حضىححطيش :إن خلحيمس امع

)(
)(
)(



:هتجلىحابحل

خي حلجنٍّ ًولك ً خمميخنٰهمئهتّ ّ

خي حلجنٍّ ٰههتخلمئهتّولك ّ امف

هتن ذا هئمهَّـ هتينًٍّ حلجنٍ هئهتحقٰههثٍملجيىحن اإلهئ ّ هلحيميىحع اإلهئ

)()()
(

)()(

 حلمئيش جكجغ ٌخممبجعىحذ مص أحطميهتخفيش وحلجنىحهليش األجعمي حلخس أجعهن
جنمئىس وحطيش اهل

)(



يش حصمهىحمقهث حضهتهلمهجنىس ملهتهئمس مظٰهمئٰه

منهلمس حضهنِّـ أحطميهتخفيش ّوهلىح خض

)(
)(



منن مههترق اهل يش حل ميد هئمه هتن خض ّملهتإلهئ

منن خضمههترق اهل

 حضهتهلجنىحرةًملهتهئمس مظٰهمئٰههث اهلميىحع حصمهىحمقهث

ىحاهشمي مس حض حلمهجنىحل اجلىحاهشمي هلمئ

)(
)(



 ٤جهنمكهيمن احلمتمثمن ـ  ح.................................................................................... ٣٦

ه ج هتّإمش:  ٰهٍوجهمكل اٰهيطازي بهئِّـ مهالم.  ممِّـهيِّـةٍب كّمك ال مش  ىغ جي ميىطه اٰهحيمت
مييطهيّإال  ازم اخلّإذا جهئهتهثمك اجل هس اٰههت منّمكرجهسمن جي جه مسمك إحن من بمكٰههث  .جيمك حت

حيمتهسمتمكت اٰهيطازيّهشهلجنض صِّـر املّوجهِّـ تهئيط ه، ٰه ج  ٍ وأجمكب ممهثمسمك ب
هسمنّ أن  يف اجلمثهسيسّاحلو: جهمكلّث ة، ّهئِّـدجي مك ت اجلهثيع ال ّجهث ن جهث ًهبيض أن هيمت

مممك حمخي،جلمثهسيس جيمك هيهثِّـرج حت اء مهمكن مش ّ حم ّال أو هنخيال حمخيً ً مك ّمههتمسًال، ب األجهثمكس ً
هس هسهيمن اٰههبمكصهسمن إحن  بمكٰههبهسمكسٌمكتّمميط ل اٰه هسّ أن ٰهمت جيمل أن هيهئهت. اٰهمبخي من ّمممكر

مكق إٰههس بهئيغ األ د مهجم هيهث ج مل اٰه هنمسمكم اٰههبمكرصة، وجيهث اجلهثيع ٰههتمبخي ٰههسيع ب
مكل ميىطه األمنمكٰههسىس، ب ممهل مش مميطوض امل ممهسمن اٰهّمكميهسمنهيهثحيهش أجي ىغّهث  . ٰههتحي

مكهلمك مي اٰههئيطوض : ًأهيميمكوجهمكل  يس وأجي ا هنهتهسيع امليطاد بمكٰههئيطوض يف ميىطه امل
د ج مل اٰه د،ب ن ٰههتهئمكرض وج د املهئيطوض، ب ٌ بمثهئهث أن هيمت  منجم وج

دهي  يف خميطّهبيشهيّإمشجم ميىطا اٰههث جي اٰههئيطوض  ج هتهس بجن جيهئهثهسجن جي ف اٰه
د ج  . واحِّـٍب

ل ّ أن اٰهىطي هيهبمكل جيّ أن هئهتُوجيمل أن هي: وجهمكل اٰهحيهسُّـ يف اٰهحيمبمكء هنخي
مييط مييط ج ل اٰهمتهسىش مههسىش، جيهئهث ذٰهىح،اجل مييط هيهتىعم أن ّ أن : وهنخي ل اجل هنخي

ن مههسمبمك، ال ل اٰهمتهسىش هيهتىعم أن تمت مييطا، وهنخي ن ج ًتمت مييط ّ أن ً ل اجل هنخي
م جيمسهس مييط ممهلا ّمسمك حِّـّهيلكخىط يف جيمبمس ل ّ أهنمك جل مسمك، وهنخي امييط يف أمشمب ج

 .منّمههسمبهسّ أمش من ممهلّاٰهمتهسمبهسّ حِّـ مسمكّاٰهمتهسىش هيلكخىط يف جيمسهس
جم يف امل ميخيهثّىش  جيمك ذمهيط املّ أن:ّميَّـ هيّتهبِّـمّملمك و  ٰهمتالم اٰهحيهسُّـ، ٌتمب

مكحهن املخنجههسمن:امشمئيط) ١(  .٦٦ ص١ج: ّ امل
ّاحلمتمثمن اٰههئهبهتهسمن يف األحممبمكر اٰههئهبهتهسمن) ٢(  .٢٦٣ـ٢٥٣ ص٤ج: ّ
مكبيش؛ وامشمئيط) ٣(  .٢٠٨ـ٢٠٧ص:  تهئهتهسهبمن اٰهحيمبمكء:املخيِّـر اٰه
من جي إهلهسمكت اٰهحيمبمكء:امشمئيط) ٤( مكدس جي املهبمكٰهمن اخلمكجي خيهس: وراجيس؛ّ اٰهمبخي اٰه  .٥١٤ص:  اٰه



يسّوال لكميهتمص ذهليغ وخلىحع احلخيىس حضخك اجلميَّـ وحلجنحييش امعٰه

خيمئهث وواحسمئىحلك ّاهلجنىحرة اجل

يش هس اهلىححطىحد هلميمه هلجهمغه وّخلمن خضٰهمنم مص حض

مئهس ملهتهئمس ال حضمك ...اهلجنىحرةّوأخمهت  هثحل  إلك ط حضهتهلمي
ّ أوجضٌجس لكجيىش حضمئميهيخس جخىس ّهتدةامع

)(



ٌحضخك امعهتدة جخىس ووإن ملهتن حضمئميهيهت  مفهتئىعّ

هتئىطٌحلجنىحلّ أهنهت اهلمهجنىحل حضخس حنهث مص أهنهت ... حض ّحج ّ
هثّذاخضمئّحجمئهيات 

هيهت ّجتميدخمىش مظمئهس  مك هشهت حضميمه ّحلمتن جتميدهشهت خمجن ّ ّ
هيهت وحطىحدهشهت هلميمه

حلمئجنمنق جكحيمئهيهت اجلىحهشميهث اهلميىحع،  محهتم مظٰهمئٰهوهش

ًألكحنهت ّخسدةوال لكميهتحلمئيش ملىحن وحطىحدهشهت هلحي

)(



 ٣٩...............................................................................اسظصن إز كلجم شف بظم يف

 وجودقف ّ، ألنّفدةقف سظدقف وقو اخة يف غظسغف ال كغفيف وجودّجلداسغظل اخ
 .سظدقف يف شعفم اسظظن دون اسلات

ّسكس رسهسوسه    ، فقكوعٌفقلّ أهنك ة فكي بكعتبكرّجكدافكقل املّوأقك : ّ
كستشظل شه سالشه : بعوسهصغّم أورد اسشغك شصبفح اسغلدي رد شف أسفده اخ

قف سغظسغف، ال ك سون اسغظل شه أغواع اجلوقل سون وجودّشصحّ أن :قلا
 ره ّفقغقالذتعلاشه ركم اغتلاع اخ ـ يف غظسه وقو شم سسفده. وجودقف يف غظسغف

 اخالك قو سون اسوجود يف ّح بفنّ حغق رص، ال كواسن صكر سالشه ـاألرلاض
 .غظسه ال سغظسه

ه ال هتفسق ّبفغ: أجفب اسشغك جوادي آشر رد شف ذسله اسشغك اسغلديو
 سفن قغفك بصكد بغفن ّسفغه شغه يف صكر اجلواب، ّ شف شلبز سالشه قلا وبز

. ك سه قو وجوده يف غظسهّ اخصحّح بفنّ، سشّشفقغقك سعون اسشء ذا ّاخصح
، بن سفن يف ّشفقغق سعون اسشء ذا ّصحكيف اخعفم سعغل بصكد بغفن اخّوأشف 

جوده وّأغه ّ ذن ق، والّ جوقلكّشفقغق سعون اسشء ذا ّصحكشعفم بغفن اخ
 .ق قو وجوده سظدهّرلضغ ّشفقغق سعون اسشء ذا ّصحكاخّ أن سغظسه، سام

   ا ادس
 :ء يف شظغغزسعامت احلعاميف كستظعن اسظصن  

وأرلف اسعوازم استي ّ أخم ة ره وقو ربفر؛ّغطعي اسظصن اخ:ّاألول
 .ه اسلي كالزم اسغوع وكعتغم اغظعفسه رغّظليضتظلض اسغوع، قو اس

شعفن إ، وذسن سظكم ّعغعي بكل اسظصن احلّغطعيكستظعن اسظصن اخ
ي ّ تظي بفسظلض وتفدٍحعغعق اسظصن، أو سظكم وجود أسظفظ إز اسوصول

 ).١٠٤( رسن ،١٢٥ـ١٢٤ص: عقّتظعغعق اسشغك اسظغفيض رد هنفكق احلع) ١(
 .٢٥٧ ص١ج): بفسظفرذغق( رحغن خمتوم :اغظل) ٢(



)
()

(

 



تحص تائج ا   لةّا



 ّءؤ  
 ّّءءد ؠؠ  ؠ ء  

١.   إؠ ءذؠ   

)(

)(



 ٤٣...............................................................................افكقل إغ يرجع فن بكض يف

ّأمه تكنغ : وثنمممام. ّزاء اخللق ثم يكمدهنّأن اال تكنغ يكدم أج: غمه غوالن؛ أحدمهن
ّيلمتمم ويكرق أجزاءهم، ثم   . إفممنّرد احلمنةبّمه تكنغ جيلكمن أّ

أسللمن (ّ يف األسكنر أهنن ّتمهلعّ افتي عرب علمن ؠدر املّلقرينوهذه هي اف
 .)عن اآلغنت

ّن فن أهم االعرتاضنت افتي يللنإ :ّنظريةمناقشة ال هذه  إغ ّتوجه  أنّ
ملنذا تلقوي احلمنة يف هذه افدممن عىل افلموفن واهلرم واملوت؟ وملنذا  :ّلقريناف

ف هلنك؟ للم وال تٌفملل يف تلك احلمنة؟ وملنذا يوجد هلن تٌال يلون هلذا أثر
 هو عع ذاك،  وال خلود هلن؟ غنذا فنن هذا افكنملٌوملنذا يلون هلنك خلود

 .ذا هذه افكوارق بملمام؟وذاك افكنمل هو عع هذا، غلام
ًتوجه فثريا فن ّ أن ّإذن دعوى أن تلك افلفمة هي عع هذه افلفمة، ال يلللمن ّ

ٍأمه ال يلسجم فع مجلن إغ ًفقنغن ،األحلنم وافكوامع افتي حتلم تلك افلفمة  فن ّ
ّ إال أن يكنل بنإلرادة اجلزاغم،ّنافقواهر افكرآمم  ّن، وأن ففمإلته تكنغ اغتقه أنّ

 وغلنء، وأن تلون ٍ وفوتٍ وتكمريٍ وعلل، وحرفنٍفمللتلون هذه افدممن دار ت
ف وال علل، وال فوت وال هرم، فام غنل أفري ملل ال تٍتلك افدار دار جزاء

وم عمل وال حساب، وغدا حساب: علمه افسالماملنفلع  ن ا ٌو ً  . وال عملّ
٢. ا اه ا   تا  ة  

رة، هي فثل فن ّاألفور املوعود هبن أو املتوعد علممن يف عنمل اآلخ ّإن مجمع
فن  ّأنن ال وجود هلن يف اخلنرج، فام ّ فثنفمٌ وؠورّخمنفمن ٌأفور يرى يف امللنم، غمُي

 .٤٨ ص٧ج: ًمكال عن بحنر األموار) ١(
 .١٧١ ص٩ج: ّاحلللن املتكنفمن يف األسكنر افككلمن األربكن) ٢(
 .٢٦٣ص: ّفقمري، املكند) ٣(
 .)٤٢( اخلقبن رغم ،هنه افبالغن) ٤(



 :ّميمنميلكهثخمميهتخلممهث اهل
ِ رميم ا مثال و خلقه قال من  العظام و ب  ٌو َِ َ َ َ َ ََ ََ َ َِ

ْ ْ
ِ
ْ ْ َ َُ َ َ ُ ََ َ ِ َ ً َ ييها َ َقل 

ِ ْ ُ ْ ُ

ل خلق عليم رة وهو ب شأها أول  ِي أ ٌا َِ َ ُ َ
ٍ
ْ َ َُ ِ َ ٍ َ َ َ َ َْ)(

)(
)(



  ّء     ؠر إ ؠآ ء .٣

)(
)(



بدل أمثال ُ أن  َ َ ُْ َ ََ ََ ْ علمونَ م  ما ال  شئ َم ون ُُ َ ْ َ َ ِ ْ َْ ِ ْ ُ َ

فضيال...)( آلخرة أ درجات وأ  ًو ِ ْ َ ُ َُ َْ َْ ََ َ ٍَ َ َ َ ُ ِ
ْ َ)

(
ت... شأناه خلقا آخر  َم أ َ َُ َ َ ًَ ْْ ُ َ ْ َ

الق َبارك ا أحسن ا ُِ ِ َ َ ْْ َ ُ َ َ َ)(
م أطوارا ًوقد خلق َ ْ ُ َْ ْ َ َ ََ َ)(

)(



:ّميمنميلكهثخمميهتخلممهث اهل

)(

... ِ َقال من  العظام و َ َ َ ِ
ْ

ِ
ْ ْ َُ َ َ

ٌرميم ل خلق عليمَِ رة وهو ب شأها أول  ِي أ ييها ا ٌقل  َِ َ ُ َ َ
ٍ
ْ َ َُ ِ َ ٍ َ َ َْ َ َْ

ِ ْ ُ ُ)(
ْفإذا هم ُ ِ

ِ من األجداثَ ْ َ ْ َ سلون إ ِ هم ي َر ُ ِ ْ َ ْ ِ سب اإل)(َ أ
ْ ُ َ ْ َ َ

لسان  
َ

ْن 

)(
)(



ُمع عظامه َ ِْ َ َ َ
سوي بنانه ن  أن  ُب قادر ََ َ ََ َُ ْ َ َ

ِ ِ)(

ْما نضجت جلودهم ُ ُ ُ ُ ُ َْ ِ َ

ها اهم جلودا  َبد ْ َ ً ُ ُ ْ ُ َْ)(
:حلمتن خلمئىس

:خلحيميهت

)(



 ٤٩...............................................................................اضظضم شإ قكننل ضغ رنطل مم

. ف مم اضىقن أو صريقغّ صغألننكاء األؠعغ،ّ رنطغععغ، وصكا اٰىغدة واضىعقٌوقو رنغصغف
 ّاضضغآلهينف واضييقدات إش فّوهلكا قظغل ضعضآلك ضل اغيظغضه ضن اضضىهق

ّواالسييغالت اضهاصطف صغام رنش، أغه قه رنطغعه وإن زنىقضف اضضهر واهلغإلغت  ّ
ن ننعه مم اضضىغب، صطهصف مم وال قظغل ٰى.  ضن األسطغء واآلالتٌوصيري

ٌاٰىضغف أغه سظغب  . ضظري اجلغألّ
 إش ّوقكا اضعيه ضن احلش ضألرنقان قهم اضعضهر، قه اضكي أصقزنه رنغألوغصف

ٌاآلقغت اٰىيظقضف، مجعف  :، ضععغ ضن اضكواقغتٌ ضيطغصكةّ
سعغه اال اضضغدق  ّ سن ارنن أيب سعري، سن مجغم رنن دراج، سن أيب سىق.١

ع صباحا،  :ل صغاضىالم سماء  األرض أر ًإذا أراد اهللا أن يبعث أمطر ا

لحوم تت ا ئيل رسول اهللا:  وصغل.فاجتمعت األوصال ون ّص اهللا عليه  أ ج

قيع، فانت به إ فأخذه فأخرجه وآ ، فصوت بصاحبه، فقال إ ا قم بإذن : ّق
لحية، يمسحٌاهللا، فخرج منه رجل رأس وا اب عن وجهه، وهو يقول أبيض ا :  ال

مد هللا واهللا أ ئيل. ا ّعد بإذن اهللا، ثم انت به: فقال ج :  آخر فقالٍق إ ُ
وجه، وهو يقولٌقم بإذن اهللا، فخرج منه رجل سود ا تاه يا ثبوراه: ّ  ّثم قال . يا ح

ئيل مد، هكذا : فقال .ما كنت بإذن اهللا إ دُع:  ج ُيا   .وم القيامةون يّ
ون ما ترى ون هذا القول، وهؤالء يقو ؤمنون يقو  .وا

ّأغه : سعغه اضىالمّ سن قضغم رنن احلظم أغه صغل اضكغققل ضعضغدق .٢
ّضعكوح رنغضىطف، واضىقن صق رنش، واألسطغء صق زنظكصف  زنغصععغ ٍ مم رنعقةٌصططه! ُ

ٌ رنغينكى متكصه قهاضعغ، وسطهٌسىغسعغ، وسطه ّ ُرنعو رنه ضل اضطش ً صق ؠغر زنكارنغ ّ
ء : سعغه اضىالمىنغإلل؟ صغل شأه من غ  ي أ ٍ وصوره  غ مثال،ّإن ا ّ 

 . اضطىطف احليكقف،٣٨١ص: آلح اهلقاقف األمنريقف، ضعيظغم األهلو ؠقر اضققن اضضريازي) ١(
 .)٨(رصم ، احلققف ٣٩ ص٧ج: رنيغر األغهار) ٢(



 ٤جهنِّـيعىط احلمكمنىط ـ  ح.................................................................................... ٥٠

ه، قادر ؟: مبِّـل.  أن يعيده كما بدأهٌن سبق إ ىغ مم ذمت خيملهي مبِّـل  أو
الم روح مقيمة: امت ٌإن ا حس  ضياءّ نها، روح ا  وفسحة، وروح ٍ  

ء  ضيق دن.  وظلمةٍا ُ يص ترابا كما منه خوا سباع ً لق، وما تقذف به ا
وام فوظّوا اب،  ك  ال زقته  ذ لته و ٌ من أجوافها، فما أ ّ  عند من ال ّ

ٍيعزب عنه مثقال ذرة علم عدد األشياء ووزنهاّ ن تراب .   ظلمات األرض، و ّو

روحان عث، مطرت اّا ن ح ا اب، فإذا  هب  ال لة ا و  بم ألرض، ف
اب إذا  هب من ال سقاء، فيص تراب ال كمص ا ض ا ّاألرض ثم تمخض 

ض، فيجتمع تراب  قالب، فينقل بإذن اهللا  ل إذا  د من ا ز اء، وا ّغسل با

روح فيها، فإذا  إ تعا تها وتلج ا صور، كهي صور بإذن ا روح، فتعود ا ّحيث ا

ئاقد استوى ال ينكر من نف  .ًسه ش
٤.ّا    ر اا  را  ت  

لك ؠهي ّهنهسيسيعىطيغ ىعىسه امتحنمش ّجنُّـن اجل جنحم مت هت اخلهث ل ّ ِّـت هت امتمس
ر، إال أَّـ ال  م امتهنمث ر يع مث ىعِّـ، ىع اجه ّوامتمشيسض وامتمشمن واحل وَّـ ّ

اص خنيغ هئهي هن يعّحن ّ اجهِّـدة امتيغَّـهي مشيغاد واحليسهبىط وامتهنمن،ىطّ  وَّـ ّ امت ىع االمه
حمين. ذمت ي ال هتِّـدي جنِّـجهمشهن امتّهئِّـجهمشِّـد خن هشّ جنِّـجهمشهن امتيغَّـهي وملىسا يعمنمك . ّهشمل

حمين اىعيس امتمئيعمشىط امتهنِّـجيلكىط جنِّـحل هت اجهمشِّـد اجل ّاجلمنىح جنمي حي ن   ّ َب قادر َ َ ِ ِ َ َ َ

نانه سوي  ُأن  ََ َ َ َ ُ ْ ٌ وجنمي أهنِّـ َّـمثُّـة)٤: امتلكهيِّـهتىط(َ اَّـهيهنميِّـ وَّـهسِّـهتميِّـ ّ  أهنيسى جمِّـ مب
علمونِّـ  ملِّّـصاخل م  ما ال  شئ َون ُُ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ ْ ُ امبمشىط(َ  .)٦١: امت

، منهييط هتهيىشوا جنمي اجهِّـدة واجل  ّوىعىسا هتِّـ أٰهِّـر إمتهي امتلكيغهتِّـء خم هبملحمهل ّ
مت حنمشِّـهي) ١( ِ رميم...: إٰهِّـرة إهي مب ٌقال من  العظام و َِ َ َ َ َ ِ

ْ
ِ
ْ ْ َُ َ شأها أول *  َ ي أ ييها ا َقل  َ َ ََ ََ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ

ٍرة  ).٧٩ـ٧٨: يعيش (...َ
ار) ٢( ِّـر األَّـ  .)٥(رمب  ، احليغيعيط٣٧ ص٧ج: جن



)
(

)
(

)(

بدل األرض  األرض ِيوم  ْ ْ َْ َْ َْ ْ َ ُُ َ َُ َ)(

)(
)(



 :ّميمنميلكهثخمميهتخلممهث اهل

ٍست خصال وته، وّ ؤمن بعد  تفع بها ا  صالح ٌ ي
صحف ، و ٌ يقرأ فيه، وقليبٌستغفر  فره، وغرسُ ه، ٍ يغرسه، وصدقة ماءٌ  ر  

ٌوسنة ن بعدهِ يؤخذ بها مٌ حسنةّ
)(

)(

)(
)()(

)()(



ما نضجت جلودهم  فروا بآياتنا سوف نصليهم نارا  ِين  ْإن ا ْ ُْ ُ ْ َ َُ ُ َْ ِ َ ُ َُ ً
ِ ِ ِِ َ ِ ُ َ

ذوقوا العذاب ِ ها  اهم جلودا  َبد َُ ُ َْ ُ ُُ َ َ ْ َ ً ْ ِو )(ْ
َ َ

ما رزقوا  تها األنهار  ري من  هم جنات  ات أن  ِ صا ِين آمنوا و عملوا ا ُا َ ُ
ِ ُِ ُُ ْ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ

ِ ٍ َ ْ َ َ َ

يها  هم  شابها و  بل و أتوا به م ِي رزقنا من  وا هذا ا مرة رزقا قا ِمنها من  ِ ِ ِْ ُ ََ َ َُ َ ًَ ً
ِ ُِ ْ ِْ ُ ُ ُ َْ ْْ

ِ ُِ ْ ٍ َ َ

َأزواج مط ُ ٌ ْ َ
ون ِ يها خا َهرة و هم  ُ ِ ْ ُ َ ٌَ)(

علمون م  ما ال  شئ َون ُُ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ ْ ُ َ

)(

)()(



ستكمل اإليمان، فليقلَم ه أن  : ّن 
سالم مد عليهم ا يع األشياء، قول آل  ّالقول م   وا وفيما أعلنوا، ،ّ ّ فيما أ

م يبلغ وفيما بلغ وفيما 

)(
)(
)(



ءإؠ ؠ  
ؠ ءآ إ   

هتخمهث مص اخلهترج خمىححطىحدة حضىححطىحد وامظمن)١( ّ امعهتهشمئهث اهل ّ 
 ّهتت احلٰهمئٰهمئهث حلٰهمي ومظهتحطهثّ أحطهياء امعميملخك حض)٢(
ّاهلحفملمئمث حضخك امعهتدة واهلجنىحرة احتهتدي )٣(  ّ ال اهئحنخسخمّّ
حم مص حلميد وامظمنهتّ امعهتهشمئهث هئىحجك)٤( مغة األحلمياد وخمميهيهت خممي  ن خمميهيهت مل

  





  
سابع   الفصل ا

وع م ا    بعض أح
وع ُاهية هو ا:ُا وجودُةّام اّ ا  ا  ُمنقس و.ةّخاص ٌ آثارِ ال 

فما ال يإ  ُتو ِترتب  ّ
وجودّ إال ،ه عليهِ آثارّ ي ّار اِ ا  ا

إلً،ه فرداُصّشخ وعّس وً، مثالِسان   ما  و،ّقي اَ ا
في ُتو ِترتب  ّ

وق،ه عليهِ آثارّ  ُ فيكون، بهٍ أو فصولٍ فصلِ  
سا سبةًج ن نو و، دونهٍأنواع إ ِ بال ظًن  ِماهيت ِتمام إ ِر با  ،هّ

ةِألنواع سم،ِةّتوسطا وِ العا ي هو نوعِ  وهرٌ ا لِ من ا  ٍ، 
سّثم  ألنواعٌهو ج باتيِ  يوان و،ّماديةا وِةّ ا ي هو نوعِا  ٌ ا

ٌتوسطم وهرّ س و،ِ من ا إلٌج يوانيِ األنواعِسائر و،ِسان   ّس و،ةّ ا
وع   .ّضا اإلَا
َاهيةا ّإنّثم  َوعية اّ ارِجُ توجدّ  هو ،ٍ واحدٍ بوجود أجزاؤها  ا
وعُوجود ملّ ألن؛ ا وع ومنها   بَ ا لِ ا وع  و،ّأو ٌ  ا

هنّوأما  ، واحدٍ بوجودٌوجود نها تغايرِ ا حص وِ باإلبهامٌ فب  ؛لّا
نو س  ك  آلخرًاّعرضي ِالفصل وِمن ا   .ّتقدم  كما،ِ 

ب  اّالبدّ أنه :من هنا ما ذكرواو  ُ األنواع و ـةّقيقي اِاتّر
ُاديةا ونـ  ّ  ،بعض إ هاِ من بعضٌحاجة وٌها فقرِ ب أجزائَأن ي

ورّقد عد وً؛ واحدةً حقيقةَحدّتت وَطترتبّح  سألة    .ةّوا ا
متاز بُو ر ُ ا قيّ وحدةِ من غ ا قيقيِه با ك بأن ؛ةّ ا  وذ



رِ األجزاءِّف من تألَصل  َ وراء خاصٌ جديدٌ  أثر،هاَ وراءُ آخرٌ أ
بات، األجزاءِآثار ر ِ ال مثل ا

ا وراءَ ال ال أثر،ةّ االعتبارّ ِ  آثارَ 
لعسكر،األجزاء بِ  ر ِ ا

يت، من أفرادّ بِ وا ر ِ ا
لّ  ِ من ا

ص   .هماِ وغوا
ج يبّ بأنُلقول اُحّومن هنا ي ِادة ب اَ ال صورةّ يبِ وا  ٌ تر

اد ا
ّ

  . كما سيأ إن شاء اهللا، ال انضما،ي
ِاهيات اّإنّثم  َوعية اّ ألنواع، األفرادُ ما هو كث: منها،ّ  ال ِ 

ٌتعلقا  لعن،ّادة ما باّ إلِ   ٍ  فردٌ ما هو منح: ومنها،سان و
ِجرد اِوع ِادة عن اّ ك؛ وهو العقلً، وفعالً ذاتاّ ةّ أن  وذ ك ّ إما َا

ون ِاهية اِ ذاتَ تمامَأن ت ِوعية اّ  ، منهاً أو خارجة،هاَ أو بعض،ّ
  .ً أو مفارقةًالزمة

قادير الثةِو ا  األِ ا
ُ

َ أن يتحققُ يمتنع:لَو ا فردّ  َرضُ ما ف إذ ؛ٌ 
ا وجبًفردا اُ كونَ  ؤلفٍ كث وً،ه كث  ٍ واحد و، من آحادٌ 

بٌمفروض ونُ  اَ أن ي ؤلٍ كث وً، كث ّ فإنه   ٍ من آحادٌفّ
رُ فيذهب،وهكذا هايةِ إ غُ األ ت إ واحدِ ا ُ فال يتحقق، وال ي ّ 
واحد ُ فال يتحقق،ا ا فردّ   . هذا خلف، األفرادَ كثَ وقد فرض،ٌ 

قدير رابعِو ا ة، ا ك نت ا وعُ يعرضٍ مفارقٍ بعرضُ   ، ا
ُحققتت ه وعدمِ بانضمامّ ةِ انضمامِه إ ك  ٍ مفارقٍعرض  وُ،ه ا
في ُتو نِه  سبقُعروض ّ لِ إ وعُ فيكون،ّادةه اِ حا ً ياّ مادُ ا

ورة نعكس،يّ فهو مادِ األفرادُ كثٍنوع  ف،با  ِ بعكسُ و
قيض ٍرد ٍنوع ّ إ أن ،ا طلوب،ٍ  فردٌ فهو منحّ   . وهو ا



 ٥٩.......................................................................................احزوع أتذسم بخض يف

 
  اح 

 إث ه صزذسمّ حن اتصترش اخلسحسش بخصصف احزوع، وأسّاألول يف احدخل ّبذصم
س احدصض حن ثذص شصا احدخل جزو ألةل ّ، أحّضسيف واحزوع اإلّذسذياحزوع احل

 .ش بسحزوعّتخرذبسسن بخض األتذسم ات
 حذي سستصجص بخصصف احزوع ٍشّحذصح بذصصم  صزبدي،وجبل بسسن شصه األتذسم

 :وأجسسحه
ش ثت ّب بثٌشّتسص ٌش احتي هلس آةسرّتسح احّسشسشات :ّ بسسهاحزوعخزّف ّثصف ات

 . حززسٍيف اخلسرج بوةود جصد شّتسح احّسشسشات هّذذحت
ّثم  شي احذامالت األ، يف اخلسرجّسشسش ثت اتّثبشواتصاد حن اآلةسر احتي ب

اتصاد حن : بذوحه ت األوث واحثسسسش، جام ذجص ذحك يف بصاصش احلذرشحن احذامال
ّاألةص يف شصا اتذسم شو جامل اححء، ثواء جسن جامال أو ّال بتمً  به تذسذش اححء، ً

ّس ثت احح بخص متسم ذابه جسحتخجّثببح ً جامالأو، ش واحزخقّجسحلسواسس ش أو ً
 .احخحك

ش حن مجسع ّتسح احّسشسش ات:، وشوّذسذيزوع احلاح إث ّوبذصم بذسسم احزوع
 احصي ّسرةيثت احوةود اخلّ إال  آةسرشسّبصبشيف ّتوجف اجلزست واحتي ال ب

 ّحسشسشّن إ ً حثال، تسشسسسن يف اخلسرج، جسإلّسشسش حن برك اتٍ جصدّحذق بتّحذقصت
 ّسرةيثت احوةود اخلّ إال ش ثرسهّسرةس آةسره اخلّبصبشتسج يف حت ال سسسناإل

 . األةصّذقاحدصدي، وشو احصي صذون حزحس حت
ش حن بخض ّتسح احّسشسش ات: وشوّضسيفواحذسم احثسين حن احزوع شو احزوع اإل

 .سحضاهل، ٣٥ص: ّبصاصش احلذرش، اتصترش األوث، احدخل احثسين ثج) ١(





)١(ؠ ّءؠ ّءد ءرؠ  ٍدذ إؠ   

)(
)(

 )
(



 ٤جهنجيمئخي احلممحنخي ـ  ىشح.................................................................................... ٦٢
ّمقهبس ِّـهجلخنّهش  هيهي لكجي ذهيحي إحكهنمي اخضوهيمتا  مس احكمكهيارق احضيعجيره احكالهيهنيغُّـو ّ
ُ جكهيجهجي ألٌ واجضهبٌحقال اجعيعىعهلجيد مس أن مئممهين جكهين: جضهنمي مقجيل ٍ لكيعممىغهتةٍلكهيرً ٍ لكيعىسهبةّ ّ 

 . هبمتا احكممهين احكهياجضهب
ّإن هيمتا احكهيمصهيد إن : ّأمعمممل اخضىسخملك احكخفمئهش مغمض هيمتا احكخمهيل حصخمهيحكميهب ومق

ٍمقجيم حصمممل واجضهب ّ حصهلهنخنمي مس حسجيل ٍ واجضهبٍ، حكمثم جضجنهيل يشءّجيهيهنجيت لكهن خصجنمك اخضّ
حصهبون ومصهيد أمصمثاإلمي، وجكالمهجي ّ احكمممل ّلكيعهلهبدة، وإن مقجيم حصحنيغحنهيمغمنجي حكمثم ومصهيد

 .حسجيل
 إذ ؛ّجيهيهنخيّإن احكهيمصهيد ال مقهنجيم حكمي حصجيخض: وأمصجيب مغخنمي احكالهيهنيغُّـ مس احكمكهيارق

 مس يشء، وال ومصهيد حكجنهيمصهيد، حصمل احكهيمصهيد هيهي جكهين ٍاحكخمهنجيم هيهي ومصهيد يشء
 . هبجيٌ مقجيإلمنٌ، ال ألكهتخيّجيهيهناخض

ًإال أن هيمتا االجضيعجسل إجهجس مئيعمن حصخنجيء مغمض لكىعجيين أصجيحكخي اخض ّ ّ ّ ًألكجي حصخنجيء مغمض . ّجيهيهنخيّ ّ
 ًّخيمغخمجنهنخصممهين ـ  اجلخنهث واحكحمجلمل :أمغخنُّــ ّأصجيحكخي احكهيمصهيد، حقٰهن هيمته األمصمثاء 

ًحسحلخي، ال حتخملك مخجي مس اخلجيرج رأجعجي، ال حصخنىسهي احكهيجضهبة وال حصخنىسهي احكممىغهتة  مس ،جههلمن. ّ
ً ذاخصجي وومصهيدا ٌ حصيطهنهسٌ واجضهبٌ ومصهيداخلجيرج ٍ هيهي اخضخنمكمه الجهيعمثاع لكحمجيهيهنمن لكيعجمجيمئهتةً
ّحقجيحكيعهلهبد إجهجس هيهي مس اخضحمجيهيهنمن . ّ لكيعمكيعيعخيٍ مغخنهب احكهلخممل حصجيمغيعىعجيراتٍ خسيعجنحمخيٍوصهير ّ

ًلكجيهيهنخي ٌاخضخنيعمثمغخي، واخضخنمكمه واجضهب ّ وومصهيدا، ولكالك صىسخي اجهيعمثاع اخضحمجيهيهنمن اخضيعجمجيمئهتة ّ ً
ّ اخضيسيعجنحمخي مغجنهنمي، حصىسهنمي مئممهين حكمممل ، هيهي امغيعهيار االمغيعىعجيراتٍ واجضهبٍمغهن لكخنمكمه

 . مس لكخنمكمه اجهيعمثاع لكحممنهيم لكهن اخضحمجيهيهنمنًالخي دحضإل لكهن االمغيعىعجيرات احكخلجيرٍواجضهب
ً مس احكهلخممل حصحنهلهيجهخي احلهث، ومعجيهيهب لكهلمي مغحنهتا وحصممهتا ٌإذا جضجلمل زمئهب :ًحنىغالحق ً ّ

 .احليغهتمئخيخلىعهلخي احك، ١٦٥ ص١ج: معهيارق اإلمخجيم) ١(
 .اخضجلهبر احكيطجيحصلك) ٢(
 .اخضجلهبر احكيطجيحصلك )٣(
 .٣٢٠ ص١ج: درر احكحمهياإلهب) ٤(



 ٦٣.......................................................................................احكخنهيع أجضممجيم حصهلمس مس

وإذا معجيهيهب لكهلمنجي احكحمهتس واحكىعخمهت . جهيطجينًوحضجيحكهبا، جضجلمل حكمي اجعيعهلهباد جضجلهيل اإل
.  وإذا معجيهيهب لكهلمنجي احكمكيغهت، جضجلمل اجليطمن احكخنجيلكُّـ وهيمممتا.جضجلمل احلهنهيان ،ًلكىغال

ّمقهبس ِّـه ّيعمهمخجفوهيمتا هيهي لكمتهيحي صهبر اخض ّ لكجي ارخصحلجيه لكهن أن ٌ وإحكهنمي جهجيجغهتّ
ّ واحكممجنهنجيت ّجيهيهنجيتّخي أجهىسجيء احكهيمصهيدات، وإال حقجيحكحمجلمل أجضهب اخضّخمهنخمهناحكحمجلهيل احل

ّوإجهجس حضجلمي حصجيحكحمجلمل، ألن اجلخنهث . خياخلحنيط ّ ٌلكجيهيهنخيّ ّ، حتجلجنمي ٌ لكىعمنحنخيٌ جهجيمقجلخيّ
 . حصمل مغهنخنمي،حمجلمل، ومعهنالهنخي احكخكء حصجيحكجلهيرة احكيعُّـ لكمهحضمت احكحمجلملحصجيحك

معهنمب اإلىشاق  إحف وهيهي اخضخنيطهيب ،جلخنّهش حكمي اخضّمئيعهلهتضحضهت جخ آ ٌمقهيلك وهيخنجي
ٌ لكيعممىغهتةخيّيعجيلك احكّجيهيهنخياخضّ أن احكيطمنهتوردي، وهيهي ًلكجيهيهنخي ّ  .ً وومصهيداّ

ّواجعيعهبل حكمي حصمهجهمي حكهي احتهبت األمصمثاء مصهل ّ ً وومصهيدا، خضجي ألكممهن حصخمجيء اجلخنهث ًالّ
ّحقٰهن احكمكيغهت إذا مقخلمش، . ّ زوال احكحمجلمل، لكمش أجهمي مئىعخمَّـ حصهلهب زوال حقجلجنميحصهلهب

 ّ لكمش زوال احكحمجلمل، وهيهي احكخنحنهي،واحلهنهيان إذا لكجيت، مئىعخمَّـ مصخنيطمنجس وهيهي اجليطمن
 .ّواحلهث

، ٍ جضهنخنالمتّجيهيهنخيّالجعيعىسجيحكخي حتخملك احلحنمل حصجف أمصمثاء اخض ؛ّخصجيممفحط هيمتا احكخمهيل و
ّاخضجلىسهئ حكجنىسحنمل هيهي اللكيعخنجيع محمل اخضهيمصهيدات اخضيعىعجيمئخنخي حصهلحلمنجي مغمض حصهلمس، إذ 

ًلكجيهيهنخيًمهجي لكحممنهيلكجي وّاحتجيدّ ومصهيد اخضىسحنهيل واخضهيىطهيع، مفجيمئخي األلكهت أجهمي لكمش ّاحتجيد ّ ،
ًأوحكهنجيمئممهين احلحنمل  ّ ًلكجيهيهنخيً، ولكمش خصجمجيمئهتمهجي لكحممنهيلكجي وّ  ّحتجيدًجي، واالّ مئممهين صخنجيمغهنّ

ًأوحكهنجيً مس احلحنمل لكخلجنخمجي، جعهياء جكجين ٌحصىسيطحي احكهيمصهيد لكهليعمظ ّ ّ أو معجيمئهلجي صخنجيمغهنّ  .ًجيً
ٌهبل حصمي حقحنهتدودّوألكجي لكجي اجعيع ّمقهبس ِّـهّ حصجس أحقجيده صهبر اخضيعمهمخجف ّ األجعحمجير،   مسّ

ّلكهن أجهمي مغخنهب زوال احكخنجيلكُّـ مغهن احكمكيغهت، واحلهنجية مغهن احكىعهبن، مئمثول اجليطمن حصجس هيهي 
ّ إجهجس هيهي اجليطمن حصجس هيهي لكجيدةٍمصخنهث، ولكجي هيهي حصجيق حقمنمتا اجليطمن احكىعجيمقُّـ حكهنهث حصهلهنخنمي . ّ

، جضجيمعهنخي اخضجلخنّهش ١٠٢ص: ىشح اخضخنملهيلكخي، احكيطىعمثواري، مقيطمن احكحمجنيطحمخي، احكخلىعهلخي احليغهتمئخي) ١(
 .مغمض احكخفح



   ءّ ء ؠ آؠء ؠئ إ)٢(

يس  :ّاألولاهلٰه

هتين يس اهل :اهلٰه
يس هتهلهساهلٰه : اهل
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ع أحمسميم بمتىس يف  ٦٥.......................................................................................اخيهش
مئ ميهشلكمي  ميط، ٰهال يطمشمس أن ت ٌميميىطمكَّـّارت هنمي أجيغاء . َّّـحهثمكهثمك ٌ واحىعةّ ٰهمثىغض حي

ٍميميىطمكَّـ متهئلكميٍ واحىعةّ م بمتهئلكمي ب ميإل . ّ، ىط بمتمكهش ٰهىغض تهث وىطيعه إحىعى امل
وريطاخي هنمي  ا خنهسمكلكمي خيمس  .َّـّ مل يطحمىطهش

ميرة اخيمب)حيهيىش املىغاد( يف ّ احلمنيعا ميمي ذحيىغه وىط ّوالبىع مي  ( يف ذيط خن
متىس األجيغاء ٍحي ميىغحيهي:  حمكِّـ جيميل،)بمتىس إجه حميجَّـ ميمي خي ّ  خنهل اإلحنالق ّ

ٌٰههنمل ميىغحيهي ّ ن ألحىع األجيغاء حميجَّـجيغإلهن مي ّ ٌ ٰهمئميخنىعا، والبىع مي أن يطمس  إجه ًّ
هتهش حي جيغءٍ آخىغ ميهتمييطىغٍجيغء ، ٰههنمل خي امم ٍ خي ّ  مل حيمئ ميهشلكمي ،بميجي األجيغاء  خنّ

مين، حيام ال حيمئ مي اإلٌ واحىعةٌحهثمكهثَّـ ىغ مل ىغ مييس احل ق احل ع ٰه  امل
ٍٰهالبىع يف حي ميىغحيهي.  واحىعةٌحهثمكهثَّـ ّ ّ متىس أجيغاإلٍ خنهل اإلحنالق مي حميجَّـّ  إجه  خي
 .بمتىس

مكمين  مكميج بمتىس األجيغاءُيطّإملام وىطيعا اخي ّوأميمي . ىس يف اجلمشهسَّـبمت إجه ُّـ اح
جيىش خنهل بمكمين ، ٰهمك ميج إخيمك ميج وامل ٍتمتمكهن امل ن ىط ّ ميج جيىع يطمس ّ آخىغ، ألن امل

ري امخنمكّاجليغء اخيمئ امع ّ ال مهجم، حيميهلمكالَّـ االج ن خن اج مسىغ، واملمت َّـ يف اخيمت
جه يف اجل ن ىط اجليغء املميدي، حيميهلمك  .ّاألدويطَّـ، وجيىع يطمس

تّمتهسيشّىطيعا حيهس ٰهمكام يط ميت احل بمشىغحهسَّـ اخي َّـ، وىط بمكمين ميمي ب ّهثمكهثمكّ خيهسمشىغحي
هثيش املىغحيهي احل ّيط  .ّهثمكهثّ

ميت خييعخيىح،  ٌ ميمي ب حيىغز أمل ميىغحيهي:أيّ أميمي ميىغحهسَّـ اإلث ّ ، ٰهمنميميرة ّحهثمكهث ّ
ٌ أن يطخمتهي أثىغ: وخنالميّهثمكهثاخيخمحيمكهي احل امع واملهئاممّ  إجه األجيغاء  مي اج

هسىش خن،بمتىس َّـ خنهل األجيغاء،   خي  مي اهلمكىعروجهن ّحيهيىغحيميملميء املّاآلثمير املخمت
هن ٰههنن ً خيهسامء أثىغا وٰهميإلىعةّواألوحي هسىش خن أثىغ اهلمكىعروجهن وحىعه ًَّـّخميص ً  خت

ىغيطَّـ) ١( متَّـ احل ميَّـ، اخيمب  .ىش، حميجنمكَّـ املمئهش١٠٢ّص: ح املهشهب
ّحيهيىش املىغاد، اخيمتالميَّـ احلمن) ٢( ميين يف املهثمئىع األول: ّ منخيَّـ اخيىغابمتَّـ مي اخيمثمئ اخي  .ّامل
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هتهلهس خسل اهل :ّوأخمهت االمظ
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 ٦٩.......................................................................................ازضوع أجصطم بشغ يف

 احسضور  عووععا،  واجعٍبوجودعن اثضد يف اخلطرج، واجلضغ وازصسل بوجود
 .ضوروسط أخبق دصضه اجلض

سوجودتطن  ًأعشط وازسورة ّطدةاحّ أن :صد، رغدمّع احعرّورع حطزف يف ذزك خض
 : ازخزضظ دح رسضدّ أن  إذ واجع يف اخلطرج، زطجلضغ وازصسل، وذعظٍبوجود

  وعصون، آحغٍذ يشءإ ٌ يشءّ وعو أن عضشم؛ّ الرتكيب االنضاممي:أحدمها
 بطزصشل، ٌ زثغةّغزظتصون يف احّ جتى ، سضضامّغزظ يف احٍ دح جعةٌسضضام ذاتّزصل 

 .ّظظ واهلوائضّ، وتغزضظ ازبخطر سن األجغاء احطئضبضطتصاززخزضظ ازبضظ سن 
ًا ّستحع آحغ وٍء وعو أن عسح ازسء دد يش؛يّحتاد الرتكيب اال:والثاين

ّ زل  عي دد، يف اخلطرجٌ واجعةٌ سضضام ذاتّغزظضام يف احضصصسشه، وعصون ز
ٌ زعع زطتبط ومهط ذاترةسحوز سضضام، ّغزظ احسضضام ودد  يف اخلطرج؛ ٌ واجعةً

أجع ّ أن  إذًرسضد طشغا إذ م ذزك ازواجعّازشصل عصسّ أن :وسشضى ازخزضظ رضه
 إذ عسح دضضه، أوّثم  وال عصون دد اجلغء اآلحغ ،ً رع عصون سوجوداغئداجل
ًام رع عصوططن أسغا واجعاّأهن ه دد ّ األسغ ازواجع سن جضظ إطرع عضشعم ذزكّثم  ،ً

 ٌ واجعٌام أسغّرطهنأجعمهط وعبصى سن جضظ عو دد اآلحغ، زطجلسم وازضطسي، 
 وعبصى سن جضظ عو ،ه دد ازضطسيّإذا رشف اطشعم سن جضظ إطّثم عو ازسجغ، 

 .دد اجلسم؛ وتغزضظ اجلسم سن اهلضوذ وازسورة سن ععا ازصسم
ّاحلق : ّ وملصظ سن اححصصد بشعه، جضظ رطلّتطهلدوععا سط احتطره صعر اح

ّدضعطط سوارصط حط تصشن به بشغ اح ) ّاحطدة وازسورة(ّ أن ازخزضظ بضضضام :عنّتطحغً
ّاحتطدي ّ صحظ احلضل بد احطدة :إجعاعط؛  زثحةّحتطدّ، واحلجظ دح ععا االّ ّ

.  رطبلٌ، وازضبطت جسم، واجلسم جوعغٍ ططمٌ احلضوان جسم:وازسورة، زصوزضط
ّ يف ازوجود، إال أن جضظ احلضل واالّحتطدوسصطد احلضل عو اال  ذح جضظ ّحتطدّ

 .١٧٢ص: ق ازالعضجيّخوارق اإلهلطم، اححص) ١ (



)(

)(
)(



)٤(ؠ ءّ ذءؠ د   ء ؠدؠ  ء   

ّأخمهت األول ّ:

هتين :ّوأخمهت اهل
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 ٤جهنظعظ احلصضظ ـ  رشح.................................................................................... ٧٢
ٌعتحصق هلظ رغد  . يف اخلظرجّ

ّأطه زو حتصق أي: ذزكوبضظن  ّ ً هلغه األطواع، رالبغ أن عصون زثحاٍ رغدّ  حظ ؛ّ
ّ أن ازصد از:ّتصغم ّ أن : يف اخلظرج بوجود رغده، واحصغوضٌسوجودّشبضشي ّ

ٌازصثغة عي إسظ خد ازشبضشظ أو جفؤعظ، أو الزم ّن زل إ وجضع ، خضضظّ ال عضصكّ ّ
ً، جيظ أن عصون زثحا، ٍ سصغوضٍواجغ ٍدّ، وزل رغدرغاأ سن ٌقّزثح رضو سطز

ٌوزل زثح رططه سطزق ّ   التسصسل عغا ازضحو زض األسغ خحغعظرض.. . سن آجظدّّ
، وخصضه رال غهخضّتورق  عٍواجغ إذ غا األسغ احتسصسلهنظعظ، وال عضتضي عإذ 

ّعتحصق ازواجغ، رال عتحصق زتصك اح ك زتص ، وعو حصق سظ رغضٌجغ واٌ رغدّظعضظّ
 .دازوجويف  ٍة زثحٍ سن أرغادّظعضظاح

ًة خغضظ سصظررظ زصّرال عبصى إال االجتامل ازغابف، وعو زون ازصثغ  ّضظامعً
 إذ ة ـ ازصثغوعو ـ بظطشامم ازشغض احصظرقٍإلغ  جضضّظعضظ احّحصق، وتتّضوخضظاز

ّوسن ازثظبظ يف حمصه، زام خضطمل يف .  ازصثغة بشغم اطشامسهّحصقوال تت، ازضوع
ّ أن زل :ّازصشل األول سن احغجصظ ازشظرشة ّ عتورق خغوضه خح ٍ سصظرقالخغيضّ

