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ّؕ  
 ز هَّـ غجنبحهن مض غخفخييعمصيجعخييط غجنهييعغل هن غجنمئس غألهن هن عجعحلكف جلمب غخفمتجي

 :عه صي هَّـ غجنبحهن جل غحلجملص هثمتتمئ عمل غجنمئس غجنثلكذصيههنلك ُّـيعمعبيش جع هن غخفمئيطهنلكغ
ن غجنتمهيطُّـمئ ن عمل غخفجهت ظ ن غجنتمهيطُّـمئيغجن  هممخص قمميعهثلك مض صي هن حفالن غخفخيمب

قهين عن يغجنمئس غأله ن غجنتمه ن عمل هنخييعحممل غخفجهت ظ يغجن خمي  صوهنلكغي جلمف هنمئيطي ُّـت
ن غجنتمهيطُّـمئ ن عمل غخفجهت ظ خميحمهئىعجن غجن  .وهنلكغي جلمف هنمئيطي ُّـت
 هُّـمئ غجنهئالن جل غجنمئٰهلكُّـلك صي جنبحهن غحلجملوهنمليهجعحهن غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك َّـ هنمئيط

ف  :ومض جغالجغمل جعح
 .يمض معخييعُّـ غجنمئٰهمثمل: ّاشبحك األول
 .مض عخمسلكهنهتلك: اشبحك اشثقخ

 . هن عخمسلكهنهتلكو خمسيمض جعمثلكن عجفهئلكن مم: شبحك اشثقشكا
ون غجنمبهيىح عهنلك هنهييعقع: ني حممئيط قمميعهثلك مض غجلىغظ غألهخييعُّـهيهتلكلك معيعهن ي و هعهنلك هنيعمممكصي ي  .ي

ىهغخفيعمممك غ جلمبمث: هَّـسلك معلكني عهني و هعهنلك هثلكخميسص هنلك سس غجنسهئ  هنلك ي سس : هَّـي
غ جلمبمث غ جلمبمث( ش هغجنتلكن.غجنسهئ  .ولك عهثجهلكظي هعهنوحفبلكقعلك ي عهن)غجنىعه سس غجنسهئ

يهجعمثمت ولك جعلكجنتهيمهمث هنلك َّـ غخفيعغق هن مم خمسي  . هن َّـىعن غألخمسلكنز
ى ي شهي عهث ُّـزجغ ن(جيمب جلمف غخفهييعق مض جلمب غخفمتجي غحك ي  و هممالرلك هنيعغقمص)غجنمئ

حفيع  .جن
يعن غخفمتجيمئ: ههعُّـٰهلك قمميعهثلك ي هعهثخص ص جلالخمت جعلكخفخيمتجع ص ي جلالخممل جن جعلكجنمبهيىح جعخص َّـي

ظ هبلك عمل هنخييعحممل غخفخيلكذُّـبحهن جل غألجنهيلكل جنمث  .يت
يمعٰهحمن َّـىعن غخفمئيطهنملغعقغ  مغ مض معمئمثمثيط غخفيعمممك جعلكجنتلكنصي ي ُّـتٰهِّـ جنمتلك غجن ي  مض معخييعُّـ ي

ن يغخفمهمت ي خميطك  مل يغحلجي هقجن جعلكجلتبلكق عن هنلك هثحتلكف عجنمث مض هنبلكجفهن صمليجنمبمئٰهمثي
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يهغيحكتيطين َّـ غخفيعممبلكغ غجنتلكهن ي هعهنلك غخفيعممبلكغ غجنتلكهن.مليمل غخلمقُّـي يغخفيعممبلكغ  همليمل غإلهثجهلكئمثيي

 .ي مض غحلجملوهنلكغي حمال معمئ هنمئيطصمليجمحق غجنتلكهن
ي ألن غخفيعمممكط عن هثمههي جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغ جنىعغمعي حممثمهِّـص مملكن غألهنيع ممىعجنهعقغ  ي

 مض و هغخمو جل خظوحفبلكقع عه ص هغهثتهتى هخمو جل خظوحفبلكقعلك َّـ ي عهني غخلمقهيغجنتلكن
م ُّـمئ مض غيحكتمئبلكنو جل خظوحفبلكقع عه صغحللكن  . حك

ن) هغمعلكق(ه هنثال  و حمهتىعغ هنيعمممكصهثىغن غخفجييع: معمئ مق جل هثىغهن غخفجييع مض ى شس معلكنس حفمقهي
ن) عحفيعهه (صغجنىغهن غخفلكيض ن)جغلكجنثمله(ُّـمتىغن غخفجييعص : معمئ م عقَّـمك عمل جعمثمن :  معمئ حك

حك غحلمي و هَّـىعغ هنيعمممكصيغهللا غحليعغن مض هن  )قغجعخيمله( صمق جل غيحكتمئبلكنى شس معلكنس حفمقهي
ن ق: معمئ مغ و هَّـىعغ هنيعمممكصوغهللا هن قوحفبلكقع هس معلكني مغ ه قغئخص هعجعيطغٍّ عقمظو جل هن  هَّـ صه
 . هي غحكتمئبلكني ي حممثهتلك هنيضومليخمٰهمث

ي َّـىعن غجنمئٰهلكُّـلك معمتيطقف ضهب غخفيعمممك غخلمقهىهمجمث  ىملي هجلمف َّـىعغ حملكجنمئٰهمث.ي غجنتلكني
ي غخفيعمممك غجنتلكن:َّـ  . عن هثمههي جعلكجنمهيطم عه غجنهئىعغي غجنىعه ُّـمهِّـي

ن صمئيط غجللكقنهجيمب عُّـٰهلك جلمف غجنخيى همعصمل جلمف غخلمقيجيمب غجنمئٰهمثىَّـىعغ همع  عه غجنمئ
ىقغ عهثخص معي َّـىعن غألحكخصظ غخفتخييطى همض غحلمئمثمئمل مجمثص عه غحلهئصغجللكقن جيمب جلمبمثهتلك ي

و جنهئمتهتلك مجمثخيلك معجهحق عمل جفمئمثمئملصو هغجلتبلكقغغوجعمبحلكمكلكغ ه ن غخفيعمممك : ( هَّـصو هغجفيطغي يغجنمئ
 ). غجنىعه ستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ مض هثهيس جنىعغمعي غجنتلكنيغخلمقه

جنمتلك  ن(هحفيعف جعمئ نط غخفهتهب:)غجنمئ و ألهث جنمثيغ جعمئ لي ض  صه عظاله خفخيمتو هي هن
نع عمل هظهثهيلكهخميط عخهثلك  ىن غجنمئ  حممشن مس ُّـهئ جن صخص َّـ جعمبحلكل غخفخيمتي عهثي جلمتيط غخفمتجيمئي

نصهنخيمت هصو حمال ُّـمهيطم جلمبمث خم  و جمحق هنستخيهبهلك جنهيحيي هعن مملكن غخفهتهب جنيطه غجنمبمي
غ ) قُّـىغ (:هنث  .)قُّـيط(هنمئمب

جنمتلك  يغخفيعمممك غجنتلكن(هحفيعف جعمئ جنمتلك صمك غجنمتلكخميسي غخفيعمم:)ي  :)يغخلمقه( هحفيعف جعمئ
 .ي حممشهث ي ستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغصيغإلهثجهلكئ
ن يٰههي غخفمهمتىغجنىعه عضهيمتلكن عمل غجنتخييعُّـ همس ُّـ) مض هثهيس(لك خممثيط يعهن يخميطك  يحممشهثخص  صي
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 غجنمتحييع ي هن جمىشص غجنمهيطم هغجنهئىعغى حممث غجفتخصنصين غخلمق جعخص َّـ حفمقع:  هَّـوَّـ جنمتهئتمل

غهن غخللكقمغمث ن عيوهئ جلمف حفمقمل غجنت حتيجل غجنخي ي جعمسهث ي ُّـهئ ه ظلكقخملك قغئخصي  هحتهئ جلمف صه
ن عي يظحفيع جعمسهث ي ُّـهئ ن عيوجل خظ غهللا حكبحلكهث ىقلكحفبعي حممشن طه مملكقجعلكي ه ظلكقخملكص ي ي ُّـهئ

ن  .ي عن قجن جغبمن هن حفلكقف قغغ غخلمقي عيص جلمبمث غجنسالنهممىعجن عحفبلكق غخفخيمه
ضمثِّـ عممثيع ن مض غ: ه هثرضغ هنثلكي ظحفيعصجنمبت يعن غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل : جنهيمبسهيملهثح هثمئ

خملكغ يهثع :هع ص غإلجفسلكنىخميطُّـ خملكغ خميطُّـهبملصهنمتىع غألقن خكلكظ عن شمب غخفخمب  و هَّـىعن غخفخمب
ن جن حكبحلكهثو هي ُّـهبهئ ألجفيطصه قغمعلكو هعخكلكظمع معخيلكمل خميطُّـهبملصهقهنلكهثلك  هن ىخفلكقغ خكئمن:  عن ُّـمئ

قغغ مغ خملكغ صي ألهث حكبحلكهث خكلكظ قجنطغألقن عن ختمب غخف قغ هَّـىعن غخفخمب مغ ه قغئخص وهن
م مض هثهيس هنتسلكهه غجنمتسبمل عمل صجعهبجهمثئت معخيلكمل ن غخفخمب  هجنهئ َّـىعغ ي ُّـتمتلكحط هن مم

ق هغجنخييطن مغ  َّـ هنلك معسلكهه : هغخفهبهئصه هثجيطن جحهئمتلكصي ألهثلك عقغ هثحييعهثلك عمل هثهيس هقغمعطغجن
ق هغجنخييطن جعلكجنمتسبمل عجنمث ممهئهي مغ ي هي ُّـجكمغِّـ عجفيطرلك جلمف غآلحفيع عيصت هنمثىغغنيلكيعحملك غجن  ي

نصي هعقغ هثحييعهثلك عمل جلمبت غجنت عهمغيطمعصمليمل غخللكقمغمثيجعلكجنخيمب قىَّـ قغئ:  هثمئ مغ  . غجن
ن وعه حفمقم  يعن غخلمق: همض غخفمئلكن هثمئ غظص مملكني  هن غهللا معخيلكمل عه هن ى ظيطقو حك

ن  .مض هثهيس ستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ م  جلمبمث غجنسالنغخفخيمه
غهن حفلكقمغمثصهثخي ن غخلمق عيوملي جنخي ق لكحفبع معخيلكمل هق غهللالكحفبمممش صه ظلكقخملكي خميط ي ُّـهئ

ن ن عيصغجنسالن جلمبمث غخفخيمه قُّـ خ: هنثصه مملكقجعلكي هخميط ي ُّـهئ مغ ي حممشهث صو غجنبلكقه هن
ي جنهئمت جغبمن جعلكجنيطجنمث غخللكقمغصهعن مملكن ستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ مض هثهيس وهث حفمقع ي  ي

 . غجنمهيطمىجحتمت
نىحفبلكقعيجعمسن : و جنهئمثال ُّـجههئ جلمبمثمتلك عجفيطمض هثهيسحممسضهيمتلك خممثيط  ستهب   غجنيعحك

ن عي يظمف غهللا جلمبمث هظجن حفبلكقنعي حممشن صهئىعغغجنمهيطم هغجن  و هَّـىعغ عهنيعصه ظلكقخملكيي ُّـهئ
وهنسمب هث ظلكقخملك قغئخصي عيصي ه عن مم ه ن ٍّ جعخص َّـ حفمق هثب مي يخميط قن غجنيطجنمث جلمف م  هنخيمه

غجليط غخفمتجيمئمثمل) ص( .طصصك: يحتيعُّـيع غجنمئ
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هث حفمقغ جعخص َّـ مض هثهيسي هعهنصغهثتهيلكظ غجنهئىعغ جلمت جعهبمئتهش جلمههبت  حممثحتهب صهلك مم

 .غجنمهيطم هغجنهئىعغ
 عقغ همغيطهثلك مض مثهنحجع ص عمل غجنتخييعُّـمض هثهيسيط  هن عضلكحممل خممثنعق يحمالجعيط

 ص غجنهئىعغيعيه عه همغيطهثلك حضمقغ ي ُّـمهيطق هنمت ص غجنمهيطميعيهغخللكقف حضمقغ ي ُّـمهيطق هنمت 
ى ألن غجنمهلكقمط غجنتخييعُّـيي شت حفبلكقن ع هغجنهئلكقغ مض صه قغئخصوحفبلكقن ظلكقمع مض ي
ن قجن صه قغئخصومملكقغ غهن حفلكقمغيعي هي ُّـهئ ومثمل جنخي  هي جلالخممل صٍّ حفلكقمغو عه جنيطجنمثي
 .حفبلكقعحفبلكق جعخص َّـ جن جعلكإل

 ستهب و حفمقشمم: عجفيطغرلك هنهيلكق غخلمقص هَّـ: ي هثح جعخل خمٰهمثتخل: عحفيعهوجعخيبلكقغ
قصغجنمهيطم عه غجنهئىعغ  عه خمٰهلكُّـلك ي ص غجنمهيطميعي خمٰهلكُّـلك ي حتتهب ى هغألحفيعه همغ

حممث جعخل معمثمت غجنمئٰهمثهص  غجنهئىعغيعيحتتهب   غجفتخصن غخلمق جنمبمهيطم ي عن:تخل َّـيغجنت
 . ظحفيعو عهنيعيحييع جل عه غجنمتي هن جمىشصيغجنهئىعغ عهثخص َّـ جفلكن غخلمق هن جفمثهن َّـ حفمقه

 حمهت جنمبخمق صلك غجفتخصن غجنمهيطم قهن غجنهئىعغص عه غجفتخصن غجنهئىعغ قهن غجنمهيطميهعهن
ن هث ظلكققغ هن هنخيمه وي هن جفمثهن َّـ حفمقص جع جنمبخمق هن جفمثهن مم مت حفجيهسن ت ُّـهبه

ن  هث ممىعجن مض هثهييغ غألهنيع هغجنيعيحمال ُّـمئ غجعلكص عه جنهئ غمغتخصل :  ممخص جن خممثصغخمه ظ
 .مت ظيطخمت ُّـهبو حمهت حفمقصوغجنمتمئمثٰهخل جحهئ

 مض جلمب يمثمل حممتح قمميعهثلك مض معخييعُّـ غجنمئٰهصي غجنىعه قمميعن غخفمهمتجنىعغمعلك خممثيط يهعهن
يغخفيعمممك غجنتلكن: يغخفمتجي عشلك ن غجنتخييعُّـ هنلكهثخيلك صو عهثجهلكظشههبىعغ شيعف مم ...ي غخلمقهي ه هُّـهئ

ن قغحفمبمل جعخيىش غإليعن: هجنهئ خميط ُّـمئلكن. جل غألجممثلكق ظههثجهلكظغغ خميط معهئ   مض غجنتخييعُّـ
ضمثِّـ هثرضغ هنثلكي س هعهثمن معخيمب عهث جممتص حكهسغن غجنهيمئحقشجن حكمسن غجنميمت: ههجنمبت  صي

ن مض جفمئصوهغجنسهسغن عهثجهلكظ وهث مملكقغع: ي حممسهثمن معمئ  هعهثمن معخيمب و هجن حكمسجن حممئحقصي
 .و هغجنسهسغن عهثجهلكظص حمتمههي جعلكجنمهيطمصجعحلكجن

 لكهثمههيهتعن  هجعخيٰههتلك صمهيطم جعلكجنلك عن هثمههيهتيهجلمف َّـىعغ حمبخيىش غإلهثجهلكظغغ ُّـمهِّـ
ن غجنتخييعُّـ هنلكهثخيلك جل غألجممثلكقصجعلكجنهئىعغ ق  هممىعجن صه حمال ُّـهئ معخييعُّـ غإلهثجهلكظ ي ُّـخي
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ي ألن جعخيٰه ُّـمهِّـطه مغلكهنخيلك جنسحميعغق)مهلكحم جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغي غمعيهنلك ي ُّـمهِّـ( مه ي عن ُّـتي

ىحممبهئ هث. جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغ ى ي  هن ي يجعيطصيمثملخيعف غإلهثجهلكظغغ غجنيطغحفمبمل مض معخييعُّـ غجنمئٰهى
ي ألن غإلهثجهلكظ ي ُّـتطمعجنىعغعضلكحممل خممثيط   هعن مملكن صمه جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغ جنىعغمعي

ى حممشن غجنهيمئحق.ٍّ حفلكقمغوألهنيعحمهت مه هبخص يُّـت  حكهسغجن ص غجنىعه ُّـسمسجن هعهثمن معخيمب جعهيمئيعني
ن نس هنجيلكجعمئوهنيطجن  جن صي هممىعجن حكهسغن غجنميمت. جل حممئيعنى هَّـ غإلحفبلكقصس غجنتىغغهنو جن هنيطجن
ن ن هعهثمنصحفبلكق جل حممئيعن هَّـ غإلس غجنتىغغهنوهنيطجن  . معخيمب جعهئىعجع مض َّـىعغ غخفيطجن
نصنعق  صمهلكحم جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغي غمعيي ُّـمهِّـ  هَّـ هنلكصس هنجيلكجعمئو غإلهثجهلكظ جن هنيطجن

ن  هُّـيطحف مض ص عن هثمههي جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغي حممثمهِّـص هَّـ حفمقس غجنتىغغهنوهجن هنيطجن
 .يمثمل هغخفلكهثخييمثمل هي ُّـمبىغن هنمت هثمئىش غجللكهنخيص هي جضىعهق حممثيمثملمعخييعُّـ غجنمئٰه

ن جعمسنهَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ ظمثلكجمت هن ظ جعلكجنمهيطم عه :ي حفالن غجنمئ  عهنهئلكن غجن
يغجنهئىعغ عهثخص َّـ حفلكظ  . جمحقن مملكإلهثجهلكظومكي ُّـخييعك جلمف غخلمق قهن هنيعمم:مل غخلمقص عهي

كيجنهئ ص حممشقغ هنلكو َّـىعغ هنمتمئ   جعتمهيطُّـمئمتلك خف ُّـسمسن حكهسغن غخفحتلكف هَّـ ممىعجن
نحممثخص و حكلكجليطهن حمهت ظلكقمصهثخي: ي حممشهث ُّـمئلكن جنصوحكلكجليطهذص هَّـ عهثجهلكظ: خملكن .  ُّـمئ

كهممىع يص حممشهث ُّـمئلكن ه جعتهئىعُّـبمتلك خف ُّـسمسن حكهسغن غخفحتلكف هَّـ جنمثيغ جضتلكمغلكوجن هنمتمئ
نحممثخص وي معسلكجليطهن حمهت مملكقغ: جن  . ُّـمئ

 . هغجنهئىعغ عحفيعههمعلكقغ  جلمبمث غجنمهيطمى جليعكصو جنمثيغ جعخمقومكي َّـمتلكم هنيعممصعقن
غغ يَّـ عن قجن غجنخييعهك مس ُّـهئ جنسهثجهلكظ عه: هغجل  جع جنمبخمق صهي هجعلكجنىعغغي

ن غجنسلكئهغجنىع جني غأله جنىغن هن خم ي ُّـهيمثيط جعمسهث و حفمقص حكلكجليطهذ:نص جفمثهن ُّـمبىغن هن خم
غخم مملكن ص حممشن وجضتلكف ظ جعلكجنمهيطم ن يممخص َّـ جفلكن غجنسلكئ غألهم ههنجيلكجعمئلك جنمب  مصحممث

ظ جعلكجنهئىعغم ممخص َّـ جفلكن غجنسلكئ غجنثلكذ م هعن مس ُّـهئ ممىعجن   :هحصىعغ خملكن. حممث
اب األوَمّتقد َن اأ: لّ  ا  ى هغحلهئى غجللكقنىمئيطي هخميط ُّـسهب غجنخيةّ هو القضيّ

نىغجللكقن ّوعرفنا  .غخلمقمعخييعُّـ  هَّـ صو هغجفيطو همجمثخيهتلك حصلك معخييعُّـص ممخص قمميعهثلكى عه غجنمئ

ب: ّ بأنهَةّ أو القضيَا ر ُا امّ ي يصح ا صدق َ أن نصف ا كذب وأه با  عه ا
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ن غخفيعمممك غجنتلكن: يممخص جليعحممتلكن هثح يغجنمئ   غجنىعه ستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ مضي غخلمقهي

 .هثهيس هجنىعغمع
ب: اُوقو ر ُا امّ س:  هو،ّ ا بٌج ي ألن غخفيعمممك غجنتلكن؛ٌ قر ي  هن عن ستهب ش عجلي

ن جعهبمتىغجنمل صسحفبلكقهعي هعهنلك سلك عهثجهلكئي هَّـ عهنصغجنمهيطم عه غجنهئىعغ عه ي ستهب  حممثهئ
امَ نوُشملص غجلمتيغ شاءَا: ّ ا ف .َ واإل عر ا ا رجٌةّخاص و  بها ُ 

ش وصف؛ُاءاإل َ ألن ا صدقّ كذبِ با ختصةِ من عوارضِ أو ا ِ ا ا  هّ كما فصلنا، بهّ
ف.هناك عر فُ فهذا ا امٌ تعر رسم ا ي غخفيعمممك هن غجلمتيغ غجنمئيعُّـمك هغخللكظ با  .ملي

ون فَوألجل أن ي عر دً، دقيقاُ ا مةُ نز ن عقم.اته َ عليه   ي هجنهئ ُّـهئ
بُةّالقضي: ُفنقول مض هثهيسهثىغُّـيط جلمبمث مممبهبمل  ر ُ  ا ام ّ ي يصح ّا ه َ أن نصفا

صدق  اته وأبا كذب    .ا
ادة ب ز ذا ي مة ُو شاءاته  ف اإل يغخفيعمممك غجنتلكن:  هَّـ  تعر   غجنىعه يي

جن غيجنتىغغهنصستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ جنىعغمع  مه جعلكجنمهيطمي خميط ُّـتي هعن مملكن هنيطجن
ذا القيد فائدة .هنمليغخفتمئيطيمتلكن هن حفالن غألهنثمبمل ي ممخص جعمثصهغجنهئىعغ ُ فإنه قد يتوهم؛ٌو ّ ّ 

ف فيظنٌفل عر َ أن ا شملَلّو األّ لخ  شاءاتَ بعضُ  ون، اإل ً  مانعاَ فال ي
رج صجل غألجممثلكق هُّـيطحف حممث جعخيىش غإلهثجهلكظغغ عضُو  غجنىعه قحف مض ُ هذا ا

شاءمعخييعُّـ غخلمق  ف اإل ون،من تعر   ً.جامعا معخييعُّـ غإلهثجهلكظ ُ فال ي
َ أن بعضّ هذا الظنُسببو شاءات قد توصّ كذبَ اإل صدق وا و ،ف با  كما 

ء يٌ شخصَاستفهم سان، الفقَ سؤال الغَ أو سأل،هَُمعلَ عن  ٌ أو تم إ ئا ّ ً ش

كذب، ٌهو واجد وقت،ّ فإن هؤالء نرميهم با اهلُ نقولِ و ع ا لمستفهم ا  ِ، 
سائل الفق تم،وا سد ا الفاقّ وا  .ّنهم صادقونإ: ا

ي غجنهييعم جعخل غجنجكمغ هغجنتهبمتجعمثلكنيطق َّـمتلك ر ن خظ:لكألحفحق َّـحم .ي  و لكمبمك جفمه
ل جن  ض ي ألن طي هي ُّـجهجكل عهنهئلكن غخفتهبمتصجنمثمنيجلمف حكبمث غخفحبملص هغجنمبهيىح غخف

يغإلهثسلكن ممثحقغ هنلك سمك نه ن جحهئمتلكص ممخص معمئ ص حمهت خميط ُّـهئ هجنمثمن قُّـيطغ : ه غخفحلكن هُّـجيمبب
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نصهن جضلكيص هخميط ُّـهئظر هنلك:  ممخص معمئ ق ُّـ ه عقغ مملكن جحهئمتلك يجنهئمت. هجنمثمن غجنجهبلكغ ُّـخي

خم ن جن مع جليمثمل هلكخصجليرمك عن ي ُّـهئ  .همثلكي ظلكق معيعمغي هعيص مض هخم
علوم َ أن االستفهام:ومن ا سؤالب َ والطلب،ّ م ،ِا شاءّ وا  .ها من أقسام اإل

كنا إذا دق ّو د؛ هذا الظنُفع يرت،هاَ وأشباهَقنا هذه األمثلةّ ُ ألننا  َ أن االستفهامّ ّ 
قي ونا جن غخفجيلكجعمئ:  هممخص خممبمتلك،جهلعن  ّ إالُ ال ي  صو هعهثجهلكظو غحكتهيهتلكنيهنيطجن

جن غيجنتىغغهن يهجنهئ هنيطجن مه ي عن ُّـتي هألمغ َّـىعغ ُّـمهِّـص جل مغهت غجنسلكئوحفبلكقع ي
 .جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغ

سؤال قيُوا ون ا يظ م ممخص هنيع : مل عقغ خملكنيحممشن غخف ؛ٍ عن حاجةّ إالُ ال ي ز
ن م حممشهث عهثجهلكظمتلكجلمبمث ى مض جلمب غألظ ن صي لكمبمك غجنمهالغ هن غخفهئمبي  هَّـىعغ َّـ غخفيطجن

جن غيجنتىغغهنصيغخفجيلكجعمئ ي هجنهئ هنيطجن  هممىعجن حكهسغن غجنهيمئحق ص هي جضىعهق حممثوحفبلكقع ي
جن غخفجيلكجعمئ جن غيجنتىغغهنصو عهثجهلكظيهنيطجن  . جل جفلكمغت هحملكخمتوحفبلكقع ي ههنيطجن
م ال ونّوا أسٍفقدانعن  ّ إالُ ي قي غجنحنظ ي ُّـتهبمتى ههغمغيط،ٍ و مغ  ولكن هَّـ هن

شاءات .جلمتيطن اللة تدلي هجنهئمتهتلك و َّـ عهثجهلكظغغيمثمل جعهبيطغجنمثمبهتلك غخفجيلكجعمئُفهذه اإل  با
امي اجة  اإلِةّاالل هل أو ا أسِخبار عن ا . أو ا

ني غمعيههنلك ُّـمهِّـ  صي غخفجيلكجعمئمهلكحم جعلكجنمهيطم عه غجنهئىعغ مض غإلهثجهلكظ جنمثيغ َّـ غخفيطجن
ن غيجنتىغغهن ولُ اُفيكون صيجع َّـ غخفيطجن د وصوفُ ا ام هو ا  َ عليه باالل

كذب صدق أو ا شاءُ ال ذات،با . اإل
ن ظحمثحلك جنىعغمع عجنمث خممثيط ى حملكجنتخييعُّـ هعن مس ُّـٰهصهجلمف َّـىعغ غألحكلكك ه ُّـهئ

ن غإلهثجهلكظ غيجنتىغغهنطهعُّـٰهلك ي ألن هنيطجن َّـصوحفبلكقع ي جعمشضلكحممل َّـىعغ  ي حمال جفلكمغمل جنيطحم غجنت
َّـصغجنمئمثيط ي هجنهئ قحمخيلك جنمبت  هغيجنتبلكك هثىغُّـيطن مض غجنتخييعُّـ إلحفيعغف غإلهثجهلكظغغ ه

قغ  : ممخص خملكنطغخفىعمم

ن: غهثحييع) ص( .صصضك: يغخفجي
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ف عر لخ  حدُلّ األوُفا شمل  شاءاتُ نفسه ال  ن ألجل، هذه اإل   ول

ح ك ِا باسًدفعا  بذ مةُ نضيفِال شاءات؛اته َ  ِ ألن هذه اإل ذكورةّ َ  ا
وصفْصفتّاتل  س هذا ا كذب فل صدق أو ا اتهاُ با لها ،   بل ألجل مدا

امي  . هجنمثسمن عهثجهلكظغغوحفبلكقع غجنت َّـ ةّاالل
 :  هنمتهتخصٍّ هعمغبمتلك جل ممصيمثملقمميعهثلك عخكهئلكجنخل جلمف معخييعُّـ غجنمئٰه: هغخلالظمل

  هجعخيٰههتلكص حمال حتتهب غجنهئىعغصه مغىغهنلكههثجيط جعخيىش غألحفبلكق ظلكقخممل: لّ األواإلذغقل
 .)ضصم ضصك (هعمغبمتلك جلمت حميعغمغ. حمال حتتهب غجنمهيطم صهمملكقجعمل مغىغهنلك

 ص جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغىظ عن معيهثجيط جعخيىش غإلهثجهلكظغغ ُّـمهِّـ:  اشثقخاإلذغقل
 .ههعُّـٰهلك عمغبمتلك جلمت حميعغمغ .حمتيطحف مض معخييعُّـ غخلمق

يهثمتلك جليعحممتلك غخلمق جعخص ستهب غجنمهيطم ع:  معمئيعُّـبصٌ ثقشكٌإذغقلُّـبمئ مض غخفمئلكن  ي
غخم هغجنمهيطم َّـ غخلمق غخفجيلكجعصهغجنهئىعغ ن غجنتخييعُّـ قهقُّـص جنمب ي ألن طهلكي حممثمبىغن عن ُّـهئ

خم ومعخييعُّـ غخلمق هنت خمهيملص جلمف هنخييعحممل غجنمهيطمي و ههنخييعحممل غجنمهيطم هنت  ! جلمف هنخييعحممل غخلمقي
يهمس ُّـتخييعك غخفمهمت حصىعغ غإلخكهئلكن هي جنسمغلكجعمل جلمت ن ي هخميط قمميع غخفحمئصي مئ

جعمل جلمبمث ي ي هثتخييعك حصلك معبخيلك جنمبهبمهمتصعقجعخيمل عمغ ه ني ي خميطك   .ي
ؕ ّؖؗ  
م هثبخل حممثخص جعخييط عن هن عمغىغغظ غجنمئٰهصي هنتخييطقغو معمئسمثخصغيجنمبمئٰهمثمل ي هحك ليمثملي ض   غخف

ن هغجنمتسبمل غجنيعغجعجيمل نيمثمل عه غجنمتسبمل غحلهئهبصهغخفحهب ل هغخفحهب ض  ص غجنمئلكئهبمل جعخل غخف
م هثبخل عُّـٰهلك هنلك َّـ غجنمتسبمل غجنيعغجعجيمل هعخمسلكهنهتلك ههحك  .ي

 جعمبحلكل : عهصغجنجييعحمخليمئس جعمبحلكل غجنمتسبمل غجنمئلكئهبمل جعخل ى معه معلكقغيمثملي عن غجنمئٰهيجغ
جلهتلكى هعحفيعه معصغجنيعغجعجيمل جعمثمتهتخص ض جلهتلك عقغ مملكن  يعن : جعهبخيمتصيمئس جعمبحلكل هن ض هن

ن ممىعغيمثمل حملكجنمئٰهصممىعغ حصلكى هجغلكجنثمل معص معهئ يمئس جعمبحلكل ى هقغجعخيمل معصيمئس جعمبحلكل جضهب
قَّـلك  .يمئس جعمبحلكل مغهتتهتلكى هحفلكهنسمل معصحك
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ن غجنمئلكئهبمل جعخل غخفيمثمل معمئسمثهبهتلك جعمبحلكل غجنيعغجعجيمل هغجنمتسبمل غحلهئهبلكيعهن ل هغخفحهب  صض

 .يمثمل هغجنهللكيمثمليحممششلك معمتمئس عمل غحلهبمب
ون غخفمئس عقغ مملكهثمن حممث مغهتلكغع: ن مض جعلكغ غجنتخييعُّـيهخميط معمئيط  عن ي يجعيطصقغي هنتخييطي

يهثح هثمئس غجنهئمبهبمل مض : ه حمهبثال.و هي هثمسحفىعن جعخص َّـ هنمئسصتيهثمسحفىع غخفمئس هن جفمثثمث
 صو ههنٰهلكقلو هنلكك: عمل غجنهيخي جعمبحلكل غجنىغهنلكني ههثمئسصو هجفيعمو هحمخيوغحك: غجنمبميمل عمل

 :مل عملي هجعمبحلكل غإلجلالن هغجنمهحصٍّ ههنبمتو هنخييعغ:هجعمبحلكل غإلجليعغغ هغجنبمتلكظ عمل
 صي هن عن غجنهيخي َّـ غخفمئس مض غجلهبمثصق غجنتمئسمثخصغيهَّـهئىعغ معتخييط ... و هظحمثِّـٍّهنخيت

يجنهئ جفمثثمث ن عخمسلكهن هنتخييطصوقغيلكمع هنتخييطي  .هقغي حمتهئ
ي هجنهئمتهتلك معمتمئس صوَّـ هغجفيطغ َّـ غخفمئس هيمثمل غجنمئٰهي حممشنصههنلك هثح حممث ممىعجن

 .قغي هنتخييطوقغ عمل عخمسلكنيجعلكجلتبلكق غجنمبحلكمكلكغ غخفتخييط
طية لية و ّالقضية  ّ ّ  

لصيمثمل هغجنهللكيمثملن حصلك عمل غحلهبمبي غألههغجنتمئسمث ض   جعمبحلكل غجنيعغجعجيمل غجنمئلكئهبمل جعخل غخف
ن يشخص هنهييعقغن عه ع هصيعن معمئسمثهبهتلك عجنمثهتخص جعمبحلكل لكيعحممثهتلك:  هعن خكئمن حممئصهغخفحهب

 . عه يصي مملكخفيعمممك غجنمتلكخميسصه جعحهئ غخفهييعقيهنيعممبلكن ع
ومثمل حمهت حسمبصُّـ عه جعحهئ غخفهييعقىحممشقغ مملكن لكيعحملكَّـلك هنهييعق ي هعقغ مملكهثلك هنيعممبخل .ي

ومثمل حمهت خلكصخليخل حفمقُّـيمعلكهن  هي صتخلي عمل غجنهييعم جعخل غجنمئٰهمثوهمض َّـىعغ غجنهئالن عخكلكقغ. ي
 : ُّـحلحممثخصجعمسك جعىعمميعَّـلك 

 ّفك واشسذّفك احلغغّفكاشعموق بز اشعض
ى عن لكيعمض:ل يألواشعمق ا ي مملكخفيعمممك صي غحلهبمبمثمل هنهييعقغن عه جعحهئ غخفهييعقيمثمل غجنمئٰهي

ي عظمبهتلك هنيعممبلكن معلكهنيمثمل غجنهللكيمثمل غجنمئٰهى هلكيعمضصغجنمتلكخميس  . لكنيلكن حفمقُّـي
مغيط غحتيمثمل غحلهبمبيمثمل مض غجنمئٰه:اشعمق اشثقخ نولكقي ُّـ ل هغخفحهب ض  هثح ص جعخل غخف

جنمتلك و حممشن هنمهيطغم قُّـيطصو خملكئوقُّـيط: خم  و خظيغخم غخللكقمغ ههنمهيطغم غجنمئلكئ مض غجني
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ق ق صن هغجنتلكمظيلكق جعخل غخفمئيطي ي غحتيمثمل غجنهللكيمثمل همض غجنمئٰه.و هغجفيطوههمغ ي هعهثخص همغ

خم جنمتلكص غجنهللي جلمف حتمئويغخفهلهل هنت و خملكئخص حمخلكجنيطوعن مملكن قُّـيط:  هثح خم  .و مغلكجنيغه
مغيط عه غضِّـ ي ُّـ ك حفلكجنيطو مض غخللكقف جعخل خممثلكن قُّـيطولكقي غحتيحمهب غجن ي هعهثخص صو همغمب

ثبمن غجنتالقن عه ى معيمثمل غجنهللكيمثمل مض غجنمئٰهيمثمل حملكجنمتسبمل غحلهئهب.و همعالقنوغخكجكغلجعمثمتهتخص 
 .لكق جعمثمتهتخصيثبمن غيحتى هي مع ميهنلك خكئمن حمخيمقم غجنتخيمبمث عه غيخكجكغل 

ي عن غجلىغظ غأله:اشعمق اشثقشك ي ُّـسهب هنمئيطيمثمل غجنهللكيمثملن مض غجنمئٰهي  هغجلىغظ صههنلكي
هغجنثلكذ ُّـسهب معلكجنمثلك جللكيغجلىغظ غأله ي ُّـسهبيمثمل غحلهبمبيمثمل همض غجنمئٰهطي ض ي هُّـسهب صهن هن

ي  .هغجنثلكذ جضهب
ي ألشلك معجكمممك طيمثمل غجنهللكيمثمل عظمييع هن غجنمئٰهيمثمل غحلهبمبيمثملي عن غجنمئٰه:اشعمق اشمابن ي

ومثمل جفهئهبوهن هنهييعقُّـ ههثسبمل ي معجكمممك هن خمٰهمثيمثمل غجنهللكيمثمل هغجنمئٰهصي ومثمل خمٰهي هممصتخلي  ي
ههنمتهتخص معجكمممك هن هنهييعقُّـ حممهلكجليطغ  .هتخصَّـىعن َّـ غجنهييعهم غجنت قمميعهَّـلك جعمثمت. ي

طيٌةّلي: ُةّالقضي: خملكن ف.ٌةّ و  هلكمبتخييعُّـ لكيعخمجنين ع و حكلكجعمئملو قمميعهثلك مض جعح
ن جعلكحليطصقغيهنتخييط ن جعلكجنيعحك غجنتلكنص عه غجنمتلكخميسز غجنتلكنز حممئيط ُّـهئ  عه غجنيعحك ز هخميط ُّـهئ

ن غجنتخييعُّـ جعلكخفثلكنصغجنمتلكخميس  ط جعلكخفثلكنو َّـمتلك معخييعُّـيمثمل غحلهبمبيمثمل همعخييعُّـ غجنمئٰهص هخميط ُّـهئ
 : هحصىعغ خملكنصهضِّـ جنيطه غجنىعَّـ عيألن غجنتخييعُّـ جعلكخفثلكن

ملي .١ ديد:  مثلُةّا رم،ٌ معدنُا ا  ر ٌ ا صدق ،ّ دوحُا ذب،ٌ  س ُ ا  ل
خيل،ٍمنَبمؤت سودُ ا   . ال 

تدقيق هذه األمثلة دِو سبة، منهاٍةّ قضيّأن : ُ  ا طرفان و نهماٌ   ههن . ب
غضِّـ  جعخل غجنهئىعغ ه جنمثسمن خملكئهبمليمثملي عن غجنخيالخممل غجنمئلكئهبمل جعخل غجنمهيطم هغخفهبيطهجف:غجن

ق هثسبمل: جعهبخيمتطهغخفيطف و يجعيط هن همغ ن ي حمال ُّـهبهئ عن هثبيطي هعيصيمثمل غجنمئٰهى جعخل لكيعمضي
نص غجنثلكهثمثمليمثمل ههثٰهخي هنهئلكن لكيعم غجنمئٰهيمثملجعخل لكيعم َّـىعن غجنمئٰه :  حمال ُّـهبهئمتمتلك عن هثمئ

ن قصوغجنمهيطم هنىعهن ى ألن غجنمتسبمل جعخل لكيعمضطو هغجنهئلكقغ هنهسمخص هغجنبخمث ُّـس  ي ممي
ومثملخمٰه  . عحفيعهيمثمل خمٰهىجل غجنمتسبمل جعخل لكيعمض ختتمب ي
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 ههنلك ُّـجهحق عمل صيمثمل َّـ غحليعمملكغ غإلجليعغجعيمثمللك ُّـجهحق عمل غجنمتسبمل مض غجنمبميمل غجنخييعجعهنه

نصغخفخيمت غجنيعغجعيش جعخل غجنجييعحمخل َّـ غخفخيمت غحليعمض ل هغخفحهب ض  صي ألهث ُّـيعجعيش جعخل غخف
جنمتلكص جعخل غجنجييعحمخلو خملكئهبملوحمهت هثسبمل  ص هغجنمئمثلكنوُّـيط جعخل قو خملكئهبملو حمهتمتلك هثسبملصو خملكئوقُّـيط:  مممئ

غ غجنمئمثلكن جنىغُّـيط  .من جلمبمث جفيعمملكغ غإلجليعغغي هخميط قجنص مض غخللكقفوهَّـ جغب
 ي حكمنغهب قهن عضلكحممل حم صه هنثاليمثمللك مض غجنمبميمل غجنهيلكقحكيعهنص يمثملَّـىعغ مض غجنمبميمل غجنخييعجع

ن غجلهبمبمل معلكهن ن عهصهمليمعهئ نو معيعغجعيشي هي ُّـهئ ل هغخفحهب ض قُّـيط :  هحصىعغ ُّـمئلكنص جعخل غخف
سبة . غجنجييعحمخلتثبمن غجنمتسبمل جعخلجن صحكمنغخملكئ  ا: ومع هذه ال

ّ
قرلك  الطرف ُاد ههمغ

ق مغ غخم غخللكقمغو هغجفيطوجع اُوثبوت ي مض غجن ن:عه  ا ل:عه لّألو ص غخفحهب ض  ص غخف
مغبمليمثملهَّـىعغ مض غحلهبمب أو ن اال ص غخف

ّ
بوتِاد  . غجنسلكجنبمليمثمل مض غحلهبمب وا

االختصار نقول  : م حكبحممثخصم  هخميط خممبمتلك ،كهذا ذاّن أ : م غجنمتسبمل:عهم  معناها: ُو
نَّـ َّـيهنث َّـىعغ ُّـسهب حس  ينع يعن َّـىعغ هنت: ي همممسهث معمئ ي ممالى حميعحمخيمنص هن قغموحيطي

 ه  
ن ههضخيمن هنهئلكهث  ل هغخفحهب ض س أو . َّـ َّـ حممهلكق حس َّـهن غخف هذا ل

 . غجنسلكجنبمليمثمل مض غحلهبمبذاك
ففيصح مليُ تعر ءَمُما ح: ّ بأنهاِةّ ا بوت  ءٍ فيها ب  ، أو نفيه عنهٍ 

 .يمثمل غحلهبمبيمثملتخل َّـ غجنتخييعُّـ غجنيطخممث جنمبمئٰهيههنلك قمميعهثلكن مض غجنهييعهم جعخل غجنمئٰهمث
مغيط غحت:  حمهئخص خممبمتلكصيمثمل غجنهللكيمثمللك غجنمئٰهيعهن مغيط عهنلك صجعخل لكيعحممثهتلك ولكقيي ُّـ ي هعهثخص ُّـ ي
و هعهنلك جلمتلكقومعالقن مغيط غخكجكغلصي مغيطي هن عهثصو همض مممبمثهتخص ُّـ  و مض غجنتخيلكهثيط معخيمبمث ي ُّـ

مغيط غخكجكغلصو معمتلكم جعخل غجنجييعحمخلخصيهعهث غغو حمهئمث ُّـ م ُّـمسجخ جعمثلكن غجل   جعمثمتهتخصظ حك
 .خكلكظ غهللا معخيلكمل يجلمت مض جضمب عن

ي عن غجنيعمم غألحكلكخيغخفهت ثبمن ى ي معيمثملي َّـ عن غجنمتسبمل غحلهئهب:يمثمل غجنهللكيمثمل مض غجنمئٰهي
و هعن َّـىعغ هنهلهلصثبمن معخيمبمث عجفيطرلك جلمف غآلحفيعى جع معصلكق جعخل غجنجييعحمخليغيحت  ص جعىعغمي

 :حصىعغ خملكنه
طي. ٢ جنمتلك ُ مثلُةّا شمس: خم قت ا هارُإذا أ وجودُ فا  يمثمل هَّـىعن غجنهللك.ٌ 
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مغبملومهمبمليهنت غغصو هن ن صي حممشهث عقغ قحمخيمن عقغغ غجنهلل هغجنهيلكظ غجنيعغجعجيمل جنمبج  ُّـهئ

غ جلمبمثهتخصيتلكن ُّـمهِّـيجلمتيطم مجمبتلكن معلكهن همثملي هنمتهتخص معجههئ خمٰهش هممص غجنسهئ  ختتمب جل ي
ق:  هغجنثلكهثمثملصخممن غجنجههبيغعخ:  غألهمليمثمل غجنمئٰهصغألحفيعه مغ لك ي هجنهئ خفصوغجنمتهتلكق هن

 همغخيمبمتلك صرلك جلمف غألحفيعهغجفيطعي جلمبمئمتلك صه هغجفيطغهقجعجيمتلك جعخل غجلهبمبتخل همغخيمبمتلكرلك مجمبمل
ق غجنمتهتلكق هنخيمبمئلك جلمف خهم غجنجههبيغ ههمغ  .ي

جنمتلكو سان: هنث خم ن اإل س إذا  ن أميناّ نمُل ًاما   ي ومهمبملي هنتيمثمل هَّـىعن غجنهللك.ً
 .ن هغألهنخليهنالقهنمل حممثهتلك جعخل غجنمتخص

جنمتلكُومثل لفظ:  خم ونُا َ إما أن ي باّ ر ً مفردا أو  ّ ومثمل هَّـىعن خمٰه.ً ومثمل خلكي  و هنمتهيمهمبملي
مغبمل  .وهن
جنمتلكو سان:هنث خم س اإل ونّ إمُ ل تبا أو شاعراَا أن ي  ً  و هنمتهيمهمبمليمثمل هَّـىعن غجنهللك.ً
ن غجنمئٰه)جنمثيغ( حممشقغ جفىعحممتلك جفيعم غجنسمبمك صوحكلكجنبمل  لك عنيغإلهثسلكن عهن:  هبىعغ غجنمتحيمثمل معهئ

ن مملكمعبلك عه خكلكجليعغ هُّـهئ ن خكلكجليعغ عُّـٰهلكي جنهئمتصه ن مملكمعبلك هي ُّـهئ ه خميط ي ُّـهئ ه  عق خميط رتهب صه
ن مملكمعبلك هي خكلكجليعغ جعلكجنهيخيصوغجنهئلكمعمك هغجنجهلكجليع مض خكخيس ه هخميط ُّـيعمعهيخيلكن حمال ُّـهئ  هَّـىعغ صه

جنمتلك  حمهتخص ي ص عق ي شمب غجنخييطق هن عجفيطرلكصولك قهفي هعهنولك هنهييعقيغجنخييطق عهن: جعخالم خم
م معمئ جلمف معهيمهمث عهنيع غجنمئٰه. رتهبخيلكن هي ُّـيعمعهيخيلكن  غخفمتهيمهمبمل جلمتيط يمثمل غجنهللكيمثملهحك

 .ي ههنلكهثخيمل غخلمبصص ههنلكهثخيمل غجلهبيمثملغحلمئمثمئ: معمئسمثهبهتلك عمل عخمسلكهنهتلك غجنثالجغمل
الحظةَوعند دِ  ّأن  قضي: ُ هذه القضايا  ا طرفان، منهاٍةّ تان ّ قضي وهما، 

ن عقغغ غجنهلل خمٰهباألصل همثمل هعن ظلكقمعلك جعخييط قحف ثالف .ه هغجفيطغي وال :ِلّ األوِ ا  
غخمخيمل مض عهإذا زاءُفاءون غجلهبمبمل ي غجن غغ غجنهلل ا : اُ قوَن ص غجنيعغجعجيمل جل

شمس قت ا ا بنفسهُأ ن خمٰه:هع ،ً خ همثمل ُّـهئ هُّـمل حفمقي ذا  صهملي معلكهني هارو  ُا
ع.وهكذا با األمثلة. ٌوجود ما  ن  َ ول مّ ت ُ ا سبّ ن و  هماَ أحدَ ب ا

غجفيطغيمثمل جعحهئ غجنمئٰه:هع ً واحدةًةّهما قضيَ جعل،إ اآلخر نَوأخرج . غجن  اّهما عما 
ا يصحعليه من كون  سكوتً منهما خ و قال؛ عليهُ ا قت إذا : ّ فإنه  أ
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شمس ُ فإنه يعد،َ وسكت...ُا با ناقصاّ ر  ً ً بَمّ كما تقد،ّ ر ث ا   ّ.  

سبة ُوأما هذه ال ن يمثمل غجنهللكيمثملي غخفمئيطن هغجنتلكمظ مض غجنمئٰهغجنيعغجعجيمل جعخل ّ  ِب ا
و هنيعممبمليمثمل غجنهللكيمثمليألن غجنمئٰهباألصل  لك ي هجنهئ خفص ممخص قمميعهثلكصتخليتخل معلكهنيتخل حفمقُّـي هن خمٰهمثي

غجفيطغيمثملقحفمبمن عقغغ غجنهلل هحملكظ غجلىغغظ ظلكقمعلك جعحهئ غجنمئٰه سبةص غجن ست    َ فل
بوت  واالِا

ّ
مليِاد ل يثبمن غيحتى معيمثملهبمبيألن غجنمتسبمل مض غحل ؛ةّ  ض لكق جعخل غخف

ن نصهغخفحهب ن يثبمن غجنتلكمظ جنمبهبمئيطى حمال معيمثمل غجنهللكيمثمللك غجنمتسبمل مض غجنمئٰهي هعهنصَّـىعغ قغم:  حمتمئ
ن  ال اّهألن طنيغجنتلكمظ َّـ غخفمئيط: جعحمثهن معمئ

ّ
ي هعهثخص غيحت ب القضاياَاد  صلكق جعخل غخفهييعقغغي

سبةّبل  إم صاحبِصالّ االتُا  عليقِ وا  همض َّـىعغ صمهمبملي غخفتيمثمل غجنهللكيمثمل غجنمئٰه مضِ وا
 يمثمليعن غجنمتسبمل مض غحلهبمب:  هَّـصيمثمل هغجنهللكيمثمل غحلهبمبيمثمل عمل غجنهييعهم جعخل غجنمئٰهوغجنهئالن عخكلكقغ

ني غيحتىهثسبمل ل هغخفحهب ض غ جعخل غخف ن هبىعغ يمثمل هغجنمتسبمل مض غجنهللكصلكق هغجنثب  ي معمئ
 .جنتمهلكجفمك هغجنتخيمبمثثبمن غجنتالقن هغى هعحفيعه معصهثبمن غجنتخيلكهثيط معلكقغىخص معي هعهثصغجنخيهب

و همض َّـىعغ غجنهئالن عُّـٰهلك عخكلكقغ  همض صو ههنمتهيمهمبملومهمبملي عمل هنتيمثمل عمل معمئسمث غجنهللكه
يثبمن عن غخفمئيطىمهمبمل هثيعُّـيط عن هثي غخفتيمثمل غجنهللكيمثملغجنمئٰه ي عه عن َّـىعغ ص جعلكجنتلكمظون هنهلهلي

و جن عه هنخيمبو جعىعغم عه هنالقنوهنيعمعبيش ن. جلمبمثي عقغ عخخممن غجنجههبيغ :  حمخيمتيطهنلك هثمئ
ق مغ ثبمن غجنتالقن هغيقمعبلكل هغجنتمهلكجفمك هغجنتخيمبمث جعخل ى هثيعُّـيط عن هثصههنثال صوحملكجنمتهتلكق هن

ق غجنمتهتلكق هخهم غجنجههبيغ  .همغ
ن نصو حملكحلخصق هثلكَّـصهعقغ مملكن غإلهثسلكن هثلكلكمئلك: هممىعغ جلمتيطهنلك هثمئ يعن :  حممتيعُّـيط عن هثمئ
هَّـمتلكم معالقهنلك همعمهلكجفبلك   .جعمثمتهتخصهنلك ه
ن ن حممتيعُّـيط عن صوه مغلكجنيغو حمخيهبيعصه خملكئخصوعقغ مملكن حفلكجنيط: هممىعغ جلمتيطهنلك هثمئ  عقغ :هثمئ

مكمثهيمل جلهبيعص غجنمئمثلكنومملكهثمن همكمثهيمل حفلكجنيط كو حم  وثبمن غجنتالقن جعخل خممثلكن حفلكجنيطى حممتصه غجلمب
ك  ثبمن غيخكجكغلىمهمبمل هثيعُّـيط عن هثي غخفتيمثمل غجنهللكيمثمل مض غجنمئٰهنعق .هَّـهئىعغ...  جلهبيعههمغمب
 . جعخل مجمبمل غجنهلل همجمبمل غجلىغغظ: عه حممئصن هغجنتلكمظيجعخل غخفمئيط

غحممث عن غجنتخيمبمث هغيمعهلكبخيلك م ُّـ ي حك  يص هعن غجنىعهوغ هغجفيطوملمممبلكمهلكن جنمثسلك جلمف خكي
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ن جلمبمث عهثخص َّـ غيمعىُّـ يخي ي ن هجنمثيطغ جنمبخيمبهمهلكن ي جنيمثملهغجنمبىغهن غجنىعه ُّـهئ  .يمثمل هغخفخيمب

ثبمن غجنتالقن عه غجنتمهلكجفمك ى حمال هثيعُّـيط عن هثص غخفمتهيمهمبمليمثمل غجنهللكيمثمللك مض غجنمئٰهيعهن
ن  عن ُّـي حمالجعيطصمهمبمل هغخفمتهيمهمبملي جنمبهبتو هنمئسيمثملي هجنهئ جعخص عن غجنهللكصهغيخكجكغل هئ

قغ حممثهتخص مغ مغيط غخكجكغلصهغيخكجكغل هن   مض غخفمتهيمهمبملظو حمهئمث ي ُّـ
ن  : غخفمتهيمهمبمليمثمل غجنهللكيمثمليعهثخص ُّـثبمن مض غجنمئٰه: هخمب غإلمغلكجعمل جل َّـىعغ غإلخكهئلكن هثمئ

 . غجنتالقن هغجنتمهلكجفمك عه غيخكجكغل جعمثمتهتخص: هي ُّـثبمنصغجنتخيلكهثيط هغجنتمتلكمض جعخل غجنجييعحمخل
ضمثِّـ قجن ن هنهييغجنمبهيىح عهن: عقغ خممبمن: مع هيعقغ عه هنيعممبلكلك عن ُّـهئ ق صيه ي حممشن همغ

و عه هنخيمبو هنهلهلىن جمحقيغأله ق غجنثلكذي ثبمن غجنتالقن ى هعهثمن ي معيعُّـيط عن معص جلمف همغ
نصجعمثمتهتخص قغيعقغ مملكن غأله:  جع معيعُّـيط عن معمئ مغ قصهن هن مغ  عق غجنمبهيىح طو حملكجنثلكذ جنمثيغ جعهب

ن هنيعممبلك هعن مملكن هنهييعقغ ي ُّـهئ ن هنهييعقغصيه ه هعقغ مملكن هنيعممبلك ي ُّـهئ ه ن  هُّـستحمث عصي
ن هنهييعقغ ههنيعمم يُّـهئ وبلك مض ظنه وغجنخييطق عهنلك حميعق: هممىعغ عقغ خممبمن ص هغجفيطه ي حممشهث صولك قهفي هعهني

ن قهمغلك هعن مملكن حميعقغ ي ُّـهبهئ عن ُّـهئ ن حميعقغصه ه هعن مملكن قهمغلك ي ُّـهبهئ عن ُّـهئ  صه
هَّـىعغ َّـ هنخيمت غجنتخيلكهثيط جعخل . و هغجفيطو مض جليطقيمثمل هغجنىغهمغيُّـملهُّـستحمث عن خضتهب غجنهييعق

 .ِّـ عن ي معالقن همعمهلكجفمك جعخل غجنجييعحمخل غخفتخيلكهثيطُّـٰهي ههن َّـمتلك ُّـتصغجنجييعحمخل
 صمهمبمل هغخفمتهيمهمبملي جنمبهبتو هنمئسيمثمل غجنهللكيمثمليعن غجنمئٰه:  هَّـّاإلذغقل اختعلملك يهعهن

ق غخكجكغليحمالجعيط  صلك جعمتح غجنتخيلكهثيطيلك جعمتح غجنتالقن هعهني عهنص مض ممال غجنمئسهبخلو هن همغ
ن جن مغيط غخكجكغل: حمهئمث معمئ   مض غخفمتهيمهمبملظوي ُّـ
ن مض  ق غخكجكغل: اجلىابحممتمئ ي جنهئ غخفيعغق هنمت ص مض غخفمتهيمهمبملوهثح ي هثمتهئيع همغ

و غجنخييطق مض غخفثلكن هنخيمبمئمليمثمليَّـ عن قهمغ  جعخييطن و هنهلهلكمل: عه حممئصتي جلمف جليطن حميعقُّـي
ن قهمغلكصه حممشقغ مملكن غجنخييطق حميعقغ.تيحميعقُّـ  جعخييطن وت هنهلهلكملي حمىغهمغمثصه ُّـستحمث عن ُّـهئ

هث حميعقغ هث قهمغلكوت هنهلهلكملي هممىعغ حميعقُّـصهمم  .ه جعخييطن مم
قغيمثملجلمف َّـىعغ حملكجنهللكه مغ ه هجنهئمتهتلك معلكقغو هن ن جعمتح غجنتالقني  هعحفيعه جعمتح ص معهئ

ن مض غجنهللكيحممتسبمل غيمع. غجنتخيلكهثيط هجليطن غيمغتخصل  يمثملمهلكن هغجنتمهلكجفمك هغجنتخيمبمث معهئ
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ا  األوِ تعليق:أي(مهمبمل يغخفت كِ أو ن)لّ ا مهمبمل ي غخفتيمثملي عمل عن غجنهللكهعخكلكقغم   ذ

مغبمل ن هن جن،لّثال األو  مهن حكلكجنبمل هغخفمتهيمهمبمل معهئصهمعهئ عقغ عخخممن :  ُّـخيمت خم
ق مغ ههنلك مملكن عهنمثمتلكي هجنمثيغ عقغ مملكن غإلهثسلكن هثخصصوغجنجههبيغ حملكجنمتهتلكق هن ق غجنمتهتلكق صه ي حممشن همغ

وهنخيمب ن غإلهثسلكن هثخصص جلمف خهم غجنجههبيغي ي هعن مم ىهنلك جمحقي و هنخيمبه هث عهنمثمتلكي  عق ي طه جلمف مم
 . هثمتهي غجنتالقن هغجنتمهلكجفمك جعمثمتهتخصخص هثيعُّـيط عني هعهثصن هغألهنخليمعالقن جعخل غجنمتخص

سبةّمو عاندُا  باين ِواالنفصال ِ ا ك،وا ن، أو ن ذ ثال األخ جن.  :  هرلك خم
ن هنهييعقغ عه هنيعمميغجنمبهيىح عهن يلك عن ُّـهئ جنصهبلكه ن مملكمعبلك عه خكلكجليعغيجنمثيغ غإلهثسلكن عهن:  هخم هلك عن ُّـهئ  صه

يحممشهث معمئيطن ن هنيعممبع :ي ين غجنمبهيىح عقغ مملكن هنهييعقغ حمال ُّـهئ ه ي عهث ي :هن عُّـٰهلكي همعمئيطصهلك هجعلكجنخيهئيغي
هث خكلكجليعغ ن غإلهثسلكن مملكمعبلك هجعخل مم هجلمتلكق جعخل مم  . جع خميط رتهبخيلكن هخميط ُّـيعمعهيخيلكنصه

يع ما تقد ستطيعَمّومن  نتجُ  س ورَةّ عدَ أن    :ٍ أ
ف:ُلّاألو طيِةّ القضيُ تعر سبةَمُ ما ح:ّ بأنهاِةّ ا  ٍةّ ب قضيٍ فيها بوجود 

ق غجنمتسبمل هغيقمعبلكل جعخل ى هنلك جف: عه حممئ.هاِ أو ال وجود،وأخرى هئ حممثهتلك جعخييطن همغ
مغيط مض غجنمئٰه:ٰهِّـ جنمتلكيههن َّـمتلك ُّـت .غجنجييعحمخل  صيمثمل هغجنهللكيمثمل غحلهبمبيمثملي عن غحلهئ ُّـ

غظ مغبتخل عن حكلكجنبتخل ي حميعم جعمثمتهتخصوحك م ُّـمسجخ جعمثلكن قجن مض جضمبص مملكهثتلك هن  عن ي هحك
 .خكلكظ غهللا معخيلكمل

ط   ٌ ومنفصلةٌمتصلة: ّيةا
 صمهمبمل هغخفمتهيمهمبمليغخفت:  عمليمثمل غجنهللكيمثمل هثمتتمئ عمل جعمثلكن عخمسلكن غجنمئٰهص َّـىعغ جعخييطيجغ

جن  :هَّـ خم
ا طي: ا ّإن ا سبة؛ٍ ومنفصلةٍصلةّ إ متُ تنقسمَةّ َ ألن ال  جعخل غخلمقُّـ ّ

 :جعلكألظ
نت  االت .١  َ أو ن، إحداهما  األخرىَ وتعليقّ ب القضيَصالّإن 
ك ثامهلكني غيمعذ سم،لّل األو  تُاةّ ف ا   .صلةّ با
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نت  االنفصال. ٢ ن  نهماَ والعنادَو كَ أو ن، ب ن، ذ ثال األخ  ، 
سم نفصلةُاةّف ا ٌ وصغه االسرتاط حمغوظ. با  .ضغك واملفغضغكّ يف املتّ
وجبة  ةوا سا   ا

ّ أن اصغضف:ّم اتضلّ ضوء ضق تغليف ًك سواء صققك محغفكّ ّ ً رششفكم أً  ّ واصششفك،ّ
 :وهللا صقل. ً وصل تغون سقصبكً صل تغون ضوجبك،ً أو ضفغضغكًضغكّسواء صققك ضت

الث ّإن القضي: ا ميع أقسامَةّ لِ  نت  ًيةها سواء   ،ً أو منفصلةًصلةّ أو متّ
وجبةُتنقسم ٍ يشء صضءُ وكي ثبوتٍ إ  ةإش  و،ٍ  ؛ٍ شه يشءٍ يشءُ وكي سغكٍسا

م َألن ا  :) يف مجفم أصسقضفقّفكاحلغن يف اصغض: أي(  فيهاّ
مل.١ سبة ا ن ب   .ٌوجبة أو االنفصال ف ِصالّ واالتِ إن 
مل.٢ سلب ا ن  ن  ة  أو االنفصال فِصالّ أو االتِ و   .ٌسا

 ويف اصسقصبك لوجل ،ٍ شىل يشءٍ يشءُ املوجبك لوجل شفلقق محنّفكيف احلفغ إذن، 
 شه ً صقذا صققك اصسقصبك شبقرة.ٍ شىل يشءٍ محن يشءال ،ٍ شه يشءٍ يشءُشفلقق سغك
ًفكمحغ:  أن تغولّ صفن لضل،ٍ شه يشءٍسغك يشء ٌّ أن كلا اصتعبري ضسقحميم أ،ً سقصبكّ  ؟ّ
  احلفن؟ُ سغكم اصسغك أُ محن: اصسقصبكّفك ضعفى احلفغضق:  أخمىٍبعبقرة

ٌ أن محن اصسغك يشء: صفهّق ال سنّمم َ صقذا محن ، آخمٌء وسغك احلفن يش،ّ ِ ُ
 صجم سفقيت ، ضعلوصك املحفولً بن تغون ضوجبك،ً ال تغون سقصبكّفكاصسغك صقصغض
 سغك املحفول شه املوضوع وصفم يف : أي،واصغالم يف اصسقصبك. بفقهنق صفجم بعل

ّ وضه كفق لتضل صفق أن ،ٍمحن اصسغك شىل يشء  ٌتعبري ّفكوؠم اصسقصبك بقحلفغّ
ق ّ وإض،ٍ صضءٍ وكي تعفي ثبوت يشء،ٌق ضوجبكّ إضّفكاصغض: قغول أن ّ صالبل،ٌّضسقحمي

ّ ألن احلفن ضعفقه ؛ٌق سقصبكّ وإضٌق ضوجبكّ إضّفكاحلفغ:  وال قغول،ٍ شه يشءٍسغك يشء
 .ٍ شه يشءٍ واصسغك كو سغك يشء،ٍ صضءٍ وإثبقت يشءٍ شىل يشءٍ يشءُمحن

صفعفي  ،ًق إذا صققك ضغسجمّ ألهن،ً ال تغم ضغسجم صغفوجبك واصسقصبكّفكاحلفغ إذن، 
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مغبمل حس ن مض غخف مغيط مض غجنسلكجنبمل حسصه عُّـٰهلكو همض غجنسلكجنبمل حسوعن ُّـهئ و هن عهث ي ُّـ  ي

مغيط حكمبمكيهعهث ن مض غجنتخيبحق هنسلكجضملص غحلهبىخص ُّـ جن غخفحمئصو حممثهئ ني هَّـىعغ هنلك ُّـمئ  . مئ
ن حسمبيمثملحملكألظ مض غجنمئٰه همثمل عن معهئ مغبملي ن حسمبصه هن همثمل هي معهئ  ي ألن مضطه حكلكجنبملي

مغيط حسيمثملغحلهبمب ى هعهثخص حكمبمكو غجنسلكجنبمل ي ُّـ  . غحلهبي
 : عن هثمبتهيمن عجنمثهتلكييجعيطغجنت ٰهِّـ جنمتلك جعخيىش غخفالجفحيلكغ يههن َّـمتلك ُّـت

ن:اخرحظك األوز   هجمحق يمثملحسمب( جعجهبمث عخمسلكهنهتلك يمثمليعن غجنمئٰه:  جلمتيطهنلك هثمئ
مغبمل)يمثملحسمب ن غحلهبمبصو هحكلكجنبملو معمتمئس عمل هن مغبمل هغجنسلكجنبمليمثمل همعهئ  ي حممشنصه هنمئسخص جنمبهب

 ص جل حكمبمك غحلهبو َّـ جلبلكقغيمثمل غجنسلكجنبمل غحلهبمبيمثملي ألن غجنمئٰهطو ظحمثِّـىَّـىعغ غجنتمئسمث جمحق
ن حكلكجنبملص غجنسمبمكى حسيمثملقُّـيط مض غجنمئٰهىهعقغ ع مغبملي هعهثه حمال معهئ ن هن  هنخييطهجنمل هخص معهئ

ن جنصغخفحهب ومثملي حممشهث خمٰهصوقُّـيط عجلهب:  هن خمبمث خم مغبملي نو هن  ي ألهثط هنخييطهجنمل غخفحهب
ني همممسهثصو غجنبخن جل قُّـيطىحكمببمن همثملخمٰه هجنمثسمن صو جمحق جعمهحقوقُّـيط:  معمئ ي ألهث صه حكلكجنبملي

ن غجنمئٰهصحسمبمن غجنسمبمك مغبمليمثمل همض حس غجنسمبمك معهئ ن هنخييطهجنمله هن ن . غخفحهب  هخم
مغبملي عهنيمثملغحلهبمب: غخفمتلكلكمئمل  همض صس جفمئمثمئو َّـ معمئسمثيمثمل حمهي غحلهبمبصولك حكلكجنبملي هعهنولك هن

 . عه غجنتمئيعُّـمك عمل غجنىعَّـيمثمل هن جعلكغ غجنتبخيسغجنسلكجنبمل مصلكقه
ضمثِّـ عممثيعهجن  جعيطغُّـمل غحلهئهبمل مض ييط غجنجيبلكلكبلكئيقمميعن غجنسمث صه هثرضغ هنثلكي ظحفيعصمبت

ىي هنمثىغ مض غألجليطغنمض هنسمسجنمل  ي ن:  هَّـصى ن مض غجنسخصظ حمتمئ م ُّـمتىغن : عقغ قعُّـمن غجنميمث حك
ن جلمبملصغخفجييع ى حملكجنميمث ي حممشقغ حتمئمئمن غجنخيمبص هثىغهن غخفجييعي نيمل حتمئي ن . غخفخيمب ق غخفخيمب مغ  حم
خم ق جلمبتويهنت نصي جلمف همغ مغيط هنجييعص مض غجنسخصظو هجنهئ جن مس معهئ جممث  حمخييطن صو حمال ُّـ

خم ن هنت نصي جلمف جليطن غجنخيمبملويغخفخيمب خمي جفتوَّـ غجنخييطن خظ:  هَّـمتلك هثمئ  و جلمبمث خظي ُّـت
غ يغجنخييطن جنمثيغ خكمثئلك هعهث: ظحفيعظ خملكجن  جعخل ى عق ي هنمثىغطيخص جلمقهثلك جعىعجن هن جعلكغ غخفجلكقه

ن غجنخيالصغألجليطغن حص: مل غحلهئهبمل مض جعيطغُّـيهنمل غجنجيبلكلكبلكئي هَّـمتلك ُّـمئ  ومليمل جلمبيجليطن غجنخيمب (:هخم
نجنخييطن  ن)غخفخيمب حص هنثال. جلمف حكبمث غجنتمئيعُّـمك هغخفجلكقو خم  حممب ُّـهئ ومس ُّـهئ جممث(: ه حممئ

ق غجني غجنخيمبي مس معتحمئي عهث: هنخيمتلكن جعلكحلمئمثمئملص)وهنجييع ق غخفجييعص هَّـىعغميمثمل غجنت جعخل همغ     ههمغ
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مغبمل مض غجنسلكجنبمل م ممخص خممثم  ومثمل حسمبوحكلكجنبمل:  حممثمئلكنهثحيحق عمغيعغظ عجفهئلكن غجنمئٰهلكُّـلك غخف  و هحكلكجنبملي

ومثملخلك ص هعهثي  .هتلك حكمبمك غحلهب هحكمبمك غجنهللحممثخص ي ههثح قجن
ن يهَّـىعغ هنلك ُّـجهحق عجنمث غخفمهمت ي خميطك  جني س من حق: جعمئ ةّو هذا فل سا  ِ ا

ل س  ًيةّأن  غأل ؛ً أومنفصلةًصلةّ أو متّ ىن غحلهب َّـ جغب  هغجنسمبمك صو جنحنظو خظي
 ُسلب غجنسلكجنبمل يمثمل غجنمئٰه: عهّألنها ط جعهبخيمت حكمبمك غحلهبصوظ جل خو خظىَّـ حكمبمك

مل همثمل عق جن مملكهثمن حس غجنسمبمك جنهئلكهثمن حسمبص ي حس غجنسمبمكصيمثمل مض غحلهبمبِا  ُأو سلب صي
حممبخصقغ  عقنص . غخفمتهيمهمبمليمثمل مض غجنهللكِ االنفصالُأو سلب صمهمبملي غخفتيمثمل مض غجنهللكِصالّاالت

 ظيمثملمهمبمل هغجنسلكجنبمل غخفمتهيمهمبمل جعلكحلهبمبي غخفت غجنسلكجنبمليظ عه هثسهبيمثمليمعسهب غجنسلكجنبمل جعلكحلهبمب
غغ وجبة: خملكن مض غجل ا با يها  ش ن  ِول ِميت باسمُ سً  هن جعلكغ غخفسلكجضمل ،هاّ

ي ممخص جعمثمتصمض غجنتخيبحق  .لكي
اب س اإل ُو سلبّ ُ ألنه ؛ّية القضَكيف ُ وا ِية االستفهامَكيفبـسأل ّ ّ 

بوت  .هِ وعدمِعن ا
ن ي عن غخف:اخرحظك اشثقففك ن مض جلمب غخفمتجي حصخص مض غجنخيمب ل هغخفحهب ض

ل مض غجنمتح هنبتيطع هُّـسهبص عحفيعهوغخفختمبهيمل عحكخصظ ض ي حممثسهب غخف ن هي  صهحفمقغ غخفحهب
ن ظهيمليهمض جلمب غجنهئالن ُّـسهب حملك هغخفحهب ظ ل هن ض ه غخف  ي همض جلمب غجنهيمئ ُّـسهبصه

ن جلمبمث ل غخفحهئ ض ن جفهئخصي هُّـسهبصغخف ن هغخفخيلكذ  همض جلمب غجنبالجممل هغجنبمثلكصه غخفحهب
ل هنسمتيطغ عجنمثيُّـسهب ض ن هنسمتيطي هُّـسهبصه غخف  .هغ غخفحهب

يعن :  مخص عخكلكق عمل جعخيٰههتلكي هعهثصيهل عجنمثهتلك غخفمهمتىهَّـ مس ُّـم  اخرحظك اشثقشثك
مغبمليمثملغألظ مض غجنمئٰهلكُّـلك َّـ غحلهبمب  . غخف

مغبمل هغجنسلكجنبمل هعخمسلكن غجنهللكيمثملعجنمثسمن غجنهللك: إن سغك   هن غجنمئٰهلكُّـلكظصيمثمل غخف
ن غخفيعمم:  َّـصيمثمل معخييعُّـ غجنمئٰهيقمميعهثلك عن: سغك  غجنىعه ي غخلمقهيمك غجنتلكنيغجنمئ

.مثمل مض غجنخييطني ي مخلكُّـىغ هي جلمبيمض عهث:  غخفيعجفمبمل غألهملص غجنهيمه غجنخيلكخ:غحلهئهبمل جعيطغُّـمل) ص(
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مغبمل يمثمل هَّـىعغ غجنتخييعُّـ ُّـمهيطم جلمف غحلهبمبستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ مض هثهيس جنىعغمع  غخف

 . غجنسلكجنبمل حمبلكخفسلكجضمل هجعلكخفجهلكهبمليمثمللك ظيطخم جلمف غحلهبمبي هعهنصجلمف هثح غحلمئمثمئمل
 صجنمهيطم هغجنهئىعغي هثجيط عشلك ي حتتهب غيمثمل غجنهللكيمثملهجن يجفحيمتلك معخييعُّـ غجنمئٰه

جنمتلك قهعقغ مملكهثمن غجنجههبيغ لكلكجنخيمل: يحممشن خم مغ ومثمل خمٰهصو حملكجنمتهتلكق هن ومثمل خلكي ي جنهئمتهتلك ومهمبملي هنتي
هثبمن عن غجنجههبيغ عقغ مملكهثمن هنهلخمملىمعيعُّـيط عن معخص ي هعهثصوظمقم جل خىمس خت  مملكن غجنمتهتلكق ي

قغ مغ ل غجنجههبيغ هحتمئع جنمثسمن يمثمل حملكجنمئٰهصههن يحفبلكقغ جل لكمب غص غجنمتهتلكقه :  جنىعجن خملكجن
 ي جن حميعضمتلك عن غجنجييعحمخلي جفت: جعهبخيمت هن ممىعغ لكيعحممثهتلكي جفتو ظلكقخممليمثمل غجنهللكيمثملغجنمئٰه

غخم غخللكقمغي هنتحمئىجمحق  ههنثلكجن ممخص مض غآلُّـمل صو ظلكقخممليمثمل غجنهللكيمثمل حملكجنمئٰهصيمئخل مض غجن
ِهة إال ا لفسدتا: غخفبلكقمممل يهما آ ن  َو  َ ََ ََ َ َُ ِ

ٌ َ ِ ِ َ ومثمل خلكيمثملهتىعن غجنمئٰهحم ْ  هن و ظلكقخمملي
ق ظحصمل هيغهنتمتلكل حتمئ  .  جمحق غهللا حكبحلكهث همعخيلكملومغ

 حتتهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ عه غخفجيلكجعمئمل يمثمل غجنهللكيمثملَّـ غجنمئٰه: فعىلهجلمف َّـىعغ 
غخم غخللكقمغ  ظيمثمل هجليطن غخفجيلكجعمئملظ هَّـ ُّـمتجيب جلمبمثهتلك ضلكجعيش غجنمئٰهيجنمب

 ي حتتهب غجنمهيطم هغجنهئىعغ هجنمثيغ حممثهتلك غجفتخصن يمثمل غجنهللكيمثملغجنمئٰه: اجلىابه
ن معسهبمثتهتلك صيمثمل ُّـمتجيب جلمبمثهتلك ضلكجعيش غجنمئٰه حمالصغخفجيلكجعمئمل عه جليطن غخفجيلكجعمئمل  هُّـهئ

 .همل هنسلكجضيمثملجعلكجنمئٰه
هثي حممشهثمتلك جليعحممتلكن مض غجنسلكجنبمل صيعهنلك همغ غخفسلكجضمل مغبملجعهئ  هَّـمتلك صه معجهبمثهتلك حصلك جعلكخف

ن ص حصلك جعلكألظومعجهبمث ن غخفحمئمئ ومثملي ألن عظمبهتلك خمٰهطزممخص ُّـمئ و حمهت هنيعممبملي  هن حفمقُّـ ي
 : همغ غجنتجهبمث هغخفسلكجضملصنعق . هغخلمق مض هثهيس ستهب غجنمهيطم هغجنهئىعغصجعلكألظ
ن   . غجنمهيطم هغجنهئىعغ هغخلمق ستهبصغجنمتسبمل جعخل غخلمقُّـ جعلكألظمم

 يمثمل غجنهللكيمثمل جع غجنمئٰهصجنمثيغ غألهنيع ممىعجن: هجنهئ ُّـهبهئ غخفمتلكخمجهمل مض َّـىعغ حممثمئلكن
ي هجنهئ َّـىعن غخفجيلكجعمئمل هغجنال هنجيلكجعمئمل مض هثهييغ غألهنيع صهعُّـٰهلك حممثهتلك هنجيلكجعمئمل هي هنجيلكجعمئمل

غخم قغ: ي حممشهث جن خممبمنص هجنمثسمن مض غخللكقفصهغجن مغ ي حملكجنمتهتلكق هعقغ مملكهثمن غجنجههبيغ هن
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ق مغ ومثمل حمهت خمٰهصوهن قغ:  هجن خممبمنصو ظلكقخمملي مغ هعقغ مملكهثمن غجنجههبيغ هن  حملكجنمبمث ي
ق مغ  . جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغيمثمل غجنهللكيمثملمه غجنمئٰهيمعت عقنص .و حمهت مملكقجعملصوهن

جن معخيلكمل ِهة إال ا لفسدتا :هممىعجن خم يهما آ ن  َو  َ ََ ََ َ َُ ِ
ٌ َ ِ ِ َ ومثمل خلكومليمث خمٰهْ  هي صي

ن ظلكقخممليختمب عهن جن معخيلكمل.ه عه مملكقجعملهلك عن معهئ ِهة إال :  حممب مملكن خم يهما آ ن  ِو 
ٌ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ

همثمل خمٰهُا جنمتلكه ظلكقخمملي همثمل خمٰهي معهيسيط : جنهئلكن خم جنصه ظلكقخمملي ن : هجن مملكن خم َو  َ ْ َ

ِهة إال ا ُيهما آ ِ
ٌ َ َ ِ همثمل خمٰهِ جني خفلك ظِّـه مملكقجعملي َلفسدتا : خم َ َ َ  جليطن غجنهيسلكق ي جع ُّـمهِّـصَ

غغ ن غجل  .جنمهمبحتلك: حممثهئ
ي هجنهئ هنجيلكجعمئهتلك جنمثيغ َّـ ص جعلكجنمهيطم هغجنهئىعغيمثمل غجنهللكيمثملي غمعمههيمن غجنمئٰهصنعق

غخم غخللكقمغ غخم غخللكقمغي جعلكحكتحلكجنمل حتمئ ُّـمئلكنمم يغجن ي غخفمئيطن هغجنتلكمظ مض غجن ص جع ي
نغخف هجعمثلكن هنلك َّـ صهنجيلكجعمئهتلك هثهييغ غألهنيع مم ومثمل حممبسهيو عمل عجعحلكفويعغق هن هثهييغ غألهنيع هن  ي

ن ي غحك غجنهيلكجلم  يمثمل غجنمئٰهىلكجعجنتحمئمث هنجي غخلمق ستهب : ي ألهثلك خممبمتلك مجلمف قهثمل غحك غخفهيخي
 .غخفجيلكجعمئمل هجليطن غخفجيلكجعمئمل:  هنخيمتلكرلكينعيمتلك هنخيمت غجنمهيطم هغجنهئىعغ هي هجعمثصغجنمهيطم هغجنهئىعغ

ههغخفيعغق هن غخفجيلكجع معلكقغ ى غخم غخللكقمغى ن مض غجن جنمتلكصي ُّـهئ  صو مغلكجنيغوقُّـيط:  ممخص مض خم
ن غخفجيلكجع هنتحمئ غخم غخللكقمغيهعحفيعه ُّـستحمث عن ُّـهئ يمئلك مض غجن جنمتلكصه :  هنث خم

ى حممشهث ي ُّـصوغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن ن هنجيلكجع َّـىعن غجنمئٰهي غخم يمثملخيمئ عن ُّـهئ  مض غجن
غخم غخللكقمغطيغخللكقمغ ي ألن غجن  . ُّـستحمث عن رتهب حممث غجنمتمئمثٰهلكن ي

غخم غخللكقمغي هعهثيمثملين هنخييعحممل هنجيلكجع غجنمئٰهع : همض غحلمئمثمئمل  ص عه مض جللكمس غجنىعَّـي غجن
 صي هَّـ هنلك ُّـخيمقهن جلمت جعمتهييغ غألهنيعصيمثمل مض غجنهيمبسهيمل غإلحكالهنيمثملهن غخفجههئالغ غألحكلكحك
يهجلمق جلمت جعخيىش غخفحمئ غخم قحس غهللا يط غجنجههتمثيطيمئخل مملكجنسمثي ف غجن  و هَّـمتلكم معخيبحقغغصجعمب

و ههنخيمئيطغو ههنجههئمبملوقغيهنتخييط بمثلكن مجمث يمعخييعضمتلك جنهخميط  صيمثمله عُّـٰهلك مض غجنهيمبسهيمل غإلحكالهني
 . همض شلكُّـمل غحلهئهبملصههنمتلكحكمك هعممثيع معهيمهمثال مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل وقجن جعمتح

.غجنهيمه غجنثلكجنهن: جعيطغُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ؕ ؕؗؤّ  
ي حملكجلمب عن جنهئصيمثمللك جعمثلكن عمغىغغظ غجنمئٰهيعهن ومثمل خمٰهي  غخلمق يعن: ي هقجن ألهثلك خممبمتلكصه عمغىغغظي

وعهنلك هنيعمممك ي همثمل حسمبيمثمل هن هنهييعقُّـ عقغ مملكهثمن غجنمئٰهي و هعهنلك هنيعمممكصي ي  هن حفمقُّـ عقغ مملكهثمن ي
همثملخلك ييمثمليعن جنمبحهبمب :ه هخميط قمميعهثلك حكلكجعمئلكصي جللك هجضهب ض ه هن ههنلك همعلكجنمثلكي هنمئيطيمثمل هجنمبهللكصه  . ه

ل هنمئيطيمثملُّـجهجكل مض غحلهبمبع: هَّـمتلك هثتسلكظن ض ن غخف ن ي عن ُّـهئ ههنلك هغخفحهب
ن هُّـتمسحفي ُّـهبهئ عن ُّـتمئيطن عصهيعغيهنهسحف لظين غخفحهب ض  يع غخف

خمهيمل:  عحفيعهوجعخيبلكقغ ل هنت ض وَّـ هنخييعحممل غخف هث هنتمئيطهنلك ي ه جلمف مم جعحمثهن عقغ مملكن ز
جللكهيعغزهنتمسحف ض ن هن ليهعهث صه ي ُّـهئ ض يظ ههنلك َّـ غجنٰهلكجعيش خفخييعحممل َّـىعغ غخف ن جضهب  هخص ُّـهئ

ن   ظحفيعظويعظ عن خظين هغجنتمسحفي َّـ َّـ غجنتمئيطظهقغم غخفحهب
غ ى جع غجنٰهلكجعيش َّـ عن عجفيطصيعين هغجنتمسحفيجنمثيغ غجنٰهلكجعيش غجنتمئيط:  خملكجن ني  جلمبمث ورلك جضهئ
ن جلمبمث َّـ غخف. هئ جعىهغآلحفيع س لهغخفحهئ نى ههنلك سصض  هعن صهئ جع َّـ غخفحهب

ليمعمئيط ض ن جلمف غخف  . ن غخفحهب
لجعتمئيطُّـخميطهنلكظ غخفمتلكلكمئمل جعخيىش  هخملكن ض ن جلمف غخف  .. .. غخفحهب

ليمثمل غجنهللكيمثمليجلمب عهث مض غجنمئٰهغه ض مغيط هن نو ي ُّـ  ممخص عخهثلك عجنمث و هجضهب
مغيط هنمئيطصهحكلكجعمئلك ي هعهثخص ُّـ قغنعُّـ هجنهئ صو همعلكنوني مغ  يمثمل غجنمئٰهىمض ممال خمسهبع : رلك هن

  قهن ظحفيعظو عن مض خمسصيمثملغجنهللك
غغ و هن هنمئيطني حمتتمسجنهمهمبملي هنتيمثمل غجنهللكيمثملعقغ مملكهثمن غجنمئٰه:  غجل  ممخص مض صو همعلكني

جن يعقغ حتيعمممن غجنمثيط حمالجعيط: خم ني هجنهئ َّـ ُّـمهِّـصي عن ُّـتحيعم غخفهيتلكفي عقغ :  عن معمئ
يحتيعم غخفهيتلكف يجعيط  م غجنمثيطظي عن معتحيعي

ن قجن همثيط جنمثسمن هنخيمبمئمل غجنملي ألن جفيعممطهخمجيخيلك ي معمئ  جع ص جلمف جفيعمممل غخفهيتلكفي
خمهيمل وجفيعمممل غخفهيتلكف هنت  . غجنمثيطمل جلمف جفيعممي

جنمتلك قهعقغ مملكهثمن غجنجههبيغ لكلكجنخيمل: ههنث خم مغ ل غجنمتهتلكق صو حملكجنمتهتلكق هن ي حممشن لكمب
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وهنخيمب ل غجنجههبيغي ل غجنجههبيغ هنخيمبص جلمف لكمب ل غجنمتهتلكقز هجنمثيغ لكمب ن صهمئلك جلمف لكمب  حممثهئ
ق غجنمتهتلكق معلكجنمثلك ل غجنجههبيغ هنمئيطهنلك ههمغ هلكمب ه  .ي

ني مض غخفتهَّـىعغ جنمتلكهلك عقغ مملكهثمن هنمتهيمهمبملي عهنصومهمبمل هنخيمئ  ولك قهفيغجنخييطق عهن:  هنث خم
وهعهنلك حميعق مغيط هنمئيطصي ه عق مس ُّـهئ عجفيطرلك هنخيمبمئلك جلمف غآلحفيعطو همعلكنوني حمال ُّـ  : هحصىعغ خملكنصي
ٍيةقض ّإن : قلنا سبةّ ا طرفان و نو مض غخفمئلكن جعحهن َّـمتلك.ٌ  و هنجي و هنخيمئيطي  سحتمئمثمئ ي

 .يمثمل هَّـ مض هنخييعحممل جليطق عمغىغغظ غجنمئٰهصمل هغجنهيالحكهيملجعخل غألجلالن هن غخفمتلكلكمئ
 حصلك :و هخملكن جعخيىشصوحصلك جغالجغمل عمغىغغظ: و هخملكن جعخيىشص حصلك مغىغظغن:خملكن جعخيٰههت

 .و حصلك خسسمل عمغىغغظ:و هخملكن جعخيىشصوعقجعخيمل عمغىغغظ
ن عمغىغغئهتلك غجغمتخل عه جغالجغمليلك غآلجغلكق غخفجكمعيعهن شلك ه عه خسسمله عه عقجعخيملهبمل جلمف مم ص همم

ه هنثال قهن يمثمل غحلهبمبيمثمل هَّـ غجنمئٰهص عه مض جعخيىش عخمسلكهنهتلكصمليمثمض مجمث عخمسلكن غجنمئٰه
مغبملصغجنسلكجنبمل  عخكلكق ص حممئيط هجعخيىش َّـىعن غجنتهيلكظمثص هَّـهئىعغص عه مض غجنسلكجنبمل قهن غخف

ه هجعخيٰههتلك عُّـٰهلك عخكلكق صجعيطغُّـمل غحلهئهبمل مض يهنمل غجنجيبلكلكبلكئييط غجنخياليعجنمثهتلك غجنسمث
 . ظحفيعٍّ همعهيمهمث غجنهئالن حممث ُّـمسجخ مض جضصشلكُّـمل غحلهئهبملعجنمث مض 

يخص عحملكق جعمسن جنهئي هعهثصعمل قجن يك غخفمهمتي همس ُّـتخييع ومثمل خمٰهي : ه عمغىغغظ هَّـي
ن هغجنمتسبمل غحلهئهب ل هغخفحهب ض ق جفهئ هقغظ غجنمتسبمل غحلهئهبيمثملغخف ي ألن صيمثمل هن همغ

جنمتلكم  يمثملمض غحلهبمب وقُّـيط خملكئ: هثح خم ق مو وقُّـيط هخملكئ ههثسبمل غجنمئمثلكن عمل :  هَّـو جغالجغمل عهن و
يثبمن عشلك هنتحمئى غجنت هثيعُّـيط عن هثيمثملهئهب هَّـ غجنمتسبمل غحلصوقُّـيط  هحصىعغ خممبمتلك مض ص مض غخللكقفومئملي

ق: جعحهن معمئسمث غجنخيمب وعن غجنخيمب ُّـمتمئس عمل معمه ي ي عن غجنتمهيطُّـ : هخممبمتلكصو هعمل معمهيطُّـي
ق هن غحلهئ هجنمثيغ هن غجنمتسبمل غحلهئهب  .يمثمليَّـ غجنتمه

.طص هكضصك: غجنمتجلكغ) ص(
ص هشلكُّـمل غحلهئهبمل جلهلغجعيطغُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل) ص( غخفيعجفمبمل غحللكقُّـمل : ص غجنهيمه غجنسلكجع

.ص غجنهيمه غجنثلكهنغجلهل
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ليمثملمض غجنمئٰه عقنص  ض نص مض غخفثلكنو هَّـ قُّـيطو هن  و ههثسبملص هَّـ غجنمئمثلكنو هجضهب

ومثملجفهئهب ن هنتحمئص هغجنمئمثلكنو غيقمعبلكل جعخل قُّـيط: عهصي ن ي هَّـ خميط ُّـهئ همئلك هخميط ي ُّـهئ
ىهث جفهئهبمنعهمئلك حمهبخيمتلكن ي حممشن مملكن هنتحمئصهمئلكيهنتحمئ  هعن مس ُّـهئ ص غجنمتسبملي جعتحمئي
ىمئلك حمهبخيمتلكن عهث جفهئهبمنيهنتحمئ ي مغيط هثسبملي هنلك ُّـخيمت عهثطمئهتلكي جعخييطن حتمئه  و مض غجنسلكجنبمل ي مع
ومثملجفهئهب مغيط حكمبمك غجنمتسبملي هعهثصي غ غجنمئمثلكن مض غخفثلكن جنىغُّـيطصخص ُّـ ههن ط و حمتحهئ جعخييطن جغب

غ مغبمل عقجعخيمل عمغىغغظ: َّـمتلك خملكجن مغيط مض غخف ل: ومع ض نه صهن  صيمثملهثسبمل جفهئهبه صجضهب
مغيط . هجفهئ ل: و جغالجغمل عمغىغغظيعيهمض غجنسلكجنبمل ي ُّـ ض نه صهن ص عهه صجضهب  :جفهئ

ل ض ن جل غخف ي عن غخفمهمتيعي صغحلهئ جعسمبمك غجنمتسبمل هن غخفحهب ي مس ُّـتخييعك ي
ق عمل هنلك خملكجن هنصيحمال هثهيمه عممثيع صجنجنىع ين ممع:  ههثخي ومثمل خمٰهي  . حصلك لكيعحملكن ههثسبملي

ٍية قضوعليه ف  مل.ٍ أجزاءُ ثالثةّ   :ّية ف ا
حكوم    :لّ األوُالطرف س ، عليهُا   .ًوضوّ و
اُالطرف حكوم    : ا س ، بهُا   .ًموالّ و

سبة  عه صيعه غجنيعغجعجي ص عه غجنيعغجعيشصيمثملمتسبمل غجنيعجعجي عه غجنصيمثملغجنمتسبمل غحلهئهب:  هَّـُال
ال .يغخفخيمت غحليعمض س وا  .هلكي جفيعحممثه هنخيمتز عه ُّـسهبًرابطةّ عليها 

ط   :ّيةو ا
  . ًماّمقدّس     :لّ األوُالطرف

اُوالطرف   .ًاـتاّس     : ا
ال سبةوا  .رابطةّ س   :  ال

 صيمثملغجنيعغجعجيمل غجنىغهنلكهث: هَّـ ص هثجهحق عمل جعخيٰههتلكص جنمبيعغجعجيملوغقي هنتخييطو َّـمتلكم معمئسمثخصغيجغ
ي هقجن ألن جعخيىش َّـىعن غجنيعهغجعيش معجهحق عمل غجنىغهنلكن جعلكإلضلكحممل صيمثملهغجنيعغجعجيمل جمحق غجنىغهنلكهث

نطعمل غجنيعجعيش همملكن قُّـيط خملكئخص: ه حمهبثال جلمتيطهنلك معمئ  عمل غجنيعجعيش همعجهحق عمل مملكن معجهحق صو
وقُّـيط خملكئ:  جعخالم هنلك جن خممبمنصقهنلكن غيقمعبلكل مغ حمالصو ومثمل قهنلكهثو َّـمتلك قغجعجيمليط مع  صي

وقُّـيط خملكئحممثحتهب   . مض غخفلكيض عه غآلنو
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ني غحلهئمث غجنسبىغهغقهصهخميط عخكلكق حصىعغ ي خميطك  جني  : جعمئ

هال هثلكخمممهلكخيمه غألقُّـممك حمعق ههنلك   ه
  يغخفمتجيمئممم جلمتممميط غألقغغ يقهنممملكذ

َّـملك: يجمحق غجنىغهنلكذ ص َّـ ههثح   َّـ

  ه حفلكجنممهلكوَّـ قجعيش حمهي غجنمئٰهلكُّـلك
يحمميعم غجنهيميعخمتخل غظمجيالف جعخل   ي

  حصملك عهجنم غجنمتهتم  عجللكقَّـملكهخميط
غهتلك جلمتيط عَّـ غجنمتح عحمخيلكنمملكنيجفمثهن عن  يص جمحق عشلك ه هعن مملكهثمن هثلكخممهملو هعحف

 .ي عقههه هنخيمتىص جع َّـ قهغغي هنستمئه جنمثيغ حصلك هنخيمتو قجعيشىجلمتيط غخفمتلكلكمئمل عقهغغ
ُّـ جلمتيط غخفمتجيمئ  :يهغألقهغغ غجنت َّـىعغ خكمسشلك َّـ جلمف هثح

ومثمل قهنلكهثوعقهغغ. ص  . مملكن:ث مملكألحمخيلكن غجنمتلكخممهمل هني
ومثمل جمحق قهنلكهثوعقهغغ. ص ص رلك ممممل مملكجنٰهخصئيع غخفخييعهحمي ص َّـ ص َّـ  ....َّـ

ق مض غخفجهت مغ   ظ ين عصُّـمهيطم جلمف هنلك حكمثمسجخعي هن عهث يجلمف غخلالم غخف
س من حقو نفصلةِ أطرافّل سِ ا اّ مقدّ أن  ًما وتا ُ ألنها غ؛ً ةّ ٍ متم ّ 

تِبالطبع وحممشن غخفمئيطن هنتهبمثىغ صلةّ  ي ي خمصمهمبملي غجنتلكمظ مض غخفت جلي و هغجنتلكمظ هنت و ههنخيمبي  ي
عل طنزجلمف غخفمئيط ك أن  َفإن  َ أيا شئتّ ً ن ز هرلك غخفمئيطص علكيعغم غخفمتهيمهمبمل:عهم  منها ّ

مي همصمثئهتلك جعمهمثميمل غجلهب جعلكجلتبلكق غجلهب غخفمتجيمئصهغجنتلكمظ ًمقدما   م هَّـ غجغمتلكن حمخص حم ّ

ا ع فيهاُ وال يتفاوتً،وتا ن إنما س صمل مض غخفمتهيمهمب: عه ا ُول كّمّ  : ُّـخيمت،يت بذ
يهبمثمن غخفمتهيمهمبمل هنمئيطىحك ههنلك همعلكجنمثلك عُّـٰهلكي ه و :  عه ممخص خملكنص هن جعلكغ غخفسلكجضملصه فع 

تِالعطف اّ  ا ةُ كما س،ًصلة تبعا  سا ُميت ا وجبةّ ملِ باسم ا مثمن يهبىحك  أوّية ا
ت نفصلةُصلةّا مغبمل غخفته حكلكجنبملُ أو ا ي معجهبمثهتلك حصلك جعلكخف  .خفمتهيمهمبملمهمبمل هغه

ؕ ّؖؗ عؕ ؟؛ؖذؚؖ   
ليمثملمعمئسمث غجنمئٰه ض  صيمثمل غحلهبمبيمثملن جنمبمئٰهي َّـ غجنتمئسمث غألهص جعلكجلتبلكق غخف
يمميع ظهثهيلك عهثخص َّـ جنمبمئٰهىهغجنتمئسمث غجنىعه ق ي جفمثهن عشلك معمتمئس جعمبحلكل غجنيعغجعجيمل صه هنجيمبمئلكيمثمله

هنملص خمس غخفمتجي) ص( .صصص ك:خف غخفمتحي
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 هعن صيمثمل حمهت غحلهبمبه حممشن مملكهثمن غأللكيعغم هنهييعقغصوغجنمئلكئهبمل جعخل غأللكيعغم عمل عخمسلكن

همملكهثمن هنيعممبمل ه معيعمممثبلك معلكهنلكي  صيمثمليمض معمئسمثخصغ غجنمئٰهمثمل غحلهبمب: ه هخممبمتلك عُّـٰهلك.يمثمل حمهت غجنهللكصيه
لهمعلكقغ ض ن غجنتمئسمث جعمبحلكل غخف نص ُّـهئ ن جعمبحلكل غخفحهب ن ص هجغلكهثمثمل ُّـهئ  هجغلكجنثمل ُّـهئ

ق ن جعمبحلكل غجلهتملصجعمبحلكل غجنس  . هقغجعخيمل ُّـهئ
لصنيهغجنبحهن مض غجنتمئسمث غأله ض ل جن هص هَّـ معمئسمثهبهتلك جعمبحلكل غخف ض مبهب

ىهث ُّـع : عهصمعمئسمثخصن م ُّـتصمبحىح جعمبحلكمكخلي ٰهِّـ هن حفالن غجنبحهن مممث معهسحفىع ي هحك
 عه غجلتبلكقَّـلك جعمبحلكل غجنيعغجعجيمل عه جعمبحلكل صقغي جعتمب غيجلتبلكقغغ غخفتخييطيمثملغجنمئٰه

ين عن جنهئيهخميط معمئيط... غجنجييعحمخل ومثمل خمٰهي ل (: يمثمل غحلهبمبيمثمل هعمغىغغظ غجنمئٰهصه عمغىغغظي ض غخف
ن لص)هغخفحهب ض  :مبحىح جعمبحلكمكخلىُّـ م ممخص خممبمتلكم   هغخف

ل: نيغجنمبحلكل غأله ض  .لكبمثخيمل غخف
ل: غجنمبحلكل غجنثلكذ ض ق غخف  .هثح همغ

ل معمتمئس عمل خمسهبخليمثمل غجنمئٰهنمشقحم ض ليعهن:  جعمبحلكل غخف ض  صلك جعمبحلكل لكبمثخيمل غخف
قني حتمئيمثمللك جعمبحلكل مممثهييهنعه ل ههمغ ض  . غخف

ل ُّـمتمئس عمل َّـىعن غألخمسلكنيهغجنمبحلكل غأله ض  مليمثغهثمئسلكن غحلهبمب:  هَّـصن مض غخف
 .و عمل عخمسلكنيمثمل هغجنهللكصوعمل عخمسلكن

ل ي جعلكجلتبلكق غخفمئيطنيمثملخص عخمسلكن غجنمئٰهيهعهث ض يألن جعلكهثمئسلكهنهتلك جعلكجلتبلكق  صي جعلكجلتبلكق غخف
همثمل معمهحق خلكنيغخفمئيط ليمثمل هممالهنمتلك مض معمئسمثخصغ غحلهبمبصي ض لص جعلكجلتبلكق غخف ض   هجنمثيغ غخف

هنلك لى هن حللكمكو جع جعمبحلكلصهجلهب ض لص غخف ض  يمثملمئس غحلهبمب حمتمتص هَّـ لكبمثخيمل غخف
وخكخمهمثمل: عمل ومثملص هلكبمثخيي قغوص ههنهتهبمبملي  .وص هجضمه

وهُّـمتبمي غيجنتهيلكغ عمل عن َّـىعن غجنتمئسمثخصغ جنمثسمن معمئسمثخصغ همثمل مغىغغحمي ي ألن جنهئصي  ي
ي هن َّـىعن غألخمسلكن جفهئخص حفلكظوخمس ي هخميط جعمثمتصهلك جعه يلك معخييعُّـ غجنمئٰهمثمل هعخمسلكهنهتلك ي

همثمل خكخمهيمثمل عقغ مملكهثمن غجنمئٰه: عهصهعجفهئلكهنهتلك همثمل مملكهثمن لكبمثخي هنلك َّـ جفهئهبهتلكظ هعقغي  هنلك ي
قغهَّـ جفهئهبهتلكظ هعقغ مملكهثمن هنهتهبمبمل   هنلك َّـ جفهئهبهتلكظه عه جضمه
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ن هنمتجه ههغجلمب عن ممثحقغ هن غخفميلكجنجيلكغ غجنت معمئ مض غجنخيمب َّـلك غخلمبيش جعخل عخمسلكن هسي

همثمل خمٰهو عق خميط ُّـيعه خكخيسصغجنمئٰهلكُّـلك همثمل حممثحسبهتلك خكخمهي نمث حمال ُّـستهيصي  صيط هنمتهتلك مض غجنخيمب
قغ ن حممثستهيمثيط هنمتهتلك مض صههخميط ُّـيعغَّـلك جمحقن جضمه   حممثمئ غيخكتبلكن هغخلمبيش هغخفميلكجنجيملصغجنخيمب

ن مل : هحصىعغ خملكنطمض غجنخيمب ُيةا ٌشخصية :ّ ٌ، وطبيعيةّ صورةٌ، ومهملةّ   .ٌ، و
حصورة ٌية وجزئٌيةّ: ُا م هثبخل غخفيعغق هن غجلىغئ:ّ  ي هعشخص جنمثستلكصمثمل َّـمتلكي هغجنهئمبيمثملي حك

يهنخيمتلكرلك خميعُّـبلك جح هعن مملكن ص حكبحممثخصن غجنهئالن جلمتهتخص ي غجنت معمئيطيمثملمثمل هغجلىغئيغجنهئمب لك ه
ه عن حصخص هنخيمتيعي صهقمميعهثلكن حكلكجعمئلك  .  ظحفيعي

وضوعه قسيم باعتبار ا تدئ با طُ نّ ثمّيةلحمل ِن ِيةبعه بتقسيم ا هنلك :  فنقولّ
ن مغىغئمث جللك مض غجنمئٰهمثمل معلكقغ ُّـهئ ض يهثجخيمب هن هي يلك جفمئمثمئمثه ن مممبصهلكه همثلكط هممخص ي هعحفيعه ُّـهئ

قغ معمتمئس عمل مممبصملمثي هغجنهئمبيمثمليمعالجفىح عهثمتلك جعيطعهثلك هن غجلىغئ ي هن عن غخفحمه ومثمل همغىغئومثملي  صه عُّـٰهلكي
وهعشلك خمس لط هجلمف َّـىعغ ُّـتي ض قغي هغجنهئمبيمثملي عن غجلىغئ:ٰهِّـي هن عخمسلكن غخف  صمثمل مض غخفحمه

ل مض غحلهبمبي هغجنهئمبيمثمل غجلىغئىجمحق ض ن عمل عخمسلكن غخف  .يمثملهمثمل غجنت هثجخيمبهتلك هنمئسخص جنمبيطحف
 حكب مض حممثخص غجنت خميععهثلكَّـلك يمثملغجلىغئمثمل هيغجنهئمب:  َّـصيمثملمثمل هغجلىغئيحملكخفيعغق هن غجنهئمب

ن ن عهن:  جفمثهن خممبمتلكصجعحهن غخفهيهت سلك ممحليغخفهيهت ل غجنىعه هثحهب . سلك مغىغئي هعهني ض حملكخف
ي عه هثحهئ جلمبمث جعحهئ ه عن مملكن مغىغئمثلك جفمئمثمئمثلكصهجلمبمث جضهب يه ي معسهب يمثمل حملكجنمئٰهصي

همثملخكخمه ظملصي ه عه معسهب حضمه هحفلكظمل ي ستخيهب ي مض غخفمتجي ى ي معيمثمل هَّـىعن غجنمئٰهي
ن هي مض عهه ن مجمثخيلك معيعُّـيط عن صيمثمل هن غألجعحلكف غجنخيمبهبو جعحهنيي مض غجنخيمب ه ألن غجنخيمب ي

غهثخل مممب همثمليمعخيجي خم جن ممىعغ هجليعض ممىعغ صهملي جللكهني هث ممىعغ هلك ه هي معبخل عن قُّـيطغ هنثال جن ه ي ي
 .ه عق ي جلالخممل حصلك جعىعجن علكالخملكطعحف ممىعغهغجع ممىعغ  يهعهث

غهثخل مممبي عهنص معمتهي مض غجنتلكقُّـىطيمثمل غجنجهخمهيمثمل غجنمئٰهصهثخي ن غجنت معخيجي خم  يمثمليلك مض غجنخيمب
ظمل عه غجنمئٰهيمثملحملكجنمئٰه  . حمال ُّـمتهي غجنبحهن جلمتهتلكصو هنهيمثيطغى جمحقيمثمل غجنجهخمهيمثمل غخفخمه
ىمعبخل َّـ  صهثخي ز ى غجليط غجنهئمبجنهئى ن غجنت معبخل غجنمئ ي هثجتمتبهتلك مض غجنخيمب  : هحصىعغ خملكنصمثملي

ملُتنقسم ُية ا وضوعّ عةِ باعتبار ا ذكورةِ إ األقسام األر  ،لعنوان  اِ ا
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وضوع َألن ا ونّ إمّ ّا حقيقيّ جزئيَا أن ي ّا أو ً  ين غخفيعغق هن غجنهئحلي هخميط معمئيطً.ياً

ص هغخفيعغق هن غجلىغئ هَّـ:يغحلمئمثمئ  هنلك ُّـهبتمت :ي هنلك ي ُّـهبتمت حميعك ظيطخم جلمف ممثحقُّـ
و ألهث هنيعمعبيشطحميعك ظيطخم جلمف ممثحقُّـ غخم غخللكقمغي وهث هنيعمعبيشع هجفمثهن .ي جعلكجن  ص جعي

ن مض َّـ  هَّـىعغ غجنىعه قمميعهثلكن صم جلمف جمحقنحمال ُّـمئب غيهثجيبلك هن عجفهئلكن غخفهيهت
ق مض غخللكقفصغجنىعَّـ مغ ق مض غخللكقف ط هجنمثيغ هن عجفهئلكن غجن مغ ي هنخيمت ي ألن غجن

 ي هنخيمت ألن ي غخللكقمغو قُّـيط:ه حمهبثالصُّـمتجيب جلمف جمحقن عه ي ُّـمتجيب يعهث: ألن ُّـمئلكن
ن قُّـيطص هثخي.يُّـمتجيب جلمف جلهبيعه غخللكقمغ: ُّـمئلكن ظ مض غجنىعَّـ جنو هنهيهت  يمثمل حفمه

ن ُّـمتمئس عمل خمسهبخلص هعقغ مملكن غألهنيع ممىعجن.غيهثجيبلكم عه جليطن غيهثجيبلكم  :  حملكخفهيهت
 .ي جلمف هنمهيطغخم غخللكقمغيعي ي ُّـمئب غيهثجيبلكم سمغىغئ: نيغأله

سممحل: غجنثلكذ  . ُّـمئب غيهثجيبلكم جلمف ممثحقُّـي
ل غجنمئٰه ض  صن غحليطُّـهن جلمتي غجنىعه معمئيطي غخفجهلكق عجنمثهتلك َّـ غجلىغئيمثملحممشقغ مملكن هن

ىمثملغجنمئٰه يحمتسهب ىمثمل غجنجهخمهي ظملي جلهتلك َّـ غجنهئحلص عه غخفخمه ض  ي حممشهثصي هعقغ مملكن هن
هن غجنمتحييع عمل غجنحنظ معلكقغأل هقجن صس هغآلحفيع غحكتمئالمظسعجفيطرلك ظمظ: مبحىح جعمبحلكمكخلىُّـ  ي

ن ظجنمث يلك هعحفيعه غحكتمئالجنمثيُّـهئ ن لكيعُّـمئمثصهلكه جلمثي عه ُّـهئ ض يلك عه هن :  هجفسمك جلبلكقهتصهلكه
 .متحييعىُّـ هعحفيعه هنلك حممث صمتحييعى هنلك جع ُّـهمعلكقغ

ض م جنتجهجكه هنيعظغ: وِّـ قجن جعهبثلكنيههث هجن قَّـبمن عمل غجنس  حممتحييعم عمل غخفيعظغ صى
ن خفخييعحممل عشلك هنخيمثبملهمعلكقغ و ُّـهئ قمع مض : ئمبمنى هحصىعغ جن حكصو عه ظلكحممثملي َّـ قعُّـمن ظ

قجخ هعهث: غخفيعظغ جنمئمبمن وخص هثحييعغ عمل غخفيعظغ ألقه عشلك هنخيمثبمليمس عهثحييع عمل ظ  ص عه يي
جلصمتحييعى هنلك حممث ُّـ عهصسحممتحييعم عجنمثهتلك غحكتمئالمظ ض  معمتحييع مض غخفيعظغ جنجكه ه همعلكقغ.ي عه هن

قمع  صمس عجنتهيمن عمل قجن: ىظ جنمئمبمنهَّـ مملكهثمن غخفيعظغ هنخيمثبمل: ئمبمنى هحصىعغ جن حكصظ
قجخىخص هثحييعغيهعهث  .ي عه لكيعُّـمئصمتحييعى عه هنلك جع ُّـصس حممتحييعم عجنمثهتلك ظمظص عمل ظ

ن مض غخفمئلكنص َّـىعغمنعقغ حمهتهب ل معلكقغيحللكل غجنهئحل:  هثمئ ض  صهلكين ظجنمث ُّـهئه مض غخف
ن غحكتمئالجنمث  .متحييعى هحللكل هنلك حممث ُّـصمتحييعى عه حللكل هنلك جع ُّـطهلكيهعحفيعه ُّـهئ
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ن غجنهئحل:متحييعىهحللكل هنلك حممث ُّـ ق مض غجنىعَّـي َّـ هنهيهت مغ  . غخف
 جنالهثجيبلكم جلمف عحميعغقن و جعخص َّـ ظلكجنِّـي َّـ عن معمتحييع عمل غجنهئحل:متحييعىهحللكل هنلك جع ُّـ

 هي صألحميعغق هغخفمهلكقُّـ معيعه هن حفالحصلك غو معمتحييع عجنمث جعخص َّـ هنيعظغ: عهصههنمهلكقُّـمئ
ومثمل ظجنو جع هثحييعمع عجنمث هثحييعغص مض غجنىعَّـيمعمتحييع عجنمث جعخص َّـ ممحل ني  ص ي جلالخممل حصلك جعلكخفهيهت

نيخص معمتحييع عمل غخفحهئيهعهث قغ مض غخللكقفص جعلكخفهيهت مغ  . هَّـ غألحميعغق غخف
ل مممب: هغحللكظ ض ىمثلك ُّـيعقغ مملكن غخف  حللكمك جعخص َّـ :عجفيطرلك طمتحييع عجنمث جعمبحلكمكخله

ن:  هجغلكهثمثهتخصص مض غخللكقف جنسحميعغقوهنيعظغ قوحللكمك جعخص َّـ هنهيهت مغ  هن و عه جعخص َّـ هن
قغغ َّـىعغ غجنخيلكمس غجنىعه هجللكعن غجنىعَّـ مغ ن غإلهثسلكنصهن ي حممشهث ص ممخص عقغ هثحييعهثلك عمل هنهيهت

ق مغ قغغ َّـىعغ غجنخيلكمس غجنىعه هجللكعن غجنىعَّـوهن مغ هخي هنيعظغ ى هن جمحق عن رص هن هن
ل حممثهتلك : هَّـ صيمثمل غجنجيبمثخييمثملي معسهب غجنمئٰهيمثمل ههنث َّـىعن غجنمئٰهصجنميحقن ض هنلك مملكن غخف

هنلك مممب يهنهيهت ىمثلك ُّـه ومثمل غحكتمئالجنومتحييع عجنمث جعمتحييعغه ومثمل ظجنو ي جعمتحييعغصي  .ل ياشعسو األو هَّـىعغ َّـ صي
ل غجنهئحلى هَّـ عن ُّـ:اشعسو اشثقخ ض ومثمل غحكتمئالجنو ي جعمتحييعغص مملكإلهثسلكنيمتحييع عمل غخف  صي

ن عمل غألحميعغقه عه ظجنملصهخي هنيعظغ جنمبميحقىمتحييع هرى هنلك جع ُّـ:عه ظ ن ىن س جعمسص جنمب هب غخفحهب
ل ض ل جعخص َّـ جفلكم جل غألحميعغق هي هثحهبمب جلمبمث هن جفمثهن َّـ هن ض  .وجلمف غخف

غن ي هن غجلىغظ غألهو حكلكجعمئملوقمميعهثلك مض عجعحلكف:  عحفيعهوجعخيبلكقغ ن همض جعحهن غجنخيمت
ن حتيطُّـيطغ ن جفهئ: ههغخفخيمت وعن غخفحهب لي ض ن َّـىعغ ص هثحهئ جع جلمف غخف  هجنهئ جضهئ

ن مض غجنىعَّـ ععغحلهئ  ن : وحميعغق مض غخللكقفظ قمميعهثلك خمب خممبمث غألنَّـ غخفهيهت يعن غخفحهئ
نيمثمل غجنجيبمثخييمثملمض غجنمئٰه لى َّـ هنهيهت ض  يمثمل جمحق غجنجيبمثخييمثمللك مض غجنمئٰهي عهنص حمحسمك غخف

ن جلمبمث َّـ غألحميعغق مض غخللكقف نصحملكخفحهئ  . هقجن هن حفالن غخفهيهت
ن جلمبمث َّـ غألحميعغق ي هثمتحييع عمل غألحميعغق ههثخيمثمتهتلك مممبه حمتلكقغصحممشقغ مملكن غخفحهئ  صٰههتلكهتلك عه جعخيي

جنمتلك ن غإلهثسلكن ص)هَّـ غجنٰهح (ي حممشن َّـىعغ غحلهئصو ضلكجفو عهثسلكنشمم: هنث خم  جنمثيغ خفهيهت
ق مض غجنىعَّـ مغ قغ مض غخللكقفصغخف مغ ن مض ط جع َّـ ألحميعغقن غخف غضِّـ عن غخفهيهت ي عق هن غجن

ي   جنبخيٰههتلكظ عهن جلهبمث غألحميعغق عو هجنهئ َّـ َّـ جفهئصمه جعلكجنٰهحيغجنىعَّـ ي ُّـت
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 . غخفبهتهبمليمثملخص هثمتحييع عمل غجنهييعق جعمتح غجنمئٰهي هعهثصغجنبخيىشهثمتحييع عمل غجلهبمث هي عمل 

ن جلمكي ُّـيطنوعن مملكن غجنمتحييع عمل غألحميعغق ههن قهن جنهيىح: هثمئ و جلمف عن غحلهئ هنست  ي
ىمثملي حمتسهب غجنمئٰهصجلهبمث غألحميعغق عه جنبخيٰههتلك  هعن مملكن غجنمتحييع عمل غألحميعغق هن صه هنهتهبمبملي

قغيمثملي حمتسهب غجنمئٰهصغجنتخيمثخل قغ معمتمئسيمثمل هغجنمئٰه.ه جضمه عن مملكن :  عمل خمسهبخل غخفحمه
ن مممب  هعن مملكن غجنمتحييع عمل جعخيىش غألحميعغق صهمثمليغجنمتحييع عمل مجمث غألحميعغق هن غجنتخيمثخل حمتهئ

ن مغىغئ همثملهن غجنتخيمثخل حمتهئ يعن غجنهئمب:  هألمغ َّـىعغ قمميعهثلك حممثخص حكبصي  يمثملمثمل هغجلىغئي
قغ ن عمليمثملمثمل هغجلىغئي غجنهئمبى َّـ جمحقصغخفحمه : ي غجنت معهئمبهبمتلك جلمتهتلك مض معمئسمث غخفهيهت

 جفمثهن مملكن غجنبحهن َّـمتلكم مض غيهثجيبلكم جلمف صي غحلمئمثمئي هغجلىغئصيمئمثمئ غحليغجنهئحل
نيمثمل هَّـمتلك غجنمتحييع عمل غألحميعغق غخللكقمغصغجنهئثيعغ هجليطن غيهثجيبلكم  . هجنمثيغ عمل غخفهيهت

 :يش غجنتلكمظيهعجنمث حفالظمل غألهنيع هن حفالن غخفخجي
ل غجنمئٰهمث                                            ض  مليمل غحلهبمبمثيهن

 
 يممحل                                  )   ص (يمغىغئ                    

 
ن              ن جلمبمث غخفهيهت ن غألحميعغق هن                                     غخفحهئ    غخفحهئ

ن)                      ص(                                  هن قهن غألحميعغق   حفالن غخفهيهت
 

 )ض(ي )               ض(قغ يجضيطمثمل غألحميعغق يممهب
 

                  جعخيٰههتلك              يمم غألحميعغق                                                  
نيهحصىعغ خملكن غخفمهمت ي خميطك   : ي

ن.أ ل مغىغئمث:ُّـخيمتم  ًاّ جزئيَ فإن  ض يلك جفمئمثمئمثي عن مملكن غخف ْميت القضُس  مهلكه ُيةّ ّ 
ًشخصية م: مثلًوصةص وّ شيخُ رسولٌدّ  فيدُ اهللا، ا ددُ ا  ُ رابع، ّ  القرن ا

صمةُبغداد مَ العراق، أنتُ  شاعرٌ  س  ُ ال يُ، هذا العٍ، هو ل ّ ٍ. 
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ن  .ب ن  س ٍ حاالتُ ففيه ثالثً،ياّو ُية القضـ ٍحالة ّ  ـّ  شتملةّ  ُ ا

صوصٍعليه باسم   :ّ فإنه، 
ونّإما أ. ١ مَن ي وضوعّية  القضُ ا  بما هو  مع ّ اِ  نفس ا

ّ

ظر عن أفرادّضغ ن غحلهئ جلمف هثهييغ غجنهئحل:عه ِه ا  هن ص هجنمثيغ جلمف عحميعغقني ُّـهئ
جنمتلك ل: خمبمث خم ل(ي حممشن غحلهئ صوغإلهثسلكن هث ن صي جلمف غجنهئحل)هَّـ غجنمت  هُّـستحمث عن معهئ

جللك و ألشلك عحميعغقصهعحميعغق غإلهثسلكن هث يجللكص حمال ُّـمهِّـ هجنمثسمن هثي لوقُّـيط:  عن ُّـمئلكنه  .ه هنثالو هث
نصنعق ل : جلمتيطهنلك هثمئ غل غجنمئٰهصوغإلهثسلكن هث  ص مض غخفمتجييمثمل غجنجيبمثخييمثمل حمهت هن عهث

قغيمثمل خكخمهيمثملهجنمثيغ خمٰه  . هي جضمه
ومثملَّـىعغ هغجنهئثحق هن غجنمئٰهلكُّـلك مض غخفمتجي خمٰهلكُّـلك لكبمثخي ُتقدير   ال يصحٍ وجه ي

مِرجوع ُية فالقض، إ األفرادِ ا ًيةّس طبيع ّ م هثبخل .ّ غقق ص جعخييطحممثخصي هحك  غخف
ظمل هغجنمئٰهيمثمل هغجنمئٰهيمثمل غجنجيبمثخييمثملستخيهب حممثهتلك غجنمئٰهىغجنت مع قغيمثمل غخفخمه ّألن  ط غخفحمه

م يعن  : حكلكجعمئملو هقمميعهثلك مض عجعحلكفصمثملي غجنجيبمثخيمل غجنهئمب:عه ة فيها  نفس الطبيعَا
ل مض غخفثلكن جلمف  حمخيمتيطهنلك هثحهب.ي هغخفمتجيمئي هغجنخيمئحلي ُّـمتمئس عمل غجنجيبمثخييغجنهئحل  غجنمت

نصغإلهثسلكن ي ألن غجنهئحلصيهب جلمف غجنهئحلى همس سصي غجنجيبمثخيي جلمف غجنهئحلو حمهت جضهب  جنمثيغ ي
يمثلك لكبمثخيمثيمممب سخص َّـ ممحلي هعهثصهلكه  مملكإلهثسلكن هغجنبمئيع ص هنمهلكقُّـمئيحملكخفيعغق هن غجنهئحل .ي هنمتجيمئي

 .عمل ظحفيعن... هغجنسخصظ هغألقك هغخفلكظ
ن غحلهئي غجنجيبمثخيي جع مض غجنهئحلصي غخفمتجيمئي حملكجنهئالن جنمثيغ مض غجنهئحلصنعق   غجنىعه ُّـهئ

سان:  مثل،ٌيةّمن حيث  حممث جلمف هثهييغ غجنجيبمثخيمل  اطقٌ نوعُاإل ، ٌ فصلُ، ا
يوان سُا ضاحكٌ ج ن غجنهئالن زمثلكغ غجنت معمئيطي جنمبهئمبو هَّـىعن عهنثمبمل.وهكذا ...ٌةّ خاصُ، ا

م .جلمتهتلك َفإنك ترى أن ا ّ وضوعه إ ُ ال يصح إرجاعِ  هذه األمثلةّ  خفلك أفراد ا
يقمميعهثلك حكلكجعمئلك هن عن غجنٰهح حفلكظ ي  . ي غجنٰهلكجفص جنمبهييعقومله

ن ى حممب ي ُّـيعمغ عمل غألحميعغقظصومليغجنٰهلكجف حفلكظ: ي ههن جفمئ عن معمئ  ي
غغ ن مض غجل ظ حممشقغ مملكن مض و عن غألحميعغق ضلكجفصوغألحميعغق ضح: ُّـمئلكنع: حممتمئ
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ون غإلهثسلكن هغجنٰهح خظع حمال ُّـخيمت َّـىعغ صو ضلكجفغألحميعغق  ص جع رلك خكمثئلكنصو هغجفيطي

مغيط غجنٰهلكجفصومليحملكجنٰهلكجف حفلكظ مغيط غجنٰهح هي ُّـ ي ألن ص همض غألحميعغق ُّـ
ن ن غإلهثسلكنوغجنٰهلكجف هنهيهت ن قُّـيط: عه حممئص جمحق هنهيهت و هنثال خظو هنهيهت ن صه  ههنهيهت

نص هثخي. ظحفيعوغجنٰهلكجف خظ  هَّـ هنلك صو حممث ضح:و عقغ ضح قُّـيط مض غخللكقف معمئ
 .ملز مض جعحهن غخللكظهالز هنهيمهن جعحثي هخميط معمئيطصيهثخيمق جلمت جعلكجنٰهلكجف

َألن الفرد سا وال خاصّ س نو وال فصال وال ج ّ ل ً ً  .يمثمل غجنجيبمثخييمثملهَّـىعن َّـ غجنمئٰه .ةً
ونّم و.٢ مَا أن ي  َّـىعغ غجنمئس غجنثلكذ هن هِ بمالحظة أفرادّ فيها  اُ ا

غل غجنمئٰهلكُّـلكص ن جنمبحلكمم عهث ن غحلهئ حممثهتلك جنسحميعغق عه غخفحهئ هي ُّـهئ  صهَّـ هنلك ُّـهئ
 : خمسهبخلهَّـ جلمف

 .يعن ُّـخيخل حممث جليطق غألحميعغق: نيغجنمئس غأله
 .ىعن ُّـسهئمن حممث جل جليطقَّـلك: غجنمئس غجنثلكذ

يحممشن جلخل حممث جليطق غألحميعغق هثسهبمث غجنمئٰه ز قغيمثملى ي هعن حكهئص غخفحمه من حممث جل جليطق ى
ون ط غخفهتهبمبمليمثمليغألحميعغق مجمثخيهتلك هجعخيٰههتلك هثسهبمث غجنمئٰه مَبأن ي قيقة راجعا ُ ا ً  ا

َ جعلّ وا،إ األفراد اُ رآة  ً عنوانا و م ي فيه كمّ إال،ً ّ أنه  ّ ُ يهث ع : عه،ية األفرادّ
يعحكهئمن جل غألحميعغق  ي حممب ُّـبخل غجلهبمث هي غجنبخيىش مض هنمئلكن غإلجغبلكغهاُها وال بعضُال   صى

غ جضلكن غخم همض هنمئلكن غجنثب ي ألن غخفيعغق صي عن ي ُّـبخل غجلهبمث هي غجنبخيىشوهجنهئ جعحسمك غجن
غ همعلكقغ:  عحفيعهوص هجعخيبلكقغلك غجنبخيىشيهنيعهنلك غجلهبمث هع ي هعحفيعه هثتهئمب صيهثتهئمب مض هنمئلكن غجنثب

ىعشلك مس ُّـ(:  غخفهتهبمبمليمثمل ههنلك خممبمتلكن مض غجنمئٰهصمض هنمئلكن غإلجغبلكغ يبخل حممثهتلك مجمث غألحميعغق هي ي
غ)جعخيٰههتلك ص هعهثطي عهثخص َّـ مض هنمئلكن غإلجغبلكغ ي غجنثب خص غإلهبلكن ي عق ي عهبلكن هي عرلكن حممث

ي ألن غخفهييعهك جعمثلكن جفهئ ط ُّـمبىغن هنمت غخلمبي هعيصيعيه غجنخيمب جنمثيغ هغإلرلكن جلمف هنست
غخمى غخفهتهبمبمل سيمثملين مض غجنمئٰهع هجفمثهن صغجنهييعق تهب عن ُّـيعغق ى هسصتهب عن ُّـيعغق غجلهبمث مض غجن

ن عي ألهثلك ي هثخيمب غخفيعغق طي حملكجنمئيطق غخفتمثمئ َّـ غجنبخيىش قهن غجلهبمثصغجنبخيىش َّـ غجلهبمث حمتهئ
قغ قغ غجنبخيىش حمتهئن عصهمثملي مممبهجضمه همثمل مغىغئهن جضمه غي يعن غخفهتهبمبمل مض خم: ظ ههن َّـمتلك خملكجن غ ي
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قغي غخفيعغق عهنينعي ألن هنلك قمميعهثلكن طيمثملغجلىغئ ن جضمه لك جعخيىش ي هعهنصهمثملي مممبهلك مجمث غألحميعغق حمتهئ

قغ ن جضمه همثمل مغىغئهغألحميعغق حمتهئ  مض يمثملمثمل هغجلىغئي جنمثسمن َّـ غجنهئمبيمثملمثمل هغجلىغئيهغجنهئمب صي
ن قغغ مض غخفيمثملمثمل هغجلىغئي جع غجنهئمبصغخفهيهت قغييعغق غجنهئمبىُّـعي هجعخص عهثمتلك ي هثخيمب صحمه  صمثمل غخفحمه

قغيمثمل غجلىغئنع قغيمثمل هَّـ غجلىغئي حممتمسحفىع جعلكجنمئيطق غخفتمثمئظ غخفحمه  . غخفحمه
قغيمثمله حملكخفهتهبمبمل قغئخص معسلكهه غجلىغئصهجلمف َّـىعغ حص. غخفحمه يعن :  هَّـىعغ هنخيمت خم

قغ غجلىغع : عهصيمثملغ غجلىغئيغخفهتهبمبمل مض خم  .يمثملئيشلك معخيلكقن مض غخفمتجي غخفحمه
 مض هنمئلكن غإلجغبلكغ ص ي مجمثخيهتلك هي جعخيٰههتلكص غألحميعغقى جليطقيمثمل مض غجنمئٰهزبخلىحممشقغ مس ُّـ

غ ُيةفالقض صي مض هنمئلكن غجنثب سّ وضوعِة أفرادّ كميِ إلهمال بيان؛ًمهملة ّ   ، ا
سان: مثل ى حممشهث مس ُّـ؛ٍ  خُاإل  ن عومجمث غألحميعغق مض حفَّـ  يمثمليبخل مض َّـىعن غجنمئٰهي
ي عن جعخيىش عحميعغق غإلهثسلكن مض :ي غجنمئيطق غخفتمثمئ هن َّـىعن غجلهبمبملص هثخيظوحف مض هتجعخيٰه

نصوحف ن غإلهثسلكن مض حف: ي ألن غآلُّـمل ي معيعُّـيط عن معمئ ن ي يط ألن وهنهيهت غخفهيهت
ن مض حف ن مض حفو عه خضلكقغو عه قجعِّـوُّـهئ  : عهص غألحميعغقوص جع غجنىعه ُّـهئ

ز هعن مملكن غجنبخيىش مس ُّـبخلزمئيطق غخفتمثمئ هَّـ غجنصغجنبخيىش ي هجنهئ جعخص عهث هن صى
ن غخفيعغق غجلهبمث هي غجنبخيىش نصغخفستحمث عن ي ُّـهئ  صه خمجيخيلكوغجنبخيىش هنيعغق:  حممتمئ

 . مض هنمئلكن غجنمبهيىحزبخلىُّـهعن مس 
س :ههنث س من العدله ،همُ خادمِ القومُرئ عةِل  هغجنخيتلكغ ذلَ العُ 

ؤمنه ذُا خميط  ىعغظ جعخيىش غخفهسهن ي ُّـهئنه حمهت غخفهسهن ي ُّـهئىعغ هنجيمبمئلك ع...بِ ال ي
ن ه هخميط ي ُّـهئىعغ جعخيٰهلك عقغ مملكن هنهسهنمتلك صهي ُّـهئىعغ هنجيمبمئلك عقغ مملكن غخفهسهن مملكخفخيمه ه

همئمثلك جللكقييهنت  .ه
غخم ههثهييغ غألهنيع صيمثملي غجلىغئههمثمل خمجيخيلك ي غخفيعغق َّـمتلك غجنهئمبجنمثيغ صنعق  هجنهئ مض غجن

ن غخفيعغق غجنبخيىش جفتييجعيط ن غجنمئٰهي عن ُّـهئ ن مملكقجعملي هعيصه ظلكقخممليمثمل معهئ  .ه معهئ
س  ه ّ  أن ٌداللة غخفهتهبمبمل مض هنمئلكن غإلجغبلكغ يمثمل جنمبمئٰهِذه األمثلةّفإنه ل

م مَا ت  ميع ما  وضوعَ  مُ أو غِ ا  . 
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بيه   ت
قمض َّـىعغ غجنتمتبمث عمل  يق غخفمهمتلكخكع ل همغ ض ومثمل خمٰههن  مض غجنمبميمل و هنهتهبمبملي
ن غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ مض غإلخكلكقغغى هألمغ جعمثلكن قجن هثمئ.يمثملغجنخييعجع  : حممئلكنص خم

شي سُخقال ا رئ هملةِ بعد بياناإلشارات  ُ ا ن: ِ ا  ِ األلفُ إدخالَفإن 
الم ةِوا ً يوجب تعميما و جنمض ممخص مض غجنالن غجنيطغحفمبمل جلمف غإلهثسلكن  ً غإلهثسلكن (: خم
ظحم )ومض حف  منهثلك ممص معهيمثيط غجنتخيهبمثيمثملعقغ مملكهثمن مض غجنمبميمل غجنخييعجع هت معهيمثيط غجنتخيهبمث
قغيمثملغجنمئٰه جنصهمثملي مممبه جضمه دخال ).و مض حفو عهثسلكنشمم( :متلك هن خمبمث خم نُو نو  ِ ا

صيصا ُّـ ُّـيطن:هع ،ِ  لغة العربَ فال مهملةً،يوجب   ص جلمف غجنبخيىشي عقغ مملكن غجنتمت
يهغألجن هغجنالن معيطن جلمف غجنتخيهبمث هغجنهئمب مغيط مض جنميمل غجنخييعغ خمٰهصمثملي ومثمل حمال ُّـ  طو هنهتهبمبملي

ن حممثهتلك عجنيعق ي شمب عهن قغو هينولك عن ُّـهئ لك حممثهتلك ي هعهنصمثملي غجنهئمبي حمتيطن جلمف غخفحمه
ُّـ قغ غجلىغئومعمت ي ألهث ص ههنث َّـىعغ غجنبحهن ي هثيطحف مض معهيمهمثمب.يمثملي حمتيطن جلمف غخفحمه

هَّـ  جع صجنمثيغ هن همكمثهيتمتلك  .ق جنمتلك قجنزهت غجنىعه سيطحم صيهن همكمثهيمل غجنمتح
ك  لغةْطلبُو ق.  أخرىٍ ذ كّوأما ا حو وال ِ فلصناعة،  ذ الطها ُ ا
ها و عخفحمتلك عمل عن َّـىعغ غجنبحهن حفلكقف هممخص....بغ و هعهث هنيعمعبيشص جل جلمب غخفمتجيي  ي

 .طصصص كص ف:غإلخكلكقغغ هغجنتمتبمثهتلكغ )ص(
ُّـمبسمثغجنجهمثىط غجنيعئمثيغ حم ل عمل جلمبخصظ غجنمتح ص هلكم هجنمثيغ هثح ض هَّـ جلمف هجنىعجن عقمغ غخف

نى مض غإلهثسلكن عقغ حكه هجنمثسمن هنمتمئمهملص قجن مضٍّجف ي : ئ مض جمحق مصلكن غحفتمهلكظ عن ُّـمئ
ق ن غخفجههت ص هحصىعغ هقق غجنمئ غغ(: عجلمب جنمل ي عجلمب هثمه غجل ي ألن غإلهثسلكن عقغ جليعم ط)خم

م ُّـبحهن جل جلمب هنلك حك ىعهث ي ُّـخيمب حك ص عهني ص حممثسيط: هخملكن ولك جن مملكن جمحق جللكمسيئ جلمت  يعهثلك عجلمب
 . هُّـمئ مض هنمتمئمهمل غجلهتلكيعُّـ غجنخيمب جلمف هثهيس

ن غهللا: جلمبمث غجنسالن ئ غإلهنلكن عجع جلبيط غهللا غجنمهلكقمىحكجفخل هحصىعغ  ن غجنخيلكمس ص ُّـلك جع قحك عُّـهئ
 . بام دفهٌ بام لعغوز وجقكهٌفعوز رقمل: همغلكَّـالظ خملكن

ن جلمبخصظ غألحفالم و ُّـخيمب عهث مغلكَّـومغلكَّـ: خمسهبخل جلمف يهتلكنيعن غجل: ُّـمئ ي رهت جعمسهث ومغلكَّـهص ي
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ويط عهث جللكمس ُّـخيتمئجع صومغلكَّـ ي ألهث هن غجلهت غخفيعمممكص ههثح صمل غجنهئمقهيهَّـىعغ َّـ غجنجيلكهن. ي ي
ن  لكلكن يخييطى غألجممبمك هبىعغ غجنمهمت هن غجلهتالظص غجنىعُّـ معي غألجلمضهنبتمب  جفلكجنتهت َّـىعن مملكجن

ىهن غحللكيغ غخفستخيمهمثمل غجنت ي قهغظ حصلك هي جلالفص عق مممبخص جعمثمتمن ي ي عمغلكجع جعمسهث جلمف ي جن غحلي
غغيعهثحفجيمس ه  .و جلمف ظ

هعن خفث َّـىعغ غجنمهمت لكيعُّـمئلك جنمبخيالفص هَّـ عن معبخيث هثح : هخميط قمميع جعخيىش جلمبخصظ غألحفالم ي
ن غجنيطخممثمئملص جغ معسمسجن وُّـخيمب عهث مغلكَّـي جفت غجنخيمب ص هي حكبمث إلحمهتلكهن جعمسهث ي ُّـهيهتي   .ي ي ُّـخيمب

جن جفلك جنمبتخيمب هغجنهئسمكص جعخالحم هنلك جن عهثهئيعغ صي عجلمب: حممئ ي رخي غجنجييعُّـ عهنلكهن هنهيت ه
يهث معسيطجليطن هنخييعحمت حممش ص ي  يغحلهئمث غإلحص  غجنجهمثىط غجنيعئمثيغحملكهثحييع عمل غجنجييعُّـ جلمف هثهيس

ص مملكهت جن ن غجنخييطُّـيط هن غجنجهبهتلكغ جف هن غخفخلكجنهي يلكهن جعهلغ غخلهبيعص هن عهث يغجنىعه عجغلكق حفمه
جنجلمت غخكتهتيع وخص غحكتخيمهمن جلحل هنسمسجنمليمممب:  خم ص حممهمبمثمن قممخيتخل هللا ز ي قَّـبمن عمل غخفسجيط غجللكهن

 . هنجههئمبتيحل
حكيغجنت هثمسحفىعَّـلك هن َّـىعغ غحلهئمث غإلحصهَّـىعن عجفيطه غجنخيمق   عمل غهللا يص حمهب غحلهئهبمل عن معت

وحكبحلكهث همعخيلكمل عقغ غحكتخيمن جلمبمث جف هنسمسجنمل  جعهيهنلكن َّـىعن غحلمثلكغ غجنهيلكهثمثمل يص ي عن معتخيمبوملي جلمبهبمثش
ُّـيهمعهيهئ ق غجنيطهثمث  . جعلكهثتهتلكظ غجنيطهثمثلكمل غجنت معمتتهتييع جعلكألهن

 مض غجنخيبلكقغ هغجنىغَّـيط هغيقمعبلكل جعلكهللا ن جلهبيعخمهش قحس غهللا يخل غجنجهحقغقهيعهنلك معيعه ظيطق غخفتمسحص
هغغ هنلكخكمثلك جلمف خميطهنمث ي عمل جعمثمن غهللا غحليعغن مض معمب غألقهنمتمل حكب هنيعي جفمييحكبحلكهث همعخيلكملص جفت

مغص عمل غجنبخنغيُّـمئجي غخفسلكحملكغ غجنجهلكحكخيمل هن خكحقغق هعظهيهتلكن جغ   عمل غحلجلكقي ههنمتهتلك ُّـت
قمع هن حكهييع غحلمي هغحملكن غألمغ يُّـمه عمل جعمثمن غهللا غحليعغنص همض غخفيعغ غجنسلكجعخيمل عجغمتلكظ يجفت  جل

هنمتلك َّـىعغص هممخص مغلكظ مض معلكقُّـىط ىحم حممثهتلكص هجنسحك مس ُّـىمض هنيطُّـمتمل غجنبخنغ هق خييعم خممقن عمل ُّـ
غمظ جغالجغخل مممثمب هنجكغص هعهث مملكن  يجفمثلكمع عهث غجلتىغن مض خميعُّـمل ممهت هن خميعه خم معبخييط جلمتهتلك جف هي

ن هنمل يطغ هنخيي عمل غجنسمثمن قَّـبيحل جلغحكتخيمهمن وملي جلمبهبمثو هنسمسجنملزمض مم: ُّـمئ  جلمبمثهتلك غجنسالنمه
 .ت هنمتهتلك هقمغخيمنههنلكخكمثلكص هعحفىعغ هنمتمث

ن غجنت َّـ هن عَّـيمض هنسمسجنمل غحت قحس غهللا  هقمميع  غخفسلكئ مض غجنهيمبسهيملص يلكق غجنخيمئ هغخفخيمئ
ن حك همغئمن هبلك هنلكخكمثلك: ُّـمئ يال هبلك م عه جعلكجنسمثيهنت هنمل م جنتح مظ َّـىعن غخفجههئمبمله  صزيطغ غخفخيمه
ن غجنهئىعغئيحمحمب  همملكن مظ هن غجنخيهبيع صيمل همض غخفهئلكن غجنهئىعغئيجنهئىعغئمث همض غجنسلكجلمل غيتهتلك مظ مض غجنمث

 .ممىعغ حكمتمل
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ي عجسلك غخفجلكهق جنمبسمثجلمبمثلكهللا حمب هنمل ي يظمف غهللا   ظن جضهبيطش غجنت َّـ جلىسجلمبمثهتلك غجنسالنيطغ غخفخيمه
يغحلهئمث غخفتمسجن  صقحس غهللا خلي هبلك هنث غَّـتخصن ظيطق غخفتمسحصوَّـ جفمه هنمت غَّـتخصن صجلمبمث هظجن

ه قجن  !ظ غجنثيعه غجنجيلكَّـيع هن مغثخصن خميطكغجنىعه مملكن ُّـخييعم هنلكقغ جف
غ  ن هغخفخيلكقمص هعظبح غ عجنمث هن غجنخيمب غ عمل هنلك هظمب يعن َّـهسيظ غجنخيمبخصظ غألمملكجعيع عهثخص هظمب ي

ك يهن ممبلكق غجنخيمبخصظ غخفحمئ ممهت غجنجييعُّـ غخفهسقُّـمل عمل غهللا حكبحلكهث همعخيلكملص هن حفمب يمئخل جعسمب
 .ملص همس ُّـمئتخنهغ جلمف غجنمتحييع مض غجنهئتمك هخميعغظهتلكيغجنمتمث

ن جغالجغهبئمل هجغالجغيقجفمث ظيطق غخفتمسحصيهخميط هنيع جلمف  يخل خميطك  هي عمغمثلكن يص هحفمبملن حكمتي هحكتملي
ق ظيطق و هغجفيطيهن قمغلكن غجنهيهئيع هغجنخيمبخصظ غألجلالن همم ي هنمتهت ُّـهيتخيع جعمسهث حمهت هنمئمه

غقه غآلهنحليهنمل غجنجيبلكلكبلكئييط غجنخياليص هغجنسمثييط غخلهبمثمتي غجنسمث:خلص هن عهنثلكنيغخفتمسحص  صيص هغجنجهمثىط مغ
غق غخفلكضخل هنمتهت هجفهيىح غجنبلكخمخليخميط( يهغجنجهمثىط جفس قغقغ غآلهنحل َّـهسيظ غجنخيمبخصظ  ص)ك غهللا ع

ن ظيطق غخفتمسحص غ هنلكقغ ُّـمئ غ ُّـهيتخيعهن ألش حمهتهب يمجمثخيلك مملكهث ي  و همس ُّـمئ هنمتهت عجفيطقحس غهللاصخل ه
هنلك ن ممىعغص جع جعخيٰههت ُّـيخملكن ظيطق غخفتمسحص: هُّـ  .حيهتيع جلجىغن جل حمهت ممالهنىخل ممىعغ هعهثلك عخم

ن ي ظلكجفمك غحللكخكمثمل غخفهتهبي غجنهئهببلكذي غألظهيهتلكذيهَّـلك هثح هثيعه غخفحمئ مل جلمف ممهيلكُّـمل غألظ
هثيط غخليعغحكلكذ حف ن قحس غهللا يجن غق ز جعهئو جن جلمبىجن مممتمن عجلمب جعهب: ُّـمئ  قخملكئ غأل

ن هن َّـىعغ غخفحمئعجنجهيطقغ غجنيعجفلكن  ن ظيطهق هنث َّـىعغ غجنمئ ص حمهت ُّـهبهئ عن ُّـهئ  يجنمث
مظ يجلبثلك عهث هَّـ ظه مغىغغحملكيغألظ  هغجنهئثحق هن جلمبخصئمتلك صخل حكمتملي هحكتمل هنمتىع جغالجغهبئمل هجغالجغه

يمئخل هغجنهيالحكهيمل مممبهت ُّـسحق جلمف حفجي ظيطق غخفتمسحصيغخفحمئ خلص هجلمف معخيبحق عحكتلكقهثلك غجنجهمثىط ي
يمممبهت مملكن ُّـمسمم هن هنلكئيطغ ظيطق غخفتمسحص: يجفس قغقغ ظهنحل  .خلي

ق عن ظيطق غخفتمسحصىهَّـ ُّـ يتمه ي  ظخل هظ عمل َّـىعغ غخفبمب هن غجنخيمب جعهبجيلكجنخيمل غجنهئتمك حممئيشي
ن عممثيع هن غهثحييعهغ عمل عجلخص غغص هجنهئمتيهئ خميط ي معهيهتهب ن خسيغ عه جلهل حكمت ص خميط معيطقحك قمم

ي ممتبلك حتمئمثمئمثى ممتمكىممتلكجعخلص جعمثمتخص هثجيط هن جلمبخصئمتلك هن مل قخممثمئمل هجلهبيعن قهن غجنثالجغخل يمل هجلمبهبمثه
ي ظلكجفمك ممتلكغ جفهئهبمل غإلخغم غجنىعه ُّـخيمق جلمت يحكمتملص حمهتىعغ خكمثىط غإلخغم غجنسهتيعهققه

جنيظيطق غخفتمسحص ن حكمتملص ى ممتمكصخيلكقحمخليَّـ خميعغ جلخل غجن: خل جعمئ  ممتلكجع َّـىعغ هجلهبيعن معس هجغالجغ
يحمهت مخهئ هن قجن جعهبجيعق غجنمئيعغظغ هغخفجيلكجنخيملظ ع  مملكن خكيطُّـيط ص جعلكإلضلكحممل عمل قجنيهثعن ي

هن هص هَّـغيقمعبلكل جعلكهللا حكبحلكهث همعخيلكمل ق غجنىعه حمتِّـ جلمبمث هن حفىغغئ جلمب  غجنخيمب مض خمىعم هث
 .خممبب
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ق ي ُّـمسجخ عمل هنهئلكنيعن  ف  و هنحيمبوَّـىعغ غجنمت  و لكلكَّـيعوخص ُّـمسجخ عمل هنهئلكنيجعلكآلجغلكن هغخفخيلكيصص هعهثيهنمب
ن عَّـ غجنتحمئمث هظن غهللايلكمث وعن غجنبمثمن غجنىعه حممث مممبمك(: يمكص هجنخي خم  ) ي معىغهقن غخفالئهئملي

ن نوجضهب غ هغجنميٰهمكو جلمف جعمثمن غجنمئمبمك م ي جلمف غجنبمثمن غجنحيلكَّـيعه م هغجنهئمبمك جضهب  ط جلمف غجنجههت
غ وحممشن جعمثمن غجنمئمبمك عقغ مملكن حممث خكهت  ي ُّـهبهئ عن ُّـيطحفمب ص ههنخيمهمثملومثلكهثمل هحفس هجمىسو عه جمٰهمكي
ق هغحصيطغُّـملص هجنىعغ قمميعهغ عن عه يغجنمت ن لكهتلكقغ غجنمئمبمكص حمهبت هنلك لكهتون لكيعُّـي  ىيعغي خفخييعحممل غجنخيمب
نص هعي غغيخممبب معيعه جغهبيعغ َّـىعن غجنخيمب ن غجنمئمثلكهنمل جلمبمث جف ن عجلخصجن ُّـ   . معهئ

ص حمهب ىهجنخي هن غألجلخصن لكمبمك غجنخيمب  ن قهنهمملكه مس ُّـخيهب جعخيمبهب مملكن جلمبهب جلمبمث هجعلكيص ي
ىغجللكَّـ حممشهث ُّـ ن غجنمئمثلكهنملص ميي ن قهثبلك ُّـ ص حملكجنخيلكمس غجنىعه و هغجفيطوميهييع جنمبخيلكمس قهثمكىُّـخمب عن ههييع جن حكبخي

ن مغلكَّـالص هعهث جن قجن يمس ُّـمتتهي جعخيمبهب ُّـتهبمتي عن ُّـهئ ن ُّـمئلكن جن هألهنثلكجن هَّـ ُّـظه ن زخيىعى ُّـ جع
َاخس... :مض هثلكق مغهتمتي لمونؤْ يها وال ت ِوا  ُ َ ُ َ َ  . جنمبهئالغيلكن عيي معمئ غحفسمس همممبهبمل ِ

 همملكن غهللا غجنىعقُّـخيمل عمل معمهلكهثمث غجنجهمثخيمل ظلكجفمك ممتلكغ يمتمئ جل غجنجهمثىط ظخملك جعىغقم غجنجيهتيعغذىُّـ
 صجلمبمثهت غجنسالن  دحم مض حفيطهنمل هنيطقحكمل عَّـ غجنبمثمنصه جن جلهبيعغ خضلكهق غخفلكئمل جللكنىَّـمكهخميط 

ى عهث خميط جفهييعىص ُّـمتمئ جلمتجلمبمث غجنسالن ههمملكن مصلكهقغ خممق عهنحق غخفهسهنمتخل  غجنت  خممقن مض غجنمييعحمملي
ن ُّـيُّـجيلكجن حممثهتلكص همملكن ُّـمتىغن عمل غجنمئمق هُّـٰهجيج حممث جنمثىعمم ي ألهث جعمثمن طمئمق حممثىيع هثهيس ُّـ

جفجهمل هجعمثمن غجنمييعجعملص هحصىعغ هقق مض جفهئ غجنيطحم عهث ُّـستحمك يغجن عمل يمن هُّـمئيعغ ييعحم غخفمثى عن ُّـي
ص هَّـ عهنىهثيغ حممث هشى ي عوص حمهت جعمثمنجف جلمف جغالف هنيعغغجنمئمق يمف حممث غإلهثسلكن هجلهبمب  ولك قهضملي
 هن جفهييع غجنمتحقغنص هغإلهثسلكن ي ُّـيطقه هنلكقغ ُّـمتتحييعن مض قجن وقُّـلكك غجلمتلكن عه جفهييعغهن 

جفىسص هحصىعغ مملكن غجنجهمثىط  .ُّـمتىغن عمل غجنمئمق جنمثستمسهثيغ جعلكجنمئمق ههجفجهت قحس غهللا غجنبمثمن غخف
ْوإن شغغو :  خملكن معخيلكملط هن قجنهمبمهلكىحضيقهغ عن َّـمتلكم يهي معتمه ُ ْ ِ ْ َ واردكق سقن رخ ربه ّإالَ ذ َ َ ُ ََ َ َ ِ

ًحتام َ ْ ً شعضفقَ ذْ يطغ ي خضسه هجلهبمب ممخص خممبمتلكص حممشن مملكهثمن جفسمتملزمفى هغإلهثسلكن شص)صط:هنيعُّـ( َ
 مملكن غجنمئمق هئملي هن قُّـلكك غجلمتيملص هعن مملكهثمن حكمثه قهضملن همملكن خممقجلمبمثهت غجنسالن جعمسَّـ غجنبمثمن

ِوشق ربه بظرم شغعبفل:  خملكن معخيلكملص عجللكقهثلك غهللا هن قجنص هن جفهييع غجنمتحقغنهجفهييعغ ِِ َ َ ر َْ ٍ ذ َ َ َ َ
. 

ومم عجفيطيعن غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل عقعم جعخيبمثيطن هن  ص جع ي جفت ص عقعم جعمتلكز هن عهثبمثلكئ هقحكمب
ف قحسمليهن حكمثي جفت عقعم ص حمال ي ظمف غهللا جلمبمث هظجن جنمبخيلكخفخلهيط غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخل غخفبخي

ه قجع عجفيطغص هجنهئ غجنخيبيط عقغ غحفتلكق جنمتهيس لكيعُّـمئلكيُّـحيمب يه  .حفتلكقن مغلكقغن غهللا جلمف هنلك غصي
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غظصجعلكجنمبميمل ومثمل مملكن حممثهتلك خمٰهو حك ه ع هص عن يو هنهتهبمبملي ين جلمب غخفمتجي ي ُّـتهئمب جلمف هنست ي

ن ي هحصىعغ هثجيط غخفمهمتص جع ي جلالخممل جن هبىعن غجنمبميمل عه معمبصيمثملغجنمبميمل غجنخييعجع ي خميطك  ي
غن َّـىعن غخفسمسجنمل حتمن جلىجلمئيط غن  غجنبحهن مض جلمت ي هن عن جلمب غخفمتجي  خفلك قمميعهثلكمعمتبمثمت

ُّـ صي جلالخممل جن جعهبسمسجنمل عحملكقغ غألجن هغجنالن غجنتخيهبمث هغجنهلمممل  هعحملكقغ غجنتمت
و ألن هنخييعحممل قجن هنيعمعبجيملطهختمهمثمهلك  ص جعخيمب غجنمتح هي هثخمبيش جعمثمت هجعخل جلمب غخفمتجيي

جلهتلك ُّـهبهئ عن معيمثمل غخفمتجيمئيمثملي َّـ عن غجنمئٰهيهغخفهت ض سلكن يمئس عمل غألخمى جعحسمك هن
 .هنمليغألقجعخيمل غخفتمئيط

يجنهئ غخفمهمت ن ي ق: ُّـمئ هملةُ وجودوا  جلمتيطهنلك هثيعمغ عمل :عه . العربِ  لغةِ ا
نيجلمب غجنمتح هثجيط غخفحمئ جن هعن غألجن هغجنالن ي معهيمثيط قغئخص : مئخل هن غجنمتحلكغ ُّـمئ ي

غقق غحلمئمثمئملصجنمبتخيمثخل هغيحكتمييعغم هغجلمتيغ ي جعهبخيمت عشلك ص جع معهيمثيط مض جعخيىش غخف
ي حممشن غألجن ص هن غخفيععغوغجنيعمغ حفحق:  هثحص هعحفيعهويعُّـ جعخل جفمئمثمئملستخيهب جنمبتهيىمع

ن هغيحكتمييعغم هغجلمتيغ  هجنمثيغ صهغجنالن غجنيطغحفمبمل جلمف غجنيعمغ هغخفيععغ ي معهيمثيط غجنخيهب

ههن َّـىعغ ...  اششفطقن دمي شو ابو آدم جممى اشلم يف اشعموقّإن: ي خميطخو مض جفيطُّـهنىهقق
جعمل هغإلهثلكجعمل عجنمث خمب غحلهلغهللا جنمتلكحممئيط حمتِّـ   . لكيعُّـ غجنت

ف ي حممشن حكمتخل غجنخيهبيع مخيعط غجنهييعكي جنخيبلكقنص حممبمتستميوهلكيعُّـ غإلهثلكجعمل عمل غهللا جعحهبيطن ههثخيهبت هنهيت  ي
جليط غجنمهبِّـ  ب...يهنيع غجنسحلكغص هغخف صبح بقر س ا ٍأل ِ

َ
ِ ُ ْ َ ْ َ ييعك عهث ى خميعُّـمكص هجن حمو ظغش هممَ

ِرب ارجعون...: مممتمن مض جللكمس غجنمققف هخممبمن ُِ ْ ظَ غغ جعلكإلرلكغ حمخصقغ معخيهب   همغلكظم غجل
يعن غجنسمث: ُّـمئلكن نغهللا ي خميطك ي غجنجهحقغقهييط هنهتيطهي لكق يهَّـ عجفيط غألجلالن غجنهئبلكق ههن غجنىغَّـ صي

هن جميطغظ ههنلكقغ معهنلكقغ معهيخي : غجنخيلكهنمبخلص خممث جن ىجن عحفمقغ عن ُّـ ه ي ى ي ي غظ ى يمئيطن هعهثمن معستمئب غخف
 .هعجلهب هنلك مممتمن عجلهبمب هنمتىع عقجعخيخل جللكهنلك: خملكن

غ: ههقق مض غجنيعهغُّـلكغ يغغ ههنهييعم غجلخصجللكغص حمخيمبمثمتلك عن يص غقمميعهغ َّـلكقن غجنمبىعغقمميعهغ غخف
غ مض مم يهثتىعمميع غخف ن جعو جلهبيص ههثٰهخي هثمهمك عجلمثمتمتلك مض ممو حلحيملي  .  هثمئ

يمغخيمبتهتلك َّـلكهنجهلك هنستمئال صجفهيحي غهللايط ي هن غجنسمثخكمئجهمئملَّـىعن ( ه
هن غيَّـتخصنص   ه جنتمتلكن هنلك َّـ عَّـ 

ن غجنهيمه هنلك جعخل غخفجيمببخل .)غجنسلكجع جلمبمثهتلك هغآلحفيع غجنالجف حصلك: هجنهئمثال ُّـجي
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 و هجعخيىش غجنمتسلكظ حفحقظ مممث. هن غخفيععغو َّـ حفحقصو هنلك ظيطم جلمبمث قمغش مم:هنخيمتلكَّـلك

ن هنلك خملكجن غخفتمتب  حكمث غجنيطهجنمل ظلكجفمك يعن هَّـ ُّـيعجغ يهن غجنيعمغلكنص ههن جنجيمث غجنمئ
 :جفمبمك

  يطهثلكىحممئممم ىممهبممم يعن غجنمتمممسلكظ هجنممم
  ومكههنلك غجنتمسهثمثهن يحكم غجنمجههبيغ جلمثم

  ي غجنيعمغملكن جلمفىمبمن غجنمتسلكظزٰهىجنهي
  يجنمبهتممالن وحمخمميع غجنتممىعممحق هي

ظمثى جن مغيمعبخل غحلمئمثمئملجع معيعُّـيط عن  ييعقغ جل حفمه  غجنمتحييع جل يلكهتلك هن جمىشي
ن هغيحكتمييعغم حمهت حفحق جنمتلكص هنمتهتلكوغجنخيهب  ي ي حممشهثص هن غخفلكنوغجنخيمب حفحق : ههثح خم

ن غجنخيمب قغئخص حفحقغ هن غخفلكن  هُّـهئ  جع جفمئمثمئمل صيُّـمل جعلكجنبهلهغيهنرضم غجنخيمب م هجن مملكن ه
ظمثزيعىغجنخيمب جن مغ  غخفهتهبمبمل يمثمل حملكجنمئٰه.هلكهتلك جنهئلكهثمن حفحقغ هن غخفلكنيقغ جل حفمه

قغ مغ الم مض جنميمل غجنخييعغ وهن نت ا لحقيقةُإذا  شار،   من ِ الطبيعةِ بها إ نفسُ ف
صاديقها من دون داللةِحيث وجود ميعٍها   عضِ  إرادة ا ن  أو ا  حمال معهئ

قغ قغهمثملي مممبهجضمه همثمل مغىغئه هي جضمه س،نعم .ي لج نت  ُ فإنها تفيدِ إذا  . َ العمومّ
ك من قرائنُو ر.  األحوالِفهم ذ حوُرجعُ يٌوهذا أ الغةِ وعلومِ فيه إ كتب ا  . ا

 يمثمل هَّـ غجنمئٰهصيمثملغجنثلكجنهن هن عخمسلكن غجنمئٰهعمل َّـمتلك غهثتهت غجنبحهن جل غجنمئس 
قغيمثمل حمهت غجنمئٰهصي عهنلك غجنمئس غجنيعغجع.غخفهتهبمبمل هنلك مملكن غحلهئ حممثهتلك جلمف :  هَّـص غخفحمه

غ حممثهتلك جل جليطق ي هي غجنهئحلص جعخص َّـي جنهئ ي غجنهئحلصيغجنهئحل  جعمبحلكل غألحميعغق غخفسهئ
ن حممث جليطقَّـلك مجمثخيهتلك عه جعخيٰههتلكيجنهئحلغ جع صغألحميعغق  : عه ممخص خملكنص جعمبحلكل غألحميعغق هغخفخيمب
ونّم و.٣ مَا أن ي سابقة،هِ بمالحظة أفرادّ فيها  اُ ا  : عه 

ه حممشن غجنمتحييع حممثهتلك عُّـٰهلكصغخفهتهبمبمل و ممهبمثمل غألحميعغق جمحق هنبمثمتملي مملكن عمل غألحميعغق هجنهئي ي ه مجمثخيلك ي
و هَّـمتلك غألحميعغق هنبمثمتملصهعه جعخيٰهلك ن:  ممخص خملكنصي نةِ أفرادهَيةّ كمّول ٌ مب ا ّ إم،ّية  القضّ

ًيعا أو بعضا ي حممشهثلك خفط جعخالم غخفهتهبمبملصيهث ُّـيعُّـيط غجنبخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيعع : عهً لك ي
ن غي هعهنص حمهبيعغقهثلك غجنبخيىشص)يمثملغ غجلىغئيغخفهتهبمبمل مض خم(: هثمئ  ولك غجنبخيىش غآلحفيع حمهبسهئ
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قغصجلمت ي حممشن غخفهتهبمبمل مض خمص هَّـىعغ هن غجنهييعهم جعخل غخفهتهبمبمل هغخفحمه قغ ي غ غخفحمه

غي هعهنص مغهتمل عقغقغ غجنبخيىش هنيمثملغجلىغئ  همض ص جلمت ممخص خممبمتلكولك غجنبخيىش غآلحفيع حمهبسهئ
قغ  .لكجنبخيىش غآلحفيع هثمه غألحميعغق حممئيشجع ي ُّـيعغق يمثمل غجلىغئغخفحمه

ومثمل هنمتجيمئوهجعخيبلكقغ قغص ي جعهلل هن جفمثهن غجنبخيىش غآلحفيع:مض غخفهتهبمبمل: ي  : همض غخفحمه
 . جعهلل ي مض غجنبخيىش غآلحفيعيمثملغجلىغئ

ُيةفالقض س ّ س ًصورةّ  ًسورةّ و ي ألن غحلخن حممثهتلك هن خمبمث ً أيضاّ
ق غجنبمبيط ِ بمالحظة كميةُو تنقسم صحك ومثمل همغىغئومثملي مممب: إِ األفرادّ ي هخميط جعمثمتصي لك حممثخص ي

يعن غجنهئحل: حكب ُّـ قمميعهثلكرلك مض معمئسمث ى غجنمبىعي هغجنهئحلي غجلىغئى َّـمتلك جمحقي هغجلىغئي
ن نغخفهيهت يط خملكن خميطك   :ي

م:)يةّ(. أ ن ا يع األفرادُ إذا   ى هنش مم:هع ٌمعصوم ٍ إمام: ل مث،  
نوظيطم جلمبمث عهنلكن ن عهث ي هنمتلكخمجهمل مض غألهنثلكنصو حمهت هنخيمه  هجنمثيغ هن صي ههن غخفخيمب

ن عن غجنهئثحق هن غجنمتلكك هثسهبطيقعغ غخفحمهمبخل قجن ي عق هن غخفخيمب ي هجنهئمتهت صهمليمثهت عئهبي
هنخل غ جعهبخيمه جن معخيلكملصجنمثس ْوجعلناهم :  جع هقق مض غجنمئيعظن غجنهئيعُّـ خم ُ َ َْ َ َمة يدعون ِئأَ ُ ْ َ ً

ون ن وم القيامة ال  ار و َإ ا ُ َ ْ ُ َ ِ َ َ َِ
ْ َ ْ َ ِ

َ
غ  ص)صض: غجنمئمهيس( ِ هث ن عن ُّـهئ حمهب جمحق غخفخيمئ

هنخل غ هنخيمه هث ظ هُّـهئ  و هنجيمب غخفلكظ لكلكَّـيع: عهٌ طاهرٍ ماء :ههنث! هن قجللكغ غجنس
غظ رم : ههنثصهغ عن يي مملكن مميعوحك ا  ٌ ر هل بنافع،ّ ء من ا ار ديار ما،ٍ ال  ٌ  ا ّ 

مغبمل هغجنسلكجنبمليههثح قجن هن عهنثمبمل غجنهئمب قغ غخف  .مثمل غخفحمه
م): ّيةجزئ(و. ب ن ا اسُبعض:  مثل،  بعض األفرادُإذا  ذبونِ ا  ، ي

نيعن  :هَّـىعغ ُّـخيمت شكور... صجعخيٰههت ُّـمهيطخم ُوقليل من عبادي ا ُ َ ِ ِ َِ ْ ٌ ِ َ  )ضص: حكبمس( َ
ق:عه َوما  صو غجنبخيىش غآلحفيع جنمثيغ جعجههئ و حرصت بمؤمنَ اس و َأ ا ِ ِ ْ ُ ِ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ُ َ ْ َ 

حك( ومثمل هَّـىعن خمٰه.)ضصص: ُّـ مغبملومثملي مممبي س  هصو هن سانل اٍ إ ومثمل خمٰهً   ومثملي مممبي
لة مُرص هوحكلكجنبمل َب أ التْنعتٍ وغ حمخيىهق ٍ أ ُّـالز ه عهقف جفىغهثلك لك ه ى ى  .ي
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ؙ ؟؛ؖذؕ  ذؕءؚؖ  
ل يمثمل عخمسلكن غجنمئٰهي غخفمهمتيجعخييط عن جعخل ض هلك هن يعُّـَّـلكَّـمتلك ي عقغق عن ُّـبخل صجعمبحلكل غخف

ن  ي ُّـستهيلكق هنمتهتلك مض يمثمل غجنجهخمهيمثمليجعمسن غجنمئٰه:  حممسحملكقصَّـىعن غجنمئٰهلكُّـلك ُّـستهيلكق هنمتهتلك مض غجنخيمب
ن غجليط جللكهنطو هَّـىعغ هغضِّـ.غجنخيمب ن حتتلكف عمل جعمثلكن خم ي جعلكجلتبلكق عن غجنخيمب غهثخل مممبوملي  صومثملي هخم

غضِّـ يجنهئ ُّـمتبمي غيجنتهيلكغ عمل عن ه. قجن  ي معهيمثيطيمثمل غجنجهخمهيمثملي عن غجنمئٰه:ههن غجن
ن معبحهن جل غجنمئٰهلكُّـلك غجنجهخمه ي حممشن عحكلكك ص ممخص مض جلمب غجنتلكقُّـىطصيمثملجعخيىش غجنخيمب

 ص هممىعجن مجمبمل هن عجعحلكف جلمب غجنهئالنصيمثمل جلمف غجنمئٰهلكُّـلك غجنجهخمهوغجنبحهن حممث خملكئ
ن غإلحكالن هَّـىعغ .. . عمل جمحق قجنصهجلمههبت يظمف غهللا جلمبمث هظجن مملكجنبحهن جل قحك

غجليط جللكهنمض ي جنهئ صههنلك عخفحمتلك عجنمث حكلكجعمئلك ن هثحتلكف عمل خم غهثخل مممبومليعجممبمك غجنخيمب  صومثملي هخم
ةه عت نطُبحثَ ال يُالقضايا ا حصوراتعتدَ و عنها ا ها ِ غَ دونُ بها  ا

تاج هغخفهتهبمبمل يمثمل هغجنجيبمثخييمثمل مملكجنجهخمهمن با األقسام   :ٍ إ بيانُوهذا 
شخص اّأم ُيةا سائلّ َ فألن  نطقّ مُن قواِ ا ا  القضايا َ فال شأن،ٌةّ   

شخص ِيةا  . فيهاَ ال ال عمومّ
خص غحلهئ حممثهتلك جلمف ي هعهثصي حمسشلك ي جلالخممل حصلك جعلكألحميعغقصيمثمللك غجنمئٰهلكُّـلك غجنجيبمثخييهعهن

نصمثمل جعخص َّـيغخفهيلكَّـمث غجنهئمب ن جعخص َّـ هنهيهت  غجنمتحييع جل غألحميعغق ي ي هن جمىشو هغخفهيهت
ق جن مض غخللكقف قغغ غخللكقمغ ههثح هثيعُّـيط عن هثحهئصهمغ مغ  حمخيمتيطهنلك صيمثمل جلمف غجن

ن نو هنلكظشمم: هثمئ و هنتهئ ن غخفلكظص هن عهممسجخل هَّـمثيطقهمغخلي  جع ص ي هثمئمهيط جع هنهيهت
ق حصلك مض غخللكقف يمثمل هغجنمئٰهلكُّـلك غجنجيبمثخيصيهثيعُّـيط عن هثحهئ جلمف هنمهيطغخم غخللكقمغ  ي همغ

قص غجنمتحييع جل غألحميعغقيهن جمىش ق عحميعغقَّـلكو هعن مملكن حصلك همغ مغ ي عن غحلهئ يعي ص جع
ن جعخص َّـوئىعجفمثمت ن جلمف غألحميعغق ي جلمف غخفهيهت ُيةالطبيعا ّوأم : هممخص خملكنص ُّـهئ  ف ّ

شخص م؛ّيةم ا َ ألن ا س فيه تقنّ مٍ قاعدةُ فيها ل ن،ةّ  مّ و    ُما ا
فهومـ كما قلنا ـ ون، بما هوِ  نفس ا ساسَ من غ أن ي    وهو ، بأفرادهٌ  



 طض.........................................................................................غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك
شخع ـ بهذا االعتبار ـ  ي حممشن جلمب غخفمتجي ُّـبحهن جل ؛ فيهَ ال عموما

غهثمثمت ن غألحفيعه هي ُّـبحهن جل خم غهثخل غجنخيمب ن غألحفيعه هنيعمعبجيملصخم غهثخل غجنخيمب  و هخم
سان طمثملي جعلكخفهيلكَّـمث غجنهئمبهجعلكألحميعغق هجنمثسمن هنيعمعبجيمل َفإن اإل سان :  مثالّ  ال ٌ نوعُاإل

س بنوعّ ألن ؛ فيهَعموم  . جعلكألحميعغقيمثملىعن غجنمئٰه حمال جلالخممل حصٍ من أفراده ل
هملةا ّوأم زئِةّ ف  قوُا قغّية ا قغ ص هعقغ مملكهثمن ممىعجن. غخفحمه  حملكخفحمه

م ط معميمت جلمتهتلكيمثملغجلىغئ ك ألن ا َوذ وزّ يع األفرادَ أن يرجعُ فيها   جعلكجلتبلكق  إ 
ىعن جليطق غألحميعغق حممثهتلك جمحق و هنخيخلي ه مجمثخيلك هجعخيٰهلكي  ي غخفتهئمبي عني هُّـهبهئ مض غيجفتخصن غجنخيمئحلصه

ز عهنلك ُّـيعُّـيط ممص هن غخفلكنوغجنخيمب حفحق عه صه هنثال هن غخفيععغوغجنيعمغ حفحق: لك خملكنيخف  و قمغي
نصو هنلكنزهمم ه هَّـىعغ عُّـٰهلك صلك ُّـيعُّـيط غجنبخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيعي هعهنصو هممالرلك هنخيمئ

نوغجفتخصن ي ألهث عن عقغق صي هغجنمئيطق غخفتمثمئ َّـ عقغقغ غجنبخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيعصو هنخيمئ
ق حملكجنيغجنهئ مغ قص مض ضهبمتوبخيىش هن مغ  ههن َّـمتلك صه عُّـٰهلكو هعن عقغق غجنبخيىش حمهت هن

غ قغ غجلىغئ: خملكجن يعن غجنمئيطق غخفتمثمئ مض غخفهتهبمبمل َّـ غخفحمه ي ألن غحلهئ ستهب عن صيمثملي
وز . ممخص خممبمتلكصُّـيعمغ عمل مجمث غألحميعغق عضَ إ بعضها دونَ أن يرجعُو  كما ، اآلخرِ ا

س: تقول م يّ فإن؛همُ خادمِ القومُرئ ه ي مجمثخيلك  األفرادُيةّ كمّية  هذه القضُْه إذا 
تملههي جعخيٰهلك ُ فإنك  سّ أن ّ ونٍ قومِ رئ ب أن ي هَّـىعن ه ِ لقومٍ كخادمَ 

ومثملخمٰه نز معجههب ممومثملي مممبي نّور و قئمثيغ خم مَما  مَ من القائل غُ هذا ا    
سق عليه ُن يصدَم فقد  صغجنبخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيع جع ُّـمهيطم جلمف  قومُرئ

ون سُي ستغنيا عن قومهٌ رئ ون؛ً  ستمدُتّ قوُ إذ ال ت و  .  منهمًةّه 
ن يصدق قدير رؤساءُبعض :ُا مٍدمَ لقومهم كخِ ا ّألن  طي هَّـىعغ َّـ غجنمئيطق غخفتمثمئ. 

م لَا واقع  ن  ا عض،ّ إذا  َ فإن ا مّ  صيهب هن جعلكغ غجنتٰهً قطعاُ  هذا ا
عضّأم سكوتُ اآلخرُا ا  هَّـىعغ َّـ غجنهييعم غجنىعه عخهثلك عجنمث جعخل غخفهتهبمبمل ، عنهٌ فهو 

لبعض .يمثملهجعخل غجلىغئ واقع  ن  ا ذا  عضَمُ فقد ح،و   .  ا
زئ،نإذ ُية ا ن قطعاٌ صادقةّ قدير زئ. ً   ا  َمُ ما حّ إالّيةوال نع با
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ا بنٍ من دون نظرِفيها  بعض األفراد عض ا ي حم غخفمهمت . وال إثباتٍ إ ا ي

لك ي هعهنص هجعخل غخفهتهبمبمليمثمل جعخل غجلىغئو حميعمش هجلمبمث حمال ُّـبمئ عهص جعلكخفخيمت غجنىعه قمميعنيمثملغجلىغئ
 معهيجكم و حمحمثمتئىعص هَّـ عقغقغ غجنبخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيعصهثلكَّـلك جعيجعلكخفخيمت غجنىعه حم

َفإنك إذا قلت ص جل غخفهتهبمبمليمثملغجلىغئ سُبعض: ّ ّ ألنها ؛ٌ ف صادقةٌ حيوانِان اإل

عض اآلخرٌساكتة م فال تدل، عن ا َ  أن ا ن.هم ال يعّ :  هغألحمٰه عن معمئ
ي جلمف عن غحلهئ ي ُّـخيهبو مض غجنهئالن قيجنملمثيغجن َوال شك أن بعض .ي ّ سانّ  ،ٌ حيوانِ اإل

عض ن ا ن  واقع أيضا حيواناُو ا  ا ً ا سكوت،ً كنه  ٌ و ه جعمتلكظ ّيةقض عنه  الّ
ن ي غخفمهمتغجنىعه قمميعن يمثملجلمف هنخيمت غجلىغئ ي خميطك   يمثمل جعخل غجلىغئوحمال ُّـبمئ حميعمي

 .هغخفهتهبمبمل
ة عت نت القضايا ا ذا  حصوراتُو نت ٌ سواء،ةّ خاصِ  ا ًية أو جزئًيةّ  ّ، 

َفإذا رو مع   صجليطق غألحميعغق: يغخفيعغق هن غجنهئ: هخممبمتلك حكلكجعمئلكم  هاُ كيفّية القضّمُ
ن غألخمسلكن غخفخيتمقغ عقجعخيملصيمثمل غجنمئٰهى جعلكإلضلكحممل عمل قجن مممثحممشقغ قهجل : ه حمتهئ
قغ مغبملومثملي مممبوجضمه قغصو هن قغصو حكلكجنبملومثملي مممبو جضمه ومثمل مغىغئو جضمه مغبملي قغصو هن  و جضمه

ومثملمغىغئ ةتقارت  م: هحصىعغ خملكنصو حكلكجنبملي عت قغغ غجنت مملكهثمن : عهُ القضايا ا  غخفحمه
عة أنواع صمغبمل هغجنسلكجنبمل هرلك غخفيمثملخمسهبخل مض غحلهبمب قغ:ٍإ أر وجبة ى غخفحمه  ُا

قغ،ُيةّا ة ى هغخفحمه سا قغ،ُيةّ اُا وجبة ى هغخفحمه زئُا ُية ا قغ ،ّ ة ىهغخفحمه سا  ُا
زئ  .ّيةا

ؖؗ ذؕ  
ل غجنمئٰهملمثي جلمف هنمئيطغق هممهبي معيطنومض غجنمئٰهلكُّـلك عجنهيلكل ض جلمبمث جيمب ى هُّـصيمثمل عحميعغق هن

ق ق غجنىعه سمثيش غجنبمبيط هسخنَّـلك ضهب جفيطهقَّـلكي هخميط خكبصغحك غجنس ن جعلكجنس  حصىعغ صهت

يم، مأخوذةّ القضيّمّس تها ّة وجزئّية القضيّ) ١( شديد ا ة ّ االستفهاميم من ٌ ب
قدُال  صدر . ارسأل بها عن ا ّكمي(وا يم) ةّ شديد ا .ب
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لفظ:خملكن ُس ا الّ وضوع ِية أفرادّ  كم ا سور ّية القضَسور ا يها   ش  ً

دِا ي  ق غجنبمبيط سخننه وهّ ا ق غجنمئٰهصي حمهئخص عن حك  سخن يمثمل ممىعجن حك
و هنخيخلوغألحميعغق حتمن جفهئ ا سصي ًسورة وًصورة يت هذه القضاياّمُ و  و. ّ

ع سور حصورات األر   : بها خاصٌمن ا
وجبة اُسور(. ١ يع؛ّ): يةّ ا م؛  ف؛ةّ  ها ...  الم االستغراق؛ةّ  إ غ

حمولمن األلفاظ ال تدل ميع أفرادِ  ثبوت ا وضوعِ   َّـىعغ جعحسمك . ا
 جفسمك و جنميمليلك غجنمبميلكغ غألحفيعه حمهئي هعهنصيمثملغألجنهيلكل غخفستخيهبمبمل مض غجنمبميمل غجنخييعجع

ن هغيحكتمييعغم ي هقجن ألن غخفمتجي ي شتيسصعجنهيلكمكهتلك غخفستخيهبمبمل حممثهتلك مض غجنخيهب  و جعمبميملي
 .حفيعهىعقهن 

ة اُسور(. ٢ سا ء): يةّ ا كرة؛ ال واحد؛ال  يهخميط هنيع م  ...  سياق اُ ا
ن ن عن غجنمتهئيعغ مض حكمثلكم غجنمتهي معهيمثيط غجنخيهب ها من   ميجلمبمثهئ مض جلمب غألظ إ غ

ال حمولِّةاأللفاظ ا يع أفرادِ  سلب ا وضوع ِ عن    . ا
زئُسور(. ٣ وجبة ا ها . ..ماّقل ؛ماّ ر؛ قليل؛ كث؛ واحد؛بعض): ّية ا إ غ

حمولا يدلّم عض أفرادِ  ثبوت ا وضوعِ    . ا
زئُسور(. ٤ ة ا سا س بعض): ّية ا س...  بعض؛ل س ؛ل  هنلك ؛ّ ما ؛ّ ل
م...غجنمتلكحممثمل ها  حمولا يدلّ أو غ وضوعِ عن بعض أفرادِ  سلب ا   . ا

ز الختصار نر ُوطلبا  سور ً ٍية قض  زّ   : كما ي خاصٍ بر
ة ا): ال(    يةّلموجبة ا): (   يةّلسا
زئ): ع( زئ): س(  ّيةلموجبة ا ة ا   ّيةلسا

ذا لموضوع و زنا  رف ) ب(رف  ر لمحمول  وزُ فتكون،)ح(و  ُ ر
حصورات ع كما يِا   :  األر

وجبة ا ...............      )ح  ب(   .يةّا
ة ا ...............       )ح ب ال( سا   . يةّا



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................... صض
زئ ...............       )ح ب ع( وجبة ا   . ّيةا
زئ ...............       )ح ب س( ة ا سا    .ّيةا

يعهنلك مس قغغ جنميملي  معخيتهبيط جلمف : عهصيُّـمل قهنىغه مملكهثمن جنميمل غخفمتجي مض حتمئمث غخفحمه
ق جفت  ظيغخفمتجي غجنيعهنىغه:  خممث جنمبهبمتجييغجنيعهن

جنمتلك:إحلادق...: قمميعهغ جنىعجن حملكئيطمعخل   غجفم شمم: ي غيحفتمهلكقص حممشن خم
جنمتلكحفخنع غنو عهثسلكنشمم:  هن خم  .ه هنثالص هَّـ مكلكَّـيعو جفمث

َّـ:وثقفففام غ جنمبهئمب غيهثي قحم مع يحمهلكقص حممشش جن هضخي جنمتلكي  شمم: همثمل هنثال خم
غنوعهثسلكن َّـ عمل عنو جفمث  معمب ي هعمغيعهغ جلمبمث غألجفهئلكنص عهنهئ عن ُّـىعَّـمك غجن

مغبلكغ غجنهئمب ييغألجفهئلكن عهثخص َّـ مض َّـىعن غخفلكق قهغ .حفيعىألمثلكغ غيغ قهن غخف ي حمتمه
ن غجنمئٰه غقيمثملهنهيهت ي همغيعقهَّـلك جل غخف  ه معمتبمثهتلكغ هفي هجلمقهغ جل لكيعحممثهتلك جعمي

قغي جلهبمث مغىغئمثو غألجفهئلكن غجللكقُّـمل جلمبمثهتلك خكلكهنمبمل يجلمف عن  جلمف ولكهتلكص جمحق هنمئمه
ن غجنهئمب ييغجنبخيىشص ممخص عش مض خمس غجنتمه غجنبخيىش قهن مثلكغ يقغغ عحفىعهغ هنهيهت

غقوغ ي عمل هنلكقوهن جمحق عخكلكقغ ملغخلهبس غحصلك جعحثلك هنتمتلكهي ي هن غخف غ جل عجف هص هجعحث ه
غهثخل مممبيغجنهيجلهبمث لكبلكئ غألخكمثلكظص هحصىعغ ظلكقغ هنبلكجفهن َّـىعغ  همثملي خم  ه هنمتجيبمئملي

 ....لكغيجلمف مجمث غجلىغئمث
   ذّ ،،ثّ ؙ ؔ؞ؕ رط

ل يمثمليعن غحلهبمب: هخممبمتلك صيمثملمملكن غجنهئالن غجنسلكجع مض معمئسمث غحلهبمب ض  جعمبحلكل غخف
ل جعمتح( ض ومثملخص حلمثثي هنجيمب هعهثوي غخف ل هَّـ معجهخمه مض غخللكقفوملي حفلكظي ض  )ي جعلكخف

م هثبخل مض جعحهنصو عقجعخيمل عخمسلكنمعمتمئس عمل و هحك ل مض يمثملو ظحفيع ظغ مممثهيي ض ق غخف  همغ
 .غخللكقف
 صن غجنهئالن جلمتهتلكز حمال معمتمئس عمل غألخمسلكن غألقجعخيمل غجنت معمئيطصيمثمل غجنهللكيمثمللك غجنمئٰهيعهن

غجليط غخفمتجيمئمث) ص( .ضضصمضضصك: مليمض خف غجنيعحكلكجنمل غجنجههبسمث مليحتيعُّـيع غجنمئ



 ضض.........................................................................................غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك
قغص هَّـىعغ َّـ غجنهييعم غألهيمثملخكخمه: جع معمتمئس عمل  يمثملن جعخل غحلهبمبي ههنهتهبمبمل هجضمه

ليمثملهغجنهللك ض  همض صو عقجعخيمليمثمليعن غألخمسلكن مض غحلهبمب: َّـ هص جعمبحلكل غهثمئسلكن غخف
مغيط مض غجنهللك:  غجنهييعم غجنثلكذ.و جغالجغمليمثملغجنهللك ليمثملي ُّـ ض لو هعحميعغقو هن ض  ص جنمبهب

ليمثملن مض غحلهبمبيممخص معمئيط ض مغيط حممثهتلك هن و هن عهث ُّـ لو هعحميعغقي ض  هجنىعجن ص جنمبهب
ومثملهبمتلكَّـلك عمل خكخمهيخمس قغو ههنهتهبمبملي ليمثمللك مض غجنهللكي عهن.و هجضمه ض مغيط هن س ممحلو حمال ُّـ  ي

ني جن جفتوهعحميعغق هلك مجمثخيلك ي جنسحميعغق عهنو هعقغ مملكن هثحييعصلك هثمتحييع عمل غألحميعغق عه يي عهن: هثمئ
مغيط مض غجنهللكصهلك جعخيٰهلكيهعهن ن جعمثمتهتخص معالقنيص هي شمب عهنو همعلكنونز هنمئيطيمثمل جع ُّـ  ولك عن ُّـهئ
ن جعمثمتهتخص معخيلكهثيطعن لك يهعهن  . و همعمتلكموُّـهئ

نيمثمل غحلهبمبيمثمللك مض غجنمئٰهيهعهن نصه هنثالو خملكئوقُّـيط:  حمخيمتيطهنلك معمئ : ي مممسهث معيعُّـيط عن معمئ
ن وعن غجنمئمثلكن غجنىعه َّـ هنهيهت غخم غخللكقمغو جن عحميعغقصي ممحلي و هخميط معمببيغ قُّـيطصي مض غجن  ي

غجفيط ي هَّـىعغ هنلك جعمثمت. هن عحميعغقنوجع ق هثحي ولكن حكلكجعمئلك هن همغ ل يحت هن غيه ض لكق جعخل غخف
ن مض غحلهب غجنجهلكئه  .غخفحهب

لك ين هغجنتلكمظ َّـ عهنزمل غجنمئلكئهبمل جعخل غخفمئيطيعن غجنمتسب: يمثمل غجنهللكيمثملجنهئ خممبمتلك مض غجنمئٰهه
 يمثملن هغجنتلكمظ مض غجنمئٰهيغجنمتسبمل غجنمئلكئهبمل جعخل غخفمئيط:  عحفيعهوجعخيبلكقغ .و عه معخيلكهثيطومعالقن

غن هغألقهنلكنه معلكقغيمثملغجنهللك ن غجنتالقن عه غجنخيمتلكق مض مجمث غألجف ن ص معهئ  هعحفيعه معهئ
غن هغألقهنلكنصغجنتالقن هغجنخيمتلكق . لكيغ جع مض جعخيىش غحلص هجنهئ جنمثيغ مض مجمث غألجف

غن قهن غجنبخيىش صهثبمن غجنتالقن مض غجنىغهنلكن هغحللكن هنجيمبمئلكىحمهت مع  عه مض جعخيىش غألجف
مغبمل هغجنسلكجنبملو هن قهن حميعمصغآلحفيع  . جعخل غخف

وعن غألهنيع هنهتهب:  عقغ خممبمتلكيمثمل غجنهللكيمثمل مض غجنمئٰهصنعق  ص ي هن جفمثهن غألحميعغقصو ههنبهتي
غن هغألقهنلكن جعخل غخفمئيطجع و عه هنبخلصن هغجنتلكمظي هن جفمثهن غألجف غن جلي  يطقن مض جعخيىش غألجف

قغ هجليطهنلكصهغألقهنلكن ق غألحميعغق همغ مغ ه حمال قجعيش جع خص هثيعمغ عمل غجنمتسبمل غجنيعغجعجيمل ي هعهثصه
غن هغألقهنلكن عه ييجعخل غخفمئيط ق مجمث غألجف ين هغجنتلكمظ جنتبخل جنمتلك عن غخفمتحي  : هحصىعغ خملكنصي

مل:الحظنا َيةّ أن ا عةُ تنقسمّ وضوعِ إ األقسام األر سابقة باعتبار  . هاِ ا
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ط ل شبهٌ تقسيمّيةو قسيمُ  ك ا ي ألن معمئسمث صي هجنهئمت جنمثيغ َّـ هثهييغ غجنتمئسمث ذ

 جنمثيغ يمثمل هغجنتمئسمث مض غجنهللكص عمل غألخمسلكن غألقجعخيمل مملكن جعمبحلكل غألحميعغقيمثملغحلهبمب
ن ال باعتبارجعمبحلكل غألحميعغق  وضوعِول وضوع؛ ا اَ إذ ال   ِ بل باعتبار األحوال، 

الزمُ ال يقعِواألزمان   . أو العنادُ فيها ا
طُفتنقسم ُية ا صورة، مهملة،ّيةشخص:  فقطٍ بهذا االعتبار إ ثالثة أقسامّ   .

س من أقسامها الطبيع ُيةول ونّ وضوعّ إالُ ال ال ت وجودٌ بما هو مفهومِ باعتبار ا  ٌ 
هن غغ. ا مغيط َّـمتلك خمٰه:  معمئيعُّـيعنصقز هنمئيطو حكهسغنى مغ ومثملخفلكقغ ي مع ومثمل لكبمثخيي  ظي

ضمثِّـ  نيمثمليألهث مض غجنجيبمثخي: غغغجلمع مغيط هنهيهت س ممحلو ُّـ متحييع عجنمث جعخص َّـ ى هُّـي
ن نيمثمل غجنهللكيمثمل همض غجنمئٰهصوهنهيهت مغيط هنهيهت س ممحلو ي ُّـ ومثملمغيط خمٰهمع جع صمتحييع عجنمثى ُّـمم ي  ي
وهنهسجنهيمل نصو همعلكنوني هن هنمئيطي ن غجنمتحييع معلكقغحم و حممبمثيغ َّـمتلك هنهيهت  ص جعخص حممث هعحفيعه جعخص جعهمثهئ

ل جفمثهن ُّـصيمثملممخص مملكن غجنمتحييع مض غحلهبمب ض نومغيط حممثهتلك هن نصو هَّـ هنهيهت  هَّـ و هجضهب
ن ُّـ غجنسلكجعمئخلصه عُّـٰهلكوهنهيهت ن غجنمتحييع جعلكجنمتح  يمثمل هجنهئ مض غجنمئٰهص هُّـهبهئ عن ُّـهئ
نيمثملغجنهللك مغيط هنهيهت  .مبحىح هبىعغ غجنمتحييع عه جعىعغمىُّـ جنهئ و هغجفيطو ي ُّـ
شخص (.١ ُيةا نا صمهمبملي مض غخفتصالّ فيها باالتَمُو ما ح): ّ  مض أو ا

ٍ معٍهما  زمنِأو نفي صغخفمتهيمهمبمل
ٍ معٍ أو حال،ّ شخّ

كّ   . كذ
تُمثال ضبا فال  َإن جاء: صلةّ ا  ُ ْسلمً مهلكن ي َّـىعغ غخفثلكن جنالمع. عليهّ
ظ جلحل: عهصي غحللكن غخفخيخلمضهغجنتالقن   صيسمب جلمبمثى جنمبميٰهمك حمال معهلك هنالقهنٍّ عن مملكن مص

غضِّـ عن ي جلالخممل حصىعن غجنمئٰه  .ظحفيع و قهن قهنلكنو جعىغهنلكنيمثملههن غجن
سماء ومُإذا مطرت ا ارُ فال أخرجَ ا و هنخيخلو جعىغهنلكنو َّـىعغ غخفثلكن هنيعمعبيش. من ا  صي

مغبمليهممال غخفثلكجنخل جنمبهبت ن :  حمهتصمهمبمل غجنسلكجنبمليلك هنثلكن غخفتي هعهنصمهمبمل غخف س إذا  ل
در ا اآلنُسّا شغول،ً حا ٌ فإنه  رسّ ن جفلكذغ همغلكجنسلك هي  با ه جع خميط ُّـهئ ه

ي جعلكجنيطقك ن هنجهمي ي جعلكخفجيلكجنخيملي هقجعصهُّـهئ ن هنجهمي  .هخص ُّـهئ
نفصلةُمثال ونّمإ:  ا ساعةَا أن ت واحدةَ اآلنُ ا انيةَ ا  و َّـىعغ غخفثلكن هنيعمعبيش، أو ا
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مصجعلكجنىغهنلكن ونّ و دَا أن ي يت ـ  ٌ ز يقظاـ وهو  ا س ًنائما أو  ن هغيحكتمثمئلكل ً  هغجنمت

مغبمل جعحسمك غحللكنصي رتهبخيلكن هي ُّـيعمعهيخيلكن لك هنثلكن يعهن ص هَّـ هنثلكن غخفمتهيمهمبمل غخف
س إم:غخفمتهيمهمبمل غجنسلكجنبمل حمهت ونّ ل درسة  ـُ الطالبَا أن ي ًواقفا أو  ـ  وهو  ا

رس  ن مغلكجنسلك هجنمثيغ هغخمهيلك هي َّـ مض غجنيطقكا هجع خميط ُّـهئ  هَّـىعغ غخفثلكن ُّـيعمعبيش صه
نيمثمل غجنجهخمهيمثمليعن غجنمئٰه: ني هممخص معمئيطصيمثمل غجنجهخمهيمثملجعلكجنمئٰه  .ه ي معهيمثيط خكمثئلك مض غجنخيمب
هملة( .٢ نا أو رفعّ فيها باالتَمُ ما حو): ُا أو  ما ٍهما  حالِصال أو ا
َّـمتلكم   حممشن مملكن.هماِ واألزمان أو خصوصِ إ عموم األحوالٍ من دون نظر، ماٍزمان

ظهتخصوهثحييع غن عه حفمه ن غألجف قغيمثمل غجنهللكيمثمل غجنمئٰهمملكهثمن ص عمل جلهب  هعن مس صه جضمه
ظهتخصوُّـهئ َّـمتلكم هثحييع  .ه هنهتهبمبمليمثمل غجنهللكمملكهثمن ص عجنمثهتخص هعمل حفمه

تُمثال اءَإذا بلغ: صلةّ ا جاسةُ ا ً كرا فال ينفعل بمالقاة ا  هن يمثمل هَّـىعن غجنمئٰه.ّ
 :غخفسلكئ غجنت هخم غخلالم حممثهتلك جلمف همغهتخل

قغصو هنهتهبمبمليمثملين َّـىعن غجنمئٰهع: قأحلد ه ألشلك جن مملكهثمن جضمه  يحكتهييطهثلك هنمتهتلك ي
ن مض خمصوهتلك هنهتهبمبملي جنهئمتصغإللكالم  هجلمف َّـىعغ حممشقغ .إللكالم هي معهيمثيط غيمثملغ غجلىغئي حمتهئ

 حمال ُّـهبهئ ظ َّـ ُّـبمئ جلمف غجنجيهتلكقغص عهظلكحم غجنثالجغملي مس معتميحقوخكهئهئمتلك مض هنلكظ
يغيحكتهيلكقغ هنمتهتلك جعمسهث عقغ جعمب غخفلكظ مميع  .هغ حمال ُّـمتهيخي جعهبالخملكغ غجنمتجلكحكملي

قغ: وثقفففام وعشلك جضمه ن حممثهتلك علكالمصي خمو حممثهئ حفيعمغمتلك  هملي جللكهنه ُّـهيمثيطهثلك خملكجليطغس حم
قق ٰهِّـ ي َّـمتلك ُّـت ههنص ههثحهئ جعجيهتلكقغ غخفلكظصحممثبمئ غإللكالم جلمف جفلكجن صجلمت مض َّـىعغ غخف

همممث عن جنخيمب غخفمتجي عجغيعغ هنبلكخغ جلمف جلهبمب ه  . غيحكتمتبلكل مض غجنهيمئيمثملي
سانه ن اإل س إذا  موداُل ن  ذبا   ً  .مهمبمل غجنسلكجنبملي َّـىعغ غخفثلكن جنمبهبت.ً

نفصلةُمثال ُيةالقض:  ا ونّ إمّ وجبةَا أن ت ةً  ي عن :ي ُّـخيمت َّـىعغ هجنهئ .ً أو سا
ومثمل خمٰهزمم مغيط حممثهتلك ص ي ختمب هن عجفيط َّـىعُّـ غيجفتخصجنخلي  صو جل خظوحفبلكقع هعن مس ُّـ

ي هنيعممبلك معلكهنيمثمللك عقغ مملكهثمن غجنمئٰهي عهن.يمثمل غجنهللكيمثملغجنمئٰه: هنث ه يلك عه هنيعممبلك عهثجهلكئمثي ه  حمال هنخيمت صهلكيه
مغبمل عه غجنسلكجنبملييمع يألن غإلهثجهلكظ ي ُّـت صمهلكحمهتلك جعلكخف مغبمل هي جعلكجنسلكي  .جنبملمه جعلكخف
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س إمه ونّل ءَا أن ي ً معدنا أو ذهباُ ا  . هنثلكن غجنسلكجنبملً
حصورة (.٣ ُو ما  فيها كمية): ُا ّ م وأوقاتِ أحوالُ ًه ِ ا ً  أو بعضاّ

يحممشن جعخل حممثهتلك ممهب ز غن غحلهئ ممالى يمثمل عجف
قغ  هخل حممثهتلك جعخيٰهلك حمهت ى هعن جعصومثملي مممبو ه حمهت جضمه ي

قغ ومثمل مغىغئوجضمه ملو:  هحصىعغ خملكنصي   : ّية  قسم 
ن إثبات): ُيةّا(. أ مُو إذا  مغبمل ِ ا فيها   مض غجنسلكجنبملهُأو رفع مض غخف
يعُشمل   . واألوقاتِ األحوالَ 

تُمثال نت األمةّ: صلةّ ا ُما  صةّ كة،  الفضيلةً حر نت سا سعادةً  يل ا  ِ، س
مغبملىَّـىعغ هنثلكن جنى ههنثلكن. غخف ت ـًس أبدال:  غجنسلكجنبمل خم س ا سانـ  َةّ أو ل ن اإل  ُإذا 

شدائد ن غ،ًصبورا  ا وفَ  حممئلك حممثهتلك،  أعماٍق  ن هن ه جع خميط ُّـهئ  .ي
نفصلةُمثال ّدائما إم:  ا ونأن ا ً صحيحُ العددَي ً  أبداسله ً،أو فرداً زوجا ُ ا

ت  أوـ س ا ونّإمـ  َةّل صحيحُد العدَا أن ي لقسمة  اثأو قابً زوجا ُ ا   .ًال 
زئ(. ب ُيةا ن إثبات:)ّ مُ إذا  تصُ أو رفعِ ا ٍ غ معٍ  بعضه فيها 

ّ 
  .من األحوال واألوقات

تُمثال ون: صلةّ ا سانُقد ي ن اإل ن سعيداُ إذا  ا   ً س . ً نّول  َما 
سان ن ناجحا  أعماُاإل ً حازما  ً.  

نفصلةُمثال ونّ إمُونقد ي:  ا سانَا أن ي ستلقيا  ظهره أو ُ اإل  ً

سا  ون(ًجا ك عندما ي سيُوذ وقوفُ إذ ال يمكنً،ارة مثالّ  ا قد ال ه. )ه ا
ون ونّ إمُي سانَا أن ي سا ُ اإل ستلقيا أو جا  ً ك عندما ي(ً وقوفهُكنموذ  ُ ا
 .ً)منتصبا

  ّؕذ ؕ رط
قن مملكن مضيغجنهئالن غخفتمئيط ي جفمثهن جعمثمتصيمثمل غحلهبمبيمثمل غجنمئٰه جعمثلكن حك يلك عهث ُّـيطني  جلمف ي

ل غجنمئٰه ض ق غجنمئٰهي هعهنصيمثمليممهبمثمل عحميعغق هن ي حممشهث ُّـيطنيمثمل غجنهللكيمثمللك حك ن ي  جلمف جلهب
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 :وهلرا ثدلش ّخد ثخس ششحز تس تسر احلححشةجسصخدأةسال األثراد واألزجدن و

سور ملُا وضوعِية أفرادّ  كم يدلّية  ا ا  ّمأ. م بخدخسّ ثام بحذ ا
ط  ِ عموم األحوال بس ششخدّ ثخز تت تحسم األثراد أو ثشرهتد وثحُه فدال،ّيةا

عو. هاِ أو خصوصِواألزمان حصورات األر تصٌ سورِ من ا مل    :ّية بها 
وجبة اُسور. ١ ت؛ م؛ مهما؛ماّ :يةّ ا وها  ا   ًدائماو. صلةّ و

نفصلة   .ا
ة اُسور. ٢ سا س أبدا: يةّ ا تً،ل س ا تّ ل نفصلةّة  ا   .صلة وا
زئُسور. ٣ وجبة ا ون :ّية ا   .جحد واتخججحدّ يف اتش: أي فيهماُقد ي
زئُسور. ٤ ة ا سا ون :ّية ا س  و، فيهماُقد ال ي تماّل   .ةّصلة خاصّ  ا

ا  
  ةّالقضي                                                      

  
طي                                                 ة     ّلي                            ةّ  

  
  منفصلة                        صلةّمت            ةّشخصي     ةّعييطب   مهملة    صورة      

  صورة    مهملة   ةّشخصي                                                 ة      ّجزئي      ية ّ  
  ةّجزئي    يةّ  

ة                           وجبة                                         سا
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مغبمليمثمليعن غحلهبمب: نيقمميعهثلك حممثخص معمئيط  همعمتمئس صو هحكلكجنبملو معمتمئس جعلكجلتبلكق مممثهيهتلك عمل هن
جلهتلك عمل عقجعخيمل عخمسلكن ض قغيمثمل هغجنجيبمثخييمثملغجنجهخمه: وجعلكجلتبلكق هن  ص هغخفهتهبمبمل هغخفحمه

قغ عمل مممبيجغ ي خمسهبمتلك غخفحمه ومثمل همغىغئومثملي  معجهجكم يمثمليعن غجلهبمبمل غجنهللك: ه هقمميعهثلك عُّـٰهلكصي
لص مض َّـىعن غألخمسلكن مض غجلهبمبمليمثملهن غحلهبمب ض  .ي هن عشخص ختتمبهيلكن جعمبحلكل غخف

لك ي هعهنص حممئيشيمثمل غحلهبمبيمثململ جعلكجنمئٰهي جل غجنتمئسمثخصغ غخللكظهُّـمئ غجنبحهن مض غخفمئلكن
 : هحصىعغ خملكنص حمال معمبحمئهتلك َّـىعن غجنتمئسمثخصغيمثمل غجنهللكيمثملغجنمئٰه

مل:م تقد َيةّ أن ا وجبةُ تنقسمّ كيف إ  ةٍ باعتبار ا اعتبار ،ٍ وسا  و
وضوع ٍية إ شخصِا ٍية وطبيعّ صورةٍ ومهملةّ حصورة.ٍ و  ٍيةّإ  معمتمئس ُ وا

ٍيةجزئو شارٌ وهذه تقسيمات.ّ طُ  ُيةها ا ملةّ هن غجنهييعهم م ّ كما تقد، فيها  ا
ليمثمل هغحلهبمبيمثمل جعخل غجنهللكهلكجعمئلكغجنت قمميعهثلكَّـلك حك ض  . جعمبحلكل غخف

اصِ  هذا الفصلُواآلن نبحث قسيمات ا ملِةّ عن ا  هَّـىعن غجنتمئسمثخصغ ّية با
وضوعِ وجودباعتبار) ًالّأو(ها ُو تقسيم صيمثملي معمبح غجنهللك وجبةِ   .ها  ا

صيل) ًثانيا(هتلك ىمعمئسمثهبو وضوعِباعتبار  حمولِ ا ِِ وا ا( هتلكىمعمئسمثهبو .ما وعدو ) ًثا
سبةِباعتبار جهة  ي يمثمل جعلكحلهبمبو َّـىعن غجنتمئسمثخصغ هنيعمعبجيملش همم، ثالثةٌ فهذه تقسيمات. ال

 .يمثمل هغجنهللكيمثمل هن غحلهبمبيجعلكألجل
جلهتلكمعمئسمث( لّاشتعسفو األو هن هغخفيعغق ض ق هن  يمثمليعن غحلهبمب: )هبهتلك جعلكجلتبلكق همغ

قن مض غخللكقف هجليطن معجهخمهى ُّـهمعلكقغ ل ههمغ ض يمبحىح حممثهتلك معجهخيس غخف  هعحفيعه صي
قنيمثملمبحىح حممثهتلك مممثهيىُّـ قن ي حتمئيمثمل هغجنبحهن جل مممثهيصهممخص قمميعهثلك حكلكجعمئلك ص همغ  همغ
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وهجعمسه هثح ق غخللكقمغز مغ ن جلمف هثح غجن قظ عُّـهئ مغ  نظ عي غجنىعَّـمتن عي هن عهثحلكظ غجن

قَّـ  قغ جنهيحيمثي هي جعلكجنىعَّـمتيمه جعلكخللكقمغي ي ُّـتوهمغ ن همغ يظ جعمسن ُّـهئ هلك عه ممتبمثلكه  صيه
ق عهثحلكظ:ن هني هنلك قمميعهثلك مض غجلىغظ غألهجلمف مغ ه عن جنمب ق غجنىعَّـمت:  هنمتهتلكصهقغي هنتخييطي مغ  صيغجن

ق غخللكقمغ: ههنمتهتلك مغ ق غجنمبهيحي:  ههنمتهتلكصيغجن مغ ق غجنهئتب: ههنمتهتلكصيغجن مغ هَّـىعغ . ي غجن
 .نيَّـ غجنتمئسمث غأله

ن هجليطن :عسفو اشثقخواشت ل هغخفحهب ض  َّـ معمئسمثهبهتلك جعلكجلتبلكق حتمهمث غخف
 . جلمت جعلكجنخييطهن هجليطن غجنخييطهنز هَّـىعغ هنلك ُّـخيمقصحتمهمثمبهتخص

يهخميط جعمثمت مغيط حممثهتلك حسيمثملي عن غجنمئٰه: حكبحممثخصلك ي خص حممثهتلك ي هعهثص غجنسمبمكى غجنسلكجنبمل ي ُّـ
 يمثمل همض غجنمئٰهصو جل خظو جل حكمبمك خظوغجنسمبمك جلبلكقغ:  هخممبمتلكص غحلهبىحكمبمك

 . ي عن هثسمبمك غحلهبصخييطهجنمل هثيعُّـيط عن هثحهب غجنسمبمكغخف
 همض ص حمهي غجنسلكجنبمل حكمبمك غحلهبص جعخل غجنسلكجنبمل هغخفخييطهجنملس مغىعقهو َّـمتلك حميعمصنعق

ن جعمبحلكل حس . غخفخييطهجنمل حس غجنسمبمك ل هغخفحهب ض ههثح هثيعُّـيط عن هثيطقك غخف
 . ي جعمبحلكل حكمبمك غحلهبصغجنسمبمك

هت هن غجنتمئسمثخصغ  حمص َّـ معمئسمثهبهتلك جعلكجلتبلكق مغهتمل غجنمتسبمل:واشتعسفو اشثقشك
قصمليغخفهتهب و همعهيمهمثمب عُّـٰهلك هنىعمم  َّـ َّـ يمثملبحهن جل مغهتمل غجنمئٰهى جفمثهن ُّـص مض غجنهيمبسهيمله

غ عه غإلهنهئلكن عه غيهنتمتلكلظ هجنبمثلكن غجنتمئسمثخصغ غجنثالجغمل خملكن مغ  :غجن
)؎ (دّؕ ؖذؤّؕ ّؕ  

مل َيةّإن ا وجبةّ ءَ  ما أفادت ثبوت:َ ا ءٍ  َ أن ثبوتّوال شك.    ٍء ّ
ثبتٌ فرع،ء بوت ا وضوعإ : أي، ِ  َن ا ملّ ِية  ا وجبةّ بِ ا  َفرضُ أن يُ 

ِوجودا قبل فرض ثبوت حمولً ي قمميعهثلك حكلكجعمئلك عن جنمبحهبمب. ِ ا  معيعمعبيش وغ معمئسمثخصغي جليطيمثمله
 هنمتهتلك ههن ي ي غألجليمثمل غحلهبمبيمثملي عن غخفمئس حصىعن غجنتمئسمثخصغ َّـ غجنمئٰه: جعهبخيمتصهبلك

ومثملقَّـمت: َّـ معمئسمثهبهتلك عمل: نيهغجنتمئسمث غأله. يمثملغجنهللك ومثمل هحفلكقمغي ومثمل هجفمئمثمئي  حممشقغ عققهثلك صي
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ل مض غحلهبمبىهثعن  ض ن جنمبهب مغبمليمثملثبمن غخفحهب قغ ي يجعيطص غخف مغ ل هن ض ه عن هثهييعك غخف

ن جن غ غخفحهب غحكجيمل صخمب عن هثهييعك جغب ل جع ض ي ألهثمتلك هثيعُّـيط عن هثحهئ جلمف غخف
ن ن ي جع يجعيطص هنخييطهنوخيمئ غحلهئ جلمف عهنيعى هي ُّـصغخفحهب ن قجن غألهنيع غخفحهئ  عن ُّـهئ

قغ مغ ن هن  هَّـىعن .و حمال هنخيمت جنمبحهئ جلمف هنخييطهنصه حممشقغ مملكن هنخييطههنلكطهجلمبمث جعلكخفحهب
غ: َّـ غجنمئلكجليطغ غخفجهلكق عجنمثهتلك مض ممالهنهت ن( و خظىجغب عه ( و جنحنظ)عه غخفحهب

ل ض غو حميعل)غخف غ م  جنثب و حمهت هنتهييعلغخفثبمن جن م عه جلمف جغب ق ي جلمف حتمئي  همغ
لصثبمن جنغخف ض  .يمثملخملكجليطغ غجنهييعجليطغ غخفخييعهحممل جعمجللكمئهَّـ غجن.  هغخفثبمن جن َّـ غخف

ل عقنص  ض ن جنمبهب غ غخفحهب ل مض غجنيعمعبمل غجنسلكجعمئملو حميعلصجغب ض غ غخف  . جنثب
مغبمليمثملَّـىعغ مض غحلهبمب نيخملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه . غخف ي خميطك   :ي

ل ضمم ق هن   مليرلكجعمثمم إلوهمغمم
   عققمغملكه عن َّـم قَّـمتملكيمثملقَّـمت

  ملي حمخلكقمغمثممه حممممشن جلمثمتمملكوجفممت
  مل هثهيمميغ غألهمغمملكيمثممهمض غحلمئمثمئ

ين هخظ هن جلجىغن عمل معمب غجنمئلكجليطغص هعهث يجفمثهن ُّـجهحق مض ظيطق غجنبمثمن غأله
مغبمل يجعيطيمثملجنهئ معمهيطم غجنمئٰه جلهتلكص جغ ُّـجهحق ي غخف ض مغيط هن  عمل يمعبمئ حممثخصز عن ُّـ

ل هَّـ جغالجغمل ض ق غخف  :وعهثحلكظ همغ
ق مض غخللكقف. ص مغ ن غجنمئٰهصغجن  .همليمث حفلكقمغيمثمل حمتهئ
ن غجنمئٰه. ص ص حمتهئ ق مض غجنىعَّـ مغ همثمل قَّـمتيمثملغجن .ي
ن غجنمئٰه. ض ق مض هثهييغ غألهنيعص حمتهئ مغ همثمل جفمئمثمئيمثملغجن  .ي
ل جفتَّـ  غجنسلكجنبمل يمثمللك مض غحلهبمبيعهن ض ق غخف ن يُّـجهجكل همغ  ُّـسمبمك غخفحهب
ظ ع قنظنجلمت   ي ُّـجهجكل همغ

ني عحملكق غخفمهمت ي خميطك  نيمثمل غحلهبمبيمثمليجعمسن غجنمئٰه :ي   غجنسلكجنبمل ممخص معمتسج هن مم

غجليط ممحل) ص( .ضضصص كصف: يحكالهنع قق حممبسهي ي حممبسهييخم
هنملص خمس غخفمتجي) ص( .طضصك: خف غخفمتحي
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قغ هُّـسمبمك جلمت خظ مغ ل هن ض وغخف غ صه ه معمتسج عُّـٰهلك هن حميعك جليطن جغب

ل ض نهقغتلكحم. غخف قوقُّـيط:  هثمئ مغ  طو جنمثيغ جعمئلكئو قُّـيط: هعحفيعهصو هجنهئ جنمثيغ جعمئلكئصو هن
ق جن  .ي ُّـتمه جعلكجنمئمثلكن عه جعخييطهنجنهئ صيألهث ي همغ

ن حكلكجنبمل ههجلمف َّـىعغ حمتلكقغ غجنسلكجنبمل معهئ نه ق: عهص جعلكهثتهيلكظ غخفحهب مغ ل هن ض  و غخف
قغ ههثسمبمك جلمت غجنمئمثلكنو ممخص عقغ مملكن قُّـيطصسمبمك جلمت غحلهئىُّـه مغ  خفلك قمميعهثلك حممثخص صه هن

وعن غجنسلكجنبمل جلبلكقغ: حكب  ه حكلكجنبمل:ي معسهبيمثمل ههنث َّـىعن غجنمئٰه. جل حكمبمك غحلهبي
ن قصجعلكهثتهيلكظ غخفحهب مغ ل هن ض و ألن غخف  . ي

ل جمحقىهعحفيعه مع ض ل هجنهئ غجنسمبمك جعلكجلتبلكق عن غخف ض ىسمبمك خكمثئلك جل غخف ي  ه
ق مغ قغ حمبلكألهجن صوهن مغ ن عُّـٰهلكيُّـملههعقغ مس ُّـهئ هن ق غخفحهب  ممخص صه هثحهئ جعخييطن همغ
وقُّـيط جنمثيغ جعمئلكئ: جن خممبمن قن عظالطص حمتسمبمك غجنمئمثلكن جلمتو  يهنث عه ممخص صه جنخييطن همغ

جنيغخفمهمت   يمثملحمهتىعن غجنمئٰه... عجع جلمثس جع هنيعُّـ مس ُّـمسمم همس ُّـهلغ همس ُّـمت: جعمئ
لوحكلكجنبمل ض يعغ جفت  غجنسالن جلمبمثي ألهث جنمثيغ جنخيمثسط جعلكهثتهيلكظ غخف  حكمبمك ي ُّـمهِّـو

ن جلمت غ جعخل غحلهبمبصغألمم هغجنهلغ هغجنمت مغبمل هغجنسلكجنبمليمثملي ههن َّـمتلك حميعخم  يش حممشص غخف
غ مغبمل يجعيطيمثمل غحلهبمبيمثملمض غجنمئٰه: خملكجن لي غخف ض ق غخف  يمثمل همض غجنمئٰهص هن حميعك همغ

قنيمثملغحلهبمب قن ُّـمتسج هن جليطهنع هص غجنسلكجنبمل ي ُّـجهجكل همغ  هحصىعغ ُّـمئلكن صين همغ
نوحكلكجنبمل: يمثمل غجنمئٰهخفث َّـىعن  جعلكهثتهيلكظ وحكلكجنبمل:  غألحفيعهيمثمل هُّـمئلكن جنمبمئٰهص جعلكهثتهيلكظ غخفحهب
ل ض  .غخف

ن غجنمئٰههمعلكقغ:  عحفيعهوجعخيبلكقغ حصلك هن ه حكلكجنبمليمثمل معهئ ي هجنهئ حكمببهتلك جعلكهثتهيلكظ جضهب
ل ض ق غخف ن حكلكجنبملصهمغ جلهتلكه هعحفيعه معهئ ض  حممشقغ مملكن صي هجنهئ حكمببهتلك جعلكهثتهيلكظ هن

ن هنمتتهيمثلك ل هنمتتهيمثلك مملكن غخفحهب ض هغخف ن يهَّـىعغ هنلك قمميعن غخفمهمت. ه عُّـٰهلكه ي خميطك  مض ي
مغبمل هغحلهبمبيمثملغجنهييعم جعخل غحلهبمب  . غجنسلكجنبمليمثمل غخف

جنغه غ خظيعن: يجلمب عن خم غ غخفثبمن جنو َّـ حميعلو جنحنظو جغب  و خملكجليطغ جنثب
ومثملجلمئمب ومثمل حممبسهيي ل غجنمئٰه:  هنخيمتلكَّـلكي ض قن عهي يجعيطيمثمل غحلهبمبيمثمليعن هن هي ي هن حميعك همغ
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ن  غ غخفحهب ون طجنخمب حميعك جغب وال أن ي ل َإذ  ض وجوداىغخف  يمثمل مض غحلهبمبً 

مغبمل  نغخف بتَا أم ءَ أن ي ى ألهث سٌ   مغبمل جعلكييمثملهئ مض غحلهبمبي لكق جعخل يحت غخف
ن ل هغخفحهب ض ل هنخييطههنلكصغخف ض ق ي ي ُّـخيمئ غيحتصه حممشقغ مملكن غخف مغ لكق جعخل غخف

ونصهغخفخييطهن ثلَ كما يقو قشّ ثمُالعرش:   ا يي جغيمن غجنخييعك عهي جغب:ه ع ا  ه
ق غجنمتمئىس حميعلصغهثمئىس و ألن همغ ق غجنخييعكي نص جلمف همغ ونُ فال يم  ٌسعيد َ أن ي

وجودَ غٌ قائمٌسعيد : مثل بت،ٍ  ك ي ى ألهث س؛ُ  القيامُ ومع ذ  يمثملهئ مض غحلهبمبي
مغبمل جعلكيحت نيغخف ل هغخفحهب ض لصلكق جعخل غخف ض  ي هنخيمت ص ههن حميعك غهثخييطغن غخف

 .لكق جعمثمتهتخصيجنالحت
ك ِو العكس ةمض  من ذ سا ستد وجود،ا َ فإنها ال  وضوعّ ّ ألن ؛هاِ 

عدوم ءسلب عنه ُ أن ُ يقبلَا وا،  ا قا ةُتصدق:  و سا وضوعُ ا  ، بانتفاء ا
نيمثملهي ُّـجهجكل مض غحلهبمب ن جعلكهثتهيلكظ غخفحهب ق : ُّـخيمتص غجنسلكجنبمل عن معهئ مغ ن جنمب  عن ُّـهئ

جل ض قيغخف وُفيصدق صسمبمك جلمت قجن غجنحنظىُّـجنهئ  و همغ م ِأب ع بن :  ر  
ل ب،م يأ م  م ينم، و م يت،ْ و م يوجد؛وهكذا... ّم و بت،ّ ألنه     ْ فلم ت

ةُ فيقالً،هذه األشياء قطعا سا ثل هذه ا ة :ِ  وضوعٌسا ن . بانتفاء ا  هخميط معهئ
ن هثحهغجنسلكجنبمل حكلكجنبمل و قُّـيط جنمثيغ جعمئلكئ: جعلكهثتهيلكظ غخفحهب يممخص جعمثمت صو  .لكي

قصود يانُ وا وجبة: من هذا ا َ أن ا وضوعِ من فرض وجودّ البدّ ها  ِ 
جلهتلك مض غحلهئ هغإلرلكغ عن ُّـهيمهييجعيطه .صدقها ض ق هن  همض ص جعخل حميعك همغ

ٍّ حممشهث مض غحلهئ جمحق حضتيسصغحلهئ حممئيش مغبملي قص جعلكخف مغ ه مض غجنسلكجنبمل عُّـٰهلك و جع َّـ هن
ال نت ّو ق جلمف خمسهبخلطو هَّـىعغ غجنهئالن هبىعغ غخفمئيطغق هنبهت.ًذبة  مغ : ي هقجن ألن غجن

ق قي حفلكقمغوهمغ ق غجنمبهيحيصي قَّـمتو ههمغ مغ ق غجنهئتبي هغجن مغ غجع ممخص ي هغجن  هن غجنت
ق غخللكقمغ.لك غجنهئالن جلمتهتنيمعمئيط مغ ق غجنىعَّـمتي حملكجن مغ قغن غحلمئمثمئمثي هغجن مغ  صلكني رلك غجن

ن زهجلمتيطهنلك غخكجكل غخفمهمت ي خميطك  ق غخفي ل مض غحلهبمبهمغ مغبمليمثملض يحممسه  ص غخف
قُّـ  مغ قن غجنىعَّـمتع :ُّـخيمتغجن  ظي غخللكقمغن عيهمغ
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ل غحلهبمب: عن مملكن هنيعغقن ض قيمثمليعن هن مغ مغبمل هن ق غجنىعَّـمتو غخف مغ حمهتىعغ  صي جعلكجن

مغبمليجنمثيغ حضتمه قصهلك مض غخف مغ ق عجعلك .ه مض غجنسلكجنبمل عُّـٰهلكو جع َّـ هن ه حممشهث عقغ مس معتمه ي ي
ني ُّـهبهئمت عن مع  جلمبمث غجنسالنجنخيمثس  عقنص .سمبمك جلمت غجنهلغ هغألمم هغجنمت

ق غجنىعَّـمت مغ غ غجن ل جنمثيغ هن حفمهلكئيس غحلهبمبيجغب ض مغبمليمثمل جنمبهب  جع ص غخف
ق مغ  .ه مض غجنسلكجنبمل عُّـٰهلكوهن

ق غخللكقمغ مغ ق َّـ غجن مغ ه حمهت جنمثيغ خلكلك مض ظيطم صيهعن مملكن هنيعغقن هن غجن
مغبمليمثملغحلهبمب ن غجنمئٰهص غخف همثمل حسمبيمثمل عق خميط معهئ مغبملي جلهتلك ه هن ض ن خف ق هي ُّـهئ  مض وهمغ

جنصهغخللكقف عجعيطغ ي حممشهث هن غخفهبهئ عن ص جن حكب جعمبمثلكقغغ ضمبوجنمتلك خكهئ:  هنث خم
مغيط هنث قجن مض غجنىعَّـ مغيط مض غخللكقفصُّـ ومثملي هن عهث خمٰهص هي ُّـ ومثمل حسمبي مغبملي  و هن

ق يمثمل هغحصمتيطحكيمثمل جع غجنهئثحق هن غجنمئٰهلكُّـلك غجنيعُّـلكضصوظلكقخممل  غخفيعمعبجيمل جعلكألخكهئلكن ي همغ
غخم غخللكقمغ ق جمحق: يمثملخص حكمثمسجخ مض غحلمئمثمئهمم صيحصلك مض غجن مغ ىعن غجن قي  . حممثهتلكو هنمسحف

ق غخللكقمغصنعق مغ مغبمليمثمله خلكلك مض غحلهبمبي جنمثيغ غجن ي حمهئمث هنمثىغ غخفمهمتص غخف  ي
ن  يخميطك  مغبمل هيمثملجعخل غحلهبمبي ق ص غجنسلكجنبمليمثملغحلهبمب غخف مغبمل ُّـجهجكل حممثهتلك همغ ي جعمسن غخف

ل ض قنظصغخف هيطغ يِّـ غجنهييعم مغمثزضحمهئلكن جلمبمث عن ُّـ!  هغجنسلكجنبمل ي ُّـجهجكل حممثهتلك همغ
مغبمل هغجنسلكجنبمليمثملجعخل غحلهبمب ه ألن هنلك قمميعن جنمثيغ هنلكئىغغ جعمثمتهتخصط غخف  ! ي

ن  ههجعخص عن َّـىعغ غخفجيمبمك ممثحقغ هنلك هثحتلكف عجنمث هُّـيعق قمميعن مض غجنهيمبسهيمل همض غألظ ي
غقق ن ي هغخفمهمتصهمض غخفمتجي مض غجنهئثحق هن غخف ي خميطك  ق ي يهنمثىغ جعمثمتهتخص جعلكخكجكغل همغ

ل مض غحلهبمب ض ي همس ُّـبخل غخفيعغق هن ص غجنسلكجنبمليمثملمغبمل هجليطن غخكجكغلك مض غحلهبمب غخفيمثملغخف
ق  مغ ق غخللكقمغعغجن مغ ق غجنىعَّـمتن عيَّـ غجن مغ ني غجن ق : ظ حممتمئ غيجفتمثلكف عمل همغ

ق ن ألجفيط عهن ل ُّـهئ ض  :و جغالجغملوغخف
ل ألمغ غحلهئ:ل ياألشم األو ض ن غيجفتمثلكف عمل غخف  هغحلهئ ُّـمئتيض ص عن ُّـهئ

غظ مملكن جعمشر هنلك جلمبمث حك هجضهئ  هممخص .ي َّـ عهث معيعُّـيط عن حتهئي حملكخفهتصو عه جعسمبمكولكغه
مغيط جفهئ مغبملوُّـ مغيط عُّـٰهلك مض غجنسلكجنبملص مض غخف  و ممخص عقغ عققغ عن حتهئ جلمف قُّـيطصه ُّـ
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وجعمسهث خملكئ  .و عه جنمثيغ جعمئلكئي

ل جعسبمك غحلهئ ض ق غخف م ي حمال ُّـهييعصهجلمف َّـىعغ حممشقغ مملكن غيجفتمثلكف عمل همغ
مغبمل هغجنسلكجنبمل ل جنمبحهئي ألهث ممخص حتتصحممث جعخل غخف ض ق غخف مغبمل عمل همغ  صلكف مض غخف

و ههنث َّـىعغ ي ُّـجههئ مغهتمل حميعمصممىعجن حتتلكف عجنمث مض غجنسلكجنبمل مغبمل هغجنسلكجنبملي  . جعخل غخف
ن غيجفتمثلكف عجنمث َّـ غحلهئ:األشم اشثقخ خص عرلكغ غحلهئ ُّـخيمت ي هعهثص عن ي ُّـهئ

ن غحلهئ عرلكجعمث ن عرلكجعمثصهلكي هجنمثيغ حكمببمثصهلكيعن ُّـهئ ي ألهث خميط ُّـهئ ن حكمببمثهلك هخميط ُّـي  .هلكيهئ
ن غجنمئٰه مغبمليمثملهجلمف َّـىعغ غألحكلكك معهئ ه عهنلك هن ه هعهنلك حكلكجنبملي ي ألهث مض مممبمثهتخص صي

مغيط جفهئ ن مض عجفيطغرلك عرلكجعمثصوُّـ يلك همض غألحفيعه حكمببمثي جملكُّـمل غألهنيع ُّـهئ  همض غحلهئ صهلكه
ليغإلرلكمح ض ق غخف نط هثحتلكف عمل همغ ن جليعك جلمف : ي ألهثمتلك هثيعُّـيط عن هثمئ يعن غخفحهب

ل عه غحت ض نصيط هنخييغخف قغ خمب غخفحهب مغ ل هن ض ن غخف  .ه هَّـىعغ ُّـمئتيض عن ُّـهئ
نجفخلههنثال  ن قُّـيطصو جللكمسو هحفلكجنيطصو خملكئوقُّـيط:  هثمئ و يجعيط عن ُّـهئ قغ جفتي مغ ي هن ن ه  ُّـهئ

ن حفلكجنيطي هممىعجن يجعيطصهغجنمئمثلكن جللكقضلك جلمبمث قغ جفتو عن ُّـهئ مغ ي هن ي غمعمهلكحم ي ُّـمهِّـه
ن غجنخيمب عه غجنمئمثلكن جنمبهبخييطهن عهنيعي هعيصجعلكجنخيلكمس و حممشن جفمه ن ي ي ألشخص صوجمحق هنخيمئ

ل ض ل عهنيعغ هنخييطههنلكى هي ُّـصوجليعضلكن جضتلكمغلكن عمل هن ض ن غخف هخيمئ عن ُّـهئ  جع صه
قغييجعيط مغ ن عهنيعغ هن ه عن ُّـهئ  .ه

لي مض غحلهئ غإلرلكمحصنعق ض ق غخف  ممخص هثحتلكف عجنمث مض غجنسمبمك ص هثحتلكف عمل همغ
مغبمل هغجنسلكجنبمل جنمثيغ جعمبحلكل غحلهئ جعخص َّـيمثمل حملكجنهييعم جعخل غحلهبمب.هعُّـٰهلك ي ألن ص غخف

لمثمممب ض ق غخف خص غجنهييعم جعمثمتهتخص جعمبحلكل غإلرلكغ ي هعهثصهتخص مض غحلهئ ستلكف عمل همغ
لصهغجنسمبمك ض ق غخف لك مض غجنسمبمك حمال هثحتلكف ي عهنصي ألهث مض غإلرلكغ هثحتلكف عمل همغ

قن قغ هُّـ.عمل همغ مغ ل هن ض ن غخف ى هخميط ُّـهئ ل صسمبمك جلمته ض ن غخف  هخميط ي ُّـهئ
قغ مغ  .ههن

نخصحمثمتحم  لغجنسلكجنبمل مع:  هثمئ ض  جنمثيغ هنيعغقهثلك غجنهييعم جعخل متسج هن غهثتهيلكظ غخف
مغبمل هغجنسلكجنبمل مض غحلهئ  .خص غخفيعغق غجنهييعم جعمثمتهتخص مض غإلرلكغ هغجنسمبمكي هعهثصغخف
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مغبمل عحفيس: ٰهِّـ هنيعغق غجنمئلكئمبخليههن َّـمتلك ُّـت ل غخف ض يعن هن ل ي ض  هن هن

ن جعخيٰههت هبىعغ غجنمتحغجنسلكجنبمل مغبمل قغئخص هثح هثحتلكف عمل ع: ي جفمثهن حم ههث مض غخف ي
له ض ق غخف ن ص هثحتلكف عجنمث هعحفيعه ي هثحتلكف عجنمثهغتلكقلك مض غجنسلكجنبمل حمي عهنصمغ  حممثهئ

ل غجنسلكجنبمل ض مغبمل عحفيس هن هن ل غخف ض  جع هنخيمت ص هجنمثيغ غألهنيع ممىعجنصيهن
ن غخفتمئيطن مغبمل مض غحلهئ همض غإلرلكغ: يغجنمئ ل مض غخف ض ق غخف  صيعهثمتلك هثحتلكف عمل همغ

قن مض غحلهئ يعهن ن صقهن غجنسمبمكلك مض غجنسلكجنبمل حممتحتلكف عمل همغ  هجلمف َّـىعغ ُّـهئ
مغبمل عحفيس ل غخف ض ل غجنسلكجنبمل عجلصي ألن حممث خممثيطُّـصيهن ض  هغي ألن حممث خممثيطصي ههن

 .هغهغجفيط
مغبمل هغجنسلكجنبمل هنيعمعبيش:ٰهِّـيههن َّـمتلك غمع و عن غجنهييعم جعخل غخف  ص جعلكإلرلكغ هغجنسمبمكي

 .ههجنمثيغ هنيعمعبجيلك جعلكحلهئ
ل:األشم اشثقشك ض ق غخف ن غيجفتمثلكف عمل همغ تمثجمل غجنت  غجنميلكُّـمل هغجنمتص عن ُّـهئ

 . غجنهئالني جل جضو هَّـ حفلكقفصيمثملبهتلك قه غجنمئٰهيُّـيعُّـيط عن ُّـيعمع
ل هجليطن يعن  يهغخفهت ض ق غخف مغبمل هغجنسلكجنبمل جنمثيغ جعمبحلكل همغ غجنهييعم جعخل غخف

قن هنجيمبمئلك ي ألهث ي ص ي مض غحلهئ جعخص َّـص جع غجنهييعم جعمثمتهتخص مض غجنسمبمك هغإلرلكغصههمغ
مغبمل هثصحميعم جعمثمتهتخص مض غحلهئ جعخص َّـ ل عق ممخص مض غخف ض ق غخف  ممىعجن صحتلكف عمل همغ

قن  .مض غجنسلكجنبمل هثحتلكف عمل همغ
قنو عن مملكن عرلكغصهثخي مغبمل حممتحتلكف عمل همغ ه هعن مملكن حكمببلك حمال هثحتلكف ص مض غخف

قن  هَّـ عن ص غجنهئالنيعقغ حمهتهبمتلك َّـىعغ هثمسجخ عمل جض.  ُّـهيجكخملكنيمثمل حمهب َّـىعن غحلمثثصعمل همغ
ل غحلهبمب ض ن خف قيمثملُّـهئ ن: عه ممخص خملكنصو همغ وضوعَود وجّول ....هاِ 

ق(هييعك ىُّـه مغ ن) َّـىعغ غجن  :وجلمف جغالجغمل همغ
جلهتلك قَّـمتمث :ل ياألو ض ق غخفهييعهك خف مغ ن غجن  يمثملي همعسهب غجنمئٰهصهلكيعن ُّـهئ

همثملقَّـمت  .ي
ن حفلكقمغمث:اشثقخ همثملحفلكقمغ يمثملي همعسهب غجنمئٰهصهلكي عن ُّـهئ  .ي
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ن عجل:اشثقشك ق غجنىعَّـمتي عن ُّـهئ مغ ق غخللكقمغي هن غجن مغ ي  :عه صي هغجن

مغ ن غجن ق غخللكقمغيق غجنىعَّـمتُّـهئ مغ قغ عجنمثي هي غجن  يمثملي همعسهب غجنمئٰهصه هنمتحي
همثملجفمئمثمئ  .ي

غضِّـ مغبمل هجنمثسمن جنميحقَّـلكيمثمل جنمبحهبمبصي عن َّـىعن غجنتمئسمثخصغ:ههن غجن  هخميط ص غخف
ل هعهث هنتيمثمللك هثيعُّـيط عن هثحهئ مض غحلهبمبمتيهثع: خممبمتلك ض ن جنمبهب غ غخفحهب ي جعثب  ص هنخيوحيطي

قن غخلَّـ َّـ ص يهجنهئ َّـىعغ غحلهئ غجنثلكجعمن جن مغ  ظي غجنىعَّـمتن عيلكقمغجن
ن يعحملكق غخفمهمت ي خميطك  ن(يجعمسن غحلهئ ي ل جعمئمثيط و جغلكجعمنه معلكقغ)غخفحهب ض  جنمبهب
ق غجنىعَّـمت مغ قن غخللكقمغو هعحفيعه جغلكجعمنصيغجن ين معسهب ي هجلمف غألهصي جن جعمئمثيط همغ

همثملقَّـمت( يمثملغجنمئٰه همثملحفلكقمغ( يمثملي هجلمف غجنثلكذ معسهب غجنمئٰهص)ي  .)ي
ل:ّفك اشمكغّفكشثقل اشعض ل جغلكجعمني حممشنصو غإلهثسلكن هث ق و غجنمت مغ ن غإلهثسلكن غخف  خفهيهت

غن مغمتيغ غإلهثسلكنصمض غجنىعَّـ نص هغحلمث و حممشن مغمتيغ غإلهثسلكن هنهيهت س ممحلي قي مغ  مض و هن
ومثمل خمٰهلكُّـلك قَّـمتيمثمل هَّـهئىعغ مجمث غجنمئٰهلكُّـلك غخفمتجيمئصهغجنىعَّـ عُّـٰهلك ن  غحلهئ يعن : جعهبخيمتصي ُّـهئ

ق مض جللكمس غجنىعَّـ مغ ن غخف مغصحممثهتلك جنمبهبخيمئ ن جعمبحلكل عحميعغقن غخف قغ  هجنمثيغ جنمبهبخيمئ
 .مض غخللكقف

ن ن غجنجيبمثمك.ههثمسجخ عمل عهنثمبمل جعلكخم غجنخيمب غجلس عقغ عظلكجع غخفيعك :  حمخيمتيطهنلك ُّـمئ
غضِّـ عن َّـىعغ غحلهئ جنمثيغ ص ُّـهبيعكي غجنهئىعغئغجنهيلكُّـيعهك عه يغجنهئىعغئ ي حمهب غجن

ق مض جللكمس غجنىعَّـ مغ ن غجلس غخف  .ي جع َّـ جنمبجس غخللكقمغصخفهيهت
ن ن غخفيعغق هنمت  حمهب جمحق غخفصغخفلكظ ُّـيعحم غجنخيجيىس: هممىعغ جلمتيطهنلك هثمئ ن عن ُّـهئ خيمئ

هن مض غجنىعَّـ ي جنهئهي مض قحم غجنخيجيىس مصيعق معمهي هعيصهنهيهت  جع غخفيعغق هنمت غخفلكظ صقني
ل معلكقغ.هَّـهئىعغ... يغخللكقمغ ض ن جغلكجعتمله حممسجفهئلكن غخف نه معهئ و جن جعمئمثيط عهث هنهيهت قي مغ  و هن

ن جغلكجعتملصمض غجنىعَّـ قه هعحفيعه معهئ مغ و جن جعمئمثيط عهث هن جنمتلكص مض غخللكقفي ت ىخم:  هنث خم
قغ مض غخللكقفص مض غخفخيسهئيعي مغمتيطهشمم مغ ق غخف  .ي حممشن غحلهئ ألحميعغق غجلمت

حص مض غجنمئٰهلكُّـلك غجنهلجليعن : هَّـمتلك هثسمسن ومثمل خمٰه لكلكَّـيعو هنلكظشمم: يمثملخم ومثمل قَّـمتي  ن عي
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ومثملحفلكقمغ ومثمل جفمئمثمئن عي  ظي

جنمث ن غألظ ومثمليشلك خمٰهلكُّـلك جفمئمثمئع: نيُّـمئ حصصي  شمم هصو هثجيغو خسيعشمم:  هممىعغ خم
ومثمل خمٰهلكُّـلك جفمئمثمئ سيعن خجعوخسيع ن عوَّـىعن غألجفهئلكن جغلكجعتملَّـ  هجنهئ صي  خفلك و جغلكجعتملن جنمبهبهيهت

ق مغ  ي جنسجلن عي جنمبهبخيمت غخللكقمغو َّـ َّـ جغلكجعتمل: مض غخللكقفظ هجعهبخيمت ظحفيعوَّـ هن
غضِّـ عشلكيههن غجنىعَّـمتهنمت  ومثمل خمٰهيظ هن غجن ومثمل حفلكقمغي ي ألهثمتلك جليعحممتلك غجنمئٰهصي : يمثمل غخللكقمغيمثملي

ن غحلهئ جغلكجعت ل جعمئمثهلكجعمسن ُّـهئ ض ق مض غخللكقف جنمبهب مغ حصصيط غجن  و هنلكظشمم:  هخم
ق ي غخفلكظ غخفمئمثنظ عي هغجنىعَّـمتي هن غخفلكظ غخللكقمغي َّـ غخفيعغق هنمت عجل...ولكلكَّـيع مغ يط جعلكجن

ي مض عهث غخفمئمثيخك يظ يغخللكقمغ ق غخللكقمغي مغ م ُّـمسجخ جعخييط خممبمثصييط جعمئمثيط غجن  و هحك
 .جعمثلكن قجن

ومثملمئٰهلكُّـلك جفمئمثمئيٰهِّـ غخلمبيش هغيخكتبلكن مض جفهئهبهت جعمسن معمب غجنيههن َّـمتلك ُّـت  هَّـ صي
ق) غخلمبيش هغيخكتبلكن:عه( مغ ن هنمتىع هنلكئمل هخسسخل حكمتملو هن  هحكبب ص مض جلمب غألظ

ن هن حفالن غجنجهمثىط غألجلحي  ص قحس غهللايغحلهئمث غجنسبىغهغقه هقحف مض جلمب غألظ
 .يغجنىعه معتمبهبىع مض غحلهئهبمل جلمف ُّـيطه غحلهئمث غجنسبىغهغقه قحس غهللا يهنيعمعهش غألهثمهلكقه

ومثملمغي عشلك خمٰهلكُّـلك حفلكقشهغحل م ُّـمسجخ معهيمهمث قجن عن خكلكظ غهللا معخيلكملصي  ي هغخفهتص هحك
هعقغ مملكن غحلهئ جغلكجعتلك :  هَّـصيمثمل هغجنىعَّـمتيمثملَّـ جعمثلكن غجنٰهلكجعجيمل مض غجنمئٰهلكُّـلك غخللكقمغ

قن مض غخللكقف حملكجنمئٰه ل جعمئمثيط همغ ض ومثمل حفلكقمغيمثملجنمبهب ه هعقغ مملكن جغلكجعتلك جن جعمئمثيط صي
قن مض غجنىعَّـ حملكجنمئٰه ومثمل قَّـمتيمثملهمغ  :هجنبمثلكن َّـىعن غألخمسلكن خملكن. ي

ونً:تارة. ١ ل غجنمئٰه: عهُ ي ض هن فقط صيمثمل غحلهبمبيمثمل هن  جعمئمثيط : ُّـخيمت ا
ق غجنىعَّـمت مغ س  صغجن ًيةذهنّف و ألشلك هنمئمثيطغّ ي ق غجنىعَّـمتي مغ  ِ اجتماع: مثل صي جعلكجن

قيض مغاير مٌا نٍ ياقوتِ جبل ،ثلِ الجتماع ا وجودُ  َ فإن مفهوم؛ ا ّ 
قيضِاجتماع اقوتِجبل و ا وجودُ غ ا ارجَ  م،ين  ا ن ا َ ول ّ 

هنٌثابت ما  ا و همض ممال غخفثلكجنخل معمسهن.  َّـ غمغتخصل :  جنمتلك عن هثسمسني عق سطي
قنع ظوغجنمتمئمثٰهخل جضلكن مغ  مض غجنىعَّـ و َّـ جمحق غمغتخصل غخفثمبخلظ هَّـ َّـىعغ غحلهئ هن
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ظ عصحممئيش مغيط مض غخللكقف هنث َّـىعغ غحلهئ غخم ههثهييغ ن هي ُّـ هغألهنيع عُّـٰهلك حممث ي عن غجن

ظ  هثهييغ غحلهئ
ىيعك عن ي قَّـ جلمتيطهثلكىجن حم:  عحفيعهوجعخيبلكقغ  حمهت غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جمحق غمغتخصل صى

ي َّـ غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلظ هن عن جلبلكقمع معمتيسنغخفثمبخلظ ع لك ي جحصي جلمف عن جفهئهب مض غجنىعَّـي
ىُّـخيمت عهث جن حم قغىيعكي مغ يغ غجنثلكهثمثمل صه جليطن غجنىعَّـ خفلك مملكن َّـىعغ غحلهئ هن  مملكخفخيمئ

ى حممشهث عقغ حمصيمثملمتجيمئغخف ىيعك عن غجنىعَّـ جمحقي قي مغ جنمتلكي حمال ُّـهبهئ عن ُّـتحمئصو هن :  هنث خم
ل مغيط يمثملي ألن هنث َّـىعن غجنمئٰهصوغإلهثسلكن هث قغيعي ي مع مغ  و هخمتئىعصه عقغ مملكن غجنىعَّـ هن

ن جللك: سهئ غجنىعَّـ جعهئ ق قَّـ جللكخم.هغإلهثسلكن هث ق و حمخيمف حميعك جليطن همغ  عه همغ
جنمتلكصيمثمل َّـىعن غجنمئٰهي ي ُّـهبهئ عن معتحمئصوعهثسلكن  ىغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جمحق :ي هجنهئ خم

غخمخييُّـمل هن غألجفهئلكن هثهييغ غألهنيعغمغتخصل غخفثمبخل قغصيمثمل غجن  و هَّـىعغ غإلخكهئلكن ُّـيعق جعمه
غشمم:  هَّـصعهضِّـ جلمف هنثلكجن غجنثلكذ قو مغب ُّـلكخم مغ  صوجحهئَّـ  مسُّـ حمص جحهئ غجن

وهث جغلكجعمنع : جلبلكقمعيمض غجنىعَّـ عن مض غخللكقفظ جفسمك هثيسع يلك ُّـخيمت عهث ي جحص جن مض غجنىعَّـي
و هن عن غإلهنهئلكن جغلكجعمنصهجنمثيغ جغلكجعتلك جن مض غخللكقف ي حممشن َّـىعغ صه جن مض غجنىعَّـ هغخللكقف هنخيلكي

ن قصغخفهيهت غظ مملكن جن همغ قصس عن قَّـمتس حفلكقمغو حك مغ  . حمهت جحهئ غجن
جنمتلكصيمثمل َّـ غجنمئٰهلكُّـلك غخفمتجيمئيمثملهغخفثلكن غجنمهحمثِّـ جنمبمئٰهلكُّـلك غجنىعَّـمت غإلهثسلكن :  هنث خم

ل غن مغمتيغصوهث سلكن ممحل هغإلهثسصو هغحلمث ي ألن صو هغألهنيع حكهتص ههثح قجن هن غألهنثمبملصي
ي هَّـ عن ص جعمثلكن غخفجيمبمكي جع غخفهتصيم جنمثيغ َّـ غخفهت هغخفمتلكخمجهمل مض غخفثلكن م ممخص قمميعهثلك هنيعغقغ

ق غجنىعَّـمت:  َّـيمثمل غجنىعَّـمتيمثملغجنمئٰه مغ ل جعمئمثيط غجن ض  .يهنلك مملكن غحلهئ حممثهتلك جنمبهب
ض:هتحم يمثمل غخللكقمغيمثمللك غجنمئٰهيهعهن ق  هنلك مملكن غحلهئ حممثهتلك جنمبهب مغ ل جعمئمثيط غجن
 . غجنمتحييع جل غجنىغهنلكن غخفلكيض هغحللكذ هغخفستمئبي هن جمىشيغخللكقمغ

ق غخللكقمغ:  عحفيعهوجعخيبلكقغ مغ ل غخفمئمثيط جعلكجن ض ن غحلهئ ألحميعغق غخف يُّـهئ  صز
قيهجنهئ عه   غجنىعه هنهشظن عص غجنىعه حكمثمسجخن عصَّـ غآلنعظ ي حفلكقمغو همغ

ن يعحملكق غخفمهمت ي خميطك  ن جفهئي وجعمسهث غألجل هن عن ُّـهئ ي ق غخللكقمغ جنمبي  يمغ
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ق غجنىعه هنهش مغ مغيط جلمتيطهثلك جفيطُّـيطصهغجن و ممخص جن حميعضمتلك عهث مملكن ُّـ  ص هنمتىع خسسخل حكمتملي

مغيط جلمف غجنهئيعغ غألقض نصو جفيطُّـيطيمثملهغهثمئيعك غآلن همس ُّـ :  حمهت معستجيمث عن معمئ
ن قجنيغحليطُّـيط ُّـتهبيط يق جعلكحليعغقغ عه ُّـمتهئهبىس جعلكجنمقهقغظ ي خك مض عهث معستجيمث خم  صي

يألن جفهئ غجنتهبيط ن غحليطُّـيط غجنىعَّـمتق هغيهثمئبلكك جنمثيغ ي ق صيخفهيهت مغ  جع َّـ جفهئ غجن
ومثمل حفلكقمغيمثمل حملكجنمئٰهصيغخللكقمغ غ ي هممخص جن جفهئهبمتلك جلمف غجنجيال. خفلك هخم حممثخص هنهشي

ل غخللكقمغصغجللكجنسخل غآلن مض غجنمه ض ق حمخيالي حملكحلهئ جنمبهب مغ  هممىعغ صه غخف
م معمئ مض غخف غن غجنت معمئ مض جللكمس غآلحفيعغ: هنثصستمئبغألجفهئلكن غجنت حك  ص غألَّـ

عمل جمحق ... ي هغجلمتملي ههثلكق مغهتمتص همعجيلكُّـيع غجنهئتمكصس هغخفمثىغغن جفصسغجنخنغل جفيهعن 
ومثملهتلك خمٰهلكُّـلك حفلكقمغي مممبصقجن م معتحمئي  . مض غخفستمئبي حك

ق نجفخليمبهيمن غهثتبلكَّـهئ عمل عهثمتلك ى عن هثيههث ومثملَّـىعن خمٰه:  هثمئ ومثمل حفلكقمغي  حمال ُّـتبلكقق صي
غخم غخللكقمغي غخفتحمئيمثملعمل عقَّـلكهثهئ غجنمئٰه قصه حمخياليمئمل غألحميعغق مض غجن مغ  مض و ممخص َّـ هن

ن ق غخللكقمغصجلمب غألظ مغ ن غحلهئ جنمب ي ألن غخفيعغق هنمتهتلك م ممخص قمميعهثلك م عن ُّـهئ  صي
ق حممثخص هنهش مغ ن غجن  . عه مض غيحكتمئبلكنص عه مض غحللكنصيعجل هن عن ُّـهئ

جنمتلك ن ُّـسهب هنث خم همثمل خمٰه غآلنو خملكئوقُّـيط: يحمهي جلمب غألظ همثمل حفلكقمغي ي ألن صي
ل غخفتحمئ ض غخم مض غخفلكيض عه هنلك ُّـمئ مض ي عهنصه حمخيال مض غخللكقفيغحلهئ جنمبهب لك غجن

همثملي حمال ُّـسهب خمٰهصستمئبغخف همثمل حفلكقمغي و ألهث ستلكف عمل معمئيطُّـيعصي  هعقغ مملكن ممىعجن صي
همثمليحممثسهب خمٰه همثمل جفمئمثمئي خل ختتمب جلمتهتلك ي مض غظجيالف غخفمتجيمئمثيمثمل غخللكقمغيمثملغجنمئٰه عقنص .ي

جنمث  .خليجعلكظجيالف غألظ
هجلمب عن َّـمتلك معمئسمثخص ُّـمتبميغ يجغ ي ألهث ُّـجكمعص جعمثلكهثي جلمتيطهنلك ه صوملي هنهتهبومك جلمبمث ظجغلكقي

م هثبخل هنلك َّـ جفهئ غجنمئٰه م خكلكظ غهللا معخيلكمل عن م هثمه  يمثمليعمل عجفهئلكن غجنمئٰهلكُّـلك حك
ي ههثبخل هنلك َّـ غآلجغلكق صيمثمل غحلمئمثمئيمثمل هجفهئ غجنمئٰهيمثمل غخللكقمغيمثمل هجفهئ غجنمئٰهصيمثملغجنىعَّـمت
 .بمل جلمف قجنيغخفجكمع

 عحكبلكغ غخلمبيش مض ي هن عَّـو هغجفيطغهغإلخكلكقغ عُّـٰهلك عملُّـمتبمي هخمب جعمثلكن غجنتمئسمث 
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غ غحلهئ ص هَّـ جليطن مخمثمثىغَّـ جعخل عخمسلكن غجنمئٰهلكُّـلكصخليمممبخصغ غجنمييعجعمث  جفمثهن مغخيمب

ق مض خمٰه مغ ومثملغخف ومثمل جنمئٰهصي جلهتلكي  . هجعلكجنخيهئيغص عحفيعه ختتمب جلمتهتلك هجنمثسمن هن هث
جلهتلك معلكقغصيمثملهَّـهئىعغ غألهنيع مض غجنمئٰهلكُّـلك غخللكقمغ ض ه حممشن هن قغ مض ي مغ ن هن ه ُّـهئ

قغ حمخيالص هغهثمئهشيغخللكقف جنهئمت خميط هنهش مغ ن هن ه هعحفيعه ُّـهئ ن ه همعلكقغصه  جغلكجنثمل ُّـهئ
له هقغجعخيملصمض غيحكتمئبلكن ض ن حصلك هن  ص هغآلن ههنلك حكمثمسجخ هن غجنىغهنلكنص حممثخص هنهشو ُّـهئ

جنمتلك و حممشن غخفلكظ لكلكَّـيعص هغخلهبيع سيعن خجعصوغخفلكظ لكلكَّـيع: هن خمبمث خم  هغخلهبيع سيعن ص غآلني
ن خجع غآلن همس سيعن مض غخفلكيضط ي ي عهث سيعص هحممثخص هنهش همض غيحكتمئبلكنصخجع غآلن

ق غخللكقمغي هجنهئصجع سيعن خجع مض مجمث غحللكيغ مغ  ي جفيعهنمل غجنهلغ َّـ َّـ جنمب
ق غجنىعَّـمت مغ  جعحمثهن جن حفجييع مض قَّـمت غخلهبيع حفجييع جفهئهب ممىعجن طيهجنمثسمن جنمب

 ظهَّـ جفيعهنمل خجع
ضمثِّـ عممثيع قن صوغجنىغهثلك جفيعغن:  هَّـصه هثرضغ هنثلكي ظحفيعصجنمبت مغ  حمهت غحليعهنمل جن

قن غجنىعَّـمتن عيغخللكقمغ مغ قن غخللكقمغيظ ي خكي جن مغ ي عن غحليعهنمل جن  جنهئلكن ي هعيصي
ق غجنىغهثلك غقمعهئمك غحليعهنمل يمم هن معمه ى ه عن عجفيطغ ُّـمبتىغن جعىعجنش هي عمكصش ههن َّـمتلك . ي

ومثمل خمٰهلكُّـلك حفلكقمغيمثملي عن مجمث غجنمئٰهلكُّـلك غجنهلجل:ٰهِّـيُّـت ي هعن غجنٰهلكجعجيمل مض غجنمئٰهلكُّـلك صي
 .يمثملجنمئٰهلكُّـلك غحلمئمثمئ معمتجيب جلمبمثهتلك هي معمتجيب جلمبمثهتلك ضلكجعجيمل غيمثملغخللكقمغ
ق:يمثمل ضلكجعجيمل غجنمئٰهلكُّـلك غخللكقمغصنعق مغ ل جعمئمثيط غجن ض ن غحلهئ جنمبهب   َّـ عن ُّـهئ
 هحصىعغ خملكن ص غجنمتحييع جل غجنىغهنلكن غخفلكيض هغحللكذ هغخفستمئبي هن جمىشصيغخللكقمغ

ن يغخفمهمت ي خميطك   :مض معخييعُّـهيهتلكي
ون: وأخرى.٢ وضوعُ وجودُ ي ارج  وجهِ   ّية  القضُ يالحظٍها  ا

وجودةِ األفرادخصوص حق، ا الثةِقة منه  أحد األزمنةّ ا ي مض غجنىغهنلكن غخفلكيض   ا
و جع مض مجمث غألقهنمتملص عه غحللكذ هغخفستمئبصحممئيش عسكر  جندي :    ا

ٌمدرب لّ سالحِ   ورُبعض ، ا ائلةِ ا النهدام  ا هِ ا   ،متِدُ 
درسة ٍطالب س.دُ  ا ُية القضّ و ًيةخارج هذه ّ ّ. 
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ن :  هَّـصيمثمل غحلمئمثمئيمثمل غجنمئٰه َّـيمثملهغجنمئس غجنثلكجنهن هن غجنمئٰهلكُّـلك غحلهبمب عن ُّـهئ

ق غجنىعَّـمت مغ ل ي جعمئمثيط غجن ض نحم صيغحلهئ حممثهتلك جنمبهب همثمل قَّـمتىتهئ ق صي مغ  هي جعمئمثيط غجن
نحم صيغخللكقمغ همثمل حفلكقمغىتهئ غظص جع غحلهئ حممثهتلك جنمبجيبمثخيمل جعخص َّـصي قغه حك مغ  ه مملكهثمن هن

مغ قن عٍّ حفلكقمغوقجع مغ غظ مملكن حصلك عحميعغقصٍّ قَّـمتو جع يطغ ي همغص مض غخللكقف عن يو هحك
ق غألجلو حممبمثيغ حصلك جلالخمملصمجمث غألحميعغق عن جعخيٰههتلك مغ ن قَّـمتمثي جعلكجن هلك عه ي هن عن ُّـهئ

جنمتلكصهلكيحفلكقمغمث ق:  هنث خم مغ  . جنسهثسلكنصي حممشن غإلهنهئلكن غجنىعه َّـ جفهئصغإلهثسلكن جحهئ غجن
وهجنهئ عه عهثسلكن ن جحهئمتلكظ عن غجنىعَّـمتي جعحمثهن جن مملكن قَّـمتمثيظ َّـ َّـ غخللكقمغي يلك ي ُّـهئ ه  صه

ن جحهئمتلك عُّـٰهلكيجعحمثهن جن مملكن حفلكقمغمث هلك ي ُّـهئ ه ي عن غحلهئ جنجيبمثخيمل غإلهثسلكن جعخص َّـ مض ن عصه
غخم قظي هن جمىشصهثهييغ غألهنيع هغجن مغ   غجنمتحييع جل غجن

جنمتلكصهههثرضغ هنثلكي ظحفيع جنتمئيعُّـمك غجنهيهئيعغ ي حممسُّـمل صو َّـ قهفو عقجعخيملشمم:  هَّـ خم
ق َّـىعن وعقجعخيمل مغ شلك قهمغلكظ َّـ َّـ غخف ه حفلكقمغلك جعحمثهن جن مملكهثمن غهغجنت جفهئهبمتلك جعهئ

قغ مض غجنىعَّـ جعحمثهن جن مملكهثمن حفلكقمغلك ي  مغ ن قهمغلكظ عن غخف همض غجنىعَّـ ي معهئ ه
ن قهمغلكظ  همعهئ

و عهثخص َّـ جفهئيمثمليعن غحلهئ جلمبمثهتلك جعلكجنىغهمغ ي جلمف هنلكَّـمثتهتلك ُّـالقهنهتلك هي ُّـمتهيز  . جلمتهتلكز
ل غألجلهئ حممثى َّـ هنلك جف:يمثمل غحلمئمثمئيمثمل غجنمئٰهصنعق ض  ي هن غخللكقمغيهتلك جنجيبمثخيمل غخف

ق غجنيطخممثمئمل هغخفهتهبص هَّـىعغ َّـ ضلكجعجيهتلك.يهغجنىعَّـمت  ومل غجنت حممثهتلك ممالني هَّـىعغ هن غألهن
نيحكمث يصممثحق ي حممث هن غجنتخنُّـِّـ جعمسن وض جفمثهن ي ُّـهئلكق شمب هنطخص مض جلمب غألظ

ومثمل خمٰهلكُّـلك جفمئمثمئيمثملغجنمئٰهلكُّـلك غجنهلجل جنيعن :  هَّـمتلك هثسمسنصي  ٍاء م:  جلمبمث غجنسالنخم
جنو َّـ غجنجيهتلكقغ جفهئصٌطاهر ق مض غخللكقفظ هممىعغ خم مغ   جنجيبمثخيمل غخفلكظ عن جنمبخصظ غخف

جنمتلكص عه سيعن خجعصو هثجيغو خسيعشمم: جلمبمث غجنسالن  َّـ لكبمثخيمل صو جفيعغنو ممىعغشمم:  هخم
قرلك ي عن غخلهبيع هغجنهئىعغ جضيعصو هلكبمثخيمل غجنهئىعغ جفيعغنوغخلهبيع جفيعغن هنلكن جعهلل همغ

جنمتلكيغخللكقمغ ق صومغبملغجنمهالغ هغ: ظ هممىعغ خم قغ غجنمهالغ هغمغبمليعن  َّـ غخفمئمه  وظ
قغ غجنمهالغ معخيتمق جحتثال جنسهنيع هجعحمثهن عقغ معمه ظ عن و هغمغبمليمثمل عن غجنمهالغ غخللكقمغصي
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ي مض عن غجنجهلكقل عقغق جضهئيظ ي خكولكبمثخيتهتلك هغمغبمل ق مض غخللكقفي  هَّـ ص َّـىعن غجنمه

 . هنمتهتلكو هغجفيطغيلكبمثخيمل مم
ن غحلهئ:يمثمل غحلمئمثمئيمثمل ضلكجعيش غجنمئٰهصنعق  جنمبجيبمثخيمل جعخص َّـ مض هثهييغ  َّـ عن ُّـهئ

قغصغألهنيع مغ ن هن ه عجل هن عن معهئ قي مغ قٍّ حفلكقمغو جع    ي ألن غجنجيبمثخيملصٍّ قَّـمتو عه همغ
ق حصلك م جعخص َّـم  قغي جع َّـ عهنصي همغ مغ قولك هن مغ ي جنهئ َّـىعغ صٍّ عه قَّـمتٍّ حفلكقمغو جع

ق مغ ق عجل هن عن :  هعن خكئمن حممئصيمثمل جع جنمبخصَّـصغحلهئ جنمثيغ جنمب مغ يَّـ جفهئ غجن
ن حفلكقمغ يلك عه قَّـمتمثيمثُّـهئ ظ َّـىعغ غمعمضه. هلكه  يمثمل هغخللكقمغيمثمل غجنىعَّـمتيمثملٰهِّـ غجنهييعم جعخل غجنمئٰهي ض

ق غجنىعَّـمتيمثملي حممشن غحلهئ مض غجنىعَّـمتطيمثملهغحلمئمثمئ مغ ق غخللكقمغيمثمل همض غخللكقمغصي جنمب مغ  صي جنمب
ق غألجليمثملهمض غحلمئمثمئ مغ  .ي هغجنىعَّـمتي هن غخللكقمغي جنمب
جن رو ،ٌ طاهرٍ ماء:  جلمبمث غجنسالنهخم سٍ  هٌ  رم   جنمثيغ حممث ضلكجعيش  أو 

ن ي هخميط غحفتمبيش غألهنيع جلمف غخفمهمتصيمثمل غحلمئمثمئيمثملغجنمئٰه ي خميطك  يألهث معلكجع غخفحمئي  ي غجنمتلكئمثمتي
جن قحس غهللا ومثمل خمٰهلكُّـلك جفمئمثمئيمثمليعن غجنمئٰهلكُّـلك غجنهلجل: مض خم  !ي

 :ٰهِّـ جنمتلك عهنيعغنيهجلمف َّـىعغ غألحكلكك غمع
 يمثمل غجنىعَّـمتيمثمل هن غجنمئٰهي ممهجعمتلكظ جلمف ضلكجعجيملم  يمثمليعن غجنمئٰهلكُّـلك غجنهلجل: ل ياألشم األو

همثملجنمثسمن خمٰهلكُّـلك جفمئمثمئ م يمثمل هغحلمئمثمئيمثملهغخللكقمغ ومثملخص َّـ خمٰهلكُّـلك حفلكقمغي هعهثصي ي ألن صي
ن ي حممشن ص ههثح قجنص سيعن خجعو خسيعي هممصه هنثالو لكلكَّـيعو هنلكظيمم: غجنجهلكقل جلمتيطهنلك ُّـمئ

قصغجنجيهتلكقغ هغحليعهنمل جنمثستلك جنجيبمثخيمل غخفلكظ هغخلهبيع  صس حفلكقمغو هعن مس ُّـهئ حصخص همغ
غخمهجنمثس  .خلي جع غجنجيهتلكقغ هغحليعهنمل جنمبخصظ هغخلهبيع غخللكقمغمثصتلك حصخص مض هثهييغ غألهنيع هغجن

ومثمل ي معيعمغ عمل خمٰهيمثمل غحلمئمثمئيمثملي عن غجنمئٰه:هٰهِّـ عُّـٰهلكي غمع:األشم اشثقخ و خلكمثملي  صي
ن ومثمل هنلكَّـشمم :يحممشهثمتلك جلمتيطهنلك هثمئ ومثمليطغ هنلكَّـي عقغ همغ: جنمثيغ هنيعغقهثلكو جحهئمتملي  مض غخللكقف ي

ومثملن هنيعمغخيهتلك عمل خمٰهلكهئجن صغقهثلك قجن عق جن مملكن هنيعطوحمهت جحهئمتمل ومثمل خلكي ي ألهثلك غخكجكلكمتلك صي
قَّـلك مض غخللكقف ي حممششلك معيعمغ عمل صيمثمل غخللكقمغيمثمل هجنمثيغ غألهنيع ممىعجن مض غجنمئٰهصحممثهتلك همغ

ومثملخمٰه ومثمل خلكي نصي  مض غخللكقف عه ويط هنلكظيعقغ همغ: هبيعمغخيحم و لكلكَّـيعو هنلكظشمم:  حمخيمتيطهنلك هثمئ
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 هنيعمغخيهتلك عمل يمثمل غخللكقمغيمثمل حملكجنمئٰهصوَّـيعه مض غخللكقف همملكن هنلكظ حمهت لكلكويط حكلكئيعقغ همغ

ومثملخمٰه ومثمل خلكي جنمتلكص جنمثسمن ممىعجنيمثمل غحلمئمثمئيمثمل هغجنمئٰهصي  شمم:  عق جنمثيغ غخفيعغق هن خم
ومثملهنلكَّـ ن جحهئمتملصو حمهت جحهئمتمليمثمليطغ غخفلكَّـيعقغ همغيعهث  :و جحهئمتملي مغيط ي معهئ  جع صه هعقغ مس مع

غظ همغوَّـ جحهئمتمل مغيطنيطغ مض غخللكقف عي حك  : عه ممخص خملكنص مس مع
ة وث.٣ ون:ًا واقعُ وجودُ ي ر وا ق غخللكقمغه  نفس األ مغ  هي مض ي ي مض غجن

ق غجنىعَّـمت مغ م:بمع طيغجن َ أن ا قغ مض غخللكقف  األفرادّ مغ  هي ص ي غخف
قغ مض غجنىعَّـ مغ ن غحلهئ جنمبجيبمثخيملصي جع غألجل هنمتهتخصصغخف قغي هغجنجيبمثخيمل عهنص حممثهئ مغ  ولك هن

ق مغ قغٍّ حفلكقمغوجع مغ قو عه هن مغ و حممششلك هنالقهنملص جنسقجعخيمليمثمل غجنىغهمغ: هنثصٍَّّـمت قو جع  ي
غظ همغ حق:  عه ممخص خملكنصيطغ غألقجعخيمل مض غخللكقف عن مض غجنىعَّـيجنسقجعخيمل حك وجودِقةّا  ِ ا

قدرة ِوا وجودّ   ً. معاِ ا
يهن َّـىعن غجنهيمئيعغ ُّـبيطه معمسجغيع غخفمهمت .هُ وجودُفرضُما ي ف ن ي ي خميطك  جعلكخفسمب ي

ن ق مض جلمب غألظ مغ يل غجنمئٰهمثمل غحلمئمثمئمثمل عمل خمٰه هَّـ عقمغلكصغخف ومثملي ومثمل خلكي  جلمف حفالم صي
يهنلك جعمثمت  .يلكن هن عشلك ي معيعمغ عجنمثهتلكي

م يوجد ن  وضوعٌ فهو داخلً، أصالْو شمل،  ا مُ و :  ههنخيمت ممالهن َّـىعغ.ُه ا
قَّـلك حمهت جحهئمتملىعقغ حمم ههنثال م  يمثملين غخفلكَّـع ن ىلك عقغ مس ُّـي عهنصويعك همغ قَّـلك حمال معهئ هييعك همغ

قَّـلك حمهت قهفى جنسقجعخيمل عقغ حميمثملهمغ هغجنىغصهجحهئمتمل ن قهمغلكي هعيصويعك همغ  صه حمال معهئ
ي عن غألهنيع جنمثيغ ممىعجن م ممخص جعمثمتوههغضِّـ ي  ص جل غألقجعخيملي ي ُّـمتهيس قغجخو يقنيمثمليلك م ألن غجنىغهمغي

قَّـلك ن هنيعمغ غجنمئٰهصحمال هثحتلكف عمل حميعك همغ  .يمثمل عمل غجنهللكيمثمل مم ُّـهئ
موعٍّث مثل: و ساوي قائمتُ  ل قهغُّـلكن ُّـسلكهه  زواياه   حمهت مصهب

قنىخملكئهبتخل عقغ حم غظ حمع عن صيعك همغ جلهتلك ُّـسلكهه خملكئهبتخل حك ىن مصهب قن عن ي يعك همغ
قن هجعخل صهييعكىمس ُّـ ل قهغُّـلكن معسلكهه خملكئهبتخل هي هنالقهنمل جعخل حميعك همغ  ظمصهب

ثلُبعضه ةُ قائمِّث ا زاو غظ حم ا ى عُّـٰهلك حك قن عن مس ُّـه  ه .هييعكىيعك همغ
سان لٌ قابلٍإ ي جلمف عن ه جعمتلكظٌ طاهرٍ ماءه. غجنهئالن حممث ممسلكجعمئه تعليم العا 
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ومثمل جفمئمثمئيمثملغجنمئٰهلكُّـلك غجنهلجل ي هخميط جعمثمتصي ومثمليلك عشلك خمٰهلكُّـلك حفلكقمغي  .ي

ِفإنك ترى  هذه األمثلة ُ أن  ما ي:ّ ّ لموضوع من أفرادّ نت  ،ٍفرض  سواء 
كنها مقدرةً بالفعل أو معدومةًوجودة ُ و وجودّّ  م  غإلخكهئلكن جلمف َّـىعغ غجنهئالني معمئيطنم  ا
ونُتدخل ا حكمُ فيه و ل حمال :ههنخيمتلكن .هاِ وجودَه عندُ  ض مغيط عحميعغق غخف  عقغ مس مع

ظ ن حصلك جفهئهب س القض! ُّـهئ ُيةّو ًيةحقيق هذه ّ ّ. 
)؏ (ّؕ خؕ  

ن :يمثمل غحلهبمبيمثملهن معمئسمثخصغ غجنمئٰه ل هغخفحهب ض  معمئسمثهبهتلك جعلكجلتبلكق حتمهمث غخف
 .زغخفخييطهجنمل هغخفحمهمبمل:  عملهجليطن حتمهمثمبهتخص

قه: هغخفيعغق هن غجنتحمهمث مغ نص غحللكظيغألهنيع غجن  وَّـىعغ عهنيع:  حمخيمتيطهنلك هثمئ
قوي هنتحمئ: عهصويجضمه مغ ن :ي غخفحمهمبمليمثمل حملكجنمئٰه.س حفلكقمغو هجن عجغيعو ههن  َّـ هنلك ُّـهئ

قُّـ ل عهنيعغ همغ ض يحممثهتلك غخف لصهلكه ض ن جنمبهب ن غحتص ُّـثبمن حممثهتلك غخفحهب  ص جعمثمتهتخصولكقي هُّـهئ
ن هَّـىعغ ي ُّـ مغبمل غخفحمهمبمليعيهئ  .ز مض غخف

 َّـ غجنمئٰهلكُّـلك صيُّـمليعن غألظ مض غجنمئٰهلكُّـلك غخلمق:  حكلكجعمئملوهخميط قمميعهثلك مض عجعحلكف
مغبمل نصغخف مغبمل غخفحمهمبمل: هَّـمتلك هثمئ  همض صي غألظ مض غجنمئٰهلكُّـلك َّـ غجنمئٰهلكُّـلك غخف

ل :ي غخفحمهمبملصنعق .هنمئلكجعمبهتلك غجنمئٰهلكُّـلك غجنسلكجنبمل هغخفخييطهجنمل ض ن حممثهتلك غخف  َّـ غجنت ُّـهئ
ن هن ي همعسهب جضمهصمئخليتحمئهغخفحهب  .مبمل غجنجييعحمخلي

خم  ص غجنسلكجنبمليمثمل جلمف هنلك قمميعهثلكن مض معخييعُّـ غجنمئٰهيهجعمثلكن غخفيعغق هن غخفخييطهجنمل ُّـت
 حملكحكتخيخصجنمتلك ألقغغ .و جل خظو َّـ حكمبمك خظ: غجنسلكجنبمليمثمليجفمثهن قمميعهثلك عن غجنمئٰه

قغصي عهنلك مض غخفخييطهجنمل.سبملمتيغجنسمبمك حممثهتلك عهثخص َّـ جنسمبمك غجن مغ ه عُّـٰهلك و حممسقغغ غجنسمبمك هن
 جمحق غجنمتسبمل و مض حكمبمك خظو جع هنستخيهبمبملص مض حكمبمك غجنمتسبملولك جمحق هنستخيهبمبمليهجنهئمتهت

ن ل هغخفحهب ض غظ:زحمهي غخفحمهمبمل .مملكخف مغبملو حك غ خظه مملكهثمن هن  و هَّـ معخيمت جغب
جنمتلكصو جل خظو هَّـ معخيمت حكمبمك خظه عن حكلكجنبملصوجنحنظ  : هقجن مممئ
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 .و جنمثيغ جعهبجتهتيطوقُّـيط    . و جللكمسوقُّـيط

مغبمل وجفمثهن عن غألهمل هن و جضمهمبملوهغجنثلكهثمثمل حكلكجنبمل صومبملي جضمهي  جفيعم يص هقجن ألني
ٍّغجنسمبمك مس ُّـيطحف جلمف عه هن لكيعمض مم هنمتهتخص ٍّ. 

ن غخفحمهمبمل جلمف خمسهبخل مغبمل هحكلكجنبمل: يهجلمف َّـىعغ معهئ  هَّـمتلك عقغغ غجنسمبمك صهن
 صعه غجنمتسبمل  جنمبحهبو حمهت حكمبمكصو جل خظو هَّـ حكمبمك خظص مض هنخيمتلكَّـلكوهنستخيهبمبمل

مغيط عقغغ غجنسمبمك مغيهنع هَّـ صهمض غخفخييطهجنمل مع ي هعهنلك هنخيمتلكَّـلك ص مض مكلكَّـيع غجنهئالنوقغلك هن
ق مغ قغوهن مغ  صو جل خظو هَّـمتلك ي هثستخيهبمبهتلك مض حكمبمك خظصه جنهيحيلكه هعن مس معهئ هن

 .خص هثستخيهبمبهتلك مض حس غجنسمبمكيهعهث
ستخيهب مض جمحق حكمبمك غجنمتسبملص ى ألقغغ غجنسمبمك جفخل معو غخفخييطهجنمل هظ: سغكسقن

ظ غجنمئٰهىيحممب و جعلكجنخييطهن هن عن غجنخييطهن لكيعع جلمف خظيمثمل مع  متهتلك هَّـ عقغغ غجنسمبمكظ هني
ص ي َّـ غجنهئيمثملي جعلكحك غجلىغظص جفمثهن عن غجنمئٰهي َّـىعغ هن معسهبمثمل غجنهئ:ى لعقلّسقف

 .هتلك غجنخييطهنى هَّـ غجنت جليعضصهعقغغ غجنسمبمك َّـ غجلىغظ
نيخملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه ي خميطك   :ي

نوهخممممسهبمل   ي جعحمممسمك غخفحهبممم
  ههغجنسمبمك عن مغىغظغ جعيطغ جنمبجىغظ جن 

  يهن مغهتمل غجنتحمهمث هغجنخييطهن
  مليهقههثممم جضممممهمب وهنخييطهجنممممل

ي هعشلك يمثمل غحلهبمبيمثمل هن معمئسمثخصغ غجنمئٰهومعمئسمثعمل ن ي مض غجنبمثمن غألهلكقجفمثهن عخك
ص جفمثهن عن غجنخيمتلكُّـمل عهثخص جضجي ن ههنخييطهجنت يمعمتمئس عمل جضمهمبمل غخفحهب يي هتلك هنخييطهجنمل ي

ن ي هنجيمب غخفخييطهجنمل  .غخفحهب
 مليمث هنخييطهجنملص جفمثهن معمهحق غجنمئٰهيمثمل ظحقهقغ غجنمئٰهيمثمليممخص عهث عخكلكق مض غجنثلكذ عمل مممثهي

  جمحق جللكمسوقُّـيط:  حمخيمتيطهنلك خملكن.هجفيط مغىغئمثهتلك مغىغظغعجفيعم غجنسمبمك ه  عقغ ظلكقههنخييطهجنمل
ه غجنىعه ُّـخييط مغىغظغ جنمبمئٰهجللكمسي خكهئمبمن هن جمحقيحممشن عقغغ غجنسمبمك  ه مغىغظغ مغيطُّـيطغ يمثملش ه

ص غخفسهب) ص( هنملص خمس غخفمتجي جنيخف غخفمتحي .صضصمطضص:  غخفمتتحيهبملئ جعلكجن
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ومثملجنمئٰه  .و مغيطُّـيطغي

نيمثملهغجنمئٰه ن: عهصهنخييطهجنمل غجنجييعحمخل  غخفخييطهجنمل خميط معهئ ل هغخفحهب ض  هخميط ص غخف
ن ن هنخييطهجنمل غخفحهب لمعهئ ض ل جضمهصي جضمهمبمل غخف ض ن هنخييطهجنمل غخف مبمل ي هخميط معهئ

ن ن جلمف جغالجغمل عخمسلكنص َّـىعغ غألحكلككهجلمف .غخفحهب  هنخييطهجنمل صهنخييطهجنمل غجنجييعحمخل: و معهئ
ن لز جضمهغخفحهب ض  . هجعلكجنخيهئيغصمبمل غخف

ن يمثمل َّـ غجنمئٰه: غجنىعه هثحتلكف عجنمث مض جلمب غخفمتجيي غخفهتهغألهنيع  غخفخييطهجنمل غخفحهب
ليغخفحمه ض ل جضمهىمعه ههثلكققغ هنلك صمبمل غخف ض مبمل يستخيهب هنخييطهجنمل غجنجييعحمخل ههنخييطهجنمل غخف

ن ى حمهي غألجل غألجممبمك معصغخفحهب ن غخفحمهي ليستخيهب غخفخييطهجنمل غخفحهب ض  .مبمل غخف
ن يلك جضمهمبمل غجنجييعم ي هعهنصيلك جضمهمبمل غجنجييعحمخلي عهنيمثملغجنمئٰه: هجلمف َّـىعغ غألحكلكك هثمئ

ِية القضُوضوع : هحصىعغ خملكنصههنخييطهجنمل غجنجييعم غآلحفيع ملّ ِية ا موّ  أو 
ُ

قد ا 
ون ئاُي ء يدل: أيـ بالفتح ـًال ص ً ش وجودٍ   سان(:  مثل،ٍ  م،إ  ،دّ 

ٍية وجودٍ أو صفة،)أسد دل،م(:  مثل،ّ م،    ).ّم يتعل، كر
ون وضوعُوقد ي موُ  ها أو 

ُ
ئا معدوال  معه ممالرلك ي حميعمم  ا ًش يهث ع : عهً

ىغحكتخيهبمبمن عقغغ غجنسمبمك مض ى يي  هَّـ حكمبمك صضخيمن جنىحل غجنىعه ه جمحق هنخيمتلكَّـلك غألظى
ُ داخال عليه حرف:أيهغحكتخيهبمبتهتلك مض حس غجنسمبمك  صغجنحنظ سلبً ه هجنمثيغ خلكلك ،ِ ا

 جن مس ُّـهئ جفيعم غجنسمبمك همملكن هنخيمتلكن ي جع جفتصهعن ُّـيطحف جلمبمث جفيعم غجنسمبمك جنهيحيلك
قغ هنخيمت مغ و جعحيلكَّـيعَّـلك جضمهمبمليمثمليحممشن َّـىعن غجنمئٰه ص عجلهبو قُّـيط: هن خمبمثصههن ي هجنهئمتهتلك صي

جنمليمض جفمئمثمئتهتلك جضمه ل هنخييطهجنمل غخفحهب ض ي ألن غألجلهب هنيعمغخي عمل جمحق صمبمل غخف
و ي عهث عهنيعصس جليطهنو عهنيعو هجمحق جعمهحقصوجعمهحق قي مغ ن صو هن ن هنخييطهجنمل غخفحهب   حمتهئ
ونٍوجه وضوع ص جفيعم غجنسمبمك: عهُ ي ِجزءا من ا حمولً ن حكمببلك  أو ا ه ي عهث ُّـهئ ي

يغخفهييعهك عن غجنهئالن مض حس  هصه حكلكجنبمليمثمله عق جن مملكن حكمببلك حصخص جنهئلكهثمن غجنمئٰهطحصخص
سان( : مثلصغجنسمبمك م،ال إ م، ال    .) غ بص، ال كر

ُية فالقض،وعليه وضوعِ باعتبارّ صيل ا  ِِ حمول وعدو  إ ُ تنقسم،ما وا
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  :ّصلة ومعدولة: قسم

حصلة.١ وضوع: ّ ا ن  موُما  ها و
ُ

ص وجبةً سواءً،الّا  نت  ةً   ،ً أو سا
مغبملي جنمبهبحمهوهنثلكن ؛ نُواءا: مثل واءه .مبمل غخف س نقيُا  صمبمل غجنسلكجنبملي جنمبهبحمهو هنثلكنً؛اّ ل

غظ جضمه وحممشن غحص ي س أيضا  .و جعسمثجيملو حكلكجنبمليمثمل غجنمئٰهي هجنهئصس هممىعجن هثمئي ًو َصلةّ ّ 
 .مبمل غآلحفيعي هجضمهص عه عجفيطرلكصلك هنخييطهجنمل غجنجييعحمخلي هَّـ عهنص مض هنمئلكجع غخفخييطهجنملالطرف
عدولة.٢ وضوع:  ا ن  موُما  ها أو 

ُ
هما معدوال نتٌ سواءً،ا أو   يمثمل غجنمئٰه 

ةًوجبة س ،ً أو سا وضوعَمعدولةّ و حمولَمعدولة أو ِ ا مبمل ي هجضمه ا
ل ض ن عه غخف   أحد ِ العدولِ حسب دخول، الطرفَمعدولةأو  غخفحهب

يهما شلك مغىغظغ:عه طرفيها أو  نه جفسمك عقغغ غجنسمبمك همم ل عه غخفحهب ض  . هن غخف
عدولة أحد الطرف قال  حمول( الطرف اآلخر ُلةّص: و وضوع أو ا   .)ا

م:  الطرفِ معدولةُمثال رأي، ال  جن.ُ هو غ صائب ا :  ي جللكمسيمم:  خم
ل ض ن:  هجمحق ظلكئمك غجنيععهصوهن مغبمليمثمل هَّـىعن غجنمئٰهصو هممالرلك هنخييطهنصوجضهب  صو هن

جن د: هغجنسلكجنبمل خم ف، غ  س هو بغ  ياةٍق  ل   . ا
صلةِ معدولةُمثال حمول أو  ِ ا وضوعّ واء:  ا س ه ،ٍ فاسدُ هو غُا واء ل ا

ز هُّـهبمثص ممخص قمميعهثلكص َّـىعغ َّـ غجنيطغئيع جلمف غألجنسمتمل هغجنىعه ستلكف عجنمث.ٍ فاسدَهو غ ىغ جل ى
لص ي هنخييطهجنمل غجنجييعحمخلصغجنسلكجنبمل غجنبسمثجيمل ض ن هي هنخييطهجنمل غخف  .ي جضمهمبمل غخفحهب

وضوعِ معدولةُمثال صِ ا حمولِلة أو  ستهانُغ:  ا م   حمميحق غجنخيلكمس .ٌ العا
ل ض ل هَّـ صوهن ض ن:  ههنستهتلكن.و هنخييطهنوهن ن هَّـ صوجضهب و جضمهوجضهب لصي   هغخفجهب

ومثملخمٰه مغبملي لو هن ض سعيدُغه . هنخييطهجنمل غخف س  م ل سلكجنبمل هنخييطهجنمل  جنمبو هنثلكن.ٍ العا
ل جضمهمبمل ض نيغخف  . غخفحهب

بي   هـت
حمولُ معدولةُتمتاز صلةِ ا ة  سا ِ عن ا حمولّ  قمميع مض َّـىعغ غجنتمتبمث غجنهييعم . ا
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جنمتلك غظ جنمثيغ هثمئمثلك: جعخل غجنسلكجنبمل غجنبسمثجيمل هن خمبمث خم هغحص جنمتلكصي غظ َّـ جمحق :  هجعخل خم غحص

غظ َّـ جمحق هثمئ صوحملكحكيط ن جنهئمتهتلك يمثمل غجنمئٰه:ني حمهي غخفثلكن غأله.ٍّعه غحص ي جضمهمبمل غخفحهب ي
 صي هي َّـ جعهبخيمت غألهنيع غجنخييطهنصي ألن جفيعم غجنسمبمك مس ُّـيطحف جلمبمثهتلكصو جعسمثجيملوجنبملحكلك

نيمثمل غجنمئٰه:همض غخفثلكن غجنثلكذ  . هنخييطهجنمل غخفحهب
ققُّـع: هغحللكظ  :ين غجنهييعم جعمثمتهتخص مض هن

  همض غخفخييطهجنملصي حممشهث مض غجنسلكجنبمل حكمبمك غحلهبصجعحسمك غخفخيمت: يهَّـ غخفهت صلّاألو
ل هجليطهن هحكمبمك غحلهب مض غجنسلكجنبصحس غجنسمبمك ض ق غخف  :ههنثال. مل ُّـمتسج هن همغ

غظ جنمثيغ هثمئمث غظ جنهئمت جنمثيغ جعمتمئهلكيغحص ق غحص ٍّ ُّـمتسج هن همغ  حمهت ص ههن جليطهنصي
لوحكلكجنبمل ض  .وملي معلكهنو هَّـ مجمبملص جعلكهثتهيلكظ غخف

جنمتلكيعهن غظ جمحق حملكحكيط: لك خم ليعي ي حمال ُّـتصوغحص ض ق غخف ي ألهثمتلك ي هثيعُّـيط عن ص هن همغ
لصٍّ جليطهنوحلهب جلمف عهنيع عق ي ُّـهبهئ غطههثحهب خكمثئلك ض ق غخف  . جع هثحتلكف عمل همغ
ه غجنمبهيىح:واشثقخ ن عقغغ غجنسمبمك جلمف شخيمب هن معمئيطى جفمثهن ُّـص َّـ غجنهييعم جلمف هنست
ىعمميع غجنيعغجعجيمل ىهعن مس مع صولك عقغغ جليطهنييعَّـلك عششلك عقغغ حكمبمك غجنمتسبملص ههن معمسحفيغجنيعغجعجيمل عش

ن جلمف خممهيط ههثمثمل ظلكجفمك .يمثمل غجنثمتلكئيمثملممخص مض غجنمئٰه ي حملكخفخي عجنمث  يغجنمئٰهمثملص هَّـ هنلك عخكلكقي
جن يغحلهئمث غجنسبىغهغقه  :جعمئ

  يمثمممل حكمممببلك غجلىغئوجعمميشقجعممسب 
  ىحممثهتخص غجنخيميطهنهجمحقص عه يص 

  مليمثممممممجعلكجنمت تهتمممممملكيهمض جغمتلكئمث
  ى حمال ُّـىغهنوهجنمثيغ جل حكمبمك

يجفمثهن عن حكب غجنيعجعيش هغجنمتسبمل جنسقغغ همعمسحف  يمثمليمهحق غجنمئٰهى ُّـصيع غألقغغ جل غجنيعجعيشي
همثملجغالجغ يمثمل َّـىعغ عقغ مملكهثمن غجنمئٰه.ههنخييطهجنمل همثمل هعن مملكهثمن جغمتلكئ.مميعغ حممثهتلك غجنيعغجعجيملى قي  مس ي

ن ههمغيعيىعمميع هنمتهتلك ىُّـ ل هغخفحهب ض ن جلمف جعمثلكن ي غخف ييطغ عقغغ غجنسمبمكص حممشن غخفخي ي
 : مض غجنخييطهن عجفيط عهنيعُّـيمثملعهنيع غجنمئٰه

.مهيطق غجنسلكجعغخف) ص(
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ه َّـ مغخي غألقغغ مغىغظغ هن يمثمل حممشن مملكن خممهيط ظلكجفمك غجنمئٰه.ي غجنمتمثمل هغجنمئمهيط.ص
ل ض ن عه غخف  . حماليهعيص و حمهت هنخييطهجنملصغخفحهب

 يص هعيو هنخييطهجنمليمثملحملكجنمئٰه) جمحق(ه) ي(ممم) جنمثيغ (ى عقغ مملكهثمن عقغغ غجنسمبمك جمحق.ص
 .ومبملي جضمهوحمسلكجنبمل

 :هحصىعغ خملكن مض جعمثلكن غجنهييعم جعمثمتهتخص
ع .١  قصود؛ ا َ فإن ا ة سلبّ سا ملُ با معدولة، ا حمولِ و لِ ا سلبُ   ، ا

ون:أي سلبُ ي عدول ص عقغغ غجنسمبمك: عهُ ا حمول ا ن جعهئال .ًة جزءا من ا  حملكخفحهب
غ: عجلمتم  يخكمئمث ن م عقغغ غجنسمبمك هغخفسمب جنمتلكصوجضهب  يهثمئ هجمحقي حممشن صيجمحق هثمئ:  مممئ

نمثمممب جنمتلكصوهتخص جضهب غظ جنمثيغ هثمئمث:  جعخالم خم مغيط حسصهلكيغحص مغيط ص جنمبسمبمكو حممشهث ي ُّـ  جع ُّـ
ن هَّـ غجنمتمئلكهغوحكمبمك جنمتلكيعهن.  جنمبهبحهب غظ جمحق حملكحكيط: لك خم ن  وغحص جمحق (يحمهئمسهثخص غخفحهب
جنملو هغجفيطغو مممبهبمل)وحملكحكيط غظو جضهب ن جلمف قُّـيطص جلمف غحص ي حممشهث صه هنثالو هن خمبمث غألجلهب غخفحهب

قُّـس جليطهنوعهنيع سلوبُحملُفي .هلكي هجنمثيغ همغ سلوبُ ا وضوعٌ بما هو  ين عقغغ ع :عه ،  ا
ل جعحسمك غخفخيمت هغحلمئمثمئملوغجنسمبمك مغىغظ ض ن جلمف غخف  . هن غخفحهب

لف.٢ ة؛ظ  ا سا َ فإن ا رابطةُعلُ ّ جنمتلك فيهاُ ا ي حممشهث ُّـيعجعيش َّـ:  هَّـ غجنٰههبحق مض خم
سلبِ حرفَبعدخي ىجعخل غخفبتيطع هغخلمق هر جنمتلك ا غظ جنمثيغ َّـ:  هثح خم حملكجنٰههبحق ... غحص

ملدل هخمخيمن جعخييط جفيعم غجنسمبمك وقغجعجيمل عدولة،ِ  سلب ا رابطةُعلُ ُ وا  فيها ُ ا
سلبِ حرفَقبل غظ جنمثيغ َّـ جمحق حملكحكيط: جنمتلك هثح خم، ا هَّـ غجنٰههبحق م  ي حممشن غجنيعغجعجيملصوغحص
سلبِلدل   ص هَّـ جفيعم غجنسمبمكجمحق خمب منخيمبىمغ مَّـ   . ا

ستعمل ا  ُو س ً ة ول سا عدولةغ أو ال  ا هنلك هثيعُّـيط عن  حمخيمتيط.  ا
ومثملهثجهحق عمل خمٰه هثيعُّـيط عن هثجهحق  هجلمتيطهنلك صي مض غألجل غألجممبمكجنمثيغ هثستخيهب صو حكلكجنبملي

ومثملعمل خمٰه جن.جمحق هثستخيهب صو هنخييطهجنملي ستخيهب ى خميط معجنمثيغي عقغق جع عن هجملكجنبلك:  هخم
 .ستخيهب مض جمحق غجنسلكجنبملى همعصمض غخفخييطهجنمل
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الصـة   ا
وجبة ملية ا   ّا

  
  ّ        حقيقية    ّ       خارجية            ّذهنية                            

  
ملية   ّا

  
       معدولة             ّصلة                                              

)ؐ (ؤؕؖء ب  
هَّـىعغ غجنبحهن هن غألجعحلكف غخفهتهبمل عُّـٰهلك مض جلمب غخفمتجي غئيط مض و هجن ظجغلكقصي  هحم

خمصيمثملغجنهيمبسهيمل غإلحكالهن ضمثح ُّـت ي جلمف معىعمميعهثلك خفلك خممبمتلكن مض غجنتمئسمثخصغ غخللكظي همع مل ي
 :غجنمتح غجنتلكمظ هَّـ جلمف صيمثملجعلكحلهبمب

جلهتلكيمثملجعلكجلتبلكق مممثهي: نيغجنتمئسمث غأله ض ق هن  . همغ
حصلك هجليطهحصخص: غجنتمئسمث غجنثلكذ جلهتلك هجضهب ض  .جعلكجلتبلكق حتمهمث هن

ن: غجنتمئسمث غجنثلكجنهن ل هغخفحهب ض غخمخيمل جعخل غخف  ي هَّـ جضصجعلكجلتبلكق مغهتمل غجنمتسبمل غجن
ي حممشهثلك عقغ يجفحيمتلك ممصغجنبحهن ومثمل خمٰهي ه هثجيطَّـلك هنيعممبملصي لي ض نو هن هن هغجنهئالن مض . و هجضهب

ن:لكن رلكي هَّـ حصلك مغىغظغن عحكلكحكمثصيمثملغحلهبمب ل هغخفحهب ض غخم و هجعمثمتهتخص هثسبملص غخف  مض غجن
ن.ههثهييغ غألهنيع مغيط قغجعجيملي حمالجعيطصو خملكئوقُّـيط: ه هنثال جلمتيطهنلك معمئ  حمال ي هعيص جعمثمتهتخصو عن مع

ن غجلهبمبمل ظحمثحمل ن َّـىعن غجنمئٰه:  هعن خكئمن خممبمنصهمعهئ  .ه ظلكقخممليمثملي معهئ
مغيط جلالصنعق نص هغجنمئمثلكنو جعخل قُّـيطوخممل هنلك مس مع ل هغخفحهب ض  ي ص عه جعخل غخف

ن غجنمئٰه ن.ه ظلكقخممليمثملمعهئ ي عُّـٰهلك يجعيطصو جفجيعو قُّـيط:ه ههنثال جلمتيطهنلك معمئ مغيط جلالخممله  و عن مع
ن ظلكقخمملي عهنيمثمل حمهتىعن غجنمئٰهي هعيصجعمثمتهتخص ن مملكقجعملهلك معهئ ه هعهنلك معهئ  طو مملكقجعمليمثمل هَّـىعن غجنمئٰهصي

 .و هَّـىعغ هغضِّـصو جنمثيغ جعحجيعهغيألن قُّـيط
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غيمتسبمل عجلي عن غجنيجغ ن هثسبمل جغب ني عجلعه صو عه حكمبمكو هن عن معهئ :  هن عن معمئ

ن جغلكجعمن وعن غخفحهب غي ل عه هنسمب ض هَّـىعن غجنمتسبمل ي ختمب هن عجفيطه .  جلمتو جنمبهب
 : جغالفولكغيمممثهيمث

غ هغجنرضهقغيمثمل مممثهي:األوز مغ ن جل :  ههنخيمتلكَّـلكص غجن غحكتحلكجنمل غهثهيهئلكم غخفحهب
ل ض جنمتلكصغخف ن ي حممشن غخفحصوغإلهثسلكن هثلكلك:  هثح خم  ُّـستحمث غهثهيهئلكمم جل )هثلكلك(هب
نو مغىغظيمثملي ألن غجنمتلكلكمئصغإلهثسلكن و هنمئ  حملكجنمتسبمل جعمثمتهتخص َّـ هثسبمل غجنرضهقغ ص جنسهثسلكني

غ مغ جنمتلكصهغجن وُّـمل ذهقيمثملي حممشن غجنىغهمغصوغألقجعخيمل قهف:  ههثح خم  جنسقجعخيمل هُّـستحمث ي
ن خكمثئلك ظحفيعصومن جلمتهتلك خفلك جعمئمثمن عقجعخيملي عق جن غهثهيهئصغهثهيهئلكممهتلك جلمتهتلك خيمئ عن ى جع ي ُّـصه جع معهئ

ن غألقجعخيمل هجنمثسمن جعىغهف غو جغلكجعتمليمثمل هجلمف َّـىعغ حملكجنىغهمغصومعهئ مغ  . حصلك جعلكجنرضهقغ هغجن
ل: ههنخيمتلكَّـلكص غيهنتمتلكليمثمل مممثهي:اشثقففك ض ن جنىعغغ غخف غ غخفحهب  ص غحكتحلكجنمل جغب

ي حممشن غمعصو غألقجعخيمل حميعق:هثح يشلك ي ُّـهبهئ عن ع عق صو هنستحمثيُّـملمهلكم غألقجعخيمل جعلكجنهييعقي
ن حميعقغ ههن جعلكغ غيمع يمعهئ ققهيلكمه ن مض هن  . جع ُّـستحمث قجنصه قهمغلكو معهئ

 هَّـ م عه غيهنتمتلكل م ص جنس جعميحق هنلك َّـ قغجخيمهلكم غخفحي مض غيهنتمتلكل ُّـستحمث غمعصنعق
غوهنمئلكجع مغ ق:  جملكُّـمل غألهنيعص جنمب مغ  هغيهنتمتلكل ذهقغ صغجنرضهقغ َّـ ذهقغ غجن

ق:  عه حممئصغحكتحلكجنت هغهنتمتلكجل مغ غ غجن غ همغ مغ غصغجن و هغيهنتمتلكل عُّـٰهلك همغ  ه
غ غجنخييطنهجن ق خُّـ غجنبلكقه: هنثصيهئمت همغ ق جعلكجنرضهقغص همغ مغ ي ي عهث صي حممشهث جحتمت غجن

ق مغ مغيطي ههن جعلكغ غيمعوهن مغيطصهيلكم مس ُّـ ق غهللاص عه ُّـهبتمت عن ُّـ ي حممشهث ص ههنث همغ
و ي عهث هغمغمكصو ههغمغمكسذهقه قغصهيلكمي هن جعلكغ غيمعي مغ ن هن  .ه جع ُّـستحمث عن ي ُّـهئ

ل هجليطهن جنمثسلك : لكَّـلك ههنخيمتص غإلهنهئلكنيمثمل مممثهي:اشثقشثك ض ن جنمبهب غ غخفحهب يعن جغب
ق: هنثصخليذهقُّـ مغ ق جنمثيغ ذهقُّـص جعلكإلهنهئلكنو غإلهثسلكن هن مغ ي حممشن غجن  ي هعيصهلك جني

ق جعلكجنىعغغ مغ يخفلك جليطن هجنهئلكن هغمغمك غجن مع جن صو هَّـ هنستحمثصى  هممىعجن جليطن جغب
ق غإلهثسلكن معلكقغ.يطي خفلك همغي هعيصهلكيجنمثيغ ذهقُّـ مغ   هجعخييطهنه حمهب حفالن هنخييعحمتمتلك جع

ق جنمثيغ ذهقُّـص عحفيعههمعلكقغ مغ ي هثهئتجه عن غجن  و هغجفيطي جع ممص هممىعجن غجنخييطنصهلك جني
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 . جعلكجنمتسبمل عجنمثوهنمتهتخص جحهئ

 هَّـ معسلكهه غجنمتسبمل عمل صي جعهئمبخصهت جعلكإلهنهئلكن غخللككوهَّـىعغ غإلهنهئلكن هنخييعهم
ق هغجنخييطن(غجنجييعحمخل  مغ  عه ي جعهلل صه عه حكمبمك غجنرضهقمعخل جل غجنجييعحمخل هنخيلكص)غجن

ق ههن جفهن مغ غ جعهلل خظصمثهن غجنخييطن جفمثهن غجن مغ و ألن غجن قي مغ  ص هن جفمثهن غجن
قصهغجنخييطن جعهلل ي مغ  . هن جفمثهن غجن

يهي شهي جلمبمثهئ عن غحلخن هبىعن غجنهئمثهيمث  صهلكي هجنمثيغ غحكتمئيعغئمثسلكغ غجنثالف جلمئحلي
يعن غحلخن غجنخيمئحل: ههخميط قمميعهثلك حكلكجعمئلك ن علكيعغحم عممثيع هن لكيعحمخلي  ص ي ُّـهبهئ عن معهئ

وهغخفالجفىح َّـمتلك عن غأللكيعغم جغالجغمل  هن جفخنُّـ و غحلخن حممثهتلك هنستهيلكقيلك ُّـخيمت عنهن صي
 :يش غجنتلكمظيص هعجنمث جعمثلكن قجن هن حفالن غخفخجيو جنمتلك جغالجغمل علكيعغمى عهثتميصخليجلمئمبمث

 )غ(عمل ) ع( عقغ هثسمك 
 

            ي         )    ص(رمك جن                                 
 

 )ض(    ي             )     ص(ُّـهبتمت                                                    
غ لكعقغ مم غص هعييمثملهلك حمهئمثهييذهقُّـ) غ(جنم) ع(ن جغب مغ ن غجن  ي غجنمتسبمل جعمثمتهتخص معهئ

ن  ن غجنخييطن عه) غ(هجحتمتخيلك جعلكجنمتسبمل جنم) ع(يحممشهنلك عن ُّـهئ ) ع( جليطن :هجعلكجنتلكمظ حممثهئ
ن ) غ(هلك جعلكجنمتسبمل جنميذهقُّـ ن  غجنمتسبمل َّـ غيهنتمتلكلص عيمثمل همممثهيصهجحتمتخيلك) ع(حممثهئ ه ُّـهئ

ق هي ذهقهيي ذهقه) غ(جعلكجنمتسبمل جنم) ع( مغ ن جلمتيطَّـلك جحهئمتلك ي غجن ه غجنخييطنص حممثهئ
 ).غ(جعلكجنمتسبمل جنم

ن :َّـ هو قغجعو َّـمتلكم خمس:وإن سغك  يذهقه) غ(جعلكجنمتسبمل جنم) ع( عن ُّـهئ
ق هذهقه مغ  . غجنخييطنيغجن

 لك ُّـمبىغنيجنتتهبمث غجنمئسهبملص هَّـ جح م ىعن قمميع  مىعمميعى ُّـوق غجفتخصني مصيعيعي هنلك َّـ :سغغق
 .هنمت غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل
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ين غخفمهمتع: يههن جفمئ عن معسمسن مغىجلمت ي  هض ي جغصهتلكغين غجنبحهن جعلكخف

غهث غقَّـلكظيمثمل حمخص َّـ غجنهييعم جعخل مغهتمل غجنمئٰهصيمثملغ غجنمئٰهيظحفيع هَّـ هنلكق هلكجلمت  ي ههن
م ُّـمسجخ جل خميعُّـمكجىابى  هغجنهئالن َّـمتلك مض ص مض غجنبحهن جل مغهتمل غجنمئٰهلكُّـلكو حك

ن عن هغجفيطغ هغجنىعُّـ ققحكص ي مض مغهتتهتلكيمثملغ غجنمئٰهيهنلكق هغ غجنهيمبسهيمل ُّـخييعحم  هن هنيعغجف ي
غق غقص غجنثالفيغجنهيمبسهيمل غجنبحهن مض غخف لك ي حممشهثص مض غخفمتجيي هَّـ ختتمب جل جعحهن غخف

غظ مملكن  ن حك قهثبحهن مض جلمب غخفمتجي جل غخفحهب قغ عه جمحق همغ وهمغ  ههنثلكن صه
جنمتلكيغأله ق: ن خم مغ جنمتلكصوغإلهثسلكن هن ن مض صو خملكئوقُّـيط:  ههنثلكن غجنثلكذ خم ي حممشن غخفحهب

ق هغجنمئمثلكنيَّـلكمعخل غجنمئٰهمث مغ ي عن هنهيلكق غألهمل هنهيلكق :تخلي هغجنهييعم جعخل غجنمئٰهمثصتخل رلك غجن
 ُّـمئ مليغجنتلكهنمملكن هنهيلكق  هغجنسهسغن جل ص ههنهيلكق غجنثلكهثمثمل هنهيلكق مملكن غجنمتلكخممهملصمليمملكن غجنتلكهن

ق غجنحنظصهب غجنبسمثجيمل  هغجنسهسغن جل هنهيلكق مملكن غجنمتلكخممهمل صي ألن غجنسهسغن هبلك جل همغ
قون هبلك ُّـمئ جل جليعكي ألن غجنسهسغصيُّـمئ هب غخفيعممبمل مغ غقك غجنحنظ غخف  . هن جل

ن يغقحمهي جلمب غخفمتجي جلمتيطهنلك هثبحهن جل هن  غجنمئٰهلكُّـلك ي جلالخممل جعمسن ُّـهئ
ق عه هنهيلكق مملكن غجنتلكهن مغ ن َّـ غخف لك مض ي عهن. عه جمحقن عه هنهيلكق مملكن غجنمتلكخممهملصمليغخفحهب

غق ق: هثسمسنص حممثهتلكيغجنهيمبسهيمل حمخيمتيطهنلك هثبحهن جل غخف مغ ظ هي هثسمسن و َّـ غإلهثسلكن هن
ق غإلهثسلكن هنثال هَّـصجن هجليعض هخمخننجل لك ن غجنسهسغن مض غجنهيمبسهيمل جل همغ  ه حممثهئ

 و عه مغلكجنيغو َّـ َّـ هثلكئ:سمسنى هي ُّـص هغجنسهسغن جلمت ُّـمئ هب غجنبسمثجيملصمليهنهيلكق مملكن غجنتلكهن
ُّـ ق عه عجعمثىشظ عق ي جلالخممل جنمبهيمبسهيمل جعىعجنو عه جليعُّـىشوعه لك  . ممخص خممبمتلكص عه عحك

ق عه:ههثستمتتمي هن َّـىعغ  صجنبحثخل مض جلمب غخفمتجي هغجنهيمبسهيملو معمتلكم جعخل غي جليطن همغ
غق يحممشهثلك هثبحهن مض غجنهيمبسهيمل جل غخف قي مغ ن َّـ غخف  همض غخفمتجي ص غجنثالف عقغ مملكن غخفحهب

ق عه جمحقنيغجنبحهن جلمتهتلك عجل مغ ن َّـ غجن ن غخفحهب  عمل )ع(حملكجنيعهنىغ جعم.  هن عن ُّـهئ
ل ض ن ممخصي جغلكهثمثلك هن ممخصيغ غخف ق هخميط ُّـهئ مغ ن غجن ن غجنىعه خميط ُّـهئ هغخفحهب  .ه

ق ظهثهيلكيمض غخفخجي) ص( .هيش غخفىعمم
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ّدة القضيةما ّ  
مول وضوعَسبُ إذا ٍ  سبة، إ  واقع ونفسُ فال لو  ا رِ فيه ال   ي  األ

غ هثبحهن جل غجنمتسبمل مض ي حمهي غخفلكقصغ هغجلهتملي هَّـىعغ عجفيط غجنهييعهم جعخل غخفلكقصمض غجنىعَّـ
غخم ههثهييغ غألهنيع ي غجنت هثيعممبهتلك يمثمل هجل غجنمئٰهص همض غجلهتمل هثبحهن جلمتهتلك مض جللكمس غجنىعَّـصغجن

ل ض نهن غخف ن غجلهتمل هنجيلكجعمئملص هغخفحهب ن حضلكجنهيملي جنمبخصقه هحصىعغ خميط معهئ  . حصلكهغ هخميط معهئ
ين غجلهتمل َّـ جعمثلكن هثح غجنمتسبمل غجنمئلكئهبمل ع: غ هغجلهتملين جعخل غخفلكقي غجنهييعم غألهصنعق

ن مض غجنىعَّـ ل هغخفحهب ض ين غجنبحهن مض غخفلكقع هصجعخل غخف غ جل َّـىعن غألخمسلكن غجنثالجغمل ي
غخم ههثجنمتسبملغهثح غجنت َّـ جعمثلكن   ٍمن إحدى حاالت هَّـ ي ختمب صهييغ غألهنيع مض غجن

ي ممخص جعمثمتصيعه غحلخن غجنخيمئحل) ّيةبالقسمة العقل (ٍثالث  .لكي
وجوب(. ١ حمولِ ثبوتُورة:  ومعناه،)ا اتِ ا وضوعِ  زومِ ا   ،اه ِ و

زوِجُ سلبُ يمتنعٍوجه عةه عنه  سبة إ األر عة؛ بال َ فإن األر اتّ ب أن ِ  ها 
ٌنها زوج بأَصفّتت ي ههثح جعمثمت.ّ ي هعُّـٰهلك جعمثمتصلك َّـىعغ غجنبحهني ي  حكلكجعمئمل هنخيمت خممثيط ولك مض عجعحلكفه

ن جلمبمث جعال غجفتمثلكفع:  هخممبمتلكصجنىعغمع ل مملكم حلهب غخفحهب ض ون هثهييغ غخف و  عمل ي
حك ق:  هخممبمتلكص ظحفيعويش خظيمع مغ قصيعن غخف مغ  و ُّـمتمئس عمل هغمغمكصو هن جفمثهن َّـ هن
ق  صه هنثالٍّ هجفلكقو هي ُّـمتمئس عمل جعلكققصوهجحهئ مغ يألن حس غحللكق هغجنبلكقق جلمف غخف

ق يجعيطينع : عهص هَّـ غجلسوستلكف عمل هغحكجيمل مغ ن مغسخص ي غخف  .يمثتمه هبخصجنه عن ُّـهئ
قيغحللكق:  عحفيعهوجعخيبلكقغ مغ ين جلمف غخف قص هغجنبلكقق جضهب مغ  جع ص ي هن جفمثهن َّـ هن

هث مغسخص  غألقجعخيمل ي حممشن موغألقجعخيمل قهف:  عجلمت منيغخفثلكن غخفتمئيطمض  هصهجلمبمث هن جفمثهن مم
ومه جعمسشلك قهفيجنىعغهتلك معت  . هي حتتلكف عمل هغحكجيملي
وضوعِات: اُوقو رج ا زومُ  ن  رُ به ما  وضوعٍ خارجٍه أل  ِ عن ذات ا

لى شجنىعغمعين خممثيط ع :عه ض  و جع ألهنيعصيعف غجنحنظ غجنىعه جنىغههن جنمثيغ جنىعغغ غخف
ةِ ثبوت:مثل...  عه هضو عه هخممنوظمم جل قغمع وحفلكقف ر لقمرِ ا ّ فإنها ، 
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زوم، ٌالزمة ن  َ ول اتّ سبب وضع،ِهها ال   َّـىعغ .ه باألرضِ وعالقتِ الفلكِ بل 
ه جلمف عن جنمبمئهبيع جفيعمممليلكغ غجنمئيطُّـهبمل غجنت معمتيسي جلمف غجنجيبمثخيمثسغخفثلكن هنبمت  ي ي معمتهيه قغئهبملي

وهجنهئ َّـىعن غحليعمممل خملكجعمبمل.  جع جلالخمت جعلكألقكصي عن جنىغههنهتلك جن ي جنىعغمعيعي صجلمت  ي
يعشلك خميط معمتهي:  هغجنجهلكَّـيط جلمف قجنصهيهئلكم جلمتجنالهث  جعخالم صه جلمت هُّـبمئ خمهبيعغي

 عقجعخيملط هجنىعجن مملكن ىمن جلمتهتلك مس معبي حممششلك جن غهثهيهئص جل غألقجعخيمليمثملغهثهيهئلكم غجنىغهمغ
غ عخمسلكن مغ غ جعلكجنىعغغص هجعلكجنميحقص هجعلكجنمئمثلكك عمل غجنميحقوقغي هنتخييطوجنمب مغ  .ص مملكجن

غ خظ: ومعناه،)االمتناع(. ٢  جع َّـ حكمبمك ص حكمبب جلمت ُّـهبتمتو جنحنظو جنمثيغ جغب
حمولِ ثبوتُاستحالة:  ممخص خملكنطجغبلكمع جنع ُّـهبتمت و جل خظوخظ وضوعِ ا ات ا  ، 

الجتماع،ه عنهُ سلبُفيجب قيضِ  سبة إ ا يحممشن غجنمتمئمثٰهخل ُّـستحمث  ؛ بال
اتهما: عه ممخص خملكنصغمغتخصجلهتخص جنىعغهتخص قيض  تمعا،ّ فإن ا وز أن    . ال 

وضوعات: اُوقو رج ا ن امتناعُ  رُ به ما   عن ذات ٍ خارجٍه أل
وضوع فك ِسلب:  مثل،ا ائمِا نص عن ا ن غجنمتلكئ : ي حممشهثلك هثمئ ُّـستحمث عن ُّـهئ

ههنهيهئيعغ و جنهئ َّـىعن غيحكتحلكجنمل جنخيلكقكصي ني فك ط هَّـ غجنمت َفإن ا ائمُ يمتنعّ  ، عن ا
اته ن ال  ُ بل ألنه فاقد،ول و ّ ص وقغي هنتخييطون جنالهنتمتلكل عخمسلكنه هجنىعجن عُّـٰهلك مملك.ا

 .  هغيهنتمتلكل جعلكجنمئمثلكك عمل غجنميحقصمملكيهنتمتلكل جعلكجنىعغغ هغيهنتمتلكل جعلكجنميحق
 ىـتغبف

يمعٰهِّـ جحغ لوغقمعبلكلَّـمتلكم ي عهث عقغ مملكن :نيلك معمئيطي ض نو جعخل هن  يمثمل حمهئمثهيصو هجضهب
غ:  جغالفوغيقمعبلكل جعمثمتهتخص ي ختمب جل عجفيطه جفلكيغ مغ  هغيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن صغجن

غ هجنهئصيغخللكك غجنرضهقغ : لكغ عمل خمسهبخليمعمتمئس غجنهئمثهيمث:  مض جعخيىش ممتمك غخفمتجي خملكجن
غ غجنرضهقغ عمل خمسهبخل عُّـٰهلكيجغص هغإلهنهئلكن ه خمسهب ذهقغ غإلرلكغ :  هرلكصي
غ ن غألخمسلكن غجنثالجغمل مجمثخيهتلك مض ص هذهقغ غجنسمبمك هغجنخييطنصهغجنثب  هجلمف َّـىعغ حمال معهئ

 صقغ عمل خمسهبخل معمتمئس غجنرضهي جغص جع غجنرضهقغ ُّـمئلكجعمبهتلك غإلهنهئلكنصو هغجفيطوجليعك
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نيهجفسمك جلبلكقغ غخفمهمت ي خميطك  مغيط مض غجنرضهقغ جفهئ: ي ي ههثح جعمثمتصس ذهقهوُّـ لك ي

هتلك: يحممثخص حكب عن غخفيعغق هن غحلهئ غ غجنمتسبمل هجليطن جغب  هحممثخص ُّـيعمعبيش جعتمئسمث غجنخيمب صجغب
ق وعمل معمه ق جلبلكقغ:  هخممبمتلكصي هنمثىغهثلك جعمثمتهتخصو همعمهيطُّـي وعن غجنتمه ي قي و جل مصيعق معمه ي  ي و حكلكقفي

قو هغجنتمهيطُّـ جلبلكقغصو جفهئُّـتبخي و جل معمه  هغخفيعغق ص هن غجنمتهييغو هعقجللكنو ُّـتبخي جفهئي
ن: جعلكحلهئ ل هغخفحهب ض غ غجنمتسبمل جعخل غخف هتلكصجغب ن َّـ ي هغألهص عه جليطن جغب

هحصىعغ هثجيط مض .  هغجنثلكذ َّـ غيهنتمتلكل هغجنسمبمك غجنىعه عخهثلك عجنمثصغجنرضهقغ هغإلرلكغ
ن غجنتمئسمث جغمتلكئمث هث جغالجغمث همضصهلكيجعخيىش ممتمك غخفمتجي رخيمب  ههنمتجهمس صهلكي جعخيٰههتلك رخيمب

حصيغجنتمئسمث غجنثمتلكئ ل عهنيمثمليعن غجنهئمثهي:  َّـ خم ض ن هغخف قغ جعخل غخفحهب مغ لك َّـ ي غخف
هذهقغ غحلهئ عرلكجعلك هحكمببلك  : هحصىعغ خملكنصيلك َّـ غإلهنهئلكن غخللككي هعهنصه

مُفهمُي َا تقدمّ  وجوب:ّ َ أن ا  .و هُّـهيجكخملكن مض مغهتملصو ُّـجهجكمملكن مض مغهتملَ واالمتناعّ
مش ورة ا وجوب،ِن   قان  أن ا ف َ و ورةّ ابُ  غ :هع ؛ِ اإل  جغب

ن ل هغخفحهب ض ن جغلكجعمنصغجنمتسبمل جعخل غخف و هعن غخفحهب ل هُّـستحمث عن ي ض  جنمبهب
ورةَواالمتناع ص جلمتيُّـمتهي سلبُ  غ:هع ِ ا مغ  هنث ص ُّـستحمث عن ُّـثبمن جن غجن

جنمتلك ق هخُّـ غجنبلكقه جحتمت صوغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن: خم مغ  و هجنمثيغ جن هنمهيطغمصغجن
ي عن جليطن حتمئيعي صمض غخللكقف ُّـغجنحنظ  ي  :مض غخللكقف جلمف هثح

ى هن عهنهئلكن حتمئمئ عقغ هي جليطن غجنتحمئ:ل ياشغحى األو  هَّـ هنلك صومليمبمغيطغ جن جلي
ق جلمبيسهبىُّـ ن جنخييطن همغ ق غخفخيمب  .تي جعلكيهنتمتلكل جعلكجنميحقص جفمثهن ُّـهبتمت همغ

ق خُّـ غجنبلكقه .يجخجنخييطن عهنهئلكهث غجنىعغي جليطن غجنتحمئ :اشغحى اشثقخ  هغهنتمتلكل همغ
س حمخييطن حتمئمئ حفلككصهن َّـىعغ غجنمئبمث و ي عن جليطهن هنجيمبصي  جعحمثهن ُّـهبهئ عن ُّـمتمئمبمك ي

جنمتلكصيعمل غجنتحمئ ن جليطهن جفمثمتئىع ممخييطن غإلهثسلكن مض خم  مض وغإلهثسلكن هنخييطهن:  حممثهئ
قصغخللكقف مغ ي حممشن جليطن حتمئمئ ُّـهبهئ عن ُّـمتمئمبمك عمل غجن  جع جليطهن ُّـستحمث عن صي

ق مغ ي هغجنتحمئ غخللكقمغُّـمتمئمبمك عمل غجن  جعخالم غهنتمتلكل صس غهنتمتلكجلو حمهت جليطنصي
وغإلهثسلكن حممشهث جليطن  .س عهنهئلكذي
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ق مغ غن مض غجن ه حممشهث معلكقغصممىعجن ريعه َّـىعغن غجنمتح ني ق:  معمئ مغ  صوغهللا هن

نىعه قي غخللكقمغوقُّـيط: حفيعه معمئ مغ ق غهللا حكمتىطصو هن و حممشن همغ  هن غجنيعغجعجيمل جعخل ي
ل ض ن هغخف ن جلمف غصغخفحهب ق غخفحهب مغ ي ألن ص ظحفيع هن غجنيعغجعجيملوإلهثسلكن حكمتىط هغجن

ق مغ قص هُّـستحمث جليطهنوغهللا هن مغ  حمهت جحهئ ص هي ُّـستحمث جليطهنو هغإلهثسلكن هن
ق مغ ق. ي ممخص معمئيطنصغجن مغ مغيط جلمتيطهثلك ذهقغ غجن  هي ص هذهقغ غجنخييطنصهجلمف َّـىعغ مع

ق هي ذهقغ غجنخييطن مغ  .ذهقغ غجن
نو خملكئيغىهق مغيط خك:  ُّـمئ نو قغجعسُّـ ق ص مض غجنبخل همس معبجيمب مغ  هَّـ ذهقغ غجن

ن مض غجنحنظ مممبتلك صي جعحسمك غيجفتخصن غجنخيمئحلو هَّـ هغققصهذهقغ غجنخييطن  حممئيط ُّـهئ
ق جعحسمك غجنهييعك غجنخيمئحلصخلغجنرضهقمع مغ ق هجحتمت غجن مغ ن هغمغمك غجن  صي جعمسن ُّـهئ

ق غخللكقمغوهعن مملكن جمحق جحهئ مغ  عق ُّـمبىغن هنمت غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هَّـ طي جعحسمك غجن
ني غخفمهمتهل عجنمثى هَّـىعغ غجنهييعك مس ُّـصوجضلكن ي خميطك  ي هجنهئ غجنسمثصي هنمل ييط غجنخيالي

ليهَّـىعغ غجنجه:  خملكن مض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل هشلكُّـمل غحلهئهبمليغجنجيبلكلكبلكئ  و غجنيعغجع هنيطحم
وجعمسقهث معمسهن ي جعهبجيعق عن معتمسهن حممث: عهي  هَّـ صُّـمبىغن هنمت غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخليعهث  خضيط صي

 . حكبحممثخصهخميط عخهثلك عمل َّـىعغ . وجضلكن
ن( .٣  ق : ههنخيمتلكنصي غإلهنهئلكن غخللكك هغخفيعغق جع،)اإل مغ  حكمبمك ذهقغ غجن

ق ذهقُّـ: عهصهذهقغ غجنخييطن مغ ن غجن ل جعمتحي ي ُّـهئ ض ولك جنمبهب  ص ُّـهبتمت غجنخييطن جلمبمثه
ن غجنخييطن ذهقُّـ ولك جن جعمتحيهي ُّـهئ قه مغ  غجنجييعحمخل هنتسلكهُّـلك  جع ممالص ُّـهبتمت جلمبمث غجن

:  ومعناه: هحصىعغ خملكن.يمثملي جعلكجنخيمبمل غخللكقمغيعيي هي ُّـجكمغِّـ عجفيطرلك جلمف غآلحفيع صغجنمتسبمل عجنمث
ب ثبوت ُأنه ال  حمولّ وضوعِ ا ات ا ن ؛ُ وال يمتنع،  غ غخفحهب  حممئيط رمك جغب

ل ض لصجنمبهب ض مغيطغ جني جع جعسبمك غجنخيمبص هجنهئ ي جنىعغغ غخف ق صمل غخف  هنث همغ
قغ مغ قَّـلك هغمغمكصغإلهثسلكن هحكلكئيع غخفهبهئمتلكغ غخف و حممشن همغ  .ي جع جنخيمبتهتلكص ي جنىعغهتلكي

.نيغجنهيمه غأله غجنيعغجعخيملص جعيطغُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل) ص(
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جنصنعق لجنىعغغ غخف:  خم ن هغمغبلك جعسبمك غجنميحق: هنخيمتلكنض ه عهث خميط ُّـهئ  هي صي

غ جعلكجنميحقصجضىعهق مض قجن مغ هييعك ىخص ُّـي هعهثص هي معمتلكمض جعخل غإلهنهئلكن جعلكجنىعغغ هغجن
غ ص هنمتهتخص جعلكجنىعغغو هغجفيطشغجنتمتلكمض جعمثمتهتخص عقغ مملكن مم مغ  عق ُّـستحمث عن رتهب غجن

 .غغ ممخص ُّـستحمث عن رتهبخيلك هن غخفهبتمت جعلكجنىعصجعلكجنىعغغ هن غإلهنهئلكن جعلكجنىعغغ
غجفيط هغمغبلك جعلكجنىعغغ هجحهئمتلك :  عهضِّـوهجعخيبلكقغ ن غجنحنظ غجن هُّـستحمث عن ُّـهئ ه

قصهجعلكجنىعغغ هجحتمتخيلك جعلكجنىعغغ مغ غق:  عحفيعهو هجعخيبلكقغ. هنمتهتلكو هي شمب هن  غجنثالف يَّـىعن غخف
ر. خضتهب ممىعجن هي معيعمعهي مجمثخيلك هي جنزمتحمال ُّـ ابُ فيجوز: خم سلبُ اإل ً  معاُ وا

ن غجنحنظ هغمغ هبلك جعلكجنىعغغ هجحتمتخيلك جعلكجنىعغغيعهث ُّـهبهئ عن ُّـهئ  صجع غألهنيع جنمثيغ ممىعجن! ه
ن مض مكيعم: يحممشن هنخيمتلكن وعهث ُّـهبهئ عن ُّـهئ ن مض مكيعمي قغ هُّـهبهئ عن ُّـهئ مغ و هن  ظحفيع ه

قغ ههنخييطههنلك مض مكيعمصههنخييطههنلك مغ ن هن و ي عهث ُّـهئ ه ه  غمغتخصل ى جنىغني هعيصو هغجفيطي
ن مض مكيعمصغجنمتمئمثٰهخل قغ هي هنخييطههنلكو هغجفيطو ممخص ُّـستحمث عن ُّـهئ مغ ه ي هن  ى جنىغني هعيصه

جنصو هممالرلك جضلكنصغقمعهيلكل غجنمتمئمثٰهخل ورت إ :أي: ي هحصىعغ حم جلبلكقمع جعمئ ّن ا
ابَورة( ورةِ اإل سلبَ و تان معا)ِ ا سلو غخم ي شمب ً،   هجنهئ جعحسمك غجن

قغيعهن مغ ن هن ن هنخييطههنلكي هعهنصهلك عن ُّـهئ نجفخل ه حمهبثال.هلك عن ُّـهئ ق هغجنخييطن :  هثمئ مغ غجن
قصلكنخل جنسهثسي ذهقُّـلكجنمثس مغ و حمال هثخيمت عهث ي هن  هي صو هغجفيطو مض ظنو هي هنخييطهني

ق مغ وهثخيمت عهث هن غخم عهنص ممىعجنو ههنخييطهني ي جع هثخيمت عهث جعحسمك غجن قي مغ لك ي هعهنولك هن
 .وهنخييطهن

 غإلهثسلكن : جلمتز هَّـ هنلك ُّـخيمقصمتحييع عمل غإلهثسلكن جعخص َّـ عهثسلكنى جعخل عن ُّـوحمهييعم
ق هغجنخييطن ذهقصمظيجعلكحلهب غأله مغ ن غجن متحييع عجنمث ى هجعخل عن ُّـصخل جنيُّـ عق ي ُّـهئ
قيغإلهثسلكن عهن:  عق ُّـمئلكنصجعلكحلهب غجنجهلكُّـ مغ ي ألهثلك ص هي معمتلكمض جعمثمتهتخصصولك هنخييطهني هعهنولك هن

ن هن مغهتمل ق هي غجنخييطن ذهقُّـ: وهثمئ مغ ن هن مغهتملصلكن جنيي غجن لك يعهن:  عحفيعهو ههثمئ
ق مغ حميع هغجفيطط حمال ُّـمبىغن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلصولك هنخييطهني هعهنوهن و جنخييطن مع  هن خهل ي

جنمتلكص هَّـ هجفيطغ غحلهبصتخصجلهتخصغمغ ق: ي ألن خم مغ  و هي هنخييطهنوغإلهثسلكن ي هن
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جنمتلكصمظيجعلكحلهب غأله قيغإلهثسلكن عهن:  هخم مغ  . جعلكحلهب غجنجهلكُّـولك هنخييطهني هعهنولك هن
نُفيكون ً مع عدمياُ اإل ّ قُّـم  ً يهجنمثيغ هنخيمت همغ  هَّـ جعهبخيمت جليطن صهلكه

ق هجليطن ذهقغ غجنخييطن مغ غ جنمبصذهقغ غجن يتخيبحق جنهيحيلك عرلكجعمثي هجنهئمتهت هضخي ي ألهث صهلكه
ه هجنمثيغ جضمهالو هنخييطهنوعهنيع ورت تقابلُيقابل م ي لكةِ العدمَ ا  هغجنرضهقغ َّـ .ِ وا

ا يع ط هغإلهنهئلكن جليطهنهتلكصغخفمبهئمل مُو ورةُهو سلب:  عنه بقو  عن الطرف ِ ا
ق هلكيعم غجنخييطن: أيً،معا مغ ابِطرف عه ص لكيعم غجن سلبِ وطرفِ اإل لقضِ ا   .ّية 

قال ن:  ُو اصُاإل ن أو  ا قيُاإل غقي غجنىعه َّـ جضّ ا  ي غجنهئالن مض غخف
ن مقابل  صغجنثالف ي هو أعم العامِاإل اص ا ن ا ستخيهب ى غجنىعه ُّـ من اإل

 و هَّـىعغ غيظجيالف مض خمبلكن غظجيالجفلكغ. غحلهئخصظ هغجنهيالحكهيمل: عجلمتصمليجلمتيط غخللكظ
 صي هغإلهنهئلكن غألجلصي غإلهنهئلكن غألحفيس هنمتهتلكصيهئلكن غخللكك عحفيعه جنسهنوقغيهنتخييط

 عمل جمحق قجن هن صي هغإلهنهئلكن غيحكتخييطغقهصي هغإلهنهئلكن غيحكتمئبلكمظصيهغإلهنهئلكن غجنخيلكن
غ ممتلكمح.غيظجيالجفلكغ هنمل ي جنمبخيال هشلكُّـمل غحلهئهبمل جعيطغُّـمل غحلهئهبملى هغجنىعُّـ ققحك

ن عن جنسهنهئلكن عخمسلكهنلك هنتخييطييط غجنجيبلكلكبلكئيغجنسمث ي ُّـخييعحم ه  يغإلهنهئلكن غخللكك: هنمتهتلك هصقغي
ق هغجنخييطن عه حكمبمك غجنرضهقمعخل: ههنخيمتلكن مغ ق (: معسلكهه غجنمتسبمل عمل غجن مغ ذهقغ غجن

 .)هذهقغ غجنخييطن
 ّاإلشغقن اشعقم

 هَّـ غجنيطغئيع جلمف عجنسمتمل غجنخييعم غحكتخيخصجن صيغإلهنهئلكن غجنخيلكن: هن عخمسلكن غإلهنهئلكن
ي هحصىعغ خميط ُّـسهب مض مممبخصهت غإلهنهئلكن غجنخيلكهنصيجلمف غألجل غألجممبمك وهث قغئيع ألصي  جلمف ي
 حمخص َّـ جفمئمثمئمل َّـىعغ غجنمئس هن غإلهنهئلكنظ. يعجنسمتمل غجنخييعم غجنخيلكن

ي هعهث حممث صه هَّـ حكمبمك غجنرضهقمعخل هنخيلكصيٰهِّـ جنمتلك هنخيمت غإلهنهئلكن غخللككيعقغ غمع

ص غجنهيمه غجنسلكقك) ص( .جعيطغُّـمل غحلهئهبملص غخفمهيطق غجنسلكجع
.مض عخمسلكن غإلهنهئلكن: نص معمتبمث ظحفيعي غخفيعجفمبمل غجنيعغجعخيملص غجنهيمه غأله:شلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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ق هحكمبمك ذهقغ غجنخييطن: حكمببلكن مغ ي عن غإلهنهئلكن غجنخيلكن:ٰهِّـ جنمتلكي ُّـتصحكمبمك ذهقغ غجن  ي
 : عهصهَّـ حكمبمك عجفيطه غجنرضهقمعخل صه قغئخص هجنمثيغ حممث حكمببلكنو هغجفيطو عه حكمبمكوحممث هثهي

ق: ه هنثال جن خممبمن.ذهقغ غإلرلكغ هذهقغ غجنسمبمك مغ  صي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنوغإلهثسلكن هن
ن جعمل: يحممشهث معيعُّـيط عن معمئ  غجنمتحييع جل ي هن جمىشص جل غجنجييعم غخفخلكجنوغجنرضهقغ هنسمب

غحم جعملطجفلكن غجنجييعم غخف ن غجنرضهقغ هنسمب نه عق خميط معهئ  . ه عُّـٰهلكص هخميط ي معهئ
غحم .يمثمل هثمتهي غجنجييعم غخفمئلكجع جنمبمئٰهيجنخيلكن مض غإلهنهئلكن غصنعق  حممشن مملكن غجنجييعم غخف

قغ حممتمتهي ذهقغ غجنخييطن قصههمغ مغ  .ه هعن مملكن جليطهنلك حممتمتهي ذهقغ غجن
نصيجعخييط َّـىعغ هثجيب جعخيىش غألهنثمبمل مض غخفمئلكن  ممخص يهنخيمت غإلهنهئلكن غخللكك:  حممتمئ

جنمتلكمم صهحكمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعحمخل هنخيلك: نيمعمئيط ق: مئ مغ  جعلكإلهنهئلكن وغإلهثسلكن هن
ق هغجنخييطن ذهقُّـوجنمثيغ هغجفيطعن ي حممشهثلك هثخيمت صيكغخللك مغ  . جنهلكي هن غجن

نيلك مض غإلهنهئلكن غجنخيلكنيعهن ق:  حمخيمتيطهنلك هثمئ مغ ي حمال هثخيمت عن صي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنوغهللا هن
ق هغجنخييطن جنمثسلك ذهقُّـ مغ ق حممئيشم معخيلكمل م ي جع هثخيمت عهث صخل جنيغجن مغ  صجنمثيغ جعهبهبتمت غجن

قيمثمليهقجن ألهثلك عحفىعهثلك مض غجنمئٰه مغ  صمتهي غجنجييعم غخفمئلكجع جن هَّـ غجنخييطن حممتص لكيعم غجن
ق عه جحهئصهثسمبمك ذهقغ غجنسمبمك: عه مغ و عهنلك عهث هغمغمك غجن ي  صي جعلكإلهنهئلكن غخللككي

غ نعق هممىعجن ص جلمتوحمهبسهئ يعن :  حممتخيمتصي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنوغهللا جنمثيغ جعجس:  هثمئ
ق جنيمثملغجلسهب مغ ولك عشلك جحتمتخيملي عهنص جنمثسمن هغمغبمل غجن غو عه جنمثسمن جعهبهبتمتخيملي  . جلمتو حمهبسهئ

يعن غإلهنهئلكن غجنخيلكن: ٰهِّـي َّـمتلك ُّـتههن غقهئلك جنمثيغ َّـ خكمثي  ي عه ص غجنثالفي هقغظ غخف
مغيط مض غخفمئلكن عقجعخيمل عخمسلكن غ هغهنتمتلكل هعهنهئلكن حفلكك:وُّـ ي ألهث عقغ صي هعهنهئلكن جللكني همغ

همملكن خمسخص قغجعخيلك و حممشن غألخمسلكن هنتبلكُّـمتملصه  جلمف ي جليطن ظيطم غإلهنهئلكن غجنخيلكن: ههنخيمت قجنصي
غ هغإلهنهئلكن غخللككه معلكقغي جعمثمتخص هثيعه عهثص هنمتهتلكو خمسيعه مغ هعحفيعه  صي ُّـمهيطم جلمف غجن

ه حممبمثيغ َّـ خمسخص هنمئلكجعال حصلكصنعق .يُّـمهيطم جلمف غيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللكك ي هحصىعغ مس هثخييط صه
غق عقجعخيلكص جع خممبمتلك َّـ جغالف وغخف ه غ: ي ه هجن مملكن خمسخص قغجعخيلك صي حفلككو هعهنهئلكنو هغهنتمتلكلوهمغ ه

يمثلكن غخفتمئيطن عهث ُّـمتجيب جلمبمثهتلك هخميط جلمبهبمتلك هن غجنبصخفلك مغلكق غهثجيبلكخم هظيطخم جلمبمثهتلك  .ي
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قصود ورتُما يقابل صي هن غإلهنهئلكن غجنخيلكن: عه منهُوا ورة: إحدى ا   ِ

اب سلبِاإل  عه غجنجييعم غخفمئلكجع جنمبجييعم غآلحفيع ص ُّـمئلكجع غجنرضهقغ غخفمئلكجعمبمل: عه. أو ا
ق مض غجنمئٰه مغ قيمثملحممشن مملكن غجنجييعم مض غجنمئٰه .يمثملغخف مغ  ص حممثمتهي ذهقغ غجنخييطنص َّـ غجن

قهعن  مغ  غجنىعه ُّـمئلكجع صيجعخالم غإلهنهئلكن غخللكك صمملكن َّـ غجنخييطن حممثمتهي ذهقغ غجن
هُّـستهيلكق هنمتهتلك ممثحقغ مض  م هثهي عجفيطه غجنرضهقمعخل: عجلمتم  هَّـىعن غجنمئلكجليطغ. هغجنرضهقمعخل هنخيلك

غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل :  جفمثهن ُّـمئلكن مض معمب غألجعحلكفصيلكغ جعلكخفخيمت غألحفيسيهنبحهن غإلحصمث
ن جللكخفلك ن جع غإلى هُّـصهُّـهبهئ عن ُّـهئ  عه صهلكي جليطن غجنخيمب جنمثيغ ذهقُّـ: عهصيهنهئلكن غجنخيلكنخيمت

غ جن غمغمكي عهن.جنمثيغ غجنخيمب جعهبهبتمت غجنثب ق عه جنمثيغ جع مغ هث هغمغمك غجن  و حمهت جعحهنصولك مم
غ غمغمك حكبحلكهث ي حملكإلهنهئلكن غخفستخيهب مض جفصيمثمل جلمت مض َّـىعن غجنمئٰهوظحفيع هنسهئ  غجن

ي مممب هن خمبمث غإلهنهئلكن غجنخيلكنصهمعخيلكمل  صيعغق هنمت قجن عق جن مملكن غخفطي ي غإلهنهئلكن غخللككي
ن غهللا جحهئ ع:نيجنهئلكن هنخيمت غجنهئالن غخفتمئيط ن جللكخفلك هُّـهبهئ عن ي ُّـهئ  .هن ُّـهئ

ُأيضا معناه ي غإلهنهئلكن غجنخيلكن: عهفهو ورةُ سلب:ً  ي مملكإلهنهئلكن غخللككِ ا
ن ورةُ سلبْول ورت معاٍ واحدةٍ  ن .ي ممخص مض غإلهنهئلكن غخللككً ال ا  َفإذا 

ابِورة َسلب َأن طرف : فمعناه اإل سلبّ نِ ا ن سلب،ٌ  ذا  ِ ورة َ و
سلب َ أن طرف: فمعناها ابّ نِ اإل  ٌ. 

ضمثِّـ َّـىعغ غجنهئالن خملكن ء: فلو قيل :هجنت نُهذا ا وجودُ  ّنه ال إ : أي،ِ ا

ورةإ:  أو فقل،ُيمتنع َن  سلبّ ة) و االمتناع (ِ ا جنمتلكٌسلو غهللا جحهئ :  هنث خم
ق جعلكإلهنهئلكن غجنخيلك مغ س حممبمثيغ هنخيمتلكن عن غجنخييطن ذهقهصينغجن ن مملكمغتخصل حم( ص جني مثهئ

غهللا معخيلكمل جنمثيغ جعهبهبتمت :  جع هنخيمتلكنص)ي ُّـهبتمت عن ُّـتحمئص عه ممهلُّـ غجنبلكقهصغجنمتمئمثٰهخل
ق مغ ي عه عن غجنخييطن جنمثيغ ذهقُّـصغجن ي هخميط قن غجنمقَّـلكن غجنخيمئحلصهلك جن معخيلكملي غ ي  جلمف همغ
قن  .همغ

ذا قيل ء: و نُهذا ا بّنإ : أي،ِ العدمُ  ورة:  أو فقل،ه ال  َإن  ّ 
اب  وجوب(اإل ة)و ا سلو  . 
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ا ع َو مُ عنه الفالسفةّ ورةُهو سلب:  بقو  هممخص ،ِقابل عن الطرف اِ ا

غ ذهقغ غجنخييطن: خممبمتلك ق حملكخفسمب مغ  هعقغ مملكن َّـ غجنخييطن صعقغ مملكن غجنجييعم َّـ غجن
ق مغ غ ذهقغ غجن سكوت:أي صحملكخفسمب وِ مع ا  .افق عن الطرف ا

ن غجنجييعم مض غجنمئٰه:  عحفيعهوهجعخيبلكقغ جعلك عه ي غجنت مغهتتهتلك غإلهنهئلكن غجنخيلكنيمثمليعن مم ه همغ
يعهنهئلكهثلك حفلكظ غصهلكه ون . جلمتو هنسهئ سلوبُفقد ي ورةَ  ونصهعُّـٰهلك ِ ا   وقد ال ي

ن غإلهنهئلكن حفلكظ غحممئمل حممثهئ غ غجنرضهقغ مض غجلهتمل غخف  مملكن ي هعيصهلكيحممشقغ مملكن هنسمب
ق مغ ن .هغمغمك غجن شايع هوُوهذا اإل مةُ استعماُ ا ِ عند  اسّ تداولِ ا   ُ وا

اتهم ن أعم ـكما قلناـ وهو . تعب اصِ من اإل ي ألهث ُّـهبهئ عن ُّـمهيطم جلمف  ا
غمغمك صسمبمك حممث غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخفمئلكجعى جفمثهن معطيغإلهنهئلكن غخللكك  هجلمف غجن

ق جعلكإلهنهئلكن غجنىجفمثهن مع مغ  غجنخييطن : عهصيخيلكنسمبمك حممث ذهقغ غجنخييطنص حمهت معخيلكمل جحهئ غجن
ممخص م   هغيهنتمتلكلي هُّـهبهئ عن ُّـمهيطم جلمف غإلهنهئلكن غخللككصهلك جن معخيلكمليجنمثيغ ذهقُّـ

اب م قمميعهثلك إل نا  ن إ ًألنه إذا  غحم عقغ مملكن عرلكجعلك: عهّ  حمهت ُّـمتهي صه غجنجييعم غخف
شمل:  هحصىعغ خملكنصذهقغ غجنخييطن ُفإنه  وجوبّ نَ ا اصَ واإل نا ،ّ ا ن إ ذا  ً و

غحم حكمببلك :ه علسلب شمله عقغ مملكن غجنجييعم غخف ُفإنه  نَ االمتناعّ اصَ واإل   .ّ ا
نُمثال ابِ إ م: ِ اإل نُا: قو وجودُ  َّـمبمل غألهمل.ِ ا  هخمب ص جنمب

ق:  ُّـمئلكنجلمتيطهنلك صيلكغ جعلكخفخيمت غألحفيسيهنخييعحممل غإلحصمث مغ َّـصغهللا جحهئ غجن ي عن ي خميط معت
ق هغجنخييطنص هجنهئ جعخييط هنخييعحمتمتلك جعمسن غهللا  غخفتسلكهه غجنمتسبمل :غخفيعغق هن غخفهبهئ مغ يعمل غجن

ق جنىعغمع مغ َّـ غخفهبهئ جنمثيغ : ي هثخييعم عن غخفيعغق هن غخفهبهئ مض غخفثلكنصهغمغمك غجن
قي عه جنمثيغ جعرضهقهيجعلكإلهنهئلكن غخللكك مغ  ط غجنخييطني هممىعجن جنمثيغ جعرضهقهص غجن

يهقجن ألهث جليعحممن عن غخفيعغق جعلكإلهنهئلكن غخللكك ي . غجنرضهقمعخلحكمبمك َّـ حكمبمك ي
حصو نُساناإل: خم وجودُ  ُ فإن معناه،ِ ا ثالّ وجودأ:   ا َن ا  ُ ال يمتنعّ

قع :عه مغ ّن إ :أي:  عه ممخص خملكنصهلكي جنمثيغ ذهقُّـصهَّـ غجنخييطنص ين غجنجييعم غخفمئلكجع جنمب
قابل َالطرف ور ـهُوهو عدمـ  ا س  ن العدمً،اّ ل و  ورُ و نّ  َا  وجودً  ُ ا
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كناً،تنعا وافقُفا الطرّوأم. ً ال  وجودُوهو ثبوتـ  ُ ا غٍ معلومُفغـ  ِ ا  و عه هنسهئ

ونُحتملُفي صجلمت ثال األوَ أن ي ّ واجبا كما  ا حصلً ق:  هَّـ خم مغ  صغهللا جحهئ غجن
يعق قن غجنيطجنمث غجنخيمئحل قني غ همغ تمل ص جلمف همغ ونُو ً واجبا كما  َ أن ال ي

ا ثال ا حصا ق :  هَّـ خم مغ ونبأغإلهثسلكن جحهئ غجن نَن ي  ً، أيضاِ العدمَ 
وريإ :أي س  وجودّنه ل وري، ا ن  م ي كنا ُ فيكون، العدم كما   ً

اص ن ا ن هنا َ فشمل،ّباإل وجوب:ّ العامُاإل نَ ا اصَ واإل .ّ ا
جنصي غجنىعه ُّـجههب غيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللككيلك هنثلكن غإلهنهئلكن غجنخيلكنيعهن  ُمثال : حممئ
ن سلبِإ م: ا نُك:  قو اري  سان وِ العدمُ ا نُاإل  هَّـمتلك  العدمُ 
قظ هَّـ َّـمتلك معمتلكم عن يظنَّـ خُّـ غجنبلكقه جحهئ غجنخييطن ع: هثسمسن مغ  و جحتمت غجن

غغ و ألن غيهنتمتلكل هنيعمعبيشصي معمتلكمض جعخل غخفثلكجنخل: غجل  و هغإلهنهئلكن هنيعمعبيشصوغي جعخصقي
 .حكمثمسجخ جعمثلكهث ممخص ص جعلكجلهتملو هجفسمك معخيبحقَّـ هنيعمعبيشصيجعهبخيمت عجل
ثالّفإن وجود: معناه  ا َ أن ا بّ ق. ال  مغ  ص حممبمثيغ خُّـ غجنبلكقه هغمغمك غجن

َن الطرفإ :أي .هجنمثيغ غإلهثسلكن ممىعجن قابلّ  هُوهو وجود يمثمل جنمبجييعم غآلحفيع مض غجنمئٰهَ ا
ق غإلهثسلكن:عه( ق خُّـ غجنبلكقه ههمغ ور ) همغ س  نً،اّل و  وجودَ و  ُ ا

نّور َا  تنعاُن عدم وً، واجباً كناً،ه  ه ألهثلك حميعضمتلكن جحهئمتلكصو هَّـىعغ حفمبً ال   .ي
وافقُا الطرفّوأم ونُحتملُ في،ٍ معلومُفغـ  ُ وهو العدم ـُ ا ورَ أن ي ًا كما  ّ 

ثال األو متنع(ل ّا ونُتملُ و،)ُوهو ا اَ أن ال ي ثال ا ك كما  ا  بأن ، كذ
ون نَي وجودَ  ن وً، أيضاِ ا م اص (ُهو ا ن ا ن هنا َفشمل) ّباإل  ُاإل

نَ االمتناع:ّالعام اصَ واإل ه خمسخص هنمئلكجعال جنمبمئسهبخل ي حممب مملكن غإلهنهئلكن غجنخيلكن.ّ ا ه
ق عن ُّـمهيطم غجنهيخي صغآلحفيعُّـ خفلك مغلكق عن ُّـمهيطم جلمف غألخمسلكن غألحفيعه  حمهئخص ي ر

 هممخص ي ُّـمهيطم ص جنتبلكُّـ غألخمسلكنطهجلمف غيحك هغحليعم هنثال هي ُّـمهيطخملكن جلمبمث
َّـيع جلمف غجنخييعك هغخفلكَّـ ه خمسخص هنمئلكجعال جنسهنهئلكن ي ممىعجن جن مملكن غإلهنهئلكن غجنخيلكنصيمثملغجل ه

غ هغيهنتمتلكليغخللكك مغ  . خفلك مغلكق عن ُّـمهيطم جلمبمثهتلكص هغجن



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................... ضط
ن النطباق  ُ يصلحً مع العامُو هذا فاإل  ِسبِ من حاالت ال 

الث وجوب( ا نِ واالمتناعِا س هو مع يقابلهاص)ي غخللكك واإل  بل  ،ً فل
اب يصدق نُاإل وجوب واإل اصِ  ا سلب،ّ ا  االمتناع  ُّـمهيطم  و ا

ن اصِواإل االت،ّ ا الثُ وهذه ا سبةُ ا ل غقم   ي جلمق جل غخف  غجنثالف ي
َّـىعن غحللكيغ عه  م يمثمليعن ُّـخيمق جلمتهتلك جعلكجنهئمثهي  هغخفتيطغهن مض غجنهئمبخصغ َّـصجعلكحللكيغ

لو من إحداها واقعلكغ غجنثالف جنمبمتسبمل يمثغجنهئمثهي  هغخمخيهتلك : عهّية القضُال ال 
قغصي هغجنمتهييغ غألهنيعهيغخللكقمغ مغ  ، القضايادوا :ّس ص مض غجنىعَّـو ي ممخص َّـ هن

س ي هقجن هثحييعغ خفلك معمئيط؛ العقودَعنا :ّو لك مض علكالم غحك غجنخيمئيط غجللكقن ين هنمته
كيفيَأصوليمعسهب و يمثملجلمف غجنمئٰه يعن غحللكيغ غجنثالف معسهب :  هحصىعغ خممبمتلك؛تاّ ا ي

همثملمممثهي ن صه ي هثسبملي هاتٌ وهو معدود، عنهاٌ خارج العامُواإل .  ما سيأ، من ا
 غإلهنهئلكن غجنىعه َّـ يهبىخص حكيعهث: هحفالظمل غجنهئالن مض غإلهنهئلكن َّـ عن ُّـمئلكن

ققغ ي ألهث عجل يحكمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخفخلكجن عه غخفمئلكجع جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكن ههن
ص ممخص مض ي هي ُّـمهيطم غإلهنهئلكن غخللككهص جفمثهن ُّـمهيطم معلكقغيهن غإلهنهئلكن غخللكك

جنمتلك ق: خم مغ ص ي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنو عه خُّـ غجنبلكقه هنخييطهنصي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنوغهللا هن
جنمتلكيهُّـمهيطم عحفيعه هُّـمهيطم غإلهنهئلكن غخللكك ق: ص هقجن ممخص مض خم مغ  وغإلهثسلكن هن

 .يلكن غجنخيلكن جعلكإلهنهئوص عه غإلهثسلكن هنخييطهنيجعلكإلهنهئلكن غجنخيلكن
  ّيةجهـة القض

و عن غجنمئٰهلكُّـلك ي ختيعف جل عجفيطه جفلكيغ:نيمعمئيط ي معسهب هنلكقو جغالفي :  هَّـصيمثملغ غجنمئٰهي
غ عه غيهنتمتلكل عه غإلهنهئلكن غخللككيعهن مغ  . همملكن غجنبحهن جلمتهتلك جعلكجنخييعكصيلك غجن

ق جعلكجنبحهن َّـمتلك هَّـ مغهتمل ي ظحفيع جمحق هنلكقوخل غظجيالفيهجنمبهبمتجيمئمث يغ غجنمئٰهمثمل هَّـ غخفمئمه
غضِّـ عن غجلهتمل جمحق غخفلكق. هن جلمتهتلك مض جلمب غخفمتجي جعلكألظلكجنملبحى غجنت ُّـصيمثملغجنمئٰه يههن غجن  .غي

ضمثِّـ قجن هجن قعُّـمن قُّـيطغ هن غجنمتلكك مغلكجنسلك عهنلكهن :همع حك هغخمصه و حممشن مغمب  ي
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ق مغ  عق صي غإلهنهئلكن غخللككيمثمل هَّـ مممثهيو خملكئهبملو جلالخمملو هجعمثمت هجعخل قُّـيطص مض غخللكقفوهن

جعلك خفلك غهثهيهئمن جلمت عقغ خملكن هن هنمئلكهن يجن مملكهثمن همغ ي هجن مملكهثمن غهنتمتلكجللك خفلك معمببيغ هبلك صه ه
حممب عققغ عن . ممخص خممبمتلكص  مض غخللكقفو هغخميمثمل هَّـىعغ غجنمتح هن غجنهئمثهيصهمض غخللكقف عظال

قن غجنىعَّـمت ن معخيبحقم هن حفالن همغ يمعخيمق جلمت حممثهئ ق غجنىعَّـمت. ي مغ غخم يهَّـىعغ غجن  جنمب
همثملي َّـ غجنىعه هثسهبمث خمٰهيغخللكقمغ و هَّـ هنيعممبملصي لي ض  ون ههن جضهبصو هَّـ قُّـيطو هن هن

ك  .ني ممخص مض غخفثلكن غخفتمئيطصهَّـ غجلمب
قغنيمثمل حممبمبهئمثهيصنعق ق غخللكقمغيمثمل غجنهئمثهي:جفيطرلكع ص همغ مغ قغ جعمبحلكل غجن مغ  صي غخف

يههثسهبمثهتلك هنلكق قيمثمل غجنهئمثهي:هجغلكهثمثهتخص .يمثملغ غجنمئٰهي مغ ق غجنىعَّـمتغ غخف مغ  صي جعمبحلكل غجن
 .يمثمليههثسهبمثهتلك مغهتمل غجنمئٰه

جنهجلمف ق غخللكقمغو جفلكمصي جعلكإلهنهئلكن غخللككو مغلكجنيغوقُّـيط:  َّـىعغ حممئ مغ  صي جل غجن
قيمثملي حممشن غجنمئٰهصيمثملهن خمبمث هثهييغ غجنمئٰه ق غخللكقمغجل  سهئ س قَّـمتو همغ مغ  صيغجن

ق مض غجنمئٰه مغ قيمثملهغإلهنهئلكن غخف و عُّـٰهلك همغ  .يمثملغ غخللكقمغي سهئ غخفلكقس قَّـمته
 ة واجلفكّاشعمق بز اخقد

ظ هنلك معمئيطمض غ َّـ ي غخفلكقينع:  هَّـصغ هغجلهتملي جعخل غخفلكقل ياشعمق األوٰهِّـ جنمتلك ين ُّـتي ض
ق غخللكقمغ مغ ق غجنىعَّـمتصيمثمل جنمبهئمثهييغجن مغ  صغي عه غخفلكقيمثمل جنتمب غجنهئمثهيي هغجلهتمل َّـ غجن

ن يعن غخفلكق: هحصىعغ هثمئ ز هقجن ألن ممطو هغجلهتمل حميعلوغ عظي قي  هن و حميعلٍّ قَّـمتو همغ
ق غخللكقمغ مغ قجن عق صيغجن ظصس حفلكقمغو مس ُّـهئ همغ قمع   حمهب عُّـ معمسحفىع ظ

ق غخللكقمغخيمئ عى ي ُّـ:اشعمق اشثقخ مغ مغيط خكمثئلكن مض غجن  هي و جعمثمتهتخص غقمعبلكلين ُّـ
غق مغيط حممث عجفيطه غخف لصهنملي غجنثالف غخفتمئيطيمع ض مغيط هن و حممشهث هن غخفحلكن عن ُّـ  ي

ن غخم غخللكقمغو جعمثمتهتخص غقمعبلكلوهجضهب  عه قُّـيط ص عه قُّـيط هجللكمسصه هنثالو هخملكئو ممىغُّـيطي مض غجن
ن حصخص هنلكق... همغلكَّـ غوغيهي ُّـهئ لك ي هعهنصي حفلككوه عهنهئلكن عو عه غهنتمتلكلو هن همغ

ق غجنىعَّـمت مغ ي حممئيط هثبخل معمب غخفلكقيجعحسمك غجن  هحصىعغ معمتمئس صي هخميط ي هثبمثمتهتلكوغ جعجهتملي
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مغهتمل وغجنمئٰهلكُّـلك مض غجنىعَّـ عمل هن ق حممثهتلك مغهتمل غجنمئٰه:عه( ي مغهتملص)يمثمل هنىعمم و هجمحق هن  ي
ق:عه(  .) حممثهتلك غجلهتملو هنجيمبمئمل جمحق هنىعمم

ل ه :اشعمق اشثقشك ض غخم عقغ مملكهثمن غجنخيالخممل غجنمئلكئهبمل جعخل غخف ن مض غجن غخفحهب
لك غجلهتمل حممثهبهئ عن ختتمب ي عهنص عه ختتمبي حممثستحمث عن معتميحقصهَّـ غإلهنهئلكن هنثال

نو ممثحقصوغهللا هنيعُّـيط:  هنثلكن قجنصيهمعتميحق جن يعن غهللا ي معثبمن جن :  هن غجنهيالحكهيمل ُّـمئ
نصغإلقغقغ جن وعن غهللا هنيعُّـيط: ي هجنهئ جمحقَّـ ُّـمئ  حملكحفتمبهيمن مغهتمل صيمثمل جعلكجنرضهقغ غألقجني

 .يمثمليهنتمتلكل عمل غجنرضهقغ غألقجن هن غيمثملغجنمئٰه
ي عن هنلكق:اشعمق اشمابن و هنتخيمثمتمليمثملغ غجنمئٰهي غخم ههثهييغ غألهنيعي  جعخالم غجلهتمل ص مض غجن

ي حممشهثلك هثجكقصغحللكمممثمل جلمتهتلك قي غ عع هي هثخيمب صوق حممثهتلك جعخل عهن مغ  ن غإلهنهئلكن عنَّـ غجن
 غيهنتمتلكلظ

مشن لكلكجعمئتهتلك  حمصغ هخميط ي معجيلكجعمئهتلكي خميط معجيلكجع غخفلكقيمثملي عن مغهتمل غجنمئٰه:اشعمق اخلقشم
ن غجنمئٰه ن مملكقجعملي هعيصه ظلكقخممليمثملمعهئ  .ه معهئ

حصلكص عه ممىعهبلكيمثملي عن هنخيمت ظيطم غجنمئٰه: ذشهبفقن جلهتلك هجضهب ض  ي ي ُّـخيمت عن هن
ن غجلهتمل جمحقص مض غخللكقفوجن هنلك جعمشقغظ ن صيمثملغ غجنمئٰهي خفلكقو هنجيلكجعمئملى جع خميط معهئ  حمحمثمتئىع معهئ

ق :ه هنثالصه مملكقجعمليمثملغجنمئٰه مغ   َّـ غإلهنهئلكنيمثملي حممشن مغهتمل غجنمئٰهصي جعلكإلهنهئلكن غخللككوغهللا هن
ق ذهقهي ألنطه خمجيخيلكو هَّـ مملكقجعملصيغخللكك مغ  . جلمبمثو هغجنخييطن جحتمتص جن معخيلكملس غجن

يغ جلمف هثح ُّـهسقيجنمبخصق و هنجيلكجعمئملى جمحقيمثملمغهتمل غجنمئٰهعقنص   .مل ممىعهبلكعه و
ق غجنمهيطم هغجنهئىعغ مض غجنمئٰهلكُّـلكيهجلمف َّـىعغ ُّـت هنجيلكجعمئمل غجلهتمل :  هَّـصٰهِّـ جنمتلك جض

 .ه مملكهثمن مملكقجعملي هعيصه حممشن لكلكجعمئتهتلك مملكهثمن ظلكقخمملصهتلك هجليطن هنجيلكجعمئتصغيجنمبخصق
 : خملكنطي هثيعمغ عمل جلبلكقغ غخفمهمتصٰهِّـ هنلك قمميعهثلكيمعغعقغ 
رج، ّيةالقضة ّ مع مادَمّتقد االتُال ال  الثِ عن إحدى تلك ا م .  ا و
قصودُ آخرٌاصطالح حثُ هنا وهو ا  وهو قو، با

ُ
 مض جلمب ّية القضُجهة: م

يُّـبحهن جل َّـىعن غجلهتمل ألن غخفمتجيمئ جفمثهن صغخفمتجي هو جن جلالخمملي ن غجنثلكهث  هي ي جعلكخفخيمئ
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غقي حممثمتمهمكصجلالخممل جن جعلكخللكقف غقصي جعحث جلمف غجلهتلكغ ي جلمف غخف ي ألن غخف  و هنيعمعبجيملي

غخم غخللكقمغ غقصيمثمل غجنبحهن جعجهتمل غجنمئٰهين غخفمهمتى هحصىعغ جلمتصيجعلكجن  صي همس ُّـمئ غخف
ىجعخالم غحلهئمث حممشهث ُّـ غ ص ي مض غجلهتلكغيغق غجنبحهن جعلكخفىنييمتىخيي جعيطغُّـمل ( هغجنىعُّـ ققحك

ن يهنمل غجنجيبلكلكبلكئييط غجنخيالي جنمبسمث)شلكُّـمل غحلهئهبمل( ه)غحلهئهبمل ي خميطك  يريطهن عهث خفي لك جعمب ي
غق: خص خملكني هعهثصغجلهتلكغ غجنثالف: مض غجنبحهن عمل غجلهتلكغ مس ُّـمئ  يغجنبحهن مض غخف

م عهثصغجنثالف ي ألن غجنهيمثمبس غخم غخللكقمغي  .يخص ُّـبحهن جل غجن
م جنسمتلك جعمهيطق جعمثلكشلك َّـمتلكي عحفيعه جعخل هنلك ُّـبحث غخفمتجيمئومهَّـمتلكم حميعه  . هغجنهيمثمبس

غق غضِّـ عن غخف يههن غجن  صولك غجلهتلكغ حممسخمسلكهنهتلك عممثيع هن جغالجغمليعهن. و مض جغالفو هنمتحخنغي
م ُّـمسجخ جعمثلكشلكو ممثحقغو هغجنبسمثجيمل حصلك عخمسلكنصيغجنبسمثجيمل هغخفيعممبمل: ههنمتهتلك غهثمئسلكهنهتلك عمل  . حك

هة ادُ غُوا قصِ؛ةّ ا ن هنيعمعبجيملم  ّتصورُ وُفهمُما ي:  بهاَودّ فإن ا  هحمتهئ
ن سبةّيةمن كيف  مجعلكخفهيهت سبِ ال مميعغ ى حممشن ق،ّية من القضُ ما تعطيه العبارةِ 

مغيمثمل مملكهثمن غجنمئٰهيمثملغجلهتمل مض غجنمئٰه مغهىعمميع مملكهثمن هنجيمبمئملى هعن مس معصههتملز هن  صوهتملز جمحق هن
مغ مغوهتملزهحصىعغ معمتمئس غجنمئٰهلكُّـلك عمل هن ي ممخص جعمثمتصوهتملز هجمحق هن غخم غخللكقمغي عهنصنلكي  يلك مض غجن

غقىحمال ُّـ ن جعخيىش غجنمئٰهلكُّـلك حصلك هن  .غ جني هجعخيٰههتلك ي هنلكقيخيمئ عن معهئ
نهماُوالفرق ٌية منهما كيفّمع أن   ب سبةّ ُّـجهحق َّـمتلك عمل جعخيىش غجنهييعهم  .  ال

اد :ني هَّـىعغ َّـ غجنهييعم غألهصغجنت قمميعهثلكَّـلك ّأن ا سبةَةّ واقعُ  تلك ال ُية ا   نفس ّ
ر وجوبّال  إم ص غخللكقف عه مضاأل نُ أو االمتناعُا ا ب صي غخللكك أو اإل  ُوال 

َأن تفهم َ وتتصورُ ّ ِ  مقام توجهُ ظرّ قَّـلك هخميط هثجكق:عه .ّية إ القضِ ا ي خميط هثتمه ق حممثهتلك ي
قَّـلك يخميط هثتخييعم جلمبمثهتلك هخميط ي هثتخييعم:  عه حممئصيحمال هثتمه ق غجنىعَّـمتصي مغ  ي هن خمبمث غجن

ق غخللكقمغ مغ ق غخللكقمغ حممئيطصيهغجن مغ قغي حمتتهئي هثمبتهيمن عمل غجن ومثمل قَّـمتون جنمتلك ظ  ص جلمتي
قغ ن جنمتلك ظ مغ عجنمث حمال معتهئ وهخميط ي هثت ي ُفقد تفهم:  هحصىعغ خملكنص جلمتي ُ وتُ    العبارةُ

ن غجنمئٰه مغهتمليمثملحمتهئ ه هن ُ وال تُفهمُوقد ال ت صي ن غجنمئٰهص مض غجنخيبلكقغُ  .ه هنجيمبمئمليمثمل حمتهئ
هةّوأم ُ يفهم ماُ ف خصوص:ُا ا تصورُ ُ و ّ سبةّية من كيفُ ِية القضِ   عند ّ
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ظر م ي، فيهاِا ءُ فإذا  سبةّية من كيفٌفهم  هة، ال َيةّن القضإ:  أي،ٌ مفقودةُ فا ّ 

ئذَال جهة ا حي ن غجنمئٰهٍ  مغهتمله هنجيمبمئمليمثمل حمتهئ و جمحق هن  هَّـىعغ َّـ غجنهييعم غجنثلكذ صي
 .جعمثمتهتخص

هة ـ و ونُبال  ـ ُأي ا واقعةّلماد ً مطابقةَ أن ت ها ُ فقد تطابق،ّية ا
ن.هاُوقد ال تطابق يهعُّـٰهلك غجلهتمل ممىعغ هغخفلكق:  مملكن ُّـمتبمي عن ُّـمئ  هي ُّـمسجخ صغ ممىعغه

ي ألهث جنمثيغ هن معتهبَّـجعلكجنٰههبحق   . مغيطُّـيطوخص َّـ جعمثلكن حميعمي هعهثصنيمل غجنهييعم غألهي
جنيجغ ي ألن غجلهتمل عقغ صمللكخمٰهجليطن غخفمت جع  غخفيعغقجنمثيغ حممئيط معجيلكجعمئهتلك: ي عن خم

ن مملكقجعمليمثملغ حملكجنمئٰهي غخفلكقهثلكخمٰهمن ي جع غخفيعغق عن غخفلكقصه معهئ غ ي مغ غ عقغ مملكهثمن َّـ غجن
غ عُّـٰهلك مغ جنصههغجنرضهقغ مملكهثمن غجلهتمل غجنرضهقغ هغجن :  هممىعجن جنمثيغ غخفيعغق هن خم

ن َّـ غيهنتمتلكلهخميط ي معجيلكجعمئهتلك غي هغخفلكقصي عن غجلهتمل معهئ مغ ن َّـ غجن  عق جن صغ معهئ
 جع غخفيعغق هن جليطن غخفجيلكجعمئمل صهن ظلكقخممل هي معهئه مملكقجعمليمثملمملكهثتلك ممىعجن جنهئلكهثمن غجنمئٰه

غخمخيي هن غخفلكقيغجنمتح غألجل ي حممشهث ُّـمتسج هن صي هن خمبمث غإلهنهئلكن غجنخيلكنصيمثملغ غجن
غ هغإلهنهئلكن غخللكك مغ غ خميط ي حملكخفلكقصي هُّـمتسج هن غيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللككصيغجن

ن غإلهنهئلكن غخللكك ن غإلهنهئلكن غخللككصيمعهئ  ص حمتتجيلكجعمئلكنصه عُّـٰهلكي هغجلهتمل معهئ
ن غخفلكقهممىعجن خميط غي معهئ مغ غ صغ غجن مغ ن غجلهتمل غجنرضهقغ عه غجن  همعهئ

غ همملكهثمن غجلهتمل َّـ غإلهنهئلكن غجنخيلكنيلك عقغ مملكهثمن غخفلكقيعهن. حمتتجيلكجعمئلكن مغ  صيغ َّـ غجن
ي ألن غإلهنهئلكن غجنخيلكنص جعمثمتهتخصوحممب سمه معجيلكجع غ هغإلهنهئلكن ي مغ ي عجل هن غجن

 .يغخللكك
سان: َفإذا قلت ورةٌ حيوانُاإل غخمخييلكق حمتجيلكجع غجلهتمل غخف با ي ألن صيمثملغ غجن

غهث غ غحلمث غ جعحسمك غخفلكقيمثملجغب مغ اد صهغ هجعحسمك غجلهتمل عُّـٰهلكي جنسهثسلكن جعلكجن ّفإن ا  َةّ
واقع َيةا غ  ّ مغ ورة هىغجن هة،ا ورة )يمثمل مض غجنمئٰه:عه(  فيهاُ وا ُأيضا ا ً، 

ادْفقد طابقت هة ا ثال ا ّ  هذا ا   َ.ةُ
تعب اد:  آخرٍو ّإن ا واقعَةّ َية ا نت بنفسها  هذه القضّ ّ قد فهمت و ُ  هن ّيةُ
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غقق غجنت ي معجيلكجع غجلهتمل غخفلكقيهعهن. حفالن غجنخيبلكقغ يلك مض غخف  :هئخص خملكنحم صىغ هي ختلكجنهيهتلكى

ثالَا إذا قلتّوأم سان:   ا نُاإل ونُ يم ي حممشن غجلهتمل َّـمتلك َّـ ً حيواناَ أن ي
ي عق جن مملكن عهنهئلكهثلك حفلكظصيغإلهنهئلكن غجنخيلكن ن غجنمئٰهه غهثطه مملكقجعململيمثهلك معهئ  و جغلكجعتمليمثملي ألن غحلمث
غ مغ غ هغيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللكك:  هَّـىعن غألخمسلكنصجن جعلكجن مغ  صو هنتبلكُّـمتمليغجن

غ هغإلهنهئلكن غخللككيهغإلهنهئلكن غجنخيلكن مغ ي عجل هن غجن ي حممب معجيلكجع غجلهتمل غخفلكقصي  صىغى
يهخميط هنيع جلمبمثهئ عن غألجل ي ُّـيطن ي اد:  هحصىعغ خملكنصي جلمف غألحفيسيي ّفإن ا   هذه َةّ

ِيةلقضا ورة ّ بدلُ ا ُ ال ت يممخص قمميعهثلك مض حفمهلكئمههتلك عشلك ي معتبيط ّ غخم ي ن مض غجن
واقع طي هي معتخمبهي ختتمب َألن ا بدّ بدُلّ ال ي عبِلّ ب  هغجنهيهت  واإلدراكِ ا

هة ص ههثح قجنهغيحكتيطين ن ا َول ن هنا  ّ  هجنمثيغ غإلهنهئلكن  العامُاإل
 حمال هنخيمت صه مملكقجعمليمثمل جنهئلكهثمن غجنمئٰهي َّـ غإلهنهئلكن غخللكك عق جن مملكهثمن غجلهتملصيغخللكك

وعن ُّـسمسن عشلك هنجيلكجعمئمل غخم عي غضِّـ عشلك مملكقجعملصو جمحق هنجيلكجعمئملن جنمب و ههن غجن  : عهّفإنه .ي
فهوم يغإلهنهئلكن غجنخيلكن تصورُهو ا ُ وا ِية من القضّ ادُوهو ال يطابق صي هغجنخيبلكقغّ ّ ألنه َ؛ةّ ا

اب ناولِ طرف اإل وجوبُ ي اصَن واإلَ ا  يمثمل عق جن مملكهثمن غجنمئٰه؛ّ كما تقدم،ّ ا
مغبمل غ هغإلهنهئلكن غخللككههن مغ  حممثجههب ه هجن مملكهثمن حكلكجنبملصي حممثجههب غإلهنهئلكن غجن

ونُفيجوز صيغيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللكك ادَ أن ت ورةً واقعا  ُةّ ا  كما  َا
ثال وز،ا ونُ و غخم ههثهييغ غألهنيع ي غخفلكقَ أن ت ن غ مض غجن اصَاإل و  ا  كما 

ُيةنت القض سان:  هكذاّ نُاإل ونُ يم تباَ أن ي  يمثمليحممشن غجلهتمل مض َّـىعن غجنمئٰه .ً 
ي هجنهئ غخفلكقصيَّـ غإلهنهئلكن غجنخيلكن غخم جعمتسبمل غإلهثسلكن عمل غجنهئتلكجعمل َّـ غإلهنهئلكن ي غ مض غجن

ن مملكمعبلك جعلكجنهيخيصيغخللكك ن مملكمعبلك جعلكجنهيخيصه عق ُّـهبهئ عن ُّـهئ  .ه هُّـهبهئ عن ي ُّـهئ
و سان: َ قلتوهكذا   هن يمثمل ممىعجن غجلهتمل مض َّـىعن غجنمئٰه:هع ً دائماٌ حيوانُاإل

ي ألن غجنيطهغن عجل هن غجنرضهقغصيخمبمث غإلهنهئلكن غجنخيلكن م ُّـمسجخ جعمثلكهث عن خكلكظ غهللاصي  . هحك
ن قغئ :  غجنيطغئهبمليمثمل هغجنمئٰهيُّـمل غجنرضهقيمثملهغجنمتسبمل جعخل غجنمئٰه يعن غجنحنظ خميط ُّـهئ

ق مغ غمغمك غجن ق هجنهئمت جنمثيغ جع مغ ن جلمثمتغحم: هنثلكجن. يغجن غ عن جن ىجكض  ص غجنىغقخمملو قُّـيطي
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هحممشن ققخمتهتخص قغئخص و جنهئ ي ُّـخيمت َّـىعغ عن غجنىغقخممل هغمغبمل.ي  ص هُّـستحمث غهثهيهئلكممهتلكي

وُّـمل هذهقولك قغئهبملي جنسقجعخيمل حممششيمثملجعخالم غجنىغهمغ  هحصىعغ ص هُّـستحمث غهثهيهئلكممهتلك جلمتهتلكي
ن مم غ هُّـستحمث غهثهيهئلكممى هغمغمكو قغئش هجنمثيغ ممصه قغئخصٍّ ذهقهيُّـهئ  ص غجنثب

يشلك عجل هن ع : عهصي غجنيطغئهبمل هن جفمثهن غجلهتمل جفهئهبهتلك جفهئ غإلهنهئلكن غجنخيلكنيمثملمئٰههغجن ي
اد يغجنرضهقغ هغإلهنهئلكن غخللكك ّفإن ا غخمخيَةّ ورة  مض هثهييغ غألهنيع يمثمل غجن  ،ُا

هة وام  :ُوا ي يصدقُا وجوبُ ا نِ مع ا اصِ واإل ي ألن غجنيطهغن ُّـمتسج ّ ا
غ مغ غ يهئلكن غخللكك ههن غإلهنصهن غجنرضهقغ عه غجن مغ ن غخفمئلكجع جنمب م َألن ا ّ 

اص ن ا ونّباإل بوتَ دائمُ قد ي ةِ ا  جلمف س َّـىعغ غخفثلكن هنبمتً. مثالِ القمرِ كحر
َّـيعصلكغ غجنمئيطُّـهبمليغجنجيبمثخيمث  صيخل غجنجهحقغقهي جنسحمالم جنمهيطق غخفتمسحصيُّـمل عه جلمف غحليعمممل غجل
زرقة هة، العِو ادُ فلم تطابق ا مغهتمل جعلكجنيطهغنيمثمل مض غجنمئٰه:هع  هناَةّ ا  .ي غخف
َيةّ إن القضّثم ُية فيها كيفُُ ال يّ سبةّ س ِ ال  قمميعغ مغهتمل : عهًهةوجّ 

فعول ِاسمبصيغة  يمثملغجنمئٰه وما أ. ا
ُ

كيفُل فيها بيانِهم ِية ا س ّ  َغ أو ًمطلقةّ 
مغهتمل.ٍهةوج و هن َّـمتلك خمسهبمتلك غجنمئٰهلكُّـلك عمل هن ي مغهتملي و هجمحق هن  َّـىعغ عجفيط يعن:  هخممبمتلكصي

غقي يجعيطصو عمل خظهئلكي حممشهثلك عقغ هثسبمتلك خكمثصغيغجنهييعهم جعخل غجلهتمل هغخفلكق مغيط عجفيطه غخف  ي عن مع
ن َّـمتلكم مغهتمليمثمللك مض غجنخيبلكقغ هغجنمئٰهي عهنصغجنثالف نو حممئيط معهئ  . هخميط ي معهئ

م بّو هةإ : إذا قلناّا أن:َعلمُ أن يُا  َن ا بّ ادَطابقُ أن تُ ال  ّ فال نع أنه َ،ةّ ا

غق غخفبلكُّـمتمل هغخفمتلكخمٰهمل جعمتحهاَ أن تناقضُوز  ُّـجههب و جع هنيعغقهثلك هن جليطن غخفجيلكجعمئمل جنمثيغ مغ
غخمخييغخفلكق ب ص هجمحقَّـلكيمثملغ غجن نت مناقضة،هاَال تناقضن  أُبل  ا  وجهً فلو   ال ٍ 

اد، معهاُتمع نت ا و  غُةّ كما  مغ غخم َّـ غجن  همملكهثمن غجلهتمل َّـ غإلهنهئلكن ص مض غجن
 عه مملكهثمن صيغ َّـ غيهنتمتلكل همملكهثمن غجلهتمل َّـ غإلهنهئلكن غخللككيغخفلكق عه مملكهثمن صيغخللكك

هةً، مثالَ االمتناع نت ا بوتَ دوامُ و نِ ا َيةّ فإن القض،َه أو إ ونّ ذبةُ ت  ً.  
وطأ : من هذاُفهمُفي ِن من  ِية القضِ صدقّ وجهةّ ِ ا ونن  أّ ها ُ جهتَال ت

ادًمناقضة واقعِتّ   .هالي مجمث قجن هنهيمهلكيمتيهخميط جعمث ّيةها ا
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وج   هاتأنواع ا
مغهتلكغيعهن غل غخف مغهتمل معمتمئس عمل خمسهبخل:  حمهتصيلك غجنهئالن مض عهث يعن غخف جعسمثجيمل : ي

مغ. يههنيعممبمل مغبمل هحكلكجنبملي عمل خمٰهمثي َّـ غجنت معمتح:يهتمل غخفيعممبمليهغخف م صتخل هن  هحك
مغهتلكيمثملُّـمسجخ جعمثلكن مممثهي  :غي غهثحالحصلك عجنمثهتخص عن خكلكظ غهللا معخيلكمل جلمتيطهنلك هثبحهن مض غخف
مغهتمل غجنبسمثجيمل جعخالم غخفيعممبمل.  جفمثهن هثىعمميع معخييعُّـهيهتلكيعخمسلكن غخفيعممبمل يهغخف يشلك ع : عهصي

و ألشلك هغجفيطغصتخلي عمل خمٰهمثيي معمتح  : هحصىعغ خملكنصو هَّـىعغ هغضِّـ.ي
وجهةُتنقسم ُ ا بةٍسيطة:  إّ ر ٍ و

ّ.  
بةو ر ُا ل: ّ سيطتّت إ قضيّما ا وجهت  وجبة:ّ   ٌ إحداهما 
ةواألخر ا س. ٌى سا بةُو ر ّميت  سيطةا ّأم. هاُ وسيأ بيان،ّ  : عههاُ فخالفُال

وشلك جمحق هنمتحمبملع ي و ي عشلك هنمتحمبملصي ي َّـى ممخص ُّـو عمل هغجفيطغي جنيت  إ و ال تنحل:  هن خم
ٍيةأ من قض ي ألن غجنبسمثجيمل ي معمتحص مض غجنتخيبحقو هَّـىعغ هنسلكجضمل.ٍ واحدةّ ومثمل عمل خمٰهي  ي

و هغخفهييعهك عشلك جعسمثجيملصالن حميعل غجنجكمممثمك هغيهثحصوهغجفيطغ  حمال هنخيمت يهثحالحصلك صي
ومثملعمل خمٰه  .هَّـ غجنت ي غهثحالن حممثهتلك: مل مض غجنتخيبحق عن ُّـمئلكنيه حملكألصو هغجفيطغي

؛ؕ ؖؗ  
مغ: مميع مض مممبخصغ غخفمتلكلكمئملى هقصوقغي هنتخييطيشلكئغجنبس مغي جغصهتلكغزعخمسلكن غخف هتلكغ ز غخف

 ط قغئهبملطيُّـملذهق: و عقجعخيمليمثملجنبسلكئيش غألحكلكحك هعخمسلكن غصيمعمتمئس عمل جعسلكئيش ههنيعممبلكغ
ومثمل حميعجلو هن َّـىعن غألخمسلكن حصلك عخمسلكنو هغجفيطغش ممي جغ. هنجيمبمئملطجحهئمتمل ه حمهبثال جلمتيطهنلك هثمسجخ .ي

مغيمثمل غجنمئٰه: عهصيُّـملعمل غجنرضهق يمثمل همممثهيوهتمل جعجهتملز غخف غ ي ي مغ  غجنرضهقغ هغجن
 طيمثملغ غألقجنغجنرضهق:  هَّـصو هثجيطَّـلك معمتمئس عمل عخمسلكنصيغيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللكك

خمتط غخفهلهلكمل غخفجيمبمئملطغجنرضهقغ غخفجيمبمئمل  يُّـمل غجنرضهقط غخفمتتهلغ غخفجيمبمئملط غخفجيمبمئمليمثمل غجن
ن غقي هجعحثهتلك هنهيمه.جعهلل غخفحهب يال مض غجنهيمبسهيمل جعخييط جعحهن غخف ب ي هجن غمعص غجنثالفه

ص غخفسهبخف) ص( هنملص خمس غخفمتجي جنلك جعي غخفمتحي .طضصك : غخفمتتحيهبملئجن



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. صصص
 عمل جغالجغمل يعي هلىلك ظمتخي جفمثهن مس ُّـي َّـىعغ غجنتمئسمث جنهئلكن عهمل هعهضِّـ جحيغخفمهمت

 هغألهمل .ملي غجنخيلكهن هغخفهلهلكملصيمثمل غألقجنيُّـمل هغجنرضهقصيمثمل غجنىعغمعيُّـملغجنرضهق:  هَّـصوعخمسلكن
مل ي غجنخيلكهنيمثمللك غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل هغجنخييعحمي عهنصيُّـملهغجنثلكهثمثمل هنيعمعبجيتلكن جعمسخمسلكن غجنرضهق

 صملي هغخفهبهئمتمل غجنخيلكهنص غخفجيمبمئمليمثمل هغحلمثمتصملي هممىعجن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهنصحمهبيعمعبجيتلكن جعلكجنيطغئهبمل
ي حممششلك عهنص غخفهبهئمتمليمثملهغحلمثمت  هحفمبجيلك يجغهبمل هحصىعغ هثجيط صلك مض غخفجيمبمئملي هعهنص مض غخفهبهئمتملوحفمبمللك قغي

نيجعخل َّـىعن غألخمسلكن مض جلبلكقغ غخفمهمت ي خميطك  يخل غهثمئسلكهنهتلك عمل همملكن جلمبمث عن ُّـب صي
ي ُّـمئس ممي جغص عه عقجعخيملوعخمسلكن جغالجغمل  : عمل غألخمسلكن غجنتلكجنمثملو خمسي

 يُّـملجنرضهقغ:  هنمتهتلك هَّـه هقمميع َّـمتلك جغالجغملصيُّـملمض عخمسلكن غجنرضهق :لّاشعسو األو
 هَّـ صملي جلمتلك جعلكخفهلهلكمل غجنخيلكهنز غجنت ُّـخيمقيُّـمل هغجنرضهقصيمثمل غألقجنيُّـمل هغجنرضهقصيمثملغجنىعغمع

 .غخفخييعهحممل مض مممبخصهت جعلكخفهلهلكمل غخفجيمبمئمل
ق خممثيط:ّفك اشماتّلكواشرضور  و هغجفيطو َّـ غجنرضهقغ غجنثلكجعتمل جنمبحنظ هن همغ

ل ض قغ هَّـ صجنمبهب مغ ل هن ض جنههنلكقغن غخف هنلكقغن  وغإلهثسلكن عهثسلكن:  هثح خم
هعهثسلكهثلكص عق جن ظلكق معيعغجعلك ي ُّـبمئ عهثسلكهثلك ه ل .ه ض ن ي عهث)هَّـ غإلهثسلكن( حملكخف خص ُّـهئ

ن  غ)هَّـ غإلهثسلكن(غخفحهب مغ  هُّـستحمث غهثهيهئلكمم جلمت صه جغلكجعتلك جن جعلكجنرضهقغ هغجن
ل هنتحمئ ض قغيهنلكقغن غخف مغ همئلك ههن ن هي ُّـبمئصه  ههثح ص حممب قغن ُّـىغهن غخفحهب

جن غن: خم غن غجنمتلكلك جغلكجعمنصغ جعلكجنرضهقو هثلكلكوغإلهثسلكن جفمث و حممشن غحلمث  جنسهثسلكن ي
 .ُّـثبمن جن ه حممب ظلكق معيعغجعلك يصههنلكقغن عهثسلكهثلك

ل جعمئمثيط غجنيطهغني يجعيط:ن عقيمثمل غجنىعغمعيُّـملحمهي غجنرضهق ض  جلمف ي معيطنجنهئ ص هن معمئمثمثيط غخف
ن جل غ غخفحهب لمفجغب ض ل هنتحمئ. قغغ غخف ض يمئلك همعبيطن عمل جمحقن حمال ي حممشقغ مس ُّـهئ غخف ه
ن غ هحصىعصُّـثبمن جن غخفحهب مغيط مض غجنرضهق: غ خملكجن ل  خممثيط يعي يمثمل غجنىعغمعيُّـملي ُّـ ض هنلكقغن غخف

قغ مغ نيخملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه. ههن ي خميطك  ) يمثملغجنرضهقغ غجنىعغمع( يمثملهَّـىعن غجنمئٰه...: ي
غقق جغالجغمل ص صمض حس قغغ غجنحنظ جلمف قغمع: معمتخيمئيط مض هن  جعهبخيمت جليطن حممئيطغن غجنحنظ هثهيس

غنلكمع جلمبمث ممميقغمعمثص هحس  جعلكجنرضهقغوغإلهثسلكن عهثسلكن: هنث   جعلكجنرضهقغوغإلهثسلكن جفمث
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غقن هنلكَّـمثت جلمبمثهتلك ممم يهتلك ُّـمئمثيط جعخصقغن قغغ يص همممب جعلكجنرضهقغوغألقجعخيمل قهفيهحس جن ى

قغ مغ ل هن ض  ....هغخف
ل جغلكجعتلكىعم حممثهتلك خممثيط ى حمهت هنلك عقغ جف:ّفك األزشّلكق اشرضورّأش ض  صههنلكقغن غخف

ضيعي يمثمل غجنىعغمعيُّـملهَّـ مملكجنرضهق ٰهِّـ ي ههن َّـمتلك ُّـتصل حممثهتلك ُّـستحمث حممتلكعني عن غخف
ل جعمئمثيط قهغن ي ُّـمئمثيُّـمل حمهي غجنرضهقصغجنهييعم جعمثمتهتخص ض ن جنىعغغ غخف غ غخفحهب يط جغب

ل ض  ص يحكتحلكجنمل حممتلكئ جعلكجنرضهقغ غجنخنحمملطيط جعي ي ُّـمئمثيمثمل غألقجنيُّـمل همض غجنرضهقصغخف
ق جفمثيط همغ جنمتلكص حكبحلكهث همعخيلكمل هظهيلكمعي غحلىههنمهيطغخمهتلك غجن ق:  هنث خم مغ  وغهللا هن

جنمتلكصيمثمللكجنرضهقغ غألقجنجع ي حممشهث معخيلكمل صيمثمل جعلكجنرضهقغ غألقجنو جللكمسو خملكققسغهللا جف:  هخم
ق مغ ي جن هُّـستحمث جلمبمث غجنىغهغنط هقجن ألن هغمغمك و هممىعجن ظهيلكمع جغلكجعتملوهن

ق جعلكجنىعغغ هغمغمك مغ ق هن مجمث غجلهتلكغص حمال هثحتلكف عمل خممثيط ىغجن مغ هنلكقغن  غجن
ل ض و ألهث جمحق خملكجعصغخف ن جعال  هغجنىغهغنص حمي جنمبتميحقي ل جغلكجعتلك جنمبهبحهب ض ن غخف همثهئ

غ غإلهثسلكهثصو هخلو خممثيطيعه غ غجنىغهمغيمثمل جعخالم جغب  ص جنسقجعخيمليمثمل جنسهثسلكن عه جغب
وحممششلك جغلكجعتمل ه هنلكقغن غإلهثسلكن عهثسلكهثلك ههنلكقغهنمن غألقجعخيمل عقجعخيملي  عه يمثمل حممشقغ قغجنمن غإلهثسلكهثصه

قغ  ظلكص عه جعمشضلكحمت عجنمثهتلكص جعحىعم غجنخييطق هغجفيط هنمتهتلكوغهثمئمببمن غألقجعخيمل عمل جغالجغمل
 غهللا حكبحلكهث يعي يمثمل هحصىعغ قمميعهغ عن ي هنمهيطغم جنمبرضهقغ غألقجنصه عه خسسملهجغالجغمل

 . ممخص عخهثلك عجنمثصيمثملهمعخيلكمل هعحكخصعن هظهيلكمع غجنىعغمع
 هَّـىعغ صي غجنىعغجخيمظ ّقغ مض غحلهب غألهي حممبهتلك هنمهلكقُّـ هنتخييطيمثمل غجنىعغمعيُّـمللك غجنرضهقيهعهن

جنمتلكيمثملحس غخفلكَّـ : ممهبثلكنصو هن حفالن هنلك حكمئمتلكن هن عهنثمبملوهغضِّـ :  جلمف هثهيسهتلك هنث خم
غن: لكهتلك جلمبمثهتلك هنثي عه حس قغمعمثصه هنلكقغن عهثسلكهثلكوغإلهثسلكن عهثسلكن  عه ص هثلكلكوغإلهثسلكن جفمث

 . و غألقجعخيمل قهف: ممهبثلكنص جل غخفمبىغهن جلمف غجنىعغغي غجنت ي معمتهييمثملقن غجنىعغمعغمض حس غجنمب
م ُّـمسجخ جعخييط قمميع ممالن غخفمهمتصيُّـملغجنمئس غجنثلكجنهن هن عخمسلكن غجنرضهقلك يعهن  ي حمس

.صضصك: سلكجعغجنغخفمهيطق ) ص(
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نصن هغجنثلكذ ّ غجنمئسهبخل غألهمض سائط ثمانوأهم : جفمثهن ُّـمئ نت تبلغ، ال ن   َ أُ و

ك  .ن غجنهئالن ّ عمل هنلك قمميعهثلك مض جعمثلكن عخمسلكن غجنبسلكئيش مض عهو همض َّـىعغ عخكلكقغ.من ذ
ور( .١ اتُةّا عن:)ّية ا ورة ثبوتَونُ و ِ بها ما دلت  

حمولّ ات ِ ا  
وضوع وضوعُ ذاتَمادام خممثيط  جنهئ هنه عنهِ أو سلبِا وجوداِ ا  جنمثيغ حممئيش ً، 

ق غخللكقمغ مغ ق غجنىعَّـمتصيجعلكجن مغ طٍمن دون قيد صه عُّـٰهلكي جع هنلك ُّـجههب غجن  ٍ وال 
قيعي ن خممثيط هنلكقغن : عهصه ي هنجيمبمئلكص غجنمئمثيط غخفىعمم ن خكهب  جنمثيغ هنخيمت َّـىعغ غجنمئ

ل ض همثملجنهئلكهثمن غجنرضهقغ عقجنيعي ه... غخف جنصي : ول هي خوهن قهن خممثيط:  جع هنخيمت خم
قغ مغ ل هن ض وجوبُها وجهتُتّ مادُفتكون صههن جمحق خممثيط هنلكقغن غخف وجبةَها ا  ،  ا

ةَواالمتناع سا و،  ا سان :  ورةٌ حيوانُاإل شجر هصه هن خممثيط هنلكقغن عهثسلكهثلك با  ُا
س متنف ورةل َّـيعصه هنلكقغن خكجيعغًسا با  يُّـمل جعحمثهن عقغ غهثمئمبمك غجنجهجيع جعلكحليعمممل غجل

غهثلك ظلك غقق غحلهب . هسلك جعلكجنرضهقغيق هنتمتهيههظلكق جفمث هَّـىعن غجنرضهقغ معمتحخن مض هن
يممخص جعمثمت صيمظ ّ غألهيغجنىعغجخ غقق حس قغمعمثصلكي غقق حس صلكغ غجنحنظ جلمف غجنحنظي همض هن  ههن

غقن غخفلكَّـ  . جلمف غخفمبىغهني غجنت ي معمتهييمثملجن
ور س ٌّةوعندهم  ورّ  ورةَمُ و ال ح:ةّ األزّةا ِ  فيها با

ف وضوعُ ذاتَمادام قيد ّ ح، فيهاٍ بدون قيدِةا ي هَّـىعغ هنلك جلمق جلمت مض . ا
جنيمثمل غجنىعغمعيُّـملغجنرضهق  َّـىعغ غجنمئمثيط يعي : ُّـخيمت جع: هخممبمتلكو هي خلوهن قهن خممثيط:  جعمئ

ن غجنرضهقي هعيصهَّـ غجنيطهغن هُّـمل ذهقيمثمل غجنىعغمعيُّـمل ُّـمبىغن عن معهئ همثمل عقجني  .ي
 ظهيلكغ ي ي هنجيمب ظهيلكمع جفتيمثمل غجنىعغمعِه  وجود اهللا تعا وصفاتُو تنعقد

ورةٌوجودُ ا :مثل .غألحمخيلكن م ُا هممىعغ ،ةّ األزِ با ورة ٌ قادرٌ   با
 .يمثمل عمل جمحق قجن هن ظهيلكمع غجنىعغمع،ةّاألز

 كّاخسوذك اشعقشي حمهت غخفسهب مض مممبخصهت صيُّـمل هن غجنرضهقاشعسو اشثقشكلك يعهن
ل هنمئمثه هنهلهلكملهَّـ هنلك مملكهثمن ذهقهتلك ض غن غخف  صهيطغ جعلكجنيطهغن جلمف غجنمههيملي جعبمئلكظ جلمت

غهث جغلكجعتلك جن جلمف غجنمههيمل غجنت ُّـت مكلك حممث جعمئلكظ جلمت ل حممثهتلك هنمبح ض ن غخف يحممثهئ ه  صمه هبلكه
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جنمتلك ل غجنت معت.ه جعلكجنرضهقغ هنلكقغن جللكخفلكو غإلهثسلكن جللكمس:هنث خم ض يمه جعمسشلك ي حمىعغغ غخف

غنوعهثسلكن غشلك غإلهثسلكهثصو حصلك جلمت غن غجنخيلكمس هَّـ قغغ هجلصيمثمل هجلمت  .يمثمل جغبتمن جن ظهيمل غجنخيلكخفومت
ل هي ى عقغ حك:أحلدق طهغجنخيمتلكهُّـ جلمف خمسهبخل ض ل ُّـمتخييطن غخف ض مبمك جل غخف

غنص غألقجعخيمل: هن خمبمثصُّـبمئ و حممششلك جلمت مبمك جلمتهتلك ي معبمئ ى حممشقغ حكص جنمبخييطق عقجعخيملو جغلكجعمني
ن خكمثئلك ظحفيعي هعهثوعقجعخيمل غني حممششلكص جنسهثسلكنيمثمل ههن خمبمث غإلهثسلكهثصهخص معهئ  حصىعن و جغلكجعمنو جلمت

قغ مض غخللكقف مغ غنصغجنىعغغ غخف و ممخص عن غجنخيلكمس جلمت  يمثمل حممشقغ قغجنمن غإلهثسلكهثص ُّـمتجيب جلمبمثهتلكي
غن غجنخيلكمسوي ُّـبمئ قغغ  . جنسهثسلكن هي ُّـبمئ جلمت
ل:وثقفففام ض غن ي ُّـىغهن غخف ي حممشهث ص غإلهثسلكن غجنخيلكمس: هن خمبمثص عقغ غهثتهي غجنخيمت

غن غجنخيلكمس  .يمثمل جع معبمئ جغلكجعتمل جعلكجنرضهقغ غجنىعغمعص غإلهثسلكن ي معىغهن قغغصعقغ غهثتهي جلمت
غن صملي هغخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـملٰهِّـ غجنهييعم جعخل غجنرضهقيههن َّـمتلك ُّـت ي حممشن غجنخيمت
ل ّمض غجنمئس غأله ض مل عقغ ي همض غخفهلهلكمل غجنخيلكهنصن ُّـىغهن هي ُّـبمئ جعىغهغن قغغ غخف

غن غجنىعه معت ل ي معىغهن جعىغهغجنيقغن غجنخيمت ض .  جفلكحصلك جع معبمئ جلمفصمه جع قغغ غخف
جنمتلك ظ جغلكجعتلك جنوغإلهثسلكن مملكمعمك: هن خمبمث خم  حممب قغن صه جعلكجنرضهقغ هنلكقغن َّـىعغ غجن

غن هغيمع  .يمثملمهلكم جعلكجنهئتلكجعمل حمال معىغهن غإلهثسلكهثيغجنخيمت
 ي :يعن مض غألهمل: ملي هغخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـملغجنهييعم جعخل غجنرضهق: هغحللكظ

ل ض ل عقغ قغن غخف ض ن جنىعغغ غخف ي معىغهن قغغ : هثمثمل همض غجنثلكصُّـثبمن غخفحهب
ظ غجنىعه َّـ جلمبمث ل جعىغهغن غجن ض  :هجنىعغ خملكن. يُّـمل هممالرلك هن خمس غجنرضهقصغخف

وطة( .٢  ور:)ُةّ العامُا ورت،ّة و من قسم ا ن  َ ول وطةّ  ٌها 
وضوعِببقاء عنوان اتهِ ا له هجنمثسمن هنهلهلكملً ثابتا  ض ا : و ص جعبمئلكظ قغغ غخف ا

ٌمتحرك ورة ّ صفةَمادام با لِ  هذه ا ض  . حممب عقجنمتلك غخفحن ي معىغهن قغغ غخف
وضوعُا ذاتّأم ا ِ بدون قيد عنوانِ ا ب،ا حركُ فال  ُ  ا ين هثهييغ ع : عه،ّ

 غإلهثسلكن : عهصلك غخفحني عهن.ي جن جعلكإلهنهئلكن غخللككو غحليعمممل جغلكجعتملصوغإلهثسلكن جعخص َّـ عهثسلكن
غن غخفحن مض غإلهثسلكنصغ هَّـىعن غجنرضهق. جعلكجنرضهقغو حمثلكجعمنصغخفلكخ  هجنمثسمن جنىعغمع ص جنخيمت



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. ضصص
ى جعجههتلكقغ عهث جن حكمببمنصجعخص َّـ غن غخفحن جلمتي  . معبمئ قغمع جلمف جفلكحصلكص جلمت

ن هنمتجههسَّـلك غمعمليغخفهلهلكمل غجنخيلكهن:  عحفيعهوهجعخيبلكقغ مهلكم ي َّـ غجنرضهقغ غجنت ُّـهئ
ظ ل جع ض  م ههنثال م  جفيعمممل غألظلكجعي هن غألهظلكم غجنت ي ُّـىغهن جعىغهغحصلكص حممشنوغخف

 جعلكجنرضهقغ زص هَّـ هنلك ُّـسهبوخص َّـ مملكمعمكجع جع صو جنسهثسلكن ي جعخص َّـ عهثسلكنومليُّـذهق
ظهي  . غألهظلكمهن و غجنت هنمتجههسَّـلك هظ:ص عهيمثملغجن

 هَّـ ص هجعخييطَّـلك هثمتتمئ عمل عخمسلكن غجنيطغئهبملصيُّـملعمل َّـمتلك غهثتهتمثمتلك هن عخمسلكن غجنرضهق
ومثمل جليعحمو هقغئهبملصو هنجيمبمئملوقغئهبمل: جلمف خمسهبخل  .ي

 هغخفهلهلكمل يمثمل غجنىعغمعيُّـملجنهييعم جعخل غجنرضهق هنلك قمميعهثلك مض غ:تىضفل اشعسغز
مل َّـ ي غجنخيلكهنيمثمل غجلهتمل جعخل غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل هغجنخييعحم: جملكُّـمل غألهنيعصمل ريعه جعخيمثمت َّـمتلكيغجنخيلكهن

ي هخميط جعمثمتصغجنيطهغن هجليطن غجنيطهغن يعن  : هخممبمتلكص غجنهييعم جعخل غجنرضهقغ هغجنيطهغنولك خمب خممبمثي
 ش هجنمثيغ ممصو قغئ حمهتٍّ ذهقهش حمهئصي هغجنيطهغن عجلص هن غجنيطهغنشغجنرضهقغ عحفيس

له هَّـىعغ غجنيطهغن معلكقغصٍّ جعرضهقهوقغئ ض غن غخف ل هعحفيعه جنخيمت ض  ص جنىعغغ غخف
غهث ل هغجنرضهقغ جنخيمت ض ن هن خمبمث غجنرضهقغ جنىعغغ غخف  ههثح خممبمتلك مض صحممثهئ

ل:  جعخل َّـىعُّـغجنهييعم ض غن ي ُّـبمئ قغغ غخف ل قغغ غجنخيمت ض  صيعهث عقغ غهثتىغجلمتلك هن غخف
ل حممشقغ غهثيعهن ض غن غخف ل جلمف جفلكحصلكلك جلمت ض  .تىغجلمتلكن حمتبمئ قغغ غخف

ائمة( .٣ طلقةُا ِ و ما دلت  دوام ثبوت:) ا
حمولّ اتِ ا وضوعِ   ممخص  ا

جنيُّـملقمميعهثلك مض غجنرضهق ن مض غجنرضهق:  جنهئ جعتبيطُّـ خم غ غخفحهب  يُّـملذهقغ جغب
ن مض غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل غ غخفحهب  هجلمف َّـىعغ ص هَّـىعغ َّـ غجنهييعم جعمثمتهتخصجعيطهغن جغب

ك غخفجيمبحمتهئ ن هغخلمه  .ن غجنمتسبمل جعمثمتهتخص غجنخيهب
ن: عهِأو سلبه ل: عهعنه ص غخفحهب ض وضوع ص جل قغغ غخف ه ِ بذاتُمادام ا

نً،وجودا ن ٌ سواء  ل: عهًا ّور غخفحهب ض  ي مس ُّـهئ ذهقه: عهأو ال ص جنمبهب
غ جن غظ مملكن جحهئمتلك جعلكإلهنهئلكن غخللككصغجنثب ي هحك غ جن عه جحتمت غه جنسمبمك  عه جحتمت غجنثب

 .جلمت



 طصص.......................................................................................غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك
غ عن عهثسلكهثلك جن جلهلغ قعهك عه هنئمل قعك وغحمجكض ه ظ هَّـ و حمهت َّـ جحهئصي

مغيط قن قغئُّـ  ظ وظ هَّـ جليطن همغ
ق عهثسلكن مغ وعن غيهنتمتلكل هغجنسمبمك قغئخص جن ه  و جحهئص جن َّـىعغ غجنخييطق هن غجنيععهكي

غ هغيهنتمتلكل هغإلهنهئلكن غخللككصنعق .يجعلكإلهنهئلكن غخللكك مغ  صي ُّـمتسج غجنيطهغن هن غجن
يشلك مض خمبلكن غإلهنهئلكن غخللككع عق طغجعخالم غجنرضهق ٌ متحركٍ فلك :و صي  ً دائماّ

ن هنتحيعمملك قغئخص ههرمك عن ُّـهئ ه ن ممىعجنصي  ش هجفيعممت غجنيطغئهبمل عجلص هُّـستحمث عن ي ُّـهئ
غقن ُّـهبهئ عن ُّـىغهن هي جضىعهق حممث أسود اَالزال هصهن غجنرضهقغ  صي جنهئ حك

ق غخللكقمغيعي مغ ي عهث جعحسمك غجن ُفإنه ال يمتنع صهن قغئخص ي ُّـىغهي  ُ سوادَ أن يزولّ
ة،ا م يقع، الفلكُ وحر كنه   . مض غخللكقفّ و

ُيةالعرف (.٤ ُ العامةّ ائمة:)ّ وام، و من قسم ا ن ا َ ول وطّ  ببقاء ٌ فيها 
وضوعِعنوان اتِ ا ِ ثابتا  ل،هً ض  هَّـىعغ هنلك قمميعهثلكن مض صه هجنمثيغ هنهلهلكلك جعبمئلكظ قغغ غخف

شبه صي غجنخيلكهنملغخفهلهلكمل وطةُف  اطّ العامَ ا  ِها ببقاء عنوانِ جهتِة من ناحية اش
وضوع و،ِا تب:   ُ متحركٍ  َ دائما مادامِ األصابعّ تباً غن : عهً   هنلكقغن جلمت

قغ مغ ُفتحرك .هغجنهئتلكجعمل هن س دائما مادامِ األصابعّ َ ل اتً كنه دائم، ا ٌ و  ُ عنوانَ مادامّ
تب اتغجنهئتلكجعمل  هَّـ ا ِثابتا 

تبً  . ا
ن غخفجيمبمئمل مض صجعخييط َّـىعغ هثمتتمئ عمل عخمسلكن غخفجيمبمئمل ُّـ عمل عن قحف ي هُّـمتبمي غجنتمت

مغ يعن : ني هخممبمتلك حممثخص معمئيطصي ألن غخفجيمبمئمل ي مغهتمل حممثهتلكصهتلكغ هن جعلكغ غخفسلكجضمليغخف
مغهتلكغ غجنبسمثجيمل جعخيٰههتلك مغهتتهتلك ذهق وُّـمليغخف ي هجعمثمتصو هجعخيٰههتلك مغهتتهتلك قغئهبملصي لك عخمسلكن ي

ن : ي ههنمثىغهثلك جعمثمتهتخص هخممبمتلكصيُّـملهبمل هجعخيىش عخمسلكن غجنرضهقغجنيطغئ غجنمتسبمل جعمثمتهتخص غجنخيهب
ك غخفجيمب  . هي جلهئيغو قغئٍّ ذهقهزي حممشن ممصهغخلمه

مغو جعخييط َّـىعغ هثمتتمئ عمل غجنبحهن جل خمسيجغ هتلكغ غجنبسمثجيمل ي ظحفيع هن عخمسلكن غخف
مغهتلكغصهَّـ غخفجيمبمئمل .  حصلكو جع َّـ خمسمثص هجنمثسمن هن عخمسلكهنهتلكصي هَّـ مض خمبلكن غخف

 غجنت مس يمثململ َّـ غجنمئٰهي هغخفجيمبمئمل غجنخيلكهن.وملي جللكهنو هجحهئمتملصوملي جللكهنوهنجيمبمئمل: َّـ جلمف خمسهبخله
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 يُّـملي عجل هن غجنرضهق: عهصي حمهت عجل هن غجنمئٰهلكُّـلك غجنسلكجعمئملصىعمميع حممثهتلك مغهتمل علكالخمهتلكىمع

ه هقجن ألهثلك معلكقغصهغجنيطغئهبمل ني  : عهصو مغهتملي هن ممو ههنيعغقهثلك هنجيمبمئملهنجيمبمئمل:  هثمئ
ن ذ هُّـملهقيهنيعغقهثلك غألجل هن عن معهئ ن قغئهبملصي  عهي  ههن عن صي  عهه ههن عن معهئ

غ عه جعلكجنهيخي ن جعلكجنمئ  هجمحق يُّـملي ألشلك معجههب غجنرضهقطي حمهت عجل هن مجمث غجنمئٰهلكُّـلكصيمعهئ
 هممىعجن معجههب غجنمئس غجنثلكذ هن غخفجيمبمئمل غآلجخ ص هغجنيطغئهبمل هجمحق غجنيطغئهبمليُّـملغجنرضهق

غ عه غخفهبهئمتمليمثمل هَّـ غجنهيخيمبصقمميعن لك هن جفمثهن غإلهنهئلكن ي ألشصي غجنت ي معجههب هنلك جعلكجنمئ
غ هغجنهيخيمبمثملص جعلكجنهيخيويطغيغ هغجنهيخي هنمئمثيهغجنمئ ي هجنمثسمن عجل هن غجنمئ ي  ص حمهتىعن غخفجيمبمئمل.ي

 هغجنيطهغن هجليطن ص هن جفمثهن غجنرضهقغ هجليطن غجنرضهقغو هنجيمبمئملصعجلمت غجنمئس غجنثلكذ
و ههنمئمثيطغصغجنيطهغن نطيمثملغ هغجنهيخيمبي هن جفمثهن غجنمئي  :غخفجيمبمئمل جلمف خمسهبخل:  ههن َّـمتلك هثمئ

ل غجنمتسبمل جعلكجنهيخييجفتي مملكن عجل هنلك :لّاشعسو األو  عه هن ص هن جفمثهن هخم
غ جعيطغُّـمل غحلهئهبمل.غي عه جعلكجنمئصمئهتلكيعهنهئلكن حتمئ ق عهن هغجنىعُّـ ققحك مغ ن عن غخف ي ُّـخيمبهب لك ي
غ هعهن يجعلكجنمئ خك عن معمئ جعخل قُّـيط:ه حمهبثالصلك جعلكجنهيخيي  ه معلكقغص هغجنمئمثلكنو غجنمتسبمل غجنت مع

 هعحفيعه ُّـهبهئ عن ص جعلكجنهيخيوهغخمخيمل جغلكجنثمل غجنمتسبمل غخفهبهئمتمل ه همعلكقغصو هعحفيعه جحهئمتملصوجحتمتخيمل
همثملمثهتلك حمخيمبي جعلكجنهيخي هثسهبه حممشقغ مملكهثمن هغخمخيملصمعمئ جعخييط قجن ي هعقغ مملكهثمن مس معمئ هجنهئمتهتلك صي

ن عجل غجنمئٰهلكُّـلك. غيمثهتلك جعلكجنمئيُّـهبهئ عن معمئ هثسهب  .يحمهتىعن غخفجيمبمئمل معهئ
 غ هغجنهيخييلك هن جفمثهن غجنمئي هعهنص غخفجيمبمئمل جعمبحلكل غجنرضهقغ هغجنيطهغن: اشثقخاشعسو

ن يحمالجعيط ن عجل هن غجنرضهقصغي حمال معجههب هنلك جعلكجنمئصجعلكجنهيخي عن معهئ  يُّـملي هَّـ معهئ
وشلك هنجيمبمئملع : عهصهغجنيطغئهبمل و ههنمئمثيطغصو هن جفمثهني   هَّـ غجنمئس غخللكهنيغص ظحفيعو هن جفمثهني

 :هحصىعغ خملكن. هن غجنمئٰهلكُّـلك
طلقة( .٥ س الفعل،)ُةّ العامُا سبة:ّيةّ و َ و ما دلت  أن ال ّ  ً، فعالٌ واقعةّ

نْدتُِج الفعل ووة إّووخرجت من الق م ت ي هقجن ألن غخفهبهئ َّـ ؛ بعد أن 

. جعيطغُّـمل غحلهئهبملص غخفيعجفمبمل غجنخيلكخغ) ص(
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ق هغجنخييطن مغ غ هجنمثسمن ي ههثسبت َّـىعن عمل غجنجييعحمخل جعلكجنمئصغخفتسلكهه غجنمتسبمل عمل غجن

خص معجهحق عمل هنلك مملكهثمن ي هعهثصغي حمهتىعن غجلهبمبمل ي معجههب غخفهبهئمتمل غجنت هثسبتهتلك جعلكجنمئصجعلكجنهيخي
نت ٌسواءغ عمل غجنهيخي يهثسبتهتلك جعلكجنهيخي هحفيعمغمن هن غجنمئ  ٌ وسواء، أو الًّةور 

ن عجل هن غجنيطغئهبمل أو الًنت دائمة نت واقعةٌوسواء صي حمتهئ اً  زمان ا  أو ِ  ا
ه و، غ سان :  ن ذهقُّـش حملكخفحن عجل بالفعلٍ ماشٍ إ  صهلك جن عه يي هن عن ُّـهئ

ن قغئخص جن عه يشهعجل ٌ متحركٍ فلكهثح و .ه هن عن ُّـهئ ي هثخيمب عن  هثح. بالفعلّ
ه هثجهحق عمل عن جن جفيعمممليمثملي هجنهئمتلك مض َّـىعن غجنمئٰهه قغئهبملهجنمبهيمب جفيعمممل  ص عه يولك قغئهبملي عهني

ن جفيعممت قغئهبملع :عه هن غجنهئالن َّـمتلك عجل هن عن معهئ  .و عه جمحق قغئهبمليي
طلقة سابقةه ي هنجيمبمئلك  أعمُةّ العامُوعليه فا يع القضايا ا  يُّـمل هَّـ غجنرضهق،ِمن 

 .هغجنيطغئهبمل
ي( .٦ ُيةا طلقةّ طلقة:)ُ ا سبةّية  فعل فتدل، و من قسم ا  ً، أيضاِ ال

ن فعلي ّل غهثه معلكقغهاَتّ ل هعحفيعه جنخيمت ض ن جنىعغغ غخف  هخميط قمميعهثلك مض غخفهلهلكمل ص معهئ
يعن غخفهلهلكمل غجنخيلكهن: ملي غجنخيلكهنيمثململ هغجنخييعحميغجنخيلكهن غن ولك هنهلهلكملىمل ذهقهتي  جعبمئلكظ جلمت

ل جغلكجعتلك جنىعغمع ض ل ومل غجنيطهغن حممثهتلك هنهلهليخيلكهن غجنيمثمل هغجنخييعحمصهغخف ض غن غخف  جعبمئلكظ جلمت
هجغلكجعتلك جن عُّـٰهلك ل ي جفخل غمعص غجنمتسبمل حممثهتلكيمثملي غخفجيمبمئمل حممشن حمخيمبيمثمللك غحلمثمتيعهن. ه ض مهلكم قغغ غخف

غهث ظهي هجلمت وضوعِصاف ذاتّ اتَح يجنهئ حمخيمبمثتهتلك:  هحصىعغ خملكنصجع  بوصفه ِ ا
و،وعنوانه ناحُ خافقٍ طائر:    غجنمتحييع ي جعميىش:عه ٌهو طائر بالفعل ح ِ ا

شبه .جل غجنرضهقغ هجليطهنهتلك هغجنيطهغن هجليطهن وطةُف  َيةوالعرف ىملي غجنخيلكهنَ ا  ىملي غجنخيلكهنّ
اطِمن ناحية وضوعِ جهتِ اش ل هجفمئمثمئت ممخص  وعنوانهِها بوصف ا ض  ي جعىعغغ غخف

يجعمثمت  .ملي غجنخيلكهنيمثململ هغجنخييعحميلكن مض غخفهلهلكمل غجنخيلكهني
مكنة (.٧ هعجل غجنمئٰهلكُّـلك مجمثخيلك هَّـ )ُةّ العامُا و ألشلك جحهئمتملصي  هغإلهنهئلكن ُّـجههب هنلك صي

ورة:و صغ ههنلك َّـ جعلكجنهيخييَّـ جعلكجنمئ ِ ما دلت  سلب  قابلِ الطرفّ سبة ِ ا ل  
ذكورة  .ّية  القضِا
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ضمثِّـ قجن يجعمثمت: مع ي عن غإلهنهئلكن غجنخيلكن: حممثخص حكبلكي  َّـ حكمبمك ذهقغ غجنجييعم ي

غحميجنخيلكن حممث غإلهنهئلكن غىيطيغخفخلكجن جنمبجييعم غجنىعه همغ  هَّـىعغ غجنجييعم ص عه غجنجييعم غخف
غحم عن مملكن عرلكجعلك حمتيطن يغخف  ص جلمف حكمبمك ذهقغ غجنخييطن عه ذهقغ غجنسمبمكيمثمل غجنمئٰهه

يهعن مملكن حكمببلك حمتيطن نت :  عه ممخص خملكنص جلمف حكمبمك ذهقغ غإلرلكغيمثمل غجنمئٰهه فإن 
ُيةالقض وجبةّ ورة،ً  ِ دلت  سلب  سلبّ ومن جلمف عهث جنمثيغ جعهبهبتمتي قجن:هع  ا  صي

و جل عهث هغمغمكو حكلكممتمليمثمللك غجنجييعم غخفمئلكجع حملكجنمئٰهيعهن غمغمكن عي و عه عهث جحهئصو جنمثيغ جع  ن عي
قصوجنمثيغ جعهبهبهئ مغ و عه عهث هن قن عي مغ ة صو جنمثيغ جعهب نت سا ن  ّ دلت  سلب ًو

ابِورة غمغمك: عه اإل و قجنمن جلمف عن غجنجييعم غخفمئلكجع جنمثيغ جع ي  .ي
ك سبةّ أنها تدل:ومع ذ َ  أن ال ذكورةّ تنعةُ غّية  القضَ ا  عقغ :هع ،ٍ 

مغبمليمثملمملكهثمن غجنمئٰه ي هخممثيطهثلك مغهتتهتلك جعلكخفهبهئمتمل غجنخيلكهنه هن  يغإلهنهئلكن غجنخيلكن:  ههثح خممبمتلك.ملي
و عن غجنمتسبمل جنمثسمن جعهبهبتمتخيمل:هنخيمتلكن ولك عشلك هغمغبملي عهنصي وُّـمل هذهقصي  عهي  و هقغئهبملص عه يي

قغصي عه مغ نلك هثيعي هعهثص جلمتهتلكو حكلكممتمليمثمل حملكجنمئٰهص جعلكجنهيخي عه يو ههن يعن : ُّـيط عن هثمئ
ل جنمثسمن جحتمتخيمل ض ن هغخف ن ص هن خمبمث غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلطهغجنمتسبمل جعخل غخفحهب  حمتهئ

ي ألن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهنصملي هن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهني عجلي جفتصه هن غجنمئٰهلكُّـلك مجمثخيلكيعجل  هن ويطغيمل هنمئمثي
ق غجنمتسبمل حفلكقمغلك  .هجفمثهن همغ

قغ مض غجنمئيمل معيطني حملكخفهبهئمتمل غجنخيلكهنصنعق عقغ مملكهثمن م  يمثملٰهي جلمف عن غجنمتسبمل غخفىعمم
مغبمليمثملغجنمئٰه ورٌسواء وجمحق جحتمتخيمل م ه هن نت  نت واقعةٌ وسواء، أو الًّة   ، أو الً 
نت دائمةٌوسواء  صيُّـملغجنرضهق(: ي خفلك مملكن معسمبس غجنمئٰهلكُّـلك جلمف َّـىعغ غجنمتح.ال  أوً 

ن غجنمبييع حممثهتلك جفتين هعحفي خميط)ملي غخفجيمبمئمل غجنخيلكهنصملي غجنخيلكهنيمثمل غجنخييعحمصغجنيطغئهبمل   هغجنمتهلي ُّـهئ
ن غجنخيبلكقغ هبىعن غجنهئمثهيصهبلكيهنيعمع غظ: يمثمل هجلمف َّـىعغ معهئ غظص عه يه مملكهثمن قغئهبملوحك  مملكهثمن و هحك

ه عهييمثملي هقجن ألهثلك قمميعهثلك غجنرضهقغ هغجنيطهغن هغجنهيخيمبصي  عهههغخمخيمل سان: و صي  ٍ إ
نٌتب كتابةإ:  أي، العامِ باإل َن ا سانها ُ ثبوتُ ال يمتنعّ يشلك جنمثسمن ع:  عه،ٍ إ

وُّـملهجنهئ َّـ َّـ ذهق. و عهثسلكني جل مموجعهبهبتمتخيمل ومثمل قغئهب َّـظ عه َّـي   َّـظ عه َّـي
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وُّـملذهق ومثمل هقغئهبي ظ هثح هثخيمب و هغخمخيمل َّـظ عه َّـو مض جعخيىش غألجفمثلكن قهن جعخيىشي

ق عهن مغ ن غجنهئتلكجعمل هي غجنمئيعغظغى ي سُّـممثحق مثخليجع  ظيمثمل حمخصقغ هثيعُّـيط هبىعن غجنمئٰهصسمت
 صلك ذهقهتلك هجليطهنهتلكيعهن.  جل غإلهثسلكنومليهثيعُّـيط عن هثثبمن عن غجنهئتلكجعمل جنمثسمن جعهبهبتمتخي

ي هي ُّـتخمث هن غجنيطهغن عن غإلهثسلكن صهلكيعمل ظحفيعن حممبمثيغ ذهقُّـ... هقهغهنهتلك هجليطهن ز ىى ى
خم غ ي ُّـت  .ه جل غجنهئتلكجعمل قغئخصيهنث غحللكحك

وجلمئيط هنهسمخيع) ص( يَّـ س:  مض عهنيعُّـهئلك حتمن خكخيلكقى غ  يى معيع(غحللكحك مغيط معهنهئلكن غإلهثسلكنظ ) غجنهئهببمث
ص هجنهئصعجفيطغرلك خضمثمك جعلكإلرلكغ: تلكنيهثحييعُّـ ن جلمتهتلكص و هنمتهتخص حمالحكهيملي هغألحفيعه جعلكجنمتهي  ُّـيطغحمخي

و جليطغ عجعحلكفهَّـمتلكم غ ُّـهبهئ عن سع :مل غألهمل عهي جنمبيطحملكل جل غجنمتحييعُّـي ين غحللكحك  ي جضي
 .غإلهثسلكن مض غجنتهيهئحق

غ جل غجنهيمبسهيمليهمملكن هن ضهب غخفيطجل قغ خم جنمثيطغحمخي ي جعلكجلتبلكق عن طيُّـ جعخيىش غخفهيهئيعُّـ هن جف
ي جلمف عن غإلهثسلكن َّـ غجنىعه ُّـمهمت غجنهيمبسهيمل هجنمثيغ جمحقنص جعمثمتخص َّـهسيظ ُّـيطومليغجنهيمبسهيمل هنبمتمث ن ي يعن جل

ص ههغجفيطغ معيع ُّـستجيمث قجن ن هنمئلكن ي هن خضلكقهب جلمف عنوغجنهئهببمث  َّـىعن غآلجنمل ُّـهبهئ عن معمئ
غ هنىغه ض مغهتلكق جفلكحك هنلكغ مض جميعحممليق جعهئيغإلهثسلكنص َّـ عن ُّـ  هنمئلكجعمبمل هرمبيغ و غخفخيمب

غ حكهسغي ههثحييعهغ هن غخفجمثمكيص ههمغوعهنلكهن جللكمس   َّـ غإلهثسلكن غجنخيلكمس عن غجلهتلكقظ:ههت
غحكصهغي مغيطوغغ هنجههئمعجهخمثيس غجليعن  :يههن غجنجيبمثخي مك مث هعَّـ غخلمقغ مض عمغهتىغغ غحل

جعمل غجنت ُّـمئيط ن عن غألمغ يُّـخيمبهب غغ غجنىعه ُّـمئيطو جعهئثحقيهنهتلك غجلهتلكق عقمي هن غجنخيلكمسص جعهلل ي هن غجل
غظ غيمغتخصجلمث عن ص حك هنلكغ مض خكت مصلكيغ غجنخيمب يمعىغهقن جعلكخفخيمب ق غحلمثلكمعمثيي ملص هجنهئ يمل عه غألهن

غجعخلظ  مممث ُّـهبهئ غجنتهبمثمثىغ جعخل غجل
ص ههثح هنلك قجنمتلك هثبحهن ي مض جلخنهثلك غحللكمظي مض غجنهيهئيع غجنمييعمحهغجنمن َّـىعن غجنهيهئيعغ هنجييعهجفملههنلك ق

ن غخلهي  و غجعتحل عهثسلكنَّـ عن يظ هجنسمتلك هثيطقه ولكك َّـ َّـ لكلكَّـيعيهعمل جلهلغغ غجنسمتخل جل جع
و عشلك هنسمسجنملوظحمثِّـ! ىعن غخفسمسجنملظهبلكمثمبمل جلهبيعن  قق غجعتالظ مض جفمثمتهتلكص ي قجعوملي حممئهتمثي خص مملكهثمن هن

ي هن غخفسلكئ غجنت مملكن ُّـسمسن جلمتهتلك عئهبون ممثحقهخكمسشلك مض قجن خكمس  جلمبمثهت غجنسالن مل عَّـ غجنبمثمنى
ققغ جنالجعتالظ مض جلخنَّـ ههنلك معالن هن  ن جلمتهتلكص هنث عجفهئلكن غجنبئيع غجنت مملكهثمن هن ههرمثب