ّ أن :يف ازصشل ازسظدس سن احغجصظ ازغابشظّورغ تصغم . ّ اختشغاديٍخبق إسصظن
 .ةّ عغا اإلسصظن عو احظدّجظسل وحمل

ً، البغ أن عصون ازضوع سظدعظ بظزرضورةّصغدعظ زصي حتشل ازصثغة از،إذن ّ ّ .
ٍرصل طوع ٍزل طوعّ أن  إذّ زثح األرغاد رضو سظدي، وعضشصف بشصف ازضصضفّ ّ 

، وعو  واجغٍ عضحس يف رغد:د، أي رصضف بصثح األرغا ـّ جمغد:أيـ ّزضف بامدي 
 .احشصوب

ّازسء احصظرق ال عشع أن تتصثغ أخخظص : رظل ازسضغ يف ازتشصضصظت ّ
ٌطوخه، رطن ازتصثغ إسظ بظزصشول وعغا طوع ّ ّ ّ رال سظدة عضظك، أو ّ واجغ، أو بظحوادّ

ٍ سضضظ عسخك اجلضضف رضه رال عتصثغ، وسظ عصون ذح الزمُبظألخغاض وازالزم ّ 
ّ وعو احظدة، ورغ ًالون خغوضه بسبظ، وذزك ازسبظ جيظ أن عصون رظبرضص



 ّؠ   
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هت هث إلك أهئىحاع دوهئيشًحلمئجيىحن حطمي  حضهتهلمي

هتخضمئهث ّهلَّهئىحاع اهلمي

ٍإن امعهتهشمئهث اهلميىحجكمئهث خضىححطمن أحطهياؤهشهت مص اخلهترج حضىححطىحد ّ ّ ّ 
وامظمن

ّألن احلخيىس حضخك ملىس خمميهيهت وحضخك اهلميىحع أوجض ّ ّ
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جههتلكمية ٌوأخمهت مص اهلهنهشىش حلهي خم جنىسّ ّ حضهتإلهبهتم واهل
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مئ ّملهتن ملىس خمىش اجلميَّـ واهلمهجنىس جكمي جعمي، ًهتّ ملخس  هل
ّخضٰهمنم

ورلكهث مبهلهث  ّوخلمن جكمنوا امع ّ

)(
هت ّز امعميملمث احلٰهمئٰهولكخي ىس  ...ّ هترلكهثال خم هتت االجك ّامعميمل ّ

ّوخمىش هشميهت لكحفحطمك اهلٰهىحل حضمبن اهلحفملمئ ّمث حضخك امعهتدة واهلجنىحرة ّ
ّ احتهتدي ال اهئحنخسخمٌخضميملمئمث ّ ّ

)(



)(
عضهم ... و األرحام  ْوأو ُْ ُ ْ َ َِ

َ ْ ُ ُ َ

ٍأو ببعض ْ َ ِ
َ ْ َ

...)(

)(
ّ احتهتديٌخضميملمئمث ملخس خفمئمبجح إن مفهتء اهللا ...ّ ال اهئحنخسخمّ

ٌخضهنحيىغ حسهت اهلملهتألهئىحاع  ّحضهتمعهتدة خمهت ّ

مية إخمهت أن خضجيىحن محهتم ذات امعهتهشمئهث اهلميىحجكمئهث ّاهلجي ّ ّ

)()(
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ٍملىس جكميض ىغ إخمجيهتن ٍ خممههترقّ يش جكجغ خف ىحخليع جكميو ّ لك
ّمظهتخمحييش امعهتدة

 حلهيىح ٍدّمسمي ٍهئىحعّ ملىس ّنأ إلكولكميهنجيَّـ حضهنجيَّـ اهلميٰهمئِّـ 
حم مص حلميد ...لكمي

ٍمسميد ٍهئىحعّملىس ّ أن  إلكولكميهنجيَّـ حضهنجيَّـ اهلميٰهمئِّـ  حلهيىح ّ
حم مص حلميد ...لكمي
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:ّاألولاحلجييس 

هتين :احلجييس اهل

هتهلهس  :احلجييس اهل
:احلجييس اهلمياحضىع
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 امعٰهىحالت وجكمندهشهت •
هتخم ، اجلىحهشمي •  يشأخل
هتخمهتخض، ّاهلجييس •  يشأمظجيهتخميش، اهئٰه
هتخميش األوجض •  ّاهلجيمئيع واهئٰه
هتحلهث •  اإل
 األلكىش •
 امع •
ىع •  اهلىح
 اجلمنة •
خمٰهىحهل أن لكمههنىس وأن لكميمههنىس •
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  مص خضهنميلكيع امعٰهىحالت)١(
 ت أو األحطميهتس اهلهنهتهلمئهث اهلمنهلمئىس جكجغ وحطىحد امعٰهىحال)٢(
  جعجنهتئُّـ امعٰهىحالت)٣(
  امعٰهىحالتمند جك)٤(





سادسة رحلة ا   ا
قوالت الع    ا

ةُو األجناس ت اُ العا ها ت ُاهيات ال إ حليلّ فيها  و،ِ با
ون فصال وٌواحد   ً.ع

  ّاألولالفصل 
قوالت   عددها و ا

ب نِلموجودّ أن َال ر م ًماهية ِ ا تُات  ذّ س ستوي   هاُه ال 
وجودإ    هذه ّأن و، ما هوِ ما يقال  جواب و،العدم وِا

ِاهياتا تّ ش   ّأن و،الفصول وَ أع األجناس،ٍاتّتص وٍ 
ُتبها قد تّإن: أي ،ّما هو أخصو أعم ما هو ِاألجناس   منً متصاعدةّ

الة،ّأعمإ  أخص سلسلةَ فال  ت ا س  إُ ت سٍج  ؛هاَ فوقَ ال ج
هايةِغ إ هاِ ذهابِالستحالة ستلزم، ا نِ ذاتِبّ لِ ا م  من ِ ا

ن، متناهيةِ غٍأجزاء ءُلّ تعقُ فال يم ِاهيات من هذه اِ   ِ بتمامّ
طِ أخذِ باعتبارَهذه األجناسّ أن  ؛هاِاتّذاتي واد، الِها    

 كما سيأ ٌ متناهية و، القوامِ من عللُةّادا و،ٌةّعقلي أو ٌةّخارجي
  .إن شاء اهللا تعا

ةًهناك أجناساّ أن :َلّفتحص س فوقً  سَ ل سم و،ٌها ج ُ اةّ ا
قوالت   :ُمن هنا يظهر و.با

قوالتّ أن ً:الّأو سائطِا بة ُ غُ  ٍر
سّ ال ،فصل وٍ من ج ن ّ و



س   . هذا خلف، أ منهاٌهناك ج
سيطةِ ذواتِ بتمامٌمتباينةّأنها  ً:ثانياو ال ،ها ال كّ و ش نها   ٌن ب

س وذا ن فوق،هو ا سَ ف   . هذا خلف،ٌها ج
ا َاهيةاّ أن ً:وثا واحدةّ ت أُ ال تندرجَ ا  ، واحدةٍ من مقولةِ 

ون ءُفال ي   .هكذا وً. معاًيفا وًاّال كم وً، معاًاّم وً جوهراٌ واحدٌ 
 فهو ، واحدةٍ من مقولةِ  أُ يوجدًمع ّ أن :عليه ُعّتفرو

قولةٍ داخلُغ ت ا و دخل؛  ت ما يصدقَ إذ  ن ُ  ً ساّ عليه 
ال و، متباينةٍس متباي أو أجناس  ُه ما يصدقُمثل و،هو 

فاهيم واجبِمن ا ن وِ  ا م يعاِا  إ ُت اإلشارةّتقدمقد  وً، 
ك   .ذ
ِاهياتاّ أن ً:رابعاو سيطةّ لفصول،َ ال وهرِ   ِوع وً، مثالِةّ ا

فرد نـ  ِا قوالتٌ خارجة ـإن  َتقدمقد  و. عن ا رحلةّ   .ّاهية اِ  
ساو واجبّ أن ً:خا متنع وَا قوالتِ خارجانَا َماهية إذ ال ؛ عن ا ّ 
قوالت و،ما ٌماهيات ُا سية ّ   .ّج

ّثم إن هورّ قوالتّش اَ  ِائ  أن ا وهر: و؛ عّ  ،ُ ا
مو كيف ،ال وضع،ُوا دة، وم، وأين، وا  وأن ، واإلضافةُ، وا

  . وأن ينفعل،َيفعل
عو م يق. فيما ذكروه  االستقراءُلّوا س ٌم برهانُ و   أن ل

ميع أعم  ٌها مقولةَفوق عض أعم أو ،ِمن ا  ُمفهومّوأما  .من ا
ِاهيةا ءّ وجودِ وا ِِ وا صادقة  الع،ا وأمثا يعاِ ا  ُ ومفهومً، 

يئةِالعرض الِ وا سع، وا صادقة  ال وهرِ غِ ا يئة، ا  ُ وا



ية س صادقةُال سبعُ ا ةِ  ا سم، األخ يِ باألعراضُاةّ ا س  ،ةّ ال
عةٌةّم ُف مفاهيم وٌ من  .ّاهية اِمن سنخ ٌ خارجة،هاِ وجودِ من 

ُماهيةف ءّ قولُذات هو ِ ا ة، ما هوِ عليه  جوابُه ا َ وال هو ّ إال ّ

ء وجودِل ئي، ا ءُةّ وش وجودِ ا ئية،  س بموجودَ فال ش ا ل  ، 
ُوعرضية ءّ ب، بالغًه قائماِ وجودُ كونِ ا  ًه هيئةُ منه كونٌ وقر

يً،وحاال س ءُةّ و  ِ من وجودٍ خارجَه غِ غه ِ وجودُ كونِ ا
عةُ فهذه مفاهيم.الغ وٌ من وجودِ من  مولة، ا  من ِ  أٌ 

قوالت، واحدةٍمقولة ست من ا   .ّتقدم كما ِ فل
قوالتّ أن :همِوعن بعض عِا قوالتِ بإرجاع،ٌ أر يِ ا س  إ ِةّ ال

وهر: ف، واحدةٍمقولة م و،ُ ا كيف ،ال سبة،ُوا   . وال
دفع َتقدمه ما ُو سبةّ أن :ّ عاهوي مُ غٌ مفهومَال وٌ من ِ  من 

وجود و ك .ا ُرد و فهومِ عمومّ د،ًه مقولةِ  جعلِ ا قوالتّ فل  ِ ا
وهر:مقوإ  صدق؛ِ والعرضِ ا وهرِ  غِ العرضِ مفهومِ   ِ ا

قوالت ُاهية  اٍ واحدةٍمقولة إ  بل،من ا ء أوّ   . ا
اقِوعن شيخ قوالت:ِ اإل ِ أن ا سّ وهر:ٌ  م،ُ ا كيف، وال  ،ُ وا

سبة ة،ُوال ر   . وا
رد ضافا،هِ  سابقُ عليه ما يردُو ةّأن : إً  ر  ٌمفهومًأيضا  َ ا
ع وٌمن وجودِ من  وجود، ا سيُ وهو ا ابت القارُ غُالّ ا  فال ،ُ ا
َِساغ خو قوال    .تا  ا
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  اح
ّسمس رسهصقّه اخ نّخص  : مما اشفصه شفبحل يف شسكشتزّ

 . إثبكت وجىد اخفىالت:األوىل 
 . بقكن رمد اخفىالت:والثانية

 :مما اشفصه شو خالل اخبكحل اشتكشقل وكسع يف
     ات)١(

ُوتطفه يف اخقطه ومناد . شك مفكل يف جىاب اشسكال رو يشء مي :املقولة
ً الشك مفن حمقى :أي ،اخحقىل مي )اخفىشل( ورد مما، سكخناد شو ، اخحقىلخلك

 . ششء يف شفكم اشسكال رقى
رالسقك رد إاخفىشل مي اخحقىل، ووجى : يسكل صكحل اخعجو اشففسف

مي  وملعقك شفىالت، و رد اخىضىع،ً شفىالّفضقلاخحقىل سىن اخحقىل يف اش
ل اشتي ّذكذقو اخحقىالت األأقن بجققن اخىجىدات، األجقكس اشعكشقل اشتي حت

 .شىضىعّسه  إز ذقكدمكإمقفو 
إرالق اخفىشل رد اجلىمن : وشو اصطالحكت اشفىم: سكل اشتقككىي

 ٍسىهنك حمقىالت: وجى اإلرالق. اخفىالت رسة:  اشتسعل، سقفىشىنواألرناض
و سققك إذا سككل بقعقي ّفمتفقعقي اخحقىل، أو سىهنك بحقل إذا سككل اخفىشل ب

اخفىشل ّ أن  أوّذققلاال إز لّاخففىظ، واشتكء شفقبكشغل أو شفقفه شو اشىصفق
 . سقفىن اشىصه سمشهٌثلّك شككّ، وحقل إهنّجممقلًتفن وصفك شف

 .٥٧ص: ّرمد خند، سسو اخقطفقكت، حمقىد ذقكهل، اشطبعل اشسكبعل) ١(
 .٤١٠ ص٢ ج: ملقه صفبقك ،اخعجو اشففسفي) ٢(
 .١٦٣٣ ص٢ج:  اشتقككىيّاشعالشلّشىذىرل سشكف اصطالحكت اشفقىن واشعفىم، ) ٣(



)(

)٢(ءؠ ءؠ آ د ؠ  ذؠ   

. ّخمهتهشمئهثامعىححطىحد امعخيجيىش هليش : هث األولكّٰهمنخمامع

هتهئمئهثّٰهمنخمامع جن وٌ خمممحفملهتتّهتهشمئهتتحضخك امع: هث اهل . هتتّخص

)(



)٣(ؠ ء   

سائط غ  .١ قوالت  بةا   ّر



قوالت متباينة بتمام ذواتها.٢    ا

)(

)(



ت أ من مقولةّاهية ا.٣ واحد ال تندرج     ا



قوالتّاهياتا .٤ سيطة خارجة عن ا    ال



 

)(
)(

)(



قوالت.٥ متنع خارجان عن ا واجب وا    ا

، 

، 

)(
)(
)(



)٤(ذد ؠ   

قوالت ععدد: ّاألولالقول     ا

:ّجنمييعوأورد جكحيمئيش امع

)(
)(



خفجع ىشيغنيخسحن نن  ميَّـ........................................................................................هئجك
ختحضمك ريلكيطيغ ختحكيغىش يغنيجعخفحضجغمسمسمن هئمم يغني  .جعخفحضجغ 

يس يعميخك خضحضحنمفجغيغهل يع  هئمم حئحطيغ)مثجع خفحن( ىغ :ىنمخجيجع مثمم يغختحنيغجهحق يغختحس  :جغ مثجع خفمنِّـ 
جتجغحنمفجغيغهليع  مش هبجعني مثٰهجع ريحن يغنيحنريحن مف مثحسجضحنجعخفحضجغ ختحصحنريحن  .مصحيلك مثمم خضهيحن 

يغنييعمث يغنيحنريحن  مفجغجع مثحسجضحن يغختمتيط  خضهيحنخفحنريحن ىغ  هبجضمن مش مثمم يغنيحسجعخفحضخمجع 
مفمم  مش حتام جغمش ختمسمصهئجعمثحتجعخضمغ هئمصجع  نن يغختحسمجحم يغختخيجعمت مثمم ينخسجكجضجع ينٰهجع يغختحنريحن

حب جتحنختجن حضىغ: يغنيخكزيحصجغ يغ جتجغ يغختحجحض حض جغ مثٰهجع ريحن ختجن  خئحض مش هبام    جغ ختجن ختحصحنريحن
جت  يغختمتيطمش مثجعخفحضجغ ختحصحنريحن مثمم زيحضجف يغنيمججكيغ  مفخصمسمم يعميحك نن جعمثجع حتجع مثٰهجع

ريمصجعخت ىشمش  ينمخجك مثمم ريمصمك يغ  .حكيغ  ينمسحن مثمم يغنيخسحن
جغيعمث يغهلحض ىطحسجع ختجسيي (جع مثحسجضحن يغختمخخك  يغحلجع )خفمن حتحن يغختمتيط  خفحن ( 

خضهيحنخفجع)حتحن يغختمتيط زيجعختجغ ختجسيي ختحضٰهمغ   هبجضمن مثمصحيلكهئجغمش  مش   مثمم خضهيحن يغختحنريحن
ىش مش هبحصلك حلجع  ُّـجغمثٰهحيخسحص مثخسحن ريحن نن يغنيحنجهحن  يغختمخخك خفحن مثجع حتجع 

مش ىنحض ريحن مش هبحصحضٰهمغ مثحسجعخفحضخم جعخفحضجغ حلجع زيجع يغختحنريحن نن يغنيمصام  مفمجحقزيجع 
ىش يغختجغمثخسحنختحض  .جغمخخكجهحض يعهئىي مثمم يغنيخسحن

جغ يغختمصٰهجيحضيعمث ىشجع يغهلحض خفمن حئجيخل مثخسحن هسُّـ يعميحكىش يغختمصٰهجيجغ هبحضجضجعجغ  ىش   جع مثخسحن
جغخضٰهجيحض مفمم خفحض جغ ىغحب  مثمم خضٰهجيجغ يغختمتيط زيجعىطحصجغجغمش هبجع يغنيحيخن خفحض مش   مثمم  زيجعىطحصجغيغنيمسجع

حتحكختجم يغختمس نن ىنجعجتمن يغختمصٰهمعمش هبجضحك يغختمصٰهجيجغ هئىي يغختلكمث ىغحب خضٰهجيجغ يغختمتيط مش  جع
ىش  مثخسحنختجغمش ىنحم خفمن  ينمخجك يعهسجع  ىغجغمشهئخكجهحض  حئجيخليغختخكمبخم مثمم ىطجكجتجضجع هئىي مثخسحن

 . هئىي ينٰهمخجغ يعريمصجع ىطجعهئخك هئجع مثمخمصخن
االقول  ع: ا قوالت أر   عدد ا

ريمنهئخصخك ىغحب خفحكيغ يغختخسحن مفمصٰهمع خفحن يعزيجك يغحلمساميطمش ىنمم حئجض يغختٰهجع  .  

زيجعىش:يغخضجخخك) لك(  .هيميمك:  يغنيمحجع



 منيشهسجعمفجغ يغحلمسخصجغ   مبىح.................................................................................... هيَّـ

ىطحيجنجتجك يغزيحيحف: مثمن نن يغنيحنيغجتملجع يغجت   يعخضجن: يغىنمم حئحضمصجع هئىي يغحلهت ىنام مي
خكيغمفمصخسٰهخم يغخضخسٰهجعمثجع  يغختمخخك :يع  يغ ٰىجيجعىش  يغ حتحضملحتخم ىغحب مش ىنجب يغختمصحسمن    

يغختخيجعمت يع مشيع مفخسحي ختحكيغينجن يغختخسٰهخصجغ يع  ىغمثجع يغختمخخك يع  مثمم حتام مثخكمشخضٰهجيجغ  
ٰىجغ مشمفخسحي ختحكيغينجن يغختمصٰهجيجغ يع  مبييخفجع  هبجضحك يعجتٰهجع ٰى  زنخكيش ختحصمخخك هئمصجضجع 

ىنمخجغمشيغجلحنخفخك  . هبجعخضهيهت يعجتٰهجع يغنيحنريحن يغنيخصمسمم نن يغ
حئحسجع حيمضهلجبجك يغنيجتجع ىط ىنمخجعمش : نن يغ ىش يع مثمم يغختمصجع مثمم ريمخحم يغنيخسحن

يغهبخسجضخم ىطجعزيمع مشيغختمسحضمليغختمسخم يغجلحنخفخك  ريمخحم يغختمصٰهجيجغ ريمصٰهجع ختحصٰهجيمخجغ يغختجيجعجتحضجغمش   
خك  .يغختجيمججع

 هئجك مش هبحصحن ىطحقجعخفحن مبيي مث يغختمصٰهجيجغ مثحسجضحن ىنمضّحنجكمثمصأورد خصخفمقحم صحلر احسو
يغزيجكيغختمصٰهجيجغ مثخسحنختجغ ريمخحم يغختٰهجيمخجغ  يغزيجكيسمش    مثخسحنختجغحتحصجن يغختمخخك مش هبحصخم  خضمخجكيغ 

يسيسيغزيجك ىش رنمجحن هلحكيغ جتجع يغ ىنجب مش ختحيمسحن يغنيخسحن مش  يغختمخخك ٰىمصحيجب هتجع يغجلحنخفخك 
 ....جغ هئخصحن يغنيحسجضحن نن ريمخحصجن مثخسحنختممخكختحن حتحسخن : يغنيمجمصمل

حتخك ىطجك   يغختمصٰهجيجغ ختحضٰهمغ يعمثخكيغ يع هئحصحضجن ىنمض:  ىنخسحنختجنحيمضهلجبيغنيخفحكيغ مثجع 
حصجضجع مثمم زيحضجف خفمن خفمنمش مثخل جتمحخل يغختمصجخخك هئمم يغنيمصٰهحنىس  مفخصمسمم ينمخخسجعخفحضجغ يغنيمثٰهحيخسحم

حتحم مفخصمسمم منخكمفجكخفجع نن يغختمخخسحم هئمم يغنيمصحيٰهجيجبمش يعمفجحجعيغنيمصٰهحنىس ىغختحضجنمش   مثجع مل  
يش  نن يغختمخخسحم هئمم هبيطمش  مشمفخصمسمم منخكمفجكخفجع مفخصمسمم  يعمفجحجع  نن يغخلجع

خفجع مثمم زيحضجف خفمن مثمخلكيغهئ مش هب مفخصمسمم يعميحك مئجيحضمخجغ هئام  هبحضجن يغختمصجخخكحيجيجع  هئجكيغ
حض هئىي رنخصحنختجغ ختجم يغختمتيطمش هبجعختمصٰهجيجغ  ينمسحن ريمصٰهجع يع خضحنهئجع  ىغ جعىش هلجعريلك مثخل 

حيجضجعرنخصحن يغ مثمخجضجع ريمصمك مثجع خفمن خضٰهجيجغ ىغ  هئىي مثجع   ختجن يع خضحنهئجنمش هبمسحن مثمضميحن
خضحنهئجع يع خئمئمججع  مفٰهحيمجحق  ىنمض مفمسحن   ىغ  مفٰهحيخسحضخميغختمصٰهجيجغ ريمصٰهجع يع

 .َّـهيمن لكيش: يغنيحنيغجتمل) لك(
ىنمخجغ) مك( حئحسجع يغختمخخسحصحضجغ يغ  .من منيش: يغحلمسخصجغ يغنيحيمخجعختحضجغ نن يغ



ىش نن خفجع يغنيخسحن  َّـَّـ........................................................................................هئجك

مثحن  .يغختمصٰهجيجغ ىنام خفحن  يغختمصٰهجيجغ يعزيجك خفحك يغ
الث س: القول ا قوالت    عدد ا

خفمع  مبيغىغختحضجن خفحكيغ يغختخسحن  خفمنخئحضمق يغ مش يغختمسحضملمش يغختمصٰهجيجغ يغجلحنخفخكمش يغختمسخم : 
مثجع ىغيغختحنريحن  نيجع حتجع يغنيهيخصحن هئحصحضجن: مش زيحضجف جتجع نن يغختحيحصحنمسجعىشيغحلخكحتجغ
يغ يغىغ مشخفحن يغجلحنخفخك مثحنجهحن نن  مثحنريحن مثجع مبيي جتجع يغختحكيغىش إ مش هبحضجنمثجع مثحنريحن
خفجع يغختحكيع مشحتجعحلخكحتجغ مش  مثخل يغختجسييىغ  مفمخخسحم  جتجع يغختخسجع يغختجسيي  خفحن يغنيجحجع

مع   مفحنرييع مش يغختمسخصحضجغمنخف يغختمصٰهجيجغ  مفحنريمع ختحكيغينجن يغختحيميلكيعمثجع ىغ جهجعننيغ
ىشخفحن يغختمسحضملمش هبجعخضهيهتىش يغ جمختختحكيغينجن   : حئحطيغ.مخٰهجغ نن مثجضجعىش مثمم يغنيخسحن

مفجم ختمخحم   .ِّـمفجحجعيعجتٰهجع مفمصخسٰهخم زيجك يغيعمثجع مفجك
ىنمخجغ : حيمضهلجبجتجع ىطجك يغني زيجعىش ريمخحصجضجع مخٰهجغمش خفحك يغ ىطجعزيمع يغنيمحجع

ختجن زيمي) مش يغختمسحضملمش يغختمصٰهجيجغيغجلحنخفخكمش يغختمسخم( . جغ هئىي يغحلهت هبحضجضجعيغحلخكحتجغمش 
ختجم مثمم ريجعيط يغ نن يغنيمصجخحنمثجغ ينجيمخجن هئىي  مش حتجعختٰهجيلك  .ىنمخجك

يسمش يع :جغمثٰهحيخسحص خسحنختجغحيجن نن ريمخحصجن يغحلخكحتجغ مثينحنجهحضحق زيمي  يغحلخكحتجغ مثحنريحن
يسمش هبجضمن ىنمصحسٰهجضجع مثخسحنختجغ ىش يغنيحكحتحن يس يعهسجع جعيعمث. ختحضٰهمغ مثمم يغنيخسحن  مثحنريحن

مش  يغختحنريجكيغ يس  ريجغ يعهسجع يعمثجعهبجيجعختمه يس ختحضٰهمغ مثمصجك ىش يغنيحكحتحن مغ يغنيخسحن  
ريجغهبهثهس يغجهحقمش  مثمصجك مغ جع ختحضٰهمغ ريحنخفخكيغ حتام خفحن  جع ختحضٰهمغ هس ُّـيغختمسخم 

ىغ حتجع هلخضحسمك يغختمسخم يسجع ينخسجكمفخكمش ختمسمصمش  مش  مفحصلك جضجع مثحيخسجك  ىنخسجك يغنيٰهجعهبجغ ىنجعختمخخك
يغ ىنجعختمخخك يع مفمسحن حتام ريجغمثمم حتحن يغختمتيط مثحيخسجك مغ  ىنجعختحكيغىشمش  مثمصجك  

جغيغختمسحضملمش هبمظ يس يغختمسحضمل خفحض ىغ هئخك  جتجع   ينخسحي يغختخسٰهخصجغ  يغختمصٰهجيجغ ختحكيغهتجعمش 

ىنمخجغ) لك( حئحسجع يغختمخخسحصحضجغ يغ  .هن منيش: يغحلمسخصجغ يغنيحيمخجعختحضجغ نن يغ
مبيغ) مك(  .لكلك لك يش: ممخصحنهئجن مثمجمصحسجعىش خئحضمق يغ
 .من: يغنيمججك خضحسٰهجن) مل(



 منيشهسجعمفجغ يغحلمسخصجغ   مبىح.................................................................................. هشهشلك

يسيغنيهيحم ىغحب هلجع يغختمصٰهجيجغ يغحلخكحتجغ ختحضٰهمغ جتجع  مش 
 مثحسجضحنىغخضام مش جعجعخفحنمف مثجع يغحلخكحتجغ ختحضٰهمغ مثحسجضحنمث ىنمض:ا امظجنمقحكنُوأورد خصخس مكخل

مش مثمصحيلك ىش خفمن  مثمم خضهيحن يغختحنريحن يغختحنريحن ختحضمك مثخسحنختجغُّـ ىغ يغنيخسٰهخم ختحصخصخسحن
 .جعخفحضجغيغني

خفمع ىغختحضجن ىطىغ: ىنجيحضجع ىعميخك ريحن هئجعمل يغختمحجيحضمخجغمش ىنمصجعيط هئىي مثجع  جك  يغحلخكحتجغ خفمن 
خل مثمم يغحلخكحتجغ يغجلحنخفخكمفحيمضهلجبيغني ريحن يغختمحجيجع حئحض  ريحن هئجعمل هبجع. جغ  حلخكحتجغ 

حئحسجع. جعجتجعٰهجع مثحييغختمحجيحضمخجغ حئحض يس هئمم خضهيحن : يغحلخكحتجغىغ: جتجع نن يغ  خفمن هئجيجع
مش   مثمن يغختحنريحن يغختحنريحن  ىغ  ختجنمثجعخفحضجغريحن يغختمتيط يغختحيجك مش  يغختمسحن يغنيحكحتحن

يش يغخت يغجلحنخفخكمفجعخفحضجعىش هئمم يغنيميجع يغختمحجيحضمخجغ يغختحيمن مفحصهيخسجضجع يغجلمخخكجهحضجغ    مصٰهحضجغجغمش 
ريجع هئمم  خضحنيغجغمثجعخفحضمثحن يع مفمسحن ميجع  هئمم يع هبجعحلخكحتجغ ختحضٰهمغ ىنميمصمك هبجح.  يغ

يغختحك مفحكحتخك نن مثجيجعزيجف يغحلخكحتجغ  ريمصٰهحضجغزيجكهتجع جتجك ينمسحن  يع :ينمسحن مثخسحنختجغمش 
 .مغ ىنجنينمخحصخسهبحكختجم ىنجعهئحيجيجع مثجع  مشخئمئمجحضجغ خضحنهئحضجغ

ىش يغختمخخب ىنخسحنختجنجتجك خضجخخم ىنمخحل  : خفحك يغنيخسحن
هتىغ جكمفخم  ىش جت حن    يغنيخس

مض حنهب ري جن  جع خت    جتجعمث
خممثجع مفخسجيحم يغختخسٰهخص   جغ نن يغختحكيغىش هبمس

جع ٰهخم نن يغنيمس مجحن يغجل   يعمفمم زي
ٰهجيجغ خك ينخض جعهبجغمس   ىش ىغجه

ٰهجيجغ جغ ىنمص خك خفحض خل هئ   جه
حم يغخضحيخس جع  ام يعزي جغ ىن   خفحض

 

خفمن هئخك نن  حنخفخكيغختمخخب  ري    
مصحسمك جعمت خت يغختخي جعختجسيي  جعىن يغمث    

ٰهخم ين جع يغ حم هب   يغختمسحضمل مبيي جتجعىن
مجحن خن زي جع ميمثحي   جل ىنجعختلكمث

حن يعىن جغحنخضهي جع ختمحجعهب   يس يعمي
مغ يغ ٰىجي يش  جع مي جن    جللك

جعىسىسمثحصجم حتخيحن حيخصحم يع ىغخف    يغخئ
 

جكمش ينمخحصحضخسجغ هئىي مبىح يغنيمصجخحنمثجغ) لك(  .منَّـمل لكيش:  يغختحسحنيغ
ىنمخجغ) مك( حئحسجع يغختمخخسحصحضجغ يغ  .من منيش: يغحلمسخصجغ يغنيحيمخجعختحضجغ نن يغ



ىش نن خفجع يغنيخسحن  لكهشلك......................................................................................هئجك
حم مصحسمخ: يع مفحسمخ مضٰىييمش يع مف   :يغختحي

 

مضٰىيي   حم ين يغ حت جع خصحتمث
 

 ّا   
ٌجح مكخله احسحكمكمقحكت جعمعحصحطحكت: جتجك هنجتحنختجن   ٌ ومجحنجغحكتّ ٰهمغ مجحضخل ختحضمش ّ

هبمظ يغنيجعخفحضجعىش يغختجيٰهحضمحجغ ختحضٰهمغ هبحضجضجع  جعىشمشزنحيمج هبحضجضجع مثحججئحتجعىش جعخفحضجعىشيغني
مثحججئحتجعىشزنحيمج يع : يغىنمخجع: جتجك هنىنجن نن جتحنختجن  حتام حئحضهتىح مشجعىش 

نن :جتجك هنجتحنختجن  هبمظ هئحصحضجن يغنيجعخفحضجعىش يغختجيٰهحضمحجغ حتجعختحسمجحن يغجلحنخفخكمفجغ مثخي
زنحيمججعىش  . هئىي خضهيحن يغختخسجححضجغ يغنيجضخصحصجغ  يغختمسحصحضجغخفحك يغنيجعخفحضجعىش مثحججئحتجعىش 

ّ إهنحك مضحل جخحصجخخك:أي: جتجك هن  جتحنختجن• خفمشّ يغنيهيخسهل حكيغ يغنيمخمصخن مفحجيي ىغختحضجن  
مفحم جتحن يغختحجحضمقجتجك هنيغختمححنهئ  يغىش نن  خئجع ريمصجع :  نن مبىح يغ ٰىخم ىغ يغ

ىن:يع: زيحضجف مفخسحن ينجئينمع مثحيمججعهئجكيس جتجك ام ينجئينمعمش  ينخكينجيجضجع ختحضمك ىنحنيغريمع نن  
ختجميغخت. مجحضخل يغنيحنيغ خضحنيغ ختحضمك ختجن ىغ ريمصمك :جكختحضحم هئىي  يغزيجكمش يع ىنمخحل يغ  

مش حتمضخضحنيغ يع ختحضمك جلمصٰهجن ريمصمك ريمصجع يع مفمصحسمخحم زيحيخن ينجئينمع يغ  .مفحسمخحم 
خضحنيغ ختحضمك ختجن ريمصمك مف يعىطحتام يع ىنمخحل يغ  مححصهل هئحصحضجن ىنجعختمصحن يغنيمصحسخكمش 

يس ىغختحضجنحتجعختمصخسمحجغمش حتام حئحيمضيت يغ  .خئجع
مش ّاحسممحنخفملم مظحصحطخك ذات احسمفحفجم جعجم أمخملاء حضمس جعحنحقحكمكمقلك: جتجك هنجتحنختجن  

ريمصجعحكيغ يغختخف خفجعىس يغ حئحيهيجعختجغ  يغختحيمخحصحضحم  ىغحب حيمخحصحضحم يغ   يغختخيجعمتمبيي يغختمصجضجعمفجغمش 
ريمصجع ىنجعهئحيجيجع يعميحكخفجعهئىي يع خف: جتجك هنجتحنختجن  خفحن  ....حك يغ

ّخضمن جلمفحفجم جخمغجفهل خنء جعجم مكخله احسحكمكمقحكت مححنحجم ذاجخمقحكهتحك: جتجك هنجتحنختجن   ّ مش ّ
 .حصجضجع يغنيجعخفحضجعىش يغختحيمن هلجع يعريلكيغيط مبيي مثحيمصجعخفحضجغ  مفخصمسمم ينمخخسىغ: يع

ّجعخماد ّخصخس أن مكخله األمخحقحكس مححكخصحنجنحكر أجسخلمكحك محجضط ال : جتجك هنجتحنختجن  

ىشمش رنخصجك ىغىنخكيغخفحضخم ىعمفحيمن) لك(  .َّـهن: يغنيخسحن
يغىش:يغخضجخخك) مك( خئجع  . يغختحسمجحم يغختخيجعمت مثمم يغختمصجضحف يغختخيجعمت مثمم مثمصمحهل يغ



ّجعهترحطمئهث أو جكٰهحيمئهث ّ

ميهتهشمئهث، ملخس خف مئمبجح إن مفهتء ّوامعهتدة خمىش جكحيىس اهلٰهىحام وهش خم
 خضهنهتلكاهللا

حييش خمهت لكجنمنق خمىش امعمههتهشمئيس جكجغ اهلىحاحطمث وامعخيجيىش،  وخم
ّخلمن خضٰهمنخممس اإلمفهترة إلك ذهليغ

ٍّملهت• ّهلمهجنىحل اجلىحهشميلكهث خم

مئخنهثّإن•  جكىش امعٰهىحالت، خلمن ٌجعهترحطهث ...ّ امعهتهشمئهتت اهل
ّخضٰهمنم مص خمميمظحيهث امعهتهشمئهث ّ

امعٰهىحالت جكمكّ أن هتئخك جكجغّمثهيىحر امعمم
)()(

)(

)(
)(
)(



 جكجغ أن هلمئَّـ حلىحخلهيهت خمٰهىحهلهثٌجس لكٰهيس حضميهشهتن•

وخممههيىحم اهلهنميض

)(
)(

)()(



ّ هشىحلكهث إال ال وّحلخسهشمئهث اهلجمء هشىح ذاخضيش امعٰهىحل مص حطىحاب خمهت هشىح ّ
)(هلحيجمء امعىححطىحد

)(
)(
)(
)(



حلٍّ مفمئئمئهث معهت هلمئَّـ حضخيىححطىحد

هيجكهث ىح اهلىححطىحد حصخيىحهلهثٌحلهيهنه خممههتهشمئيس خممي  جكجغ ٌ خمىش هئ
مي خمىش خمٰهىحهلهث  وامظمنةٍأمل

(جكىش حضهنحنيش
(

 ؠ ّؠ

)(
)(
)(





ءؤ   
 ؠ  ئؠّ آ ّ   

)(

)(
)(





ءؠ ؠ  
ّآ ؠ  ءّءؠ   ء    

  خضهنميلكيع اجلىحهشمي واهلهنميض )١(
هتت وحطىحد اجلىحهشمي واهلهنميض مص اخلهترج) ٢(  إمض
مهمئيس ا هشىس خممههيىحم اجلىحهشمي واهلهنميض خمىش امعمههتهش)٣( هثّلكىحهتهشهث أم امعّمئهلمهحي
 





  
  

ا   الفصل ا
وهر ف ا سّأن و تعر ته من اٌه ج ا    ّاهيات 

ُاهية اُتنقسم ا ً انقساماّ ًأو ّ ِاهيةا : إّ جدت  ُ ال إذا وّ
ارج وضوعُ و،ا ستغنٍجدت ال   ُماهية  و، عنهاٍ  وهرّ  ، ا

ِاهية او ارجُ ال إذا وّ وضوعُ و،جدت  ا ستغنٍجدت    ٍ 
قوالت و،عنها سعُ ا   .ةّعرضي الُ ال
ٌماهية :ُوهرفا ارجُ إذا وّ وضوعُ و،جدت  ا  ٍجدت ال  

ف و. عنهاٍستغن لوجودٍ الزمٍ بوصفٌهذا تعر  أن ِ من غِ، 
ون سًفاّؤل ًاّ حدَي س؛الفصل وِ من ا ك  ج  ٍ إذ ال مع 

فّ أن  كما؛ٍل ِاهية باِ العرضَتعر ارجُ ال إذا وّ  ،جدت  ا
وضوعُو ف، عنهاٍستغن ٍجدت   وجودٍ الزمٍ بوصفٌ تعر   ِ

قوالت سعِا د و،ةّعرضي الِ ال س من ا ءل   .  
فو ف تعر عر ن حد و،ٌ مانعٌ جامعٌا م ي اً.اّن   : فقو

ٌماهية( شمل)ّ واجبُرج و،ّاهيات اَةّم ُ  اتُ به ا ن ، با  حيث 
فاًوجودا َماهيةال ، ً  ّ .  

ِاهية اُتقييدو ِّ ارجُإذا و( :ا بقو اللة )جدت  ا ّ أن  

ف عر ِاهية َا وهرّ ي هو جوهرِ ا ملٌ ا شائعِ با م ؛ ا و   إذ 
ْحققيت فهومّ وجودُ ا ن ،ّار اِ با م ي ًماهية  ا آثارًةّحقيقي ّ ها ُ 
واهرُرج و،ُةّقيقيا ك ا ملُال  جواهرـ  ُةّهني اُ بذ  ِ با



فـ  ّواأل عر فهومَ صدقّ فإن،عن ا لِ  نفسِ ا  ال ،ّأو ٌه 
فهومَ اندراجُيوجب ت نفسِ ا   .هِ 

وضوعُتقييدو ونُ ا ستغنياِ ب إلشارة، عنهاًه  ف إ ِ   ِتعر
وضوع الزمةِ بصفتِا ون و، ِه ا  : أي،هِ بنفسً قائماَهو أن ي
فسًوجودا وهر.هِ  وجودُ فا س وجود: أي،وضوع ال  ٌ  ه ُ ل

فس ـألعراضـ ه ِلغ   .هِ بل 
قييدّ إن:ما قيلّوأما  صورِ إلدخال، باالستغناءَ ا وهرِ ا  ِةّ ا

ال ِادة  اِةّا فّ عر وضوعُن ووّ فإنها ،  ا ن،جدت  ا  ّ ل
ستغنُها غَوضوع هاٌ بل مفتقر، عنهاٍ    . إ
قّ أن :ففيه صورّ أن ا وهرَا ٌماهيات َةّ ا سيطةّ  ٍ مندرجةُ غ،ٌ 

وهرِت مقولة سٍسةّال  و،ِ ا ه  ُت اإلشارةّتقدم كما ،   إ
  .ّاهية اِرحلة

وهر: أع ـ القسمُوجودو ارِجـ  َالعرض وَ ا وري ا    
ملة رَ فم.ا وهرَ وجودَن أن وهرَ فقد قال، ا  من ِ األعراضِةّ 
شعرحيث  بِمن األعراض و.ال  ألعراض،ِهتّعرضي  َ ما ال ر  ِ 
ي س   .ةّال

وهر سُوا ا يصدقٌ ج ِاهيات عليه من اُ  اٌمّمقو، ّوعية اّ  ، 
ِاهيات اَ كونّ ألن؛هاِ  حدودٌمأخوذ ها ِ  وجودً مفتقرةِةّعرضي الّ

ستلزم،عنهاٍستغن  ٍوضوعّار إ ا ٍماهية َ وجودُ  ها ِ  ذات ّ
اٌوضوعة ستغنية،  ال ، عنهاٌ   ِغ إ ِ االفتقارُذهبت سلسلةّ و

هاية ٌماهيةر ّ فلم تتقر،ا   . وهو ظاهر.ّ



سيةّوأما ما استدل ِ به  ج وهرّ تهِ ا ا  ِ  وجودَ كونّأنمن  ، 
وهر وضوعِا كٌ واحدٌ وصف، ال   ش اهياتٌ  ِ ب ا وهرّ  ،ةّ ا
لزومِا  وجه ٌحاصل ظرِ مع قطعِ ا ورِ ا ارجةِ عن األ م ، ا  فلو 

وهر ن ا ساُي اً ج ن الزم،  ٌ و ماهيات،هاِ وجودَ بل   ٌ متباينةّ
اتِبتمام زم، ا اعَ  صاديقٍواحد ٍ مفهومُ ان ةَ من   بما ٍ متباينةٍ كث

ك ال، كذ اهياتَ فب. وهو  ِ هذه ا ةّ كث تبايِ ا  ٌ جامعِنة ا
وجوديُ الزم،ٌ واحدماهوي وضوعِ وجودُ كونه ا   .ها ال  ا

وصفّ أن :ففيه ذكورَا عً معَ ا  هذه ِ وجودِ من سنخٌ من
ِاهياتا وهرّ ِاهيات ال من ا،ةّ ا وجودَ كونّ كما أن،ّ وضوعِ ا  ِ  ا

لمقوالتٌ الزمٌ واحدٌوهو وصفـ  سعِ   ٌ واحدً مع ـةّعرضي الِ ال
ع يعاِ األعراضِ وجودِ من سنخٌمن وصفُ كونَ فلو استلزمً.   ِ ا
ع ن واهرِا ِاهيات  اً واحداًاّاهو مً جامعاً واحداً معِ من ا ّ 
وهر وصفُ كونَ الستلزم،ةّا عِ ا ن قوالتِ ا  ِةّعرضي الِ من ا

قوالتً واحداًاّاهو مً جامعاً واحداًمع سِةّرضيع الِ  ا  ٌ هو ج
ُاهيات وانتهت ا،ا وهر،مقو إ ّ   . والعرضُ هما ا

عو سية ِ  إثباتُلّفا ِج وهرّ ته من اِ ا ا  ِاهيات    ما ّ
ستلزم، بهُيقوم ٍوضوع إ ِ العرضَافتقارّ أن  من،ّتقدم ًماهية ُ  ّ 
  .هاِ بنفسًقائمة

تفر َتقدم  ما ُعّو ءّ أن :ّ ونَواحد اَا ً  وعرضاً جوهراُ ال ي
كً؛معا وهرّ أن : وناهيك  ذ وضوعُ وجودَا  َ والعرض،ه ال  

وضوعُوجود وصفان،ه   تمعانِ وا ءِ ال  داهةٍ واحدٍ     . با
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  اح
 :لإلبفشم لخفشخسص خفسشى رخعصضل لخخسألظ ض لثجر

    ا واض)١(
سج يف بسشى خرغع لجلغصط يلخذطهق ألفززلثفزرص حزامم لخرالجرص يلث

أل لشع  يلثفشن بذط كثطلخغثغنصغ أل لشع  لحرشتعحضصش لخخسض يف بذط خخسأل
  لح ينصش كثطيى)خرشكض لخرالجرص( ي)خذسشن لخذزع( حشخذطليل يف لثغثغن

.  لثسزسصق حام لثفشنى يف لثفعألشصسصيلثخسغن بسسسع صغ لث. لثغثغن لحلشنمأللشع 
حام تخج  قيلصدش صضل صغ خطلن لإلثطصع أليخذع.  بسششعألترضول صغ لإليحظ بام يصض

 .لخسع جفشنلهتع
يليخسشي تسرغع لشرغشخش ألشصسص لثأللى :خسألظض نحط لثيح أل  :شفغصع لح أل

أل يف خغغغه ثضم آليثضم يف لخلشنم آل لخفغ لنل يألشصسص لث:ّاألولالنحو 
 . جسسشق يصضل صغ لجلغصطآلخغفذع

ثضم يف خغغغه آلثضم يف لخلشنم يآل لخفغ لنل يألشصسص يصغ لث:لثاينالنحو ا
 .جسسشق يصضل صغ لخذطهآلخغفذع 

 لخفغ ألشصسصلجلغصط صغ لثأل لى  يصغقأللإليوش بشخسغفص خزسفغ أللخ :يتغغسض نخظ
يجسسشق حسغ خسط تذطصرش آلخغفذع أل يف خغغغه ثضم آليثضم يف لخلشنم آللنل ي

 حلرسرص يشالنو خغثغن لجلغصطق يخسط تذطصر بيصغ تذطصظأللشام شمق يألخضلتسبش
يرش خع لجلسط يلخرخعق يتفص أل لى صزغى خشخألألبض أل لخفذطصظ بشحلضأللجلغصطق إلى

يرش خع لجلسط لخرطصش أل صغ خش صزغى خشخألفشوي لخأللخفذطصظ لحلضأل لى عأليف حمز

ق نلثظ صضى لإلحغلو يف حفشل ككق هقم: ننن لخرغلالضق تذزسرص جث فم لثسدغخص) ق(
 .ككه:  حمسض لبطلصسع كصفغ. نقلثرغألم



وهر جامع ف ا   ٌ مانعٌتعر

)(

)(

)(



)(
:ّاألول

)()(

هتين :اهل

)(



)(

وضوع  ل  قيد االستغناء عن ا   اإلش

)(
)(



،،

:وأحطمئمث جكىش اإلمفجيهتل

)(

)(
)(



)()(
)()(

ف العرض   تعر

)(



)()(:ّاألولاهلٰهمئمن 

هتين )(:اهلٰهمئمن اهل

هتهلهس )(:اهلٰهمئمن اهل

)(:اهلٰهمئمن اهلمياحضىع

)(



)٢(ءرؠ  ضؠ د ؠ ئءؤ   

)(
)(





 ككق.....................................................شنإلمتشصس خظ حتغع تش ةسط إليمسع مجلعصض بدضضط يف
 . إلدرجمجلعصض يف مخلشهن خظ تالى محغفزسظ مح

 مجلعصض يمحدضه يف إلرظ حت مي ضفغص)ملعى محذزغذص(يةشيى متخسإلط يف 
ق ةسص حشى سغشيص متعةعنم جسض مإلإلخغظ مألجسشي خظ تالى مإلنهمحشن محلخعهض

ألش يثعحش يمهمنمإل حع ةغإل خسإلش ضضهى بشحعةضمي ميإليمةضإل حظ إلمي: خش بضمجغع أل أل يةعجش أل
أليجدخش يجخغش يحضةشق يضضهى  أل  ألصضي مأليلشو يمألةعمى حشئزصإل مي ألمضخشأل

 مل برظ صضي ق)مسش(بوإل يصع محغع ضدث جسسش أل مل برظ محسذط خعةعنم حعإلبشحسذطق بسفع
 جت يةعن محدضهق يصع متعةعن إليصضم تت ثشصض. ألمضخشمأليلشو يمألةعمى 

 خظ جت ألضزرظ مي برعي خعةعنمإل حشقش  محرشئظ بعق يصضم بفالحع يف محسذطقحذتي
 .سش ال حذتصشيةعنصش حسذغإل مي  خفظ صضي مألةعمىق يصضم خدسشيإلفرظمي بغ

)٣(ا  ضوا ا   ا ّا أ ّ  
إلبغدش تخسعه ةرجمل متخشلخسإلط متغشه مت ق إلشصعآل خألمجلعصض خذسعيإل مي :أل

إلي حشي متعغعه حشئجم بزعغعهش بشتعغعهق حأل محدضه حشئظإلحع بشيإلغضى يمث  أل
 مالثغذسشل جظ متعغعهق حزطي إلةسفسص  نمبعإلةسفسصخش  مج ي ضسغسعم خظ جت قلتض

 إل يصع حمشىق حسغدظ يةعن مآلقخش ال قشضص مج خعغعه مج بغزغظ محلشةص
أل تش سززغع يمغفش خظ يةعن ل بشحعةضميأل بشثظإلخشصسص إل مآلإلرظ يجضي حت.إلخشصسص

إلخشصسص خظ إل متزرسص يف مخلشهنق يجزسع حالبضإلشصسشنمت   يفالإل مقش  نمهتشإلةسفسص إل
 هلشق يصضم صع خدسع حعي إلنميته ع حعقش ال يف خعغ:يبدغشهم متضآلق خعغعه