ن مملكن عحكلكك غحلمثلكغ خملكئخص جلمف هنلكظ غجنبئيعص حمهئلكن هن غجنجيبمثخي ق ُّـ يغجنخيمه  عن هثجيط هنئلكغ ه
غققغ مض عجفهئلكهنهتلكص عهن ه حممب معيعمعبيش جفمثلكغ غجنمتلكك جعلكجنبئيع عظال ي مض جلخنهثلك غحللكمظلكيغجنيعهغُّـلكغ غجن
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 صملي عن هثبمئ هثبحهن جل عجفهئلكهنهتلك مض ممتبمتلك غجنيطقغحكمثيهي غجلتمتلكظ حص هبلكص حمهب جمحق غخفمتجيمئ
 .قُّـ هجمحقَّـيمل هن غجنخيمبخصظ غخفجيطيملص هغجنيعحكلكئ غجنخيهبمبمثيممهلغئ غإلحكالن هغجنمبهبخيمل غجنيطهنجهمئمث

قيهعهث قغغ غجنخيمبهبمثهخص عقمميع هنث َّـىعغ غجنهئالنص قحملكجللك جل همغ غغ ي غحل ق قجل مغ ملص هقجن جن
قغغ غجنخيمبهبمث يمغلكقغ إلجمالم غحل يمل عن غخفمتتسبخل عمل َّـىعن غخفحلكحم غجنخيمبهبمثيمل جعحجي ن يمل هنلكقغ ُّـمئيطي هن

ظوهن حفيطهنلكغ قهُّـظ غجنىعه ُّـيطُّـيع غخفجتهب هُّـمئمث غجنمتحيلكنىههن!  جنمبهبجتهب ن عن ي َّـ َّـ غحل
ل جنخنم َّـىعن غألهنير غجللكهنخيلكغ غجنخيمبهبمثيحفيع جلمليملظ ههنلك َّـ غخفس  هن وغن غجنجيلكئمبمل جلمف مصهب

قغ هخمٰهلكُّـلك ي جلالخممل حصلك جعلكحلمثلكغ غيمغتخصجلمث ن هُّـمئيععهن عهن يغجنخيلكلكمبخل غجنىعُّـ رمبس  هي صمله
ن هن جفيجلالخممل حصلك جعلكجنمتحيلكن هي جعلكجنخيلكمس غخفخيلكدص هي ُّـتهبهئ و عُّـمل هنجههئمبمليمت  هن هنجهلكمم غجنخيخن ي

ُّـيمل عه غجنسمثلكحكمثيغيخمتمهلكقُّـ م وخميعُّـمك يهجلخص! جهلكمممل عمل غخفئلكغ هن غخفيمل عه غجنمئٰهلكُّـلك غجنجكجع  حك
 . مخس غألقك همعمتتهل مض َّـىعن غألهحكلكل مملكهثتجهلكق غجنيعُّـِّـ غجنخيلكظهنيطمصملمعمهيطق عخميعغك 

قغغ هغخفحلكحم غجنخييلك ُّـهسحك جن جفمئيهجح ن َّـىعن غحل ضيمثمبهبهلك عن معهئ ب ي هن خمو حكخيعُّـملىمل هن
ص حممسحفىعهغ ُّـتهتهئىع ق غحصلكئ يهثلكك جميعَّـ غجنتجي ي ن ي ق عه جع هنسخيعهُّـهب مغ خص هثيطقحك هن عظلكجنمل غجن
ص عه غحلمثمتمثيخفلكَّـمثغ  .مل مض غخفمتجييمل غخفجيمبمئمل عه غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمل مض غجنهيمبسهيمل عه غجنجيهتلكقغ مض غجنهيمئ
ي عق ُّـيعهن عهثلك هثمتجيمب جنهيهت غخفجتهب هن هغخم قهغُّـلكغ هنيع جلمبمثهتلك عجن حكمتمل ط مض قجنيهحص غحل   ي

وق عشلك ممهيمثمبمليعه ُّـىغُّـيطص ههثتمه خيمتلك هن ي هن عن معمب غجنيعهغُّـلكغ ي مخمتط هنجههئالمعمتلك غخفخيلكدغي جعحي
غخم هحمهتهب حلعن غيهثجيالم هن ظهبمث هغخمخيمتلك ه يهثتسمبِّـ جعلكجن  هنجههئالمعمتلكص هنخيتهبيطُّـ مض قجن ي

ي غجنخيحيمث هن غجنجكغف غجنثيع يحكتمتبلكل غألجفهئلكن غجنهلجلمثيجلمف َّـىعغ غخلىغُّـ غحصلكئ هغجنهئ  مثمتحيتمل جنز
جلمث حك غَّـيع  ظلكجفمك يمملكجنجهمثىط جضهبيط جفس غجنمتجهيم خل يجفمثلكمعمتلكص ههن َّـمتلك هثجيط جلمبخصظهثلك غخف مغ

غ َّـىعغ غخفمتهتميم  غئ غإلحكالن مض خف خغجنهئالن ن حكتصشج ي حممئيط حفمهيس خميطك  يي هخل جعلكجعلك ي
جلت مض غجغمتخل هجلهلُّـ مصمبيحممئهتمث حك يلك هن هن هيطغ خفخيلكجلمل خمٰهلكُّـلك غخفجتهب هعقغقمع هغجنمئٰهلكُّـلك ه

هيطغ عُّـٰهلك ييس غجغمتخل هجلهلُّـ مصمبي هغإلقفص هحفمهغمل مملكجنىغقغجلمل هغجنتجلكقغ هغخفسلكخملكيغيخمتمهلكقُّـ ه
هجعلكجلهبمبمل  . هغجنىغمملكغ هغألهنيع جعلكخفخييعهم هغجنمتهت جل غخفمتهئيعيمهالغ هغحلميلكقغ هغجنيخفسلكئ غجنجيهت

ييطغ جنمبجلكهثمك غيمغتخصجلييس غجغمتخل هجلهلُّـ مصمبيحفمه  .مليمه جنمبحمثلكغ غجنهييعقُّـي حفمهي ههنلك معبمئصه
ي عن جلمبمثمتلك جليطن غيهثجيعغم هقغظ َّـىعغ غجنتمث: جلمبمثمتلك غيجنتهيلكغ عجنمثمكهغجنىعه ر  غجنىعه يلكق غجنخيلكني

قغ َّـملوجفلكهن قحك ظ و هنجه قغي ي هعش ي خكمي حص عيصمل هجل قمغلكحصلكي غجنخيمبهبمث جل غحل  ي
غغ غجنت هثمئٰهمثهتلك مض ىغجنبحهن جل غجنجيهتلكقغ هغجنمتجلكحكملص هجلمبمثمتلك عن هث يثبمن حص عن َّـىعن غجنسمت
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 ي جع جنمتلك غجنيطهق غجنيعُّـلكقه مض خكتص ي هثخنحمهتلك جلمف عهنثلكن معمب غجنمئٰهلكُّـلكيغجنتحمهمث غجنخيمبهب
يط جضهبيط جفسخل ي عهنثلكن غجنسمثمصلكيغ غحلمثلكغص هَّـمتلك هثح هثجيط عهنلكهنمتلك َّـهسيظ غألجلالن غجنخيحيلكن

 هجمحقن هن غجنخيمبخصظص هجنهئ صي غجنخيمبهبغجنتهيسحق غجنهيمتيقجن  ظلكجفمك معهيسحق غخفمثىغغنص يغجنجيبلكلكبلكئ
 ي هثجيط غجنهئتمك غجنتهيسحقُّـمل عخموتمك هن معهيسحقىمل عمل هنلك ممي قهقغغ حممئهتمث هنتمكىجعهبمئلكُّـسمل هنلك مم

ص هي عمك عجفيطغ ُّـيعىض جعمسن معىلك ممي جحوجعهئثحق ىتمك مض غجنهيمئ ه مل هي يغجنهيمئهتمثهئتمك هنئلكغ غجنيطهقغغ ي
 غجنمتىغق غجنمثسحق هن ممتمك غجنتهيسحقص هي هثيطقه هنلكقغ يعيهئتمك هن جعخييط معهيسحق مصهب غجنبمثلكن ىُّـ

جلمبمثهت   ممتلكغ غهللا هغيجلتمتلكظ حممئيش جعيعهغُّـلكغ عَّـ غجنبمثمثمني جعحو َّـىعغظ َّـ َّـ معمئمهحقيُّـسهب
ن غهللاي جفت ي هغخفهييعهك عشخص جن ُّـهيجكخملكغجنسالن كي ظمف غهللا جلمبمث هظجنُّـيعقغ جلمف قحك  . غحل

يملظ عهث جن ي هن غجنيطهقغغ غجنهيمئهتمثى همم ممتمكملييط غجنجههتمثيط غجنمهيطق غجنخيمبهبمثيهثحييعهغ عمل معيعمممل غجنسمثغ  
 ي مس خضيط جلمتيطن عيصمل جنالحكتمئيعغظ هممتلكغ حممبسهيتمتلك هغخمتمهلكقهثلكي ممتلكغ غألحكيغ غخفمتجيمئمثىعجعخييطغ

فه هغجفيطغهملي حممئهتمثهقهقغ جغمئ معمئ مض عقجعخيمل عمغىغغظو هَّـ جعح ي حممئيشص هجنهئ مغهتيطن و مض غجنخييعهغ غجن
قغ غجنخيمبهبمثقهق   يس خكخيصوق هغجنهيمبسهيمل هغخفمتجي مغهتيطمض غيخمتمهلك ص جع غجنىعه قحمخي يجنمبح مل حممث

 غألحسيع غجنىعه ذغ غجنخييعغم ي جنمبهبيطهمل هثتمثجمليمل عجفسلكحك جعلكخفسهسهجنمثيعمل ممتلكجعمل َّـىعن غجنهئتمك غجنخيمبهبمث
ن لكغ غجنمئيعن غخفلكيضص حمهئتمكيمض خسسمثمتمث ي خميطك   ومليممتلكغ حممبسهيتمتلك هغخمتمهلكقهثلكص هخميط جفلكحمحيمن جغمبي

هنمتلك َّـىعغص همض غخفمئلكجع هنلكقغ عظيطقغ  هن غجنجهبلكغ غوغيحفحق قن عمل ُّـ خفهسهن جلمف جغهبيعغغ مغهت
جنمث خممن جمحق غجنيطهقغغ غألظ قغ غجنمتج غألخم مض قجن غجن  يملص جنمبهبحمئيمل هغجنهيمئهتمثيجف

ئي هغجنسمثي غجنمتلكئمثمتي هغخفحمئي غجنخييعغخميهغخفحمئ ي غألظهيهتلكذي هغخفحمئيغخليعغحكلكذ  صييط غخل
 ).هللا ققمغلكهتعجلمف غ(هجمحقَّـ هن لكبمئمل غجنخيمبخصظ هغجنمهمبحلكظ 

ن عحكتلكقهثلك غخفحققغ جلحل غجنتمقُّـىغه   ئيممتبمن جل غجنسمث:  ظلكجفمك ممتلكغ غجنتمتمئمثِّـيُّـمئ ن ييط غخل ي خميطك  ي
هيطغ مملكن ُّـمتبمي عن ي مصمبصضعمل صهغص هجنهئ هثسبمل ي مغيطويطيهَّـىعغ مغمث. هيطغ مض غجنمهالغيخسسمل هجغالجغخل مصمب

نص هَّـىعن َّـ همكمثهيمل لكاليهئتمك مض جمحق غجنمهالغص مض خكتىمع قهُّـغ غي مصلكيغ غجنخيمب ن غحل  .مليجنخيمب
ن مض صهغجنجهلكَّـيط جلمف قجن هنلك معيعههث هن عهثهيسهئ غغ هعهثت معجهتميمب ي مم هنيعغ جلمبمثهئ هن غجنسمت

قهُّـ ن غحل مغو َّـ حكمسجنهئ عجفيطظمليحتمهمث غجنخيمب هنلك جل مع ي ُّـ ظ هعُّـ ه هتلكمعهئ هغحفتمهلكظلكمعهئ
غغ غ جعخييط َّـىعن غجنسمت غ هنبمبميخل ظمعيعُّـيطهن عن معمهمب هث  حفجيبلكظظعن هلكجعلك يممتعن ي َّـ معيعُّـيطهن عن معهئ

قغص هغجنسبمك مض قجنهنَّـىعن يعن  مغ جنمبح ي عن َّـىعن غخفحلكحم غجنخيلكهنيعغ :ي غإلخكهئلكيغ غجنت مع
غن خممل هيذهبلك غجنخي َّـلك جلمف غجنس ن غخفمتلكجعيع هَّـ ي سجعخيىشص حممئلكحك ن ظمتخيلك ى غجنىعُّـ ُّـيعمعمئ هسمت
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يحممشن غجنهئتلكجعمل مض غخفثلكن غخفتمئيط: و جفلكنيهجلمف عه هتلك جنهئي ها ُفعدم طو عهثسلكنين ي ُّـهبتمت جغب
ور س  ن ات ً،اّل ُ أنها ال تقعَفقّو عضّ مغيط جفت األشخاصِ   .يمثمل غجنهيخيمبي هي مع
مكنة،وعليه يع ش أعمُةّ العامُ فا سابقةِ من  ي هعجل هن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن القضايا ا  صملي

غ قُّـمتلك جنسحكالن ممخص عقغق حص غإلحكالن قجن غ هجعلكي جلمف غجنيطُّـ هغجنتيطُّـصهههنلك مملكهث ي جع مملكهث ص عق ه
غ ىُّـ مس مكمثهيمل غخفهتهبتمئمت هنلكغىمل همس ُّـيَّـىعن غجنمهمتخيمل هغجن غ عهثهيسهت مض حتمهمث غخفخيمب  جع صتخيب

قُّـيغجلتهبيطهغ جلمف عخلكمل غجنهئلكحكمثمن غخفسج غ هنلك حممثهتلك صمبمل جنمبخجيبلكظ غخفخييعهحمخل غخفجههت  هجفهيحي
 .و عه مخحمثيسومع ههن قهن معيطخممثى خفلك جفو عه حمهتوهن قهن هجل عه ققغُّـمل

يعن غجنخيلكمس عقغ غهثحيعم غهثحيعم  يغجنمتلكك جعهيجييعهت ُّـخيتمئيطهن عن َّـىعن غجنخيخصهنمل مخث يص ألن ىمسلكغجنخيي ي
ن غهللا هنخلي ظمف غهللا جلمبمث هظجنجلخصهنمل قحك  هخميط هقق مض صجلمبمثهت غجنسالن ي همخث غخفخيمه

يغجنيعهغُّـلكغ عن غألئهب ا : جلمبمثهت غجنسالن هقق جلمتهتمئيط ن هن عحمخيلكن َّـهسيظص حممتيئمل ُّـي نا  ًكونوا ز

نا علينا ونوا ش  .ًوال ت
مممتلكي عنوملي معلكهنوجنمتهئ جلمف جغمئمل غحممئلك ألحمخيلكن عئهبص مجمث عحمخيلكجنمتلك هعجلخصجنمتلك هحكمب ي هنلك مس ُّـهئ هن  مل غحصيطهه

ن خكمثمتلك جلمبمثهت هحم جلمبمثهت غجنسالن م هثهئ ن هثهس ين ظلموا هن غجنحيلكخفخل حص هئ ْوسيعلم ا ُ َ ََ َ ِ ُ ْ َ َ َ

نقلبون َأي منقلب  ِ َ َْ َْ
ٍ

َ ُ ق َ وعن هنث َّـىعغ غألهنيع جعسمثيش م قجللكم غهللام  يحمال معتمه يص هغجلمب عن غجنمتلكك ي
ن مم غ معخنحملكمع ههنلك ُّـمهيطق هنمت حتمن ي معمهيطق هن غخفخيهبو هممبحقغو ظميحقغيسمه يص حممئيط هضخي

ن مممتيلك ممخص رال غخفجهتيعص ص ُّـ هحممب ُّـخييط غألهنيع مملكجنسلكجع ه قغغ غجنخيمبهبمثي  و خكميوملص هجنمثيغ ألجفيطي مض غحل
ن عمل هنلك هثمسمم عه هثهلغص جعمتلكص هي  صيلك معمهيطُّـمتلك هحسمبمتلك قغُّـمل غإلحكالن جنمبخيلكمس عمجي خفعمغ ُّـمبتهيت

ه غيحكتهئبلكق غجنخيلكخفصهتمن غألهثحيلكق عجنمثمتلكيخضغ يس جعمتلك غجنيطهغئيعص هحصىعغ جلمبمثمتلك عن ي معجكجعي هعحفىعغ خم
قغ جعخل عُّـيطُّـمتلك مغ  صهثحجكك ههثحلكحمىح جلمف َّـىعن غألهنلكهثمل غجنخيحيمثهبملص هَّـ عهنلكهثمل غهللا معخيلكمل غخف

وحممبمتمتحييع هنلكقغ هثهيخي هبلكظ َّـ هثهسقجسلك جلمف عممهب همغ ن جفمئمثمئمثظي ي هَّـ هثح هنبمبمي ن ي
ن جلمف هنخيلكقم ن عَّـ غجنبمثمنيههنجيمبخي غظجلمبمثهت غجنسالن  هجلمب ه غخفجيمب   جعلكخفست

ن جح ي هعحفمبيس غجنمتمثمل هللا هخممهيط و حس غألهنلكهثمل جعمشحفالكيهثسمسن غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل عن هثهئ
يمعخيلكمل هغجنتمئيعغ عجنمث جعمتهل قُّـمت غحلمتمث همعخيلكجنمث حكمثغهللا همغ  ي ظمف غهللا يط غألهثبمثلكظ هغخفيعحكمبخلي

غ هنخيلكقم غألئهبصجلمبمث هظجن ي هجعمبمي  . غجنخيلكخفخلي هغحلهبيط هللا قغصجلمبمثهت غجنسالن خليخفهتيطُّـمل غحصيطغغ غي
.)هنمت جفهيحي غهللا(
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يألشلك عجل هن غجنرضهق  . هجمحقَّـلكيمثمل هغجنهيخيمبص هغجنيطغئهبمل هجمحقَّـلكص هجمحقَّـلكيُّـملي
ي( .٨ ُيةا مكنةّ مكن:)ُ ا ن،ِة و من قسم ا نّ ول  ِ ذاتِصافّها بلحاظ اتَ إ

وضوع  عه غخفهبهئمتمل صملي غجنخيلكهنيمثململ هغجنخييعحمي حمتمهحق هن خمبمث غخفهلهلكمل غجنخيلكهن بوصفه وعنوانهِا
ليغجنخيلكهن ض غهثصمل ي جنىعغغ غخف ظهي هجلمت ضطربُ غٍ ماش: و ص جع جن دينِ   ِ ا

ن العام  و هنيعمعبيشصيإلهنهئلكن غجنخيلكني حممشن جمحق هنٰهجييعغ غجنمثيطُّـ جعلكٍ هو ماشَ ح،ّباإل
لصجعلكخفحن ض  .ه هجنمثيغ هنيعمعبجيلك جعىعغغ غخف

ي ُيةوا مكنةّ ُيتوهمعندما  يؤ بها ُ ا توهمّ ُ ا حمولّ َ أن ا لموضوع ُ ثبوتُ يمتنعّ ه 
جنع :هع هِه بوصفِصافّح ات ن هَّـ خم مع جمحق هنٰهجييعغ غجنمثيطُّـ :ين غخفحهب  ُّـهبتمت جغب

ل جفخل غمع ض  .مهلكحم جعلكخفحنيجنمبهب
 ؖؗ؛رؕ  

مغهتلكغصجعخييط غجنهييعغل هن عخمسلكن غجنبسمثجيمل  هَّـ صي هثمتتمئ عمل غجنمئس غجنثلكذ هن غخف
مغ  .يهتلكغ غخفيعممبملزغخف

يلك خميط جعمثمتيهمممت مغهتلكغ عهنلك جعسمثجيمل: لك حممثخص حكبي وعن غخف يي لك ي هعهنصتخلي هن خمٰهمثوبملي جمحق هنيعممي
وهنيعممبمل ي هَّـ هنلك غهثحمبمن عمل خمٰهمثي  :تخلي

ومثملهَّـ خمٰه:  غألهمليمثملغجنمئٰه و هنخنفي  . هبلكي
ومثملهَّـ خمٰه:  غجنثلكهثمثمليمثملهغجنمئٰه و جمحق هنخنفي  غألهمل يمثملهي هن غجنمئٰهيهَّـ معت.  هبلكي

هممخص هختتمب جلمتهتلك مممثهيلك همغهتمل ه ه  .ي
مغبمليمثملحممشقغ مملكهثمن غجنمئٰه ه غخفخنف هبلك هن ن غجنمئٰهصهمثملي مممبي ي جمحق غخفخنف هبلك يمثمل حمتهئ

يههثح جعمثمت. همثملي مممبهحكلكجنبمل ي عن غجنهئحل:لك حممثخص حكبي  .ن جعمبحلكل غخفهيهتهنلك جنمثسلك ي هغجلىغئي
مغيمثملهجنبمثلكن غخفيعغق هن غجنمئٰه ي غخفيعممبمل غخف ني ومثملجلمتيطهثلك خمٰه: هتمل هثمئ مغهتملي و هن  و جعسمثجيملي

ىهجنهئمتهتلك مع يمئمثيط عهني مغهتلكغ صيمثمللك جعخييطن غجنرضهقغ غجنىعغمعي هعهنيلك جعخييطن غجنيطهغن غجنىعغجخي ي هغخف
مغهتلكغ غجنبسمثجيمل غخفمئمثيطغ جعخييطن غجنرضهقغ عه جعخييطن غجنيطهغن يغخفيعممبمل َّـ غخف ي  حممشقغ مملكهثمن .ي
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مغهتمل غجنبسمثجيمل هن ه هنمئمثيطغهمغبمليغخف  غجنثلكهثمثمل غجنت هثجهحق يمثمل حملكجنمئٰهصي غجنىعغجخ جعخييطن غجنيطهغني

جنمتلك ن حكلكجنبملغجنالقهغن هغجنالذهقغ: عجنمثهتلك جعمئ مغبمليمثملي ألن غجنمئٰهصه معهئ  صو غألهمل هن
ومثملهغألحفيعه معجهحق عمل خمٰه يغخفخنف هبلك هن جفمثهن  غألهمل يمثمل ختتمب هن غجنمئٰهو جغلكهثمثملي

مغبملصغجنهئمث ن غجنثلكهثمثمل ه حكلكجنبمل هعقغ مملكهثمنصهمل مملكهثمن غجنثلكهثمثمل حكلكجنبه حممشقغ مملكهثمن هن  معهئ
مغبمل مغيمثملغجنمئٰه:  عحفيعهو هجعخيبلكقغ.ههن  هن جفمثهن غجنهئمث جنهئمث وبمل معلكجعخيمليهتمل غخفيعممي غخف

 : هجنبمثلكن مجمث قجن خملكن.يعيي غخفخنف هبلك جنمثيغ يمثملغجنمئٰه
بة: م يدقلنا فيما تق ر َإن ا ّ لت إ قضيّ ّ ما ا ة: ّ لك ي عش: ُّـخيمت،وجبة وسا

د ص عمل جعسمثجيتخليمعمتح بة: ُ فنقولً،ها هنا توضيحاُونز ر َإن ا ّ ُ تتألفّ ٍية من قضّ ّ 
ةٍ بعبارةٍمذكورة زء األوي معجههئ  ه  مغهتمل : عهل منهاّا ي هن غجنمئٰهمثمل غخف ي
وجبةٌسواءـ يغخفيعممبمل  نت  ةً  زء ص ي حميعم مض قجنً أو سا اعتبار هذا ا حِو  ِ ا

بة ر ُس ا ّ وجبةّ ةً  ن غجنمتحييع عمل غجلىغظ جمحق غخفخنف جع غجنىعه  حمالً أو سا ي ُّـهئ
ن غجنمتحييع عمل غجلىغظ غخفخنف جع مض غجنمئٰهص جعلكجنهئمثنيغألهشلكجن غجلىغظ  ي هعهثخص ُّـهئ   ميمثملي

ٍيةن قضِوم الفّ زءُ أخرى  كيفَلّ األوَ ا ف هبلك ي غخفخنيمثمل عقغ مملكهثمن غجنمئٰه:هع ، با
مغبمل ه ُوتوافق صجنخيهئيغ جعلكجنخيهئيغ هغصهف هبلك حكلكجنبملي غجنثلكهثمثمل جمحق غخفخنيمثمل مملكهثمن غجنمئٰهصههن
م همثملي مملكهثمن غجنثلكهثمثمل مممبصهمثملي عقغ مملكهثمن غألهمل مممب:هع ،ّبال ٍ غ مذكورة هجنهئ صه عُّـٰهلكي
ةٍبعبارة ن:  هممخص خملكنصي جعلكجنرضهقغ ههي قغئخصيخص ُّـهئمت هبلك جعهئمبهبمل ي هعهث  ما ّو

مة ُشار ها بنحو  ورة وًال دائما إ  .ال با
مغهتمل غجنخيلكهنصيمثملمك غجنمئٰهخص هثمبتجئ عمل معيعمممثيهعهث ي ألن جعخيىش غجنمئٰهلكُّـلك غخف ي تهب عن ىمل سي

ن ذهق هُّـملمعهئ نن تهب عى هسصي ن قغئهبملى هسصي معهئ ي ن تهب عى هسصهتهب عن معهئ
ن وُّـمل ذهقيمثملي حممثحتهب غجنسلكهن عن غجنمئٰهصمعهئ رصي هت ي هثمتبصي هألمغ عن هثيطحم جلمت مع

وُّـمل جنمثسمن جعرضهقيمثمليعمل عن غجنمئٰه همثمل ههثىعمميع جن خمٰهصي مغي َّـصهملي جللكهنهملهتي هن ي عُّـٰهلك عشلك ي حممثت ه
وهت عمل عشلك جنمثسمن جعيطغئهبملي ههثمتبصوقغئهبمل  .ي

يعن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن: ههثح خممبمتلك  ههن صيُّـمل هجمحق غجنرضهقيُّـمل هن غجنرضهقي عجلصملي
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مغي هجلمف َّـىعغ حممشقغ قمميعهثلك غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن.غجنيطغئهبمل هجمحق غجنيطغئهبمل َّـصهتمليمل غخف  ي حممئيط ُّـت

وُّـمليغجنسلكهن عشلك ذهق يشلك جنمثسمن ممىعجن ههثمئمثيطَّـلك جعلكجنالذهقغهت عمل عي حممتمتبصي  هخميط صي
َّـ و عشلك قغئهبمليُّـت يهت عمل عشلك جنمثسمن ممىعجن عُّـٰهلك ههثمئمثي حممتمتبي ه ي ألن صيطَّـلك جعلكجنالقهغني

يغخفهييعهك عن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن  هغجنيطغئهبمل هجمحق يُّـمل هجمحق غجنرضهقيُّـمليمل عجل هن غجنرضهقي
نما ي : هحصىعغ خملكنصغجنيطغئهبمل ُو لتجأّ

ُ
يب ٌيةقضستعمل ُ عندما ، إ ال وجبةّ مٌ   ٌةّ 

مغهتمل وجع هن مغبمل هغجنسلكجنبمل: ي ألهثلك خممبمتلكص هَّـ غجنمهحمثِّـوملي جللكهني يعن غخفيعممبلكغ عجل هن غخف ي .ي
ورة: وجهُتمل ورةَ ا ال وامَ، وا الدوامَ أو ا َّـ.َ وا  ي حمخيمتيطهنلك ُّـت

وُّـمليغجنسلكهن عشلك ذهق اد ي جعلكجنيطهغن هي جعلكجنرضهقغجعميطَّـلك ي هثمئمثو عه قغئهبملي  ُن بياُف
ور يمثمل عه غجنمئٰهّأنها ست ب ست بدائمة،ٍّةل  ُ مثلّية إ القضُ فيضاف،ٍ أو ل

ورة :مة  . مض غجنمئس غجنثلكذًال دائما :أون ي مض غجنمئس غألهال با
صل: ُ ما إذا قال القائلُمثل ُ يتجنب   يمثملي حممشن َّـىعن غجنمئٰه بالفعلَ الفحشاءّ

مغهتمل وهن يمئمثيطغ جعمئمثيط غجنهيخي عجل هن غجنرضهق غخفيمثملي ألن غجنمئٰهصوملي جللكهني  صيُّـمل هجمحق غجنرضهقيُّـملي
ن غجنمئٰهصههن غجنيطغئهبمل هجمحق غجنيطغئهبمل يمم هنمه ُّـتجمتمك :  َّـهئىعغيمثمله ههغخمخيلك ي معهئ ٍّ ش

ن هنتجمتجنمبهيحجهلكظ جعلكجنرضهقغ ني جع خميط ُّـهئ  يمثملي هجعخص عن غجنمئٰهصهبلك جنمبهيحجهلكظ هخميط ي ُّـهئ
 ُّـستحمث ومن جعلكجنرضهقغ جعمتح جنمثسيمثملي غجنسلكهن عن غجنمئٰهي حممتمتبصحتتهب غجنرضهقغ هغجنيطهغن

نص جعمتح غجنيطهغنمنغيهثهيهئلكم هجنمثس : هحصىعغ خملكنصهي جعلكجنرضهقغ هي قغئخص:  حممتمئ
ونُحتملُفي ورَ أن ي ك  نه . عنهًا ال ينفكّ ذ  ي ي ُّـمتهي:مملكن جلمبمث عن ي ُّـمئ
نصجلمت ِّـ يمهحى هجنىعغ ُّـمتبمي عن معصي غجنيطهغن ي ُّـمتهيص هثخي.ي ُّـستحمث عن ُّـمتهي: جع ُّـمئ

ز ألن غجنرضهقهصغ عمل هنلك قمميعهثلكنجلبلكقغ غجنهئتلك  .ي م ممخص قمميعهثلك م ي ُّـهبهئ عن ُّـمتهيي
تمل ونُو ورَ أن ال ي مغهتمليمثملي ألن غجنمئٰهًاّ  و هن  ِ االحتمالِ دفعِفألجل صوملي جللكهني

نصيصِوألجل وريِ ا س ب ين خضمتمك غجنهيحجهلكظ مض غجنمئٰهع :عهم  ّ  أنه ل  جنمثيغ يمثملي
ُقيدُت  ميجعرضهقه اّية القضّ ورة:  بقو   .ال با

ن غجنمئٰهصنعق يمم هنمه ُّـتجمتمك  : َّـهئىعغيمثمل معهئ ٍّ  جنهيحجهلكظ جعلكجنهيخي ي جعلكجنرضهقغغش
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 ُّـيطن يجهى عقغ عقغق عن ُّـيعمعهئمك غجنهيحجهلكظ معي جفتصبهتلكي ُّـستحمث غهثهيهئلكم خضمتو ي جعمتح:عه

 .يحممشن غألهنيع جنمثيغ ممىعجن! ههنثال
تملكما ونُ  تملَ أن ي ك دائما و ُ ذ ونن  أً يعن : ن هقجن خفلك خممبمتلك؛َال ي
مغهتمل  ص هغجنيطغئهبمل هجمحق غجنيطغئهبمليُّـمل هجمحق غجنرضهقيُّـمل هن غجنرضهقشمل عجلي غجنخيلكهنيغخف

َّـ ز عن مميمثمل هن غجنمئٰهيهغجنسلكهن خميط ُّـت ن هنتجمتٍّ هنمهي هبلك جنمبهيحجهلكظ قغئخصي ُّـهئ ي هن عهث صه
ق عه جفيعيٍّ عق مم هن هنمه جنمثيغ جن هن ظالمع طجنمثيغ ممىعجن ل هغجنسج س ى غجنيعمم
غ قي جلمف جفيطص معيعغخممث هظالمع ي معيعخم عملصغجنمه ن غخفمسجغ  جنمثيغ و مم هن ظلكئ: غجنمئ

ل هغجنخيجيىسيعيجن هن ظمثلكهن  ز هقغ ص جنمئمبمئمل غجنمبسلكنيعي جنمثيغ جن و همم هن قغئيعص غجل ى
ي جلمبخص عن ص جنمبمئيعظن هغجنمئيعظن ُّـمبخيمتوخملكقع  ِ دفعِوألجل .وغجنمئيعظن هنستجلكغقجللكظ ه

يانِاالحتمال س بدائمِ و ُقيدُ ت،ّ أنه ل ُية القضّ اّ  .ًال دائما:  بقو
زء صل يتجن : وهوُلّ األوُفا ٌية قض بالفعلَ الفحشاءُبّ  وجبةّ  ٌيةّ ٌ 

مٌمطلقة زء صيه عجل هن غجنرضهقهع ٌةّ  ا ُوا ورةوهو ـ  ا  به إ ُشارـ  ال با
ٍيةقض ةّ كنةٍيةّ ٍ سا مٍ  ورةّ ألن مع ؛ٍةّ  نبال با َ أن  ّ س  الفحشاء لّ

وري صل ب ؤداهُفيكون صي عق ُّـهبهئ عن ُّـتجمتبهتلك هُّـهبهئ ي   ُ ن:ّ ُ أنه يم  ُ سلبّ
ِنب صن الفحشاء عّ مّية عن هذه القضُُع و،ّ ا ء:  بقو ص َال  ّ من ا

نٍبّجنتبم لفحشاء باإل ن غجنمئٰه العامِ  ي عن غجنتجمتمك جنمثيغ : جعهبخيمتصه حكلكجنبمليمثمل حمتهئ ي
ين غإلهنهئلكن غجنخيلكن ألصيجعرضهقه ن م ي َّـ حكمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخفمئلكجع م ممخص معمئيطي

 .هَّـ ذهقغ غإلرلكغ
ن و  ذا  زءَو ا هوُ ا شارًال دائما : ا ُ فإنه  ٍية به إ قضّ ةّ  ٍيةّ ٍ سا

كنها مطلقة ٌو مّ نب:ًال دائماّ ألن مع ؛ٌةّ  َ أن  ّ بتِ الفحشاءّ صل  ُ ال ي  
ي جع خميط ُّـتجمتمك هخميط ي ُّـتجمتًئمادا ؤدُفيكون صمكي ء: ىّ ا ص بمَال   ٍبّجنتّ من ا

مغبمل غجنهئمب بالفعلِلفحشاء ي هقجن ألن غخف ومثمل مغىغئومثمل هثمئمثٰههتلك حكلكجنبملي  يمثمل حمهي غجنمئٰهصي
ٍّمم ىهنمه: غألهمل جلمتيطهنلك خممبمتلك مغبملي ُّـتجمتمك غجنهيحجهلكظ جعلكجنهيخيي  صومثملي مممبو هَّـ هن
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يمهحل جعهبتجمتي خظ هن غخف :حملكجنسلكجنبمل هَّـ ي جنمثيغ هنخيمتلكَّـلك عن ه جنمبهيحجهلكظ ي قغئخصومكي

ي هنمه ُّـتجمتيمم ي عهث خميط :تخلي هغجنمتتمثجمل هن غجلهب جعخل َّـلكمعخل غجنمئٰهمثصهمك غجنهيحجهلكظ قغئخصٍّ
يُّـتجمتمك هخميط ي ُّـتجمت ين جعخيىش غخفمهحل ُّـتجمتمكع : عحفيعهو هجعخيبلكقغصمكي ي  هجعخيٰه ي صي

غجفيط معلكقغصيُّـتجمتمك ه عه هثهييغ غخفمهحل غجن  .مك هعحفيعه يي ُّـتجمتي
رّأهم   بةّ القضايا ا

ق مض مممبخصهت ون عَّـ غجنمئٰهلكُّـلك غخفيعممبمل حكمنع :غخفجههت ي ي غخم صو عه حكبي ين جليطقَّـلك ع همض غجن
مغهتلكغ غجنبسمثجيمل خممثيطغ مض صمميعىلك قي جحوعممثيع جعهئثحق ه ألهث معستجيمث عن معمسحفىع جعخيىش َّـىعن غخف ي ي

مغهتلكغ غجنبسمثجيمل ممثحقغ صغجنبخيىش غآلحفيع وهغخف ه هعحفىع جعخيٰههتلك خممثيطغ مض غجنبخيىش غآلحفيع صهغي مغيطي
 : هَّـ جلمف غجنمتح غجنتلكمظوتمل عخمسلكنم حكمي عن غخفخييعهم جعمثمتهت َّـيعي صهٰهلكم عُّـوثحقمم

و هَّـ هنيعممبملصمليغخفهلهلكمل غخللكظ :األوز مغي هن خمٰهمثي : هتتخل جعسمثجيتخليتخل هن
 هغخفهلهلكمل هي قغئخص عجنمثهتلك جعهئمبهبمل و هنجهلكقوملي جللكهنو ههنجيمبمئملصو دسملوملي جللكهنوهنهلهلكمل

غن ولك هنهلهلكملي جنهئ ذهقهتيُّـمل هن خمس غجنرضهقمليغجنخيلكهن لههظ  جعبمئلكظ جلمت ض  صغخف
قغ هن قغغ صهممخص قمميعهثلك حكلكجعمئلك مغ ن هن ن غخفحهب غن عجل هن عن ُّـهئ ه هذهقغ غجنخيمت ي

ل ض قغ عُّـٰهلكي جفتصغخف مغ غن هن ه هعن مس ُّـهئ غجنخيمت غصه  ص جلمتو عق َّـىعغ غجللكهثمك هنسهئ
يهخميط قمميعهثلك حكلكجعمئلك مض غخفهلهلكمل غجنخيلكهن  ...م غجنمثيطُّـي هنتحيعو هنلككشمم : مض هنثلكنصمله

غن غخفلكخ:ههنلكقغن هنلكخكمثلك ل جعيطهن خممثيط جلمت ض ي ألن طي ي رمك جن غجنتحيعمصي عن قغغ غخف
ن جغلكجعمن لوغخفحهب ض غن غجنىعه غمعص ي جنىعغغ غخف  حممشقغ غقمعهي صمه جعي جع جنمبخيمت

ن عُّـٰهلك غن ُّـيعمعهي غخفحهب  .هغجنخيمت
لصنعقمل يحمهي غخفهلهلكمل غجنخيلكهن ض غن جنمبهب ق غجنخيمت مغ ن هنمئمثيطغ جع ن غخفحهب ه ُّـهئ  صي

لم   غجنمئمثيطحممشقغ غقمعهي ض غن غخف ن م عه جلمت  .غقمعهي غخفحهب
قغ:  حمىعمميعهثلك حممثهتلكصمليلك غخفجيمبمئمل غجنخيلكهنيعهن مغ ن غجنمتسبمل جعلكجنهيخي هن ي عجل هن صهعن معهئ

ن قغئهب همثملعن معهئ هُّـمل هذهقصي  عهي  . عه يي
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ظ َّـىعغ عقغ خممضه يمثيطغ غخفهلهلكمل غجنخيلكهنى ض  م جعلكجلتبلكق هنلك يمل جعخييطن غجنيطهغن غجنىعغجخي

ق عن: خممبمتلكن يهن عن غخفجههت يمئمثيط جعخييطن غجنيطهغن هعهنىلك معي غجنمئٰهلكُّـلك عهني يمئمثيط جعخييطن غجنرضهقغ م ىلك معي
ن غخفهلهلكمل غخللكظصوملي حفلكظوستخيعف هنمتهتلك هنهلهلكملىُّـ همل هنيعممبملي ههن َّـمتلك معهئ  هن ي

ي هنمئمثيطغ جعلكجنالقهغن غجنىعغجخوملي جللكهنوهنهلهلكمل ي هخميط جعمثمتصي يلك حكلكجعمئلك عُّـٰهلك عن جليطن غجنيطهغن ي ه ه
ومثمل جل خمٰهو مممتلكُّـمليغجنىعغجخ و جمحق هنخنفو جغلكهثمثملي  ُّـجهلكق عجنمثهتلك جعهئمبهبمل وملي جللكهنو هَّـ هنجيمبمئملصلك هبي

 : هحصىعغ خملكنصي غجنمئٰهلكُّـلك غخفيعممبمليجفيطه عَّـع هَّـىعن .هي قغئخص
بةوأهم ر ِ القضايا ا تعارفةّ   :ٌ ستِ ا

وطة(. ١ اصُا وطة:)ُةّ ا قيُةّ العامُ و ا اُدة ا الدوام ا وطة،ّ با  ُ وا
ال:  ُةّالعام ورةُّةا حمولِ ثبوت   لموضوعِ ا ن  صه هنجيمبمئلك  يجنهئ ي عجل هن عن ُّـهئ

قغ عه ي مغ غن هن وصفَمادام جع صهغجنخيمت نً ثابتا ُ ا ونُملَفيحت: هجنىعغ هثمئ  َ فيها أن ي
حمول بوتَ دائمُا اتِ ا وضوعِ  ردِ ا ن  َ و وصفّ نِ عن ا مغيط غخفحهب  صي حممشقغ خضيعق حمال ُّـ

ن قغئهبي ألشصمليهَّـىعن َّـ غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن همثمليلك عجل هن عن معهئ ومثمل عه جمحق قغئهبي تمل .ي ال ن  أُو
ون ن قغئَي ظى غخفحهب ل حممثخص عقغ خضيعق جل غجن ض غ جنىعغغ غخف  .ي غجنثب

وضوع ات ا بوت  يان أنه غ دائم ا هن :  خفلك خممبمتلكن؛ّوألجل دفع االحتمال و
ن غن غقمعهي غخفحهب  .يعهث عقغ غقمعهي غجنخيمت

يعهثهئ خميععمع مض جلمب :  هَّـههنملي هثىعمميع هنمئيطيمثمللكن مض غجنمئٰهٰهِّـ َّـىعن غألخمسيهجنهئ معت
ن مل معلكقغ: غألظ هعن عهنيع غخف ن ممالهنلك هنجيمبمئلكي ه ُّـهئ ن ممالهنلك جللكهنصه ي هعحفيعه ُّـهئ هلكص ه

س عن غإللكالم قغن:هغجنهييعم جعمثمتهتخص  ههن صو جلمف غيحكتمييعغم هجنهئ هن جمحق معخنُّـِّـي
مغيط ي همض غجنخيلكنصقجن هثستهئجه غيحكتمييعغم جلهبمث غخفمهلكقُّـ  جلمف وقيجنمله عُّـٰهلك مع

ضخيي هَّـ هنلك هثسهبصغيحكتمييعغم ن غجن نيمث غجنخيهب  و مض خمبلكن غإللكالم غجنىعه َّـ جلهب
نسعلكالخم جخو عه جلهب  . جعتخيبحقَّـصس حكهئ

ن حصىعغ عهيهمض غخفمئلكن جلمتيطهنلك هثمسجخ عمل غخفهلهلكمل غجنخيلكهن  يمل هَّـ عجل هن عن معهئ
ل:  عه ممخص قمميعهثلك مض غخفثلكنصجنىعغم ض غن غخفلكخصيعن قغغ غخف  هي ص جعيطهن خممثيط جلمت
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 يمثملهجعلكجنيطيجنمل غيجنتىغغهن صمي ي رمك جن غجنتحيعي حممثهتلك عهثوفي هجمحق هنخنصميرمك جن غجنتحيع
ن ق: هثيعُّـيط عن هثمئ مغ ن هن قغ حملكخفحهب مغ غن هن وعقغ مملكن غجنخيمت  هعقغ غهثتهي صه عُّـٰهلكه

ن غن غهثتهي غخفحهب همثمللك مملكهثمن غجنيطيجنمل غجنتىغغهني هجنهئ خفصغجنخيمت جنمتلكصي  ي قغئخص:  حممتيعُّـيط جعمئ
ن غجنيطيجن همثململ هنجيلكجعمئعن معهئ ن ي عني هجعمثلكني غيجفتخصني قحمي هألمغ: هحصىعغ خملكنصي  غخفحهب

غي قغئىجمحق لي جنىعغغي غجنثب ض  .ي هثيعُّـيط عن هثخنف جعىعجن: عهي غخف
ُقيدُت ُية القضّ مغّ امل ي غخفهلهلكمل غجنخيلكهن: عهصهتمل غجنبسمثجيملي غخف الدوام ا شار،ّبا  ُ ف

ٍيةبه إ قض مٍ مطلقةّ غخفجيمبمئمل َّـ : يألهثمتلك خممبمتلك صوملي جللكهنومل هنجيمبمئي حملكجنالقهغن غجنىعغجخ.ٍةّ 
 .وملي جللكهنوحمخييطن غجنيطهغن هنجيمبمئمل صيغألجل هن غجنيطهغن هجليطن غجنيطهغن

ن هنيعممبملي غخفهلهلكمل غخللكظصنعق همل معهئ  صوملي جللكهنو ههن هنجيمبمئملصوملي جللكهنو هن هنهلهلكملي
هحصىعغ . هي قغئخص عجنمثهتلك جعمومل هنجهلكقي هغخفجيمبمئمل غجنخيلكهنص هبلكوفزمل هنخني غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيهجنهئ
ب:خملكن ُفت وطةّ اصُ ا وطةـ  هذا ـ ُةّ ا مٍ من  ةٍةّ  ي هنخنف : عهٍ 
مٍومطلقة صيمثمل مض غجنمئٰههبلك شارٍةّ  لمةٍ  ها ب وًال دائما : إ  ٍ نامٍ شجر:  

ورة غن غجنجهجيع:هع ً ال دائماً، شجراَ مادامبا ه جغلكجعتلك حصىعغ غجنحنظ حمهت مض يُّـمل هنلكقغن جلمت
غن غجنجهجيعحممب. جفلكجنمل غجنمتهب ن هثلكهنمثلكصيُّـملي مغيعقهثلكن جل جلمت  قغغ غجنجهجيع ي : عهصه حمال ُّـهئ

غن ه حممشهث هنلكقغن هنلكخكمثلك ههنلكقغن جلمف َّـىعن غجنمههيمل حمهت ص هن خمبمث غخفلكخيُّـمل غجنجهجيعجعخيمت ي
 .وميلك غخفلكخ ي جعمئمثيط قغغ غخفلكخ حممبمثيغ جعهبتحيعي عهنصيهنتحيعم غجنيعمغمبخل

جن مل ي هغخفهلهلكمل غجنخيلكهنصوملي جللكهنو هنهلهلكمل)و هثلكن جعلكجنرضهقغو خكجيعشمم(: هجلمف َّـىعغ حممئ
ه هجنهئ هنلكقغن خكجيعغ ي قغئخصيُّـملَّـ هن خمس غجنرضهق غن ى جن حكي جفتصه مببمن جلمت جلمت

ء:أي .يُّـملغجنجهجيع شجرَ ال  غن غجنجهجيع:عه ٍ بنام بالفعلِ من ا  يُّـملي هثجيعق هن جلمت
غن غجنىعه ن . مملكن جنغجنخيمت وطةّ ألنها أخص؛ًةّخاصيت ّمُما سّو ي ألن ؛ِةّ العامِ من ا

مع جني غجنخيلكهنخفهلهلكملمض غ ل هجليطن جغب ض ن جنىعغغ غخف غ غخفحهب هجعخص  صمل غجفتخصن جغب
وعهث جمحق جغلكجعمن ي جن حممهلكقغ عحفيس هن غخفهلهلكمل غجنخيلكهني  .ملي

ُيةالعرف(. ٢ اصّ ُيةو العرف ):ةّ ا قيدةُةّ العامّ ُ ا اّ الدوام ا  .ّ با
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ه غجنسلكجعمئمل هنيعممبمليمثملمملكهثمن غجنمئٰه مل ي غخللكظيمثمل هغجنخييعحمصوملي جللكهنو ههنجيمبمئملوملي جللكهنو هن هنهلهلكملي

وهنيعممبمل ومثمل هن جليعحمي  :ومعناه . هغجنهئالن حممثهتلك هثهييغ غجنهئالن مض حكلكجعمئتهتلكصوملي جللكهنو ههنجيمبمئملوملي جللكهني
حمول َأن ا ن دائماـ ّ ن  وصفَ مادامً و اتَ مادامٍ دائمُ هو غـ ُ ا جن.ُ ا هعن مملكن :  خم

 . حصلك هن غإلجليعغغي ي جضو هنخيجكضملومجمبمل. ..هقغئخص
و غجنخيلكهنمل هن خمس غجنيطغئهبمل هغجنبمئلكظ حممثهتلك هنهلهليمثمليعن غجنخييعحم:  عقغ خممبمتلكي جغ  جعبمئلكظ ي

ل جغلكجعتلك جنىعغمع ض غن غخف ي هَّـ عن ص جعمثمتهتخصومل هن حملكقمي حمهت معجهب غخفهلهلكمل غجنخيلكهنصهجلمت
ي هخميط جعمثمتصه هَّـمتلك قهغهنلكهَّـمتلكم ذهقغ  .هلك حكلكجعمئلك غجنهييعم جعخل غجنرضهقغ هغجنيطهغني

ن َّـ جمحق قغئيعن : ملي غخللكظيمثملي ههنهتخص ُّـهئ حممشن هنخيمت غجنخييعحم  ص هنلكقغن غجنىعغغوغخفحهب
ظ  َفههعن مملكن قغئخص هنلكقغن غجن جنمتلكم   بهُعُ وامُاحتمال  مهي قغئخص: عه جعمئ  َ مادامِ ا

ات  هَّـمتلك صلك هثيعُّـيط عن هثيعحم غجفتخصن غجنرضهقغ هنلكقغن غجنىعغغي غجنسلكجعمئمل مممتيمثمل حمهي غجنمئٰه.ُا
شار صهثيعحم غجفتخصن غجنيطهغن هنلكقغن غجنىعغغ الدوام إ قضُو مٍ مطلقةٍةّي با سابقٍةّ   . 

يعن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن: ههخممبمتلك حكلكجعمئلك  ههن غجنيطغئهبمل صيُّـمل هغجنالذهقيُّـمليمل عجل هن غجنرضهقي
َ نام دائما مادامٍ شجر: وهغجنالقغئهبمل  ً ي عن قغغ غجنجهجيع :هع ً ال دائماً، شجراٍ

ق مغ غن غجنجهجيعوهن شجرَء  ال:أي صهمئلكي هنتحمئيُّـمل هعن مس ُّـهئ جلمت   . بالفعلٍ بنامِ من ا
ب ُفت ُية العرفّ اصّ ٍية من عرفُةّ ا مةّ  ٍ ةّ مٍ ومطلقة،ٍ  شارٍةّ  ها ٍ   إ

لمة  ن،ًال دائماب ًخاصةت يّمُما سّ و ِية من العرفّ ألنها أخصّ  إذ ؛ةّ العامّ
ُيةالعرف تملُةّ العامّ وامُ  اتَ مادامَ ا نهَ وعدمُ ا ي قهغن هن :  حممسهثمن معيعُّـيط عن معمئ

غن ُيةوالعرف. هنلكقغن غجنىعغغ ي قهغن:  عه حممئصجليطن غجنخيمت اصةّ ُ ا تصةّ  ٌ وامِ بعدمّ  ِ ا
اتَمادام ن عحفيسُ ا  .ملي غجنخيلكهنيمثمل هن غجنخييعحمز حمتهئ
وجود(. ٣ ُيةا ورّ ال ن غجنهيمئ رمثيط غحكتخيخصن هنث ى هن).ّة ا  خميعع غجنهيمبسهيمل هعظ

غجليطنهَّـ هن هنمهجيمبحلكغ جلمب غخفمتجي هجنمثس. َّـىعن غألخمسلكن هُّـهيهتهبهتلك  صمن هن خم
 صي جنمثتخييعم جلمف َّـىعن غيظجيالجفلكغص مض غخفمتجيه هغجفيطغههجلمف غجنجيلكجنمك عن ُّـمئيعع هجن قهقغ

 مض غجنهيمبسهيمل همض جلمب و هغضِّـوخص ستلكف عجنمثهتلك جعجههئي هعهثص جعخييط قجن ي ستلكف عجنمثهتلك َّـمتلكيجغ
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ن ن هجلمب  . عحفيعهوغألظ

قو مغ طلقة :يُّـمل غجنالذهقيُّـملهنهتخص ُّـهئ حملكجن قيُةّ العامُ ا ور ُدةّ ا ال  ةبا
ات يعن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن:  هخممبمتلك.ّيةا يمل عجل هن غجنرضهقهي ّألن  ههن غجنيطغئ هجليطهن ص هجليطهني

طلقة ونُتملُ َةّ العامَا حمولَ فيها أن ي ورُ ا اتّ  ِا 
وضوعً  هُ عدمُتملُ وِ ا

يألشلك عجل حِوألجل .ي ورةِ بعدمِ ا ن ِه ثبوتِ  وضوعِات عه غخفحهب ُقيدُ تِ ا ّ 
لمة  ورةب ورةُ وسلب.ال با ن:معناه َّـمتلك ِ ا عقغ : ي هقمميعهثلك مض جضمب.ّ العامُ اإل

غحم غ َّـ ذهقغ غجنجييعم غخف مغهتلك جعلكإلهنهئلكن صمملكن غخفسمب ن هن ه حملكجنجييعم غخفخلكجن ُّـهئ ي
ي عه غخفهئمت هبلك هن جفمثهن غجنهئصي غخفخنف هبلكيمثمليعن غجنمئٰه:  هخممبمتلكصيغجنخيلكن خص ي هعهثصو هغجفيطغصي

ن عجفيطه غجنمئٰهمثص هن جفمثهن غجنهئمثختتمب مغبملهتخل حكلكجنبملي حمتهئ حممشقغ  صه هغألحفيعه هن
غحم غخفخنف جع م ههثح هثخييعم عن غإلرلكغ هغجنسمبمك  يحكمببمتلك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخف ي

نيمثمل جعلكجنمئٰهلكنهنيعمعبجي غظي غخفخنيمثملغجنمئٰه: ي غخفخنف هبلك م جعمسن هثمئ  هف هبلك ي ذهقغ حممثهتلك حك
مغهتمليمثملن غجنمئٰه حمتهئصمملكهثمن ذهقغ غإلرلكغ عه ذهقغ غجنسمبمك ه غخفهئمت هبلك هن ي  ي

ي ألن غإلهنهئلكن غجنخيلكنصيجعلكإلهنهئلكن غجنخيلكن  . َّـ حكمبمك غجنرضهقغي
ن غجنمئٰهصنعق مغهتمليمثمل جلمتيطهنلك معهئ ه هن ه هنيعممبملي غحمي  ص همعسمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخف

ن غجنمئٰه مغيمثملمعهئ ي غخفهئمت هبلك هن ن ي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنههتملي َألن اإل ورةُ هو سلب ز العامّ ِ  ا
ورةِلُ فإذا س.ِقابل اِعن الطرف ذكورِ عن الطرفُبت ا ا  القضِ ا    ّيةً 

ابيـ فرضه حكما إ ّ و ق مض غجنمئٰه: عه ـًاً مغ ي غخفخنف هبلك عرلكجعمثيمثمل هثهييعك غحلهئ غخف  صهلكي
ق جلمت مغ نصههثسمبمك ذهقغ غجن هن غجنرضهقغ جنمثسمن هغمغبملع:  ههثمئ ّ أن ُ:فمعناه صي

قابلَالطرف سلب ـ  َ ا نٌهّوجُـ وهو ا غع : عه. العامِ باإل ىن غجنجييعم غخفمئلكجع هنسمب  ي
ق عقغ مملكن عرلكجعمث مغ غصهلكيذهقغ غجن  .هلكي ذهقغ غجنخييطن عقغ مملكن جليطهنمثى ههنسمب

شار،وعليه لمة ُ ف ورة ب كنةال با مةٍ إ   ٍ من جلمف حكمبمك ي هَّـ هنلك قجنّ
سان: َفإذا قلت صغجنرضهقغ جل غجنجييعم غخفمئلكجع ز عن مم: هنخيمتلكن،ل بالفعٌس متنفٍ إ  ي

ن هنتمتهيوعهثسلكن يثبمن عن قجن جنمثيغ ذهقُّـى هثي هجفت.هسلك جعلكجنهيخيز ُّـهبهئ عن ُّـهئ هلك جن ي
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جنمتلكيمثملي هثمئمثيط غجنمئٰهص جلمتي ي ُّـمتهيو جلمف هثحيمثملهذهقغ قغمع ورة:  جعمئ لك ُّـخيمت ي جحال با

مغهتمل جحهئمتمليمثمليعن غجنمئٰه و غألحفيعه غخف  شمم جل يمثمل عه حكمبمك غجنرضهقغ غجنىعغمعصوملي جللكهني
يتهب عهث هنتمتهيى عق س جعلكجنهيخيويغز هنتمتهيولكنعهثس ي هثبخل مبهئ حمص هي جعلكجنرضهقغص جعلكجنرضهقغويغي

يعهث هنتمتهي ي هجنهئ معمتهيويغي  ههثجهحق هبلك ي جعلكجنرضهقغ هثمسجخ جعهئمبهبمل صهلك جنىعغمعيس جنمثيغ ذهقُّـي
ورةّفإن :  ممخص خملكنصوملي جللكهنوعمل جحهئمتمل كٌ إشارةال با سان :  إ قو ء من اإل ال 

 .يغ جل غجنجييعم غخفخلكجني حممتسمبمك ذهقغ غجنتمتهي، العامِن باإلٍسّبمتنف
ب ُفت وجودـ نإذـ  ّ ُية ا ورّ ال مٍ من مطلقةّة ا  يُّـملي هَّـ عجل هن غجنرضهقٍةّ 

ل غجنمتسبملصهجمحقَّـلك يغ جعلكجنهيخي ي غجنتمتهيي معجهحق عمل حتمئ: عهصيمثمل جعلكجنهيخيمبي همعسهبص همعجهحق عمل هخم
و هي معجهحق عمل عهث قغئصجنسهثسلكن مض غخفثلكن  صٍّ عه جمحق ذهقهس هذهقهصو جن عه جمحق قغئي

ىحممشن قجن جمحق ني مغيط مض غجنمئٰه: عهصو هنخيمب  يمثمليمثيطغ غجنمئٰهى خمي حممبخصص جلمف قجني هنلك ُّـهسخيمثمل ي ُّـ
ٍّ جنهئمت جنمثيغ جعرضهقهصيغ جعلكجنهيخيي جغبمن جن غجنتمتهيي جعلكجنرضهقغجعهئمبهبمل   .يمثمل قغمعه ذهقغي

كنة مٍو نما س. ٍةّ  ُو ًيةوجودّميت ّ طل؛ّ ق تدلَةّ العامَقةّ ألن ا  ِقّ  
م  هجنهئ َّـ َّـ صيغ جعلكجنهيخي جنسهثسلكني غجنتمتهيي جلمف حتمئي معيطن: عهً، خارجاهِ ووجودِا

يظ عن غخفهبهئمتمل غجنخيلكهنسذهقه ورّميت ُوس .مل حكمببمن غجنرضهقغ جلمتي  ؛ّةال 
ِقيد ورةّ ال  .ي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكن: عه،ها با
وجود(. ٤ ُيةا الدائمةّ طل:)ُ ا قيُةّ العامُقة و ا اُدةّ ا الدوام ا طلقة؛ّ با َ ألن ا ّ 
ونُتملُ َةّالعام حمولَ فيها أن ي بوتَ دائمُ ا اتِ ا وضوعِ   .هُ عدمُتملُ و،ِ ا

حِوألجل وامِ ا ُية القضُدقيُ ت،ِ بعدم ا لمة ّ شار،ًال دائما ب  ٍ بها إ مطلقةُ ف
ي غخفمئمثيطغ جعلكجنالقهغن يمثملي عن غجنمئٰه:ني جفمثهن معمئيطصملي غخفهلهلكمل غخللكظ جعمثلكهث مضم ي كما تقد،ٍةّم

ب .مليَّـ هن عخمسلكن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن ُفت وجودّ ُية ا مّ الدائمة من مطلقت   تّ ا
مغبمل ي عن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهنني همعمئيطصو هغألحفيعه حكلكجنبملوعجفيطغرلك هن غ هجليطهنشمل عجلي  . هن غجنثب

ًيةّميت وجودُوس لسببّ تقدِ  ون غجنمتسبمل هغخمخيمل ألمّ ا ء: وص  جعلكجنهيخيي  من َال 
سان بمتنف سان ّنإ : أيً ال دائما،ِ بالفعلٍسّاإل :  ههنخيمت َّـىعغِ. بالفعلٌسّ متنفٍ إ
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ن جغلكجعمنع ون غخفحهب ل مض قهنلكني ض مغبملصو مض قهنلكنو هجمحق جغلكجعمنو جنمبهب  و هغجنمتتمثجمل َّـ هن
هقغئخص هي جليطهن قغئخصيغ ي ي غجنتمتهي:عه ص مض لكيعمومثملي مممبو هحكلكجنبملص مض لكيعمومثمليمممب  .ه

ي (.٥ ُيةا الدائمةّ ي:)ُ ا ُية و ا طلقةّ قيُ ا اُدة ا الدوام ا  . با
ي جنهئ صه غجنمتسبمل عُّـٰهلكيمثمل جلمف حمخيمبي هَّـ معيطنص غخفجيمبمئمل هن عخمسلكن غخفجيمبمئمليمثملي عن غحلمثمت:نيمعمئيط

ظهييحمخيمبمثتهتلك جفخل غمع ل جع ض ي صمهلكم قغغ غخف َيةّألن ا طلقةّ حمول: معناهاَ ا َ أن ا ّ 
بوتفع لموضوعِ ا ن هنجيمبمئملِ  ن حمخيحلصه حمتهئ غني هغخفحهب غ جنخيمت ل هَّـ و غجنثب ض  مض غخف
وامُ فيحتمل،هِه بوصفِصافّ اتَح وضوعَ مادامُ فيها ا حِ وألجل.هُ وعدمُ ا  بعدم ِ ا

وام ُقيدُ ت،ِا اـ بّ الدوام ا شارا ي  مٍ به إ مطلقةُ ا ب،مّما تقد كٍةّ  ُ فت يّ ُية ا ّ 
الدائمة ٍية من حيُا مٍ ومطلقة،ٍ مطلقةّ و،ٍةّ  ناح بالفعل حُ خافقٍ طائر:    َ ا
افق،ً ال دائما،ٌهو طائر ء من الطائر  ناحِ أي ال    . بالفعلِ ا
مكنة(. ٦ اصُا ي هَّـ غخفيعممبمل هن جحهئمتتخل جللكهن)ُةّ ا رلكغ  عجفيطغرلك مض غإلصتخلي

 هغجنثلكهثمثمل مض غجنسمبمك همعسمبمك غجنرضهقغ جل صهمعسمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخفخلكجن
غحم  :و: هحصىعغ خملكن.  هغجنمتتمثجمل َّـ حكمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعحمخلصغجنجييعم غخف

مكنة قيدةُةّ العامُا ُ ا اتّ ورة ا ال َ أن الطرف: ومعناها،ّية با وافقّ ذكورَ ا   َ ا
ورّيةالقض س  خالفُ الطرفَن كما ً،اّ ل حـ  ُ ا ـ  ّية  القضِحسب ا

ور س  ًا أيضاّل و ألشلك جحهئمتملً ورة بقيد ُفعُف وملي جللكهني ال وجوبُ احتمالا  إذا ِ ا
ُيةنت القض وجبةّ ةِ االمتناعُ واحتمال،ً  نت سا موعُ ومفاد،ً إذا  ِية القضِ   َ بعدّ

يب نِال اصُ هو اإل ي هو، ا ورةِ عن سلبٌ عبارة ا   . عن الطرفِ ا
ب ُفت مكنةّ اصُ ا مُةّ ا كن  مل ي غخفهبهئمتمل غجنخيلكهن: عجفيطغرلكتّ من 

يمل غخفهئمت ي غخفهبهئمتمل غجنخيلكهن: هغجنثلكهثمثملصف هبلك جعسمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غآلحفيعزغخفخن
ل غجنمئٰهصيهبلك جل حكمبمك غجنرضهقغ جل غجنجييعم غخفخنف جع  جعخييط يمثمل ههنهيلكق مصهب

ون يَّـ غإلهنهئلكن غخللككغجنجكمممثمك  هةفيها  ُوت واقعِة ياد اَ نفسُا ِية ا نت ّ  إذا 
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ن غجلهتمل هثهييغ غخفلكقه هعقغ مملكهثمن مملكقجعمل،ًصادقة غخمخيي حمال معهئ  .يمثملغ غجن
ك تقييدِ إلفادةو ِية القضُ ذ نّ اصِ باإل  : ُ فنقولً، اختصارا ا
ٌ متحركٍحيوان نّ اصِ باإل ن هعقغ عققهثلك . ا  ٍ حيوان :أي :عن ي هثختخن حممتمئ

ٌمتحرك نّ ء، العامِ باإل يوان بمتحركَ وال  ٍ من ا نّ لك تيط مممبي حممتمئمث، العامِ باإل
مغبمل هغجنسلكجنبمل جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنيغجنمئٰهمث  .يتخل غخف

عب نُوا اصِ باإل لة ا و ِ بم مكنةْدتيُ ما  ورةُةّ العامُ ا ال  كما ، با
ثالَتو قل ٌ متحركٍ حيوان:   ا نّ ورة العامِ باإل  هي جعلكجنرضهقغ ، ال با

غحم مض غجنمئٰهص ممخص قمميعهثلكيَّـ غإلهنهئلكن غجنخيلكن  .ه عُّـٰهلكس جللكنو عهنهئلكنيمثمل هغجنجييعم غخف
 .هملي حفلكظههثتجمن جحهئمتملع صيمثيطغ جعلكجنالذهقغىجن خمم  نعقم مل يحملكخفهبهئمتمل غجنخيلكهن

الصة   ا
ملية   ّا

  
    مطلقة                                             ّوجهة   

  
بة                                 سيطة   ّر

ة ذاتية                ّور وطة خاصة ّ      ّ  
  ّ     عرفية خاصة                 دائمة مطلقة

مة                    ة  ّمطلقة  ور ّ  وجودية ال  ّ  
مة      ّ وجودية ال دائمة                ّوطة 

مة              ّعرفي ية ال دائمة       ّة    ّ   حي
مة                    ّكنة خاصة       ّكنة 

ية    ةمطلقّحي
كنة ية    ّحي
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  رؖء
ور.١ اتّة اذكر ماذا ب ا ذا ّية ا ع؟ و سب األر طلقة من ال ائمة ا  و ا

اتّةورما ب ا وطة العامّية ا   ة؟ّ العامّيةة والعرفّ و ا
طلقة و .٢ ائمة ا سبة ب ا طلقة العام ّ اذكر ال   .ةّ العامّيةة والعرفّمن ا
وطة العام.٣ سبة ب ا ورّ العامّيةة والعرفّ ما ال ذا ب ا اتّةة؟ و  ّية ا

اص وطة ا   ة؟ّوا
و أنا قيدنا.٤  ّ وطة العامّ ورّ ا ال اتّةة با يب؟ّ هل يصح،ّية ا    ال
يّ هل ترى يصح.٥ اتّية تقييد ا ورة ا ال طلقة با ذا صح ماذا ّية ا ّ؟ و

س هذه القض ب أن  بة؟ّيةّي ر   ّ ا
ات.٦ ورة ا ال طلقة با ائمة ا   ؟ّيةّ هل يصح تقييد ا
ّ اذكر مثاال واحدا من نفسك .٧ ً سيطةً وجهات ال بةّ ثم،ّ من ا ر ً اجعلها  ّ 

ستٍبواحدة يبات ا اّ من ال مكنة  ذكورة ا   . ة ا

ؚؤؕ  
ن يمثمل غجنىعغمعيُّـمل غجنمتسبمل هنلك جعخل غجنرضهق:سج  هغجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل َّـ هثسبمل غجنخيهب

ك ط هقجن ألنهغخلمه غجنيطهغن جليطن قهغن غجنمتسبملص هغجنرضهقغ غهنتمتلكل ... ي غخفجيمب
 يص جفمثهن عن جليطن غجنىغهغن غجنىعه َّـ غجنيطهغن ُّـمهيطم...ي عحفيس هنمتص حمهته جلمئالقهغحصلك

ص  جنمتلكممهن غهنتمتلكل غجنىغهغن ههن عهنهئلكهث غن جعلكجنمتسبمل جنسهثسلكن ممخص مض خم  و عهثسلكنشمم: لكحلمث
غن غن هغإلهثسلكنص هذهقهص عه يو قغئوجفمث  ُّـهبتمت نع يقهغن جنمبمتسبمل جعخل غحلمث

قغ  .قهغن غجنمتسبمل غخفىعمم
جنمتلك خميط ُّـمهيطم غجنيطهغن قهن غيجنهئمت ص و قغئومي هنتحيعو حممبشمم: جنرضهقغص ممخص مض خم

يجفمثهن عن غجنمتسبمل جعخل غحليعمممل هغجنهيمب ي معىغهنص جنهئمت وجلمئالص هجعخيبلكقغ  ي ُّـهبتمت قهغحصلكي  ه

هنملص خمس غخفمتجي) ص(  .صضصص كصف: خف غخفمتحي
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 ي عحفيسيُّـمل غجنرضهقي عن:يُّـملهجعخل غجنرضهق) غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل(غجنمتسبمل جعمثمتهتلك ...: عحفيعه

يهنمتهتلك هنجيمبمئلكط ألن ن غجنرضهقغ غهنتمتلكل غهثهيهئلكم غجنمتسبمل ه ن  هنهيهت لص ههنهيهت ض جل غخف
ن غجنمتسبمل مض مجمث غألقهنمتمل هغألهخملكغص   ىخيملجحتمتههنت مملكهثمن غجنمتسبمل غجنيطهغن خكهب

ل ض قن جعلكجنرضهقغومئملي هنتحمئصغيهثهيهئلكم جل غخف ص هجنمثيغ هنت  مض مجمث عهخملكغ همغ
غق عهنهئلكن ى مض مجمث غألهخملكغ غهنتمتهمئمليغجنمتسبمل هنتحمئ مملكهثمن لص جل ض  غهثهيهئلكممهتلك جل غخف

ل ه ض ط ألنغهثهيهئلكممهتلك جل غخف جل ن هغخمخيلكيجليطن هخم  .ه غخفهبهئ ي رمك عن ُّـهئ
ن ي هجعخل غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـمللك غجنمتسبمل جعخل غجنرضهقيهعهن مل حمهت هثسبمل غجنخيهب

ص هَّـىعغ ستلكف عمل معمئيطُّـ هنمئيط ك هن همغ  :هنمليهغخلمه
ن غجنمئٰه ض :  ُّـيعمغ عمل جلمئيطُّـيمثملهنهيهت ل يهَّـ غمع(جلمئيط غجن ض مهلكم قغغ غخف

ظهي نيغمعهَّـ ( هجلمئيط غحلهب )جع ظ غخفحهب ل جع ض :  حممشقغ خممبمتلك)مهلكم قغغ غخف
غنو عهثسلكنشمم لص ممىغُّـيط:و حمهتمتلك جغالجغمل عخكمثلكظصو جفمث ض ه هجلهبيعه هنثالص و قغغ غخف
غنه ن هَّـ غحلمث ص هَّـ غإلهثسلكنص هغخفحهب غهث  .هظهي هجلمت

ل غجنىعه َّـ قُّـيط ض ضي َّـىعغ ُّـسهب جعمصوظيطم غإلهثسلكن جلمف قغغ غخف  جلمئيط غجن
غهثلكصويط هظيطم جلمبمث عهثسلكني هنلك همغيمم: جفمثهن ُّـيعغق جع قصن عق.ه مملكن جفمث  و جغالجغملو َّـمتلكم عهن

ومثمل خمٰهزمض مم ن هنهيلكق غحلهب غجنجهلكُّـي  : معهئ
لص ممىغُّـيط. ص ض قوقغغ غخف  . هجلهبيعه جعلكجنمتسبمل جنمبهبثلكن غخفىعمم
ص مملكإلهثسلكن. ص ل ههظهي ض غن غخف  .جلمت
ن. ض  .غخفحهب

ل جنمثيغ جن خكلكمممبمل ض غن غخف ن جلخل غجنىعغغص ممخص و هغجفيطغوجلمت مض ص حمهت خميط ُّـهئ
قص جفمثهن عن غإلهثسلكن جلخل قُّـيط وهنثلكجنمتلك غخفىعمم  هجلهبيعه هجمحقرلك هن غألحميعغقص هخميط ي

ل ممخص عقغ خممبمتلك ض ن مغىغظ قغغ غخف غنشمم: ىُّـهئ غن غجنىعه َّـ يص حممشنولككي جفسو جفمث  غحلمث

غجليط غخفمتجيمئمث) ص(  .ططصك: مليمل مض خف غجنيعحكلكجنمل غجنجههبسمثيحتيعُّـيع غجنمئ
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ل ض غن غخف لص مملكجنهييعك هغجنصهظ هجلمت ض  .  هجلهبيعهومئيعص هقُّـيطبى مغىغظ قغغ غخف

ن حفلكقمغلك جمحق قغحف وهخميط ُّـهئ جنمتلك قغيمثمل مض هنلكَّـه لص ممخص مض خم ض  شمم: غ غخف
غن وهنلكك جفمث غن ههظ غخف. و ل جنمثيغ قغحفال مض هنلكَّـيحممشن غخفلكخ هَّـ جلمت  يمثملهض

لص ممىغُّـيط ض  . هجلهبيعهص هغجنهييعكص هغجنبمئيعوقغغ غخف
مل َّـ ي هغخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـملغجنىعه ُّـخيمثمتمتلك جلمف جعمثلكن غجنمتسبمل جعخل غجنرضهق

ققغ معمبتمئ حممث غيغجنجهلكمممبمل غألهمل جفمثهن معجههئ قمعلكنيجنمئٰهمثه هن جنمتلك.تلكن غخفىعمم  شمم:  حممئ
غنوعهثسلكن قق جعلكجنرضهقغو جفمث  يمثملتخلص هظيطم غجنرضهقمعخل غجنىعغمعي جنمهيطم غجنمئٰهمثو هن

غضِّـيمثمللك غجنىعغمعي عهن.يمثملظهيهغجن ظهييص هعهنو حم غن ذهقهي حمسنيمثمللك غجن  جنىعغغ س غحلمث
ل جعهلل غمع ض غهث غجنىعه َّـ غإلهثسلكنيغخف غن ذهقهصن عق.مهلكحم جعخيمت  جنىعغغ س غحلمث

همثمل قغمعهسلكن ذهقغغإلهث  .ي هظهيمثمله هذهقغي
قق ظيطم غجنمئٰهمثي غمعغعق قمعخليٰهِّـ هن قق غحمجكغم ي حمالجعيطصتخل غخفىعمم  هن جعمثلكن هن

ك هن همغ ن هغخلمه  :عجفيطغرلك جل غألحفيعهص ممخص َّـ هنمئتهش غجنخيهب
قق ظيطم غجنرضهقيعهن جنمتلكي قهن غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـمللك هن  و مملكمعمكشمم: ملص حمهئمئ
غن ص  جعلكجنرضهقغص هقجن حموجفمث ل ههنميلكُّـيعغ جن ض ظ حفلكقمغلك جل قغغ غخف همثخص عقغ مملكن غجن ه

ظ  ضو قحفلكجنمليهعهمس ُّـهئ جنمب يح غخفثلكنص حممشن غجنهئلكمعمك غجنىعه َّـ ي مض غجنرضهقغص ممخص ُّـ
ل ض غن غخف غن ذهقهص  هجلهبيعهو ههنمهيطغخم قُّـيطص جنىعغمعو هنميلكُّـيعصهظ هجلمت  و جنىغُّـيطسهغحلمث

غن ذو قهقيه هن قهن عهوهجلهبيع قص جع غحلمث ظ غخفىعمم  و هن قُّـيطٍّ جنىعغغ ممسهقه جنمب
 .ملي قهن غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـمل غجنرضهقمن ظيطخمصنعق .زعيجنمثيغ ه جعخص رلك عهثسلكن وهجلهبيع

قق ظيطم غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيهعهن جنمتلكحم يمثمل غجنىعغمعيُّـململ قهن غجنرضهقيلك هن  شمم: هئخص مض خم
وُّـملي غألظلكجع جعلكجنرضهقغص جفمثهن عن جفيعمممل غألظلكجع ذهقىمي هنتحيعومملكمعمك  جنىعغغ ي
ض ي ي جنىعغمعمثهتخص غجنت َّـ غإلهثسلكنص هعهثخص جعهلل غمعصهه هنثالو هجلهبيعول قُّـيطغخف مهلكحمهتخص ي

 .يمثمل غجنىعغمعيُّـململ قهن غجنرضهقي غخفهلهلكمل غجنخيلكهنمن ظيطخمصن عق.جعلكجنهئتلكجعمل
ملص هخميط جعمئ ي هجعخل غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمثمل غجنىعغمعيُّـملهمملكن َّـىعغ جعمثلكهثلك جنمبمتسبمل جعخل غجنرضهق
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غ ىهئىمل غجنت جفي غجنخيلكهنيمثمل هغجنخييعحميمثمل غجنىعغمعيُّـملجعمثلكن غجنمتسبمل هنلك جعخل غجنرضهق  حممثهتلك جعيطهغن جغب

ل ض ن جنمبهب ل هنت غخفحهب ض غنيعه حكمبب جلمت هنلكقغن غخف  .همههيلك جعلكجنخيمت
همل عجل هنجيمبمئلك هن غجنرضهقي غجنخيلكهنيمثملغجنخييعحم يص هقجن ألهث هنت ظيطخممن يمثمل غجنىعغمعيُّـملي

ظصغجنرضهقغ مض مجمث عهخملكغ غجنىعغغ  . هي جلهئيغص ظيطم غجنيطهغن مض مجمث عهخملكغ غجن
ك صمليغئهبمل غخفجيمبمئمل هغخفجيمبمئمل غجنخيلكهن غجنمتسبمل جعخل غجنيط:سج ن هغخلمه  َّـ هثسبمل غجنخيهب

ص جفمثهن عن غجنثلكهثمثمل َّـ غألجل يغخفجيمب  ظيطم قهغن خصيمممب يط هقجن ألهثهمله هنجيمبمئلك هن غألي
ن غجنمتسبمل حمخيمب ل معهئ ض ن جنمبهب غ غخفحهب همثملجغب همثملص هعقغ مملكهثمن غجنمتسبمل حمخيمبي ومثمل مض خمٰهي  ي

 .بمل قهغهنهتلك غجنمتسيمثمل هجنمثيغ ُّـمبىغن هن حمخيمبوملي جللكهنو هنجيمبمئمليمثملحملكجنمئٰه
ك ي غجنخيلكهنيمثمللك غجنمتسبمل جعخل غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل هغجنخييعحميهعهن ن هغخلمه مل حمهت هثسبمل غجنخيهب

يغجنيطغئهبمل غخفجيمبمئملص ألهث هنت هن  همئلكمب هنجييمل َّـ غألجلي غجنخيلكهنيمثملي جفمثهن عن غجنخييعحمصغخفجيمب
ظيطم غجنيطهغن  م ممخص َّـ هنهيلكق غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل م ظيطم غجنيطهغن مض مجمث عهخملكغ غجنىعغغ

ظمض مجمث عهخملكغ  . هي ُّـمتخيهئيغص غجن
ك ي غجنخيلكهنيمثململ هغجنخييعحميغخفهلهلكمل غجنخيلكهن  غجنمتسبمل جعخل:سج ن هغخلمه مل َّـ هثسبمل غجنخيهب

ص جفمثهن عن غجنخييعحم ي هنجيمبمئلك هن غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمل عجلي غجنخيلكهنيمثمليغخفجيمب ت هنيملص هقجن ألهث ه
ظيحتمئ  غجنيطهغن يحتمئ م مليممخص َّـ هنهيلكق غخفهلهلكمل غجنخيلكهن  ممئمن غجنرضهقغ جعحسمك غجن

ظ غظصي هي ُّـمتخيهئيغط هقجن ألن غجنرضهقغصجعحسمك غجن همثمل مملكهثمن قغمعو حك همثمل عه هظهيي  صي
غظ مملكن قغمعمثهنه هنجيمبمئلك يعجل يلك عه هظهيمثي غجنيطهغن حك  .هلكه

ي هغخفهلهلكمل غخللكظمل حمهت هثسبمل غجنتبلكُّـ غجنهئحليمثمل غجنىعغمعيُّـمللك غجنمتسبمل هنلك جعخل غجنرضهقيهعهن ص ي
 .يمثملغجنىعغمع  جنمبرضهقغ غخفبلكُّـصي جعلكجنالقهغن غجنىعغجخويطغيمل هنمئمثي غخفهلهلكمل غخللكظيهقجن ألن
ن عنصي غجنىعغجخ غجنيطهغن< يمثمل غجنىعغمعغجنرضهقغ يجلمبهبمن عن:  عحفيعهوجعخيبلكقغ  ي ههن غخفخيمب

غنحممص ي َّـ هثسبمل غجنتبلكُّـ غجنهئحلي هجلخل غألحفيسيغجنمتسبمل جعخل هثمئمثىش غألجل  غجنالجفمث

غجليط غخفمتجيمئمثمل مض خف غجنيعحكلكجنمل غجنجههبسمثمل) ص( يحتيعُّـيع غجنمئ .ضطصك: ي
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غن غجنىعه َّـ عجل ه جنسهثسلكن جفتخصص و هنبلكُّـصه هن غإلهثسلكن هنجيمبمئلكيغجنىعه َّـ هثمئمثىش غحلمث

ص هجعلكجنتلكمظ حممشهنجللكق عن ُّـيعي ه غن هن غإلهثسيمهيطم هنخي  حممشن .ن عه يلكلك عن ُّـمهيطم غحلمث
غن هن غإلهثسلكن هث عجلى َّـىعغ حفصمس ُّـمهيطم غحلمث  يخص ظيطم غألحفيسي مممبيهثع هنمت هيمب مم

 .ص هعن ظيطم حممثمبىغن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخليظيطم غألجل
 .ي َّـ هثسبمل غجنتبلكُّـ غجنهئحلصملي هغخفهلهلكمل غخللكظيمثمل غجنىعغمعيُّـمل غجنمتسبمل هنلك جعخل غجنرضهقصنعق
يغجلمب عن غخفهلهلكمل غجنخيلكهن: ي خملكن غجنهلُّـ غجليعمغلكذ:سج مل ُّـهبهئ معمئمثمثيطَّـلك ي

َّـلك ي عن:حممثحيهتيع جن... و جمحق هنخيتمقو معيعمممثمكيص جنهئمتيمثملجعلكجنالذهقغ غجنىعغمع ه جنمبجكمممثمك همغ
مل جعلكجنالذهقغ يمل معمئمثمثيط غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيممخييطن ظح( وهتلك هنلك جنمثيغ جعمهحمثِّـمت هنصممثحقغ

ظهي ظهييمثملغجن هقجن ممتمئمثمثيط ( و جمحق هنخيتمقي جنهئمتوَّـ ظحمثِّـ ههنمتهتلك هنلك ص)ي هغجنالقهغن غجن
هقجن ممتمئمثمثيط ( و ههنخيتمقو ههنمتهتلك هنلك َّـ ظحمثِّـص)يمثململ جعلكجنالذهقغ غجنىعغمعيغخفهلهلكمل غجنخيلكهن
يمل غجنتمئمثمثيط حمسن غجنرضهقغ يلك همغ ظحيص هعهن...)يغجنىعغجخ مل جعلكجنالقهغنيغخفهلهلكمل غجنخيلكهن

ظيغجنت جنمبهبهلهلكمل غجنخيلكهن سمبمك جعمثمثيطَّـلك ضحق مض معمئ  حمالصمل َّـ غجنرضهقغ جعحسمك غجن
 غألظلكجع هنلكقغن ىمي هنتحيعو مملكمعمكيجعلكجنرضهقغ مم:  ممخص جن خممبمتلكصغجنرضهقغ جعحسمك غجنىعغغ

وُّـملحمحيعمممل غألظلكجع ذهق. همملكمعبلك ي جعلكجنرضهقغ ل ممىغُّـيطي ض  هجلهبيعه جنهئ و خفمهيطغم غخف
غن غجنهئتلكجعملص حملكجنرضهقغ يخص يمعيي جنىعغمعمثهتخص غجنت َّـ غإلهثسلكن هعهث ظ هجلمت مهلكحمهتخص جع

جعمل خظ هغجنرضهقغومل خظجعتغجنثلك  . ظحفيعو غخفسمب
ق هن حميعك ظحتلكيهعهن  ي حمسن غجنتمئمثمثيط جعلكجنالقهغنصي همغ جليطن غجلتبلكق غجنتمئمثمثيط غخفىعمم

 غجنرضهقغ ي عنى جلمبهبمنيط هقجن ألهثيمثملميمت جل غجنتمئمثمثيط جعلكجنالذهقغ غجنىعغمعى ُّـيغجنىعغجخ
ي هنجيمبمئلك هن غجنيطهغن غجنىعغجخش عحفيسيمثملغجنىعغمع ي عُّـٰهلك عهثىص هجلمبهبمنه  عه يمبمك غألجلى عقغ حكه

ص حمهب قحم غجنيطهغن غجنىعغجخي غألحفيسىمكيمبى حكىممىعغ  صيمثمليعحم غجنرضهقغ غجنىعغمعى معي ممىعجن
مغمك   .مبتمئمثمثيط هبلكجنهجعلكجنتلكمظ حمال هن

غجليط غخفمتجيمئمث )ص(  ).ص(ص جفلكخكمثمل ضطصك: مليحتيعُّـيع غجنمئ
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ي ُّـهبهئ معمئمثمثيط غحلمثمتمثمل غخفجيمبمئمل غجنت معيطن جلمف حمخيمب:شج مهلكم قغغ ي غجنمتسبمل جفخل غمعيمثملي

غهث ظهي هجلمت ل جع ض  : عهصو غجلمتلكجفخل جعلكجنهيخي جفخل َّـ لكلكئيعى حفلكحمو لكلكئيعش حمهئ.غخف
غ يمثمل حمخيمبييط عنهيمثلك معي حممششيمثمليطغ جعلكجنالذهقغ غجنىعغمعيمثى جعلكجنجيحقغنص حممشقغ خممهلكحميهخممن غمع  جغب

ل جنمثسمن قغمع ض ن جنمبهب همثملغخفحهب  صيمثمله هنجيمبمئلك هن غجنهيخيمبي عحفيسيمثمليص هألن غجنرضهقغ غجنىعغمعي
 .يمثملحميعحمخيهتلك ي ُّـمبىغن هنمت قحم غجنهيخيمب

جيمبمئمل غخف يمثملهَّـ غحلمثمت. يُّـمل غجنال ذهقيمثملغحلمثمت: يهعهنلك غجنتسهبمثمل غخفمتلكحكبمل جلمتيط قجن حمهت
 .يمثمليطغ جعلكجنالذهقغ غجنىعغمعيغخفمئمث

ص هقجن ألهث هثخي:شج ي ُّـمهِّـ قجن ي عن غجنيطهغن غجنىعغجخى جليعحممني هن ه هنجيمبمئلك ي عجلي
ل هن قهن عن صيمثملغجنرضهقغ غجنىعغمع ض غ جنىعغغ غخف ن قغئ غجنثب ي ُّـهئ ه حممبخي جضهب ي

ههخميط معمئيطن هنثلكجن حكلكجعمئلك. ه جلمئال جلمتممهئلكهيُّـهبتمت غهث  .ي
 : غألهنثمبمل:شج
 . جعلكجنرضهقغولكلكغإلهثسلكن هث: يمثملمع غجنىعغيُّـملغجنرضهق. ص

يص هقجن ألهث مممبيي ُّـهبهئ معمئمثمثيطَّـلك جعلكجنالقهغن غجنىعغجخ  يمثملخص ظيطخممن غجنرضهقغ غجنىعغمعي
 .ه هنجيمبمئلك هن غجنيطهغنش غجنرضهقغ عجليص جفمثهن جليعحممن عنيظيطم غجنيطهغن غجنىعغجخ

ي هنلكك هنتحيعشمم: مليغخفهلهلكمل غجنخيلكهن. ص  .ه غجنيعمغمبخل جعلكجنرضهقغ هنلكقغن هنلكخكمثلكىمو
ي هنلكك هنتحيعشمم: ص حممثمئلكنيقهغن غجنىعغجخُّـهبهئ معمئمثمثيطَّـلك جعلكجنال  غجنيعمغمبخل جعلكجنرضهقغ ي ىمو

ظ هغقمعهيلكجل جعحسمك  غ غجنيطهغن هغجنرضهقغ جعحسمك غجن هقغئخصص عق ي هنلكهث هن جغب
وُّـمل حمحيعمممل غجنيعمغمبخل ذهق.غجنىعغغ غنهه ذهقغو هجلهبيعو جنىغُّـيطي ظ هغجنخيمت  ص جعحسمك غجن

 . هجلهبيعهوغ قُّـيطغه قهغن غحليعمممل جنمثيغ قهغهنلك جنىعيهَّـ غخفحنص جنهئ
 .ملي جعلكخفهلهلكمل غخللكظييطغ جعلكجنالقهغن غجنىعغجخيمل غخفمئمثي غخفهلهلكمل غجنخيلكهنيمعسهبه
غنو عهثسلكنشمم: غجنيطغئهبمل غخفجيمبمئمل. ض  هي ُّـهبهئ معمئمثمثيطَّـلك جعلكجنالقهغن صه قغئخصو جفمث
 . جنمبىغههن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلطيغجنىعغجخ

شقغئخص مم: ملي غجنخيلكهنيمثملغجنخييعحم. ض ي هنلكك هنتحيعه  ُّـهبهئ معمئمثمثيطَّـلك ىعن غجنيعمغمبخلص هَّـىمو
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ق حممثهتلك عهثيجخغىعمغن غجنجعلكجنالقه يص هقجن ألن غجنيطهغن غخفىعمم ظهيي حممثمئلكن . يخص َّـ غجنيطهغن غجن
شقغئخص مم: جلمتيطَّـلك ي هنلكك هنتحيعه وقغئخصص جفمثهن عن جفيعمممل غجنيعمغمبخل قغئهبملي  غجنيعمغمبخل ىمو ي  ه

ن غجنمئٰه ظ ي غجنىعغغص حمتهئ مغيمثملخفمهلكقُّـ غخفلكخ جعحسمك غجن يطجل ى معهبملي هنيعممههتملي هن
 .ملي غخللكظيمثملجعلكجنخييعحم
ص هَّـ مض َّـىعغ غخفثلكن و هثلكلكو عهثسلكنشمم: مليجنخيلكهنغخفجيمبمئمل غ. ض ن م  جعلكجنهيخي جفمثهن ُّـهئ

غن مخلكن قغغ  ن غجنخيمت  يمثملي ُّـهبهئ معمئمثمثيطَّـلك جعلكجنالذهقغ غجنىعغمعم  هجلهبيعه وممىغُّـيطغخفخيمت
غن مخلكنيهممىعجن غجنالقهغن غجنىعغجخ ىص هقجن ألن غجنخيمت ني ن ص قغغ غخفخيمت  هغخفحهب

ن غخفحهبي هن قغمعمثس قغجخ)غجنمتلكلك( غنص حممثهئ نص ههن قغحفاللكغ غجنخيمت هن  مض قغغ غخفخيمت
ن ذهقُّـيعي ي مصلكن جن يجغ هلك ذهقغي عن ُّـهئ همثمل قغمعه ه هقغئخص قهغهنلك ممىعجنصي  .ه

ن ض هنميلكُّـيعغ جنمبهبخيمت غن مض جلمئيط غجن ن حممثهتلك غجنخيمت غقق غجنت ُّـهئ ص مض جعخيىش غخف  صههثخي
ص هثح ي هنلكك هنتحيعشمم: ُّـهبهئ قجن  غحليعمممل ينع :هعه جعلكجنهيخي ي جعلكجنرضهقغ هي قغئخصص ومو

هُّـمل ذهقمنمثسجن  غخفجيمبمئمل يهمعسهب.  ممىعجنه خفمهلكقُّـ غخفلكخ هجنمثسمن قغئهبمليمثمل قغمعه ذهقغي
ق جعميمثمليطغ جعلكجنالذهقغ غجنىعغمعزمل غخفمئمثيغجنخيلكهن مغ يطغ جعلكجنالقهغن ي هغخفمئمثيُّـمل غجنالذهيُّـملغجن

ق جعميغجنىعغجخ مغ  . غجنالقغئهبمليُّـملغجن
يطغ جعلكجنالذهقغ زمثىخمص حممشقغ هنلك ي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنو خكلكجليعو عهثسلكنشمم: مليغخفهبهئمتمل غجنخيلكهن. ض

 . ي جعلكجنرضهقغي جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنو خكلكجليعو عهثسلكنشمم: هملي حفلكظه ظلكقغ جحهئمتمليمثملغجنىعغمع
جنمل غألقك جعمثمت هجعخل و هنمتخسو خمهبيعشمم:  غخفجيمبمئمليمثملغحلمثمت. ط  جعلكجنهيخي هخممن جفمثمب

همثمل مملكهثمن جفمثمتييطغ جعلكجنالقهغن غجنىعغجخيمثىغجنجههبيغص حممشقغ خم همثمل عه هخمتي   هن جفىعم غجنمئمثيط غجنىعهي
 .هَّـ غإللكالمحفىع حممثهتلك ىع

 .ه جعلكجنهيخي ي قغئخصو هنمتخسو خمهبيعش مم: ُّـمئلكنيهجعلكجنتلكمظ حممشهث
 .و جفخل َّـ مملكمعمكي غألظلكجع جعلكإلهنهئلكن غجنخيلكنىمي هنتحيعو مملكمعمكشمم:  غخفهبهئمتمليمثملغحلمثمت. ط

هنملص خمس غخفمتجي) ص(  .صضصك: خف غخفمتحي
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   ؕترّ؞ؖء ؕرط
تخل عجفيطغرلك ي جل خمٰهمثو هَّـ جلبلكقغصمهمبملي غخفتيمثمل غجنهللكيمثملين مض جضمب هنخيمت غجنمئٰهيمعمئيط

ق:  هثحص جلمتهتلكي جنسحفيعه ي معمتهيوقهنملهنال مغ وعقغ لكمبخيمن غجنجههبيغ حملكجنمتهتلكق هن ي حممشن صي
ق غجنمتهتلكق هنالقن ل غجنجههبيغ هي ُّـمتهيوهمغ  هن ممالن وهممخص َّـ هغضِّـ.  جلمتي جنجيمب

 هجعلكجلتبلكق غجنهئمث صو ههنمتهيمهمبملومهمبمليهنت:  جعلكجلتبلكق هثسبتهتلك عمليمثملغهثمئسلكن غجنهللك يغخفمهمت
مغبمل: عمل غن عملصو هحكلكجنبملوهن ومثملخكخمه:  هجعلكجلتبلكق غألجف قغو ههنهتهبمبملي  صو هجضمه

قغ عمل ومثمل همغىغئومثمليمممب: هغخفحمه  ههنلك قمميعهثلكن هن صن جعمثلكن مجمث َّـىعن غألخمسلكني هخميط معمئيطصي
يتخل عهثخص َّـ هن هنمهلكقُّـ غخفالقهنمل هغيمعيغخفالقهنمل هغجنخيمبمئمل جعخل غجنمئٰهمث  جعخل يمهلكن غحلمئمثمئي

ي هثح غخفالقهنمل جعخل غجنخيمبمل غجنتلكهنصن هغجنتلكمظيغخفمئيط ني ه حممشن ممالصمل هغخفخيمب ن ي ي هن غجنخيمبمل هغخفخيمب
جنخل جنخيمبملصجعخيىشجل يي ُّـمتهيهئلكن جعخيٰههتخص  و ههثح غخفالقهنمل جعخل غخفخيمب  هن خمبمث صو هغجفيطغي

جنخل جنمبمتلكق ظ غخفخيمب ظيمئمن غحليعغقغ هحتمئييطغ غجنمتلكق حتمئي حممشقغ همغصغحليعغقغ هغجنٰه  ص غجنٰه
 . عجفيطرلك جل غآلحفيعيهُّـستحمث عن ُّـمتهي

غضِّـ عن َّـمتلك غمع يههن غجن يمهلكي جفمئمثمئمثي ُّـمتمثه يلك معهئ ق طيمثمل جعخل لكيعمض غجنمئٰههلكه مغ  جن
حفيعوجلالخممل مغمك غحكتمبىغغن عجفيطرلك جن  .يمثملي هَّـ هنلك ُّـسهب جعلكجنمبىغههنص مع

مغمك طس جفمئمثمئومهلكنيلك عقغ مس ُّـهئ جعخل غجنجييعحمخل غمعيعهن ق غجنخيمبمئمل غجنت مع  جنخييطن همغ
ي حممثسهب جعلكيمعصغخفالقهنمل هنمل هجعمثلكن ي جعلكيجلتبلكقغغ غخفتمئيطيمثملهجنبمثلكن غهثمئسلكن غجنهللك. يمثملهيلكخمي

 : قحس غهللا ي خملكن غخفمهمتصيمثملخمهيلكي هغيمعيمثملغجنمبىغههن
طَم ي تقد َيةّ أن ا تُ تنقسمّ س اعتبار،ٍ ومنفصلةٍصلةّمت: ها إِ باعتبار   ِ و

كيف ةٍوجبة:  إِا اعتبار،ٍ وسا ٍيةشخص:  إِ واألزمانِ األحوالِ و  ٍ ومهملةّ
صورة حصورة،ٍو ٍية وجزئٍيةّ:  إُ وا نفصلةِصلةّت من ا ُ تقسيمَوقد ب. ّ  ِ وا

 .إ أقسامها
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ّؕؖ؞ؕ ّ  
تُتنقسم  قدِصالّ االتِ طبيعةِ باعتبارُصلةّ ا ا إِم ي ب ا ٍيةزوم:  وا ٍيةفاقّ واتّ ّ:  
لزوم(. ١ ُيةا  َ استلزامُ توجبٍ لعالقةط حقيٌصالّ و ال ب طرفيها ات:)ّ

ون،َأحدهما اآلخر ًلةهما عُ أحدَ بأن ي آلخرّ هثلك أو ،  ، ٍ واحدةٍّة لعلَمعلول ُّـهئ
اءَإذا سخن: و ي حممشن غجنخيالخممل جعخل غخفمئيطد يدّ فإنه يتمُ ا ومثملن هغجنتلكمظ جنىغههني قد .ي  ُمّوا

ٌعلةهَّـ معسخخل غخفلكظ  لتاّ و صقي هَّـ غجنتهبيط  اءَدّإذا تمد :و ٌ فإنه ساخنُ ا ّ. 
ا عل لمقدٌّةوا ني حممشنلّ األوِ بعكس،مّ  ن ُّـالقن صي غجنخيمبمل معالقن غخفخيمب  هغخفخيمب

 جفمثهن خملكن غجنمقَّـلكن صو هغجفيطو حملكخفالقهنمل َّـمتلك هن ممال غجنجييعحمخل هجنمثسمن هن لكيعمصيغجنخيمبمل
يجلمف عهث عقغ همغ نيمل غجنتلكهنييطغ غجنخيمبي ق غخفخيمب ن همغمك ي هعقغ همغصمل همغمك همغ يط غخفخيمب

ق غجنخيمب و صمليهمغ اءإذا  :و ّ فإنه يتمدُ ا  ؛ٍ واحدةٍّة لعلوفيه الطرفان معلوالن .دّ
َألن الغليان مدّ لسخونةَدّ وا ٍ معينةٍ إ درجةِ معلوالن  ّ.  

ُيةفاقّاالت(. ٢ س ب طرفيها ات:)ّ  ال ِ العلقةِ لعدمط حقيٌصالّ و ال ل
الزمةُتوجب مغيط معالقن: عهَ ا ُّـمتو ي ُّـ مهلكن يغيمع:  عه حممئصن هغجنتلكمظي جعخل غخفمئيطس معهئ

ق مغ ُّـمتمثي جنهئمتوجعمثمتهتخص هن ي جنمثيغ حكببلك معهئ يلك جفمئمثمئمثه كنه  ُّـستحمث غيهثهيهئلكم جعمثمتهتخص جنهئهلك ه ّو

ا عندُ حصولُفقّيت قدمِ حصولَ ا ِ ا ق غجنحنظ جعال ي خميط ُّـجيمب غيمع.ّ هيلكم هُّـيعغق جع همغ
ق خظصوحكبمك  . جعمثمت هجعخل حكببو ههنسلكهثخملو هن قهن هنمتلكحكبملو هخميط ُّـجيمب هُّـيعغق جع همغ

مغيط خظ:ههنثال مغيطو جعال حكبمكو خميط ُّـ قن صيمثملي هي جلمبمل حملكجلمب جنو هن ن همغ  ههنث َّـىعغ ُّـهئ
ن جع جللكخمو هَّـ جضلكنصجعلكجنمهيطحممل مغيط خظط هي ُّـمئ  ص خمبمبو جعال حكبمكو عق ي ُّـخيمئ عن ُّـ

وهخميط معسلكحميع هنثال همعمبتمئ هن ظيطُّـمئ مض هنهئلكن و هنخيخله نص هنمهلكقحمملي  صه معالخممثمتلك ظيطحممل: حمتمئ
ي جعلكققغ عمل ققمغمل غجنتجهبي همملكن غجلويط هنلكظيعه عقغ همغ خممنصيطه  و مض عهثلكظو هثهيس مملكن هنلكظ همض غجن

 جممبمثلكن ي حممشن حتمئصيجلمف غجنمتلكق حممهلكقم خضهبيط غخفلكظ مض غخللكقف جممبمثلكن غخفلكظ غجنىعه جلمف غجنمتلكق
ويط غخفلكظ مض غخللكقف جنمثيغ هثلكخكئلك هن قهن حكبمكيغخفلكظ هخضهب  هن ص هنمتهتخص حكببوهغجفيط ي جع جنهئصه

يعن حتمئ هخيلك  هممىعغ جن مملكن قهنمثالن سرضغن غجنيطقك هن.همئهتخص هنخيلك هن جعلكغ غخفمهلكقحمملي
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وهُّـىعَّـبلكن هرمثئلكن هنخيلك جنخيالخممل  صو هغجفيطغو عه جنجكجعمثملصٍّ غمغتخصجلو عه جنجكغجعيشص جعمثمتهتخصو خميطُّـهبمله

غهن غجنت عقغ عمل معالقهنهتخص عقغ قعُّـمتلك : ي حممشهث ي ُّـهبهئ عن ُّـمئلكنصيهجمحق قجن هن غجنخي
ن غآلحفيع هنخييعجفيطرلك يجعيط و ألن غجنخيالخممل جعمثمتهتخص خملكجعمبملص عن ُّـهئ  صو هحصلك حكبمكص جنالهثهيهئلكمي

 .هيلكخم غجنمئلكجع جنالهثهيهئلكمي جعلكجنتالقن غيمعيسهبههنث َّـىعغ ُّـ
ق جعال حكبمكيهجلمف َّـىعغ حممبمثيغ غيمع مغ مغيط صوهيلكم َّـمتلك جعهبخيمت غجنمهيطحممل هغجن  جع ُّـ

ُّـمتمثي جعخل غخفمئيطومهلكني هغمعوحكبمك ين هغجنتلكمظ هجنهئمت جنمثيغ حكببلك معهئ ه جنمتلكطهلكي عقغ مملكن :  هن خمبمث خم
هنلك حممشهث ي ُّـخييص يغجنجهخيس هنخيمه ومثملهيلكخمي غمعيمثملي حممشن َّـىعن غجنمئٰهصه ن ُّـستجيمث ي حممشن غصي خفخيمه

و ات ه.يعن ُّـخييص جنهئمت ي ُّـهيخي قجن مَفقّكما  ّ أن  َدا الطالبّ رسُ ال ً  ّ إالَ ا
وعَبعد درِ  َية هذه القضُّف فتؤل،س ا طّ م :ّية ا ّما جاء  در،ٌدّ قد َس ّ فإن ا

رسَسبق وعه  ا ظ جضهب .ِ  يحممشن جعخل مص  هقهنمل هخهل غألحكتلكق مض غجنيطقك هنالويطي
ي ممخص جنتمسحفيع جضهبصوهحصلك حكبمك ن غألحكتلكق مض خهجل جعلكجنيطقك ي هجنتمئيطصو جل غجنيطقك حكبمكويطي

ي هجنهئ َّـىعغ غيقمعبلكل ُّـهبهئ عن ُّـمتهيص ظحفيعوحكبمك س هنا أي .ي ء ٍ عالقةُّةول  ب م
وعِبقَ وسٍدّم رسِ  ن،ِ ا ك بمحضّ و صدفةِما ذ تكرِ ا ق غجنحنظ َّـمتلك .رةّ ا مغ  حم

 .و جع جن حكبمكصن هن غجنمهيطحمملي ممخص مض غخفخيمت غألهو عه قغجعيشوجنمثيغ جعال حكبمك
نورَوم  م ي ْن  عرفةِ بنور العلمّ ا ما يقع،ِ وا ُ كث  من ٍ  كث فيظن،  الغلطً

زومّفاقيّاالت ٌيةّات أنها قضايا  جرد؛ّ  ِ رّ صادفةِرّ ت ي حممشن صوي همض َّـىعغ غجنهئالن معمسهن.ِ ا
ن قغئهب همثملغجنمهيطحممل ي ُّـهبهئ عن معهئ  هَّـىعغ هن صي جلمف غخفمتجي غألقحكجيه جعمتلكظيُّـمل هعممثيعي

غجليط غخفهتهب ههجنهئ هن قجن ُّـهبهئ عن هثجيط معالقهنلك هنمتجههسن غجنمهيطحممل  صمل مض غخفمتجييغجنمئ
ن معلكهن يلك جفتيغجنهئثحقغ هُّـهئ َّـىعن  يط غجنجههتمثيطي هخميط قحمىش غجنسمثصي جلمف غخفبمت غألقحكجيه

هغجنمئلكجليطغ هعحملكق جعمسشلك جنمثسمن خملكجليطغ همثمل جلمئمبي ومثمل غحكتمئيعغئو جع َّـ خملكجليطغصي ومثملجن غجفتخصي  صي
ن مم  .ي عمل جضمب عن خكلكظ غهللا معخيلكملوهمعهيمهمث غجنهئالن مض قجن هن

.ضضك: يغألحكيغ غخفمتجيمئمثمل جنالحكتمئيعغظ) ص(
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ؕ ؖؗ  
  : تقسيمانِلمنفصلة

  .ّيةفاقّ واالتّية العناد.أ
 ي رتهب : عهصي جعلكجلتبلكق عن غخفمتهيمهمبمل جفمئمثمئتهتلك غجنخيمتلكقيمثمل َّـ عظ غجنمئٰهيُّـملغجنخيمتلكق

ي حممشهث ُّـستحمث عن صولك حميعقي هعهنو قهفلكي غجنخييطق عهن: هثحص هن غألهثحلكظو هثحين هغجنتلكمظ جعمسهيغخفمئيط
ن غجنخييطق قهمغلك هحميعقغ هنخيلك هُّـهئ ه ن قهمغلك عه حميعقغصه ه هُّـستحمث عن ي ُّـهئ ن غجنخيمتلكق   هخميط.ه ُّـهئ

وجعخل عهنيعُّـ ي جنىعغمعمثهتخص هعهثخص ألهنيع حفلكقف و جللكن هنلك ُّـىغهن غجنخيمتلكق جعهبجيعي ص ي جلمتهتخصط عق  ق قهغجن
 .ي مض خمبلكن غجنخيمتلكق غجنىعغجخيلكخمهييهَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ معسهبمثت جعلكجنخيمتلكق عه غجنتمتلكمض غجنجيلكقع عه غيمع

قسيم  نا ب الطرفِ طبيعةِ باعتبارُوهذا ا ت، ا   : إُ فتنقسم؛ِصلةّ 
ُّـمتّ حقيٌ وعنادٍ و ال ب طرفيها تناف:)ّيةالعناد(. ١  ي رتهبخيلكن ي معهئ

ون ص غجنت حكمثمسجخ غجنهئالن جلمتهتلكيمثمل ممخص مض غخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئصهي ُّـيعمعهيخيلكن  ُت ذاَبأن ت
سبة سبةَ ذاتُنا وتعاندُ ت، منهما  ِال و،  اآلخرِ ال صحيحُالعدد:   ا ّ إمُ ا

ون ً زوجا أو فرداَأن ي  صيمثملحممشقغ مملكهثمن غجنمتسبمل مض غجنخييطق غجنمهحمثِّـ َّـ غجنىغهمغ .ً
 حمتمتلكمض غجنمتسبمل مض غجنخييطق صيُّـمل هعقغ مملكهثمن َّـ غجنهييعقصيحمتمتلكمض غجنمتسبمل مض غجنخييطق غجنهييعقه

 .يغجنىغهمغ
ُيةفاقّتاال(. ٢ ون:)ّ نا ب طرفيها حقيقيُ و ال ال ي ّا ذاتيّ ا نً،اً ما ّ و

 ي عجفيط غجنجييعحمخل حمال ُّـتحمئي عقغ حتمئ: ُّـخيمت، اآلخرِهما بدونُ أحدَقّ أن يتحقُفقّيت
مغيط مض غجنيطغق صغجنجييعم غآلحفيع نصو هغجفيطو خكخيسيعيي ممخص جن جلمبهبمتلك جعمسهث ي ُّـ :  حممتمئ

وغجنيعمغ غجنىعه مض غجنيطغق عهنلك َّـ قُّـيط و هعهنلك َّـ حفلكجنيطي  هَّـىعغ ي ُّـخيمت جليطن عهنهئلكن عن صي
مغيط حممثهتلك يعي ص جع ُّـهبهئ عن رتهبخيلك حممثهتلكصرتهبخيلك مض غجنيطغق ي عهثلك هثخيمب عهث ي ُّـ  يعيي

ر سهيلكخميخيلكهثيط َّـمتلك غمع حملكجنتصوهغجفيط و،هماِ عن ذاتٍ خارجٍأل ونّإم:   سَا أن ي ا   ُ ا
م ار  ًدا أو باقراّا َ أن علمَفقّ إذا اتً ِ نَ غّ أنُ م ي قغ مض غجنيطغقهما  مغ و صه هن : و
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كتاب ونّ إمُهذا ا نطقِ  علمَا أن ي م،ِ ا ونّ و اَا أن ي لو  حممتح ً 

وهثخيمب عن خللكجنيط ه ممتلكجعلك هجنهئمت جنمثيغ ممتلكجعلك مض جلمب غخفمتجيي هئتلكغ غجن مض ي حمهي جفلكجنمل غجنجهصيه
 وحمهت جنمثيغ خللكجنيط متجي هعن مملكن مض جلمب غخفص حمهت جنمثيغ مض جلمب غخفمتجيوحممشن مملكن خللكجنيط

ا ال يملكَفقّإذا ات ُ أن خا ً ِ كتابا  علمّ نطقً ونَملُ واحتِ ا كتابَ أن ي  ُ هذا ا

ص هقجعيهي عنيتُّـ خميط) ص( ي حفلكجنيطغ ي ُّـهبمب ممتلكجعلك مض جلمب غخفمتجي ه ن جلمتيطن ه ن خملكظيطغ عن ي ُّـهئ هخص ُّـهئ
و مض جلمب غخفمتجي ألهث جلمبوممتلكغ هثلكذس عقحكجيي ق جنمبهئهيي ُّـ . جنمتلك جعلكقص حمال هثهي حممث هي جفلكمغمل ي ُّـخي

ن هغجنهيمئ هن  هنهت غجنهيمبسهيمل هغخفمتجي هي معهئلكق ختمب ممتبمتلك مض جلمب غألظ يهن عهثلك هثمسحفىع هن جلمب
هنهت هممهيلكق ق جنمتلك عحفىع جلمب ص همممسن َّـمتلكم حميعخملك جعخل ممهيلكق غجنىغهن غجنميلكجعيع جفمثهن ر يغجنهيمبسهيمل هغخفمتجي ي ه  ي

ص هي هثيطقه عمل هنت هثبمئ هثخيمثىس َّـىعن غجنخيمئمبمث هنهت ق عحفىع جلمب يغجنىغهن غحللكمظ جفمثهن ي هثج  !!ظملي
ن جن يعن جغهب: يهجنخي غجنبخيىش ُّـتسلكظن جل غجنمئمهيط هن َّـىعغ غجنهئالنص حممتمئ  و هعخكهئلكيغومل خكبهتلكغي

ن قغ غجنخيمبهبمثجف ن هُّـمهحه عن هثمبتهيمن عجنمثهتلكص هُّـمبتهيمن عجنمثهتلك غخفسهسيملص هيجعيطي هض غحل َّـلكصيجن  ح
ن َّـىعن غحللكذغ غجنخيمبهبمث هنلك هنلكص همعهئ ن عجنمثهتلك ُّـ م ُّـمبتهيت يههن غجنمثمئخل عن غألجليطغظ حك ه  يمل جضيشي

قغص هىل ي ُّـ يقوهثمئيط ص ُّـمسمعمثمتلك هن حفلكقف غحل م هثيطغحم جل عحفجيلكئمتلكص وجلمف ُّـمئخل يعهثلكيعجف ي جعمسهثمتلك حك
وألن غجنمتمئيط ظغ  . هن غخللكقفي

وعي معالجفىح هنخي عهث جن ظلكقحمت هنجههئمبمل ص همغلكظم خكخيسو مض جعمثت هثتمثجمل حفجيمسي  و غقمعهئبت
ي خفلكقغ ظلكقحمت َّـىعن غخفجههئمبمل حممشهث معيعحمىش حكهسغجن همعيطغحم جل :جنمثيغ هن عَّـ جعمثت هحكمسجن

م حتتمييهضخي غجنيطغحفحل ص هحك ني هن جلمبهب جعخجيئ  ي و مض خمٰهمثمليخفلكقغ ُّـتيطحف:  همعمئ
ض غجنمتهيد ظ هَّـىعن َّـ لكبمثخيمل غجن ي هنخيخلص حممشهث معيعحمىش عهو غجنىعه معخيمثجه ضهب علكلكقيمعخيمتمث ي  ي

مغ عجنمث هن غخللكقفص جعخالم هنلك جن هو عه حكهسغنوغحكتهيسلكق ى ُّـ يمغ عجنمث هن قغحف علكلكقم ي
 .غجنىعه معخيمثىس حممث

يعن غإلظالف عن مملكن هثلكجعخيلك هن قغحف غإللكلكق هغجنهئمثلكن غخفخيخل غجنىعه معخيمثىس  جلمف يهَّـىعغ ُّـيطن ه ي
ص حمال خك ي مض عهث معتمئبيحممث  .وقيمعيعققهن مب هن ي

غغ هن قغحف َّـىعغ غجنهئمثلكن غجنخيمبهب ض غخفمتهتجيهَّـلك هثح هثسهب غجنيطجل  ي عمل عظالف غجن
ض غجنتيطقُّـد قغ غجنخيمبهبمثي هغجنتخيمبمثهبيهغجن  جعلكجنمتمئيس ييغ ُّـمئب جعىعجن هسيملص حممتجيط غجنهئي مض غحل
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ع ُا   .ِ  هذا العلمّ

قيق.ب ُية ا معُ ومانعةّ لوُ ومانعةِ ا   ّ ا
 حممشقغ عققهثلك عن هثجخي .و هَّـ غهثمئسلكهنهتلك عمل جغالجغمل عخمسلكنص ظحفيعوجنمبهبمتهيمهمبمل معمئسمث

ن هنبمتمثلك جلمف هنمتهيمهمبتخل جفمئمثمئمثي حمالجعيطصهلكيغحلخن جلمئمبمث ي عن ُّـهئ  مض معمئسمثخصغ ي هغخفهتصتخلهي
 : هَّـصغخفمتهيمهمبمل َّـ جعمثلكن َّـىعن غألخمسلكن غجنثالجغمل

 .ن غجنهئالن جلمتهتلكي هخميط معمئيطصيمثملغخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئ: هييعه
 .غخفمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل غجلهب: ههجغلكهثمثلك
 .يغخفمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل غخلمب: ههجغلكجنثلك

ي ألشلك ممثحقغ غجنيطهقغن مض جلمب صهيطغيثالجغمل مغمثهُّـمتبمي جفهيىح َّـىعن غيظجيالجفلكغ غجن
ن ن هغجنهيمبسهيمل هغجنهيمئ همض جلمب ن غخفمهمتص عحفيعهوغألظ : قحس غهللا ي هجعيطن عن ُّـمئ

 ي ُّـهلف ممي جغصي هغخفمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل غجلهب هغخفمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل غخلمبيمثملغخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئ
يط قمميعهثلكَّـلك  هخمصي ههنلكهثخيمل غجلهب ههنلكهثخيمل غخلمبيمثملغحلمئمثمئ:  غحفتخن ممالهن هخملكنصقجن

 ي جفتصهيطغي عمل غخفيعغق هن َّـىعن غخفمهجيمبحلكغ همعخييعم جفيطهقَّـلك هجغمييعغهتلك مغمثيجن جنتتمتب
جنى معخيمبيعقغ غحكتخيهبمبهتلك غجنمئلكئ عه غخفستيطن غخفمتهيمهمبمل  : حممشقغ خملكنص هنلك َّـ غخفيعغق جعمئ

مغبمليمثملغحلمئمثمئ  هَّـ غجنت ي ُّـهبهئ غمغتخصل لكيعحممثهتلك هي ُّـهبهئ صي معخيمب عهث ُّـيعُّـيط هبلك غخف
 . هَّـ غجنت ُّـهبهئ غمغتخصل لكيعحممثهتلك هغقمعهيلكجلهتخصصيعُّـيط هبلك غجنسلكجنبمل عه ُّـصغقمعهيلكجلهتخص

قسيم نِ باعتبارُوهذا ا نِهما وعدمِ الطرف ورفعِ اجتماعِ إ كِ إ ي ألن  ذ
ههثح هثيعُّـيط عه رتهبخيلكن هُّـيعمعهيخيلكنص  صلك ي رتهبخيلكن هي ُّـيعمعهيخيلكني عهنصجنمبهبمتهيمهمبمل لكيعحمخل

قهه غغ هن حفلكقف غإللكلكق غحل قص جعمثمتخص عن مغلكظمعمتلك هنث َّـىعن غجنيطجل مغ   هثجيط عهثهيسمتلك ظحفىعُّـيغخف
قغ ههثبيطع هثخييط خم غجنيطحملكل جل غحل قغ جل جمحقَّـلك هن غخفهسحكيهن  .مليسلكغ غجنتخيمبمثهبمثيق هنلك مختلكق جع غحل

يعن هن غألحمٰه جنمتلك عن هثمهح قغ غجنخيمبهبمثي ض غجنىعه ظلكقغ عجنمث غحل  يجنخييطهي حممشن غيملص هعييِّـ غجن
م ُّـمسحفىع قهنلكن غخفبلكققغ هُّـبيطع جعمشظالف غألحفجيلكظيُّـجكجع  جع هُّـمسحفىع هنخي صيس جعمتلك غجنيطهغئيع هحك

يغجنمهحمثِّـص ألهث جليطه .) جفهيحي غهللاهنمت(... هغ جعلكجنمتسبمل عجنمثيُّـهييعم جنيطُّـ غألهنيع هنلكقهنمن جليطه  هيي



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. صضص
يعهنلك  .خيلكن ههنت ي ُّـيعمعهيخيلكن ههنت ُّـيعمعهيصعن هثخييعم هنت ي رتهبخيلكن ههنت رتهبخيلكن

  : إُفتنقسم لكمعهيمهمثمبهت
 ص غخفمتهيمهمبمليمثمل غجنهللكيمثمل َّـ غجنمئٰهيمثملي ألن غخفمئس جنمبهبمتهيمهمبمل غحلمئمثمئ)ّيةحقيق( .١

ومثملحملكخفمتهيمهمبمل جفمئمثمئ  َمُما ح:  يمثملغحلمئمثمئو صي ههنمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل حفمبصو ههنمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل مجصي
اب ذبا  اإل نا طرفيها صدقا و ًفيها ب هن غجنمهيطم هغجنهئىعغ غمغتخصل غجنجييعحمخل  غخفيعغق .ً

غخم هجليطن غخفجيلكجعمئملصهغقمعهيلكجلهتخص ي ألهثمتلك خممبمتلك حممثخص معمئيطص هجنمثيغ غخفيعغق هبخص غخفجيلكجعمئمل جنمب يعن : ني
غخم ي هممىعهبلك عهثيمثمل غجنهللكيمثملظيطم غجنمئٰه خص َّـ جعمهيطم لكيعحممثهتلك هممىعهبخص ي جعهبجيلكجعمئتهتخص جنمب

تهبخيلكن هي ُّـيعمعهيخيلكن عقغ يعشخص هنتمتلكحممثلكن ي ر:  حمهبخيمت غقمعهيلكل غجنجييعحمخل.هجليطن هنجيلكجعمئتهتخص
مغبمل همملكهثمن غجنمئٰهمثمل هن  . حممثجتهبخيلكن هُّـيعمعهيخيلكن هي جضىعهق حممثه هعقغ مملكهثمن حكلكجنبملصز

سلبِوعدم ك  ا ه عشخص ي ُّـتمتلكحممثلكن ظيطخملك هممىعجعلك: ُّـخيمت. تنافيهما كذ ه  حممثجتهبخيلكن صي
ن: بمع صهُّـيعمعهيخيلكن مض غجنسمبمك ُأنه ال يم ابُهما وال ارتفاعُ اجتماعّ  ،هما  اإل

تمع سلبو رتفعان  ا  .ان و
ابُمثال صحيحُالعدد:  اإل ونّ إمُ ا ً زوجا أو فرداَا أن ي ق عهنً مغ لك عن ي هغخف

ن هغمغبلك عه جحهئمتلك هُّـهئ ن هغمغبلك هجحهئمتلكصه ه هُّـستحمث عن ُّـهئ ن صه  هُّـستحمث عن ي ُّـهئ
ههغمغبلك هي جحهئمتلك زوج .و حملكمغتخصجلهتخص هغقمعهيلكجلهتخص جضلكنصه تمعان وال ُ والفردُفا  ال 

  .فعانيرت
سلبُمثال يوان:  ا س ا ونّ إمُل مَا أن ي ّ ناطقا و ونً لتعليمَا أن ي  ً قابال 

يعق جنمثيغ ظحمثحلك قجل عن ه ه ه َّـمتلكم جلمتلكقغ هنلك جعخل غجنمتلكلك هغجنمئلكجع جنمبتخيمبمث جلمف هنست
غن غنص جفمثهن ُّـهبهئ حلمث ن هثلكلكمئلك هخملكجعال جنمبتخيمبوغحلمث ه مملكإلهثسلكن عن ُّـهئ ُّـهبهئ ممخص ص مثه

ن جف غنمث جنمبتخيمبوَّـ خملكجع  هيوهثلكلك ي َّـ وغنمثعن ُّـهئ  ي جنهئمتو مملكجنهييعكص حمهت جفمث
هجنمثيغ هثلكلكمئلك هي خملكجعال جنمبتخيمب اطق. مثه لتعليمُ والقابلُفا سانِ  تمعان  اإل  ، 

ه رتفعان  غ غنو و مملكجنهييعك حممشهث جفمث ه هجنمثيغ هثلكلكمئلك هي خملكجعال جنمبتخيمبمثي  .ه
قيقُستعملُو ُية ا ةِ  القسمةّ ا نائ: ِ ا ِيةا واستعما. هاِ وغّ

ُ
 من ُا أ
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  .ُأن 

عُمانعة(. ٢  فيها َمُما ح: و هَّـ غجنمئس غجنثلكذ هن عخمسلكن غخفمتهيمهمبمل )ٍ 
نا طرفيها أو عدم ً تنافيهما صدقا ال كذباِب ه هغمغتخصجللك ي غقمعهيلكجللكً ن ي هخميط معمئيطصه

 صمعهيلكل َّـ غيق: هغخفيعغق جعلكجنهئىعغصَّـ غيمغتخصل: غجنهئالن مض غخفيعغق جعلكجنمهيطم جفمثهن خممبمتلك
ستخيهب ىخص معي هَّـىعن غجلهبمبمل عهثصهتخص ُّـيعمعهيخيلكني جنهئمت حممئيشي عن غجنجييعحمخل ي رتهبخيلكن:هغخفخيمت

غقق غجنت ي رتهب حممثهتلك غجنجييعحملكن   هجنهئ َّـ ُّـيعمعهيخيلكنظصمض غخف
ه هجنمثيغ َّـىعغ هنهتخصصخميط ُّـيعمعهيخيلكن هخميط ي ُّـيعمعهيخيلكن  .ي جعمثلكن عشخص ي رتهبخيلكنيخص غخفهتي هعهثصي

يهن عشخص : يمثمل ممخص قمميعهثلك مض غخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئصجنسمبمكهخميط ُّـيعمعهيخيلكن مض غإلرلكغ جعخيهئس مض غ
مغبمل لك مض هنلكهثخيمل يعهن.  همض غجنسلكجنبمل رتهبخيلكن هُّـيعمعهيخيلكنصي رتهبخيلكن هي ُّـيعمعهيخيلكن مض غخف

مغبمل ُّـيعمعهيخيلكنصغجلهب حمهي غجنسلكجنبمل رتهبخيلكن ن:بمع . همض غخف ُ أنه ال يم هما ُ اجتماعّ
وز ابُو ن،ً أن يرتفعا معا  اإل م ن ارتفاعُ اجتماعُ و هما  ُهما وال يم

سلب غخم هخميط رتهبخيلكنطي همض خمبلكحصلك هنلكهثخيمل غخلمب.ا  . عق غجنجييعحملكن حممثهتلك ي ُّـيعمعهيخيلكن جل غجن
ابُمثال ونّإم: ِ اإل سمَا أن ي  عق ص حممثستحمث غمغتخصجلهتخصَ أو أسودَ أبيضُ ا

ق هعجعمثىش هن مغهتمل ن غجلس عحك  مممث رتهبخيلكن هرلك .و هغجفيطغوي ُّـخيمئ عن ُّـهئ
  الُ واألسودُفاألبيض:  عه ممخص خملكنص هُّـهبهئ غقمعهيلكجلهتخص مض غجلس غألظهييعصغنيهنتٰهلكق
ن ن،ٍ واحدٍهما  جسمُ اجتماعُيم كنه يم ُ و سمُ ارتفاعّ رِهما  ا   . األ

سلبُمثال س إم: ِ ا ونّل سمَا أن ي ُّـيعغق  جفمثهن  أسودَ أبيض أو غَ غُ ا
قحكمبمك غجنتمتلكمض هنلك جعخل جمحق عجعمثىش ن جعمسشص هجمحق عحك خص رتهبخيلكن مض غجلس ي هغجنمئ

قىغألحسيعص حمهت جمحق ص حممب غقمعهي ي هجنهئمتص عجعمثىش هجمحق عحك هتخص ي ُّـيعمعهيخيلكن جل غجلس
ص هقجن يحكتحلكجنمل غقمعهيلكل غجنمتمئمثىش وجمحق عجعمثىش جل مغس جمحق ( جنمهيطم هثمئمثٰه جلمبمث

قص هجعلكجنتلكمظ حممشن غقمعهيلكل )عجعمثىشص عجعمثىش ق جنمهيطم عحك يص هممىعجن جن غقمعهي جمحق عحك
قجمه جمحق عجعمثىش ص هَّـ صو جل مغسحق عحك غق هغجنبمثلكك حممث  ُّـمبىغن هنمت غمغتخصل غجنس

َفإن غ. وجضلكن رِ األسودَ وغِ األبيضّ تمعان  األ ي ألهث جنمثيغ جعمسجعمثىش هي  
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ق سم صعحك واحدِوال يرتفعان  ا ون،ِ ا  بل ، أسودَغال و أبيض َ غَ بأن ال ي

ون ال،َ وأسودَ أبيضُي و ألهث غمغتخصلٌ وهذا   .ُّـي جنمبٰهيطي
معُ مانعةُستعملُو نن يتوهَ  جواب مِ ا ئِ االجتماعَم إ ز حممثبخل جن  ب ش ى ى

يعشخص ي ُّـهبهئ عن رتهبخيلك جعميىش  ص عق جنمثيغ غجنمتحييع عمل قجنص غجنمتحييع جل غقمعهيلكجلهتخص هجليطهني
َ أن اإلمامُمن يتوهَكم صجع عمل جليطن غيمغتخصل حممئيش وزّ ونُ  صيا هللاَ أن ي يع  غجنحيلكَّـ.ً 

ي حممشن جعخيىش غألئهبصيعهث جنمثيغ غخفيعغق هنجيمب غإلهنلكن :يهن علكالم غخفمهمت مل ي همكمثهيمل حص ي
ه جلمهمثلكن غهللا معخيلكمليغخت ن عمل غجنمتلكقي هنث عئهبصىعهَّـلك حك ق غجنىعُّـ ُّـيطجل  ممخص خملكن صمل غجل

ْوجعلناهم  :معخيلكمل ُ َ َْ َ ونأَ ن وم القيامة ال  ار و َئمة يدعون إ ا َُ َ ْ ُ ُ َْ ِ َِ َ َ َِ
ْ َ ْ َ ِ

َ
ِ

 )صض:غجنمئمهيس ( ً

غ مض غخفيعغق هنمتوهَّـمتلك هثهئتمل )ص( ص  هثجهحق عجنمثهتلكص هَّـ هقق مض ممثحق هن غجنيعهغُّـلكغ غحك غإلهنلكن هغحفتمبهي
مك جلمف يهُّـجكمع.  غخفيعغق جع غإلهنلكن غألظ غجنىعه جغبتمن جلمههبتي هن غجنهيمئهتلكظ عمل عنوحمىعَّـمك مجمبمل

قن يجلجيمبمن عه حسمبمن  جلمبمث غجنسالن يَّـىعغ عن جعخيىش غجنخيبلكقغغ هغألجفهئلكن غجنت ُّـجهجكل حممثهتلك همغ ى يى ي
 يمجخيمل عي ي صي ظالغ غجلهبخيملص هعخملكهنمل غحليطهقص ألهث هقق مض غجنيعهغُّـلكغ:جلمف غيحكتحبلكغص هنث

ن معهلُّـخيهتلك جفيعغهنلكص هغجنيععه مض َّـىعن . عهنلكني عييهي ُّـمئمث غحليط. جعمشهنلكن ه حمهي جلخن غجنميمثبمل ُّـهئ
ص ي غجنخيمبخصظ هغخفحمئجعخيىشغخفسلكئ جنمثيغ هن غجنمئيطهنلكظ حممئيشص جع قَّـمك عجنمث  مئخل غخفخيلكدُّـ

 حمال معمئلكن غحليطهقص هجنىعغ وجملكئمك جلمبمث غجنسالن يهن جعمشهنلكن غألظ هن جعلكغ عهثيهمجمثخيهت حم
غ مض قحكلكئمبهت غجنخيهبمبمث  مهنمتهت هجفهيىح غجنبلكخمخلقجف غهللا غخفلكضخل م  هثجيطَّـ مل جعلكغ يمس ُّـهئتب

  .يغحليطهق هغجنيطُّـلكغص هجن هن عمغ معثمئمث غجنمتلكك هجعمثلكن عن َّـىعن َّـ عجفهئلكن غهللا معخيلكمل
يجغ عن حميعك جليطن غجنتهبهئ  مغيط مض غجنيعحكلكئ غجنخيهبمبمثي ي هن عخملكهنتهتلكص ي ُّـخيمت عشلك مس مع مل جلمف هثح ي

ن مملكخفحمئيغإللكالمص جع قمميعَّـلك غخفتمئيط ص هممىعجن ي معمسحفىمض غجنهلغئ ههن  غهللاقحس يهن يع جلمت
غن مض غخفسمسجنمل هنتخييط. هيعُّـ مغىغغَّـ غهللا حفحقغيقمميعَّـلك جعخيىش غخفتمسحف يعهث جنتجيط مض ي جفت وقغيهغألخم

غي هنتخييطو هغجفيطغوهنسمسجنمل ي عخم غ قحم غخلهبيغ عمل ه قغ هظقغظ هنتٰهلكقجعملص هثح غحفتالحمهت مض همغ
غن عمل يحممئيط معخييط جلمبمث غجنسالن جمحق غإلهنلكن يص عجفيطَّـلكقغ حممث غألخم عن : هعممثيع هن جغالجغمل جلهل خم

 حممثستمبهبهتلكص هي حميعمغ غجنهلُّـمعخيلكمل  غهللا يجلجمل غخفمتتحييع ييعهن جع مض غجنبحيع عمل عن ُّـحيهتيع غحلجىُّـ
قَّـلك! هثيطقه هنلكقغ ُّـهيخي هبلكظ  ههثح غحفتالحمهت صيهجملكغ جلمتهت عن غألقك ختيعف جن مجمث مممت

يمل عهث ي ُّـمئمثهب عييمض عخملكهنمل غحلهئ غإلحكالهن جعحج عمل جمحق قجن  صجلمبمث غجنسالن ظ غإلهنلكن غألي
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 .ي جغبتمن جلمههبت ألهث َّـ غخفتبلكقق جلمتيط غإللكالمىجع غخفيعغق هن غإلهنلكن هن

َّـ: عه: ُفيقال ن غإلهنلكن جللكظمثلك هللاي خف ُّـت غق عن ُّـهئ شخص: ه مغ َإن ا ا ّ إمّ
ون صيا هللاَأن ي ً إماما أو  ومثمل جفمئمثمئو هنمتهيمهمبمليمثمل هَّـىعن غجنمئٰه. تعاً  عقغ مملكن غخفيعغق ي

َ أن اإلمامة:هومعنا .غإلهنلكن غألظ ن جازَ والعصيانّ تمعان و  بأن ، أن يرتفعاَ ال 
ون س إماماٌ واحدٌ شخصَي ن معمئمثً،صياجنمثيغ  وً ل يلك عه هجنمثي جعمسن ُّـهئ  هن عهجنمثلكظ هلكه

وغهللا جنهئمت جنمثيغ جعمشهنلكن  .و ههثحيلكئيعن ممثحقصي
وجبة ةّ وأم،ِهذا  ا سا  ِع اجتماَ استحالةُمن يتوهَ  جواب مُستعملُ فِا  ا

ئ مغبمل جل غجنسلكجنبمل،ش َّـ. ههبىعغ معهيجكم غخف مغبمل مملكن غجنجهخيس ُّـت  عهنهئلكن ز حمهي غخف
َّـصغيمغتخصل غجعص غحكتحلكجنتز همض غجنسلكجنبمل ُّـت ي ُّـهبهئ عن رتهب غجنجهمثئلكن :  حممثمئلكن مض مغ

بوةِ امتناع اجتماعُن يتوهمَكمهي ُّـيعمعهيخيلك مض غجنسلكجنبمل  ِ ا  ممخص ؛ٍ واحدٍ  بيتِ واإلمامةّ
غ هغإلهنلكهنمل مض جعمثمنوعجعمن خميعُّـىس: ىشجعخيخملكحصلك  و عن خضتهب غجنمتب  هي رتهب حكمثهيلكن صو هغجفيطي

س إم:  ُفيقال!  هغجفيطومض جمهبيط ونّل يتَا أن ي واحدُ ا ٌ فيه نبوةُ ا .ٌ أو إمامةّ
ن يمض َّـىعغ غخفثلكن عمل غخلالم غجنىعه هخم مض غجنمهيطق غأله قحس غهللا يُّـجهحق غخفمهمت

ن غخلمبمثهيمل ىهن غإلحكالن مض هن ن غهللا ُّـهئ ن قجلهبمن صيظمف غهللا جلمبمث هظجن جعخييط قحك  ُّـ
غ هغإلهنلكهنمل ُّـستحمث عن خضتهبخيلك مض جعمثمن وخميعُّـىس عن غجنمتب ي َّـلك جل صو هغجفيطي  ههبىعغ قجفىغجف

غ  ص جلمبمث غجنسالنعهنحق غخفهسهنمتخل جلحل جع عمح لكلكجنمك يهخميط معهئجه جنمبخيلكمس عمج عن غجنمتب ي ي

 جلمف غحفتالحمهت سهمجمث قجن هنبمت.  مض غجنهيمئ غإلحكالهنهبمن هنجههئمبمليهن غخفسلكئ غجنت حكب
ن عه غألجل  عه هن صي هغجنخيلكني هنمت ههن هثلكئب غخللككيجعلكخفيعغق هن مممبهبمل غإلهنلكن َّـ َّـ غخفخيمه

يهثمهب عه همممثمب ههنلك ُّـجههب عئهب قظي  مل غجل
َّـىممهب: حصىعغ خملكن خفيعغق َّـ غإلهنلكن غألظ ممخص قمميعهثلكصيهغجنحيلكَّـيع هن ممالن غخفمهمتي عن غ يعن  ي ُّـت

ن جللكظمثلك هللاص ألن غخفتبلكقق هن جنهيىح غإلهنلكن جلمتيط علكالخم َّـ غإلهنلكن غألظ ق عن ُّـهئ يغإلهنلكن ر  .ه
ي جعحسمك غجنمبميمل هغيحكتخيخصن عن غخفيعغق جع مض غجنيعهغُّـلكغ غخفخيمت غألجليهغحل ق خميعُّـمتملي عيي  و هن همغ

.)هنمت جفهيحي غهللا( .يظ عه معخنحم عمل هثلكئب غخللككمعخنحم عمل غإلهنلكن غأل
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ن مملكهثمن مض َّـىعغ غجنبمثمن غجنجيلكَّـيع غجنىعه غحفتلكقن غهللا  ق مملكهثمن جلمبمث مممثُّـ ن صغألهن  هُّـ

غ  غظلكقغ غإلهنلكهنمل عمل جمحقَّـ هنلكقغ حمخيمب بوة:ومعناه! ظههنلكقغ عجفيطجغ َ أن ا ّ  َ واإلمامةّ
  .ٍ واحدٍهما  بيتِ من اجتماعَال مانع
ظمث)ّ خلوُمانعة(. ٣  ما :و .لكغي هَّـ جعخيهئيغ هنلكهثخيمل غجلهب مض مجمث غخلمه

نا طرفيها أو عدمَمُح ن ّأنه :مع بً،ال صدقا ً تنافيهما كذباِ فيها ب  ُال يم
غخم هماُارتفاع ن جل غجن م ابُ اجتماعُو جنمتلك،هما  اإل ق :  هن خمبمث خم مغ غخف

ن جلمبمليعهن هلك ُّـهئ يي هعهني غخم هن عجفيطرلكعق  صهلك هنخيمب  حممئيط رتهبخيلكن جعمسن صي شمب غجن
ن غجنحنظ جلمبمل هُّـهئ ي جنحنظو جنحنظي و ههنخيمب جنمتلكص ظحفيعه يعهنلك هعهن:  حممئ ي هثمئمهيط جع عن لكي

غخم ي  ني ألشخص رتهبخيلكن جعلكجنرضهقغ مض غإلرلكغ صشمب هن عجفيطرلكغجن م  ُو
نُارتفاع سلبُ اجتماعُهما وال يم مغبملهما  ا  . جعخيهئيغ غخف

ابُمثال سم: ِ اإل ونّ إمُا ّنه ال إ : أي، أسودَ أبيض أو غَ غَا أن ي

ن اجتمعاِلو من أحد قهما و و ي حممشهث عن مملكن عحسيع حمهت جمحق عجعمثىش هجمحق عحك : و
ونّإم سمَا أن ي اء أو ال يغرقُ ا ن  ا ُ، فإنه يم ون،هماُ اجتماعّ  َ بأن ي

اء وال يغرق واقع، ا لو ا ن ال  ونِ المتناع؛هماِ من أحدُ ول سمَ أن ال ي  ُ ا
غرق اء و ومم خظ:  هغخفثلكن غألهضِّـ ممخص قمميع. ا ن جلمبملي ي شمب عهنش هلك عن ُّـهئ  عه ي

يط هق ن ميي غخفثلكن غجنثلكذ ُّـهيجكك عن غجنيجن ألنههنخيمب  مض غخفلكظص هَّـ جمحق يعييعم ي ُّـهئ
 يعييعم حممثهتلك غجلس مي هعن مملكن غخفمتسب عمل غجنىعَّـ جفمثهن ي هنسلكجفلكغ هغحكخيمل ُّـوقخممث

يغخفلكظص هن عن غخفلكَّـمث يعمص حممشقغ مملكن غألهنيع ممىعجن حممئيط ي ميمك غجنيسبىلكغ غألحفيعه خميط معي
ن مغس  .قغيغئ غخفتخييط غ جنس هنويعم مض حكلكئمي هَّـ ُّـص مض غخفلكظوُّـهئ
سلبُمثال س إم: ِ ا ونّل سمَا أن ي مَ أبيضُ ا ونّ و ه هعُّـٰهلك َّـمتلك َ أسودَا أن ي

ن غجنمئٰهجنمثيغ هن قحم عقغغ غجنسمبمك ييجعيط ن غجلس يعهن:  جلمف َّـىعغ غجنمتحيمثمل همعهئ لك عن ُّـهئ
قيعجعمثىش هعهن ن عحك ومثملهَّـىعن خمٰه. لك عن ُّـهئ لك ي عهنجنمثيغ:  غجنمهلكقخممل هبىعغ غجنمتحيمثمل هغجنمئٰهصو مملكقجعملي

ق ن غجلس عجعمثىش عه عحك لو:ومعناه .عن ُّـهئ واقع قد   ؛من أحدهما هنمتهتخص هجنمثيغ ّ أن ا
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يألن هنخيمت غجنسمبمك حفمب غخم هنمتهتخصي يحممشن هنلكهثخيمل غخلمب ص غجن مغبمل هنخيمتلكَّـلكي غخم : غخف  ي شمب غجن

غخم:  هغجنسلكجنبمل هنخيمتلكَّـلكصهنمتهتخص ن  . هن معمهحمثِّـ غجنخيبلكقغ عمل هنلك قمميعهثلكني حصىعغ يجعيطصشمب غجن و
تمعاننا    .ال 

وجبةُ مانعةُستعملُو لو ا نُمن يتوهَ مِ  جوابِ ا لوَ إ واقعَ أن   من ُ ا
غخمالطرف نُمن يتوهَكم صي جنهئمت شمب هنمتهتخص مض غجن ُ أنه يم لوّ ءَ أن   من أن ُ ا

ون ء:  ُ فيقالً، ومعلوالًة علَي لو إمٍ  ونّ ال  ن  ًال أو معلوًّة علَا أن ي و
ونَجاز ءَ أن ي ً ومعلوال معاًّةعلٌواحد  ٌ  نً ًعلة  حممثجتهبخيلكن جعمسن ُّـهئ ءّ  ، 

ء ٍومعلوال    . آخرً
ةّوأم سا ستعمل،ُا ا واقعُمن يتوهَ مِ  جوابُ ف َ أن ا لو من الطرفّ   ال 
غخم شمب هن غجنجييعحمخل ص جنمثيغ غألهنيع ممىعجن:حممثمئلكن جن صاُمن يتوهَكمي حممشن غجن  َر ا

اسِأقسام قلِ ا ن، َ ال دينٍ   غخم شمب هنمتهتخص: ُ فيقال، َ ال عقلٍ ود  صي عن غجن
ههقجن حممثخص عقغ مملكن غجنجهخيس قُّـمتلك هجللكخمال ه و ألن عجفيط غجنجييعحمخل جللكخمصي  ص ي قُّـ جني

وهغجنجييعم غآلحفيع قُّـ  حممثخمب صي هُّـيعمعهي َّـىعغن غجنجييعحملكن مض غجنيطُّـ غجنخيلكخمص ي جلمئ جني
غخم هنمتهتخص َّـ حممثصغجن سان :زمئلكن حصىعغ غخفت س اإل ونّ إمُل قال ال دينَا أن ي  َ  أو ، ً
َدينا ال عقل ً ي هممخص قمميعهثلك ظهثهيلك يجعيط. ّ ن غجنمئٰهجنمثيغ هن قحم عقغغ غجنسمبمك ه  يمثمل حمتهئ

ن جللكخمال ي قُّـ جن عه قُّـمتلك ي جلمئ جنيغإلهثسلكن عهن: جلمف َّـىعغ غجنمتح هلك عن ُّـهئ ي  هَّـ صه
ومثملخمٰه وز : هغجنمهلكقخممل َّـصو مملكقجعملي ونُبل  قال ودينا معاٌ واحدٌ شخصَ أن ي  ً ً ّ ً. 

؛؞ؖ  
جن ومثملحسمب:  عمليمثملن قمميعن هن معمئسمث غجنمئٰهي ُّـجهحق جع عمل هنلك معمئيطقنتغبفف خم  ي

ومثملهخلك يهث خميط معبخل جنمتلك جحع ي جغصمل هبلكيهنمتهتخص عخمسلكهنهتلك غخللكظ يهجنهئ صي ي يلك حكب عن ممالي ي
 ه هن  

 معهيجكم جع جل ص هبلكس حفلككو حصلك جفهئص هعخمسلكهنهتلكيمثمل هغجنهللكص هعخمسلكهنهتلكيمثملغحلهبمب
 ههن َّـمتلك خميط ُّـجهتب غخفبتيطع مض جعخيىش غألجفمثلكن صجمحقَّـلك هن عخمسلكن غجنمئٰهلكُّـلك غألحفيعه
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ومثملمض عحللكم خمٰه  هعقغ غخكتب مض قجن ص هبىعغ غجنمئس هن غجنمئٰهلكُّـلك عه جعىعغم غجنمئسي

م ُّـجهتب عُّـٰهلك مض عجفهئلكن معمب غجنمئٰه ي غجنت مس ُّـخييعم عشلك هن عهيمثملهحمس  عخمسلكن ي
يص غخفمهمتصنغجنمئٰهلكُّـلك معهئ هيطغ عمل مخمثمثىغ يجعرضهقغ غيجنتهيلكغ مغمث قحس غهللا ي هحصىعغ ُّـ

ي جنمتتخييعم جلمف جفهئ ممصغجنمئٰهلكُّـلك جعخيٰههتلك جل جعخيىش  . هنمتهتلكو هغجفيطغي
ن جن ي حممشش ُّـجهحقهن جع عمل معمتبمث: يهخميط مغيعغ جللكقغ غجنخيمبخصظ جلمف عش جلمتيطهنلك ُّـمئ

همغيعه . جل قجني همممسش ُّـيعُّـيطهن معمتبمث غجنجيلكجنمك عمل جليطن غجنميهيمبمل ص خميط حكب جعمثلكهثوعهنيع
ي جلمف لكيعُّـمئتهت حممسقغق عن ُّـمتب عمل هنلك معمئيطيغخفمهمت  هَّـىعغ هنخيمت هنلك ُّـيعق مض ممتلكغ صن قمميعني

مض حكبمك معسهبمثت جعلكجنتمتبمث جعلكإلضلكحممل عمل  قحس غهللا  جنمبجهمثىط غجنيعئمثيغلكغغإلخكلكقغغ هغجنتمتبمثهت
 . هت عجنمثيٰهِّـ جن غخفجيمبمك خميط ي معمبتهيمن عمل قجن حممتمتبيجعخييط عن غمع:  جعهبخيمتصغإلخكلكقغغ

قق غجنخيمب ي هغجنميهيمبمل عهثصين عن غجنتمتبمث مض هنمئلكجع غجنميهيمبملههن غخفخيمب ن مض هن خص معهئ
ه حممشن غإلهثسلكن عقغ مس ُّـهئ جللكخفلك ي ُّـسهب جملكحمالصجعلكجنحنظ ي ه ه جع ُّـسهب مغلكَّـالصي  حملكجنخيمب صي

 : هحصىعغ خملكنصمن عجنمثى جنمبخيمب جمحق غخفمبتهيو هغجنميهيمبمل هنمئلكجعمبملص جنمبجهتوهنمئلكجع
بتدئُقد يغفل سهل، القضاياِ عن بعضُ ا اق عُ فال   ِها بقسمها من أنواعُليه إ

ارجةّ السي،القضايا ات ا عب سِما  ا ؤلِنةِ  أ خص عهجنئ غجنىعُّـ مس يحكمث هيّف ا
ن غجنهئتمك زُّـمئيعظهغ غخفمتجي ههن قجن ُّـهسجن م توضع هي ٍيةّ فنٍصورةبال  ضبوطةّ  كما ٍ 

نطقُتقتضيها قواعد  حمجكغن ُّـيعُّـيط عن ِستدالل االَه  الغلط عندُِع قد توقُوهذه الغفلة. ِ ا
ومثمل جعمئٰهيُّـستيطن ومثمل خلكي ومثمل جعهللكي حممثستيطنصومهمبملي هنتي ي هن عن مض غخفتصو هنمتهيمهمبملي مك يمهمبمل ُّـجكمعي

ن جعمثمتهتخص معالقنيغجنتلكمظ جلمف غخفمئيط  صهئ جعلكجنخيمتلكق هغجنتمتلكمض جعمثمتهتخصى همض غخفمتهيمهمبمل سصون هُّـهئ
هِم  ِ االستداللِأو ال يهتدي إ وجه صتخلي جعخل غجنمئٰهمثوهغجنهييعم هغضِّـ ي ألهث خميط  غ

همثمل خلكيمثملُّـيعه مكلكَّـيع غحلهبمب ومثمل خلكي عه غخفتهئمبي ههنيعغق غخفهسجنصهمهمبملي هنتي  صو هنمتهيمهمبملي
يقُّـمن جعمتح ىع خفلك يمثملي هجنهئ غحلهبمبص ي رتهبخيلكنيمثمل هغجنهللكيمثمليحمبحسمك غجنحيلكَّـيع ريط عن غحلهبمب ى ي

ومثمللكي جفسمك عشلك خصن هغجنتلكمظيهئ حممثهتلك جعلكجنتالقن جعخل غخفمئيطىمهمبمل غجنت سي غخفتيمثملغجنهللك  هن صي
يعن هنيعغق غخفهسجن طيُ هذه الغفلةُوت . جمحق قجني كاتّ  ا  . جعلكخلمه



 طضص.......................................................................................غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك
ك وجب بيهَف ورُ ا ابُ تنفعٍ  أ ستع،ِ  هذا ا بتدئَ نرجو أن    .ُ بها ا

طي. ١ ف ا   اتّتأ
جلمل قحس غهللا يغخفمهمت يُّـبخل لكغ غجنت مكلكَّـيعَّـلك ي هن غألهنثمبمل غخفيعمعبجيمل جعلكجنهللكمثهمصهب

و هجنهئ جلمتيط غجنتحمبمث ُّـتبخل عشلك خظصوخظ ي  . ظحفيعي
ن عن غجنهللك  غجنجييعحملكن جنمثسلك جعهبهييعقُّـ نَّـىعغ هص هن لكيعحمخلي معتمسجنيمثمليهممخص معخيمبهب

ي هَّـىعغ هنلك جعمثمتصتلكن جعلكألظي جع رلك خمٰهمثصعه جعحهئ غخفهييعق يلكن حكلكجعمئلك جلمتيط معخييعضمتلك جنبمثلكن ي ه
 عه جعحهئ وهييعق هنيمثمليعن غجنجييعحمخل مض غحلهبمب:  جفمثهن خممبمتلكصيمثمل هغجنهللكيمثملغجنهييعم جعخل غحلهبمب

 عقغغ غجنهلل هحملكظ يمثملتلكن مملكهنمبتلكن جن قحمخيمتلك هن غجنهللكي رلك خمٰهمثيمثمل همض غجنهللكصغخفهييعق
جنصغجلىغغظ  : هَّـىعغ هنلك عقغق جعمثلكهث جعمئ

طّإن َية ا نفصلة،تان باألصلّ من طرف هما قضيُّف تتألّ صوصُ وا  قد ِ با
جنمتلك، فأٍ من ثالثة أطرافُّفتتأل لك ي هعهنولك حمخيي هعهنوغحكلك يغجنهئمبهبمل عهن:  ممخص مض خم

 حصلك صه عه هنمتهيمهمبملهمهمبملي عقغ مملكهثمن هنتيمثمل حملكجنهللك.و علكيعغحمهتلك جغالجغملو هَّـىعن هنمتهيمهمبملصوجفيعم
ون .لكيعحملكن عه علكيعغم  من ُفالطرفان أو األطراف ال  قضايا باألصل قد ت

ملي تِاتّا نفصالتِصالتّ أو من ا ختلفاتِ أو من ا  َّف بأن تتأل ـ أو من ا
لُصلةّتا يمثملغجنهللك ٍيةً مثال من  همثملمبمتلكَّـلك هثجيط عجفيط غجنجييعحمخل حسمبي حممشقغ جفمب ـٍصلةّ ومتّ  ي

همثملهغجنجييعم غآلحفيع خلك  . هي جضىعهق مض َّـىعغ غجنتمسجنمثصهمهمبملي هنتي
فُوترت أقسام طيِ تأ ةٍات إ وجوهّ ا  همملكن ُّـهبهئ .  إحصائهاَ ال فائدةٍ كث

ضمثِّـ غخفجيمبمك صهنثمبمل عمل قمميع غألوغيخمتمهلكق جلمف غجنتمتبمث هن جمحق غجفتمثلكف ي جنهئمت هن جعلكغ مع
ك بنفسهَ أن يالحظِو الطالب .جعلكخفثلكن قمميع جعخيٰههتلك  عليه ُ فقد ترد، عنهَ وال يغفل، ذ

ٌيةط ؤلّ ن هنمئيطٍ ومنفصلةٍصلةّ من متٌفةّ  همثمل خلكههنهتلك مجمبملي جعمسن ُّـهئ  همعلكجنمثهتلك همهمبملي هنتي
همثملحسمب ُ أنها أفيظن ه هنمتهيمهمبملي ٍية من قضّ همثمل خمٰهيعيي هن عشلك جنمثسمن ّ همثمل خلكي  .ه هغجفيطغي

لتوضيح وجوهَ بعضُ نذكرِو   : وأمثلتهاِ ا
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تُّف قد تتألً:فمثال لُصلةّ ا ٍية من  و،ٍصلةّ ومتّ ن:   لسعادةُ العلمَإن  با     ً س
ن غجنمئٰهم  همثمل حسمبيمثملحممب قحمخيمتلك عقغغ غجنهلل معهئ قهتلكصي  )همملكن غجنخيمب حكببلك جنمبسخيلكقغ(:  هظ

ومثملن خمٰهي حملكخفمئيطص قحف جلمبمثهتخص مملكن غجنمتلكخممهملومق هن هنبتيطع هحفوبمليهَّـ هنيعمم ومثمل حسمبي ن  مي  َفإن 
سان ن سعيداُاإل ا   ً ومثملي جلمف عن غجلهبمبمل خمٰهي هحملكظ غجلىغغظ معيطنً ومثمل خلكي  هَّـ و هغجفيطغي

 . غألهمليمثمل جنمبهللكومعلكن
ومثمل هَّـ خلكو حمهتىعن غجلهبمبمل هغجفيطغصنعق ومثمل هن حسمبوهيملي هنهسجني ومثمل هخلكي  هنهتلكي هنمئيطصومهمبملي هنتي

قدّفإن : جنىعغ خملكنطٌصغكّشت همعلكجنمثهتلك ومليمثحسمب ِية  هذه القضَمّ ا لّ ٌية  عن مملكن غجنخيمب  : هَّـّ
ا مت صهحكببلك جنمبسخيلكقغ ن:  وهو،ٌصلةّوا سانَإن  ن سعيداُ اإل ا   ً ً.  
تُّفوقد تتأل ومثمل َّـ خلكومعلكن وّيةلن َّـ ي هنمئيط منُصلةّ ا و،منفصلة ي إذا :  

لفظَن ونّمً مفردا فإُ ا ً اسما أو فعال أو حرفاَا أن ي ًً. 
جن ومثمل حسمبوغجنمبهيىح هنهييعق: خم جنمتلكص غخفمتهيمهمبمليمثملههنلك جنمبمئٰهي هنمئيطو هغخمخيملي : ي هقجن ألن خم

ومثمل خلكهعقغ مملكن غجنمبهيىح هنهييعقغ هنهتلك ي هثجيط هنمئيطو همعلكنونيمبهتلك عمل هنمئيطي جلمتيطهنلك هثحمبصومهمبملي هنتي
همثملحسمب همثمل همعلكجنمثهتلك خلكي جنمتلك صه هنمتهيمهمبملي هن غحكخص عه حمخيال عه جفيعحملكلك عن ُّـهئيحممشهن هَّـ خم ه  .ه

قد لُمّفا ٌية  ا منفصلة،ّ   .ٍ أطرافِ ذات ثالثةٌ وا
نفصلةُّفوقد تتأل لُ ا ٍية من  وٍصلةّ ومتّ ونّإم :   ِ األرضُ حيلولةَا أن ال ت

سوف با  ِس جنم  ِ القمرً ومثمل خلكيمثملي عن غجنمئٰهلكيعهن: هثهيهت هن خم  هَّـ صو هنمتهيمهمبملي
ومثملجعلكألظ خمٰه شمسِ القمرَ بُإذا حالت األرض أو  مومليمث حسمبي ن القمرِ وا  ً منخسفاُ 

وهَّـىعن غجنمئٰهمثمل خلكمثمل ي  .ومهمبملي هنتي
تُّفوهكذا تتأل نفصلةُصلةّ ا  ٍصلةّصلت أو من منفصلت أو متّ من متُ أو ا

طول،ٍومنفصلة  . جع هي معمتتهتهاِ أمثلتُ ذكرُ و
ط يثم َيةّ إن ا ونّ طُ ال ت ٍيةً طرفا   فً، أيضاّ ونُ تأ مليُها ي  ِاتّ من ا

طي ختلفاتِاتّأو ا ك... ِ أو ا به   .ّوهكذا فت
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نحرفات . ٢   ا
ن حسمبي غجنمئٰهلكُّـلك عمل غألجليمعمئس همثمل هن عن معهئ همثمل عه خلكي ٰهِّـ يمعغن ي همض غجنتمتبمث غخفتمئيطصي

معمئسمث  هَّـ مض ص هَّـىعغ َّـ غألهنيع غجنثلكذصنيلكغ هخميط معمئيطي مض غجنهللكمثطنيغأله: عهنيعغن
و عه عمل جضيعحمملصو هجمحق هنمتحيعحمملو عمل هنمتحيعحممليمثملغجنمئٰه و هجمحق جضيعحمملي  ص ممخص مض جعخيىش ممتمك غخفمتجيي

 .مهمبمل هغخفمتهيمهمبملي جعهئال خمسهبمثهتلك غخفتيمثمل جنمبهللكي جغصيمثمل هغجنهللكيمثملهَّـىعغ غجنتمئسمث جنمبحهبمب
غظيمثملين غجنمئٰهع: هغخفيعغق هن غخفمتحيعحممل هجمحق غخفمتحيعحممل همثمل مملكهثمن حسمبه حك همثمل عه خلكي  ي

غجليط غجنت قصه هنمتهيمهمبمل عههمهمبمليهنت  حممشقغ . هنمتهتخصو هغجفيطغزمميعغ جنهئى معستخيهب حممثهتلك غجنمئ
همثملمملكهثمن غجلهبمبمل خلك ن عقغغ غجنهلل حممثهتلك جلمف غجنمئلكجليطغي حمالجعيطهمهمبملي هنتي  :عه ص عن معهئ

ستخيهب حممثهتلك عقهغغ ى معه هعقغ مملكهثمن هنمتهيمهمبملصمهلكنيستخيهب حممثهتلك عقهغغ غيمعىمع
و هَّـىعن غجنمئٰهلكُّـلك معسهب جمحق هنمتحيعحمملصغيهثهيمهلكن  جلمف هنمئتهش غجنمئلكجليطغ هجلمف ي ألشلكطي

 هحملكظ غجلىغغظ جلمف لكب يمثمل غجنهللكي هَّـ عن معستخيهب حممثهتلك عنصيمثمللكب لكبمثخيتهتلك غألظمب
 صمهمبملي غخفتيمثمل غخفمتهيمهمبمل مض غجنهللكيمثمل حممشقغ غحكتخيهبمبمن عقهغغ غجنهللك.يمثملجنيلكبمثخيتهتلك غأله

ن غخفت  مكلكَّـيعَّـلك جعحسمك مض حملكخفمتحيعحممل .ي جل عظمبهتلك غجنجيبمثخيهمهمبمل هنمتحيعحممليحمتهئ
 و هجعخيبلكقغصهيي جلمف حفالم هغخمخيهتلك هجفمئمثمئتهتلك عهص غخفستخيهبمبمل حممثهتلكمليمثعقهغغ غجنهللك

ومثملغخفمتحيعحممل َّـ خمٰه: عحفيعه ومثمل خلكي ن صستخيهب حممثهتلك عقغغ غجنهللى هجنهئ مس معي  جع معهئ
 : هممخص خملكنصي حمتمتحيعم جل هضخيهتلك غجنجيبمثخيصيمثمل غحلهبمبيمثملجعمتح غجنمئٰه

وهماتومن راف:  القضاياِ ا ِية القضُ ا ا الطبيّ ها ِ ووضعّ عن استعما
نط به،ّا ش  حاُ ف

ُ
ّا بأنها من أي س ُ ومثل،ٍ نوعّ  مض صي عه جضيعحمملًمنحرفةّ هذه 

 .يخمبلكن غجنمئٰهلكُّـلك غجنت جلمف لكبمثخيتهتلك ههضخيهتلك غخفمتجيمئ
راف ونُوهذا اال ملُ قد ي ن،ّية  ا و اق حمولُ سورَ كما  ي هن عن ِها با

ق غجنمئٰه ل هُّـيمثملحك ض َمع أن االستعمال:  ممخص خملكنصن جعمئيعى ُّـستهيلكق هنمت مض غخف ّ 
ق َقرنُ أن يّطبيال وضوع غجنس م،ِبا سان:  كقو يوانُ بعضُاإل  جعخيىشي حممشن ِ ا

ن ق هخميط غخمجكن جعلكخفحهب سانأو  صَّـ غجنس س ُاإل يوان ل  َّـ يممي حممشن ِ ا
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ق نصغجنس  ِعمال االستوحق صتخل هنمتحيعحممليلك غجنمئٰهمثت همممبصه هَّـ عُّـٰهلك غخمجكن جعلكخفحهب
نفيهما ل ي غخفحهب ض يوانُبعض: أن يقال جعمص عن ُّـيطحف جلمف غخف سانِ ا  ،ٌ إ

س و ساناٍ حيوانل ق مض مممبً إ ليلك غجنمئٰهمثت حممثمئجكن غجنس ض  .تخل جعلكخف
ونوقد رافُ ي طُ اال ِية  ا يغجنتمئسمث عجل هن عن :  هألمغ َّـىعغ خممبمتلك،ّ

ن همثمل حسمبيمثمل غجنمئٰهمعهئ همثمل عه خلكي و خ ي  يمثمل مض غجنهللكِصالّ االتِلت عن أدواتكما 
لُفتكون غخفمتهيمهمبمل يمثمل مض غجنهللكِالعنادجل عقهغغ و مهمبمليغخفت ٍية بصورة   ة يو و  قّ

ط ِيةا و،ّ ون:   شمسُال ت ونً طالعةُ ا هارُ أو ي وجوداُ ا يحممشن مكلكَّـيعَّـلك  ً 
ومثملحسمب و جنهئ هغخمخيهتلك هنمتهيمهمبملي تِةّقوا  ّف إم ي شمسّ: اُو و ق،ِصلةّ ا نت ا  ُما 

هارًطالعة ن ا وجوداُ  م،ً  نفصلةةّقوا  ّ و ونّإم: اُ و قو،ِ ا  ُا أن ال ت
شمس م عه مض غجنمبمث ً طالعةُا ونّو هارَا أن ي وجوداُ ا  ً.  

و ون: و س ي هارُل وجودا إالُ ا  ّ شمسً ي عن غجنجههبيغ : هنيعغقنً طالعةُ وا
قولكلكجنخيمل نصَّـلك مس ُّـمه عجنمثمتلكي هجنهئ هث ق غجنجههبيغ   عه ُّـمتبمي غخفالقهنمل هنلك جعخل هظ هث

ن غجنمتهتلكق ل غجنجههبيغصجنمثهئ ن و عق خميط معجيمب غجنجههبيغ هُّـهبمت هنلكهثط هجعخل لكمب  هن هظ
قَّـلكص هجنمثيغ هنيعغقن ه عن غجنجههبيغ عقغ مملكهثمن لكلكجنخيمل:هث قَّـلك عجنمثمتلكي يجعيطي ي حممشهث ص عن ُّـمه هث

قَّـلك هغظال هجنهئمتلك ي هثيعغن ن هث يخميط ُّـهئ ن عن سجمك غجنجههبيغ  عق ي ُّـهبهئ جنسهثسلكصه
قَّـلك .هعن مملكن ُّـهبهئمت عن سجمك هثهيس جل هث

تِة يًو أيضا  قو نفصلةِصلةّ ا تقدِ أو ا و. مت ي ا تمع: و الُال   حُ من شّ إالُ ا
نفصلة يّفإنها  قو .هَّـىعغ حممث هنلك حممث.  هن َّـىعُّـ غألهنيعُّـيعي :عه ٍأو حرام  و ،ِة ا

و عمل َّـىعغ غخفخيمت هَّـ عهث خميط ُّـسمسن حكلكئوهقق مض غجنيعهغُّـلكغ عخكلكقغ) ص(  جلمبمث غجنسالن ملي َّـ غحلجي
ق مغ ن: ظ حممثمئلكن جنوهن ص حممثمئ نوجملكئمك: ظ حممثمئلكنو جملكئمكن عوَّـ َّـ جفلكذ: هثخي عقغ مملكن : ص حممثمئ

قغ هجملكئبلك حمخص َّـ حملكئيطمع جنمبمتلككص حممثمئلك مغ ههن قن هجممثبت مملكجنجههبيغ سجبهتلك : نه يعن همغ
ك م همعمه حملكئيطهتلك عمل غألقك هعن مس هثيعَّـلك ن جعلكخفحس  .غجنسحلكغ م هن جعلكغ معجهبمث غخفخيمئ

.)هنمت جفهيحي غهللا(



 ١٥١.......................................................................................ازشسطظط وأحصطسضط

تمعّإم: اُقو ال َا أن  ًضط وظظه زضسط رسطظط سصشش.ٍ أو من حرام من شحُا ًضط دشصّ  بل ،ّ
ٍضط إد ورطئع حطرجٌظي إخطرة ّ وهلظا ال ظصصن أن تسصل سصضط رسطظط ست،ّ  ،ّضطسصط حشضشّ

ٍرضضه رظ حيسل اإلضسطن دخ سطل  سطت رعظبه وال زام زو ، سن دون ظظظن األسعظنٍ زثخّ
تِةّ أو  قو ،وارث زه ذخه الَإن اجتمع: اُ و قو،ِصلةّ ا  أو ا من شحّه إمُ فاجتماعُ ا

لّ  مقدٌصلةّوهذه مت. ٍمن حرام ٌيةمها  ها منفصلةّ م بضطضه يف ّ زام تشظ باألصلٌ وتا
 .طتّازذخض

دَظِو الطالب أن يالح ستعملةَق و ا ما ؛  العلومَ القضايا ا ً فإنها كث ّ

ون  .ه  إرجاعها إ أصلهاَستعمل فطنتَول.  عنهاَ فيغفل عن أصلهاً منحرفةُت

  ت
ِية هذه القضّدَُركيف ت. ١ سان إال ما س : إ أصلهاّ ِإل س  َوأن ل َ َ ََ ْ

ِ ِ
ْ

ِ ْ َ ْ َ   ؟َ
واب ًية هذه قضّإن: ُا لي، ف تنحلٌ فيها حّ وجبة:ّ إ  ةٍ  ، ٍ وسا

ملي. ٌف منحرفة سان: تان هماّوا يجةٍ إ م ؛ سعيهُ  ن سان ما  إل س   ول
هَسع   . إ

شعرَأزرى بنفسه م:  القضايا قو ّيمن أ. ٢   ؟ َ الطمعَن اس
واب ٌيةّإنها قض: ُا ِ ّو و  ق،ٍصلةّ عن متٌ منحرفةّ شعرّ: اة قو رءَما اس  ُ ا

  .بالطمع أزرى بنفسه
َية هذه القضّردَكيف ت. ٣ َن تمسكَ مَما خاب : إ أصلهاّ   ؟ بكّ

واب ٌإنها منحرفة: ُا لّ ٍية عن  وجبةّ َن تمسكَ م: ، وٍيةّ ٍ   بك ال ّ
  .ُيب

ّدخ ازشطزط أظسط أن ظعاجع ظظه ازتشبضشطت وحيل سط ورد يف ازتصعظصطت، رضن يف ذزك زل  )١( ّّ ً
.)سصه حششه اهللا( .ازشطئظة



 ٢ج ـ املنطقكتاب  رشح ................................................................................. ١٥٢

ا  

طي   ةّا
  

  صلةّ   مت                                        منفصلة                       
  

زومية             ّ    عنادية             ة  ّفاقيّات       ّ اتفاقية              ّ         ّ  
  

ع                ّحقيقية          ّ   مانعة خلو        مانعة 

  ت
يوان ّ: و قال القائل. ١ ن ا شقوق الظلفً،ّاما  ن   أو قال ، 
ن ذكيّ: القائل ا  سان قص ن اإل ّما   من ،ّ هات القضيّد فماذا نع،ًاً

لزومي   ات؟ّفاقيّات أو من االتّا
نحرفة إ أصلها.٢   .ّ ب نوع هذه القضايا وارجع ا

صواب .أ واب خ ا   .إذا ازدحم ا
شهوة .ب قدرة قلت ا ت ا   .ّإذا ك
  .ن نال استطالَم .ج
ل .د هَ مّر با   .ّن كشف عن 
ما  ا من ع. ه ِإ ِْ َ َ ْ َ َ ُباده العلماءِ َ َ ُ ْ ِ ِ   ).٢٨: طراف (َ

م.٣ هر يومان يوم:  قو ومٌا ك و ذا ّ من أي عليكٌ   أنواع القضايا؟ و
  .ّ فأرجعها إ أصلها و نوعهاًنت منحرفة

سالمّ القضايا قول ّ من أي.٤ لو األرض من قائم :  عليه ا جٍال  ا ّ فإمٍةّ هللا 
شهورا أو خائفا م ًظاهرا  ً نت منحرفةًغموراً ذا    .ّ، فأرجعها إ أصلها و نوعهاً؟ و



 ضضص.......................................................................................غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك

ؚؤؕ  
جنمثمل جعخل :سج ي َّـلكمعلكن غجنمئٰهمثتلكن هن غيمعهيلكخممثلكغص هقجن ألهث ي جلمبمثمل هي هنخيمب ي ي يي ي

ص هي غجنمئخن  ن جنجه غجنحيمب يلكيعمض مم هنمتهتخصص حمال غيمغجكغق مض غألهمل جلمبمل عه هنخيمب و ي وٍّ
 .ممىعجن جعلكجنمتسبمل جنمبىعمملكظ

وخمٰهمثمل خ.  ع:سج غغ هممثيعمع ي ولكمثمل هنتمهمبمل غمعهيلكخممثملط عق جنمثيغ جعخل غققجفلكن غجل و يو يي ي
جنمثمل جنمثمئلكن غغ جلمبمثمل ههنخيمب وهجعخل حفهيلكظ غجنمه يو سجعمثمتهتخص غمعمهلكن جنىغههن: ي و  .ي

 ).ع(يجفلكحصلك جفلكن غجنمئٰهمثمل . غ
هُّـهبهئ جليطَّـلك حسمبمثمل عقغ مس هثتخيلكهن هن . مغم ي يهن(ي وجلمف عشلك خلكمثمل) ى ي  حمهت جلمف طي

ىهن مغيط همغيطجميعغق  ي ومبمتلكَّـلك هنخيلكهنمبمل غجنهللكمثملص حملكجنمئٰهمثمل خلكمثمل جنمثيغ ص عهنلك عقغ جللكهنى ي ي ي
جنمتلك. يعي  .يمممبخص هثلكن غخفيعظ غحكتجيلكن هغخمتيطق: هُّـهبهئ ظمثلكجمتهتلك جعمئ

ن. ق وَّـىعن حسمبمثمل هنمتحيعحممل جل خلكمثمل هنتمهمبمل غمعهيلكخممثمل معمئ و يو ي يي ي و يمممبخص ممجه غخفيعظ جل : و
يذن حممئيط قيض جعلكجنىعن  .ي

ن. َّـم وهنمتحيعحممل جل خلكمثمل هنتمهمبمل جنىغههنمثمل معمئ و يو يي هن غإلهثسلكن جللكخفلكص مملكن يمممبخص مملك: و
هعه مممبخص غققغق غإلهثسلكن جلمبخصص غققغق حفجهمثمل هنمت معخيلكملص عه ُّـهبهئ عن . هحفلكخكمثلك هن غهللا ه ي

ن هنمتحيعحممل جل حسمبمثمل معهيمثيط ومعهئ ي ن غهللا: ه  .غجنخيمبخصظ شجه
و غجنمئٰهمثمل حسمبمثمل هنمتحيعحممل جل خلكمثمل هنمتهيمهمبمل جلمتلكقُّـمل:سج و يو ي ي وي هنلكن عهنلك جن : و يغجنيطَّـيع ُّـ

 .يهعهنلك جلمبمث
ومثمل هنمتحيعحممل جل خلكمثمل هنمتهيمهمبملي غجنمئٰهمثمل حسمب:سج و ي وي يجفجمل غهللا مض غألقك عهنلك : و ي

ق ق عه حفلكئ هنميهب ومكلكَّـيع هنجههت و  .وو





 
 
 
 
 
 
 

ؖآؕ ؕ  

 ؖؖؕ ؖؗئ ِؕ ؚؗؖ   
متففـل 
اشتغقسن 
عغىساش 
اشغعن 
ّأو االدتلالل اخبقخ اشبلهيي ّاشبلهيك اخغطعفك 

 





 
 

  بخ
ن مض جعحهن َّـىعغ غجلىغظ قى ُّـوهنملي هن قمميع هنمئيطي يجعيطصخمب غجنيطحف  وبحهن حممثهتلك جل عهن

ص هغجنثلكذ: ني غألهطوجغالجغمل  مض جعمثلكن عجفهئلكن : مض معمئسمثخصغ غجنمئٰهلكُّـلكص هغجنثلكجنهن:مض غجنتخييعُّـ
ق  . جنبمثلكن غألهنيع غجنثلكجنهنوغجنمئٰهلكُّـلك هجعمثلكن غجنمتسمك جعمثمتهتلكص هَّـىعغ غجنهيمه هنخيمئ

ن همعلكقغمثمل هن جفمثهن هنمهلكقُّـمئهتلك يغجنهئمبيعن غجنمتسمك جعخل غخفهيلكَّـمث : ههخميط خممبمتلك حكلكجعمئلك  معهئ
ك هنجيمبمئلكصهثسبمل غجنتسلكهه ن هغخلمه ك ه هجغلكجنثملصه هعحفيعه غجنخيهب ن هغخلمه  غجنخيهب

 . غجنتبلكُّـه هقغجعخيملصهن همغ
ص جعهبخيمت ومثملي عهثمتلك هثبحهن جل غجنمتسبمل جعخل خمٰه:هغجنبحهن مض غخفمئلكن هن َّـىعغ غجنمئبمث  ي

ومثملهخمٰه ن هنهيلكقرلك هغجفيطغ ه عحفيعهص جفمثهن هثجيطرلك معلكقغي غحممئتخلص هقجن جعمسن ُّـهئ ه هنت
ي حممشهث عقغ هثسبمن عجفيطغرلك عمل صو عهثسلكنو ضلكجفشص مموضلكجف و عهثسلكنش مم:هنث

هغألحفيعه خضيط هنهيلكقرلك هغجفيطغص همعلكقغ ن هنهيلكق عجفيطغرلك ه  عحفيعه هنتبلكُّـمتتخلص جعمسن ُّـهئ
 .ههنبلكُّـمتلك خفهيلكق غألحفيعه

هثسبمل غجنتمتلكخمىشص : وتلكن هنتبلكُّـمتتخل حملكجنمتسمك جعمثمتهتخص عقجعي حممشقغ مملكهثمن غجنمئٰهمثصهجلمف َّـىعغ
ص ههثسبيٰهلكقتههثسبمل غجن ن حتمن غجنتٰهلكقص ههثسبمل غجنتيطغحف م ُّـمسجخ جعمثلكن هنلك َّـ . يمل غجنيطحف هحك

ن حتمن غجنتٰهلكق يجعمسن َّـىعغ غجنبحهن هن : يهحصىعغ عحملكق غخفمهمت مض غجنتهبهتمثيط. يغخفيعغق هن غجنيطحف
ص ألهثلك عقغ هغمغهتمتلك خمٰه يغألجعحلكف غخفهتهبملص هغإلهثمهلكم َّـ هنلك خملكجن همثملي جنملي  ي هن مغهتمل ه مصهت

لص ض ن جنمبهب غ غخفحهب نع : عههنهييعقغهتلكص جع هن مغهتمل جليطن هنخييعحمتمتلك جعثب وهث مصهت  ي
هنلك معمهيطُّـمئمثص جنمتلكسمعمهيطُّـمئ ي ههثيعُّـيط عن هثجخيمب هنخيمب هلكص حمتلكقغه  جلمف هنهيلكق ي هثستجيمث عن هثستيطنه

ص هعهنيمثملغجنمئٰه ل عه حكمبب جلمت ض ن جنمبهب غ غخفحهب لك ي ي جعلكخفبلكخغ ههثمئمث غجنيطجنمث جلمف جغب
ومثمل جلمبهبو هن قجن ههثخيجىغ جل عخملكهنمل غجنمقَّـلكنص حممتمبتجئ عمل جفمثمبمليهثتهبهئ  هَّـ عخملكهنمل ي

هتهتلكص ألن غجنمتمئمثٰهخل ي رتهبخيلكن هنخيلك عه حممئي جلمف ممىعغ هثمئمثٰههتلكص حممتثبمن ظحغجنمقَّـلكن  ي :ي
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يمهيطخملكن هنخيلكص عه هثمئمث غجنمقَّـلكن جلمف ممىعهبلك حممتثبمن ظحُّـ ي ألن غجنمتمئمثٰهخل ي صمل هثمئمثٰههتلكه

ص حممشقغ عجعجيمبمتلك عجفيط غجنمتمئمثٰهخل جغبتمن ظحُّـ عه ي صهُّـيعمعهيخيلكن هنخيلك ص عه يهئىعجعلكن ممىعجن مل هثمئمثٰه
ل ههثمقَّـ: حممئ ض ن جنمبهب ي جلمف غحكتحلكجنمل غيهنتمتلكلص هعن حكمبب جلمت جمحق هثثبمن غخفحهب

ومثمل جعمئٰهي عه هثستيطنصوجحهئ  غجنت هثيعُّـيط عن هثمقَّـ جلمف ظيطخمهتلك عه يمثمل عحفيعه معالقن غجنمئٰهي
ههن َّـمتلك هثحتلكف عمل .. . غخفالقهنمل حصلكص هَّـهئىعغيمثمل حممتمقَّـ جلمف قجن هن حفالن غجنمئٰهصممىعهبلك

ن صهنخييعحممل غجنمتسمك جعخل غجنمئٰهلكُّـلك ن هثسبمل غجنتمتلكخمىشص ههنت معهئ ص يهثسبمل غجنتٰهلكق ههنت معهئ
ص حممشقغ مملكهثمن غجنمتسبمل جعخل خمٰهمث ن هثسبمل غجنتيطغحف هتخل َّـ غجنتمتلكخمىش هنثالص حممثهبهئ يههنت معهئ

ص عق هثثبمن هن ممىعغ غجنمئٰه  هنالقهنهتلك هَّـ غجنخيمب ص غخفمقَّـ جلمبمثهتلكيمثملعن هثستهيمثيط هن قجن
جعملص جعخالم هنلك عقغ مملكهثمن َّـ غجنتٰهلكقيمثملجعمهيطم غجنمئٰه  حمال ُّـهبهئ غيحكتهيلكقغص حممب ي غخفجيمب

ن َّـمتلكم ضيطجفيطغرلك ععجعجيمبمتلك  غص عق ُّـهبهئ عن ُّـهئ  .و هقغجعو جغلكجنهنسحمال ُّـثبمن غخفجيمب
بخي مض غيحكتيطين جلمف عجغبلكغ يمثمل هنخييعحممل غجنجييعُّـ غجنىعه هثتيٰهِّـ عريههن َّـمتلك معت

ن غجنتمهيطُّـمئ غ عه غخفجهت ص ه جلمتيط غجنخيجىغ هن عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمبمث هنبلكخغيغخفجيمب
 : خملكن قحس غهللا. جنسجغبلكغو هنمتحيعموحممتمبتجئ عمل لكيعُّـ
ا ما ي احثًكث شقةُعا ا  ً ة، بل قد يمتنعّ ه مبا هان  مطلو  ُ  ال

ك ن غجنتمهيطُّـمئ: عهعليه ذ  غجنىعه ي ُّـهبهئ هنخييعحمت ي عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف غخفجهت
هان  قض ٍيةًأحيانا، فيلتجئ إ ال سبةّ ا  ِية مع القضٌ أخرى  ةّ طلو  ِ ا

جعمليمثملجنمئٰه غجنت عجغبتهتلك هن غيمثمل جنمثمئلكقن غجنمئٰه: عهقارنها بها صل . غخفجيمب   من ُفقد 
ِية القضِالعلم بصدق هنّ ذبُ العلم، عليهاِ ا ِية القضِ ب ةّ طلو  ، أو بالعكسِ ا

تخل مملكن هثمئمثٰههتلك يتلكن هنتمتلكخمٰهتخلص حممشقغ جغبمن ظيطم عجفيطه غجنمئٰهمثيممخص عقغ مملكهثمن غجنمئٰهمث
جنثلكهثمثمل  غيمثمل غألهمل مملكهثمن غجنمئٰهيمثملص هعقغ جغبمن ممىعغ غجنمئٰهه غجنثلكهثمثمل مملكقجعمليمثملهَّـ غجنمئٰه

ن هناك تالزم طهظلكقخممل ك إذا  ذبِ إحداهِ صدقَ بٌوذ صل.  األخرىِما و  ُوقد 
ِية القضِ بصدقِ من العلم هنّ ِية القضِ بصدقُ العلم، عليهاِ ا ةّ طلو  ممخص ،ِ ا

 جعمهيطم غألظ جلمف ظيطم يص عه ُّـستيطنيمثملمثمل جلمف ظيطم غجلىغئي جعمهيطم غجنهئمبيُّـستيطن
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ه  غجنثلكهثمثمل يمثمل ُّـمبىغن هنمت غجنخيمب جعمهيطم غجنمئٰهصيمثملم غجنمئٰه حملكجنخيمب جعمهيط.غجنخيهئيغ غخفست

جعمل ذبِأو من العلم صغخفجيمب ذبُ األو العلمِ ب انيةِ ب  جعهئىعغ ي ممخص ُّـستيطن، ا
ن صدق ص جلمف ممىعغ غألظهغجنخيهئيغ غخفست ك إذا  ستلزم صدق  ُوذ َاألو  ُ

انية ستلزمُكذبن  أو ِا   .هاَ كذبُها 
لمنطّفالبد وعَ قبلّ  عدِ مباحث االستدالل ِ ا امَ و ملةِ إ  من ٍه 

ه عن ُّـخييعم جغلكجنثلك هنلك ي حمبخييط عن ُّـخييعم هنلك َّـ غجنمئٰهلكُّـلك ههنلك َّـ معمئسمثخصهتلك يجعيط،القضايا
سبَأن يعرفَّـ عجفهئلكهنهتلك ه نها، حَ ال هنّ ب ستطيع أن ي ه أحيانا َ  ً  مطلو

هنة ق ال ٍية  قضِمن طر تها مع القضّ س ا  ِية أخرى  ة اّ  هغجنت َّـ ِطلو
ن تقل صس معمهيطُّـمئومصهت ِيةه من القضُ ذهنُفي هنّ  إ ،  صدقها أو كذبهاِ ا
ِية أو كذب القضِصدق اولّ صيلُ ال   .ني جلمف هثح غجنتهيمهمث غخفتمئيط بهاِ العلمَ 

باحث سبُعرفُ ال تُوا ناقض:ُحثا  مب: ب القضاياُ بها ال  ِ والعكس،ِ ا
ستوي قيضِس وعك،ا لحقات،ِ ا م ُّـمسجخ غجنبحهن جل قجن معبلكجللك.هاِ و س صه هحك  :ّو
م  . القضاياَأح

ه هجلهئيغ ي عن:ٰهِّـيههن َّـمتلك ُّـت  غألجعحلكف غخفيعمعبجيمل جعلكجنتمتلكخمىش هجعلكجنخيهئيغ غخفست
ن . قغئيعهتلك مض جعمثلكن عجفهئلكن هثسمك غجنمئٰهلكُّـلكصغجنمتمئمثىش عُو   ـ  اهللا تعاَ إن شاءـ ُ 

باحث تيبِهذه ا تقدِ  هذا ال هص جعحهن غجنتمتلكخمىش: عه.ِمّ ا  ص هغجنخيهئيغ غخفست
 .هجلهئيغ غجنمتمئمثىش
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ؖ؟ؕ  
ؕ ؚ ر؟ؕ ؛اأؕ ؕد ؙ ؖؤ  

 همغ غحللكمغمل عمل جعحهن :هنمليٰهِّـ هن حفالن هنلك قمميعهثلكن هن غألهنثمبمل مض غخفمئيطيغمع
مهيد .غجنتمتلكخمىش ا ما تمس:نيغخفتمئيط ِقلنا  ا اجةًّ إن كث   ِ إ االستداللُ ا

ٍيةقض ست  نفس القضّ ِية ل ةّ طلو :  حمال ُّـهبهئ عن ُّـمئلكن مض جعحهن غجنتمتلكخمىش.ِ ا
جعملص جع ُّـمئلكنيمثمل غجنخيمب جعمهيطم غجنمئٰهص غخفمقَّـ جلمبمثهتلكيمثملُّـمبىغن هن غجنخيمب جعلكجنمئٰه :  غخفجيمب
جعمل يمثمل غجنمئٰهىُّـمبىغن هن ممىعهبلك ظيطم ن العلم غخفجيمب َول ذبّ  بصدق َه العلمُ يلزم،هاِ ب

ِيةالقض ةّ طلو عندما  و غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هغقمعهيلكجلهتخص جضلكني ألنِ أو بالعكسِ ا
ون   . األخرىَ كذبُما يلزمِ إحداهُ صدقُي

صفةّوالقضي ما هذه ا لتان   ى ظهيمل هنلك ُّـمبىغن هن ظيطخمهتلك ممىعغ: عهتان ا
تناقضتان، فإذا ّهما القضي ص غألحفيعهىغألحفيعهص ههنلك ُّـمبىغن هن ممىعهبلك ظيطم تان ا

ُ مثال أن تَأردت ِية القضِ  صدقَهنً روح :ّ وجودةُا ق هنلك ٌ  مغ  هَّـ غجنحنظ غخف
ّ أنك ال تتمِمع فرض صهيهقغظ غجنبيطن غخفلكق ةّ ك مبا فيك  ص هنلكو جنسبمكًن  ذ

هن روح :ها، وهوِ نقيضِ  كذبَأن ت وجودةُا ست  ن ى عق ي ُّـً ل خيمئ عن معهئ
قيضَ كذبَفإذا علمت .هتخل ظلكقخممليمممبتلك غجنمئٰهمث  غجنيعهف جنمثسمن :عه( ِ هذا ا

قغجع مغ قغ:عه(  األوَ صدقَ أن تعلمّالبد )وهب مغ قيض ال  )و غجنيعهف هن ّألن ا

ذبان معا ذا برهنت. ًي قيضِ  صدقَو ّ ألن ؛ األوَ كذبَ أن تعلمّ البدِ ا

قيض ه حمال رتهبخيلكن هنخيلك هي ُّـيعمعهيخيلكن ظيطخملك هممىعجعلكً. ال يصدقان معاِا ه  .ه
ي معخييعك غخفمهمتص جعخييط َّـىعغيجغ ن ي ي خميطك  ي جعمثلكن عرمثمل جعحهن غجنتمتلكخمىش هعهث عملي ي

و عن هنخييعحممل غجنتمتلكخمىش جعخل غجنمئٰهلكُّـلك عهنيعيحيىخميط ُّـ  ي ستلكف عمل جعىعن َّـىعغ غجلهتيط و حكهتي
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يغجلهتمثيطص حممسحملكق جعمسهث جنمثيغ عهنيعغ مكلكَّـيعغص جع جفت هي ي هثخيمب جعتحمئمئ يجعيطه حمي  ويع هجفيطغغي هن مع

يجغخصن هخغئيشص هعن هنخييعحممل حتمئمئ جعخل غجنمئٰهلكُّـلك جنمثسمن جعهبتمتلكهن غألُّـيطهص   هجفملهنجييعي
ص جع حتتلكف عمل قخم لكص ممخص حكب هنمت هنث َّـىعغ غجنهئالن مض هت جنهيهتهبومليجلمف خملكقجلمل غجنجييعُّـ

غخمخيمل  ق غجن يمعخيلكقُّـ غألخكمثلكظص جفمثهن قمميع عن هنخييعحممل معمب غجنتخيلكقُّـ جنمثسمن هن غألهن
ص جع حتتلكف عمل قخممل وجلمف خملكقجلمل غجنجييعُّـ ي مض حمهت معخييعُّـ غخفهيلكَّـمث هجعمثلكن غخفخييعحملكغص ي

ص حممشن غجنت ق هغجنخييطن هنثاليهغخفمئلكن هن َّـىعغ غجنمئبمث مغ  هعن مملكن هن صهمتلكخمىش جعخل غجن
غضحمل هغجنمئٰهلكُّـلك غجنبيطجس ق غجن م ُّـتيعي غجنت ي خكبهتمل حممثهتلكص يمثملغألهن ي عهث حك ٰهِّـ حممثخص ي

م هثجيط عن َّـىعغ غجنبحهن غجنىعه ُّـصجعخييط ى هنلكقغ حتمن علكبلكم غجنثيعهص هحك يحي عهث هن ي ي
لكغ مممث هخم حممث غيحفتالم هن عخممن غجنمثهبخل عمل عخممن غجنجهخصنص هن يغجنبيطجسمث

م هثجيط عن غجنمئلكئمبخل ه غ غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل عمل غحكتحلكجنمل غمغتخصجلهتخصص هحك يمغ
ن مض جليطق خغئيش غيحكتحلكجنملص حمهبمتهت هن  قمميع خلكخلص ىجعلكحكتحلكجنمل غمغتخصجلهتخص حضتمبهي

 ص هجعخيٰههت معسخيملصص هجعخيٰههت جغخصهثمثملهص هجعخيٰههت قمميع خسسمله قمميع جغالجغملىههنمتهت هن
ن ي جليط مف َّـىعغ حمخص مملكن هجل!  حصلك هي جفخنيهجعخيٰههت غجغمت جلهلص هجعخيٰههت ُّـمئ

ق غجنبيطجس خميمثملههنخييطهقغ هن غألهن ن مس ي همعت هُّـهئ عهنيعغ حكهتالص  جلمبمث مجمث غجنخيمب جنهئ ه
 :ص هحصىعغ خملكني هنستمئوي جفلكمغمل عمل عن ُّـبحهن مض جعحهن: ُّـمئلكن

َ أن معرفةظنُما يّور ِية القضِ نقيضّ رّ  جلمف خملكقجلمل غجنجييعُّـ ه هنمبمئٌ ظاهرٌ أ
ق غجنحيلكَّـيعغص هجغهبفردات اِ نقائضِكمعرفة صو عجفيطشُّـتمتلكهجن مم مل ي غجنت َّـ هن غألهن

خص ُّـمئ جعخل غجنمئٰهلكُّـلكظ ي ي ُّـمئ هعهثنع  غجنتمتلكخمىش َّـ ُّـمئ جعخل غخفهييعقغغصي مض عنوممالن
هعن غجنتمتلكخمىش معلكقغ :يغجنحيلكَّـيع هن جلبلكقغ غخفمهمت  جعخل غخفهييعقغغ هعحفيعه جعخل ي ُّـتحمئي

يعن : يمثملمض ممتب غجنهيمبسهي يهنمل غجنجيبلكلكبلكئيمئ غجنخياليغجنمئٰهلكُّـلكص هغجنيععه غجنمهلكئمك ممخص جفمئ

غجنهيمه : غجنهيمه غجنسلكقك هن غخفيعجفمبمل غجنسلكجعخيملص هممىعجن جعيطغُّـمل غحلهئهبمل: ملشلكُّـمل غحلهئهب) ص(
.غجنتلكحك هن غخفيعجفمبمل غجنثلكهنمتمل
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 ههنلك مكلكَّـيعن غجنتمتلكخمىش جعخل غخفهييعقغغ حمهبيعمغخي عمل صغجنمئٰهلكُّـلكمض غألظ مض غجنتمتلكخمىش ُّـمئ 

سانغجنتمتلكخمىش جعخل غجنمئٰهلكُّـلك  الِإل سان، ال ي فيها االختالف  وا ابُإ  ِ باإل
سلب  هجنمثسلك هظهيخل يمثملي ألن غإلرلكغ هغجنسمبمك هظهيلكن جنمبمئٰهطو مض غجنخيبلكقغ هنسلكجضمل.وا
مغبمل هحكلكجنبمل :ن حمخيمتيطهنلك هثمئ.جنمبهبهييعق مغبمل هغجنمئٰهيمثمل غجنمئٰه: هثخيمتهن  غجنسلكجنبملص يمثمل غخف

مغمك وحمال ُّـمهيطم جلمف غإلهثسلكن عهث هن و عهث حكلكجنمكو هجلمف ي عهثسلكنصي  .ي
ر ن األ َول سهولةّ س بهذه ا  هن غألجفمثلكن ي هثستجيمث غيحكتيطين و جع مض ممثحق،ِ ل
غ عجغبلكهتلكص حممتحتلكن جعجييعُّـمئمليمثملغخفبلكخ جلمف غجنمئٰه لك جعمشجغبلكغ يلكغص هَّـ عهنجغبس عحفيعه جنو غخفجيمب

ومثمل عه جعمشجغبلكغ خمٰهيمثملهثمئمثىش غجنمئٰه وز ط عحفيعه معالقهنهتلك جعلكجنمهيطم عه غجنهئىعغي  أن ُإذ 
ون وجبةَت ةُ ا سا يوانُبعض: ً صادقت معا، مثلُ وا سانِ ا مغبمليمثمل مض غجنمئٰهٌ إ  ص غخف

عض يوانُو سانِ ا س بإ ٰهِّـ عن يص ههن َّـمتلك ُّـتولكرلك ظلكقخمملت غجنسلكجنبملص همممبيمثمل مض غجنمئٰهٍ ل
ن جعمثمتهتخص معمتلكخمىشي يجعيطو هحكمبمكو عرلكغيجنمثيغ مم  ي قجن جعمثمتهتخص يجعيطي ُّـتحمئجنهئ جع صو عن ُّـهئ
حم جلمليهن مع  . هن غجنهلهلويع مصهب

وز ذب معا، مثلُو ونا  سانٍ حيوان: ً أن ت مغبمل يمثمل مض غجنمئٰهٌ إ  غخف
ء يوانَوال  سانِ من ا  . حمجكمعهيخيلكنصو مملكقجعملرلكلكت همممبص غجنسلكجنبمليمثمل مض غجنمئٰه بإ

لباحثوعليه ناقضِ، ال غ  رجوع إ قواعد ا ذكورةِ عن ا  ِ  علمِ ا
نطق شخيصِا ٍية قض ِ نقيضِ ل غجنتمتلكخمىش ُّـمئ جعخل غخفهييعقغغ حملكألهنيع :  حممشن خممبمتلك.ّ

 . قحمخيو خظز عق هثمئمثىش ممطوهغضِّـ
ؖ؟ؕ ر؞  

قصودـ  فيما سبق ـ َقد عرفت ناقضَا ي هو أحِ من ا قابلِ أقسامُد ا ، ِ ا
ضعه هنا بعبارة ي ههنخيمت َّـىعغ عهث ُّـيعه عن غجنتمتلكخمىش . القضاياِ  خصوصٍةّ فنيٍ جامعةٍو ي

يُّـمئ مض غخفهييعقغغ هغجنمئٰهلكُّـلكص جنهئمت قمميع معخييعُّـهيلك جنمبتمتلكخمىش شتيس ه : ُفنقول:  جعلكجنمئٰهلكُّـلكص حممئلكني
اتّ  القضيٌاختالف:  القضاياُتناقض ونِ يقت   ًقةما صادُ إحداهَه أن ت



 ١٦٣.......................................................................................احدخسشس وأثدسخرس
ذبة  .ًواألخرى 

فِهات هنا من قيد  ّوالبد عر  ًتج صسدحسّ إذ حص تدون إثصى احدخز؛  ا
 ٍتج، بل حخسخلّ وحدن ال ألثل احترسحض واالثتالف بج احدخز،ًواألثصى حسذبس

، حذصحك أتزرس بدزص ً واألثصى حسذبسًأن تدون إثصامهس صسدحس إج ّ شسديٍّثسرثي
تج احذتج تدون إثصامهس ّ احدخز:ا احدسم خن احدخسشس، أيخصج شصُ حرحصاته

ّألنه ر ،ٍّ ثسرثيٍ بل حخسخل، ال حصاملسً واألثصى حسذبسًصسدحس  ُما يقت اختالفّ
الفّالقضي صدقَ  كذبِهما  ا اتِ وا ن ال  تج ّ بج احدخزِ االختالفِ، ول

ربصاملجم  سان: ، مثلَ آخرٍبل أل ٌزس وشصه حخٌ حيوانٍ إ ءو ٌ صسدحسّ  من َال 
سان يوانِاإل ٌزس وشصه حخٍ  تج، وإن حسزش إثصامهس ّ، وال ترسحض بج احدخزٌ حسذبسّ
ّ أن جبس ذحك أن اثوضوع ّإال، ً واألثصى حسذبسًصسدحس  ـ األوج اثوثبس ّزسيف احدخـ ّ
ٍزس حخُّ خن اثحذول، وحلُّأثض  ّزسدون احدخ، وتً خن شصا احدبزل تدون صسدحسّ

خدل أن شدون اثوضوع ُ؛ إذ ال شٌ حمسلّألثضان ج ّاألجمجذس ّ ألن ،ًاحثسززس حسذبس
جم ّ، ثزش حذّزس واألجذّزسّ شصا ثذف األثخ.سذس جرهُ شّ خن اثحذول تمّأثض

م ؛ وال جدصّ صصق األجمّصصق األثض ّفإنه  نّ وضوعَا  حمول أخصُ ا  ،ِ من ا
، ّقت إحدى اَصد ذي ّتج، بل ألن ّ بج احدخزّ ال حذترسحض احصاهل،بت األخرىَو

نّأم . خن اثحذولُّاثوضوع أثض و  وضوعَا  حمول أعمُ ا كذبا معا،ِ من ا  ،ً 
سانٍ حيوان: و ء و،ٌ إ يوانَال  سانِ من ا  حذو حسزش .مّ، كما تقدٍ بإ

ّ بج أن شدون اثوضوع أجم ٍن دون حصقًتسن خترسحختج حصاملجم حدصبتس خخس خّاحدخز
ّ حون اثوضوع أجم أو أثض :أي( ّ حسحخسخل اخلسرثينّأو أثض خن اثحذول، إذ ّ

 .تج وتدصب األثصىّثصى احدخزإّ شو احصي شسدي إج أن تخصق )خن اثحذول
ي يقتِونع باالختالف صدقَالف حصاته  ا ي ُ االختالف:هما  ا  ا

ك   ِأيةيقت ذ نت القضيٍةّ مادّ ة احوثوب أو االخترسع ّ حسزش يف خسدً جواءتانّ 
نت  ،م احدالم جررسّ احدخسشس احتي تدصّأو اإلخدسن، وزحوشس خن خواد ومهما 
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سبة وضوعَ بُال الختالفِ ا حمول،  وجبةَ بِ وا ةِيةّ اِ ا سا زئِ وا ِية ا ّ. 