 .ألمجلعصض ةسغش تش ضسضهن حتغع
ص صضم يضزرظ لسشج قأل ضرط ةسغش تش حتغعفشصعآل مجلعصض خذسعي خقمني

 :مالثغضالى بشحخرظ محغشيل

ل كقك هكن: إلعق خط بدزسرشن محخسسض خضبش خدسضآلإلمحدالخص محدغشثغشئ: ملعى محذزغذص) ق(
 ).بشحذشهثسص (كقك هكني



:هث األولكّٰهمنخمامع
هتهئمئهثّٰهمنخمامع :هث اهل

هثّٰهمنخمامع هتهل :هث اهل

هث مئ :اهلمي

)(
)

(
)(



تأاستدالل صدر ا
ّ

سّ أن   وهر ج تهٌا ا     

)
(

)(
)(



ص تأف الستدالل صدر اّنمناقشة ا
ّ

  
)(

)(

)
(

)(

)(



)(

:إن خلمئىس

ّجنمييعأحطهتب امع
)(

)(



 

)()(

 ّؠ   
هتخمهت يس امعهتهشمئهث اهئٰه ًخضميٰه ّ أوهلمئهتّ ّ

ىحعُو حطمنت ال مص خمىح

)(



ىححطىحد الزم هلحيٍ حضىحؠيعٌهشهنا خضهنميلكيع

هنميلكيع حطهتخمىع خيميج حضيش اهلىحاحطمث حضهتهلهنات ...ٌ خمهتهئىعٌواهل

جهميمئهت جكميهيهتوخضٰهمئمئمن امعىح هشىح أن لكجيىحن خلهتئخس  ...ًىحع حضجيىحهئيش خم
يش حضميمه

ىحع، أي هلمئَّـ وحطىحده ٌحلهتجلىحهشمي خمىححطىحد  ال مص خمىح
هلجهمغه

)(
)(



 حتمس خمٰهىحهلهث اجلىحهشمي، ٍجلمغ خمميمنرحطهث... هثّواهلجنىحر اجلىحهشميلك
ّملخس خضٰهمنخممس اإلمفهترة إهلمئيش مص خمميمظحيهث امعهتهشمئهث ّ

خيخك  مص اخلهترج  ـ أجكمي اجلىحهشمي واهلهنميض ـوحطىحد اهلٰه
ّوري مص اجلخيحيهث



ّهتهشمئهتت معهت لكجنمنق جكحيمئيش خمىش امعٌواجلىحهشمي حطميَّـ•

)(

)(

)(
)(



)(

)(

)(

)(
)(



)(

)(
)(



ّ معهت لكجنمنق جكحيمئيش خمىش امعهتهشمئهتت اهلميىحجكمئهثٌواجلىحهشمي حطميَّـ ّ

)(
)(
)(



ءؠ ؠ   

)(
)(

)(

)(

)
(

)(





 
 
 
 
 
 
 

ا ا  
ّوا ا أ   

  أفسلم اجلولم )١(
ّتكسكن صمر املتلهلني قكجولم) ٢(

 ّبحوث إضلفكل •
 ل حول اققكمّملحل إمجلقك .١
  يف املماد قن اقكقم.٢

 





الث   الفصل ا
وهر األ   ةّو أقسام ا

وا وهرّ إن:قا ونّ إما َ ا لَأن ي ون فيه،ّ   ئن و. أو ال ي  ُا
حل صورة ا ئنُغ و،ّادية اُ هو ا ونّ إما  فيهِ ا الَأن ي  ً ّ 

ون، بهُ يقومٍء يوُلّاألو و. أو ال ي لو و، هو ا ا ال  ّ إما ا

ون ب َأن ي يوًاّر صورة و من ا ونِ،ا  هو ُلّاألو و، أو ال ي
سم ا و،ُا ونّ إما ا سمٍةّ انفعاٍ ذا عالقةَأن ي  أو ال ،ٍ بوجهِ با
ون فسُلّاألو و.ي ا هو العقل و،ُ هو ا وهرُ فأقسام.ا ّو األِ ا  ُةّ
ص: ،ٌسة يو و،ّادية اُورة ا سم وا فس وُا   .العقل وُا

قسيمو س ا وهرّ فإن،اإلثبات و ب اً دائراًاّعقلي ُل  َ ا
با َر وهرّ الِ من ا وهر و ا حلِا س ينح، ا سبُ ل  ِ 

سمّعق الِاالحتمال ائز،  ا ونِ فمن ا وجودَ أن ي  ٌ جوهرِ  ا
ب يّماد ٌر ِادة ا منّ صورةِ غٍصورة وّ كن،ّسمية اِ ا وا ّ  هم ق

وع ادَا َاألول يّ ا الّ سم تعو   .همِ  استقرائً  ا
صورةّ أن :َك قد عرفتّ أن وهرَا ست مندرجةَةّ ا ت ً ل  

وهرِمقولة وهرَن صدق و، ا ارِجَ صدقُ عليها ا الزم ا   . ا
قسيم إ ِرةبعد اإلشاـ  ِقال  األسفار ذكورِا   ُواألجود : ـ ا

قسيم وهر: أن يقالِهذا ا نُ ا ألبعادً قابالَ إن  الثةِ   فهو ِ ا
سم ال ،ا نّ و سً سواء ـمنه هو به بالفعلًا  جزءَفإن  ن  ج ه ِ 



 ،ةّ هو به بالقوًا أو جزء،ٌةّ أو طبيعيٌةّامتداديّ إما ٌ فصورة ـهِأو  نوع
ٌمادةف ن جزء.ّ م ي ن  ن مت، منهًا و ةًفاّ فإن  با ِ  فيه با

ال ،ٌفنفس   .فعقلّ و
ا ش ًثم قال  قسيمِ جودةِ إ وجهّ ا سيظهر : هذا ا ك   من ُوذ

وهرِ من كون،ّ ما حققناهِتضاعيف فساِ ا ساّ ا ً مادةّ اإل ّ 
 من ِ بالفعلًاّ كما، آخرًل بها جوهراّ ال يتحصِةّ اإلدراكيِلصورة
حصِاألنواع ونِلةّ ا وُ ال ي ا  وجودُ آخرٌ  وجودُ غ، من ا ِ  ا

ذه األنواعّالطبي ي  حصِ ا   .)٢٣٤ ص٤ج( . انت،ِةّ الطبيعيِلةّ ا
قسيمُوما يرد سابقِ  ا قسيم ُ يرد، ا ّ أن  ً.أيضا  هذا ا

صورَعطف ِنوعية  عنٌةّتأخرو مـ  ِةّ الطبيعيِ ا سمّ  ـ  ِ ا
صورة ّأو ِ االنقسامَ كونُ ال يالئم،ةّ االمتداديِا   ً.اّ

ن يف  ي يهم،َو سمِ عن حقيقةَ أن نبحث:نا هاهنا فا  ِ ا
ِادة اِهجزئيو صورةّ فسّوأما  .ّسمية اِ وا يفاءُا حثُ فاس  عنها ِ ا

فسِ علم نكشف؛ ا شافَها بعضُ حقيقتُ وس رحل  ِ االن  
ِقوةال عقولِ والعاقل،والفعل ّ مُ فيقعُالعقلّوأما  . وا ه ِ  حقيقتُ ا

ِيات اإل ع األخصّ نكشف،ّ با شافَ بعضُ وس   ِ االن
ِقوةرحل ال عقولِ والعاقل،والفعل ّ   . تعاُ اَ إن شاءِ وا

  



 ١٤١...................................................................................ّاألوسكم اجليمن أسسلم يف

 
  اح

بكلن شستكن منه األسسلم، اخصكّه منا اسفصو سبكلن أسسلم اجليمن، ون ذق
 :ومنا شل ذكتكلوسى شى خالل اخبلحم استلسكم؟ ّعقرومو مي االذتقناء أم احلش اس

)١( ا أ   
 استقسكو سجم نققى أن نقين ّشى األكياع، ألنّأذو األسسلم وإن سلكم  ّإن

مكل مي اخناد ّ أن ّ إالسبكلن األكياع نققى أن نقين سبكلن األؠكلف أو األسناد،
شل  إز ّ شلميي، كسبتىٌاجليمن شفكيمّ أن شىصكّه األكياع، وذسه خل اختلره اخ

 .األكياع إز حتتى كسبم اجلكه
ش لجوهر ّتقسيم ا   اء 

ًأوسكل ًء اجليمن تقسكجملّو اخشّسس ّ  وحلؠو سسقتكو  مخسم،ٍأسسلم إز ّ
 :بلسشقو استليل

 :سقر ذد س، سىّ ومي اسني ال حمو، اجليمنّإن
 ذكن ٌ، استي مي جيمنّلدنمّ شل نقين يف حمو، شى سبكو اسصيرة اخ:ّاألول

 .لئرّاخش
 : إزونكقسو منا اسقسو ،ّ اسني ال نقين يف حمو:اسثلين

 .)اهلكيز( ّلدة ومي اخ،سشء ّ شل نقين حمال.١

ّسلن اخناد شى اسقسقم األوسكم) ١( سلم إز حليق أن ال حيتلج اخقسو يف اكقسلشى إز تقه األس: ّ
ّأشن خلرج ذى ذاتى، سلن سسقم احلكيان إز اإلكسلن واسفنس وذلئن األكياع سسقم أوسكم،  ٌ ّ ٍ ٍ
ٌأشل سسقتى إز األبكه وزده وإز اسضلحه وزده وإز اسقلتل وزده، سكي سسقم زد  ّ

ّاكظن تعقكقم ؠنر اختلهلر ذد إهلكلت اسشفلء. ّأوسكم  .٣٣٥ص: ّ



)(

)(
)(



)(

)(

)(
)()

(

شّصنف مناقشة ا لجوهرّقسيم ا   اء 

:امعميهتخلممهث األولك
)(

)(
)(



)(

هتهئمئهث :امعميهتخلممهث اهل

)(

)٢ (ذر ؠ أ   

يس  :ّاألولاهلٰه
هتين يس اهل :اهلٰه



)(
)()

(

)(

)()(



ص   تقسيملف ّنمناقشة ا

)(



امعميهتخلممهث األولك
)

()(

هتهئمئهث :امعميهتخلممهث اهل

هث هتهل (:امعميهتخلممهث اهل
()

(



)
()

()(

)(
)()(



 ّؠ   
ٍإخمهت أن لكجيىحن ذا جكٍّخلهث ٍ اهئمههنهتهلمئهثّ يس حضىححطيشّ  حضهتجل

مس خمميمنرحطهثّإن  حتمس خمٰهىحهلهث ً اهلجنىحرة اجلىحهشميلكهث هلمئ
...اجلىحهشمي

:حلمتن خلمئىس

:خلحيميهت



)(

)(
:ال لكٰههتل

:هت هئٰهىحلّألهئ

مئيس أن لكٰههتل ٰه األحطىحد مص هشهنا اهل

مئهنمئهث منادلكهث أو حق ّإخمهت اخم ّ ّ

)(



هتين اإل هتينّخمىش ملىحن اجلىحهشمي اهلميمه ً خمهتدةّهئ  هلحيجنىحرة ّ
ّاإلدراملمئهث

هتين اإل هتينّملىحن اجلىحهشمي اهلميمه ً خمهتدةّهئ  هلحيجنىحرة ّ
ّاإلدراملمئهث

ءؠ ؠ   

يس  :ّاألولاهلٰه

هتين يس اهل :اهلٰه
)(

:األولك
هتهئمئهث :اهل



يس ا :ّاألولهلٰه
هتين يس اهل :اهلٰه



 ّءؤ  
١.ّءؤ  ؠ    
لغة   العقل )١(   ا

)(
)(

 عقلتها بعقال نفة ّإل هذه أزم
تكّش

)(

)(
)(
)(
)(
)(



  ّالح القرآ العقل  االصط)٢(

ِمون... عقلها إال العا َوما  ُ َ َ َْ
ِ

ُ ِ ْ َ َ)(
م م آياته لعل ِك ي ا ل ْكذ ُْ َُ َ َُ َ َِ ِ ُ ُ َ َ َ 

َعقلون ُ ِ ْ َ)(

س عقل ما كنا  أصحاب ا سمع أو  و كنا  وا  ِوقا َ ُ َْ َ َ
ِ ُْ ُ َ ُ ََ ُ َِ ْ ْ َ ْ ِعَ ِ)(

فسه لة إبراهيم إال من سفه  ن  ُومن يرغب  َ َ َْ ََ ِ ْ َ ْ ْ َِ َِ ِْ ِ َِ َْ َ َُ...

)()(
)(
)(
)(



 ١٥٥...................................................................................ّاألوخشص اجلوضط أحسصم يف

ص إبطاضشم خن محصحص ّ اإلجطاض جن خسّإن:  حصل اخذبصجبصإلي)١٣٠: اخبزطة(
ص  وخن ضطه اآلضص ضسترصد خرسى خ،ضصّضرضّممص وجطم متششطضص خص ضسررسص ، اخسرظ

نُالعقل ما عّأن  :ورد يف احلطضص ر  .بد به ا
رادفات العقل  القرآن)٣(    

ً اخرزل خزوشه جببص يف االتتسصب جن اخزبصإلض، أجسق جسشه ّإن :ىَهُّ الن.١
 مجرسص ،اخرزل اخسصضي جن اخزبصإلض: واخسسشص:  حصل اخطاحص األصرسصين؛ىاخسس
ِك آليات ... :حصل، هنى ٍإن  ذ

َ َ َ
ِ َألو اِ

ِ
ُ
 .)٥٤:جه( ِ

اخرزل حيصحظ جث اخسرظ خن اخسزوط يف اخدالل ّ أن  بام:ِ احلجر.٢
 :واحلجط ِص، خطا أجسق جسشه بصحلجطّخطتبص احلشواشش إح واالشحطاف واخسطول

ط جث شرسه ذن آتط شرسه حزط أثَ خ:ويف ثطضص اثرشخص ثالف اإلبصثص،
ِهل  : يف ذخك حوخه ترصح و.ًطاذطته ثذ ث:خن حوخه،  خسع: أي،اخطزق

ْ َ

ِي حجر ِ ِك قسم  ٍذ
ْ َِ ٌ َ َ يف ّ أن :اثرسى: خص اخذبصجبصإليّ حصل اخرال)٥: اخرجط( َ

خن  ّاحلق ّضسشط و، ضرزه به اخزولٌ ثن خه جزلً خصحشصًخسصه حسامّذخك اخطي حط
 خصن ـ ٌ وخسطخصٌه رشفبام خّ إال  وال ضزسمـ ٍوإذا أحسم اال جبحصشه بشخط، اخبصجل

 .ط اخطي ال رضص يف صطحهّاثشخ ّاحلقخن اخزول 
 وضو ،ً وضو خن اخترصبج اختي ورد اجترامهلص خثجا يف اخزطآن اخزطضم:ّ اللب.٣

 ّ وخص، ثصخده وثشصره وشرسه وثزشزتهٍيشءّ خل  خنّاخسص ّ ألن؛ خسرزلٌخسصوق

 .٣٠٠ ص١ج:  اخزطآنترسج يف اثشطان )١(
 .٥٠٧: اثرطدات يف حطضص اخزطآن) ٢(
 .٦٢٤ ص٢ج: دحصح، اجلوضطياخ) ٣(
 .٢٧٤ ص٢ج: جمسع اخبحطضن، اخخشض اخذطحيي )٤(
 .٢٨٠ ص٢٠ج: ترسج اثشطان) ٥(



ِإن  سماوات واألرض واختالف ِ ِ خلق ا ِ ِْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ
ْ َ

اب هار آليات ألو األ ليل وا ِا َ ْ َ ُْ
ِ ِِ ٍ

َ َ َ ِ
ْ)(

اب و األ والعقالء هم أو
: اهلٰهحيمث.٤

وا   س ِأفلم  ُ ِ َ ْ َ َ َ

تكون  َاألرض  َُ َ َ ِ ْ َ ْ
عقلون بها َهم قلوب  َ ُِ َ ُ ُ ُِ ْ ٌ ْ)(

روايات ا)٤(   فة العقل  ا

:اهلخنهتئمههث األولك

ل ما خلق اهللا العقلّأو

هل وجنده،اعرفوا العقل وجنده...  تهتدوا، وا
 اهللا ّإن

روحانٍل خلقّ وهو أو، خلق العقلّ وجلّعز  . عن يم العرش من نورهّ من ا

)(
)(
)(



ً خلقتك خلقا: فقال اهللا تبارك وتعا .أقبل فأقبل: قال ّثم  .أدبر فأدبر: فقال 
رً عظيما يع خلّو متك  

 . العقلّ وجلّ خلقه اهللا عزٍخلقل ّ أوّإن: يا 
ً  خلقاُ ما خلقت، وجالّوعز: فقال . فأدبر.أدبر: قال ّثم  . فأقبل.أقبل: فقال 

ك أعط، بك آخذ، منك ّ إهو أحب قب، يو ك أ ك أثيب و و

نطقهّم قال ّثم  .أقبل فأقبل :قال ّثم  ،ا خلق اهللا العقل اس
ملتك، منكّ إّ هو أحبً خلقاُ وجال ما خلقتّوعز: قالّثم  .أدبر فأدبر:    وال أ
رّ إيّأما إ، ّفيمن أحبّإال  ي، اك آ ي،اك أنّو قبّ و ي، اك أ اك أثيبّو

س قاس نفسه بآدمّإن خلقت :  فقال، إبل
ي خلق اهللا منه آد، من نار وخلقته من ط وهر ا و قاس ا ارو ك ، م با ن ذ

ارً وضياءًأ نورا  من ا
هتهئمئهث :اهلخنهتئمههث اهل

)(
)(
)(
)(



 ٤جهناية احلننة ـ  رشح.................................................................................. ١٥٨

 :الروايات
 بالعقل، ّهك ا َدرما يّنإ:  قال مين رزيول اهللا .١

ن ال عقل   .وال دين 
اس عقال أخوفهم هللا، :  قال مين رزيول اهللا .٢ مل ا ًأ

اس عقال.وأطوعهم  لسلطان وأطوعهم ً، وأنقص ا  . أخوفهم 
كمةُبالعقل است:  قالمينيه السالم مين ألري املؤلنني .٣  .خرج نور ا
وى :  قالمينيه السالمؤلنني لري املأمين  .٤ ن، وا ر ش ا العقل صاحب ج

فس متجاذبة شيطان، وا ش ا نهماٌقائد ج نت  ح،هما غلبّ فأي؛ ب  .هّ 
 يف بيان التالزم وميدم مينيه السالم يف حديث مين ألري املؤلنني .٥

ائيل  آدم : االنمناك بني الدين والممل، قال سالمعليهبط ج يا  : فقاله ا
 أّآدم إ

ُ
ت،ٍ من ثالثًك واحدةّرت أن أخ ها ودع اث  يا:  فقال  آدم. فاخ

ائيل الث،ج ياء،العقل: فقال؟  وما ا ين، وا ت ّإ:  فقال آدم. وا  قد اخ
ين.العقل لحياء وا ائيل  ه:  فقال ج فا ود ائيل إن:  فقاال،ان رنا أن ّياج ا أ

ون  ن، قالن ما: مع العقل حيث   . وعرج.فشأن
ن  دين:  قالمينيه السالم مين اإللام المادق .٦ قال  ن   ومن ،ًمن 

ن  .ةّن  دين دخل ا
ة ّالممل حجّ أن  يف بيانمينيه السالم يف حديث لإللام لوزيى بن جممر .٧

 .١٤٣ ص٧٢ج: بحار األنوار) ١(
 .٣٣ ص١ج: النايف) ٢(
 .١٠ ص:نايفال) ٣(
 .)٣(رقم ، احلديث ١٢٣ ص٢ج: غرر احلنم ودرر الننم) ٤(
 .١١ ص ١ج: النايف) ٥(
 .مدر السابقامل) ٦(



اس حجّإن ، حجّ هللا  ا ا الظاهرة ّاطنة، فأمة بّة ظاهرة وحجّت
ياء واألئم رسل واألن اطنة فالعقولّوأما ة، ّفا ا

   وأصحاب الفكرةسففال العند العقل )٥(

)(
)(



 ٤جهنكلك احلغفك ـ  رشح.................................................................................. ١٦٠

 ًشك صكر شفجذا بىجىب  شو جفكت اشعمم واإلشغكن واشغصىر إالٌ ذاتو جفكيف
، ال لشىبو ٌ وخدٌ قىرّشفوذوت، و زكمل اجل:تعكس، وهلما لغكل شعكخو ّاحلهوجىد 
شك احتجك بسطىة اشضىء األحمي واششعكع اشطكشن ّ إال ّ ورشٍ رففكٌرىب

 .ىشي، ولى أشم اهللا وشففتوّاشغق
 سكل صمر ؛هّاشتعغّسىة  وقسكيناإلدراك اإلّسىة طفه اشعغه ولماد بو ُ ل.٢

 زد ًتكرةو ،ّغىةزد لمه اش ًطفغىن اذه اشعغه تكرةُاحلغجمء لّ أن سكزفه: ّتقهلزاخ
ات أو اشتصملغكت احلكصفك ّتصىراإلدراشكت سفي اشّوأشك  ،ةّإدراشكت لمه اشغى

ىن اذه اشعغه بجم ّسم خيص و، أو احلكصفك هلك بكالشتسكب،شففغن بحسك اشغطمة
اشعغه زفم احلغجمء لى أذكس ّ سقن  لما األذكس وزدحيصه بكالشتسكب

بوع : بك، وسم جكء يف اشموالكّمة اشطق واششجتاخلدات واشذشك العقل ي
 اشمي  ذكئم اشبفكئه، ولىقسكن بو لغكرق اإليسكشعغه لى اشىصن اشم ا

ّ وتمبد اشصفكزكت اخلغقك اشغغملّفظملكّبو اذتعم شغبىل اشعفىم اش  اشمي ك، ولىّ
ّإقو سملمة لتفقق هب: ّحم اشعغه يف  حقل سكليأراده احلكرث اخحكذب ك إدراك ّ

ٌ وتمبد اشصفكزكت، وشققو قىرّفظملكاشعفىم اش ّاشغفك، بو لستعم  يف  لغمفّ
ّإلدراك األرقكء، سقن اشغكسه زو اشعفىم واشفكئه لسفقكن زكسفز بكزتبكر وجىد  ّ

ٌوشجم أن احلقكة سملمة.  شن سغم اشعفىم،لمه اشغملمة ّ هبك لتفقق اجلسه شفحمشكت ّ
ّ هبك لتفقق بعن احلقىاقكت ٌقك، سغمشه اشعغه سملمةّك واإلدراشكت احلسّاالختقكرل
 يف ولفغو تشبقو ذشه بكخمآة اشتى تغكرق سدلك شو األجسكم. ّفظملكشفعفىم اش

اشصغكشك، وشمشه اشعز  ولي ،ّ اختصك هبكٍحغكلك اشصىر واألشىان؛ شصغك

 .٢٢٧ ص١ج: حمفم خىاجىي: ه، تصحقلرشح أصىل اشغكيف، شتكب اشعغه واجلف) ١(
 .٤٢٨ ص٤ج: ّاحلغفك اختعكشقك يف األذغكر اشعغفقك األربعك) ٢(
 .٤١٩ ص٢ج: سمر احلغه) ٣(



ن واك ر ُما عبد به ا نانُ سب به ا
)(

)(
)(
)(

)(



ت)٦(   ّم العقل عند ا

)(

)(

)(
)(



)(

ُيرسل  ِ ْ ُ

ت سحابا اح  ر ًا َ ُ ِ ُ َ َ)(

)(

)(

)(



  العقل عند علماء األخالق )٧(

:)األولك(و

)(
)(



هتهئمئهث(و :)اهل

هثا(و هتهل :)هل
)اهلمياحضهنهث(و

فس الع)٨(   قل  كتب ا

٢.  ؠ  ؠدؠ  
)()(

)(
)(



)(
)(



)(
)(

رف نفسه من ع(
)هّفقد عرف ر

روح  روح قل ا ونك عن ا سأ ُو َ
ِ

ُ ِ ِ
َ ََ َ ْ َ

ر ر وما  َمن أ َْ َ ِ
ْ َ

تم من العلم إال قليالِ ًأوت ِ َِ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ُ ِ
ُ)(

)(

:ّاألولاهلٰهىحل 

)(

)(



 ٤جهنخصحطجض احلجحجخجض ـ  خنح.................................................................................. ١٦٨
 .ّ جئلك امبجمهلجعلٌخلحسمف احلخصالت، نيمححسخك

جئهلخصرة ّ زنمسخسمك ومضجل امبمعي اٰىميخسخصهجخخئ ّ ذمضمص إمبحسمك زنمثخف اريجمجحمح:القول الثاين
ّآٰىجغه، ال حطجممتجغق إمبحسجسخص  إمئ ُل جئجخجغهّ زنخصحبحسجض هبلك أو،جض رن مضمعا امبهلجعنّجئلك أىنمغاء أصمححس

ُوجئمخجع اريجلت منمثجعم إن حبمحمخخص زنخمجلاز إجئخصدة اريمثجعوم، . ّمنجمهلجعل امبمغحطخصدة وامبمخمجحتخصن وال
ّننخك ق وحبحض اريجلت، إن حبمحمخخص زنخصهبجممخخصجئمك، ّومنجمحججغ. حطجلىنجعمضخص اال منمثخصمئ وحبحض اإلجئخصدةّخك نن

ّحطجلىنجع اال منمثخصمئ منمسمبحسحجخص آٰىجغ وحبحض اإلجئخصدة، ألخس خصت واألهبجلر ّمغإلحسخص الخسجعرك اجلً
ٌجض، واريخمجغد مل حطحمهلحض زنجغمضخصنّاجلملامخسحس  نيجلى َخص زنمتالهنخص، جبمحخك حطهلمقّ زنحسمخّملجخحسجض جئمححسمك، واجلّ

أن حطجحجلن ّ الزنجع خسملخصنهبخص خسجعرخبمك هبلك اإلّ أن :خصرهوينخصصحك دمبحسحك هبخص اٰىجم. هبخص ذخبجغخسخصه
ًننخصزنجمخص هئزي هبجمهلجعل خبام مضجل ىيمسن َهبجعرك، جبمححسجف مضجل ّ خبحك ً هلخص هبلك ّخصت زنجعخسمك مبجمهلجعّىنمغإلحسُ

ّ مبمثجعم ننهلجلت وىنجلد اريخمجغد، ّخصدةًا جئلك اريّممجغدًآٰىجغه، ومبحسجف مضجل أهبجغا  إمئ ل جئجخجغهّأو
أن ّ إال َ، جبمحخك حطهلمقّمنمججعممبمك خبام ّ مبجمهلجع؛ومبحسجف مضجل مضمعا اهلحسجححك اريممملجلس زنخمجخمحجممك

 .آٰىجغه إمئ ل جئجخجغهّجض جبحسمك، امبهلخصحبحسجض هبلك أوّحطجحجلن األىنمغاء األصمححس
مك ىنملخك مبمتحسحق رن داٰىحك امبهلجعن، ّخسإ: ّ امبمخهتخصم ينحسخض حبخصلإمبحسمك ذمضمص :القول الثالث

ّ رن أجئختخصإلمك، وإذا حبمتمف جئختجل منمجمحٍنيخصر ُزنخصحبحل ذمبجك اجلملخك، جبحصن حبمتمف  إمئ جبحسمك حف هبخصُ
 .جخخئّ هبلك هبمعمضمص اريجمجحمحومضجل حبجغحطمص. خسملخصنزنممحسخض حطمخمجمتمف ذمبجك اجلملخك، هبخصت اإل

أ رن امبمجمحمص؛ إذ مبجل خبخصن ّمك ىنمغء ال حطجمخممغّ إخس،الزنلك امبجغاوخسجعي :القول الرابع
ّهبجغخبهلخص، ىنخصز أن منحك رن زنمثخف هبمخمك جئمحخك، ورن زنمثخف هبمخمك ىنجسحك ً  .ومضجل خلمثحسحق. ّ

 . مبحججلات احلحسخصة زنجنجغوىنمك؛مك امبجعمّ إخس،مبهلمثخف األييهلخصء :خلامسالقول ا

ّخبجتحق امبحججلاإلجع رن خنح حبجلاجئجع امبمثمجخصإلجع، مبمحجخمممجمق امبمتجلحن وامبمثالهبجض احلحئ، حتمجحسمق ومنمثمححسمق ) ١( ّ ّ
 .٣٢٧ص: امبجتحسمظ ينمللك هبجححل امبمثخصهبحئ

 .اريحتجعر امبملخصزنمق) ٢(
 .اريحتجعر امبملخصزنمق )٣(
 .اريحتجعر امبملخصزنمق )٤(



:هتدسهلاهلٰهىحل ا

هتحضىعاهلٰهىحل ا :هل

)(
)(



م ال  طون أمهات م من  ْوا أخرج ُْ ُِ ُ َُ َ
ِ ُ ْ ُِ َ َْ

سمع واألبصار واألفئدة م ا ئا وجعل ل َعلمون ش ََ َ َ ُِ
ْ َ َْ َْ َ ََ ُْ ْْ ُ ْ َََ ََ ً َ

)(
)(
)(



ؠإؠ ؠ  
 ّءؠ   

يسّ حتميلكمي حصىس)١(   اهلميهياع مص اجل
يس)٢(   مص خضهنميلكيع اجل
يسمص  )٣( هتت وحطىحد اجل  إمض
يس) ٤(  األخلىحال مص مظٰهمئٰههث اجل

 





رابع   الفصل ا
سمّماهية     ا

ب سمِ  وجودَال ر وهرِ ا نِ بمع ا ي يم  َضَفرُ أن يُ ا
ن  و،  زوايا قوائمٍ متقاطعةٍ خطوطُفيه ثالثة م ت ً وجودةن 

كرة،فيه بالفعل ها تتنا ال  فحواس.األسطوانة وِ كما  ا  إ
ن فيها ما  و،ناُعلوم م ي وجودُنالين  وهريَ ا  ُدركيّنما  و،ّ ا
ن،ةّعرضيها الَأوصاف وِ األجسامَأحوال اتَ أنواعّ ل جر  تهدينا ِ ا
سطوحّ أن  إً قاطعةًهداية هايات وِما ب ا لوءة من األِا  ٌجسام 

ملة ةُ غ،ِ ا الثِ  جهاتٍ ذي امتدادٍ عن جوهرٍ خا   .ه ا
دو ي  سه ُا وهرا متدِ من هذا ا الثِ  جهات ا د،ه ا ه ُ 

مو، بالفعلٍأجزاء إ َ القسمةُ يقبلً، واحداًصالّمت  ٍ من أجزاءً ال 
سب.فواصل ِ ذواتِبالفعل س ِ هذا    .ّا
سباّوأم قيقة فاختلفوا فيه  أقوالِ    : ا

ب:أحدها ر ٌ أنه  ّ أّ ال تتجزٍ أوضاعِ ذواتٍ من أجزاءّ
ُ

 ُ وال تنقسم
 ُ وهو مذهب؛ و متناهيةً، وال عقالً وال وهماً ال خارجاً،أصال

تِهور   .ّم ا
ا ب:ا ر ٌ أنه  ّ  ُ غَاألجزاءّ أن َ غ،ّاألول ِ كما  القولّ

ظ إ َسبُ و؛متناهية   .امّا
الث ب:ا ر ٌ أنه  ّ  ال ،ٍلبةُ صٍ صغارٍ متناهية، بالفعلٍ من أجزاءّ



صغر؛ةّارجي اَ القسمةُتقبل ن تقبل،تهاِها وصالبِ   َ القسمةُ ول
وهمي َعقلية والَةّا سَسبُ و،ّ   . إ ذيمقراط

رابع س كما  ٌ واحدٌصلّمتّ أنه :ا قبل،ّا  ٍأجزاء إ َ القسمةُ و
شهرستاَسبُ و؛متناهية   . إ ا

س ا سيطٌجوهرّ أنه :ا ُتصال هو اال،ٌ  وهريُ واالمتدادّ ي ،ّ ا  ا
  . أفالطون اإلل إَسبُ وً؛ وعقالً ووهماً خارجاَ القسمةُيقبل

سادس ب:ا ر ٌ أنه  ّ وهر: وهما، وعرضٍ من جوهرّ ُسمية واُ ا ّ 
عليمي هاتّ كٌ ال  امتدادُةّا الثِ  ا  ِ إ شيخَسبُ و؛ ا
اق   .اإل

سابع ب ٌجوهرّ أنه :ا ٌر نّ ُادة ا:هماُ أحد؛ من جوهر  ال  ّ
ُقوة ا،ةّفعلي  ّ ُتصال اال: وا وهريّ ي هو صورت ا صورة.هاُ ا ُ  وا

ٌاتصال  ً بمع،ٍ متناهيةِ غٍأجزاء إ َ القسمةُ يقبل جوهريٌ وامتدادّ
ذا اآللة،مهّ يقسَعرض الَ اختالفّ فإن؛ُ يقفال ه ُ تقسمُاعةّ القطُ و

صغرّ ح ،بالقطع زءِإذا أعيت  وهمَ أخذ، أو صالبتهِ ا   ُ ا
قسيم هاية، عنهَإذا عجزّ ح ،ِا زءِ صغرِ    ُ العقلَ أخذِ، ا

وِتقسيم  ٍه  
ّ

ما ، ّ بأنه  زء،أجزاء إ مُّسقّ ن ا  ذا ُديد اُ 
 ُ فورود، أن تقفِ من غ،َ القسمةُ يقبلٍ جانبُ غٌ  جانب،ٍحجم

سمُ ال يعدمِالقسمة ِ  وهو قول أرسطو واألساط من حكماء؛ ا
  .اإلسالم

ِ ِماهيةم  هذا ما بلغنا من أقوا وهرّ س، ا سمّ ا    و.ِ با
ضعفٌ أو وجوهٌوجه منها ش، من ا ها بما ُ    .ّت إ



ُاألول ُا القولّأم سوبّ ت إ ُ ا سمّ أن : وهو،ّما ب َا ٌر ّ 
أّ ال تتجزٍمن أجزاء

ُ
ِ  األجزاءِ  فواصلُاعةّ القطُ اآللة تمرً، أصال

  .ّسية اَ اإلشارةُ تقبل،ٌو متناهية
زءّ أن :ففيه فروضَا نَ ا ن  جانب، ذا حجمَ إن   ُ غٌ 

وٍجانب ن،ّعق الُ فيجري فيه االنقسام،رة با م يم ن   ُ و
هايةً وال وهماًه خارجاُتقسيم ن  حجم؛ِه صغرِ  م ي ن   َ امتنع،ٌ و

صل   . ذو حجمٌه جسمِه مع غِ من اجتماعَأن 
كئ ب جزأّ ال يتجزً جزءاَفرض ً:أيضاو جز، كذ ن   ُ فإن 

اس ً ّ فإن؛ انقسم،ة الطرفّعن   ما َ يل منه غ، الطرف منّ
جز.يلقاه اآلخر م  ن  اسْ و وسطُ استوى وجود،تهماّ عن   ِ ا

جب، مفروضٍوسط  ُه ومثل.هُوعدم ءْ فلم  ئاٌ   وهو ً، ش
طالنوري   . ا

كئ جزَ فوقأّ ال يتجزٌ جزءَفرضُ ً:أيضاو لتقاهما  و، كذ  
زي  هِ أو ببعضهل بَفإن ل  ه ل بَن ل وأ،ّهما 

لت،هما فقطِأحد س  ا  هل بَن ل و؛ عليهَ وقد فرض، فل
ئا  ه منِأو ببعض يعاَ انقسمً،منهما ش   ً. وانقسما 

زءِوقد أوردوا  بطالن ي ال يتجزِ ا اهً وجوهاأّ ا  ، من ال
ة   .همِ  كتبٌ مذكورةٌو كث

سوب اُالقولّوأما  ظُا ا سمّ أن : وهو،امّ إ ا ب َا ٌر  من ّ
  . متناهيةِ غأّ ال تتجزٍأجزاء

د ضافا،ّاألول ِ  القولُ عليه ما يردُف  تنا َعدمّ إ أن ً 



سمَ كونُ يوجب، حجمِها ذواتِ كونِ  تقديرِاألجزاء تكوِ ا  ِنّ ا
جمَ غ،هاِمن اجتماع ورةِ متنا ا ورة، با   .هُ تدفعُ وا

الثُالقولّوأما  سوبُ ا سُ ا سمّ أن : وهو، إ ذيمقراط  َا
ب ٌر ن جازً، خارجاأّ ال تتجز، صلبةٍ صغارٍ من أجزاءّ  أّ أن تتجزَ و

  ً. وعقالًوهما
الةَهذه األجزاءّ أن :ففيه  ُ فتكون، حجمُ ذواتُ جواهرَ ال 
ٍاتصال ِ ذواتًأجساما

حسوسةُ منها األجسامُّف تتأل،ّجوهري ّ  . ا
بت ي ي  هذه ُئ  مباد،ًةّأو ًهاهنا أجساماّ أن :ُه هذا القولُفا

حسوسةِاألجسام   . ا
بَهذا القولّ أن  ُ ال ي يوُ به نّ بطال، ا سمِبّ ترُ و  ِ ا

صورة اِها  الفصلُ وسيأ إثبات.ّسمية اِمنها ومن ا  ُولؤ في، ا
صورةِإثباتإ  ِسمية اِ ا ألجسامّ  هذه ُئ ال  مباد،ةّو األِ 

حسوسةِاألجسام جزئة، ا ت با ها ت   . و
رابعُالقولّوأما   سوبُ ا شهرستاُ ا سمُ كون: وهو، إ ا  ِ ا

س كما  ً، واحداًصالّمت   . متناهيةٍأجزاء إ َ القسمةُ يقبل،ّا
وري،ّعقلية الِة القسمُه وقوفَالزمّ أن :ففيه طالن وهو    . ا
سُالقولّوأما  ا سوبُ ا سمُ كون: وهو، إ أفالطونُ ا  ِ ا

سيطاًجوهرا ُتصال وهو االً،  وهريّ لقسمةُ القابل،ّ ا ِ غ إ ِ 
هاية   .ا

سمِ كونُ منع:ففيه سيطاِ ا ا سيوافيك من إثباتً؛  يو ِ   ا
  .لجسم



وهريِصالّت االِ  كونّ أن لجسمّ ا ي   ُ هو ما ينا، ا
س حسوسةِ من األجساما ما، ا   . سيأ إن شاء اهللاً 

سادسُالقولّوأما  سوبُ ا اقِ إ شيخُ ا سمُ كون: وهو، اإل  ِ ا
ب ُادة وهما ا، وعرضٍ من جوهرًاّر سمّ عليُ وا ي هو من  ا  ا
م ِأنواع ت ال   .صلّا

مً:الّو أ:ففيه قو لجوهرِ العرضِ أن ال مع   مع ما فيه من ،ِ 
ٍماهية ِفّتأل وهر، من مقوٍةّحقيقي ّ مُ وهما ا قوالت،ّ وال  ُ وا

اتِ بتمامٌمتباينة   . ا
مً:وثانيا تاجٌعرض ّ أن ال وضوع إ ٌ  نُ حيثِا  فهذا ،ما 
قداريُاالمتداد ي يتع ا ُ ا سمُ به طولّ م،هُه وعمقُ وعرضِ ا   

لٍوضوع إ ٌتاج وال؛ فيه  وضوعّ أن  و ًاتصااله ِ   ُ يقبل، ماّ
عَأن يوصف م يعرض،ّ با لْ  م   من ً فلو أخذنا مقدارا؛ فيهّه و

كعب ً،روطاّثم  ً،أسطوانياّثم  ً،ناها كرةّ وسو،شمعة ّثم   ، وهكذاًاّ
ل ةَوجدنا األش ٌاتصال ِلشمعة و،لةّ متبدً متغ فوظٍ باقّ  ٌ  

ل ختلفةِاألش تبدِ ا ٌاتصال :نّاتصاال فهناك .لةّ ا ٍمتع ُ غٌ مبهمّ
ّ 

ن شمعة،هِ نفس م ي واله  ٌاتصال و،  ٌ متعٌ وامتدادّ م ،ّ و بطل   
شمعةُيبطل به جسم سمُ هو صورة:ُلّ واألو. ا ا، ا  ٌ عرض: وا

سمُيعرض سمُعرض يُ واالنقسام، ا ّوأما  ؛هذا هِ من حيث عرضِ ا

ِاتصامن حيث  بهمّا اّ ن، ا   . ثالثةٌ فيه أبعادَ أن يفرضُ فله إ
شيخقال شفاءُ ا ُسميةفا :  ا قيقةّ  ّتصال االُ صورةِ با
ا قلناهِالقابل الثةِ األبعادِ من فرض،  ع غ، ا قدارُ وهذا ا ِ  ا



 ٤جهناية احلكمة ـ  رشح.................................................................................. ١٧٨

ِسمية اُوغ عليمي ّ سمّ فإن؛ةّا صورةُ من حيثَ هذا ا  ،  هذه ا
الف  أو ٍساوّ بأنه هُ وال يناسب، أو أصغرُأّ بأنه َ آخرً جسماُال 

د، بهمعدود شاركٌ أو  ك  من حيث هو ّنما  و، أو مباينٌ  أو  ذ
ِ  اعتبارُ غُ وهذا االعتبار،ه منه يعدٌ ومن حيث جزء،رّمقد

ِسميةا   .)٦٤ص( . انت،ال ذكرناها ّ
ملة ا كِ االمتدادُ فأخذ:و ِماهية  ّعر الّ ا وهرّ  ـ  ِ ا

ِتصال ب االٌ خلط ـما فيه من الفساد
وهريّ  ّعر الِ واالمتدادّ ا

سم ي هو ا عليُا   .ّ ا
سابعُالقولّوأما  سوبُ ا سمُبّ تر: وهو، أرسطو إُ ا  من ِ ا

يو صورةا ُتصال و اال،ّسمية اِ وا وهريّ   ما عند ّ ا
س ءُ وهو كون،ّا نِ ا يث يم  ٌ فيه امتداداتَضَفرُ أن يُ 
ا ّ أم، متناهيةِ غٍأجزاء إ َ القسمةُ تقبلَ  قوائمٌ متقاطعةٌثالثة

ء يو فسي صورةّوأما  ،هاُ إثباتُا ُسمية اُا  ،ّتصال ال  االّ
َتقدم فقد   .هُ توضيحّ

سمَ كونّ أن:ففيه ب ِ ا ٍمادة من ًاّر ٍاتصال وّ
 ُ يقبلّ جوهريّ

هايةِغ إ َالقسمة ن ال حج، عليهَ ال غبار،ِ ا  ِ كون تدل َةّ ل
سم ِاتصا  ِا س كما هو عليه عند ،ّ  فخطأ،ا

ُ
س   ُ غا

ون   .مأ
شف اِ الطبيعةُ علماءَوقد اك ارببعـ ً  أخ ّ أن : ـةّيّ فنٍ دقيقةَد 

ٌؤلفة َاألجسام لو من جرمٍةّّ ذرٍ من أجزاءّ نها من الفواصل،ٍ ال   ِ ب
  ما ُ هذا القولْ فلينطبق،ها من االمتدادِ ما ألجرامُأضعاف



شفوه من األجسام رِاك وُئ مباد  الِةّّ ا  ِ األجسامِنّ ت
حسوسة ن وجود،ا سمُ و عِ ا وضوً أصال بهذا ا اً   .  

و س،نعم ادةّ إن:م ما يقالّلُ  َ ا رَ بها األجسامَيعنونـ  ّ  األَةّ ا
ُ

  ـلَو
بدُقابلة موعةّ وأن،ِالطاقة إ ِلّ ا اكمةِ الطاقةِاتّ من ذرٌها   ، ا

واجب حثِن من ا كِ  ا اً نوِ الطاقةُ أخذّ ا   ًاّتب مً 
وهر قبل ا اثُترتيبّثم  ،ِسما تفرِ األ  هذا ُ  ما يناسبِقةّ ا

وضع ل،ا   .ّ فليتأ



 لهكشصش نحلرزش ى  كه.................................................................................. لمل

 
 

  اح
)١(ّ   ا  اعا   

نتضنه حغ نجلقغ نتقكفه ثزف إل مي  نج جقغ نحفحفه يف نحقكص صزقدف نحقزقسف
 إلقخص يحرف صلإلضحشنحققسطل ال نحقدرسزف يال نتإلخقسدف يف نتذشي صف نجلقغ نح

 .إلضحشينتإلخقسدف  ينحإلحغ بسشي حدزف نجلقغ نحقدرسزفإل البض وحغ
إلصف نالحقضنه نتقسغ يف نألبدشه نحقالةشل محش نجلقغ  :إلخقسدفنجلقغ نح إل

 جشجلقغ نحقدرسزف صضجع .إل جسف نالحقضنه نتدث يف نألبدشه نحقالةش:نحقدرسزف
نألبدشه نحقالةشل  يف ك جمقضألةقغإلخقسدف جشحل إلنإلملشي نحضآل يف نجلقغ نحخقسدف

 أل حقسغآلنجلزط حدزفإل مي إل صدث وحغ نإلملشيل يححمألينجلقغ نحقدرسزف ثضى. حقسغ
 نو ال صفةض يف م حقسغآلحدزفإلخقسدف بشحذخغل حضحغ نجلقغ نحإل نال غإلال صقكخ

إلش مي نتخفنسسإلحردق بكسص ال صرفي أل حقسغألنخلشوه ةقغ إلش مي حضيصآل حف إل البض  بغ...آلشآل
 . ثضىل يصف إل نجلقغ نحقدرسزفن نححرغ صفإل حدثل يصضألحغ ثرغ

 خمقرذشل ختقرع ألل صزرغ بحرسرسش بسثرشيآلحقالإلجشي نححزدش نحفنتضن 
إلحقشتش تخفتسشل جسقدضه نجلقغ نحقدرسزف إلل يمحش نجلقغ نحخقسدفإل  جذف هلسع إل

 . ينتضألنألثرشي محض
يصف ونن (إلخقسدف  نجلقغ نحإلي ألمإلنحققسط حش صذشبغ نتضحشه حغ ينتضن

ألحضحش الثقسدف ألةقغ نج  صزذقغ)حقضنه نتقسغنال مةقشي ع حغ مةضنم إل صقسحإل
 لمةضنم خمقرذش نحلذشإلعإلصقسحع حغ  فإلسشحغ جقسغ نحلسفنيل جى خمقرذش نحلذشإلع 

إل يصف حش صقسحع حغ لبقسطإلثقسدف ي  ىحشجلرض ينحدخغ ينحركغ ينحضي يجتصش
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 ١٨٣.............................................................................................اجلسم ّخصصشص يف

 ٌذواشص، حشي حصخضةجثسم، خن خبشل اخسضة واإلّ أهنص خسخذوط اثتزصجرص، خع
 صضه األبرصد ّزقة، وضسسن حتّ بصخزوٌشص خوثودةاألبرصد اخثالتص بصخزرل، خسسّ هلضه

 ًخصبسصٍالض  وذخك بزذع اخسضة أو االجذواشص شدزح، حتدج ثشس؛حششص بصخزرل
 .ًصّجذواششأ أو ًصّ خضوضًحصّ برضخص ؠصرت خسذ،خضجم اخطواضص حسششص

 ٌ خصبسص)اهلشوح( ّصدةاث خألبرصد اخثالتص، حشل ًن اجلسم خصبالص خذا إ:فكن قكل
 ً؟أضذصتص خألبرصد اخثال

بواجذص   خالبرصد اخثالتص بصخضات، بلً خشسص خصبسصّصدةاثّ أن :واجلواب
ذات  إح ً شرضا،ّض إخسصن حضض األبرصد، واثتبصدر خن احلّسسشصاخدورة اجل

 .اجلوصض، حال ضتسصول خص ضسون بواجذص
 . حزطّسسشص حج اخدورة اجلٌ ؠصدقّ حصحلض:فكن ققل

ّ البشس بضخك، ألن اجلسم يف بصدئ اخضأي صو صضا اجلوصض اثستض يف :ققكك ّ
ٌوأخص أن صضا اجلوصض خصإلم. ّسسشصاجلشصت، أحسي اخدورة اجل ال ّسام  آثض، حٍ بجوصضّّ

 .بصخرضورة ّ يف أثوال صضا اجلوصض اثستض اثرسوم وثودهٍ دخشزصٍبششرصرّ إال ضثبص
)٣(  د ات وإ  

 : ـِّخن احلسامء واثتسسسحّاثحززح  زق حسشه بحّخام صو اثتـ دسّف ذخض اث
ًبشن اجلسم خرسوم اخوثود يف اخلصرج بضاصص  اختي ّ، وذخك خن ثالل احلواسّ

ضص اختي تسذبق حج ّتدورإخششص حسوخسص اخ ي تستشاختي ّحصحلواس ؛تضرك ذخك
 ّتسن هلص اخزضرة حج خرضحص وششل اثوثود اجلوصضياثحسوجصت، وإن مل 

اخسشف   حج خرضحص أثوال األثسصم خنٌ خصدرةّ احلواسّته، خسنّبوؠف ثوصضض
 إلدراك أحضاض األثسصم خن اخسون ٌدرةخص وخضخك ،األضن واثتى وشحوصصو

 .واخدسل واحلجم، وشحوصص

 .٥٦٢ ص١ج: ّخوجوحص خدصف اؠذالثصت اخزسون واخرسوم) ١(



:حلمتن خلمئىس

:مص اجلىحابهئٰهىحل 
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 ّاألولهلحيٰهىحل ّجنمييع خمميهتخلممهث امع

:امعميهتخلممهث األولك

هتهئمئهثامعميهتخلمم  :هث اهل
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ل خن ُوهل حي، ّوذخ األظئخض اجلّاجلظء اذثضذط هل طششع خن خلضحّن إ :وإن دشتم

األثظاء  ّ خصن،طشظم أن طستوي اذوحع وخطذه، وإذا دضن دظذكٍئظ حم، خحصشّاترضجم
 إذ ؛ بخ اذزظخخً بخ حظيف حصئخ ذشحم دثظت، خال تسون جضئشضًضاذتي تسون وحز

األثظاء ّ خصن اجلظء اذواجط ال طششع وال حيجض بخ حصئخ، دظذكّ أن دحم
اججتشسض هل حتجض بخ حظيف اذرصئخ، خصشظم احتواء وثود اذوحع وخطذه، وطو 

ًاجلظء اذثضذط اذوحع جضئال وذضصسض بخ أن طسون ّ البط  بضذرضورة، وخشصهٌبضحل ً
 ذن ٍّرل بسلّطت ّألصه ؛ ذالصسسضمًخ، خصسون اجلظء اذثضذط دضبالّاذزظخخ األخسص

 .أّخ بجشتخ خمتشستخ، وبظذك طبزل اذسول بضجلظء اذظي ال طتجظّ األخسصظئخاجل
 ال ، ذتحضذطخ ذتالصسخ،نآّ ال طتجظثظئخ ذو خظضشض :املناقشة الثالثة

ً، وادسض آنّجظظطن ال طتش اذظئخً ثضذثض خوق اجلًاوذشسظض ثظء، طسرل بصششحم يشء
 :، خسي طظه احلضذض طوثط اجتحمالتحمّاترضجمشحم وئخج ذوضع اذتسض

 ظئخاجلّ دل  أو ببسزهّسشه إذا ذسي اجلظء اذثضذط ب:ّاألولاالحثامل 
ه اآلجظ ذع ؤه ذع أجطمهض وثظؤحم أو ثظّسشش بّدشهرل ّ بحصط طت،اآلجظطن

 خج طظا اذسظض طشظم أن ّ ألصهًاآلجظ، خصشظم أن طسون اجلظء اذثضذط ذشسسحم؛
ً رالّ اجتالصسخ، وذتظئخه بصجط اجلّثظئصًرال بصجط ّطسون اجلظء اذثضذط ذت

اجلظء اذثضذط ّ أن وإذا ثبض  اجتالصسخ،ظئخجظ ذن اجلجظ بضجلظء اآلاآل هئبجظ
 وطبزل اذسول ، ذالصسسضمٍاجلسم خح دضبلّن إ :طبزل دوذسمٍئظ ، خحصشذشسسم

 .أّبضجلظء اذظي ال طتجظ
 اجتالصسخ ظئخ ذع أجط اجلّسشهاجلظء اذثضذط بّ طترل  أن:يناالحثامل الثا

، بل ّترضل خج اذزظخخ يف ذوضع االًضال طسون اجلظء اذثضذط ذشتسصٍئظ خسع، وجصش
 ذشتسى اذزظخخ يف ذوضع طو وادع خج أجطمهض، وطو جشف ذض خظض ذن دوصه خج

 ً.شحم ملضذضصدشض بخ طظا وذاك، أو خوق ّصسبته إذصشحم خج اذسوطّ وإال ،ّترضلاال
 ببسظ األطشن ّسشهبّ اترل  أن طسون اجلظء اذثضذط دط:االحثامل الثالث



سم .٢ ب ا    من أجزاء ال متناهيةّر
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هتين  خمميهتخلممهث اهلٰهىحل اهل
:امعميهتخلممهث األولك
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)(



 ١٩٣.............................................................................................اجلسم ّذضطصض يف

، ن ذن طظه األثظاء خج ذتشضطي احلجم، وطو بضحل بضدرضورةّ اجلسم اثتشوطشون
 .األثسضم ذتشضطصضّ أن  ادوثظان طذصظّألن

 وخظ ذدظطض ابن جصشض ثصط ،يف اثتنرشّف  مل طظدظطض اثـ شة الثانيةاملناق
ٍدو دضن اجلسم طتصدف ذن أثظاء:  ـخضل  خج ذتشضطصض، دظم أن ال طسزع اثسضخض ّ

ٍاثحظودة إال يف زذضن ّ، ألن خزع اثسضخض اثحظودة طتوخف ثصشٍ خج ذتشضهّ حج ٍالظ ّ
 ٍبحظدض ّاء ادسج اثتشضطصض ال طشون إالخزع أثظاإلصض ادسج اثتشضطصض، وخزع األثظ

ّ يف احلجم، ألن ٍودظم أن طشون اجلسم خج ذتشضه. ٍ خج ذتشضهٍ يف زذضنٍخج ذتشضطصض
 . الزدطضد احلجمٌادتصدصف ذوثض
ّإال أن ادشز ّ ّضم وأتبضحه ثضودوا ادتخشع ذن طظطن اإلجشضدح بضالدتظام ّ

. ن ادثضينذّل، وادتظاثل دشتخشع ّن األوذّبسضحظتح، مهض ادزسظة دشتخشع 
ّخشام أدظم أصحضب اثظطض األول :  ادزويس بسودهّحسقظا ذض أجضر إدصه اثوط ّ

 يف ٍ حمظودةٍأصحضب طظا اثظطض، وثوب خزع ذسضخض)  األوخّشزظطضاد: أي(
وثوب دون  ًأطرضّ، ارتشبوا ادسول بضدزسظة، وثض أدظذوطم ٍ خج ذتشضهٍزذضن

 .ّ يف احلجم، ثوزوا تظاثل األثظاءٍ طتشضطى خج ذتشضهاثذتشل حج ذض ال
ٍأن اجلسم خظ طشون يف ذشضن :واثظاد بضدزسظة اثشضن  إخ ّ تم طرج ذشهّ

ّ بضألذششض اثتوجزض بصشه وبح ادسضرش، وذن ٍادثضدط أو ادسضرش ذشه، ذن خج ذظور
ًخج أن طرج ذسظوذض يف األول وذسضدا يف ادسضرش ًُ :  يف هنضطض اثظامّضل احلحخ. ّ

ّ ببزالن ذدك، خضصض صسشم حشام رضورطض أن اثتحظك ذن أول ٌوادرضورة خضضصض ّّ ّ ً ً ّ

 .٢٠ ص٢ج: اإلجضرات وادتشبصصضت، ابن جصشض: اصزظ )١(
 .ثرظر ادسضبقا) ٢(
 .اثرظر ادسضبق) ٣(
 .٧٤٤ ص١ج: ّذوجوحض ذرزشحضت حشم ادشالم اإلجالذي، ادظدتور جشصط دخصم) ٤(



سم .٣ ب ا ٌر ةٍاتّ من ذرّ    ال تنقسمٍ صغ
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 ٤جهنظعظ احلضضظ ـ  رشح.................................................................................. ١٩٦
ّ ذخ تغسبطظ سن احتضظعطظ، اذخف هبظ، ورأى حجظ األوائل ذخ زبوهلظ ِّاحتضضضر ّ

ّسالطصسظم اسصخ احتضظعي أذذن هلظ دظطظ أطه أصظب استحصطق ًّ. 
 منهقشه القول الثهلو

 :عغا اسصول بضضظزسترشضّف طظزف اح
 ظّأن تضون جواعغ ذوات حجم، أسّ البغ  عغه األجغاءّنأ :املنهقشه األوىل

ذوات حجم ّ أهنظ ّوأسظم هبظ، ّ اجلوعغ اسغي عو اجلسم عتصوّجواعغ زألنظ ّأهن
 تضن عغه األجغاء ذوات ملسو  ّ وإال،ّصصذظ تصبل االطصسظم اسومهي واسّزألهن

 ذو حجم ٌف سن اجتجمذطظ اجلسم اسغي عو أسغّحجم، سضغم أن ال عتطس
ٍاتشظلبظسرضورة، وذضطه تضون عغه األجغاء ذات   سن فّ تتطسّ جوعغيّ

عغه األجغاء عي ّ أن عغا اسصول عثبظّ أن :ّتشعاألجسظم اححسوخظ، وبغسك ع
ظ ّزظجلسم اححسوس عخس.  األجسظم اححسوخظئ تضون سبظدٌظّأوسط ٌأجسظم

 .سن عغه األجغاء اسشصخة
 ال عضصي اهلطور، وال  ـذخ زغض زبوسهـ  عغا اسصول ّنأ :املنهقشه الثهههه

، وخططيت يف ّسضطظجلسم سن اهلطور واسشورة اجلظ اّعشطغ سضه إبشظل تغس
، وعغا ّسضطظاجلسم سن اهلطور واسشورة اجلّ تغسظ اسصشل اسالحق إثبظت

 األجسظم ئظ استي عي سبظدّوسط سألجسظم األّسضطظعصضي إثبظت اسشورة اجل
 سظ به ّسضطظاسشورة اجلّ أن ، ثبظّظدة إن ثبظ وجود احّ ألطهاححسوخظ، وذسك

ٌزوة ّظدة احّألن ،تطظّزصضط  يف األبصظد ّظدةظ احّ وسظ به زصضط،ظ سضصسطظّ ال زصضطٌحمشظ ّ
ظ ّوسطعغا اسصول عثبظ األجسظم األّ أن :واسضتطجظ، ّسضطظ عي اسشورة اجلظاسثالث

 اححسوخظ استي طشل إسططظ بواخشظ استجغئظ جسظم األئاستي عي سبظد
 .جسظم اححسوخظواالطصشظل احلظصل سأل

 .)٣(، احلظدطظ ٤٦٣ ص٢ج: ً، طصال ذن هنظعظ احغام يف ذضم اسضالم٣١ص: سضظعع اسطصر) ١(



:ّاألولاألؠىس 
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هتين :اهل
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 خمميهتخلممهث اهلٰهىحل اخلهتخمَّـ
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سم .٦ ب ا    من جوهر وعرضّر

:إن خلمئىس
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هتدسخمميهتخل  ممهث اهلٰهىحل اهل

:امعميهتخلممهث األولك

هتهئمئهث :امعميهتخلممهث اهل

)(
)(
)(



هث هتهل (:امعميهتخلممهث اهل
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هتين :واهل
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هتحضىع  خمميهتخلممهث اهلٰهىحل اهل
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 ٢٠٧.............................................................................................اجلسم ّدضطصض يف
ً حج خظض خوصه ثظءا ال خضؠشه خصه أبظا، وتسون األثسضم ،ًخضدجوتون دثال ً

 . حشور األثسضم اثحسوجضَ ودشذصَئطض دبضدّادظر
ً ّضص دوضوحًودصسن اجلسم هبظا اثزشى ادظي أتبته حشامء ادربصزض أؠال

 تبحط طي ادسشسسض دصع دن جصهنض ادبحط حن اثذضدطق، بل ّدشسشسسض، ألن
 . دشوثود واثوثود، وال جصن هلض بضثذظاقّسشصضحن األثسضم اد

 حن ادجوتون دضدام حشامء ادربصزض ًوال دضصع أن صجزل اثذضدطق حبضرة
 .أتبتوا خوصه هبظا ادوؠف ادظي خضدض به ادسالجسض

 :طندوردرشض اثيف  ّنإ :بزبضرة أثظى
 ٌذلّاجلسم يف ادواخع وصسع األدظ دتّ أن حج ّسح احلسم اد:آليألآلييملويي 

اجلسم ّ أن ال رطض يفّ بصصه يف بظاطض ادسذلذشّف خه اثّ دوثود، وخام حظٌواثظ
ٍاتذضل ذو ٌثوطظ وطظه ، ٌتضبض، ض ادثالتت طشسن أن طسظض خصه االدتظادادّ
ٌخرصض  .ضهتض يف حشظة ادسصشسوفصسصشض وإتب ،ٌّضخشسسص ّ

اخلضرج دن يف طو بصضن دذظاق اجلسم، وطل طو خام صذضطظه  :يملويي يلىاى
 أم ال؟ وطظا طو بصضن ادذسظى واثذظاق، وطو ًذالّ دتًاخون اجلسم واثظ

 .ّ حن ادسشسسض وطسع يف حشظة ادزشم ادربصزيٌثضرج
ضت ّوال وصزظط دن أخ ـ يف تزصح دذظاق اجلسم ـًخول أرجرو أخثظ إثسضدضو

ته ّ صزظطّنإ اصرشق دن دراجته دششسصدض دن رأي حضمل ادربصزض، وّ ألصهاآلثظطن؛
ض، ودع وثود جشضدة ادزشم ّصالت ادزشش اآلّتسظمض خبل ّ دن ادشضثصض ادزششصٌدسبودض

 .ضت واألخوال األثظىّسبل ادشزظطُاجلسم دن أثظاء، خشن تّ تظخض حج
ّن ادبحط حن ثسصسض اجلسم، إ:  صسولًذدك بذورة أخثظ تسذصال،ودتوضصط 

ّطل طو دن دسضئل ادزشوم ادربصزصض وادتجظطبصض ض بضدسشسسض ّتزشس أم دن اثسضئل اث،ّ
ّ وذدك ألن األداة ادتي طستزشششض ادسصشسوف دشسذف ؟ ودض بزظ ادربصزضخواأل

 ّ، بخالف ادتجظطض خصن أداهتض طيّضزسشصّحن احلسضئق إصام طو ادزسل وادتحشصالت اد
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:ّاألول

هتين :اهل

 ّؠ   
هي إهلمئهيهت جكحيىحخمميهت ىحاخفميهت اهل خضمي ّحل

)(



)(

مئهث هتم وأوؠهتحلهيهت اهلهنمي ّإهئخس خضمنرك أمظىحال األحط ّ

ميحضهتت هتمنلكميهت خنىحح خمىش ... واهل ّإلك أن خمهتحضخك اهل
هتم حجحيىحءة مص اجلخيحيهث األحط

مث احلّوأخمهت  حيمهىحاٰهمئٰهحض ...هث حلٰهمن اجع

)(



هتع هيٍأحطهياء ذوات أو يس أؠٍّ وأّ ال خض ال خضميٰه

)(
)(

)(
خيهث ىس اهلٰه ميهتهشمئهث إلك لكٰه أحطهياء خم

ٌخمميملمث خيمئهث  و ومههت اجلىحهشميٍ وجكميضٍ خمىش حطىحهشميّ ّاجل
هنحيمئخيمئهث ّاهل

 جكمنم خضميهتهش األحطهياء جكجغ خضٰهمنلكمي ملىحهنهت ذوات ّإن
يس مظ

يس هتت احسمئىحلك هلحي معهت خفمئىحاحلمئيغ خمىش إمض

 خفمئمبجح إن مفهتء ًملٍّخمهت ... اجلىحهشمييّخضجنهتلحلمئجيىحن اال
اهللا

)(



جهمغة ًوحطمنهئهت األمفجيهتل خم منهلهثّ ّ خم

ّحلهيميهتك اخضجنهتالن•

 مضٍّمضهثٌمهميض حلمئيش أحضهنهتدُحلحييش إخمجيهتن أن لك

ٌ ٌ 

... حضهتحلٰهمئٰههثّخيمئهثحلهتجل: خلهتل اهلمممئمل مص اهلمممههتء

)(
( )



هنحيمئخيمئهث وهشهنا امعهنمي جلمغ امعٰهمنار خيمئهث اهل ّجلمغ اجل ّ

هتو يش حضمبهئيش خم ٍال لكميهتخف ، ٌ هليش، أو خمممهتركٌّ حضيش، أو جكهتد، أو خمهنمنودّ
هتلكىش ٌأو خم

مناد اهلجيخي اهل ّحلمبجعهن االخم ّ مص خمهتهشمئهث اجلىحهشميّهنمييضّ

يس خمىش احسمئىحلك واهلجنىحرةّخضميمل ّأخمهت احسمئىحلك  ...مث اجل
هتهتهت ء إمض مئ حل

ّ حلٰهمن خضٰهمنم ّخضجنهتل اهل هش االّخيمئهثهت اهلجنىحرة اجلّأخم
يش مئ خضىح

ؠإؠ ؠ   

جيحيّاألولاهلٰهىحل  :خيخكّ جلخيهيىحر امع



 :ولكميد جكحيمئيش
١.

٢.
)(

٣.

)
(

هتين هلحيميمنهتم :ّاهلٰهىحل اهل
 :ولكميد جكحيمئيش

هتهلهس هلهنلكخيٰهمياحقمئ :َّـاهلٰهىحل اهل



 ٤جهنُّـىعىط احللكملىط ـ  ح.................................................................................. ٢١٦
 : وببد عليت

ىط ذات ّ أن .١ ٍاجنهتُّـلمجمييش األخنىساء اهبهتهسٰهة اهبهتمك يطيغيّ ، ّ خن ، وذات من
ُّـم، َّـهبّ أن ّ إالمئهن أخن جيىط جن ُّـم اجه ُّـم األىح ّاألخن  .ىطّوهبميمت يطىغه األخن

هي، وال ىعمنمش.٢ ل ال ىعمنمش اهلمي رة،  اجل متمنّ جنيغمبِّـ  يطىغا اهبهش ومت اهبهت
رة اجل إهي مئٰهخنيش ُّـت اهبهت  .ىطّوهبمي هبألخنىساء األّملميىطإحن

يطيغّ أن :القتل البابة للشهبستاين ميىشٌاجل خن يعاد ّجنهتُّـل يط االٌ مم  واالمت
يطيغي ملىط هنُّـرخنُّـ وومهُّـّاجل ً، ىعهش اهبهش  ً. وخيهشالً

ملىط اهب :ببد عليتو ف اهبهش  .ّجنهشيعمً هئهثمسُّـ، مبجم ٌ، ويط ممُّـحيّىطمسهشمكميىعمكىسم متمن وهئ
ٌمتيغمبِّـاجل ّ أن :القتل اخلامة لشيب اإلرشاق يطيغ وخييغض، مهُّـ ّ  مت خن

ميمس يطيغ:أي(ّاجل اهبهث مسمكميمل) اجل  .) اهبمسيغض:أي (ّ واجل اهب
 :وببد عليت

هي ّ أن.١ ي خيمه اهلمي ميهثًأىعمثُّـ،  اجل حي  .ًُّـمئهن هبمييس مم
يطيغيّجنهتُّـلاالّأن  .٢ اسَيعرُ ال ىعّ اجل اسَيعرُ، ومتُّـ ىعّك ممُّـحل  هبمييس ّك ممُّـحل

يطيغيّجنهتُّـلممُّـال  .ّ اجل
ٌمتيغمبِّـاجل ّ أن :نتب لشيب اإلرشاقالقتل التادس  يطيغّ   مت خن

يعاد مبمل خم اجلهنُّـت : وخييغض، ومهُّـ مسمكميملميىط اهب يط امت ملميىط اهب يطيغ واجل ّاجل ٌ
الث  .اهب

 :وببد عليت
يطيغ، واهبمسيغضّ أن .١ مسمكميمل( اجل خن  )هتّاجهّاهبلك  مت ّويط اجل اهب

ن متهش يطيغّال ىعلك  .ًمتُّـ هبمك
ٍمتُّـيطميىطىح ّوجنَّـهبّ جنيغمبِّـ ًأىعمثُّـ ىعمكىسم متمن .٢ مي ٍ وامنيعةٍّىطمنهشميهشمي ّ هب  مت متهش

مي  ُّـىعمن يطيغ و(مت  . ويط حمُّـل)ّاهبلكمهُّـ اجل
مسمكميملّأن. ٣ ُّـجٌخييغضّ أهي  ممجمّ اجل اهب ع إهي  مت األخييغاض مئهن حي  ٍمت



 ٢١٧.............................................................................................اجلسو ّقمنلن مم
 : اىنحنود، أيّوني اقكيل واقكهض واقكله اىنكني( ّ قلجسو اقتكللليٍفمرنو
ٌقهقمفمجلسو  )ّزيبلكي  ذا منسوىقيم ن، ّ اقكبلكلّسللن واققيرة اجلّمدة قى اىنّ

 .نّ اقتكللللّسللنال اجل
ٌقهقم ٌ اجلسو منينه:القول السابع  ّزنقمل واققيرة وني االّمدة قى اىنّ

 .نّككللقن واّن واقيمهلّمرمنل ونكبو اقكسلن اخل،ّاجلينهي
 :ويرد عليه

رنم فلى، قكى ال دقلو   الٌ واققيرة، أقهّمدة قى اىنًمّقهقب اجلسو قين. ١
 .ّاحله، الننتامل وفيع اخلكم مم ّاحلهى قام ني ميلن ّازنقمقميين قين اجلسو مم 

 ميى زنهاقو ٌ، مم احلكلكن ميبمرةّامدةن قلّوقل األمنهاء األّللم رنمنّ قي ريل.٢
ّات اقكمفن اىنٰىاقلن، قهم مين اقكمفن مم ريلسلن ّ ذر وميبمرة ميى،ات اقكمفنّذر

 ّكهاألمنلمس رنكن اجلينه وفبو اجلسو، وقي مل نكى قلكمفن ننجو، اريتحمل حت
 .اهتمّمنسو ذو ننجو قى زنهاقو ذر
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 ّاإلثخدالت احواردة جث برذدن احخوة واحححل) ٤(

 ّحبدتذ إضدجخد •
 ّيف إثالجدت اثددة .١
 ّ براذج حثبتي اثددة.٢





س ا   الفصل ا
  ثبات وجودها وّادة اّماهية 

ب سمّ أن َال ر نٌجوهرّ أنه  َا  ُ فيه االمتداداتَفرضُ أن يُ يم
الثة ر،ا ن ّ أنه و، بالفعلٌ أ  أٌ فيه كماالتَ أن يوجدُيم

ُ
 ٌةّأو ُخر

صورةٌاةّسم ِوعية اِ با ملّ  من ٌ ثانيةٌماالت وَه جوهرُ ال ت
ارجةِاألعراض ر،ِه عن جوهرِ ا ِقوة بالٌ أ يةو .ّ ُحي ية ُ غِ الفعلّ ِحي ّ 

ا؛ةّالقو وجدانّ إال  ال يتمَالفعلّ أن   ُقوةال و،با ي. الفقدانُتالزم ّ   فا
كماالتِ من ذاتُيقبل انية و األوُه هذه ا مكنةُا  بها ُحدّت و فيهُ ا

ر ّتصاه االِ صورتُ غٌأ َتصال االّ فإن، ال هو بها بالفعلِةّ وهريّ   ا
ٌاتصالـ من حيث هو ـ  يةّوأما  ، ال غ جوهريّ ُحي ِقوة ّ كماالت ّ  ِا

الحقة ر،هاُن وِا ذكورِالّتص عن االٌ خارجٌ فأ  . ٌ مغايرِ، ا
ِاتصا َوراءـ  ِفللجسم وهريّ ية ، آخرٌجزءـ  ّ ا ُحي يةه ِ ذاتّ ُحي  ِ قبولّ

صور الحقةِاألعراض وِا زء و، ا سُهو ا يوّ ا   .ّادةا و با
َفت سمّ أن :ّ ب ٌ جوهرَا ٌر ِادة ا:ّ جوهرئ من جزّ ال ـ  ّ

صورُها قبولُتّإن ٍتعلق َ نوعِةّتعلق اِ ا
سمّ   ـ بهاِةّتعلق اِاألعراض و،ِ با

صورةو َادة اّأن و.ّسمية اِا لصورٌ قابلٌ جوهرّ سمانيِاألعراض وِ   ،ةّ ا
وهريَ االمتدادّأنو اٌ صورة ا  .  

ب:ُال يقال صورّ أن َ ال ر ادثةَ واألعراضَا الحقةَ ا  ِ باألجسامَ ا
نُسبق حلٌها إ اٌؤّ وتهيٌ واستعداد  ا نَا قربّم و، فيه  م  ُ ا



وقوع ً إذا صار استعداداّ ح ، واشتدً اختصاصاُ االستعدادَ زادِمن ا
نَجدُ وًاّتام م انع،ِ من الفاعلٍ بإفاضةُ ا  ِ القبولِ من إسنادُ فما ا

سمإ  َتصال اال:أعـ  ِا وهريّ   بهِ االستعدادِ قيامِبواسطةـ  ّ ا
بتّ جوهريٍ وقبولٍاستعداد إ ٍ حاجةِ من غً،عروضا ً  جزءاهُ ن
 فال ، بالغٌ قائمعر ٌ مفهومَ واالستعدادَالقبولّ أن  ؟لجسم
ونُيصلح وريّ أن  .ةّ جوهرً حقيقةَ أن ي ّ أن :ّمن ا

ِقق مع ُ يبطلَاالستعداد
ستعدّ ن هناك هيو  ،  ا  فلو 

لجسمٌ وجزء جوهريٌ وقبولٌاستعداد طلت بتِ  ِحقق 
نّ م  ِ ا

ستعد طل، ا سمَ و  وهو ،هِ بانعدامَه وانعدمِ جزئِ ببطالنُ ا
ورةُخالف   . ا
سمُ مغايرة:ُ يقالّفإنه ٌ أنه اتصالبماـ  ِ ا    ـ ال غ جوهريّّ

صور ِوعية اِمن ا وضوَونت تأ أن ،ّ لقبولً  اِستعداد واالِ   ، 
تاج ر إ ُبل  صور   معَحدّ آخر ال يأ أن يتٍأ الحقةِمن ا  ، ا

ون،منها  ًه قابالِ  ذاتُفيكون  ال ُةّاص اُ االستعداداتُ وت
ُتوسطت صورّ نه و ا مكنةِ ب اءِ ا ي   ِ القبولِناتّ تعيَ أ  ا

سبة.ِهذات تفرِ االستعداداتُ ف تعيِقةّ ا بهمِاالستعداد إ ِنةّ ا  ِ ا
ل ي  ِمادةا سبة،هاِ  ذاتّ عليميِ األجسامُ   ِ واالمتداداتِةّ ا

قدار المتدادٌناتّال  تعيـ  ِةّا ِتصال واالِ 
وهريّ إ ـ  ّ ا

ِتصالاال
وهريّ سم.ّ ا ن ا و  ٌ أنه اتصال بماُ و  هو ، جوهريّّ

وضوع الستعدادَا وادثَسم وا،ِ  سبقِ من ا نُ ال  ن ،ٌها إ  
ال نًحا ن م،هِ نفسِ إل زمانِ  نفسًاّتقدم ف   .ِه با



فهومّ إن:ما قيلّوأما   فال ، بالغٌ قائمعر ً معِ من القبولَ ا
ون لقول ب ِادة اِمع    ً. جوهراِ القبولُ وهو كون،ِه بذاتً قبوالّ

حثّ أن :هُفيدفع ت،حقي َا اثُعَبّ وا هانِةّقيقي اِ  األ  ، ال
لغوِ بمفاهيمِدون األلفاظ   .ةّ ومعانيها العرفيِةّها ا

ِقق ِةّ بفعليِ االستعدادِ بطالنُحديثّوأما 
ستعدّ قو ا  ّي  ا

َادة اّ فإن؛ فيهَ فال ض،عليه ُقوةها ِ   ذاتّ ِ  من غ،ٍء  ّ
ِتع ءّ ُ وتع،ا منهٍ  ِقوة هذه الّ تبعـ  ّ س عُا  ِ قوّ   ـ عليهّي ا

وضوعٌعرض فعلي،ّادةه اُ  نِةّ و م قوِ ا ُقوة الُ تبطل، عليهّي ا ّ 
تعي ُادة وا،ّاص اُ واالستعدادُنةّا ًقوةها ِ  ما  عليه من كونّ ّ 

صور مكنةِ ا   . ا
ملة ا راد:ِو ن  شُ إن  س  ُ يبطلَ االستعدادّ إن:ِ بقوِ ا

نِةّبفعلي م ستعدِ ا لِ االستعدادَ هو مطلق،  ا ي   ،ّمادة ا
راد،فممنوع ن  ن  ي هو عرض،ّاص اَه هو االستعدادُ و  ٌ قائمٌ ا

ِادةبا ن،ّم فمسلّ   .ّادة اَ بطالنُه ال يوجبَ بطالنّ ل
ج:ُال يقال سلوكـ  ُةّ ا ِادة اِ إ إثباتَأع ا ِ القوةِ بمغايرةّ ّ 

فسٌمنقوضةـ  ِوالفعل سانيةِ با سيطة،ّ اإل ٌ فإنها  ردةّ  ٌ ادةّ  ،ّ من ا
ا آثار ِ بالقوةٌو صوراتِ اإلراداتِ كسنوح،ّ ِ وا كِ وغّ ر، ذ  ٌ ف أ

جردةِ  ذاتِبالفعل القوة،ّها ا ِ و انيةِ من حيث كماالتّ  فإذا .ها ا
ساطتُ كونَجاز القوةِها بالفعلِها   ِ و سمْزُ فليجً، معاّ  أن ِ  ا

ون ونِ من غ،ةّو والقِةّ بالفعليًصفاّ متَي ب َ أن ي ِادة من اًاّر ّ 
صورة   .وا



فس:ُ يقالّفإنه ست ُ ا ًتامة ًةّرد ل  ٌةّتعلق بل  مً، وفعالً ذاتاّ
ِادةبا ِرد من حيث ُةّ فلها الفعليً، فعالّ ُقوة وال،هاّ ِتعلقمن حيث  ّ ها ّ
  .ّادةبا

ج:ُال يقال فسٌة منقوضةّ ا ِسانية اإلِ با  وهو ، أخرىٍ من جهةّ
قوهو ـ هم ذكروا ّأن فسّ أن : ـّا َسانية اإلَا َعقلية الّ ٌمادة ّ ّ 

ما ،ٌةّرد و ،ةّجرد اِلمعقوالت   . صارت  هوًلت معقوالّتعقّ 
فسُ خروج:ا نقولّفإن ِقوة من الِةّجرد اِ ا اد بِالفعل إ ّ ِا

ّ
ها 

س من باب،عقل  بعدٍبعقل ةِ ل ر عروفةِ ا ا ُلّ أوٌ ال  كمالِ ا  
ِقوةبال ال ،ةّه بالقوّمن حيث إن ّ ًقوة َاستلزمّ و ً اّ وتغًواستعدادا ّ

ك ينا ا  وً،وزمانا َجردذ ي هو الفعلي،ّ امُةّ ا ةُةّ ا  من ُ العار
راد .ةّالقو ونُبل ا فسِ ب ًمادة ِ ا لصورّ عقولةِ  ها ِ وجودُ اشتداد، ا

ِجردا ٍ تغِ من غ،ّ
اد ب، وزمانّ ِا

ّ
رتبة  َ ال فوقّعقلية الِها با

رتبةِ بإضافة،هاِ وجودِرتبة ةِ ا ط، العا رتبة ِ  إفاضةُ و ا  ا
  .هاَ ما فوقَال  فوق
ملة ا ُ مادية:ِو فس ّ لصورِا عقولةِةّجرد اِ   ّادية اُ غ، ا

م ي   ع ا ك عدمً، نوِ األجسامِبا ِ  وجودُ وناهيك  ذ
ِادة اخواص سمانيّ   . هناكِةّ ا

ج:ال يقال  ٌها جوهرِ نفسّ فإنها ،ّادة اِ بنفسُ منقوضةُةّ ا
ا ، بالفعلٌوجود ُقوة و ٍ ها من صورةُبّ ترُ فيلزمِ؛ األشياءِقبول ّ
ون ٍمادة و،ِ بها بالفعلُت ونّ مُ وننقل،ةّ بها بالقوُ ت ِ إ مادةَ ا ّ 

سلسلًاّ جرّ وهلم،ّادةا ب، في ك ي ذ ُ و ِقوة  الَاالشتمالّ أن ّ ّ 



ستلزمِوالفعل سمًباّ ترُ ال    .  ا
شيخَكما أجابـ  ُ يقالّألنه َادة اّ إن ـ عنه ا لٌنةّ متضمّ ِقوة  ّ 
ن،والفعل  ف  ،هاِتّ قوُها عُتّ وفعلي،هاِتّ فعليُها عَتّ قوّ ل

ضِذات ِقوة ُها  اَةّ ال فعلي،األشياء ّ ُ أنها قوةُةّفعليّ إال   ّ   .األشياء ّ
ج:ُال يقال ؤثّفإنه ، بالعقلٌ منقوضةُةّ ا ٌتأثر م، فيما دونهٌّر  ّ عما ّ

ٍمادةه من ُبّم ترِ قول ُ فيلزم، وانفعالٍ ففيه جهتا فعل،فوقه ّ 
صورةَيفعلّ ح ،ٍوصورة نفعلِ با   .ّادة باَ و
 ِ والقبولِ االنفعالُ هناك غَ والقبولَ االنفعالّ إن: يقالّفإنه

بحوث وجودُ وقبوِ العقلُ فانفعال، عنه  األجسامِا  ،هَفوقّما  َ ا
س ردل َ إال  ّ ٍقوة ِ سبقِ من غ، عليهِه الفائضِ وجودّ  ٍواستعداد ّ

وضوعُبّيقر لعقلُ يفرضُالعقلّنما  و،ةّه من الفعليَ  ًماهية ِ  ّ 
لوجودًها قابلةُيعت وجودَّس تلُ فيعت، والعدمِ   ً. وانفعاالً قبوالِها با

النفعالُفالقبول كِ  ش عنٌ  ستلزم، ب ا ي   هو َبّال ُ وا
ِقوة والِ بمع االستعدادُالقبول سابقة ّ  ِ بمع فيضانِ دون القبول،ا
وجود نفعلُ ما يقبلِ بعُ يفعلُ فالعقل؛ا   . بهُ و
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بعغن يف أصسغم مخسف، رشع  إش بطق أن اغتعى املضعّل ضن تظسعم اجلوقك
ق قكا قكه األصسغم، واغتعى اصبحف شن اجلسم يف اصظضم اصسغبل، وشظ

غ ّ قي أحق أجكاء اجلسم اصكي قرتص اصتيّغدة وجود املإثبغتاصظضم صتطكقل و
أرسطو وأسعغشه، وذقغ إصعه  إش صجم قو املعسوب ،ّسععفضععغ وضن اصضورة اجل
 :كا قظتسغ قكا اصظضم املبغحف اصتغصعف ص،أصثك صالسظف املسظعش

)١(ا  ّدة  
ة، وال غكقق اصوصوج يف استطكاضعغ ّتطقد ضٌ واستطجمالتٌشالصغتإ ّجمدةصظ

 بحسغ االصطالح ّجمدةض صظّغتطكّأغعغ ّ إال جعغ شن صظغ اصبحفكُ خيّصئال
 إش ّل واصتطريّتعغ صظتبقّف صغبظع ضن جعجسغماأليف  تستطعم ؛ حعفّظظسظياص

 وغحو ،غسغناإل إش  أو اصعطظف،غبغت إش ل اصرتابّأجسغم أخكى ضن صبعم تبق
 .ات األجسغمّذصل ضن تطري

ّاملوجود اصكي قطق األرضع قي ّدةغ امل:عكديوبتطبري اصضعق ضضبغح اص ف صطعور ّ
 ّظظسظياص  صطعور اصعبغت، هلكا قظون املطعىًئغّ آخك، صجم قظون اصرتاب ضععٍضوجود

ٍوقسعي احلظجمء أول ضغدة. ّهلكه اصظظعف قتضعن ضطعى اإلضغصف واصعسبف ّ ّ  جلععل ّ
ّضغدة املواد(ـبف ّاملوجودات اجلسجمغع تظظون حول  وقم خي)اهلعوش األوش( أو )ّ

ٍحظعظتعغ، صغتبغع أرسطو قطتظقون أن اهلعوش األوش صعك هلغ أي صون ّ  ضن أصوان ّ
ًف، وحظعظتعغ صعسف سوى صوهنغ صوةّاصظطظع ّ واستطقادا صظظطظعّ  .ّفغت اجلسجمغعً

ّغتطكض إلشالصغت املغدة يف آخك اصظضم) ١( ّ. 
 .١٣٩ ص٢ج: املععف اجلققق يف تطظعم اصظظسظف، حمعق تظي ضضبغح اصعكدي) ٢(



 فغغ...........................................................................هجولظظ هقثطظك آلكخظلك آلسظظطظ يف

جوظغغ : كهلطوذ كخشضصظ: رضظ كبن خطضظ يف مخظسظ كحلعهل بصوسهآلهدغ
ي سصوكقآلضضطظ كسشومك كجلآلههجوله بظسصصل قطجم عشل سصطون  سضشومغ ي رطه زظبضظآل

آل ختشه قأل سصضى كسصوكىهسطغ سه يف لكته قومك  . آلآل
 :ىالظ زظئآلصضضصطسكرضظ كحلصطم كسضطغهكمو يف سضشوسطه آلهدغ

  آل لك حمننغ زننوك كسننشوميبطننوظغ
ىهرننشضضظ سننشضن    يف جضننضضظآل

آلهلو هجول قه تغك زغ آل ي   سضصعه ي
ي هكسصنننوكيهزوعنننظ كجلنننوظغ    قهآل

 

يضطظ حنع كهلطنوذ سجض  آل   ضغطسننآل
  آلهزننوك كسوجننول طظننو قعننضضظ

يهكسشل طوم قه تغطنه سنف دضن يع آل يي آلى   مي
يعغدطك رظتل سظ بصضم ي آل آل يي   ي زع مزنآل

 

ىرظهلطوذ زوك  هعغجف قسطضظ غسضضظ خلطف كألخطصعكلكك  عضسصظى سططوظغكآل
طوم  قذ ظك هكألطوكمآلظكغ زجم عغجف خلطف كسصصضطآلخلطف كسصوو كخصظبضظ سضصصضط

 قذ ظ هكإلظظلآلكهلطوذغ زضضطظ كسصظدضط قذ ظ هكألخطصعكلآلرضضطظ كسصظبضط.. .كألطوكم
آلظ كسشصظك يف كسطظمو تصظذ سطغ قه كخصضوسظك آلدطضطآلكسطظمو تصظذغ رصجم قه سصضى 

آلظ كسطي أل هجول هلظ قأل يف كسصصل ظي دذ لسك كسوجول كسسنغ بل آلضظرطكإل
يصظ حلضضضظ بال حطططظىزوطه بعكته سضسط حلصظعطضظ هسضطظ آل ى  رخ لكتهغ رصعسك حصم آل

ظ كألخطصعكل سضضطوذغ رومكه سصعه كسشضجمك همكه عضطون كألطوكمغ ظعك سن آلدطضط
 .آلرغم كسسعك هكسصجمنغ هلسك سن رظعظ كسشصف هكسوبظن

كخوجول  قذ كخوجول كسعو هجوله بظسصصل قلك زطغآل قه :آلطشع عآلتصعهآلملظ ه
 غآلكألهنن آلضضطظ قسطهغ هخطوجع هعصوه بظسصصل سن حالن تطعبظسآلصوك كسعو ظو بظس

ىسظلك عصوه نكسعو ظو بظسصصل ن  آلكألهنكخوجول آلرطه  كسطظظ كسعو ظو  قذ  بظسضضطظآل
ىسظلككغ رظسخكك آلبظسصو ىسظلك سضضطظكغ هكسضشصظ آل  زع تصوه آلظلك هظصعكغ هكخطضظه سعآل

 .فغف مغل: قضططظيغ لزطوم خلطل ىطصال دن كخصطم كسصضضص) غ(
 .آلكحلطغعظكسشطصظ غ فغغم: ظل كخضشوسظغ كسضطغهكمو ) غ(



)٢(ؠؠ ّ    

)()(



)(



)(



)٣ (ؠ ّؠ ءإ  

)(
)()(

)(



هان   تفصيل ال

:هث األولكّٰهمنخمامع

هتهئمئهثّٰهمنخمامع :هث اهل

هثّٰهمنخمامع هتهل :هث اهل

:هث اهلمياحضهنهثّٰهمنخمامع

هثّٰهمنخمامع :هث اخلهتخم

هتدخفهثّٰهمنخمامع :هث اهل



هتحضهن :هثّامعٰهمنخمهث اهل

)(



)(

)(



 

)(
)(

)٤ (ؠ ّؠ ءإ  ؠردؠ ءؠ  

ل .١ دّأعم  ا   ّمن ا

)(



)
(

ىحاحضخك مفجيهتلإلجكجغ اّجنمييع حطهتب امعأ  :حض
:ّاألولاجلىحاب 

)(



)
(

)(
)(



هتيناجلىحاب  اهل



فهوم من القبول .٢ ًياونه مع عرضك ا ّ  
: اإلمفجيهتلمظهتؠىس

 جكىش اإلمفجيهتلّجنمييعأحطهتب امعو

 )(

)(



 
ستعدّبطالن االستعداد بفعلي .٣    ّة ا

:مظهتؠىس اإلمفجيهتل

جكجغ هشهنا اإلمفجيهتلّجنمييع أحطهتب امع

)(

)(

 
فس اإل.٤ قض با    ّيةسان ا

)(



:حضخس مظهتؠحييشإلمفجيهتل جكجغ اّجنمييع حطهتب امعأ



فس اإل.٥ قض با رتبة وجودها الّيةسان ا   ّعق  
:خممههتد هشهنا اإلمفجيهتل

)(
)()(

)(



 اكلكيق...........................................................................ىنٌّمييييقيب يييلىقىتميزن جبامحكميىنرن جبخمميٌّيهيي يف
 .ييجبحنمنينيهامحممهخنرئ مقيتىنميخممب حقيباممكجنيي امحمىميبٰى امحمجب ىلني ً:الّأو

 .رنجبجمِّىن يقيبامٌِّّ ييجبحنمنينيه امحمىميبٰى امحمجبنيىل :ًوثانيا
 . امحمحنمييلمب ييامحكحنمنيبزيجبامحتميىن :ًوثالثا
 ييامحمىميبٰى مئخنرئ يقيبٌِّّ ىلميحممه.جبيتحيهلخلزب هبمي ىكَّٰى امحكجب امحكىتميىث ٌّزت امحميتزت متنتىيييٌُّّ

 جبىق ييخمنب ٌّمهمي جللكييجبحنمنينيهمثَّ خمىئ امحمىميبٰى امحمجبىق ييامحممهخنرئ مقيتجبمقميخميي مئرنجبجمِّىن يقيبامٌِّّ ييجبحنمنينيهامحم
مئخمميىنرن امحممهخنرئ جبحقحينيىممهجبيئ امحك مثَّ خمىئ جبامحممهخنرئ مقيتجب ىلني :حقجهحنمهرتىق رنجبزثِّىن حمينجهحنمنيبحبزن امحكجب

 . حقميحمىميبٰىرنجبميىنرن امحكجبميحتميىن جمييجبحنمنينيهامحمىميبٰى امحم
خئخمميىنرنيلينام جمميجيٰذ امحممهخنرئ : جبيييلينام مقىتخل ينحمزب ىلميحكنتيتممىنمب ٍّمنيبزي ىق ييجبحنمنينيهحمينىميبٰى امحم جب

ىق ييجبحنمنينيه امحمىميبٰى امحمجبمنربىق ييىليهىهمي اممكيتحنَّامىن اكَّييمن ييحتخئ ىلني مقىنيبني امحممهخنرئ يلميحقينييجبىلجتحقَّ
 خمنب مئييجبىلحنينيه  ىلجكِّجئهئخمنب يقىهييٌّزت ىق ييييجبحنمنينيهحقميحممهنتىتيي حمينىميبٰى امحمجبمنيبرن  امحممهخنرئ حقميحمجبيلني: ىلحئ

 جباكيهرثيهييييىق ييجب امحمُّامزن امحميتزت ٌّزت امحمخنحنينيهجباكيهرثيهيي :يتمينيجب ييجلينيهىب ىلينينمهخنرئ اكيهرثيه.اكيهٰر ينامهتمي
 مكجبخمِّجمىتييني مقىنيبني ىل خمحنىهميىق ىلميحممهخنرئ يثىي جبحتميىنٰى ييامحبيلخمىنمييفمي حممنىتيبزي مقينزب امحمىميب

 جبميىنرنرن امحكحنمنيبحميي ىفيتينيئ جلنب امحكجبزثِّىنامحممهخنرئ حمينىميبٰى امحكجب خمميىنٍّيي جبيلني: جواب اإلشكالو
 جب ملجكِّىق خبنيمئرن ٌّيب امىكجنجتننجبزثِّىن امحممهخنرئ حمينىميبٰى امحكجبامىنٍّييامحكِّامىن حقجب ىلخيني يف جلميمل امخبيقنتميميىق

خئ يناممقمي ييىلحنجت يف خمِّمقىتيي يييقيبىنٌّمي امحمخئرنجبجمِّىنمي جمميجيٰذ جبامحممهخنرئ حك هئمقحنينرب جبىق ىلينيهرئ هلمي ىلحئجبحنمنحلخئ  جب
 حب يف امحمّٰخمميني ييحب حقميحميتَّٰىٍّٰى ييجبحنمنينيه امحممهخنرئ حقميحمىميبٰى امحمجبميحتميىنحقميحمّٰخمميني ييامحلِّجمييىق ييامحكِّامىن حق

 ٌّيب امىكيتَّامىن ييجبحنمنينيه امحممهخنرئ حقميحمىميبٰى امحمجبامحتميىن حقميحمّٰخممينيىق حقمب امحكِّامىن خمنب جبيتحنينربامحمُّحئ ٍّمنيتيض امحم
خئيييقيبىن امحممهخنرئ حقيبيقَّاميفمي جمامحب حقحنَّ جمامزي خمنب ىنييني ىلني ٍّّٰييزي جلمهىهمي جمامهلمي امحمنتميحقربىق 

 يف يلىلميمتيي امحكِّمقىتيي امحميتزت ىلجلخك خئميرن خمىئ امحممهخنرئ نثيكجبيتمثَّ امحكييجبحنمنينيهمقىنيبني ٌُّّام امحكِّمقىتيي امحميي
 حمينمهخنرئىق ييجلينيهىب ىلجت جمميزي ٌّمهمي ييجبحنمنينيهميمم حميتينزب امحمىميبٰى امحمجبخممهىهمي خمنب يلىتمب امحكخنيهمئ امحميبٌّ

 خمنب جكىمميهبزئ امخبيقنتميميىق يياممكيتحنامزي حمخننئ ٌّمييياممبخمىنميني امحبمكيتحنَّامىنحئ ييجيمثيبجبمنيبرن حمين
 امحممهخنرئ جبنيىل : ٌّمهميجبميىنرنىق ييامحكمنىميبىن خمنب امحكجب يلحب حميهرئمئ يياممكيتحنميٰىرنجب جمميريحئمئ ٌّمهمي اممكيتحنامزيجبميىنرنامحك

مثَّ جب امحمحنمييلمب ييامحكحنمنيبزي مقيتجبامحتميىن ٍّخنيهيمىهمي امحمىتميٰىحئ مقحنميمل جلينيهىهميىق ييحقمهمييك جلخك هئ حمىميبٰىرنمئىلمييلَّرن



.
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قض بنفس ا.٦   ّادة ا
)

(

)

)(



(
: حطىحاب اإلمفجيهتلو

)()()(

)(
)(



يس األول :ّاهلٰه

هتين يس اهل :اهلٰه

هتهلهس يس اهل :اهلٰه

)(



:ّاألول

هتين :اهل

)(
)(



قض بالعقل.٧    ا
:مظهتؠىس هشهنا اإلمفجيهتل

:واجلىحاب



 ّؠ   
ثبات وجودها ادة و ّ ماهية ا ّ

)(

)(



ٍّمضهث منادات اهل لكخيجيىش أن لكمهميض حلمئيش االخم

خس ّة حضهتهلجنىحر اهلميىحجكمئهث اهل خضجيخيىس حطىحهشميهّخم

يس إال حضهتهلىححطمنان ّمعهت أن اهلمههنىس ال لك ّ ّ

ّاهلٰهىحة خضٍّزم اهلمهٰهمنان

يس ورا ّء اخضجنهتهليش اجلىحهشمييحلحيحي خي ... آجعميٌ حطهيءّ  ّامع
ّىحلك وامعهتدةمئحضهتحس

)(
)(



)(

)(



:احسمئىحلك األولك
هتهئ :مئهثاحسمئىحلك اهل

هث هتهل :احسمئىحلك اهل

:احسمئىحلك اهلمياحضهنهث

يس حطىحهشمي خك أن اجل ٌحل ٌ خمميملمثّّ  ...ّامعهتدة:  خمىش حطىحهشميلكىشّ
خيمئهث ّواهلجنىحرة اجل

)(
)(



)(

يس خمميملمث ٌاجل هيهتّامعهتدة  ... خمىش حطهيئخكّ ّاهل إهئمئ ّ
)(

يس هنحيٰههث هئىحع خضهنحيىغ حضهتجل ىحل اهلجنىحر امع ّخل ّ

 
ٰههيهت إخمجيهتن ... اهلجنىحر واألجكمياض احلهتدمضهث:ال لكٰههتل•  ٌلك

ىس هنمنادّمص امع  واخف

هنمناد ّوملحي خس خلميب امعخيجيىش خمىش اهلىحخلىحع زاد االخف

)(



جنهتؠهت منًاجع ّ وامف

ىحل إلك خفميهتإحلخس امعهتهئىع خمىش  يسد اهلٰه ّجكمي االخضجنهتل  أ،اجل
هت هنمناد حضيش جكميو ًاجلىحهشميي حضىحاخفخنهث خلمئهتم االخف ّ