ين ممع :عه ن هبىعغ غجني مغبمل مممب:متح غجنمتسبمل ُّـهئ  .يمثمل عه حكلكجنبمل مغىغئصمثملي هن
ؖ؟ؕ ر  

يعهث جنهئ ُّـتحمئ:  مض هنبحهن غحلهبقمميعهثلك لي هن غيحتي يجعيطص غحلهبي ض  لكق جعخل غخف
ن مض مغهتمل نو هغيحفتالم جعمثمتهتخص مض مغهتملصوهغخفحهب : ه عحفيعهص همض غخفمئلكن عُّـٰهلك هثمئ

ق مغهتمل غحتييجعيط  .متخل غخفتمتلكخمٰهتخل همغهتمل غحفتالي جعخل غجنمئٰهمثولكقي هن همغ
غني همض مغهتمل غيحت ق يعص هثىعمموقغي هنتخييطولكق جعمثمتهتخص عخم جعخل هنمتهتلك  حممثخص جعخييط هنلك َّـ غخفجههت

ين غجلهتلكغ غجنت يجعيطع: غخفمتلكلكمئملص هَّـ  غجنتمتلكخمىش جغخصنص يلكق جعمثمتهتلك جنتحمئي عن ُّـمئ غيحتي
ل: هَّـ ض نطغخف  ط غجنهللط هغجلىغظي غجنهئطغ هغجنهيخيي غجنمئط غخفهئلكنط غجنىغهنلكنط غخفحهب

جفيطغغ غجنثخصنص هجنبمثلكشلك خملكن هَّـىعن َّـ غخف.غإلضلكحممل حقّالبد :خييعهحممل مض مممبخصهت جعلكجن  ِقّ 
ناقض  من ا،ّ ب القضيِا

ّ
ورِاد ورِ ثمانية، واختالفٍهما  أ   : ثالثةٍهما  أ

ؖآؕ ئخؕءؕ  
ور ُس األ بّ  اُ ال 

ّ
تناقضت فيهاّ القضيُاد وحدات : ا مانُا  . ا

ن جلمف َّـىعغ غجنهجعمتلكظ جفيطغغ :  جن خملكنصمئ جفيطغغ غجنتس جنهئلكهثمن معسخيلكص عه غجن هغجن
هغجنثالف جنهئلكهثمن جغالجغلكص عه هغجفيطغ جنهئلكهثمن هغجفيطغ   :و ما يأ . هَّـهئىعغصه

وضوع(. ١ ناقضا، مثل،فيهتخل ي عه غجنمئٰهمث، فلو اختلفا)ُا م ي ، ٌ نافعُ العلم: 
هل س بنافعُا ل غجنمئٰه.ٍ ل ض ل  جلو حضتمبص هَّـ غجنخيمبص غألهمليمثملي حممشن هن ض  هن
ن غألهمليمثملغجنمئٰه ص هن عن جضهب ن و هنمتلكخمىشصو هَّـ هثلكحمصي غجنثلكهثمثمل هَّـ غجلهت  خفحهب

 .و جنمثيغ جعمتلكحم:غجنثلكهثمثمل
حمول( .٢ ن، فلو اختلفا فيه)ُا ناقضا، مثل ص عه مض غخفحهب ، ٌ نافعُالعلم: م ي
س بضارُالعلم    . ل

زمان(. ٣ ى حممشن غجنتمتلكخمىش جحهئ)ُا ل هجنمثيغ جعهبهبتمتي خم  ب َقضفال تنا و غجن
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قة شمس  هار، و : أيٌا قة  ا ست بم شمس ل ليل: أيٍا  .  ا

يقمميعهثلك حممثخص حكب عن غجنسمبمك عهث نص عهيخص ُّـتي ل هغخفحهب ض ين ع : جعسمبمك غخف
ن حكلكجنبمل هغجنسلكجنبمل عجل هن عن معهئ ني ل هغخفحهب ض غضِّـص جعلكهثتهيلكظ غخف ي  يعهث : ههن غجن

مغيط مض غجنىغهنلكن خكهبيغ مغيط خكهبيغوخممل هجمحق هنهلو هنهلخمملومع .  جلمف غإللكالموص جع ي مع
جن ن َّـمتلكم خكهبيغوجنمثسمن جعهبهلخممل: حممئ و عجل هن عن معهئ ص عه ي و هجنمثسمن جعهبهلخمملي

مغيط خكهبيغ لوص حمهت حكلكجنبملو هنهلخمملومع ض ن هغخف  . جعلكهثتهيلكظ غخفحهب
ن(. ٤ صبة ب َ، فال تناقض)ُا ف، و : أيٌاألرض  ر األرض   ا
ست ادي: أيٍ بمخصبةل  .و هَّـىعغ هغضِّـص عه مض غجنمهحيعغظة  ا
ُالقوة(. ٥  من اّ البد:، أي) والفعلّ

ّ
 َ، فال تناقضِ والفعلِةّ  القوّ القضيِاد

ٌد ميتّم ب ِ بالقوة: أيّ س بميتّم، و ّ ٍد ل  هَّـلكمعلكن .ِ بالفعل: أيّ
ي خضتهبخيلكن هي معمتلكخمىش جعمثمتهتخصص هقجن ألن جضهبتلكنيغجنمئٰهمث غ هن هيطغ هن خكمسهث عن ُّـهبي
سعهث جف  حممثهتلك غحكتخييطغق غإلجغخصقص : عهصغي جعلكجنمئوَّـىعن غجنجهجيعغ هنثهبيعغ:  غآلنص عه ُّـمئلكني

 .ه جفمثهن ي هثجيط حصلك جغهبيعغص جعلكجنهيخي: عهههَّـ جنمثسمن هنثهبيعغ
زءا(. ٦ صب ب َ، فال تناقض)ُ وا العراق  بعضه، و : أيٌالعراق 

س بمخصب ه:أي ٍل  ّ. 
ط (.٧ سنةَ آخرٌ ناجحُالطالب  بَ، فال تناقض)ُا ، و َ إن اجتهد: أيِ ا

تهد: أيٍ ناجحُالطالب غ م    . إذا 
عة نصف ب َ، فال تناقض)ُاإلضافة(. ٨ مانية، ِ باإلضافة: أيٌاألر  إ ا
ست بنصفو  عة ل ةِ أي باإلضافةٍاألر  . إ الع

جفيطغغ غجنثخصن غجنت قمميعَّـلك غ: هممخص خممبمتلك ل غجنتمتلكخمىش جعخل َّـىعن َّـ غجن خم ق جن خفجههت
غي عيعيتخلص يغجنمئٰهمث ى عن َّـمتلكم عخم ه  غإلخكلكقغ عمل ي جلمف غخفمهمتمكحفيع مض غخفسمسجنمل مملكن ري

قغ جعخل غحلهئخصظصجعخيٰههتلك ن غحلي جغص هجن عمل غخفجههت ص هممىعجن ي جعمثلكن غجنمئ  هجعمثلكن قجنمثمب
مغ مض غهثحمهلكقَّـلك جعلكجنثخصن حممئيش جنمثيغ عممثيع هي عخم يص هعن غحلخن حممثهتلك َّـ يجعمثلكن غجن
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مئخل غألجلالنص ي مممبخصغ غخفحمئيظ ممخص َّـ غجنحيلكَّـيع هن حفالن معتبس غحكتمئيعغئن عسَّـ جلمئحل

خ هغخفخيمبيمملكخفحمئ غحصي غجنجي  : غجنثلكذ غجنهيلكقغمحص هعجنمث حممثخص ُّـحل عخم
جفيطغغ غخفخيتمقغ مض غجنتمتلكخمىش جغالجغمل:لّاألو و عن غجن ل : ص هَّـي ض هجفيطغ غخف

ن ههجفيطغ غجنىغهنلكنص ههنلك قغق جلمبمثهتلك حم  .ال هثحتلكف عجنمثههجفيطغ غخفحهب
ن حممئيش:اشثقخ ل ههجفيطغ غخفحهب ض  .ي عن غخفخيتمق هنمتهتلك َّـ هجفيطغ غخف

جفيطغغ جلبلكقغ:اشثقشك و عن مجمث غجن  .يمثملص هَّـ غجنمتسبمل غحلهئهبو هغجفيطغو جل هجفيطغي
جفيطغغ غخفخيتمقغ مض حتمئ:اشمابن ي عن غجن ص هَّـ هنلك قَّـمك عجنمث و غجنتمتلكخمىش معسي

جفيطغغ غخفتمئيطجفمثهن عضلكم عملص قحس غهللا يظيطق غجنيطُّـ غجنجهحقغقه هنمل هجفيطغ ي غجن
ن ممالرلك عهجنمث ص جعمسن ُّـهئ يغحلهب هلك عه خكلكُّـخيلكص حممشن مملكن عجفيطرلك عهي هجنمثلك هغآلحفيع خكلكُّـخيلك ّه ه ص ي

 . غجنتمتلكخمىشيي ُّـتحمئ
جفيطغغ غخفهتهب  غيجنتهيلكغ عجنمثهتلك يتخلص هجني غجنتمتلكخمىش جعخل غجنمئٰهمثيمل مض حتمئيهَّـىعن َّـ غجن

ن جعحسمك مكلكَّـيعَّـلك هنتمتلكخمٰهمل ص ص هجعحسمك هخفلك جليعحممتلك غجلهب غجنت معهئ غخم جنمثسمن ممىعجن غجن
جفيطغغ غجنثخصن هنتحمئ. ٍّ جنمثيغ جعجىغئيص هغجلىغئس مغىغئيغجلىغئ: هثح يحممشن مجمث غجن  مض َّـىعغ ومئملي

جنمتلكيعيغخفثلكنص  ص ٍّ جنمثيغ جعجىغئي هجعلكجلىغئصيمظي عه جعلكحلهب غألهصس مغىغئيغجلىغئ: ي عن غخفيعغق جعمئ
 .تخلي جنمبتمتلكخمىش جعخل غجنمئٰهمثوهغيحفتالم جعلكحلهب قغحم. عه جعلكحلهب غجنجهلكُّـ

جفيطغغ غخفخيتمقغ غجغمتتلك جلهلغ هجفيطغ:اخلقشم  .ي عن غجن
و هنخيخلو ي ُّـهبهئ جفخنَّـلك جعخييطق:اشسقدس ومثمله عحكلكحكلكص حممئيط معحيهتيع خمٰهي  ختتمب جل ي

و هنخيخلوغجنمئٰهلكُّـلك غجنت جفخنهثلكَّـلك جعخييطق جفيطغغ عمل يعي صي ي عهث ُّـهبهئ عقمغلكل َّـىعن غجن
ومثمل قئمثسوجغالف  .لكي عجنمثهتلك مض جضمبهتو هنجهلكقي

لكغ غجنت مس ُّـمئ غجنهئالن حممثهتلكص جع ي هن غجنبيطجسمثي عن غخفسمسجنمل جنمثسمن:ٰهِّـيههن َّـمتلك ُّـت
 :هحصىعغ خملكن.  جعخل غألجلالنو ممثحقوهخم حممثهتلك ممالن

غجليط غخفمتجيمئمث) ص( .ضصضك: مليمل مض خف غجنيعحكلكجنمل غجنجههبسمثيحتيعُّـيع غجنمئ
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بيـه   ت
وحدات شهورةُهذه ا مان  ا ناطقةُ ا غي ي هخميط معمئيطِ ب ا هن عن َّـمتلكم عخم ي

عضهم صعحفيعه مض َّـىعن غخفسمسجنمل لك ي عهن منيك ي خميطيغجنجهحقغقهخل ي هَّـ ظيطق غخفتمسحصو
ن هبىعغ عيهن غخفحمئ مملكن خمبمب ىهن  و يظ حمهتىعغ ستلكف عمل حتمئمثنمئخل حمهت َّـ خملكئمب

غقهقَّـمك هخميط .يمعلكقش جفيطغ مملكهثمن ي عمل عنجفهيحي غهللا ي خكمثخمتلك غألحكتلكق مغ  َّـىعن غجن
ها ُضيفُيم جعخص ُّـهيمثيط قجن قحس غهللا يخل جفمثهن دفي خمب ظيطق غخفتمسحصههنتيطغهجنمل  إ

ملَوحدة( ال أوِمن ناحية) ِ ا ّ كونه  ّ ال شايعاًاً ً أو  ط. ً  ُ، فيجبٌ الزمُوهذا ا
نّ أن يتّ القضيِناقض مل، فلو  ملَحدا  ا ّ  إحداهما أوُ ا ًا و األخرى ّ

وز ُشايعا، فإنه  ّ ُ أن يصدقا معا، مثلً ًِ ز: م قو مل: أي جزا   .ّّ األوِ با
ي عن غحلهب غأله:قمميعهثلك مض جعحهن غحلهب  ُّـهسحفىعغن ه معلكقغيهغجنجهلكُّـ غجنمهمتلكجل يمظي

لص هخميط مع ض ن هن غجلىغظ يخممثيطُّـ مض غخف غن هغخفخيمت م جلمبمث مض جعحهن غجنخيمت خم  غجن
ص هعخهثلك عمل عن غحلهب غألهصنيغأله ي هعحفيعه ُّـهسحفىعغن خممثيطُّـ مض غحلهب  ي غجنىعغجخيمظي

لص حمهبخيمتلكنى عقغ عيهغحلهب غجنجهلكُّـ غجنمهمتلكجل ض ق جعلكحلهئ :حفىعغ خممثيطُّـ مض غخف ي عن غخفمئمه
ل جنمثيغ َّـ ض ن غخف حفىعغ خممثيطُّـ ىهمض غحلهب غجنجهلكُّـ َّـ غخفمهيطغمص هعقغ ع. يعي هنهيهت

ن هنخيمتلكن مض غحلهب غأله ص عق ُّـهئ هني غيحت:يمظيمض غحلهب حممثختمب ل ىلكق جعخل هنهيهت ض  غخف
ن جنمتلكصهغخفحهب ص هغجنسخصظ وص هغجنبمئيع جعمئيعو هغإلهثسلكن عهثسلكنصس مغىغئيغجلىغئ:  هثح خم

ن عجفيطرلك جلخل. ..وحكخصظ ن غآلحفيعص ههنخيمتلكن مض غحلهب غجنجهلكُّـ هنىعه هنهيهت ي عن :هيهت
ن غجلىغئ ن ممهبهيهت :  هثحصي عه هن هنمهلكقُّـ غجلىغئي َّـ َّـ هن هنمهلكقُّـ غجنهئحليغخفهيهت

ز زا س  شايع:أي ، ل مل ا َ ألن مفهوم؛ِ با زّ صاديق مفهومّ ا  ِ من 

ن ) ص( ص غجلىغظ غجنيعغجع هن خف غجلىغظ ضطصمصطصك): خف جفهئهبمن هنتخيلكجنمث(قجفمث حضت
.مل غألقجعخيمليف غألحكهيلكق غجنخيمئمبمثن هن ممتلكغ غحلهئهبمل غخفتخيلكجنمثمل مض خيغأله

جعمث) ص( غَّـيط غجنيعجع مممثيغجنجه .طصك: مليمل مض غخفمتلكَّـمي غجنسمب
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ُ، فإنه يصدقّا نّ  .مهلكقُّـ عمل ظحفيع غخفصهو هجلهبيعو هجعهئيعو ممىغُّـيط  كث

ن غجلىغئصعقن ص هجنمثيغ ي مض قغئيعغ غجنهئمبو قغحفي هنهيهت يمثلكغ ألهث ُّـمهيطم جلمف ممثحقُّـ
ن غجلىغئي مض قغئيعغ غجلىغئمثه قغحفالوجفهئهب ممحهئ قُّـيط  مض و قغحفيلكغص حممتهييغ هنهيهت

ن يلك هنمهيطغم غجلىغئي عهنصمثلكغيقغئيعغ غجنهئمب  .هلكي مغىغئمثيعي حمال ُّـهئ
ن عهن: خممبمتلك حممثخص حكب:  عحفيعهوجعخيبلكقغ يعن غخفهيهت سلك ممحلي ن غجلىغئسلك مغىغئي هعهني  هن يص ههنهيهت

ن غجنهئحل ني هَّـىعغ هنخيمت غجلىغئصيهنمهلكقُّـ هنهيهت  جنمثيغ هن :ص عهي جنمثيغ جعجىغئو ممهبهيهت
يط هجعلكخميع عمل ظحفيع غألحميعغقص جعخالم ي قُّـيط هجضهب: هنثيص جع هنمهلكقُّـ غجلىغئيهنمهلكقُّـ غجلىغئ

جنمتلك س ممحلي غجنهئحل:خم س ممحلي هغجنهئحلصيمظي جعلكحلهب غألهي ص هحصىعي يحممشهث : يغ خملكن غخفمهمت جعلكحلهب غجنجهلكُّـ
ق عن ُّـمهيطخملك هنخيلك جنمتلك مض غخفثلكنهر  جعلكحلهب س مغىغئيغجلىغئ:  هخميط ُّـهئىعغ عجفيطرلكص حممئ

ومثملخمٰه. يمظيغأله جنمتلكو ظلكقخمملي  وغجنىعه َّـ خممثيطم   جعلكحلهب غجنجهلكُّـس مغىغئيغجلىغئ :ص هخم
ومثملخمٰه م س جعلكحلهب غجنجهلكئ مغىغئي غجلىغئي هعيصيمثملجنمبمئٰه جنو مملكقجعملي : متلكص هغجنمهلكقخممل َّـ خم
جنمتلكٍّ جنمثيغ جعجىغئيغجلىغئ ص هخم س ممحليغجنهئحل : جعلكحلهب غجنجهلكُّـ  ي جنمثيغ جعهئحليغجنهئحلص هو ظلكقخمملي

ص هغخفالجفىح يمظيص حممثختمب غألهنيع جعخل غحلهب غألهو مملكقجعملجعلكحلهب غجنجهلكُّـ  هغحلهب غجنجهلكُّـ
غظ ع:َّـمتلك ى عن غحلهب حك يحفىع خممثيطغ جعلكحلهب غألهي ص يمظه ي عه جعلكحلهب غجنجهلكُّـ حممشن غجنمتتمثجمل ي ختتمب

جنمتلك س ممحليغجنهئحل: هثح خم س ممحلي هغجنهئحلصيمظي جعلكحلهب غألهي  . جعلكحلهب غجنجهلكُّـي
ل جعلكحلهب يص عه غجنهئحليمثمل غخفمهلكقُّـ غخللكقمغ: َّـمتلكيهجنمثيغ هنيعغقهثلك هن غجنهئحل ض  غخف

ص جع هنيعغقهثلك هنمت ل جعلكحلهب غألهي غجنهئحل:غجنجهلكُّـ ض  .يمظي غخف
ن يخفمهمت عن ي معمتلكمض جعخل هنلك قمميعن غ:ٰهِّـين ُّـتي جلمف مجمث هنلك معمئيطههجعمتلكظ ي خميطك  َّـمتلك ي

س ممحليغجلىغئ: ص جفمثهن خملكني غجنىعغجخيمظيهجعخل هنلك قمميعن مض غحلهب غأله يهث ع : عهيمظي جعلكحلهب غألهي
ن ي هأله. جعلكحلهب غجنجهلكُّـس مغىغئيهغجلىغئص حممثمهيطم هنخيمتلكن يمظي جعلكحلهب غألهيجنمثيغ جعجىغئ

غخم ي هتلكحممن جعمثمتهتخصص شىحيىهَّـمبمل ُّـ جنخلص هجعحسمك غجن يألن غحلهب غأله غجنتهتلكحممن جعخل غجنمئ  يمظي
لص همض غخفمئلكن ىعهغجنجهلكُّـ غجنمهمتلكجل مض هنبحهن غحلهب  ض حفىعغ خممثيطُّـ ىعحفىعغ خممثيطُّـ مض غخف

ص هَّـمتلكم خملكن س جع َّـ ممحلصي جنمثيغ جعجىغئيغجلىغئ: مض غحلهب :  هَّـمتلك خملكنصيمظي جعلكحلهب غألهي
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س جع َّـ ممحلصي جنمثيغ جعجىغئيغجلىغئ ن غجلىغئى هي ُّـص جعلكحلهب غجنجهلكُّـي هلك ي مغىغئمثيخيمئ عن ُّـهئ

وص ألهث معمتلكخمىشيمظي جعلكحلهب غألهي جنمثيغ جعجىغئي هغجلىغئصيمظيجعلكحلهب غأله  .و هغضِّـي
 جعلكحلهب ي جنمثيغ جعجىغئيغجلىغئ: مض هنبحهن غحلهب يهغحللكظ جلمتيطهنلك خملكن غخفمهمت

ق جعمبحلكل عن غحلهب غألهيص ُّـخيمت جع غجلىغئيمظيغأله ي غخفمسحف لص ى عيمظي ض هحفىع خممثيطغ مض غخف
ق جعمبحلكل مض غخفمئلكن غخفيهَّـ جمحق غجلىغئ ي هَّـ عن غحلهب غألهص ظحفيعومسحف هحفىع خممثيطغ مض ى عيمظي

ص هخميط هنيع  .ن حميعغمغي جعمثلكن مجمث قجن مض غجلىغظ غألهيهثهييغ غحلهب
ت؟ؕ  

ق مغهتمل غحتي غجنتمتلكخمىش جعخل خمٰهمثيجنهئ ُّـتحمئ: خممبمتلك يتخل يجعيط هن همغ  همغهتمل ولكقي
ورّ القضيِ من اختالفّالبد: قلنا جعمثمتهتخصص هوغحفتالم تناقضت  أ  ثالثة، ٍ ا

م:و كيف ال هةُ وا ي هخميط جعمثمت.ُ وا غجلهتملص  ه هغجنهئمثي غخفيعغق هن غجنهئ:لك حممثخص حكبي
و عهث عقغ مملكن غحفتالم:يهُّـبمئ جلمبمثمتلك عن هثبخل مغيط جعخل ي جعخل خمٰهمثي تخل هنتمتلكخمٰهتخلص حمهت ُّـ

ق ع ن مض غجنبخيىش قهن غجنبخيىش غآلحفيعظنمجمث َّـىعن غألهن   ُّـهئهي عن ُّـهئ
م كيفّاالختالف بال    وا

مُالختالفا اّأم كيف بال وجبة:، فمعناهِ وا نت  ً أن إحداهما إذا   هَّـىعغ ّ
ة ص مض غجنتمتلكخمىشيمثملَّـ مممث غجنمئٰه  صه هعقغ مملكهثمن عجفيطغرلك حكلكجنبملًنت األخرى سا

مغبمل نت  .هخص جفتهمملكهثمن غألحفيعه هن ذا  انية،ًيةّو نت ا ًية جزئُ   هَّـىعغ َّـ .ّ
ل غجنتمتلكخمىش جعخل.يغيحفتالم جعلكجنهئ ي عهث عقغ مملكهثمن :تخلي غجنمئٰهمث حمهب خهل هخم
مغبمل  هغجنخيهئيغ جعلكجنخيهئيغص هعقغ مملكهثمن صه حكلكجنبمل)هثمئمثٰههتلك( مملكهثمن غجنثلكهثمثمل صهعجفيطغرلك هن

همثمل مغىغئ)هثمئمثٰههتلك( مملكهثمن غجنثلكهثمثمل صهمثمليعجفيطغرلك مممب هص هغجنخيهئيغ جعلكجنخيهئيغ عُّـٰهلك جلمف هثح ي
  .وعليهي هغجنمتهل جمحق غخفيعمعمك يغجنمب

وجبة ة .......... ُنقيض........ .. يةّ اُا سا زئا   ّية ا
وجبة زئُا ة ا .......... ُنقيض .......... ّية ا سا   يةّا
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از وجب أو سا  نتا  و  َألنهما  نتا ُ أن يصدّ و  ذبا معا، و ًقا أو ي

ازّ ذبا معاَي  ن صن قمميع عهنثمبتهتخصي هخميط معمئيطً. أن ي و  وضوعَكما    ؛ أعمُ ا
ًما مثلنا سابقا مغبمليتخل غجنهئمبيمث جعلكجنمئٰهّ يص حممشن غجنهلل و هغألحفيعه حكلكجنبملومثتخل عجفيطغرلك هن

ق مغ ي هجنهئمت هن جفمثهن غجنهئوهن جفمثهن غجنهئمث هن قي ص همض هنثمب ي جضىعهق مض عن و هنهيمئ
نتا جزئ .هُّـهئىعجعلك هنخيلك و  ازّو نَت  و  َ أن يصدقا معا، كما  وضوعً . ً أيضا أعمُ ا

عدنُبعض: و عدنُبعضو. ٌ حديدِ ا ديدِ ا س  ل عجل .ٍ ل ض ي حممشن غخفخييطن غخف ي
ن غحليطُّـيطص همممب   .وتخل ظلكقخممليتخل غجلىغئمثيلك غجنمئٰهمثتهن غخفحهب

هة   االختالف با
يجعمثمت مغهتملص هعن  يمثمل هممىعجن هنلك َّـ غخفيعغق هن غجنمئٰهصلك حممثخص حكب هنلك َّـ غخفيعغق هن غجلهتملي يغخف ي

مغهتلكغ جعخيٰههتلك جعسمثيش وغخف و هجعخيٰههتلك هنيعمممكي  وسلكن غجنبسمثجيمل جغخصهثمثملص هعخمو هنمتهتخص عخمسلكنٍّص هجنهئي
يهغخفيعممبمل حكت ُّـوص هخميط هخم ممالنو هن َّـىعن غألخمسلكن هثمئمثىشو هغجفيطيص هجنهئوملي  غألجلالن جعخل و لك

مغهتلكغ غجنبسمثجيمل ي جغهبيعغ  ك مض معهيلكظمثمبهتلكص هعممثيع غخفمتلكلكمئمل مس هنيمض هثمئلكئىش غخف  غخل
جنملص حمهبيُّـهيمه غ قجن عمل غجنهئتمك غخفجي غ حممثهتلك همعيعمم ىمب جنهئ . الل جلمبمثهتلك حممبحقغمغي عقغق غيلكي

ن غخفمهمت يجنمثٰه مض غحلسبلكن عشلك خممبمثمبمل غجليطهه هغجنهيلكئيطغص ممخص ُّـمئ يجنهئمت عخكلكق .  قحس غهللا ي
 .يهل عمل هثمئلكئىش غخفيعممبلكغىعمل جعخيٰههتلك هن جعلكغ غجنتمتبمث عمل غخفجيمبمكص همس ُّـ

رُا االختالفّأم هة، فأ ناقضٌ با الختالفِ يقتضيه طبع ا ابِ،  سلبِ باإل  ِ وا
مغبمليخل غجنمئٰهمثين لكب غجنتمتلكخمىش جعع :عه ن عجفيطغرلك هن  طه هغألحفيعه حكلكجنبملهتخل ُّـمئتيض عن معهئ

َألن نقيض ء ّ  مملكن هثمئمثٰههتلك جليطن ص حممشقغ مملكهثمن مغهتمل عجفيطغرلك غجنرضهقغ.هُ رفع،ٍ 
 هعقغ مملكهثمن . مملكن هثمئمثٰههتلك جليطن غجنيطهغنص هعقغ مملكهثمن مغهتمل عجفيطغرلك غجنيطهغن.غجنرضهقغ
 . مملكن هثمئمثٰههتلك جليطن غإلهنهئلكن هَّـهئىعغصغإلهنهئلكن

اب ُرفعُ يفكما سلبُاإل سلب،ِ با ابُ وا  ي ُّـجهحق عجنمثهتلك غخفمهمتو هَّـمتلك هثهئتمل.ِ باإل
ن  يخميطك  يعهث جليعم غجنتمتلكخمىش جع:  هن غيجنتهيلكغ عجنمثهتلكص هَّـييجعيطي  خظ يهثمئمثىش مممي
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ص عهو هثمئمثىش عهثسلكن:هص هنثالقحمخي  ي ي عهثسلكنص : ي عهثسلكنص ههثمئمثىش ي عهثسلكن قحمخي

 وهَّـهئىعغص هَّـمتلك هخم جعحهن.. .يعه عه هثٰهمث عجنمث ي عحفصههثمئمثىش َّـىعغ غألحفحق قحمخي
حصويهنهيمه ص هغخفمهمتو خظيهثمئمثىش مم:  جعخل غحلهئخصظ مض هنخيمت خم  َّـمتلك ُّـجهحق عمل ي قحمخي
وُّـملهثحييع يعن : ص هَّـمض جعيطغُّـمل غحلهئهبمل يهنمل غجنجيبلكلكبلكئي عحفيعه مض غخفسمسجنمل قمميعَّـلك غجنخيالي

و عن هثمئمثىش غإلرلكغ حكمبمك: َّـص خظ قحمخييهنخيمت هثمئمثىش مم ص ههثمئمثىش غجنسمبمك ي
يعحم غجنسمبمك ىيعحم غإلرلكغ جعلكجنسمبمك ُّـىص حمهئخص ُّـوسمبمك جع عرلكغجنمثيغ حكمبمك غجن

 :ي خملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه. ي جعسمبمك غجنسمبمكصجعلكإلرلكغ
وهثمئمثىش مم قحمم لٍّ ل معخيهبمممث قحممم   عه هنيعحمم   حصممخص هنيعمغمم

ص : عه)قحم( .و خظي مم: عه)ٍّهثمئمثىش مم( ل( قحمخي عهثسلكن ال حملكجن. جع)عه هنيعحم
ص هغإلهثسلكن هث قحمخيلك جن جللك جعلكجنيعحمههثمئمثىش غإلهثسلكن جنهئ هث هنيعحم معخيهبمث قحم . ه هثمئمثٰه جنهئ

ل( عجنمثهتخص :ص عهحصخص صو خظيهثمئمثىش مم: ص خفلك خملكن جعخيٰههت)هنيعمغ هت هنمت ىهحم  قحمخي
جن  يقحم مم: يغجنتخمهمثيس جعهبث غجنالعهثسلكن همس ُّـجههب جلخل غجنحنظص جعيطن جعخيٰههت َّـىعغ جعمئ

ص هجعخيٰههت جل غجنيعحم جعمسن غخفمهيطق جعهبخيمت غجنمئيطق غخفجهجكم جعخل غخفبمتوخظ ي هثمئمثٰه  جنمبهيلكجل يي
جنمتلكيهغخفبمت نص هَّـىعغ هنخيمت خم هةِ من رفعّفالبد ...معخيهبمث :  جنمبهبهيخي هةِ ا   .ناقضهاُ تٍ 

هة ن ا َول ون، أخرىً جهةُ ال ترفعّ هاتُ قد ت عروفةِ من إحدى ا  غجنت ِ ا
ا نقيضُفيكون صعخهثلك عجنمثهتلك حممثخص حكب حٌ  مكنةِ رفع:ُ، مثلٌ  ورِةّ العامِ ا  ِّة با

العكس ن طملي جعلكخفهبهئمتمل غجنخيلكهنيُّـمل قحم غجنرضهق: عهِو َألن اإل ورةُ هو سلبّ  ِ. ا
 جل حكمبمك غجنرضهقغص هغجنرضهقغ معمئلكجع و جنمبرضهقغص هَّـ جلبلكقغوهغإلهنهئلكن هنمئلكجع

هثلك ن غجلهتمل غجنيعغحمخيمل هن غجلهتلكغ غخفخييعهحمملص ه هثمئمثٰهخلص هجلمف َّـىعغ حمتلكقغنغإلهنهئلكنص حممثهئ  معهئ
ن حصلك هثمئمثىش ن هن غجلهتلكغ غخفخييعهحمملص هنص همعلكقغ مض غجنهئالو دُّـِّـوحممثهئ  عحفيعه ي معهئ

.طضصك: هنمهيطق حكلكجع) ص(
هنملص خمس غخفمتجي غخفسهب) ص( جنيخف غخفمتحي .ضضصمضضصك:  غخفمتتحيهبملئ جعلكجن
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ي عحفيعه جلمف هثح هنلك جعمثمتهحممتسمب لكيعُّـمئمل غ عجغبلكهتلك هن عجغبلكغ هثمئمثٰههتلك عه يمثمللكن مض غجنمئٰهي  غخفجيمب

وعجغبلكغ هنلك ُّـالقهنهتلك ظيطخملك عه ممىعجعلكص حممشقغ مملكهثمن غجلهتمل غجنيعغحمخيمل جمحق هنخييعهحممل ه  ي هثمئمثىش حصلكص ه
 :هتمل جمحق غخفخييعهحمملص هحصىعغ خملكن عحفيعه إلجغبلكغ قجن هَّـ عجغبلكغ يقن غجلهحممتسمب لكيعُّـمئمل

ون هاتُوقد ال ت عروفةِ من ا ا عندنا اسمِ ا  َ، فالبد أن نلتمسٌ معروفٌ ال 
عروفةًا جهة هات ا ونَ عليها اسمُ تالزمها، فنطلقِ من ا  هثمئمثىش معمب : عهُها فال ي

ا، بل الزمغجلهتمل  َنقيضا  ً قيضً ن عن غجنالقن هغخفمبىغه.ِ ا  .لكنين ي ُّـمتهيهئي ههن غخفخيمب
ائمة ً:مثال طلقةها ُ تناقضُا ناقضُةّ العامُا ن ال با حِ ول  : عه. ا

 جنمتمئمثىش غجنيطغئهبملص هحصىعغ و جنمبيطغئهبملص جع َّـ يقهنملهلك دسهلكمل هثمئمثٰهيجنمثسمن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن
و جعلكخفمبىغهن جعلكجلتبلكق عهث جنمثيغ جن مغهتمليعمعمثمتلك جعلكجنالقن همس هثمسغ و هنجهخيسو هغحكي بل  ي

قيضٌالزمةمل يخفجيمبمئمل غجنخيلكهن هَّـ غإحداهما  ٌكةّ متحرُاألرض: َ األخرى، فإذا قلتِ 
 صن غجنهئالن جلمتهتلكي هَّـ هن غجلهتلكغ غخفخييعهحممل غجنت معمئيطيمثملي حممشن غجنيطهغن مغهتمل غجنمئٰهًدائما

ح سلبُفنقيض وامُها ا ومثمل هَّـ خمٰهص جليطن غجنيطهغن: عهِ ا  .و مملكقجعملي
ن وامَ سلبّول هاتِ ا س من ا عروفةِ ل : ُ، فنقولً الزمةً  جهةُتمس، فنلِ ا

وامِ عدمُالزم َ أن سلبِ ا حركّ ِ ا ّن إ : من األزمنة، أيٍ  زمنٌ حاصلِ عن األرضّ
ست بمتحركةَاألرض ٍ ل ي عن غخفجيمبمئمل غجنخيلكهن: هقمميعهثلك حممثخص حكب.ِ بالفعلّ مل معمتسج هن ي

مٌوهذه مطلقةغجنيطغئهبمل هجمحق غجنيطغئهبمل  ونٌةّ  قيضً الزمةُ ت ائمةِ  يجمحق غخفخنف جع  ِ ا
 .هَّـ غخفمبىغهن

ذا قلت سان: َو تبٍ إ سانُ فنقيضِ بالفعلٌ  ح أن اإل َها ا بت  ّ م ت  
كتابة ك، أيُا ك دوامُوالزم.  بالفعل: كذ سلبُ ذ َن بعضإ: ، أيِ ا سانّ س ِ اإل  ل

اتب نص عهً دائماٍب ن مملكمعبلك هخميط ي ُّـهئ وهث مملكمعمكع :ه حممئيط ُّـهئ  صهقغئخص جعلكجنهيخي جنمثيغ ي
قيضٌ، و الزمةٌوهذه دائمة طلقةِ    .ِةّ العامِ ا

وجهات، فلتِ نقائضِ تفصيلِ إ ذكرَوال حاجة ُ ا طوّ ها َ إن أرادِالتّطلب من ا
ً،  أنه  غُالطالب ُ فإنها قليلة؛ نفسه بتحصيلهاَتعبُال ين  وننصحه أ، عنهاّ ّ 
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دوى مغهتمل حممبهتلك جفيطُّـي عهن.ا يلك غخفيعممبلكغ غخف ص جع ي حملكئيطغ وهني ك مض معهيمهمثمب  ظحفيع ي هثخ

 .يغي هنمتهتلك حمخيمبمث جعهبيعغمغخيمل غخفجيي عقغق عن ُّـخييعم جعخيٰههتلك عه غخفهتىمض قمميعنص ههن
ن م هعمجلكيم  هحممثخصُّـحل هثىعمميع مغهتلكغ غجنبسمثجيملص حممتمئ  يمثملعقغ مملكهثمن غجنمئٰه: يهثمئلكئىش غخف
مغهتمل همض غألظ هن هثمن مض غألظ  هعقغ مملك.وملي جللكهنو غخفجيمبمئملص حممتمئمثٰههتلك جحهئمتمليُّـمل جعلكجنرضهقي

ومثملص حممتمئمثٰههتلك جفمثمتهملي جللكهنههنهلهلكمل همثمل هعقغ مملكهثمن مض غألظ هخمت.و جحهئمتملي ص حممتمئمثٰههتلك ه هنجيمبمئملي
مغهتمل.وتملي هنهسخموجحهئمتمل ه هعقغ مملكهثمن مض غألظ هن  جعلكخفمتتهلغ غخفجيمبمئملص حممتمئمثٰههتلك غخفهبهئمتمل ي

مغهتمل.غجنيطغئهبمل ه هعقغ مملكهثمن مض غألظ هن  .ملي جعلكجنيطغئهبمل غخفجيمبمئملص حممتمئمثٰههتلك غخفجيمبمئمل غجنخيلكهني
مغهتملهعقغ ه مملكهثمن مض غألظ هن  . غخفجيمبمئمليمثململص حممتمئمثٰههتلك غحلمثمتي غجنخيلكهنيمثمل جعلكجنخييعحمي

ؖ؟ؕ ؖءا  ّؔؖح؟ؕ ؟خؕتّؕؖح؟ؕ ؠ ختؕ   
يعن غجنمئٰهمث: هخممبمتلك حكلكجعمئلك غحممئتخلهتخل معلكقغي غحممئتلكنص هعحفيعه جمحق هنت هثلك . هنت  حممشن مس معهئ

غحممئتخل ي حممشهنلك رلك هنتمتلكخمٰهتلكن عه هنتيطغحفمبتلكن عه هنتٰهلكقصهنت معلكن عه قغحفمبتلكن حتمن ز
هيغجنتٰهلكق غحممئمل مض غخفهسقه هغخفحت  .يص هَّـىعن َّـ غألخمسلكن غألقجعخيمل جنمبمئٰهلكُّـلك جمحق غخفت
ينص هَّـ غجنمئٰهلكُّـلك غخفتمتلكخمٰهملص حممئيط جعمثمتيلك غجنمئس غألهيعهن جفيطغ ي هلك حكلكجعمئلك مغهتلكغ غجن

زهمغهتلكغ غيحفتالم غجنت يجعيط هن حتمئمئهتلك جنهئ ُّـتحمئ غجنتمتلكخمىشص هخممبمتلك ش يعن مغهتمل : ز
 . هغجنهئمث هغجلهتمليحفتالم مض غجنهئغيحفتالم َّـ غي

ن يَّـىعغ هخميط عخكلكق غخفمهمت ي خميطك  ومثملعمل خمٰهي يعن : يطَّـلك َّـمتلك هَّـي هن خمب هعممي
قغغ غجنهئمب يغجنهئالن قغئخص مض غخفحمه مغبمل هغجنسلكجنبملص هَّـىعن غألخمسلكن َّـ يمثملمثمل هغجلىغئه  غخف

نص هحصىعغ خملكنوغجنت حصلك غجلتبلكق  : مض جلمب غخفمتجي همض غجنخيمب
ناقضَمّتقد َ أن ا حصورات ّ عِ ا مغبمل هغجنسلكجنبمل هغجلىغئمثخلمثتي غجنهئمب األر  خلتي غخف

وجبةُيقع صممىعجن ةِيةّ اِ ب ا سا زئِ وا ِية ا وجبةّ زئِ، و ا ِية ا ةّ سا  ِ وا
ي هجعمثمت.ِيةّا مغبمل غجنهئمب: يلك َّـىعغ جلمتيطهنلك معخييعضمتلك جنالحفتالم مض غجلهتملص جفمثهن خممبمتلكي يعن غخف مثمل ي

هنملص خمس غخفمتجي غ خفسهب) ص( جنيخف غخفمتحي .صطصك:  غخفمتتحيهبملئ جعلكجن
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مغبمل غجلىغئص يمثملهثمئمثٰههتلك غجنسلكجنبمل غجلىغئ ختلفت :أي صمثملي هثمئمثىش غجنسلكجنبمل غجنهئمبيمثملهغخف  ب ا

م كيف ال ب أن تالح. ِ وا سبةَو ، أيُظ ال وا م: ب ا ختلفت بال   ب ا
كيف ي ههثح جعمثمت. فقطِفقط أو با  هغجنهئمث يتخل غخفتمتلكخمٰهتخل غخفختمبهيتخل مض غجنهئيلك غجنمئٰهمثي

ي عهنلك غخفختمبهيتلكن جعلكجنهئصههنخيلك  عه غخفختمبهيتلكن جعلكجنهئمث حممئيشص ههنلك َّـ جفهئهبهتخصظ ههنلكقغ  حممئيشز
نزسهبىُّـ  :مثلكنظ حممتمئ

ن يمثملمثمل عه غجلىغئي غجنهئمبيمثمليعن غيحفتالم جعلكجنهئمث حممثخص ُّـيعمعبيش جعلكجنمئٰه ي ُّـهسقه عمل جفمه
غحممئملص هَّـيغألخمسلكن غجنثالجغمل غخفتبمئ  هغجنيطغحفمبمل يغجنتيطغحف هغجنتٰهلكق: مثمل هن غجنمئٰهلكُّـلك جمحق غخفت

ن غجنمئٰهمثيٰهلكُّـلك عهن هَّـىعن غألخمسلكن هن غجنمئ.يحتمن غجنتٰهلكق قمعلكن يلك عن معهئ تلكن غخفحمه
ص هعهنيحضتمبهيتخل مض غجنهئ هثلك حضتمبهيي قهن غجنهئمث ص حممشن يخل مض غجنهئمث قهن غجنهئتلك عن معهئ

ه عن هغجفيطغ: حممئيشص حمهبخيمتلكنيخل مض غجنهئتمملكهثتلك حضتمبهي ومثمل هغألحفيعه مغىغئومثملي هنمتهتخص مممبي ص همممبتلكرلك ي
مغبمليعهن مغيط غحفتالم يعهثص جعلكجلتبلكق و عه حكلكجنبملولك هن ص همعسهب جعوي ُّـ مثلكن زمثمتهتخص جعلكجنهئمث

وغخفتيطغحفمبتلكن ألن جعخيىش غألحميعغق قغحفمبمل  حتمن و قغحفمبمليمثملي عن غجلىغئ:ص جعهبخيمتي مض غجنهئي
سبُومعرفة: مثملص هحصىعغ خملكنيغجنهئمب ِ أيضا  االستداللُ تنفعِ هذه ال

ٍية  قضً عرفةّ  ِ 
ٍيةقض سبة، أخرىّ ا  ه  جعمثلكهث عن خكلكظ غهللا معخيلكمل مض غجنخيهئيغ  معها كما سيأٌ  غخفست

همثمل َّـىعن غألخمسلكن حمٰهال جل حملكئيطغ غجنتمتلكخمىش جعخل يٰهِّـ عريهجلهئيغ غجنمتمئمثىشص جفمثهن معت
 .مل مض غخفمتجيي هَّـ هن غألجعحلكف غخفهتهبصغألخمسلكن غجنت ُّـمسجخ جعمثلكشلك جعخييط قجن

يفا: وعليه نقول حصورتان إن اختلفتا كما و ًا ً ه عق جن غحفتمبهيتلك ممخص طه همغهتملّ ي
ىهمممثهيلك ي ُّـ ن مغهتتهتخص هغجفيطغه ي جع ختتمبهيلكن حممثهتلك عُّـٰهلكص ممخص عخكلكق غخفمهمتصهخيمئ عن معهئ  ه

قمعلكن غجنمبتلكن حصخص غجلتبلكق ص حملكخفحمه  مض جلمب غخفمتجي عن غحفتمبهيتلك مض وعمل قجن حممثخص حكب
تناقضتان، وقد تقد هغجنهئمث هغجلهتمل يغجنهئ ناقضَمفهما ا ن اختلفتا  . ُ ا و

فع  يجنهئ عه مض غجنهئمث قهن غص قهن غجنهئمثي جعمسن غحفتمبهيتلك مض غجنهئهما فقطِأحد
 . هي جضىعهق حممثٍ أقسامِثالثة

تداخلتان(. ١ م:)ا ختلفتان  ال كيفَ دون وهما ا ن مممبتلكرلك ِ ا  جعمسن معهئ
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مغبمل خص غجنهييعم جعمثمتهتخص هن جفمثهن يص حمهب جفمثهن غجنهئمث ي حميعم جعمثمتهتخصص هعهثه عه حكلكجنبملههن
يص ألن عجفيطغرلك مممبيغجنهئ ومثمل هغألحفيعه مغىغئومثملي سا:أع ي وجب أو ا  عق ي ؛ ا

مثمل ي حتمن غجنهئمبو قغحفمبمليمثملي ألن غجلىغئَتمتداخليتا ّمُوس .غحفتالم جعمثمتهتخص مض غجنهئمث
 إحداهما  ِخول:  حتمن مجمث غألحميعغقص ممخص خملكنوجعخيىش غألحميعغق قغحفمبمل: عه حممئ

زئ؛األخرى َيةّ ألن ا   .يةّ  اٌ داخلةّ
ك ّن اأ: ومع ذ قق إذا صدقتَيةّ زئ ص مض هن تُةّيصدقت ا  معها  ُحدةّ ا

كيف ه ألهث عقغ مملكن غحلهئ جغلكجعتلك جلهبمث غألحميعغقص حمهت ممىعجن جنبخيىش طمليهع و جعجييعُّـِا ي
مثملص عه ي ي ُّـجهجكل عن معمهيطم غجنهئمبيمثمل عقغ ظيطخممن غجلىغئ: عهَوال عكس .هغألحميعغق عُّـٰهلك

ن هثهييغ غحلهئ جلهبمث غألحميعغقصعقغ مملكن غحلهئ جنبخيىش غألحميعغق  . ي ُّـجهجكل عن ُّـهئ
كُوالزم زئ أ: ذ َيةّن ا تُيةّ كذبت ا، إذا كذبتّ كيفُحدةّ ا ه عُّـٰهلكص ِ معها  ا
مغبمل غجلىغئيهقجن ألن ققيمثمل غخف قق ظيطم هثو هغجفيطو معهئىعغ مض هن هتلك غجنىعه مئمثٰه هَّـ هن

جنمتلك هنثاليمثملص هَّـ جفلكجنمل غجنتبلكُّـ غجنهئحليَّـ غجنسلكجنبمل غجنهئمب نص حممئ ل هغخفحهب ض : ه جعخل غخف
مغي عشي ي خكوجعخيىش غإلهثسلكن جفجيع ومثمل مغىغئوبمللك هن ص هقجن جنمبتبلكُّـ هنلك جعخل و مملكقجعملي

ص هممىعجن غألهنيع جعلكجنمتسبمل جنمبسلكجنبمل و جفجيعو عهثسلكنشمم مض ممىعغ يلكيعحممثهتلكص هي خك
ققُّـيمثملغجلىغئ مغبمل غجنهئمبص جفمثهن معهئىعغ مض هن ققغ ظيطم هثمئمثٰههتلك غخف  :مثمل هرلكي رلك هن

قق  نص هن ل هغخفحهب ض ن غجنتسلكهه جعخل غخف قق غجنىعه ُّـهئ ل عحفيسهغخف ض ه هنجيمبمئلك يغخف
جنمتلك نص هقجن مممئ جعخيىش غإلهثسلكن جنمثيغ  هوجعخيىش غإلهثسلكن جنمثيغ جعمتلكلك: هن غخفحهب

غن ي خظ هن :مثتخلي غجنهئمبغ مض ممىعيتلكن مملكقجعتلكنص هي خكيص حكلكجنبتلكن مغىغئمثوجعحمث
غنص هغإلهثسلكن جعمتلكلك  هيغ خملكجليطغيُّـهبهئمتمتلك عن هثهسحك عقنص .وي خظ هن غإلهثسلكن جعحمث

نهمليجللكهن  .مثمليهئمب ممىعجعمن غجنيمثملخص ممىعجعمن غجلىغئيمممب:  هثمئ
مثمل ي عق خميط معهئىعغ غجنهئمبطيمثمل ممىعجعمن غجلىغئصمثملي جنمثيغ عقغ ممىعجعمن غجنهئمب: عهَوال عكس

ن غجلىغئ جنمتلكه ظلكقخممليمثملهمعهئ غنشمم: ص حممئ مغبملومثملي مممبو عهثسلكنو جفمث  يص جنهئو مملكقجعملو هن
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غن عهثسلكن هَّـ يمثملغجلىغئ مثمل يص هممىعجن غألهنيع جعلكجنمتسبمل جنمبسلكجنبمل غجنهئمبو ظلكقخمملوجعخيىش غحلمث
جنمتلك غن جعمشهثسلكني خظ هن: هقجن مممئ غن جنمثيغ ص جنهئ و مملكقجعملو غحلمث جعخيىش غحلمث

نصو ظلكقخمملوجعمشهثسلكن  .يمثملمثمل ممىعجعمن غجلىغئيخص ممىعجعمن غجنهئمبيمممب:  هجعلكجنتلكمظ ي ُّـهبهئ غجنمئ
ومثمل هَّـىعن خمٰهٌ معدنٍ ذهب: ًمثال  هي خكبهتمل مض ظيطخمهتلكص ص هَّـ غألظومثملي مممبي

ٌفإنها صادقة يمثملحمتمهيطم هنخيهتلك غجلىغئ هب ُضبع : معهاَ أن تصدقّ والبد،ّ  ٌ معدنِا
ي ألهث عقغ مملكن ممًقطعا  .ه خمجيخيلكو حمبخيىش عحميعغقن هنخييطنصهلك عحميعغق غجنىعَّـمك هنخييطهثي

هبُبعض: ُومثل ذبةُ أسودِ ا ٌ فإنها  ذبّ َ، والبد أن ت  ٍ ذهب : معهاّ
ق همض ي ألن جفهئ غألهنثلكن مضأسود ق هغجفيط هنلك ر  ص مض غخفتيطغحفمبتخليَّـىعغ مممب. وهنلك ي ر

 .هيمئتلكن مض غجنهئمثي هغخفتين مض غجنهئهرلك غخفختمبهيتلك
تضاد(. ٢ كيف:)تانّا ختلفتان  ا مَ دونِ وهما ا همثتلكن هنخيلك عه يلك مممبي هرلك عهن ال
نتا  صيتلكنص هجنهئ غحفتالحمهتخص مض غإلرلكغ هغجنسمبمكيمغىغئمث  ؛تّمتضاديتا ّمُوس. ّيو

ضد وزً،هما معاُ صدقُ يمتنعِينّألنهما  ذبا معُ و  ي ُّـهبهئ عن رتهبخيلك : عهً.ا أن ي
غق هغجنبمثلككصو هغجفيطومض خظ  ٍّ ي ُّـهبهئ عن رتهبخيلك مض جضص هُّـهبهئ عن ُّـيعمعهيخيلكص مملكجنس

ق مض ظنصو هغجفيطغو هن مغهتملوهغجفيط ن عجعمثىش هعحك ص هُّـهبهئ عن ُّـيعمعهيخيلكص جعمسن و هغجفيطو جعمسن ُّـهئ
ن غجنحنظ عظهييع عه عحسيع يعن غجنمهيطم هغجنهئىعغ مض غجنمئٰهلكُّـلك هنيعمغخي عمل : ههخممبمتلك حكلكجعمئلك. ُّـهئ

 .غيمغتخصل هغيقمعهيلكل
ك ذبّ البد،ّ أنه إذا صدقت إحداهما:ومع ذ  حممشقغ ظيطم . األخرىَ أن ت

جنمتلك قخممل جعمثٰهلكظ: خم جنمتلكيص حمالجعيطغجن قغظ:  عن ُّـهئىعغ خم قخممل حك جنمتلكصغجن  شمم:  عه خم
غنوعهثسلكن نصو ظلكقخمملو جفمث غن:  حمتهئ  .وَّـلك مملكقجعملي هَّـ ضيطوي خظ هن غإلهثسلكن جعحمث

 عن معمهيطم غألحفيعهص حممشقغ ممىعغ يممىعجعمن عجفيطغَّـلك حمالجعيط عقغ : عهَوال عكس
جنمتلك قغظ: خم قخممل جنمثسمن جعس قخممل جعمثٰهلكظص جع قجعغجن ن غجن ن يص حمال ُّـمتبمي عن معهئ خص معهئ
غق هغجنبمثلكك جلمتهتلكطحسيعغظ هجلمف َّـىعغ حممشقغ ممىعجعمن عجفيطغرلكص حمال .  يقمعهيلكل غجنس
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ن غجنثلكهثمثمل ظلكقخممل و كذبت إحداه:أي: ص هحصىعغ خملكنهُّـجهجكل عن معهئ بُ   أن ُما ال 
ن مملكقجعمل األخرىَتصدق  يجفتخصن غمغتخصجلهتخص مض غجنهئىعغ طه عُّـٰهلكه جع ُّـهبهئ عن معهئ

 .ههغقمعهيلكجلهتخص هنخيلكص هعن مملكهثلك ي رتهبخيلكن مض غجنمهيطم
بٌ معدنٍ ذهب :َ إذا صدقً:فمثال ذبُ  ء :َ أن ي هبَال   ٍ بمعدنِ من ا

يألن غيحفتالم جعمثمتهتخص مض غجنهئمث قهن غجنهئ مغبمل هغجنسلكجنبمل يجنمئٰهمثلك غتص هحصىعغ هثجيط مممبي تخل غخف
غحممئتلكنيص حمهتخص هن جفمثهن غجنهئهمثمليمممب  . ههن جفمثهن غجنهئمث حضتمبهيتلكنص هنت

ن إذا كذب ي جعلكجلتبلكق عهث جنمثيغ ممٌ ذهبٍ معدن: َول ه قَّـبلكص جع جعخيٰه و هنخييطني
مغبمل مملكقجعملي حمهتىعن غجنهئمبصوقَّـمك ي عهث يجعيط:ص هجنهئ ي ُّـخيمت قجنومثمل غخف ن غجنمئٰهي  يمثمل عن معهئ

ب إلهنهئلكن غقمعهيلكجلهتخصص حممطهظلكقخمملم مثمل غجنسلكجنبمل يجنهئمبهَّـ غم غألحفيعه   َ أن يصدقُال 
ء عدنَال  ذبة،ٍ بذهبِ من ا ثالٌ بل هذه   جنخييطن غخفالقهنمل جعخل ممىعغ غألهمل ؛  ا

 . هظيطم غجنثلكهثمثمل
ضاد (.٣ ت ا اخلتان  ه ريعه َّـمتلك عُّـٰهلك هن صمعخلي هنلك قمميعهثلكن مض غخفتٰهلكق:)ّا
تلكنص ههثتمثجمل يلك َّـمتلك حمجىغئمثي عهن.مثتلكنيمعخل مممبيتخل غخفتٰهلكقيٰهمثين غجنمئع:  جعمثمتهتخص هَّـوحملكقم

ق عن ُّـمهيطخملك هنخيلكصتخلي ُّـهبتمت ممىعغ غجنمئٰهمث:جنىعجن ُّـمتخيهئيغ غألهنيع َّـمتلكص عه  جعخييط صه هر
وهما .  هعهنهئلكن غجنهئىعغ ممىعجنصهمعخل جليطن غجنمهيطم هنخيلكيعن مملكن جفهئ غخفتٰهلكق

كيف ختلفتان  ا مغبملا مَدون صه هحكلكجنبمله هن نتا جزئ ال هبىعغ معهيجكخملكن  هصتّ و
ن .مثتخليمعخل غجنمبتخل مملكهثتلك مممبيجل غخفتٰهلكق تيتا ّمُما سّو ضادَداخلت  ي ألن ممال ا ي

 ه  
همثمل هنتٰهلكقغ ي حممشقغ مملكهثمن غجنهئمب.مثملص ممخص خممبمتلك مض غجنتيطغحفي حتمن غجنهئمبوتخل قغحفمبمليهن غجلىغئمث

ومثمليشلك مغىغئعه عُّـٰهلكص هجنهئ جفمثهن وغي غجنيطغحفمبمل حتتهتلك هنتٰهلكقيمثملحملكجلىغئ تمب  حملكألجفهئلكن ختصي
ت َألنهما داخلتان  تّ ؛ّي اّ تِيةّ اَ منهما  كيفِفقةّ ا  من ِ معها  ا

مغبمل. هبلكي غخللككجهة مغبمل حتمن غخف  . هغجنسلكجنبمل حتمن غجنسلكجنبملص حملكخف
 معخلظيمثلكن هنتٰهلكقي حممبخصقغ ي ُّـسهبصيعقغ مملكهثتلك قغحفمبتخل حتمن غجنتٰهلكق: ال لعقل
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يألشخص حضتمبهيتلكن جل غجنتٰهلكق: ّسقفى لعقل ه مخمثمثىغغ ط جعلكجلتبلكق جفهئهبهتخصص حممثيطحفالن حتتي

 : عحفيعهو ههن مغهتملصمعخلي رلك هن غخفتٰهلكقو حمهب مغهتمل.هنتخليمعخل غخفتمئيطيحصخص جل غخفتٰهلكق
 . يحفتالم غألجفهئلكن هغآلجغلكقطجنمثستلك هنمت

ِوألنهما  عكس ضدّ صدقّ ا كذب، أيِين  ا ُنهما يمتنعإ : وا هما  ُ اجتماعّ
وز كذب، و  .يمعخل حممششخص ُّـهبتمت غمغتخصجلهتخص جلمف غجنمهيطمي جعخالم غخفتٰهلكقً، أن يصدقا معاُا

حكملصمعخليهجلمف َّـىعغ حمجهبمث غألجفهئلكن غجنت قمميعهثلكَّـلك مض غخفتٰهلكق ن هنخيهئ  . َّـمتلكه معهئ
ك ُأنه إذا كذبت إحداه: ومع ذ  معخلي جعخيهئيغ غخفتٰهلكق، األخرىَ أن تصدقّما البدّ

عجفيطغرلكص حمال  عن معهئىعغ غألحفيعهص هعقغ ممىعجعمن ي يجعيطصيحممشهث عقغ ظيطخممن عجفيطغرلك
ن مملكقجعمل و صدقت إ :، أيَوال عكس .هُّـجهجكل عن معمهيطم غألحفيعهص جع خميط معهئ ّنه 

بُإحداه ذبُما ال  ي ألشخص رتهبخيلكن مض غجنمهيطم هي معمتلكمض جعمثمتهتخصص  األخرىَ أن ت
 .خص ُّـتمتلكحممثلكن جعلكجنهئىعغيهعهث

هبُبعض َ إذا كذبً:فمثال بُ أسودِ ا ُ فإنه  هبُبعض َ أن يصدقّ س ِ ا  ل
ن إذا صدق .و ممخص َّـ هغضِّـأسودب عدنُبعض َول ب،ٌ ذهبِ ا ذبُ ال   َ أن ي

عدنُبعض س بذهبِ ا ثالٌبل هذه صادقة ص حممثجتهبخيلكن جعلكجنمهيطمٍ ل   .ِ  ا
دة نطقيُوقد جرت  ناسبِ من القديمّ ا حصوراتِ أن يضعوا  يعا ِ ا ألجل ـ ً 

اـ توضيحها  حو ا  :ًوحا  ا
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ؕ  
ص هَّـ ُّـهيمثيطهثلك مض ممثحقيَّـىعغ غجنبحهن هن غألجعحلكف غخفهتهب  هن ومل مض جلمب غخفمتجي

 حمال هثحتلكف عمل عخملكهنمل يمثملغيحكتيطييغص حممشقغ غحكتجيخيمتلك عن هثثبمن جعلكجنمقَّـلكن عظ غجنمئٰه
ص  غحم عه غخفخلكجن ه عه جلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخف غجنمقَّـلكن جلمف ظيطم جلهئسهتلك غخفست

 .جنمبهبالقهنمل جعمثمتهتخص
يمل عن مم هنلكَّـي هثمقَّـ جلمف ظحعقغ غحكتجيخيمتلك عن: ههنثال ومثملي ص حمال هثحتلكف عمل عخملكهنمل و جحهئمتملي

ي مض غجنمئٰهيمثملغجنمقَّـلكن جلمف ظيطم جلهئيغ َّـىعن غجنمئٰه ل جضهب ض  يمثملهص هَّـ عن هثجخي غخف
نصغجنثلكهثمثمل جللكص حممتمئ ض ن هن ومثملهبهئ هنلكَّـغخفجعخيىش : ه هغخفحهب ص هممىعجن ي هثحتلكف عمل عخملكهنمل ي

غحم ل مض غجنمئٰه هَّـ عن هثجصغجنمقَّـلكن جلمف ظيطم جلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخف ض  غجنثلكهثمثمل يمثملخي غخف
ن غألظ نصهثمئمثىش جضهب ص حممتمئ ل غألظ ض حصلك هثمئمثىش هن  يمم ي جحهئ:  هجضهب

غمغمك:ههنمهيطغخم( ص هممىعجن ي هثحتلكف عمل عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف ظيطم يمثملي هنلكَّـ ) غجن
ل غجنمئٰه ض ص هَّـ عن هثجخي هن ن يمثملجلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخفخلكجن  غجنثلكهثمثمل هثمئمثىش جضهب

ل غصغألظ ض حصلك جلخل هن ن هجضهب ص حممتمئ ومثملي خظ هن غجنال جحهئ جعخصَّـ: ألظ  .ي
ص هُّـبمئ جلمبمثمتلك عن يٰهِّـ جنمتلك عريههن َّـمتلك ُّـت ك مض غخفمتجي مثمل هحملكئيطغ جعحهن غجنخيهئ

ن  ُّـجيمب هص عق معلكقغو جليطُّـيطغوجنمبخيهئيغ غظجيالجفلكغ: يهثبخل هنلك َّـ غخفيعغق هن غجنخيهئيغص حممتمئ
زعن ُّـمئيطن مض غجنهئالن جغ: َّـ...ص هيمض جلمب غجنبيطُّـ هُّـيعغق جع غجنخيهئيغ غجنمبهيحي ي  ى

ص هجلهب غخلحقص ههثح: ص هثح...يُّـهسحفيع ُّـىش : حفحق غجنخيهب ُّـىش همعهي يمم غجنتهي
يعهن غجنخيمب : هنبيطع غجنخييعحملكنص هجليعحملكن غخفبيطعص ههثح:  عمل غهللا معخيلكملص ههثحيغجنهئ

جفمثيطص : يهغجنخيمب غألهنص هَّـ غهللا حكبحلكهث همعخيلكملص ههثح جفمثيط غجنهئمبهبملص همممبهبمل غجنت مع

ن غجنبالجممل) ص( .ططضك: غإلُّـٰهلكف مض جلمب
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قُّـيع غجنمهلكجفمك جع جلبلكق ن غجن  :يههثح خم

و خسممميع هي خمممميطفيحمهئممممسهثخص ىهممممممسهثخص خمممميطف هي خسممميع  و و   ي
نص جعمثلكهث جنمثيغ َّـمتلكٍّ جليعحملكذوُّـجهحق عمل عهنيع مم  .ي عمل جضمبو جع هن

يعهنلك غجنخيهئيغ مض غظجيالف غخفمتجيمئمث خلص حمهت هنلك عخهثلك عجنمث هن حفالن غخفثلكنص ي
م ُّـمسجخ جعمثلكهث هنهيمهال  .ههحك

ِ  أول هذا الفصلَسبق احث : أن قلناّ َإن ا تاجّ الستداللُ قد   ِ  
هنِمطلو ٍية  قضَه إ أن ي ا عالقة مع مطلوّ نبط،ِه أخرى  س ها ِ من صدقُ 
ِية القضَصدق ةّ طلو لمالزمة،َ ا صدقِ  نهما  ا ي هَّـىعغ هنلك جعمثمت.ِ ب لكن مض غجنخيهئيغص ي

 و هنستمسهثو ظيطم جلهئسهتلك جعال غجفتمثلكف عمل جعيعَّـلكنيمثملهَّـ عقغ ظيطم عظ غجنمئٰه
الز .إلجغبلكغ ظيطم غجنخيهئيغ ٍية قض ب ٌواقعة مض غجنمهيطم ُمةوهذه ا ها ِعكس وّ

ستوي نها و عكس نقيضهاا هص .، و  حممشقغ ظيطم عظمبهتلك ظيطم جلهئسهتلك غخفست
ٍّهجلهئيغ هثمئمثٰههتلكص هجعخص عن جنهئ ه هجلهئيغ غجنمتمئمثىش عجفهئلكهنلك ي ه هن غجنخيهئيغ غخفست

ي جلمئيط غخفمهمت جنهئصهحضتمبهيمل ه هنمتهتخص حممهال هنستمئالي  . عن القسمُ اآلن نبحثُفنحن. ه
ؕ؟ؕ   

ل غجنمئٰه:يقمميعهثلك عن هنخيمت غجنخيهئيغ ض ي مض يمثمل َّـ عن خضخي هن ه غألهمل جضهب
جللكصغجنثلكهثمثمل ض ن هن ن غجنمئٰهمثصه هغخفحهب غحممئتخل مض غجنمهيطم همض ي جعهلل عن معهئ تلكن هنت

ن غجنمئٰه ُّـلك جنمبمئٰهيمثمليغجنهئمث جفت معهئ ه غجنثلكهثمثمل جلهئسلك هنست ص هعييمثمله  حممب ي غألظ
ن صغحفتمبهيتلك مض غجنمهيطم همض غجنهئمث ُّـلكص جع يمثملغجنمئٰه حمال معهئ ه غجنثلكهثمثمل جلهئسلك هنست ه

ن هن غيهثمئالغ غجنىعه معمسجخ غإلخكلكقغ عجنمث حممثخص جعخييط  .معهئ
ستوي فهوُالعكسّأما  ِية القضَ طرُتبديل:  ا ن ّ ل هغخفحهب ض مع  عه غخف

كيفِبقاء صدقِ ا ن غجنخيهئيغ ظلكقخملك صه حممشقغ مملكن غألظ ظلكقخملك.ِ وا ه رمك عن ُّـهئ
هثلك . هعُّـٰهلك غحممئتخل مض غجنهئهجنهئ ي ُّـجهجكل عن معهئ ن غجنمئٰهيهنت  غألظ يمثملص حممئيط معهئ
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همممبمثمل ن جلهئسهتلك ي همثملخمٰه هُّـهئ م ُّـمسجخ جعمثلكن قجنهمليمغىغئمث ي  .ص هحك

َية القضّنإ :أي حكومّ ُولُها ِ بصدقَ ا ٍية إ قضّ بعّ صدقُ ت  و ِ األو  ا
سلب اب وا بديل )يمثملهغإلرلكغ هغجنسمبمك هنيعمعبجيلكن جعهئمث غجنمئٰه( اإل  َ طرِب

، بأ وضوعَعلُن األو انيةُ  موال  ا حمول،ً األو  وضوُ وا  يمثمل مض غجنمئٰهً 
ُقدمأو اص يمثملغحلهبمب ا ّ ا وا يمض غجنمئٰهمثمل غجنهللكمثمل غخفتمهمبملً اّمقدمً تا ي   .ي

س األو انية،األصل :ّو ستويَالعكس : وا ه هجعمتلكظ جلمف َّـىعغ حمهئمبهبمل . ا
ققُّـ حكمل غجنثلكهثمليمثهثهييغ غجنمئٰه: غجنخيهئيغ معجيمب جلمف عجفيط هن ص عه هثهييغ معبيطُّـ ملمث غخفخيهئ

ن ل جعلكخفحهب ض لص هحصىعغ خملكنصغخف ض ن جعلكخف مة:  همعبيطُّـ غخفحهب ا العكس ُف  هنا 
بديلِ  نفسٌاصطالح: اصطالحان بديلَ ال وقعّية  القضٌ، واصطالحِ ا   .ُ فيها ا

َومع أن العكس ألصلٌ تابعّ صدقِ   ههثمن ظلكقخممل غألظ عقغ مملكيمثملي عن غجنمئٰه:  ا
ن غجنمئٰه ي يجعيطصخممث غجنمقَّـلكن جلمف ظيطخمهتلكىعجعمسن   ه غجنهييعل عه غجنخيهئيغ ظلكقخممليمثملعن معهئ

هعُّـٰهلكص هعقغ مملكهثمن مملكقجعمل نه ن غجنخيهئيغ مملكقجعلك هخميط ي ُّـهئ  جفمثهن ي هنالقهنمل هنلك طه حممئيط ُّـهئ
 هي صه جنتالقن عجفيط غجنجييعحمخل ي معالقهنهتخص هنخيلكطجعخل ممىعغ غألظ هممىعغ غجنخيهئيغ

ص هقجن حممثخص عقغ ههنالقهنمل عُّـٰهلك هنلك جعخل ظيطم غجنخيهئيغ  خممث غجنمقَّـلكن ىعهظيطم غألظ
ن غ ن مملكقجعلكيجلمف ظيطم غجنخيهئيغص حممشهث ي ُّـمبىغن هنمت عن ُّـهئ هألظ ظلكقخملكص جع خميط ُّـهئ  .ه

ص ألهث عن مملكن ى جن عصهثخي يخممث غجنمقَّـلكن جلمف ممىعغ غجنخيهئيغ جنىغن هنمت ممىعغ غألظ
ن عظمب مملكقجعلكص حمهب عجغبلكغ ممىعغ غجنخيهئيغ هثستجيمث عن هثثبمن ممىعغ ّهمملكقجعلك حمالجعيط ه عن ُّـهئ

ص ههن َّـمتلك  ص ههن عجغبلكغ ظيطم غجنخيهئيغ ي هثستجيمث عن هثثبمن ظيطم غألظ غألظ
و عن غجنخيهئيغ معلكجع:ٰهِّـ جنمتلكيُّـت و جنسظ مض غجنمهيطمص هعن غألظ معلكجعي  ص جنمبخيهئيغ مض غجنهئىعغي
َأن األصله ن صادقا وجبّ َ إذا  ب. ِ العكسُ صدقً ن ال  بعُول كذب، َ أن ي ه  ا

ذب م ُّـ.ٌ صادقُ والعكسُ األصلُفقد ي يمسجخ عشخص خميط شتمبهيلكن مض غجنهئ هحك ن ي  جعمسن ُّـهئ
مغبمل ه مممبمثملهغألظ هن مغبملي همثمل مغىغئه هغجنخيهئيغ هن كُوالزم .ه ظلكقخمملي َ أن األصل: ذ بعّ  ُ ال ي

صدقَعكس ن مملكقجعلكو حممئيط ُّـهئىعغ غألظ هغجنخيهئيغ ظلكقمِه  ا  خفلك قمميعهثلك هن طهص هخميط ُّـهئ
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 ، نلم.وجود اكتالزم بني األصل واكلمس يف اككدق، وعدم وجوده بنممام يف اكمذب

 وعىل هذا . ال بني األصل واكلمس، بني اكلمس واألصل يف اكمذبٌاكتالزم كوجود
ًفنذا قنن األصل صندقن وجه أن يكدق اكلمس، وإذا قنن األصل قنذبن فلد يمون  ً
ًاكلمس صندقن أو قنذبن، وإذا قنن اكلمس صندقن، فلد يمون األصل صندقن أو قنذبن،  ً ً ً ً

بع. صل قذككًذا قنن اكلمس قنذبن فنألٍوإ ن ي كذب، فإذا كذبُول  ُ العكسَه  ا
 ، نلم. وال كالزكه بنممام، وإذا صدق اكلمس فلد ال يكدق األصلُ األصلَكذب

و األصل يتبع اكلمس يف اكمذب، قام قنن اكلمس يتبع األصل يف اككدق  ّألنه 

فروض،ِ العكسُصدق منه ُيلزم ُ األصلَصدق كلمس،  امللروض قذب ا: أيُه كذبُ وا
 .ً أيكنًنفنمون أصمه قنذب

  :فهنا قاعدتان تنفعان  االستدالل
 . وال كالزكه بني قذب األصل وقذب عمسههُ عكسَ صدقُ األصلَإذا صدق. ١
 . وال كالزكه بني صدق اكلمس وصدق أصمهُه أصلَ كذبُ العكسَإذا كذب. ٢

انيةُوهذه القاعدة ٌ متفرعةُ ا ، كما علمتّ  . ل اكدكنل اكسنبق كن خالَ  األو
  خالصة العكس

 حلله عكسه حلله األصل
 ـحّقل ب 
 ـحّقل ب 

 ـحال ب 
 ـحال ب 
 ـحع ب 
 ـحع ب 

 ـحس ب 

 صندق
 قنذب
 صندق
 قنذب
 صندق
 قنذب
 صندق

  بـحع 
  بـحع 

  بـحس 
  بـحس 

  بـحع 
  بـحع 

 ال عمس كه

 صندق
 ًقد يمون صندقن وقد ال يمون

 صندق
 ونًقد يمون صندقن وقد ال يم

 صندق
 ًقد يمون صندقن وقد ال يمون
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  وط العكس
ه حميع مجمبملّيجعيط: خممبمتلك مض غجنخيهئيغ غخفست و هن مع  . هن غجنهلهلي

ل مض غجنمئٰه:ّولاأل ض ن غخف ي مض غجنمئٰهيمثمل عن ُّـهئ  غجنثلكهثمثملص يمثمله غألهمل جضهب
جللك ض ن هن  .ههغخفحهب

هقخملك عُّـٰهلك مملكن غجنخيهئيغ ظلكصه عقغ مملكن غألظ ظلكقخملك:عه جعمئلكظ غجنمهيطمص :اشثقخ  .ه
غظ مملكهثمن غجنمئٰهص جعمئلكظ غجنهئمث:اشثقشك مغبمليمثمل حك  حممشن مملكهثمن .ه عن حكلكجنبمله غألظ هن

مغبمل مغبملصههن  .ه مملكن جلهئسهتلك حكلكجنبملصه هعن مملكهثمن حكلكجنبمل.ه مملكن جلهئسهتلك هن
ص هعهثخص هخم غجنهئالن مض غجنهئ يهَّـىعغ ي ممالن حممث  َّـ صهمثلكي مملكن غألظ مممبن ع:عهص ي

ن غجنخيهئيغ مممب ن غيرمك عن ُّـهئ همثلك عُّـٰهلكظ ُّـمئ ه معلكقغ: يخفمهمته هعن غجنخيهئيغ غخفست  ي
 .ص هعحفيعه ُّـمئتيض جعمئلكظن جلمف هنلك َّـ جلمبمثيُّـمئتيض غيحفتالم مض غجنهئ

ي هعهث هنت ُّـمئتيض غجنخيهئيغ جعمئلكظ غجنهئيحملكجنهئالن مض غجنهئ ص ي  ههنت ُّـمئتيض جليطهن
همثملخمٰه مس ُّـهئ غألظ  عقغحمثهنجع همثمليمممب ي همثملمغىغئيخمٰهمثمل  مملكن غجنخيهئيغ ي ص عه عقغ مملكن ي

ن همثمليغألظ مممب ن حممثهتلك غألظ همثمليغجنخيهئيغ مممب رمك عن ُّـهئ غقق غجنت ُّـهئ ص ههنلك َّـ غخف
ن مغىغئمثيمممب يمثلك هغجنخيهئيغ حممثهتلك رمك عن ُّـهئ ن حممثهتلك غألظ مممبه غقق غجنت ُّـهئ يلكظ هغخف همثلك ه

ن مممب ي عجل هن عن صهمثلكظ هن جعمئلكظ غجنمهيطم ههن جعمئلكظ غجنهئمثيهغجنخيهئيغ رمك عن ُّـهئ
ن غجنمئٰه مغبمليمثملمعهئ  :ص هحصىعغ خملكنه عه حكلكجنبمله غألظ هن

صلَكسّعلمنا أن الع ُ إنما  وطّ : غجنثلكذو . الطرفُتبديل: ي غألهن ثالثةٍ 
كيفُبقاء مغبلك: عهِ ا مغبلك عُّـٰهلكصه عقغ مملكن غألظ هن ه مملكن غجنخيهئيغ هن  هعقغ مملكن .ه

ه مملكن غجنخيهئيغ حكلكجنبلك عُّـٰهلكصهغألظ حكلكجنبلك صدقُبقاء: غجنثلكجنهنو .ه  عقغ مملكن غألظ : عهِ ا
ه مملكن غجنخيهئيغ ظلكقخملك عُّـٰهلكصهظلكقخملك  . ه

ن غجنخيهئيغ : نيلك حممثخص معمئيطيمتيَّـىعغ هخميط جعمث هعن غألظ عقغ مملكن مملكقجعلك حمال ُّـجهجكل عن ُّـهئ ي
ن ظلكقخملكص عق ي هنالقهنمل جعخل ممىعغ غألظ هممىعغ غجنخيهئيغ همملكقجعلكص جع خميط ُّـهئ  صهثخي. ه

مغيط هنالقهنمل ن غألظ ّه هن غجنجييعم غآلحفيع هَّـ عقغ مملكن غجنخيهئيغ مملكقجعلك يجعيطومع  عن ُّـهئ
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م صهمملكقجعلك ص  غجنت يمثملمثمل هغجلىغئي هَّـ غجنهئمبّأما ال قغغ غألقجع عخهثلك عجنمثهتخص مض غخفحمه

ط: يظ خملكن غخفمهمتهت ُّـجهجكل جعمئلكعن مض غجنخيهئيغحم ش واجبُفال  نما ا ُ بقاؤه، و  ُ بقاءّ
صدق مَ قد يقت بقاءو، وهِا  خميط همثملي مممبيمثمل حممشقغ مملكهثمن غجنمئٰه. القضاياِ  بعض ال

ن غجنخيهئيغ خمٰهصُّـمئتيض غجنمهيطم همثمل غخمتهش قجن عن ُّـهئ حللكن مض ه عُّـٰهلك ممخص َّـ غهمثملي مممبي
ن مغىغئصه عُّـٰهلكهمثملي مممبه جفمثهن معمتخيهئيغ حكلكجنبملصمثمليغجنسلكجنبمل غجنهئمب همثمل حممئيط ُّـمئتيض عن معهئ  ممخص َّـ ي

مغبمل غجنهئمب همثملمثمل غجنت معمتخيهئيغ مغىغئيغحللكن مض غخف ققي و مض مم هن ققي  همثملي هي معمتخيهئيغ مممبص هن
ص هعقغ مملكهثمن مغىغئ همثملممىعجن ن مغىغئ معمئتيضي همثمل عن معهئ غققي َّـ غحللكن مض   ممخصصي مض مم غخف

مغبمل غ ن مممبي هجنخيمبصيمثملجلىغئغخف همثمل هي مغىغئهمثملي ُّـمئتيض عن ي معهئ ققي و مض مم هن غقق ي  هن غخف
ققيمثملممخص َّـ خكمسن غجنسلكجنبمل غجلىغئ و غجنت ي معمتخيهئيغ جلهئسلك ظلكقخملك مض مم هن ي ه غقق ه  هن هن

  ي عه غجنهئهَعدم غجنمهيطم وقد يقت: ص هحصىعغ خملكنيمثملمثمل هي مغىغئيظيطخمهتلك ي مممب
عض مغبمليمغبمل غجنهئمب ممخص مض غهثخيهئلكك غخف اآلخرِا ومثمل مغىغئومثمل عمل هن م هثبخل مممث ي يص هحك

ن غجنهئ يعن غجنمهيطم ُّـمئتيض عن ُّـهئ  .ه حضتمبهيلكي
هم ِية القضُ فيما يأ معرفةوا صدقُ ال يقت بقاءّ مَ  عكسها بقاءِ ا   ال

ظو ضلكجعيشز همض ضهب عه بقائهَأو عدم ن قجن   ُّـهئ
و تبدل َو نّ كيفَ الطرفان و ن قجن جلهئسلك  هغحفتمب ً باقياُ ا هغجنمهيطمص حمال ُّـهئ

ن غهثمئالجعلكص ممخص خملكن ههعهثخص ُّـهئ م يبق: ي ن  صدقَول  يمثمل جلمف جفلكجن جعمسن مملكهثمن غجنمئٰهُ ا
س  ه هغجنثلكهثمثمل مملكقجعملهغألهمل ظلكقخممل ك عكسا، بل  س ذ ّفال   هقجن حممثخص عقغ ،ًانقالباًّ

 هغجنثلكهثمثمل هص عه عقغ مملكهثمن غألهمل مملكقجعمله هغجنثلكهثمثمل مملكقجعمله غألظ ظلكقخممليمثملمملكهثمن غجنمئٰه
 . هظلكقخممل

وجبة وجبتان تنعكسان  ًية جزئًا ّ  
ظ يهَّـىعغ غجنبحهن عظ غخفجيمبمكص هَّـ مض جعمثلكن هنت ُّـمئتيض جعمئلكظ غجنمهيطم جعمئلكظ غجنهئ

ظ  ههنت ُّـمئتيض جليطهن
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مغبتلكن غجنهئمب مغبمليمثملمثمل هغجلىغئيحملكخف همثمل مغىغئه معمتخيهئسلكن هن مغبمل غجنهئمبع :ص عهي ين غخف مثمل ي

مغبملصهغألظ عقغ مملكهثمن ظلكقخممل  جعتبيطُّـ غجنجييعحمخل هن جعمئلكظ صه ظلكقخمملهمليمث مغىغئه معمتخيهئيغ هن
 . هجعمئلكظ غجنمهيطم قهن غجنهئمثصغجنهئمث

وجبةإ :أي َن ا وجبةُ تنعكسَيةّ اّ ًية جزئً  وجبةّ زئَ، وا َية ا  ُ تنعكسّ
مغبمل مغىغئ: عهكنفسها ب :َفإذا قلت .يمثمل هن   ب حع  :هاُفعكس   
مغبمل غجنهئمب:عه مغبملي غخف همثمل مغىغئهمثمل معمتخيهئيغ هن  حممشقغ مملكن غألظ .خل جعتبيطُّـ غجنجييعحمي

ي ألن عجفيطغرلك مممبطي ختتمبهيلكن مض غجنهئ:ه مملكن غجنخيهئيغ ظلكقخملكص جملكُّـمل غألهنيعصهظلكقخملك  صومثملي
ومثملهغألحفيعه مغىغئ  .ي

ب: و   ع ب ح: هاُفعكس    ع 
مغبمل غجلىغئ:عه مغبمليمثمل غخف همثمل مغىغئه معمتخيهئيغ هن  جعتبيطُّـ غجنجييعحمخل هن جعمئلكظ غجنمهيطم ي

   ب ح :وال ينعكسان إ.هجعمئلكظ غجنهئمث
مغبمل غجنهئمب:عه مغبمل غجلىغئي ي معمتخيهئيغ غخف مغبمل غجنهئمبيمثملمثمل هغخف مثمل جعخييط ي عمل غخف

مغبملصغجنتبيطُّـ و ألن غألظ هن ومثملي مممبي مغبملصي ومثمل مغىغئو ههن مغبملصي ومثمل مغىغئو حمتمتخيهئسلكن عمل هن   هنصي
م ُّـمئلكن جلمبمث غجنمقَّـلكن يجفمئلكيجعمئلكظ غجنمهيطم هجعمئلكظ غجنهئمث قهن غجنهئ  .هص هَّـ هنلك حك

مغبمل غجنهئمب يهغجنمقَّـلكن جلمف عن غخف مغبمل غجلىغئمثملي مغبمليمثمل هغخف ومثمل مغىغئو معمتخيهئسلكن عمل هن ين ع :ي
ن مض غجنهئمب ليغخفحهب ض ن عجل هن غخف جنمتلكصيمثمل خميط ُّـهئ يص حممشن و حكلكئو هنلكظشمم:  هثح خم

ن  ل ي عجلغجنسلكئ(غخفحهب ض ل ظيطم جلمبمث  ي هممصهنلكظ هن غخف ض هنلك ظيطم جلمبمث غخف
نص عه حممئ يمم هنلك ظيطم جلمبمث غألحفيس: غخفحهب يص هجنمثيغ مم هنلك ي ظيطم جلمبمث غألجلي

ن ُّـمهيطم  لص جع جعخيىش هنلك ظيطم جلمبمث غخفحهب ض ن ظيطم جلمبمث غخف ظيطم جلمبمث غخفحهب
ل ض ن ي ُّـمهيطم جلمبمث غخف نص هجعخيىش هنلك ظيطم جلمبمث غخفحهب مغبمل .جلمبمث غخفحهب  حملكخف

مغبملو حكلكئو هنلكظيمممثمل يغجنهئمب  هي  هنلكظو حكلكئيمم معمهبِّـ َّـهئىعغ ومثملي مممبو عقغ جلهئسمتلكَّـلك عمل هن
مغبمل غجلىغئوملي مض عشلك مملكقجعيخك  وجعخيىش غجنسلكئ هنلكظ معمهبِّـ َّـهئىعغ يمثملص هعقغ جلهئسمتلكَّـلك عمل غخف

و مض عشلك ظلكقخممليهي خك ي جلمف عن و خكلكَّـيطوغهثهيهئلكم غجنسلكئ مض غخفثلكن جل غخفلكظ حفحق عقنص .ي
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مغبمل غجنهئمب مغبمليجلهئيغ غخف ن هن مغبملّص جع يجعيطهمثملي مممبهمثمل ي ُّـهبهئ عن ُّـهئ ن هن  ه عن ُّـهئ

همثملمغىغئ مغبمليص هعيي يمم هنلك ظيطم جلمبمث :  جنهئلكن ُّـمتبمي مض غجنخيهئيغ عن ُّـمهيطم همثملي مممبه جن مملكن هن
ن  ل غجنسلكئغخفحهب ض  . هجنمثيغ غألهنيع ممىعجنغخفلكظ ظيطم جلمبمث غخف

مغبمل غجلىغئ يعهنلك غجنيطجنمث جلمف عن غخف ل ي معمتخيهئيغ مممتهيسهتلكص حمهب غيحتيمثملي ض لكق جعخل غخف
جنمتلك ص حممشن خم ن مض غألظ ين غجنسلكئ ي عن َّـىعغ قغمص هع: هنخيمتلكن)و حكلكئو هنلكظشمم: يهغخفحهب

 .هب جلمف غخفلكظىس
غقق : هغحللكظ يعن ختمب غجنمهيطم مض جعخيىش غخف ن م ي يممخص مض حميعك عجلهبمثمل غخفحهب

ل  ض مغبمل غجنهئمبو خكلكَّـيطىحفحقم هن غخف مغبملي جلمف جليطن غهثخيهئلكك غخف ص ومثملي مممبومثمل عمل هن
ق غيحت ن مض غألظ حفحقيههمغ ل هغخفحهب ض مغبمل ي جلمف حتمئو قجنمثىلكق جعخل غخف  غخف

مغبملي جعمثمتهتخص حمالجعيطولكقيجنخيهئيغص حممشقغ مملكن غحت مض غيمثملغجلىغئ ن غجنخيهئيغ عهنلك هن ه عن ُّـهئ  همثملي مممبي
مغبمل ههعهنلك هن همثمل مغىغئي مغبملي ن غجنخيهئيغ هن مغبمليص حمالجعيطهمثملي مممبهص ههثهيمثمتلك عن ُّـهئ ن هن  ه عن ُّـهئ

همثملمغىغئ  .يمثمل مغىغئو ُّـالقهنهتلك مض غجنخيهئيغ حكلكجنبملي
هان حمولإ: يةّ ا) ١(: ال َن ا ونّ َ فيها إما أن ي وضوع أو  من  أعمّ ا

ا  ن تصدق. ًساو قدير زئُو ا ُية ا ن هنسلكهُّـلك ً، قطعاّ ه جع عقغ مملكن غخفحهب
مغبمل غجنهئمب ل معمهيطم غخف ض ل يجنمبهب ض ن هنسلكه جنمبهب ومثملص هجنهئ هن مغهتمل عن غخفحهب ي

جنمتلك هث جلهئسلكص هثح خم وص حممشن غجنمتلكلك هنسلكه و هثلكلكو عهثسلكنشمم: هي هن مغهتمل مم ي
ل  ض ص جنهئ ي هن و عهثسلكنو هثلكلكش مم:ومثملي مممبومغبمل هُّـمتخيهئيغ عمل هن)غإلهثسلكن(جنمبهب

لص ممخص قمميعهثلكص حمخيمتيطهنلك صمغهتمل غجنخيهئيغ ض ن هنسلكه جنمبهب و جع هن مغهتمل عن غخفحهب ي
ن مغبمل م جلمف ممال غجنتمئيطُّـيعُّـم  معمتخيهئيغ: هثمئ همثمل مغىغئههن ي عن َّـىعغ َّـ غجنمئيطق : حمهبخيمتلكنصي
مغبمليغخفتمثمئ لك ص هن خمبمث هنٍّ حفلكقمغو جنخيلكهنطهمثملي مممبهص همض جعخيىش غألجفمثلكن معمتخيهئيغ هن

ز غخفهتهبمبملص حممشن غجنمئيطق غخفتمثمئيمثملقمميعهثلك مض غجنمئٰه شلك يمثمل هنمتهتلك غجلىغئي ص هَّـىعغ ي ُّـتمتلكحط هن مم
مغبمل ومثملي مممبومعمتخيهئيغ عمل هن غققص ألن غجنهئالن مض غجنمئيطق غخفتمثمئي ي مض جعخيىش غخف مغبمل ي  مض غخف

مغبمليغجنهئمب ومثمل مغىغئومثملص هَّـ غهثخيهئلكحكهتلك عمل هن وضوعه خمجيخيلك ي َألن ا ن يصدقّ قدير  ُ  ا
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حمولِ أفرادِض بع  غجنمتحييع ي ُّـمهيطم جلمف غجنبخيىش غآلحفيع عن مملكن ي ههن جمىش،ِ ا

لص هعن مملكن هنسلكهُّـلك جن ُّـمهيطم جلمف غجنبخيىش غآلحفيعص  ض ن عجل هن غخف هغخفحهب ي
يمض عن جعمئلكظ غجنمهيطم هنت ُّـمئتيض جعمئلكظ غجنهئم ن يممخص معمئيطم يهقجن ألن غجنهئالن  ص هَّـمتلك ي

ص هَّـىعغ غخفمئيطغق مض جعخيىش يمثمل جعمتح غجلىغئيمثمل ُّـمئتيض جعمئلكظ غجنهئيجعمئلكظ غجنمهيطم مض غجنهئمب
مغبمل غجنهئمب غقق ُّـمئتيض جعمئلكظ غجنهئ عُّـٰهلكص هجنهئ ي هن مغهتمل عن غخف يغخف يي مثمل معمتخيهئيغ ه

مغبمل لهمثملي مممبههن ض ن هنسلكه جنمبهب وص جع هن مغهتمل عن غخفحهب   :َفإذا قلت .ي
سائلُبعض: ُيصدق     ٌ سائلٍ ماء   ٌ ماءِ ا

سانو اطقُ بعض:ُيصدق    ٌ ناطقٍ إ سانِ ا  ٌ إ
غن عو َّـ َّـ عهثسلكن:غجنبخيىش غآلحفيعيعهنلك  ص ي عهث هنمتهيو يظ حمهبسهئ و جلمت  .ي

ن ال تصدق ص و جع معمهيطم مض جعخيىش غجنتمئلكقُّـيع قهن جعخيىشٍ تقدير  ُيةّ اُول
يممخص جعمثمت وضوع طلكني َألن ا قدير األولّ ن عجل هن ّ  ا ن غخفحهب ي هَّـ حميعك عن ُّـهئ

ل ض يعُال يصدق صغخف حمولِ أفرادِ   حمول، فإذا قلتّألنه أخص ؛ِ ا  : َ من ا
ُية فالقضٌ ماءٍسائل ذبةّ طلوب صو هخل غجنخيهئيغ هَّـ جعمئلكظ غجنمهيطم هنمتتٌ   همس .ُوهو ا

ن ظلكقخمملو مملكقجعمليمثمليعن غجنمئٰه: يُّـمئ غخفمهمت مض غخفثلكن غجنثلكذ هص ألشلك خميط معهئ  . هي جضىعهق حممثي
 :ملمثلكجنتغجنجييعُّـمئمل غجنُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمقَّـلكن هن حفالن 

و مم غ جفم ظلكقخممل:عمضاش مغبمل غجنهئمبي ققُّـيص هغخف  :مثمل معمهيطم مض هن
ن:عه           مجف= غ . ص ل ُّـسلكهه غخفحهب ض  . عقغ مملكن غخف
ل عحفيس:عه          م جف< غ .ص ض ني عقغ مملكن غخف  . هن غخفحهب

ققو ل جفم غ ظلكقخممل:ريّاخل و مض مم هن  هجنمثيغ صي مم غ جفم: معمتخيهئيغ حممثي
 .ي مم جفم غ:ملعمعمتخيهئيغ 

حصلك غجنتبلكُّـ ه غ ظلكقخمملجفم جن مس معهئ ل :اشخكقن جلهتلك هجضهب ض  جنهئلكن جعخل هن
قق ظيطم هثمئمثٰههتلكص ههثمئمثىش ل يغجنهئحل قغ معهئىعغ مض هن  غ جفميص هقجن ألن غخفحمه

ق حممئيشص هعقغي غص عه غجنسلكجنبمل غجنهئمبجفمَّـ ي  قق غخفىعمم مملكن  مثمل غجنت معمهيطم مض غخف
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ب أو لففو  > ـب، نن= فه اينغموض،ننقل ظميقك ننـ ُب ظقى ىن//ـنن

قك اعمي سقكيت اعربلكن ّآلمالل رنكالطآلامد طٰى اعغفن اينيآلىي عفيكعيك اعففاالس
عى مل زنعمق :  ب، ظقفىلننـ لى ال )ال ب ننـ( اعغفن اينيآلىي عـّطفقى، ولى أن

 ظقعمق ً ب صكدظكننـعكقل ال  ع ننـ ب ععمق قفقغقك ولى ال ننـ ب، وإذا
، وذعه ّطفيقك اينيآلىي ال ب ننـ، وإذا صمظل ال ننـ ب عمرنل عه ب ننـ

ّألقه طمظل أن عه  ى إذا صمظل ّزنكن، وطمظل أقّ عآلغكد)ال ب ننـ( و)ب ننـ(ّ
 ب إظ صمق ال ب ننـ ننـإننماألك عمرنل األىنمى، وظم أوصفقك ظمض عمب ع 

ّ ولى ىنفه اينغموض ننقل ظميقك صمق عه ب ننـ، ،ّظآلفمب عه ب ننـ
 .ٌ ب صكدظكننـ ع :ن ب، إذننـواعمي أوصفقك إظ اخلفه لى ظميقك عمب ع 

ّأعك اعمعقه طٰى طمم اقغفكس عه ب ننـ إظ عه ننـ ب، ظإلق ّ ّ ّ عه ننـ ب ال :ىّ
ٍزنعمق مم عه عىرد ّ زنقغفن ظقى عه ب ننـ، ننقل إن عه ب ننـ زنعمق مم ّ ّّ

ٍعه إقيكن(  ننـ<ب : و،ننـ= ب : عىردلو  .)ٌ ننقىانٍ قكطهُّ، عهٌ قكطهّ
 صمظل ي صمظقك اينمعىرلو ينكَقك مم عىردّعى طفيقك لمه اينىمنيك اعفف

ٍقك مم عه عىردّاينىمنيك اعفف  ظقام عى )ٌ قكطهٍ ننقىانُّعه عىرد، ظال لعمق ّ
ٍعه قكطه( :اقغفيل  .)ٌ ننقىانّ

زئ) ٢( ًقك األصه منمإلّقك إذا عكقل اعفغّيةو ا ٍقكّ ظكهنك زنقغفن إظ منمإلً عىمنيكّ ّ 
 رنغن  ومم،كد رنظ اينىيىع واينآلفىل، عام ذعمقك مم اعمعقه اعيكرنهّ عالحت؛ٍعىمنيك

أن ّإما  : ولى، ال ررنن عى رنكعغفنال ىنكرمنيٍ عغكعه؛ًقكّ عفًاألننقكن ظم زنقغفن عىمنيك
ون حمولَي وضوع أعمُ ا ِ مطلقا من ا رنغن اعيكإله : عو ظيقه( ً مطلقا أو أخصً

ً، ظكن اعيكإله أطو عغففك عو اينكء، واينكء أىنن عغففك عو اعيكإلهٌعكء ً ّّ  من أو أعم )ّ
 رنغن اعغري أرنقن، ورنغن اعغري عقن رنكرنقن، ورنغن األرنقن :عو ظيقه( ٍوجه
ّ، ظكن اينآلفىل ولى األرنقن أطو عو ومنى عو ٍ ورنغن األرنقن عقن رنغري،ٌطري ّ

ا )اعغري ساو ٍ، ظكن اعقكطه عيكو عإلقيكن ٌ رنغن اإلقيكن قكطه:عو ظيقه( ًأو  ّ
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 .)يجعحسمك غجنمهيطم غخللكقمغ

مغبمل غجلىغئو عقجعخيملوهَّـىعن عخمسلكن ن غخف قاديرِو بعض .مليمث مض جضهب  وهو ، هذه ا
قدير ُ األولُا الثغجنتمئيطُّـيع و صو جعخيىش غخفلكظ حكلكئ: هثحّ ال  صجعخيىش غجنجيحق عجعمثىش:  هثحُا
وجبة:ُ العكسُيصدق مغبملًيةّ ً  ص هقجنمث غجنتمئيطُّـيع يمثمل مغىغئه جع ُّـمهيطم غجنخيهئيغ هن

مغبمل غجنهئمبين هثهييغ هنلك معمئيطيغأله يمثملص هعهنلك قجنمث جعخيىش غجنجيحق عجعمثىش ين مض جلهئيغ غخف
غ ق غيهثهيهئلكم هن غجنجييعحمخل ي هن لكيعمطوضِّـحم مغ ص حممتهييغ غجنيطجنمث غجنىعه و هغجفيطو جن

مغبمل غجنهئمب مغبمليعجغبتمتلك حممث غهثخيهئلكك غخف ومثمل مغىغئومثمل عمل هن مغبمل صي  ريعه مض غهثخيهئلكك غخف
حمول ط مممتهيسهتلكيمثملغجلىغئ ن ا ُألنه إذا  ٍ مطلقا أو من وجه أعمّ

وضوعً َ، فإن ا  ال ّ
يعُيصدق حمولِ أفرادِ   ّإنما ي مملكخفلكظص حممشهث ي ُّـمهيطم جلمف مجمث عحميعغق غجنسلكئ ِ ا

ن أخصُيصدق و  ا  ساو  صي جع هن مغهتمل غجنخيلكهن غخللكقمغص ي هن مغهتمل غجنخيهئيغً أو 
مغبمل غجلىغئ مغبمليعشلك  يلكجنمئيطق غخفتمثمئحم يمثمليحممشهث جن هثحييعغ عمل غخف همثمل مغىغئهمعخيجيمث هن ص همض ي

إ  عه غألظ كسهّأما ع .يجعخيىش غألجفمثلكن معمتخيهئيغ مممتهيسهتلك جنمبخيلكهن غخللكقمغ
زئ وجبة ا ِيةا ُ فإنه يصدقّ   :َفإذا قلت . هن غجنتمئلكقُّـيع غألقجعخيملٍ تقدير  ّ

سائلُبعض اءُبعض    ُيصدق     ٌ ماءِ ا  ٌ سائلِ ا
لوهَّـىعغ هنثلكن ض ن عحفيس هن غخف ن غخفحهب  .ي جنمبثلكذص هَّـ عن ُّـهئ

عض اءُو سائلُبعض     ُيصدق     ٌ سائلِ ا   ٌ ماءِ ا
ل جنسوهَّـىعغ هنثلكن ض ن عجل هنجيمبمئلك هن غخف ن غخفحهب ههنص هَّـ عن ُّـهئ ي  .ي

عض   ٌ طِ األبيضُبعض    ُيصدق     ُ أبيضِ الطُو
لوهَّـىعغ هنثلكن ض ن عجل هن همغ هن غخف  .ي خفلك مملكن غخفحهب

عض سانُو اطقُبعض    ُيصدق   ٌ ناطقِ اإل سانِ ا   ٌ إ
لوهَّـىعغ هنثلكن ض ن هنسلكهُّـلك جنمبهب  .ه خفلك مملكن غخفحهب

 :غ غيحكتيطين هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثملممىعجن ُّـهبهئ جليعك َّـىع
 :وقق عقجعخيملغمهيطم ل غ جفم مض هنمعص هو ل غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
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  حـ<ب )٣(        حـ= ب) ١(
 حـ×ب )٤(         حـ> ب) ٢(

 .ٌ ع حـ ب صطدسظ:عىّاملد
ّحضظ إن اخورد اسغي ، حـ // سصطن ب ً سو مل تصن ع حـ ب صطدسظ:الربهان

 سورد صعق ضصضشضط، وضصضف ع ب حـ عو ال ب حـ تصغب زضه اخحشورة عصون
وعو خصف .  حـ//، أي ب ّاحع وعو استبطعن اسصرو ٍاستي تشعق يف سورد

 سط بر ب وحـ، بل اسغي بضضضام عو اسضسظ اخغسورة يف ّ إذ ال تبطعن سر؛اخصغوض
 .ّإالاسصغض سضغ 

ضط، وإذا  ب ضصضشحـ ب سشعق ال حـسو مل تشعق ع : أو عصطل يف االذتعالل
 ذد سط ،ضظّصعسظ ال حـ ب صعق ال ب حـ اسشصغ اخستوي سصسطسبظ اسصص

 سغبظ ع ب حـ، وعو ،ًذوف عطيت اسدعطن ذصضه الحصط، وإذا صعسظ ال ب حـ
 .  صعق ع ب حـسنخصف اخصغوض 

ة ية تنعكس سا ة ا سا ًا يةّ  ّ  
تيض ذعم بصطء ّ أن بصطء اسشعق سع عص:شع سضط سن خالل األسثصظّإز عضط ات

ّ، زطن صعق اخوجبظ اسصصّاسصم  عصتيض أن عصون : أي،ّضظ عصتيض ذعم بصطء اسصمّ
ًضظ جغئًذصسضط سوجبظ ُ، وسصن يف اسبر سثطال بصطءّ ً ، ّ اسشعق زضه عصتيض بصطء اسصمّ

ً، زطضه عصتيض أن عصون ذصسضط سوجبظّضظوعو صعق اخوجبظ اجلغئ ًضظ جغئّ ، وسغسك ّ
 ًضظّ سصً عصتيض أن عصون ذصسضط ذطسبظ:، أيّ عصتيض بصطء اسصمضظّصعق اسسطسبظ اسصص

ًأعشط، زطذا سطن األصل ذطسبظ ً أعشط ً صطدسظًضظّ سصً سطن ذصسضط ذطسبظ،ً صطدسظًضظّ سصً
ِبتبععل اسشغزر، ألضه إن مل عصتف ًضظ جغئً ذسك واستط ذطسبظّ ًضظ جغئً أو سوجبظّ ّ ،

ًضظ جغئًذا سطن اسشصغ ذطسبظسطن ذسك سن االضصالب وسضغ سن اسشصغ، بل إ ّ زطن ّ
ٌسصظ يف بشف اخوارد وعتحع يف بشف اخوارد، وعغا خصفُاألصل ع ، إذ عستحضل ّ
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ىعن ي ُّـتحيط غألظ هنجيمبمئلكص عه ُّـ ه  .هسمبمك هنجيمبمئلكي

َّـيع جعخييعك:  غألظ َّـهئىعغيمثمل جن حميعضمتلك غجنمئٰه:وتىضفحى ص وي خظ هن غجل
َّـيع:حمخيهئسهتلك همثمل مغىغئهجنخيهئيغ حكلكجنبمليص ألهث عقغ مملكن غو ي خظ هن غجنخييعك جعج  :عجلمتم  ي

َّـيع َّـيع:ي حممشهث ُّـخيمت موجنمثيغ جعخيىش غجنخييعك جعج و عن غجنبخيىش غآلحفيع مغ ص هَّـىعغ حفالم ي
س ممحلوغألظ غجنىعه َّـ حكمبمك م:ص هحصىعغ خملكني كيففيب ال  هُّـبمئ غجنمهيطم ً معاُ وا

ء   :اُ قوَفإذا صدق .همعبيطُّـ غجنجييعحمخل شجرَال  يوان    ٍ من ا
ء      :َصدق شجرَال  يوان من ا  ٍ 

جنمتلك َّـيع جعخييعك: عه عقغ ظيطم خم جنمتلكصوي خظ هن غجل ي خظ هن :  ظيطم خم
َّـيع  .وغجنخييعك جعج

هان ة؛ٌ واضحُوال سا َ ألن ا وضوعِمع تباين ّإال ُ ال تصدقَيةّ اّ حمولِ ا  ِ وا
ّتباينا  ل عه عحفيس هنجيمبمئلك عه عجل ً،ياً ض ن عجل هنجيمبمئلك هن غخف ن غخفحهب ي ي عن ُّـهئ هي يه

تمعان أبدا، فيصح صه عه هنسلكهُّـلكهن همغ تباينان ال  يعّ  ُ سلبًوا  ِمنهما عن 
وضوَ جعلتٌ اآلخر، سواءِأفراد ي ً هذا  وضوه هغآلحفيع جضهب  جعلكجنخيهئيغص ًأو ذاك 

يههن َّـىعغ عخملكن غخفمهمت غجنمقَّـلكن جلمف قجن جعلكيحكتهيلكقغ هن غخفجيلكجنمك غجنسلكجعمئمل مض 
ه  :هحصىعغ خملكن. غجنمتمئمثىش هغجنخيهئيغ غخفست

اهو ب  إقامة ال قيضِلتدر ق ا هانُ نقيم،ِ والعكسِ من طر   َ ال
ر ي عن غجنسلكجنبمل غجنهئمب: هَّـِهذا األ صورة همثملي مممبهمثمل معمتخيهئيغ حكلكجنبملي   : اآلتيةِبا

فروض ٌيةقض    ال ب ح:     ا  ٌ صادقةّ
غن جعجهجيع:عه  هن و جنمثيغ خظ:ص عهو ظلكقخمملو حكلكجنبملومثملي مممبصو ي خظ هن غحلمث

َّـيع جعخييعكو جنمثيغ خظ:ص عهوسلكنغحلجيع جعمشهث ص ههثيعُّـيط عن هثثبمن ظيطم جلهئسهتلك و هن غجل
غن:هَّـ ص عه جنمثيغ و هن غإلهثسلكن جعحجيعوص عه جنمثيغ خظو ي خظ هن غجنجهجيع جعحمث

َّـيعوخظ نو هن غجنخييعك جعج  :ص حممتمئ
د ب     :ّا  . غألظيمثملهَّـ جلهئيغ غجنمئٰه ً. أيضاٌصادقة      ال 
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هان م تصدق     :ُال ب  و   .ال 

مغبمل غجلىغئَّـيطم هثمئمثٰههتلك هى جنمهصمثملي مس معمهيطم غجنسلكجنبمل غجنهئمب جن:عه  ط ل جفم غيمثمل غخف
ين هن عن هثمئمثىش غجنسلكجنبمل غجنهئمبيخفلك معمئيط مغبملي ومثمل مغىغئومثمل هن غضِّـ عهث ي ُّـهبهئ عن ي يص ههن غجن

ي ألشخص هثمئمثٰهلكنص حممب مس معمهيطم غجنسلكجنبمل غجنهئمبط هي ُّـهبهئ عن رتهبخيلكصهُّـيعمعهيخيلك هنخيلك  صمثملي
مغبمل غجلىغئ : يحكتحلكجنمل غقمعهيلكل غجنمتمئمثٰهخلص هحصىعغ خملكنطيمثملجنمهيطم هثمئمثٰههتلك غخف

ب  :هاُ نقيضَصدق    ع 
صدق  لنقيضُالعكس(    ع ب     :َو ستوي    ) ا

ه حممثمهيطم :هنمل هَّـيجنمبمئلكجليطغ غخفتمئيط  عقغ ظيطم غألظ ظيطم غجنخيهئيغ غخفست
مغبمل غجلىغئ ه جنمبهب مغبملصيمثملغجنخيهئيغ غخفست ومثمل مغىغئو هَّـ هن  .ه عُّـٰهلك جعتبيطُّـ غجنجييعحمخلي

ذا الحظنا هذا ا ستوي َلعكسو ناه إ األصل) ع ب ح( ا س  )ال ب ح( و
قغ مض غجنهييعك جلمف عشيمثمل غجنمئٰه:عه  حممشقغ مملكن ًوجدناه نقيضا  صولك ظلكقخمملي غخفىعمم

ن )ل غ جفمغجنمتمئمثىش   عق طوص هَّـىعغ حفمبه مملكقجعملي غ جفمه ظلكقخملك جنىغن عن معهئ
وغخفهييعهك عشلك ظلكقخممل  )ي جفم غ هن حميعك جن مس معمهيطم ىص هحميعك ظيطخمهتلك هثتميي

ن ظلكقخممل)ل غ جفم (يجنمهيطم هثمئمثٰههتلكص حمهب َّـىعغ هثستهئجه عن   .ه ي ُّـهبهئ عن معهئ
ن َصادقا وجب) ع ب ح (َفلو  ونً فروض) ال ب ح (َ أن ي َذبا، مع أن ا ّ .ُه صدقً

قغههثخيمثيط ظمثلكجممل غجنهئالن نو جعمه ه :  عهضِّـص حممتمئ عقغ يجفحيمتلك غجنخيهئيغ غخفست
مغبمل غجلىغئ)ل غ جفم ه جنهئلكن هثمئمثٰهلك )مثمليغجنسلكجنبمل غجنهئمب(ألظ ههثسبمتلكن عمل غصيمثمل هَّـ غخف

مغبمل غجلىغئ ص حممب مملكهثمن غخف  هَّـىعغ صمثملي جنهئىعغ هثمئمثٰههتلك هَّـ غجنسلكجنبمل غجنهئمبه ظلكقخممليمثملجن
مغبمل غجلىغئوحفمب  هثتمي هن حميعك جليطن ظيطم يمثملي ألن غخفهييعهك ظيطخمهتلكص هظيطم غخف

ص حمالجعيطصو هغجنتلكمظ جعلكلكصمثمل مض غجنخيهئيغيغجنسلكجنبمل غجنهئمب ن غجنسلكجنبمل ّي حملكخفمئيطن هنثمب  عن معهئ
يص ألن هن حميعك جليطن ظيطم و جليطن ظيطخمهتلك جعلكلكى مض غجنخيهئيغص هحميعكهمثمل ظلكقخممليهئمبغجن

مغبمل غجلىغئيغجنسلكجنبمل غجنهئمب  هَّـ حفالم غخفهييعهك مض صيمثملمثمل مض غجنخيهئيغ هثتمي ظيطم غخف
ونَفوجب .غألظ ب َ أن ت طلوب، ًصادقة ال    .ُوهو ا
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 تععفق
هان قيض والعكسَ تعرف الفائدةِبهذا ال ستوي عندِ  ا  ؛ِستدالل االَ ا

ّألنا البد هانَ أن نرجعّ وراء فنقولِ  هذا ال   : إ ا
فروض  ٌصادقة    ال ب ح  ّ أن :ُا

مغبمل غجلىغئيهَّـ غجنسلكجنبمل غجنهئمب يص ألشلك هثمئمثٰههتلكص ممخص معمئيطيمثملمثملص حمتهئىعغ غخف  .ني
  نقيضها      ع ب ح      ُفتكذب

قيض ب   ُ عكسُوهذا ا ً  أيضاُفيكذب      ع 
ه َّـ  )ل جفم غعق غألظ َّـ   )ل غ جفم حممثهئىعغ )ل غ جفمهجلهئس غخفست
َألنه إذا كذبط مثمليهثمئمثىش غجنسلكجنبمل غجنهئمب انيةُالقاعدة( ُ األصلَ كذبُ العكسّ ذا . ) ا و

ب  أع،ُ هذا األصلَكذب مغبمل غجلىغئ، ع   عن ُّـمهيطم هثمئمثٰه ّص حمالجعيطيمثملهَّـ غخف
ب هُ نقيضَصدق :مثملص ممخص خملكنيهَّـ غجنسلكجنبمل غجنهئمب طلو، ال    .بوهو ا

جنهِ نقيضَ كذبِمن صدق األصل) ًتارة (َفاستفدت  هثمئمثىش ي غ جفم:  هَّـ خم
ل غ  حمتهئىعغ صو ظلكقخمملي غ جفمي عمل غخفهييعهك هَّـ عن و هَّـىعن عخكلكقغص)ل غ جفم

مغبمل غجلىغئ)جفم ص هَّـ غخف  .يمثمل حملكحكتهييطهثلك هن ظيطم غألظ ممىعغ هثمئمثٰه
ل  هو جلهئيغ جفمل غي عن :ني جفمثهن معمئيط،ِه أصلَ كذبِ العكسِمن كذب) أخرى(و
 . هَّـ غجنمئلكجليطغ غجنثلكهثمثملص حملكحكتهييطهثلك هن ممىعغ غجنخيهئيغ ممىعغ عظمبص غألظ)جفم غ
ة(   .هِ نقيضَ صدقِ من كذب األصل)ًوثا

ُوسيمر عليك مثل ا، فدقِ هذا االستداللّ  .عليك بإتقانهوًدا ّق فيه جيً كث
زئ ة ا سا اّيةا    ال عكس 

ٍية إ جزئ والٍيةّ ال إ ً، أبداُ ال تنعكس:أي مغبملّ ص و هي عمل حكلكجنبملو هي عمل هن
ق غجنمئٰه قَّـلك ي هنخيمت ألن يمثمليألن غإلرلكغ هغجنسمبمك حميعل همغ ص ههن جليطن همغ

ن مغبمل: هثمئ جلهتلك عجل هن و عه حكلكجنبملوجلهئسهتلك هن ض ن هن يص هقجن يجفتخصن عن ُّـهئ
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جنمتلك حصلكص هنث خم غن جنمثيغ جعمشهثسلكن: جضهب غن عجل هن وجعخيىش غحلمث ل غحلمث ض يص حممشن غخف ي

ه و هَّـ هغضِّـص)غإلهثسلكن(ن غخفحهب ص حممشقغ عققهثلك عن هثخيهئسهتلك جعلكجنخيهئيغ غخفست
ي مض غجنمئٰه ل جضهب ض ن جلهئسهتلك ص غجنثلكهثمثمليمثملهحممتجخي غخف جللكص حممثهئ ض ن هن ه هغخفحهب

غن: َّـهئىعغ ومثملص هَّـىعن خمٰهوجعخيىش غإلهثسلكن جنمثيغ جعحمث ه خمجيخيلكص هعقغ مغخيمبمتلك جلهئسهتلك و مملكقجعملي
ن َّـهئىعغهمثملي مممبهحكلكجنبمل غ: ص حمتهئ  عقنص .ه عُّـٰهلكوص هَّـىعن مملكقجعملوني خظ هن غإلهثسلكن جعحمث

ن جلهئسهتلك ي مغىغئ همثملي ُّـمهيطم عن ُّـهئ  . همثملي هي مممبي
ن ل عجل هن غخفحهب ض يعهنلك عقغ مملكهثلك هنتسلكهُّـخلص حممئيط معمتخيهئيغ . يَّـىعغ عقغ مملكن غخف

غققص هجنهئ ي هن مغهتمل غجنخيهئيغص جع ألهنيع  هَّـ غجنتسلكهه جعخل ٍّ حفلكقمغومض جعخيىش غخف
ن ل هغخفحهب ض  .غخف

وز ُألنه  ونّ ِها أعمُوضوع َ أن ي مو حصا من   :مثل صيلك عحفيسى هجضهب
يوانُبعض سانِ ا س بإ وزواألخص. ٍ ل ي ألهث عقغ ظيطم  عنه األعمُ سلبُ ال 

ص هجنمثيغ مممبخص ظيطم غألجل ظيطم يغألحفيس ي ظيطم غألجل هنخي ص جع خميط غيي يألحفيس هنخي
ق حكمبمك غألجل جلمت  يُّـمهيطم غألجل هي ُّـمهيطم غألحفيسص هغألحفيس ي ر يي  من ٍالي

ًيا وال جزئياّاألحوال ال    يصحَ معه، فكيف األعمَ صدق األخصَصدقّما ّ ألنه ؛ً
ن عنه؟ األعمُسلب كو حملكجنمتسبمل جعمثمتهتخص جلهب ال : اُ قوُفال يصدقه هنجيمبمئلك و هحفمه
يوانَء سان  ن غجنخيهئيغ حكلكجنبملي ي ُّـمهِّـ:ه ع من اإل ا همثملي مممبه عن ُّـهئ : وال قو
سانُبعض يوان لِ اإل ن غجنخيهئيغ حكلكجنبملي ي ُّـمهِّـ:ه عس  همثمل مغىغئه عن ُّـهئ  .ي

 شرحظك
ن غخفمهمت ي ي معمتخيهئيغ مض مم يمثملي َّـ عن غجنسلكجنبمل غجلىغئ...هعجعيطغ ... : يغخفيعغق جعمئ

غقق غجنت معمهيطم حممثهتلكص هَّـ جغالجغمل  :وغخف
 وجعخيىش غإلهثسلكن جنمثيغ جعحجيع   جفم // غ)ص(
غن جنمثيغ جعمشهثسلكن   جفم > غ )ص(  وجعخيىش غحلمث
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  غجنجيحق جنمثيغ جعمسجعمثىشجعخيىش   جفم × غ )ض(

قق غأله يعهنلك غخف ص و جعمشهثسلكن جنمثيغجعخيىش غحلجيع:  عمليمثملن حممتخيهئيغ غجنسلكجنبمل غجلىغئي
قق غجنثلكذص جفمثهن ي جنمثيغ جعخيىش غجنجيحق : هغجنثلكجنثمل عمل جعمسجعمثىشص هي معمتخيهئيغ مض غخف

غن: ُّـمئلكن  .وجعخيىش غإلهثسلكن جنمثيغ جعحمث
ققُّـ عمل ك جفم غ ظلكقخممل قهن يُّـمن عنعجنمئيط ق  ك غ جفم غهثخيهئسمن مض هن

قق غجنث نوملي جللكهنون قهن معمسحكمثيغ خملكجليطغىهنص هَّـىعغ هنلك سجنلكغخف ك يمممبخص ظيطخممن :  معمئ
ققجفمغ جفم ظيطخممن ك   .و هغجفيطو غص هقجن ألن ك جفم غ معهئىعغ هجن مض هن

ن  هنيعغقنصعقن ي خميطك  ققهعجعيطغهن ي و َّـ جليطن ظيطم ك جفم غ مض مم هن  هن ي
غقق غهثخيهئلكك ك غ جفم غقق مجمثخيلكي هجنمثيغ هنيعغقن عشصهن هلك ي معمتخيهئيغ مض مم غخف  .ي
ا نفصلة ال عكس    ا

ه جنمبحهبمب ي غخفتمهمبمل غجنت يمثمل هغجنهللكيمثمليهنلك معمئيطن هن غجنهئالن مملكن مض غجنخيهئيغ غخفست
ن و جعخل هنمئيطهنهتلك همعلكجنمثهتلك جلالخمملُّـهئ   غخفمتهيمهمبمليمثمليص هَّـمتلك ُّـمئ غجنهئالن مض عن غجنهللكوملي حفلكظي

 ظو حمهت جن جغهبيعغوهعقغ مملكن حصلك جلهئيغظ  ين عوحصلك جلهئيغع
غن عن غخفمتهيمهمبمل جنمثيغ حصمكلكَّـيع  صيمثمليص هعن جفهئهبهتلك جفهئ غجنسلكجنبمل غجلىغئولك جلهئيغي غجنخيمت

لص هغجنهللكو حمهت حكلكجنبملصه ي جلهئيغ حصلك عجعيطغيمثمل غجنسلكجنبمل غجلىغئ: غألهنيعجملكُّـمل ض  يمثمل جعلكهثتهيلكظ غخف
نص هقجن و هجنهئ ي جغهبيعغ جنخيهئسهتلكص حمهت حكلكجنبملصوغخفمتهيمهمبمل حصلك جلهئيغ  جعلكهثتهيلكظ غخفحهب

ق جلالخممليمثملن قمميعن مض غجنهللكيخفلك معمئيط و غخفتمهمبمل هن همغ ن يمك جعخل غخفمئيطي همعيعمعومليمث جنىغههني
ين غخفمئيطع :هغجنتلكمظص عه ون جلمبملي  جنىغن صنيهثلكرلك همغخيمبمتلك غجنتلكمظ هنهئلكن غخفمئيطي جنمبتلكمظص حممشقغ جمحقي

ن هنهئلكن غجنخيمبمل ن غخفخيمب نص حممثختمب صيعن ُّـهئ جعخالحم مض . غحلهئي هغجنخيمبمل هنهئلكن غخفخيمب
و غخفمتهيمهمبملص حممشهث ي ُّـهييعم خظيمثملغجنهللك مظص هنث ن همغخيمبمتلكن هنهئلكن غجنتلك يهثلك غخفمئيطي جن جمحقي

جنمتلك وغجنخييطق عهنلك قهف: خم جنمتلكو عه حميعقي وغجنخييطق عهنلك حميعق: يص حممشهثمتلك عقغ جلهئسمتلكَّـلك عمل خم  ي صو عه قهفي
يهمملكن جلمف غخفمهمت . ي جنهئمت ي جغهبيعغ حممثوجنمبهبمتهيمهمبمل جلهئيغ: ص هحصىعغ خممبمتلكو حميعميسمه عه
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ن حصلك جلهئيغ غن ي عهث ُّـمتهي عن ُّـهئ ن قجن مض غجنخيمت وعن ُّـمئ  !ي

حث نا  صدر ا ستوي يعمَ العكسّ أن: إِأ مل ا َية ا طّ َية وا ّ. 
ن عند لَول أ ِ ا

دّ نفصلةُ  َ أن ا  عليه، ّألنها أق ما تدل؛  لعكسهاَ ال ثمرةّ
قدتدل نا ب ا اِمّ  ا وال  صن ي هجنهئ ُّـهبهئ عن هثجخي غجنتلكمظ هنهئلكن غخفمئيط وا

نهما طبيَترتيب همتهيمهمبمل جنمثيغ جلمبملن مض غخف يي ألن غخفمئيط ب ي ص جنمبتلكمظي ه هغجنتلكمظ جنمثيغ هنخيمب
ين جنخيمبمل يجنمبهبمئيط ونص هي رلك هنخيمب يارَفأنت .و جغلكجنثملي يِ  جعلِ با ا ً،ماّهما مقد   وا

ا صلِ من دونً،تا ، فسواءٌ فرقَ أن  ، أو ٌ أو فردٌزوجّإما  ُالعدد: َ إن قلتٌ  ا
ؤدّ، فإنٌ أو زوجٌفردّإما  ُالعدد: َقلت   .ٌاهما واحدّ 

وا ا قا نفصلة ال عكس: ف اَا  هخميط جليعحممن غجنهييعم جعخل عن . فيهَ ال ثمرة:، أي 
ن ن: هثمئ ي جغهبيعغ مض جلهئسهتلكص حمتهيسحق ي جلهئيغ : غخفمتهيمهمبمل ي جلهئيغ حصلكص هجعخل عن هثمئ
جنمتلكٍّ معلكنى جمحقي جغهبيعغ حممثمحصلك جع لص و حكلكجنبملي جلهئيغ حصلك: يص ألن خم ض  جعلكهثتهيلكظ غخف

جنمتلك نو حكلكجنبملي جغهبيعغ جنخيهئسهتلك: هخم  . جعلكهثتهيلكظ غخفحهب
و حو،نعم  َ لّ ٍيةها إ  م ،ّ َفإن أح ملّ ِية ا شملّ و قلتُ  ثال مثالَها، كما  : ً  ا

ُ، فإنها تنعكسٍ وفردٍ إ زوجُ ينقسمُالعدد اّ  .ٌ عددٍ وفردٍ إ زوجُما ينقسم:  إ قو
ؕ   

 هَّـ مض جلهئيغ غألظ عمل جلهئيغ غجنمتمئمثىشص صجنبحهنغجنمئس غجنثلكذ هن غَّـ َّـىعغ 
ي جعمثمتهخميط ن مض غجنمئٰهيعييلك عن جلهئيغ غألظ ي سمه ي ل هنهئلكن غخفحهب ض  يمثمل جعتبيطُّـ غخف

لص همض غخفمئلكن جعلكإلضلكحممل عمل معبيطُّـ غجنجييعحمخل هثجخي صغجنثلكهثمثمل ض ن هنهئلكن غخف  هغخفحهب
ي مض غجنمئٰههثمئمثىش ل مض غألظ جضهب ض ن هنيمثمله غخف جللكص غجنثلكهثمثملص ههثمئمثىش غخفحهب  هض

غحم.هَّـىعن غجنجييعُّـمئمل َّـ لكيعُّـمئمل غجنمئيطهنلكظ غحممئ هن طي هُّـسهب جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف  جنت

يمس ُّـهل مض ظيطق غجنبحهن عمل َّـىعن غجنمتمئجيمل حمتمسهن )ص( .ى
غن )ص( .وهجلبلكقمع َّـمتلك ظحمثحملص جعخالحمهتلك مض غجنخيمت
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ص هُّـستهيلكق هنمت مض ممثحق غققوعظمب مض غجنهئمث غضحمل مض جلمب ص هن غخف  ههن عهنثمبت غجن

 .و حمهت جحهئيمثملشمم هنلك جن هنلكَّـ: غجنهيمبسهيمل
ص حمبخييط عن جغبمن عهث معخيلكمليمثملهَّـىعن غجنمئٰه ي غألظ خميط جعيعَّـمتلك جلمبمثهتلك مض غجنسلكجع  جنمثيغ ي

غمغمك هغخفهبهئيمثمليص جغبمن عهث معخيلكمل ي هنلكَّـوجعهبهبهئ ق ُّـمتمئس عمل غجن مغ ص ألن غخف  هخميط صي جن
همثملهبهئ هنلكَّـهبيجغبمن جعلكجنمقَّـلكن عن جنمب ومثمل هنلكَّـشص هممي ص حممتخيهئيغ َّـىعغ غألظ و َّـ جحهئمتملي

غحم عمل خمٰه ومثملجعخيهئيغ غجنمتمئمثىش غخف ن غألظو جغلكهثمثملي جلهتلك هثمئمثىش جضهب ض حصلك ص هن  هجضهب
ل غألظ ض ن هن جعمئصهثمئمثىش هن ص حممتمئ  .  جنيمثمل ي هنلكَّـو ي جحهئشمم: لكظ غجنمهيطم هغجنهئمث

ص  غمغمك معخيلكمل ي هنلكَّـمثمل جن يههبىعغ هثثبمن عن غجن غمغمك َّـ ي ي يهقجن ألن هثمئمثىش غجن
ق عه جحتمت  مغ ق عه جحهئ غجن مغ ن هغمغمك غجن ن ي شمب عهنلك عن ُّـهئ ص عق غخفخيمئ يجحهئ

قص هغخفهبتمت ي هنلكَّـ مغ ي جن عحكلكحكلكص هخميط جغبمن مض جضمب عن يمثملغجن : غألخكمثلكظ جلمف خمسهبخليه
م غخفلكَّـيمثملهنلك ي هنلكَّـ غمغمك معخيلكملص ههنلك ي هنلكَّـ صيمثملي جن ألهث حم ي جن ألهث جنمثيغ يمثملهَّـ غجن

ص هممالهنمتلك عن مم هنلكَّـم هَّـيمثمل هَّـ قهن غخفلكَّـوجعحنظ ي غخفهبتمت ومثملي  َّـ ي جعلكخفخيمت غألحفيسي
غحموجحهئمتمل غمغمك معخيلكمليمثمل ي جحهئ ي هنلكَّـشمم: ص هجلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخف ص هَّـ غجن  . جن

ن يهنمل غجنجيبلكلكبلكئييط غجنخياليمل غجنت عخملكهنهتلك غجنسمثي غألقجني هن عَّـوغ هغجفيطهَّـىع ي خميطك  ي
يعهث ُّـهئهي عخملكهنمل : ن غجنبحهنيهخميط قمميعهثلك مض عه.  جنيمثمليجلمف عجغبلكغ عن غهللا معخيلكمل ي هنلكَّـ

يمل عجغبلكغ غخفجيمبمكص همض غخفمئلكن جعخييط عن عجغبتمتلك جعلكجنمقَّـلكن عن ي جلمف ظحوقي جضيطو هغجفيطوجعيعَّـلكن
غحم إلجغبلكغ يمثملهئسمتلك َّـىعن غجنمئٰه جلصو جحهئمتمليمثملغخفلكَّـ  غألظ عمل جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف

ص هَّـىعغ يمثمليعن غهللا ي هنلكَّـ: ظيطم غجنخيهئيغ هَّـ هممثحقغ هنلك ُّـهيمثيطهثلك مض غجنهيمبسهيمل همض  جن
 جلمت معخيلكمل يمثملخممث جنسمبمك غخفلكَّـى ع غجنىعه همض َّـىعغ غجنيطجنمثصلكغ غيحكتيطين غألحفيعهيجلهبمبمث
 :لكن جلهئيغ غجنمتمئمثىشيههن َّـمتلك خملكن غخفمهمت مض جعمث. ي معمتلكهجنمتلكن مض جضمبممالن

. غخفيعجفمبمل غجنيعغجعخيملص غجنهيمه غجنثلكجنهن:شلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
.ضطصمصطصص كصف: خف شلكُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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لقضُوهو العكس ا  ِية ا ي ُّـستيطن: عهها  صدقهِ بصدقستدلُ ال ّ  جعمهيطم ى

قتان ص غألظ جلمف ظيطم جلهئيغ غجنمتمئمثىشيمثملغجنمئٰه   :و طر
قة.١ س ِ القدماءُ طر قيضَعكسّ، و وافقِ ا ي ألن غألظ هغجنخيهئيغ ِ ا

غحممئلكن مض غإلرلكغ هغجنسمبمك  حممشقغ مملكن غألظ .كيف  اِه مع أصلهِوافق طهنت
مغبلك هنثال ههن مغبلكصه غحم هن  مملكن جلهئيغ صه هعقغ مملكن حكلكجنبلك.ه مملكن جلهئيغ هثمئمثٰه غخف

ل: وهو .ههثمئمثٰه حكلكجنبلك ِية القضُو وضوع، إ أخرىّ مولُها نقيضُ   ،ِ األصلِ 
مو و

ُ
وضوعُا نقيض صدقِ مع بقاء،ِ األصلِ  كيفِ ا  . وا

االختصار صدقِرف مع بقاء الطَ نقيُتبديلهو : ِو كيفِ ا ُية فالقض. وا ّ :
تب سانٍ  ِول بعكسُ، ٌ إ قيضّ وافقِ ا سان : إِ ا تب:  هو،ٍ ال إ  .ال 

مغبمليمثملحملكجنمئٰه مغبملو غألهمل هن غحم هن  . هنخييطهجنمل غجنجييعحمخلوص هجلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخف
قة. ٢ تأخُطر سّ ا ن، و قيضَعكس :ّر خالفِ ا هئمث جمحق ي ألن غجنِ ا

ل مغبمليمثمل حممشقغ مملكهثمن غجنمئٰه. مض َّـىعن غجنجييعُّـمئملوجضهي  مملكن جلهئيغ هثمئمثٰههتلك صه غألظ هن
همثملغخفخلكجن خمٰه هخمٰهمثمل  مملكن جلهئيغ هثمئمثٰههتلك صه هعقغ مملكهثمن حكلكجنبمل.ه حكلكجنبملي مغبملي  ههن

كيفِه مع أصلِخالف ل: ، وهوه  ا ِية القضُو  ُها نقيضُوضوع ، إ أخرىّ
ُّـِ األصلِمول ن جعلكجنتح مو .ه جلهئسلك جنمثهئ و

ُ
وضوعُا ع ن .ِ األصلِ   حملكخفحهب

ل  ض ص جع َّـ جلخل غخف ل غألظ ض صدقِمع بقاءجنمثيغ هثمئمثىش هن كيفَ دونِ ا   ا
ن ظلكقخملك عُّـٰهلك عقغ مملكن غألظ ظلكقخملكص هجنهئ ينع :عه ه جلهئيغ هثمئمثىش غألظ ُّـهئ ه ه

همثملعقغ مملكن غألظ خمٰه مغبملي همثمل مملكن جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن خمٰهصه هن ص جنتخلكجنهي ه حكلكجنبملي
ص هجنىعغ جلمف غخفستيطنهن   َّـ َّـ ص عن ُّـمبتهيمن عمل لكيعُّـمئمل غحكتيطيجنيعظمب مض غجنهئمث

غحم عن جعخيهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن ل ممثحقظجعخيهئيغ غجنمتمئمثىش غخف خم  هن و هقجن جن
ن يغخفميلكجنجيلكغ مض لكيعُّـمئمل غيحكتيطينص عق خميط ُّـستيطن غحم هُّـهئ  جعخيهئيغ غجنمتمئمثىش غخف

يمممث غجنخيهئيغ حضتمبهيلكص هن عهث يجعيط ي ن هنته  . مض غجنهئمثههيمئلك هن عظمبي عن ُّـهئ
ُيةفالقض تب: ّ سانٍ  ُولُ ،ٌ إ قيضِ بعكسّ خالفِ ا ء : إِ ا  من َال 
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سان( الإ اتب)ا ي م ٍ ب ه حممتجخي هثمئمثىش غإلهثسلكن م غجنىعه مملكن مض غألظ جضهب

جللك ض ص هَّـ غجنهئلكمعمكيمثمل مض غجنمئٰهههن ل غألظ ض  ص غجنثلكهثمثملص ههثجخي جلخل هن
يص هن غحفتالم غجنخيهئيغ جل عظمب ن جلهئيغ غجنمتمئمثىش هجضهب ص حممثهئ  مض غجنهئمث

همثملغخفخلكجن خمٰه  . هجعهئمثهيهتلك هظيطخمهتلكيمثمليَّـىعغ مممب حممثخص ُّـيعمعبيش جعجهتمل غجنمئٰه .ه حكلكجنبملي
قيض م قاعدة عكس ا   من جهة ال

ه مغبمل غجنهئمب: قمميعهثلك مض غجنخيهئيغ غخفست يعن غخف مغبمل غجلىغئي  معمتخيهئسلكن يمثملمثمل هغخف
مغبمل همثمل مغىغئههن  ي جلهئيغ حصلكص يمثملغجلىغئمثمل معمتخيهئيغ مممتهيسهتلكص هغجنسلكجنبمل يص هغجنسلكجنبمل غجنهئمبي

ن جعخيهئس مض جلهئيغ غجنمتمئمثىش هن مغهتمل غجنهئ ص حمخص خممبمتلكن مض جفهئ يهمجمث َّـىعغ هثمئ
مغبمل غجنهئمب مغبمل غجلىغئيغخف نيمثملمثمل هغخف ن جعخيهئس َّـمتلك حممتمئ مثمل معمتخيهئيغ يغجنسلكجنبمل غجنهئمب:  هثمئ

ومثمل مغىغئوعمل حكلكجنبمل مغبملي ص ههن غحم ومثمل مغىغئو مض جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف  مض جلهئيغ غجنمتمئمثىش ي
ص هغجنسلكجنبمل غ همثمل مغىغئه معمتخيهئيغ حكلكجنبمليمثملجلىغئغخفخلكجن غحمي مغبملص مض غخف همثمل مغىغئه ههن  مض ي

مغبمل غجنهئمب ص ههنلك خممبمتلكن مض جفهئ غخف نيغخفخلكجن ن جعخيهئس َّـمتلكص حممتمئ  جلهئيغ :مثملص هثمئ
مغبمل غجنهئمب غحم جنمبهب مغبمليغجنمتمئمثىش غخف  وص هجلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخفخلكجن حكلكجنبملومثملي مممبومثمل هن

مغبمل غجلىغئومثمليمممب م :يجنمتلك عهثٰهِّـ يهجلمف َّـىعغ ُّـت.  ي جلهئيغ حصلكيمثملص هغخف سوالبُح   هناِ ا
معه مض جلهئيغ غجنمتمئمثىش  وجباتُح مِ  العكسِ ا ستوي، وح وجباتُ ا  مض ِ ا

مجلهئيغ غجنمتمئمثىش  سوالبُح ه هناكِ ا   :ّنإ :أي ص مض غجنخيهئيغ غخفست
ة ا.١ سا ه حكلكجنبمليةّ ا ًية جزئُتنعكسص هَّـمتلك ومثملي مممبو جلهئسهتلك غخفست ة: ّ   ًسا
وافق ي ألهث يجعيطا ص هخميط ي غيمع هني غحم هيلكم جعلكجنهئمث جعخل غألظ هجلهئيغ هثمئمثٰه غخف

ي عن غجنسلكجنبمل غجنهئمب:هقمميعهثلك حكلكجعمئلك ومثملهمثمل معمتخيهئيغ قغئخص عمل مغىغئي زص ألن غجنمئيطق غخفتمثمئي  هنمتهتلك َّـ ي
غهن حفلكقمغومثمليص هجنهئ خميط معمتخيهئيغ عمل مممبيمثملغجلىغئ ومثمل جنخي ص هثحيحق هنلك قمميعهثلكن مض غخفهتهبمبمل ي

غ غجلىغئ يهن عشلك مض خم  هنمتهتلك َّـ زص هجنهئ غخفتمثمئيمثملمثمل هغجلىغئي هن غجنهئمبيص هعشلك معمتسجيمثملي
يص هن عهث خميط ُّـيعغق هنمتهتلك غجنهئمبيمثملغجلىغئ غهن حفلكقمغي غقق جنخي ومثملمثمل مض جعخيىش غخف  .ي
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يهعهنلك مض جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن حمتمتخيهئيغ غجنسلكجنبمل غجنهئمب همثملمثمل مغىغئي مغبملي ص ممخص ه هن

خالفًوجبة: خملكن  . هقجن جنتخلكجن غجنخيهئيغ هن عظمب مض غجنهئمث  ا
سا.٢ زئ ا ًية جزئُ تنعكسّيةة ا مغبمل غجلىغئ: ههثح قمميعهثلكً. أيضاّ  يمثملي عن غخف

مغبمل ه هن ومثمل مغىغئوجلهئسهتلك غخفست  عمل : َّـمتلك معمتخيهئيغ هنثمبهتلك عهيمثمله عُّـٰهلكص هغجنسلكجنبمل غجلىغئي
ومثملمغىغئ وافق ي ة  ا خالف،سا وجبة  ا  .  

وجبة ا. ٣ مغبمليةّا ه هن وافقًبةوج: ًيةّ ُتنعكسص هومثملي مممبو جلهئسهتلك غخفست  ،  ا
ة خالفًسا  . جنتخلكجن جلهئيغ غجنمتمئمثىش هن عظمب مض غجنهئمث  ا

زئ. ٤ وجبة ا ُيةا ِ أصال بعكسُ ال تنعكسّ قيضً و حمهئخص ي جلهئيغ هنست جنمبسلكجنبمل . ا
قق(ه عجعيطغ يمثملغجلىغئ ومض مم هن مغبمل غجلىغئص)ي  .ه ي معمتخيهئيغ جعخيهئيغ غجنمتمئمثىش عجعيطغيمثمل ممىعجن غخف

 . يمثمليهئيغ غجنمتمئمثىش هن مغهتمل مم غجنمئٰه غجنبحهن جل خملكجليطغ جليعمل َّـمتلك مع
هان   ال

ص هغجنمقغَّـخل غجنت  يُّـيعُّـيط غخفمهمت عن ُّـمقَّـ جلمف غألجفهئلكن غجنسلكجعمئمل هن جعلكغ غجنتهبيعُّـ
وقمميعَّـلك مممبهتلك هنستهيلكقغ جلمل مخلكقُّـ ي جممت جنمببلكجفهن ي غجليط غجنسلكجعمئملص حمهت مصهب  هن غجنمئ

قغصجلمتهتلك ق هثهيس جلمف جفمبهتلك جعمه و هجلمبمث عن ُّـخي ي م هثجيب جعخيٰههتلكص جغو ظحمثحملي يص هحك  ي
مل هَّـمثئمل يهثيطحف مض جعحهن غجنمتمئىشص هجعخييطن هثيطحف مض غجنبلكغ غخللكهنيغ هَّـ هنبحهن غحلج

ص همجمث هنلك معمئيطن هن غألجعحلكف عهثخص َّـ ومعمسجنمثهيهتلكص هَّـ هنبحهن ي ممتمك جلمب غخفمتجي ألمغمب ي ى ى ى
ص جع غخفهتوهنمليهنمئيط ن هن عخمسلكهن يغجنمئمثلككص هغخفهت:  مض جلمب غخفمتجي جعلكجعلكني جن  مض غجنخيمب

يص حمهئمبهتلك ختتمب ي هغجنجهخييعهي هغخلجيلكمحي غألخمسلكن مملكجليطمظيص هعهنلك جعلكخميغجنمئمثلكك غجنمقَّـلكذ
قغ حممثهتلكيجعلكحفتالم غخفمئيط ي َّـ غجنمئمثلكك عهي هغجنمئمثلكك غجنمقَّـلكذيهغخفهت. هنلكغ غخفمسحف ه ه جغلكهثمثلكص ي

يجغ غخفهت ي هن غجنمئمثلكك هنلك مملكن هن غجنجههئ غألهنص هعهنلك غجنجههئ غجنثلكذ هغجنثلكجنهن هغجنيعغجع ي ي
وحمهئمبهتلك هنتجيهيمبمل ي ي جلمف غجنجههئ غألهنص ألشلك ي وُّـمليمممبهتلك هثحييعي  هن جفمثهن غإلهثتلكف حمتحتلكف عمل ي

وص هغجنيطجنمث ُّـيعمغ عمل غجنجههئ غألهنص هجفمثمتئىعوقجنمث ن هنمتتجملي  .متتميى حمال معي هعيصه معهئ
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هانِ من إقامةّوالبد مٍ واحد  ِ ال سابقة، و هذه ِ من تلك األح  ا
ب اه تدر لطالبٌال قيضِ    االستدالل ِوالعكس ممخص قمميعهثلك   االستفادة من ا

ه هجلهئيغ غجنمتمئمثىش تَوقد استعملنا األسلوب .عه غجنخيهئيغ غخفست ندسة َبعّ ا   ا
ظر هانِ إلقامةِّةا غ:هع ،ِ ال ن عمل عجغبلكغ غخفجيمب ظ  .ي عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف غخفيطجل جنمب

َن ألف أسلوبَفم َ كتبِ ندسِ ا ِية ا سهلّ كُ  هان ٌ مثالَمّوقد تقد.  عليه ذ  منه  ال
ة سا وضِ بالعكسِيةّ اِ عكس ا ستوي  قحس  ي هَّـمتلك ُّـهيتخيع غخفمهمت.ًحا ا

غ هن هنبتهئيعغغ َّـىعغ غجنهئتلكغص هي هثيطقه َّـ َّـىعغ هنمت عه هن غهللا ي جعمسن َّـىعغ غألحكمب
مغيط هنث َّـىعن غجنمقغَّـخل مض غجنهئتمك غخفمتجيمئ غخم ي ُّـ ي غألحفيعهص هعهثخص يمثمليغخفحجهخلص همض غجن

 .ي َّـىعغ غخفمئيطغقص هعهنلك غجنمقغَّـخل حمال ُّـىعمميعهشلكُّـمتتهت جعحهن جلهئيغ غجنمتمئمثىش حممثهتلك عمل
ب ز:َعلمُ أن يُو ُ أنا نر رفّ لنقيض  الختصار،ٌ عليه فتحةٍ  لتوضيحِ   ، و

حو    غألظ عقغ عققهثلك عن يمثملي مم غ جفمص هَّـ غجنمئٰه:ما سيأ  هذا ا
مغبمل غجنهئمب نيهثخيهئس عمل جلهئيغ غجنمتمئمثىش هَّـ غخف ىمم جفم غص هَّـىعن غجنهي: مثمل هثمئ ى تحلكغ ي

 .ممثيع حممثهتلك غيخكتبلكن
ن يط غجنجههتمثيط غجنمهيطقيَّـىعغ هقمميع غجنسمث ي خميطك   جنالحكتمئيعغظ يمثملمض غألحكيغ غخفمتجيمئي

هنلك عمجلكجن همثملهجلمب . ..ن هغجنخيمب غجنثلكذ هغجنخيمب غجنثلكجنهني علكمب جلمبمثهتلك غحك غجنخيمب غألهي
غضِّـ عن جنهئ.هَّـهئىعغ ي ههن غجن و قخمخصص همض مم جلمبو جلمبي ي نه  : غحفتالحملكغص هحصىعغ ُّـمئ

 حمتحملص هجلمب قخم هغجفيط هن حمتحتخلص هجلمب قخم هغجفيط هن جلمب قخم هغجفيط هن
 . ممثحقوجغالف حمتحلكغص ههن َّـمتلك سمه غخكتبلكن

وضوعُنقيض    ......  َب   ِ ا
حمولُنقيض    ......  ـَح ِ ا

تصّوات) ١( هان من  كتابّباع هذا األسلوب من ال .ات هذا ا
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 ّبرهان عكس السالبة الكلية
ةِ عكسِ إثباتِفألجل سا قيضِ بعكسِيةّ اِ ا ًبرهانا  :  برهانُ نقيم،ِ ا

وافقعك خالف ك عىل طريكن مفكدفنلسها با رهانا  عكسها با  عىل طريكن ًو
  :ُفنقولريغ يمملفنخ
ًأوال( د) ّ ُ أنها تنعكس:ّا ةّ ًية جزئً سا قيضِ بعكسّ وافقِ ا  غكام غلمن يف .ِ ا

يلقن تمككس فغجفن: منيمفككس مملففغى فلمغجفن مفكل يمن جزئي يلو مففنففن : ك نكغه همني
يمن جزئيمن تمككس سنففنيلمفك ةُوال تنعكس ي انًيةّ ً سا يلو مففنففن : ي مألىه:، فهنا مطلو

يمن جزئيمن تمككس سنففنيمفكل يلقن ي تمككس سنففن: ك ىمففنقي    :ّنه إذا صدقتإ :أي يمني فلي
يمن مأللعك لده مملدعغ مألىهك فام غنهي لنم لدغه مففنففن مفكل: لىال ب ح  :ي

طلوب(   َ بَس ح  :صدقت )ّ األولُا
ي فع تفديع مفقرغغك ألو مأللع م حه ىعكس يمن لدغه مففنففن مجلزئ:لى

يحهي م فع غفقفغ لشنهم: مفمكمض هغ  .ي لغ مفمكمضك ىهغ مملقلغم مألىهي
َال ح ب  :ُوال تصدق طلوب(     َ اُا ) ا

 .منيلى ي تقده مففنففن مفكل
هان علوم :ال ِإن من ا  :ه ىهغيو حتكمكمن يف مجلزل مألىيثالم غغمعد تكد همن ّ

ةإ .١ سا َن ا ن ب طرفيها تباين ّإال ال تصدق َيةّ اّ  ٌإذا 
ّ

 وهذا بدي. 
يو يف مألبقنم مففنبكن فغ لو مففنففن مفكليفام تكد  فغجغن كيمني فليمن تمككس سنففني

 .مفغي لغ سنفففغ فلي مفففنيغ مفكعيو لو فرجعي بغ مفقرغغك ىغد تكديمفففنيغ مفكع
سبةإ. ٢ َن ال باينَ ب نقيّ تباي  ا زُ ا هانَمّ، وقد تقدّ ا   ُ ال

سب ث ال ك   زء األول ِذ ي حمه نفرنن لو فكمغ مفففنيغ مجلزئغّ ا  هغ عدو ي
ى غد  مفمقر عغ مففكض مآلخر مفذي بكضكميففكنل ىمفقده يف بكض مملغمهن

ييكغو ففمغي بكدو ميففكنل ليقن فام هغ حنه مفففنيغ مفكع ي فام ك ىغد ي يكغو ي
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ك ن هغخلمه تخلص هحصىعغ يهَّـىعغ ُّـهسهن عمل حكلكجنبتخل مغىغئمث.  هن همغَّـ جفلكن غجنخيهب
 :خملكن

رجعإ. ٣ َن  باينّ زَ ا رجعّ إ سا جزئّ ا ، كما أن  َت باينّ  ّ اَ ا
خظ هن ه ممخص قمميعهثلك حكلكجعمئلك مض هنثلكن ً أيضاٌ وهذا بدي.ّيإ سا 

َّـيع جعخييعك َّـيعي ص هغجل َّـيع يحملكجنتبلكُّـ غجنهئحل. وخظ هن غجنخييعك جعج  جعخل غجل
 .مثتخليهغجنخييعك ُّـيعمغ عمل حكلكجنبتخل مممب

تج قدُو الثِماتّ من هذه ا ص هغآلحفيع جعيطجسو غجنت جعخيٰههتلك هنمقَّـ ا  :ّأنه :س جلمبمث
ون:أييَّـ غخفيطجل هم  ال ب ح :َإذا صدق  ٌ ب الطرف تباينُ ي

 هَّـىعن َّـ ّ
ومثمليهنمل غألهمل غجنت خممبمتلك جلمتهتلك عشلك جعيطجسيغخفمئيط َس ب ح :صدقت م ي ة( َ سا زئُا ُية ا  ب ّ

قيض ي ألن غخفتبلكُّـمتخل جعلكجنتبلكُّـ غجنهئحل)ا  .يتلكن هنتبلكُّـمتتلكن جعلكجنتبلكُّـ غجلىغئي هثمئمثٰههتخص خمٰهمثي
 غألظ ي غ جفمتخلص حممتمئمثىش يجنبتخل مغىغئمث عمل حكلكيههنيعمغ غجنتبلكُّـ غجلىغئ

س ممحلوتلكنص هجعخل غجنجييعحمخل معبلكُّـيغجنسلكجنبتلكن غجلىغئمث  صس مغىغئو معبلكُّـيص ههثمئمثىش غجنتبلكُّـ غجنهئحلي
ك (هنمل غجنثلكجنثملص ممخص قمميعهثلكص حمتمهيطم يتخلص جعحهئ غخفمئيطيههنيعمغخي عمل غجنسلكجنبتخل غجلىغئمث

ىغ جف غ هنمل غجنثي جعحهئ غخفمئيطط جعخل غجنمتمئمثٰهخليمثمل غجنسلكجنبمل غجلىغئ)مى لكهثمثملص حممثثبمن غخفجيمب
ي غ جفميغألهنص هَّـ عقغ ظيطخممن 

َس ح ب ً:وصدقت أيضا ة( َ سا زئُا ُية ا قيضّ طلوب وهو، ) ب ا   .ّ األولُا
قدُفهمُ يّثم انيةِمةّ من ا باين:ِ ا َ أن ا  َ ب نقيًا دائمُقّ ال يتحقّ اّ

تباي ى عن هثمئمثيض: جعهبخيمت؛ا ن جعمثمتهتخص معبلكُّـ غخفتبلكُّـمتخل خميطي س ممحلو ُّـهئ هيهت ى جفسمك هنلك ُّـي
يهنمل غجنثلكهثمثملص هجنهئ غجنتبلكُّـ غجلىغئيهن غخفمئيط  طي جعمثمتهتخص هَّـ غجنمئيطق غخفتمثمئي َّـ هنلك ُّـتحمئي

ن ن جعخل غجنمتمئمثٰهخل جلهب كويجفتخصن عن ُّـهئ ص ممخص خملكنو هحفمه ما ّإذ ر:  هن همغ
ون نهما العمومُي صوصُ ب ن  هَّـىعغ هنلك قمميعن.ٍ من وجهُ وا ي خميطك  خنغجفمل جعلكجني

يألهثلك هثيعه عن جعمثمتهتخص مض جعخيىش : يمض جعحهن غجنمتسمك غألقجع مض غجلىغظ غألهنص جفمثهن خملكن ي
يغألهنثمبمل معبلكُّـمتلك مممب هنه ظهلكهمثلكص همض غجنبخيىش غآلحفيع جلهب ن :هع  هن همغهلك هحفمه  خميط ُّـهئ
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ي هنتبلكُّـمتخل معبلكُّـمتلك مممبيهثمئمثٰهلك غخفتبلكُّـمتخل جعلكجنتبلكُّـ غجنهئحل ن ه غققص هخميط ُّـهئ همثلك مض جعخيىش غخف

ن كوجعمثمتهتخص جلهب غقق غألحفيعهص حملكجنمئيطق غخفتمثمئو هن همغو هحفمه  جعخل ي مض جعخيىش غخف
ص هَّـ جليطن غيجنتمئلكظ ي غجنىعه هخمهيمن جلمف هنخيمتلكن غخفجيلكجعمئيهثمئمثٰهمثهتخص َّـ غجنتبلكُّـ غجلىغئ

غقق  .تخلي جلمف حكلكجنبتخل مغىغئمثي جفمثهن ُّـيطني هممىعجن جلمف هنخيمتلكن غيجنتىغغهنصمض جعخيىش غخف
ةإ :أي سا َن ا تباي ال تصَ ب نقيَيةّ اّ يشلك معمهيطم ع : عهً. دائماُدق ا

ن غقق هي معمهيطم مض غجنبخيىش غآلحفيعص هجعلكجنتلكمظ ي ُّـهبهئ معمسحكمثيغ خملكهث  ومض جعخيىش غخف
نومثملي مممبوهخملكجليطغ ىمممبخص ظيطم ي غ جفم ظيطم ي جفم غ:  معمئ ى  .ي

َال ح ب ً دائماُال تصدق: أو فقل طلوب( َ اُا  ي معمهيطم غجنسلكجنبمل : عه) ا
ىمثملص ألن هثمئمثيضيغجنهئمب ن ي َّـ غجنتبلكُّـ غجلىغئيلكجنتبلكُّـ غجنهئحل غخفتبلكُّـمتخل جعي نغجنىعه ُّـهئ   غجنخيهب

ك هن همغ غقق ظيطخموهغخلمه ك هن همغص عجفيط هن ن هغخلمه ققو هغجنخيهب  و هن
غقق ممىعغ غجنسلكجنبمل غجنهئمبهن جنمتلكي هن  صوي خظ هن غألجعمثىش جعجيحق: مثملص جفمثهن ي ُّـمهيطم خم

 .ي خظ هن غجنجيحق جعمسجعمثىش :عه
د) ًثانيا( ة:ّا سا َ أن ا وجبةُكس تنعَيةّ اّ ًية جزئً  قيضِ بعكسّ  ِ ا

خالف وجبةُ وال تنعكس،ِا ص جنىعغ هثجكم ي هممًيةّ ً   غجنتخصقُّـ غآلمعمثمل هن َّـىعغ غجنمئبمث
يجفمبهتلك عمل غجنجيلكجنمك جنمثتمتب غجليط غجنسلكجعمئملي .  قَّـمت عمل قجن هجنمثبىعن مغهتيطن مض معجيبمث غجنمئ

ان، أي   ال ب ح :ّنه إذا صدقتإ :فهنا مطلو
طلوب(   َع حـ ب    :صدقت   )ّاألول ُا

طلوب(  َ حـ ب    :وال تصدق اُا   ) ا
هان ن :ُال َما  تباينّ  ٌ ب ب 

ّ
َ أن أحد: فمعناه،مّ كما تقد  مع ُهما يصدقّ

  :ّنإأي  . اآلخرِنقيض
  َح    معُيصدق      ب

ذا تصادق   َح  و  ب    َو
طلوب(     بَع ح    األقلَصدق   )ّ األولُا



 ٢٠٥.......................................................................................النمايا وأحنامها

ّنه تقدإ ّثم ونَّ أن نقيَمّ تباي قد ت سبةُ ا نهما  صوصِ العمومُ ب  من ِ وا
قديرُفيصدق ،ٍوجه َح مع ب  :  هذا ا َ  

ئذُوال يصدق ال   َح مع ب    :ٍ حي قيضان ب، بَ الجتمعّو   َ ا
َ ح ب      :ُفال يصدق طلوب(   ّ اُا   ) ا

 ّيةحلرهان عكس السالبة اجلزئ
ةِ عكسِ إثباتِألجلو سا ِيةزئ اِ ا قيضِ بعكسّ ُ أيضا نقيم،ِ ا :  برهانً

خالف   :، فنقولِلموافق وا
ًأوال( د) ّ ة:ّا سا َ أن ا زئّ َية ا ةُ تنعكسّ ًية جزئً سا قيضِ بعكسّ  ِ ا
وافق ان، أي ًيةّ ُ وال تنعكس،ِا   :ّنهإ، فهنا مطلو

  س ب ح   : إذا صدقت
َس ح ب     :صدقت طلوب(   َ   )ّ األولُا

َال ح ب    :ُ تصدقوال طلوب(    َ اُا   ) ا
هان علوم :ُال ة:من ا سا َ أن ا زئّ َية ا   :ٍ فروضة  ثالثُ تصدقّ

ون. ١ ئذ.  من وجهٌ ب طرفيها عمومَأن ي ونٍوحي  ٌ ب نقيضيهما تباينُ ي
ثَمّ، كما تقدجز   .سبِ الِ  

ون. ٢ نهما تباينَأن ي  ٌ ب
ّ

ٌهما أيضا تباين، و نقيضي   .مّ، كما تقد جزً
ون. ٣ وضوعَأن ي حمول، فيكون أعمُ ا ُ مطلقا من ا حمولُ نقيضً   أعمِ ا

ِمطلقا من نقيض وضوعً   .ِ ا
يع قاديرِو  الثةِ هذه ا ةُ تصدقِ ا سا زئُ ا ُية ا َس ح ب :ّ طلوب( َ   .)ّ األولُا

زإ  لتباين ا ّما  نهماّ َ ألن نقيض أو، ب   .بنقيض ً مطلقا من أعم  ّ
قاديرِ  بعضّثم ونِ ا  أو ٍ من وجهٌ وخصوصٌ الطرف عمومَ ب نقيُ ي

ُمطلقا، فال تصدق ةً سا َال ح ب :ُيةّ اُ ا طلوب( َ اُا   .) ا
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د) ًثانيا( ة:ّا سا َ أن ا زئّ َية ا وجبةُ تنعكسّ ًية جزئً  قيضِ بعكسّ  ِ ا
ان، أيًيةّ ُ، وال تنعكسِخالفا   :، فهنا مطلو

  س ب ح    :إذا صدقت
طلوب(    َع ح ب    :صدقت   )ّ األولُا

َ ح ب    :ُوال تصدق طلوب(   ّ اُا   ) ا
هان قاديرَمّتقد :ُال يع ا ِ أن  

مكنةّ حمولِ ا لموضوع وا ة ِ  سا   ا
زئ ِيةا ونإ ّ َما أن ي حمولَ نقيضّ أو أن، جزٌاين ب نقيضيهما تبّ   أعمِ ا

ُمطلقا، فيلزم ن أن يصدقً قدير َ ح بدون بُبعض :َ  ا َ ح مع ُبعض :ُفيصدق، َ

  :ال يرتفعان) َوهما ب، ب(قيض ّألن ا ب
طلوب(    َع ح ب    :ُ يصدق:أي   )ّ األولُا
َن نقيإ ّثم وضوعّ حمولِ ا ونِ وا نهما عمومُ قد ي  وقد ،ٍ وجه منٌ ب
ون حمولُ نقيضُي ن أعمِ ا قدير   :ً مطلقا، و ا

َع ح ب    :ُتصدق َ  
ن م لُو و   صادقة   َس ح ب :ها إُ 

وجبة ٌألن األو  حمولُ معدولةّ نِ ا ةُ جعلُ، فيم صًها سا حمولَلةّ   ؛ِ ا
ة سا حصُإذ ا حمولُلةّ ا وجبة أعمِ ا عدولةِ من ا حموِ ا مّ إذا اتِل ا ، فقا  ال
ذا صدق   ً. قطعا األعمَ صدق األخصَو

نت   ًصادقة     َس ح ب    :فإذا 
َ ح ب  :هاُ نقيضَكذب طلوب(   ّ اُا   ) ا

 يةّحلرهان عكس املسخلبة الكل
وجبةِ عكسِ إثباتِوألجل قيضِ بعكسِيةّ اِ ا  :ً أيضا برهانُ، نقيمِ ا

خالف، فن   :قوللموافق وا



 ٢٠٧.......................................................................................القضايا وأحكامها
ًأوال( د) ّ ُ أنها تنعكس:ّا وجبةّ قيضِ بعكسًيةّ ً  وافقِ ا   :ّنهإأي ، ِ ا

فروض(    ب ح    :إذا صدقت   )ا
َ حـ ب    :صدقت طلوب(  َ   )ا
هان   :ال

م تصدق َ حـ ب  :و  َ  
َس حـ ب    :صدقت   نقيضها  َ
وافقُعكس   س ب ح    :ُفتصدق    نقيضها ا
ذكورِنقيض العكس    ب ح    :ُفتكذب    ا
ذكورِ العكسَنقيض(ّ ألن هذا ؛ِ الفرضُ خالف:أي. ٌلفُوهذا خ  ُهو نفس)  ا

فروضِاألصل ب  :َ أن تصدقَفوجب.  صدقهِ ا طلوب(    .)ُوهو ا
د) ًثانيا( وجبة:ّا َ أن ا ةُ تنعكسَيةّ اّ قيضِ بعكسًيةّ ً سا  ِ ا

خالف، أي    :ّنهإا
فروض(     ب ح     :تإذا صدق   )ا
طلوب(   َال ح ب        :صدقت   )ا
هان   :ال

م تصدق   َال حـ ب  :و 
  نقيضها     َع حـ ب    :صدقت
ستوي     َع ب ح    :ُفتصدق   عكسها ا

وجبة ٌية جزئٌوهذه  حمولُ معدولةّ ةُل، فتحوِ ا ٍية جزئٍ إ سا صّ  ِلةّ 
حمول   .مّ، وقد تقدِا

   ب حس      :ُفيحدث
  نقيضها     ّ ب ح       :ُفتكذب
ُ ألنه األصل؛ٌلفُوهذا خ فروضّ   . صدقهُ ا
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طلوب(    َال ح ب    :َ أن تصدقَفوجب   )وهو ا

  ال حلنعكسّيةاملوخلبة اجلزئ
س هنة  عدم انع ل فينا  وجبةِي زئِ ا ِية ا قيضِ بعكسّ وافقِ ا  ِ ا

خالف هنً، مطلقاِوا سِ  عدمَ أن ن زئِ انع ق. ّيةها إ ا طر علم ُ أو يٍو
سُعدم ّ ألنه تقد؛يةّها إ اِ انع زئَمّ َيةّ أن ا ية، فإذا كذبت ّ  اٌ داخلةّ
زئ ُيةا   :وعليه فنقول. ُيةّ كذبت اّ

ًأوال( د) ّ وجبة:ّا َ أن ا زئّ َية ا وجبةُ ال تنعكسّ ٍية جزئٍ إ   بعكس ّ
قيض وافقِا   . ا

  ع ب ح  : فإذا صدقت
َع حـ ب  :َ أن تصدقُال يلزم َ  
هان وارد صدق: ال وجبةِمن  زئِ ا ِية ا ونّ ، ٍ من وجهٌ ب طرفيها عمومَ أن ي

ئذُفيكون سبةٍ حي زُ ب نقيضيهما  باين ا ي هو أعمّ ا باين ا ، ّ اِ من ا
باين اُوالعموم من وجه، فيصدق َال حـ ب :ّ  تقدير ا َ  

َع ح ب  :هاُ نقيضُفيكذب طلوب(    َ   )وهو ا
د) ًثانيا( وجبة:ّا َ أن ا زئّ َية ا ةُ ال تنعكسّ سا زئِ إ ا ِية ا  ِ بعكسّ

قيض خالفِا   . ا
  ع ب ح  :فإذا صدقت

  َس ح ب  :َ أن تصدقُال يلزم
هان باين اّأنه  َمّقد تقد :ال وجبة  اَ ب نقيّ تقدير ا لطرف  ا

زئ ِيةا ةتصدق  ّ سا َال ح ب: ِيةّ اِا َ  
َألن سلب   َ ح ب    :ُفتصدق سلبّ ابِ ا   ٌ إ
طلوب(   َس ح ب  :هاُ نقيضُفيكذب   .)وهو ا



 ٢٠٩.......................................................................................القضايا وأحكامها
ك عدمَضحّ أن يتِوألجل سُ  وجبةِ انع زئِ ا ِية ا قيضِ بعكسّ ّتدبر هذا ، ِ ا

ثال وهو الُبعض :ا سان حيو ا َيةّ فإن هذه القض،ٌانإ قيضِ بعكسُ ال تنعكسّ  ِ ا
وافق سان إ ِا الحيوان إ سانّ وال إ ،ٌبعض ا ذبتان، ؛ٌ ال حيوان إ ّ ألنهما 

ء َألنه ال  سانّ الحيوان بإ   .ٍ من ا
خالفُوال تنعكس س  إ ِ با سانل ء وال إ ، ال حيوان ال إ  من َال 

الحيوان بال سانا ذبتان أيضا، ألن ؛ٍ إ ّ ألنهما  ً سانّ  . ال حيوان هو ال إ
ت  
نت هذه القض.١ قل (ّية إذا  عمةٍ  م ًصادقة)  ال تبطره ا ّ، فب ح

سببالقضايا   : اآلتية  صدقها أو كذبها، مع بيان ا
عمة .أ   .بعض العقالء ال تبطره ا

س بعض العقالء ال تبطره ا .ب   .عمةل
عمة عقالءَيع م .ج   .ن ال تبطرهم ا
عمة .د   .ال شخص من العقالء ال تبطره ا
قلَ م .ه عمة غ    .ٍن تبطره ا
م .و عمة بعاقلّال شخص    .ٍن تبطره ا
قلَبعض م .ز عمة    .ٌن ال تبطره ا

نت هذه القض.٢ رارة (ّية إذا  س يذوب با عادن ل ، ًذبة) بعض ا
ذبة ال تلزم من كذب هذه القضفاست صادقة وا   .ّيةخرج القضايا ا

حق استدل.٣ حهق ّ فخر ا نج)اإليضاح(   اء ي ّ  أن ا غي ّ س با
قديري جاسة، فقالّا اء مقهور:  با ٌإن ا قديريّ غي ا جاسة عند ا ّ، ألنه ّ با ما ّ

اء مقهورا م يتغً،م ي ا خالفة بّ  قيض إ . ها  تقدير ا نعكس بعكس ا و

اء ثم أورد عليه، فراجع إن شئتنقل هذا االست) ١( دارك  مبحث ا .دالل صاحب ا
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ا ّما تغ: قو ن مقهوراّ جاسة  خالفة با اء  تقدير ا ّفب أي عكس  .ً ا

يف استخراجه؟ والحظ طّيةّ أن القض:نقيض هذا؟ و ستعملة هنا  ٌية ا ٌ متصلةّ ّ.  

ؚؤؕ  
مغبملوظلكقخممل. ع: صف وص هقجن ألشلك هن ومثمل مغىغئي مغبمل غجنهئمبمثملص و قغحفمبملص هَّـي ي حتمن غخف

ومم جللكخم ي مممبخص ظيطخممن ي عهث:ي ي معبجييعن غجنمتخيهبملص هخميط جلمبهبمن عن جفهئ غخفتيطغحفمبتخل َّـي
 .يمثمليغجنهئمبمثمل ظيطخممن غجلىغئ

و ألشلك حكلكجنبملصو مملكقجعمل.غ ومثمل مغىغئي مغبمل غجنهئمبمثمل غخفهييعهضمل غجنمهيطمو هَّـ هثمئمثىشي  :ي جنمبهب
ومم جللكخم  . ي معبجييعن غجنمتخيهبملي
ققُّـيص هقجن ألن غخفوظلكقخممل. مغم  :يمغبمل غجنهئمبمثمل معمهيطم مض هن

ن هنتسلكهُّـلكن. ص ل هغخفحهب ض  .غخف
ن. ص ل عحفيس هن غخفحهب ض  .يغخف

جنمتلك قق غألهنص حممئ مغبمل غجنهئمبمثمل َّـ هنهيلكق غخف  ي معبجييعَّـ ىمجمث هن: يحممشقغ مملكهثمن غخف
 .يغجنمتخيهبمل جلمئالظص هَّـ غحل

و مممبمثملولك حكلكجنبملي هقجن ألشصومملكقجعمل. ق قغي مغبمل غخفىعمم ي هَّـ ضيط غجنهئمبمثمل غخف ص هجفهئ ي
ن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل يغجنتٰهلكق مغبمل غجنهئمبمثمل حمتهئ ي جليطن غجنمهيطم هنخيلكص هخميط حميعضمتلك ظيطم غخف ي ه

 .هَّـلك مملكقجعمليضيط
غي هقجن ألشصوظلكقخممل. َّـم قغحملك جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف  .ي جنمبمئٰهمثمل غخفىعمم
قغيمثمللك جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن جنمبمئٰهيص هقجن ألشوظلكقخممل. ه  . غخفىعمم
ه جنوظلكقخممل. ق مغبمل غجنهئمبيص هقجن ألشلك غجنخيهئيغ غخفست قغيمثمليمبهب  . غخفىعمم

جنمتلك:سج جعخيىش غخفخيلكقن جنمثيغ :  غجنمئٰهلكُّـلك غجنمهلكقخممل هغجنهئلكقجعمل غجنت معمبىغن هن خم
 .ُّـىعهغ جعلكحليعغقغ جلمف حميعك ممىعهبلك

ومم هنخييطن •  قغ يمثمليص هقجن ألشلك هثمئمثىش غجنمئٰهو ظلكقخمملص ُّـىعهغ جعلكحليعغقغي  غخفىعمم



 صصص.......................................................................................غجنمئٰهلكُّـلك هعجفهئلكهنهتلك
 .غخفهييعهضمل غجنهئىعغ

 هن ي حتمن غجنتٰهلكقوغحفمبمللك قيص هقجن ألشوجعخيىش غخفخييطن ُّـىعهغ جعلكحليعغقغص ظلكقخممل • 
قغ غخفهييعهضمل غجنهئىعغص هجفهئ َّـىعغيمثملغجنمئٰه غجنمتح هن غجنخيالخممل َّـ جليطن   غخفىعمم

قغص حمال معهئىعغ غجنمئٰهيمثملهغجنهئىعغ هنخيلكص هخميط ممىعجعمن غجنمئٰه  غجنيطغحفمبمل هنخيهتلك يمثمل غخفىعمم
مغبمل غجلىغئيحتمن غجنتٰهلكق  .هثمئمثىش غخفخييطن ُّـىعهغ جعلكحليعغقغ: يمثمل هَّـ غخف

قغ يمثمليص هقجن ألن غجنمئٰهوجعملي خظ هن غخفخيلكقن ُّـىعهغ جعلكحليعغقغص مملكق •   غخفىعمم
 .ي ممىعجعمن غجنهئمبمثمل هي جلهئيغيمثمل عقغ ممىعجعمن غجلىغئ:ي هن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثملص هغحلهئ َّـوهنتيطغحفمبمل

 يمثمل جنمبسلكجنبمل غجلىغئولك عظيجنمثيغ جعخيىش هنلك ي ُّـىعهغ جعميحق هنخييطنص مملكقجعملص ألش • 
قغ غجنت َّـ جلهئيغ هثمئمثىش غحموغخفىعمم ن عهثو هن  عقغ ممىعغ غجنخيهئيغ ممىعغ يص ههن غخفخيمب

 .غألظ
ل :سج ض ص جفمثهن مملكن هن غحم ق َّـ جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف  جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفىعمم

ل غألظيمثملغجنمئٰه ض حصلك َّـ هثمئمثىش هن ص هجضهب ن غألظ حكمل َّـ هثمئمثىش جضهب  . غخفخيهئ
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ؕ ؖءا ؔ ؕ  
ه جللك مض ع: خممبمتلك مض غجنخيهئيغ غخفست ض ن هن ي هغخفحهب ل جضهب ض ههثمتلك هثجخي غخف ه ي

ه هن  غجنثلكهثمثمل هن جعمئلكظ غجنمهيطميمثملغجنمئٰه ص هغجنمتمئىش َّـمتلك َّـ هثهيس غجنخيهئيغ غخفست  هغجنهئمث
ص هخميط معمئيطوحملكقم ن هثمئمثىش غألظ ل عه غخفحهب ض ن جعمثلكن غجنهييعم ي جعمثمتهتخص هَّـ مغخي غخف

ه هجلهئيغ غجنمتمئمثىشص عهن ه هغجنمتمئىشص  لكيجعخل غجنخيهئيغ غخفست غجنهييعم جعخل غجنخيهئيغ غخفست
ل غجنمئٰهيحمهت مض غأله ض حصلك هثمئمثٰهلك جنسظ جعخيمثملن ي رخي هن الم ه غجنثلكهثمثمل عه جضهب

مغيط هنجيمبمك. غجنمتمئىش  هن غخفمتلكلكمئمل مس ُّـجهحقهغ عمل جعحهن هحفيعص هحصىعغ هثجيط مجمبملظ وهي ُّـ
ه هجنمثيغ جعحثلك مغيطُّـيطغيغجنمتمئىش جعلكجلتبلكقن هن معتخص هغ جعحهن غجنخيهئيغ غخفست  .ه

باحث ال ال تقل نباط صدقّمن ا ِ شأنا عن العكوس  اس
ِية القضً  من ّ

قض ُ أصلها، مباحثِصدق عرضَ، فال بأسا ِ با ا بالعكوس ّ اقا    : فنقول،ًا إ
قض ل: ُا و ِية القضُهو  صدق مع بقاءٍ إ أخرى الزمةّ ا  ا  َ طرِ 

ِيةالقض ي( ّ جللك هجضهب ض ههن وضعهما )ه  جعخالم جلهئيغ غجنمتمئمثىش هغجنخيهئيغ ، 
ه جللك مض غجنمئٰهصغخفست ض ن هن ه حممشهث رخي غخفحهب يص غجنثلكهثمثمليمثملي ل جضهب ض يعهنلك ص ه هغخف

وخص مض جلهئيغ غجنمتمئمثىشص هعهنلك جعال هثمئمثىشهن غجنمتمئمثىش مم هص همض ي  ممخص مض غجنخيهئيغ غخفست
ُّـ ن جلمف جفلكحصخص هن قهن حت ل هغخفحهب ض   :ٍ أنواعِوهو  ثالثة .وغجنمتمئىش هثبمئ غخف

وضوعُ نقيضَعلُأن . ١ لثانيةِ  وضو  ُِ ونفس،ً األو  مو موال   مض ًا 
ل غجنمئٰهيمثملغجنمئٰه ض جللك مض غجنثلكهثمثمل غيمثمل غجنثلكهثمثملص حممتمسحفىع هثمئمثىش هن ض  .هألهمل حممئيش ههثجخيمب هن

لُو حو ُس هذا ا وضوع ّ ُية والقضِنقض ا حولةّ ُ ا وضوعيمعسهب  ّ  .ِمنقوضة ا
وضوعُ نفسَعلُأن  .٢ لثانية، ونقيضِ  وضو  ُ األو  ًِ مو ن ا   عه جضهب
لُو مض غجنثلكهثمثمل ًموال غألهمل يمثملغجنمئٰه حو ُس ا حمولَنقض ّ ُية والقضِ ا حوّ  :ُلة ا
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حمولَمنقوضة  .ِ ا

وضوعُ نقيضَعلُأن  .٣ وضوِ ا حمولُ ونقيضً،  موالِ ا خي ى ر: عهً. 
ل غجنمئٰه ض جللك جنمبثلكهثمثمليمثملهثمئمثىش هن ض ي مض صه غألهمل هن ن غألهمل جضهب ه ههثمئمثىش جضهب

لُو .غجنثلكهثمثمل حو ُس ا قض ّ امَا ُيةوالقض.  ا حولةّ ُ ا  . الطرفَنقوضةم ّ
ه عهث عقغ مملكن غألظ ظلكقخملك:هقمميعهثلك حكلكجعمئلك ن ظلكقخمملصي ه حمسلكجنبت هنجيمبمئلك معهئ ص عه ه

ضمل غجنجييعحمخلص هن جعمئلكظ غحفتالم  ن عه هنمتمئ ل عه غخفحهب ض ضمل غخف غظ مملكهثمن هنمتمئ حك
ص هجعمئلكظ غجنهئ ل غجنمئٰهيغجنهئمث ض ص ألن هن ي جل يمثملي جلمف جفلكجن حصلك مس ُّـتح ي هجضهب

ضخيهتخص  هعقغ .مثملي غجنثلكهثمثمل هثمئمثٰههتلك مممبيمثمل مملكهثمن غجنمئٰهصهمثملي غألظ مممبيمثمل حممشقغ مملكهثمن غجنمئٰه.هن
همثملمملكهثمن مغىغئ  طه عُّـٰهلكص هجنهئ هن غحفتالحمهتخص مض غجنهئمثيمثمل مملكهثمن غجنثلكهثمثمل هثمئمثٰههتلك مغىغئصي

مغبملهمثملي عقغ مملكهثمن غألظ مممب:جعهبخيمت مثمل حكلكجنبملص هجلمف َّـىعغ ي مملكهثمن غجنثلكهثمثمل هثمئمثٰههتلك مممبصه هن
مغبمل ظلكقخممل ن هثمئمثٰهصهحممشقغ مملكهثمن غخف يهتلك ظلكقخملك مض غإلرلكغص جع يجعيط ي ُّـهبهئ عن ُّـهئ  ه

ن ظلكقخملك مض غجنسمبمكص ألن غجنمتمئمثٰهخل ي رتهبخيلكن هي ُّـيعمعهيخيلكن يعن ُّـهئ  .ه
بحث عن قاعدة  بدأ بقاعدة . ِ من هذه األنواعٍ واحدو حمولِنقضو  ؛ِ ا

لبا اب  غجليطن: عه.ّألنه ا ن هخم ل صي عقغ غمعٰهِّـ هثمئىش غخفحهب ض ن هثمئىش غخف  ُّـهئ
هضحلك عُّـٰهلكههثمئىش غجنجييعحمخل هغ ككما ستعرف ا صه  .  ذ

ؕ  خؖ  
حمولِ منقوضةعلينا الستخراِج َ أن نغـها ِ أصلِ صدقِ  تقديرـ ً صادقةِ ا ّ 

ِية القضَكيف مغبمل حكلكجنبملّ مغبملص جعمسن هثجخي غخف بدل ص هغجنسلكجنبمل هن س موَو  
َ

 : عها
ن غجنمئٰه وضوعِبنقيضه، مع بقاء غألهمل يمثملجضهب قاء ِ ا ، و مِ حا  . جلمف جفلكجن ال

هانّوالبد مولِ  منقوضةِ من إقامة ال حصورات، فنقولٍ واحدة ِ    : من ا
وجبة(. ١ يةُا ُِمنقوضة) ّ ا مو ةا  يةٌ سا  ٌ  هغجنمهيطم مس ي حمهب جفمثهن غجنهئ.ّ

يمعتميحقص هجنهئمتهتلك هن جفمثهن غجنهئمث ختتمب جل غجنمئٰه همعمب  و غألهملص عق َّـىعن حكلكجنبمليمثملي



 ٢ج ـ املقغنعتكب  رشح ................................................................................. ٢١٤
سان: و .ٌعوجبك ٌ عفقكٌ ولمه عوجبكٌ حيوانٍ إ ُحولُفت ،ّ ا إِ بنقضّ مو ال :  

سان بال حيوانَء ّ بمعقن أققك عو رظغقك حمف ؛ٌ صكدظكّقك ولمه اعفغٍ من اإل
 ً عفكقل عكذبك،ٍال يشء عه اإلقسكن بحقوان :اعسفك اعماخن طىل املحفول وظفقك

ّظغغك، ألن اعقفقغظ  ال يشء عه :ّظكملمطى.  ال جيتفغكن وال لمتغغكن، عجم ظفقكً
ال يشء عه اإلقسكن (، ظفو مل تعمق ععمق قفقغقك ٌ صكدظكٍاإلقسكن بال حقوان

 أن ّّم عثفه، ألن املغموض عمب اعقفقن، ظالبمّ ظكملفم،ٌ واعتكيل بكطن).ٍبحقوان
 .ً صكدظك)ٍال يشء عه اإلقسكن بال حقوان(: ّقكتفون لمه اعفغ

ك نقول هان  ذ ل   :و
فروض(  ب ح : صدقتإذا  .ّ إذا صمظل املوجبك اعففقك:أي .)ا

طلوب( َال ب ح :صدقت  .)ّاعسكعبك اعففقك(  صمظل عقفوضك حمفوهلك:أي )ا
هان   :ال

   ب ح    :إذا صدقت
خالفِ نقيضُعكس(    َال ح ب    :صدقت )ها ا

ّإذا صمظل املوجبك اعففقك :  حقل ظفقك،قفقن اعم بملكقه يف طفمّولما تفم
ال يشء (ّ، صمظل اعسكعبك اعففقك طفم قفقغقك املخكعن )ٌ حقوانٍ إقسكنُّعن(

ال يشء (: ، وقغفم لمه اعسكعبك بكعغفم املستوي إظ)ٍعه اعالحقوان بكقسكن
 :، ولو املغفوب، عجم ظكل)ٍعه اإلقسكن بال حقوان

نعكس ستوي إِ بالعكسُو طلوب(    َ ب حال  : ا   )وهو ا
ّلففه االستمالل طىل صمق ال ب حـَ طىل ظمض صمق عن ب حـ عه 

 :خالل اعغملفك اعتكعقك
ٌ عن ب حـ صكدظك:الفرض حـ، = ب : ك تعمق يف عوردلهّ، وظم طففل أهنّ

 . حـ<ب 
 .ٌ ال ب حـَ صكدظك:عىّاملد
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ن عن جفم :اشخكقن قق ظيطم مم>غص عه جفم = ي هن غخفخيمب ي غ جفمص  غ هرلك هن

 وغخفتسلكهُّـخل هنبلكُّـ  هثمئمثىش عجفيطيغص هقجن ألن//حممب مملكن غألهنيع ممىعجن جنهئلكن جفمى 
ن ي جنسحفيسو هنبلكُّـيههثمئمثىش غألجل. جنخيخل غخفسلكهه غآلحفيع ص هغخفحهب ي ) جفم( ممىعجن

ن عهنلك هنسلكهُّـلك جنم هُّـخييطه عن ُّـهئ ص هجعلكجنتلكمظ حممشن هثمئمثٰه يعه عجل) غ(ي  وهنبلكُّـ) جفمى(ي هنمت
و مم جفلكنمفجل) غ(جنم  عقنص .مثتخلي عمل حكلكجنبتخل مممبي غجنتبلكُّـ غجنهئحلي هنيعقينعص هخميط جلمبهبمن ي

و جلمف مم جفلكنوي غ جفمى ظلكقخممل غي و حممب مملكن مم عهثسلكن.ص هَّـ غخفجيمب  شص هممهلك هثلكلكمئي
غهثوعهثسلكن ص )وخظ هن غإلهثسلكن جعال هثلكلك ي( جنمبىغن ظيطم ص هرلك ظلكقخمتلكنصهلك جفمث

غن(هظيطم   غإلهثسلكنص  ي هثلكلك ُّـبلكُّـيص هقجن ألن)وي خظ هن غإلهثسلكن جعال جفمث
قق ظيطم غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل ص هَّـىعغ هن غن ُّـبلكُّـ غإلهثسلكن ممىعجن  .يهي جفمث

مغبمل غجلىغئ حصلك حكلكجنبمليمثملهَّـىعغ غجنهئالن جعخيمثمت ريعه مض غخف ضمل جضهب وص حممشن هنمتمئ  ي
ومثملمغىغئ  :ص ممخص خملكني

وجبة (.٢ زئُا ُِمنقوضة) ّية ا مو ة  ٌية جزئٌا سا وّ يوانُبعض :،   ِ ا
سان ُحولت، فتٌإ ِِقض بنّ مو س: ا إ  سانٍحيوان  ل ومثمل هَّـىعن خمٰه. ال إ  ي
فروض( ع ب ح :ّنه إذا صدقتإ :أي .ومملكقجعمل مغبمل غجلىغئ: عه)ا  يمثمل عقغ ظيطخممن غخف

حصلك غجنسلكجنبمل غجلىغئ ضمل جضهب  :ص ممخص خملكنيمثملظيطخممن هنمتمئ
طلوب(  َ س ب ح    :صدقت   )ا
هان   :ال

م تصدق  يمثمل غجنسلكجنبمل غجلىغئ:عه  َس ب حـ  :و 
َ ب حـ  :هاُ نقيضَصدق مغبمل غجنهئمبمثمل:عه  ّ  ي غخف

حصلك غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثملص حممثهئىعغ  ضمل جضهب مغبمل غجنهئمبمثمل جنمهيطم هنمتمئ يهجن ظيطخممن غخف ي
مغبمل غجلىغئ  : هَّـ حفالم غجنهييعكص ممخص خملكنص هَّـ جلخل غألظيمثملهثمئمثٰههتلك هَّـ غخف

حمولُنقض(    ال ب ح    :ُفتصدق   ) ا
  ع ب ح  :هاُ نقيضُفيكذب
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كنه ع األصل ِو

ي ألهث عقغ ظيطخممن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل ؛ِ الفرضُهو خالف، فّ ي
مغبمل غجلىغئ وغخفهييعهك عشلك ظلكقخمملهص يمثملممىعجعمن غخف  .ص حممثمبىغن حفالم غجنهييعكي

طلوب(  َ س ب ح  :َ أن يصدقُفيجب   )وهو ا
مغبمل غجلىغئ:عه غص هَّـىعغ غجنهئالن جعخيمثمت عُّـٰهلك يمثمل رمك عن معمهيطم غخف هص هَّـ غخفجيمب

ضمل غخفيمثمليريعه مض غجنسلكجنبمل غجنهئمب ن هنمتمئ نص حمال يمثمل هغجنسلكجنبمل غجلىغئصحهب ضمل غخفحهب  هنمتمئ
ي عمل عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جعمتح هنلك جعمثمتي هجلمف غجنجيلكجنمك عن ُّـتمتبصهثخيمثيط  . لكن هي ُّـميهي جل قجني

ة (.٣ سا ُِمنقوضة) ّية اُا مو وجبة  ٌيةّ ٌا  وّ ء: ،  اء َال   من ا
ُ، فتتحولٍامد ِِ بنقضّ مو   :ّنهإأي  .ٍ جامدُ غٍماء  :ا إ 

فروض(  ـ ال ب ح    :إذا صدقت   )ا
طلوب(  َ ب حـّ      :صدقت   )ا
هان  :ال

م تصدق   َ ب حـّ  :و 
  َس ب حـ  :هاُ نقيضَصدق

َألن سلب  ـ ع ب ح    :ُفتصدق سلبّ ابِ ا   ٌ إ
  ـال ب ح  :هاُ نقيضُفيكذب

كنه ع األصل ِو
  .ِ الفرضُ، فهو خالفّ

طلوب(  َب حـ ّ  :َ أن يصدقُفيجب   )وهو ا
ة(. ٤ سا زئُا ُِمنقوضة) ّية ا مو وجبة  ٌية جزئٌا  وّ س : ،   ٍ معدنل

ُ، فتتحولًذهبا ِِ بنقضّ مو عدنُبعض: ا إ    :ّنهإ أي ٍ ذهبُ غِ ا
فروض(   ـس ب ح    :إذا صدقت   )ا

طلوب(  ـ َع ب ح    :صدقت   )ا
هان   :ال

  )ألصلا(  س ب     :إذا صدقت
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قيضُعكس(   َع حـ ب      :صدقت خالفِ ا   ) ا
نعكس ستوي إُو طلوب(    َع ب حـ  : بالعكس ا   ) وهو ا

؛ب؞ؖ  
بيه ل األصل: ّألولا ُا و قة    طر

ق هان  منقوضةّال ات ُالطر مولِبعناها  ال وجبةِ  ِيةّ اِ ا ةّ سا  ِ وا
زئ ِيةا قةّ  هَّـ لكيعُّـمئمل خممثلكك غخفسلكهغغ غجنت ُّـمسجخ غجنبحهن هان  الٌ جديدةٌ طر

هجلمتهتلك هنهيمهال ب أن ه صي قة: ّسميها اآلنُي لَطر و ثَ قبل األصلِ  ء   ِ م
ق أقسامهِ  أحدُ فتدخلِالقياس لطر سابقةِ  قة: ّ ال سميناهاِ ا هانَطر  ِ ال

قيضِ كذب ي غجنىعه جعمثمتِ ا  .لكن مض غألجعحلكف غجنسلكجعمئملي
قةَ رأيتوقد ِ أننا  هذه الطر قة (ّ ل طر الت)  األصلِو حو نا ا ال  أجر

ا  األصل نص غجنت ،سبقت معرفتنا  ضمل غخفحهب ن عمل هنمتمئ ظ  هَّـ لكيعُّـمئمل غجن
غجليط غجنت قمميعهثلكَّـلك مض غجنخيهئيغ غخفست  هجلهئيغ غجنمتمئمثىشص هحصىعغ هغحكتهييطهثلكَّـلك هن غجنمئ

هعن مجمبمل: خممبمتلك ه هبحهنص جعلكجلتبلكقن هثتمثجمل هن غخفمتلكلكمئمل مس ُّـىعمميعهغ َّـىعغ غجني  جنمبخيهئيغ غخفست
حولّثم صهجلهئيغ غجنمتمئمثىش ِ  ا جنمتلك غألظ عهي جغ : ُّـخيمتً، تباِ من األصلّ ي عهثمتلك جف ه ي ي ي

ن هعحفىعهثلك غجنمتتمثجمل  جنمتلك غخفح يجف طلوبي ضمل ّح انتهينا إ ا  هَّـ ظيطم هنمتمئ
ن يةَفقد رأيت .غخفحهب وجبة ا ِ  ا ّ أنا حو:ّ قيض إ عكس َا األصلّ  ِا
خالف مغبمل غجنهئمبمثمل ظيطخممن ي جفمى غ غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل ،ِا ي حممشقغ ظيطخممن مم غ جفم غخف ي ي

ص هخميط معمئيط جنمتلك يجلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخفخلكجن ص جغ جف ين جعيعَّـلكن جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن ي
  ُفيصدق صهن جعيعَّـلكهث عُّـٰهلكيص ممخص معمئيطهغجنمتمئمثىش غخفخلكجن عمل غجنخيهئيغ غخفستجلهئيغ 

ساواة ألن) ١( حمول الزمةّوهو قياس ا ها عكسه ّ لعكس نقيض األصل، ألنٌ منقوصة ا
ستوي الزم الزم وعكسا ألصل والزم ا قيض الزم  .ٌ ا
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 صمئمثىش غخفخلكجن جلمف معمئيطُّـيع ظيطم عظمب ُّـمهيطم جلهئيغ غجنمت: عه،ِهأصلصدق تقدير 

ا هذا العكسّثم َ حو ستوي، فخرجِ إ العكسّ ا نفسَ ا طلوبُ  : ، أعِ ا
حمولَمنقوضة ن هنستهيلكقِ ا ضمل غخفحهب  هن خملكجليطغ جلهئيغ غجنمتمئمثىش وحممقَّـلكن هنمتمئ

لُفيصدق صغخفخلكجن حو ا  تقدير صدقُ ا  :هع .ِ األصلِ نقيضِ عكسِ ا
ص هُّـمهيطم ُّـمهيطم غجنخيهئيغ غ ه جلمف معمئيطُّـيع ظيطم جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن خفست

ل(جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن جلمف معمئيطُّـيع ظيطم غألظ  حو صادق) ّ األولِا   ِا
لُ، فيصدقِ األصلِتقدير صدق حو ا  تقدير صدقُ ا ، وهذا هو ِ األصلِ ا

قصود ن،ُه إثباتُا ضمل غخفحهب طلوب . هَّـ ظيطم هنمتمئ ِفتوصلنا إ ا قِ بأخّ   . طر
قُبعّتوس سهلةَ هذه الطر قضَ ا وضوعِ فيما يأ  قضِ ا امِ وا هألمغ  .ّ ا

ل هغجنمتمئىش غجنتلكنغيحكتهيلكقغ ض غجليط جنمتمئىش غخف  يهحكتخييعم غجن: ص خملكني هن َّـىعن غجنمئ
ل هغجنمتمئىش غجنتلكن ض ن َّـ غجنبلكغ جعلكجنمتسبمل عمل هثمئىش غخف يمض عن هثمئىش غخفحهب ص حمهتىعن ي

ه عه لكيعُّـمئمل جلهئيغ غجنم  غجنجييعُّـمئمل يمتمئمثىش غخفخلكجن جغ لكيعُّـمئمل غجنخيهئيغ غخفست
ن عمل غجنمتتمثجمل ظ ل هغجنمتمئىش غجنتلكنيحكتت م هغجن ض ن صيب مض هثمئىش غخف م  ُو

قيض هان  عكوس ا ِإجراؤها أيضا  ال حمولِ منقوضةِ باستخدامً  .ِ ا
ن مض جعيعَّـلكن جلهئيغ غجنسلكجنبمل غجلىغئ ضمل غخفحهب  جعخيهئيغ غجنمتمئمثىش يمثملحملكحكتهييطهثلك هن هنمتمئ

ص جفمثهن ع غحم هجغبتمتلك عشلك معمتخيهئيغ حكلكجنبملغخف همثمل مغىغئي ص هجعخيهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن جفمثهن ي
مغبمل هعجغبتمتلك عشلك معمتخيهئيغ هن همثمل مغىغئي مغبمل ي ن غخف ضمل جضهب ص هَّـ هنلك قمميعهثلكن جعخيمثمت مض هنمتمئ

حصلك حكلكجنبمليمثملغجلىغئ ضمل جضهب وص هن عن هنمتمئ ومثمل مغىغئي ستعملِو الطالب .ي ذقَ أن   َ ا
ّبه إ أنه أينو ّ ب اسّ الت ي حو َه ح يتوصلُتخدام ا ّ هّ  . إ مطلو

ا بيه ا حمول :ُا ل معدولة ا   و
قيض حمولِ ونقضِوقد استعملنا  عكس ا ل ِ ا حو قت من ا  طر

الزم ألصلِا صدقِ   ُّـمبىغن ظيطم جلهئيغ ص جلمف معمئيطُّـيع ظيطم غألظ: عه.  ا
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ن ظلكقخممل ضمل غخفحهب ن هنمتمئ ص حمتهئ ق .ه عُّـٰهلكهغجنمتمئمثىش غخفخلكجن يقة هما من و ا

حمولِباب نقض داهتِ ا ن  ي هعشخص ي ستلكمغلكن عمل عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف هماِ، ول
ص حمال ستلكف هي عق جعخييط عن ظِّـ جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن هغجنخيهئيغ غخفست مظيطخمهتخص

لنا بهما قبل  ميعَّـلكن غجنمتمئىش جنبيطغَّـمل غجنجييعُّـمئخلجععمل عخملكهنمل  هانَ أن يأَاستد   ُ ال
حمولِمنقوضة ن ممثحقغ مض جلهئيغ :  عحفيعهوخيبلكقغجع ه.ِ ا هغحكتخيهبمبمتلك هثمئىش غخفحهب

ص هعهثخص غحكتخيهبمبمتلكن همس هث ىغجنمتمئمثىش غخفخلكجن سمئ جعيعَّـلكهث ألهث جعيطجسي هسهب حكلكجعمئلك ىص همس هثي ي
نص جعلكجلتبلكق عهث مس ُّـمسغ يجعمئلكجليطغ هثمئىش غخفحهب م  ط جعمثلكهث جعخييطي ا   ِها بنقضّسمُو

حمول نِا   : وهما ص هعن غحكتهييطهثلكن هن هثهييغ خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب
ل. أ وجبةُو عدولة ِ ا ن  ا ةغخفحهب صٍإ سا حمولِلةّ  وافقةِ ا مٍ  ا  ال  ، 

مغبمليمثملين عن غجنسلكجنبمل غجلىغئيممخص معمئيط همثمل مغىغئه معمتخيهئيغ هن غحممئملي  ص هغجنمهيطمي حصلك مض غجنهئهص هن
ن ههحضلكجنهيمل ن هغجنسلكجنبمل جضمهمبمل غخفحهب مغبمل هنخييطهجنمل غخفحهب ص ألن هنهسقه غخف ي حصلك مض غجنهئمث ي

ؤد: ص ممخص خملكنوهغجفيط ّألن  نما الفرقٌاهما واحدّ ُ، و سلبّ َ أن ا مولّ وجبةٌ  ملِ  ا  َ، وا
ةٌسلوب سا ن : يعهثيعن غجنهييعم جعمثمتهتخص :  هخميط حكب عن خممبمتلك.ِ  ا مض غجنسلكجنبمل جضمهمبمل غخفحهب

مغيط حكمبمك مغيط حسص غحلهبىُّـ ن ُّـ  . غجنسمبمكى همض هنخييطهجنمل غخفحهب
ل. ب ةُو سا عدولةِ ا وجبةِحمول اِ ا صٍ إ  حمولِلةّ  وافقةِ ا ا  ٍ   
م َ ألن سلب؛ال سلبّ ابِ ا  ُّـمتيطق غيحكتهيلكقغ هن َّـىعن .ٌ واضح وهذا بدي،ٌ إ

خم جلمبمثهتلكص هغجنجيلكجنمك مض  ُّـخيلك هن قهن غجنت يغألجعحلكف مض غجنهيمبسهيملص هجنىعغ هثهبيع هبلك  ه ي
ي عن ُّـبخل مض غخفمئيطقحس غهللا يمبهبمهمتجنجممت جلمتهتلكص همملكن ُّـمتبمي  ل هني ض مل هثمئىش غخف
ن جعمتح غإلمجلكن ي غخفهيمهمبملص هجنهئيمثمليطغ مض غجنهئتمك غخفمتجيمئي هعن همغصهثخي. هغخفحهب  ي

 . جلمتهتلكهغجنجيلكجنمك غخفبتيطع مض جممت
  رؖء

قيضبرهن . ١ هان  كذب ا ق ال ية بطر وجبة ا مول ا   .ّ نقض 
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زئ. ٢ ة ا سا مول ا هان  كذب اّيةبرهن  نقض  ق ال   .قيض بطر
زئ. ٣ ة ا سا مول ا ل األصل بأخذ عكس ّيةبرهن  نقض  و قة   بطر

قيض أوال، ثم استمر ّا ّّ حمولً ستخرج منقوضة ا   . إ أن 
زئ. ٤ وجبة ا مول ا هان  نقض  ن ال ل ّيةّجرب هل يم و قة   بطر

  األصل؟
ل األ. ٥ و قة  ية بطر ة ا سا مول ا صل، وانظر ماذا ّبرهن  نقض 

ده يجة؟ و ما    .ّستكون ا
وافق . ٦ خالف وا قيض ا حصورات عدا ّبرهن  عكس ا  من ا

زئ وجبة ا ذا الغرض قاعدّيةا ل األصل، واستخدم  و قة   نقض َ، بطر
حمول والعكس ستويا   . فقط ا

ل. ٧ وافق  خالف وا قيض ا هن  عكس ا زئّجرب أن ت  بهذه ّيةموجبة ا
يجة وصول إ ا ستطيع ا قة، وانظر أنك ستقف فال  وقوف؟؛ّالطر   ّ فب أسباب ا

ؚؤؕ  
 : ُّـهبهئ جليعك غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثمل:سج

و مم غ جفم ظلكقخممل:اشعمض  .جفمى هثمئمثىش جفمص ي
 .و ي غ جفمى ظلكقخممل:ريّاخل

ه جن مس معهئ ي غ جفم ظلكقخممل:اشخكقن ىٰههتلك ل غ جفمص هجن ظيطخممن  جنمهيطم هثمئمثى
مغبمل غجلىغئ يل غ جفم جنمهيطخممن ك غ جفمص جفمثهن عن غخف حصلك يمثملى ضمل جضهب  غجنمهلكقخممل هنمتمئ

 .يمثملحكلكجنبمل مغىغئ
ه مملكن هثمئمثٰههتلك مم غ جفم مملكقجعلكههعقغ مملكهثمن ك غ جفم ظلكقخممل ص وَّـىعغ حفمب. ي

 .يجفمثهن حميعضمتلك مم غ جفم ظلكقخممل
ىقه عمل غخلمب َّـ حميعضمتلك ي غ جفم مملكقجعملعغجنىعه   .ي
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غصى ي غ جفم ظلكقخممل  . هَّـ غخفجيمب
 : ممىعجن ُّـهبهئ جليعك غجنمقَّـلكن جعلكجنجييعُّـمئمل غجنسلكجعمئمل:سج

 .ىجفم هثمئمثىش جفم صو ك غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ل غ جفم ظلكقخممل:ّاخلري  .ى

ه جن مس معهئ ل غ جفم ظلكقخممل:اشخكقن ىي غ جفمص هعقغ ظيطخممن   جنمهيطم هثمئمثٰههتلكى
حصلك مم غ جفمص هعقغ ظيطخممن مم غ جفم ممىعغ  يي غ جفم ظيطم هثمئمثىش جضهب ي ى

 . وص َّـىعغ حفمبهثمئمثٰههتلك ك غ جفم
و ل غ جفم ظلكقخممل غى  .ص هَّـ غخفجيمب
قغ عُّـٰهلك:سج  :ه غجنمقَّـلكن غخفيعغق ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غخفىعمم

 .ىص جفم هثمئمثىش جفمو ك غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ل غ جفم ظلكقخممل:ّاخلري  .ى

غحم   جنمئيط حميعضمتلك ك غ جفم ظلكقخمملص حممثمهيطم جلهئيغ هثمئمثٰههتلك:اشخكقن غخف
ىغجنىعه َّـ ك جفم غص هعقغ ظيطم ك جفم  ى ىغ حممثمهيطم جلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخفخلكجن ى

غصىغجنىعه َّـ ل غ جفم  . هَّـ غخفجيمب
 .وص ي عهثسلكن هثمئمثىش عهثسلكنو ظلكقخمملو جعخيىش غحلجيع جنمثيغ جعمشهثسلكن:اشعمض :شثقشى

 .و جعخيىش غحلجيع ي عهثسلكن ظلكقخممل:ّاخلري
غحمو ظلكقخمملو جعخيىش غحلجيع جنمثيغ جعمشهثسلكن:اشخكقن  :ص حممثمهيطم جلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخف

ومثملىعن خمٰه َّـص عقن. ي عهثسلكن جنمثيغ ي جفجيعجعخيىش ومثمل مغىغئو حكلكجنبملي  ص حممثمهيطمو ظلكقخمملي
مغبمل ومثمل مغىغئوجلهئيغ هثمئمثٰههتلك غخفخلكجن غجنىعه َّـ هن ص وجعخيىش غحلجيع ي عهثسلكن ظلكقخممل: ي

غ  .هَّـ غخفجيمب
 : ُّـهبهئ جليعك غجنتجيعجعمل هن حفالن غجنتلكمظ:سج

 .و ل غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ك غ جفم ظلكقخممل:ّاخلري  .ى
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غ هن حفالن عه حت:اشخكقن ن عمل غخفجيمب ظ  ريعه جلمف وُّـي ي ُّـهبهئ غجن

خمخيمل َّـ غجنتلكجنمثمليغألظ ل غ جفمص هقجن ألن ُّـالغ غخفت  :ز غجنتح
ه. ص غضِّـ عن ي : غجنخيهئيغ غخفست جفمثهن معمتخيهئيغ عمل ل جفم غص ههن غجن
غ عجغبلكغ ظيطخميمثملهنيطحفمب ن عمل ظيطم ك غ جفم غخفجيمب ظ  .ى جن مض غجن

مغبمل غجلىغئ: جلهئيغ غجنمتمئمثىش. ص غظ يمثملهخميط جلمبهبمن عن ي جلهئيغ هثمئمثىش جنمبهب  حك
غحممئلك  .ه عه حضلكجنهيلكهمملكن هن

ن غجنت جليعضهتلك يعي  إلجغبلكغ ظيطم ك غ جفمى ى مس ُّـبصعقن لكيعُّـمئمل هثمئىش غخفحهب
ن يغخفمهمت  .جنيطه معمتلكهجن جنمئلكجليطغ هثمئىش غخفحهب

 : ُّـهبهئ حمخي قجن هن حفالن غجنتلكمظ:شج
 .و ي غ جفم ظلكقخممل:اشعمض

و مم غ جفم ظلكقخممل:ريّاخل ى  .ي
ُّـالغ غخفخييعهحممل جنبمثلكن عقغ هنلك مملكن :اشخكقن ُّـهبهئ غيجلتخصق  ُّـهبهئ جليعك غجنتح

غ عن ي ُّـالغ َّـ غجنتلكجنمثملصجلمبمثهتلك إلجغبلكغ غخفجيمب  : هغجنتح
ه جنم. ص غضِّـ عن ي )ي جفم غ(هَّـ ) ي غ جفم(غجنخيهئيغ غخفست ص ههن غجن
غيمثملهنيطحفمب  . جن مض عجغبلكغ غخفجيمب

يجلهئيغ غجنمتمئمثىشص جفمثهن معمتخيهئيغ ي غ جفم عمل ي جفم غص همم جفمى غص . ص ى ى
ن عن ه مضيههن غخفخيمب قغيمثمل جليطن غخفيطحفمب جفلكجن جفلكن غجنخيهئيغ غخفست  . غخفىعمم

قغ مض غجنمقَّـمتمل جلمف جلهئيغ غجنمتمئمثىش جنهئ هن :شج م هثتب غجنجييعُّـمئمل غخفخيهت ٍّ حك ي
مغبمل غجلىغئ قغغ غألقجع قهن غخف  .ي جليعحممن عن ي جلهئيغ هثمئمثىش حصلكيص هقجن ألهثيمثملغخفحمه
 :ّرغم اشغعفن شغغىجبك اشغغفك

 :رغم اشغعفن اخىاسه. س
و مم غ جفم ظلكقخممل:اشعمض ىص غ هثمئمثىش غص جفمي  . هثمئمثىش جفمى
و مم جفم غ ظلكقخممل:ّاخلري ى ى  .ي
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و مم غ جفم ظلكقخممل:اشخكقن ه حممثمهيطم ي غ جفمىص جعمتلكظ جلمف ص جعحسمك غجنهييعكي

ه ي جفمى غص جفمثهن عن غجنخيهئيغ  نص هممىعجن ُّـمهيطم غجنخيهئيغ غخفست يهثمئىش غخفحهب
ه جنمبسلكجنبمل غجنهئمبمثمل حكلكجنبمل وغخفست و مممبمثملي ظيطم  م جليعحممن خفلك م ص هعقغ ظيطخممن ي جفمى غي

ىمم جفمى غ هحم خملكجل ني ي جفمثهن عن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل معتحطيطغ هثمئىش غخفحهب ي ومل مممبمثملعن ي  ي
مغبمل حصلكوهن  . حممثخص جن هثمئىش جضهب

 :هعجنمث جعمثلكن غجنمقَّـلكن هن حفالن هنثلكن
 .وص ي هثلكلك هثمئمثىش هثلكلكوص ي عهثسلكن هثمئمثىش عهثسلكنو ظلكقخمملو هثلكلكو عهثسلكنش مم:اشعمض

و مم ي هثلكلك ي عهثسلكنص ظلكقخممل:ريّاخل  .ي
جنمليمثمل جلمف ظيطم غجنمئٰه ُّـهبهئ غيحكتيطين:اشخكقن قغ جعسهت ي هقجن جعمسن و غخفىعمم

ن : ص هغجنمتسبمل جعخل ي عهثسلكن هي هثلكلك َّـ هثسبمل غجنتسلكههص عقنوهثلكلك = وعهثسلكن: هثمئ
مغبمل غجنهئمبمثملص = ي عهثسلكن  ققه ظيطم غخف ص هغجنتسلكهه عجفيط هن  يه هنيعقعيي هثلكلك
مغبتخل مممبمثتخلص هجعلكجنتلكمظعغجنتسلكهه   يعيهص و ي هثلكلك ي عهثسلكن ظلكقخمملشمم: يمل هن

 يحكتحلكجنمل طوجنمهيطم ي هثلكلك قهن ي عهثسلكنص هجعلكجنتلكمظ حممثمهيطم هن هثمئمثٰه عهثسلكن
 ي ُّـمهيطم هن عهثسلكنيص حممشن وغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلص هعقغ ظيطم ي هثلكلك هن عهثسلكن

ن هثلكلك ُّـسلكهه  ص َّـىعغ حفمب مم  .عهثسلكنهثمئمثىش ي هثلكلك غجنىعه َّـ غجنمتلكلك
ُّـ حممثهبهئيمثمليعهنلك غجنمقَّـلكن جلمف غجنمئٰه قغ جعجييعُّـمئمل غجنتح  جليعض هن حفالن  غخفىعمم

 :غجنتلكمظ
 جعحسمك غجنهييعكص حمتمهيطم ي خظ هن غإلهثسلكن ي و ظلكقخمملو هثلكلكو عهثسلكنشمم

نص هممىعجن ألهثصهثلكلك ي عن غجنمتسبمل جعخل ى جلمبهبمني جعحسمك خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب
قق  يعجفيطغخفتسلكهُّـخل ههثمئمثىش غآلحفيع َّـ هثسبمل غجنتبلكُّـ غجنهئحلص هغجنتبلكُّـ غجنهئحل َّـ غخف ي

جفمثيط غجنىعه معمهيطم حممث غجنسلكجنبمل غ  .يجنهئمبمثملغجن
ه غجنىعه و ي خظ هن غإلهثسلكن ي هثلكلك ظلكقخمملصعقن ص حممثمهيطم جلهئسهتلك غخفست

و مممبمثملوَّـ حكلكجنبمل ص هعقغ ظيطخممن َّـىعن وي خظ هن غجنالهثلكلك جعمشهثسلكن: ه عُّـٰهلكص هَّـي
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نغ ي هثلكلك ي عهثسلكنص جعحسمك خملكجليطشمم: يمثملحمتمهيطم غجنمئٰه  ي جفمثهن عنص هثمئىش غخفحهب

ن عمل مممبمثمل وغجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل حت ي زي مغبملى حصلكولكقخممل ظو هن  . حممثخص جن هثمئٰهمتلك جضهب
ومم ي هثلكلك ي عهثسلكن ظلكقخممل: عقن غحم جنمي  شمم: ص هَّـ جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف

 .و هثلكلكوعهثسلكن
 :رغم اشغعفن اخخقشه. س

ىص غص جفم هثمئمثٰهلك غص جفموغ جفم ظلكقخمملّ سه :اشعمض  .ى
 .ى ي جفم غ:ّاخلري

 غ جفم ظلكقخممل حممثمهيطم ي غ جفمى جعمئلكجليطغ هثمئىش ش عقغ مملكن مم:اشخكقن
هغ نص همعمهيطم ي جفمى غ جعلكجنخيهئيغ غخفست غ. خفحهب  .هَّـ غخفجيمب

ن جعمسن هممىعجن ُّـهبهئ غيحكتيطين ي جلمف ظيطم ي جفم غ جعلكجنمئ َّـ هثمئمثىش ) ىجفم(ى
َّـ هثسبمل ) غ(ه) ىجفم( غجنمتسبمل جعخل يص هخميط جلمبهبمن عن)غ(غجنىعه ُّـسلكهه ) جفم(

جفمثيط جنمهيطم غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل قق غجن يغجنتبلكُّـ غجنهئحل غجنىعه َّـ غخف  )ىي غ جفم( عقن صي
ه جنمو ظلكقخممل)ي جفمى غ( هممىعجن صوقخمملظلك  .)ىي غ جفم( غجنت َّـ غجنخيهئيغ غخفست

 :ّرغم اشغعفن شغسقشبك اشغغفك
 :رغم اشغعفن اخىاسه. س

 .و ي غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ك جفم غ ظلكقخممل:ّاخلري ى  .ى

ى جعحسمك غجنهييعكص حمتمهيطم مم غ جفم جعحسمك و ي غ جفم ظلكقخممل:اشخكقن ي
نص هعقغ ظيطخممن مم  ه غجنىعه َّـ يخملكجليطغ هثمئىش غخفحهب غ جفمى ظيطم جلهئسهتلك غخفست

مغبمل ومثمل مغىغئوهن ى ل جفمى غص هعقغ ظيطخممن ل جفم غ ظيطخممن ك جفم غ جعحسمك خملكجليطغ ي ى ى
ن ي جفمثهن عن ل جفم غ معتحصهثمئىش غخفحهب ى ومثمل مغىغئومل حكلكجنبملعن ي ن ي  حممثخص جن هثمئٰهمتلك جضهب

وعقنص ك جفمى غ ظلكقخممل) غ( غى  . هَّـ غخفجيمب
ن  ىجعمسن جفمىص غ هثمئمثٰهلكن ىممىعجن ُّـهبهئ غيحكتيطين جلمف ظيطم ك جفمى غ جعلكجنمئ ي
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ي غخفتبلكُّـمتخل معبلكُّـمتلك مممبمثلكص هقجن ألش)جفمص غ(جنم ه و مممبمثملوخص لكيعحملك حكلكجنبمليه وص هخميط هنيع جمحق هنيعغي ي  ز

جفمثيط جنمهيطم غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل َّـ غجنتبلكُّـ غجنهئحل جعخل غجنجييعحمخليعن قق غجن ي غخف  .ي
ص عه ي غجنمتسبمل جعخل هثمئمثٰههتخص َّـ غجنتبلكُّـ غجلىغئيجفمص هخميط جلمبهبمن عن//  غ صعقن

غقق غألحفيعهص هغجنتبلكُّـ غيجنجليطن غقق جعميىش غجنمتحييع جل غخف  يتمئلكظ هغجنمهيطم مض جعخيىش غخف
و ُّـخيمق جلمت جعسلكجنبمليغجلىغئ ومثمل مغىغئي و عقن ك جفمى غ ظلكقخمملصي  .ى

 :هممىعجن ُّـهبهئ جليعك غجنمقَّـلكن هن حفالن غخفثلكن غجنتلكمظ
 .و ي خظ هن غحلجيع جعمشهثسلكن:اشعمض
 . جعخيىش ي عهثسلكن جنمثيغ ي جفجيع:ّاخلري

 ظيطم  قجني حممشهث ُّـمبىغن هنو ظلكقخممل)وظ هن غحلجيع جعمشهثسلكني خ(ي جعخص عن :اشخكقن
نص هعقغ ظيطم )يمم جفجيع ي عهثسلكن( ومم جفجيع( جعمئلكجليطغ هثمئىش غخفحهب  ) ي عهثسلكني

ه  ه )وجعخيىش ي عهثسلكن جفجيع(ُّـمهيطم غجنخيهئيغ غخفست ص هعقغ ظيطم غجنخيهئيغ غخفست
ن عمل حكلكجنبمل ُّـمب هحم خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب ق حممثهبهئ حت ومثمل مغىغئوغخفىعمم :  هَّـصو ظلكقخمملي

غ)جعخيىش ي عهثسلكن جنمثيغ ي جفجيع(  .ص هَّـ غخفجيمب
 :رغم اشغعفن اخخقشه. س

 .و ي غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ل جفم غ ظلكقخممل:ّاخلري  .ى

ىمم غ جفم(ي حممشن ه ظلكقخممل)ي غ جفم( عقغ مملكهثمن :اشخكقن  جعحسمك و ظلكقخممل)ي
نص هعقغ مملكهثمن  ىمم غ جفم(خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب ن ه ظلكقخممل)ي  )ل جفمى غ( حمتهئ

قغيص هقجن ألشهظلكقخممل مغبمل غجنهئمبمثمل غخفىعمم ه جنمبهب  )ل جفمى غ( عقن صيلك غجنخيهئيغ غخفست
غوظلكقخممل  .ص هَّـ غخفجيمب

ققص هحممثخص ُّـمسجخص  ُّـهبهئمت جعخييط عن قمميعهثلك غخفثلكن حممثخص حكب عن معستخيهبمب مض َّـىعغ غخف
 .ههقجن عهنخيلكهثلك مض خكحىع غجنىعَّـ همعيطقُّـب جلمف لكيعم غيحكتيطين

 :ّفكرغم اشغعفن شغسقشبك اجلمئ
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 :رغم اشغعفن اخىاسه. س
 .و ك غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ك جفمى غ ظلكقخممل:ّاخلري  .ى

 عقغ ظيطخممن ك غ جفم ظيطخممن ل غ جفمى لكب خملكجليطغ هثمئىش :اشخكقن
نص همعمهيطم ل جفمى هص همعمهيطم ك جفمى غ هحم  غخفحهب ىغ لكب غجنخيهئيغ غخفست

غ ن عُّـٰهلكص هَّـ غخفجيمب  .هخملكجليطغ هثمئىش غخفحهب
 :رغم اشغعفن اخخقشه. س

 .و ك غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
 .م غى ل جف:ّاخلري

 عقغ ظيطخممن ك غ جفم ظيطخممن ل غ جفمى هحم خملكجليطغ هثمئىش :اشخكقن
هص  نص هعقغ ظيطخممن ل غ جفمى معمهيطم ل جفمى غ هحم خملكجليطغ غجنخيهئيغ غخفست غخفحهب

غ  .هَّـ غخفجيمب
جعمل هن حفالن غجنتلكمظ:شج  : ُّـهبهئ جليعك غجنتجيعجعمل غخفجيمب

 .و ل غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ل جفمى غ ظلكقخممل:ّاخلري ص عه ك جفم غى غحم  جلهئيغ هثمئمثىش ىص جلهئيغ هثمئمثىش هن

 .حضلكجن
ن:اشخكقن  ى عقغ ظيطخممن ل غ جفم ظيطخممن ك غ جفمص جعمئلكجليطغ هثمئىش غخفحهب

غ ه حصلك جنتمتتمي غخفجيمب  .هعقغ ظيطخممن ك غ جفمى حمال جلهئيغ هنست
 جلهئيغ يهممىعجن غألهنيع جعلكجنمتسبمل جنخيهئيغ غجنمتمئمثىش غخفخلكجن جفمثهن جن حميعضمتلك عن

مغبمل غجلىغئ ي ل غ جفم َّـ ك جفم غص حممشهثيمثملغجنمتمئمثىش غخفخلكجن جنمبهب  ي ُّـهبهئ ى
ص هقجن ألن ل غغيحك ُّـ غألظ ص وجفم ظلكقخممل يتيطين جلمف ظيطخمهتلك هن حفالن حت

ي هي جلهئيغ حصلك جفت ُّـستيطن جع جلمف ظيطم غجنمئٰهصوهك غ جفمى ظلكقخممل جعمليمثملي  . غخفجيمب
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ؖ؟ؕ ؕ خؖعؕ    
ي عن هثهييغ غجنمقغَّـخل غجنت هثستهيمثيط هنمتهتلك مض خملكجليطغ هثمئىش قحس غهللا ين هن غخفمهمتيمعمئيط
ن ليهتلك مض خملكجليطغ غجنمتمئىش غجنتلكن هثستهيمثيط هنمتصغخفحهب ض  الستخراِج ه. ههثمئىش غخف
بدل،ً صادقة الطرفِمنقوضة س ِية بموضوع القضَ علينا أن  ِية األصلّ  ،هَ نقيضّ

اَفنجعل محمو ، و وضو ن غجنمئٰهًه  موالَه فنجعلَنقيض صيمثمل غألظمبيمثمل عه جضهب  ً،ه 
م كيفَ دونمع تغي ال   . ِ ا

بدل،ً صادقةوضوع اِمنقوضة والستخراِج س ِية القضِ بموضوعَ علينا أن  ّ 
ِيةاألصل وضو ونبَه فنجعلَ نقيضّ َه  حمولً مَ ا ، مع تغي ال    حا

كيف ن غجنمئٰهًص معاِوا ل هجضهب ض  يمثملي ألهث عقغ عقحفمبمن جفيعم غجنسمبمك جلمف هن
مغبمل جغ جفىعحمت معيعمغ غجنمئٰه مغبمليمثمليغخف م ُّـمسجخ ه. تخلي جعخل غجنمئٰهمثو هن قهن حميعمه هن حك

 . خميعُّـمكيجعمثلكن غجنمئلكجليطغ مض قجن جلخص
قض إالُنقضُوال ي هان ّ والبد،يتانّ اّ بهذين ا حصورات ّ من ال   :من ا