يس حضخس أهئيش اخضجنهتل ّخمجههتلكمية اجل ّ ال جلمغ هلجيىس خمىش ٌّ حطىحهشمييّ
 ٌّاهلجنىحر اهلميىحجكمئهث

ٌ 

ىحجكهت هنمناد حسهتًخضمبحض أن لكجيىحن خمىح ىحل واالخف  هلحيٰه



هييس اهلهني هلحيخسدة مص ذاهتهت هنمناد امع ّاالخف

يس خمىش احلىحاد ٰههيهت إخمجيهتنواجل ث اهل لك

ّحضمههنحيمئهث امعخيجيىش امعٰهىحي  جكحيمئيشّ

)(
)(



ميىحح اإلراداتّٰهىحة آمضهتر حضهتهلوحسهت  جنىحرات ومل جلمغ  وّاهل
ذهليغ

)(

هتهئّن اهلميمهَّـ اإلإ ٌهث خمهتدةّهنٰهحيمئّمئهث اهلهئ ةّميد هلحيخيهنٰهىحالت امعّ

هلمئَّـ خمىش حضهتب احلميملهث امعهنميوحلهث

)



(

)

(

حيهيم خلىحة ّوإال اخف ّ
هيهت ّهلجيىش خلىحهتهت جكخك حلهنحيمئ ّ ّ

)(
)(

)(
)(



ىغ خلىحة ٍخمىش جلمغ خف هنمناد وّ ىحجكيش خمىش ٍاخف ّ لكٰهميب خمىح
ّمههنحيمئهثاهل

ىحل ملهتالهئمههنهتل خمممحفك حضخك امعهنميمئخك حلهتهلٰه

ءؠ ؠ   

)(



)(
)(

)(
:ّاألولاإلمفجيهتل 

:ّاألولاجلىحاب 

هتيناجلىحاب  :اهل

هتين مفجيهتلاإل :اهل

:واجلىحاب



هتهلهس :اإلمفجيهتل اهل

 :ّجنمييع وأحطهتب امع

:حضىعجيهتل اهلميامفاإل

ّجنمييعوأحطهتب امع

:اإلمفجيهتل اخلهتخمَّـ

:واجلىحاب

هتمفجيهتلاإل :دس اهل



:واجلىحاب

هتحضىع :اإلمفجيهتل اهل

:واجلىحاب



 ئءّءؤ  
١ . ؤءّدؠ ءط  

)(

؛ مص امعميخنىغ.١
:ّاألول

هتين :اهل

هتهلهس :اهل

جكحييس األجعٍّق.٢

)(
)(



اهلمهمئهيلكهتء.٣

٢. ؠإءّدؠ ئ   

وصل والفصل.١    برهان ا

ىح اإلمثهتل يش حضمي : وخضٰهميلك

)(
)(
)(



ىحخليع جكحيمئهيهت اهلجفهشهتن ّخمٰهمنخمهتت لك ّ 

منم مص هشهنا اهلجفهشهتن.١  ّ امعمياد خمىش االخضجنهتل واالهئمهجنهتل امع

ً:الّوأ

:ًمضهتهئمئهت

هت :ًمضهتهل

)(



:ًراحضهنهت

هت :ًجعهتخم



ّ اهلىحمظمنة االخضجنهتهلمئ.٢ جنمئّ هتوق اهلىحمظمنة اهلمم  هثّهث خض

)(
)(



)()(
)(

)(
)(

ىس أمظمنمههت اآلجعمي.٣ ٰههتحضٍّن ال لكٰه   امع

)(



ىح.٤ يس امع مص لّ اهل  ميمهجنىس هلمئَّـ حضهتالهئهنمنام واحلمنوثامع وّجنىساجل

)()(

)(
)()(

)(



 ٤جهنعغع احلضطع ـ  رشح.................................................................................. ٢٧٠

ّبعسضطظع وغغا رضوري) أبصطه( ّ. 
ٌسغ ثبع أن اجلسم اسبسظف واحغ: ّغت غغه اخضغشعت ظضولّإذا خلط  يف ظضسه، ّ

ٌشتشل ٌ ال تصغد سظه وال اظضشعل بعسضصل، وال ذك يف أظه سعبل سالظضشعل، ّ ّ ّّ
ّ رهل شن ذظظه أن غضون شتشّتشعلغم االواالظضشعل ر ٍثم سل حعدث. ًالّ ّ ّ سالبغ ّ

ّ أو زخه، واألول ّتشعلّسعسضعبل سالظضشعل إشع أن غضون غو اال. سه شن سعبل
 سعن ،ّبعذل، ألن اسضعبل سطشء جيع أن غبضى شق اخضبول، إذ سو اشتطق بضعؤه شصه

ًشطعسظع سه وضغا ال سعب ّ أظه غصغم حعسع االظضشعل وال ّ ال ذكّتشعل سه، واالًالًّ
اسثعين،  ّاحلقسظذن . ّإظه رغشه، واسشء ال جيعشق رغشه: ّغبضى شصه، ألظع سغ سططع

ّذك يف أن سوة سبول  ، والّتشعلً أن غضون اسضعبل ذظئع آحف زخ اال:وغو ّ ّ
ّ، ستطك اسضوة حعشططع زخ ّتشعلاالظضشعل حعصطع سبل االظضشعل، سجعشصع سال

ً واالظضشعل غضبططهل شصع، ّتشعل آحف زخ االٌ سططعك يشء،الظضشعل واّتشعلاال
 سالظضشعل ًالّ حعل وجوده، ثم غشخ سعبّتشعلّوذسك اسشء غو اخعدة، غضبل اال

 .بصغ ذسك
 اإلشكاالت عىل بههان الفصو والوصو

ّ يف اخصوالت، سضنٌ شغسورةٌةّتصغد شٌرخ غغا اسخغعن إذضعالت أورد ّ 
ّ االستضعت إسظه أن غغا اسخغعن أسعشه حضهلء اخشعء يف سبعل شغردع اسغي غطبضي ّ

ِّ اختضططز يف اجلفء اسغي ال ّظصفغعّاإلرشاق بصغ أن اتضق اسصفسعن رخ إظضعر 
سعخعء واملواء ّصبظصي ّرخ أن اجلسم اس ًأغصعّ ذغطضفاذظف، واتضضع ّظصفغعّغتجفأ، و

ّ شتشل، غضبل اسوصل ٌ واحغّواسداب وزخغع، سظسع جمطورع ذرات، بل

 .٢١٧ص: رشح اخطصوشع، اسسبفواري) ١(
ّهنعغع اخفام يف رطم اسضالم، اسصالشع احلر) ٢( : ّ؛ اسشضعء، اإلملظعت، ابن دظطع٥١٠ ص٢ج: ّ

 .٤١ ص٢ج: ، اسضشل اسثعين شن اخضعسع اسثعظظع؛ اإلذعرات واستطبظطعت، ابن دظطع٦٦ص
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ءدؠ ؠ  
  ّؠ ّؠ ءر  ءّدؠ ّآ 

ءّدؠ ءر  
 ّخيمئهث ال خضمههترق اهلجنىحرة اجلّهتدة امع)١(
لكجيهث ّخيمئهثاهلجنىحرة اجل) ٢(  ّخسدة هلحيّاهلهنحيهث 





سادس   الفصل ا
: أي ّادة ال تفارق اّسميةا وّسمية ال تفارق اّادةاّأن  

  هاَ صاحبتُ منها ال تفارقٍواحدة  ّإن
َادةاّ أن اّأم صورة فألنّ ال تتعرّ ُقوةها ِجوهر وهاِها  ذاتّى عن ا ّ 

ا من الفعليَ ال نصيب،األشياء اَةّال فعليّ أنها ُةّفعليّ إال ِةّ  من  و. 
وري وجودّأن  :ّا قابلةَةّ الفعليُ يالزمَا لَ ا َادةأع اـ  ف ؛ّقوة  ـ  ّ

ص فعٍوجود إ ٌها مفتقرةِ وجود وجودِلّ   ُ به فتحصلُحدّ تت، ا
س و،ِهلّبتحص   . صورةّهو ا

ُادةجدت اُو وً أيضاو صورةًةّرد ّ ا فعليِ عن ا ن   ،هاِ  وجودٌةّ 
ُقوة و ضاِاألشياء ّ تنافيُفيه اجتماع وً،  هو  وٍ، واحدةٍ  ذاتِ ا

  .ال
َادة اّإنّثم  مّ نت متقوّ  وجودَمةّا  صورةِ بوجودِ ا ِ  فللصورة، ا

ِفاعلية الُجهة سبةّ هاِ بال ستّ أنها َ غ، إ َتامة ل بد؛ّفاعلية الّ  ِل 
صور علول و،عليها ِا واحدُا ونُ ا ٌ علةّ إال ُ ال ت ِمادة فلل،واحدة ّ ّ 
ِادة من اً أ وجوداٌفاعل اد وّ َادة اُ يفعل،ياتّا  ،هاَ وجودُفظ وّ

صورة، صورةَ عليها بعدٍ صورةِادإب ةُ فا ِالعلة ُ  لّ   .ّمادة 
ُادة ا:ال يقال وا ـ  ّ  ٌ ما واحدةٌصورة و، بالعددٌواحدةـ  ما قا

واحد و،بالعموم واحدًودا أقوى وجِ بالعددُا  ُ فالزم؛ بالعمومِ من ا
لٍ صورةِيةّعل ِمادة ما  ألضعفً معلوالً، ما هو أقوى وجوداُ كونّ  ِ 



ال وً،وجودا   .هو 
َادة اّ إن: يقالّفإنه نت واحدة وّ ن،ِ بالعددًن  تها َ وحدّ ل
ضِون وهاِ وجودِ إلبهام؛ضعيفة ٌمبهمة صورةُوحدة و،ّقوة الَها  ِ  ا

ةو ِلعلةا ُ  فارقّ ستظهر، ال  ا فارقِ بوحدةٌةَ   ُلَثَ فم. ا
فارقِإبقاء ِادة اِحفظ وِ ا سقفُلَثَ م، ماٍ بصورةّ  من ُفظُ ِ ا

مةِ بنصبِاالنهدام مةٍ د ةِسيأ  مباحث و. بعد د ر  ِ ا
وهر الُ به حقيقةُ ما ينكشف، إن شاء اهللا،ِةّا ةِ ا  هذه ِ  ك
صور   .ّادة  اِتعاقبة اِا

َقد تو َتقدم بما ّ ّ:  
َادة اُ تعرضٍلّص وٍةّفعلي ّأن  صورةِةّ بفعليّإنما  فّ ا؛ ا ّ أن  

صورةِلّها بتحصَلّص   . ا
صورةّأنو ةَ ا ِالعلة ُ  لّ   .ّمادة 
صورةّأنو ِادة  اٌةّتقدم مَ ا نت ا وً وجوداّ ُادةن   ًةّتقدم مّ

  ً.ا زماناعليه
صورةّ أن اّوأم َسمية اَا سمّ فألنّادةى عن اّ ال تتعرّ  ما ًّاأيـ  َ ا

لو عن عوارضـ ن  تِ من أقسام، عليهُ تتواردٍ مفارقةَال  ر  ِ ا
مو كيف ال وضعِ واألينِوا هاِ وا صور. وغ ك ا ذ ُوعية اُ و ّ 

تعاقبة يعا، عليهُا ف تً و  ُتو ن ّ  ال ، سابقٍ واستعدادٍ إ
ل   .ّمادة ّ إال َ فال جسم،ّادةاّ إال  َحا

سمًأيضا و ألبعادٌ قابلٌجوهرّ أنه بماـ  ُا الثةِ  ٌنوعية ٌ طبيعة ـ ا ّ 
ٌتامة ته أنواع،ٌ واحدةّ نت  ن  س كمفهوم، و وهرِ ول ي ِ ا  ا



س  ونّ إال ل ًماهية َأن ي سية ّ ًج مّ ه ِ أنواعُمحّ إال  َ ال ح
ندرجة تهِا ن طبيعة.  ًنوعية ً فإذا  أن ّ إما ِهه و ذاتِ فهو بطبيعتّ

ون ِادة عن اًاّ غنيَي ها أو مفتقراٍ مفتقرَ غّ هاً إ ن . إ  فإن 
لَه استحالِ بذاتًاّغني لولّ ألن،ّادة اّ أن  كن؛ االفتقارُ عَ ا ا ّ 
ً حاالِ األجسامَ بعضُد س بغ،ّادة  اّ ن مفتقرا. عنهاّ فل ن  ً  و

ها بذات لول،ُ االفتقارَ ثبت،ِهإ   .جسم   ُ وهو ا
ِ:ال يقال وزَم  ونُ ال  سبًاّ غنيَ أن ي ه ُ وتعرض،ِه ذاتِ عنها 

قارنة سببِ األفرادِ  بعضُا اتٍ خارجٍ   ِ األعراضِ كعروض، عن ا
فارقة لطبائعِا   .ّوعية اِ 

سمُ مقارنة: يقالهّألن لِ ا ه َكما أشـ  ّمادة   . فيهاِلوـ  إ
عبارة ورة: أخرىٍو لِ وجودِ بص ِمادةه  اً ناعتاّ  ِ فمع عروض. 
سببِاالفتقار ورة،ِه غناه عنها  ذاتَ بعدٍ خارجٍ   ه ِ وجودُ ص

فسِلغ ن  ال.هِه بعد ما  ورةٌ وهو    . با
سأّ أن ْواعلم ن عَلةا ِردقدت  ُ و صورةّ ن،ّسمية اِ ا  ّ ل

ل ري َا نٍصورة      . طارئةٌها كماالتَها أن يلحقِ  إ
ث ةِوسيأ   ر وهرِ ا وهرّ أن :ةّ ا ادَا ٌتحرك ميّ ا ّ  

ضةٍةّفعلي إ َّصيتخلّ ح ،هاِصور َقوة ال ٍ  س؛معها ّ ل ك با  ِ وذ
س ل لع،ِبعد ا سِ ال با ل ِرد ُ استحالةُونت عليه ً فبناء،ِ وا ّ 

صورة ِادية اِا ِادة عن اّ ةًةّمقيد ّ ر ةّ دون ما إذا تم، با ر  ُت ا
لغت الغاية   .و

تأي ك بما ذكرُّدو شيخَ ذ تأ اُ وصدرُه ا
ّ

َادةاّ أن :  ٍ داخلةُ غّ



سم  حد ُماهية ف.هاِاع أنوِ  حدودِ األجناسَ دخولِا سمّ    ِ ا
وهرـ  ألبعادُ القابلُو ا الثةِ  ِادة فيها عن اَ ال خ ـ ا  ال  ّ

وهر ي فيه ُا ُقوة ا ن،األشياء ّ سمّ ل   حد ٌ مأخوذً مثالَ ا
سم اِا سم، ا ا مأخوذُ وا يوان  حد ٌ ا يوان،ا  ٌ مأخوذُ وا
  .ساناإل  حد

تأ اُنه صدرّوقد ب
ّ

ه ّ قدس  نت داخلةّبأنها  :ّ ِماهية  ًو  ّ 
سم نت ب،ا بوتَنةّ  كن،ّا اُةّخاص   ما هو ِ ا شكّ    ا 

لجسمِثبوت ظرِئ  بادِها  بتّثم  ، ا هانُن   َ وال برهان،ِها  بال
  .ّذا

روجِ ب القولَوال منافاة سمِةّماهيها عن ِ   ِ والقول، ا
ادب ِا

ّ
صورة ِسمية اِها مع ا ِقوة ما هو الزم اجتماع ما بالـ  ّ مع  ّ

َاد االّ ألن ـما بالفعل ّ
د وجود ال  ا هو ّإنما  ّ ا   .ّاهيةا

كُوالزم و : ذ َرد أن  ِادية اِ األنواعُ بعضّ م يلزم ،ّادة عن اّ  
ِ بتغٌانقالب دّ َادةا ّ وأن،ّ ا وازمّ ِماهيت ال جزء ،هِ وجودِ من    .هّ

  



 قكك...............................................آللتشمل بذشنه آل آلىلجلغزسش آللجلغزسش بذشنه آل آللتشمل  آللو يف

 
  اح

غذخسظ حط لإلةشبش لحىجسهل صج  قصضل لحذخظ حغسشو حغففجخزآلط ثذص لت
 :ثت بدط لإلثرشآلم لحغع بضم يف لتذشه

    ّرق ارة اّدة ا أّن)١(
 :آلسشغز آل بذشنه لحخعنل لجلآلشمللتآل لو محسرج إلةغشمخزآلط ثشه لت
ش ملشق آلىآل جدرسآلذعل غسش فه لحآل يف تذسذغسش ىصعصآلشمل لتآلول :ّاألولالدليل 

يف آل لآل  ىصعةص يف لحلشنمآلفذطآل صزرظ لو صغآلذعل  فه لحآل لو:ىحظ لحعلغص
ش آل لحعةعم صغشىه لحذدرسآلرعق ألوآلظ بغفخآلفص بع ىبغفخآل بشحذدظ بغيحعةعم

 .آلغزسش بشحخعنل لجلآلصغزعش آلع لحذدرسغآلق ىصضل لتعةعم لحضى تسفسآلذعللتذشبرش حر
يحعل آلشمللتآل لو  بهل:الدليل الثاين  يلآلجمضمةصم يشق جرع ىآل ىحسض ملش جدرسيحمخش آل

 صرضه لةغهلن آل ألسعك يف ىةعمصشق ىصع بشثظيشآل جدرسآلهلملثظ لحخعنلق حرشو حر
آلذعل لح آل ىمحظ ألوك)آلشملىصع لت( ي ىلتصلي يف ملم)ىلحذدظآلذعل ىقش لح( لتغزشجسج
 ي ىلتصلي حرعةصلوق ىلةغهلن لتغزشجسج يف ملميش حالنحشآل ىلحذدرسق حرذذصلويحالنحش

 . ثظ لحخعنليلآلجمضم آلشملق ىثرسع جال صزرظ لو بعةص لتيحمشه
صورة ا ة ّسميةا لّالعلة    ّمادة 

حظ  آللثظ آلذشثرسش لحآللحدرشلق حزسش آلغدصم حي ملش حدشوآللحدرشآل لو :آللحدرشثسسخل يف حغفش 
حفظ آلخغسدع ىلحذشثظ لح  نىصع لتعةص حدتون ىصع لحعلةش بدشج  لحذشثظ لإلملع

 . ىلتشك إلنىلك لحدخخشوق ىلحصىلك بشحزغغش حخذشك لتضصطقلحزشن بشحزغغش حقتضله
آلغعحط عه ثت لترلتدآلبعحط  :لى قآلغعحط بزدزع حخرط لحآللحدرش ىحص بضم 

يش له ثصحسش له آلىةعمصيثرسع فثش آلغعحط  ثعلك حشو لتقثرسع  .يلآلحدصيفثش ي
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صورة ا ل  كون ا ة ّسميةإش لّالعلة    ّمادة 
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هثّٰهمنخمامع هتهل :هث اهل
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ل   جواب اإلش

 



تحص تائج ا   لة ّا

هث األولك مئ : اهلمي

هتهئمئهث هث اهل مئ :اهلمي
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ل فارقة: ّاألول ا سم عن العوارض ا   ّعدم خلو ا

وخلمن أورد

)
(
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اا سم طبيعة: ل ا ٌ نوعيةٌا ٌ تامةّ   ٌ واحدةّ

 مفجيىسُوأ

 

:وأحطمئمث
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ل لعدم  ل شا   ّادة عن اةصورّ  ّردا

 

)(
)(



)(



  

)(
)(



)(



 ّؠ   
ّهت مص ذاهتهت وحطىحهشميهشهت خلىحة األمفمئهتءّحلَّهن

ّن اهلىححطىحد لكٍّزم اهلمههنحيمئهث امعٰههتحضحيهث هلحيٰهىحةإ ّ ّ

جنحييشّخض جنىس حض ّمن حضيش حل ّ

هث إهلمئهيهتحلحيحيجنىحرة ّ حطهيهث اهلمههتجكحيمئهث حضهتهلمي

)(



منل اهلجنىحر جكحيمئهيهت ّهل

ٌامعهنحيىحل اهلىحامظمن ال خضجيىحن هليش إال جكحيهث ّ  وامظمنةّ

ٌامعهتدة جكجغ خمهت خلهتهلىحا، وامظمنة  حضهتهلهنمندّ

منهيمية حضىحمظمنة امعمههترق خم
هتمظهس احلميملهث اجلىحهشميلكهث إن مفهتء اهللا ّخفمئمبجح مص خم

)(
)(



ٰهمنخمهث ًوإن ملهتهئمس امعهتدة خم ّ  جكحيمئهيهت زخمهتهئهتّ

يس مئهنهث.. .اجل ٌ هئىحجكمئهثٌحق ٌ خضهتخمهثّ ٌ وامظمنةّ

)(
)(



يس هلحي حيىحهليش حلمئهيهتّخسدةخمٰههترهئهث اجل  حض

خيمئهث مبهلهث وإن جكٰهمنت مص جتميد اهلجنىحرة اجل ّامع ّ

هس احلميملهث اجلىحهشميلكهث ي ّاجلىحهشمي امعهتدّ أن ّخفمئمبجح مص حض
ّميكخم

حيُّـ ّمظ لك ٍحلهنحيمئهث إلك ّ ّ ال خلىحة خمهنهيهتٍ حصحنهثّ

َّـ َّـ حضهنمن اهلحي ذهليغ حضهتهلحي

هتهلهث جتميد اهلجنىحرة امعهتدلكهث  ّلكجيىحن اخف  حضهتحلميملهثًةّخمٰهمئمنّّ

ٍامعهتدة جلمغ داجعحيهث يس دجعىحل األحطميهتس مص مظمنود ّ ّ مص مظمن اجل
أهئىحاجكهيهت



مبحسخك ّخلمن حضمئمييش ؠمنر امع ه ّ ّخلمنس   ًهئمس داجعحيهثهتهلىح ملّ حضمبهئيش ّ
ىحتّخمهتهشمئهثمص  يس هلجيهتهئمس حضمئميهث اهل ّ اجل

يس هلجيهتهئمس حضمئميهث ّخمهتهشمئهث مص ًيش هلىح ملهتهئمس داجعحيهثّحضمبهئ ّ اجل
ىحت ّهلهناجحّ جكجغ خمهت هشىح جعهتؠهث ا؛اهل

خسع خمهت حضهتهلٰهىحة خمىع خمهت حضهتهلمههنىس ّجكجغ خمهت هشىح الزم احط

ّاالحتهتد امعمنجك إهئخس هشىح مص اهلىححطىحد ال مص امعهتهشمئهث ّ ّ ّ

)(
)()(



يش ّأن امعهتدة خمىش هلىحازم وحطىحده، ال حطهيء خمهتهشمئ ّ ّ

ءدؠ ؠ   



:ّاألولاهلمنهلمئىس 

هتين :اهلمنهلمئىس اهل



ءإؠ ؠ
ّر ؠؠ ئءؤ   

هتم خمىش مظمئهس ؠمنق امعمههتهشمئيس)١( ٍّف مص األحط   وحطىحد االجع
هتم هئىحع خمىش اآلمضهتر )٢( يس خمىش األحط  ّهلجيىس خل





سابع   الفصل ا
صور ا   ّوعية إثبات ا

وهرو صور ا نوّ ا طلقة ا سم ا وهر ا   عة 
دّإن   ، عليهاَ مفاهيمِ من حيث صدقً، اختالفاِجسام  األُا 

بوتُنةّب اِ ا تنعة،  كُ  َتصور أن نُا ال نقدرّ فإن؛ عنهاِ االنف ّ 
َتصور دون أن نًجسما اًه مثالّ ب أو ً، عن  أو ً، أو شجراً،اّ معدنيًاّر
سمُّستل و،هكذا وً،حيوانا فاهيمِ ا حوِ بهذه ا ُ  أمارةِ  هذا ا

  .ِهماتّها من مقوِنكو
م نّو سم  أخصمنها  ا  وهرٌمةّ مقوو ِمن ا  ،ِه ذاتِ 

ه نوع  ِ بانضمامُفيحصل ُيقومال  و، منهٌمنها إ وهرّ  ،ٌجوهرّ إال َ ا
  .عة منوٌةّ جوهرٌف صور

سل:ال يقال وهرّ أنُّم ال  ُيقوم ال َ ا ا،ٌجوهرّ إال هّ  ُ ما يوجدً فكث
ء وهر عليه ُقال و،ُا ءينضمّثم  ، ما هو:ِ  جوابُا ه   ٌ إ

ُتغ و،من األعراض سؤالُ به جوابّ ديد، عنه بما هوِ ا ي ِ   ا
سيفَنعُ فإذا ص،هو جوهر هٍةّعرضي ٍ هيئات بضمُ منه ا  َئلُس و، إ

واب،)ما هو(بـعنه  ن ا وابَ عنه غُ   ،هو حديد و عنهِ ا
جر وِلطو  ِ  جوابَ وقعٌ فإذا ب منهما بناء،هما جوهران وِا

سؤال يت(بـ عنه ِا هّم ينضم و،)ُما هو ا   .ةّعرضي ٌهيئاتّ إال ام إ
بال  ( ِةّقيقي اِ ب األنواعٌ فيه خلط: يقالّفإنه  ٌاتّر



صلٌةّحقيقي ةها ِبّ من ترُ  ٌهو ا آثار، األجزاءَ وراءٌ واحدةّ  َراء وٌ 
لعناِ، األجزاءِآثار د وِ  وا ب ا و)ا ة االِاتّر ِعتبار ال ال ( ّ

ب منُصل ِ تر
رِأجزائ ّ  ،هاِ آثارَ وراءَال أثر وِ، األجزاءَ وراءٌها أ

يت وِسيف ورِا صناعيِ من األ   .)هاِغ وِةّ ا
ملة ا ب ا:ِو ة االُاتّر ُعتبار صل ّ رُال   ِ نفسَ وراءٌ منها أ

با وِ،األجزاء ُر َماهية فال ،ٌال عرض وٌ ال جوهر،ٍعرض وٍ من جوهرّ ّ 
باين  . ما هوِ  جوابَيقعّ ح  ك  قوالتِذ ها ِ ذواتِ بتمامِ ا

سيطة ٌماهية منها ٍ من واحدةِ من أُنّ فال يتكو،ال ّ.  
صورُ كون:وال يقال ِوعية اِ ا  ينا قو،َ جواهرّ

َ
 َ فصولّ إن:م

واهر سٍ مندرجةُ غِا ت ج وهرِ    . ا
َتقدم قد : يقالّفإنه حثّ رحلةُ ا َتضحا و،ّاهية اِ عنه   ّ أن : بهّ

واهرِ فصولِةّمع جوهر صوروـ  ِ ا ُوعية اُ ا طً مأخوذةّ  ِ 
سّن أ  ـال وهرَج  ،ةّاص  اعام الِ العرضَ عليها صدقٌ صادقِ ا

ألنواعٌماتّف مقو رضة،ِ  سٌ    .  ا
دّ إن: أخرىٌةّحج تلفةَ األجسامُا  سبً   ، بهاِ القائمةِ اآلثارِ 

الزمةِمن العوارض فارقةِ ا ختلفات ُ واختصاص، وا  ِ من هذه ا
سِ به من اآلثار بما اختصِاآلثار ورةٍصّخصّ إال  ل ومن ؛  با

ون حال أن ي خصَا َسميةا هو ُصّ ا ةّ ش اك؛َ ا ها ب ِ الش
َادة وال ا، األجسامِيع ةّ ش  ُ واالستعدادُها القبولَ شأنّ ألن، ا

تِ الستواءٌ مفارقَوجود وال ، واالقتضاءِدون الفعل س  ِيع إ ِه 
متنع.ِاألجسام ونُ و خصَ أن ي الحقةِ األعراضَ هو بعضُصّ ا  ، ا



مُا ننقلّ فإن، سابقٍ بأثرٌ أثرَصّبأن يتخص سابقِاألثر إ َ ا  ،ِ ا
سلسل ت،ُ أو يدورُفي ر إ  أو ي سمِ عن جوهرٍ خارجِ غٍأ  ِ ا

ي عنده األثر االنِالنّ واألو.ا الث،  نادُ فيب ا  ِ اآلثارُ وهو اس
رإ  سمِ من جوهرٍ خارجِ غٍأ  ُمّ ومقو، ًماّ مقوُ فيكون، ا

وهر قو. جوهرِا ن هذا ا ذ  وهريُمّ و سم  أخص ا  ِمن ا
طلق   . ٌعة منوٌةّ جوهرٌ فهو صورة،ا

ٌنوعية ٌها صورِ  اختالفِف األجسام آلثارٍ  مباد،ٌةّ جوهرّ  ِ 
ختلفة   . األنواعِ باختالفِا

سمانيِ من األنواعٍنوع  ِ  أفرادّ إن:ال يقال  ًةّتص ًة آثاراّ ا
شخَعوارضو ه من ِ منها عند غٍ ما هو عند فردُ ال يوجد،ًصةّ 

ج،األفراد ري فيها ما سقتموه من ا تم ّ فهال،ِةّ و صورـ  أث ِ بعد ا
ًنوعيةً يتموها صوراّال سم ًشخصيةً صوراـ  ّ ِاهية ًمةّمقو ّ وعّ   !؟ ا

سمُ األعراض:ه يقالّألن شخَ عوارضُاةّ ا وازم،ًصةّ  ِشخص الُ  ّ، 
ست بمشخ ُشخصالّنما  وٍصةّول وجودّ َتقدمكما ـ  ِ با رحلةّ   ِ 

ُشخص و ـّاهيةا ِشخص بِ األعراضّ تّ وضو  ِ إذ ال مع لعموم؛هاِ 
وضوعِ القائمِالعرض الحقةُةّ الفعليُ واألعراض.صّشخ اِ با  ُ ا

ُوعية اُبالفرد مبدؤها الطبيعة  مال من تقت ِ، ال  الفردّ
كيف وضعِوا ضاًها عرضاِ وغِ وا ائطُاألسبابّثم  ً. عر  ُ وا

ص،ةّفاقيّ االتُةّارجيا تغ،ّوعية اُ ما تقتضيه الطبيعةُصّ  ِ و ّ 
ائطِتلك األسباب تقلِ وا رضُ الفردُ ي  َآخر إ ، بهُّس يتلٍ من 

سِمن نوع   .هِه أو ج
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اجليم ّ أن ثيغت إل:، أيّعوشعغ اضضور اضتثيغفقا اضطضل إلضعّك شظق امل
 . بقاهتغ صعهٍع بيظول جوافق أخقى صري حميوسغّفيعو

ع جوفق اجليم ّغ اضيى تعوّ فى اضضور اجلوفقفّعوشعغواملقاد ضن اضضور اض
 اجليم ّاملطظل وجتطظه يف سظل أعواع خميظطغ شعق حظوهلغ يف اجليم املطظل، ألن

،  إضعهّعوشعغًغ شعق اعطجمم اضضور اضّخغصًوشغ ، وفضري عّشغم ًاملطظل ذو ضطعى
 وتيطعم )تيغشه صغضطغرايب وابن سععغأرسطو وأ( غءّوفو ضقفغ صالسطغ املض

ًآلاق تيطغ ضألصقضش، حعف تيغشه، وخغضطعم سعق اإلأ وبطك ّيغهلشصقر امل
 فو ،ٍضغ فعطيك يف ألءّصل ّ أن غ اضضورة صغضظقضغء فقونّأض: صغل يف املطغرحغت

ّ، وفيغبون شن تيظعغ املعطيك يف امليلشقض  وصغل يف حظظغ ً جوفقاّ
 . امليغضغهضك األصقضش يف فق ّاحللو: آلاقاإل

 ضن أعواع ٍواحقّضظل ّ أن  إشونؤغّذفغ احلظجمء املض: ّيغهلشوصغل صقر امل
ضري األجيغم ت هبغ ،صيول األبطغد و آخق صري االضيقادًاألجيغم اضطيعطعغ ضطعى

 اضعوع بغضيظوفم إش ً ضعيوبغ: أي،ّعوشعغ ًعف صورةّظُهلقا س و، خميظطغًعواشغأ
 خيغضك ضغ فوجق يف سغئق األعواع ّ جيظىٍعوعّ صل ضغ فوجق يف و.اضييضعلو

  حقصغهتغئضيغد و آثغرفغ املآليظطغئشعقفم ضيغد ًأفطغفى  و،ّغاجليجمعع
 ضضريورة ؛ٍصجمالت ًأفطغى ّتيظ و،شيغئك وًى صوىّغ صييظّضقاتعسظعغهتغ او

 .ّضقصيغ ًاجلعك هبغ أعواشغ

 .٢٨٤ص: املطغرحغت )١(
 .٨٨ص: حظظغ اإلآلاق) ٢(
 .١٥٧ ص٥ج: ّاحلظظغ امليطغضعغ يف األسطغر اضطظظعغ األربطغ) ٣(



)١(ءؠ ذ   ءؠ  د ؠ   

:ّاألول

)(
)(
)(



:هتيناهل

:ّاألول

هتين :اهل
هتهلهس :اهل

)(
)(



 ٣٠٩...................................................................................ّاصفوشقك اصضور  إثبكت يف

ل  ل  ا   ّاألولاإلش
 ضه لما ٍم صملك آخٍ أورده ؠكحك املطكرحكت شىل دصقهسغكللما اإل

 . ولو اصمصقه اصثكصل املفغول يف األسغكر،اصمصقه
 ؛ٌبكشه  جوالم،ّفوشقكاصضور اصّ أن ضك ذصمته ضهّ أن :حاصو هها اإلشكال

ّألقك ال قسف ّو إالجولم، ألنّلغوضّه بقن اجلولم ال ّ م ّولي ضغو ـ  لمه اصغكشمةّ
 غثري ضه املوارد، حقل قجم بٌك ضفغوضكّألهن، ّصفقك ً صقسل صكشمة ـاجلولم جولم

شكذا  يف جواب ضك لو، ٌجولمّ بققو لغكل شفو و لوجم ـًضثالـ  ّاصصء املعشّأن 
صكن صبه اقضامم ّ شام  جواب اصسقال شفوّ ضه األشماض، شقتغريٌ إصقو يشءّاقضه

ّاصعمض شفقو، وإن صكن اصسقال واحما مل لتغري  إذا سالففك شه احلملم، :، ضه صبقهً
ٍفن ضفو اصسقن بضه لقالكتُ جكضم، صغه إذا ؠٌجولمّقو إ :شكجلواب   إصقوٍّكشمضق ّ

ضه إضكشك ّ البم  جكضم، بهٌجولمّ بققو شال لغغي اجلواب شفو، ساله شفو بام لوو
احلجم، صو  واصسقن، وصمصه ضه صبقه اصطشّ حم تفه األشماض اصماخفك يف

و جولم صما، وصغه ّققواحم ضففام بفغمده بام لو؟ صغكن اجلواب بّ صه سالففك شه
 ٍواحمّ صه  اجلواب شه اصسقال شهّبعم اقضامضفام شىل لقالك اصمار، شال لضم

 وحجم، أو جولم صما وجولم صما، به اصضحقم أن لغون ٌششّ بققو ضففام
ك ّهنأك يف جواب اصبقل، ضن ّعمضق اهلقالكت اصأخم شوجك )لو بقل(اجلواب شفو 

 .ًّكشمضقًم اجلولم أضما ّ، شقؠبم ضغواصبقل جولم ّحقل إنك، وّشمضق ٌلقالكت
األقواع  ـ ّكغقغقكت احلّمصبن بش املَ املستضغه خفّإن: جواب اإلشكال

ك ّغقغقكت احلّمصباملّ أن :ك، واصغمق بقففامّكت االشتبكرلّمصب وبش امل ـكّغقغقاحل
ٌلولكبفك ّحتضه ضه تمص  ٌتغبه اصتجنإلك، ولي صكإلفك  الٌة واحمٌ وحغقغكٌة واحمّ

 .٦٥ص: كّ ورشح اهلمالك األثريل؛١٥٧ص
 .١٦٦ ص٥ج: عكّاحلغفك املتعكصقك يف األسغكر اصعغفقك األرب) ١(



)(

)(

)(



ل  ل آخر  ا    وجوابهّاألولإش
)
()

(
اجلىحاب



    ّ ؠء   ؠءر )٢(



 
:إن خلحيمس

:خلحيمس



:

ا ل ا ل  ا   اإلش

:وحطىحاحضيش



 ٣١٥...................................................................................ّاحسوثسص احخور  إةبشت يف
 ، ثضصطٍواحرسف واحوضع يف ثضضّاحرم  برتيض ّسوثسصتضحتسش، واحدبسدص اح

ص، ّ خسه خع تذظ وتضبه احخخخسٌّتشص ٌّ تضٍآنّ حل  يفّحرق صت،ٌّ ممتضٌش وةودّألهن
ً احتي يف احذضد برتيض حامذن احدبسدصشح ّش ممتضّ ثخخسّ  خسه ٌ حضدٍآنّ حل  يفّحرق صتً،اً

 .ثضاضهأته، وحضا األخض يف ثشئض ّخع تذظ ثخخس
ّذشحسص خدزرش ختخط خش برتخسه احدبسدص ّص االبّشرةساحجائظ اخل وّةم األثبشب ًّ

 إج هّ صتزبط بٍاحجائظ صسترل احذضد خن ثشرض و بزك األثبشبّبتذث و،ّاحسوثسص
ٌ حام صتبضل سبشت،آتض خن سوثه أو ةسسه  . أو جثهٍبضاب إج ٌ أو تسوانّ

 ّا   
ّحضس رسهحوحه   ًأو قهقبن: ّ ّاجلسم احذشحض حزحسشة صسزى  ّ قكهممنّ

ً حشن حشن خضحبش)ًمجشدا(  .ً)خدضسش(ّ خن ثسشرص خمتزذص صسزى ّ
ّحضس رسهحوحه   كنل علمو اجلىنه يف جىاب  قن هىجه اققء وهًفكثريا: ّ
 . واحسوع خن اجلوصض ةوصض،أو سوع خن اجلوصض قن نى

ّحضس رسهحوحه    فكىل ّ إن: همنيف فىهلو،نهاّقىن اقكىر اقمىعمن جى: ّ
ّ وذحك ألن احذخول صي احخور احسوثسص اجلىانه  .ت ال بجطتضُأّ
ّحضس رسهحوحه   ّفه تكهم اقبحن عمو يف قهحلن املننمن: ّ يف احذخل  ّ

 .احسشدس خن اتضتزص اخلشخسص
ّحضس رسهحوحه    جمه ّأن ...ن فكىل اجلىانهّ قكمى جىنههّنإ: ّ

: حشل احخسض خخبشح احسطدي ّ علممن صهق اقكهض اقكنمٌاجلىنه صندق
ًحون احذخل خشتوذا خن احخورة بشتض خذسوخسش : األوج يف اجلواب أن صرشل

احخورة وبشحدرط، حال  إج أترشم احذخل ال صوةش رساصص مجسع ،ال بجط
ذحض ّةم  خسشحشة بج ثضم اسضراج احذخل حتص اجلوصض واسضراج احخورة حتته

 ).١٥٢( رحم ،١٥٤ص: بدزسرص احخسض خخبشح احسطدي ثت هنشصص احلرزص) ١(



ًهش اهلجنىحر اهلميىحجكمئهث خممبجعىحذة  حضمكط الّ
)(

جنُّـ حضهتهل ّهلمئَّـ إال مع ورةّ

)(
)(



جنمئهثًؠىحرا ً مف ً خمٰهىحخمهثّ ّ معهتهشمئهث اهلميىحعّ

ُّـ مم ّهلىحازم اهل

)(



ّملخس خضٰهمنم مص خمميمظحيهث امعهتهشمئهث ّ
منؤهشّمههنحيمئهثاألجكمياض اهل مئهنهث  اهلٍّمظٰههث حضهتهلمهميد خم هت اهلخن

ّاهلميىحجكمئهث اهل مص اهلمهميد
)(

يض خمىش اهلجييس ىع واهلجيمئيع وّخضٰه هت واهلىح ً جلمغهشهت، جكمي
ًميلكحنهتجك

هتب ّهث االخضمههتخلمئهثّهترحطمئاهلمكائىط اخل وّمضيس األخف ّ

)(
)(



ء  
ؠ إ ؠ ءإ ءّدرؠ   





  لفصلخاتمة 
صورةّم نت ا ُوعية اُا  ادًمةّ مقوّ انيةِتّ  سمِها ا  ُ ال  ا
ؤل ِادة من اُّفا صورة وّ نت،ّسمية اِا ً علة  ًفاعلية ّ لجسمّ  ِ 

صورةّ أن  كما؛ عليهًةّتقدمم َسمية اَا ةّ ِالعلة ُ  لّ ِمادة  ّ 
  .األو

تفر   : عليهُعّو
وجودّ أن ً:الّأو لصورةًالّ أوَا ِوعية اِ  صورةُها توجدِوجود و،ّ ُ  ا

يو بوجودّثم  ،ّسميةا   .ّها الفعِا
صورّ أن ً:وثانيا َوعية اَا فظّ َسمية اُ ال   ُ بل توجد،بدل إ ّ

الفٍصورة إ لتّإذا تبدّثم  ،ّسميةها اِبوجود  َ بطلً،ها نوُ أخرى 
سمِببطالن ٌجسميةحدثت ّثم  ،ها ا دوث ّ صورةِأخرى  ةِ ا ا   . ا
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  اح

ٍضن اجلققك رنغضقضك أن ضغ منغء مم ققه اخلغمتف ضبتن  شٰى ضغ ذقف إضعه ّ
رنم أضثك ضغ . اضتعغع احلكضف مم اجلوقك واضطسغد مم اجلواقك وّاينضغؤون ضن اضظون

ّصقس رسهطعّل  شٰى ضبغعععم، ضام ذضكه اينٌمنغء مم ققه اينكننظف ضسوق  مم ّ
واألرنحغث : ل ضن اينكننظف اضسغدسف ضن رنقاقف احلظظف، ننعف صغلّاضططم األو

ً شوقظف اضققم منقا،األعواع اينعقرمنف حتتعغ إش اعظسغضغهتغ ومم ققه اينظوالت ّ. 
ٍعحن عظخك اضظول شٰى ضغ قو اينضعور ضن ضققف اينضغئش ضل إسغراتو ّ  إش ّ

 .صريه
 وأصكد ،ضظبحفوقو ضظحل  ضطظف إش طعّلض اينّومم ققه اخلغمتف زنطك

ّرنطك اضظقضغء ضه رنحثغ قتطم ينغ رنش اينغدة ّ صق  و،اضطالصف واضطورة ضن اضكارنطف وً
ّضك مم رنحف اينغقعف  .صريقغ واينطظول وّسعجيء مم رنطك اينكاننم اآلزنعف ضغضطظف وّ

ّ رشقظف اضطظف ضومنود اينغدة، وذضل ّسظعفّ أن اضطورة اجل: اينطظفاننغصم قق ّ
ًزنطعك ومنود اينغدة ضي زنظون شظف  الّسظعفّألن اضطورة اجل ّ ً زنغضفّ ّ صغهنغ ضعام ّ

ٌمنسامععفصعي ف ضغع ّ واجلسامععغت الزنتضغ،ّ  .ن إلصغضف اضومنودّ
ّوأضغ اضطور اضعوشعف صطعققم أهنغ زنظوم اينغدة رنصضف اضطور اجلسظعف، رنم  ّ ّ ّّ ّ

ٌ ضظوضفّعوشعفاضطورة اضّن إ :صغضوا ّ ينغدهتغ اضثغععف اضتي قي اجلسم اينغضل ّ  ّضن اينغدةّ
ّاضطورة اجلسظعف؛ وذضل ألنو  ضألعواع اضتي حتته ضبعم، ٌ اجلسم رنام قو منعكّ

ّ إال ضعكهبغم هبغم، وضغ خيكمنه شن اإلكمنه شن اإلُرنام خيّ إال واينبعم ال قومنق
ّظه عوشغ ىنغصّظه وحتطّقي اضتي زنظس غّ ألهن؛ّعوشعفاضطور اض صغذن اجلسم حيتغج ، ًغً

 . ضومنودهٌضفّ ضظوّعوشعف، واضطور اضّشعفعواضطور اض إش هّظظمم حت
ّغ رزنبعّزنظقض ّسظعف شٰى اضطورة اجلٌفّتظقض ضّعوشعفصغضطورة اض ّغ، ألنً  اضطورة ً



 

:لّو األاألخممي

)(



هتين :األخممي اهل

 ّؠ   
ٌاهلجنىحرة اهلميىحجكمئهث خمٰهىحخمهث ّ هتهئمئهثّ ّ معهتدهتهت اهل

:ّاألول
هتين :اهل

ًملهتهئمس جكحيهث ًحلهتجكحيمئهث ّ ٰهمنخمهثّ يس خم ً هلحي  جكحيمئيشّ



خيمئهث حضمنل إلك ّال حتمهيط اجل

منهلمس ّمضيس إذا خض ًهتهلمههيهت هئىحجكهت ختأجعميى ٍؠىحرة إلك ّ

يس خنٍّهنهت اجل حضخنىس حض

:إن خلحيمس

:خلحيمس





 ّءؤ  
 ّآ ر ؠؠّ ء ئؠ  ّّ ؟ آ  



)()(



 ٣٢٩...................................................................................ّاشطوزطع اششور  إثبظت يف

 ذسفه ظع يف غفا اخصضع غو شّواشفور اآلخف اشفي تضصبه اشبحوث اشصضطط
ع، ّ يف ظصفتطظ اشسصحطئًظحن سثدا شظ ظخص :بضوشهيف أصول اشضضسضع، طّك شاخ

ّ بسطصظ، وظثبع شه شوضوزظ سد واسصيّفسع األثف اخّوظصف ً  بظشطصفة ً، سطثالً
 ٌواحفّ أهنظ ظرة وسدغظ زدّ أشثظل اشبطع واشضفاش واشسطّع ظصفّاشسصحط
مل تضن سفشك، ّ أهنظ شبحع بصف اّتصغ، وغّ وخواصًراظهلظ اثّ أن ّ، وظصنّجوغفي

ع، وأن تستضطف شن ظتظئغ ّظت اشصضططّوغطظ جيع أن تستصز اشضضسضع بظشطصفغ
ع ّضطضط احلّ األرطظء، وأن تثبع شضخواصّ خواصّتشخقأبحظثطظ اشتي 

 األجسظم ورطضع اشصضم، وشطسع ّ تشخطق خواصّ، ألنًّعحضطضط ٍشوضوزظت
 .ورطضع اشضضسضع

ع بظخسظئل ّضضسضط خصظ شن ربق ششد اخسظئل اشّتصغوزد غفا األذظس غ
 :ع، وذشك شحيذبظب اشتظشطعّاشصضطط

، ومل تبحع شسظئضطظ ّظص اشضضسضع مل تذك شططجطظ اخلّنأ :ّاألولالببب 
ً متظشظ زن شططغ اشبحع ٌ شطصفلّضضسضي شططغ اشبحع اشّ، ألنّبظخططغ اشصضطي

 .ّاشصضطي
 غبحع حول شوضوع ّ واشصضطيّضضسضيششن اخططغ ا ّ سالّنأ :الببب الثاين

 .ًشططام مل خيتضق شق اآلخف شصضضظّ سل ، وشوضوعّخظص
ع ّضضسضط زفم ارتبظط األصول اخوضوزع شضطسظئل اش:الببب الثالب

  تظخفـ ًاّوغي سضطضع جف ـع ّضضسضطظصم توجف بصق اخسظئل اش، عّظصاخل
شور بحع وغي اشع، شن سبطل اخسظشع شورد اشّشوضوزطظ شن اشبحوث اشصضطط

ششد غفا اشطوع شن اخسظئل  ف زدّع تظثّالت اشصضططّ، وزضطه سظشتحوّطوزطعاش
ّع، سطثال اشصبطصطّضضسضطاش ظت اشضفغطع، ويف شورد اخوجودات ّظت واشفغظضطً

 .٣١٠ـ ٣٠٩ ص٤ج: )بظشضظرذطع (أصول سضسضه وروش رئظشطسم )١(



)(



ءؠ ؠ  
ّؠ ؠ   ّؠ   

هنميلكيع   ّاألولاهل
هتين هنميلكيع اهل  اهل

هتهلهس هنميلكيع اهل  اهل





امن   الفصل ا
م   قوالت الوّال   ةّعرضيهو من ا

َتقدمقد  ٌماهية َالعرضّ أن :ّ دت  ِ وجِدت  األعيانِ إذا وجّ
سعم ٍ كعرضَةّعرضي الّنأ و،اعنهٍستغن  ٍوضوع  من ٍ ل

قوالت ةٌ  أجناس، الِا س،ٌ  ن ما ع و؛ فوقهاَ ال ج  َفّرُا 
فاٍواحدة  به سًاّحقيقيً اّ ال حد،ِةّاص باً منها تعر   .ٍفصل وٍ ذا ج

شيخان َفّوقد عر نا ُالفارا وابنـ  ا مـ  س  ُالعرض :ّبأنه ال
ن ي بذاته يم ءَ يوجد أنُا  ما ُهو أحسن و.ه يعدٌ واحدٌ فيه 

فَأورد عر   .  من ا
فّوأما  ي يقبلُالعرضّ بأنه هُتعر اتَ القسمةُ ا  َ فقد أورد،ِه 