وجبة(. ١ يةُا امُ نقض:)ّ ا وجبةها ا ٌية جزئٌ  ن حكلكجنبملّ همثمل مغىغئه هي معهئ يص ألهث ي
مغبملىعقغ جفىعحممن  و حميعميمغيط عههن جفمثهن غجنهئمث ي ُّـ عقن صه جفيعم غجنسمبمك معيعمغ هن

قغ جعمثمتهتخص هن جفمثهن غجنهئيجعخل غألظ هغجنمتمئىش غجنتلكن مغ يص هعن مملكن غجنهييعم هن  ُونقض ه
ن ي هن معميمثحق غجنهئهاِوضوع ضمل غخفحهب ة هغجنهئمث مض هنمتمئ ٌية جزئٌسا  هجعيعَّـلكشلك .ّ

يص جفت مض غخفمئيطوهثهييغ غجنمقَّـلكن غجنسلكجع جعال حميعم  هثثبمن ظيطم جلهئيغ :عه  مهنلكغي
، ٌ معدنٍةّ فض: و  مه جنمتمه عمل غجنمتتمثجمليغجنمتمئمثىش غخفخلكجن جغ جلهئس غخفست

امُفنقض ال فضُبعض: ّها ا ومثمل هَّـىعن خمٰه.ٌة هو ال معدنّ ا امف و هنخييطهجنملي : ّنقضها ا
الفض مغبملة هو ال معدنّبعض ا ومثمل مغىغئو هَّـىعن هن وضوعُونقض صي  ُبعض :ي غجنتلكنهاِ 

ال فض س هو معدناّا مغبملًة ل ومثمل مغىغئو هَّـىعن هن  .ه عُّـٰهلكي
ل ك نقولو   :هان  ذ
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ّ ذغنلله سلبقل فو افربامع جيني يف بنملن افككلل املوجبل وافككلل افسلفبلفل ّ ً، 

بقفكل  ويف ،غلمل األفن يف بقن املوارد لستقلم فو عكن افكقلن املواغه
 :ّغلفربملن عىل لقن املوجبل افككلل. لستقلم فو عكن افكقلن املخلفه

فروض   ّ ب ح  : صدقُا
د صدق َع ب ح  :ّوا   )ّ األولُطلوبا(    َ

طلوب(   َس ب ح    :وصدق اُا   ) ا
هان   :ال

   ب ح                  :َإذا صدق
َ حـ ب                  :َصدق قيضُعكس  َ وافقِ ا    ا

ستويُ عكسُفيصدق َع ب ح            :ه ا طلوب(  َ   )ّ األولُوهو ا
مولُتنقضو اُطلوبوهو ا(  َس ب ح : فيحدثِ هذا األخُ   ) ا

ًأفل افسلفبل افككلل، غقي لقن اففنغع تكون سلفبل ّ  تكون ّ، وفه تقلري افكهّ
ًلل جنئًسلفبل ٌلل جنئٌ فوجبلّ، ولقن فوضوعكل افتلمّ  :، فه تقلري افكله، وهلما غللّ
ة(. ٢ سا امُ نقض:)ّية اُا ةّها ا ٌية جزئٌ سا وُ، ونقضّ وجبةِوعض   ٌها 

ٌيةجزئ وّ ءال: ،  ديد بذهبَ  امُ، فنقضٍ من ا الُبعض: ّها ا س بال  ا حديد ل
وضوعُ ونقض،ٍذهب ال حديد ذهبُبعض: هاِ    .ٌ ا

ك نقول هان  ذ ل   :و
فروض   ال ب ح               : صدقُا

د صدق َس ب ح                :ّوا طلوب(  ـَ   )ّ األولُا
طلوب(  ـَع ب ح              :وصدق اُا   ) ا
هان   :ال

  ـال ب ح               :َإذا صدق
ستويُالعكس  بـ ال ح              : َصدق    ا
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وافقِ نقيضُ عكسُفيصدق َس ب حـ       :ه ا طلوب(  َ   )ّ األولُوهو ا
مولُوننقض طلوب(  ـَع ب ح : فيحدثِ هذا األخَ  اُوهو ا  ) ا

مغبمل غجلىغ لس معلكنوص حممبمثيغ حصخص هثمئىشيمثمل هغجنسلكجنبمل غجلىغئيمثملئيعهنلك غخف ض ص و هي هثمئىش هن
 .مثتلكني غجنهئمبيعيهي ُّـمتمئىش هبىعُّـ غجنمتمئٰهخل : ممخص خملكن
زئ (.٤ و٣ ما نقض:)تانّا س  وضوعُ وال نقض تامُ ل ك ٍ  هنة  ذ ل ، و

هان زئِ  عدم نقضُي ال قُعلمُ، فيّيةهما إ ا هما إ ِقض نُ عدمَ أوٍ بطر
ية ي ألن حكمبمك غألحفيسّا سكما قد ي َّـ حكمبمك غألجلي وجبةِمنا  عدم انع  ِ ا
زئ ِيةا قيضِ بعكسّ  .جعمثمتهتخص وىعمميع َّـمتلك جعال حميعمى ُّـصمميع َّـمتلكمى ههثهييغ غجنمقَّـلكن غجنىعه ق.ِ ا

  :فنقول
زئي وجبة ا   :ةّ ا

فروض صدق    ع ب ح    :ا
د ال تصدق دائما طلو(    َ حَع ب  ً:ا   )لّب األوا

ا(   َ حَس ب    ً:وال تصدق دائما طلوب ا   )ا
هان زئيّتقد :ال وجبة ا قيض  ا ،   بعض تقاديرهاّة أنّم  عكس ا

باين ا سبة ب نقي طرفيها ا ون ال ئذّت ةٍ، فتصدق حي سا   :يةّا  ا
  َ حَال ب

طلوب األو(    َ حَع ب   :فيكذب نقيضها   )لّوهو ا
ة اًوتصدق أيضا سا مول هذه ا   :يةّ منقوضة 

    حَ بّ
ا(   َ حَس ب  :فيكذب نقيضها طلوب ا   )وهو ا

زئي ة ا سا   :ةّو ا
فروض صدق    س ب ح     :ا

د ال تصدق دائما طلوب األو(   َ حَس ب  ً:وا   )لّا
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ا(      حَع ب    ً:وال تصدق دائما طلوب ا   )ا

هان زئي ا :ال ة ا وضوع أعمّسا ون ا حمول مطلقاّة قد ي و ً من ا  ،
سان س بإ يوان ل نبعض ا ا    : و

وجبة ن ، فتصدق إذً مطلقاّ من نقيض األخصّ أخصّنقيض األعم: ًالّأو ا
  :يةّا

  َ حَ بّ
طلوب األو(   َ حَس ب  :فيكذب نقيضها   )لّوهو ا

ياً تبايناّاألخص يباين ع ّنقيض األعم: ًوثانيا ةن، فتصدق إذً  سا   :يةّا  ا
    حَال ب

ا(      حَع ب  :فيكذب نقيضها طلوب ا   )وهو ا
نَّـىعغ ه هجلهئيغ غجنمتمئمثىش هخملكجليطغ هثمئىش غخفحهب   مخلكن غجنهئالن مض غجنخيهئيغ غخفست

ل هغجنمتمئىش غجنتلكن ض مغيط هنجيمبمكيهغخف  هقغظ خملكجليطغ غجنخيهئيغ و مغيطُّـيطوص هجعخييط َّـىعغ ي ُّـ
ه هجلهئيغ غجنمتمئمثىش ص ههنلك معبمئغخفست غحم هغخفخلكجن ي عهثخص َّـ جنمبتهبيعُّـ غجنيعُّـلكيضي غخف  ي

غجليطص ممخص قمميعهثلكيجنمثيغ عي هص ألهث هثلكققغ هنلك ُّـستهيلكق هن َّـىعن غجنمئ   .ي
حصورات سب ا   وح 

      :األصل
قيض     :ا

ستوي      :العكس ا
وافق قيض ا    :عكس ا

خالف قيض ا   :عكس ا
حمول    :نقض ا

  :نقض الطرف
وضوع :نقض ا

   ب حّ
  س ب ح
ب َ ح بّ  ع  َ  
  َال ح ب
  َال ب ح
َع ب ح َ  

َس ب ح

  ع ب ح
  ال ب ح
ب   ع 

  
  

  َس ب حـ 
  

  ال ب ح
  ع ب ح
ب      ال 

َح ب س َ  
  َ ب حّ  َع ح ب

َس ب ح َ  
َع ب ح

   ب حّ  س ب ح
  

َ س ح ب َ  
  َع ح ب
  َع ب ح
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ؕ ؛خّؕ ؛ؕ ؟خؕ ّؗ؛خؕ رؖ  
م القضايا َمّ ما تقدُيع قض( من أح قيض والعكوس وا  من نوع ) ا

باِاالستدالل سبةِ ا حوّية إ القضِ بال  جلمف ه هنبلكخغي حممتستيطن عن األصلِلة ا
غ عجغبلكهتلك هن قهن هنمئيطيمثملغجنمئٰه غ وهنلكغي غخفجيمب ن عمل غخفجيمب ظ  ممخص َّـ غحللكن مض غجن

 .هنلكغي هن هنمئيطي حفالن غجنمئمثلكك غخفهسجنهن
قض:أي قيض والعكس وا ُ ألنه ؛ ا قيض من صدق ّستدلّ  إحدى ِ ا

العكس، وِ  كذبّالقضي اّستدلُ األخرى و من  ص عه مض جمحق غجنمتمئمثىش  ا
ه عكسا أو نقضاَلوُ ما حِ  صدقِصدق األصل ً إ ي ألن ظيطم غألظ مض ؛ً

ن عجن قضِ العكسِأو من كذب صمثيغجنخيهئيغ هغجنمتمئىش ُّـالقن ظيطم غخفح   ِ وا
ن غجنهئالن جلمتهتخصص هرلك عقغ مملكن غألظ ي جفسمك غجنمئلكجليطمعخل غجنمبتخل معمئيطِ األصلِكذب

ن عجنمث م  حمخص ُّـمبىغهن صهظلكقخملك ن ظلكقخملكم يهَّـ غخفح  مملكن صه هعقغ مملكن هنلك ُّـمبىغهن مملكقجعلك.هُّـهئ
 .هغألظ مملكقجعلك

ا ًوسميناه مبا َ ألن انتقال؛ّ هنّ طلوب، أعِ ا ِية القضَ كذب: إ ا  أو ّ
صلَصدق ُها، إنما  ٍية من قضّ ِ فقط، بال توسطٍ معلومةٍ واحدةّ ٍية قضّ  : ُّـخيمت. أخرىّ

ممىعغ هثمئمثٰه ك غ جفمص هعقغ مملكن غألظ ههنثالص يمم غ جفم  عقغ ظيطم غألظ
ن ظلكقخملكص جعال غجفتمثلكف وظلكقخملكص حممشن غجنخيهئيغ جعهبختمب عخمسلكهن عه غجنمتمئىش ُّـهئ ه ي  عمل ه

نص جع و مغيطُّـيطوعقحفلكن جللكهن هظلكقخملك جنىغن هنمت ممىعغ  يعقغ مملكن مم غ جفم: هنبلكخغ هثمئ
جنمل عجنمث  يغجنمتمئمثىش ك غ جفمص هعقغ مملكن غألظ ظلكقخملك جنىغن هنمت ظيطم غجنمئٰهلكُّـلك غخفح ه

ه هخملكجليطغ غجنمتمئىش  .مض جلهئيغ غجنمتمئمثىش هغجنخيهئيغ غخفست
هانَمّوقد تقد باِ من أنواع االستداللٍ نوع  ُ ال  آخر ٌ نوعَو. ِ ا
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تاج المنه بدي ديهةّس ُوقد .  إ أ من بيانهُ  نطقُا ُية ا   : فنقولّ

ديهي اضّمن ا ر ِيةات  العلوم ا َ أنه إذا أضفتّ ئا واحدا إ ّ ً ش  من ً
سبة ، فإن  ساو ئ ا ش َا ساوي ال تتغّ ن صه هنجيمبمئلكّ ال   :َفلو 

  ح= ب 
ً منهما عددا معينا إ َوأضفت ّ   :َنـ ) ٤(ل عدد  مث ـً

 ٤+   = ٤+  ب
ك إذا طرحت ذ ت من َو َ منهما عددا معينا أو  ً ّ ّهما فيه، أو قسمتهما ً

سبة،)٤(عليه كعدد  َ فإن  ، فيكونّ ساوي ال تتغ ُ ال ّ :  
  ٤ ـ  = ٤ ـب 
  ٤×   = ٤× ب 
  ٤÷   = ٤÷  ب

ذا ال تتغ ُو سبةّ نُ ال و  ونَأو أصغر  من َ ب أَ  ُ منه، فإنه ي  ٤+  ب ّ
  . منهَ أو أصغر٤+  من َأ

  .وهكذا ... أو أصغر منه٤ ـ  أ من ٤ ـب  و
ك نقولُونظ و صحّية  القضُ ذ دّ، فإنه  مةَ أن تز وضوعً  ِية القضِ   ّ 

مةِونفس سبةِ ا ا، فإن  مو   َ ِية القضّ مِءّ ال تتغ بمع بقاّ كيف ال  ِ وا
صدق   .ِوا

سان  :َفإذا صدق مةَ، وأضفتٌ حيوانٍ إ    إ طرفيهارأس َ 
سان  :َصدق   ٌ رأس حيوانٍ رأس إ

مةَأو أضفت   :عمل لكيعحممثهتلكًمثال ) ب (َ 
بَ م  :َصدق بن  سانا    ً حيواناً إ

ي عهث جن جفىعحممن غألقجعخيمل هن مم هنمتهتخص جنهئلكن غ :هغجنجهلكَّـيط جلمف قجن) ص( .مجف= ي
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ذا صدق ء  :َو جرَال  يوان  ٍ من ا

  )ههنستمبمئمثلك( ىعمل لكيعحممثهتلك مممبهبمل ىهعضهيمن
ء  :َصدق يوان َال  جر،ً)ستلقيا( من ا   ً)ستلقيا (ٍ 

ذا صدق س بذهبُبعض  :َو عدن ل   ٍ ا
   )خمجيخيمل( ى عمل لكيعحممثهتلك مممبهبملىهعضهيمن

س قطعة ُبعض  :َصدق عدن ل   ٍ ذهببقطعة ا
نوهكذا ك أن ُ يم َولُ  ٍية قض ّ ٍية إ قضٍ صادقةّ ادة ٍادقة أخرى صّ ، بز

ادتّ تصحٍمة حمولُ ز وضوع وا ٍ معا، بغ تغيِها  ا
مً ِية القض   يفّ ها، ِ و

مةًسواء نت ا ضافةُ  ً أو حاال أو وصفا أو فعالً  ءّ أو أي،ًً  آخر من هذا ٍ 
 . القبيل
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  ؞بخر
ن يص همجمث هنلك معمئيطي َّـ جعمثمن غجنمئمهمثيط مض غخفمتجي غألقحكجي)يهنبلكجفهن غحلجمل(َّـىعغ غجنبلكغ 

يهن عهن غجنهئتلكغ هن جعحهن غخفخييعم هجمحقن هن غخفمئيط ي ص هي هثبلكجن عن وهنمليهنلكغ عمل َّـمتلك هنمئيطي  جن
يُّـخييط َّـىعغ غخفبحهن هن عَّـ: خممبمتلك ص جفت غجنبلكغ غألهي ي هنبلكجفهن جلمب غخفمتجي هَّـ هنبحهن   مني

ظي عهث مزغخفخييعم ل : ص عجلمتيمثمل عمل حمهت هنهييعقغغ غجنمئٰهيخص مملكن غجنبحهن حممث جنمبت ض غخف
م ُّـتبخل نص هحك و عن غجنمئمثلكك عَّـ هنبحهن: م حممثخص جعخييط ميهغخفحهب ي  هَّـ صي مض هنبلكجفهن غحلجملي

ن هن جليطغ خمٰهلكُّـلكص همم يُّـتهئ ي ومثمل خمٰهي ي معتمسجن هن هنهييعقغغص هحصىعغ غجفتجمتلك عمل جعحهن ي
ن هنمئيطيمثملخفهييعقغغ جنهئ ُّـهبهئ معمسجنمث غجنمئٰهيغخفخييعم جنهيهت معمب غ  . مض غجنمئمثلككههنملي غجنت معهئ

و غألحكلكخ مض جلمب غخفمتجي َّـ جعحهن غحلجملص هغحلجمل جلمف جغالجغمل عخمسلكنحملكجنبحهن ي  :ي
هنمل غجنت يغخفمئيط: ه هغجنمئمثلكك معخييعُّـهي عمجلكي. هغجنتهبثمثصغجنمئمثلككص هغيحكتمئيعغظ هنلكغ غخفخيمب

ن ومعهسقه عمل غجنهئجه جل مصهت  .ي معمهيطُّـمئي
ن غجنتمهيطُّـمئي عن هنبلكجفهنيجغ ي غحلجمل َّـ هنبلكجفهن غخفخيمب ظى غجنىعه ُّـي  جع عمل هنخييعحممل يت

ن غجنتمهيطُّـمئ يص هخميط جعمثمتيغخفجهت ص هعهثلك  ميمض غجلىغظ غألهن م لكي ق هغجنتمهيطُّـ ي غخفيعغق هن غجنتمه ي
ن ظ جعلكجنمئمثلكك هغيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس عمل غجنهئجه جل مصهت وهثت غحكجيمل ي معمهيطُّـمئي  جع

هنلكغ غجنتمهيطُّـمئ  .يمثملغخفخيمب
ن قغئخص عهنلك عظمييع هن ينع: حكتمئيعغظهغجنهييعم جعخل غجنمئمثلكك هغي ي هثتمثجمل غجنمئمثلكك معهئ ه

ههنلكغ هعهنلك هنسلكهُّـمليغخفمئيط ن قغئخص عمممق هنمتهتلكي ي هعهنلك .ه حصلكص ههثتمثجمل غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس معهئ
وص حممشن غجنمتتمثجمل قغئخص هنسلكهُّـمليمض غيحكتمئيعغظ غجنتلكن  . حصلكهي

هعن غجنمتتمثجمل مض غجنمئمثلكك قغئخص:  جعخل غجنمئمثلكك هغيحكتمئيعغظي غجنهييعم غألحكلكخصنعق ي عهنلك ي
ن عمممق هنمتهتلكي جنمبهبمئيطوهنسلكهُّـمل ههنلكغ هعهنلك عظمييع هنمتهتلكص همض غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس قغئخص معهئ  .ي

غن عهنلك ظلكهنمن: هنثلكن غخفسلكهُّـمل وغحلمث و هعهنلك هثلكلكي  عق ي شمب طس م هغحلخن َّـمتلك جلمئحلي
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غص حممشن  غن ُّـهب غص حملكحلمث غص هغجنمتلكلك ُّـهب يغألهنيع هن عجفيطرلك م هغجنمهلكهنمن ُّـهب

غن هنسلكه جنمبمهلكهنمن هغجنمتلكلكي جنمبهبمئيطوَّـىعن غجنمتتمثجمل هنسلكهُّـمل وهنلكغص ألن غحلمث  .ي
غص حمىغُّـيطو عهثسلكنشص هممو عهثسلكنوقُّـيط: ههنثلكن غألظمييع غو ُّـهب  هَّـىعن غجنمتتمثجمل . ُّـهب

 .وهنلكغص هَّـ هغضِّـيعظمييع هن غخفمئيط
وعهث جن جليعضمن خمجيخيمل جفيطُّـيط:  غيحكتمئيعغظص حمهبثلكجن غخفخييعهميعهنلك ز   جلمف غجنمتلكق حمستجيطَّـلكي

 ضمنزهَّـهئىعغ جن جليعص قي عحفيعه خضيطَّـلك معتهبيطهضمن خمجيخيملز جعلكحليعغقغص هممىعجن جن جليعقيمعتهبيط
شمم خمجيخيمل :  هنهيلكقَّـلكهملي مممبمثه معستمتتمي هن قجن خملكجليطغ. عمل هنلك ي شلكُّـمله هقغجعخيمله جغلكجنثملهخمجيخيمل
غضِّـ عن َّـىعن غجنمتتمثجمل عمممق هن هنمئيطي معتهبيطوجفيطُّـيط يق جعلكحليعغقغص ههن غجن  .هنلكهتلكي

يهممىعجن جن مغيعجعمن جفب ن  حمتجيطصهمل غألحكمقُّـ هعجلجيمثتهتلك خف ُّـجهتهئ عخفلك مض قعحكي
 ظحفيع ُّـجهتهئ هثهييغ غألمسص هَّـهئىعغ و هممىعغ جن عجلجيمثتهتلك جنجهخيسصُّـجههي هن عمس قعحك

ن ىمم هن: ي ممحل َّـوعمل ظيم غألخكخلككص حمهي غجنمتتمثجمل ختيعف جعمئلكهث  وظمثمك جعمهيطغلىع ي
زحممشهث ُّـجههي جعتمتلكهجن جفب  .مل غألحكمقُّـي

ه حكهسغي هنهتخصمغغهن َّـمتلك هث ي مل يهئ جعمهحىخفلكقغ س:  هَّـي ُّـهييعض غجنخيمئ غجنبهلهه
 ظه هظلكقخمملههنلكغ ظحمثحمليظيطخمهتلك عقغ مملكهثمن غخفمئيطغجنمتتمثجمل ه

يعن هنلك ُّـيعمعبيش جعلكإلمغلكجعمل جل َّـىعغ غجنسهسغن مض غجنمئمثلككص َّـ عن غخفمئيط ي  عن ّهنلكغ يجعيطي
يمعهسقه عمل َّـىعن غجنمتتمثجملص ألن غجنمتتمثجمل عهنلك عظمييع هن غخفمئيط ي ي وهنلكغ هعهنلك هنسلكهُّـملي  حصلكص ممخص ي

ن غجنمتتمثجمل ظلكقخممليهنلكغص حمالجعيطيقمميعهثلكص هغخفهييعهك ظيطم غخفمئيط  جنىغن يص هعيه عن معهئ
يص ألهثمتلك حميعضمتلك عن غجنمتتمثجمل ي ختيعف جل قغئيعغ غخفمئيطوغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هَّـ جضلكن هنلكغص يي

ن غجنمتتمثجمل مملكقجعمليههن حميعك ظيطم غخفمئيط ن ى جنىغني هعيصههنلكغ ي ُّـهبهئ عن معهئ  عن معهئ
 .و جضلكني ظلكقخممل هظلكقخممل هي ظلكقخمملص هغجلهب جعخل هظلكقخممل
ظ هههثملهس ي ريط هني غخفمتجي غألقحكجيصنعق  يممبحقغ مض غجنيطحملكل جل غجنمتتمثجمل غجنت ُّـت

 ي معهئهب غخفجههئمبمل مض جعحهن غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميسص هقجن ألن غجنمتتمثجملصهثخي.  جعلكجنمئمثلككعجنمثهتلك
ظ عجنمثهتلك جعلكيحكتمئيعغظ عهحكىغجنت ُّـ ىت هنلكهتلكص ههن حميعك ظيطم ي هعمممق هن هنمئيطي
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 هنلكغ ي ُّـهبهئ غيحكتمتلكق عمل غحكتحلكجنمل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جنبمثلكن ظيطم غجنمتتمثجملصيغخفمئيط

ن غخفمئيط ن غجنمتتمثجمل مملكقجعملههنلكغ ظلكقخممليعق ي غحكتحلكجنمل مض عن معهئ ص هي هنالقهنمل ه همعهئ
مغبمل غجلىغئجعخل مغبمل غجنهئمبمثمليمثمل ظيطم غخف ن غخف مغبمل غجنهئمبمثملص حممئيط معهئ ي هممىعغ غخف  هَّـم  ي

جنمتلكهمملكقجعمل م غجنمتتمثجمل مغبمل و خمجيخيمل جفيطُّـيطشمم: ص هثح خم ن غخف ي معتهبيطق جعلكحليعغقغص همعهئ
جنمتلكهخمملهنلكغ ظلكقي هَّـ غخفمئيطيمثملغجلىغئ . يجعخيىش خمجي غحليطُّـيط معتهبيطق جعلكحليعغقغ: ص هثح خم

ن ي ُّـهبهئ غيحكتمتلكق عمل خملكجليطغ غحكتحلكجنمل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل إلجغبلكغ : ههن َّـمتلك هثمئ
ي خفلك خممبمتلكن هن عن هثتمثجمل غيحكتمئيعغظ عهحك هن هنمئيططظيطم غجنمتتمثجمل مض غيحكتمئيعغظ هنلكغ ي

  ُّـهبهئ عن ُّـخيجيي جعمسن غيحكتمئيعغظ ييص هجنىعغ مغىغن غخفمتجي غألقحكجيي غيحكتمئيعغئغجنيطجنمث
همثمل ُّـمئمثمتههثتمثجمل ن عمل غجنمتتلكئمي غجنمثمئمثمتي ظ   جل لكيعُّـ غجنمئمثلككص هلكيعُّـمئمليعي يمثملص هي ُّـهبهئ غجن

يعهنلك غجنسحق هن غخللكك. ص عه هن غخفسلكهه عمل غخفسلكههي عمل غخللككيغجنسحق هن غجنخيلكن  ي
همثمل ُّـمئمثمته ممخص مض غيحكتمئيعغظ حمال ُّـمتتمي هثتمثجمليعمل غجنخيلكن  .ه عقغ غحكتبجي خممثلكحكلكيعي ي

يجعمسن هثتمثجمل غجنمئمثلكك : ي جلمف غخفمتجي غألقحكجيىجههئى ُّـهبهئ عن ُّـصظ َّـىعغ ضمض
ي عمجلكي مض غخفمئيطوهنخييعهحممل نجفخلههنلكغص حمهبثال ه غص و عهثسلكنشص هممو عهثسلكنوقُّـيط:  معمئ  ُّـهب

غوحمىغُّـيط وص حممشن مممقه غجنمئمثلكك خكلكهنمبمل ُّـهب  عهثمن ص حممئب عن معمه عمل غجنمتتمثجمل.و جنىغُّـيطي
غص هعي يمعخيمب هن هثهييغ غجنهئمقه عن قُّـيطغ ُّـهب ه و عن مم عهثسلكنىهب عُّـ جلمبهبمن حمي ي  ي

غظ و مغيطُّـيطغص ألن مم غجنمتتلكئمي هنستبجيمتملهن جنمتلك غجنمتتمثجمل هنخييعحمملزحمال معمئيط عقنص ُّـهب  مض يي
هخص هثيعُّـيط عن هثجخيمبهتلك هنهيمهمبمليهنلكهتلك جعمتح غإلمجلكنص هعهثيهنمئيط  هن حفالن غيحكتيطين ي

ص ي عمل غجنخيلكني جعخالم غيحكتمئيعغظ هغجنسحق هن غخللككصي عمل غخللككيهغجنسحق هن غجنخيلكن
ههنلكغ ي عمجلكي هي معهيمهمثالي مض غخفمئيطو هنستبجيمتملىغجنمتتمثجمل جمحقيحممشن   .ه

ن يهَّـىعغ هنلك عحكس غجنجههتمثيط غجنمهيطق ي خميطك  ص جفمثهن  جنالحكتمئيعغظيمثمل غخفمتجيمئمض غألحكيغي
ن )ي غخفمتجي غألقحكجي:عه(مملكن  هنلكغ غجنبهل ي ُّـهئ غجنيط مض هنخيمب  جعلكجنسحق هن يعي ُّـيعه غجنت
جنيط هن هنمئيط غجنمتتمثجمل ينع :ص عهي عمل غخللككيغجنخيلكن    و هنستبجييغخللكك ينع هصت غجنمئمثلككىهنيمع

يعهنلك غخفمتجي غيحكتمئيعغئ. يمض غجنخيلكن م هجن جعمتح غإلمجلكنم   يمثملغألحكيغ غخفمتجيمئ( مض ممتلكغ ي
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ن)جنالحكتمئيعغظ هنلكغ مض غجنهيهئيع غجنبهله: ص حممثمئ غجنيط غخفخيمب يعن مع هلك جعلكجنسحق هن ي جنمثيغ حضتمهي

مغيط لكيعُّـي حممئيش ممخص ُّـيعغن غخفمتجي غألقحكجيي عمل غخللككيغجنخيلكن غجنيطَّـلك ظحفوص جع ُّـ  .يع جنت
يعن غخفمتجي غألقحكجي: جعمثلكن قجن قغ جعلكجنسحق هن ي هنلكغ جضمه غجنيط غخفخيمب ه ُّـيعه مع

 .ه حممئيشص هي ُّـيعه لكيعُّـمئلك جمحقن مملكجنتهبثمث هغيحكتمئيعغظ عه غيجفتخصني عمل غخللككيغجنخيلكن
جنصهثخي هنلكغ هن غيحكتمئيعغظ عقغ مملكن هنستبجيمتلك خممثلكحكلك حفهيمثلكص ي ُّـهبهئ عن معت هيط غخفخيمب ه يه

يهجنهئ غجنسمث ن يط غجنجههتمثيط غجنمهيطقي ي خميطك  غجنيط جعىعجن هخكجيمك مممبهبمل ي عجنمي جفخن غجنت
يص هعحملكق جعمسن غجنسحق هن غجنخيلكني مض غخفمتجي غألقحكجيحممئيش ه هعن مملكن لكيعُّـمئلك ي عمل غخللككي

هنلكغص عي غجنيط غخفخيمب مغيط لكيعُّـزجنت و عهث ُّـ  هي صي عمل غجنخيلكني جمحقنص هَّـ غجنسحق هن غخللككي
ن غجنمتتمثي عمل غخللككيهثحتلكف عمل غجنسحق هن غجنخيلكن هنلكغص هي يجمل حممث عمممق هن غخفمئيط غجنىعه معهئ

هَّـىعغ ي . ي جنتتهبمث جفجمثمل غيحكتمئيعغظي غجنىعه ُّـمسحفىع جع غخفمتجي غألقحكجييعمل غجنمئمثلكك غخلهي
ي عن غجنسمث:ُّـخيمت ن يط غجنجههتمثيطي ي خميطك  يعن غقجللكظ : وص جع َّـ خملكئيعجعجي غخفمتجي غألقحكجيي ي

ن جل لكيعُّـ غجنسحق هن غجنخيلكنيغخفمتجي غألقحكجي هنلكغ ُّـهئ غجنيط غخفخيمب ي عن مع  حممئيش ي غخللكك عملي
يعن َّـمتلكم لكيعُّـمئلك ظحفيع هَّـ غجنسحق هن غخللككقعه  هحممئيشص حمهت عجنمي مممبهبمل وجعلكلك ه  عمل ي

مغيط قجنمثيغجنخيلكن وص هَّـىعغ هنلك خممبمتلكن مض غجلىغظ غألهن هن عهث ي ُّـ ي ي جلمف عن غخفمتجي غألقحكجيي  َّـ ي
هنلكغ غجنبهل غجنيط غخفخيمب جفمثيطغ جلمئال جنت يص هعن غحلخن حممث جنمثيغ جفخنغ جلمئمبمثيُّـملهغجنجييعُّـمئمل غجن ه  صهلكي

هنلكغص :ص جعهبخيمتيغحكتمئيعغئَّـ جفخن جع  ي عن عقحكجي غممتجه َّـىعغ غجنجييعُّـ جنتحمهمث غخفخيمب
ص مكمتلك هنمت عن هنيعمغخي عمل غجنمئمثلكك عُّـٰهلكص جنهئ غجنسمثوهمملكن َّـمتلكم لكيعُّـ ي ظحفيع مس ُّـمبتهيمن عجنمث ي ه ي ه يط ي

ن غجنجههتمثيط ي خميطك   .يعحملكق جعمسن غجنجييعُّـ غآلحفيع جنمثيغ هنيعمغخي عمل غجنمئمثلككي
ن عن غخفمتجي غممتجهلكم وههن غخفخيمب ومثيغ غحفجكغجللكص هحميعم هجني  غيممتجهلكم ي جعمثمتهتخصص حممشنه

قوَّـ غممتجهلكم خظ مغ يص هنث غممتجهلكم غجللكقجعمثملص حممشن غجللكقجعو هن قو عهنيعيمثملي مغ غظ و هن  حك
ن غجللكقجعىجلمبهبمن ن يمثملي جع عن يص هعن غألقك ي ختيعف جل خملكهث ص حممشن جلمبهبمن هبىعغ غجنمئلكهث

ص هعي . بمل جلمف حمهتهبيجكمع حمال معستهيمثيط هن ظجغلكقن ههن هثتلكئج غخفيغحكتجيخيمن عن معستهيمثيط هنمت
قوهغيحفجكغل هثح عرلكق خظ مغ  . غحفجكغل عه ظمتلكجلمل غجنجيلكئيعغ: هنثصو جمحق هن
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ص هعهث ص ي غجنتهيهئحق غجنبهلهيمثملخص غممتجه ظجنيهجلمف َّـىعغ حممسقحكجي مس شجكل جلمب غخفمتجي

غهثخل جن ي مممبخص غققغق غجنهيهئيع غجنبهلهطهعهمغيط خم غهثخل ي معجيي هقغ همعهئلكهنال ظلكقغ معمب غجنمئ ه
 . هعجلهبيعقم

جنيعخكلكق عجنمث غحلهئ غجنسبىغهغقههَّـىعغ هنلك   : جعمئ
  يعجنهيمم غحلهئمممث قحكممجيلكجنمثيغ

   ىهغخفمبهتمم غخفبتمميطل غجنمئمميطُّـ
  يهنحقغف قه غجنمئيعهثخل غجنمئيطُّـيغ

  ىمثش هنمتمم جلحيممو جلمبمممثسجفمم
ن يط غجنجههتمثيط غجنمهيطقيهغجنسمث ي خميطك  مض هنمتجي غيحكتمئيعغظ ههنمتجي غيجفتخصيغ مس ي

وُّـيطل غحفجكغل هنمتجي ي وص جع غقجل غممتجهلكم لكيعُّـمئملو مغيطُّـيطي غ يمبتهيهئحق غجنبهله عحفيعه جني  مملكهث
غ هنمبتهيتخل عجنمثهتلكيعيُّـسحقهن جلمبمثهتلك  هث  .ي عش مس ُّـهئ

هنلكغ عمل يُّـمل غجنتهيهئحق جلمتيط غجنبهليمثمل آلجنوحملكخفمتجي َّـ غممتجهلكم  جنالهثتمئلكن هن غخفخيمب
يغص ههثح جلمتيطهنلك هثجيلكجن غجنهيهئيع غجنمييعمح  هن غإلخكهئلكيغ ه هثجيط هغجفيطغيغخفجهت

غققغ جلمف غخفمتجي غألقحكجييمثملغألحكلكحك ني عش ُّـمئي غجن ظ عمل غجنمتتلكئمي ي : جن يعهثلك هثت ي
ن هبلك غخفمتجي غألقحكجييمثملجل لكيعُّـ ظجن ظ عجنمثهتلك جل ي غجنمئمثلكك غجنت ُّـمئ يص جع هثت

ومثمللكيعُّـ ظجن ومثمل ههنمثهئلكهثمثهئي غ جلمبمثهتلك غحك هثحييعي وُّـمل غيجفتخصنص هَّـ هثحييعيُّـمل عحفيعه هعلكمبمئ  مس ي
غهثمثمتهتلك هنهئتجههيمل قغهمعهئ خم يط غجنجههتمثيط يص هغجنجهخيس غجنىعه غممتجههيهتلك َّـ غجنسمثو قخممثمئملو جعمه

نغجنمهيطق ي خميطك  ني يعن غجنهيهئيع غجنمييعمح: ص غجنىعه ُّـمئ ن ي هغجنهيهئيع غجنبهلهي  مض غجنخيمب
ه هن جمحق عن ُّـستبجي خممثلكحكلكص ي عمل غجنخيلكني ُّـسحق جلمف عحكلكك غجنسحق هن غخللككيمثملغجنجيبمثخي

 صههخسسخل ظهيحملمض هثح هنئمل  ههنملي جنالحكتمئيعغظ هنمئيطيمثملهنمل غألحكيغ غخفمتجيمئيهقمميع مض هنمئيط
 ُّـخيتمئيط ت غجنتهيهئحق غجنيمثملص هظجني غجنتهيهئحق غجنمييعمحيمثملجن هظي غجنتهيهئحق غألقحكجييمثمليجعخل حممثهتلك ظجن

يهبلكص هجعخل مممث عن غجنبهل ُّـهيهئ ي غحكجيمل معمب غخفمئيطي ن عمل غجنمتتلكئمي جع ظ  .هنلكغييعهن جنمب
ظع :هغإلهثمهلكم ين هنلك مع ن يط غجنجههتمثيطي عجنمث غجنسمثي ي خميطك  يُّـخييط حمتحلك مغبي ه هلكقغ جلمف ي

ه غجنهيهئيع غجنبهله ن  حكمتهنمتىع عجنهيمملكن ُّـخيتمئيط  يص عق غجنهيهئيع غجنبهلهيهنست ظ يمل جعمسن غجن
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ن  هنلكغ ي ُّـهئ غجنيط غخفخيمب يص هجنهئ ي عمل غخللككي جعلكجنسحق هن غجنخيلكنيعيعمل غجنمتتلكئمي همع

ي عن جنمبهيهئيع غجنبهله:ص هَّـيمثملغحكتجيلكل عن ُّـهئتجه َّـىعن غجنثيعهغ غجنخيمبهب يط غجنجههتمثيطيغجنسمث  ي
يغ غجنتمهيطُّـمئهلكيعُّـمئمل ن عمل غخفجهت ظ هنلكغ يمثمل عحفيعه جنمب  هن حفالن غخفخيمب

ن غجنجيبمثخيز مم يحمهت ُّـيعه عنص يمثملغجنتمهيطُّـمئ  هغجنهئمثهبمثلكظ هغجنهيمثىغُّـلكظ ي هن غجنجيمكيمثملهثتلكئمي غجنخيمب
ن غيحكتمئيعغظصو هنيعمعبجيمل...ه  عمل ي غجنتهيهئحق حممثهتلك َّـ غجنسحق هن غخللككيمثمليهعن ظجن  جعمئلكهث

ص هخملكن صي عمل غخللككي هجنمثيغ هن غجنخيلكنيغجنخيلكن مجمث : يهمعيعخم عمل عممثيع هن قجن
ق غهللا هن غجنهئتلكغ هغجنسمتمل هعجفلكق  ُّـهن عَّـ غجنبمثمنيغألجعحلكف غخفيعمعبجيمل جعمشجغبلكغ همغ

ظلك قجنمث غجنمتحيم  جلمبمثهت غجنسالن  من هن غيحكتمئيعغظص هعن مملكهثوغهنستهيلكق م هحفمه
هنمتلك َّـىعغي هن غجنمئمثلكك هغخفمتجي غألقحكجيهغهنستهيلكق  . عمل ُّـ

ن يهجفمئ ي خميطك  ي عن غألحكلكك غخفمتجيمئ:هبىعغ غجنبحهني ن غجنجيبمثخيي  هجنسجعحلكف يمثمل جنمبخيمب
ق غهللا حكبحلكهث همعخيلكمل خظ مغ ي عن غألجعحلكف ي هثجيط مض غجنهيهئيع غجنمييعمحص جعمثمتخصو هغجفيطوغخفيعمعبجيمل جع

قن معخيلكمل هنبمتمث مغ ن ٍّ هنمتجيمئو جلمف عحكلككومليغخفيعمعبجيمل جع ن عحكلكحكلك جنمبخيمب ه ي ُّـهبهئ عن ُّـهئ
ن غجنجيبمثخييمثملغجنجيبمثخي  َّـ غيحكتمئيعغظ هغيجفتخصنص هعحكلكك غإلُّـخصن يمثمليص ألن عحكلكك غجنخيمب

قن معخيلكمل َّـ غجنمئمثلككص حملكألحكلكك غخفمتجيمئ مغ و جنهئ هنمتهتخص حضتمبيجع  . جل غآلحفيعٍّ
يهجلمف َّـىعغ حمبمتلكظ جلمف غخفمتجي غألقحكجي ن غجنجيبمثخيه  هعهثهئيعهثلك يمثملي عقغ ظهنمتلك جعمتتلكئمي غجنخيمب

ق غهللا ن  م هغجنخيمثلكق جعلكهللام  همغ ن قجن هن غجنتمتلكخمىشص ألن غإلُّـخصن جعمتتلكئمي غجنخيمب يي ُّـهئ
ى غجنىعه جعمت جلمبمث ي شتمب جل غألحكلكك غخفمتجيمئٍّ هنمتجيمئو جلمف عحكلككس هنبمتيمثملغجنجيبمثخي ي ى

ق غهللا مع مغ خيلكملص حمهب غخفهبهئ عن هثمتهئيع هثتلكئمي عجفيط غجنجييعُّـمئخل ههثمبتىغن جعمتتلكئمي غإلُّـخصن جع
ن يط غجنجههتمثيطيغجنجييعُّـ غآلحفيع هي معالقن جعمثمتهتخصص جعمثمتخص جفهئ غجنسمث ي خميطك  جعلكجنتالقن جعخل ي

يغجنجييعُّـمئخلص هعحملكق جعمسن غألحكلكك غخفمتجيمئ و جنهئ هن هثتلكئجهتخص هغجفيطي يص حممشهنلك عن هثهسهن ٍّ
ن غجنجيبمثخي قن معخيلكمل حممتهسهن جعمتتلكئمي غجنخيمب مغ يجلمف هثح ي ُّـهبهئ غجنتهيهئمث جعمثمتهتخصص هعهنلك ص يمثملجع

ن غجنجيبمثخي قن معخيلكمل ههثمتهئيع هثتلكئمي غجنخيمب   عن ُّـمتهئيعوص هجفمثهن ي ُّـهبهئ ألجفيطيمثملعن هثمتهئيع همغ
قّ جلمبمثهتلكص حمالجعيطو خملكئهبمليُّـمليص ألن جفٰهلكقغ غجنبهلغألحفحقغ مغ  . معخيلكمل غهللا هن غإلُّـخصن جع
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يهَّـىعغ َّـ غجنهيتِّـ غجلبلكق مض غجنهيهئيع غجنبهله ه حكحقغ يص هَّـ مغخي غألحكلكك غخفمتجيمئي

ن غجنجيبمثخي قن معخيلكمل هجعمتتلكئمي غجنخيمب مغ  .يمثملههغجفيطغ جنسُّـخصن جع
ن غجنجيبمثخي ص حمهب غجنتمتلكخمىش عن هثهسهن جعمتتلكئمي غجنخيمب  ههثمتهئيع يمثملهعقغ مملكن ممىعجن

ق غهللا معخيلكملص نممخص ظمت  همغ ق هثيط قحكمعيعغجعيعه هعُّـٰهلك قُّـهيمثيط َّـمث مغ  غجنىعه ظهن جع
ن غجنجيبمثخي قن معخيلكملص حممسحليط جعيمثملغجنخيمب  هقجل عن ي قجنمث جلمف  هقغحم جلمتهتلك هعهثهئيع همغ

ص حملكجلجكك جلمبمث غجنسمث ن يط غجنجههتمثيطيقجن ي خميطك  جن َّـىعغ معمتلكخمىشي وجعمسن خم ص و جضىشي
ن عن معهسهن جعمسجفيطرلك  هحممشهنلك عن معمتهئيعرلك هنخيلك هعهنلك عن معهسهن هبخص هنخيلكص حمهب جمحق غخفخيمئ يه ي

ق غآلحفيعص حممشن غألحكلكك غخفمتجيمئ يهمعمتهئيع همغ  . ي ُّـسهبِّـ جن جعىعجني
هلك ُّـهسحك جن جفمئلكيهجح مئيعع هنمتجي غيجفتخصن ى حممئيش هي ُّـيمتجي غألقحكجيمئيعع غخفى عن ُّـ:ي

ن يمثملعه ممتلكغ غألحكيغ غخفمتجيمئ غمغهتمل هنمتجي غجنخيمب ي جنالحكتمئيعغظص هن عهثلك ي هثستجيمث هن
 . جعهبمتجي غجنمئمثلكك حممئيشيمثملغجنجيبمثخي

ن نعغإلهثمهلكم : هن َّـمتلك هثمئ ون َّـىعغ غجنهئتلكغ هنحيمب قغمعمتلك غجنخيمبهبي ممخص  م يمثمل مض جف
هنلكقحس غهللا مملكن ظلكجفب  . غجنيطخممثمئمليمثملمك غجنخيمبهبيهن عهث هن غجنهئت م ه هنحيمب
ن ي عجفيط غخفهيهئيعُّـ غإلحكالهنمثُّـمئ  مس هثجيط مض ممتمك غجنهيالحكهيمل هغخفمتلكلكمئمل غإلحكالهنمثخل: خلي

هُّـمل غحكتجيلكل عن ُّـخيجي هثحييعىهن م جع مض ممتمك غإلحكالهنمثخل هن حممئهتلكظ هجمحقَّـم  همثمل جلمبهبي  ي
ه غجنسمثيمعيعمعبيش جعلكجنهيهئيع غجنبهله نيط غألحكتلكق غجنجههتمثيط غجنمهيطقي حك ي خميطك  يص حممشهث ي

هُّـملعجلجي هثحييع همثملمتجيمئ هني غظ مملكن هنسمبخص عن جمحقنو عهثسلكنش ستلكف عجنمثهتلك ممي  ....ه حك
 عه ي عه هنسمثحي عحكالهنو جعهيهئيعه هجنمثسمن هنيعمعبجيملي جعلكجنهيهئيع غإلهثسلكذوت هنيعمعبجيمليحممتحييعُّـ

قه قل.  هجمحق قجنصي عه هنلكههيجس  جنالحكتمئيعغظ يمثمل مض ممتلكجع غألحكيغ غخفمتجيمئوهَّـىعغ هن
ن يحكمثيتيقجم جفلكمغتمتلك غخفلكحكمل عجنمث مض خك!  جعىىخيتىغجنىعه مس ُّـ خص مض غجنتبمبمث ي مصلكيغ غجنخيمب

ه  ص حممشن غخفبمب هبىعغ غخفست ه غجللكهنخيلكغ هغخفهيهئيعُّـ هغجنخيمبخصظ مض غجنخيلكمس عمج يجلمف هنست ي ي
ي مض مصلكهبمل غجنهيهئيع غخفٰهلكقص عق جعهبجيعق عن ُّـستيطنيي ُّـهبهئمت غيممتهيلكظ جعلكخفمتجي غألقحكجي ي  ي

غن جعمئمثلككيجلمف ظح  جعيعحمىش غجنمئمثلكك  جلمبمثيتميىس م ههنثالم  ي هن غجنجههئ غألهنومل قجل
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ن غجنجيبمثخيصيع ُّـخيجكم جع غخلمهي هنهسجغو عن ُّـمسجخ هن جعلكغّهعحكلكحكلكص حمالجعيط ص يمثمل هَّـ هثتلكئمي غجنخيمب

ن جنمبخمه هنثال ن غجنجيبمثخي: هحممثمئ ي همعمئمث غجنتجلكقغ جلمف جليطغ يمثمليعهث معهسهن جعمتتلكئمي غجنخيمب
هثلك جللكهنوجفلكيغ ي همعستمتتمي هنمتهتلك خملكهث يلكص هجنهئ غحكتمئيعغه  هثتمثجمل يم ي ُّـسهبِّـ جن عن معخيهبظه

ظيمف غألخكخلكك غجنىعُّـ مس خضيعخضيعجعت جل ي جلمبمثهت غجنتجيعجعملص حممسهث مع مبمن عمل َّـىعن ي
ن وغجنمتتمثجمل غجنهئمبمثملظ هضهب عه خملكهث ز ومثمل هظجني همثمل مغىغئه هثتمثجملي غحكتجيخيمن عن معخيهبي ظي  ىمبمني مع

  هنمتهتلكظى عظمييعوهنلكغيعجنمثهتلك هن هنمئيط
 إلجغبلكغ يمثمل غحكتجيخيمن عن معستخيطن هثهييغ غألحكلكك هغآلجنص قجنيمثملحممشن عجلجيلكم ظجن

ق غهللا حكبحلكهث همع غ هثبمثهمغ يخيلكمل هإلجغبلكغ هثب  تمتلكي هعهنلكهنمل عئهبيظمف غهللا جلمبمث هظجن ويطيمتلك جضهبي
ق غجنمئيعظن غجنهئيعُّـ هعهث َّـ هثهيس غجنىعه عهثىغجن غهللا حكبحلكهث جلمبمثهت غجنسالن يص هإلجغبلكغ همغ

 . هعجغبلكغ جمحق قجن هن غخفخيلكقميظمف غهللا جلمبمث هظجن همعخيلكمل جلمف حفلكمع عهثبمثلكئ هقحكمب
ن غجنسمث ي خميطك يط غجنجههتمثيطيهحصىعغ ُّـمئ غمعيع جنمثسمن خملكئهبمليمثمليعن جفج: ني  جلمف عحكلكك ه غجنت
و مممبخص عحفمق جليطقي هن عهثصي مض غخفمتجي غألقحكجيوغجنمئمثلكك ممخص َّـ جغلكجعمن  حتمث هن غخفخمقُّـ ي

غلكهسَّـ جلمف غجنهئىعغ يص حممشهث جن حكمسجنمن غخفمتجي غألقحكجيوملي حمخمقَّـ جفجصغجنخيلكقغ مع  جل ي
وعشلك هنستمتيطغ: َّـىعن غجنهئمقه جنمئلكن جن ومثمل جلمئمبوهنملي عمل هنمئيطي ومثمل جعيطجسي  . ي

غمعيع عمل غجنمئمثلكك ييط غجنجههتمثيط غخفمتجي غألقحكجييهخميط هثلكخمىس غجنسمث ه غحكتمتلكق غجنت  مض قجل
ن  .ي جنالحكتمئيعغظص حمال معبمئ جن عُّـمل خممثهبمليمثمل مض غألحكيغ غخفمتجيمئوجعسبخيمل همغ

جن: حممثيلك ي خكيهجح   هجعمسَّـ جعمثتيظمف غهللا جلمبمث هظجن ي عهث معهسهن جعلكهللا هجعيعحك
ي هجنهئ جن حكئمبمن جل غجنيطجنمثصجلمبمثهت غجنسالن ق غجنمئيعظن عه ى ق غهللا عه همغ  جلمف همغ

ق غجنمتب ق غألئهبيظمف غهللا جلمبمث هظجن يهمغ مغيط جلمتيطم جلمبمثهت غجنسالن ملي عه همغ  حمال ُّـ
غمعيعص حممثمئلكن جن غمعيع جعسبخيمل عهمغ حمال خممثهبمل جن ى عجفيط جلمبخصئهئ هثلكخمىسيعن: جمحق غجنت  غجنت

ص حمهت جلمتيطم قجنمثيهي ُّـمهِّـ   جمحقنظو غيجلتخصق جلمبمث

.ططضك: يغألحكيغ غخفمتجيمئمثمل جنالحكتمئيعغظ) ص(
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ن غحكتيط  عن معمئيعع هنمتجي غيجفتخصنص ّ يجعيطصهلك مض جلمئمثيطمعييجنمثيعهث عقغ عققغ عن معهئ

جنى مممتمنيهعي ي هن غخفمئمبيطُّـ غجنىعُّـ قهنهت غهللا معخيلكمل جعمئ َبه سقشىا إفق وجلفق آبقءفق رخ : ي َ َ َ َ ََ َ ْذ ِ ُ َْ
َشك وإفق رخ آثقركو شفتلونُا ُ َ ْ ُ ْ ِذ ٍِ َ َ َ ذَ ي جعلكإلضلكحممل عمل عن غخلمه ي ُّـهبهئمت )صص :غجنىغحفيعم( ِ

مغيطغهث جعلكجنيطيعيعخممتلكجل   .يمثملجنمث ي جعلكيجلتمئلكقغغ غجن
جن ألمغ عن هثبخل عن مميهعهث زخص قمميعهثلك َّـىعغ غجنبحهن جعجي ي ن ي يجعيطصو جعحهني  عن ُّـهئ

ولك خملكئخص جلمف عحكلككيجلمبهبمث ه ن ي ظحمثِّـص هغألحكلكك غخفمتجيمئٍّ هنمتجيمئه ي ي شمب عهنلك عن ُّـهئ
ن جعلكيحكتمئيعغظص هَّـىعغ ُّـتجيمب يجعلكجنمئمثلكك هعهنلك عن ُّـهئ م صو حكلكجعمئملو مض قمعبملصمك هنمتي خم  غجن

 . مض غيحكتمئيعغظيمثمل غألحكيغ غخفمتجيمئيُّـملمف هثحييعجل
ق عمل جلبلكقغ غخفمهمت جنمل هن غجنبحهن هثخي نيجعخييط َّـىعن غجل ي خميطك   :ص خملكني

ٍإن أس هدف لمنطّ جةُمباحث  ٍ وأق مقصد   ُمباحث:  أيّ ا
صدي علوم ا ي ّا لتوصُستخدمُ ا جهولِلّ  صديِ إ معرفة ا ما ّأما . ّ ا

قيقة مقدن األبواب ف مَمّتقد قصد، ٌماتّها  ا ذا ا عرفمباحث ّح    ا
عرفيهَّـ غجنبلكغ غألهن هن جلمب غخفمتجي  َألن ا ستعان به  ُ عنه لُبحثُيّإنما  ّ

ِية القضِفهم مفردات وضوعّ حمولِ من ا  مض هنبلكجفهن ههنملي هنمئيطيمثملي جفت خضخي غجنمئٰهِ وا
يغحلجمل عه هنمئيط  .ك هغيحكتمئيعغظص ممخص قمميعهثلك مض غجنمئمثلكههنملي

جةه ُا ّ عما يتألٌ عندهم عبارةّ ستحصل ُ ٍجه بها إ مطلوبّ من قضايا يتُفّ
هنملبها نما س . عه جعلكجنمئٰهلكُّـلك غخفخيمب ُو ًحجةّميت ّ ُ ألنه ؛ّ صم إلثباتتجّ  ِ بها  ا

طلوب س ِا الّ، و طلوبّتدل عه غجنمئٰهلكُّـلك ّ ألنها؛ًد ت.  ا فهُ وتهي ها ُا وتأ
اللة س ِألجل ا   .ًاستدالالّ 

م بّو بيهُا  ء َ عليه قبلُ ا ست أ: ٍ  بّن القضايا ل  َطلبُ أن تُها 
ٍجة الّ ا انتهينا إ العلم بقضّ، و ٍية  هخميط .  هقجن جنمبىغهن غجنيطهق عه غجنتسمبسً؛ أبداّ

قغغ غجنمتحييع: خممبمتلك حممثخص حكب يعن غجنتمه قغغمعمتتهت عن ي يجعيطيُّـملي و عمل معمه ومثمل جعيطجسي  خفلك يص هعيي
قيعهنهئ هنخييعحممل عه و معمه هنلكغ غجنتمهيطُّـمئي  عن معمتتهت عمل ي يجعيطيُّـمل غجنمتحييعيمثملص هممىعجن غخفخيمب
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هنلكغ ومثمل معمهيطُّـمئوهنخيمب و عهجنمثملي ي و ظيطم هعقجل هبلك غجنخيمئ هن جمحق قجنمثي ص هنث جفهئهب ي

ىجعلكحكتحلكجنمل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلص حممشن غجنخيمئ جن حك ي ألن صن رمثمكئ جل غجنيطجنمث خفلك غحكتجيلكل عي
 صه ظلكقخمملهص حممبهئ ُّـخيجي غجنيطجنمث هثتمثجملوغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن جلمف خملكجليطغ سغجنيطجنمث هنبمت

جنمتلكييجعيط ن هثمئمثىش َّـىعن غجنمتتمثجمل مملكقجعلكص حممشن خم ي عن ُّـهئ ي عهثخص ُّـهيمثيط  عجلحي هن مغىغئيغجنهئ: ه
جنمتلك ص هَّـ خم  ....ه مملكقجعلك  جعمسجلحي هن مغىغئيجنمثيغ غجنهئ: هجلمبخص عقغ مملكن هثمئمثٰه

 غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلص حمهي غجنيعمعبمل يمثمل جلمف جضلكجنيهثيعُّـيط عن هثستيطن:  عحفيعهوجعخيبلكقغ
 عهمل ههنمليهثلك هنمئيطمسيص هَّـمثوغجنسلكجعمئمل جلمف غيحكتيطينص مملكن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جنمثيغ جعهبحلكن

ظمبمتلك هبخص عمل هثتمثجملههنمليههنمئيط و جغلكهثمثمل مع ن ظلكقخملكو ظلكقخمملي ي ألن صهص هثمئمثٰههتلك ُّـهبهئ عن ُّـهئ
 قجن يمثمل جلمف جضلكجنيلك هثيعُّـيط عن هثستيطنيعهثص هغخفهييعهك وغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جنمثيغ جعهبحلكن

ص حمال ُّـهبهئ عن هثستخيخل جع إلجغبلكمع جعمتهيس هعي غ عجغبلكمع ن غجنحنظ ي جنىغن معمئيطيهَّـ غخفجيمب
 .وجلمف هثهيس هَّـ جضلكن

ومثمل جلمئمبو عن هثمئب م ممهبمهلكققغي يجعيطصنعق و عن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن: مي خمبحلو عه هنجيمبمكي  صي
س جلمف غإلققغمص حممشن غجنيطجنمث جلمف عققغمم جلمئحلوغيههنث جفهئهبمتلك جعمسن غجنخيمئ جن خميطق. وجعال قجنمث ص ي

ص حمهي قمعبملوهَّـ غحكتيطين ي عن هثجخي غجنخيمئ هنيطقمملكص هعيي يجعيطو حكلكجعمئملو جعلكجنخيمئ جلمف هثهيس  صه
و خفلك عهنهئ غيحكتمتلكق عجنمث جفت مض هنسمسجنمل غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكنصهعن مس ُّـهئ هنيطقمملك  .ي

يعن َّـىعن غجنمئٰهلكُّـلك هعهنثلكحصلك معسهب خمٰهلكُّـلك معمهيطُّـمئ همثملي همثملمب خمبي همثملي عهجنولكغي عه جعيطجسمثي ىص ي ُّـسمسن ي
ٍية من االنتهاء إ قضايا بديهّبل البد صمئب غيحكتيطين جلمبمثهتلكىتهتلكص هي معيجل قجنمث ظح ّ 

س من شأن ونِل ةَها أن ت جعملي جنميحقَّـلكص جع يجعيطً مطلو ن هنجيمب  جنىعغهتلكص هن خمبمث ه عن معهئ
جنمتلك جنمتلكويط جحهئيمغ خفلك هي هعيصو عن ُّـمتتهت عمل هغمغمكي يجعيطو جحهئشمم: خم  شمم: ه عظالص هخم

ومثملخمٰه وُّـمل هثحييعي ومثمل عن معمتتهت عمل خمٰهي يجعيطي ومثمل جعيطجسي ومثمل جعمئٰهويط جلمبي خفلك همغيص هعيي  هن غجنمئٰهلكُّـلك ي
لمطالب، و رأس بادئ  نما  من ا ُو الّ لمتجر العلِ ا  ّ . 

.ضطصك: جعيطغُّـمل غحلهئهبمل) ص(
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  طرؕ ؟خؕ ؖؗ ؗ ّإ
صل  العلمْنَم  م  ُ منا  ارّ ةَند عِ بوجود ا خانِ رؤ  هَّـىعغ غيحكتيطين ؟ِ ا

سعذ ق غجنخيمبملي ُّـستيطن:ص عهي ن جلمف همغ ق غخفخيمب مغ  .ي جع
عْنَوم ي ال يتو ُ ذا ا رعدَ صوتّ شاهدةَ عندِ ا قِ  سحاب؟ِ ال  جفمثهن   ا

خمهمليمملكهثمن هنجهلكَّـيطغ غجنمقم جلمب غ غجنيعجليطي جنت  . ظ
نبطْنَوم س ي ال  ومُ ذا ا َ أن ا مّ ج  تل بوضعه  َرّ القوى؟ وأن ا  ي

س اء؟ وأن ا ِا َكينةّ ة؟َ األجسامُ تقطعّ ي هَّـىعن غيحكتيطييغ جعلكخفجيعجعلكغ ّ الطر
مغيط جلمتيطهثلك قجنمثيمثملهغجنمئٰهلكُّـلك غيحكتمئيعغئ ه هن غجنمئمثلكك جلمف عن غجنسهئمثمتمل هنثال وص حمال ُّـ ي ي

يمعمئجي غألمغسلكن غجنجييعُّـملص هعهثخص جليعحممتلك قجن جعلكيحكتمئيعغظ هغجنتجيعجعمل  .ي
 صي همعمسهن حممثوجن مغمبيغ غإلهثسلكن عهنلكن غخفلكظ عجن حكمتمل  مزجلمف جفيط قجل غجنبخيىش  مجع

م ُّـمييعمص هجن عخملكن جلمف قجن عجن قجنمث وخفلك غحكتجيلكل عن ُّـخييعم عهث جن قحف حممث حك  ي
يص هعهثخص ُّـستجيمث عن ُّـثبمن قجن جعلكجنتجيعجعمل جعمسن ُّـمتىغن عمل غخفلكظ جعمتهيس عه وهعجن خممثلكك

ي حممششلك هن غجنمئٰهلكُّـلك وغجنمتلكق جضيعخممل يمثملهممىعغ خمٰه. يريعغ قجن جعمشهثىغغن جمحقن حمحقغن ُّـمييعم حممث
وص حممشهث جن مغمبسمن عهنلكن غجنمتلكق عجن حكمتمليمثمل هجنمثسمن هن غجنمئٰهلكُّـلك غجنمئبمبيمثملغجنتجيعُّـب  ي ي

وثبمن عشلك جضيعخمملىُّـهبهئمت عن مع  . ُّـيطم جلمبمثهتلك هعجفسسمن جعحيعغقهتلكى عقغ هضخيمنيعي ي
م مٍ  شخصُوقد  ٌ بأنه كر شبه؛ّ ُ ألنه  ما نعرفِ  بعض صفاتّ ُه كر ه، أو ً

ٌ بأنه حسنٍ  قلمُم شبه ق؛ّ َ ألنه  ناهّ ّلما جر  جعلكيهثتمئلكن هن و هَّـىعغ غحكتيطين...ً
نتاجات تمرِ من أمثالٍوهكذا إ آالف .غخفجهلكجع عمل غخفجهلكجع ٍ علينا  يوم هذه االس ّ.  

قيقة نتاجاتإ :و ا ِن هذه االس واضحةّ لو منها ذو شعورَ ا  ،ٍ ال ال 
جةُترجع ها إ أنواع ا  ِ ّ ن هن غجنمئمثلكك هغيحكتمئيعغظ هغجنتهبثمث عروفة اّ  ُال 

شعرِبصدد بيان ن  األ ال  نبطُها، ول س َ أنه سلكُ ا     تلك األنواعَ أحدّ
وهَّـىعغ هنلك خممبمتلكن عن غخفمتجي غممتجهلكمم  ن  مه هجنمثيغ غحفجكغجللكي ن  نطقَو . ِ من علماء ا
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كُعجبَوقد ت و قيل  ائة من اإ :  سع  ا سعة و ون ّاس هم منطقيّن 

ص .بالفطرة من حيث ال يعلمون  .ه مس ُّـهئ جللكخمال هنمتهتى هنيعي جع مجمث غجنمتلكك ممىعجن
ن ما  َو سانّ ك ُ اإل مٍ  كثُـ يقع ـ مع ذ طأ  أح ي ألهث عهنلك هِ من ا ي

قغص هحصىعغ غجفتجمتلك عمل جلمئيط جعلكغعهيُّـجهتب مض غخفلكقغص   جنبمثلكن لكيعم غيحكتيطين و مض غجنمه
ُأو يتعذر صمعيلكن هنلكقغجنمهحمثِّـ هجنبمث صيلّ ستغنِ مطلوُ عليه  م   عن دراسة ِه، 

ِية العلمِالطرق صحيحّ لتفك ا نتجِ واالستداللِ    .ِ ا
ُية العلمُوالطرق الستدالل ّ قـ   باِ االستداللِعدا طر ي تقدِ ا حثَمّ ا  ُ ا

ه هجلهئيغ غجنمتمئمثىشعنه  ٍاع أنوُ ثالثة  م مض خملكجليطغ غجنمتمئىش هغجنخيهئيغ غخفست
س ٍيةرئ ّ:  
هنَستخدمَ وهو أن :)القياس(. ١ سلَةّ العامَ القواعدُ ا تها  ّم بصح ا

ه، وهو العمدة  لكيعم غيحكتيطين مض غخفمتجي : عه  الطرقُاالنتقال إ مطلو
 .يغألقحكجي

وهمض غجنتخييعُّـ معمسهن غجليط غجنخيلكهنطي ي جعلكجلتبلكق عن غجنمئ يمل غخفسمب جعمهحي تهتلك هن جفمثهن ي
 . جعلكحصمثئملص ممخص حكتمسجخ غإلخكلكقغ عجنمث جعخييط َّـىعغ غخفجيمبمكومثلكك هنيعمعبيشغجنمئ يعنيغخفلكقغص ه

مثيل(. ٢ تقل:)ا هنَ وهو أن ي مُ ا م  ِ أحدِ من ح ئ إ ا ش  ا
هة ةٍاآلخر  ش نهماٍ   طجعلكحليعهنمل غجنت َّـ غخلهبيع  مههنثالم   مملكحلهئ جلمف غجنمتبمثىع ب

 .هقجن يخكجكغممهتخص مض غإلحكهئلكق
هنَن يدرس وهو أ:)االستقراء(. ٣ َ عدةُ ا نبطٍاتّ جزئيّ س م  منهاُ، ف ّحكما   ً.اً

يهَّـ جعخالم غجنمئمثلككص حممشهث ُّـبيطع جعلكجنخيلكن  يص هغيحكتمئيعغظ ُّـبيطع جعلكخللككي هُّـمتتهت عمل غخللككي
وهقجن ممخص جن جليعضمتلك جليطقغ هن خمجي غحليطُّـيط عمل ققمغمل جفيعغقغ. يهُّـمتتهت عمل غجنخيلكن ه  ومتملي هنخيمثي

يهمخيطقغ حممشهث ني نص عقن.جعلكحليعغقغق يغحليطُّـيط ُّـتهبيط: متلك هثمئ  هظمبمتلك عجنمث هن س جللكنو َّـىعغ خملكهث
وحفالن هنخييعحممل مخيطق جليطق و هنخيمثمتملو هن خمجي غحليطُّـيط جنيطه غقمعهيلكل جفيعغقهتلك عمل ققمغملش  .ي
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ر؞ب  
َعرفوا القياس  ؤلفٌقول: ّ بأنهّ  ٌ زم،متُ من قضايا م سلّ  . آخرٌ قولـ ِهات ـ  عنهَ 

ي عن هنبحهن غحلجمل هن عَّـ:قمميعهثلك حممثخص حكب ي ص ههنبحهن غجنمئمثلكك هن ي  هنبلكجفهن جلمب غخفمتجي
غ . هنبلكجفهن غجنمئمثلككيهن عَّـي هنبلكجفهن غحلجملص هغجنمقَّـلكن يعَّـ ن : جنىعغ خملكجن ظ ي ُّـهبهئ غجن

ص هَّـلك هثح هثيطحف مض يعيعمل جفمئمثمئمل غجنمقَّـلكن   جعهبخييعحممل خهل غجنمئمثلكك هلكيعُّـمئمل معمسجنمثهي
ن عمل هنبحهن غجنمقَّـلكن مض غجلىغظ غجنثلكجنهنص هَّـ غخفمئمهيط غألحكهب مض  ظ جعحهن غجنمئمثلكك جنمب

ىعغ هثجيط غجنجهمثىط  هَّـ غجنمقَّـلكنص هحصو هغجفيطغو غجنىعه ُّـهبهئ معمبخمثمه جعهئمبهبمليغخفمتجي غألقحكجي
ي هنهيمهال مض غخفمتجي غألقحكجيى ممتمكقحس غهللا غجنيعئمثيغ ه وص هجنخيمب مس ُّـهئتمك عجفيطي  مض غإلحكالن ي

 .يطغغي مصمبمل هُّـمئ مض عقجعخيصلك ممتب مض هنبلكجفهن هنمتجي غجنجههيلكظيهي خمبمب عهحك جح
ن هن غجنهئتمك غجنيطقغحك  هنبحهن غجنمقَّـلكن يعي همس ُّـمسحفىعهغ هنمت يمثمليجنهئ عحكلكمعىعمعمتلك مس رخيمب

ههثح .  َّـ هنبحهن غجنمقَّـلكنص ممخص خممبمتلكي حفالظمل غخفمتجي غألقحكجيي عن:حممئيشص هغجنسبمك
ن عمل غجنمئمثلكك غجنمقَّـلكذ:يجلمتيطهنلك هثمئيعع هنبحهن غجنمئمثلكك حممشن غجنمييعك هن قجن ظ  طي غجن

ق مض ظيطق غجنبحهن غ غجنمئمثلكك جعلكجنتخييعُّـ غخفىعمم قن. يهحصىعغ جليعحم  : هعجنمث حممثخص ُّـحل خف خممث
س: القول. ١ ييعمممك غجنتلكنيعن غخف: ني جع جعهبمتىغجنمل غجلمتيغص هخميط معمئيطٌج  ي غخلمقهي

ييُّـسهب جلمتيطَّـ  ٍّ هخمسهبمتلك غخفيعمممك عمل معلكنهخم  .و هعهثجهلكظوحفبلكقع عمل يغجنتلكني جغ صو ههثلكخميسيي
ب:ومعناه ر ُ ا امّ ي ا َية القضفيعميهث جعهبمتىغجنمل غجلمتيغ ع هجفمثهن ،ّ ا واحدةّ َ  ا

ن عجل.واأل ي هغجفيطغ عه خمٰهي حمجمتيغ غجنمئ ن خم ه هن عن ُّـهئ همثمله عممثيعص  عه ه هغجفيطغي
غجفيطغ هغألممثيع  .هن خمبمث غجنجهجيع غجنجهلكهن جنمبجهجيعغ غجن
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ن ي عن:يهغألظِّـ ي هجنمثيغ مغمتسلكص ألن غجنتخييعُّـ ص جعهبمتىغجنمل غجلمتيغص ممخص عخهثلكغجنمئ ه

يخلص هجنمثيغ َّـ هنيعممبلك هن هنلكَّـمثي جفمئمثمئمثو هحممهومس ُّـجهتهب جلمف مغمتيغ ه ز عجل ومغىغظ(تخل ي
لكغ غجنمبهبخيمل مض ممتهن ن ممتلكغ غجنجيهتلكقغ ي جع َّـ هثحيحق هنلك خممبمتلكن مض عهص)ز عحفيسوهمغىغظ

ق(معخييعُّـ غجنجيهتلكقغ  . يهن عن غيحكتخيخصن جعهبمتىغجنمل غجلمتيغ ):ي جعلكجنمتمثملو هنهلهلوغحكتخيخصن لكهت
ني عن:لكنمئ عن ُّـعه ُّـهبهئ  َّـ و هحممهومك هن مغمتيغي هغجنىعه ُّـجكممصو جغلكنو غجنمئمثلكك هنخيمئ

ن غأله  .يمثمل غجنىعه َّـ غخفلكَّـيمظيغخفخيمئ
قص حممثمئلكنيحممثهبهئ غجنتمسهن ي:  مض غجنتخييعُّـ غخفىعمم هعن غجنمئمثلكك جنمثيغ خم  و جع يقنصي

ص حمهت عخكلكقغ نص ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهث مغيط مض وجنمبمئ ص عق ُّـ ي عمل َّـمثئمل غيحكتيطين ي عمل هنلكقمع
ومم مممبهبمل و ههنلكقغوَّـمثئمل م هحمٰهال جل غجلهبمبملم  ي مغمك غيخكتبلكنص ي قغ حممث يص عهنلك غجنتخيبحق جعلكجنمه

قغ حصلك جليطغ هنخيلكن وألن غجنمه ي ىحممب معمسهنمبمن. ي ه خضيط حصلك هنلكقغضلكقغ مض مممبهبمل ي ه هنهسجنهيملي   هني
ق) غ ك غ ق( وهَّـ معجكمممك جعمه ن جفيعم غجنٰهلكق جلمف غألجن ي حضتمبهيملص حممئيط ُّـتمئيطي

 .ن غألجن جلمف غجنٰهلكقين غألجن جلمف غجنيعغظص هغجنيعغظ جلمف غجنبلكظص هجعلكجنخيهئيغ جعمسن ُّـتمئيطيهُّـتمئيط
ي جل غحصمثئمل هعحفيعه جل غخفلكقغص ممخص مض َّـمثئمل غخفبتيطع هغخلمقص حممشن ه غجنهئالن معلكقغصنعق ي

جنمتلك ن جعمئ جنمتلكولكئ خموقُّـيط: َّـىعن غحصمثئمل خميط معهئ ن جعمئ  و عه حفلكجنيطوه مغلكجنيغوجلهبيع :ص هخميط معهئ
غقوهثلكئ ن غخف هغجنمئمثلكك ُّـجهحق عمل َّـمثئمل غيحكتيطين هي . ه هغحصمثئمل هغجفيطغه حضتمبهيمليص حمتهئ

 .مع جعحهن غجنمقَّـلكن غجنىعه ُّـمسجخ جعمثلكهثي هنلك ُّـجهحق عمل هنلكقصهثخي. يُّـجهحق عمل هنلكقغ غيحكتيطين
و عن َّـمثئمل غيحكتيطين جلمف عخمسلكنيجغ ن مض غجنمئمثلكك جفيطعن : ص هنمتهتلكو حضتمبهيملي  عظمييع سُّـهئ

غظ مملكهثمن غخفلكقغ ظلكقخمملس هجفيطصوقي عهحكيش هنتهئيعسجفيط عه ه عمممقص حك غظ مملكهثمن ه عن مملكقجعملي ص هحك
ن عه جلمب غجنهيمبسهيمل عه عه  يمض جلمب غخفمتجي عن مض جلمب غجنمتح عه غجنهيمئ عه جلمب غألظ

غق:ص هَّـىعغ ُّـخيمتوجلمب ي عن هن غجفيط. و غجنمئمثلكك حضتمبهيملي وعهنلك غجنمئمثلكك حم  هَّـ هن غجنجههئ ي
ص هممىعجن َّـمثئت هغجفيطغيغأله  .ني ممخص معمئيطون غجنىعه حكمثمسجخ جعمثلكهث

و مض مم غحكتيطينصنعق و ههنلكقغو َّـمثئملي ن َّـ غخفلكقغصص هغجنمئمثلكك َّـ غحصمثئملي . ي هغجنمئ
ص حمالجعيط:ٰهِّـ جنمتلكيهجلمف َّـىعغ ُّـت ن جنمثيغ مض جضمب ي عن معخييعُّـ غجنمئمثلكك جعلكجنمئ ي ي عن ُّـخييعم ي ى ى
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نو هنالقهنملوَّـمثئمل: يجعمسهث  هجنمثيغ مض )غجنجههئ(جل غحصمثئملي ألن غجنهئالن مض غجنمئمثلكك  جنمبمئ

يعن َّـىعن غخفلكقغ هنتمئيط ي ن. ويعغي عه هنتمسحفوهنملي ي عن ُّـتمئيطن غخفبتيطع جلمف غخلمقص ييجعيط: هحمهبثال هثمئ
ني عن ُّـتمئيطيهيجعيط ص هغجنهيلكجل جلمف غخفهيخي ي جلهب يهجنهئ ي هثتهئمب. ن غجنهيخي جلمف غجنهيلكجل

ص حممئيط معهئ خملكن (عه جعم) جلهبيعه هثلكئ(عه جعم) قُّـيط خملكئ( جعمنُّـهبس َّـىعن غحصمثئمل عه معمب
غق) ذغ جلهبيعه(معه جع) قُّـيط نيههثح قجن هن غخف  .ي غجنت ُّـخيمق جلمتهتلك جعلكجنمئ

ٌؤلف. ٢ ص خفلك قمميعهثلك هن عن غجنتخييعُّـ مس إ آخره...  من قضاياّ ي جعهبمتىغجنمل غجنهيمه
ع:والقضايا. ٌفصل :هص هجنمثيغ حممهال ممخص خملكنخلي جفمئمثمئمثو هحممهوُّـجهتهب جلمف مغمتيغ  ٌ 

ُّـ منط يهجنمثسمن مجخيلك هثح نم  يمتجيمئهغجلهب غخف. هلكه وهنيعمممكم  وممخص َّـ هنخيمب  هن غجغمتخل ي
شمل:أيهحممهلكجليطغ  ن هنيعممبلك هن هنمئيط: ُّـخيمت، االثُ ما  ي عن غجنمئمثلكك خميط ُّـهئ ه هنتخل عه يي

م ُّـمسجخ عن غجنمئمثلكك ي ُّـوهنلكغيهن جغالف هنمئيط ى عه عقجع عه خسيغص هحك ن ي خيمئ عن ُّـهئ
وهنيعمممك وهنتخل حمهت خممثلككي جن عممثيع هن هنمئيطويط خممثلككيهعقغ همغ. هنتخليجن عممثيع هن هنمئيط  .ي

يهجنخي غخفمهمت ي هن غجنبسمثيش هغخفيعمممك ي مملكن جعمهيطق جعمثلكن غجنمئمثلكك غألجلقحس غهللا ي
ن هنلك ُّـجههب غيجغمتخل: هحصىعغ خملكن ي هن عن غجنمهحمثِّـ عن غجنمئمثلكك ي ُّـهئ  .ه جعسمثجيلكيعيي

جنع يجغ وهنهسجن: ين خم ين هن عن غجنمئمثلكك جنمثيغ ي ُّـيعق جلمبمث هنلك معمئيط هن خمٰهلكُّـلكي
وهنيعممبلك هن خمٰهلكُّـلكص جع َّـ هنيعمممك ي جنمثيغ  م جعخص َّـم  يتخلص هعهثيَّـمثئتخل معالقن خمٰهمث هن هي

همثملخمٰه ظىهنتخل غجنمبتخل ُّـي جع َّـ َّـمثئمل غخفمئيطصي  . هبخص عمل غجنمتتمثجملزت
رج باُ االستداللالقضايا بقيد ُو يعن غيحكتيطين :  خممبمتلك حممثخص حكب.ُ ا

هصجعلكجنمتمئمثىش جلمف غجنمتمئمثىش  عه جعلكجنخيهئيغ جلمف جلهئيغ ص عه جعلكألظ جلمف غجنخيهئيغ غخفست
ن عه هثمئىش صغحم هغخفخلكجنغجنمتمئمثىش غخف  عه غيحكتيطين جعمئلكجليطغ هثمئىش غخفحهب

لص مم َّـىعغ ُّـسهب غحكتيطيي هنبلكخغ ض هغخف ه  غجنهئالن هَّـ ي جنمتخيعمغ جل جضطيي
و ألن غجنمئمثلكك هنهسجنطغيحكتيطين جعلكجنمئمثلكك ي ههنتخل عه عممثيع عن مملكن هنيعممبلكص ي هن هنمئيطي ي

وجعخالم غيحكتيطين غخفبلكخص حممشهث هنيعمممك ي ومثمل هن خمٰهي مئيطُّـيع حميعك ظيطخمهتلك  جلمف معو هغجفيطغي
ومثملُّـستمبىغن ظيطم خمٰه ه عه جلهئيغ ي  عحفيعهص َّـ هثمئمثىش غألظ عه جلهئس غخفست
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ٌيةقضـ  َكما سبقـ ّألنه هثمئمثٰه  سليمٌ واحدةّ ستلزمِ  تقدير ال ًية قضُ بها    . أخرىّ
سليم ـ متُم سل. ٣ يمبهبمن َّـىعن غجنمئٰهلكُّـلك جنىغهنمن هنمتهتلك ى عقغ حك:عه ـ من ال

غو عهثسلكنش هممصولكن عهثسوقُّـيط: غجنمتتمثجملص حممشقغ خممبمتلك ني جنىغن هن َّـلكمعخل غخفمئيطص ُّـهب  وهنتخل خم
غو قُّـيط:ظحفيع هَّـ يمبهبمن غخفمئيطى حمهبت حك. غجنمتتمثجمل: عهص ُّـهب ن غجنمتتمثجمل صهنتلكني  معهئ

ههنسمبخص ي هبلكص هي ُّـهبهئمت عن معسمب جعلكخفمئيطي يهنتخل هي معسمب جعلكجنمتتمثجملص هعيي  جنىغن غمغتخصل ي
يغجنمتمئمثٰهخلص ممخص جعمثمت ص ألن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتملي ولكن حممثخص حكب يهنلكغص هَّـ عهنلك ي مض غخفمئيطي

ي جعلكخفلكقغص ألن وهنيعمعبيشَّـ ي جعلكحصمثئمل هعهثخص و هَّـىعغ غجنهئالن جمحق هنيعمعبيش. حصلك عه عظمييعوهنسلكهُّـمل ي
ي خظ هن هه م هنثال م و جفجيعو عهثسلكنشمم:  حممب خممبمتلك.مبتسمبمث هبلكجن ملغحصمثئمل ي جفلكمغ
نصوغحلجيع جعبمهحق  وئمليص حممشن غجنمتتمثجمل حفلكلكوي خظ هن غإلهثسلكن جعبمهحق:  حملكجنمتتمثجمل معهئ

ن عقغ حكو هظحمثحملصيهن جفمثهن غخفلكقغ يمبهبمن ى هن جفمثهن غحصمثئملص حمال ستلكف عمل غجنمئ
ن.. هنلكغ يغخفمئيط حمهتمثئمل غجنمئمثلكك َّـ .  عحفيعهه معستمبىغن َّـمثئملصيعقغ حكمبهبمن غحصمثئمل: جع هثمئ

وص حممششلك ظلكقخممليمثمل عحفيعهص هن خمبمث غجنمئٰهلكُّـلك غجنهللكهغجنت معستمبىغن َّـمثئمل ي جفت هن ممىعغ ي
ص هثح خميلكيعحممثهتلكص ممخص معمئيط ِهة إالَ: جن معخيلكملن جعمثلكهث يهما آ ن  ِو 

ٌ َ َ ِ ِ َ َ َ لفسدتاُا ْ َ َ َ َ 
ومثمليحممشهث خمٰه) صص :غألهثبمثلكظ( نو ظلكقخمملي يشلك مسجع:  هن ممىعغ لكيعحممثهتلكص حمال ستلكف عمل غجنمئ

 .ي عن هثسمب جعلكجنمتتمثجملي يجعيطصيمبهبمنىهنت حك
غققص ممخص مض غخفثصهثخي قغ مض غجنمتتمثجمل مض جعخيىش غخف مغ لكن ي ُّـهبهئ غجنتسمبمث جعلكخفلكقغ غخف

جنمتلكصنيغخفتمئيط ص حمال خظ هن وص هي خظ هن غحلجيع جعبمهحقو جفجيعو عهثسلكنشمم:  عجلمت خم
يص حممشهثلك هثسمب هبىعن غجنمتتمثجمل هنلكقغ عقغ حكمبهبمتلك جعلكخفمئيطوغإلهثسلكن جعبمهحق ه يي يهنلكغ هنلكقغص عهنلك َّـىعن يي ه ي

يسمب هبلك ى عن ُّـي يجعيطصيمبهبمنىي جعمتح عقغ حكص ه جنمبهتمثئمل غألحفيعه مغىغهنلكوغحصمثئمل حمهت هنالقهنمل
َ إ أن القياسٌرةوفيه إشا طُ ال ّ ونُش سلمةَ فيه أن ت ً قضاياه  ي ألن ً فعالّ

م ُّـمسجخ مض عخمسلكن غجنمئمثلكك . غجنبحهن جنمثيغ مض غجنمئٰهلكُّـلكص جع مض غجنمئمثلكك عه مض غحصمثئمل هحك
ُّـ: ي ممالن غخفمهمتىدُّـِّـ ههن ... معيهن مغهتمل هنلكق: غجنبحهن جل غجنمئمثلكك هن هثح

قمع ط . َّـمثئت:عه. مغهتمل ظ سليمَن يلزمًه قياسا أِ كونُبل   ِ منه  تقدير ال
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و جع عقغ مملكن خممثلكحكلك ُّـمبىغن هنمت َّـمثئمل، آخرٌبقضاياه قول  عحفيعهص حمال جفلكمغمل عمل معمئيطُّـيع ه

و ألهث هنسمسجنملطغجنتسمبمث جعمئٰهلكُّـلكن ومثمل جعيطجسي وص ألن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتملي  .هنلكغص ممخص خممبمتلكي مض غخفمئيطي
الزمةِكشأن ِية ب القضِ ا ها ِقدير صدقّ فإنه  ت؛هاِها أو نقضِ و عكسّ

ن.هاُها ونقوضُ عكوسُتصدق و عن غجنمهيطم هجليطهن هنيعمعبيش: ههن غخفخيمب ي جعلكخفلكقغ هي ي
الزم .جلالخممل جن جعلكحصمثئمل بعُوا لزومُ ي صدقَ ا كذبَ فقط، دونِ  ا  حممشقغ مملكن غخفمبىغهن .ِ ا

ه مملكن غجنالقن ظلكقخملك خمجيخيلكصهظلكقخملك ن غجنالقن مملكقجعلكص .ه ه هعقغ مملكن مملكقجعلكص حمال ُّـمبىغن عن ُّـهئ ه
ص هممىعغ غألحفيس ي ُّـستمبىغن ممىعغ غألجل عق ن غجنالقن عجل ي خميط ُّـهئ   َمّكما تقديي

ستوي واز؛العكس ا َ أن كذب:عرفُ، ومنه يًه الزما أعمِ كونِ  ؤلفةّ ِ القضايا ا  ال ّ
الزمِ القولُ منه كذبُيلزم اِ ا ستلزمُ كذب،نعم.    حممشقغ مملكهثمن غجنمئٰهلكُّـلك .هاَ كذبُه 

هغخفهسجنهيمل مملكقجعمل ن غجنمتتمثجمل غجنالقهنمل حصلك مملكقجعمل حمال ُّـمبىغي ن طه عُّـٰهلكهن عن معهئ  يجفتخصن عن معهئ
ن ظلكقخمملصيغجنمتتمثجمل عجل ه هجفمثمتئىع ُّـهبهئ عن معهئ  عقغ يعيص ههنلكهتلك مملكقجعملي هعن مملكهثمن هنمئيطو

يمملكن غجنالقن هنسلكهُّـلك عه عحفيس ىص حمحمثمتئىع ُّـستمبىغن ممىعغ غخفمبىغهن ممىعغ غجنالقنصه ى جلمف  و
 ُّـستمبىغن ظيطم غجنخيهئيغص يهن عن ظيطم غألظ: هثح هنلك قمميعهثلك مض جعيعَّـلكن غجنخيهئيغ

 .هممىعجع ي ُّـستمبىغن ممىعغ غجنخيهئيغص هممىعغ غجنخيهئيغ ُّـستمبىغن ممىعغ غألظ
ي ألن هثتمثجت عمممق هن غخفمئيطُ به االستقراءُرج:  عنهَزم. ٤ هنلكغص حممثهبهئ عن ي

هنيهثمئب جعهبمئيط ي َّـىعغ مض غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميسص عهنلك مض . هثتمثجتيمثملهنلكمع ههثيعحمىش جلهب
 غإلخكهئلكن مض صهثخي. هنلكمع هي عخكهئلكن حممثييط خفمئو حممتتمثجت هنسلكهُّـمليغيحكتمئيعغظ غجنتلكن

ي ألن هثتمثجت عقغ مملكهثمن عمممق هن غخفمئيططغيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس هنلكغص حمال ُّـمبىغن هن ي
مثيلحفيعف جع و . غجنمتتمثجملىهنلكغ ظيطميغخفمئيط ن تألفا من قضايا ال ؛ُا ّ ألنهما و ّ

بعهما القول لزوم ص هَّـ غجنمتتمثجمل اآلخرُي و ا واز؛ِ  لِ  ن: عههِّف   ص غآلحفيع غجنمئ
ُألنهما أ ما ي ط جل غيحكتمئيعغظ هغجنتهبثمث: عهعنهما ن ( فيدان الظنّ هخميط هثمئمبمتلك خم

نيط غجنجههتمثيط غجنمهيطقيغجنسمث ي خميطك   ِبعض االستقراء ّإال )يعن غيحكتمئيعغظ ُّـهيمثيط غجنمثمئخل :ي
ي هَّـ ُّـهيمثيط غجنمثمئخلص جنهئمت جنمثيغ هن غيحكتمئيعغظ ألن هثتمثجت يهَّـ غيحكتمئيعغظ غجنتلكن ي
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ص هعهثخص َّـ هن عخمسلكن غجنمئمثلككص عق ممخص خممبمتلكي خفمئيطوهنسلكهُّـمل يعن غجنمئمثلكك عجل هن عن : يهنلكمع ي

ن غجنمتتمثجمل حممث هنسلكهُّـمل   . وسيأهنلكغ ي عه عظمييع هن غخفمئيطهمعهئ
ساواةُ به قياسُرج: ِهات .٥  ظحفيع هن و شيعف هبىعغ غجنمئمثيط خمس: عهِ. ا

ص هجنهئ ي جعسبمك غخفمئي خفمئيطهغجنمئمثلككص هَّـ هنلك مملكهثمن هثتمثجت يقهنمل هنلكغ حممئيشص ييطهنلكمع
ن جللكهن  حصلكص هممالهنمتلك مض ه خفلك مملكهثمن يقهنملي هنخيهتلك مض غخفخيلكقجنملص هعيٍّ حفلكقمغوجع جنيطحف

نيغجنمئمثلكك غجنىعه ُّـمبىغن هن هنمئيط  .ي حفلكقمغو عمل جللكهنو ظحفيع هن قهن جفلكمغملوهنلكمع خم
ه شيعف خممثلكك غخفسلكهغغ ألن غجنمتتمثجمل حممث هعن مملكهثمن يقهنملجنىعغمعحمبمئمثيط   ي

ن جللكهنيعيمعمب غجنمتتمثجمل ي عشخص مس معخيجيمثلك يعيهنلكغ يجنمبهبمئيط كما  هنخيهتخص ٍّ حفلكقمغو جعخييط قحف
له َ فإن قياس؛ّسيأ   ساواةّ  ٍمةّقد هَّـ غجنمتتمثجمل  اآلخرُ منه القولُيلزمّإنما  ِ ا

اتٍخارجة   :ه، مثلِ عنه ال 
ساوي ح تج      ساوي دو، ب  ساوي د: ي  ب 

غ ُّـسلكهه (هثتجتلك ع) جفم ُّـسلكهه ق(ه) غ ُّـسلكهه جفم(هرلك : هنتلكنيحمهتمتلك هنمئيط
ي هعهثخص جنتيطحفصهجنهئ ي جعمتهيسهتخص) ق وهنسلكهه غخفسلكهه هنسلكهص :  هَّـٍّ حفلكقمغو جللكهني

ي َّـىعغ غجنخيلكهن خفلك عهنهئ عحفىع َّـىعن غجنمتتمثجملص هحصىعغ خملكن  :هجن
ات ن ال  صدقِول قدِه، بل  ارجِمةّ ا ِية ا ساو: و ،ّ ساوي   ٍساوي ا

ا ال ) غ(  غخفثلكن غجنىعه ُّـسلكههمض) جفم(غخفسلكهه جنم) ق( ههنسلكهه غخفسلكهه َّـ و
تج ُِ مثلُي نصف د، ب نصف ح: ا قو جنمتلكو غجنثالجغمل هثمه :  عه ي ُّـمتتمي هنث خم
َألن نصف  حملكجنثالجغمل هثمه غيجغمت جلهلصمل هثمه غيجغمت جلهليمل هغجنستيغجنست صفّ  ِ ا

ع س نصفا، بل ر ٌل ً. 
ّؖؕ ئؖءؕؖؕ    

 ي هغيحكتثمتلكئي هن غيخمجكغذص عخمسلكن غجنمئمثلككيهَّـ غجنت هثحتلكف عجنمثهتلك مض مم
ص ههثستخيهبمبهتلك مض مجمث غألخكهئلكن غألقجعخيمل غجنت ُّـمسجخ ي هغجنهللكي غحلهبحليهغيخمجكغذ
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ًأوال ـ ّالبد حمم.جعمثلكشلك جعخييط قجن صطلحاتـ ّ ي غجنت معستخيهب مض مم ِةّ العامِ من بيان ا

غل غجنمئمثلككص ممخص خممبمتلك صطلحات صعهث اصِعدا ا لِةّ ا  هغخفيعمعبجيمل جعبخيىش ٍ نوع ب
غل غجنمئمثلكك قهن غجنبخيىش غآلحفيعص هثحيحق غجنهلغئيش غجنخيلكهن مل مض يمل هغجنهلغئيش غخللكظيعهث

دغجنتهئمبمث    :ها  مناسباتها، وُ ذكرُال س
فُ هيئة: بهاُقصدُ و:) القياسُصورة( .١ أ واقعِ ا  حممتبحهن مض . ب القضاياِ ا

م ُّـخنف جع يغجنمئمثلكك جل غحصمثئمل هي جلالخممل جنمتلك جعلكجنبحهن جل غخفلكق يغص هَّـىعغ هنلك حك
 .يغخفمهمت جعخييط قجن

قد( .٢ ٍية قض و :)مةّا قد.  القياسُ منها صورةُّف تتألّ س ُماتّوا  ّ

ي هغجنبحهن جلمتهتلك جنمثيغ َّـمتلك جضمب هعهثخص ُّـبحهن جلمتهتلك مض غجنمقَّـلكن عه . القياسّواد ً:أيضا ي
 .مض غجنمهمتلكجللكغ غخلهبيغ

طلوب( .٣ الزمُالقول  وهو:)ا هنت ي غجنمتتمثجمل غجنالقهنمل خفمئيط: ُّـخيمت،اس من القيُ ا
نص هخميط ُّـجيمب جلمبمثهتلك غجنمتتمثجملص هخميط ُّـجيمب جلمبمثهتلك  غجنمئمثلككص هَّـ خميط ُّـجيمب جلمبمثهتلك غجنمئ

ه غص هخميط ُّـجيمب جلمبمثهتلك غجنيطجل  .غخفجيمب
ن هن ي خفلك معمئيطط عق ي غهثهيهئلكم جعخل غجنالقن هغخفمبىغهنصوهعلكالم غجنالقن جلمبمثهتلك هغضِّـ

وعن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتمل  جنىغن غمغتخصل ي غهثهيهئلكممهتلك جلمتهتخص هعيهنتخلص حممثستحمثي مض غخفمئيطي
 .ن جعمثلكهثيغجنمتمئمثٰهخلص ممخص معمئيط

غضِّـ وهعهنلك علكالم غجنمتتمثجمل حم ي عُّـٰهلكص ألن غخفمئيطي ي ص ههنتخل مض غجنمئمثلكك معمتتجلكن هثتمثجمله
جعلك  ن غألهنيع هنجيمب غص حمسهث خمب عخملكهنمل غجنمقَّـلكن هغجنيطجنمث ُّـهئ ههعهنلك علكالم غخفجيمب ي ي

ن جغلكجعتلك ص هجعخييط عخملكهنمل غجنمقَّـلكن ُّـهئ  .هعجغبلكمع
هص حمسهث جن حميهعهنلك علك ىالم غجنيطجل ي ُّـمتلكخمىس هثتمثجمل غجنمئمثلككص حممثسهب ويعك حفمهي

ه معسهب هنستيطي هص هجعخييط عخملكهنمل غجنيطجنمث جلمف غجنيطجل يقجن قجل س  ص ه جلمبمث ي اّو  ًمطلو
هنِ أخذَعند فِ ا قدِ  تأ   .ماتّ ا

يجة(. ٤ طلوب:)ا ن ُ عينُ و ا صيلُه، ول ِس بها بعد    .ه من القياسّ
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د(. ٥ اتُ و األجزاء:)ودا ُية ا لمقدّ ضمثِّـ غخفيعغق هن غألمغىغغظ غجنىعغمع.مةّ  : يمثمل همع

يهثلك هثخيمب عن مم هنمئيطع يي و هنيعممبملوهنملي لي ض نو هن هن همثمل عقغ مملكهثمن حسمبو هجضهب  ون همعلكنيص ههن هنمئيطي
همثملعقغ مملكهثمن خلك ن هغخفمئيطي ل هغخفحهب ض هن هغجنتلكمظ معسهب جفيطهقغص هجنهئ جنمثيغ يص هغخف ي

 يمثمل غجنمئٰهيهنمل غجنثلكهثمثمل جلمتيطهنلك هثحمبيهنمل غألهملص جع هنيعغقهثلك غخفمئيطييطهنيعغقهثلك هن غحليطهق غخفمئ
ليمثملغحلهبمب ض نو عمل هن ونع باألجزاء  .و همعلكنوني عمل هنمئيطيمثمل غجنهللكيمثمل هغجنمئٰهصو هجضهب
ات ِيةا ليلَ األجزاء:ّ ِية القضِ ال تب بعد  ملّ َيةّ، فإذا فككنا وحللنا ا  إ  ـً مثال ـّ

وضوعّإال ال يب منها ،أجزائها حمولُ ا سبةَ دونُ وا يعن غجنمتسبمل :  عحفيعهو هجعخيبلكقغ.ِ ال
ل يعيي جعلكجنجييعحمخلص حممشقغ حمهئهئمتلك جعمثمتهتخص ي ُّـبمئ و خملكئهبمليمثمل مض غجنمئٰهيمثملغحلهئهب ض  غخف

نص هي معبمئ غجنمتسبمل غحلهئهب غن غجنسمثيمثملهغخفحهب يلكقغص حممشهثلك عقغ حمهئهئمتلك عقهغهتلك يص هن خمبمث جلمت ي
ي حممششلك يمثمللكقغص هممىعجن غجنمئٰهي غحك غجنسمثىمل هبلك همس ُّـبيلكظ عحكخصظ غألقهغغ غخليعي ىمس ُّـب

وهنيعممبمل لي ض نو هن هن ومثمل جفهئهبو ههثسبملو هجضهب ي جعخل َّـىعُّـ غجنجييعحمخلص حممشقغ حمهئهئمتلك و خملكئهبملي
ليمثملغجنمئٰه ض و هجفمبمبمتلكَّـلك عمل هن ني ه ألشلك مملكهثمن خملكئهبمليمثمل غجنمتسبمل غحلهئهبى مس معبصو هجضهب  ي

قَّـلكص ممخص خملكنجعلكجنجييعحمخلص هجعخييط معهيهئمث عجفيطرلك جل غآلحفيعص ي هنخيمت مغ سبة:  جن َألن ال ّ 
ُإنما تقوم نهما، فإذا أّ ط ب لر  بالطرف 

ُ
سبةُ منهما عن اآلخر، فمعناه ذهاب َِدفر  ِ ال

نهما سور . عه غهثخييطغهنهتلكب ُوأما ا هةّ سبةؤ فمن شُ وا ما بعدَ، فال بقاءِون ال . هاِ ذهابَ 
ط ك إذا حللنا ا ذ َيةّو قدّ منها إال ال يب، إ أجزائهاّ اُمّ ا ي هي شهي عن . وا

نص ألن ممال هنمتهتخص مجمبمليغخفمئيط ل هغخفحهب ض ون هغجنتلكمظ ُّـيعمغخيلكن عمل غخف ي عقغغ وملي معلكهنهي  جن
يص جعيطجنمث عهث عقغ قحمخيمن عقغغ غجنهلل هحملكظ غجلىغغظ ه هثلكخممهملهغجنهلل غجنت مغخيمبتهتخص مجمبمل

يتخلص هجفمثمتئىع معمتحيُّـيعمغخيلكن عمل مجمبتخل معلكهن لي مم هنمتهتخص عو ض نومل هن  .و هجضهب
وضوع حمولُفا قدُ وا ا  األجزاءُمّ وا اتُ وا ُية ا لمقدّ مات، و ّ 

دود وض . فيهاُا ثال، فنقولو صطلحات با   :ح هذه ا
مرُشارب) ١(  .يمثمل مض غجنهلُّـخيمل غإلحكالهنو ممخص َّـ جغلكجعمنٌ فاسقِ ا
 .يمثمل مض غجنهلُّـخيمل غإلحكالهنه عُّـٰهلكو ممخص َّـ جغلكجعمنُهرد شهادتُ تٍ فاسقو )٢(
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)٣( مرُ شارب  .ُهرد شهادتُت: ِ ا

 :ص هَّـيهَّـىعن هن خمبمث غخفخيلكقجنمل غجنت قمميعهثلكَّـلك مض غيحكتيطين غخفبلكخ غجنبيطجس
ٍّعقغ عضهيمتلك خكمثئلك هغجفيطغ عمل مم ه ي هن غجنجهمثئخل غخفتسلكهُّـخلص حممشن هثسبمل غجنتسلكهه ي معتميحقص ه ي

ي هنمتهتخص جليطقغ هنخيمثمتٍّهممىعغ عقغ لكيعجفمتلك هن مم جنمتلكه حممشقغ ) ض +غ = ض +جفم : (هلكص هنث خم
ن) ض= جفم (جفىعحممن غألقجعخيمل هن غجنجييعحمخل معبمئ  ص حمهئمسهثخص هثمئ : يههنلك هثح حممث ممىعجن

حممشقغ جفىعحممتلك غجنهيلكحك ) ش معيعق خكهتلكقمعىهن= غجنهيلكحك ( ه)خكلكقغ غخلهبيع= غجنهيلكحك (
ن غجنمتتمثجمل   .)ي معيعق خكهتلكقمعىهن= خكلكقغ غخلهبيع : (معهئ

سبة مةِفبواسطة  مر إ شارفاسق ِ  سبة) ١( رقم ّية  القضِب ا   ردِو
شهادة نبطنا) ٢( رقم ّية  القضٍ فاسقّ إ ِا سبة هغحكتمتتجمتلك اس   ب ردَال
شهادة شاربِا معستبجي ) ش معيعق خكهتلكقمعو حملكحكشمم (يمثملي ألن خمٰه)٣( رقم ّية  القضِ وا

وألهث حملكحك)  خكهتلكقمعيخكلكقغ غخلهبيع معيعق (يمثملخمٰه  و خكلكقغي هممص جنمبخهبيعو خكلكقغي
 .شجنمبخهبيع معيعق خكهتلكقمع

وههن َّـمتلك ُّـيعق غإلخكهئلكن جلمف َّـىعغ غيحكتيطين هن عن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتمل هنلكغ ي مض غخفمئيطي
ص حممثسمئيش غجنمئمثلكك غألقحكجي يقغئخص هَّـ هن حتمهمث غحللكظ ي ألن عحكلكحك ط هن عحكلكحكه

نون هَّـ هنستمبىغنيغجنجههئ غأله مغيط مصهت ص حمال ُّـ . ي جفت ُّـهئجه جلمتو حتمهمث غحللكظ
يعهن هنمتهت عهنثلكن قمم هثجمثمك ي غخفتمسحفنيخكهئلكن عهققن غجنمئيطهنلكظ هن غخفمتلكلكمئمل هعمميطهَّـىعغ غإل

قص هحكمتجهحق عمل َّـىعغ غإلخكهئلكن ههثجمثمك جلمت مض جضمب  . عن خكلكظ غهللا معخيلكمليجضهب
  ٌمةّمقد    ) :٢( و)١( ّ من القضيٍ واحدةف

مرُوشارب   ٌحدود    :رد شهادتهُ، وتٌ، وفاسقِ ا
ُيةوالقض يجةٌمطلوب        ):٣( رقم ّ   ٌ ون

ف أ قدُوا   ِ القياسُصورة       :متّ ب ا
َ أنا استعملنا هذه العالمة:وال  ّ  )قط الثَا  َ ووضعناها قبل) ا

يجة ٌية هندسٌ عالمة، وِا طلوبُستعملُ ّ اللة  االنتقال إ ا  نإذقرأ ُ وت، 
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ستعمل روفِ استعمالَ عندهاُوس ال؛ فيما يأِ ا لتوضيح   .ختصار و

 ُّـمبىغن صهنتلك غجنمئمثلككيمن هنمئيطيعقغ مخ:  خممبمتلكلكمتيهثع:  جعلكجنبحهنص هَّـو هنيعمعبيشوهَّـمتلك هنجيمبمك
ن  يهنتخل هغجنمتتمثجمل هن عهي ظحفيعص هخميط هخم غخلالم مض َّـىعغ غجنمبىغهن جعخل غخفمئيطوهنمتهتخص خم

غل غجنمبىغهن غنصعهث  :و جلمف عخم
ن هجلمبت غجنع: ّولاأل ين غجنخيالخممل جعمثمتهتخص هن خمبمث غجنتالقن جعخل غخفخيمب ين ع :هعملص يتلكهني

وهنتخل جلمبمليغخفمئيط نصي غضِّـو هغجنمتتمثجمل هنخيمب يعهث عقغ حتمئ:  م ممخص مض غجنهيمبسهيمل م ص ههن غجن مئمن ي
يغجنخيمبمل غجنتلكهن ن هي ُّـهبهئ عن ُّـتخمب جلمتهتلكي عن ُّـتحمئي يجعيطصملي ن . ي غخفخيمب هَّـىعغ غجنمئ

غ  . عمل غخفخيتىغجنملوهنمتس
ن ي غجنخيالخممل جعخل غجنصين غجنخيالخممل جعمثمتهتخص َّـ جلالخممل غجنخيلكقغع: اشثقخ . يخيمبمل هغخفخيمب

ص هجفلكظمب ق: هقَّـمك غألخكلكجليعغ عجنمث مغ وعن مم هنلك َّـ هن ي  مض َّـىعغ غجنخيلكمس ُّـهبهئ عن ي
وُّـتخمب حممث خظ ن هثتمثجمل مج و جل خظي ) ض(عه ) ض (= )ض + ض(ص حممثهبهئ عن معهئ

ن هثتمثجمل مجصجعحسمك غإلهنهئلكن غجنخيمئحل  ).ض( = )ض + ض(  ي جنهئ جللكقغ غهللا مغيعغ جعمسن معهئ
ي جعمسهث عقغ ظيطخممن هنمئيطهجلمف َّـىعغ حممئيط مغيعغ جللكقغ غهللا هنتلك غجنمئمثلكك معمهيطم غجنمتتمثجملص ي

يهجنهئ ُّـهبهئ جلمئال عن معتخمب جلمتهتخص هي معتحمئ ي  . عحفيعهو هثتمثجمليص همعتحمئه
يعن غجنخيالخممل جعخل غخفمئيط: اشثقشك يهنتخل هغجنمتتمثجمل َّـ جلالخممل غخفخييط هغخفخييط جني ىز هقَّـمك . ى

ضمثح جعلكخفثلكنيمثملن هن غإلهنلكهنيعجنمث غحلهئخصظ غإلحكالهنمث  غهللا حكبحلكهث ي عنيي خك: ص همع
ن غجلمتخل مض جعجي  ص هَّـ غجنىعه ىعيهمعخيلكمل َّـ غجنىعه ُّـهئ يهن هي جلالخممل جنسغ جعىعجن

ن هن غحلبمل خكجيعغ هي جلالخممل جنمبىغغقل جعىعجن يُّـهئ منون :  خملكن معخيلكملطي تم ما  َأفرأ ُ ْ ُُ َ ْ ْ َ َ* 
القون ن ا لقونه أم  تم  َءأ َُ ُِ

ْ ُ ْ َ ْ ُُ َ ُ ْ َ ْ ْ تم ما :  هخملكن معخيلكملصَ ْأفرأ َ َ ْ ُ ْ َ َ َرثون َ ُ تم تزرعونه *ُ ُ ءأ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ

زارعون ن ا َأم  ُ ْ
ِ ُ ْ ه ههن غحلبمل خكجيعغصه حملكجنىعه مغخي هن غجنمتجيهيمل عهثسلكهثلكَ  َّـ غهللا صي

ُّـ ههمكمثهيمل غجنهيالف هتمثئمل غخفمئيطهنلكغ حممئيشص هعهنلك غإلرلكق  يحكبحلكهث همعخيلكملص ههمكمثهيمل غألجع ي ي
ي عهث معخيلكمل ي رخي غحلب: جعهبخيمتط جعلكهللا حكبحلكهث همعخيلكملوحمهبيعمعبيش قغ مض غخفخىغن ي مغ مل غخف
قغ مض غجنجكغغ ضهب غجنهلغئيش غجنىغهنلكهثصهخكجيعغ مغ  يمثمل هغجنبمثئيمثمل هغخفهئلكهثيمثملي جع غحلبمل غخف
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ّجيعغفق سجمة، واصغالح ملف َّصقٰىغمضقت قطغه شغففق اٰىعمات. ّإل لمه اٰىغمضقتّ ِّ ُ. 

ّ قسفففق ضعم، ولي ضو إجيقد اخلقصه،واصفتفجك َ ُ فتفجك ّإن اص: ّزنضل لما قغىلاإذا . صىًا ّ
ّ صغفغمضقت رنفحى اصغموم رنش اٰىعم واٰىعم صىٌالزضك ِّ َّ ُ وصم أسقر .  ولما لى اصضحفل.ُِ

ّ صمس رسه ّاحلغفو اصسبمواري  :إش لمه اآلراء اصثالمنك مم صىصىّ
ـــــضقلق  ـــــفق ص ـــــكُأّإن صفقس   صغ

  شـــماد منبـــكإ، أو ٍولـــه رنتىصفـــم
   صقض ضو اصغميس اصـضىرْ أنُّواحله

ـــملما ـــق س ـــقدة ينط ـــمي ش   ًونن

ًات صىال آينـمارنقصم    اسـتغمضكً
ــمت أو ــقدة اال نن ــقصتىامم ش   رن

  مَغـــِشـــماده ضـــو اصغإّوإقـــام 
ـــم ـــك زنىصف ـــسك اصعغف   اوصف

َّل إش زنعمله اصغفقس اصمي زنغمم اصبحك صفى آقغق، منو ّلضري مم اصبفك اآلو ً ّ
 .شماد، واصتىامماصتىصفم، واأل: لعمض اآلراء اصثالمنك مم اصبفك اصثقين ولي

ّصغفقس إقام لغعك دور اٰىعمّ لى أن ا:ّواحله ّ ىنفك إن اٰىغفن ،ّإال صفن ّ
ّصغفتفجك إقام لى اصعغه اصغعقل، وصفن صغغفقس صعغ ّ اصتىصفم، صام أن اصغىل رنعمم ّفكّ

وال خيغي شغفه ً صام صقن اصتىاصم زنغملطق، ٌاٰىفقسبك ضق رنش اصغفقس واصفتفجك إصماط
اصتىصفم : رنش اآلضملو ًأضما ّىنسو صففعى مم اصفظو ىنفك ننعه اٰىملك احله

ّ رنقألصماط، صقن اصففش واصضامل ٌ واصتىامم صىل، رنقصتغملنٌواصتىامم، واصتىصفم صىل
ٌضضغك  ....ةّ اجلقدلي واصطمله اصىسطي ّ

   و د أ اس
ًإن اصغالم لغن زنقرة: ل رنحك اصغفقسّصغفق مم أو ّ مم اهلفإلك وأينمى مم اٰىقدة، ّ

واصبحك ... ّ واالستثفقأليّ شو أسغقل اصغفقس االصرتاينٌشو اهلفإلك رنحكواصبحك 

.٢٨٣ص: رشح اٰىفظىضك، صسو اٰىفطه) ١(
.، ىنقسفكاصضفل ىنسو زادة آضش٢٩٠ص: اٰىضمر اصسقرنه) ٢(
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يجل عخمسلكن غجنمئمثلكك هن مغهتمل غخفلكقغ مض جعحهن غجنمهمتلكجللكغ غخلهبيغ غجنت حكمثمسجخ غجنهئالن 
 .جلمتهتلك حممثخص جعخييط

يعن هثتمثجمل غجنمئمثلكك  :يعهنلك غجنبحهن جل عخمسلكن غجنمئمثلكك هن جفمثهن غحصمثئملص حممثمئلكن حممث
قغهمعلكقغ مغ ن هن قغي مض غخفمئيطهنلكغص هعه معهئ مغ ن هن هخميط قمميعهثلك .  حممثهتلكهحفيعه ي معهئ

يعن غجنمئمثلكك َّـ غجنسحق هن غجنخيلكن: هحكلكجعمئلك ه عن غجنمتتمثجمل قغئخص :ص هَّـىعغ هنخيمتلكني عمل غخللككي ي
ي مض غخفمئيطهنتخلص عه مض غحليطوهنستبجيمتمل  هعقغ مملكن غألهنيع ممىعجن . غألمممقي غألظمييع هغحليطي

ظ عجنمثهتلك هنيعممبمل وحملكجنمتتمثجمل غجنت هثت ي لي ض نو هن هن جنصو هجضهب متلك مض هثتمثجمل  هثح خم
يحممشن َّـلكمعخل غخفلكق. ييعق خكهتلكقمعىخكلكقغ غخلهبيع مع: غجنمئمثلكك ص هَّـ وملي حفلكظومعخل حصخص َّـمثئملي

وهنيعممبمل يهَّـىعغ هنلك قمميعهثلكن هنيعغقغ هن عن غجلهبمبمل غخلمق.  هحفمقو هن هنبتيطعي و حصلك هنلكقغيُّـمله  و هَّـمثئملي
قغ غقيمثمل همممثهيوهظ  . ي معيعمعمثمك غخف
قغصنعق مغ ن هن يعجفيطه غخفمئيطهنتخل غألهمل عه هتلك هَّـمثئتهتلك مض ي جعخصقه غجنمتتمثجمل خميط معهئ

قغ مغ ن هن قغي جعخصقهغجنثلكهثمثملص هخميط معهئ مغ هتلك ي جعخصقههتلك حممئيش قهن َّـمثئتهتلكص حممشقغ مملكهثمن هن
ىئتهتلك مض عجفيطه هنمئيطهنت غجنمئمثلكك حكهَّـمث قغي غجنمئمثلكك غحكتثمتلكئمثيهبي مغ هلكص هعقغ مملكهثمن هن  ه
قغ:يهتلك مض عجفيطه غخفمئيطهنتخل عه حممئيجعخصق مغ حصلكص ه عقغ مملكهثمن هن جلهتلك قهن جضهب ض  جعهب

 .هلكي غجنمئمثلكك غخمجكغهثمثيهبىحك
يط هثمئمثٰههتلك عه جليطهن مض غجنمئمثلكك يهتلك هَّـمثئتهتلك عه همغييطغ جعخصقي غجنمتتمثجمل عن همغيجغ

مل مض غجنمئمثلكك ي هجلمف َّـىعغ حملكجنمئلكجليطغ غجنخيلكهن.هلكي ُّـبمئ غجنمئمثلكك غحكتثمتلكئمثصيغيحكتثمتلكئ
قغ: َّـيغيحكتثمتلكئ مغ ن غجنمتتمثجمل هن : ههنثال. يهتلك هَّـمثئتهتلك مض غخفمئيطهنلكغي جعخصقه عن معهئ

ص حمجهلكقغ غخلهبيع معيعق خكهتلكقمعو حملكحكيص هممويع حملكحكخكلكقغ غخلهب ي معيعق خكهتلكقمع يص عن ش
لخكلكقغ غخلهبيعي ألن سَّـىعغ غجنمئمثلكك غخمجكغذ ض قص مض غجنمتتمثجملو غجنىعه َّـ هن مغ  و هن

نيمعيعق خكهتلكقمعيمض عجفيطه غخفمئيطهنتخلص ه قص مض غجنمتتمثجملو غجنىعه َّـ جضهب مغ  مض و هن
قغ.يغخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثمل مغ و حملكخفلكقغ هن ىيطهنتخلص هجنهئ غحصمثئمل جمحقلك غخفمئت مض مممبي ي قغي مغ يص ألن و هن

ن ل هغخفحهب ض قُّـ مض غخفمئيطهنتخل م معلكن جنمبمتتمثجمليجعخص رلك هنلكقم  غخف مغ  صيهعن مملكهثلك هن
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ه عشخص ي ُّـهسجنهيلكن مجمبمليعي ي غ جلمبمثهتلكي ُّـمهِّـهملي معلكهني  . غجنسهئ

قدمات: قلنا ِإن ا ّ فَ، وهيئة القياسّوادّس ُ ّ أ نها ِ ا َ صورةّس ُ ب
حث ط عه َّـمثئمل غجنمئمثلككِياسالق نُفا و  : عن القياس من 

سببتهّماد ِمن جهة )١( ظرِهما مع قطعِ اختالفِ  صورةِ ا  هَّـىعغ هنلك  عن ا
ونُّـمئ غجنهئالن جلمت مض جعحهن غجنمهمتلكجللكغ غخلهبيغ  ًية يقيُاتّقدم اَبأن ت ًية أو ظنّ ّ 

وهمي شهورات أو ا سلمات أو ا ّأو من ا خيالتّ م أو،ّات أو ا ها  ا سيأ  ّ غ
حثُو. بابه ُس ا ت فيها ّ صنا مسِا ي ع ا ابَ ا سادسَقدنا ألجله ا  َ ا
ُفإنه ينقسم )غجلىغظ غجنثلكجنهن هن َّـىعغ غجنهئتلكغ( اآل ك إُ القياسّ ظر إ ذ :  با

هان دلِال طابةِ وا شعرِ وا غالطةِ وا   .ِ وا
سبب اختالفِهصورت ِمن جهة) ٢( ظرِ، مع قطعهاِ  ادةِ عن شأنِ ا ِ ا وهذا . ّ
اب هةٌ معقودُا لبحث عنه من هذه ا يٰهِّـ هن َّـىعن غجنخيبلكقغ عن هنيعغقن هن ي ُّـت.ِ 

ن هنلك قمميعن هن معخييعُّـ غجنمئمثلكك هن عهث يغجنمئمثلكك عجل هن غخفلكقغ هغحصمثئملص هجلمف َّـىعغ ُّـهئ ي : ي
ن و هنهسجنوخم ىمبهبمن جنىغنى هن خمٰهلكُّـلك هنت حكي ني ي هظحمثحلكص ألن هلكي معلكهن. ظحفيعو جلمت جنىعغمع خم ه

ن عجل هن غخفلكقغ هغحصمثئملص هجنهئ عقغ خممبمتلك يغجنمئمثلكك جلمف َّـىعغ ُّـهئ  ص غخفيعغق هنمت غحصمثئمل حممئيش:ي
ن غجنتخييعُّـ معلكهن يلكص ممخص عخهثلك عجنمث مض جضمبيحمال ُّـهئ هةُوهو ينقسم .ه  إ ِ من هذه ا

ا: قسم ثناّاق حِباعتبار هسمهالن ،ّ واس يجة أو بنقيضِ ا ها  ِ با
ِمقدمات  غجنتخنُّـِّـ جعلكجنمتتمثجمل عه :مكص ُّـخيمتي هغجنمتهل جمحق غخفيعمعي هن خمبمث غجنمبِهه وعدمّ

يجعمتمئمثٰههتلك مض هنمئيطهنلكغ غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ . يص هجليطن غجنتخنُّـِّـ هبخص مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذي
و جعخليحمبلكجلتبلكق غجنتخنُّـِّـ غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ و جعخليص هجعخييطن غجنتخنُّـِّـ غجنمئمثلكك غيخمجكغذي  .ي

يجة أو بنقيضِاتّمقدم  ُحّ وهو ا،ّفاألول ثنائيّس ُها، ِه با  ؛ًاّاس
مةِالشتما ثناءِ   ي هخميط جعمثمت.ِ االس يعن غجنمتتمثجمل جعخصق: ص هخممبمتلكيلك ضلكجعيش غيحكتثمتلكئي هتلك ي

قغ مغ ي مض عجفيطه غخفمئيطهنتخل غجنمهمييعه عه غجنهئمقه عه غخفمئيطن هغجنتلكمظ وهَّـمثئتهتلك هن   :وي
م) ١( ن  ا، فواجٌدّإن  امهٌبً    . اح
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م) ٢( ٌكنه  ّ.  
)٣ (امهٌ واجبٌدّ فمحم   . اح

قغ مغ مغيطهثلكَّـلك جعخيمثمتهتلك هن ي مض غخفمئيطهنمل غألهملص ممخص ههجن يجفحيمتلك َّـىعن غجنمتتمثجمل جن
يجة :خملكن   .)١(ة رقم ّقدمها  اِ بعينٌمذكورة) ٣( رقم ُفا

ن فالن) ١( دال، فهو ال يع اهللاٌو   ً.  
كنه قد ع اهللا) ٢(   .ّو
)٣ (ن فالن دالٌ ما   .ً  

يجة ٌح) ٣( رقم ُفا قدمة رقم ِ بنقيضّ   .)١(ّها  ا
جنع :عه هجن مملكن حمالن جللكقي حمهت ي ُّـخييص غهللاص : ين هثمئمثىش غجنمتتمثجمل َّـ خم

ق:ههثمئمثٰههتلك و هنلك مملكن حمالن جللكقيص حملكجنمتمئمثىش هنىعمم قغصي مض غخفمئيطهنلكغه  و هغجنمتتمثجمل هنىعمم
يك ُّـسهب غحكتثمتلكئمثهَّـىعغ غجنمئمثلك. يجعمتمئمثٰههتلك مض غخفمئيطهنلكغ  .هلكي

سهجلمف َّـىعغ حممشقغ عققهثلك عن هثخييعم عن غجنمئمثلكك غحكتثمتلكئ  هثيعمغ عمل صس عه غخمجكغذي
قغ مغ ص حممشن مملكهثمن هن سهتلك هَّـمثئتهتلك مض عجفيطه غخفمئيطهنلكغ حمهت غحكتثمتلكئي جعخصقههثتمثجت ص ي

 .س حملكخمجكغذيهعي
ا حُوهو غ صي عه غيخمجكغذوا ِ ا يجة وال بنّمقدم  ّ ها، ِقيضاته با

انيّس ُ تقدًاّاق ثال ا حثِم،  ِ  أول ا  ي هممصو خكلكقغ غخلهبيع حملكحك: هَّـ،ّ
ص حمجهلكقغ غخلهبيع معيعق خكهتلكقمعوحملكحك ش معيعق خكهتلكقمع يجة طش َفإن ا مرُشارب :وـ  ّ  ِ ا

تٍ مذكورةُغـ  رد شهادتهُت اِ بهي قغًها  و هعهثخص َّـ هنىعمم ضي جعخصقي ل هتلكص عه غخف
ل ض نصوجعخص َّـ هن ن جعخص َّـ جضهب و هن جمحق عن ُّـجكمممك هنمتهتخص مجمبملصو هغخفحهب   وملي معلكهني

ِ  وجودِباعتبارهتلك ي عه جعخصقّ بالقوةٌ مذكورةّنما ، وٌت وال نقيضها مذكورّقدما
ات ِيةأجزائها ا نص : يمثملهغخفيعغق هن غألمغىغغظ غجنىعغمعم  تّقدم  اّ ل هغخفحهب ض غخف

د  منيممخص معمئيط مرُشارب :ين، وهماأع ا  ٍواحد  ّ، فإنرد شهادتهُت، وِ ا
ستقلٍةّمقدم  ٌمنهما مذكور ق مض هنمئيطهنملٍّة  و جل غخفىعمم  . عحفيعهي
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اّثم ُ قد يتألف االق ليّ  ُّفوقد يتأل. ًاّليهلك ي غخمجكغهثمثُّس فقط، فٍاتّ من 

طي طٍاتّمن  ٍية فقط، أو  لّ ٍية و ن ي حملكجنتمئسمث غألهً.اّطيهلك ي غخمجكغهثمثُّسف، ّ
همثملي َّـ هنلك مملكن مجمث هنمئيطهنلكمع حسمب:يهغحلهبحل. ي هغجنهللكي َّـ غحلهبحل:يجنالخمجكغذ . ي
همثملي َّـ هنلك مملكن مجمث هنمئيطهنلكمع خلك:يهغجنهللك همثمل عه جعخيٰههتلك خلكي همثمل هجعخيٰههتلك حسمبي  طي

  :ُمثا
اء) ١( ن ا ُما  ن معتصماّ ا،  ً جار ً.  
ما ) ٢( ن ال ينجسّو ُن معتصما،  جاسةِ بمالقاةً  . ا

ي عن غخفمئيطهنمل غألهمل خلكوههغضِّـ ومثملي ي عن هن :و حكلكجعمئملو هخميط قمميعهثلك مض عجعحلكفصي
 .يمممبخص َّـ مممبهبمل يمثملعجنهيلكل غجلهبمبمل غجنهللك

)٣( اء ن ا ما   ُ ن ال ينجسّ ا،  ُ جار جاسةِ بمالقاةً  .ِ ا
قغ وهغخفمئيطهنمل غألهمل هن غجنمتتمثجمل هنىعمم ي هغخفمئيطهنمل ص)ص(يمتهتلك مض غخفمئيطهنمل قخم  جعخيمثي

قغ وغجنثلكهثمثمل عُّـٰهلك هنىعمم ى جنهئ غجنمتتمثجمل جمحقص)ص(ي مض غخفمئيطهنمل قخم ه قغي مغ هتلك ي جعخصقو هن
طيّمقدمغجنمئمثلكك فـيهَّـمثئتهتلك مض غخفمئيطهنتخلص    :ٍ ثانٌمثال .تانّمتصلتان ّتاه 

مةُاالسم) ١(  ٌ.  
مة) ٢( ٌيةّ إما مبُوا ةّ   .ٌ أو معر
)٣ (أو معربا مبّ إمُ االسم ٌ. 

غضِّـ عن غجنمئمثلكك َّـمتلك غخمجكغذ سهن غجن ل مض غجنمتتمثجملي ض   م هَّـ غيحك ميص ألن غخف
ق مغ قهنخييعغ ههنبمت هص)ص(ي مض غخفمئيطهنمل قخم وهن مغ  ص)ص(ي مض غخفمئيطهنمل قخم و هن

قغ مغ قدمة. يهتلك ي هبمثئتهتلك مض غخفمئيطهنتخلي جعخصقوهغجنمتتمثجمل هن ُفا ٌيةل) ١( رقم ّ ّ ،
قدمة ُوا ٌيةط) ٢( رقم ّ   .ٌصلةّ متّ

ن انيُ نبحثُو ّ أوال عن االق ً ملّ ِيةات ا طّ ِيةّ، ثم ا ثنا غجنمئمثلكك ، ثمّ  .ّاالس
ن مض جعمثلكن عخمسلكن غجنمئمثلكك يجعيط  هن غإلخكلكقغ عمل جعخيىش غإلخكهئلكيغ يخمب غجنيطحف

ن. يغجنت معيعق جلمف غجنمئمثلككص هجعمثلكن عهث ُّـهبهئ غيجلتخصق جلمبمث عه ي  : حممتمئ
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ي عن عك:و حكلكجعمئملوحلكفقمميعهثلك مض عجع  :ي َّـ غجنمئمثلككص هخميط معبخل جنمتلكي غخفمتجي غألقحكجيي

يعن عَّـ عخكهئلكن غجنمئمثلكك َّـ غيخمجكغذ ز يص جغ عَّـ غيخمجكغذي ي غيحكتثمتلكئي ي ي غحلهبحلص هعَّـ ز ش
و غجنجههئ غألهنص هجن جغالجغمل جفيطهقيغحلهبحل ى  هَّـ هنلك مملكن ص عهحكيش هعظمييع هعمممق:زى

ي مض غجنمهمييعه ههن جللك مض غجنهئمقههغألهحكيش حممث جضهب  غألهحكيش ي هن جفىعم غحليطصهض
م ُّـمسجخ جعمثلكهث مض جضمب عن خكلكظ غهللا معخيلكمل  .يهحس غجنهئمقه جلمف غجنمهمييعه مض غجنمتتمثجملص هحك

ي عن غجنجههئ غأله:ههقمميعهثلك عُّـٰهلك  غإلهثتلكف همعيعمغ عجنمث جعلكخم غألخكهئلكنص ين جعيطجسي
 :ي عهث ُّـيعق غإلخكهئلكن جلمبمث هن مغهتتخليعي

يعن غجنجههئ غأله: اجلفك األوز ي عق ي هنالقهنمل جعخل غخفمئيطهنتخل طه عحكلكحكلكو ظحمثِّـىحقن جمي
 .هغجنمتتمثجمل

ين غجنبحهن هن جفمثهن غحصمثئمل ي هن جفمثهن غخفلكقغص هغخفلكقغ ُّـمئ غجنبحهن ع: اجلفك اشثقففك ي ي
مل غجنمئمثلكك حمال ُّـهيمثيط يحممثهتلك مض جعحهن غجنمهمتلكجللكغ غخلهبيغص حمخيمف حميعك غجنتسمبمث جعمهح

و ألن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتملصهحملكئيطغ  .ي مض غخفمئيطهنلكغي
ن صو َّـىعُّـ غإلخكهئلكجنخل حكمئيش غجنمئمثلكك هن قعكيحممشقغ مع عجفيط  هحكمئجيمن مجمث غجنخيمب

نصبمت جلمبمثىغجنت مع ص حممشهثلك هثمئ ن غجنهيمئ  مض ومكلكَّـيعغ م ههنثالم  ظمثميمل غحمخي: ي ههنمتهتلك جلمب عظ
غص همم مغ غضِّـ عن غجنمئمثلكك َّـمتلك هن . ومليص حممهمثميمل غحمخي جفجوملي جفجو مكلكَّـيعيغجن يههن غجن

وغجنجههئ غألهنص ههثتمثجت هنستبجيمتمل  ُّـهبهئ غيحكتهيلكقغ هنمت مض جلمب ي مض غخفمئيطهنلكغص حمالي
نص هي ُّـهبهئ غيحكتمتلكق عجنمث مض جلمب غجنهيمئ عُّـٰهلك هي مض جلمب غجنخيمئلكئيط هي مض  هغألظ

ن غجنجيبمثخي ن غجنجيبمثخييمثملجلمب غجنهيمبسهيملص هممىعغ مض غجنخيمب ظيمثمليص ألن غجنمتتلكئمي مض غجنخيمب  ي ي ُّـت
ظ يعجنمثهتلك جعلكجنمئمثلككص هعهثخص ُّـت  .ه عجنمثهتلك قغئخص جعلكيحكتمئيعغظي

هن:هغحللكظ ن غجنمئمثلكك هن غجنجههئو هنيعمعبجيمليمثمل هغجنخيمئمبيمثملمتلك غجنهلجلي عن جلمب   جعمسن ُّـهئ
ن هَّـ  غص هغإلهثسلكن عقغ عقغق ققغحكمل َّـىعن غجنخيمب هغألهن ظحمثحلك هنهيمثيطغ ي جعلكلكال هجنمي ه هه ي

ن ظحمثِّـ وي ُّـخيمب عن غجنمئمثلكك غجنىعه معبتمت جلمبمث َّـىعن غجنخيمب ن و عه جمحق ظحمثِّـي ص حممثهئ
ق خكبهتلكغخص ههثح هثخيمب يحكمث ص يو هجنمثيغ جل غمغتهتلكقوجلمبهب جل معمئمبمثيط مغ  معيعق و ممثحقغوجع
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وجلمف غجنمئمثلكك هعهث ظحمثِّـ  .و عه جمحق هنهيمثيطو ههنهيمثيطو عه جعلكلكي

يعُّـ حممئيشص جع هن غجنمئيطهنلكظ ههنمتهت عجع حكخيمثيط يهَّـىعن غإلُّـيعغقغغ جنمثسمن هن غخفتمسحف
ن جلمت : هعجع غخلحق هَّـ هن غجنخييعحملكظ همملكن هنخيلكدغ جنمبجهمثىط غجنيعئمثيغ غجنىعه مملكن ُّـمئ

 غجنمئمثلككص ههنمتهت غجنسحقغمض جللكمس غجنمتح قعُّـت هعمغبت جلمف عخكهئلكيمع غجنت عهققَّـلك جلمف
ُّـمبملوغخفخييعهم غجنىعه هخمخيمن جن هنمتلكخمجهمل ي هن جعخيىش غخفتهئمبهبخل غجنىعُّـ ُّـخيتهبيطهن جلمف و لك

ص هغجع معمثهب م متمئىممخص ُّـم  يغجنمئمثلككص حمتميمبمك جلمبمثهت لك ههن جلمبخصئمتلك . يمثملههنمتهت غجنسمث
غئيط غخفيطهثيمثملغإلهنلكهن يص غجنىعه قَّـمك عمل عن غجنمئمثلكك عهنلك يمثمل غيحكجكظجعلكقه ظلكجفمك غجنهي ي

و هعهنلك جنميوجعلكلك ضي و جفت جن مملكن ظحمثحلكص هخملكن مض عممثيع هن هن ه يعهثلك ي :  هن ممتلكجعي
نيمثمل مض جلهبمبيهثحتلكف عمل غخفمتجي غألقحكجي  . غيحكتمتبلكل مض غجنهيمئ هغألظ

يعهنلك غخفتمسحف غقغ هنمث هجعيعهثلكقق قغحك هجمحقَّـ هن :يعهن حمهبمتهتي  قُّـهئلكقغ هحكتمث
غ عمل عن غجنمئمثلكك غألقحكجي يغجنخيمبخصظ غجنىعُّـ قَّـب يمك جلمبمث عُّـمل ي ي معجكمعو عه جنميو جعلكلكي

 .ملي هنهتهبوحملكئيطغ
ن جلمف جعمثمتمليهن َّـمتلك مملكن يجعيط و هن غإلخكلكقغ عمل عخكهئلكيغ َّـهسيظ جنمتهئ  هن ي

ن غجنت معستمتيط عمل غخفمتجي غألقحكجي يغألهنيعص هعن غإلهثسلكن عقغ معخيمب خكمثئلك هن غجنخيمب ه  ي يي
ق هثهيس عهث حفت غجنخيمب عهجن هظحفيعنص حممشن غجنمئمثلكك عهنيع وُّـتمه ي ي خمىس مض ظاليي ت يجفمث هث

ين غجنخيمئ غجنبهلهع هصب غجنهئثحق هن غجنخيمبخصظص ممخص جليعحممنيجنالحكتيطين هن خم  و جن عجلخصني
نو غخفخييعحممل هثجهحق عمل مجمبمليُّـمل مض هثحييعوممثحقغ يعن هن عجلخصن غجنخيمئ غجنبهله:  هنمتهتلكص حممتمئ  ي

ق هن غجنخيلكمس غخللكقمغ ُّـيع يغجنتمئلكل غجنمه ) غجنهئلكهنحقغ(ص هخكمسهث مض قجن خكمسن ظجنمل غجنتمه
يحممشهث جعهبجيعق عن معمئ  غحكي قَّـلك عمل قَّـمتيجف  . جلمف غألخكمثلكظ معمتتمئ ظ

 . غجنتجىغئمل هغجنتحمبمث هغجنجكمممثمكيمثملغجنمئمثلكن جعخيهبمب: ههنمتهتلك
ص عهيمثملغجنمئمثلكن جعخيهبمب: ههنمتهتلك ي خضيعُّـيط غجنحنظ جل هنمئلكقهثلكمع جغ : غجنتجيعُّـيط هغجنتخيهبمث

ق قُّـيطغ هجعهئيعغ هحفلكجنيطغ مض جللكمس غجنىعَّـ:ههنثال.  غألجفهئلكنمعخيهبمث ه جلمتيطهنلك هثتمه ه ه  ي هثجيعق َّـىعنصي
هنلك مممبغألحميعغق جل غخف يمئلكقهثلكغص جغ هثستخيعف هنهيهت ه هَّـىعن غألجلخصن ي . همثلك هَّـ غإلهثسلكني
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 .جلالخممل جنمتلك هبلك

 غيحكتيطين يمثملَّـ جلهبمب : هغجنهيهئيع. غجنتهيهئحقيمثملغجنمئمثلكن جعخيهبمب: ههنمتهتلكص هَّـ غخفهت
وجعهبمئيطهنلكغ هنملي قو هنخيمب ن عمل عهن ظ جنملو جنمب خميمثملص هَّـىعن غجنخيهبمبو مصهت  ي جلمف غحليغوهيملي هنت

غكيهغخفجهلكَّـيطغص حممشن غإلهثسلكن جن مس  ي هغخفجهلكَّـيطغغ خفلك غحكتجيلكل عن سمه يُّـهبمب غحل
غق  . غيحكتيطينيمثمل مض جلهبمبيمثملي غألهجنيغخف

و عن َّـىعغ غجنبحهن حفلكقفزتخمثىي ُّـ ص حممشن غخفمتجي جنمثيغ جلبلكقغي ه جل جلمب غخفمتجي  جل ي
ىعي معيعه عن هن. جفهيىح غظجيالجفلكمع حممئيش ي معخيمب غظجيالجفلكغ جلمب غجنجيمكي  حممئيش ي ي

هص جع ي ُّـسهب لكبمثبلكوغ هنيعُّـىش هن غيحكتهيلكقغ هنمتهتلك مض هنيطغهغيُّـتهبهئ ي حممشن غجنجيبمثمك َّـ طي
هنلكغ ُّـستجيمث عن ُّـستهيمثيط هنمتهتلك خفخيلكجلمل غخفيعىض  يهغخفمتجيمئ. غخفخيلكجنمي غجنىعه جلمتيطن هنخيمب

قغغ ىممىعجن جنمثيغ َّـ هن ن مض غحل  سهيىح غيظجيالجفلكغص ممخص َّـ غخفتخيلكقم غجنمث
ن غألخكهئلكن ي جفمثهن هثجيط غجنهئثحق هن غجنجيالص غألجممبمكي مض غألجليمثملغجنخيمبهب غ سهيحي

غ عن مض َّـىعغ غجنمئمثلكك هنميلكجنجيملغألق ن عن ُّـخييعحم هجعخيمل هجنهئمتهت ي ُّـستجيمثخي ي ي عه يص هعهث ي
 . عه يوظحمثِّـ

ن هنمتجيمئمث يعهثلك هثيطقك غخفمتجي جنهئ هثهئ غض معجيبمث صخل مض معهيهئحقهثلكي  جللكقحمخل جعهب
 .معمب غيظجيالجفلكغ

ن غآلجنيههثح قمميعهثلك مض عه ين غجلىغظ غألهن عن جلمب غخفمتجي هن غجنخيمب  :ص عهيمثملي
ن غألحفيعهص هعيُّـستهيلكق هنمت مض غجنخي غظيمب  .و حممئيعغظمع جن هجليطهنهتلك حك

ي عن خكخمهلك جعخييط هنلك جفهيىح هنلك ُّـسهب:ُّـيعهه ه  مغلكظ عمل جللكمس ي جعمهحمثِّـ غجنبخلكقهي
.  هغجفيطغوقغقغ مض غجنبمبيط هثسخمل: ص خملكنيجفهيحيمن ظحمثِّـ غجنبخلكقه: غجنبمبيط هخملكن جن

هُّـخيمت عهث مس معٰه خكمثئلك ىيعك عهث جفهيحيمنىحممب حم. ي همس  يعيهنمل غخفحيهيي هنمتجي غجنخيالي
غجليطنص حمخصقغ معٰهمث عمل جلهبمبمعستجي معجيبمث  غهثخل غجنخيمب هخم   غجنتهيهئحقظ يمثملخم

ص جع َّـ عهنيع وعن غخفمتجي جنمثيغ عهنيعغ رمك جلمف غإلهثسلكن عن ُّـجيبمئ جلمف هثهيس ي ه  س حمجييعهي
ق و مض قَّـ مم عهثسلكنوهنيعمم ههث جنمثيغ غحفجكغجللكعص هي ن جعمثلكهث حممثخص يص ممخص معمئيطوغممتجهلكمَّـ  جع صي
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ص ه يمل هغخلجيمس هغيخكتبلكن مم ُّـتحيعق ين جلمف غجنجيلكجنمك عن ُّـهئتجه عُّـ معمئ غخفميلكجنجيعحكب
ص ه ين غجنهيهئيع غجنبهلهعهنمت غقصو هنلك مس معهئ جنيطُّـ هنجهلكَّـيطغغي ي ي ُّـهبهئ عن سمه غخف  ي

ن جعخيهبمبيمثمليغألهجن  . غيحكتيطينيمثمل حمال ُّـهبهئمت عن ُّـمئ
ي عن غجنهييعم جعخل غخفمتهتمي غجنخيمئحل: غجلمبيجغ ي َّـ عن غخفمتهتمي غحلد :ي هغخفمتهتمي غحلدي ي
ن حكلكص هغخفمتهتمي غجنخيمئحل عي هنلك هثخيتمئيط جع يجعيطشمم: ُّـمئ ن جضس ين ُّـهئ نه  هنلك هثخيتمئيط شمم:  ُّـمئ

غقيجع يجعيط ن هن قغيمثملين غألهجني عن معهئ ي جنهئ غيحكتيطين هغجنمتتلكئمي ي صي هن غحليغه هنمسحف
ن هن غحليغمع وُّـمل حمهئيعوص جع َّـ جلهبمبمثلكغيهئ  غيحكتيطين عه يمثمل ُّـجيمب جلمبمثهتلك جلهبمبي

ن غ غخفجهت  .يغجنمقَّـمتمل هعخملكهنمل غحلجمل جلمف غخفجيمب
  غيحكتيطين هجعلكجنخيهئيغصيمثمل غخفجهلكَّـيطغ جعخيهبمبيمثملجنمتلك مممث معيعمعبيش جلهبمبٰهِّـ ي َّـمتلك ُّـتههن

وهعن عجفيطرلك ي ُّـستميمت جل غآلحفيعص جع عجفيطرلك هنهئهب ي حفيعي هَّـىعغ هن خمبمث هنلك .  جن
يقمميعن غجنخيمبخصظ مض جضمب هن عن غجنخيمئ ي ُّـستجيمث عن ُّـستميمت جل غجنهلل هي غجنهلل  ي

ص هعن ممال يُّـستجيمث عن ُّـستميمت جل غجنخيمئ ي
و ه هنمتهتخص هنهئهب  حفيعص حمال غجنخيمئ جعيطهن  جني

ص حمال غخفجهلكَّـيطغ . س هي غجنهلل جعيطهن غجنخيمئ معلكنسغجنهلل معلكن ههنلك هثح حممث ممىعجن
ظالن عمل هثتلكئميس هي غيحكتيطين هجفيطن معلكنومليهجفيطَّـلك معلكهن  .هص جع ممالرلك هنخيلك ُّـ

ههنلك ُّـخيمتمثمتلك مض غخفمئلكن عن هثىعمميع جعخيىش غإلخكهئلكيغ غجنت معيعق جلمف غجنمئمثلكك هن 
 .يغجنجههئ غألهن

ال ش األ  نإش   ولا
ضمثح جعلكخفثلكن. يهث ُّـمبىغن هنمت غجنيطهقع :ّ األولاإلذغقل نيخف: همع غنوقُّـيط: لك هثمئ  صو جفمث

غنشهمم ظ عجنمثهتلك عقغ مممتلك . و مغسوص حمىغُّـيطو مغسو جفمث يحممشن غجنهئمقه غجنهئمبمثمل عهثخص هثت ي ي ي ي
غن ههنمت قُّـيط ق مض غخللكقفص هعيوهنستمئيعئخل مجمث عحميعغق غحلمث مغ  حمال معستجيمث عن ي غخف

ن مض غجن غنشمم: هئمقهمعمئ نو مغسو جفمث خمهيملو مغسو قُّـيط:ص هي معمئ وص ألن غجنهئمقه هنت ي  ي
غنوقُّـيط: جلمف غجنمهمييعهص عجلمت خمهيمليمثملص همخلكهنو جفمث و غجنمتتمثجمل هنت يمم :  جلمف غجنهئمقهي
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ٌ، واسصخى ستوزصظٌ جسمٍجضوان ّ رال عضصن استوصل إر ّ ذح سشغرظ اسضتضجظ، وإالّ

ّ عصغم توزف اسضتضجظ ذح :أي.  طصسهّ، رضصغم توزف اسسء ذحّعغا اسصظطون اسصذ
 ٌوعغا اإلخصظل سضسوب. ٌ بظدلٌ وعو دور،ّاسصخى، وتوزف اسصخى ذح اسضتضجظ

 . اخلحأبوإر أيب خشضغ 
ٌاسشظمل ستشح:  آحغٌسثظل ٍ ستشحّ، وزلّ : ّرظسصخى اسصصضظ .ٌ، رظسشظمل جظدثٌ جظدثّ

ٍ ستشحّزل ّ، ثم توصصضظ إر اسضتضجظصضظ إسضضظ بظختصغاء اسشظملّ توصٌ جظدثّ اسشظمل (: ّ
ٌ، رظسضتضجظ ستوزصظ)ٌجظدث  ذح سشغرظ ٌصظّ واسصخى ستوز، ذح سشغرظ اسصخىّ
رضصغم اسغور وعو . ًظّ مل تصن اسصخى تظس،ً رصو مل تصن اسضتضجظ صحضحظ.اسضتضجظ

 رضبشل ،ل وتبشل األخصظل اسبظزضظّوإذا زظن زغسك رضبشل اسسصل األو. ٌبظدل
ّإن اسسصل : وعغا سشضى سظ عصظل.  اسغي عو األصل يف اسصضظسّ االزخايناسصضظس

 .ٍل سضف بشحضعّاألو
، وعي  ال ختصو سن دغارظًظّ عضصل أختظذطظ اسسضع جسن زاده آسذ زش:ٌلطيفة

ّ سال حصضل اسصغوعضي:ً رجال عصظل سهّأن ّطتظج اسسصل األول، إ زظن عغعظ إر ذغم ّ
ٌجضظ إن اسضتضجظ رضه ستوزصظ ، بظسغور سبتحألطه ـ بحسظ زذضه ـ وذسك ّ  ذح ّ

ٌاسصخى، واسصخى ستوزصظ ّوزغ اختضغ سال حصضل بسغ.  ذح اسضتضجظّ ة طصحه يف عغه ّ
ّ جتى وصل أسغه إر ،عّ استضظع اسخجضع بال سغج:وسسطسظ أحغى وعي، احسطسظ

 . أسشضوا يف ختشئته واإلخصظل ذصضهنذصامء أصصضظن اسغع
ّل زغر سضظدغة ّطتظج اسسصل األوإ حصضل بطخصظسه ذح ّغاد سالّوسسغة اذت

أوسئك اسغعن محصوا ذصضه بال عوادة، رغحل ذح أجغعم يف أصصضظن، وبشغ 
ّذبظرات اسخجضظ واسسطال ذن احلظل ذغف احال ذن اهلغف ّحتغث  حصضل طصسه وّ

حالسه  أن خطسه ذن دسضصه اسغي سن ّإالاسغي جظء ألجصه، رام زظن سن سصظبصه 

.٥١ص: زغآن وذغرظن از عم جغاعى طغارطغ) ١(
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ظ ي عمل جلمئ غجنجههئ غألهنص جلمتيطَّـلك غهثيطحم غخفاليمع  جلمف هنيعغقنص هَّـ ي حفمبمث ُّـستيطني

 .ون جعلكلكي حملكجنجههئ غألهص عقن.ون ُّـمبىغن هنمت غجنيطهق هغجنيطهق جعلكلكي غجنجههئ غألهيعن
 جلمف َّـمثئمل غجنجههئ َّـىعغ قجنمثمب:  عن خملكن جنيعي حفمبمث يحمخص مملكن هن جضلكهق غخفال

 .هثتمثجمل جلمف ظمييعه همممقه هون حمهت هنجهتهبيغأله
قن هخمهي صحفمبمث جفيعغمغمل غخفمسقم غجنىعه عهخم هثهيس حممث ي جعيطغ جنمبهباليحممبخص  خملكن هن حم

 .هقغمغخيلك عمل جعمبيطن خمىغهُّـ
يهعجنمث جليعك قجنمث غخفال حفمبمث جغلكهثمثمل جنمثتٰهِّـ غألهنيع عممثيع  :ي

 وجعلكلك     هنلك ُّـمبىغن هنمت غجنيطهق يمم
 غجنيطهق ُّـمبىغن هنمت      ن يغجنجههئ غأله

ون جعلكلكي غجنجههئ غأله. 
ي مض غجنمهمييعه ين جفمثهن مغلكظ غحليطيغأله هن غجنجههئ وَّـىعغ خممثلكك ه غألهحكيش حممث جضهب

جللك مض غجنهئمقه ض  .هههن
ه َّـ عن غجنمئمثلكك ي ُّـهيمثيط خكمثئلكص :ي جعلكإلخكهئلكن غألهنوص هَّـ هنيعمعبيشاإلذغقل اشثقخ ي

قغ مغ وألن غجنمتتمثجمل هن ص هقجن جلمتيط غحكتمئيعغظ و مض غجنهئمقهص حمهت حتمهمثي  جنمبحلكظ
هئمث غجنمئمثلكك هن غجنمهمييعه هغجنهئمقه يلكغ هغألحميعغق مض غجنهئمقهص حممشهث خمب معجهيغجلىغئمث

وهثخيمب جعمسن قُّـيطغ مض غخفثلكن مغس ه  . ي
جنمتلك مض غخفثلكن ع: عحفيعهوجعخيبلكقغ غنيمم(: ين غجنهئمقه هَّـ خم  ي ُّـهبهئ )و مغسو جفمث

ظ عجنمثهتلك  غهثلكغص ههنمتهتلك قُّـيطيعييعن هثت  .و جعلكحكتمئيعغظ مجمث غحلمث
ن صنعق ظ  خمب معمسجنمث غجنمئمثلكك هثح هثخيمب جعلكجنمتتمثجمل ضهب غجنهئمقه خمب غجن

ص هَّـ جعلكلكعجن ن حتمهمثال جنمبحلكظ ومثهتلك حممثهئ  .ه
يهجنخي َّـىعغ َّـ غإلخكهئلكن غألحكلكخ  ني هن غجنخيمبخصظ غجنمئيطهنلكظ هعمميطو غجنىعه قمميعن مجمبملي

ن غإلحكالهنمثوهنيطحف) ص( .ضطك: ملي عمل غجنخيمب
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ضخييغخفتمسحف ق مض ممتلكجع غخفمتجي غجن ق قمم هثجمثمك جضهب ص ممخص ييعهنص ههنمتهت غجنيطممت

 . حكبمئمن غإلخكلكقغ عجنمث
ي عن َّـىعغ غإلخكهئلكن يجعيط:ّوشغجىاب رو اإلذغقل األول فعىل ص وهن قجنمث جن ي

يألهث جنمثيغ عهنيعغ جعيطجسمث ه هن عُّـٰهلك ي هن غجنجههئ غألهو هقجنمثمب خممثلككصس جع َّـ هثحييعهصهلكي
قمع وغجنجههئ غألهن قهق: هظ وص حملكجنجههئ غألهن جعلكلكو جعلكلكو قهقيص هممي  .ي

ي هن غجنجههئ غألهنص هَّـ و جلمبمث جعمئمثلككين ُّـستيطنيحملكجنمئلكئ جعبجيالن غجنجههئ غأله
هن هن غجنمئمثلكك جعلكلكال جنهئلكن ي غجنجههئ غألهجن مملكن: عق ُّـمئلكن مض جعجيالهث. ه عُّـٰهلكوجعلكلك

 عق ي حميعم جعخل َّـىعغ غجنمتح هن طهن جعلكلكاليغيحكتيطين جلمف جعجيالهث جعلكجنجههئ غأله
يغيحكتيطين هجعخل غجنمتح غألهنص ألن غألجفهئلكن غجنخيمئمب  جنمبتخمهمثيسص و خملكجعمبملى جمحقيمثملي

يهغخفهييعهك عن غجنجههئ غأله نص هن عن غجنيطجنمث جلمف غجنبجيالن هنبمتون جعلكلكي جن س ممخص معمئ  ي
قنيت جليطن ظحيمبمث حممثمبىغن هن ظحجل قن جليطن همغ  .و هَّـ جضلكنصت عه هن همغ

ي عن غجنهئمقُّـلكغ غجنت هثخيتهبيط جلمبمثهتلك مض غجنمئمثلكك جلمف :اجلىاب رو اإلذغقل اشثقخ
غل  .ص ههنمتهتلك هنلك ُّـستهيلكق هن غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميسيهنمتهتلك هنلك ُّـستهيلكق هن غيحكتمئيعغظ غجنتلكن: وعهث

يعن عخكهئلكن غخفتمسحف: هخميط ُّـمئلكن مقُّـلكغ غخفستهيلكقغ هن غيحكتمئيعغظ يعُّـ ُّـيعق جلمف غجنهئي
ن عشلك جنمثسمن مممبهتلك هنستهيلكقغيغجنتلكن هص ههن غخفخيمب ي ص جع جعخيٰههتلك ي هن غيحكتمئيعغظ غجنتلكني

ه هن غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس عُّـٰهلكص حممشقغ قعُّـمن خكخمهلك ي ُّـخييعم غجنسبلكجفمل هَّـ وهنستهيلكق ه
هُّـمييعم مض غخفلكظ جغ قعُّـمن خكخمهلك جغلكهثمثلك ممىعجن ُّـمييعم هَّـهئىعغ جن قعُّـمن جغلكجنثلكص حمتستمت ه ه مي تي

ه مممبمثملهغخملكجليط ى مم هن:ص هنهيلكقَّـلكي ه قحف غخفلكظ هُّـبمئ حممث هنيطغي ه هنخيمثمتملي  هَّـ ي رمثيط غجنسبلكجفمل ي
ن غجنجيبمثخي. ُّـمييعم وص حممشهث عقغ مغيعجعمن قهغظ هنخيمثمتلك جلمف خكخيسيمثملهممىعغ ُّـمئلكن مض غجنخيمب ه ي ه ي  ي

ن هن غخفيعك معمه عمل هثتمثجمل... هخكخمهخل هجغالجغمل هجلهلغ  وهَّـهئىعغ هقعُّـتهت ُّـجههي
ومممبمثمل ى مم هن:ص هَّـي ي حممشهث ُّـجههي ي همعمتلكهن غجنيطهغظ غجنهيالذيجعلكجنيطغظ غجنهئىعغئه مملكن هنيعُّـٰهلك ي

 .يهن جلمبت
ظى ممخص ُّـصنعق ي عمل غجنمتتمثجمل غجنهئمبمثمل جعلكيحكتمئيعغظ غجنتلكنيت ظى ممىعجن ُّـي  عجنمثهتلك يت
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ن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتملصجعلكيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس هجلمف َّـىعغ . ي مض غخفمئيطهنلكغه هن جمحق عن معهئ

 ُّـيعق ي هن غيحكتمئيعغظ غجنتلكنهقغيعقغ مملكهثمن غجنهئمقه غجنهئمبمثمل مض غيحكتيطين هنستهيلك: ُّـمئلكن
ص و هن غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس حمال ُّـيعق جلمبمث خظهنص هعقغ مملكهثمن هنستهيلكقغيغإلخكهئلكن غخفتمئيط
هألن َّـمتلكم مجمبمل ظي ي هن غألحميعغق مس هثستمئيعئهتلكص هغخفهييعهك عهثلك هثيعُّـيط عن هثت  هن حفالن ي

 . غيحكتيطين عمل هنخييعحمتهتلك
ن جعلكيحكتمئيعغظص هن خم هجغ عن جعخيٰهلك هن غجنهئمقُّـلكغ ي معهئ ي جنمتلكز غمغتخصل : بمث خم

ق عهثخص َّـ و هغجنتسمبس جضلكنصو هغجنيطهق جضلكنصوغجنمتمئمثٰهخل جضلكن يص حممشن غحكتحلكجنمل َّـىعن غألهن ي
حممب مملكهثمن مجمث غجنهئمقُّـلكغ . مل هجنمثيغ هن غيحكتمئيعغظ جعهئال خمسهبمثيتهتلك غخللكظيهن عقجن

غلي هن غيحكتمئيعغظ غجنتلكنههنستهيلكقغ و حمحقق غإلخكهئلكنص هجنهئمتهتلك جلمف جغالجغمل عهث  ممخص جليعحممنص ي
ن مممقه غجنمئمثلكك جعلكيحكتمئيعغظ غجنتلكنىإلخكهئلكنص جع هعن حمحمال ُّـيعق غ ن ييعك مم ص حمال معهئ

غ  .هغجنمتتمثجمل جنمي
مغيط مض َّـىعغ غجنخيلكمس  ن عحفمقهثلك جعمسهث ي ُّـ غ عن غخفخيمه يغحمجكض  هن و عجن خمجيخيمليعيي

يغحليطُّـيطص همجخيمتلكَّـلك ههضخيمتلكَّـلك عهنلكهنمتلكص هجليعضمتلكَّـلك جنمبمتلكق ههمغيطهثلكَّـلك معتهبيط ق جعلكحليعغقغص ي
يحممتهسجن خممثلكحكلك هن غجنجههئ غأله ه ني جلمل مم خمجي غحليطُّـيط مض غجنخيلكمسص : ن حممتمئ يَّـىعن غخفجهب

ظ. ق جعلكحليعغقغيق جعلكحليعغقغص حممئجي غحليطُّـيط َّـىعن معتهبيطي معتهبيطو خمجيخيمل جفيطُّـيطيهمم مبمتلك عمل يحمت
ن جلمتيطهثلك وخمجيخيمليمم  َّـىعن غجنمتتمثجمل هن حفالن عخملكهنمل غجنتجيعجعمل جلمف  هن خمجي غحليطُّـيطص حممثهئ

جلمل: تلكنيتلكن غحكتمئيعغئمثيخمٰهمث يُّـيط مض غجنخيلكمسص هغجنثلكهثمثمل مم ي مم خمجي غحليطغألهمل َّـىعن غخفجهب
جلمل معتهبيطوخمجيخيمل جفيطُّـيط ن غألهي هن َّـىعن غخفجهب يق جعلكحليعغقغص هجنهئ غخفحهب ن مض َّـلكمعخل ي

ن غجنثلكذ جن غقمعبلكلوتخل جن غقمعبلكليغجنمئٰهمثتخل غيحكتمئيعغئمث ل غألهنص هغخفحهب ض و جعلكخف  ي
ل غجنثلكذص ض ل حممثهتخص هغجفيط جعلكخف ض وهن عن غخف ص ههثح هثيعُّـيط عن هثثبمن غجنيعغجعجيمل ي

غحكجي نجع جنخلص حممتمئ يمم خمجي غحليطُّـيط معتهبيط: مل غجنمئمثلكك جعخل غخفحهب ق جعلكحليعغقغص هَّـىعن ي
ومثملخمٰه هنمل: عه حممئو مغيطُّـيطغي  جلمتيطهثلك خمب معمسجنمث غجنمئمثلكك همس ه َّـىعن غجنمتتمثجمل مس معهئ هنخيمب

 .ي مض غخفمئيطهنلكغص حمال ُّـمبىغن غجنمبمي هن غيحكتيطين جعلكجنمئمثلككهمعهئ هنستبجيمتمل
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غغ غجنىعه قمميعهثلكن عحملكقن غجنسمث  يمثملمض غألحكيغ غخفمتجيمئ قيط غجنجههتمثيط غجنمهيطيهَّـىعغ غجل

ن ييط عهثيهَّـىعغ هنلك ُّـهسمم. جنالحكتمئيعغظ ي خميطك  يمس ُّـهئ جعمهيطق هثهي غجنمئمثلككص هعهثخص جعمهيطق ي
جعمل.  ظحفيعوعجغبلكغ لكيعُّـ ن ييعهيهنمل غخفجيهتي عحفيعه قمميع جعخيٰههتلك غجنخيالوهَّـمتلكم عمغ ي خميطك  ي

 .الل جلمبمثهتلك حممبحقغمغي عقغق غيلكىهن
ي عن غجنمئمثلكك جفج:ٰهِّـ جنمتلكيهجلمف َّـىعغ ُّـت ص يُّـملعه ُّـمبىغن هنمت غجنمبميه هجنمثيغ جعلكلكال وملي

 صن هعمغبمتلك جلمبمثهتلكيهَّـمتلكم جعخيىش غإلخكهئلكيغ عخهثلك عمل جعخيٰههتلك مض جعيطغُّـمل غجلىغظ غأله
هجن مملكن غخفمتجي جللكظخص جل غخلجيمس حممبخصقغ هثجيط ممثحقغ هن غألحفجيلكظ معمئ مض : ههنمتهتلك ه

جنمثلكغحكتيطين غجنخيمبخصظ هن غخفمت  .هبخليخل هغجنهيمئهتلكظ هغخفتهئمبيلكمئمل هغجنهيالحكهيمل هغألظ
غغ جل يعن هنمتجهمس َّـىعن غإلخكهئلكيغ هغخفميلكجنجيلكغ غخفلكقغ:  قجنهخممبمتلك مض غجل  هي صي

جلهتلك عمل غحصمثئملص حممشن غخفمتجي ظجنمل وجلالخممل حصلك جعلكحصمثئملص هجلمف معمئيطُّـيع قمغ هثي ومثمل خملكهث  معخيمه ي
ل مض غخلجيمس مض غجنتهيهئحقص هغخفستيطن خم  خميط ي ُّـيعغجل َّـىعن يهنيعغجللكهتلك غجنىعَّـ جل غجن

غهثخل حممثمئ مض غخلجيمس مض غيحكتيطين   مض وجعلكحصمثئملص همم جن هثحيحقغجنهلغئيش هَّـىعن غجنمئ
ن غخفختمبهيمل  .غجنخيمب

ؕ  
جة   ّا

  
      استقراء                 تمثيل            قياس                                  

  
ا        ثنا                   اق ّ    اس ّ  

  
                                                   ّ ّ  

 .غجنسلكجع  غخفمهيطق)ص(
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ّّؕؕؕ   
حئخ  

يص جغ جعمثمتٍّ هغحكتثمتلكئٍُّّـمتمئس غجنمئمثلكك عمل غخمجكغذ: خممبمتلك حممثخص حكب ي لك غجنهييعم جعمثمتهتخصص ي
يعن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ: هخممبمتلك يص هعن غخفهتٍّ هخلكٍّ ُّـمتمئس عمل حسحلي  مض غجنمئمثلكك َّـ ي

نص هخممبمتلك ي هن َّـىعن غألخكهئلكن غجنجههئ غألهي جعمسخكهئلكجن غألقجعخيملص هغخفهتيغجنمئمثلكك غحلهبحل
يُّـجكمممك غجنمئمثلكك غيخمجكغذ: هعُّـٰهلك حك: و جغالجغملو هن جفيطهقي غحلهبحلي يش هعمممقص يعظمييع ههنت

ل مض غجنمتتمثجمليهبىهحك ض يمعسهب  م هعُّـمتخص مملكن هغخمخيلكم  يمثمن جعلكحليطهق غجنثالجغملص ألن غخف
ن مض غجنمتتمثجمل يمعسهب غخفمئيطهنمل  م عُّـمتخص مملكنم  يغخفمئيطهنمل غخفجهتهبمبمل جلمبمث ظمييعهص هغخفحهب ي

يهص هقجن ألن غجنمتتمثجمل مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذغخفجهتهبمبمل جلمبمث مممق جلهتلك مض ي ض ن هن  ُّـهئ
وهنمئيطهنمل حصلك مض هنمئيطهنملصي و هجضهب قغي مغ و جغلكهثمثملص هَّـىعغ هنلك خممبمتلكن هن عن هنلكقغ غجنمتتمثجمل هن ي  مض ي

 .يغخفمئيطهنلكغ قهن َّـمثئتهتلك
شتملُب اُ القياسَ أن  طلوبَتجُت ّمقدم   االق  مملكن هن ي هعي ا

ون عهث حفلكقفيخفبلكخص هخميط معمئيطخمبمث غيحكتيطين غ ب جل غجنمئمثلكك هجل غيحكتيطين ي  ُو
شتمل َأيضا أن  ٍتكرر محد: ٍ ثالثةٍتان  حدودّقدم اً كّ ش نهما، وحدٍ    ب

انية ي شتيسوحدي عه جعلكخفمئيطهنمل غألهمل  باألوتص دي عه جعلكخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثمل با  وا
ُتكررا كّ ش طُ ا ي ير د ُ هو ا نب ا  حمهت مملكجل غجنىعه ُّـيعجعيش جعخل ين اآلخر

ولكيعمض غجنمتهتيعص حممشن مم لكيعم ي  جل غآلحفيعص ههنلك ُّـيعجعيش جعمثمتهتخص س هن غجنجييعحمخل عمغمتبي
غ جلمبمثهتخصص هَّـهئىعغ خكمسن غحليط  غجفيط َّـ غجل غخفمتمه يهرخيمبهتخص جعحهئ غجنجييعم غجن

حكيغخفجهجكمص هغحليط ل صيشي غخفت ض ه هجنهئ ي ُّـجهجكل حممث عن ُّـمئ قغئخص جعخل غخف
ن مض غجنمتتمثجمله ن غحليط غخفجهجكم ي مض غجنجههئ غألهصهثخي. غخفحهب ين ُّـجهجكل عن ُّـهئ
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جللك مض غجنهئمقهص هعهنلك جعلكخم غألخكهئلكن حمال ُّـجهجكل حممثهتلك  ض ي مض غجنمهمييعه ههن يجضهب ه ه

 .قجن
ي عن غخفيعغق هن غحليط:هجلمف َّـىعغ حمال ُّـتبلكقق عمل غجنىعَّـ ه غألهحكيش َّـ هنلك مملكن هحكجيلك ي

ن قغئخصص جع غخفيع ل هغخفحهب ض غظ مملكن هحكجيلك جعمثمتهتخص هجعخل غخف هغق هنمت هنلك ُّـيعجعيش جعمثمتهتخص حك
يحكهب عهحكيش ألهث: عن يص عه حممئ ل مض ي ض ن جنمبهب غ غخفحهب غحكجيمل مض جغب  غجن

غحكجيمل مض صغجنمتتمثجمل ي هَّـىعغ ُّـمهيطم جلمبمث مض غألخكهئلكن غألقجعخيملص هَّـ هنلك ُّـسهب جعلكجن
غحكجيمل  .مض غإلجغبلكغ غجن

يجة ال تتألفُذفُو ُ  ا دّ ون؛ين من هذين ا هما ُ أحد إذ ي
ا واآلخر ُوضو  شمعةً موال، فهو   ِ ي ألهث جعخييط عن ؛هاِء لغُها َف نفسُ تً

ىقجعيش جعخل غحليطُّـ مس معب  .حىعم مض غجنمتتمثجملى عجنمث حممثو جفلكمغملي
تقدَُعو ثال ا صطلحات العامِمّد إ ا دودِةّ  ا طبيق ا   :فنقول ، عليهِ، 
تكر: ٌفاسق. أ ك اُرهو ا طُش ر ي أعطى ا   : بَ ا

مرُشارب. ب د:ِ ا ختص وهو ا قدمة ا ِ با ، وّ   : األو
د: شهادتهردُت. ج ختص وهو ا قدمة ا انيةّ با   . ا
قدمتُت مرُشارب: انّتج ا د شهادتهردُ تِ ا ذف ا ك،  ش ّوقد سموا . ِ ا

الٍ واحد دود ا   . خاصٍ باسمِثة من ا
د. أ وسط أو  األوسطا حكيش َّـمتلك هنلك ُّـمئ جعخل :  خممبمتلك.ا جنمثيغ غخفيعغق هن غجن

نص جع َّـ هنلك ُّـيعجعيش جعخل غحليطُّـ ل هغخفحهب ض د صيغخف كوهو ا ش وس؛ُ ا ه ب ِطّ 
ن ،رفيقيه ل هغخفحهب ض سبة أحد حمهت ُّـيعجعيش جعخل غخف ًس أيضا ُو. هما إ اآلخرِ  ّ

ج ُألنه ؛ ةّا سبةّتجّ دِ به  ال جن.ين ب ا ىألهث جع س: ي هجن جلمق جعمئ  جلمف غجنميحق يتميي
ًس أيضاُو صألحملكق غحلخن هَّـ غجنمهحمثِّـ واسطة  اإلثبات :ّ ُ ألن به ي؛ا   ُطّتوسّ

اهذ) ١( شمل االق صطلحات اآلتية  مّه ا ذا القواعد العامّ واّ بقسميه ا .ة اآلتيةّ، و
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م دِإثبات ا ي هعن عجفيطرلك هنتين ب ا ز هن غآلحفيع وحيطي رف ُونر   .م  

د. ب د:ألصغر اا ون وهو ا ي ي يجةُ ا وضو  ا ي حملكخفمئيطهنمل غجنت .ً 
ل مض غجنمتتمثجمل معسهب مممقه ض ن غجنمتتمثجمل صيمعجهتهب جلمف غخف ي هغخفمئيطهنمل غجنت حممثهتلك جضهب

قدمةُو: يمعسهب ظمييعهص هحصىعغ خملكن ُس ا ّ شتملةّ ن هو ٌسواء، صغرى عليه ُ ا  
موالًوضو فيها أم ز  م غألخكهئلكن غألقجعخيمل عملوعخكلكقغم َّـىعن ً   رف ُونر   .ب  

د. ج يجة: األا موال  ا ون  ي ي قدمةُو. ً وهو ا ُس ا ّ ّ 
شتملة ى عليه ُا نٌ، سواءك وضوَ  موال فيها أو  ً هو   عمل غألخكهئلكن وعخكلكقغ( ً

ز )هغألقجعخيمل عُّـٰهلك رف ُونر دان معا . ح   ُوا ً  .فطر :ّسميانّ
ل غجنمتتمثجمل معسهب ظمييعهص هغخفمئيطهنمل غجنت صنعق ض ي غخفمئيطهنمل غجنت معجهتهب جلمف هن يي

ل مض غجنمتتمثجمل  ض غظ مملكن غخف ن غجنمتتمثجمل معسهب مممقهص حك يمعجهتهب جلمف جضهب
جللك مض  ض ن مض غجنمتتمثجمل هن غظ مملكن غخفحهب يص هحك جللك مض غجنمهمييعه عه جضهب ض ههن هه

ي  .هغجنهئمقه عه جضهب
   ب مّ  :فإذا قلنا

   م ّ    هناو
 تج تكرر  ب حّ     ُي ِذف ا  ) م (ّ

ل هن غجنجههئوهَّـىعغ خممثلكك ض ن مض غجنمهمييعه هن و غألهنص حممشن غخفحهب   مض غجنهئمقهصيي
ي مض  جللك مض غجنمتتمثجملص ههنلك مملكن جضهب ض جللك مض غجنمهمييعه ظلكق هن ض هههنلك مملكن هن ه ه

غ ي مض غجنمتتمثجملص ههن َّـمتلك خملكجن يعن غجنمئمثلكك هن غجنجههئ غأله: هغجنهئمقه ظلكق جضهب ن ي
ي غإلهثتلكفص ألهث مس ُّـتميحق عهشجعيطجس ي ي جعحىعم غخفتهئيعق يعي خظص جملكُّـمل غألهنيع مس هثمئ ي

ومثمل قُّـلكضوجعهبخيلكقجنمل ن غجنمتتمثجملوص هجفمثمتئىعي  و حكلكجعمئملوهخميط قمميعهثلك مض عجعحلكف) جفم= غ (  معهئ
حممشقغ ص )غ(ههنسلكهُّـلك جنم) ن(  مملكن) ن( يجغ عضهيمتلك عجنمث) جفم(هعقغ مملكن هنسلكهُّـلك جنم) غ(يعن 

 .و هَّـىعغ هغضِّـص)جفم= غ ( ص حملكجنمتتمثجمل َّـهن غجنجييعحمخل) ن( جفىعحممتلك
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ّؖؕ خّؕؕؕ   
ني غحلهبحليجعخييط غإلخكلكقغ عمل غألخكهئلكن غألقجعخيمل هن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ َّـمتلكم :  هثمئ

جلمل غجليط غجنخيلكهنومصهب غظ مملكن ومل هنجهجكممملي هن غجنمئ  جعخل مجمث غألخكهئلكن هن غجنمئمثلكك حك
يلك عن غخمجكغهثمثي حسمبمثهلكيغخمجكغهثمث يلك خلكمثه زلكص هيجعيط ه غجليط هعيه حميع َّـىعن غجنمئ زهن مع ن غجنمئمثلككي   ي ُّـهئ

ق معىغغهف ن جلمئمثخصص هغجنتخيبحق جعلكجنخيمئ ُّـخيمت همغ وهنمتتجلكص جع ُّـهئ ه ي عهث يعيي جعخل غخفمئيطهنتخلص ه
مغيط هثتمثجمل ققوي مع و مض مم هن يص هَّـىعغ هنلك عخهثلك عجنمث حممثخص حكب هن عن غخفمئيطهنتخل متهتلك هني ي

يجعهبثلكجعمل غجنخيمبمل جنتحمئ نص حممشجفيطه غخفمئيطهنتخل جعهبمتي ىغجنمل غألهثث هغألحفيعه جعهبمتىغجنمل ي غخفخيمب
 .وغجنىعمميعص هغجنتىغغهف جعمثمتهتخص هنمتتمي

ق عن هثمبهيمن غهثتبلكَّـهئ عمل خظ وهَّـمتلك هث جنمتلك يعن هَّـ ي  جمحق وغجنمئمثلكك جلمئمث: خم
ٍّ جنمثيغ هنيعغقهثلك عهث ي ُّـمتتمي قغئخصص جع غخفيعغق عن عهثتلكمغ جنمثيغ جعيطغئهبوهنمتتمي ي ه  .ي

ضمثِّـ قجن هعن غخفمئيطهنتخل معلكقغ: مع ي مغبملي و مممبمثملو هثتمثجتهتخص هن و مممبمثملوعحفيعه حكلكجنبملص هي  صي
مغبمل ومثمل مغىغئوهجغلكجنثمل هن يشخص خميط معمتتجلكن هخميط ي معمتتجلكنص حممبخصع :ص عهي ني ي يغخفمئيطهنتلكن :  هثمئ

ه حمهبيعغقهثلك عشخص معمتتجلكن غجنخيهئيغ هغجنميمبيشص هغخفهييعهك عن َّـمتلكم هنالقهنملصهمعمتتجلكن قغئخص ي  جعخل ي
يغخفمئيطهنتخل هغجنمتتمثجمل ُّـستحمث عن معمتهي ص جفمثهن ي جلمتهتخصص هَّـىعغ َّـ هنلك جليعحممتلك جع غجنمئمثلككي

ن: خممبمتلك و هنهسجنوَّـ خم ىمبهبمن جنىغنى هن خمٰهلكُّـلك هنت حكي ني  حمهي جعخيىش  ظحفيعصو جلمت جنىعغمع خم
نص غألجفمثلكن خميط ُّـمبىغن جلمت قجن هخميط ي ُّـمبىغن وهجنمثيغ عهث ي ُّـمبىغن جلمت خم ه ظحفيع قغئخصص عه ي

. عن مس ُّـمبىغن هنمت مض غجنبخيىش هجنىغن هنمت مض غجنبخيىش غآلحفيع حمهبخيمتلكن ي هنالقهنمل جعمثمتهتخص
يمميعَّـلك عهثخص َّـ جنبمثلكن هنت حتمئحملكجنهلغئيش غجنت هثيعُّـيط عن هثىع ومثمل قغئهبومئمن هنالقهنملي  جعخل ي

غهن غخللكقمغ ق غجنخي مغ مئيطغ ى حممب حم.ه مملكن غجنمئمثلكك هنمتتجلكصيمثمليغخفمئيطهنتخل هغجنمتتمثجمل جن
ن قغئهب. يجعخيىش غجنهلغئيش حممئيط معمتتمي غخفمئيطهنتلكن هخميط ي معمتتجلكن همثملحملكخفالقهنمل ي معهئ  ي

غهن غخللكقمغ ق جعخيىش غجنخي مغ يص ألن غخفالقهنمل جمحق هنتحمئيمثملجن  حمخيمتيط حممئيطغن جعخيىش .ومئملي
 . غجنهلغئيش ي ُّـهبهئ غيحكتيطين جعهبث َّـىعغ غجنجههئ هن غجنمئمثلكك
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ًنإّوكلمج أن اٰىالزكإ ال منمثن دائم ّ أهنؤ قا منححل:ّ ت كثننثد زنلة اكلثاكث ّ
ّت كثننثد زنلة اكلثاكث أئكؤ، كث قحنث عام حتلّوقا ال منححل ت اٰىالزكإ زنني ً

ال : ّكلري أزننة، فؤنؤ عماكؤ نلثلّ أن ذكت ال ئحمؤرن كت زنلة اّإالاكلري واألزننة، 
ّ نلمج كنب قث كؤ قؤن طريا الزنا،كالزكإ زننمنام ً  أن ئمثن أزننة، وكمث ال ئلمج ّ

 إذا :وكؤ نحث فنث قبكت، فلماكؤ نلثل.  فنث كنب زنأزننةًاّئبا أن كؤ قؤن طري
ًمنثفبت اكرشائة اخلمجإ ئمثن اكلنؤس دائام كمححؤ إن قؤن االسحاالل صحنحؤ  ً ًّ

ّ، فمنب كلمؤه أنث ال ئمحئ اكلنؤس االقرتاينٌ واىناٌ رشطّ، وإذا اينحثًة صؤدقإّواٰىؤد ّ 
ّدائام زنمحث اكجؤكحإ اكممنإ، زنث قا ئمحئ كححل ّ ، وقا ال ّنإت اٰىالزكإ كلثاكث ينؤرننً

 .ً أئكؤّنإت اٰىالزكإ كلثاكث ينؤرننّئمحئ كلام حتل
ا: ّ اٰىكمتقؤل ليٌ ـ سواءّلقياس االق ن  مـًا ّطيًا أو ّ   ٌةّ قواعد 

ٌيةأساس بّ كونُ  َ توفرها فيه،   زننمنام، فؤذا ٌ منمثن ئمؤك كالزكإ:ً دائام، أيً منتجاّ
ٍ فمنب أنث غري كمحئٌلا رشطُف ً قا ئمثن كمححؤ مم :ً دائام، أيٍ، زنث ئث كنب زنممحئّ

ّزنلة األىننؤن قام زننم : ّوقام منلام مم زنحئ اكلمب اٰىجحثي ىننئ قنث ئمؤك. ؤّ
 فمث صاقإ فلا ّ هلؤ، وإالّ ال عمب هلؤ، أي ال عمب دائمجّنإجؤكحإ اجلبئاك

 ّئكاق عمجنؤ اٰىجحثي مم زنلة اٰىثارد دون اكحلة اآلينب، وقا عممإ أن
ٍ منكاق مم قث كثردٍإّ ئبئا منأسنب قثاعا عؤكّاٰىمللج  :ئبه اكلثاعا و . كثردّ

ر. ١ د األوسطُرّت   ّ ا
 ّت اكلنؤس االقرتاينّ األوسة فال ئححلّر احلاّبّ، ألنث إن مل ئحمٌوئبا واجا

ّأصال، كث قحنث اكجؤكحإ زنؤنحلؤء اٰىثجثع، ألن اكلنؤس االقرتاين ّ  ّ ئث منمبار احلاً
 مم ّالزنا:  زنث ئث ىنلنلحث، كث قحنث قثكمؤ،ً وال ئممث أن نحلمث قناا فنث،األوسة

ًن نحلمنام رشطؤ ّاكللا كث وننثد طبفني، فؤن اكللا كلمؤه وننثدمهؤ، وال ئللث أ
إ ّكث رشائة صح: ّمم اكللا ألن كلمؤه اكحلؤقا زنني طبفني، فال ئممث أن ئلؤل
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ق غجنجييعحمخلص ألن غجنخيمئيط هن جعلكغ غخفهيلكجلمبمل هَّـ ي معتحمئ يغجنخيمئيط همغ  جعخل يعي ي

غجليط ي مغخي معهئيعغق غحليطىههن َّـمتلك مس عمغيط هن غخفمتلكلكمئمل هن. لكيعحمخل  غألهحكيش هن غجنمئ
يص حممشن ي غجنمئمثلكك غيخمجكغذي غألهحكيش هن خغئيش حتمئي مغخي معهئيعغق غحليط:ملص عهيغجنخيلكهن

 .هلكيمعهئيعغقن َّـ غجنىعه مغخي غجنمئمثلكك غخمجكغهثمث
ي معهئيعغق غحليط غألهحكيش جنمثيغ خلكلك هعهثخص َّـ جنبمثلكن عظ غخفجيمبمكص هجنىعغ صنعق هي

ن غجليط غجنخيلكهن: هثمئ يعن غجنمئ يمل جعخيٰههتلك ُّـبخل جفمئمثمئمل غيخمجكغذي مل يص هجعخيٰههتلك خغئيش مض ظحي
 .غإلهثتلكف
ب:أي ونُ  ى من  غألهحكيش ي غحليطَ أن ي ك صغرى وا ًمذكورا بنفسه  ا

ن حدا أوسط متكرَم ّال، وٍغ اختالف ًا  مّ َرا، و   ب الطرفُ االرتباطَدِا وجً
ن حكلكجنبملي غجنمئمثلكك غيخمجكغذيحمال ُّـتحمئ هص ألهث ُّـهئ لي ض ي ألن وهذا بدي ص جعلكهثتهيلكظ غخف

 .يغذيمعهئيعغق غحليط غألهحكيش َّـ جفمئمثمئمل غجنمئمثلكك غيخمجك
ائط:  إذا قيلً:مثال ا أٍ فأرةو. ٌ فيه فأرةُا  

ُ
تج .ذنان ُفإنه ال ي ائط:ّ   ُ ا

أ
ُ

مغيط هنميلكجنجيمل.ذنان و ُّـمئمثمتلكص حممشن غجنمتتمثجمل حفلكلكئملو حمهتمتلك مع ي ص هغجنمئمثلكك خكهئمب ظحمثِّـ هن ه
قغص هجنهئ غإلخكهئلكن مض ص ههن َّـمتلك هثجهمسغ غخفميلكجنجيمل هَّـ يجفمثهن غحصمثئمل هغجنمه  :يهنلكقمع

يعن غحليط غألهحك قوجن هن جفيطهق  هنلكيق جعهئييش مس ُّـتهئيعي ن مض غجنمهمييعه و هخممث يص ألن غخفحهب
ل مض غجنهئمقه حممث حممسقغ ض ن غجنمئمثلكك هنمتتجلك يجعيطحممسقغ هغخف ي هجنهئ ُّـهئ  هن ه

يمعهئيعغق غحليط غألهحكيشص هعقغ مميعقهثلكن ممىعجعمن غجنهئمقه غجنهئمبمثمل ي  هنلك حممث حممسقغ جن يهمم: ي
ن غجنمتتمثجمل مملكقجعملعقهثلكن ي عُّـٰهلكص ألن غجنمتتمثجه حمتهئ  .ي غخفمئيطهنتخليمل معتب عحفيغه

وهقغ خملكئ نز غ غجنمئٰهيظح : ُّـمئ جنهئيمثملح غ خم  مغىغظ غحللكئيش حممث:  هغمغخيمب
غ جن نص هخم ن مغىغظ غخفحهب ل هي خضخيمب ض  حصلك و حممسقغيهمم. ومض غحللكئيش حممسقغ: غخف

و ي ُّـيعق جلمبمثهتلك عه عخكهئلكنو ظلكقخمملو هَّـىعن هثتمثجملحمهي غحللكئيش هنلك جن عقهثلكن. عقهثلكن  . ي
 صهممثحقغ مض غجنهيمبسهيملص هخميط عخكلكق غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ عمل عهنثمبتهتلك معمئ وهَّـىعن هنميلكجنجيمل

جنمتلكههنمتهتلك وغخفتميحق جن جضيطف:  خم ي ى و هنلك جن جضيطف حمهت جفلكقفيهمم. ي ي جضيطيحملكخفتميحق. ي  يهجنهئمتلك. وفى
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ن مض غجنمتتمثجمل وغخفتميحق حمهت جفلكقف: هقغئخص هثمئ ) يجن جضيطف(ق ي غخفتهئيعيحمبحىعم غحليط. ي

ل مض غجنهئمقهص  ض ن مض غجنمهمييعه هغخف  هن يمعمتجهمس هنميلكجنجيلكغ ممثحقغص هجنىعغ يجعيطغخفحهب
ق غحليط ل هجغمي ض ق غخف  غألهحكيش هغألمممق همخمثمثىغَّـلك هجعمثلكن يغجنمتحييع عمل جفيطهق هجغمي

 عه يىعم عخمى عه سوىعم هنمت هنمئيطغقى غألهحكيشص عق خميط سيىعم هن غحليطىغخفمئيطغق غجنىعه س
ن غجنمتتمثجمل ظلكقخممليعممثيع جح ص حمال معهئ ن ظلكقخمملهلك ُّـمتبمي جفىعحم بمي يص ألن هنلك ُّـمته عه خميط معهئ

يجفىعحم هنمت مس سىعم هن عن غخفمئيطهنلكغ ي معمتتمي ط خملكن. ي ق عمل هنثلكن غخفمهمت  :يهثخي
د ي يّألن ا ُتخيلُ ا م يتكرّ أنه حدّ حمول؛رّ أوسط هنا  َ فإن ا صغرى ّ   ا

وضوعٌفيه فأرة ى َ وا ك  أن ِوألجل . غألهحكيشيق غحليطي حممب ُّـتهئيع فقطٌفأرة  ا
ون ىَأن نقولّإما  فً منتجا،ىغجنمئمثلكك َي ك   أٌ ما فيه فأرةو :  ا

ُ
 ذنان

ذبة كنها  ٌو ن مملكقجعملّ ه عه غجنهئمقه غجنهئمبمثمل معهئ ن غجنمتتمثجمل مملكقجعملي أن ّما و صه عُّـٰهلكهص حمتهئ
تكرَنعت مة َر ا ن مممبهبمل  فقطفأرة  له هنيعمعبجيملحممث حمال معهئ ض  جع ص جعلكخف

نص  ن جلمف غحلمضن جفيعم غجليع ي هثمئيطعهجعلكخفحهب  ُفتكون ومض غحللكئيش حممسقغ :لكئيش حممتمئ
يجة ائط : هكذاُا  فيه ما  أُا

ُ
 .و هَّـ ظلكقخمملذنان

هب: إذا قيل: ٍ ثانٌمثال  هَّـىعغ غخفثلكن هن جعلكغ جعمثلكن ُ تدمعٍ عو. ٌ عُا
تجص يغخفميلكجنجيلكغ مض غيخكجكغم غجنمبهيحي ُفإنه ال ي هب: ّ  غخفميلكجنجيمل مض َّـىعغ غخفثلكن .ُ يدمعُا

ق مض غجنمهمييعه هنخييطن جلخلي غألهحكيشص ألن غخفيعغق هن جنهيىح ي جليطن معهئيعغق غحليطَّـ  غخفىعمم
ك غجنبلكدغص هحصىعغ خملكنجلخلغجنىعَّـمكص هغخفيعغق هن جنهيىح  ق مض غجنهئمقه حفمه  : غخفىعمم

كع َ لفظّألن ش راد لفظيٌ  صغرى غُ، وا رادُ منه  ا ى،ِ ا ك   منه  ا
دّفلم يتكر م ر ا لفظ ّإالر ّيتكر األوسط، و غل غخفميلكجنجيلكغ . فقطُا  هَّـىعغ هن عهث

 . يغجنت ي جفخن حصلك هي جليط
اب. ٢ قدمُإ   تّ إحدى ا

ن  يعهثخص ُّـجهجكل عرلكغ عجفيطه غخفمئيطهنتخلص ألشخص عن مملكهثتلك حكلكجنبتخل حمال ُّـهئ ي ز
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ن جلمئمثخصص هقجن ألن غحليط يغجنمئمثلكك هنمتتجلك هُّـهئ ي ي غألهحكيش مض غخفمئيطهنمل غألهمل ُّـبلكُّـ هه

ن غجنمهمييعه حكلكجنبملغألظمييع همض ه غجنثلكهثمثمل ُّـبلكُّـ غألمممقص ألن هنخيمت مم ي عن غألهحكيش ي
ن غجنهئمقه حكلكجنبملوهنبلكُّـ ه جنسظمييع هعن غألظمييع جنمثيغ َّـ غألهحكيشص ههنخيمت مم ي عن ي

ي جنسهحكيشص هعن غألهحكيش جنمثيغ َّـ غألمممقص حمال هنالقهنمل جعخل عن ي وغألمممق هنبلكُّـ
ن َّـ غألمممقص هجعخل عن ي ُّـهئ ن غألهحكيش َّـ غألظمييع هي ُّـهئ ن جعخل غألمممق ُّـهئ

ن جعمثمتهتخص غقمعبلكلوهغألظمييع غقمعبلكل ن يعيص وص جع خميط ُّـهئ ي عشخص ُّـبلكُّـمتلكن غألهحكيشص حمهئ
مغبتخل حممشن خليغألظمييع هغألمممق هنتبلكُّـمتخل ي معجهحق عجنمث مممبتلك غخفمئيطهنت يص جعخالحم مض غخف

ي جلمف و خظى جعحمثهن عقغ حسص جنسهحكيشوغألظمييع هنمهيطغم ن جضهب ه جلمف غألهحكيش ُّـهئ
 . حكمثمسجخ جعمثلكهث جعخييط قجنهغألظمييع عُّـٰهلكص ممخص

ن غجنمئمثلكك هنمتتجلكصنعق ن :ه غجنمئلكجليطغ غجنثلكهثمثمل غجنت هثحتلكف عجنمثهتلك جنهئ ُّـهئ  عن معهئ
مغبمل م زي عخمم  يعجفيطه غخفمئيطهنتخل يص عهنلك جن مملكهثتلك حكلكجنبتخلص حمهبهيلكقرلك عن غألهحكيش ههن ي

مض ههقغئخص   جنسظمييع هغألمممقص ههنبلكُّـمتت حصخص ي معستمبىغن هنبلكُّـمتمل غألمممق جنسظمييعوهنبلكُّـ
هثلك هنتالخممثخلصوققيمم هن هثلكنص جعمسن ُّـهئ هثلكن هنتبلكُّـمتخل هخميط ي ُّـهئ  . جع خميط ُّـهئ

ن غجنمئمثلكك جلمئمثخص جمحق هنمتتمييههن َّـمتلك ُّـت وٰهِّـ جنمتلك هنخيمت مم يص حممبمثيغ هنخيمتلكن عهث ي ه
ن هنمتتجلك عقغ مملكن غألظمييع هغألمممق هنتالخممثخل حفلكقمغلكص حمال ُّـجهجكل صهُّـمتتمي عجعيطغ ه جع ُّـهئ ه

ن غألظمييع هنبلكُّـمتلك جنسمممقص حم ن غجنمئمثلكك هنمتتجلك همض غجنسلكجنبتخل عن ُّـهئ همئيط ُّـتالخممثلكن هُّـهئ
و عن عهثتلكمغ مض جفلكنيعي مل غجنت ُّـمتبمي غيجنتهيلكغ يص هَّـىعن هن غجنمتهئلكغ غخفهتهبو قهن جفلكني

ن ن هنمتتجلك عقغ جنىغن هنمت خم وعجنمثهتلكص حممشن غجنمئمثلكك عهثخص ُّـهئ ه ن .  ظحفيعيي يعهنلك عقغ ختمب غجنمئ ي
قق ن جلمئمثخص هجنىص هجنىغنو هغجفيطوغآلحفيع جلمت مض هن غقق حممثهئ ص ومثيغ جعهبمتتميه جلمت مض جعلكخم غخف

ن وألهث مس ُّـمبىغن جلمت خم ي جنهئ جليطن عهثتلكمغ جنمثيغ قغئهبمثط ظحفيعي هلكص جع خميط ُّـمتتمي هخميط ي ُّـمتتمي ي
يعحفيعهص هي هنالقهنمل جعخل غخفمئيطهنتخل هجعخل غجنمتتمثجملص هعي ي خفلك ختمب غإلهثتلكف هجن مض ي

قق ن هجلمبت غجنتلكهنو هغجفيطوهن يص هجنهئلكهثمن غخفالقهنمل جعمثمتهتخص هن خمبمث غخفالقهنمل جعخل غخفخيمب ملص ي
ىمئمن يجعيط عن ُّـتحمئ هنخيهتلكص حممب حميمئعقغ حت ز ققي يمئمن غجنخيمبمل همس ي حتمئو هغجفيطويعك مض هن
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ق هنالقهنمليُّـتحمئ مغ ن حمال سهئ جع حص.  جعمثمتهتخصو غخفخيمب يعن غجنمئمثلكك : هَّـىعغ هنخيمت خم

ققيغخفمتتمي َّـ غجنىعه ي شتمب هي ُّـتخمب و عهنلك عقغ ختمب مض هن ي ن و هغجفيطي  حمال ُّـهئ
غقق عحفيعه  .جن عقغ غحفتمبهممىع. ههنمتتجلكص هعن عهثتمي مض هن

ى عن َّـىعغ غجنجههئ هَّـىعن غحصمثئمل هن غجنمئمثلكك ي ُّـمتتميص هعن عهثتمي:ٰهِّـيههن َّـمتلك ُّـت  ي
غقق غجنبلكخممثمل حممشهثتلكمغ جمحق هنيعمعبيش و جعلكحصمثئملص هعهثخص هنيعمعبيشومض غخف ي جعلكخفلكقغص ألن َّـىعن غحصمثئمل جن ي ي

ي جنهئلكن عهثتلكمغهتلك جلمف هثح غجنيطهغنص هجنهئ جعخص عن غجنمئمثلكك ختمب مض جعخيىش همملكهثمن هنمتتجمل ي
غقق  نغخف  :ص هحصىعغ خملكنه ظحفيعص حممب معهئ َّـمثئت هنمتتجملوهمس ُّـمبىغن جلمت خم

وسط؛ من ساَفال إنتاج َ ألن ا سا ال ّ صلةُ  ا اد ا  ِساعدنا  إ
ط ر ءِ واألِ ب األصغرِوا َ، نظرا إ أن ا ّ واحدً ون هَّـ غألهحكيش َ ا  ُقد ي

ن ر نهماهما ال ته هرلك غألظمييع هغألمممق ًمباينا أل  هنمتهتخص ُّـبلكُّـ س عن مملكن ممباين ب
قغ جغلكجنثلك  مغ ههن باينِلفرسه اطقِ ا سان وا إل ص ِ  ي حممشهث ي معبلكُّـ جعخل غإلهثسلكن هغجنمتلكلك

ون صجع جعمثمتهتخص هثسبمل غجنتسلكهه ن هما متباينان  أنفسهما، ُوقد ي ر ً مباينا أل

باينِلفرس سان والطائرِ ا إل سان. ِ    .تباينانً أيضا مُ والطائرُواإل
دَوعليه، فال نعرف حال جرد ا ِين  تّ لمتكرِ مباي ّ أنهما متالقيان ِرهما 

وسطَخارج هثلكن هنتالخممثخلص حممشقغ مملكهثلك  أم متباينانِ ا هثلكن هنتبلكُّـمتخل هخميط ُّـهئ  حممئيط ُّـهئ
ن : ههنتالخممثخل مملكن غجنمئمثلكك هنمتتجلكص هعقغ مملكهثلك هنتبلكُّـمتخل حمهي َّـىعن غحللكجنمل ُّـهئهي عن هثمئ

غققوتمي جمحق هنمتوغجنمئمثلكك جلمئمث تج . هجن عهثتمي مض جعلكخم غخف سلبُفال ي اب وال ا .  اإل
ء :فإذا قلنا سان بفرسَال  ءو ،ٍ من اإل يحممشن غجنهييعك َّـ  ٍ من الفرس بناطقَال 

نيغحليط لو غألهحكيش هَّـ جضهب ض يلك غخفمئيطهنتخل ت همممبص مض غجنهئمقهو مض غجنمهمييعه ههن
و مممبمثملوحكلكجنبمل تج ي ُفإنه ال ي سلبّ ء:  ا ّ ألن الطرف ؛ٍسان بناطق من اإلَال 

ي ألهث جعحىعم غحليطمتالقيان ن غجنمتتمثجمل ظلكقخمملي مغبمل ه غألهحكيش ي معهئ ص هعن مملكهثمن غخف
ققو هثلكلكو عهثسلكنشممص عجلمت ه ظلكقخممليمثملهن َّـىعن غجنمئٰه و ألشلك عهثتجمن مض هن  جعسبمك ي

قق وغخفلكقغ همس معمتتمي مض هن مغبمل هنمتتجملي  جعسبمك غحصمثئمل ه ظحفيع جعسبمك غحصمثئملص حممب مملكهثمن غخف
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ههئلكن عهثتلكمغهتلك قغئخصص هجنىعغ جن جمحقهثلك غخفلكقغ حمال ُّـمتتمي غإلرلكغ عجعيطغص هجنىعغ خملكنجن ي ي  :ه

و أبد انية قوَو قدمة ا َا با ء :اّ تج،ٍ من الفرس بطائرَال ُ فإنه ال ي ابّ :  اإل
سان ى هن عن غإلرلكغ عهثتميٌ طائرٍ إ مغبمل ظلكقخممليمثمل مض غجنمئٰهي ص ه غجنسلكجعمئمل جفمثهن مملكهثمن غخف
غق:هَّـىعغ هنخيمتلكن! ملهَّـمتلك مملكقجع ي عن غخف  عقغ مملكهثمن هبىعغ غجنمتح خميط ُّـمتتمي غإلرلكغ هخميط ي ي

وُّـمتتميص ألن قجن هنيعمعبيش و جعلكخفلكقغ هغجنهئالن مض غحصمثئمل هعه هنمتهتلك هنمتتجمل عه جمحق هنمتتجملي ٍّ  .ي
ٍورب سقئه ه مممبمثمله جن جلهئسمتلك غألهنيع َّـمتلك همغخيمبمتلك غجنمتتمثجمل حكلكجنبمل: لعىلذ ني :  جعمسن هثمئ

 .هلكهثمن ظلكقخممل جنهئوي خظ هن غإلهثسلكن جعجيلكئيع
ن ممىعجن جعسبمك غخفلكقغ ي جعسبمك غحصمثئملص حممب : اجلىاب يعن َّـىعن غجنمتتمثجمل عهثخص معهئ ي ي

ن هبىعن غخفلكقغ صمملكهثمن جعسبمك غحصمثئمل  ويخظ هن غجنهييعك جعمتلكلكي ي حميعم جعخل عن معهئ
ي هجنهئلكن غجنمئمثلكك هنمتتجلك قغئخصص جنهئمتلك هثجيط وي خظ هن غجنهييعك جعجيلكئيعيعه هبىعن غخفلكقغ  ه ه

ي هن عن غحصمثئمل ص غألهمل ي ُّـمهيطم غإلرلكغص هُّـمهيطم مض غجنثلكهثمثمل عق مضطغجنهييعم جعمثمتهتخص
جنمتلكوهغجفيطغ جنمتلكو مملكقغو لكلكئيعو عهثسلكنشمم: ص هممىعجن خم  و هثلكلكو عهثسلكنشمم: ص هخم
مغبملي غجنمئٰهمثلكتي هن عن مممبصوظلكقم  .و هغحصمثئمل حممثهتخص هغجفيطغوتخل هن

ه عن ظيطم غجنمتتمثجمل هممىعهبلك جنمثيغ هنيعمعبجيلك جعلكحصمثئملص جع :ي ُّـتبخل جنمتلكصعقن  وَّـ هنيعمعبيشي
هجعلكخفلكقغص هجن مملكن هنيعمعبجيلك جعلكحصمثئمل جنهئلكن غجنمئمثلكك هنمتتجلك قغئخصص هجنمثيغ ممىعجن ه ه ّألن  طي

م. الطرف متباينان ري هذا ا  صتخليمثتخل مملكهثتلك عن مغىغئمثي مممب، سا  ُو
 .جعحسمك غجنمئلكجليطغ غجنثلكهثمثمل

ُية. ٣ قدمتّ   ّ إحدى ا
ضمثحهتلك ن هنمتتجلك قغئخصيعن غجن: هَّـىعن َّـ غجنمئلكجليطغ غجنثلكجنثملص همع همئمثلكك جنهئ ُّـهئ  صه

ن عجفيطه غخفمئيطهنتخل مممبمثمل هيجعيط عن معهئ ي ي غظ مملكهثمن ظمييعه عن مممقهصي َّـىعغ جعمتح .  حك
ي همعهيمهمثمب ُّـمسجخ جلمتيط معخييعضمتلك جنسخكهئلكن غألقجعخيمل هجنرضههبلك هجعمثلكن خهل صغإلمجلكن
ومم خكهئ م ُّـتبخل جنمتلكص هنمتهتلكي ه عشلك ختتمب جعهلهلكهتلكص حمهبثال ُّـجهجكل مض غجنجههئ :ي هحك ي
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ن غجنهئمقه مممبمثملن عن معيغأله ههئ  . ي

ن هنمتتجلك ي جلمف هثح غجنيطهغنص حممشهث هنث  يهحفيعف جعمئمثيط غجنيطهغن غجنمئمثلكك غجنىعه ُّـهئ ه ى
يَّـىعغ غجنمئمثلكك ُّـسهب جلمئمثخصص ممخص معمئيط ه  .ني

يحممب مملكهثمن غخفمئيطهنتلكن مغىغئمث يتخل حمال ُّـمتتمي غجنمئمثلكك قغئخصص ي عهث ي ُّـمتتمي هي مض ي ه
قق  .تخل هجعخل غجنمتتمثجملي جع خميط ُّـمتتمي هخميط ي ُّـمتتميص حمال هنالقهنمل جعخل غخفمئيطهنصوهن
ي عن َّـلكمعخل غخفمئيطهنتخل غجلىغئمثيجغ ي ن ممهتخل معلكقغي مغبملس معهئ ن هص هجغلكهثمثمله هنمتهتخص هن  معهئ

مغبمل ن ممهص هجغلكجنثمله هغألحفيعه حكلكجنبملهعجفيطغرلك هن ن غجنهئالن يص هخميط معمئيطه هنمتهتخص حكلكجنبملس معهئ
 .يهعهث ي عهثتلكف هن حكلكجنبتخلص مض َّـىعغ غجنهييعك مض غجنمئلكجليطغ غجنثلكهثمثمل

مغبملّت جزئتّمقدمفال إنتاج من  ن مممبتلكرلك هن ه عجل هن عن معهئ ن ي  عه معهئ
مغبمل يص ي عشخص حكلكجنبتلكن هنخيلكص ألهث ي عهثتلكف هن حكلكجنبتخله هغألحفيعه حكلكجنبملهعجفيطغرلك هن ه  .ي

ن يهغجنبمثلكن غجنىعه قمميعن غخفمهمت ي خميطك  مغبتخلص هن عهث ي جعلكجلىغئمثوهنيعمعبيشي يتخل غخف
مغبتخل غجلىغئمث يذغ هنثلكي جنمبهب مغبمله وتخل ههنثلكي خف ومثملىغئ مغه ومثمل مغىغئو هحكلكجنبملي هجلمف َّـىعغ . ي

مغبمل ص ه هغألحفيعه حكلكجنبملهحمخص قمميعن هن غجنتخيمبمث ي ُّـجههب هنلك عقغ مملكهثمن عجفيطغرلك هن
وسط طه ظحفيع هعن مملكهثمن غجنمتتمثجمل هغجفيطغو هن معخيمبمثيحمالجعيط َألن ا ساعدنا ُ فيهما ال ّ

اد ِأيضا  إ صلةً ي ألن غحليطِ واألِ ب األصغرِ ا يع  جعلكألظميو غألهحكيش هنيعمعبيشي
و هعُّـٰهلك غألمممق هنيعمعبيشصشصض جع جعمتسبمل وهجمحق هنيعمعبيشش صضجعمتسبمل   جعلكألهحكيش جعمتسبمل ه

ي حممئيط ُّـتالخم غألظمييع هن غألمممقص ألن غجلهتمل غجنت صشصض جع جعمتسبمل وهجمحق هنيعمعبيشش صض
ن  ن هثهييغ غجلهتملص هخميط ُّـهئ ُّـمبتمئ حممثهتلك غألهحكيش هن غألظمييع ههن غألمممق خميط معهئ

جنت غجنتمئمثلك هبلك هن غألهحكيشص هجلمف َّـىعغ غجنتمئلكظ غألمممق هن غألظمييع ي هن هثهييغ غجلهتمل غ
وحمال ُّـهبهئ عن ُّـيعجعيش غحليط غألهحكيش غألظمييع هغألمممقص ألهث جلمف َّـىعغ غجنهييعك هنيعمعبيش ي  ي

جعلكألمممقص حممئيط شتمب غجلىغظ غجنىعه غقمعبيش جع ش صضجعلكألظمييع هجعمتسبمل ش صضجعمتسبمل 
ن هثهيس  .جعلكألمممق جل غجلىغظ غجنىعه غقمعبيش جع جعلكألظمييعص هخميط ُّـهئ

يمئيطهنتخل مغىغئمث حمال ُّـمتتمي غجنمئمثلكك هن هنصنعق هتخل قغئخصص جع ُّـمتتمي هنيعغي ي ه هي ُّـمتتمي هنيعغه  ي
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ن زئ ظحفيع جنىعغمع وعحفيعهص هي ُّـمبىغن هنمت خم َيةّألن ا  من تال ِ  أ ال تدلّ

ملة زئُعلمُفال يممخص قمميعهثلك ش صض عه ُّـمبتمئمثلكن جعمتسبمل طرفيها  ا ّت أن ّ  ا

عض وسطَا ي يتال به مع اش صض هَّـ هثسبمل  من ا عضُ هو نفسِألصغرا  ِ ا
ي يتال به مع األ هِا ن غجنمئمثلكك هنمتتجلكص ،، أم غ ن هثهيس حممثهئ ه حممثهبهئ عن ُّـهئ

ن هنمتتجلك ن جمحقن حمال ُّـهئ هما جائز صههُّـهبهئ عن ُّـهئ ك. ٌو ّ أنا ال نعرف :ومع ذ

 حممئيط ،أم متباينان حفلكقف غألهحكيش  أمتالقيان)األصغر واأل( الطرف َحال
هثلك هثلك هنتالخممثخلنُّـهئ سلب، كما نقول ص هنتبلكُّـمتخلن هخميط ُّـهئ اب وال ا تج اإل  ُفال ي
  ً:مثال

ًأوال سانُبعض: ّ عض. ٌ حيوانِ اإل يوانُو مغبمل،ٌ فرسِ ا ومثمل مغىغئو هممالرلك هن  .ي
تج ُفإنه ال ي ابّ سانُبعض:  اإل جنمثيغ جعخيىش  : جع ُّـمتتمي غجنسمبمكٌ فرسِ اإل

يمثمت جلمف هنلك جعو هَّـىعغ هغضِّـ.و هَّـ ظلكقخمملغإلهثسلكن جعهييعك يلكن مض غجنمئلكجليطغ غجنثلكهثمثمل هن عن ي
 .ي جعلكخفلكقغ هجنمثيغ جعلكحصمثئملوظيطم غجنمتتمثجمل هممىعهبلك هنيعمعبيش

ذا أبد انيةَو قدمة ا جنمتلكّا با غن:  هَّـ خم  عجعيطجنمتلكَّـلك وجعخيىش غإلهثسلكن جفمث
اجعم يوانُبعض: قو غن هثلكلكي حممشهث ُّـمتتمي غإلرلكغ ٌ ناطقِ ا ص و هَّـ ظلكقخمملوجعخيىش غحلمث

هرلكغ هنجيمبمئلك جنهئلكن ظلكقخملك عُّـٰهلك مض غجنمئٰههجنهئ جن مملكن غإلهثتلكف جنس ه  غجنسلكجعمئمل عجلمت يمثمله
و جنهئمت مملكقغجعخيىش غإلهثسلكن حميعك ي عن غجنمهيطم مض غإلرلكغ جنمثيغ :ٰهِّـيههن َّـمتلك ُّـت. ي

ص جنهئلكن  يجعسبمك غحصمثئمل هعهثخص جعسبمك غخفلكقغص حممب عجعيطجنمتلك غخفلكقغ ممخص عجعيطجنمتلكَّـلك حممثخص حكب ي ي
تجهغإلرلكغ مملكقجعلك  ُفإنه ال ي سلبّ ساُبعض: ُ ا س بناطقِن اإل جن.ٍ ل ي ُّـمتتمي :  هخم

ققغإلرلكغ هي ُّـمتتمي غجنسمبمك و هنخيمتلكن جليطن غيهثتلكف قغئخص همض مم هن ي   .ه
سانُبعض: ًثانيا مغبمل غجلىغئوهنثلكن( ٌ حيوانِ اإل عض )يمثمل جنمبهب يوانُو س ِ ا  ل

تج .)يمثمل جنمبسلكجنبمل غجلىغئوهنثلكن( ٍبناطق ُفإنه ال ي سلبّ سانُبعض:  ا س بناطقِ اإل  ،ٍ ل
ذا  انية قوو قدمة ا ا با َأبد يوانُبعض: اّ س بفرسِ ا تج. ٍ ل ُفإنه ال ي ابّ :  اإل

سانُبعض مٌ فرسِ اإل ري هذا ا هثلك ي عجلّت جزئ  ُ وهكذا   هن عن معهئ
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مغبمل مغبتخل عه عجفيطغرلك هن ن ه هغألحفيعه حكلكجنبملههن وضعَمهما  وسطُ  ، ِ ا قدمت ّ  ا

موال ًوضو أو  تلفاً ي عمل غألخكهئلكن غألقجعخيملص هعشلك عهثخص ظلكقغ و هَّـىعغ عخكلكقغً. أو  ي
ي هحضتمبهيلكص ممخص حكمثمسجخ جعمثلكهث حممثخص ي جعسبمك غحفتالم غحليطهعقجعخيمل جللك هجضهب ض ه غألهحكيش هن هه

 .جعخييط
ن مغبتخل غجلىغئمث: ههن َّـمتلك هثمئ يعقغ عققهثلك عن هثجخي غجنتخيمبمث خكلكهنال جنمبهب تخل ه

مغبمل غجلىغئ ن غجنخيبلكقغ َّـهئىعغييجعيط صيمثمل هغجنسلكجنبمل غجلىغئيمثملهجنمبهب يألهث عقغ مملكهثمن :  عن معهئ
مغبمل حكيش هن غألظمييع يمثمل غجلىغئي ي معيطنصيغخفمئيطهنتلكن مممبتلكرلك هن  جلمف عممثيع هن معالخم غجن
حكيش غجنىعه ُّـتالخم جع هن غألظمييع ىهغألمممق مض غجلهبمبملص حمال ُّـ يخيمب عن غجنبخيىش هن غجن