فّ بأنه عليه م بِ القسمةِ قبولِ الختصاص؛ّ باألخصٌتعر  ال
نفصلّوأما  ،ّتصلا   . بالفعلٍ فهو ذو أجزاءُا

فو ي يقبلُه العرضّه بأنُذا تعر ساواةُ ا  فقد أ، ا
ُ

  عليهَورد
فّبأنه  ساواةّ ألن؛ّ دوريٌتعر ُاد  االَ ا ّ

م   .ّ  ال
نو شتمل،يف  فُ فما  عار مٌ ثالثة خواصُ عليه هذه ا ل  ّ، 

ساواة وُاالنقسام و العدو   .ا

)(
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ى آلعرظهآلل للللذي يط كىند لٰىقطآلللكط يذل للفصض للعغي مم صنآلض ميقد لٰى
 للرشيض مم آلغقضكام مكرى لٰى ه ىآلعرظهط ميري زيوئر لٰىقطآلل للآلمنقدمف ىىننط للعظص

  هكمينظ للعدمه هط ىند قظمكآل فوو يىننطمل مط للكهضفآلكميط لكطهط  يط  هغم لٰىطلقض
آل ىننطمل مط لألميرلن للنظعهآلللف ىككحآلعرمآليعط لٰىقونهول ىلٰى ن هلو مم آلى للعظ آل منقري

 : للعغي مم يذل للفصض زنولنغط للعورنلآلمومى .هتومىلل مطظطميو
)١( ّول ااّ   

 يىآلميرظهآلزنهفو ىكض لٰىقطآلل آل كو : مم للفصض للعوغ مط يذى لٰىرىنلىآلمنقدو
 مط لٰىقطآللف ي لعظصفميوو فميريض يى مفهطوآلعرظه للآلوكيط ألننض آللهام  يكى كميرلن

 .يى نننظو للمقطآللآلعرظهفلهظى لل
 للعغي آلمنقدوىنديو لجلطيرف ىقد ك يذى لٰىقطآلل يظ ميرشف آلكو :يكيضو آلىمنعني

 . مم للفصطه للظوزنقىآلينون ىميط لجلطير زنشكض ٍّميوو يميط لٰىقطآلل زنشكض
 ه...ىللكهض ىلأليط ىلٰىعظآلللكط ىيظ  ه ى للعظصآلعرظهىيذى لٰىقطآلل لل

عريفهو  فطه يذى لٰىقطآللف ىلذل آل يمكط منيف ىآل يطنند نننسي ميولهىيكنننون
ي ىنديويوآلهيمنعريفو ىنقهق   كى للنوقصفآل للعووآل زنوحلديف فال يطنند هلذى لٰىقطآلل منعريضآل

ى آلوكزنوخلآل لآل منعريض يذى لٰىقطآلل آل يكطوآل فوو و آل نننس فطقهوف ىميلهطآلألف
 .ىللرزيط فقص

للعرن للذي  :آلزنههطآلللكط  هىلزنط زيهنو للفونليب ه آلىقد ميره للشهغوو

 .قفق نقم: ض للرشيضآلغم لٰىطلقضف لٰىغق) ق(
كينر للفصض للرلزنص مط لٰىقولى للعولعى : لهظرك ىكذلض قق نقم: فونليبآللٰىنطقهول لل: لهظر )ق(



)(

)(



 ٤جهنصطض احلسشض ـ  رشح.................................................................................. ٣٣٦

)٢(ّ ما ه انو   
ّاذسم  :جصض دصل، ضّطض األثحطا اجصبطي يف رشح اهلطّحسقضطا اذتسظطف ذشش

 .ضو اذسظض اذطي طسبل اذسسشض ذطاته
ّ أصه .٢ .خظضّاذسم ّ أن .١:  وضيٌ ثالثضٌدسي ضطا اذتسظطف توثط دصود

 .بصذطات وذصظ بصذسظضّاذسم سسصم اصّ أن .٣ .ضّطسبل اذسسشض اذومهص
رن ّاذسم ّ أن  رنّتسطم جص ؛ دشو واضط ـخظضّاذسم ّ أن ـ ّاألولاذسصط ّأرص 

ف ضطه طاجسوالت اذسصذصض اذتي ال ثشظ هلص وال درل، وخشصه دال طشسن تسظ
ًص ذسوهنص بسصزضّجسصسصًاجسوالت تسظطسص   ٌاذسظض رسشومّ دصن وخشصه ،ّرظذبض خح ً

 . بصصصهّتسطمضطه اجسوالت ذام  يف جيخظيض
 دصجظاد رن اذسسشض يف اذتسظطف ضي  ـطسبل اذسسشضّ أصه ـص اذسصط اذثصين ّرأ

ض، ّصرثص اذتي تسع يف رسصبل اذسسشض اخلضّسسشص اذسسشض اذ: أي،ضّاذسسشض اذومهص
 حوذه ّ ذو ذصن ذططشص جعّ ألصه ضوًّضجصرثصواذسبض يف خطم ذون ضطه اذسسشض 

ض، دسي ضطه احلصذض طظول رسطار ّجصرثص ًدسشخ دسشض إخ ششصهّدس، وٌ واجطٌرح
ض تسطم ّصرثص اذسسشض اخلّإن: أياجح اذواجط وطشسطم، وحيرل رسطاران آجظان، 

 :ضّض، واجسرود رن اذومهصّ ضي دسشض ومهصّاذسسشض ذشسمّن إ :وذطا دصذوا .ّاذسم
ٍ وأدسصرص جسطارًأن صسظض أثظاء ٍ رسخً  )اجح(  بحصض ٰهتشع اذسصبلً)ذصجح رثال( ّ

 .)ضّاألثظاء اذسظضص( رع اجسبول
ض ال ّطسبل اذسسشض اذومهص:  اذسبظواري بسوذهسصمح به احلّوضطا رص رص

 .ّ، واذسصبل واجسبول البط أن ٰهتشسصّص تسطم اذسمّ ألهنصض؛ّاذسس
 ودزض اذططن اذظازي يف تسشصسته خج رشح ؛١٦١ص: اجصبطي يف رشح اهلطاطض األثحطض) ١(

 ؛٢٢١ص:  وصسض إخ اجلششور يف رشح اذتجظطط ذشسوحجي؛١٥٤ ص٢ج: اإلحصرات
 .٩٩ص: ّ خظده يف بطاطض احلسشضرمله اهللاواجرشّف 

 .صرظاهل ١٣٨ص: رشح اجشزورض، دسم احلسشض) ٢(



هنميلكيع مي اهلميازي جكجغ هشهنا اهل أورد اهلمه

)٣(ّ ءؠ ؠ  ء  

)(
)(
)(



 ٤جهنغفغ احلظظغ ـ  رشح.................................................................................. ٣٣٨

أخقعغ املسغواة ّعظغ وذصل أل ؛ّ دوريٌتطقفكّ بععه يإلألآل عىل ههآل آللىعوهوإل
 املسغواة ّحعف إنشىل ضطقشغ املسغواة، وّاصظم طغ ضطقشغ ّ، شتوصّيف تطقفك اصظم

يف اصطضل ضظّك  صام سععخت ضن امل ـعغّ يف اصظظّحتغديف اصطالح احلظامء في اال
 ً، متغثالّفسظى يف ضطظى اصظوع ّحتغدشغال: اصثغين ضن املقحظغ اصسغبطغ، حعف فطول

 ويف ضطظى ،ً تضغهبغّفسظى ويف ضطظى اصظعك ،ً جتغعسغّفسظىويف ضطظى اجلظك 
 ؛ رصففٌ، وفو دورّاملسغواة شىل اصظمضطقشغ ّتوصك  ت إذن.ًتسغوفغّاصظم 

 .واملسغواة شىل اآلخقّاصظم ضن ّصل ّتوصك ص
عغ ّواصظظ:  يف املطغرحغت، حعف صغلّوفقا اإلسظغل أورده اصضعق اإلرشاصي

وفقا صق  ـي ّي واصالجتكّ اصتطغوت واصتجك: أيـ صقاجتغ املسغواة واصالضسغواة ٌصغبظغ
شوا ّعغ، شطقّطغق يف اصظظّاتّ بععه ّ إالطقفُ تًفوردوعه رسام وإن صغعغ املسغواة ال

 .اصصء بام فطقف بغصصء
وفظظن أن جيغب : أجغب شظه وصغلّثم ، شخق اصقفن اصقازي ًأفضغوأورده 

 شظعقا ...ّاحلكال فظغصه ّاصظم ، وّفقرك بغحلكّحتغ املسغواة واصالضسغواة  ّشظه بعن
 .فظظن تطقفك ذصل املططول هبقا املحسوس

 : وفيٍ ثالثّ تضتظل شىل خواصّفقه اصتطغرفك صظظمّ أن :واحلغصل
 صام ـة ّ بطق ضقًةّ فطظعه بغسطغشه ضظه ضق: أيـه ّ وجود ضغ فطق: وفويإل آلملعه.ي

 .ّاألوليف اصتطقفك 
االعطسغم  و.ّاصومهي وّغرجيّاالعطسغم األشم ضن اخل : واملقاد بهي آلالنقىنأل.ي

ّخيتك بغصظم املظطضلي اخلغرج ّ خيتك بغملتضلّيّ، صام أن االعطسغم اصومهّ ّ. 

 . اصطضل اصثغين ضن املقحظغ اصسغبطغ،هنغفغ احلظظغ) ١(
 .٢٣٤ص: املطغرحغت )٢(
 .١٧٧ص١ج: ّاملبغحف املشصعغ) ٣(



)
(

هتواة.٣ ؛ امع
 ّؠ   

...حطمنتُ إذا وٌاهلهنميض خمهتهشمئهثّ أن :ّخلمن خضٰهمنم

ءاهلهن  ٌ وامظمنٌميض اهلهني حضهناخضيش لكخيجيىش أن لكىححطمن حلمئيش 
ّلكهنمنه

)(ٌ 
)(

)(

)(



 ٤جهنؤئإ احلممإ ـ  رشح.................................................................................. ٣٤٠
ً اكحؤكة طثكث كرتا، ئممث أن ئمحب اكجمحمرت ّ قؤخلبّ اكلؤرّحكتاينّاكمت ومم 

 . رنثّ رنؤقج أمنباء اخلبّاكثاننئ وزنلئ
ّأنث ال فاق مم اكلؤد رنني كؤ قؤن كث سمئ اكمت، قام مم اكمت ث وال خيل ّ ّ ّ

رنني كؤ مل ئمث  وّنام إذا اعحرب عؤده غري اكثاننئ،ّقاا مم اكمت اينملكت ف وّاينحكت،
ًكث سمخث قام مم اكمت اينملكت إذا اعحرب اكثاننئ عؤدا ّ ّ كث، فؤن اكثاننئ كنب ّ

 .رنلئد
ّقئس جهقثكث   ئلحت اكلجمإ : أي المرض الذي يمبل المسنة لذاته: ّ

ّرنأن اكلجمإ ّعممث مم ئؤككث  و.ّقام قنئه رناكت مم رنئائإ احلممإ. ّاكثمهنإ كاازنث
 .زنلمنث وّإ زنلئم اكمتّؤرمنناخل

ّقئس جهقثكث    ...ذي يمبل المسنة لذاتهه المرض الّنأا تمريمه بّلأو: ّ
نبدي دفة ئاا ننؤول اككنئ ككحؤح اك ّصباألختمريف ّ بأنه أورد عمنه

كث ّأعت  اينااد رنؤكلحثل ّئممث دفة اإلشمؤل رنأن: اإلشمؤل، نننإ قؤل
 ّ وننئاينٌ أكا،كثمنثدّ أنث اكلئد رنامّ أن  إىلً، كلؤفؤّلثةرنؤك رنؤكللت وّزنكؤفاال

 . كمملئودٌأعئاد أىناى، واكمحاة رنؤكللت صلإ إىل اآلننؤد أو إىل  كملجمإٌقؤرنت
واننئ، ّ أنث  كلئم قحثكث اكلجمإ رنام؛ً عئدا)اكثاننئ( ت ال ئلحربونّوأعمت أهن

ًنت ئلحربونث عاجؤ، ىنالفؤ ككثنث كحئأ اكلئد، كممّّوئجم  وأزنحؤعث ّحأهلنيئر اينً
ًكث أوصؤف اكثمنثد، وقئ ذقاوا ومنثئؤ كملاق رنني اينلئار ّ رنأنث نننإ ئلثكثن

 .ّجمنإواجل
ا ا   

 ٌاكلاض اكاي رناازنث ئممث أن ئثمنئ فنث يشءّ رنأنث ّ كممتّاألولاكحلائت  
كث ئاا اكحلائت كث أننجث كؤ ورد ّ أن :كمّتوقئ ذقا اين .ّ ئلئهٌواننئ

 ).١٥٦( رقت ،١٥٧ص: كنئ ككحؤح اكنبدي عٰى هنؤئإ احلممإزنلمنلإ اك) ١(







ءؠ ؠ  
 ؠ ءءؠّ  

 ّجنىسامعّجييس اهل )١(
 امعميمهجنىسّاهلجييس  )٢(





اسع   الفصل ا
م   ّ انقسامات ال

م ُينقسم اً انقساما ال ًأو ّ ِتصلا إ ّ
نفصل وّ   .ا

ُتصلاو م هو :ّ ن ال ي يم  تتال  ٌ فيه أجزاءَفرضُ أن يُا
ةٍحدود ش د و.  كا ش ن  هوُ ا ي يم علُا  ً بدايةَ أن 

ن كما ،زء ط، آلخرً نهايةَعلُ أن ُيم  هُ انقسامَ إذا فرض 
َتوسط اَ القسمّ فإن، أجزاءِثالثةإ  نّ من   ً بدايةَعلُ أن ُ يم

ان ط وً، واحداً قسماِ القسمانُ فيكون. ًنهاية وا   . ذا قسما
ُتصل اَفّرُوع هايةِغ إ َ االنقسامُ بما يقبلً:أيضا ّ   . ا

نفصلو اصلُهو العدد و،ّتصل اُ خالف:ُا ِرر من تُ ا واحدّ  ، ا
نها و، بالفعلٍأجزاء إ ٌ منقسمّفإنه س ب ك  حدل  ّ فإن.ش

مسة نهما،ثالثة واث إ َمُّس إذا قً، مثالَا ن ب ك  حد فإن   ٌش
عة نت أر نت ستٍ أو من خارج،ًمن األجزاء    .ةّ 

ُتصلوا ابت:القار و.ّ قارِغ و قار:قسم إ ُسم ينقّ  ُ هو ا
جتمع سطح،ِ بالفعلِ األجزاءُا تمع: القارُغ و.  ي ال   ُ هو ا

فروضة زمانِ بالفعلُأجزاؤه ا ٌقوة ِ منه بالفعلٍجزء  ّ فإن،  ّ 
اِلجزء تمعان بالفعل، ا ءُةّ إذ فعلي؛ فال  امعِ ا   .َهتّ قوُ ال 

سم إ ُ ينقسموالقار عليِا النقسامُ القابل:هو و،ّ ا ه ِ  جهاتِ 
الث  سطح و،)العمق والطول والعرض(ا النقسامُ القابل:هو و،ِا  ِ  



هت  ط و،)ِالطول وِالعرض(ا النقسامُ القابل:هو وا  ٍ  جهةِ 
  .واحدة

مو نفصل ال وجود،ُهو العدد وُا ارٌ  ورةِج  ا   . با
مو ُتصلا ال زمان و القارُ غّ ه  ِ وجودُ سيأ إثبات،ُهو ا

ِقوة الِمباحث   .الفعلو ّ
ما ّوأم ُتصلا ال سم القارّ عليُ فا سطح و ا وجودان  ُا  

ارج  ًنةّ متعيٍها من بعضُ بعضً منفصالًةّ طبيعيً هناك أجساماّ ألن؛ا
سمِنّ تعيُالزم و.متناهية عليُها ا سطحُالزم و،ّ ا   . تناهيها ا

طّوأم وجودا ا تت أجسامٌ فهو  ارج إن ث ا سطوحٌ  ا  ٌ 
كع،متقاطعة خروط وِبّ  رم وِا   .هاِو وِا

راتبٍرتبة  ّإنّثم  تناهيةِ غِ العددِ من   ، منهخاص ٌ نوعِ ا
سائرٌمباين واصِ الختصاص؛هاِ  ٍعددية ها    .هاِغ إ اهاّال تتعد ّ

زمان ن معروض وٌ واحدٌ نوعُوا تَه أنواعُن  ر وهرِ ا  ِةّ ا
دِب أفرادّ أن ا ؛ةّعرضيالو شًاّها   .ً  

عليميُواألجسام دُةّ ا ش ال ال  نهاً  كرة ـ ب خروط وِ   ِا
كعو دُسطوحذا ا و، متباينةٌأنواعـ ها ِو وِبّا ش ال ال    ً

نها سطح،ب ستويِ  سطوحِأقسام و ا حدِ ا قع وِبةّ ا ذا  و،رةّا
طوط دُا ش ال ال  نهاً  وجودة، ب نت  طً، إن  ستقيم    ِا

سطوح وُاألجسامّوأما  . األقواسِأنواعو طوط وُا نتظمة ُ غُا  ا
ست بأنواع بة بل ،ٍفل ٌر   .ّ شٍن أنواع مّ



 ٣٤٧.........................................................................................ّاحرم اسذسشحشت يف

 
  اح

 يف احذخل ّبذضموحض  .ّصضا احذخل حبسشن أحسشم احرم خزّفثذض ات
 .ش حضابهّه ثضض صذبل احذسزش احومهسّوأسّاحرم  بدضصف قاحسشب

صو ّاحرم اتزذخل، واتالةظ يف اسذسشم و ّتخلاتإج ّاحرم وصزذسم 
 إج وةود حضابه صزذسماحّ أن  يفّبذضم جته، حام ٍاسذسشحه حضابه وحسط بدضض

 . وحزذخلّحتخل إج صزذسم حضابهّاحرم ، حضحك ّذصزي وّتشرةي
 شّ يف حبشل االسذسشحشت احثشسوصّأويل ٌ صو بذسسمّ وصضا احتذسسم حررم

 :وإحسك احتذخسل . حام ثسسيت، أتضىٍوبشثتبشرات
)١(  ّااّ  

 ٌّ ةض أةضاء جسسش جسهحش صزرن أن صذضضّ بسسه ّوثضجه حخسور احلرامء
 حذسم آتض، ً حذسم وهنشصشً اتخثك صو احضي صزرن اثتبشره بضاصشّحخثك، واحلض
ٌتخوروصضا اتدزى ح  يف ّتخورح ه جت واحسخص واحلجم واحضحشن، حرزّّ يف اخلطّ

 .احدضد

ّيف صضا احذخل حضحزش األبحشث اخلشصش بشحرم اتتخل وأتضسش األبحشث اتختخش بشحرم ) ١( ّّ ّّ ّ ّ
 .اتزذخل، ثت تالف حش يف احرتشب حن احتضاتل، جالةظ

 ١ج: ّ؛ اتبشةص اتجحسش١٣ ص٤ج: ألربدشّ احلرزش اتتدشحسش يف األثذشر احدذرسش ا:اسخض) ٢(
؛ ٢٠٣ص: ؛ حخف اتضاد٢٣٥ص: ؛ اتخشرةشت٢٠ ص٥ج: ؛ رشح اتواحف١٧٨ص

ّاحذخل احضابع حن اتذشحش احثشحثش حن احذن احثشين حن حزخق احخذشء، وجتصش حن احرتش 
 .احذرسذسش

ّصزبدي االحتذشت إج أن احلض اتخثك بشحذضض وحسط بشحذدل، وإال) ٣( ّ ّ حو حشن احلض اتخثك ّ
ّبشحذدل جشسه صدضم احرم ّ تش بذضم يف احذخل احسشبق حن أن االسذسشم احذدث صدضم احرم؛ّ ّ ّ ّ. 
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 خسسم ً، تسع بضاضصّ دن اخلظثطإلحبح  زطضُاخشسذص اختي ت: بشصن ذخك
 يف ّ ألشهً ددجخص بح اخسسسح،ًاّاثزطوضص تسون ثض ذص خسسم آثط، خصخشسًوهنصضص

 اثدجك يف اخسذض ّخطخك احلض .ح وضشتشي آثطّ دن اخلذٌاخشسذص ضبتضئ خسم
 خسشذف ًأثطاء، خشسع هنصضص إح م اخسذضّ ضسسٍ دزطوضال حن ثظٌ حبصرة،ًدثال

خشسشى  خسشذف األضرس دن اخسذض، إذا خوثظ دن اجلشص اً وبضاضصً،األضسن دثال
ّدثال، أد  خصن األدط بصخرسط، خام ضسون ،ص إذا خوثظ اخسذض دن اجلشص اخشرسىً

ًا ددجخص بح األثطاء إذا خصن دزصضطا يف ّضسون ثض جلطء آثط ً جلطء وبضاضصًهنصضص ً ً
وخطخك احلصل يف اخسذض   ـاثشسسم ـ ئّثسشسته حلسشسص األثطاء وثسشسص اثتجط

ثسصم إلدسصن خطض جذض بح اجلسسح، ضسون  اثدجك بح األّاخطي ضو احلض
ًام خسجسم وثضا بح أثطاّدسس ّ  . هإلً

 .ترطضف اجلسميف يف اخزذل اخطابع  ّتسضم خام ،االدتضاد: ّاالتذصلد دن واثطا
ثصل اثسضار يف : ّضذسق خزظ اثتذل ثرششح:  بسوخهّتصهلحذخطه صضر اثوضطا دص 

ّخصألول خذل اخسم .دسضار آثط إح ثصخه بصإلضصخص وشزسه،  :أثضمهص ؛خه ترطضزصن وّ
 ّواحلض. بحص ضسسن أن ضزطض خشه أثطاء تتالخى حج احلضود اثدجخصّاخسم خون 

ً خوشه خصبال خالشسسصدصت اخزج :وتصشششام. اثدجك دص ضسون بضاضص جلطء وهنصضص آلثط
 .واثشزذل ضسصبسه يف خال اثرششح. ّسوةاثتشصضشص بصخ

ّ ثض زطض بح أثطاإلهُ ضو اخطي ضسسن أن ض:ّتذلاث:  اختحذشل وخصل يف
 ّ، ويف اخلظّص يف اجلسم خشو اخسذض، ويف اخسذض اخلظّدإ ّددجك، وضطا احلض

 .اخشسذص

اثبصثص :  وراثع؛١٤ـ١٣ ص٤ج:ّاحلسسص اثترصخشص يف األجزصر اخرسسشص األربرص: اشرط) ١(
 .١٧٩ـ١٧٨ ص١ج: ّاثحخشص

 .٣٥٤ص: اختحذشل: راثع) ٢(



)(

م أقسام    ّتصلاّال

:ّ اهلٰههترّجنىسمعاّاهلجييس  ؛ّاألول

هتين :ّ جلمغ اهلٰههترّجنىسامعّاهلجييس  ؛اهل

؛ 

)(
)()(
)(
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ّعضون شتسشظ، وهلغا عضون رخ زظر ًأعشظ ً ّ وذضطه، عستضشف شن تسم .ّ
سغسك، زطضون  ًأعشظاخصغوض ّ أن ٍ واحعٍاسغشظن، وذعم اجتجمع أجغائه يف زشظن

ٌشتشل ٌ واحعٌسه وجود  .ّ دطظلّ
 اسسء إذا سظن ّألن ،ه اخصغوضظؤ اسغشظن ال جتتضف أجغاّنإ :بصبظرة أحغى

 ذضطه تضك ّختظال عّصوة  وإذا سظن بظس، آثظره اخصضوبظ شضه ذضطهّختظبظسصصل ع
 .ته سضغم اجلضف بر اختضظزطرّته وزوّاآلثظر، زضو اجتضف زطه زصضط

ّثم إن   واحع، ٍ يف زشظن اسغي توجع أجغاؤه يف اخلظرجّ اسصظرّتشلاخّاسضم ّ
 :ذخ ثالثظ أزسظم

 عضتطي ذضع اسضصصظ ، وعو)اسصول( ٍ واحعٍطظ ذات بصعّسضوعو  :ّ اخلط.١
  اسضصصظ ال اشتعاد هلظّ، زظنّ اسضصصظ شن أزسظم اسضمّوشن عضظ ال تصع. ّظصضسصطاس

 .ّ اسصظرّتشلاخّاسضم تضون داحضظ يف ّحتى 
 .)اسصول واسصغض( طظ ذات بصععنّسضوعو  : السطح.٢
اسصول ( طظ ذات أبصظد ثالثظّسضوعو  :ّ احلجم أو اجلسم التعليمي.٣

 اخبحوث ّ ألطهًظ؛ّي تصضطضطّودض. ّ تصغض ذخ اجلسم اسصبطصي)واسصغض واسصضق
 .ّظ اسغعظضط:ظ، أيّذضه يف اسصضوم استصضطضط

 شصعار ّ يف اجلطظت اسثالث، وعصرّعو االشتعاد اسصصذ تصضطضياجلسم اس
 ، دظرعظ يف االشتعاداتٌطظّزظحلجم سض.  يف اجلطظت اسثالثّ االشتعاد اسصصذحجم

عو االشتعاد يف األبصظد اسثالثظ بضحو اإلهبظم بحطع مل  ّصبطصي اسواجلسم. اسثالثظ
 رخ ذسك ّ، زظنّ شصرٌحجمّصبطصي وسو أحغ يف اجلسم اس. ّ شصرٌعطحغ زطه حجم

عو ذسك االشتعاد اخبطم يف اجلطظت ّصبطصي اجلسم اسّ أن احلجم سطغ بجسم، شف
 ٌ اسغي عو ذغضّتصضطضيّ واسغي عصر عغا االشتعاد اخبطم عو اجلسم اس.اسثالث

 .٢٧٠ص: زظسه دضغ اسععن حمضع بن شبظرك دظه اخغوي يف رشح حضضظ اسصر) ١(



  خمىححطىحد مص اخلهترجّ اهلٰههترّجنىسامعّاهلجييس 

)(
)(



:إن خلمئىس

:هتجلىحابحل

هتماأل هنحيمئخيمئحط خنىحح اهل ال جكهتد حسهت هش أهئىحاعّ اهل ٌهث واهل هتلكميهثّ   خم

)(
)(



)(



)٢(  ّؠؠ  
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)()
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م  ارجّال وجود  ا نفصل    ا

)(
)(



)()
(

)(
)(



رتبة من العدد نوع ّ   ّخاص 

ة العددّك وحداني

)()(
)(

)(

)(
)(



)(



 ٣٥٩.........................................................................................ّاطغه اقغسقظقت يف

زمان نوع واحد   ا
 وذطه ؛ٌ واحمٌ لى قىع،ّاملفغظه ضري اطغقرّاطغه  اطمظقن اطمي لى ظو ّإن

 ّلعمـ ًوإن طقن ؠعريا طقطثققفك ـ  ظو اطمظقن ٍجمءّطه ّ ضقن ّىجىد صقد ظظرتك،ط
 م أكّ اشتمادل،ًكّصمضف أم ًكّ جىلملًزظقن، سىاء طقن ذطه اطمظقن حمطكّطه 
ٍك لفغو أن قعملق وقغفففق بىاسعك جمءّضفمه احلمطقت اطمظققف، كّغفّتظع  ٍ ؠعريّ

 .ًظو اطمظقن ولى اطثققفك ظثال
 ّا   

ّضمس رسهضىطو    جت احزسشصش إج صذآلل االسذيشمبام ً أصخش ّآلخلف اتّضُوث: ّ
 ضفى ظو ضبفه ؛ لغن صغفوالحم إص  ظو دون أن لفتفي:هنقلك، أصفي إص ال: أي

ّاطسغك اطتحظفص ال األجيقب اطعمويل، طجم سفطح  ّضمس رسهّّ  بمطه يف آخم ّ
 .اطاللتفقلى اطاللغغي و،ّ ظق ال لتفقلى بقطغىةىّلسفولما لى اطمي  .اطغظه اآلمح

ّضمس رسهضىطو   حن ّ حرل ً صزرن أن إلدل بضاصشّآلوثط احذيم اتّنشج: ّ
 اطغسه ّضقن: اطعبقرة يف املتو وليّ أن  إصلفبعي االطتغقت  حهًاجلشسآلج وهنشصش

ٌّبقن يف طه ظو أضسقم اطغه صقدا ظظرتطق؛ ضقطعمد طو صقد : ّأورد صغفو اطظفل اطغفقيض) ١( ًّ ً ال ّّ
ٌّظظرتك لى اطىاحم، ضقن طه ظمتبك ظو اطعمد تعم بقطىاحم؛ واطمظقن ألظق طو صقد ظظرتك،  ً ّ ّّ ٍ ٌ

ّضغه زظقن لعم ٍ ّ بجمء ظغموض ؠعري ظو اطمظقن، قعري اطثققفك أو أضه ظففقّ ٍ ٍ ّوطما اخلن . ٍ
ّضغفن وجىد اطعقد املظرتك دطفال صىل اطىحمة اطفىصفك. ّواطسعل واجلسه اطتعغففي ًّ. 

ًضقملعفقر يف طىن االختالف قىصفق أو ضمدلق لى اختالف اآلثقر وصمظو ًّ ضقملمتبتقن ظو اطعمد . ّ
ّوطما اطغجمن املتظال ّن املختغغقن بقطملقدة واطفغظقن قىصقن، الختالف آثقرمهق اطغففكّ ّ .

ّوأظق اخلعقن املتسقولقن ضفجم ضمدان ظو اخلن ّ وطى .  وطما اطسعحقن واحلججمن املتسقولقن،ّ
ًأوجك وجىد اطعقد املظرتك بص أضماد اطمظقن طىهنق قىصق واحما طىجك االطتمام يف ظماتك  ً ّ

ًاطعمد ألظق بغىهنق واحما ّضمس رسهّ، وضم رصح ً ّ تعغفغك اطظفل اطغفقيض .ً آقغق بخالضوّ
 .٤٢١ ص٢ج: صىل هنقلك احلغفك
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 جمألي  املظرتك بصّ احلمّ آلن،ضففق اشتبقه ... لفغو أن جيعه بمالكّتىسنامل
ّ طفن ضسجم ظو اخلنّاخلن ق اطتي طققك ّ آلهن املظرتك بفففجم لى اطفغعك،ّ، ضقحلمً
 )لفغو(ضبه  )ال( ولفغو تظحفل اطعبقرة بجعه ، آخمٍ جلمءً وهنقلكٍ جلمءًبمالك

 اطغسه ّثالثك أجماء، ضقن إص  إذا ضمض اقغسقظوّاخلن :غىن اطعبقرة لغماتض
 طو، ضفغىن اطغسجمن ًظو اجلققبص وهنقلكّ طغه ًلكعه بماُ ال لفغو أن جيّتىسنامل

ّضسجم واحما واخلن ً  . ذا ضسفصً
ًا ظظرتطق ّ ال لفغو أن لغىن حممألص بص اجلّتىسناجلمء املّ أن :واحلقؠه ً

 ٍ جلمءً وبمالكٍ جلمءًلى اطمي لغىن هنقلك ،ّتغمم املظرتك طجم ّ احلمّبفففجم، آلن
 ال ّاآلول اطمي لفتفي بو اجلمء ّ احلمّغما، آلن ال لغىن لّتىسن واجلمء امل،آخم

، ّتىسن به اجلمء اطثقطك لبتمئ بعم اقتفقء اجلمء امل،لبتمئ ظفو اجلمء اطثقطك
 أو ظو ّاآلولك اجلمء ّ بقن جيعه ظو تتف، ظو اطبصّتىسنضقذن جيك رضن اجلمء امل

ً ضسجم واحماالضفغىن اطغسجمن ظو خن ك اجلمء اطثقطك،ّتتف  .ذا ضسفص ّاخلن وً
ّضمس رسهضىطو    هّتغمر: لعفي ّصو احدضد احلشصل حن برضر احواتض: ّ
ّأظق تغمر اططء بعففو، و.عكاطغ وّلى اطتغمر يف اطعمف وبفثغو، ّلى اطتغمر  وّ

 .وص يف اطغظه اخلقظن ظو املمحغك اآلك استحقطتوظّمك، ضغم تغّعغغفّبقطمضك اط
ّضمس رسهضىطو   ن حشن ش ج،ةزج وةالةشا إج  إذا حيم،ً اخلزيش حألالّجشن :ّ

وأورد  شّ أو حن تشرج حشسص ثآل، حن األةطاء حشسص أربدشٌحخثك ال تضبسزسام
ً واحما ظو مجغك ّإن طقن اطبفقء صىل اصتبقر احلم :صغفو اطظفل ظظبقح بغىطو

ن طقن إضتغىن اآلحقد مخسك ال أربعك، وًألظق،  ّاآلولّاطظه اآلحقد ضغفعترب يف 
ضتغىن  ًألظقاطثقين ّاطظه بفقء صىل صمم اصتبقره ظو مجغك اآلحقد، ضغفغعه يف اط

 .كّ ال ستًاآلحقد مخسك

 ).١٥٨( رضه ،١٥٨ص: تعغفغك اطظفل املظبقح صىل هنقلك احلغفك) ١(
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اطبفقء صىل صمم اصتبقر : وأجقب ؠقحك اطىصقلك صىل لما األشغقل بغىطو
 شبفعك ّاطثقين طفن أنّاطظه  اطتقيل اطغقسم يف ّ ظو مجغك آحقد اطعمد، طغوّاحلم

ً إذا طقن خقرجق ظو آحقد اخلفسك طققك ّاحلمّ أن لمد صغفوّ حتى ،ّكاخلفسك ست
 .ك، به اطتقيل لى خغن املغموضّاخلفسك مخسك ال ست

 طقن ظو ، بقطغعه ال بقطغمضًق طققك ظىجىدةّأجماء اطعمد ملّ أن :بفققو
ً املظرتك بص اطغسفص ظىجىدا بقطغعه واضعق ال ّن لغىن احلمأاطىاجك  ً

لفقك ّ أن ذا ضمضفقإٍإلم ، وحففّك احلمّجماء تالزم ضعغفك اآلّ ضعغفّبقطغمض، آلن
 ٌ واحممألصه بص اجلّن لتخغأثفص وجك اثالثك و إص ففقلقّضسّثه مخسك آحقد، 

 ضظقر ،خقرج ظو آحقد اخلفسكّ أقو  ال بقطغمض، واملغموضًبقطغعه واضعق
سك لفقك مخّ أن  وضم طقن املغموض،كّحمفىع اآلحقد املىجىدة بقطغعه لفقك ست

 . لما خغن.آحقد
 ٍاطثقين بىجوّاطظه لفغو إلماد األشغقل صىل ّ أقو ذطم ؠقحك اطىصقلكّثه 

 ٍه واحمّ واملغموض ختغ،ق طققك اآلجماء يف اطعمد بقطغعهّمل: بقن لغقل أبسن
 ، واطثقينّاآلول بص اطىاحم ٌه واحمّ طمم أن لتخغ،مألصاجلّ طه ظو خقرج بص

 بص اطمابن ٌ وواحم، بص اطثقطك واطمابنٌ وواحم،ثقطك بص اطثقين واطٌوواحم
 ٍه واحمّتظري اطتسعك بسبعك صض بتخغّثه واخلقظن، ضفظري املجفىع تسعك، 

ٍ ولغما ضفظري حمفىع اآلحقد صمدا ضري ظتفقه،ظتغقربصّ طه بص  ّ واملغموض أن،ً
 . لما خغن.لفقك مخسك آحقد

ّضمس رسهضىطو    يلعف ص اتألآلزع األةطاء بشحذدلّاحذشر صو احألشب: ّ
ّضمس رسهّبقآلجماء املغموضك، طجم لطح   . بو يف اجلفغك اطالحغكّ

 .٢١٤ص: وصقلك احلغفك) ١(
 .املظمر اطسقبه) ٢(
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ّضمس رسهضىطو   ثسسمل إةآلشت طحشن  وصو احّ جت احذشرّآلخل اتّواحرم: ّ
 . يف اطغظه احلقدي صض ظو املمحغك اطتقسعكاحذدل وّوةوده يف حآلشتص احذوة

ّضمس رسهضىطو    ،ه اتذضويش بشحذدلؤ احضي ال إلآلزع أةطاّاحذشروجت : ّ
ٌحوة حزه بشحذدل ٍةطءّ حل ّحشحطحشن جشن لما  ّ بقن:ورد صغفوُأ حرألطء احآلشيل ّ

 ظو اطمظقن ٌرب جمءُوضن ضفو ظو اطتسقظل حفك اصتّ صجم  بطف اطفعمـاطبفقن 
ٍظىجىدا بقطغعه ظن صمم وجىد جمء ّ أن صىلّ لمل ـ ّتظهاملّاطغه  بقطغعه يف ً

ًضىة ،بقطغعه ًا ظىجىده اصتبقرّ ولظل،ّإضقيف ٌأظمّغىة اط ٍ ظىجىد إص ضقضكبقأل ّ
ٍظقدة إص ٍ بو ظو ضري حقجكٍالحه ك يف اآلصماض، ّطمم اطرتطّ وإال ،تو هبقّم ضىّ تغىّ

 .ىا بو صىل إثبقت اهلفىص اآلوصّوبمطه لففمم أسقس ظق احتج
 :جم لصوأجقب ؠقحك وصقلك احلغفك صىل ذطه ب

ظو حموده اآلتفك، ال  ال حمّك ظو اطمظقن ضعغفٍك جمءّ املماد بغعغفّإن ً:الّأو
 بقطغعه ّحغهلتـ طقحلمطك واطمظقن ـ قل ّ املىجىد اطسفّ ظفو، ضقنٍةّ جحتمٍك ضععكّضعغف

ضال لمد صىل ، ةّ ظو أجماألو املفتمٌ ال ضععك،ّكظو حموده اآلقف ٌّ حمٍآنّ طه يف
ك اجلمء ّ بقطغعه؛ إذ املماد بعمم ضعغفٍ ضري ظىجىدّتظهاملّاطغه جمء ّ أن :املظفّن

 .ك إن طققك ضفوّ ال احلمود اآلقف، ظفوٍك ضععكّ صمم ضعغف،ّتظهاملّاطغه يف 
 واجلمء ،قلّ يف املىجىد اطسفّضقألشغقل لفظق ظو اخلغن بص ظعفى اجلمء اطغعص

 .ّتظهاملّاطغه  يف ّاطغعص
ًضىة ظفو ٍجمءّطه  املماد بغىنّن إ :ًوةشسسش  ظن ّآين الحمّ طه ّاحتقد ،طغجمء اطتقيل ّ

 ٍظو دون اختالف تفجمّصفففيف أؠه اطىجىد، ال وحمهتجم و اآلجماء اطالحغكّضىة 
ك ّ ضعغفّحفثفكّ أن ىا بو يف إثبقت اهلفىص ظوّ ال لفقيف ظق احتجّحتقد ولما االً،أؠال

تفجم ظو ّصففف املفغي لفقك وحمهتجم وّقن ض؛طجمالتو اطثققفكّضىة  ّفثفكظعقلمة حل اجلسه

 ).١٥٨( رضه ،١٥٨ص: تعغفغك اطظفل املظبقح صىل هنقلك احلغفك) ١(
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 آخم ظو دون ٍطجملّضىة ك طفسك صص ّ اطغعغفّحفثفك ّ إن:، أيً أؠالٍدون اختالف
  ـوطى يف ظمتبك اطىجىدـ  ٍتقن خمتغغتقن ظو جفكّ، به مهق حفثفً أؠالٍاختالف

 لفقك ضري اطثقبك لفق، ضال هتقضك بص ّتقن يف أؠه اطىجىد، ضقذن املفغيّظتحم
 .اطغالظص

ّضمس رسهضىطو     يف اخلشرجن واحيخض حوةوداّجشجليم احآلدرسزي: ّ
 أو احلجه لفتمع ظو ّاجلسه اطتعغففي ّ بقن:وأورد صغفو اطظفل ظظبقح اطفمدي

 لى شمف ّاخلنّ أن احلجه، طجمّ حم ، واطسعل لفتمع ظوّاجلسه اطعبفعي حمود
 ّك، ضال لظلّ صمظفٌماف أظىر، واحلمود واآلشّاطسعل، واطفغعك شمف اخلن

 . كّغفغف احلّقلفقتلق ظو املّصم
 طمي اطعمف، ًاطعمف وإن طقن هنقلك ّ بقن:وأجقب صفو ؠقحك اطىصقلك

ظو (ّقو إ :لغقلّ حتى ً اطسعل ظثال طفن قغن اطففقلكّ طغو،ّكواطففقلك صمظف
 ظق بو لفتفي  به اطسعل)كّغفغف احلّقلفقته ظو املّ صمّك ضال لظلّاآلظىر اطعمظف

 .ّىجىدلكاحلجه، ضفى ظو اآلظىر اط
ّضمس رسهضىطو   ًا حخثحشّ بج أجضادصش ثشدّنأتش : ّ  ّنإ: ضم لغقل، ً

 إذ لفغو أن لغىن ؛ّفىصفك اطّقلفكصىل االشرتاك يف املّ لمل االشرتاك يف اآلثم ال
 .ةّتعمداآلثم املظرتك طغجفن املظرتك بص اآلقىاع امل

ّش احآلي ال ثشد هلش حشحرضة واتإلضوط ّاألةيشم احآلدرسزس: ّس رسهّضمضىطو  
.شّواترد

ه طغظغه ّظث رجخو اإل ظفّناملّ أن : سفقمح يف اطغظه اطثقطك صض:إن حرص

 .٢١٥ص: احلغفكوصقلك ) ١(
 ).١٦١( رضه ،١٥٩ص: تعغفغك اطظفل املظبقح صىل هنقلك احلغفك) ٢(
 .٢١٧ص: وصقلك احلغفك) ٣(
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 أن تغىن ّالبم، ضّغفغفقتاطظغه ظو اط ّحفك إنك، وّبقطغمة واملخموط واملغع
قت ّلق لفق ظو اطغففّ، ضغفن صمّغفغفقتك ظو اطّاطغمة واملخموط واملغع

 ؟كّتظغامل
ّ يف اطغمة ظثال طفغفّ إن:اجلواب  ً ظعموضكًفكّك، وطفّ ولي اطغمولً صقرضكًكً

 ضال ، املماد هبق لفقك اطعقرضّنأولى احلجه، واملماد لفق بقطغمة املعموض، طجم 
 .هتقضك بص اطغالظص

ّضمس رسهضىطو  • ش، األةيشم واحيخوح واخلخوط جت اتزآلدزّوأحش : ّ
ٌحضحآلشجرسيص بسسواع، بل  وأورد صغفو اطظفل ظظبقح  ّى حن أسواع ثآلّ

 ال تمطفك ضفو بقطغعه، ٌ واحمٌشغه ًألظقاطظغه ضري املفتعه  ّ بقن:اطفمدي
بو ظففق ّ ال لستغمم تمط ـطسفىطك املحقسبكـ  ٍ ظفتعفكٍأشغقل إص وضمض ضسفتو

 ظو اآلشغقل ٍ ولغما يف طثري،صثّن ظو ظثغّك املمبّطمم اطغىل برتطّ وإال ،ًحغفغك
 .املفتعفك

ا ا   
 . واملفغظهّتظهاملإص ّاطغه لفغسه  •
 .ظظرتك ٌّ حم بفففقٌمي لفغو أن لغمض ضفو أجماء لى اط:ّتظه املّاطغه •
 . طغجمء اآلخمً وهنقلكٍ جلمءً لى اطمي لفغو أن جيعه بمالك: املظرتكّاحلم •
 . ولى اطعمد ضغنّفتظه طغٌقطن خم،املفغظهّاطغه  •
 . ظىجىدة بقطغعهٌ أجماؤه حمتفعك،ّ اطغقرّتظهاملّاطغه  •
 .ال بقطغعهّغىة  ولى اطمظقن، أجماؤه املغموضك بقطّ ضري اطغقرّتظهاملّاطغه  •
 اطعىل( اطسعل . ب،)احلجه( ّاجلسه اطتعغففي. أ: ّ اطغقرّتظهأضسقم امل •

 .)عىلاط( ّ اخلن. ج،)اطعمضو

 ).١٦٣( رضه ،١٦٠ص: تعغفغك اطظفل ظظبقح اطفمدي صىل هنقلك احلغفك) ١(
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ّؠ ءآ  

 ات وجكمنخميشّميدمص امعّاهلجييس  وحطىحد )١(
  مص اهلهنمندّ ال خضحنهتد)٢(
 ة واهلحنهنيعّخضممجيمئيغ مص اهلمممنّاهلجييس  ال لكىححطمن مص )٣(
ميهتهشمئهث)٤( هتهلهث األحضهنهتد امع   اخف
هتهلهث اخلٍّء)٥(   اخف
ميهته)٦(  ٍ اهلهنمند ال خم
 





  الفصل العا
م ل تلفة  م    ّ أح

ممن خواصّ أن  إُ اإلشارةتّتقدمقد  ساواة ال فاوتة وَ ا  ،َا
منها  و،ِه كما  غً أو وهما،ِ كما  العددً خارجاُمنها االنقسامو

دُوجود م و.ه منه يعد    . أوردوهاُ أخرٌهناك أح
مّ أن :هاُأحد نفصل ال ادُ يوجد)هو العددو( َا  ِاتّجردا وِياتّ  ا

ُتصلاّأما و ً.يعا زمانو(  منه القارُ غّ  ّ إال ُ فال يوجد)هو ا
اد ُتصلاّوأما  ،ياتّا سمو(  القارّ عليُهو ا سطح و ا ط وُا  فال )ا

بتّ إال ،اتّجرديوجد  ا اُعند من ي ِادة اُ  آثارً،اّرد ًّا مقدارً  ّ 
  .ّادة اِدون نفس

ا وطّ ألن؛ فيه ال تضادَالعددّ أن :ا ضادِ من  ية ا  َ 
الف تضادِا ية و،ينّ ب ا ست ب عددين  الفُل    إذ؛ ا

ت مفروضت من العدد فإن دَ األّرت  من ًعداُ بُ منهما يز
  . عليهٍ واحدِ بإضافة،ّاألقل

 ، هو دونه بماٌمّ متقوِ من العددٍرتبة  ّ عليه بأنُا االحتجاجّوأم
ضدو ضدُمّ ال يتقوّا رتبةّ أن : ففيه، با و ترِ من العددَا ّما بت ّ 

راتب راتب،دونها من ا نت ا تها  جوازُ  مِ ال  ها  ِ تقو
سواء ة مثالـ  ِا وز ـًلع سعةِبّ ترُ فرضُ   ،واحدة وٍها من 

عة وٍةّست و،ثالثة وٍسبعة و،اثو ٍثمانيةو ُتع و،سةو ٍسةو ،أر ّ 



لِبعض رجٌحّ ترجِةّجزئيها  ال و،ٍحّ بال  اضيُقول و.هو  ر  ّإن :ّ ا
ة موعَالع مانيةُ  ساواةاالث وِ ا رتبةُ معناه   ِ من العددٍ 

ت رتبةُ ال كون،رت تَ ع،ٌ واحدٌ نوع وِ ا رت ن  و ا هما نو
  .اثنان

مُونظ ري  ِ ا م  ِتصلا ال
سمذا ال يضاد وً. مطلقاّ  ُ ا

علي وضوعً؛ خطاٌال سطح وًاّال خط وً سطحاا  هناك ً واحداَ إذ ال 
ُتصورال ي و،يتعاقبان عليه يةّ الفُ هناك    . ا

الث مّ أن :ا شكيكُال يوجد ال شدُ فيه ال ضعف وِةّ با هو  و،ِا
بوري شكيك فُ يوجد، نعم. منهٌ أو قر ادةُيه ال ز قص وِ با  ؛ا

ون د خطَكأن ي س؛  الطول من خطَ أز ه وجوداَ إذا ق  ال ً، إ
َماهية ّ أن  طّ سطح و،ّ ا دُذا ا  من َ آخرٍ من سطحُنقص وُ يز

سم و.هِنوع عليُذا ا   .ّ ا
رابع وا:ا  من ٍ،وا عليه بوجوهّاستد و،ٌ متناهيةَ األبعادّ إن: قا

زَ خرجًرة وٍ متناهَ غًاّ خطُا نفرضّ أن:هاِضحأو ر  ها خطِ من 
كٍواز ط  تناِ غ ا كرةّرك فإذا . ا طُت ا  ِانّ تال ا

ط، أقليدسِبمصادرة ارج فصار ا زُ ا ر سامتاِ من ا لخطً    
فروضِغ تنا ا ا، ا واز ن  ط،ً  بعد ما  تنا  اِ غّ ف ا

ورةٌنقطة سامتةِ نقطُلّ  أو، با ن، ا الّ ل ك   إذ ال ؛ ذ
ن طَ أن يفرضُيم سامتةٌ نقطة  ا سامتٌها نقطةَفوقوّ إال ٌ  ها ُ 

ط   .هاَ قبلا
هان، أخرُ براهٍ متناهِ غٍعدُ بِ وجودِ  استحالةَوقد أقيم  ِ ك



طبيق هان وِا سِال   .ك ذِغ وّّلُ ا
س ا الءّ أن :ا عدُه قيامُوالزمـ  َا  ٍه من دون معروضِ بنفسِ ا

م و.الـ  به ُيقوم ثُسيأ ا   . األينِ فيه  
سادس س بمتناهَالعددّ أن :ا رتبةُال توجدّ أنه : ومعناهٍ، ل  من ٌ 