يمثمت غخفمهمت هَّـىعغ هنلك مس ُّـبَّـ َّـ هثهييغ غجنبخيىش غجنىعه ُّـتالخم جع هن غألمممق عن يظ  ي
ن يخميطك   .ي

 جلمف يمثمل غجلىغئي ي معيطنصيهحممثخص عقغ مملكهثمن غخفمئيطهنتلكن حضتمبهيتخل جعلكإلرلكغ هغجنسمبمك
ي معالخممث هن   هن غجنجييعحمخل همعبلكُّـمت هن غآلحفيعصوعممثيع هن معالخم غألهحكيش هن هغجفيط

مغبتخل غجلىغئمث يتخلص ألهثلك ي هثخيمب مض غجلىغئمثيغآلحفيع مض غخف حكيش ي يتخل عن غجنبخيىش هن غجن
 . خم جع هن غألظمييع َّـ هثهييغ غجنبخيىش غجنىعه ُّـتالخم جع هن غألمممق عه يغجنىعه ُّـتال

خيمب معالخم غألظمييع هن غألمممق حفلكقف غألهحكيش عه معبلكُّـمتهتخصص ىي ُّـ:  عحفيعهوجعخيبلكقغ
مغبمل مغبتخل عه عجفيطغرلك هن غظ مملكهثتلك هن خييعم جفلكن ى ي ُّـصه هغألحفيعه حكلكجنبملهحمس

 .غجنجييعحمخل غألظمييع هغألمممق حفلكقف غألهحكيش
يجة. ٤ بعُا قدمت س أخُ ت   ّ ا

ضمثحهتلكَّـىعن غجنمئلكجليطغ غجنيعغجعخيملص مغبمل:  همع هعقغ مملكهثمن عجفيطه هنمئيطهنت غجنمئمثلكك هن  ي
يعن غجنسلكجنبمل عحفيغ: ص خملكن غخفمتلكلكمئملههغألحفيعه حكلكجنبمل مغبملص هغجنمتتمثجمل معتب ي  هن غخف

ه غخفمئيطهنتخلص هممىعغ عقغ مملكهثمن عجفيطغرلك مممبمثمليعحفيغ ي همثمل هغألحفيعه مغىغئي ن غجنمتتمثجمل ي ص حمتهئ
همثملمغىغئ  و هنيعمعبيشو هن غإلخكلكقغ عمل جعمثلكن عهنيعيهَّـمتلك يجعيط. ي هن غجنهئمبمثمليحفيغ عيمثملي ألن غجلىغئي
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هعن غجنمتتمثجمل قغئخص : جعلكجنبحهنص هَّـ هلك عه ي غألهحكيشص حممشقغ مملكن مغىغئمثي جعهبمئيطغق غحليطقييطحمعتي

همثملهحكلكجنبلك مملكهثمن غجنمتتمثجمل مغىغئ هص هعقغ مملكن هغحكخيلك مملكهثمن غجنمتتمثجمل هغحكخيمله هحكلكجنبملي ص هعقغ ه
يمئلك مملكهثمن ضمثيمملكن ضمث همثمليعجفيطه غخفمئيطهنتخل مغىغئيعهنلك عقغ مملكهثمن . همئمله ه هغألحفيعه مممبمثملي ص ي

ي غخفمئيطهنتخلص ألن غجنمتتمثجمل معتب غحليطيحملكجنمتتمثجمل معتب عحفيغ  و غألهحكيش هَّـ جعهبثلكجعمل مغيي
نو هنمئيطغقيق غجنمتتمثجمل جعمسهيُّـيعجعيش غألمممق جعلكألظمييعص هَّـ غجنىعه سيط  . معهئ

 هثجهمس هنمتهتلك هنجهلكمم  مي غخفمئيطهنتخليغجنمتتمثجمل معتب عحفيغ: عجلمتم هَّـىعن غجنمئلكجليطغ 
ص حمخيمف حكبمث غخفثلكن مضوجليطُّـيطغ ن غألحفيعه جمحق جلمب غخفمتجي غقق هن غجنخيمب هن :  هن

ن هنمبخص هبلكجنمبيهنمئيطهنلكغ غيمغتهتلكق غجنت ُّـمتبمي  ههبجتهتيط عن ُّـهئ  جلمب غجنهئالن هغخفمتجي :ي
ن غجنمبميمل غجنخييعجع  هجلمب غجنيعمغلكن هغحليطُّـهن هغجنتهيسحق هجفهيىح ظُّـلكغ غألجفهئلكن يمثملهجلمب

نص هجعخص ع. ..هجلمب غحصمثئمل هغحلسلكغ  ي غجنمتتمثجمل معتب عحفيغينعمل جمحق قجن هن غجنخيمب
زغخفمئيطهنلكغ خممب ه غجنخيمبخصظ هن َّـىعن غخفمئيطهنلكغ جعلكجلتبلكق عشلك جن مملكهثمن ممثحقغي ي هخممبيط جمحقن مض يي

غن غخفجتهتيطوهغجفيط  . هنمتهتلك مس ُّـمهيطم جلمبمث جلمت
ئي َّـىعغ هقَّـمك غجنسمث ن ييط غخل ي خميطك  ي عمل غيخمتمهلكق جلمف هنمئيطهنتخل مض غجنتمتمئمثِّـي

ن هجلمب غجنيعمغلكن:هنمتهتلك حممئيش هرلك ي ألن ط هجليطن غحللكمغمل عمل جلمب غخفمتجيص جلمب غألظ
ن غألحفيعه حممششلك هن  يَّـىعغ غجنخيمب ُّـخييعحم جفت غجنمهبمثلكنص هممىعغ جلمب غجنهئالن هجعلكخم غجنخيمب ي

غضحمليغجنهيجييعُّـ ن غجن ن حممئخن. هَّـهئىعغ. ..لكغ هغجنخيمب ي خميطك  غحللكمغمل مض غيمغتهتلكق ي
ن هجلمب غجنيعمغلكن جنهئ ي معتب غجنمتتمثجمل عحفيغ  .ي غخفمئيطهنلكغيجلمف جلمب غألظ

 مض ممتلكجع جفهيحي غهللايط قضلك غجنمهيطق يمئخل ههنمتهت غجنسمثيحمئ جعخيىش غخفهقَّـمك
 همعسلكظن جل )ي غخفمئيطهنتخليغجنمتتمثجمل معتب عحفيغ( هغجنتمئمبمثيط عمل قحمىش غجنمئلكجليطغ غيمغتهتلكق

ص هغقغجن يجل عن غخفجتهتيط هعن خممبيط جمحقن مض جعخيىش هنمئيطهنلكغ غيمغتهتلكق ييطجنمث جلمف قجن ي ي
ن هنمئمبيطغ مض غجنمتتمثجمل هحممشهث ي ُّـهئ ي  .ي

جغمئ) ص( .ضصص كصف: غجنتمتمئمثِّـ مض خف غجنخييعهغ غجن
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قغيُّـملهَّـىعن غجنمتحييع غجنهئتمك غحليطُّـثمل غجنت معمتلكهجنمن جعحهن غيمغتهتلكق  مض و هنىعمم

وُّـمل هثحييعمهَّـمتلك. هغجنتمئمبمثيط ن غجنت معيُّـمل عحفيعه هَّـ هثحييعي  مض هيطقك جللكقغى معيعغجعيش غجنخيمب
ن ص حممشهث خميط معمئ يعهثلك ممخص هثحتلكف مض غيمغتهتلكق عمل معمب غخفمئيطهنلكغ : يحممبسهيمل غجنخيمب ي

ص هعن غخفجتهتيط يجعيط يممىعجن هثحتلكف عمل جلمب غجنهئمثهبمثلكظ هغجنهيمثىغُّـلكظ هغجنهيمب ن  عن ُّـهئي
ن غجنجيبمثخيو هغحكخيملوجلمتيطن هنخييعحممل يص هعن عقه قجن عمل غهثسيطغق جعلكغ يمثملي جفت مض غجنخيمب

ي عهث مض غهثهيتلكف جعلكغ غيمغتهتلكق غجلهبخييعيص يغيمغتهتلكق غجنهييعقه  . ممهيلكُّـملي

مغيط قجنمث: خص ُّـمئلكنيقجع) ص( ي جلمف عن غإلهثسلكن يجعيطوي ُّـ ن مصتهتيطغ جعمتحي و عن ُّـهئ ي همض مم ي حميعقهه
ن قق َّـىعغ غخفجتهتيطي جع ُّـهبهئ عن سمئصغجنخيمب قق ومصتهتيط ي هسمئو مض هن  ص ظحفيع هَّـهئىعغوظحفيع مض هن

همل غيمغتهتلكق َّـىعن هنمتح مغيطُّـيطغيحمتمسحفىع هثحييعُّـ. وهخضهب حتمئمثمئلكهت مض ممتلكغ هغجفيط ن ص ه يألشلك معهئ
ني جلهبمث غجنتحمئمثمئلكغ مض خكته مغلكهنخيملههنتهئلكهنمبمل  . غجنخيمب

ن هُّـهئتمك هغجفيط غ عن جلهلغ مصتهتيطُّـ رتهبخي وغحمجكض  هنمت ممتلكغ غجنمهالغ هغآلحفيع ممتلكغ ي
هغخللكهنيغ مض غخفخيلكهنالغ هغجنسلكقك مض ص ن هغجنثلكجنهن ممتلكغ غحلمي هغجنيعغجع ممتلكغ غجلهتلكقغجنمه

وهَّـهئىعغ ُّـهئتمك مم هغجفيط. ..غجنيطُّـلكغ ن هثتمثجمل حتمئمثمئلكهت مض ص  هنمتهت مض غحفتمهلكظي يجغ رهبخي
ن جلهبمب هنمقئلك جنمبىعهنيحمهت ُّـهبهئ جنمبهبمئمبص و هغجفيطغوملي جلهبمبمثوقحكلكجنمل ييط غجنخيهب هبىعن غجنيعحكلكجنمل هُّـهئ  ملظه

ن هني حممث يجعيطيلك ي خكيجح هنلكييطن غخفهئمبي ُّـمئمبى عن ُّـهئ يف جعخيىش غجنخيمبخصظ عهث ي يهخميط دص ه هنخيمب
ق غجنخيهب هبىعن غجنيعحكلكجنمل ي عظال هغجنتخمهوهَّـىعن غخفسمسجنمل جمحق هنجييعهجفملص ر قغ جمحق ه يس مض غحل

ن ن جعخيٰههت مصتهتيطغ مض غجنمهالغ هنثال هغآلحفيع مض جعلكغ غجنمهمثلكن وهنمئب ه هبىعغ غجنمتح جعمسن ُّـهئ ه
غغ غجنص هغجنثلكجنهن مض غجنيطُّـلكغ ن هنسمسجنمليألن عجع  و ههغجفيطغوهيمئ حممثهتلك هنسلكئ ممثحقغ معبمب هثمه هنمبمث

غغ جعلكغ غجنيطُّـلكغ غجنىعه ُّـيعمعبيش جعبحهن ي ُّـسهب مض َّـىعن غألُّـوهن َّـىعن غألجع لكن جعخيمب غجليعُّـهبمل ي
ص غجنىعه ُّـتمتلكهن غألحكبلكغ هغجنيطهغجل غجنت معيطحم غإلهثسلكن عمل غقمعهئلكغ غجليعُّـهبملص هجعلكجلمتلكُّـلكغ

هي هغيمغتخصجلي هضخي غجنمتهيديهسمب قغجغي هغجنجكجع همض غحلمئمثمئمل هنث َّـىعن غألجعحلكف . ي هغجن
غهن غجنت معهسقه  يمعيطحف مض جعلكغ غحليطهق هغجنتخيىغُّـيعغغ غجنت معتمتلكهن مجمث معمب غألحكبلكغ هغجنخي

 .هجعلكإلهثسلكن عمل غقمعهئلكغ غجليعُّـهبمل عه خضخي هنمت خملكمعال
حم ن هنهتىعيحملكإلهثسلكن غجنىعه معت ههن قجن ص هجعلكييع جن مجمث غجنهلغئيش هغألحكبلكغ غخفسلكجليطغ ألن ُّـهئ

ظ غحفتمثلكقن هجعهئلكهن جلمئمب هقخكيطنُّـمئيطن جلمف مغيعُّـهبمل غ حمى ي حميعم جعمثمت هجعخل هنصجنمئت جعهب يع ي مس معت
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نت إحدى ا:يع ةّقدم إذا  يجةًت سا نت ا ةُ  سلب؛ً سا َ ألن ا ّ 
ابأخس غضِّـ . من اإل ي عن عحفس:هن غجن همثمل غجنسمبمك جنمثسمن عحفالخميمثملي قي هُّـمل هي همغ  ي

هُّـملهي غجلتبلكق نت جزئ.يمس ُّـبخل غجنيطجنمث جلمف قجن يص هغخفمهمتي ذا  ًية و يجةّ نت ا  ُ 
ًيةجزئ زئ؛ّ َيةّ ألن ا ط. ّية من ا أخسّ يجة؛ٌ واضحُوهذا ا َ ألن ا  ٌعة متفرّ

يقَّـلك غحليط يجمل سيطي عن غجنمتتمث: جع غجنمهحمثِّـ هنلك قمميعهثلكن هَّـً،ت معاّقدمعن ا
يغألهحكيشص حممشقغ مملكن غحليط غألهحكيش حكلكجنبلك عه مغىغئمث ه ن غجنمتتمثجمل ي هلك مض عجفيط غجنجييعحمخلص حمتهئ

ن ص جنهمعلكجعخيمل دُفال يم   . عليهما فتكون أقوى منهماَ أن تز

ص جن عحكبلكغ غحصيطغُّـمل مض هثحييع غجن يألن غخفهتهيمئ ي مض هثحييع غخفهلل غإلحكالهني  ي َّـ غجنمتتمثجمل هن جمىشي
يغجنمتحييع جل غخفمئيطهنلكغ جعحسمك غجنمتحييعغ غجنخيمئالئمث مل ي غجنمتحييع جل غجنحييعهم غيمغتخصجلمثيههن جمىشص ملي

ن خملكمعالحل جلمفىمل غجنت مخيهغجنمتهيسمث يممحث جلمف لكمبمك غجنثمسق هن خملكمع عجعمث عه ص ه غإلهثسلكن ألن ُّـهئ
غهن هغألحكبلكغ غجنهئثحقغ غجنت معبمت خكخمهمث. ..عحفمث  .تيعمل جمحق قجن هن غجنخي

ههَّـلك هثح هثسهب مض جللكخفمتلك غخفخيلكد عحفبلكق غجنمييعغ هَّـ حتهئ خممهمهلك جل علكهيلكن هخكبلكغ 
ن جعخيهبمبمثيغخفجتهبخيلكغ غجنمييعجعمث هن هخميط عقمغ جلمبخصعَّـ عحكبلكهبلك عمل . و هعمغيعغنولكغ خمتيمل هَّـ ُّـمئ

خييعك جلمف عمغهتىغغ غجنتمبهيىغغ غجنت عحفىعغ جلمف جللكمعمئهتلك معمتجهئمل خكبلكهب جلمف ىعحمالن غجنخيمت غجنت مع
غن غآلحفيعُّـ خممل عهن  .غجنخيمت هغجليعُّـهبمل ه

ي هثجهمس جلمف غجليعُّـهبمل هجعخل غإلهثسلكن غخفهتىعغ غجنىعه ُّـمئيطن جلمف ى ي حميعم جعخل هنو جفلكنيهجلمف عه
ظ عقغقمع هغحفتمثلكقن مض  . مليمل غجنهيمئهتمثي غجنمتحييعُّـغقمعهئلكهبلك جعهب

ىهغخفهييعهك عن هنث َّـىعن غألجعحلكف مع ن ص جييعف مض جعلكغ غجنيطُّـلكغي هجنهئ ي ُّـهبهئ جنمبهيمئمث عن ُّـهئ
يجللكخفلك هنتخمه  هققغحكت معستمييعم عممثيع هن صيهغجنتخيهب حممثص عه جلمب غجليعُّـهبملص همهلك مض َّـىعغ غجنخيمبه
غغ غجنهيمئص جلهلُّـ حكمتمل ن مصتهتيطغ هغخمخيلك ممخص ُّـمتبمي مض مجمث عجع ههجلمف َّـىعغ حمهئمث ُّـهئ  ظه

ن قغ غجنخيمبهبمث: ههن َّـمتلك هثمئ ه غجنتخمه:  عجفيطرلك:مل قعُّـلكنيمض غحل يس هُّـهئتهي يُّـيعحمىش قجل
وجعلكيمغتهتلكق هن عهن هنسمسجنمل جلمف يُّـيعه عن  هص مض جعلكغ غجنيطُّـلكغولكقغ عمل ظحفيع هنسمسجنملي مض جعلكغ غجنجيهتي

ه مض يهي ُّـهئتهي جعلكيمغتهتلكق غخفتجىغص مليتهتلك غجنتهيمهمثمبمثيغجنهيمئمث عن ُّـستمتبيش مجمث غخفسلكئ هن عقجن
غغ غجنهيمئجعخيىش غخفسلكئ  يألن غجنمتتمثجمل معتب عحفيغهن عجع  .ي غخفمئيطهنتخلي

غغ غجنهيمئ ممخص قمميعهثلكيُّـيطجل عمل غجنتخمه: هجغلكهثمثهتخص .)هنمت جفهيحي غهللا(. ييس مض مم عجع
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ة. ٥ ٍية صغرى وجزئٍال إنتاج من سا   ى كّ
يةَفرضُ أن تّوالبد صغرى  ً ا ال،ّ طّ الختلّ و الثُ ا  َفرضُ أن تّدوالب. ُ ا

وجبة ى  ك ال،ًا طّ الختلّ و اُ ا  هغجنهئمقه ه عقغ مملكهثمن غجنمهمييعه حكلكجنبمل:هع . ا
همثملمغىغئ مغبملي ي ي عهثتلكف هنمتهتخصص ممخص جعمثمتصه هن ي ي هنالقهنمل جعخل غخفمئيطهنتخل :جعهبخيمت. هلكن هنيعغقغي

يخص ي ُّـمتتميص ألن غخفهييعهك عن يخص ُّـمتتمي غجنمئمثلكك مض جعخيىش غألجفمثلكنص هقجعيهغجنمتتمثجملص حميعجع ي
ومثملمقه مغىغئغجنهئ ي هخميط غخكجكلكمتلك مض غجنمئلكجليطغ غجنثلكجنثمل مممبمثمل عجفيطه غخفمئيطهنتخلص ممخص صي ي

 :هجلمف َّـىعغ غألحكلكك. يغخكجكلكمتلك مض غجنمئلكجليطغ غجنثلكهثمثمل عرلكغ عجفيطه غخفمئيطهنتخل
َفإذا تألف ةُ القياسّ ٍية ٍ من سا

ٍية صغرى وجزئّ وجبةّ ى، فإنه ال يٍ  ُ ك علم ّ
َأن األصغر وسطَان خارج متالقيان أو متباينَ واألّ  و عهثتلكف حكلكجنبملي حمال ُّـتحمئ ا

ومممبمثمل ومثمل ظمييعه همغىغئي مغبملي ي مممقهص ألن هنهيلكق غجنمهمييعه غجنسلكجنبمل غجنتبلكُّـ غجنهئحل جعخل و هن ي
مغبمل :ص عهغجنجييعحمخل ه ي ُّـتالخم غألهحكيش هن غألظمييع هنجيمبمئلكص ههنهيلكق غجنهئمقه غخف

غألظمييع َّـ : و غجنتالخم جعخل غألهحكيش هغألمممق مض غجلهبمبملص ههن َّـمتلك ُّـمسجخ حكهسغنيمثملغجلىغئ
حكيش ع   يظنُّـالخم غألمممق حفلكقف غجن

غغ  هنتبلكُّـمتلكن نيلك ي هثخيمب عشخص هنتالخممثلكن عيص ألهثيهث خميط ُّـالخممث هخميط ي ُّـالخممثع: غجل
حكيشص عه حممئ وي هثخيمب عن غألمممق هنبلكُّـ: حفلكقف غجن  جن و جمحق هنبلكُّـنه جنسظمييع هنجيمبمئلك عي

حكيشص هغألمممق هنت مغبمل غجلىغئوحيطيحفلكقف غجن غألهحكيش مس ص هيمثمل هن غألهحكيش جعمتح غخف
يُّـهئ هنبلكُّـمتلك هن غألظمييعص هعي ي حممب مملكن هنبلكُّـمتلك همملكن هنته مغبمل ه هحيطغ هن غألمممق جعمتح غخف

وغجنهئمبمثمل جنهئلكن هنبلكُّـمتلك هن غألظمييع جعجييعُّـ ه جلمف َّـىعغ م يص هقجن ألن غجنمهمييعه و هغضِّـي
و مممبمثملوحكلكجنبملم غجنهييعك  مغبملصي ومثمل مغىغئو هغجنهئمقه هن ن غجنمتتمثجمل هنبلكُّـمتمل غألظمييع صي  حمتهئ

ى حممثسمبمك غألمممق جل غألظمييع جعمتح صي غخفمئيطهنتخليجمل معتب عحفيغيجنسمممقص ألن غجنمتتمث
يغجنهئمبمثملص ممخص ُّـمسجخ جعمثلكهث حممثخص جعخييطص هجنهئ غخفهييعهك مض غخفمئلكن عن غألهحكيش ُّـبلكُّـ غألظمييع  ي ي

يمخلكهنلكص هغألمممق هنت حممئيط ُّـتالخم هن غألظمييع مض غجنمتسبمل ش صض هن غألهحكيش جعمتسبمل وحيطه
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ص هَّـىعغ هنخيمتلكنيغخفتبمئمث ههث ُّـمتتمي هنيعغع : عهصوجنمئمثلكك جلمئمثي عن غ:مل هخميط ي ُّـتالخم هنخي  هي يي
يُّـمتتمي عحفيعهص هغخفهييعهك عن غجنمئمثلكك يجعيط ن هنمتتجلك قغئخصي ه عن ُّـهئ  .ه

ة سا َألن ا َية اّ ي حممشهث ي ؛ مع األوسط هناِ األصغر: طرفيها، أيِ  تباين تدلّ
ن ى غجنت مس ُّـتالمغألحفيعهش صضخيمب مض هثسبمل ىُّـ  حممثهتلك غألمممق هن غألهحكيش َّـ ُّـهئ

ظ حممشننهلك جنسظمييع عهنبلكُّـمت يحيطغ هنخي مملكن غجنمئمثلكك هنمتتجلكص هعيي مملكن هنته هنتالخممثلك هنخي ه  مملكن ه
 .هجلمئمثخص

زئ صي غجنهئمبمثملَّـىعغ مض غجنمهمييعه غجنسلكجنبمل ُيةوا وجبةّ   تال طرفيها   تدلُ ا
ملة ُّـالخم غألمممق غألهحكيشص هجفمثهن ش صض عه جعمتسبمل  األوسط واأل هنا: أي،ا

ون غألهحكيش جمحق هنتالمع وغألظمييع هنجيمبمئلكص حملكألمممق جمحق هنتالم هن ي  هن غألظمييع جعمتسبمل ه
 هي ُّـتالخم هن غألظمييع مض جعلكخم غجنمتسبمل صشصضهُّـتالخم هن غألهحكيش جعمتسبمل ش صض

غش صضعه مض  ونُفيجوز ص جلمتوغألحفيعهص حمهتىعغ غجنبلكخم هن غجنمتسبمل هنسهئ  َ أن ي
ألصغرَ خارجُاأل غش صض مض هثسبمل ً األوسط مباينا  هحممئلك غجنبلكخممثملص حممشقغ مملكن هن

ن هنبلكُّـمتلك جعتخصهن هن غألظمييعص هعقغ مملكن جعتمب غجنمتسبمل ش صضجنسهحكيش جعمتسبمل  هحممثهئ
غحممئلك جنسظمييع ن هن هحضلكجنهيلك جنسهحكيشص حممثهئ ن .ه  عه جنسظمييعص ً مباينا ُ األوسطَكما 

ن غجنمتتمثجمل حكلكجنبمل ه مممبمثملهحمتهئ ن حكمبمكي س ممحلوص عه ممخص ُّـهئ  جعخل غألهحكيش هغألظمييعص ي
ن حكمبمك س ممحلوممىعجن ُّـهئ وز . هغألظمييع جعخل غألمممقي ونُو القيا َ أن ي  جعمتسبمل ً 

غصشصض و هعهنلك غجنبلكخم هن غجنمتسبمل حمهبسهئ  . جلمتي
سانَء ال : إذا قلناًفمثال و مممبمثملوحكلكجنبمل( ٍ من الغراب بإ سانُبعضو )ي  ِ اإل

مغبمل( أسود ومثمل مغىغئوهن  :ي جنتهئيعغق غحليط غألهحكيشص ُّـمتتميطي هغجنمئمثلكك هن غجنجههئ غألهن)ي
ومثمل مغىغئوحكلكجنبمل( قجعخيىش غجنمييعغغ جنمثيغ جعمسحك ي ألن غجنمتتمثجمل معتب عحفيغط)ي ي غخفمئيطهنتخلص ي

يهقجن ألهثلك عقغ جفىعحممتلك غحليط ن غجنمتتمثجمل حكمببعهثسلكنق هَّـ ي غخفتهئيعي ي هجعخص عن هلكصمثي مممبهلك معهئ
ن حكلكجنبمليغجنمتتمثجمل معتب عحفيغ ه غخفمئيطهنلكغ حمتهئ همثمل مغىغئي  : هحصىعغ خملكنصو هَّـ مملكقجعملصي

تجّفإنه سلبُ ال ي س بِ الغرابُبعض: َ ا جعخيىش  هُّـمتتمي غإلرلكغ أسود ل
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قغجنمييعغغ ه جنهئمتهتلك جنمثسمن هنيعمعبجيملو ظلكقخمملو هَّـ هثتمثجمل عحك ي جعلكخفلكقغص و جعلكحصمثئملص جع هنيعمعبجيملي

غهن حفلكقمغ يص جعيطجنمث عهثلك هثيعه ي ُّـمهيطم غإلرلكغ مض غجلهبمبمل غآلمعمثملص هعييمثملعه جعخي  ي
 .يص ي عهث ُّـمهيطم مض جعخيىش غألجفمثلكن قهن غجنبخيىش غآلحفيعهجنمهيطم قغئخص

قد ا با و أبد انيةّو سانُبعض :اَ قومة ا تجُ أبيضِ اإل ُفإنه ال ي ابّ : َ اإل
و جنهئمت هنيعمعبيشجعخيىش غجنمييعغغ جنمثيغ جعمسجعمثىش غجنسمبمك ى هعن عهثتميُ أبيضِ الغرابُبعض  ي

يجعلكخفلكقغ هجنمثيغ هنيعمعبجيلك جعلكحصمثئملص ممخص قمميعهثلك هنيعغقغص هعي ه ه  يمثمل غجنسمبمك مض غجنمئٰهى ألهثتميي
 .غجنسلكجعمئمل

و ألهث هنيعمعبيشصه غجنسلكجعمئمل ظلكقخملكيمثمل ههثجيطن مض غجنمئٰهصههثجيط غإلرلكغ مملكقجعلك َّـمتلك عقنص   ي
هجعلكخفلكقغص ههثجيط غجنسمبمك مض غجنسلكجعمئمل مملكقجعلك ي هَّـىعغ هنخيمتلكن عهث عقغ .ه ههثجيطن ظلكقخملك َّـمتلكصي

يمملكن غألهنيع هنيعمعبجيلك جعلكجنجههئ ألهثتمي مض غإلرلكغ همض غجنسمبمك قغئخصص هن عهث ُّـمتتمي هنيعغ  ي ه ه
 .هي ُّـمتتمي عحفيعه

ثال  َوأنت يار  وضع األهنا  ا وضو  اِوسطبا موال ّقدمً  ًت أو 

تلفا جللك  مبمتلكص جفمثهن مغخيمبمتلك غألهحكيشي ممخص حممهًأو  ض ي مض غألهمل ههن هغإلهثسلكن جضهب ه
 . عمل غألخكهئلكن غألقجعخيمل غجنت حكمثمسجخ جلمتهتلك غجنهئالنومض غجنثلكهثمثملص هحممث عخكلكقغ

ر َفإن األ تلفّ ميع،ُ ال  ده كما هو  ا  . والعقم 
حميمل غجنت يجعيطيهلغئيش غجنخيلكهنَّـىعغ مخلكن غجنهئالن مض غجن ويعَّـلك مض مم خممثلككي هن مع غظ ي  حك

يلك حسمبمثيمملكن غخمجكغهثمث يلك عه خلكمثه يلك عه غحكتثمتلكئمثه  .هلكه
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ؚذؕ ؖؕ  
َإن القياس: قلنا اّ ، ونضيف: ٍ ثالثةٍ  من حدودّ البد االق  ُأوسط وأصغر وأ

و عن غجنمتتمثجمل معلكجعخيمل:عليه هنا فنقول ص هَّـ شتمب يغجنمئمثلكك غألقحكجي غألهحكيش مض ي جنمبحيطي
يص ألن غحليطيجل غجنمئمثلكك غجنهيمئهت ني غألهحكيش مض غجنمئمثلكك غجنهيمئهتي ص هنث غخلهبيع و مصهت

يهغجنمتبمثىعص حممشن جلمبمل غحلهئ  جنملٍّ مض ممم غألهحكيش ي هَّـ غحليطمي ص حمال ُّـهبهئ و هنمتهتخص مصهت
يعهنلك غحليط.  هي ُّـهبهئ قجعيش جفهئ غجنمتبمثىع جعحهئ غخلهبيعصغحكتمتبلكلكهتلك  غألهحكيش مض غجنمئمثلكك ي

نيقحكجيغأل ي عن غجنمئمثلكك غجنهيمئهت: ههن غجنهييعهم جعمثمتهتخص.و حمهبخيمب  عمل ي هن غجلىغئو حكحقي
ص هغجنمئمثلكك غألقحكجييغجلىغئ ي هن غجنهئحل عمل غجلىغئو حكحقي غخفخصجغ  .ي

يعهثمتلك خف يجغ ني ق عخكهئلكجن يص حمهبمتجهمس معخييطوقغي هنتخييطو جن عخكهئلكنيغجنمئمثلكك غيخمجكغذ: لك هثمئ
وغحليط غألهحكيشص هَّـىعغ خكلكَّـيط  غألهحكيشص حممشقغ ي ُّـيطهق هنيطغق غحليطي ظحفيع جلمف عن غجنمئمثلككي

خم غحليط يمعميحق هن  .ي غألهحكيش معتميحق غألخكهئلكني
ي عن هثتمثجمل غجنمئمثلكك غيخمجكغذ:تىضفحى و هنيعممبملي لي ض لو هن هن و مض هنمئيطهنملو جضهي  صي

ن لوهجضهب و مض هنمئيطهنملو جضهي ض غجنجيبمثخيي  جنمبمتتمثجمل حممثخص ُّـيعمعبيش ي جغلكهثمثملص هَّـىعغ َّـ غجن
جللك ض ن حممثهتلكص حمخص مملكن هن ل هغخفحهب ض جللك مض عجفيطه ص حممثهتلكهجعلكخف ض ن هن ه ُّـهئ

ي حممثهتلكصيغخفمئيطهنتخل جلهتلك صه ههنلك مملكن جضهب ض ي مض غخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثملص حممثحهيىح هن ن جضهب ي ُّـهئ ه
جنمتلك حصلك مض غخفمئيطهنتخلص هنث خم وغجنخيلكمس هنتميحق: يهجضهب و هنتميحقيص هممي ص وص حملكجنخيلكمس جفلكقفو جفلكقفي

وحممشن غجنمتتمثجمل هنيعممبمل ل يي ض ن )غجنخيلكمس( هن هن ض)جفلكقف( هجضهب ل هغخف ض  ول حممثهتلك هن
نصمض غجنمهمييعه ن حممثهتلك جضهب مكخل. مض غجنهئمقهو هغخفحهب  مض ص جعخص رلكص حممشقغ مملكهثلك جضهي

ي حملكجنمئمثلكك هن غجنجههئ غألهنص هعقغ معميحقغ همس سهيحيلكصيغخفمئيطهنتخل  مملكن غجنمئمثلكك هن غجنجههئ صي
ص جفسمك غخمجكغجع هن غجنجههئ غألهن  جعهبخيمت عقغ مملكن :عه. يغجنثلكذ عه غجنثلكجنهن عه غجنيعغجع

هن مملكن جغلكهثمثلكص جغ جغلكجنثلك هقغجعخيلكيمل غجنجههئ غألهغجنجههئ عخميعغ ع ه  .يه
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ن غجنجههئ غجنيعغجع عجعخييط غألخكهئلكن هن غجنجههئ غألهنص  يهجلمف َّـىعغ غألحكلكك ُّـهئ

ص جغ ُّـمبمث غجنثلكجنهنص همممب يهغجنثلكذ عخميعهبلك عجنمث ن مملكن عهثتلكمغ يخص مملكن غجنجههئ عخميعغ عمل غألهي
ضلك هغحمتمئيع  مملكن عممثيع جمصيعهضِّـ هي ستلكف عمل عخملكهنمل غجنمقَّـلكنص همممبخص غجعتخييط جلمت ههب

 .عمل غجنمقَّـلكن
يعهنلك غجنجههئ غأله ل: ن حممئمبمتلكي ض ل مض غجنمتتمثجمل َّـ هن ض وعن غخف  ص مض غجنمهمييعهي

ن ن حممثهتلك جضهب ضمثحلك وهغخفحهب ضمثح هنثلكيص هَّـمتلك هثىغُّـيطن مع ه مض غجنهئمقهص هذجعمتلك جنت ه
نوجعهبثلكن غنوقُّـيط:  ظحفيع حممتمئ غنشص هممو جفمث و جفسلككو جفمث و هنتحيعمي  و جعلكإلقغقغص حمىغُّـيطي

وجفسلكك جنمتلك.  جعلكإلقغقغومي هنتحيعي غنوقُّـيط: حمخصقغ ُّـخيمت خم  ظو جفمث
يعن َّـىعن غجلهبمبمل معيطن: هع ز جلمف عن ممي   ظيطم جلمبمثصقُّـيط هنلك ظيطم جلمبمث ي

غن ون قُّـيطغ هغجفيطع : عهجفمث ه غني  . هن هنمهلكقُّـ غحلمث
ل مض غجنمهمييعه هن هنمهلكقُّـ غحليطصنعق ض يعهنلك مض .  حتتو غألهحكيش هقغحفي غخف

وجفسلككألهحكيش ُّـمهيطم جلمبمث  غي هنلك ظيطم جلمبمث غحليطيغجنهئمقه حمهئ و هنتحيعمي   جعلكإلقغقغي
ي ألن غألهحكيش جن هنمهلكقُّـ ط جنسمممقو جنسهحكيش َّـ هنمهيطغمو هنلك َّـ هنمهيطغمش مم:عه

ص هغألهحكيش هنتصجفسمك غجنهييعك ن وحيطي هغألظمييع عجفيط هنمهلكقُّـمئ  هن غألمممقص حممثهئ
وغألمممق جغلكجعتلك جنسظمييعص هَّـىعغ ي ستلكف عمل قجنمث حص.ه يعن غجنجههئ غأله:  هَّـ هنخيمت خم ن ي

و ألن غجنمتتمثجمل هنستبجيمتملط غإلهثتلكفشيطجسجع ي مض غخفمئيطهنتخلص همس هثمسغي هثلك و جعحنظي  مغيطُّـيطص جع 
يهن غجنهئحل عمل غجلىغئ ن َّـىعغ غجنمئمثلكك عخميعغ ي مض غجنهئحلو غجنىعه َّـ هنستبجيي ص هحصىعغ ُّـهئ

لطعمل غجنجيب ض ل مض غجنمتتمثجمل هن ض و ألن غخف ني ن حممثهتلك جضهب  مض و مض غجنمهمييعه هغخفحهب
ن عهثتلكمغ جعيطجسمثيغجنهئمقهص همس هثميحقرلك جل ضخيهتخصص حممثهئ ولك ي ستلكف عمل قجنمثي هن ص هن ه

يعن غجنمئٰهلكُّـلك غجنت هثمهيطم هبلك:  حكلكجعمئملوخمبمث هنلك خممبمتلكن مض عجعحلكف ن جعيطجسه معلكقغصي همثمل معهئ  ي ي
هُّـملص هعحفيعه هثحييعوُّـهيتمئيع غجنتمهيطُّـ هبلك عمل قجنمث خمي  ص غجنتمهيطُّـ هبلك جلمف غجنيطجنمثي ُّـت

خميُّـمل هغجنمتحييعيُّـملقيمملكخفهيلكَّـمث غجنتمه قي هَّـ غجنت ُّـت و حمهتخص جلمف معمه  . ُّـسبمئهتلكي
ص حممشن جعخيىش غحصمثئلكغ غخفمتتجمل جعيطجس  غإلهثتلكف هجعخيٰههتلك يمثمليهغألخكهئلكن غألقجعخيمل ممىعجن
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ن عن مم هثحييعهيُّـملهثحييع ٍّ غإلهثتلكفص ههن غخفخيمب ي  يحمالجعيط صي عن ُّـمتتهت عمل هنلك َّـ جعيطجسي يجعيطي

يعن معيعمغ غألخكهئلكن غجنثالجغمل غألحفيعه عمل غجنجههئ غألهنص همم  هنمتهتلك ُّـيعمغ و خكهئي
ن هنمتتجلكصعجنمث ُّـ ن جلمئمثخص جمحق هنمتتميو خكهئيهمم ههئ و مس ُّـيعمغ عجنمث ُّـهئ ص هحصىعغ خممبمتلك ه
 :هجنبمثلكن َّـىعن غألخكهئلكن خملكن. ني َّـ غجنجههئ غألهي هن غجنمئمثلكك غيخمجكغذيغخفهت: هحكلكجعمئلك

َإن وضع تلفّقدم األوسط مع طرفيه  اّ جللك مض ُت  ض ن هن ه حممئيط ُّـهئ
ن ي حممثهتخصص هخميط ُّـهئ ن جضهب هغخفمئيطهنتخلص هخميط ُّـهئ جللك مض غخفمئيطهنمل غألهمل ي ض ي هن ه

جللك مض غجنهئمقهص  ض ي مض غجنمهمييعه ههن ن جضهب ي مض غجنثلكهثمثملص هخميط ُّـهئ ههجضهب ه ه
 : غجنتلكجنمثمليمثمل هثلكخكئ هن غجنتمئسمثخصغ غجنثمتلكئٍّ جلمئحلو جفخنىهغألخكهئلكن غألقجعخيمل هجنمثيطغ

 يغحليط غألهحكيش                   
 

ل ض                ي             )ض(ه هنجيمبمئلك وهن
 

ن                 ي                               ) ص(ه هنجيمبمئلك وجضهب
 

ن ن)              ص( مض غجنمهمييعه وجضهب  )ض( مض غجنهئمقه وجضهب
م ي غيخمجكغذف ون ي ي غجنهللكّا ًوضو فيهما أو  غألهحكيش ُقد ي

ى، أو بالعكس ك موال  ا صغرى و وضو  ا ًموال فيهما، أو  ىعغ َّـ  هَّـ.ًً
جللك مض يغجنجههئ غأله ض ي مض غجنمهمييعه هن هنص هَّـ هنلك مملكن غألهحكيش حممث جضهب ه

ع .غجنهئمقهص ممخص ُّـمسجخ جعمثلكهث صور ٍ واحدةو. ٍ صورُفهذه أر . ًشّس ُ من هذه ا
ذا  ا ونّو ا وُ ي   ً.اّمقدمً تا
ش اُالقياس:  هوـ  هذا ـ  اصطالحهم ُفا ِيةر كيف باعتبا االق  ِ وضعّ

ق غجنمتتمثجملص هَّـ غجنىعه يَّـ غجنىعه سيط م ممخص خممبمتلكم   حملكألهحكيش من الطرفِاألوسط
جليسيط ص هجلمف َّـىعغ ُّـتبخليمثملق هث مكلكئز غحليطي عن:ي غجنجههئ ن جع  طقغي هنتخييطو غألهحكيش ُّـمئ

صيمثملحتيطُّـيط مممثهي: حتيطُّـيط قغئيعغ غجنمتتمثجمل هن جفمثهن حكخيتهتلك هضمثمئهتلكص ههنمتهتلك: هنمتهتلك   غجنجههئ
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شهعهث جعيطجس  غألهحكيشص هجن قمغخيمتلك عمل هنلك قمميعهثلكن ي هنخييعحممل غحليطيحملكخفهت. هثتلكف عه ي غإلي

نص جغ ي غجنهيهئيع مض غجلىغظ غألهيمثملمض جلهبمب ن عمل غخفخيمب ين جنخييعحممتلك عهثمتلك هثمتتمئ هن غخفجهت ي
ص همض غخفمئلكن  ن جنمبهئجه جلمت ن عمل غخفجهت ن جغ هثمتتمئ هن غخفخيمب يهثبحهن مض غخفخيمب

نص حممشقغ غممتجههيمتلك غحليط غألهحكيش غجنىعه ُّـيعجعيش غخفجهتيممىعجن هثبحهن جل غحليط  ين جعلكخفخيمب
ص  غ غممتجهلكحم ههنخييعحمت ن غخفجيمب ق جلمتيطهثلك عمل غخفجهت مغ ن غخف غألهحكيش هثمتتمئ هن غخفخيمب

ن قخممثمئلك مض جلهبمبيهجنىعغ يجعيط ي ألهث قجعط غجنتهيهئحقيمثمله جنسهثسلكن عن ُّـهئ خص رخي هنلك جنمثيغ ي
غ غص عه ُّـمه عمل هنجيمب ي حفلكلكئص همممبخص مملكن وجعمسهحكيش عهحكيشص حمال ُّـمه عمل غخفجيمب

هنلكمع معهيمهمثال ُّـستجيمث عن ُّـخييعم عن غحليطيلكن هنجيغإلهثس يمبخيلك جلمف هنخيمب ي ن هه  غألهحكيش غخفخيمب
غ  ن غخفجيمب ن عه يص حممشن مملكن هنمتسجخص غهثتمئ عمل غخفجهت هجلمتيطن ُّـمتسج هن غخفجهت

ص هعي ص هَّـىعغ معلكجعيعجغبلكمع ي هقخمت مض هنخييعحممل يمثمل عمل خميطقغ غإلهثسلكن غجنخيمبهبو حمال ُّـستهيمثيط هنمت
قغ جلمتيطن همممثهي مغ هنلكغ غخف يغمليمثغخفخيمب م . غيحكتهيلكقغ هنمتهتلك يممتجهلكم غخفجهت ت ُو ّ 

عةٍ واحدعن  ل األر مِ من األش ُ، ثم نّ  ا اّ  .ّ اّبعه باالق
ُّؕؕ   

ى غألهنىغجنجههئ  ن :ي ىُ األوسطَهو ما  ك وضو  ا صغرى  موال  ا ً فيه  ً، 
ون:أي دُ وضعُ ي قدمت مع  ا   ِهما مع اآلخرِ أحدِ وضعَ عِاألوسطّين  ا

ون يجة، فكما ي ونُ األصغرُا يجة ي وضو  ا  ُ صغرى، ً وضو  ا  ً

ون ما ي ونُ األُو يجة ي موال  ا  ُ ىً ك موال  ا ي هخميط جعمثمت.ً  لك مجمث ي
 .قجن حميعغمغ

فس ذا ا دٌ فائدةِو هاَلّ أن نتوصُ نر  مملكن غجنجههئ هن َّـىعغ  عقغ: ُّـخيمت. إ
ن جعيطجسومك جلمبمث حملكئيطغيغجنمئبمث معجكمع يص هَّـ عهث ُّـهئ ي غإلهثتلكفص ألن غألظمييع هن ي

ىهعن مم هنلك سص هنمهلكقُّـ غألهحكيش هعقغ مملكن ممىعجن ي هب جلمف ىهب جلمف غألهحكيش سي
نهبى س غألمممقيمشنحمص غألظمييع و جلمف غألظمييعص ألن غخفهييعهك عهث جضهب ي ي جلمف مم هنلك ي
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هب جلمف غألظمييعص هغألظمييع هن هنمهلكقُّـ ى سظيطم جلمبمث غألهحكيشص هغألهحكيش
ن غجنجههئ جعيطجس  هجعيطغَّـت َّـىعن َّـ غجنت .و غإلهثتلكف ي ستلكف عمل قجنمثزغألهحكيشص حممثهئ

ن يعن غجنمئمثلكك هن غجنجههئ غأله: مغخيمبمن غجنبخيىش ُّـمئ يص ألن غجنمتتمثجمل ون جنمثيغ جعهبهيمثيطي
 .يهخميط معخييعضمتلك حممثخص حكب حصىعغ غإلخكهئلكن هعمغبمتلك جلمت. ي مض غخفمئيطهنلكغوهنستبجيمتمل
َ أن األصغرِ ألجلّفإنه يجة عّ صغرىِ وضعُ وضعه  ا  .ه  ا

غضِّـ عن غألظمييع جمحق غجنمهمييعهص حممشن غخفيعغق جعلكجنمهمييعه َّـ غخفمئيطهنمل  يهن غجن ي ي
ل ض وغجنمهمييعه غخفيعممبمل هن هن ني ي عه هن جفيطُّـ عظمييع هعهحكيشص هغخفيعغق و هجضهب

جللك مض غجنمهمييعه مض َّـىعغ غجنمئمثلكك ض  .هجعلكألظمييع هنلك مملكن هن
يجةضعه و َاأل يغحليطّوأن  ىِ وضعُ عِ ا ك ي مض غخفمئيطهنمل غجنهئمقهص : عهه  ا

 .ص هَّـ ألمغ هنلك قمميعهثلكوهحصىعغ غجنتهيسحق حملكئيطغ
شَن ن ي مس معتميحق: عه،ِ  مقت الطبعُ هذا ا ل هغخفحهب ض غخم غخف  هن

خمخيهتخص مض غجنمتتمثجملص هَّـىعغ جنمثيغ هنهتخص همض غخفمئيطهنتخل جل هن ي جني جع غخفهتصي ّو :  َّـ خم

تاجتاِجاإلن لُ بنفسه ال  ٍ وحجةٍ إ د وا،ّ الف ا  عن ي هنلك جعلكجنخييعك يجعيطي حمهئ، 
نيُّـمتتهت عمل هنلك جعلكجنىعغغص همم ني يجعيطٍّ هثحييعهو هنهيهت  يص هممٍّ جعيطجسو عن ُّـمتتهت عمل هنهيهت

 ي غإلهثتلكف يجعيطي هثحييعهو خكهئيص هممي جعيطجسومعمهيطُّـ عن ُّـمتتهت عمل ي يجعيطٍّ هثحييعهومعمهيطُّـ
ي غإلهثتلكفص هغجنبخل غإلهثتلكف َّـ غجنجههئ غألهي جعخلوعن ُّـمتتهت عمل خكهئ ا جعلوه أو طني  َلّو

ه ِلـاألش  .يمثمل غجنبيطجسيمثملي هَّـ ممىعجن مض غخفهيلكَّـمث غألهجن،  باقيهادلَستُ، و
يعهث ُّـمتتمي مض : ن جل جعلكخم غألخكهئلكنيىغغغ غجنت ُّـهبتلكق هبلك غجنجههئ غألهي هن غخفهبمثيجغ

مغبمل غظ مملكهثمن هن قغغ حك ه مممبمثملصه عه حكلكجنبملهمجمث غخفحمه همثمل عه مغىغئي ص جلمف هنلك ُّـمسجخ جعمثلكهث ي
 .حممثخص جعخييط عن خكلكظ غهللا معخيلكمل

  وطـه
ي عن خهل غجنمئمثلكك غيخمجكغذ:قمميعهثلك حممثخص حكب  وملي جللكهنوخهل:  جلمف خمسهبخلي
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 ، مو األيكفكل األرحقعك وغخكلكّ والرشجليّاحلفخل ،ّ يف أقسكم االقمكاينٌمىيقىدة
ك حقكإلضكفك إىل ّلرشوط العكما: أي مو األيكفكل، ٍ يكفهّ حقفهٌكّ جككصٌورشوط

ٌل، وألضك لي رشوطّك لي رشوط الشفه األوّاخلكص  ٌ لفشفه الثكين ورشوطً
ش: ومو لقك قكل. ..لفشفه الثكلل طانِذا ا ك ّ حقه حقكضكفك الرشوط العكم 
 إلققجم لصخك احكجفىع ىكبعك ّك لالقمكاينّأي الفىاحلم العكم(مك ّاخلفسك احكتفم

 . وحقعضقو إىل رشجلملٍ حقعضقو إىل ىقالىقكلما وأريقعقك .ٍرشوط
  الصغرىُإجياب. ١

ّلىضم احكصق ًه لقك أن حقعن رشوط األيكفكل وإن ككقل واضحكّ  ّ أنّإال، ّ
، وذله حلقم االجكتالف يف حلمد الرشوط يف ٍك قظمّ ودقٍحقعضقك حيتكج إىل دلقه

ًاأليكفكل، فكقى يف االجكتالف يف حلمدلك مقفىن مبقفك ، ٍ حتتكج إىل دلقهً غكمضكّ
 .وخيتفه الشفه حقسبك ذله يف اإلقتكج وحلممى

ٌإن الرشائن ىكبعك: ًمثال إذا قفقك  ، مققكٌفم وااكمُ أو إذا ف،م مجقعقكّ، فجم مل مقتىفّ
 لفىن ،مخسك، أي حققفن اىققمل مو السبعك:  وإذا قفقك.ًال لفىن الفقكس مقتجك

ّمقتجك، ألقك مل قشمكط  ّ أن البحل :ًك ىككحقفكوهلما ذكمق .ٌمةّ ومجقعقك متىفً مخسكّإالً
يف  ّم اخلىئيّقكل السق.  االيقتقكدّقك ال لففو االىكتغقكء حلقى يف حلففّاحكقطفي
ّوأمك حلفو احكقطه فال مقىق: التقفقم ّه لاليقتقكد حلفقى أصال، ألن احكقوّ ّ  يف احكقطه ً

ّ يف االىكتقتكج مو األققسك واأليكفكل، ككحلتبكر كفقك الفلكى ٌحققكن مك لى دجككلك
ٌل، من أن الرشوط التي هلك دجكهّ يف الشفه األوًى مىيقبكوكىن الصغم  يف ّ

ٍك لعمفى كه حلكقهّاالىكتقتكج مم ّ قمس رسه  إىل آجكم مك ذكمه...ّ اكتي الصبقكنّ ّ
ّوقم مقعمضقك لى يف حمفى فمايقن ّ. 

ّاكه أقك  ،ّففى ككقل مجقن الرشوط لعمفقك اكتي الصبقكن ال قحتكج إىل حلفو َّ

.، التففقم١٢، ص١ج: التقفقم يف رشح العموة الىىقفي) ١(
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ص هجنهئ  يمب مض جليطقَّـلكص هحصىعغ هثحتلكف عمل غجنبحهن غخفمتجيمئىغحفت م منممخص جليعحمم  غخفمتجي

وخفخييعحممل عه خكهئ ن غجنجههئ و جمحق هنمتتميهنمتهتلكز هعه و هن غألخكهئلكن هنمتتميز ص حممئيط ُّـهئ
ىهنمتتجلك جلمتيط هن ن ممىعجن جلمتيط هنه  . ُّـجهجكلكهتلكى ي ُّـجهجكل جعخيىش غجنهلهلص هي ُّـهئ

ن حكلكجنبمليجغ ه عن هنخيمت عرلكغ غجنمهمييعه عن ي معهئ  وص هَّـىعغ غجنهلل هنيعمعبيشي
ص عهجعلكجن مغبملي عجل:هئمث ن غجنهئمقه هن ه عُّـٰهلك عه حكلكجنبمله هن عن معهئ يعهنلك هن جفمثهن غجنهئ. ه  ي

ن غجنمهمييعه مغىغئ همثملحمال ُّـجهجكل عن معهئ ن مممبمثملي هص جع ُّـهبهئ عن معهئ ن يص هغخفهتي  عن معهئ
مغبمل ن غجنهئمقه مممبمثمله ي حكلكجنبملهغجنمهمييعه هن هص همعهئ هي حميعم جعخل عن . ي هن جفمثهن غجنهئي

ن حكلكجنبمل همثملن مغىغئ عن ي معهئي عه يص غخفهتهمعهئ ن هنمتتجمليص هعيي  هن ييجعيط عقنص .ه حمال معهئ
ة طعرلكغ غجنمهمييعه نت سا و  مُعلمُ، فال يًإذ  َ أن ا واقعّ   ِ  األوسطَ ا

ى ك غظ مملكن عرلكجعلك عه حكمببلك ي حميعم جعمثمتهتخصص ألهثلك غخكجكلكمتلك عرلكغ غجنمهمييعهص ا ي حك ه ه
ي عن غجنهئمقه عجل:هَّـىعغ هنخيمتلكن مغبملي ن هن  أيال األصغر  خارِج همل عه حكلكجنبه هن عن معهئ

غظ عجغبتمتلك مض غجنهئمقه خكمثئلك جنسهحكيش عه حكمببمتلك حممثهتلك خكمثئلك جلمت أم ال؟ِاألوسط ه حك  هَّـمتلك .ه
مغبملو جغالجغملوحميعهك ن غجنمهمييعه هن هص هقجن ألهثلك غخكجكلكمتلك عن معهئ ص ه حممشقغ مملكهثمن حكلكجنبمل.ي

ن غجنجههئ غأله ن هنمتتجلك عقغ مملكن غألظمييع هن هنمهلكقيحمال ُّـهئ هن هنمتتجلكص ألهث عهثخص ُّـهئ يه ُّـ ي
ي خفلك ظِّـ غجنسمبمك مض يص هعيه هَّـ جنمثيغ ممىعجن حممثخص جن حميعضمتلك غجنمهمييعه حكلكجنبملصغألهحكيش

يعن غجنجههئ غأله: غجنبخلط هجنىعغ خممبمتلك ن جعيطجسشن جعيطجسي  ي غإلهثتلكف يجعيطز غإلهثتلكفص هجنهئ ُّـهئ
مغبمل ن غجنمهمييعه هن ن مممبمثملي عجلصهعن معهئ ه هن عن معهئ همثمل عه مغىغئي  .ي

ن غألههجلمف َّـىعغ حممشقغ مملكهثمن حكلكجنبمل ظمييع هن هنمهلكقُّـ غألهحكيشص هي ص حمال ُّـهئ
نص هَّـىعغ  ن جغلكجعتلك هخميط ي ُّـهئ ن غألمممق جغلكجعتلك جنسظمييع مض غخللكقفص جع خميط ُّـهئ هُّـهئ ه

ىهنخيمت عن غجنجههئ جلمئمث ي عن :ص جفمثهن خممبمتلكوهقجنمث َّـىعغ غجنهلل هغضِّـ.  غإلهثتلكفي
 يغألظمييع حممث هن هنمهلكقُّـ غألهحكيشص هغألهحكيش هن هنمهلكقُّـ غألمممقص هجعلكجنتلكمظ يجعيط

ن غألظمييع هن هن  صه حممثخص جن مملكهثمن غجنمهمييعه حكلكجنبمليمهلكقُّـ غألمممقص هَّـىعغ ي ُّـتعن ُّـهئ
مغيط قجنمث:عه ي جلمف عن و مس ُّـهئ غألظمييع هن هنمهلكقُّـ غألهحكيشص هجعلكجنتلكمظ حمال ُّـ
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ص  ص حممئيط ُّـمهيطم هخميط ي ُّـمهيطم جلمبمث غألمممق ُّـمهيطم جلمف غألظمييع عه ي ُّـمهيطم جلمبمث

ران، فال يُحتملُفي: هحصىعغ خملكن ابُتجُ األ سلبَ اإل ال  ً:قول مثال، كما تَ وال ا
جرَء بات من ا ه مممبمثملهغجنمهمييعه حكلكجنبمل ي غخفمهمتى هَّـمتلك حميعك.ٍ ب  يص هن عهثلك غخكجكلكمتلكي

ن مممبمثمليعرلكغ غجنمهمييعه عجل ه هن عن معهئ  ٍ نامٍ نباتو يمثمل عه مغىغئي هن جفمثهن غجنهئي
نغجنمتبلكغ غألهحكيش َّـمتلك يغحليط لو هَّـ جضهب ض  مض غجنهئمقهص و مض غجنمهمييعه ههن

ن غجنمتتمثج ص هجنهئ عقغ مملكن و هَّـ ظلكقخمملوي خظ هن غحلجيع جعمتلكن :ملهجعحىعحم معهئ
ي قغئخص هص هجنهئ عهثتلكمغ عهثخص مملكن ه ظلكقخممله حكلكجنبملى ألهثتميصه ظلكقخمملهَّـىعغ غجنجههئ ُّـمتتمي حكلكجنبمل ى

يهن جفمثهن غخفلكقغ ي هن جفمثهن غحصمثئملص ممخص معمئيط  .ن جعمثلكهثي
وجعخييط عن جلمبهبمتلك عن غخفمئيطهنتخل هن جفمثهن غخفلكقغ ظلكقخممل:  عحفيعهوهجعخيبلكقغ يي ن  عي يجعيطي

وهثيعمغ عمل غجنجههئ جنمتيعه عهث هنمتتمي ن هنثالي  ويخظ هن غإلهثسلكن جعمتبلكغ: ه عن يص حممتمئ
وهَّـىعن هنمئيطهنمل  و هَّـىعن غجنهئمقه ظلكقخمملو هثبلكغ هثلكنيهمم صي هن جفمثهن غخفلكقغو ظلكقخمملي

يعُّـٰهلك هن جفمثهن غخفلكقغص هجعحىعم غحليط ي ن غجنمتتمثجمل ي غخفتهئيعه خظ هن غإلهثسلكن  يق معهئ
 .ه عمل جليطن غإلهثتلكف هن َّـىعغ غجنجههئ َّـ غحصمثئمليه عقص حملكجنىعو مملكقجعملو هَّـ هثتمثجملوجعمتلكن

ص حممشهنلك صنعق ي جن مملكهثمن غحصمثئمل معمتتمي غجنسمبمك جنهئلكن قجن قغئخصص جنهئمتهتلك جنمثسمن ممىعجن ي ه
ه معمتتمي غإلرلكغ قغئخص عه غجنسمبمك قغئخصص هي ُّـهبهئ عن ي معمتتمي غجنسمبمك هي غإلرلكغعن  .ه

ُفإنه ال ي: هحصىعغ خملكن ابُتجّ ه ُّـمتتمي غإلرلكغ قغئخصص هعن  عه يٍ نامٍ حجر: َ اإل
غهن حفلكقمغ ه ي جلالخممل حصلك جعلكحصمثئملص هعُّـٰهلك ي ُّـمتتمي غجنسمبمك قغئخصيمثمليعهثتمي هنيعغ حممبخي  .ه
صغرى ا با و أبد جن و ء: اَقو وي خظ هن غحلجيع جعمتبلكغ: هَّـ خم  َال 

بات سان ب ُفإنه ال ي ،ٍمن اإل سلبُتجّ ء: َ ا سان بنامَال  نت ّ أما إذا .ٍ من اإل
وجبة صغرى  ُ، فإن ما يقعًا ى البدّ ك  عليه ُ  ما يقعَ أن يقعّ  األوسط  ا

صغرىُاألوسط  هثحهئ جع جلمف غألظمييعص ص هنلك جفهئهبمتلك جع جلمف غألهحكيشي مم:هع .  ا
ي هن هنمهلكقُّـ غألهحكيشص هَّـىعغ هنخيمت عن غجنمهمييعه يجعيطيألن غألظمييع ن ي  عن معهئ

مغبمل  .ظمييع جنسو هنلك جغبمن جنسهحكيش جغلكجعمنيص حمهئههن
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ُسغفك. س   اشغخىّ
ن مممبي يجعيطي هن جفمثهن غجنهئ:عه يص هقجن ألن غألظمييع مض غجنمهمييعه همثملي عن معهئ

يهعهنلك مض غجنهئمقهص حمهئ. هن هنمهلكقُّـ غألهحكيش ممخص خممبمتلك  هنلك ظيطم جلمبمث غألهحكيش ي
ص هغخفهييعهك عن غألهحكيش ظلكقم وُّـثبمن غألمممق جن  . جنو جلمف غألظمييعص حملكألمممق جغلكجعمني

ومثمليحممب حميعضمتلك عن غجنهئمقه مغىغئ ن غألمممق جغلكجعتلك جنبخيىش هنمهلكقُّـ غألهحكيشص ألن ي يص حممثهئ ه
ن يمثملغجلىغئ لص هجنهئ ي ُّـجهجكل عن ُّـهئ ض ن جنبخيىش عحميعغق غخف غ غخفحهب  هنخيمتلكَّـلك جغب

يغألمممق جغلكجعتلك جنسظمييعص عق ستهب عن غألظمييع غجنىعه جغبمن غألهحكيش جن  َّـ غجنبخيىش صه
ن َّـ  . حممثثبمن جنصغخللكقفص هستهب عن ُّـهئ

ن غألهحكيش :  عحفيعهوجعخيبلكقغ َّـ هثهيس ش صضغجنىعه جغبمن غألمممق جن جعمتسبمل خميط ُّـهئ
ن وجغلكجعمن ن جمحقنص حمال ُّـهئ ن غألمممق ظلكقخملك جلمف غألظمييعص هخميط ُّـهئ ه جنسظمييعص حممثهئ

ص جح يظلكقخملك جلمبمث ن جلمئمثهبمله هلك ُّـخيمت عن غجنمتتمثجمل معهئ ن قغئهبي همثمل هي معهئ ن ي ص عه معهئ
 . عحفيعههقغمعلك ه همملكقجعملهغمعلكق هظلكقخممل
ن غجنهئمقه مممبمثملي يجعيطصنعق ه عن معهئ مغبمل هن ي عجلصي ن هن جفمثهن غجنهئمث هن  هعن معهئ

نت جزئ هعه حكلكجنبمل و  ًيةّألنه  ازّ ونَ  عضَ أن ي حكومُ ا  عليه ِ من األوسط ا
ي ألن غألمممق ُّـثبمن جنبخيىش عحميعغق غألهحكيش عقغ  به  األصغرَمُ ما حَباأل غ

همثملمملكهثمن غجنهئمقه مغىغئ ن جلمبمث جعلكألمممق جمحق ي ن غجنبخيىش هن غألهحكيش غخفحهئ ص حممثهئ
يهئ جع جلمف غألظمييعص ألن غخفهييعهك عن ىآلحفيع هن غألهحكيش غجنىعه جفغجنبخيىش غ ي

ومثملغجنمهمييعه مغىغئ م ي ُفال يتعدى ا  ي :هع  األوسطِطّ من األ إ األصغر بتوسّ
يه قغئخصص جع خميط ُّـتخييطه هخميط ي ُّـتخييطهيُّـتخييط ي  .ه

قيقة طأ :و ا َن هذا ا يق غحليط ي هَّـ معهئيع األوِ إ القاعدةٌ راجعّ
ّألن يق غحليط غألهحكيش ي حمال ُّـتهئيعيمثملقغ مملكن غألهحكيش مض غألمممق جعمتح غجلىغئغألهحكيشص حممش

واقعَاألوسط ، ٍر متكرُغ ص غجنهئمقهيمثمل جلمف حميعك مغىغئ: عه  هذا الفرضِ  ا
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 حكلكئ ظيطم جلمبمث هنلكظ هنلك ظيطم جلمبمث ي حمهئٌ سائلٍ ماء ً:كما نقول مثال

عض سائلُو ارُ يلتهبِ ا ومثمل مغىغئ هَّـىعن غجنهئمقه با مغبملي يق حممثهتلك غحليط ي مس ُّـتهئيعو هن
و مممبمثمليغألهحكيشص ألن غجنمهمييعه ومثمل هغجنهئمقه مغىغئي ن غجنجههئ هنمتتجلك يجعيط.ي ي هجنهئ ُّـهئ  ه

نيهن معهئيع ن غجنهئمقه  ُّـمبتهتمك جعلكجنمتلكقو حكلكئيهمم: يق غحليط غألهحكيش جعمسن هثمئ  حمتهئ
ن.همملكقجعمل ضمثِّـص حممتمئ غجنخيلكمس : عقغ خممبمن: ه ههثرضغ جنهئ هنثلكي ظحفيع قُّـلكقغ مض غجنت
وهنتميحق و هجعخيىش غخفتميحق جفلكقفصي ي ألن غحليططيص حممشهث ي ُّـمتتميي  عقغ صهثخي. قي غألهحكيش مس ُّـتهئيعي

ومم هنتميحق: خممبمن مض غجنهئمقه ي يص ألن غحليطو غجنخيلكمس جفلكقف: ُّـمتتميصو جفلكقفي  غألهحكيش ي
ُفإنه ال ي: هحصىعغ خملكن. وقيهنتهئيع اءُبعض :ُتجّ ارُ يلتهبِ ا قصود؛ با َ ألن ا سائل ّ  با

ي ح اء به  َمُا ص جع ى جنمثيغ هنجيمبا صةُخصوص غجنسلكئ ِ ا  عه هن  منهّ
اء، و غ صغجنسلكئ صُال تلت مع ا ي يلتهبِةّ ا سائل ا ار، وهو ُ من ا  با

فط  هجنىعغم غجنسلكئ هَّـ غخفلكظ صوملي حممبهتىعغ غجنسلكئ غجنىعه ُّـمبتهتمك جعلكجنمتلكق جفمهً. مثالُا
 همض غألحفيعه ص غخفلكظتلكن ُّـمبتمئ مض عجفيطغرلك هني جنمبسلكئ جفمهص عقن. عحفيعهومليجفمه

 .هئ جع جلمف غآلحفيعى ُّـجهجكل عن س يصهئ جع جلمف عجفيطرلكىههنلك جفُّـمبتمئ هن غجنمتهييشص 
دّفلم يتكر رُ األوسطر ا ن ت ، و ع   ً. لفظاَرّ  ا

وط من ي عه غجنجههئ غألههُهذه  كيفمن ناحية ال ّ، أما من ناحية ِ وا

هة ص ألن غجلهتلكغ جعسمثجيملِا و حمال هثيطحف مض جعحث وههنيعممبمل ي  هقمميع جعخيىش غخفمتلكلكمئمل هنلكئمل صي
ي ختتمب جعلكحفتالم غجلهتلكغص هغخفمتتهلغغ هغجنبسلكئيش هغخفيعممبلكغ غجنت قمميعهثلكَّـلك وخكهئ

 . حكلكجعمئملومض عجعحلكف

ُّـي هن غيلكوخفىغُّـيط) ص( ق : معمسجنمثصصضضمضصض ك: حملكقخصالل ُّـيعغمغ ممتلكغ هنمتجي هث  غجنيطممت
يهَّـ مض خف غجنمبهبخيلكغ جنمهيطق غخفتمسحصخل غجنجهحقغقه.  غخفحس هنجههئلكغ غجنيطُّـمتجلبيط قمميع . ي
ين عهقمميع ص  مغهتملططقغ هن غحفتالم غجلهتلكغ هعجفمهلكَّـلك جعحيطهق غجنمي غجنرضهغ غخفتمهيغخفهسجن

ن. ه حملكألخكهئلكن ختتمب عُّـٰهلكمنغجلهتلكغ عقغ غحفتمبهي يغجنمهمييعه عهنلك : هَّـىعغ ُّـهبهئ معمئيعُّـب جعمسن هثمئ
مغبمل و هعهنلك حكلكجنبملوهن وخص عهنلك مممبمثمل هنمتهتي هممصي ي ي هعهنلك مغىغئمثي ن جفلكظ ص وملي ههغجنهئمقه عُّـٰهلك ممىعجن حممثهئ
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ي عهثمتلك ي هثحتلكف عجنمثهتلك ممخص عخكلكق غخفمهمت:هغإلهثمهلكم ن جعمتح غإلمجلكنيعي ي : ي عهثمتلك هثمئ

ن غجنجههئ غأله ن غألي غإلهثتلكف يجعيطزن جعيطجسيجنهئ ُّـهئ ظمييع هن هنمهلكقُّـ  عن ُّـهئ
غ خميط ي ُّـثبمن جن غألمممقص  غص ألهث جن مملكن هن هنمهلكقُّـمئ جعلكجنمئ يغألهحكيش جعلكجنهيخي ي جعلكجنمئ يي
يألن غألمممق ُّـثبمن جنسهحكيش جعخص َّـ عهحكيشص هغخفهييعهك عن غألظمييع هن هنمهلكقُّـ  ي

 :َفقد قيل: غ حمال ُّـثبمن جن غألمممقص هحصىعغ خملكنيغألهحكيشص حممشقغ مملكن هن هنمهلكقُّـمئ جعلكجنمئ
طإ ش ُنه  ُيةفعل فيه ّ صغرىّ كنا أخذنا  أنفسنا أ.  ا  عن َال نبحثن ّو

وج اث؛هاتّا َ ألن أ طولةّ ِها ا ُضيعُ تّ مّ ا  ّ علينا كث بً س فيها . علمهَ أن نُا  ول
اٍ فائدةُكب   . 

ـه   و
 هظهثهيلكقَّـلك جعخص عخهثلك عجنمث ي هُّـهبهئ معمهصقغي هنتخييطو هعخمسلكنون ذهغيجنمبجههئ غأله

قغ عقجعيهن عن غجنمئٰهلكُّـلك غ قغصوخفحمه و هَّـ هنتمه  مض وقغي مض غجنمهمييعهص ههنتمهي
قغي حممثخيعف جلمتيطهثلك حكمنصغجنهئمقه ) ضص = ض × ض(  هن جفلكظ ذغه جلهلغ ظ

  قهن غجنبخيىش غآلحفيعظو جعخيٰههتلك هنمتتمينظ عوهجنهئ َّـ مجمث َّـىعن غألخمسلكن هنمتتمي
هجغبمن جعلكيحكتمئيعغظ هغجنيطجنمث عن عقجعخيمل  :ص عهو جمحق هنمتتميو هغجنبلكخم جلمئمثصو هنمتهتلك هنمتتميي

 .ي معمتتمي هنيعغ هي معمتتمي عحفيعهيعشلك
ظمث قغغ مممبهتلكص عه:لكغ َّـىعن غجنرضهغ غألقجعخيمليههن حفمه ي عن حممثهتلك غخفحمه  :ي

مغبمل غجلىغئ مغبمل غجنهئمبمثمل هغجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل هغخف يحممثهتلك غخف  .يمثمل هغجنسلكجنبمل غجلىغئيمثملي
وز، نفسها من القياس  حدٍةّمقدم  ونُ  حصوراتً واحدةَ أن ت  ِ من ا

ع صور خلتيهغجلىغئمث خلمثتي غجنهئمبِاألر نت ا عُفإذا اق عُ األر صغرى مع األر   ِ  ا
ى، خرجت عندنا ست ك ةّا انً صورةَ ع الق دث،  عةُ  ب أر   ٍ من 

عة ل. ٍأر يع األش ك   عةِوذ   .ِ األر

ل ى معضص= ض×ضذغ  ن غخفجهب .ططرضغ مض غجلهتلكغ ُّـهئ
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صورة فُوا قدمت ِ من تأ ُ ا ِس بثالثةّ  ذهغ غجنجههئ : عهٍب: ٍ أسماءّ

انو صنيغأله نةو صني غخمجكغهثلكغ غجنجههئ غأله: عهٍاق  .ني خميعغئ غجنجههئ غأله: عهٍقر
انات وبُوهذه االق ستُ أو ا  ،ًقياساّس ُ، فٌنتجُها مُ بعضَ عَةّ ا

عض م.ًعقيماّس ُ، فٍ منتجُها غُو ط  ال سب ا كيف و ذا ِ وا  
ش ون،ِلّ األوِا وبُ ت نتجةُ ا عة ا  هغجنرضهغ غيجغمتلك جلهل غجنبلكخممثمل ، فقطً أر
وا فّأما : ص هحصىعغ خملكنو هنمتتجملىجمحق ي ألن غجنهلل غألهٌها عقيمةا هَّـ عرلكغ (ن ي

رضجعلكن مض غألقجع هن غجنهئمقه ىص همعيمثملي معسمئيش جع غجنسلكجنبتلكن غجنهئمبمثمل هغجلىغئ)غجنمهمييعه
مغبمل غجلىغئ: هَّـ مغبمل غجنهئمبمثمل هغخف ص حممثمهحق يمثملجنبمل غجلىغئي هغجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل هغجنسلكيمثمليغخف

ل غجنرضهغ غجنخيمئمثهبمل جغخصهثمثمل ط: ص هحصىعغ خملكنهمصهب َألن ا سقطَلّ األوّ  ُ به ثمانيةُ 
بُ، و حاصلٍوب صغرىِ  سا من ا يغجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل هغجنسلكجنبمل (  ا

ع )يمثملغجلىغئ ىِ األر ك ن مممبمثملي عجل من ا ه هن عن معهئ همثمل عه مغىغئي مغبملصي ص ه عه حكلكجنبمله هن
ل جغخصهثمثمل ذهغى معوملقجعخيحمهتىعن ع . ورضغ جعلكجنسلكجنبتخل مض غجنمهمييعه ُّـمهحق غخفجهب
ط اُوا عةُسقطي هَّـ مممبمثمل غجنهئمقه  ا بُ حاصلٌ به أر زئِ  مغبمل تّ ا  غخف

عةهغجنسلكجنبمل  ا أر صغرى، فا وجب من ا ى  ا ك  هعجنمث حممثخص ُّـحل . فقطٌمن ا
 : جمحق غخفمتتجملغجنرضهغ غألقجعخيمل غخفمتتجمل هغجنرضهغ غيجغمت جلهل

 غجنهئممقه        غجنمهممييعه
مغبمل.ص مغبمل      ي مممبمثمل و هن  .ي مممبمثملوهن
مغبمل.ص  .ي مممبمثملوحكلكجنبمل      ي مممبمثمل و هن
مغبمل.ض مغبمل       يمثمل مغىغئو هن  .ي مممبمثملوهن
مغبمل.ض  . ي مممبمثملوحكلكجنبمل       يمثمل مغىغئو هن

مغبمل وهممخص معيعه حممشن غجنمهمييعه مض غجلهبمث هن  هغجنهئمقه مض ص)يمثمليمممبمثمل همغىغئ( ي
وغجلهبمث مممبمثمل مغبمل ( ي  . ني َّـىعغ مض غجنرضهغ غخفمتتجمل هن غجنجههئ غأله).هحكلكجنبملهن

 :يهعهنلك غجنرضهغ جمحق غخفمتتجملص حمهئلكجنتلكمظ
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 غجنهئممقه      غجنمهممييعه

مغبمل.ص مغبمل       يمثمل مغىغئو هن  . يمثمل مغىغئوهن
مغبمل.ص  .يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل       يمثمل مغىغئو هن
 .يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل       يمثمل مغىغئو حكلكجنبمل.ض
مغبمل.ض مغبمل      ي مممبمثمل و هن  .يمثمل مغىغئوهن
مغبمل.ض  .يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل      مثملي مممبو هن
 .يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل      ي مممبمثملوحكلكجنبمل. ض
مغبمل      ي مممبمثمل وحكلكجنبمل. ط  .ي مممبمثملوهن
مغبمل      ي مممبمثملوحكلكجنبمل. ط  .يمثمل مغىغئوهن
 .يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل      ي مممبمثملوحكلكجنبمل. ط

مغبمل       يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل. صص  .ي مممبمثملوهن
مغبمل      يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل. صص  .يمثمل مغىغئوهن
 .ي مممبمثملوحكلكجنبمل       يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل. صص

مغيطهثلك غجنهئمقه مض غجنستمبيهجن معمسهن مل غألهمل يمتلك مض َّـىعن غجنرضهغ غيجغمت جلهل جن
مغبمل همثمل مغىغئههنمتهتلك هن همثمل مغىغئهص هحكلكجنبملي همثمل مغىغئهص هحكلكجنبملي مغبملي همثمل مغىغئهص ههن همثمل مغىغئهص هحكلكجنبملي ص ي

ق يي عن غجنهلل غجنثلكذ هن خهل غجنجههئ غأله:ص هَّـىعغ ُّـخيمتيمثمل مغىغئههحكلكجنبمل  هَّـ ون هنهيمئ
يمممبمثمل غجنهئمقهص ألشلك مم يعهنلك غجنرضهغ غجنست. و ممخص َّـ هغضِّـولكغيهتلك مغىغئمثيمبي مل غجنبلكخممثمل ي

غجنمك مغىغئ: حملكإلخكهئلكن مض غجنمهمييعُّـلكغص هَّـ غجنمك مممبمثمل هجغالف حك لك يص جحيمثمليجغالف حك
ق ين هن خهل غجنجههئ غأله ييُّـخيمت عن غجنهلل غأله  . هَّـ عرلكغ غجنمهمييعهون هنهيمئ

ق غجنهلصنعق ل ي جليطن عهثتلكف َّـىعن غجنرضهغ غيجغمت جلهل ُّـيعمغ عهنلك عمل جليطن همغ
ق غجنهلل غجنثلكذصيغألهن يهغخفميلكجنجيلكغ عهثخص معمتجهمس هن جليطن هنيعغجللكغ . ي هعهنلك عمل جليطن همغ

 .غجنهلهل غخفخيتمقغ مض غإلهثتلكف
عةو حصورات ً منها واحدةٍ واحد ُتجُ، ي اإلنتاِجُنة بِ هذه األر  من ا
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ع حصوراتِاألر بُستخرجُها  ُ، فا شِ من أ لكغ يظمث هَّـىعغ هن حفمه.ِ هذا ا

قغغ غألقجع ي معستخيعف هنمتهتلكيغجنجههئ غأله  طينص جعخالم جعلكخم غألخكهئلكنص حممشن غخفحمه
ا س و حممششلك هثلكخممهململ مض خمبلكن غألخكهئلكن غجنبلكخممثًفاضال وًالّ ُو وقد  .و هجمحق حملكضمبملي

و َرتبوا  حصوراتِّبه  حسب ترتّ غ.هِ  نتاٍ ا يعن عحمٰه :  ههن َّـمتلك خملكجن
مغبمل عخم هن :نيذهغ غجنجههئ غأله مغبتخل مممبمثتخلص ألن غخف ي هنلك معيعمممك هن هن ي ي

ي قجعخص ُّـسمسنصهعقغ مملكن غألهنيع ممىعجن. نيممخص معمئيط صيمثمليغجنسلكجنبملص هغجنهئمبمثمل عخم هن غجلىغئ : ى
مغبمل غجلىغئ ي هن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثملص حممسجسيمثملجن معخيلكقضمن غخف ن غإلرلكغ يخص عخمظ َّـ ُّـمئيطي

يظ هن عن جنهئي جلمف غجنسمبمك غجنهئحليغجلىغئ  . و همغهتمل هثمئيسوهتمل ممخصن هنمتهتخص مغي
ن غخفتمئيط ي غجنهئحل عخم هن غجلىغئ:نيجفسمك غجنمئ ين غجنسمبمك غجنهئحل جلمف يص حممثمئيطي

وجبةُتجُ ما يُلّفاألو! ص جنهئ ي قجنمث جلمف َّـىعغ غجنتمئيطُّـيغإلرلكغ غجلىغئ يةَ ا َ ا ّ ،
ةُتجُ ما يّثم سا يةَ ا َ ا وجبةُتجُ ما يّ، ثمّ زئَ ا َية ا ة اُتجُ ما يّ، ثمّ زئَسا َية ا ّ.  

وجب ) ّاألول( وجبةُتجُي يّمن  يةً   ً ّ. 
ر              ب م سكرٍ   ٌ  

سكرو        مثا           م حو       ٌ حرامٍ 
 ب ح            ر   ٌ حرامٍ 

يعك ى جن حمي جلمف َّـىعن غجنمتتمثجملص جع جفتي ي قجنمث حممئهت:سر لعقليي هثمئلكك مض غخفلكقغص 
وخممثلكن غجنيطجنمث جلمف عن مم خسيع ي ي عن يعيص و جفيعغنو خسيعي حمهئصو جفيعغنو هنسهئيعي هممصو هنسهئيعي

ومن جلمف عن غهللا جفيعن غخلهبيع ألهث هنسهئيعيغجنيعهغُّـلكغ قجن يي ك غجنخيمبملي ن غحلهئ هنمتمه  .يص حممثهئ
ظمل ي ُّـهبهئ غيحكتمتلكق عجنمثهتلك مض غجنمئمثلككص عق جنخي :ّسقفى لعقل ي عن غجنخيمبمل غخفمتمه ي ي

حكهئلكقص هن غخلهبيع همس سهئ جعحيعهنمل هنجيمب غإل غإلحكهئلكق غجنمتلكخكئ غجنجهلكقل جفهئ جعحيعهنمل
ن هثلكخكئلك هن خغ غخلهبيع هخميط  جع خميط ستهب َّـىعغ عه ص حملكإلحكهئلكق خميط ُّـهئ هي ستهب

ن هثلكخكئلك هن حمهت هنجيمبمك وُّـهئ غي جلمبهبه و هنثالص عق ممثحقغ هنلك سمه لكلكجنمك غجنخيمب جلمف هثجه ه  ه
ن عممثيع هنٍّ جلمبهبو جلمتيط حمهتهب خفجيمبمكو جلحيمثهبملوغيهجنىع ص حممثهئ ه غجنسهئيعغن حكهئيعغ  قخممث
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ن غجنجهلكقل. ههغهثتجهلكظ  ي صهنمن جلمبمثهئ غخلهبيعغ إلحكهئلكقَّـلكييعىجف: هجلمف َّـىعغ حمخيمتيطهنلك ُّـمئ

وُّـيعُّـيط مم هنسهئيع وص جع ُّـيعُّـيط جفيعهنمل مم هنسهئيعو جفيعغني يعهنلك غجنسهئيع .  هن غخلهبيعغو هثلكخكئي
ن جفيعغهنلكص ممخص هنث يغجنمتلكخكئ هن جمحق غخلهبيعغ حممئيط ي ُّـهئ مبمتلك جعسهئيع لكلكجنمك غجنخيمب جلمتيط حمهتهب ه

 . قخممثٍّ جلمبهبوخفجيمبمك
ك غجنخيمبمل ي هعهث ي ُّـهبهئ غيجلتخصق جلمبمث صيهَّـىعغ غإلخكهئلكن جلمف غجنمئمثلكك هنمتمه

ي حمٰهال جل غجنخيمبمل غخفستمتبجيملييحكتمتبلكل غحلهئ غجنهلجل مئخل ي عهققن مجمبمل هن غخفحمئصه
نيط غجنهلُّـ غخفيعمعهشيهنمتهت غجنسمث ي خميطك   .ي

ا( وجبة) ا يةٍمن   ٍ
ةّ يةٍ وسا  ٍ

ةُتجُ، يّ يةً سا  ً ّ.  
ر                   م ب      سكرٍ   ٌ  
ء              مثا         ال م ح و    سكرَوال    ٍ بنافعِ من ا
ال ب ح                  ء مرَ ال   ٍ بنافعِ من ا

ههي هثمئلكك مض غخفلكقغ عُّـٰهلكص حمال ُّـمئلكن  يهنٰهلكقي مض غجنمئيعظن عن مض غخلهبيعغ ىهقق: ي
غقههنمتلكحم يص ألن غجنبحهن جنمثيغ مض غخف  . مض غحصمثئلكغي هعهثخصي
الث( وجبة) ا ٍية جزئٍمن  وجبةّ ٍيةّ ٍ و وجبةُتجُ، يّ ًية جزئً  ي ألن غجنمتتمثجمل ّ

 .تخليمئيطهن غخفيمعتب عحفيغ
سائل فقراءُبعض                   ع ب م   ٌ ا

صدقة ستحقٍ فقو             مثا         م حو         َ ا
ع ب ح                اصدقةائل ستحق اسُ بعض َ 

رابع( وجبة) ا ٍية جزئٍمن  ةّ يةٍ وسا  ٍ
ةُتجُ يّ ًية جزئً سا ّ.  

سائل أغنياءُبعض                 ع ب م        ٌ ا
ستحقّوال غ           مثا      ال م ح و     صدقة    َ ا
س ب ح               سائل ُبعض صدقة ّستحق ال ا  َا
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ؖآؕ ؕ  
نوهو وسطَ ما  قدمت معاُ ا موال  ا ً فيه  ّ ن،ً حكيش جضهب و ي عن غجن  مض ي

ل ض نوغجنمهمييعه ههن ل وحيطي ههنتو مض غجنهئمقهص جع َّـ جضهب ض ي حممثهتخص هنخيلكص هعهنلك غخف ه
لصوحمهبختمب ض نو حمهت هن  مض غجنمتتمثجملص ههن َّـمتلك مملكن َّـىعغ غجنجههئ و مض غجنهئمقه جضهب

ل مض غجن ض ص ألن غخف يجعخيمثيطغ جل هنمئتهش غجنجيب له ض  صيجفيطه غخفمئيطهنتخلع مض ومتتمثجمل هن
ن ن حممثهتلك جضهب غوهغخفحهب ه مض عجفيطغرلك عُّـٰهلكص حممثبتخييط َّـىعغ غجنجههئ حفجي  جل ه هغجفيطغه

ليغجنجههئ غأله ض ل مض غجنمتتمثجمل هن ض ونص ألن غخف ن صي مض عجفيطه غخفمئيطهنتخلي  هغخفحهب
يحممثهتلك جنمثيغ  ه مض عجفيطغرلكص جع هثجيط غجنمتتمثجمل هنهسجنهيملهجضهب لي ض نو هن هن هتخص مث مممبو هجضهب

ل  ض نص هجعحىعحم هنمتهتخص ُّـبمئ غخف ل مض غخفمئيطهنتخلص ألن غحليط غألهحكيش َّـ غخفحهب ض يهن يي
جللك مض غجنمتتمثجمل هغآلحفيع  ض ن هن ل مض غجنهئمقهص هعجفيطرلك ُّـهئ ض همض غجنمهمييعه هغخف

ي مض غجنمتتمثجمل مض هغخمخي يص حمخص مملكن جضهب هجضهب لصه ض ي مض عجفيطه غخفمئيطهنتخلص ههبىعغ و هن
ن جعيطجسص حميمثمل جنمبمئٰهيمظيشتمب غجنجيب غأله وضو ُ األصغرُفيكون غإلهثتلكف يال ُّـهئ ً فيه 

ن األ يجة، ول صغرى وا َ ا تلفّ وضوعُ وضعُ  ٌه، فإنه  ىّ ك مول،  ا  ٌ 
يجة ن مض غجنمتتمثجمل:  عه حممئيمثمل حممثختمب هض غجنمئٰه ا ومن  صشتمب هض غخفحهب

ش ن هذا ا ِ بعيدا عن مقت الطبعُهنا  غً ن و هغجفيطغو جعخجي ص هَّـ مض جضهب
جلهتلك حمبلكم جلمف هنمئتهش غجنجيب ض وغجنمتتمثجملص عهنلك هن تاج، اإلنتاِج بَغ هَّـ. ي  إ ُ 

ل  قياس يت عهث ُّـهبهئ عقمغلكجل عمل غجنجههئ غألهي هغجنيطجنمث جلمف خممثلكحكمثتهّا  .ني
َ أن األصغرِوألجل وضعُحدّ فيه متّ يجةِ ا وضو فيهما ،  ا صغرى  ً وا

ل غجنمتتمثجمل مض غجنجههئ غألهي حممشنِلّش األو ض جللك مض غجنمهمييعهص ي هن ض هن مملكن هن
 ِن أقرب إ مقت الطبعهغجنجههئ غجنثلكذ ي شتمب جلمت هن َّـىعن غجلهتملص هجنىعغ 

ل وضوع؛ األخرىِمن با األش َ ألن ا هنّ  حممب شتمب جل غجنجههئ ، أقرب إ ا
غيعين يغأله  .و هغجفيطغو جعخجي
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  وطـه
 : جنمبجههئ غجنثلكذ خلكلكنصن قمميعَّـلكيمل غجنت معمئيطيهل غجنخيلكهنجعلكإلضلكحممل عمل غجنهل

ص عه:ّاألول مغبمل: غيحفتالم مض غجنهئمث ه عقغ مملكهثمن غخفمئيطهنمل غألهمل هن  مملكهثمن صي
ن مممب.ص هجعلكجنخيهئيغهغجنثلكهثمثمل حكلكجنبمل يلك غخفمئيطهنتخل هنتت حمال ُّـهبهئ عن معهئ هيمئتخل جعلكإلرلكغ عه ي

ي عق ي عهثتلكف هن هنمئيطهنتخل هنتطجعلكجنسمبمك مئمث َّـىعغ غجنهلل  حتيهغخفهت. هيمئتخل جعلكجنهئمثي
 .غجليطُّـيط

ي مممبمثمل غجنهئمقهص هَّـىعغ غجنهلل هنت:اشثقخ  .ني هن غجنهلل غجنثلكذ جنمبجههئ غألهوهيي
طان أيضا ا  كيف، وّقدم اُاختالف ً:لش ا ُيةت  ا ىّ ك   . ا

كيفُاالختالف) ّاألول( وجبة.  ا نت إحداهما  نت األخرى ،ً فإذا   
ة مغبتخل عه حكلكجنبتخل هنخيلك: مف قجن هجعلكجنخيهئيغص هغجنيطجنمث جلًسا هعشخص جن مملكهثتلك هن خفلك ص ي

قق وعهثتجتلك مض مم هن ققص حمبلكحلخن غجنخيمئحلي هثلك حضتمبهيتخل مض غجنهئمثي يجعيطي هن  .  عن معهئ
مغبتخل مممب يعهنلك جعجيالن هنلك جن مملكهثتلك هن لي ض مغيط هن ومثتخلص حمسهث مض غجنجههئ غجنثلكذ ُّـ  ي

ل ض ومض غخفمئيطهنمل غألهمل ههن ي هرلك حضتمبهيلكنص ألن غخفتي ظحفيع مض غخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثملصي حيط َّـ ي
ن مض غخفمئيطهنتخلص حممب حم ىغخفحهب جلخل خظىيعكي ض و عهث سهب جلمف َّـىعُّـ غخف ص و هغجفيطي
هثلك هنت يهيمئخلص هقجن ألهث مض غخفلكَّـمثيحممبمثيغ جعلكجنرضهقغ عن ُّـهئ ق هنلك جع يلكغ يجعيطي  هن همغ

ي حمهبثال خف.غيخكجكغم ههنلك جع غيهنتمثلكق مملكن لك هثمتحييع عمل غإلهثسلكن هغجنهييعك هثجيط هنلك جع ُّـجهجكه
ص ههنلك جع ُّـهبتلكق مم غن هغجلس هغجنمتلكهن  هنمتهتخص جل غآلحفيعص هَّـ غجنمتلكلك سهَّـ غحلمث

نهغ هغجفيطهئلكهُّـهبهئ عن هثحهب جلمبمثهتخص خكمث. هغجنمهلكَّـ غنو عهثسلكنشمم: ( جعمسن هثمئ ص و جفمث
غنو حميعكيهمم غهثهلك هنجهجكممهلكيألن جعمثمتهتخص مغلكهنخي) و جفمث  همممبتلك صيمثمل هَّـ غجلمتيغ عه غحلمث

وعقغ معمسجن هنمتهتخص خممثلككي عهث يعي .وظلكقخمملتخل يغجنمئٰهمث  حممبمثيغ جعلكجنرضهقغ عن ُّـمتتجلك صي
غنو عهثسلكنيمم: (غإلرلكغص جعمسن ُّـمئلكن غنيص هممو جفمث ) و حميعكو عهثسلكنيص حمهئو حميعكو جفمث

مغبتخل ه مممبمثمله خميط ُّـمتتجلكن حكلكجنبملصهثخي. يألن غإلهثسلكن جمحق غجنهييعكص حمال عهثتلكف هن هن  :ي
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  .)وي خظ هن غإلهثسلكن جعهييعك(
ن غنو عهثسلكنيمم: (ههجنمترضغ جنهئ هنثلكي ظحفيعص حممتمئ غنو هثلكلكيص هممو جفمث ) و جفمث

غن(ق هَّـ ي غخفتهئيعيههثحىعم غحليط  هي ُّـمتتمي غجنسمبمك) و هثلكلكو عهثسلكنيمم(حممثمتتمي ) غحلمث
ي حمهتىعغ غجنجههئ عهنلك ُّـمتتمي هعهنلك ي ُّـمتتميص حممشن مملكن .)و هن غإلهثسلكن جعمتلكلكوجنمثيغ خظ( ي

يهنمتتجلك حممشهنلك ُّـمتتمي غإلرلكغ هنجيمبمئلكص هعهنلك ُّـمتتمي غجنسمبمك هنجيمبمئلكص هجنهئمت ي  ه ه يه ُّـمتتمي ي
هغإلرلكغ هنجيمبمئلك هي ُّـمتتمي غجنسمبمك هنجيمبمئلك  .ه

جن مض غجنسلكجنبتخلص حممئيط :ي معبخلصنعق مغبتخل جلمئمثهبتلكنص ههثهييغ غجنهئالن هثمئ ي عن غخف
 عه هنتالخممثخل مملكإلهثسلكن ص هن خكمثئخل هنتبلكُّـمتخل مملكإلهثسلكن هغحلجيعو هغجفيطوسمبمك خظىُّـ

غهث  خظ ي: (ه هنثال. هُّـمتتمي غجنسمبمك مض جعخيىش غألجفمثلكنصيمثملهغجنهييعك غخفجهجكممخل مض غحلمث
ي خظ هن غإلهثسلكن  (:ُّـمتتمي) وص هي خظ هن غجنهييعك جعحجيعوهن غإلهثسلكن جعحجيع

ص هي خظ هن غإلهثسلكن وي خظ هن غجنمتلكلك جعحجيع: ( هجنهئ عقغ خممبمتلكص)وجعهييعك
 .)وي خظ هن غإلهثسلكن جعمتلكلك (:ي ُّـمتتمي) وجعحجيع

ن ن هنمتتجلك صهعقغ مملكن غجنمئمثلكك هنمتتجلك غجنسمبمك: هجلمف َّـىعغ هثمئ ه ُّـمتبمي عن ُّـهئ
و ي عهث هنمتتميههنجيمبمئلكص و هنيعغ هجمحق هنمتتميي  عه ص جلمف خكمثئخلو هغجفيطو خظى حممشقغ حس. عحفيعهي

ن جلمئمثخصص ظلكقخملك ىحك همبمك خكمثئلكن هنتالخممثلكن عه هنتبلكُّـمتلكن جعلكجنرضهقغص حممشن غجنجههئ ُّـهئ هي
ههنيعغ همملكقجعلك عحفيعه ش طي َألن هذا ا كيفّ مع االتُتجُ ال يّ ّ ألن الطرف ؛فاق  ا

ونا متب )َ واألَاألصغر( ن  أن قد ي ش ك  ، ومع ذ  عليهما َملُاي
ن  أن ،ٌ واحدٌء ش ءَسلبُ أو   وهب جلمبمثهتخص خظى حممئيط س آخرٌ عنهما 

هثلكن و هغجفيطوسمبمك جلمتهتخص خظى عه ُّـوهغجفيط هثلكن هنتالخممثخل هخميط ُّـهئ ي هجنهئمتهتخص خميط ُّـهئ
ن أيضا  أن ّثمهنتبلكُّـمتخل  ش ونان متالقي و ُ قد ي  َسلبُ  عليهما أوَملً

ء ابُتجُ، فال يٌ واحدٌعنهما  سلبَ اإل   .َ وال ا
كُمثال سان : ذ يوانُ والفرسُاإل ل ا ن   ش  عليهما، ِ متباينان و

جرِوسلب   :ُ عنهما، فنقولِ ا
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سان . أ مغبملت همممبٌ حيوانٍ فرسو. ٌ حيوانٍإ ولك غخفمئيطهنتخل هن و مممبمثملي  .ي

ء .ب جرَال  سان  ء. ٍ من اإل جرَوال  ولك غخفمئيطهنتخل حكلكجنبملت همممب.ٍ من الفرس   ي
ومممبمثمل  :يمتتجلكن غإلرلكغص هعهثخص معمتتجلكن غجنسمبمكص هحصىعغ خملكنىتلكن ي معيهَّـلكمعلكن غجنمئٰهمث. ي

ق سلبوا يجة فيهما ا  صمتتمي غإلرلكغىهمل مملكن ُّـمتبمي عن معى حملكأل.ُ  ا
يهغجنثلكهثمثمل معمتتمي غجنسمبمكص جنهئ غجنسمبمك جنمثيغ ظلكقخملك قغئخصص ممخص جعمث هي  .لكيمته

سانّثم اطقُ اإل يوانُ وا ل ا ن   ش ِ أيضا 
جرِ عليهما وسلبً  ِ ا

ثال بالفرس ُعنهما، فت اطقّبدل  ا قُ، فيكونُا اب ا يجة فيهما اإل  .َ  ا
ص عهنلك عقغ غحفتمبهيلك جعمسن هي غحلهئخصنيَّـىعغ حممثخص عقغ غمع ي مض غجنمهمييعه هغجنهئمقه مض غجنهئمث

مغبمل  هقجن طص حممثمبىغن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخله همملكهثمن غألحفيعه حكلكجنبملهمملكهثمن عجفيطغرلك هن
ن وألن غألهحكيش مض غجنجههئ غجنثلكذ جضهب ي مض غخفمئيطهنتخلص جحي يلك ُّـخيمت عن غألهحكيش هنتي  وحيطي

ققى حممشقغ حس.حممثهتخص لو مض هن ض ققى هحكصو جلمف هن  ظحفيع جعحسمك حميعك ومبمك جلمت مض هن
ص حمال ُّـهبهئ عن ُّـت يغحفتالم غخفمئيطهنتخل مض غجنهئمث ل مض ي ض يغخفمئيطهنتخلص ألهث جن حيط غخف ي

ىحيطغ حمال هنخيمت ألن ُّـيمملكن هنت هب جلمبمث هثهييغ قجن ى مض غجنسلكجنبملص هسوسمبمك جلمت خظه
 .يغجنحنظص ألهث ُّـمبىغن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل

جلخل مض غخفمئيطهنتخل غجنمهمييعه هغجنهئمقهص ي يجعيطصنعق ض ق معبلكُّـ جعخل غخف ي هن همغ
ن مض عجفيطغرلك ُّـت يألن غخفحهب لي ض مغيط سمبمك ى همض غألحفيعه ُّـصحيط هن غخف ص حمال ُّـ جلمت

جلخلص هعيولكقيغحت ض غجفيط سي جعخل غخف ن غجن لى جنهئلكن غخفحهب ض سمبمك ى هُّـوهب جلمف هن
جلخلصصحممشقن. و هَّـ جضلكنصجلمت ض  ي جن غحفتمبهيمن غخفمئيطهنتلكن مض غجنهئمث ُّـمتتمي غجنتبلكُّـ جعخل غخف

و عن غجنمتتمثجمل مض غجنجههئ غجنثلكذ قغئخص حكلكجنبمل:هَّـىعغ هنخيمتلكن وص مممبمثملهي  ي حميعم جعمثمتهتخصص وملي عه مغىغئمثي
مغبمله ن هن ي جلمف هنلك جعمثمتهص جعمتلكظهي ُّـهبهئ عن معهئ غجليط غجنخيلكهني يمل هن عن غجنمتتمثجمل يلكن مض غجنمئ

و غخفمئيطهنتخلص هجفسمك غجنهييعك عجفيطغرلك حكلكجنبمليمعتب عحفيغ ن غجنمتتمثجمل حكلكجنبملي . هص حمتهئ
ن قجنمثال جنمبمئلكجليطغ غجنت قمميعهثلكَّـلك  .ههَّـىعغ ُّـهبهئ عن ُّـهئ

ن حممثهتخص ي عقغ غحفتمبهيمن غخفمئيطهنتلكن مض غإلرلكغ هغجنسمبمكص همملكن غخفح:واحلقصه هب
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ل مض مم:ستهئجه هن قجنى ُّـصههغجفيطغ ض ٍّ عن غخف ي هنمتهتخص ُّـبلكُّـ غآلحفيع جعلكجنتبلكُّـ غجنهئحل ي

ققيعه غجلىغئ ن ُّـسمبمك مض هن وص ألن غخفحهب ى ققي و هسهب مض هن  .ى
و عن غجنمتتمثجمل مض غجنجههئ غجنثلكذ حكلكجنبمل:هَّـىعغ هنخيمتلكن همممبمثملم  ي همثمل عه مغىغئي يقغئخص ألشلك  م ي ه

نههن غخف. ي غخفمئيطهنتخليمعتب عحفيغ ي عن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل هغجنسلكجنبمل غجلىغئ:خيمب  جعخيىش عخمسلكن يمثملي
قغغص ههن َّـمتلك ُّـهيجكم غجنجههئ غأله ين جل غجنجههئ غجنثلكذص حممشن غجنجههئ غألهيغخفحمه ن ي

قغغص هغجنجههئ غجنثلكذ ُّـمتتمي جعخيىش عخمسلكهنهتلكص هَّـ غجنسلكجنبمل . ُّـمتتمي مجمث عخمسلكن غخفحمه
 :هحصىعغ خملكن

ىَ إذا اختلفّأما ك صغرى وا كمان  ا مغبمل جعمسن ا  ه مملكهثمن عجفيطغرلك هن
ع ال يصحٍ وجه ه حكلكجنبملهغجنثلكهثمثمل ءُ  يألن غجنسمبمك هغإلرلكغ ي م  ٍ واحدٍهما  

ونَوجب  مو هغجفيطوُّـهبهئ مجخيهتخص جلمف خظ حكومَ أن ي   عليه  إحداهماُ ا
حكومَغهجعلكإلرلكغ هنثال  باين ص جعلكجنسمبمك عليه  األخرىِ ا  ُ الطرفان األصغرُفي

جللكنص هعي:  عه حممئُواأل ض ل هغجفيطغ يُّـتبلكُّـ غخف ض ن غخف ه حمال ُّـخيمئ عن ُّـهئ
ن هن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل ى هُّـوهب جلمبمث خظىهس يسمبمك جلمت هثهييغ غجنحنظص حممشهث ُّـهئ

ون سبةُوت نهماُ ال سلبَسبة ص جعخل غألظمييع هغألمممق: عه ب ونِ ا ا ت  ُ، ف
يجة ةُا ا سا ش ا بعً  ا ُ دائما، ت   .تّقدما ّ أخسً

ط( اُا ُية)  ا ىّ ك ن قجنمث َّـىعغ غجنهلل مض خهل غجنجههئ ي معمئيط. ا
وغألهنص حممشهث عقغ معمسجن غجنمئمثلكك هن ظمييعه حكلكجنبمل ي ي و مممبمثملي مغبملي ومثمل مغىغئو همممقه هن  حمال ي

ن هنمتتجلكص حمالجعيط يُّـهئ ن غجنهئمقه مممبمثمله ه عن معهئ نت جزئ ي و  ًيةّألنه    ِ مع االختالفّ
كيف م ي،ِا ي حفلكقف غألهحكيشص ألن  متالقيان أم متنافيانِ واألِ األصغرُعلم حالُ 

مغبمل همثمل مغىغئهغجنهئمقه عقغ مملكهثمن هن ص شصضص حمهبخيمتلكَّـلك معالخم غألظمييع هن غألمممق جعمتسبمل ي
حممئيط ش صضي عهنلك غجنمتسبمل غجنبلكخممثمل هَّـ صشصضص حمال معالخم جعمثمتهتخص جعمتسبمل ههعقغ مملكهثمن حكلكجنبمل

ن يخممثلكنص حمالجعيطُّـالخم غألظمييع هن غألمممق حفلكقف غألهحكيش هخميط ي ُّـتال  هن عن معهئ
هغجنهئمقه مممبمثمل ن جلمئمثخصي هعيي ن غجنمئمثلكك هنمتتجلكص جع ُّـهئ ه حمال ُّـهئ  يجفتخصن عن ُّـالخم صه
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ومثملي حممب حميعضمتلك عن غجنهئمقه مغىغئ.غألظمييع هن غألمممق حفلكقف غألهحكيش  هن يص حمالجعيطي

غجليط غجنخيلكهن يحميعك غجنمهمييعه مممبمثملص خفلك قمميعهثلكن مض غجنمئ يمل هن مممبمثمل عجفيطه غخفمئيطهنتخلي  .ي
ولكقغ هثهييعك عن غجنمهمييعه مممبمثملخف: ي ُّـمئلكن همثمل هي هثهييعضهتلك مغىغئيي  ظي

غجليط غجنخيلكهنعيألهث ُّـمبىغن هن َّـىعغ غجنهييعك غحفتالن  يهنملص هَّـ مممبمثمل يمل غخفتمئيطيجفيطه غجنمئ
زئيعجفيطه غخفمئيطهنتخل  ى ا ك َيةّألن ا ومثملي ُّـخيمت جن حميعضمتلك عن غجنهئمقه مغىغئّ  هن عن يص حمالجعيطي

ية: يهثهييعك غجنمهمييعه مممبمثملص ممخص خملكن صغرى ا ِمع ا كيف إذا ّ  ّن إالّ ال تدالِاختلفتا  ا
نافاة عض األِ ب األصغرِ ا ذكورِ و ىِ ا ك ن قجنمث قجن جفمثهن ي هخميط معمئيط،  ا

و مممبمثملو غجنمئمثلكك هن ظمييعه حكلكجنبمليعقغ معمسجن: خممبمتلك مغبملي ومثمل مغىغئو همممقه هن وال  ص ي ُّـمتتميصي
نافاة بّتدال عضِ األصغرَن  ا م ي من األ اِ اآلخرِ وا كما  ص مض غجنهئمقهذكرُي 

القاةّال تدال  . خميط ُّـمتتمي غجنمئمثلكك هخميط ي ُّـمتتمي:هع ُ االختالفُ فيحصل،ن  ا
كُمثال مغبمل( ْفلِ ذو ظَُ  : ذ و مممبمثملوغجنمهمييعه هن عض )ي يوانُو س ِ ا  ل

ومثمل مغىغئوغجنهئمقه حكلكجنبمل( ٍبذي ظلف  يههثتمثجتهتخص يجعيط يهَّـلكمعلكن غخفمئيطهنتلكن ظحمثحتلكنص ص)ي
ن حكلكجنبملعن مع همثمل مغىغئههئ هص جنهئمتهتخص ي معمتتجلكن حكلكجنبملي همثمل مغىغئي ُفإنه ال ي: ص هجنىعغ خملكني  ُتجّ

سلب جُبعض: َا يوانّ ا س  و أبد. ٍ ل مةَو ُ، فإنه ال يٍطائر َا باأل   ُتجّ
اب جُبعض: َاإل ههثمسحفىع هنيعغعن نص هَّـ ي جعمتهييغ غجنبمثلكن غخفتمئيطٌ طائر ا ه غجنسمبمك ههنيعغي  ي

ه ألهثتجمن غإلرلكغ قغئخص عه غجنسمبمك قغئخصهلكغص حممشن مملكهثمن ظلكقخمملغإلر  .ه
ـه   و

ين عن ذهغ غجنجههئ غجنثلكذ حكتيلك معمئيطيٰهِّـ جحيُّـت همل جلهل ذجعلك عُّـٰهلكي  هثتمثجمل ذغ صه
ن غجنرضهغ غخفمتتجمل عقجعخيملصص هجنهئ جعحسمك خلك َّـىعغ غجنجههئضص= ض×ض  ه معهئ

 :حممئيش
مغبمل: ّاشرضب األول و مممبمثملوهن ظمييعه هن و مممبمثملو همممقه حكلكجنبملي  .ي مممبمثمله حكلكجنبمل: ُّـمتتميصي

ُّـيجناللك) ص( .ضضض ك:الل جلمف معهيمهمث ذهغ َّـىعغ غجنجههئ ُّـيعغمغ ممتلكغ هنمتجي هث
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غضِّـ عن غيحفتالم جعخل غخفمئيطهنتخل مض غجنهئمث َّـمتلك يههن غجن يهعن غجنهللكخل هنتحمئص ي  . مئلكني

و مممبمثملوهن ظمييعه حكلكجنبمل: اشرضب اشثقخ مغبملي و مممبمثملو همممقه هن ي مممبمثملص ه حكلكجنبمل: ُّـمتتميصي
يهغجنهللكلكن عُّـٰهلك هنتحمئ  .مئلكنه

مغبمل: اشرضب اشثقشك ومثمل مغىغئوهن ظمييعه هن و مممبمثملو همممقه حكلكجنبملي  ه حكلكجنبمل: ُّـمتتميصي
 .يمثملمغىغئ

ومثمل مغىغئوهن ظمييعه حكلكجنبمل: اشرضب اشمابن مغبملي و مممبمثملو همممقه هن  ه حكلكجنبمل: ُّـمتتميصي
 .يمثملمغىغئ

 يعييهغخفالجفىح َّـمتلك عن غجنجههئ غجنثلكذ ي ُّـمتتمي . وههنلك جليطغ َّـىعن غجنرضهغ جمحق هنمتتمي
ه مممبمثملهحكلكجنبمل همثمل مغىغئه هحكلكجنبملي قغغ جعخيىش غخفيعييص هَّـىعغ هنلك قمميعهثلكن هن عهث ي ُّـمتتمي ي  .حمه

ن ىعن غجنمئمثلكك عقغ مملكن هن غجنجههئ غجنثلكذ هعهثتمي: ههن َّـمتلك هثمئ همثمل عرلكجعه هثتمثجملي  ي
ق حفمبيالجعيطحم ي مض غخفمئيطهنتخلص ألهث و هن همغ ي مممبمثمل عه صه حكلكجنبمليعيي ُّـمتتمي م ممخص جليعحممن م ي

ي خظ  عقنص .وص هي خظ هن غجنهييعك جعٰهلكجفو ضلكجفو عهثسلكنشمم (: هنثلكجن.يمثملمغىغئ
 عقنص .و ضلكجفو عهثسلكنشص هممويخظ هن غجنهييعك جعٰهلكجف(ه )وهن غإلهثسلكن جعهييعك

.  َّـىعغ جعلكجنمتسبمل عمل غجنرضهغ غخفمتتجمل هن غجنجههئ غجنثلكذ).وي خظ هن غجنهييعك جعمشهثسلكن
هعهنلك غجنرضهغ جمحق غخفمتتجملص حمهت غجغمتلك جلهل ذجعلك هثىعمميعَّـلك جلمف غجنمتح غجنتلكمظ  : ي

 غجنهئممقه      غجنمهممييعه
مغبمل.ص مغبمل     ي مممبمثملو هن   .غحممئهتخص مض غجنهئمثي معمتتجلكن جنت. ي مممبمثملوهن
غحممئهتخص مض غجنهئمث. ي مممبمثملوحكلكجنبمل     ي مممبمثملو حكلكجنبمل.ص  .ي معمتتجلكن جنت
مغبمل.ض مغبمل    يمثمل مغىغئو هن  .ي معمتتجلكن جنهيمئيط ممال غجنهللكخل. يمثمل مغىغئوهن
 .ي معمتتجلكن جنهيمئيط ممال غجنهللكخل. يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل    يمثمل مغىغئو حكلكجنبمل.ض
مغبمل    يمثمل مغىغئو حكلكجنبمل.ض  .غجنثلكذي معمتتجلكن جنهيمئيط غجنهلل . يمثمل مغىغئوهن
 .ي معمتتجلكن جنهيمئيط ممال غجنهللكخل. يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل     يمثمل مغىغئو حكلكجنبمل.ض
مغبمل.ط مغبمل    ي مممبمثملو هن غحممئهتخص مض غجنهئمث. ي مممبمثملوهن   .ي معمتتجلكن جنت
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غحممئهتخص مض غجنهئمث. ي مممبمثملوحكلكجنبمل    ي مممبمثملو حكلكجنبمل.ط  .ي معمتتجلكن جنت
مغبمل.ط  .ي معمتتجلكن جنهيمئيط غجنهلل غجنثلكذ. يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل    ي مممبمثملو هن

مغبمل.صص  .ي معمتتجلكن جنهيمئيط غجنهلل غجنثلكذ. يمثمل مغىغئوحكلكجنبمل     يمثمل مغىغئو هن
مغبمل    ي مممبمثمل و حكلكجنبمل.صص  .ي معمتتجلكن جنهيمئيط غجنهلل غجنثلكذ. يمثمل مغىغئوهن
مغبمل     يمثمل مغىغئو حكلكجنبمل.صص  .ي معمتتجلكن جنهيمئيط غجنهلل غجنثلكذ. يمثمل مغىغئوهن

شِسبه ن  هذا ا ذكور ط ا ون غجنثلكذ ِ ا وبُت نتجةُ ا  ُ ا
عة ط؛ فقطًمنه أر َ ألن ا َول األّ  :ٌ به ثمانيةُسقط ص هَّـ غيحفتالم مض غجنهئمثّ

بُحاصل ىِ  ك سا من ا صغرى  ا سا من ا عة، ا ، ٌ فهذه أر
بُوحاصل وجبِ  وجب مض غجنمهمييعه  ا عة ص مض غجنهئمقه ا  ، أخرىٌفهذه أر

سقطُطوا صوذهغهجفلكظ غجلهب جعمثمتهتخص جغخصهثمثمل  ا  عةُ ا  غجنسلكجنبمل : عهٌ به أر
مغبمل غجلىغئصيمثمل هن غجنسلكجنبمل غجلىغئيمثملغجلىغئ مغبمل غجلىغئيمثمل هغخف مئيط ىهتلك حميص حمهتىعن مممبيمثمل هن غخف

مغبمل غجلىغئصحممثهتلك غجنهلل غجنثلكذ مغبمل غجنهئمبمثمل هن غخف ي هغجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل هن صيمثملي مض خمبلكن غخف
تان  ا:و مض غجنمهمييعه يمثملغجنسلكجنبمل غجلىغئ سا وجبة ا زئِصغرى مع ا ِية ا ّ  

ة سا صغرى مع ا وجبتان  ا ى، وا ك زئِا ِية ا ىّ ك ومثمل حملكجنهئمقه مغىغئ.  ا  مض ي
ل غجنرضهغ جمحق  َّـىعن غجنرضهغ غألقجعخيمل حمتسمئيش مجمثخيهتلك جنهيمئيط غجنهلل غجنثلكذص همصهب

 .هغخفمتتجمل غجغمتلك جلهل ذجعلك
عة ا أر وبُفا ها يٍ منتجةٍ   ،ُ شّسن عليها بتوَهّ  كما ِلّ األوِط ا

ى و هجنهئ هنلك معمتتج َّـىعن غجنرضهغ غألقجعخيمل حكلكجنبملس و مممبمثملي ومثمل مغىغئو عه حكلكجنبملي ص ممخص ي
ُّـمل. قمميعهثلك  جلمبمثمتلك صهجنهئ هثمقَّـ جلمف َّـىعن غجنرضهغ هن جعلكغ غجنتهبيعُّـ هغجنتمئ

ه  غجليط غجنسلكجعمئمل غجنت قمميعهثلكَّـلك مض غجنخيهئيغ هغجنخيهئيغ غخفست غيحكتهيلكقغ هن غجنمئ
ص حممتمقَّـ جلمبمثهتلك ه هجعخيهئيغ غجنمهمييعه  جعخيهئيغ غهغخلمب جنهئمقه جعلكجنخيهئيغ غخفست

ن غجنىعه ي غخفمتتجمل عمل عجفيط غجنرضهغ غألقجعخيمل هن غجنجههئ غألهإلقمغلكل َّـىعن غجنرضهغ
يهث جعيطجسعخممبمتلك  ك ذغي  .ي حفلككو غإلهثتلكفص هجنمثيغ عمل حفمه
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هستخيهب إلقمغلكل ذهغ غجنجههئ غجنثلكذ مجمثخيلك عمل عجفيط ى معوملي جللكهنوهَّـمتلكم لكيعُّـمئمل

ه َّـىعن غجنجييعُّـمئمل ين معسهب لكيعُّـمئمل غخليذهغ غجنجههئ غأله م هثبخل جضت ص هحك يمب
 هن وهَّـمتلكم لكيعُّـمئتلكن إلقمغلكل جعخيىش ذهغ غجنجههئ غجنثلكذ عمل هغجفيط. حممثخص جعخييط

هص عه هثمسحفىع : ينص همعسهبمثلكنيذهغ غجنجههئ غأله لكيعُّـمئمل غجنخيهئيغ هغجنخيهئيغ غخفست
ه جنمبهئمقه عه هثمسحفىع جعخيهئيغ غجنمهمييعه غحكتخيهب  يهحصىعغ هثجيط غخفمهمت. غجنخيهئيغ غخفست

 هعحفيعه جلهئيغ ص جلهئيغ غجنهئمقهه معلكقغص غجنثلكذمض غجنمقَّـلكن جعخيىش ذهغ غجنجههئ
ص هجنهئهص هجغلكجنثملغجنمهمييعه  ي عن لكيعُّـمئمل غخلمب ي معستخيهب: َّـىعغ ي ُّـخيمتي لكيعُّـمئمل غخلمب

غجليط جلمف مجمث غجنرضهغ غحكتخيهب ي ُّـجيبجنهئ مض جعخيىش غجنرضهغص جع يعي  غجنمئ
ص هحصىعغ خملكن مض غجنتهبيعُّـمتلكغ ُّـ جعيعَّـ : غجنمئلكجليطغ غألهمل هغجنثلكهثمثمل هغجنثلكجنثمل هن جعلكغ غجنتمت

و مم هغجفيطجلمف ي هن غجنرضهغ غجنثالجغمل غألهمل جعجييعُّـمئمل غخلمب غجنت جعيعَّـمتلك هبلك جلمف ي
يلك ُّـخيمت عن غجنرضغ غألهي جحصغجنرضغ غجنيعغجع ن هغجنثلكذ هغجنثلكجنهن ُّـهبهئ غجنمقَّـلكن جلمبمثهتلك ي

همجمثخيلك جعمئلكجليطغ غخلمب عُّـٰهلك  .ه
وهنهسجن م ممخص خممبمتلكم  يجعخييط َّـىعغ هثمسجخ عمل غجنرضغ غألهنص هَّـ مغبملي و مممبمثملو هن هن  ي

و مممبمثملولكجنبملهحك) غ ن يمم( ه مممبمثملهص ُّـمتتمي حكلكجنبمل) نمي جف (ي ص هجنمبمقَّـلكن جلمبمث )ي غ ق (ي
هص حممتخيهئيغ غجنهئمقه يهثجيب هص )  نمي جف( خملكجليطغ غجنخيهئيغ غخفست جعلكجنخيهئيغ غخفست

ه حكلكجنبمل:ههخميط قمميعهثلك حكلكجعمئلك و عن غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل جلهئسهتلك غخفست ) مي ن جف (:ي مممبمثملص عهيي
مغبمل غجلىغئ مغبمل غجنهئمبمثمل هغخف مغبمل معمتخيهئسلكن يمثمليهغخف همثمل مغىغئههن  ي يمثملص هغجنسلكجنبمل غجلىغئي

ه ُّـمتتحي خممثلكك. جلهئيغ حصلك وحممشقغ جلهئسمتلك غجنهئمقه غجنهئمبمثمل جعلكجنخيهئيغ غخفست  هن ي
جللك مض :ص عهيمثملنص جعتبيطُّـ لكيعمض غجنمئٰهيغجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غأله ض ه هنلك مملكن هن

هصنيغجنجههئ غأله ي جعلكجنخيهئيغ غخفست ص حممثمتتمي هثهييغ صه هثجخيمب جضهب  ههثيعمغخي عمل عظمب
جعمل مض غجنجههئ غجنثلكذغجنمتتمثجمل غخف  :هحصىعغ خملكن). مي غ جف( جيمب

ب( وجبة) ّول األُا ٍية ٍمن 
ةّ ٍية ٍ وسا

ن هن م  ّ هي ُّـهبهئ عن ُّـهئ
مغبتخل عه هن حكلكجنبتخلص ألهث ُّـجهجكل مض غجنجههئ غجنثلكذ غيحفتالم مض غجنهئمث   ميهن
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ةُتجُي ًية ً سا   ْفلِ ذو ظُ  ر             :ُمثا .ّ

ءوال         لفِ من الطائر بذي ظَ 
ء:ُّـمتتمي) قه مكمب(ق ي غخفتهئيعيهجعحىعم غحليط جَ ال   .ٍ بطائرّ من ا

ى بالعكسِ عليه بعكسُنَهُو ك ستويِ ا ه حكلكجنبملم   ا  وهجلهئسهتلك غخفست
ومممبمثمل صغرىِ إ نفسِ العكسّ ضمّثم  مي من  ٌ قياسُّففيتألن ي مض غجنمئمثلكك غأله ا

ب ش ِا ا من ا ِاألول ا ي هجنمثيغ هن غجنرضغ غألهنص ألهثلك خفلك جلهئسمتلكّ ي  غجنسلكجنبمل ي
ه عمل حكلكجنبمل وغجنهئمبمثمل جعلكجنخيهئيغ غخفست و مممبمثملي ه مممبمثملهص حمتبمئ حكلكجنبملي معمتخيهئيغ عمل  هي صي

مغبمل و مممبمثملوهن مغبتخل   عهصنين هن غجنجههئ غألهي قمغخيمن عمل غجنرضغ غألهيص هعيي هن هن
ص ألهث ي ُّـجهجكل مض غجنجههئ غألصمثتخليمممب ص هعهثخص ن غيحفتالميهي هي جضىعهق حممث ي مض غجنهئمث

ي ألهث ُّـيعُّـيط عقمغلكجل عمل غجنجههئ نيهن غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غأله يخملكن غخفمهمت
و مممبمثملونص هجلهئيغ غجنهئمقه حكلكجنبمليغأله مغبمليص حممثتمسجني و مممبمثملو غجنمئمثلكك هن هن  و هحكلكجنبملي
ومممبمثمل يجةَ نفسُتجُوي هَّـ غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غألهن صي ةِ ا طلو  هن ِ ا

وزِ باستعمالُفيقالغجنجههئ غجنثلكذ  ر   : ا
فروض مغبمل مممبمثمل  ب م          :ُا مي هن  ي حكلكجنبمل مممبمثملوال 

د ُ أنه ي:ّا ي حكلكجنبمل مممبمثمل جعخييط جفىعم غحليط ال ب ح:ُتجّ  ) ن(ق ي غخفتهئيعي
هان ىُنعكس: ال ك ستوي إ ) ي جفم ن( هَّـ  ا  ال م حبالعكس ا

صغرى، فيونضم مغبمل ب م  ر :ُحدثها إ ا ي مممقه مممبمثمل وال م حي ظمييعه مممبمثمل هن
بحكلكجنبمل هَّـ  ش األوُا ا من ا طلوب( ال ب ح  :ُتجُي، ِلّ ا   .)وهو ا

و مممبمثملوص هَّـ هن ظمييعه حكلكجنبملاشرضب اشثقخ مغبملي و مممبمثملو همممقه هن  : ُّـمتتميصي
ص همميهغيحفتالم جعخل غخفمئيطهنتخل مض غجن. ي جعخيهئيغ غجنرضغ غألهنصيحكلكجنبمل مممبمثمل  يهئمث

 . حممثوي هن غجنهللكخل هنتحمئوهغجفيط
ي جلمبمث جعخيهئيغ غجنمهمييعهص جغ هثجخي جلهئسهتلك مممقه مض غجنمئمثلكك غجنثلكذص ىهُّـمقَّـ

 هن غجنجههئ و خممثلككيمسجن حممثتصههثجخي غجنهئمقه غألظ ظمييعه مض غجنمئمثلكك غجنثلكذ
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ى جغ هثخيهئيغ غجنمتتمثجملص ألهثمتلك هثيعُّـيط عن هث.غجنثلكذ ي ييعمغ ظمييعه غألظ عمل جفلكحصلكص ألهثلك ي

لص ي عه جعيط.جنمئمثلكك غجنثلكذجلهئسمتلكَّـلك مض غ ض ن هنهئلكن غخف ضخيمتلك غخفحهب جنمتلك غجنجييعحمخل حم
ن جلمف لكبخيهتخصص هجنىعغ هثخيهئيغ غجنمتتمثجمل  ل هغخفحهب ض همض غجنمتتمثجمل ي ُّـبمئ غخف

ظ  عجنمثهتلك جعلكجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنثلكذص يجنمتحمه جلمف هثهييغ غجنمتتمثجمل غجنت هثت
ا( :هحصىعغ خملكن ة) ا ٍية ٍمن سا

وجبةّ ٍية ٍ و
ةُجتُ ي،ّ ًية ً سا ّ.  

ء: ُمثا مكنات بدائمَال    ٍ من ا
  ٌ دائم حقو          

     قَء  ال مكنات    من ا
غضِّـ  ُنَهُيي عن َّـىعغ غجنمئمثلكك هن غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنثلكذ :ههن غجن

صغرىِعليه بعكس  هثمسحفىع جلهئيغ غجنمهمييعه ههثجخيمبهتلك مممقه مض غجنمئمثلكك : عه ا
يخي مممقه غألظ ظمييعه مض غجنمئمثلكك غجنثلكذص جغ هثمسحفىع جلهئيغ يغجنثلكذص جغ هثج

علهاّثمغجنمتتمثجملص ممخص خملكن  ى  مغجنمهمييعهم    ى األصل مض غجنمئمثلكك غجنثلكذ ك  ِو
ا يجةِ بعكسّثم مض غجنمئمثلكك غجنثلكذ صغرى  ن عمل ِ ا ل هغخفحهب ض  جنمتيعمغ غخف

  :ُفيقاللكبمثخيتهتخص غألهمل 
فروض مهي حكلكجنبمل مممبمثمل ظمييعه ال ب م   :ا مغبمل مممبمثمل مممقه    .يهن

د  .)ن(ق ي غخفتهئيعي جعخييط جفىعم غحليط ال ب ح :ّا
هان  .ي غجنمهمييعه مض غجنمئمثلكك غألهنال ب م  :إذا صدقت :ال
ستويُالعكس( ال م ب :صدقت ه جنمبسلكجنبمل غجنهئمبمثمل ) ا ي ألن غجنخيهئيغ غخفست ي

و مممبمثملوحكلكجنبمل ى األصلَ هذا العكسفنضم. وص ممخص َّـ هغضِّـي  : عهعله ِ إ ك
ا صغجنخيهئيغ ى   مممقه غألظ غجنت م  :ُفيكون جنهئمقه غألظ : عهك

 و خممثلككي جلهئيغ غجنمهمييعه غجنت مغخيمبمتلكَّـلك مممقهص حممثتمسجنوال م ب صمغخيمبمتلكَّـلك ظمييعه
ا من األولهن  ب ا ه مممبمثمله ُّـمتتمي حكلكجنبملّا ب  : ي  ال 

طلوب( ال ب ح :إ َّـىعن غجنمتتمثجمل ُوتنعكس  ) وهو ا
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الث( ٍية جزئٍوجبةمن ) ا ةّ ٍية ٍ وسا

ةُتجُ، يّ ًية جزئً سا ي ألن غجنمتتمثجمل معتب ّ
ي غخفمئيطهنتخلص هَّـىعغ غجنرضغ هنتحمئيعحفيغ  . حممث ممال غجنهللكخلوي

عدنُبعض :ُمثا ء ٌ ذهبِ ا عدنُ بعض ٍة بذهبّ من الفضَوال  س ِ ا  ل
 .ٍةّبفض

بِرهُ عليه بما بُنَهُو  غجنهئمقه جعلكجنخيهئيغ  عه جعخيهئيغّول األِن به  ا
ه     :ُفيقالغخفست

فروض مغبمل مغىغئع ب م   :ُا م يمثمل ظمييعه هن  .ي مممقه حكلكجنبمل مممبمثملوال 
د ومثمل مغىغئو حكلكجنبمل س ب ح :ّا  .و ظلكقخمملي

هان م :إذا صدقت: ال ى( ال  ك   )ا
ستويُالعكس( ال م ح :صدقت   ) ا

ضم دثو صغرى  ب(وال م . ع ب م: ُه إ ا رُا  .)ّ من األولُابع ا
مغبملويهَّـ هنهسجن ومثمل مغىغئو هن هن همثمل مغىغئه ُّـمتتمي حكلكجنبملصومثملي مممبو هحكلكجنبملي  :ي

 طلوب( س ب ح   .)وهو ا
ي هعهثخص هخم غجنهئالن مض غجنجييعُّـمئمل غجنيعغجعخيمل هَّـ صن ي ممالن حممثيهمجمث هنلك معمئيط

 صي غجنت معيعمغ هبلك مجمث ذهغ غجنجههئ غجنثلكذ عمل غجنجههئ غألهنيمثملغجنجييعُّـمئمل غألحكلكحك
 .متحييع جل جلهئيغ غجنمهمييعه هغجنهئمقه غجنيجعميىش

 هثتمثجمل غجنجههئ ينععن هثمسحفىع هثمئمثىش غجنمتتمثجملص هجفمثهن : هجفلكظ َّـىعن غجنجييعُّـمئمل
و مممبمثملوغجنثلكذ حكلكجنبمل ومثمل مغىغئو عه حكلكجنبملي مغبملي ن هثمئمثٰههتلك هن همثمل مغىغئهص حممثهئ ه عه مممبمثملي يص جغ هثجخي ي

ص حمتتحمئوَّـىعغ غجنمتمئمثىش ظمييعه جنمئمثلكك ي جغلكن مممقغن مممقه غألظ  خهل غجنجههئ و
ص صيلكغ غجنمهمييعه همممبمثمل غجنهئمقهيغألهن هَّـ عر ه ُّـمتتمي قغئخص هثمئمثىش ظمييعه غألظ

وهقجن ألهثلك عحفىعهثلك هثمئمثىش هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن همغخيمبمتلكن ظمييعه جنمئمثلكك ي و جغلكن مممقغن ي
ل جلهتلك جضهي ض ص ههثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن هن غجنجههئ غجنثلكذ هن ومممقه غألظ  صو هجغلكجعمني

ل حصلك جمحق جضهي  . غجنرضغهثتلكف َّـىعغعيهجنمتجيعغ َّـىعن غجنجييعُّـمئمل إلجغبلكغ . وهجضهب
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 ل غ نص ي جفم ن ظلكقخمتلكن         :اشعمض

 ل غ ن: هثتلكفع :ريّاخل
 ي جفم ن        
  وظلكقخممل  ك غ جفم         

ي جنمهيطم مم غ جفم هثمئمثٰههتلكص جغ هثجخي ه جفم ظلكقخممل جن مس معهئ ك غ:اشخكقن ي
ن مممقغن ي جفم ن غجنت َّـ مممقه غجنمئمثلكك و ظمييعه مض خممثلككيمثملَّـىعن غجنمئٰه  معهئ

غ عجغبلكغ  ص هَّـعغخفجيمب  :ني غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غألههثتلكمغ
  غ جفميمم     
 ي جفم ن     
وظلكقخممل   ي غ ن 

 جنهئىعغ هثمئمثٰههتلك ل غ ن هَّـ حفمب غجنهييعكص ههجن مملكهثمن ي غ جفم ظلكقخممل
 .جفمثهن حميعضمتلك ظيطم ل غ ن

ظيجغ ي عن غجنمتتمثجمل غجنت هثت ن ظلكقخمملي ص ه عجنمثهتلك مض غجنمئمثلكك غجنثلكذ ي ُّـهبهئ عن معهئ
 .ي غألهنيألن غخفهييعهك ظيطم ظمييعه غجنمئمثلكك

رابع( ة) ا ٍية جزئٍمن سا وجبةّ ٍية ٍ و
ةُتجُ، يّ ًية جزئً سا ّ.  

سمُبعض :ُمثا س بمعدنِ ا  .يمثمل حكلكجنبمل مغىغئٍ ل
مغبمل مممبمثملٌ معدنٍ ذهبو        .ي هن
    سمُ بعض س بذهبِ ا  .يمثمل حكلكجنبمل مغىغئٍ ل

قةُنَهُ يوال هئيغ  ي جلهئيغ غجنمهمييعه هي جل: عهِ العكسِ عليه بطر
و هعهثخص ُّـمقَّـ جلمبمث جعجييعُّـمئملغجنهئمقهص يعن َّـىعن مض غحصلكهنىس  يص هخميط قمميع غخفمهمتو مغيطُّـيطغي

الث) ١( ش ا بيهات ا س :سيأ  ت قة  ّ أن هذه الطر ردّ قة ا ّرد ت  بالعكساّ ألنه،ّطر

دي ش األول ا ّالقياس إ ا طلوبّ تج ا  .
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يغجنجييعُّـمئمل معسهب جلمتيطَّـ جعجييعُّـمئمل غجنيعق ي ألهث جعلكجنخيهئيغ ُّـيعق غجنجههئ غجنثلكذ عمل غجنجههئ ي ي
وب .يغألهن الثةِال ذكرناها  ا ّألن ي هعهثخص ي ُّـمقَّـ جلمبمث جعجييعُّـمئمل غجنخيهئيغ ِ ا

ة صغرى سا ٌية جزئٌا حمال  م نيممخص معمئيطم  مملكهثمن غجنمهمييعه ي معمتخيهئيغ هعقغ . ال تنعكسّ
يغجنهئمقهص ألشلك معمتخيهئيغ  ي هثستهيمثيط هن جلهئيغ هثستهيمثيط هن لكيعُّـمئمل غجنخيهئيغص هممىعجن

مغبمل ومثمل مغىغئوعمل هن ى جزئُوعكس: ص هحصىعغ خملكني ك ٌية ا صغرى ُ، ال يلتئمّ  منها ومن ا
َ ألنه ال قياس؛ٌقياس ئذُفنفزع. تّ من جزئّ هاٍ حي ل قة   أخرى ٍن عليه إ طر

قة اّس ُ   :ُ، فيقالِلفُطر
فروض ومثمل مغىغئو حكلكجنبملس ب م :ُا   .ي

مو                مغبمل  و مممبمثملو هن  .ص هممالرلك ظلكقخمتلكني
د ومثمل مغىغئو حكلكجنبملس ب ح :ّا  .و ظلكقخمملي

هان م تصدق :ال يجة(ـ س ب ح :و  ومثمل مغىغئو حكلكجنبمل)ا  .ي
مغبمل غجنهئمبمثملص ألهث عهنلك عن معمهيطم غجنمتتمثجمل هعهنلك عن ّ ب ح :هاُ نقيضَصدق ي غخف ي ي ي

 .ُّـمهيطم هثمئمثٰههتلكص هي ُّـهبهئ غمغتخصجلهتخص هي غقمعهيلكجلهتخص
قيضُفنجعل ى األصلَ هذا ا ك بٌ قياسُّف، فيتألِ صغرى  ِول األِ من ا ّ 

ش ِولاأل ِمن ا مغبتخل مممبّ  .نيمثتخل ُّـمتتمي هثمئمثىش هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهي هن هن
مو.  ب ح      .ي غجنهئمقه مض غجنمئمثلكك غألهن 
مغبمل ب م و مممبمثملو غجنمتتمثجمل هن ومثمل مغىغئو هثمئمثٰههتلك حكلكجنبملصي  .ي

يجةُ نقيضُفيكذب   س ب م  : هذه ا
صغرىُوهو ع فروض صدقيغجنمئمثلكك غألهن   مض ا   .هاُا

  .ِ الفرضُ خالفذاوه
طلوب(   س ب ح    :ُ صدقَفوجب  ) وهو ا

غهن جغالجغمليمثملجلىغئي عن ممىعغ غجنسلكجنبمل غيجغ  :و مض غخفمئلكن ُّـيعمغ عمل عجفيط جل
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ن َّـ غجنمهحمثِّـ هظيطخمهتلك جعلكلكيعهنلك  يص هَّـىعغ حفالم غجنهييعكص ألن غخفهييعهكو عن ُّـهئ

و غجنمهمييعه مض غجنمئمثلكك غألهن ظلكقخممليمثمليعن غجنسلكجنبمل غجلىغئ  .ي
ن جعسبمك َّـمثئمل غجنمئمثلكك غجنىعه َّـ غجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غألهن عه يهنلك عن ُّـهئ ي ي

ن و عهث جمحق هنمتتمي:جعمسن هثمئ و ألن غجنرضغ غألهن هنمتتميوص هَّـىعغ جعلكلكي ي  .ي
ن جعسبمك عجفيطه غخفمئيطهنتخل مض غجنمئمثلكك غجنثلكذص هَّـ غجنمهحمثِّـص ألن عن يهعهنلك  يُّـهئ ي

يص ألشلك هثمئمثىش هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن غخفهييعهك جعيطغَّـمل وظمييعه غجنمئمثلكك غجنثلكذ جعلكلكمبمل ي
 .عهثتلكمغ

ي عحفىعهثلك جلهئيغ هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن جغ مغخيمبمتلكصي عهثمتلك جعجييعُّـ غخلمب:احلقصه َّـلك ي
ظصو جغلكن مممقغن مممقه غألظوظمييعه مض خممثلكك  هَّـ هثمئمثىش صمبمتلك عمل غجنمتتمثجملي همع

يظمييعه غجنمئمثلكك غألهن هعجغبتمتلك ممىعهبلكص حممثثبمن جنمتلك عن هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن معلكهن ي  .ومليي
ر  

ٍبرهن   واحد
لف ال برهنّ ق ا الثة األو بطر وب ا ا بها ّ من ا
رابع ب ا   . ا

ينص هعهثخص هثح جعمهيطق غجنمقَّـمتمل جعجييعُّـ يغجنثلكجنهن حممئيط جليعضمتلكن حممثخص معمئيطيعهنلك  :اجلىاب
 .يخل غألهن هغجنثلكذجعغخلمب جلمف غجنرض

 :حمهت هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثملّول اشرضب األّأشق 
 ظلكقخمتلكن   غ نص ي جفم ن ي مم:اشعمض

 وظلكقخممل  ي غ جفم   جفم نيمم    غ نيمم: هثتلكفع :ريّاخل
   هجن مملكهثمن ص جنمهيطم هثمئمثٰههتلك ل غ جفمه ي غ جفم ظلكقخممل جن مس معهئ:اشخكقن

ن مممقغن و مغخيمبهتلك ظمييعه مض خممثلككي جنمهِّـهل غ جفم ظلكقخممل ي هن غجنجههئ غألهن معهئ
 :هثتلكمغعمممقه غجنمئمثلكك غخفيعغق غجنمقَّـمتمل جلمف 

 و ك غ ن ظلكقخممل    يجفم ن    ل غ جفم
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ه جنهئلكن هثمئمثٰههتلك مم غ ن مملكقجعلكص هَّـ حفمب غخفهييعهكههجن مملكهثمن ك غ ن ظلكقخممل  .ي

ل مض جملكئمبمل غخلمب َّـ حميعضمتلك ممىعغ ي غ جفميقهغجنىعه ع خم  .ه عمل غجن
غو ي غ جفم ظلكقخممل  . هَّـ غخفجيمب

 :هص حمهب حفالن غجنتلكمظ عُّـٰهلكاشخكغك رخ اشرضب اشثقخّأشق و
 .يي غ نص مم جفم ن ظلكقخمتلكنص غألهمل ظمييعهص هغجنثلكهثمثمل مممقه :اشعمض

 وظلكقخممل  ي غ ف   جفم نيمم       ي غ ن :هثتلكفع :ريّاخل
 جفمثهن َّـ ه ل غ جفم ظلكقخمملمن جنهئلكهثه جن مس معهئ ي غ جفم ظلكقخممل:قناشخك

ن وغجنمتمئمثىشص هألهنهئ معجههئمث خممثلكك ن حممث غجنمهمييعهص همعهئ ي هن غجنجههئ غألهن معهئ
 :يغجنهئمقه مم جفم ن عه مممقه غجنمئمثلكك غخفيعغق عجغبلكغ غهثتلكمغ

 ظلكقخممل  ل غ ن     جفم نيمم    ل غ جفم
 حفمب  هَّـص ممىعغ هثمئمثٰههتلك هَّـ ي غ جفمصههجن مملكهثمن ل غ ن ظلكقخممل

 . جفمثهن حميعضمتلك ظيطم ي غ نصغجنهييعك
  ؕ ؕآؖأ

ي جلهئيغ غجنجههئ غجنثلكذص ممخص عن غجنجههئ غجنيعغجع جلهئيغ غجنجههئ  غجنثلكجنهنىغجنجههئ
ليغأله ل جضهي ض ن ونص حمهي غجنجههئ غجنثلكذ غخف  مض غجنمتتمثجملص هعن مس ُّـهئ غخفحهب

ل ن جضهي مكلك حممثهتلكص همض غجنجههئ غجنثلكجنهن غخفحهب وجضهي ل ه ض  حممثهتلك هعن مس ُّـهئ غخف
مك يلكص ههن َّـمتلك مملكن َّـىعغ غجنجههئ عجعخييط هن غجنجههئ غألهجضهي نص همملكن غجنثلكذ عخميعغ عمل ه

يغألهنص ألن غألظ مض مم خمٰه ي ومثملي جلي ض غحممئلك ى هن ل هن ض حصلكص حممشن مملكن غخف ههتلك ي جضهب
غحممئلك جنمبجيب حمهت غجنجههئ غجنثلكجنهن ن هن  صهجنمبجيب حمهت غجنجههئ غجنثلكذص هعن مملكن غخفحهب

ن وضو  اُ األوسطَوهو ما  ُت معا، فيكونّقدمً فيه  موالُ األً  ً  
ى ك يجةا ي عُّـٰهلكً معاِ وا ن غألظمييع جضهب ه هُّـهئ ي عن غألظمييع :يههن َّـمتلك ُّـتبخل. ه

ل ض نوغجنىعه َّـ هن ي مض غألظمييعص هغألمممق غجنىعه َّـ جضهب ن جضهب و مض غجنمتتمثجمل ُّـهئ  ه
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ي جللك. همض غجنمتتمثجمل ُّـبمئ جضهب ض ن هن هعهنلك مض غجنجههئ غجنثلكذ حملكألظمييع ُّـهئ  مض ي
ن األصغرهغجنمهمييعه همض غجنمتتمثجمل هنخيلك  َول تلفّ مول؛هُ وضعُ  ٌ فإنه  صغرى ّ   ا

يجةٌوضوع ن.   ا شَومن هنا  ِ بعيدا عن مقت الطبعُ هذا ا  من َ، وأبعدً
ش اِا ص حمخص : خص ُّـمئلكني هقجع. ا هعن غجنجههئ غجنثلكذ عُّـٰهلك مملكن جعخيمثيطغ جل هنمئتهش غجنجيب ه ي

 جنجههئ غجنثلكجنهنظغجنهييعم جعمثمت هجعخل غ
يعقغ مملكهثمن ققمغمل جعخييط غجنجههئ غجنثلكذ جل غألهن جعخيهل ققمغلكغص حميطقمغمل : مثمئلكنحم ي يى

نيص ألروخييط غجنثلكجنهن جلمت جعثالجغخل ققمغملىجع ل جعلكجنمتسبمل عمل غخفحهب ض ّألن  طمثمل غخف

وضوع مض غجنجههئ غجنثلكجنهن  هناَاالختالف يجةِ  يِ ا ل: غجنىعهم   ا ض   مظهيمل غخف
هنُهو أقرب ل غجنمتتمثجمل مض غجنثلكجنهني عه ألن إ ا ض  مملكن ص غيحفتالم مملكن مض هن

ن غجنمتتمثجمل  حممشقغ مملكن ص هجلمف َّـىعغ.يَّـىعغ غجنجههئ عجعخييطص هعهنلك غيحفتالم حمهي جضهب
مكلك حممثهتلك ل غجنمتتمثجمل جضهي ض مكلك ي مملكن عخميعغ عمل غجنىعَّـ جحصههن حصلك جضهي هلك عقغ مملكن جضهب

نحممثهتلك  اغجنجههئ   ُ االختالفَو ِ ا مو ن غجنمتتمثجا  ّ أن ِوألجل .مل عه جضهب

وضعُحدّمت ص عه مض غجنجههئ غجنثلكجنهن فيهَاأل يجةِ ا ى وا ك حمهت ُّـجهب م  ِ  ا
يغجنجههئ غألهن هجن مض غيحت لي ض ِولش األ  ملكق مض غخف رابعَ أقربَن ،ّ  ؛ من ا

ن ل هي مض غخفحهب ض يألن غجنيعغجع ي ُّـجهلكجع غألهن ي مض غخف  .ي
  وطه

ش طان أيضِذا ا اب: ًا  صغرى، وُإ ُية ا ي عهنلك عرلكغ .تّقدم إحدى اّ
 .ي حممبخص قمميعهثلك مض خهل غجنجههئ غألهنصغجنمهمييعه
ُولاأل(ّأما  ة؛)ّ صغرى سا نت ا و  ً فألنه  غجليط غجنت سهَّـىعغ هنبمتم  ّ  جلمف غجنمئ

ِ  األَ حالُفال نعلم  من جعمثلكشلكص عه هثثبمن عرلكغ غجنمهمييعه جعبجيالن غجنسمبمكزمعمئيط
حمول سلب ِا ابِ األوسط با نِ أو اإل و ألن غخفهييعهك عن غألمممق جضهب ي  جلمف ي

غ غألمممق جنسهحكيش (يغألظمييع عهنلك جعلكإلرلكغ عه حكمبمك (ي هعهنلك جعلكجنسمبمك ص)عه جغب
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غ:  ههنخيمت غجنسمبمك).غألمممق جل غألهحكيش وعن غألهحكيش هنسمب  جل غألظمييعص ي

ن خظص جنسهحكيشوهغألمممق جغلكجعمن و جغلكجعتلك جنحنظو هي هنالقهنمل جعخل عن ُّـهئ غ ه  وظحفيع هنسمب
ص ممخص خممبمتلك حممثخص حكبو هنبلكُّـوجلمت خظ ن خكمثئلكن عجفيطرلك هنالم هن :  جن وهن عهث خميط ُّـهئ ي

همض غخفمئلكن .  هي جضىعهق حممثصوهب جلمبمثهتخص خظى جن هسو هنبلكُّـوغآلحفيع هُّـسمبمك جلمت خظ
ن جلمف غألهحكيشهممىعجن حممب مملكهثمن غجنمهمييعه حكلكجنبمل  ط حمال هثخيمب جفلكن غألمممق غخفحهب

ارجَأيال األصغر و ألن غألظمييع هنبلكُّـ؟ يفارقهم أِعن األوسط َ ا  هعقغ . جنسهحكيشي
 ي هثخيمب َّـ ُّـالخم غألمممق ص هثسمبمك غألمممق جل غألهحكيشحخل حمصمملكن ممىعجن

ظ س حكيش عه ُّـهيلكقخم  هثهييعك :عه. تهب ممال غألهنيعُّـىغألظمييع غخللكقف جل غجن
ه عُّـٰهلكص ههثهييعك غجنمهمييعه حكلكجنبمله هغجنهئمقه حكلكجنبملهغجنمهمييعه حكلكجنبمل مغبمله . ه هغجنهئمقه هن

 : خملكنهحصىعغ
وجبة ى  ك نت ا و  ًألنه  َ فإن األوسطهحكلكجنبمل هغجنمهمييعه ّ  َ األصغرُباينُ يّ

وألن غجنمهمييعه حكلكجنبمل ال األ ي مغبملَو و ألن غجنهئمقه هن ء صي  قد يال ٌ واحدٌو
ئ متالقي باين ش ئ متبايأ ،و  يال ِاطق ص هي جضىعهق حممثو ش

يوان باينَا ي هن عن غجنمتلكلك ُّـالخم عجفيطرلك هُّـبلكُّـ ،القيان وهما مت،َ الفرسُ و
ن مض غخفمئلكن مغبملص حميعجعصغآلحفيعص ممىعجن هثمئ ي حممشن غجنمهمييعه غجنسلكجنبمل معبلكُّـ غجنهئمقه غخف خص ي

يوان ى عه غجنمتلكلكالو صخص ييُّـمبتمئمثلكن هقجع باينَا شجر ُ، و غن  وهماَا  عه غحلمث
مغبمل.متباينان صهغجنجهجيع  .ه َّـىعغ حممثخص جن مملكهثمن غجنهئمقه هن

نت  و  ةو ى سا ك  هغجنهئمقه حكلكجنبمل: ص خملكنهلك مملكهثمن غجنمهمييعه حكلكجنبمليخفم ً  أيضاًا
َفإن األوسط  مهعُّـٰهلك ء ص ممخص َّـ غخفهييعهكً معاَ واألَ األصغرُ يباينّ واحدُوا  ُ ا

ئ متالقيُقد يباين صهَّـ غألهحكيش هب ُ وقد يباين، ش  ، ئ متباي  ش
باين يوانِا لفرس وا باين وهما متالقيِ  شجرُان، و يوانَ ا  وهما متباينان، َ وا

  :فإذا قيل
ء. أ اطق بفرسَال   وهنثلكن .ٌ حيوانٍ ناطقو .ي جنمبسلكجنبمل غجنهئمبمثملوهنثلكنَّـىعغ  .ٍ من ا



 طصض ................................................................................... غجنمئمثلكك
مغبمل غجنهئمبمثمل غضِّـ. يجنمبهب ي عن َّـىعغ غجنمئمثلكك ي ُّـمتتمي غجنسمبمك هُّـمتتمي غإلرلكغص :هن غجن
غهن حفلكقمغ ُفإنه ال ي :ص ممخص خملكنيمثملجنخي سلبُتجّ ن. َ ا و وضعنا   شجر ٍ فرسَو

غنو هثلكلكيهمم. وي خظ هن غجنمتلكلك جعجهجيع: هخممبمتلك ُفإنه ال ي صو جفمث ابُتجّ  هُّـمتتمي َ اإل
غهن حفلكقمغ  .يمثملغجنسمبمك جنخي

ه مممبمثملهَّـىعغ عقغ مملكهثمن غجنمهمييعه حكلكجنبمل مغبملصي ه مممبمثمله هغجنهئمقه هن يص هعهنلك عقغ مملكهثتلك ي
ء.ب :حكلكجنبتخلص حمهبثلكجن هب بفرسَ ال  ء .ٍ من ا يوان َال  هب    .ٍمن ا
ُفإنه ال ي سلبُتجّ ن. َ ا و وضعنا  ُ فإنه ال يشجر ِ الفرسَو ابُتجّ  َ اإل

 .جعمتهييغ غجنبمثلكن غجنىعه قمميعهثلكن
ا غجنهللّأما و ه هَّـ جنمثيغ خلكلك مغيطُّـيطغ جلمف غجنهلهل غجنت قمميعهثلكَّـلك مض ،ا ه

غجليط غجنخيلكهن غ َّـمتلكم مممبمثمل عجفيطه غخفمئوملص جع َّـ هغجفيطيغجنمئ ييطهنتخلص ي هنمتهتلكص هخميط غخكجكلك
ص ألهث ي عهثتلكف هن مغىغئمث يهَّـمتلك ممىعجن  .تخلي

ية ُوهو  قدمتّ ّ فألنه قد تقد؛ّ إحدى ا ةَمّ ا  من القواعد ِ  القاعدة ا
لقياسِةّالعام ُ أنه ال ي:  س هنا ما يقت اعتبار. ّت من جزئُتجّ يةَول  ِ ّ 

قدمتِخصوص ي جلمف غخكجكغل مممبمثمل ي قجنمث مض غخفمئلكن:  عحفيعهو هجعخيبلكقغ.ّ إحدى ا
يعجفيطه غخفمئيطهنتخل جعخيمثمتهتلكص هعهثخص ُّـجه غظ مملكهثمن ظمييعه عن مممقهصيل مممبمثمل عجفيطغرلكجكي  . حك

  هُو
نِسب ذكور ط ا ون، ا وبُ ت نتجةُ ا شُ ا  ًةّ ستِ من هذا ا

ط؛فقط َ ألن ا َ األولّ وبُ به ثمانيةُسقط ص هَّـ عرلكغ غجنمهمييعهّ شٍ   ِ 
ِاألول سقطُطوا. ّ ا  انُ ا زئ:  به  زئّا وجبتان، وا ُيةتان ا وجبةّ  مع ُ ا
زئ ِيةا ةّ سا ا ست صص=ط+ص هجفلكظ مج ِ ا تاج،ٌةّفا ، ٍ منها إ برهان ُ 
يعا جزئُونتا ٌيةًها   جلمبمثهتلك جعخيهئيغ غجنمهمييعه عه جعخيهئيغ غجنهئمقه يستيطنى همجمثخيهتلك ُّـ.ّ

ص هخميط معمئيط  .لكن قجنن جعمثيعه جعمقَّـلكن غخلمب
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ب( وجب ) ّول األُا وجبةُتجُ ي،ّيمن  ًية جزئً   هُّـمقَّـ جلمبمث .ّ

يجعخيهئيغ غجنمهمييعهص جغ ضهب ي عن غجنمهمييعه معمتخيهئيغ عمل :هقمميعهثلك. هتلك عمل مممقه غألظي
مغبمل ومثمل مغىغئوهن مغبملو خممثلككيص حممثتمسجني ومثمل مغىغئو هن هن مغبملي و مممبمثملو ههن مغبملصي  ه ُّـمتتمي هن

همثملمغىغئ ي غألهنص هقجن ألن غجنجههئ غجنثلكجنهن جنمثيغ هَّـ غجنرضغ غجنثلكجنهن هن غجنجههئ. ي ي
ي هن عقمغلكجل عمل عجفيط ذهغ غجنجههئ غألهن غجنبيطجسز حمالجعيطص غإلهثتلكفزجعيطجس  ي

مغبتخل مممب. غإلهثتلكف يههن َّـمتلك هثستمتتمي عهث جنمثيغ مم هن ي مغبملي ه مممبمثملهمثتخل معمتتجلكن هن  يعي صي
ز حممشن غجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غجنثلكجنهن هنهسجنيهعي. يمض غجنجههئ غألهن ي  هن ه عُّـٰهلكوي

مغبتخل مممب مغبمليعيي عهث ي ُّـمتتمي يعيمثتخلص يهن همثمل مغىغئه هن يص ألهث هثحييعهي  هن ي غإلهثتلكفص حمالجعيطي
مغبمل وعقمغلكجل عمل عجفيط ذهغ غجنجههئ غألهنص حممتخيهئيغ غجنمهمييعه عمل هن ومثمل مغىغئي  ي

مغبمليههثٰههب و مممبمثملوهتلك عمل مممقه غألظ هَّـ هن مغبملي همثمل مغىغئه ُّـمتتمي هن يعهنلك غجنرضغ . ي
 هغجنرضغ غجنيعغجع ُّـمقَّـ جلمبمث صهتخص جعخيهئيغ غجنمهمييعهغجنثلكذ هغجنثلكجنهن حممثمقَّـ جلمبمث

ص هغجنرضغ  جعخيهئيغ غجنهئمقهص هغجنرضغ غخللكهنيغ ُّـمقَّـ جلمبمث جعجييعُّـمئمل غخلمب
مجمث ذهغ غجنجههئ غجنثلكجنهن : هحصىعغ خممبمتلك. غجنسلكقك ُّـمقَّـ جلمبمث جعخيهئيغ غجنمهمييعه

يُّـمقَّـ جلمبمثهتلك عهنلك جعخيهئيغ غجنمهمييعه هعهنلك جعخيهئيغ غجنهئمقه هعهنلك جعجييعُّـمئمل غخلمب ي  .ي
نجعخييط َّـىعغ هثىعمميع عهنثمبمل ذه يعهنلك غجنرضغ غألهن: غ غجنجههئ غجنثلكجنهنص حممتمئ  : ي

  ٌ معدنٍ ذهب :ُمثا
منٍ ذهبو           ا
  عدنُ بعض منِ ا    ا

صغرى، ثم ضمِ عليه بعكسُهنُو ّ ا ى األصلّ  من ثالث ُ، فيكونِه إ ك
ش ِ األولِا طلوبَتجُ، ّ   .َ ا

فروض    حم  و    م ب      :ا
د   ع ب ح    : ّا

هان    م ب  :إذا صدقت :ال
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ستويُالعكس(  ع ب م :صدقت   ) ا

ى األصلَ العكسّفنضم كونِ إ ك  ،َ:  
  )ّ األولُثالث(  م حو    ع ب م

 طلوب(     ع ب ح   )ا
يةُتجُوال ي  ً واز؛ّ ونِ  و من وجه من  أعمب َ أن ي ثالٍو  ،.  

 ي هن حفالن غيجلتخصق جلمف جفهئ غجنتٰهلكقصغيحكتيطين جلمف ظيطم ل غ جفمهُّـهبهئ 
 :همثتخل غخفختمبهيتخل مممثهيلكص جفمثهن عقغ ظيطخممن عجفيطغرلك ممىعجعمن غألحفيعهيغجنىعه جعخل غجنهئمب
 ظلكقخمتلكن ي ن غص مم ن جفم يمم :اشعمض

 و ل غ جفم ظلكقخممل   ن جفميمم      ن غيمم :ريّاخل
ز جغ هثجخي .غ جفمي   جنمهيطم هثمئمثٰههتلكه جن مس معهئ ل غ جفم ظلكقخممل:اشخكقن

ق مض غخفيطوَّـىعن مممقه جنمئمثلكك  :جلي ظمييعغن غجنمئمثلكك غخفىعمم
  ن غيمم        
 ي غ جفم        

 حممثهئىعغ صي عجفيط عذغ غجنجههئ غألهن جفمثهن ُّـمتتمي ي ن جفم ظلكقخممليُّـجههئ
 .ييعك ظيطم مم ن جفمى هَّـ حفمب غخفهييعهك جفمثهن حمصيمم ن جفم :َّـلكيضيط

ا( ةّمن ) ا ى سا ك ًية جزئًة ساُتجُ، يٌي وا ّ.  
  ٌ معدنٍ ذهب :مثا

ء    هب بفضَوال    ٍةّ من ا
    عدنُ بعض س بفضِ ا   ٍةّ ل
ألولِ عليه بعكسُهنُو صغرى  ِ ا   :، فنقولّ

فروض   و ال م ح     م ب :ُا
د  وظلكقخممل    س ب ح :ّا

هان صغرى فتكون ُنعكس: ال ى فيحدثّ فنضم،ع ب م ا ك    :ُها إ ا
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  )ّ األولُرابع( ال م ح وع ب م       

          طلوب( س ب ح   )ا
ك غ جفم هن حفالن  :هممىعجن ُّـهبهئ غيحكتيطين إلجغبلكغ ظيطم غجنمتتمثجمل

 :يغجنجييعُّـمئمل غجنسلكجعمئمل غجنت مع غيحكتيطين هبلك جلمف ظيطم هثتمثجمل غجنرضغ غجنسلكجع
 ظلكقخمتلكن   ن غص ي ن جفم يمم :اشعمض

 وظلكقخممل     ك غ جفم :ريّاخل
ي جنمهيطم هثمئمثٰههتلك مم غ جفمص هعقغ هغ جفم ظلكقخمملك  جن مس معهئ :اشخكقن

يظيطخممن مم غ جفم عهنهئ عن معجههئ ق خممثلكحكلك هن ي ه هنمتهتلك ههن ظمييعه غجنمئمثلكك غخفىعمم
ن   : ظمييعغن) ن غيمم( هص مممقه غجنمئمثلكك) غ جفميمم(يغجنجههئ غألهن جعحمثهن معهئ

 ي مم ن جفم     غ جفميمم     ن غيمم
ي هن غجنجههئ غألهن غجنرضغ غألهنص ههن غوخممثلكك مغبملي ن عهث ُّـمتتمي هن هخفخيمب همممبمثمل ي ص ي

ن غألحفحقغ مملكقجعمل)ي ن جفم( يهتلك ضيطي جنهئمتصو ظلكقخممل) ن جفميمم( نعق ص هَّـ ه حمتهئ
 .حفمب

الث( صغرى جزئ:)ا وجب وا ٌية من  وجبةُتجُ ي،ّ ًية جزئً  ّ.  
    أبيضِ الطائرُبعض: ُمثا

  ٌ حيوانٍ طائرو   
    حيوانِ األبيضُ بعض ٌ  

هان ألولُعكسن: ال صغرى  ِ ا   :ُ، فنقولّ
فروض   م ح و. ع م ب   :ا

د   ع ب ح  :ّا
هان صغرى إ ُنعكس: ال ى، فيحدثّ، ونضمع ب م ا ك   :ُها إ ا

  )ّ األولُثالث( م ح  و.ع ب م       
   طلوب( ع ب ح   )ا
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 :هُّـٰهلكُّـهبهئ غيحكتيطين إلجغبلكغ ظيطم ل غ جفم هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثمل ع

 ي ل ن غص مم ن جفم ظلكقخمتلكن:اشعمض
 و ل غ جفم ظلكقخممل:ريّاخل

ي غ جفم هثمئمثٰههتلكص هعقغ مملكهثمن ي   جنمهيطمه جفم ظلكقخمملغ جن مس معهئ ل :اشخكقن
هص هعقغ ظيطخممن ي جفم غ عهنهئ هغ جفم ظلكقخممل  ظيطم ي جفم غ جلهئسهتلك غخفست

غ وعن هثجخيمبهتلك مممقه مض خممثلكك ي هن غجنجههئ غألهن ظمييعغن مممقه غجنمئمثلكك غخفجيمب
  ي ن غ  ي جفم غ    ن جفميمم :هثتلكمغع

هتلك هثمئمثىش ل ن غ غخفهييعهضمل غجنمهيطمص َّـىعغ ي ُّـمتتمي ي ن غ ظلكقخممل جنهئمتصنعق
 .حفمب

رابع( ى جزئ:)ا ك وجب وا ٌية من  وجبةُتجُ ي،ّ ًية جزئً  ّ.  
  ٌ حيوانٍ طائر  : ُمثا

  ُ أبيضِ الطائرُبعض     
يوانُ بعض   ُ أبيضِ ا

ى، ثم  اِ عليه بعكسُهنُو ا، ِ وصغرى األصل، صغرىهاِجعلّك ى   ك
ِثم بعكس يجةّ   :، فنقولِ ا

فروض   ع م ح و م ب : ا
د   ع ب ح  :ّا

هان ى إ ُنعكس: ال ك صغرى األصلمع  ا علها صغرى    :ُ، فيحدثِ و
ِ األولُثالث(  م ب ع م ح            ّ(  

       ب   ع 
نعكس ستوي إِالعكس بُو طلوب( ع ب ح  ا   )ا

غ هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثمل  :هُّـهبهئ غيحكتيطين جلمف غخفجيمب
 ظلكقخمتلكن   ن غص ل ن جفمي مم:اشعمض
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 وظلكقخممل     ل غ جفم :ريّاخل

ي مملكهثمن  هثمئمثٰههتلكص هعقغ جفم جنمهيطم ي غ هجن مس معهئ ل غ جفم ظلكقخممل :اشخكقن
ن و عهنهئ عن هثجخيمبهتلك مممقه جنمئمثلككهغ جفم ظلكقخممل  :ظمييعغن ظمييعه غألظ معهئ

  ي ن ق                        ي غ ق     ن غيمم
وغجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غألهنط عقن ي ن جفم ظلكقخممل  حممثهئىعغ هثمئمثٰههتلك ل ن ي

 .ل ن جفم ظلكقخممل  هَّـ حفمب غجنهييعك جفمثهن حميعضمتلكصجفم
س( ا وجبة:)ا يةٍ من   ٍ

ةّ ٍية جزئٍ وسا ةُتجُ ي،ّ ًية جزئً سا ّ.  
ٌ حساسٍان حيو: ُمثا ّ  

عض     يوانُو سانِ ا س بإ   ٍ ل
      ساسُ بعض ِ ا سانّ س بإ   ٍ ل

قُنَهُوال ي ة؛ِ العكسِ عليه بطر سا َ ألن ا زئّ َية ا وجبةّ يةَ ال تنعكس، وا َ ا ّ 
ٍية إ جزئُتنعكس ك ي. ّت ب جزئَ وال قياس،ّ   :، فنقولِلفُ عليه باُهنُف

فروض   س م ح و.م ب   :ا
د   س ب ح    :ّا

هان م تصدق    : ال   س ب ح :و 
  ّ ب ح :هاُ نقيضَصدق           
صغرى األصلُعل           ى    :ُ فيحدثِه ك

ُاألول( ب ح  و. م ب                  ِ من األولّ ّ(  
         م ح  
صادقة اُوهو ع )س م ح( هاُ نقيضُفيكذب ى ا   )لفُهذا خ( ك

طلوب( س ب ح: َ أن يصدقُفيجب   .)ا
 .يمئمتلكَّـلك حممثخص هنيع هن ذهغيهَّـ غجنجييعُّـمئمل غجنت لكب

سادس( وجبة:)ا ٍية جزئٍ من  ةّ يةٍ وسا  ٍ
ةُتجُ ي،ّ ًية جزئً سا ّ.  
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هبُبعض: ُمثا   ٌ معدنِ ا

ء     ديدَوال  هب    ٍ من ا
     عدنُ بعض ديدِ ا س    ٍ ل

صغرى، ثم ضمِ عليه بعكسُهنُو ى األصلّ ا كونِه إ ك  ِ من رابعَ 
ش ُ األول، ِا طلوبَتجّ   .َ ا

فروض   ال م ح و.ع ب م  :ا
د   س ب ح : ّا

هان صغرى إ ُنعكس: ال حدثّ فنضمع ب م ا ى،  ك   :َه إ ا
  )ّ األولُرابع( ال م ح و.ع ب م        

     طلوب( حس ب  )ا
بيه   اتـت

  اخلغهُذملعك
ًإن . ١ ّ شّ وب ا الثِ من  نِ ا هانُ إقامةُ يم قةِ ال  ِ عليه بطر

وبِلفُا شِ، ك اِ ا  حمهئخص مملكن ُّـهبهئ عخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف جعخيىش ذهغ . ا
 هجعخيٰههتلك جعجييعُّـمئمل ص هجعخيٰههتلك جعخيهئيغ غجنهئمقهصغجنجههئ غجنثلكذ جعخيهئيغ غجنمهمييعه

ص ممىعجن ُّـهبهئ ع ص غخلمب خملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف ذهغ غجنجههئ غجنثلكجنهن جعجييعُّـمئمل غخلمب
 .يهخميط عجلهبمبمتلكن مض جعخيىش هنلك معمئيطن هن ذهغ

طلوبِ نقيضِ به  كذبُنَهُ ي،ٍ مباُ غٌاستدالل: لفُاو ستدل،ِ ا   ل
طلوبِ صدق به غ َّـ غجنسلكجنبمل غجلىغئ:ني هخميط معمئيط.ِ ا ص حممتثبمن ممىعغ يمثملي عن غخفجيمب

مغبمل(هثمئمثٰههتلك  يمل عجفيطه غخفمئيطهنتخل ع ي ُّـٰهيص هعقغ جغبمن ممىعغ غجنمتمئمثىش حممشهث)ي غجنهئمبمثملغخف
غط حممثتجههئ قمعخل جنمبمئمثلكك غجنىعه حكمث إلجغبلكغ غخفجيمب   هن غجنجههئو هنمتهتخص خممثلككيغخفىعمم

هغألهن ُّـمتتمي هثتمثجمل  .ي جنمبهبيطجل ظيطخمه حضلكجنهيملي
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غيستيطنى ُّـصهجعلكجلهبمبمل ل . جعجييعُّـمئمل غخلمب جلمف ظيطم غخفجيمب  ًةّ خاصِوهو  األش

يجةُ نقيضُيؤخذ طلوبِ ا مغبمل غجنهئمبمثمليمثمل مملكجنسلكجنبمل غجلىغئهاُ إثباتِ ا  صي ههثمئمثٰههتلك غخف
م تصدق: ُفيقال مغبمل غجنهئمبمثمل هاُ نقيضَصدق يمثمل غجنسلكجنبمل غجلىغئو  ذ في غخف  ُ صدقَرضُو

قيض فروضّضمُ يِا قدمت ا ِ إ إحدى ا تأل،هاُ صدقّ قيضَّف   غخفهييعهك  من ا
قدمةظيطخم  ِوهذه ا شٌبَّـ غألظ  غجنت ّ وب ا ِ األولِ من   غجنرضغ : عهّ

ص هي ُّـمتحييع عمل مم  ص حممثمتحييع عمل هثتلكئمي ذهجع يغألهن عه غجنثلكذ عه غجنثلكجنهن عه غجنيعغجع ى ي
مغبتخل مممب خميهن يمثتخل جنمثت مغبملى و مممبمثملو عهثتلكف هن ل ينص جع يجعيطي ممخص قمميعهثلك حممثخص معمئيطي  هن غجنيعمغ

ص حممشن معمسجنيعمل هنلك ُّـتمسجن مغبملىمثتخل عهثتمييمغبتخل مممب هن هني هنمت عجفيط ذهجع ه مممبمثمله هن ص ي
مغبتخل عجفيطغرلك مممبمثمل هغألحفيعه مغىغئيهعن معمسجن مغبملصيمثملي هن هن همثمل مغىغئه عهثتمي هن  صنعق .ي

ل عمل هثتمثجمل عجفيط ذهغ غجنجههئ غألهنص هي ُّـيعمغ عمل ييجعيط ذهغ ي هن غجنيعمغ
 . هغجنجههئ غجنثلكجنهنغجنجههئ غجنثلكذ

تج صادقة بالفرضَةّقدم اُ ما يناقضُفي ي ألن غجنمتتمثجمل ٌلفُ هذا خ. األخرى ا
ذبّفالبد صحفالم غجنهييعك يجةَ أن ت يغحصمثئمل هعهنلك ممىعغ يعهنلك  ههنمتجهمس ممىعهبلك .ُ هذه ا

جنصيعجفيطه غخفمئيطهنتخل ذب:  هَّـ هنلك جلمتلكن جعمئ شأ من كذب نقيضّها البدُو  ِ أن ي
طلوب بتي غجنىعه حميعضمتلكن هعحفىعهثلكن مض عجفيطه غخفمئيطهنتخل ِا طلوبُ صدقُفي وقد . ِ ا

  .هُتمت أمثلّتقد
ري  ِو الطالب وبَاستعماأن  يع ا هنه، وِ   ُ شحذا  َظ أيةِالحً ّ 

ٍمقدمة بّ فروضُ  تارها من القياس ا لتئمِ أن  قدمة َ  قيض ومن ا ّ من ا

ب نتُا  . جعمسن شتلكق جلهئيغ غجنمهمييعه عه جلهئيغ غجنهئمقه عه لكيعُّـمئمل غخلمبُِج ا
نيخملكن غحلهئمث غجنسبىغهغقه ي خميطك   :ي

   ُّـهئتمتممىش جنمبمتمئمممثوضمم جعيعحمممه
  ي هغيحكممممتثمتلكئٍّهنمممم غخمممممجكغذ

  يعمىحفمب حفالم غخفستمئمث خميط جلم
  ئ مغملكو قه غئمتالمو حفمبمىخممثلكك
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ن جنمئيط عخكلكق ي خميطك   :عمل عهنيعُّـي

غ ههضخي هن حفالن قحم و جلبلكقغي هعهثشعقد سفقس اخلغه .ص  جل عجغبلكغ غخفجيمب
ص هُّـسهب هنث َّـىعغ غجنمئمثلكك جعمئمثلكك غخلمب أل يهث ُّـهسقيهثمئمثٰه هعجغبلكغ ممىعجع ه عمل ي

ص عه ظيطم هنلك ىهغخفهييعهكص عه ُّـهسهن عمل ممىعغ هنلك حم يحفالم غخفمئيعق يعك ظيطخم
ص َّـىعغ جعمتلكظ جلمف ضىحم ييعك ممىعجع  و هَّـمتلكم خميعغظغ.ىخممثلكك غخلمب:  غخللكظص جفمثهن خملكنه

مغ مض قجن ألهث ص هغجن يعحفيعه جعهيتِّـ غخللكظص عه غخلمب ي ُّـت غيهثتمئلكن هبىعغ غجنمئمثلكك عمل ى
غ هن حفمبهي ههقغئ عه هثمئ  .مثٰهىغخفجيمب

ي ُّـجكمممك َّـىعغ غجنمئمثلكك هن خممثلكحكخل ُّـمتح:ر تمسق سفقس اخلغه.س  وخممثلكك:  عجنمثهتخصي
 :ص هَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ جعمثلكهث هن حفالن غجنتلكمظي غحكتثمتلكئوص هخممثلككيغخمجكغذ

غ   جغبمن هثمئمثٰه    جن مس ُّـثبمن غخفجيمب
 جغبمن غخفحلكن      جغبمن هثمئمثٰهيمممبخص 

 غ  جغبمن غخفحلكن     جن مس ُّـثبمن غخفجيمب
 .ي خلكس غخمجكغذوَّـىعغ خممثلكك

 :  حمهت غجنتلكمظيثمتلكئتيهعهنلك غجنمئمثلكك غيحك
غ   ُّـثبمن غخفحلكن    جن مس ُّـثبمن غخفجيمب

 . جغبمنيجنهئمت
 دشفه االسداض

ل ستدلُ وقد .٢ اض بد وبِ بعض  إنتاِجاالف ونِ ا ي ت  إحدى ُ ا
ًيةمتيه جزئّمقد شّ اِ من هذا ا ر.  أو من ا را ألف حه تنو ِوال بأس 

 ،ِّب الطالً
نوا  غ ن  ل العكسًو راحل ثالثُ واِ عنه بد   :لف، و 

ّ اسما خاصَ، وهو أن نفرضالفرض :األو لبعضً ِا  وردً ي هو  مُ ا  ِ ا
ِية القض زئّ ِية ا ِ؛ده حرف ُ، فنفرضّ يوانُبعض:  ـًمثالـ ا ّ ألن  قو س ِ ا  ل
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سان عض  َقصدُ أن يّ البدٍبإ ءا ٌ معٌ  سانُ سلب يصحّ  : عنه، مثلِ اإل

وها ء. فرس وقرد وطائر و عِفنصطلح  هذا ا ِ ا  ِ ف مثل.ديه ّسمُ وّ
ِيةالقض ون بعض م ب: ّ اً عبارةد ي   .بعض م:  أخرى عن قو

انية ِ، فإنه بعد الفرضِ صادقت بعد الفرضّ قضيُاستخراج :ا ذكورّ ِ  ا
صلُستطيع   ً: صادقت قطعاّ  قضيَ أن 

ٌيةقض. ١ وجبةّ يةٌ   ٌ وضوعّ فروض ُها االسمُ،  مو،د ا  و
ُ

وضوع  ُا 
ِيةالقض زئّ ِية ا ثالّ تقدِ، ف ا ونِمّ ا  م َ بعضدّ ألن ؛ً صادقة د م ُ ت

يع أفرادُملُ ، واألعمِ الفرضَحسب   ً. قطعا األخصِ  
ٌيةقض .٢ يةّ  ٌ وجبة،ّ ةٌ  كيفٌ أو سا ِ تبعا 

زئً ِية ا وضوعّ فروض ُها االسمُ،   ا
مود ، و

ُ
مول زئُا  ِية ا ثالّ ونِ، ف ا  هو دّ ألن ؛ً صادقة د ب ُ ت

ي هو  عض ا زئ. به ّا نت ا ذا  ُيةو ةّ ونس م ب : مثلً سا ال د  ُ ت
سلوب عنه دّ ألن ؛ً صادقةب عض ا   .ب هو ا

ة ا اناتىمعمسجنمث :ا نتجةِ االق لمطلوبِ ا َ ألنا بعد؛   تلك  استخراِجّ
دّالقضي ستعملِ معلوماتُ ثروةُ تز اناتُنا، ف  منهما ومن ٍ نافعةٍهما  اق

فروض لقياس ا قدمت  ِا يجةهما، الستخراِجُ صدقّ طلوبِ ا   .هاِ صدقُ إثباتِ ا
لجرو راحل ـَب هذا ا ب ـَه بعد أن فهمنا   ِ  االستدالل  ا

س ا الثِا ش ا   :، فنقولِ من ا
فروض س (  و س م     م ب        :ا ا الثُا   )  من ا

د    س ب م :ّا
هان اض(: ال زئ( م َ بعضُنفرض :)باالف ة ا سا ِية ا ي هو )  س م حّ ا

س ح ستخرجدّنه أ ،ل صادقتّ القضيُ، ف   . د حال  )٢( .د م  )١( : ا
َية القضُ نأخذّثم عل) ١( رقم ّ صغرى األصلُو   :ُ، فيحدثِها صغرى 

ُأول(  م بو   د م شّ    د ب   )ّ األولِ ا
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يجةّثم علُ هذه ا لقضُ  ِيةها صغرى    :ُ، فيحدث)٢( رقم ّ

ش ( د حو ال        د ب الثِثا ا   ) ا
 طلوب(     س ب ح   )وهو ا

جر رابعه و ب ا ِـ ثانيا ـ  االستدالل  ا اً ش ا   : فنقول، من ا
فروض مو     س ب م   :ا    

د    س ب  :ّا
اض هان باالف س هو  بَبعض ُنفرض :ال ي ل ك  ،دّ أنه م ا  وذ

ة ا سا ِيةزئا ستخرجس ب م ّ صادقتّ القضيُ، ف   : ا
   .ال د م )٢(   . د ب )١(

َية القضُ نأخذّثم عل) ٢( رقم ّ ى األصلُو ك   :ُ فيحدث،ِها صغرى 
مو    ال د م ش(    اِثا ا    ال د ح   ) ا

َية القضُ نعكسّثم   إ ع ب د) ١( رقم ّ
يجةَ هذا العكسونضم ةِ إ ا علِ األخ   :ُه صغرى، فيحدثُ و

شُرابع(     وال د ح .ع ب د ِ األولِ ا ّ(  
 طلوب(       س ب ح   )وهو ا

لقضَ العكسـ  األثناء ـّ أنا استعملنا َفرأيت ستوي  ّ ألنه ؛)١( رقم ّية ا

ا استطعنا أن نؤل ّ قياسا إالَفواله  الثً ش ا ي هو متأخِ من ا اٌرّ ا .  عن ا
ستعمل ك  ذ اضَ هذا العكسُو ل االف الثِ  د ب ا اِ  ا   . من ا

ستعملِو الطالب لَ أن  اضَ د وبِ االف  ال ِ  غ ما ذكرنا من ا
ون إحدى مقد ًيةماتها جزئّت ادة،ّ ز نِ  مر   . ا

 راشمد
ل.٣ اه  إنتاج األش الثةِ ومن ال رد :ّ األولا عدِ ا ل. ّا و  ُوهو 
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ش ش األولِا ِ إ ا رابعّ ش ا قدمت  ا بديل ا ِ، إما ب ّ لّ ما بتحو ِ، و ّ 

قدمت إ عكس ِإحدى ا ستويّ ا ت.ها ا ش ا ى  ُعكسُ ف ا ك  ا
ه القابلة الث تِو لعكس، و ا وُعكسُ  صغرى  بعض   ِه القابلةِ ا

و. ..لعكس كما سبق تاجمِهو بعض  حمولِ إ استعمال نقضُا قد   أو ِ ا
قيضِعكس م نتمِ ا ستوي، ح نتوصِن من العكسّ إذا  ّ ا ش األولَلّ ِ إ ا ّ 

ن يجةَ نفسِتجُا ةِ ا طلو   .  ا
ك بدقَقطبُ أن يِو الطالب وبٍةّ ذ يع  شِ   نِ لغرضَ ا مر  . ا

، ومثىحا مل ىشّ وال أمهٍٰه هثستلكمييسىحا امثيشمثُّـ مب  هث هتتيع هيهن ٍىحهت خم مجهنىغُُّـىغ مث
ه اجههسهيُاجههيمش ومل ىش م االحيتيشالالت، وإِّـام ذهت ّىحهت خم هيمي ا (ورشمن  ّ ىش ًجنهي

، وهتىحا ، )بّألهبمنىعر امثمشال وإذا هتىعن األهث هتىحمث هبال داهي مثبحىس يسىحا امثيشمثُّـ
د ه ّمتيش، وِّـمنتمك ممىحهت هثىع متىعمث ّال داهي مثهنبحىس هي دمثُّـ امث  .خم يسىحا اجهملىعمّس 

اا ا  
امم هث األخيمنىعل امثت جن ، مم ادٍهتيغ خم مجهنىغُامثمسمن امث هي ّ هث هتتيع اجههيمش

ب اجههسهيّخملكجيع ثٰه امثىع ىشّمم) ١( ه  أحيهن ّ متيشس  ًأِّـ جنىعرةّ ب االهنتهسىعر خم ّ  ىشلكتمييش أحيهن
عّىغ ممحجّاجهمشىعمثيع امثلكهنميُّـ ض ٌىغ أن امثمنتىعب هث ىش ،  مثهنميبتيشإلمئّ ى ىشمكهس هبُّـَّـىع ممحجىغ جنهي ّوأهن ّ

ٌألِّـ هثهئوع، امثمنتىعبً يسىحا متيشمنىع خم ّ وال ىشلكيش،بّأذيسىعن امثمشال  اجهمسىعرىش ّ وهتّ اممتيشاإلّ
ن هثملجيِّـىغّاالممتيشاإلُّـ   . ممبلك اخلهنًىغ جنمن

ٌِّـ هيميأواإلِّـهسىعف  ىشيشة، خم ِّـمكسٌىعرّ خنبّ ن هب  خم ً ويس هث امثمنتيع امثت جنمنىعد أن جنمن
هبىع ل امثمكمل امثىحي مج هبُّـ هبىطوهي، أحيهن ّن يسىحىش امثمنتىعمممئ إ و،خيىطِّـ خم ذمث خيىطن هتتىعب أص

ان مل ىش  اآلن ويس ّمشب حليشُ حنىعمثىس خم امثمكهنسمكىغ مل ىشٌ هتام مث هتتىعب،ٌ أمنيشامسبمل إمثُّـَّـهثهئوهيىعن مممن
جنٌهيبىعرة هيىغ حمىعرضات هثتسهنسهنىغ وهث ِّـىع مث ، ّب هتهنُّـىغ امثمكملّبىغ أمثملىعيسىع هيمه ميالّ هي جممي وخم ِّـهش

ن هثمكُّـيشا مثهنمشالُمي ّب يسىحا امثمنتىعب ىشمن ّ هبيطِّـ جنهيىعول هبُّـ األممحىعث امثمكهنسمكُّـ،ب اجهبتيشإلمئً ىغ ّ
ىشمل .)هثهي منمكهش اال(.  وهثتمئٍ حيهنٍبىغ وممىطحيهنّ هثهيَّـجُّـٍىغمممش
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و هن ممتمك غجنسلكجعمئخل عهث جنمثيغ جعهبمتتميومض مجمبمل جللك ي ض ه ألهث جلمف حفالم غجنجيب هن ي

ي جلمف جلهئيغ غجنجههئ غألهنص هعهثخص قمميعن جعخيٰههت ي جنالجفتمثلكف عجنمث مض مجمبمل وهجضهب ي ي  ه
َّـىجنيطحم هنلك ُّـجع تيطييغص هن غيحك و هن عهث جنمثيغ جعهبمتتمييت ص ممخص مض قحم ي  هي هثهي حممث

َّـىهَّـ هن غق عمممب هنجيمبمئلكص ي ُّـت ن جعج ه جعهئيعغَّـمل عمم حل غجنبميلكن غجنمئ ه هن غجنهيت
يجفت هعن مس ُّـٰهجييع غق عمممب هنجيمبمئلك هعن مملكن هنٰهجييعي ص عه جليطن مغ ي عجنمث  :هغص حممثمئلكن جنه

ص هعهث مض جفلكن غيضجييعغق ر ههنلك . يق عمم جفت حل غخلمتىغُّـيع هغخفمثتمليُّـهئيعن عمم حلهب
ي حممشن غجنجههئ غجنيعغجع ي عرطهثح حممث ممىعجن غضِّـ عهثلك ي هثمئيعع .  جنيمثملمثمل جلمبهبي يههن غجن

ن غجنت معيُّـملمثت غجنمتحييعيجلمب غخفمتجي ألر ىص ألهث جنمثيغ هن غجنخيمب  وجيمبمك جنىعغهتلكص جع َّـ جلمبي
ن جلمبخص هنمئيطهنمثيص ممخص معمئيطسظمظ ين جعحث مض غجلىغظ غألهنص حممثهئ يي ص هجنىعغ ىي ُّـهلك ه بحهن جلمت جنمتهيس

ن ن .  غجنهيهئيع ي هثحتلكف عمل جلمب غخفمتجييمثمل عن مس ُّـهئ جلمتيطهثلك جلهبمب:هثمئ ههن َّـمتلك هثمئ
ن غجنت َّـ ممخصنع :هعُّـٰهلك وهث جنمثيغ هن غجنخيمب قغغص حممشن غخفالئهئمل ي حتتلكف ي جنهئي مغ ي غخف

مغيط جلمتيطَّـ جلهبمب ص عق ي ُّـ ن و هغهثتمئلكنو هغحكتيطينو حمهئيعيمثملعجنمث ن عمل غخفجهت  هن غخفخيمب
غققَّـلكغجن ص حمخص هثحتلكف عجنمث هنمت حممئيش خميعغظغ .ت ُّـهيتمئيع عجنمثهتلك مض هن  هعقغ مملكن غألهنيع ممىعجن

ص هعهنلك عخكهئلكجن هذههبلك هخغئجيهتلك يهنمئيطهنلكمع  حمال جفلكمغمل عجنمثهتلك جلمف ص هغحكتيطييمعصي
ن غجنت ي مع. هثح غإللكالم  جيمبمك جنىعغهتلكص ممخيمب غجنهيمئىهَّـىعغ ريعه مض حكلكئيع غجنخيمب

وعن غجنبحهن مض جلمب غجنهيمئ ههنسلكئمب هنيعمعبيش) ص( ك حممث ص هيخلي هنلك جن جلالخممل جعخيهب غخفهئمبي جعهئي هغخل
ن غحليطُّـثمل ص يعهثخص َّـ جنجهحىع غألقَّـلكن ممخص ُّـمئلكن ُّـمل غجنىعَّـ جعلكجنيعُّـلكضمثلكغ هغجنخيمب يهن عهث ُّـهبهئ معمئ

غ ن غجنهي. ههثتلكف حمهئيع غإلهثسلكن ممهيجنمل غحللكحك ىحممشهث عهثخص ُّـص مئهممىعغ ُّـمئلكن مض جلمب عظ ي بحهن مض ي
غجليطن يحكتمتبلكل غألجفهئلكن غجنهلجلمث هيعك عن مجمبملىهجنهئ جن حمص مليتهتلك غجنتهيمهمثمبمثيمل هن عقجنيخم  هن ي

غجليطن هث وسخمن حمال معبمئ عُّـمل خممثهبملىخم ن هجنهئ ص ه حصلك عجعيطغي م معبمئ مض جلمب غألظ ههن قجن حك
 .مبتهيمن عجنمثهتلكىي ُّـ

ن ريط مممث معجيي ُّـجيى هنينع عمل هنلك هظمبمن عجنمث مض قهنلكهثمتلك قغ ههظمبمن يمب جلمف معلكقُّـىط غجنخيمب
ن غجنتالهنمثىع يهممخص معيعهن مض غخفيطغقك غجنيعحكهبمث. غحللكمظ ظيعييمل ي ُّـيطقحك  عجنمث غجنخيمب ي ظحفيع هنلك مع
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ن غجنيعُّـلكضمثيغحليطُّـهن هن غجنمتحييعُّـ ظيلكغ هغجنخيمب هي ص ي عجنمث هثتلكف غجنخيمئ غجنبهلهيمل هظحفيع هنلك مع
ش ي م هنثال م عه هثحييعُّـو قُّـلكضمثلكغ هنلك خمب عجن حكمتمليُّـيطقحك يألن غجلهتيط ص مثهتلك غجنىغهنلكنلكغ جلهي جلمبه

لكغ يخنم مض حمهت غجنمتحييعُّـىمل جع عن ُّـي غألهصلكغ غجنمئيطُّـهبمليخنم جلمف حمهت معمب غجنمتحييعُّـىغجنىعه ُّـ
 .قي جلخن غجنتجيملغممبغحليطُّـثمل خف

ن هُّـيعُّـيط هنخييعحممل هنمتجهمس غجنمتحييعُّـي ُّـيعُّـيط عن ُّـتخمهى هنصهثخي مل حممبمثبحهن جل يمل غجنهئىعغئمثييس مض غجنخيمب
ن غجنبلكجفثص لكغ غجنمئيطُّـهبمليمجمث غجنمتحييعُّـ  .مهخلي جع جنمبهبتخمهصغيخل هغجنجيالهَّـىعغ جنمثيغ جنخيهب

قغمعمتلك غجنخيمبهبمث.لك ُّـهسحك جنيهجح   ي عن جف مل مس معتب غخفمتهتمي غجليطُّـيط غجنىعه معخيتهبيط جلمبمث مجمث غخفحلكحم ي
نحمجكه غجنجيلكجنمك ُّـمئيعع ص مل مض غجنخيلكمسيغجنخيمبهبمث ص ه خمب حكبخيخصئمل حكمتمل معمئيعُّـبلكوي هَّـ هنهسجنهنخيلكمس غألظ

ن غجنهيمئيجغ ُّـمئهيىغ خمهيىغغ َّـلكئمبمل هُّـمئيعع ممتلكغ  ن عظ يع هن جلمبخصظ غجنمئيعن غجنخيهلُّـ يغخفحيهي جنمبهبيعجف
معمبهبمثىع ظلكجفمك غجنهئهيلكُّـمل غجنىعه مغخي  ي غألظهيهتلكذي جلمف هنبلكذ غخفحمئ جعمتو هَّـ ممتلكغصغخفمثالقه

ن حممبسهيمل يهغألظ ن غخفحيهيي جغ جعخييط عن ُّـمتهت غجنجيلكجنمك صه هغجنهيمبسهيمل عظ  ُّـيعمغ عمل يعيعظ
قغظ جنمثمئيعع  نغجن  ي غخفحمئ هغجنىعه جعمثمت هجعخلصي جنمبجهمثىط هنيعمعهش غألهثمهلكقهحميعغئيط غألظ

ن حكمتمليغألظهيهتلكذ نهجعخييط حميعغجم هن قجن ُّـمئيعع . ه معمئيعُّـبلكه حكبخي  ي جنمبهبحمئممهيلكُّـمل غألظ
هثيط غخليعغحكلكذ ي غجنىعه مملكن مض عممثيع هنبلكهثمث ُّـمتلكخمىس عحكتلكقن هُّـبخل ي غألظهيهتلكذيعحكتلكق غخفحمئ يغآلحف

ن غخفحيهييحممشن هممخص قمميعهثلك . قعُّـ حممثهتلك  ُّـمئيععن يحممبخصص ي غألظهيهتلكذي َّـ هنبلكذ عحكتلكقن غخفحمئيعيعظ
مغيط مض قَّـمت ٰههجعخييط خميعغظمع جنبص غجنجيلكجنمك ي ُّـيطقه خف ُّـمتلكخمىس ن ي مع  قهقغغ مض غألظ

هنلكغص هبمليهنجيلكجنمك هنمتحي ن جنهئمتيهتلك جنمثسمن هنيعمعوهعن مملكن ُّـهبمب هنخيمب يألن ص هبملي جل جلمب غألظ
ئ ُّـهلم جع هُّـمييعغ هُّـمسحفىعن قغغ غجنمثهبخل هقغغ غجنجهخصنمضغخفمتهتمي غجنىعه ققك  ي ض  .ي

ي معهيمهمثال غجنسمثيع هنلك عخهثلك عجنمثىَّـىعغ هخميط قمم   جفمبمئلكغ يمض هنمئيطهنمل ممتلكجع   غجنجههتمثيط غجنمهيطقىيطه
ن قغ غجنخيمبهبمثغألظ ي جلمتيط معخييعض خفمتلكَّـمي غحل جنمثي مل هجعمثلكن يمل مض ققغحكمل معمب غجنهئتمك غألظ

نيقغغ غحكتبيطغن غجنهئتمك غجنيطقغحكمثيهنمق  .مل مض جلمب غألظ
نيقهنلك هثيطيهثمتلك جلمتيطع :هغحللكظ ي عن هثيطقحك ظحفيع هنلك هظ عجنمث ي يجعيطصك غجنجيلكجنمك جلمب غألظ

هنلكغ ههثميىعُّـ معميىعُّـملي ههثتيطقصَّـىعغ غجنخيمب هف مض عجلجيلكئ غخفخيمب  هجعخييط قجن ص ههثجهبخيصه ظحمثحملي
ن جن ن عن خكئمن خميعغظغ ممتلكغ :هثمئ جلمتلكُّـمل  عه غجنهئهيلكُّـمل عه غخفخيلكمس عه حميعغئيط غألظ

ن  .يسي قجن مض جعحهن غخللكقف هغجعحهن هختمهي غقَّـمك هجفمئص حممسهثمن جعلكخلمثلكقغألظ
يههثح عهثخص هثهسمم ن ألهثلك قعُّـمتلك ممثحقمل مضييط ذهقغ غخفمتهتجمثي غ غجنسمتتخل هعممثيع ُّـي لكمبمك غجنخيمب  عهنٰه
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مكمثهي ن غجنت معيعمعبيش جع مغيط حممئ: هيخلص هجنىعغ ُّـمئلكنيمل غخفهئمبيحممشهث هن غجنخيمب ن غجنمئمثلكهنمل وي ُّـ  ُّـ

ن جفسلكغ وألهث ُّـ  يُّـمل هغجنىغقغجلمل هغحصمتيطحكمل غخفخيخصقيهممىعغ جلمب غجنجيمك.  ي جلهب حممثي
هن ن غخفيعمعبجيمل جعحمثلكمعمتلك غجنمث َّـلك هن غجنخيمب ن يمثملهغخفمثهئلكهثمث ههثح يص حممشهثلك ي هثحتلكف عجنمثهتلك ُّـ

 هي هثحتلكف عمل وجلمل هي عمل ققغوغجنمئمثلكهنملص عق ي هنيعك َّـمتلكم هي هثحتلكف عمل جعمتلكظ
 .هحكلكئيش هثمئ

وهجلمف عه جفلكن و جنهئمت جعخيمثيطصهن غألخكهئلكن غخفمتتجمل غجنيعغجع ى غجنجههئيص حممشني  جل ي
غ صهنمئتهش غجنجيب ص هحصىعغ معيعمم مجمبمل هن غخفمتلكلكمئمل هجلهبمب  جملكهنىش غإلهثتلكف جل غجنىعَّـ

جنىجعلكألخكهئلكن غجنثالجغمل غأل يهنص ممخص جعخل قجن غخفمهمت جعمئ  : ي
ن األوسط وضو ُوهو ما  صغرىً فيه  ى، ا ك موال  ا  َ عكس،ً 

يجة ِ واألِ األصغرُ، فيكون وضعّولاأل . تّقدم وضعهما  اُالفُ  ا
ش ن هذا ا ميعَ أبعدُومن هنا  ض،ِ عن مقت الطبعِ ا  عن  اإلنتاِجَ 

هن اعة. ا ه  ا تر نطقٌو ؤلِ من علماء ا الثةّ    و األِفاتهم واكتفوا با
غ وهث جنمثيغ جعهبمتتميع: هخملكجن وهجنهئ غجنمهحمثِّـ عهث هنمتتمي. ي ىص جنهئمت ي ُّـيي  .ستخيهبي

  وطه
ط شُش وطِ  إنتاج هذا ا الثةُ ا  َمّ ال تقد،ٍش   ُةّ العامُ ا

، وال من جزئّ أن ال يتأل: وِةّ العامِها  القواعدُذكر ، وال ّف من سا ت
ة وجٍمن سا ىٍبة صغرى و ط ، ك ش طان خاصُو ّ أيضا فيه    :ان بهً

 هي ُّـستهيمثيطهن وتمل سرضهن جلمتيط عممثيع هن عحكتلكقيعحمهئلكقَّـ هنجهته صمض جفمبمئلكغ جعحهن غخللكقف
ن عه هنلك ُّـسهبصهخكمثئلك غ هن ققغحكمل غخفت ي هن عش خميط غهثتهت ف غجنخيلكجنمثملي  .ي جعلكخفمئيطهنلكغ هغجنسجي

ن قغ غجنخيمبهبمثي جلمبمثمتلك عن هثجيط:هحصىعغ هثمئ يمل ههثمبب َّـىعن غجنمهمثحلكغ مض غجنتجيطُّـيط يق هنمتلكَّـمي غحل
 عن ُّـٰه جنمتهيس ي جلمف غجنجيلكجنمك جلمف غألخممكهرص مل غجنمهحمثحمل هغجنجكجعمثمل هغجنمقمصمليهغخفمتهتجمث

ههنمتهتجلك مغيطُّـيطغ هُّـخييعم هن عُّـ ُّـبتيطع هعُّـ ُّـمتتهت .)هنمت جفهيحي غهللا(. ه
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ونن أ. ١ ةَال ت ً إحدى مقدماته سا ًية جزئّ ّ.  
ُية. ٢ وجبّ قدمتان  نت ا صغرى إذا  وجبة.ّ ا نت  صغرى  ً فلو أن ا ّ 
ا جازًةّجزئي وجبةَ،  ى  ك ون ا بً أن ت ونُ، بل  ةَ أن ت يةً سا  ً ي ألهث جن ّ

مغبملمملكهثمن غجنهئمقه  مغبملي جنىغن عن ُّـتمسجنههن ومثمل مغىغئو غجنمئمثلكك هن ظمييعه هن  همممقه ي
مغبمل ومثملي مممبوهن ن هنمتتجلكص حمالجعيطي يص حمال ُّـهئ ن غجنهئمقه حكلكجنبمله ه مممبمثمله عن معهئ  . ي
  هو

وط مسِسب ا وب،ِة ا ون ا سةُنتجة اُت ّألنه ؛  فقطً منه 

ط األول ِبا سقطّ عةُ  بُ حاصل:ٌ أر سا ِ  سا ا سقط.  ا ا  ا  ُو
زئ: ٌثالثة ابٌتان سواءّا تلفت باإل وجب أو  نتا  سلبِ  الث . ِ وا ا و

ة: ٌ واحدُسقط سا يةُا ُ ا وجبةّ زئِ مع ا ِية ا ان. ّ رابع  ا ة: و سا زئُا ُية ا ّ 
وجبة ى مع ا يةِصغرى أو ك ِ ا ب. ّ س  ا ا و: ٌ واحدٌو زئُجبةا ُية ا ّ 

وجبة صغرى مع ا يةِا ِ ا ىّ ك سة . ا ا  وبُفا هانُ نقيمٍ    : َ عليها ال
ب( وجب :)ّ األولُا ، يّ من  وجبةُتجُي ًية جزئً  ّ.  

سان  :ُمثا   ٌ حيوانٍ إ
سانٍ ناطقو          ٌ إ
  يوانُ بعض   ٌ ناطقِ ا

ردُنَهُو ن، ب عليه با قدمت إحداهما   ِبديل ا تدّ  إ  األخرى، ف
ش األول ِا ُ، ثم نعكسّ يجةّ حصلَ ا طلوبَ    :، فيقالُ ا

فروض م و     م ب   :ا    

ومل مض مم خكهئي غجنهلهل غجنثالجغمل غجنخيلكهنهَّـ )ص( .لكن جعيهغجنهللكلكن غخللكظ ي
ن  ههثهئتهي جعخص خملكجن غخفمهمتيصك جنهلجفهتلك هجعمثلكن غجنمقَّـلكن جلمبمثهتلكي غجنتخييعيهي جس )ص( ي خميطك  ي

يحممثهتلكص جغ جعخييط قجن هثمتتمئ عمل غيخمجكغذ .)هنمت جفهيحي غهللا( ي غجنهللكي
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د   ع ب ح  :ّا

هان رد(: ال ، فيحدث):با قدمت بديل ا ُ ب ّ:  
م           ُاألول(  م ب        )لّ من األوّ
ب    
نعكس طلوب( ع ب ح     : إُو   )وهو ا
نما ال ي ُو بُتجّ واز؛ًيةّ ُ هذا ا ونِ  ثال أعمُ األصغرَ أن ي  ،   . من األ

ا( وجبة:)ا يةٍ من   ٍ
وجبةّ ٍية جزئٍ و وجبةُتجُ، يّ ًية جزئً  ّ.   

سان  : ُمثا   ٌ حيوانٍ إ
عض        ودُو و سِ ا   ٌان إ
  يوانُ بعض ودِ ا   ٌ و

ردُنَهُو قدمت ثم بعكس عليه با بديل ا ِ ب ّ يجةّ  ً؛ياّ ُتجُ، وال يِ ا
  .ِ األصغرِ عمومِواز
الث( ة:)ا يةٍ من سا  ٍ

وجبةّ ةُتجُ، يٍيةّ ٍ و   .ًيةّ ً سا
ء   :ُمثا ن بدائمَال  م   ٍ من ا

لو        لحوادث     ٌن 
  ء ائم بمحلَ ال  لحوادث من ا    

ردُنَهُو ، ثم بعكسً عليه أيضا با قدمت بديل ا ِ ب ّ يجةّ   .ِ ا
رابع( وجبة:)ا يةٍ من   ٍ

ةّ يةٍ وسا  ٍ
ةُتجُ، يّ ًية جزئً سا ّ.  

بخٍ سائل : ُمثا   رّ ي
ء       سائلَوال  ديد    ٍ من ا
  بخُ بعض س ّ ما ي   ٍديدر ل

ن هانُوال يم ردُ ال قدمت عليه با بديل ا ش؛ّ ب َ ألن ا َ األولّ  ُتجُ ال يّ
ة ن يٍمن صغرى سا فِ عليه بعكسُنَهُ، ول ، وتأ قدمت ِ ا شِ قياسّ  ِ ا
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ِاألول طلوبَتجُ من العكس ّ   :، فيقالَ ا

فروض م     م ب   :ا   وال 
د   س ب ح : ّا

قدمت إُنعكس: هانال   :ّ ا
  )ّ األولُرابع(     ال م ح .ع ب م      

         طلوب(       س ب م   )وهو ا
س( ا وجبة:)ا ٍية جزئٍ من  ةّ ٍيةّ ٍ وسا ةُتجُ، يّ ًية جزئً سا ّ.  