نّ إال ِالعدد م دُ فرضُو ذا فرض، عليهاُ ما يز   ُد ما يزُ و
زائد سلسلةُ تقف وال،ِا  ّس و، االعتبارِ بانقطاعَتنقطعّ ح ُ ا

اليقُغ تنا ا سلسلةُ وال يوجد، ا ّ إال ِ بالفعلً دائماِ من ا

دٍ متناهٌمقدار سلسلةُذهابّوأما  .ّقوة عليه فهو  الُ وما يز  ِ ا
هايةِغ إ ِبالفعل وِ ا سلب، العدولِ   حصيِ دون ا  ،ّ ا

موع   فال.معقول ُفغ عِ لغَوال  تنا بهذا ا َقق وال ، ا ّ 
ء سبٍفيه  كِ من ال صف،ِةّ ا عُِثُل واِ  ر ال ،ِ وا  َدّ و

  ً.متناهيا
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 :، قص فبمشّ مم رنداين احلللن رنكس أىنلنم اقلصّزنلدم 
جلسص آينر، أو ً فلد يلصن أىند األننسنم قسنوين ؛والاللساواة املساواة .١

ّاقلص  ورننقذات، وقكري ًالّ أوّوهذه األىنلنم زنلصن قللص. أقرب قمص، أو أصكر
أو ) أقرب(أو ) أصكر(ن يلصن أل ال قكمض ّفام قمس قص قصّ وإال .ًمننممن ورننقكرض

 ). ًينقسنو(
 ًن أن مكرض أننزاءّواٰىلكصد قص اقصمهم ؛ة بالمملّ قبول المسمة الومهي.٢

ٍوأفسنقن ٰىلدار ٍكغ قً   قش اٰىلبصل)اٰىرت( ً قنٰىرت قثال رنحمه جيتلش اقلنرنشّ
، قام ّن زنكدم اقلصّ ألهنن،ّنرننمن اخلّ وال يلبش اقلسلن اقككلم)نّاألننزاء اقكرضم(

 فمص يلبش ،ككش وهص اقكددماٰىّاقلص مم ّ أقن ،ّتكشاٰىّاقلص  رنمنمص، هذا مم ّزنلدم
 . مم اقككش اقسنرنشّزنلدم، قام ّنرننضاالملسنم اخل

اٰىمككش ّنقلص  ف.ةّ رنكد قرًةّ يكممص رننسلنطص قمص قر: أي،ّوجود لا يمده .٣
. زننارن واقثالمنن وسنئر اٰىنّكد رنص االمنمُوهص اقكدد قبدؤه اقصاىند، ويللص أن ي

 .ّ قص أمصاع اقكدد يللص عد األررنكن رنصٌواالمنمنن مصع
ننزاء قنقدفملن أ إغ  يملسصّفنمص ) اقزقنن:أي (ّ غري اقلنرّتكشاٰىّاقلص ن ّأق

 .ّ قممن يللص أن يكد رننفض أننزاء اقزقنن رنصٍننزءّ وقش واقسنعن واقمصم واققمر،
ً اقبنقش طصقص قرتا، يللص أن يلحس ّ قنخلسّ اقلنرّتكشاٰىّاقلص ّوأقن 

ّاقسمتملرت اقصاىند وزنكد رننفض أننزاء اخلس ه مم رنداين ّزنلدقوهذه األىنلنم  . رنصّ
 .ه اٰىرىنلناحلللن، ومم اقككش اقثنقص قص هذ
 : أينرى، وهض قام يعًنومم هذا اقككش متمنول أىنلنق
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  اا ّجتص ااؽػّف  نبهت ؤطز أعخق )١(
 :وخضمئهتن ذجمىغ

ًات خمهنهت، مفيشاء ّهندهشهتت واجغّ هشيشمظمل جض اجغهتد، ومشيش اجمهنملد:املكقفمّافقن  .١
ًمضهتخمهثات ّهندهلهتهئمس مشمنه اجغ هتين ّاألول هلهتجمهنٰهيشل هلمس هئٰهيشل اجمهنٰهيغ ،ّ  واجمهنٰهيغ اجم

هتجمهس هتجممئهث ّهند هلهتجغ،ّمضهتخمهثأم حلجف ... واجم  . دون حكهتحس اجمهنٰهيشلٌ حكهتحسمشوات اجغ
 ّهشهتت؛ ألنّجض اجغهتدّ إال  خلال هشيشمظمل،ومشيش اجمميخمهتن :ّ غري افقلرّتفماملّافقن  .٢

اجممههنيغ،  إمك ّٰهيشةاجمميخمهتن مشيش خمٰهملار احلهنهلهث، واحلهنهلهث مش معهنوج اجمحمء خميس اجم
ُّـاجممههنيغ  إمك ّٰهيشةواخلهنوج خميس اجم ، خلال ّهتدةهنهلهث خميس جميشازم اجغخلهتحل. هشهتتّ خضهتجغهتدٌّمص

الف اجغّ إال ّخمهتدة، وال ّهتدةخضيشمظيشد اجغّ إال جعهنهلهث ات ّهندوخمهنهيهت جعهنهلهث، ومشمنا خض
 ّ وجميشازخمهيهت اجم مش احلهنهلهث اجغالزخمهث جمحيميخمهتن، ألنّهتدة حكيس اجغًةّحصهنداجم مضجييشن 

ِّـ ال جعهنهلهث خلمئىش خلال زخمهتن جمىشّ خصحنهث، واجممههنخكٌهثّات خلهنحيمئّهنداجغ  . اجغ
هنحيمئخي:ّافقلر ّتفماملّافقن  .٣ ىس اجم خنلك واخلىطّ ومشيش اجل  ، خلال هشيشمظملّ واجم

ميىح اجغممّهندجض اجغ  ىعّ حكهتحس اإلخمجيهتن خمهبجمّهتإللك اجممنهشيس هشهبخممييشن خضمبنّات، ومشمنا حكمغ خم
هتهئمئهث حكجل ـ  وحكهتحس اجمهنٰهيشلّهتدةخميس حكهتحس اجغ وحكمغ  ـ ةهلمس مفمئمبجخ مضمهجنمئحيىش جض اجغهنجعحيهث اجم

 . هشيشمظمل جض حكهتحس اجمهنٰهيشل والّهتدةجض حكهتحس اجغّ إال ّجنيغاجغّاجمجيىس مشمنا خلال هشيشمظمل 
هنهيىس هلجنملر واجغّأخم اق وخميس مض ميىح اإل  اجممنهشيس هشهبخممييشن ، وحلجفهّمبخسلكهت حكمغ خم

هتل وحكهتحس :ىع خميس حكيشاحس حطالحطهث ومشّ حكهتحس اإلخمجيهتن خمهبجمّنمبخض  حكهتحس اجمهنٰهيشل وحكهتحس اجغ
هتل اجممني خلمئىش ّهتدة هشيشمظمل جض حكهتحس اجغّجنيغاجغّاجمجيىس ّ خلمتن ، خلهنمغ مشمناّهتدةاجغ  وحكهتحس اجغ

هتخلهث دون ّاجمجيىس  خميس ّهتدةاجغخضهنِّـ آحطهتر  يط واجمحييشن واإل واجمممجييغ واجغٰهملار واجميش
هنملاد واحلهنهلهثّٰهيشة اجم  .واالمف
   ص اؽطثت َ إرّت)٢(

حنهتد مث جض حكملم اجم هتن ّهشيس أخمهنان ومظيشدهشّاجمحنملّ أن : جض اجمهنملدّاجم هتن هشهنهن



 ٤جهنهتهشهث احلجيخيهث ـ  ح.................................................................................. ٣٧٤

يشع لكٍ واجعملٍحكمغ خميش لك خميس ّهليغ  ّ أن: وخضمئميهيمس حلهتهشهث اخلالف، وخميس اجميشا خمهنمض
 حكملم إخمجيهتن : خضمئميهيمس حلهتهشهث اخلالف، واجغهناد خميس حلهتهشهث اخلالفاجمهنملد ال هشيشمظمل

ىشّمضجنيشر هن معالخلهت جمجنهتجع هيمس ّهليغ ّ خلمتن ، وجض اجمهنملد.ً خلهند جمحيحمء أهل حكملدهشيس هئمههن
 خمميىش، خلحييش ًهنملاُ خضّحقملأً معالخلهت جمحيخنهنف اآلمعهن وّ آمعهن أحقملًا حكملدّجنيشرهشخيجييس أن هئ

 هشيشمظمل خميس مشيش ّ ألهئىشأمعمنهئهت اجمهنملد احطميلك وخمحيمئيشن، خلال هشيشمظمل خضمئميهيمس حلهتهشهث اخلالف؛
ىش هشيشمظمل ّ خلجييغ ًهنملا جمالحطميلك، ومشيش اجمهنملد اجغحيمئيشن وواجعمل، وحكحيمئىشُ خضّحقملأ حكملد هئمههن

هث ُ خضّحقملأ ٌحكملد ال، ومشجيمنا خضهتجممي هتخلهث واجعمل حكحيمئىش خم ًهنملا خميس اجمخنهنف اآلمعهن خضمت ً
ٰهمئ  .هث خمهنامضمث اجمهنملد، خلحيمئهي خضلك حكملدهشيس حلهتهشهث اخلالفّجم

رازي ضاد  استدالل الفخر ا     العددّعدم ا
هتجعهس اجغجلملمئذهلهن ا هن اجمهنازي جض اجغ حنهتدّجممه  جض ّهث حطالحطهث ومظيشه حكمغ حكملم اجم

خيمله جضّاألولّومظهيلك خمميهيهت، خلٰهيشى جنميّىع ذهلهن اجغ اجمهنملد، وململ يس اجمميهيهتهشهث،  واحك  خم
هتين  .وهئهتملَّـ جض اجم

هن اجمهنازي  يط اجممه جفوململ مض  ّخمهث احلخكّ اجمخنيش واجمهنالّٰهيع حكميىش هلهتجغّمضمبمعهنيس ّ جحٌهل
جنهتإلهنوا  جض األمفمههترّمبخسلكوصملر اجغ هتومظ جض اجم  .جفهشهث اجمميجنّخضيس مفهيالن اجم

هن ّ هليغ ّ وذجمىغ ألن؛ جض اجمهنملدّال هشيشمظمل مضحنهتدّ أهئىش :وجعهتصيغ خمهت ذهلهنه اجممه
هث ٰهيشٍخمهنمض ال. خضهتجغهنامضمث اجم دوهنهتٌخمهثّ خميس اجمهنملد خلهي خم ٰهيش:ً خم هث اجمهنجلة خم  ٌخمهثّ خمهنمض

هتجعهس اجغجلملمئهث١٩ـ١٨ ص٤ج: ؛ األمفمههتر٤٥ ص١ج: خمميخنيع أرمفخنيش: اهئمنهن) ١(  ١ج: ّ؛ اجغ
ح اجغميمنيشخمهث٢٠٥ص: ؛ هلممىع اجغهناد١٩٠ـ١٨٨ص هتين خميس ١٣٨ص: ؛  ؛ واجممهجنيغ اجم

هتين خميس خمميخنيع اجممممههتء؛ واجغخنهترجعهتت ح ٢٤٢ـ٢٤٠ص: ّاجغٰههتجمهث اجمهناخضهنهث خميس اجممهيس اجم ؛ 
 . ١٨٤ص١ج: اجغٰههتصمل

هتجعهس اجغجلملمئهث: اهئمنهن) ٢(  ؛١٨ص٤ج: ؛ األمفمههتر٢٠٥ص: ؛ هلممىع اجغهناد١٨٨ص ١ج: ّاجغ
جنهتإلهن اجمميجنجفهشهث هتومظ جض اجم  .٢٨ص: واخضيس مفهيالن اجم
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هث خي هثٍخض ٰهيش،ٍ وجس ٰهيش،هثّ ومفٍخمهث خضمبرخضهنهثّ وخم الحطهثّ وخم ٰهيشٍخمهث خض هنهث وخم مسهئمئهثخمهث ّ ومف  ٍخض
ٰهيش،حطميلكاو هنهثّ وخم حنهتدٍخمهث خض  خضلك اجمهنجلة وخضلك ّ وواجعمل، وحكحيمئىش خلال هشهنٰهيغ اجم

هث هث أو األرخضهنهث واجم اخلخي هنهثّواخلخي الحطهث واجم  مشمنه ّوذجمىغ ألن.. .هث أو اجم
حنهتدٌخمهثّاجغهنامضمث خمٰهيش جمحيميم أن ّ وإال ىش،ّهشٰهيشخم خضلك اجمحمء وخمهت ّ جمحيهنجلة، وال هشهنٰهيغ اجم

ّن اجمحنملهشيس أل وذجمىغ ؛ ومشيش خصهتل، اآلمعهنّ جمحيحنملًهتخمّهشيس خمٰهيشّهشجييشن أجعمل اجمحنمل ّ
مسحكهيمس جض خمجنملاق ٰههتخضالن ال هشخيجييس امظ مسع اجمحنملهشيس و،ٍ واجعملٍخم ّإال جمميم امظ مشيش  وّ

 . خضلك خمهنامضمث اجمهنملدّ، وحكحيمئىش خلال مضحنهتدخصهتل
رازي  ل الفخر ا   مناقشة د

ملاللجنميّىع أمظهتب اجغ يشاخضلك حكمغ مشمنا االمف  واآلمعهن ،ّجعملمههت جعخكأ ؛خض
 :ّهئٰهيض

 :لكّخمٰهملخم خميس معالل ىشهشخيجييس خضمئهتهئ :ّاجلواب احلع
ٰهيش:ل األوغّقمفامل ٌخمهتمشمئهثم ّ ال هشهنٰهيغ أن مض ٌهئيشحكمئهث ّ ٍمسمشمئهث خضّ ٍهئيشحكمئهث ّ وذجمىغ  ؛ أمعهنىّ

هتهشميهثّهتمشمئهتت اجغّألن هتهشميٌ خم هنِّـ اآلمعهن، واجغ مئيغ أن هت خضهنحنهيهت خميط اجم  ّهشٰهيشمن هش
 .أجعملمههت اآلمعهن

هثّ هليغ :لل افثلككّقمفامل ٌخمهتمشمئهث خميس اجمهنملد خلهي ٍخمهنمض ٌهئيشحكمئهث ّ ٌخمهثمضهت ّ حيىع حكيس ّ  خت
هث األمعهنى، هلمس  هتخضيعّمضٰهملماجغهنمض  . جض اجممهجنيغ اجم

هثِّمضٰهيشأن  ال هشهنٰهيغ :افكتكجل هثٌم خمهنمض  . أمعهنىً خميس اجمهنملد خمهنمض
هن اجمهنازياحلجيمئىسوأمظهتب  ملالل اجممه ميواري حكمغ امف ح  جض  اجم جعهتحقمئهث 

يشر ،وجمجييس خميط مشمنا: اجغميمنيشخمهث، خضٰهيشجمىش ميإلهث خضهتجمجي ّ هلهتن اإلخلميهتء خضهتجمهنهتد اجمهنملدي واجم
يش ذجمىغ خميس اجمحييشازم، واجمالزم حكهترض، واجمهنهنوض هشميهتجض اجمحنملهث ّهنملدهشاجم  .هشهثّوهئ

ح اجغميمنيشخمهثجع) ١(  .١٣٨ص: هتحقمئهث 
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حنهتد :ّاجلواب افكقيض  خضلك خمهنامضمث اجمهنملد جمحيميم اجمخفمظمئلك خضال ّجميش ومليط اجم
مس جض خصحيّخمهنمظ ومشيش  ،ّ حكحيهث هشحيميم ومظيشد اجمحمء خميس دونّ ألهئىش؛ىشّلك ومشيش خصهتل، هلمس حط
 .خصهتل

ٰهيشّنإ : مليشجمجيىسّلك، خلألنّهت جغهتذا هشحيميم اجمخفمظمئلك خضال خمهنمظّأخم هث ّ اجمهنجلة مض خي م خض
هث هنهث،هثّومف  وأرخضهنهث،وجس مب،حطميلك وحطمسهئمئهثا و، وحطالحطهث ومف هنهث، خلمي  :ل وواجعمل ومض

هث أم ّ خميس مشمنه اجغهنامضمث مش اجغٰهيشٍ واجعملةّأي هث واخلخي خمهث جمحيهنجلة، خلهييغ اخلخي
 أجعمل مشمنه ّهث اجغهنامضمث، وال هشخيجييس اجمٰهيشل خضمبنّهث أم واجعملة خميس خضٰهمئّاألرخضهنهث واجم

هث هث واخلخي لك، ّ هشحيميم اجمخفمظمئلك خضال خمهنمظّ ألهئىشخمهث، وذجمىغّ مش اجغٰهيشاجغهنامضمث هلهتخلخي
هث مش اجغٰهيش هث واخلخي  .خمهث دون حلجفمشهت خميس اجغهنامضمثّخلحيمسذا هلهتهئمس اخلخي

ٰهيشّ أن :ّحنلكوهبمنا هش م هبمنه اجغهنامضمث، وحكحيمئىش خلال هشهند اإلحقجيهتل ّاجمهنجلة ال مض
ملّ اجغٰهيشّخضمبن خسمنا خمهت ملهتل : ملهتل اجممممئمك اجمهنإلمئهي جض اجممممههتء؛ هّم جمحيحمء ال هشجييشن 

يشف اجغاجم هث حطالحطهث وحطالحطهث، خضيغ مشيش مفّ أن يس ال حت:ّٰهملممهمئحي  .هث واجعملّمف
مئىطٌ اجمهنملد أخمهنّخمهتمشمئهثّ أن ّهتحليعخل: ّمبخسلكوملهتل صملر اجغ الف أمظمياء ٌ خض  ال امع

 .خلمئهيهت
هتح اجممئميدي مبهش: وملهتل اجممممئمك خمجن هئهت إجممئىش مفهتخضٰههت خميسّوهش ّ أن ًمل خضمنجمىغ خمهت أ

ىح ًهت خضهتجممههنيغّخمهنهلاجمهنملد جممئهي  ىسخميس اآلجعهتّ جع ىس إجممئهيهت هلمس هشميٰه أحكملاد  إمك د، خضيغ هشميٰه
 .ًأمعهنى أجعمئهتهئهت
مئ إمك جعمئميمس هئهنمظيطّهئميهت إ :إن غقل مل أهنّاجمهنهشهت هث ّ أن ىس هشٰهيشجميشنّلك هئ مشمنه اجغهنمض

هتوي  هث هش هث وجس هث خميس اجمهنملد، خضخيهنميىح اجمهنملد جس هتوي مشمنه اجغهنمض خميس اجمهنملد مض

هث) ١( هتجم  .ّإخسمئهتت اجممممههتء، اجممهجنيغ اخلهتخمهي خميس اجغٰههتجمهث اجم
هنهتجممئهث جض األمفمههتر اجمهنٰهحيمئهث األرخضهنهث) ٢(  .١٨٥ ص٤ج: ّاحلجيخيهث اجغ
هتح اجممئميدي حكمغ هنهتهشهث احلجيخيهث) ٣(  ).١٦٥( رملىس ،١٦١ص: مضهنحيمئٰههث اجممممئمك خمجن
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هتوي هثّإن: أي ،مشمنه حكلك مضحيىغّ أن اجمهنملد حكجلة، وخمهنميىح اجم هث  اجمهنملد جس  وجس
لك مئّ أن :ّمضٰهيشم اجمهنملد حكجلة، وخميس اجميشا  .هشٰهيشجمىش احلجيمسءّجحهت  ّلك أصلكّمليشل اجمهنهشهت

مئٌمعحيىطّ خضمبهئىش :حكمغ ذجمىغجنميّىع  اجغأجلبخلٰهمل  مههث، وهتتّ خضلك وجكمئمههث اجمهنهشهت  اجممهحي
مئّخلمتن  هتوي مشمنا اجمجيىسّاجمجيىس  مشمنا ّواجغٰهملار خضمبنّاجمجيىس هتت خضمئهتن خمٰهملار ّوجكمئمههث اجمهنهشهت ، ّهش

ىش خضمئهتن احلٰهمئٰه مس خميس وجكمئمه حكلك ّاجمجيىس  خسمنا ّمييشحكمئهث احلٰهمئٰههث اجمّ، وأنّمييشحكمئهثهث اجموجممئ
مئّ جممناك اجمجيىسّمييشحكمئهثاحلٰهمئٰههث اجم  ّمييشحكمئهث احلٰهمئٰههث اجمّ خضمنجمىغ، ألنهتهتت ال حكالملهث خسّ، خلهتجمهنهشهت

مههث،  يط خميس وجكمئمههث اجممهحي مس إال خمهت حيجنيغ خميس مضجيهنر اجميشاجعمل مض ّخلمسمشمئهث اجمهنجلة جممئ ّ ّ
هث و.ّخمهنات هتن ال خمهتمشمئهث واجعملة وّأخمهت جس هث خلهيمس خمهتمشمئ ّجس لك  و.ّ ّجممئهي حصخييشع اجغهتمشمئ

ّ جغهتمشمئهث االحطميلك، خلمتن اجغهنملود خضهتالحطميلك ٌ حصخييشحكهيمس خمهنهنوض،هئهنىس. ّهئمههي خمهتمشمئهث اجمهنجلة ّ
 . هلمنجمىغ هشخيجييس أن هشجييشن األحكملاد، اآلجعهتديشهلمس هشخيجييس أن هشجييشن مش

م   ّال تضاد   ّتصلاّال
حنهتد ّخضهنمل أن خضمئميهت حكملم اجم  ّال مضحنهتدّهئىش إ :اجغميمهجنيغ ومشيش اجمهنملد، هئٰهيشلّاجمجيىس  جض ّ

هتم  ًمفيشاء أهلهتن ملهتراًأهشحنهت،  ّجنيغاجغّاجمجيىس خضلك أمل ىس هشحنهتد ّ أم حلجف ملهترّ ّ، خلال جع
مس آمعهن خنلك هشحنهتد،ًجع هت آمعهن وال معىطّ وال اجم ّ مفخن ًهت آمعهن، وذجمىغ ّ معخنّ هشحنهتدً

ىس وجمألهلحف ّ إال  حكميمل اجمٰهمئهتس خضجهجفهٍجمهنملم ومظيشد حلهتهشهث اخلالف خضمئميهيمس، خلمس خميس جع
ىس الخلهت ُ أهلحف خمميىش هشميهشمل خضٌخمميهيمس جع ًهنملا وامع  ٍحكيس األصجههن، وهلمنجمىغ خمهت خميس مفخنلكً

الخلهت حكيس ُ أهلحف خمميىش هشميهشمل خضٌوجمألهلحف خمميهيمس مفخنلكّ إال حكميمل اجمٰهمئهتس خضجهجفه ًهنملا وامع ً
هث  .ّاخلىط إمك األصجههن، هلمنجمىغ األخمهن خضهتجممي

خنلك واخلىطّوهلمنجمىغ ال هشيشمظمل مضحنهتد ىس واجم  ّخمميهيمس ال هشحنهتدّ خلجييغ ،ّ خضلك احل
يشعً جمهنملم ومظيشد حلهتهشهث اخلالف خضمئميهيمس، خمحنهتخلهت جمهنملم و؛اآلمعهن  ٍ واجعملٍمظيشد خميش

هنحيمئخيّخضمئميهيمس، ألن ىس اجم يشع اجل مئهنّ خميش ىس اجمخن هث خضمئميهيمس ّ؛ ألنّ مشيش اجل  اجممي
هنلك هث اجغ هنحيمئخي إمك ّهئ هيىس، واجم مئهنهش ّاجغ ّهنلك اجمخن ىس  ،ّ خنلك مشيش اجل يشع اجم وخميش
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هنحيمئخي يشع اخلىطّاجم ىش، وخميش خنلك،ّ، جمجييشهئىش هنهتهش ىش، خلال هشيشمظمل ّ ألهئىش مشيش اجم  هنهتهش
يشع حنهتدّ خضمئميهيمس ألنّ خلال مضحنهتد خضمئميهيمس،ٌ واجعملٌخميش اإلىط اجم يشع ّ خميس   وجعملة اجغيش

حنهتد  .هشيسّخضلك اجغ
  ي ناؽرطظإدػىؼ ؤؽدّثاؽػّف  َ وهبث ص )٣(

جنملهشيع أو ملهنهشمثّومشيش رضوري وريٌ اجم هتجّ خميس اجم هئمنهن  إمك ، وال حي
جنملهشيع هبمنا احلجيىس خضمبدهئىح  ورة حكملم ؛ّمضمبخميغوخضهنمشهتن، خضيغ هشخيجييس اجم  وذجمىغ جم

مئّخنلك أحقملمشمنا اجمّن إ :هث مليشجمميهتّص خن ىس أحقمل،هثّ خميس ذاك جض اجم  أو ّ أو مشمنا احل
ىس هنىع خميس ذاك جض احل هنىع خميس ذاك جض اخلخنّ أحقملّ أو مشمنا اخلىط،أ مئهث، ّ أو أ

ٌخمهتمشمئهثّاجمجيىس  ّوذجمىغ ألن ممجيمئىغ ّهتمشمئهث واجغّ يغ اجم حيميم االهئٰهالب هلمس ّألهئىش ال مضٰه  هش
مس جض خصحيّمضٰهملم ممجيمئىغ أوّ أن ىشّ خضمئهتهئىش، وململ حط مث،مظيشد وخضهتجممنات جض اجميشًالّاجم   وهشمي
 وٍ خميس حكخيهنّحقملأ ٌ زهشمل: أن هئٰهيشلّال هشجنلك ً حطهتهئمئهت وخضهتجمهنهنض، وجممناّهتمشمئهثاجغإمك 
هتهئخضهتإل ممجيمئىغ جض اجميشمظيشد، خلميٰهيشلّاجمجيىس  ،هئهنىس .ّمئهثهئ يغ اجم  أمقيشل ّمشمنا اخلىطّن إ :هشٰه

هتجعهث .ّهترمظخميس ذاك جض اجميشمظيشد اخل هن خم خنلك أهل  خميس ذاك جض اجميشمظيشد ًومشمنا اجم
ىس ّهترمظاخل  .ّهتمشمئهث ال جض اجغّهترمظ اجميشمظيشد اخلهلحف خميس ذجمىغ جضأ، ومشمنا احل

   احئةؽً اِؤطت اؽُـئكلىً)٤(
هن احلجيمسء واجغ أن األخضهنهتد  ـ هلمس مظهتء جض هلممىع اجغهنادـ  لكّجيحيخيملهتل أهل

ميهتمشمئهث ميهتمش األخضهنهتد ،خم مئهث، خمميهيهت ّهلحيهي وذهلهنوا خضهنامشلك جم مئيغ اجمحفامشلك اجمهنهشهت هت خميس مل
يغ، وخمميهيهت خمهتٌخمهت مشيش خمممخفك حي هس اجم ُّـ مشيش  خضمئميىش وخضلك خم هس مضميهتمش ّمص  خضخي

هجنميّىع وململ أورد اجغ. األخضهنهتد ّململس   ٌ احطميهتن خمميهيهت خمممخفك، مشميهت حطالحطهث خضهنامشلكّ

الف جعجيمسء ا) ١( جيحيخيلك، خض هن احلجيمسء واجغ ح اجغيشاملىعّمشمنا مشيش خممنمشمث أهل : خسميمل، حكمغ خمهت جض 
جنيغ١٦٧ص: ؛ وهلممىع اجغهناد٤٥١ص  .١٩٤ـ١٩٣ص: ّ؛ واجغ

مئهنمئهتت اجممممههتء؛ : اهئمنهن) ٢( هث خميس اجممهيس األول خميس مق هتجم هتخميس خميس اجغٰههتجمهث اجم هتخضيط واجم ّاجممهجنحيلك اجم ّ ّ
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حي هس ّمههت اجمحفمشهتن اجم هس حكميهيمس جض خم مئيع، ومفمئمبجخ اجم خن ، واآلمعهن خضهنمشهتن اجم خي

يغ  حي هث اجمٰههتإلىس ّوأخمهت ن حقهتء اال مضهنهتمك، إاجم هتخم خيمله مشميهت خلهييش خضهنمشهتن اجغ اجممني احك
يشازهشلك ال ّ اخلخنّ أنمههيهت خمجنهتدرة إملحيمئملس اجم مضهنمي أٍهتتّخمٰهملخمحكمغ  لك اجغ

ٰههتمقهنهتن و ٰهمئهتن وال هش ملإهشحي حلجف اجمميهيهتهشهث، وإذا مضٰههتمقهنهت خضمبن معهنمظهت حكيس  إمك اّن اخم
يشازي أي خمهتل أجعملمههت ملحيمئال أو هلالمههت  . ال خصهتجمهثٍالملمئهت حكميمل هئٰهخنهثمض مضٰههتمقهنهت و،ًاجم

هتخضمس جض اخسميملمفهث ملهتجميشا يشحك اجم هنمل حلجف  ّنإ :وحكمغ مشمنا األمفهتس اجغيش اجم
ميهتمش خصهتل، وجميش هلهتن جمحيهنهتحس خضهنمل ميهتهٌاجغ هتلٍ حلجف خم حيميم اجغ  . المف

خي هتحض، ىح خضهتجمحفمشهتن اجمخفّومشمنا اجمحفمشهتن مشيش اجغ  :ومضٰههنهشهنه خضهتجمممجييغ اجم
ميهتهًهتّهت هئمههنض معخنّهئإ ميهته ٌّ معىط معهنج خميس خمهنهلميمشهتً وداإلهنةٍ حلجف خم  ٍآمعهن حلجف خم
هث ،خمهنهلميمشهتمس اجمملاإلهنة جعيشل ّحتهنهل، خلمتذا ّ اخلىطًخميشازهشهت جممنجمىغًأهشحنهت  هتخم  جعملحطمس اجغ

هث خضمئميهيمس جعملوث هئٰهخنهثّحطىس لك خضهنمل مضيشازمخمس، ّ اخلخنخضلك هتخم  مش ٍالزم جعملوث اجغ
ٰههتء ، وهئٰهخنهث االجم المل  ٌهت جعهتدحطهثّ، ألهنًميهثّ خمهنمئًأن مضجييشن هئٰهخنهثّ الخضمل أول هئٰهخنهث اجم

ل هئٰهىط ّ وإذا هلهتهئمس أو.ميهثّأن مضجييشن خمهنمئّ الخضمل ،ً وإذا هلهتهئمس جعهتدحطهث.خضهتحلهنهلهث
هث خمهنمئ هتخم ميهتهّ اخلىط ّمئهس إنجع، وًميهثّاجغ ٰههتء حلجف ّ، خلالخضملٍال خم  أن مضجييشن هئٰهخنهث االجم

ٰههتء خمهنمئّمئخمهن لك أن هليشن هئٰهخنهث االجم مسع ٍميهثّ وحلجف خمهنمئًميهثّميهث، وخميس اجميشا  مشيش خميس امظ
ّ اخلىط أن هشجييشنّ الخضمل ،وحكحيمئىش .جمميٰهمئحنلك، خلمتذن خلهنض حكملم مضميهتمش األخضهنهتد خضهتمقيغا

 .ًهتميهتمشمئخم
يشّهنُوململ مل  : آمعهن جعهتصحيىشٍر مشمنا اجمحفمشهتن خضمي

ح اإلحقهترات هتجعهس اجغجلملمئهث٥٩ ص٢ج: و  ٤ج: ؛ واألمفمههتر١٩٢ ص١ج: ّ؛ واجغ
ح حكمئيشن احلجيخيهث١٦٨ـ١٦٧ص: ؛ وهلممىع اجغهناد٣٠ـ٢١ص ؛ ٦٤ـ٤٩ص٢ج: ؛ و

ح اجغميمنيشخمهث ح جعجيخيهث اجمهنلك٢٣١ـ٢٢٧ص: و ، وحلجفمشهت خميس ٢٨١ـ٢٧٣ص: ؛ و
 .ّاجغخنيشالت

 .٢٢١ص: وحكهتهشهث احلجيخيهث: اهئمنهن) ١(
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ميهتهًهتّهت هئمههنض معخنّإهئ ميهته ٌّ معىط معهنج خميس خمهنهلميمشهتً وداإلهنةٍ حلجف خم  ٍآمعهن حلجف خم
هت جممنجمىغًأهشحنهت  هتخم هتوٍمس اجمملاإلهنة جعيشل خمهنهلميمشهت خضخيٰهملارّحتهنهلخلمتذا  ،ّ اخلىطًخم  ٍ خم

هث وجعملث،لكّ اخلخنجمحيمياوهشهث اجم خضلك هتخم يشازي خضمئميهيمس،  زاجممس اجغ الزم زوال ّحطىس  اجم
هث خضلك هتخم يشازي ٍحس مضيشمظمل هئٰهخنهث مضالق، إذ جميش ٍلك ومظيشد هئٰهخنهث مضالقّ اخلخناجغ  جمجيهتن اجم

خيهنّ اخلخنخضلك ًا داإلمسّلك خم ورة، إذ ،ً المل أصال ومشيش معالف اجم ً خلال حيملث اجم
هتوٍخيٰهملارخضمس ّحتهنهلاجمملاإلهنة إذا  يشازي خضلك،لكّ اخلخن جمحيمياوهشهث اجم خضلكٍ خم   زال اجم

يشازي ومظيشد هئٰهخنهث، جمجييسّاخلخن ورة، خلمتذن الزم زوال اجم  مشمنه اجمميٰهخنهث ّلك خضهتجم
، إذ ال هشخيجييس أن هش حكٌخصهتجمهث ميهتمش ميهتمش ّ اخلىط مههنض حكمغُميمل خلهنض حكملم اجم حلجف اجغ
حيهيهت هئٰهخنهثّ إال ٌهئٰهخنهث مييط حتّ أمعهنى مش أومك خضهتآلمعهنهشٌومل  ، مشمنه اجمميٰهخنهثّٰهيعهث، وإذا اخم

مييط حت ملهشهنةّٰهيعاخم ورة، خلمتذن خلهنض حكملم مضميهتمش ٌ ومشيش خضهتمقيغ، احلهنهلهث اجغ  خضهتجم
 .األخضهنهتد خضهتمقيغ

   اسٍُ شؿ)٥(
هس األهشيس جض ّنأذهلهن ميّىع جناجغّ أن :ال خيمهىح هس جض اخلالء هشمبجخ جض خم  اجم

هتخضيط حكجل خميس مشمنه اجغهنجعحيهث، هّ أهئىش ّ إالاجممهجنيغ اجم ّململس   حس هشمنهلهنه جض ذجمىغ ّ
يط، جممنا هئجلع جض مضيش  .لك اجغهناد خميس اخلالء وخضمئهتن خضخنالهئىشمئاجغيش

هت أو خضهنملا ّ هليغ  اجغجيهتن اخلهتحض خميس:اخلالء ًخمهت هشممجهحيىش، مفيشاء هلهتن اجغجيهتن مفخن ً
ً خضهنملا خميشمشيشخمهتًخميشمظيشدا أو ً. 

هن احلجيمسء واجغ هتجمهث اخلالء، جمجييس إمك لكّٰهٰهوململ ذمشمث أهل هنِّـ ذمشمثّامف   اجم
 حكمغ جض خضملاهشهث احلجيخيهثجنميّىع وململ أمظهتب اجغ ّ جض اجمجيىسٌاخلالء خميشمظيشدّ أن إمك

خيلك، ومشيش) ١( مئهس هشممخييغ هلال اجمٰه مسس : هشخيجييس مضهنهنهشىع اخلالء خض ّأن اخلالء، جعمئهس ال هش ّ
ىس آمعهن هشمسمفهيمس مسن وال هشجييشن خضمئميهيمس مظ ّمظ يشين، احلجيخيهث اجمٰهملهشخيهثاجممههت. (ٌ  ). ٥٦ص: يغ اجم

هتهئمئهث خميس اجممهيس األول خميس ٥٧ـ٤٨ ص٤ج: األمفمههتر: اهئمنهن) ٢( هتخميس خميس اجغٰههتجمهث اجم ّ؛ واجممهجنيغ اجم ّ
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 :اجمٰههتإلحيلك خضيشمظيشد اخلالء خضمس هشخك
هنحيمئخيّاجمجيىس  ّإن ىس اجم هتجٌ حكهنضّهلهتجل ىس خضيشمظيشد  إمك  حي مظيشمشهن، خلمتذا ملحي

هنحيمئخيا ىس اجم ىس ـ ّجل  خميس دون اجليشمشهن، خلهيمنا هشهنمي ومظيشد اجمهنهنض خميس  ـاحل
يشع هنمل خميس دون ُالزخمىش ملمئهتم اجم :خضٰهيشجمىشجنميّىع  اجغّ ومشيش خصهتل، وجممنا حكحف،دون خميش

ىس خضال أن هشممجهحيىش أيُ وخمهناده خميس اجمخمهنهنوض ىس، هشهنمي ومظيشد جع  ّهنمل مشيش احل
ىس هشخيحيّ أن يشء، خضخيهنميىح  ،هي خضحمءاجمهنملم جممئ ّجعمئهس إن و.ه اجمهنملمهبمشمنا احل

مئيغ أن هشجييشن مشميهتك خض ىس ـهنمل ُخلمئ هنمل مشيش ُ اجمّ هشٰهيشم خضىش، ألنٍ خميس دون يشء ـجع
ىس ىس اجم،احل ىس مشيش اجل هنحيمئخي،ّهنحيمئخي واحل ىس اجم  واجمهنهنض ، حكهنضّ واجل
هتج يشع:أي ـ مظيشمشهن إمك حي مس ـ خميش ميهت جع  خلهييش ، خميس دون مظيشمشهنً خلمتذا خلهن

يشع حيميم ومظيشد اجمهنهنض خضال خميش  . ومشيش خصهتل،هش
  ـئكٍم اؽطثت َ )٦(

يع ميهتهّ اجمٰههترّجنيغاجغّاجمجيىس ّ أن :ذهلهنهئهت خلمئمس مف هث هلحفمشهتن ّٰهملخم جمحيحفامشلك اجغ؛ٍ خم
حي مئيع واجمحفمشهتن اجم خن هث وخضهنمشهتن اجغيشازاةّاجم هتخم  .خي وخضهنمشهتن اجغ

ميهتمشّأخم  حكملم مضميهتمش اجمهنملد جممئهي خضهتجممههنيغ، خضيغ ّ، جمجييسًمئهتهت اجمهنملد خلهييش جممئهي خم
هثّهليغ ّ أن ، خضخيهنميىحّٰهيشةخضهتجم ميهتمشمئهثٍخمهنمض هتجممههنيغ، جمجييس هشخيجييس أن  خضٌ خميس اجمهنملد خلهي خم

هثُهش جف اجغٌمههنض خسهت خمهنمض هن ميهتهجنميّىع  خليشملهيهت، وخض يش اجمهنملول اإلجيهتمحٍخم  خضيغ ، ال خضمي

ح حكمئيشن احلجيخيهث مئهنمئهتت اجممممههتء؛ و ح اإلحقهترات١٠٠ـ٨٣ ص٢ج: ّمق  ٢ج: ؛ و
هتجعهس اجغجلملمئهث١٦٦ـ١٦٤ص مئهث٢٨٨ـ٢٤٦ص١ج: ّ؛ واجغ ؛ ٧ص: ّ؛ واجمملحكهتوي اجمٰهحي

جنمئيغ هن اجمملهشيس . ٣٩١ـ٣٨٥ص: واجم يشا إمك مظيشاز اخلالء، وخمميهيىس خل جيحيخييشن خلمنمش ّوأخمهت اجغ ّ
جنيغ(ّاجمهنازي جض خصجنيغ  مئُّـ اجغ مس جض ٢١٤ص): ّمضحي هتق إخضهنامشمئىس خضيس هئيشخض ؛ وأخضيش إمف

حف٣٣١ص: اجممئهتمليشت جض حكحيىس اجمجيالم هتإل ٦٧ـ٤٨ ص٢ج: ؛ وأخضيش اجمحفهلهتت جض اجغهن ّ؛ واجل
جيحيخي احلمميشهشهث وأمشيغ اجلحف  ّواخضميىش ومجهتحكهث خميس خم مئىش حكمغ خمهت جض أواإليغ اجغٰههتالتّ مم  . ٨١ص: واجم

هتدمفهث: اهئمنهن) ١( هتمفيط خميس اجغهنجعحيهث اجم  .اجممهجنيغ اجم
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جنمئخك حيمث اجم يش اجم ميهتهّإن: أي، ّخضمي يش اجم،ٍ اجمهنملد ال خم هث ّٰهحنمئهث جمجييس ال خضمي  اجغيشمظ

يشع خميشمظيشد اجغهنملوجمهث اجمهنملد اجغيشمظيشد ّ أن  خضهتجممههنيغ، خضخيهنميىحًااجم هشجييشن خلمئهيهت اجغيش
ميهته ميهتهّ أن ، خلحيمئهي مشمنا مشيش اجغهناد، خضيغ اجغهنادٍخضهتجممههنيغ ال خم حيمث ٍاجمهنملد ال خم يش اجم  خضمي

جنمئخك هث خميس اجمهنملدّ هليغ  خضخيهنميىح،ّاجم هثّ إال خمهنمض  خليشملهيهت، ومشمنا خمهت ٍوهشخيجييس خلهنض خمهنمض
خيىح جنمئخكّهش حيمث اجم يش اجم ، وخسمنا ملحيميهت خضمي ميهتمش اجمالهشٰهمه  اجممني ال ّ خضهتجمالخم

يشع خضهتخلهترج، ألن حيميم ومظيشد اجغيش هث مضّٰهحنمئهث اجمّهش هتجم مههتء  اجم جنملق خضهتهئ
يشحكهيهت ميهتهّن إ :، وخسمنا حس هئٰهيغً أهشحنهتخميش  ّ ألهئىش،ّ خضخيهنميىح اإلجيهتب اجمهنملوحضٍاجمهنملد خم

ميهتمش جض اخلهترجّحكمغ اإلجيهتب اجمهنملوحض حيميم ومظيشد اجمهنملد اجمالخم  ومشيش جممئهي ، هش
يش اإلجيهتب اجمهنملوحض ميهتمش حكمغ اجمهنملد خضمي خييغ حلجف اجغ مئلكّهلمنجمىغ، خل  . حلجف ص

ميهتهاجمهنملّن إ :وحكمغ مشمنا األمفهتس جميش ملحيميهت ّ هليغ  خضهتجممههنيغ جمحيميم أن ال هشيشمظملٍد الخم
هش،وال حصخييشع مث اجمجي هث هلهتجمميجنىع واجمهنخضيط ّ وال هشيشمظمل هلمنجمىغ يشء خميس اجممي

حيهس هتحض خضهتمقيغ؛،واجم مثّ هليغ  اجمهنملد جمىشّألن  واجم اجمهنخضيط وىع  اجمميجنهث خميسّ حكجلهشٌوجمىش هئ
حيهس حيىش، ومشيشّٰهملمخلهتجغ... واجم ميهتهّ أن  خم يش اإلجيهتب اجمهنملوحضٍاجمهنملد ال خم  ، جممئهي خضمي

يش اجم جنمئخكخضيغ خضمي  .ّحيمث اجم
   اؽكّذإطؾىغ ضؾٌ

ه مليشجمىش  ّململس  ّغم تقمفل اإلشلرة إغ أن فن خواص: ّ ّ ّ افقن املسلواة ّ
هتخميسّ مضٰهملخممس جض واملقلوتل  .اجممهجنيغ اجم

ه مليشجمىش  ّململس  ّوفككل وجود علد فكه مفمه: ّ  ، خميس دامعحيىشّ اجمهنهتدّإن: أي ّ
جنيغ ىش هلمس جض اجمجيىس اجغ ّمفيشاء هلهتن خميس مظمي ، أم حس هشجييس خميس ّمله اجغخف هشهنّ، هلهتخلىطّ

ىش هث ؛مظمي  .ّمضٰهملم اجميشاجعمل جممئهي خميس اجمهنملد هلمس ّملد؛ الناجمهن إمك هلهتجميشاجعمل خضهتجممي
ه مليشجمىش  ّململس  ّاملتفم غري افقلر فكه: ّ ّ غال موجم إال يف  ـ ولو افمفلن ـّ

ميّيشه مشمنا : ّاجممهمئهتيضملهتل اجممممئمك  لتّامللدم جنهتص احلهنهلهث خضميهتء حكمغ خمهت مض خميس امع



ىحع وامظمنا هتن جكحيمئيشًإذ ال خمىح هنهتخل  هشميهتك لك

وري أو خلميلكمث  ... ال لكىححطمن حلمئيش خضممجيمئيغّاهلجييس ّوهشىح 
خممييش

)(



خلحيمئمنسُأحضخيجنهتدرة 
)

(

:ّاألول
هتين : واهل

)(
)(



هت هتخم ميهتهش امعمهميوضًخم ىط جلمغ امع ّ هلحي

ورة هش أول هئٰهىط  ميهتهش هئٰهخنهث حضهتهل ّحلمه اخلىط جلمغ امع ّ
هثامع هتخم

)(
)(



هتهلهث حض ميهتهُوخلمن أخلمئيس جكجغ اخف ٍهنمن جلمغ خم   حضمياهشخك أجعمي،ٍ
حي مئىغ واهلجفهشهتن اهل خن خيّملجفهشهتن اهل

)()(

)()()(
)()(

)()()(
)()()(

)()(

يش خمىش دون خمهنميوض لكٰهىحم حضيشُالزخميش خلمئهتم اهل هنمن حضميمه

)(



 ٣٨٧.................................................................................................ّاهتمن أخنمنىعم

 .حيىعهئ يسميهنيطه
وضُوالزمث هبُّـىعم اهتب(: اهتهشبىعرةىسىحه و م ممٍهشيش ممهيمكس مث دون مثهش   ىس) يسمل

حن  ٌ مثهشٰهضىغٌملهنىغ ض: خنىعصهن و،ءاخلالىغ هتاجيتحىعخم هتبُّـىعن اهت ٌأن احلج خي ال  وّ
م مم ىس يسمل ض مث دون حن د اهتهش   .يسميمن وحن

ر خم اخلال: ّاهتمكُّـىعيضأورد خيهنُّـ اهتهثُّـىش و ّأن احلج اهتىحي يستمس  هتُّـ ءّ
ٌإِّـحم ىس خنج و،ًّىعخنملُّـملُّـ ًخنجحم ً اخيتبىعري، مبمنحم يسهشتمه اهتهشمل اهتالواهبهشُّـىغ واهبهشُّـىغّ ّ ّ ّ 

ّهبيشس رامث  ّ هل يست مثىعًّىعخنملُّـملُّـمن احلج إذا هل يس و.ًهتهنهشيشم، متىحهت يسهشتمه هت خنجحم
ه  .ء مث اهتيشهتُّـ خيهن مممشالن اخلالّ

هت   ههب ّهبيشس   بلكيسهي  يسككيت وفقهي غكن يف بهل وألممي  ...وخلهه: ّ
همسهيّ امنّ أن  إمئاالهتتمكىعت ّهبيشس  ض جمّ ّخم ىسىحا اهتمنتىعب إال ىحا اهتبحيغ ّ هل يستهش

ض مبمل  .خم ىسىحا امن
هت   ّهبيشس هب غري وفققكمل عىل كهن  هىل ىلكو وفنقنقل بكفففم: هّ

ن آلوففمآلي ىآلي وفنقل وفنهفكيل حنبىغ مثهشيشوهتىغّاهتملهسُّـىغ  وذهت هتمن ال جنمن  ،مث
ع إمئ حيتىعجو ض دٍمث حن دة ممىطهنىع هئجه يسست و،ٍ مث حن م اجنمسىعف جيهنسهنىغ مث ّهن ّ

ن اهتّىع اهتسهنيع اهتتحمسُّـميّأمث. مثتهيىعىسُّـىغ  ّملهسُّـىغ جيىعهتبىغ، واهتّملهسُّـىغ مبَّـ ألحن أن جنمن
خيَّـىعٌ صىعدهبىغاهتسىعهتبىغ ض  . وإن اِّـتمك مث

هتّاهتمكُّـىعيضوأورد خيهنُّـ اهتهثُّـىش  ق ممهي اهتهشيشول:  مممل اهتسهنيع  وال مب
ع، اهتىحي ىس ىس ض د امن ّ متحم مث خم ،ىسهيىع جيهنسهنىغ اهتهشيشدىعّاهتتحمسُّـمي ممهشيش وحن

هت  اممهشىغ مث هب خنهنىغ اهت هّاهتمكمس األول مث امن ّهبيشس  ّإن اهتملهسُّـىغ امنهشيشوهتىغ : ّ ّ
ل جنسىعوي اهتسىعهتبىغ امنحمسهنىغ  عّامنحمي ض د امن  .خيهييش وحن

حنبىغ امنهشيشوهتىغ ريسيش ممهشيشم أّاهتسىعهتبىغ امنحمسهنىغ متهنتىعمهىع صىعدهبتىعن إن  ومم امن

 .٤٢٩ ص٢ج: ّجنهشهنُّـملىغ اهتهثُّـىش اهتمكُّـىعيض خيهن هنىعيسىغ احلمنميىغ) ١(



ءؠ ؠ   

)(



 ءدؠ ؠ  
  ّؠ ءؠ ؠ  

  خضهنميلكيع اهلجيمئيع)١(
هتم اهلجيمئيع)٢(   أخل





ادي ع   الفصل ا
ف[  كيف] تعر   ّوانقسامه األ وا

سبة وَ القسمةُ ال يقبلٌعرضّ بأنه :فوهّعر اتَال ال  ُ فيخرج،ِه 
واجب)ِالعرض(ـب اتُ ا وهر وِه   )ِ القسمةِ قبولِعدم( ِقيد و،ا

م سبةِ قبولِعدم( ِقيد و،ال قوالت)ِ ال سبعُ ا يُ ا س  ،ةّ ال
سبةًه قسمةُ ما يعرض)ِهات( ِ بقيدُدخلو   . بالعرضً أو 

تأ اُقال صدر
ّ

ه ّ قدس  قوالت :ّ مُا نت أجناساّ  ةًا   ً 
س فوق سَل ن أن يورد،ٌها ج م يم ا حدَ  ن ما يورد و،   ُك 

فات عر ت فيها بذكرً ناقصةً رسوماِا من ا واصِ ي ِ  إلفادة ا
مي كيف و.ا لةٍ الزمةٍةّاص ِم يظفر  ا باّ إال ، شا ُر  من ّ

غايرة وِةّعرضيال مِا ل يِاألعراض و  س صَفّرُ فع،ِةّ ال ّ أنه :لهّ بما 

م ُ يغايرٌعرض سَاألعراضو ال ن،ةّي ال فّ ل عر فَ هذا ا  ٌ تعر
ء عرفةِل ه  ا ساو هالة وِ بما  ةَ األجناسّ ألن؛ا س َ العا  ل

ازَو جاز و،ها أج من بعضُبعض ك  قوالتِه  سائرُ مثلَ ذ  ، ا
ك أو ألن ورَبل ذ يَ األ س ها ال ِ معروضاتَبعدّ إال ُعرفُ ال تَةّ ال

وا عن ،ّكيفيات ا ممن   ِذكر فعد يِاألعراضو ال س  إ ِةّ ال
لخ، ال  أجِةّاص اِذكر   .)٥٨ ص٤ج: األسفار( ً.صاّ انت 

نقسم كيفُو ا ً انقساماُ ا ًأو ّ عة إ ّ ٍية ٍ أقسامِأر
 ّكيفيات ا: ّ

حسوسة فساني و،ُا كمياتُةّختصا و،ُةّا ل و.ّةاالستعدادي و،ِ با هم ُتعو
عةِ ح   .  االستقراءِها  األر
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  اح

 مم :والثاين . مم زنكريف افلمف:ّاألول ؛ميلد هذا افلقل فبمنن قبحثني
 :رنمنن أفسنقه

)١(ا    
ن يلون أ افلمف قن األمنمنس افكنفمه افتي ال يملن ّننيمبكي افتذفري رن

ً نندي، فكدم ومنود منمس أميٰى قممن، ققنغنٌغممن زنكريف ّفوام احلد ّن أ إىل ّ
 .قن ال منمس فه ال غقل فه ورننفلقل،

 افتكريف رننفرزيم ّ ألن؛ّزنكريف افلمف رننفرزيم افتنم وفذفك ال يملن
 . ال منمس فهٍ مينلٌه، وافلمف منمسّنص قن اجلمس واخلّقرفن ّافتنم

 افلوازم ّ وهو افتكريف رننىنص،وفذا يمحف افتكريف رننفرزيم افمنفص
ّ رنننه غوا افلمفّوهلذا مير؛ دىنول غريهقن كه نناينأفسنم افلمف وّ فلل اجلنقكه
 . ال يلبل افلسمه وال افمسبه فذازنهٌميرض

ّهلذا ميرغه غخر افدين افرازي مم اينحقل) ١( وزنبكه احللمم افسبزواري مم . ١٢٦ص: ّ
ّرننن افلملم: ّواينقمور ميرغه. ١٣٩ص: رشح اينمكوقه ُه همئه فنرة ال يومنن زنقورّ ّّ ٌ هن ٌ

َزنقور ً يشء ىننرج ميممن ومين نننقلمن، وال يلتيض فسمه وال نسبهّ ٍ زنكلمله صدر : انكر. ٍ
: ّ فام مم اينبنننه اينرشفمه ـ٥٩ ص٤ج: وزاد مم األزيلنر. ١٢١ص: ءّاينتنهلني ميٰى افقلن

مم أمنزاء :  فوفه ـ٣٩٣ص: ؛ وافتحقمل٢٠٠ ص١ج: ؛ ورشح اينلنصد٢٥٧ ص١ج
 .نننقلمن

ّوفنل افقمخ افرئمس مم افلقل األول قن اينلنفه اخلنقسه قن افلن افثنين قن قمكق  ّ
ٍإن افلملمه هي فل همئه فنرة مم : افقلنء ٍّ ّ ، مهقأو ال زنلتاينوصوف ملن، ال زنومنن زنلديره ّ

ٍويقلح زنقورهن قن غري أن حيوج غممن إىل افتلنت إىل نسبه زنلون إىل غري زنلك اهلمئه ٍ ّ. 
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هنميلكمههتت رخفىحخمهتملهتن خمهت لك  هئهتخلجنهثًىحرد حسهت خمىش اهل

حييش مص خفهتئمي امعٰهىحالت ، حضىس ذهليغ وهلىح حطهتز ذهليغ جلهتز خم
أولك



 ءؠ ؠ  
ؠ ءّؠ   

ىحخفهثّجيمئمهمئهتت مص خضهنميلكيع اهل)١(   امع
هتم اهل )٢( ىحخفهثّجيمئمهمئهتتأخل   امع





ا ع   الفصل ا
حسوسةّكيفيات ا    ا

قَ فعلّ أن:هاِتّخاصومن  يهِها بطر ش يهاِ جعل الغ: أي، ال ً  ش
عل،هاِبنفس رارةُ كما  سوادُلما ي وً،اّها حارَاور ُ ا  ً، مثالُ ا
حسوسةّكيفياتا و. العـ  َ مثا: أي ـهَشبح  : إُ تنقسمُ ا

ات ب ت وِا سمو ذوقات وِا شمومات وِا لموسات وِا   .ا
ات ب وان: منهاُوا شهور، األ ي ّكيفياتها ّ أنُ فا وجودةٌةّعي   ٌ

س  خارِج سّأن و،ّا ياضَيط ال سواد وُ منها ا وان و،ُا  ِا األ
يبًهما أقساماِبّ من ترٌحاصلة وان:قيل و. من ال سيطةُ األ  ،ُ ال

سة،ُال  األصول سواد:ٌ  ياض وُ ا مرة وُا صفرة وُا ة وُا  .ا
وانو ب ِا األ ٌر   . منهاّ

لون:وقيل ة ٌةّ كيفيُ ا ٌخيا ا وراءَ ال وجودّ س َ  الة،ّا  ِ 
واءِ اختالطِ من أنواعٌ حاصلة و،هماِغ وٍ قزحِقوسو ِ  ا

شفِباألجسام سِةّ ا   . منهاٍ أو انع
ات ب ور:ِومن ا فهو غ و؛ُ ا عر ّ بأنه ُفما يعرّر و، عن ا

ظهرِ بذاتُالظاهر  َه األجسامُ به إظهارَب أن يراد و.ِه لغُه ا
و أ و،لب

ُ
ك ُ اإلظهارَطلق ن ذ لوجودًةّخاص   .  