سائلُبعض :ُمثا بخِ ا   .رّ ي
ء      سائلَال  ديد    .ٍ من ا

    بخُ بعض ديدّ ما ي س    .ٍر ل
ُوهذا أيضا ال ي قدمتُنَهً بديل ا سببِ لع؛ّ عليه ب نِ ا م  أن ُ، و

سابقِ عليه بعكسُنَهُي  ، قدمت ِ ا  .ٍ بال فرقّ
  ربؖء

اض. ١ ل االف رابع بد ش ا س من ا ا ا ثم ا ب ا   .ّبرهن  ا
رابع بد. ٢ ش ا رابع من ا الث ثم ا ب ا لفّبرهن  ا   .ل ا
قة .٣ ا بطر ش ا رابع من ا ب ا رد برهن  ا ن بأخذ منقوضة ّا ، ول

طلوب تج ا ى،  ك نقوضة ا ستوي  قدمت ثم أخذ العكس ا ّمول  من ا ّ ّ.  
قة .٤ الث بطر ش ا س من ا ا ب ا رد برهن  ا ن بأخذ ّا ، ول

قدم مول  من ا ّمنقوضة  ى ّ ك نقوضة ا ستوي  ّت ثم أخذ العكس ا

ف قياس قيض ٍأ يجة هذا القياس لعكس ا ش األول، ثم عكس ن ّ من ا ّ

طلوب حصل ا وافق    .ا
قة .٥ ا بطر ش ا ا من ا ب األول ثم ا ّ برهن  ا ردّ ن بأخذ ّا  ول
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قدمت مول  من ا ّمنقوضة  ا من . ّ هان، فإنك ستحتاج إ وعليك ا ّال

ستوي   ك استخدام العكس ا بع ذ طلوب، و صل إ ا  من ا 
وقع استعما فاتك ومهارتك     .حسن ا

قة .٦ ا بطر ش ا الث من ا ب ا هن  ا ردّ جرب أن ت  بأخذ ّا
حمول  قدمتمنقوضة ا م تتم. ّ من ا ذا  يجة ن منّو وصول إ ا  ا

ّفب ا كّ   .  ذ
قة . ٧ الث بطر ش ا وب ا لفبرهن   من   واخ منها ما ا
  .شئت
ًية واقعًسن بالطالب أن يضع ب يديه أمثلة( هن عليها  ّ وب ال ي ل  

ت نات،  مر ثال أّيع هذه ا ر با   ).ضح  األ

ؚؤؕ  
  رخ اشرضب اشثقخ شو اششغه اشمابن بلشفه االسداضاشخكقن :سج

 : ُّـهبهئ جليعك غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنتلكمظ
  ن غي مم:اشعمض

ن ظمييعغن  ل جفم ن ص جفمثهن معهئ غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنيعغجع
مغبمل ه مممبمثملههن مغبملي همثمل مغىغئه همممقغن هن  .ي

ق ظلكقخممل:ّاخلري  .و ل غ جفم هثتمثجمل غجنرضغ غخفىعمم
ق مض غجلىغئ: غجنهييعك:  غخفيعجفمبمل غألهمل:اشخكقن غققغ يمثملهثهييعك جنمببخيىش غخفىعمم  غجن

 .)ل جفم(َّـ ) ق(ص جفمثهن ُّـمهبِّـ هنخيمت )ق(مض غجنرضغ جعم
قيغحكتخيعغف خمٰهمث: غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثمل  :تخل ظلكقخمتخل جعخييط غجنهييعك غخفىعمم

ومممبمثمل. ص مغبملي جلهتلك و هن ض ل غجنمئٰه) ق( هن ض حصلك هن  غجنىعه َّـ يمثمل غجلىغئيمثملهجضهب
 .يص ه مم ق جفم)جفم(
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ومممبمثمل. ص مغبملي يُّـٰهلكص هقجن ألن غجلىغئ عو هن مغبمليمثمله ه مممبمثمله جنهئلكهثمن حكلكجنبمليص هعيو هن ص ي

جلهتلك  ض حصلك ) ق(هن مغبمل غجلىغئ) ن(هجضهب  .يمم ق ن: ص عهيمثملغخف
يمم ق جفمص مم ق نص إلجغبلكغ : تخل غخفستخيعمغتخليغحكتخيخصن غجنمئٰهمث: غخفيعجفمبمل غجنثلكجنثمل ي

 .ظيطم ل غ جفم
غ   :هثتلكمغ جغلكهثمثملعي جعمسك جعىعمميع غجنمئمثلكك غخفجيمب

  ل غ جفم     نل جفم   ن غشمم
 .يمم ق ن) ص (.        يمم ق جفم) ص: (تلكن غخفستخيعمغتلكن رلكيهغجنمئٰهمث

وهثجيط عهث ُّـهبهئ معمسجنمث خممثلكك) صمص(تلكن يجعخييط هنالجفحيمل خمٰهلكُّـلك غجنمئمثلكك هغجنمئٰهمث  ي
ي غجنثلكهثمثمل مم ق نص هظمييعه غجنمئمثلكك مم ن غص جعحمثهن يمثمليهن غجنجههئ غألهن هن غجنمئٰه ي

ن غجنمئٰه  :جنمئمثلكك مممقه هغجنت َّـ ظمييعه غه غجنثلكهثمثمل ظمييعهيمثملمعهئ
  ق غش مم   ن غشمم     ق نشمم

هغجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غألهن ُّـمتتمي مممبمثمل ي ي مغبملي  .ه هن
و مم ق غ ظلكقخمملصعقن هص جغ هثمسحفىع ي زص هجعلكجنتلكمظ معمهيطم ل غ ق غجنخيهئيغ غخفست

ه جنمتجخيمب ظمييعه خممثلكك ن مممقغن غجنمئٰهوَّـىعغ غجنخيهئيغ غخفست  غألهمل هن يمثمل معهئ
ي غجنرضغ غجنثلكجنهن هن غجنجههئ غألهن هغجنىعه  هنمتهتخصيجههئتتخل غخفستخيعمغتخل حممثيغجنمئٰهمث

مغبمل همثمل مغىغئهُّـمتتمي هن  .ي
غوظلكقخممل  ل غ جفم  جفم  قشمم    ل غ ق  . هَّـ غخفجيمب

 :هَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غخفثلكن غجنتلكمظ
غنو عهثسلكنشمم :اشعمض   و جفمث

ق عهثسلكن جن  .)غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنيعغجع (وجعخيىش غجن
غن:ّاخلري ق جفمث جن ومثملخمٰه( و جعخيىش غجن  .) َّـ هثتمثجمل غجنرضغ غخفهييعهكو ظلكقخمملي

 : غجنثالف غجنتلكجنمثمله هن حفالن قجنمث غيحمجكغك غجلتخصقغ جلمف غخفيعغجف:اشخكقن
ق جعيعهنىغ :األوز جن  وعهثسلكن ق :ص عقن ظلكق)ق( هثيعهنىغ عمل جعخيىش غجن
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مغبتخل:اشثقففك  :ي غحكتخيعغف مممبمثتخل هن

ق ق              شمم) ص(              .هجن
 .عهثسلكن            يمم ق  ) ص (           
غي غحكتخيخصن غجنمئٰهمث:اشثقشثك ن عمل غخفجيمب ظ  .تخل غخفستخيعمغتخل جنمب

ي هن غجنجههئ غألهن غجنرضغ غألهن هنمت هن و ُّـهبهئ معجههئمث خممثلككي عهث:هثالجفىح ي
ق مممقهص هقجن ألن يمثملحفالن مغخي غجنمئٰه ي غجنثلكهثمثمل ظمييعه هظمييعه غجنمئمثلكك غخفىعمم

ي مض غجنمهمييعه ههن ن جفيطغ عهحكيش جضهب هغإلهثسلكن حكمثهئ ه جللك مض غجنهئمقهص ههن ي هض
مغبمل ن عن َّـىعغ غجنرضغ هن َّـىعغ غجنجههئ ُّـمتتمي هن هغخفخيمب ه مممبمثملي  :ه ظلكقخمملي

 وعهثسلكن     ق شمم
غن   و عهثسلكنشمم  وجفمث
غن     ق ش مم  وجفمث

غنشعقنص مم غنو ظلكقخمملو ق جفمث ه ص حمتمهيطم جعخيىش غحلمث . يقط ألشلك غجنخيهئيغ غخفست
غنشمم(جنم  )و ق جفمث

قزجغ ه غخفىعمم يغجنجههئ غألهن   هنو مض خممثلككه ظمييعه هثجخي غجنخيهئيغ غخفست
ن مممقغن غجنمئٰههغجنرضغ ص معهئ ن عنيمثمل غجنثلكجنهن هنمت  ي غألهمل غخفستخيعمغملص ههن غخفخيمب

مغبمل همثمل مغىغئهَّـىعغ غجنرضغ ُّـمتتمي هن  :ي
غن   ق  جعخيىش غحلمث

ق     قشمم  وهجن
غن ق       جعخيىش غحلمث هو ظلكقخمملصوهجن  :ص هجعلكجنتلكمظ ُّـمهيطم جلهئسهتلك غخفست

غن ق جفمث جن غوجعخيىش غجن  . هَّـ غخفجيمب
 :اشخكقن رخ اشرضب اخلقشم شو اششغه اشمابن

 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنتلكمظ
 ل ن غ: اشعمض
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 .غجنرضغ غخللكهنيغ هن غجنجههئ غجنيعغجع  ي ف ن           
 . عهثتلكمغ ك غ جفم ظلكقخممل:ريّاخل

 :ه غجلتخصقغ جلمف قجنمث غيحمجكغك هن حفالن غخفيعغجف غجنتلكجنمثمل:اشخكقن
 )ق(هثيعهنىغ عمل ل ن جعم. ص
مغبتخل مممبمثتخل ظلكقخمتخلي هثستخيعف خمٰهمث.ص  :يتخل هن

 . ق غشمم) ص(.              ق نشمم) ص(  
غ غجلتخصقغ جلمف هغجفيطغو هنمتتميوهثحلكهن عرلكق خممثلكك. ض و جنمبهبجيمب تخل ي هن غجنمئٰهمثه

هغخفستخيعمغتخلص هَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنتمئيص غجنتلكمظص هقجن خكحىعغ  ي
 : جعخل غجنمئٰهلكُّـلكهجنمبىعَّـ همعيطقُّـبلك جنمبجيلكجنمك جلمف غحكتخيخصن غجنخيالئ

  ههنلك جعخل خمٰهلكُّـلك غجنرضغوتخل غخفستخيعمغتخل هن مغهتملي غخفىغغهمغمل هنلك جعخل غجنمئٰهمثُّـهبهئ
ق هن مغهتمل جنوغخفىعمم مغيط حممثهتلك خممثلككويط جل قجن جغخصهثمثمل عخكهئلكني عحفيعهص جفمثهن ُّـت  و ي ُّـ

 :هعجنمث َّـىعن غألخكهئلكن. يهن غجنجههئ غألهن ممخص مملكن غحللكن مض غجنرضغ غجنسلكجع
 يمم ق ن 
 ل ن غ 

 ل ن غ
 ل ن غ 
  ق نيمم 

  ق نيمم           
  ق نيمم 
 ي جفم ن 

 ي جفم ن
 ي جفم ن 
 يمم ق ن 

ه غخفستخيعمغمل غألهمل همغخيمبمتلكَّـلك عهي هن ظمييعه غجنرضغ يمثملجفمثهن عحفىعهثلك غجنمئٰه ي
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ن معلكقغ ق جعحمثهن معهئ ه حصلك هعحفيعه مممقهص جغ مغخيمبمتلكَّـلك جغلكهثمثلك هن مممقغن ه ظمييعههغخفىعمم ز

ومب عقجعخيمل عخكهئلكني ظمييعه هعحفيعه مممقهص حمتحمه هن قجن ممهممىعجن معلكقغ  .ي
م هثهيخيمب هن غجنمئٰه  غخفستخيعمغمل غجنثلكهثمثمل هن ظمييعه غجنرضغ يمثملهَّـىعغ هنلك حك

ق همممقغن  يمم ق غ                                                        :غخفىعمم
  ل ن غ

 ل ن غ
  ل ن غ

 ي مم ق غ
 ي          مم ق غ

 ي مم ق غ
  ي جفم ن

 ي جفم ن
  ي جفم ن

 ي مم ق غ
مغيط عخكهئلكنممىعجن  عقجعخيملص َّـىعغ هُّـهبهئ جليعك غألخكهئلكن غألقجعخيمل هن حفالن و ُّـ

ٍّغجليطهن غجنتلكمظص هغإلخكلكقغ عمل عهنيع مم هنمتهتلك  .ي
  ق نيمم

ل ن غ
 ل ن غ

 ق نيمم
  ق نيمم

ي جفم ن
 ي جفم ن

 ق نيمم
  ق غيمم

ل ن غ
 ل ن غ

 ق غيمم
  ق غيمم

ي جفم ن
 ي جفم ن
ي ق غ

ططضضضضصص
يعهنلك غألهن حمهت هن ن) ن(ي ألن غحليط غألهحكيش صي غجنجههئ غألهني  مض غجنمهمييعه وجضهب

ل ض يط هقجن ألن هن خهل عهثتلكمغ مممبمثمل غجنهئمقهص و جمحق هنمتتميي مض غجنهئمقه جنهئمتوهن ي
ص هَّـ جمحق هنمتتمي. هَّـ جنمثسمن ممىعجن حممث وهعهنلك غجنثلكذ حمهت هن غجنجههئ غجنيعغجع ط عق ي ي

مغبتخل همملكهثمن ظمييعغن مغىغئ همثمليعهثتلكف جن حممثخص جن معمسجن هن هن  .خص َّـ جفلكن َّـىعغ غجنرضغ ممي
ههعهنلك غجنثلكجنهن حمهت هن غجنرضغ غألهن جنمبجههئ غجنثلكذ جفمثهن ُّـمتتمي حكلكجنبمل ي ه مممبمثملي   :ي
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  .ي ق جفم

ه مممبمثملهجفمثهن ُّـمتتمي حكلكجنبمل: حمهت هن غجنرضغ غجنثلكذ جنمبجههئ غجنثلكذ: يهعهنلك غجنيعغجع  .ي جفم ق: ي
يهعهنلك غخللكهنيغ حمهت هن غجنجههئ غجنثلكذص جنهئمت يص هقجن ألهث هن خهل و جمحق هنمتتميي

 .يف غجنجههئ غحفتالم غخفمئيطهنتخل مض غجنهئمثعهثتلك
 .مملكخللكهنيغ مض جليطن غإلهثتلكف يهعهنلك غجنسلكقك حمهت

يهعهنلك غجنسلكجع هغجنثلكهن حمال جفيط عهحكيش  ن خممثلككيجفت ي  . مض غجنبخلوُّـهئ
قغ ز ي عهثتلكف عيصعقن  هن غحكتثخصقرلك زهجعلكجنتلكمظ حمال هنمتلكك عي) ض( ه)ض( مض ظ

غ ن عمل غخفجيمب ظ  .جنمب
. )ي جفم ق( ه)ي ق جفم(: هرلك) ض(ه) ض(يتمثجمل مم هن تلكن رلك هثي جنيطُّـمتلك خمٰهمثصعقن

يمم ق غ حممبمتهسجن:  غخفستخيعمغمل غجنثلكهثمثمليمثملهجنيطُّـمتلك غجنمئٰه تخل ي هنلك جعمثمتهتلك هجعخل غجنمئٰهمثي
غص ولك جن قحفلكجنملي هنلك ُّـمتتج َّـىعغ غجنتمسجنمث جحىغآلهثهيتخلص هجنمتيع ن عمل غخفجيمب ظ  مض غجن

قغ عقجعخيملهغيجفتخصيغ و غخفتمه ن غجنمئٰهي ي مم هن غجنمئٰهمث غخفستخيعمغمل هنيمثمل جفمثهن معهئ  تخلٍّ
 : عحفيعهه همممقهه معلكقغهظمييعه

ي جفم ق ق غيممي ق جفم ق غيمم
  ق غ يممي جفم ق ق غ يممي ق جفم

يعهنلك غأله يغألهن هنمت   هن غجنرضغخصيهب غجنجههئ غجنثلكجنهنص غألهن هنمتهتحمين هنمتهتلك ي
همثمل مغىغئههَّـ ُّـمتتمي حكلكجنبمل غي  . ك غ جفم ظلكقخمملص هَّـ غخفجيمب

ى ألهث خميط غخكجكصوهغجنثلكذ هنمتهتخص جمحق هنمتتمي مهمييعهص غجن ىل مض َّـىعغ غجنجههئ عرلكغي
 .هَّـ جنمثسمن ممىعجن حممث
ص هن يهعهنلك غجنثلكجنهن حمهت  همثملمغىغئ هحكلكجنبملَّـ ُّـمتتمي هغجنجههئ غجنيعغجع غجنرضغ غجنيعغجع  ي

غ: هعُّـٰهلك  .ك غ جفم ظلكقخمملص هَّـ غخفجيمب
يهعهنلك غجنيعغجع حمهت هن غجنجههئ غألهن جنهئمت ي ىط هقجن ألهث غخكجكو جمحق هنمتتميي ل حممث ي

 . عرلكغ غجنمهمييعه
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غ هن حفالن غجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غجنثلكجنهن ههن صعقن ي مع عجغبلكغ غخفجيمب ي

ص جنهئ غيخمتمهلكق جلمف غألهن عهمل هقجن خفلك  يحفالن غجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غجنيعغجع ي
يجليعحمت هن جعخييط غجنيعغجع جل غجنجيب  .ى

 :اشخكقن رخ اشرضب اشثقشك شو اششغه اشمابن :سج
 ي ن غ :اشعمض

  جفم نيمم           
ص جفمثهن ُّـتمسجن هن حكلكجنبملغجنرضغ  وغجنثلكجنهن هن غجنجههئ غجنيعغجع و مممبمثملي  ي

مغبمل و مممبمثملوظمييعه ههن  . مممقهي
 .ي حكلكجنبمل مممبمثمل ظلكقخممل: ُّـمتتمي ي غ جفم عهيعهث: ريّاخل

 جنمهيطخممن ل غ جفم هثمئمثٰههتلك هجن مملكهثمن ل هجن مس معهئ ي غ جفم ظلكقخممل: اشخكقن
ن ظمييعغني هن غجنجههئ غألهن و ألهنهئ معجههئمث خممثلككهغ جفم ظلكقخممل نصمعهئ   همعهئ

ق مممقغنص هأل مغبملمممقه غجنمئمثلكك غخفىعمم همثمل مغىغئههثتمي هن  : ل غ ن ظلكقخمملي
  ل غ ن   جفم نيمم  ل غ جفم  

هص هعقغ مملكهثمن ل ن غ ههعقغ مملكهثمن ل غ ن ظلكقخممل  ظيطخممن ل ن غ جلهئسهتلك غخفست
 .همتلك حميعضمتلك ي ن غ ظلكقخمملي هقجن ألهثصو ممىعغ هثمئمثٰههتلك ي ن غص َّـىعغ حفمبهظلكقخممل

غه وعقن ي غ جفم ظلكقخممل  .َّـ غخفجيمب
 :خكقن رخ اشرضب اشمابن شو اششغه اشمابناش

  ن غشمم :اشعمض
 ي جفم ن           

وغجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غجنيعغجع ُّـتمسجن هن مممبمثمل ي مغبملي  و ظمييعهص هحكلكجنبملو هن
ومممبمثمل  . مممقهي

همثمل مغىغئهُّـمتتمي حكلكجنبمل: ّاخلري  . ك غ جفم ظلكقخمملي
 مملكهثمن  غ جفمص هعقغي جنمهيطم هثمئمثٰههتلك ممهجن مس معهئ ك غ جفم ظلكقخممل: اشخكقن
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همم غ جفم ظلكقخممل ي هن غجنجههئ غألهن غجنرضغ و ألهنهئ مغخيمبهتلك مممقه مض خممثلككي

ق مض غجنهييعكص هألهثتمي مممبمثمليهنغأل ن ظمييعغن ظمييعه غجنرضغ غجنيعغجع غخفىعمم هص معهئ  ي
مغبمل  .وص ظلكقخممل ن جفمشمم: ههن

  ن جفمش مم   غ جفمشمم   ن غشمم  
ه ل جفم ن ظلكقخملكه ن جفم ظلكقخمملشحممشقغ مملكهثمن مم ص هعقغ مملكهثمن ه مملكن جلهئسهتلك غخفست

 .يط ألن ي جفم ن هنهييعهضمل غجنمهيطمو ممىعغ هثمئمثٰههتلك ي جفم نص َّـىعغ حفمبهل جفم ن ظلكقخممل
غوعقن ك غ جفم ظلكقخممل  . هَّـ غخفجيمب

 :ُّـهبهئ جليعك غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنتلكمظ: سج
 ك غ ن :اشعمض

  جفم نيمم           
وجفمثهن ُّـتمسجن غجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غجنثلكذ هن حكلكجنبمل ومثمل مغىغئي  ظمييعه ي

مغبمل  . مممقهومثملي مممبوههن
ق ُّـمتتمي حكلكجنبمل: ّاخلري همثمل مغىغئهَّـىعغ غجنرضغ هن غجنجههئ غخفىعمم  .ص ك غ جفم ظلكقخمملي

ه مض غجنمقَّـلكنص هقجن ألن: اشخكقن  ك غ ن ي يي مصلكن جنمبخيهئيغ غخفست
ه حصلكص همم جفم ن حصلك جلهئيغ جنهئ ي ُّـهبهئ غحكتخيخصجن جنتجههئمث خممثلكك وجلهئيغ هنست ص ي

 .متخل ك غ نص ل ن جفي ي عهثتلكف هن مغىغئمثيهقجن ألهث
ي ي ريطه هثهيخيلك معبيطُّـ هنمئيطهنت غجنمئمثلككص جفمثهن ُّـجهجكل مض يممخص عهث غجنثلكذ غجنجههئ ه

 .يمممبمثمل غجنهئمقه
غحممئلكص هجعلكجنتلكمظ حمال  ههممىعجن مض جليطن غجليطهه جلهئيغ غجنمتمئمثىشص حضلكجنهيلك مملكن عه هن ه

ق مض غجنهييعك عمل ذغوُّـبمئ هن هحكمثمبمل و جنيعق غجنمئمثلكك غخفىعمم غجنجههئ ذهغ  هن ي
نص جفمثهن هثجيعه َّـىعن غجنمئلكجليطغ جلمف هنمئيطهنت  خملكجليطغ هثمئىش غزعيغخفمتتجمل يغألهن  يخفحهب

قص حممثتجههئ ي غجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غألهن هغجنىعه ُّـتمسجن هن يغجنمئمثلكك غخفىعمم ي
مغبمل ومثمل مغىغئوظمييعه هن و مممبمثملوص همممقه حكلكجنبملي همثمل مغىغئهص ُّـمتتمي حكلكجنبملي  .ي



 ٣٥٣ ................................................................................... اصقمنس
ٍمن جخئٍش صزجبنإل بمقخ املحمزل ّس ب م صغخى اصقمنس املحشزر تتحز ّ 

 .َع ب م
ٍ شلمنٍل شحصذ إش سنصبنّشربى اصقمنس املحشزر تتحز حـ م ُّرـش ّ ال حـ م، ثر ّ َ

ّنجخي سلممن شنسحة اصعكخ املستزي صتكزن ال م حـ ثر نصكر اصسب اصخابد  ّ َ
 :ّولصز اصصكر األ

 .وهز املطلزب   س ب حـ    َال م حـ    َع ب م
 : ٤ج

  م بُّشر :الفوض
 س م حـ           

ٍه يتنصد صز صزجبناصسب اخلنصخ صز اصصكر اصثنص  ٍمنّ شلّ
ٍمن جخئٍصغخى وسنصبن  . شربىّ

ًمن جخئًاصسب املحشزر يمته سنصبن: عىّامله  . س ب حـ صندشنّ
 ّعمر يف صقحصتس اصقمنس املحشزر شنسحة نقخ املحمزل شتصبحُن: الربهان

َاصصغخى ال م ب، واصكربى ع م حـ ، )َحـع م (ّ، ثر ننخح اصعكخ املستزي صـَ
ٌمن جخئٌناصحي هز صزجب  . مَع حـ: ً أيضنّ

ّثر نصكر شمنسن صز اصصكر األول صز صغخى هس اصعكخ املستزي ملمقزسن  ً ّ ّ
 :  م، وصز شربى هس صمقزسن صغخى اصقمنس املفخوضَحـاصكربى، ع 

  مَحـع 
 ً، وهز اصحي يمته صزجبنّولهحا اصسب اصخابد صز اصصكر األ َال م ب

ًمنجخئ  املطلزب نعمر يف اصمتمجن اآلنفن شنسحة ّ ثر وصكس نصر إش،َ بَحـس : ّ
 هز س )َ بَحـس (ّسكخ اصمقمخ املزاشذ، حمه إن سكخ اصمقمخ املزاشذ صـ

 . وهز املطلزبٌب حـ صندشن
 :ّالربهان عىل الرضب األول مى الشكو الثاين: ٥ج
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  غ نشمم :اشعمض

 ي جفم ن           
وُّـتمسجن غجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غجنثلكذ هن مممبمثمل ي  ظمييعه ومغبمل هنيي

و مممبمثملوهحكلكجنبمل  .  مممقهي
ه مممبمثملهُّـمتتمي حكلكجنبمل: ريّاخل  . ي غ جفمي

هُّـهبهئ قق َّـىعغ غجنمئمثلكك عمل غجنجههئ غألهن غجلتخصقغ جلمف غجنخيهئيغ : اشخكقن ي ي
ه جنهئمقغن غجنسلكجنبملص ي ن جفمص جفمثهن معبمئ ظمييعه غجنمئمثلكك غخفهييعهك : عه غخفست

ه جنهئمقه ظمييعهص جعمثمتخص معمهبِّـ غجنهئمقه مض غجنمئمثلكك غخفيعقهق عجنمث َّـ غجنخيهئيغ  غخفست
 :يهنغجنمئمثلكك غخفهييعهكص هَّـ غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غأل

  غ نشمم
 ي ن جفم

غههَّـ ُّـمتتمي حكلكجنبمل  .ي مم ي غ جفمص هَّـ غخفجيمب
ن جنهئ هن هنمئيطهنت  غ هن حفالن خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب ن عمل غخفجيمب ظ يعهنلك غجن ٍّ ي

ن مم هنمتهتخص عمل هثمئىش  هن حفالني ُّـتيغجنمئمثلكك غخفهييعهكص حممشهث  :ٍّجضهب
ىص همم جفم نى ني غ  ي

ه جنمبسلكجنبمل غجنهئمبمثمل غجنىعه يجغ هثمسحفىع غجنخيهئيغ غخفست ىَّـ ي ن غ جنمتجخيمب مممقه  ي
ضمل  ن غجنمهمييعه حممث َّـ هنمتمئ يجنمئمثلكك غجنجههئ غألهن غجنرضغ غجنثلكذص جعمثمتخص معهئ

ن جنهئمقه غجنمئمثلكك غخفهييعهك  .غخفحهب
  ي جفم غ    ىي ن غ    ى جفم نشمم

ه ي غ جفم ظلكقخممل غ هَّـ غخفجيصزجغ هثمسحفىع غجنخيهئيغ غخفست  .مب
 .غجنمقَّـلكن جلمف غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنثلكذ

 ي غ ن :اشعمض
  جفم نشمم            
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وجفمثهن ُّـتمسجن غجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنثلكذ هن حكلكجنبمل و مممبمثملي  ظمييعهص ي

مغبمل و مممبمثملوههن  . مممقهي
ق ُّـمتتمي حكلكجنبملينع: ريّاخل ه مممبمثمله غجنرضغ غخفىعمم  .ي غ جفم: ه ظلكقخمملي

 : َّـ غجنتلكجنمثملي جعيعَّـلكن غجنيعقب مضيغجنجييعم غجنت معت: اشخكقن
ىمعبيطُّـ غخفمئيطهنتخلص جفمثهن خض. ص خي غجنمهمييعه مممقهص هغجنهئمقه ظمييعهص حممثمتتمي ي

ص جفمثهنزستخيهب عيىي مع نهتىعمم وص ههنث لكيعُّـمئمليهنغجنجههئ غأل قق غجنجههئ غجنيعغجع   مض هن
ن غحليط م هممخص جلمبهبمنم  جللك  ييُّـمسجخ جعخيهئيغ غجنجههئ غألهنص جفمثهن ُّـهئ ض ه غألهحكيش هن

ي مض غجن ق ُّـمهبِّـ غحليطهمض غجنمهمييعهص جضهب   يهئمقهص حممشقغ عمغيعُّـمتلك غجنتبيطُّـ غخفىعمم
جللك مض غجنهئمقهص هَّـ جفلكن غجنجههئ غألهن ض ي مض غجنمهمييعه هن يغألهحكيش جضهب ه  .ه

هص هَّـىعغ ي ريطه مض غجنرضغ . ص ُّـ عجفيطه غخفمئيطهنتخل عمل جلهئسهتلك غخفست يحت
يمتلك عقغ جلهئسمتلك غجنسلكجنبمل غجنهئمبمثمل حممششيغجنىعه جعخل عُّـيطُّـمتلكص ألهث  لك ي خضيطه ظمييعه هي مممقهصي

يعهنلك ظمييعه حمسن ص هَّـ جلمئمثي ن هن غجنجههئ غجنيعغجع  يط ألنو غجنمئمثلكك جلمتيطَّـلك حكمثهئ
وعجفيطه هنمئيطهنلكمع حكلكجنبمل ومثمل مغىغئي  غجنمئمثلكك هعن مملكن جلمف َّـمثئمل يص هي خضيطه مممقه ألني

زغجنجههئ غألهن عي  . هَّـ جنمثسمن ممىعجنصيل مض عهثتلكمغ مممبمثمل غجنهئمقهى غخكجكي عهثي
ه ُّـمتتمي خممثلكحكلك هن غجنجههئ يهممىعجن حممثخص جن جلهئسمتلك مممقه غجنمئمثلكك غخفهييعهك حممشهث

يغجنيعغجع غجنرضغ غخللكهنيغ حممثخص جن مملكن غجنخيهئيغ َّـ غجنمهمييعهص هعهنلك عقغ مملكن مممقه 
ص هعن مملكن جلمف َّـمثئمل غجنجههئ غألهنص عي زحمهت  : جنسببخلو جلمئمثي عهثي

 .ي غ ن: وغجنمهمييعه حكلكجنبمل. ص
ومثملغجنهئمقه مغىغئ. ص  .ل ن جفم: ي

ن جنهئ هن غخفمئيطيجنهئمت يمتلك عقغ عجلهبمبمتلك خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب زهنتخل جغ غجنخيهئيغ ٍّ
ه مض غجنهئمقهص جفمهمبمتلك جلمف خممثلكك ه هن غجنجههئ غألهن غجنرضغ غجنثلكذ هنمتتجلك وغخفست ي

غ  ى غ نشمم :جنمبهبجيمب
 ىي جفم ن        
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هَّـىعغ غجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غجنثلكذ ُّـمتتمي حكلكجنبمل ه مممبمثملي  ي غ جفمص هَّـ ي

غص جنهئمت ق عمل غجنجههئ غألهنص هَّـىعغ عهثخص ُّـيغخفجيمب يمتلك هثيعُّـيط قق غجنجههئ غخفىعمم ي ن ي هئ
ه جنمبهئمقه ي جفم نص هَّـ ي ن جفم حممثتجههئ جنيطُّـمتلك  يجعمشجلخصن خملكجليطغ غجنخيهئيغ غخفست ى ى

 :يغجنرضغ غجنثلكذ هن غجنجههئ غألهن
  ي غ جفم    ىي ن جفم    ى غ نشمم

غصوعقن ي غ جفم ظلكقخممل  . هَّـ غخفجيمب
 :اشخكقن رخ اشرضب اشثقشك شو اششغه اشثقخ بطملعك اشمد :شج 

 ل غ ن :اشعمض
  ني جفم           

مغبمل وجفمثهن ُّـتمسجن َّـىعغ غجنرضغ هن هن ومثمل مغىغئي  . مممقهومثملي مممبو ظمييعهص هحكلكجنبملي
همثمل مغىغئه ُّـمتتمي َّـىعغ غجنرضغ حكلكجنبمل:ريّاخل  .ك غ جفم: ه ظلكقخمملي

ق عمل غجنجههئ غألهن:اشخكقن ي غجنجييعم غخفحتهبمبمل جنيعق غجنجههئ غخفىعمم  :ي
 غجنخيهئيغ. ص
ن. ص  هثمئىش غخفحهب

يعهنلك غجنخيهئيغ حممشقغ هنلك جلهئسمتلك غخفمئيطهنتخل هثتمي  :ي
 ل ن غ

 ي ن جفم
غ ك غ جفم : هَّـ غجنرضغ غجنسلكقك هن غجنجههئ غجنثلكجنهنص هَّـ ُّـمتتمي غخفجيمب

 .ي غإلهثتلكف ممخص َّـ جفلكن غجنجههئ غألهني جنمثيغ جعيطجسي عهثزظلكقخمملص عي
يهعهنلك عقغ جلهئسمتلك عجفيطه غخفمئيطهنتخل قهن غألحفيعه حمهئىعجن ي ريطه مض غألهنيع  ي

يخكمثئلكص هقجن ألن يعغجع  هن غجنجههئ غجنوه عمل معجههئمث خممثلككي جلهئيغ غجنمهمييعه ُّـهسقه
 :غجنرضغ غخللكهنيغ

  ك غ جفم    ي جفم ن    ل ن غ
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غ ص ههنلكو جعخيمثيطس غجنجههئ غجنيعغجع هثحييعهيجنهئ. ُّـمتتمي غخفجيمب ُّـمتهيخيمتلك َّـ   جل غجنجيب

ق مض غجنهييعك عمل ذغ ي هن ذهغ غجنجههئ غألهن غجنبيطجسوعقمغلكل غجنرضغ غخفىعمم  .ي
يهعهنلك عقغ جلهئسمتلك غجنهئمقه حممئيش حممشهث  .ي ُّـمتتمي جنمتلك غجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غألهني

  ك غ جفم    ي ن جفم    غ نل 
غ غ ك غ جفم ظلكقخمملص هَّـ غخفجيمب  . عقن َّـىعغ غجنرضغ ُّـمتتمي غخفجيمب

ن مض يجنهئ ص جع ُّـيعُّـيط عجلخصن خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب ق ي ُّـيعُّـيط قجن  غجنسهسغن غخفىعمم
ق عن يظ غ غخفىعمم ن عمل غخفجيمب ظ يجعيعَّـلكن غجنيعق هعهث َّـ ُّـهبهئ غجن  ي

ن ن مم هن هنمئيطهنت غجنرضغ غخفىعمم: حممتمئ يجن هثمئٰهمتلك جضهب ق مض غجنهييعك جنمتتمي ٍّ
غ عُّـٰهلكوهن قجن غجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غجنثلكذ هَّـ هنمتتمي  :ه جنمبهبجيمب

  ك غ جفم    ى جفم نشمم    ىك غ ن
يجنهئ جعيعَّـلكن غجنيعق و ُّـخيتهبيط جلمف قق غجنمئمثلكك عمل ذغي ي هن ذهغ غجنجههئ غألهن ي

ي هي ُّـهبهئ قق َّـىعغ غجنرضغ عمل غجنجههئ غألهنص هقجن جنخييطن صهَّـ مس سمه ي
ه ه   مضمغيطهه غجنخيهئيغ غخفست يغجنمهمييعه هغجنهئمقهص هقجن ألهث ي جلهئيغ هنست

يص هألهث ي عهثتلكف هن مغىغئمثيمثملجنمبسلكجنبمل غجلىغئ  :وتخلص ممخص َّـ هغضِّـي
 ىك ن غ

 ىل ن جفم
ل مض َّـىعغ غجنجههئ عرلكغ ىص جفمثهن غخكجكو جلمئمثو جغلكجنهنو خكهئيعض عمل قجن عهث

قغن حممثخص هثح حممث  .يغجنمهمييعهص همممبمثمل غجنهئمقهص هرلك هنهيمئ
غحممئلك مملكن عن هممىعجن غألهنيع مض جليطن غجل هيطهه عجلخصن خملكجليطغ جلهئيغ غجنمتمئمثىشص هن

مغبمل غجلىغئ يحضلكجنهيلكط هقجن ألن غخف ق ي يمثمله  ل غ ن غجنت َّـ ظمييعه غجنمئمثلكك غخفىعمم
يجلهئيغ هثمئمثىش حصلكص هعهنلك غجنهئمبمثمل حممشهث ي غحمو هعن مملكن حصلك جلهئيغ هثمئمثىشي  هظحفيع و هن

ص هرلك ىل ن جفم) ص(  ىك ن جفمى) ص (:حضلكجن
ٍّحممشهث عقغ عققهثلك مغخي مم هنمتهتخص مم ى قغ ل غ ن حممشهثي  ي معهئيعغق يمقه جنمبمهمييعه غخفىعمم



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. طضض
وجنمبحيط غألهحكيش غجنىعه َّـ غجنهلل غجنيعئمثيغ جنهئ خممثلكك ي ص هَّـ هنلك ُّـحيهتيع هن ٍّ غخمجكغذي

 ل غ ن  ل غ ن :حفالن غجنتلكمظ
 ى ن جفميمم ه  ىي ن جفمى          

ي هن غجنجههئ غألهن ظمييعغن وتخلص هي عهثتلكف هن خممثلككيهممىعجن ي عهثتلكف هن مغىغئمث
 .حكلكجنبمل

 :ل رخ اشرضب اشسقدس شو اششغه اشثقشكاالدتلال :شج
 ل ن غ :اشعمض

 تلكن ظلكقخمتلكنيخمٰهمث    ي ن جفم  
مغبمل وجفمثهن ُّـتمسجن َّـىعغ غجنرضغ هن هن ومثمل مغىغئي و مممبمثملو ظمييعهص هحكلكجنبملي  ي

 .مممقه
ق ُّـمتتمي حكلكجنبمل:ّاخلري ه عن غجنرضغ غخفىعمم همثمل مغىغئي  .ك غ جفم: ه ظلكقخمملي

هعقغ .  جفميص جنمهيطم هثمئمثٰههتلك مم غه جن مس معهئ ك غ جفم ظلكقخممل:اشخكقن
ق  ه جنهئمقه غجنرضغ غخفىعمم يظيطخممن مم غ جفم ألهنهئ ضهبهتلك عمل غجنخيهئيغ غخفست ي

ه مممبمثملهغجنىعه ُّـمتتمي حكلكجنبمل يجنتمسجنمث غجنرضغ غجنثلكذ هن ذهغ غجنجههئ غألهن ص ممخص َّـ ي
 .وظلكقخممل ي غ ن     ي جفم ن    غ جفمشمم :يهنبخل

هعقغ ظيطخممن ي غ ن ممىعغ هثمئمثٰههتلك ل غ نص هَّـ حفمب غجنهييعك جفمثهن 
قهظلكقخمملحميعضمتلك ل غ ن   .ص حمهت ظمييعه غجنرضغ غخفىعمم

 :اشخكقن رخ اشرضب اخلقشم شو اششغه اشثقشك
  ن غش مم:اشعمض

 ظلكقخمتلكن    ك ن جفم           
ق ُّـتمسجن هن مممبمثمل وغجنرضغ غخفىعمم ي مغبملي ومثمل مغىغئو ظمييعهص هحكلكجنبملو هن  ي

 .مممقه
همثمل مغىغئه ُّـمتتمي حكلكجنبملي عهث:ريّاخل  . ك غ جفم ظلكقخمملي
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ي جنمهيطم هثمئمثٰههتلك مم غ جفمص هعقغ هظلكقخممل جن مس معهئ ك غ جفم :اشخكقن

ن  قص جعحمثهن ُّـهئ يظيطم هثمئمثٰههتلك مم غ جفم جللكق ضهب عمل ظمييعه غجنرضغ غخفىعمم ي
ه مممبمثمليمممقه حصلكص هعقغ مغلكق قجن عهثتمي َّـىعغ غجنٰه مغبملي  صي َّـ مم ن جفم ظلكقخممله هن

 :هقجن جعحسمك غجنتلكمظ
  ن غشمم
 غ جفم شمم

ن عهث يَّـىعغ هن غجنرضغ غألهن جنمبجههئ غألهنص ههن غخفخيمب ي ه ُّـمتتمي مممبمثملي مغبملي ص ه هن
ومم ن جفم ظلكقخممل: هَّـ جعحسمك َّـىعغ غجنرضغ هص هعقغ مملكهثمن مم ن جفم ظلكقخمملي  ممىعغ ي

 هَّـ مممقه غجنمئمثلكك همتلك حميعضمتلكَّـلك ظلكقخممليص هقجن ألهثوهثمئمثٰههتلك ك ن جفمص هَّـىعغ حفمب
 .غخفهييعهك

غوعقن ك غ جفم ظلكقخممل  .ص هَّـ غخفجيمب
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ّّؕؕرطؕ   
حئخ ر؞  

 :هن غإلخكلكقغ عجنمثهتلك ي يجعيطومض غخفمئلكن هثمئلكل
سعن غجنمئمثلكك عهنلك غخمجكغذ: ه قمميعهثلك حكلكجعمئلك:األوز ي س هعهنلك غحكتثمتلكئي لك غجنهييعم يمتيص هجعمثي

يجعمثمتهتخصص جغ خمسهبمتلك غجنمئمثلكك غيخمجكغذ ي ص ي غجنهللكي هغيخمجكغذي غحلهبحليغيخمجكغذ:  عملي
ي َّـ هنلك مملكهثمن هنمئيطهنتلكن خمٰهمث:ي غحلهبحلي غخفيعغق هن غيخمجكغذ:هخممبمتلك يهنلك عقغ  ع.تخليحسمبمثتخل ي

ىمملكهثمن عجفيطه غخفمئيطهنتخل جمحق ومثمل حسمبي همثمل جعمسن مملكهثمن خلكي شخص هنخيلك صي ه حمٰهال جل مم ه
 .ي غجنهللكي حمهت غيخمجكغذصتخليخلكمث

ن مممبي غحلهبحلي حمهي غيخمجكغذصعقن همثمليلك غخفمئيطهنتخل خمٰهت ُّـجهجكل عن معهئ همثمل حسمبي ص همض ي
هثلك هنخيلك خلكمثيغجنهللك ي ي ُّـجهجكل عن معهئ ن عجفيطغرصتخله همثمللك خلك جع ُّـهئهي عن معهئ  .ي

مس ُّـىعمميعن  م ي غجنهللكيعجلمت غيخمجكغذم  ي عن َّـىعغ غجنمئس هن غجنمئمثلكك:اشثقففك
ٍّ هثجيطن ُّـمئس غجنمئمثلكك عمل غخمجكغذيمثملي حممشهثلك عقغ قغمغخيمتلك ممتب غخفمتجيمئطعقحكجي مض مممبخصمع  ي

يعهنلك معمئسمثهب عجنمثهتخص حمهت هن عجعيطغجللكغ . ٍّ هخلكٍّهب عمل حسحلي حممئيش همس ُّـمئسٍّهغحكتثمتلكئ
 . همعلكجعخي جلمبمث غخفمتلكلكمئمل جعخييط قجن قحس غهللا غجنجهمثىط غجنيعئمثيغ

ين مض جعحهن غجنمئس غألهن هن غجنمئمثلكك غيخمجكغذزمعمئيط :اشثقشثك يعن : يص عجلمت غحلهبحلي
ي هن َّـىعغ غجنمئمثلكك َّـ غجنجههئ غألهنص ههنلك جليطغن هن جعلكخم غألخكهئلكن ي خممثهبمل يغخفهت

ص حممشن قمغخيمن عجنمث مملكهثمن هنمتتجملص حصلكيمثملجلمبهب جنمتلك مض جعحهن ص هحصىعغ جفلكهه عن مس معيعمغ عجنمث
يغألخكهئلكن غجنثلكذ هغجنثلكجنهن هغجنيعغجع عن هثيعمغخيهتلك عمل عجفيط ذهغ غجنجههئ غألهنص حمخص 

ص غإلخكلكقغ غجنثلكهثمثملضضصك صصف: خكلكقغغ هغجنتمتبمثهتلكغغإل) ص( .ص غجنمتهتمي غجنسلكجع
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هقمغ هنمتهتلك مملكن هنمتتجلك ههنهيمثيطغ  .ممىعجن ههنلك مس ُّـيعمغ هنمتهتلك مس ُّـهئ صه

جن مض غيخمجكغذ ي عن :ٰهِّـ جنمتلكيص ههن َّـمتلك ُّـتي غجنهللكيههثهييغ َّـىعغ غجنهئالن هثمئ
ز عُّـٰهلك هنهسجني غجنهللكيغيخمجكغذ  ي جعمثمتهتخصص هعنوقي عهحكيش هنتهئيعوهحممث مغىغظ صي هن هنمئيطهنتخلوه

هص هعُّـٰهلك جعخيىش غألخكهئلكن و هجعخيٰههتلك جمحق هنمتتميوجعخيىش عخكهئلكن َّـىعغ غجنمئمثلكك هنمتتمي
 هنلك قمميعهثلكن هن غألجفهئلكن مض يحمهئ.  غإلهثتلكفيُّـمل غإلهثتلكفص هجعخيٰههتلك هثحييعيمثملغخفمتتجمل جعيطجس

  هنلك قمميعهثلكن هن غجنهلغئيش يص هممي غجنهللكي ُّـمسجخ مض غيخمجكغذي غحلهبحليغجنمئمثلكك غيخمجكغذ
غقم غجنت عخكلكق عجنمثهتلك غخفمهمتيمل هغخللكظيغجنخيلكهن يمل ُّـمسجخ َّـمتلك عُّـٰهلك هن جعخيىش غجنهي جن ه : جعمئ
اَمتقد مّ مع القياس االق تلف، وحدودهّ ا اُ وال   ّ إالّ اّ عنه االق

ِية  القضِ اشتماِمن جهة طّ ِية ا ال مقدمتيهّ ّ، إما ب أو  غجنمهمييعه هغجنهئمقه ّ
ٍمقدمة همثمل عقغ مملكهثمن خلكٍ واحدةّ ونهلك يص حمتجخي غجنمئمثلكك خلكمثي ك ت  هُ حدودُف

مِ حدودَنفس ي غجنهللكيعه جفيطهق غيخمجكغذ  هَّـ غألظمييع هغألهحكيش ّ ا
غ معهئيعغق غحليط غهثخل غجنت قمميعهثلكَّـلك مض غجنمئمثلكك يهغألمممقص ههمغ  غألهحكيش جعمتهييغ غجنمئ

ي هن عن غحليطي غحلهبحليغيخمجكغذ ني غألهحكيش غخفتهئيعي وق عهنلك جضهب ل ي ض  ومض غجنمهمييعه ههن
ي جعحسمك هنلك جعمثمتصي هعهنلك جعلكجنخيهئيغصمض غجنهئمقه  حمحيطهق .لكن مض غألخكهئلكن غألقجعخيملي

 ِ واألصغرِ  األوسطِمن جهة اشتما ي هثهييغ جفيطهق غحلهبحلي غجنهللكيغيخمجكغذ
يةِواأل رُ،  دِ األ ون غألهحكيش ّ أن ا قدمُقد ي َ ا طّ ا من ا  ممخص ّية أو ا

يجعمثمت ي هن عن غحليطهلك حكلكجعمئلكي ن معلكجنمثلك ي ن هنمئيطهنلك هخميط ُّـهئ ه غألهحكيش خميط ُّـهئ ه ّكما أنه قد ي

ون قدمّ خاصُ األوسطُي ِة جزءا من ا ّ اً ن مغىغظغ معلكهن أو ا ي عه ي ُّـهئ ءهلكص ه  وسي
هث مغىغظغ  .هجعمثلكن هنلك َّـ غخفيعغق هن مم

ا: ّبأنه صي غجنهللكي غجنمئمثلكك غيخمجكغذ: عهفهعرُ أن نفإذن يصح ي االق  ا
ِ مقدماتُ بعضَن طه أو ّ  ي هَّـ جعخالم غجنمئمثلكك غيخمجكغذّيةها من القضايا ا

يص حممشهث يجعيطيغحلهبحل ن مجمث هنمئيطهنلكمع حسمبي همثملي عن معهئ  . ممخص قمميعهثلكي
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ؖؗ  
ا   : تقسيمانّ اّالق

ِ مقدماتِه من جهةُتقسيم(. ١  معمتمئس عمل يمثمل غجنهللكيمثملي عن غجنمئٰه:ه قمميعهثلك حكلكجعمئلك.)هّ
يمهمبمل هغخفمتهيمهمبملص هجلمف َّـىعغ غألحكلكك حممشن هنمئيطهنت غجنمئمثلكك يغخفت  )غجنمهمييعه هغجنهئمقه(ي

هثلكن هنخيلك هنت يخميط معهئ ن ه يمهمبتخلص عه هنمتهيمهمبتخلص عه حضتمبهيتخل جعلكيمعمهلكن هغيهثهيمهلكنص عه معهئ
همثملعجفيطغرلك حسمب همثملص عه حسمبهمهمبملي هغألحفيعه هنتي هَّـىعن َّـ عخمسلكن . ه هغألحفيعه هنمتهيمهمبملي

ن ي هخميط معمئيط.صلتّمتتخل ي خلكمث منُّففقد يتأل ي هن مغهتمل هنمئيطهنلكمعي غجنهللكيغيخمجكغذ
َّـيعهومل حميعميمهمبمل هغخفمتهيمهمبملص هجغهبيجعمثلكن غجنهييعم جعخل غخفت  :ص هَّـيمثمل هغجنهللكيمثمل جعخل غحلهبمبي مغ

ن غخفمئيطهنمل غألهمل هنيعمميمثملمض غحلهبمب ي معهئ ي مم هن غجنمهمييعه يمثمل همض غجنهللكص هن هنهييعقُّـهبملي
وبمل هن مغىغعُّـ مم هنمتهتخص مجمبمليهغجنهئمقه هنيعمم جنمتلكص مموملي معلكهني عن مملكهثمن غجنجههبيغ : خص مض خم

قهلكلكجنخيمل مغ يص حممشن ممالو حملكجنمتهتلكق هن ي
قىغجنمتهتلكق هصو لكلكجنخيملىغجنجههبيغ ه هن   مغ . وملي معلكهنو مجمبملو هن

ي عن غيخمجكغذ:هغحللكظ. يع جلمف غجنهييعهم غجنت هثجهحق عجنمثهتلك حممثخص جعخييطيهَّـىعغ غجنهييعم ُّـهسجغ  ي
تلفتمهمبتخل يتخل هنتي هن خلكمثي خميط ُّـتمسجنيغجنهللك ، أو  ِ باالتصالأو من منفصلت

ّ 
ن غجنمهمييعه هنت:هع ِواالنفصال  ههن َّـمتلك .ص عه جعلكجنخيهئيغه هغجنهئمقه هنمتهيمهمبملهمهمبملي معهئ

جلي مممبي هجنهئو غألخمسلكن عممثيع هن خسسملي عن:ٰهِّـيُّـت ل صهتلك خسسملىمثلكهتلك مصهب ٍيةأو من  ّ 
ومثمل غجنمهمييعه حسمب: عهٍصلةّومت ومثمل هغجنهئمقه خلكصي ل عه جعلكجنخيهئيغ صومهمبملي هنتي ٍيةأو من  ّ 

سةٌقسامفهذه أ. ٍومنفصلة  ٌ.  
دِه باعتبارُتقسيم(. ٢  و مغيطُّـيعغو هَّـمتلك هثمئجيمل.)ًا أو غ تامّمً جزءا تاِ األوسط ا

ه عهثمتلك قمميعهثلك حكلكجعمئلك:جعلكجنىعمميعص هَّـ ي عن غحليط:ي  ي غحلهبحلي غألهحكيش مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذي
يقص عهنلك مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذي هرمك عن ُّـتهئيعوهنهييعق ي عُّـٰهلك يجعيطي غجنهللكي  صقي عن ُّـتهئيعه
ن مجمبملهجنهئ همت رمك عن ُّـهئ ن مغىغظغ معلكهن صي يهُّـهئ ين ع :عههلك مض غجنمهمييعه هغجنهئمقهص ه

يغخفمئيطن هغجنتلكمظ مض مم هن غجنمهمييعه هغجنهئمقه يجعيط ن مغىغظغ معلكهنيي ي عن ُّـهئ  .هلك مض هثهيسه
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 عه ص مض هثهيسي عن هثمسحفىع َّـىعغ غجلىغظ غجنتلكني غألهحكيش يجعيطيحمخيمتيطهنلك هثيعُّـيط معهئيعغق غحليط

 هجلمتيطهنلك . غألهحكيشيق غحليطي غجنهئمقه جنمثتهئيع ههثٰهخي مضصيغخفمئيطن عه غجنتلكمظ مض غجنمهمييعه
ن مغىغظغ معلكهن يهثٰهخي مض غجنهئمقه حممشهنلك عن ُّـهئ ن جمحق معلكنهي ٍّلكص هعهنلك عن ُّـهئ ي ن ه ص عه ُّـهئ
همغىغظغ هن غخفمئيطن همغىغظغ هن غجنتلكمظ مض غجنهئمقه  .يه

ن مغىغظغ معلكهنه غألهحكيش معلكقغي غحليطصعقن ي ُّـهئ يلك مض مجمث غخفمئيطن هغجنتلكمظ مض غجنمهمييعه ه ه
ق مض غألخكهئلكن غألقجعخيملهغجنهئمقهص جلمف غيحفتالم مغ يهَّـىعغ غجنمئس غألهن هَّـ .  غخف

ي غألهحكيش مغىغظغ معلكهنيحممثخص عقغ مملكن غحليط  . هلكه
ٍّعهنلك غجنمئس غجنثلكذ هَّـ حممثخص عقغ مملكن جمحق معلكن ن مجمبملي ن هملي معلكهنهص عه ي ُّـهئ ي هعهثخص ُّـهئ

ن مغىغظغ مض غخفمئيطن هممالومغىغظ مجمبمل يص حممثهئ ق يغجنتلكمظ مض غجنمهمييعهص هجنهئ ُّـتهئيعهن  ه  يه
ه غجنهئمقه مغىغظغ هن غخفمئيطن همغىغظغ مض غجنتلكمظهثجخيمب مض  .يه

يهت حممثخص عقغ مملكن مض غجنمهمييعه مغىغظغ معلكهنحم يعهنلك غجنمئس غجنثلكجنهن هلك همض غجنهئمقه مغىغظغ ه ه
 .ٍّجمحق معلكن

ضمثِّـ َّـىعن غألخمسلكن هثرضغ هنثلكي قمميعن غخفمهمت يهجنت ن ه ي خميطك  جني خم : هَّـ
غ هن غهللاص حممشقغ مملكن جضهب يعقغ مملكهثمن غجنمتب ي هثبمثلك حمال ُّـجكم عهنويطي ه هعقغ مس ُّـجكم . هت حكيطهي

هعهنت حكيطه همغمك عن ُّـمتمهمك َّـلكقُّـلك ه جني يلك حمال ُّـجكم عهني هثبمثويطيحممشقغ مملكن جضهب(:  حممئ ت ه
جنو معلكني مممب)هحكيطه هحمال ُّـجكم عهنت حكيطه(:  مض غجنمهمييعهص هخم  ص غألهحكيشي َّـ غحليط)ي

جنٍّ جمحق معلكنوهَّـ مغىغظ هعقغ مس ُّـجكم (: ي هن غجنتلكمظ مض غجنمهمييعهص هعهنلك مض غجنهئمقهص حممئ
و هنمئيطن)هحكيطهيعهنت   .س معلكنو هَّـ مغىغظي

ن غحليطههجلمف َّـىعغ حمتلكقغ ي غألهحكيش مغىغظغ معلكهني ُّـهئ يلك هن غجنمهمييعه همغىغظغ معلكهنه ه هلك هن ه
ن هن مغىغظه جغلكهثمثملهغجنهئمقهص همعلكقغ ه هنمتهتخص هنخيلكص همعلكقغٍّ جمحق معلكنو ُّـهئ ن مغىغظغ ه جغلكجنثمله ه ُّـهئ

يلك هن عجفيطه غخفمئيطهنتخل هَّـ غجنهئمقهص ههن غخفمئيطهنمل غألحفيعه هَّـ غجنمهمييعه جمحقيمعلكهن ي  ه
م. ٍّمعلكن ّفإنه  طّ نت ا ُيةا  ؤلّ فا ثانياًفةّ  ً تأ ؤلإ :أي ،ً ّنها   ّ من قضيٌفةّ

ؤلّباألصل، و تخلص هخميط يتخل خلكمثي هن خمٰهمثوهيملي هنهسجن:عهم   من طرفٌفةّ منهما 
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هن عن غحليطهق معسهب علكيعغحملكيمعمئيط اك  ميي طيّ ب قضيُفاالش  غألهحكيشص ي جعلكحليطّ 

يهئيعغقن جفت ُّـتمسجن هن معيعق يجعيط تخل يص حملكيخكجكغم جعخل غجنمئٰهمثس خلكس غخمجكغذو خممثلككي
قدم:، أي تامٍ  جزءًتارةتخل يغجنهللكمث يع ا   ِ ا  ّ  ٍّ مض مم: عه منهما أو ا

يهن غخفمئيطهنتخل غجنمهمييعه هغجنهئمقهص حمجهبمث غخفمئيطن هثجخيمب جفيط ي هغ عهحكيشص همجمث غجنتلكمظ ي
يغ عهحكيش مض غخفمئيطيهثجخيمب جفيط يهنمل غألهملص هممىعجن هثمهمت مض هنمئيطن همعلكمظ غخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثمل ه ي

ص همممبخص خممت جعخص ُّـهئهيمث : (هغجنهئمقهص هنثال يمممبخص مملكن غإلهثسلكن جللكخمال خممت جعخص ُّـهئهيمث هي
همممبخص مملكن غإلهثسلكن جللكخمال غحكتميمت: ُّـمتتمي. غحكتميمت  .)ي

هص مغخيمبمتلكن هثهيس هنمئيطهنلك مض س معلكنومغىغظ) خممت جعخص ُّـهئهيمث(يحممشن غجنتلكمظ مض غجنمهمييعه  ي
نس معلكنوه هَّـ مغىغظغجنهئمق و عُّـٰهلكص حمهت جضهب له ض لك ي مض غجنهئمقهص جحو مض غجنمهمييعه ههن

ي عهث معمسجنُّـخيمت ي هن غجنجههئ غألهن هنهسجنو جلمتيطهثلك خممثلككي مهمبتخلص يتخل هنتي هن خلكمثوي
جن. يهَّـىعغ هنلك جلمتمثمتلكن مض غجنمئس غألهن ،  غ تامٍوأخرى  جزء: يهعهنلك غجنمئس غجنثلكذ حممئ

قدم:أي ِ  بعض ا ا ّ و غخفمئيطهنتخلص ُّـخيمت مغىغظ: عه منهما  أو ا  هن ٍّ جمحق معلكني
ة ص هن غجنهئمقهٍّ جمحق معلكنوغجنمهمييعه همغىغظ ٍ من مقدمة تامٍ  جزءًوثا   غ تامٍ، وجزءّ

  :ٍ أقسامُفهذه ثالثة. من أخرى
ت في:ّاألول قدمتان  جزءه ما اش ٍ ا و تامّ ن:  منهما،  َما  سانّ  ُ اإل

فيهَقنع ) مض غجنمهمييعهونزهنمئيط( ًقال ما قنع )س معلكنو هَّـ مغىغظص حممثهتلكومعلكن(  بما ي َو ّ 
فيه  استغ )هعُّـٰهلك حممثهتلك س معلكنو همغىغظص غألهحكيشي هَّـ غحليطص مض غجنهئمقهونزهنمئيط( بما ي

ن :هغجنمتتمثجمل. )غجنتلكمظ مض غجنهئمقه( َما  سانّ قال استغُ اإل  ً.  
ا قدمتان  جزء:ا ت فيه ا ٍ ما اش وغ تام ّ ن : منهما،   ُ القرآنَإذا 
وهنمئيطن( ًمعجزة و هنيعمممكومعلكن( ٌ خاُفالقرآن ) مض غجنمهمييعهي  حفلكجنيط : هن هنهييعقُّـي
نٍّ جمحق معلكنو مغىغظوص هحفلكجنيط)هخميعظن ه هثجخيمب هنمئيطهنلك مض غجنهئمقه حممتمئ ن: ي ذا  لودَو  ُ ا

ا قاء فا بدُمعناه ا ه هنمئيطهنلك مض ه حممسحفىعهثلك مغىغظغ هن معلكمظ غجنمهمييعه همغخيمبمتلكن.لّ ال ي ي
ق مغىغظ.)غجنمئيعظن(هغجنهئمقهص همعيعمممتلك مغىغظغ هَّـ   مض غجنمهمييعه همض ٍّ جمحق معلكنو حملكخلمب
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نوهجعخيبلكقغ. غجنهئمقه ه عه هنيعممبملهملي معلكهنه هثمسحفىع مجمبملهمعلكقغ:  عحفيعه جنبمثلكن غجنمئسهبخلص هثمئ  مض ي

هغخفمئيطهنتخلص هعحفيعه هثمسحفىع مجمبمل ه عه هنهييعقغ مض غخفمئيطهنتخل عُّـٰهلكص هغجنمتتمثجمل حممثخص وملي جمحق معلكهني يه
ن :هغهنهييعق عه وملي جمحق معلكهنهىعهثلك مجمبملعقغ عحف نً معجزةُ القرآنَ إذا  لودَ، فإذا   ُ ا

قاء، فالقرآن بدُمعناه ا  .لّ ال ي
ي عن جعخيىش غجنهللكمث:ههثجهحق َّـمتلك عمل و هجعخيٰههتلك هنيعممبملولكغ جعسمثجيملي ص هغجنمتتمثجمل هن ي

يلكغ غخفيعممبملص حممشن غجنتلكمظ هن غجنمهمييعه عجلمتيغجنهللكمث  وغجنىعه َّـ مغىغظ) وغجنمئيعظن حفلكجنيط: (ي
يالن خممثلكحكلك غخمجكغهثمثيُّـجههئ) نيحملكخللكجنيط ي ُّـتبيط: (ص هغجنتلكمظ هن غجنهئمقه عجلمتسلكنمع يلك حسمبمثه هلك ه

. نينص حملكجنمئيعظن ي ُّـتبيطي ي ُّـتبيطو حفلكجنيط يص همموغجنمئيعظن حفلكجنيط: يهن غجنجههئ غألهن َّـهئىعغ
جنيمثملتخل ي جلالخممل حصلك جعلكجنهللكي عمل حسمبمثيمثملحمجكمغ غجنمئٰه  :ص هعمل َّـىعغ ُّـجهحق خم

ا:ٍةّفالحظ بدق صغرى ّ أن ا ى ،)ٌ خاُفالقرآن( من ا ك ا من ا  وا
ا( بدُفا اٌ منهما قياسُّفيتأل) لّ ال ي ش األ  اق ِول من ا  :تجُ، يّ
بدُالقرآن( ظ.)لّ ال ي ومثملهمبمتلك عجنمثهتلك هن مغخيمبهتلك معلكجنمثلك جنهللكي هَّـىعن غجنمتتمثجمل مع ي هنمئيطهنهتلك ي

ق هنخيمتلكن غجنبمئ (:يهنمئيطن غجنهئمقهص هَّـ ي جغ هثجخي ص)نيلكظ حملكجنمئيعظن ي ُّـتبيطعقغ مملكن غخلمب
ومثمله معلكجنمثلك جنهللكيمثملَّـىعن غجنهللك ن غجلهبمبمل َّـهئىعغي ي عحفيعه هنمئيطهنهتلك هنمئيطن غجنمهمييعه حمتهئ : ي

ق هنخيمتلكن غجنبمئلكظص حملكجنمئيعظن ي ُّـتبيطهعقغ مملكن غجنمئيعظن هنخيجىغغ( هَّـىعن ) نيص هعقغ مملكن غخلمب
ظ  :هحصىعغ خملكن. مبمتلك عجنمثهتلكيَّـ جلخل غجنمتتمثجمل غجنت مع

يجةُفنجعل اَ هذه ا طً تا ٍية  علّ ى، ثم  ك ُ مقدمها مقدم ا ّ ّ طّ َية هذه ا ّ 
ط ا  ٍيةًتا صغرىّ ّ مقدمها مقدم ا ون. ّ طُوت ُية هذه ا ةّ يجة ُ األخ   ا

ة طلو ظا ومبمتلك عجنمثهتلك هن هنمئيطهنتخل هنجهجكممتخل مض مغىغظي غجنت مع يمممبخص لكبمئمتلك  عقنص .ٍّ معلكني ي
 . ه هنمتتجلكيهللك مملكن غجنمئمثلكك غجنصهَّـىعن غجنجييعُّـمئمل هعجلجيمن هثتمثجمل

قة يجةِ أخذُوهذه  طر ن. صلتّ من متَّف إذا تألِ من هذا القسمِ ا  ُو
قدار ت بهذا ا و غخفيعمممك هن هنمئيطهنتخل هنجهجكممتخل مض مغىغظِ من بيان هذا القسمِن ي  ي

وطَ أقسامُوال نذكر ٍّمعلكن مِ لطول؛هَه وال  خالفتِ ا لطبعِ عليها و اريِه    . ا
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الث قدمتان  جزءما :ا ت فيه ا ٍ اش  من  من إحداهما غ تام تامّ

نما نتصو. األخرى ّو ملَ هذا القسمُرّ مؤلف من ا ّ  ا َ ِيةُ طّ ِية وا  وسيأ ،ّ
وطه ُح ح  طيصجعخييط قجنه و ّ أما  ا حضةّ  إحدى َ أن نفرضّ فالبدِات ا

طي سيطةّا لًبةّراألخرى  يمثملهثهييعك غجنهللك وً  ٍية من  طّ ٍية و ، ِ باألصلّ
د ككون ا ش ّ جزءا تامُ ا َا من األو وغً و تامً انية،  نت  : من ا إذا 

بوة ُا نّ مَ من اهللا فإذا  يٌدّ  ك أَفال ي ً،اّ ن
ُ

 هن وهيملي هنهسجنيمثمل هَّـىعن غجنمئٰه.ًته سدىم
جنيخلكمث غ هن غهللا: (تخلص هرلك خم جنه) يعقغ مملكهثمن غجنمتب هلك حمال ي هثبمثويطيحممشقغ مملكن جضهب( :خم

 ٍّ جمحق معلكنص هن عجفيطغرلكٍّ معلكنوتلكن هنجهجكممتلكن مض مغىغظيهَّـلكمعلكن غجنهللكمث) هت حكيطهزُّـجكم عهن
ص حمالجعيطيمض غجنهللكمث: يهن غألحفيعهص هن عهث خملكن  عقن هن يلكغ غخفحٰهمل ي ريعه قجن

ومثملي غخفيعممبمل عمل خلكيمثملعقمغلكل َّـىعن غجنهللك هَّـ م   هغجنثلكهثمثملص هَّـ غجنهئمقهو جعسمثجيملي
وهنيعممبمل م غجنمهمييعه ومثمل هن حسمبي ومثمل هخلكي همثمل جعلكألظ هعن مملكهثمن مض غجنحيلكَّـيع خلكي  ي

همثمل خميط معبيطه خلكيمثملين جعمثلكهث مض غخفمتحيعحملكغص جفمثهن قمميعهثلك عن غجنمئٰهيص جلمف هنلك معمئيطههغجفيطغ  ي
غخم معمتحيعي ي عشلك مض غجن ومثمل عمل خلكي ومثمل هحسمبي  ويطيحممشقغ مملكن جضهب(ين معلكمظ غجنمهمييعه عيجغ . ي

وهنيعمممك) هت حكيطهزهنههثبمثلك حمال ُّـجكم ع م يَّـ و  حممتمسحفىع مغىغظ غجنتلكمظي ك أَإذا 
ُ

 ًدىُته سّم
ٍّ ههثجخيمب مغىغظغ جمحق معلكنً هادياَ أن ينصبَوجب  .ي هن هنمئيطن غجنهئمقهه
بوة نت ا ُ إذا  مّ ن  يٌدّ من اهللا، فإذا   ً. هادياَ أن ينصبَ وجبً،اّ ن

 .تهتلكي ظحيط هنيبخيمتلكَّـلك ألحفىع غجنمتتمثجمل جنهئ معتمسمميحمالجفىح غجنجييعُّـمئمل غجنت غمع
صغرىأ: فالحظ ه هثبمثلك هن غهللاويطي حممشقغ مملكن جضهب: هَّـّن تا ا مع  يعنحف ظعمل ...ي
ى يتأل ك ِول من القسم األ ٌ منهما قياسُّفا جنمتلك،ّ عقغ مملكن : (  حمالجفىح خم

يلك حمال ُّـجكم عهني هثبمثويطيجضهب هت حكيطه همغمك عن ُّـمتمهمك َّـلكقُّـلكي هعقغ مس ُّـجكم عهنصهت حكيطهه ) ه
وس غألهنص هَّـ هنلك غخكجكمممن حممث غخفمئيطهنتلكن مض مغىغظهخضيطن قغحفال مض غجنمئ ي  هن ٍّ معلكني

عقغ مملكهثمن ( غجنمهمييعه ىنز هنمئيطى هن غألحفيعهص هقجن عقغ جفىعحممنٍّ جمحق معلكنصعجفيطغرلك
ه حمتجيطن قغحفال مض غجنمئس ص غجنمتحييع مض معلكجنمثهتلك همض مجمث غجنهئمقهىمئمنزهقخم) غ هن غهللايغجنمتب
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زء. يغألهن قدمتان  ت فيه ا ٍوهو ما اش شُتجُ، في تامّ و ا ِول األِ   إذا : (ّ

مَن يٌدّ  َا وجبّ ن مل عهثتلكف َّـىعغ ي عقغ عققهثلك عن هثخييعم ظح: عقنً) هادياَ أن ينصبً
ي هن غجنجههئ غألهن و خممثلككه هن معلكمظ غجنمهمييعه هغجنهئمقه مملكهنمبملي عن ُّـتمسجني يجعيطصغجنمئس

علّثم يجةُ  ظَ هذه ا ايمبمتلك عجنمثهتلك هن غجنمئس غألهن ي غجنت مع طًتا ٍية  ّ مقدمها ّ

صغرى غ هن غهللا (: عهّمقدم ا هلك همغمك عن ُّـمتمهمك ي هثبمثويطي حممشقغ مملكن جضهبصيعقغ مملكهثمن غجنمتب
طُفتكون) هَّـلكقُّـلك ُية هذه ا ديدةّ ةُ ا طلو يجة ا   .  ا

قة يجةِ أخذُوهذه  طر الثِ من هذا القسمِ ا . صلتّ من متَّف إذا تألِ ا
يان ت بهذا ا طيِذا القسم عن هِون حضةّ  ا لسببِات ا تقدِ،    ِمّ ا

اِالقسم هث حفالم غجنجيب غجللكقهص جع جنخيمب ي هثحتلكف عمل َّـىعن غألخمسلكن  ا ي هَّـ مم
ن غجنتخييعك عجنمثهتلك هجن مض قهقغي غجنهللكيهن غيخمجكغذ وص هعهثخص ُّـهئ ي  هن جعلكغ صو هغجفيطغي

 .يغجنخيمب جعلكجنحنظ هغجنتخييعم جلمبمث
م  ِاألول عن القسم ُيب ا زءّ قدمتان  ت فيه ا ٍ وهو ما اش  منهما،  تامّ

الث ؤلِوعن القسم ا لٍف  ا ٍية من  طّ ٍية و ي هخميط قمميعهثلك عن غجلىغظ غجنتلكنّ  هن ي
يعجفيطه غخفمئيطهنتخل هجمحق غجنتلكن ق مض غخفهسجني ي هن غألحفيعه ُّـتمه  .يمثمل هغجنهللكيمثمل هن غحلهبمبي

م نت هذه األقسامّو وافقةُا  لطبعً  حثُعّ نتوسُاري، فنحن اِ   عنها ِ  ا
اَمّ ـ كما تقدُينقسم: نقولف ما إ حد سة ا ـ االق  من :ٍ أقسامِ إ 

تِجهة كون قدمت من ا ّ ا ختلفات، فنجعلّ نفصالت أو ا حثُصالت أو ا  َ ا
سلسال حسب هذه األقسام   :ًم

)؎( ّؕ؟ؕ  ء  
وع مغيط حممث جعحهن يُهذا ا يص جع مم هنلك ي غحلهبحلي جل غجنمئمثلكك غيخمجكغذو مغيطُّـيطو ُّـ

 ههن مغهتمل ص هغجنهئمثيقمميعهثلكن َّـمتلكم م هن مغهتمل خهل غألخكهئلكن غألقجعخيمل مض غجنهئ
 ههن مغهتمل غجنمقَّـلكن جلمبمثهتلك جعجييعُّـمئمل غجنخيهئيغ هغخلمب صغألخكهئلكن غخفمتتجمل هجمحق غخفمتتجمل
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شهغيحمجكغكص ههن مغهتمل عن غجنجههئ غألهن جعيطجس ي ثالجغمل غألحفيع جمحق  غإلهثتلكف هغجني

ومثملجعيطجس جلهتلك عمل غألهن م ريعه َّـمتلكص جملكُّـمل غألهنيعي هيجعيطي  غجنهييعم :ي مض عهثتلكمغهتلك هن قمغ
جلخل عن غجنمئمثلكك َّـمتلكم ُّـتمسجن يجعخل غجنمت تخل ي هن خلكمثيتخلص هَّـمتلك ُّـتمسجني هن حسمبمثي

ل . مهمبملي عه عجفيطغرلك هنتصمهمبتخليهنت زءـ حملكجنمئمثلكك مض َّـىعغ غجنمت ت مقدمتاه  ٍإذا اش ّ 
اُ يلحقـ  منهماتام مّ باالق فِةّذُ بالقِةّذُ القَ حذوّ ا لِ، من جهة تأ ألش  ِه 

عة وطِاألر مِ، ومن جهة  كيفها  ال تائجِ، ومن جهةِ وا يانِ ا  ّردها باِ، و
اضُوا ي جلمف هنلك جعمثمتلف واالف  .لكن َّـمتلكمي

كرارَفال حاجة فصيل وا نما  الطالب أن ي. ِ إ ا ُو َغّ ملّ َية ا طّ ِية با ّ 
ت و عهنلك مض ممال غجنجييعحمخل هعهنلك مض لكيعم.ِصلةّا ي ن غخفتو هغجفيطي همثملمهالغ جنىغههنيص جعهلل عن معهئ  ي

همثملهيلكخميي غمع ن غجنمتتمثجمل قغئهبي همثمليص حممشهث جنتهئ ن غخفتي يجعيطي همثملمهمبمل جنىغههني عن معهئ ص حممشن مملكهثمن ي
همثملهيلكخميغمع ن غإلهثتلكف قغئهبمثي ط،نعم: هلكص هحصىعغ خملكني ي ُّـهئ ش زوميَّفيتأل أن ُ  وهذا . ّ من 

مٌط ميع أقسام  اناتِ  طِ االق ِية ا تّ ّ ألن االتفاقي؛ِصلةّ ا مِاتّ ا  َ ال ح  
ي عشلك ي معمتتمي قغئخص ي عشلك معمتتمي مض جعخيىش غألجفمثلكن:هع ،اإلنتاج َنظرا إ أن العالقة صهي ّ  ب ً
ست ذاتِحدود ًيةها ل نما يتألّ ّ، و  .ّ غ حقيٍقياسُ  منها صورةُفّ

)؏( ؕءؕ    
  تمهيـد

نفصلة صدقّ إنما تدلُا كذبِ  العناد ب طرفيها  ا  هنخيمت غجنخيمتلكق جعخل .ِ وا
ي عن جفهئهبهتلك جفهئ غجنسمبمكص حمال ُّـمهيطم عجفيط لكيعحممثهتلك جلمف : غخفمتهيمهمبمليمثمللكيعمض غجنمئٰه

هثلكن ي ألن غألظمييع هغط هن حكلكجنبتخل حمال ُّـمتتميو خممثلككيغآلحفيعص حممئيط ُّـتمسجن ألمممق خميط ُّـهئ
هثلكن هنتبلكُّـمتخلص هخظ غى ُّـو هغجفيطوهنتالخممثخل هخميط ُّـهئ : سمبمك هن خكمثئخلص ههن َّـمتلك خملكجن

 .يعن غخفمتهيمهالغ ي معمتتمي
نت كٍبمنفصلة غخفمتهيمهمبمل فإذا اق ش ، فقد  أو غ تام تامٍ معها  جزءُ أخرى 
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ن غجنمئص غألظمييع هغألمممق ب الطرفُ االرتباطُال يظهر همثلكك جلمئمثخصص  هخميط ُّـحيهتيع حممثهئ

يجلمف هنلك جعمثمت قق:هلكن حكلكجعمئلك هني و عهث جن ختمب غجنمئمثلكك مض هن ي ن جلمئمثخصي  ٍ وجه صه حممشهثتلكمغ ُّـهئ
صلُستطيع يجةَ أن  َ ألن عناد؛ٍ ثابتةٍ  ن ءّ نٍ  ر ستلزم، أل نهما َ العنادُ ال   ب

ستلزم،هماِأنفس ي حممشن جلمتلكق غألهحكيش هن غألظمييع هجلمتلكق غألهحكيش هن .هَ عدمُ وال 
ي ي ُّـستمبىغن غخفخيلكهثيطغ جعخل غألظمييع هغألمممقص ممخص عن حكمبمك غألهحكيش جل غألظمييع صغألمممق

 .هحكمبمك غألهحكيش جل غألمممق ي ُّـستمبىغن حكمبمك غألمممق جل غألظمييع
ساُوهذا نظ انية ـ ما قلناه  ا  من  ـِةّ من القواعد العامِ  القاعدة ا

َأن مباينة ءّ نٍ  ر ستلزم، أل  ب َال إنتاج ه، فإذنَوال عدمهما َ تباينُ ال 
 ، ؤلَال قياسفمنفصلت نفصالتٌّف   عقغ عققهثلك عن هثمئتخن و هَّـىعغ ظحمثِّـ. من ا

ص همهمبمليمهمبمل معمتتمي هنتيمهمبملص حملكخفتيجلمف غخفمتهيمهمبتخلص هجنهئ عقغ مملكهثمن غخفمتهيمهمبمل معستمبىغن غخفت
ن مهالغص حمبهبمئيطغق ي هن غخفتمل معستمبىغهن غخفمتهيمهمبٍّ جفيطي عن هثيعه عهييجعيط: ههن َّـمتلك هثمئ

ن مجمثخيهتلك هنمتتجمل ن قغحفمبملههنلك معستمبىغن هنمتهتلك معهئ هص ألشلك معهئ ي مض غجنمئس غألهنص هَّـ ي
جن. مهالغي هن غخفتيغخفهسجن  :هعمل هنلك قمميعهثلك عخكلكق جعمئ

مد، ما إ حدٌوهذا صحيح ماَ إذا أردنا أن  نفصلت  حا  ُّـخيمت   ا
ن غخفجيلكجعمئ ن جنمبهبمتهيمهمبتخل يهثمئتخن جلمف غخفيطجن نفصلةّول ستلَ ا  ممخص ًصلةّ متُزم 

ن صن جعمثلكهث مض جعحهن غخفمتحيعحملكغيمعمئيط لُفيم و نفصلت معاُ  ا ا ها، فإذا حو ًها إ ّ 
جنمتلك غجنمهمييعه هغجنهئمقه عمل هنت:هع ي جف  ُتجُصلت يّ من متُ القياسَّفتأل صمهمبتخلي

 .ًصلةّمت
 هقجن ُّـهبهئ جعخييط عن صهثيعُّـيط عن هثحمه جلمف هثتمثجمل غخفمتهيمهمبتخل: سقن سغك

يمهمبتخلص حممشهثلك عقغ عقمغخيمتلك غخفتي هن غخفتوجفمهمبمتلك جلمف هثتمثجمل  ص حصلكو يقهنملومهمبمل عمل هنمتهيمهمبملي
 .هثحمه جلمف هثتمثجمل غخفمتهيمهمبمل

ذا أردنا أن ن :ّسقفق فعىل يجةُو تً منفصلةِ  جعل ا ّ، فإن ا ً أيضا َصلةّ

ن لُيم و ا، فنحصلٍ الزمةٍها إ منفصلةُ  يجةُ  دٍ منفصلةٍ  ن   . كما نر
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ا ّبد ال،وعليه ًأوال ـ   لـ ّ و نفصلةِمن معرفة  ا ٍ الزمةٍصلةّ إ متِ ا  
العكس حثِو وعِ، قبل ا ُّـ غخفمتهيمهالغ عمل ، من القياسِ عن هذا ا  هَّـ حت

غقهنهتلكومهالغيهنت يهتلك غخفجيلكجعمئص جعمبحلكل جن ههبمتلك حكلكجعمئلك ي خميط خمس:فنقولص يمثمل ي جعمبحلكل هنيطجن
وص هَّـمتلك هثبحهن جل مم هغجفيطغيهثخيمل غخلمب ههنلكهثخيمل غجلهب ههنلكيمثملغخفمتهيمهمبمل عمل غحلمئمثمئ  ي

ن  :يهنمتهتلك جنمتيعه عشلك معمتتمي عن يص حممتمئ
وجبة إ متصلة نفصلة ا ل ا   ّو

ن ّقد ب لّ َه أن أقساما   نفصلةّ  :ٌ ثالثةِ ا
قيق(. ١  َّـ غخفمتهيمهمبمل غجنت ي رتهب لكيعحملكَّـلك هي ُّـيعمعهيخيلكن مض غإلرلكغص جعمثمتخص )ّيةا

هئ حممثهتلك جعلكحكتحلكجنمل غمغتخصل غجنجييعحمخل هعهنهئلكن غمغتخصجلهتخصص ىمملكهثمن هنلكهثخيمل غجلهب َّـ هنلك جف
 .هئ حممثهتلك جعلكحكتحلكجنمل غقمعهيلكل غجنجييعحمخل هعهنهئلكن غمغتخصجلهتخصىجف َّـ هنلك يههنلكهثخيمل غخلمب

ستلزم:و عُ  وافقةٍصالتّ متَ أر مٍ  ا  ال كيف   عقغ مملكهثمن :هع ِ وا
مغبمل مغبملي حملكخفتهغخفمتهيمهمبمل هن ن هن  مملكهثمن همن حكلكجنبملص هعقغ مملكهثهمهالغ غألقجع مجمثخيهتلك معهئ

هص هعقغ مملكهثمن مممبمثملهمجمثخيهتلك حكلكجنبمل ه مملكهثمن مجمثخيهتلك مممبمثملي همثمل هعقغ مملكهثمن مغىغئصي  مملكهثمن مجمثخيهتلك ي
همثملمغىغئ وغجنخييطق عهنلك قهف:  هنثلكجن.هلكن حكلكجعمئلكيمتي ممخص جعمثصي ومثمليص حممشهث خمٰهو عه حميعقي ومثمل جفمئمثمئي  ُّـهبهئ ي

 : ص َّـهئىعغومهالغيعقمغلكجلهتلك عمل عقجع هنت
و عقغ مملكن غجنخييطق قهمغلك حمهت جنمثيغ جعهييعق)ص(  .ه
و عقغ مملكن غجنخييطق حميعقغ حمهت جنمثيغ جعىغهف)ص(  .ه

مغبمل  :يص هعهنلك غجنسلكجنبتلكن حمهتخصوهممالرلك هن
و عقغ مس ُّـهئ غجنخييطق قهمغلك حمهت حميعق)ض(  .ه
و عقغ مس ُّـهئ غجنخييطق حميعقغ حمهت قهف)ض(  .ه

لُفيجوز و ُّـ غخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئ: عههاُ   هن : عه منهاٍ واحدإ  صيمثمل حت
ُن مقدمصلتاّفمنها مت صمهالغ غألقجعيغخفت ، ِ أحدُ منهما عٍ واحدة ّ  الطرف
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ا نقيض جنمتلك اآلخرُوا وغجنخييطق عهنلك قهف: ( مممئ ُّـمب عمل ) و عه حميعقي يحممشهث ُّـهبهئ حت

مغبتخلص ممخص مض غخفثلكن قخم يهنت عقغ مملكن غجنخييطق : (يمهمبمل غألهمل هنمئيطهنهتلكيغخفت) ص(مهمبتخل هن
ه هثجخيمب هنمئيطهنلك مض غجنمئصجلخل عجفيط غجنجييعحمخل مض غجنمهمييعه) هقهمغلك جنملص همعلكجنمثهتلك يمثملٰهي ي غخفح

وعقغ مملكن غجنخييطق قهمغلك حمهت جنمثيغ جعهييعق: (حممثحيطف) حميعق(هثمئمثىش معلكمظ غألظ  عه ) ه
ومممبخص مملكن غجنخييطق قهمغلك حمهت جنمثيغ جعهييعق: ُّـمئلكن ه  .ي

جن مض غخفثلكن قخم  يحممشن غخفمئيطن حممث جلخل معلكمظ غألظ) ص(ههثهييغ غجنهئالن هثمئ  صي
قيقيهغجنتلكمظ هثمئمثىش هنمئيطن غألظ  َيةّألن ا مّ معّا دلت ّ   ب ِ استحالة ا

ق صي غخفمئيطن هغجنتلكمظطرفيها ستلزمُ أحدَقّفإذا  ُهما فإنه   ممخص مض غخفثلكن  اآلخرَ انتفاءّ
يحممشهثلك حميعضمتلك حتمئ ُصلتان مقدمّومنها مت صيُّـمل جنمبخييطق حملكهثتهيمن غجنهييعقيمثمل غجنىغهمغي ّ  

ا عُ منهما نقيضٍواحدة هقخم ) ض( ممخص مض غخفثلكن قخم  اآلخرُ أحد الطرف وا
يص حممشن هنمئيطن غألهن هثمئمثىش هنمئيطن غألظ)ض( يي ص ههنمئيطن صي ي هغجنتلكمظ جلخل معلكمظ غألظ

قيق طي هغجنتلكمظ جلخل هنمئيطن غألظصغجنثلكذ هثمئمثىش معلكمظ غألظ َيةّألن ا   ً أيضا تدلّ
لوِاستحالة  َفإذا ارتفع ص حمهئخص ُّـستحمث غيمغتخصل ُّـستحمث غيقمعهيلكل. من طرفيهاّ ا

ستلزمي غخفمئيطن  ممخص مض غقمعهيلكلهماُأحد قُفهو   :اُ قوَفإذا صدق ص غجنتلكمظ: عه اآلخرَقّ 
ٌ إما زوجُالعدد   .)ّية حقيقّيةقض( ٌ أو فردّ

ت عُصالتّصدقت ا   : األر
ن العدد) ١( س بفردُإذا  ٍ زوجا فهو ل

ً.  
ن العدد) ٢( س بزوجُإذا  ٍ فردا فهو ل و هغخفمئيطن مض مم هغجفيطغ.ً ي  هن َّـلكمعخل ي
 .مهمبتخل جلخل عجفيط غجنجييعحمخل هغجنتلكمظ هثمئمثىش غجنجييعم غآلحفيعيتخل غخفتيغجنمئٰهمث
ن العدد) ٣( م ي ٌ زوجا فهو فردُإذا  ً.  
ن العدد) ٤( م ي ٌ فردا فهو زوجُإذا  و ههنمئيطن مم هغجفيطغ.ً ي  هنمتهتخص هثمئمثىش عجفيط ي

 . هغجنتلكمظ جلخل غجنجييعم غآلحفيعصغجنجييعحمخل
ٰهِّـ يص حممئيط غمعييعهنلك هنلكهثخيمل غجلهب ههنلكهثخيمل غخلمب. يمثملَّـىعغ حممثخص ُّـيعمعبيش جعلكخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئ
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يص هن عن هنلكهثخيمل غجلهب ُّـستحمث حممثهتلك غمغتخصل غجنجييعحمخلص يمثملمهمبمل غحلمئمثمئيغألهنيع جعخص قمميعهثلكن مض غخفت

ص عه ُّـستحمث غيقمعهيلكل هي ُّـستحمث يهي ُّـستحمث غقمعهيلكجلهتخصص هجعخيهئسهتلك هنلكهثخيمل غخلمب
ن. غيمغتخصل و مم هنمتهيمهمبمل:ههن َّـمتلك هثمئ  و هنمتهيمهمبمل يمهمبتخلص هممي معيعمغ عمل هنتصو هنلكهثخيمل مجي

يمهمبتخل عُّـٰهلكص جلمف هنلك جعمثمتي معيعمغ عمل هنتصيلكهثخيمل حفمبهن ي  .يمثمللكن مض غخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئه
معُمانعة (.٢ ستلزم)  ا تُو  ه هرلك عقغ مملكن غجنخييطق قهمغلك صلت األوّ ا

وص هعقغ مملكن غجنخييطق حميعقغ حمهت جنمثيغ جعىغهفوحمهت جنمثيغ جعهييعق لت مقدم ه ُا  ٍ واحدة ّ
ا ُمنهما ع قيقهاّ ألن؛ اآلخرُنقيض أحد الطرف وا ِّية  ها    دال

مع لووال تدل جعخل غجنجييعحمخل ِاستحالة ا : َفإذا صدق ص هن غجنجييعحمخلّ  استحالة ا
ء ٌ إما شجرُا عُمانعة (ٌ أو حجرّ ت )ٍ    :صلتانّصدقت ا
ء) ١( ن ا جرُإذا  س  ٍ شجرا فهو ل

ً.  
ء) ٢( ن ا س ُإذا   .ٍشجرً حجرا فهو ل

هعهنلك عقغ مس ُّـهئ غجنحنظ خكجيعغ ي حمال ُّـخيمت عهث يجعيطصي ن جفجيعغص جع ُّـهبهئ عن ي ه عن ُّـهئ
ن جمحقرلكص جنىعغ خملكن ن خكجيعغ هي جفجيعغ هُّـهئ هي ُّـهئ ت :ه   :صلتانّوال تصدق ا

ء) ٣( ن ا م ي ٌ شجرا فهو حجرُإذا  ن خكمثئلك ظحفيع .ً ه عُّـٰهلك ُّـهبهئ عن ُّـهئ ه
 .هجمحقرلكص إلهنهئلكن غقمعهيلكجلهتخص هنخيلك

ءإذا ) ٤( ن ا ٌ حجرا فهو شجرُم ي  يُّـمل عق ُّـهبهئ عن معيعمعهي غحلجيع؛ً
غهثلك هنثاليُّـملهغجنجهجيع ن جفمث ه هُّـهئ  .ه

لوُمانعة( .٣ ستلزم:و صهنلكهثخيمل غجلهب ن مضي هَّـ جلهئيغ هنلك معمئيط)ّ ا  ُ 
ت لت مقدمّا ت فقط ا ُصلت األخ  ، أحد الطرفُ منهما نقيضٍ واحدة ّ

ا ع لوّيةقيقّ ألنها ؛ اآلخرُوا ها  استحالة ا   ، وال تدلّ  دال
مع د :َ، فإذا صدقِاستحالة ا اء أو ال يغرقٌز   .)ّ خلوُمانعة( ّ إما  ا

ت   :صلتانّصدقت ا
د) ٣( ن ز م ي اء فهو ال يغرقٌإذا  :  ي شيعف جل عجفيطه جفلكجنتخلو حمىغُّـيط.  ا
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يعهنلك عهث مض غخفلكظ هخميط جميعمص هعهنلك عهث جنمث يي ي عهثلك مغخيمبمتلك هثمئمثىش :ص هغخفالجفىح َّـمتلكويغ جعميلكقمي

يهنمئيطن غألظ هنمئيطهنلك مض َّـىعن غخفت ي  :ه هغخفالجفىح عُّـٰهلك. همعلكجنمثهتلك جلخل معلكمظ غألظصمهمبملهي
يعن غخفت  ي غألهمل هغجنثلكهثمثمل غجنمبتخل ص رلك غجنثلكجنثمل هغجنيعغجعخيملص غجنمبتخل ظيطخمتلك َّـمتلكمهمبتخلي

 .يمثمل مض غخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئقمميعهثلكرلك
دَإذا غرق) ٤( ه هَّـمتلك مغخيمبمتلك هثمئمثىش معلكمظ غألظ هنمئيطهنلكاء فهو  اٌ ز  هجلخل صي

ههنمئيطن غألظ معلكجنمثلك  .ي
ت صلتان األّوال تصدق ا

ُ
ان مهمبمل يغجنمبتلكن قمميعهثلكرلك مض غخفت) ص( ه)ص( قخم :و

ن غخفمئيطن جلخل عجفيط غجنجييعحمخل: ص هرلكيمثملغحلمئمثمئ  . هغجنتلكمظ هثمئمثىش غجنجييعم غآلحفيعصيعن ُّـهئ
د) ١( ن ز اء فهو يغرقٌإذا    .  ا
دْغرقم يا إذ) ٢( اءٌ ز س  ا غضِّـ ممىعغ مممب. فهو ل مهمبتخلص عق يلك غخفتت ههن غجن

وجنمثيغ مممبخص مملكن قُّـيط ن حكبط مض غخفلكظ حمهت ُّـمييعمي ن مض ي عق خميط ُّـهئ هلكجفلك هنلكَّـيعغ عه ُّـهئ ه
ن مض غخفلكظ  .يغجنسهيمثمتملص هجنمثيغ مممبخص جميعم مس ُّـهئ مض غخفلكظص جع خميط ُّـهئ

ة إ مت سا نفصلة ا ل ا   صلةّو
مغبمليعن غخفمتهيمه: خممبمتلك ومبمل عهنلك هن و هعهنلك حكلكجنبملي يص هجعمثمتي لك مض غجنبحهن غجنسلكجع لكيعُّـمئمل ي

مغبمل عمل هنت ُّـ غخفمتهيمهمبمل غخف ن َّـىعن غخفت. ومهمبمليحت يعهنلك جعمثلكن هنت معهئ  عه همهالغ هنمتتجملي
هثلكن صي م ُّـمسجخ مض غخفمئلكن غجنثلكذ هن غجنبحهنص حممبمثيغ مم هنمتهيمهمبتخل معهئ ي حمس

حميهنمتتجتخلص جع يجعيط يهنلك حكمثىعمميعن غخفمهمت جلخص يع خهل غإلهثتلكف حممثهتخصص هَّـىعغ ي هن مع ي
 .خميعُّـمك

نفصلة ُأما ا ةّ سا ًيةـ  ُ ا ًية أو جزئّ َ فإنها  ـّ ُ ُولّ ةٍصلةّ إ متّ ٍية جزئٍ سا ّ 
قيق .ن جعمثلكهث حممثخص حكبيممخص معمئيط ُيةا عّ وجبة،ٍ إ أر و ا معَ من مانع، وِ    ِ ا
لو تّوا وجبة، إ اث و ا قيقً أيضا، فإذاِ   و ا ِية قلنا   ت :ّ س ا  عه ةّل

ون صجنمثيغ جعلكجنرضهقغ َإما أن ي رفوُ االسمّ ا أو  ً معر مجمث هنلك قمميعهثلكن مض م  ً
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مغيط هنجيمبمكيمثملغخفمتهيمهمبمل غحلمئمثمئ مغبمل ُّـمسجخ َّـمتلك عُّـٰهلكص حمال ُّـ و غخف ّفإنه تصدق   مو مغيطُّـيطه

ت ع اآلتيةُصالتّا ي حممشهث جنمثيغ هن غجنرضهقه األر ن غيحك هنخييعجعلكي ص هعقغ مس ه عن ُّـهئ
ص حممبمثيغ هن غجنرضهقه ن هنخييعجعلك هي يُّـهئ ممىعجن جللكص عق خميط ي ُّـهئ ن هنيعحم ه عن ُّـهئ ه

ن هنخييعجعلكص ممخص خملكن جللك هي ُّـهئ ن هنيعحم جللكص هخميط ي ُّـهئ ن هنيعحم هُّـهئ ه   :ه
ون) ١( ن االسمُقد ال ي س بمرفوعُ إذا  ا فهو ل ٍ معر جللكً ن هنيعحم   .ه جع خميط ُّـهئ
ون) ٢( ن االسمُقد ال ي رفو فهوُ إذا  س بمعربً  ن هنخييعجعلكٍ ل   .ه جع خميط ُّـهئ
ون) ٣( ن االسمُقد ال ي م ي رفوعُ إذا  ا فهو  ٌ معر لً ن جمحق هنيعحم  .و جع خميط ُّـهئ
ون) ٤( ن االسمُقد ال ي م ي رفو فهو معربُ إذا   ٌ ن ً  جع خميط ي ُّـهئ
 .ههنخييعجعلك

تُوال تصدق بعض ثالّ ِصالتّ هذه ا ت.ًيا  هذا ا  رقمـ  َصلةّ فلو جعلنا ا
ًيةـ ًمثال ) ١( ت : هكذا،ّ س ا ن االسمّل س بمرفوعُة إذا  ا فهو ل ٍ معر  جع خميط ً

جللكص ه ن هنيعحم نجنىعهُّـهئ وعشلك مملكقجعمل: غ هثمئ ذبة :ممخص خملكنه صي ٌفإنها  صدق؛ّ  :ها وهوِ نقيضِ 
ون ن االسمُقد ي س بمرفوعُ إذا  ا فهو ل ٍ معر جللكً ن هنيعحم  .ه جع خميط ُّـهئ

ُولُوهكذا  لوِمع اُ مانعةّ تانّ وا سا اً أمثلةَو الطالب أن يضع.  ا  .  

تصلة إ منفصلة ل ا   ّو
ُّـمبهتلك عمل هنت: خممبمتلك يعن غخفمتهيمهمبمل ُّـهبهئ حت مهمبتخل ُّـمتتمي ي هن هنتو خممثلككي حممثتمسجنصومهمبملي

ُّـ غخفته هعقغ عققهثلك عن هثجخي غجنمتتمثجمل هنمتهيمهمبمل.همهمبمليهنت  ومهمبمل عمل هنمتهيمهمبمليص حممثهبهئ حت
ُّـ غخفتو هنمتهيمهمبملو هثتمثجمل ههثحمه جلمفص حصلكويقهنمل يص همض َّـىعغ غجنبحهن هثبخل لكيعُّـمئمل حت  .مهمبملي

ت لزومُصلةّوا ُية ا وجبةّ  خفلك ُّـىعمميعن مض ظحفيع غجنبحهن ط هغجنسلكجنبمل ي حميعم جعمثمتهتخصُ ا
ىهن عن غجنسلكجنبمل حت مغبملص حمهئلكن هن غألي نىهملىهب جلمف غخف  يمثملمهمبمل غجنمبىغههنيهغخفت: ( عن ُّـمئ

مغبمل غظ مملكهثمن هن جن هُّـجكم غجنهيمئ)ه عن حكلكجنبملهحك هغجنسلكجنبمل : (يعغ غألحفحقغ غآلمعمثمل عجلمت خم
مغبملىحت مغبمل هغجفيطغ حمال هنخيمت ألن ص)هب جلمف غخف ه ألهث عقغ مملكن جفهئ غجنسلكجنبمل هغخف ي
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ن مغبملص جغ ُّـمئ يُّـبخل جفهئ غخف مغبملى هغجنسلكجنبمل حت:ي ي ألهث ي حميعم جعمثمتهتخص هن طهب جلمف غخف

 ُستلزممغبمل  غخفيمثملمهمبمل غجنمبىغههني حملكخفتو جفلكنيص هجلمف عهو هغألهنيع حكهتصجفمثهن غحلهئ
معَمانعة لوَ ومانعةِ ا تّ ا مّ، ا كيففقت معها  ال لُ، فيجوزِ وا و ها ُ 
هما ومثمل جنىغههنومهمبملي حممشقغ مملكهثمن جلمتيطهثلك هنت.إ مغبملي  عه و حمتستمبىغن هنلكهثخيمل مجو عه حكلكجنبملو هن

مغبمليهنلكهثخيمل حفمب ه حصلكص هعقغ مملكهثمن مممبمثمله هنسلكهُّـمله عه حكلكجنبمله هن همثمل عه مغىغئي  مملكهثمن هنلكهثخيمل صي
ه مممبمثمليهب عه هنلكهثخيمل غخلمبغجل همثمل عه مغىغئي ُّـ غخفت.  حصلكه هنسلكهُّـملي  يمثملمهمبمل غجنمبىغههنيحممثهبهئ حت

مغبمل عمل ن غجنمتتمثجمل هغجفيطغصيهنلكهثخيمل غجلهب ههنلكهثخيمل غخلمب: غخف  : هي جضىعهق حممثهتلكه همعهئ
معُمانعة (:األو قدمُّف تتأل،)ِ ا ِ من ع ا اِ ونقيضّ ن جعمثلكن ي هخميط معمئيط ا

. ومهمبمليلك عقمغخيمتلك غخفمتهيمهمبمل عمل هنتيص خفيهثخيمل غجلهب ههنلكهثخيمل غخلمبقجن جلمتيط غجنبحهن جل هنلك
يعهنلك غجنسبمك مض عشلك معتمسجن ي قدممي هن جلخل غخفمئيطن ههثمئمثىش غجنتلكمظ حمي َألن ا ّ مّ نّ  ستلزمَا   ُ 

ا ي ألن غخفهييعهك عن غجنمئٰها ومثمل خلكيمثملي  جعخل و هعقغ مملكهثمن ممىعجن حمهتمتلكم معالقنصومهمبملي هنتي
يغخفمئيطن هغجنتلكمظص حممبخص ني مغبمل معيعمغ عمل هنمتهيمهمبمليغخفت:  هثمئ هيمل هن ي هنلكهثخيمل غجلهب هنهسجنومهمبمل غخف

يجلخل غخفمئيطن ههثمئمثىش غجنتلكمظص حملكخفمئيطن ي رتهب هن هثمئمثٰه ممخص خملكن تمع: ي  مع ُفهو ال 
ال ًه قطعا،ِنقيض قيضان، أيَ الجتمعّو ا ونقيضه: ا و هن غخفمئيطن هَّـ جضلكن ا يص ألن ي

ّما  :َفإذا صدق .هجليطن غحكتحلكجنمل غيقمعهيلكل ص غحكتحلكجنمل غيمغتخصل:هنخيمت هنلكهثخيمل غجلهب
دَغرق اءٌ ز ظيمثمل عقغ حميعضمتلك َّـىعن غجنمئٰه:عه  فهو  ا مبمتلك عجنمثهتلك هن ي َّـ غجنمتتمثجمل غجنت مع

نيمهالغص حممتحيغخفت د :صدقت :حصلك عمل غخفمتهيمهمبملص حممتمئ ٌدائما إما ز ّ س َ قد غرقً  أو ل
اء ي حملكخفمئيطن جلخل هنمئيطن غخفت. ا ي ي ألن غخفهييعهك عن غخفتطمثهتلكمهمبملص هغجنتلكمظ هثمئمثىش معلكجني ي مهمبمل ي
وهنيعممبمل و هن هنمئيطني ومممبخص جميعم قُّـيط( هَّـ ي يحممتمسحفىع جلخل غخفمئيطن ) حمهت مض غخفلكظ( هَّـ صوهمعلكن) ي

يههثمئمثىش غجنتلكمظ جفت معتحمئ عُمانعة جلمتيطهثلك ي  ٍ. 
ُّـ غخف ص عه   حمبخيهئيغ هنلك حمخيمبمتلكن مضيمهمبمل عمل هنلكهثخيمل غخلمبيتيعهنلك حت هنلكهثخيمل غجلهب

ن َّـمتلك  . ُّـستحمث غيقمعهيلكل:هثمئ
انية لوُمانعة: (ا قدمُّف تتأل،)ّ ا ِ من نقيض ا اِ وعّ   األوِ بعكس، ا
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قدم ط جعخيهئيغ هنلكهثخيمل غجلهب:عه َألن ا ّ مّ نّ  تمعَا  اِ مع نقيضُ ال   ى جنىغني هعي ا

يحممشن مس رتهب غخفمئيطن . هنلكهثخيمل غجلهب ن مضيص ممخص معمئيطوغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هَّـ جضلكن
لههثمئمثىش غجنتلكمظ  رفال  غخم ُو األ قدم هغجن ِمن نقيض ا الِ وعّ ، و ا و خال ّ ا  

غخم هن هثمئمثىش غخفمئيطن هجلخل غجنتلكمظص حممشقغ مس ُّـهئ هثمئمثىش غخفمئيطن : عهمنهما ي حفال غجن ي
قغص  مغ قغ مملكن هثمئمثٰه هن مغ قغص هعقغ مس ُّـهئ غجنتلكمظ هن مغ قغ مملكن غخفمئيطن هن مغ ههن ه ه يه

و رتهب غخفمئيطن ههثمئمثىش غجنتلكمظص هَّـىعغ حفمبوهجفمثمتئىع يص ألن غخفهييعهك غحكتحلكجنمل ي
 حمحقمعهي ًمعا صي هثمئمثىش غخفمئيطن هجلخل غجنتلكمظ: عهبأن يرتفعا يهنلكهثخيمل غخلمب غيقمعهيلكل مض

ص هَّـ جليطهن ممخص خملكن يجليطن غخفمئيطن جعمتمئمثٰه هَّـ غخفمئيطنص هُّـيعمعهي غجنتلكمظ جعمتمئمثٰه : ي
قدمِوارتفاع نقيض( ِ ا قدمّ ِ با ا بنقيضهِ وارتفاع نقيضّ َ أنه جاز:فمعناه)  ا ّ 

قدمُتماعاج ِ ا اِ ونقيضّ هنلكهثخيمل   غخفهييعهك مض َّـهنلك حفالم : عه،ٌلفُوهذا خ.  ا
تقد .يغخلمب ثال ا د :َ أن تصدقّ البدِمّف ا ٌدائما إما ز ّ اءً م يغرق أو  ا  ُمانعة(  

لو   .)ّا
ة سا لها إ مانعةُ ُوا و وجبة   معِمل  ا لوِ ومانعةِ ا تّ ا فقت ّ ا

م كيفمعها  ال مغبمل هغجنسلكجنبملص ههن َّـمتلك خممبمتلك. وا مملكن هن :  عقن ي حميعم جعخل غخف
نىهملىغأل مغبملصيمثملمهمبمل غجنمبىغههنيغخفت: ( عن ُّـمئ غظ مملكهثمن هن  معستمبىغن هنلكهثخيمل صه عه حكلكجنبمله حك

 .) هغجنهئمثيهيمئتخل هنخيهتلك مض غجنهئي غخفتيغجلهب ههنلكهثخيمل غخلمب
 ومهمبمليُّـ غخفمتهيمهمبمل عمل هنتيَّـىعغ مخلكن غجنهئالن مض هنمئيطهنلكغ غجنبحهن هَّـ لكيعُّـمئمل حت

ن هجعلكجنخيهئيغص هَّـ هنخيمت جلبلكقمع ي خميطك  ه جنمتلك عهييهجلمبمث يجعيط: (هنمليغخفتمئيطي  هن ي
ُّـ غخفمتهيمهمبمل عمل هنت   .) حصلكو يقهنملومهمبمليهنخييعحممل حت

وطه نفصالت و ف من ا أ   ا
ُّـ غخفمتهيمهمبمل عمل هنتمهمبمليمثملجعخييط عن جليعحممتلك مممثهي و حت  هجعلكجنخيهئيغص هجعخييط غجنتهبهتمثيط ي

ن هثهللصنيغخفتمئيط ل غجنبحهنص حممتمئ ض وجنمثيغ جنمبهبمتهيمهمبمل هنمئيطن:  مض هن  ممخص َّـ صو همعلكني
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ن غظ خممبمنوهنخيمب وغجنخييطق عهنلك قهف: يص ألهث حك وغجنخييطق عهنلك حميعق:  عه خممبمنصه هنثالو عه حميعقي  عه ي
 :ن غجنهييعق عه غجنىغهفص هحصىعغ خملكنيص عق ي حميعم جعخل عن ُّـتمئيطو ممالرلك ظحمثِّـصوقهف

مهيد تقدِبعد هذا ا عِمّ ا وضوع اُ  نّم: ، فنقولِحث   قدمَا  ُ ا ّ 
نفصلة ال امتياز ا  ا نهماَوا ز جعخالم غخفمئيطن هغجنتلكمظ مض غخفتمهمبملص حممشن غخفمئيطن  ب ي يي

ون صحممثهتلك ُّـالقهن غجنتلكمظ ك ال ي ؤلُفكذ نفصلت ا  بالطبع، ٌفت امتيازّ ب ا
َفأيهما جعلت صغرى صحّ ك، فال تتألها ا وعُّف  ل األِ من هذا ا عة األُش ي ألن ر

ي غإلهثتلكفص هجنهئ جعخص عشلك ُّـهبهئ عقمغلكجلهتلك عمل غخفتمهالغص حمحمثمتئىع ىغخفمتهيمهالغ جلمئمثهبمل ي
ي ي غهنتمثلكق جعخل هنمئيطن غخفمتهيمهمبمل همعلكجنمثهتلكص هجنهئ وظحمثِّـ عقنص .يُّـهبتلكق غخفمئيطن جل غجنتلكمظ ي

يهنيطغق غألهنيع جنمثيغ جلمبمثهتلك هعهثخص جلمف غخفتمهمبملص غجنت ُّـهبتلكق هنمئيطهنهتلك جل معلكجنمثهتلك جعلكجنجيب ي  .ي
مول نفصلتان ّن  نت ا ّوالن إ متصلتُا  ب أن ترا صورة. ّ ُ في

ف أ تصلتِا  ٍ شّو أي  مهي هثمتحييع عمل غألظ هَّـ غخفمتهيمهمبملم  ّ ب ا
ون صورةُت قغ غجنجههئ غألهن عُ، ا  من ّوالبد غجنثلكجنهنظ ن غجنثلكذ عني َّـ َّـ ظ

وط ة  شِرا ك ا ادثِ ذ ُّـ غِ ا ا قد يخفمتهيمهمبتخل عمل هنتمهمبتخل  جعخييط حت و
ُّـ عمل غخفتمهمبملّيضطر صوص صغرى، ِإ جعل صي جعخييط غجنتح قدمت با ّ إحدى ا

وطٌرةّ متوفٌ شَأتلف جعمل فيه ا ي عن غألظ ي ُّـهييعو حممهحمثِّـ. غخفجيمب م حممث جعخل ي
ي هن غخفمئيطهنتخل ظمييعه عه مممقهص هجنهئ مض غخفتمهمبمل يجعيطهلكيعن خضخي عُّـ ي  هن هنيعغجللكغ ي

حمغجن ُّـ غخفمتهيمهمبتخل عمل غخفتمهمبتخلييعغ مض غجنجههئ غجنىعه ُّـتمسجنيهلهل غخفت  .ي جعخييط حت
وط ُأما  وعّ جنتخل عمل ي هن غخفمتهيمهمبتخل غخفحي هن غجنمئمثلكك غخفهسجنِ هذا ا

ميهنتمهمبتخل   مض غجنهلهل غخفخيتمقغ مض غخفمتهيمهمبتخل ٌ كثٌ واختالفٌفللمنطقي فيها 
 هَّـ عن معيعمغ س جللكنو خليعي ُّـجهجكل  ي:هغجنمهحمثِّـ. يجنتخل عمل هنتمهمبتخليغخفح

وغخفتمهمبمل عمل هغجفيط ي هن غألخكهئلكن غألقجعخيملص جفت معجيب جلمبمثهتلك عجفهئلكهنهتلكي  هقجن خفلك طي
ي عن غخفتمهمبمل معيعمغ عهنلك عمل غجنجههئ غألهن عه :يقمميعهثلكن مض غجنبحهن جل غخفمئلكن غألهن هن ي ي ي
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ص عه معيعمغ عمل غيخمجكغذ  غخفمتهيمهمبمل يمثملص هغجنهللكي غحلهبحليغجنثلكذ عه غجنثلكجنهن عه غجنيعغجع

ومعيعمغ عمل هنتمهمبمل يص هغخفتمهمبمل يجعيطي َ أن االختالفُوالظاهر .يمثمل عن معيعمغ عمل غحلهبمبي  ٌ ناشئّ
ة را لِ وجوبِمن عدم  و نفصلةِ  يش هثحييعهغ عمل غألظ ع :هع ّ إ متصلةِ ا

ص هَّـ غخفتمهمبمل) غخفمتهيمهمبمل( ن عجنمث يهمس ُّـمتحييعهغ عمل هنلك حت ي غ خهلكلك. ى  هن صههحصىعغ غخكجكلك
 ُظ أخذَفيالحي عهثتلكف هن غخفمتهيمهمبملص حمال قغجل جنمببحهن جل خهلكهتلك : لك خممبمتلكيعهث

يجة نفصلت رأسا، فذكرِا َ من ا اب:همُهم أو أُ بعضً وط إ لة ا َ أن من  ّ 
قدمت معا ًا مغبتخل :هع صّ هثلك هن غ مض غخفمتهيمهمبتخل عن معهئ ونا ن وأ غخكجكلك ال ي

عَمانع هثلك هنمتهيمهمبتخل  والٍ  ي هعهثخص ُّـمهِّـ.ّقيقيح ُّـهئ  َّـىعغ جن عجعمئمثمتلك غخفمتهيمهمبتخل ي
جنمتلكرلك عمل هنتمهمبتخلص حممششخص معمتتجلكن جفت جن مملكهثمن عجفيطغرلك  يجلمف جفلكحصخصص هجنهئ جن جف يي ي

يت مج هنخيلكص عه مملكهثتلك هنمتهيمهمبتخل جفمئمثمئمثىص عه مملكهثتلك هنلكهثخيهحكلكجنبمل تخلص حملكجنهلل َّـ عن ه
ومعيعمغ غخفتمهمبتلكن عمل هغجفيط  :هحصىعغ خملكن. ن غجنهئالن جلمتهتلكييط هن غألخكهئلكن غخفمتتجمل غجنت معمئي

، فإن نفصلت إ متصلت ا ا و حو ن  ّول ّ دهما يّ نت ُا  و  تجان و
ةُإحداه عَاهما مانعت أو ًما سا جني هغجنهلل غجنخيلكن.ّ أو حقيقيٍ  :  حممثهتخص خم

ب ُغ أنه  ت أن تؤلّ لٍ قياسِصلتان  صورةّف ا عةِ من أحد األش  ِ األر
ك القياسحا وط ذ ا   ِو قدمتان مانعً:فمثال. ّ كما قدمناً نت ا و   َ عّ  ٍ 

لَوجب و الثّهما إ متصلت يؤلُ  ش ا . ُكما سيأ مثا. ًفان قياسا من ا
و تأل ّأما  شّ ي ي ألشخص هنهسجنتجانُتّ فإنهما ال ِفا  غ هذا ا ن هن هنلكهثخيت لكهيتي

وطِرّ توفِلعدم ط ي ُّـيعمغخيلكن عمل غجنجههئ غجنثلكجنهنيص جع ألشخصومج شِ  ك ا   . ذ
ستطيع أن نقول وع: وعليه ف جنمل عمل ي غخفمتهيمهمبمل غخفحيمثمل غجنهللك: عهِذا ا

وهنتمهمبمل مٌ واحدٌط ي ل أن يصح:، وهو  و نفصلت إ متصلت ُ  فان ؤلتّ ا
ل ِقياسا من أحد األش

عةً وطِ األر ا   ِ حاو شً ك ا ي غألهن عه غجنثلكذ عه ِ ذ
يعه الستخراِجَهدُ جَو الطالب أن يبذل. غجنثلكجنهن عه غجنيعغجع تصالتِ  ِ ا الزمةّ  ِ ا

، ثم يقارن بعض َلمقدمت ّ حصل،ٍها ببعضّ نتجِ القياسِ  صورةَ  طلوِ ا  .ِه 
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يجة قة أخذ ا   طر
يغخفمئيطهنتخل غخفمتهيمهمبتخل  مممث معهسحفىع غجنمتتمثجمل هن :نيٰهِّـ هن حفالن هنلك معمئيطيغمع

يس قجن هعضلكم جعخيىش غجنمتهئلكغص يهمض َّـىعغ غجنبحهن خل. يجنتخل عمل هنتمهمبتخلزغخفح
قةُه نعرف َمّا تقدّم: حممئلكن يجةها الستخراِجُباعّتا ُ ال يلزمَ الطر   هذا ِ ا

وع ن. ِا ُ إنما نبحثِ حسب الفرضُو ِ األولِ عن خصوص القسمّ  منه، وهو ما ّ
ت في زءاش قدمتان  ٍه ا يعن غخفمئيطهنتخل :  قمميعهثلك حممثخص حكب. منهما تامّ يعهنلك معجهجكمملكن ي

و هعهنلك جعجىغظصٍّ معلكنوجعجىغظ وص هعهنلك معجهجكمملكن جعجىغظٍّ جمحق معلكني  مض ٍّ مض عجفيطغرلك هجمحق معلكنٍّ معلكني
جني حممثخص معمئيطيغألحفيعهص هَّـىعغ هنلك قمميعن غخفمهمت  غجنهئالن جل غجنمئس هُّـبمئ: (ن جعمئ

و غخفمئيطهنتلكن جعجىغظيغألهن هَّـ هنلك غخكجكمممن حممث   : ما يأَبعّفعلينا أن ن.) .. هنمتهتخصٍّ معلكني
ً ُلوُ .١ يعمن  ّ نفصلت إ  تصالتِا ِ ا نّ هاوُ أن ُ ال يم  .ل إ

همثملحممشن مملكهثمن جفمئمثمئ ن عمل عقجع هنتمهالغي و حت ي ن ي عه حفمبوص هعن مملكهثمن هنلكهثخيمل مجي ي حت
قيقّ أن:َمّوقد تقد: خلص ممخص خملكنتعمل غجغمت َية ا ُولُ ّ عّ ٍ متصالتِ إ أر   وّ

ً من  ّ
معَمانع لوِ ا   .ت إ اثّ وا

تصالتُ نقارن.٢ ِ ب ا حولةّ ِ ا حممن هن غخفمتهيمهالغ جنمتيعه عن مملكهثّ يعغ حممثهتلك ي خميط مع
 هنمتهتلك وغ جلمف خهل هغجفيطىى يص حممشن جفن هن غألخكهئلكن غألقجعخيمل عوخهل هغجفيط

حصلك عمل هنمتهيمهمبملصومبمليحممتستهيمثيط هنمتهتلكص ههثحمه جلمف هنتمه و جغ هثح ي  هثستهيمثيط هنمتهتلك مض غإلهثتلكف ي
قدمت ي ألن غخفهييعهك جنمبهبمتهيمهمبمل هنمئيطهنتلكنص حممشقغ مملكهثتلك جفمئمثمئمثّمن إحدى ا ي تخل حممسقجع ي

وهنتمهالغ جنملي و جض و هن عجفيطه غخفمئيطهنتخل هعقجعي  هثمئلكقن صي عحفيعه هن غخفمئيطهنمل غألحفيعهي
قغ غجنت ُّـتهئيع حم غألهحكيش عيق حممثهتلك غحليطيجعمثمتهتخص ههثختلكق غجنمه قغ غجنت مع يعغ حممثهتلك يه غجنمه

جنمل ييجعيط عقنص .خهل عجفيط غألخكهئلكن غألقجعخيمل ي هن غخفمئلكقهثمل جعخل غخفتمهالغ غألقجع غخفح ي
تصالتيهن عجفيطه غخفمئيطهنتخل  ِو ا حولةّ ِ ا ه عُّـٰهلك و هَّـ عقجعاألخرىي غخفمئيطهنمل  منّ

قغيحكمن )ض×ض(هجفلكظ ذغ  ٍّ حممثهتلك هن هنالجفحيمل عه هنمتهتلك هنمتتمي ي يجعيطه جلهلغ ظ
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صورةُفنختار و هنمتهتلك جمحق هنمتتميٍّهعه ون  فيها حدُرّ ال يتكرَ ا  ٍ  شُأوسط وت

وطُرّتتوفهن غألخكهئلكن غألقجعخيمل  ق ُّـص غخفخيتمقغ حممث جنسهثتلكفهُ فيه  متتمي ى هَّـ جغخصذ ظ
متتمي ى هجعخيٰههتلك غآلحفيع ُّـصيجعخيٰههتلك غخفالقهنمل جعخل هثهييغ غجنجييعحمخل مض غخفمئيطهنتخل غخفمتهيمهمبتخل

وهن عجفيطه غخفمئيطهنتخل ههثمئمثىش لكيعم وغخفالقهنمل جعخل هثمئمثىش لكيعم ي ظحفيع هن غخفمئيطهنمل ي
ونِو األ .غألحفيعه صورُ ت نتجةُ ا غقق ي ٍ من واحدةَ أُ ا  همض جعخيىش غخف

ن  يص حممشن غجنمئمثلكك غخفهسجنو مجىص ممخص جن مملكهثمن غخفمتهيمهمبتلكن هنلكهثخيته هغجفيطغيعيمعهئ  هنمتهتخص ي
ُّـمبهتخص عمل هنتمهمبتخلوجعحسمك غيهثهيمهلكن جمحق هنمتتمي ههيلكن خممثلكحكلك هن يحممثهسجن صيص حممثجمك حت

 .ي هن غخفمهمتون خمب خممبمثيغجنجههئ غجنثلكجنهنص هَّـىعغ غجنهئالن معمئيط
ين عمل هنتمهمبتخلو مجى عقغ مملكهثمن غخفمتهيمهمبتلكن هنلكهثخيتصعقن ي س  مض يعي هي ُّـمتتجلكن صي

قغ قغ و هَّـ خممثلككو هغجفيطغوظ ن َّـىعن غجنمه  هن غجنجههئ غجنثلكجنهنص جنىعغ رمك عن معهئ
في . جلمف خهل غجنجههئ غجنثلكجنهنهجفلكهُّـمل تارو ق :عه منها ً واحدةَنا أن   هن غجنمه
طلوبُتجُ تغخفمتتجمل  .َ ا
يجةُ نأخذ.٣ ً متصلةَ ا نا ـ إ منفصلةُ، وّ ا ـ إذا ش ٍو اٍ الزمةّ ّ إما ، 

ع   .ّ أو مانعة خلوٍمانعة 
نً:فمثال و  ؤلُ القياسَ  ّفا من حقيقيّ  ولً  ،ُ عّ  ،ّ متصالتِ األو إ أر

انية ع أيضاَوا ي ممخص جعمثمتً إ أر عُفيحدث صلكني عِ من مقارنة األر ة ستِ باألر  َ ع
دِوعند فحص. ًصورة  منها ُّف فال يتأل، أوسطر فيها حدّ ثما منها ال يتكرُها 
اقية. ٌقياس ما ا الزمةُ بعضُتجُ يُوا قيقيَ ب عيَها ا  : عهّ الطرف  ا

 يمثمل هن غحلمئمثمئوتخلص هجلخل لكيعمي هن عجفيطه غحلمئمثمئمثوجلخل لكيعمُّـمتتمي غخفالقهنمل جعخل 
يمعمتتمي غخفالقهنمل جعخل جلخل غخفمئيطن هن عجفيط غجنجييعحمخل هجلخل :  عحفيعهوهجعخيبلكقغ. غألحفيعه

عض صمعلكمظ غآلحفيع الزمةمتتمي ى ُّـها اآلخرُو  ُّـمتتمي غخفالقهنمل جعخل : عه، ب نقيضيهماَا
و هن عجفيطه غخفمئيطهنتخل ههثمئمثىش لكيعموهثمئمثىش لكيعم ك  صهنمل غألحفيعهي ظحفيع هن غخفمئيطي وذ

لِبمختلف تار. ِ األش ب أن  سُ الطالبَو ه منها ما هو أ   . بمطلو
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تِوألجل ن  مر   :ِ األمثلةَ بعضُ ا

ء َو أن حاكما  ً ه بقعةٍ  قتلٍهمّ  بمتّ راء ادٌ، و ثو تهم ّ  ُا ّأنها  ّ

ويعك عشلك قجنمثى حممب حم،ٌح  جلمف جعيعغظمع عقغ مملكهثمن و هقجنمثصهلكهن عقغ مملكهثمن قهنلكي جلمف غهتي
جع جفمئمثمئمل هجفمقغ عحسيعص هغحللكمم ُّـيعُّـيط عن ُّـخييعم  يجفت َّـ  وقنع َّـىعن غجنبمئخيمل جلمف جغ

و عشلك جفمقن عصجللكظن غجنمقغظغيُّـبجي غق ظ يجفت  ي ُفأولسهئ جعمقغظمع ءّ مٍ  ا  ُ يصنعه ا
وصِألجل تِ إ إبطالِلّ ا   :َ أو تأييده، أن يقولِهمّ دعوى ا

قعة ٌ إما دمُهذه ا عُمانعة (ٌ أو حّ ن قهنلك هجفمقغ عحسيع)ٍ  ه حمال ُّـهبهئ عن معهئ  .ه
ٌإما دم... و ص )ّ خلوُمانعة( أو ال تزول بالغسل ّ ه حممشقغ مملكهثمن قهنلك معىغهن جعلكجنميس

 .ههعقغ مملكهثمن جفمقغ حمال معىغهن جعلكجنميس
ُحولُفت معُ مانعةّ تصلتِ ا    .ني ممخص معمئيطي هممىعجن هنلكهثخيمل غخلمب،ّ إ ا
قعةّما ) ١( ست ُنت ا ٍ دما ف ل

ً.  
ست بدم) ٢( ا ف ل نت ح ٍما  ً ّ.  

ُولُو لوُ مانعةّ تصلتّ ا   :ّ إ ا
قعة) ٣( ن ا م ت ُما    .ً دما فال تزول بالغسلّ
قعة) ٤( ُما زالت ا   .ٌ بالغسل ف دمّ

ُّـ غخفمتهيمهالغ عمل عقجع هنت غ غألهمل غجنت خمهبمتلك هبلك َّـ حت غ ومهالغيحملكخلجي ص هغخلجي
 ن غألخكهئلكن غألقجعخيمل ع هن عجفيطو هنمتهتلك خممثلككيجنمسيخملكقهثلك جعمثمتهتلك جنمتيعه عن مملكن ُّـتيعهثلك غجنثلكهثمثمل َّـ 

 هنمتهتلك عمغيعُّـمتلك جلمبمث غجنهلهل غخفخيتمقغ مض عهثتلكف غجنجههئ هجفمهمبمتلك جلمف غجنمتتمثجمل يجنمسحممشقغ مع. ي
جعملص هعي لكقن هخميط قمميعهثلك لكيعُّـمئمل عحفىع غجنمتتمثجمل همممث هثمئ.  حمال ُّـهبهئ معمسجنمث غجنمئمثلككيغخفجيمب

يغ هن غخفمئيطهنمل  جنمل هن عجفيطه غخفمئيطهنتخل هجعخل غخفتمهالغ غخفح يجعخل غخفتمهالغ غخفح ي ي يي ي
ي ههنتمهمبتلكن هنستهيلكقمعلكن هن صيهمض غخفمئلكن هنتمهمبتلكن هنستهيلكقمعلكن هن هنلكهثخيمل غجلهب. غألحفيعه

مقارنة:  حممتمئلكقن جعمثمتهتخص ممخص خملكنصيهنلكهثخيمل غخلمب تصلت رقم ِو تصلت رقم )٢، ١(ّ ا ، ٣(ّ با
دث)٤ عُ   غألهمل هغجنيعغجعخيملص هغجنثلكهثمثمل هغجنيعغجعخيملص هغألهمل هغجنثلكجنثمل هغجنثلكهثمثمل : هَّـ،ٍ صورُ أر
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إلفمظ قع مقكغه قمري هع يفنقنيهلذم ي. ..يمقرمرنكن تان منها ال و فل إلى لألظ فمنهإل اث

ؤلا حدم فيهُرّيتكر  ظإلقن فال يف،)٤، ٢( ومن رقم )٣، ١(فتان من رقم ّ أوسط، وهما ا
إل يإل قع مقرمرنظك النغ يقٰىه مم ك يإل قع مقفنقهك يإل قع مقفنقكإليى إل قع مالألفمنه

 . ماليريطإله محلدإلهذي مالزيلنى لي يفلر
ؤل ّأما ا ش األول)٤، ١( من رقم ُفةّ ِ ف من ا  ، صغرى)٤( إذا جعلنا رقم ّ

إلقلام قننه : يهغ) ك(ك يمقليني هفع أل نىغإل قلام همقه مقفلكن رننقكغع فم:يهغ
ألن فمغ قمغه رنقينمقفلكن نق   : ما يأُتجُفي) نى( ماليريط إلك يرنقذو محلدآل

قعة نت ا ُما  ست ّ   .ٍ تزول بالغسل فل
ن م لُو و يجة ُ  تصلة( هذه ا نفصلت) ّا   :إ ا

َإما أن تزول قعةّ اُ ا ون ح ما أن ت ً بالغسل و عُمانعة(  .ّ  ٍ(  
ما أ ست َال تزولن ّو   )ّ خلوُمانعة(    .ٍ بالغسل أو ل

ؤل ّوأما ا أل قلام قننه ننينم فمغ قمغه رندى:آلل )٣، ٢( من رقم ُفةّ آل إلك يقلام مل إل
ش األول كآلزنلع مقفلكن نقن فال زنزيى رننقكغع ِف من ا   : ما يُتجُ يً، أيضاّ

قعة نت ا ُما  ا فال تزول بالغسلّ   .ً ح
ن م لُو و نفصلتُ  يجة إ ا  مم إل يمىنمع.ىإللس مقفمني مىنفلد رنم هذه ا

إلمىنلنى ننلظ مقلنميدمك يهغ حتغيع مىنملكلن مىل قفكلفنيك منع قلنهنن مىنفكالن ماليىل  إلإل
إلرننقرمرنكنك يماليىل رننقفنقفن يمقرمرنكنك منع مقفننمن رننقفنقفن يمقرمرنكنك ففلغي ميمدنن لهرنظ 

 .آلي قمففنإلمنع يالننظ قممن قن قغآل قيه لنند مالزيلنى مالهرنكنك فملغ. أللغه
 :قن مىل مىنملكلفنيإلى مقمفمفن مىنفلدإليرننجلملنك حتغ
ون َإما أن ت قعةّ ما ُ ا ا و ّ ح عُمانعة(  .تزول بالغسلأن ً  ٍ(  

ما أ ونن ّو ا أو ال تزول بالغسلَال ت   )ّ خلوُمانعة(    .ً ح
نفصلت ع:والحظ ُ أن هات ا يجةّ لن نفصلت  س الفرق.  األوِ ا  ُول

بديلّالإ قدمِ ب ا وا ِ الطرف ا س هذا ما يوجب. ّ نفصلةَ الفرقُول  إذ ال ؛  ا
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راراَمّ كما تقد، ب جزئيهاّ طبَمتقد  .ً  

)ؐ( ؕؕ  ّ؟ؕ   
  أصنافه

يمعمئيطن غجنهئالن مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذ ي هعهث يجعيطص هن هنمتهيمهمبتخلي غخفهسجني غجنهللكي  هن ي
ومهمبمل عمل هنتمهمبمليقق غخفمتهي  هَّـىعغ غجنهئالن هثهيس ريعه مض غجنبحهن جل . مض معمسجنمث غجنمئمثلككي

و هن هنتمهمبملي غخفهسجنيغجنمئمثلكك غجنهللك  هن عقمغلكل غخفمتهيمهمبمل عمل يص حمالجعيطو ههنمتهيمهمبملي
وهنتمهمبمل يص جغ هثمتحييع عن مملكن ُّـتمسجني  . ُّـيعمغ عمل عجفيط غألخكهئلكن غألقجعخيمل غخفمتتجملو هنمتهتخص خممثلككي

وع ن غحليط:  هَّـِالثة إ األقسام اُ ينقسمُوهذا ا يعهنلك عن ُّـهئ ه غخفجهجكم مغىغظغ ي
ٍّلك هن غخفمئيطهنتخلص عه مغىغظغ جمحق معلكنيهنمعلك ه يص عه مغىغظغ معلكهنيه  هن ٍّ جمحق معلكنصجفيطغرلكعهلك هن ه

ن. غألحفيعه  هن َّـىعن غألخمسلكن و هغجفيطو جل خمسيعي ي هثبحهن ِ حسب الفرضُو
ُإنما نبحث: ي هن غخفمئيطهنتخلص ممخص خملكنٍّ معلكنوغجنثالجغمل هَّـ غجنمئس غخفجهجكم مض مغىغظ  عن ّ

ِالقسم األول كّ ش قدمت تامٍ  جزءُ منه وهو ا غظّ من ا ه مملكن هنمئيطهنلك عه معلكجنمثلكص ه حك ه ي
 .ممخص عخهثلك عجنمث حممثخص حكب

عةي هن غخفتمهمبمل هغخفمتهيمهمبمل ي هن غجنمئمثلكك غخفهسجنِ هذا القسمُوأصناف ّ ألن ؛ٌأر

تصلة َا ن إما أّ قدير ى، و  ا ّ إما صغرى أو ك ونّ دَن ي ك ا ش  ُ ا
عةَممقد ها، فهذه أر نفصلة .)ص×ص( جفلكظ ذغ ٌها أو تا ُأما ا  فيها َ فال فرقّ

ون دَب أن ي ك ا ش َ مقدمُ ا هاّ  ممخص  بالطبع ب جزئيهاَ إذ ال امتياز؛ها أو تا
 .ن جعمثلكهثيمعمئيط

يجة قة أخذ ا   وطه وطر
تصلة ُ اإلنتاجُال يلتئم نفصلةّ من ا ن َّـىعغ غجنمئمثلكك غخفهسجنوا  هن ي هي ُّـهئ

هغخفتمهمبمل هغخفمتهيمهمبمل هنمتتجلك  نفصلةّإالي تصلةِ برد ا ئذُ القياسُّففيتأل. ّ إ ا  من ٍ حي
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جعي هن هنتمهمبتخل ي هخضيعه جلمبمث عجفهئلكن غجنمئمثلكك غخفهسجنّمتصلت وع ُف  إ ا
ِاألول ؤل،ّ نتاج وهو ا وطه و ِف من متصلت   نفإن . هّ  بإرجاع َأم

نفصلة فِا تصلة تأ ُ إ ا لٍ منتجٍ قياسّ عةِ من أحد األش ا  ِ األر ً حاو

الِوطا نّ فذاك، و ل يعي ً عقيماَ  ي عن جعخيىش غخفمتلكلكمئمل غخكجكل مض عهثتلكف َّـىعغ غجنمت
مغبمل ن غخفمتهيمهمبمل هن ن حكلكجنبملههن غجنمئمثلكك عن معهئ  غجنمتحييع جل عن ي هن جمىشصه هي معهئ

ن غخفتمهمبمل هن  : ممخص خملكنصه عه حكلكجنبملهمغبمليمعهئ
عض طُو ونن  فيه أَهم اش نفصلةَال ت ةُ ا ط. ً سا   إ حدٌ صحيحُوهذا ا

ي جعلكجلتبلكق عن غجنمئمثلكك غخفهسجن؛ما  ههنيعمغ . مض جعخيىش غألجفمثلكنو هنمتتميصو حكلكجنبملو هن هنمتهيمهمبملي
ىقجن عمل عن غخفمتهيمهمبمل غجنسلكجنبمل عقغ جف وجنمن عمل هنتمهمبملي ي ون عمل حكلكجنبملى حتصي ومثمل مغىغئي  ي حممثتمسجنصي

وهنمتهتلك ههن غخفتمهمبمل جعلكألظ خممثلكك  مض غجنرضغ غخللكهنيغ يعي ي ُّـمتتمي مض مجمث غألخكهئلكن ي
غقق قهن ع :عه.  هغجنرضغ غجنيعغجع هن غجنثلكذصهن غجنثلكجنهن ن هنمتتجلك مض جعخيىش غخف ههث ُّـهئ ي

 . هغي مض جعخيىش غجنرضهغ غجنمتلكققغ مغيطيعي هي ُّـمتتمي مض مجمث غألخكهئلكن صجعخيىش
ن غيههن َّـمتلك ُّـت )  هنلكٍّ عمل جفيطوهَّـىعغ غجنهلل ظحمثِّـ: (يخفمهمتٰهِّـ جنمتلك هنخيمت خم

نفصلة َألن ا ةّ سا ُ إنما َ ا ُولّ ٍ إ متصلةّ ةّ ٍية جزئٍ سا ة،ّ سا زئُ وا ُية ا ا ّ س   ل
لٌوقع يع األش سّ إالِ  اإلنتاج   ا ب ا الثِ  ا ش ا ؤلِ من ا ف ، ا

وجبة يةٍمن   ٍ
ةّ ٍية جزئٍ وسا ب،ّ رابعِ وا ؤلِ ا ، ا ا ش ا ةِّف من ا  ٍ من سا

ٍيةجزئ وجبةّ يةٍ و  ٍ
ان نادران. ّ غقق يعي ي ُّـمتتجلكن صهغي مغيطوهذان ا  مض جعخيىش غخف

 .ممخص قمميعهثلك
نفصلة،وعليه ةُ فا سا نُ ا لها إ متصلةـ َ إذا أم ٍ بتحو ةّ ٍية جزئٍ سا  ـ ّ

تصلةَفأن تؤل ِ مع ا ذكورةّ نَصل أحد  األِ ا ذكور  هرلك غجنرضغ  ا ا
َفإن القياس ص هغجنرضغ غجنيعغجع هن غجنجههئ غجنثلكذصغخللكهنيغ هن غجنجههئ غجنثلكجنهن ّ 

ون م ن هنمتتجلكي هعيًنتجاُي ط. ه حمال ُّـهئ س هذا ا  .ً صحيحا  إطالقهُفل
جن غجنسلكجع مغيط مض غخفمئلكن هنجيمبمك. )هنلك ٍّ عمل جفيطوهَّـىعغ ظحمثِّـ(: هَّـىعغ هنخيمت خم  وهي ُّـ
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م هثمئتخن جلمف هنلك قمميعن غخفمهمت طيهنهت ن يجنىعغ حك ي خميطك  هن غألهنثمبمل هن قهن ي

 .يعَّـلكي ههثجكم جنمبجيلكجنمك حمهتهبهتلك همعيطجعصومعخيمبمث
ت :ًمثال إذا قلنا س ا ونّل َة إما أن ي سانا أو فرساّ ً هذا إ   .)ّ خلوُمانعة( ً

ن ما  َو نّ سانا  َ هذا إ   ً. حيواناً
ُفإنهما ال ي نف؛تجانّ ا ا ّ ألنه إذا حو ٍ إ متصلةَصلةّ تصلةؤل ال تّ ِف مع ا ّ 

فروضة نفصلةإ إذ ً؛نتجاُ مً شِا َن هذه ا لوَ مانعةّ ُولُ  ا تصلتّ   :ّ إ ا
ون) ١( سانا فهو فرسُقد ال ي ن هذا إ م ي ٌ إذا  ً.  
ون) ٢( سانُقد ال ي ن هذا فرسا فهو إ م ي ٌ إذا  ً.  

تصلةَفلو ق َرنا ا ّ ِيةّتصلة األصلبا) ١( رقم ّ و ّا حدمر فيهّ ال يتكرّ  أوسط، و
تصلةَق َرنا ا ّ نّيةباألصل) ٢( رقم ّ ش األولَ  ِ من ا رابعّ ةُتجُ، وال تِ أو ا سا  ُ ا

زئ ُيةا   . فيهماّ
و أردنا أن ن َبدلُو تصلة األصلّ ِيةّ من ا ن :اَ قوّ َما  ساناّ ن إ ً هذا ناطقا  ً. 

ِتصلةف مع اّفإنها تؤل ب) ٢( رقم ّ شَا رابع من ا ، فيِ ا ا قد ال  :ُتجُ ا
ون ن هذا فرسا فهو ناطقُي م ي ٌ إذا  ً.  

)ؑ( ؕؕ  ّّ؟ؕ   
  أصنافه

غل غجنسلكجعمئمل هن مغهتمل غيخكجكغم مض مغىغظ ل هن غجنمئمثلكك شتمب جل غألهث  وَّـىعغ غجنمت
غل غجنسلكجعمئمل مملكٍّمعلكن ي هن غخفمئيطهنتخلص ألن غألهث  هن مغهتمل غيخكجكغم مض ون حصلك جغالجغمل عخمسلكني

و هن غخفمئيطهنتخل عه مض مغىغظٍّ معلكنومغىغظ  ٍّ هن عجفيطغرلك جمحق معلكنٍّ معلكنو هنمتهتخص عه مض مغىغظٍّ جمحق معلكني
 .مض غألحفيعه

لص جن خمس  ٍّ جمحق معلكنصيمثمل غحلهبمبهن ٍّ معلكنو هَّـ غيخكجكغم مض مغىغظو هغجفيطوهَّـىعغ غجنمت
ي غخفتمهمبملص ألهث مض غحلهبمبيمثمل غجنهللكهن ق جفيطيجعيط ييمثملي لو هنجهجكمٍّ هن همغ ض  عه و هن
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ن ن غحليطيمثملهغحلهبمب. جضهب حصلك هنهييعقغن عه جعحهئ غخفهييعقص هجنىعغ ُّـهئ جلهتلك هجضهب ض  ي هن

يغخفجهجكم مغىغظغ معلكهن يلك هن عجفيطه غخفمئيطهنتخله و غخفتمهمبمل حمهت مغىغظيمثمليعهنلك مض غجنهللك. ه  جمحق ي
و هنيعممبمليمثمليص ألن غجنهللكٍّمعلكن لٍّتخل جنهئي هن خمٰهمثي ض نو هنمتهتخص هن ومثملحمجىغعَّـلك خمٰهص و هجضهب  ي

ن غجلىغظ غخفجهجكم معلكهن ٍّلك حممثهتخص هي جمحق معلكنيجعلكألظ هي ُّـهبهئ عن ُّـهئ ي حممثهتخصص ألن ه
يغخفهييعهك عن غحليط ق هن غحلهبمبي ن معلكهنيص حمالجعيطو هنهييعقيمثمل غخفجهجكم غخفمسحف هلك مض ي عن ُّـهئ

 :هحصىعغ خملكن.  مض غألحفيعهٍّعجفيطغرلك جمحق معلكن
وعُب ونِ  هذا ا اكَ أن ي مل ام تٍ  جزءُ االش  من  غ تامّيةمن ا

تصلة، كما تقد ّا هُمت اإلشارةّ ل، إ و جلمتيطهنلك قمميعهثلك عن جعخيىش عخمسلكن غجنمئمثلكك جن هث  ي
َ ألن جزء؛ٌ واحدٌفله قسم صوهغجفيط ملّ ِية ا طَ، وجزءٌ مفردّ ِية ا ٌية قضّ  ممخص  باألصلّ

ص هعن مملكن مميمعمئيط يهييعقص هجنهئ مم  جعحهئ غخفيمثملي هن غخفمئيطن هغجنتلكمظ مض غجنهللكسن جعمثلكهث ي
ونُ فرضفال يصح صيمثمل هن غجنهللكو همغىغظوملي معلكهنو هنمتهتخص مجمبملوهغجفيط زءَ أن ي  ُ ا

ك ش ن يمثملي ألن غخفهييعق مض غحلهبمب؛ فيهماًا فيهما وال غ تامّ تامُا  ي ُّـهبهئ عن ُّـهئ
ٍّمغىغظغ جمحق معلكن   .ٌوهذا واضح .ه

وع ذا ا عةأي هغخفتمهمبمل يمثمل هن غحلهبمبيهن غجنمئمثلكك غخفهسجن ِو ّ ألن ؛ٍ أصنافُر

تصلة َا ةّ ن فا قدير ى، و ا ُ إما صغرى أو ك ن ص غخفجهجكمي عه غحليطّ  ُّـهئ
تصلة ِإما  مقدم ا ّ ّ عةّ ها، فهذه أر ص و عظمتلكمٌ أو  تا غحممئلكن جنمبجيب  غجغمتلكن هنمتهتلك هن

ب .يههثح هثتخييعك خفلك هغحم غجنجيب. هغآلحفيعغن جعخيمثيطغن جلمت  منها إ الطبع ُوالقر
ة،صنفان نت ا تصلةُ وهما ما  ِ فيهما  تا ا نت صغرى أٌ، سواءّ ىم    ك

 . ههنمتهتلكيمثمل هن غحلهبمبيمض غجنمئمثلكك غخفهسجن
يجة قة أخذ ا   طر

يجةِوألخذ يع هذه األصنافِ ا عةِ     :بع ما يّ نِ األر
ملَقارنُنأن . ١ َية ا تصلةِ مع طرفّ ِ ا ي وقعت ا غخفجهجكم جعمثمتهتخص ي ههثمسحفىع غحليطّ
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ة ليُففنؤل. ُفيه ا ّ منهما قياسا  لً ِا من أحد األش

عةً ا  ِ األر ً حاو

ش ًية قضَتجُ ِوط ا لّ ًية  ّ.  
يجةُنأخذ. ٢ فَ ن أ سابقِ ا ملـ  ِ ا ُيةو ا ةّ ا  ِ فنجعلها مع طرف ـُ ا

تصلة ِا اكّ ا من االش ومثمل خلكوجييعم غآلحفيع مجمبمليص ألن غجنيمثمل هن غحلهبمب اآلخر ا  ي
وهَّـ هنيعممبمل ص جعخالم غجنمئمثلكك غألهن غجنىعه مغي ى هن مجمبتخل جعلكألظ  يمثملخيمبمن حممث غحلهبمبي

ٍّهن غجنجييعم غخفجهجكم جعمثمتهتخص هُّـخيتمق مغىغظغ جمحق معلكن يجةَفؤلي مض غخفتمهمبمل ه  َ منهما ا
يعه هن غجنمتتمثجمل غحللكظمبمل هن غجنمئمثلكك غألهن هن لكيعم غخفتمهمبمل غخللكمظ هن غيخكجكغم  ي

هغظ مملكن هنمئيطهنلك عه معلكجنمثلكصحك ه همثملحممتجخيمبهتلك خمٰه ي ًمتصلة ي تصلةِأحد طرفيها نفس طرف ّ ِ ا ّ 
اك ا من االش اٌ سواء،ا ن مقدما أو تا  ً ً ه عن مملكهثمن غخفتمهمبمل هنمئيطهنلك : ُّـخيمت.ّ ي ي

هجعلكألظ حممتجخيمبهتلك هنمئيطهنلكص هعن مملكهثمن معلكجنمثلك جعلكألظ حممتجخيمبهتلك معلكجنمثلكص ممخص خملكن ه ه  جعلُفي: ي
ا، والطرفيخكجكغم غجنجييعم غخللكمظ هن غ ُأيضا مقدما أو تا ً ً ملًّ ا ا ة ّية ا ا  ا
سابق ف ا أ  . عه هن معمسجنمث غجنمئمثلكك غجنسلكجعمن ا

ي هنثلكجنخل هثتخييعك جنسهن هنمتهتخص حممئيشيهَّـمتلك ُّـىعمميع غخفمهمت ه ههثجكم غجنثلكذ غجلتخصقغ صي
ن :ُمثا :خملكن. جلمف حمهت غجنجيلكجنمك َما  عدنّ ن ً، ذهباُ ا غخفخييطن  مملكن : عهًنادرا 

ق قَّـبلك ومثمل هَّـىعن خلكصهغخفخيهت و هنتمهمبملي  .ي هَّـ غجنجييعم غألهني
ومثمل حسمبٌ ثمٍ نادرو  .هَّـ غجنجييعم غجنثلكذ. ي
  عدنَنّما   ً.ن ثميناًذهبا،  ُ ا

غ غألهمل غجنت خمهبمتلك هبلك َّـ عن خملكقهثلك جعخل غحلهبمب ) و جغهبخلو هثلكقق يهمم (يمثمليهغخلجي
وخفتمهمبمل غجنىعه هخمخيمن حممث غجنهلممملص هَّـ مغىغظمعلكمظ غ) همملكن هثلكققغ(هجعخل غجنجييعم غآلحفيع   ي

ي حممثهتلكص هعجنهيمتلك خممثلكحكلك هنمتهتخص هن غجنجههئ غألهنٍّجمحق معلكن ه  غألهحكيش ي هجعحىعم غحليطصي
 .)همملكن غخفخييطن جغهبمثمتلك (: عهثتميصيمثمل هن غحلهبمبي هَّـ غجلىغظ غجنتلكنص)هثلكقق(

) همملكن هثلكققغ(ي هن غجلىغظ غخفجهجكمص معلكمظ غخفتمهمبمل يمثملجعهبالجفحيمل غحلهبمب:  عحفيعهوجعخيبلكقغ
مملكن غخفخييطن  (:يُّـمتتمي هن غجنجههئ غألهن) و جغهبخلو هثلكققشمم (يمثمل عجنمث غجنهئمقه غحلهبمبيهثٰه



 مه ي نململفقكنه  لو ................................................................................. ننم
إل يف نآل لآلطق ككقفإل آلال شفم)ألثمنمن  . فنقألرهإل

ألآلنللممن تنكنن كق ) ألقنآل نمللدآل ثمنمن(ننخذ نكمكنله نآل إلنكن نخللقه نككنننه فمك 
إلنكمكنله نملككمه طرفمن نآلخر نخلنيل كق نالشرتنيم آلهق نمللد إلي يف نملككمه إل

ألنألنقم فمللمق كلدكن يف نكمكنله نملككمه نيكنم فنلده إلأل إلقمام قنآل نمللدآل : إل
ألىهكنم قنآل ثمنمن  .أل

لي ّفقد ألفنا قياسا  ً تصلةّ ِا من تا ا ّ ملِونفس )ألقنآل ننوىن( ً ِية ا إلقق ننوى( ّ  إل
ش األولَأنتج )ألثمني ِ من ا عدن (:ّ يجةّثم جعلنا ). ً ثميناُن ا ا َهذه ا ً تا

تصلة يجة ا ِلن ُ مقدمها مقدمّ ّ تصلةّ ِ ا م تقع فيه ّ ي   األو وهو طرفها ا
ة   . ُا

لـ من األحَدـال أح :ٍ ثانٌمثال   ٍرار بذ
كومة نت ا ما  ُو ةّ وجود، فً ظا لٍ    ٌ  ا ذ

كومة نت ا ما   ُ ةّ     اٍد من األحرار بموجوَ، فال أحدً ظا
لي ّفقد ألفنا قياسا  ً ملّ ِيةًا من ا تصلةّ ِ وتا ا اَ أنتجّ ش ا ال : ( من ا

يجة).   اٍ من األحرار بموجودَأحد تصلةَجعلنا هذه ا ا  ٍ تا ّ ُ مقدمً ُها مقدمّ ّ 
تصلة ِا ةُ  األصل، وهو طرفّ م تقع فيه ا ي   .ها ا

 الرشوط
وط ُأما  عة، فال نذكرِ هذه األصنافاِج إنتّ وطّ منها إالُ األر بَ   إ ِ القر

ألي نمام نثمنآلإل آلقد تلد،الطبع منها إل فلطم آللن كن قننه نكرشقه فنمام يف تنيل نملككمه إل
صنفان ا ةّوهما ا تصلةُان تقع ا ِ فيهما  تا ا نت صغرى أو ٌ، سواءّ  

ى، كما مث ماّك وط. لنا    :اهمُو
ًأوال ملَّفأن يتأل: ّ تصلةّية من ا ِ وتا ا شتملٌ شّ وطُ  ذكورةِ   ِ ه ا

م  كق نألشلني نألىبله قام يف نملكني ألف شلقإل نآل يكنكإل فالبدّ القياس ا
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ن هنمتتجلكص)و جغهبخلو هثلكققي هممصهمملكن هثلكققغ(: غجنسلكجع  .ه هُّـجهتهب جلمف خهلك جنمثهئ

ون: ًثانيا تصلةَأن ت ُ ا وّ ةًجبة  نت سا ن هنمتتجملً، فلو   أن ُفيجب صه ي معهئ
َولُ وجبةّ ي هخميط جعمثمتٍ إ  ني يلك حكلكجعمئلك مممث حت ٍِالزمة صه مو ا بنقض  ُولُ :ا، أي  ّ 

حمولِإ منقوضة ئذ. ِ ا مُ القياسُّف يتألٍوحي مل ا ِية من ا   األصل ّ
تصلةِونقيض ِ تا ا شّ وط ا شتمال    ،ِ

ونً ي ي  هَّـمتلك ُّـىعمميع . منهُ ا
مم حمهتهب عمليغخفمهمت ي قَّـ غجنجيلكجنمكص ألهثلك جعمثمته هنثلكي هث ي ن غجنسلكجنبمل عمل ي يلك حكلكجعمئلك مممث حت ه

ومثملخمٰه مغبملي حصلكو يقهنملو هن   :ُمثا.  حصلك جعمتمئىش جضهب
ت س ا ولةّل نت ا اسُ، فبعضً جائرةُة إذا    .حر ٍ سعيدو ٌ أحرارِ ا

تصلة َفإن ا ّ ةّ سا َية اَ ا ُولُ، ّ وجبةتا ٍ إ منقوضةّ يةٌها   ٌ   :، هكذاّ
ولة نت ا ُما  ءً جائرةّ اس َ، فال    .ٍبأحرار من ا

ضم ملّو تجّيةها إ ا و ما تقدُ ي   ، ا ش ا يجة، َمّ من ا   أخذ ا
ولة :هكذا نت ا ما   ُ ءً جائرةّ سعداءَ، فال  اس    . من ا

 ٌتغبفى
وع ؤلـ  ِذا ا ملّوهو ا تصلة ّيةف من ا ةٌيةّأهمـ ّ وا  ،  االستداللٌ كب

َما أن قياسّالسي غجفِلفُ اّ  إ أحد صنفيه ينحل ص غجنىعه حكمثمسجخ جعمثلكهث مض غجنمب
طبوع غحممئخل جنمبجيب: عها ي حممشهث ُّـمتحط غخف ومثمل هن حسمبوي هنهسجنو عمل خممثلككي و ههنتمهمبملي ص ي

 .مثتيهَّـمتلك معهئهب عر
ك ن هذا  با هِلفُ اُ قياسّ فإنه سيأ كيف ينحل؛و عمل  :عه  إ

غحممئخل جنمبجيبصي هغخفتمهمبمليمثمل هن غحلهبمبيغخفهسجن  . ههن عجفيط غجنمهمتهيخل غخف
)ؒ( ؕؕ  ّؕ   

ل جحيغمع صممخص خملكنيٰهِّـ غجنبحهن مض َّـىعغ غجنمت وع: لك حكب بِ كسابقُوهذا ا  أن ُه 
ون اكَي مل  تامٍيه  جزء فُ االش نفصلةمتا غ ّيةمن ا  َمّوقد تقد.  من ا
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ل غجنيعغجعهُوجه  . هقجنمثمب مض غجنمت
ة َغ أن ا ل هن غجنمئمثلككي غحليط: عه فيهّ  قد ّيةلحمل ص غخفجهجكم مض َّـىعغ غجنمت

ون يعُت نفصلةِ أجزاءِ مع  بِ ا ن خمممل غحلهبمب إ الطبعُ وهو القر  يمثمل حممئيط معهئ
ن هن مجمث عمغىغغظ غخفمتهيمهمبملي ممحيطٍّ معلكنوجعجىغظهن غخفمتهيمهمبمل  ص هخميط معهئ  هي ص عقهث

ون صجضىعهق حممث ن . هَّـ جمحق غجنمئيعُّـمك عمل غجنجيبهاِ مع بعضُوقد ت قدير  و ا
 ) همعمئيطُّـيع غخكجكغممهتلك هن جعخيٰههتلكص هن مجمث عمغىغغظ غخفمتهيمهمبمليمثملمعمئيطُّـيع غخكجكغم غحلهبمب(

ملُتقع ُية ا ىّ  حممشن هخمخيمن .ٍ أصنافُعةفهذه أر . مض غجنمئمثلككّ إما صغرى أو ك
 مممقه مملكهثمن غخفمتهيمهمبمل يمثملظمييعه مملكهثمن غخفمتهيمهمبمل مممقهص هعن هخمخيمن غحلهبمب

 .ه جنهئلكهثمن غألظمتلكم جغخصهثمثمليهعي.  ظمييعه عه مممقهييعهي معمئ غخفمتهيمهمبمل . ظمييعه
  :ُمثا

الثة ومثملحسمب( ٌ عددُا  .)ي
ٌ إما زوجُالعدد ق) غجنخييطق( غخفجهجكم ي هغحليطص)وهنمتهيمهمبمل( ٌ أو فردّ مغ  مجمث  مضوهن

  .وهتخص جليطقمثيعمغىغغظ غخفمتهيمهمبملص ألن غجنىغهف هغجنهييعق مممب
الثة ٌ إما زوجُ ا   .ٌ أو فردّ

ثال صنف األولُوهذا ا ِ من ا ؤل ص غجنمئيعُّـمك عمل غجنجيبّ لِّفا ٍية من   ، صغرىّ
ةِمع كون يعِ ا نفصلةِ أجزاءِ مع  نفصلة؛ِ ا َ ألن ا ثال بتقدير ّ ًدائما   ا

ُإما العدد ما العددٌ زوجّ ُ و   .ٌ فردّ
مة ش العدد ُف قدمتةا  َ  جزٌوجودة ) هغخفمتهيمهمبمليمثملغحلهبمب( ّ ب ا

نفصلة   ً. معاِا
ُأما أخذ يجةّ ثال فقد رأيتِ ا دَ  ا مة ّ أنا أسقطنا ا ك، وهو  ش  عدد ا
ملَوأخذنا جزء ِية ا نّ ا  يجةَ ا جللك مض غخفمئيطهنمل هجعمئ ي ألهث مملكن هنه  ا يض ه

ش. ً أيضاٌال  منفصلةجلمف جفلكجن مض غجنمتتمثجمل  ِ األولِوهو  منهاج ا مّ   .ّ  ا
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وعِ  أخذ نتائجُوهكذا نصنع قدار. ِ هذا ا ت بهذا ا يان عن ِون  من ا
وع  .هذا ا

بؖت  
انات ث االق طِقد أطلنا   ِية ا عهودّ نطق  ِ  خالف ا  ِكتب ا

عتاد سِا اجة ؛هاُ تدر ة فائدتها وا ِنظرا إ ك هاً َ فإن أ، إ اه العلمّ ِية ال ّ 
ط انات ا ت  االق ِيةت سع،ّ اث ال ال  ا من األ نا كث ن كنا تر ُ و ً ها هذا ّ

خت نا  أهم،ا  .ً علوقا بالطبع ال  أشدِ األقسامّ واقت

ن هنخييهغحل) ص( ي خميطك  مغيط مض ممتمك غخفمتجي هنث َّـىعغ غجنعق طي يبحهن غخفهيمه جل  ي ُّـ
.)هنمت جفهيحي غهللا( مليغيخمجكغهثلكغ غجنهللكمث
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ّؕؖ؟آؕ ؖ  
ؘ؞ ر؞  

يعن غجنهييعم جعخل غجنمئمثلكك غيخمجكغذ: خممبمتلك حممثخص حكب ي َّـ عن :ي هغجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئي
ي مس معىعمميع َّـمثئمل ههنلكقغ مض غخفمئيطهنلكغيغجنمتتمثجمل مض غيخمجكغذ ه ي ي حممشن غجنمتتمثجمل ي جعخالم غيحكتثمتلكئصه

وجعخص َّـ هنلكقغ قغي قغصو هظ قغ هجنهئ ُّـستحمث عن صي مض غخفمئيطهنلكغو هنىعمم ن هنىعمم  جعخص َّـ همعهئ
ومثمليشلك جعمتهيسهتلك مغىغظ خمٰهأل طيعجفيطه غخفمئيطهنتخل غجنهئلكهنمبتخل مض غجنمئمثلكك ن عجفيطغرلكص ي  حمال معهئ

مغمك غجنتمهيطُّـ هبلكص هعقغ مملكهثمن  يعق جن قمميعغ جلمف عشلك عجفيطه غخفمئيطهنتخل غجنهئلكهنمبتخل جن ي
وخملك هبلك حمال قغجل جنتمسجنمث خممثلككيهنمهيط ن عجنمثهتلك هغجنتمهيطُّـ هبلكصه ظ وألهث هنمهلكققغ  جنمب  جلمف ي

غص هغخفهييعهك عشلك مس ُّـغخف ىجيمب ومقَّـ جلمبمثهتلكص حمهئمث معهسحفىع ممهبمئيطهنملي و هنسمبي  هبلك مض ي
ي عن معهسحفىع مغىغظغ مض عجفيطه هنمئيطهنت غجنمئمثلككييجعيط عقنص !يغخفمئيطهنلكغظ  .ه

فِ هذا القياسُ ذكرَمّتقد لةُ وتعر سة ا غجنت ي معهيتمئيع مض ( ِه؛ وهو من األق
وعهثتلكمغهتلك عمل هنمئيطهنلكغ خمي حفلكقمغو عه جللكهني  عهثتلكف خممثلكك غخفسلكهغغ هجمحقن يص هنث مع

وجلمف هنمئيطهنلكغ غجع غجنمئمثلككي  ُفّ ال ال يتو:أي)  عحفيعه جلمف هنلك حكمثمسجخ جعمثلكهث مض مع
ٍ فيها  مقدمةُاإلنتاج ساواةِ أخرى، كقياسّ وابعِ ا وه  ما سيأ  ا   . و

م ثنا:َمّا تقدّو ّ أن االس ُ فيه بالفعل إما عُذكرُ يّ يجةّ ها، فهنا ُ أو نقيضِ ا
ونُستحيل: نقول يجةَ أن ت ٌ بعينها أو بنقيضها  أنها مقدمةً مذكورةُ ا ّ ّ 

سلٌّةستقل ن جعخص َّـ هنمئيطهنملي حمالجعيط،هاِ بصدقٌم  و عن ي معهئ ه هنسمبخص هبلك ي ئذي ٍألنه حي ّ 
شلك هنمئيطهنمل:عه ه جفخل مم ه هنسمبخص هبلك هملي هنستمئمبي وني صادرةُ اإلنتاجُي طلوبً  ي ألن   ا
ويعهك عشلك مس ُّـمئ قجنمثغخفهي  !ي جلمف ظيطخمهتلكص حمهئمث ُّـسمب هبلكظي

ٌفمع أنها مذكورة ٌ أنها مذكورة:هاِها أو بنقيضِ بعينّ ٌ  أنها جزءّ ٍ من مقدمةّ  ؛ّ



 ضطض ................................................................................... غجنمئمثلكك
ي عن عجفيطه هنمئيطهنت غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ:ٰهِّـ جنمتلكيههن َّـمتلك ُّـت ي ن خلكي يجعيطي همثمل عن معهئ  ي

ن حسمب همثملهي معهئ وألشلك مغىغظ صي ين غجنمتتمثجمل عغجنمئمثلككص هجفمثهن ي هن عجفيطه هنمئيطهنت ي
قغ قهتلك مض غخفمئيطهنملص هَّـ هنيعممي جعخصقوهنىعمم يهتلك هظ لوبملي ض نو هن هن  عن يص حمالجعيطو هجضهب

ن عجفيطه غخفمئيطهنتخل خلك همثمليمعهئ ن جفلكهُّـملي  .هتلك هَّـمثئتهتلكي جلمف هثهييغ غجنمتتمثجمل جعخصقه جنتهئ
م نتّو ًية بنفسها قض غجنمتتمثجمل ا  ه عهيّ ون صي ك ت ٍية قضُ جزءُومع ذ  صه جغلكهثمثلكّ

قدمةَفرضُ أن يّفالبد َ أن ا ّ ذكورةّ ٌيةقض صمض غجنمتتمثجمل :عه  فيهاَ ا طّ ٌية  ّ، ألنها ّ

ونُ فيجب، باألصلّ من قضيُّفتتأل َ إحدى مقدمـ  هذا ـ َ أن ت  هذا ّ
طِالقياس ًية  قدمة. ّ ُأما ا ّ ثنائّ شتملة:، أيّية األخرى ف االس   أداة ُ ا

ثناء َن أجلها س ال مِاالس ّ ثنائيُ ّ القياس اس  ط جعلكحك غجلىغظيهن معسهبمثمل غجنهئ( ًاُ
يألن عجفيطه غخفمئيطهنتخل غحكتثمتلكئ ومثملي ثنائ )ي ُيةواالس ث فيها أحدُ ّ طَ طرُس  ّية ا

 .ُهه  ما سيأ تفصيلَ اآلخر أو نقيضَ الطرفَتجُه ُأو نقيضيغخفمئيطن عه غجنتلكمظ 
؞  
ي عن عجفيطه هنمئيطهنت:نيمعمئيط ومثمل خمٰهي غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئي ومثمل خلكي  يمثمل غجنهللكيمثملهغجنمئٰه صي

ن هنتمهمبمل م هن عُّـٰهلكيممخص معمئيطم  هخميط معهئ ن هنمتهيمهمبملي  يص حممثمتمئس غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئه هخميط معهئ
يعمل غيمعمهلكمظ م جلمف َّـىعغم   صيمثملي جعحسمك غخفمئيطهنمل غحلهبمبسحمهت غحكتثمتلكئ. ي هغيهثهيمهلكمظي

سهغمعمهلكمظ هعمل َّـىعغ عخكلكق . ي غخفتمهمبمل عه غخفمتهيمهمبململيمثي جعحسمك غخفمئيطهنمل غجنهللكس هغهثهيمهلكمظي
جن ط :جعمئ ُيةوهذه ا ي عجفيطه هنمئيطهنت غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئّ ون ي ً متصلةُقد ت  وقد ّ

ون سبً منفصلةُت ّ إ االتصاُ هذا القياسُها ينقسمِ، و  .ّ واالنفصاّ
طر  

طُو ورُ ثالثةِ  هذا القياسُش   :ٍ أ
ية.١  ُ ّ، قدمت ن غجنمقَّـلكن جلمف جليطن ي خميط معمئيط.تّ من جزئُتجُال يف ّ إحدى ا

ي هعهث جنمثيغ هنخيمتلكن جليطن غإلهثتلكف هنمتهتخص هي مض صتخلص ههنخيمت غجنخيمئيغإلهثتلكف هن غجلىغئمث
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مئىف مقرب ىممنيهييىي جلِّمي ملمبخييتييام رنملهبجم يييف خمرب ىمىبمنرنمئ ييملاكِّمئىمىبمنرن جب ىئ جب جمييممينحيييىن ملحكميمم. ىمىبمنرنحئ

حئىف ييٍّّٰمل َّجنلكىي جلينحيجم مقىهمنمئ ممجهمب مقيهمثىب يللك رنملهبزبخئىميهجيجم ىميهيتٌّ خييتييام جلخك خيمثىب زب ملمبَّيهيب جلِّجب
حئيتنثمهىئ ىكمقِّملىق حب حئرنيلجب حمِّحئٌّ خييتحيزثٰرري ىكجئ َّيهيتىفجبييىل مل ممجهحلريملمبيث  .جب

ونن  أ.٢ طَال ت ُية ا ًية اتفاقّ جب ييٍّّٰمل ىكَّحنيي مقحييه.ّ جب  ىكني جبحبمقِّ: حئيي رنممحيمهنب ىكييمقينيي اكحيٰى حممهيهييحئ
جبييىف ييحب َّجهىبني ملىقجب رنملهبىهحيجبحيٰر ملممىليكجبحيٰرجبَّجهىبني ملمميتجتننمي مقخل ملحكينِّمي ييملمميتييحق يف ملممينحن  جبخبني حئييىفجبىنييحمحيحئ

 . مكجكرئخئ مكجكرئىف ييَّيممكٰى يف ملممينحيييىن ىكني َّمهزئمي ىميهنب حمىبزيخئ حب َّمهزئمي ىميهنب حمىبزيجبىنييحمرتجبملمميتجتننمي ملحبىق
اب.٣ طُ إ ِية ا جب ىكني ملحكيتجنمهٰر ملممنتييممىتٰر :ميجبييحمِّ ىقينِّ. جب خبخينب حب يكخييتييام ىممب ملممنتييممىتٰرّ جب

مئحتىبزي يكمل ىمىبيقىتٰر تصلة خاص:  هلييىف خمجم حمييزيمئ حبننىمٰرجب ط  ا ّومع هذا ا  ّ أن:ًةّ
ة سا ُولُ َا وجبة ّ ا، فتوضٍ الزمةٍإ  نهاَ    .ع 
تقدّو مّ من القسم ا نٌم ح فصيلُ  اإلنتاج، و   . نذكرهما با

ّا ّ  
يجةِألخذ ثناِ ا ّ االتصاّ من االس قتانّ   : طر

ثناء.١ قدمِ عُ اس ِ ا اَ عَتجُ ّ خئ ىميتجنمهٰرجبحيٰرجب خبني ملممىليك ا خئحيٰرىنييحمجب حب ملىقجب  جب
هئ ييملحكيتجنمهٰر ٍّرت ىميي اكىفنتٰذ ملممىنرئيناك  ييىممنيهيب .جبجهزب جمحيجييي مقييمميتجتننمي مقخل ملحكينِّمي ييملمميتييحقجب

حئ ىكني ملحكينِّمي يكزنمل خمييني ىمىبيقىبرنمل:ٍّّٰمل جب خمييني ملمميتييحق ىكَّحنيي ىمىبيقىبرنمل يف ملحكينِّىمٰر ملممرثييخيحيٰرىفجبجب حئ  ييٍّرت ىفحئ
 .جب ملمميترت جمحيجييي ملىكيترثيهييلك جلخل ملحكينِّمي ممحييهيتٌّ جلخل ملمميتييحقجبحيٰر ملحلىهمهجبحيٰرملحبىكيترثيهييهب

ق ّألنه إذا  لزومَقّ الزمَقّق ىفجبملحكينِّمي : ىكجئُ ا ان ًسواء ىف ملمميتييحق: ىكجئً قطعاُ ا  أ
الزم ا أعمُا ساو جب ىكخينب يكزنمل حتين: جمىهمب ملممىبملزتًُّ. أم  ىف جبيئ ملخبجلزبجب حتينجبيئ ملخبجكنئجب

جبييملحكىنرئييين ىكني ملحكمهزئييمي ىكجكنئ  ييٍّىب ىفجبيئ ملخبجكنئجبىف جمىيزنمل حتينجب ييملممجتننمي ىكجلزبىف ىممب ملممجتننميجب
و  ىفحئيي ىمنتييييَّيي ىكجبىف ىكىبمللك خمييني ملممجتننمي ىكجلزبجبيئ ملخبجلزبجب ىكني َّيتمثينجب حبمقِّىفجبملحكينِّمي ن  ول

، فإنه الُث عُاس ا بّ ا قدمَ عَتجُ أن يُ  جبيكني ملممجتننمي ملخبجلزب: جب خبخينب ممىب حممهيهيي؛ّ ا  جب
حئ َّجهىبني ملحكمهزئييمي ىمىبيقىبرنملىف مقرب حمِّ حب َّجهىبني ىمىبيقىبرنملىف ييحمِّ  جممهحيمئ مقييمممتييمنيلخئىمىبيقىبرن حئ
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ق غألجل قغ ألن همغ مغ ن هن يُّـهئ ي ق غألحفيسه  همض َّـىعن غحللكجنمل ي صي ي ُّـستمبىغن همغ
ن ولكص جع ُّـمتتمي مض جفلكني غإلهثتلكف قغئهبمثُّـهئ  . قهن جفلكنه

مغيط غخفمبىغهن عقغ مملكن غجنالقن هنسلكهُّـلك جنصهثخي ونِواز طه ُّـ الزمَ أن ي  ،ّ أعمُ ا
  . األخصُ منه ثبوتُ ال يلزم األعمُوثبوت

ن :ُمثا َما  اءّ ن معتصماُ ا ا  ً جار غضِّـ.ً ومثمل خلكيمثملي عن َّـىعن غجنمئٰه: هن غجن  ي
وهنتمهمبمل ن غخفلكظ غجللكقه جللكظخص هن قجنمثص هخميط ي وغحكتهييطهثلك مم  .ٍّ خجله

اء ن هذا ا َل  .ٌفهو معتصم  :ي غحكتثمتلكظ جلخل غخفمئيطنص جنمثمتتمي جلخل غجنتلكمظ؛ٍ جارّ
ٌكنه معتصم: قلنا هثمت جلخل غجنتلكمظى غحكتفلو ُ فإنه ال يّ  هي .ٍفهو جار :ُتجّ

ك غجللكقه حممئيشص جع غخف ص ألن غيجلتمهلكن جنمثيغ مض حفمه لكظ غجنهئثحق غجنيعغمميط يُّـثبمن قجن
ونِواز: هجنىعغ خملكن. ه هن غجنمتجلكحكمل عُّـٰهلكوجللكظ ٌ معتصما وهو راكدَ أن ي ثً   . و

ثناء. ٢ ، ِ نقيضُاس ا قدمَ نقيضَتجُ ا ِ ا الزم؛ّ ُ ألنه إذا انت ا  انت ّ
لزوم الزمُا ن ا و  ُ قطعا، ح  ّ و اسّ أعمً ن  قدمُث نقيضُ، ول ِ ا   جعمسن خممبمتلك مضّ

وجنهئمت جنمثيغ جعجلكق: (نيغخفثلكن غخفتمئيط : ممخص خملكن) وجنمثيغ جعهبخيتمه(حمال ُّـمتتمي هثمئمثىش غجنتلكمظ ) ي
ُفإنه ال ي اَ نقيضُتجّ واز؛ ا ونِ  الزمَ أن ي ي هثمئمثىش غخفمئيطن ييعك عنى حممب حم.ّ أعمُ ا

ن هثمئمثىش غجنتلكمظ جمحق هنتحمئوجمحق جغلكجعمن وص ألهث يقنويص حمال ُّـمبىغن هنمت عن ُّـهئ  صي عجلي
ستلزم ال األخصُوسلب غ غألحفيسص هثخي. األعمَ سلبُ  غ غألجلي جغب  ي ُّـستمبىغن جغب

َألن نقيض   :ُمثا . حكلكجعمئملون جعمثلكهث مض عجعحلكفي ممخص معمئيط األعمِ من نقيض أعم األخصّ
ن َما  اءّ ن معتصماُ ا ا  ً جار ً  

ن اءّل س بمعتصمَ هذا ا   ٍ ل
ار س    ٍ فهو ل

 ههثيعُّـيط هن غجنجيلكجنمك عن ُّـهيهت َّـىعن غخفجيلكجنمك يجعخص عهثمتلك خجفمتلك غألهنثمبمل غجنسلكجعمئمل
ص  مم معجيبمث َّـىعن غألهنثمبمل عمل حمهتهب ص حممت ق هثهيس جلمف غجنتهبيعُّـ يههثيعُّـيط هنمت عُّـٰهلك عن ُّـخي ه
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ّ خصس رسه ّوشزتد حج ذخض خالم اجذسف  .ٍدون ترسسقّ
ار: فلو قلنا س  ٍكنه ل

ُ فإنه ال يّ س بمعتصمتج ّ واز؛ٍل ونن  أِ   َال ي
ا وهو معتص ٌ ألنه كث؛ٌمًجار ّ.  

ُ وضع اجزصم صّ أن:وجالصش األدض ّال أن  به حج وضع وثبوت اختشيل، ّستصلّ
ّ به حج وضع اجزصم، وذخك ألنّستصلُوضع اختشيل ص  ،ّ خسسزصم اخالزم اختشيل وصوّ
ّ، وخسض خسام صصق األحمّخص صزون أحم  .ّ صصق األجطّ

ّإن حصم وثود اخالزم ّ بضخع اختشيل حج رخع اجزصم، جسص ّوخزن صستصل
ّ بضخع اجزصم حج رخع اختشيل؛ ألن اجزصم ّ به حج حصم اجسضوم، وال صستصلّصستصل ّ

 صضا ّ، وخلّ ال صسضم دسه حصم األحمّ، وحصم األجطّوصو اجسضوم خص صزون أجط
 :ط اختشيلّصسزن توضسحه دن جالل اجخذ

ّاخححسش اجتذسش اخسضودسش ّّ 
 

          تشيل                                         ّدزصم                                      
 

 )٤(وضع          )   ٣(    رخع               )    ٢(        وضع    )  ١(رخع             
 .ّ رخع اجزصم ال صسضم دسه رخع اختشيل.١
 .ّ وضع اجزصم صسضم دسه وضع اختشيل.٢
 .ّع اجزصم رخع اختشيل صسضم دسه رخ.٣
 .ّ وضع اختشيل ال صسضم دسه وضع اجزصم.٤

ّما   
ً اجسرذسش تزون إدش دسرذسشّسش اخححّ أن:ذخضشش خسام حبق ًسش جزسزّ  ٍ، أو دششرش مجعّ

 ّ االشرذشيلّ صزون ألجض اخستسجش دن اخزسشس االحتثسشئي، وبحسش صضا.ّأو دششرش جسو
يجةِألخذ: خام خشل ،ٍ حضقشثالث ثناِ ا   :ٍ طرقُ ثالثّ االنفصاّ من االس
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ط.١ نت ا ُية إذا  ًيةحقيق ّ ثناء،ّ َ فإن اس  َ نقيضُتجُ أحد الطرف يِ عّ

ثناء ي ألهث ي ُّـهبهئ غمغتخصجلهتخصص ممخص َّـ ؛ اآلخرَ عُتجُهما يِ أحدِ نقيضَاآلخر، واس
 .وهغضِّـ

ٌ إما زوجُالعدد :َفإذا قلت ومثمل جفمئمثمئوهنمتهيمهمبمل( ٌ أو فردّ ثناءص )ي َفإن االس   ُ يقعّ
ع  : هكذاٍ صورِأر

ن هذا العدد .أ َل فهو :  هثمئمثىش غآلحفيعُتجُيص )غحكتثمتلكظ جلخل عجفيطرلك( ٌ زوجّ
س بفرد   .ٍل

ن هذا العدد .ب َل س بزوج :ُتجُيص )َّـىعغ ممسلكجعمئ( ٌ فردّ  .ٍفهو ل
ن هذا العدد. ج  َل س بزوجّ :حفيع جلخل غآلُتجُي ص)غحكتثمتلكظ هثمئمثىش عجفيطرلك( ٍ ل

  .ٌفهو فرد  
ن هذا العدد.د َ ل س بفردّ   .ٌفهو زوج :ُتجُيص )َّـىعغ ممسلكجعمئ( ٍ ل
ق َّـ جنمبهبمتهيمهمبمل غجنت حصلك لكيعحملكنيعي ، فيهَُ ال عٌهو واضحو . ي عن غخفثلكن غخفىعمم

وعهنلك عقغ مملكن حصلك جغالجغمل علكيعغم ي حممشهث ُّـمتتمي حسمبمثصثمت جلخل عجفيطرلكى حممسممثيعص هغحكتي  جعخييطق ولكغي
نفصلة:  خملكنهجنىعغ. غأللكيعغم غجنبلكخممثمل نت ا ون.  جزأينَ ذاتُهذا إذا   َ ذاتُوقد ت

، مثلٍ أجزاءِثالثة مة:  فأ ٌ إما اسمُا يت،ٌ أو حرفٌ أو فعلّ ث  َ عَ فإذا اس
ُ فإنه يٌ اسماّكنه: ً مثالَأحدهما فقلت ليُتجّ اقية، فتقولِ األجزاءِ بعددٍاتّ  :  ا

ست حرفا ست فعال، ول ًف ل ً.  
يت ث ذا اس ست اسما: ًها، فقلت مثالِ أحدَ نقيضَو ًكنها ل ُ فإنه يّ  ُتجّ

اقية، فتقولِ من أعيان األجزاءًمنفصلة مة:  ا ٌ إما فعلُفهذه ا ي ي عشلك .ٌ أو حرفّ
ن جنيطُّـ خمٰهص حممشقغ غحكتجيخيمن عن معثبمن قجن.و هي جفيعموي حمخي ومثمل معهئ ومثمل جغمتلكئي ي معجيب ي

وز صيمثملثمتلكئجلمبمثهتلك خملكجليطغ غخفمتهيمهمبمل غجن يجةَ بعد هذا أن تعتُوقد  ً مقدمةَ هذه ا ّ 
همثملخلك ثناٍلقياس ه هنمتهيمهمبملي ث قغغ مغىغعُّـ و حمجكمغخي عمل هنمتهيمهمبمل، آخر اس س  َف

نحَ أجزائها أو نقيضِ أحدَع و هنخيمثمتملو همعمه عمل هثتمثجمل،ٍ معٍ  جزءَه،   .ي
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ن ستعملُوهكذا يم قةَ أن  نَ هذه الطر و  نفصلةُت أجزاء   من َ أِ ا

ثناءات ستو االس رُ ينحٌ واحدٌيب قسمّح  ِثالثة، ف  هَّـىعن .ُ فيه األ
 عه جعيعَّـلكن غيحكتمئمهلكظ عه غجنيطهقغن صيغجنجييعُّـمئمل معسهب جعيعَّـلكن غجنسمق هغجنتمئسمث

ىهغجنجكقُّـيطص ألهث خت غ عجغبلكمعي ييعف مغىغظغ حمجىغظغ جفت ُّـمتحخن غألهنيع جعلكخفجيمب ه وقد  :ط خملكنه
قة هذه ُّس قةُالطر ديد، أو برهانَ طر وران وال سَ ا َ ا

قسيم، أو برهانِ  َ وا
يانَاالستقصاء، كما سبق ِ أن برهنا به  سبةّ سبِ ال ث ال قيض     ِ ب ا

زء األول ِا قة. ّ دلٌ نافعةُوهذه الطر ناظرة وا ا  ا   .ً كث
ط. ٢ نت ا ُيةإذا  ثناءّ، فإن اّ خلوَمانعة ّ  ُتجُ أحد الطرف يِ نقيضَس

غخم هن عجفيطرلك؛ اآلخرَع  ي يجعيطص حممشقغ غحكتثمتمثمن هثمئمثىش عجفيطرلك.ي ألهث ي شمب غجن
قغص هعي مغ ن غجلىغظ غآلحفيع هن يعن ُّـهئ غخم هنمتهتخصه  حممثمبىغن غقمعهيلكل غجنمتمئمثٰهخلص ص حفال غجن

 عجفيط جنىعغ ُّـمتتمي هن غحكتثمتلكظ هثمئمثىش. يهنلكهثخيمل غخلمب يهغخفهييعهك عهث ُّـستحمث غيقمعهيلكل مض
ثناءُتجُوال ي صغجنجييعحمخل جلخل غآلحفيع  يجفتخصن ؛ اآلخرَ أحدهما نقيضِ عُ اس

فروض ص عق غحكتثمتلكظ جلخل عجفيطرلك جنمثيغ هنخيمتلكن غحكتحلكجنمل غمغتخصجلهتخصطغمغتخصجلهتخص َألن ا ّ 
َأنه ال مانع مع ب العيّ فال  ص ُّـستحمث غيقمعهيلكلصهثخي. يهنلكهثخيمل غخلمب  مض من ا

 حممئيط ُّـمهيطم غخفستثمت هممىعجن غجنجييعم ، اآلخرُهما كذبِ من صدق أحدُيلزم
غق غجلهب جعخل غجنخيمثمتخل مضطغآلحفيع  .يهنلكهثخيمل غخلمب  جل
ط. ٣ نت ا ُيةإذا  عَمانعة ّ ثناء طيهنلكهثخيمل غخلمب  حمخيهئيغ هنلك خممبمتلكن مضٍ  َفإن اس ّ 

 ص ههن غحكتثمتلكظ جلخل عجفيطرلك. يحكتحلكجنمل غمغتخصجلهتخص؛ اآلخرَ نقيضُتجُ أحد الطرف يِع
: هجنىعغ خملكن.  عن رتهب هن هثمئمثىش غآلحفيعيعن رتهب هن غجنجييعم غآلحفيعص جع يجعيطي ُّـهبهئ 

ثناءُتجُوال ي غخم ؛ اآلخرَ أحدهما عِ نقيضُ اس ّألن  يجفتخصن غقمعهيلكجلهتخص جل غجن

فروض وزَا ُ أنه  لوّ واقعَ أن   جع  اآلخرُ أحدهما صدقِ من كذبُ منهما، فال يلزمُ ا
ن غآلحفيع عُّـٰهلك مملك غخمطهقجعلكهُّـهبهئ عن ُّـهئ غق غقمعهيلكجلهتخص جل غجن  .ٌوهذا وما قبله واضح . جل

 .ي جعمسخمسلكهن همض غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئيَّـىعغ مخلكن غجنهئالن مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذ
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ؖتؖؕ ؕئ    

ؕ ؗ رؕ ؖؕ  
ق غخفيعمعبجيمل جعلكجنمئمثلككوَّـمتلك مجمبمل قغ ص هن غألهن غجليط غجنسلكجعمئمل غخفىعمم  هغخفستهيلكقغ هن غجنمئ

غجف غجنمئمثلككيهبىص هجنىعغ حكي هغجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئيمثلكك غيخمجكغذمض غجنمئ  .مثمن جعلكخللكمخمل مض جن
جفهتخص عه طيىعم حممث عهنلك غجنمهمييعه عه غجنمتتمثجملىهنلك جف: ي عن غجنمئمثلكك غخفٰههبيع َّـيجغ ض  جن

ٰهِّـ غجنهييعم جعمثمت يههن َّـمتلك ُّـت. هغجلتخصقغ جلمف قمملكظ غخفخلكلكمك هخميطقمع جلمف حمهت غخفحىعهم
ص حممشهث ُّـييطغجنىعه معمئهجعخل غجنمئمثلكك جمحق غخفٰههبيع عه غجنخنُّـِّـ  ىن غجنبحهن جلمت حممثخص حكب ىعمميع حممث ي

ىعهنلك غجنمئمثلكك غجنٰههبحقص حمهت هنلك جف. غجنمهمييعه هغجنهئمقه هغجنمتتمثجمل  .ىعحممن حممث مممقغن حممئيشي
تابات منا و ِإنا  أ  ستعملناّ سةُ  شعرَ األق ين ع :لكين هنمتي همعمئيط، بهاُ وقد ال 

و جلمتيط مم عهثسلكنس حمجييعهوغخفمتجي عهنيع ق غخفصي ي عن يعيص يمثملبتهئيعغ غإلجعيطغجل هجنمثيغ هن غألهن
ن  الغالب ال : غإلهثسلكن خميط ُّـميهي جل جعخيىش غحليطهق هغجنهلغئيشص ممخص خملكن ول

م نطقُنل صورة ا ِية با ذفّ لقياس، فقد  قدماتُ  غجنمهمييعه عه ( ّ إحدى ا
يجة )غجنهئمقه ءً اعتمادا  َأو ا خاطبِوضوحها أو ذ ي جعلكجلتبلكق عهثلك ي ؛ٍ أو لغفلةِ ا

ومك غخفمئيطهنلكغ جنمتحمه جلمف غجنمتتمثجمل جعجههئي عن هثيعمعهثستجيمث  ظحمثِّـص عه خميط هثستجيمث ي
ظ ي جنهئمتلك ي هثستجيمث عن هثجهخيس غجنمهمييعه عه و ظحمثِّـو عمل غجنمتتمثجمل جعجههئيعن هثت ي

ُكما أنه قد ت ص غألهحكيشيغجنهئمقه عه غحليط يجةُذكرّ قدماتُ ا ِ أوال قبل ا ّ ً الف ،ّ  أو 
تيب لمقدماتّ الطبيَال ا يصعب؛ّ  منردًعلينا أحيانا أن  ُ و نا إ صورة َ 

لةٍقياس حم   .ن غجنهئالن جلمتهتلكييع حممث غجنهلهل غجنت معمئيطي معت
ي ُوالقياس قدمات ُذفُ ا يجة أو إحدى ا ُ منه ا مّس ّ  ،رَضمُالقياس ا

اه فقط ُوما ح اّس ُذفت منه ك سان:  كما إذا قلت،ًضم ٌ ألنه ناطقٌهذا إ ّ .
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قمع َّـهئىعغو دُّـِّـو خممثلككه هوُوأصل  : ظ

  )صغرى(    ٌهذا ناطق
سانٍ ناطقو ى(    ٌ إ   )ك
سان يجة(     ٌ فهذا إ   )ٌن
ىُفح ك ومم هثلكلك( ذفت منه ا يجةدُوق )و عهثسلكني  .)وَّـىعغ عهثسلكن( مت ا

سان: وقد تقول سانٍ ناطقّألن  )ن غجنمتتمثجمليحمتمئيط( ٌهذا إ صغرىَ فتٌ إ  حذف ا
يجةِمع تقديم )وَّـىعغ هثلكلك(   . ا

سانٍ ناطقو ؛ٌهذا ناطق: وقد تقول قدمتٌ إ غجنمهمييعه ( ّ فتكت با
يجة )هغجنهئمقه ٌ ألنها معلومة؛ِعن ذكر ا ك ما يمرِوق. ّ   . عليكّس  ذ

ؕ ّخ؟اؚؖ ؖء  
ن ييعمغخيمتلك غخفمهمتىمض َّـىعغ غجنبحهن ُّـ ي خميطك  ي قمميعن عهن غجنهئتلكغ هَّـ وعمل هنبحهني

ظص غجنتهيهئحقيمثمل جلمف غجنخيمئ مض جلهبمبيقهغق غخلهبسمل غجنت مخيعمض غأل  عمل ي ألمغ عن ُّـت
ن و غجغمتتلكن هنمتهتلك هنمئيطهنملطغخفجهت  غيهثتمئلكن هن : عهص غجنتهيهئحقيمثمل هنمتهتلك َّـ هثهييغ جلهبمبو هجغالجغملي

ن ن عمل غخفخيمب هنلكغصغخفجهت ن عمل صي جغ غجنبحهن مض غخفخيمب ي جغ غيهثتمئلكن هن غخفخيمب
ن  هَّـمتلك قمميعن هن صوم جعمتح غإلمجلكن هن قهن غظجيالفيحممسحملكق جعمسهث خميط قمميعن َّـمتلك. غخفجهت

 :هجنىعغ خملكن. يغظجيالجف غخفمتجيمئ
كتابّم تتذكأظن ِرون أنا  أول ا ّ َ أن العقل: ذكرناّ سة تمرّ  ٍ أدوارُ عليه 

جهولَلّ أن يتوصِألجل ن غجنتمهيطُّـمئيقهي غجنتمه إ ا ّإن : وقلنا صي عه غخفجهت

الثةَاألدوار ةَ ا ّوقد طبقنا  صي هغألهمل هغجنثلكهثمثمل هنمئيطهنلكمعالفكر : منها َ األخ

فَهذه األدوار عر زءِ  كسب ا ي لكبمئمتلكَّـلك َّـمتلكم جلمف :هع ،ّ األولِ  آخر ا
ن غجنتمه ظيقهيغخفجهت ني ألمغ غجنت يص هَّـمتلك هثيعُّـيط عن هثجيبمئهتلك يقهي معمهو عمل هنخيمب

ن ظٍّ معمهيطُّـمئوجلمف مصهت ني ألمغ غجنت  :نص ممخص خملكٍّ معمهيطُّـمئو عمل هنخيمب
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وقتواآلن حل ي نُ ا علومَ فيه هذه األدوارُقّطبُ ا صديِ  كسب ا  ،ّ ا

مسةَفلنذكر تلك األدوار.  القياسِ من درس أنواعَمّما تقد بعد وضحهاَ ا  ّ:  

واجهة.١ شُ     ا
هعهث عقغ مس ُّـهئ غخفجههئ هغضحلك : قمميعهثلك حممثخص حكب حمال هنخيمت  م هجن مض غجلهبمبمل م ي

لص حممشن غإلهثسلكن جلمتيطهنلك  غجنتيمثملجنخيهبمب ض ن هن خمبمث غجنسلكجنبمل جعلكهثتهيلكظ غخف يهيهئحقص عق ُّـهئ
وُّـهيهئيع مض خظ هنلك جنيطُّـ هجن مغىغئمثي يجعيطصي ن قجن غجنحنظ هنخيمب ي عن ُّـهئ  هجلمف معمئيطُّـيع طهلكه

قن ن غجنتهيهئحق مض خظصجليطن همغ  .و هنخييطهنو ي هنخيمت حلمه
ن جلمتيطهنلك سمه:ههبىعغ عمغبمتلك جل خكبهتمل غجنهيخيع غجنيعغقهص جفمثهن قجل  ي عن غخفهيهت

ن هنخييطههنلكص هجلمف غألهن ي قغجل  قغ هعهنلك عن ُّـهئ مغ ن هن يمض غجنىعَّـ حممشهنلك عن ُّـهئ ه يه ي
ن وجنمببحهن جلمت ههنخييعحمت ألهث هنخيمب ص هجلمف غجنثلكذ ي ُّـهبهئ و هَّـ حتمهمثي  جنمبحلكظ

قن مض جللكمس غجنىعَّـ جنهئ ُّـبحهن جلمت ألهث هنخييطهن ومعمه ي ن : هخممبمتلك مض جفمثمت! ي يعن غخفهيهت
هنلك هن مغهتمل ن هنخيمب ورمك عن ُّـهئ يه  . عحفيعهو هن مغهتمله همصهت

غمغهتمل غخفجههئيمثمليٰهِّـ جنمتلك غخفمئيطهنمل غألهمل مض جلهبمبيههن َّـمتلك معت  ص غجنتهيهئحق هَّـ هن
ن َّـمتلكم هنخييعحممل:ههنمئتهش قجن ن َّـمتلكم هنجههئو عن معهئ .  معيعمعبيش جع غخفخييعحمملو هُّـهئ

ن:هَّـىعغ هنخيمت و عن غخفجههئ هنخيمب نو هن مغهتملي وروال شك . هن مغهتملو همصهت َ أن هذا ا ّ 
قدٌالزم كسب ا ن يفكر   ّ حصيلِماتّ رِ  هولٍ أ ن ؛ٍ  م ي و  رّ ألنه   ٌعنده أ

شٌهول فتٌ  ه وواجهه فوقعَ قد ا ةَ إ هل بهٍ  ح ا فكر، من ا  َ ّ  
ق إ حله ن حكلكجنبمل؛ّالطر له عق ُّـهئ ض ون ط جعلكهثتهيلكظ غخف ا ي ورُو  من ُ هذا ا

ِمقدمات الفكر
  . نفسهِ ال من الفكرّ

شِ نوعُمعرفة. ٢    ا
ل غخفجههئ  وهعهث هنيعمعبيشغجنيطهق غجنثلكذ َّـ هنخييعحممل هث لي جعمسهي غلظ و هث  هن غألهث

هنلك هن مغهتمل وجعلكجلتبلكقن هنخيمب ي هن مغهتمله  َعرفُ أن ي:هِ من معرفة نوعُوالغرض .ه همصهت



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. صصض
يئة ٌيةّ أنه قضِمن جهة ا لّ ٌية  طّ ٌية أو  ٌ متصلة،ّ وجبة،ٌ أو منفصلةّ ةٌ   ،ٌ أو سا

صلةٌمعدولة ٌ أو  وج،ّ وجهةٌهةّ  ٍ أو غ  غجنت مس ُّـىعمميعَّـلك  جعلكخم غإلضلكحملكغ  وهكذا،ّ
يغخفمهمت مض َّـىعغ غجنبحهن مض غجلىغظ غألهن  . غجنت عخهثلك عجنمثهتلك همس ُّـىعمميع غيظجيالجفلكغصي

ادة ص ُّـخييعم غخفجههئ: عه يعرفهّثم ِمن جهة ا ِ أنه يناسب أي العلومّ عارفّ ي هعهث  وا
ّأو أي ي عه جعلكخفجيعقغغ عه جعلكإلحصمثلكغ يجنجيمكه جعخيمب غجنهيمثىغُّـلكظ هنثال عه غجنهئمثهبمثلكظ عه غوهنيعمعبيش

ظر عرفةوال شك. اتّالقواعد وا َ أن هذه ا فك ِ قبل االشتغالٌ الزمةّ  با
صيل قدماتِو ِ ا ال،ّ جل يهعن هغمغ غخفجههئ همس ُّـتخييعم ّ و نه َوقف جلمف هث   

دٍ ببحرَوارتطم علومات ال تز ُ فيتلبدً، جهالّه إالُ من ا ستطيعه ُ ذهنّ  َ االنتقالُوال 
ُ فضال عن أن ي،إ معلوماته لً شّنظمها و ن؛ بها ا ا  ورَ ف  منه ّ البدُ هذا ا

  .ّ وهو من مقدماته ال منه نفسه.لتفك

ة. ٣ علوماتِ العقلُحر ش إ ا    من ا
غمغ غإلهثسلكن غخفجههئ هُّـخييع.  غجنتهيهئحقيمثملههن َّـىعن غحليعمممل معبيطع جلهبمب ىحمبخييط عن ُّـ م ى

جل هنلكغ غخفخىغههثمل مض قَّـمت هُّـهيتصهث  هريط هنلك ُّـسلكجليطن جلمف صىس جلمتهتلكي ُّـمتتمئ عمل غخفخيمب
يعن غإلهثسلكن عقغ هغمغ هنجههئال همس ُّـهبمب عُّـ: هجنىعغ خممبمتلك. يجف غخفجههئ ه هنلكغملي  جلمت و هنخيمب

هنلكغ. يي ُّـستجيمث عن ُّـهيهئيع وحمهئمبخص مملكن ُّـهبتمب هنخيمب ي مملكهثمن خميطقمع جلمف جف ص عممثيعي
غمغهت عقم هنلكمع جل غخفجههئ جعمتسبمل . هعجلهبيغخفجههئ غجنىعه ُّـ ش صص حممب مملكهثمن هنخيمب

يال حممشهثمهنث غغم جعم رمثمك جلمتمه هنلكمع جلمتو هثلكخميسوج  .هص هثحييعغ جنمتمئمهلكن هنخيمب
خم: هَّـ صوملي هنهتهبوٰهِّـ جنمتلك هنسمسجنمليهجلمبمث معت يعن غإلهثسلكن َّـ ُّـت  مض حمهت ٍّ جلمتيط جفيطي

 ظو قخممثوغخفجههئ هرمثمك جلمت جعمتح
غغ جعلكجنمتهي خمجيخيلكص ألهث مض غققُّـلكق وغجل ي هنلكغص همممبخص  مضٍّ هنستهبيعه ي ممسمك غخفخيمب

هنلكمع هعمل َّـىعغ قَّـمك جعخيىش . ي غققغقغ خميطقمع جلمف جف غخفجههئصغققغقغ هنخيمب
يعن غجنهيهئيع غجنبهله: يغخفهيهئيعُّـ غجليطق جفمثهن خملكن و مض معميحقي ن جغلكجعتلكي  جع صه هعهثهئيع عن ُّـهئ
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وَّـ مض معخيهب خل همعلكجعخيهت جعخيىش يلكغ غجنمييعجعمثي هن غجنهئتوهممىعجن خملكن جع مجمبمل.  جعلكحكتهبيعغقي

 .هغإلُّـيعغهثمثخللكغ غجنخييعغ يغجنهئت
يجل عن غجنهيهئيع غجنبهلهي ُّـيطىهجنسمتلك هثيطقه هن ي هنخيخلظ جنهئ هثحهئ ٍّ جلمتيط جفيطو جغلكجعمني

يجعمسن هثحييعُّـ ص مممث هغجنمئيعظن غجنهئيعُّـ جعخل عُّـيطُّـمتلك ظُّـلكمع دسمل هبىعغ وتهت َّـىعن مغيطُّـيطغي
هنمل معيطن ظيغخفخيمت هممىعجن غجنيعهغُّـلكغ غخفخيمه  !. جلمف قجن

ٌوفوق  ذي علم عليم: خملكن معخيلكمل ِ َ ٍ
ْ ِ ِ ُ َ ْ َ حك( َ  .)ضط:  ُّـ

زمان أ : جلمبمث غجنسالنخملكن غإلهنلكن قُّـ غجنخيلكجعيطُّـه إن اهللا علم أن سيأ  آخر ا
ٌ ناس ّ

هم قهن مض يلك ي خكي هجح قل هو اهللا أحد:ّمتعمقون فأنزل إ مغ ي حممث عن غخفتخيهبمئخل هن ي
ن مض غجنهيهئيعصقهنلكهثمتلك ي هغجنتخيهب عهثخص ُّـهئ  .ي

يجل عن غجنهيهت غجنبهلهيهجلمف َّـىعغ حممتح ي هثيط ي هنخيخلص ٍّ جلمتيط جفيطوجغلكجعمن جنسخكمثلكظ ي
غجعمن ق جغ غجعمن جلمتيطهثلكص صهجنهئ ي ُّـخيمت َّـىعغ جليطن همغ ق جغ مغ  جع هثح هثهسهن جع

وهغخفستجههئ عهثخص غجلتهبيط جلمف هنميلكجنجيمل ن جعمشهثهئلكق ي غجعمن جنمثخمبيس عمل غجنمئ  مض عهثهئلكقن غجنث
جفمثيطنيغحل غجعمن هغق.  حكبحلكهث همعخيلكمل هعهثهئلكق مع غ معميحق يحمهتهسيظ جلمتيطهنلك عهثهئيعهغ غجنث يجل

غ  عقغقيغجنهيهت غجنبهله جن ق حفلكجنعهغ عن ُّـمئ وهث ُّـمبىغن هن غجنتميحق جليطن همغ ي ص و هغجفيطي
ص جعمثمتخص ي ُّـس غجنخيلكخم عن ُّـيط حص  .جل قجنيحملكجلتهبيطهغ غخفميلكجنجيمل مض خم

هنلكغ غجنبهل ي معمئ جلمتيط جفيط:  خممبمتلكهجنىعغ ٍّعن هنخيمب هنلكغ.ي هنخيخلي  ي همممبخص غققغقغ هنخيمب
غمغهتصغإلهثسلكن غغ جل غخفجههئ غجنىعه ُّـ ُوهذا أول. ه مملكن قخممثمئلك مض غجل  ِ الفكرِأدوار ّ

ت سان؛ِهوحر َ فإن اإل شُ عندما يفرغّ واجهة ا ه ُ فكرُ يفزع،هِ نوعِ ومعرفةِ من 
ق حله جع،ّإ طر نُ ف علومات ال اخ فَ إ ا قتنصَشّها عنده   َ عنها 
ساعد لُمنها ما  قيعي ههنلك قجن .ّه  ا و ألهث هنهيجي ي جلمف جفمك غخفخييعحمملص هَّـىعن ي

قنغجنهيجييعغ هن  غقن همغ ل عمل ي غلكي حمحمك.جن الجل َّـ غجنىعه ُّـيطحمخي عمل غجنيعمغ
قغ جلمتيطن مغ هنلكمع غخف ومثمل جلمبهبومك جغهبيعغي غجنمتحييع جل معيعمعي هن جمىشصهنخيمب  جع ص جلمف هنخييعحمتي

يالجل جلمف غخفخيلكقم هن خمبمث جميعُّـىغغ جفب غجنهئخصنص حممشهث سمكي غلكيجفمك غظ يي  غجنهئخصن حك
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رجوعُفهذا الفزع . عن يس جلمبهبومك جلمبمث عجغيعيمعيعمع ة إُ وا علومات هو حر لعقلٌ ا  ِ 

علوم، وهو مبدأٌوانتقال جهول إ ا  من ا
ُ

ن ا  ، ف فك َ أولَ ا   .ِ الفكرِ أدوارّ

ة.٤ علوماتِ العقلُ حر    ب ا
ي م جعخييط غحليعممتخل غألهمل هغجنثلكهثمثمل غجنت خممبمتلك جلمتهتخص عشخص مليغخفهتهب هَّـ غحليعمممل غجنثلكهثمثمل

غمغهت  هَّـ غجنبح غجنهيهئيع ميمثمليهنمئيطهنتلكن جنخيهبمب ن غجنىعه ُّـ هنلكغ جنحقه غخفجهت هن مض غخفخيمب
ليجعمسه ي هَّـىعغ هنلك جلمقهثلك جلمت حكلكجعمئلك جعمسهث يجعيطظُّـيعمعبيش  هنمتهتلكو هث ي ه ي هن غجنتخييعم جلمف غحليطي  ي

نص عه حممئ ن جعلكخفخيمب  عن ُّـخييعم غجل غجنىعه ُّـيعجعيش ي يجعيط:غألهحكيش غجنىعه ُّـيعجعيش غخفجهت
ن جعمسه نيغخفجهت هنلكغ غخفخىغو هنخيمب  جنيطه ومليهب هنهتوهَّـىعن همكمثهيمل. هثمل جلمتيطنه هن غخفخيمب

ن حكببلك يحفتالم غجنخيمبخصظص غألخميطغني ههبلك ُّـمئ غخلجيمس همعىغنصيغخفهيهئيع : هحصىعغ خملكن. ه همعهئ
ور لفكرُوهذا هو ا ا  تِ األدوار وهو أهم، ا ر ه يمتاز وأشقِ وا  ُها، و

فك تورطُ األقدام وعنده تزل،رونّا ُ و غرورونّ ن ي غجنىعُّـ ُّـتخمث ا ن عش ُّـهبمبهئ يمب
هنلكغص جنهئمتهت جلمتيط غيهنتحلكن م هجلمتيط غيهنتحلكن ُّـغجنهئثحق هن  ىغخفخيمب لكن م ىهئيعن غخفيعظ عه جسي

جل غمغهتمل غخفجههئ ههنخييعحممل هث هنلكغَّـ عجفيطٰهِّـ هنمئيطغق هنلك جلمتيطي ُّـتصهجلمتيط هن  ص هن غخفخيمب
ي عهث ي ُّـهبمب خكمثئلك حل:ٰهِّـيهُّـت ه نيهغأله.  غخفجههئي يحممشن .  ي عجلمب:مل جع عن ُّـمئ

هنلكمع غخفخىغههث ي عقغ هغمغ هنجههئال همعخييعم صمل جلمتيطنغإلهثسلكن غجنىعه ُّـخييعم هنمئيطغق هنخيمب ه
جل غغ جنيطُّـصجلمف هث هنلكمع ههمغيط عن ي مغ  جعخالم ص ي عجلمب: خملكنص هحمىغل عمل هنخيمب

وجل عهث جللكمسي ُّـيطىهن هنلكغ حلو هَّـ مغلكَّـو خظي جعهئي  ي جعهبمئيطغق هنلك ُّـهبمبهئ هن غخفخيمب
غغ جل غخفجههئ ص حممشهث ي ُّـستجيمث غجل  و ُّـهسهنيع جعيطحم عجن قُّـمتلكقى هثحيحق هنصيغخفجههئ

 ! ين مغمثب جنحقه عن مملكن ُّـهبمب غخفلكن ع هَّـ مس ُّـٰه ُّـيطن مض)هثخي(محممثجمثمك جع
 ُّـيعُّـيط عن ُّـهئتمك مض غجنيعُّـلكضمثلكغ هغيخمتمهلكق هغجنهيمئ ىهَّـلك عهثت معيعهن جعخيىش هن

ن هغحصمتيطحكمل هغجنجيمك و همض مم جلمبيهغألظ ي هن قهن عن ُّـهبمب هنمئيطهنلكغ َّـىعن ي
نص همممسهث نوخص هظ جعيطقمغمليغجنخيمب هن  ص جلمبمث غجنسالن هن غإلجفلكلكمل عمل ققمغمل غخفخيمه
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يجلمبهبمتلك عن غإلجفلكلكمل جعهئ ن ستلكف عمل جلهلُّـ عه جغالجغخل عه و هغجفيطي  هن َّـىعن غجنخيمب

 هن غجنبحهن هغجنتهبحمثيس جعحسمك هنلك هثخييعحم هن خميطقغ غإلهثسلكنص جنهئ هخسسخل حكمتمل
ن ن قهه غيحفتمهلكك مض معمب غجنخيمب  .ُّـخييعم هنلكقغ ُّـمئ

ن غجنخيلكمس:  جلمبمث غجنسالنئ غإلهنلكنىحكيهخميط هقق مض غألجغيع عهث  ن غهللا عُّـهئ  ُّـلكجع قحك
م: همغلكَّـالظ خملكن هلٌ وجاهل، بما يعلمٌنعم،  جليعم خميطق  هع هقجف غهللا غهنيع بما 

خم جلمتيط جفيطن  هعمل صيمثمل جعلكإلهثسلكن عن ُّـخييعم هنلك َّـ جعٰهلكجلت غجنخيمبهبسحمحيعه. يهثهيس حم
ل وعه هث ن مض مصلكيغ ي ُّـخييعحمهتلكص ي ن ُّـهبهئ هثسبتهتلكص هي سلكهن عن ُّـيطمظ جعيطجن  هن غجنخيمب

ن  . ي عجلمب:جع جلمبمث عن ُّـمئ
ديهيَ الفحصَسنُ أن َ استطاعنَفم رجع إ ا علومات و ات فيجد ّ عن ا

شِ ال توصهّضا ِله حقا إ حل ا
ّ ً ي أ،ّ  فهذا ا

ُ
ًو حظا عظيما من العلم ً ّ .

س ضبوطةول علوماتِ لفحصٌ هناك قواعد  صيلِ ا قدماتِ و ِ ا وصلةّ  إ ِ ا
طلوب من حل شا شفِ ا جهولِ و   .ِ ا

ن قةّول ا طر مً  نًةّ  ونُ يم ر كسبُ ا ها  قدماتِ إ ِ ا ّسميها ُ ّ

حليل  ي خضيعه َّـىعن غجنجييعُّـمئمل مض مجمث :قدنا هذا الفصل، فنقولَوألجلها ع، ا
وعخمسلكن غجنمئمثلككص هعهثخص خضيعه مض جعخيٰههتلك قهن جعخيىش  غخفجههئ يص هقجن حممثخص عقغ عققهثلك جفي

يص ي جفمب جل لكيعُّـ غجنمئمثلكك ي عه غجنهللكي غحلهبحليجل لكيعُّـ غجنمئمثلكك غيخمجكغذ
ن. ص عق ي حتمبمث حممثيغيحكتثمتلكئ  :يهَّـىعغ هنلك حكمثجهحق عجنمث غخفمهمت حممثخص جعخييط جفمثهن ُّـمئ

غ هن لكيعُّـ غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ يهعقغ عققهثلك جف غخفجيمب  عقن ي ُّـهبهئ ب هنلك ُّـحلي هثتي
ي هعهثخص هثتيب لكيعُّـمئمل غجنتحمبمث مض غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئيعن هثت  .حفيعه ُّـمسجخ جعمثلكشلك عهب لكيعُّـمئملي

ي عن لكيعُّـمئمل غجنتحمبمث معمئيعغ غخفحمبيجغ ي غ جعيطقمغملي ظمب عمل و ممبحقغو عمل غخفجيمب  هي مع

سن إذا أردنا حل:ال  عليك) ١( سمية إنما  ّ أن هذه ال ّ اّ ق االق ش من طر مّ ا  أو ّ ا
ّوأما إذا أردنا حل. ّا ثناّ ق القياس االس ش عن طر ليل فيه،  فالّ ا ك ألنه ال  .ّوذ
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ي هقجن يجفتخصن غخلجيمس حممثهتلكص حممبمثسمن َّـ هن خمبمث غجنجههئ غألهن ط مملكهنمبملههنخييعحمت هنخييعحممل

ن هنلكقغ غجنمئمثلكك حممث معلكهن يغجنىعه معهئ عقغ ) غألخكهئلكن غألقجعخيمل(ين هن عن غحصمثئمل ي جلمف هنلك معمئيطصهملي
قه مملكهثمن هنمتتجملص جعهلغئجيهتلكهمن ظحمثحملمملكهث مغ و قغئخصص جع غجفتخصن غخلجيمس هن  . حممثهتلكه

غغ غجنتلكجنمثمل مض َّـىعن غجنخيهبمبيتهثهجلمبمثمتلك عن   غخفجههئ غجنىعه هثهييعض ي حليمثملب غخلجي
همثملخمٰه همثمل حسمبي يص حممتحمب هن لكيعُّـ غيخمجكغذي  :ي

غ هَّـ :اخلطىة األوز نص هقجن ألن غخفجيمب ل جل غخفحهب ض ي عن هثهيمه غخف
وهنيعممبمل يمثملغحلهبمب ل غحليطّهيجعيط.  هنمتهتخصي ض ن غخف نص غألظمييع مض غجنمئمثلككي عن ُّـهئ   هغخفحهب
 . غألمممق حممثيغحليط

ن ههثجيمبمك مم هنلك ُّـهبهئ حسمب :اخلطىة اشثقففك ل هغخفحهب ض ي هثالجفىح غخف
ص همم و هنلك ُّـهبهئ حكمبب جل مم هغجفيطيجلمبمثهتخص ههنلك ُّـهبهئ حسمبهتخص جلمبمث  هنلك يهمم هنمتهتخص ي

وُّـهبهئ حكمبمك مم هغجفيط ص حمي جلمليتتمسجن هنمتهتخص جلمت  يمثمل هن غجنمئٰهلكُّـلك غحلهبمبو جلمتيطهثلك مصهب
ن مغبمل هغجنسلكجنبمل جعمبحلكل غخفحهب لص هغخف ض مغبمل هغجنسلكجنبمل جعمبحلكل غخف  .غخف

هنلكغص جغ هثيعه عن مملكن :اخلطىة اشثقشثك ي هثمتحييع عمل هنلك جفمهمبمتلك جلمبمث هن غخفخيمب
ن حممثهتلك غحليط ي يُّـهبهئ قجعيش جعخيىش غجنمئٰهلكُّـلك غجنت ُّـهئ جللك عه جضهب ض ه غألظمييع هن ه

ن حممثهتلك غحليطجعلكجنبخيىش غآلحفيع هن ي ي غجنمئٰهلكُّـلك غجنت ُّـهئ جللك عه جضهب ض ه غألمممق هن ه
حميجنمتهسجن ي هنمتهتخص خكهئال هن عخكهئلكن غجنمئمثلكك معت ن ويع حممث خهل غإلهثتلكفص حمحمثمتئىعه  هثهئ

ظ غص هعييخميط مع  . عحفيعهوبلكل لكيعُّـمئمليمعغ هن ّ حمالجعيطيمبمتلك عمل غخفجيمب
ن   هنلك ُّـهبهئ حسمب جلمفز ممعي عن غإلهثسلكن هنهتخص جفلكهن عن ُّـستمئيع:ههن غخفخيمب

ن ل هجلمف غخفحهب ض ن جلمبمثصغخف ل هغخفحهب ض   ُّـسمبب هنلك ُّـهبهئ عني هممص هحس غخف
وجل مم هغجفيط و هُّـسمبمك جلمت مم هغجفيطص هنمتهتخصي ن غحكتمئيعغعن معلكهنص هنمتهتخصي هجنىعغ . هلكي ي ُّـهئ

غ هنخييعحممل: خممبمتلك ظ عمل هنخييعحممل غخفجيمب هعن لكيعُّـمئمل غجنتحمبمث ي مع  . مملكهنمبملي
ش و جفلكنيهجلمف عه ٌيةه قضّ أنّ فالبدَإذا واجهنا ا ن ّ  من القضايا و

ًيةل ا ،ّ ق االق ّفإذا أردنا حله من طر مّ  ي حمتجيعه َّـىعن غجنجييعُّـمئمل مض غيخمجكغذّ ا
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  :بع ما يّنممخص خممبمتلك هص ي هي خضيعه مض غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئي هغجنهللكيغحلهبحل

ًأوال طلوبُلل: ّ ل ـ َ ا ٌيةوهو  وضوع ـ بالفرض ّ مولٍإ  ّ أن ّد، والبٍ و

وضوع ونَا دُ ي حمول،  القياسَ األصغر ا دُ وا  ُ فيه، فنضعُ األ ا
ً َ واألَاألصغر   .دةِ منهما  حّ

ُثم نطلب: ًثانيا ن ّ لُ ما يم ن وِه  األصغر واألُ  لُ ما يم  ُ 
سا أو نو أو فصالٌ عليه، سواءِ واألِاألصغر ن ج  ً ً مَة أو عّ أو خاصً ّرضا   مض ًاً

ل عه مض غحليط ض نً أيضا ُونطلب غألظمييع يغخف  عه  منهماٍ واحده عن ُ سلبُ ما يم
ن ل هغخفحهب ض نو صهن غخف  عندنا ُ فتحصل، منهما عنهٍ واحد ُ سلبُ ما يم

لُةّعد ٍية قضايا  ابّ ٍية إ ٍية وسلبّ نص عه مض ّ ل هغخفحهب ض  .غألظمييع هغألمممق مض غخف
ا ُثم ننظر: ًثا علوماتّ  ب القضايا ال فيها ُ فنالئم، فيما حصلنا عليه من ا

د ونُ األصغرا موالُ ي وضو أو   ً ي ألن مض غألخكهئلكن غألقجعخيمل غحليطً  غألظمييع ي
ي  جللك عه جضهب ض ن هن هُّـهئ دٍمن جهةه ون ُ األ، و القضايا ال فيها ا  ي

موال من جهةًوضو أ ٍو   من ّ ب قضيَ أخرى، فإذا استطعنا أن نالئمً
ن غحليطالطرف يي عه هن غجنجييعم غجنىعه ُّـهئ جللك عه جضهب ض ه غألظمييع حممث هن  ههن صه

ن غحليط ي يغجنجييعم غجنىعه ُّـهئ جللك عه جضهب ض ه غألمممق حممث هن  منهما ُّف يتألٍ وجهه
ل متوفٌش وطٌرةّ من األش حم  فيه ا يعَّـلك مض غألخكهئلكن غألقجعخيمل يغجنت رمك مع

ن غجنمئمثلكك هنمتتجلك حنا واستطعنا أن نتوص صهجنمثهئ الَلّفقد  طلوب، و  فعلينا ّ إ ا
قا آخرَأن نلتمس غ غجنثلكهثمثمل جلمبمثمتلك عن هثستخييعك مم هنلك ُّـهبهئ حسمب ؛ً طر ي حمهي غخلجي

وجلمف مم هغجفيط ني ل هغخفحهب ض و هنلك ُّـهبهئ حس مم هغجفيطي هممص هن غخف ص ي  هنمتهتخص جلمبمث
و ُّـهبهئ حكمبب جل مم هغجفيط هنلكيهمم و هنلك ُّـهبهئ حكمبمك مم هغجفيطي هنمتهتخصص هممي  هنمتهتخص ي
ن عجنمث. جلمت ظ  .ههنث َّـىعغ ي ُّـهبهئ غحكتمئيعغعن هغجن

قة ُ عينا تُوهذه الطر طلوبًّ ن ا ًية قضُبع إذا  طّ ًية  ي عن لكيعُّـمئمل :ٰهِّـيهن َّـمتلك ُّـت .ّ
 ُّففنؤل يهللك غجني هغجنمئمثلكك غيخمجكغذي غحلهبحليغجنتحمبمث خضيعه مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذ
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طِمعلومات ٍيةنا من قضايا  م  إرجاع،ّ طَ إذا  ِية ا لّ ٍية إ  اٍ الزمةّ ن ي ممخص معمئيط 

ومثمل عمل حسمبيمثمل عقمغلكل غجنهللكيمثملجعمثلكهث مض مممثهي يلك حسمبمثي َّـىعغ عقغ مملكن غجنمئمثلكك غخمجكغهثمثط حصلكو يقهنملي هلك عه ه
ذا أردنا حل .هلكيخلكمث طلوبو ق القياسِ ا   :ي ماُبعّ نّثنا االسِ من طر

جنيجعخييط هنلك معمئيط غجليط هنٰهب: ن هن خم هنلكغ ومللكهجنمثيغ َّـمتلكم خم  جنهيحيس غخفخيمب
غ هن جف ظمبمل عمل غخفجيمب يهحتمهمث غخفمئيطهنلكغ غخف ني  : عه غخفجههئ هممجه غخفجهت

ن يمثملغجنثلكهثمثمل هن غجنهيهئيعص هَّـ جلهبمبمض غخفيعجفمبمل  هنلكغ خفخييعحممل غقمعبلكل غخفجهت  حمحيس غخفخيمب
ن مغيط خملكجليطغ صجعلكخفخيمب لكملومثملي مممبوي مع هنلكغ هحتمهمث غخفمئيطهنلكغ و هنٰهب ي جنهيحيس غخفخيمب
ظمبمل غ غخف غ غجنت هثستخيهبمبهتلك مض . عمل غخفجيمب ص حمجييعُّـمئمل جف غخفجيمب يهعقغ مملكن ممىعجن
غجليط مممبمثمليغيحكتثمتلكئ غجنمئمثلكك ه جنمثسمن خم لكملي ظمبمله هنٰهب ه عمل غجنمتتلكئمي قغئخصص جع غحكتمئيعغظ ه هن

غ جل  عقصو جفلكنيهجلمف عه.  جمحقنو خميط ُّـهيمثيطهثلكص هخميط ُّـهيمثيطهثلك لكيعُّـولكيعُّـ يغ عققهثلك جف غخفجيمب
غغ غجنتلكجنمثملي جلمبمثمتلك عن هثتصيلكيعُّـ غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ  :ب غخلجي

ًأوال لزومات عن ُنفحص: ّ طلوبِ  وازم وعن ِ ا ي خفلك قمميعهثلكن هن عن ؛هِ 
ي َّـ غخفخنف مض هنمئيطهنلكمع جعلكجنمتتمثجمل عه جعمتمئمثٰههتلكص هعن عجفيطه يغجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ ي ي

ومثمليهنمئيطهنتمث خلك ن قغئهب عن ّ هيجعيطي همثملمعهئ ظ: ههنثال. ي ى عمل عن غخلمب يعقغ عققهثلك عن هثت ى ي
نيب لكيعُّـمئمل غجنتحمبمث هن لكيعُّـ غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئي حممتتص عه يسجميعُّـىغه جن : ص حممتمئ

يمملكن غخلمب جميعُّـىغُّـ يحممتبحهن جل قهغغ غألحفالم ههثيعه عهث . هلك خفلك ظيطق هنلك شلكجنهيى
جنمتلكُّـمهيطق غق خميط :  هنلك شلكجنهيهتلك هنث خم ق هغجل  هَّـهئىعغ حممتستثمت... ُّـبخغجنبخمث خميط ر

ن ص حممثمتتمي هثمئمثىش غخفمئيطن: هثمئمثىش غجنتلكمظص ههثمئ يجنهئمت ُّـمهيطق هنلك شلكجنهي مب جنمثيغ ىغخل: ي
غ هجل مم يههن َّـمتلك ُّـت. يجعمييعُّـىغه يٰهِّـ جنمتلك عهثمتلك حمحمهمتلك جل مم هنمبىغههنلكغ غخفجيمب ي ي
غقهن  لزومات عن ّثمجن وازمه وعن ِ نقيضِ  يألهث مض غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ ؛هِ   ي

غ عه ُّـستثمت هثمئمثٰهمت جلخلُّـستث  . غخفجيمب
ُثم نفحص: ًثانيا ذبا أو صدقا فقط أو  عن ّ ً ما يعانده أو نقيضه صدقا و ً ً

ومثمليص حمهت عهنلك جفمئمثمئه عن مملكهثمن هنمتهيمهمبمليمثمل غجنهللكيمثملي ألن غجنمئٰهًكذبا فقط  و عه هنلكهثخيمل مجي
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 .يعه هنلكهثخيمل حفمب

ا ُثم نؤلف: ًثا ِ من الفحص األولّ ً قضايا متصلةّ ن فهاّ ما يؤل إذا وجدناّ  عه هثمئ
همثمل خمٰهلكُّـلك غحكتثمتلكئيص حممتهسجنيبخيمتلكَّـلك مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذي غجنت غمعيمثملجعمتهييغ غجنخيهبمب  ُّـستثمت ي

ث ع: يحممثهتلك جلخل غخفمئيطن ههثمئمثىش غجنتلكمظ جنمتيعه عُّـمتتمي عن يظ ممخص خملكن س قدمَو ِ ا ّ 
ا من َونقيض ؤل ا ي،ِفةّ القضايا ا ثنا اٌ به قياسُّف يتأل،ّهما يصح ف  س

تقلّاتصا طلوبُ ن ظ منه إ ا مبمتلك عمل ي ممخص حمخيمبمتلك مض غخفثلكن غجنىعه ذجعمتلكن جفمثهن مع
غ هن غحكتثمتلكظ هثمئمثىش غجنتلكمظ غ غألهمل غجنت هثت. غخفجيمب بخيهتلك مض يهَّـىعن َّـ غخلجي

ي غيمعمهلكمظيغجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ جن. ي غ غجنثلكهثمثمل حممئ  :يهعهنلك غخلجي
ا قضايا منفصُّفأو نؤل ًية حقيقًلة من الفحص ا  أو من أّ

ُ
 هنلكهثخيمل غجلهب ختيها

ث عّإذا وجدنا ما يؤل يههنلكهثخيمل غخلمب س زءَفها و عاندِ ا لمطلوبِ اآلخر ا  أو ِ 
م( نقيضه غوهنخيجي غط جلمف غخفجيمب ث نقيض ) عه غخفخيلكهثيط جنمتمئمثىش غخفجيمب س زءَو  ِ ا

ؤل يع القضايا ا ثناٌ به قياسُّف يتأل،ّها يصحّ فأي؛ِفةّاآلخر   تقل انفصا اس  ُ ن
طلوب  .منه إ ا

غص يجغ ظ عمل غخفجيمب لكمل مع غجليط هنٰهب غغ غجنت َّـ جنمثسمن خم  جعخييط َّـىعن غخلجي
غ غخللكهنسمل ص هثمتتمئ عمل غخلجي ن عجنمث ظ حمبخييط عن غحكتجيخيمتلك عن . يجع َّـ معمئيعغ غجن

هنلكغ هعن هثهئتجه غحليطيهثحمب ن جلمتيطهثلك ي َّـىعن غخفخيمب  غألهحكيش غجنىعه ُّـيعجعيش غخفخيمب
ن نص هَّـ غخفيعجفمبمل غخللكهنسملص ممخص خملكنجعلكخفجهت  :ص هثمتتمئ عمل هنيعجفمبمل غممتجهلكم غخفجهت

ة. ٥ جهولِ العقلُحر علومات إ ا    من ا
ة ر رحلةُ آخرُوهذه ا ف عندما يتمِ من الفكرٍ   هقجن ؛ٍ منتجٍ قياسُ  تأ
هنلكغ ي مض غجنمئمثلكك هَّـ غحليطو قمميجلمتيط غممتجهلكم عَّـ  غألهحكيش غجنىعه ُّـيعجعيش غخفخيمب

ن عمل هنخييعحمتغخفخىغههثمل ظ ن غجنىعه هثيعُّـيط غممتجهلكحم هغجن ّفإنه البد ط جعلكخفجهت تقلّ  َ أن ي
ن: عهمنه يجة ص هن غخفخيمب ونِإ ا طلوب، و حلُ ال ت شّ  ا   .ِ ا
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؛رؕ ؖءؖؕ  
   ؞ربِخ

ف غخفهتهبغ يجنبحهن جل غجنمئمثلكحكلكغ غخفيعممبمل هن غجنبح ي خميطك يهُّـجهحق غخفمهمت. ملي
ن  يعهث معمئيط:  هجفلكظمبصي غجنهييعم جعخل غجنمئمثلكحكلكغ غخفيعممبمل هغجنمئمثلكحكلكغ غجنبسمثجيملحممث عملي ن ي

وحكلكجعمئلك عن مم خممثلكك ي ي و هنيعمممكه ي هن هنمئيطهنتخل عهنلك رلك جعيطجسمثي ز  وتلكن ي ستلكمغلكن عمل قجنمثي
ق غجنت ُّـمهيطم هبلك غإلهثسلكن معمهيطُّـمئلك جعيطجسمث يجعلكجلتبلكقرلك هن غألهن ه وهنيعمممك  عهم هلكي  هن ي

ر يهنمئيطهنلكغ جلمف هنلك مع ي مس ُّـجكمممك غجنمئمثلكك هنمتهتخص ي ُّـتحمئ غجنبخيىشص حممشني  م عه رلك ي
يص ألن غجنتمهيطُّـمئلكغ غألهجنيمثملتلكن هن غجنتمهيطُّـمئلكغ غجنهئسبيهثحييعُّـ ن جغلكجعتمله معلكقغيمثملي  خميط ه معهئ

ن جغلكجعتمل صيُّـمل ظحفيعص هَّـ غجنتمهيطُّـمئلكغ غجنمتحييعو غجنمقَّـلكن جلمبمثهتلك جعخيمبيمع  ههعحفيعه ي معهئ
 .يمثمل ظحفيعص هَّـ غجنتمهيطُّـمئلكغ غجنبيطجسوجعخيمب

ي هن هنمئيطهنتخل جعيطجسمثيمسجن حملكجنمئمثلكك غجنىعه ُّـتصهجلمف َّـىعغ ي ُّـسهب جعلكجنمئمثلكك صتخلي
خمطغجنبسمثيش ي ألهث ي ُّـت و عجغبلكغ غخفمئيطهنتخل جلمف معجههئمث خممثلككي ي ظحفيعص هعهنلك غجنمئمثلكك ي

ي هن هنمئيطهنتخل ممسبمثيغجنىعه ُّـتمسجن يتخلص حممشهثمتلك ُّـهبهئ عن هثستهيمثيط هن هثتلكئمي قجن غجنخيمب ي
 يمثملهٰهلك مض جلهبمبيحمتيطحف غخفمئيطهنتلكن عُّـ.  غيحكتيطينيمثملهغجنىعه مملكن جعيعَّـلكهثلك جلمبمثهتخص مض جلهبمب

خم يحممشخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمف عجغبلكغ َّـلكمعخل غخفمئيطهنتخل . وهيلكن جلمف خممثلككيغيحكتيطين هي ُّـت
ن غجنمئمثلكك جعسمثجيلك عُّـٰهلكص جنهئ غجنيطجنمث جلمف عحفىع و جعخيمبوتخل هنيعمعبيشيغجنهئسبمث ي ظحفيع هُّـهئ ه ه

جل ض ن غخف  .ي جنمثيغ َّـمتلك جض غجنبحهن جلمتصمليغجنمتتلكئمي غجنىعه ُّـسهب غألظ
 همس ُّـهئ ص جلمف عجغبلكهتخصو همس ُّـمئ قجنمثصتخليممسبمثي حممشقغ مملكهثمن غخفمئيطهنتلكن صهجلمف َّـىعغ

وحتمئمث عخملكهنمل غجنيطجنمث هنيعمعبجيلك جعخيمب  ظحفيعص حممشقغ عققهثلك عن هثمئمث غجنيطجنمث جلمبمثهتخصص حملكجنمتتمثجمل ه
ظ ق خممثلككّ يجعيطصز عجنمثهتلك هن غجنمئمثلكك غخفهسجن هنمتهتخصيغجنت هثت  ظحفيع ُّـثبتهتلكص و هن همغ
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ن غجنمئمثلكك هنيعممبلك هحممثهئ تخل هن يجيتخل عه ممسبمثيحممشن مملكهثمن هنمئيطهنتلك َّـىعغ غجنمئمثلكك جعسمث. ي

جل ض ن غخف  حممثحتلكف عمل عخملكهنمل ي حمال ستلكف عمل عخملكهنمل غجنيطجنمث جلمبمثهتخصص هعيملغألظ
 .غجنيطجنمث

ي َّـ هنلك مملكهثمن هنمئيطهنتلكن جعيطجسمث:اشعفقس اشبسفن: هغحللكظ يتخل جنهئ يتخل عه ممسبمثي
ظص ظحفيعو جعخيمبوعخملكهنمل غجنيطجنمث جلمبمثهتخص هنيعمعبيش ي ي هغجنمتتمثجمل غجنت هثت ه عجنمثهتلك معهسحفىع عظ

جل ض ن غألحفيعهملهن  . مض غجنخيمب
يَّـ هنلك مملكهثمن هنمئيطهنتلكن ممسبمث: ّاشعفقس اخمسقه تخل حتتلكمغلكن عمل عخملكهنمل غجنيطجنمث ي

يهجلمبمثهتخص هنبلكخغ مم  . ظحفيعو عمل جلمبهص هجنمثيغ عهنيع غجنيطجنمث جلمبمثهتخص هن
ي هن هنمئيطهنتخل ممسبمثي عن مملكن غجنمئمثلكك ُّـتمسجنيجغ ن ي تخل جنمثستلك هن غألظ

جل ض و جلمف هنمئيطهنلكمع مجمثخيلك عه جلمف هغجفيطغي عهنلكص هن عخملكهنمل غجنيطجنمث جلمبمثّالجعيطحم صملغخف ه  حممثخص ي
هجن مملكهثمن غألحفيعه جعمثمتمل ه عه هنبمثمتملي همثمليص هَّـىعغ غجنيطجنمث غجنثلكذ عن مملكهثمن هنمئيطهنلكمع جعيطجسي  عه ي

همثملممسب جلي ض ن غخف همثمل ظحفيعص هعن مملكهثمن ممسبو حمال ستلكف عمل قجنمثمل هن غألظ  جنمثسمن ي
جل ض ن غخف  .هَّـهئىعغ...  هن عخملكهنمل غجنيطجنمث جلمبمثّ حمالجعيطملهن غألظ

ي عن هثثبمن هنمئيطهنلكمع جعلكجنمئمثلكك غجنثلكذص هغجنثلكذ عن مملكهثمن ّي غجنمئمثلكك غألهن يجعيطصعقن
همثمليهنمئيطهنلكمع ممسب يي جله جنمثسمن عظ ض َّـىعغ عقغ عخمهبمتلك . ص حممثثبمن جعلكجنمئمثلكك غجنثلكجنهنمل هن

هغجنمئمثلكك غجنثلكذ جلمف هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهنص هخميط هثجخي هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن هنمئيطهنمل ي ي  ي
يىعه هنمئيطهنتلكن جعيطجسمثجنمبمئمثلكك غجنثلكذ عقغ جعيطعهثلك هن غجنمئمثلكك غجن جنمتلكي  شمم: (تلكنص هن خمبمث خم

هي ُّـتمسمسى هنيهمم. ي ُّـتمسمسوخكلكجليع هو خكلكجليعشحمهئ.  غجنخيلكلكهيملي خم يحممشن ).  غجنخيلكلكهيملي خم
يغخفمئيطهنتخل ممسبمث حممشن مملكهثمن . و جغلكنو هن عخملكهنمل غجنيطجنمث جلمبمثهتخص مض خممثلككّ حمالجعيطصتلكني

يهنمئيطهنتلكن ممسبمث جلي ض ن غخف جنيطجنمث جلمبمثهتخص مض  هن عخملكهنمل غّ حمالجعيطصملتخل جنمثستلك هن غألظ
 عن هثمئمث ّي حمهئمبخص ظخييطهثلك يجعيطصهجلمف َّـىعغ حممشقغ جعيطعهثلك هن غألحفحق. غجنمئمثلكك غجنثلكجنهن

ص هعقغ جعيطعهثلك هن غألهن يغجنيطجنمث جلمف هنمئيطهنلكغ غجنمئمثلكك غجنسلكجع  عه هن غجنمئمثلكك غجنىعه صي
ومثمليهنمئيطهنلكمع جعيطجس ومثمل عه ممسبي جلي ض ن غخف ي حممتجخي هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن صمل هن غألظ
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ههنمئيطهنمل يغجنثلكذص جغ غجنمتتمثجمل غجنت غهثتهتمثمتلك عجنمثهتلك هن غجنمئمثلكك غجنثلكذ هثجخيمبهتلك  مض غجنمئمثلكك ي
جنمتلك. هَّـهئىعغ... و جغلكجنهنو جنمئمثلككههثتمثجمل وغجنخيلكمس هنتميحق: هنث خم و هنتميحقيهمم. ي  حملكجنخيلكمس. و جفلكقفي

 .وجفلكقف
ي هن غجنجههئ غألهن ُّـتمسجن هن هنمئيطهنتخل هثحييعُّـوَّـىعغ خممثلكك يي تخلص هَّـ هنلك يتخل ممسبمثي

قهُّـهبهئ جليعض جغلكهثمثمل  :غ غجنتلكجنمثمل هن حفالن غجنمه
وهنتميحق    غجنخيلكمس   ي

و هنتميحقشمم  وجفلكقف  ي
وجفلكقف     غجنخيلكمس 

وعن ظمييعغن حتتلكف عمل غحكتيطين ي هممىعجن مممقغنص عهنلك غجنمهمييعه حممثهبهئ غيحكتيطين ي
 :جعلكجنمئمثلكك غجنتلكمظ جلمبمثهتلك

 سهيهنلكق    غجنخيلكمس 
وهنتميحق  سهي هنلكقشمم  ي
وهنتميحق     غجنخيلكمس  ي

غضِّـسهيغجنخيلكمس هنلكقيعن يعهنلك  يص هعهنلك عنو حم و هنتميحقيهيلكق غخفي  حممثهبهئ غيحكتيطين جلمبمث صي
 :هن حفالن غجنمئمثلكك غجنتلكمظ

م       يهي هنلكقشمم  ي جعلكجنخييطن غجنىغهنلكذوهنسب
مشمم  وجفلكقف  ي جعلكجنخييطن غجنىغهنلكذو هنسب
ي مم هنلكق  وجفلكقف       يهي

 وجفلكقف  يهي هنلكقشمم
 سهيهنلكق    غجنخيلكمس 

 وجفلكقف     غجنخيلكمس 
الستداللّالبد حليلِ  طلوب من االنتهاء  ا ٍ إ مقدمات  ا ٍية بديهّ  ال ّ

غضحلكغص ممخص معمئيط،ٍ ونظرٍ بها إ كسبُ العلمُتاج ص همض ي هَّـ هن غجن ن مض غجنتخييعُّـ
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 عمل يُّـملمتحييعقغغ غجني عن معمتتهت غجنتمهّيعهث يجعيط: ص جفمثهن قمميعهثلكيمثملقغغ غجنبيطجسيغجنتمه

ومثمل جعيطجسوقغغيمعمه هنلكغ غجنتمهيطُّـمئي جنىغهنمن جضلكقُّـيع هنتخييطيص هعيي  يمثملقغص هممىعجن غخفخيمب
نّيجعيط يُّـملغجنمتحييع يص ألن مم هنلك جعلكجنخييعك يجعيطٍّ جعيطجسٍّ معمهيطُّـمئو عن معمتتهت عمل هنخيمب  عن ّي

الُّـمتتهت عمل هنلك جعلكجنىعغغ  سلسلّو حليلَ  ستحيلِهايةا إ غ ُ ا صيلُ، ف  ُ 
طلوب و مم هنمئيطهنملو هجلمتيطئىع.ا ي وُّـمل هثحييعي ين قجن ي عجلمبمثهتلكص هجفمثهن  وقجنمث حتتلكف عمل عخملكهنمل ي

و هنخيخلٍُّّـمتتهت عمل جفيط غ هغجنتمهيطُّـ جعصي هنلك مس ُّـمتت عمل جعيطجسصي  . حممثستحمث حتمهمث غخفجيمب
ديهيُواالنتهاء نّ إ ا و حليلًتارة: ات   ت ا ِ من أولُ ي رّ  إ ِ األ

ّكسب مقدمت بديهي طلوبُلصُ فيقف، وّ  ٌ منهما قياسُّف منهما، فيتألَ ا
سيطبـ ُّس ن هنمئيطهنلكمع جعيطجس هي ُّـجهجكل مض غجنمئمثلكالقياس ال همثمليك غجنبسمثيش عن معهئ  ي

همثملهقغئخصص جع هعن مملكهثمن ممسب نمس جنهئ هني قغ مممسظ جلوحف ض نومل هن ن ص عحفيعهو مض جلمب  ُّـهئ
يجعسمثجيلك عُّـٰهلكصممخص جعمثمت ي ه َألنه قد حصللك ه طلوبّ سةُوهذا مفروض. هَ به وحدُ ا يع األق  ِ 

ل  .ي هغيحكتثمتلكئي هن غيخمجكغذهاِها وأقسامِمنا عن أنواعّال ت
حليلو ت ا رُأخرى ي ِ من أول األ ٌية إحداهما كس:ّ إ مقدمتّ  أو ّ

ي كسبّهما كس ئذُتان، فال يقف ا هجنمئيط . ي جلمتيط غخفمئيطهنتخل: عه،ٍ عندهما حي
ص جع هنلك ُّـهيتمئيع عمل و هنبلكخو حتتلكف عمل قجنمثيمثمليجنمثيغ هنجيمب غخفمئيطهنلكغ غجنهئسب: قمميعهثلك

ك غخفمئيطهنلكغ غجنت مس معهسحفىع مم نيغجنيطجنمث هنمتهتلك حفمه جلومسظ ض نومل هن  عحفيعهص و مض جلمب
نيهعي مم يعن : ه حمهبثال جلمتيطهنلك ُّـمئلكن.ي عمل جضمبو حمتحمئمث عهنيعَّـلك هعخملكهنمل غجنيطجنمث جلمبمثهتلك هن

ظ ُّـمئلكنصه جلمتخنغصصص يمثملغجنخيمتلكد غجنجيبمثخي ن:  حمخص َّـ غجنيطجنمث جلمبمث مم غغ هن  عمل وغجل
لو عظيجلمب غجنهئمثهبمثلكظ عه عمل عه ض ن غألحفيعهو هن  . هن غجنخيمب

ون قدمةُبل ت ُ ا كس ّ ُيةا ا آخر البدّ ّ مطلو قدماتً ا من كسب ا  ِ ً ثانيا ّ

فِحصيل ونٍ قياسِه، فنلتجئ إ تأ يجتُ آخر ت كسَه نفسُ ن ِية ا مض َّـىعغ  .ّ
يجةإ :أيص هغخفخيمت وغجنتخيبحق هنسلكجضمل َن ن ونهذا  ّ ا ت ً مقدمةُالقياس ا لقياسّ  ِ 

ِاألول كومض َّـىعن غجنخيبلكقغ معخيمئمثيطه .ّ :  خفلك ذجعمتلك هن هنثلكنيِّـ جعمسقهث معمسهنٰهيص ُّـتو هجمهب
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وغجنخيلكمس هنتميحق و هنتميحقي هممصي هحممتجخي َّـىعن غجنمتتمثجمل هنمئيطهنمل. و حملكجنخيلكمس جفلكقفصو جفلكقفي  ي

ن جعمثمتخص . يطفىيطفص حملكجنخيلكمس جن جضى جن جضو جفلكقفي هممصوغجنخيلكمس جفلكقف: جنمبمئمثلكك غجنثلكذ حممتمئ
ن يجلهئيغ غخفمهمت ي خميطك  هجعمثمتهتخص حمجخي غجنمئمثلكك غألهن جغلكهثمثلكي  غجنمئمثلكك  هعحفىع هثتمثجملصي

هغجنثلكذ همغخيمبهتلك هنمئيطهنمل : ي جنمبمئمثلكك غألهنص حمبيطع هن غألحكهي هجنمثيغ هن غألجلمفص هجن خملكني
ههثجخي هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن هنمئيطهنمل( ي نت  .جنهئلكن عحمٰه)  جنمبمئمثلكك غجنثلكذي و  و

ي قدمتان معا كس ّا ً ئذّ فالبدّ حصيلٍ حي ف قياس  قدمتِ من تأ   .ّ ا
قدماتّثم ِ إن هذه ا ّ ؤّ حصيلَفةّل ا ِ ثانيا 

ِ مقدمةً ِ األولِ القياسّ  ،ّ أو مقدمتيهّ
نت  ًيةها بديهإن  كسبَ وقف،ّ غضِّـ.ُ عليها ا ي عهث جعيطع هن غألحفحق ي : ههن غجن

يهث مغخي غجنمئمثلكك غجنثلكذ عهي هغألهن جغلكهثمثلكص جغ غخفمئيطهنلكغ معثبمن ع :يهن غألهنص عه يي ه ي هي
 .ثلكجنهني ههنمئيطهنلكغ غجنثلكذ معثبمن جعلكجنصجعلكجنمئمثلكك غجنثلكذ

نت بعض ن  ًيةها كسها أو ُو ف،ّ سةِ احتاجت إ تأ ...  بعددهاٍ أق
ٍوهكذا ح نقف  مطافنا  مقدمات ّ ٍية بديهّ تاجّ  ُومثل. ٍ ونظرٍ إ كسبُ ال 

فات أ تِهذه ا ونِبةّ ا يجةُ ال ت ً أحدها مقدمةُ ن ت بها إ ّ   اآلخر 
بَالقياسّس ُ ، األصُطلوب هو اٍ واحدٍمطلوب ر ب؛ّ ا ُ ألنه ي ّ  من ّ

  .قياس أو أ
بُفالقياس ر ُ ا حصيلَّف هو ما تأل: إذنّ  .ٍ واحدٍ مطلوبِ من قياس فأ 

غ هعققهثلك عن هثستهيمثيط و مض جلمبو هغجفيطو هن خممثلككيحممشن معمسجن ن هجغبمن غخفجيمب  هن غجنخيمب
لوهنمت مممسظ ض ن جعسمثجيلك ي  ظحفيعص حمو جنتمسجنمث خممثلككو هن همشن َّـىعغ غجنمئمثلكك غجنثلكذ ُّـهئ ي

 .هبلكيهنيعمم
ستعملٍو كث  بةِ القياساتُ من األحوال  ر َ ا دّ ك قد    بعض ُ، ف

اه مقدمات ٍال ةّ سوقةَ فوقً كث ت  طلوبً اث  ّ يجعيطوغ هثمئلكلي هَّـمتلك جليطٍ واحدٍ 
ن ي هغخفمهمتصهن غيجنتهيلكغ عجنمثهتلك ي خميطك   : هنمتهتلكوعخكلكق عمل هغجفيطغي
و مم خممثلكك:اشغعطك األوز هَّـىعغ هنلك . ي هن هنمئيطهنتخلي هن عخمي ي ُّـهبهئ عن ُّـتمسجني
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مغيط خممثلككيعخهثلك عجنمث حممثخص معمئيط و جن هنمئيطهنملونص حمال ُّـ  . هغجفيطغي
و مم خممثلكك:اشغعطك اشثقففك مغيط خممثلككي ي ُّـتمسجني و هن عممثيع هن هنمئيطهنتخلص حمال ُّـ  جن ي

 .يجغالف هنمئيطهنلكغ
و مم خممثلكك:اشغعطك اشثقشثك  . هغجفيطغو هثتمثجمليعي جن  جنمثسمنصو جعسمثيشي

ن خميعُّـمتمل ههجلمف َّـىعغ حممشقغ همغيطهثلك خممثلكحكلك جن عممثيع هن هنمئيطهنتخلص حمىعجن ُّـهئ ي جلمف عهث يه
و هعهث جلبلكقغصوجمحق جعسمثيش  خميط غهثيطهنمي جعخيٰههتلك جعلكجنبخيىش غآلحفيع وقغي هنتخييطو جل خممثلكحكلكغي

ةَها مفيظن ٌ  أنها قياسَن ال خ قيقة تٌ واحدّ  ٍدةّ متعدٍ إ قياساتّردُ، و  ا
ي قدٍتناسقةم حو ا نما حّ  ا ُمناه، و تائجِذّ توسُفت منها ا  ُطة، أو بعضّ ا

قدمات ِا قة ّ م  طر ي تقدرَضمُالقياس ا حَمّ ا رجاع. هُ  ها قد ِها إ أصلُو
ةٍ إ فطنةُتاج  .ٍ ودر

رؕ ؖؕ ؖؗ  
ن: يغجنمئمثلكك غخفيعمممك جلمف خمسهبخل ظ نوهن ن ممخص قمميع جلمبخصظ هغخفهيمه. و ههنهيمه

جنمل:غخفمتجي ه َّـ عن معىعمميع غجنمئمثلكك غألهن همعمسحفىع هثتمثجت هنهيمه هص جغ خضخيمبهتلك هنمئيطهنملي ي  مض ي
ه معىعمميع هنيعغَّـيمم هنيعغ معىعمميع هثتمثجمل غجنمئمثلككظ : نظهَّـمتلك هثتسلك.  ظحفيعوخممثلكك  ن عه هغجفيطغي

 معخلظيهنيع
همعىعمميع هنيعمعخلص هنيعغ: حممتجمثمك ي  جعلكجلتبلكقَّـلك هغي ههنيعصي جعلكجلتبلكقَّـلك هثتمثجمل جنمبمئمثلكك غألهني

ههنمئيطهنمل هُّـمل ظمييعهي جنمتلكص جنمبمئمثلكك غجنثلكذي وغجنخيلكمس هنتميحق: ( ممخص مض خم و هنتميحقي هممصي ص و جفلكقفي
ه حممتجخي َّـىعن غجنمتتمثجمل هنمئيطهنمل.)وحملكجنخيلكمس جفلكقف هُّـمل ظمييعهي غجنخيلكمس : (و جغلكن َّـهئىعغو جنمئمثلككي

غضِّـ عن غجنمتتمثجمل .)يطفىيطفص حملكجنخيلكمس جن جضى جن جضو جفلكقفي هممصوجفلكقف ي ههن غجن
غن عشلكهغيهنيع: معخليمميعغ هنيعىق ي جنمبمئمثلكك غألهنص ههنيعو هثتمثجملي جعخيمت غن عشلك هنمئيطهنملهغي و جعخيمت ي  ي

وُّـملظمييعه  . جنمبمئمثلكك غجنثلكذي
يص هعقغ قيمعخل هثسهبيمميعغ هنيعى حممشقغ ق: َّـىعغهجلمف ى غجنمئمثلكك هنهيمه  ه هغجفيطغهغيمميعغ هنيعه
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ييهثسهب ظ غظجيالف غخفمتلكلكمئمل حمخيهئيغ غألهنيعص   مض قجنيهخميط حفلكجن غخفمهمت. همث هن

ي ن هنهيمه ظ ههحكهب غخف يصي ظ ن هن  :ص حممئلكنه هغخفهيمه
با ُ القياسُ ينقسمَمّو ما تقد ُر وصولّ   :ٍ ومفصولٍ إ 

وصول(. ١ ي ال ت:)ا تائجُ وهو ا  ُّـجيمبم ممخص جليعحممن م  هَّـىعغ .ُطوى فيه ا
نص هَّـ غحك ظ ى ألن غجنمتتلكئمي حمصي جلمف هنسهبوغخفمتلكلكمئمل جلمبمث غحك غخف مهمبمن جعخيٰههتلك ي

رُذكرُبل ت .وجل جعخيىش يجةًةّ  رة،ٍ لقياسً ن ً و ًقدمة مّ كٍ لقياسّ   : آخر، كقو
ٌ حساسٍ شاعر .أ ّ  

ٍ حساس و.ب   ّم يتأّ
 ّم يتأٍ شاعر 
يجةُ تأخذّثم ًها مقدمةُجعلت فَ هذه ا طلوبَتجُ آخر ٍ لقياسّ  ّ األصَ ا
ي س تقدَ ألجله القياسَقتُا   : من رأسُ، فتقولَمّ ا

  ّم يتأٍ شاعر .أ
   العاطفةم قويّن يتأَ م و.ب
 العاطفة قويٍ شاعر  

ىقغ هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن همغيهممخص معالجفىح حممئيط معهئيع هخيمبمن هنمئيطهنملي هُّـمل ظمييعهي  مض ي
نيغجنمئمثلكك غجنثلكذص هجنهئ معمهِّـ  ي ُّـتمسمسى هنيهمم. ي ُّـتمسمسو خكلكجليعشمم:  غجنخيبلكقغ غجنسلكجعمئمل هثمئ

ه هيخم  ههثتمثجت صني ههثجخي َّـىعغ غجنمئمثلكك َّـ غألهط غجنخيلكلكهيملي غجنخيلكلكهيملص حملكجنجهلكجليع خم
ههنمئيطهنمل ه: و جغلكن َّـهئىعغو جنمئمثلككي هشهمم.  غجنخيلكلكهيمليغجنجهلكجليع خم ص ي غجنخيلكلك ُّـتمسمسي خم

ه ههثجخي غجنمئمثلكك غألهن جغلكهثمثلك ههثتمثجتصيحملكجنجهلكجليع ُّـتمسمس ه هنمئيطهنملي ُّـتمسمسو خكلكجليعشمم: ي  ي
نيهعن مملكن غألقم. جنمبمئمثلكك غجنثلكذ هخي هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن هنمئيطهنملىخض:  عن هثمئ ي  ي
ن يغخفمهمته. جنمبمئمثلكك غجنثلكذ ي خميطك  هعهثخص مغخي غألهن جغلكهثمثلك هغجنثلكذ ي ي ص و جنمتهئتمليعهني

يعهث جلمتيطهنلك عجن: هَّـ مغيطىهيمن غجنمئمثلكك قمغخيمني ى عمل غخفمئيطهنلكغ حم همثملهتلك ممسبي  هجنمثسمن ي
همثملجعيطجس ي حممهلكق غألهن جغلكهثمثلك هغجنثلكذ عهنصص حممسخمهبمن غجنمئمثلككي  .هي



 ٤١٧ ................................................................................... اضقياس
فصول (.٢ ي ف:)ا تائجُِص وهو ا ت عنه فلم تُ وطٌلت عنه ا  كما ذكر،ُو
تقدُتقول ثال ا   :ِمّ  ا

ٌ حساسٍ شاعر. أ ّ  
ٍ حساسو .ب   ّم يتأّ
   العاطفةم قويّن يتأَ م و.ج
 العاطفةّ قويٍ شاعر  

اضثث صانب صغةى يف اضقياس اضثاين نحةصها، ونأيت ) ّ بثأملٍ شاصةُّصت(ّصإن 
صحةصنا اضنثيجب ضت ) اضعاشفب صثي ّت بثأملَ ضُّصت: (بكربى اضقياس اضثاين صنقثل

ً وحةصنا اضضغةى ضت اضقياس اضثاين، وهلةا بكثن اضقياس ضضمةا، ،ّاضقياس األول
ُألن اضقياس املضمة إضا أن حت ّ وتكثن . ةف ضنت اضضغةى أو اضكربى أو اضنثيجبّ

 .) اضعاشفبّ صثيٍ شاصةُّصت: (اضنثيجب اجلبببة
يجةُ عوهذه سابقةِ ا وصولِ ا فصول.   ا ً أ استعماال  العلوم ُوا

تائجًاعتمادا توسِ  وضوح ا ّ أن املفضثل ضبى َ وصب صةصب. فيحذفونهاِطةّ ا
 .ّاملضنت خيثلت صنت باصطالح املناشقب

بةُوالقياسات ر ُ ا ُس بعضُ قد ّ صوصٍةّ خاصٍسماءأها بّ ٍية   َ وال بأس، فيهاّ
ألذهان را  حث عن بعضها تنو  :ها من؛ًبا
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ؕ ؖ  
غضِّـ عن خممثلكك غخلمب هن غجنمئمثلكحكلكغ غخفيعممبمل هجنمثيغ هن غجنمئمثلكحكلكغ  يهن غجن ي

هجعلكإلضلكحممل عمل هنلك خجفمتلكن حكلكجعمئلك ى هن لكيعُّـمئمل م  ٰهِّـيههمغ معسهبمثت جعىعجن معت. غجنبسمثجيمل
غ م غخلمب ص ه ي معستجيمث عن معمئمث جلمبمث غجنيطجنمث هنبلكخغوحممثخص عقغ مملكن جلمتيطم هنجيمب

ص حممشقغ عجعجيمبمن غجنمتمئمثىش جغبمن حمتمئمث غجنيطجنمث جلمف جعجيالن هثمئمث ٰه عه جعجيالن يقن هثمئمثٰه
غ  هن عجعجيلكن هثمئمثٰه حمتبجي ي يحكتحلكجنمل غيقمعهيلكل هغيمغتخصلص هعقغ مس معتهبهئطغخفجيمب

ص ألهث عقغ جعجي غجنالقن جعجي غخفمبىغهن  .ييقن غجنمتمئمثىش حممثبجي غجنمتمئمثىش جعلكجنتب
غ غخفهييعهكيههن َّـمتلك ُّـت ص ألن عجغبلكغ غخفجيمب  يٰهِّـ جنمتلك همغ غجنتسهبمثمل جعمئمثلكك غخلمب

ن جعجييعُّـمئمل ص حمتسمب وعن ُّـهئ ي هنبلكخغص هجنهئ جعخص عهث ي معستجيمث عجغبلكمع جعىعجن غجنجييعُّـ ي
ولكيعُّـمئلك جمحق هنستمئمث  . هن خمبمث غألمم هن غجنمئهيلكص حمتبجي هثمئمثٰه عه يقن هثمئمثٰهصه

ٌ منا ذكرَقد سبق رِلفُ اِ لقياسّ ِ  أولًةّر: تّ  شّ بيهات ا الثِ ت   ا
قةّوسميناه غجنثلكذ هجعلكجنتحيطُّـيط جلمتيط شلكُّـمل جعمثلكن غجنجههئ  حناه هناك ِلفُ اَطر  و

حَبعض هان  بعض. ِ ا ل ِوقد كنا استخدمناه  وبّ شِ  ا : ا  ا
الث ىن هنمتلك عن مجمث ذهغ غجنجههئ غجنثلكذ هغجنثلكجنهن ُّـمقَّـي هخميط معمئيط،وا ي  جلمبمثهتلك ي

ص هعن مملكن جعخيىش غجنرضهغ ُّـمقَّـ نىجعجييعُّـمئمل غخلمب  . جلمبمثهتلك جعلكجنخيهئيغ ههثح
ر ِأخرى نبهنا عليه  آخر القسم ًةّو رابعّ اِ ا ، وهو ّ اّ من االق

ؤل ٍ من متصلةُفا لّ ٍية و م ُّـمسجخ مممث ُّـمتحص هجنمثهئ َّـىعغ جلمف جعلكجن.ّ  خممثلكك ي حمس
ص هَّـ غخفهسجنٍّ خلكوغخلمب عمل خممثلكك وهنتمهمبملهن  ي هن غجنمئس غجنيعغجع ومثملمبحس هي  .ي

َإن قياس: إذ قلنا ومن ا . ِ من هذا القسم ٍس إ قيا ينحلِلفُ اّ
خولَلطالب اآلن أن يرجع حث قبل ا فصيالتِ إ هذين ا   . اآلتيةِ  ا
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ب أن ي ي ي احث:َعلمُوا َ أن ا قةِ عن االستداللُ قد يعجزّ ه بطر  ٍ  مطلو
ة  إ اُ، فيحتالٍمبا

ّ
قةِاذ ةٍ طر  نخ  رشفمفىأل دح زققشصغأل يخظطغ غ مبا

لُفيلتمس لزسشفبف ّ ألن ؛ِه مطلوَ صدقَبتُه ِنقيض مطلوبطالن   َ ا

ذبان معا قيض ال ي  . ني طشقشع نرظرصغ خج بسالي الهى صشصع زسشفبفً،ا
بطال قيضُو طلوبِثبات إلِ ا مِ ا نا ِلفُ اِقياسبـّس ُ هو ا ا أ ، و

ش( َفيما سبق بيهات ا اِ ت قة)ِلث ا َ إ أن طر  ِ من نوع االستداللِلفُ اّ
باِغ إل يزف طصض صسظو يثف تقشصقف بظرغل ألي نجققظى.ِ ا آل طقشغ خظطشض دح إل

صل م يف نثقضه زسشفبفألزقضك فُومن هنا  ا تعر  ٌقياس :ّ بأنهِلفُ قياس اُ 
ب ٌر طلوبُ يّ آل زظرضآلذصضه: ( ذفرف.هِ نقيضِبطالإ بَبت ا  شصظرض نجلصعلب) إل

 .بشصظرض نرسسغ.) ..طكقط نجسشفه(ي
ٌأما أنه قياس ّ بّ ر  ٌ ّ فألنه يتأل؛ّ ؤل ااق:  من قياسُفّ  من ٍف 

ٍمتصلة لّ ٍية و ثنا،ّ آلصف زظرضن : ني واس إل أل زف زقسشضأل زف ذصضهإل ألصض يمحشإل ل يطف نرشقغ إل
 .إل نحقكصضئقأل خصفل يزف ذصضهى نرشالىإل نرظي تشظإل نردخقإلنرظنبع زف نالذحنل

ّ  
إلني رال: آلع حضبشض يف نرزشغ نركضرطإلذضى نجسص إل

 آل زف ليه نرزشغ نركضرط  
ف بف ألحطإل طأل دح زقضكآلف خشصصض بسظطشض نخلشعل ينخلشع نحقظالىألطششف ني طحط

يطف يف : إلثغ ذضى. إلخج رظه صشصع نجسشفه جقف طكقط مظو نجسشفه
إليصكف بصص. نخ نجظي... ظ صشصع نرصقصكضض ني طضجإلنألخشضى جضم ض طظي نرسظطشض إل

آلزسسشض  . ذال صسصظإل
طلوبَإذا أردنا إثبات ستعملِ نقيضِ بإبطالِ ا قةَه، فعلينا أن   ال َ الطر

ح جع قبلُس ء َها، ول ا قياسٍ  وارد ال استعملنا   فيما ِفلُ اَ إ ا
بَسبق لمثال ا خ منها  شَ، و رابع من ا اِ ا إل جصط ذضى نجسصع  ا
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ومثمل مغىغئو هن حكلكجنبمليهَّـ غخفهسجن :َّـمتلكم مغبملي و مممبمثملو ههن هص حممشهث ي ُّـمتتمي حكلكجنبملي همثمل مغىغئي . ي

  :فنقول  لكيعُّـمئمل غخلمبي عحفيعه معسهبو هثهيىغل جنمبمقَّـلكن جلمبمث عمل لكيعُّـمئملوجفمثمتئىع
فروض م) ٢ (و     س ب م)١(   صدق:ا    

د يجةُصدق: ّا    حس ب : ا
هانُوخالصة( طلوب: َ أن نقول):ِلفُ باِ ال م يصدق ا صدقُو   ،هُ نقيضَ 

ن نقيض َول س بصادقّ َ ألن صدق؛ٍه ل ستلزمّ ونُ، فيجبَلفُ اُه   َ أن ي
طلوب ثناٌقياس ـ كما ترى ـ وهذا. ً صادقاُا اه بلزومستدلُ  اس . ِلفُ اِ  ك

يان زومِو قيضِ صدق عندِلفُ اِ  سِ ا اٍ بقياستدلُ  ؤل  اق  من ٍف 
ٍمتصلة ومثمل ههن حسمبّ وهَّـىعغ هنلك خممبمتلكن هن عن خممثلكك غخلمب هنيعمممك. ي ي و هن هنتمهمبملي ومثمل هحسمبي  ي
و هنيعمممكوص حمهت خممثلككي غحكتثمتلكئوهخممثلكك ومثمليغألهن هن حسمب:  هن خممثلكحكخلي و ههنتمهمبملي ّمقدمها  ي

طلوب ها نقيض ًاّ منفيا طلوبُوتا ل،ِ ا ٍية ومن  صدقِ مفروضةّ هَّـىعغ َّـ  . ا
 .ي غجنهللكيغجنمئس غجنيعغجع هن عخمسلكن غيخمجكغذ

هانُوتفصيل( مثيلُبعّ ن):ِلفُ باِ ال راحل مع ا ي ِ ما يأ من ا ثال ا  با
ناه   .اخ

طلوبَ نقيضُنأخذ. ١ مغبمل ب ح :ِ ا و مممبمثملو هن غ حكلكجنبملي وص ألن غخفجيمب ومثمل مغىغئي ص ي
مغبملههثمئمثٰههت و مممبمثملولك هن ٍه إ مقدمةونضم ي صدقِ مفروضةّ ي هثٰههب عمل مممقه : عه، ا

يغجنمئمثلكك غألهن حممثتمسجن و هنيعمممكو خممثلككي غ ههن مممقه غجنمئمثلكك ي  هن هثمئمثىش غخفجيمب
يغخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثمل مض غجنمئمثلكك غألهن( جفم ن ش مم: هَّـيغألهن ى:  ممخص خملكن)ي ك ن ا  و
مو  ش منٌ منهما قياسُّف فيتأل  ِ األولِ ا ّ:  

مغبمل ب ح و مممبمثملو هن  . هَّـ غجنمتمئمثىش غجنىعه هثيعُّـيط عن هثثبمن ممىعجعي
م  .ي مممقه غجنمئمثلكك غألهن 

  . ب م: ُتجُي .ي هن غجنجههئ غألهنو خممثلككيحممثتمسجن
غضِّـ مغبمل:هن غجن و عن َّـىعن غجنمتتمثجمل هن و مممبمثملي  يمثمل عقغ خمسمتلكَّـلك عمل غجنسلكجنبمل غجلىغئطي
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 ظلكقخمتلكن

مغبمل :  حممب خممبمتلك.هثمئمثٰهلكني هثجيط عشخص صغخفهييعهضمل غجنمهيطم يعن غجنمتتمثجمل غحللكظمبمل هَّـ غخف
وغجنهئمبمثمل ظلكقخممل  طو هَّـىعغ حفمب.يمثمله ُّـمبىغن ممىعغ هنلك حميعضمتلكن ظلكقخملك هَّـ غجنسلكجنبمل غجلىغئصي

مغبمل غجنهئمبمثمل مملكقجعملّحمالجعيط ن غخف ه عن معهئ ي ألن غحصمثئمل هن طهممىعهبلك جنمثيغ هنمتجههسن غحصمثئمل. ي
وغجنجههئ غألهن هَّـ هنمتتجمل  .غص جع هنمتجههسن حميعك ممىعغ هثمئمثىش غخفجيمبي

 :ص هقجن هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثملوُّـهبهئ جليعك غخفثلكن غجنسلكجع هن حفالن هنثلكن
غن  :اشعمض  وجنمثيغ جعمشهثسلكن  جعخيىش غحلمث

 وعهثسلكن    و هثلكلكشمم           
              غن  وجعمتلكلك جنمثيغ   جعخيىش غحلمث

غن جنمثيغ جعمتلكلك: ريّاخل  .و ظلكقخمملوجعخيىش غحلمث
غن جنمثيغ جعمتلكلك(: جن مس معهئ: اشخكقن  جنمهيطم هثمئمثٰههتلك صه ظلكقخممل)وجعخيىش غحلمث

مغبمل و مممبمثملوغجنىعه َّـ هن غن: ي ومم جفمث يص هقجن ألهث جليعحممن عن هثمئمثىش ك غ و هثلكلكي ي
مغبمل مممبمثمل:ي َّـ مم غ جفم عهيمثملجفم عه غجنسلكجنبمل غجلىغئ  .ي هن

غنشمم(عقن   عن ص هجعخييط غخفالجفحيملصي هعقغ مملكن ممىعجن حممشهث ُّـهبهئ.و ظلكقخممل)و هثلكلكو جفمث
ي غجنرضغ غألهن هن غجنجههئ غألهنص :هضمل غجنمهيطم غجنثلكهثمثمل غخفهييعيمثمليهثجههئ هنمت ههن غجنمئٰه ي

ق ظمييعهُّـجعحمثهن  ن حممث غجنمتمئمثىش غخفىعمم  : غخفهييعهضمل غجنمهيطم مممقهيمثمل هغجنمئٰهصهئ
غنشمم  وهثلكلك     و جفمث
 وعهثسلكن    و هثلكلكشمم

ن عن ه َّـىعغ غجنرضغ ُّـمتتمي مممبمثمليههن غخفخيمب مغبملي غنشمم: ه هن  .و عهثسلكنو جفمث
 ي هثجيط عنصهييعهضمل غجنمهيطم غألحفيعه غخفيمثملجلمتيطهنلك هثمئمثيغ َّـىعن غجنمتتمثجمل عمل غجنمئٰه

مغبمل ظلكقخممل هعجفيطغرلك هثمئمثىش غألحفيعهص حممشقغ مملكهثمن غجنهئمبمثمل غخف  : عهص جنىغن غخلمبصي
 :هحصىعغ خملكن .هحفمب هنلك حميعضمتلكن ظلكقخملك

س. ٢ ُثم نق يجةّ اصلةَ هذه ا فروضةَ ا قدمة األخرى ا ِ إ ا صدقّ  و ِ ا
ذب: ّ أنهما نقيضانُ فنجد،س ب م َفإما أن ت ها، هذا ُ صدقُفروض وا،س ب م ّ
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ييعك هن ظيطم غخفمئيطهنمل ى حفالم هنلك حم: عههاِرض من صدقُ ما فُ خالف:، أيٌلفُخ

ذب صغألهمل ما أن ت َو يجةّ اصلةُ هذه ا تع.  ب م و ُ ا   .ّوهذا هو ا
ُ ثم نقول.٣ ئذّ ونّالبد: ٍ حي يجةُ كذبَ أن ي تقدِ هذه ا ً ناشئا من ِمةّ ا

قِكذب ف؛ّدمت إحدى ا َ ألن تأ وزِ الفرضَ فيه حسبَ ال خللِ القياسّ  ُ، وال 
قدمةُكذب ِ ا فروضةّ صدقِ ا َ أن يتعّ، فالبدِ ا قدمةُ كذبّ ِ ا انيةّ  ال  ِ ا
طلوبُنقيض بت، ) ب ح( ِ ا طلوبُفي مغبمل :هع )س ب ح( :ُ ا  عقغ ممىعجعمن غخف
 .يمثمل معمهيطم غجنسلكجنبمل غجلىغئصيغجنهئمبمثمل
األخ يوضع .٤   : هكذاُ االستداللُو
اٍمن قياس. أ و هنيعمممك  اق و هن هنتمهمبملي ومثمل هحسمبي  .ي غحكتثمتلكئو ههن خممثلككي

صغرى ال  قو) ١ ( ف: اُا م يصدق س ب   جن مس معمهيطم : عه ب حو 
مغبمل غجنهئمبمثمليمثملغجنسلكجنبمل غجلىغئ  .ي جنمهيطم هثمئمثٰههتلك غخف

فروض) ٢ ( ى ا ك م :اُو قوها هُ صدقُا قغ هن :عه    غجنهئمقه غخفمسحف
 .يغجنمئمثلكك غألهن

يجةُتجُفي وعِ حسب ما ذكرناه  أخذ ن رابعِ ا   :ّ من اِ ا
م يصدق س ب ح   ب م ف،و 

ي هنمتهتلك خممثلكحكلك غحكتثمتلكئمثي هثمسحفىع َّـىعن غجنمتتمثجمل هثهسجنيجغ  :هلك ممخص خملكنه
ثناٍ من قياس.ب   : اس
يجة) ١( صغرى ن سابقّ اُا   :و صي هثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن: عه ا

ف م يصدق س ب   . ب مو 
ى قو) ٢( ك ن: اُا ذبة ّول  . خفلك قمميعهثلكن مض غجنمقَّـلكنٌ ب م 

َألن نقيض   . الفرضَ حسبٌ صادقس ب مها وهو ّ
ونُب: ُتجُفي   ً. صادقاس ب ح َ أن ي

طلوب  .وهو ا
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ؕؖؕ ؖ  
يخل مض عهث هن يلكهغغ هن غجنمئمثلكحكلكغ غجنت هخم غخلالم جعخل غخفمتجيمئمثخممثلكك غخفس

و ُّـيعه عهث هنيعمممكهتبخيٰهحم ظ غجنبسمثجيملنيغجنمئمثلكحكلكغ غخفيعممبمل ع ي يص هجعخيٰههت ُّـيعه عهث ي
يُّـيعغن هنيعممبلكص هُّـهبهئ عقمغلكجل عمل غجنمئمثلكحكلكغ غجنبسمثجيملص هجنىعغ دف  يص هغخفمهمتوجعسمثيش ه ي

يألن غحليطط يعهث هن غجنمئمثلكحكلكغ غخفجههئمبمل ص ههن قجن ي ُّـتهئيع غألهحكيش جعتخصهن يي ق حممث
ن هنمتتجلك ص هعي. هُّـهئ مغيطغن هثجيطن هنمتتجلك جعمشضلكحممل يهَّـىعغ حكبمك غجنتخيمئمثيط حممث ه حممشهثلك جعلكجن ي

ي هن عقمغلكجل عمل غجنجههئ غألهنص ّي عهث يجعيطيعي ص غخفحىعهحممل عجنمثيمثمليغخفمئيطهنمل غخللكقمغ
 :يجنىعغ خملكن غخفمهمت.  غألهحكيشيق حممث مخلكن غحليطي عن ُّـتهئيعّيهغجنجههئ غألهن يجعيط

ةمن القياسات ش نِ ا بُ إرجاعُ ال يم ر ِها إ القياس ا
 ُقياس :ّ

ساواة نما س. ا ُو ساواةَ قياسّّ َ ألن األصلِ؛ ا ثالّ عروفُ فيه ا ساو أ :ُ ا  ٍ
ساو لـب وبلـ ساو لـأ: تجُ يجٍ   .ي هن غجنجههئ غألهنو هَّـىعغ خممثلككجٍ 

ني حممثهتلك غحليطقي َّـ معهئيع: جلمف جفيطهقن جنمتيعهه هثحييعغيهجنمتمب يعن :  غألهحكيشظ حممتمئ
 و حمهت مغىغظص)غ(وهنسلكه جنم غألهحكيش َّـ يهغحليط) ع( غألظمييع مض َّـىعغ غخفثلكن َّـ يغحليط

ن هغحليط ي حممب ُّـتهئيعق غحليطص)ف(وهنسلكهجنم غألمممق َّـ يهن غخفحهب  غألهحكيش ههن قجن ي
ال صوحمهت هنمتتمي شتملّو شابهةُ فهو قد  ماثلة وا وهماِ  ا ع  هجنهئ هنسلكهغغ ، و

ي هعهثخص صه جع ريعه مض جمحقن عُّـٰهلكصهلك جعمئمثلكك غخفسلكهغغي جنمثيغ حضتمه)ف( غ جنم:ه )غ(جنم
م صمميع مض غخفسلكهغغ هن جعلكغ غخفثلكنىق سان: كقو طفة،ٍ من نطفةُاإل ، ُ وا  من العنا

سان ي حممب ُّـتهئيعق غحليط. من العناُفاإل يعُّـٰهلكص ألهث مض ) هن هثجيهيمل( غألهحكيش هَّـ ي ه
م) هن(جعحىعم ) هثجيهيمل(غجنهئمقه  قو سم: و يوانٌ جزءُا يوان، من ا  ٌ جزءُ وا

سم سان، فا سانٌ جزءُمن اإل ي مس ُّـتهئيعق غحليط. من اإل ه غألهحكيش َّـمتلك عُّـٰهلك هَّـ ي
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غنومغىغظ( غن(مميع مض غجنهئمقه ى هقص) هن غحلمث  هغجلىغظ هن :حممئيش همس ُّـمئ) غحلمث

غن مغىغظ  . هن غإلهثسلكنوغحلمث
ساواةِ قياسُوصدق ٍمقدمة  صدق ُفّ يتوِ ا ٍية خارجّ ذوفةّ و، وٍ    :

ساو ساوساوي ا زءُجزءو وهنجهلكجع غخفجهلكجع هنجهلكجع هٍ  ماثل، وٌ جزءِ ا لمماثل ُا  
نجفخل: ص هَّـو هن غيجنتهيلكغ عمل هثهئتملي هَّـمتلك يجعيط.وهكذا... ٌاثل هنسلكهه :  هثمئ

و هثخيمت جعهبسلكهغمع جن هن مم مغهتملغخفسلكهه هنسلكه  و مغهتمل هي هثخيمت هنسلكهغمع هنصي
ن هنسلكهه غخفسلكهه :يهجليطن هنسلكهغمع هن عحفيعهص حممشهث جلمف َّـىعغ  ي ُّـستمبىغن عن ُّـهئ

ن هنمتتجلكص ممخص جعمث يهنسلكهُّـلكص ألن غجنمئمثلكك عقغ مملكن هنيعممبلك هن مغىغئخل ي ُّـهئ ه ه ي  .لكن حممثخص حكبيمتيه
ا ال ي قدمةُتجُو و كذبت ا  ُ ارجّ ُية ا وّ عةُاالثنان نصف:   عة، األر  ُ واألر

مانيةُنصف ُ، فإنه ال ي ا َ ألن نصف؛مانية اُاالثنان نصف: ُتجّ صفّ س ِ ا  ل
 .و جع قجعًنصفا

ؖؕ ؕد   
مغيطغنيغإلهثسلكن سيغ و عن َّـىعغ غجنمئمثلكك هنمتتمي: جعلكجن ي ههن قجن ي ُّـتهئيعق حممث غحليطصي  ي
ن عن معهئيعق غحليط.غألهحكيشص ممخص خممبمتلك ي ههن غخفخيمب ي  قئمثيغ و غألهحكيش مض غجنمئمثلكك خلي

ص حمهئمثإل غجليط جعمتحي هثيعمعهثتلكمغ ي ُّـتهئيعق حممث غحليطومك جفيطهقن جلمف لكب غجنمئ  غألهحكيشظ ي
 :هجنىعغ خملكن

الفةٍ هيئة ـكما ترى  ـ ُوهذا القياس وفٍ  أ لقياس ا مِ   إذ ال ؛نتجُ ا
دَة وضوع فيه  تمام ا َ األوسط، ألن  قدمةّ ِ ا انية وهو ّ  من ٌجزء) ب( ا

 من ّفالبد ص غألهحكيشيمخلكن غحليط) غ(مبمثيغ  حم)ب(ٍساو لـ  وهو،مول األو
رجاعه إ قياس ليله قدمة بضم،ٍ منتظمٍو ِ تلك ا ارجّ ِية ا حذوفةّ  إ ِ ا

و بادئ . ِ  هيئة القياسَص صي عمل هنمئيطهنت خممثلكك غخفسلكهغغ: عهّمقدمتيه
ظر شّ ال ينحلِا ِ بمجردُ ا قدمة ضمّ ِ ا ارجّ ضي عهثيعي ،ّية ا م هث ِّـ حممثخص ز حك



 ضصض ................................................................................... غجنمئمثلكك
 ٌ قياسُّف كيف يتألُفال يظهر صيهتلك عمل هنمئيطهنتمثي غخفجههئ جعٰههبي مممث ُّـمتح:جعخييط

ك قدماتُش ُ فيه ا وسطّ ي غجنمئمثلكك غجنىعه معجهجكم حممث غخفمئيطهنلكغ مض : عه  تمام ا
ّوأنه من أي ص غألهحكيشيمخلكن غحليط ا عد عِ أنواع القياسّ اللُِ، و  جل :عه(  اال

إ  ) هغضِّـو غألهحكيش هغألظمييع هغألمممق جعمتحيجنمئمثلكك عمل غحليطغهثحالن َّـىعغ غ
ت دود ا مِبةّا يجةِنتجُ  القياس ا ذه ا ي ههن َّـمتلك هخم غخلالم جعمثمتهت مض عهث . 

ُوعده بعضيهن غجنمئمثلكحكلكغ غجنبسمثجيمل عه هن غخفيعممبمل  فردةِهم من القياساتّ  غجنبسمثجيمل ِ ا
عض ُهم عدهُو بةّ ر ن ُّـيعغي هغخفمهمت.ّ من ا  :ين هن غخفيعممبملص ممخص قمميعهثلك هممخص ُّـمئ

بات، فنقول ر ّواألصح أن نعده من ا بإ :ّ ر ٌنه  ّ  هي هثحتلكف عمل َّـىعغ . من قياسّ
نغجنتخيمئمثيط غجنىعه قمميعن ي خميطك  ق عمل غخفثلكن غجنىعه قمميعن عهي هَّـ ي هص جع هثخي  صع ُّـسلكهه غ(ي

غ مملكن جلمتيطهثلك لكيعحملك عق:  حكلكجعمئملوهخميط خممبمتلك مض عجعحلكف) ع ُّـسلكهه ف:  ُّـمتتمي. غ ُّـسلكهه ف:ه
ههنخيلكقجنمل هعضهيمتلك عجنمثهتخص خكمثئلك هنتسلكهُّـلك ني حمال ُّـتميحقصه  صع ُّـسلكهه غ: ( غجنجييعحملكنص همض غخفمئلكن هثمئ

 . غخفخيلكقجنملي حمال معتميحقوهنسلكهمممبهبمل ) هنسلكهه ف(حممشقغ عضهيمتلك عمل )  غ ُّـسلكهه ف:ه
 غألمممق معبمئ ي غألهحكيش هغحليطي عمل غحليطوهنسلكهعقغ عضهيمتلك مممبهبمل  : عحفيعهوهجعخيبلكقغ

ن غخفخيلكقجنمل خملكجعمبملغجنهئمقه ص ممخص عخهثلك عجنمث خمب خممبمثه جلمف جفلكحصلكص حمتهئ  هي صو جنمبح
مغيط حممثهتلك عه ن غجنمئمثلكك َّـهئىعغطو عخكهئلكنيُّـ  ههثٰهمث مممبهبمل) ع ُّـسلكهه غ: ( عق ُّـهئ

 ي هنلك هثحتلكف عجنمث َّـ معهئيعغق غحليطيحمهئ) ع ُّـسلكهه ف:  ُّـمتتميصهنسلكهه غ ُّـسلكهه ف(
ن غجنمئمثلكك هنمتتجلك هي  غألمممق جني عجنمث هعمل غحليطو هغجفيطغوغألهحكيش جعمشضلكحممل مممبهبمل همثهئ

 . خظي ُّـتميحقه عقغ عضهيمتلك خكمثئلك عمل لكيعمض غخفخيلكقجنمل ي:هثحتلكف عمل هنلك قمميعنص هممخص خممبمتلك
قغ غجنتلكجنمثملعقنص   : هُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمئمثلكك جعسمثجيلك هن حفالن غجنمه

 )غ(وهنسلكه جنم) ع(
 )ف(وهنسلكه جنم) غ(
) ف(وهنسلكه جنم) ع( 

وهث هنيعمممكع ي خملكن غخفمهمتٍّهجلمف مم صغ = ف يَّـىعغ عقغ حميعضمتلك عن ي  : هن خممثلكحكخلي
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قدمة: صغراه.ّ األولُالقياس ُ ا ساو لـ األو ّ   .ب ٍأ 

اه ساو لـ: و ساوي ج ٍ  ساو   .ٍب 
غظص هخممبمتلكٍّ غألهحكيش هغألمممق جلمف جفيطيههثح عضهيمتلك مممبهبمل غخفسلكهه عمل غحليط :  حك

نصو خظيي ُّـتميحق ل هي مض غخفحهب ض سلكهه غخفسلكهه يجعمئيعُّـمتمل عهثلك جن جفىعحممتلك هن  مض غخف
ن  ي جعمهيطق عجغبلكغ َّـىعن غجنهئمقهص هجنهئ غألهنيع ي هغخفمهمت)ف(و غ هنسلكه جنمشممُّـهئ

 .و هغألهنيع حكهتصلك قمميعهثلكنيي ستلكف عمل عممثيع جح
ى صادقة ك انيةٌ مأخوذةٌوهذه ا قدمة ا ِ من ا ساواةِ من قياسّ ب ، أي ِ ا

ون؛)ج(ٍساو لـ سبها ي ُ ألنه  ساوي ج ّ ي ألهثلك حميعضمتلك ب عن ًنية ثاً عبارةما 
 ).غ( َّـ )ف( حمخص ُّـسلكهه ف و غ هنسلكه جنمشمم: عق خممبمتلك) غ(َّـ ) ف(هنلك ُّـسلكهه 

ون: فلو قلت ساوي ب، ت ساوي ب  ًية قضُ ما  ًية بديهً صادقةّ  هن خمبمث ّ
جنمتلكصيمظيغحلهب غأله ومم عهثسلكن:  هثح خم صح صو عهثسلكني ساوي ( عبارة َلّبدُ أن تو ما 

ن) ب(رف ) ج ساوي ج)ب(ٍساو لـ: هاَفتقول  ساو   هممخص خممبمتلك ي جفلكمغمل .ٍ 
ُّـ  هي ص غألهحكيش هغألمممقي عمل غحليطوهنسلكه هُّـهئهي عضلكحممل مممبهبمل صعمل َّـىعغ غجنتجي

نيُّـتميحق ل هغخفحهب ض ون،وعليه . غخف ُ األولُ هذا القياسُ ي ش األولّ ِ من ا ّ 
م   .)ب(ٍساو لـ:  فيهُ واألوسط،ّا

ساوي جأ  :تجُفي  .ني جعمتهييغ غجنبمثلكن غخفتمئيطٍساو 
اُالقياس يجة: صغراه. ا سابقةُ ا  ظمييعه غجنمئمثلكك غجنثلكذ : عهّ من األولُ ا

ساوي ج(يهثتمثجمل غجنمئمثلكك غألهن  ساو    ).ٍأ 
اه  قدمة:و ُ ا ارجّ ُية ا ذكورةّ ساو لـ و ُ، ا ساوي ج  ساوي   )ج(ٍا

تظم صنيلك معمئيط جلمف هثح هن)ف(وعهنسلكه جنمُّـمتتمي  ش األولٌ قياسُفي ِ من ا مّ  ّ ا
ساوي ج: ( فيهُواألوسط، ًأيضا   ).ٍساو 

ساو لـ: ُتجُفي طلوب(     )ج(ٍأ   .)وهو ا



 
 
 
 
 
 
 

)؏(  
ؕر؟ؕ  

تعملعـى 
أسسقشى 
شستعصفكٌذبفك ٌ 

 





 
 

)؏(  
ؕر؟ؕ  

بر؞  
غل غحلجمل ل غجنثلكذ هن عهث يعن :  حكلكجعمئملو عجعحلكفهخميط قمميعهثلك مض. يغجنبحهن مض غجنمت

ن جعلكجنسحق هن غجنخيلكنيغحلج يمل عهنلك معهئ يههن غجنهئحل عمل غجلىغئ صي عمل غخللككي  هَّـ ي
ن جعلكجنسحق هن غخللكك غجنمئمثلككص يهعهنلك معهئ يهعهنلك غجنسحق هن .  هَّـ غيحكتمئيعغظي عمل غجنخيلكني
م ُّـمسجخي عمل غخللككيغخللكك ص هحك ن هغهثتهتمثمتلك هنمت مملكن مض يههنلك معمئيط.  حمهت غجنتهبثمث

 .ي عمل غخللككيغجنسحق هن غجنخيلكن
ي عمل غجنهئحل عه غجنخيلكنصي عه غخللككي غجنسحق هن غجلىغئيجغ ن صي  مض يعي ي ُّـهئ

يص ألن مض غجنتلكنيغيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس ي مض غجنتلكن ن حكحقي  صي عمل غجنهئحلي هن غجلىغئو ي ُّـهئ
 .جع غجنسحق هن غخفسلكهه عمل غخفسلكهه

ي جلمتيطهنلك هثخييعم غيحكتمئيعغظ جعلكجنسحق هن غجلىغئصعقن يعُّـيط جع غيحكتمئيعغظ  هثصي عمل غجنهئحلي
ن غيحكتمئيعغظ ُّـىعمميعهن هنلك ُّـمتسج  يغجنمتلكخميس ي هنجيمب غيحكتمئيعغظص ألش جلمتيطهنلك ُّـخييعحم ي

ص ي هنلك ُّـمتسج هن غخفخيمت غخفجيمب مغيط ومل جعحهني عق جغهبطهن غجنمتلكخميس هنمت ي جلخص عقغ مملكن ُّـ
يعن غيحكتمئيعغظ غجنتلكن:  هن غخفمتلكلكمئملوص جفمثهن خملكن مجمبملي معلكنوغحكتمئيعغظ ل ي خم  جمحق جحهئ غجن

 و حكلكجع همض قهنلكنوجع هغخفتمتلكَّـمثمل هنمتهتلك مض قهنلكن م لكغ جمحق غخفتمتلكَّـمثملي غجلىغئمثي ألنطهعظال
يي ُّـهبهئ غحكتمئيعغعَّـلك غحكتمئيعغظ معلكهن م يجف  . هنهتخص حمخيمبمتلكصهلكه

َعرفنا االستقراءه هنَ هو أن يدرس:ّ بأنهَ فيما سبقّ َ عدةُ ا نبطٍاتّ جزئيّ س  َ ف
م ّمنها حكما  غضِّـً.اً  معخييعُّـ غيحكتمئيعغظ ي عن َّـىعغ غجنتخييعُّـ ُّـمتسج هن: هن غجن

مغيط جليطغ مغىغئمث يغجنمتلكخميسص عق ي ُّـ مغيط مم غجلىغئمثي مض غيحكتمئيعغظ غجنتلكنولكغي يص جع مع لكغ ي
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و درسنا عدة صيغخفيعمعبجيمل جعىعجن غحلهئ غجنخيلكن َكما  يوان فوجدنا ٍ أنواعّ  ٍ نوع من ا

نبطّك فكرُمنها  س ضغ، ف مً منها قاعدةُه األسفل عند ا  ٍيوان حّأن : ، وًةّ 
َك فكه األسفلرُ ضغّ غليعي عي هن عهثمتلك مس هثستمئيع، عند ا  . جعخيىش غألهث

مُ هو األساسُواالستقراء ميع أح يةِ  ِنا ا  غجنت هثستهيمثيط هنمتهتلك ِةّ وقواعدنا العامّ
يمض غجنمئمثلكحكلكغص ألن غجنسحق حممثهتلك هن غجنخيلكن  َّـ عن هثخييعم ّص ههن َّـمتلك يجعيطي عمل غخللككي

غجليط غجنخيلكهن ظغيحكتمئيعغظ ُّـهيمثيط غجنمثمئخل مل غجنت هثستهيمثيط هنمتهتلك مض يحممشن مملكن ُّـهيمثيط غجنمثمئخلص حملكجنمئ
يغجنمئمثلكك معمتتمي غجنمثمئخلص هعن مملكن ي ُّـهيمثيطن هعهثخص مملكن هنهيمثيطغ جنمبحي ه ن هنهيمثيطغي  هص حمال معهئ

نيف جع غخفمهمتيممخص دم  هغجنمهحمثِّـ. جنمبمثمئخل ي خميطك  غجليط هنستمتيطغ م ي هجنمثسمن مم غجنمئ  ي
ق مجمبملطعمل غيحكتمئيعغظ مغ غجليط جعيطجسو جن ومثمل هن غجنمئ ص همجمبملو جمحق هنستمتيطغي  هنمتهتلك هعن و عجنمث
و عشلك هنستمتيطغيعي عجنمث همملكهثمن هنستمتيطغ  .ه ُّـستبجي خممثلكحكلك جعىعغمعو عمل غحكتمئيعغظي

جنصعقن غجليطهثلك غجنخيلكهن(:  خم يهغيحكتمئيعغظ َّـ غألحكلكك جلهبمث عجفهئلكهنمتلك غجنهئمبمثمل هخم ) ملي
ص ممخص حكمثبخلصوي معمسهنشجض ي عن غجنهيجييعُّـ: َّـ حممثخص جعخييطي هجنمثيغ غألهنيع ممىعجن لكغ يمثيلكغ هغألهجني

غمعيعغغ مجمثهتلك جنمثسمن هنستمتيطغ  ي هثجهصي عمل غيحكتمئيعغظص حممشهث عقغ خكهئهئمتلك مض عحملكقمع غجنمثمئخلههغخفت
غجليطهثلك غجنخيلكهن يمض مجمث عجفهئلكهنمتلك غجنهئمبمثمل هخم هملص هعن مملكن جعخيٰههتلك هنستمتيطغ عمل غيحكتمئيعغظ ي

ض صيل ط غجنجهبهتمليح مض جفيغجنمتلكخميسص ممخص حكمث َألن  مِةّ العامِ القاعدةّ ّ ا ال ِ وا

ون زئيِ فحصَ بعدّ إالُي جنمتلك،ات واستقرائهاّ ا يص حممشهثمتلك وغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن:  مممئ
ظ جنمتلك. لكغ هغحكتمئيعغئهتلكي جعخييط حمحيس غجلىغئمثيمبمتلك عمل َّـىعغ غحلهئ غجنخيلكنيمع  يغجنهئ: هممىعجن خم

ظعجلحي هن غجلىغظ غضِّـ. لكغيمبمتلك عجنمث جعلكحكتمئيعغظ غجلىغئمثي مع ن عهثلك يعهثلك :هجنهئ هن غجن ي ي هثمئ
ظ غجليط غجنخيلكهنمبمتلك عمل َّـىعن غيمع يلكغص حممشن غجنخيمئ ُّـستمتيط عمل جعخيىش يمل جعخييط غحكتمئيعغظ غجلىغئمثيجنمئ

 غجنت ي معستمتيط عمل يمثمللكغ غجنخيمئمبيمل عقغ مملكهثمن هن غجنبيطجسمثيلكغ حممثيطقم غجنمئلكجليطغ غجنخيلكهنيغجلىغئمث
ص ممخص عخهثلك عمل قجن مض هثحييعو مض هنيعجفمبمليعيغيحكتمئيعغظ   . غخفخييعحممليُّـمل هن غخفيعغجف

م نلخًحدةّفإذا وجدناها مت مَ منها القاعدةُص  ا  ُفحقيقة. ّ اَ أو ا
اصُاالستدالل هو ِاالستقراء  هَّـىعغ ُّـمتجيب جلمف غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس ي .  العام با



 صضض ................................................................................. غيحكتمئيعغظ
اص بالعامُاالستدالل :، وهوُوعكسه القياسجلمف هنجيمب غيحكتمئيعغظ  ّ ألن ؛  ا

شتملّ البدَالقياس ٍ  مقدمةَ أن  يةّ  ٍ
  ها العامِ حكمُنها تطبيق مُ الغرض،ّ

يجة  .ِوضوع ا
ؖؗ  

ُ ألنه إما أن ي؛ٍ وناقصتام:   قسمُواالستقراء ّ زئيُح فيه حالتصفّ ات ّ ا
ها أو بعض   .هاِبأ

ام :ّواألول قُ، وهو يفيدا و ألن غجنمتتمثجمل هنسلكهُّـمل؛ ا مغيط صي جنمبهبمئيطهنلكغي  هي ُّـ
ين هنمتلك مض عهن جعحهن غجنمئمثلككيهخميط معمئيط. غي ُّـٰهلكم عمل غخفمئيطهنلكوَّـمتلكم خظ يعن غجنمتتمثجمل عقغ : ي

ن ُّـمئمثمتي حمالجعيطصي جنمبهبمئيطهنلكغهمملكهثمن عظمييع عه هنسلكهُّـمل همثمل عن معهئ  جنىغن غمغتخصل يص هعيه هظلكقخمملي
وغجنمتمئمثٰهخلص ألن غخفمئيطهنلكغ ظلكقخممل ص هممىعجن ي عخكهئلكن يي  جفسمك غجنهييعكص هي عخكهئلكن حممث

ي ظيطم غخفمئيطهنلكغ هممىعغ يحممثخص جن حميعضمن غجنمتتمثجمل عمممق هن غخفمئيطهنلكغص حمهب حميعك
ن غألحفيسط ي ُّـمبىغن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخلصغجنمتتمثجمل ي ظلكقخملك هغألجلي عق ُّـهبهئ عن ُّـهئ  صه مملكقجعلكه

ص هعهثخص غإلخكهئلكن مض غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس ي غجنتلكن يهي جضىعهق حممث يص ألن غجنمتتمثجمل مض غجنتلكني  ي
ه جنمبهبمئيطهنلكغص حممشقغ مملكهثمن غخفمئيطهنلكغ ظلكقخمملوهنسلكهُّـمل ي  .ه عُّـٰهلكه مملكهثمن غجنمتتمثجمل ظلكقخمملي

قسمُيرجع )ي غيحكتمئيعغظ غجنتلكن:عه( ّ بأنه:وقيل ستعمِ إ القياس ا   ِلَ ا
اه غجل َّـ :ي غجنهللكي قمميعهثلك مض جعحهن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ.ال ه عن هغجفيطغ هن عهث ي

ليمثمل هن غخفمتهيمهمبمل هغحلهبمبىزغخفهسجن يهَّـ ممخص جعمثمت غخفمهمت.  هنمتوص هغجنمئمثلكك غخفمئس هث مض  وي
غهثيهثلك غجلس ههمغيطهثلكن عهنلك ع جن غحكتمئيعه حمهبثال.َّـلكهنىس غجنهئتلكغ ي هعهنلك هغي هعهنلك جعمئيعهلكجفمث

و ههمغيطهثلك مم هغجفيطصهلكي هعهنلك هثبلكمعهغي هعهنلك مجلكقهلكعهثسلكهث هلكغ ُّـجهمي جفمثىغغ هن ين غجلىغئمث هن َّـىعي ي

ق) ١( ؤلالقياس ا مليّسم من نوع ا نفصلة وا لي، ةّف من ا ن   ات بعدد أجزاء ّول
نفصلة نفصلة إ متصلة، ا ول فيه ا ّوال  ا،ّ شبه أن ينحل،  بل تب  حا ة ّ إ عدّو
ليٍقياسات نفصلةّ  .ة بعدد أجزاء ا
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ومم مغسيعن  :غخفهئلكنص حممتستمتتمي ه ُّـجهمي جفمثىغغي ي عن غجنمتتمثجمل غجنت : هغخفالجفىح َّـمتلك.ي

هحممشقغ مملكهثمن معمب غخفمئيطهنلكغ ظلكقخممل .ي جنمثسمن عمممق هن غخفمئيطهنلكغصغهثتهتمثمتلك عجنمثهتلك  مملكهثمن صي
 . جنىغن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل عه غقمعهيلكجلهتخصيص هعيهغجنمتتمثجمل ظلكقخممل

ا ما ّ إما كرويٍ ش: كقو ُ و ٌضلعّ ضلع، وٍ متناه كروي، وّ  ٍ
، ٍ متناهّ

و حممشن َّـىعن غجنمتتمثجمل هنسلكهُّـملٍ. متناهٍ ش :ُتجُفي  .ي جنمبهبمئيطهنلكغي
ا ستقري إالَال يفحصن  أ:، وهواقصا: وا زئيَ بعضّ ا ات، كمثال ّ ا

يوان ُ من أنه ِا مَه األسفلك فكرّ ضغ،   حممثثبمن ،هِ أنواعِ ألِ االستقراءِ عند ا
غل يعهنلك هنلك حفيعف هنمتهتلك جل غيحكتمئيعغظص حمال ُّـمتجيب جلمبمث قجن . قجن غحلهئ جنتمب غألهث

ص ممخص عقغ غحكتمئيع نص حممئمبمتلكوهثلك هنئمل عهثسلكنعغحلهئ جل لص حممشهث خميط ي و عهثسلكنشمم: ي مممبهت ر ي ر
ن غحلهئ جنهئطُّـمتجيب َّـىعغ غحلهئ جلمف غخفلكئمل غجنثلكهثمثمل ن قجن قجنمثال جلمف جلهب ي عق ي ُّـهئ  ه

غص حممشهث ُّـستحمث ييط جعخيىش مغىغئمثيمغىهثلك غجنتلكقُّـىط ههعهممخص عقغ غحكتمئيع. وعهثسلكن يلكغ غإلهثسلكن ُّـهب
هغحكتمئيعغظ مجمث عحميعغق غإلهثسلكن غحكتمئيعغظ هثلكخممهلك  يمثمليخي غجنخيمب غحليطُّـهن ُّـهئتجه مممثهيهجن. ه

وغحلهيلكل جلمف جفمثلكغ غإلهثسلكنص حمال ُّـهبهئ معجيبمث َّـىعغ غحلهئ جلمف مم عهثسلكن هجلمف َّـىعغ حمال . ي
م هثبخل مض جعحهن غجنمهمتلكجللكغ غخلهبيغ عن غخفيعغق هن . ُّـهيمثيط غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس غجنمثمئخل يهحك ي

ص حميغجنمثمئخل مض غخفمتجي غألقحكجي ل هغحكتحلكجنمل غهثهيهئلكمم جلمت ض ن جنمبهب غ غخفحهب لكجنمثمئخل  جغب
لص هغجنثلكذ غحكتحلكجنمل غهثهيهئلكمم جلمت: َّـمتلك جن مغىغظغن ض ن جنمبهب غ غخفحهب  .عجفيطرلك جغب

وا ُنه ال يفيدإ: وقا واز؛ الظنّ إالّ ونِ  غن(اته ّ جزئيُأحد َ أن ي س   )غحلمث ل
م، كما قيل مساح: هذا ا َإن ا ضغك فكرُ ّ   .ه األ عند ا

؛؟   
َإن القياس  طالب الفلسفّي هو العمدة  األدل اّ ِيةة  ا فيدّ ليقُ، وهو ا     

لص جع جعهبخيمت غحكتحلكجنمل غهثهيهئلكم م  ض ن جنمبهب غ غخفحهب هغجنمثمئخل َّـمتلك جنمثيغ جعهبخيمت جغب
ل حمهت هبىعغ غخفخيمت ض ن جل غخف نّم  مغخفحهب ٍ  مقدمةُ يعتمدَا  يةّ  ٍ

 ٍ حال  ّ
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َفإن األساس صين مض خهل غجنجههئ غألهنيممخص معمئيط الةّ ا قد؛ُ هو االستقراءَ فيه ال  منا ّ 

يةٍ قاعدةّأن   ٍ
صلّ ا إالُ ال  قّ   عق ط هجنمثيغ غألهنيع ممىعجن،اتهاّ جزئيِ فحصِ بطر

وجنمثسمن مم خملكجليطغ و مممبمثملي همثمل هنبمتي ي جلمف غيحكتمئيعغظص حممشن غمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل هنثال جنمثيغ هنبمتمثي ه هلك ي
ص ممخص َّـ هغضِّـ  .وجلمبمث

نِ متناهيةُ غِةّ العامِ القواعدَ أّ أنوال شك صيلُ األفراد، فال يم  ُ 
امِاالستقراء   . فيها ا

كُفيلزم ون:  ذ حصيلُنا ال نعتمدِ قواعدُ أَ أن ت سةِ عليها   ِ األق
ًيةظن ظلك غجنخيمئمبي جحط ي معهيمثيط غجنمثمئخلّ ن هحفمه  أن ُفيلزم صيمثملهلك ُّـخيمت غشمثلكق مجمث غجنخيمب

ون سُ أَت ًيةنا ظنِ أق ُِ وأ،ّ ٍية برهانَنا غّ أد يع العلومّ . ِ والفنونِ  
  .ٌمه أحدّوهذا ما ال يتوه

ن َ أن االستقراءَّ أن ندُفهل يم اقصّ قيَ العلمُ يفيدَ ا يعَ، فنخالف ا  َ 
نطقي ؟َ األقدّا  ي ُّـهبهئ يمض َّـىعغ غخفمئلكن هن عهثلك يط غجنجههتمثيط غجنمهيطقي جلمف هنلك عحملكق غجنسمثم

نيعيخل غألخميطهنخلص يعن هثخلكجن مجمث غخفمتجيمئمث يعن غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس ُّـهبهئ عن : ي عهثمتلك هثمئ
 ي هغخفمتجي غيجفتخصمظيهمض َّـىعن غجنمتمئجيمل هخم غخلالم جعخل غخفمتجي غألقحكجي. ُّـهيمثيط غجنمثمئخل

نسيغجنىعه عحك ي خميطك  ونّره صي بةُما ت عوى قر ه : عه إ القبولً هذه ا  قجل
يص حمهت ُّـخيجكم جعمسهثلك سمه غجنمتلكخميس خميط ُّـهيمثيط غجنمثمئخل مض جعخيىش غألجفمثلكنيعن غيحكتمئيعغظ 

قوجنمتلك ُّـمئخل ي هجنهئ غخفجههئمبمل جلمتيطن صلكهتلكي مجمث مغىغئمثع هن جمحق عن هثستمئيعصوملي جللكهنو جعمسهن
د! خل غألخميطهنخليحضلكجنهيمل غخفمتجيمئمث يقُإذ  ّ أنا ن ورّ مٍن بأ ا استقراءٍةّ  صل  م  يعُ و  ِ 

مغيطغن ريط عن.هاِأفراد يلكغ ُّـهيمثيط غجنمثمئخل جنهئمت مس ُّـخييعم ي غحكتمئيعغظ جعخيىش غجلىغئمثي حمهت جعلكجن
ن قجنيمثمل غخفمتجيمئيمثملغآلجن مغيطغن معستجيمث عن معستمئيعه مجمبمل.  حلمه هحممشهث جعلكجن  هن ي

يغخفمئيطهنلكغ همعخيخل غجنمتتمثجمل ي جنهئمت ي معتهبهئصي هعن مملكهثمن غخفمئيطهنلكغ عظمييع هن غجنمتتمثجملصي  ي
مغمث قجن هنمتجيمئمث يص هجعخل مممث عن يمثملغممتجه معمب غآلجن يط غجنجههتمثيط غجنمهيطقيهغجنسمث. هلكيهن مع ي

 ً:نا قطعاِكحكم صي عن غجنمتتمثجمل معهيمثيط غجنمثمئخليعييغخفمئيطهنلكغ هعن مملكهثمن عظمييع هن غجنمتتمثجمل 
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زءُ أعظماّبأن  يعِ استقراءِ، مع استحالة من ا ، ٌ وما هو جزء ما هو ِ 

حكم عةُاالث نصفّ بأن :ناِو عة اث و ِ استقراءِ مع استحالة، األر ، ٍ أر
حكم ارّ بأن :ناِو رقةَا سانّأن ، وٌ  يعِ استقراءِ، مع استحالة يموتٍ إ  ِ 

ارِأفراد سانِ ا ديهُوهكذا ما ال ... ِ واإل ِية من القواعد ا ظرّ  .ّةً فضال عن ا
ومم هغجفيط غجفيطو هن َّـىعن غألهنثمبمل هنيعمعبيشي ي مملكألهجنمثصمل جنمبمثمئمثمتمثلكغيخمسلكن غجنستغأل هن و جع لكغ ي

غمعيعغغ هغجنهيجييعُّـ َّـلك جحيلكغ هغحليطحكمثيهغخفت لك حكمثمسجخ غجنهئالن جلمتهتلك مض غجلىغظ يلكغص ههثح
 .غجنثلكجنهن عن خكلكظ غهللا معخيلكمل

شبهةّحل    ا
 .يٰهِّـ جنمتلك غخلمبيش مض ممالن غخفمهمتي جنمثتوهنمل جعلكحفتمهلكقييطهثخيمثيط غجنجهبهتمل غخفتمئ

غجليطهثلك غجنخيلكهن يعن عممثيع خم  يعيي عمل غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميسص هعهث ي ُّـهيمثيط ومل هنستمتيطغي
غجليطهثلك غجنخيلكهن. غجنحي ومثململ غجنت هثخيتهبيط جلمبمثهتلك جنتحمهمث غألخممثسمل مكمتيحممسممثيع خم هَّـىعغ هنلك ي . ي

ر  .و عجفيطيُّـت
ن يهخميط هخم غخلمبيش مض ممالن غخفمهمت ي خميطك  جفمثهن خملكن مض جعمثلكن غجنجهبهتمل ي

غجليطهثلك غجنت هثخيتهبيط جلمبمثهتلك جنتحمهمث :حممثمبىغن جلمف قجن: غخفستخيمهمثمل ن عممثيع خم  عن معهئ
همثملغألخممثسمل مكمت هغيحكتمئيعغظ َّـ غألحكلكك جلهبمث : ن جعحهن غيحكتمئيعغظي جعمثمتخص خملكن مض عهي

غجليطهثلك غجنخيلكهن يعجفهئلكهنمتلك غجنهئمبمثمل هخم غجليطهثلك هنستمتيطغيعن  حمال هثيطقه َّـ ُّـيعُّـيط صملي  وعممثيع خم
مل عمجمثخيهتلك هنستمتيطغ يعن ي عهث ُّـيعُّـيط : مجمثخيهتلكظ غجنحيلكَّـيعنعمل غيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميسظ ع

غجليطهثلك جنمثسمن مج:  هجنىعغ هثلكخمجهمتلكن مض معمب غجنخيبلكقغص هخممبمتلكطغيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس مث خم
همثململ هنبمتيغجنخيلكهن ص جع مجمبملي يهث ُّـيطقممهتلك جعخييط معمهع هص هنمتهتلك هنستمتيطغ عمل غجنخيمئو جلمبمث ق ي

خم ن غخفت ل هغخفحهب ض قرلك جلمف غحليغيغخف ي معمه  . هغخفجهلكَّـيطغي
يهجنخي هنلك عهخم غخفمهمت ي عهث همغيط معمه:مض َّـىعن غخفميلكجنجيمل ي ن ي ل هغخفحهب ض ق غخف

خم َّـيق غجلىغئمثي جلمف معمهيُّـت يغجنمئلكجليطغ غجنهئمبمثمل حتتلكف عُّـٰهلك عمل غجلىغئمثي عن زلكغص حمت ه  .لكغي
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 حميعل  هغجنتمهيطُّـصوص هَّـىعغ معمهيطُّـوغمغتخصل غجنمتمئمثٰهخل جضلكن :لكغي هن غجنبيطجسمث:هحمهبثال
و عق مم معمهيطُّـطقيغجنتمه مي ني جعتمهو هنسب ل هغخفحهب ض ق غجنمتسبمل ي همعمهصق غخف
غجنتمهيطُّـ حممثهتلك يلكغص عهنلك يق حممثهتلك ُّـهيتمئيع عمل غجلىغئمثي غجنتمهصيمثمليلكغ غألهجنيهغجنبيطجسمث. جعمثمتهتخص

غ يق عن هثتمهيحمال هثحتلكف عجنمثهتلكص جع جعهبجيع ن هثمهيطم جعثب ل هغخفحهب ض يق غخف
ل هجعلكحكتحلكجنمل غهثهيهئلكمم جلمت ض ن جنمبهب يهن َّـمتلك جنخي غخفمهمت. غخفحهب ن ي ي خميطك  ي

َّـ غجليطهثلك غجنخيلكهنيمع ي عن مجمث خم يلكغص ألهثلك هثحتلكف عجنمثهتلك مض يمل هثحتلكف حممثهتلك عمل غجلىغئمثي
يُّـ عُّـٰهلكص هن عهثقص حممتحتلكف عجنمثهتلك مض غجنتمهيطيغجنتمه لك مض غجنتمهيطُّـ ي هثحتلكف عمل ه

ن مض غجنمئٰهلكُّـلك غجنتمهيطُّـمئي مض معمهصهثخي. غيحكتمئيعغظ ل هغخفحهب ض  يمثمل غجنبيطجسيمثملق غخف
قص هجنهئمتلك مض هنمئلكن غجنتمهيطُّـ ي هثحتلكف عمل غجلىغئمث يهثحتلكف عمل غجنتمه  .لكغ هغحكتمئيعغئهتلكيي

شبهة  حلُفنقولعقغ حمهتهبمتلك َّـىعغ  َإن االستقراء:  ا اءّ   :ٍ  أ
شاهدة.١ ف ا ِ أن ي   غن سيعم  فقطُ ل هن غحلمث ي جعمسن هثجهلكَّـيط َّـىعغ غجنمت

ل غآلحفيع هنمت سيعم حمهئ عمل ص عمل غألحكهي جلمتيط غخفٰهيحمهئ ي هممىعجن هثجهلكَّـيط غجنمت ي
ظ جلهبمث غجلىغئمث.هَّـهئىعغ... غألحكهي جلمتيط غخفٰه لكغ ي حممتستمتبيش َّـىعغ غجن
ومثمل مكمتو هَّـىعن هثتمثجمل.جعلكيحكتمئيعغظ غجنمتلكخميس همثمل هجنمثسمن ُّـمئمثمتي ن صي  عق جنمثيغ جعلكإلهنهئلكن عن هثمئ

غن: مض غجنمتتمثجمل ومم جفمث لي مغيط هث ص جع خميط ُّـ و سيعم حمهئ غألحكهي جلمتيط غخفٰه ي  هن ي
غن سيعمم عمل غألجلمف زئيَ بعضَفإذا شاهد .يغحلمث ا وصفا َات أو أّ ا ًها أن  ّ

نبط َواحدا، اس وصفً َ أن هذا ا بتّ ميعُ ي زئيِ   ِ بعضِ استقراءِ كمثال،اتّ ا
يوا ُ أنها ِناتا ضغّرك فكّ ن. ها األسفل عند ا نباطّول  ٌ قابلَ هذا االس

ون،لنقض مُ فال ي حو. ًاّ فيه قطعيُ ا نطقيُ نظرَ اقتِو هذا ا  ّ ا
ثهمِالقدماء يش غخمتخنهغ جلمف غيحكتمئيعغظ غجنىعه ُّـخيتهبيط غخفجهلكَّـيطغ ع : عه.  

ل هنيهي خك. غخفحٰهمل حممئيش  . غيحكتمئيعغظ ي ُّـهيمثيط غجنمثمئخلي مض عن َّـىعغ غجنمت
عليل أيضاُ أن ي.٢ ك  ا شاهدَ بأن يبحثً، مع ذ زئيُ ا عض ا  ،اتّ 

وصف ِّةعن العل وصف،ِ ثبوت ا َ فيعرف أن ا َ إنما ثبتّ زئيّ لك ا شاهدة ّ  ات ا
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ٍلعلة

ٍية أو خاصّ ن غحكتمئيعغظ غجلىغئمث: ُّـخيمت.  نوعهاٍوجودة ّ  هلكصغممتجهلكحملكغ ي عن ُّـهئ
غهثلكغ عشلك حتيعم ع جلمتيطهنلك هثستمئيع:ه حمهبثالطيجعلكإلضلكحممل عمل غممتجهلكم غجنخيمبمل ي جعخيىش غحلمث ي

ي غجنخيمبمل هغجنسبمك مض حتيعُّـ حمهئهتلك  مهن قجنم  هثهئتجه صيحمهئهتلك غألحكهي جلمتيط غخفٰه ي
غهث ص هَّـ غحلمث ي جلمتيطهنلك هثجيعغ جفب:هههنثال.  َّـمتلكيمثملغألحكهي جلملي  ومل همغ غجنيععك جلمف مصهب

نص حممبخي هن غجنمتلكك ههثسمئمثهت هنخيهتلك حممتجلكن خكلكه عه  يمممسحكلك هن غجنمبب حممتجيطَّـ ُّـجههي ه
هنهت حمجكغصجلمبمل خكهيلكئهت خغ غجنجهلكه عه غجنمبب ن هث  هن غجنىغهن جعخييط ه هُّـهبهئ عن معهئ

غص هُّـهبهئ عن  ن خكمثئلك ظحفيعص هجنهئ هثخييعم غجنخيمبمل هثحىعم مجمث معمعمتلكهن غحلب يهئ ه
ص جعمسن هثخيجي جفبو هغجفيطوُّـبمئ جلمتيطهثلك غجفتخصنيجفت غيجفتخصيغ  ي معمتحخن غجنخيمبمل جع مل ي

ي ُّـجههي هن غجنمهيطغلص جغ هثخيجيمثهتلك هن َّـي هن غجنمبب جنجهخيس ههثجيعغ هغألحكمقُّـ هنثال
وهَّـهئىعغ هثحىعم مم جللكهن...  ظحفيعوغجنجهلكه جنجهخيس ق عهث غجنسبمك مض ى ُّـهبهئ عن ُّـي يتمه ي

يهثمه عمل عن غجنخيمبيجفت  صقحم عمس غجنيععك يمل مض قحمخي َّـ جفبمل غألحكمقُّـ جعخييط حتمبمثمبهتلك ي
 .يمثملعمل جلمتلكدَّـلك غجنجيبمثخي

يط يمل همغييطغ غجنخيمبي حممسُّـمتخص همغصمل مض غجنتمسجغحقيخيمبحممشقغ مملكن غيحكتمئيعغظ هن غممتجهلكم غجن
ن وعن َّـىعغ مس ُّـهئ غحكتمئيعغظ هعهثخص َّـ خممثلكك: هجنهئ ُّـهبهئ عن ُّـمئلكن. غخفخيمب ي ه يص ألهثلك ي

يعن غحليط: ههخميط خممبمتلك حكلكجعمئلك.  غألهحكيشيغممتجههيمتلك غحليط و غألهحكيش جلمبملي غ غألمممق ي  مض جغب
ن غيحكتمئيعغظ حكببلك مض غجنمتتمثجمل غخفهيمثيطغ  جنمبمثمئخلص جع هجنسظمييعص ههن غممتجهلكحم ي ُّـهئ

ن حكببهتلك غجنمئمثلكك غخفستبجي مض غيحكتمئيعغظ  .ُّـهئ
ن هنمتتجلك : ههن َّـمتلك خملكن غخفمتلكلكمئمل غجنمئيطهنلكظ هعن غيحكتمئيعغظ عقغ غحكتبجي خممثلكحكلك ُّـهئ ه ي

وجنمبمثمئخلص ي ألهث غحكتمئيعغظ و جع ألهث خممثلككصي يحمال ُّـتبلكقق عمل قَّـ غجنجيلكجنمك عن غجنسحق مض .. ي
 صمض هغخم غألهنيعَّـ ص جع يخيلكن عمل غجنيَّـىعغ غجنمئس غجنثلكذ هن غيحكتمئيعغظ هن غخللكك

يألهث جعخييط غممتجهلكم غجنخيمبمل غجنهئمبمثمل هثجيب صي عمل غخللككيغجنسحق هن غجنخيلكن ي ي  .لكهتلكيمئهتلك جلمف مغىغئمثي
َن العلةأ :ِ العقلَ عندَوال شبهة ّ ف عنها معلوّ ال يتخلّ

ُ
 ي : هجعهبخيمت ظحفيعً.ا أبدا

ي عن َّـىعغ غيحكتمئيعغظ ُّـهيمثيط غجنمثمئخلص هعن غجنخيمب:خكبهتمل جلمتيط غجنخيمئ ي  يمئمن ي ُّـتخمبيمئمل عقغ حتي
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حصلك شاهدُفيجزم صجلمتهتلك هنخيمب وصفُ ا بوت ا ئذ جزما قاطعا ب ستقري حي ِ ا

ً ميعً  ِ 
وعِاتّجزئي ك ا شاهدهاِ ذ م  ن  يلكغصألهث غممتجه جلمبمل ي مس ُّـجهلكَّـيط غجلىغئمث: عه و ي

ق غجنخيمب ص هجفخل همغ ظ غ غجن ظيجغب مغيط غجن احثَكما إذا شاهد صمل ُّـ َ أن بعضُ ا ّ 
أثَ فبحث،َاإلسهالر ّ يؤثِالعقاق ِ عن علة هذا ا

ءَّل وحلّ ك ا ه، َ ذ  إ عنا
سم اإلسهالَفعرف ها  ا ِية االعتيادِ  األحوالَ تأث مّ ُ، فإنه  ّ أن هذا : بالقطعّ

ء حميمممبخصً  دائماَ هذا األثرُدثُ َا ي غممتجهلكم غجنخيمبمل غخفهسجغي هجنهئ.يعغ معمب غجنهلغئيشي مع يعغ ي
ي غيحكتمئيعغظ هجنمثيغ غحكتمئيعغظص حممبمثيغ َّـ حكحقغ هن غخللكك مضو هنستبجيوخممثلكك ه ص ي عمل غجنخيلكنه

ي جنمبخيمبمل غجنهئمبمثمل جلمف غجلىغئمثو همعجيبمثي عمل غخللككي هن غجنخيلكنوجع َّـ حكحق ي يلكغص ممخص جعمثمتي  .لكي
يع شافاتُو ِية العلمِ االك ثّ شاهدهاٌ و ور ال  منا  األ من َّـ  ، من أح
وع م صه خممثلكحكلك هن غيحكتمئيعغظ غجنىعه ُّـستبجيِهذا ا ست هذه األح لنقضً قابلةُول  ، 

ون ك ت ًية قطعُف نا ِكحكميتهتلك جنمبمتمئىش َّـ غممتجهلكم غجنخيمبمل ي هغجنسبمك مض جليطن خملكجعمبمث.ّ
اء َبأن ا نُ ينحدرّ ن غجللكقجع العاِ من ا ي حممشهث جعخييط غممتجهلكم عن جلمبمل قجن خملكهث ي نيمثملي  و عه خملكهث

و جلمبمث جعمسهث ُّـمتحيطق عمل هنهئلكنو مملكن مض هنهئلكن جللكن هثحهئو هنلكظي حممسهص ظحفيعسلكبمثخي ص هجنىعغ و حكلكحمي
شك: خملكن ن: عه فيهّفإنا ال  شاهد من جزئي ص مض غجنمئلكهث م  ّمع أنا  ، وما ِ القليلّ أقلّاته إالّ

ك إال َ ألنا عّذ ن هغجنخيمبمل رفنا اّ داري هغجنمئلكهث   . هذا اال
شف،نعم لباحث خطأَ إذا ان  

ُ
ٌ ما حسبه أنه علة ّ لوصف علّ ّ وأن   أخرى، ًةّ

َ أن يتغّفالبد  ُّـمتهئجه جن حفجيمس صي عقغ غهثهئجه جن حفجيمس غجنخيمبمل:هع .هُه وعلمُ حكمّ
ن عُّـٰهلك  .هغخفخيمب

ييطهثلكن هنيعغقغ هن عن عجفهئلكهنمتلك غجنهئمبمثمل جنمثسمن ي هَّـىعغ هنلك عمم.ِ  بديهة العقلُ أن ي.٣ ي ه
همممبهتلك هنستمتيطغ ن ُّـستمتيط عجنمث هعمل هنجهلكَّـي معمهص هثخي. عمل غيحكتمئيعغظي ل هغخفحهب ض يطغ ق غخف

ص حمهبث َّـىعن غألجفهئلكن يغجلىغئمث لكغص هجنهئ غجنتمهيطُّـ مض غجنمئٰهلكُّـلك ُّـستمتيط عمل جعيطجسمل غجنخيمئ
غجليط غجنخيلكهن ن هنهيمثيطغحتمل ي يهغجنمئ  ّنا بأن اِكحكم جنمبمثمئخل هتلكف عمل غيحكتمئيعغظص همعهئ

زءُأعظم ّ فإن تصو؛ من ا زءر ّ وتصوار ّ ف  هوأعظم مع َرّ وتصوِا  ٍ
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م يلكغص عق مم معمهي جلمف هنجهلكَّـيطغ غجلىغئمثس هنبمتيق غجنهئيق غجلىغظ همعمهي حمتمه.ِذا ا  وقي

 .يص هجنهئ غجنتمهيطُّـ جعلكحلهئ ي ستلكف عمل غيحكتمئيعغظي جلمف غحليغسهنبمت
قيقة استقراء س هذا  ا ّ ألنه ال يتو؛ًول شاهدةُفّ  غحلهئ : عه.  ا

خميغجنتمهيطُّـمئ ني معمهصهثخي.  جلمف غخفجهلكَّـيطغي ي ُّـت ل هجضهب ض خميمثمل غجنمئٰهق هن  ي ُّـت
ّفإن تصو طجلمبمثهتلك وضوعَرّ حمولِ ا شاهِ وا م  ن  م و لح ف   ِ ًا واحدا منهاّد جزئيٍ ً.  

لةُ أن ي.٤ ماثلة ا زئيِ  ا ومثمل جلمئمبوبمت جلمف خملكجليطغى عه ُّـاتّ ب ا :  هَّـي
ق هغجفيط ق هحممثخص ي ر لو هنث جلهبيعوص حممشقغ مملكن قُّـيطوجفهئ غألهنثلكن حممثخص ر  ه مض غجنمت

ص حممشقغ مغيعه جلمف قُّـيطو هنث حمالنوهحمالن ي ريعه جلمف جلهبيعه عُّـٰهلكص ألن صو خظو حممث ه
نا بعض صوجفهئ غألهنثلكن حممثخص ريعه جلمبمثهتخص هغجفيط  من ٍ نوعِاتّ جزئيَكما إذا اخت

مر يذ،ا ُ فعلمنا أنه  مً، مثالِ الطعمّ ُ فإنا  ّ حكما قطعيّ ّا بأن ً  هذا ِاتّ جزئيً
وع وصفِا ا هذا ا ما إذا برهنا مثال  أن مثل صيهث جنىعُّـىع غجنجيخيع :عه   ّو ّ ً ًثا معينا ّ ًّ

زم،ساوي زواياه قائمتُ ُ فإنا  ّ جزما قاطعا بأن ّ ً  هكذا، فيك فيه ٍّث مثلً
نص هعخملكهنمل غجنمقَّـلكن جلمبمثٌ واحد جزٌفحص جفهئ غألهنثلكن حممثخص :  هجعخييط قجن هثمئ

ق هغجفيط ق هحممثخص ي ر ههنيعمغخي عُّـٰهلك عمل غجنمئس غجنثلكذص عه هنلك ُّـبمت هَّـىعغ غجنمئس . ور
ن خممثلكحكلك ممخص يهن حمحيس غجلىغئمث ن غحكتمئيعغظ هعهثخص ُّـهئ هلكغ جلمف غممتجهلكم غجنخيمبملص حمال ُّـهئ ي ه ي

ك إال .ن جعمثلكهثيمعمئيط زئيّوما ذ ّ ألن ا شابهةٌات متماثلةّ ن، فوصفٌ م كو  ُ  ا
ونٍواحد لجميع بغُ منها ي ِ وصفا 

  .ٍ فرقً
عد يانَو عةِذه األقسام ِ هذا ا س:ُضحّ يت،ِ األر  ال ٍ ناقصٍ استقراء َ أن ل

قُيفيد ي غجنمئس غألهن هنمت هَّـ غخفبمتص هثخي.َ ا  جلمف غخفجهلكَّـيطغ غخفحٰهمل ي ُّـهيمثيط ي
نّإال: غجنمثمئخلص ممخص خملكن يَ إذا  جردةّ مب شاهدة ا ِا  ا ّ اُ القسمُّسو. ً  هَّـ  ا

بُ االستقراءوهوـ يمي هنمت غجنخيمبمل تغجنىعه معستمت عليل  ا نطقـ   ا ديثِ ا  ِ ا
نباطبـ ق االس حث أو طر ق ا اث،ّ العلِطر كتابٌ و أ سعها هذا ا   . ال 
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غل غحلج ل غجنثلكجنهن هن عهث ص هَّـ جلبلكقغيغجنمت  ي غيهثتمئلكن هن غجلىغئ جلومل غجنتهبثمث

مظيعمل غجلىغئ يص هُّـسهب جعلكيظجيالف غألظ  جع ُّـهيمثيط ص هَّـ ي ُّـهيمثيط غجنمثمئخلغجنمئمثلكك ي
مظ: ٰهِّـ جنمتلك َّـىعن غجنمتهئتملص هَّـيص ههن َّـمتلك معتيغجنحي يعن غخفيعغق جعلكجنمئمثلكك غألظ  جنمثيغ َّـ ي

َّـى ههبىعغ ُّـمتيطحم هنلك خميط ُّـ. جع َّـ هثهييغ غجنتهبثمثصيغجنمئمثلكك غخفمتجيمئ  يمثملي هن عن غإلهنلكهنيت
ن جعحجي  ن خملكئص غجنمئمثلككيمثملُّـمئبمب و هن عن عظ غجنخيمب غضِّـ .  جلمف غجنمئمثلككي ههن غجن

ن جفجي غخفمتهتي غجنحييعييعن غجنتهبثمث ي ُّـهيمثيط  ص حمال ُّـهئ ي هقجن ألن طهملي جل غجنخيهب جع
جنمل وجلمبمل غحلهئ مصهت  هنجهلكهبتهتخص مض مجمث صوص هي ُّـمبىغن هن هنجهلكهبمل خكمثئخل مض عهنيعي

 جلمتيط قجن صمل جعخل غجنجهمثئخليجهلكهبمل غجنتلكهن عقغ غحكتجيخيمتلك عن هثهئتجه غخفصهثخي. غألخكمثلكظ
ن و عن جفهئهبهتخص هغجفيط:هثمئ  .ي

جِ أنواعُهذا ثالث ت مباحثِةّ ا ه ت ابُ و سِ ا ا مثيل.  ا   ما ُوا
تقلهو : ًفناه سابقاّعر هنَأن ي مُ ا ئِ أحدِ من ح ش م خل ي غجلىغئمث ا إ ا

هة؛ اآلخر ةٍ  ش نهماٍ  ق مغهتملي ُّـيطنملمغهت همعمتهئحق . ب  و هنلك هنجهجكممملو جلمف همغ
 يهثتمئمبمتلك هن ص جن مملكن غيخكجكغم جعمثمتهتخص مض مجمث غألخكمثلكظ هجعتخصن غجلهتلكغيجعمثمتهتخصص هعي

 .غحلهئ جلمف عجفيطرلك عمل غحلهئ جلمف غآلحفيع
عبارة مُإثباتهو :  أخرىٍو بوت  جزِ ا شابهَ آخره  جزِ   ي  ٍ 

 .ه جنثبمن غحلهئ جن عُّـٰهلكي هنلكص هعيو جن مض مغهتملو جع هنجهلكجعصمض مجمث غجلهتلكغ
مثيلو س  عرف الفقهاءُا ِ هو ا عله أهلالقياسبـ ّ ي  سنةُ ا ِ ا  من ّ



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. صضض
مّأدل ِيةع اِة األح ظلك هنىعَّـمك عمح ي جع َّـ عحكلكك عقجنّ همل غألجفهئلكن جلمتيطَّـ حفمه

ن ن غهللايمس ُّـمهِّـ: يجفمتمثهيمل غجنمتخيخصنص ألهث مملكن ُّـمئ  غهللا يظمف  جلمتيطه هن جفيطُّـهن قحك
 جلمتيطن هن غيحكتمتلكق عمل ّ هعقغ مملكن ممىعجن حمالجعيطه حكبخيمل جلهل جفيطُّـثلكيعي جلمبمث هظجن

 .يمثملغجنمئمثلكك جنمثستجيمث عن ُّـستمتبيش غألجفهئلكن غجنهلجل
يهث جن عقغق عن عيعن خميطقغ عمح جفمتمثهيمل جلمف غجنمئمثلكك جعمبميمن جعحمثهن : هثمئ عجفيط غجنخيمبخصظ

غهثمل غخلجهب قغ مض غجللكهن هن يمثمليُّـثبمن جعلكجنمئمثلكك عن غيحكجي مغ  . يحكتجيلكل قجنوقَّـمك غخف
 يهنمل غجنجيمقخي جنمبخيالهلكص هغجنىعه ُّـيعغمغ ممتلكغ غيجفتجلكفيحممب ُّـهئ غجنيعمغ جللكقُّـ

يهثلك غإلهنلكن عمح جلبيط غهللا مغخيهييع جع جضهبيط غجنمهلكقم هن عمح جفمتمثهيمل  مض جعلكغ غجفتجلكف هن
 هخميط مملكن غإلهنلكن غجنمهلكقم.  مض غجنمئمثلكك غجنىعه ُّـخيهب جع غجنيعمغههبملي خممثوريط غجفتجلكمغلكغ

ن جني غخفجيهتيُّـمليجعجيلكن غجنمئمثلكك جعلكجنهئتلكغ هغجنسمتمل غجنمتب مض هنمئلكن عجلمبمث غجنسالن : يعغ همملكن ُّـمئ
َ إن أول شزال تعم ّ   وحغعتى شو ذزٍ شغى حغعتغي شو فقرٌ أفق حخ:و سقس إبغفمز سقلّ

ن جن جلمبمث غجنسالنهمملكن اسةّأي:  ُّـمئ ؟:ًهما أعظم  ول أم ا ن :  خملكن ا ُّـلك جع قحك
ن ي غخفمت غ جلمف قجن يغخفىعغَّـمك هن لكهتلكقغ غخفمت جفمثهن غحكتيطجن خفلك ُّـيعغن جعخيىش  مغهللا غجنب

ن غهللا َّـلك جل قحك فما بال :  جلمبمث غجنسالنحممئلكنم  يظمف غهللا جلمبمث هظجن جعيعهغُّـلكغ هثمئمب
ر شارع أ ؟َا دن من ا ر بغسل ا ول، وأ وضع  ا هما ّأي: ي جغ خملكن بغسل ا

زنا؟:أعظم ن غهللا غجنمئت عجلحي:  خملكن القتل أم ا شارع : لكنخم. ُّـلك جع قحك فما بال ا
زنا؟َطلب عة  ا صيام؟ّأي:  خملكن شاهدين  القتل وأر صالة أم ا :  خملكنهما أعظم ا

ائض تق صيامها وال تق صالتها: خملكن. غجنمهالغ عمل جمحق قجن هن . ؟فما بال ا
ك غجنت هثمئىش هبلك غإلهنلكن غجنمهلكقم خممثلكك عمح جفمتمثهيمل  .غجنمتمئ

نىجضيعن غجنهلُّـخيمل عقغ خممثسمن : هغحللكظ ص هعن قُّـ غهللا ي ُّـمهلكغ جعلكجنخيمئ  .ي غجنيطُّـ
نص ممخص سلكهن غجنبخيىش يمثمليهجنمثيغ هنخيمت َّـىعغ عجعجيلكن جفج ي جفهئ غجنخيمئ جفت مض غألظ

.صصصص كصف: غيجفتجلكف) ص(
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ص جع هنخيمتلكن عهث جنمثيغ جعحج يعجغبلكمع ي مض غجنهييعهلص ممخص معخييعك عمل قجن غجنسمثوملي  ييط غخلهبمثمتي

ن  يخميطك  جنمل غجنت هنمتجههسَّـلك يُّـملمض ممتلكغ غآلقغغ غخفخيمتي  صغجلهتص هعجعجي َّـىعن غخفمئ
ُيةواإلمام ونِيتّ حجَ ينفونّ عت عةَ العملَه و ل ين وتضييعا  قا  ً به  ً.  

يذ: عندناَإذا ثبت: ُمثا َ أن ا مرُ ّ سكرَشابه ا هِ  تأث ا  :هع   شار
ون غخلهبيع هنسهئيعع نو جفيعغنو هنسهئيعي هممصي ص ههثمئ َّـ َّـ  :يص حممتبحهن جل جلمبمل غحلهئ

و ألهث حكلكئوجفيعغن ههث ُّـبلكل هُّـجهجكهظ ي خمجيخيلكظ عه ألي غئطي  معبلكل غممثحق ي ألن حك
و هثجيط عهث جفيعغنصهجعخييط غجنسمق هغجنتمئسمث. ههنمليهمعجهجكه هجنمثسمن جضيع و ألهث هنسهئيعي ص هَّـىعغ ي

يهنلك ُّـسهب جلمتيطَّـ جعلكجنخيمب نوحممشقغ همغيطهثلك غإلحكهئلكق مض حكلكئ. مل غخفستمتبجيملي  َّـ : ظحفيع هثمئ
قغ. ه عُّـٰهلكوجفيعغن مغ وحملكجنخيمبمل َّـمتلك جمحق هن . جعلكجنسمق هغجنتمئسمث ههثحلكهن عن هثهئتجههيهتلك ي

حصيمثمليطن غإلهنلكهنيهَّـىعغ هنلك ُّـهسمم ين ع :عه. يعن جلمب غألجفهئلكن هنمهلكجنِّـ ههنهيلكحكيط:  جعمئ
خممثهي ق غجنت م جلمبمثهتلك يمثملهنالمملكغ غألجفهئلكن هن غألهن خم  عقغ يعي غجنت ي هثستجيمث غجن

يجعمثمتهتلك غجنجهلكقلص هجن مممتلك هثخييعحمهتلك هن قهن جعمثلكهث جنمئمبمتلك جعحج وقد  . غجنمئمثلكك هغجنتهبثمثيمثملي
مرَمّ عندنا أن حَثبت رمةِ ا نبطُ هو ا س يذ:َ، فلنا أن  َ أن ا ٌ أيضا حرامّ  أو ،ً

تملّ األقل رمةُ  اك؛ِ ا الش نهما  جهةِ  رِ ب  . اإلس
ؖبؗذ  

عة لتمثيل أر نُو ص غجنهييعلص مغهتمل غيخكجكغمص جفهئ غألظ :، ٍ أر  غألظ
مع ههثيعُّـيط عجغبلكمع جنمبهييعل ن جغب  .غخفخيمب

ز:)األصل (.١ ُ األول وهو ا علومّ مُ ا مرِ ثبوت ا  ، ثالِ    .  ا
ز:)الفرع (.٢ طلوب وهو ا ا ا مُ ا يذِ إثبات ا  ، ثالِ    .  ا
امع (.٣ شبهُ وهو جهة:)ا ثال،ِ والفرعِ ب األصلِ ا ر  ا إلس  .  
م (.٤ علوم:)ا رادِه  األصلُ ثبوتُ وهو ا رمة   إُ وا لفرع،  ثباته 
ثال  عجعجيلكن غجنمئمثلكك عقغق عن ُّـيعغمغ جعحهن عجعجيلكن غجنمئمثلكك حممبحقغمغ ى هن.ا
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ن غجنسمث ي حممشهث هن غجنهئتمك غجنمئمثهبمل مض َّـىعغ غجنبلكغصيط هنمهجيهي مجلكن غجنيطُّـيجنمبهبيعجف  .ي

ن ُفإذا توفرت هذه األر مثيلَ انعقدّ نُ ا مِ معلومَ غُ األصلَ، فلو  ، ِ ا
لجامع ا كًأو فاقدا  صل جعمثمت هجعخل غجنهييعل ِش مثيلُال   عن ّ حمالجعيطٌوهذا واضح. ُ ا
ن مم هغجفيط وُّـهئ ن مغهتمل غيخكجكغم هن  ي هنلكص هعن معهئ هجفهئ غألظ هغجنهييعل هنخيمب

هنمل ه جفهئ غألظ عمل غجنهييعلجنهئص هجعمثمتهتخص هنخيمب  حممب مس ُّـهئ جفهئ غألظ .ي هث
هنمل هنلك هجنهئ مغهتمل غيخكجكغم جمحق هنخيمب هنلكص عه مملكن هنخيمب وهنخيمب ه ُّـمل ص حماله  ُّـهبهئ مع

 .جفهئ غألظ عمل غجنهييعل
ؕ ؟ّ  

غضِّـ  هقجن هن مغهتمل هنلك ُّـيعق هن ط جنمبتهبثمثيمثملي خممثهبمل جلمبهب يعهث :هن غجن
يغإلخكهئلكن جلمف غجنمهمييعهص حممشهثلك جن غحكتجيخيمتلك عن هثخييعم جلمبمل غحلهئ عه غجللكهن غخفجهجكم  ي

 ي غممتجهلكم غجنخيمبملجنيعمغ غجنتهبثمث عمل غجنمئس غجنثلكذ هن عخمسلكن غيحكتمئيعغظ غجنىعه ُّـٰهلكم
 .لكغيعمل غممتجهلكم غجلىغئمثحممث 

مثيل َإن ا ساطته ـ  ّ ُ ألنه ال يلزم؛َ االحتمالّ إالُة ال ال تفيدّمن األدلـ   ّ 
ر ئ  أ شابه ش ور،ٍمن  ٍ بل  عدة أ

يع،ّ شابها من  وجوهِ أن ي  جع عقغ . ا
ن مغ  ي ي عهث:حمهب َّـىعن غجلهبمبمل هثهيهت.  ُّـهبهئ غيحكتهيلكقغ هنمتصمعجهلكهبلك مض مجمث غجن

ن مغ يعهنلك عقغ مملكهثلك هنتجهلكهبخل هن . ُّـهبهئ عن هثمتتمئ هن غخفجهلكجع عمل هنجهلكهب مض جعخيىش غجن
ن حمحقمغ عمل غجنمئس غجنثلكذ هن غيحكتمئيعغظ مغ شابها َفإذا رأيت .مجمث غجن ً شخصا  ً

ن أحدٍشخص داته و ه أو  بعض  ال رما قطعاُ آخر  طو أو   ًهما  ً، 
م ك أن  س  َفإنه ل رم  ّ ٌاآلخر بأنه  جرّ ّ أيضا،  شابهةِدً نهما  بعضِ ا  ِ ب

صفات   .ِ أو األفعالِا
ت وجوه،نعم شبه ب األصلُ إذا قو ن غجنجهب جعمثمتهتخصتُ وِ والفرعِ ا  ص همغ

ونُيقوى عندك االحتمال ق و ُ ح يقرب من ا ي عن :ٰهِّـي هجلمف َّـىعغ ُّـتً.اّ ظنّ



 ٤٤٥ ................................................................................... اكتنثنل
ّ يلني أن االننتامل قمام زاد قويى درمنى اككدقّواينراد كن اكنمني االزينإلنون، مم ّ. 

ابُوالقيافة م؛ِ من هذا ا ُ فإنا قد  ُ أنه صاحبٍ  شخصّ  ٍ فاضلةٍ أخالقّ
ر ٍأو  ِ بمجردّ ّ ألنا كن؛ أن نراهّ َا قد عرفنا شخصا قبلّ ه أو ُه ً ال ا   ًشبهه كث

ن ذا خ ن . .ً.راّ قون  فاضل أوٍلقُداته و ك ال يّول قُ ذ  غ عن ا
ئا   ً.ش

ن ُغ أنه يم امعّ أن َ أن نعلمّ شابهةَ جهة:أيـ  ا ٌعلةـ  ِ ا  ٌةّ تامّ
مِبوت  : ننني ذقرهوٍ قد أرشهو إكنه قبل قمنلٌ يذا اريتدراك.  األصلِ ا

ً قون كمندا ، اكثوين كن االريتمراءأكمن إرمنوع اكتنثنل إىل اكمسمإذا ه ّأه
ٌال ألهه متثنل ،كمنمني ٌ رنل ألهه كستبلن،ّ ئذ .ً قنوريوّ نبطٍوحي س قُ  و ا   : 

م َأن ا ام؛  الفرعٌ ثابتّ وجود علته ا  ّ ستحيل،ة فيهّ ُ ألنه  لّ  ُفّ 
علول امِا ّ عن علته ا ًق احلمم أيلو مم اكمرع، ّ حتم،ى احلممّمى ميمّ فهذا حتم.ِةّ

شأن: لقام قو ّوكمن اكمالم مم اككلرى، ن ا َول ِه إنما هو  إثبات ّ ّ أن ّ

امع ٌ علةَا م ٌةّتام ّ ّ فهذا اريتللنو أن هلرف اكلمى مم ننركى اخلنر مم .لح
وكمن . ً ننمننو ميمنه رنوحلركى أيلو، آىنرٍق اإلريمور مم يشءّاينثول، فهذا حتم

ٌكلل اككورع قون قد ننرم اخلنر ال ألهنو كسمرة ّ ّ ٌ رنل ألهنو مخر، فمطّ رنوإلضوفى  ّ
ًإىل اإلريمور، واكنبنذ ننسو اكمرض كنس مخرا وإن قون كسمرا ً. 

وكن ينو أفود . ً فمد ال يمون ننراكو، آىنرٍق اإلريمور مم يشءّوميٰى يذا فهذا حتم
ّ رنههه ال ينمن اكلنل رنوكمنوس ننتى مم اينوارد ايننكوصى رمحه اال د اينرزنهّاكسن ّ

 . رنوإلضوفى إىل اإلريمورّيىاخلنر مينوان ّنى الننتامل كدىنم؛ّاكلمى، قوخلنر
تاج ُألنه  ثّ سهلٍ وفحصٍ إ  س من ا صولِ ل  أي ميٰى اجلوكع  عليهُ ا
ور ِح  األ ِية الطبيعّ ّ فلال مين األكور اكتلبّ  اكتي ال هلمم كالقوت ّيىدً

مثيل .أننموكنو هةُوا بِ االستقراءِ بقسمُ يلحقِ من هذه ا ي ّ ا عليل ا   ا
ه سابقا، بل هو نفسهأ   .ًنا إ
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ُأما إثبات امعّ َ أن ا ُ هو العلةّ امّ بوتُةّ ا مِ  عِ ا سائل ا ِية  ا ّ ،

س قَفل ا طر ه إالٌ  عّ إ ي حممشقغ جعخل غجنخيمبمل غجنتلكهن.هِ نفسِ من ناحية ا  ومل جلمف هثحيي
يسمه جنمتلك غجنمئجي جعمسن َّـىعن غجلهتمل َّـ مخلكن جلمبمل غحلهئ  عن هثمئمثيغ و هثستجيمث جفمثمتئىعصي

يجلمبمث ههثثبمن قجن غحلهئ جنمبهييعلص هعقغ مس هثستجي عن هثستهئجه غجنخيمبمل عه هثتخييع م ي
نت العلة .جلمبمثهتلك هن جعمثلكن غجنجهلكقلص حمال هثستجيمث عن هثثبمن غحلهئ جنمبهييعل و  ا  ُو ّ 

شارع، فإنه ال خالف َمنصوصا عليها من ا ك ِ الفقهاءَ بًّ يعا  االستدالل بذ  ً

م يجنهئ جعهلل عن هثهئتجه هن جعمثلكهث عشلك مخلكن جلمبمل غحلهئ    الفرعِ ثبوت ا ي
غن غن غخلهبيع ألطي غجنخيمت يهث جن غجفتهبمبمتلك عن جلمت ومثمل جن هنيطحفمبصه هنثاليُّـملي  حممب ص مض غحلهئي

جلمبمث غإلهنلكن غجنيعضلك ( كقو ي غجنجهلكقل جلمف غجنخيمبمل حمال ُّـهبهئ عجغبلكغ غحلهئ جنمبهييعليهثيس
ءُ ال يٌاسع وِ اُماء : مض ظحمثحمل جعىغُّـ جع عحكخصجلمث)غجنسالن ّألن ... فسده 

ً مادة ُ فإنه ّ نبطّ ٌ  مادةٍ ماءّ منه أن ُس مامـ  ّ ِكماء ا ِية حنفِ وماءّ ـ  اإلسالة ّ
ءُ ال يٌفهو واسع   .فسده 

قيقةو مثيل: ا َ أن ا علومّ امعَ ا َ فيه أن ا ٌ علةّ ون،ٌةّ تامّ  من باب ُ ي
هاِالقياس فيدّ ال ليقِ ا ي عن غجنمئس غجنثلكذ هن : هَّـىعغ غجنهئالن ُّـستهيلكق هنمت. 

ى جنمبمثمئخلص ألهث عقمغو هنهيمثيطس جعيعَّـلكذوغيحكتمئيعغظ خممثلكك ل هن غجنتهبثمث عجنمثي  جع ص َّـىعغ غجنمت
مغيط جنمتلك لكيعُّـوَّـىعغ معخنُّـِّـ و هنمت جعمسهث ي ُّـ  .ي ُّـهيمثيط غجنمثمئخل جمحق غجنمئمثلكك غجنمقَّـلكذي

ي عن غخفمتجي غألقحكجي:ي ُّـتبلكقق عمل عقَّـلكهثهئ مثيط غجنمثمئخل َّـ ه ُّـيعه لكيعُّـمئلك ُّـهيي
يغجنمئمثلككص هلكيعُّـمئلك ظحفيع ُّـهيمثيط غجنمثمئخل َّـ غيحكتمئيعغظ غخفبمت صه ههلكيعُّـمئلك ظحفيع   جلمف غجنتخيمبمث

مغيط طمل غجللكهنخيمل جنمبحهئيُّـهيمثيط غجنمثمئخل َّـ غجنتهبثمث غجنىعه غممتجههيمن حممث غجنخيمب ي حممشهث ي ُّـ
 هعقغ مملكن غيحكتمئيعغظ ُّـهيمثيط .ي ُّـهيمثيط غجنمثمئخل هَّـ غجنمئمثلكك غجنمقَّـلكذو هغجفيطو لكيعُّـيعي

غقق عه غجنتهبثمث عُّـٰهلكغجنمثمئخل مض جعخيىش غ يخص ُّـستبجيمتلكن خممثلكحكلك جعيعَّـلكهثمثي حمسشصهخف هلك هنهيمثيطغ ه ه

غغ غخفلكظ غخفجيمبص )ض(ص غحليطُّـهن صطصص كصف: هحكلكئ غجنجهمثخيمل) ص( .غجنبلكغ غجنيعغجع جلهل هن عجع
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 يط غجنجههتمثيط غجنمهيطقي هغجنسمثي جعخل غخفمتجي غألقحكجيوهَّـىعن َّـ هثمئجيمل حفالم. جنمبمثمئخل

ن  يخميطك  وجفمثهن عحملكق جعمسن غيحكتمئيعغظ لكيعُّـي ي ي عهث ُّـيعمغ عمل ص ظحفيع ُّـهيمثيط غجنمثمئخلي
هغجنمئمثلكك هعهث ُّـستبجي خممثلكحكلك ن.ي مم  .ي عجلهب هعقمو عمل ققغحكلكغو هغجنبحهن مض َّـىعغ هن

ون امعُإذ ي ص ممخص قمميعهثلك مض غيحكتمئيعغظ غخفستمتبجيملي غجنخيمبمل : عهًا أوسطّ حدُ فيه ا
يعن غممتجهلكم غجنخيمبمل َّـ غممتجهلكم غحليط :غجنمتلكخميس ي  غجنسحق ي غألهحكيشص حممشقغ غممتجههيمن ظِّـي

 .ي عمل غخللككيهن غجنخيلكن
نو م،ًا أصغرّ حدُالفرع ُّـهئ ، فنقولّ حدُ وا ُا أ اء  مثالً   ِ: ا
مامُ ماء.١ ِ ا ٌ  مادةّ ّ.  
ٌ  مادةٍ ماءو. ٢ ء ُ ال يٌ واسع،ّ عليلـ فسده  ديثِبمقت ا    ـ  ا

تج مامُماء: ُي ِ ا ءُ ال يٌ واسعّ   .فسده 
رج هذا  مثيلُو لِ، الفقهاءِ باصطالحِ القياسِ واسمِ عن اسم ا ن  ي   ّ ا

الف   . عندهمِا
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  ؕ برؖء 
ه.١ وجود ا ّ استدل بعضهم  ن ا وجودةّ اهيات  نت ا و  ً بأنه  ّ ّ  

هن  هن ا ّا باردا بتصوّحارن ا ً ستديرا وهكذاً ستقيما و ودة و رارة وال ًر ا ً، 
الزم باطل لزوم مثله،ٌوا طلوب أن تنظ.  فا م قياسا منطقيا مع بيان ّوا ًم هذا ا ًّ

  .نوعه
م.٢ ٌ استدل بعضهم  أن اهللا تعا  ّ ء ال يعطيهّ وهو سبحانه . ّ بأن فاقد ا

م ّفب نوع هذا االستدالل ونظ ،ٌقد خلق فينا العلم فهو    .مهّ
روي.٣ ياءّ ا م،ّ أن العلماء ورثة األن كنهم  ّ و ال والعقار ّ م يرثوا منهم ا ا 

  . نوعهّ؟ و منطٌداللفهل هذا است فقد ورثوا العلم واألخالق،
ه.٤ وجود ا ّ استدل بعضهم  ثبوت ا م حكما  ال:  فقالّ ًشك  أنا  ّ

ابي قيض يغاير اجتماع ّإ ستحيلة كحكمنا بأن اجتماع ا ّا  بعض األشياء ا ً

ضدين وضوعها،ّا ستد وجود  وجبة  م، وا ارج ّ و وجود  ا ن هذا ا م ي ا 
هنفهو   نطقية مع بيان نوعه وأنه ّ فكيف تنظا ل  القواعد ا ّم هذا ا ّ

رٌسيط م: ّمع العلم أن قو؟ ٌبّ أو  وجودّو ن هذا ا م ي ٌ  عبارة إ آخره...ا 
ثناٍعن قياس   .ّ اس

ء.٥ وجبة بأن ثبوت  وضوع القضية ا زوم وجود  وا   ٍ استد ّ ّ ءّ  ، 
ث م قياسا منطقي .بت ستد ثبوت ا ّفكيف تنظم هذا ا ً   ً.اّ

ه ٍضع القضايا اآلتية  صورة قياس. ٦ ج مع بيان نوعه وش ة ّصاحب ا
هانية ال يغلب نت .  ال يغلبّ صاحب حقّ وّن  حقّ ألنه ّال ذا  و

طية ًالقضية األو  ّ صورة ّ ج:  هذه ا نت ا ًة برهانيةّإذا  احبها ال  فصّ
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يجةّ فكيف تؤليغلب طية ن جعل هذه ا قدمات  ًف ا ّ اّ  ٍ نوعّ ومن أي؟ 

ئذ ون القياس حي   ؟ٍي
ّإنما  اهللا من :  مع بيان نوعهٍ ضع القضايا اآلتية  صورة قياس.٧

ن عباده العلماء ش ول م  َما  س من العلماءّ   . خا اهللا سبحانه فهو ل
ش ا.٨ ع ما ا حصورات األر يع ا تج    ؟ي ي
تج ّ افحص عن ا.٩ عله ال ي ي  الث ا ش ا   .ّية جزئّإال  ا
اه جزئٍ شّ  أي.١٠ ون ك وز فيه أن ت ًية  ون منتجاّ   ً؟ و
قدمت  القياس جزئ.١١ نت إحدى ا ًيةّ إذا  ون ،ّ ب أن ت  فلماذا 

ية قدمة األخرى  ًا ّ   ؟ّ
ة إذا .١٢ صغرى  القياس سا ى جزئ،ًنت ا ك ون ا وز أن ت ًية فهل   ؟ّ
اذا؟   و

يجة من ه.١٣ صل ا نفصلتات كيف  م : ا سان إما  ٌاإل  ٌ أو جاهلّ
سان إما جاهل و،ةّيحقيق ٌاإل   ؟ّ مانعة خلوٌ أو سعيدّ

ن أن نؤل.١٤ ت قياسا منتجاّ هل يم نفصلت اآلت ًف من ا س ّإم: ً ا أن 
س أو يتهاون و،ّ مانعة خلوالطالب أو ال ينجح  االمتحان  ّالطالب إما أن 

ع   ؟ٍمانعة 
سٍ إ شخصٌ جاء سائل.١٥ نتج ا ا فاس ً وألح بالطلب كث احه ؤّ ول من إ

ستحق س  ّأنه ل نتاج بطر.ّ ثناء وهذا االس ستخرجه؟،ق قياس االس    فكيف 
اه أ .١٦ حمول رجع ال إ ) ٢١٩ـ٢١٦من صفحة ( قاعدة نقض ا
رّية منطقٍقياسات سيط وا ا عرفته من القواعد  القياس ال ّ طبقا    .بً
قيض  قواعد القياسّ حاول أن تطب.١٧ اه  عكس ا   .ًق أيضا ال
ية .١٨ وجبة ا مول ا هان  نقض  ن إرجاعه إ ) ٢١٦صفحة (ّ ال يم

ساو ك نظائرهّ ٍاة و قياسقياس ا ذ ك؟ و ، فكيف ذ   .ّ من متصلت
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ؚؤؕ  
 : غجنتلكمظي ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غيحكتيطين هن حفالن غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ:سج

ق غجنىعَّـمت مغ ن غجنىعَّـ جفلكقي جفمئيجن مملكن غجن يلك جنمبىغن مم هغ جعلكققغ عه هنستمئمثخص ه ه ه
يههنستيطُّـيعغص جنيطه معمه قغه ق غخفىعمم ق عقن.  جنمثيغ ممىعجنيص جنهئمتق غألهن مغ  غجن

ه جنمثيغ جفمئلكيغجنىعَّـمت ل َّـىعغ غجنمئمثلكك َّـ غحكتثمتلكئ. ي  .سمهلكمظي غمعسهث
 :  غجنتلكمظيمهلكمظي غيمعي ُّـهبهئ معمتحيمث َّـىعغ غيحكتيطين هن حفالن غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ:سج

يجن مس ُّـهئ غهللا معخيلكمل جللكخفلك خفلك حفمب غجنخيمب حممثمتلكص جنهئمت  َّـ  غجنخيمب حممثمتلكص عقنى حفمبه
ن ينص هغخفمئيطي ُّـمبىغن هنمت هُّـمتتمي جلمت هثمئمثىش غخفمئيطيط هقجن ألن غحكتثمتلكظ هثمئمثىش غجنتلكمظوجللكمس

جنمتلك هث جللكخفلك: َّـ خم هجن مس ُّـهئ معخيلكمل جللكخفلكص حممتمئمثٰه مم  .ه
ص حممب مملكن حملكخميطغ جنمبخيمب خفلك عجلجيلكن جنميحقني ألن:بفقن اخرزشك . ه حملكخميط غجنحنظ ي ُّـخيجيمث

 . جنو عجلجيلكن جنميحقنص حمهت هغمغيطيجنهئمت
و ألن جلمبهبمتلك جحهئ:بفقن بطرن اشرزم نو جحهئش هممي نشص هممو هنخيمب  عن ي يجعيطو هنخيمب

جنملومليُّـمتتهت عمل جلمب جنمل َّـ يص هعيو جمحق هنخيمب ص هغجنخيمبمل جمحق غخفخيمب ي جنىغن غجنيطهق عه غجنتسمبس
ق جعلكجنىعغغص هخميط خملكهنمن غألقجن مغ  . ي جغلكذ حصلكولك هغجفيطغيمل جلمف عشيهغمغمك غجن

ص هقجن ي غيهثهيمهلكمظي هَّـ هن غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئس َّـىعغ غيحكتيطين هنمتجيمئ:سج
ومثمل حممث خلكيمثملهللكيألن غجن  :ص هَّـ هنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنتلكمظو هنمتهيمهمبملي

يعقف غجنخيمبخصظ هن غألهثبمثلكظ عهنلك غخفلكن هغجنخيمئلكق هعهنلك غجنخيمب هغألحفالمص جنهئمت ي هت مس ي
ق غ غخفلكن هغجنخيمئلكقص عقنيُّـ غ غجنخيمب هغألحفالمجغ  .ي هقجغ

يَّـىعغ غيحكتيطين عهثخص ُّـمهِّـ عقغ مملكهثمن غخفمتهيمهمبمل هنلكهثخيمل حفمب ي ي ق ص عو ي هنلكهثخيمل مجي
 .هنلكهث هن عن ُّـيعف غجنخيمبخصظ هن غألهثبمثلكظ غخفلكن هغجنخيمئلكق عضلكحممل عمل غجنخيمب هغألحفالم

و َّـىعغ غيحكتيطين هنيعمممك:سج نومكي هنيعممي حسحليعجفيطرلك غخمجكغذ:  هن خممثلكحكخلي ظ  صو هن

 .غخفيعجفمبمل غجنثلكهثمثملص غإلخكهئلكن غجنثلكجنهنص جعيطغُّـمل غحلهئهبمل )ص(
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 :ص هعجنمث غجنمئمثلكحكخل هن حفالن غجنتلكمظي غهثهيمهلكمظيهغآلحفيع غحكتثمتلكئ
قغ  بمليخمٰهلكُّـلك هنهيلكق َّـ غخفيعمم      غجنمئٰهلكُّـلك غخفىعمم

 يمثملمصيعه جنمئلكجليطغ غجنهييعجل  بمل ي هنهيلكق َّـ غخفيعممغجنمئٰهلكُّـلك غجنت َّـ
   قغ  يمثملمصيعه جنمئلكجليطغ غجنهييعجل      غجنمئٰهلكُّـلك غخفىعمم

ن ظمييعه مض غجنمئمثلكك غجنتلكمظ  :زجغ هثمسحفىع غجنمتتمثجمل جنتهئ
قغ   يمثملمصيعه جنمئلكجليطغ غجنهييعجل      غجنمئٰهلكُّـلك غخفىعمم

ومثمل خمٰهشمم ن مصيعه جنمئلكجليطغ غجنهييعجلي جلهتلك  يمثمل معهئ ض ق هن  ييجعيط هن همغ
قغ غجنمئٰهلك جلهتلك        ُّـلك غخفىعمم ض ق هن  ييجعيط هن همغ

يجغ ُّـمسجخ قهق غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ  :ي غيهثهيمهلكمظز
ق مغ جلهتلك هن ض قغ هن و عهنلك مض غخللكقف هعهنلك مض ظمئوغجنمئٰهلكُّـلك غخفىعمم ي  ظحفيع هن ي

قص جنهئمت مغ قيغجن مغ قو جمحق هن مغ قص و مض ظمئو مض غخللكقفص حمهت هن مغ  ظحفيع هن غجن
 .يهثسهبمث غجنىعَّـ

ق هن حفالن خممثلككهُّـهبهئ جليعك غيحكتيطين غخف ص و جعسمثيشي حسحلي غخمجكغذوىعمم
ق ظهثهيلكي َّـ هثهييغ غيحكتثمتلكئيهظحفيع غحكتثمتلكئ  .ه غخفىعمم

 :نيلك غألهيعهن
قغ مغبمل     غجنمئٰهلكُّـلك غخفىعمم  و ظلكقخمملوخمٰهلكُّـلك هن

و خمٰهمثملشمم مغبملي ق    و ظلكقخمملو هن مغ جلهتلك هن ض  وهن
 قغ ق      غجنمئٰهلكُّـلك غخفىعمم مغ جلهتلك هن ض  وهن

ههعهنلك غجنثلكذ حممئيط معمئيطن ظهثهيلك ي  .ي
 :ُّـهبهئ جليعك غيحكتيطين هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثمل :شج

ومثمل غ جفم خمٰهشمم :اشعمض مغبملي  .و ظلكقخمملو هن

غ خظ: مليهنهيلكق خملكجليطغ غجنهييعجلمث) ص( غ غخفثبمن جنوجغب  .و جنحنظ حميعل جغب
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 . مقنفرضورةٌ افذي هص قصضصع اخكصاكبن اخكذفصرة قصاكصد)ب( :عالّاملأل

 : افتنحقّ يللص خلرضص قص حكالل افكمنس االفيكاين:الربألآلن
ٍيقبصت يشء ففء    افكقنين اخكصاكبن  ٍ 

 اخكثبن فصيستدخلض يقبصت   ٍء ففءيقبصت يش
 ىقستدخلض يقبصت اخكثبن فص     افكقنين اخكصاكبن 

 افكقنين اخكصاكبن ىقستدخلض واكصد ّم أن اخكثبن فص هص اخكصضصع، إذنوقص اخككلص
 .، وهص اخككلصبٌقصاكصد) ب ( هلن، إذنٍقصضصع

 : يللص خلرض االجلتدالل قص حكالل افتنحق:٦ج
 .ٌ قصاكصدّمنن افىكهنمّصنجكن احلج :الفإلض

 . كلنُ ال يّمنن افىكهنمّجصنجكن احل :عالّاملأل
 : افتنحقّ قص حكالل افكمنس االفيكاينص يللص خلرض:الربألآلن

 ّخللك جكش     ّمنن افىكهنمّصنجكن احلج
 كلنُال ي    ّص فنن خللك جكشَ قُّفش
كلنُال ي     ّمنن افىكهنمّ صنجكن احلج 

ّويللص احلقصل خللك اخكدخلص قص حكالل افكمنس االفيكاين  افتنحق ّ افرشحلضّ
 :قالتّص اخكتَّاخكمفش ق

ًمنّإذا فنمن احلجن مقرهنم  ّفنن صنجكبمن صنجكن جكش     ّ
 كلنُغمص ال ي  ّوإذا فنن صنجكبمن صنجكن جكش

ًمنن مقرهنمّ إذا فنمن احلج  كلنُغقنجكبمن ال ي    ّ
 .ً فمس خلنخكنٌ غخنفد اهللا، َص مل خيسّ فلل،ً خلنخكن خلقص اهللاٌ فص فنن حكنفد:٧ج

ما:  فصفص ىقكنىل:وجإل املالزمآل َإ ُ  ا من عباده العلماءِ َ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ. 
ّدل خللك خلدم حكقمتص ُ قص حكالل جلمكة حكنفد وأغكنفص، اجلت:بيآلن بطالن الالزم

 .ّقنحقّ اىقّ اجلتثلنئضٌ افكمنس فمنس.قلص ىقكنىل



 ٤٥٣ ................................................................................... افتلثمش
ل ّ قص افقلش األوّ محملّ افيكاينٍص يللص صمنغن ىقلش افكقنين مقكمنسّفام أم

 .فىكاه قصاكبن قكدوفن اخكحلصل
 ال خيقص اهللا      ٌحكنفد

 غمك خلنمل   ص ال خيقص اهللاَ قُّفش
غمك خلنمل       ٌ حكنفد ٍ
 : افقلش افذي يلته مجمس اخكحقصرات:٨ج
 .ع ب جكـ. ٣  . ب جكـُّفش. ١
 .س ب جكـ. ٤  .ال ب جكـ. ٢

ل ّل، وذفش قص حكالل رضومقص األرمقكن، جكمه يلته األوّهص افقلش األو
 :منّاخكصاكبن افلل
  ب جكـّش ف   م جكـّفش   ب مّفش

 :منّويلته افثنين افسنفبن افلل
  ال ب جكـ  ال ب جكـ   ب مّفش
 :ّمنافثنفه اخكصاكبن اجلزئ ويلته

  ع ب جكـ   م جكـّفش    ع ب م
 :ّمنويلته افرامقس افسنفبن اجلزئ

  س ب جكـ    ال م جكـ    ع ب م
ّوفد ىقكدقن أقثلن هذه افرضوب خك  .ّن أاكرى اخكقلش احلديه جكصهلن، غرااكسّ

ّ، يتقح قص حكالل ّمن اجلزئَّفصن افقلش افثنفه ال يلته إالّ افض يف :٩ج
 :ن وهض افتنفمنّاجلتكراض رضومقص افست

 ع م ب  م بّفش  م بّفش ع م ب  م بّفش  م بّفش
 .ال م جكـ .س م جكـ ع م جكـ  م جكـّفش ال م جكـ . م جكـّفش
ع ب جكـ  س ب جكـ ع ب جكـ  ع ب جكـ  س ب جكـ س ب جكـ 
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ي حمسن غجنمتتمثجمل معتب عحفيغيمثمل جنمبجىغئ)ضص ضص ضص ض(: هغهثتلكف غجنرضعلك همغ يعهن  ي
قغ جلمف خمٰهمثمليغخفمئيط وهنلكغص هخميط غخكتهبمبمن غجنرضهغ غألقجعخيمل غخفىعمم ومثمل مغىغئي يص حمالجعيط ي

ن غجنمتتمثجمل مغىغئ همثملهغحللكن ممىعجن عن معهئ  .ي
ي حمسن ممالصيمثملن هغجنثلكذ جنمبجىغئيلك همغ عهثتلكف غجنرضجعخل غألهيهعهن ي

ي ه هنمتهتخص معمسجن هن  
مغبملومثمليمممب ققُّـيص هغجنهئمب ظمييعهو هن مغبمل معمهيطم مض هن  :مثمل غخف

 جفم= غ . ص
  جفم< غ. ص

غنو عهثسلكنش مم:وشثقل اشثقخص و هثلكلكو عهثسلكنش مم:لّشثقل األو حممشقغ . و جفمث
يمبمتلك هن مم هنمتهتخص خممثلكحكلك هن غجنجههئ غجنثلكجنهن غجنرضغ غألهيخكهئ ه نص خفلك عهنهئ عن ٍّ

ققي غ جفم مض مميمم: معمهيطم ضمثح هن حفالنو هن ققص هَّـ هنلك ُّـهبهئ مع   هن
 :غجنتلكجنمثخل غجنمئمثلكحكخل

ومم عهثسلكن        وهثلكلك               ي
ومم عهثسلكن        وضلكجف               ي
و مم هثلكلك  وضلكجف               ي

و      مم عهثسلكن غن               ي  وجفمث
و      مم عهثسلكن  وضلكجف               ي

غن  وضلكجف         جعخيىش غحلمث
قق غجنمئمثلكك غأله مضو ضلكجفو هثلكلكي مم:جفمثهن ظيطخممن هتلك مس معمهيطم مض ين جنهئمتي هن

ل عجل ض قق غجنمئمثلكك غجنثلكذص هقجن ألن غخف يهن نص حمال ُّـمهيطم ي ه هنجيمبمئلك هن غخفحهب
ن غنشمم: غجنمئ  .و ضلكجفو جفمث

ققي مض ممو ظلكقخمملومثملي مممبوهجعلكجنتلكمظ ي ُّـهبهئ معمسحكمثيغ خملكجليطغ نو هن خص يمممب: ص معمئ
مغبملي غجنرضغ غألهيمعجههئ لك معهئىعغ يص هقجن ألشهمثملي مممبهن هن غجنجههئ غجنثلكجنهن عهثتمي هن

ق جغلكهثمثلكص جنهئمت قق غخفىعمم يمض غخف ققي مض ممو ظلكقخممليمثمل غجلىغئيمتلك هثجيط عنه ققو هن  . هن
ضمثح هن حفالن  هممىعجن غألهنيع جعلكجنمتسبمل جنمبرضغ غجنثلكذص هَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ مع

 :هغجنمئمثلكحكخل غجنتلكجنمثخل عُّـٰهلك
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و       مم عهثسلكن                        هثلكلك و  ي

 و       جعحجيع       ي خظ هن غإلهثسلكن
و ي خظ هن غجنمتلكلك          جعحجيع 

ومم قَّـمك         وهنخييطن                       ش
وجعهيٰهمل       ي خظ هن غجنىعَّـمك         ي
 وجعهيٰهمل        جعخيىش غجنىعَّـمك جنمثيغ  ي

 يجعمسهث:  معهيمثيطومثملي مممبو ي ُّـهبهئ معمسحكمثيغ خملكجليطغي جنهئمته ظلكقخمملهمثملي مممبىن عهثتمييغجنمئمثلكك غأله
لك يص هقجن ألشهمثملي مممبه حكلكجنبملى غجنثلكذ هن غجنجههئ غجنثلكجنهن عهثتمييخص معجههئ غجنرضغيمممب

ن عجل ن حممث غخفحهب قق غجنىعه ُّـهئ لص عق حكمبمك يمعهئىعغ مض غخف ض ه هنجيمبمئلك هن غخف
جنمتلكو جضلكني جل غألجليغألحفيس  .ومليي خظ هن غخفخييطن جعهيٰه: ص ممخص مض خم

قغ عمل ذهغ :زسج غغ جعلكجنخي ق مض هنخييعك غجل  غجنجههئ غجنثلكجنهن غخفىعمم
ٍّ غجنرضجعخل غجنيعغجع هغخللكهنيغ عهثتجلك هن عن مممقه مم هنمتهتخص مغىغئغجنسلكجع هثجيط ومثملي  .ي

 ي هثجيط غجنرضغ غجنثلكذ هن ذهغ غجنجههئ غجنيعغجع غخلهبسملص جفمثهن ُّـتمسجنهممىعجن
مغبمل مغبملومثملي مممبوهن هن ومثمل مغىغئو ظمييعه ههن  : مممقهي
غن   و عهثسلكنشمم  وجفمث

ق  جن  وعهثسلكن  جعخيىش غجن
 غن ق   جعخيىش غحلمث  وهجن
يمل عهث ي عهثتلكف هن مغىغئمثي غجنخيلكهن جنمئيط مغلكظ مض خهل غجنمئمثلكك:سسج  يتخلص عه يجعيطي

ومثمل همغىغئومثمليمثتخل عه مممبيلك هن مممبي غجنمئمثلكك عهنيعن ُّـتجههئ  .ي
يعهنلك همغ قجن حممثهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ  :  غجنتلكمظيمهلكمظي غيمعي

يجن مغلكق معيعمممك غجنمئمثلكك هن مغىغئمث  ي ي غألهحكيشص جنهئمتيق غحليطيتخل جللكق جليطن معهئيعي
ص ق قجن ق معيعمممك غجنمئمثلكك هن مغىغئمث ي  عقنر ير  .تخلي

ضمثح هن حفالن غجنجههئ غجنتلكمظ: همغ غخفالقهنمل  :ُّـهبهئ مع
  ل غ جفم    ل ن جفم    ل غ ن

ي ظمييعغن ي معيطن جلمف عممثيع هن معالخم غألهحكيش هن ي َّـ عن:هنهيلكق َّـىعغ غجنجههئ
يغألظمييع مض غجلهبمبمل هممىعجن جعلكجنمتسبمل جنسمممقص حمال ُّـخيمب هغحللكن ممىعجن عن غجنبخيىش  ى



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. ضضض
تمئ هن غألظمييع َّـ هثهييغ غجنبخيىش غجنىعه ُّـمبتمئ جع هن غألمممقص هن غألهحكيش غجنىعه ُّـمب

ق عجلالن عهث:  عحفيعهوهجعخيبلكقغ  ُّـثبمن هن حفالجن يي ُّـهبهئ هن حفالن غجنجههئ غخفىعمم
ققيهمض مم ق جلمف معمب و هن غ غألمممق جنسظمييع هن حفالن غألهحكيش غخفىعمم قق جغب  هن

يمهِّـ متلك هثجيط مض جعخيىش غألهنثمبمل ي ُّـيغجنجهلكمممبملص هممىعجن ي ُّـهبهئ غجنسمبمكص هقجن ألهث
 :ٍّ غجنسمبمكص هعجنمث هنثلكن مم هن غحللكجنتخليغإلرلكغ همض جعخيٰههتلك ي ُّـمهِّـ

 :هنثلكن غحللكجنمل غألهمل
غن    غإلهثسلكن  جعخيىش  وجفمث

غن  وحميعك    جعخيىش غحلمث
 وحميعك     جعخيىش غإلهثسلكن 

ىقعُّـمن عن غإلرلكغ جمحق  .ص عق ي عرلكغ جعخل غخفتبلكُّـمتخلو ظحمثِّـي
 :هنثلكن غحللكجنمل غجنثلكهثمثمل

غن    جعخيىش غإلهثسلكن   وجفمث
غن  وجعمتلكلك جنمثيغ     جعخيىش غحلمث

 وجنمثيغ جعمتلكلك     جعخيىش غإلهثسلكن 
ققصعقن ق حممث غجنسمبمكو َّـىعغ هن  . ي ر

غجليط جللكهنيخص ُّـهسحكيعهثم ممخص جلمبهبمن م هغخفمتجي  غققص هجنمثيغ ي مض ممه ظلكقخمملهملييغ خم  غخف
ققيهن خكمسهث عن رخي جنهئ  . خملكجليطغو هن

ه عرلكجعلك عه حكمببلك هن حفالن غألظمييعهجفلكن غألمممق  ي ُّـهبهئ عن هثستخيمب صعقن ه
قغجنجههئ   .غخفىعمم
ن غجنمهمييعه حكلكجنبمل:سسج ق عن معهئ  ن هغجنثلكجنهني مض ذهغ غجنجههئمبخل غألهه ي ر

غظ مملكهثمن غجنهئمقه مممب يهنجيمبمئلكص حك همثمل عن مغىغئهمثمله  .ي
ق مض غجنثلكذ جفمثهن غخكجكل حممث مممبيهعهن ص حممشهث ي ر يلك مض غجنجههئمبخل غجنثلكذ هغجنيعغجع  مثملي

مغبمل غظ مملكهثمن غجنمهمييعه هن ق قجن مض غجنه عن حكلكجنبملهغجنهئمقه حك  :يعغجع ألهنيعُّـص هي ر
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ن غجنهئمقه مممبصي جللكنوخل. ص ي هَّـ عهث يجعيط عن معهئ ي  .همثملي
ن عجفيطه هنمئيطص جعلكجنجههئ غجنيعغجعي حفلككوخل. ص ق عن معهئ ي هَّـ عهث ي ر هنلكمع ي
همثمل مغىغئهحكلكجنبمل غظ مملكهثمن ظمييعه عه مممقهي  . حك

ضمثِّـ جلمبمل قجن خفلك مع معمتلكهن غألخكهئلكن غألقجعخيمل هخهلكهتلكيهخميط مع ي مع ي  .ي
ومثلكك هنهسجني جنمئيط معمئيطن عن ي خم:سسج ي هن هنمتهيمهالغص همعمئيطن عن هنخيمت قجن جعخص ي ي

ى هعهنلك عقغ عهنهئصَّـ هنمتهيمهالغ ُّـمبهتلك عمل هنتي  هنمتهتلك هحم و خممثلككي حممثجههئومهالغي حت
يغجنرضهغ غخفخييعهحمملص جغ ُّـت ن عمل هثتمثجملي ظ يمهمبملص جغ جعخييط قجن ُّـتي هنتيمثمل َّـ خلكو غجن  ز

ُّـ غخفت غص هَّـىعغ هنلك ُّـهبهئ جليعض ومهمبمل عمل هنمتهيمهمبمليحت  :هن حفالن غجنتلكمظ هَّـ غخفجيمب
ص غجلهت:اشعمض  . هنهيلكَّـمث هثيطقممهتلكص غإلهثسلكنص غجنسخيلكقغص غجنخيمب
 .مهلكن هنلك جعخل غجنخيمب هغجنسخيلكقغ هحكمبب هنلك جعخل غجلهت هغجنسخيلكقغي عجغبلكغ غيمع:ّاخلري

ن عمل هنتيمثمللك غحلمئمثمئيعهن :اشخكقن ي حمتح  : عقجعومهالغي
هخص مملكن غإلهثسلكن جللكخفلك مس ُّـهئ مغلكَّـاليمممب. ص  .ه
هلكن مغلكَّـال مس ُّـهئ جللكخفلكخص مملكن غإلهثسيمممب. ص  .ه
وخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن جللكخفلك حمهت مغلكَّـيمممب. ض  .ه
وخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن مغلكَّـال حمهت جللكمسيمممب. ض  .ه

ن عمل هنتيلك هنلكهثخيمل غخلمبيهعهن ي حمتح  :مهمبتخلز
هخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن مغلكَّـال مملكن حكخيمثيطغيمممب  .ه
وخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن حكخيمثيطغص حمهت مغلكَّـيمممب   .ه

ُّـ جنمبهبمتهيمهالغ  يمهالغ يجعيط هن غجنتيطخممث حممثهتلك خفخييعحممل عه يعمل هنتجعخييط َّـىعغ غجنتح ي
وهنمتهتلك ُّـمهمبِّـ ألن ُّـمتٰه جنسحفيعه هن عمغ معجههئمث خممثلكك  :و هنمتتميي خلكي غخمجكغذي

يغخفالجفىح َّـ عهث ُّـهبهئ معجههئمث خممثلكحكخل غخمجكغهثمث  : خلص رلكيخل خلكمثي
 همس ُّـهئ مغلكَّـال    هخص مملكن غإلهثسلكن جللكخفلكيمممب
 همملكن حكخيمثيطغ  هخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن مغلكَّـاليمممب
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همملكن حكخيمثيطغ    هخص مملكن غإلهثسلكن جللكخفلكي مممب 

 :لك غجنمئمثلكك غآلحفيع حمهت غجنتلكمظيهعهن
 همملكن مغلكَّـال  هخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن حكخيمثيطغ يمممب
 همس ُّـهئ جللكخفلك    هخص مملكن غإلهثسلكن مغلكَّـاليمممب
همس ُّـهئ جللكخفلك  هخص مس ُّـهئ غإلهثسلكن حكخيمثيطغي مممب 
ُّـ مم هن غخفمتهيمهمبتخل عمل هنت:سسج ي ُّـهبهئ هنخييعحممل قجن عن عهنهئ حت ي مهمبتخل ي

وجغ عهنهئلكن معجههئمث خممثلكك  :مهي هنتي خلكي غخمجكغذز
 :حتىله األوز

 .هخص مس ُّـهئ غجنجيلكجنمك حكلكجلمثلك حمال ُّـمتجِّـيمممب. ص
 .خص هثجِّـ غجنجيلكجنمك حممئيط حكخييمممب. ص

 :حتىله اشثقففك
 .هخص حكخي غجنجيلكجنمك مس ُّـهئ هنتهتلكههثلكيمممب. ص
 .هخص هتلكهن غجنجيلكجنمك مس ُّـهئ حكلكجلمثلكيمممب. ص

ن جلمفمهالغ غألقجع ُّـهبيههن حفالن غجنتيطخممث مض غخفت  :غجنمئمثلكحكخل غجنتلكجنمثخل هئ غحلمه
 همس ُّـهئ حكلكجلمثلك    خص هتلكهن غجنجيلكجنمك يمممب
 حمال ُّـمتجِّـ  هخص مس ُّـهئ غجنجيلكجنمك حكلكجلمثلكيمممب
حمال ُّـمتجِّـ    خص هتلكهن غجنجيلكجنمك ي مممب 

 حممئيط حكخي    خص هثجِّـ غجنجيلكجنمك يمممب
 همس ُّـهئ هنتهتلكههثلك    خص حكخي غجنجيلكجنمكيهمممب
همس ُّـهئ هنتهتلكههثلك    خص هثجِّـ غجنجيلكجنمك ي مممب 
ي هنستحمئلك خفلك عجنِّـغجنسلكئ  جن مملكن َّـىعغ:شسج ه ي جنهئمت عجنِّـص حمهت جنمثيغ جعهبستحصي . يي

 : غجنتلكمظي غحلهبحليهُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ
 يجمحق هنستح  ٍّ هنمبِّـ جعلكجنجيمبمك شمم



 ٤٥٩ ................................................................................... اكخمخنج
  مقاكلمبٌّكمت      ةتا
ةتا غلك كحخخث ّ. 
ّنب، وأهنا ىقخخجل مقملث احكخمجل ّ اكمكةان حلخك احكجيقحب اكمم:١٦ج  ٍكحبىل يكاإّ

ٍقمنب  :ةممج حلتحج كج جكالل اكخاحق، ٍ صادقبّ
 ٌصادقب   ب اكـ ّقج   :الفرض

 ٌصادقب  َال ب اكـ   :عىّاملد
 يف اككمج ٍكجّ كخّ رشجلحّ اقىكاينٍ ةممج حلتحج كج جكالل قناس:الربهان

 :لّاألو
 َصتقب ال اكـ ب   ب اكـ ّام صتقب قجّقم
 َاكـصتقب ال ب   َام صتقب ال اكـ بّقم
ب اكـ صتقب ال ب اكـ، وةج احكلمجبّام صتقب قجّ قم َ. 

 :ّ احكتقب اكخاحقّةممج مقنان اككلتى كج جكالل اكلناس االيكخخمائح
 ب اكـ جلاز صتق س ب اكـ، وكج ّام صتقب قجّ ب قمَاكـكج مل ىقكتق ال 

  ج ال جيجز صتق اكملنلمل،ّيقاز صتق س ب اكـ جلاز صتق اكملنلمل، كمم
ب اكـ صتقب ال اكـ بّام صتقب قجّ قم َ. 

   ب اكـ ككتق نلنلنا ّ ب اكال صتق قجَاكـ كج مل ىقكتق ال :يان املالزمةب
مقملث َ ب، وككتق ع ب اكـ حلمحنا احكحخجي، وككتقب س ب اكـ َاكـع 

 .ٌةتا جكمث . ب اكـّ ب اكـ، فال ىقكتق قجّ نلنث قج)س ب اكـ(، واحكخمجل
 : اكخاحقّ احلمخلّقام ةممج مقنان اكممكى كج جكالل اكلناس االقىكاين

  اكال صتق األصجٌصادق    جي  حلمث كحخّقج
  بَاكـحلمث كحخجي ال       َاكـال ب 

).ّقج ب اكـ( ب حلمث اكملنث احكخاكث كـَال اكـ) ١(
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ى جفلكن ظيطم ي جفم غوظلكقم ى ي غ جفم 

وهخميط جليعحممن عن ي جفم غ ظلكقم و ي غ جفم ظلكقمنص عقى  .ى
غ جفمص ظيطخممن ي غ جفمىيخص ظيطخممن ممي مممب . 

 :ّفكاشخكقن رخ اخىجبك اجلمئ
 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنتلكمظ

 .ول غ جفم ظلكقخممل   :اشعمض
 وملظلكقخم ك غ جفمى   :ّاخلري
ن جعمسن:اشخكقن ص ه ك غ جفمى عن مملكهثمن ظلكقخمملي ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئ  حمهت

ن عمل حفمب غجنهييعكيهعي ظ  : حممثهبهئ غحكتخيخصحصلك مض غجنمئمثلكك غجنتلكمظ جنمب
  غ جفمىيظيطخممن مم  خص ممىعجعمن ك غ جفمىيمممب
 ظيطخممن ي غ جفم  ى غ جفميخص ظيطخممن مميمممب
َّـىعغ حفمب غخفهييعهك .ممىعجعمن ل غ جفم  خص ظيطخممن ي غ جفميمممب. 

يهمل حمسن مميعهنلك غأل يلك غجنثلكهثمثمل حمسن ي غ جفمى ي غ جفمى هثمئمثىش ك غ جفمىص هعهني
نوظلكقخممل  . جعمئلكجليطغ هثمئىش غخفحهب
غو ك غ جفمى ظلكقخممل  .ص هَّـ غخفجيمب

 :فكّاشخكقن رخ اشسقشبك اشغغ
 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنتلكمظ

 وظلكقخممل   ي غ جفم :اشعمض
 وظلكقخممل   غ جفمى ي مم:ّاخلري

ص هعيهخممل غ جفمى ظلكقي ممعن مملكهثمن: اشخكقن  ُّـمبىغن ممىعغ ي غ جفمص َّـىعغ يص حمهت
ضح غجنتلكمظوحفمب  :ص هَّـىعغ هنلك ُّـ

 ظيطم هثمئمثٰههتلك ك غ جفمى     غ جفمى يخص ممىعجعمن مميمممب
حصلك ل غ جفم    خص ظيطخممن ك غ جفمىيمممب ضمل جضهب  ظيطخممن هنمتمئ
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ص وممىعغ هثمئمثٰههتلك ي غ جفمص َّـىعغ حفمب   خص ظيطخممن ل غ جفميمممب

 .همتلك حميعضمتلك ي غ جفم ظلكقخممليهقجن ألهث
غو غ جفمى ظلكقخمملي مم  .ص هَّـ غخفجيمب

 :ّفكاشخكقن رخ اشسقشبك اجلمئ
 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنتلكمظ

 و ك غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
 و ل غ جفمى ظلكقخممل:ريّاخل

 ُّـهبهئ غيحكتيطين جلمف ظيطم ل غ جفمى جعمتهييغ غجنجييعُّـمئمل غجنسلكجعمئمل هَّـ :اشخكقن
 .لكيعُّـمئمل غخلمب

 جنمهيطم هثمئمثٰههتلك ي غ جفمى     هجن مس معهئ ل غ جفمى ظلكقخممل
نيجنمهيطخممن مم    همى ظلكقخمملجن مملكهثمن ي غ جف ضمل غخفحهب   غ جفم هنمتمئ

 ممىعجعمن ك غ جفم     غ جفم يهجن ظيطخممن مم
 همتلك حميعضمتلك ك غ جفم ظلكقخممليط ألهثوَّـىعغ حفمب
و ل غ جفمى ظلكقخممل 
غحم جنم:شسج  ) غ جفميمم( غجنمقَّـلكن جلمف جلهئيغ غجنمتمئمثىش غخف

 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنتلكمظ
 غ جفم معمهيطم مض ي ممين جفم أل<جفم عه غ = ص غ و غ جفم ظلكقخمملي مم:اشعمض

قُّـ حممئيش ققُّـ غخفىعمم  .غخف
وغ ظلكقخممل  جفمىي مم:ّاخلري  ى

 : ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنمئمثلكك غجنتلكمظ:اشخكقن
ه جفمى غ ظلكقخممليجن مس ُّـهئ مم و جنمهيطم هثمئمثٰههتلك ك جفمى غص جنهئمت جمحق ظلكقمى ي  .ى

و جفمى غ ظلكقخمملي مم  ى
 غجنالقن هن حفالن ىُّـهبهئ غيحكتيطين جلمف جليطن ظيطم ك جفمى غص عه جعجيالن
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 : افتنيلّقنيلّ االتّافكمنس االغرتاين

 صدغه س ب حـ    َ ب َحـّفلام صدغه س 
  ب حـّفذبه فل    ام صدغه س ب حـّفل
ب حـّفذبه فل    َ بَحـام صدغه س ّ فل  
ن ّ، وأف)َ بَحـس (ّن افقكرى غألن س ب حـ عكس نكمض فواغق فـّأف

  . ب حـ نكمض س ب حـّ فلّافكربى غألن
ّ افمتمجن خلف افكرض، حمه غرضمن فلفكن  .ً ب حـ صندغنِ
س حـ ب فنذبن ٌ َ  . وهو املقلوب،َ بَحـ ّ غمقدق نكمقمن فلَ

ً ب صندغنَحـ ّفو مل تكن فل: يمكن صمنغن افكمنس افتنيل:  أخرىٍوبقبنرة َ 
ٌ ب صندغنَحـ ّ فل بحسن افكرض، إذنٌمن صندغنّ، فكمً ب حـ فنذبنّفكننه فل َ. 

ً حـ ب فنذبنّفو فننه فل: فثن ثنٍوبقبنرة َ ّ وب إفَحـ، فكننه افمسبن بغ َ ن َ
، أو افقموم واخلقوص فن وجه أو افقموم املقلق، حمه يكون ّافتبنين افكع
ً ب فنذبنَحـ ّ فمسه فلن األفر فمس فذفك، إذّ، فكنّاملوضوع أعم َ. 

ّ ألن فوارد فذب املوجبن افكل:بيان املالزمة من س من هي فوارد صدق نكمقّ
 .ب حـ، واألخرية تقدق يف املوارد افثالثن املذفورة

َب، //َحـ: َب، أي وَ فو فننه افمسن املذفورة بغ حـ:بيان بطالن الالزم
َب، حـ  > َحـ ّ ب فكننه افمسبن بغ نكمقمام حـ، ب، افتبنين اجلزئي×َ  افذي َ

وص  وافقموم واخلقوص فن وجه وافقموم واخلقّيفتمل عىل افتبنين افكع
  فن ب، وعىل هذا تكون افقالغن بغ بّاملقلق بحمه يكون حـ هو األخص

 :حـ هي افتنفمنو
 حـ// ب 
  حـ×ب 
  حـ>ب 



 ضضض ................................................................................... غجنتهبثمث
مغبمل   هن َّـىعنوهجنمثيغ هغجفيط ققغ جنمهيطم غخف ن هن هغجنخيالئ ُّـمهمبِّـ ألن ُّـهئ

ققُّـيغجنهئمب  . جفم< غص جفم= غ : مثمل غجنت معمهيطم مض هن
ى جفمى غ جنمهيطخممن ك جفمى غ هجن ظيطخمي جن مس معمهيطم مم   من جنهئىعجعمنى

 .وَّـىعغ حفمب.  غ جفميمم
 :) ب حـّسه(اشخكقن رخ رغم اشغعفن اخخقشه شـ

 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنتلكمظ
 و غ جفم ظلكقخمملي مم:اشعمض
 ى ي جفم غ:ّاخلري

يي جغ غخمجكغهثمثي عهي غحكتثمتلكئو ُّـهبهئ جليعض هن حفالن خممثلكك:اشخكقن ز خل يخل خلكمثه
 .هخل جغلكهثمثلكيمهلكجنمثيغمع

ه جفم غ ظلكقخمملجن مس معهئ ي  ى جنمهيطم هثمئمثٰههتلك ل جفم غى
 .و جمحق ظلكقميجنهئمت
و ي جفم غ ظلكقخممل  .ى

 .ي جفمثهن عن غجنمتمئمثٰهخل ي ُّـمهيطخملكن هي ُّـهئىعجعلكنزٌاخرزشك واضحك
 ي غجنهللكيلك جعجيالن غجنتلكمظ حممثهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئمثلكك غيخمجكغذيعهن

 : غجنتلكمظيمهلكمظيغيمع
ىمممبخص ظيطخممن ل جفم غ    ظيطخممن ل غ جفمى    ي
 ظيطخممن ك غ جفم    ىغ جفميمممبخص ظيطخممن ل   
ىخص ظيطخممن ل جفم غ ظيطخممن ك غ جفمي مممب 
هلك غجنهئمقه حمبمتلكظ جلمف خملكجليطغ هثمئىش يص هعهنههلك غجنمهمييعه حمبمتلكظ جلمف غجنخيهئيغ غخفستيعهن

ن  .غخفحهب
ن ظمييعه مض غجنمئمثلكك غيخمجكغذ يجغ هثمسحفىع غجنمتتمثجمل جنتهئ  : غجنتلكمظيمهلكمظي غيمعي غجنهللكز

 ظيطخممن ك غ جفم    ىخص ظيطخممن ل جفم غيمممب  



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. ضضض
 ممىعجعمن مم غ جفم     غ جفمخص ظيطخممن كيمممب  
غ جفميممىعجعمن مم    ىخص ظيطخممن ل جفم غ ي مممب  

  حممثمهيطم هثمئمثٰههتلكو َّـ مملكقجعملى حكبب حميعك ظيطم ل جفم غص عقنوَّـىعغ حفمب
غ  .ىي جفم غص هَّـ غخفجيمب

 :)ال ب حـ(اشخكقن رخ رغم اشغعفن اخىاسه شـ
 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غجنمقَّـلكن هن حفالن غجنتلكمظ

 جفم//غ  ص و ي غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ك جفمى غ ظلكقخممل:ّاخلري وص ي جفم غ مملكقجعملى ى  ى

ي يجعيط هن غيحكتيطين عه:اشخكقن هي جلمف ظيطم ك جفم غص هجغلكهثمثلك جلمف ممىعغ ي ى ى ه
ىي جفم غ ص هغآلحفيع ين غحكتثمتلكئيغأله: ن حممثهبهئ جليعض هن حفالن خممثلكحكخليلك غألهيعهن. ى

 .ومكي هنيعمميمهلكمظي غمعيغخمجكغذ
 جنهئ ي غ جفم ى جن مس معمهيطم ك جفمى غ جنمبىغن ممىعغ ي غ جفمص:لّق األوّأش
و ك جفم غ ظلكقخممل.  جعحسمك غجنهييعكوظلكقخممل ى  .ى
غضِّـيعهن   .متلك حميعضمتلك ظيطم ي غ جفميص هقجن ألهثولك جعجيالن غجنالقن حم

 :لك جعمثلكن غخفالقهنمل حمهب حفالن غجنمئمثلكك غجنتلكمظيهعهن
ى جفم غيظيطخممن مم    ىخص ممىعجعمن ك جفمى غ يمممب  ى
ى جفم غيخص ظيطخممن مميمممب ىغص عه جفم= ىمملكن جفم    ى   غ<ى
  غ>جفم هجفم= مملكن غ   ىغ<ى عه جفم جفمى= ىخص مملكن غ يمممب
 مس معمهيطم ي غ جفم غ>جفم  هجفم= خص مملكن غ يمممب
ي حممبمبتمتلكخمىش جعخل ك جفمى غص هممطهنمل غألهمليلك غخفمئيطيعهن ى جفمى غص هرلك ي ُّـمهيطخملكن ى

 .ههنخيلك هي ُّـهئىعجعلكن ممىعجن
يهعهنلك غخفمئيطهنمل غجنثلكهثمثملط حمسهث ي ي جليعحممن عن ممي ققُّـ حممئيشي :  غ جفم معمهيطم مض هن

ل  ض ل عحفيسغجنتسلكهه جعخل غخف ض ن غخف نص هعن ُّـهئ نيهغخفحهب  .ه هنجيمبمئلك هن غخفحهب



 للل ................................................................................... نزكصكضغ
إلض نخشظسط نزكضزكطم ركيإليمس بذ  نزصققط بذ ضشضيض نخكقضيظذ نزكقضيآلل ينزصققط إل

 نخسصغ  سسصغ ظق نزشصفي ينخلسفهأل يحسفهألضذ نزصعظف بضصصام دصفيإلضشضغ نزشص
 .إل مدفإلعل يضشضغ نألحإلحضط ظشفي ضشضغ نألدف محع

نحظ يظف ي أل يف سفهنإلضط ال تسظى مالإل نزقضزقط نزشصإل ركيمإليمسض نزعنبشط
 .حى//ن

أل ه حى ن مضنرط إل  .إل
إلل يظف نالخكظالي دخ دظي مظى ال حى ن رضضا الثاينّوأم إل ف ظصشف دعقف زام إل

إلتف دعو نألي  .يإل
آل ن مضنرطإلحىزف زضضط ال   أل زصعي زعن ال ن حىل يزشف ال ن حى مضنرطإل

أل ن زضنبطإلحى ال . نزشعوحقط   .إل
 .ألض بسالي نزالهي رفنقظإلمس

 : نزكضيلإلسضيلإل نالتإل نزذدقإلض بضضي نخالهسط رصف حالي نزشضضه نالرخنكإليمس
 إلن // إلحىزضي                 إلام مظرط ال حى نإلزص
 ×مي//إل مسض)ن( ي)حى(زضي بذ                 إلن// إلام زضي حى إلزص
 آلحى ننئام// مل ظشف ن       × مي //ض إل مس)ن( ي)حى(ام زضي بذ إلزص
 آل ننئامآلمل تشف ال ن حى مضنرط              آلحى ننئام // ام مل ظشف ن إلزص
آل ن مضنرطإلحىام زضضط ال إل زص  .آل ننئامآلمل تشف ال ن حى مضنرط              إل

 .ظعن حصغ نزشعو
 :آليظصشف دعو نالخكظالي سف حالي نزشضضه نزكضيل مظسض

آل ن مضنرطإلحىام زضضط ال إلزص  آل ن مضنرطىإلح إلزغ زضضط  إل
آلزضضط و حى ن مضنرط  آل ن مضنرطإلحىام زضضط زغ إلزص  إل
آلام زضضط و حى ن مضنرطإلزص آلزضضط و ن حى مضنرط  إل  إل
 آلزضضط ه ن حى مضنرط  آلمضنرط إلحىام زضضط و ن إلزص



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. ضضض
  ه قغئخصهمس معهئ ي غ جفم ظلكقخممل  هخص مملكهثمن ك غ جفم ظلكقخممليمممب
هخص مملكهثمن ي جفمى غ ظلكقخمملي مممب  ه قغئخصهمس معهئ ي غ جفم ظلكقخممل  ى

 .وَّـىعغ حفمب
ص هغجنثلكجنثمل هجنمثيطغ يعهن نص هغجنثلكهثمثمل هجنمثيطغ غجنتيطغحف جنمثيطغ هثمئىش غخفحهب لك غألهمل حم

نص هغخللكهنسمل هجنمثيطغ خملكجليطغ هص هغجنيعغجعخيمل هجنمثيطغ هثمئىش غخفحهب جنمثيغ : غجنخيهئيغ غخفست
 .يمثملي ظيطخممن غجنهئمبيمثملخص ظيطخممن غجلىغئيمممب

 :)ال ب حـ(اشخكقن رخ رغم اشغعفن اخخقشه شـ
 :ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنتلكمظ

 و ظلكقخممل ي غ جفم:اشعمض
ي قغئخص قهن ممو ل جفمى غ ظلكقخممل:ّاخلري   جفمى غه

 :ييجعيط هن عخملكهنمل غيحكتيطين جلمف غألهنيعُّـ غجنتلكجنمثخل عقنص :اشخكقن
 ه قغئخصوظلكقخممل  ل جفمى غ . ص
 . ممىعجنهجنمثسمن ظلكقخممل   جفمى غيمم. ص
ز جغ ه غجعتيطغظي غحكتثمتلكئون حممثهبهئ غيحكتيطين جلمبمث هن حفالن خممثلككيلك غألهيعهن
 .ه جغلكهثمثلكيمهلكمظيغمع ي خلكيغخمجكغذ
ه جن مس معهئ ل جفم غ ظلكقخممل:لّق األوّأش  يمعخل ي غ جفم هممي جنمبىغن ظيطم غخفتٰهلكقى

 .ن هنثمبي حملكخفمئيطوغ جفمص هغجنتلكمظ جعلكلك
 .غجنالقن هغضِّـ غجنبجيالن

 : غجنتلكمظي غجنهللكي هن حفالن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ:جعمثلكن غخفالقهنمل
 ظيطخممن ي جفمى غ    ىخص ممىعجعمن ل جفم غ يمممب  
 ظيطخممن ي غ جفمى     غىخص ظيطخممن ي جفميمممب  
  غ جفميظيطخممن مم    ىخص ظيطخممن ي غ جفم يمممب  
غ جفميظيطخممن مم    خص ممىعجعمن ل جفمى غي مممب  



 ككك ................................................................................... لزفشفصع
 :قثع صضحط لزصفصفض زفشغو لسظى يف لزشصضن لزفضيل

  م حهآللطرض رع     ميحهام رطبض ن آلرش  
 رطبض آل م حه     م حهآلام لطرض رعآلرش
م حهرطبض آل      ميحهام رطبض ن آل رش 

 .يططل حشع
 .يصض لضمرضآلك زشصي زشضصض آل م حه رضنبضي م رضنبضيحهذشغ رضصض ن 

 ي م لضمرضيحه ن. 
آللزض لخشط زض لألوذ ذششفصضرظك ولزفضصصض زشسشظ لخغفغىك ولزفضزفض زصشظ آل
 .)آل م حه( و)م حه( آل بد رعآلض لزفضصصض يف لزشصضن لزفضق ذششفسضمآللخقشغهك ولز

 :ي م بضزفضيل لطسضيحه لطه ن وطششع لآلخفطآله خخ
يزغ مل تشع ن حه م لضمرض  م // يحه زشضو ي

 م < م لو حه= زشضو حه   م// يوزغ رضو حه 
 خض لطرض آل م حه  م <م لو حه = وزغ رضو م 

ي زغ مل تشع ن حه م لضمرض  خض لطرض آل م حه   ي
 يزشع آل م حه لضمرض

ي ن حه م لضمرض  ي
   تشطم يف زغنم لطه صشصسصضك وصشصظيم حمسغنآل رعآلض لألوذ ذقوآللز

آل م طغ آل حه مك لى لزغضزفض لزششيحهن   يف حضه لزففضطع آلصضك وطغ آل تسطه لآلي
 . بد جظئصصضآللزشد

آلصض لزآل رشدلخففضطص صشصظ لحط آلض لزفضصصضك ذقوآلولز يض زغضو زسد لألحظ لو طشغو ي
 . زصغآللخع

 لخسطوه= آل زغجغم       لخسطوه //لخغجغم 
  لحلفظ>آل لصغضو       لحلفظ// لإلصغضو 



 كم ه لجشزظذفصم  قم ................................................................................. ككك
ى جه م ملئام دششسع حطغع رع جاله لذفصيليص لآلحفضآله حج حضو لضه ذظيىلر  :ي
ى جه م لصمدصيام ذصشص ذظيذس   م< يجهم لى  = يجهذصو     ي
 ي م×يم لى جه //ذصو جه   م <يم لى جه  = يجهام ذصو يذس
يلضدص آل جه مق ىن جه م  ي م×لى جه يم// ام ذصو جهيذس  ي
 لضدص ه م جه  ي ىن جه مقي آل جه مام لضدصيذس
 ذضبص آل م جه    ام لضدص ه م جهيذس
ى ملئام ذضبص آل م جهى م لصمدصيجه يام ذصشص ذظي ذس. 

 .ى ملئامى م ذشغص لصمدصيجه ي ذظ. ضضل جسظ لذسطن
يص لألىخ دقو لجعثغص لذسسيلر  جه <م ىجه= م : شص ترضه يف رعنمضعي

 شسشظ لجض لجفغصىضخ ىحخ لآلجط ضغ شغغص يدصو لذشغغص بخ: ص لذفصششصيىلر
يق ىلو لذشغغص بخ شسشظ لألجطيلذفغصضع لذسخ   ضغ لذزشعو ىلخلرعني ىحخ لألحعي

 .شغصورع ىثعق ذصحلشعلو ىلذال ل
 .يدعلغفص: ص لذفصذفصيىلر
يدقو حسط لذشسشظ لجفصذظ ذسغصذغفخ لذسس: ص لذطلبزصيىلر  ضع يشصشص ىلجلطئي

يشص ثطئيرعثغص  .ي
 :ّمنالربننن عىل عمه نممو السنلبن اجلهئ

 :االستهالل عىل عمه المممو املىافو
 : رع جاله لذفصيل)ن م جه(ضشسع لآلحفضآله حج حسط لذشسشظ لجعلدظ ذه

 .ي ن م جه لصمدص:اللهض
ي م لصمدصيجه ن :ّاملهعى ىق آل جه م ذشغص لصمدصي ي ي ملئام ىيف ذظي  . رعنمي رعنمى

ي لرص لضه ن ج:الربننن يه م دششسع لآلحفضآله حسشع رع جاله دشصني  ي
يآل ىلدحلقي لىيلحففشصئغ  .ى ثصششصيرصيلي لتي قحغى

يلرص لآلحففشصئغ ى م لصمدصيجهذع مل تسع ن :  دششسع لشصخفع بصذفصيلي  ذضبص ي



 طضض ................................................................................... غجنتهبثمث
 .وك غ جفمص جنهئ ك غ جفم ظلكقخممل

ن جعخييطن ظيطم ك جفمى غ جعلكلك و غجنمئ  .ى
غضِّـيعهن  .ولك جعجيالن غجنالقن حم

 :ن غخفالقهنمل حمهب حفالن غجنتلكمظلك جعمثلكيهعهن
هجن مملكهثمن ك جفمى غ مملكقجعمل   ى جفم غ هثمئمثٰههتلكيجنمهيطخممن مم   ى  ى
 ىجنمهيطم ي جفم غ    ى جفمى غ يهجن ظيطخممن مم  
 ىجنمهيطخممن ي غ جفم    ىهجن ظيطخممن ي جفم غ  
  غ جفميجنمهيطخممن مم    هجن ظيطخممن ي غ جفمى  
 جنهئىعجعمن ك غ جفم     غ جفميهجن ظيطخممن مم  
ه جن مملكهثمن ك جفمى غ مملكقجعمل  .وَّـىعغ حفمب. ه مملكقجعمل جنهئلكهثمن ك غ جفمى
يلك غألهمل حممئيط قمميعغ جلمبيعهن نص يتهتلكص هعهنى لك غجنثلكهثمثمل حمهب حفالن خملكجليطغ هثمئىش غخفحهب

هص هغجنيعغجعخيمل هحم خملكجليطغ هثمئىش غخفح نص هغخللكهنسمل هبهغجنثلكجنثمل هحم غجنخيهئيغ غخفست
 .هحم خملكجليطغ غجنتمتلكخمىش

و ك جفمى غ ظلكقخممل غصى  . هَّـ غخفجيمب
هلك غيحكتيطين جلمف جليطن ظيطم ي جفمى غ قغئخص يهعهن خص ظيطخممن ك غ جفمص يمممبى

 : غجنتلكمظيحممثهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ
يجن ظيطخممن ي جفمى غ مممب ىغ عه جفم // ىخص ظيطخممن ك غ جفم جنهئلكن جفم ى ى غ عه ×ى

ص جفمثهن ي معمهيطم ي جفمى غ يمث غجنثلكذ هغجنثلكجنهنص حملكخفمئيطي جعجهمئو هغجنتلكمظ جعلكلكى غص>ىجفم  ىن هنثمب
ي غ مممبى ي معمهيطم ي جفمىغص // ى عقغ مملكن جفم زعي  .خص ظيطخممن ك غ جفمى

قغ يلك غخفالقهنمل حمسنيعهن غقق غجنثالجغمل غخفىعمم  .ك غ جفم معمهيطم مض غخف
يلك جعجيالن غجنتلكمظط حمسهث ي ُّـمهِّـ غجنسمبمك غجنهئحليهعهن ي مثخل جل غآلحفيع حممثخص ي ألجفيط غجنهئمبي

ن كوجن مملكن جعمثمتهتخص جلهب  ألجفيطرلك جل ي هن همغ غجنىعه ُّـهيمثيط غجنسمبمك غجلىغئو هحفمه
ن  : يغآلحفيعص حمال ُّـمهِّـ غجنمئ



 صف م غخفمتجيممتلكغ  خف ................................................................................. صطض
 عه ي خظ هن غجنجيحق جعمسجعمثىش  خظ هن غألجعمثىش جعجيحقص ي 

يهممىعجن ي ُّـمهِّـ حكمبمك غألجل ي خظ هن : هص حمال ُّـمئلكن هنثالي جل غألحفيسي
غن جعمشهثسلكن  .وغحلمث

 :االدتلالل رخ رغم اشغعفن اخخقشه
 :ُّـهبهئ جليعك َّـىعغ غيحكتيطين هن حفالن غجنجييعُّـمئمل غجنتلكجنمثمل

جفمص ×غ  ص  جفم> غ  جفمص //ه غ   وظلكقخممل   ك غ جفم :اشعمض
غقق ظيطم ك غ جفمَّـ  ىعن هن

  جفمى غيهي معمهيطم مم   وظلكقخممل   ل جفمى غ:ّاخلري
خص ظيطخممن ك غ جفم حممثهبهئ يلك غجنمقَّـلكن جلمف ظيطم ل جفمى غ مممبي عهن:اشخكقن

 .يمهلكمظي غمعي خلكيص هغآلحفيع غخمجكغذيحصخص غحكتثمتلكئيعه: جليعض هن حفالن خممثلكحكخل
يجن مس معمهيطم ل جفم غ مممب: نيلك غألهيعهن   ك غ جفمخص ظيطخممن ك غ جفم جنمبىغن ممىعغى

ص حملكخفمئيطن هنثمبوغخفهييعهضمل غجنمهيطمص هغجنتلكمظ جعلكلك  .ي جنمبىغههن غخلمب
يخص مع حميعك ظيطم ك غ جفمي مممبو ل جفمى غ ظلكقخممل. 

هلك غجنثلكذص حمهت هنلك ُّـهبهئ جليطن جعمثلكهثلك جنمبهبالقهنمليهعهن  :ي
هجن مس معهئ ل جفم غ ظلكقخممل  جنمهيطم ي جفمى غ هثمئمثٰههتلك  ى

ه    هجن ظيطخممن ي جفمى غ  ظيطخممن ي غ جفمى جلهئسهتلك غخفست
نيظيطخممن مم    يطخممن ي غ جفمىهجن ظ   غ جفم جعمتمئىش غخفحهب

 ممىعجعمن ك غ جفم هثمئمثٰههتلك     غ جفميهجن ظيطخممن مم
وَّـىعغ حفمب. جنهئىعجعمن ك غ جفم   ه جن مس معهئ ل جفمى غ ظلكقخممل. 
غو ل جفمى غ ظلكقخممل  .ص هَّـ غخفجيمب

خص ظيطخممن ك غ جفم حممثهبهئ ي جفمى غ مممبيلك غجنمقَّـلكن جلمف جليطن ظيطم مميهعهن
غقق ظيطم غجن : وص هغجنت َّـ جغالجغمليمثملسلكجنبمل غجلىغئجليعض هن حفالن غجنتىعممحق جعهب

 . جفم×غ ص  جفم>غ ص جفم//غ



 ٤٧١ ................................................................................... اصتظثعل
ام صفصغ س ب ىنـ صظغعغ اصظسبغ مم اٰىوننبغ ّ ب صظَىنـ ّشظو صفصغ صل

، َىنـ×، بَىنـ <، بَىنـ//ب : عغ زنش اٰىوضوع واٰىحظول في اصتغصعغّاصظظ
 :م صثظهّ شغٰىطفٌواصتغرن زنغسل

ّف إن اصضطوق اٰىقصورة في صوارد صفق اصسغصبغ ىنع: ٌغ اٰىالزصغ شواضحغّأص
ّغ زنعغن زنضالن اصتغرن شعظظن شقضه زنطف إصطغت اصظطق واصتقصري زنعن س ّوأص. ّعغاجلقإل

 . ىنـ×ىنـ، ب > ب و.ىنـ// ب : ، أيٌب ىنـ صغدصغ
  ب، //َىنـام صفصغ س ب ىنـ صظغن ّ صظً ب صغدصغَىنـ ّشظو صغعغ صل

 )ب( و)َىنـ(ّصل، وذصل ألن اصظسبغ زنش  األصق صعق صقّب، صك أن×َ ب، ىنـ>َىنـ
ّفي إصغ اصتسغوي أو اصطظوم واخلضوص اٰىضظك، وفقا صغ فوض  :حه اٰىثغالن اصتغصعغنّ

 .ٍزنطك اٰىوننود صعق زنظطفوم
 .ٍزنغعسغن زنطك احلجق صعق

التغن صغدصتغن، وذصل ألن اصظسبغ زنش صل صن ننقإلععام في عسبغ ّسغصبتغن ننقإلع ّ
 .ّاصتبغفن اصظش

غ اصتسغوي أو اصطظوم ّف اجلقإلش دون اآلينق شتظون اصظسبغ زنعظعام إصشغذا عطضظغ أىن
: اإلعسغن وزنغصتغرن >اٰىطفوم، واصالىنجق= ّواخلضوص اٰىضظك، ىنعف إن اصالصوننود 

ّإن صفصغ صل  ،ٌ ال صوننود صطفومّصل: ل ىنعف فظظن أن فطغلّ ب مم اٰىورد األوَىنـ ْ
 .ٌ ال ىنجق إعسغنُّ صل:غ ال منضفق مم اٰىورد اصثغين شال فطغلّهنأ َّإال

ىنـ// َ ىنـ شعام صو صفصغ س ب ىنـ زنحعف فظون ب ّ ال منضفق صل. 
 اصظسبغ ّ ىنـ شغن>زنحعف فظون ب  وال منضفق صقصل شعام صو صفصغ س ب ىنـ

ّ وب في عسبغ اصطظوم واخلضوص صن وننه؛ وذصل ألن اصظسبغ زنش عطعك َىنـزنش 
 )عسغن إال(ـننه، ص في عسبغ اصطظوم واخلضوص صن وّ، وشش األشمّاألينك

 .ٌ أزنعك سريُّ أزنعك أو صلٍ سريُّصل: ب، وزنغصتغرن شال فضفق صوصظغ  َىنـ واحلعوان، 
 ال إعسغن ّ شال فضفق صل،ً صغدصغٍزنطك احلعوان صعق زنغعسغن: شغذا صغن



ح ................................................................................. ٤٧٢ ِّـب    ٢ج ـ امههنهسهب
ان ن ب ّ وال حنمسيغق هب،ٌهنهي هيىع ىغمك  هنـ ×َ هنـ ب إذا صيغمبيط س ب هنـ، جن

ىط جنهي  ص امههسمل هنَهنـهئُّـن امتهن م واخلمس ىط امتمشمن ن  وب يع َّـ ، ب> َهنـهيىع ىغمك
رد ىط امتمكملٌويعىسا مث من متهنِّـّ ال ىغمسيغق هئهي امه انُّهب: هيىط، هبلك ِّـنٍ هنهي  هئمي ّ، وإالٌ إَّـ

 .هيىطّهيىط واألخيمنّجهملىح األجهمس
هنِّـئ يغالل مث جهالل امتلكهيِّـس االجي ِّـممّوإمتهي جهالصىط يعىسا االجي  : امت

ب، > َهنـب، أو  //َهنـام صيغمبيط س ب هنـ متمكِّـن ّ ب هبملَهنـ ّمت صيغمبيط هب
الخنىط، هئِّـمهلكيغٌِّـمم جنِّـحيب، وامت×َأو هنـ  مب امت ملّ جنهثلك  .م مث
ىطّأمث ا  .ٌِّـ امهالزمثىط هئ

هنِّـئّوأمث يغالل خيملهي مث جهالل امتلكهيِّـس االجي ِّـمم هئهيمنمك االجي ِّـممِّّـ جنهسالن امت  : امت
ىط جنهي حييسخم هب  ب، ×َب، هنـ >َب، هنـ //َ ب يع هنـ َهنـ ّمت هبِّـَّـيط امتهن

ىط جنهي هنـ وب يع هنـ ِّـمم ب، > ب، أو هنـ//ب أو هنـ=  متمكِّـَّـيط امتهن وامت
ِّـمتىع جنِّـحيّهي األوّجنهثلك ُ، وذمت ألَّـ جهملىح امتهشيسض هنهيىع هئٌل وامت   : ّنأيسض ّ
 هنـ× هنـ، ب > ب، هنـ//ب 

ىط :١٨ج من ل امه يغالل خيٰه َّـلكهييش حممن ِّـواة متالجي ّ أمثِّـ إخيامل مبهيِّـس امه
ِّـممّامتمكمل  :هيىط هئهيمنمك خييس مث جهالل امت

 .ٌ ب هنـ صِّـدمبىطّ هب:الفرض
 .ٌ صِّـدمبىطَهنـ ال ب :ّاملدعى
 :يس مث جهالل مثِّـ ىغمي ىغمنمك خي:الربهان

ملىشم صيغق ال      ب هنـ ّصيغق هب   بَهنـىغ
ملىشم صيغق ال ب هنـ     بَهنـصيغق ال   َىغ

ملىشم صيغق ال ب   ب هنـ ّ صيغق هب  َهنـ ىغ
ِّـمم  :وىغمنمك صهيِّـمئ جنِّـمت

ملىشم ملىشمثِّـ متهتء، مث ملىشم مث ٌهب مثِّـ ىغ ً ملىشمُّ ) ب) (أ (َ متىسمت امتهتء، هئمل اجي



 ٤٧٣ ................................................................................... اعتفثقن
 ).حـ(عـًلفون عستفمعك ) أ (ّظكن) حـ(فمم عـتسامل

  َ عغمق ال ب حـ املستفمم عغمق ٌ ب حـ عستفممّوعك قحه ظقه صمق عن
 .َ عغمق ال حـ بٌ ب حـ عستفممّ صمق عن . بَحـال 

 ظقو ّغكيلّ االتّ اعظطيّك صقكظك االستمالل عه خالل اعفقكس االعرتاينّوأع
 :عكعتكيل

 َصمعك ال حـ ب     ب حـّام صمعك عنّعف
 َك ال ب حـصمع    َام صمعك ال حـ بّعف
َصمعك ال ب حـ     ب حـ ّام صمعك عنّ عف 
   ب حـ إظ ّك األوظ ظففكطمة طفن اعقفقن املخكعن حقل تقغفن عنّأع

َل تقغفن ال حـ ب إظ ب حـقك اعثكققك ظففكطمة اعغفن املستوي حّ وأع،َال حـ ب َ.  
 ّنننقو حلمول املوخلبن اجلهئ

عوارد  حـ ×ب ، حـ< ب، حـ >ب، حـ= ، ب ٌع ب حـ صكدعك :الفهض
 .صمق ع ب حـ

 .ٌصكدعك  َ س ب حـ:عىّامله
 :ك عقكس املسكواة ظقففه طمضه عكعتكيلّ أع:الربهنن

ًس ب حـ إن عكقك صكدعك  َحـ ب ّعن  ظقغمق قفقغقكّ ظقو املغفوب، وإالَ
 :وبكعتكيل

 َ ب حـّلستفمم صمق عن    َعمب س ب حـ
 لستفمم صمق ال ب حـ  َ ب حـّصمق عن

 لستفمم عمب ع ب حـ    صمق ال ب حـ
ٌلستفمم عمب ع ب حـ، لما خفن    َ عمب س ب حـ. 
ل لقتل طقه عموم صمق ال ب حـ، واعثكين عمم ّ لمان عقكسك عسكواة، واألو

 .طقه عمب ع ب حـ



 ٢ج ـ املظضكصيعب  آلح ................................................................................. ٤٧٤
 : شظو اصيعيلّضعيلّ االتّ اصشسىّع اصطظعس االصرتاألّأص

 َحـ  بّصضغصع صل    َصو مل تضغق س ب حـ  
 صضغصع ال ب حـ    ـَ ب حّوصو صغصع صل  

 ب حـ صطفبع ع    وصو صغصع ال ب حـ
ـ صعدصع    َ صو مل تضغق س ب حـ  .ٌصطفبع ع ب حـ، صطن ع ب ح

ٌإذن س ب حـ صعدصع  . وغو املضطوب،َ
ـ صن خالل اصطظعس االسييظعئى ّصام غظطن االسيغالل شىل صغق س ب ح  : اصيعيلَ

ًصو مل تطن س ب حـ صعدصع   وصطن صظف َ حـ < َحـ أو ب=  صطعن ب َ
ٌ حـ، إذن س ب حـ صعدصع<َحـ أو ب = ب  َ َ. 

 املوجيع صغق  صورد،ّ امليعواة وصون املوىوع أخقّع بظعن املالزصع، شألنّأص
ّة أن صورد صفب ّ، وصغ سظطع أصيف صن صفّظعظع اصيى غى عطظق اصيعصيع اجلفئّاصطط

ًأحغ اصظطظضش غو صورد صغق اآلخف، وصغ شفىظع س ب حـ صعذبع     إذن،َ
 .َحـ  < َحـ أو ب= ب 

ّحـ، صضغق ب صط= ه صو صعن ب ّظه، شألعّع بضالن اصيعيل بضطّأص َام صغق حـ، َ
غو حـ السيآلعصع اجيامع اصظطظق، غفا  َوبعصيعيل ال غضغق صق عطظق حـ اصفي

  غفهّ حـ ويف صل×ب   حـ،< حـ، ب >حـ، ب =  ب ّ، حظغ شفىظع أنٌخطق
 .وارد تضغق ب صق حـامل

ً صضغق حـ صق ب تعرةَحـ < وصو صعن ب َع إذا صغق حـ ّ وصضغق دوعه، أصَ
 شال غضغق حـ صق ب، وذصك ،ّ صق ب اصفي غو األخق،ّاصفي غو األشم

 . حـ غضغق صق بّ، وذصك ألنٌالسيآلعصع اجيامع اصظطظضش، غفا خطق
 وغو املضطوبٌ صعدصعَحـ س ب ،. 

 يةّنقض حممول السالبة الكل
 :خالل اصيعيل غظطن شفض االسيغالل صن 



 ضطض ................................................................................... غجنتهبثمث
 جفم//غ     ص و ي غ جفم ظلكقخممل:اشعمض

و غ جفم ظلكقخمملي مم:ريّاخل  ىجفم<غ ص ىجفم= غ      ى
ي غ جفم مممبيجن مس معمهيطم مم:  حمهت غجنتلكمظيلك غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئي عهن:اشخكقن خص ى

 وظيطخممن ي غ جفم جنمبىغن ظيطم غجنمتمئمثٰهخل ل غ جفم هي غ جفمص هغجنتلكمظ جعلكلك
 .ن هنثمبيحملكخفمئيط

غضِّـلك جعجيالن غجنالقن يعهن ضمثِّـوخص غخفالقهنمل َّـ غجنت حتتلكف عمل جعمثلكنيص هعهثوحم ص هَّـ و همع
 : غجنتلكمظيمهلكمظي غيمعي غجنهللكيهنلك ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ

 ىجنمهيطم ك غ جفم هثمئمثٰههتلك  ى غ جفم جفلكن ظيطم ي غ جفميجن مس معمهيطم مم      
ن    ىهجن ظيطخممن ك غ جفم       ضمل غخفحهب  جنمهيطم ل غ جفم هنمتمئ
جنمهيطخممن ل غ جفم               ى غ جفم جفلكن ظيطم ي غ جفميمعمهيطم مم  جن مس 
ن جعهئىعغ مم  .و هَّـ جضلكنصى غ جفم ظيطم ي غ جفمص هل غ جفمي جنىغن هن غجنمئ

ن جعهئىعغ مم و غ جفم جعلكلكيعقن غجنمئ  .ى
ق هن حفالن غجنمئمثلكك غيخمجكغذ  : غجنتلكمظي غحلهبحليممخص ُّـهبهئ جليعك غيحكتيطين غخفىعمم

 وجعلكلك   و هنلك ُّـمبىغن هنمت جعلكلكيمم
ن جعهئىع  وُّـمبىغن هنمت جعلكلك ى غ جفم جفلكن ظيطم ي غ جفميغ ممغجنمئ

ن جعهئىعغ مم  وجعلكلك  ى غ جفم جفلكن ظيطم ي غ جفم ي غجنمئ
غضحمليعهن  .هٰهحمن ظهثهيلكيلك غجنهئمقه حممئيط غمعيص هعهنولك غجنمهمييعه حم

 ّفكفعن حمغىل اشسقشبك اجلمئ
 :هُّـهبهئ جليعك غيحكتيطين هن حفالن غجنتلكمظ عُّـٰهلك

 .و ك غ جفم ظلكقخممل:اشعمض
و ل غ جفم ظلكقخممل:ّاخلري  .ى

 : غجنتلكمظي ُّـهبهئ جليعض هن حفالن غجنمئمثلكك غيحكتثمتلكئ:اشخكقن
هجن مس معهئ ل غ جفم ظلكقخممل    جفلكن ظيطم ك غ جفم جنمبىغن ظيطم غجنمتمئمثٰهخل ى



 كم و مثسذظخغصم  فن ................................................................................. ككك
  م ثوإله م ثوق خظ

 .خزع مخسزشدح ال ضدضخصي
 ثصى لضى ه م ثوأل لصنخصإلثو ه م . 

 .ألبذالي مخالهي يمغض
 : مخغصيلإلدصيلإل مالتإلجعمخح إلص بشصي مثالهخص حسع ثالى مخزشصه مالخجمقإللخ

إلخع خطبص ه م ثو خس  شزشدسص   إلثوخدضى ال م    آله م ثو لصنخص ام خصشصإل
  م ثو خسزعغص مثفسعىإلخدضى خظ  إليخع لضخص ال م ثو شزشدسص

 خزطبص ه م ثو مثرطيغص مخدضى     م ثو إليخع لضخص خظ
إل خع خطبص ه م ثو خس يضع  ق خزطبص ه م ثوآله م ثو لصنخص ام خصيإل

 .آلطخصق لن ضع ثالو مخرطه تألبصجظ
 .أل لصنخصإلثولني ه م 

 مخجمضح حسع ضطضض إلق ضسغرع خسذصخص لحامى مثفصى يف خظآليلخشظ خفصال خطخظ
آل يف نضسع مجغشذصبص ينجعثصإلشصمخزعمحض مثسذز  .آل
ق بذظ ألق بذظ محلشعمي خشط بششغصيأل بذظ محلفط خشط بششغصي:الفرض

 .مخذث خشط بشبشظ
أل خزظ خعنن خع ألخفصى  .إلشصخعمنن لضى مخغصخغص مجلطئق

 لضى بذظ محلفط ال لشغصيق بذظ محلشعمي ال لشغصيق بذظ مخذث :ّاملدعى
 .ال لبشظ

 : ٍّ خدضى شزشظ خظ خسسصآل خع مل تزع مثعمنن مثطخعنم لصنخص:الربهان
 ال قل خع محلفط ال لشغصيق ال قل خع محلشعمي ال لشغصيق ال قل خع

 .مخذث ال لبشظ
ألضطي مثعمنن لضى خسزعه حمسعى خظ خسسص يمخطآل ضع خعتغصيلنم لضخص  ٍّ 

ألخسشص  :إل



 ططض ................................................................................... غجنتهبثمث
غنيص ممو عهثسلكنو جفجيعيمم  . عجعمثىشو لكحقيص ممو عهثسلكنو جفمث

 :ٍّهعقغ ظيطخممن َّـىعن غجنمئٰهلكُّـلك ممىعغ هثمئمثىش مم هنمتهتلك
 .و مملكقجعملوجعخيىش غحلجيع جنمثيغ جعمشهثسلكن

غن جنمثيغ جعمشهثسلكن  .جعخيىش غحلمث
 .وجعخيىش غجنجيحق جنمثيغ جعمسجعمثىش مملكقجعمل

يص هغجنىعه عقه عجنمث َّـ وص عقن َّـىعغ حفمبهمئٰهلكُّـلك ظلكقخمملمتلك حميعضمتلك َّـىعن غجنيجنهئمت
غقق غجنثالجغمل غن ي عهثسلكنص : حميعضمتلكص جنهئىعغ غخف جعخيىش غحلجيع ي عهثسلكنص جعخيىش غحلمث

 .وجعخيىش غجنجيحق ي عجعمثىشص عقن حمهت ظلكقخممل
ن  :هممىعجن ُّـهبهئ غيحكتيطين جلمف قجن هن حفالن خممثلكك غخفسلكهغغص هقجن جعلكجنمئ

 ى جنمهيطم ي غ جفموهنستمبىغن    ىحميعك ممىعغ ل غ جفم
  غ جفمي جنمهيطم مموهنستمبىغن    هحميعك ظيطم ي غ جفمى

  جنهئىعغ ك غ جفموهنستمبىغن    هحميعك ظيطم مم غ جفم
 ن ك غ جفم مملكقجعملوهنستمبىغن    ى حميعك ممىعغ ل غ جفم  ه جنهئ

 .هص جفمثهن حميعضمتلك ك غ جفم ظلكقخمملوَّـىعغ حفمب
غصوعقن ل غ جفمى ظلكقخممل  . هَّـ غخفجيمب

  
زء اُانت ا    ا

غل غحلجى غجنبحهنى همملكنصيمتجي مض غجلىغظ غجنثلكذ هن غخفي غجنهئالنىَّـىعغ مخلكن ص يملي حممث مض عهث
 ي غجنمهمتلكجللكغىهَّـ جعحهنيعص ي غخفحيهييهن ممتلكغ هنمتجي ي مض غجلىغظ غجنثلكجنهنىهُّـمبمث غجنهئالن

 . هعحمٰهلكجني هللا جلمف قهغن هثخيهبىهغحلهبيط. غخلهبيغ
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