ن يف  عروف،و ةٌةّكيفيّ أنه همِ من مذهبُ فا   ُ توجد،ٌ مب
سم،هاِ بذاتِةّ اِاألجسام ي يقابلِ أو  ا  أن ِ من غً،اّ نُ ا



تقل ِ من اَي ن إ ّ س لملكةِ العدمَ مقابلةُه الظلمةُقابل و.ا  . 
ورّ إن:قيلو لونُه ظهورّ إن:قيل و.ّ جسماٌهر جوَ ا   . ا

ت سمو صوت و،  األصواتُوا  ٍ من قرعٌ حاصلةٌةّ كيفي:ُا
تبعٍ عنيفٍ أو قلعٍعنيف س موٍ  واءِجّ  لِ ا ا ألصواتِ ا  فإذا ، 

موَبلغ واءُجّ ا جاورَ ا صماخَ ا  أِ األذنِ 
ُ

صوتسِح س  و، ا ل
صوت موُا صوت و،القرع وِع القلَال نفس وُجّ هو ا س ا  ُل

حسوس س  ً خياالُا س   خارِجً معدوما،ّا   .ّا
ذوقات ةُ الطعوم: ُوا در ائقةُ ا سائطّ وقد عد؛ با سعةَوا   ،ًها 

رافة:و الحةُ ا رارةُ وا سومةُ وا الوةُ وا فهُ وا  ُ والعفوصةُ وا
موضةُوالقبض بةٌ طعومِ وما عدا هذه الطعوم، وا ر  ٌ   . منهاّ

شمومات روائحُ أنواع:ُوا حسوسةِ ا شامِ ا س ألنواع.ةّ با  ِ ول
روائح اِ إضافتِمن جهةّ إال ،ها بهاُ عندنا نعرفٌها أسماءُ ال ندرِا  نا 

تإ  ة:ُ كما نقول،هاِوضو سكُ را ةِ ا وردُ ورا  ِ أو من جهة؛ ا
لطبعِوافقت الفتِها  ة:ُول كما نق،ها ِ و ة،ٌبةّ طيٌ را نةٌ ورا  ؛ٌ من

تِأو من جهة س ة:ُ كما نقولِالطعم إ هاِ  ةٌ حلوةٌ را  ٌ ورا
ضة له وهذا .حا شيخَ كما ذكر،ِهتّ  شامِسان اإلِ ضعفُ د   .ه ا

لموسات ِكيفيات اُ أنواع:ُوا حسوسةّ سِ ا لمس  وا ّ وقد عد، ا
رارة: ً، نوَها اث عَسائط ودةُ ا ةُ وال رطو بوسةُ وا  ُ وا

لطافة كثافةُوا لزوجةُ وا شاشةُ وا فافُ وا لُ وا قلُّة وا  ُ وا
ف  وقد أ.ةّوا

َ
شونةُ بها بعضَق السةَهم ا صالبةَ وا لَ وا  ، وا

عروف بةُوا ر ّ أنها  ّ.  
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اع اهبملَّـ جيىغىعتّملَّـلكَّـ ويس اهب،خيمكيش يسىحا اهبلكمث هببَّـىعن أمنيش أُّـ ؛  اجهحس
 : يسىحا اهبلكمث متبحثميّوجنهثهن

)١(ا ة  بتّا   
مئيغ اهبُخي جيىغ ممّملَّـلكَّـىعتّ اع اهبملَّـّيسىع خي مممكَّـّ متَّـٍميىغّ متمشَّـٍىغّخىعص اجهحس ، ىغ أُّـ

، مت هئبَّـّملَّـلكَّـىعتاهبّ أن :ىغ يسّىعصويسىحه اخل ىش اهبتهتبَّـ جيىغ جنلكمش مممس ّ أن  اجهحس
ق اهبميىعر متىعء، مئىعجهىعء ىشملُّـسىعناإل ارة يس  منَّـميجم ىشهث مئ ارة، ويسىحه احل تسيع احل

ض، و يس ّمنَّـىس إنخي ض ىشستحَّـ اُّـتمكىعهب مت خن ؛ إهي اهبمش يس آهن  ّ ألُّـخن
يس اهبسىعمم ض ممال  إهي منمي االُّـتمكىعل مت اجل يس اهبالمن ىشبمك اهبمش اجل

، ألن ع، ويس متستحَّـ ض ض هئىعئّمت ع، وخيمه يسىحا األجيىعس ٌ اهبمش ض  ممىعجه
ارة هبمنجمءّمئىعهبميىعر جنىطحن اد ممِّـنويس ، خم إجيىعد احل ، ّىحا يس اجه ىش اهبتهتبَّـ  مئمشمنهيىع مممس

اء ارة اهبميىعرٍويسىحا هبَّـ اُّـتمكىعل أخن م ّ أن  متّجنمكيشم جهىع ؛اجهىعء إهي  مت من ذهب ىشستمن
ض منمي االُّـتمكىعل مممكىعء عمم اهبمش ض جيىغّملَّـلكَّـىعتمئلكمش اهب . ويس حمىعل،ال مت   اجهحس
ىش اهبتهتبَّـّإُّـجم   .  هلىعً خنمش اهبهشٰه حيبَّـهيىع: أي،يس مممس

، ّملَّـلكَّـىعتّ أن اهب:ىحمبيشىش ممىعهبومت اجل جيىغ جنملتسيع هئَّـهنتهيىع مت احل ّ اجهحس
ن اهبمشمن احليس ال هئَّـهنىغمنسىعسّمئيطذا حنبيغ أن اإل ، منَّـىس حيتهن مب  مت ً منىعصالّ هب

س جيىغّملَّـلكَّـىعتمنهب هئَّـهنىغ َ، مل ىشبّاجلهيىعز احليس وجنلكىعخي اجهحس  . اجهحس
هاجهمثميّ يش ذمب وهئ ّهئيشس  منمنىغ اهبسىعدجيىغ مت ّ  خم اهبلكمث اهبمشىعرش مت اجه

م جنهتملَّـ ّ أُّـ:ىغمميشاىشىغ احلملهن ن اهبٌهبمشمنجمء اهبمسبَّـمشىغ اهبَّـ جيىغ ّملَّـلكَّـىعت خم مب  اجهحس

ىشىعت) ١( ارة هبمنجمء، مئلكَّـ ُّـهس ٌأمتىع مت أىش جنِّـيت يسىحه احل ّ ٌ متتمشيشدةّ خيميىعٌ، هنىعرخنىغّ ض  . خي مت



)(
)(
)(
)(



)٢( ؠ ءآءّؠ   

ات.١ ب    ا

:ّاألول
:اجلهيهث األولك
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هتهئمئهث :اجلهيهث اهل
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:ّاألولاهلٰهىحل 

هتين :اهلٰهىحل اهل

هتين :اهل
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:ّاألول
هتين :اهل

هتهلهس :اهل
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:إن خلحيمس

:خلحيمس

ذوقات.٣    ا
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شم.٤   ومات ا

لموسات.٥    ا
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:ّاهلىححطيش األول
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هتين :واهلىححطيش اهل
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 ّؠ   
خسينّإن: خلمئىس ...ّ اهلميىحر حطىحهشمي حط

هث: خلمئىس مئخنهث، اهل هش األؠىحل، مخ األهلىحان اهل

جلمغمههتهث وخلىحس خلهيح وملهتحسهتهل
هتم ٌهش مظهتؠحيهث ٍّط احسىحاء حضهتألحط  خمىش أهئىحاع اجع

ّامعمممههث

)(
)(



هتم ٌهش مظهتؠحيهث ٍّط احسىحاء حضهتألحط  خمىش أهئىحاع اجع
 ٌّامعمممههث

حم هتم هلحي جه أن لكمياد حضيش إمقهيهتره األحط لكمي

ّهتؠهث هلحيىححطىحدملهتن ذهليغ جعحقحيىغ أوهلىح 

هنيع اإل هتنّهشهنا ملحييش دهلمئىس  يشهئ ّ مص مفهتخم

 ءؠ ؠ   

يس  حمات؛ّاألولاهلٰه  امع
:ّاألول

:اجلهيهث األولك

هتهئمئهثاجلهيهث  :اهل

)(



:ّاألولاهلٰهىحل 
هتين :اهلٰهىحل اهل

هتينو حماتاهل : خمىش امع

يس  هتيناهلٰه خيىحجكهتت؛اهل : امع

هتهلهس يس اهل :هنوخلهتت امع؛اهلٰه

يس اهلمياحضىع : امعممخيىحخمهتت؛اهلٰه
يس اخلهتخمَّـ : امعحيخيىحخفهتت؛اهلٰه



 ءؠ ؠ  
ؠءّؠ ّءإء   

 هث حضهتهلجيخيمئهتتّجن امعّجيمئمهمئهتت مص خضهنميلكيع اهل)١(
هتم اهل)٢(  هث حضهتهلجيخيمئهتتّجن امعّجيمئمهمئهتت أخل





الث ع   الفصل ا
كمّختص اّكيفيات ا   ياتّة با

ُكيفياتو ا لجسمُ العارضةّ ُيتصف ف،ِهيتّ كمِ بواسطةِ  م بها ّ  ال
سم ّثم ً،الّأو كمُا الستدارة،ِهيتّ  طِ  ِجيةزوا و،  ا   .  العددّ

  : باالستقراءٍ أقسامُو ثالثة
ُاألول ش:ّ ة وُ ا زاو   .ا

ا ش:ا س  ة وٍ ما ل  من ،ِاالستقامة وِ مثل االستدارة،ٍزاو
لخطِ العارضةّكيفياتا سطح و  سم وِا عليِا   .ّ ا

الث ُكيفيات ا:ُا لعددُ العارضةّ ِزوجية مثل ا،ِ  ِفرديةال وّ ي و،ّ  ِعال
جذيرو كِغ و،ِا   . ذ

ق الثةُ بعضَوأ لقةِهم با موعُراد و، ا لونُهم بها  ش وِ ا  .ا
ا وحدةّ أنها :هُدفعو س  ٍماهية ُ ذاتٌةّحقيقي ٌل  بل  من ،ٍةّحقيقي ّ
با نت ذات و.ةّ االعتبارِاتّر ٍماهية ُو  واجب،ّ ن من ا  أن ِ 
ت اَندرجت ةّكيفيات  ب كمِةّختص اّكيفياتا وِ ا هما  و،ياتّ با

سان متباينان ال و،ج ك    .ذ
ش،ّاألول ُا القسمّأم مٌ حاصلةٌ هيئةُ فا ل أو   حدِ من إحاطة 

ائرةِ كش،ّتامة ً به إحاطةٍحدود  ،ٌ واحد بها خطُيط ال ِ ا
ثلِشو ر وِّث ا يطِ األضالعِث و،ِعّا كرة و،د بها حدوُ ال  ِ ا

يط خروط و، واحدٌ بها سطحُال  كع وِاألسطوانة وِا  ال ،ِبّا
واحدَ فوقٌ بها سطوحُيط   . ا



ش صدق؛ّكيفيات من اُوا كيف  حدِ  س هو  و، عليهِا ل
سطح سمَا دود و، أو ا حيطةَال ا جموع و، بهَ ا يئة،ال ا  ُ بل ا

اصلة   .ةّخاص ٌحدودحد أو ه  بَ أحاطٍ أو جسمٍ من سطحُا
ة زاو يئة:ُوا اصلةُ  ا   ٍ متالقيةٍ أو حدود حدِ من إحاطةُ ا

ة،ّتامة َ غًإحاطة حد زاو سطِ  اصلةِحةّ ا  ِّ خطِ من إحاطةِ ا
ة و،  نقطةِمتالقي زاو جسِا اصلةِمةّ ا  ِ سطحِ من إحاطةِ ا

خروط نتِا رأسِنقطة إ  ا ة و، ا كعِزاو حيطِبّ ا  ٌ بها سطوحِ ا
م و.ثالثة ةِ  كونُا زاو رُ نظً،اّ ال كمً كيفاِ ا مّ ما    ِ من ا
شِكون كيفِ من مقولةِ ا   . ا

شيخَزّوجو يئةَ كونُ ا اصلةِ ا سطح من ِ من إحاطةِ ا  ا
كع تالقي  خطً، مثالِبّا ة، ا ة  خواصِ النطباقً زاو زاو   . عليهاِا

ا فاالستقامةُا القسمّوأم طُ ا  من ُها االستدارةُ وتقابل،  ا
كيفِمقولة مِ ا الف،ّ دون ال نهما    .ّ نوٌ و
كيفِهما من مقولةّا أنّأم  ِ االستقامةَ مفهوُا نعقلّ فألن، ا

ورِ وهما مفهومان ـواالستدارة د ـانّ   ِ فيهما مع قبولُ وال 
نا ال يفارقان،االنقسام ن  ك وجوداِ و مِ لعروضً؛ ذ ل و .ّهما   و

م ،هما خواصِيهما أو من أعرفّ من حدً جزءاِ االنقسامُن قبول  
  .هماُلّ عنه تعقُل

نا نوّ فألن،هما نوع متخالف متبايُا كونّوأم و  ً هما 
ن ما يوجدً،واحدا خالفُ  ً عرضياِ فيهما من ا  ٍ جزءَغًمفارقا،  ّ
ائز، ً وال الزما،ِات ن من ا  ُ وصفَ أن يزولِ عند العقلِ ف



طِاالستقامة ستقيم  عن ا ب أصل،ا طُ و ُ ثم يوصف،ّ ا ّ 
نِ.باالستدارة الّ ل ك  طّ ألن؛ ذ سطحُ نهاية ا سطحِ ا َ كما أن ا ّ 

سمُنهاية ن، ا َ أن يتغُ وال يم هاُ حالّ ِ إال بعد تغِية ا ّ  ذي ِ حالّ
هاية م يتغ،ا سطحُ حالّ فلو  ساطِ ا م يتغ،هِدّه وتمدِ  ان  ُ حالّ 
ط م يتغ.ِه  استقامتا و  سمُ حالّ و ساطِ ا م ،هِدّه وتمدِ  ان  

سطحُ حالّيتغ كِ ا سم،  ذ عليُ وا كُ يبطل ا وجد، بذ  ُ و
سطح،ُهغ ذا ا ي هو نهايت ُ و ط،هُا ذا ا ي هو نهايت و  فإذا .هُ ا

عروضَبطل ن العارضِ، بالعددُ آخرٌ معروضَ ووجدُ ا كُ    .ً أيضا كذ
ستقيمُ بقاءَفإذا امتنع طِ ا  : منهَلمُ ع،ِه استقامتِ مع زوال من ا
َأن االستقامة ُ إما فصلّ ستقيم،ِه فصلُه أو الزمّ ستديرُ يغايرُ فا   َ ا

سطح.ِهتّنوعي ذا ا ستوي وغُ و ُ وأيضا غ،ُه ا الفً ا  ذا ،هُه   و
عليميُاألجسام الفُةّ ا ا    .هاُ 
تفر   :ّ  ما تقدمُعّو

ستقيم أن ال تضادً:الّأو ستديرِ ب ا عاقبِ لعدم؛ِ وا   ِ ا
يةِ ولعدم، واحدٍوضوع الفِ  ط. ا ذا ما ب ا سطح و  ، وا

سطح ذا ما ب ا سمِو عليِ وا سطوح،ّ ا ذا ما ب ا ها ِ أنفسِ و
عليميِو األجسام   .هاِ أنفسِةّ ا

ستقيمَفّ وتضعَ أن ال اشتدادً:وثانيا ستديرِ ب ا  إذ من ؛ وا
واجب شكيكِا شملِ  ال شديدَ أن  ضعيفَ ا ادةِ  ا  وقد . وز

َت ستقيم:ّ َ أن ا ستديرُنّ ال يتضمّ العكس،َ ا   . و
الثُا القسمّوأم زوجية، ا ُ فا ُ والفرديةّ لعددّ ذا ، العارضتان   و



يع جذيرُال كعيبُ وا كيفيات دون .هاُ وما يناظرُ وا ّ و من ا

م صدق؛ال كيف حدِ  ظرٌ وهو ظاهر، عليهاِ ا رتبةّ إ أن ِ با  ٍ 
راتب ستقل، منهٌ نوعِ العددِمن  شارك،ِه لغٌ مباين،ِهتّ نوعي    ُ 

راتبَسائر ون؛  االنقسامِ ا ساو وعدمِ االنقسامُ و ه ِ كونُ بم
ك النقسامٌ نعت،كذ النقسامِ  نفسٍ قابلُ غِ  سُ وغ،ه     

م،هِنفس س ب يِ من األعراضٍ وال بواحد فل س ء،ةّ ال س   ٌ فل
زوجية ِمن ا ِ والفرديةّ رضاً كيفاّ إالّ مً  ل  ّ.  

يانُونظ ري  سائرِ ا يع،ِ األعدادِ أحوالِ  جذيرِ من ال  ِ وا
كِوغ   . ذ

ل أ ا ِو
َ فيما تقدمّ   :ُ يظهرّ

ًأوال وضوع؛ةّ العدديِ ب هذه األحوال أن ال تضاد:ّ شَ إذ ال    ً
زوجية ِب ا ِ والفرديةّ ط، يتعاقبان عليهّ   .ّضاد اُ  ما هو 

شكيكً:وثانيا شدَ أن ال  ضعفِةّ با ادة،ِ وا ز قيصةِ وال با   ِ وا
بد،ةّ العدديِهذه األحوال  ٍسّ إ تقوٌ واستدارةٌسّ تقوُلّ فكما ال ي

ِ إال مع بطالن، أخرىٍواستدارة
وضوعّ وضوعِه ووجودِ  ه ِ غَ آخرٍ 

بد،بالعدد ك ال ت ٌ زوجيةُلّ كذ ِ إ زوجيةً، مثالّ زوِج زوِجّ ّ إال ، ا

وضوعِمع بطالن عدوداهِ  ي هو ا وضوعِ ووجود،ُ ا ه ِ غَ آخرٍ 
ك بطالن؛بالعدد زوجيةُ و ذ ِ ا ٍ زوجيةُ ووجود، ال  عرضّ ّ 

شكيك،أخرى بالعدد ك من ال س ذ ءِ ول   .  
ا ذكُ يعلمً:وثا ا تقدمِرّ با كيفيات:ّ  ِ أن ا ّ ختصةّ َ ا كمّ  ِياتّ با

ادُتوجد جرداتِياتّ  ا ِ وا ثاّ يعاِةّ ا ردً بناءً،    ِ ثالّ   . ا



 ٤٢٣............................................................................بشحذرسشت ّاثختخش ّاحذسدسشت

 
  اح

 وصي ،أربدش أحسشم إج احذسف صزذسمّ أن : يف احدخل احلشدي ججّتذضم 
 احزدسشسسش ّذسدسشتسشت واحّش بشحذرّختخ اثّذسدسشت اثحسوثش واحّذسدسشتاح

 ّذسدسشت احجنم يف احدخل احسشبق  احذالّتذضمش، وّ االثتدضادصّذسدسشتواح
سشت ّش بشحذرّختخ اثّذسدسشتاثحسوثش، وجذض صضا احدخل حربحص يف اح

 :بحسش اثبشثص احتشحسش
)١(ا ت  بجّا ّثّةب بج  

 احدشرضش حرجسم ّذسدسشت صي احسشتّش بشحذرّختخ اثّذسدسشتاثضاد خن اح
 ،وبواثخته تدضض اجلسمّاحذم تدضض ، حزي جزضصم ّي بواثخش احذمّاثشد
ًتدضض اجلسم تشسسش وبشحدضض، ّاحذم  وبواثخش ً،الّ اجلسم أوّ تدضض حم:أي

 .ً حزدط اجلسم خبشرشةًحرسسش جشرضش
 ثسزام صذون ّ حشخلط؛ّ بردزى االسحزشء يف اخلطخن حبسل االثتضراةوذحك 

ًخزحزسش خستضصضا، حال ً أصخشً اثزحزي خزحزسش ّخف هبضا اخلطّصذون اجلسم اثتّ جك ً
ًال ّ صو احدضد أوّضوثسش بشحّصتخف احضي ّ حسن؛ يف احدضدّضوثسشبتبده، وخن حبسل اح

 بواثخش ّضوثسش بشحّصتخف ّحسسهاجلسم احضي صدضض حه احدضد، ّوأخش وبشحضات، 
 خن احذرم، حزضه ٌزوج: ثسزام سذول:  وتوضسص ذحك.صضا احدضد وبدضضه

ًال، حذن بواثخش صضا احدضد ّ حرذرم أوًش وصدشوحسس حردضد ٌ صي وصفّضوثسشاح
 .ًتشسسش وبشحدضضً أصخش ّضوثسش احذرم بشحّصتخف ّضوثسشخف بشحّاثت

ً الّوأش احتي تدضض ّ صضا احزوع صو احذسدسّنأاجرم : زيحشل احدخض احضا

ّاالثتضارة بشثدزى احدرسدي ال اثدزى احضصشيض حام ثسسيت توض) ١(  .سحهّ



)٢(ؠ ءآ ءّؠ ّّإء ء  

يس  :ّاألولاهلٰه
هتين يس اهل :اهلٰه

هتهلهس يس اهل :اهلٰه

)(
)(



 ٤٢٥............................................................................بفضظععفت ّاملختطف ّاضظعظعفت
، ّلوجعف ضن ضظعوم اضٌوصبول اضظسعف جلء .واضرتبعل واضتجكقك وغحو ذضم

 . تكصعف اضضظم واضظون: اخلظظف بفألصسفم اضثالثف، واخلظظفوأحلم بططعن
 .اضضظموضكادقن ضن اخلظظف حمعوع اضظون ّن إ :وبطبفرة أخكى

ّورصل اضطالضف إحلفق اخلظظف بفألصسفم اضثالثف؛ وذضم ألن  املجعوع ّ
ًفقعفضم ّ ال قغض،تشّ ضن ضفقعّكصفامل ٍضفقعف إذ ال قعظن تغضعم ؛فّضستظظ ً ثفضثفّ ّ 

 .ضن جعسش ضتبفقعش صفضضظم واضظون
 ٌّفعف، وجعل اضظون صعظعّ بفضظعٌ خمطوصفٌفّ اضضظم صعظعّنإ: بعفن ذضم

ٌضفقعف وال توجك  ـٌ ضبضٌ وصعمـ ٌضبضة  . ضن تكصعف جعسش ضتبفقعشٌ ثفضثفّ
 ّضفقعف، وضو صفغف ذات ّضعل إالّشتبفرقف فت االّكصب اخلظظف ضن امل، غطن

 املبضة املحسوسف ضن ّظعظعفتصفن ضن اضواجف أن تعكرج حتف اض فّضستظظ
هلف ّ أن عفت ضن جعفّف بفضظعّختط املّظعظعفت وتعكرج حتف اض،ًهلف ضوغفّ أن جعف

جعسفن ضتبفقعفن، وضن ّفضظن ف بّختط املّظعظعفت املبضة واضّظعظعفتًسظال، واض
ٍضفقعفج املستحعم اغكرا  . حتف جعسش ضتبفقعشٍكة واحّ

  شن حمعوع اضظونٌاخلظظف شبفرة: ن قظولأ ٍوضظفئم: زيصفل اضظخك اضكا
 مل ،ّي شبعطٌه ضف مل قظن جسنّغغ ص؛ّي ضظجسن اضطبعطًالّوأتطكض  وقي اضضظمو

 هلف ٌشفرضف قي  ضععف ضف،عفّ اضطفرضف ضظظعضور األ: صعظول.تظن قعفك خظظف
يف صال  و، خمطوصٍعف يشءّف صعّهنأضععف ضف قطكض بسبف  و،عفّف صعّهنأبسبف 

 قو اضسطق صجم ّاألول اضظون حفضظه ّنإ ّثن .عفّ ضظظعٌاضظسعش اضطفرض شفرض
 ً،غفّن قظون سطحه ضظوأ ًغفّ بم ضطعى صوغه ضظو،نّاجلسن بعظسه صري ضظو و،شكصف

ّ ضن املظفضف اضسفدسف ضن اضظن اضثفين ضن ضعطم اضثفينّصفضضعك اضكئعل يف اضظطظش األول و) ١(
  ّواملحظم ؛ ٤٢٨صو ٤١٥ ص١ج: ّاضضظفء؛ واضظخك اضكازي يف املبفحق املشصعف

 ١ج: ّ؛ واضطالضف اضتظتفزاين يف ىشح املظفصك٢٥٥ص: اضطويس شىل ضف يف صضم املكاد
 .١٨٤ـ١٨٣صو، ١٦٣ـ١٦٢ ص٤ج: ّ؛ وصكر املتغهلش يف األسظفر٢٥٣ـ٢٥٢ص



ة .١ زاو ش وا   ا

  خضهنميلكيع اهلممجيىس.أ

هتل  :ّاألولامع

)(



هتين هتل اهل :امع

هتهلهس هتل اهل :امع



ً وهلمئَّـ ملخسٌاهلممجيىس ملمئيعّ أن اهلجفهشهتن جكجغ ّ 

:ّاألولاهلمنهلمئىس 

هتين :اهلمنهلمئىس اهل

)(



  خضهنميلكيع اهلهياولكهث.ب

)(
:ّاهلٰهىحل األول

هتين :اهلٰهىحل اهل

هتهلهس :اهلٰهىحل اهل

:اهلٰهىحل اهلمياحضىع
:ٰهىحل اخلهتخمَّـاهل

)(



هثهياولكهث  اهل:لّواأل خن ؛ّامع

هتين خي:اهل ؛هث اهلهياولكهث امع

)(
)(



شما ل .٢ ة وال س    زاو

:ّاألول
هتين :اهل

)(



منارة خمىش خمٰهىحهلهث اهلجيمئيعّ أن اهلجفهشهتن جكجغ. أ ٰههتخمهث واالخف  االخف



 هسهسمش............................................................................هتخكخضجفخفمقخكمي منمحمتهئحطمك منخضجفمقجغمقخكمي

 ًّا نتعنًابني االستنامة واالستتارة ختالمّ أن الربتان عىل. ب
حسهئهلمنِّـهن :  مسحفمقٰههبخكلكهن منخضجسحلخكىسمصخك منمحمظحفلك منخضمبخكهت  مكمض حسهئمغخكمضمك يسمن خضجي حضخكجكجل من

هتهل ىشجكجيمسخك يسمنمجهلمنمس مص مثخك مسحم ىحهتحكمضحم ملمضخك مسخممن مكىس خلهئخفمقىش ىطيغمس يسحض ىطيغ مكيس خصمخ   
جكٰهحتخكىغمس يسُّـخضمن حسهئهلمنِّـ خضجي حضخكجكجل   حسهئمغخكمضمك هتخم مسمه مثهئخفمقهنمن ىطيغىححكمضحم من  مسخضجممنمثمقحقجت ىح 

 ىشمنمحهيهئمغمقجه جكجيمسخك يسىس منمحجغحميسيط حضجيىس منمحهيهئهلخلحم مسيشمنمحجغحميسيط مكىس منخضجممنمي يسمنمجهلهنيس
جضهل مضحم مت منخضجغحطهن  يس.مس يسحلجي حتخكىغىش مضجعخكىش مضهيهئمغمقجتىش مضهيهئهلخلحممن خضجفخكىس حضهن جحجنمسىشيسمنمجهلمن

يع مكمصحممنَّـ جكجيىع:منخلخكمضمم مضمه منمححممجحفمك منخلخكمضهيمك   خلجفجيىس مل ىح يسمنمجهلىح مكىس منجحهئ
حسهئهلمنِّـهن   مثهئخفمقمسملُّـىس .ىطمضمكخكمي منمحجغخكِّـجضمك  منخضجعحمميمقهتخكخض حسهئمغخكمضمك مسمه من  ىحهتحكمضحمخم من

 .ىطيغ
 مسحم ىح هتحكمضحمخممنىسخضجي حضخكجكخك خلهئخفمقمكجكٰه مس مصحقجي مسحم ىحهتحكمضحم خممنمنحسهئهبخكخضمك مكىس خلهئخفمقيسمكمضخك 

حسهئمغخكمضمك مسمه منخلجن خم مسمفهل منخضجعمغهن مكىس خلخميسىغ يسلكخن من  مس منمحهيهئمغمقجهخضجفخكىس مضمه منجلخك
حسهئهلمنِّـهنمس مضمه جضمئمقهن منجلهلمنِّـ خلجعحمميٰه منخضمئمقخكيط مكيس حججهمس يسخلمئمغحي مكلكهن منخلجن  ىشمثجعحمميٰه من

حسهئمغخكمضمك  يش حلجممن حتخكىغمهمس خضجفخلخميسىغ منخضمئمقخكيط يسخلجعحمميٰه منخضهيجيمنَّـ حججه حسهئهلمنِّـهنمس يس مت من من
ىس حسهئمغخكمضمك مسخكِّـميمك حضمقجغمقيسُّـخضمن  حسهئهلمنِّـهن مكيس من  مس يسمضجعحميسيط منخلجن مسجخ منخلجن يشمك من
ىسهشحلجي منخضهيمظمل  مس يسمضجعحميسيط منخضهيمظمل حلجي منجلهيجه منخضهئجعحفمقخفخيمس هثخكخلمك منخضهيمظمل منخلجن 

حسهئمغخكمضمكمنخلجن مكىس :يسمضمه منخضجيمنميمل حسهئهلمنِّـهنمس ملحص  ملُّـمن جححمهي مسمه من هتهل من  مكىس خلهئمعمخ 
جكٰههيمظملهشمنخض  منخضمفحقخكخلمك يس ُّـ يس خلهئمعمخمس منخضمفحقخكخلمك يسحلخي منخلجن مجخكىغ  خلخفجفمه مكىس خلهئمعمخ 

هتهل  منخضهيمظملمثمعمخيسحلجي منخضهيمظملمس يسملُّـمن  لك  منجلهيجهمس مصمقمئمظهن منجلهيجه منمحجفجعهئمعمخىس خلمك 
 خضٰه مسجخ مجخكخضمكمس حي خلمئمغ يسجفجعلكحسمظجيمنجكمكمس يسهبجممن خلخميسىغ منمحمكىش يسخلحطمخ ختحميسخسخك مكيس مسىشمضمب

ىس يسحضجمخضمن مس يسملُّـمن هتمظهن خكخلمك منجلهيجه منخضهئجعحفمقخفخي منخضهيمظمل هثخلمئمظهن منخضهيمظمل يسخلخميسىغمس 
ىسمنخضهيمظمل هتمظهن منخلجن خلمئمظهن ىحجم  مصهبمقمفمسملُّـمن هتمظهن )منخضهيمظمل يسحلجي( منمحجعحميسيط هش 

حسهئمغخكمضمك هتهئمئحن ىطيسمنىغ منخلجن يسملُّـمن هتمظهن منخلجن).يسحلجي منخلجن(منخضجعخكِّـيط  مس يسمسجخ  مثخميسىغ من



)(



تائج ا اّتبا   ة  القسم ا
منلكميّ ال خضحنهتد.١ ٰهمئيس وامع   حضخك امع

:ّاألولاهلمنهلمئىس 

هتين :اهلمنهلمئىس اهل

  ف ب االستقامة واالستدارةّال اشتداد وتضع. ٢

)(

)(



،

لعدد العارضّكيفيات ا.٣   ة 

:إن خلمئىس



:اجلىحاب

تفر تائج ا الثّا   عة  القسم ا
 هثّمظىحال اهلهنمندلك حضخك هشهنه األّ ال خضحنهتد.١



 هثّة واهلحنهنيع واهلهيلكهتدة واهلميٰهجنهتن مص األمظىحال اهلهنمندلكّمممن مص اهليغ ال خضممجيمئ.٢

)(



 ٤٣٩............................................................................عغتبغصظظ ّاملختضف ّاصظعطعغت

 أخقى ضن اصطقد، وإذا بطظف ضقتبف األربطف بطم شقضعغ ٌواصثامععف ضقتبفاصطقد 
 ّكوجعف بش اصٍ وضطلٍةّ شقم وجود سقّتضق، وهبقا فّكوجعفاصقي فو اص

 .بم مهغ ضتواشعغن،  املوجودة يف األربطفّكوجعفاملوجودة يف اصثامععف واص
ٌل تظوسّصظام ال فتبق ٍتظوس إش ٌ واستقارةّ  يف ّتظقمصام  ، أخقىٍ واستقارةّ

 ّتطريّبطق تطري اصسطق، وال فّ إال  اصظوس ال حيضمّنأ ملغ ذصقعغ ضن ـاصظسم اصثغين 
 ّختك احلجم وزواصه فكول اصسطق املّتطري احلجم، وشعق ّتطريبطق ّ إال اصسطق

 بقصل احلجم، ّختكسطق امل احلجم وزواصه فكول اصّتطريبقصل احلجم، وشعق 
  فكول ضوضوع االستقارة)ّغرجياخل( وبكوال حجظه ه،ّ زال اصسطق زال خطوإذا

صقصل يف   ـ ضن تظل املقتبفّاجلقفقة، صظعسف فقه املقتبف ضن االستقارة أسق
ثعش املوصوف ا أخقى، ضن صبعم اصطقد ّزوجعف إش ً ضثالّزوجعفل ّاملظغم صال تتبق

 ّكوجعف صـعغ ّ أخقى حمظّزوجعف وحتظعل ّكوجعف فقه اص، صو أردعغ تطعريّكوجعفبغص
 وإذا صغر )اثعش(بطق تطعري اصطقد ّ إال  فقا اصتطعري ال حيضمّ صغنـ ًاألربطف ضثال

ّإعام  األربطف، وّزوجعف إش ثعش في اصتي اعظظبف االّزوجعفاالثعغن أربطف، مل تظن 
ه اصطقد أربطف ّ حمظّاثعش حماصطقد أربطف، وبطق زوال اصطقد  إش اصطقد اثعغن اعظظغ

ٍزوجعف وحضظعغ شىل  وصعسف فقه ضن ، األربطفّزوجعف صعسف في عطك ٍ جقفقةّ
 . واألربطف زوج اصكوجٌة واصضطل، االثعغن زوجّصبعم اصضق

 صعك ضن ، أخقى بغصطقدّزوجعفإش  ٌ شقض اصتي فيّكوجعفل اصّصتبق
اصضقفق شىل صعه أن فضتظم ّ البق ة واصضطلّاصتضظعل بغصضق ّ ألنل؛اصتضظع

 .ً سواداّ، واصسواد واألسقعور واألعورصغص وزفغدة، اصضطعل
 ةّات املثاليّجتدتات واملّ يف املادٌةيات لتجتدّة بالممّختم املّميميات ال.٣

ّف بغصظظعغت توجق يف ّختض املّظعطعغتّ أن مجعل اص:يف اصطضم اصطغرش ّتظقم ّ
ّاملجقدات املثغصعف، ألن اخلك وغتفّاملغد ّ ّ اصطقد بغمجطعغ  واحلجم واصسطق وّ



 ّؠ   
يشّجيمئمهمئهتتوهش اهل يس حضىحاخفخنهث ملخيمئ هث هلحي ّ اهلهنهتر ّ

منارة مص اخلىط ّملهتالخف



ّ هلحيجييسٌحلهتهلممجيىس هشمئئهث مظهتؠحيهث
ٌ 

خنمك هلجن أو ّمنق مظمن اهلجيمئيع جكحيمئيش وهلمئَّـ هشىح اهل
يس اجل

)(
)(
)(
)(



مئخنهث حضيش وال احلمنود امع

خيىحعوال  امع

ٰههتخمهث مص اخلىط هتين حلهتالخف يس اهل ّأخمهت اهلٰه ّ

ٰههتخم منارةحلهتالخف حضمئميهيخس  ...ّهث مص اخلىط وخضٰههتحضحيهيخس االخف
ّهئىحجكٌختهتهليع



:ّاألول
هتين :اهل

هتهلهس :اهل

:اهلمياحضىع

ٰههتخمهث جكىش ئهي جكميمن اهلهنٰهىس أن خمىش اجلهت لكهيول وؠيع االخف
ٰه أ ٰهمئيس ولك ّؠىس اخلىطّاخلىط امع

يس خنمك هنهتلكهث اجل ّملخس أن اهل

خنىس حضهنهليغ ولكىححطمن جلمغه هنحيمئخي لك يس اهل ّاجل

)(
)(



 آجعمي حضهتهلهنمند، ملهتن ٌمن خمهنميوضحلمتذا حضخنىس امعهنميوض ووحط
(اهلهنهترض ملهنهليغ

()(
ىحي وجلمغه، وومل خنمك امع ًألكحنهت جلمغه معهت خيهتهلمهيشهنا اهل

هنحيمئخيمئهث معهت خيهتهلمههيهت هتم اهل ّملهنا األحط

منلكمي ٰهمئيس وامع مناد وخضحنهنيع حضخك امع ّأن ال امف

إذ خمىش اهلىحاحطمث مص 
ممجيمئيغ اهل

خيىس اهلمممنلكمن جكجغ  ممجيمئيغ أن لكمم إذ خمىش اهلىحاحطمث مص اهل

)(



زلكهتدة واهلحنهنمئيع

ىحجكهيهت اهلهني هشىح امعهنمنود خمىع حضخنٍّن خمىح

؛ 

ء ممجيمئيغ مص  هلمئَّـ ذهليغ خمىش اهل

هث ّجنهتت امعّ اهلجيمئمهمئّنأ :ّمعهت خضٰهمنممي ّهنمللكهنحييس حضهتهل
مئهتتّحضهتهلجيخي

هتلًحضميهتء ّ جكجغ جتميد امع

ؠ  ءؠ   



يس  :ّاألولاهلٰه

:ّاألولاهلمنهلمئىس 

هتيناهل :منهلمئىس اهل

هثهياولكهث اهل خن :ّامع
:خيهثّاهلهياولكهث امع

هتين يس اهل اهلٰه



هتهلهس يس اهل :اهلٰه





ؠ  
هتدس  هت لكميحطىع إلك اهلمهجنىسمص حضهنِّـ خم: اهلمهجنىس اهل

)(

)(
)(
)(
)(

هتمص هس إ خسينمص  ّحض ّهئمنميلكهتت األجكٍّم مص امعهنهتد اجل ّ..........................٤٢ 



هتحضىع  مص حضهنِّـ أمظجيهتم اهلميىحع: اهلمهجنىس اهل
)(
)(
)(
)(

هتدخفهث  امعميمظحيهث اهل
 مص امعٰهىحالت اهلهنمك

 مص امعٰهىحالت وجكمندهشهت: ّاهلمهجنىس األول
)(
)(
)(

)(



 ٤٥١............................................................................بسحدذزست ّاثختخس ّاحدزخزست
 ٩٩....................................جشد اثدوالت ملص: احدول احثسحس

 ١٠١.........................................................ّاحرص جث تخذزق
 ١٠٥...................................................ّاألول احخخل ثالصس

ّاقبحم عه املكوالت قلقكي أو فكسكي: بحم إضليف ّ.....................١٠٧ 
ّوأله جلن ملل حتته قه امللمللتيف تكنمن اجلومن : اقكقن اقثلين ّ 

 ١١٤............................................واحخشض اجلوشش تخششف )١(
ٌتخششف اجلوشش ثسحع حسزع ٌ...........................................١١٥ 

 ١١٧.............................سل جث حزش االجتخرسء جن اثوضوعاإلجد
 ١١٩......................................................تخششف احخشض

 ١٢١.............................اخلسرج يف واحخشض اجلوشش وثود إتبست )٢(
 ١٢٣..........ّاثسشوشس أم ّاحخذسخزس اثخسشزم حن واحخشض اجلوشش حخروم شل )٣(

ٌاجتشالل صشر اثتسهلج جث أن اجلوشش ثرص ثس حتته ّ ّ...................١٢٥ 
ّحرسححس اثخرف الجتشالل صشر اثتسهلج ّ..............................١٢٦ 

 ١٢٨.........................................................ّاحرص جث تخذزق
 ١٣٥....................................................احثسين احخخل ثالصس

 ّيف أفسلم اجلومن األوقلم: اقكقن اقثلقم
 ١٤١.......................................................اجلوشش أحسسم )١(

 ١٤١................................................وششّتدسزم اثحسء حذج
ّحرسححس اثخرف حتدسزم اثحسء حذجوشش ّ................................١٤٣ 

 ١٤٤........................................حذجوشش ّاثتسهلج صشر تدسزم )٢(
 ١٤٦..............................................ّحرسححس اثخرف حذتدسزم

 ١٤٩.........................................................ّاحرص جث تخذزق
 ١٥١..................................................احثسحس احخخل ثالصس



ىحث  هتحلمئهثحض  ١٥٣..........................................................ّإ

)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(

يس: اهلمهجنىس اهلمياحضىع  ّمص خمهتهشمئهث اجل
)(
)(
)(
)(



هتت وحطىحدهشهت: اهلمهجنىس اخلهتخمَّـ ّمص خمهتهشمئهث امعهتدة وإمض ّ 
)(
)(
)(

)(



هتمظهس  هتحلمئهثخم  ٢٦٣..........................................................ّإ

هتدس خيمئهث ال خضمههترق امعهتدة: اهلمهجنىس اهل خيمئهث واجل ّمص أن امعهتدة ال خضمههترق اجل ّّ ّ ّ 
)(

)(



هتحضىع هتت اهلجنىحر اهلميىحجكمئهث: اهلمهجنىس اهل  ّمص إمض
)(

)(

 ٣١٩..................................ّهتن اهلهنٍّخلهث حضخك امعهتدة واهلجنىحرةمص حضمئ جعهتمحهث

هس  هتمصحض ؟ّاهلجنىحر اهلميىحجكمئهث هشىس اهلّمص أن  ّإ مه أم جكحيخي ّهس حلمئهيهت حلحي ّ......٣٢٧ 
هتخمىش مئهث: اهلمهجنىس اهل ّمص اهلجييس وهشىح خمىش امعٰهىحالت اهلهنمي ّ 

)(
)(
)(

هتخفىع هتخمهتت اهلجييس: اهلمهجنىس اهل  ّمص اهئٰه
)(

)(



 ّأمظجيهتم اهلجييس: اهلمهجنىس اهلهنهت
)(
)(

)(
)(
)(
)(

هتخميش األوجض: اهلمهجنىس احلهتدي جكمك  ّمص خضهنميلكيع اهلجيمئيع واهئٰه
)(
)(

هتين جكمك ىحخفهث: اهلمهجنىس اهل  ّمص اهلجيمئمهمئهتت امع
)(



)(

هتهلهس جكمك جنهث حضهتهلجيخيمئهتت: اهلمهجنىس اهل ّاهلجيمئمهمئهتت امع ّ 
)(
)(



 ٤٤٩................................................................اهلمههيميس


